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01) සීමිමසිතිල්මපපන ොදුමවමාගපේම 2021203.31මතඅ මවාරාාංගමපෂමශ තසුමමපන ශම මඇ.   

           

විව්රය  
    

ශරම(රු 'ම000 )  බැරම(රු'000) 

පේපන ෂමශ යමශාමඋපන කරණ 820000  

විකිණුේමශ ලැය 480700  

පලෂඳමැබියමයුතුමදෑ 140000  

පබදාශැරීේමශ ලැය 60300  

පන  පන ාඅමවියදේ 40800  

පලඅත්මවියදේ 20420  

මූයමවියදේ 500  

පගවමබදුම-ම20/19 700  

පගවමබදුම-ම21/20 2,500  

පොගය 3,800  

කල්බදුමපගවීම 2,880  

මුදල්මශාමමුදල්මවමාඅමදෑ 6,400  

2020.04.01මතඅ මපේපන ෂමශ යමමමවමුච්චිමතය  17,600 
විකුණුේ  98,000 
පලෂඳමපගවියමයුතුමදෑ  4,180 

2020.04.01මතඅ මලගකීේමවශතිකමප්රතිපන ාදඅ  620 

ප්රකාිතමවාමාඅයමපකො ව්මප්රාග්ධනධ්අය  30,000 

2020.04.01මතඅ මරඳලාගත්මඉපන යුේ  12,800 

2020204201ම ප්රයාගණඅමවාංචි  1,000 

2020204.01මතඅ මආදායේමබදුමප්රතිපන ාදඅ  800 

බැාංකුමණය  10,000 
 175,000 175,000 

 

අතිපේකමපොරතුරු 

 

2021.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමමූයමප්රකාඅමශියපයමකිරීම මපපන රමපන ශමදෑමවඳශාම

ගැපීේමකෂමයුතුමපේ. 

 

ගිණුේකරණය 
අධ්යයඅමපපන ොදුමවශතිකමපන ්රමඋවව්මපපන ෂමවිභාගය 

වඳශාමවියානුබේධ්මවාංචිය 

සීමාවහිමවමාගමකමමූයමප්රකාඅමශියපයමකරි -ම

ලුශගමප්ර්අ 12 
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i. ඉති ම පොගයමතුෂමඇතුෂත්ම 800,000තම ලටිඅාම පොගම අධ්යතකලරුමමූයම ප්රකාම අනුමම

කිරීම මප්රථමමමරු.750,000ක මඅපවිමකරමඇ.ම 

ii. පන ශමවියදේමමුදලින්මපගලඅමදමප්රමාණයන්මපබදාශැරීපේමවියදේමතුෂමඅන්ේගමකරමඇ. 

 

වියදම මුදලින්මපගව කාච්පේදය මඅදාෂ 

 

අධ්යතකමමගාව්තු 7000000 8000000 

විකුණුේමපකොමිව් 5000000 3000000 

බැාංකුමණයමපපන ොලී 6000000 7000000 

 

iii. වමාගම මඑපරහිලමගනුපදනුකරුපලකුමපන ලරාමතිබූමඅඩුලකමතීන්දුලම2021.05.20මතඅමප්රකාය ම

පන ත්ම කරඅම  .ම ඒම අනුලම එතඅම ගනුපදනුකරු ම රු.900,000කම ලන්තයතම පගලඅම  .ම පමමම

අඩුලම 2020.12.01ම තඅම පන ලරාම තිබූම අරම ගිණුේම ලේයම තුෂම කිසිදුම ප්රතිපන ාදඅයතම සිදුම කරම

පඅොතිබිණි.ම 2021.06.01ම තඅම අධ්යතම ම්ඩලයම විසින්ම වමාගපේම මූයම ප්රකාඅම ිකකුත්ම

කිරීමමවඳශාමඅනුමැතියමබාම මඇ. 

 

iv. පේපන ෂමශ යමවශමඋපන කරණලමවාංයුතියමවශමඒලාපේමවමුච්චිමතයමපන ශමපන  තමපේ. 

රුම'000 

 2021203231මතඅ ම

ශ ලැය/අගය  

2020.04.01මතඅ මවමුච්චිම

තය 

ඉලේ 200000 - 

පගොලඅැගිලි 500000 140000 

කාේයාමඋපන කරණ 120000 30600 

  

 2020.10.01ම තඅමරු.3,000,000ක මකාේයාමඋපන කරණමඅත්පන ත්මකරමපගඅමඇතිමඅරමපමයම

ිකලැරතලමගිණුේගමකරමඇ.මඉලේමශැරමඅිකකුත්මසියලුමමපේපන ,මශ ලැයමමම 5%මබැගින්ම

තයමකරි.මප්රලේඅමලේයමවඳශාමපමපතමතයමපලන්මකරමපඅොමැ. 

 

v. ප්රයාගණඅම වාංචිපයන්ම දැතපලන්පන්ම ඉලමම මින්ම පපන රම ප්රයාගණඅයම තුියන්ම ඇතිම වම

අති තයි ම .2021203231ම තඅම ඉලමම රු .1800000000 ක ම ශාම පගොලඅැගිලිම ප්රථමමලර ම

රු .3500000000 ක මප්රයාගණඅයමකරමඇ. 

 

vi. 2020.04.01මතඅමවමාගමමකල්බදුමගිවිසුමක මඑෂඹුනුමඅරමලවරම04තමවඳශාමපමෝ ේමරථමයකම

භාවිමඅිතියමබාමගන්අාම .මපමෝ ේමරථමමභාවිමඅිතිපේමශ ලැයම12,000,000තමලඅමඅරම

ගිවිසුමමඅනුලම2,880,000කමමූලිකමැන්පන තුලතමපගවියමයුතුමපේ.මපගලඅමදමමූලිකමැන්පන තුලම

කල්බදුම පගවීමම තුෂම ඇතුත්ය.ම පලඅත්ම ව ශන්ම බාම පඅොමැ.ම රු.2,880,000කම කල්බදුම

ලා කයතමමවෑමමලවරතමඅලවාඅපේමමපගවියමයුතුමපේ.මපේමලවපේමලා කයමපමපතමපගලාම

පඅොමැ.මප්රලේඅමලේපේමශාමඉත මලේපේමකල්බදුමපපන ොලියමපන ශමපන  තමපේ. 

 

 

 

 

ලවර පපන ොලිය 

20/21  9120000 

21/22  7150000 
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vii. 2021.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමමුළුමආදායේමබදුමලගකීමමරු.2,700,000තමපව ම

ඇව්පේන්තුමකරමඇ. 

 

viii. ලවරමඅලවාඅමපලෂඳමැබියමයුතුමදෑමමම5%කමශාිකකරඅමඅාභමවඳශාමඉලශැරීමතමසිදුමකෂම

යුතුමපේ.මලවරමඅලවාඅමලගකීේමවශතිකමප්රතිපන ාදඅයම700,000තමපවමඇව්පේන්තුමකරමඇ. 

 

ix. පවෂලකම EPFම දායකයම10%තමලඅමඅරමපවෂලය EPFම 15%තමශාම ම ETF 3%මකි.ම පවෂලකයන් ම

පගවමපේඅමරු.1,800,000තමපන  පන ාඅමවියදේමතුෂමඇතුෂත්මකරමඇ.මපලඅත්මව ශන්මබාම

පඅොමැ. 

 

x. රඳලාගත්මඉපන යුේලලින්ම500,000තමපයොදලාමපපන ොදුමවාංචියතමඇතිමකිරීම මපයෝජඅාමකෂමඅරම

ලවරමතුෂමපගලඅමදමඅතුරුමාභාාංමරු.1,300,000තමපලඅත්මවියදේමතුෂමඇතුෂත්මකරමඇ.ම

2021.06.01ම තඅම අධ්යතලරුමවිසින්මරු.2,000,000කම අලවාඅමාභාාංයතමපයෝජඅාමකරඅම

 . 

 

අලයමලන්පන්, 

 

LKAS 1 (මූයමප්රකාඅ ඉත පන ත් කිරීම) ප්රමිතිය  අනුල ප්රසිේධ් කිරීම වඳශා සීමි සිතිල්මපපන ොදු 

වමාගපේ පන ශ මූයමප්රකාඅ (ව ශන්ද ඇතුෂත්ල) 

 

1) 2021.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමාභමපශෝමඅාභමවශමපලඅත්මවිව්තීරණමආදායේම

ප්රකාය 

2) 2021.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමහිමිකේමපලඅව්වීපේමප්රකාය 

3) 2021.03.31මතඅ මමූයමත්ත්ලමප්රකාය 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

02) සී/වමවඳගිරමවමාගපේම2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මගිණුේමලේපේමපෂමශ තසුමමපන ශම මඇ. 
රු'000 

අතිපේකමපොරතුරු 

 

i. පේපන ෂමශ යමශාමඋපන කරණලමවාංයුතියමශාමවමුච්චිමතය 

 2021.03.31මතඅ මම

ශ ලැය/ප්රයාගණඅම

(රු.000’) 

2021.04.01මතඅ ම

වමුච්චිමතයම(රු.000’) 

ඉලේ 30,000 - 

පගොලඅැගිලි 45,000 16,000 

කාේයාමඋපන කරණ 15,000 4,000 

පමෝ ේමරථම 1,500 - 

 91,500 20,000 

 

ii. ප්රලේඅමලේයමවඳශාමතයමපමපතමපලන්මකරමපඅොමැ.මකල්බදුමපන දඅමමමමබාමගත්ම

පමෝ ේම රථමයම පන මණතම පබදාශැරීේම ක යුතුම වඳශාම භාවිාම පකපේ.ම පේපන ෂම ශ යම වරම

මාේගමක්රමය මශ ලැයමමමලාේෂිකලම20%මබැගින්මතයමකරනුමබි. 

විකුණුේ  98,000 

විකුණුේමශ ලැය 55,000  

පොගය 5,200  

පලෂඳමැබියමයුතුමදෑ 18,000  

පලෂඳමපගවියමයුතුමදෑ  20,000 

මුදල්මශාමමුදල්මවමාඅමදෑ 800  

2021.04.01මතඅ මලගකීේමවශතිකමවඳශාමප්රතිපන ාදඅ  270 

ප්රකාිතමප්රාග්ධනධ්අයම-මවා.පකො.  30,000 

2021.04.01මතඅ මරඳලාගත්මඉපන යුේ  2,000 

පන  පන ාඅමවියදේ 1,000  

පබදාශැරීේමවියදේ 2,000  

පලඅත්මවියදේ 1,110  

ආදායේමබදුම-ම20/21 250  

- 21/22 370  

2021.04.01මතඅ මආදායේමබදුමපලන්මකිරීම  260 

ප්රයාගණඅමවාංචි  1,000 

පපන ොදුමවාංචි  400 

පේපන ෂමශ යමශාමඋපන කරණ 91,500  

2021.04.01මතඅ මපේපන ෂමශ යමඋපන කරණමවමුච්චිමතය  20,000 

ලගකීේමවශතිකමවියදේ 200  

2021.04.01මතඅ මශාිකකරණමඅාභමවඳශාමඉලශැරීේ  900 

විකුණුේමඅත්තිකාරේ  100 

10%මබැාංකුමණය  4,000 

කල්බදුමපපන ොලී 1,500  

 176,930 176,930 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

iii. කල්බදුම ගිවිසුමම ය පත්ම පමෝ ේම රථමයම 2021.04.01ම තඅම බාපගඅම ඇ.ම එතඅමම

රු.1,000,000කම මූලිකම ැන්පන තුලතද,ම රු.500,000කම මූලිකම වියදමතදම පගලාම ඇ.ම පමමම

පගවමමුදල්මපමෝ ේම රථමමගිණුපේමව ශන්මකරමඇ.මකල්බදුමකායමලවරම 04තමලඅමඅරම

ඵදායීමජීලමකායමලවරම05කි.මකල්බදුමකායමඅලවාඅපේමලත්කපේමඅිතියමවමාගම මහිමිම

පඅොපේ.මලාේෂිකමකල්බදුමපපන ොියයම10%තමලඅමඅරමකල්බදුමලා කයමරු.1,500,000කි.මපන ෂමුම

ලවපේමකල්බදුමලා කයමපගලාමඇතිමඅරමඑයමකල්බදුමපපන ොලීමගිණුම මශරමකරමඇ.මපමමම

ලත්කපේමඅලමමකල්බදුලමලේමාඅමඅගයමරු.4,500,000. 

 

iv. ප්රලේඅමලේපේමආදායේමබදුමවියදමමරු.800,000තමපවමඇව්පේන්තුමකරමඇ. 

 

v. 2021.03.31මතඅමඅධ්යතමම්ඩලයමපන ශමපයෝජඅාමකරමඇ. 

අ.)මවාමාඅයමපකො ව්මවඳශාමරු.500,000කමඅලවාඅමාභාාංයතමපයෝජඅාමකරමඇ. 

ආ.)මරු.100,000තමරඳලාගත්මඉපන ැයුේමලලින්මභාවිාමකරමපපන ොදුමවාංචිමලැඩිමකිරීම. 

 

vi. 2021.04.01ම තඅම ඉලේම රු.40,000,000ක ද,ම පගොලඅැගිලිම ප්රථමමලර ම රු.6,500,000ක ද,ම

ප්රයාගණඅයම කරම ඇ.ම ඉලේම ප්රථමමම ලර ම ප්රයාගණඅයම කිරීපමන්ම රු.800,000කම

ප්රයාගණඅමඅාභයතමශනාඅාපගඅමතිණිණි. 

 

vii. ලේයම තුෂම රු.40,000කමණයගැතිපයකුම ණින්ලත්ම වීම ඇතිම අරම ඉති ම පලෂඳම ැබියම යුතුම

පශෂයමමම5%තමශාිකකරණමඅාභමවඳශාමඉලශැරීේමකෂමයුතුමපේ. 

 

viii. 2021.01.01ම තඅම පවෂලකපයකුම රු.100,000කම ලන්තයතම ඉල්ාම අඩුලතම පන ලරාම ඇතිම අරම

වමාගපේමනීතිඥින්මවිසින්මපමමමලන්තමමුදමපගොවීම මසිදුලඅමබලමඅලධ්ාරණයමකරමඇ. 

 

ix. 2021.04.01ම තඅම ලයාපන ාරයම 800,000ම ප්රති්ාාලක ම භා්ඩලම විකිීමමම වඳශාම

ගනුපදනුකරුපලකුමවමඟමගිවිසුමතමඇතිමකරමපගඅමතිබූමඅරමඑතඅමරු.100,000කමවිකුණුේම

අත්තිකාරකමතමබාමපගඅමඇ.මලයාපන ාරයම2021.06.01ම තඅමප්රති්ාාල මඅදාෂමවේූරේණම

භා්ඩලමගනුපදනුකරු මබාම මඇතිමඅරමගනුපදනුකරු මබාම මඇතිමඅරමගනුපදනුකරුම

මුදල්මශයලාමඇ.මවමාගමමදමඅත්තිකාරමමපන මණතමව ශන්මකරමඇ. 

 

x. 2021.03.31මතඅමබැාංකුමණයමබාමපගඅමඇතිමඅරමගිවිසුපේමවඳශන්මවමපන  තමඊෂඟමගිණුේම

ලේපේමසි මවමාඅමලා කම04කින්මබැාංකුමණයමපගලාමඅලවන්මකෂමයුතුය. 

 

xi. ලයාපන ාරයම ලාේෂිකම විකුණුේමආදායමම මම 2%තම ලගකීේම වශතිකම පලන්කිරීේමකරඅම අරම

ලගකීේමවශතිකමවියදේමපගලාමතිණිප්ඩම2021.03.31මන්මඅලවන්මලේයමපලනුපලික. 

 

අලයමලන්පන්, 

 

LKAS 01 (මූයම ප්රකාඅම ඉත පන ත්මකිරීම)ම ප්රමිතිය ම අනුලම ප්රසිේධ්ම කිරීමම වඳශාම සීමිම වඳගි ම පපන ොදුම

වමාගපේමපන ශමමූයමප්රකාම(ව ශන්දමඇතුළුල) 

 

1. 2022.03.31ම තපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමාභමපශෝමඅාභමවශමපලඅත්මවිව්තීරණමආදායේම

ප්රකාය 

2. 2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමහිමිකේමපලඅව්වීපේමප්රකාය 

3. 2022.03.31මතඅ මමූයමත්ත්ලමප්රකාය 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

03) සීමිමතතලමපපන ොදුමවමාගමම2022.03.31මතඅ මපෂමශ තසුමමපන ශම මඇ.   

       

රුම'000 

විව්රය 

 

ශර බැර 

පේපන ෂමශ යමඋපන කරණමශ ලැය 51,000  

පේපන ෂමශ යමතයමපලන්මකිරීමම(2021.04.01)  18,000 

පලෂඳමැබියමයුතුමදෑ/පගවියමයුතුමදෑ 4,500 3,000 

විකුණුේමශ ලැය/විකුණුේ 34,000 65,000 

පන  පන ාඅමවියදේ 8,200  

පබදාශැරීේමවියදේ 5,100  

මූයමශ ලැය 3,250  

පලඅත්මවියදේ 1,500  

ප්රකාිතමවාමාඅයමපකො ව්මප්රාග්ධනධ්අයම(පකො ව්ම750,000)  15,000 

ප්රයගණඅමවාංචිය  2,400 

පපන ොදුමවාංචිය  1,600 

රඳලාගත්මඉපන යුේ  4,380 

පොගයම(2022.03.31) 6,200  

කල්බදුමණයහිමියන්ම(2021.04.01)  6,750 

15%මබැාංකුමණය  3,000 

ආපයෝජඅමආදායේ  200 

මුදල්මපන ාඅමපෂය 2,340  

ලගකීේමවශතිකමපන ්රමවඳශාමපලන්මකිරීමම(21/04/01)  350 

ආදායේමබදුමපලන්මකිරීම  360 

ආදායේමබදුමපගවීේ 1,050  

පලෂඳමැබියමයුතුමදෑමමමගණන්මකරඅමඅාභමඉල  600 

ත්ර්රමාසිකමභා්ඩලාගාරමබිල්පන ත් 600  

ව්ථමාලරමැන්පන තුම(2022/05/20මකල්ශරීම මිකයමි) 900  

18%මආපයෝජඅ 2,000  
 120,640 120,640 

 

අතිපේකමපොරතුරුම 

 

2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේපේමමූයමප්රකාඅමශියපයමකිරීම මපපන රමපන ශමදෑමගැපීේමකෂමයුතුම

පේ. 

 

(i) ලයාපන ාරයමික්පන ාදඅමක යුතුලමිකරලඅමඅරමඅලවාඅමපොගයමපන ශමපන  තමවකව්මවීමඇ. 

 

 

   

 

 

 

අමුද්රලයමපොගය 1,500,000 

ිකමිද්රලයමපොගය 4,100,000 

පඅොිකමිමපොගය 600,000 

 6,200,000 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

 

(ii) පේපන ෂමශ යමඋපන කරණමශාමපේපන ෂමශ යමඋපන කරණමතයමපලන්මකිරීම මඅදාෂමපොරතුරුමපන ශම

පන  තමපේ. 

 ශ ලැය වමුච්චිමතයමපලන්මකිරීම 

ඉලේ 9,000,000  

පගොලඅැගිලි 18,000,000 4,750,000 

යන්්රමඋපන කරණ 12,000,000 8,000,000 

භාවිමහිමිකේමලත්කේ 9,000,000 2,250,000 

පමෝ ේමරථම 7,000,000 3,000,000 

 45,000,000 45,000,000 

ම  

(iii) ලයාපන ාරයමඉලේමප්රථමමලර මප්රයාගණඅයමකෂමඅරමපමමමප්රයාගණඅපේ මඇතිමවමඅති තයම

රු.1,400,000තදම ප්රයාගණඅම වාංචියම තුෂම පපන න්නුේමකරි.ම පමමම ඉලමම 2022.03.31ම තඅම සිදුම

කෂම ප්රයාගණඅයක ම ලටිඅාකමමරු.8,000,000ම තම පවම ශනාඅාපගඅමඇ.පේපන ෂම ශ යම වශම

උපන කරණමපන ශමආකාරය මලාේෂිකලමතයමකෂමයුතුය. 

 පගොලඅැගිලිම 5ම% වරමමාේගමක්රමය   

 පමෝ ේමරථමම 10ම% හීඅලඅමපෂමක්රමය  

 යන්්රමඋපන කරණම 10ම% වරමමාේගමක්රමය  

 

(iv) යන්්රමික්පන ාදඅමක යුතුමවඳශාමභාවිාමකරඅමඅරමපමෝ ේරථමමලලින්ම60%තමපන  පන ාඅමක යුතුම

වඳශාමපේ. 

 

(v) භාවිමඅිතියමවහිමලත්කේම2020.04.01මතඅමබාමපගඅමඇ.මඵදායීමජීලමකායමලවරම04තමලඅම

අරමකල්බදුමකායමලවරම04කි.මකල්බදුමකායමඅලවාඅපේමපමමමලත්කපේමඅිතියමවමාගම මහිමිම

පේ.මපමමමලත්කමමකේමාන්මාාපේමභාවිය මගනුමබි. කල්බදුමලා කයතමරු.2,750,000තම

ලඅමඅරමකල්බදුමලා කමතුෂමඅලාංගුමපපන ොියයමපන ශමපන  තමපේ. 

2021.03.31 රු.800,000 

2022.03.31 රු.600,000 

2023.03.31 රු.400,000 

 

(vi) වමාගමම විකුණුේම වඳශාම 1%තම ලගකීේම වශතිකම පන ්රම වඳශාම ප්රතිපන ාදඅයතම සිදුම කරනුම බි.ම

2022.03.31ම න්ම අලවන්ම ලේපේ ම ලගකීේම වශතිකම පන ්රම වඳශාම රු.250,000තම පගලාම එයම

පබදාශැරීපේමශ ලැයමය පත්මදතලාමඇ. 

 

(vii) පලෂඳමැබියමයුතුමදෑමලමසිටිඅමණයගැතිපයකුම2022.04.30මතඅමණින්ලත්මවීමඇතිමබලමඅධිකරණයම

දැනුේම මඇතිමිකවාමඑමමමුදමවේූරේණපයන්මමඅයකරමගමපඅොශැකිමබල මශනාඅාපගඅමඇ.මඑමම

ලටිඅාකමමරු.300,000තමපලෂඳමශාිකමකරඅමඅාභමපලෂඳමැබියමයුතුමදෑමලටිඅාකපමන්ම10%තම

පවමපන ලත්ලාමපගඅමයාමමවමාගපේමප්රතිපන ත්තියමපේ. 

 

(viii) ශුේධ්මලැටුප්මශාමපේඅමපවමපගලාමඇතිමමුදමරු.2,700,000තමපේ.මඑයමපන  පන ාඅමවියදේල ම

ශරමකරමඇ.මපවෂලකමඅේථමවාධ්කමඅරමුදල්ම(EPF)මවඳශාමපවෂලකමදායකත්ලයම10%තමඅඩුමකරමපගඅම

එමමලැටුප්මපගලාමඇ.මඒමශියබඳමපලඅත්මකිසිදුමව ශඅතමබාමඅැ.මපවෂලකමඅේථමවාධ්කමඅරමුදල්ම

වඳශාමපවෂලයයමදායකයම15%තමපේ. 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

 

(ix) ලේයම තුෂ ම පගලාම ඇතිම අධ්යතකම ගාව්තුම ශාම විගණඅම ගාව්තුම ශියපලලින්ම රු.820,000තම ශාම

380,000තම පේ.ම එපවෂමම 2022.03.31ම තඅ ම පගවියම යුතුම අධ්යතකම ගාව්තුම ශාම විගණඅම ගාව්තුම

ශියපලලින්මරු.80,000තමශාම120,000තමපේ. 

 

(x) වමාගමම 2022.03.31ම තඅම ප්රවාදම පකො ව්ම ිකකුතුලතම එතඅ ම පන ැලතිම වෑමම වාමාඅයම පකො ව්ම 5:1ම

අනුපන ාය මසිදුමකරමඇ.ම ඒම වඳශාම රඳලාම ගත්ම ඉපන යුේමභාවිය ම පගඅමඇ.ම පේම ශියබඳමකිසිදුම

ව ශඅතමබාමඅැ. 

 

(xi) 2022.03.31න්ම අලවන්මලේයමතුෂ ම පගලඅමදමආදායේමබදුමතුෂම 2020/2021ම ලේපේම අලවන්ම

කාේතුලමවඳශාමරු.280,000තමශාම2021/2022මලේපේමප්රථමමමකාේතුමතුඅමවඳශාමබදුමඇතුෂත්මපේ.ම

එපවෂමම 2022.03.31න්ම අලවන්ම ලේපේම අලවන්මකාේතුමපේමආදායේම බේදම රු.340,000තම පව ම

ඇව්පේන්තුමකරමඇ. 

 

(xii) පමෝ ේමඅලුත්ලැඩියාලමවඳශාමපගවමරු.750,000තමපලඅත්මවියදේලමඇතුෂත්ලමඇ.මපමමමමූයම

වියදේමතුෂමබැාංකුමණයමවඳශාමපගවමරු.400,000කමපපන ොලියදමඇතුත්මපේ. 

 

(xiii) මූයම ප්රකාඅමිකකුත්මකිරීමම වඳශාම අධ්යතලරුන්ම 2021.06.15ම තඅම අනුමැතියමබාම දුන්ම අරම

පන ශමපයෝජඅාමශාමසිදුවීේමපමමමතඅය මපපන රමසිදුමවීමඇ. 

 වාමාඅයමපකො ව්කරුලන් මපකො වතමවඳශාමරු.250කමාභාාංයතමපයෝජඅාමකරමඇ. 

 පපන ොදුමවාංචියමවඳශාමරු.1,500,000තමමාරුමකිරීම. 

 වමාගමමවතුමකේමාන්ාාලමජාතිකමඅලයාලයතමපවමවෂකාමඑින්මපකො වතමපන ලරාම

ගැනීම මතීරණයමකරමඇ .ම  

 

අලයමලන්පන්, 

 

LKAS 01 (මූයමප්රකාඅමඉත පන ත්මකිරීම)මප්රමිතිය මඅනුලමප්රසිේධ්මකිරීමමවඳශාමසීමිමතතලමපපන ොදුමවමාගපේම

පන ශමමූයමප්රකාම(ව ශන්දමඇතුළුල)  

 

1. 2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමාභමපශෝමඅාභමවශමපලඅත්මවිව්තීරණමආදායේමප්රකාය 

2. 2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමහිමිකේමපලඅව්වීපේමප්රකාය 

3. 2022.03.31මතඅ මමූයමත්ත්ලමප්රකාය 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

04) සීමිමඅව්ලිදුමපපන ොදුමවමාගපේම2021203.31මතපඅන්මඅලවන්මලේය මඅදාෂලමවකවඅමදමපෂම

ශ තසුමමපන ශමපන  තමපේ. 

 

(රුම000) 

විව්රය ශර 

 

බැර 

පේපන ෂමශ යමවශමඋපන කරණම-මධ්ාරණම 57,200  

භාවිමඅිතියමඇතිමලත්කම 8,800  

විකුණුේ  106,700 

ගැණුේ 58,500  

2020.04.01මතඅ මපොගය 5,750  

පලෂඳමැබියමයුතුමදෑ 5,200  

පලෂඳමපගවියමයුතුමදෑ  8,300 

ප්රකාිතමපකො ව්මප්රාග්ධනධ්අම-මවාමාඅයම  25,000 

2020.04.01මතඅ මරඳලාගත්මඉපන යුේ  3,400 

පන  පන ාඅමවියදේ 5,200  

පබදාශැරීේමවියදේ 7,600  

මූයමශ ලැය 850  

පලඅත්මවියදේ 900  

2020.04.01මතඅලමආදායේමබදුමපලන්මකිරීමම  750 

පගවමආදායේමබදු 2,900  

2020.04.01මතඅ මලගකීේමවශතිකමවඳශාමපලන්මකිරීම  800 

පලඅත්මආදායේ  1,000 

කල්බදුමලගකීේ  8,800 

විකුණුේමඅත්තිකාරේ  1,500 

අතුරුමාභාාං 300  

මුදල්මශාමමුදල්මවමාඅමදෑ 3,050  

 156,250 156,250 

 

අතිපේකමපොරතුරු 

 

2021.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමමූයමප්රකාඅමශියපයමකිරීම මපපන රමපන ශමගැපීේමකෂම

යුතුය.ම 2021.07.15ම තඅම අධ්යතම ම්ඩලයම විසින්ම වමාගපේම මූයම ප්රකාඅම ිකකුත්ම කිරීමම වඳශාම

අනුමැතියමබාම මඇ.ම 

 

(i) 2021.03.31මතඅ මපොගපේමශ ලැයමශාමශුේධ්මඋපන බ්ධිමඅගයමශියපලලින්ම2,400,000මශාම2,650,000මතම

විය.මපකපවෂමවුලදමපමමමපොගයමරු.300,000කමවිකුණුේමවියදමතමදරාම2021.04.13මතඅමවිකුණාමඇ. 

 

(ii) ප්රලේඅමලේයමවඳශාමපන  පන ාඅමවියදේමපන ශමඅිමමලලින්මවමන්විමපේ. 

අිමය     රු.000 

 

ලැටුප්මශාමපේඅම(ශුේධ්)   1,350 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

අධ්යතමපන ා ්රමික    මමම720 

විගණඅමගාව්තු     මමම900 

තයමවියදම     1,450 

පලඅත්මපන  පන ාඅමවියදේ   මමම780 

 

(iii) පන  පන ාඅමවියදේහිමඅලාංගුමශුේධ්මලැටුප්මශාමපේඅමගණඅයමකරමඇත්පත්මපවෂලකමඅේථමවාධ්කමඅරමුද ම

කරනුමබඅමපවෂලයමදායකයමඅඩුමකිරීපමන්මපන සුලය.මපවෂලකමඅේථමවාධ්කමඅරමුද මපවෂලයමශාමපවෂලකම

දායකත්ලයන්ම ශියපලලින්ම 15%ම ශාම 10%තද,ම පවෂලාම ිකයුතතිකයන්පග්ධනම භාරම අරමුද ම 3%තදම පේ.ම

පකපවෂම වුලදම අේථමවාධ්කම අරමුද ම ශාම පවෂලාම ිකයුතතිකයන්පග්ධනම භාරම අරමුද ම ලේය ම අදාෂම

දායකත්ලයන්මශ්රීමාංකාමමශමබැාංකුල මපගලාමපඅොමැතිමඅර,මඑයමගිණුේලමව ශන්මකරදමපඅොමැ. 

 

(iv) 04.ම2021.03.31මතඅ මපේපන ෂ,මශ යමශාමඋපන කරණමවශමඒලාපේමවමුච්චිමතයමලමවාංයුතියමපන ශම

දැතපේ. 

 

විව්රය ශ ලැය/ 

ප්රයාගණිමඅගය 

(රුම000) 

 

ශ ලැයමමම

ලාේෂිකමතයම

අනුපන ාය 

 

වමුච්චිමතය 

(රුම000) 

ධ්ාරණම

ලටිඅාකම 

මම(රුම000) 

ඉලේ 35,000 - - 35,000 

පගොලඅැගිලි 15,000 5% 3,000 12,000 

පමෝ ේමරථම 10,000 20% 4,000 6,000 

කාේයාමඋපන කරණ 7,000 10% 2,800 4,200 

 67,000  9,800 57,200 

 

o භා්ඩලමපබදාශැරීමමවඳශාමපමෝ ේමරථමයමභාවිාමකරඅමඅරමඅපඅකුත්මසියලුමමපේපන ෂමශ යම

ශාමඋපන කරණමඅිමමපන  පන ාඅමක යුතුමවඳශාමභාවිාමපකපේ.මප්රලේඅමලේයමවඳශාමතයම

පලන්මකරමඇ. 

 

o ලයාපන ාරපේමඉලමමප්රථමමලර ම2019.03.31මතඅමප්රයාගණඅයමකරමඇ.මඉන්මරු.2,000,000කම

ප්රයාගණඅමඅාභයතමඇතිමවමඅරමපමමමඉලමමපදලඅමලර මවශමපගොලඅැගිල්මප්රථමමලර ම

2021.03.31ම තඅම ශියපලලින්ම රු.36,000,000ම ශාම 14,000,000ක ම ප්රයාගණඅයම කරම ඇ.ම

පකපවෂමවුලදමඑයමපමපතමපපන ොත්ල මපගඅමඅැ. 

 

o 2019.10.01මතඅමශ ලැයමරු.2,000,000ක මමි මගන්අාමදමකාේයාමඋපන කරණමඅිමයතම

2021.01.01ම තඅම රු.1,700,000ක ම අත්ශ ම විකුණඅම  .ම පමමම විකිීමමම පඅොවෂකාම ශැරම

ලේය මමතයමගණඅයමකරමඇතිමඅර,මලත්කමමඉලත්මකිරීපමන්මදමමුදමවිකුණුේමආදායේම

පවමවෂකාමඇ. 

 

(v) යන්්රයකමභාවිමඅිතියමලවරම04කමකායක මබාමගැනීමමවඳශාම 2020.04.01මතඅමවමාගමමවිසින්ම

කල්බදුම ගිවිසුමක ම එෂපඹඅම  .ම පමමම යන්්රයම පගඅම ඒපේම කුලීම ශාම වවිකිරීපේම වියදේම පවම

රු.1,200,000කමවියදමතම දරඅම .ම එකීමවියදමමපලඅත්මපන  පන ාඅමවියදේමල මඇතුෂත්මකරමඇ.ම

ලාේෂිකමකල්බදුමලා කයතමරු.2,900,000කි.මප්රලේඅමලේපේමකල්බදුමලා කයමපගලාමඇතිමඅරමඑයම

පලෂඳම පගවියම යුතුම දෑම ලලින්ම අඩුම කරම ඇ.ම පමමම ලේය ම අදාෂම පලඅත්ම කිසිමම ව ශඅතම බාම

පඅොමැතිමඅරමකල්බදුමපපන ොලීමපන ශමවඳශන්මපන  තය. 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

(රුම000) 

2020/21 1,060 

2021/22ම 840 

2022/23 590මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම 

2023/24 310 

 

(vi) යන්්රමලාේෂිකලම10%මබැගින්මහීඅලඅමපෂමක්රමය මතයමකෂමයුතුමඅරමපමමමලේය මඅදාෂලම

තයමපමපතමගණඅයමකරමඅැ. 

 

(vii) විගණඅමගාව්තුම 125,000මතමඋපන චිම ලඅම අර,ම පබදාශැරීේම වියදේමතුෂමඇතුෂත්මප්රචාාරණමගාව්තුම

ලලින්ම200,000මකිමඉත මලේයමවඳශාය. 

 

(viii) වමාගමමවිසින්මලවරමකාසීමාලතමවඳශාමලඅමලගකීේමවශතිකයතමය පත්මභා්ඩලමවිකුණනුමබඅම

අරම පපන රම ලේපේම විකුණුේමපලනුපලන්ම ප්රලේඅමලේපේ ම පගලඅමදම ලගකීේමවශතිකමවියදමම

රු.600,000තමපබදාශැරීපේමවියදේමලමඅන්ේගමපේ.ම 2021.03.31මතඅ මලගකීේමවශතිකමවඳශාම

රු.750,000තමප්රතිපන ාදඅයමකෂමයුතුමයැිමඇව්පේන්තුමකරමඇ. 

 

(ix) වමාගපේමපවෂලපයන්මඉලත්මකෂමපවෂලකපයකුම 2020206230මතඅමරු.100000000 කමලන්තයතමඉල්ාම

අඩුමපන ලරාමඇතිමඅරමවමාගපේමනීතිඥයන්පග්ධනමමයමලනුපේමපමමමමුදලින්ම 50% තමපන මණතමපගවීම ම

සිදුලඅමබලි. 

 

(x) 2021.03.05මලඅමතඅමගණුපදනුකරුපලකුමවමඟමඇතිකරමගත්මගිවිසුමමඅනුලමරු.1,500,000කමවිකුණුේම

අත්තිකාරමතමබාමගන්අාම .ම2021.03.31මලඅමවි මඑින්මරු.500,000කමවිකුණුේමමිමවමභා්ඩලම

වපන යාමඇතිමඅමුත්මඒමවේබන්ධ්ලමකිසිදුමව ශඅතමපපන ොත්ලමබාමඅැ. 

 

(xi) ලේයම තුෂම පගවම ආදායේම බදුම තුෂම පන සුගියම ලේයම වඳශාම පගවම රු.700,000තම ඇතුෂත්ම පේ.ම

2021.03.31න්මඅලවන්මලේයමවඳශාමමුලුමආදායේමබදුමලගකීමමරු.2,700,000තමපවමඇව්පේන්තුම

කරමඇ. 

 

(xii)මමමඅධ්යතමම්ඩලමපයෝජඅාමපමපවෂය. 

 රඳලාගත්මඉපන යීේලලින්මරු .5000000 තමපපන ොදුමවාංචියක මමාරුමකිරීම. 

 2021.03.31ම තඅ ම සිටිඅම පකො ව්කරුලන් ම පකො වක ම රු.10තම බැගින්ම ාභාාංම

පගවීම.ම 

 

අලයමලන්පන්, 

  

LKAS 1 (මූයමප්රකාඅමඉත පන ත්මකිරීම)මප්රමිය මඅනුලමප්රසිේධ්මකිරීමමවඳශාමඅව්විදුමපපන ොදුමවමාගපේම

පන ශමමූයමප්රකාඅම(ව ශන්දමඇතුලුල) 

 

1) 2021.03.31ම තපඅන්ම අලවන්ම ලේයම වඳශාම ාභම පශෝම අාභම වශම පලඅත්ම විව්තීරණමආදායේම

ප්රකාඅය 

2) 2021.03.31මතඅ මමූයමත්ත්ලමප්රකාඅයන් 

3) 2021.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමහිමිකේමපලඅව්මවීපේමප්රකාඅය 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

05) සීමිමඅරුඅලුමපපන ොදුමවමාගපේම2022203.31මතඅ මවාරාාංගමපෂමශ තසුමමපන ශම මඇ. 

 

විව්රය ශරම(රුම000) බැරම(රුම000) 

 

විකුණුේ  91,500 

විකුණුේමශ ලැය 43,300  

පේපන ෂ,මශ යමශාමඋපන කරණම(ධ්ාරණමඅගය) 60,500  

භාවිමඅිතියමවහිමලත්කම 24,600  

ප්රකාිතමප්රාග්ධනධ්අයම-වා.පකො.  20,262 

2021.04.01මතඅ මරඳලාගත්මඉපන යුේ  17,650 

පලෂඳමැබියමයුතුමදෑම 17,400  

පලෂඳමපගවියමයුතුමදෑ  27,500 

2022.03.31මතඅ මපොගය 8,480  

මුදල්මශාමමුදල්මවමාඅමදෑ 13,400  

ලන්තමවඳශාමප්රතිපන ාදඅ  1,800 

පගවියමයුතුමපන  පන ාඅමවියදේ  3,000 

පන  පන ාඅමවියදේ 8,582  

පබදාශැරීපේමශ ලැය 6,750  

මූයමශ ලැය 3,100  

පලඅත්මවියදේ 3,200  

කාේයාමඋපන කරණමවිකුණුේමආදායේ  4,200 

කල්බදුමලගකීම  24,600 

පගවමආදායේමබදු 1,900  

2021.04.01මතඅ මආදායේමබදුමවඳශාමප්රතිපන ාදඅ  700 

 

අතිපේකමපොරතුරු 

 

2022.03.31 තපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමමූයමප්රකාඅමශියපයමකිරීම  පපන රමපන ශමදෑමවඳශාමගැපීේම

කෂමයුතුමපේ. 

 

I. ලේයමවඳශාමපන  පන ාඅමවියදේමපන ශමඅිමමලලින්මවමන්විමවිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අිමය 

 

රු.000 

අධ්යතකලරුන්පග්ධනමපේඅ 

පවෂලකමලැටුප් 

තයමවියදේ 

විගණඅමගාව්තු 

පලඅත්මපන  පන ාඅමවියදේ 

1,800 

2,560 

2,207 

1,250 

765 

එකතුල 8,582 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

II. පපන රම -ම ශවිසිම පපන රම -ම ශ ම (FIFO)ම ක්රමයම භාවිාම කරමින්ම පොගලම ශ ලැයම මිනුේම කිරීමම වමාගපේම

ප්රතිපන ත්තියමපේ.මපකපවෂමවුලදම2022.03.31මතඅ මපොගපේමශ ලැයමලැර මකින්මභ මවාමාඅයමශ ලැයම

ක්රමය ම මිනුේම කර,ම එමම ලටිඅාකමම ගිණුේගම කරම ඇ.ම 2022.03.31ම තඅ ම පපන රම -ශවිසිම පපන ර-ශ ම

(FIFO)මක්රමයමමමමිනුේමකරඅමදමපොගපේමශ ලැයමරු.7,950,000මකි. 

 

III. මුද්රණමයන්්රයතමලවරම 05කමකායක මඅත්පන ත්මකරමගැනීමමවඳශාම 2022.01.31ම තඅමවමාගමමවිසින්ම

මූයම කල්බදුම ගිවිසුමක ම එෂපඹඅම  .ම ගිවිසුම ම එෂි ම තඅපේම සි ම පමමම යන්්රයම භාවිය ම ගම

පඅොශැකිමඅරමඑයමප්රතිවාංව්කරණයමවඳශාමරු.400,000කමවියදේමදැරීපමන්මපන සුම2022.03.31මතඅමසි ම

පමමම යන්්රයම භාවියම වඳශාම පයොදාම ගැනීම ම අපප්තාම කරි.ම ප්රතිවාංව්කරණයම වඳශාම පගවම

මුදපලඅත්ම පන  පන ාඅම වියදේම තුෂම ව ශන්ම කරම ඇ.ම ප්රතිවාංව්කරණම කායම තුෂම කල්බදුම පපන ොලීම

අයකරනුමපඅොැපබ්.මගිවිසුම මඅනුල,මයන්්රයමභාවිය මගන්අාම2022.03.31මතඅමසි මරු.3,315,000කම

ලාේෂිකම කල්බදුම ලා කයතම පගවියම යුතුම අරම 2023.03.31ම තපඅන්ම අලවන්ම ලේයම වඳශාම කල්බදුම

පපන ොලියමරු.1,725,000කි. 

 

IV. පන ශමපොරතුරුමපේපන ෂ, ශ යමශාමඋපන කරණමවේබන්ධ්පයන්මපේ. 

  

විව්රය 2021.04.01ම

තඅ ම

ශ ලැය 

ප්රලේඅම

ලේයමතුෂම

මි මගැනුේ 

තය 2022.03.31ම

තඅ ම

වමුච්චිම

තය 

 

2022.03.31ම

තඅ මධ්ාරණම

ලටිඅාකම 

ඉලේ 26,500 - - - 26,500 

පගොලඅැගිලි 13,500 6,000 975 4,800 14,700 

පමෝ ේමරථමම 13,500 - 2,700 6,300 7,200 

කාේයාම

උපන කරණ 

18,500 - 1,850 6,400 12,100 

එකතුල 72,000 6,000 5,525 17,500 60,500 

 

2019.03.31ම තඅම ලයාපන ාරපේම ඉලේම ප්රථමමලර ම ප්රයාගණඅයම කරම ඇ.ම එමම ප්රයාගණඅපයන්ම

රු.2,000,000කමහිඟයතමඇතිමවීමඇ.මඑයමලේයමතුෂමිකලැරතලමගෂපන ාමඇ.ම 2022.03.31මතඅමඉලේම

පදලඅමලර මරු.28,550,000ක මප්රයාගණඅයමකරමඇ.මඑයමපමපතමගිණුේගමකරමඅැ. 

 

2021.01.01මතඅමපගොලඅැගිලිමමි මපගඅමඇතිමඅරමඑයමතයමකිරීපේ මමි මගත්මතඅමපඅොවෂකාම

ලේයමඅලවාඅමපෂයමමමතයමගණඅයමකරමඇ.මරු.5,000,000කමශ ලැයමවමකාේයාමඋපන කරණම

2021.04.01මතඅමරු.4,200,000ක මවිකුණාමඇතිමඅරමඑයමපමපතමගිණුේගමකරමපඅොමැ.මවිකුණාම

දමමුදමපන මණතමමුදල්මශරමකරමකාේයාමඋපන කරණමවිකුණුේමආදායේමපවමදතලාමඇ.ම2021.04.01ම

තඅමපමහිමධ්ාරකමඅගයමරු.3,000,000කි. 

 

පේපන ෂ,මශ යමශාමඋපන කරණ වරමමාේගමක්රමය මලාේෂිකලමපන ශමපන  තමතයමපකපේ. 

  පගොලඅැගිලිම  5% 

  පමෝ ේමරථමම  20% 

කාේයාමඋපන කරණ 10% 

 

පමෝ ේමරථමමපබදාශැ ේමවඳශාමපයොදාමගනුමබඅමඅරමලත්කේමපන  පන ාඅමක යුතුමවඳශාමභාවිාමකරි. 
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V. වමාගමමවිසින්මභා්ඩලමවිකිීමම මවශමවිකිීමපමන්මපන සුමපන ෂමුමමාවම 06මතුෂමඅලත්තුමපවෂලාමවැපන යීමම

වඳශාම 2022.03.01ම තඅමගනුපදනුකරුපලකුමවමඟමගිවිසුමක මඑෂපඹඅම .මගිවිසුපේමමුලුමප්රති්ාාලම

රු.3,700,000තමවමඅරමඉන්මරු.3,200,000තමභා්ඩලමවිකුණුේමවඳශාමලඅමඅරමඉති යමඅලත්තුමපවෂලාම

වැපන යීමමවඳශාමපේ.මවමාගමමවිසින්මගිවිසුමමමමඑකඟමවමභා්ඩලම2022.03.31මතඅමවිකුණඅමදමඅරම

ගිවිසුපේමමුලුමප්රති්ාාලමමමුදලින්මැී මඇතිමඅරමඑයමවිකුණුේමපවමගිණුමිගමකරමඇ. 

 

VI. ගනුපදනුකරුපලකුමවිසින්මවමාගම මවිරුේධ්ලමපන ලරාමඇතිමඅඩුලකමතීන්දුලම2022.05.05මතඅමප්රකාය ම

පන ත්මකරඅමදමඅර,මඒමඅනුලමඑතඅ මවේූරේණමලන්තයමශයවීමමවඳශාමරු.1,500,000තමපගලඅම .ම

පමමමඅඩුලම2022.01.31මතඅමපගොනුකරමඇතිමඅර,මවමාගපේමනීතිඥයන්පග්ධනමමයමඅනුලමපේමවඳශාම

2022.03.31මතඅ මශනාඅාගත්මප්රතිපන ාදඅයමපෂමශ තසුමමතුෂමදතලාමඇ. 

2022.06.20මතඅමඅධ්යතමම්ඩලයමවිසින්මවමාගපේමමූයමප්රකාමවඳශාමඅනුමැතියමබාම මඇ. 

 

VII. ලේයම තුෂම පගවම ආදායේම බදුම තුෂම පන සුගියම ලේයම වඳශාම පගවම රු.650,000තම ඇතුත්ම පේ.ම

2022.03.31ම තපඅන්ම අලවන්ම ලේයම වඳශාම මුලුම ආදායේම බදුම ලගකීමම රු.1,200,000තම පවම

ඇව්පේන්තුමකරමඇ. 

 

 

අලයමලන්පන්, 

 

LKAS 1ම(මූයමප්රකාඅමඉත පන ත්මකිරීම)මප්රමිය මඅනුලමප්රසිේධ්මකිරීමමවඳශාමසීමිමඅරුඅලුමවමාගපේමපන ශම

මූයමප්රකාඅම(ව ශන්දමඇතුලුල)  

 

1. 2022.03.31ම තපඅන්ම අලවන්ම ලේයම වඳශාම ාභම පශෝම අාභම වශම පලඅත්ම විව්තීරණමආදායේම

ප්රකාය 

2. 2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමහිමිකේමපලඅව්වීපේමප්රකාය 

3. 2022.03.31මතඅ මමූයමත්ත්ලමප්රකාය 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

06) සීමිමඅපලෝදාමපපන ොදුමවමාගපේම2022.03.31මතඅ මවාරාාංගමපෂමශ තසුමමපන ශමදැතමපේ.ම(එකතුම
කිරීපේමඅගයමමමබදුමවඳශමලියාපන තාංචිමවමාගමකි.) 

 

විව්රය 

 

ශරම(රුම000) බැරම(රුම000) 

පේපන ෂමශ යමඋපන කරණම-මඉලේ 20,000  

පේපන ෂමශ යමඋපන කරණම-මපගොලඅැගිලි 18,000  

පේපන ෂමශ යමඋපන කරණම-මකාේයාමඋපන කරණ 8,000  

පේපන ෂමශ යමඋපන කරණම-මපමෝ ේමරථම 25,000  

වමුච්චිමතයම(2021/04/01)ම-මපගොලඅැගිලි  2,700 

වමුච්චිමතයම(2021/04/01)කාේයාමඋපන කරණ  480 

වමුච්චිමතයම(2021/04/01)පමෝ ේමරථම  8,000 

පොගය 3,850  

පලෂඳමැබියමයුතුමපේ 8,230  

පලෂඳමපගවියමයුතුමපේ  4,920 

මුදල්මශාමමුදල්මවමාඅමදෑ 800  

ලත්කේමභාවිමඅිතිය 3,000 38,000 

ප්රකාිතමප්රාග්ධනධ්අයම-මවාමාඅයමපකො ව්  14,800 

වාංචිම-මරඳලාගත්මාභ  2,500 

මමමමමමමමමමමමමපපන ොදුමවාංචිය  500 

මමමමමමමමමමමමමප්රයාගණඅමවාංචිය  80,640 

විකුණුේ   

විකුනුේමශ ලැය 45,960  

පන  පන ාඅමවියදේ 7,200  

පබදාශැරීේමවියදේ 9,400  

මූයමවියදේ 1,800  

ආදායේමබදුමපගවීේ 2,100  

ආදායේමබදුමපලන්මකිරීේම01.04.2021  800 

 153,340 153,340 

 

ම 

අමරමපොරතුරු 

 

වමාගපේමඅලවාඅමමූයමප්රකාඅමශියපයමකිරීම මපපන රමපන ශමගැපීේමසිදුමකෂමයුතුමපේ. 

 

I. ගැණුේමශාමවිකුණුේමතුෂමඇතුෂත්මඑකතුමකෂමඅගයමමමබදුම12%තමපේ.මවිකුණුේමශ ලැයමතුෂමඅලාංගුමවීම

ඇතිමගැණුේමරු.47,040,000මපේ. 

 

II. කාේයාමඋපන කරණමමි මගැණුේමරු.1,000,000මකි.මඑයමිකලැරතලමලාේාමකරමඇ.මමි මගත්මතඅයම

01/10/2021. 

 

III. 2022.03.31ම තඅම ඉලේම ශාම පගොලඅැගිලිම පන ශම පන  තම ප්රයාගණඅයමකරමඇ.මකිසිදුම ව ශඅතමබාම

අැ. 
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ඉලේම  රු.19,000,000 

පගොලඅැගිලි රු.15,000,000 

 

ප්රයාගණඅම වාංචියම පන සුගියම ලේයක ම ප්රයාගණඅයම කරඅම දම ඉලේම ප්රයාගණඅම අති තයම

වමන්විමපේ. 

 

IV. 2021.04.01මතඅමවමාගමමවිසින්මකල්බදුමගිවිසුමක මඇතුෂත්මවීමඇ.මඑහි මලවරම05තමවඳශාමයන්්රයකම

භාවිම අිතියම බාම පගඅම ඇ.ම මූලිකම පගවීේම වම රු.2,500,000තම ශාම වථ්මාපන අයම කිරීපේම වියදමම වම

රු.500,000තමපන මණතමලත්කේමභාවිමඅිතියමගිණුපේමව ශන්මකරමඇ.මයන්්රයමවඳශාමපඅොපගවම

කල්බදුම ලා කලම ලේමාඅම අගයම රු.7,200,000කි.ම ලාේෂිකම කල්බදුම ලා කයම රු.2,000,000කි.ම

2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේය මශාම2023.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමලාේෂිකමකල්බදුම

පපන ොියයමශියපලලින්මරු.580,000මශාමරු.420,000තමපේ.මමූලිකමපගවීමමශාමව්ථමාපන අමවියදේමශැරමපලඅත්ම

කිසිදුමව ශඅතමබාමඅැ.මකල්බදුමලා කයමපගලාමඇතිමඅරමඑයමපබදාශැරීේමවියදේමතුෂමඇතුෂත්මපේ. 

 

V. පන  පන ාඅමවියදේමශාමපබදාශැරීේමවියදේමවාංයුතියමපන ශමදැතපේ. 

  

විව්රය පන  පන ාඅම

වියදේ 

පබදාශැරීේම

වියදේ 

 

පේඅ 2,800 2,000 

අධ්යතකමපන ා ්රමික 1,800 - 

ප්රචාාරණමවියදේ - 4,200 

පගොලඅැගිලිමකුලී 1,800 - 

පලඅත්මපන  පන ාඅමවියදේ 800 - 

පලඅත්මපබදාශැරීමිමවියදේ - 3,200 

 7,200 9,400 

 

VI. ාභාාංමපගවීේමරු.1,600,000මප්රචාාරණමවියදේමතුෂමඇතුෂත්මපේ. 

 

VII. පගවියමයුතුමවිගණඅමගාව්තුමරු.400,000කි. 

 

VIII. පගොලඅැගිලිමකුලීමලවරම02ක මපගලාමඇ. 

 

IX. ආදායේමබදුම පගවීේමතුෂමපපන රමලේයමවඳශාම පගවම අලවන්මආදායේමබදුමරු.900,000තමඇතුත්මපේ.ම

ප්රලේඅමලේයමවඳශාමආදායේමබදුමලගකීමමරු.2,200,000තමපවමඇව්පේන්තුමකරමඇ. 

 

X. වමාගමම2022.01.01මතඅමගනුපදනුකරුපලකුමවමඟමගිවිසුමක මඑෂඹීමඇතිමඅරමපන ශමපොරතුරුමඑය ම

අදාෂමපේ. 

 

කාේයමවාධ්අමබැඳීේ වාපප්තමිකමවිකුණුේමමි 

 

කාේයාමඋපන කරණමවිකිීමම 800,000 

කාේයාමඋපන කරණමව්ථමාපන අයමකිරීම 300,000 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

ලාේෂිකමඅලත්තුමකිරීම 

(මාවම06ක මලරත) 

100,000 

 

කාේයාමඋපන කරණමවිකුණාමඇතිමඅරමව්ථමාපන අයමකිරීමම2022.02.25මතඅමසිදුමකරමඇ.මමුලුමගනුපදනුමමිම

වමරු.1,008,000තමඑතඅමමදමඅරමඑයමවිකුණුේමතුෂමඇතුෂත්මපේ.ම(vat වහිමවිකුණුේමමි) 

 

XI. ජාංගමමපඅොලඅමලත්කේමවරමමාේගමක්රමය මපන ශමපන  තමතයමකෂමයුතුය. 

පගොලඅැගිලිම  5% 

කාේයාමඋපන කරණ ම10% 

පමෝ ේමරථම  10% 

  යන්්රම   10ම% 

 

අලයමලන්පන්, 

 

LKAS 1ම(මූයමප්රකාඅමඉත පන ත්මකිරීම)මප්රමිය මඅනුලමප්රසිේධ්මකිරීමමවඳශාමසීමිමඅපලෝදාමපපන ොදුමවමාගපේම

පන ශමමූයමප්රකාඅම(ව ශන්දමඇතුලුල) 

 

1) 2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමාභමපශෝමඅාභමවශමපලඅත්මවිව්තීරණමආදායේමප්රකාය 

2) 2022.03.31මතපඅන්මඅලවන්මලේයමවඳශාමහිමිකේමපලඅව්වීපේමප්රකාය 

3) 2022.03.31මතඅ මමූයමත්ත්ලමප්රකාය 


