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ඳහතාසහන්ාසිද්ධියනාශ්ණශ්හහිා්ව්ධානයනාශ්යනොමුාණහමින්ා්ංණා01ාසිටා04ාශ්තක්ාප්රශ්නව්ලටාපිළිතුරුාසයනන්න. 

 

 ඇඳුකරාභැසීභාපිළිඵාව්ෘත්තීයනාපුහුණුාඳාඨභාලාව්ක්ාහදාහාාඇතිාඩෂිනිාස්ව්යනංා රැකියනාව්ක්ාශ්ලසාඇඳුකරා

භැසීශ්කරාහාා්ශ්ලවිාකිරිශ්කරාව්යාඳාහයනක්ාඳව්ත්ව්ාශ් නායනනුාලඵ. .ාතභන්ාශ්යනද මාමුදලටාප්රභාඅව්ත්ාප්රතිලාබයනක්ා

ලැබීභත්ාසාධාහඅාමිලණටාඇඳුකරාභැසීභාහාා්ශ්ලවිාකිරීභත්ාඇයනශ්ේාව්යාඳාහශ්අා්හමුඅාශ් .ාඳලේශ්ආාාහාහා

ඳානා,ාදරුව්න්ශ්ේා්ධයාඳනාණටතතු,ාශ්සෞඛ්යාඳහසුණකරාාදීාදෑාසහාාමුදආාව්ැයනණහාසෑභාභසණභාරු.ා10000ාණා

මුදලක්ාඇයනාලංණාාඵැංකුශ් ාඉතිරිාකිරීශ්කරාණුණුභණාතැන්ඳත්ාණහ. . 

01. ඉහතාසිද්ධිශ්අාඇතුළත්ාව්නාමිනිස්ා්ව්ශයතාව්ක්ාහාාඊටා්දාළාලේව්භනාව්ක්ාදැක්ශ්ව්නාපිළිතුහාව්නුශ්අ,ා 

1. ඇඳුකරාඳැළදුකරා-ාස්ව්යනංාරැකියනාාාා  2.ා්ධයාඳනයනා-ාව්ෘත්තීයනාඳාඨභාලාාාා ාා 

3. ශ්සෞඛ්යා-ාාහාහාඳානාා   4.ාලංණාාඵැංකුව්ා-ාඉතිරිාකිරීකරාාාා 

02. ශ්භභාසිද්ධිශ්අාසහන්ාව්නාප්රධානාව්යාඳාහා්හමුඅාව්න්ශ්න් , 

1.සාධාහඅාමිලණටාඇඳුකරාභැසීභාහාා්ශ්ලවිාකිරීභයන. 2.ාතභාදක්ෂතාාතුළින්ාප්රශ්යනෝජනා ැනීභායන.ාා 

3.සෑභාභසණභාරු.10ා000ාණාමුදලක්ාඉතිරිාකිරීභයන. 4.ාලාබාඉඳැයීභායන. 

ාාාාාා03.ාශ්භභාසිද්ධිශ්අාසහන්ාව්නාලංණාාඵැංකුව්ා, 

1. පුද් ලිණා්ංශශ්අාව්යාඳාහාසංවිධානයනකි.ාාාාාා2.ාසුළුාඳරිභාඅ ව්යාඳාහාසංවිධානයනකි.ා 

3.ාාහාජයා්ංශශ්අාව්යාඳාහාසංවිධානයනකි.ාාාාාාාාාාාා4.ාලාබා්හමුණුාණහාශ්නො ත්ාව්යාඳාහාසංවිධානයනකි. 
ා 

ාාාා04.ාශ්භභාව්යාඳාහයනටාශක්තියනක්ා ඇාඇත්ශ්ත්, 

1. ස්ව්යනංාරැකියනාව්ක්ාකිරීභටාඇයනාතුළාාඇතිාණැභැත්තායන. 

2. ාාඳලේශ්ආාවියනදකරාසහාාාමුදආාඉඳයීභායන.ා 

3. ලංණාාඵැංකුශ් ාරු.10000ාණාමුදලක්ාඉතිරිාකිරීභායන. 

4. ාව්යාඳාහයනාසකරඵන්ධශ්යනන්ාව්ෘත්තීයනාාඳාඨභාලාව්ක්ාහදාහාාතිබීභායන.ා 
 

ාාා05.ඇආභැතිාඳාර්ශව්යනන්ශ්ේාා්හමුණුාකිහිඳයනක්ාඳහතාදැක්ශ් . 
A. රැකියනාා්ව්ස්ථාා 
B. රැකියනාාසුහක්ෂිතාඵව්ා 

C. රැකියනාාව්ර්ධනයන 

D. ව්යාඳාහශ්අා්නා තාව්ර්ධනයනා 

ඉහතා්හමුණුාඉටුණහා ැනීභටා්ශ්ේක්ෂිතාඇආභැතිාඳාර්ශ්ව්යනන්ා්නුපිළිශ්ව්ලින්ාදැක්ශ්ව්නාපිළිතුහා

ව්නුශ්අා, 

1. A ්. තිණරුව්න්ා B ණළභනාණරුව්න්ා C ශ්සේව්ණයනන්  Dාහජයනා 

2. Aාහජයනා  Bාශ්සේව්ණයනන්ා  C ණළභනාණරුව්න්ා D ්. තිණරුව්න්ා 

3. A ශ්සේව්ණ. න්ා  Bා්. තිණරුව්න්  C හජයනා   Dාණළභනාණරුව්න්ා 

4. A ණළභනාණරුව්න්ා B හජයනා   C ්. තිණරුව්න්ා D ශ්සේව්ණයනන්ා  

06.ජනාහාාසංඛ්යාාශ්ආඛ්නාශ්දඳාර්තශ්කරන්තුව්ාහඳුන්ව්ාාශ්දනාඳරිදිාශ්සේව්ණාසංඛ්යාව්ා25ාණටා්ඩුාව්යාඳාහා,ා 

1. සුළුාහාාභධයාඳරිභාඅාව්යාඳාහාශ් .ාා  2.ාහාජයාශ්දඳාර්තශ්කරන්තුාශ් .ාා  

3.ාාාහාජයාසංස්ථාාශ් .ා    4.ාභහාාඳරිභාඅාව්යාඳාහාශ් . 

 

 

 

 

l,dm wOHdmk ld¾hd,h - මිනුවන්ග ොඩ 

 
uOH jdr mÍlaIKh - 2018 

ව්යාඳාහාහාාණුණුකරණහඅා්ධයයනනයනාාාI ld,h meh 01hs 11 fY%aKsh 
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 ්ංණා7ාහාා8ාප්රශ්නාසහාාඳහතාව්ගුව්ාඇසුශ්හන්ාපිළිතුරුාසඳයනන්න. 

ාාාාාාාාාාාාාාව්යාඳාහාව්ර් ාකිහිඳයනක්ාහාාඑභාව්යාඳාහාව්ර් ා්තහාඳව්තිනාලක්ෂඅාකිහිඳයනක්ාඳහතාදැක්ශ් . 

ාාාාාාාව්යාඳාහාසංවිධානාාාා 
 

ලක්ෂඅයන 
 

තනිා
පුද් ලා
ව්යාඳාහා 

හලේආා
ව්යාඳාහා 

සභා කරා සමඳණාහා සංස්ථා ශ්දඳාර්තශ්කරන්තුා 
 

්. තියනා A  B C  D 

ව් කීභා  E     
ඳැව්ැත්භා   F   G 

නනතිණාපුද් ලබාව්යනා     H  
 

07. ඉහතාA,B,C,D පිළිශ්ව්ලින්ාදැක්ශ්ව්න්ශ්න්ා, 

 1.ාඑක්ා්ශ්යනකුා/ාශ්ණොටස්ණරුව්න්/හජයන/හජයනාසතුාශ් ා 

ාා 2ා.එක්ා්ශ්යනකු/සාභාජිණයනන්/සාභාජිණයනන්/හජයනාසතුාශ් ාා 

ා 3.ාඑක්ා්ශ්යනකු/ාශ්ණොටස්ණරුව්න්/සාභාජිණයනන්/හජයනාසතුාශ් ා 

ා 4.ාඑක්ා්ශ්යනකුා/ාශ්ණොටස්ණරුව්න්/ශ්ණොටස්ණරුව්න්/හජයනාසතුාශ් ා 
 

08.ාඉහතාE,F,G,ාහාාHාා්නුපිළිශ්ව්ලින්ාදැක්ශ්ව්නාාපිළිතුහාව්නුශ්අ,ා 

 1.ා්සීමිතයන/්ඛ්ණ්ඩ/හජශ්අා්භිභතයනාඳරිදි/ඇත. 

 2.ාසීමිතයන/්ඛ්ණ්ඩ/දිගුාණාලීන/නැත 

ා 3.ා්සීමිතයන/හජශ්අා්භිභතයනාඳරිදි/ශ්ණටිණාලීනා/ඇත 

 4.ාසීමිතයන/්ඛ්ණ්ඩාශ්නොශ් /දිගුාණාලීනාශ්නොශ් /නැතා 
 

09.ාශ්ෙක්ඳතණාඇතුළත්ාමලිණාං ක්ාශ්නොව්න්ශ්න්ා, 

1.්අලදුශ්ේානභාාාාාා2.ාශ්  මාමුදආාප්රභාඅයනාාාාාාාා3.ාසිදුා මා ණුශ්දනුව්ා 4.ා්අණරුශ්ේාාදර්ශා්ත්සන 
 

10.ාඳහතාසහන්ාව් න්තිා්තුරින්ාානිව්ැහදිාව් න්තියනාාශ්තෝහන්න. 

1. හහඳතක්ාලඵාා ැනීභාසහාාාව්ාණිජාඵැංකුව්ණාණුණුභක්ාතිබියනාතතුයන. 

2. අයනණාඩ්ඳතක්ාඕනෑභාඵැංකුව්කින්ාලඵාා තාහැකියන.ා 

3. හහාණාඩ්ඳත්ාහාාඅයනාණාඩ්ාඳත්ව්ලින්ාඕනෑභාමුදආාප්රභාඅයනක්ාාඳසුාලඵාා තාහැකියන. 

4. හහාණාඩ්ඳත්ාබාවිතණහාATM ායනන්ත්රාභණුන්ාමුදආාලඵාා තාශ්නොහැකියනා.ා 

ා11.ාහක්ෂඅයනටාසකරඵන්ධාඳාර්ශ්ව්යනන්ා්තුශ්හන්ාශ්දව්නාඳාර්ශ්ව්යනාශ්ලසාහඳුන්ව්න්ශ්න්ා, 

 1.හක්ෂඅාාව්හඅාලඵනාඳාර්ශ්ව්යන. .ාා 

 2.ාහක්ෂඅාණුවිසුභායනටශ්ත්ාාාව්හඅයනාලඵාාශ්දනාඳාර්ශ්ව්යන. . 

 3.ාහක්ෂඅාණුවිසුශ්භන්ාඵලඳෑභක්ාව්නා්ශ්නකුත්ාසියනලුභාඳාර්ශ්ව්. .ා 

 4.ාඉහතාසියනලුභාඳාර්ශ්ව්යනන්ශ්ේාඑණතුව්. .ා 
 

12.ාඉතාාඉක්භනින්ාව්ැඩිාපිරිසණටාඑණව්හාාණර්ශනීයනාශ්ලසාශ්තොහතුරුාදැනුකරාදියනාහැකිාසන්නිශ් දනාක්රභයනක්ාා

ව්න්ශ්න්,ා 

 1.ාරඳව්ාහිනියන ාාාාාාා2.ා්න්තර්ාජාලයනා ාාාාාාාාාාාාා3.ාවිදුත්ාතැඳෑලාා 4.ාාගුව්න්ාවිදුලියන 
 

13.ාගුව්න්ාප්රව්ාහනශ්අාදැකියනාහැකිාව්ාසියනක්ාව්නුශ්අ,ා 

 1.ාපිරිව්ැයනා්ධිණා ඇභාා   2.ාඕනෑභා්ව්ස්ථාව්ණදීාශ්යනොදාා තාහැකිා ඇභා 
 3.ා භනාන්තයනටායනාාහැකිා ඇභා  4.ාඉක්භනින්ාළඟාාවියනාහැකිා ඇභ. 
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14.ාාඳහතාදැක්ශ්ව්නුශ්අාශ්ව්ශ්ළාභක්ාසිදුා මා්ව්ස්ථාාකිහිඳයනකි. 

A. -ාදානයනක්ාදීභාසහාාඳරිේපුා25ාkg ක්ාවිකිණීභාා   

B. -ාලීාඵඩුානිෂ්ඳාදණශ්යනකු,ාලීාඵඩුාශ්ව්ශ්ළන්ශ්දකුටාලීාඵඩුාවිකිණීභා 

C. -ාශ්ේණරිාානිෂ්ඳාදණශ්යනකුාාඳනශාලාව්ණටාඳාන්ා25ාක්ාවිකිණීභා 

ාාාාාාාඉහතා්ව්ස්ථාාා්තුශ්හන්ාශ්තො ාශ්ව්ශ්ළාභටා්යනත්ාව්න්ශ්න්,ා 

1. Aාහාා Bායන.  2. Aාහාා Cායන.  3. B හාාC ායන.  4.ABාහාා Cායන. 

15.ාණළභනාණහඅාක්රියනාව්ලියනටා්යනත්ාණාර්යනයනන්ාඳහතාදැක්ශ් .ාා 

A. -ශ්භශ්හයන ඇභා 

B. -සැලසුකරණහඅයනා 

C. -ඳාලනයනා 

D. -සංවිධානණහඅයනා 

ාාාාාාාාශ්භභාණාර්යනයනන්ා්නුපිළිශ්ව්ලින්ා ැළපූාවිටාලැශ්ඵනාපිළිතුහාව්න්ශ්න්, 

ාාාාාාාාාාාාාාාා1.C,D,BාහාාAායන.  2.ාB,D,AාහාාCායන. 3.ාD,B,CාහාාAායන. 4.B,D,CාහාාAායන. 

 

16.ාඳහතාසහන්ාවිෙලයයනන්ා්තුශ්හන්ා්ශ්ලවිණහඅාමිරශ්අාවිෙලයයනක්ාශ්නොව්න්ශ්න්,ාා 

 ාාා1.ානිෂ්ඳාදිතයනා ාා 2.ාමිලා ාාා  3.ාස්ථානයනාාාා  4.ාඉආලුභා 

 

17.ාකිසියනකරා්. තභයනක්ාව්ත්ණභක්ාශ්ලසාව්යාඳාහශ්අාශ්ඳොත්ව්ලාසටහන්ාකිරීභාසහාාාඳැව්තියනාතතුාප්රධානාාාාා

නිර්අායනණයනාව්න්ශ්න්ා,ා 

       1.ා්තීතා නුශ්දනුව්ණාප්රතිපලයනක්ා ඇභ.ා ා     2.ාාර්ථිණාප්රතිලාබාව්යාඳාහයනාතුළටා ලාාඒභ.ාා

 3.ාඑහිාව්ටිනාණභාවිශ්ව්ාසදායීාශ්ලසාමුදලින්ාභැනියනාහැකිා ඇභ.ාාා4.ාව්යාඳාහශ්අාඳාලනයනටායනටත් ඇභ.ා 

 

18.ානිව්ැහදිාණුණුකරණහඅාසමීණහඅයනාශ්තෝහන්න. 

 1.ාාව් කීකරාාා=ාාාව්ත්ණකරාා+ාාහිමිණකරා 

ා 2.ාාහිමිණකරාාා=ාාාව්ත්ණකරාාා-ාාාව් කීකරා 

 3.ාාව්ත්ණකරාාා=ාාාහිමිණකරාාා-ාාාව් කීකරා 

ා 4.ාාහිමිණකරාාා=ාාාව්ත්ණකරාාා+ාාව් කීකර 

19.ාදකරසත්ශ්ේාාව්යාඳාහශ්අා2018.01.01ාදිනටාණුණුකරණහඅාසමීණහඅයනාඳහතාදැක්ශ් . 

 ාාාාාව්ත්ණකරාාාා=ාාාාප්රාේධනයනාාාාාා+ාාාාව් කීකරා 

 ාාාාා175000ාාා=ාාාා150000ාාාාාාාාා+ාාාා25000 

 

ාාාාාාාරු.ා10000ාණාබාණ්ඩාශ්තො යනක්ාරු.15000ාණටා්ශ්ලවිකිරීශ්භන්ාඳසුානිව්ැහදිාණුණුකරණහඅාසමීණහඅයනාාාා

ව්න්ශ්න්, 

 1.ාා190000ාාා=ාාා165000ාා+ාා25000ාා  2.ාා185000ාාා=ාා160000ාා+ාා25000 

 3.ාා180000ාාා=ාාා155000ාා+ාා25000ාාා  4.ාා180000ාාා=ාා150000ාා+ාා30000 

 

20.ාලිතුමිශ්ේාව්යාඳාහශ්අා2017.01.01ාදිනටාහිමිණභාරු.150000ාක්ා මා්තහා2017.12.31ාදිනටාහිමිණකරාරු.10000ා

කින්ාශ්ව්නස්ාවියන.ාහිමිණශ්කරාසිදුා මාශ්භභාශ්ව්නස්ා ඇභටාශ්හේතුව්ක්ාශ්නොවියනාහැක්ශ්ක්,ාාා 

1.ාව්යාඳාහශ්අාාබාවිතයනාාසහාාශ්භෝටර්ාහථයනක්ාමිලටා ැනීභා 

 2.ා්. තිණරුශ්ේාබාණ්ඩා ැනිලිාාා  

3.ාව්යාඳාහශ්අාශුද්ධාලාබයනා්ඩු ඇභාා 

 4.ා්භතහාප්රාේධනයනාශ්යනදීභ 
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21.ාඳහතාXාතීරුශ් ාමලිණාශ්ඳොත්ද,ාY තීරුශ් ාමලාරාශ්ආඛ්නදාදැක්ශ් . 

  X     Y 

 ශ්ඳොදුාජර්නලයනා    A – ලදුාඳත්රයනා 

  ැනුකරාජර්නලයනා   B - ඵැහඳත 

 මුදආාශ්ඳොතා    C - ජර්නආාව්ලේෙහයනා 

 ඵැංකුාණුණුභා    D - පිළිඳත 

      E -ා ැනුකරාඉන්ශ්ව්ො. සියන 
 

X තීරුශ් ාදැක්ශ්ව්නාමලාරාශ්ආඛ්නාY තීරුශ් ාදැක්ශ්ව්නාමලිණාශ්ඳොත්ාසභ ා්නුපිළිශ්ව්ලින්ා ැළපූාවිටාලැශ්ඵනා

පිළිතුහාව්න්ශ්න්,ා 

 1.ාA, B, C,ාහා Dායන. ාා2.ාB,A,C,ාහා Dායන. ාාා3.ාC,A,D,ාහා B යන.ාාාා4.ාC,E,A,ාහා D යන.ාා 
[ 

22.විදාහාාතභාශ්ඳෞද් ලිණාඵැංකුාණුණුශ්භන්ාාව්යාඳාහශ්අාඅයනාහිමිශ්යනකුටාරුා10000ාක්ාශ් ව්නාලදී. 

ාාාාාාාශ්භභා නුශ්දනුව්ාසටහන්ාකිරීභටා්දාළාද්විත්ව්ාසටහනාව්නුශ්අ,ාාා 

ාාාාාාාාාාාා1.අයනාහිමිාණුණුභාහහාාාරු.10000   ා2.අයනාහිමිාණුණුභාහහාා ාාාරු.10000 

මුදආාණුණුභාඵැහාාාාාාාරු.10000   ඵැංකුාණුණුභාාාාාඵැහාාාාාාරු.10000 

 ාාාාා3.ාමුදආාණුණුභාහහාාාාාරු.10000  ාාාාාාාාාා  ා4.අයනාහිමිාණුණුභාහහාාාාාාරු.ා10000 

  ාාාාාාාාාාාාාඅයනාහිමිාණුණුභාඵැහාරු.10000  ාාාාාාාාාාාාප්රාේධනාණුණුභාඵැහාාාාාාරු.10000 
 

23.ාව්යාඳාහයනණා නුශ්දනුාණුණුකර තාකිරීශ්කරදීාද්විත්ව්ාණාර්යනයනක්ාඉටුාණහනුාලඵන්ශ්න්ා, 

 1.ාසුළුාමුදආාශ්ඳොතාා. .ාාා    2.ාප්රධානාජර්නලයනා. . 

ා 3.ා ැනුකරාජර්නලයනා. .     4.ාවිකුණුකරාජර්නලයනාාා. . 
 

24.ොන්දනීාතභාව්යාඳාහයනාසහාාරු.25500ාණාලීඵඩුාමිලටාශ් න,ාාඒාසහාාරු.25000ාණාශ්ෙක්ඳතක්ානිකුත්ාණහා

ඉතිරියනාසුළුාමුදලින්ාශ් ව්නාලදී.ාසුළුාමුදලින්ාශ් ව්නාලදාව්ටිනාණභාසුළුාමුදආාශ්ඳොශ්ත්ාසටහන්ාණහනුශ්අ,ාා 

 1.ාවිවිධාවියනදකරාතීරුශ් යනාා 2.ශ්ලජහාතීරුශ් ායන.ාාා3.ාශ්ලජහාපිටුව්ාතීරුශ් යනාා 4.ාලීාඵඩුාතීරුශ් යනා 
 

25.ාව්යාඳාහයනණාමුදආාව්ට්ටකරාඇතිාව්න්ශ්න්,ාාා 

 1.ාබාණ්ඩාඅයනටා ැනීශ්කරදීායන.ා    2.ාබාණ්ඩව්ලාලකුණුාණළාමිළා්ඩුාකිරීශ්කරදීායන.ා 

 3.ාබාණ්ඩාඅයනටාවිකිණීශ්කරදීායනා.    4.ානියනමිතාණාලයනාතුළාඅයනාශ්ේරුකරාකිරීශ්කරදීායනා. 
 

26.ාභාසිණාඵැංකුාප්රණාශයනාලැශ්ඵනාශ්තක්ාව්යාඳාහශ්අාාඵැංකුාණුණුශ්කරාසටහන්ාණළාශ්නොහැකිා්. තභයනාව්න්ශ්න්ා 

 1.ාතැන්ඳත්ාණළාශ්ෙක්ඳත්ා    2.ාඵැංකුා ාස්තු  

3.ානිකුත්ාණළා් රුා මාශ්ෙක්ඳත්ාාා ාා  4.ානිකුත්ාණළාශ්ෙක්ඳත්ා 
 

 ඳහතාසදහන්ාශ්තොහතුරුාසැලකිආලටා නිමින්ා්ංණා27ාහාා28ාප්රශ්නව්ලටාපිළිතුරුාසඳයනන්න. 

දකරසිතශ්ේාව්යාඳාහශ්අා2017.03.31ාදිනටාඵැංකුාණුණුශ්කරාශ්ශේෂයනාරු.15300ාක්ාවියන.ාඑදිනටාඵැංකුශ්ව්න්ාලදාඵැංකුා

ප්රණාශනශ්යනන්ාඋපුටාා ත්ාශ්තොහතුරුාඳහතාදැක්ශ් . 

 දිනයන විස්තහයන හහා(රු) ඵැහා(රු) ශ්ශේෂයනා(රු) 

A 03.01 ශ්ශේෂයන   12500.00 

B 03.05 මුදආාතැන්ඳතුා  25000.00  
C 03.08 සෘජුාශ්ප්රේෂඅ  10000.00  

D 03.12 ශ්ෙක්ා-ා323216 18000.00   

E 03.18 ස්ථාව්හානිශ්යනෝ ා-ාණඩාකුලීා 12000.00   

F 03.25 ශ්ෙක්ා-ා562615  5000.00  
G 03.31 ඵැංකුා ාස්තුා 3000.00  ? 

 

27.ා ඉහතාඇතිාඵැංකුාප්රණාශනශ්අා2017.03.31ාදිනටාදැක්වියනාතතුාශ්ශේෂයනාව්නුශ්අා 

 1.ාරු.19ා500  2.ාරු.ා52ා500  3. රු.ා45ා500ා  4.රු.ා12ා500 
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28.ාඉහතාසහන්ාප්රණාශනයනටා්නුව්ාව්යාඳාහශ්අාඵැංකුාණුණුභාසංශ්ශෝධනයනාකිරීශ්කරදීාඑහිාඵැහාඳැත්ශ්ත්ාසටහන්ා

ණහනුාලඵනා්. තකරාඇතුළත්ාපිළිතුහාශ්තෝහන්න. 

1.ාB,C හාාFායන.  2.ාD,E හාාGායන.  3.ාE හාාGායන. ාා 4.ාB හාාCායන. 
 

29.ා2017.12.31ාදිනටාමිහිණතශ්ේාව්යාඳාහශ්අාපිළිශ්යනලාණළාශ්ශේෂාපිරික්සුශ්කරාහහාතීරුශ් ාඑණතුව්ාඵැහාතීරුශ් ා
එණතුව්ටාසභානාවියන.ාඑභණුන්ාශ්ඳන්නුකරාණහන්ශ්න්, 

01. ව්යාඳාහශ්අාණුණුකරාතැබීභානිව්ැහදිව්ාසිදු ඇාඇතිාඵව්. . 

02. ව්යාඳාහශ්අාසිදුා මාසියනළුා නුශ්දනුාශ්ඳොත්ව්ලාසටහන්ණහාඇතිාඵව්. . 

03. ශ්ශේෂාපිරික්සුශ්කරාඓණයයනානිව්ැහදිාඵව්. . 

04. ශ්දසැකරඵර්ා31ාදිනටාඳව්තිනාසියනලුාණුණුකරව්ලාශ්ශේෂයනන්ාශ්ශේෂාපිරික්සුභටාශ් නාශ් ොස්ාඇතිාඵව්. . 
 

30.ාාශ්ශේෂාපිරික්සුභාතුලනයනා ඇභටාඵලඳෑභක්ාඇතිාශ්නොව්නාණුණුකරණහඅාව්ැරැද්දාව්න්ශ්න්,ා 

1. රු.5000ාණාඉන්ධනාවියනදකරාමුදආාණුණුභටාඳභඅක්ාපිටඳත්ා ඇභා 

2. රු.ා7500ාක්ා මාාහක්ෂඅා ාස්තුා්දාළ ණුණුකරව්ලාරුා750ාක්ාශ්ලසාසටහන්ා ඇභා. 

3. ලීාඵඩුා ැණුකර රුා15000,ා ැනුකරාණුණුභටාරුා51000ාක්ාශ්ලසාසටහන්ා ඇභා 

4. අයනාහිමිශ්යනකුටාශ්  මාරුා4000ාක්ාඅයනාහිමියනාශ්ේාණුණුශ්කරාව්ැහදිාඳැත්ශ්ත්ාසටහන්ා ඇභා 
 

31.ාඅයනා ැතිශ්යනකුශ් න්ාලදාරුා3000ාක්ාඅයනා ැතියනාශ්ේාණුණුශ්කරාව්ැහදිාඳැත්ශ්ත්ාසටහන්ා ඇභානිව්ැහදිාකිරීභටා

්දාළාද්විත්ව්ාසටහනාව්න්ශ්න්,ාා 

ාාාාාාාාාාාාාාා1.අයනා ැතිාණුණුභාහහා3000   2.ා්විනිශ්චිතාාණුණුභාාහහා6000 

්විනිශ්චිතාණුණුභා3000   අයනා ැතිාණුණුභාාාාාාාාා6000 

 ාාා3.ාඅයනා ැතිාණුණුභාහහා6000   4.ාඅයනා ැතිාණුණුභාහහාාාා6000 

   ්විනිශ්චිතාණුණුභා6000   මුදආාණුණුභාාාාාාාාාාාාාාාා6000 
 

32.ාභාලිභාශ්ේාව්යාඳාහශ්අාභාසිණාශ් ව්ආාකුලියනාරුා4000ාක්ාව්නා්තහා2017ාව්ර්ෂයනාතුළදීාමුදලින්ාශ්  මාශ් ව්ආා

කුලියනාරුා40000ාකි.ාශ්භභාව්යාඳාහාශ්අාශ් ව්ආාකුලියනටා්දාළව්ාලාබාලාබාප්රණාශශ්අාහාාමලයාතත්ත්ව්ා

ප්රණාශශ්අාාපිළිශ්ව්ලින්ාඇතුළත්ාණළාතතුාා් යනයනන්ාාව්න්ශ්න්, 

1.ාරු.48000ාක්ාහාාරු.ා8000   2.ාරු.44000ාක්ාහාාරු.4000 

ාා 3.ාරු.40000ාක්ාහාාරු.ා4000   4.ාරු.48000ාක්ාහාාරු.40000ාා 
 

33.ාව්යාඳාහශ්අාමුදලින්,ාඑහිාහිමිණරුාතභාශ්ඳෞද් ලිණාදුහණථනා ාස්තුාරු.3000ාක්ාශ්  ඇභාසටහන්ාණහනුශ්අ,ාා 

 1.ාදුහණථනාණුණුභාහහා3000   2. ැනිලිාණුණුභාහහා300 

  මුදආාණුණුභා 3000    මුදආාණුණුභා 300 

ාා 3.ා ැනිලිාණුණුභාහහා3000  ා 4.ාමුදආාණුණුභාහහා3000 

  මුදආාණුණුභා 3000     ැනිලිාණුණුභා 3000 
 

34.ාාඅයනා ැතිශ්යනකුාව්නා්ේසහාශ් න්ාලැබියනාතතුාරුා4000ාක්ාශ්නොලැශ්ඵනාඅයනාශ්ලසාණඳාාහැරීභටාව්යාඳාහයනක්ා

තීහඅයනාණහාඇත.ාඑභා් යනාාසටහන්ාණහනුශ්අ,ා 

 1.ාඅයන ැතිාණුණුභාහහා 4000 ාා  2.ාමුදආාණුණුභාහහා 4000 

  ශ්ඵොආාඅයනාණුණුභාාා 4000   ශ්ඵොආ අයනාණුණුභා 4000ා  

ා 3.ාශ්ඵොආාඅයනාණුණුභාහහාා4000   4.ාඅයන ැතිාණුණුභාහහා 4000 

  අයන ැතිාණුණුභාාා ාාා4000   විකුණුකරාණුණුභා  4000 
 

35.ාවිකුණාඵඩුව්ලාපිරිව්ැයනාදැක්ශ්ව්නා්. තකරානිව්ැහදිව්ාඇතුළත්ාණාණ්ඩයනාව්න්ශ්න්ා,ා 

 1.ාාහකරබණාශ්තො යනා+ා ැණුකරා+ා්ව්සානාශ්තො යනා 

 2. ැණුකරා+ාඵෑශ්කරාකුලියනා+ාාහකරබණාශ්තො යනා 

ා 3.ාවිකුණුකරා-ා ැනුකරා+ා්ව්සානාශ්තො යනා 

ා 4.ාාහකරබණාශ්තො යනා+ා ැනුකරා-ා්ව්සානාශ්තො යන 
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 ප්රශ්නා්ංණා36ාසිටා40ාදක්ව්ාාප්රශ්නව්ලටාඳහතාශ්තොහතුරුාඋඳශ්යනෝගීාණහ නිමින්ාපිළිතුරුාසඳයනන්න. 

 

සහන්ශ්ේාව්යාඳාහශ්අා2017.12.31ාදිනටාශ්ශේෂාපිරික්සුභාඳහතාශ් . 

 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාහහා(රු.)ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාඵැහා(රු.) 

2017/01/01ාදිනටාඵඩුාශ්තො යනා  ාාාාාාා20ා000  

 ැනුකරා     ාාාාා180ා000  

විකුණුකරා      ාාාාාාාාාා320ා000 

විදුලිා ාස්තු    ාාාාාාාා8ා000 

අයනා ැතිශ්යනෝ    ාාාාාා30ා000 

ඵැංකුාඅයනා    ා  ාාාාාාාාාා100ා000 

ලීාඵඩු     ාාාාාා45ා000 

ශ් ොඩනැණුලි    ාාාා250ා000  

හක්ෂඅාා ාස්තුා ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා ාාාාාාා6ා000 

ප්රොහඅා ාස්තුා    ාාාාාාා4ා000 

අයනාශ්ඳොලීා    ාාාාාාා9ා000 

අයනාහිමිශ්යනෝා      ාාාාාාාාාාා25ා000  

ලදාව්ට්ටකරා      ාාාාාාාාාාාාා4ා000 

දුන්ාව්ට්ටකරා    ාාාාාා2ා000 

මුදආා     ාාාා34ා000 

ව්ැටුේා     ාාාාාා6ා000 

ප්රාේධනයනා      ාාාාාාාා145ා000 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා594ා000ාාාාාාාාාාාාාා594ා000 

 

්තිශ්ර්ණාශ්තොහතුරුා: 
 

1. 2017/12/31ාදිනටාඵඩුාශ්තො යනාරු.25000 

2. 2017/12/31ාාදිනටාශ් වියනාතතුාඅයනාශ්ඳොලීාරුා.ා1000 

3. අයනා ැතියනන්ශ් න්ාරු.4000ාක්ාශ්ඵොආාඅයනාශ්ලසාණඳාාහැරීභ.ා 

     

36.ාාශ්භභාව්යාඳාහශ්අා2017/12/31ාදිනටාවිකුණුකරාපිරිව්ැයනාව්නුශ්අ,ා 

 1.ාරු.175ා000  2.ාරු.200ා000  3.ාරු.180ා000  4.රු.155ා000 

37.ාශ්භභාව්යාඳාහශ්අා2017/12/31ාදිශ්නන්ා්ව්සන්ාව්ර්ෂයනාසහාාශුද්ධාලාබයනාව්නුශ්අ,ා 

 1.ාරුා109ා000ාාාාා 2.ාරු.105ා000ා  3.ාරුා149ා000  4.ාරු.100ා000 

38.2017.12.31ාදිනටාාශ්භභාව්යාඳාහශ්අාජං භාව්ත්ණකරව්ලා් යනාාාව්නුශ්අා, 

 1.ාරු.89ා000ාාාාා 2.ාරු.85ා000  3.ාරුා70ා000  4.ාරු.80ා000 

39.ා2017.12.31ාදිනටාශ්භභාව්යාඳාහශ්අාමුළුාහිමිණභාව්නුශ්අ,ාා 

 1.ාරු145ා000ා  2.ාරු.109ා000ා ා 3.ාරු.354ා000 ා 4.ාරු.254ා000 

40.ාශ්භභාව්යාඳාහශ්අා2017/12/31ාදිනටාමුළුාව් කීකරාව්නුශ්අ,ා 

 1.ාරු.100ා000  2.ාරු.26ා000  3.ාරු.126ා000 ා 4.ාරු.125ා000   


