
 

ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙßûÛ× à$×õù× 

    

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<    

AA1 Ñþ$è×  ----        íÔÙÚ 2019 
 

((((AA11)  ṌÙ] AA11)  ṌÙ] AA11)  ṌÙ] AA11)  ṌÙ] èÚóÔÈæØóèÚóÔÈæØóèÚóÔÈæØóèÚóÔÈæØó    ´ÕÙÚæ×ùß´ÕÙÚæ×ùß´ÕÙÚæ×ùß´ÕÙÚæ×ùß    

                    (Financial Accounting Basics) 
  

A A A A ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    
<$&ßõÑæ ûÎæßÂó ûÜÁßù 

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    01 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 44440 0 0 0     

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ))))    

ෙමම පශන්ය අ
 පශන් 15 � සම��ත Ñ×. 

පශන් අංක 1.1 �ට 1.8 ද�වා � පශ්න සඳහා � ඇ! "#$% අත&� වඩා(ම )*) "#$%ට අදාල අංකය හා 

පශන් අංක 1.9 �ට 1.15 ද�වා � පශ්න සඳහා -වැර0  උ(තර පශන් අංකය සමග උ(තර ෙපොෙ(  5යන 

ෙලස අය*6ක%ව� ෙවත උපෙදස ්ලබා � !89. 

ඒ අ
ව අය*6ක%ව� ��� අ
 ෙකොටස ්සඳහා ලබා � !; උ(තර අ
ව ෙපො*ෙ< ද�නට ලැ8= වැර0 / 

*?වලතා @පය� පහත ප&0ෙ<:     

පශන් අංක 1.1  

සමහර අය*6ක%ව� පශන්ය -වැර0ව ෙ(%6 ෙනොෙගන -වැර0 "#$%  වන අංක 03 ෙව
වට අ-D( 

"#$% අංක ලබා � !89. 

 

පශන් අංක 1.2 

භර පත� ය
ෙව� අදහස ් කර�ෙ� Dම�ද ය�න සමහර අය*6ක%ව�ට පමාණව( අවෙබෝධය� 

ෙනොමැ!Jම ෙහේ$ෙව�  -වැර0 "#$% අංකය L 03 ෙව
වට  අංක 01  ලබා � !89. 

 

පශන් අංක 1.3 

M=6කරණ සංකNප "#බඳව සමහර අය*6ක%ව� $ළ පමාණව( ÷À`ùÔ´æß ෙනොමැ! බැ�� -වැර0  

"#$ර වන අඛQඩ පැවැ(ම  සංකNපය ෙව
වට ûÚ}ÚõÝØ <Áµ×ùß අස!්(ව  සංකNපය  සඳහ� කර !89. 

 

පශන් අංක 1.4 

M=6කරණ සSකරණය "#බඳ පමාණව( දැ
ම ෙනොමැ!Jම ෙහේ$ෙව� -වැර0 "#$% අංක 02 ෙව
වට  

අංක 01 ඉ0&ප( කර !89. 
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පශන් අංක 1.5 

සමහර අය*6ක%ව� ��� අU!ක% ��� ආෙයෝජනය කළ අමතර පාXධනය ෙහේ$ෙව� M=6කරණ 

සSකරණයට වන -වැර0 බලපෑ6 "#බඳව පමාණව( අවෙබෝධය� ෙනොමැ!Jම -සා -වැර0 "#$% වන 

අංක 03 ෙව
වට ෙවන( "#$%  අංක ලබා� !89. 

 

පශන් අංක 1.6 

සමහර අය*6ක%ව�ට පාXධන හා [නරාව?ථන �යද6 ෙවන ෙවනම හ]නා ගැ^මට ෙනොහැJම 

ෙහේ$ෙව� -වැර0 "#$% අංක 02 ෙව
වට  අංක 01 හා 04 ලබා� !89. 

 

පශන් අංක 1.7 

ප&ගණකගත M=6කරණ ප`ධ!යක ඇ!  ග
ෙද
 ෙගො
ව� (transaction  file) ස6බ�දෙය�  -වැර0 

අවෙබෝධය� අය*6ක%ව� $ල ෙනොමැ!Jම ෙහේ$ෙව� "#$% අංක 01 ෙව
වට "#$% අංක 04  ඉ0&ප( 

කර !89. 

 

පශන් අංක 1.8 

ස6පදාUක M=6 ව?nකරණය "#බඳව ෙබොෙහෝමය� අය*6ක%ව� $ළ පමාණව( දැ
ම� ෙනොමැ!Jම 

ෙහේ$ෙව� -වැර0 "#$% අංක 04 ෙව
වට  අංක 03 හා 02 ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚ}ÚõÝØ` µÙ& ලබා� !89. 

 

පශන් අංක 1.9 

ෙපො* ජ?නලෙo සටහ� æØùÔ Ùýù පධාන ග
ෙද
 ව?ග 04 "#බඳ අවෙබෝධය� ෙනොමැ!Jම ෙහේ$ෙව� 

අය*6ක%ව� ��� ග
ෙද
 ව?ග සඳහා උදාහරණ ලබා� !89. එන6 ව?ෂෙo �ෂයJ6, ෙබොNණය 

කපාහැs6, අඩමාන ණය µ<ùßæÚÎÈ à$÷ÀÚ× ûÚ}ÚõÝØ` µÙ& ÷Àæß<$ õÚýÔóÚ. 

 

පශන් අංක 1.10 

ෙමම පශන්ය මt� අය*6ක%ව�ෙX M=6කරණ සංකNප "#බඳ ÷À`ùÔ´ &{ අවෙබෝධය පs�ෂා කර 

!89. M=6කරණ සංකNප "#බඳව පමාණව( අවෙබෝධය� ෙනොමැ! -සා එ� එ� පකාශයට -වැර0 

"#$ර ඉ0&ප( කර ෙනො!89. 

(a) -වැර0 "#$ර ඒකාකාs / යථාෙයෝn / සංගතතා සංකNපය Lවද "#$% ෙලස අඛQඩ පැවැ(ම 

සංකNපය ද�වා !89. 

(b) -වැර0 "#$ර vලw x
6 සංකNපය Lවද "#$% ෙලස උපලyz හා උප{ත සංකNපය සඳහ� කර 

!89. 

(c) -වැර0 "#$ර අස!්(ව සංකNපය Lවද "#$% ෙලස සංගතතා සංකNපය සඳහ� කර !89. 
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පශන් අංක 1.11 

à`Ùß́ `õÚ û$ÌÁ< ûÚ}ÚýúÀ< à&ù Ù÷À µ´´ ûÜÁßù×ð �ය|ම අය*6ක%ව� ��� ùÚ<`Ø÷ÀÚ "#$ර ලබා � 

!89. 

 

පශන් අංක 1.12 

ෙබොෙහෝමය� අය*6ක%ව� ��� 0 ඇ! ෙතොර$% පදන6 කරෙගන 2019 මා?$ 31 0නට }~ වග�6 

-වැර0ව ගණනය කර -වැර0 අගය L %.375,000 ද�වා !89. න}( සමහර අය*6ක%ව�ට � ඇ! 

ෙතොර$% "#බඳව පමාණව( à<µý$ßø×æß µù$õÚýÔ බැ�� එක$ කළ�$ අගය� අ�කර !;= àõØ, ä´ 

-සා -වැර0 "#$ර ඉ0&ප( sමට ෙනොහැJ !89. 

 

පශන් අංක 1.13 

ෙබොෙහෝමය� අය*6ක%ව� ��� 2019 මා?$ 31 0ෙන� අවස� ව?ෂය සඳහා ය�ත �ෂය -වැර0ව 

ගණනය කර ùÚ<`Ø÷ÀÚ "#$ර <Ô %.175,000 ඉ0&ප( කර !89. න}( සමහර අය*6ක%ව� ��� ය�තය 

ස�sෙ6 "&වැය ෙනොසලකා හැර 2018 අෙපේN 01 0නට ය�ත ෙශේෂය වන %.750,000 පදන6 කරෙගන 

%.150,000 ව?ෂෙo �ෂය ෙලස ද�වා !89. 

 

පශන් අංක 1.14 

ෙබොෙහෝමය� අය*6ක%ව�ට ෙපො* M=6කරණ මෘ*කාංග පැෙ�ජ "#බඳ පමාණව( දැ
ම� ෙනොමැ!Jම 

-සා -වැර0 "#$ර ඉ0&ප( sමට ෙනොහැJ !89. 

 

පශන් අංක 1.15 

ඉ0&ප( කර ඇ! එ� එ� ග
ෙද
ව සඳහා අදාල වන ව(ක6,වග�6,ආදාය6 හා �යද6 වැ�Jම ෙහෝ අ�Jම 

"#බඳව සමහර අය*6ක%ව� -වැර0ව ෙ(%6 ෙනොෙගන -වැර0 `�(ව සටහන  ඉ0&ප( කර ෙනො!8= 

අතර `�(ව සටහන ෙව
වට ෙලජ? M=6 "#ෙයල කර !8 à<&ßö$ ÷À ÷Àæßùð Ù`ýÔóÚ. 

 

    

B B B B ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    02 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 10101010    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)    

ෙමම පශ්නය මt� ෙශේෂ "&�)ම "#ෙයල sම "#බඳව අය*6ක%ව�ෙX දැ
ම පs�ෂා කර ඇත. 

සමසථ්ය� ෙලස ග( �ට අය*6ක%ව� ස$�දායක ම�ටමක "#$% ලබා� !89. µæµ&ßµ<õõß, ඉ0&ප( 

කර !; "#$% පත වල පහත සඳහ� අ�පා�  ද�නට ලැ89. 

(1) අ("ට �D=6 හා ණයට �D=6 ෙශේෂ "&�)ෙ6 අUතමය� ෙදක� ෙලස ද�වා !89. 

(2) 2019 මා?$ 01 0න ලබා ග�නා ලද බැංD ණය සඳහා එ� මාසයකට අදාල උප{ත ෙපො#ය -වැර0ව 

ගණනය æÙ÷À ä× ෙශේෂ "&�)ෙ6 ද�වා ෙනො!89. 
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(3) }ද5� ෙග� �*5 �යදම හා උප{ත �*5 �යදම ෙශේෂ "&�)ෙ6 ෙවන ෙවනම ද�වා !89. 

(4) ෙමෝට? රථ සඳහා සරල මා?ග කමය යටෙ( -වැර0 �ෂය ගණනය කර ෙශේෂ "&�)ම $ළ -වැර0ව 

සටහ� කර ෙනො!89. 

(5) ණයට �D=6 හා ණයට  ගැ
6, ණයගැ! හා ණය @x M=6 "#ෙයල sම $5� ෙසොයා ගැ^ෙ6� 

අවස� ෙශේෂය හා }ද5� කරන ලද ෙගJ6 -වැර0ව ණයගැ! හා ණය @x M=6වල සටහ� 

ෙනොsම -සා ණයට �D=6 හා ණයට ගැ
6 &úÀ{$ වැර0 අගය� ෙශේෂ "&�)ෙ6 සටහ� කර 

!89. 

(6) හර �ය �$ ෙශේෂය� ෙශේෂ "&�)ෙ6 බැරට හා බැර�ය �$ ෙශේෂය� ෙශේෂ "&�)ෙ6 හර ෙශේෂය� 

ෙලස සටහ� කර !89. 

(7) }දN ෙපොත "#ෙයල කර 2019 මා?$ 31 0නට û`<õÚ -වැර0 }දN ෙශේෂය ෙසොයා ගත �$ Lවද 

අය*6ක%ව�  එෙසේ ෙනොකර වැර0 අගය� }දN ෙශේෂය ෙලස ෙශේෂ "&�)ෙ6 ද�වා !89. 

             

    

    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    03 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 10101010    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)))) 

ෙමම පශන්ය මt� -ෂ්පාදන M=ම "#ෙයල sම ස6බ�ධව අය*6ක%ව�ෙX ÷À`ùÔ´ &{ අවෙබෝධය 

පs�ෂා කර !; අතර අය*6ක%ව� ���  ඉ0&ප( කරන ලද "#$% ස6බ�ධෙය� පහත අ�පා� 

-s�ෂණය �ය. 

(1) ඉ0&ප( කළ �$ -යxත ආකෘ!ය "#බඳව දැ
ම සමහර අය*6ක%ව�ට ෙනො!�ම. 

(2) සෘ� හා වක �යද6 -යxත ප&0 හ]නාෙගන ෙනො!�ම -සා සමහර අය*6ක%ව� එම �යද6 මා%කර 

ඉ0&ප( කර !89. 

(3) ෙනො-x වැඩ, පාථxක "&වැයට අගය කළ �$ බව පැහැ05වම පශන්ෙo සඳහ� කර !8ණ ද එම 

උපෙදස ් සැලNලට ෙනොෙගන සමහර අය*6ක%ව� ෙනො-x වැඩ පාථxක "&වැය වශෙය� 

ෙප�
6 ෙනොකර -ෂප්ාදන M=ෙ6 අවසානයට ෙපො* කා?ය "&වැය යටෙ( සටහ� කර !89. 

(4) සමහර අය*6ක%ව� ��� �*5 හා ජලය �යද6 � ඇ! ප!ශතය අ
ව ක6හල හා කා?යාලය අතර  

-වැර0ව ෙබදා ෙව�කර ෙනො!89. 

(5) ෙගොඩනැM5 �ෂය පමාණෙය� y6 පමාණය අ
ව 80% � ක6හN ෙපො* කා?යය ෙලස -වැර0ව 

ගණනය ෙනොකර }~ �ෂය පමාණය වන %.1,250,000 ක6හN ෙපො* කා?යය ෙලස සටහ� කර 

!89. 

(6) -ෂ්පා0ත භාQඩ &úÀ{$ "&වැය මත 10% ක ලාභා�!කය� ගණනය කර ෙවළඳ M=මට මා% කළ �$ 

}~ "&වැය -වැර0ව ගලපා ෙනො!89. 
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ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    04 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 10101010    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ) 

ෙමම පශන්ය (a), (b) හා (c) වශෙය� අ
 ෙකොටස ් $න� සම��ත Ñ×. (a) ෙකොට�� වැර0 -වැර0 

sෙ6 ජ?නN සටහ� "#ෙයල sම ද (b) ෙකොට�� අ�-ශ{්ත M=ම "#ෙයල sම ද (c) ෙකොට�� 

වැර0 -වැර0 sමට ප) ගලපන ලද �`ධ ලාභය ගණනය sම ස6බ�දෙය� දැ
ම හා අවෙබෝධය ද 

පs�ෂාවට ල� කර ඇත. ඒ ඒ ෙකොටසව්ලට ලබා*� "#$% අ
ව පහත අ�පා� / වැර0 -s�ෂණය �ය. 

(a)  වැර0 -වැර0 sෙ6 ජ?නN සටහ� "#ෙයල sම: 

(1) අංක 01 �ට 05 ද�වා � ප)ව හ]නා ග�නා ලද වැර0 ග
ෙද
 ව5� අ�-ශ{්ත M=ම මt� 

-වැර0 කළ �$ ග
ෙද
 පැහැ05ව හ]නාගැ^මට සමහර අය*6ක%ව� සම(J ෙනො!89. 

(2) � ඇ! ග
ෙද
වල  වැ�`ද -වැර0ව හ]නාෙගන -වැර0 `�(ව සටහ� "#ෙයල sමට 

අය*6ක%ව� $ල පමාණව( අවෙබෝධය� ෙනො!89. 

(3) සටහ� අංක 03 මt� ද�වා ඇ! ෙපො� ආදායම ෙපො� �යද6 M=මට හර Ò õÚÄ´ -වැර0ව 

හ]නාෙගන  ෙපො� ආදාය6 හා ෙපො� �යද6 යන M=6 µ÷Àæ´ -වැර0කර අ�-ශ{්ත M=ම හර 

කළ �$ Lව ද සමහර අය*6ක%ව� ෙ6 "#බඳව -� අවෙබෝධය� ෙනොමැ! -සා -වැර0 "#$ර 

ඉ0&ප( කර ෙනො!89. 

(b) අ�-ශ{්ත M=ම "#ෙයල sම: 

(1) අ�-ශ{්ත M=ෙ6 ආර6භක බැර ෙශේෂය � %.114,900 සමහර අය*6ක%ව� අ�-ශ{්ත M=ෙ6 

හරට සටහ� කර !89. 

(2) අ�-ශ{්ත M=මට අදාල හර සටහ� සමහර අය*6ක%ව� එම M=ෙ6 බැර පැ(ෙ(ද බැර සටහ� 

එම M=ෙ6 හර පැ(ෙ(ද පැ! මා% කර සටහ� කර !89. 

(3) සටහ� අංක 03 සඳහ� ෙපො� ආදාය6 හා ෙපො� �යදම -වැර0ව සටහ� ෙනොsම -සා 

අ�-ශ{්ත M=ෙ6ද එම සටහ� වැර0 ෙලස සටහ� කර !89. 

(c)  ඉහත වැර0 -වැර0 sෙම� ප) ගලපන ලද �`ධ ලාභය: 

(1) �`ධ ලාභය වැ�Jමට හා අ�Jමට බලපාන (a) ෙකොටෙසේ ඇ! èùÔµ÷ÀùÔ ස6බ�ධෙය� 

අය*6ක%ව� $ළ පැහැ05 à<µý$ßø×æß ෙනොමැ!Jම -සා ගලපන ලද -වැර0 �`ධ ලාභය <Ô  

%.401,900 ùÚ<`Ø÷ÀÚ "#$ර µÙ& ඉ0&ප( කර ෙනො!89. 

(2) à`õ`È à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �`ධ ලාභය වැ�Jමට අදාල අUතමය� �`ධ ලාභෙය� අ�කර !; අතර 

�`ධ ලාභය අ�Jමට අදාල අUතමය� �`ධ ලාභයට එක$කර !89. 

       

    

    

    

    

    



 6

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    05 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 10101010    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ))))    

ෙමම පශ්නය A  හා B වශෙය� ෙකොටස ්ෙදක. 

A ෙකොටස මt� � ඇ! එ� එ� ග
ෙද
ව ´èÚùß M=6කරණ සSකරණයට වන බලපෑ6 "#බඳව දැ
ම ද          

B ෙකොටස මt� �D=6 ජ?නලය "#ෙයල sම "#බඳ ÷À`ùÔ´ ÷À පs�ෂාවට ල� කර !89. 

අය*6ක%ව� ��� ලබා � !; "#$% අ
ව ෙපො*ෙ< ද�නට ලැ8= *?වලතා පහත ප&0 ෙ<. 

A   M=6කරණ සSකරණයට වන බලපෑ6: 

(1) ඉ0&ප(කර ඇ! එ� එ� ග
ෙද
ව ´èÚùß M=6කරණ සSකරණයට වන බලපෑ6 "#බඳව එන6 

ව(ක6,වග�6, ආදාය6 හා �යද6 වැ� Jම ෙහෝ අ�Jම "#බදව සමහර අය*6ක%ව�ට -වැර0 

à<µý$ßø×æß µù$õÚýÔóÚ. à÷À$Ù àè×ùß ධණ ෙහෝ සෘණ අගය� ර@තව සටහ� කර !8 à<&ßö$÷À 
ý{ÔÙ< ÷Àæßùð Ù`ýÔóÚ.  

(2) සමහර අය*6ක%ව� අදාල ග
ෙද
 ´èÚùß M=6කරණ සSකරණයට වන බලපෑම, ව(ක6 

පැ(ෙ( ෙහෝ වග�6 පැ(ෙ( පමණ� ත- සටහන� ෙලස "#$% ඉ0&ප( කර !89. 

(3) ඉ0&ප( කරන ලද M=6කරණ සSකරණයට අ
�ල ෙනොවන ප&0 � ඇ! ග
ෙද
වල බලපෑ6 

සටහ� කර !89. 

(4) M=6කරණ සSකරණෙo � ඇ! ග
ෙද
වල vලwමය අගය සටහ� sම ෙව
වට ‘වැ�Jම’ 

‘අ�Jම’ ය
ෙව� වචනෙය� සඳහ� කර !89. 

B   �D=6 ජ?නලය "#ෙයල sම: 

(1) සමහර අය*6ක%ව�ට ෛද-ක �D=6 ෙපොෙ( v5ක ආකෘ!ය "#බඳව [~N අවෙබෝධය� 

ෙනොමැ! බව ද�නට ලැ89. 

(2) -යxත ආකෘ!ය ෙනොමැ!ව ගණනය sම පමණ� "#$% වශෙය� ඉ0&ප( කර !8 à<&ßö$÷À 

÷Àæßùð Ù`ýÔóÚ. 

(3) �D=6 ජ?නලෙo ෙවළද <>ðÈ අ�sම පැහැ05ව සටහ� කළ �$ Lව ද ý{ÔõØ×æß 

අය*6ක%ව� ෙවළඳ ව�ට6 අ� කළ ප) ලැෙබන ÁÝ÷Àßø අගය පමණ� ÑæÝóÔÈ íÌùÙµ×ß සටහ� 

කර !89. 
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C C C C ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    06 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 20202020    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ))))    

 

ෙමම පශන්ය (a) හා (b) වශෙය� ෙකොටස ් ෙදක� සම��ත L අතර (a) ෙකොට�� �ස�්?ණ ආදාය6 

පකාශනය ûÚ}Úµ×Ù sම සහ (b) ෙකොට�� vලw ත((ව පකාශනය ûÚ}Úµ×Ù sම "#බඳව දැ
ම 

පs�ෂාවට ල�කර õÚýÔóÚ. 

උ(තර පත පs�ෂා s  ෙ6� ෙපො*ෙ< ද�නට ලැ8= *?වලතා පහත ප&0 �ය: 

(a)  �ස්�රණ ආදාය6 පකාශනය "#ෙයල sම: 

(1) vලw ත((ව පකාශනෙo ඇ$ල( කළ �$ සමහර සටහ� �ස�්රණ ආදාය6 පකාශෙo ඇ$ල( 

කර !89. 

(2) ෙශේෂ "&�)ෙ6 ග9තමය අගය� Ø`.'000 වශෙය�ද ගැල"5 සටහ� ස6�?ණ අගය� µÙ&÷À   

ද�වා !; බැ�� ගැල"5 සටහ� වල අගය� ද Ø`.'000 ෙලසට "#ෙල කර ගත �$ Lව ද 

සමහ% එය සැලNලට ෙනොෙගන එම සටහ� ස6�?ණ අගය� මත 5යා !89. 

(3) �ස�්රණ ආදාය6 පකාශනය "#ෙයල sෙ6� උපෙයෝn කර ගත �$ "#ග( ආකෘ!ය "#බඳ 

à<µý$ßø× ෙනොමැ! සමහර අය*6ක%ව� එය හර සහ බැර වශෙය� ෙශේෂ "&�)මක 

ආකෘ!යට අ
ව "#ෙයල කර   !89. 

(4) සමහර අය*6ක%ව� 2019 මා?$ මාසයට ෙග�ය �$ �*5ය �යදම � %.148,000 ක }දල �*5 

�යද6 වලට එක$ කර ද�වා ෙනො!89. 

(5) à`õ`È à×÷Ȩ̀æØ`<ùß සරල මා?ග කමය මත � ඇ! ප!ශතය� අ
ව අදාල �ෂයJ6  -වැර0ව 

ගණනය කර ෙනො!89. 

(6) 2019 ෙදසැ6බ? 31 0නට ෙවළඳ ලැyය �$ }ද5� 10% � අඩමාන ණය සඳහා ගණනය කර 

2018 අෙපේN 01 0නට ෙව�කර õÚýÕ  අඩමාන ණය ෙව�sම සමග ගලපා අඩමාන ණය ඌන 

ෙව�sම � %.212,000 ක }දල -වැර0ව ගණනය කර M=6 ගතකර õÚýÔµóß 
à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß &Ô_ ûÚÍ&æß û´óÚ. 

(7) 2019 ජනවා& 01 �ට 2019 ෙදසැ6බ? 31 0න ද�වා මාස 12 ක කාලය සඳහා ෙගවන ලද ර�ෂණ 

}ද5� M=6 කාලප&�ෙ�දයට අදාල මාස 03 (2019 ජනවා& 01 �ට මා?$ 31 ද�වා) අදාල වන 

ර�ෂණ }දල වන %.75,000 ක අගය -වැර0ව ගණනය කර සටහ�කර ෙනො!; අතර }~ 

ර�ෂණ }දල වන %. 300,000 ක අගය සටහ� කර !89. 

 

(b)   vලw ත((ව පකාශන "#ෙයල sම: 

(1) සමහර අය*6ක%ව�  vලw ත((ව පකාශනය "#ග( ආකෘ!යට අ
ව "#ෙයල කර ඉ0&ප( 

කර ෙනො!89. 

(2) vලw ත((ව පකාශනය 2019 මා?$ 31 0නට ය
ෙව� සඳහ� කළ �$ Lවද සමහර 

අය*6ක%ව� එය 2019 මා?$ 31 0ෙන�  අවස� ව?ෂය සඳහා ය
ෙව� ඉ0&ප( කර !89. 

(3) සමහර අය*6ක%ව� ෙ`පල, "&යත සහ උපකරණ වලට අදාල ස}�{ත �ෂය හා ධාරණ අගය 

-වැර0ව ගණනය කර ෙනො!89. 
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(4) 2019 මා?$ 31 0නට වwාපාරයට පවරන ලද ම�NෙX [`ග5ක වෑ�රථය වෑ�රථ M=මට 

එක$කර දැ��ය �$ Lවද අය*6ක%ව� ���  එය අUතම ෙදක� ෙලස ද�වා !89. 

(5) 2019 මා?$ 31 0නට ෙවළඳ ණයගැ!ය�ෙග� 10% � අඩමාන ණය µÙ&  -වැර0ව ගණනය 

sම කර ෙනො!8= අතර සමහර අය*6ක%ව� අඩමාන ණය ෙව� �sම, ෙවළඳ ලැyය �$ 

}ද5� අ�කළ ප) äù �`ධ අගය පමණ� සටහ� කර !89. 

(6) 2019 මා?$ 31 0න වwාපාරයට පවරන ලද ම�NෙX [`ග5ක වෑ�රථෙo ව�නාකම � 

%.1,800,000 ක අගය අමතර පාXධනය ෙලස සටහ� කළ �$ Lව ද අය*6ක%ව� ���  එම 

ව�නාකම ආර6භක පාXධනය � %.5,600,000 ට එක$ කර %.7,400,000 ක අගය ද�වා 

!89. 

(7) සමහර අය*6ක%ව�  ���  ඉ0&යට කල ෙගJ6 හා උප{ත �යද6 ජංගම ව(ක6 හා ජංගම 

බැරක6 යටෙ( -වැර0ව සටහ� කර ෙනො!89. 

(8) ව?ෂෙo අග ෙතොගය ෙව
වට }ල ෙතොගය ජංගම ව(ක6 යටෙ( සටහ� කර !89. 

             

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

wh÷ïlrejkaf.a f;areï .ekSu ÈhqKq lsÍfïoS ie<ls,a,g .; hq;= fmd¥ 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< fmrjwod< fmrjwod< fmrjwod< fmrjev meyeÈ,sj ±laúh hq;=h'ev meyeÈ,sj ±laúh hq;=h'ev meyeÈ,sj ±laúh hq;=h'ev meyeÈ,sj ±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%Yak m;%fham%Yak m;%fham%Yak m;%fham%Yak m;%fha    § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'§ we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'§ we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'§ 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;wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m;wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m;wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m;%%%%    iy fhdað; iy fhdað; iy fhdað; 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 úIhg wod<j fuu úIhg wod<j fuu úIhg wod<j fuu úIhg wod<j iajiajiajiaj----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'    

9'9'9'9'    úNd.h iuúNd.h iuúNd.h iuúNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak';aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak';aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak';aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'    

 

 - * * * - 


