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ධ
ධ

ව්යාඳාඅධහාධිණණු්කරඅයයන— I
පිළිතුරුධඳ්රයන

1.ධධ4

11.4

21.1

31.1

2.ධ2

12;3

22.2

32.3

3.ධ2

13.3

23.3

33.3

4.ධ1

14.1

24.3

34.4

5.ධ3

15.3

25.1ධ ධධ

35.2

6.ධ3

16.4

26.3

36.3

7.ධධ3

17.2

27.2

37.2

8.ධධ2

18.3

28.4

38.1

9.ධධ3

19.3

29.2

39.2

10.1

20.1

30.2

40.3
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ධව්යාඳාඅධහාධිණණු්කරඅයයන— I I
පිළිතුරුධඳ්රයන
(i) (්)ධහවුල්ධව්යාඳාඅයන
ධධධධධ(ආ) සුපිරිධනිව්ාසධසාංකීර්යයනක්ධ්සලධසනථානධෙධ රීභ.
(ii)(්)ධධඔව්
ධධධධධ(ආ) නීතිභයනධ්ව්ශයාව්යනක්ධලඵාධෙැනීභ
(iii)(්)ධව්ාසිධ-ධධධව්ැඩිධප්රාග්ධනධනයනක්ධස්සනරළධහැර
ධධධධධධධධධධධවිවිධධදක්ෂාධඇතිධ්යනපෙන්ධප්රපයනජජනයනධෙධහැර
්ව්ාසිධ-ධලාබයනධපඵදීධයනාභ
ධව්ෙකීභධ්සීමියන
ධධධධධ(ආ) 1840ධ්ාංරධ07ධදඅයධව්ාංචාධව්ැලැක්වීප්කධආඥාධඳනධයන පේධරු.1000ර ධව්ැඩිධප්රාග්ධනධනයනක්ධසත ධහවුල්ධ
ව්යාඳාඅධසහාධඛිත ධිණවිසුභක්ධතිය යනධයුතුයන.
(iv) (්)ධධ්යිතිරරුව්න්ධසතුධවිෂයනධදැනුභධහාධපුහුණුධඳාඨභාලාධහදාඅාධතිබීභ.
ධධධධධධ(ආ)ධජායන්අධඳාසල
(v) ව්ේර්ක

=

ත මිර්ක +ධව්ෙකී්ක

ධධධධධධධධ600,000

=

500,000ධධ+ධධ100,000

(VI)ධරාර්යනාලධඋඳරඅයධිණණුභධහඅධරුධ100,000

මුදල්ධිණණුභ
(VII) *ධමුදල්ධිණණුභ

ධධධධධධධධධඵැඅධරු100,000
*ධපඳොදුධජ'නලයන
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මුදල්ධිණණුභ

(viii)
රු

රු

ප්රාග්ධනධනයන

500,000 රාර්යනාලධඋඳරඅයධෙැනු්ක

ඵැාංකුධයයන

100,000 පෙොඩනැිණඛිධකුඛි

ඳාසල්ධොසනතුධලැබී්ක

100,000 ප්රව්ාහනධවියනද්ක

5,000

පව්නේධවියනද්ක

15,000

පශේෂයනධඳ/පෙ

555,000

25,000

700,000
පශේෂයනධඉ/පෙ

(ix)

100,000

700,000

555,000

ලාබධපහජධ්ලාබධප්රරාශනයන
ඳාසල්ධොසනතුධලැබී්ක

100,000

වියනද්ක
ධධධධපෙොඩනැිණඛිධකුලී
ධධධධධප්රව්ාහනධවියනද්ක

25000
5000

ධධධධධවිදුඛිධය ල්

10000

ධධධධධපව්නේධවියනද්ක

15000

ධධධධධධඵැාංකුධයයනධධධධධධධධපඳොලී

1000

ධධධධධධඳාසල්ධඋඳරඅයධක්ෂයන

2500

ධධධධධරාර්යනාලධඋඳරඅයධක්ෂයන

1000

ධධධධධධධධධධධධධධධශුද්ධධලාබයන

(59500)
40500

ධධධධධධ
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(X) (්)ධධආඅ්කබරධප්රාග්ධනධනයනධ
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රු.500,000

රාලච්පේදපේධලාබයන

ධධධධධධධ40,500

2018.01.31ධදින ධත මිරභ

ධධධධධ540,500

ධධධධධධ(ආ)ඳාසල්ධඋඳරඅයධ(250,000-2500)ධ=ධරු.ධ247500
රාර්යනාලධඋඳරඅයධ(100,000-1000)ධ=ධධරු.ධ99,000
2.ධ(i) (්)ධජීව්ේවිභධසහාධමිනිසාධවිසින්ධ්නිව්ාර්යනපයනන්භධසපුඅාධෙධයුතුධදෑ.ධඋදාධ-ධආහාඅ,ධනිව්ාස,්ධයාඳනයන,ධපස්ඛයයන,ධ
ආඅක්ෂාව්,ප්රව්ාහනයන,සන්නිපව්දනයන
ධධධධධධධධධ(ආ)ධව්යාඳාඅධවිසිනි
ධධධධ(ii) (්)ධ්සයයනයි
ධධධධධධධධධධ(ආ)ධසයයි
ධධධධධධධධධධ(ඉ)ධසයයි
ධධධධධධධධධධ(ඊ)ධ්සයයි
(iii) (්)ධනිලධඇඳු්කධපඅදිධව්ලධපිරිව්ැයන
ධධධධධධධධධධධ(ආ)ධපසේව්රයනන්පග්ධනධව්ැටුඳ
ධධධධපෙොඩනැිණඛිධකුඛියන
ධධධධවිදුඛියන
ධධධධභහනධභැෂිභධසහාධයයනධපඳොළියන
(iv) (්)ධ්ව්භධව්ශපයනන්ධසාභාජිරයනන්ධදසධපදපන
ධධධධධධධධධධධ(ආ)ධ1972ධ්ාංරධ05ධදඅයධසමූඳරාඅධසමිතිධඳයධයන පේධඛියනාධඳදිාංචිධරළධයුතුධවීභ.
3.ධ(i) (්)ධධ්ව්සානධඳරිපබජජනයනධසහාධබාණ්ඩධහාධපසේව්ාධවි ණීභධසිල්ලඅධපව්පළාභධව්නධ්අධනැව්ධවි ණීප්කධ්අමුණින්ධනිෂනඳාදිධමිල ධ
ෙැනීභධපොෙධපව්පළාභයි.
ධධධධධධධධධ(ආ)ධව්යාඳාඅයන ධ්යනේධැන්ඳතුධපෙවී්කධසහධිණණු්කධපශේෂයන
ධධධධධ(ii) (්)ධ්සයයි
ධධධධධධධධධධ(ආ)ධ්සයයි
ධධධධධධධධධධ(ඉ)ධසයයි
ධධධධධධධධධධ(ඊ)ධසයයි
(iii) භාර්ෙයනධ-ධධභහාධභාර්ෙයන
භාධයයනධ-ධධඵසනඅථ
ඵලයනධ-ඛණිජධපල්
ඳර්යනන්යනධ-ධධඵසනනැව්තු්කධපඳොළ
ධධ(iv) (්)ධපචක්ධඳධපර්ඛනයනධ රීපභනි.
ධධධධධධධධධ(ආ)ධපචක්ධඳපත ධසහන්ධමුදලධඵැාංකුධිණණුභක්ධභිණන්ධලඵාෙධයුතුධනිසාධඑභධමුදලධනියනමිධපුද්ෙලයනා ධලැපඵනධඵව්ධහවුරුධ රීභ
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ව්යාඳාඅධ්ධයයනනයනධහාධිණණු්කරඅයයන

්.පඳො.ස.ධ(සා/පඳළ)

4.ධ(i) (්)ධධව්යාඳාඅයනරධ්අමුණුධ්ප්ක්ෂිධ්යුරින්ධඉටුරඅධෙැනීභයි.
ධධධධධධධධධ(ආ)ධ්ව්භධස්කඳේධප්රභායයන න්ධඋඳරිභධප්රපයනජජනධලඵාධෙැනීභධසහා.
ධධධධධ(ii) (්)ධ්සයයි
ධධධධධධධධධධ(ආ)ධසයයි
ධධධධධධධධධධ(ඉ)ධසයයි
ධධධධධධධධධධ(ඊ)ධ්සයයි
(iii) (්)ධධනිෂනඳාදියනධ-ධProduct
මිලධ- Price
සනථානයනධ-Place
ප්රව්ර්ධනයනධ-Promotion
(ආ)ගුයේව්යන,ධ්ාංපෙජඳාාංෙ,ධපභජසනඅයන,ධඇසුරුභ
ධධ(iv) (්)ධපද්ඳළධපහජධසාභානයධපරො සනව්ලධආපයනජජනයනධ රීභ.
ධධධධධධධධධ(ආ)ධපද්ඳලධ-ධඉඩ්ක,ධසනව්ර්යාබඅය,ධව්ාහන,ධනිව්ාස,ධ
 පද්ඳලධඳරිහඅයයනධ රීභ ධහැ වීභ
 පද්ඳලධකුඛියන ධපහජධඵද්ද ධදීධආදායනභධඉඳයීභ ධහැ වීභ
 මුදල්ධ්ව්ශයාව්යනරදීධපද්ඳලධවිකුයාධමුදල්ධරලධහැ ධවිභ
 ප්රාග්ධනධනධලාබධලැය යනධහැ ධවීභ
 යයනධමුදලක්ධලඵාධෙැනීප්කදීධඇඳධසුස්කු්කධපලසධඉදිරිඳේධරළධහැර
සාභානයධපරො සනධමිලදීධෙේධපරො සනධසහාලාබාාංශධලැබීභ ධහැ ධවීභ.
ප්රාග්ධනධනධලාබධඉඳයියනධහැ ධවීභ.
සාභානයධපරො සනධඇඳධසුඅකු්කධපලසධඉදිරිඳේධරලධහැ ධවීභ.
ඡන්දයනධබාවිාධරලධහැ ධවීභ.
්ධයක්ෂරධභණ්ඩලයන ධඳේධවියනධහැ ධවීභ
5.ධ(i) (්)ධධ්තීධෙනුපදනුව්රධප්රතිපලයනක්ධපලසධය ත වීධඇතිධව්ර්භානධහාධ්නාෙධආර්ීකරධප්රතිලාබධව්යාඳාඅයන ධපෙනධපදනධස්කඳේයන.
ධධධධධධධධධ(ආ)ධ
්තීධෙනුපදනුව්ක්ධපලසධය ත වීභ.
ව්ර්භානධහාධ්නාෙධආර්ථිරධප්රතිලාබධව්යාඳාඅයන ධලැබීභ.
ධධධධධ(ii)

විකුණු්කධජ'නලයන

දිනයන

ඉන්පව්ොයිසනධ්ාංරයන

ෙැනු්කරරු

18.08.12

499

්නිල්ධදධසිල්ව්ා

4,750

18.08.21

500

්භල්දධසිල්ව්ා

18,000

විකුණු්කධිණණුභ ධභාරුරළා

22,750
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මුළුධ
පල.පි
ව්ටිනාරභ
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ව්යාඳාඅධ්ධයයනනයනධහාධිණණු්කරඅයයන

්.පඳො.ස.ධ(සා/පඳළ)

(iii) (්)ධධධ1.ධ්මිලපෙන්ධරු.100,000රධයයනධමුදලක්ධලඵාධෙැනීභ
2.ධධරු.40,000ක්ධපිරිව්ැයනධවධබාණ්ඩධරු.50,000ර ධ්ේපි ධමුදල ධවි ණීභ.
3.ධරු.10,000රධවිදුඛිය ල්ධපෙවීභ
4.ධරු.ධ5000රධපඳොඛියනක්ධසත ව්ධරු.25000රධඵැාංකුධයයනධව්ාරිරධපෙවීභ.
(ආ)ධධධව්ේර්කධ-ධ{100,000+50,000-(40,000+10,000+25,000)} =ධරු.ධ75000 න්ධව්ැඩිපව්
ත මිර්කධ-{10,000ධ-ධ(10,000ධ+5000)}ධරු.5000 න්ධ්ඩුපව්.
ව්ෙකී්කධ-ධ{100,000—20,000}ධ=ධරු.80,000 න්ධව්ැඩිපව්.
(iv) (්)ධධරු.2500 ධ
ධධධධධධධධධ(ආ)ධරු.2200
ධධධධධධධධධධ

ෙභන්ධවියනද්කධිණණුභධ

(ඉ)ධධ

ෙභන්ධවියනද්කධිණණුභධ

සු/මුධධධධධධධධධධධධධධ350

සු/මුධධධධධධධධධධධධධධ450

ෙභන්ධවියනද්කධිණණුභධ

ෙභන්ධවියනද්කධිණණුභධ

සු/මුධධධධධධධධධධධධධධ500

සු/මුධධධධධධධධධධධධධධ900

06. i) (්)ධසෑභධජාංෙභධිණණු්කධත මිපයනකුධපව්නුපව්න්භධඵැාංකුව්ධවිසින්ධිණණුභක්ධඳව්ේව්ාපෙනධයනනුධලඵයි.කධිණණුභධපිළිඵව්ධවිසනඅයනක්ධසෑභධ
භසක්ධ්ව්සන්ධවධඳසුව්ධිණණු්කධත මියනා ධඑව්නුධලඵයි.ධඑයනධඵැාංකුධප්රරාශයනධන්කධපව්.ධ
ධධධධධධධධධධධධධ(ආ)ධ
ධධැන්ඳේධරළධනමුේධිණණුභ ධඵැඅධපනොවධපචක්ඳේ.
ධධනිකුේධරළධනමුේධපෙවීභ ධඉදිරිඳේධපනොවධපචක්ඳේධධ
ධධඵැාංකුව්ධ්යනරළධඵැාංකුධොසනතුධ
ධධසෘජුධපප්රේෂයධලැබී්ක
ධධධධධ(ii)
ගනුදෙනුව
I)වයාපාරාට ට ලද ය ල බ ලු  ල
සමාගදමන් ල බ ලු  ලගත්තා
II) විකිණීම ලසඳහා ලගුණසිරි ල
සමාගදමන් ලභාණ්ඩ ලණ ට ල
ගත්තා
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මූලාශ්ර ලදඛනය
(A)දපාරොදු ලජයල

ද්විත්ව ලසටහය
1 බ ලු  ලගිණුම ලහට
2 ලද ය ලසමාගම ලුැට

(B)විකුණුම් ලජයල

1ගැනුම් ලගිණුම ලහට
2 ලගුණසිරිදේ ලගිණුම ලුැට
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ව්යාඳාඅධ්ධයයනනයනධහාධිණණු්කරඅයයන
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ධධ
(iii) (්)ධධ
පඳොදුධජනලයන
දිනයන

ව්ව්ධ්ාං විසනඅයන

හඅ

විදුඅපග්ධනධිණණුභධහඅ

ඵැඅ
900

ධ්විනිශනචිධිණණුභධඵැඅ

ධධධධධධධධධධ

900

(විදුඅපග්ධනධිණණුප්කධ900ක්ධ්ඩුව්ධස හන්ධ
වීභධනිව්ැඅදිධ රීභයි)
ෙැනු්කධිණණුභධහඅධ

20,000

වික්රභපග්ධනධිණණුභඵැඅධ

20,000

(ෙැනු්කධඉන්පව්ොයිසියනක්ධභඟහැරීභධ
නිව්ැඅදිධ රීභ)
(ආ)ධ

දිනයන

විසනඅයන

ව්ටිනාරභ

ඉ/පෙ

දිනයන

විසනඅයන

ව්ටිනාරභ

900

900
විදුඅපග්ධනධිණණුභ

900

900

සිනිදුධපදඳාධව්යාඳාඅපේ

(iv) (්)ධධ

2017.12.ධභාසයනධසහා
පිරිව්ැයනධපල්ඛනයන
ප්රාථමිරධපිරිව්ැයන
ධ

සෘජුධද්රව්යධ(ස්ක)

120ධ000

සෘජුධශ්රව්යධ(සඳේතුධභසන්නාපග්ධනධව්ැටුඳ)

40ධ000

සෘජුධපව්නේධපිරිව්ැයන

15ධ000
175ධ000

නිශනඳාදනධපඳොදුධරාර්යනධපිරිව්ැයන
ව්ක්රධද්රව්ය,ධ(ඇයධපඳොඛිෂන)

5000

ව්ක්රධශ්රභයනධ(සුඳරික්ෂරධපව්නයන)

30000

ව්ක්රධපව්නේධ-ධර්කහල්ධකුඛි

12000

ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධඉන්ධනධහාධවිදුඛියන

8000

ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධර්කහල්ධඅක්ෂයයන

14000

ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධයනන්්රධක්ෂයනධ

6000
75ධ000

මුළුධනිෂනඳාදනධපිරිව්ැයන

8ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධනැයසධ්ධයාඳනධකරරයන

250ධ000
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ව්යාඳාඅධ්ධයයනනයනධහාධිණණු්කරඅයයන

්.පඳො.ස.ධ(සා/පඳළ)

ධධධධධධධධධධධ(ආ)ධකරරයනරධපිරිව්ැයනධ-=ධධධධධධමුළුධපිරිව්ැයන
ධධධධධධධධධනිෂනඳාදනධකරරධෙයන
ධධධ=ධධධධ250ධ000
ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ250
ධධධ=ධධධධධරුධ1000
ධකරරයනරධවිකුණු්කධමිලධ

ධධධ=ධධකරරයනරධපිරිව්ැයනධ+ධකරරයනරධලාබාන්තිරයන
ධධධ=ධධ1000ධධධධ+ධධධ1000ධධX 20
100
= 1000 + 200
= රුධ1200

7(්)ධ

ධබාණ්ඩධසහාධඳව්ේනාධඉල්ලුභ
ආයනනපේධමිලධ රීප්කධඳඅභාර්ථ
පව්පළපඳොළධතුළධඳව්තිනධසභානධබාණ්ඩධහාධආපද්ශරධබාණ්ඩධව්ලධමිලධෙයන්ධ
නීතිභයනධසාධර

(ආ)ධධධ
ලැබී්කධහාධපෙවී්කධිණණුභ

ආදායන්කධප්රරාශයන

මුදල්ධපඳො ධපඵොපහජධදුඅ ධසභානයන

ලාබධපහජධ්ලාබධප්රරාශනයන ධපඵොපහජධදුඅ ධසභානයන

සියනළුධමුදල්ධලැබී්කධහාධපෙවී්කධස හන්ධරඅයි

ව්ර්ෂයන ධඳභයක්ධ්දාලධආදායන්කධහාධවියනද්කධස හන්ධරඅයි

මුදල්ධඳදනභ ධපිඛිපයනලධරඅයි

උඳචිධඳදනභ ධපිඛිපයනලධරඅයි.

(ii) පශේෂධපිරික්සුභ

විසනඅයන

හඅ

ඵැඅ

මුදල්ධපශේෂයන

75ධ000

ඵැාංකුධපශේෂයන

44ධ000

දුන්ධව්ට් ්ක
ෙැනු්ක
යයනධෙැති

1000
190ධ000
34ධ000

ධධධධධධධධධධධධලදධව්ට් ්ක

2ධ000

ධධධධධධධධධධධධධවිකුණු්ක

195ධ000

ධධධධධධධධධධධධධයයනත මි

41ධ000

ප්රාග්ධනධනයන

106000
238ධ000

9ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධනැයසධ්ධයාඳනධකරරයන

238ධ000
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ව්යාඳාඅධ්ධයයනනයනධහාධිණණු්කරඅයයන

්.පඳො.ස.ධ(සා/පඳළ)

(iii) දුෂාන්පග්ධනධව්යාඳාඅපේ
2017.12.31ධදිපනන්ධ්ව්සන්ධව්ර්ෂයනධසහාධලාබධපහජධ්ලාබධප්රරාශයන
දලධලාබයන

250ධ000

එරතුධරලාධපව්නේධආදායන්ක
ධධධධධධධපඵදාහැරී්කධවියනද්ක
ධධධධධධධවිකුණු්කධපරොමිසන

50ධ000

ධධධධධධධපඵදාධහැරී්කධඅථධක්ෂයන

40ධ000

ධධධධධධධප්රචාඅයයන

10ධ000

100ධ000

50ධ000

50ධ000

ධඳරිඳාලනධවියනද්ක
ධධධධධධධධව්ැටු්
ධමූලයධවියනද්ක
ධධධධධධධයයනධපඳොලී
ධධධධධධධධඵැාංකුධොසනතු

20ධ000
5ධ000

25ධ000

ශුද්ධධලාබයනධප්රාග්ධනධනධිණණුභ ධභාරුරලා

(175ධ000)
75ධධ000

දුෂාන්පග්ධනධව්යාඳාඅපේධ2017.12.31ධදින ධ
මූලයධේව්ධප්රරාශනයන
ජාංෙභධපනොව්නධව්ේරභධ
පෙොඩනැිණඛිධ
පඵදාධහැරීප්කධඅථ
ජාංෙභධව්ේර්ක

පිරිව්ැයන

ස.ධක්ෂයන

ශු.ධ්ෙයන

86ධ000

-

86ධ000

200ධ000

(80ධ000)

120ධ000

28600

(80ධ000)

206ධ000

12/ධ31ධපොෙයනධ

30ධ000

යයනෙැතිපයනජධ

70ධ000

්ැතිධමුදල්

40ධ000

346ධ000

ත මිර්කධහාධව්ෙකී්ක
ප්රාග්ධනධනයන
එරතුධශු.ධලාබයන

140ධ000

200ධ000
75ධ000

275ධ000

ජාංෙභධපනොව්නධව්ෙකී්ක
35000

ඵැාංකුධයයන
ජාංෙභධව්ෙකී්ක

3ධ000

පෙවියනධයුතුධවිකුණු්කධපරොමිසන

5ධ000

පෙවියනධයුතුධයයනධපඳොලී
යයනධත මිපයනජ

28ධ000ධ
36000
346ධ000
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