
නිපුණතාව 11.0 - මූල්ය ්රකාානන ිළියෙලල් ිරීමෙදී  හා දිරිපත්  ිරීමෙදී  ්රී ල්ාකාා ණුම්දකා ණ ්රමිතත 

භාවිත කා යි. 

නිපුණතා මට්ටම 11.8 - වාර්තාකා ණ කාාල්ච්ෙේදලට තසු සිදුවීද සදබන්ධෙලන් ණුම්ද තැබීද හා 

ෙහියද ව් ිරීමද සිදුකා යි.  

මූල්ය ්රකාානන සකාස  කා න කාාල්ච්ෙේදෙ  අවසාන ිරනල් ,මූල්ය ්රකාානන නිුත්  ිරීමමට අනුමැතිල 

ෙදන ිරනල්  අත  කාාල්ල තුළ සිදුවන සිලලු වාසිදාලකා හා අවාසිදාලකා සිදුවීද,ලාර්තාකරණ 

කාච්ඡේදයට පසු සිද්ධීන් ෙල්ස හැඳින්ෙව්. 

 

ලාර්තාකරණ කාච්ඡේදයට පසු සිදුවීම් ලර්ග කිරීම 
ගළතන සිදුවීද ෙනොගළතන සිදුවීද 

1.වාර්තාකා ණ කාාල්ච්ෙේදෙ  අවසාන ිරන තැවති 
ත් ් වලට සාක්ෂි සතලයි. 

1.වාර්තාකා ණ කාාල්ච්ෙේදෙලන් තසු තැන නැගුම් 
ත් ් වලක් නිරූතණල කා යි. 

2.ල්ාභ ෙහෝ අල්ාභ සහ ෙවන්  විස තීර්ණ ආදාලද 
්රකාානනල හා මූල්ය ත් ් ව ්රකාානනලට බල්තෑමක් 
සිදු කා යි. 

2.ල්ාභ ෙහෝ අල්ාභ සහ ෙවන්  විස තීර්ණ ආදාලද 
්රකාානනල හා මූල්ය ත් ් ව ්රකාානනලට බල්තෑමක් 
ඇති ෙනොකා යි. 

3.මූල්ය ්රකාානන තුළ ගැළපුද කාළ ුතතුල. 3.මූල්ය ්රකාානන තුළ ගැළපුද සිදු ෙනොකා යි. 
4.ගැළපුම සමඟ ෙහියද ව් ිරීමදද අවනය ෙව්. 4.සටහනක් මණුන් ෙහියද ව් ිරීමමට සිදුෙව්. 
  

1.සීමිතත ෙතෙර් ා සමාගෙද ණුම්ද වර්ෂල 2019/03/31 ිරෙනන් අවසන් ෙව්.2019/05/30 ිරන සමාගෙද 

මූල්ය ්රකාානන අධයක්ෂවරුන් විසින් අනුමත කා  ඇත.2019/03/31 ිරනට තසු අනාව ණල කා  ග්  

ෙතො තුරු ෙමෙසේල. 

 

1.)2019/03/31 ිරනට තැවති ෙතොගෙ  අඩාගු ිළිපවැල රු.350,000ක් වූ ෙතොගලකා 2019/03/31 ිරනට 

ඇස තෙදන්තුගත ශුද්ධ උතල්බ්ධි අගල රු.290,000ිර.2019/04/25 ිරන දහත ෙතොගල රු.250,000කාට 

විුතණා ඇත. 

2.)සමාගෙද ෙසේවකාෙලුත වූ ෙසෝමතාල්,සමාගමට විරුද්ධව නඩුවක් තව ා ඇත.එම නඩුවට අදාළව 

රු.100,000කා වන්ිරලක් ෙගවිල ුතතු බව 2019/04/15 ිරන උසාවිල විසින් තීන්දු කා  ඇත. 

3.)2019/04/30 ිරන රු.500,000ක් වූ ෙගොඩනැණුල්ල්ක් ණුනි ෙගන විනාන වී ඇත.එයින් වූ අල්ාභල 

රු.150,000ක් බව ඇස තෙදන්තු කා  ඇත. 

4.)සමාගම තාවිච්චි කාළ රු.1,500,000ක් වටිනා දඩම 2019/05/07 ිරන   ජල විසින් තව ා ෙගන ඇත. 

අවනය වන්ෙන්, 

1.ගළතන සිදුවීද ෙනොගළතන සිදුවීද ෙවන්කා  දැක්වීම. 

2.මූල්ය ්රකාාන තුළ ගළතන ආකාා ල හා අනාව ණල කා න ආකාා ල දැක්වීම. 

සබරගමුල පළාත් අධ්යාපද ඡදපාර්තඡම්න්වල - සති පාස  

 

විෂල - ණුම්දකා ණල  

ෙරේණිල - 13 
සකාස  කාෙළේ - කාල්ාත අධයාතන 

කාාර්ලාල්ල, ් නපු . 

සතිල - 8 



 


