
i | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තු 

නිළධාරීන්දෙන් සහ දර්ඛීය සමුපකාර සංවර්ධන 

නිළධාරීන්දෙන් සමන්විත කමිටුවක් මගින් සංස්කරණය 

කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

සම්බන්ධීකරණය, 

බ ංකු නියාමන ජාතික ඒකකය 
දර්ඛීය සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

දකොළඹ 20 
 

විවිධ සසේවා සමුපකාර 

සමිති කාර්ය සාධන 

ඇඟයීම් වාර්තාව - F28 



ii | P a g e  
 

සපළගැස්ම 

අංකය විස්තරය 
F-28 

අංකය 
පිටු අංකය 

1 විධායක සාරාංශය 
 

01-06 

2 මූල්ය තත්ත්ව වාර්තාව F-28 (1) 07 

3 විස්තීරණ සපොදු ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (2) 08 

4 සවළද අංශසේ මූලික සතොරතුරු 
 

09 

5 සවළඳ අංශසේ ඒකාබද්ධ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (3) 10-11 

6 ප්රාසද්ක ක ස ල්ලල්ර අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (3.1) 12-13 

7 සතොග ගබඩා අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (3.2) 14-15 

8 සමගා සකෝප්ල්ටි අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (3.3) 16-17 

9 සකෝප්ල්ටි අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (3.4) 18-19 

10 මිනි සකෝප්ල්ටි අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (3.5) 20-21 

11 ප්රාසද්ක ක සවළදසැල විග්රහය F-28 (3.6) 22 

12 විකුණුම් ඒකකවල් විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය වසවළඳ සකොසස  F-28 (3.7) 23 

13 විකුණුම් ඒකකවල් විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය වල්ාාාල්ාා සකොසස  F-28 (3.8) 24 

14 සවළඳ අංශසේ පිරිවැය විශ්සලශණය F-28 (3.9) 25 

15 ග්රාමීය බැකු අංශසේ මූලික සතොරතුරු 
 

26 

16 ග්රාමීය බැංකු අංශසේ විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (4) 27-28 

17 ග්රාමීය බැංකු අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය වශාාා ම්ටසමින්  F-28 (4.1) 29-30 

18 ග්රාමීය බැංකු අංශසේ මුදල ප්රවාහ ප්රකාශනය F-28 (4.2) 31 

19 ග්රාමීය බැංකු අංශසේ මූල්ය තත්ත්ව විශ්සලෂණ වාර්තාව F-28 (4.3) 32 

20 ප්රාග්ධනධනසේ බරිත පිරිවැය - සාමානය පිරිවැය F-28 (4.4) 33 

21 ඉන්ධන අංශසේ මූලික සතොරතුරු 
 

34 

22 ඉන්ධන අංශසේ විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (5) 35-36 

23 සහල නිෂ්පාදන අංශසේ විස්තීර්ණ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (6) 37-38 

24 මුද්රණාල් අංශසේ විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (7) 39 

25 රථවාහන අංශසේ විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය F-28 (8) 40 

26 රථවාහන අංශසේ සමසහයුම් වාර්තාව F-28 (8.1) 41 

27 ප්රජා සංවර්ධන වැඩසසහන් F-28 (9) 42 

28 මුදල ප්රවාහ ප්රකාශනය වග්රාමීය බැංකු හැර  F-28 (i) 43 

29 බැංකු සැසදුම් සාරාංශය F-28 (ii) 44 

30 බැංකු ජංගම ගිණුම් සශේෂ වබැංකු විස්තරය අනුව  F-28 (iii) 45 

31 ණයගැති සශේෂ සාරාංශය F-28 (iv) 46 

32 ණයහිමි සලාණය F-28 (v) 47 

33 බඩුඅඩුවීම් සාරාංශය F-28 (vi) 48 

34 කළමනාකරණ දුර්වල්තා නිසා ල්දුවන පාඩු F-28 (vii) 49 

35 සශේෂ පිරික්සුම F-28 (viii) 50 



1 | P a g e  
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1. අරමුණ - F – 28 වාර්තාදේ අඩංගු දතොරතුරු, කළමනාකරණ තීරණ ෙ නීම සඳහා උපදයෝගී වන 
ආකරයට දපලෙ ස්වීම හා මාර්දෙෝපදේශකත්වය ලබාදීම. 
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සසහන 

අොල මාසදේ දමදහයුේ ප්රතිලලයන් දපර මස වටිනාකම සම  ස සදීමක් සිදුකර විචලනය හදුනා ෙ නීම සහ 
දතොෙ රැෙවුේ දින ෙණන, සමච්දේෙ විකුණුේ සහ බඩු අඩුවීේ යන අයිතමයන් සම  විෂ්දල්ශණය කර දවළඳ 
ඒකකවල ෙළ දමදහයුේ ප්රතිලලය ිළිබඳව තීරණය ෙ නීමට කටයුතු කළයුතුය. 
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සසහන 

අොල මාසදේ දමදහයුේ ප්රතිලලයන් දපර මස හා ඉලක්ක වටිනාකම සම  ස සදීමක් සිදුකර විචලනය හදුනා 
ෙ නීම සහ පසුගිය මාස 10 ක  මාසික සාමානය අෙය සම  සංසන්ෙනය කර ලාභදයහි න මියාව හදුනා 
ෙ නීම සහ ඊට අොල කළමනාකරණ තිරණ ෙ නීම දමහිදී සිදුකල යුතුය. 
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සාමානයය 
නිතය ඉල්ක්කය 
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2. කාර්යසාධනය, මූල්ය තත්ත්වය හා මුදල ප්රවාහය 

විස්තරය 
පිටු 

අංකය 
ග්රාමීය බැංකු අංශය 

ග්රාමීය බැංකු අංශයහැර 

අසනක් අංශ 

වසවළඳ, ල්ලල්ර, ප්රාසද්ක ක,   

සකෝප්ල්ටි, මිනිසකෝප් ල්ටි  

කාර්ය සාධනය  
ආොයම  
වියෙම  
ශුේධ ලාභය 

   

මූල්ය තත්ත්වය  

වත්කම්  
ස්ථාවර වත්කේ 
ජංෙම වත්කේ 

මුළු වත්කම් 
 

වගකීම්  
බාහිරණය 
ත න්පත් 
දවනත් වෙකීේ 

මුළු වගකීම් 

   

මුදල ප්රවාහය  

ආරේභක මුෙල් හා මුෙල් සමානයන්  
 

  

+ දමදහයුේ ක්රියාකාත්ත්වදයන් 
ජනනය වූ මුෙල් ප්රවාහය  

+ ආදයෝජන ක්රියාකාත්ත්වදයන් 
ජනනය වූ මුෙල් ප්රවාහය 

+ මූලය ක්රියාකාත්ත්වදයන් ජනනය 
වූ මුෙල් ප්රවාහය  

 

  

කාල පත්ච්දේෙය තුළ ශුේධ මුෙල් 
ප්රවාහය 

 
  

අවසාන මුෙල් හා මුෙල් සමානයන්    

 

 

2.1 ග්රාමීය බැංකු අංශසේ මූල්ය තත්ත්වය වක්රියාකා)  

 

 

 

 

 

 

මුලය වත්කේ xxx 

මූලය වෙකීේ   (xxx) 

මුලය වත්කේ අතිත්ක්තය / ණණතාවය xxx 

(+) දවනත්  වත්කේ xxx 

(-)දවනත් වෙකීේ (xxx) 

මුළු වත්කේ අතිත්ක්තය / ණණතාවය xxx 



3 | P a g e  
 

2.2 ග්රාමීය බැංකු අංශසේ මුදල සවනත් අංශවල්ස මාරුකි)ම් 

අනුමත මාරුකි)ම් අනුමත සනොවූ මාරුකි)ම් 

ආරම්ාක 

සශේෂය 

කාල්යතුල් 

මාරුකි)ම් 

සමුච්චිත 

සශේෂය 

ආරම්ාක 

සශේෂය 

කාල්යතුල් 

මාරුකි)ම් 

සමුච්චිත 

සශේෂය 

      

 

2.3 ආංක ක බැංකු ජංගම ගිණුම් සශේෂ කළමනාකරණය 

දමම වාර්තාදේ F-08 iv දෙනික බ ංකු ගිණුේ දශේෂ විස්තරය පෙනේ කරදෙන අතිත්ක්ත මුෙල් දශේෂයන් 

සේබන්ධව ෙත යුතු කළමනාකරණ තීරණ ඇතුලත් විස්තරයක් දමහි සටහන් කරන්න. 

සීසස ................................................... සමුපකාර සමිතිය 

කාර්ය සාධන ඇඟයීම වබැංකු අංශය  

අනුපාතය සූත්රය 
ගණනය 

කි)ම 
ප්රමිතිය 

සතය
ම්ටසම 

විචල්නය 

අවදානම් කළමනාකරණය 
1. කල්පසු ණය අනුපාතය කල්පසු ණය දශේෂය × 100 

 
උපත්මය 

25%   මුළු ණය දශේෂය 

2. දබොල් හා අඩමාන ණය 
දවන්කිරීේ 

 

2.1 දබොල් හා අඩමාන ණය 
දවන්කිරීේ (සුරැකුේ 
රහිත) 

 
 
0.0 දබොල් හා අඩමාන ණය 

දවන්කිරීේ (සුරැකුේ 
සහිත) 

 
 
 
මාස 26සිට 10ෙක්වා    - 02% 

    

මාස 10සිට 18 ෙක්වා    - 52% 

මාස 18 ට ව ඩි            - 122% 
 
 
මාස 26සිට 10 ෙක්වා    - 02% 
මාස 10සිට 18 ෙක්වා    - 52% 
මාස 18 ට ව ඩි            - 122% 

ප්රාග්ධනධන උපසයෝජනය 

1. මුළු ත න්පත් ලදරහි ණය 
අනුපාතය 

ණය ආදයෝජනය × 100 

 
උපත්මය

72%   මුළු ත න්පත් 

2. ඉතුරුේ අනුපාතය සාමාජික හා සාමාජික දනොවන ත න්පත් ×100 

 
අවමය 
72%   

මුළු වත්කේ 

 
3. මූලය ආදයෝජන 

අනුපාතය 
මූලය ආදයෝජන × 100 

 
උපත්මය 

12%   

මුළු වත්කේ 

මූලය ආදයෝජන (ණය හ ර) 

(ස්ථාවර ත න්පත් ආයතනික දකොටස්) 
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ද්රවක ල්තා අනුපාතය 

1.ද්රවකලතා අනුපාතය - 1 ද්රවීලලතා වත්කේ  × 100 

 
ප්රශස්ථය

15%   මුළුඉතුරුේ ත න්පත් 

2.ද්රවකලතා අනුපාතය-0 ද්රවීලලතා වත්කේ  × 100 

 
ප්රශස්ථය

12%   මුළුස්ථාවර ත න්පත් 

3. ද්රවකලතා අනුපාතය- 3 ද්රවීලලතා වත්කේ  × 100 
මුළු ත න්පත් හා බාහිර වෙකීේ 

 
ප්රශස්ථය

02%   
 

4. ආොයේ දනොලබන 
ද්රවීලල වත්කේ අනුපාතය 

 
 

අත ඉතිත් හා ජංෙම ගිණුේ දශේෂ    × 122 

මුළු වත්කේ  
උපත්මය 

1% 
  

සමසහයුම් කාර්යක්ෂමතාවය 

1. ත න්පතු ඒකරාීල කිරීදේ 
ිළත්ව ය අනුපාතය 

ත න්පතු රැස්කිරීදේ වියෙම  × 100 
රැස් කරන ලෙ ත න්පත් වටිනාකම 

 
උපත්මය 

1%   

2. දකොටස් ඒකරාීල කිරීදේ 
ිළත්ව ය අනුපාතය 

දකොටස් ඒකරාීල කිරීදේ ිළත්ව ය    × 100 
ලකතු කළ දකොටස්වල වටිනාකම 

 
උපත්මය 

1%   

3. ශුේධ දපොළී ආොයේ 
අනුපාතය 

ශුේධ දපොළී ආොයේ × 100 

 
අවමය 
28%   සාමානය වත්කේ 

4. ශුේධ ආොයේ අනුපාතය ශුේධ ලාභය          × 100 
සාමානය වත්කේ  

21-24% 
අතර   

සාමාජික අයිතිය වස්කන්ධය  සහ ආයතනික සුරක්ෂිතතාවය 

1. බාහිර ප්රාග්ධනධන අනුපාතය ද්රවීලලතා වත්කේ × 100 
මුළු වත්කේ 

 
අවමය 
12%    

2. ආයතනික ප්රාග්ධනධන 
අනුපාතය 

ආයතනික ප්රාග්ධනධන × 100 
මුළු වත්කේ  

උපත්මය 
25%   

3. ආොයේ දනොලබන 
වත්කේ අනුපාතය 

ආොයේ දනොලබන වත්කේ × 100 
මුළු වත්කේ  

 

උපත්මය 
25% 

 

 
 

 
 

වර්ධන ප්රගමනය 

1. සාමජික වර්ධන 
අනුපාතය 

වර්ෂදේ සාමාජික ව ඩිවීේ                  × 100 

 
අවමය 
25%   වර්ෂය ආරේභදේ සාමාජික සංඛ්යාව 

2. ශුේධ වත්කේ වර්ධනය වර්ෂය තුළ ශුේධ වත්කේ ව ඩිවීම    × 100 
දපර වර්ෂදේ ශුේධ වත්කේ 

 
 

අවමය 
25% 

 
 

 
 

සසහන 

දමම අනුපාතයන් ෙනණය කර සතය තත්ත්වය හා ප්රමිත ම්ටටම සන්සන්ෙනය කර විචලනයන් හදුනාදෙන ලම 

විචලනයන් වයාපාරයට හිතකර දලස පත්වර්ථනය කර ෙ නීමට අවශය තීරණ ෙ නීමට කටයුතු කළ යුතුය. 
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3. සසේවක මණ්ඩල්ය සංවර්ධනය 

3.1 සසේවක පිරිවැටුම 

 

3.2 වැටුප් හා දීමනා 

 

3.3 පුහුණුව හා සංවර්ධනය 

 

4. සසේවක අභිසප්රේරණය සඳහාගත් ක්රියාමාර්ග 

21. 

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

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

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

20. 

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

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

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

  

විස්තරය බැංකු අංශය 
බැංකු හැර 

සවනත් අංශ 
ප්රධාන කාර්යාල්ය එකතුව 

ආරේභදේ සිටි දසේවක සංඛ්යාව 
 
+ පසුගිය මාස 10 ඇතුලත් වීේ 
 
- පසුගිය මාස 10 හ රයාේ 
 
අවසානදේ දසේවක සංඛ්යාව 

    

විස්තරය බැංකු අංශය බැංකු හැර සවනත් අංශ ප්රධාන කාර්යාල්ය එකතුව 

ව ටුප්   

දීමනා 
    

එකතුව      

දසේවක සංඛ්යාව     

ඒක දසේවක ව ටුප් හා දීමනා       

විස්තරය 
බැංකු අංශය 

බැංකු හැර සවනත් 

අංශ 
ප්රධාන කාර්යාල්ය  එකතුව 

සංායාව වටිනාකම සංායාව වටිනාකම සංායාව වටිනාකම සංායාව වටිනාකම 

දකටිකාලීන 
පාඨමාලාවලට 
සහභාගී වීම 
 
දිගුකාලීන 
පාඨමාලාවලට 
සහභාගී වීම 

        

එකතුව         



6 | P a g e  
 

23. 

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

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

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

24. 

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

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

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

25. 

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

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

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

26. 

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

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

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

5. සාමාජික සුා සාධනය  

ඉටුකළ සුභසාධන දසේවාවන්    ෙණන    වටිනාකම 

1. 

0. 

 

6. සමාජ වගකීම් 

ඉටුකළ සුභසාධන දසේවාවන්   ෙණන    වටිනාකම 

1. 

0 

ඉහත දතොරතුරු ඇසුත්න් ලක් ලක් අයිතමයට අොලව පහත ෙ ක්දවන ආකෘතිය උපදයෝගීකරදෙන කළමානකරණ 

මණ්ඩලය දවත නිර්දේශ ලබාදීමට කටයුතු කළයුතුය. 

අනු 

අංකය 
හදුනාගත් දුර්වල්තාවය අංශයස වන බල්පෑම නිර්සද්ශය 

කළමනාකරණ මණ්ඩල්ය 

ගත් තීරණය 

21     

20     

23     

 

සසහන 

දමම වාර්තාව සමිතිදේ ෙණකාධිකාරී විසින් සකස්කර විධායක මණ්ඩලය සම  සාකච්ඡාකර තමාදග්ධන නිර්දේශය ෙ 

සම  කළමනාකරණ මණ්ඩලය දවත ඉදිත්පත් කළ යුතුය.  
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20..../....../...... දිනස මූල්ය තත්ත්ව වාර්තාව 

බැරකම් ග්රාස බැංකු 
ග්රාසබැ 

සනොවන 
එකතුව   ග්රාස බැංකු 

ග්රාසබැ 

සනොවන 
එකතුව 

1. ස්කන්ධය       ජංගම සනොවන වත්කම්       

1.1. දකොටස් ප්රාග්ධනධනය       7.  දේපල ිළත්යත හා උපකරණ       

1.2. වයවස්ථාිළත සංිතතය       8.  දිගුකාලීන ආදයෝජන       

1.3. දවනත් සංිතත හා අරමුෙල්               

1.4.  අතිත්ක්තය / ණණතාවය       ජංගම වත්කම්       

මුළු ස්කන්ධය       9.  අවසන් දතොෙය       

2. දිගුකාලීන වෙකීේ       10. සාමාජික ණය       

ජංගම වගකීම්       11. දවනත්ජංෙම වත්කේ       

3. සාමාජික ත න්පත්       
 

      

4. සාමාජික දනොවන ත න්පත්       
 

      

5. දවනත් වෙකීේ       12. ජංෙම ගිණුේ දශේෂ       

6.  බ ංකු අයිරාව       13. අත ඉතිත් මුෙල්       

මුළු ස්කන්ධය හා වෙකීේ       මුළු වත්කේ       

කාරක ප්රාග්ධනධනය 
(9+10+11+12+13) - (3+4+5+6)               

        පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

 නම:-  නම:- 
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සීමාසහිත ...................... වි.සසේ.ස. සමිතිය 
20 ........................ මාසසේ 

විස්තීරණ සපොදු ආදායම් ප්රකාශනය 
        වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

අදාල්වර්ෂසේ 

................ දක්වා 

සමුච්චිත එකතුව 
විස්තරය රු.100 ස සමම මස සපර මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 

    1.  ආංක ක අතිරික්තයන්           

    (අ) දවළඳ අංශය           

    (ආ) ග්රාමීය ය බ ංකු අංශය           

    (ඇ) ඉන්ධන අංශය           

    (ඈ)           

    (ඉ)           

    (ඊ)           

    2.  එකතුව ව වඅ  ල්ස වඊ දක්වා            

    3.  දළ ආංක ක ඌණතාවයන්           

    (අ)           

    (ආ)           

    (ඇ)           

    (ඈ)           

    (ඉ)           

    4.එකතුව ව වඅ  ල්ස වඊ  දක්වා            

    5.  ලාභය (ෙළ)           

    6.  දවනත් ආොයේ           

    7.  මුළු ආොයම (5+6)           

    සපොදු පරිපාල්න වියදම්           

    8.  කාර්යමණ්ඩල වියෙේ           

    
9.  පත්ශ්ර උපකරණ ආයතන 
වියෙේ 

          

    10. අධයක්ෂක මණ්ඩල වියෙේ           

    11.  ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය           

    12. මූලය ිළත්ව ය           

    13. දවනත් වියෙේ           

    14. මුළු පිරිවැය ව8 ල්ස 13 දක්වා            

    15. ශුද්ධ ල්ාාය ස ල්ාාය ව7-14)           

    සවනත් විස්තීර්ණ ආදායම්           

    
16. ප්රතයාෙණන අතිත්ක්තය / 
ණණතාවය 

          

    

17. විකිණිම සඳහා තබා ඇති 
මුලය වත්කේවල සාධාරණ අෙය 
ම නීම 

          

    18. මුළු විස්තීර්ණ ආදායම           

                
 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

..................................     ..................................... 
 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:- 
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සීමා සහිත ................................................ වි.සසේ.ස. සමිතිය 

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

සවළඳ අංශසේ මූලික සතොරතුරු 

වයාපාරිකඒකකය සංායාව 
සසේවක 

සංායාව 

සමම මස 

විකුණුම් 

සමම මස දක්වා 

සමුච්චිත විකුණුම් 
දළ ල්ාාය 

සමුච්චිත දළ 

ල්ාාය 
ශුද්ධ ල්ාාය 

සමුච්චිත ශුද්ධ 

ල්ාාය 

1.1 ප්රාසද්ක ක                 

1.2 සතොග ගබඩා                 

1.3 මිනි සකෝප් ල්ටි                 

1.4 සකෝප් ල්ටි                 

1.5 සමගා සකෝප් ල්ටි                 

1.6 සවනත් විකුණුම් මධයස්ථාන                 

1.6.1 ....................................                 

1.6.2 ....................................                 

 

2. සාමාජික සංායාව :- 

3. ජනගහන සංායාව :- 

4. ඒක ජනගහන විකුණුම් :- 

5. ජංගම ගිණුම් සශේෂ සඅයිරාව :- 

  

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

 ගණකාධිකා) 

 නම:- 

 

 

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

 නිසයෝජය සාමානයාධිකා) වපාරිසාෝගික  

 නම:- 

   

වයාපාරික අංශය 
මුදල සපොත අනුව 

සශේෂය ස අයිරාව 

බැංකු ප්රකාශ යඅනුව 

සශේෂය ස අයිරාව 

1.1 ප්රාසද්ක ක     

1.2 සතොග ගබඩා     

1.3 මිනි සකෝප් ල්ටි     

1.4 සකෝප් ල්ටි     

1.5 සමගා සකෝප් ල්ටි     

1.6 සවනත් විකුණුම් මධයස්ථාන     

1.6.1 ............................     

1.6.2 ............................     
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ සවළඳ අංශසේ ඒකාබද්ධ ආදායම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

..........දින 

ල්ස........ දක්වා 

සමූච්චිත එකතුව 
 

විස්තරය 

පසුගිය 

මාස 12 හි  

සාමානය 

රු.100ස 
සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම 

මස 

ඉල්ක්ක 

විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 
 

              

    1 විකුණුේ             

    2 ිළත්ව ටුේ බදු             

    3 ශුද්ධවිකුණුම් ව1-2)             

    4 ෙ ණුේ             

    5 ෙ ණුේ වියෙේ             

    6 ආරේභක ඉතිත්             

    7 අවසාන ඉතිත්             

    8 විකුණුේ ිළත්ව ය (4+5+6+7)             

    9 දළ ල්ාාය (3-8)             

    10 දවනත් ආොයේ             

    11 උප ලකතුව (9+10)             

     
සමසහයුම් වියදම්             

    12 කාර්ය මණ්ඩල වියෙේ             

    13 දබොහ රීේ වියෙේ             

    14 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය             

    15 දවනත් වියෙේ             

    16 මූලය වියෙේ             

     
සමසහයුම් වියදම් එකතුව  

ව12-16)             

     
ශූද්ධ ල්ාාය (11-18)             

    

17 
දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
(ෙ ලපීම) 

            

    
18 

සපොදු පරිපාල්න වියදමස පසු 

ශුද්ධ ල්ාාය 
            

   සවනත් විස්තීර්ණ ආදායම්       

  19 
ප්රතයාෙණන අතිත්ක්තය / 
ණණතාවය 

      

  20 
විකිණිම සඳහා තබා ඇති 
මුලය වත්කේවල සාධාරණ 
අෙය ම නීම 

      

  21 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම       
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සමසහයුම් තත්ත්ව වාර්තාව             

    1 අස්කිරීේ / ෙර්හිත භාණ්ඩ             

     
              

    2 බඩු අඩුවීම             

     
ආරේභක දශේෂය             

     
කාලයතුළ අඩුවීම (+)             

     
කාලයතුළ අයවීම (-)             

     
අවසාන දශේෂය             

     
              

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

..................................     ..................................... 
 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:- 
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ ප්රාසද්ක ක ස ල්ලල්ර අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

..........දින 

ල්ස........ දක්වා 

සමූච්චිත එකතුව 
 

විස්තරය 

පසුගිය මාස 

12 හි 

සාමානය 

රු. 

100 ස 

සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 
 

              

  
 1 විකුණුේ             

  
 2 ිළත්ව ටුේ බදු             

  
 3 ශුේධ විකුණුේ (1-2)             

  
 4 ෙ ණුේ             

  
 5 ෙ ණුේ වියෙේ             

  
 6 ආරේභක ඉතිත්             

  
 7 අවසාන ඉතිත්             

  
 8 

විකුණුේ ිළත්ව ය 
(4+5+6+7) 

            

  
 9 ෙළ ලාභය (3-8)             

  
 10 දවනත් ආොයේ             

  
 11 උප ලකතුව (9+10)             

  
  

දමදහයුේ වියෙේ             

  
 12 කාර්යමණ්ඩල වියෙේ             

  
 13 දබොහ රීේ වියෙේ             

  
 14 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය             

  
 15 දවනත් වියෙේ             

  
 16 මූලය වියෙේ             

  
  

දමදහයුේ වියෙේ ලකතුව 
(12 සිට 16) 

            

  
  

දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
ෙ ලපීමට දපර ශූේධ ලාභය 
(11-18) 

            

  
 17 

දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
(ෙ ලපීම) 

            

  
 18 

දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
ෙ ලපීදමන් පසු ශුේධ ලාභය 

            

   සවනත් විස්තීර්ණ ආදායම්       

  19 
ප්රතයාෙණන අතිත්ක්තය / 
ණණතාවය 

      

  20 
විකිණිම සඳහා තබා ඇති 
මුලය වත්කේවල සාධාරණ 
අෙය ම නීම 

      

  21 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම       
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සමසහයුම් තත්ත්ව වාර්තාව             

    1 අස්කිරීේ / ෙර්හිත භාණ්ඩ             

          

    2 බඩු අඩුවීම             

    
 

ආරේභක දශේෂය             

    
 

කාලයතුළ අඩුවීම (+)             

    
 

කාලයතුළ අයවීම (-)             

    
 

අවසාන දශේෂය             

          

    3 ගැණුම්  සැසදුම් ප්රකාශය             

    
 

සිල්ලරඅංශදේ ෙ ණුේ 16 බී       

    
 

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

    
 

අඩුකළා - ලෆ් 19 ආපසු ය වුේ       

    
 

දලජරය අනුව සිල්ලර අංශදේ 
ෙ ණුේ 

      

 

          

    
 

 අසප්ක්ෂිත දළ ල්ාා ගැල්පීම ගැණුම් මිල් විකුණුම් මිල් අසප්ක්ෂිත ල්ාාය 

    
 

ආරේභක දතොෙ ලෆ2්2       

    
 

ෙ ණුේ 16 බී (+)       

    
 

විකීණීමටඇති දතොෙ       

    
 

අවසාන දතොෙය (-)       

    
 

මිල ව ඩිකිරීේ (+)       

    
 

මාරු ල බීේ ලෆ් 18 (+)       

    
 

අස්කිරීේ (-)       

    
 

බඩු අඩුවීේ(-) / ව ඩිවීේ(+)       

    
 

මිල අඩුකිරීේ (-)       

    
 

මාරු ය වීේ (-)       

    
 

අදප්ක්ෂිත ෙළ ලාභය       

    
 

සතය ෙළ ලාභය       

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

 

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

 ගණකාධිකා) සාමානයාධිකාරි 

නම:-       නම:- 
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ සතොග ගබඩා අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

..........දින 

ල්ස........ දක්වා 

සමූච්චිත එකතුව 
 

විස්තරය 

පසුගිය මාස 

12 හි 

සාමානය 

රු. 

100 ස 

සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 
              

  
 1 විකුණුේ             

  
 2 ිළත්ව ටුේ බදු             

  
 3 ශුද්ධ විකුණුම් ව1-2)             

  
 4 ෙ ණුේ             

  
 5 ෙ ණුේ වියෙේ             

  
 6 ආරේභක ඉතිත්             

  
 7 අවසාන ඉතිත්             

  
 8 විකුණුේ ිළත්ව ය (4+5+6+7)             

  
 9 දළ ල්ාාය (3-8)             

  
 10 දවනත් ආොයේ             

  
 11 උප ලකතුව (9+10)             

  
  

සමසහයුම් වියදම්             

  
 12 කාර්යමණ්ඩල වියෙේ             

  
 13 දබොහ රීේ වියෙේ             

  
 14 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය             

  
 15 දවනත් වියෙේ             

  
 16 මූලය වියෙේ             

  
  

සමසහයුම් වියදම් එකතුව 

ව12 ල්ස 16)             

  
  

සපොදු පරිපාල්න වියදම් 

ගැල්පීමස සපර ශූද්ධ ල්ාාය 

ව11-18)             

  
 17 

දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
(ෙ ලපීම)             

  
 18 

සපොදු පරිපාල්න වියදම් 

ගැල්පීසමන් පසු ශුද්ධ ල්ාාය             

   සවනත් විස්තීර්ණ ආදායම්       

  19 
ප්රතයාෙණන අතිත්ක්තය / 
ණණතාවය       

  20 
විකිණිම සඳහා තබා ඇති 
මුලය වත්කේවල සාධාරණ 
අෙය ම නීම       

  21 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම       
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            සමසහයුම් තත්ත්ව වාර්තාව             

    1 අස්කිරීේ / ෙර්හිත භාණ්ඩ             

          

    2 බඩුඅඩුවීම             

      ආරේභක දශේෂය             

      කාලයතුළ අඩුවීම (+)             

      කාලයතුළ අයවීම (-)             

      අවසාන දශේෂය             

          

    3 ගැණුම් සැසදුම් ප්රකාශය             

      දතොෙ ෙබඩාෙ ණුේ 16 ඒ       

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

      අඩුකළා - ලෆ් 19 ආපසු ය වුේ       

    
  

දලජරය අනුවදතොෙ ෙබඩා 
ෙ ණුේ   

    

 

  
 

 
      

    
   අසප්ක්ෂිත දළ ල්ාා ගැල්පීම ෙ ණුේ මිල විකුණුේ මිල අදප්ක්ෂිත ලාභය 

      ආරේභක දතොෙ ලෆ2්2       

      ෙ ණුේ 16 බී (+)       
      විකීණීමටඇති දතොෙ       

      අවසාන දතොෙය (-)       

      මිල ව ඩිකිරීේ (+)       

      මාරු ල බීේ ලෆ් 18 (+)       

      අස්කිරීේ (-)       

      බඩු අඩුවීේ(-) / ව ඩිවීේ(+)       

    
  මිල අඩුකිරීේ (-)       

      මාරු ය වීේ (-)             

      අදප්ක්ෂිත ෙළ ලාභය       

      සතය ෙළලාභය       

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

 

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

 ගණකාධිකා) සාමානයාධිකාරි 

නම:-       නම:- 
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ සමගා සකෝප්ල්ටි අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

..........දින 

ල්ස........ දක්වා 

සමූච්චිත එකතුව 

  විස්තරය 

පසුගිය මාස 

12 හි     

සාමානය 

රු.100ස 
සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක                 
    1 විකුණුේ             

    2 ිළත්ව ටුේ බදු             

    3 ශුේධ විකුණුේ (1-2)             

    4 ෙ ණුේ             

    5 ෙ ණුේ වියෙේ             

    6 ආරේභක ඉතිත්             

    7 අවසාන ඉතිත්             

    8 විකුණුේ ිළත්ව ය (4+5+6+7)             

    9 ෙළ ලාභය (3-8)             

    10 දවනත් ආොයේ             

    11 උප ලකතුව (9+10)             

      දමදහයුේ වියෙේ             

    12 කාර්ය මණ්ඩල වියෙේ             

    13 දබොහ රීේ වියෙේ             

    14 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය             

    15 දවනත් වියෙේ             

    16 මූලය වියෙේ             

    
  

දමදහයුේ වියෙේ ලකතුව 
(12 සිට 16)             

    
  

දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
ෙ ලපීමට දපර ශූේධ ලාභය 
(11-18)             

    
17 

දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
(ෙ ලපීම)             

    
18 

දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
ෙ ලපීදමන් පසු ශුේධ ලාභය             

   සවනත් විස්තීර්ණ ආදායම්       

  19 
ප්රතයාෙණන අතිත්ක්තය / 
ණණතාවය       

  20 
විකිණිම සඳහා තබා ඇති 
මුලය වත්කේවල සාධාරණ 
අෙය ම නීම       

  21 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම       
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            සමසහයුම් තත්ත්ව වාර්තාව             

    1 අස්කිරීේ/  ෙර්හිත භාණ්ඩ 
            

    
      

    2 බඩු අඩුවීම             

    
 

ආරේභක දශේෂය             

    
 

කාලයතුළ අඩුවීම (+)             

    
 

කාලයතුළ අයවීම (-)             
    

 
අවසාන දශේෂය             

          

    3 ගැණුම් සැසදුම් ප්රකාශය             
    

 
දමො දකෝප්සිටි ෙ ණුේ 16 බී       

    
 

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

 
අඩුකළා - ලෆ් 19 ආපසු ය වුේ       

    
 

දලජරය අනුව දමො දකෝප් 
සිටි අංශ ෙ ණුේ   

    

 

  
 

 
      

    
  

අසප්ක්ෂිත දළ ල්ාා ගැල්පීම ගැණුම් මිල් විකුණුම් මිල් අසප්ක්ෂිත ල්ාාය 

      ආරේභක දතොෙ ලෆ2්2       

      ෙ ණුේ 16 බී (+)       

    
  විකීණීමටඇති දතොෙ       

      අවසාන දතොෙය (-)       

      මිල ව ඩිකිරීේ (+)       

    
  මාරු ල බීේ ලෆ් 18 (+)       

      අස්කිරීේ (-)       

      බඩු අඩුවීේ(-) / ව ඩිවීේ(+)       

      මිල අඩුකිරීේ (-)       

      මාරු ය වීේ (-)             

      අදප්ක්ෂිත ෙළ ලාභය       

      සතය දළ ල්ාාය       

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

 

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

 ගණකාධිකා) සාමානයාධිකාරි 

නම:-       නම:- 
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ සකෝප් ල්ටි අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

..........දින 

ල්ස........ දක්වා 

සමූච්චිත එකතුව 
 

විස්තරය 

පසුගිය 

මාස 12 හි 

සාමානය 

රු.100ස 
සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 
 

              

    1 විකුණුේ             

    2 ිළත්ව ටුේ බදු             

    3 ශුේධ විකුණුේ (1-2)             

    4 ෙ ණුේ             

    5 ෙ ණුේ වියෙේ             

    6 ආරේභක ඉතිත්             

    7 අවසාන ඉතිත්             

    8 විකුණුේ ිළත්ව ය (4+5+6+7)             

    9 ෙළ ලාභය (3-8)             

    10 දවනත් ආොයේ             

    11 උප ලකතුව (9+10)             

    
 

දමදහයුේ වියෙේ             

    12 කාර්යමණ්ඩල වියෙේ             

    13 දබොහ රීේ වියෙේ             

    14 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය             

    15 දවනත් වියෙේ             

    16 මූලය වියෙේ             

    
 

දමදහයුේ වියෙේ ලකතුව (12 
සිට 16)             

    
 

දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
ෙ ලපීමට දපර ශූේධ ලාභය 
(11-18)             

    17 
දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
(ෙ ලපීම)             

    18 
දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
ෙ ලපීදමන් පසු ශුේධ ලාභය             

   සවනත් වස්තීර්ණ ආදායම්       

  19 
ප්රතයාෙණන අතිත්ක්තය / 
ණණතාවය       

  20 
විකිණිම සඳහා තබා ඇති 
මුලය වත්කේවල සාධාරණ 
අෙය ම නීම       

  21 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම       
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සමසහයුම් තත්ත්ව වාර්තාව             

    1 අස්කිරීේ / ෙර්හිත භාණ්ඩ             

          

    2 බඩු අඩුවීම             
    

 
ආරේභක දශේෂය             

    
 

කාලයතුළ අඩුවීම (+)             

    
 

කාලයතුළ අයවීම (-)             

    
 

අවසාන දශේෂය             

          

    3 ගැණුම් සැසදුම් ප්රකාශය             

    
 

දකෝප් සිටිෙ ණුේ 16 බී       

    
 

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

    
 

අඩුකළා-ලෆ් 19 ආපසු ය වුේ       

    
 

දලජරය අනුවදකෝප් සිටි අංශ 
ෙ ණුේ   

    

 

  

              අසප්ක්ෂිත දළ ල්ාා ගැල්පීම ගැණුම් මිල් විකුණුම් මිල් අසප්ක්ෂිත ල්ාාය 

      ආරේභක දතොෙ ලෆ2්2       

      ෙ ණුේ 16 බී (+)       

      විකීණීමටඇති දතොෙ       

      අවසාන දතොෙය (-)       

      මිල ව ඩිකිරීේ (+)       

      මාරුල බීේ ලෆ් 18 (+)       

      අස්කිරීේ (-)       

      බඩුඅඩුවීේ(-) / ව ඩිවීේ(+)       

      මිලඅඩුකිරීේ (-)       

    
  මාරුය වීේ (-)             

      අදප්ක්ෂිත ෙළ ලාභය       

      සතය දළ ල්ාාය       

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

 

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

 ගණකාධිකා) සාමානයාධිකාරි 

නම:-       නම:- 
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ මිනි සකෝප්ල්ටි අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

..........දින 

ල්ස........ දක්වා 

සමූච්චිත එකතුව 
 

විස්තරය 

පසුගිය මාස 

12 හි 

සාමානය 

රු.100ස 
සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 
 

              
    1 විකුණුේ             

    2 ිළත්ව ටුේ බදු             

    3 ශුද්ධ විකුණුම් ව1-2)             

    4 ෙ ණුේ             

    5 ෙ ණුේ වියෙේ             

    6 ආරේභක ඉතිත්             

    7 අවසාන ඉතිත්             

    8 විකුණුේ ිළත්ව ය (4+5+6+7)             

    9 දළ ල්ාාය (3-8)             

    10 දවනත් ආොයේ             

    11 උප ලකතුව (9+10)             

    
 

සමසහයුම් වියදම්             

    12 කාර්යමණ්ඩල වියෙේ             

    13 දබොහ රීේ වියෙේ             

    14 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය             

    15 දවනත් වියෙේ             

    16 මූලය වියෙේ             

    
 

සමසහයුම් වියදම් එකතුව ව12 

ල්ස 16)             

    
 

සපොදු පරිපාල්න වියදම් 

ගැල්පීමස සපර ශූද්ධ ල්ාාය 

ව11-18)             

    17 
දපොදු පත්පාලන වියෙේ 
(ෙ ලපීම)             

    18 
සපොදු පරිපාල්න වියදම් 

ගැල්පීසමන් පසු ශුද්ධ ල්ාාය             

   සවනත් වස්තීර්ණ ආදායම් 
      

  19 
ප්රතයාෙණන අතිත්ක්තය / 
ණණතාවය       

  20 
විකිණිම සඳහා තබා ඇති මුලය 
වත්කේවල සාධාරණ අෙය 
ම නීම       

  21 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම       
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              සමසහයුම් තත්ත්ව වාර්තාව             

    1 අස්කිරීේ / ෙර්හිත භාණ්ඩ             

          

    2 බඩු අඩුවීම             

      ආරේභක දශේෂය             

      කාලයතුළ අඩුවීම (+)             

      කාලයතුළ අයවීම (-)             

      අවසාන දශේෂය             

          

    3 ගැණුම්සැසදුම් ප්රකාශය             

      මිනිදකෝප්සිටි ෙ ණුේ 16 බී       

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

      අඩුකළා-ලෆ් 19 ආපසු ය වුේ       

    
  

දලජරය අනුව මිනි දකෝප්සිටි 
අංශ ෙ ණුේ   

    

 

  
        

    
  

අසප්ක්ෂිත දළ ල්ාා ගැල්පීම ගැණුම් මිල් විකුණුම් මිල් අසප්ක්ෂිත ල්ාාය 

      ආරේභක දතොෙ ලෆ2්2       

      ෙ ණුේ 16 බී (+)       

      විකීණීමට ඇති දතොෙ       

      අවසාන දතොෙය (-)       

      මිල ව ඩිකිරීේ (+)       

      මාරුල බීේ ලෆ් 18 (+)       

      අස්කිරීේ (-)       

      බඩුඅඩුවීේ(-) / ව ඩිවීේ(+)       

      මිල අඩුකිරීේ (-)       

      මාරුය වීේ (-)             

      අදප්ක්ෂිත ෙළ ලාභය       

      සතය දළ ල්ාාය       

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

 

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

 ගණකාධිකා) සාමානයාධිකාරි 

නම:-       නම:- 
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ප්රාසද්ක ක සවළදසැල විග්රහය 

 

අනු 

අංකය 

ප්රාසද්ක කසේ 

නම 

මුළු 

සවළදාම 
ආරම්ාක 

සතොග 
ගැණුම් 

අවසාන 

සතොගය  

විකුණුම් 

පිරිවැය 

සමච්සේද 

විකුණුම් 

සතොග රැදවුම් 

දිනය (සතොග 

සන්වාල්ක 

කාල්ය  

සතොග 

සංසරණ 

ප්රසගගය 

දළ 

ල්ාාය 

දළ ල්ාා 

ප්රතිශතය 

ශූද්ධ 

ල්ාාය 

ශූද්ධ ල්ාා 

ප්රතිශතය 

සමුචිචිත 

විකුණුම් 

සමුචිචිත 

ශූද්ධ ල්ාාය 

1   
 

                         

2                              

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9 
                              

10                               

11                               

                                

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:- 
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සීමා සහිත ................................................වි.සසේ.ස.සමිතිය 

20 ......................මාසසේ විකුණුම් ඒකකවල් ආදායම් ප්රකාශනය වසවළඳ සකොසස, F-32  

අනුඅං

කය 

ප්රාසද්ක කයසසකෝප්ල්ටිසමි

නිසකෝප්ල්ටිස........ 

ආරම්ාක 

සතොගය 

ගැණුම් 

14 c 

සෘජු 

ගැණුම් 

හුවමාරු

ල්ැබීම් 

ගැණුම්

වියදම් 

F 19 

ල්ැබීම් 

දළ 

ල්ාාය 
එකතුව 

මුදල්ස 

සවළදාම 

මුද්දර 

සවළදාම 
භූමිසතල 

ණය 

සවළඳාම 

හුවමාරු

යැවීම් 

14 c 

මාරු 

F19 

යැවීම් 

මුළු 

එකතුව 

අවසාන 

සතොගය  

දළ 

පාඩුව 

මුළු 

එකතුව 

1 සතොග ගබඩා                                       

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

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

  උප ලකතුව                                       

                                          

2 ප්රාසද්ක ක                                       

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

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

  උප ලකතුව                                       

                                          

3 මිනි සකෝප්ල්ටි                                       

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

  උප ලකතුව                                       

                                          

4 සකෝප්ල්ටි                                       

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

  උප ලකතුව                                       

                                          

5 සමගා සකෝප්ල්ටි                                       

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

  උප ලකතුව                                       

                                          

6 සවනත් අංශ                                        

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

  උප එකතුව                                       

  මුළු එකතුව                                       

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:- 
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සීමා සහිත ................................................වි.සසේ.ස.සමිතිය 

20 ......................මාසසේ විකුණුම් ඒකකවල් ආදායම් ප්රකාශනය වල්ාාඅල්ාා සකොසස, F-33  

අනුඅංකය 
ප්රාසද්ක කය ස සකෝප්ල්ටි 

ස මිනිසකෝප්ල්ටි ස........ 
දළ පාඩුව 

කාර්ය මණ්ඩල් 

පිරිවැය 

සබදාහැ)සම් 

වියදම් 

ක්ෂය හා 

ක්රමක්ක්ෂය 
මූල්ය පිරිවැය 

සවනත් 

වියදම් 
එකතුව 

ශුද්ධ 

අල්ාාය 

දළ 

ල්ාාය 

සවනත් 

ආදායම් 
ශුද්ධ ල්ාාය මුළු එකතුව 

1 සතොග ගබඩා                         

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

  උප ලකතුව                         

                            

2 ප්රාසද්ක ක                         

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

  උප ලකතුව                         

                            

3 මිනි සකෝප්ල්ටි                         

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

  උප ලකතුව                         

                            

4 සකෝප්ල්ටි                         

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

  උප ලකතුව                         

                            

5 සමගා සකෝප්ල්ටි                         

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

  උප ලකතුව                         

                            

6 සවනත් අංශ                          

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

  උප එකතුව                         

  මුළු එකතුව                         

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:-  
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සීමා සහිත................................................වි.සසේ.ස.සමිතිය 

20 ...................... මස සවළඳ අංශසේ පිරිවැය විශ්සලශණය 

අනු 

අංකය 
විස්තරය 

විකුණුම්  

රු. 100 ස 

මාසය 

එකතුව 
මාල්ක 

සාමානයය 
ජන සපබ මාර් අසප්රේල මැයි ජුනි ජුලි අසගෝ සැප් ඔක් සනොවැ සදසැ 

1 විකුණුේ ඒකකයක වටිනාකම 
                              

2 
විචලය ිළත්ව ය (විකුණු බඩුවල 
ිළත්ව ය)                               

3 ස්ථාවර ිළත්ව ය                               

  3.1 පාත්දභෝගික අංශදේ සෘජු ිළත්ව ය                               

  
3.2 පාත්දභෝගික අංශයට අොල දපොදු 
පත්පාලන ිළත්ව ය (වක්ර ිළත්ව ය ) 

                              

4 
විකුණුේ රු. 100 ක් සඳහාමුළු ිළත්ව ය 
(2+3)                               

5 
විකුණුේ රු. 100 සඳහා 
ලාභය/අලාභය      (1 - 4)                               

6 දවනත් ආොයේ   
                            

7 
දවනත් ආොයේ ඇතුළුව පාත්දභෝගික 
අංශදේ මුළු අොයම (1 + 6)                               

8 ශුේධ ලාභය / අලාභය (7 - 4)                               
 

සසහන:- 

* අනු අංක 5 හි සඳහන් වටිනාකම ධන අගයක් ගන්සන්නම් පාරිසාෝගික අංශය සමසහයුම් කාර්යක්ෂමතාවයකින් ක්රියාත්මක සග. 

* අනු අංක 7 හි සඳහන් වටිනාකම ධන අගයක් ගන්සන්නම් පාරිසාෝගික අංශය සමසහයුම් කාර්යක්ෂමතාවය සවනත් ආදායම් මගින් ආවරණය කර ගැනීම ල්දු කරයි. එය සෘණ අගයක් 

ගන්සන්නම් සමසහයුම් කාර්යක්ෂමතාවය ප්රමාණවත් ම්ටසමක සනොමැත. 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:-  
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සීමාසහිත...............................විවිධ සසේවා සමුපකාර සමිතිය 

ග්රාමීය බැකු අංශසේ මූලික සතොරතුරු 

වර්ෂය ...........................        මාසය ........................... 

විස්තරය   සමම මස සපරමස 

ශාඛ්ා සංඛ්යාව 

මුළුශාඛ්ා සංඛ්යාව (ලාභ ලබන)     

මුළු ශාඛ්ා සංඛ්යාව (පාඩු ලබන)     

උකස් ෙන්නා ශාඛ්ා සංඛ්යාව (ලාභ ලබන)     

උකස් ෙන්නා ශාඛ්ා සංඛ්යාව (පාඩු ලබන)     

දසේවක සංඛ්යාව 

අනුමත     

අනුයුක්ත     

අතිත්ක්තය/ණණතාවය     

  

මාසය තුළ මාසය තුළ 

ගිණුම් 

සංායාව 
වටිනාකම 

ගිණුම් 

සංායාව 
වටිනාකම 

ක්රියාකාරී ත න්පත් ගිණුේ 
සාමාජික ත න්පත්         

සාමාජික දනොවන ත න්පත්         

ණයගිණුේ 
ක්රියාකාරී         

ක්රියාකාරී දනොවන         

ඒක දසේවක අතිත්ක්ත 
ොයකත්වය 

      

  ප්රතිශතය වටිනාකම ප්රතිශතය වටිනාකම 

දබොල් හා අඩමාන ණය දවන් 
කිරීම (සුරැකුේ රහිත) 

මාස 6 - 12         

මාස 12 - 18         

මාස 18 ට ව ඩි         

දබොල් හා අඩමාන ණය දවන් 
කිරීම (සුරැකුේ සහිත) 

මාස 6 - 12         

මාස 12 - 18         

මාස 18 ට ව ඩි         

එකතුව         

ද්රවීලල්තා අනුපාතය     

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:- 
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සීමාසහිත  .........................විවිධ සසේවා සමුපකාර සමිතිය 

ග්රාමීය බැංකු අංශසේ විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

වර්ෂය ...........................        මාසය ........................... 

වර්ෂසේ 

...................දක්වා 

සමුචිචිත එකතුව 
විස්තරය 

මුළු 

අදායම 

රු. 100ස 

සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 

    1 දළ ආදායම           

    2 සපොලී ආදායම           

    2.1 ණය දපොලී ආොයම           

    2.2 උකස් දපොලී ආොයම           

    2.3 මුළු ණය සපොලී ආදායම ව2.1+2.2)           

    2.4 ආදයෝජන ආොයම           

    2.5 මුළු සපොලී ආදායම ව2.3+2.4)           

    3 සපොලී වියදම           

    3.1 සාමානය ත න්පත් දපොලී           

    3.2 ස්ථාවර ත න්පත් දපොලී           

    
3.3 

ණයඅත්තිකාරේ හා දවනත් වෙකීේ 
සඳහා දෙවූ දපොලී           

    3.4 මුළු සපොලී වියදම (3.1+3.2+3.3)           

    4 ශූද්ධ සපොලී ආදායම ව2.5-3.4)           

    5 දවනත් ආොයේ           

    6 මුළු අදායම ව4+5)           

    7 සමසහයුම් වියදම්           

    7.1 කාර්ය මණ්ඩල වියෙේ           

    7.2 පත්ශ්ර උපකරණ හා ආයතන වියෙේ           

    7.3 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය           

    7.4 අධයාපන හා වයාප්ති වියෙේ           

    7.5 දවනත් වියෙේ           

    7.6 ණය හානි සඳහා ප්රතිපාෙන           

    
7.7 

මුළුසමසහයුම් වියදම් ව7.1 ල්ස 7.6 

දක්වා            

    
8 

සපොදු පරිපාල්න වියදමස සපර 

ආංක ක ල්ාාය ව6-7.7)           

    
9 

ආංකක දපොදු පත්පාලන වියෙම 
ෙ ලපීම           

    
10 

සපොදු පරිපාල්න වියදමස පසු ආංක ක 

ල්ාාය ව8-9)           

    11 සවනත් විස්තීරණආදායම්           

    

11.

1 
ප්රතයාෙණනඅතිත්ක්තය / ණණතාවය 

          

    

11.

2 

විකිණීම සඳහා තබා ඇති මූලය 
වත්කේවල සාධාරණ අෙය ම නීම           

    

11.

3 
මුළු සවනත් විස්තීරණආදායම් 

          

    
12 

වර්ෂය සඳහා මුළු විස්තීරණ ආදායම 

ව10+11.3)           
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      විශ්සලෂණය           

    1 දපොදු පත්පාලන වියෙේ ොයකත්වය           

         

    
2 

දබොල් හා අඩමාන ණය දවන්කිරීේ 
වටිනාකම           

      ආරේභක දශේෂය (+/-)           

      මාසයතුල දවන් කිරීම           

      අධි / ණණ දවන්කිරීම           

      මාසය අවසානදේ දශේෂය           

    
3 

ත න්පත්රැස්කිරීදේ ිළත්ව ය (දපොලී 
ිළත්ව ය හ ර, රු. 100 සඳහා)           

         

    4 ණයසඳහා ලෙ දපොලී           

         

    5 ණය සඳහා ල බිය යුතු දපොලී           

         

    
6 අරමුෙල් ිළත්ව ය 

          

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:- 
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සීමාසහිත.........................විවිධ සසේවා සමුපකාර සමිතිය 

ග්රාමීය බැංකු අංශසේ  විස්තීර්ණ ආදායම් ප්රකාශනය වශාාා ම්ටසමින්  

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

වර්ෂය ...........................               මාසය ........................... 

විස්තරය ..........ශාාාව ..........ශාාාව ..........ශාාාව ..........ශාාාව ..........ශාාාව එකතුව 

සපොලී ආදායම             

ණය දපොලී ආොයම             

උකස් දපොලී ආොයම             

ආදයෝජන දපොලී ආොයම             

              

සපොලී වියදම             

සාමානය ත න්පත් දපොලී             

ස්ථාවර ත න්පත් දපොලී             

ණය අත්තිකාරේ හා දවනත් වෙකීේ සඳහා දෙවූ දපොලී             

              

සවනත් ආදායම්             

මුළු ආදායම             

              

සමසහයුම් වියදම්             

කාර්යමණ්ඩල වියෙේ             

පත්ශ්රඋපකරණ හා ආයතන වියෙේ             

ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය             

අධයාපන හා වයාප්ති වියෙේ             

මූලය වියෙේ             

දවනත් වියෙේ             

මුළු සමසහයුම් වියදම්             

සපොදු පරිපාල්න වියදමස සපර ආංක ක ල්ාාය             

ආංකක දපොදු පත්පාලන වියෙම ෙ ලපීම             

සපොදු පරිපාල්න වියදමස පසු ආංක ක ල්ාාය             
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විස්තරය 
..........ශාාාව ..........ශාාාව ..........ශාාාව 

ගිණුම් ගණන වටිනාකම ගිණුම් ගණන වටිනාකම ගිණුම් ගණන වටිනාකම 
සාමාජිකතැන්පත්             

ඉතුරුේ ත න්පත්             

ස්ථාවර ත න්පත්             

දවනත් ත න්පත්             

අකාර්ය ත න්පත්             

සාමාජිකසනොවන තැන්පත්             

ඉතුරුේ ත න්පත්             

ළමා ත න්පත්             

ස්ථාවර ත න්පත්             

දවනත් ත න්පත්             

අකාර්ය ත න්පත්             

මුළුතැන්පත් එකතුව             

සාමාජික ණය             

කර්මාන්ත ණය             

කෘෂිකර්මාන්ත ණය             

දවළඳ ණය             

ඉදිකිරීේ ණය             

ප්රවාහන ණය             

දසේවා ණය             

දවනත් ණය             

මුළුණය එකතුව             

ප්රවර්ථන ණය වටිනාකම             

අකාර්ය ණය වටිනාකම             

අළුතින් මාරු කල කල්පසු ණය             

ලන්තරවාසි ය වූ             

තීරක තීන්දු ඉල්ලු             

තීරක ප්රධාන ල ූ             

උසාවි ෙතකළ             

කලපසු ණය එකතුව             

මුළු සාමාජික ණය එකතුව             

උකස් ණය             

උකස් ණය සමඟ මුළු ණය             

කල්පසු ණය අනුපාතය             

අවොනේ ණය අනුපාතය             

ත න්පත්වලට ණය ආදයෝජන අනුපාතය             

උකස් අත්තිකාරේ ණය ආදයෝජන අනුපාතය             

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :-       ..................................     ................................... 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

          නම:-       නම:- 
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සීමා සහිත................................... සමූපකාර ග්රාමීය බැංකු අංශසේ 

20....    ................ මාසසේ මුදල ප්රවාහ ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

විස්තරය 20............ 20............... 

සමසහයුම් ක්රියාවලිසයන් ජනිත මුදල         

සාමාජික ණය නිකුත් කිත්ේ (                           )   (                           )   

සාමාජික ණය අයවීේ         

සාමාජික ත න්පත් ල බිේ         

සාමාජික ත න්පත් දෙවීේ (                           )   (                           )   

සාමාජික දනොවන ත න්පත් ල බීේ         

සාමාජික දනොවන ත න්පත් දෙවීේ (                           )   (                           )   

ණය දපොලී ආොයේ         

කාර්ය මණ්ඩල ව ය (                           )   (                           )   

දවනත් දමදහයුේ ආොයේ         

දවනත් දමදහයුේ වියෙේ (                           )   (                           )   

සමසහයුම් ක්රියාවලිසයන් ජනිත ශුද්ධ මුදල ප්රවාහය         

          

ආසයෝජන ක්රියාවලිසයන් ජනිත මුදල         

දේපල ිළත්යත උපකරණ මිලදී ෙ නීේ (                           )   (                           )   

දේපල ිළත්යත උපකරණ විකුණුේ         

ආදයෝජන මිලදී ෙ නීේ (                           )   (                           )   

ආදයෝජන ත න්පත් ෙ නීේ         

ලාභාංශ හා දපොලී         

දවනත් වයාපාත්ක අංශවලට මුෙල් මාරුකිරීේ (                           )   (                           )   

දවනත් වයාපාත්ක අංශවලින් මුෙල් ල බීේ (මාරු ල බීේ)         

ආසයෝජන ක්රියාවලිසයන් ජනිත ශුද්ධ මුදලප්රවාහය         

          

මූල්ය ක්රියාවලිසයන් ජනිත ශුද්ධ මුදල ප්රවාහය         

සාමාජික / ආශ්රිත සාමාජික දකොටස් ල බීේ         

සාමාජික / ආශ්රිත සාමාජික දකොටස් දෙවීේ (                           )   (                           )   

ආයතනික ණය ල බීේ         

ආයතනික ණය දෙවිේ (                           )   (                           )   

අරමුෙල් ල බීේ         

අරමුෙල් දෙවීේ (                           )   (                           )   

මූල්ය ක්රියාවලිසයන් ජනිත ශුද්ධ මුදල ප්රවාහය         

මුදල හා මුදල සමාන දෑ වල් ශුද්ධ සවනස්වීම්         

වර්ෂය ආරේභදේ මුෙල් හා මුෙල් සමාන ෙෑ         

වර්ෂය අවසානදේ මුෙල් හා මුෙල් සමාන ෙෑ         

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:- 
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සීමාසහිත ...................................................................... සමිතිය 

20 ......    .............................. මාසසේ 

ග්රාමීය බැංකු අංශසේ මූල්ය තත්ත්ව විශ්සලෂණ වාර්තාව 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියලවආසන්න රුපියල්ස  

විස්තරය 
සසහන් 
අංකය 

මූල්යවත්කම් වසමම මස  මූල්ය වත්කම් වසපර මස  මූල්ය වත්කම් වවිචල්නය  

ක්රියාකා) 

වත්කම් 

අක්රීයස 

හානිකරණ 
වත්කම් 

සීමාවන්ස 

යසත්වූ 
වත්කම් 

මුළු මූල්ය 

වත්කම් 

ක්රියාකා) 

වත්කම් 

අක්රීයස 

හානිකරණ 
වත්කම් 

සීමාවන්ස

යසත්වූ 
වත්කම් 

මුළු 

මූල්ය  වත්කම් 

ක්රියාකා) 

වත්කම් 

අක්රීයස 

හානිකරණ 
වත්කම් 

සීමාවන්ස 

යසත්වූ 
වත්කම් 

මුළු 

මූල්ය  වත්කම් 

1. මූල්ය වත්කම් වසමසහයුම්                            

1.1 මුෙල් හා මුෙල් සමානයන්                           

1.2 බ ංකු හා මූලය ආයතන ආදයෝජන                           

1.3 සාමාජික ණය                           
1.4 උකස් අත්තිකාරේ                           
1.5 දවනත් මූලය වත්කේ                           
1.6 මුළු මූලය වත්කේ                           

2. මූල්ය වගකීම් වසමසහයුම්    වටිනාකම   
  
  
  
  
  
  
  
  

වටිනාකම   
  
  
  
  
  
  
  
  

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 වෙකීේ         

3.1  මූලය වත්කේ අතිත්ක්තය (1.6 -2.4)  =         

3.2 මූලය වත්කේ ණනතාවය (2.4 -1.6)   =         

  

  

වටිනාකම   වටිනාකම   වටිනාකම   

ක්රියාකා) 

වත්කම් 

අක්රීය/ 

හානිකරණ 
වත්කම් 

සීමාවන්ස 

යසත්වූ 
වත්කම් 

මුළු වත්කම් 
ක්රියාකා) 

වත්කම් 

අක්රීයස 

හානිකරණ 
වත්කම් 

සීමාවන්ස

යසත්වූ 
වත්කම් 

මුළු වත්කම් 
ක්රියාකා) 

වත්කම් 

අක්රී 

යසහානිකර
ණ වත්කම් 

සීමාවන්ස 

යසත්වූ 
වත්කම් 

මුළු වත්කම් 

4 සවනත්වත්කම්                           

4.1 දේපල ිළත්යත හා උපකරණ (ධාරණ අෙය)                           

4.2 දවනත් වත්කේ                           

4.3 මුළු දවනත් වත්කේ ( 4.1+4.2 )                           

5.  සවනත්වගකීම්:   වටිනාකම 

  
  
  
  
  

  

වටිනාකම 

  

වටිනාකම 

  
  

  
  
  
  

  

5.1 දවනත් වෙකීේ         
6.1 මුළු වත්කේ : (  1.6 + 4.3 )       

6.2 මුළු වෙකීේ  :  ( 2.4  + 5.1 )       

6.3 වත්කේ අතිත්ක්තය ( 6.1 - 6.2 )       

6.4 වත්කේ ණනතාවය ( 6.2 – 6.1 )       

7. වත්කේ ප්රතයාෙනන අෙය         
සසහන්:- දවනත් වයාපාත්ක අංශ සඳහා මාරු කරන ලෙ වටිනාකම - අනුමත රු. ...................... අනුමත දනොවූ රු........................ මුළු වත්කේ වලට අක්රීය වත්කේ අනුපාතය     ...............% 

ිළිදයල කදල් (නම හා අත්සන) :-       ..................................     ................................... 

පරීක්ෂා කදල් (නම හා අත්සන) :- ෙණකාධිකාත් නිදයෝජය සාමානයාධිකාරී (බ ංකු) 

          නම:-       නම:-  
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ප්රාග්ධනධනදේ බත්ත ිළත්ව ය - සාමානය ිළත්ව ය 

Weighted Average Cost of capital (WACC) 
 

 

ප්රග්ධනධන අයිතමය වටිනාකම ප්රතිශත වටිනාකම පිරිවැය ප්රතිශතය බරතබන ල්ද පිරිවැය 

ප්රග්ධනධනය හා සංචිත         

දීර්ඝ හා මධය කාලීන         

සංසරණ වගකීම්         

සවනත් වගකීම්         

රඳවාගත් ඉපැයීම්         

          
 

 

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි          සාමානයාධිකාරි 

   නම:-           නම:- 
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සීමා සහිත................................................වි.සසේ.ස.සමිතිය 

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

ඉන්ධන අංශසේ මූලික සතොරතුරු 

අනුඅංකය විස්තරය සමම මස සපර මස 

1 ඉන්ධන හල් සංඛ්යාව     

2 දසේවක සංඛ්යාව     

3 දතොෙ සංසරණ ප්රදේෙය     

4 දතොෙ දන්වාසික කාලය     

5 ෙළ ලාභය     

6 ෙළ ලාභ ප්රතිශතය     

7 ශූේධ ලාභය     

8 ශූේධ ලාභ ප්රතිශතය     

9 බඩු අඩුවීේ වටිනාකම ආරේභක දශේෂය රු .................................................... 

කාලය තුල බඩු අඩුවීේ වටිනාකම රු ............................ 

කාලය තුල අයවීේ රු .................................................. 

මාසය අවසානදේ දශේෂය රු ....................................... 

10 විකුණුම් වර්ගීකරණය     

 
විස්තරය දමම මස දපර මස 

 
මුෙලට     

 
ණයට     

 
ලකතුව     

 
      

 
දප්ටට්රල්     

 
ඩීසල්     

 
ලිහිසි     

 
දවනත්     

 
ලකතුව     

11 ඉන්ධන වර්ග අනුවප්රමිත ම්ටසම් 
  

  ඉන්ධන වර්ගය ප්රමිත ම්ටසම සතය ම්ටසම විචල්නය 

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

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

  3...........................       

  4............................       

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 
  නම:-        නම:-  
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ ඉන්ධන අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියලවආසන්න රුපියල්ස  

..........දින 

ල්ස........ දක්වා 

සමූච්චිත එකතුව 
 

 

විස්තරය 

 

පසුගිය මාස 

12 හි 

සාමානය 

 

විකුණුම්

රු.100 

 

සමම 

මස 

 

සපර 

මස 

 

සමම 

මස 

ඉල්ක්ක 

 

විචල්නය 

 

නිතය ඉල්ක්ක 

    1 විකුණුේ             

    2 ිළත්ව ටුේ බදු             

    3 ශුද්ධ විකුණුම් ව1-2)             

    4 ෙ ණුේ             

    5 ෙ ණුේ වියෙේ             

    6 ආරේභක ඉතිත්             

    7 අවසාන ඉතිත්             

    8 විකුණුේ ිළත්ව ය (4+5+6+7)             

    9 දළ ල්ාාය (3-8)             

    10 දවනත් ආොයේ             

    11 උප ලකතුව (9+10)             

      සමසහයුම් වියදම්             

    12 කාර්යමණ්ඩල වියෙේ             

    13 දබොහ රීේ වියෙේ             

    14 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය             

    15 දවනත් වියෙේ             

    16 මූලය වියෙේ             

    
  

සමසහයුම් වියදම් එකතුව 

ව12 ල්ස 16)             

    

  

සපොදු පරිපාල්න වියදම් 

ගැල්පීමස සපර ශූද්ධ ල්ාාය 

ව11-18)             

    
17 

දපොදුපත්පාලන වියෙේ 
(ෙ ලපීම)             

    
18 

සපොදු පරිපාල්න වියදම් 

ගැල්පීසමන් පසු ශුද්ධ ල්ාාය             

   සවනත් වස්තීර්ණ ආදායම්       

  19 
ප්රතයාෙණන අතිත්ක්තය / 
ණණතාවය       

  20 
විකිණිම සඳහා තබා ඇති 
මුලය වත්කේවල සාධාරණ 
අෙය ම නීම       

  21 මුළු විස්තීර්ණ ආදායම       
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      සමසහයුම් තත්ත්ව වාර්තාව             

    1 අස්කිරීේ / ෙර්හිත භාණ්ඩ             

          

    2 බඩු අඩුවීම             

      ආරේභක දශේෂය             

      කාලයතුළ අඩුවීම (+)             

      කාලයතුළ අයවීම (-)             

      අවසාන දශේෂය             

          

    3 ගැණුම් සැසදුම් ප්රකාශය             

      ඉන්ධන ෙ ණුේ 16 ඒ 

 
         

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

 
       

      අඩුකළා - ලෆ් 19 ආපසු ය වුේ 

 
       

    
  

දලජරය අනුව ඉන්ධන අංශ 
ෙ ණුේ 

 
   

    

 

         අසප්ක්ෂිත දළ ල්ාා ගැල්පීම ගැණුම් මිල් විකුණුම් මිල් අසප්ක්ෂිත ල්ාාය 

      ආරේභක දතොෙ ලෆ2්2       

      ෙ ණුේ 16 බී (+)       

      විකීණීමට ඇති දතොෙ       

      අවසාන දතොෙය (-)       

      මිල ව ඩිකිරීේ (+)       

      මාරුල බීේ ලෆ් 18 (+)       

      අස්කිරීේ (-)       

      බඩු අඩුවීේ(-) / ව ඩිවීේ(+)       

      මිල අඩුකිරීේ (-)       

      මාරුය වීේ (-)     
       අදප්ක්ෂිත ෙළ ලාභය       

      සතය ෙළ ලාභය       

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

 නම:- නම:- 
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ සහල නිෂ්පාදන අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියලවආසන්න රුපියල්ස  

අදාල් වර්ෂසේ 

.....................දක්වා 

සමුච්චිත එකතුව 
අනු 

අංකය 
විස්තරය 

මුළු අදායම 

රු. 100ස 
සමම මස සපර මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 

    1 මුළු විකුණුම් ව2+3)           

    2 බාහිර ආොයම           

    3 සහල් නිෂප්ාෙන ආොයේ           

                  

                  

      විකුණුම් පිරිවැය           

    4 ආරේභක ඉතිත් දතොෙ           

    5 අමුද්රවය ෙ ණුේ- වී           

    6 දෙනඒදේ වියෙේ           

    7 දවනත් වියෙේ (ෙ ණුේ)           

    8 එකතුව ව4+7)           

    9 අවසාන අමුද්රවය දතොෙය           

                  

    10 (+) නිෂප්ාෙන සෘජු වියෙේ           

    11 කාර්ය මණ්ඩල වියෙේ           

    12 ක්ෂය වීේ           

    13 .........................           

    14 දවනත්           

                  

    15 ප්රථමික පිරිවැය ව8+14)           

    16 (+) ආරේභක දනොනිමි දතොෙ           

    17 (-) අවසාන දනොනිමි දතොෙ           

                  

    18 නිෂප්ාදන පිරිවැය ව15+17)           

                  

    19 (+) ආරේභක නිමි දතොෙය           

    20 (-) අවසාන නිමි දතොෙය           

                  

    21 නිෂප්ාදන අංශසේ විසපිරිවැය           

    22 දළ ල්ාාය (1-21)           

      
 

          

    23 සවනත් ආදායම්           

    24 ලකතුව (22+23)           

    25 කාර්යමණ්ඩල වියෙේ           

    26 දබොහ රීේ වියෙේ           

    27 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය           

    28 මූලය වියෙේ           

    29 දවනත් වියෙේ           

    30 ලකතුව (25+29)           

    31 ආක ක ල්ාාය (24_30)           
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සමසහයුම් සතොරතුරු:- 

 

1. වී සමොල සංායාව :- 

2. නිෂ්පාදන ධාරිතාවය :-      ප්රමිත අගය වදිනකස :- 

3. නිෂ්පාදන ධාරිතාවය :-      නිතය අගය වදිනකස :- 

4. සසේවක සංායාව :- 

5. ගබඩා ධාරිතාව :- 

6. සහල කුඩු අසල්වි අදායම :- 

7. බැංකු ජංගම ගිණුම :-   

 

 

විස්තරය 
අනුමත අයිරා සීමාව 

මුදල සපොතස අනුව බැංකු ප්රකාශයස අනුව 

.................. මාසය අවසානසේ සශේෂයසඅයිරාව 
    

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 
  නම:-        නම:- 
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සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ මුද්රණාල් අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියලවආසන්න රුපියල්ස  

අදාල් වර්ෂසේ 

.....................දක්වා 

සමුච්චිත එකතුව 
අනු 

අංකය 
විස්තරය 

මුළු 

අදායම 

රු. 100ස 

සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 

    1 විකුණුම්           

    2 විකුණුම් පිරිවැය           

    3 ආරේභක ඉතිත් අමුද්රවය           

    4 (+) ෙ ණුේ           

    5 (+) දෙනඒදේ වියෙේ           

    6 (+) දවනත් ෙ ණුේ වියෙේ           

    7 උප එකතුව ව3+6)           

    8 (-) අවසාන අමුද්රවය           

    9 
පරිසාෝජනය කළ අමුද්රවය 

පිරිවැය           

    
 

            

    10 සෘජු නිෂ්පාෙන වියෙේ           

    11 සෘජු ව ටුප්           

    12 ක්ෂය           

    13 ..............           

    14 ...................           

    15 දවනත්           

    16 ප්රථමික පිරිවැය           

    17 (+) ආරේභක දනොනිමි දතොෙ           

    18 (-) අවසාන දනොනිමි දතොෙ           

    19 නිෂ්පාදන පිරිවැය           

    20 
නිෂ්පාෙන අංශදේ ෙළ 
ලාභය(91-19)           

    21  (+)දවනත් අොයේ           

    22 මුළු ආොයම (20+21)           

    23 කාර්යමණ්ඩල වියෙේ           

    24 දබොහ රීදේ වියෙේ           

    25 ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය           

    26 මූලය වියෙේ           

    27 දවනත් වියෙේ           

    28 එකතුව           

    29 ආංක ක ශුද්ධ ල්ාාය ව22-28)           

    30 දසේවක සංඛ්යාව           

    31 ඒක දසේවක විකුණුේ           

    32 ඒක දසේවක ලාභය           

    33 අභයන්තර දවළඳාම           

    34 බාහිර දවළඳාම           

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන   :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 
  නම:-        නම:-  



40 | P a g e  
 

සීමාසහිත ........................................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20 ..........................  මාසසේ රථවාහන අංශසේ ආදායම් ප්රකාශනය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියලවආසන්න රුපියල්ස  

අදාල් වර්ෂසේ 

................දක්වා 

සමුච්චිත එකතුව 

අනු 

අංකය 
විස්තරය 

 

මුළු අදායම 

රු. 100ස 

සමම 

මස 

සපර 

මස 

සමම මස 

ඉල්ක්ක 
විචල්නය 

නිතය ඉල්ක්ක 

      දළ ආදායම           

    1 ෙළ අොයම සමිතිය           

    2 ආොයමබාහිර           

    3 දවනත් ආොයේ           

                  

      ධාවන වියදම්           

    4 කාර්ය මණ්ඩල වියෙේ           

    5 ඉන්ධනවියෙේ           

    6 අළුත්ව ඩියා වියෙේ           

    7 අමතර දකොටස් වියෙේ           

    8 ක්ෂය වීේ           

    9 දවනත් වියෙේ           

    10 මූලය වියෙේ           

    11 මුළු වියදම ව4+10)           

      දළ අතිරිත්තයසඌණතාවය           

                  

      සමසහයුම් සතොරතුරු           

    12 
රථ වාහන සංඛ්යාව 
(වර්ෙඅනුව)           

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

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

         3. ...........................           

         4. ...........................           

    13 

ධාවනයස නුසුදුසු තත්ත්වසේ 

පවතින වාහන සංායාව 

වවර්ග අනුව             

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

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

         3. ...........................           

         4. ...........................           

    14 සසේවක සංායාව           

         1. අනුමත           

         2. අනුමත දනොවූ           

    15 
ජංගම ගිණුසම් සශේෂය ස 

අයිරාව           

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන   :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

  නම:-        නම:- 
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සීමා සහිත .............................................................. විවිධ සසේවා සමූපකාර සමිතිය 

රථ වාහන අංශසේ සමසහයුම් වාර්තාව 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

වර්ෂය ...........................             මාසය ........................... 

අනු 

අංකය 
වාහන අංකය 

අදාල්වර්ෂසේ 

................ දක්වා 

සමුච්චිත 

අදාල් මාසය ධාවන කිසල්ෝමීසරයකස 

ශුද්ධ 

ල්ාා 

ශුද්ධ 

අල්ාා 

ප්රවාහන 

බර 

ප්රමාණය 

මුළු 

ආදායම 

මුළු 

වියදම 

ශුද්ධ 

ල්ාාය 

ශුද්ධ 

අල්ාාය 

ධාවන 

දින 

ගණන 

ධාවන 

කි.මී. 

ගණන 

ධාවන 

වියදම 

රු. 

ආදායම් 

රු. 

ඉන්ධන 

ප්රමිත 

ම්ටසම 

ඉන්ධන 

දැවීම් රු. 

ශුද්ධ 

ල්ාාය 

ශුද්ධ 

අල්ාාය 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

සමම මස                               

සපර මස                               

සමම මස ඉල්ක්කය                               

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

   නම:-            නම:-  



42 | P a g e  
 

ප්රජා සංවර්ධන වැඩසසහන් 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

වැඩසසසසහසන් නම 
සහාාගීත්වය වැයකල් මුදල් 

සපර මස සමම මස සමුච්චිතය සපර මස සමම මස සමුච්චිතය 

1. දසෞඛ්යය / සනීපාරක්ෂාව             

2. පත්සර සංවර්ධනය             

3. නායකත්ව හා ජීවදනෝපාය සංවර්ධනය             

4  අන්තර් සේබන්ධතා හුවමාරුව             

5  සමුපකාර ෙති ලක්ෂණ ප්රචලිත කිරීම             

6  කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය             

7  සුභසාධන කටයුතු             

8  ජාතික, සංස්කෘතික, ආෙමික උත්සව කටයුතු             

9  නිවාස මහාමාර්ෙ සංස්කෘතික කටයුතු             

              

සාමාජික සංවර්ධනය             

1  සාමාජික ත න්පත් වර්ධනය             

2  දෙවන දෙවීේ ( ප්රතිොන දෙවීේ )             

3  නිෂ්පාෙන මිළට ෙ නිම             

4  සාමාජික කෂයත්ව             

5  දකොටස් ලාභාංශ             

6  සාමාජිකයින් සජීවීකරණ ව ඩසටහන්             

              

මානව සම්පත් සංවර්ධනය             

1   ෙ නුම, කුසලතා, ආකල්ප වර්ධනය             

    1   දිගුකාලීන පුහුණුවීේ       
 

    

    2   දකටිකාලීන පුහුණුවීේ             

2   දසේවක අභිදප්රේරණය හා සුභසාධනය             

   -  නිළඇදුේ ලබාදීම             

   -  සංග්රහ             

   -  විදේශ සංචාරයන්             

   -  දසේවක පවුල් ව ඩසටහන්             

   -  දේීලය සංචාර             

   -  මරණාධාර හා දවෙයාධාර             

   -  නිවාස ඉදිකිරීේ             

   -  දසේවක ෙරුවන්ට ලබාදෙන ප්රතිලාභ             

              

සසේවක කාර්යසාධන සැපයීම             

   -  ව ඩ ඇෙයීේ කර ප්රතිලාභ ලබාදීම             

   -  දසේවක දයෝජනා ඉදිත්පත් කිරීම             

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 
  නම:-        නම:-  
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සීමා සහිත ................................................වි.සසේ.ස.සමිතිය 

20.............. දිසනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මුදල ප්රවාහ ප්රකාශය වග්රාමීය බැංකු අංශය හැර  
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

සමසහයුම් ක්රියාකාරිත්වය     

අත්ිළට විකුණුේ     

ණයෙ තියන්දෙන් ල බීේ     

අත්ිළට ෙ ණුේ (                                      )   

ණයහිමියන්ට දෙවීම (                                      )   

ආොයේ ල බීේ (විවිධ අත්තිකාරේ ල බීේෙ ඇතුළුව)     

වියෙේ සඳහා දෙවීේ (විවිධ අත්තිකාරේ නිකුත් කිරීේ ෙ ඇතුළුව) (                                      )   

සමසහයුම්වලින් උත්පාදනය වූ මුදල     

දෙවූ දපොලී (                                      )   

දෙවූ ආොයේ බදු (                                     )   

සමසහයුම් ක්රියාකා)ත්වසයන් ල්ද ශුද්ධ මුදල ප්රවාහය     

      

ආසයෝජන ක්රියාකාරිත්වය     

දේපළ ිළත්යත හාඋපකරණ මිලදී ෙ නීම (                                      )   

දේපළිළත්යත හා උපකරණ විකිණීම     

ආදයෝජනයල බීේ (ස්ථීර ත න්පත් /දකොටස්)     

ආදයෝජනකිරීේ (ස්ථීර ත න්පත් /දකොටස්) (                                      )   

ජංෙමදනොවන දවනත් වත්කේ ව ඩිවීම (                                      )   

ජංෙමදනොවන දවනත් වත්කේ අඩුවීම     

මූලයකල්බදු වාත්ක දෙවීම (                                      )   

ආසයෝජන ක්රියාකා)ත්වසයන් ල්ද ශුද්ධ මුදල ප්රවාහය     

      

මුල්ය ක්රියාකාරිත්වය     

සාමාජික දකොටස් ල බීේ     

සාමාජික දකොටස් ආපසු දෙවීේ (                                      )   

දකටිකාලීන ණය ලබාෙ නීේ     

දකටිකාලීන ණය ආපසු දෙවීේ (                                      )   

දෙවූ දපොලී (                                      )   

මූලය කල්බදු වාත්ක දෙවීම (                                      )   

ආධාර ල බීේ     

මූල්ය ක්රියාකාරිත්වසයන් ල්ද ශුද්ධ මුදල ප්රවාහය     

මුෙල් සහ මුෙල් සමාන ෙෑ වල ශුේධ ව ඩිවීම / අඩුවීම     

කාලපත්ච්දේෙය ආරේභදේ මුෙල් හා මුෙල් සමාන ෙෑ     

කාලපත්ච්දේෙය අවසානදේ මුෙල් හා මුෙල් සමාන ෙෑ     

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 
  නම:-        නම:-  
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සීමා සහිත ................................................වි.සසේ.ස.සමිතිය 

20 .......................... මාසය 

බැංකු සැසදුම් සාරාංශය 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

අනු 

අංකය 

ජංගම ගිණුම් නම හා 

අංකය 

මුදල සපොත අනුව 

සශේෂය 

ඉදිරිපත් සනොවූ සචක්පත් 

සඳහා වටිනාකම 

උපල්බ්ධි සනොවූ සචක්පත් 

වටිනාකම වබැරසනොවූ සචක්පත්  

බැංකු ප්රකාශය 

අනුව සශේෂය 

මාස 06 ඉක්මවූ 

සචක්පත් වටිනාකම 

මාස 06 ඉක්මවූ 

සචක්පත් සංායාව 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

   නම:-            නම:-  
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සීමාසහිත .......................................... වි.සසේ.ස සමිතිය 

20....... වර්ෂසේ බැංකු ජංගම ගිණුම් සශේෂ වබැංකු විස්තරය අනුව  
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

ජංගම ගිණුම් අංකය 

සහ අංශය 

මාසය සශේෂය සහෝ අයිරාව 

ජන සපබ මාර්තු අසප්රේ මැයි ජුනි ජූලි අසගෝ සැප් ඔක් සනොවැ සදසැ 

1.  පාත්දභෝගික අංශය                     

    

2 …………………..                     

    

3 ………………….                     

    

4 …………………..                     

    

5 ………………..…                     

    

6 …………………..                     

    

7 …………………..                     

    

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

   නම:-            නම:-  
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සීමාසහිත .............................................වි.සසේ.ස. සමිතිය 

20...........................දිනස ණයගැති සශේෂ සාරාංශය 

 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

සවළඳ අංශ ණයගැති සශේෂයන් 

අනු 

අංකය 
විස්තරය 

සමම මස 

ආරම්ාක 

සශේෂ 

කාල්ය තුල් 

ණය දීම 

කාල්ය තුල් 

ණයඅයවීම් 

සමම මස 

අවසාන 

සශේෂය 

උපසලාණ 

අගය 
සවනස 

1 දවළඳ ණයෙ ති             

2 දවළඳ ණයෙ ති (අක්රීය)             

3 විවිධ ණයෙ ති (ක්රියාකාරී)             

4 විවිධ ණයෙ ති (අක්රීය)             

5 අභයන්තර අංශ ණයෙ ති             

ලකතුව             

 

 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

ඉන්ධන ණයගැති සශේෂයන් 

අනු 

අංකය 
විස්තරය 

සමම මස 

ආරම්ාක 

සශේෂය 

කාල්ය තුල් 

ණයස 

නිකුත් කි)ම් 

කාල්ය 

තුල් ණය 

අයවීම 

සමම මස 

අවසාන 

සශේෂය 

උපසලාණ 

අගය 
සවනස 

ඉන්ධන 

පාරිසාෝගික 

තැන්පත් 

වටිනාකම 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 

නම:-        නම:- 
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සීමා සහිත ................................................වි.සසේ.ස.සමිතිය 

20 .......................... දිනස ණයහිමි සලාණය 

 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

අනු 

අංකය 
විස්තරය 

සමම මස 

ආරම්ාක සශේෂය 

මාසය තුල් ණයස 

ගැණුම් 

මාසය තුල් 

සගවීම් 
අවසාන සශේෂය 

උපසලාණ 

අගය 
සවනස 

1 සවළඳ ණයහිමි වක්රියාකා)              

2 සවළඳ ණයහිමි වඅක්රීය              

3 විවිධ ණයහිමි වක්රියාකා)              

4 විවිධ ණයහිමි  (අක්රීය              

5 අායන්තර අංශ ණයහිමි             

  එකතුව             

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

   නම:-            නම:- 
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සීමා සහිත...............................විවිධ සසේවා සමුපකාර සමිතිය 

20 ............................මස .............දිනස බඩු අඩුවීම් සාරාංශය 

 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

අනු 

අංකය 
විස්තරය ආරම්ාක සශේෂය මාසය තුල් බඩු අඩුවීම් මාසය තුල් අයවීම් ........... දිනස සශේෂය 

1 දසේවදේ දයදී සිටින කළමණාකරුවන්         

2 දසේවදේ දනොම ති කළමණාකරුවන්         

  එකතුව         

3 තීරකකරණයට දයොමුකර ඇති බඩු අඩුවීේ         

4 තීරක ප්රධාන ලත් බඩු අඩුවීේ         

5 අභියාචනා කර ඇති බඩු අඩුවීේ         

6 උසාවි ෙතකර දයොමුකර ඇති බඩු අඩුවීේ         

7 නීති ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීමට ඇති බඩු අඩුවීේ         

  එකතුව         

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන  :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

   නම:-            නම:- 
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කළමනාකරණ දුර්වල්තා නිසා ල්දුවන පාඩු 

 
වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

අ 

 අං 
විස්තරය රු. 

1 අනුමත දනොවූ අයිරාව නිසා දෙවන අතිත්ක්ත දපොලිය   

2 අතිදර්ක දතොෙ සඳහා ව ය වන මුලය පාඩුව   

3 බඩු අඩුවීේ දශේෂය සඳහා දපොලී ිළත්ව ය   

4 කාළයතුල සිදුවන බඩුඅඩුවීේ අපතය අස්කිත්ේ නිසා සිදුවන පාඩුව   

5 මිළ අඩුකිරීේ නිසා සිදුවන පාඩුව   

6 කල්පසු ණය සඳහා දබොල් හා අඩමාන ණය දවන් කිරීේ   

7 අතිදර්ක කාර්යමණ්ඩල ව ටුප් හා අදනකුත් පාත්ශ්රමිකයන්   

8 බාහිත්න්ලබා ෙන්නා ිළත්ව යට ව ඩිදයන් ව ය කරණ ප්රවාහන ිළත්ව ය   

9 ප්රදයෝජනයට දනොෙන්නා වත්කේවලින් සිදුවන පාඩුව   

10 පාඩු ලබන අංශවල අලාභ ලකතුව   

11 ඉන්ධන අංශය වාෂි්ළ දීමනාව  ( 50% )   

12 අහිමි වූ දපොලී ප්රතිආදයෝජනය දනොකිරීදමන් සිදුවන පාඩුව   

13 
ග්රාමීය ය අංශදේ මුෙල් දවනත් වයාපාත්ක අංශවලට මාරු කිරීම 
(අනුමතදනොවූ) 

  

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන  :- 

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

 ගණකාධිකාරි සාමානයාධිකාරි 
 නම:-        නම:- 
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සීමා සහිත ................................................වි.සසේ.ස.සමිතිය 

20 .......................... මස සශේෂ පිරික්සුම 

වයවහාර මුදල ඒකක රුපියල වආසන්න රුපියල්ස  

අනු 

අංකය 
ගිණුම 

සසහන් 

අංකය 

ආරම්ාක සශේෂය කාල්ය තුල් එකතුව අවසාන සශේෂයන් 

හර බැර හර බැර හර බැර 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

පිළිසයල් කසල වනම හා අත්සන   :- 

ප)ක්ෂා කසල වනම හා අත්සන   :- 

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

    ගණකාධිකාරි           සාමානයාධිකාරි 

   නම:-            නම:- 

 


