
ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

1ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව්  
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්නුග්රහයනධ: 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

2ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව්  

 

1. පාරහධසිද්ධියනධඇසුපඅන්ධ්ාංරධ(i)ධසිටධ(X)ධදක්ව්ාධප්රශනයධව්ටටධිළිතතුරුධසපාරයනන්ය. 

ශ්රීධ ටාංරාධ වෘව් ධ වෘශනව්ධ වෘදයාටපවධ ව්සඅධ පදරරධ පපාරඅධ පාරාස ඩධ ප්ලොපටොමාව්ක්ධ හැදෑරධ රසු දධ දැයටම පධ පපාරඅපාරාස ඩධ
ගුරුව්රියනරධව්යධමධමව්ධසමඟධඑක්ව්ධඅන්දරුධයමින්ධපපාරඅපාරාසටක්ධ2018.01.01ධදියධආඅ්කභධරඅයධටදි.ධප්කධසදහාධ
මධමිතුපඅකුපේධපටොඩයැඟි ඩටක්ධටබාධෙ පධ්අධකධසඳහාධමාසිරව්ධරු.25000රධකුලියනක්ධපෙවෘයනධයුතුයන.ධරසු දධධමධ
ඉතිරිකිරීප්කධිණණුප්කධතිබුධරු.ධ200,000ධරධමුදටධහාධමධමව්ධටබාධදුන්ධරු.ධ300,000ධරධමුදෙධප්රාේයයනධපටසධපයනොදාධ
පෙයධ්ව්ශයධසියනුමමධඋපාරරඅයධහාධපඩසනුටු ධටබාපෙයධඉාධසා්ථකරධපපාරඅපාරාසටක්ධආඅ්කභධරඅයධටදි.පමයනධසනකායධ
ෙධ රඅධ ඇ පප පධ  දව්ාසධ 500කින්ධ සමන්වෘධ ආසිරිධ  දව්ාසධ සාංකී්ථයයනටධ යනාබදව්යන.ධ පමදියමධ රු.120,000රධ යයනධ
මුදටක්ධටාංරාධබැාංකුපව්න්ධටබාධෙන්යාධටදී.ප්කධසඳහාධව්ා්ථශිරව්ධ10%රධපපාරොලියනක්ධපෙවෘයනධයුතුයන. 

අන්දරුධපපාරඅපාරාස ඩධපාරළමුධපමපහයු්කධමාසයනධතුළදිධදරුව්න්ධ100ක්ධඇතුළ පධරඅධෙධහැකිධවූධ්අධපාරහධවෘයනද්කදධ
මුදලින්ධදඅයධටදි. 

් පිළටධමුදටටධටබාධෙ පධපාරාස ඩධඋපාරරඅය  රු.250,000 

් පිළටධමුදටටධටබාධෙ පධරා්ථයනාටධඋපාරරඅය  රු.100,000 

පාරළමුධපමපහයු්කධමාසපවධපාරාස ඩධොසනතුධආදායනම  රු.100,000 

පෙවූධමාසිරධකුලියන     ධධරු,25,000 

පෙවූධප්රව්ාහයධවෘයනද්ක     ධධධධධරු5000 

පෙව්යනධයුතුධවෘදුලිධබි ඩපාර ප    ධරු.10.000 

පෙවූධපපාරො පධවෘයනද්ක    ධධධධධධධධධධධධරු.15,000 

පාරාස ඩධඋපාරරඅයධහාධරා්ථයනාටධඋපාරරඅයධ12%කින්ධක්ෂයනධරළධයුතුධබව්ටධඑරඟධවෘයන. 

i) ධ(්)ධඅන්දරුධපපාරඅපාරාසටධකුමයධව්යාපාරාඅධසාංවෘායධව්්ථෙයනරටධ්යන පද? 

ධධධධධධධ(ආ)අන්දරුධපපාරඅපාරාසප ඩධව්යාපාරාඅධ්ව්සනකාව්න්ධලියනන්ය. 

ii) අන්දරුධපපාරඅපාරාස ඩධයැමැතිධයාමයනධලියනාධපාරදිාංචිරළධයුතුධබව්ධරසු දධසහධඇපේධමව්පේධවෘශනව්ාසයනධවෘයන. 

         (්)ධඉහධප්රරාශයනධහාධබබධඑරඟධව්න්පන්ධද? 

ධධධධධධධ(ආ)ධබපේධප්රරාශයනටධපහ තුධදක්ව්න්ය. 

iii)     (්)ධපමමධව්යාපාරාඅධරමපවධව්ාසිධහාධ්ව්ාසිධපදරධබැඟින්ධය්කධරඅන්ය. 

ධධධධධධධ(ආ)ධපමමධව්යාපාරාඅයනටධලිත ධිණනුමක්ධතිම මධව්ැදෙ පධද? 

iv)     (්)ධපමමධසනකායපවධශක්තියනක්ධය්කධරඅන්ය. 

ධධධධධධධ(ආ)ධපමමධසනකායයනටධතිපබයධ්ථජයයනක්ධය්කධරඅන්ය. 

 පාරළමුධප්රශනයයනධඇතුුමධව්ධI පරොටසින්ධප්රශනයධපදරක්දධ,II පරොටසින්ධප්රශනයධපදරක්දධබැඟින්ධප අාපෙයධප්රශනයධ

පාරහරටධපාරමයක්ධිළිතතුරුධසපාරයනන්ය. 

්යාපාරයධ්මායාංශයන 

ව්යාපාරාඅධහාධිණණු්කරඅයධ්යයනයයනධ-ධII 

්.පපාරො.ස.ධ(සා/ධපපාරළ)ධ-ධපපාරඅහුරුධප්රශනයධපාර්රයන 

11ධපර ණියන     ධධධධධධධධධධධධ  ධධධධධරාටයනධ-ධපාරැයනධ2ධයි 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

3ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව්  

 

v) 2018.01.01 දියටධඅන්දරුධපපාරඅපාරාසටටධ්දාටධිණණු්කරඅයධසමීරඅයයනධ්ෙයනන්ධසමඟධධධලියනාධදක්ව්න්ය. 

vi) රු.100,000රධරා්ථයනාටධඋපාරරඅයධ් පිළටධමුදටටධෙැනීම,ධිණණු්කෙධකිරීමටධ්දාටධද්වෘ පව්ධසටහයධලියනාධ
දන්ව්න්ය. 

vii) අන්දරුධපපාරඅපාරාසටධපාරව් පව්ාෙධයුතුධමලිරධසටහන්ධපපාරො පධපදරක්ධලියනන්ය. 

viii) 2018.01.31 දියටධපාරාසප ඩධ්ධඉතිරිධමුදටධෙයයයනධරඅන්ය. 

ix) 2018.01.31ධදිපයන්ධ්ව්සන්ධමාසයනධසඳහාධඅන්දරුධපපාරඅපාරාසප ඩධටාභයනධපහ ධ්ටාභයනධෙයයයනධරඅන්ය. 

x) (්)2018.01.31ධදියටධඅන්දරුධපපාරඅපාරාසප ඩධහිමිරමධපරොපාරමයද? 

ධධධධධ(ආ)2018.01.31ධදියටධඅන්දරුධපපාරඅපාරාසප ඩධමටයධ පව්ධප්රරාශයපවධදැක්පව්යධජාංෙමධපයොව්යධව් පර්කධ
්යිමධපදරක්ධව්ටියාර්කධසහිව්ධදක්ව්න්ය. 

 

I පරොටස 

(ප්රශනයධපදරරටධපාරමයක්ධිළිතතුරුධසපාරයනන්ය) 

 

2.ධ(i)ධ(්)ධමි දසනධ්ව්ශයාව්යනක්ධයනනුධකුමක්ද? 

ධධධධධධධධ(ආ)ධපමමධමි දසනධ්ව්ශයාධහාධුවව්මයාධසුටඅාටනුධටබන්පන්ධරුවරුන්ධවෘසින්ද? 

ධධධ(ii) පාරහධසඳහන්ධප්රරාශධසයදධ්සයදධයනන්යධදක්ව්න්ය. 

ධධධධධධධ(්)ධව්යාපාරාඅයනක්ධවෘසින්ධපාරාරිපභ ිණරධ්ව්ශයාධහාධුවව්මයාධසුටඅාීමමධසඳහාධපාරාරිපභ ිණරයනන්ධපව්ධටබාධපදයධ
ක්රියනාව්න්ධපහ ධක්රියනාව්ලියනක්ධභාඩ ඩධපටසධහැන්න්පව් 

ධධධධධධධ(ආ)ධභාඩ ඩධහාධපස ව්ාධ දශනපාරාදයයනධකිරීමධසඳහාධපයනොදාධෙන්යාධසියනුමමධස්කපාර පධ දෂනපාරාදයධසාදරධපටසධ
හැන්න්පව් 

ධධධධධධධ(ඉ)ධබැාංකුධැන්පාරතුධසඳහාධටබාධපදයධපපාරොීමධ්නුපාරාතිරයනධආ්ථථීරධපාරරිසඅධසාරයනක්ධ පව් 

ධධධධධධධ(ඊ)ධපපාරෞද්ෙලිරධ්ාංශපවධහාධඅාජයධ්ාංශපවධව්යාපාරාඅධව්්ථෙධරඅනුපවධ්අමුණුධ්නුව්ධපව්. 

(iii) අමණිධපාරාස ඩධළමුන්ධසඳහාධ දටධඇඳු්කධමැසීප්කධව්යාපාරාඅයනක්ධආඅ්කභධරඅයධටදී.ධකධසඳහාධඇයනධකුලියනටධෙ පධ
රාමඅයනක්ධපයනොදාධෙ පධ්අධමහයධමැෂිමක්ධයයනටධටබාධෙන්යාධටදී.ධඑක්ධපස ව්රපයනකුදධබඳව්ාධෙන්යාධටදි. 

(්)ධපමමධව්යාපාරාඅපවධස  පධිළරිව්ැයනක්ධදක්ව්න්ය. 

(ආ) පමමධව්යාපාරාඅපවධව්රධිළරිව්ැයනක්ධදක්ව්න්ය. 

(iv)ධබබධප්රපද්ශපවධර ෂිධරා්ථමිරධ දශනපාරාදිධ්පටවෘරඅධෙැනීමධසඳහාධසමපාරරාඅධසමිතියනක්ධආඅ්කභධකිරීමටධිළරිසක්ධ
රටයුතුධරඅපෙයධයනන්පන්ධයනැයිධසින්ය.ධකධසඳහාධබබපෙන්ධපාරහධසඳහන්ධෙැටුමධසඳහාධබුවන්ධිළිතතුරුධ
්පලොක්ෂාධරඅයි. 

(්)ධසමපාරරාඅධසමිතියනරධආඅ්කභධකිරීමටධසිටියනයුතුධ්ව්මධසාමාජිරධසාංඛයාව්ධපරොපාරමයද? 

(ආ)සමපාරරාඅධසමිතිධලියනාධපාරදිාංචිධකිරීමධ්දාටධව්යධනීතියනධකුමක්ද? 

 

 

 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

4ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව්  

 

 

3.ධ(i) (්)ධසි ඩටඅධපව්පළඳාමධහාධපොෙධපව්පළඳාමධ්අධප්රායධපව්යසධපාරැහැදිලිධරඅන්ය. 

ධධධධ(ii) පාරහධසඳහන්ධප්රරාශධසයදධ්සයදධයනන්යධදක්ව්න්ය. 

ධධධධ(iii) චන්දයධවෘසින්ධමහනුව්අධසිටධපරොළබධදක්ව්ාධබසනඅකධප්රව්ාහයධපස ව්ාව්ක්ධපාරව් පව්ාපෙයධයනයි.ධඉහධප්රරාශපවධධ
සඳහන්ධව්යධප්රව්ාහයධමලිරාාංෙධ දදසුයධසමඟධදක්ව්න්ය.ධධ 

ධධධධ(iv) (්)ධව්යාපාරාරිරයනකුධවෘසින්ධ දකු පධරඅයධපචක්ධපාරක්ධසඳහාධඋපාරරිමධආඅක්ෂාව්ක්ධසටසාධ 

 ෙධහැක්පක්ධධපරපස ද? 
 

4.ධධධධ(i) (්)ධව්යාපාරාඅයනරධසදටදායනර පව්යනධයනනුධකුමක්ද? 

ධධධධධධ(ii) (්)ධයයනපාර පධභාවෘාධරඅමින්ධබැාංකුධිණණු්කධහිමිපයනකුටධමධිණණුප්කධඇතිධමුද ඩධෙණුපදනුධසඳහාධභාවෘාධරළධධධ
හැර. 

ධධධධධධධධධ(ආ)ධසාංසනකාිළධසමාෙමරධපරොටසනධරරුව්න්පේධව්ෙකීමධමිටදීධෙ පධපරොටසනධව්ටධව්ටියාරමටධසීමාධපව්. 

ධධධධධධධධධ(ඉ)ධව්්ථමායපවධව්යාපාරාරිරයනන්ටධපටලිධබැාංකුධපස ව්ාධපාරහසුර්කධයනටප පධවෘදුලිධබි ඩපාර ප,ධජටධබි ඩපාර පධපෙමටමටධ
හැකියනාව්ධටැම ධඇ. 

ධධධධධධධධධ(ඊ)ධආපයන ජයයනරධ්ව්දායමධඉහළධයනයධවෘටධ්පලොක්ෂිධප්රතිටාභධපාරහළධයනයි. 

 

ධධධධ(iii) මු දදාසධ්.පපාරො.සධසාමායයධපපාරළධවෘභාෙයනධසඳහාධඉදිරිපාර පධව්යධසිසුන්ටධප්රශනයධපාර්රධපපාරොක්ධමු්රයයනධරඅධ්පටවෘධ
කිරීමටධතීඅයයනධරඅයි. 

ධධධධධධධධ(්)ධමු දදාසපේධ්පටවෘරඅයධපාරඅමා්ථකයනධඉු රඅධෙැනීමධසඳහාධපයනොදාධෙධයුතුධ්පටවෘරඅයධවෘචටයයනන්ධධධ
පමොයව්ාද? 

ධධධධධධධ(ආ)ඉහධ්පටවෘරඅයධමිරපවධ දෂනපාරාදිධවෘචටයපවදීධමු දදාසධවෘසින්ධසටරාධබැලියනධයුතුධරරුණුධපදරක්ධධධධධ
දක්ව්න්ය. 

 

ධධධ(iv) ජයනපාරාටධමාධඉතිරිරඅධෙ පධමුදටක්ධපාරහධසඳහන්ධආපයන ජයධමා්ථෙධව්ටධආපයන ජයයනධධකිරීමටධබටාපපාරොපඅො පතුධ
පව්. 

 1.පද්පාරළධමිටදීධෙැනීම 

 2.සාමායයධපරොටසනව්ටධආපයන ජයයනධකිරීම 

ධධධධධධධධ(්)ධඉහධසඳහන්ධමා්ථෙධපදපරන්ධව්ඩා පධසුදුසුධමා්ථෙයනධපටසධබබධපයන ජයාධරඅන්පන්ධකුමක්ද? 

ධධධධධධධ(ආ)ධඊටධපහ තුධපදරක්ධදක්ව්න්ය 

  

  

  



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

5ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව්  

 

II පරොටසධිණණු්කරඅයයන 

(ප්රශනයධපදරරටධපාරමයක්ධිළිතතුරුධසපාරයනන්ය) 

5.ධ(i)ධ(්)ධව් පරමක්ධයනනුධකුමක්ද? 

ධධධධධධධධ(ආ)ධව් පරමරධටක්ෂයධපදරක්ධය්කධරඅන්ය. 

ධධධධ(ii) ්පස ටපේධව්යාපාරාඅපවධ2018ධ්පෙ සනතුධමාපසටධ්දාටධයයනටධවෘකිණු්කධවෘසුඅධපාරහධදැක්පව්. 

 

 

 

 

 

 

 

්ව්ශයධව්න්පන්, 

ධධධධධධධධධධ්පස ටපේධව්යාපාරාඅපවධ2018ධ්පෙ සනතුධමාසපවධවෘකුණු්කධජාටයනයි. 

ධධධ(iii) චන්ද්රිරාපේධව්යාපාරාඅපවධ2018.01.01ධදියටධපාරැව්ැතිධව් පර්කධව්ෙකී්කධහාධහිමිර්කධපශ ෂධසහධජයව්ාරිධමාසපවධ
පාරළමුධසතියනධතුළධසිදුධවූධෙනුපදනුධිණණු්කරඅයධසමීරඅයයනධයනටප පධසටහන්ධරඅධතිබුධආරාඅයනධපාරහධදැක්පව්. 

ධධධධධධ 

  ධ  ව් පර්ක ධධධධ=ධධධධධධධහිමිර්කධධධධ ධධධධධධධධධධධ+ධධධධධධධධධධව්ෙකී්ක 

2018.01.01ධපශ ෂයන ධධධධධධධධධධ300,000 ධධධධ=ධ 200,000ධධධධධධ ධධධධධධධධධධධ+ධධධධධ100,000 

 (1)  +100,000(මුද ඩධධධ= ධධධධධ- ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ+ධධධධධ100,000(්මිට) 

 (2)  -40,000(ත ොගය =   

   +50,000(මුද ඩ) ධධධධ=ධධධධ+10,000(ටාභයන) ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ- 

 (3)  -10,000(මුදල්) ධධධධ= -10,000(විදුලිබිල්) ධධධධධධධධ- 

 (4)  -25000(මුදල්) ධධධධ= -5000(ත ොලිය)        + 20000ධ(බැාංකුයයන) 

්ව්ශයධව්න්පන්ධ 

 (්)ධඉහධඑක්ධඑක්ධෙනුපදනුධ්ෙයනන්ධසහිව්ධලිමටම. 

 (ආ)ධව් පර්කධහාධව්ෙකී්කධව්ටධ්ෙයනධව්ැප්මටමධපහ ධ්ඩුමටමධදැක්මටම. 

   

දියයන ඉන්පව්ොයිසනධ්ාංරයන ෙැනු්කරරු ප්රමායයන ්පයකු පධපොඅතුරු 

2018.08.12 499 ්ම ඩධදධසි ඩව්ා එරක්ධරු.50ධබැිණන්ධ

ිණණු්කරඅයධපපාරො පධ10ධක් 

පව්පළඳධව්ට්ටමධ5% 

2018.08.21 500 ්ම ඩධදධසි ඩව්ා එරක්ධරු.1000ධබැිණන්ධ

පාරරිෙයරධපපාරො පධ20 

පව්පළඳධව්ට්ටමධ

10% 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

6ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව්  

 

(iv) සමඅසිාංහපේධව්යාපාරාඅපවධ2018ධ්පෙ සනතුධමාසපවධිළිතපයනටධරළධසුුමධමුද ඩධපපාරොධපාරහධදැක්පව්. 

     සුුමධමුද ඩධපපාරො 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ටැම ්ක 

ධධධධ(රු)ධ 
ස. දධ දියයනධ වෘසනඅයනධ ව්.්ධ 

පෙමට්ක 

(රු)ධ 

වෘශනප ඩෂයධතීරු 
පටජ්ථධ
ිණණුමධ 

පට.ිළධ 
ෙමන් ැපාරැ ඩ ලිිළධ

 ධ8.01 

ධ8.01ධ 

ධ8.05ධ 

ධ8.10 

ධ8.15ධ 

ධ8.20 

ධ8.25 

ධ8.30ධ 

 

 

ධ8.31ධ 

ධ9.01 

 

 

පශ ෂයනධ 

මුද ඩධ 

ෙමන්ධවෘයනද්කධ 

මුද්දඅධහාධලිිළධරව්අධ 

ලිිළධපෙොනුධරව්අධ 

්පස ටධ 

රාබන්ධරඩදාසිධ 

කුීමධඅකධොසනතු 

 

 

පශ ෂයනධපාර/පෙධ 

පශ ෂයනධඉ/පෙ 

 

 

51ධ 

52ධ 

53ධ 

54ධ 

55ධ 

56ධ 

 

 

250 

ධ450 

ධ300 

ධ900 

ධ200 

ධ100 

 

ධ2200 

ධ300 

ධ2500 

 

 

250ධ 

-  

- 

- 

ධ- 

ධ100 

 

ධ350ධ 

 

 

-  

450ධ 

- 

-  

- 

ධ- 

ධ- 

ධ450ධ 

 

 

- 

ධ- 

ධ300ධ 

- 

ධ200ධ 

- 

 

ධ500ධ 

 

 

 

 

 

900ධ 

 

 

 

900ධ 

 250ධ
2250 

 

 

 

 

 

 

 

2500 

ධ300 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

7ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව්  

06.ධ(i)(්)ධධබැාංකුධප්රරාශයනධයනනුධකුමක්ධද? 

ධධධධධධධධධධ(ආ)ධබැාංකුධිණණුප්කධ්ව්සායධපශ ෂයනධසහධබැාංකුධප්රරාශපවධ්ව්සායධපශ ෂයනධඑකිපයරටධපව්යසනධමටමධසඳහාධබටපාරායධ
පහ තුධ03ක්ධසඳහන්ධරඅන්ය. 

ධධධධධ(ii)පාරහධව්ගුව්ධස්කපූ්ථධයධරඅන්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ධධධධධ 

 

(iii) පපාරප්ථඅාපේධ2017.13.31ධදියටධපශ ෂධිළරික්සුව්ධසමධපයොවූපයනන්ධපව්යසධ්වෘ දශනචිධිණණමරටධමාරුධරඅයධටදි. 

 පාරසුව්ධ්යාව්අයයනධවූධපොඅතුරු 

 01.ධවෘදුඅටධපෙවූධරු.ධ3200ධමුදටධබහුපේධිණණුප්කධසටහන්ව්ධඇ පප පධරු.ධ2300ක්ධපටසයන. 

 02.වෘරමපෙන්ධෙ පධභාඩ ඩධව්ටටධ්දාළධරු.ධ20000ධරධඉන්පව්ොයිසියනක්ධපපාරො පධව්ලින්ධමෙධහැරීධඇ. 

 ්ව්ශයධව්න්පන් 

 (්)ධඉහධව්ැඅදිධ දව්ැඅදිධකිරීප්කධජය ඩධසටහන්ධ 

 (ආ)ධඉහධව්ැඅදිධ දව්ැඅදිධකිරීපමන්ධපාරසුධ්වෘ දශනචිධිණණුම 

    (iv) සි දදුධපදපාරාධපාරාව්හන්ධ දෂනපාරාදයධව්යාපාරාඅපවධ2017.12.31ධමාසපවධපාරාව්හන්ධ දෂනපාරාදයයනටධ්දාටධිළරිව්ැයනධධධ
පොඅතුරුධපමපස යන 

      ධධධධරු. 

 ස්කධසඳහා   ධධධධධධධධධධධ120ධ000 

 සපාර පතුධමසන්යාපේධව්ැු පාර ධධ 40ධ000  

 ස  පධපව්ය  ධධධධධධධධධධධ ධධධධධධධධධධධ15ධ000 

ධ ඇයධහාධපපාරොලිෂනධසඳහා  ධධධධධධධධධධධධධ5ධ000 

 සුපාරරීක්ෂරධපව්යයන  ධධධධධධධධධධධධධ3ධ000 

 ර්කහ ඩධකුලියන   ධධධධධධධධධධ12ධ000 

 ඉන්දයධහාධවෘදුලියන  ධධධධධධධධධධධධ8ධ000 

 ර්කහ ඩධඅක්ෂයයන  ධධධධධධධධධධ14ධ000 

 යනන්්රධක්ෂයන  ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ6ධ000 

ව්්ථෂයනධතුළසපාර පතුධයූධෙ ඩධ250ධක්ධ දපාරදව්ාධඇතිධ්අධඑක්ධසපාර පතුධපජ ඩුව්කින්ධ20%රධටාභාන්තිරයනක්බාධෙැනීමධසිදුධ
රඅයිධය්ක, 

ධධධධධධධ(්)ධමුුමධ දශනපාරාදයධිළරිව්ැයන 

ධධධධධධ(ආ)ධසපාර පතුධපජ ඩුව්රධවෘකුණු්කධමිටධෙයයයනධරඅන්ය. 

ෙනුපදනුව් මටාරධප ඩඛයයන ද්වෘ පව්ධසටහය 

I)ව්යාපාරාඅයනටධපස යධීමධබඩුධ

සමාෙපමන්ධීමධබඩුධෙ පා. 

 

II) වෘකිණීමධසඳහාධගුයසිරිධ

සමාෙපමන්ධභාඩ ඩධයයනටධ

ෙ පා 

(A)

………………………………… 

 

 

(B)

………………………………… 

1................................................. 

2.................................................. 

 

1.................................................. 

2.................................................. 

 

 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

8ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව්  

 

07.ධ(i)ධධ(්)ධ දශනපාරාදියනරධමිටධ දයනමධකිරීප්කදිධප්රායධසාරයනධව්න්පන්ධිළරිව්ැයනධුවව්දධමීටධ්මඅව්ධසටරාධබැලියනධයුතුධපව්ය පධ
සාරධ03ක්ධය්කධරඅන්ය. 

 (ආ)ධටැම ්කධහාධපෙමට්කධිණණුමක්ධහාධආදායන්කධප්රරාශයනක්ධ්අධපව්යසනර්කධ02ක්ධය්කධරඅන්ය. 

ධධධධධධ(ii) බඩ ඩාඅපේධව්යාපාරාඅපවධ2017ධ12ධව්යධමාසපවධපශ ෂයනන්ධපාරහධදැක්පව්. 

     ධධරු.ධ 

  මුද ඩධපශ ෂයන  75ධ000 

  බැාංකුධපශ ෂයන  44ධ000 

  දුන්ධව්ට්ට්ක  ධධ1ධ000 

  ටදධව්ට්ට්ක  ධධධ2ධ000 

  ෙැණු්ක   190ධ000 

  වෘකුණු්ක   195ධ000 

  යයනෙැති  ධධ34ධ000 

  යයනධහිමි  ධ ධ41ධ000 

 ්ව්ශයධව්න්පන්ධ 

 2017ධපදසැ්කබ්ථධ31ධදියටධබඩ ඩාඅපේධව්යාපාරාඅපවධපශ ෂධිළරික්සුම. 

ධධධධ(iii) දුෂාන්පේධව්යාපාරාඅපවධ2017.12.31ධිළිතපයනළධරළධපශ ෂධිළරික්සුමධපාරහධදැක්පව්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

්මඅධපොඅතුරු 

 - තගවිය යුතු විකුණුම් ත ොමිස් රු. 3000 කි. 

 -තෙදා හැරීතම් වෑන් රථ වාර්ශි ව 20% ෙැගින් ක්ෂය  රන්න. 

 -ණය ත ොළි 5000ක් තගවා නැ . 

්ව්ශයධව්න්පන්ධ 

ධධධ2017.12.31ධදිපයන්ධ්ව්සන්ධව්්ථෂයනධසඳහාධටාභධපහ ධ්ටාභධප්රරාශයයන 

ධධධ2017.12.31ධදියටධමටයධ පව්ධප්රරාශයන 

ධදළධටාභයන 

ධපෙොඩයැිණලිධිළරිව්ැයන 

ධව්ැු ලො 

ධවෘකුණු්කධපරොමිසන 

ප්රචාඅයයන 

යයනධපපාරොිත 

බැාංකුධොසනතු 

යයනධෙැතිධහාධයයනධහිමි 

්ැතිධවූධමුද ඩ 

බැාංකුධයයනධ 

පබදාධහැරීප්කධඅකයන(ධිළරිව්ැයන) 

පබදාධහැරීප්කධඅකධක්ෂයනධපව්න්ධකිරී්ක 

බඩුධපොෙයන(2017.12.31) 

ප්රාේයයන 

 

රු.ධධධධධධධධධධ 

86ධ000 

50ධ000 

47ධ000 

10ධ000 

15ධ000 

5ධ000 

70ධ000 

40ධ000 

 

200ධ000 

 

30ධ000 

 

 

553ධ000 

රු.ධ250ධ000 
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