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01) මිහිරමකුමාරමශාමරසිකමශවුල්මලයාඳාරයමඳශමරතරරුරුමවඳයාමඇ ම  

 ප්රාග්ධනධනමරඳත ම 5% 

 ශවුල්මකරුලන්රග්ධනමමාසිකමරේනමරු.5,000 

 

31/12/2020 දිනටමරේමපිරික්සුමමඳශමදැක්රේ  

 ශර(රු'000)  බැර(රු'000) ම  

ආරම්භකමරතගය 01/01/2020 12,000  

ගැනුම්  240,000  

රලෂමැබියමයුරුමරේම  30,000  

ගැනිලි  -මිහිර 12,000  

- කුමාර 6,000  

- රසික 3,000  

රේන  12,000  

ප්රචාාරනමියයදම්ම  3,000  

රමෝටර්මරථම-මපිරිලැයට  100,000  

ලීමබඩුම-මපිරිලැයට  90,000  

ලිපිමද්රලයම 2,000  

10% ආරයෝජන  20,000  

මුදල්  12,200  

ඉඩම්ම-මපිරිලැයට  300,000  

ප්රාග්ධනධනමරේයන්  -මමිහිර  150,000 

- කුමාර  120,000 

- රසික   100,000 

ජාංගමමගිණුම්මරේම 01/01/2020   

- රසික 

- මිහිර 

2,000  

5,000 

- කුමාර   3,000 

රලෂමරගියයමයුරුමරේම   15,000 

අඩමානමණයමවදශාමඉඩමශැරීමම 01/01/2020  1,200 

ණයමරේය – රසික   10,000 

01/01/2020මදිනටමක්යමරලන්කිරීමම    

ගිණුම්කරණය 
අධයයනමරඳතදුමවශිකකමඳ්රමඋවව්මරඳෂමියභාගය 

වශාමියයානුබේධමවාංචිය 

ශවුල්ම-මප්රන් 

ගිණුම්කරණය 
අධයයනමරඳතදුමවශිකකමඳ්රමඋවව්මරඳෂමියභාගය 

වශාමියයානුබේධමවාංචිය 

ශවුල්මලයාඳාරයකමල්යමප්රකානමපිියරයමකරි -ම

ලුශගමප්ර්න 
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අමරමරතරරුරු  

 

I. 31/12/2020 දිනටමරතගයමරු.23,000මක්මරේ  

II. රු.12 000මකමියකුණුම්මමිමවමරතගයක්මියකිණීරම්මරශෝමආඳසුමඑවීරම්මඳදනමමමමයලාම

ඇිකම අරම ඒලාම ණයටම ියකුණුම්ම රවම ලාර්ාම කරම ඇ ම රමමම රතගරයන්ම 50% කම

රතගයක්ම ඉිකරිම වීම ඇිකම අරම ආඳසුම එවීරම්ම කාසීමාලම ඉකුත්ම වීම රනතමැ.ම රමමම

රතගරේමියකුණුම්මමිමපිරිලැයටම25%මාභයක්මැරබනමරවේමතීරණයමකරමඇ  

III. 2020/12/31 මදිනටමඉිකරිමලිපිමද්රලයමරු ම500මකි  

IV. රලෂමැබියමයුරුම දෑම වශාම ශානිකරණමඅාභමකඳාම ශැරීම්මරු ම 500ක්මරේ  අරේක්ෂිම

අඩමානමණයමවශාමඉඩශැරීමමඉිකරිමරේරයන්ම 5% කි.  

V. ශවුල්ම කරුලන්රග්ධනම භාණ්ඩම ගැනිලිම – මිහිරම රු.5,000ම ක්ම ශා, කුමාරම රු.4,000 කි. රම්ම

වම්බන්ධරයන්මකිසිලක්මරඳතත්ලමලාර්ාමකරමනැ   

VI. රු.15,000 ක්මලටිනාමලීමබඩුම2020/06/30මදිනමරු.10,000මකටමියකුණාමඇ මියකිණීරමන්ම

දමමුදමමුදල්මගිණුමමශරමකරමියකුණුම්මගිණුමමබැරමකිරිමමශැරමරලනත්මකිසිදුමවටශනක්ම

රම්මවම්බන්ධලමබාමනැ මරමමමලීමබඩුමමිමදීමරගනමඇත්රත්ම2017/01/01මදිනි  

VII. උඳචිමියගණනමියයදම්මරු ම2,000මකි  

VIII. රේඳෂමපිරියමඋඳකරණමපිරිලැයටම10%මක්මක්යමකෂමයුරුමරේ  

 

 

අලයමලන්රන්ම 

 

1. 2020/12/31 මදිරනන්මඅලවන්මලෂයමවදශාමආදායම්මප්රකායමශාමාභමඅාභමියවර්ජනමප්රකායම 

2. ශවුල්කරුලන්රග්ධනමජාංගමමශාමප්රාග්ධනධනමගිණුම් 

3. 2020/12/31 දිනටමල්යමත්ලමප්රකායම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- රමෝටර්මරථ  30,000 

- ලීමබඩුම   20,000 

ියකුණුම්ම  390,000 

 844,200 844,200 
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02) අරුණමවශමලරුණමාභමඅාභම3:2මඅනුඳායටමරබදාගනිමින්මඳලත්ලාරගනමගියමශවුල්මලයාඳාරයටම

කමල්ම2020/04/01මදිනමඇරුත්මියය මඔවුන්රග්ධනමනලමශවුල්මගිියසුමමඳශමඳරිදිමරේ ම 

 ාභමඅාභමරබදාමගැනීරම්මනලමඅනුඳායමඅරුණ,මලරුණමවශමකමල්මඅරම5:3:2 

 ප්රාග්ධනධනමරේමමමරඳතියම10% 

 ශුේධමාභයමමමකමල්මටමරගවීමටමඑකඟමවමරකතමිව්මප්රිකයම10% 

 ලරුණමියසින්මලයාඳාරයටමවඳයාමඇිකමරගතඩනැගිල්මවශාමමාසිකමකුලියමරු ම2,000 

 ශවුල්මකරුලන්රග්ධනමරේනමඅරුණම-මරු 3,000ම(මාසික)මලරුණම-මරු 5,000ම(මාසික)ම 

 

2021/3/31මදිනටමශවුල්මලයාඳාරරේමරේමඳ්රයම 

 ශරම(රු'000) බැරම(රු'000) 

ලීමබඩුමඋඳකරණම 4,000  

රමෝටර්මරථ 6,000  

ක්යමරලන්මකිරීම්ම   

- ලීමබඩුමඋඳකරණ  1,200 

- රමෝටර්මරථ  1,800 

රතගයම2020/04/01මදිනට 800  

ගැනුම්ම 2,600  

ගැනුම්මියයදම් 200  

ියකුණුම්ම  6,200 

රබදාශැරීම්මියයදම්ම 400  

ඳරිඳානමියයදම්ම 841  

12%මබැාංකුමණය  1,000 

බැාංකුමණයමරඳත  100  

රලෂමැබියමයුරුමරේම 400  

රලෂමරගියයමයුරුමරේම  300 

අඩමානමණයමරලන්මකිරිම්ම  20 

ප්රාග්ධනධනමරේම   

- අරුණ  2,000 

- ලරුණම  1,800 

- කමල්ම  800 

ජාංගමමගිණුම්මරේ   

- අරුණ  200 

- ලරුණම  100 

ණයමරේයම-මකමල්ම  500 

බැාංකුමරේය 759  

රබතල්මණය 20  

ණයමරේයම-මලරුණම  200 

 16,120 16,120 
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අමරමරතරරුරු 

 

I. රතගයම2021/03/31මදිනටමරු 900,000මක්මරේ  

II. සියලුමමව්ථාලරමලත්කම්ම10%මක්මපිරිලැයමමමක්යමකෂමයුරුමරේ  

III. උඳචිමියදුලියමරු 20,000කි මඉදිරියටමරගවමරක්ණමියයදමමරු 10,000කි  

IV. කඳාමශැරියමයුරුමරබතල්මණයමරු 10,000 මඅඩමානමණයමරලන්මකිරීම්ම10%  

V. කමල්මියසින්මප්රාග්ධනධනයමරවමරගනමආමමුදමනිලැරදිලමවටශන්මකරමඇ  

VI. කමල්රග්ධනමඇරුත්මවීමමමමශවුල්මලයාඳාරරේමකිර්ිකනාමයමරු 1,000,000මක්මරවමඅගයමකරම

ඇ මඑයමශවුල්මකරුලන්රග්ධනමප්රාග්ධනධනමගිණුම්මරුියන්මගැපියමයුරුරේ  

VII. ශවුල්ම කරුලන්රග්ධනම මුදල්ම ගැනිලිම ම අරුණ-ම රු ම 50,000,ම ලරුණම -ම රු ම 40,000ම ,ම කමල්ම රු ම

30,000කි මරම්මවම්බන්ධලමකිසිලක්මරඳතත්මලමලාර්මාමකරමනැ  

VIII. කමල්රග්ධනම ණයම මුදම ඔහුම ශවුල්ම ලයාඳාරයටම ඇරුත්ම වම දිනරේම දීම ප්රාග්ධනධනම ගිණුමටම මාරුම

කිරීමටමතීරණයමකරනමදී  

 

 

අලයමලන්රන්,ම 

 

1) 2021/03/31මදිරනන්මඅලවන්මලර්යමවදශාමමආදායම්මප්රකායමවශමාභමඅාභමියවර්ජනම

ප්රකානයම 

2) ශවුල්මකරුලන්රග්ධනමප්රාග්ධනධනමවශමජාංගමමගිණුම් 

3) 2021/03/31මදිනටමල්යමත්ලමප්රකාය 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

  

03) රාංගම,මජීලමවශමසුජීලම5:3:2මාභමඅාභමරබදාමගනිමින්මගියමශවුල්මලයාඳාරරයන්මරාංගම2020/12/31මදිනම

ියශ්රාමමගන්නාමදි මඔවුන්රග්ධනමශවුල්මගිියසුරම්මඇරුත්මරකතන්රේසිමඳශමඳරිදිමියය ම 

 රාංගටමමාසිකලමරු ම1,000මරේනයක්මරගියයමයුරුරේ  

 සුජීලටමශුේධමාභරයන්ම10%මකමරකතමිව්මමුදක්මරගියයමයුරුරේ  

 

2020/12/31මදිනටමරේමපිරික්සුමම 

 ශර බැරම 

රමෝටර්මරථම 180,000  

කාර්යාමඋඳකරණම 195,000  

ගෘශමභාණ්ඩ 82,000  

රතගයම2020/01/01මදිනට 19,700  

ගැනුම්ම 134,400  

ියකුණුම්ම  448,000 

රගනමඒරම්මකුලී 6,900  

රලෂදමැබියමයුරුමරේම 43,500  

රලෂදමරගියයමයුරුමරේම  28,750 

ියදුලිය 8,700  

කුලී 14,000  

රේන 36,900  

ලිපිමද්රලය 11,300  

රබතල්ණය 2,000  

දුන්මලට්ටම්ම 3,600  

දමලට්ටම්ම  4,900 

ප්රචාාරණමියයදම්ම 9,250  

බැාංකුමරේයම 38,650  

මුදල්මරේයම 25,700  

ගැනිලිම 21,000  

ප්රාග්ධනධනමගිණුම්ම   

- රාංගම  100,000 

- ජීල  80,000 

- සුජීල  60,000 

ජාංගමමගිණුම්ම   

- රාංගම  18,800 

- ජීල  9,000 

- සුජීල  8,050 

ක්යමරලන්මකිරීම්ම

2020/01/01/දිනටම 

  

- රමෝටර්මරථම  36,000 

- කාර්යාමඋඳකරණම  19,000 

- ගෘශමභාණ්ඩ  12,300 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

අඩමානමණයමරලන්මකිරීම්ම

2020/01/01මදිනට 

 1,500 

රඳතියමැබීම්ම  6,300 

 832,600 832,600 

 

 

අමරමරතරරුරුම 

 

I. රාංගමියශ්රාමමයනමඅලව්ථාරේම දීමඔහුටමමුදලින්මරු 10,000මක්මරගවීමටත්මඔහුමභාියාමකරමින්මසිටිම

පිරිලැයමමරු ම20ම000මක්මශාමඑදිනටමවමුච්චිමක්යමරු 8,000මක්මවමරමෝටර්මරථයමරු 18,000මකටම

ඔහුටමඳලරනමදි මරාංගටමරගියයමයුරුමඉිකරිමමුදමණයමගිණුමකටමමාරුමකිරීමටමතීරණයමකරනමදි ම

ජීලමවශමසජීලම3:2මඅනුඳායටමාභමඅාභමරබදාගනිමින්මශවුල්මලයාඳාරයමදිගටමමකරරගනමයාමටම

තීරණයමකරනමදී ම 

II. රතගයම2020/12/31මදිනටමරු ම20,000කි  

III. ශවුල්මකරුලන්රග්ධනමගැනිලි  රාංගම  ජීල  සුජීලම 

මුදල්ම  8,000  7,000  6,000 

භාණ්ඩමම 10,000  8,000  6,000 

භාණ්ඩමගැනිලිමරඳතත්මලමලාර්තාමකරමනැ මම 

IV. රබතල්මණයමරු 2,500මක්මකඳාමශැරියමයුරුරේ මඉිකරිමණයමගැිකයන්රගන්මරු 2,500මකි  

V. අඩමානමණයමරලන්මකෂයුරුරේ ම 

VI. ව්ථාලරමලත්කම්මසියල්මපිරිලැයටම10%මක්මක්යමකෂමයුරුමරේ  

VII. උඳචිමියදුලියමරු ම2,800කි මමාසිකමරගතඩනැගිලිමකුලීමරු මම1,000මක්මරේ ම 

VIII. ියශ්රාමම ගැනීමම රලනුරලන්ම කීර්තනාමයම රු ම 40,000ම කටම අගයම කරම ඇ ම එයම ශවුල්කරුලන්රග්ධනම

ප්රාග්ධනධනමගිණුම්මරුියන්මගැපියමයුරුරේ ම 

 

 

අලයමලන්රන්ම 

 

1. 2020/12/31මදිරනන්මඅලවන්මලෂයමවශාමආදායම්මප්රකායමශාමාභමඅාභමියවර්ජනමප්රකායම 

2. ශවුල්කරුලන්රග්ධනමජාංගමමශාමප්රාග්ධනධනමගිණුම් 

3. 2020/12/31මදිනටමල්යමත්ලමප්රකායම 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

04) අරෝකමවශමබිමල්ම3:2මඅනුඳායටමාභමඅාභමරබදාමගනිමින්මගියමශවුල්මලයාඳාරයටම2017/04/1මදිනම

නාමල්මඇරුත්මකරගන්නාමදී ම2017/04/01මදිනටමල්යමත්ලමප්රකායමඳශමඳරිදිමරේ ම 

 

 ශරම(රු'000) බැර(රු'000) 

ජාංගමමරනතලනමලත්කම්ම   

රේඳෂමපිරියමඋඳකරණම 6,000  

- ක්යමරලන්මකිරීම් (600) 5,400 

ජාංගමමලත්කම්ම   

රතගයම 400  

රලෂදමැබියමයුරුරේ 1,200  

මුදල්ම 600 2,200 

මුලුමලත්කම්ම  7,600 

හිමිකම්මවශමලගකීම්ම   

ප්රාග්ධනධනමගිණුම්ම   

- අරෝකම 3,000  

- බිමල්ම 2,000 ම5,000 

ජාංගමමගිණුම්ම   

- අරෝකම 120  

- බිමල් 80 200 

ජාංගමමරනතලනමලගකීම්ම   

අරෝකම-මණයමරේයම  1,000 

ජාංගමමලගකීම්ම   

රලෂදමරගියයමයුරුමරේම 1,050  

උඳචිමකුලීම 300  

උඳචිමරඳත ම-මඅරෝක 50 1,400 

මුලුමහිමිකම්මවශමලගකීම්  7ම600 

 

අමරමරතරරුරු 

 

I. නාමල්මරු ම1,000,000මප්රාග්ධනධනයමරවමගෙරගනමඑනමදි ම 

II. නාමල්රග්ධනමඇරුත්මවීමත්මවමගමඳශමකරුණුමලටමශවුල්මකරුලන්මඑකඟමවීමඇ  

 වෑමමශවුල්කරුරලකුටමමමරු ම5,000මකමමාසිකමරේනයක්මරගවීම  

 නලමාභමඅාභමරබදාමගැනීරම්මඅනුඳායමඅරෝකම,මබිමල්මවශමනාමල්මඅරම2:2:1මරේ 

 ශවුල්මකරුලන්මියසින්මලයාඳාරයටමවැඳ ණමණයමවදශාමරඳත  අනුඳායම10%මකි  

III. කීර්ිකමනාමයමරු 600,000මකටමඇව්රම්න්රුමකරමඇිකමඅරමඑයමප්රාග්ධනධනමගිණුමමරුියන්ම

ගැපියමයුරුය 

IV. ඳශමගනුරදනුම2018/03/31මදිරනන්මඅලවන්මලවරටමඅදාමරේ  

 

 (රු 000) 

අත්පිටමියකුණුම්ම 3,000 

ණයටමියකුණුම් 4,000 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

ණයටමගැනුම්ම 2,500 

ණයමහිමියන්ටමරගවීම 2,200 

රේඳෂමපිරියමවශමඋඳකරණමගැනුම්ම 800 

කුලීමරගවීම්ම 700 

රඳත  රගවීම්ම-මඅරෝක 120ම 

රමරශයුම්මියයදම් 1,300 

මුදල්මගැනිලිමම-මඅරෝක 80 

- බිමල්ම 60 

රේනමරගවීම්ම-මඅරෝකම 50 

- බිමල්ම 50 

- නාමල්ම 50 

රේඳෂමපිරියමඋඳකරණමක්යම 620 

 

 

V. 2018/03/31මදිනටමරතගයම500,000මකි මරලෂමැබියමයුරුමරේම2018/03/31මදිනටමරු   

600,000මකි මඋඳචිමකුලීම2018/03/31මදිනටමරු 200,000මකි  

 

 

අලයමලන්රන්ම 

 

1) 2018/03/31මදිරනන්මඅලවන්මලෂයමවදශාමආදායම්මප්රකායමශාමාභමඅාභමියවර්ජනම

ප්රකායම 

2) ශවුල්කරුලන්රග්ධනමජාංගමමශාමප්රාග්ධනධනමගිණුම් 

3) 2018/03/31මදිනටමල්යමත්ලමප්රකාය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

 

05) දයාල්මශාමපියල්මියසින්මඳලත්ලාමරගනමයනමනි්ඳාදනමශවුල්මලයාඳාරරේම2022 03 31න්මඅලවන්මලර්යම

වශාමඳශමරේමිව්රුලමබාමදීමඇ  

 

ියව්රය ශරම(රු'000) බැරම(රු'000) 

ප්රාග්ධනධනමරේම-මදයාල්  2,000 

මමමමමමමමපියල්  800 

ජාංගමමරේම-මමමදයාල්  650 

පියල් 150  

2021 04 01මදිනටම-මඅමුද්රලයමරතගය 200  

නිමිමරතග 150  

රනතනිමිමරතග 150  

අමුද්රලයමගැණුම් 2,500  

රගනමඒරම්මකුලීම-මඅමුද්රලය 75  

ඍජුමශ්රමය 250  

ියදුලිය 600  

රලනත්මඳරිඳානමියයදම් 220  

කර්මාන්ාාමරගතඩනැගිලි 1,800  

යන්ර්රෝඳකරණ 1,500  

රබදාශැරීරම්මරථය 1,500  

2021 04 01මදිනටමවමුච්චිමක්යමරල කි  

මමමමමමමමමමමමමමමමමකර්මාන්ාාමරගතඩනැගිලි 

  

360 

 යන්ර්රෝඳකරණ  300 

 රබදාශැරීරම්මරථ  200 

ියකිණුම්  4,300 

ගැනිලි-දයාල් 180  

පියල් 175  

රවේලකමරේනම 350  

රාහුල්මරගනාමමුද  1,000 

ලරිඳනම්මශාමරක්ණ 40  

ණයමගිණුමම-මපියල්  500 

මුදල් 100  

ණයගැික 500  

ණයහිමි  300 

 10,410 10,410 

 

2021 04 01මදිනමලයාඳාරරේමප්රධානමනි්ඳාදනමියධායකමරවමකටයුරුමකෂමරාහුල්මශවුල්මලයාඳාරයටමබලාම

ගන්නාමදමඅරමඑැන්මසිටමශවුල්මගිියසුමක්මඇිකමකරමගන්නාමදී මඑමමගිියසුමමරමරවේය  

 දයාල්,මපියල්මශාමරාහුල්මඅරමපිියරලියන්ම3:2:1මඅනුඳායටමාභාාභමරබදාමගැනීම  

 ගෂඳනමදමප්රාග්ධනධනමරේමමමලාර්ෂිකලම10%කමරඳතියයක්මරලන්මකිරීම  

 දයාල්ම ශාම පියල්ටම මාසිකලමරු 40,000කම ශවුල්ම ලැටුේම බාම දීමටද,ම රාහුල්ම ලදුරටත්මනි්ඳාදනම

ියධායකමරවමමාසිකමරු 50,000කමලැටුඳක්මබාමදීමටදමතීරණයමියය  
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

රාහුල්ම බලාම ගැනීරම්දීම ඔහුම ප්රාග්ධනධනයම රවම රු 1,000,000ක්ම රයදම වම අර,ම එදිනටම කීර්ිකනාමයම

රු 1,200,000ක්මරවමක්රවේරුමකරමඑයමප්රාග්ධනධනමගිණුමමමන්න්මගැෂමටමටමතීරණයමියය  

 

 

අිකරර්කමරතරරුරු 

 

I. 2022 03 31මදිනටමඅලවානමරතගමපිරිලැයමරමරවේය  

 අමුද්රලයම 100,000 

 නිමිමද්රලය 25,000 

 රනතනිමිම 80,000 

අලවානමනිමිමරතගමඒකකයකමපිරිලැයමරු 100ක්මවමඅරමමින්මරතගමඒකකම50ක්මරු 80මබැගින්ම

ියකිණීමටමසිදුලනමබලටමක්රවේරුමකරමඇ  

II. ශවුල්කරුලන්මියසින්මඳශමඳරිදිමනිමිමභාණ්ඩමරතගමරලෂමප්රදර්නාගාරරයන්මසියමරඳ ේගලිකම

ප්රරයෝජනයටමරගනමඇ  

 දයාල්  25,000 

 පියල්  10,000 

 රාහුල්  15,000 

III. ලර්යම රුෂම රාහුල්ටම මාවම 03කම ලැටුඳම මුදලින්ම රගලාම ඇිකම අර,ම එයම ලැටුේම ශාම රේනම රුෂම

ඇරුෂත්මරේ  

IV. ියදුලියමශාමලරිඳනම්මරක්ණමලලින්ම60%මබැගින්මනි්ඳාදනමකටයුරුමලටමරලන්මකෂමයුරුය  

V. රේඳෂමපිරියමඋඳකරණමඳශමඳරිදිමවරමමාර්ගමක්රමයටමක්යමකෂමයුරුය  

 කර්මාන්ාාමරගතඩනැගිල්  10% 

 යන්ර්රෝඳකරණ   20% 

 රබදාශැරීම්මරථ    5% 

VI. රේමපිරික්සුරම්මදක්ලාමඇිකමපියල්මවැඳ ණමණයමමුදම2021 10 01මදිනමබාමරදනමදී මරම්මවශාම

රඳතලීමගැෂපියමයුරුය  

 

 

අලයමලන්රන්, 

 

1. 2022 03 31න්ම අලවන්ම ලර්යම වශාම ශවුල්ම ලයාඳාරරේම නි්ඳාදනම ආදායම්ම ප්රකායම

(ියවර්ජනයන්දමවහිල) 

2. 2022 03 31මදිනටමප්රාග්ධනධනමගිණුමමශාමජාංගමමගිණුම 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

06) රන්,මරුමශාමවමියසින්මඳලත්ලාමරගනමයනමශවුල්මලයාඳාරරේම2022 03 31න්මඅලවන්මලර්යටමඅදාෂම

ජාංගමමගිණුමමරමරවේය  

ජාංගමමගිණුම 

 රන් රු ව  රන් රු ව 

රගවමරේන 80 60 - රේය 50 120 70 

 10   ප්රාග්ධනධනමරඳතලී 150 100 100 

රගවමරඳතලී    ශවුල්මරේන 120 120 - 

    රකතමිව්මආදායම්   30 

    රගතඩනැගිලිමකුලී - 60 - 

    ණයමරඳතලී 30 - - 

රේයමඳ/රග 710 640 350 ාභමරකතටව් 450 300 150 

 800 700 350  800 700 350 

 

2022 03 31න්මඅලවන්මලර්යටමඅදාෂලමාභයමියවර්ජනයමකරමඇත්මශුේධමාභයමගණනයමකිරීරම්දීම

ඳශමලැරදිමශාමමඟශැරීම්මසිදුමවීමඇ  

 

I. රන්මශාමරුමියසින්මසිදුමකෂමභාණ්ඩමගැනිලිමපිියරලියන්ම100,000ක්මශාම120,000ක්මගිණුම්ගමවීම

රනතමැ  

II. රමමමආයනයමරවේලකමඅර්ථවාධකමඅරමුදටමරවේලකයාරගන්ම 8%ක්දමරවේලයයාරගන්ම12%ක්දම

රලන්මකරනුමබනම අර,ම රවේලාමනියුක්ිකකයන්රග්ධනමභාරම අරමුදටම 3%ක්මගඳනුමබි ම ශුේධම

ාභයමගණනයමකිරීරම්දීමරවේලකින්ටමමුදලින්මරගවමරු 460,000ක්මඳමණක්මගෂඳාමඇිකමඅර,ම

එකීමමුදමගණනයමකිරීරම්දීමරවේලකමඅර්ථවාධකමරවේලකමගැමටමමඳමණක්මඅඩුමකරමඇ  

III. රු 35,000කමගැණුම්මඉන්රලතිසියක්මරඳතත්ලලින්මමඟශැරීමඇ  

IV. ශවුල්මලයාඳාරරේමලරිඳනම්මගාව්රුමලලින්මරු 40,000ක්මරන්මියසින්මරඳ ේගලිකලමරගලාමඇිකමඅරම

ඒමවම්බන්ධලමකිසිදුමවටශනක්මරඳතත්මලමබාමනැ  

V. ශවුල්මලයාඳාරයමඳලත්ලාමරගනමයනුමැබුරේමරුමටමඅිිකමරගතඩනැගිල්කමමාසිකලමරු 10,000කම

කුලියකටය ම නමුත්ම 2021 10 01ම දිනම ලයාඳාරම ඳරිශ්රයම රු 15,000කම මාසිකම කුලියකටම රලනත්ම

ව්ථානයකටමගෙරගනමයනමදී ම ඒම වශාම ලවරකමකුලියම එකලරම රගලාම මුලුම මුදමම රගලල්මකුලීම

ගිණුමටමමාරුමකරමඇ  

 

 2022 03 31මදිනමරුමශවුල්මලයාඳාරරයන්මියශ්රාමමගියමඅර,මඔහුටමරගියයමයුරුමමුළුමමුදටම10%කම

මාසිකමරඳතියයක්මහිමිමණයමගිණුමකටමමාරුමකිරීමටමඑකඟමියය මලදම‘රු’මියශ්රාමමයනමදිනමශවුල්ම

ලයාඳාරරේමකීර්ිකනාමයම600,000කටමක්රවේරුමකරමප්රාග්ධනධනමගිණුමමරුියන්මගැමටමටත්මඑැන්ම

සිටමරන්මශාමවමශවුල්මලයාඳාරයමඅ්ණ්ඩලමඳලත්ලාරගනමයාමටමඑකඟමියය  

රඳරමශවුල්මගිියසුරම්මඳැලිකමාභමරබදාමගැනීරම්මඅනුඳායම2:1මඅනුඳායටමරන්මශාමවමඅරම

රලනව්මකිරීමමශැරමරලනත්මකිසිදුමරලනවක්මසිදුමරනතකිරීමටමඑකඟමියය  

 

අලයමලන්රන්, 

 

2022 03 31න්මඅලවන්මලර්යමවශාම 

1. ශුේධමාභයමනිලැරදිමකිරීරම්මරල්්නය 

2. ියවර්ජනමගිණුම 

3. ජාංගමමගිණුම 

4. ප්රාග්ධනධනමගිණුම 


