
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංසක්රණය 

පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තු නිළධාරීන්දෙන් 

සහ දර්ඛීය සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරීන්දෙන් සමන්විත 

කමිටුවක් මගින් සකස ්කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 
සම්බන්ධීකරණය, 

බ ංකු නියාමන ජාතික ඒකකය 
දර්ඛීය සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

දකොළඹ 02 
 

සකසුරුවම්කම හා ණය ගණුදෙනු 

සමුපකාර සමිති විගණන වාර්තා 

ආකෘතිය. 



 

දමම දකොටස කාර්යාලයීය පිටපත සඳහා පමණි. සමිති පිටපත සඳහා භාවිතයට දනොෙන්න. 

කාර්යාලයීය ප්රදයජනනය සහහා පමි. 

විෙණන වාර්තා අංකය :- 

1. සමාදලෝචනදේදී අනාවරණය වූ ඌණතා :-  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

[දමම ඉඩකඩ ප්රමාණවත් දනොද  නේ දවනම දේඛනයක් භාවිතා කරන්න] 

2. සමාදලෝචන නිලධාරියාදේ නම :- ........................................ දිනය:- ........................ 

3. ඌණතා නිව රදි කිරීමට ය වු දිනය  :- ........................................ 

4. ඌණතා නිව රදි කර ආපසු ලෙ දිනය :- ....................................... 

5. වාර්තාව මුොහ රීමට සුදුසු බවට සමාදලෝචන නිලධාරියාදේ අත්සන :-................................................ 

6. වාර්තාව මුොහ රීමට සුදුසු බවට විෙණන මූලස්ථාන පරීක්ෂකදේ නිර්දේශය :- ..................................... 

7. ඌණතා නිව රදි කළ බවට විෙණකදේ දේඛණ අංකය :- .................................................................... 

දිනය :- ................................................................... 

8. වාර්තාව මුොහ රීමට අනුම තිය :- ........................................................... 

සමු. සං. උපදකොමසාරිස ්

දිනය :- .................................................. 

 

9. වාර්තා මුොහ රීම  

9.1. ලියාපදිංචි ත පෑලට දයොමුකල දිනය  :- ......................................................................... 

9.2. සමිති පිටපත භාරෙත් අයදේ නම  :- ......................................................................... 

9.3. සමිති පිටපත භාරෙත් අයදේ තනතුර  :- ......................................................................... 

9.4. සමිති පිටපත භාරෙත් අයදේ අත්සන  :- ......................................................................... 

9.5. සමිති පිටපත භාරෙත් දිනය   :-  ........................................................................ 

 

  



 

 

 

        
 
දින මුද්රව - 
 

 

කාර්යාලයීය පිටපත / සමිති පිටපත 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

201........../ ........../ .......... සිට 201.........../ ........./ ........... ෙක්වා 

විගණන වාර්තාව 

 

 

 

 

 

විගණක  .......................................................... 

සමුපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස් කාර්යාලය 

 

කාර්යාලයීය ප්රදයෝජනය සඳහා 

විෙණන වාර්තා අංකය 
  

සීමා සහිත / සීමා රහිත  

............................................................................ සකසුරුවම්කම හා 

ණය ගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය, .................................. 
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පටුන 

 පිටු අංකය 

1. විගණකවරුන්දේ කලමනාකරණ විශ්දේෂණ වාර්තාව ..................................... 01 - 13 

2. මූලය ප්රකාශන මත විගණකදේ වාර්තාව ........................................................ 14 - 17 

3. මූලය ත්ත්තව ප්රකාශනය ................................................................................ 18 

4. විස්තීර්ණ ආොයම් ප්රකාශනය .......................................................................... 19 

5. ස්කන්ධය දවනස්වීදම් ප්රකාශනය .................................................................... 20 

6. මුෙේ ප්රවාහ ප්රකාශනය ................................................................................... 21 

7. ගිණුම්කරණ ප්රතිප්තති හා ගිණුම් සටහන්  

7.1. ගිණුම්කරණ ප්රතිප්තති ......................................................................... 22 - 27 

7.2. මූලය ත්ත්තව ප්රකාශනය සහහා ගිණුම් සටහන් .......................................... 28 – 32 

7.3. විස්තීර්ණ ආොයම් ප්රකාශනය සෙහා ගිණුම් සටහන් ..................................... 33 - 35 

8. විස්තරා්තමක සටහන් ................................................................................ 36 - 39 

9. කළමනාකරණ ලිපිය ................................................................................ 40 - 42 

10. දශේෂ පිරික්සුම ............................................................................................. 43 
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සීමා සහිත / සීමා රහිත ......................................................................................... සකසුරුවම්කම 

හා ණය ගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය 

කාරක සභාව /  අධයක්ෂ ම්ඩලලය දවත දිරරිප්ත කරන  විගණක / විගණකවරුන්දේ  කළමනාකරණ 

විශ්දේෂණ වාර්තාව 

1. ප්රාරම්භක කරුණු -  

1.1. සමිතිදේ නම   :- සීමා සහිත / සීමා රහිත ............................ සකසුරුවේකම හා ණය 

ෙණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 

1.2. ලිපිනය   :-.............................................................................................................. 

1.3. ලි.ප. අංකය හා දිනය :- ලි.ප.අංකය ................................/  දිනය :-............................................ 

1.4. දරේණිය   :- ............................................................................................................. 

1.5. මුෙේ වර්ෂය  :- ................................................. සිට ........................................... ෙක්වා 

1.6. විෙණන කාලය  :- 201......../........./......... සිට 201......../........./........... ෙක්වා 

1.7. ඉකුත් විෙණන කාලය :- 201......./........./.......... සිට 201......./........./............ ෙක්වා 

1.8. විෙණක / විෙණකවරු :- .................................................../ ස.සං.නි/.......................................... 

    :- .................................................../ ස.සං.නි/........................................... 

1.9. විෙණනය ආරේභ කළ දිනය - 201........./........../................ 

1.10. විෙණනය අවසන් කළ දිනය - 201......../........../.................   ෙත කළ දින ෙණන .................... 
 
 

2. සංස්ථාපනය හා ක්රියාකාත්්තවය පිළිබහ දතොරරරු 

2.1. අතුරු වයවස්ථාව   :- ඇත / න ත / ඉදිරිපත් දනොවීය 

2.2. ලියාපදිංචි සහතිකය  :- ඇත / න ත / ඉදිරිපත් දනොවීය 

2.3. කාරක නිදයෝෙ  :- ඇත / න ත / ඉදිරිපත් දනොවීය 

2.4. දපොදු මුද්රාව  :- ඇත / න ත / ඉදිරිපත් දනොවීය 

2.5. පිරිස්බල තක්දසේරුව  :- ඇත / න ත / ඉදිරිපත් දනොවීය 

2.6. බ ංකුකරුවන්, 

1.................................................................................................................................................. 

2.................................................................................................................................................. 

3.................................................................................................................................................. 
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3. පාලන සංයුතිය 

3.1. සාමාජික්තවය ස්ත්රී පුරුෂ එකරව 

 

3.2. ආශ්රිත සාමාජික්තවය 

 

3.3. සාමාජික දකොටස් 
සාමාජික දකොටසක අෙය    රු: .......................... / ....... 

මුළු වටිනාකම     රු: ......................... / ........ 

දකොටස් හා දකොටස් වාරික සේපූර්ණ සාමාජිකයන් - (ෙණන .......) රු: ......................... / ........ 

දකොටස් හා දකොටස් වාරික අසේපූර්ණ සාමාජිකයන්- (ෙණන .......) රු: ......................... / ........ 

3.4. රැස්වීම් පැවැ්තවීම          

3.4.1. මහා සභා රැස්වීම්    

3.4.1.1. වර්ෂය තුල ප වති මහා සභා රැස්වීේ ෙණන  :................     

3.4.1.2. අවසන් වරට ප වති රැස්වීදේ දිනය   :............/......../.........  

3.4.1.3. වාර්ෂික මහා සභාව ප ව ත්වූ දිනය   :.........../......../ .......... 

3.4.1.4. ෙණ පූර්ණය රහිත නිසා කේ ත බූ රැස්වීේ ෙණන :................ 

3.4.1.5. මහා සභා රැස්වීමකට ප මිණීදේ සාමානය  :................ 

3.4.2. කාරක සභා රැස්වීම් 

3.4.2.1. වර්ෂය තුල ප වති කාරක සභා රැස්වීේ ෙණන :............... 

3.4.2.2. අවසන් වරට ප වති රැස්වීදේ දිනය   :.........../ ......./ ....... 

3.4.2.3. ෙණ පූර්ණය රහිත නිසා කේ ත බූ රැස්වීේ ෙණන  :............... 

3.4.2.4. කාරක සභා රැස්වීමකට ප මිණීදේ සාමානය :...............  

වර්ෂය ආරේභදේ සාමාජික සංඛයාව 
 
වර්ෂය තුළ ඇතුලත්වීේ  
 
වර්ෂය තුළ ඉවත්වීේ 

  * ඉේලා අස්වීේ 
 
* මරණය 
 
* ....................    

 
- ..................... 
 
-...................... 
 
- ..................... 
 
- ..................... 
 
- ..................... 

 
.......................... 
 
.......................... 
 
..........................   
 
.......................... 
 
......................... 

 
= ..................... 
 
= ..................... 
 
=  .................... 
 
= ..................... 
 
= ..................... 

වර්ෂය අවසානදේ සාමාජික්තවය - ..................... .......................... = .................... 

ආශ්රිත සාමාජික්තවය ස්ත්රී පුරුෂ එකරව 

වර්ෂය ආරේභදේ සාමාජික සංඛයාව  
 
වර්ෂය තුළ ඇතුලත් වීේ 
 
වර්ෂය තුළ ඉවත් වීේ   

..................... 
 
..................... 
 
(...................) 

...................... 
 
...................... 
 
(....................) 

........................ 
 
 ....................... 
 
(......................) 

වර්ෂය අවසානදේ සාමාජික්තවය ..................... ...................... ....................... 
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3.5. කාරක සභාව / අධයක්ෂ ම්ඩලලය 

3.5.1. විගණන කාල පරිච්දේෙදේ සිටි කාරක සභා ව / අධයක්ෂ ම්ඩලලය 

අනු 

අංකය 

සාමාජික 

අංකය 
තනරර නම ප්ත වූ ිරනය 

01  ෙරු සභාපති   

02  ෙරු උප සභාපති   
03  ෙරු දේකේ   

04  ෙරු භාණ්ඩාොරික   

05  ෙරු කාරක සභික   
06  ෙරු කාරක සභික   

අවුරුදු 18 - 35 අතර 

01  ෙරු කාරක සභික   

02  ෙරු කාරක සභික   

3.5.2. වර්ථමානදේ සිටින කාරක සභා ව / අධයක්ෂ ම්ඩලලය 

 

3.6. සුදුසුකම් දනොමැති කාරක සභිකයින් :- 

අනු 

අංකය 

සාමාජික 

අංකය 
තනරර නම දහේරව 

     

     

     

 

3.7. කාර්ය ම්ඩලල දතොරරරු  

3.7.1. ..................... දින අනුමත පිරිස්බල තක්දසේරුව අනුව අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය  = ..................... 

3.7.2. අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලය                                   = ..................... 

අනු 

අංකය 
විස්තරය 

අනුයුක්ත 
අනුමත අතිරික්ත 

ස්ත්රී පුරුෂ එකරව 

1 කළමනාකරණ මට්ටම      

2 අධීක්ෂණ මට්ටම      

3 දමදහයුේ මට්ටම      

 එකරව      

  

අනු 

අංකය 

සාමාජික 

අංකය 
තනරර නම ප්ත වූ ිරනය 

01  ෙරු සභාපති   

02  ෙරු උප සභාපති   

03  ෙරු දේකේ   
04  ෙරු භාණ්ඩාොරික   

05  ෙරු කාරක සභික   

06  ෙරු කාරක සභික   

අවුරුදු 18 - 35 අතර 

01  ෙරු කාරක සභික   

02  ෙරු කාරක සභික   
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3.8. කාර්යාලයීය කටයුර 

3.8.1. කාර්යාලය විවෘතව පවතින  දින හා ද ලාවන් :- ............................................................................ 
 

4. සාමාජික ණය කළඹ පිළිබහ විස්තරය:- 

4.1. අතුරු වයවස්ථාව අනුව උපරිම ුදේෙල ණය සීමාව   - රු ..................................../........ 

4.2. සාමාජිකයින්දේ ආර්ථික දතොරතුරු ප්රකාශ ලබා දෙන තිදදෙ  - .................................................. 

4.3. ආර්ථික දතොරතුරු ප්රකාශ අනුව ුදේෙල ණය සීමාව නියම දකදරන්දන්ෙ  -....................................... 

4.4. සාමාජිකයන්දේ ආර්ථික දතොරතුරු ප්රකාශ ආර්ථික දවනස්වීම අනුව අවස්ථාදවෝචිත පරිදි දවනස් කර 

ණය සීමාව නියම කරන්දන්ෙ       - .................................................. 

4.5. සෑම ණයක් සෙහාම ණය ඉේලුේ පත්ර ල ී  තිදදෙ    - .................................................. 

4.6. ණය අනුමත කිරීමට දපර විධිමත් දපර විපරමක් දකදරන්දන්ෙ  - .................................................. 

4.7. කාරක සභාව විසින් සෑම ණයක්ම අනුමත කර තිදදෙ   - .................................................. 

4.8. කාරක සභික හා දසේවක ණය පිළිබඳ විස්තර:- 

4.8.1. කාරක සභාව / අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ලබාදෙන ඇති ණය පිළිබඳ දතොරතුරු 

අනු 

අංකය 
නම 

සාමාජික 

අංකය 

ආරම්භක 

දශේෂය 

වර්ෂය රල 

ග්ත ණය 

වර්ෂය රල 

දගවීම් 
දශේෂය 

කේපසු වූ 

දශේෂය 

        

        

        

       

4.8.2. කාරක සභිකයින් / අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් වර්ෂයතුල ලබාදෙන ඇති ණය ප්රතිශතය  - .............. 

4.8.3. දසේවක මණ්ඩලය විසින් ලබාදෙන ඇති ණය පිළිබඳ විස්තර 

 

4.8.4. ණය ඉේලුේ පත්ර ණය ප්පුද හා සුරැකුේ පත් විධිමත්ව සේපූර්ණ දනොකල අවස්ථා තිදදනේ විස්තර 

කරන්න 

සාමාජික අංකය ණය අංකය විස්තරය 

   

   

   

   

 

4.9. ණය ප්රතිදේණණ ගත ිරත්දම්ී  පප කරුවන්දේ කැමැ්තත ලබාදගන තිදදෙ  
(දනොම ති අවස්ථා තිදදනේ විස්තර කරන්න) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
  

අනු 

අංකය 
නම 

සාමාජික 

අංකය 

ආරම්භක 

දශේෂය 

වර්ෂය රල 

ග්ත ණය 

වර්ෂය රල 

දගවීම් 
දශේෂය 

කේපසු වූ 

දශේෂය 
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4.10. ණයගැතියන් තිදෙදනකුට වලා ණය සහහා පප වී පති පපකරුවන්දේ නම්:- 

 
4.11. පුද්ගලික ණය සීමාව දක්මවා ණය ලබා ග්ත සාමාජිකයන් පිළිබහ විස්තර:- 

 

4.12. කේ පසු ණය:- 

 

4.13. ණය වර්ගීකරණය 

  

ණය අංකය 
ණයකරුදේ සාමාජික 

අංකය 

පපකරුදේ සාමාජික 

අංකය 
පපකරුදේ නම 

  
  

  

  
  
  

  

පපකරු ණයකරු 

සාමාජික 

අංකය 
නම 

සාමාජික 

අංකය 
නම 

  
 

 
       

       

       

ණයකරු 

ණය අංකය 
පුද්ගලික ණය 

සීමාව 

පුද්ගලික ණය සීමාව දක්මවා 

ලබාග්ත මුළු ණය  වටිනාකම 
සාමාජික 

අංකය 
නම 

          

          

          

          

සා.අ 
ණය 

අංකය 
ණයකරුදේ නම 

ණය දුන් 

ිරනය 

දගවීමට 

නියමිත ිරනය 

ණය 

මුෙල 

හිඟ 

මුෙල 

ග්ත 

ක්රියාමාර්ගය 

                

                

                

                

ණය වර්ගය 
ණය ගණන ණය වටිනාකම දමම වර්ෂදේ 

ප්රතිශතය දකු්ත වසර දමම වසර දකු්ත වසර දමම වසර 

කර්මාන්ත                 

කෘෂි කර්මාන්ත                

දවළඳ                

ඉදිකිරීේ                 

ප්රවාහන                

දසේවා                

දවන්ත                

එකරව              100 
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4.14. ණය වර්ගීකරණය:- (කාලය අනුව) 

 
 
5. තැන්ප්ත පිළිබහ විස්තර 

5.1. තැන්ප්ත වර්ගීකරණය 

 
 
  

ණය වර්ගය 

ණය ගණන ණය වටිනාකම ණය වටිනාකම අනුව 

දමම වසදර් 

ප්රතිශතය දකු්ත 

වසර 

දමම 

වසර 

දකු්ත 

වසර 

දමම 

වසර 

දකටි කාලීන ණය (වසර 1ට අඩු)   
      

  
  

මධය කාලීන  ණය (වසර 1 - 5 ෙක්වා) 
 

    
දිගු කාලීන  ණය (වසර 5ට ව ඩි) 

 
    එකරව 

 
    

තැන්ප්ත වර්ගීකරණය 

සාමාජික තැන්ප්ත 
සාමාජික දනොවන 

තැන්ප්ත  
එකරව 

ගිණුම් 

ගණන 

වර්ෂය 

අවසානදේ 

දශේෂය 

ගිණුම් 

ගණන 

වර්ෂය 

අවසානදේ 

දශේෂය 

මුළු ගිණුම් 

ගණන 
වටිනාකම 

1. දරරුම් තැන්ප්ත         
 

 
2. ස්ථාවර තැන්ප්ත 

මාස 12ට අඩු 
මාස 12ට ව ඩි 
.................................         

 

  

3. දවන්ත 
ණයට සේබන්ධ අනිවාර්ය ත න්පත්  
ධනදයෝජන ත න්පත් 
ළමා ත න්පත්         

 

  

එකරව 
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5.2. ද්රවීලලතා පගයීම 
 

සීමා සහිත / රහිත ...................................................................... සමිතිය 

.............................................. ිරනට 

ද්රවීලලතා ත්ත්තවය 

 

පව්තනා ද්රවීලල ව්තකම්* 

 

  

 මුළු අගය 
පැවතිය යුර ද්රවීලල 

ත්ත්තවය 

ඉතුරුේ ගිණුේවල දශේෂයන් 
  

ස්ථාවර ගිණුේවල දශේෂයන් 
  

එකතුව 
  

අත ති මුෙේ 
  

වාණිජ බ ංකුවක ජංෙම ගිණුේ දශේෂ 
 

වාණිජ බ ංකුවක දහෝ විදශේෂිත බ ංකුවක ඉතුරුේ 
ගිණුේ 

 

වාණිජ බ ංකුවක දහෝ විදශේෂිත බ ංකුවක ස්ථාවර 
ත න්පත් 

 

භාණ්ඩාොර බිේපත් / රජදේ සුරැකුේපත් 
 

පළාත් නියාමන කමිටුදවන් අනුමත වූ සමුපකාර 
සමිතියක ත න්පත් 

 

මුළු ද්රවීලල වත්කේ වටිනාකම 
  

අතිරික්තය (+) 
 

ඌනතාවය (-) 
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5.3. මූලය ත්ත්තව පගයීම 

සීමා සහිත / රහිත ...................................................................... සමිතිය 

.............................................. ිරනට 

මූලය ත්ත්තව විශ්දේෂණ වාර්තාව 

විස්තරය  මූලය ව්තකම් 

1. මූලය ව්තකම් (දමදහයුම්) 
ක්රියාකාත් 

ව්තකම් 
අක්රීය ව්තකම්     

සීමාවන්ට 

යට්තවූ ව්තකම් 

මුළු 

මූලය ව්තකම් 

1.1 මුෙේ හා මුෙේ සමානයන්         

1.2 බ ංකු හා මූලය ආයතන ආදයෝජන         

1.3 සාමාජික ණය         

1.4 උකස ්අත්තිකාරේ         

1.5 දවනත් මූලය වත්කේ         

1.6 මුළු මූලය ව්තකම්         

2. මූලය වගකීම් (දමදහයුම්) වටිනාකම       

2.1. සාමාජික හා සාමාජික දනොවන ත න්පත්   
  

  

2.2. බ ංකු හා බාහිර ණය   
  

  

2.3. දවනත් මුලය  වෙකීේ   
  

  

2.4. මුළු මූලය වගකීම්   
  

  

3. මූලය ව්තකම් අතිරික්තය / ඌණතාවය වටිනාකම    

3.1. මූලය වත්කේ අතිරික්තය (1.6 -2.4)     
  

  

3.2. මූලය වත්කේ ඌනතාවය (2.4 -1.6)          

3.3. මුලය වත්කේ අතිරික්තය  
       මුළු ත න්පත් ප්රතිශතයක් දලස 

මුලය වත්කේ අතිරික්තය 
මුළු ත න්පත් වටිනාකම           

×    100 
..................

% 
 

4. දවන්ත  ව්තකම්   
වටිනාකම 

ක්රියාකාත් 

ව්තකම් 
අක්රීය ව්තකම් 

සීමාවන්ට 

යට්තවූ ව්තකම් 

මුළු දවන්ත 

ව්තකම් 

4.1 දේපල පිරියත හා උපකරණ (ධාරණ අෙය)         

4.2 දවනත් වත්කේ         

4.3 මුළු දවනත් වත්කේ ( 4.1+4.2 )         

5. දවන්ත වගකීම්:    

  
  

  
  
  
  

5.1. .......................................   

5.2. .......................................  

5.3. මුළු දවන්ත වගකීම්  

6. දකොටස් ප්රාේධනය  

7. මුළු ව්තකම් අතිරික්තය / ඌණතාවය  

7.1. මුළු වත්කේ (  1.6 + 4.3 )   

7.2. මුළු වෙකිේ හා දකොටස් ප්රාේධනය  
(2.4 + 5.3 + 6) 

  

7.3. මුළු වත්කේ අතිරික්තය ( 7.1 - 7.2 )   

7.4. මුළු වත්කේ ඌණතාවය ( 7.2 – 7.1 )   

7.5. මුළු වත්කේ අතිරික්තය  
        මුළු ත න්පත් ප්රතිශතයක් දලස 

මුළු වත්කේ අතිරික්තය 
මුළු ත න්පත් වටිනාකම           

×    100 
..................% 

7.6. මුළු වත්කේ ඌණතාවය  
මුළු ත න්පත් ප්රතිශතයක් දලස 

මුළු වත්කේ ඌණතාවය 
මුළු ත න්පත් වටිනාකම           

×    100    
..................% 

  



 

9 | P a g e  
 

6. මුෙේ පාලනය පිළිබහ දතොරරරු - 

6.1. කාරක සභාව විසින් වාර්ෂික ඇස්තදේන්තු පිළිදයල කර තිදදෙ  - ඇත / න ත 

6.2. වාර්ෂික ඇස්තදේන්තුව අනුමත කළ මහා සභාද  දිනය  - ....................................... 

6.3. පරිපූරක ඇස්තදේන්තු අනුමත කර ඇත්නේ මහා සභාද  දිනය  - ....................................... 

6.4. වාර්ෂික ඇස්තදේන්තුව හා නිතය ප්රතිඵල 

වැය ීලර්ෂය පස්තදම්න්රව නිතය ප්රතිඵලය විචලනය 
විචලනයට 

දහේරව 

             

             

             

 

6.5. කාරක සභා අනුම තිය දනොලත් දෙවීේ තිදදනේ විසත්ර කරන්න 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6.6. අතුරු වයවස්ථාව අනුව අනුමත අත ඉතිරිය  - 

6.6.1. අනුමත අතුරු වයවස්ථා සීමාව ඉක්මවා අත ඉතිරිය රඳවාදෙන සිටි අවස්ථා -   

අත දතිරි සීමාව දක්මවා මුෙේ තබාග්ත කාල 

සීමාව 
රහවා ග්ත අත දතිරිය සීමාව දක්මවූ අත දතිරිය 

          
 

6.7. අරරු වයවස්ථානුූලලව විගණන කමිටුව විසින් මහා සභාවට වාර්තාව දිරරිප්ත ිරත්ම  

6.7.1. ප ව ත් වූ මහා සභා රැස්වීේ ෙණන :- 

6.7.2. විෙණන වාර්තා ඉදිරිපත් කළ මහා සභා රැස්වීේ ෙණන :- 

 

7. සමිතිය සමඟ ගිවිසුම්වලට කාරක සභාදේ පති සම්බන්ධතාවය:- 

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 
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8. බාහිර පාර්ශවයන්ට පති ණය:- 

8.1. බාහිර ණය:- 

ආයතනදේ නම 
ණය ලබාග්ත 

ිරනය 
ණය මුෙල 

ආපසු දගවු 

මුෙල 
හිඟ මුෙල 

කේ පසු වු  

දපොලිය මුෙල 

       

       

       

       

       

එකරව       

 

9. අභයන්තර පාලන 

9.1. ගිණුේකරණ පේධතිය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9.2. මුෙේ හා ජංෙම ගිණුේ සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9.3. ආදයෝජන සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9.4. සාමාජික ණය සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9.5. කේපසු වූ ණය සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9.6. උකස් සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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9.7. ත න්පත් සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9.8. ස්ථාවර වත්කේ සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9.9. ආොයේ හා වියෙේ සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

9.10. දසේවක පාලනය සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9.11. පරිෙණක පේධති සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

9.11.1. පරිෙණක පේධතිදේ දයෝෙයතාවය සේබන්ධ අභයන්තර පාලනය 

9.11.2. පරිෙණක පේධතිදේ ෙත්ත ආරක්ෂාවට දෙන ඇති ක්රියාමාර්ෙ 

9.11.3. පරිෙණක උපස්ථ (backup) සඳහා දයොො ඇති ආරක්ෂක විධිවිධාන 

9.11.4. එක් එක් කළමනාකාරිත්ව මට්ටේවලට ලබාදී ඇති පාලන ක්රම 

(අොල අභයන්තර පාලන පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරන්න) 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

9.12. දවනත් වයාපාර අංශ හා ඒවාදේ ක්රියාකාරකේ සඳහා හදුන්වා දී ඇති අභයන්තර පාලන ක්රම පිළිබඳ 

නිරීක්ෂණ 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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10. සමූපකාර සමිතිවලට අොල නීතිරීති අනුෙමනය දනොකළ අවස්ථා තිදදනේ ඒ පිළිබඳ නිරීක්ෂන ඉදිරිපත් 

කරන්න  

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

11. දවන්තකරුණු 

11.1. විදශේෂ අනාවරණය ිරත්ම් 

11.1.1. නීතයානුල ල දනොවන ෙණදෙනු 

.......................................................................................................................................................... 

11.1.2. විදශේෂදයන් අනාවරණය කල යුතු ගිණුේකරණ දෙෝෂ 

.......................................................................................................................................................... 

11.1.3. අසේභාවය තත්ත්වයන් 

.......................................................................................................................................................... 

11.1.4. මූලය තත්ත්ව ප්රකාශන දිනට පසු (වාර්තා කරන දිනට පසු) සිදුවීේ 

 

.......................................................................................................................................................... 

11.1.5. දවනත් ව ෙෙත් අනාවරණය කිරීේ 

.......................................................................................................................................................... 

12. වයාපාර විශ්දේෂණය 

(සමිතිදේ මූලය ත්ත්තවය, කාර්යසාධනය හා මුෙේ ප්රවාහය පරළු සමස්ථ වයාපාර විශ්දේෂණය හා 

විගණක නිත්ක්ෂණ දිරරිප්ත කරන්න.) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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201......./......../......... දින    1. ................................................................................. 

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තු කාර්යාලය,  විෙණන නිළධාරී 

      2. ................................................................................. 

        විෙණන නිළධාරී 

  

13. කාරක සභාවට / කළමණාකරණ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම. 

මාදේ / අපදේ විෙණනදයන් පසු සමිතිදේ ......................................... දින ප වති අධයක්ෂ මණ්ඩල 

රැස්වීමට සහභාගී වු අතර විෙණනදයන් අනාවරණය වු කරුණු හා සමිතිදේ ක්රියාකාරිත්වය, මූලය 

තත්ත්වය, අරමුෙේ සහ සමිතිදේ අඛණ්ඩ ප ව ත්ම පිළිබඳව කාරක සභාද  සාමාජිකයින් හා විධායක 

නිළධාරින් ෙ නුවත් කදළමි. / කදළමු. 

විගණන නිළධාත්:- 

01. .......................................................... 

02. .......................................................... 
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සීමා සහිත / රහිත .................................... සකසුරුවම්කම හා ණය ගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය 

20......... / ........ / .......... සිට 20..... / ......... / .......... ෙක්වා 

මූලය ප්රකාශන මත විගණකවරයාදේ වාර්තාව 

1. දයොමුිරත්ම 

සමුපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස් හා සමූපකාර සමිති දරජිස්ට්රාර් / සහකාර දකොමසාරිස් මඟින් සීමා සහිත / 

රහිත .......................................................................................... සමිතිදේ සමාජිකයින් දවත. 

2. අධිකාරිය 

සමුපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති දරජිස්ට්රාර් / සහකාර දකොමසාරිස් මහතා / මහත්මිය 

විසින් පහුදේ / ඇයදේ අංක  .............................  හා ............................. දින ති ලිපිදයන්, සමූපකාර 

පනදත් / ප්රඥප්පතිදේ 44 (1) වෙන්තිය යටදත් මා / අප දවත බලය පවරා කරන ලෙ විධිවිධානයට අනුව, මා 

විසින් / අප විසින් වාර්තාද  පිටු අංක .......... සිට පිටු අංක ........ ෙක්වා ඇති සීමා සහිත / රහිත 

........................................................................................................................................ සකසුරුවේකම 

හා ණය ෙණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිදේ .................... දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය හා එම දිදනන් 

අවසන් වසර සඳහා වූ ඊට සේබන්ධිත විස්තීර්ණ ආොයේ ප්රකාශනය, මුෙේ ප්රවාහ ප්රකාශනය, ස්කන්ධය 

දවනසව්ීදේ ප්රකාශනය  සහ මූලය ප්රකාශනවලට කරන ලෙ සටහන් හා ගිණුේ ප්රතිපත්ති සම  විෙණනය 

කරන ලදී. 

3. මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධදයන් කළමනාකරණදේ වගකීම. 

මූලය ප්රකාශන දපොදුද  පිළිෙත් ගිණුේකරණ මූලධර්මවලට, ්රී ලංකා ගිණුේකරණ  ප්රමිතීන්ට අනුල ලව හා 

සමුපකාර නීතිදේ සඳහන් නියමයන්ට යටත්ව සතය හා සාධාරණ දලස පිළිදයල කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම 

කළමනාකරණදේ වෙකීම ද . ඒ යටදත්, 

 දයෝෙය වූත් ප්රමාණවත් වූත් ගිණුේ වාර්තා පිළිදයල කිරීම හා නඩත්තු කිරීම. 

 වංචා දහෝ ව රදි දහේතුදවන් ඇති වියහ කි ප්රමාණාත්මක සාවෙය ප්රකාශනයන්දෙන් දතොරවූ 

මූලය ප්රකාශන පිළිදයල කිරීම. 

 සතය වූත් සාධාරණ වූත් ආකාරයට මූලය ප්රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමට අොළ අභයන්තර පාලනයන් 

ස ලසුේකර ක්රියාත්මක කිරීම. 

 දයෝෙය ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති දතෝරා ෙ නීම හා දයොො ෙ නීම. 

 අවස්ථාදවෝචිතව සාධාරණ දලස ගිණුේකරණ ඇස්තදේන්තු සකස් කිරීම.  

 සමුපකාර සමිතිය අඛණ්ඩ ප ව ත්මකින් යුතුව පවත්වාදෙන යාම. 

 මූලය ප්රකාශනවල ෙක්වා ඇති සියළු වත්කේ සමිතිය සතුව තිබිය යුතු අතර ඒවා පාවි්චචි කළ 

හ කි, අයකර ෙත හ කි ගුණාත්මකභාවයකින් යුතු වත්කේ වීම. 

යන සමසථ් ක්රියාවලිදේ වෙකීම කළමනාකරණ මණ්ඩලය සතුද . 

4. විගණකදේ වගකීම :- 

විෙණකවරුන් දලස මා / අප දවත ප වරී ඇති වෙකීම වනුදේ මූලය ප්රකාශන ශ් රී ලංකා ගිණුේකරණ 

ප්රමිතීන්ට අනුල ලවත්, සමුපකාර නීතිදේ සඳහන් නියමයන්ට අනුල ලව පිළිදයල කර ඇති බවට වාර්තා 

කිරීමත්, සමිතිදේ කටයුතු හා පරිපාලනය සමුපකාර නීතියට අනුව සිදුකර ඇති බව වාර්තා කිරීමත්, මූලය 

ප්රකාශන මඟින් සතය හා සාධාරණ තත්ත්ව  යක් ප්රකාශද ෙ යි යන්න පිළිබඳ මතයක් ප්රකාශ කිරීමත් ද . 
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5. විෂයපථය :- 

දමම විෙණනය සිදුකරනු ල බුදේ ්රී ලංකා ගිණුේකරණ හා විෙණන ප්රමිතීන්ට අනුල ලව හා සමුපකාර 

නීතිදේ විෙණනය සේබන්ධදයන් කර ඇති නියමයන්ට අනුල ලව අනුෙමනය කර ඇති ක්රියාපටිපාටි පිළිබඳ 

තහවුරුවක් සඳහා අොළ සාක්ෂි පරීක්ෂාකර බ ලීම මාදේ / අපදේ විෂය පථයට ඇතුලත් ද . දමම 

වාර්තාද  ඇතුලත් විෙණන මතය, අෙහස් ෙ ක්වීේ හා කරුණු දසොයා ෙ නීේ විෙණනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන 

ලෙ මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ සමාදලෝචනය දසෝදිසි කිරීදේ පෙනම මත (නිය දි තහවුරු පරීක්ෂා කිරීම මත) 

ඉතා සාධාරණව සිදුකර ඇත. මූලය ප්රකාශන ප්රමාණාත්මක සාවෙය ප්රකාශනයන්දෙන් දතොර වන්දන්ෙ 

යන්න සාධාරණ තහවුරුවක් ලබා ෙ නීම සඳහා ශ්රි ලංකා ගිණුේකරණ ප්රමිත හා විෙණන ප්රමිතවලට 

අනුල ලව විෙණනය සිදුකරන ලදී. මූලය ප්රකාශන පිළිදයල කිරීදේ දී කළමනාකරණය විසින් සිදුකරන ලෙ 

ව ෙෙත් ඇස්තදේන්තු තක්දසේරු කිරීම ෙ, සමස්ථ මූලය ප්රකාශන ඉදිරිපත්  කිරීමෙ, ඇෙයීම ෙ දමම 

විෙණනයට ඇතුලත් ද . මාදේ / අපදේ වෘත්තීය පරිචය හා විශ්වාසය පරිදි විෙණන කටයුතු සඳහා 

අවශයවන ප්රමාණවත් දතොරතුරු සහ ප හ දිලි කිරීේ මා / අප විසින් ලබා ෙන්නා ලදී.  

 සටහන:- ත්ත්තවාගණන මතයක් දිරරිප්ත කරන්දන්නම් ඒ සහහා දහත 05 යටද්ත සහහන් මතදේ 

පෙනම දනොව ”ත්ත්තවාගනය කළ මතයට පෙනම”  පැහැිරළිව දිරරිප්ත කළ යුරය. 

 

6. විදශේෂ අවධාරණයට යට්ත කරුණු 

ගිණුේ දශේෂයන් කිහිපයක් සේබන්ධව මූලය ප්රකාශනවල අසේපූර්ණත්වය ප්රමාණවත් තහවුරු කර ෙ නීදේ 

දේඛණ, මූලය ප්රකාශන සකස් කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිෙත් ගිණුේකරණ මූලධර්මවලට අනුල ල දනොවීම 

හා සමුපකාර නීතිදේ සඳහන් නියමයන්ට අනුල ල දනොවීම පිළිබඳව අපදේ කළමනාකරණ ලිපිදයන් 

සමිතිදේ අධයක්ෂ මණ්ඩලය ෙ නුවත් කර ඇත. එදමන්ම විෙණන කටයුතුවලදී අනාවරණය කරෙත් ගිණුේ 

වාර්තා පවත්වා ෙ නීම, මූලය වාර්තා සකස් කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම සේබන්ධව තවදුරටත් කළ යුතු ව ෙෙත් 

කරුණු ඉහත ලිපිය මඟින් අධයක්ෂකවරුන්දේ අවධානයට දයොමු කර ඇත. 

 

7. විගණනමතය :-  

****අොල ආෙර්ශ පහත ෙක්වා ඇත. 

*හිතකර මතය - 

විෙණන පරීක්ෂණවලට අනුව සීමා සහිත / රහිත ............................................................................. සණස 

සමුපකාර සමිතිය විසින් නියමිත ගිණුේ දපොත්පත් පවත්වාදෙන යාදේදී  මා / අප දවත ඉදිරිපත් වු 

දතොරතුරු හා ප හ දිලි කිරීේ අනුව මූලය ප්රකාශන හා ගිණුේ දපොත්පත් අතර එක තාවයක් ඇති බවෙ, 

................................. සමුපකාර සමිති පනත /ප්රඥප්පතිදයන් නියමව ඇති දතොරතුරු ප්රතිපාෙනය වී ඇති බවෙ, 

201.../ ......./ ......... දිනට සමිති තත්වය පිළිබඳව හා එදිදනන් අවසන් දමදහයුේ වසර සඳහා දමදහයුේ 

ප්රතිඵල හා මුෙේ ප්රවාහය පිළිබඳ මාදේ / අපදේ මතය අනුව සතය හා සාධාරණ තත්වයක් පිළිබිු  කරන 

බවත් දපොදුද  පිළිෙත් ගිණුේකරණ මූලධර්මවලට අනුල ලව මූලය ප්රකාශන පිළිදයල කර ඇති බවත් මාදේ 

/ අපදේ මතය ද .  
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** ත්ත්තවාගණනය කළ මතය -  

විෙණන පරීක්ෂණවලට අනුව සීමා සහිත / රහිත ............................................................................. සණස 

සමුපකාර සමිතිය විසින් නියමිත ගිණුේ දපොත්පත් පවත්වාදෙන යාදේදී දමම වාර්තාද  පිටු අංක .............. 

යටදත් අනු අංක ....... සිට අනු අංක ...... ෙක්වා ඇති කරුණුවලින් හා කළමණාකරණ වාර්තාව තුලින් ෙක්වා 

ඇති කරුණු හ රුණු දකොට මා / අප දවත ඉදිරිපත් වු දතොරතුරු හා ප හ දිලි කිරීේ අනුව මූලය ප්රකාශන හා 

ගිණුේ දපොත්පත් අතර එක තාවයක් ඇති බවෙ ............................................ සමුපකාර සමිති පනත / 

ප්රඥප්පතිදයන් නියමව ඇති දතොරතුරු ප්රතිපාෙනය වී ඇති බවෙ, 20...../ ......./ ........... දිනට සමිති තත්ත්වය 

පිළිබඳව හා එදිදනන් අවසන් දමදහයුේ වසර සඳහා දමදහයුේ ප්රතිඵල හා මුෙේ ප්රවාහය පිළිබඳ මාදේ / 

අපදේ මතය අනුව සතය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිු  කරන බවත් දපොදුද  පිළිෙත් ගිණුේකරණ 

මූලධර්මවලට අනුල ලව මූලය ප්රකාශන පිළිදයල කර ඇති බවත් මාදේ / අපදේ මතය ද . 

 

සටහන:- දහත සහහන් ආකාරයට ත්තවාගණනය මතයක් ප්රකාශකරන්දන් නම් මූලය ප්රකාශන සහහා 

සිදුවන බලපෑම දවනම සටහන් කළ යුරය. ත්ත්තවාගණන මතය දිරරිප්ත ිරත්දම්ී  ඒ සහහා පාෙක කරග්ත 

කරුණු දිරරිප්ත කර ඒ අනුව ත්ත්තවාගණන මතය දිරරිප්ත කළ යුරය. 

 

***අහිතකර මතය 

විෙණන පරීක්ෂණවලට අනුව සීමා සහිත / රහිත ............................................................................. සණස 

සමුපකාර සමිතිය විසින් නියමිත ගිණුේ දපොත්පත් පවත්වාදෙන යාදේදී දමම වාර්තාද  පිටු අංක ........ 

යටදත් අනු අංක .......... සිට අනු අංක ......... ෙක්වා ඇති කරුණුවලින් හා කළමනාකරණ වාර්තාව තුලින් ෙ 

ඉදිරිපත් කර ඇති සාක්ෂි සටහන් හා ඇමුණුේ අංක ................ සිට ........... ෙක්වා ඇති කරුණු අනුවෙ මා / 

අප දවත ඉදිරිපත් වු දතොරතුරු හා ප හ දිලි කිරීේ අනුව මූලය ප්රකාශන හා ගිණුේ දපොත්පත් අතර 

එක තාවයක් දනොම ති බවත් ෙ, සමුපකාර සමිති පනත / ප්රඥප්පතිදයන් නියමව ඇති දතොරතුරු මා දවත 

ඉදිරිපත් කිරීමට සමිතිදේ කාරක සභාව අසමත් වී ඇති බ වින්ෙ 201....../ ........./ ......... දිනට සමිති 

තත්ත්වය පිළිබඳව හා එදිදනන් අවසන් දමදහයුේ වසර සඳහා දමදහයුේ ප්රතිඵල හා මුෙේ ප්රවාහය පිළිබඳ 

මාදේ / අපදේ මතය අනුව සතය හා සාධාරණ තත්වයක් පිළිබිු  දනොකරන බවත් දපොදුද  පිළිෙත් 

ගිණුේකරණ මූලධර්මවලට අනුල ලව මූලය ප්රකාශන පිලිදයල කර දනොම ති බවත් මාදේ / අපදේ මතය 

ද . 

 

සටහන:- දහත සහහන් ආකාරයට අහිතකර මතයක් ප්රකාශ කරන්දන් නම් මූලය ප්රකාශන සහහා සිදුවන 

බලපෑම දවනම සටහන් කළ යුරය. අහිතකර මතය දිරරිප්ත ිරත්දම්ී  ඒ සහහා පාෙක කරග්ත කරුණු 

දිරරිප්ත කර ඒ අනුව අහිතකර මතය දිරරිප්ත කළ යුරය. 
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*** මතය වියාචනය ිරත්ම / මතය ප්රකාශ දනොකර සිීම 

ඉහත සඳහන් .................. සිට ..................... ෙක්වා වූ දේෙවල සටහන් කර ඇති පරිදි මුලය තත්ත්ව 

ප්රකාශදේ හා විස්තීර්ණ ආොයේ ප්රකාශවල සඳහන් වටිනාකේ සේබන්ධදයන් ගිණුේකරණ මූලධර්ම 

කඩකිරීේ හා අවිනිශ්චිතතාවයන් ඇති වී ඇති බ වින් ෙ, දවනත් විකේප විෙණන පරික්ෂා කිරීේ මඟින් එම 

වටිනාකේ තහවුරු කර ෙ නීමට නුුදළුවන් වූ බ වින්ෙ, මූලය ප්රකාශනවල විෂය පථය ප්රමාණවත් දනොවූ 

බ වින්ෙ, මූලය ප්රකාශ පිළිබඳ මතයක් පළ දනොකරන බව මා/අප සඳහන් කරමි/කරමු. 

 

එදහත් සමූපකාර රීති මාලාද  41 (iv) රීතියට අනුල ලව විෙණන සහතිකයක් අප විසින් දශේෂ පත්රය සම  

ඉදිරිපත් කර ඇත.  

දමය වයවස්ථාපිත  අවශයතාවයකි. දමම සහතිකය නිකුත්කර ඇත්දත් සමූපකාර නීතිය අනුව රීති මාලාද  

41 (iv) රීතියට අනුවය.  

සටහන:- දහත සහහන් ආකාරයට මතය වියාචනය කරන්දන් නම් මූලය ප්රකාශන සහහා සිදුවන බලපෑම 

දවනම සටහන් කළ යුරය. මතය වියාචනය ිරත්දම්ී  ඒ සහහා පාෙක කරග්ත කරුණු දිරරිප්ත කර ඒ අනුව 

මතය වියාචනය කළ යුරය. 

 

 

විෙණක ...................................  

සමූපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස් කාර්යාලය / සහකාර දකොමසාරිස් කාර්යාලය 

20...................................................... දින 
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සීමා සහිත/සීමා රහිත............................ සකසුරුවම් හා ණයගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය 

20....../ ......./ .......ිරනට මූලය ත්ත්තව ප්රකාශනය 

වයවහාර මුෙේ ඒකක රුපියේ වලිනි 

විස්තරය 
ගිණුම් 

සටහන් 
20....... 20..... 

ව්තකම්:-       

මුෙේ හා මුෙේ සමානයන් 01     

මූලය ආදයෝජන 02     

සාමාජික ණය හා අත්තිකාරේ 03     

දවනත් ල බිය යුතු ෙෑ 04     

ඉතිරි දතොෙය 05     

ආයතනික දකොටස් 06     

අස්පෘෂය වත්කේ 07     

දේපල පිරියත හා උපකරණ 08     

මුළුව්තකම්       

        

වගකීම්:-       

ත න්පත් 09     

සමුපකාර අරමුෙල 10     

දවනත් දෙවියුතු ෙෑ 11     

ආයතනික ණය 12     

දවනත් වෙකීේ 13     

මුළු වගකීම්       

        

හිමිකම්:-       

දකොටස් ප්රාේධනය 14     

වයවස්ථාපිත සංචිතය 15     

දවනත් සංචිත හා අරමුෙේ 16     

ප්රතයාෙණන අතිරික්තය 17     

ඉතිරි ලාභ / අලාභ 18     

මුළු හිමිකම්       

        

මුළු වගකීම් හා හිමිකම්       

 

ගිණුේ සටහන් අංක 1 සිට 18 අංක ෙක්වා සඳහන් ගිණුේ සටහන්  දමම මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනදේම දකොටසක් බවත් 

ඉහත සඳහන් දතොරතුරු සමිතිදේ දපොත්පත් අනුව නිව රදි බවත් සහතික කරමු. 

.....................................   .....................................   .................................... 

 ෙරු සභාපති ෙරු කාරකසභික භාණ්ඩාොරික /   

 කළමණාකරු 

මම / අපි සීමා සහිත / සීමා රහිත .................................................................................................සකසුරුවේකම හා 

ණයෙනුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිදේ ගිණුේ පරීක්ෂා කර බලා ඉහත පිටපත් කර තිදබන මූලය තත්ත්ව 

ප්රකාශනදේ ෙනන් පරීක්ෂා කදළමි. / කදළමු.  (දමම වාර්තාද .................. යන පිටුවල හ ර)  මට / අපට අවශය වූ 

සියළු විස්තර හා දතොරතුරු සමිතිදේ නිලධාරීන්දෙන් ලබා ෙතිමි. / ෙතිමු.  මම / අපි මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනදේ සියළු 

වත්කේ හා බ රකේ තිදබන බවටත් ඒවාදේ අෙය ව ඩිුදර ෙක්වා දනොම ති බවටත් මට / අපට ව ටදහන පරිදි සමිතිදේ 

දපොත්පත්වල ෙක්වන්නාවූ හා මා / අප දවත ඉදිරිපත් කරන ලේොවූ දතොරතුරු හා විස්තර අනුවෙ මූලය තත්ත්ව 

ප්රකාශනය සමිතිදේ කටයුතු සේබන්ධදයන් නියම තත්ත්වය විෙහාපාන පරිදි සකස ් කර ඇති බව මාදේ / අපදේ 

අෙහස ද . 

විෙණනයට භාජනය කදළමි. / කදළමු. 

විෙණකවරු:- 

නම:      දිනය:    අත්සන:
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සීමා සහිත / සීමා රහිත...................... සකසුරුවම්කම හා ණයගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය 

20.................  ිරදනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 

විස්තීර්ණ ආොයම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුෙේ ඒකක රුපියේ (ආසන්න රුපියලට) 

විස්තරය 
ගිණුම් 

සටහන් 
20....... 20..... 

ෙළ ආොයම්       

දපොලී ආොයේ 19     

දපොලී වියෙම 20     

ශුද්ධ දපොලී ආොයම       

දවනත් ආොයේ 21     

මුළුආොයම       

        

දමදහයුම් වියෙම්:-       

කාර්ය මණ්ඩල වියෙේ 22     

පරිර උපකරණ, ආයතන වියෙේ 23     

අධයක්ෂක මණ්ඩල / කාරකසභා වියෙේ 24     

අධයාපන හා වයා්පති වියෙේ 25     

ක්ෂය හා ක්රමක් ක්ෂය 26     

දවනත් දමදහයුේ වියෙේ 27     

ණය හානි සඳහා දවන්කිරීම 28     

ශුද්ධ ලාභය       

දවන්තවිස්තීර්ණ ආොයම්:-       

ප්රතයාෙණන අතිරික්තය / (ඌණතාවය) 29     

විකිණීම සඳහා ඇති මූලය වත්කේවල සාධාරණ අෙය 
න වත ම නීදේදී ඇතිවන ලාභ/(අලාභ) 30     

වර්ෂය සහහා මුළු විස්තීර්ණ ආොයම       

 

ගිණුේ සටහන් අංක 19 සිට 30 ෙක්වා සඳහන් ගිණුේ සටහන්ෙ දමම මූලය ප්රකාශනදේම දකොටසක් බවත් 

ඉහත ආොයේ වියෙේ සමිතිදේ දපොත්පත් අනුව නිව රදි බවත් සහතික කරමු. 

 

.....................................   .....................................   .................................... 

 ෙරු සභාපති ෙරු කාරකසභික භාණ්ඩාොරික /   

 කළමණාකරු 
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සීමා සහිත/සීමා රහිත.......................... සකසුරුවම් හා ණයගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය 

20.........................අවසන් වර්ෂය සහහා 

 ස්කන්ධය දවනස්වීදම් ප්රකාශනය 
වයවහාර මුෙේ ඒකක රුපියේ (ආසන්න රුපියලට) 

විස්තරය 
දකොටස් 

ප්රාේධනය 

වයවස්ථාපිත 

සංචිතය 

දවන්ත සංචිත 

හා අරමුෙේ 

ප්රතයාගණන 

අතිරික්තය 

විිරණීම සහහා 

පවතින ආදයජනන 

ගැලපීදම් සංචිත 

දතිරි ලාභ / 

අලාභ 
මුළු එකරව 

20................දිනට දශේෂයන්              

20..........ස්කන්ධය දවනසව්ීම:              

දකොටස් ප්රාේධනය              

ශුේධ ලාභය / අලාභය              

වයවස්ථාපිත ගැලපීම:-  

වයවස්ථාපිත සංචිතය              

සමුපකාර අරමුෙල              

දවන්ත විස්තීර්ණ ආොයම්              

දවනත් සංචිත හා අරමුෙේ              

දවන්කිරීේ හාෙ ලපීේ:-              

..............................දිනට දශේෂය              

20...................ස්කන්ධය දවනසව්ීම්              

දකොටස් ප්රාේධනය              

ශුේධ ලාභය / අලාභය              

වයවස්ථාපිත ගැලපීම්:-  

වයවස්ථාපිත සංචිතය              

සමුපකාර අරමුෙල              

දවන්ත විස්තීර්ණ ආොයම්              

දවන්ත සංචිත හා අරමුෙේ              

දවන්කිරීේ හා ෙ ලපීේ:-              

..............................දිනට දශේෂය              

නිව රදි බවට සහතික කරමු. 
 

.....................................   .....................................   .................................... 

 ෙරු සභාපති ෙරු කාරකසභික භාණ්ඩාොරික /   

 කළමණාකරු  
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සීමා සහිත/සීමා රහිත....................... සකසුරුවම් හා ණයගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය 

20.........................අවසන් වර්ෂය සහහා 

 මුෙේ ප්රවාහ ප්රකාශනය 

වයවහාර මුෙේ ඒකක රුපියේ (ආසන්න රුපියලට) 

විස්තරය 
ගිණුම් 

සටහන් 
20............ 20............... 

දමදහයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් නනිත මුෙේ ප්රවාහය           

සාමාජික ණය නිකුත් කිරිේ           

සාමාජික ණය අයවීේ           

සාමාජික ත න්පත් ල බිේ           

සාමාජික ත න්පත් දෙවීේ           

සාමාජික දනොවන ත න්පත් ල ී ේ           

සාමාජික දනොවන ත න්පත් දෙවීේ           

දකටිකාලීන ආදයෝජන කිරීේ (මිළදී ෙ නීේ)      

දකටිකාලීන ආදයෝජන ආපසු ෙ නිේ      

ණය දපොලී ආොයේ           

කාර්ය මණ්ඩල ව ය           

දවනත් දමදහයුේ ආොයේ           

දවනත් දමදහයුේ වියෙේ           

දමදහයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් නනිත ශුද්ධ මුෙේ ප්රවාහය           

ආදයජනන ක්රියාකාරකම්වලින් නනිත මුෙේ ප්රවාහය           

දේපල පිරියත උපකරණ මිලදී ෙ නීේ           

දේපල පිරියත උපකරණ විකුණුේ           

ආදයෝජන කිරීේ (මිළදී ෙ නීේ)           

ආදයෝජන ආපසු ෙ නීේ (විකිණීම)           

ලාභාංශ හා දපොලී           

ආදයජනන ක්රියාකාරකම්වලින් නනිත ශුද්ධ මුෙේ ප්රවාහය           

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් නනිත ශුද්ධ මුෙේ ප්රවාහය           

සාමාජික දකොටස් ල ී ේ           

සාමාජික දකොටස් දෙවීේ           

ආයතනික ණය ල ී ේ           

ආයතනිකණය දෙවිේ           

අරමුෙේ ල ී ේ           

අරමුෙේ දෙවීේ           

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් නනිත ශුද්ධ මුෙේ ප්රවාහය           

මුෙේ හා මුෙේ සමාන ෙෑවල ශුද්ධ දවනස්වීම්           

වර්ෂය ආරේභදේ මුෙේ හා මුෙේ සමාන ෙෑ           

වර්ෂය අවසානදේ මුෙේ හා මුෙේ සමාන ෙෑ           

 

නිව රදි බවට සහතික කරමු. 

.....................................   .....................................   .................................... 

 ෙරු සභාපති ෙරු කාරකසභික භාණ්ඩාොරික /   

 කළමණාකරු 
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ගිණුම්කරණ ප්රතිප්තති හා ගිණුම්කරණ සටහන් 
ගිණුම්කරණ ප්රතිප්තති 

 

මූලය ප්රකාශන සකස් කිරීදේදී සමිතිය විසින් අනුෙමනය කරන ලෙ මූලික ගිණුේ ප්රතිපත්ති පහත විස්තර 

කරනු ල දද. 

 

1. සංස්ථාපිත දතොරරරු 

1.1. දපොදු 

සීමා සහිත / රහිත.............................................................................................................. සමුපකාර 

සමිතිය ................................................................................... පනත / ප්රඥප්පතිය යටදත් ලියාපදිංචි 

සමිතියකි. දමහි ප්රධාන කාර්යාලය ......................................................................... ෙරණ සථ්ානදේ පිහිටා 

ඇත. 

 

1.2. ප්රධාන ක්රියාකාරකම් හා දමදහයුම්වල ස්වභාවය 

වර්ෂය තුල  ................................................................. වයාපාරික කටයුතු සිදුකර ඇත. 

 

1.3. මූලය වාර්තා නිකු්ත ිරත්දම් ිරනය 

...................................................................................... දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මූලය වාර්තා 

ප්රකාශයට පත්කිරීම ....................................................................... දින ප වති කාරක සභාව / අධයක්ෂ 

මණ්ඩලදේ රැස්වීේ දයෝජනා ස්ථීරත්වදයන් අනුම තිය ල ී  ඇත. 

 

2. ගිණුම්කරණය හා සම්බන්ධ ප්රතිප්තතිවල සාරාංශය 

2.1. අනුූලලතාවය පිළිබහ ප්රකාශනය 

2011.12.07 හා 1735/25 ෙරන රජදේ ෙ සට් පත්රදේ පළ කරන ලෙ ්රී ලංකා ගිණුේකරණ ප්රමිතීන්ට, 

දපොදුද  පිළිෙත් ගිණුේකරණ මූලධර්මවලට හා සමුපකාර නීතිදේ සඳහන් නියමයන්ට අනුල ලව දමම මූලය 

ප්රකාශන සකස් කර තිදද. 

2.2. ගිණුම් පිළිදයල ිරත්දම් පෙනම 

පහත සඳහන් අයිතමයන් හ රුණූ විට මූලය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිව ය මත පෙනේව ්රී ලංකා 

රුපියේවලින් ඉදිරිපත් කර ඇත. දමහි දී උේධමනයට අොළ සාධකයන් ෙලපා දනොම ත. 

( අ ) ලාභ අලාභ තුලින් සාධාරණ අෙයට අෙය කළ මූලය වත්කේ. 

( ආ ) සාධාරණ අෙයට අෙය කළ ‘‘ විකිණීම සඳහා පවත්නා” මූලය වත්කේ. 

 

2.3. සංසන්ෙනා්තමක දතොරරරු 

සමිතිය විසින් අනුෙමනය කරන ලෙ ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති පූර්ව වර්ෂය සම  සංසන්ෙනාත්මක ආකාරයට 

ඒකාකාරි පෙනම මත සකස්කර ඇත. වත්කේ, බ රකේ හා දකොටස් හිමියන්දේ අයිතිය පිළිබඳ දතොරතුරු 

මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනදේ සඳහන් කර ඇති අතර ප්රධාන දමදහයුේ කටයුතුවල දතොරතුරු විසත්ීරණ 

ආොයේ ප්රකාශනදයහි දපන්නුේ කර ඇත. 

2.4. ගිණුම්කරණ ප්රතිප්තති දවනස්වීම් 

පසුගිය වසදර් අනුෙමනය කරන ලෙ ප්රතිපත්ති ඒකාකාරි පෙනම මත දයොො ෙනිමින් අනුෙමනය කර ඇති 

අතර, ගිණුේකරණ ප්රතිපත්තිවල දවනස්වීමක් ප්රවර්ථන වර්ෂය තුල සිදු වී ඇතිනේ අොළ දවනස්වීමට 

අනුල ලව මූලය ප්රකාශන පිළිදයල කර ඇත. අොළ සියළු දවනස්වීේ පිළිබඳ දතොරතුරු හා එමගින් සිදු වූ 

බලපෑමෙ අනාවරණය කර ඇත. 
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3. ව්තකම් හා ඒවාදේ අගය තක්දසේරු ිරත්දම් පෙනම 

3.1. දද්පළ පිරියත හා උපකරණ 

දේපළ පිරියත හා උපකරණ යනු භාණ්ඩ හා දසේවා නිෂ්පාෙනයට දහෝ දබොහ රීම සඳහා තබාෙන්නා දහෝ 

අන්අයට කුළියට දීමට දහෝ පරිපාලනමය කාර්යයන් සඳහා තබා ෙන්නා, එක් ගිණුේ කාළ පරි්චදේෙයකට 

වඩා ව ඩි කාළයක් භාවිත කිරීමට අද්පක්ෂිත ස්පෘශය වත්කේ ද . 

 

වයාපාරය පවත්වාදෙන යාම පිණිස උපදයෝගී කර ෙ නීම සඳහා දහෝ ඉපයීේ හ කියාවන් නංවාලීම සඳහා 

දහෝ ස්ථාවර ස්වභාවදේ වත්කේ අත්පත් කර ෙ නීම දහෝ ඒවා ුදළුේ කිරීම දහෝ සංවර්ධනය කිරීම විෂදයහි 

කරනු ලබන වියෙේ ප්රාේධන වියෙේ වශදයන් සළකනු ල දද. 

 

සියළුම දේපළ, පිරියත හා උපකරණ සමු්චචිත ක්ෂය හා සමු්චචිත හානිකරණ අලාභ අඩුකර ලබාෙන්නා වු 

අෙය පෙනේ කරදෙන දහෝ පිරිව ය පෙනේ කරදෙන දපන්නුේ කර ඇත. දවළඳ වටිනාකම හා දපොත්වල 

වටිනාකම අතර ස ළකිය යුතු දවනසක් විෙයාමාන වන කේහි දේපළ, පිරියත හා උපකරණ ප්රතයාෙණනය 

කිරීමක් කරනු ල දද. ්රී ලංකා ගිණුේකරණ ප්රමිත (LKAS-16) අනුව එම තක්දසේරුව ගිණුේෙත කරනු 

ල දද.තක්දසේරුව සුදුසුකේලත් තක්දසේරුකරුදවකු විසින් සිදුකර ඇත. 

 

3.2. ප්රතයාගණන ව්තකම් 

ස්වාධීන කත්දසේරුකරුදවකුවන .......................................................................................................... 

පදිංචි ............................................................................ මහතා / මහත්මිය විසින් සමිතිය සතු දේපළ 

පිරියත හා උපකරණ ප්රතයාෙනනය කරන ලදී. දමම ප්රතයාෙණනයට අොළ දිනය වූ .................................... 

දිනදේදී ප්රතයාෙණනදේ ප්රතිඵල ගිණුේවලට ඇතුළත් කර තිදද. දමම වත්කේ විවෘත දවළඳපල වටිනාකම 

අනුව ප්රතයාෙණනය කර ඇති අතර ප්රතයාෙණනදයන් ප න න ගුන ප්රතිඵලය විස්තීර්ණ ආොයේ 

ප්රකාශනදයහි ෙක්වා ඇත. 

 

3.3. ක්ෂයවීම් 

ඉඩේ ක්ෂය කිරීමට භාජනය කර දනොම ත. අදනකුත් සියළුම දේපළ පිරියත හා උපකරණවල පිරිව ය හා 

ඇස්තදේන්තු අෙය ඵලොයී ජීවිත කාලය තුලදී කපා හ දරන පරිදි සරළ මාර්ෙ ක්රමයට ක්ෂය කරනු ලබයි. 

වාර්ෂික ක්ෂය අනුපාතයන් පහත පරිදි ද . 

 ව්තකම්     ක්ෂය අනුපාතය (වසරකට) 

 දෙොඩන ගිලි 5% 

 කාර්යාල උපකරණ 20% 

 පරිෙණක මෘදුකාංෙ 331/3% 

 පරිෙණක උපාංෙ 20% 

 රථවාහන 25% 

 ලී බඩු හා සවිකිරීේ 10% 

 

3.4. දද්පළ පිරියත හා උපකරණ දව්ත ිරත්ම 

දේපළ පිරියත හා උපකරණ ඒවා විකුණනු ලබන අවස්ථාද දී දහෝ අනාෙත ආර්ථික ප්රතිලාභ 

දනොල දබත යි අද්පක්ෂා කරන අවස්ථාද දී ඉවත් කරනු ල ී මක් දසේ ස ළකිය යුතුය. වත්කේ ඉවත් කිරීම 

මත ප න නගින ලාභය දහෝ අලාභය අොල වත්කේ ඉවත්කළ වර්ෂදේ ආොයේ ප්රකාශනය තුළ අන්තර්ෙත 

ද . 
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3.5. දතොග  

යේප න ගිය දතොෙ අයිතමයන් සඳහා නිසි දවන්කිරීමක් සිදු කිරීදමන් පසු පිරිව ය දහෝ ශුේධ උපලදධි 

අෙය යන දෙදකන් අඩු අෙයට දතොෙ අෙය දපන්නුේ කර ඇත. ශුේධ උපලදධි අෙය යනු නිමකිරීමට යන 

පිරිව ය හා ඇස්තදේන්තු ෙත විකුණුේ පිරිව ය අඩුකළා වූ ඇස්තදේන්තුෙත විකුණුේ මිලයි.දතොෙ පිරිව ය 

තුළට දතොෙ වර්ථමාන තත්ත්වයට හා ස්ථානයට දෙන ඒමට ෙරණ පිරිව ය ඇතුළත් කර ඇත. 

 

3.6. අස්පෘශය ව්තකම් 

සමිතිය මිලට දෙන ඇති පරිෙණක මෘදුකාංෙ අස්පෘශය වත්කේ දලස ෙක්වා ඇත. වත්කදේ සාධාරණ 

වටිනාකම විශ්වාසොයක දලස ම නිය හ කි වීම හා අනාෙත ආර්ථික ප්රතිලාභ සමිතිය තුලට ෙලා ඒමක් 

සිදුවන්දන් නේ අස්පෘශය වත්කේ පිරිව ය මත දපන්නුේ කර ඇත. ඉන්පසු සමු්චචිත ක්රමක්ෂය හා සමුචිත 

හානිකරණ අලාභ ෙ ලපීදමන් ලබා ෙන්නා අෙය පෙනේ කර ධාරණ අෙය ෙක්වා ඇත. වර්ෂ 03 ජීව කාලය 

තුල ක්රමක්ෂය කරනු ල දද. වත්කදමහි හානිවීමක් අනාවරණය වූ විට අෙය හානි වීම තක්දසේරු කර 

ගිණුේෙත දකදර්. 

 

3.7. මූලය ව්තකම් 

සමිතිදේ ප්රධාන මූලය ආදයෝජන වනුදේ සමිති සාමාජිකයින් සඳහා ණය ලබාදීම  සහ බාහිර බ ංකු හා මූලය 

ආයතනවල මුෙේ ආදයෝජනය කිරීම ද . ඊට අතිදර්කව විකුණා ලාභ ල ී දේ අරමුණින් දකොටස ්

දවළඳදපොල තුල ආදයෝජනය කර ඇත. සමූපකාර සමිති එක්ව ආරේභ කරණ ලෙ සමාෙේ දකොටස්වල මුෙේ 

ආදයෝජනය කර ඇත. එදමන්ම සමාෙේ ණයකරවලෙ මුෙේ ආදයෝජනය කිරීේ කර ඇත. දමම 

ආදයෝජනයන් පහත සඳහන් පරිදි වර්ෙ කර හදුනාදෙන ඇත. 

(අ). ලාභ අලාභ මගින් සාධාරණ අගය වූ මූලය ව්තකම් 

(ආ). පරිනත වීම දතක් පව්තවා ගන්නා මූලය ව්තකම් 

(ප). ණය හා ලැබිය යුර ෙෑ 

(ඈ). විිරනීම සහහා පති මූලය ව්තකම් 

 

 

3.7.1. ලාභ අලාභ මඟින් සාධාරණ අගය හදුනාගන්නා වූ මූලය ව්තකම් 

නුදුරු අනාෙතදේ දී විකුණා ලාභ ල ී දේ අෙහසින් මිලට ෙන්නා ලෙ ආදයෝජන දේ යටදත් ෙක්වා ඇත. 

දමම මූලය වත්කේ පළමුව හුනනා ෙ නීදේ දී හා පසුව සිදු කරනු ලබන අෙය කිරීේවල දී සාධාරණ අෙයට 

අෙය කරණු ල දද. දමම සාධාරණ අෙය දවනස් වීම තුළින් ඇතිදවන ලාභ/ අලාභයන් විස්තීර්ණ ආොයේ 

ප්රකාශනය තුළ හුනනා ෙනු ඇත 

 

3.7.2. පරිනත වීම දතක් පව්තවා ගන්නා මූලය ව්තකම් 

සමිතිය විසින් පරිනත වීම දතක් රඳවා තබා ෙ නීදේ අභිප්රාදයන් හා හ කියාදවන් යුක්තව  තබාදෙන ඇති 

නිශ්චිත දහෝ ස්ථිර දෙවීේවලින් සමන්විත වුත්පන්න කළ දනොහ කි වත්කේ දේනමින් හ න්න්ද . මුේවරට 

අෙය කිරීදමන් පසු දමම මූලය වත්කේ, සඵලොයී දපොලී අනුපාතිකය භාවිත කර ක්රමක්ෂය වූ පිරිව දයන් 

හාණිකරණයන් අඩු කළ පසු අයට අෙය කරණු ල දද. සඵලොයී දපොලී අනුපාතිකය වන ක්රමක්ෂය, 

විස්තීරණ ආොයේ ප්රකාශනය තුල දපොළී ආොයේයනුදවන් ඇතුළත් කර ඇත. ආදයෝජනයන් හුනනා ෙ නීම, 

නවතා ෙ මීම නිසා හානිකරණයන් සිදුවීම නිසා දහෝ ක්රමක්ෂය ක්රියාවලිය තුලින් ඇතිවන ලාභ/ අලාභ 

විස්තීර්ණ ආොයේ ප්රකාශනය තුල ඇතුළත් කර ඇත. 
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3.7.3. ණය සහ ලැබිය යුර ෙෑ 

ණය සහ ල බිය යුතු ෙෑ යනුදවන් අෙහස් කරනුදේ සක්රීය දවදළඳපල තුල ල යිස්තු ෙත දනොවූ ස්ථිර නිශ්චිත 

දෙවීේවලින් යුක්ත වුත්පන්න කළ දනොහ කි මූලය වත්කේ ද . භාණ්ඩාොර බිේපත්, භාණ්ඩාොර 

බ ුනේකර, සාමාජික ණය, දකටිකාලීන ආදයෝජන දේ යටදත් ෙක්වා ඇත. 

 

දමම ආදයෝජන අත්පත් කර ෙ නීම සඳහා දෙවිය යුතු මුෙදලහි සාධාරණ අෙය දෙවා ඇති නිසා දමම 

ආදයෝජන මුේවරට පිරිව යට හුනනාෙනු ල දද. අත්පත් කර ෙ නීේ සඳහා සෘජුව අොළ කර ෙත හ කි සියලු 

ෙනුදෙනු පිරිව ය ආදයෝජන පිරිව ය තුල අන්තර්ෙත කර ඇත. මුේවරට හුනනා ෙ නීදමන් පසුණය  සහ 

ල බිය යුතු ෙෑ සඵලොයී දපොලී අනුපාතිකය භාවිත කර ක්රමක්ෂය වූ පිරිව දයන් හානිකරන අලාභ අඩු කළ 

පසු අෙයට හුනනා ෙනු ල දද. 

 

සඵලොයී දපොලී අනුපාතිකදේ වන ක්රමක්ෂය, විස්තීර්ණ ආොයේ ප්රකාශනය තුළ ඇති  “දපොලී ආොයේ ” තුල 

අන්තර්ෙත දකොට ඇත.ආදයෝජනය හුනනා ෙ නීම නවතා ෙ මීම, හානිකරණ සිදුවීේ, ක්රමක්ෂය ක්රියාවලිය 

තුලින් ඇති වන්නා වූ ලාභ/ අලාභ විස්තීර්ණ ආොයේ ප්රකාශනය තුල අන්තර්ෙත දකොට ඇත. 

 

3.7.4. විිරණීම සහහා පති මූලය ව්තකම් 

කේ පිදරන දතක් අවිනිශ්චිත අනාෙත කාල සීමාවක් තබා ෙ නීදේ බලාදපොදරොත්තුව හා හ කියාව 

තිදබන්නා වූත්, දදරුේ කිරීදේ කාර්යදේදී දහෝ දපොළී දවනස් කමක් සිදු වූ අවස්ථාවකදී දහෝ විකුණා 

ෙ මීමට හ කියාව ඇත්තාවූත් ආදයෝජනය කිරීම සඳහා ඇති මූලය වත්කේ දේ යටදත් වර්ෙ කර ෙ ක්ද . 

 

මුේ වරට හුනනා ෙ නීදමන් පසු න වත විකිණීම සඳහා පවත්නා මූලය වත්කේ , දවනත් විස්තීර්ණ ආොයේ 

තුල හුනනාෙත් උපලදධි දනොවූ ලාභ දහෝ අලාභ මගින් සාධාරණ අෙයට පසු කාලීනව අෙය කර ඇත. 

 

විකිණීම සඳහා පවතින වත්කේ රඳවාෙත් කාලය තුල ඉපයූ ලාභාංශ ආොයම, ආදයෝජන ආොයම තුල 

අන්තර්ෙත කර ඇත. වත්කමක් හුනනා ෙ නීම නවතා ෙමන විටකදී ෙ රීමට සිදුවන සමු්චචිත ලාභය/අලාභය 

විස්තීර්ණ ආොයේ ප්රකාශනය තුලඅන්තර්ෙත කර ඇත. 

 

සමිතිදේ පව්තනා මූලය ව්තකම් දහත සහහන් වර්ගීකරණයට අනුව පහත සහහන් පරිිර දේ. 

මූලය ව්තකම්  වර්ගීකරණය 

01. භාණ්ඩාොර බ දුේකර    ණය සහ ල බිය යුතු ෙෑ 

02. භාණ්ඩොර බිේපත්    -එම- 

03. බ ංකු ස්ථාවර ත න්පත්   -එම- 

04. දකටිකාලීන ආදයෝජන   -එම- 

05. සාමාජික ණය  හා උකස් අත්තිකාරේ  -එම- 

06. දසේවක ණය      -එම- 

07. ල යිස්තුෙත සමාෙේ දකොටස් ආදයෝජන ලාභ අලාභ මගින් සාධාරණ අෙය වූ මූලය වත්කේ 

08. සමාෙේ ණයකර ආදයෝජන   පරිණතවීම දතක් පවත්වා ෙන්නා මූලය වත්කේ 

09. සමාෙේ වරණීය දකොටස් ආදයෝජන  -එම- 

10. ල යිස්තුෙත දනොවූ සමාෙේ හා  විකිණීම සඳහා ඇති ආදයෝජන 

සමාෙේ අයිතිය දිගුකාලීනව හිමිකර  

ෙ නීම සඳහා මිලට ෙත් දකොටස්   
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ආදයෝජන අත්පත් කර ෙනු ල බු අවස්ථාද දී තීරණය කරන ලෙ පරමාර්ථවලට අනුව ඉහත වර්ගීකරණය 

යටදත් ආදයෝජන වර්ෙ කර හුනනාෙන ඇත. දමම වර්ගීකරණය පිළිබඳව වරින්වර න වත සළකා බලනු 

ල දද. 

 

3.8. සාමාජික ණය හා අදනකු්ත ලැබිය යුර අයිතමයන් සම්බන්ධ හානි සහහා ප්රතිපාෙනයන් 

මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනදේ සාමාජික ණය ෙ ක්දවනුදේ අක්රීය ණය හා අත්තිකාරේ සඳහන් දවන්කිරීේ 

ෙ ලපීදමන් පසු ශුේධ අෙය ද . ඇතිවිය හ කි අක්රීය ණය හා දවන්කිරීේ ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් නිකුත් 

කර ඇති ම දපන්වීේවලට අනුල ලව සිදුකර මාස 03කට වඩා ව ඩි කාලයක් හි හිටි සියළුම ණය අක්රීය 

ණය වශදයන් වර්ෙ කර ඇත. අක්රීය ණය වශදයන් වර්ෙ කිරීදමන් පසු ඇතිදවන සියළුම හි හිටි දපොළී 

අවිනිශ්චිත දපොළී දලස හුනනාදෙන එම ප්රමාණය අවිනිශ්චිත දපොළී ගිණුමට බ ර කරනු ලබයි. 

මාස 06 කට ව ඩි මාස 12ට වඩා අඩු වාරික ප්රමාණයක් හි හිටි අක්රීය ණය අවප්රමාණික ණය දලස වර්ෙ කර 

ඒ සඳහා 20%ක දවන්කිරීමක් සිදු කරනු ලබයි. මාස 12ට වඩා ව ඩි මාස 18ට වඩා අඩු වාරික ප්රමාණයක් 

හි හිටි අක්රීය ණය අඩමාන ණය දලස වාර්තා කළ යුතු අතර ඒ සඳහා 50%ක දවන්කිරීමක් සිදු කළ යුතුය. 

මාස 18ට වඩා හි  සියළුම ණය දබොේණය දලස වර්ෙ කළ යුතු අතර ඒ සඳහා 100%ක දවන්කිරීමක් සිදු 

කළ යුතුය. 

3.9. මුෙේ හා මුෙේ සමාන අයිතම 

අත ති මුෙේ, ඉේලුේ ත න්පතු හා දකටිකාලීන අතිශයින් ද්රවීලලතාවදයන් යුතු ආදයෝජන හා මාස 03ක 

කාළයක් තුලදී කේපිදරන ආදයෝජන මුෙේ, මුෙේ හා සමාන අයිතම ද . 

3.10. අසම්භාවය ව්තකම්: 

සමිතිදේ සියළු අසේභාවය වත්කේ අොළ සටහන් තුල ෙක්වා ඇත. අසේභාවය වත්කමක් යනු සමිතිදේ 

සේපූර්ණ පාලනදයන් බ හ ර අවිනිශ්චිත අනාෙත සිදුවීේ එකක් දහෝ ව ඩිෙණනක් සිදුවීම දහෝ සිදු දනොවීම 

මඟින් පමණක් ප ව ත්ම තහවුරු දකදරන සහ අතීත සිදුවීේවලින් ප න න ගිය හ කි වත්කමකි. අසේභාවය 

වත්කේ මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය තුල හුනනා දනොෙන්නා අතර දහළිෙර  කිරීමක් පමණක් සිදුකරනු ල දද. 

 

4. වගකීම් සහ දවන්ිරත්ම් 

4.1. වගකීම් 

මූලය ප්රකාශන සකස් කිරීදේදී ෙ නෙන්නට ල ී  තිදබන සියළුම බ රකේ ෙණනය කර මූලය තත්ත්ව 

ප්රකාශනයට ඇතුළත් කර ඇත. වෙකීේ සඳහා ප්රමාණවත් ප්රතිපාෙන දවන් කළ ෙ, ඒවාදේ වටිනාකම 

නිශ්චිතව තීරණය කළ දනොහ කි අදනකුත් වෙකීේ  තීරණය කිරීදේදී හුනනාෙත හ කි අවධානේ 

ස ළකිේලට දෙන ඇත. 

 

4.2. දවන්ිරත්ම් 

දවන්කිරීේ හුනනාෙනු ලබන්දන් සමිතියට එදරහිව පවතින අතීත ක්රියාකාරිත්වයන් මත ඇති වූ අනාෙතදේදී 

ආර්ථික සේපත් දයොෙවා පියවිය යුතු සහ එම වටිනාකේ සේබන්ධදයන් සෑහීමකට පත්විය හ කි වර්ථමාන 

බ දීේ සේබන්ධදයන් පමණී. 

4.3. බදු ප්රතිපාෙන 

සියළුම රාජය බදුවලින් සමුපකාර සමිති නිෙහස ් කර ඇති බ වින් මූලය ප්රකාශනවල බදු ෙ ලපීේ සිදු කර 

දනොම ත. 

 

4.4. විශ්රාම ප්රතිලාභ ොයක්තව බැී ම් 

දසේවක විරාම පාරිදතෝෂිත ප්රතිලාභ 1983 අංක 12 ෙරණ පාරිදතෝෂිත දෙවීේ පනත සහ 1992 අංක 62 ෙරණ 

පාරිදතෝෂිත (සංදශෝධන) පනතට අනුල ලව දහෝ සමුපකාර දසේවක දකොමිෂන් සභා නියමයන්ට අනුල ලව 

ෙණනය කර විස්තීර්ණ ආොයේ ප්රකාශනයට ෙ ලපීේ කර ඇත. පාරිදතෝෂිත වෙකීේ මූලය තත්ත්ව 

ප්රකාශනදේ වෙකීේ යටදත් ෙක්වා ඇත.  
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4.5. ප්රොනයන් (රානය හා රානය දනොවන) 

ප්රොනයන් ල දද ය යි සාධාරණ සහතිකයක් ඇති විටදී පමණක්, එහි සාධාරණ අෙයට හදුනාෙනු ල දද. 

වත්කේ සේබන්ධ ප්රොනයන් මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනයට ඇතුළත් කර එම අෙය වත්කදේ ඵලොයී ජීව කාලය 

ුදරා සමාන වාර්ෂික වාරික වශදයන් විස්තීර්ණ ආොයේ ප්රකාශනයට බ ර දකදර්. වියෙේ සේබන්ධ ප්රොන හා 

ආධාර, කාල පරි්චදේෙය ුදරා ක්රමවත් පෙනමක් මත අොළ වියෙේවලට එදරහිව ආොයේ වශදයන් විස්තීර්ණ 

ආොයේ ප්රකාශනයට බ ර කරනු ල දද. 

 

4.6. වාර්තා කරන කාලයට පසු සිදුවීම් 

වාර්තා කරන කාලයට පසුව ප න නගින සියළුම සිදුවීේ මූලය ප්රකාශනවල අොළ නිසි ෙ ලපීේ දහෝ 

අනාවරණය කර ඇත. 

 

4.7.  ණය ගැණුම් පිරිවැය 

අද්පක්ෂිත භාවිතය දහෝ විකුණුේ තත්ත්වයට දෙන ඒමට ස ළකිය යුතු කාල සීමාවක් ෙනු ලබන වත්කේ 

අත්පත් කර ෙ නීමකදී, ඉදිකිරීමකදී දහෝ නිෂ්පාෙනයකදී ඒ සඳහා පසුව අොළ කර ෙත හ කි ණය ෙ ණුේ 

පිරිව ය එම අොළ වත්කදමහි පිරිව දේ දකොටසක් දලස ්ප රාේධනිත කරනු ල දද. අදනකුත් සියලු ණය 

ෙ ණුේ පිරිව ය ඒවා හට ෙන්නා වූ කාල සීමාව තුල වියෙමක් දලස හුනනාෙනු ලබයි. 

 

4.8. අසම්භාවය වගකීම්  

සමිතිදේ සියළු අසේභාවය වෙකීේ සටහන් තුල ෙක්වා ඇත. අසේභාවය වෙකීමක් යනු සමිතිදේ පාලනදයන් 

පරිභාහිර අවිනිශ්චිත අනාෙත සිදුවීේ එකක් දහෝ ඊට ව ඩි ෙණනක් සිදුවීම දහෝ සිදු දනොවීම මඟින් පමණක් 

ප ව ත්ම තහවුරු දකදරන සහ අතීත සිදුවීේවලින් ප න න ගිය හ කි බ ඳීමක් දහෝ අතීත සිදුවීේවලින් ප න 

නගින එදහත් බ ඳීේ පියවීම පිණිස ආර්ථික ප්රතිලාභවලින් යුක්ත වූ සේපත් පිටතට ෙලා යාදේ භවයතාවයක් 

දනොම ති වීම දහෝ බ ඳීදේ ප්රමාණය ප්රමාණවත් විශ්වාසනීයත්වයකින් ම නිය දනොහ කි වීම දහේතුදවන් 

හුනනා දනොෙන්නා ප්රවර්ථන බ දීමක් ද .  අසේභාවය වෙකීේ මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය තුල හුනනා 

දනොෙන්නා අතර දහළිෙර  කිරීමක් පමණක් සිදුකරනු ල දද. 

 

5. ආොයම් ප්රකාශනය 

5.1. ආොයම් හඳුනාගැනීම 

අනාෙත ආර්ථික ප්රතිලාභ ෙලාඒදේ ප්රවණතාවයන් සළකා බ ලීදමන් හා එම ආොයේ විශ්වාසොයක අයුරින් 

ම නිය හ කි අවස්ථාවලදී ආොයේ හුනනාෙනු ල දද. ආොයේ හුනනාෙ නීම උපචිත පෙනම අනුව සිදුකර ඇත. 

 

5.2. වියෙම් හදුනාගැනීම 

ආර්ථික ප්රතිලාභ සහිත වයාපාර සේපත් පිටතට ෙලා යාදේ ප්රවණතාවයක් සහිත හා එම වටිනාකම 

විශ්වාසනීය දලස ම නිය හ කි අවස්ථාවලදී වියෙේ හුනනාෙනු ල දද. වියෙේ හුනනාෙ නීම ෙ උපචිත පෙනම 

අනුව සිදුකර ඇත. 

 

6. වැරිර 

ප්රවර්ථන වර්ෂය තුලදීම දසොයා ෙන්නා ව රදි එම වර්ෂය තුලදීම මූලය ප්රකාශන අනුමත කිරීමට දපර නිව රදි 

කරනු ල දද.  කාලපරි්චදේෙදයන් පසු දසොයා ෙන්නා ප්රමාණාත්මක ව රදි එම වරෙ සිදුවූ කාලාපරි්චදේෙ 

සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති සංසන්ෙනාත්මක දතොරතුරු න වත ප්රකාශ කිරීදමන් දහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

ප රණිම කාල පරි්චදේෙයට දපර වරෙ සිදුවූදේ නේ එම ප රණිම කාලපරි්චදේෙදේ වත්කේ, වෙකීේ හා 

හිමිකේහි ආරේභක දශේෂයන් න වත ප්රකාශ කිරීදමන් අතීතයට බලපාන දලස නිව රදි කිරීම කරනු ල දද. 

  



 

28 | P a g e  
 

සීමා සහිත/සීමා රහිත....................... සකසුරුවම් හා ණයගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය 

20..................ිරනට මූලය ත්ත්තව ප්රකාශය සහහා ගිණුම් සටහන් 

වයවහාර මුෙේ ඒකක රුපියේ (ආසන්න රුපියලට) 

විස්තරය 20....... 20..... 

01. මුෙේ හා මුෙේ සමානයන්     

අත ඉතිරි     

බ ංකු ඉතිරි     

දිස්ත්රික් සංෙේ ඉතුරුේ ත න්පත්     

ජාතික ඉතිරිකිරීදේ බ ංකු ඉතුරුේ ත න්පත්     

ග්රාමීය බ ංකු ඉතුරුේ ත න්පත්     

සණස සංවර්ධන බ ංකු ඉතුරුේ ත න්පත්     

සණස සංෙේ බ ංකු ත න්පත්     

මුළු මුෙේ හා මුෙේ සමානයන්     

      

02. මූලය ආදයජනන     

දිස්ත්රික් සංෙේ ආදයෝජන     

අනිවාර්ය සුරැකුේ ත න්පත්     

දසේවක ඇප ත න්පත්     

දෙොඩන ගිලි අරමුෙේ ත න්පත්     

විරාම පාරිදතෝෂිත ත න්පත්     

ජීවන ප්රතිලාභ ත න්පත්     

ස්ථාවර ත න්පත්     

ෙශක ස්ථාවර ත න්පත්     

දිස්ත්රික් සණස සංෙේ ස්ථාවර ත න්පත්     

.............................................................     

මුළු මූලය ආදයජනන     

      

03. සාමාජික ණය හා අ්තතිකාරම්     

සාමාජික ණය දකටිකාලීන     

සාමාජික ණය මධයකාලීන     

සාමාජික ණය දිගු කාලීන     

සාමාජික ක්ෂණික ණය     

සාමාජික නිවාස ණය     

පාරිදභෝගික ණය     

කෘෂි ණය     

ස්ථාවර ත න්පත් අත්තිකාරේ     

ෙෘහ භාණ්ඩ ණය     

උකස් අත්තිකාරේ     

ත න්පත් එදරහි අත්තිකාරේ     

එකරව     

අඩුකලා: දබොේ සහ අලමාන ණය දවන්ිරත්ම     

අවප්රමිත ණය   (20%)     

ස කසහිත ණය (50%)     

න තිවූ/පාඩුවූ ණය  (100%)     

ශුද්ධණය දශේෂය     
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04. දවන්ත ලැබියයුර ෙෑ     

දසේවක උත්සව අත්තිකාරේ     

ඉතිරි ලිපිද්රවය     

ල බිය යුතු බ ංකු ත න්පත් දපොලී     

ල බිය යුතු දකොටස් ලාභාංශ     

ල බිය යුතු ස්ථාවර ත න්පත් දපොලී 
 

  

තීරක ත න්පත්     

කේපිරීම දතක් ෙරා සිටින මූලය ආදයෝජන     

මුළු දවන්ත ලැබියයුර ෙෑ     

   

05. දතිරි දතොගය:     

.............................................................     

............................................................     

මුළු අවසන් දතිරි දතොගය     

      

06. ආයතනික දකොටස්     

සණස සංවර්ධන බ ංකු දකොටස්     

සණස දිසත්්රික් සංෙේ දකොටස්     

දවනත් ආයතන දකොටස්     

............................................................     

............................................................     

මුළු ආයතනික දකොටස්     

      

07. අස්පෘෂය ව්තකම්     

පරිෙණක මෘදුකාංෙ     

...........................................................     

මුළු අස්පෘෂය ව්තකම්   

   

08. දද්පල පිරියත හා උපකරණ   

ඉඩේ   

දෙොඩන ගිලි   

............................   

............................   

මුළු දද්පල පිරියත හා උපකරණ   
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8. දද්පළ පිරියත උපකරණ 

 

  

විස්තරය දලම 
දලම් හා 

දගොලනැගිලි 

රථ 

වාහන 

ලී බඩු 

උපකරණ 
පරිගණක එකරව 

20..../...../.....පිරිව ය /ප්රතයාෙණන අෙය             

20....වර්ෂය තුළ එකතු කිරීේ 

20....වර්ෂය තුළ ඉවත් කිරීේ 

20....වර්ෂය ප්රතයාෙණන ගිණුමට මාරු කිරීේ 

20..../...../.....දිනට දශේෂය             

20....වර්ෂය තුළ එකතු කිරීේ             

20....වර්ෂය තුළ ඉවත් කිරීේ 

20....වර්ෂය ප්රතයාෙණන ගිණුමට මාරු කිරීේ 

20..../...../.....දිනට දශේෂය             

ක්ෂය ිරත්ම්             

20..../...../.....දිනට සමු්චචිත ක්ෂය 

20....වර්ෂය ක්ෂය කිරීේ 

20....වර්ෂය ඉවත් කිරීේ සඳහා ක්ෂය 

20..../...../.....දිනට දශේෂය             

20....වර්ෂය ක්ෂය කිරීේ             

20....වර්ෂය ඉවත් කිරීේ සඳහා ක්ෂය 

20..../...../.....දිනට දශේෂය             

ශුද්ධ අගය             

20..../...../.....දිනට දශේෂය             

20..../...../.....දිනට දශේෂය             

20..../...../.....දිනට දශේෂය             
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වගකීම්     

තැන්ප්ත     

09. සාමාජික තැන්ප්ත     

ඉතිරිකිරීදේ ත න්පත්     

අක්රිය ත න්පත්     

අනිවාර්ය ත න්පත්     

අක්රිය අනිවාර්ය ත න්පත්     

ණය සුරැකුේ ත න්පත්     

ස්ථාවර ත න්පත්     

ධනදයෝජන ත න්පත්     

නිවාස ණයසුරැකුේ ත න්පත්     

මුළු සාමාජික තැන්ප්ත     

      

සාමාජික දනොවන තැන්ප්ත     

ඉතිරිකිරීදේ ත න්පත්     

ළමා ත න්පත්     

ුදංචි ක කුළු ත න්පත්     

ස්ථාවර ත න්පත්     

මුළු සාමාජික දනොවන තැන්ප්ත     

මුළු තැන්ප්ත     

      

10. සමුපකාර අරමුෙල:     

ආරේභක දශේෂය     

ප්රවර්ථන වර්ෂදේ දෙවිේ හා ෙ ලපිේ     

ප්රවර්ථන වර්ෂදේ දවන් කිරීේ     

අවසන් දශේෂය     

      

11. දවන්ත දගවිය යුර ෙෑ:-     

දෙවිය යුතු දසේවක ඇප දපොලී     

ශිෂයත්ව ආධාර     

ඉතිරි නිවාඩු ව ටු්ප     

විදුලි අයපත්     

දුරකථන ොස්තු     

ස්ථාවර ත න්පත් දපොලී     

දෙවිය යුතු විදුලි දකොමිස ්     

දකොටස් ලාභාංශ     

     .............................................................     

මුළු දවන්ත දගවිය යුර ෙෑ     

      

      

12. ආයතනික ණය     

සණස සංවර්ධන බ ංකු ණය     

දිස්ත්රික් සංෙේ නිවාස ණය     

     .............................................................     

මුළු ආයතනික ණය     
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13. දවන්ත වගකීම්:     

දසේවක විරාම පාරිදතෝෂිත     

දසේවක ජීවන ප්රතිලාභ     

දසේවක ඇප     

සණස සංවර්ධන සාමාජික දකොටස්     

සුභසාධක අරමුෙල     

වර්ෂදේ දවන්කිරීේ     

ආශ්රිත සාමාජික දකොටස්     

මුළු දවන්ත වගකීම්     

      

14. දකොටස් ප්රාේධනය:     

සාමාජික දකොටස්     

අසේපූර්ණ (අක්රිය) දකොටස්     

     .............................................................     

එකරව     

      

15. වයවස්ථාපිත සංචිතය:     

ඉ/දෙනා දශේෂය     

දමවර දවන්කිරීේ     

     .............................................................     

එකරව     

      

16. දවන්ත සංචිත හා අරමුෙේ:     

දෙොඩන ගිලි අරමුෙල     

දකොටස් පවරාෙ නීදේ අරමුෙල     

     .............................................................     

එකරව     

      

17. ප්රතයාගණන අතිරි්තතය:-     

     .............................................................     

     .............................................................     

එකරව     

      

18. දතිරිත ලාභ:     

ඉ/දෙනා දශේෂය     

වර්ෂදේ ඉතිරි ලාභ     

එකරව     

 

ඉහත ගිණුේ සටහන් සමිතිදේ දපොත්පත් අනුව නිව රදි බවට සහතික කරමි. 

.....................................   .....................................   .................................... 

 ෙරු සභාපති ෙරු කාරකසභික භාණ්ඩාොරික /   

 කළමණාකරු 
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සීමා සහිත/සීමා රහිත........................... සකසුරුවම් හා ණයගණුදෙනු පිළිබහ සමුපකාර සමිතිය 

20..................ිරදනන් අවසන් වර්ෂය සහහා  

විස්තීර්ණ ආොයම් ප්රකාශනය සහහා ගිණුම් සටහන් 

වයවහාර මුෙේ ඒකක රුපියේ (ආසන්න රුපියලට) 

විස්තරය 20….... 20….. 

19. දපොළී ආොයම:-     

19.1 ලෙ දපොළී ණය   

සාමාජික දකටිකාලීන ණය දපොළී     

පාරිදභෝගික ණය දපොළී     

ක්ෂණික ණය දපොළී     

දේපල ද්රවය ණය දපොළී     

ෙෘහ භාණ්ඩ ණය දපොළී     

කෘෂි ණය දපොළී     

අත්තිකාරේ දපොළී     

දුරකථන ණය දපොළී     

උකස් අත්තිකාරේ දපොළී     

 උප එකරව     

   

19.2 ලෙ දපොළී ආදයජනන     

ඉතිරිකිරීදේ ත න්පත් දපොළී     

ස්ථාවර ත න්පත් දපොළී     

සණස බ ංකු දකොටස් ලාභාංශ     

දි. සංෙේ දකොටස් ලාභාංශ     

උප එකරව   

මුළු දපොළී ආොයම     

      

20. දපොළී වියෙම්     

ස්ථාවර ත න්පත් දපොළී     

සාමාජික ඉතිරිකිරීදේ දපොළී     

අනිවාර්ය ත න්පත් දපොළී     

නිවාස ණය සුරැකුේ ත න්පත් දපොළී     

ණය සුරැකුේ ත න්පත් දපොළී     

අක්රිය සාමාජික ත න්පත් දපොළී     

අක්රිය අනිවාර්ය ත න්පත් දපොළී     

උකස් ත න්පත් දපොළී     

උපඑකරව     

දපොළී වියෙම් සාමාජික දනොවන     

ස්ථාවර ත න්පත් දපොළී     

සාමාජික දනොවන ඉතිරිකිරීදේ දපොළී     

ළමා ත න්පත් දපොළී     

ුදංචි ක කුළු ළමා ත න්පත් දපොළී     

සුභසාධක ත න්පත් දපොළී     

ණය සුරැකුේ ත න්පත් දපොළී     

ණය දපොළී     

උප එකරව     

මුළු දපොළී වියෙම්     
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21. දවන්ත ආොයම්:     

ඇතුලත්වීදේ ොස්තු     

ණය ප්රමාෙ ොස්තු     

ලිපිද්රවය ආොයේ     

විදුලි බිේපත් දකොමිස්     

රක්ෂණ දකොමිස්     

පරිතයාෙ ල ී ේ     

මිර ආොයේ     

රාජය ප්රොන ආොයේ     

මුළු දවන්ත ආොයම්:     

      

22. කාර්යම්ඩලල වියෙම්:-     

කළමණාකරණ ව ටු්ප හා දීමනා     

දසේවක අර්ථසාධක     

දසේවා නියුක්ති භාර අරමුෙල     

දසේවක විරාම පාරිදතෝෂිත     

දසේවක ජීවන ප්රතිලාභ     

ප්රසාෙ දීමනා     

ඉතිරි නිවාඩු ව ටු්ප     

දිරි දීමනා     

දසේවක සුභසාධන වියෙේ     

මුළු කාර්ය ම්ඩලල වියෙම්     

      

23. පරිශ්ර උපකරණ ආයතන වියෙම්:     

ලිපිද්රවය     

ත ප ේ වියෙේ     

ෙමන් වියෙේ     

විදුලි ොස්තු     

දුරකථන     

රක්ෂණ     

සවිකිරීේ ව ය     

පරිෙණක අළුත්ව ඩියා     

ොයක මුෙේ     

ප්රවාහන ොස්තු     

පරිහරණ උපකරණ වියෙේ     

.............................................................     

.............................................................     

මුළු පරිශ්ර උපකරණ ආයතන වියෙම්     

   

24. අධයක්ෂක ම්ඩලල / කාරක සභා වියෙම්     

සභාපති දීමනා     

කාරක සභා දීමනා     

සභාපති ෙමන් වියෙේ     

සංග්රහ වියෙේ      

මුළු අධයක්ෂක ම්ඩලල / කාරක සභා වියෙම්     
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25. අධයාපන හා වයාප්තිති වියෙම්     

ලිපිද්රවය වියෙේ     

ෙමන් වියෙේ     

ුදහුණු දීමනා     

අධයාපන වියෙේ     

මුළු අධයාපන හා වයාප්තිති වියෙම්     

      

26. ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය:     

දෙොඩන ගිලි ක්ෂය     

උපකරණ ක්ෂය     

පරිෙණක ක්ෂය     

මුළු ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය     

      

27. දවන්ත දමදහයුම් වියෙම්:     

දින ෙර්ශන වියෙේ     

දවසක් ස රසිලි     

විෙණන වාර්තා ස කසුේ වියෙේ     

ළමා ත න්පත් ආරේභක වියෙේ     

ඉතිරි දතොෙෙණන් ෙ නීේ වියෙේ     

මිර වියෙේ     

ණය / අයිරා / බ ංකු ොස්තු     

ශිෂයත්ව වියෙේ     

අළුත් අවුරුදු දීමනා     

මුළු දවන්ත දමදහයුම් වියෙම්     

      

28. ණය හානි සහහා දවන් ිරත්ම්:     

දබොේ හා අලමාන ණය දවන් ිරත්ම්     

අවප්රමිත ණය   (20%)     

ස කසහිත ණය (50%)     

න තිවූ/පාඩුවූ ණය  (100%)     

මුළු ණය හානි සහහා දවන් ිරත්ම්     

      

29. ප්රතයාගණන අතිරික්තය:     

ඉඩේ     

දෙොඩන ගිලි     

මුළු ප්රතයාගණන අතිරික්තය   

   

30. විිරණීම සහහා පති මූලය ව්තකම්වල සාධාරණ අගය නැවත 

මැනීදම්ී  පතිවන ලාභ / අලාභ   

........................................................   

මුළු විිරණීම සහහා පති මූලය ව්තකම්වල සාධාරණ අගය 

නැවත මැනීදම්ී  පතිවන ලාභ / අලාභ   
 

ගිණුේ සටහන් අංක 19 සිට 30 ෙක්වා සඳහන් ගිණුේ සටහන්ෙ දමම මූලය ප්රකාශනදේම දකොටසක් බවත් 

ඉහත ආොයේ වියෙේ සමිතිදේ දපොත්පත් අනුව නිව රදි බවත් සහතික කරමු. 

.....................................   .....................................   .................................... 

 ෙරු සභාපති ෙරු කාරකසභික භාණ්ඩාොරික /   

 කළමණාකරු 
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විස්තරා්තමක සටහන් (දශේෂ පත්ර වි්රහය) 

1. මුෙේ හා මුෙේ සමානයන් 

අත ඉතිරි     ......................................................................... 

බ ංකු ඉතිරි     ......................................................................... 

දිස්ත්රික් සංෙේ ඉතුරුේ ත න්පත්  ......................................................................... 

ජාතික ඉතිරිකිරීදේ බ ංකු ඉතුරුේ ත න්පත් ......................................................................... 

ග්රාමීය බ ංකු ඉතුරුේ ත න්පත්  ......................................................................... 

සණස සංවර්ධන බ ංකු ඉතුරුේ ත න්පත් ......................................................................... 

සණස සංෙේ බ ංකු ත න්පත්  ......................................................................... 

2. මූලය ආදයජනන 

දිස්ත්රික් සංෙේ ආදයෝජන   ......................................................................... 

අනිවාර්ය සුරැකුේ ත න්පත්   ......................................................................... 

දසේවක ඇප ත න්පත්   ......................................................................... 

දෙොඩන ගිලි අරමුෙේ ත න්පත්  ......................................................................... 

විරාමික පාරිදතෝෂිත ත න්පත්  ......................................................................... 

ජීවන ප්රතිලාභ ත න්පත්   ......................................................................... 

ස්ථාවර ත න්පත්    ......................................................................... 

ෙශක ස්ථාවර ත න්පත්   ......................................................................... 

දිස්ත්රික් සණස සංෙේ ස්ථාවර ත න්පත් ......................................................................... 

3. සාමාජික ණය හා අ්තතිකාරම් 

සාමාජික ණය දකටිකාලීන   ......................................................................... 

සාමාජික ණය මධයකාලීන   ......................................................................... 

සාමාජික ණය දිගුකාලීන   ......................................................................... 

සාමාජික ක්ෂණික ණය   ......................................................................... 

සාමාජික නිවාස ණය   ......................................................................... 

පාරිදභෝගික ණය    ......................................................................... 

කෘෂිකර්ම ණය    ......................................................................... 

ෙෘහ භාණ්ඩ ණය    ......................................................................... 

උකස් අත්තිකාරේ    ......................................................................... 

ත න්පත් එදරහි අත්තිකාරේ  ......................................................................... 

එකතුව     ......................................................................... 

අඩුකලා: දබොේහා අඩමාණ ණය දවන් කිරීම 

   අවප්රමිත ණය(20%)   ......................................................................... 

   ස කසහිත ණය(50%)   ......................................................................... 

   න ති වූ/පාඩු වූ ණය (100%)  ......................................................................... 

   ශුේධ ණය දශේෂය   ......................................................................... 
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4. දවන්ත ලැබිය යුර ෙෑ 

දසේවක උත්සව අත්තිකාරේ   ......................................................................... 

ඉතිරි ලිපිද්රවය     ......................................................................... 

ල බිය යුතු බ ංකු ත න්පත් දපොලී  ......................................................................... 

ල බිය යුතු දකොටස් ලාභාංශ   ......................................................................... 

ල බිය යුතු ස්ථාවර ත න්පත් දපොලී  ......................................................................... 

තීරක ත න්පත්     ......................................................................... 

කේ පිරීමදතක් ෙරා සිටින මූලය ආදයෝජන ......................................................................... 

 

5. දතිරි දතොගය 

......................................   ......................................................................... 

 

6. ආයතනික දකොටස් 

සණස සංවර්ධන බ ංකු දකොටස්   ......................................................................... 

සණස දිසත්්රික් සංෙේ දකොටස්   ......................................................................... 

දවනත් ආයතන දකොටස්   ......................................................................... 

 

7. අස්පෘෂය ව්තකම් 

පරිෙණක මෘදුකාංෙ    ......................................................................... 

 

8. දද්පළ පිරියත හා උපකරණ 

ඉඩේ      ......................................................................... 

දෙොඩන ගිලි     ......................................................................... 

.........................................   ......................................................................... 

 

 වගකීම් 

9. තැන්ප්ත 

9.1. සාමාජික තැන්ප්ත 

ඉතිරිකිරීදේ ත න්පත්    ......................................................................... 

අක්රීය ත න්පත්     ......................................................................... 

අනිවාර්ය ත න්පත්    ......................................................................... 

අක්රීය අනිවාර්ය ත න්පත්   ......................................................................... 

ණය සුරැකුේ ත න්පත්    ......................................................................... 

ස්ථාවර ත න්පත්    ......................................................................... 

ධනදයෝජන ත න්පත්    ......................................................................... 

නිවාස සුරැකුේ ත න්පත්    ......................................................................... 
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9.2. සාමාජික දනොවන තැන්ප්ත 

ඉතිරිකිරීදේ ත න්පත්    ........................................................................ 

ළමා ත න්පත්     ........................................................................ 

ුදංචි ක කුළු ත න්පත්    ........................................................................ 

ස්ථාවර ත න්පත්    ........................................................................ 

 

10. සමුපකාර අරමුෙල 

සමුපකාර අරමුෙල    ........................................................................ 

 

11. දවන්ත දගවිය යුර ෙෑ 

දෙවිය යුතු දසේවක ඇප දපොලී   ........................................................................ 

ඉතිරි නිවාඩු ව ටු්ප    ........................................................................ 

විදුලි අයපත්     ........................................................................ 

දුරකතන ොස්තු     ........................................................................ 

ස්ථාවර ත න්පත් දපොලී    ........................................................................ 

දෙවිය යුතු විදුලි දකොමිස ්   ........................................................................ 

 

12. ආයතනික ණය 

සණස සංවර්ධන බ ංකු ණය   ......................................................................... 

දිස්ත්රික් සංෙේ නිවාස ණය   ......................................................................... 

 

13. දවන්ත වගකීම් 

දසේවක විරාම පාරිදතෝෂිත   ......................................................................... 

දසේවක ජීවන ප්රතිලාභ    ......................................................................... 

දසේවක ඇප     ......................................................................... 

සණස සංවර්ධන සාමාජික දකොටස්  ......................................................................... 

සුභසාධක අරමුෙල    ......................................................................... 

වර්ෂදේ දවන් කිරීේ    ......................................................................... 

ආශ්රිත සාමාජික දකොටස්   ......................................................................... 

 

14. දකොටස් ප්රාේධනය 

සාමාජික දකොටස්    ......................................................................... 

අසේපූර්ණ (අක්රීය) දකොටස්   ......................................................................... 

 

15. වයවස්ථාපිත සංචිත 

වයවස්ථාපිත සංචිතය    ......................................................................... 
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16. දවන්ත සංචිත හා අරමුෙේ 

දෙොඩන ගිලි අරමුෙල    ......................................................................... 

දකොටස් පවරාෙ නීදේ අරමුෙල   ......................................................................... 

 

17. ප්රතයාගණන අතිරික්තය 

..........................................   ......................................................................... 

..........................................   ......................................................................... 

 

18. දතිරි ලාභ / අලාභ 

ඉතිරි ලාභ / අලාභ    ......................................................................... 
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කළමණාකරණ ලිපිය 

1. දයොමු ිරත්ම. 

1.1 සමුපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස් තුමා  1.2 කාරක සභාව 

      සමුපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස් කාර්යාලය, සීමා සහිත/සීමා රහිත 

.................................... ස.ණ.ස සමිතිය 

         .............................................................................. 

201...../........./......... අවසන් විෙණන වාර්තාව සම  ඉදිරිපත් කරනු ලබන කළමණාකරණ 

වාර්තාව 

දමම විෙණනය සේබන්ධදයන් පබ සමිතිය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලේොවු  හා දේ වන විටත්  ක්රියාත්මක 

පාලන පේධතීන් සහ ගිණුේ පිළිදවත් සමාදලෝචනයට ලක් කිරීදේදි මූලය වාර්තාවල සතයවූත් සාධාරණවූත් 

මතයකට  එළී දේ අෙහසින්  විෙණන පිළිදවත් ක්රියාත්මක දකොට ඇත. මූලික පරමාර්ථය වනුදේ පබ 

සමිතිය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලේොවු  හා දේ වන විටත් (විෙණන කාලදයන් පසු) ක්රියාත්මක පාලන 

පේධතීන් සහ ගිණුේ පිළිදවත් නිව රදි කිරීම පිණිස මාදේ/අපදේ අවධානයට ලක් වු කරුණු දමයින් පබදේ 

අවධානය පිණිස ඉදිරිපත් කිරීමයි. දමම කළමණාකරණ ලිපිදයන් විෙණන කාලදයන් පසු සිදුවු සියළු වංචා 

සහ ව රදි දහළිෙර  කිරීම අරමුණ දනොවන බ වින් සියළු වංචා සහ ව රදි දහළිෙර  දකදර් ය යි 

බලාදපොදරොත්තු දනොවිය යුතු බව අවධාරණය කරමි/කරමු. 

01. ........................................................................ 

වර්තමාන පිළිදවත 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

ප්රතිඵලය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

නිර්දද්ශය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

02. .................................................................................. 

වර්තමාන පිළිදවත 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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ප්රතිඵලය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

නිර්දද්ශය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

03. ...................................................................... 

වර්තමාන පිළිදවත 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

ප්රතිඵලය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

නිර්දද්ශය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

04. ........................................................................... 

වර්තමාන පිළිදවත 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

ප්රතිඵලය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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නිර්දද්ශය 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................. 

 

 

01. .................................................................. විෙණන නිළධාරී (සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරී) 

02. .................................................................. විෙණන නිළධාරී (සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරී) 

 

201....... / ........... / .......... දින සමුපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස් කාර්යාලය 
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සීමා සහිත / සීමා රහිත...................................................................... සමිතිය 

..............................................ිරදනන් අවසන් වර්ෂය සහහා  

අනු 

අංකය 
විස්තරය 

දල:පි: 

අං: 

ආරම්භක දශේෂය කාලය රළ අවසන් දශේෂය 

හර බැර හර බැර හර බැර 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


