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1. ඳශමතොරතුරුම2022මමාර්තුමමාවයමවශාමලයාඳාරය  මඅදාෂමතේ. 

 

විකුණුම්  කුණුම ෂමමි  තලෂමලට් ම් 

     (රු'000) 

මුද ම   ම2,000   මම10% 

ණය   මම  4,000   මමමම5% 

විකුණමදිනමසි මදිනම15මක්මඇතුමමුදල්මපියවීතම්දීමණයගැතියන් ම5ම%ම මමුදල්මලට් මක්මතදනුම

ැතේ.මලයාඳාරතවමලාර්ාල මඅනුලමණයගැතිමතේමලලින්ම50%මක්මතමමමලට් මමභාවිාම රමින්ම

පියලාමඇ. 

 

ණයගැතියන් මදුන්මලට් ම්මව ශන්මකිරීමමවශාමනිලැරදිමද්විත්ලමව ශනමලනුතව, 

 

  ශරම(රු.)     බැරම(රු.) 

(1) දුන්මලට් ම්මගිණුමමමමමම95,000 මුදල්මගිණුමම  මම95,000 

(2) දුන්මලට් ම්මගිණුමමමමමම95,000  ණයගැතිමඳානමගිණුමමමම95,000 

(3) දුන්මලට් ම්මගිණුමමමම195,000  මුදල්මගිණුමම  195,000 

(4) දුන්මලට් ම්මගිණුමමමම295,000  ණයගැතිමඳානමගිණුමම 295,000 

(5) දුන්මලට් ම්මගිණුමමමම395,000  මුදල්මගිණුමම  395,000 

 

2. වමගිතේමලයාඳාරතවම2022.03.31මදිතනන්මඅලවන්මලර්තවමරු.250,000ම මයන්ත්රයමඅුතත්මලැියයාම

වියදමක්මයන්ත්රමගිණුම මපි ඳත්මවීමඇ.ලයාඳාරයමයන්ත්මරමලාර්ෂි ලම10ම%මබැගින්මක්යම රනුම

බයි. 

 

ඉශමලරදමනිලැරදිමකිරීම මඅදාමනිලැරදිමද්විත්ලමව ශනමලනුතව, 

 

(1) යන්ත්රමඅුතත්ලැියයාමගිණුම  ශර 250,000 

යන්ත්රමගිණුම     250,000 

 

(2) යන්ත්රමඅුතත්ලැියයාමගිණුම  ශර 250,000 

 යන්ත්රමක්යමගිණුම  ශර 25,000 

යන්ත්රමගිණුම     250,000 

යන්ත්රමක්යමතලන්මකිරීතම්මගිණුම  25,000 

ගිණුම් රණය 
අධයයනමතඳොදුමවශති මඳත්රමසවව මතඳෂමවිභාගය 

වශාමවියානුබද්ධමවාංචිය 

ද්විත්ලමව ශන්මක්රමය මඅනුලමගනුතදනුමශාමසිද්ීනන්ම

ගිණුම්ගම රමවරමමූයම්ර ානමපිියතයම රයි  - 

බහුලරණමවශමත ටිම්ර න 
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(3) යන්ත්රමගිණුම   ශර 250,000 

 යන්ත්රමක්යමගිණුම  ශර මම25,000 

යන්ත්රමඅුතත්ලැියයාමගිණුම   250,000 

යන්ත්රමක්යමතලන්මකිරීතම්මගිණුම  25,000 

 

(4) යන්ත්රමගිණුම   ශර 250,000 

යන්ත්රමඅුතත්ලැියයාමගිණුම   250,000 

 

(5) යන්ත්රමඅුතත්ලැියයාමගිණුම ශර මමශර 250,000 

 යන්ත්රමක්යමතලන්මකිරීතම්මමගිණුමමමශර 25,000 

   යන්ත්රමගිණුම     250,000 

යන්ත්රමක්යමගිණුම    25,000 

 

3. අනයාතේමලයාඳාරතවම2022.03.31මදින මවිකුණුම්මජනතවමමුුතමලටිනා ම්මතීරුතේමඑ තුලමරු.ම

172,500මකි.මලැට්මබදුමඅනුඳායම15ම%මකි.මඉශමතොරතුරුමතඳොදුමතජරය මලාර්ාමකිරීම මඅදාම

ජනල්මව ශනමලියන්න. 

 

4. මනුරාංගතේමලයාඳාරතවමඳශමතොරතුරුමටබ මදීමඇ. 

 

2022.12.31මදින මලැටුප්මශාමතේනම(ශුද්ධ)  21,600 

තවේල මඅර්ථවාධ මඅරමුද මතගවීම.ම(තවේලයයා) මම3,600 

තවේල මභාර ාරමඅරමුද මතගවීම   මමමමම720මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම 

 

තවේල යන් මලැටුප්මතගවීතම්දීමලැටුතඳන්ම10ම%මක්මතවේල මඅර්ථවාධ මඅරමුද මඅඩුම රමතගනම

ලැටුප්මතගලනුමබනමඅර,මලැටුතඳන්මතලනත්මඅය රමගැනීම්මතනොමැ.මතවේලයයාමවිසින්මතවේල ම

අර්ථවාධ මඅරමුද ම15%මක්දමතවේල මභාර ාරමඅරමුද ම3ම%මක්මදමදාය මතේ.ම 

 

2022.03.31මදින මලැටුප්මශාමතේනමගිණුම්මගමකිරීම මඅදාමද්විත්ලමව ශනමලියාමදක්ලන්න. 

ම 

5. ණයගැතිතයකුමවිසින්මරු.ම60,000මක්මපියවීමමවශාමරු.ම54,000ම මතෙක්ඳක්මබාමදීමඇතිමඅරම

එයම බැාංකුම ගම  ම ඳසුම අගරුම  ෂම බලම බැාංකුලම විසින්ම දැනුම්ම තදනම දි.ම තෙක්ඳම අගරුම වීමම

වම්බන්ධලමනිලැරදිමද්විත්ලමව ශනමලියාමදක්ලන්න. 

 

6. සුදුමතනුතම්ම ාන්ාමවමිතිතවම2021.04.01මදින මවාමාජි යින්ම150මතදතනකුමවිය.මතම්මඅරින්ම8ම

තදතනකුම 2019.04.01ම දිනමරු.ම 30,000ම බැගින්ම තගලාම යාලජීලම වාමාජි ත්ලයම බාම තගනමඇ.ම

වමිතිතවම්රතිඳත්තියමලනුතවමයාලජීලමවාමාජි මඅරමුදමලවරම10මක්මතුෂමලාර්ෂි මආදායමමතවම

ශඳුනාමගැනීමයි.මලාර්ෂි ලමයාලජීලමවාමාජි මමුදල්මගිණුම්මගමකිරීම මඅදාමද්විත්ලමව ශනමලියාම

දක්ලන්න. 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 

 

7. ඳශමදැක්තලනුතවමමහීඳාමවමාගතම්ම2021.04.01මදින මතේයන්ය. 

මමමම(රු.) 

 ්ර ාිතම්රාේධනයම(ත ො ව මම150,000)  1,500,000 

 ්රයාගණනමවාංචි    මමම250,000 

 රලාගත්මඉඳැයුම්    මමම700,000 

 

වමාගතම්මදැන මසිටිනමත ො ව මහිමියන් ම්රවාදමත ො ව මනිකුතුලක්මකිරීමමවශාමවාංචිමතයොදාම

ගැනීම ම වමාගමමතීරණයම රනම දි.ම වෑමම ත ො ව ම හිමිතයකු මම 1/5මක්ම ැතබනම තවම ්රවාදම

ත ො ව මනිකුතුලමසිදුවිය.ම්රවාදමත ො ව මනිකුතුල මඅදාෂමද්විත්ලමව ශනමලියාමදක්ලන්න. 

 

8. ලැට්මවශාමලියාඳදිාංචිම වීමඇතිමABCම ලයාඳාරතවමඳශමගනුතදනුලමව ශන්මකිරීම මඅදාෂම ද්විත්ලම

ව ශනමලියන්න. 

 Y තගන්මමිදීමගැනුම්මරු.200,000ම(ලැට්මරහි)මඅයම ෂමලැට්ම8% 

 

9. ලැට්මවශාමලියාඳදිාංචිම වම ලයාඳාරය මආඳසුමඑවුම්මජ’නතවමගනුතදනුමතඳොදුම තජරතවමපි ඳත්ම

කිරීම මඅදාෂමද්විත්ලමව ශනමලන්තන්මකුමක්ද? 

 

10. විකිණීතම්මශාමආඳසුමඑවීතම්මඳදනමමමමයලනමදම භාණ්ඩලමලටිනා මමරු.ම 240,000කි.මතමමම

භාණ්ඩමලලින්මඉන්තලොයිව මඅගයමරු.60,000 මභාණ්ඩමඅලවානමගිණුම්මපිියතයම ෂම2022.03.31ම

දින මඉතිරිලමතිබුණි.මභාණ්ඩමමිම රනුතවමගත්මමි ම20% මාභම්රතියක්මඑ තුමකිරීතමනි. 

 

ඉතිරිමතොගමගිණුම්ගමකිරීම මඅදාමද්විත්ලමව ශනමලන්තන්,ම(රු'000) 

 

(1) අලවානමතොගමගිණුම ශර 50 

තලෂමගිණුම   50 

(2) අලවානමතොගමගිණුම ශර 60 

තලෂමගිණුම   60 

(3) විකුණුම්මගිණුම  ශර 50 

තලෂමගිණුම   50 

(4) විකුණුම්මගිණුම  ශර 60 

තලෂමගිණුම   60 

(5) අලවානමතොගමගිණුම ශර 60 

විකුණුම්මපිරිලැයමගිණුම  60 

 


