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ාණලා පාරා්යයා පාරයාණා යායනා ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා පාරා්යයා පාරයාණා යායනා ලයනා-ාණළුතහාා ණලා පාරා්යයා පාරයාණා යායනා ලයනාා   
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 ඇඳුකරා මැසීමා පිළිබඳා ව්ෘත්තීයනා පුහුම්ා පාරා ඨමා ලා ව්ක්ා  දා හා ා ඇතිා ඩෂිනිා ස්ව්යනංා රැකියනා ව්ක්ා ශ්ලසා ඇඳුකරා

මැසීශ්කරා ා ා ්ශ්ලවිාකිරිශ්කරාව්යා පාරා හයනක්ාපාරව්ත්ව්ා ශ් යායන ලාලබ .ාතමන්ාශ්යනදවූාමුදලටාප්ර–මා අව්ත්ාප්ර–තිලා යයනක්ා

ලැබීමත්ාසා යා හඅාමිලණටාඇඳුකරාමැසීමා ා ා්ශ්ලවිාකිරීමත්ාඇයනශ්ේාව්යා පාරා හශ්අා්හමුඅාශ් .ාපාරවුශ්ේාආ ා හාපාරා යා,ා

දරුව්න්ශ්ේා්යයා පාරයාණටතතු,ාශ්සෞඛ්යයාපාර සුණකරාආදීාදෑාසඳ ා ාමුදේාව්ැයනණහාසෑමාමසණමාරු.ා10000ාණාමුදලක්ා

ඇයනාලංණා ාබැංකුශ් ාඉතිරිාකිරීශ්කරාණුම්මණාතැන්පාරත්ාණහ . 

01. ඉ තාසිද්ධිශ්අාඇතුළත්ාව්යාමිනිස්ා්ව්ශයතා ව්ක්ා ා ාටටා්දා ළාවුව්මයා ව්ක්ාදැක්ශ්ව්යාපිළිතුහාව් ලශ්අ,ා 
ාාාාාාා1. ඇඳුකරාපාරැළදුකරා-ාස්ව්යනංාරැකියනා ාාා    2.ා්යයා පාරයයනා-ාව්ෘත්තීයනාපාරා ඨමා ලා ාාා ාා 
ාාාාාාා3. ශ්සෞඛ්යයා-ාආ ා හාපාරා යාා     4.ාලංණා ාබැංකුව්ා-ාඉතිරිාකිරීකරාාාා 

02. ශ්මමාසිද්ධිශ්අාසඳ න්ාව්යාප්ර–යා යාව්යා පාරා හා්හමුඅාව්න්ශ්න් , 
ාාාාාාා1.ාසා යා හඅාමිලණටාඇඳුකරාමැසීමා ා ා්ශ්ලවිාකිරීමයන. 2.ාතමාදක්ෂතා ාතුළින්ාප්ර–ශ්යනෝජයා ැනීමායන.ාා 
ාාාාාාා3.ාසෑමාමසණමාරු.10ා000ාණාමුදලක්ාඉතිරිාකිරීමයන.  4.ාලා යාඉපාරැයීමායන. 
ාාාා03.ාශ්මමාසිද්ධිශ්අාසඳ න්ාව්යාලංණා ාබැංකුව්ා, 

1. පුද් ලිණා්ංශශ්අාව්යා පාරා හාසංවියා යයනකි.ාාාාාා  2.ාසුළුාපාරරිමා අ ව්යා පාරා හාසංවියා යයනකි.ා 
ාාාාාාා3.ාාහා ජයා්ංශශ්අාව්යා පාරා හාසංවියා යයනකි.ාාාාාාාාාාාා   4.ාලා යා්හමුම්ාණහාශ්යො ත්ාව්යා පාරා හාසංවියා යයනකි. ා 

ාාාා04.ාශ්මමාව්යා පාරා හයනටාශක්තියනක්ා ඇාඇත්ශ්ත්, 
1. ස්ව්යනංාරැකියනා ව්ක්ාකිරීමටාඇයනාතුළාාඇතිාණැමැත්තායන. 
2. පාරවුශ්ේාවියනදකරාසඳ ා ාාමුදේාඉපාරයීමායන.ා 
3. ලංණා ාබැංකුශ් ාරු.10000ාණාමුදලක්ාඉතිරිාකිරීමායන. 
4. ව්යා පාරා හයනාසකරබන්යශ්යනන්ාව්ෘත්තීයනාාපාරා ඨමා ලා ව්ක්ා දා හා ාතිබීමායන.ා 

 

ාාා05.ඇේමැතිාපාරා යාශව්යනන්ශ්ේාා්හමුම්ාකිහිපාරයනක්ාපාර තාදැක්ශ් . 
A. රැකියනා ා්ව්ස්ථා ා 
B. රැකියනා ාසුහක්ෂිතාබව්ා 

C. රැකියනා ාව්යායයයන 
D. ව්යා පාරා හශ්අා්යා  තාව්යායයයනා 

ඉ තා්හමුම්ාඉටුණහා ැනීමටා්ශ්ේක්ෂිතාඇේමැතිාපාරා යාශ්ව්යනන්ා් ලපිළිශ්ව්ලින්ාදැක්ශ්ව්යාපිළිතුහා
ව් ලශ්අා, 

1. A ් තිණරුව්න්ා B ණළමයා ණරුව්න්ා C ශ්සේ ව්ණයනන්  Dාහජයනා 
2. Aාහජයනා  Bාශ්සේ ව්ණයනන්ා  C ණළමයා ණරුව්න්ා D ් තිණරුව්න්ා 
3. A ශ්සේ ව්ණ න්ා  Bා් තිණරුව්න්  C හජයනා   Dාණළමයා ණරුව්න්ා 
4. A ණළමයා ණරුව්න්ා B හජයනා   C ් තිණරුව්න්ා D ශ්සේ ව්ණයනන්ා  

06.ජයා ා ාසංඛ්යයා ාශ්ේඛ්යයාශ්දපාරා යාතශ්කරන්තුව්ා ඳුන්ව්ා ාශ්දයාපාරරිදිාශ්සේ ව්ණාසංඛ්යයා ව්ා25ාණටා්ඩුාව්යා පාරා හා,ා 
1. සුළුා ා ාමයයාපාරරිමා අාව්යා පාරා හාශ් .ාා  ාාාාාාාාාා2.ාහා ජයාශ්දපාරා යාතශ්කරන්තුාශ් .ාා  

ාාාාාා3.ාාාහා ජයාසංස්ථා ාශ් .ා    ාාාාාාාාාා4.ාම ා ාපාරරිමා අාව්යා පාරා හාශ් . 

 ්ංණා7ා ා ා8ාප්ර–ශ්යාසඳ ා ාපාර තාව්ගුව්ාඇසුශ්හන්ාපිළිතුරුාසපාරයනන්ය. 
ාාාාාාාාාාාාාාව්යා පාරා හාව්යා ාකිහිපාරයනක්ා ා ාඑමාව්යා පාරා හාව්යා ා්තහාපාරව්තියාලක්ෂඅාකිහිපාරයනක්ාපාර තාදැක්ශ් . 

ාාාාාාාව්යා පාරා හාසංවියා යාාාා 
 

ලක්ෂඅයන 
 

තනිා
පුද් ලා
ව්යා පාරා හා 

 වුේා
ව්යා පාරා හා 

සමා  කරා සමූපාරණා හා සංස්ථා  ශ්දපාරා යාතශ්කරන්තුා 
 

් තියනා A  B C  D 

ව් කීමා  E     

පාරැව්ැත්මා   F   G 
නයතිණාපුද් ලයා ව්යනා     H  

මයයාව්ා හාපාරරීක්ෂඅයනා-ා2018 

ව්යා පාරා හා ා ාණුම්කරණහඅා්යයයනයයනා I 11ාාශ්රේ ණියන ණා ලයනාපාරැයනා01ා  

ණලා පාරා්යයා පාරයාණා යායනා ලයනා-ාණළුතහ 

pa
pe
rs.
lk

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


ව්යා පාරා හා ා ාණුම්කරණහඅා්යයයනයයනාාා-ාIා (11ාශ්රේ ණියන)  Page 2 of 5 

 

07. ඉ තාA,B,C,D පිළිශ්ව්ලින්ාදැක්ශ්ව්න්ශ්න්ා, 
 1.ාඑක්ා්ශ්යනකුා/ාශ්ණොටස්ණරුව්න්/හජයන/හජයනාසතුාශ් ා 
ාාාාාා2ා.එක්ා්ශ්යනකු/සා මා ජිණයනන්/සා මා ජිණයනන්/හජයනාසතුාශ් ාා 
ාාාාාා3.ාඑක්ා්ශ්යනකු/ාශ්ණොටස්ණරුව්න්/සා මා ජිණයනන්/හජයනාසතුාශ් ා 
ාාාාාා4.ාඑක්ා්ශ්යනකුා/ාශ්ණොටස්ණරුව්න්/ශ්ණොටස්ණරුව්න්/හජයනාසතුාශ් ා 
 

08.ාඉ තාE,F,G,ා ා ාHාා් ලපිළිශ්ව්ලින්ාදැක්ශ්ව්යාාපිළිතුහාව් ලශ්අ,ා 
 1.ා්සීමිතයන/්ඛ්යණ්ඩ/හජශ්අා්භිමතයනාපාරරිදි/ඇත. 
ාාාාාා2.ාසීමිතයන/්ඛ්යණ්ඩ/දිගුාණා ලීය/යැත 
ාාාාාා3.ා්සීමිතයන/හජශ්අා්භිමතයනාපාරරිදි/ශ්ණටිණා ලීයා/ඇත 
ාාාාාා4.ාසීමිතයන/්ඛ්යණ්ඩාශ්යොශ් /දිගුාණා ලීයාශ්යොශ් /යැතා 
 

09.ාශ්ෙක්පාරතණාඇතුළත්ාමූලිණා ං ක්ාශ්යොව්න්ශ්න්ා, 

ාාාාාා1.්අලදුශ්ේායමාාාාාා2.ාශ් වූාමුදේාප්ර–මා අයනාාාාාාාා3.ාසිදුාවූා ම්ශ්ද ලව්ා 4.ා්අණරුශ්ේාආදයාශා්ත්සය 
 

10.ාපාර තාසඳ න්ාව් න්තිා්තුරින්ාානිව්ැහදිාව් න්තියනාාශ්තෝහන්ය. 
1.  හපාරතක්ාලබා ා ැනීමාසඳ ා ාාව්ා ණිජාබැංකුව්ණාණුම්මක්ාතිබියනාතතුයන. 
2. අයනණා ඩ්පාරතක්ාඕයෑමාබැංකුව්කින්ාලබා ා තා ැකියන.ා 
3.  හාණා ඩ්පාරත්ා ා ාඅයනාණා ඩ්ාපාරත්ව්ලින්ාඕයෑමාමුදේාප්ර–මා අයනක්ාආපාරසුාලබා ා තා ැකියන. 
4.  හාණා ඩ්පාරත්ායා විතණහාATM ායනන්ත්ර්ාමණුන්ාමුදේාලබා ා තාශ්යො ැකියනා.ා 

 

ා11.ාහක්ෂඅයනටාසකරබන්යාපාරා යාශ්ව්යනන්ා්තුශ්හන්ාශ්දව්යාපාරා යාශ්ව්යනාශ්ලසා ඳුන්ව්න්ශ්න්ා, 
ාාාාාා1.ාහක්ෂඅාආව්හඅයනාලබයාපාරා යාශ්ව්යන .ාා 
ාාාාාා2.ාහක්ෂඅාණුවිසුමායනටශ්ත්ාාආව්හඅයනාලබා ාශ්දයාපාරා යාශ්ව්යන . 
ාාාාාා3.ාහක්ෂඅාණුවිසුශ්මන්ාබලපාරෑමක්ාව්යා්ශ්යකුත්ාසියනලුමාපාරා යාශ්ව් .ා 
ාාාාාා4.ාඉ තාසියනලුමාපාරා යාශ්ව්යනන්ශ්ේාඑණතුව් .ා 
 

12.ාඉතා ාඉක්මනින්ාව්ැඩිාපිරිසණටාඑණව්හාආණයාශනීයනාශ්ලසාශ්තොහතුරුාදැ ලකරාදියනා ැකිාසන්නිශ් දයාක්රේමයනක්ාා
ව්න්ශ්න්,ා 

ාාාාාා1.ාරූපාරව්ා හිනියන ාාාාාාා2.ා්න්තයාාජා ලයනා ාාාාාාාාාාාාා3.ාවිදවත්ාතැපාරෑලාා 4.ාාගුව්න්ාවිදුලියන 
 

13.ාගුව්න්ාප්ර–ව්ා  යශ්අාදැකියනා ැකිාව්ා සියනක්ාව් ලශ්අ,ා 
ාාාාාා1.ාපිරිව්ැයනා්ධිණා ඇමාා     ාාාාාා2.ාඕයෑමා්ව්ස්ථා ව්ණදීාශ්යනොදා ා තා ැකිා ඇමා 
ාාාාාා3.ා මයා න්තයනටායනා ා ැකිා ඇමා    ාාාාාා4.ාඉක්මනින්ාළඟා ාවියනා ැකිා ඇම. 
 

14.ාාපාර තාදැක්ශ්ව් ලශ්අාශ්ව්ශ්ළඳා මක්ාසිදුාවූා්ව්ස්ථා ාකිහිපාරයනකි. 
 

A  -ා දා යයනක්ාදීමාසඳ ා ාපාරරිේපුා25ාkg ක්ාවිකිණීමාා   
B  -ා ලීාබඩුානිෂ්පාරා දණශ්යනකු,ාලීාබඩුාශ්ව්ශ්ළන්ශ්දකුටාලීාබඩුාවිකිණීමා 
C  -ා ශ්ේණරිාානිෂ්පාරා දණශ්යනකුාආපාරයශා ලා ව්ණටාපාරා න්ා25ාක්ාවිකිණීමා 

ාාාාාාාඉ තා්ව්ස්ථා ාා්තුශ්හන්ාශ්තො ාශ්ව්ශ්ළඳා මටා්යනත්ාව්න්ශ්න්,ා 
 

1. Aා ා ා Bායන.  2. Aා ා ා Cායන.  3. B  ා ාC ායන.  4.ABා ා ා Cායන. 
 

15.ාණළමයා ණහඅාක්රි2යනා ව්ලියනටා්යනත්ාණා යායනයනන්ාපාර තාදැක්ශ් .ාා 
A -  ශ්මශ් යන ඇමා 
B - සැලසුකරණහඅයනා 

C - පාරා ලයයනා 
      D - සංවියා යණහඅයනා 

ාාාාාාාාශ්මමාණා යායනයනන්ා් ලපිළිශ්ව්ලින්ා ැළපූාවිටාලැශ්බයාපිළිතුහාව්න්ශ්න්, 
 
 

ාාාාාා1.C,D,Bා ා ාAායන. 2.ාB,D,Aා ා ාCායන. 3.ාD,B,Cා ා ාAායන. 4.B,D,Cා ා ාAායන. 
 

16.ාපාර තාසඳ න්ාවිෙලයයනන්ා්තුශ්හන්ා්ශ්ලවිණහඅාමිරශ්අාවිෙලයයනක්ාශ්යොව්න්ශ්න්,ාා 
ාාාාාා1.ානිෂ්පාරා දිතයනා ාා 2.ාමිලා ාාා  3.ාස්ථා යයනාාාා  4.ාඉේලුමා 
 

17.ාකිසියනකරා් තමයනක්ාව්ත්ණමක්ාශ්ලසාව්යා පාරා හශ්අාශ්පාරොත්ව්ලාසට න්ාකිරීමාසඳ ා ාාපාරැව්තියනාතතුාප්ර–යා යාාාාා
නියාඅා යනණයනාව්න්ශ්න්ා,ා 

      1.ා්තීතා  ලශ්ද ලව්ණාප්ර–තිලලයනක්ා ඇම.ා ා     ා2.ාආයාථිණාප්ර–තිලා යාව්යා පාරා හයනාතුළටා ලා ාඒම.ා 
ාාාාාා3.ාඑහිාව්ටියා ණමාවිශ්ව්ා සදා යීාශ්ලසාමුදලින්ාමැනියනා ැකිා ඇම.ාාාා4.ාව්යා පාරා හශ්අාපාරා ලයයනටායනටත් ඇම.ා 

pa
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18.ානිව්ැහදිාණුම්කරණහඅාසමීණහඅයනාශ්තෝහන්ය. 
ාාාාාා1.ාාව් කීකරාාා=ාාාව්ත්ණකරාා+ාාහිමිණකරා 
ාාාාාා2.ාාහිමිණකරාාා=ාාාව්ත්ණකරාාා-ාාාව් කීකරා 
ාාාාාා3.ාාව්ත්ණකරාාා=ාාාහිමිණකරාාා-ාාාව් කීකරා 
ාාාාාා4.ාාහිමිණකරාාා=ාාාව්ත්ණකරාාා+ාාව් කීකර 
 

19.ාදයාශයශ්ේාාව්යා පාරා හශ්අා2018.01.01ාදියටාණුම්කරණහඅාසමීණහඅයනාපාර තාදැක්ශ් . 
ාාාාාාව්ත්ණකරාාාා=ාාාාප්ර–ා ේයයයනාාාාාා+ාාාාව් කීකරා 
ාාාාා175000ාාා=ාාාා150000ාාාාාාාාා+ාාාා25000 
 

ාරු.ා10000ාණායා ණ්ඩාශ්තො යනක්ාරු.15000ාණටා්ශ්ලවිකිරීශ්මන්ාපාරසුානිව්ැහදිාණුම්කරණහඅාසමීණහඅයනාාාාව්න්ශ්න්, 
ාාාාාාා1.ාා190000ාාා=ාාා165000ාා+ාා25000ාා   2.ාා185000ාාා=ාා160000ාා+ාා25000 
ාාාාාාා3.ාා180000ාාා=ාාා155000ාා+ාා25000ාාා   4.ාා180000ාාා=ාා150000ාා+ාා30000 
 

20.ාලිතුමිශ්ේාව්යා පාරා හශ්අා2017.01.01ාදියටාහිමිණමාරු.150000ාක්ාවූා්තහා2017.12.31ාදියටාහිමිණකරාරු.10000ා
කින්ාශ්ව්යස්ාවියන.ාහිමිණශ්කරාසිදුාවූාශ්මමාශ්ව්යස්ා ඇමටාශ් ේ තුව්ක්ාශ්යොවියනා ැක්ශ්ක්,ාාා 

ාාාාාාා1.ාව්යා පාරා හශ්අාායා විතයනාාසඳ ා ාශ්මෝටයාාහථයනක්ාමිලටා ැනීමා 
ාාාාාාා2.ා් තිණරුශ්ේායා ණ්ඩා ැනිලිාාා  
ාාාාාාා3.ාව්යා පාරා හශ්අාශුද්යාලා යයනා්ඩු ඇමාා 
ාාාාාාා4.ා්මතහාප්ර–ා ේයයයනාශ්යනදීම 

 

 

21.ාපාර තාXාතීරුශ් ාමූලිණාශ්පාරොත්ද,ාY තීරුශ් ාමූලා රාශ්ේඛ්යයදාදැක්ශ් . 
  X     Y 
 ශ්පාරොදුාජයායලයනා    A – ලදුාපාරත්ර්යනා 
  ැ ලකරාජයායලයනා   B - බැහපාරත 
 මුදේාශ්පාරොතා    C - ජයායේාව්වුෙහයනා 
 බැංකුාණුම්මා    D - පිළිපාරත 
      E -ා ැ ලකරාඉන්ශ්ව්ො සියන 
 

 
 

ාාාාාාාX තීරුශ් ාදැක්ශ්ව්යාමූලා රාශ්ේඛ්යයාY තීරුශ් ාදැක්ශ්ව්යාමූලිණාශ්පාරොත්ාසම ා් ලපිළිශ්ව්ලින්ා ැළපූාවිට 
ාාාාාාාලැශ්බයාපිළිතුහාව්න්ශ්න්,ා 
ාාාාාාා1.ාA, B, C,ා ා  Dායන. ාා2.ාB,A,C,ා ා  Dායන. ාාා3.ාC,A,D,ා ා  B යන.ාාාා4.ාC,E,A,ා ා  D යන.ාා 
[ 
 

22.විදා හා ාතමාශ්පාරෞද් ලිණාබැංකුාණුම්ශ්මන්ාාව්යා පාරා හශ්අාඅයනාහිමිශ්යනකුටාරුා10000ාක්ාශ් ව්යාලදී. 
ාාාාාාාශ්මමා  ලශ්ද ලව්ාසට න්ාකිරීමටා්දා ළාද්විත්ව්ාසට යාව් ලශ්අ,ාාා 
ාාාාාාා1.අයනාහිමිාණුම්මා හාාාරු.10000   ා 2.අයනාහිමිාණුම්මා හාා ාාාරු.10000 

මුදේාණුම්මාබැහාාාාාාාරු.10000   බැංකුාණුම්මාාාාාබැහාාාාාාරු.10000 
ාාාාාාා3.ාමුදේාණුම්මා හාාාාාරු.10000  ාාාාාාාාාා  ා4.අයනාහිමිාණුම්මා හාාාාාාරු.ා10000 
  ාාාාාාාාාාාාාඅයනාහිමිාණුම්මාබැහාරු.10000  ාාාාාාාාාාාාප්ර–ා ේයයාණුම්මාබැහාාාාාාරු.10000 
 

23.ාව්යා පාරා හයනණා  ලශ්ද ලාණුම්කර තාකිරීශ්කරදීාද්විත්ව්ාණා යායනයනක්ාඉටුාණහ ලාලබන්ශ්න්ා, 
ාාාාාාාා1.ාසුළුාමුදේාශ්පාරොතාා .ාාා     2.ාප්ර–යා යාජයායලයනා . 
ාාාාාාාා3.ා ැ ලකරාජයායලයනා .     4.ාවිකුම්කරාජයායලයනාාා . 
 
 
 

24.ාො න්දනීාතමාව්යා පාරා හයනාසඳ ා ාරු.25500ාණාලීබඩුාමිලටාශ් ය,ාාඒාසඳ ා ාරු.25000ාණාශ්ෙක්පාරතක්ානිකුත්ාණහ 
ාාාාාාඉතිරියනාසුළුාමුදලින්ාශ් ව්යාලදී.ාසුළුාමුදලින්ාශ් ව්යාලදාව්ටියා ණමාසුළුාමුදේාශ්පාරොශ්ත්ාසට න්ාණහ ලශ්අ,ාා 
 

ාාාාාාාාා1.ාවිවියාවියනදකරාතීරුශ් යනාා 2.ශ්ලජහාතීරුශ් ායන.ාාා3.ාශ්ලජහාපිටුව්ාතීරුශ් යනාා 4.ාලීාබඩුාතීරුශ් යනා 
 
 
 

25.ාව්යා පාරා හයනණාමුදේාව්ට්ටකරාඇතිාව්න්ශ්න්,ාාා 
ාාාාාාාාා1.ායා ණ්ඩාඅයනටා ැනීශ්කරදීායන.ා    2.ායා ණ්ඩව්ලාලකුම්ාණළාමිළා්ඩුාකිරීශ්කරදීායන.ා 
ාාාාාාාාා3.ායා ණ්ඩාඅයනටාවිකිණීශ්කරදීායනා.    4.ානියනමිතාණා ලයනාතුළාඅයනාශ්ේරුකරාකිරීශ්කරදීායනා. 
 
 
 
 

26.ාමා සිණාබැංකුාප්ර–ණා ශයනාලැශ්බයාශ්තක්ාව්යා පාරා හශ්අාාබැංකුාණුම්ශ්කරාසට න්ාණළාශ්යො ැකිා් තමයනාව්න්ශ්න්ා 
ාාාාාාාාා1.ාතැන්පාරත්ාණළාශ්ෙක්පාරත්ා    2.ාබැංකුා ා ස්තු  
ාාාාාාාාා3.ානිකුත්ාණළා් රුාවූාශ්ෙක්පාරත්ාාා ාා   4.ානිකුත්ාණළාශ්ෙක්පාරත්ා 
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 පාර තාසද න්ාශ්තොහතුරුාසැලකිේලටා නිමින්ා්ංණා27ා ා ා28ාප්ර–ශ්යව්ලටාපිළිතුරුාසපාරයනන්ය. 
 

දකරසිතශ්ේාව්යා පාරා හශ්අා2017.03.31ාදියටාබැංකුාණුම්ශ්කරාශ්ශේ ෂයනාරු.15300ාක්ාවියන.ාඑදියටාබැංකුශ්ව්න්ාලදාබැංකුා
ප්ර–ණා ශයශ්යනන්ාඋපුටා ා ත්ාශ්තොහතුරුාපාර තාදැක්ශ් . 
 
 

 දියයන විස්තහයන  හා(රු) බැහා(රු) ශ්ශේ ෂයනා(රු) 

A 03.01 ශ්ශේ ෂයන   12500.00 

B 03.05 මුදේාතැන්පාරතුා  25000.00  
C 03.08 සෘජුාශ්ප්ර–ේ ෂඅ  10000.00  

D 03.12 ශ්ෙක්ා-ා323216 18000.00   

E 03.18 ස්ථා ව්හානිශ්යනෝ ා-ාණඩාකුලීා 12000.00   

F 03.25 ශ්ෙක්ා-ා562615  5000.00  
G 03.31 බැංකුා ා ස්තුා 3000.00  ? 

 

27.ා ඉ තාඇතිාබැංකුාප්ර–ණා ශයශ්අා2017.03.31ාදියටාදැක්වියනාතතුාශ්ශේ ෂයනාව් ලශ්අා 
 

ාාාාාා1.ාරු.19ා500  2.ාරු.ා52ා500  3. රු.ා45ා500ා  4.රු.ා12ා500 
28.ාඉ තාසඳ න්ාප්ර–ණා ශයයනටා් ලව්ාව්යා පාරා හශ්අාබැංකුාණුම්මාසංශ්ශෝයයයනාකිරීශ්කරදීාඑහිාබැහාපාරැත්ශ්ත්ාසට න්ා

ණහ ලාලබයා් තකරාඇතුළත්ාපිළිතුහාශ්තෝහන්ය. 
 

 

ාාාාාා1.ාB,C  ා ාFායන.  2.ාD,E  ා ාGායන.  3.ාE  ා ාGායන. ාා 4.ාB  ා ාCායන. 
 

29.ා2017.12.31ාදියටාමිහිණතශ්ේාව්යා පාරා හශ්අාපිළිශ්යනලාණළාශ්ශේ ෂාපිරික්සුශ්කරා හාතීරුශ් ාඑණතුව්ාබැහාතීරුශ් ා
එණතුව්ටාසමා යාවියන.ාඑමණුන්ාශ්පාරන් ලකරාණහන්ශ්න්, 

 
 

01. ව්යා පාරා හශ්අාණුම්කරාතැබීමානිව්ැහදිව්ාසිදු ඇාඇතිාබව් . 
02. ව්යා පාරා හශ්අාසිදුාවූාසියනළුා  ලශ්ද ලාශ්පාරොත්ව්ලාසට න්ණහාඇතිාබව් . 
03. ශ්ශේ ෂාපිරික්සුශ්කරාඓණයයනානිව්ැහදිාබව් . 
04. ශ්දසැකරබයාා31ාදියටාපාරව්තියාසියනලුාණුම්කරව්ලාශ්ශේ ෂයනන්ාශ්ශේ ෂාපිරික්සුමටාශ් යාශ් ොස්ාඇතිාබව් . 

 
 

30.ාාශ්ශේ ෂාපිරික්සුමාතුලයයනා ඇමටාබලපාරෑමක්ාඇතිාශ්යොව්යාණුම්කරණහඅාව්ැරැද්දාව්න්ශ්න්,ා 
 

1. රු.5000ාණාඉන්යයාවියනදකරාමුදේාණුම්මටාපාරමඅක්ාපිටපාරත්ා ඇමා 
2. රු.ා7500ාක්ාවූාාහක්ෂඅා ා ස්තුා්දා ළ ණුම්කරව්ලාරුා750ාක්ාශ්ලසාසට න්ා ඇමා. 
3. ලීාබඩුා ැම්කර රුා15000,ා ැ ලකරාණුම්මටාරුා51000ාක්ාශ්ලසාසට න්ා ඇමා 
4. අයනාහිමිශ්යනකුටාශ් වූාරුා4000ාක්ාඅයනාහිමියනා ශ්ේාණුම්ශ්කරාව්ැහදිාපාරැත්ශ්ත්ාසට න්ා ඇමා 

 
 

31.ාඅයනා ැතිශ්යනකුශ් න්ාලදාරුා3000ාක්ාඅයනා ැතියනා ශ්ේාණුම්ශ්කරාව්ැහදිාපාරැත්ශ්ත්ාසට න්ා ඇමානිව්ැහදිාකිරීමටා
්දා ළාද්විත්ව්ාසට යාව්න්ශ්න්,ාා 

 
 

ාාාාාාා1.ාාඅයනා ැතිාණුම්මා හා3000   2.ා්විනිශ්චිතාාණුම්මාා හා6000 
              විනිශ්චිතාණුම්මාබැහා3000       අයනා ැතිාණුම්මාබැහාාාාාා6000 
ාාාාාාා3.ාඅයනා ැතිාණුම්මා හා6000   4.ාඅයනා ැතිාණුම්මා හාාාා6000 
  ්විනිශ්චිතාණුම්මාබැහා6000        මුදේාණුම්මාාාබැහාාාාාාාාාා6000 
 
 

32.ාමා ලිමා ශ්ේාව්යා පාරා හශ්අාමා සිණාශ් ව්ේාකුලියනාරුා4000ාක්ාව්යා්තහා2017ාව්යාෂයනාතුළදීාමුදලින්ාශ් වූාශ් ව්ේා
කුලියනාරුා40000ාකි.ාශ්මමාව්යා පාරා හාශ්අාශ් ව්ේාකුලියනටා්දා ළව්ාලා යා ලා යාප්ර–ණා ශශ්අා ා ාමූලයාතත්ත්ව්ා
ප්ර–ණා ශශ්අාාපිළිශ්ව්ලින්ාඇතුළත්ාණළාතතුාා් යනයනන්ාාව්න්ශ්න්, 

 
 

ාාාාාාා1.ාරු.48000ාක්ා ා ාරු.ා8000   2.ාරු.44000ාක්ා ා ාරු.4000 
ාාාාාාා3.ාරු.40000ාක්ා ා ාරු.ා4000   4.ාරු.48000ාක්ා ා ාරු.40000ාා 
 
 
 

33.ාව්යා පාරා හශ්අාමුදලින්,ාඑහිාහිමිණරුාතමාශ්පාරෞද් ලිණාදුහණථයා ා ස්තුාරු.3000ාක්ාශ්  ඇමාසට න්ාණහ ලශ්අ,ාා 
 

ාාාාාාා1.ාදුහණථයාණුම්මා හා3000   2. ැනිලිාණුම්මා හා300 
  මුදේාණුම්මා 3000    මුදේාණුම්මා 300 
ාාාාාා3.ා ැනිලිාණුම්මා හා3000  ා ාාාාාාාාාාාා4.ාමුදේාණුම්මා හා3000 
  මුදේාණුම්මා 3000     ැනිලිාණුම්මා 3000 
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34.ාාඅයනා ැතිශ්යනකුාව්යා්ේසහා ශ් න්ාලැබියනාතතුාරුා4000ාක්ාශ්යොලැශ්බයාඅයනාශ්ලසාණපාරා ා ැරීමටාව්යා පාරා හයනක්ා
තීහඅයනාණහාඇත.ාඑමා් යනාාසට න්ාණහ ලශ්අ,ා 

 

ාාාාාාා1.ාඅයන ැතිාණුම්මා හා 4000 ාා  2.ාමුදේාණුම්මා හා 4000 
  ශ්බොේාඅයනාණුම්මාාා 4000   ශ්බොේ අයනාණුම්මා 4000ා  
ාාාාාාා3.ාශ්බොේාඅයනාණුම්මා හාා4000   4.ාඅයන ැතිාණුම්මා හා 4000 
  අයන ැතිාණුම්මාාා ාාා4000   විකුම්කරාණුම්මා  4000 
 
 

35.ාවිකුණූාබඩුව්ලාපිරිව්ැයනාදැක්ශ්ව්යා් තකරානිව්ැහදිව්ාඇතුළත්ාණා ණ්ඩයනාව්න්ශ්න්ා,ා 
ාාාාාා1.ාආහකරයණාශ්තො යනා+ා ැම්කරා+ා්ව්සා යාශ්තො යනා 
ාාාාා2.ාා ැම්කරා+ාබෑශ්කරාකුලියනා+ාආහකරයණාශ්තො යනා 
ාාාාා3.ාාවිකුම්කරා-ා ැ ලකරා+ා්ව්සා යාශ්තො යනා 
ාාාාා4.ාආහකරයණාශ්තො යනා+ා ැ ලකරා-ා්ව්සා යාශ්තො යන 
 

 ප්ර–ශ්යා්ංණා36ාසිටා40ාදක්ව්ා ාප්ර–ශ්යව්ලටාපාර තාශ්තොහතුරුාඋපාරශ්යනෝගීාණහ නිමින්ාපිළිතුරුාසපාරයනන්ය. 
ස න්ශ්ේාව්යා පාරා හශ්අා2017.12.31ාදියටාශ්ශේ ෂාපිරික්සුමාපාර තාශ් . 
 
 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා හා(රු.)ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාබැහා(රු.) 
ාා 
ාාා2017/01/01ාදියටාබඩුාශ්තො යනා ාාාාාා ාාා20ා000  
ාාා ැ ලකරා    ාාාාා ා180ා000  
ාාාවිකුම්කරා      ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා320ා000 
ාාාවිදුලිා ා ස්තු    ාාාාාාාාාාා ාාාාා8ා000 
ාාාඅයනා ැතිශ්යනෝ    ාාාාාාාාාාාාාාා30ා000 
ාාබැංකුාඅයනා    ා  ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා100ා000 
ාාලීාබඩු     ාාාාාාාාාාාාාාා45ා000 
ාාශ් ොඩයැණුලි    ාාාාාාාාාාාාා250ා000  
ාාහක්ෂඅාා ා ස්තුා ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා ාාාාාාාාාාාාාාාාා6ා000 
ාාප්ර–ො හඅා ා ස්තුා   ාාාාාාාාාාාාාාාාා4ා000 
ාාඅයනාශ්පාරොලීා    ාාාාාාාාාාාාාාාාා9ා000 
ාාඅයනාහිමිශ්යනෝා      ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා25ා000  
ාාලදාව්ට්ටකරා      ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා4ා000 
ාාදුන්ාව්ට්ටකරා    ාාාාාාාාාාාාාාාාා2ා000 
  මුදල්                   3 4 000 
ාාව්ැටුේා     ාාාාාාාාාාාාාාාාා6ා000 
ාාප්ර–ා ේයයයනා      ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා145ා000 
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා594ා000ාාාාාාාාාාාාාාාාාාා594ා000 

 

අතිරේක ර ොරතුරු : 
1. 2017/12/31ාදියටාබඩුාශ්තො යනාරු.25000 
2. 2017/12/31ාාදියටාශ් වියනාතතුාඅයනාශ්පාරොලීාරුා.ා1000 
3. අයනා ැතියනන්ශ් න්ාරු.4000ාක්ාශ්බොේාඅයනාශ්ලසාණපාරා ා ැරීම. 

 
     

36.ාාශ්මමාව්යා පාරා හශ්අා2017/12/31ාදියටාවිකුම්කරාපිරිව්ැයනාව් ලශ්අ,ා 
ාාා1.ාරු.175ා000  2.ාරු.200ා000  3.ාරු.180ා000  4.රු.155ා000 
 

37.ාශ්මමාව්යා පාරා හශ්අා2017/12/31ාදිශ්යන්ා්ව්සන්ාව්යාෂයනාසඳ ා ාශුද්යාලා යයනාව් ලශ්අ,ා 
ාාා1.ාරුා109ා000ාාාාා  2.ාරු.105ා000ා  3.ාරුා149ා000  4.ාරු.100ා000 
 

38.2017.12.31ාදියටාාශ්මමාව්යා පාරා හශ්අාජං මාව්ත්ණකරව්ලා් යනාාාව් ලශ්අා, 
ාාා1.ාරු.89ා000ාාාාා  2.ාරු.85ා000  3.ාරුා70ා000  4.ාරු.80ා000 
 

39.ා2017.12.31ාදියටාශ්මමාව්යා පාරා හශ්අාමුළුාහිමිණමාව් ලශ්අ,ාා 
ාාා1.ාරු145ා000ා  2.ාරු.109ා000ා ා 3.ාරු.354ා000 ා 4.ාරු.254ා000 
 

40.ාශ්මමාව්යා පාරා හශ්අා2017/12/31ාදියටාමුළුාව් කීකරාව් ලශ්අ,ා 
ාාා1.ාරු.100ා000  2.ාරු.26ා000  3.ාරු.126ා000 ා 4.ාරු.125ා000   
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