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1. සීමිමතිවව්මපඳොදුමවමාගපේම2021.03.31මදිපනන්මඅලවන්මලර්යමවශාමදැනටමශඳුනාපගනමඇතිමාභයම

වශම පලනත්ම විව්තීර්ණම ආදායමම පිළිපලලින්ම රු.ම 3,750,000ම ක්ම වශම රු.ම 400,000ම ක්ම විය.ම පලනත්ම

විව්තීර්ණමආදායේමලපයන්මශඳුනාපගනමඇත්පත්මඉඩේමප්රයාගණනපයන්මදුදුමවමඅතික්ක්ය. .මපමමම

වමාගපේමපගොඩනැගිලිමප්රයාගණනපයන්මදුදුමවමමරු.ම500,000මකමඌනාලයමඉඩේමප්රයාගණනපී ම

දුදුමව අතික්ක්යටමහිව්මපකොටමඉතික්මඅගයමඳමණක්මපලනත්මවිව්තීර්ණමආදායමමපවමශඳුනාපගනම

ඇ. 

 

2021.03.31මදිපනන්මඅලවන්මලර්යමවශාමනිලැරදිමාභයමශාමමුළුමවිවත්ීර්ණමආදායමමලන්පන්,ම 

   ලර්පීමාභයම(රු’000)  මුළුමවිව්තීර්ණමආදායමම(රු’000) 

(1) 3,250     3,650 

(2) 3,250     4,150 

(3) 4,250     4,650 

(4) 4,250     3,750 

(5) 4,150     5,050 

 

2. සී/වමවි්ලමපඳොදුමවමාගපේමගිණුේමපඳොත්මලලින්ම2020.04.01මදිනටමඳශමපේමඋපුටාමගන්නාමදි. 

  ප්රකාිතමප්රාග්ධනධනය  රු.ම2,500,000ම 

  රලාගත්මඉඳැයුේ  රු.ම1,900,000ම 

 

2020.06.01ම දිනම පකොටව්ම 28,000මක්ම පකොටවක්මරු.ම 20/=ම ප්රති්ාාලටමවාංිතම ප්රාග්ධනධනිමකරනමදි.ම

එපවේමම 2020.10.01ම දිනම රු.ම 25/=ම කම ප්රති්ාාලක්ම යටපත්ම පකොටව්ම 20,000ම ක්ම හිමිකේම පකොටව්ම

නිකුතුලක්ම වේපර්ණම කරනම දම 2020.03.31ම දිපනන්ම අලවන්ම ලර්පීම ආදායේම බදුම ලටිනාකමම රු.ම

450,000මක්ම වම අර,ම කාච්පේදපීමාභයමරු.ම 1,250,000මක්ම විය.ම ඉඩේම ප්රයාගණනමවාංිතයමරු.ම

1,300,000මක්මවිය.ම2021.03.31මදිනටමඳශමදෑමවශන්මකරන්න. 

 

(1) ප්රකාිතමප්රාග්ධනධනයම-මවාමානයමපකොටව්ම.......................... 

(2) මුළුමවාංිතමලමලටිනාකමම-ම................................... 

 

 

 

ගිණුේකරණය 
අධයයනමපඳොදුමවශතිකමඳ්රමඋවව්මපඳෂමවිභාගය 

වශාමවියානුබද්ධමවාංිතය 

සීමාවහිමවමාගමකමමූයමප්රකානමපිළිපයමකර.  - 

බහුලරණමවශමපකටිමප්ර්න 
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3. සී/වමඳව්දුන්මරටමවමාගපේමාභමපශෝමඅාභමප්රකාපයන්මශාමමූයමත්ත්ලමප්රකාපයන්මඋපුටාමගත්ම

පොරතුරුමකීඳයක්මඳශමඳක්දිමපව්. 

 

 ාභමපශෝමඅාභමප්රකායමඋද්ධතම(රු'000) 

 

 පලනත්මආදායේ 

  දමාභාාං   ම56 

  යන්්රමවිිණීමපේමාභය  480 

  කුලීමආදායම   125 

    

 මූයමත්ත්ලමඋද්ධත (රු'000) 

 

      2021.03.31  2020.03.31 

පමෝටර්මරථ    4,880   3,500 

පමෝටර්මරථමක්යමපලන්මිණරීේ (750)   (500) 

යන්්රමඋඳකරණ   3,000   4,100 

යන්්රමක්යමපලන්මිණරීේම  (1,200)   (1,050) 

 

අතිපර්කමපොරතුරු, 

 ලර්පීමක්යමයන්්රමඋඳකරණමරු.245,000ක්මශාමපමෝටර්මරථමක්යමරු.ම200,000මක්මවිය. 

LKAS – 07 (මුදල්ම ප්රලාශම ප්රකාන)ම ප්රමිතියම අනුලම යන්්රම අඳශරණයමතුළින්මදම මුදල්ම ලටිනාකමම

ලන්පන්, 

 

(1) රු.ම1,285,000   (2)මරු.ම900,000   (3)මරු.ම1,200,000 

 

(3) රු.ම1,380,000   (5)මරු.ම1,485,000  

 

4මශාම5මටමපිළිතුරුමවැඳයීමටමඳශමපොරතුරුමභාවිාමකරන්න. 

සී/වමමිපල්මපඳොදුමවමාගපේමහිමිකේමපලනව්මවීපේමප්රකාමලලින්මබාගත්මපොරතුරුමඳශමදැක්පව්. 

ම      2022.03.31  2021.03.31 

පකොටව්මප්රාග්ධනධනය   මම 800,000  මමමම600,000 

පඳොදුමවාංිත    මම 100,000  මමමම300,000 

යන්ප්රෝඳකරණමප්රයාගණනමවාංිත මම 300,000  මමමම400,000 

රලාගත්මඉඳයුේ   මමම 800,000  මමමම600,000 

 

2021/22මලර්යමතුෂමවාංිතමප්රාග්ධනධනියක්මදුදුමකරමඇතිමඅර,මවමාගමමපකොටව්මහිමියන්ටමරුම150,000මකම

අතුරුමාභාාංයක්ම පගවුපීමනේම ශාම යන්්රම පදලනම ලරටම ප්රයාගණනයමකරම 100,000මකම ප්රයාගණනම

අාභයක්මජනිමවපීමනේ,ම 
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4. 2022.03.31මන්මඅලවන්මලර්පීමකාච්පේදපීමාභයමශාමමුළුමවිව්තීරණමආදායමමලන්පන්, 

 කාච්පේදපීමාභය  මමමමමමුළුමවිව්තීරණමආදායම 

(1) 500 400 
(2) 200 100 
(3) 350 100 
(4)ම 250 350 
(5) 350 250 

 
 

5. ලර්යමතුෂමදුදුමවමවාංිතමප්රාග්ධනධනිපීමලටිනාකමමලන්පන්, 

 

(1)ම200,000   (2)මම50,000   (3)මම100,000 

 මමමමම 

(4)ම150,000   (5)මම350,000 

 

ප්ර්නමඅාංකම6මශාම7මවශාමඳශමපොරතුරුමපයොදාමගන්න. 

 

සී/වම පද්ලාම පඳොදුම වමාගමම 2021.03.31ම ම දිනටම නිකුත්ම කෂම ප්රකාිතම වාමානයම පකොටව්ම ප්රාග්ධනධනයම රුමම

200,000මක්මවිය.ම මඑහිමඑක්මපකොටවකමලටිනාකමමරු.10මිණ.ම මපමමමවමාගමමදුයමප්රයාගණනමවාංිතමශාම

පඳොදුමවාංිතමභාවිාමකරමින්ම2022.06.30මදිනම5:1මඅනුඳායටමරු.20මවාමානයමපකොටව්මප්රමාණයක්මප්රවාදම

පවමනිකුත්මකරනමදි.ම මඑපවේමම 2022.07.01ම දිනටමඳැලතිමමුළුමවාමානයමපකොටව්මමම6:1මඅනුඳායටම

රු.18ම බැගින්ම හිමිකේම නිකුතුලක්ම දම දුදුකරනම දි.ම ම හිමිකේම නිකුතුලටම අදාෂම දුයළුම පකොටව්ම පකොටව්ම

කරුලන්මවිදුන්මමිදිමගන්නාමදි. 

 

 

6. ප්රවාදමනිකුතුපලන්මඳසුමවාමානයමපකොටව්මප්රමාණයමශාමප්රකාිතමපකොටව්මප්රාග්ධනධනපීමඅගයමලනුපී, 

 

වාමානයමපකොටව්මප්රමාණය    ප්රකාිතමපකොටව්මප්රාග්ධනධනය 

(1) 24,000       200,000 

(2) 28,000       352,000 

(3) 24,000       280,000 

(4) 20,000       280,000 

(5) 24,000       152,000 

 

 

7. 2022.07.01මදිනටමදුදුවමහිමිකේමනිකුතුලමනිවාමවමාගපේමහිමිකපමහිමදුදුවමලැඩිමවීමමලනුපී,ම 

 

(1) 80,000   (2)මම152,000   (3)මම272,000  

 

(4) 72,000   (5)මම272,000 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 

 

පමමමමපොරතුරුමප්ර්නමඅාංකම8මශාම9මටමපිළිතුරුමලිවීමටමපයොදාමගන්න. 

2022.03.31මන්මඅලවන්මලර්පීමසී/වමඅමන්දිමපඳොදුමවමාගමටමඅදාෂලමඳශමපොරතුරුම මඇ. 

       ශර  බැර 

බදුමපඳරමාභය        980,000 

2021.04.01මදිනටමබදුමපලන්ිණරීේ     50,000 

පගවුමබදු      210,000 

 

2022.03.31ම දිපනන්ම අලවන්ම ලර්යම තුෂම පගවුම බදුම තුෂම 2020/21ම ලර්පීම ගිණුේම ලර්යම වශාම පගවුම

55,000මකමබදුමමුදක්දමඇ.ම2022.03.31මදිපනන්මඅලවන්මකාර්තුලමවශාමබදුමලගකීමමරුම35,000මක්මපවම

ක්පවේරුමකරමඇ. 

 

8. 2022.03.31මදිපනන්මඅලවන්මලර්පීමකාච්පේදපීමාභයමලන්පන්, 

(1)ම770,000   (2)මම785,000   (3)මම780,000  

(4)ම775,000   (5)මම735,000 

 

9. 2022.03.31මදිනටමමූයමත්ත්ලමප්රකාපීමපඳන්වියමයුතුමබදුමලගකීමමලන්පන්, 

ම 

(1) 50,000   (2)මම85,000   (3)මම35,000   

  

(4)ම15,000   (5)මම90,000 

 

 

අාංකම10මශාම11ටමපිළිතුරුමවැඳයීමටමඳශමපොරතුරුමපයොදාමගන්න. 

           (රු'000) 

 කාච්පේදපීමාභය       1,400 

 ආදායේමබදුමපගවීම          300 

 ාභාාංමපගවීම          100 

 රලාගත්මඉඳයුේම(2021/4/1මදිනට)     1,800 

 පමෝටර්මරථමප්රයාගණනමවාංිතයම(2021/4/1මදිනට)      300 

 ප්රකාිතමවාමානයමපකොටව්මප්රාග්ධනධනය     2,000 

 

 

2022/03/31ම දිපනන්ම අලවන්ම ලර්පීම පමෝටර්ම රථම ප්රයාගණනපයන්මරු.200,000කම අාභයක්ම ලාර්ාම

කරමඇතිමඅර,මයන්්රමප්රථමමලාලටමප්රයාගණනපයන්මරු.100,000කමාභයක්මලාර්ාමපව්. 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 

 

10. 2022.03.31ම දිපනන්ම අලවන්ම ලර්යම වශාම ාභාාභම වශම පලනත්ම විව්තීරණම ආදායේම ප්රකාපීම

දැක්පලනමපලනත්මවිව්තීරණමආදායමමශාමමුළුමවිව්තීරණමආදායමමපකොඳමණද?ම(රු'000) 

 

  පලනත්මවිව්තීරණමආදායම   මුළුමවිව්තීරණමආදායම 

  (1)ම 100      1,500 

  (2)ම (100)      1,300 

  (3)ම (100)      1,000 

  (4) 100      1,200 

  (5)ම 100      1,000 

 

 

11. 2022/03/31මදිනටමවමාගපේමමුළුමහිමිකමමලන්පන්ම(රු'000), 

 

(1) 5,600   (2)ම5,500  (3)ම5,200 

 

(4) 5,400   (5)ම5,300 

 

 

12. සීමිම රන්මපඳොකුණමපඳොදුම වමාගපේම 2022.03.31ම දිපනන්මඅලවන්මලවරමවශාම ගණනයමකරනමදම

කාඳක්ච්පේදපයහිමමුළුමවිව්තීරණමආදායමමරු.ම5,050,000මිණ.ම 

 

වමාගමමඉඩේමප්රථමමලරටමප්රයාගණනයමකරමඇතිමඅරමප්රයාගණනමඅතික්ක්යමරු.ම500,000මක්මවිය.ම

ලදමපමෝටර්මරථමපදලනමලරටමප්රයාගණනයමකරමඇතිමඅරමඑහි මශඳුනාගත්මපමෝටර්මරථමප්රයාගණනම

ඌනාලමරු.ම350,000මිණ.මඒමවේබන්ධලමඅදාෂමගැපීමමආදායේමප්රකානපීමවියදේමතුෂමශඳුනාපගනම

ඇ.මපමෝටර්මරථමඳෂමුමප්රයාගණනපයන්මශඳුනාගත්මඅතික්ක්යමරු.ම200,000මිණ. 

 

කාඳක්ච්පේදපයහිම ාභයම ශාම විව්තීරණම ආදායම පවම ශඳුනාගත්ම නිලැරදිම අගයන්ම වියම යුත්පත්ම

පිළිපලලින්, 

 

 කාච්පේදපීමාභය   විව්තීරණමආදායම 

 

(1) 4,550,000     500,000 

(2) 4,750,000     300,000 

(3) 4,550,000     300,000 

(4) 4,200,000     150,000 

(5) 4,000,000     350,000 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 

 

13. 2022/03/31මදිපනන්මඅලවන්මලර්යමවශාමආයනයක්මඳශමපොරතුරුමබාම මඇ. 

 

ලර්පීමාභය     400,000 

ලර්පීමබදුමවියදම     40,000 

මුළුමආදායමමතුෂමඇතුෂත්මපලනත්මආදායේ 

 පමෝටර්මරථමවිිණීමපේමාභය   200,000 

 ැබූමාභාාං     20,000 

මුළුමවියදමමතුෂමඇතිමක්යමවියදම   50,000 

ලර්යමඅලවානපීමපොගපීමශුද්ධමලැඩිවීම  25,000 

ණයහිමියන්පග්ධනමශුද්ධමඅඩුවීම   15,000 

ණයගැතිමශුද්ධමඅඩුවීම    12,000 

 

ලවරමඅලවානපීමපමපශයුේමකටයුතුලලින්මජනනයමවමමුදල්මප්රලාශයමලන්පන්, 

 

(1) 160,000   (2)ම438,000    (3)ම162,000 

 

(4) 190,000   (5)ම218,000 

 


