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ණලා පාරා්යයා පාරයාණා යායනා ලයනා-ාණළුතහාා  zonal Education Office – Kalutara  வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා පාරා්යයා පාරයාණා යායනා ලයනා-ාණළුතහාණලා පාරා්යයා පාරයාණා යායනා ලයනාා   
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පාරළමුාව්යාප්රාශ්නයයනාතුළළුව්ාIාකණොටකෙන්ාප්රාශ්නයාකකණ්දකාIIාකණොටකෙන්ාප්රාශ්නයාකකණ්දාකාැගණුන්ාකත හා කනයාප්රාශ්නයා

පහකටාපාරමඅ්දාපිළිුළරුාෙපාරයනන්ය.ා 

(1)ාාාාපාර තාෙඳ න්ාසිද්ධියනාතසුකහන්ා්ංණා(i)ාසිට (x) ක්දව්ා ාප්රාශ්නයව්ලටාපිළිුළරුාෙපාරයනන්ය. 

ෙමිුළා ා ාණමිුළාවිසින්ාවිවියාඋත්ෙව්ාෙඳ ා ාමල්ාවිකිණීකකරා ා ාමල්ාෙගහසිලිාකිරීමාආශ්රි තාව්යා පාරා හයන්දාව්ෙහාුළයණා

ෙගලසුකරනතා ලිඛිතා ණුවිසුම්දා යනටකත්ාරු.400ා 000ා ්දා ව්ටියා ා ෙමිුළා ෙුළා කනොඩයගණුල්ලණා 2017.01.01ා දියාආහකරභා

ණහයා ලදී.ඔවුන්ා ප්රාා ග්යයයනා කලො රු.ා 100ා 000ා ැගණුන්ා කයනකා වූා ්තහා එදියමා ම ජයා ැගංකුකව්න්ා 15%ා ව්ා යාෂිණා

කපාරොලියනටාරු.100ා000ාණාඅයනාමුකල්දාකාව්යා පාරා හකපාප්රාව්ා  යාණටුතුළාෙඳ ා ාරු.ා25ා000ාණාමා සිණාකුලීාපාරකයමායනටකත්ා

කුඩා ාකලොරිාහථයන්දාකාලැා නගනීමටාණටුතුළාණකළේයන.ාකලොරිාහථකපාජයව්ා රිාමා ෙයනටා්කා ළාකුලියනාඑදියමාකනව්යාලදි.ා

කමමාව්යා පාරා හකපාපාරා රිකභ ණුණාතඅවුකරාලැා නගනීමාෙඳ ා ා“නියාමා ණීාෆනකල හා ”ායමින්ාකව්බ්ා්ඩවියන්දාකාආහකරභණහා

තත.ාව්ෙහාුළයකින්ා්කේ්දෂිතාඉල්දණාෙපුහා නගනීකමන්ාපාරසුව්ාකමමාව්යා පාරා හයනාමිමිතාව්නමකම්දාෙත තාව්යා පාරා හයන්දා

ැව්ටාපාරරිව්යාතයයනාකිරීමටාඔවුන්ා්කේ්දෂා ාණහයි.ා 

2017ාජයව්ා රිාමා ෙයනාුළළාපාර තාෙඳ න්ානනුකකනුාසිදුාවියන. ාාා    රු. 

ාාාලීාහා ්දණා ා ාමල්ාැ ා ලුකරාමිලටානගනීමාාාාාා  50ා000 

ාාාමල්ා්ත්පිටාමුකලටානගනීමා ා 80ා000 

ාාාඅයනටාමල්ානගනීමා  ාාාාා  ාාාාාා  20ා000 

ාාාරියනදුරුාව්ගටුේාකනවීමා  ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා  25ා000 

ාාාමල්ාමුකලටාවිකිණීකමන්ාලකාආකා යනමාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා  60ා000 

ාාාමල්ාෙගහසිලිව්ලින්ාලකාආකා යනමාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා  75ා000 

ාාාෙගහසිලිාඋපාරණහඅාඅයනටානගනීම  ාාාාාා  40ා000 

ාාාවිදුලිානා ෙනුළාකනවීම    ාාාාාාාාා  ාා2ා000 

ාාාවිවියාවියනකකරාකනවීම    ාාාාාාා  15ා000 

ාාඅයනටාමල්ාවිකිණීකමන්ාලකාආකා යනම  ාාාාාාා  18ා000 

ා(මිලදී නත්ාසියනලුාමල්ාවිකුඅා ාතතිා්තහා2017ාකපාරැහව්ා රිාමොසිටාව්යා පාරා හකපානනුකකනුාජංනමාණුම්ම්දාමණුන්ාාාසිදුා

කිරීමටාතීහඅයනාණහයාලදි.) 

I. (්)ාාාා්හමුම්ා්නුව්ාව්යානාණහන්කන්ායකරාකමමාව්යා පාරා හයනා්යනත්ාව්න්කන්ාකුමයාෙංවියා යාව්යානයනටක? 
(ආ)ාාා්යිතියනා්නුව්ාව්යානාණහන්කන්ායකරාකමමාව්යා පාරා හයනා්යනත්ාව්යාව්යා පාරා හාෙංවියා යාව්යානයනාකුම්දක?ාා 
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා (ලකුම්ා02) 

II. (්)ා ා නිෂනපාරා කයයනා ණහනුා ලැයා නිෂනපාරා දිතව්ලා ෙනව්භා ව්යනා ්නුව්ා කමමා ව්යා පාරා හයනා ්යනත්ා ව්යා පාරා හා ව්යානයනාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා
කුම්දක? 

ාාාාාාාාාා(ආ)ාාාපාර තාෙඳ න්ානිෂනපාරා කයාො යණාෙඳ ා ාකමමාසිද්ධියනාතසුකහන්ානිකසුයාැගණුන්ාක්දව්න්ය. 
ාාාාාාාාාාාාා1.ාශ්රනමයනාාාාා    2.ාප්රාා ග්යයයනාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා (ලකුම්ා02)ා 

III. (්)ා   වුල්ාණුවිසුම්දායනටකත්ාපාරව්ත්ව්ා කනයායනා කමන්ාකමමාව්යා පාරා හයනටාතතිව්යාව්ා සිාකකණ්දාලියනන්ය. 

(ආ)ා කමමා ව්යා පාරා හයනා මිමිතා ව්නමකම්දා ෙත තා ව්යා පාරා හයන්දා ැව්ටා පාරත්ණහා නගනීකමන්ා ලැා නතා  ගකිා ව්ා සිාාාා  

කකණ්දාෙඳ න්ාණහන්ය.ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා                          ා(ලකුම්ා02)ා 

IV. (්)ාකමමාව්යා පාරා හයනටාෙකරැන්යාඋපාරණා හණාකෙේව්ා ාකකණ්දාලියනන්ය. 

(ආ)ාැගංකුාජංනමාණුම්ම්දාආහකරභාකිරීකමන්ාකමමාව්යා පාරා හයනටාලගකැයාප්රාකයන ජයාකකණ්දාලියනන්ය. 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා   (ලකුම්ා02) 

මයයාව්ා හාපාරරී්දෂඅයනා-ා2018 

ව්යා පාරා හා ා ාණුම්කරණහඅා්යයයනයයනා II 11ාාකශ්රනේණියන ණා ලයනාපාරගයනා02ායි 

ණලා පාරා්යයා පාරයාණා යායනා ලයනා-ාණළුතහ 

pa
pe
rs.
lk

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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V. 2017.01.01ාදියටාකමමාව්යා පාරා හකපාණුම්කරණහඅාෙකරණහඅයනාලියනන්ය.ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

VI. ඉ තා නනුකකනුව්ලටා ්කා ළව්ා කමමා ව්යා පාරා හයනා විසින්ා පාරව්ත්ව්ා කනයා යනා ා ුතුළා මූලිණා කපාරොත්ා 04ා ්දා ෙඳ න්ා

ණහන්ය.ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

VII. (්)ා2017ාජයව්ා රිාමා ෙයනාෙඳ ා ාකනවියනාුතුළාැගංකුාඅයනාකපාරොලියනාකණොපාරමඅක? 

(ආ)ාඑමා්නයනාණුම්කරනතාකිරීමටා්කා ළාද්විත්ව්ාෙට යාලියනන්ය.ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

VIII. 2017.01.31ාදියටාකමමාව්යා පාරා හකපාමුකල්ාකශ්ේෂයනාකණොපාරමඅක?ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

IX. 2017.01.31ා දියටා කමමා ව්යා පාරා හකපා ජංනමා ව්ත්ණකරා  ා ා ජංනමා කයොව්යා ව්ත්ණකරව්ලා ්නයනයනන්ා නඅයයනා

ණහන්ය.ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

X. 2017ාජයව්ා රිාමා ෙයනාෙඳ ා ාකමමාව්යා පාරා හකපාද්ද්යාලා භයනාක  ා්ලා භයනාකණොපාරමඅාක?ාාා(ලකුම්ා02)ා 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා                     මුළුාලකුම්ා20) 

 

 
ා   

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාI කණොටො-ාව්යා පාරා හා්යයයනයයන 
ාාාාාාාාාාාාාාාාාා(ප්රාශ්නයාකකණණටාපාරමඅ්දාපිළිුළරුාෙපාරයනන්ය.) 

02.     ාI.     ,,(්)ා  භා ණ්ඩාහුව්මා රුාක්රාමයනා(Bartar System) යනනුාකුම්දාක? 

(ආ)  ව්යා පාරා හයනකින්ාප්රාතිලා භාැලා කපාරොකහොත්ුළාව්යාපාරා යාශ්නව්ා02ා්දාලියනන්ය.ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

 

II.  පාර තාෙඳ න්ාප්රාණා ශ්ාෙතයාකා්ෙතයයන කායනන්යාක්දව්න්ය. 

(්)ා  ව්යා පාරා හයනණාණටුතුළාකණකහත ාඋයන්දුව්්දාක්දව්යාපිරිොනනුකකනුණරුව්න්ාකේ. 

(ආ)ා ව්යා පාරා හයන්දාවිසින්ාපාරා රිකභ ණුණයින්ාකව්තාලැා ාකකයාක්රිදයනා ව්්දාකෙේව්ා ව්්දාකලො ඳුන්ව්යි. 

(ඉ)ා  ව්යා පාරා රිණයින්ායව්යතා ාෙකරපාරා කයයනාණහයි. 

(ඊ)ා  ව්යා පාරා රිණාණටුතුළාඉටුාකිරීමටාශ්රනමයනාෙපාරයනයාපුද්නලකයන ාකෙේව්ණකයන ාකව්ති.ාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

 

III.ා ව්යා පාරා හා ා ාණුම්කරණහඅා්යයයනයයනාපිළිැඳාපාරා ෙල්ාුරරුව්හකයනකුාවූානජයා යනණා්හමුම්ා්නුව්ාව්යා පාරා හා ෙංවියා යා

ව්යානාණහයාආණා හයනාරූපාරාෙට ය්දාමඟින්ාතඳාක්දව්යාකලොපාරන්තිකපාසිසුවියනණාවූාමන්තිලා ටාපාරගව්සූා්තහා,ාතයනා

විසින්ාඑයනානිව්ගහදිව්ාඉදිරිපාරත්ාකිරීමටාෙමත්ාවියන. 

(්)ා  ඉ තාසිද්ධියනටා්නුව්ාමන්තිලා ාවිසින්ාඉදිරිපාරත්ාණළාරූපාරාෙට යාතඳාක්දව්න්ය. 

(ආ)ා ඒණාපුද්නලාව්යා පාරා හයන්දාලියනා පාරදිං කාකිරීකමන්ාලැා ානතා ගකිාප්රාතිලා භාකමොයව්ා ක?ාාා(ලකුම්ා02) 

 

   IV.  ාපුද්නලිණාවිදුලිාණා යාමිණාශිල්පිකයනකුාවූාෙකරහාකෙලින්කණ ාඉන්ෂුව්හන්ෙනාආයනතයකයනන්ාරු.100ා000ාණාජීවිතා

හ්දෂඅාඔේපුව්්දා2018.03.10ාදියාලැා නත්ා්තහා2018.03.15ාදියාකෙේව්යනාණහමින්ාසිටියනාදීාඔහුා දිසිා

්යුළහණටාභා ජයයනාවියන. 

 (්)ා කමමාහ්දෂඅාඔේපුව්ායනටකත්ා්කා ළාපාරා යාශ්ව්යනන්ටාව්න්දිාමුකල්ාලැා නතා ගකික?ාඔැකග්ාාපිළිුළහටාක ේුළා

ක්දව්න්ය. 

 (ආ)ාජීවිතාහ්දෂඅාඔේපුව්්දායනටකත්ාලැා නතා ගකිා්ුළරුාආව්හඅාකකණ්දාෙඳ න්ාණහන්ය.ා(ලකුම්ා02) 

          ාාාමුළුාලකුම්ා08) 

03.     I.      (්)ාාසිල්ලහාකව්කළඳා මායනනුාකුම්දාක? 

ාාාාාාාා(ආ)ාසුපිරිාකව්කළඳෙගල්ාව්යාතමා යකපාඉතා ාජයප්රි යනාසිල්ලහාකව්කළඳෙගල්ාවිකශ්ේෂයන්දවීමටාක ේුළා02ා්දා  ලියනන්ය.
         ාාාාාා(ලකුම්ා02) 

II.   පාර තාෙඳ න්ාප්රාණා ශ්ාෙතයාකා්ෙතයයනාකායනන්යාක්දව්න්ය. 

(්)ා ක්රීරඩා ාඋත්ෙව්යන්දාෙඳ ා ාැනිෙනා 200ා්දාකබ්ණරියනකින්ාමිලදීානගනීමාකතොනාකව්කළඳා මකි. 
(ආ)ාෙනථා ව්හාතගන්පාරුළව්්දාණල්පිරීමටාකපාරහාමුකල්ාලැා ානතාකයො ගකියන. 
(ඉ)ා පුද්නලකයනකුටාතමා කග්මාකරුකව්කුාහ්දෂඅයනාකිරීමටාත මිණම්දායගත. 

(ඊ)ා ජංනමාණුම්කරාත මිකයනකුටාATM ණා ඩ්ාපාරත්දාලැා ානතාකයො ගකියන.  ාාාාාා(ලකුම්ා02) 

pa
pe
rs.
lk
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III.  දිසිා්යුළහණටාමුහුඅාදුන්ාපාරා ෙල්ාසිසුකව්කුට,ාසුහ්දෂා ාහ්දෂඅාආව්හඅයනාායනටකත්ාරු.50000ාණාව්න්දිා මුකල්දා

කනව්යාැව්ටාශ්රී ාලංණා ාඉන්ෂුව්හන්ෙනාආයනතයයනාඊකකරල්ාපාරණිවිඩයන්දාමඟින්ාකන්ව්ා ාතත. 

      කමමාසිද්ධියනටා්කා ළ ෙන්නිකේකයාක්රිදයනා ව්ලිකපා, 
 

1. යනව්න්යා  
2. පාරණිවිඩයනා 
3. මා යයයන 
4. ලැන්යා ාකව්යාකව්යමාලියනන්ය.ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02)ා 

 

IV.“ශ්රී ාලංණා ව්ාුළළා්ධිකේගීාමා යානාෙඳ ා ාතතිාඉල්ලුමාමිඝ්ර කයනන්ාඉ ලායනමින්ාපාරව්තීා” 

(්)ාාඉ තාප්රාණා ශ්යනටා්නුව්ා්ධිකේගීාමා යානාඉදිාකිරීමටාපාර්දෂව්ාණරුම්ා02ා්දා ා ාවිපාර්දෂව්ාණරුම්ා02ා්දා   

ැගණුන්ාලියනන්ය. 

ාාාාාාාා(ආ)ාාශ්රී ාලංණා කේාපාර තාෙක න්ාමගීාප්රාව්ා  යාකෙේව්ා ාෙපාරයනයාහා ජයාආයනතයයනාැගණුන්ාලියනන්ය. 

ාාාාාාාාාා1.ාදුකරරියනාප්රාව්ා  යයනා 

ාාාාාාාාාා2.ාම ා ාමා යානාප්රාව්ා  යයනා       ාාාාාා(ලකුම්ා02)ා 

         (මුළුාලකුම්ා08) 

 

04.     I.  ශ්රී ාලංණා කේාකපාරොදුා්ංශ්කපාකැොක  ාව්යා පාරා හව්ලාණා යායන්දෂමතා ව්ා ා ාෙඵලකා යීත්ව්යනා්ඩුාමට්ටමණාපාරව්තියා  ැව්ටා

ජයතා ව්ාුළළාමතයන්දාපාරව්තී. 

(්)ා ණා යායන්දෂමතා ව්ා ා ාෙඵලකා යිත්ව්යනායනන්යාකව්යාකව්යමාපාරග ගදිලිාණහන්ය. 

(ආ)ානංව්ුළකහන්ා ා ායා යනයනා කරව්ලින්ාආපාරකා ව්ලටාපාරත්වූාාප්රාකද්ශ්යනණාප්රාා කද්ශීයනාකල්ණකරව්හකයනකුාවිසින්ා 

ාාාාාාාසිදුාණළාණා යායනයනන්ාකකණ්දාපාර තාකග්දකේ.ා 

ා1.  දිසිාආපාරකා ව්න්ටාපාරත්ාවූාජයතා ව්ටාෙ යාෙගලමිමාෙඳ ා ාාණමිටුව්්දාපාරත්ාකිරීම 

ා2.ාඑමාණමිටුව්ටා්කා ළාණටුතුළාෙඳ ා ා්ව්ශ්යාඋපාරකකෙනාලැා ාදීම.ා 

ාඉ තා1ා ා ා2ාණා යායනයනන්ටා්කා ළාණළමයා ණහඅාණා යායනයනන්ාකව්යාකව්යමාලියනා ාක්දව්න්ය.(ලකුම්ා02) 
 

II. ාපාර තාෙඳ න්ාප්රාණා ශ්ාෙතයාකා්ෙතයාකායනන්යාක්දව්න්ය. 

(්)ා හජකපා්යනව්ගයනාප්රාතිපාරත්තියනාආයාිකණාපාරරිෙහකපාඋපාරාො යණයනකි. 

(ආ)ාණළමයා ණරුව්න්,ාණළාුතුළාණා යායනයනන්ාපිළිැඳව්ාකෙේව්ණයින්ටාමනාකපාරන්ව්යි. 

(ඉ)ා කව්ාකළඳපාරල්දායනනුානගනුකරණරුව්න්ා ා ාවිකුම්කරණරුව්න්ා මුාව්යාෙනථා යයනකි. 

(ඊ)ා ආණයාශ්නීයනාතසුරුම්දානි ඩාවිකුම්කරණරුකව්කුාකලොක්රිදයනා ාණහයි. 
 

III.ාෙතිපාරතා ාපුව්ත්පාරතණාව්යා පාරා රිණාපුව්ත්ාපිටුකේාපාරළාවූාසිහෙනතලයන්දාපාර තාකග්දකේ. 

‘ව්යාතමා යකපාශ්රී ාලංණා ව්ාුළළාෙෘජුාවිකුම්කරාක්රාමයනාජයප්රි යනාකව්මින්ාපාරව්තී.’ාා 

(්)ා කමමාක්රාමයනාුළළින්ාපාරා රිකභ ණුණයින්ටාලගකැයාව්ා සිාා02ා්දාක්දව්න්ය.  

(ආ)ාකිසියනකරානිෂනපාරා දිතයනණාමිලාතීහඅයනාකිරීකකරදීාෙලණා ාැලයාො යණාණව්කයාක? ාාාාාා(ලකුම්ා02) 

 

IV. ණළුතහාකව්ළඳා ා ාණයාමා න්තාෙංනමකපාමා සිණාරැෙනවීමාෙඳ ා ාපාරගමිණිාම ජයාැගංකුකේානිලයා රීන්ාපිරිේදාවිසින්ා

එමාරැෙනවීමටාෙ භා ගීාවූාව්යා පාරා රිණාප්රාජා ව්ටාීපපාරල්ෙනාවීො ාඅයනාණා ඩ්පාරතා ඳුන්ව්ා ාදීමටාව්ගඩෙට ය්දාක්රිදයනා ත්මණා

ණහයාලදී. 

(්) කමමා මුකේාදීාැගංකුානිලයා රීන්ාවිසින්ාඅයනාණා ඩ්පාරත්ාකයනොකා ානගනීකමන්ාකපාරොදුකේාලැා ානතා ගකිාව්ා සිා

පිළිැඳව්ාප්රාණා ශ්ාණහන්යටාතතගයිාසිතියනා ගකිාණරුම්ා04ා්දාලියනන්ය. 

(ආ) කමමාසිද්ධියනාුළළින්ාමුළව්යා්කලවිණහඅාමිශ්රනකපාවිලලයයන්දාෙඳ න්ාණහාඒාෙඳ ා ාසිද්ධියනාුළළින්මා

නිකසුය්දාලියනා ාක්දව්න්ය.        ාාාාාා(ලකුම්ා02) 

        ාාාාාාාාාාා(මුළුාලකුම්ා08) 
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II ාකණොටො-ාණුම්කරණහඅයන 

(ප්රාශ්නයාකකණණටාපාරමඅ්දාපිළිුළරුාෙපාරයනන්ය) 

 

05.      ාI.     (්)ා මූලයාණුම්කරණහඅයනායනනුාකුම්දක? 

      ා(ආ)ාමූලා ශ්රනාකල්නයව්ලාප්රාකයන ජයාකකණ්දාලියනන්ය.     ාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

II.  පාර තාෙඳ න්ානනුකකනුව්ලටා්කා ළාමූලා ශ්රනාකල්නයයනාෙ ාමූලිණාෙට න්ාකපාරොතාලියනන්ය. 

 නනුකකනුව් මූලා ශ්රනාකල්නයයන මූලිණාකපාරොත 

01 ්යිතිණරුකග්ාකපාරෞද්නලිණාප්රාකයන ජයයනා
ෙඳ ා ාරු.4000ාණාභා ණ්ඩාකතොනයන්දා
ව්යා පාරා හකයනන්ාලැා ානගනීමා 

  

02 ව්යා පාරා හකපාඅයනත මිකයනකුාවූාලා න්කනීටා
රු.2000ා්දාමුකලින්ාකනවීම 

  

         ාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා02) 

III. ජයනමල්ාවිසින්ා2017.02.01ාදියාආහකරභාණහයාලකාජංනමාදුහණථයා්ළුත්ව්ගඩියනා ාකිරීකකරාව්යා පාරා හකපාපාරළමුා මා ෙයනටා

්කා ළානනුකකනුාපාර තාකග්දකේ.ා 
 

01.රු.100000ාණාමුකල්දාප්රාා ග්යයයනාකලොකයනකවීමා 

02.ව්යා පාරා හකපාප්රාකයන ජයයනාෙඳ ා ාරු.ා60000ාණාලීාැඩුා ා ාඋපාරණහඅාමිලදීානගනීමා 

03.ණඩාකුලීාකලොරු.ා5000ා්දාකනවීමා 

04.ජයනමල්කග්ාකපාරෞද්නලිණාප්රාකයන ජයයනාෙඳ ා ාරු.10000ා්දාව්යා පාරා හකයනන්ාලැා ානගනීම 

05.රු.50000ාණාැගංකුාඅයන්දාලැා ානගනීමා 

06.කෙේව්ා ාෙගපාරයීකමන්ාරු.30000ාණාආකා යනම්දාලගබීම 

07.විදුලියනානා ෙනුළාකලොරු.ා4000ා්දාකනවීමා 

්ව්ශ්යාව්න්කන්ා:ා 
 

(්)ා ඉ තාඑ්දාඑ්දානනුකකනුව්ාණුම්කරණහඅාෙකරණහඅයනටාතතිාණහයාැලපාරෑමාලියනා ාකග්දවීම.ාපිළිුළරුාෙගපාරයීමාෙඳ ා ා

පාර තාෙක න්ාආණා හකපාාආණෘතියන්දාභා විතාණහන්ය.ාපාරළමුානනුකකනුව්ානිකසුය්දාකලොපාර තාක්දව්ා ාතත. 

 

නනුාකකනුා
්ංණයනා 

ාාාාාාාාාාාාාව්ත්ණකරාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා=ාාාාාාාාාාාාාාාත මිණමාාාාාාාාාාාාාාාා+ාාාාාාාාාව්නමකකර 

1 ාාාාාාාාාාා+ා100000ාාමුකල් ාාාාාා      =ාාාාාාාාාා+ාා100000ාප්රාා ග්යයයන 

2  

3  

4  

5  

6  
7  

ා 

(ආ)ාකමමාව්යා පාරා හයනා2017ාකපාරැහව්ා රිාමා ෙයනාුළළාදීාලගබූාලා භයනාකණොපාරමඅක? ාාාාාාාා(ලකුම්ා04) 
 

IV. ෙමයලීකග්ාව්යා පාරා හකපා2017.03.01ාදියටාපාරගව්තිාකශ්ේෂයනන්ාකිත පාරයන්දාපාර තාකග්දකේ.ා 

 අයනානගතිා - රු.18ා000 

 අයනාත මිා - රු.14ා000 

 ැගංකුා - රු.26ා000 

pa
pe
rs.
lk
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2017ාමා යාුළාමොපාරළමුාෙතියනාුළළාසිදුාවූාැගංකුානනුකකනුාකමකෙේයන. 
 

2017.03.02ා-ාඅයනනගතිකයනකුකනන්ාලගබී තිබූාා්ංණා810ාකහඅාරු.8ා000ාණාකල්දපාරතාැගංකුකේාතගන්පාරත්ාකිරීමා 

2017.03.03ා-ාඅයනත මිකයනකුටා්ංණා402ාකහඅාරු.10ා000ාණාකල්දපාරතානිකුත්ාකිරීමා 

2017.03.04ා-ා්ත්පිටාවිකුම්කරව්ලින්ාලගබූා්ංණා1005ාකහඅාරු.12ා000ාණාකල්දපාරතාඑදියමාැගංකුකේාතගන්පාරත්ාාකිරීමා 

2017.03.05ා-ාව්යා පාරා හකපාප්රාකයන ජයයනාෙඳ ා ා්ංණා403ාකහඅාකල්දපාරතින්ාරු.5ා000ා්දාැගංකුකව්න්ාලැා ානගනීමා 

2017.03.06ා-අයනනගතියනන්කනන්ාලගබී ැගංකුකේාතගන්පාරත්ාණළා්ංණා810ාකහඅාරු.8ා000ාණාකල්දපාරතා්නරුාවීමා

2017.03.07ා-ාඅයනාත මිකයනකුටානිකුත්ාණළා්ංණා402ාකහඅාරු.10ා000ාණාකල්දාපාරතා්නරුාවීමා 

්ව්ශ්යාව්න්කන් : 

     (්)ා2017ාමා යාුළාමොපාරළමුාෙතියනාෙඳ ා ාව්යා පාරා හකපාැගංකුාණුම්මාපිළිකයනලාකිරීමා(ුළලයයනාකිරීමා්ව්ශ්යායගත)ා 

ාාා ා(ආ)ා2017ාමා යාුළාමො07 දියටාාඅයනනගතියනන්කග්ාා ා ාඅයනාත මියනන්කග්ාා්නයනයනන්ාකව්යාකව්යමාලියනා ාකග්දවීම. 

         ාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා04) 
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා              ාාාාාා  (මුළුාලකුම්ා12) 
ාා 

06.ා      I.   (්)ා මුකල්ාව්ට්ටකරායනනුාකුම්දක?ා                                                                       

 (ආ)ා ෙනථා ව්හාතගන්ුළව්ණාරු.200000ාණාමුකල්දාආකයන ජයයනාකිරීමටා්කා ළාද්විත්ව්ාෙට යාාලියනන්ය. 

           ාා(ලකුම්ා02) 

 
II.   ජයනලත්ාවිසින්ාඔහුකග්ාව්යා පාරා හකපා2017ාමගයිාමා ෙයනටා්කා ළාපාර තාෙඳ න්ාකතොහුළරුාඔැටාඉදිරිපාරත්ාණහා තත. 
 

 2017.05.31ාාදියටාැගංකුාණුම්කකරාෙංකශ් ධිතාකශ්ේෂයනා - රු.12000 

 තගන්පාරත්ාණළායමුත්ාමගයිාමා ෙයනාුළළානිශ්නණා ෂඅයනාකයොවූ කල්දපාරත්ව්ලාව්ටියා ණමා-ා රු.9000 

 නිකුත්ාණළායමුත්ාමගයිාමා ෙයනාුළළාැගංකුව්ටාඉදිරිපාරත්ාකයොවූාකල්දපාරත්ව්ලාව්ටියා ණමාාා-ාාාරු.15000 
 

        ්ව්ශ්යාව්න්කන්ා: 

ා2017.05.31ාදියටාැගංකුාෙගෙඳුකරාප්රාණා ශ්යනාපිළිකයනලාකිරීමා   ාාාාාාාාාාා ා             (ලකුම්ා02) 
 

III.ාාජයනරුව්න්ානා මන්ට්ෙනාත ාාණුම්කරාලිපිණරුාවිසින්ා2017ාඔ්දකත කරැයාාමා ෙයනටා්කා ළාපාර තාෙඳ න්ාමූලා ශ්රනාකල්නයා
ඔැටාඉදිරිපාරත්ණහාතත. 

ාාාාාාාාාාාා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජයනාරුව්න්ානා මන්ට්ෙනා 
්ංණා151,ාමුළනමාපාරා හ, 

ණළුතහ. 
ෙඳමිලා ාාපාරගෂන්ා වුෙන,ා    ්ංණා106 
්ංණා232,ාක ොහඅාපාරා හ,ා 
පාරා යදුහා.      දියයනා2017.10.05ා 

ඉන්කව්ොයිසියන 
්නුා්ංණයන විෙනතහයන ප්රාමා අයන ඒණණයනණාමිළා

රු. 
ව්ටියා ණමාරු. 

01 ළමා ාණමිො 50 200 10000 

02 ළමා ාණමිො 50 250 12500 

    22500 

 ්ඩුණළා ාව්ට්ටමා10%  2250 

   20250 

(සියනළුමාකල්දපාරත්ාජයනරුව්න්ානා මන්ට්ෙනායමටාලියනා ාකයානයයනාණහන්ය) 

කණොන්කද්සිා-ා5/30/ද්ද්යා45 
      ්මහසිරිාකපාරකයාහා  

      ..........................ා 

ාාාාා      ණළමයා ණරුාාාා 

     ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා 

 

 

 

ා 
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්ව්ශ්යාව්න්කන්ා:ා 

(්)ාඉ තාමූලා ශ්රනාකල්නයාතසුකහන්ාජයනරුව්න්ානා මන්ට්ෙනාත ා්කා ළාමූලිණාකපාරොතාපිළිකයනලාකිරීම.ා 

(ආ)ාඑමාමූලිණාකපාරොකත්ාෙට න්ාණළානනුකකනුා්කා ළාකලජයාාණුම්කරව්ලටාපිටපාරත්ාකිරීම.  (ලකුම්ා04) 

IV. ජයනයන්කකග්ාව්යා පාරා හකපා2017ාකයොව්ගකරැයාාමො30ාදියටාපිළිකයනලාණළාකශ්ේෂාපිරි්දසුමාුළලයයනාකයොවීයන.ාඑත ා
කව්යෝවිනිශ්න කතාණුම්මණාෙට න්ාණළා්තහාපාරසුව්ාණුම්කරාපාරරී්දෂා ාකිරීකකරදීාපාර තාෙඳ න්ාව්ගහදිා්යා ව්හඅයනාණහා
නන්යා ාලදී. 

 දුන්ාව්ට්ටකරාරු.2000ාලකාව්ට්ටකරාණුම්කකරා හාපාරගත්කත්ාෙට න්ාකිරීම.ා 
 අයනානගතිකයනකුාවූ ලකරපාරා ාවිසින්ාඑව්යාලකාරුා4800ාණාකල්දපාරතාතයනකග්ාණුම්කකරාව්ගහදිාපාරගත්කත්ාෙට න්ා

ණහාතිබීම.ා 
 රු.3000ාණාහ්දෂඅානා ෙනුළාකනවීමා්කා ළාණුම්කරව්ලාරු.300ා්දාකලොෙට න්ාණහාතිබීම. 
 කනවූාකපාරොලීාණුම්කකරාකශ්ේෂයනාවූ රු.ා7500ාකශ්ේෂාපිරි්දසුමටාාපිටපාරත්ාණහාකයොතිබීම.ා 

්ව්ශ්යාව්න්කන්ා: 
(්)ාාඉ තාෙඳ න්ාව්ගහදිව්ලින්ාකශ්ේෂාපිරි්දසුමටාැලපාරෑම්දාතතිාකයොවූාව්ගහදිාානිව්ගහදිාකිරීමටා්කා ළාජයායල්ාෙට න්ා

කග්දවීම. 
(ආ)ාා්විනිශ්න කතාණුම්මාපිළිකයනලාණහාකශ්ේෂාපිරි්දසුකකරාඑණුළව්ා්තහාතිබූාකව්යොකග්දවීම.ා (ලකුම්ා04) 

 ා (මුළුාලකුම්ා12) 

07.ාI.  (්)ා මූලයාප්රාණා ශ්යාපිළිකයනලාකිරීකකරා්හමුඅාකුම්දක? 
           (ආ)ාජංනමාකයොව්යාව්ත්ණකරා්දෂයනාවීමටාක ේුළාව්යාආයාිකණාො යණයන්දා ා ාකභෞතිණාො යණයන්දාලියනා ාක්දව්න්ය. 

                  (ලකුම්ා02) 

II.  යා මල්ාවිසින්ාව්යා පාරා හකපාකනොඩයගණුකලන්ාකණොටේදාමෙණටාරු.15000ාණාමුකලණටා2017.07.01ාදියාකුලියනටාකකයා
ලදී.ා2017.12.31ාදියාව්යාවිටාකනොඩයගණුලිාකුලීාආකා යනකරාකලොරු.75000ාණාමුකල්දාව්යා පාරා හයනටාලගබීාතත. 
්ව්ශ්ය ව්න්කන් : 
(්)ා2017.12.31ාදියටාකශ්ේෂාපිරි්දසුකකරාකග්දකව්යාකනව්ල්ාකුලීාආකා යනකරාප්රාමා අයනාකග්දවීම. 

(ආ)ාඋපාර කතාකනොඩයගණුලිාකුලීාආකා යනකරා්යනත්ාව්යාණුම්කරාව්යානයනාලියනා ාකග්දවීම. 

(ඉ)ා2017ාව්යාෂයනාෙඳ ා ාලා භාක  ා්ලා භාප්රාණා ශ්කපාකග්දවියනාුතුළාකනොඩයගණුලිාකුලීාආකා යනමාකග්දවීම. 

(ඊ)ා2017.12.31ාදියටාමූලයාතත්ත්ව්ාප්රාණා ශ්කපාකග්දවියනාුතුළාඋපාර කතාකනොඩයගණුලිාකුලීාආකා යනමාකග්දවීම.ා                                                                                                                  

                 (ලකුම්ා02) 

ජයනාරුව්න්ානා මන්ට්ෙන, 

්ංණා151,ාමුළනමාපාරා හ, 

ණළුතහ 

්ේෙහා ාකට්දෙටයිල්ෙන,    ්ංණයනා107 

්ංණා80,ානා ලුාපාරා හ,ා     දියයනා2017.10.18 

්ළුත්නම. 

ඉන්ව ොයිසිය 

්නුා
්ංණයනා 

විෙනතහයන ප්රාමා අයනා ඒණණයනණාමිළා
රු. 

ව්ටියා ණමාරු. 

01 ්ත්ාදිනාණමිො 60 750 45000 

02 ්ත්කණොටාාණමිො 50 600 30000 

     

     

    75000 

(සියනළුමාකල්දපාරත්ාජයනරුව්න්ානා මන්ට්ෙනායමටාලියනා ාකයානයයනාණහන්ය) 

 කණොන්කද්සි-ා5/45/ද්ද්යා60  ්මහසිරිාකපාරකයාහා  

     ............................  

                        ණළමයා ණරුා 
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III. ජයනසූරියනකග්ාව්යා පාරා හකපා2017.12.31ාදියටාපිළිකයනලාණළාකශ්ේෂාපිරි්දසුමාපාර තාකග්දකේ. 
 

  හාා(රු.) ැගහාා(රු.) 

විකුම්කරා  428000 

2017.01.01ාදියටාකතොනයනා 16000  

නගනුකරා 210000  

කනයාඒකකරාකුලියනා 8000  

ඉඩකරා ා ාකනොඩයගණුලිා-ාපිරිව්ගයනටා 400000  

ලීැඩුා ා ාඋපාරණහඅා-ාපිරිව්ගයනටා 60000  

2017.01.01ාදියටාලීාැඩුා ා ාඋපාරණහඅා්දෂයනා

කව්න්ාකිරීමා 

 12000 

අයනානගතිකයන  26000  

අයනාත මිකයන   33000 

දුන්ාව්ව්ට්ටකරා 3000  

ලකාව්ට්ටකරා  7000 

කැොල්ාඅයනා 4000  

නගනිලිා 9000  

12%ාැගංකුාඅයනා(2017.12.01ාදියාලැා ානත්)  100000 

විදුලිානා ෙනුළා 22000  

කව්කළඳාකෙේව්ණාකේතයා 54000  

ව්රිපාරයකරානා ෙනුළා 2000  

මුකල්ාකශ්ේෂයනා 16000  

2017.01.01ාදියටාප්රාා ග්යයයනා  250000 

 830000 830000 

 

්මතහාකතොහුළරුා: 
 

1. 2017.12.31ාදියටාැඩුාකතොනයනාරු.ා14000 

2. ලීාැඩුා ා ාඋපාරණහඅාපිරිව්ගයනාමතා10%ාැගණුන්ාෙහලාමා යානාක්රාමයනටා්දෂයනාණළාුතුළයන. 

3. අයනනගතියනන්කනන්ාතව්ත්ාරු.3000ා්දාකැොල්ාඅයනාකලොණපාරා ා ගරීමටාතීහඅයනාණහාතත. 
 

්ව්ශ්යාව්න්කන්ා: 
 

(්)ා2017.12.31ාදිකයන්ා්ව්ෙන්ාව්යාෂයනාෙඳ ා ාලා භාක  ා්ලා භාප්රාණා ශ්යයනා  ාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා04) 

(ආ)ා2017.12.31ාදියටාමූලයාතත්ත්ව්ාප්රාණා ශ්යයනා      (ලකුම්ා04) 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා(මුළුාලකුම්ා12) pa
pe
rs.
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