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 පළමුවන ප්රපශ්නන  තුළුවව 1 ක ොටකෙන් ප්රපශ්නන කක ්  ක 11 ක ොටකෙන් ප්රපශ්නන කක ්  ක ැගිනන් 

ක ෝරාකෙන ප්රපශ්නන පක ට පණක්  ිළිතුළු   ෙප න්න. 

 

(01)ාපාර තාසඳ න්ාසිද්ධියනාඇසුශ්රහන්ා්ංණා(i)ාසිටා(x)ාදක්ව්යරාප්ර්ශ්නයව්යලටාිළිතුරු ාසපාරයනන්ය. 

 ණෘෂිණයාමයනා ිළළීබඳා ා ඩිප්ශ්රලෝමරයරරියනකුා ා ව්යයා චරිත්ා 2018.01.01ා දියා යැවුකරා පාරළුරු ා ්ශ්රලවිා කිරීශ්රකරා

ව්යාරපාරරහයනක්ා ආහකරභා ණහයා ලදී.ා එදියා ඔහුා සුරා ු .ා 200000ා ක්ා ව්යටියරා ණඩා ණරමහයනා දා ු .ා 50000ා ක්ා ව්යටියරා

ශීතණහඅයනාදාමුදලින්ාු .ා100000ාක්ාදාව්යාරපාරරහයනටාශ්රයනදවීයන. 

 ණෘෂිණයාමා ශ්රදපාරරයාතශ්රකරන්ුරශ්රේා දීයාඝා ණරලයනක්ා ශ්රසටව්යයනා ණලා චරිත්ශ්රේා ශ්රසොශ්ර ොයුහරා ව්යයා චමත්ා ා දාා

2018.01.10ාදියාු .ා50ා000ාණාප්ර්රේයයයනණානාාශ්රයනොදරාශ්රමමාව්යාරපාරරහයනටාසකරබන්යාවියන.ාඑදියමා‘’ු හුම්ාශ්රතෂ් නාපාරෘ ා

‘’යමින්ා ශ්රමමාව්යාරපාරරහයනාලියනරපාරදිං කාණළා්තහාව්යාරපාරරහයනටාපාරළ ු දුාශ්රසටව්යණශ්රයනකුාදාබඳව්යරාගන්යරාලදී.ා 

 2018ාජයව්යරරිාමරසයනාුරලදීාපාර තාගනුශ්රදනුාසිදුාවියන. 

 ාාාාාාදියයන  ාාාාාාගනුශ්රදනුව්යා    ව්යටියරණම 

2018.01.02  පාරළුරු ාමිලටාගැනුකර   ු .10ා000 

2018.01.03  බැංකුාඅයනාලබරාගැනීම   ු .50ා000 

2018.01.08  පාරළුරු ාවිකුම්කර   ු .20ා000 

2018.01.09  පාරළුරු ාමිලටාගැනුකර   ු .30ා000 

2018.01.10  චමත්ශ්රේාප්ර්රේයයයනාලැමකර  ු .50ා000 

2018.01.15  පාරළුරු ාවිකුම්කර   ු .50ා000 

2018.01.20  ප්ර්ව්යර යාගරසනුර    ු .ාා5ා000 

2018.01.23  ශ්රසටව්යණාව්යැටුප්ා    ු .10ා000 

2018.01.25  පාරළුරු ාඅයනටාවිකුම්කර   ු .ාා5ා000 

 

2018.01.03ාදියාලබරාගන්යරාලදාබැංකුාඅයනාසඳ රාව්යරයාෂිණාශ්රපාරොලීා්නුපාරරතයනා12ා%ාව්යයා්තහා2017.01.31ාදියටා

පාරළුරු ාකිසිව්යක්ාඉතිරිාශ්රයොවීයන. 

 

(i)ා ්)ාාාා2018.01.01ාදියාචරිත්ාආහකරභාණළාව්යාරපාරරහයනාකුමයාව්යාරපාරරහාසංවියරයාව්යයාගයනණටා්යනත්ාද? 

  ආ)ාාා්හමුම්ා්නුව්යාව්යයාගාණළශ්ර ොත්ාඑමාව්යාරපාරරහයනා්යනත්ාව්යන්ශ්රන්ාකුමයාව්යයාගයනණටද? 

(ii)ා ්)ාාාා‘’ු හුම්ාශ්රතෂ් නාපාරෘ ා‘’ාව්යාරපාරරහයනාලියනරපාරදිං කයනටා්දරළාපාරයතායකරාණහන්ය. 

ාාාාාාාාාාආ)ාාාචරිත්ාආහකරභාණළාව්යාරපාරරහයනටාසරශ්රප්ක්ෂ් ව්යා‘’ු හුම්ාශ්රතෂ් නාපාරෘ ා‘’ාව්යාරපාරරහශ්රදාදැකියනා ැකි 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාව්යරසියනක්ා රා්ව්යරසියනක්ාලියනන්ය.ාා 

(iii) ්)ාාාා‘’ු හුම්ාශ්රතෂ් නාපාරෘ ා‘’ ාව්යාරපාරරහශ්රදාශ්ක්න්න්ා02ාක්ායකරාණහන්ය. 

  ආ)ාාශ්රමමාව්යාරපාරරහයනටා්යරගතශ්රදදීාඇතිවියනා ැකිාතයාජයා02ාක්ාලියනන්ය. 

(iv)ා ්)ාාාඉ තාව්යාරපාරරහශ්රදා්භාන්තහාපාරරිසහයනටා්යනත්ාව්යයාපාරරයාශ්ව්යා02ාක්ාලියනන්ය. 

  ාාාාාාආ)ාාඑමාව්යාරපාරරහයනාශ්රණශ්රහ  ාානයන්දුව්යක්ාදක්ව්යයාසිද්ධිශ්රදාසඳ න්ාපාරරයාශ්ව්යයනක්ාසඳ න්ාණහාඑමාා 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාපාරරයාශ්ව්යයනාව්යාරපාරරහයනාශ්රණශ්රහ  ානයන්දුව්යක්ාදැක්වීමටාශ්ර ටුරව්යක්ාලියනන්ය. 

 

මයාාව්යරහාපාරරීක්ෂ් අයනා-ා2018 

ව්යාරපාරරහා රාණුම්කරණහඅා්යායනයයනා II 10ාාශ්රේටණියන ණරලයනාපාරැයනා02ායි 

ණලරපාරා්යාරපාරයාණරයායනරලයනා-ාණළුතහ 



ව්යාරපාරරහා රාණුම්කරණහඅා්යායනයයනා11 (10ාශ්රේටණියන)       Page 2 of 5 

 

(v)ා   ්)ාා2018.01.01ාදියටාචරිත්ශ්රේාව්යාරපාරරහශ්රදාලිලිණාණුම්කරණහඅාසකරණහඅයනා්ගයනන්ාස  තව්ය 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාදක්ව්යන්ය. 

(vi)ා ්)ාාඉ තාසිද්ධිශ්රදාසඳ න්ාව්යයාජංගමාව්යත්ණමක්ා රාජංගමාශ්රයොව්යයාව්යගකීමක්ාලියනරාදක්ව්යන්ය. 

  ආ)ා2018.01.31ාදියටාව්යාරපාරරහයනාසුරාජංගමාශ්රයොව්යයාව්යත්ණකරව්යලාව්යටියරණමාශ්රණොපාරමඅාද? 

(vii)ා ්)ාාපාරළුරු ාමිලදීාගැනීමටා්දරළාද්විත්ව්යාසට යා්ගයනන්ාස  තව්යාදක්ව්යන්ය. 

  ආ)ාචමත්ාු .ා50000ාණාප්ර්රේයයයනාශ්රයනදීමටා්දරළාද්විත්ව්යාාසට යාලියනන්ය. 

(viii)ා ්)ාාව්යාරපාරරහයනාජයව්යරරිාමරසශ්රදාශ්රගවියනායුුරාබැංකුාඅයනාශ්රපාරොිතයනාශ්රණොපාරමඅාද?  

  ආ)ාඑයනාණුම්කරගතාණහාදක්ව්යන්ය. 

(ix)ා ්)ාාඉ තාසිද්ධිශ්රදාසඳ න්ාව්යත්ණමක්ා රාව්යගකීමක්ාව්යැඩිවීමටාබලපාරරයාගම්ශ්රදම්ව්යක්ාලියනන්ය. 

  ආ)ා‘’ු හුම්ාශ්රතෂ් නාපාරෘ ා‘’ාව්යාරපාරරහයනාභරවිතාණහයාලිලරේාාශ්ර ඛඅා02ාක්ායකරාණහන්ය. 

              (x)ා ාාාාා2018.01.31ාදියටාමුද ාශ්රපාරොතාිළිතශ්රයනලාණහා්ව්යසරයාශ්රශ්ටෂ් යනාගඅයයනාණහන්ය.  

         (ලකුම්ා2ාx10ා=ා20) 

 

1 ක ොටෙ - වයාපාර ්යය න  

                                             (ප්ර්ශ්නයාශ්රදණණටාපාරමඅක්ාිළිතුරු ාසපාරයනන්ය.) 

 

(02)ා (i)ා ්)ා මිනිසනා්ව්යශ්ාතරාශ්රණටිශ්රයනන්ා ුනන්ව්යන්ය. 

ආ)ාලිලිණාමිනිසනා්ව්යශ්ාතරා02ාක්ායකරාණහාඑමාඑක්ාඑක්ා්ව්යශ්ාතරව්යාස හරගන්යරාආණරහාශ්රදණාාා

බැණුන්ාාලියනන්ය. 

 (ii)ාපාර තාසඳ න්ාප්ර්ණරශ්ාසතාාදා්සතාාදායනන්යාදක්ව්යන්ය. 

  ්)ා වුව්යමයරාව්යාරපාරරරිණයනන්ටානියාමරඅයනාණළා ැකියන. 

  ආ)ාසෑමාව්යාරපාරරහයනක්මාණටයුුරාණහන්ශ්රන්ාලරභාඉපාරැමේශ්රකරා්ශ්රප්ක්ෂ් රශ්රව්යනි. 

  ඉ)ා නිෂ් නපාරරදිතව්යලාසනව්යභරව්යයනා්නුව්යාව්යාරපාරරහාහරජාා්ංශ්යනා රාශ්රපාර ද්ගලිණා්ංශ්යනාශ්රලසා 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාව්යයාගාණහාදක්ව්යයි.ාා 

  ඊ)ා සි ලහාශ්රව්යළඳාව්යාරපාරරහාශ්රසටව්යරාසැපාරමේශ්රකරාව්යාපාරරහයනණටානිදසුයකි. 

 (iii)ාණලරත්මණාලීාබඩුානිෂ් නපාරරදයශ්රදානිහතා“වුඩ් ආර්ට්”ාව්යාරපාරරහශ්රදාභරවිතාශ්රණශ්රහයානිෂ් නපාරරදයාසකරපාරත්ා   

                    ලැයිසනුරව්යක් පාර තාදැක්ශ්රේ. 

   නපාරණහඅා   ණයාමරන්තාශ්රලරාපාරරිේයන 

   දැව්ය    මුද ා 

  ා ්ත්ානදේණු    ්යිතිණු ශ්රේානියාමරඅශීලීත්ව්යයන 

   

්)ා ශ්රමමාසකරපාරත්ාභූමියනා ,ා ා ේමයනා ,ා ප්ර්රේයයයනා .ා ව්යාව්යසරයනණත්ව්යයනායනයානිෂ් නපාරරදයාසරයණායනටශ්රත්ා ා

ව්යයාගාණහාදක්ව්යන්ය. 

ආ)ඉ තාව්යාරපාරරහශ්රදා්භාන්තහාපාරරිසහයනටා්යනත්ාපාරරයාශ්ව්යාශ්රදණක්ාලියනන්ය. 

ාාා(iv)ා හසිණාවීාශ්රගොවීන්ශ්රගන්ාවීාමිලදීාශ්රගයාශ්රසටව්යණයනන්ාශ්රදශ්රදශ්රයකුශ්රේාදාස යනාඇතිව්යාස  ාසණසනාණහාාා

්ශ්රලවිාකිරීශ්රකරාව්යාරපාරරහයනක්ාපාරව්යත්ව්යරශ්රගයායනයි.ා 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා්)හසිණා ැු ණූාවිටාශ්රමමාව්යාරපාරරහයනාශ්රණශ්රහ  ානයන්දුව්යක්ාදක්ව්යයාපාරරයාශ්ව්යාශ්රදණක්ාසිද්ධියන 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාඇසුශ්රහන්ාදක්ව්යන්ය. 

  ආ)එමාපාරරයාශ්ව්යාව්යාරපාරරහයනාශ්රණශ්රහ  ානයන්දුව්යක්ාදැක්වීමටාශ්ර ටුරාශ්රදණාබැණුන්ාලියනන්ය. 

ාාාාාාා(ලකුම්ා2ාx4ා=ා8) 
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(03)  (i)ා ්)ා ව්යාරපාරරහාසංවියරයයනක්ායනනුාකුමක්ද?  

  ආ)ලරභා්හමුම්ාණහාශ්රයොගත්ාහරජාා්ංශ්යනටා්යනත්ාව්යාරපාරරහාසංවියරයාව්යයාගාශ්රදණක්ාලියනන්ය. 

 

 (ii)ාපාර තාසඳ න්ාප්ර්ණරශ්ාසතාාදා්සතාාදායනන්යාදක්ව්යන්ය. 

  ්)ා ව්යාරපාරරහයනක්ාසුරාසුවිශ්රශ්ට නානිෂ් නපාරරදයාරතමාඑමාව්යාරපාරරහයනටාශ්ක්තියනකි. 

  ාාාආ)ව්යාරපාරරහව්යලටා ්හමුද ා ශ්රයනොදව්යමින්ා ්ව්යදරයකරා දහඅා  ද්ගලයනන්ා ණළමයරණු ව්යන්ා ශ්රලසා 

 ුනන්ව්යයි. 

  ඉ)ාසමුපාරණරහාසමිතිාශ්රපාර ද්ගලිණා්ංශ්යනටා්යනත්ාව්යාරපාරරහාසංවියරයයනකි. 

ඊ)ාජරතිණානිෂ් නපාරරදයයනාව්යයායයයනාණහාගැනීමාා ,ාහජයනාව්යාරපාරරහාුරිතන්ාඉටුණහාගැනීමටා්ශ්රප්ක්ෂිතාා

්හමුඅකි. 

(iii)ා ්)ාආයාථිණාපාරරිසහයනටා්යනත්ාසරයණයනක්ාව්යයා‘’නද්යමයයන’’ාශ්රණටිශ්රයනන්ාපාරැ ැදිලිාණහන්ය.  

 ආ)ශ්රද්ශීයනාව්යාරපාරරහාසඳ රාශ්රගෝලීයනාපාරරිසහශ්රයනන්ාඇතිාශ්රණශ්රහයා  තණහාබලපාරෑකරාශ්රදණක්ාලියනන්ය. 

(iv)ාශ්රපාරො ාත්රි ශ්රණෝඅයනටා්යනත්ාාප්ර්ශ්රද්ශ්යනණාීවව්යත්ාව්යයාසිසිහාම ජයාබැංකුශ්රව්යන්ාඅයනාමුදලක්ාදාලබරශ්රගයා

‘’ශ්රී) ්්  ිළරිසිදු කපොල්ක ල් ’’ යමින්ාශ්රපාරො ශ්රත ා්ශ්රලවිාකිරීශ්රකරාව්යාරපාරරහයනක්ාආහකරභාණහයාලදී.  

 ්)ාඉ තාසිද්ධිශ්රදාසඳ න්ාහරජාා්ංශ්ශ්රදාව්යාරපාරරහාසංවියරයයනක්ාලියනන්ය. 

ාආ)“නිෂ් නපාරරදිතශ්රදාසනව්යභරව්යයනා්නුව්යා‘’ශ්රී) ්්  ිළරිසිදු කපොල්ක ල්’’ාව්යාරපාරරහයනාභරණ්ඩානිෂ් නපාරරදය 

ාාාාාාව්යාරපාරරහයනකි‘’ ඔබාශ්රමමාප්ර්ණරශ්යනටාඑණවව්යන්ශ්රන්ාදා?ාඔශ්රේාිළිතුරහටාශ්ර ටුරාදක්ව්යන්ය.   

       ාාාාාාාාාා              ාා(ලකුම්ා2ාx4ා=ා8) 

 

(04)ා (i)ා ්)ා ව්යාරපාරරහාසංවියරයාපාරරිමරඅයනා්නුව්යාශ්රබදරාදක්ව්යන්ය. 

  ආ)ාඉ තාදැක්ශ්රව්යයාව්යයාගීණහඅශ්රදදීාසලණරාබැශ්රලයාප්ර්මරඅරත්මණානියාඅරයනණාශ්රදණක්ාලියනන්ය. 

 (ii)ාපාර තාදැක්ශ්රව්යයාප්ර්ණරශ්ාසතාාදා්සතාාදාදක්ව්යන්ය. 

  ්)ා ්යිතිණු ශ්රේාව්යගකීමා්සීමිතාවීමාඒණා ද්ගලාව්යාරපාරරහාසංවියරයාරතමශ්රදාව්යරසියනකි. 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාආ) වු ාව්යාරපාරරහයනණාසරමරක ණාසංඛාරව්යාන්හඅයනාණහාඇත්ශ්රත්ා2007ා්ංණා7ාදහඅාසමරගකරාපාරයතා

මණුනි. 

  ඉ)ාශ්රී ාලංණරාව්යහරයනා්ධිණරරියනාහරජාාසංසනාරායනටතටා්යනත්ායන.ා 

  ඊ)ාසමුපාරණරහාසමිතියනක්ාආහකරභාකිරීමටා්ව්යශ්ාා්ව්යමාසරමරක ණාසංඛාරව්යා10ාකි. 

(iii)ා ්)ාහරජාාශ්රදපාරරයාතශ්රකරන්ුරව්යලාදැකියනා ැකිාව්යරසියනක්ා රා්ව්යරසියනක්ාලියනන්ය. 

 ආ)ඒණ ද්ගලා ව්යාරපාරරහා සංවියරයව්යලා දැකියනා ශ්රයො ැකිා  වු ා ව්යාරපාරරහව්යලා ඇතිා ්ව්යරසිා ශ්රදණක්ාාා

ලියනන්ය. 

(iv)ාදිලිනිාස ාු විනිාසමරයාප්ර්රේයයයනක්ාශ්රයනොදරා“දි ාරූ”ායමින්ාව්යාරපාරරහයනක්ාආහකරභාණහයාලදී.ාශ්රමමා

ව්යාරපාරරහයනා සීමිත ව්යගකීමක්ා ස  තව්යා ව්යඩරා සනාරව්යහත්ව්යයනකින්ා යුත්ා ව්යාරපාරරහා සංවියරයා රතමයනණටා

පාරරිව්යයාතයයනාකිරීමටාාඔවුන්ා්ශ්රප්ක්ෂ් රාණහයි. 

ාාාාාාාාාාාා්)ා“දි ාරූ” ව්යාරපාරරහායරමයනාලියනරපාරදිං කාණළයුුරාව්යන්ශ්රන්ාකුමයානයතිණාශ්ර ඛයයනක්ායනටශ්රත්ාාා 

ාාාාාාාාාාාාාාාාකියකරාආයනතයයනණටද? 

ාාාාාාආ)දිලිනිාස ාු විනිාශ්රේා්ශ්රප්ක්ෂ් රව්යටා්නුව්යාශ්රමමාව්යාරපාරරහයනා ළු ාකිරීමටාන කතාව්යාරපාරරහ 

ාාාාාාාාාාසංවියරයාරතමයනාකුමක්ද?                     ා 

            ාාාාාාා(ලකුම්ා2ාx4ා=ා8) 
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11 ක ොටෙ - ිනණුම් රක  

( ප්ර්ශ්නයාශ්රදණණටාපාරමඅක්ාිළිතුරු ාසපාරයනන්ය.)  
 

(05)ා (i)  ්)ාාණුම්කරණහඅශ්රදා්හමුම්ාශ්රදණක්ාලියනන්ය.ා 

  ආ)ාපාර තාසඳ න්ාසකරණහඅශ්රයන  ා  සනතැන්ව්යලටාසුදුසුාව්යචයාශ්රයනොදරාසකරපූයාඅාණහායැව්යතාලියනන්ය. 

   ලරභයනාාාාා=ාා....................................ාාාා-ාාා...................................... (ලකුම්ා02) 

(ii)ා ්)ාජංගමාව්යගකීකරාසඳ රානිදසුන්ාශ්රදණක්ාලියනන්ය. 

  ආ)ාව්යත්ණකරව්යලාදැකියනා ැකිාලක්ෂ් අයනක්ාලියනන්ය.    (ලකුම්ා02) 

(iii) සක ත්ාපාරව්යත්ව්යරශ්රගයායනයාජංගමාදුහණායා්ශ්රලවිාකිරීශ්රකරාව්යාරපාරරහශ්රදා2018ාජයව්යරරිාමරසශ්රදාපාරළමුා

සතියනාුරළාසිදුාවූාගනුශ්රදනුාකි  පාරයනක්ාපාර තාදැක්ශ්රේ.ා 

  1.ාාව්යාරපාරරහයනටා්තිශ්රයාණාප්ර්රේයයයනාව්යශ්ශ්රයනන්ාු .ා50ා000ාක්ාශ්රයනදවීම. 

  2.ාාව්යාරපාරරහශ්රදාඅයන  මියනන්ටාු .ා25ා000ාක්ාශ්රගවීම.ා 

  3.ාු .ා10ා000ාණාජංගමාදුහණායාශ්රතොගයනක්ාඅයනාපාරදයමාමතාගැනීම. 

  4.ාහක්ෂ් අාගරසනුරාසඳ රාු .ා8ා000ාක්ාශ්රගවීම.ා 

  5. ු .ා40ා000ාණාශ්රසටව්යරාආදරයනමක්ාලැමම. 

  ්ව්යශ්ාාව්යන්ශ්රන්, 

  ්)ඉ තාසඳ න්ාඑක්ාඑක් ගනුශ්රදනුව්යාණුම්කරණහඅාසකරණහඅයනටාබලපාරරයාආණරහයනාදක්ව්යන්ය. 

  ාාාා(ාිළිතුරු ාසැපාරමේශ්රකරදීාපාර තාසඳ න්ාආණෘතියනාභරවිතාණහන්ය). 

ාාාාාාාා2018.01.01ාදියට 
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාශ්රශ්ටෂ් යන 
ාාගනුශ්රදනුා්ංණයන 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

. 

ව්යත්ණකරාාාාාාාාාාා=ාාාාාාාාා  මිණකරාාාාාාාාාාාාාාාාා+ාාාාාාාාාාාව්යගකීකර 
60ා000ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා50ා000 ාා10ා000 

 

ආ)ාසතියනාුරළාමුළුාව්යත්ණකරා,ාව්යගකීකරා රාමුළුා  මිණකරව්යලා්ඩුවීමාශ්ර ෝාව්යැඩිවීමාශ්රව්යන්ාව්යශ්ශ්රයනන්ාදක්ව්යන්ය.ාා 

          ාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා04)ාාාාා 

(iv)ා්  ංසශ්රේාව්යාරපාරරහශ්රදා2017ාව්යයාෂ් යනාසඳ රාශ්රතොහුරු ාකි  පාරයනක්ාපාර තාදැක්ශ්රේ.ා 

ාාාාාු .ා 

ප්ර්රේයයයනාා(2017.01.01ාදියට)ා    435ා000 
ව්යයාෂ් ශ්රදාවියනදකරා      155ා000 
ව්යයාෂ් ශ්රදාආදරයනකරා     250ා000 
මරයාුරා31ාදියා්යිතිණු ාශ්රයනදවූාමුදලා   125ා000 
ා 

ාාාාාාා්ව්යශ්ාාව්යන්ශ්රන්, 
 
්)ා2017.12.31ාදියටා්යිතිණු ශ්රේා  මිණමාගඅයයනාණහන්ය.       (ලකුම්ා04) 
 

ාාාාාාාා(මුළුාලකුම්ා12)ා 
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(06) (i)ා ්)ාලිලරේාශ්ර ඛයව්යලාප්ර්ශ්රයනෝජයාශ්රදණක්ාලියනන්ය.ා 
ාාාාාාාආ)බැංකුාණුම්ශ්රකරාගම්ශ්රදම්ාසට න්ාකිරීමටානපාරශ්රයනෝගීාණහගන්යරාලිලරේාශ්ර ඛයාශ්රදණක් 
ාාාාාාාාාාාාලියනන්ය.         ාාාාාා(ලකුම්ා02) 

 (ii)ා ාාාාශ්රලජහයනාශ්රණටිශ්රයනන්ා ුනන්ව්යන්යාාාා      ාාාාාා(ලකුම්ා02) 
 (iii)ා ්)ාණුම්මණාශ්රශ්ටෂ් යනාශ්රලසාකුමක්ා්ද සනශ්රේද? 

ආ)ාණුම්කරාව්යයාගාශ්රදණණටානිදසුන්ාදක්ව්යන්ය    ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා 
ාාාාාා(ලකුම්ා02) 

 (iv)ා2018.01.01ාදියාශ්ර ටමර ාවිසින්ාආහකරභාණළාසි ලහාබඩුාව්යාරපාරරහශ්රදාජයව්යරරිාමරසශ්රදාසිදුාවූාගනුශ්රදනුාා
පාර තාදැක්ශ්රේ.ා 

2018.01.01ාාාාාාු .100ා000ාක්ාශ්රයනොදරාව්යාරපාරරහයනක්ාආහකරභාකිරීම. 
ාාාාාාාාා01.02ා ්ත්ිළටාගැම්කරාු .ා60ා000 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා01.05 බැංකුාඅයනක්ාගත්තරාාු .ා50ා000 
ාාාාාාාාා01.10ා ණරයායනරලානපාරණහඅාශ්රතොගයනක්ාමිලදීාගැනීමාු .ා15ා000 
ාාාාාාාාා01.18 ාණඩාකුලීාශ්රගේව්යරාු .ා8ා000 
ාාාාාාාාා01.18ා විකුම්කරාු .ා50ා000 
ාාාාාාාාා01.22ා ශ්රණොමිසනාආදරයනකරාලැමකරාු .ා10ා000 
ාාාාාාාාා01.28ා බැංකුාඅශ්රයනන්ාශ්රණොටසක්ාිළයනවීමාු .ා5ා000 

්ව්යශ්ාාව්යන්ශ්රන්, 
 

(්)ාමුද ාශ්රපාරොතාිළිතශ්රයනලාණහා2018.01.31ාදියටාශ්රශ්ටෂ් යනාදැක්වීම.  ාාාාාාාාාාාාාාාාා(ලකුම්ා06) 

 ාාාා         ාාාාාාාාාාා(මුළුාලකුම්ා12) 

(07) (i)ා මිලදීාගත්ාභරණ්ඩයනණාලකුම්ාණළාමිලාු .ා30ා000කි.ාභරණ්ඩයනාසඳ රා්ඩුාශ්රණශ්රහයාශ්රව්යළඳාව්ය ටමාාාා

15%ාාකි.ාාශ්රව්යළඳාව්ය ටමා්ඩුාණළාපාරසුාශුද්යාව්යටියරණමාකීයනද?   ාාාාාා(ලකුම්ා02) 

 (ii) ්)ාසුළුාමුද ා්ග්රි මයනාශ්රණටිශ්රයනන්ා ුනන්ව්යන්ය.ා     ාාාාාා(ලකුම්ා02) 

 (iii) ශ්ර ටෂ් රන්ශ්රේාව්යාරපාරරහශ්රදා2018ා්ශ්රප්ර්ට ාමරසයනටා්දරළව්යාසුළුාමුද ාභරහණු ාවිසින්ාපාර තාශ්රතොහුරු ාා 

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාඉදිරිපාරත්ාණහාඇත. 

ාාාාාාාාාාා 

දියයන විසනතහයන ු . 

2018.04.01 සුළුාමුද ා්ග්රි මයනාලැණඅර 2000 
ාාාාාාාාා04.02 බසනාගරසනුර 100 
ාාාාාාාාා04.04 තැපාරැ ාගරසනුර 50 
ාාාාාාාාා04.06 සංග්ර  ාවියනදකර 250 
ාාාාාාාාා04.08 ත්රි ශ්රහෝදාහාාගරසනුර 60 
ාාාාාාාාා04.12 ණිළලටාශ්රගේව්යර 300 
ාාාාාාාාා04.15 ශ්රගයාඒශ්රකරාකුළී 500 
ාාාාාාාාා04.20 ිළරිසිදුාකිරීකර 200 
ාාාාාාාාා04.24 පාරෑන්ාසඳ ර 30 
ාාාාාාාාා04.26 මුද්දහාසඳ ර 50 

 
්ව්යශ්ාාව්යන්ශ්රන්, 
 
්)ාාාාා2018.04.30ාදියටාසුළුාමුද ාශ්රපාරොතාිළිතශ්රයනලාණහාා2018.05.01ාදියටා්ග්රි මයනාප්ර්තිපූහඅයනාණහාශ්රපාරන්ව්යන්ය.ා 
ාාාාාාාඒාසඳ රා ගපගල් වි කම්, ෙණන් වි කම් , ෙංග්රරක වි කම් කා විවිය වි කම් ශ්රලසාවිශ්නශ්ර ෂ් අාන්ු ාභරවිතාණහන්ය. 

(ලකුම්ා08)  
   ාාාාා (මුළුාලකුම්ා12)  


