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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

 

 

 

 

1. සුමුදුගේ ව්යාපන ාේග2 2121212231  අ අව්් අ ව්ෂයේග2 ගශ ේ රික්සුසුම පන   ක්සුග 2  

 

වි්්ේ   ේ (රු2) බ්ේ (රු2) 

2121211211 දිඅට ගොග  6 111  

ග්නුම් 185 111  

භාණ්ඩ ගගඅ ඒගම් කුළී 4 111  

ේසුේණ ගා්්තු 8 111  

ප්රචාාේණ ගා්්තු 14 111  

ගව්ගෙඳ ග් ව්ක ග අ 31 111  

විකුණුම්  385 111 

කඩ කුළී ගගවීම් 21 111  

බ්ාංකු ණ  ගපන ොළී 6 111  

බ්ාංකු ගා්්තු 2 111  

දු අ ව්ට්ටම් 4 111  

ල්බූ ව්ට්ටම්  9 111 

ණ  ග්තිග ෝ 17 111  

ණ  හිමිග ෝ  32 111 

ගබකා  ්රීගම් ගමෝටෂය ේථ  (රික්ව්් ට) 311 111  

කාෂය ාල උපන කේණ (රික්ව්් ට)  41 111  

ප්රාේධ්අ   251 111 

මුකල් 21 111  

ව්්ේ 3කි අ පන සු ගගවි  යුතු බ්ාංකු ණ   51 111 

්්ථාව්ේ ් අපන තු (ව්්ේ 15) 71 111  

 726 111 726 111 

 

අමේ ගොේතුරු පන   ක්සුග 2 

 

1. 2121212231 දිඅට ඉතික් බඩු ගොග  රු215 111කි2 

 

2. 2121212231 දිඅට උපන චි වි කම් පන   ක්සුග 2 

- ප්රචාාේණ  රු22 111කි2 

- ගව්ගෙඳ ග් ව්ක ග අ රු23 111කි2 

ව්යාපන ාේ  ා ණුණුම්කේණ අධ්ය අ  
විේ ානුබද්ධ් පුඅරීසුේණ ්ාංචි  

11 ගර ණි  

ග්ලපුම් ්ට  අ ්හි මූලය ප්රකාශඅ 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

3. ගබකා  ්රීගම් ව්ා අ  ා කාෂය ාල උපන කේණ 11% බ්ණු අ රික්ව්්  ම සුේ  කෙ යුතු 2 

අව්ශය ව් අග අ  

1) 2121212231 අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ  

2) 2121212231 දිඅට මූලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ  

 

2. කමල්ගේ ව්යාපන ාේග2 2121212231 අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ගශ ේ රික්සුසුම පන   ක්සුග 2 
 
 

වි්්ේ   ේ (රු2) බ්ේ (රු2) 

2121211211 දිඅට ප්රාේධ්අ   351 111 

මුකල්  18 111  

විකුණුම්  521 111 

2121211211 දිඅට ගොග  14 111  

ග්නුම් 231 111  

  අත්ර උපන කේණ (රික්ව්් ට) 81 111  

ගබකා  ්රීගම් ගමෝටෂය ේථ (රික්ව්් ට) 611 111  

ගගඅ ඒගම් කුළී 4 111  

ණ  ග්තිග ෝ 36 111  

ණ  හිමිග ෝ  44 111 

11% ව්්ේ 4කි අ පන සු ගගවි  යුතු බ්ාංකු ණ   121 111 

ගබොල් ණ  4 111  

ග්නිලි 18 111  

්්ථාව්ේ ් අපන තු (අවු25) 81 111  

විදුලි ගා්්තු 12 111  

2121211211 සුේ  ගව් අ කිරීම   

ගමෝටෂය ේථ  91 111 

  අත්ර උපන කේණ  16 111 

විකුණුම් වි කම් 35 111  

ලිරි ද්රව්ය වි කම් 9 111  

 1 141 111 1 141 111 

 

අමේ ගොේතුරු පන   ක්සුග 2 

1) ්්ථාව්ේ ් අපන තු ්ඳ ා 11%ක ව්ාෂයෂික ගපන ොළි  ල්බි  යුතුව් ඇ2 

2) 2121212231 දිඅට අව්් අ ගොග  රු231 111කි2  

3) ණ  ග්ති  අගග අ රු21111සු ගබොල් ණ  කපන ා  ල යුතු 2 

4) 2121212231 දිඅට උපන චි විකුණුම් වි කම් රු25 111කි2 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

5)   අත්ර උපන කේණ රික්ව්්  ම 11% බ්ණු අ ක ගබකා  ්රීගම් ගමෝටෂය ේථ රික්ව්්  ම 5% ක 

ව්ාෂයෂිකව් සුේ  කෙ යුතු 2 

අව්ශය ව් අග අ  

- 2121212231 අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ   

- 2121212231 දිඅට මූලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ  

3. සුනිමල්ගේ ව්යාපන ාේග2 ණුණුම් ව්ෂයේ  2121212231 දිගඅ අ අව්් අ ව්අ අේ එදිඅට ගශ ේ 

රික්සුසුම පන   ක්සුග 2 

වි්්ේ   ේ (රු2) බ්ේ (රු2) 

ග්නුම්/විකුණුම් 341 111 661 111 

පන ක්පන ාලඅ ග අ 34 111  

ගගඅ ඒගම් කුළී 12 111  

2121211211 ප්රාේධ්අ   311 111 

දු අ ව්ට්ටම්  ා ලක ව්ට්ටම් 5 111 8 111 

ගබකා  ්රීගම් ව්ා අ 511 111  

ණ  ග්තිග ෝ  ා ණ  හිමිග ෝ 65 111 82 111 

ප්රචාාේණ වි කම් 7 111  

ගගව ණ  ගපන ොළී 12 111  

ලී බඩු උපන කේණ රික්ව්් ට  61 111  

12% බ්ාංකු ණ  (ව්්ේ 5කි අ ගගවි  යුතු )  211 111 

ප්රව්ා අ වි කම් 5 111  

8% ්්ථාව්ේ ් අපන තු 151 111  

2121211211 ඉතික් බඩු ගොග  28 111  

2121211211 දිඅට සුේ  ගව් අ කිරීම   

     ගබකා  ්රීගම් ව්ා අ  51 111 

     ලී බඩු උපන කේණ  12 111 

විදුලි  8 111  

මුකල්  ා බ්ාංකු ගශ ේ  44 111  

ගව්ගෙඳ ග් ව්ක ග අ 42 111  

 1 312 111 1 312 111 

 

අමේ ගොේතුරු පන   ක්සුග 2 

 

1) 2121212231 දිඅට අව්් අ ගොග  රු235 111කි2 

2) ගගවි  යුතු වි කම් 2121212231 දිඅට  

- විදුලි  රු28 111කි 

- ප්රව්ා අ වි කම රු22 111කි 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

3) ලී බඩු උපන කේණ  ා ගබකා  ්රීගම් ව්ා අ රික්ව්්  ම 21% බ්ඟි අ ව්ාෂයෂිකව් ක්ෂ  

කේයි2 

        අව්ශය ව් අග අ   

1) 2121212231 අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශ  

2) 2121212231 දිඅට මූලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ  

4. නිමල්ගේ ව්යාපන ාේග2 2121212231 දිඅට ගශ ේ රික්සුසුම පන   ක්සුග 2 

 

වි්්ේ   ේ (රු2) බ්ේ (රු2) 

2121211211  ප්රාේධ්අ   251 111 

මුකල්  292 111  

ගබොල් ණ  4 111  

ප්රචාාේණ වි කම් 42 111  

ේසුේණ ගා්්තු 6 111  

දු අ ව්ට්ටම් 8 111  

ල්බූ ව්ට්ටම්  5 111 

2121211211 දිඅට ක්ෂ  ගව් අ කිරීම්   

    ගගොඩඅ්ණුලි  45 111 

    උපන කේණ  6 111 

බ්ාංකු ණ   81 111 

බ්ාංකු ණ  ගපන ොළී  8 111  

ග්නුම්  351 111  

විකුණුම්  725 111 

ණ  ග්තිග ෝ 71 111  

ණ  හිමිග ෝ  52 111 

2121211211 දිඅට ඉතික් බඩු ගොග  31 111  

ගගොඩඅ්ණුලි (රික්ව්් ) 311 111  

ගගඅ ාගම් කුලි  13 111  

උපන කේණ (රික්ව්් ) 41 111  

 1 163 111 1 163 111 

 

අමේ ගොේතුරු පන   ක්සුග 2 

 

1) ගගොඩඅ්ණුලි  ා උපන කේණ රික්ව්්  ම 11%ක ක්ෂ  ගව් අ කේ අඅ2 

2) ල්බි  යුතු ගකොමි්් ආකා ම් 3 111සු ණුණුම්ග කේ අ්2 

3) ගබොල් ණ  කපන ා  ්රීම රු25 111කි 

4) 2121212231 දිඅට අව්් අ ගොග  රු241 111කි2 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

     අව්ශය ව් අග අ  

1) 2121212231 අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා  ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ  

2) 2121212231 දිඅට මූලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ   

5. පූෂයණිමාගේ ගව්ගෙඳ ව්යාපන ාේග2 2121212231  අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ක ා ගශ ේ රික්සුසුම පන   

ක්සුග 2 

 

වි්්ේ   ේ             රු2 බ්ේ           රු2 

2121211211 දිඅට ගොග  28 111  

ග්නුම් 351 111  

ගගඅඒගම් කුලී 511  

විකුණුම්  451 111 

ණ ග්තිග ෝ 37 111  

ණ  හිමිග ෝ  51 111 

ආග ෝජඅ 51 111  

විදුලි ගා්්තු 25 111  

මුකල් ගශ ේ  41 111  

බ්ාංකු ගශ ේ   12 111 

දු අ ව්ට්ටම් 1 211  

ලක ව්ට්ටම්  2 711 

ඉඩම් ්  ගගොඩඅ්ණුලි(රික්ව්් ට) 411 111  

ප්රචාාේණ වි කම් 21 111  

8% බ්ාංකු ණ   111 111 

ප්රාේධ්අ   337 111 

  951 711  951 711 

 

අමේ ගොේතුරු පන   ක්සුග 2 

1. ව්යාපන ාේග2 ඉඩම් ව්නාඅාකම රු2 111 111 සු ව්අ අේ ගගොඩඅ්ණුලි රික්ව්්  ම 11% සු 

ව්ෂයේ  ්ඳ ා සුේ  කල යුතු 2 

2. 2121212231 දිඅට අව්් අ ගොග  රු2 31 111 කි2 

3. 2121212231 අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා විදුලි වි කම රු2 31 111 කි2 

4. 2121212231 දිඅට ආග ෝජඅ ්ක ා 11% ක ගපන ොළි සු ල්බි  යුතුව් ඇ2 

අව්ශය ව් අග අ  

1. 2121212231  අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ  

2. 2121212231 දිඅට මූලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ 



6 
 

  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

6. මධූගේ ගව්ගෙඳ ව්යාපන ාේග2 2121212231  අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ගශ ේ රික්සුසුම පන   ක්සුග 2 

 

වි්්ේ   ේ       රු2 බ්ේ       රු2 

ගගොඩඅ්ණුලි(රික්ව්් ට) 351 111  

2121211211 දිඅට ගගොඩඅ්ණුලි සුේ  ගව් අ කිරීම  141 111 

2121211211 දිඅට ගොග  31 111  

ග්නුම් 221 111  

විකුණුම්  311 111 

ණ ග්තිග ෝ 41 111  

ණ හිමිග ෝ  31 111 

දු අ ව්ට්ටම් 2 511  

ලක ව්ට්ටම්  2 111 

විදුලි ගා්්තු 5 111  

ගබොල් ණ  1 511  

12% බ්ාංකු ණ   111 111 

බ්ාංකු ණ ගපන ොළී 11 111  

මුකල් ගශ ේ  35 111  

දුේකථඅ ගා්්තු 2 111  

ප්රාේධ්අ   124 111 

 696 111 696 111 

 

 

අමේ ගොේතුරු පන   ක්සුග 2 

 

1. 2121212231 දිඅට ඉදික් ට ගගව විදුලි වි කම් රු2 1 111 සු ගපන ෝතව්ල ්ට  අ කේ අ්2 

2. ගගොඩඅ්ණුලි රික්ව්්  ම 11% බ්ණු අ ව්ාෂයෂිකව් සුේ  කේයි2 

3. ව්්ත ගබොල්ණ  රු2 1 111 සු කපන ා ක් අඅ2 

4. 2121 ව්ෂයේ  ්ක ා ලාභාාංශ ආකා ම් රු21 511 සු ල්බි  යුතුව් ඇ2 

5. ගගවි  යුතු දුේකථඅ වි කම රු2 511 කි2 

6. 2121212231 දිඅට අව්් අ ගොග  රු2 31 111 

අව්ශය ව් අග අ  

1. 2121212231 දිගඅ අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ  

2. 2121212231 දිඅට මූලය ්තව් ප්රකාශඅ 2 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

7. කසු අගේ ව්යාපන ාේග2 2121212231 දිඅට ගශ ේ රික්සුසුම පන   ක්සුග 2 

 

 

 

අමේ ගොේතුරු 

 

1. 2121212231 දිඅට ඉතික් ගොග  රු215 111 කි2 

2. බ්ාංකු ණ  ලබාගගඅ ඇ්තග්ත 2121214211 දිඅදී 2 

3. ව්යාපන ාේ ට ලාභාාංශ ආකා ම් රු2 5 111 සු ව්ම්ත ල් න අ්2 

4. ව්යාපන ාේග2 ණ ග්ති  අ රු2 4 111 සු ගබොල්ණ  වී ඇ2 

5. මාසික ව්ක්පන අම් වි කම රු2 1 111 සු ග 2 

6.   අත්ර ව්ාෂයෂිකව් 15% සු රික්ව්්  ම සුේ  කේනු ලබයි2 

අව්ශය ව් අග අ  

1. 2121212231 දිගඅ අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ක ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ  

2. 2121212231 දිඅට මුලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ 2 

 

 

වි්්ේ   ේ    රු2 බ්ේ     රු2 

ප්රාේධ්අ   511 111 

බඩු ගොග (2121212231) 11 111  

ග්නුම් 281 111  

විකුණුම්  351 111 

ණ ග්තිග ෝ 31 111  

ණ හිමිග ෝ  13 111 

15% බ්ාංකු ණ   51 111 

ඉඩම් ගගොඩඅ්ණුලි(රික්ව්් ට) 411 111  

  අත්ර (රික්ව්් ) 151 111  

බ්ාංකු ණ  ගපන ොළි  3 111  

පන ක්පන ාලඅ ග අ 14 111  

දු අ ව්ට්ටම් 3 211  

ලක ව්ට්ටම්  5 111 

ව්ක්පන අම් 8 111  

ප්රචාාේණ  12 511  

අ්ති මුකල් 7 311  

 918 111 918 111 



8 
 

  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

8. සුම අගේ ගව්ගෙඳ ව්යාපන ාේග2 2121212231 දිඅට ගශ ේ රික්සුසුම පන   ක්සුග 2 

 

වි්්ේ   ේ     රු2 බ්ේ     රු2 

ප්රාේධ්අ   251 111 

ගබකා ්රීගම් ේථ(රික්ව්් ට) 251 111  

ගබකා ්රීගම් ේථ සුේ  ගව් අ කිරීම (2121211211 දිඅට)  31 111 

ගොග (2121211211 දිඅට) 35 111  

12% බ්ාංකු ණ   51 111 

ේසුේණ ගා්්තු 12 111  

විකුණුම්  221 111 

ග්නුම් 171 111  

ණ ග්තිග ෝ 31 111  

ණ හිමිග ෝ  41 111 

ලක ව්ට්ටම්  4 111 

දු අ ව්ට්ටම් 2 511  

බ්ාංකු ණ ගපන ොළී 4 111  

ගබොල්ණ  1 111  

විදුලි ගා්්තු 1 511  

ව්ක්පන අම් 2 111  

පන ක්පන ාලඅ වි කම් 6 111  

මුකල් ගශ ේ  31 111  

්්ථාව්ේ ් අපන තු 51 111  

594 111 594 111 

 

අමේ ගොේතුරු  

 

1. 2121212231 දිඅට ඉතික් ගොග  රු2 31 111 කි2 

2. 2121214211 දිඅ ්්ථාව්ේ ්ම්පන තු ආේම්භ කේ ඇ2 ඒ ්ඳ ා ව්ාෂයෂිකව් 12% ක ගපන ොළි සු 

ල්බි  යුතුව් ඇ2 

3. 2121212231 දිඅට උපන චි ේසුේණ වි කම රු2 2 111 කි2 

4. ගබකා ්ක්ගම් ේථ ව්ාෂයෂිකව් රික්ව්්  ම 11% සුේ  කේනු ලබයි2 

අව්ශය ව් අග අ  

1. 2121212231  අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ  

2. 2121212231දිඅට මූලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ  
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

9. නුව් අගේ ගව්ගෙඳ ව්යපන ාේග2 2121212231 දිඅට ගශ ේ රික්සුසුම පන   ක්සුග 2 

 

වි්්ේ   ේ     රු2 බ්ේ     රු2 

ඉඩම් ගගොඩඅ්ණුලි (රික්ව්් ට) 311 111  

ප්රාේධ්අ   511 111 

ගබකා ්රීගම් ේථ (රික්ව්් ට) 411 111  

ගබකා ්රීගම් ේථ සුේ  ගව් අ කිරීම (2121211211 දිඅට)  61 111 

ගොග (2121211211 දිඅට) 25 111  

9% බ්ාංකු ණ   111 111 

ග්නුම් 151 111  

විකුණුම්  241 111 

ග අ 8 111  

ණ ග්තිග ෝ 21 111  

ණ හිමිග ෝ  12 111 

ලක ව්ට්ටම්  8 111 

දු අ ව්ට්ටම් 1 111  

ගගඅඒගම් කුලී 1 511  

ගගව බ්ාංකු ණ ගපන ොළී 4 511  

ගබොල්ණ  811  

විදුලි ගා්්තු 2 111  

ව්ක්පන අම් 211  

මුකල් ගශ ේ  7 111  

 921 111 921 111 

 

අමේ ගොේතුරු 

 

1. ව්යාපන ාේ  ගක්්ම්බෂය මා්ග2 රු2 3 111 ක විදුලි වි කම 2121212231 දිඅ ව්අ විට ගගව්ා 

ගඅොතිබුණි2 

2. 2121212231 දිඅට අව්් අ ගොග  රු2 11 111 කි2 

3. ණ ග්ති  අගග අ ව්්ත රු2 2 111 ක ගබොල්ණ  කපන ා  ්රීමට තීේණ  කේ ඇ2 

4. ගමෝටෂය ේථ රික්ව්්  ම ව්ාෂයෂිකව් 11% බ්ණු අ සුේ  කේයි2 

5. ව්ාෂයෂික ග අ වි කම රු2 11 111 කි2 

අව්ශය ව් අග අ  

1. 2121212231 දිගඅ අ අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ  

2. 2121212231 දිඅට මූලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ  
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

10. පන ් අගේ ව්යාපන ාේග2 2121212231 දිඅට ගශ ේ රික්සුසුම පන   ක්සුග 2 

 

වි්්ේ   ේ     රු2 බ්ේ     රු2 

විකුණුම්  451 111 

ණ ග්තිග ෝ 41 111  

ණ හිමිග ෝ  31 111 

ග්නුම් 281 111  

ගගඅඒගම් කුලී 5 111  

ගොග (2121211211 දිඅට) 25 111  

ගබොල්ණ  3 111  

විදුලි ගා්්තු 4 111  

ග් ව්ක ව්්ටුප් 15 111  

11% බ්ාංකු ණ   111 111 

බ්ාංකු ණ  ගපන ොළී 2 111  

දු අ ව්ට්ටම් 8 111  

ඉඩම් 111 111  

ගමෝටෂය ේථ 211 111  

ගමෝටෂය ේථ සුේ  ගව් අ කිරීම(2121211211 දිඅට)  81 111 

මුකල් ගශ ේ  51 111  

ප්රාේධ්අ   72 111 

 732 111 732 111 

 

අමේ ගොේතුරු පන   ක්සුග 2 

 

1. 2121212231 දිඅට අව්් අ ගොග  රු2 18 111 කි2 

2. 2121 ව්ෂයේග2 ගබොල්ණ  කපන ා ්රීම රු2 3 111 කි2 

3. බ්ාංකු ණ  ලබාගගඅ ඇ්තග්ත 2121217211 දිඅ 2 

4. ගමෝටෂය ේථ ව්ාෂයෂිකව් රික්ව්්  ම 15% සු සුේ  කේයි2 

අව්ශය ව් අග අ  

1. 2121212231 අව්් අ ව්ෂයේ  ්ඳ ා ලාභ ග ෝ අලාභ ප්රකාශඅ  

2. 2121212231 දිඅට මූලය ්ත්තව් ප්රකාශඅ 2 


