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                            ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    
    iviviviv))))    අඅඅඅ) ) ) ) පQගණකපQගණකපQගණකපQගණක////අ�තkජාලයඅ�තkජාලයඅ�තkජාලයඅ�තkජාලය////cctv cctv cctv cctv ප#ධ1 ප#ධ1 ප#ධ1 ප#ධ1 ////ජංගම }රකථන ජංගම }රකථන ජංගම }රකථන ජංගම }රකථන ////ෙරොෙබෝ ය�තෙරොෙබෝ ය�තෙරොෙබෝ ය�තෙරොෙබෝ ය�ත////    

    [Ãට5 තා)ෂනය [Ãට5 තා)ෂනය [Ãට5 තා)ෂනය [Ãට5 තා)ෂනය ////නැෙනෝ තා)ෂනය ආ. �ගත හැU ඕනෑම ක�ණ) පැහැ�B UZම නැෙනෝ තා)ෂනය ආ. �ගත හැU ඕනෑම ක�ණ) පැහැ�B UZම නැෙනෝ තා)ෂනය ආ. �ගත හැU ඕනෑම ක�ණ) පැහැ�B UZම නැෙනෝ තා)ෂනය ආ. �ගත හැU ඕනෑම ක�ණ) පැහැ�B UZම     
                ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    

        ආආආආ) ) ) ) සංසථ්ාත සමාගXසංසථ්ාත සමාගXසංසථ්ාත සමාගXසංසථ්ාත සමාගX            ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    
    
03030303    iiii))))    අඅඅඅ)  )  )  )  ෙග�ෙගට ෙගොස ්අෙල3 UZම ෙග�ෙගට ෙගොස ්අෙල3 UZම ෙග�ෙගට ෙගොස ්අෙල3 UZම ෙග�ෙගට ෙගොස ්අෙල3 UZම / / / / ෙපොෙල� ෙපොලට ෙගොස ්අෙල3 UZම ෙපොෙල� ෙපොලට ෙගොස ්අෙල3 UZම ෙපොෙල� ෙපොලට ෙගොස ්අෙල3 UZම ෙපොෙල� ෙපොලට ෙගොස ්අෙල3 UZම ////    
            ජංගම රථ මy�   අෙල3යජංගම රථ මy�   අෙල3යජංගම රථ මy�   අෙල3යජංගම රථ මy�   අෙල3ය            ((((ල~Pල~Pල~Pල~P    ½½½½    x x x x 2 2 2 2 = = = = 1111))))    
        ආආආආ) ) ) ) ෙමෝටk රථ ෙමෝටk රථ ෙමෝටk රථ ෙමෝටk රථ ////ඛ�ජ ෙත5 ඛ�ජ ෙත5 ඛ�ජ ෙත5 ඛ�ජ ෙත5 ////ය�ෙතෝය�ෙතෝය�ෙතෝය�ෙතෝපකරණපකරණපකරණපකරණ////3}B උපකරණ 3}B උපකරණ 3}B උපකරණ 3}B උපකරණ ////1Q��1Q��1Q��1Q��////ෙර��ෙර��ෙර��ෙර��    
                            ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    
    iiiiiiii) ) ) )     අඅඅඅ))))පහ&වපහ&වපහ&වපහ&ව////ආරÅආරÅආරÅආරÅත බවත බවත බවත බව/ / / / ෙගනයාෙX පහ&ව ෙගනයාෙX පහ&ව ෙගනයාෙX පහ&ව ෙගනයාෙX පහ&ව ////අ�තkජාලය සමග ග>ෙද> UZමට ඇ1 හැUයාව අ�තkජාලය සමග ග>ෙද> UZමට ඇ1 හැUයාව අ�තkජාලය සමග ග>ෙද> UZමට ඇ1 හැUයාව අ�තkජාලය සමග ග>ෙද> UZමට ඇ1 හැUයාව 

////ෙ-ගව<^මෙ-ගව<^මෙ-ගව<^මෙ-ගව<^ම            ((((ල~P ල~P ල~P ල~P ½½½½    x x x x 2 2 2 2 = = = = 1111))))    
        ආආආආ) ) ) ) ෙච)පත ම�ට සඳහ� ආදායකයාෙR නම ෙච)පත ම�ට සඳහ� ආදායකයාෙR නම ෙච)පත ම�ට සඳහ� ආදායකයාෙR නම ෙච)පත ම�ට සඳහ� ආදායකයාෙR නම ඒ අකාරෙය�ම ෙච)පත {පස B^ම ඒ අකාරෙය�ම ෙච)පත {පස B^ම ඒ අකාරෙය�ම ෙච)පත {පස B^ම ඒ අකාරෙය�ම ෙච)පත {පස B^ම     

                    ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    
    iiiiiiiiiiii))))    යX ª3තය) ෙහෝ ෙ#පල) ර)ෂණය UZමට යX පාkශවයකට ඇ1 YතDායX ª3තය) ෙහෝ ෙ#පල) ර)ෂණය UZමට යX පාkශවයකට ඇ1 YතDායX ª3තය) ෙහෝ ෙ#පල) ර)ෂණය UZමට යX පාkශවයකට ඇ1 YතDායX ª3තය) ෙහෝ ෙ#පල) ර)ෂණය UZමට යX පාkශවයකට ඇ1 YතDා>Æල>Æල>Æල>Æල    
        අ�1යඅ�1යඅ�1යඅ�1ය                        ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    
        උදාහරණය සඳහාඋදාහරණය සඳහාඋදාහරණය සඳහාඋදාහරණය සඳහා                ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    

• iviviviv))))    අඅඅඅ))))    වැර� ෙතොර�� ස��ෙ-දනය ^ම වැර� ෙතොර�� ස��ෙ-දනය ^ම වැර� ෙතොර�� ස��ෙ-දනය ^ම වැර� ෙතොර�� ස��ෙ-දනය ^ම     

• අවශDඅවශDඅවශDඅවශD පාkශව ෙවත �� පQ� පාkශව ෙවත �� පQ� පාkශව ෙවත �� පQ� පාkශව ෙවත �� පQ�, , , , �� ෙතොර��  ස��ෙ-දනය ෙනො^ම �� ෙතොර��  ස��ෙ-දනය ෙනො^ම �� ෙතොර��  ස��ෙ-දනය ෙනො^ම �� ෙතොර��  ස��ෙ-දනය ෙනො^ම     

• අනවශDඅනවශDඅනවශDඅනවශD පාkශව ෙවත අනවශD පාkශව ෙවත අනවශD පාkශව ෙවත අනවශD පාkශව ෙවත අනවශD ෙතොර�� ස��ෙ-දනය ^ම  ෙතොර�� ස��ෙ-දනය ^ම  ෙතොර�� ස��ෙ-දනය ^ම  ෙතොර�� ස��ෙ-දනය ^ම ....    

• ෙතොර��වල රහසDෙතොර��වල රහසDෙතොර��වල රහසDෙතොර��වල රහසD භාවය ආර)ෂා ෙනො^ම  භාවය ආර)ෂා ෙනො^ම  භාවය ආර)ෂා ෙනො^ම  භාවය ආර)ෂා ෙනො^ම     

• ෙතොර�� පමා^මෙතොර�� පමා^මෙතොර�� පමා^මෙතොර�� පමා^ම    

• අනවශDඅනවශDඅනවශDඅනවශD Qවැය දැZමට �}^ම   Qවැය දැZමට �}^ම   Qවැය දැZමට �}^ම   Qවැය දැZමට �}^ම  ((((�ගතහැU ෙවන< ක�P �ගතහැU ෙවන< ක�P �ගතහැU ෙවන< ක�P �ගතහැU ෙවන< ක�P ))))    
((((ල~Pල~Pල~Pල~P½½½½    x x x x 2 2 2 2 = = = = 1111))))    

        ආආආආ))))    අ$ෙ-F මාkඅ$ෙ-F මාkඅ$ෙ-F මාkඅ$ෙ-F මාkග ඉ�^ම ග ඉ�^ම ග ඉ�^ම ග ඉ�^ම ////වරායවරායවරායවරාය,,,,�ව�ෙතො{පල ඉ�^ම �ව�ෙතො{පල ඉ�^ම �ව�ෙතො{පල ඉ�^ම �ව�ෙතො{පල ඉ�^ම ////පව1න පkය�ත න^කරණය ^ම පව1න පkය�ත න^කරණය ^ම පව1න පkය�ත න^කරණය ^ම පව1න පkය�ත න^කරණය ^ම 
////මාkගසංඥ ප#ධ1 න^කරණය ^ම මාkගසංඥ ප#ධ1 න^කරණය ^ම මාkගසංඥ ප#ධ1 න^කරණය ^ම මාkගසංඥ ප#ධ1 න^කරණය ^ම ////33ධ බලශ)1 භා3තයට පැ:�ම 33ධ බලශ)1 භා3තයට පැ:�ම 33ධ බලශ)1 භා3තයට පැ:�ම 33ධ බලශ)1 භා3තයට පැ:�ම ////න^න පහ&කX ස_ත න^න පහ&කX ස_ත න^න පහ&කX ස_ත න^න පහ&කX ස_ත 
වාහන භා3තයට පැ:�ම වාහන භා3තයට පැ:�ම වාහන භා3තයට පැ:�ම වාහන භා3තයට පැ:�ම     ((((ල~P ල~P ල~P ල~P ½½½½    x x x x 2222= = = = 1111))))    

        
04040404....    iiii))))    අඅඅඅ))))    වDාවDාවDාවDාපාQක අරIණ) සඵලදා�ව ඉ{ කරගැYම සඳහා පව1න සXප< කාkය)පාQක අරIණ) සඵලදා�ව ඉ{ කරගැYම සඳහා පව1න සXප< කාkය)පාQක අරIණ) සඵලදා�ව ඉ{ කරගැYම සඳහා පව1න සXප< කාkය)පාQක අරIණ) සඵලදා�ව ඉ{ කරගැYම සඳහා පව1න සXප< කාkය)ෂමව ෂමව ෂමව ෂමව     
ෙයොදා ග�:�එම වDාෙයොදා ග�:�එම වDාෙයොදා ග�:�එම වDාෙයොදා ග�:�එම වDාපාරය සැල&X UZමපාරය සැල&X UZමපාරය සැල&X UZමපාරය සැල&X UZම,,,,සං3ධානයUZමසං3ධානයUZමසං3ධානයUZමසං3ධානයUZම, , , , ෙමෙහය^ම හාපාලනයෙමෙහය^ම හාපාලනයෙමෙහය^ම හාපාලනයෙමෙහය^ම හාපාලනය    
UZමට අදාළ �  sUZමට අදාළ �  sUZමට අදාළ �  sUZමට අදාළ �  sයාවBය කළමනාකරණයයාවBය කළමනාකරණයයාවBය කළමනාකරණයයාවBය කළමනාකරණය    ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    
            ආ        _ඟ සXප< වB� උපQම පආ        _ඟ සXප< වB� උපQම පආ        _ඟ සXප< වB� උපQම පආ        _ඟ සXප< වB� උපQම පෙයෝජන ගතහැU ^ම ෙයෝජන ගතහැU ^ම ෙයෝජන ගතහැU ^ම ෙයෝජන ගතහැU ^ම     
                අරIP සාkථකව ඉ{ කරගත හැU ^ම අරIP සාkථකව ඉ{ කරගත හැU ^ම අරIP සාkථකව ඉ{ කරගත හැU ^ම අරIP සාkථකව ඉ{ කරගත හැU ^ම ....    
                අනවශDඅනවශDඅනවශDඅනවශD Qවැය දැZමට �} ෙනො^ Qවැය දැZමට �} ෙනො^ Qවැය දැZමට �} ෙනො^ Qවැය දැZමට �} ෙනො^ම ම ම ම ....    
                වDාවDාවDාවDාපාරෙ7අනාගත\රණපහ& ^මපාරෙ7අනාගත\රණපහ& ^මපාරෙ7අනාගත\රණපහ& ^මපාරෙ7අනාගත\රණපහ& ^ම....    
                වDාවDාවDාවDාපාරෙ7 අඛaඩ පැවැ<ම තහh� ^මපාරෙ7 අඛaඩ පැවැ<ම තහh� ^මපාරෙ7 අඛaඩ පැවැ<ම තහh� ^මපාරෙ7 අඛaඩ පැවැ<ම තහh� ^ම.(.(.(.(�ගතහැU ෙවන< ක�P�ගතහැU ෙවන< ක�P�ගතහැU ෙවන< ක�P�ගතහැU ෙවන< ක�P))))    
                    ((((ල~P ල~P ල~P ල~P ½½½½    x x x x 2222= = = = 1111))))    
        iiiiiiii))))    AAAA    ෙමෙහය^මෙමෙහය^මෙමෙහය^මෙමෙහය^ම    
            BBBB    සැල&Xකරණයසැල&Xකරණයසැල&Xකරණයසැල&Xකරණය    
            CCCC    සං3ධානකරණයසං3ධානකරණයසං3ධානකරණයසං3ධානකරණය    
            DDDD    පාලනයපාලනයපාලනයපාලනය        ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 02 02 02 02 ))))    
    
    
        iiiiiiiiiiii))))    අඅඅඅ))))භාaඩහා ෙසේවා :ල.ගැYෙX හා 3U�ෙX භාaඩහා ෙසේවා :ල.ගැYෙX හා 3U�ෙX භාaඩහා ෙසේවා :ල.ගැYෙX හා 3U�ෙX භාaඩහා ෙසේවා :ල.ගැYෙX හා 3U�ෙX ssssයාවBය ෙවළඳම�යාවBය ෙවළඳම�යාවBය ෙවළඳම�යාවBය ෙවළඳම�. (. (. (. (ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    
            ආආආආ) ) ) ) අ�තkජාලය හරහා ෙවළඳෙපොල කට�� �}UZම අවකා»ය ෙවළඳා ෙපොළ�අ�තkජාලය හරහා ෙවළඳෙපොල කට�� �}UZම අවකා»ය ෙවළඳා ෙපොළ�අ�තkජාලය හරහා ෙවළඳෙපොල කට�� �}UZම අවකා»ය ෙවළඳා ෙපොළ�අ�තkජාලය හරහා ෙවළඳෙපොල කට�� �}UZම අවකා»ය ෙවළඳා ෙපොළ�    



 

 

    
                            ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01 01 01 01 ))))        
        iviviviv))))    අඅඅඅ))))පාපාපාපාෙ#»ය �ෂප්ාදාක��ෙග�  UQෙ#»ය �ෂප්ාදාක��ෙග�  UQෙ#»ය �ෂප්ාදාක��ෙග�  UQෙ#»ය �ෂප්ාදාක��ෙග�  UQ,,,,පා�පා�පා�පා�,,,,©<තර ©<තර ©<තර ©<තර ,,,,ඉද5ඉද5ඉද5ඉද5////ෙකො& ෙකො& ෙකො& ෙකො& ,,,,එළව�එළව�එළව�එළව�,,,,ෙපො5ෙපො5ෙපො5ෙපො5, , , , හ~�හ~�හ~�හ~�,,,,පැxපැxපැxපැx, , , , 

ආjපආjපආjපආjප,,,,ඉ·ආjපවැ� ආහාර වkග ඉ·ආjපවැ� ආහාර වkග ඉ·ආjපවැ� ආහාර වkග ඉ·ආjපවැ� ආහාර වkග ----    ෙමවැ� එ) ෙමවැ� එ) ෙමවැ� එ) ෙමවැ� එ) අවසථ්ාව) පැහැ�B UZම අවසථ්ාව) පැහැ�B UZම අවසථ්ාව) පැහැ�B UZම අවසථ්ාව) පැහැ�B UZම ....        
    ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01 01 01 01 ))))    

            ආආආආ)  )  )  )  දැ�^XපලUZමදැ�^XපලUZමදැ�^XපලUZමදැ�^XපලUZම, , , , ෙසේ5 පැවැ<^ම ෙසේ5 පැවැ<^ම ෙසේ5 පැවැ<^ම ෙසේ5 පැවැ<^ම , , , , පපපපදkශන පැවැ<^මදkශන පැවැ<^මදkශන පැවැ<^මදkශන පැවැ<^ම, , , , ආ. �ගතහැU ඕනෑම කආ. �ගතහැU ඕනෑම කආ. �ගතහැU ඕනෑම කආ. �ගතහැU ඕනෑම කම ම ම ම 2 2 2 2 ))))    
        ((((ල~P ල~P ල~P ල~P ½½½½    x x x x 2 2 2 2 = = = = 1111))))            

11 11 11 11 ෙකොටසෙකොටසෙකොටසෙකොටස    
            
05050505....    iiii))))    අඅඅඅ) ) ) ) වDාවDාවDාවDාපාරය) ෙකෙර_ ඇ5ම ඇ1 පාkශව වල \රණ ගැYමට පපාරය) ෙකෙර_ ඇ5ම ඇ1 පාkශව වල \රණ ගැYමට පපාරය) ෙකෙර_ ඇ5ම ඇ1 පාkශව වල \රණ ගැYමට පපාරය) ෙකෙර_ ඇ5ම ඇ1 පාkශව වල \රණ ගැYමට පෙයෝජනව< වන ෙතොර�� සැප�ෙXෙයෝජනව< වන ෙතොර�� සැප�ෙXෙයෝජනව< වන ෙතොර�� සැප�ෙXෙයෝජනව< වන ෙතොර�� සැප�ෙX    
ssssයාවBය y>Xකරණය�යාවBය y>Xකරණය�යාවBය y>Xකරණය�යාවBය y>Xකරණය�. . . .     ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))    
        ආආආආ) ) ) ) අමතර පාඅමතර පාඅමතර පාඅමතර පාRධනය ෙය.ම Rධනය ෙය.ම Rධනය ෙය.ම Rධනය ෙය.ම ////ගැ�B �}^ම ගැ�B �}^ම ගැ�B �}^ම ගැ�B �}^ම ////3යදX 3යදX 3යදX 3යදX ////ආදායX ආදායX ආදායX ආදායX     ((((ල~P ල~P ල~P ල~P ½½½½    x x x x 2 2 2 2 ====1111))))    
    
    iiiiiiii))))    අඅඅඅ))))අ\ත ග>ෙද>වක පඅ\ත ග>ෙද>වක පඅ\ත ග>ෙද>වක පඅ\ත ග>ෙද>වක ප1ඵලයU 1ඵලයU 1ඵලයU 1ඵලයU ////වkතමානෙ7ඇ1 බැÇමU වkතමානෙ7ඇ1 බැÇමU වkතමානෙ7ඇ1 බැÇමU වkතමානෙ7ඇ1 බැÇමU / / / / ෙ´�X UZෙX. වDාෙ´�X UZෙX. වDාෙ´�X UZෙX. වDාෙ´�X UZෙX. වDාපාරෙ7 සXප< වB� පාරෙ7 සXප< වB� පාරෙ7 සXප< වB� පාරෙ7 සXප< වB� 
ෙකොටස) ටතට ගෙකොටස) ටතට ගෙකොටස) ටතට ගෙකොටස) ටතට ග    ලා යාම) �}ෙ-ලා යාම) �}ෙ-ලා යාම) �}ෙ-ලා යාම) �}ෙ-.... ((((ල~P ල~P ල~P ල~P ½½½½    x x x x 2222====1111))))    
        ආආආආ) ) ) ) ජංගම වග�X හා ජංගම ෙනොවන වග�Xජංගම වග�X හා ජංගම ෙනොවන වග�Xජංගම වග�X හා ජංගම ෙනොවන වග�Xජංගම වග�X හා ජංගම ෙනොවන වග�X    ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 01010101))))        
    iiiiiiiiiiii) ) ) )     

ග>ෙද>වග>ෙද>වග>ෙද>වග>ෙද>ව                                        ව<කX                         ව<කX                         ව<කX                         ව<කX                         =       =       =       =       _:කX        _:කX        _:කX        _:කX        +  +  +  +  වග�Xවග�Xවග�Xවග�X    

Iද5Iද5Iද5Iද5    ෙතොගයෙතොගයෙතොගයෙතොගය    _:කම_:කම_:කම_:කම    බැං~ ණය බැං~ ණය බැං~ ණය බැං~ ණය     

1111....    ++++500 000 500 000 500 000 500 000     -     + + + + 500 000 500 000 500 000 500 000                         ----    

2222....    ++++200 000 200 000 200 000 200 000     -                                         ----    + + + + 200 000 200 000 200 000 200 000     

3333....        ----            50 000 50 000 50 000 50 000     + + + + 50 000 50 000 50 000 50 000     -                                         ----    

4444....        ----            10 000 10 000 10 000 10 000                                         ----    ----                    10 000 10 000 10 000 10 000                                         ----    

                    

        640 000     640 000     640 000     640 000     +   +   +   +   50 000            50 000            50 000            50 000            =      =      =      =      490 000        490 000        490 000        490 000        + + + + 200 000 200 000 200 000 200 000     

                        ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 04040404))))    
    iviviviv))))                
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        ආආආආ))))    ෙබො5 ණය yPම හර ෙබො5 ණය yPම හර ෙබො5 ණය yPම හර ෙබො5 ණය yPම හර     
                                        ණය ග1 yPම          බැරණය ග1 yPම          බැරණය ග1 yPම          බැරණය ග1 yPම          බැර    
                        ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 00002222))))    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

iiiiiiii))))        
පපපපභා<ෙR වDාභා<ෙR වDාභා<ෙR වDාභා<ෙR වDාපාරෙ7පාරෙ7පාරෙ7පාරෙ7    

2017201720172017....12121212....31 31 31 31 �ෙන� අවස� වkෂය සඳහා�ෙන� අවස� වkෂය සඳහා�ෙන� අවස� වkෂය සඳහා�ෙන� අවස� වkෂය සඳහා    
අදායX පඅදායX පඅදායX පඅදායX පකාශයකාශයකාශයකාශය    

                3~PX3~PX3~PX3~PX    
අ�කලා අ�කලා අ�කලා අ�කලා ----    3~PX Qවැය 3~PX Qවැය 3~PX Qවැය 3~PX Qවැය     
                                                                                ආරXභක ෙතොගයආරXභක ෙතොගයආරXභක ෙතොගයආරXභක ෙතොගය((((2017201720172017....1111....1 1 1 1 ))))    
                                                                                ගැ>Xගැ>Xගැ>Xගැ>X    
    
                                                                            අ�කලාඅ�කලාඅ�කලාඅ�කලා----    අවසාන ෙතොගය අවසාන ෙතොගය අවසාන ෙතොගය අවසාන ෙතොගය     
                                                                                                                                        ((((2017201720172017....12121212....31313131))))    
දල ලාභය දල ලාභය දල ලාභය දල ලාභය     
අ�කලාඅ�කලාඅ�කලාඅ�කලා----        
ෙබදාහැZෙX 3යදX ෙබදාහැZෙX 3යදX ෙබදාහැZෙX 3යදX ෙබදාහැZෙX 3යදX     
                                                        පපපපචාරණ ගාස�්චාරණ ගාස�්චාරණ ගාස�්චාරණ ගාස�්    
ෙබදාහැZෙX 3යදX ෙබදාහැZෙX 3යදX ෙබදාහැZෙX 3යදX ෙබදාහැZෙX 3යදX     
                                                        ෙබෝ5 ණයෙබෝ5 ණයෙබෝ5 ණයෙබෝ5 ණය    
    
    
පQපාලන 3යදXපQපාලන 3යදXපQපාලන 3යදXපQපාලන 3යදX    
    පQපාලන ෙ-තනපQපාලන ෙ-තනපQපාලන ෙ-තනපQපාලන ෙ-තන    
3}B ගාස�්  3}B ගාස�්  3}B ගාස�්  3}B ගාස�්      
                                                        ය�තය�තය�තය�ත )ෂය  )ෂය  )ෂය  )ෂය     
    
    
IලDIලDIලDIලD 3යදX   3යදX   3යදX   3යදX      
                                                        බැං~ ණය ෙපොl බැං~ ණය ෙපොl බැං~ ණය ෙපොl බැං~ ණය ෙපොl     
¿#ධ ලාභය පා¿#ධ ලාභය පා¿#ධ ලාභය පා¿#ධ ලාභය පාRධන yPමට මා� කලා Rධන yPමට මා� කලා Rධන yPමට මා� කලා Rධන yPමට මා� කලා     
    

    
    
                30 000 30 000 30 000 30 000     
        300 000 300 000 300 000 300 000     

        330 000 330 000 330 000 330 000     
    
            ((((12 50012 50012 50012 500))))    

    
    
    
10 000 10 000 10 000 10 000     
            12 000 12 000 12 000 12 000     
                    1 0001 0001 0001 000    

            23 000  23 000  23 000  23 000      
    
    
30 000 30 000 30 000 30 000     
        12 000 12 000 12 000 12 000     
        12 00012 00012 00012 000    

        77 000   77 000   77 000   77 000       
    
                5 000 5 000 5 000 5 000     

    
 

                        450 000 450 000 450 000 450 000     
    
    
    
    
    
                    ((((317 500317 500317 500317 500))))    

                        132 500132 500132 500132 500    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                        ((((82 000 82 000 82 000 82 000 ))))    

                            50 50050 50050 50050 500    

    

    
                                ( ( ( ( ල~P ල~P ල~P ල~P 4444))))    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

iiiiiiiiiiii))))                
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2017201720172017....12121212....31 31 31 31 �නට�නට�නට�නට    
IලDIලDIලDIලD ත<<ව ප ත<<ව ප ත<<ව ප ත<<ව පකාශයකාශයකාශයකාශය    

    

    
ජංගම ෙනොවන ව<කX ජංගම ෙනොවන ව<කX ජංගම ෙනොවන ව<කX ජංගම ෙනොවන ව<කX     
    
    ඉඩX හා ෙගොඩනැyB ඉඩX හා ෙගොඩනැyB ඉඩX හා ෙගොඩනැyB ඉඩX හා ෙගොඩනැyB     
    ය�තය�තය�තය�ත    
    
    
ජංගම ව<කX ජංගම ව<කX ජංගම ව<කX ජංගම ව<කX     
ණයග1ෙයෝණයග1ෙයෝණයග1ෙයෝණයග1ෙයෝ    
භාaඩ ෙතොගය භාaඩ ෙතොගය භාaඩ ෙතොගය භාaඩ ෙතොගය     
ඇ1 Iද5 ඇ1 Iද5 ඇ1 Iද5 ඇ1 Iද5     
    
    
    
පාපාපාපාRධනයRධනයRධනයRධනය    
අ�කළා අ�කළා අ�කළා අ�කළා ----    ගැ�Bගැ�Bගැ�Bගැ�B    
    
එක� කලා එක� කලා එක� කලා එක� කලා ----    ¿#ධ ලාභය¿#ධ ලාභය¿#ධ ලාභය¿#ධ ලාභය    
    
    
ජංගම ෙනොවන වග�X ජංගම ෙනොවන වග�X ජංගම ෙනොවන වග�X ජංගම ෙනොවන වග�X     
10101010% % % % බැං~ ණය බැං~ ණය බැං~ ණය බැං~ ණය     
    
    
ජංගම වග�X ජංගම වග�X ජංගම වග�X ජංගම වග�X     
ණය _:ෙයෝ ණය _:ෙයෝ ණය _:ෙයෝ ණය _:ෙයෝ     
උපdත බැං~ ණය උපdත බැං~ ණය උපdත බැං~ ණය උපdත බැං~ ණය     
    
    

QවැයQවැයQවැයQවැය    
    ����....    

    
400 000400 000400 000400 000    
120 000120 000120 000120 000    

520 000520 000520 000520 000    

    

සIÉdත සIÉdත සIÉdත සIÉdත 
)ෂය  �)ෂය  �)ෂය  �)ෂය  �....    

    
                        ----    
            12 00012 00012 00012 000    

            12 000 12 000 12 000 12 000     

    
    
                44 00044 00044 00044 000    
                12 50012 50012 50012 500    
                52 000 52 000 52 000 52 000     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
20 000 20 000 20 000 20 000     
        1 000 1 000 1 000 1 000     

    

ධාරණ අගයධාරණ අගයධාරණ අගයධාරණ අගය    
����. . . .     

    
    400 000 400 000 400 000 400 000     
    108 000108 000108 000108 000    

508 000 508 000 508 000 508 000     
    
    
    
    
    
108 500108 500108 500108 500    

    616 500 616 500 616 500 616 500     

    
    500 000 500 000 500 000 500 000     
            ((((5 0005 0005 0005 000))))    

    495 000 495 000 495 000 495 000     
        50 500 50 500 50 500 50 500     

    545 500 545 500 545 500 545 500     
    
            50 000 50 000 50 000 50 000     

    595500 595500 595500 595500     
    
    
    
            21 000 21 000 21 000 21 000     

    616500616500616500616500    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 04 04 04 04 ))))    
    
    
    
 


