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I fldgi 
 

m%Yak wxl 01 ( ^,l=Kq 10& 
 

wxl 01 orK m%Yakfha ish¨u fldgiaj,g W;a;r imhkak' tla tla m%Yakhg jvd;au ksjerÈ W;a;rh 
f;darkak' tfia f;dard.;a W;a;rhg wod< bx.%Sis wËrh m%Yak wxlh iuÕ ms<s;=re fmdf;a ,shkak'    
 

(1) ගිවිසුමක්  මගින්, 

(a) සම්බන්ිත පාර්ශවයන් අතර අයිතිවසිකම් හා බැදියාවන් නිමමාණයවේ. 

(b) සම්බන්ිත පාර්ශවයන් අතර බැදියාවන් නිමමාණයවේ. 

(c) සම්බන්ිත පාර්ශවයන් අතර අනනයෝනය අවවබෝධයක් නිමමාණයවේ. 

(d) සම්බන්ිත පාර්ශවයන් අතර අනනයෝනය නීතයානුකූල අයිතිවාසිකම් හා බැදියාවන් නිමමාණයවේ. 
 

(2) A හා B විවාහ ගිවිසුමකට එළඹුණු අතර, විවාහය සඳහා දින නියමකිරිමට නෙර A සිහිවිකලත්වයට ෙත්විය. ගිවිසුම,  

(a) බලරහිතනේ. 

(b) නිතිවිනරෝධීනේ. 

(c) වලංගුනේ.  

(d) හිස්කල හැකිනේ.   
 

(3) සම්බන්ධධිත නෙොර්ර්වනයන්ධම ඉටුකිරිමට කිසිඳු කතර්වයයක් ඉතිරිව නනාමැති ගිවිසුමක්, 

(a) ඉටුකර ගිවිසුමක්නේ.  

(b) ඉෂ්ටකෘත ගිවිසුමක්නේ. 

(c) තනි ොර්ර්වික ගිවිසුමක්නේ. 

(d) ඉහත කිසිවක් නනානේ. 
 

(4) අතීතානුනයෝගිව ඇතිකරගත් නිනයෝජ්යයත්වය ෙැක්නවන්ධනන්ධ,  

(a) ප්රතිබන්ධනය මත ඇතිවු නිනයෝජ්යයත්වයක් නලසය. 

(b) අෙරානුමතිය මත ඇතිවු නිනයෝජ්යයත්වයක් නලසය.  

(c) අවර්යතාවය මත ඇතිවු නිනයෝජ්යයත්වයක් නලසය. 

        

úIhh úIhh ixfla;h 

jHdmdr kS;sh yd nÿlrKh –  jHdmdr kS;sh (A ldKavh ) (BLT / OL 4 - 204) 
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(d) ොරවාණිජ්යය මත ඇතිවු නිනයෝජ්යයත්වයක් නලසය 
 

(5) ෙහත සඳහන්ධ ෙෑ අතරින්ධ නිනයෝජිතයකුනග කතර්වයයක් නනාවන්ධනන්ධ, 

(a) අවධානය හා නිපුණතාවය නයෙවීනම් කායර්ය. 

(b) නකාමිස් මුෙල් ලබාගැනිනම් කායර්ය. 

(c) ගිණුම් වාතර්ා ෙවත්වානගනයාම 

(d) බැදියාවන්ධ අතර ගැටුම් මඟහැරිම. 

පහත සඳහන් ප්රශ්ණ සඳහා කෙටි පිළිතුරු සපයන්න. 

(6) අන්ධතජ්ර්ාතික නවළඳ ගනුනෙනුවලදි භාවිතාවන අන්ධතජ්ර්ාතික වානිජ්යය ෙෙ (Incoterms), අන්ධතජ්ර්ාතික වානිජ් නිතියට 

අනුව අන්ධතර් ජ්ාතික වානිජ් මණ්ඩලය විසින්ධ නිකුත් කර ඇත. 
 

අන්ධතජ්ර්ාතික වානිජ්යය ෙෙයක් නම්කර එම ෙෙනේ අරුත විස්තර කරන්ධන. 
 

(7) බැංකුවක් විසින්ධ නගවීම් සඳහා ඇෙනවමින්ධ නිකුත් කරන ලියවිල්ලක් ණයවර ලිපියක් යනුනවන්ධ අෙහස්වන අතර ණයවර 

ලිපි වගර් කිහිෙයක් ෙක්නට ලැනේ. නමම ලියවිලි භාණ්ඩ විකිණිනම් හා මිලදිගැනිම් ක්රියාවලියට ආරක්ෂණයක් ලබානේ. 

වානිජ් ගනුනෙනු වලදි සාමානයනයන්ධ භාවිතාවන ණයවර ලිපි වගර්යක් නම්කරන්ධන.  
 

(8) 1988 අංක 72 ෙරණ සමථ මණ්ඩල ෙනත යටනත් සමථ මණ්ඩල පිහිටුවා ඇත.  නමම මණ්ඩල සඳහා අයත්වන නිර්්ිත 

කායර්යන්ධ ගැසට් ෙත්රයක් මගින්ධ අොල ඇමතිවරයා විසින්ධ ප්රකාර්යට ෙත්කරනු ලබයි. නිර්්ිත වටිනාකම් සීමාවකට 

යටත්ව චංචල හා නිර්්චල නේෙල සම්බන්ධධනයන්ධ වු ආරවුල් සම්බන්ධෙනයන්ධ නමම මණ්ඩල වලට මැදිහත් විය හැකිය. 
 

සමථ මණ්ඩල සඳහා නයාමුකල හැකි චංචල හා නිර්්චල නේෙල වටිනාකම ෙක්වන්ධන. 
 

(9) නතෝරත  නීතිය (Tort Law) හා වානිජ් නීතිය අතර සැලකිය යුතු සම්බන්ධෙතාවයක් ෙවතී. ආථර්ික නතෝරතයක් නම් 

කරන්ධන. 
 

(10) ශ්රී ලංකානේ සමස්ථ නීති ෙේධතියම නීතිනේ අධිොලනය / ආධිෙතයය නම්වු මුලධමර්ය මත ෙෙනම්නේ. නිතිනේ 

අධිොලනයට අයත් මූලප්රඥප්තතියක් නම්කරන්ධන. 

^,l=Kq 1 « 10 } uq¿ ,l=Kq 10& 
I fldgi wjidkhs 

 

II fldgi 
 

m%Yak wxl 02 ( ^,l=Kq 20& 
 

A ක ොටස - ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයීම අනිවාර්යය වේ. 

 

(a) යුධ ගිවිසුම් නීතියට අනුව ප්රතිඅෙර්නයක ඇති බලෙෑම විස්තර කරන්ධන.                   (ලකුණු 03)             
 

(b) රුපියල් මිලියන ෙහයකට අරුන්ධ විසින්ධ තම නගාවිෙල විරුන්ධහට විකිණීම සඳහා අෙර්නයක් කල අතර විරුන්ධ විසින්ධ 

ප්රතිඅෙර්නයක් මගින්ධ ෙන්ධවා සිටිනේ ඔහුනේ නයෝජිත වටිනාකම වන්ධනන්ධ රුපියල් මිලියන නවයක් බවය. ෙසුව විරුන්ධ 

විසින්ධ නැවතත් ෙන්ධවාසිටිනේ තමන්ධ අරුන්ධ විසින්ධ  දිරිෙත්කළ අගය වන රුපියල් මිලියන ෙහයකට නගාවිෙල 

මිලදීගැනීමට කැමති බවය.       

ඉහත අවස්ථාවට අොලව අරුන්ධ හා විරුන්ධ අතර ගිවිසුමක් ඇතිවීතිනේෙ යන්ධන ආශ්රිත නඩු තීන්ධු අනුසාරනයන්ධ 

ෙහෙන්ධන.                 (ලකුණු 06) 
                                  

(C) නබන්ධට් හා ක්ලිනයෝ BC එන්ධටප්රර්යිසස් හවුල් වයාොරනේ හවුල්කරුවන්ධනේ. ක්ලිනයෝ නවත ෙැවරුණ වගකීම 
වුනේ ආයතනය නවනුනවන්ධ සිනි මිලදීගැනිමයි. නබන්ධට්නේ අනුෙැනුමකින්ධ නතාරව ක්ලිනයෝ විසින්ධ තමන්ධහට 
අයත්ව තිබූ සීනි නතාගයක් හවුල් වයාොරයට අනලවිකළ අතර ඉන්ධ සැලකිය යුතු ලාභයක් ලැබීය. 

ඉහත අවසථ්ාවට අොලව ක්ලිනයෝ විසින්ධ ලැබු ලාභය හා සම්බන්ධධ නනතික වගකීම ෙහෙන්ධන. 
                (ලකුණු 06) 

 

     

B කොටස - එක් ප්රශ්නයෙට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න 

 

(d) සිල්වා විසින්ධ අර්්වයකු ගාල්ල ුමිරිය සමාගම නවත ලබානෙනු ලබන්ධනන්ධ නවනත් ුමිරිය ස්ථානයක් නවත රැනගනයාම 
සඳහාය. ුමිරිය සමාගම විසින්ධ එම අර්්වයා අොල ස්ථානයට රැනගනගියෙ සිල්වා නොනරාන්ධු වු ෙරිදි ෙැමිණ අර්්වයා භාර 
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නනාගත්නත්ය. එම නිසා ුමිරිය සමාගම අර්්වයා ගාල් කර තැබීමට තම වියෙමින්ධ ඉස්තාලයක් හා අහාර ලබාදීමට අවර්ය 
කටයුතුෙ  සිුකනල්ය. ෙසු දිනක සිල්වා අර්්වයා ලබාගැනිමට ෙැමිණි අතර සමාගම ඔවුන්ධ ෙැරු වියෙම් ඉල්ලා සිටිනේය. 

ඉහත සඳහන්ධ අයුරින්ධ ුමිරිය සමාගමට ඔවුන්ධ ෙැරු වියෙම් අයකරගත හැකිෙ? ෙහෙන්ධන.         (ලකුණු 05) 
  

                

(e) ෙසු කාලීනව අගරුවු විනිමය බිල්ෙතක් ෙැරිම නහෝ නටන්ධඩගර්ත නහෝ සම්පුණර් වටිනාකම හිමීනනාවු විකුණුම්කරුවකු 

භාණ්ඩ විකුණුම් හා සම්බන්ධඳනයන්ධවු නනානගවනු ලැබු විකුණුම්කරු නලස හැදින්ධනේ. භාණ්ඩ විකුණුම් ආඥා ෙනතට 

අනුව නනානගවනු ලැබු විකුණුම්කරුවකු හට අනුගමනය කළ හැකි පිලියම් නිර්්ිතව ෙක්වා ඇති අතර කැෙබල / 

ලියනමහි හිමිකාරත්වය ඒ අතර නොු හා වැෙගත්ම පිලියම නලස ෙැක්විය හැකිය.     
 

         භාණ්ඩ විකුනුම් ආඥා ෙනතට අනුව ලියනමහි (lien) හිමිකාරත්වය උෙනයෝගි කරගන්ධනා අකාරය ෙහෙන්ධන. (ලකුණු 05) 

                   

                                                                                                                                               (මුළු ලකුණු 20) 
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A ක ොටස - ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයීම අනිවාර්ය කේ 
 

(a) ගණුනෙනුකළ  හැකි ලියවිල්ලක ආොයකයා යටනත් ෙක්වා ඇති නම එහි පිටුෙස සඳහන්ධ කරමින්ධ අත්සන්ධ කිරිම පිටසන්ධ 

කිරීම යනුනවන්ධ අෙහස්නේ. ආොයකනයක් විසින්ධ පිටසන්ධ කිරීනම්දි තම නම විනිමය බිනලහි මුහුනත ෙැක්නවන 

අකාරයටම ෙැක්විය යුතුය. ආොයකයානග නම වැරදි අයුරින්ධ ෙක්වා ඇතිවිටක පිටසනෙ  මුහුණත සඳහන්ධ අයුරින්ධම 

ෙැක්විය යුතුය. 

ප්රානයෝගිකව භාවිතා වන පිටසන්ධ වගර් තුනක් විස්තර කරන්ධන.                           (ලකුණු 8) 

 

(b) රාජ්ය / පිළිගත් නීතිනයහි නකාටසක් නලස අෙරාධ නීතිය ෙැක්විය හැකි අතර එමගින්ධ නීති ෙේධතිය ආරක්ෂාකිරීම 

අරමුණු කරනගන අෙරාධ ක්රියාවක් වැලැක්වීම, ොලණය කිරීම නහෝ අෙරාධ ක්රියාවක් සඳහා ෙඩුවම් කිරිම සිුකරයි. 

එනස්ම සිවිල් නිතීය යටනත් පුේගලයන්ධ අතර, සංවිධාන අතර නහෝ පුේගලයන්ධ හා සංවිධාන අතර ඇතිවන ආරවුල් 

නහ්තුනවන්ධ වoචාවන්ධට ලක්නවන තැනත්තන්ධ සඳහා හානිපුරනයක් සිුකරයි.  

නීති ෙේධතියක් තුල ෙවත්නා සිවිල් හා අෙරාධ නිතිය අතර නවනස ෙහෙන්ධන.                                  (ලකුණු 7) 

       

B කොටස - එක් ප්රශ්නයෙට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න 
 

(c) රක්ෂණ ගිවිසුම් සඳහා අොල වන වන්ධදිපුරණ හා ප්රතිනිරීක්ෂණ මූලධමර් විස්තර කරන්ධන.        (ලකුණු 05) 

                 

(d) නේෙලක  නහෝ උෙකරණයක පිරිවැය වටිනාකමට නබානහෝවිට සමානවන්ධනාවු වටිනාකමක් වසර ගනනාවක් පුරාවට 

නගවිනම් හැකියානේ වාසිය ලබාගැනිමට අවස්ථාව මුලය කල්බු මගින්ධ හිමිනේ.  තවෙ කල්බු නේෙලට නහෝ උෙකරණ 

වලට අයත් අවොනම හා ප්රතිලාබ කල්බු ගැනුම්කරු නවත හිමිනවන දීර්ර්කාලීන අවලංගුකළ නනාහැකි බුගිවිසුමක් 

නලස මුලය කල්බු ෙැක්විය හැකිය.     

ශ්රී ලංකාව තුල භාවිතාවන මුලය කල්බු වගර් නෙකක් විස්තර කරන්ධන.                                       (ලකුණු 05) 

(මුළු ලකුණු 20) 

A කාණ්ඩය අවසානයි 
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fufyhqï wÈhr 
2018 නනාවැම්බර් úNd.h 

 

mÍlaIK Èkh     : 2018 නනාවැම්බර් 11 msgq .Kk      : 05 
mÍlaIK fõ,dj   :   fm(j' 9.00 – m(j' 1.00  m%Yak .Kk    :   03 

úNd. wfmalaIhkag Wmfoia 

1. kshñ; ld,h meh 2 ls'  
2. uq¿ ,l=Kq 50 hs'  
3. ish¨u m%Yakj,g ms<s;+re imhkak. 

4. jHdmdr kS;sh iy nÿlrKh hk ldKavhkag wod, ms<s;+re ,sùu ^nyqjrK m%Yak iy ,sÅ; 
m%Yak& i|yd ms<s;+re m;a 2la Ndú;d lrkak¡ 

5. whÿïlrejkag fmr ieliqï fkdl, (non-programmable) .Kl hka;% Ndú;dl< yelsh' 
6. ms<s;+re iemhsh hq;Af;A isxy, NdIdfjkA muKs' 

 

 

I fldgi 
m%Yak wxl 01 ( ^,l=Kq 10& 
 

wxl 01 orK m%Yakfha ish¨u fldgiaj,g W;a;r imhkak' tla tla m%Yakhg jvd;au ksjerÈ W;a;rh 
f;darkak' tfia f;dard.;a W;a;rhg wod< bx.%Sis wËrh m%Yak wxlh iuÕ ms<s;=re fmdf;a ,shkak'   
 

 

 

(1) zznÿ whl, hq;af;a f.ùfï yelshdj mokï lrf.khs'ZZ my; i|yka nÿlrKfha  uQ,O¾u w;ßka 

fuu woyi we;s uQ,O¾uh jkafka" 

(a) j¾Ol nj 

(b) ir, nj 

(c) idOdrK;ajh 

(d) uOHia: nj 
 

(2) nÿlrKfha uQ,sl mrud¾:h iy m%d:ñl ld¾hh jkafka 

(a) wdodhï jHdma; úෂu;dj wju lsÍu 

(b) b;sß lsÍu jeälsÍu iy m%d.aOk we;slsÍu 

(c) rchg wjYH fCIa;%hka lrd wdfhdackh fhduq lsÍu iy foaYSh l¾udka; úfoaYSh ;rÕfhka 

wdrCId lsÍu 

(d) rdcH úhoï ±Íu i|yd wruqo,a /ialsÍu 
 

(3) 2017 wxl 24 orK foaYSh wdodhï mk;g wkqj 2018'04'01 Èk isg hka;% msßh; iy WmlrK j,g 
wod, CIh wkqmd;h jkafka" 

(a) 10 % 

(b) 12.5 % 

(c) 20 % 

(d) 33 1/3% 

(4) l=,S wdodhu$Y=oaO j¾Isl wdodhu f,i whs;slreg iy mÈxÑlreg ,efnk wdodhu jkafka@ 

 
o< l=,sh re' Y=oaO l=,sh re' Y=oaO jd¾Isl jákdlu re' 

120"000 75"000 145"000 
 

(a) re'120"000 iy re'25"000 

(b) re'145"000 iy re'25"000 

úIhh úIhh ixfla;h 

jHdmdr kS;sh yd nÿlrKh –  nÿlrKh (B ldKavh ) (BLT / OL 4 - 204) 
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(c) re'145"000 iy re'75"000 

(d) re'200"000 iy re'25"000 
 

(5) 2017$18 ;lafiare j¾Ih i|yd ,dNdxY u; r|jd .ekSfï nÿ wkqmd;h jkafka l=ulao@ ^Tnf.a 
ms,s;=rg 2006 wxl 10 orK foaYSh wdodhï mk; mokï lr.kak'& 

(a) 15] 

(b) 14] 

(c) 10] 

(d) 5] 

 

(6) 2017$18 ;lafiare j¾Ih ;=,§ jHdmdrfha ,dN bmehSu i|yd Ndú;d l, f,dß r:h úl=Kk ,§' 
f;dr;=re my; mßÈ fõ' 

 
fmd;a ,shd y, w.h re'9"000"000 
úlsKSfuka ,o uqo, re'8"000"000 
2017$4$1 Èkg nÿ ,shd y, w.h re'2"000"000 
 

2017$2018 j¾Ihg wod, f,dßh úlsKSfuka ,o nÿjk ,dNh$w,dNh ±lafjk ksjerÈ ms,s;=r jkafka" 

(a) ,dNh re'6"000"000 ls'    (c) w,dNh re'1"000"000 ls' 

(b) ,dNh re'7,000"000 ls'   (d) ,dNh re'8"000"000 ls' 
 

(7) 2006  wxl 10 orK wdodhï mk;g wkqj zfj<|duZ hkakg ksjerÈ ks¾jpkh jkafka" 

(a) fj<|du  hkq lDIsld¾ñl jHjidhka" ;=rÕ ;rÕ meje;aùu" iud.ï úiska hï bvula we;=¿j 
hï mßY%hla l=,shg fyda noaog §u iy jkdk;r j.djka fõ' 

(b) fj<|du  hkq ish¿u fj<|dï" නි sIamdok lghq;= iy fj<| iajrEmfha ish¿u m%h;akhka fjï' 

(c) fj<|du  hkq ish¿u fj<|dï" lDIsldර්ïl jHjidhka" ksIamdok lghq;= iy fj<| iajrEmfha 
m%h;akhla fõ' 

(d) by; ish,a, ksjerÈ fõ' 
 

(8) 2017$18  ;laiare j¾Ifha 4 jk ld¾;=jg wod, wd¾Ól fiajd .dia;= f.ùu l,hq;= Èkh jkafka" 

(a) 2018'04'15 jk Èk fyda Bg fmr 

(b) 2018'04'30 jk Èk fyda Bg fmr 

(c) 2018'04'20 jk Èk fyda Bg fmr 

(d) 2018'05'15 jk Èk fyda Bg fmr 

(9) nnd mqoa.,sl iud.u fi,a,ï nvq ksIamdokh fldg foaYSh fj<|fmd<g úl=Kk iud.uls' 2017$18 
;lafiare j¾Ihg wod, ld¾;=uh msßjegqu my; mßÈ fõ' 

ld¾;=j    msßjegqu$úl=Kqï ^re& 

m<uq ld¾;=j     3"950"000 

fojk ld¾;=j     4"600"000 

;=kajk ld¾;=j     2"700"000 

y;rjk ld¾;=j     5"100"000 

cd;sh f.dvke.Sfï nÿ f.úh hq;=jk ld¾;= ±lafjk ksjerÈ පිළිතුර jkafka" 

(a) ish¨u ld¾;=j, f.úh hq;=hs' 

(b) 1 ld¾;=j" 2 ld¾;=j iy 4 jk ld¾;=fõ § muKs' 

(c) 4 jk ld¾;=fõ§ muKs' 

(d) cd;sh f.dvke.Sfï nÿ j,ska ksoyia fõ' 
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(10) j,x.= wNshdpkdjla ùu i|yd wNshdpkdj fhduql< hq;= jkafka" 

(a) foaYSh wdodhï iyldr flduidßia fj;' 

(b) foaYSh wdodhï flduidßia fckrd,ajrhd fj;' 

(c) nÿ wNshdpkd flñiug' 

(d) uqo,a iy ie,iqï wud;Hjrhd fj;' 

         ^,l=Kq 1 « 10 } uq¿ ,l=Kq 10& 
I fldgi wjidkhs 

 

II fldgi 
 

සියලුම ප්රර්න්වලට පිළිතුරු සෙයන්ධන 
 

m%Yak wxl 02 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a)   ish¨u ;eke;a;ka ^jdisl$ks¾jdis& ,dN iy wdodhï u; wdodhï nÿ f.úh hq;=hs' jdisl ;eke;af;= 
kï f,dalfha fld;ekl fyda yg.;a ,dN iy wdodhï iïnkaOfhka o" ks¾jdisl ;eke;af;l= kï Y%S 
,xldfjka Wmhd.;a fyda Y%S ,xldfõ yg.;a ,dN iy wdodhï nÿ f.úh hq;=hs'  
 by; m%ldYhg wkqj z;eke;a;dZ hkakg ks¾jpkh imhkak'                                             (ලකුණු 05) 

 

(b) iaj;lafiare nÿ f.ùfï l%uhla Y%S ,xldj ;=< mj;S' ta wkqj wdodhï nÿ i|yd j.lSug nefok 

;eke;a;ka Tyqf.a$wehf.a nÿ .Kkh fldg jdßl f,i foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=jg fm%aIKh l, 

hq;=hs' 

2017$18 ;lafiare j¾Ih i|yd jdßl f.úh hq;= Èkhka iy b;sß nÿ uqo, f.úh hq;= Èkh ,nd fokak' 
                                  (ලකුණු 05) 

 

(c) ìhqá fm!oa.,sl iud.u l%Sï j¾. ksIamdokh fldg wf<úfha ksr;jk iud.uls' fuu iud.u tl;=     

l< w.h u; nÿ i|yd ,shdmÈxÑ ù we;' 2018'03'31 ka wjika ld¾;=j i|yd iud.fï fmd;a j,ska my; 

f;dr;=re Wmqgd f.k we;' 

úl=Kqï VAT nÿ j,g fmr 

Rcq wmkhk ^USD = re'157& 

úl=Kqï foaYSh - ^SVAT i|yd ,shdmÈxÑ .eKqïlrejkag& 

úl=Kqï foaYSh - wfkl=;a .Kqfokqlrejkag 

USD 9000 

890"000 

6"700"000 

 

f.jQ fhojqï nÿ: 

wuqøjH wdkhkh u;  re'560"000 

foaYSh ñ,§ .eKqï u; re'210"000 
 

ld¾;=j ;=,§ jdßl f,i re'25"000 la f.jd we;' SVAT úl=Kqï u; re'133"000 la jákd SVAT Credit 

Vouchers ^ner m;& tl;= lrf.k we;' 

 

 

ඔබ විසින් කළ යුතු දෑ: 

(i) 2018 ud¾;= 31 wjika ld¾;=j i|yd f.úh hq;=$wdmiq b,a,d isáh yels tl;= l, w.h u; nÿ 

.Kkh lrkak'                (ලකුණු 09) 

(ii) foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=j fj; fuu ld¾;=jg wod, වාතර්ාව iemhsh hq;= Èkh i|yka 

lrkak'                                                                                            (ලකුණු 01)                                                                                  

           (මුළු ලකුණු 20) 
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m%Yak wxl 03 ( ^,l=Kq 20& 
 

nKavdr uy;d jD;a;Sh wf,úlrefjls' Y%S ,xldfõ jdisl mqoa.,fhl= f,i foaYSh wdodhï 

fomd¾;fïka;=jg wdodhï වාතර්ාව imhkafkls' 2017$18 ;lafiare j¾Ihg ^ñkau;= j¾Ih f,i olajd 

we;'& wod, Tyqg iïnkaO my; f;dr;=re ,nd § we;' 
 

1. nKavdr uy;d wf,ú wOHCIjrhl= f,i m%uqL fmf,a ksIamdok iud.uක fiajd kshqla; we;s w;r 

fiajd kshqla;sfhka j¾Ih ;=< Tyq ,enQ m%;s,dN my; mßÈ fõ' 

o< jegqm uilg re'300"000 

j¾Ih ;=< ffjoH ì,am;a m%;smQ¾Kh lsÍu re'69"000 

m%jdyk §ukdj uilg re'70"000 

j¾Ih ;=, ÿrl:k ì,a m%;smQ¾Kh lsÍu re'58"000 
 

2. Tyq fiajdfhdacl úiska ,ndfok ,o l=,S rys; ksjil Ôj;a fõ' fuu ksji i|yd fiajdfhdacl uilg 

re'30"000 la ksjfia whs;slreg f.jhs' fuu ksjfia jd¾Isl jákdlu re'200"000 la jk w;r jßmkï 

25] ne.ska f.jhs' 
 

3. nKavdr uy;d Tyqf.a ksji l=,shg § we;s w;r udisl l=,sh re'60"000 ls' fuu ksji jßmkï 

;lafiarej re'250"000 iy jßmkï 30] ne.ska f.jhs' j¾Ih ;=, w¿;a jeähd i|yd Tyq úiska 

re'80"000 l uqo,la jehfldg we;' 
 

4. Tyq ñ, ,ehsia;= .; iud.ul wdfhdackh fldg we;s w;r thska re'180,000 l Y=oaO ,dNdxYhla j¾Ih 

;=< ,eî we;' 
 

5. Tyq ,xld nexl=fõ ia:djr ;eïm;=jla lr we;' nexl=j fï i|yd re'87"750 l uqo,la 2'5] l r|jd 

.ekSfï nÿ wvqfldg ^WHT& Tyqf.a .sKqug nerlr we;' 
 

6. j¾Ih ;=< Tyq kj fmd;la t<s ±laúh' fuu fmdf;ka re'509"000 l Y=oaO ,dNhla my; i|yka úhoï 

wvq lsÍfuka miq Tyqg ,eî we;' 

a. uqøK .dia;=   re'300"000 

b. fj<| ±kaùï .dia;= re'200"000 

c. Tyqf.a mq;dg f.jQ h;=re lrK .dia;=j re'100"000 ^Tyqf.a mq;dg jhi wjq'21 කට වඩා වැඩිය& 
 

7. j¾Ih ;=,§ nKavdr uy;d cd;sl b;sß lsÍfï nexl=fjka kj ksjila bÈlsÍu i|yd ksjdi Khla 

,ndf.k we;' Tyq úiska ms<sfj,ska re'310"000 iy re'401"000 fmd,S iy m%d.aOk wdmiq f.ùï f,i 

f.jd we;' 

8. Tyq úiska wkqu; wdh;ksl /ljrKh ,ndfok mqKH wdh;khlg re'100"000 la mß;Hd. lr we;s 

w;r ;jo re'200"000 la wms fjkqjka wms wruqo,g o mß;Hd. fldg we;' 

 
9. j¾Ih ;=< Wmhk úg f.ùfï nÿ f,i re'413"000 Tyqf.ka wvqlr ;snqKs' 

 

by; f;dr;=re mokï lrf.k 

Tn úiska 2017$18 ;lafiare j¾Ih i|yd nKavdr uy;df.a my; oE ;lafiare lrkak' 

(a) nÿjk wdodhu 

(b) f.úh hq;= o< wdodhï noao 

(c) f.úh hq;= b;sß wdodhï noao 

 (මුළු ලකුණු 20) 
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B ldKavh wjidkhs 
m%Yak m;%h wjidkhs 


