
















ඒසීඒ-එෆ්

රු.

2018 2017

                         -   ආදායම් ලැබීම්                    -                     -   

                         -   ආදායම් බදු 1                    -                     -   

                         -   දේශීය භාණ්ඩ හා ද ේවා මත බදු 2                    -                     -    ඒසීඒ-1

                         -   ජාතයන්තර දවළඳාම මත බදු 3                    -                     -   

                         -   බදු දනාවන ආදායම් හා දවනත් 4                    -                     -   

                         -   මුළු ආදායම් ලැබීම් (අ)                    -                     -   

                         -   ආදායම් නනාවන ලැබීම්                    -                     -   

                         -   භාණ්ඩාගාර අග්රිම                    -                     -   ඒසීඒ-3

                         -   තැන්පතු                    -                     -   ඒසීඒ-4

                         -   අත්ිකාරම් ගිණුම්                    -                     -   ඒසීඒ-5/5(ඒ)

                         -   දවනත් ලැබීම්                    -                     -   

                         -   මුළු ආදායම් නනාවන ලැබීම් (ආ)                    -                     -   

                         -   

මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නනාවන 

ලැබීම් ඇ = (අ)+(ආ)                    -                     -   

අඩුකළා : වියදම්

                         -   පුනරාවර්තන වියදම්                    -                     -   

                         -   වැටුප්, වේතන සහ අවනකුත් වසේවක ප්රතිලාභ 5                    -                     -   

                         -   අවනකුත් භාණ්ඩ හා වසේවා 6                    -                     -    ඒසීඒ-2(ii)

                         -   සහනාධාර, ප්රදාන සහ මාරුකිරීම් 7                    -                     -   

                         -   දපාළී දගවීම් 8                    -                     -   

                         -   දවනත් පුනරාවර්තන වියදම් 9                    -                     -   

                         -   මුළු පුනරාවර්තන වියදම් (ඈ)                    -                     -   

මූලධන වියදම්

                         -   

මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා 

වැඩිදියුණු කිරීම් 10                    -                     -   

මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම් 11                    -                     -   

                         -   ප්රාග්ධන මාරුකිරීම් 12                    -                     -    ඒසීඒ-2(ii)

                         -   මූලය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 13                    -                     -   

                         -   හැකියා වර්ධනය 14                    -                     -   

                         -   දවනත් මූලධන වියදම් 15                    -                     -   

                         -   මුළු මූලධන වියදම් (ඉ)                    -                     -   

ප්රධාන නලජර් වියදම් (ඊ)                    -                     -   

         තැන්පතු නෙවීම්                    -                     -   ඒසීඒ-4

         අත්තිකාරම් නෙවීම්                    -                     -   ඒසීඒ-5/5(ඒ)

මුළු වියදම් උ = (ඈ+ඉ+ඊ)                    -                     -   

                         -   

..........නදසැම්බර් 31 දිනට අග්රිම න ්ෂය  

   ඌ = (ඇ-උ)                    -                     -   

................. දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා

මූලය කාර්යසාධන ප්රකා ය

 අයවැය 2018  සටහන
 තතය
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ඒසීඒ-පී

සටහන 2018 2017

රු. රු.

මූලය නනාවන වත්තකම්

දේපළ, පිරියත හා උපකරණ ඒසීඒ-6 -                           -                           

මූලය වත්තකම්

අත්ිකාරම් ගිණුම් ඒසීඒ-5/5(ඒ) -                           -                           

මුදල් හා මුදල්  මාන දෑ ඒසීඒ-3 -                           -                           

මුළු වත්තකම් -                           -                           

ශුද්ධ වත්තකම් / ස්කන්ධය

ශුේධ වත්කම් -                           -                           

දේපළ පිරියත හා උපකරණ  ංචිතය -                           -                           

කුලී හා වැඩ අත්ිකාරම්  ංචිතය ඒසීඒ-5(බී)

ජංෙම වෙකීම්

තැන්පතු ගිණුම් ඒසීඒ-4 -                           -                           

අග්රිම ද ේෂය ඒසීඒ-3 -                           -                           

මුළු වෙකීම් -                           -                           

    …………………… ………………      …………………………………..

ප්රධාන ගණන්දීවම් නිලධාරි ගණන්දීවම් නිලධාරි ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

නම : නම : අධයක්ෂ (මුදල්)/ වකාමසාරිසේ (මුදල්)

තනතුර : තනතුර : නම :

දිනය : දිනය : දිනය :

............... දිනට  

මූල්ය තත්තත්තවය පිළිබඳ ප්රකාශය

තතය

පිටු අංක……….සිට ……… දක්වා ඒසීඒ 1  සිට ඒසීඒ 6 දක්වා වු ආකෘති පත්රවලින්ද ඉදිරිපත් වකවරන ගිණුම් වතාරතුරු සහ 

සටහන්ද  පිටු අංක ………. සිට ………. දක්වා ඇතුළත් ගිණුම් සටහන්ද විසේතර ද වමම අවසන්ද ගිණුවමහිම අන්දතර්ගත 

වකාටසේ වේ.  වමම මූලය ප්රකාශන පිළිවයල කිරීම වපාදුවේ පිළිගත් ගිණුම් මූලධර්මවලට අනුකූලව සිදුකර ඇති අතර වමහිී 

මූලය ප්රකාශයන්දහි සටහන්ද මගින්ද වහළදිරේ කර ඇති පරිදි වඩාත් සුදුසු ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති භාවිතා කර ඇත. ඉහත අවසන්ද 

ගිණුවමහි  සඳහන්ද සංඛ්යා, ඊට  අදාළ ගිණුම් සටහන්ද හා අවනකුත් ගිණුම් වතාරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුම් වපාත් සමඟ සැසඳීම් 

කර ඇති බවටත් ඒවා එම සංඛ්යා සමඟ එකඟ වන බවටත් වමයින්ද සහතික කරමු.
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ඒසීඒ-සී

2018 2017
රු. රු.

නමනහයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාහයන්

මුළු බදු ලැබීම් -                    -                 

ගා ේතු, අධිභාර, දඩමුදල්  හ බලපත්ර -                    -                 

ලාභ -                    -                 

ආදායම් දනාවන ලැබීම් -                    -                 

නමනහයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාහය (අ) -                    -                 

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

පුේගල පඩිනඩි හා දමදහයුම් වියදම් -                    -                 

 හනාධාර  හ මාරුකිරීම් -                    -                 

මූලය පිරිවැය - භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අග්රිම -                    -                 

නමනහයුම් ක්රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් ප්රවාහය (ආ) -                    -                 

නමනහයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහය (ඇ )=(අ)-(ආ) -                    -                 

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාහයන්

දපාළී -                    -                 

ලාභාං -                    -                 

හිමිකම් ඉවත්වීදම් ප්රිපාදන හා දභෞික වත්කම් විකිණීම -                    -                 

උපණය අයකර ගැනීම් -                    -                 

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාහය (ඈ) -                    -                 

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

දභෞික වත්කම් ඉදිකිරීම් දහෝ මිලදී ගැනීම් හා දවනත් ආදයෝජන අත්කර ගැනීම් -                    -                 

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්රවාහය (ඉ) -                    -                 

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහය ( ඊ)=(ඈ)-(ඉ) -                    -                 

නමනහයුම් හා ආනයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහය (උ)=( ඇ) + (ඊ) -                    -                 

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාහයන්

දේශීය ණය ගැනීම් -                    -                 

විදේශීය ණය ගැනීම් -                    -                 

ප්රදානයන් ලැබීම් -                    -                 

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්රවාහය (ඌ) -                    -                 

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

දේශීය ණය ආපසු දගවීම් -                    -                 

විදේශීය ණය ආපසු දගවීම් -                    -                 

තැන්පත් ගිණුම් හා අදනකුත් වගකීම්වල දවන ේවීම් -                    -                 

මූලය ක්රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්රවාහය (එ) -                    -                 

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ) -                    -                 

මුදල්වල ශුද්ධ නවනස්වීම්   (ඔ) =  (උ) -(ඒ) -                    -                 

ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් න ්ෂය -                    -                 

නදසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් න ්ෂය -                    -                 

................. දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා

මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය

තතය
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1)  වාර්තාකරණ කාලපරිච්දේදය

2018 ජනවාරි 01 සිට දද ැම්බර් 31 දක්වා වූ කාලපරිච්දේදය දමම මූලය

ප්රකා යන්ට අදාළ වාර්තාකරණ කාලපරිච්දේදය දේ.

2)  මිනුම්කරණ පදනම

මූලය ප්රකා න ඓිහාසික පිරිවැය මත පිළිදයල කර ඇි අතර  මහර

වත්කම්වල ඓිහාසික පිරිවැය නැවත තක්ද ේරු කරන ලද වටිනාකමට

වැඩිදියුණු කර ඇත. අනයාකාරදයන් දක්වා දනාමැි විට ගිණුම් පිළිදයල

කිරීම වැඩිදියුණු කළ මුදල් පදනම මත සිදුකරයි.

මූලය ප්රකා  ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් ආ න්නතම රුපියලට ඉදිරිපත් කර ඇත.

3)  ආදායම් හඳුනාගැනීම

හුවමාරු හා හුවමාරු දනාවන ආදායම් ඒවාදේ බදු වන කාලසීමාව

දනා ළකා, ගිණුම් කාලසීමාව තුළ මුදල් ලැබීම් අනුව හඳුනාගනු ලැදේ.

4)   දේපළ, පිරියත හා උපකරණ හඳුනාගැනීම හා මැනීම

වත්කමට අදාළ අනාගත ආර්ික ප්රිලාභ ආයතනයට ලැදබන බවට

තහවුරුවක් ඇි විට හා එම  වත්කම් වි ේවා නීයව මැනිය හැකි නම් එම

වත්කම් දේපළ, පිරියත හා උපකරණ දල  හඳුනාගනු ලැදේ.

දේපළ, පිරියත හා උපකරණ පිරිවැයට හඳුනාගන්නා අතර පිරිවැය ආකෘිය

අදාළ දනාවන අව ේථාවලදී නැවත තක්ද ේරු කරන ලද අගය දයාදාගනී.

5)  දේපළ, පිරියත හා උපකරණ  ංචිතය

දමම  ංචිත ගිණුම දේපළ, පිරියත හා උපකරණවල අනුරූප ගිණුම දේ.

6) මුදල් හා මුදල්  මාන දෑ

2018 දද ැම්බර් 31 දිනට අතැි දේශීය වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු  හ

කාසිවලින් මුදල් හා මුදල්  මාන දෑ  මන්විත දේ.

වාර්තාකිරීනම් පදනම
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ඒසීඒ - 1

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

මූලික 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුව

අදාළ 

අමතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම්

නවනත්ත 

අමාතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම් 

(Table 66)

එකතුව මුදලින්

වැරදි 

නිවැරදි 

කිරීම්

එකතුව

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)

+2(ii)
(3) 4(i) 4(ii) 4(iii)=4(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

සටහන - 1 ආදායම් බද්ද

1004.01.01 ආදායම් බද්ද

1004.01.02 ලාභාංශ බද්ද

1004.01.03 වේෂණ බද්ද

1004.01.00 මුළු සාමූහික බද්ද

1004.02.01 උපයන විට නෙවීම් බද්ද

1004.02.99 අනනකුත්ත

1004.03.00 රඳවා ෙැනීම්

1004.03.01 වපාළිය මත

1004.03.99 ගාසේතු සහ වවනත්

1004.04.00 ආර්ික නසේවා ොසේු

1004.04.01 වද්ශීය

1004.04.02 විදේශීය

1004.02.00 මුළු සාමූහික නනාවන බද්ද (ආ)

මුළු ආදායම් බද්ද (අ+ආ)

සටහන - 2 නද්ශීය භාණ්ඩ හා නසේවා මත බද්ද

1002.01.00 එකු කළ අෙය මත බද්ද

1002.01.01 මූලයමය වසේවාවන්ද

1002.01.02 අවනකුත් වසේවාවන්ද

1002.01.03 නිෂේපාදන

1002.01.04 ආනයන

1002.01.05 වතාග හා සිල්ලර වවළඳාම

(4)

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකා ය

ආදායම් 

සංනේතය
ආදායම් විස්තරය

ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව ආදායම් රැස්කිරීම්

හිඟ 

ආදායම් 

රැස්කිරීම්

ආදායනමන් ආපසු නෙවීම්

ශුද්ධ ආදායම

(1) (2)
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ඒසීඒ - 1

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

මූලික 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුව

අදාළ 

අමතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම්

නවනත්ත 

අමාතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම් 

(Table 66)

එකතුව මුදලින්

වැරදි 

නිවැරදි 

කිරීම්

එකතුව

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)

+2(ii)
(3) 4(i) 4(ii) 4(iii)=4(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

(4)

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකා ය

ආදායම් 

සංනේතය
ආදායම් විස්තරය

ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව ආදායම් රැස්කිරීම්

හිඟ 

ආදායම් 

රැස්කිරීම්

ආදායනමන් ආපසු නෙවීම්

ශුද්ධ ආදායම

(1) (2)

1002.02.00 භාණ්ඩ හා නස්වා බද්ද

1002.02.01 වසේවාවන්ද

1002.02.02 නිෂේපාදන

1002.02.03 ආනයන

1002.03.00 ජාතික ආරක්ෂක බද්ද

1002.03.01 වසේවාවන්ද

1002.03.02 නිෂේපාදන

1002.03.03 ආනයන

1002.04.00 සුරාබද්ද (ආඥා පනත)

1002.04.01 මත්පැන්ද

1002.05.00 නිෂේපාදන (විනශේෂ විධිවිධාන) බද්ද

1002.05.01 සිගරට්

1002.05.02 මත්පැන්ද

1002.05.03 ඛ්නිජවතල් නිෂේපාදන

1002.05.04 වමෝටර් වාහන

1002.05.05 දලාතරැයි

1002.05.99 වවනත්

1002.06.00 දුම්නකාළ බද්ද

1002.07.00 මුද්දර බද්ද

1002.08.00 හර බද්ද

1002.09.00 පිරිවැටුම් බද්ද

1002.10.00 සමාජ වෙකීම් බද්ද

1002.11.00 දුරකථන ග්රාහක බද්ද

6



ඒසීඒ - 1

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

මූලික 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුව

අදාළ 

අමතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම්

නවනත්ත 

අමාතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම් 

(Table 66)

එකතුව මුදලින්

වැරදි 

නිවැරදි 

කිරීම්

එකතුව

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)

+2(ii)
(3) 4(i) 4(ii) 4(iii)=4(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

(4)

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකා ය

ආදායම් 

සංනේතය
ආදායම් විස්තරය

ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව ආදායම් රැස්කිරීම්

හිඟ 

ආදායම් 

රැස්කිරීම්

ආදායනමන් ආපසු නෙවීම්

ශුද්ධ ආදායම

(1) (2)

1002.12.00 ජාතිය නොඩනැගීනම් බද්ද

1002.12.01 වසේවාවන්ද

1002.12.02 නිෂේපාදන

1002.12.03 ආනයන

1002.13.00 නටලිනාටය, චිත්රපට හා වානිජ වැඩසටහන් බද්ද

1003 බල්පත්ර ොසේු සහ අනනකුත්ත

1003.01.00 සුවඛ්ෝපවභෝගී වමෝටර් වාහන බද්ද

1003.02.00 පැවරීම් බද්ද

1003.03.00 ඔට්ටු හා සූදු බද්ද

1003.04.00 වකාටසේ ගනුවදනු බද්ද

1003.05.00 ඉදිකිරීම් කර්මාන්දත සහතික අරමුදල් බද්ද

1003.07.00 අනනකුත්ත බල්පත්ර ොසේු

1003.07.01 වහද නිවාස ලියාපදිංචි කිරීවම් ගාසේතු

1003.07.02 වරජිසේරාර් ජනරාල් වදපාර්තවම්න්දතුවට අදාළ 

ලියාපදිංචි කිරීවම් ගාසේතු

1003.07.03 වපෞද්ගලික දැව ප්රවාහනය

1003.07.04 වමෝටර් රථ විකිණීම මත බදු

1003.07.05 මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය සහ සාමය පිළිබඳ 

අමාතය. අදාළ බලපත්ර ගාසේතු

1003.07.06 ධීවර හා ජලජ සම්පත් වදපාර්තවම්න්දතුවට අදාළ 

බලපත්ර ගාසේතු

1003.07.07 තරු පවහේ වහෝටල්වල කාමර සඳහා බද්ද

7



ඒසීඒ - 1

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

මූලික 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුව

අදාළ 

අමතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම්

නවනත්ත 

අමාතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම් 

(Table 66)

එකතුව මුදලින්

වැරදි 

නිවැරදි 

කිරීම්

එකතුව

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)

+2(ii)
(3) 4(i) 4(ii) 4(iii)=4(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

(4)

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකා ය

ආදායම් 

සංනේතය
ආදායම් විස්තරය

ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව ආදායම් රැස්කිරීම්

හිඟ 

ආදායම් 

රැස්කිරීම්

ආදායනමන් ආපසු නෙවීම්

ශුද්ධ ආදායම

(1) (2)

1003.07.08 සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීවම් බද්ද

1003.07.09 කාබන්ද බද්ද

1003.07.10 වාහන හිමිකම් බේද

1003.07.11 මූලය ගනුවදනු බද්ද

1003.07.12 ප්රාග්ධන ප්රිලාභ බේද

1003.07.99 අවනකුත්

1003.08.00 නනාතාරිසේවරුන්ට වාර්ික මහාධිකරණ සහතික 

නිකුත්ත කිරීනම් ොසේු

1003.09.00 විනද්ශිකයන්ට ඉඩම් හා නද්පළ පැවරීම් සඳහා 

වන බද්ද

1003.10.00 විගමන බේද 

නද්ශීය භාණ්ඩ හා නසේවා මත මුළු බදු ආදායම

සටහන - 3 ජාතයන්තර නවළඳාම මත බදු ආදායම

1001.01.00 ආනයන

1001.02.00 අපනයන

1001.03.00 ආනයන සහ අපනයන බල්පත්ර ොසේු

1001.04.00 වරාය සහ ගුවන්නතාටුපළ සංවර්ධන බද්ද

1001.05.00 නසසේ බද්ද

1001.05.01 ආනයන බදු

1001.05.02 අපනයන බදු

1001.06.00 නමෝටර් රථ වාහන අනුග්රාහක බද්ද

1001.07.00 ප්රානද්ශීය යටිතල් පහසුකම් සංවර්ධන බද්ද

8



ඒසීඒ - 1

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

මූලික 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුව

අදාළ 

අමතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම්

නවනත්ත 

අමාතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම් 

(Table 66)

එකතුව මුදලින්

වැරදි 

නිවැරදි 

කිරීම්

එකතුව

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)

+2(ii)
(3) 4(i) 4(ii) 4(iii)=4(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

(4)

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකා ය

ආදායම් 

සංනේතය
ආදායම් විස්තරය

ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව ආදායම් රැස්කිරීම්

හිඟ 

ආදායම් 

රැස්කිරීම්

ආදායනමන් ආපසු නෙවීම්

ශුද්ධ ආදායම

(1) (2)

1001.08.00 විනශේෂ නවළඳ භාණ්ඩ බද්ද

1001.99.00 නවනත්ත

ජාතයන්තර නවළඳාම මත මුළු බදු ආදායම

සටහන - 4 බදු නනාවන ආදායම

2001.01.00 දුම්රිය

2001.02.00 තැපැල්

2001.03.00 අත්තිකාරම් ගිණුම (වවළඳ)

2001.04.00 කාර්ික හා කෘෂිකාර්ික අත්තිකාරම් ගිණුම

අනනකුත්ත ප්රභවයන්නෙන් ල්ද ආදායම (අ)

2002.01.00 කුලී

2002.01.01 රජවේ වගාඩනැගිලි කුලී

2002.01.02 රජවේ කැළෑවලින්ද ලැවබන ආදායම

2002.01.03 ඉඩම් හා අවනකුත් බදු කුලී

2002.01.04 ප්රාවද්ශීය වතු සමාගම්වලින්ද ලැවබන කල්බදු කුලී

2002.01.99 අවනකුත් කල්බදු කුලී

2002.02.00 නපාළිය

2002.02.01 ණයීම

2002.02.99 වවනත්

2002.03.00 ල්ාභ

2002.04.00 ල්ාභාංශ

2002.05.00 රාජය වයාපාරවල් අතිරික්ත අරමුදල් මාරු කිරීම

9



ඒසීඒ - 1

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

මූලික 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුව

අදාළ 

අමතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම්

නවනත්ත 

අමාතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම් 

(Table 66)

එකතුව මුදලින්

වැරදි 

නිවැරදි 

කිරීම්

එකතුව

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)

+2(ii)
(3) 4(i) 4(ii) 4(iii)=4(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

(4)

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකා ය

ආදායම් 

සංනේතය
ආදායම් විස්තරය

ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව ආදායම් රැස්කිරීම්

හිඟ 

ආදායම් 

රැස්කිරීම්

ආදායනමන් ආපසු නෙවීම්

ශුද්ධ ආදායම

(1) (2)

2003.01.00 අනනකුත්ත නදපාර්තනම්න්ුමය විකිණීම්

2003.02.00 පරිපාල්නාත්තමක ොසේු හා නෙවීම්

2003.02.01 විගණන ගාසේතු

2003.02.02 ගුවන්ද

2003.02.03 1968 අංක 32 දරණ පු.ලි.ප.කිරීවම් පනත 

යටවත් ගාසේතු

2003.02.04 ිනින්දවදෝරු වදපාර්තවම්න්දතුවට අදාළ ගාසේතු

2003.02.05 රජවේ මුද්රණාලවේ ලැබීම්

2003.02.06 සත්ව හා වෘක්ෂලතා සංරක්ෂණ ආඥා පනත 

යටවත් ගාසේතු

2003.02.07 වීසා බලපත්ර, විවද්ශ ගමන්ද බලපත්ර හා ද්විත්ව 

පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම සම්බන්දධ ගාසේතු

2003.02.08 අපගමන බද්ද

2003.02.09 තක්වසේරු වදපාර්තවම්න්දතුවේ ගාසේතු

2003.02.10 වවළඳ සමාගම් වරජිසේරාර්වේ ගාසේතු

2003.02.11 සංසේථා සහ වයවසේථාපිත මණ්ඩලවලින්ද 

නනතික ගාසේතු

2003.02.12 රාජය වකාන්දත්රාත් පනත යටවත් අයකරනු ලබන 

ගාසේතු

2003.02.13 විභාග හා අවනකුත් ගාසේතු

10



ඒසීඒ - 1

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

මූලික 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුව

අදාළ 

අමතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම්

නවනත්ත 

අමාතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම් 

(Table 66)

එකතුව මුදලින්

වැරදි 

නිවැරදි 

කිරීම්

එකතුව

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)

+2(ii)
(3) 4(i) 4(ii) 4(iii)=4(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

(4)

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකා ය

ආදායම් 

සංනේතය
ආදායම් විස්තරය

ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව ආදායම් රැස්කිරීම්

හිඟ 

ආදායම් 

රැස්කිරීම්

ආදායනමන් ආපසු නෙවීම්

ශුද්ධ ආදායම

(1) (2)

2003.02.14 වමෝටර් රථ ප්රවාහන පනත යටවත් අයකරනු 

ලබන ගාසේතු සහ අවනකුත්

2003.02.15 සහනදායී වමෝටර් රථ නිකුත් කිරීම යටවත් 

වමෝටර් රථ පැවරීවම්ී අයකරනු ලබන 

ලියාපදිංචි කිරීවම් ගාසේතු

2003.02.16 ගුවන්දයානා කුලී ආදායම්

2003.02.17 ඇඟලුම් සඳහා වද්ශීය විකුණුම් මත ගාසේතු

2003.02.18 කෘෂිකර්ම වදපාර්තවම්න්දතුවට අදාළ ගාසේතු

2003.02.19 උද්ිද උදයානයට අදාළ ගාසේතු

2003.02.20 ගිණුම් හා විගණන ප්රිති වසසේ බද්ද

2003.02.21 ඛ්නිජ වතල් කර්මාන්දත අමාතයාංශයට අදාළ 

ගාසේතු

2003.02.99 විවිධ

2003.03.00 දඩමුදල් හා රාජසන්තක කිරීම්

2003.03.01 දඩමුදල් හා රාජසන්දතක කිරීම් (වර්ගු)

2003.03.02 දඩමුදල් හා රාජසන්දතක කිරීම් (වවනත්)

2003.04.00 රජනේ නිල්ධාරීන්ට ල්බානදන යුරුපැදි 

සම්බන්ධ මූලික නෙවීම

2003.05.00 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අධිමිල

2003.06.00 එක් ත් ජාතීන්දග්  ාම ාධක දමදහයුම් 

රාජකාරි තුළින් ලද ආදායම

11



ඒසීඒ - 1

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

මූලික 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුව

අදාළ 

අමතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම්

නවනත්ත 

අමාතයාං /

නදපාර්තනම්

න්තු විසින් 

රැස්කිරීම් 

(Table 66)

එකතුව මුදලින්

වැරදි 

නිවැරදි 

කිරීම්

එකතුව

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)

+2(ii)
(3) 4(i) 4(ii) 4(iii)=4(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

(4)

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකා ය

ආදායම් 

සංනේතය
ආදායම් විස්තරය

ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව ආදායම් රැස්කිරීම්

හිඟ 

ආදායම් 

රැස්කිරීම්

ආදායනමන් ආපසු නෙවීම්

ශුද්ධ ආදායම

(1) (2)

2003.99.00 අනනකුත්ත ල්ැබීම්

2004.01.00 සමාජ සංරක්ෂණ දායක මුදල්

2004.01.00    මධයම රජය

2004.02.00    පළාත් සභා

2005 වර්තන පැවරීම්

2005.01.00 මහ බැංකුවේ ලාභ

2005.01.99 වවනත් මාරු කිරීම්

2005.99.00 ජාතික වලාතරැයි මණ්ඩලය හා අවනකුත් පැවරීම්

2006.03.00 වද්ශීය ප්රාේධන පැවරීම්

2006.20.00 වවනත්

අනනකුත්ත ප්රභවයන්නෙන් ල්ද ආදායම (ආ)

මුළු බදු නනාවන ආදායම (අ) + (ආ)

මුළු ආදායම (සටහන්ද 1 - 4)

    ……………..  ……………………………………………..      ……………………………………………………..

             දිනය ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ප්රධාන ගණකාධිකාරි ආදායම් ගණන්දීදම් නිලධාරි නම,තනතුර  හ අත් න

/මුදල් අංශවේ ප්රධානි නම සහ අත්සන
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ඒසීඒ - 1(i)

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිල්ධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

වර්ෂය 1 (2015) රු. …………….

වර්ෂය 2 (2016) රු. …………….

වර්ෂය 3 (2017) රු. …………….

රු.

(1) (2) (3) (4)

(1) වාර්තා කරනු ලබන වසරට අදාළ හිඟ මුදල් උදා: 

1001.01.00

1001.04.00

1002.05.04

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

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

උප එකුව

(2) පසුගිය වසරට අදාළ හිඟ මුදල් උදා: 
1001.01.00

1001.04.00

1002.05.04

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

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

උප එකුව

(3) පසුගිය වසරට වපර වසර වන විට හිඟ මුදල් උදා: 

1001.01.00
1001.04.00

1002.05.04

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

............
උප එකුව

එකුව

    ……………..  ……………………………………………..      ……………………………………………………..

             දිනය ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ප්රධාන ගණකාධිකාරි ආදායම් ගණන්දීදම් නිලධාරි නම,තනතුර  හ අත් න

/මුදල් අංශවේ ප්රධානි නම සහ අත්සන

5=(1)+(2)-

[(3)+(4)]

............. නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා හිඟ ආදායම් පිළිබඳ ප්රකාශය

පූර්ව මුදල් වර්ෂ 3 සඳහා ශුද්ධ 

ආදායම් රැසේකිරීම

කාල් පරිච්නේදය
ආදායම් 

සංනක්තය
ආදායම් විසේතරය

වර්ෂ ආරම්භක 

නශේෂය

වාර්තා කරනු 

ල්බන වර්ෂයට 

අදාළ හිඟ මුදල්

අයකර ෙැනීම්
කපා හරින ල්ද 

හිඟ ආදායම්

වර්ෂ අවසාන 

නශේෂය
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ඒසීඒ - 1(ii)

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :
රු.

ආදායම් සංනේතය විස්තරය
මූලික ආදායම් 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත ආදායම් 

ඇස්තනම්න්තුව

නවනස මූලික ආදායම් 

ඇස්තනම්න්තුනේ % නලස
නවනස්කම්වලට නහ්තු

   ……………..

දිනය

මුදල් අං දේ ප්රධානි නම  හ අත් න

මූලික ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව සහ සංන ෝධිත ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව අතර විචලතා පැහැදිලි කිරීම

     ……………………………………………………..

  ආදායම් ගණන්දීදම් නිලධාරි නම, තනතුර  හ අත් නප්රධාන මූලය නිලධාරි /ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

          ……………………………………………..
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ඒසීඒ - 1(iii)

ආදායම් ෙණන් දීනම් නිලධාරි : වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

රු.

ආදායම් සංනේතය විස්තරය

සංන ෝධිත 

ආදායම් 

ඇස්තනම්න්තුව

සතය ආදායම

සංන ෝධිත ආදායම් 

ඇස්තනම්න්තුව හා 

සතය ආදායම අතර 

නවනස

නවනස සංන ෝධිත 

ආදායම් 

ඇස්තනම්න්තුනේ % 

නලස

නවනස්කම්වලට නහ්තු

   ……………..            ……………………………………………………..

දිනය

සංන ෝධිත ආදායම් ඇස්තනම්න්තුව සහ සතය ආදායම අතර විචලතා පැහැදිලි කිරීම

  ආදායම් ගණන්දීදම් නිලධාරි නම, තනතුර  හ අත් නප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

මුදල් අං දේ ප්රධානි නම  හ අත් න

     ……………………………………………..
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ඒසීඒ -2

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම :

රු.

අයවැය ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 66/69 

මාරු කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්
මුළු වියදම

ශුද්ධ ප්රතිඵල්ය 

ඉතිරිය /(ඉක්මවීම්)

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)-(5)

වැඩසටහන (1) (1) පුනරාවර්තන

(2)ප්රාේධන

උප එකුව

වැඩසටහන (2) (1) පුනරාවර්තන

(2) ප්රාේධන

උප එකුව

මුළු එකුව

………………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

.................... නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වැඩසටහන් අනුව වියදම් සාරාංශය

වාර්ික ඇසේතනම්න්ුනේ සඳහන් 

පරිදි වැඩසටහන් අංකය
වියදනමහි නම
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ඒසීඒ -2(ඒ)

                         (ජාතික අයවැය නදපාර්තනම්න්ුව සඳහා පමණි)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම :

රු.

අයවැය ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 66/69 

මාරු කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

විසර්ජන පනනත්ත 6 

වන වෙන්තිය 

අනුව අතිනර්ක 

ප්රතිපාදන ල්බාදීම

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්
මුළු වියදම

ශුද්ධ ප්රතිඵල්ය 

ඉතිරිය /(ඉක්මවීම්)

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8)=(6)-(7)

වැඩසටහන (1) (1) පුනරාවර්තන

(2)ප්රාේධන

උප එකුව

වැඩසටහන (2) (1) පුනරාවර්තන

(2) ප්රාේධන

උප එකුව

මුළු එකුව

………………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

.................... නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වැඩසටහන් අනුව වියදම් සාරාංශය

වාර්ික ඇසේතනම්න්ුනේ 

සඳහන් පරිදි වැඩසටහන් 

අංකය

වියදනමහි නම
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    ඒසීඒ-2(ඒ)(i)

අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : 

වැඩසටහනන් නම  :

වයාපෘිනේ නම    :

බලය ලබා නදන ලද මුළු 

ශුද්ධ ප්රිපාදන

         වර්ෂය තුළ නවනත්ත වියදම් ශීර්ෂ නවත නිකුත්ත කරන                

                             ලද ප්රිපාදනය                                           

(විස්තරය සඳහා ඒ.සී.ඒ. 2(ඒ)(ii) බලන්න.)

ඉිරිය/ඉේමවීම්

රු. රු. රු.

            (ජාික අයවැය නදපාර්තනම්න්තුව සඳහා පමණි)

විසර්ජන පනනත්ත 6 වන වෙන්ිය අනුව නවනත්ත වැය ශීර්ෂ නවත පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා අිනර්ක ප්රිපාදන නිකුත්ත 

කිරීම සඳහා ජාික අයවැය නදපාර්තනම්න්තුනේ අයවැය සහාය නස්වා සහ හදිසි අව යතා
වෙකීම් වැය විෂය යටනත්ත නවන් කරන ලද මුළු ශුද්ධ ප්රිපාදන හා එනස් නිකුත්ත කරන ලද ප්රිපාදන අතර නවනස 

පැහැදිලි කිරීම

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න්
 අ
ංක
ය

ව
ය
ාප
ෘි
 අ
ංක
ය

උ
ප
 ව
ය
ාප
ෘි
 අ
ංක
ය

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ංක
ය

මූ
ල
ය
ක
ර
ණ
ය
 (
ස
ංන
ේ
ත
 

අ
ංක
ය

)
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               ඒසීඒ-2(ඒ)(ii)

                                                                                                                                 (ජාතික අයවැය නදපාර්තනම්න්ුව සඳහා පමණි)

භාණ්ඩාගාර වැය වි ේතරය  :-            /         /       /        /                 /

           නවන්කර දුන් මුදල

රු.

දමම වැය ශීර්ෂදයන් ලබා දුන් මුදල්වල එකතුව

කඩදාසිය  ප්රමාණවත් දනාදේ නම් අිදර්ක කඩදාසි එකතු කරන්න.

වර්ෂය තුළ නවනත්ත වියදම් ශීර්ෂ නවත ජාික අයවැය නදපාර්තනම්න්තුනේ අයවැය සහාය නස්වා සහ හදිසි 

අව යතා වෙකීම් වැය විෂයය යටනත්ත නිකුත්ත කරන ලද   ප්රිපාදන - පුනරාවර්තන වියදම්

බ
ල
 අ
ංක
ය

මූ
ල
ය
ක
ර
ණ
ය
 (
ස
ංන
ේ
ත
 අ
ංක
ය

)

ප්රිපාදන ලබා දුන් අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම

ශී
ර්
ෂ
 අ
ංක
ය
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 ඒසීඒ-2(ඒ)(iii)

අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : 

වැඩසටහනන් නම  :

වයාපෘිනේ නම    :

බලය ලබා නදන මුළු ශුද්ධ ප්රිපාදන

වර්ෂය තුළ නවනත්ත වියදම් ශීර්ෂ නවත නිකුත්ත කරන 

ලද ප්රිපාදනය (විස්තරය සඳහා ඒ.සී.ඒ.  2(ඒ)(iv) 

බලන්න)

ඉිරිය/ඉේමවීම්

රු. රු. රු.

,

                        (ජාික අයවැය නදපාර්තනම්න්තුව සඳහා පමණි)

විසර්ජන පනනත්ත 6 වන වෙන්ිය අනුව නවනත්ත වැය ශීර්ෂ නවත මූලධන වියදම් සඳහා අිනර්ත ප්රිපාදන නිකුත්ත කිරීම සඳහා 

ජාික අයවැය නදපාර්තනම්න්තුනේ අයවැය සහාය නස්වා සහ හදිසි අව යතා වෙකීම් වැය විෂය යටනත්ත නවන් කරන ලද මුළු ශුද්ධ 

ප්රිපාදන හා එනස් නිකුත්ත කරන ලද ප්රිපාදන අතර නවනස පැහැදිලි කිරීම

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න්
 අ
ංක
ය

ව
ය
ාප
ෘි
 අ
ංක
ය

උ
ප
 ව
ය
ාප
ෘි
 අ
ංක
ය

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ංක
ය

  
  
  
මූ
ල
ය
ක
ර
ණ
  
  
  

(ස
ංන
ේ
ත
 අ
ංක
ය

)
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                                                                                                      (ජාික අයවැය නදපාර්තනම්න්තුව සඳහා පමණි) 

භාණ්ඩාගාර වැය වි ේතරය  :-            /         /       /        /                 /

    නවන්කර දුන්              

    මුදල

රු.

දමම වැය ශීර්ෂදයන් ලබා දුන් මුදල්වල එකතුව

කඩදාසිය  ප්රමාණවත් දනාදේ නම් අිදර්ක කඩදාසි එකතු කරන්න.

                  ඒසීඒ-2(ඒ)(iv)

ශී
ර්
ෂ
 අ
ංක
ය

ප්රිපාදන ලබා දුන් අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම

  
  
  
  
  
  
  
  
මූ
ල
ය
ක
ර
ණ
ය
  
  
  
  
  
  
 

  
 (
ස
ංන
ේ
ත
 අ
ංක
ය

)

බ
ල
 අ
ංක
ය

වර්ෂය තුළ නවනත්ත වියදම් ශීර්ෂ නවත ජාික අයවැය නදපාර්තනම්න්තුනේ අයවැය සහාය නස්වා සහ හදිසි 

අව යතා වෙකීම් වැය විෂයය යටනත්ත නිකුත්ත කරන ලද ප්රිපාදන - මූලධන වියදම්
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ඒසීඒ - 2(i)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම :

රු.

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 66/69 

මාරුකිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර.66/69 

මාරු කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

(1) (2) (3)
(4)=(1)+(2)+

(3)
(5) (6) (7) (8)

(9)=(6)+(7)+

(8)
(10) (11)=(5)+(10)

පුනරාවර්තන වියදම්

පුද්ෙල පඩිනඩි

1001 වැුප් හා දේතන

1002 අිකාල හා නිවාඩු දින වැුප්

1003 දවනත් දීමනා

ෙමන් වියදම්

1101 දේශීය

1102 විදේශීය

සැපයීම්

1201 ලිපිද්රවය හා කාර්යාලීය අව යතා

1202 ඉන්ධන

1203 ආහාර පාන හා නිල ඇඳුම්

1204 වවදය  ැපයීම්

1205 දවනත්

වැඩසටහන් අනුව වියදම් ප්රකාශය

වැය විෂයය

වැඩසටහන (1) වැඩසටහන (2)

මුළු වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම
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ඒසීඒ - 2(i)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම :

රු.

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 66/69 

මාරුකිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර.66/69 

මාරු කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

(1) (2) (3)
(4)=(1)+(2)+

(3)
(5) (6) (7) (8)

(9)=(6)+(7)+

(8)
(10) (11)=(5)+(10)

වැඩසටහන් අනුව වියදම් ප්රකාශය

වැය විෂයය

වැඩසටහන (1) වැඩසටහන (2)

මුළු වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

නඩත්තතු වියදම්

1301 වාහන

1302 යන්ත්ර  හ යන්දත්රෝපකරණ

1303 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

නස්වා

1401 ප්රවාහන

1402 තැපැල් හා  න්නිදේදන

1403 විදුලිය හා ජලය

1404 බදු කුලී  හ පළාත් පාලන                

 ආයතන බදු

1405 දවනත්

1406 කල්බදු වාහන  ඳහා දපාලී              

  දගවීම්

1407 රාජය ආදයෝජන පවත්වාදගන         

   යාදම් පිරිවැය

1408 දමදහයුම් කල්බදු යටදත්                

 මිලදීගත් වාහන  ඳහා කල්බදු            

වාරික

1409 දවනත්

මාරුකිරීම්

1501 සුභ ාධන වැඩ ටහන්
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ඒසීඒ - 2(i)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම :

රු.

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 66/69 

මාරුකිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර.66/69 

මාරු කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

(1) (2) (3)
(4)=(1)+(2)+

(3)
(5) (6) (7) (8)

(9)=(6)+(7)+

(8)
(10) (11)=(5)+(10)

වැඩසටහන් අනුව වියදම් ප්රකාශය

වැය විෂයය

වැඩසටහන (1) වැඩසටහන (2)

මුළු වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

1502 විශ්රාමික ප්රිලාභ

1503 රාජය ආයතන

1504  ංවර්ධන  හනාධාර

1505  ම්මාදම්  හ දායක මුදල්

1506 රජදේ ද ේවකයන්  ඳහා දේපළ       

   ණය දපාළී

1507 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය

1508 දවනත්

1509 හදිසි අව යතා අරමුදලට                  

  දායකත්වය

නපාළී නෙවීම්

1601 දේශීය ණය

1602 විදේශීය ණය

1603 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා                    

 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අවමිල

අනනකුත්ත පුනරාවර්තන වියදම්

1701 පාඩු  හ කපාහැරීම්

1702 අනදප්ක්ිත ද ේවා
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ඒසීඒ - 2(i)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම :

රු.

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 66/69 

මාරුකිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර.66/69 

මාරු කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

(1) (2) (3)
(4)=(1)+(2)+

(3)
(5) (6) (7) (8)

(9)=(6)+(7)+

(8)
(10) (11)=(5)+(10)

වැඩසටහන් අනුව වියදම් ප්රකාශය

වැය විෂයය

වැඩසටහන (1) වැඩසටහන (2)

මුළු වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

1703 කාර්යාලීය භාෂා ප්රිපත්ිය             

  ක්රියාත්මක කිරීම

මුළු එකතුව

මූලධන වියදම්

මූලධන වත්තකම් පුනරුත්තථාපනය හා 

වැඩිදියුණු කිරීම

2001 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

2002 යන්ත්ර හා යන්දත්රෝපකරණ

2003 වාහන

මූලධන වත්තකම් අත්තපත්ත කර ෙැනීම

2101 වාහන

2102 ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාලීය                

  උපකරණ

2103 යන්ත්ර හා යන්දත්රෝපකරණ

2104 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

2105 ඉඩම්  හ ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම්

2106 මෘදුකාංග  ංවර්ධනය
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ඒසීඒ - 2(i)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම :

රු.

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 66/69 

මාරුකිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර.66/69 

මාරු කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

(1) (2) (3)
(4)=(1)+(2)+

(3)
(5) (6) (7) (8)

(9)=(6)+(7)+

(8)
(10) (11)=(5)+(10)

වැඩසටහන් අනුව වියදම් ප්රකාශය

වැය විෂයය

වැඩසටහන (1) වැඩසටහන (2)

මුළු වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

2108 කල්බදු වාහන  ඳහා ණය මුදල        

   ආපසු දගවීම්

ප්රාග්ධන මාරුකිරීම්

2201 රාජය ආයතන

2202  ංවර්ධන  හායන්

2203 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය

2204 විදේ යන්ට මාරු කිරීම්

2205 රාජය දනාවන ආයතනවලට            

   ප්රාග්ධන ප්රදාන

මූලය වත්තකම් අත්තපත්ත කර ෙැනීම

2301 හිමිකම් දායක මුදල්

2302 ණය දීම

හැකියා වර්ධනය

2401 කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු

නවනත්ත මූලධන වියදම්

2501 ප්රිවුහගතකරණය

2502 ආදයෝජන

2503 අනදප්ක්ිත ද ේවා

2504 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය
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ඒසීඒ - 2(i)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම :

රු.

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 66/69 

මාරුකිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

අයවැය 

ඇසේතනම්

න්ු 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇසේතනම්න්ු 

නවන්කිරීම්

මු.නර.66/69 

මාරු කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

(1) (2) (3)
(4)=(1)+(2)+

(3)
(5) (6) (7) (8)

(9)=(6)+(7)+

(8)
(10) (11)=(5)+(10)

වැඩසටහන් අනුව වියදම් ප්රකාශය

වැය විෂයය

වැඩසටහන (1) වැඩසටහන (2)

මුළු වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

ප්රතිපාදනය

වියදම

2505 ප්ර ම්පාදන  ැකසීම

2506 යටිතල පහසුකම්  ංවර්ධනය

2507 පර්දේෂණ  හ  ංවර්ධන

2509 දවනත්

මුළු එකතුව

මුළු පුනරාවර්තන හා මූලධන වියදම්වල 

එකතුව

……………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :
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ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු.

වාර්ික 

අයවැය 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 

66/69 මාරු 

කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

මුදල් 

නපාතට 

අනුව වියදම

මු.නර. 208 

යටනත්ත අනනකුත්ත 

අමාතයාං /නදපා

ර්තනම්න්තු විසින් 

දැරූ වියදම් 

(භාණ්ඩාොර මුද්රිත 

සටහන් අනුව)

මුළු වියදම
ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්)

ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්) 

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුනේ 

% නලස

නවනස්කම්වලට 

නහ්තු

(1) (2) (3)  (-)/+ 

(4)=(1)+(2)+

(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100

පුනරාවර්තන වියදම්

වැඩ ටහන (1)

වැඩ ට./වයාපෘ./උප වයාපෘ./වැය විෂයය අංකය

සටහන - 5 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද වැටුප්, නේතන සහ අනනකුත්ත නස්වක ප්රිලාභ

පුද්ෙල පඩිනඩි

1001 වැුප් හා දේතන

1002 අිකාල හා නිවාඩු දින වැුප්

1003 දවනත් දීමනා

සටහන - 6 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද අනනකුත්ත භාණ්ඩ හා නස්වා

ෙමන් වියදම්

1101 දේශීය

1102 විදේශීය

එකතුව (අ)

සැපයීම්

1201 ලිපිද්රවය හා කාර්යාලීය අව යතා

1202 ඉන්ධන

1203 ආහාර පාන හා නිල ඇඳුම්

1204 වවදය  ැපයීම්

ශුද්ධ බලපෑම

................... නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියදම් ප්රකා ය

වැය විෂයය

ප්රිපාදනය වියදම

මූලයකර

ණය 

(සංනේත 

අංකය)
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ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු.

වාර්ික 

අයවැය 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 

66/69 මාරු 

කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

මුදල් 

නපාතට 

අනුව වියදම

මු.නර. 208 

යටනත්ත අනනකුත්ත 

අමාතයාං /නදපා

ර්තනම්න්තු විසින් 

දැරූ වියදම් 

(භාණ්ඩාොර මුද්රිත 

සටහන් අනුව)

මුළු වියදම
ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්)

ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්) 

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුනේ 

% නලස

නවනස්කම්වලට 

නහ්තු

(1) (2) (3)  (-)/+ 

(4)=(1)+(2)+

(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100

ශුද්ධ බලපෑම

................... නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියදම් ප්රකා ය

වැය විෂයය

ප්රිපාදනය වියදම

මූලයකර

ණය 

(සංනේත 

අංකය)

1205 දවනත්

එකතුව (ආ)

නඩත්තතු වියදම්

1301 වාහන

1302 යන්ත්ර  හ යන්දත්රෝපකරණ

1303 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

එකතුව ( ඇ )

නස්වා

1401 ප්රවාහන

1402 තැපැල් හා  න්නිදේදන

1403 විදුලිය හා ජලය

1404 බදු කුලී  හ පළාත් පාලන ආයතන බදු

1405 දවනත්
1406 කල්බදු වාහන  ඳහා දපාළී දගවීම්

1407 රාජය ආදයෝජන පවත්වාදගන යාදම්               

පිරිවැය

1408 දමදහයුම් කල්බදු යටදත්                                

මිලදීගත් වාහන  ඳහා කල්බදු වාරික

1409 දවනත්

එකතුව ( ඈ )

අනනකුත්ත භාණ්ඩ හා නස්වා සඳහා මුළු වියදම 

(අ+ආ+ඇ+ඈ)
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ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු.

වාර්ික 

අයවැය 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 

66/69 මාරු 

කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

මුදල් 

නපාතට 

අනුව වියදම

මු.නර. 208 

යටනත්ත අනනකුත්ත 

අමාතයාං /නදපා

ර්තනම්න්තු විසින් 

දැරූ වියදම් 

(භාණ්ඩාොර මුද්රිත 

සටහන් අනුව)

මුළු වියදම
ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්)

ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්) 

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුනේ 

% නලස

නවනස්කම්වලට 

නහ්තු

(1) (2) (3)  (-)/+ 

(4)=(1)+(2)+

(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100

ශුද්ධ බලපෑම

................... නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියදම් ප්රකා ය

වැය විෂයය

ප්රිපාදනය වියදම

මූලයකර

ණය 

(සංනේත 

අංකය)

සටහන - 7 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද මාරුකිරීම්, ප්රදානයන් සහ සහනාධාර

මාරුකිරීම්

1501 සුභ ාධන වැඩ ටහන්

1502 විශ්රාමික ප්රිලාභ

1503 රාජය ආයතන

1504  ංවර්ධන  හනාධාර

1505  ම්මාදම්  හ දායක මුදල්

1506 රජදේ ද ේවකයන්  ඳහා දේපළ ණය              

 දපාළී

1507 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය

1508 දවනත්

1509 හදිසි අව යතා අරමුදලට දායකත්වය

එකතුව

සටහන - 8 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද නපාළී නෙවීම්

1601 දේශීය ණය

1602 විදේශීය ණය

1603 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා                                  

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අවමිල

එකතුව

සටහන - 9 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද අනනකුත්ත පුනරාවර්තන වියදම්

1701 පාඩු  හ කපාහැරීම්

1702 අනදප්ක්ිත ද ේවා

30



ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු.

වාර්ික 

අයවැය 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 

66/69 මාරු 

කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

මුදල් 

නපාතට 

අනුව වියදම

මු.නර. 208 

යටනත්ත අනනකුත්ත 

අමාතයාං /නදපා

ර්තනම්න්තු විසින් 

දැරූ වියදම් 

(භාණ්ඩාොර මුද්රිත 

සටහන් අනුව)

මුළු වියදම
ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්)

ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්) 

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුනේ 

% නලස

නවනස්කම්වලට 

නහ්තු

(1) (2) (3)  (-)/+ 

(4)=(1)+(2)+

(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100

ශුද්ධ බලපෑම

................... නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියදම් ප්රකා ය

වැය විෂයය

ප්රිපාදනය වියදම

මූලයකර

ණය 

(සංනේත 

අංකය)

1703 කාර්යාලීය භාෂා ප්රිපත්ිය                            

ක්රියාත්මක කිරීම

එකතුව

වැඩ ටහන (1)

මුළු පුනරාවර්තන වියදම්වල එකතුව (සටහන 5-9)

මූලධන වියදම්

වැඩ ටහන (1)

වැය විෂය අනුව රාජය ආනයෝජන වියදම් 

වර්ීකරණය

සටහන - 10 මූලධන වත්තකම් පුනරුත්තථාපනය හා 

වැඩිදියුණු කිරීම

2001 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

2002 යන්ත්ර හා යන්දත්රෝපකරණ

2003 වාහන

එකතුව (අ)

සටහන - 11 මූලධන වත්තකම් අත්තපත්ත කර ෙැනීම

2101 වාහන

2102 ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ

2103 යන්ත්ර හා යන්දත්රෝපකරණ

2104 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

2105 ඉඩම්  හ ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම්

31



ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු.

වාර්ික 

අයවැය 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 

66/69 මාරු 

කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

මුදල් 

නපාතට 

අනුව වියදම

මු.නර. 208 

යටනත්ත අනනකුත්ත 

අමාතයාං /නදපා

ර්තනම්න්තු විසින් 

දැරූ වියදම් 

(භාණ්ඩාොර මුද්රිත 

සටහන් අනුව)

මුළු වියදම
ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්)

ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්) 

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුනේ 

% නලස

නවනස්කම්වලට 

නහ්තු

(1) (2) (3)  (-)/+ 

(4)=(1)+(2)+

(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100

ශුද්ධ බලපෑම

................... නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියදම් ප්රකා ය

වැය විෂයය

ප්රිපාදනය වියදම

මූලයකර

ණය 

(සංනේත 

අංකය)

2106 මෘදුකාංග  ංවර්ධනය

2108 කල්බදු වාහන  ඳහා ණය මුදල ආපසු              

දගවීම්

එකතුව (ආ)

සටහන -12 ප්රාග්ධන මාරුකිරීම්

2201 රාජය ආයතන

2202  ංවර්ධන  හායන්

2203 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය

2204 විදේ යන්ට මාරු කිරීම්

2205 රාජය දනාවන ආයතනවලට                           

ප්රාග්ධන ප්රදාන

එකතුව ( ඇ )

සටහන - 13 මූලය වත්තකම් අත්තපත්ත කර ෙැනීම

2301 හිමිකම් දායක මුදල්

2302 ණය දීම

එකතුව (ඈ)

සටහන - 14 හැකියා වර්ධනය

2401 කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු

එකතුව (ඉ )

සටහන - 15 නවනත්ත මූලධන වියදම්

2501 ප්රිවුහගතකරණය

2502 ආදයෝජන

2503 අනදප්ක්ිත ද ේවා

2504 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය
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ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු.

වාර්ික 

අයවැය 

නවන්කිරීම්

පරිපූරක 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන්කිරීම්

මු.නර. 

66/69 මාරු 

කිරීම්

මුළු ශුද්ධ 

නවන්කිරීම්

මුදල් 

නපාතට 

අනුව වියදම

මු.නර. 208 

යටනත්ත අනනකුත්ත 

අමාතයාං /නදපා

ර්තනම්න්තු විසින් 

දැරූ වියදම් 

(භාණ්ඩාොර මුද්රිත 

සටහන් අනුව)

මුළු වියදම
ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්)

ඉිරිය / 

(ඉේමවීම්) 

සංන ෝධිත 

ඇස්තනම්න්තුනේ 

% නලස

නවනස්කම්වලට 

නහ්තු

(1) (2) (3)  (-)/+ 

(4)=(1)+(2)+

(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100

ශුද්ධ බලපෑම

................... නදසැම්බර් 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියදම් ප්රකා ය

වැය විෂයය

ප්රිපාදනය වියදම

මූලයකර

ණය 

(සංනේත 

අංකය)

2505 ප්ර ම්පාදන  ැකසීම

2506 යටිතල පහසුකම්  ංවර්ධනය

2507 පර්දේෂණ  හ  ංවර්ධන

2509 දවනත්

එකතුව (ඊ)

වැඩ ටහන (1)

රාජය ආනයෝජනයන්හි මුළු වියදම 

(අ+ආ+ඇ+ඈ+ඉ+ඊ)

මුළු වියදම්වල එකතුව (සටහන 5-15)

……………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :
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ඒසීඒ-2(iii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු. 

මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව
නවනස

රු. රු.

පුනරාවර්තන වියදම්

වැඩ ටහන (1)

වැඩ ට./වයාපෘ./උප වයාපෘ./වැය විෂයය අංකය

සටහන - 5 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද වැටුප්, නේතන සහ අනනකුත්ත නස්වක ප්රිලාභ

පුද්ෙල පඩිනඩි

1001 වැුප් හා දේතන

1002 අිකාල හා නිවාඩු දින වැුප්

1003 දවනත් දීමනා

සටහන - 6 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද අනනකුත්ත භාණ්ඩ හා නස්වා

ෙමන් වියදම්

1101 දේශීය

1102 විදේශීය

එකතුව (අ)

සැපයීම්

1201 ලිපිද්රවය හා කාර්යාලීය අව යතා

1202 ඉන්ධන

1203 ආහාර පාන හා නිල ඇඳුම්

1204 වවදය  ැපයීම්

මූලික වියදම් ඇස්තනම්න්තුව සහ සංන ෝධිත වියදම් ඇස්තනම්න්තුව අතර විචලතාව පැහැදිලි කිරීම

වැය විෂයය විස්තරය

නවනස මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුනේ % 

නලස

නවනස්කම්වලට නහ්තු
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ඒසීඒ-2(iii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු. 

මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව
නවනස

රු. රු.

මූලික වියදම් ඇස්තනම්න්තුව සහ සංන ෝධිත වියදම් ඇස්තනම්න්තුව අතර විචලතාව පැහැදිලි කිරීම

වැය විෂයය විස්තරය

නවනස මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුනේ % 

නලස

නවනස්කම්වලට නහ්තු

1205 දවනත්

එකතුව (ආ)

නඩත්තතු වියදම්

1301 වාහන

1302 යන්ත්ර  හ යන්දත්රෝපකරණ

1303 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

එකතුව ( ඇ )

නස්වා

1401 ප්රවාහන

1402 තැපැල් හා  න්නිදේදන

1403 විදුලිය හා ජලය

1404 බදු කුලී  හ පළාත් පාලන ආයතන බදු

1405 දවනත්

1406 කල්බදු වාහන  ඳහා දපාළී දගවීම්

1407 රාජය ආදයෝජන පවත්වාදගන යාදම්               

පිරිවැය

1408 දමදහයුම් කල්බදු යටදත්                                

මිලදීගත් වාහන  ඳහා කල්බදු වාරික

1409 දවනත්

එකතුව ( ඈ )

අනනකුත්ත භාණ්ඩ හා නස්වා සඳහා මුළු වියදම 

(අ+ආ+ඇ+ඈ)

සටහන - 7 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද මාරුකිරීම්, ප්රදානයන් සහ සහනාධාර

මාරුකිරීම්

1501 සුභ ාධන වැඩ ටහන්

1502 විශ්රාමික ප්රිලාභ
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ඒසීඒ-2(iii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු. 

මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව
නවනස

රු. රු.

මූලික වියදම් ඇස්තනම්න්තුව සහ සංන ෝධිත වියදම් ඇස්තනම්න්තුව අතර විචලතාව පැහැදිලි කිරීම

වැය විෂයය විස්තරය

නවනස මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුනේ % 

නලස

නවනස්කම්වලට නහ්තු

1503 රාජය ආයතන

1504  ංවර්ධන  හනාධාර

1505  ම්මාදම්  හ දායක මුදල්

1506 රජදේ ද ේවකයන්  ඳහා දේපළ ණය               

දපාළී

1507 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය

1508 දවනත්

1509 හදිසි අව යතා අරමුදලට දායකත්වය

එකතුව

සටහන - 8 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද නපාළී නෙවීම්

1601 දේශීය ණය

1602 විදේශීය ණය

1603 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා                                  

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අවමිල

එකතුව

සටහන - 9 - වැය විෂය අනුව වර්ීකරණය කරන 

ලද අනනකුත්ත පුනරාවර්තන වියදම්

1701 පාඩු  හ කපාහැරීම්

1702 අනදප්ක්ිත ද ේවා

1703 කාර්යාලීය භාෂා ප්රිපත්ිය                            

ක්රියාත්මක කිරීම

එකතුව

වැඩ ටහන (1)

මුළු පුනරාවර්තන වියදම්වල එකතුව (සටහන 5-9)
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ඒසීඒ-2(iii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු. 

මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව
නවනස

රු. රු.

මූලික වියදම් ඇස්තනම්න්තුව සහ සංන ෝධිත වියදම් ඇස්තනම්න්තුව අතර විචලතාව පැහැදිලි කිරීම

වැය විෂයය විස්තරය

නවනස මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුනේ % 

නලස

නවනස්කම්වලට නහ්තු

මූලධන වියදම්

වැඩ ටහන (1)

වැය විෂය අනුව රාජය ආදයෝජන වියදම් 

වර්ීකරණය

සටහන - 10 මූලධන වත්තකම් පුනරුත්තථාපනය හා 

වැඩිදියුණු කිරීම

2001 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

2002 යන්ත්ර හා යන්දත්රෝපකරණ

2003 වාහන

එකතුව (අ)

සටහන - 11 මූලධන වත්තකම් අත්තපත්ත කර ෙැනීම

2101 වාහන

2102 ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ

2103 යන්ත්ර හා යන්දත්රෝපකරණ

2104 දගාඩනැගිලි  හ ඉදිකිරීම්

2105 ඉඩම්  හ ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම්

2106 මෘදුකාංග  ංවර්ධනය

2108 කල්බදු වාහන  ඳහා ණය මුදල ආපසු             

දගවීම්

එකතුව (ආ)

සටහන -12 ප්රාග්ධන මාරුකිරීම්

2201 රාජය ආයතන

2202  ංවර්ධන  හායන්
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ඒසීඒ-2(iii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු. 

මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව
නවනස

රු. රු.

මූලික වියදම් ඇස්තනම්න්තුව සහ සංන ෝධිත වියදම් ඇස්තනම්න්තුව අතර විචලතාව පැහැදිලි කිරීම

වැය විෂයය විස්තරය

නවනස මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුනේ % 

නලස

නවනස්කම්වලට නහ්තු

2203 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය

2204 විදේ යන්ට මාරු කිරීම්

2205 රාජය දනාවන ආයතනවලට                           

ප්රාග්ධන ප්රදාන

එකතුව ( ඇ )

 ටහන - 13 මූලය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම

2301 හිමිකම් දායක මුදල් 

2302 ණය දීම

එකතුව (ඈ)

සටහන - 14 හැකියා වර්ධනය

2401 කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු

එකතුව (ඉ )

සටහන - 15 නවනත්ත මූලධන වියදම්

2501 ප්රිවුහගතකරණය

2502 ආදයෝජන

2503 අනදප්ක්ිත ද ේවා

2504 පළාත්  භා  ඳහා දායකත්වය

2505 ප්ර ම්පාදන  ැකසීම

2506 යටිතල පහසුකම්  ංවර්ධනය

2507 පර්දේෂණ  හ  ංවර්ධන

2509 දවනත්

එකතුව (ඊ)
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ඒසීඒ-2(iii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු. 

මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව

සංන ෝධිත වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුව
නවනස

රු. රු.

මූලික වියදම් ඇස්තනම්න්තුව සහ සංන ෝධිත වියදම් ඇස්තනම්න්තුව අතර විචලතාව පැහැදිලි කිරීම

වැය විෂයය විස්තරය

නවනස මූලික වියදම් 

ඇස්තනම්න්තුනේ % 

නලස

නවනස්කම්වලට නහ්තු

වැඩ ටහන (1)රාජය ආනයෝජනයන්හි මුළු වියදම 

(අ+ආ+ඇ+ඈ+ඉ+ඊ)

මුළු වියදම්වල එකුතව (සටහන 5-15)

………………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :
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ඒසීඒ- 2(iv)

මූලයකරණය

ශුද්ධ ප්රිපාදනය   ** සතය වියදම ශුද්ධ ප්රිපාදනය ** සතය වියදම ශුද්ධ ප්රිපාදනය ** සතය වියදම
වියදනම්       

ප්රි තය ***

1 2 3 4 5 6  (6÷5)X100

රු. රු. රු. රු. රු. රු. %

11 දේශීය අරමුදල්

12 විදේ  ණය

13 විදේ  ප්රදාන

14 ප්රිපූර්ණය කරනු ලබන විදේ  ණය

15 ප්රිපූර්ණය කරනු ලබන විදේ  ප්රදාන

16 ප්රිපාර් වීය අරමුදල්

17 විදේ  මූලයයන ආශ්රිත දේශීය පිරිවැය

18 විදේ  මූලයයන ආශ්රිත දේශීය  ම මූලයනය

21 විද ේෂ නීි ද ේවා

එකතුව

*      ඒසීඒ- 2 (v) අනුව එක් එක් වැඩ ටහන් යටදත්  ඇි අගයන් ඇතුළත් කරන්න

***  ද ම ේථාන රහිතව %  ඳහන් කරන්න

……………………………………………

  ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

සංනේතය සංනේත විස්තරය

**    ඒසීඒ- 2 හි 4 වන තීරුවට දයාමුගත ප්රිපාදන

වැඩසටහන් අනුව වියදම් මූලයකරණ සාරාං ය

අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

            වැඩසටහන 01* වැඩසටහන 02*      මුළු එකතුව
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ඒසීඒ- 2(v)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය :

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය :  

මූලයකරණය

ශුද්ධ ප්රිපාදනය සතය වියදම

රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු.

11 දේශීය අරමුදල්

12 විදේ  ණය

13 විදේ  ප්රදාන

14 ප්රිපූර්ණය කරනු ලබන විදේ  ණය

15 ප්රිපූර්ණය කරනු ලබන විදේ  ප්රදාන

16 ප්රිපාර් වීය අරමුදල්

17 විදේ  මූලයයන ආශ්රිත දේශීය පිරිවැය

18 විදේ  මූලයයන ආශ්රිත දේශීය  ම මූලයනය

21 විද ේෂ නීි ද ේවා

එකතුව

*වැඩ ටහනක් දවනුදවන් අිදර්ක පිු එකතු කරන්දන් නම් අව ාන

  පිුදේ එකතුව වැඩ ටහදන් එකතුව විය යුතු ය.

……………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

එේ එේ වැඩසටහනක වයාපෘි අනුව වියදම් මූලයකරණය

(වැඩසටහනක වයපෘි අනුව  මූලධන වියදම් හා පුනරාවර්තන වියදම්වල මුලයකරණය)

අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

               වයාපෘි  1             වයාපෘි 2             වයාපෘි 3          
වැඩසටහනන් එකතුව/පිටුනේ 

එකතුව*

සංනේතය සංනේත විස්තරය
ශුද්ධ 

ප්රිපාදනය
සතය වියදම

ශුද්ධ 

ප්රිපාදනය
සතය වියදම ශුද්ධ ප්රිපාදනය සතය වියදම
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ඒසීඒ-3

අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : රු.

නනාපිය වූ උප 

අග්රිම

නනාපිය වූ 

අග්රිම 

(නනාපියවූ 

උප අග්රිම 

හැර)

එකතුව
භාණ්ඩාො

රනයන්

නවනත්ත 

මූලාශ්රවලි

න්

එකතුව වියදම් මගින් මුදල් මගින් එකතුව

නනාපිය වූ 

උප අග්රිම 

න ්ෂය

නනාපිය වූ 

අග්රිම න ්ෂය
එකතුව

1(i) 1(ii) 1(iii) 2(i) 2(ii) 2(iii) 3(i) 3(ii) 3(iii) 4(i) 4(ii) 4(iii)

      (1) දේෂණය කරන ලද නමුත් භාණ්ඩාගාර දපාත්වල දනාදපදනන 2018.12.31 දිනට මුදල් ද ේෂය

      (2) දවනත් දහේතු - ....................................................

නමම න ්ෂ වාර්තාව අත්තසන් කරන දින වන විට පියවා ඇත්තනම් ඒ බව ද, නනාඑනස් නම් නනාපියවීමට නහ්තු සඳහන් කරන්න.

ඉහත  ඳහන් දතාරතුරු නිවැරදි බවට  හික කරමි.

…………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

.............. නදසැම්බර් 31 දිනට අග්රිම ගිණුම 

අග්රිම 

ගිණුම් 

අංකය

............. ජනවාරි 01 දිනට අග්රිම න ්ෂය අග්රිම ලැබීම් අග්රිම පියවීම
............. නදසැම්බර් 31 දිනට අග්රිම 

න ්ෂය

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

නදසැම්බර් 31 දිනට 

භාණ්ඩාොර නපාත්ත 

අනුව න ්ෂය1 2 3 4

5

1. ඉහත 4 හා 5 න ්ෂ අතර නවනසට නහ්තු නපන්වන්න

………………………

………………………
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ඒසීඒ -4

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු.

තැන්පතු ගිණුනම් නම තැන්පතු අංකය
................ ජනවාරි 

01 දිනට න ්ෂය
වර්ෂය තුළ බැර කිරීම්

වර්ෂය තුළ හර 

කිරීම්

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

නදසැම්බර් 31 දිනට 

න ්ෂය

............. නදසැම්බර් 

31 දිනට භාණ්ඩාොර 

නපාත්ත අනුව න ්ෂය

ඇප තැන්පත් 6000-0-0-1-…..

දටන්ඩර් තැන්පත් 6000-0-0-2-…..

 ං ේථා හා අරමුදල් 6000-0-0-4-…..

රජයට පවරා ගන්නා ලද ආයතන 6000-0-0-5-…..

අරමුදල් (මණ්ඩල) 6000-0-0-6-…..

අිරික්ත මුදල් 6000-0-0-7-…..

ක්ෂය  ංචිත අරමුදල් 6000-0-0-8-…..

තාවකාලික ණයට ගැනීම් 6000-0-0-9-…..

ප්රදාන (විදේශීය) 6000-0-0-10-…..

ප්රිපාදන තැන්පත් 6000-0-0-11-…..

හදිසි අව ේථා අරමුදල් 6000-0-0-12-…..

දතවන පාර් ේවයන් දවත නැවත දගවීම් කිරීම 

දවනුදවන් තාවකාලිකව රඳවාගන්නා තැන්පතු 6000-0-0-13-…..

පළාත්  භා දවත ආදායම් දේෂණය කිරීම 6000-0-0-14-…..

.............. නදසැම්බර් 31 දිනට තැන්පත්ත ගිණුම් පිළිබඳ ප්රකා ය
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ඒසීඒ -4

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

රු.

තැන්පතු ගිණුනම් නම තැන්පතු අංකය
................ ජනවාරි 

01 දිනට න ්ෂය
වර්ෂය තුළ බැර කිරීම්

වර්ෂය තුළ හර 

කිරීම්

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

නදසැම්බර් 31 දිනට 

න ්ෂය

............. නදසැම්බර් 

31 දිනට භාණ්ඩාොර 

නපාත්ත අනුව න ්ෂය

.............. නදසැම්බර් 31 දිනට තැන්පත්ත ගිණුම් පිළිබඳ ප්රකා ය

දකාන්ත්රාත්  ඳහා වූ රැඳවුම් මුදල් 6000-0-0-16-…..

වන්දි දගවීම් 6000-0-0-17-…..

වයව ේථාපිත දගවීම් දවනුදවන් වූ තාවකාලික 

රඳවා ගැනීම් 6000-0-0-18-…..

ප්රදාන (දේශීය) - ආයතනික  මාජ වගකීම 6000-0-0-19-…..

වියදම් ප්රිපූර්ණය  ඳහා අරමුදල් ලැබීම් 6000-0-0-20-…..

……………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :
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ඒසීඒ- 5

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :
රු.

හර න ්ෂයන්නග් 

උපරිම සීමා රු.  

……..

බැරකම් පිළිබඳ 

උපරිම සීමා රු. 

……..

න ්ෂය

(1) 4=(1)+(2)-(3)

මුදලින්
හරස් සටහන් 

මගින්
මුදලින්

හරස් සටහන් 

මගින්

(1)
රජදේ 

නිලධාරීන්දග් 

අත්ිකාරම්

(2)
අදනකුත් 

අත්ිකාරම්

(3) විවිධ අත්ිකාරම්

…………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

(2) (3)

.............. නදසැම්බර් 31 දිනට අත්තිකාරම් ගිණුම 

අත්තිකාරම් ගිණුනම් 

නම

අත්තිකාරම් 

ගිණුම් අංකය

අත්තිකාරම් 

ගිණුම් 

සංඛ්යාව

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

ජනවාරි 01 

දිනට න ්ෂය

වියදනමහි උපරිම සීමා රු. 

……..

ලැබීම්වල අවම සීමා රු.  

...…..
............. 

නදසැම්බර් 31 

දිනට 

භාණ්ඩාොර 

නපාත්ත අනුව 

න ්ෂය
වර්ෂය තුළ හර කිරීම් වර්ෂය තුළ බැර කිරීම්
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ඒසීඒ- 5(ඒ)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

නපර වර්ෂයට 

අදාළව

ප්රවර්තන වර්ෂයට 

අදාළව

(1) කුලී අත්ිකාරම්

උදා. 

9188-250-0-1-0-1

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

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

එකතුව (අ)

(2) වැඩ අත්ිකාරම්

උදා. 

9188-250-0-2-0-1

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

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

එකතුව (ආ)

මුළු එකතුව (අ)+(ආ)

…………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

.............. නදසැම්බර් 31 දිනට කුලී හා වැඩ අත්තතිකාරම් ගිණුම

2018 වර්ෂය තුළ අයකිරීම්

අත්තිකාරම් අංකය වයාපෘති විසේතරය නෙවූ දිනය වවුචර් අංකය
නෙවූ මුදල් 

(රු.)

2018.01.01 

දිනට නශේෂය 

(රු.)

2018.12.31 දිනට 

නශේෂය (රු.)
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ඒසීඒ- 5(බී)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය :                                 අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

අයකිරීම් (හර) නෙවීම් (බැර)

(1) (2) (3) 4=1+3-(2)

(1) කුලී අත්ිකාරම්

උදා. 

9189-250-0-1-0-1

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

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

එකතුව (අ)

(2) වැඩ අත්ිකාරම්

උදා. 

9189-250-0-2-0-1

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

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

එකතුව (ආ)

මුළු එකතුව (අ)+(ආ)

…………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

වයාපෘති විසේතරය

.............. නදසැම්බර් 31 දිනට කුලී හා වැඩ අත්තතිකාරම් සංචිත ගිණුම

2018.01.01 

දිනට නශේෂය 

(රු.)

2018 වර්ෂය තුළ 2018.12.31 දිනට 

නශේෂය (රු.)අත්තිකාරම් අංකය
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ඒසීඒ-6

රු.

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

2(3)

අෙය 

නවනස්වීනම් 

ලාභ/අලාභ

නභෞික 

නවනස්වීම්
න ්ෂය

ශුද්ධ අෙය +/(-)

අනනකුත්ත 

ආයතනවලින්

නකරීනෙන යන 

වැඩවලින්

1 ස්ථාවර වත්තකම් 611 xxx xxx

   නොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් 6111 xxx xxx

       නිවාස 61111 xxx xxx

         දබෝට්ටු නිවා 6111101 xxx

         ගරාජ 6111102 xxx

         ජංගම නිවාස 6111103 xxx

         නිවාස වයෝජනා ක්රම/තට්ටු නිවාස 6111104 xxx

         තානායම් 6111105 xxx

6111106 xxx

6111107 xxx

         සංචාරක බංගලා 6111108 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

       නිවාස නනාවන නොඩනැගිලි 61112 xxx xxx

         කාර්යාල වගාඩනැගිලි 6111201 xxx

         පාසල් 6111202 xxx

         වරෝහල් 6111203 xxx

         වපාදු විවනෝදාසේවාදය සඳහා වූ වගාඩනැගිලි 6111204 xxx

         බඩු ගබඩාව 6111205 xxx

         ගුවන්ද වතාටුපල 6111206 xxx

         ආදාහනාගාර 6111207 xxx

         වවළඳවපාළවල් 6111208 xxx

         විදයාගාර/පර්වේෂණායතන 6111209 xxx

         කම්හල් 6111210 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

   නවනත්ත ඉදිකිරීම් 61113 xxx xxx

         අධිවේගී මාර්ග, වීදි, මහාමාර්ග 6111301 xxx

         පාලම් 6111302 xxx

         උමං 6111303 xxx

         දුම්රිය මාර්ග, උප මාර්ග 6111304 xxx

         ගුවන්ද වතාටුපල ධාවන පථ 6111305 xxx

         වරාය, වේලි සහ වවනත් ජල සම්පාදන වැඩවපාළ 6111306 xxx

         භූගත වත්කම් කැනීම් සඳහා වයාදා ගනුලබන උපකරණ 6111307 xxx

         නිල නිවාස

උප එකතුව

උප එකතුව

         වහෝටල් සහ ආපනශාලා

2(2)

01.01 දිනට 

න ්ෂය

අත්තපත්ත කරෙැනීම් අපහරණයන්

මිලදී ෙැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

විකිණීම් 

මගින්

මාරු කිරීම් 

මගින්

මූලය නනාවන වත්තකම් පිළිබඳ ප්රකා ය - 2018

ජංෙම නනාවන වත්තකම් නේතය

(1)

(2) (3) 

.......12.31 දිනට 

න ්ෂය

ෙනුනදනු නවනස්කම්

2(1)

2(3)=2(1)-2(2) 3(1) (-)/+ 3(2)
3(3)=3(1)+/-

3(2)

4=1+2(3)+ 

+3(3)
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රු.

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

2(3)

අෙය 

නවනස්වීනම් 

ලාභ/අලාභ

නභෞික 

නවනස්වීම්
න ්ෂය

ශුද්ධ අෙය +/(-)

අනනකුත්ත 

ආයතනවලින්

නකරීනෙන යන 

වැඩවලින්

2(2)

01.01 දිනට 

න ්ෂය

අත්තපත්ත කරෙැනීම් අපහරණයන්

මිලදී ෙැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

විකිණීම් 

මගින්

මාරු කිරීම් 

මගින්

මූලය නනාවන වත්තකම් පිළිබඳ ප්රකා ය - 2018

ජංෙම නනාවන වත්තකම් නේතය

(1)

(2) (3) 

.......12.31 දිනට 

න ්ෂය

ෙනුනදනු නවනස්කම්

2(1)

2(3)=2(1)-2(2) 3(1) (-)/+ 3(2)
3(3)=3(1)+/-

3(2)

4=1+2(3)+ 

+3(3)

         සන්දනිවේදන රැහැන්ද, විදුලි රැහැන්ද හා නළ මාර්ග 6111308 xxx

         එළිමහන්ද ක්රීඩා සහ විවනෝදාත්මක පහසුකම් 6111309 xxx

         අපවහන පද්ධති පිළියම් සංකීර්ණ 6111310 xxx

         වපාම්ප කරන සේථාන 6111311 xxx

         දගාවිදපාළ හා කෘිකර්මය ආශ්රිත වත්කම් 6111312 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

 යන්ර හා යන්නරෝපකරණ 6112 xxx xxx

   ප්රවාහන උපකරණ 61121 xxx xxx

        මගී වාහන 6112101 xxx

        භාණ්ඩ ප්රවාහන වාහන 6112102 xxx

        කෘෂිකාර්ික වාහන 6112103 xxx

        කාර්ික වාහන 6112104 xxx

        ගිලන්ද රථ 6112105 xxx

        නැේ 6112106 xxx

        දුම්රිය 6112107 xxx

        ගුවන්දයානා 6112108 xxx

        යතුරු පැදි 6112109 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

   නවනත්ත යන්ර හා උපකරණ 61122 xxx xxx

       කාර්යාලයීය උපකරණ 6112201 xxx

       පරිගණක උපකරණ 6112202 xxx

       විදුත් උපකරණ 6112203 xxx

       සන්දනිවේදන උපකරණ 6112204 xxx

       ගෘහභාණ්ඩ 6112205 xxx

       සංගීත භාණ්ඩ 6112206 xxx

       නවදය උපකරණ 6112207 xxx

       ක්රීඩා උපකරණ 6112208 xxx

       චිත්ර, මූර්ති සහ වවනත් ඉපැරණි භාණ්ඩ 6112209 xxx

6112210 xxx

       විදයාගාර උපකරණ 6112211 xxx

       කාර්ික හා නිෂේපාදන උපකරණ 6112212 xxx

       ඉදිකිරීම් උපකරණ 6112213 xxx

       විකාශන උපකරණ 6112214 xxx

උප එකතුව

උප එකතුව

       වපාත්, සඟරා සහ ජර්නල
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රු.

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

2(3)

අෙය 

නවනස්වීනම් 

ලාභ/අලාභ

නභෞික 

නවනස්වීම්
න ්ෂය

ශුද්ධ අෙය +/(-)

අනනකුත්ත 

ආයතනවලින්

නකරීනෙන යන 

වැඩවලින්

2(2)

01.01 දිනට 

න ්ෂය

අත්තපත්ත කරෙැනීම් අපහරණයන්

මිලදී ෙැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

විකිණීම් 

මගින්

මාරු කිරීම් 

මගින්

මූලය නනාවන වත්තකම් පිළිබඳ ප්රකා ය - 2018

ජංෙම නනාවන වත්තකම් නේතය

(1)

(2) (3) 

.......12.31 දිනට 

න ්ෂය

ෙනුනදනු නවනස්කම්

2(1)

2(3)=2(1)-2(2) 3(1) (-)/+ 3(2)
3(3)=3(1)+/-

3(2)

4=1+2(3)+ 

+3(3)

       ආරක්ෂක උපකරණ 6112215 xxx

       කෘෂිකාර්ික සහ කිරි වගාවිපළ උපකරණ 6112216 xxx

       ගිනි නිවීවම් උපකරණ 6112217 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

    නවනත්ත මූලය නනාවන වත්තකම් 6113 xxx xxx

    නනානිමි වැඩ 61131 xxx xxx

         දබෝට්ටු නිවා 6113101 xxx

         ගරාජ 6113102 xxx

         ජංගම නිවාස 6113103 xxx

         නිවාස වයෝජනා ක්රම/තට්ටු නිවාස 6113104 xxx

         තානායම් 6113105 xxx

6113106 xxx

6113107 xxx

         සංචාරක බංගලා 6113108 xxx

         කාර්යාල වගාඩනැගිලි 6113109 xxx

         පාසල් 6113110 xxx

         වරෝහල් 6113111 xxx

         වපාදු විවනෝදාසේවාදය සඳහා වූ වගාඩනැගිලි 6113112 xxx

         බඩු ගබඩාව 6113113 xxx

         ගුවන්ද වතාටුපල 6113114 xxx

         ආදාහනාගාර 6113115 xxx

         වවළඳවපාළවල් 6113116 xxx

         විදයාගාර/පර්වේෂණායතන 6113117 xxx

         කම්හල් 6113118 xxx

         අධිවේගී මාර්ග, වීදි, මහාමාර්ග 6113119 xxx

         පාලම් 6113120 xxx

         උමං 6113121 xxx

         දුම්රිය මාර්ග, උප මාර්ග 6113122 xxx

         ගුවන්ද වතාටුපල ධාවන පථ 6113123 xxx

         වරාය, වේලි සහ වවනත් ජල සම්පාදන වැඩවපාළ 6113124 xxx

         භූගත වත්කම් කැනීම් සඳහා වයාදා ගනුලබන උපකරණ 6113125 xxx

         සන්දනිවේදන රැහැන්ද, විදුලි රැහැන්ද හා නළ මාර්ග 6113126 xxx

උප එකතුව

         වහෝටල් සහ ආපනශාලා

         නිල නිවාස
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රු.

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

2(3)

අෙය 

නවනස්වීනම් 

ලාභ/අලාභ

නභෞික 

නවනස්වීම්
න ්ෂය

ශුද්ධ අෙය +/(-)

අනනකුත්ත 

ආයතනවලින්

නකරීනෙන යන 

වැඩවලින්

2(2)

01.01 දිනට 

න ්ෂය

අත්තපත්ත කරෙැනීම් අපහරණයන්

මිලදී ෙැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

විකිණීම් 

මගින්

මාරු කිරීම් 

මගින්

මූලය නනාවන වත්තකම් පිළිබඳ ප්රකා ය - 2018

ජංෙම නනාවන වත්තකම් නේතය

(1)

(2) (3) 

.......12.31 දිනට 

න ්ෂය

ෙනුනදනු නවනස්කම්

2(1)

2(3)=2(1)-2(2) 3(1) (-)/+ 3(2)
3(3)=3(1)+/-

3(2)

4=1+2(3)+ 

+3(3)

         එළිමහන්ද ක්රීඩා සහ විවනෝදාත්මක පහසුකම් 6113127 xxx

         අපවහන පද්ධති පිළියම් සංකීර්ණ 6113128 xxx

         වපාම්ප කරන සේථාන 6113129 xxx

         දගාවිදපාළ හා කෘිකර්මය ආශ්රිත වත්කම් 6113130 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

    ජීව විදයාත්තමක වත්තකම් 61132 xxx xxx

    අසේපෘශය වත්තකම් 61133 xxx xxx

       පරිගණක මෘදුකාංග 6113301 xxx

       බලපත්ර 6113302 xxx

       වප්ටන්දට් බලපත්ර සහ ප්රකාශන අයිතිය 6113303 xxx

       වවළඳ ලකුණු 6113304 xxx

       විකාශන අයිතිය 6113305 xxx

       වසේවා ගිවිසුම් 6113306 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2 නතාෙ 612 xxx xxx

    උපායමාර්ගික නතාෙ 6121 xxx xxx

    නවනත්ත නතාෙ 6122 xxx xxx

       අමුද්රවය 61221 xxx

       වනානිි වැඩ 61222 xxx

       නිි භාණ්ඩ 61223 xxx

       නැවත විකිණීම සඳහා වන භාණ්ඩ 61224 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3 මැණිේ රරං වැනි වටිනාකම් සහිත වත්තකම් 613 xxx xxx

4 නැවත නැවත ජනනය නනාවන වත්තකම් 614 xxx xxx

    ඉඩම් 6141 xxx xxx

       නාෙරික නහෝ නොඩනෙන ලද ඉඩම් 61411 xxx xxx

         දවළඳ හා ද ේවා 6141101 xxx

         කාර්මික 6141102 xxx

         ප්රවාහන,  න්නිදේදන හා උපාංග 6141103 xxx

         මිශ්ර නාගරික 6141104 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxඋප එකතුව

උප එකතුව

උප එකතුව

උප එකතුව

51



රු.

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

2(3)

අෙය 

නවනස්වීනම් 

ලාභ/අලාභ

නභෞික 

නවනස්වීම්
න ්ෂය

ශුද්ධ අෙය +/(-)

අනනකුත්ත 

ආයතනවලින්

නකරීනෙන යන 

වැඩවලින්

2(2)

01.01 දිනට 

න ්ෂය

අත්තපත්ත කරෙැනීම් අපහරණයන්

මිලදී ෙැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

විකිණීම් 

මගින්

මාරු කිරීම් 

මගින්

මූලය නනාවන වත්තකම් පිළිබඳ ප්රකා ය - 2018

ජංෙම නනාවන වත්තකම් නේතය

(1)

(2) (3) 

.......12.31 දිනට 

න ්ෂය

ෙනුනදනු නවනස්කම්

2(1)

2(3)=2(1)-2(2) 3(1) (-)/+ 3(2)
3(3)=3(1)+/-

3(2)

4=1+2(3)+ 

+3(3)

       කෘිකාර්මික 61412 xxx xxx

         පළතුරු වතු 6141201 xxx

         මිදි වතු 6141202 xxx

         විසිතුරු උදයාන 6141203 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

       වනාන්තර ඉඩම් 61413 xxx xxx

         පතනශීල වනාන්තර ඉඩම් 6141301 xxx

          දාහරිත වනාන්තර ඉඩම් 6141302 xxx

         මිශ්ර වනාන්තර ඉඩම් 6141303 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

       ජලය 61414 xxx xxx

         දදාළවල් හා ඇළ මාර්ග 6141401 xxx

         වැේ 6141402 xxx

         ජලා 6141403 xxx

         දබාකු  හ ගං දමෝය 6141404 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

       නතත්ත බිම් 61415 xxx xxx

         වනාන්තර දතත් බිම් 6141501 xxx

         දතත් බිම්- කැළෑ බඳ දනාවන 6141502 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

       මුඩු බිම් 61416 xxx xxx

         වියළි ලුණු තලා 6141601 xxx

         මුහුදු දවරළවල් 6141602 xxx

         මුහුදු දවරළ හැර අදනකුත් වැලි ප්රදේ 6141603 xxx

         ගල් වළවල් 6141604 xxx

         අත්හරින ලද පතල් ආකර 6141605 xxx

         දබාරළු පතල් 6141606 xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

    භූෙත වත්තකම් 6142 xxx xxx

    නවනත්ත ස්වාභාවික  වත්තකම් 6143 xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxඋප එකතුව

උප එකතුව

උප එකතුව

උප එකතුව

උප එකතුව

උප එකතුව
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පාඩු හා අත්තහැරීම් පිළිබඳ ප්රකා ය සටහන -(i)

                                                                                             (මු.නර. 106 හා මූ.නර. 113 යටනත්ත වන පාඩු)

වියදම් ශිර්ෂ අංකය: අමාතයාං නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම:

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය :                 

(i) වර්ෂය තුළ අලාභ අයකර ෙැනීම/කපාහැරීම/අත්තහැරිම් පිළිබඳ ප්රකා ය

අඟය සිද්ධි සංඛ්යාව මුළු එකතුව (රු)

රු 25,000.00 අඩු

රු 25,000.01 වැඩි

එකතුව

අලාභනේ ස්වභාවය අනුව සිද්ධි වර්ීකරණය සිද්ධි සංඛ්යාව අෙය  (රු)

1

2

3

4
එකතුව

(ii) තවදුරටත්ත අයකර ෙැනීමට නහෝ කපා හැරීමට නහෝ අත්තහැරීමට ඇි පාඩු පිළිබඳ ප්රකා ය (ii) අනුව කාල වි ්නල්ෂණය

සිද්ධි සංඛ්යාව මුළු එකතුව (රු) සිේධි  ංඛ්යාව

අඟය ගණන රු

රු 25,000.00 අඩු සිේධි  ංඛ්යාව

රු 25,000.01 වැඩි ගණන රු
එකතුව සිේධි  ංඛ්යාව

ගණන රු

අලාභනේ ස්වභාවය අනුව සිද්ධි වර්ීකරණය සිද්ධි සංඛ්යාව අෙය  (රු)
1
2
3
4

එකතුව

 ටහන -  වැය විෂය 1701 යටදත් වර්ෂය තුළ ගිණුම්ගත කරන ලද දහෝ ඉදිරි වර්ෂවලදී ගිණුම්ගත කිරීමට අදප්ක්ිත මු.දර. 106 යටදත් වන හානි හා මු.දර 113 

යටදත් වන අත්හැරීම් පිළිබඳ වි ේතර ඇතුළත් කළ යුතු ය.

………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

ව ර 5 ට අඩු

ව ර 5-10

ව ර 10 ට වැඩි
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සටහන-(ii)

අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය:

1 වර්ෂය තුළ සිදුවු මූ.නර.109 යටනත්ත වන පාඩු හා අත්තහැරීම් පිළිබඳ ප්රකා ය
අඟය සිද්ධි සංඛ්යාව වටිනාකම (රු)

(i) රු. 25,000.00  අඩු .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . .

(ii) රු. 25,000.01  වැඩි .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  

එකතුව

2 වර්ෂය තුළ මූ.නර. 109 යටනත්ත වන නපානතන් කපා හැරීම් හා අයකර ෙැනීම් පිළිබඳ  ප්රකා ය

ආරම්භක කපා 

නනාහල න ්ෂය

        අලාභනේ         

   වටිනාකම
අයකර ෙැනීම්

නපානතන් කපා 

හල අෙය

කපා නනාහල 

ඉදිරියට 

නෙනයන න ්ෂය

නපානතන් කපා හැරිම සඳහා වු 

අනුමැිනේ නයාමු අංකය

රු. රු. රු. රු. රු.
1

2

3

4

5

6

එකතුව

 ටහන -   ටහන(i) හි ඇතුළත් ගිණුම්ගත කළ යුතු පාඩු හා අත්හැරීම් හැර මු.දර. 109 යටදත්  වන අදනකුත් පාඩු හා අත්හැරීම්  පමණක්  දමම ආකෘිදේ  ඇතුළත්  

    කළ යුතු ය.

………………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

නපාත්තවලින් කපාහැරීම පිළිබඳ ප්රකා ය  

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : 

අලාභනේ ස්වභාවය
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සටහන-(iii)

විනශේෂ වියදම් ඒකකනේ/අමාතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්ුනේ/දිසේික් නල්කම් කාර්යාල්නේ නම:

වියදම් ශීර්ෂ අංකය:

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය:

පුද්ෙල්යානේ/ආයතනනේ නම
බැඳීම් 

අංකය
මාසය දිනය ශීර්ෂය වැඩසටහන වයාපෘතිය

උප 

වයාපෘතිය

වැය 

විෂයය
මූල්යකරණය අයිතමය බැඳීම්

බැඳීම් 

නශේෂය

බැරකම්වල්ට 

ඇුළත්ත වූ 

දිනය

බැරකම් 

වටිනාකම

බැරකම් 

නිදහසේ 

කිරීම්

බැරකම් 

නශේෂය

1. අමාතයාං /රජදේ දදපාර්තදම්න්තු
...................................
..................................

එකතුව

2.  රාජය  ං ේථා /වයව ේථාපිත මණ්ඩල
...................................
..................................

එකතුව

3.  දවනත්  (දපෞේගලික අං ය)

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

එකතුව

මුළු එකතුව

වගවීම්/බැඳීම්වල සේවභාවය පහත සඳහන්ද ආකාරයට හඳුනාගත යුතු ය.

      

        

………………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

බැඳිම් හා බැරකම් පිළිබඳ ප්රකාශය

බැරකම් යනු අදාළ ගිණුම් වර්ෂය ඇතුළත භාණ්ඩ, වසේවාවන්ද වහෝ ඉදිකිරීම් වකාන්දත්රාත්තුවලට අදාළ වත්කම් හා වසේවාවන්ද ලැබී ඇති නමුත් ගිණුම් වර්ෂය තුළී ඒ සඳහා අදාළ පාර්ශේවයන්දට වගවීම් සිදුකර වනාමැති ගනුවදනුය.

බැඳිම් යනු අදාළ ගිණුම් වර්ෂය ඇතුළත භාණ්ඩ, වසේවාවන්ද වහෝ ඉදිකිරීම් වකාන්දත්රාත්තු සම්බන්දධවයන්ද අදාළ වත්කම් වහෝ වසේවාව ආයතනය වවත ලැබී වනාමැති, එවහත් එකී භාණ්ඩ හා වසේවාවන්ද ලබාගැනීවම් අරමුණින්ද බාහිර 

පාර්ශේවයන්ද සමඟ එළඹ ඇති ගිවිසුම් වහෝ ලිඛිත එකඟතාවයන්දය.

    1. අමාතයාංශ/රජවේ වදපාර්තවම්න්දතු

    2. රාජය සංසේථා/වයවසේථාපිත මණ්ඩල

    3. වපෞද්ගලික අංශය
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සටහන-(iv)

අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම:
වියදම් ශීර්ෂ අංකය:
වැඩසටහන් අංකය හා නාමය:

පුද්ෙලයානග්/ආයතනනේ නම බැඳීම් පිළිබඳ විස්තරය වයාපෘිය උප වයාපෘිය
වැය විෂය 

සංනේතය

මූලයකරණ 

සංනේතය

      වටිනාකම             

         (රු. )

1. අමාතයාං /රජදේ දදපාර්තදම්න්තු

................................... XX

.................................. XX

එකතුව

2.  රාජය  ං ේථා /වයව ේථාපිත මණ්ඩල

................................... XX

.................................. XX

එකතුව

3.  දවනත්  (දපෞේගලික අං ය)

................................... XX

.................................. XX

එකතුව

මුළු එකතුව

…………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 
දිනය :

           බැරකම් පිළිබඳ ප්රකා ය - (i)
මු.නර.94  (2) සහ (3) ප්රකාරව එළනෙන ලද බැඳීම් ප්රකා ය
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අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම:

වියදම් ශීර්ෂ අංකය:

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය:

පුද්ෙලයානග්/ආයතනනේ නම*    

(ප්රිපාදන මාරු කරන විට හඳුනානෙන 

ිබිය යුතුය)
වෙකීම් පිළිබඳ විස්තරය

ණයවර ලිපි 

අංක ආදිය

වයාපෘිය

උප 

වයාපෘිය
වැය විෂය 

සංනේතය

මූලයකරණ 

සංනේතය

1. අමාතයාං /රජදේ දදපාර්තදම්න්තු

................................... XX

.................................. XX

එකතුව

2.  රාජය  ං ේථා /වයව ේථාපිත මණ්ඩල

................................... XX

.................................. XX

එකතුව

3.  දවනත්  (දපෞේගලික අං ය)

................................... XX

.................................. XX

එකතුව

මුළු එකතුව

………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

සටහන-(v)

          බැරකම් පිළිබඳ ප්රකා ය - (ii)
මු.නර.215 (3) (ආ) සහ (ඇ) ප්රකාරව තැන්පත්ත ගිණුමට මාරු කරන ලද ප්රිපාදන

     

ප්රිපාදන මාරු කරනු ලැබුනේ කුමන වැය ශීර්ෂයකින්ද මාරුකරන 

ලද මුදල  

රු.

තැන්පතු 

ගිණුම් 

අංකය
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සටහන-(vi)

ප්රිපූරණය කළ හැකි විනද් ාධාරවලට අදාළ හිමිකම්  පිළිබඳ ප්රකා ය 

අමාතයාං නේ/ නදපාර්තනම්න්තුනේ/ දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම :

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය :

රු.

(1) ………………………….

(2) ………………………….

(3) ………………………….

(4)
………………………….

(5) ………………………….

(6)

………………………….

(7) ………………………….

(8) ………………………….

(9) ………………………….

(10) ………………………….

(11)

………………………….

(12) ………………………….

(13) ………………………….

(10 + 11 - 12)  

                                                                                                                                                          ………………………………………………..

                                                                                                                                   ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/අධයක්ෂ (මුදල්) / දකාම ාරි ේ (මුදල්)

                                                                                                                                   දිනය

2018 නදසැම්බර් 31 දිනට ලැබීමට නියමිතව ිබූ  ප්රිපූරණය කළ  හැකි විනද් ාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පෑම්වල එකතුව

ප්රිපූරණය කළ හැකි විනද් ාධාර යටනත්ත, පරිපූරක නවන්කිරීම්ද  ඇතුළුව 2018 ඇස්තනම්න්තුෙත නවන්කිරීම්

ඉහත (1) ට අදාළ 2018 වර්ෂය තුළදී දරන ලද මුළු වියදම

2018 ජනවාරි 01 දිනට ලැබීමට නියමිත ිබූ ප්රිපූරණය කළ හැකි විනද් ාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පෑම්වල එකතුව

2017 හා ඊට නපර වර්ෂවලට අදාළව, 2018 වර්ෂය තුළදී කරන ලද ප්රිපූරණය කළ හැකි විනද් ාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පෑම්වල එකතුව (ඇත්තනම්)

2018 වර්ෂය සම්බන්ධනයන් 2018 වර්ෂය තුළදී කරන ලද ප්රිපූරණය කළ හැකි විනද් ාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පෑම්වල එකතුව

2017 හා ඊට නපර වර්ෂ නවනුනවන් වූ හිමිකම්පෑම් සම්බන්ධනයන් 2018 වර්ෂනේදී ආධාර නදන ආයතන විසින් ඉඩ නනානදන ලද හිමිකම් පෑම්වල එකතුව

2018 වර්ෂය සම්බන්ධනයන් 2018 වර්ෂය තුළදී ආධාර නදන ආයතන විසින් ඉඩ නනානදන ලද හිමිකම් පෑම්වල එකතුව

2017 හා ඊට නපර වර්ෂ නවනුනවන්  2018  වර්ෂය  තුළදී  ලැබුණු  ප්රිපූරණවල  මුළු එකතුව

2018 වර්ෂය නවනුනවන් 2018 වර්ෂය තුළදී ලැබුණු  ප්රිපූරණවල එකතුව

                              (3+4+5)   -  (6+7)       -  (8+9)          

මූලය ප්රකා න පිළිනයල කර අවසන් වූ දිනය දේවා 2018 වර්ෂය සම්බන්ධනයන් 2018 නදසැම්බර් 31 දිනනන් පසුව කරන ලද ප්රිපූරණය කළ හැකි  

විනද් ාධාරවලට අදාළ  හිමිකම් පෑම්වල එකතුව

මූලය ප්රකා න පිළිනයල කර අවසන් වූ දිනය දේවා  2018 නදසැම්බර් 31  දිනනන් පසුව ලැබුණු  ප්රිපූරණවල එකතුව

මූලය ප්රකා න පිළිනයල කර ඉදිරිපත්ත කරන ලද දිනට ලැබීමට නියමිතව ඇි ප්රිපූරණය කළ හැකි විනද් ාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පෑම්වල එකතුව
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සටහන-(vii)

අමාතයාං  නේ/නදපාර්තනම්න්තුනේ/දිස්ිේ නල්කම් කාර්යාලනේ නම:

වියදම් ශීර්ෂ අංකය:

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය:

දිනය වවුචර් අංකය ආදායකයානග් නම නෙවීනම් ස්වභාවය ෙණන  (රු)

…………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

අස්ථානෙත වවුචර් පිළිබඳ ප්රකා ය

59



                                                                                                                                                                                                                                               සටහන-(viii)

වියදම් ශීර්ෂ අංකය:

 (රු.)  (රු.)

ඉහත සඳහන් නතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට තහවුරු කරමි.

…………………………………………

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන ගණකාධිකාරි/

අධයක්ෂ (මුදල්) /දකාම ාරි ේ (මුදල්) 

දිනය :

2007/09/05 දින නිකුත්ත කරන ලද භාණ්ඩාොර නමනහයුම් චක්රනල්ඛ් අංක 2007/05 හි (1) වැනි

නේදනේ උපනදස්වලට අනුකූලව ආරම්භ කරන ලද නව බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ

  2018.12.31 දිනට තත්තත්තව වාර්තාව

           අමාතයාං දේ/ දදපාර්තදම්න්තුදේ/ දි ේික් දල්කම් කාර්යාලදේ නම:

බැංකුනේ නම ගිණුම් අංකය
2018/12/31  දිනට බැංකු 

ප්රකා නය අනුව න ්ෂය

   2018.12.31 දිනට 

මුදල් නපාත අනුව 

න ්ෂය

2018.12.31 දිනට බැංකුවට ඉදිරිපත්ත 

නනාකරන ලද නචේපත්ත එකතුව 

(මාස 6 ට වැඩි ඇනතාත්ත)

අවසාන  වරට බැංකු සැසඳුම් 

සකස් කළ මාසය

60


