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01) සවේනාධීරසේමලයාඳාරස2ම2120313330මනෙසන වමලෂයයමවශාමඳශමසේමරික්සුම තම ඇමඇ  

 

 රු’000 

ණයගැතිමශාමණයහිමි  3,511 2,751 

ආසයෝජනමආදායම්  311 

ආසයෝජන 4,511  

ගැනුම්මශාමවිකුණුම් 00,111 24,111 

දු වමලට්ටම්මශාමදමලට්ටම් 051 311 

ස ොමිව් 551 351 

ලැටුප්ම(ශුද්ධ) 2,711  

සගනමඒසම්මකුලී 751  

දුර නමගාව්තු 551  

බැාංකුමගාව්තු 051  

සඳොලිය 211  

ව්ථාලරමැ වඳතු 6,111  

ආසයෝජන 4,111  

බැාංකුමණය  8,111 

ප්රාේධනය  31,111 

සොගයම2121 14 10 551  

ඉඩම් 4,111  

සගොඩනැගිලි 5,111  

රථලාශන 4,111  

 ාෂයයාමඋඳ රණ 3,111  

ය වත්ර 2,111  

විදුලියමගාව්තු 311  

ප්රචාාරණමවියදම් 451  

තීරුමබදු 011  

ගැනිලි 51  

උඳචිමවිදුලියම2121314310  211 

අඩතාණමණයමසල වමකිරීත  451 

සබොල්ණය 051  

ගිණුම් රණය 
අධයයනමසඳොදුමවශති මඳත්රමඋවව්මසඳෂමවිාාගය 

වශාමවියානුබද්ධමවාංචිය 

සසුලමව්ලාමිමලයාඳාරය මල්යමප්ර ානමරිියසයම
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සුයමසල වමකිරීත   

මමමමසගොඩනැගිලි  0,111 

මමමමරථලාශන  0,511 

මමමමය වත්ර  511 

මමමම ාෂයයාමඋඳ රණ  511 

බැාංකු 06,211  

 69,851 69,851 

        

අතිසෂය මසොරතුරු 

 

i. 2120 13 30ම නෙනටම සොගස2ම රික්ලැයම රු ම 851,111ම ලනම අරම එහිම ශුද්ධම උඳබ්ධිම අගයමමමමමමමමමමමමමමමම

රු ම951,111මසේ  

 

ii. විකිණීසම්මසශෝමආඳම මඑවීසම්මඳදනතටමයලනමදමරික්ලැයමරු ම1,500,000මවූමමාාණ්ඩමසොගයකි වමඅඩසුම

ඳතණසුමවිකිණීමඇතිමබලම2021/03/31මලනමවිටමද වලාමතිසබනමඅරමඑහිමවිකුණුම්මමිමකුණුම රම

ඇත්සත්මරික්ලැයටම20%මසුමලනමසවය මසතයමණයටමවිකුණුම්මසවමගිණුම්මගම රමඇ  

 

iii. ජාංගතමසනොලනමලත් ම්මඳශමඳක්නෙමසුයම මයුතුමඅරමප්රලෂයථනමලෂයයටමසුයම රමනැ  

a. සගොඩනැගිලිමරික්ලැයට  01ම% 

b.  ාෂයයාමඋඳ රණමරික්ලැයට 01ම% 

c. ය වත්රමරික්ලැයට   01ම% 

d. රථලාශනමහීනලනමසේයට 01ම% 

 

iv. රු ම211,111මසුමසබොල්ණයමසවම ඳාශැරමඉතික්මණයගැතිය වසග වම01%මසුමසවමඅඩතානමණයම

සල වම ර වන  

 

v. දෂමලැටුඳමතමEPF ශා ETFමසගවියමයුතුය මසවේල මඅෂයථවාධ මඅරමුදටමසවේල යාසග වම01%මසුම

දමසවේලයයාසග වම05%මසුමදමසවමසගවියමයුතුය මසවේල මාාර ාරමඅරමුදම3%  

 

 

අලයමල වස ව,ම 

1) 2021.03.31 නෙසන වමඅලව වමලෂයයමආදායම්මප්ර ාය 

2) එනෙනටමල්යමත්ත්ලමප්ර ානය 

මම 
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02) වීරසාංශසේමලයාඳාරස2ම2120313330මනෙනටමසේමරික්සුම තමඳශමදැසුසේ  

 

 රු ම‘000 
විව්රය ශර බැර 

ගැනුම්මශාමවිකුණුම් 2,311 7,721 

ප්රාේධනය  08,111 

ණයගැතිමශාමණයහිමි 251 051 

දු වමලට්ටම්මශාමදමලට්ටම් 31 011 

ජාංගතමසනොලනමලත් ම්ම-මධාරණමඅගයම(2121 14 10) 20,611  

සගනඒසම්මකුලී 45  

5%මආසයෝජන 0,111  

02%මව්ථාලරමැ වඳතු 2,111  

ලැටුප්ම(ශුද්ධ) 0,811  

2121 14 10මසොගය 711  

විදුලිය 051  

තීරුමබදු 51  

ප්රචාාරණය 031  

සබොල්ණය 75  

අඩතාණමණයමසල වමකිරීතම2121 14 10  071 

බැාංකුමණය  5,111 

බැාංකුමණයමසඳොලී 51  

සගනමයාසම්මකුලී 71  

ආසයෝජනමආදායම්  011 

බැාංකු 991  

 30,241 30,241 

 

අතිසෂය මසොරතුරු 

 

i. 2120 13 30මනෙනටමඅලව වමසොගයමරු ම911,111ම මරික්ලැයමඅගයසුමසඳ වමවූමඅරමඑහිමශුද්ධම

උඳබ්ධිමඅගයමරු ම721,111කි  

 

ii. දෂමලැටුඳමතමසවේල මඅෂයථවාධ මඅරමුදම(EPF)මවශාමසවේලයමදාය යම05% සුමලනමඅරම

සවේල මදාය යම01ම%මසේ මසවේල මාාර ාරමඅරමුදම(ETF) වශාමසවේලයමදාය යම3%මකි මEPF 

සවේල මදාය යමඅඩුම රමසගනමලැටුප්මසගලාමඇ  

 

iii. ජාංගතමසනොලනමලත් ම්මලම2121314310මනෙනටමවාරාාංයමසතසවේය  

 

රික්ලැය  වමුච්චිමසුය  ධාරණමඅගයම(රු‘111) 

ඉඩම්   8,111   -  8,111 

සගොඩනැගිලි  6,111  0,211   4,811 

ය වත්ර   4,111  811   3,211 

සතෝටෂයමරථ  7,111  0,411   5,611 

20,611 
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iv. සයළුමලත් ම්ම2109 14 10මනෙනමමි ඇමසගනමඇතිමඅරමප්රලෂයනමලෂයයමවශාමසුයම රම

සනොතැ  

 

v. 2120 13 30මනෙනටමඋඳචිමවියදම් 

a. විදුලිය  011,111 

b. ප්රචාාරණය මම51,111 

 

vi. ණයගැතිය වසග වම51%මසුමසවමඅඩතාණමණයමගැරියමයුතුයි ම 

 

අලයමල වස ව, 

1) 2120 13 30නෙසන වමඅලව වමලෂයයමවශාමආදායම්මප්ර ායම 

2) එනෙනටමල්යමත්ත්ලමප්ර ාය  

 


