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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅතායාාංශය⁕⁕⁕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. පන හමසඳහන්මඅනුපන ාමඅරින්මආයඅයකමදිගුකාලීඅමමූල්යමසථාාරත්වර මතනීමත මොය ාාමනන්අාමම

අනුපන ායමරන්ොන්, 

 

(1)ම මුළුමර්වකම්මතමප්රතිලල්ා මඅනුපන ාය 

(2)ම ොක  සකමල්ා ාාංශමඅනුපන ාය 

(3)ම ාළමල්ා මඅනුපන ාය  

(4)ම ශුද්ධ්මල්ා මඅනුපන ාය 

(5)ම ොපන  ලීමආරතණමඅනුපන ාය 

 

අාංකම2මහාම3මප්රශථඅමරල් මිළිතුරරුමසනපන ීමත මපන හමො තුරරුම ාිතාමකතන්අ  

 

 ිතකුණුම්     15,000 

 ිතකුණුම්මිළරිරනය    ම8,500 

 ොතොහයුම්මිතයාම්    ම1,500 

 ොපන  ලීමිතයාත    මමමම 400 

 ආාායම්මබදුමිතයාත   මමමම 500 

 2020 04 01මදිඅ මො නයමරටිඅාකත මමමම 900 

 2021 03 31මදිඅ මො නයමරටිඅාකත මමමම 700 

 2020 04 01මදිඅ මොරළඳමල්නබියමයුුරමාෑ 350 

 2021 03 31මදිඅ මොරළඳමල්නබියමයුුරමාෑ 450 

 

 රර්ෂොේමමුළුමිතකුණුම්මරලින්ම20%මඅ්විළ මිතකුණුම්මොේ  

 2021 03 31මදිඅ මහිමිකමිමරටිඅාකතරු ම6,000,000මක්මරඅමඅතමරනකීම්මප්රතාණයමරු ම4,000,000මක්ම

ොේ මරර්ෂයක මදිඅමනණඅම365ක්මොේ  

 

2. ොතතමසතානොම්මමුළුමර්වකම්මප්රතිලල්ා මඅනුපන ායමහාමණයමඑකුරමකිරීම්මකාල්ොේමඅනුපන ායමරන්ොන්, 

 

  මුළුමර්වකම්මප්රතිලල්ා මඅනුපන ාය  ණයමඑකුරමකිරීම්මකාල්ොේමඅනුපන ාය 

(1) 45%     9.73 

(2) 50%     12.16 

(3) 37%     18.33 

ගිණුම්කතණය 
අධ්යයඅමොපන  දුමසහතිලකමපන ්රමසසසථමොපන ළමිත ානය 

සඳහාමිතෂයානුබද්ධ්මසාංචිය 

අනුපන ාමතඟින්මමූල්යමප්රකාශමිතශථොෂෂයමසහම

අර්ාකාඅයමකතමකළතඅාකතණමතීතණමනනීමත මඅරශයම

ො තුරරුමඉදිරිපන ්වමකතයි - බහුරතණමසහමොකටිමප්රශථඅ 
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(4) 67%     20.33 

(5) 83.33     23.45 

 

3. සතානොම්මො නමරැඳවුම්මකාල්යමහාමශුද්ධ්මල්ා මඅනුපන ායමරන්ොන්,ම 

 

ො නමරැඳවුම්මකාල්ය  ශුද්ධ්මල්ා මඅනුපන ාය 

(1) ම9 0    20% 

(2) 12 16    27% 

(3) 9 41    16% 

(4) 10 5    25% 

(5) 14 0    23% 

 

4. සී/සමකඳුත මසතානොම්මමූෂමයම්ව්වරමප්මතකාශොේමරසතම2මක මඅාාල්මසද්ධ්ෘයන්මපන හමපන රිදිමොේ ම 

           (රු ම000) 

       2020 03 31  2021 03 31 

 ප්රකාිතමප්රාග්ධනධ්අය   45,000   54,000 

 ප්රයානණඅමසාංචි   9,000   12,000 

 ොපන  දුමසාංචි    15,000   18,000 

 තඳරාන්වමඉපන යුම්    16000   24,000 

 15%මසකසථමණය    6000   4,000 

 18%මබනාංකුමණය    17000   14,000 

 ජාංනතමර්වකම්    43000   40,000 

 ජාංනතමරනකීම්    18000   15,000 

 රාර්ෂිකමආාායම්මබඳුමරටිඅාකත  1600   900 

 බදුමොපන තමල්ා යමමුළුමහිමිකොතන්ම10%මොේ  

  

 2021 03 31මදිඅ මපන හමාෑමනණඅයමකතන්අ  

 

 (1)මණයමහිමිකම්මඅනුපන ාය 

 (2)මොපන  ලීමආරතණමඅනුපන ාය 

 

 

5. රයාපන ාතයකමජාංනතමඅනුපන ායමක්ෂණිකමඅනුපන ායමොතන්මොාගුණයක්මඅම්,මනිරනතදිමප්රකාශයමොෝතන්අ  

 

(1) ජාංනතමර්වකම්මජාංනතමරනකීම්මරලින්ම ානයකි  

(2) ජාංනතමර්වකම්මජාංනතමරනකීම්මොතන්මොාගුණයකි  

(3) ො නයම හාම ඉදිරිය ම කළම ිතයාම්ම හනතම ජාංනතම ර්වකම්,ම ො නයම හාම ඉදිරිය ම කළම ිතයාම්ම ොතන්ම

ොාගුණයකි  

(4) ො නයමජාංනතමර්වකම්මරලින්මහරිමඅඩක මසතාඅමොේ  

(5) ජාංනතමරනකීම්මජාංනතමර්වකම්මොතන්මොාගුණයකි  
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6. ණයමනනතිලයකුමිතසින්මොශේෂයමිළයවූමිත මසතානතකමජාංනතමඅනුපන ාය 

 

(1) අඩුොේම   (2)මරනඩිොේ   (3)මොරඅසථමොඅ ොේම 

  

(4) රනඩිොේ   (5)මමඅඩුොේ 

  

 

7. පන හමසඳහන්මකුතඅමසූ්රයමොපන  ලීමආරතණමඅනුපන ායමනණඅයමකිරීත මොය ාාමනීමා? 

 

ම(1)මමරර්ෂොේමල්ා යම+මොපන  ලිය  (2)මමබදුමොපන තමල්ා ය  (3)මොපන  ලිමිතයාත 

මමමමමමමමමමමොපන  ලිය   මමමමමමම මමමමමමමශුද්ධ්මල්ා යම  මමමමමරර්ෂොේමල්ා ය 

 

 ම(4)මමමබදුමොපන තමල්ා යම+මොපන  ලිය  (5)මමරර්ෂොේමල්ා යම-මොපන  ලිය 

මමමමමමමමමමමමමොපන  ලිය    මමමමමමමමමොපන  ලිය 


