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ல

2:4. 2016 ව5ෂෙs K3ලා… ඉ cNප` ෙවdෙවJ xද
අවසJ කර xද

ෙප_ත Uලනය කර xද

ෙගQN කටTU 2016 ෙදසැNබ5 27 ?නට

ෙප_ෙ` ෙශgෂය ෙවdෙවJ ෙච පත

එ?නම

ෙ කN සමෘDJ සමාජ ආරLෂණ අර/දල නXJ qයා ඔබ ?ස්B කෙs ?ස්B

?ස්B

?CනැEම කා5යාලය ෙවත ඉ?jප` කල TUය. එෙසg යවd ලබන ෙච පෙ` සඳහJ
ව‡නාකමට අදාල Cශ්ෙ ෂණ වා5තාව

ද ඒ සමග යාකර යැCය TU බව අවධාරණය කරX.

tvN RයQෙමJ පiව අදාල ව5ෂය ෙවdෙවJ ෙගQN fHම සඳහා ඉ?jප` කරන
ඉ cNප` KමාදQමට Rqගත හැf ෙහgU සමඟ ඉ?jප`කරJෙJ නN එවැ[ ෙගQN උප‰ත
CයදN වශෙයJ අවසJ tvෙN m ෙපJවා ඉ?j ව5ෂෙsෙගQN fHමට කටTU කල හැක.
2:5. 2016 ව5ෂෙs tvN අවසJ fHම සඳහා xද
දාතXJ ?ස්B

ෙප_ෙ` ෙශgෂය ෙවdෙවJ 2016.12.27

?CනැEම කා5යාලය ෙවත qයන ලද ෙච පත සමග 2016 ෙදසැNබ5 මස

ෙගQN CයදN ව5‹කරණය ද එCය TUය. එෙසg එQෙN m ඔබ ෙවත අ`3කාරN වශෙයJ
ලැ‚ ඇ3 xද

සNŒ5ණෙයJ Rයවන අJදමට CයදN ෙපJවා ඇLදැh පj ෂා කර තහ•I

කර ගත TUය.
2:6. 2016 ව5ෂය සඳහා RŽෙයල කර ඇ3 බැං• සැස•N වා5තාවqJ ෙහqදරl Q ඇ3 =ය> ෙද•ෂ
[වැර? fHෙමJ පi xද

ෙප_ෙ` [වැර? ෙශgෂය ෙවdෙවJ ෙච පත qQමට කටTU කල

TU ෙl.
2:7. 2016 ව5ෂයට අදාලව එ

එ

KාෙLMය ෙ කN කා5යාලෙs අවසJ tvN වා5තා

2017.01.31 ?න ෙහ• එ?නට ෙපර ?ස්B

?CනැEම කා5යාලය ෙවත ඉ?jප` කල TUය. එම

අවසJ tvN වා5තාව පහත tvNවqJ සමJCත Cය TUය.
• 2016.01.01 ?නට ආරNභක ත``ව Cස්තරය (ෙශgෂ ප’ය)
• ලැ‚N ෙගQN tvම
• ආදායN CයදN tvම
• 2016.12.31 ?නට අවසාන ත``ව Cස්තරය(ෙශgෂ ප’ය)
• 2016.12.31 ?නට බැං• සැස•N Cස්තරය
3. Qස්fL Q නැගම කාGයාලය *

අgගමනය කල ST dයාමාGග

3:1. 2016 ව5ෂෙs ෙගQN අවසJ fHම සඳහා KාෙLMය ෙ කN කා5යාලවලට අමතර
අ`3කාරN වශෙයJ ෙක_පමණ xදල
Kමාණය
කලTUය.

අවශ ද යJන Cමසා බලා ඒ සඳහා • අමතර xද

Kධාන කා5යාලෙs සමාජ ආර ෂණ අරxදලෙව3J ලබා ගැzමට කටTU

3:2. ෙමම චoෙ ඛය මtJ උපෙදස් m ඇ3 පj? KාෙLMය ෙ කN කා5යාල C=J සමාජ
ආර ෂණ අරxදෙ

ෙගQN කටTU 2016.12.27 ?නට අවසJ කර xද

සඳහා ෙගQN ව5‹කරණය
Cට ?ස්B

ද සමග ?ස්B

කා5යාලෙs ෙප_`ප` අdව එ

ඇ3 අ`3කාරN xද

ෙප_ෙ` ෙශgෂය

?CනැEම කා5යලයෙවත ෙච පත
එ

ලබා •J

KාෙLMය ෙ කN කා5යාල වලට ලබා m

Rය Q ඇ3දැh පH ෂා කර තහ•I කර ගත TUෙl.

3:3. =ය>ම KාෙL“ය ෙ කN කා5යාලවල RයQN ෙච ප` [යXත ?නට ලබා ගැzෙමJ
අනUIව ?ස්B

?CනැEම කා5යාලෙs සමාජ ආර ෂණ අරxදෙ

කර 2016.12.29 ?නට xද

xද

ෙප_ෙ` දැ ෙවන ෙශgෂය ෙවdෙවJ ෙච පත

ෙප_ත Uලනය
Rqෙයල කර

සමෘDJ භාරකාර අර/දල අංක 02නNJ Kධාන කා5යාලයටඉ?jප` කලTUය. එම ෙච පත
සමග පහත දැ ෙවන ෙ ඛණ Kධාන කා5යාලයට ඉ?jප` කල TUය.
1. tvN RයQම - (ඇxvN අංක 01)
2. 2016.12.31 ?නට CයදN ව5‹කරණ වා5තාව - (ඇxණN අංක 02)
3. පjපාලන CයදN Cශ්ෙ ෂණය - (ඇxvN අංක 03)
4. ආවරණ qRය.
ඉහත ෙ ඛණ තැපැ

fHමට Kථම 2016.12.29 ?න Kධාන කා5යාලෙs අංක 0112-864398 ට

ෆැ ස් මtJ ලබා mමට කටTU කරන ෙමJ වැ••රට` දJවා =‡X.
3:4. ?ස්B

කා5යාලය C=J Kධාන කා5යාලයට ෙය_x කරන ලබන RයQN ෙච පත ?ස්B

කා5යාලයට ලබා•J x> අ`3කාරN xද

සNŒ5ණෙයJ Rයවන ෙසg සකස් Q ඇ3 බව

තහ•I කර ගත TUය.
3:5.තවද ඔබ ?ස්B කෙs සමෘL

සමාජ ආර ෂණ අරxදලට අදාල අවසJ tvN වා5තා

2017.02.28 ?න ෙහ• එ?නටෙපර Kධාන කා5යාලය ෙවතඉ?jප` කල TUය. එම අවසJ
tvN වා5තාවල
2016.01.01 ?නට ආරNභක ත``ව Cස්තරය(ෙශgෂ ප’ය)
ලැ‚N ෙගQN tvම
ආදායN CයදN tvම
2016.12.31 ?නට අවසාන ත``ව Cස්තරය(ෙශgෂ ප’ය)
2016.12.31 ?නට බැං• සැස•N වා5තාව අJත5ගත Cය TUය.
4.2017 ව5ෂය සදහා ?ස්B
ආර ෂණ අරxදෙ

කා5යාල ෙවත අ`3කාරN xද

ෙගQN fHම සඳහා • අ`3කාරN xද

[•` fHම2017 වසර සඳහා සමාජ
2017 ජනවාj මාසෙs x

ස3ය Uල

[•` fHමට හැfවන පj? 2016 ව5ෂයට අදාලව ෙගQN කටTU අවසJ කර [යXත ?නයJ—m
Kධාන කා5යාලයට අවශ ෙත_රUI හා වා5තා ඉ?jප` fHම ඔබෙ˜ Kxඛතම කා5යය

ලා

සැලfය TU බව අවධාරනය කරX. ඒ අdව RයQN අවසJ කර [යXත ?නට Kධාන කා5යාලය
ෙවත [ර•

fHN [වැර?ව පH ෂා කර ඇ3 ?ස්B ක ෙවත 2017 වසර සඳහා KමාදයfJ

ෙත_රව අ`3කාරN xද

ලබා ගැzමට හැfවd ඇත.

5. චoෙ ඛෙs සඳහJ කI™ RŽබඳව අවධානය ෙය_xකර [යXත ?නයJට අදාල කටTU
අවසJ fHම සඳහා අදාල [ලධාHJ දැdව` fHමට කටTU කරන ෙමJ කාIšකව දJවා
=‡න අතර, වැ••ර ෙත_රUI ෙහ• පැහැ?q fHN සඳහා අංක 0112- 876604 හා 0112 – 864398
ඇමœෙමJ ලබා ගත හැf බව වැ••රට` කාIšකව දJවX.

z
අධ

බ•ඩාර හŸ—Jන
ෂ ජනරා

Rටප`:- ෙ කN, සමාජ සCබලගැJQN හා iභ සාධන අමාත ංශය - කා.දැ.R

