
 

ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙßûÛ× à$×õù× 

    

û Î æ ßÂ æ  < $ Ì õ $<û Î æ ßÂ æ  < $ Ì õ $<û Î æ ßÂ æ  < $ Ì õ $<û Î æ ßÂ æ  < $ Ì õ $<     

A A1  Ñ þ$ è ×   ----         í ù<$ Í  2 0 1 9  
 

(((( AA1 1 )   ṌÙ ] AA1 1 )   ṌÙ ] AA1 1 )   ṌÙ ] AA1 1 )   ṌÙ ] è Úó ÔÈ æØ óè Úó ÔÈ æØ óè Úó ÔÈ æØ óè Úó ÔÈ æØ ó     ´ ÕÙÚæ × ù ß´ ÕÙÚæ × ù ß´ ÕÙÚæ × ù ß´ ÕÙÚæ × ù ß     

                    (Financial Accounting Basics) 
  

A A A A ----     µæ $ð &µæ $ð &µæ $ð &µæ $ð &     
<$& ßõ Ñæ  û Îæ ßÂ ó ûÜÁ ßù 

ûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æ     01 ----         Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô 4444 0  0  0  0      

( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú ))))     

ෙමම පශ්නය අ
පශ්න 15 � සම��තය. 

පශන් අංක 1.1 	ට 1.8 ද�වා � පශ්න සඳහා වඩා�ම �වැර� උ�තරයට අදාල අංකය පශ්න අංකය සමග  

උ�තර ෙපොෙ� "යන ෙලසට පැහැ�"වම පශ්න පතෙ$ සඳහ% කර &'ණද සමහර අය)*ක+ව% එම 

උපෙදස ්සැල-.ලට ෙගන &'ෙ/ නැත. අදාල උ�තර‚ උ�තර ෙපොෙ� ෙනො"යා පශ්න පතය 2ලම සටහ% 

කර එය 3"2+ ෙපොතට අ4ණා &'5 බව ද�නට ලැ'7.තව� සමහර අය)*ක+ව% උ�තරයට අදාල 

අංකය ෙව8වට උ�තරය ස*9:ණෙය% "යා &'7.එය අනවශ; කාලය වැය -<ම-. 

සමහර අය)*ක+ව% 1.9 	ට 1.15 ද�වා � පශ්න සඳහා උ�තර අදාල උ�තර ෙපොෙ� "යා &'ණද පශ්න 

අංක 1.1 	ට 1.8 ද�වා � පශ්න සඳහා උ�තර "යා ෙනො&'7. පශ්න පතය 2ලම උ�තර සටහ% කර එය 

උ�තර ෙපොතට එක2 -<මට අමතක �වා =ය හැ-ය. ඉතා පහ?ෙව% ලබාගත හැ-ව &@ ලA5 පමාණය� 

ෙ* �සා අBC D ඇත. 

අ8 ෙකොටස ්වලට F &@ උ�තර අ8ව ෙපො)ෙG ද�නට ලැ'5 වැර�/):වලතා -Bපය� පහත පI� ෙG.     

පශන් අංක 1.1  

සමහර අය)*ක+ව%  =	%  පශ්නය �වැර�ව ෙ�+* ෙගන ෙනොමැ& ෙහJ% වැර� 3"2+ ලබා F &'7. 

පශන් අංක 1.2 

K5*කරණ සංක.ප 3Lබඳව සමහර අය)*ක+ව% 2ළ දැ8ම පමාණව� ෙනොමැ& බව ද�නට ලැ'7. 

එම�සා �වැර� උ�තරය වන සංගතතා සංක.පය ෙව8වට අෙනA� සංක.පය% උ�තර වශෙය% සටහ% 

කර &'7. 

පශන් අංක 1.3 

භර පත� ය8ෙව% අදහස ් කර%ෙ% Aම�ද ය%න 3Lබදව සමහර අය)*ක+ව%ට පමාණව� 

අවෙබෝධය� ෙනොමැ&Dෙම% �වැර� 3L2ර අංක 01 ෙව8වට ෙවන� උ�තර ඉ�Iප� කර &'7. 

පශන් අංක 1.6 

සමහර අය)*ක+ව% =	% F ඇ& ෙතොර2+ �වැර�ව උපෙයෝS කර ෙගන 2018 මා:2 31 �ෙන% අවස% 

ව:ෂය සදහා ලාභය �වැර�ව ගණනය කර ෙනො&'7. �වැර� ලාභය වන Ø` .112,000/- ෙව8වට ෙවන� 

3L2+ ඉ�Iප� කර &'7. 
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පශන් අංක 1.7 

පIගණකගත K5*කරණ පZධ&යක ඇ& පධාන ෙගො8 3Lබදව අය)*ක+ව% 2ළ පමාණව� දැ8ම� 

ෙනොමැ&Dම �සා �වැර� උ�තර ඉ�Iප� -<මට ෙනොහැ- D ඇත.  

 

පශන් අංක 1.8 

ඉ�Iප� කර ඇ& =A5*, ගැ8*‚ 2018 මා:2 31 �නට ෙතොගය හා දළ ලාභය යන සංඛ;ා උපෙයෝS කර 

ෙගන 2017 අෙපේ. 01 �නට û `<õ Ú ෙතොගෙ$ ව^නාකම <Ô  Ø` .1 1 2 ,50 0 / -  ù Ú<` Ø÷ÀÚ <  µ õ $ ßØ$  è ` ù Û́ ð  සමහර 

අය)*ක+ව% àµ û $ µ {$ &õ ß Ñ ×. 

 

පශන් අංක 1.9 

සමහර අය)*ක+ව% =	% _ල; K5*කරණය සහ කළමනාකරණ K5*කරණය අතර ෙවනස්ක* 

පැහැ�"ව හ`නාෙගන �වැර� උ�තරය ඉ�Iප� කර &'ෙ/ නැත. තව� සමහර අය)*ක+ව% ෙමම 

පශන්ය සදහා උ�තර -	ව� ඉ�Iප� කර &'ෙ/ නැත. 

 

පශන් අංක 1.11 

පIගණකගත K5*කරණ පZධ&යක තාවකා"ක ෙගො8 &aෙ* අර45 3Lබඳව ෙබොෙහෝ අය)*ක+ව% 

2ල පමාණව� දැ8ම� ෙනොමැ&Dම �සා �වැර� 3L2ර ඉ�Iප� කර ෙනො&'7. තව� සමහර 

අය)*ක+ව% =	% ෙ* සඳහා උ�තර ඉ�Iප� -<මට උ�සහෙගන &'ෙ/ නැත. සමස්ථය� ෙලස ෙමම 

û ÜÁßù ×  &ú À{$  උ�තර ඉ�Iප� -<ම ):වල මcටමක පැව27. 

 

පශන් අංක 1.12 

K5*කරණ සංක.ප û Ú}Úýú À පමාණව� දැ8ම�  ෙනොමැ&Dම �සා µ ÷Àù  ලද ග8ෙද8 සඳහා අදාල වන 

�වැර� සංක.ප ã õßõ Ø µ Ù & á ÷ÀÚÍ û õß කර ෙනො&'7. 

(a)   �වැර� 3L2ර උපgත සංක.පය hවද සමහර අය)*ක+ව% කාලiෙjද සංක.පය ෙලස ද�වා &'7. 

(b)  �වැර� 3L2ර ඓ&හා	ක සංක.පය hවද සමහර අය)*ක+ව% සංගතතා/අස්&�ව සංක.පය ෙලස   

ද�වා &'7. 

(c)    �වැර� 3L2ර =ච�ෂණ සංක.පය hවද සමහර අය)*ක+ව% අඛ/ඩ පැවැ�ම û Ú}Úý ú À සංක.පය 

ෙලස ද�වා &'7. 

 

පශන් අංක 1.13 

ý{ Ôõ Ø× æ ß à× ÷̧È æ Ø`<ù ß 2018 මා:2 31 �නට ය%තෙ$ ධාරණ අගය (oZධ ෙපො� අගය) pනවන ෙශේෂ කමය 

උපෙයෝS කරෙගන �වැර�ව ගණනය කර ඉ�Iප� කර &'ෙ/ නැත. 

සමහර අය)*ක+ව% සරල මා:ග කමය අ8ව �ෂය ගණනය කර &@ �සා වැර� 3L2+ ඉ�Iප� කර 

&'7. 

<ÌÂ  ෙදක� සඳහා �ෂය ගණනය කල r2 hව� එ� < ÌÂ× æ ß සඳහා �ෂය ගණනය කර &'7. 

pනවන ෙශේෂ කමයට �ෂය ගණනය -<ම 3Lබඳව පමාණව� අවෙබෝධය� අය)*ක+ව% 2ල µ ù $´ `õÚ ý < 

÷Àæ ßù ð  Ù `ýÔóÚ. 

පශන් අංක 1.15 

ඉ�Iප� කර ඇ& එ� එ� ග8ෙද8ව සඳහා �වැර� Z=�ව සටහන �වැර� 3L2ර වශෙය% ඉ�Iප� කළr2 

hවද සමහර අය)*ක+ව% ෙලජ: K5* 3Lෙයල කර &'7. 
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B  B  B  B  ----     µæ $ ð&µæ $ ð&µæ $ ð&µæ $ ð&     

ûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æ     02 ----         Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô 1 01 01 01 0     

( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú)( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú)( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú)( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú)     

ෙමම පශන්ය මK% ෙශේෂ 3I�?ම 3Lෙයල -<ම 3Lබඳව අය)*ක+ව%ෙt දැ8ම ප<�ෂා කර ඇත. 

සමසථ්ය� ෙලස ග� =ට අය)*ක+ව% ස2uදායක මcටමකට 3L2+ ඉ�Iප� කර &@ අතර ලබා F &@ 

උ�තර පත වල පහත සඳහ% ):වලතා ද�නට ලැ'7. 

(1) හර අගය% හා බැර අගය% �වැර�ව හ`නාෙගන õÚýÔó  ÷À  ෙශේෂ 3I�?ම õ Ý}  &ð {ùß æ ÚÎµ È ÷ÀÛ {Ø ,  ý` Ø  

�වැර�ව සටහ% කර ෙනො&'7. 

(2) අ�3ට =A5* හා ණයට =A5* ෙශේෂ 3I�?ෙ* ෙවන ෙවනම අJතමය% ෙලස ෙප%8* කර &'7. 

(3) =A5* සහ ගැ8*වල ව^නාකම ණයගැ& හා ණයBC K5* 3Lෙයල -<ම 2"% ෙසොයා ගැvෙ*F 

අවස% ෙශේෂය% හා 4දලට කරන ලද ගැ8* හා =A5* �වැර�ව K5*වල සටහ% ෙනො-<ම �සා 

ගැ8* හා =A5* වල අගය% වැර� ෙලස ෙශේෂ 3I�?ෙ* ද�වා &'7. 

(4) ගෘහ භා/ඩ CලF ගැvමට අදාලව �වැර� කාලපIiෙjදය හ`නාෙගන �වැර� �ෂය පමාණය ෙශේෂ 

3I�?ෙ* ද�වා µ ù $õÚýÔ óÚ. මාස 06 ක �ෂය පමාණය වන +.7,500/- ෙව8වට ව:ෂය සඳහාම �ෂය 

පමාණය < ù  +.15,000/- ෙශේෂ 3I�?ෙ* ද�වා &'7. 

(5) උපgත =)"ය‚ =)" K5ෙ* �වැර�ව ගලපා ෙශේෂ 3I�?ෙ* �වැර�ව =)" =යද* ෙප%8* කර 

&'ෙ/ නැත. උපgත =)"ය වන +.12,500/- ක 4දල �වැර�ව ෙශේෂ 3I�?ෙ* සටහ% කර 

ෙනො&'7. 

(6) ?{ 4ද. පාලන K5ෙ* � අ�ය* ෙGතන  වැu| හා ෙGතන è ÚóÔµ È  µ ÁßÂ × ð එක2 කර ෙප%8* කළ 

r2 hවද අය)*ක+ව% එම අJතමය% ෙවන ෙවනම ෙශේෂ 3I�?ෙ* ෙප%වා &'7. 

(7) ?{ 4ද. පාලන K5ෙ* 2018 මා:2 31 �නට ෙශේෂය �  +.15,700/- �වැර�ව ෙශේෂ 3I�?ෙ* 

ෙප%8* කර &'ෙ/ නැත. 

(8) 4ද. ෙපොත 3Lෙයල කර 2018 මා:2 31 �නට �වැර� 4ද. ෙශේෂය ෙසොයා ගත r2 hවද 

අය)*ක+ව%  එෙසේ ෙනොකර වැර� අගය% 4ද. ෙශේෂය ෙලස ෙශේෂ 3I�?ෙ* ද�වා &'7. 

    

ûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æ     03 ----         Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô 1 01 01 01 0     

( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú )))) 

ෙමම පශන්ය ම}% �ෂ්පාදන K5ම 3Lෙයල -<ම ස*බ%ධෙය% දැ8ම හා අවෙබෝධය ප<�ෂා කර ඇත. 

උ�තර පත ඇග~ෙ*F ෙපො)ෙG ද�නට ලැ'5 අ�පා� පහත පI�ෙG. 

(1) ඉ�Iප� කළ r2 �යCත ආකෘ&ය 3Lබඳව දැ8ම සමහර අය)*ක+ව%ට µ ù $õ ÚýÔóÛ. 

(2) සෘ� හා වක =යද* �යCත පI� හ`නාෙගන ෙනො&aම �සා සමහර අය)*ක+ව% එම =යද* මා+කර 

ඉ�Iප� කර &'7. 

(3) ෙනො�C වැඩ පාථCක 3Iවැයට අගය කළ r2 බව පැහැ�"වම පශන්ෙ$ සඳහ% කර &'ණද එම 

උපෙදස ් සැල-.ලට ෙනොෙගන  සමහර අය)*ක+ව% ෙනො�C වැඩ �ෂප්ාදන K5ෙ* අවසානයට 

ෙපො) කා:ය 3Iවැය යටෙ� සටහ% කර &'7. 

(4) ෙගොඩනැK" A"ය‚ ඉ%ධන =යද* හා =)" =යද* ක:මා%ත ශාලාවට 75% � සහ කා:යාලයට    

25% � වශෙය% ෙබදා ෙව% කළ r2 hවද ගණනය -<* �වැර�ව ෙනො-<ම �සා වැර� අගය% 

සBත  3L2+ ඉ�Iප� කර &'7. 

(5) සමහර අය)*ක+ව% ක*හ. කළමනාක+ෙt වැuප‚ වක =යදම� ෙලස ෙපො) කා:ය =යද* 

වශෙය% සටහ% -<ම ෙව8වට සෘ� =යද* ෙලස හ`නාෙගන පාථCක 3Iවැය යටෙ� ද�වා &'7. 

(6) සමහර අය)*ක+ව% 3Iවැය මත 10% ලාභා%&කය� ගලපා ෙවළඳ අංශයට මා+ කල r2 3Iවැය 

�වැර�ව ගලපා ෙනො&'7. 
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ûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æ     04 ----         Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô 1 01 01 01 0     

( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú )))) 

ෙමම පශ්නය (a) හා (b) වශෙය% ෙකොටස ් ෙදක-. (a) ෙකොට	% වැර� �වැර� -<ෙ* ජ:න. සටහ% 

3Lෙයල -<ම ද (b) ෙකොට	% අ=�ශg්ත K5ම 3Lෙයල -<ෙ* දැ8ම හා අවෙබෝධය ද ප<�ෂාවට ල� 

කර ඇත. 

(a) ජ න! සටහ� $%ෙයල 'ම 

(1) ජ:න. සටහ% 3Lෙයල කරන ෙලස පැහැ�"ව පශ්නෙ$ සදහ% කර &'ණද සමහර 

අය)*ක+ව% =	% ෙලජ: K5* 3Lෙයල කර &'7. 

(2) F ඇ& අංක 01 	ට 06 ද�වා � ප?ව හ`නා ග%නා ලද වැර� ග8ෙද8 ව"% අ=�ශ්gත K5ම 

ම}% �වැර� කළ r2 ග8ෙද8 පැහැ�"ව හ`නා ගැvමට සමහර අය)* ක+ව% සම�D 

ෙනො&'7. 

(3) සටහ% අංක 06 B සඳහ% ග8ෙද8ෙG A� =යද* වශෙය% +.25,000/- � හා A� ආදායම 

වශෙය% +.25,000/- � �වැර�ව හ`නාෙගන එම K5* හර කර අ=�ශ්gත K5ම     

+.50,000/- � බැර කළ r2 hවද සමහර අය)* ක+ව% C% එ� සටහන� පමණ� 3L2+ 

වශෙය% ඉ�Iප� කර &'7. 
 

(b)  අ�(ශ)්ත *+ම $%ෙයල 'ම 

(1) අ=�ශg්ත K5ම 3Lෙයල -<ම 3Lබඳව සමහර අය)*ක+ව%ට පමාණව� අවෙබෝධය�   

ෙනොමැ& බව ද�නට ලැ'7. 

(2) අ=�ශg්ත K5ෙ* ආර*භක හර ෙශේෂය � +.32,500/- සමහර අය)*ක+ව% අ=�ශ්gත K5ෙ* 

බැරට සටහ% කර &'7. 

(3) අ=�ශg්ත K5මට අදාල හර සටහ% සමහර අය)*ක+ව% එම K5ෙ* බැර පැ�ෙ�ද බැර 

සටහ% එම K5ෙ* හර පැ�ෙ�ද පැ& මා+ කර සටහ% කර &'7. 

(4) අ=�ශg්ත K5ෙ* ආර*භක හර ෙශේෂය � +.32,500/- àÑ ù ÚÁß¥ õ  è ÚóÔµ È  සටහ% ෙනොකර 

ජ:න. සටහ%වල අදාල අගය% පමණ� අ=�ශ්gත K5ෙමB සටහ% කර &'7. 
 
 

ûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æ     05 ----         Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô 1 01 01 01 0     

( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú ))))     

ෙමම පශ්නය A  හා B වශෙය� ෙකොටස ්ෙදක. 

A  ෙකොටස ම}% =A5* ජ:නලය 3Lෙයල -<ම ûÚ} Úýú À ÷À̀ ù Ố  ÷ À , 

B ෙකොටස ම}% K5*කරණ ස�කරණයට වන බලපෑ* 3Lබඳව දැ8ම හා අවෙබෝධය ද  

ප<�ෂාවට ල�කර ඇත. 

අය)*ක+ව% =	% ලබා F &@ 3L2+ අ8ව ෙපො)ෙG ද�නට ලැ'5 ):වලතා පහත පI� ෙG: 

A ෙකොටස: �3+4 ජ නලය $%ෙයල 'ම: 

(1) සමහර අය)*ක+ව%ට ෛද�ක =A5* ෙපොෙ� _"ක ආකෘ&ය 3Lබඳව �{. අවෙබෝධය�  

ෙනොමැ& බව ද�නට ලැ'7. 

(2) �යCත ආකෘ&ෙ$ ෙනොමැ&ව ගණනය -<ම පමණ� 3L2+ වශෙය%ද ඉ�Iප� කර &'7. 

(3) =A5* ජ:නලෙ$ ෙවළද වcටම අ�-<ම පැහැ�"ව සටහ% කළ r2 hවද වැ� අය)*ක+ව% ûÚÍ & æß 

ෙවළඳ වcට* අ� කළ ප? ලැෙබන අගය පමණ� සටහ% කර &'7. 
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B ෙකොටස: *+4කරණ ස7කරණයට වන බලපෑ4: 

(1) ඉ�Iප� කර ඇ& එ� එ� ග8ෙද8 ´ èÚù ß K5*කරණ ස�කරණයට වන බලපෑ* 3Lබඳව එන* 

ව�ක*,වග�*, ආදාය* හා =යද* වැ� Dම ෙහෝ අ�Dම 3Lබදව සමහර අය)*ක+ව% �වැර� 

අවෙබෝධය-% 3L2+ ඉ�Iප� කර &'ෙ/ නැත. ධණ ෙහෝ සෘණ අගය% රBතව සටහ% ÷Àæ ß<$  

õ Úý ÔóÚ. 

(2) සමහර අය)*ක+ව% අදාල ග8ෙද8 ´ è Úù ß K5*කරණ ස�කරණයට වන බලපෑම ව�ක* පැ�ෙ� 

ෙහෝ වග�* පැ�ෙ� පමණ� ත� සටහන� ෙලස 3L2+ ඉ�Iප� කර &'7. 

(3) ඉ�Iප� කරන ලද K5*කරණ ස�කරණයට අ8�ල ෙනොවන පI� F ඇ& ග8ෙද8වල බලපෑ* 

සටහ% කර õ Úý ÔóÚ. 

(4) K5*කරණ ස�කරණෙ$ F ඇ& ග8ෙද8වල _ල;මය අගය සටහ% -<ම ෙව8වට ‘වැ�Dම’ 

‘අ�Dම’ ය8ෙව% වචනෙය% සඳහ% කර &'7. 
    
    

C  C  C  C  ----     µæ $ ð&µæ $ ð&µæ $ ð&µæ $ ð&     

ûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æûÜÁ ßù  à ‘æ     06 ----         Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô Ùæ Ýó Ô 2 02 02 02 0     

( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú( àùÚ<$ Ì × ûÜÁ ßù× æ Ú ))))     

ෙමම පශ්නය (a) හා (b) වශෙය% ෙකොටස ්ෙදක-% සම%=ත වන අතර (a) ෙකොට	% =ස්�:ණ ආදාය* 

පකාශනය û Ú} Úµ ×Ù  -<ම සහ (b) ෙකොට	% _ල; ත��ව පකාශනය û Ú} Úµ × Ù -<ම 3Lබඳව දැ8ම 

ප<�ෂාවට ල�කර ඇත. 

ලබාF &' උ�තර පත ප<�ෂා -<  ෙ*F ෙපො)ෙG ද�නට ලැ'5 ):වලතා පහත පI� =ය. 

(a)  �ස්;රණ ආදාය4 පකාශනය $%ෙයල 'ම: 

(1) _ල; ත��ව පකාශනෙ$ ඇ2ල� කළ r2 සමහර සටහ% =ස�්රණ ආදාය* පකාශෙ$ ඇ2ල� 

කර   &'7. 

(2) ෙශේෂ 3I�?ෙ* ග7තමය අගය% ÷À{& ß (' 0 0 0 )  වශෙය%ද ගැල3" සටහ% ස*9:ණ අගය% මතද  

ද�වා &@ බැ=% ගැල3"වල අගය%ද  ÷ À{& ß (' 0 0 0 )  ෙලසට 3Lෙයල කර ගත r2 hවද සමහ+ 

එය සැල-.ලට ෙනොෙගන එම සටහ% ස*9:ණ අගය% මත "යා &'7. 

(3) =ස්�:ණ ආදාය* පකාශනය 3Lෙයල -<ෙ*F උපෙයෝS කර ගත r2 3Lග� ආකෘ&ය 3Lබඳ 

අවෙබෝධය ෙනොමැ& සමහර අය)*ක+ව% එය හර සහ බැර වශෙය% ෙශේෂ 3I�?මක 

ආකෘ&යට අ8ව 3Lෙයලකර   &'7. 

(4) සමහර අය)*ක+ව% 2018 මා:2 මාසයට ෙග=ය r2 =)"ය =යදම � +.75,000 ක 4දල =)" 

=යද* වලට එක2 කර =ස�්:ණ ආදාය* පකාශනෙ$ ද�වා ෙනො&'7. 

(5) සරල මා:ග කමය මත F ඇ& ප&ශතය අ8ව අදාල �ෂයD*  �වැර�ව ගණනය කර ෙශේෂ 

3I�?ෙ* සටහ% කර ෙනො&'7. 

(6) =A5* ෙකොCස ් 4දල සමහර අය)*ක+ව% ෙවළඳ K5ෙ* =A5* ව"% අ�කර ෙප%වා 

&'7. 

(7) අඩමාන ණය සඳහා ප&පාදන ෙව% -<ෙ*F ෙවළඳ ලැ�ය r2  4ද"% "යාහල ෙබො.ණය 

පමාණය � +.40‚000/- අ� කළ ප? ලැෙබන අගය මත 10% ක ප&ශතය ගණනය කළr2 hවද 

ඒ 3Lබඳ අවෙබෝධය ෙනොමැ&ව සමහර අය)*ක+ව%  4{ ෙවළඳ ලැ�ය r2 4දලටම අඩමාන 

ණය ගණනය -<ම 	)කර &'7.එෙසේම ෙබොෙහෝ අය)*ක+ව% පමාණය� ඌන අඩමාන ණය 

ෙව% -<ම �වැර�ව සටහ% කර ෙනො&'7. 

(8) <ÌÂ ×  &ú À{$  à÷ À$ Ù  <ù  æ ÝÙ Ú×  è óù ×  µù $ æ Ø පද:ශනාගාරය සඳහා මා	ක A"ය වන 

+.189,000/- û ´ óæß  A� =යදම� ෙලස සටහ% කර &'7. 
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(b)  =ල> ත??ව පකාශනය $%ෙයල 'ම: 

(1) &´ {Ø à× ÷̧È æ Ø`< ù ß _ල; ත��ව පකාශනය 3Lග� ආකෘ&යට අ8ව 3Lෙයල කර ඉ�Iප� කර 

ෙනො&'7. 

(2) _ල; ත��ව පකාශනය 2018 මා:2 31 �නට ය8ෙව% සඳහ% කළ r2 hවද සමහර 

අය)*ක+ව% එය 2018 මා:2 31 �ෙන%  අවස% ව:ෂය සඳහා ය8ෙව% ඉ�Iප� කර &'7. 

(3) සමහර අය)*ක+ව% ෙZපල‚ 3Iයන සහ උපකරණ වලට අදාල ස4igත �ෂය හා ධාරණ අගය 

�වැර�ව ගණනය කර ෙනො&'7. 

(4) මාස 3 සථ්ාවර තැ%ප2 ජංගම ව�ක* වල ඇ2ල� කල r2 hවද වැ� අය)*ක+ව% 3Iස� 

ෙZපල‚ 3Iයත සහ උපකරණ වලට ප?ව සටහ% කර &'7. අය)*ක+ව% µ ý$ µ {$´ ×æ ð 

ස්ථාවර හා ජංගම ව�ක* ව:ග -<ම 3Lබඳ අවෙබෝධය� ෙනො&'7. 

(5) වා:�ක පද:ශනාගාර A"ය �වැර�ව ගණනය කර ෙග� A"ය අ�කර උපgත A"ය ෙසොයාගත 

r2 hවද  ෙබොෙහෝ අය)*ක+ව% එෙසේ ගණනය ෙනොකර උපgත A"ය ෙලස වැර� අගය% 

ඉ�Iප� කර &'7. 

(6) ෙවළඳ ලැ�යr2 4ද"% ෙබො.ණය කපාහැ<ම අ�කර අඩමාන ණය සඳහා 10% ප&පාදනය 

අ�කර ලැෙබන අගය ඉ�Iප� කළ r2 hවද ෙබො. ණය අ� ෙනොකර අඩමාන ණය ප&පාදනය 

ගණනය කර &@ �සා ෙවළඳ ලැ�ය r2 4දල µ Ù & <`Ø÷ÀÚ  අගය� ලැa &'7. 

(7) ව:ෂෙ$ අග ෙතොගය ෙව8වට 4ල ෙතොගය ජංගම ව�ක* යටෙ� සටහ% කර &'7. 

 
----     ----     ----     

wh÷ïlrejkaf.a f;areï .ekSu ÈhqKq lsÍfï ie<ls,a,g .; hq;= idudkH lreKq( 

1'1'1'1'    úIh ks¾foaYfha iïmQ¾K lreKq fyd¢ka wOHhkh lsÍu iy iEu tallhlskau fyda úIh ks¾foaYfha iïmQ¾K lreKq fyd¢ka wOHhkh lsÍu iy iEu tallhlskau fyda úIh ks¾foaYfha iïmQ¾K lreKq fyd¢ka wOHhkh lsÍu iy iEu tallhlskau fyda úIh ks¾foaYfha iïmQ¾K lreKq fyd¢ka wOHhkh lsÍu iy iEu tallhlskau fyda 

wxYhlskau wfmaCIs; ±kqï uÜgu ms<sn| ukd wjfndaOhla ÈhqKq lr .ekSu'wxYhlskau wfmaCIs; ±kqï uÜgu ms<sn| ukd wjfndaOhla ÈhqKq lr .ekSu'wxYhlskau wfmaCIs; ±kqï uÜgu ms<sn| ukd wjfndaOhla ÈhqKq lr .ekSu'wxYhlskau wfmaCIs; ±kqï uÜgu ms<sn| ukd wjfndaOhla ÈhqKq lr .ekSu'    

2'2'2'2'    wh÷ïlrejka úiska m%Yakh lsysmj;djlau fyd¢ka lshúh hq;= w;r" ish¨u .Kkh lsÍïj,g wh÷ïlrejka úiska m%Yakh lsysmj;djlau fyd¢ka lshúh hq;= w;r" ish¨u .Kkh lsÍïj,g wh÷ïlrejka úiska m%Yakh lsysmj;djlau fyd¢ka lshúh hq;= w;r" ish¨u .Kkh lsÍïj,g wh÷ïlrejka úiska m%Yakh lsysmj;djlau fyd¢ka lshúh hq;= w;r" ish¨u .Kkh lsÍïj,g 

wod< fmwod< fmwod< fmwod< fmr jev meyeÈ,sj fmkajd ±laúh hq;=h'r jev meyeÈ,sj fmkajd ±laúh hq;=h'r jev meyeÈ,sj fmkajd ±laúh hq;=h'r jev meyeÈ,sj fmkajd ±laúh hq;=h'    

3'3'3'3'    W;a;r iemhSfï§ Wml,amkhka wod< jkafka kï" tu Wml,amkhka meyeÈ,sj ±laúh hq;=h'W;a;r iemhSfï§ Wml,amkhka wod< jkafka kï" tu Wml,amkhka meyeÈ,sj ±laúh hq;=h'W;a;r iemhSfï§ Wml,amkhka wod< jkafka kï" tu Wml,amkhka meyeÈ,sj ±laúh hq;=h'W;a;r iemhSfï§ Wml,amkhka wod< jkafka kï" tu Wml,amkhka meyeÈ,sj ±laúh hq;=h'    

4'4'4'4'    w;a wl=re meyeÈ,s úh hq;= w;r m%Yak wxlhka ksjerÈj ±laúh hq;=h' w;a wl=re meyeÈ,s úh hq;= w;r m%Yak wxlhka ksjerÈj ±laúh hq;=h' w;a wl=re meyeÈ,s úh hq;= w;r m%Yak wxlhka ksjerÈj ±laúh hq;=h' w;a wl=re meyeÈ,s úh hq;= w;r m%Yak wxlhka ksjerÈj ±laúh hq;=h' W;a;rW;a;rW;a;rW;a;r    m;%h Ndr§ug m;%h Ndr§ug m;%h Ndr§ug m;%h Ndr§ug 

fmr m%Yak wxl kej; mÍCId lsÍu wd§ foa wksjd¾h fõ'fmr m%Yak wxl kej; mÍCId lsÍu wd§ foa wksjd¾h fõ'fmr m%Yak wxl kej; mÍCId lsÍu wd§ foa wksjd¾h fõ'fmr m%Yak wxl kej; mÍCId lsÍu wd§ foa wksjd¾h fõ'    

5'5'5'5'    m%m%m%m%Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'    

6'6'6'6'    wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m%; iy fhdað; wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m%; iy fhdað; wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m%; iy fhdað; wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m%; iy fhdað; W;a;rW;a;rW;a;rW;a;r    

WmldÍjkq we;' iudk rgdjka iy jHQyhka kej;;a m%Yak m;% ;=< we;=<;a úh yels neúka th WmldÍjkq we;' iudk rgdjka iy jHQyhka kej;;a m%Yak m;% ;=< we;=<;a úh yels neúka th WmldÍjkq we;' iudk rgdjka iy jHQyhka kej;;a m%Yak m;% ;=< we;=<;a úh yels neúka th WmldÍjkq we;' iudk rgdjka iy jHQyhka kej;;a m%Yak m;% ;=< we;=<;a úh yels neúka th 

iEu úgu jdisodhl jkq we;'iEu úgu jdisodhl jkq we;'iEu úgu jdisodhl jkq we;'iEu úgu jdisodhl jkq we;'        

7'7'7'7'    fuu úfuu úfuu úfuu úIhg wod<j iajIhg wod<j iajIhg wod<j iajIhg wod<j iaj----wOHk fmd; iy iÕrd fukau wod< úIh fldgia i|yd wod<jk wOHk fmd; iy iÕrd fukau wod< úIh fldgia i|yd wod<jk wOHk fmd; iy iÕrd fukau wod< úIh fldgia i|yd wod<jk wOHk fmd; iy iÕrd fukau wod< úIh fldgia i|yd wod<jk 

wfkl=;a lshùï mßYS,kh lsÍu isÿ lrkak'wfkl=;a lshùï mßYS,kh lsÍu isÿ lrkak'wfkl=;a lshùï mßYS,kh lsÍu isÿ lrkak'wfkl=;a lshùï mßYS,kh lsÍu isÿ lrkak'    

8'8'8'8'    ld, l<ukdlrKh úNd.fha§ b;d jeo.;a fõ' iEu m%Yakhlgu fjka lr we;s ,l=Kq foi ld, l<ukdlrKh úNd.fha§ b;d jeo.;a fõ' iEu m%Yakhlgu fjka lr we;s ,l=Kq foi ld, l<ukdlrKh úNd.fha§ b;d jeo.;a fõ' iEu m%Yakhlgu fjka lr we;s ,l=Kq foi ld, l<ukdlrKh úNd.fha§ b;d jeo.;a fõ' iEu m%Yakhlgu fjka lr we;s ,l=Kq foi 

ne,Sfuka" ne,Sfuka" ne,Sfuka" ne,Sfuka" W;a;rW;a;rW;a;rW;a;r    iemhSug jeh l< hq;= ld,h ms<sn| weia;fïka;=jla l< yelsh'iemhSug jeh l< hq;= ld,h ms<sn| weia;fïka;=jla l< yelsh'iemhSug jeh l< hq;= ld,h ms<sn| weia;fïka;=jla l< yelsh'iemhSug jeh l< hq;= ld,h ms<sn| weia;fïka;=jla l< yelsh'    

9999''''    úNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'úNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'úNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'úNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'    

 

 - * * * - 


