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1.  

I.පේව්ලධස්ව්ාමිධව්යාපාරාඅධ/ධි පධද්ගලෙලධව්යාපාරාඅ 

II.ව්යව්සායනකර්ව්යන 

III.ශේියනධ-ධ පර්මායශීලීධාැකියනාව්ධ, 

 ධ්ව්ස්ථාව්ධ-ධපපාරාලිතීන්ධාාධප්ලාස්ිකරධභාවිියනධසීමාධකිරීම 

IV. මඅ. 

 පෂ්පාරාදයයන 

1) ප්රව්ර්යයන 

ආ.මප්රව්ාායයනධ-ධපලාරියන 

ධධධධසන් පපේදයයනධ-ධ(E- mail)ධවිදුතු තධිැපාර ල 

ධධධධබැැංකුධයයන 

V.  

අ.ධසීමිිධසමාෙමේධපලසධ2007ධ්ැංකරධ7ධදඅයධසමාේධපාරයිධයනටප්ධලියනාපාරදැංචිධකරළධයුතු තයන 

 

ආ. 

 

 

 

 

 

VI. සෘජුධපිරිව්ැයනධ-ධ්මුද්රව්යධෙැනු්ධධු ධ00ධ000 

 ව්ක්රධපිරිව්ැයනධ-ධවිදුලිධවියනදමධු ධ30ධ000 

VII. 

 

 

මුදල් 

උපාරකරඅය 

100 000 

10 000 

හිමිකරම 110 000 

පපාරාදුධජර්යලයන 

දයයන ජර්යල 

ව්වුචර්ධ්ැංකරයන 

විස්ිඅයන ස/පි ාඅ 

ු  

බැඅ 

ු  

    පලාරිධඅථධිණුමම 

යයනහිමිධිණුමම(කුපර්ධසමාෙම) 

(කුපර්ධසමාෙමින්ධපලාරිධඅථයනේධ

යයනටධෙැනීම) 

  300 000    

300 000 

ු පියනල් 
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VIII.ධ්.ධධමුදල්   100 000 

 ්්පිටධවිකුුම්  150 000 

 බැැංකුධයයන  200 000 

      450 000 

 ්මුද්රව්යධෙැනී්     50 000 

 ව්ැටුප්      20 000 

 විදුලියන      30 000 

      (100 000) 

 මුදල්ධපශ්ෂයන    ු ධ300ධ000 

 

ආ.ධජැංෙමධපයාව්යධව්ෙකී්ධ-ධබැැංකුධයයනධු ධ200ධ000 

ධධධධධධජැංෙමධව්ෙකී්ධ-ධයයනහිමිපයනෝධු ධ20ධ000 

 

IX.   

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ්.ධහිමිකර්ධිණුමමධධ-ධප්රාග්ධනයධිණුමම 

ධධධධධආදායන්ධිණුමමධ-ධධවිකුුම්ධිණුමම 

 

ආ.ධ 

ජාංගතමපඅාව්අමව්ත්ණකර 

ධධධඋපාරකරඅය 

පලාරිධඅථයන 

  

  

ජාංගතමව්ත්ණකර 

යයනධෙැිපයනෝ 

  

ු ධ10ධ000 

ු ධ300ධ000 

ු ධ310ධ000 

  

  

ු ධ50 000 

විකුුම්ධ(100ධ000ධ+ධ00ධ00)  200 000 

ෙැුම්ධ(00ධ000+ධ20ධ000) 70 000   

 ්ව්සායධපිාෙයනධ (2 000) (68 000) 

   132 000 

 අඩුමණලාම-මවියදකර     

ව්ැටුප් 20 000   

විදුලියන 30 000 (50 000) 

ශුගලධලාභයන   ු ධ82ධ000 
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2.  

I. ආ.ධ 

 ජීව්්ධවීමටධමි පසාධවිසින්ධ් පව්ාර්පයනන්ධමධසද්අාෙිධයුතු තධද ධමි පස්ධ්ව්ශයිාධපේ.ධධ 

 ්ව්ශයිාධසද්අාධෙන්යාධවිවිධස්ව්ූපපාරධවුව්මයාධපේ 

ආ.ධ 

   

 

II.  

 

 

 

 

 

III. ධ්.ධශ්රමයනධ-ධයවීන් 

ධධධධධධධධධධව්යව්සායනකර්ව්යනධ-ධවිකු් 

ධධධධධධධධධධභූමියනධ-ධ්ලිෙැටධපප්අධඇට 

ධධධධධධධධධප්රාග්ධනයයනධ-ධඋපාරකරඅයධ 

 

ධධධධධධආ.ධලාභධපේියාව් 

      පාරාරිපභෝිණකරයනාධිෘප්ිම්ධකිරීම 

IV. ් .ධද්ගලෙලයනන්ධලියනාපාරදැංචිධකිරීප්ධපදපාරාර්ිප්න්තු තව්ධ-ධලාභධ්පප්ේෂාධකරඅධපයාේ 

ධධධධධධධධධවිභාෙධපදපාරාර්ිප්න්තු තව්ධ-ධලාභධ්පප්ේෂාධකරඅධපයාේධ 

 

ධධධධධආ.ධපාරැව්ැ්මධ-ධස්ථාව්අධපාරැව්ැ්මේධඇි 

ධධධධධධධධධධධ්යිියනධ-ධධපපාරාදුධ්ැංශයනධ 

3.   

I. ්)ධපචේපාරිධමතු තපිටධසමාන්ිඅධපර්ඛාධපදකරේධඇඳීම 

ධධධධධආ)ධපේෂයාධහිමිකර් 

ධධධධධධධධධධඋපාරරිමධවිස්ව්ාසයන 

ධධධධධධධධධධාා පධපූර්යයනධ 

 

  

්ව්ශයිා වුව්මයා 

1. ් පව්ාර්යනපයනන්ධසද්අාධෙිධයුතු තයන 

2. සීමිියන 

3. පපාරාදුයන 

4. ව්යාපාරාරිකරයනාටධ පර්මායයනධකරලධපයාාැකර 

 ් පව්ාර්යපයනන්ධසද්අාෙිධයුතු තධයැි 

 සීමිිධපයාපේ 

 සද්අාෙන්යාධආකරාඅයනධ්නුව්ධවිවියන 

 ව්යාපාරාරිකරයනාටධ පර්මායයනධකරලධාැකර 

් ්සිය 

ආ සිය 

ඇ ්සිය 

ඈ සිය 

    



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

6ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

II.  

 

III. ්)ධබැැංකුධ්යිඅාව්ධ 

ධධධධධආ)ධු ධ30ධ000ධධ 

 

IV. ් )ධාඅපාර්ධ,ධයයනපාර් 

ධධධධධආ)ධඅජපේධපඅෝාල,ධඅජපේධආයුර්පේදයනධධ 

4.  

I. ්.ධව්යාපාරාඅධ්අමුයධ්පප්ේ ිධ්යුරින්ධඉටුකරඅධෙැනීමයි. 

ධධධධධආ.සැළසු්කරඅයයන 

ධධධධධධධධධසැංවිායයන 

ධධධධධධධධපමපායනධවීම 

ධධධධධධධධධපාරාලයයන 

II.   

්.ධසිය 

ආ.ධසිය 

ඇ.ධ්සිය 

ඈ.ධසිය 

III. ධ්. 

A.සැංවියකරඅයයන 

B.සැළසු්කරඅයයන 

C.පමපායනවීම 

D.පාරාලයයන 

 

ආ.ධඉලේකරධපව්පළඳපපාරාල 

IV. ් .ධධ  පෂ්පාරාදියන 

 මිල 

 ප්රව්ර්යයන 

 ස්ථායයන 

් සිය 

ආ සිය 

ඇ සිය 

ඈ ්සිය 

    



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

7ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

ආ.ධආපයනෝජයපේධ්අමුුම 

ධධධධධධආපයනෝජයපේධ්ව්දායම 

ධධධධධධආපයනෝජයපේධප්රිලාභ 

 

5.  

I. ්.ධ්තීිධෙනුපදනුව්කරධප්රිලලයනේධවීම. 

 ව්යාපාරාඅපේධපාරාලයයනටධයනට්ධවීම. 

 ්යාෙිධආර්ිකරධප්රිලාභධෙලාධකම. 

 

ආ.ධව්්කර් =  හිමිකර්  + ව්ෙකී් 

 

II. සුළුධමුදල්ධපපාරාි 

ධධධධධධසුළුමුදල්ධපෙවී්ධව්වුචඅයන 

 

III. ධ්.ධ 

1)ු ධ00ධ000ධබැැංකුධයයනේධෙැනීම. 

2)ු ධ20ධ000ධබඩුධපිාෙයනේධයයනටධෙැනීම. 

3)ු ධ0ධ000ධකරඩධකුලී පෙවීම 

4)ු ධ20ධ000ධබඩුධපිාෙධු ධ20ධ000කරටධ්්පිටධමුදලටධවිකිණීම. 

 

ආ.ධමුළුධව්්කර්ධු ධ370ධ000 

ධධධධධධමුළුධව්ෙකී්ධු ධ170ධ000 

ධධධධධධමුළුධහිමිකරමධු ධ200ධ000 
 

IV.    

්)ධ1.ධු ධ00ධ000කරධව්ැටුප්ධපපාරා්ව්ලින්ධමොැරීප්ධව්ැඅදධකිරීම. 

ධධධධධ2.ධු ධ20ධ000කරධවිදුලිධඋපාරකරඅයධමිලදීධෙැනීමධවිදුලිධඋපාරකරඅයධ්ළු්ව්ැඩියනාධපලසධසටාන්ධකිරීප්ධව්අදධ

 පව්ැඅදධකිරීම. 

ආ)ධධ2019.08.31 

 

6.   

I. ්.ධ ව්යාපාරාඅයනධ පියෙපයනලධ කරඅයධ බැැංකුධ ිණුමප්ධ පශ්ෂයනේධ බැැංකුව්ධ විසින්ධ නව්යධ ලදධ බැැංකුධ ප්රකරාශයපේධ පශ්ෂයනේධධධධධධ

 ්සමායධ වූධ විටධ බැැංකුධිණුමමධ ාාධ බැැංකුධ ප්රකරාශපේධ ෙුමපදනුධ ෙලපාරාධ පව්යසටධපා්ූනන්ධ පසායනාධ සැංසන්දයයනධ

 කිරීමටධපිළපයනලධකරඅයධවිස්ිඅයනයි.ධ 

 

ධධධධධආ.ධබැැංකුධොස්තු තධ 

 සෘජුධපේෂය 

 ස්ථාව්අධ පපයනෝෙධමිධපෙවීම 

ව්ැටුප්ධෙිම 

50 000   

මුදල්ධෙිම 

  2019.8.31 
50 000 

විදුලිධඋපාරකරඅය 

2019.8.31 
 20 000 

  

විදුලිධඋපාරකරඅයධ්ලු්ධ
ව්ැඩියනා 

 8.31 20 000 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

8ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

II. ධධධධධධධධධධධු . 

 ්.ධධධ90ධ000 

       30 000 

        2 000 

     122 000 

 

ආ.ධධු .ධ00/=ධධධධ(122ධ000ධ+ධ18ධ000ධ=ධ140ධ000ධ/ධ1400ධ=ධ100) 

ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ(100ධ–ධ100) 

                       = 50 

 

III. ු .ධ6ධ000 

 

2.ධ්. යයනටධෙැුම්ධු .ධ14000ධයයනධහිමිධිණුමමටධපාරමයේධඇතු තල්ධකිරීම.ධ 

ධධධධආ.ධලදධව්ට්ට්ධු .ධ6ධ000ධලදධව්ට්ට්ධිණුමපමන්ධමෙධාැරීම.ධ 

ධධධධඇ. අේෂයධොස්තු තධිණුමප්ධු .ධ4ධ000ධව්ැඩිපයනන්ධසටාන්ධවීම. 

ධධධධඈ.ධ යනන්රධිණුමප්ධු .ධ10ධ000ධව්ැඩිපයනන්ධසටාන්ධවීම. 

 

IV.   

  අාතලීපේමව්යාපන ාරප2ම1910/93/ 1ම අමඅව්ස අමව්ර් යමසා ා 

    සාංපශෝධිමබ ාංකුමණුම්ත 

 
 

 

  යාමලීපග්ධනධව්යාපාරෘියනධ2019ධ්පෙෝස්තු තධමාසයනධසඳාා 

   බ ාංකුමස සදුකරමවිසනරය 

 

 

 

  ු .   ු . 

පශ්ෂයනධඉ/පෙ 

සෘජුධපේෂය 

21000 

2000 

බැැංකුධොස්තු ත 

  

පශ්ෂයනධපාර/පෙ 

500 

  

22500 

  23000   23000 

  

සැංපශෝධිිධබැැංකුධපශ්ෂයන 

ු  ු  

  22 500 

නකරතු තධකරලා 

ඉදරිපාර්ධපයාකරලධපචේ 

    

8 000 

    30 500 

්ඩුකරලා 

2019.8.31ධඋපාරලබ්ධධිධපයාවූධ

පචේ 

    

(5 000) 

බැැංකුධප්රකරාශයනධ්නුව්ධපශ්ෂයන  25 500 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

9ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

7.  

I. ්.ධධධව්්කර් 

 ව්ෙකී් 

 හිමිකර් 

ආ.ධපබාල්ධයයනධිණුමම  ාඅ 

  යයනෙැිධිණුමම  බැඅ 

  

II. ්. 

A.ු ධ40ධ000 

B.ු ධ00ධ000 

C.ු ධ10ධ000 

D.ු ධධධ7ධ000 

ආ. 

 

උදාඅමක්රීඩා ාමසතාජප2ම1910/93/ 9මනෙපඅ අමඅව්ස අමව්ර් යමසා ාමආදායකරමප්රණාශය 

 

 

 

        

ආදායත ු  

සාමාජිකරධොස්තු ත 

 

50 000 

ිකරට්ධපාර්ධ්පලධවිපයනන්ධලද 

 

15 000 

65 000 

වියදකර   

ෙමන්ධොස්තු තධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ0ධ000 

 

 

විදුලිධවියනද්ධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ7ධ000 

 

 

උ්සව්ධවියනද්ධධධධධධධධධධධධධධ10 000 

්ිරිේියන 

(22 000) 

43 000 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

10ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

 

නුව් අමව්යාපන ාරය 

1913/11/ 1ම අමඅව්ස අමව්ර් යමසා ා 

ලාභමප ෝමඅලාභමප්රණාශඅය 

          ු . 

 විකුුම්         120 000 

ධධධධධධධධධධධධධධ්ඩුකරලා ධවිකුුම්ධපිරිව්ැයන             

    2018/1/1ධපිාෙයන 4 000 

  ෙැුම්  80 000 

  පෙයධකප්ධකුල   2 000 

    86 000 

 ්ඩුකරලා ධ2018/12/31ධපිාෙයන  (6 000)  (80 000) 

   දළධලාභයන      40 000 

   දළධව්ට්ට්        6 000 

         46 000 

 පබදාධාැරීප්ධවියනද් 

   දුන්ධව්ට්ට් 4 000 

   පබාල්ධයයන    2 000     6 000 

 පාරරිපාරාලයධවියනදම 

   ව්රිපාරය්  6 000 

   විදුලිධොස්තු ත  5 000 

   පේිය  8 000 

   ලීධබඩුධඋපාරකරඅයධකීපාරයන    5 000   24 000 

 මූලිකරධවියනද්ධ 

   බැැංකුධයයනධපපාරාලී            10 000    1 000   (31 000) 

   ශුගලධලාභයනධප්රා/හි/මාු කරලා         15 000 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

11ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

ආ.ධ 

නුව්න්ධව්යාපාරාඅයන 

2018/12/31ධදයටධමූලයධි්්ව්ධප්රකරාශයන 

 
 

ජාංගතමපඅාව්අමව්ත්ණකර 

ඉඩ්ධාාධපොඩයැිණලි 

ලීධබඩුධඋපාරකරඅය 

  

  

ජාංගතමව්ත්ණකර 

ධධධධධධධධධධධධධධධධධපිාෙයන 

ධධධධධධධධධධධධධධධධධයයනධෙැිපයනෝ 

ධධධධධධධධධධධධධධධධධධමුදල් 

  

  

ප්රාග්ධනයයන 

නකරතු තධකරලා ධශුගලධලාභයන 

  

  

ජාංගතමපඅාව්අමව්ගකීකර 

10%ධබැැංකුධයයන 

  

ජාංගතමමව්ගකීකර 

යයනහිමිපයනෝ 

උපාරචිිධබැැංකුධයයනධපපාරායෙ 

  

ිළරිව් යමපරු.) 

170 000 

50 000 

සමුච්චිමක් යමපරු) 

- 

10 000 

ධ්ාරඅමඅගයමපරු) 

170 000 

40 000 

220  000 

 

10 000 

  

210 000 

  

  

  

  

46 000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 000 

28 000 

12 000 

  

200 000 

                     15 000 

  

256 000 

  

  

215 000 

  

  

  

10 000 

  

  

31 000 

  

  

  

10 000 

  

  

30 000 

1 000 

256 000 


