
 

ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙßûÛ× à$×õù× 

    

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<    

à÷ÀÚ×Ø I Ñþ$è×  ----        íÔÙÚ 2021 
 

((((101010101) ´ÕÙ] 1) ´ÕÙ] 1) ´ÕÙ] 1) ´ÕÙ] èÚóÔÈæØóèÚóÔÈæØóèÚóÔÈæØóèÚóÔÈæØó××××    
             (Financial Accounting) 

  

A A A A ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    
<$&ßõÑæ ûÎæßÂó ûÜÁßù 

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    01 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 44440 0 0 0     

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ))))    

පශන් අංක 1.1 �ට 1.10 ද�වා � පශන් සඳහා � ඇ� ���� අත�� වඩා�ම � � ���රට අදාල අංකයද, 

පශන් අංක 1.11 �ට 1.15 ද�වා � පශ්න සඳහා � ඇ� එ� එ� පකාශය ‘&õ]&õ]&õ]&õ]’ ෙහෝ ‘à&õ]à&õ]à&õ]à&õ]’ හා පශන් අංක 

1.16 �ට 1.20 ද�වා � පශන් සඳහා (වැර*  උ�තරය පශන් අංකය සමග උ�තර ෙපොෙ� /යන ෙලස 

අය 0ක�ව� ෙවත උපෙදස ්ලබා � �23. 

අය 0ක�ව� එ� එ� අ4 ෙකොටස ්සඳහා ලබා � �5 උ�තර අ4ව ෙපො ෙ6 ද�නට ලැ27 වැර* /  8වලතා 

9:පය� පහත ප�*ෙ6:     

 

පශන් අංක 1.1     

ỐÙ] ÙÚóÔÈæØóµ×ß àØ Ốó ûÚ}ÚýúÀ< Ñ´&$ õÚýÔóÚ.    ෙමම පශ්නය (වැර*ව ෙ��0 ෙනොගැ;ම (සා (වැර* 

���ර වන අංක 03 ෙව4වට සමහර අය 0ක�ව� <�� අංක 01 හා 02 ඉ*�ප� කර �23. වැ> 

අය 0ක�ව� ? රමාණය� (වැර* ���ර ඉ*�ප� කර �23. 

 

පශන් අංක 1.2    

ãû¥õ &‘æÙßû× ûÚ}ÚýúÀ< Ñ´&$ õÚýÔóÚ. A70කරණ සංකBප ��බඳ සමහර අය 0ක�ව� �ළ පමාණව� 

දැ4ම� ෙනොමැ�Dම ෙහේ�ෙව� (වැර* ���ර අංක 02 ෙව4වට අංක 01 හා 03 ඉ*�ප� කර �23. වැ> 

අය 0ක�ව� පමාණය� (වැර* ���ර ඉ*�ප� කර �23. 

 

පශන් අංක 1.3    

ý`‘æÝ &`&úȨ̀ ûÚ}ÚýúÀ ÷À̀ ùỐ  ûÎæßÂ$ æÚÎ´ &úÀ{$ µ´´ ûÜÁßù× µ×$ ỐæØ õÚýÔóÚ. බැංF සැසG0 පකාශයක ඇ�ල� 

කළ H� I/ක ෙතොර�� ��බඳව (වැර* අවෙබෝධය� සමහර අය 0ක�ව� �ල ෙනොමැ�Dම ෙහේ�ෙව�  

(වැර* ���ර අංක 03 ෙව4වට  අංක 04 ඉ*�ප� කර  �23. 

 

පශන් අංක 1.4    

÷ÀÛ à`õÚ µõ$ØõÝØ` ´õ û÷ÀùÈ< Ù$þ &ÇæØó× þ$Ñõ æØ <ÌÂ à<&$ù ÷ÀÚùð &ßæùßø× èóù× æÚÎ´ à<Á] Ñ×.  

ලාභ සLකරණය ��බඳ සමහර අය 0ක�ව� �ළ පමාණව� අවෙබෝධය� ෙනොමැ�Dම ෙහේ�ෙව� (වැර* 

���ර අංක 03 ෙව4වට අංක 04 ඉ*�ප� කර �23. 
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පශන් අංක 1.5    

ඉ*�ප�කර ඇ� ග7ෙද4 හතර අත�� ව�ක0 වැ>Dමට ෙහේ�� ග7ෙද4ව ��බඳව සමහර අය 0ක�ව� 

<�� (වැර*ව ෙ��0 ෙනොෙගන (වැර* ���ර අංක 04 ෙව4වට අංක 01 හා 02  ඉ*�ප� කර �23. වැ> 

අය 0ක�ව� පමාණය� (වැර* ���ර ඉ*�ප� කර �23. 

 

පශන් අංක 1.6    

A70කරණ (මැMම� ස0බ�ධෙය� (වැර* අවෙබෝධය� අය 0ක�ව� �ළ ෙනොමැ�Dම ෙහේ�ෙව� 

(වැර* ���ර අංක 01 ෙව4වට අංක 02 ඉ*�ප� කර �23.                                              

 

පශන් අංක 1.7    

ó×ð ÆÙ÷ÀÛ èõß þ$óßò à$û&Ô {Ø<$ äÒµÈ÷ÀÛ è`ùÔÈæØ` þ$ÑõæØù ỐÙ$ÁÜ ÙÚ×ÑÙßÙ ûÚ}ÚýúÀ< Ñ´&$ õÚýÔóÚ. IලාÁÜ 

/ය</ ��බඳව ෙබොෙහෝමය� අය 0ක�ව� �ළ (වැර* අවෙබෝධය� ෙනොමැ�Dම මත (වැර* ���ර 

අංක 04 ෙව4වට  අංක 01 හා 02  ඉ*�ප� කර �23. 

 

පශන් අංක 1.8    

ÑµÁßÂÚõ èÚóÔÈæØó ´#÷æ̧$‘è<Ùð ã÷À${Øó Ñ´&$ õÚýÔóÚ. A70කරණ මෘ කාංගය� ��බඳව පමාණව� 

අවෙබෝධය� ෙනොමැ�Dම (සා හා පශන්ය (වැර*ව ෙ��0 ෙනොගැ;ම (සා (වැර* ���ර අංක 02 

ෙව4වට අංක 01 ඉ*�ප� කර �23.      

    

පශන් අංක 1.9    

ỐÙ] õõßõß< ûÜæ$Áµ×ß &ßö$<Ø <õßæÈ è`ùÔÈ ÆÙð µûùß<$ õÚÄ´ð µ{ßõÝ<ù èÚóÔÈæØó &‘æÙßû× ûÚ}ÚýúÀ< 

Ñ´&$ õÚýÔóÚ. � ඇ� ෙතොර�� අ4ව (වැර* A70කරණ සංකBපය ඉ*�ප� 9Oමට ෙබොෙහෝමය� 

අය 0ක�ව� සම� D ෙනො�23. (වැර* ���ර අංක 03 ෙව4වට අංක 01 ඉ*�ප� කර �23.      

    

පශන් අංක    1.10    

සරල මා8ග � රමයට �ෂය ගණනය 9Oම හා ව�ක0 ඉව� 9Oම ��බඳව (වැර* Q<�ව සටහ� තැRම 

ස0බ�ධෙය� සමහර අය 0ක�ව� �ල (වැර* අවෙබෝධය�  ෙනොමැ�Dම මත (වැර* ���ර අංක 02 

ෙව4වට  අංක 04 ඉ*�ප� කර �23. 

 

පශන් අංක    1.11 �ට 1.15 ද�වා අය 0ක�ව� ෙවත ලබා� ඇ� පකාශයට අ4ව ස� ය ෙහෝ අස� ය ෙලස 

���� ලබා*ය H�ය.    හGනාග� ෙපො  වැර* පහත ප�* ෙ6:    

    

පශන් අංක    1.11    

A70කරණ සංකBප ��බඳව පමාණව� අවෙබෝධය� සමහර අය 0ක�ව� �ල ෙනොමැ�Dම (සා (වැර* 

���ර ‘&õ]&õ]&õ]&õ]’ Mවද  ‘à&õ]à&õ]à&õ]à&õ]’ ෙලස ඉ*�ප� කර �23. 

    

පශන් අංක    1.12    

ෙබොෙහෝමය� අය 0ක�ව� <�� ���ර ෙලස ඉ*�ප� කර �2ෙS ‘&õ]&õ]&õ]&õ]’ ×ùßù×Ú. µæµ&ßµ<õõß, Ố÷ÀÙß 

û$Ùù èÚóÔµÈ µÁßÂ×, ý`‘æÝ ûÜæ$Áùµ×ß µÁßÂ×ð &|´Ñð´ &´$ù µù$µÓ. ä×ð µ{ßõÝ< <ùßµùß æ$Ù µ<ù&ßæÈ ×.     
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පශන් අංක    1.13    

සමහර අය 0ක�ව� <�� I/ක සටහ� ෙපො� ��බඳව පමාණව� අවෙබෝධය� ෙනොමැ�Dම ෙහේ�ෙව� 

(වැර* ���ර ‘&õ]&õ]&õ]&õ]’ Mවද ‘à&õ]à&õ]à&õ]à&õ]’ ෙලස ඉ*�ප� කර �23. 

 

පශන් අංක 1.14    

ỐÙ] õõßõß< ûÜæ$Á×ð &Èýùßø ûÜø$ù ṌÙÚæ$‘è ûÚ}ÚýúÀ< Ñ´&$ õÚýÔóÚ. ෙබොෙහෝ අය 0ක�ව� ෙ0 පශන්ය 

සඳහා  (වැර* ���ර ඉ*�ප� කර �23. 

 

පශන් අංක    1.15    

µ´{Ú ÷Àæß<$ õÚýÔµóß "<èæÛ́ " ×ùßµù{Ú ùÚ<`Ø÷ÀÚ ùÚÌ<ëù× µÓ. ෙබොෙහෝ අය 0ක�ව� <�� ෙ0 පශන්ය සඳහා  

(වැර* ���ර ඉ*�ප� කර �23. 

පශන් අංක 1.16, 1.17 හා 1.18 සඳහා ����ද පශන් අංක 1.19 හා 1.20 සඳහා � ඇ� ෙතොර�� අ4ව ���ර 

ගණනය කර උ�තර ෙපොෙ� ÙÚÒ´ð උපෙදස ්ලබා� �23. 

    

පශන් අංක    1.16 

<]$û$Ø×æ à`Ùß́ `õÚ û$ÌÁ< µ÷Àææß &úÀ{ùß æÚÎ´ à<Á] Ñ×. ෙබොෙහෝ අය 0ක�ව� <�� (වැර* ���ර 

ඉ*�ප� කර �23. 

    

පශන් අංක    1.17 

ûÍèóæèõ èÚóÔÈæØó û÷ÀßøõÚ µ<õ µ×$ ỐÒ´ð µ{ßõÝ &úÀ{ùß æ} ×ÔõÝ Ñ×. ෙබොෙහෝ අය 0ක�ව� <�� 

(වැර* ���ර ඉ*�ප� කර �23. 

    

පශන් අංක    1.18 

í‘è´ <èæÛÈ &úÀ{$ ã÷À${Øó ÷À̀ æßÑ× ×ÔõÝ Ñ×. ෙබොෙහෝ අය 0ක�ව� <�� (වැර* ���ර ඉ*�ප� කර 

�23. 

    

පශන් අංක    1.19 

ඉ*�ප� කර ඇ� ෙතොර�� අ4ව 2021 මා8� 31 *නට බැංF පකාශනෙT ෙප�ව4 ලබන ෙශේෂය ගණනය 

9Oම සදහා අය 0ක�ව� ෙවත උපෙදස ්Ùý$ � �23. 

(වැර* ���ර වන �.530,000/-  ෙව4වට සමහර අය 0ක�ව� <�� øù, &#ó ´$Ø`æØ &Ô_µæ$ð <<ධ 

අගය� සඳහ� කර �23. 

    

පශන් අංක    1.20    

ඉ*�ප� කර ඇ� ෙතොර�� උපෙයෝU කරෙගන 2021 ජනවා� 31 *නට ෙවළඳ ලැWය H� XදB (ණයගැ�) 

පාලන A7ෙ0 (වැර* ෙශේෂය �.675,000/- ෙව4වට {Ø ý`Ø ´$Ø` æØ &ð{ùß æØ ÑÑø අගය� සඳහ� කර 

�23. 
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B B B B ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    
 

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    02 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 10101010    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)    

ෙමම පශන්ය (A) හා (B) වශෙය� අ4ෙකොටස ්ෙදක9� සම�<ත ෙ6. 

A ෙකොට�� A70කරණ සLකරණයද B ෙකොට�� ෛද(ක ගැ40 ෙපොත (ගැ40 ජ8නලය) ��ෙයල 

9Oම ��බඳව අය 0ක�ව�ෙZ දැ4ම ප��ෂා කර �23. අය 0ක�ව� බ[තරය� ෙමම පශන්ය සඳහා 

���� ඉ*�ප�කර �5 අතර ස0\8ණ ලF7 ලබා ගැ;මට හැ9 D �23. 

 

(A)  A70කරණය &ÇæØó×ð <ù &ÇæØó×ð <ù &ÇæØó×ð <ù &ÇæØó×ð <ù බලපෑ0: 

(1) එ� එ� A70කරණ ග4ෙද4ව ´èÚùß    A70කරණ සLකරණයට වන බලපෑ0 ��බඳව සමහර 

අය 0ක�ව�  õÝ}    අවෙබෝධයæß ෙනො�23. 

(2) ව�ක0, වගa0, ආදාය0 හා <යද0 වැ>Dම ෙහෝ අdDම ùÚ&$    ග7ෙද4වලට වන බලපෑ0 

��බඳව (වැර* අවෙබෝධය�  ෙනො�Rම. 

(3) ධන ෙහෝ සෘණ අගය� සටහ� කර ෙනො�Rම. 

(4) එ� අගය� පමණ� සටහ� කර �Rම. 

(5) අගය� ෙව4වට ‘වැ>Dම’ ෙහෝ ‘අdDම’ ය4ෙව� û´óæß    සටහ� කර �Rම. 

(6) සLකරණෙය� එ� එ� ග4ෙද4වට අදාල වන අfතමය පමණ� සෑම ග7ෙද4ව� සඳහාම 

ෙවන ෙවනම සටහ� කර �Rම. 

  උදාහරණ :- 01/03/2021 ග4ෙද4ව 

  XදB          =  ස්ක�ධය 

  1,000,000  = 1,000,000 

 

(B) ෛද(ක ගැ40 ෙපොත (ගැ40 ජ8නලය) ��ෙයල 9Oම: 

 ���� ඉ*�ප� ඉ*�ප� 9Oෙ0� පහත  8වලතා (O�ෂණය <ය: 

(1) (වැර* ආකෘ�ය අ4ව ඉ*�ප� කර ෙනො�Rම. 

(2) ෙවළඳ වhට0 අd ෙනොකර ස0\8ණ අගයම සටහ� කර �Rම. 

(3) පමාණය ඒකක jෙල� වැ> 9Oෙ0� වැර* අගය� සටහ� කර �Rම. 

(4) ෙවළඳ වhටම (වැර*ව ගණනය කර ෙනො�Rම. 
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ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    03 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 10101010    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)))) 

2021 මා8� 31 *ෙන� අවස� ව8ෂය සඳහා (ෂ්පාදන A7ම ��ෙයල 9Oම ස0බ�ධෙය� 

අය 0ක�ව�ෙZ දැ4ම හා අවෙබෝධය පO�ෂා 9Oම ෙමම පශන්ය මk� � කර �23. 

අය 0ක�ව� ස�lදායක මhටෙම� ෙමම  පශන්ය සඳහා ���� ඉ*�ප� කර  �27 අතර පහත සඳහ� 

 8වලතා (O�ෂණය <ය. 

(1) (වැර* අකෘ�ය ඉ*�ප� කර ෙනො�23. 

(2) ෙනො(j වැඩ ûÜ$ථjක ��වැයට ගැලn0 ෙනොකර අවසානයට ගැලn0 කර �23. 

(3) *� �මනා සෘo <යද0 යටෙ� ගැලn0 කළ H� Mවද සමහර අය 0ක�ව� ෙපො  කා8යය <යද0 ෙලස 

සටහ�කර �23. 

(4) ෙපො  කා8යය <යද0 ක0හල හා කා8යාලය සඳහා � ඇ� ප�ශතය අ4ව (වැර*ව ගණනය කර 

ෙනො�23. 

(5) පා�ෙභෝජනය කළ අX÷Ü<] ��වැය, පථjක ��වැය හා Xp (ෂ්පාදන ��වැය ගණනය කරන ලද අගය� 

සඳහා /යා ෙනො�23. 

(6) සෘo හා වක <යද0 (වැර*ව හGනාෙගන ෙනො�Rම. 

 

 

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    04 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 10101010    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ)))) 

ෙලජ8 A70 ��ෙයල 9Oෙම� ප� ෙශේෂ ����ම ��ෙයල 9Oම ��බඳ අය 0ක�ව�ෙZ දැ4ම ෙමම 

පශන්ෙය� පO�ෂා කරන ල*. අය 0ක�ව�ෙZ කා8යයසාධනය ස�lදායක මhටමක �23. 

පහත සඳහ�  8වලතා (O�ෂණය <ය: 

(1) ෙශේෂ ����ම සකස ්9Oම ෙව4වට සමහර අය 0ක�ව� ෙලජ8 A70 පමණ� ��ෙයල කර �23. 

(2) ෙශේෂ ����ෙ0 හර <ය H� සංඛsා බැරටද බැර <ය H� සංඛsා හරටද සටහ�කර �23. 

(3) ණයට <F70 හා ණයට ගැ70 ණයගැ� හා ණය:j පාලන A7ම �/� (වැර*ව ගණනය කර 

ෙනො�23. 

(4) උපtත < /ය හා ක/� ෙග� ජල WBප� අදාල <යද0 A70වල (වැර* ෙලස ගලපා ෙනො�23. 

(5) අ��ට <F70, ණයට <F70 හා අ��ට ගැ70,ණයට ගැ70 ෙශේෂ ����ෙ0 ෙවන ෙවනම 

අfතමය� ෙලස සටහ� 9Oම. 

(6) ෙමෝට8 රථෙT වා8uක �ෂය (වැර*ව ගණන    æ}÷À ä×    ෙශේෂ ����ෙ0 සටහ� කර ෙනො�23. 
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ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    05 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 10101010    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ))))    

ෙමම පශන්ය (a) හා  (b) ෙලස ෙකොටස ්ෙදක9� සම�<තය. (a) ෙකොට�� වැර* (වැර* 9Oමට à<Á]    

ජ8නB සටහ� ��ෙයල 9Oමට� (b) ෙකොට�� අ<(ශt්ත A7ම ��ෙයල 9Oමට� උපෙදස ් ලබා � 

�23. ෙබොෙහෝමය� අය 0ක�ව� ස�lදායක මhටමක ���� ඉ*�ප�කර �2 අතර පහත සඳහ� 

 8වලතා හා වැර* ෙපො ෙ6 ද�නට ලැ23: 

(a)   µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð& 

(1) ජ8නB සටහ� ෙව4වට ෙBජ8 A70  ��ෙයල කර �Rම. 

(2) අ<(ශt්ත A7ම මk� (වැර* කළ H� වැර* සටහ� හGනාෙගන ෙනො�Rම. 

(3) ප�ව හGනා ග�නා ලද අංක 1 වැvQද ස0බ�ධෙය� � කා8යාල උපකරණ වා8uක 20%  

�ෂය Dමට අදාල ජ8නB සටහන ෙබොෙහෝමය� අය 0ක�ව� <�� ඉ*�ප� කර ෙනො�23. 

(4) සටහ� අංක 4 අ4ව ඉ*�ප� කර ඇ� වැvQද (වැර*ව අවෙබෝධ කර ෙගන ජ8නB සටහන 

ඉ*�ප� කර ෙනො�W3. 

(5) අගය� ෙදෙ� ෙවනස වන �.9,000/- ෙව4වට �.98,000/- හා 89,000/- ජ8නB සටහ� මk� 

ද�වා �23. 

(6) ජ8නB සටහනට අදාල හර හා බැර අගය� ජ8නB සටහන /Dෙ0� මා� කර ඉ*�ප� කර 

�23. 

(7) ජ8නB සටහ� ��ෙයල 9Oෙ0� ජ8නලෙT ග4ෙද4ව ඉ*�ෙය� හර හා බැර ය4ෙව� 

සටහ� කර ෙනො�23. 

 

(b)     අ<(ශt්ත A7ම ��ෙයල 9Oම: 

(1) අ<(ශt්ත A7ෙ0 ආර0භක බැර ෙශේෂය හරට සටහ� කර �Rම. 

(2) අ<(ශt්ත A7ෙ0 ආර0භක බැර ෙශේෂය අ<(ශt්ත A7ෙ0 සටහ� කර ෙනො�23.  

(3) අ<(ශt්ත A7මට හර කළH� අගය� බැරටද  බැර කලH� අගය� හරටද  �ටප� කර �23. 

(4) අ<(ශt්ත A7මට අදාල ෙනොවන ප�ව හGනා ග�නා ලද සටහ�වල අගය� (ශt්ත A7මට 

ෙගන �23. 

  

 

 

 

C C C C ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    06 ----        ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ ÙæÝóÔ 20202020    

(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ(àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æÚ))))    
    

ෙමම පශන්ය (a) සහ (b) වශෙය� ෙකොටස ් ෙදක9� සම�<ත ෙ6. (a) ෙකොට�� <ස්wරණ ආදාය0 

පකාශය ��ෙයල 9Oම සහ (b) ෙකොට�� ỐÙ] ත��ව පකාශය ��ෙයල 9Oම ��බඳව අය 0ක�ව�ෙZ 

දැ4ම පO�ෂා කර �23. සමස්ත කා8යසාධනය ෙහොද මhටමක පැව�3. 
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ෙපො ෙ6 (O�ෂණය � වැර* හා අdපාd පහත ප�* ෙ6: 

(a) <ස්wරණ ආදාය0 පකාශය ��ෙයල 9Oම: 

(1) 2021 ෙපබරවා� හා මා8� මාසය� සඳහා 2021 අ? ෙ8B මාසෙT� ලැ27 Fx අදායම වන 

�.200,000 (2 X 100,000) සැල9Bලට ෙනොෙගන ෙශේෂ ����ෙ0 සඳහ� Fx අදායම වන 

�.1,000,000 පමණ� සටහ� කර �23. 

(2) ව8ෂයට අදාල (වැර* �ෂය පමාණය ගණනය කර ආදාය0 පකාශනයට ෙගන ෙනො�23. 

(3) ව8ෂයට අදාල < /ය හා වැl? සහ ෙyතන <යද0 ගණනය 9Oෙ0� ෙමම <යද0 ෙදකට අදාල 

ãû¥õ <යද0 සැල9Bලට ෙගන ෙනො�23. 

(4) <ස්wරණ ආදාය0 පකාශයට ඇ�ල� කල H� අfතමය� ��බඳව අවෙබෝධය� ෙනොමැ�Dම 

(සා Iලs ත��ව පකාශනයට ඇ�ල� කල H� සමහර අfතමය� <ස්wරණ ආදාය0 

පකාශෙT ඇ�ල� කර �23. 

(5) ෙබොBණය වශෙය� ව8ෂය �ල /යා හ�න ලද �.100,000/- ක Xදල සටහ� කර ෙනො�23. 

(6) දළ ලාභය ගණනය 9Oම සඳහා සමහර අය 0ක�ව� <�� ව8ෂෙT IB  ෙතොගය අdකර 

අවසාන ෙතොගය එක�කර �23. 

(7) ඉඩ0 හා ෙගොඩනැA/ වzනාකෙම� ඉඩ0වල අගය අd ෙනොකර ස0\8ණ අගය සඳහා �ෂය 

ගණනය කර �23. 

(8) ෙශේෂ ����ෙ0 අfතමය� දහස ්ගණ(� හා ගැල�/වල අfතමය� ස0\8ණ අගය� ෙලස 

<ස්wරණ ආදාය0 පකාශනෙT සඳහ�කර �23. 

 

(b)   Iලs ත��ව පකාශය සකස ්9Oම: 

(1) ỐÙ] ත��ව පකාශයට ඇ�ල� කළ H� අfතමය� ��බඳව I/ක අවෙබෝධය� ෙනොමැ�කම 

(සා jල� ගැ70, <F70, ආර0භක ෙතොගය, Fx ආදායම සහ ෙවන� <යද0 ỐÙ] ත��ව 

පකාශයට ඇ�ල� කර �23. 

(2) උපtත < /ය හා වැl? සහ ෙyතන අගය� Iලs ත��ව පකාශයට ඇ�ල� කර ෙනො�23. 

(3) ලැWය H� F{  ආදායම (වැර*ව ගණනය කර ජංගම ව�ක0 යටෙ� සටහ� කර ෙනො�23. 

(4) ෙවළඳ ලැWය H� Xද/� ව8ෂයට අදාල ෙබොBණය /හා හැOම (වැර*ව අdකර ෙනො�23. 

(5) මාස 09 � සඳහා ඉ*�යට ෙග� ර�ෂණ <යද0 � (130,000 X 9) �.1,170,000/- ක Xදල 

(වැර*ව ගණනය කර ජංගම ව�ක0 යටෙ� ද�වා ෙනො�23. 

(6) සමහර අය 0ක�ව� ỐÙ] ත��ව පකාශෙT අfතමය� ව8Uකරණ× ෙනොකර �ය|ම 

අfතමය� එකට සටහ� æØ õÚýÔóÚ.  

උදාහරණ :- ජංගම ෙනොවන ව�ක0, ජංගම ව�ක0, ස්ක�ධය හා වග9È, ජංගම වගa0 

(7) ෙවළඳ ලැWය H� XදB ජංගම බැරක0 යටෙ�ද ෙවළඳ ෙග<ය H� XදB ජංගම ව�ක0 

යටෙ�ද සටහ� කර �23. 

(8) සX§tත �ෂයDම ෙව4වට ව8ෂෙT �ෂයDම සටහ� කර �23. 
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wh÷ïlrejkaf.a f;areï .ekSu ÈhqKq lsÍfï ie<ls,a,g .; hq;= idudkH lreKq( 

1'1'1'1'    úIh ks¾foaYfha iïmQ¾K lreKq fyd¢ka wOHhkh lsÍu iy iEu úIh ks¾foaYfha iïmQ¾K lreKq fyd¢ka wOHhkh lsÍu iy iEu úIh ks¾foaYfha iïmQ¾K lreKq fyd¢ka wOHhkh lsÍu iy iEu úIh ks¾foaYfha iïmQ¾K lreKq fyd¢ka wOHhkh lsÍu iy iEu tallhlskau fyda tallhlskau fyda tallhlskau fyda tallhlskau fyda 

wxYhlskau wfmaCIs; ±kqï uÜgu ms<sn| ukd wjfndaOhla ÈhqKq lr .ekSu'wxYhlskau wfmaCIs; ±kqï uÜgu ms<sn| ukd wjfndaOhla ÈhqKq lr .ekSu'wxYhlskau wfmaCIs; ±kqï uÜgu ms<sn| ukd wjfndaOhla ÈhqKq lr .ekSu'wxYhlskau wfmaCIs; ±kqï uÜgu ms<sn| ukd wjfndaOhla ÈhqKq lr .ekSu'    

2'2'2'2'    wh÷ïlrejka úiska m%Yakh lsysmj;djlau fyd¢ka lshúh hq;= w;r" ish¨u .Kkh wh÷ïlrejka úiska m%Yakh lsysmj;djlau fyd¢ka lshúh hq;= w;r" ish¨u .Kkh wh÷ïlrejka úiska m%Yakh lsysmj;djlau fyd¢ka lshúh hq;= w;r" ish¨u .Kkh wh÷ïlrejka úiska m%Yakh lsysmj;djlau fyd¢ka lshúh hq;= w;r" ish¨u .Kkh 

lsÍïj,g wod< fmr jev meyeÈ,sj fmkajd ±laúh hq;=h'lsÍïj,g wod< fmr jev meyeÈ,sj fmkajd ±laúh hq;=h'lsÍïj,g wod< fmr jev meyeÈ,sj fmkajd ±laúh hq;=h'lsÍïj,g wod< fmr jev meyeÈ,sj fmkajd ±laúh hq;=h'    

3'3'3'3'    W;a;r iemhSfï§ Wml,amkhka wod< jkafka kï" tu WW;a;r iemhSfï§ Wml,amkhka wod< jkafka kï" tu WW;a;r iemhSfï§ Wml,amkhka wod< jkafka kï" tu WW;a;r iemhSfï§ Wml,amkhka wod< jkafka kï" tu Wml,amkhka meyeÈ,sj ±laúh ml,amkhka meyeÈ,sj ±laúh ml,amkhka meyeÈ,sj ±laúh ml,amkhka meyeÈ,sj ±laúh 

hq;=h'hq;=h'hq;=h'hq;=h'    

4'4'4'4'    w;a wl=re meyeÈ,s úh hq;= w;r m%Yak wxlhka ksjerÈj ±laúh hq;=h' w;a wl=re meyeÈ,s úh hq;= w;r m%Yak wxlhka ksjerÈj ±laúh hq;=h' w;a wl=re meyeÈ,s úh hq;= w;r m%Yak wxlhka ksjerÈj ±laúh hq;=h' w;a wl=re meyeÈ,s úh hq;= w;r m%Yak wxlhka ksjerÈj ±laúh hq;=h' W;a;rW;a;rW;a;rW;a;r    m;%h m;%h m;%h m;%h 

Ndr§ug fmr m%Yak wxl kej; mÍCId lsÍu wd§ foa wksjd¾h fõ'Ndr§ug fmr m%Yak wxl kej; mÍCId lsÍu wd§ foa wksjd¾h fõ'Ndr§ug fmr m%Yak wxl kej; mÍCId lsÍu wd§ foa wksjd¾h fõ'Ndr§ug fmr m%Yak wxl kej; mÍCId lsÍu wd§ foa wksjd¾h fõ'    

5'5'5'5'    m%Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'm%Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'm%Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'm%Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj wkq.ukh l< hq;=h'    

6'6'6'6'    wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao wjfndaOh" l=i,;d iy m<mqreoao ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m%; iy fhdað; ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m%; iy fhdað; ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m%; iy fhdað; ;shqKq lr .ekSu i|yd miq.sh m%Yak m%; iy fhdað; 

W;a;rW;a;rW;a;rW;a;r    WmldÍjkq we;' iudk rgdjka iy jHQyhka kej;;a m%Yak m;% ;=< we;=<;a úh WmldÍjkq we;' iudk rgdjka iy jHQyhka kej;;a m%Yak m;% ;=< we;=<;a úh WmldÍjkq we;' iudk rgdjka iy jHQyhka kej;;a m%Yak m;% ;=< we;=<;a úh WmldÍjkq we;' iudk rgdjka iy jHQyhka kej;;a m%Yak m;% ;=< we;=<;a úh 

yels neúka th iEu úgu jdisodhl jkq we;'yels neúka th iEu úgu jdisodhl jkq we;'yels neúka th iEu úgu jdisodhl jkq we;'yels neúka th iEu úgu jdisodhl jkq we;'        

7'7'7'7'    fuu úIhg wod<j iajfuu úIhg wod<j iajfuu úIhg wod<j iajfuu úIhg wod<j iaj----wOHk fmd; iy iÕrd fukau wod< úIh fldgia i|yd wOHk fmd; iy iÕrd fukau wod< úIh fldgia i|yd wOHk fmd; iy iÕrd fukau wod< úIh fldgia i|yd wOHk fmd; iy iÕrd fukau wod< úIh fldgia i|yd 

wod<jk wfkl=;a lshùï mßYSwod<jk wfkl=;a lshùï mßYSwod<jk wfkl=;a lshùï mßYSwod<jk wfkl=;a lshùï mßYS,kh lsÍu isÿ lrkak',kh lsÍu isÿ lrkak',kh lsÍu isÿ lrkak',kh lsÍu isÿ lrkak'    

8'8'8'8'    ld, l<ukdlrKh úNd.fha§ b;d jeo.;a fõ' iEu m%Yakhlgu fjka lr we;s ,l=Kq ld, l<ukdlrKh úNd.fha§ b;d jeo.;a fõ' iEu m%Yakhlgu fjka lr we;s ,l=Kq ld, l<ukdlrKh úNd.fha§ b;d jeo.;a fõ' iEu m%Yakhlgu fjka lr we;s ,l=Kq ld, l<ukdlrKh úNd.fha§ b;d jeo.;a fõ' iEu m%Yakhlgu fjka lr we;s ,l=Kq 

foi ne,Sfuka" foi ne,Sfuka" foi ne,Sfuka" foi ne,Sfuka" W;a;rW;a;rW;a;rW;a;r    iemhSug jeh l< hq;= ld,h ms<sn| weia;fïka;=jla l< yelsh'iemhSug jeh l< hq;= ld,h ms<sn| weia;fïka;=jla l< yelsh'iemhSug jeh l< hq;= ld,h ms<sn| weia;fïka;=jla l< yelsh'iemhSug jeh l< hq;= ld,h ms<sn| weia;fïka;=jla l< yelsh'    

9'9'9'9'    úNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'úNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'úNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'úNd.h iu;aùug ;sr wÈgkska hq;=j" ukd iQodkulska úNd.hg fmkS isàu isÿ lrkak'    

 

 

 - * * * - 


