
1 
 

  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

 ලැරදි නිලැරදි කිරීම් - පිළිතුරු 

1) -     මූලික වටශන්   පපොත් ල ගනුපෙනු වටශන් කිරීපම් දී 

- මූලික වටශන් පපොත්ලලින් ගනුපෙනු පජරයට පිටපත් කිරීපම් දී 

- පජර ගිනුම් තුනය කිරීපම් දී 

- පේ පිරික්සුම පිළිපය කිරීපම් දී 

-  

2) -     පේ පිරික්සුපම් වමානත්ලයට බපනොපාන ලැරදි 

- පේ පිරික්සුපම් වමානත්ලයට බපෑමක් ඇතිකරන ලැරදි 

 

3) 1. ගනුපෙනුලක් වම්පූර්ණපයන් පපොත්ලලින් මගශැරීම. 

   2. ගනුපෙනුලක ලටිනාකම මූලික පපොත්ල ලැරදියට වටශන් වීම. 

   3.එකම ගනුපෙනුල ගිනුම් පපොත්ල පෙලරක් වටශන් වීම. 

   4. කිසියම් ගනුපෙනුලක ලටිනාකම නියමිත් ගිණුපම් වටශන් පනොකර පලනත් ගිණුමක   

       වටශන් වීම. 

 

4) 1. ගනුපෙනුලක ද්විත්ල වටශපනන් එක් වටශනක් පමණක් ඇතුත් වීම 

   2. ගනුපෙනුලක ද්විත්ල වටශපනන් එක් වටශනක් පමණක් නිලැරදිල වටශන් කර අපනක්   

      වටශන වඳශා ලැරදි වාංඛ්යාලක් වටශන් කිරීම 

   3. ගනුපෙනුපේ ද්විත්ල වටශන් අොෂ ගිනුම්ල එකම පැත්පත් වටශන් කිරීම  

   4. පජර් ගිනුම් තුනය කිරීපම් දී සිදුලන ලැරදි 

   5. පේ පිරික්සුම පිළිපය කිරීපම් දී සිදුලන ලැරදි 

 

5) පේ පිරික්සුපම් ශර පේ එකතුල වශ බැර පේ එකතුල අත්ර පලනවක් ඇති විටක ඊට 

පශේතු ව ගිනුම්කරණ ලැරදි පවොයා ඒලා නිලැරදි කරන පත්ක් පේ පිරික්සුපම් පලනව 

ත්ාලකාලිකල වටශන් කරන ගිණුම අවිනි්චිත් ගිණුම ලපයන් ශදුන්ලනු ැපේ. 

 

6) 1. පේ පිරික්සුපම් ශර පේ එකතුල වශ බැර පේ එකතුල අත්ර පලනව ශඳුනාගන්න. 

   2. එම පලනව පේ පිරික්සුපම් අගය අඩුපලන් පලතින තීරුලට ඇතුත් කර ත්ාලකාලිකල    

       පේ පිරික්සුපම් එකතුල වමාන කරන්න. 

   3. එම පලනව කුමක්ෙ යන්න නි්චිත්ලම පනොෙන්නා නිවා ඇතුත් කෂ අගය ඉදිරිපයන්   

       අවිනි්චිත් ගිණුපම් ශර පැත්ත්ට වටශන් කරයි. 

 

7)  

1. බපනොපායි 11. බපායි 
2. බපනොපායි 12. බපායි 
3. බපායි 13. බපායි 
4. බපනොපායි 14. බපායි 
5. බපායි 15. බපායි 
6. බපායි 16. බපායි 
7. බපනොපායි 17. බපායි 
8. බපායි 18. බපනොපායි 

9. බපායි 19. බපායි 
10 බපායි 20. බපායි 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

8) i               පපොදු ජ'නය 

දිනය විව්ත්රය ලවුචර් 
අාංකය 

ශර බැර 

 ගැනුම් ගිණුම    ශර  5000  
            ණයහිමි ගිණුම      5000 
 (ගැනුම් ඉන්පලොයිසිය පපොත් ල වටශන් පනොවීම 

නිලැරදි කිරීම) 
   

 ලැටුප් ගිණුම          ශර   5000  
              අවිනි්චිත් ගිණුම          5000 
 (ලැටුප් නිලැරදිල වටශන් පනොවීම නිලැරදි කිරීම)    

 අවිනි්චිත් ගිණුම           ශර  9000  
            ණය ගැති ගිණුම            9000 

 (ණය ගැතියන්පගන් ෙ  මුෙල් වටශන් පනොවීම 
නිලැරදි කිරීම) 

   

 අවිනි්චික ගිණුම    ශර  6000  
           විකුණුම් ගිණුම                    6000 

 (විකුණුම් ජර්නපේ එකතුල අඩුපලන් වටශන් වීම 
නිලැරදි කිරීම) 

   

 යන්ත්ර අලුත්ලැියයා වියෙම් ගිණුම            ශර  4000  
             යන්ත්ර ගිණුම                                       4000 
 (යන්ත්ර අලුත්ලැියයා වියෙම යන්ත්ර ගිණුපම් වටශන් 

වීම නිලැරදි කිරීම) 
   

 

ii                                                  අවිනි්චිත් ගිණුම 

ණය ගැති 9 000 පේ පිරික්සුපම් පලනව  10 000 
විකුණුම් 6 000 ලැටුප් 5 000 
    

 15 000  15 000 
 

9)       i        පපොදු ජ'නය 

1 අවිනි්චිත් ගිණුම ශර 6 000  
                      විකුණුම් ගිණුම   6 000 

 (අත්පිට විකුණුම් මුෙල් පපොපත් පමණක් වටශන් වීම නිලැරදි කිරීම)   
2 ණය හිමි ගිණුම ශර 8 000  
                අවිනි්චිත් ගිණුම   8 000 

 (ණය හිමියන්ට පගව රුපියල් 4000 ක මුෙ අො ගිණුමට බැරවීම 
නිලැරදි කිරීම) 

  

3 අවිනි්චිත් ගිණුම ශර    9 000 

 (ලැටුප් ගිණුපම් පේය පේ පිරික්සුමට උපුටා පනොගැනීම නිලැරදි 
කිරීම) 

  

4 අවිනි්චිත් ගිණුම ශර  1 000  
                    දුන් ලට්ටම් ගිණුම  500 
                   ෙ ලට්ටම් ගිණුම  500 
 (ෙ ලට්ටම් දුන් ලට්ටම් පව වකා දුන් ලට්ටම් ගිණුමට වටශන් 

කිරීම නිලැරදි කිරීම) 
  

5 දුරකථන ගාව්තු ශර 1 500  
                       මුෙල් ගිණුම     1 500 

 (දුරකථන ගාව්තු පගවීම ගිනුම් ල වටශන් පනොවීම නිලැරදි කිරීම)   
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

ii                                                       අවිනි්චිත් ගිණුම 

පේ පිරික්සුපම් පලනව 10 000   
විකුණුම් 6 000   
  ණය හිමිපයෝ 8 000 
දුන් ලට්ටම් 500 ලැටුප් 9 000 
ෙ ලට්ටම් 500   

 17 000  17 000 

 

 

10) i.     පපොදු ජ'නය  

 

ii  

                                                     අවිනි්චිත් ගිණුම  

පේ පිරික්සුපම් පේය 5 400   
........................... 5 000 මුෙල් 9 900 
  දුන් ලට්ටම් 500 

 10 400  10 400 
 

 

 

 

 

 

 

 

දිනය විව්ත්රය ලවුචර් 
අාංකය 

ශර බැර 

 මුෙල් පපොත්   ශර  9 900  
                      අවිනි්චිත් ගිණුම    බැර   9 900 
 (ණය ගැතිපයකුපගන් ෙ මුෙ රු. 11 000 

මුෙල් පපොපත් ලැරදියට වටශන් කිරීම 
නිලැරදි කිරීම) 

   

 දුන් ලට්ටම්   ශර  500  
                      අවිනි්චිත් ගිණුම    බැර   500 
 (දුන් ලට්ටම් ගිණුම රු. 500 ක් අඩුවීම 

නිලැරදි කිරීම) 
   

 ණය ගැති ගිණුම ශර  6 000  
              බැාංකු ගිණුම බැර   6 000 
 (ත්ැන්පත් කෂ පචක්පත් අගරුවීම වටශන් 

කිරීම) 
   

 මුෙල් පපොත් ශර  5 000  
                   ගැනුම් ගිණුම බැර   5 000 
 (මුෙල් පපොපත් වටශන් ව ගැනිලි නිලැරදි 

කිරීම) 
   

 අවිනි්චිත් ගිණුම ශර   5 000  
 (විකුණුම් ගිණුපම් එකතුල රු 5000ක් 

අඩුපලන් පේ පිරික්සුපම් වටශන් කිරීම 
නිලැරදි කිරීම) 
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11)  i. 

පපොදු ජර්නය 

දිනය විව්ත්රය ලවුචර් 
අාංකය 

ශර බැර 

  ලී බඩු අලුත් ලැියයා ගිණුම ශර   15 000  
                      ලී බඩු ගිණුම බැර   15 000 
 (ලී බඩු අලුත් ලැියයා වියෙම ලී  බඩු ගිණුමට ශර වීම 

නිලැරදි කිරීම) 
   

 අවිනි්චිත් ගිණුම ශර  12 000  
              ණය හිමි ගිණුම   බැර   12 000 
 (ණය හිමියන්පේ රු.12 000ක් අඩු වීම නිලැරදි කිරීම)    
 ලැටුප් ගිණුම ශර          8 000  
                      අවිනි්චිත් ගිණුම බැර   8 000 
 (රු. 8 000ක ලැටුප් පගවීම වටශන් පනොවීම නිලැරදි 

කිරීම) 
   

 අවිනි්චිත් ගිණුම     4 000 

 (ප්රචාරණ ගාව්තු ගිණුපම් පේය පේ පිරික්සුමට වටශන් 
පනොවීම නිලැරදි කිරීම) 

   

 ණය ගැති ගිණුම ශර  15 000  
                   විකුණුම් ගිණුම බැර   15 000 
 (විකුණුම් ඉන්පලොයිසිය වටශන් පනොවීම නිලැරදි කිරීම)    

 අවිනි්චිත් ගිණුම ශර  15 000  
                 ණය ගැති ගිණුම   15 000 
 (ණය ගැතියන්පගන් ෙ මුෙ ණය ගැති ගිණුමට  ශර වීම 

නිලැරදි කිරීම) 
   

 අවිනි්චිත් ගිණුම ශර  5 000  
                      ආපයෝජන ආොයම් බැර   5 000 
 (ආපයෝජන ආොයම් පව ෙ මුෙ වටශන් පනොවීම 

නිලැරදි කිරීම) 
   

 

II.        පවත්ගුපේ ලයාපාරය 
2021.03.31 දිනට පේ පිරික්සුම 

ගිණුපම් නම ව.පි. ශර (රු.) බැර (රු.) 
ලී බඩු අලුත් ලැියයා  15 000  
ලීබඩු  35 000  
ණය හිමි   72 000 
ලැටුප්  28 000  
ප්රචාරණය  4 000  
ණය ගැති  35 000  
විකුණුම්   220 000 
ආපයෝජන ආොයම්    10 000 
ඉඩම් ශා පගොඩනැගිලි  20 000  
රක්ණ ගාව්තු  15 000  
ප්රාේධ්නය   80 000 
බැාංකු ණය   183 000 
ණය පපොලි  5 000  
ආපයෝජන  50 000  
මුෙල්  60 000  
ගැනුම්  118 000  
  565 000 565 000 
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III.     

                                                        අවිනි්චිත් ගිණුම       

ණයහිමි 12 000 පේ පිරික්සුපම් පලනව 20 000 
ණය ගැති 15 000 ....................... 4 000 
ආපයෝජන ආොයම්    5 000 ලැටුප් 8 000 
    

 32 000  32 000 

 

12)                                                         අවිනි්චිත් ගිණුම 

පේ පිරික්සුපම් පලනව 8 000   
විකුණුම් ගිණුම 9 000 උපකරණ ගිණුම 12 000 
රක්ණ ගාව්තු 3 000 පේත්න ගිණුම 3 000 
  ගැනුම් ගිණුම 5 000 

 20 000  20 000 

 

II.  ශර තීරුපේ 

III.                                                                           පපොදු ජර්නය 

විව්ත්රය ශර (රු.) බැර (රු.) 
එකතුල 45 500  
අවිනි්චිත් ගිණුම 8 000  

 53 500 53 500 

 

 

 එම නිවා බැර පේ ල එකතුල රු.53 500කි 

iv 

 විකුණුම් ගිණුම රු. 9 000ක් අඩුපලන් වටශන් කිරීම 

රු.3 000 රක්ණ ගාව්තු පගවීම වටශන් පනොවීම. 

උපකරණ ගිණුපම් එකතුල රු. 12 000ක් අඩුවීම. 

රු.3 000ක පේත්න පගවීම පේත්න ගිණුපම් වටශන් පනොවීම. 

රු.5 000ක ගැනුම් ගැනුම් ගිණුපම් වටශන් පනොවීම. 


