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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

ගැනුම් ජර්අල , විකුණුම් ජර්අල  හා         
පපන ොදු ජර්අල  - පිළිතුරු 

 

1.  

2.  
 

3.  

1)                                           ගැනුම් ජර්අල  

දිඅ  ඉන්ප ොයිස් 
අාංක  

සැපන යුම්කරු මුළු  ටිඅාකම 
(රු.) 

පලජර පිටු  

2021/03/01 071 ඇසළ 65 000  
2021/03/10 078 නිකිණි 13 000  
2021/03/20 037 බිඅර 21 000  
2021/03/30 070 රමය 11 000  

2021/03/31  ගැනුම් ගිණුමට හර කලා 110 000  

 

2) හර     ගැනුම් ගිණුම      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

03.31 ණ හිමි  110 000     
 

හර    ඇසළපේ ගිණුම      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    03.01 ගැනුම්  65 000 
 

හර    නිකිනිපේ ගිණුම      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    03.10 ගැනුම්  13 000 
 

හර    බිඅරපේ ගිණුම      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    03.20 ගැනුම්  21 000 
 

හර    රමයපේ ගිණුම      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    03.30 ගැනුම්  11 000 
 
 

 

4.  

5.  

6.  
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

7.                                                     විකුණුම් ජර්අල  

දිඅ  අාංක  ගැනුම්කරු  ටිඅාකම (රු.) පලජර පිටු  

2021.07.01 98 අමල්  යාපන ාර  27 000  
2021.07.10 99  ාසඅා  යාපන ාකයකප   64 000  
2021.07.16 100 අාමල් ස්පට ර්ස් 81 000   
2021.07.22 101 රාංග සහ පුත්රප   53 000  
2021.07.30 102 උද  පේඩිනන් 15 000  

2021.07.31  විකුණුම් ගිණුමට බැර කළා 240 000  

 
 
 
හර          විකුණුම් ගිණුම      බැර 
දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    07.31 ණ ගැති  240 000 

 

හර      අමල්  යාපන ාර       බැර 
දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07.01 විකුණුම්  27 000     

 

හර       ාසඅා  යාපන ාර      බැර 
දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07.10 විකුණුම්  64 000     

 

හර      අාමල් ස්පට ර්ස්     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07.16 විකුණුම්  81 000     

 

හර      රාංග සහ පුත්රප       බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07.22 විකුණුම්  53 000     

 

හර      උද  පේඩිනන්      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07.30 විකුණුම්  15 000     
 

8.  

 

9. (1)  හර    ගැනුම් ජර්අල       බැර 

දිඅ  ඉන්ප ොයිස් 
අාංක  

සැපන යුම්කරු මුළු  ටිඅාකම 
(රු.) 

පලජර පිටු  

2021/07/01 288 උ න්ගල්ල ස්පට ර්ස් 9 000  
2021/07/20 301 මහ ැලි  යාපන ාර  12 800  
2021/07/25 100 පග අගම පේඩිනන් 13 500  
2021/07/31  ගැනුම් ගිණුමට හර කලා 35 300  
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හර      විකුණුම් ජර්අල       බැර 

දිඅ  ඉන්ප ොයිස් 
අාංක  

සැපන යුම්කරු මුළු  ටිඅාකම 
(රු.) 

පලජර පිටු  

2021/07/06 50 අලුත්ගම  යාපන ාර  19 000  
2021/07/13 51 කැකුලා ල සමාගම 7 650  
2021/07/30 52 ල්විට ස්පට ර්ස් 4 750  
2021/07/31  විකුණුම් ගිණුමට බැර කලා 31 400  

 

(2) 

හර     ගැනුම් ගිණුම      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07.31 ණ හිමි  35 300     

 

හර     විකුණුම් ගිණුම      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    07.31 ණ ගැති  31 400 
 
 

හර     උ න්ගල්ල ස්පට ර්ස් ගිණුම    බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 
    07.01 ගැනුම්  9 000 
 

හර     මහ ැලි  යාපන ාර  ගිණුම    බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    07.20 ගැනුම්  12 800 
 

හර     පග අගම පේඩිනන් ගිණුම    බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    07.25 ගැනුම්  13 500 
 

හර     අලුත්ගම  යාපන ාර  ගිණුම    බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07.06 විකුණුම්  19 000     
 

හර     කැකුළා ල සමාගම ගිණුම    බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 
07.13 විකුණුම්  7 650     
 

හර     ල්විට ස්පට ර්ස් ගිණුම    බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07.30 විකුණුම්  4 750     
 

10.  
 

11.  

(1) - ගනුපදනු  සිදුවු දිඅ  

(2) - ගනුපදනු ට අදාළ  වුචර් අාංක  

(3) - ජර්අල් සටහඅ 

(4)  - ගනුපදනු  පිටපන ත් කරඅ පිටු අාංක  

(5)  - හර  ටිඅාකම 

(6)  - බැර  ටිඅාකම 
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12.   යාපන ාරපප පන ාවිචිය   ස හා  න්ත්ර ්  ණ  පන දඅම ම ලබාගැීම. 

  යාපන ාර කටයුතු පුළුල් කිීම ස හා ඉඩම්  ණ  පන දඅම ම ලබාගැීම. 

 අයිතිකරු විසින් ප පළ  භාණ්ඩ ම පපන ෞද්ගලික ප්රප  ජඅ  ස හා ගැීම. 

13.        පපන ොදු ජ'අල  
 

දිඅ   වුචර 
අාංක  

විස්ර  පලජර 
පිටු  

හර (රු.) බැර (රු.) 

2021.07.01 200 ලී බඩු ගිණුම (හර) 
      උදානි සමාගම් ගිණුම 
 

(2021.07.01 දිඅ  වුචර අාංක 200  ටපත් 
 යාපන ාරපප ප්රප  ජඅ  ස හා උදානි 
සමාගපමන් රු. 50 000 ක ලී බඩු ණ ට 
ගැීම සටහන් කිීම) 
 

 50 000  
50 000 

2021.07.10 500 ගැනිලි ගිණුම (හර) 
ගැනුම් ගිණුම 
 

(2021.07.10 දිඅ  වුචර් අාංක 500  ටපත් 
පපන ෞද්ගලික ප්රප  ජඅ  පිණිස 
 යාපන ාරප න් රු.20 000ක  භාණ්ඩ 
පොග ්  ගැීම 

 20 000  
20 000 

 

14.  

මූලාශ්ර පල්නඅ  

1. විකුණුම් ඉන්ප ොයිසි  

2. ගැනුම් ඉන්ප ොයිසි  

3. ලදුපන  

4. ජර්අල්  වුචර  
 

15. ඉහ ගනුපදනු  ාර්ා කිීපම් මූලික පපන ොත් 

(1) විකුණුම් ජර්අල  

(2) ගැනුම් ජර්අල  

(3) මුදල් පපන ො 

(4) පපන ොදු ජර්අල  

 

16. (1) 1. රු. 15 000 

      2. රු. 25 000 

(2) 

හර     ගැනුම් ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 
07.31 ණ හිමි  100 000     

 

හර     විකුණුම් ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    07/31 ණ ගැති  70 000 

 

හර     අනුරපේ ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    07/02 ගැනුම්  50 000 
 

(2) 

(1) 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංශ    
 

හර     රාංජිත්පේ ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    07/10 ගැනුම්  35 000 
 

හර     චමින්දපේ ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    07/30 ගැනුම්  15 000 
 

හර     සමන්පේ ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 
07/05 විකුණුම්  25 000     
 

හර     චාමරපේ ගිණුම      බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07/15 විකුණුම්  26 000     
 

හර     සුපුන්පේ ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

07/25 විකුණුම්  19 000     

 

17.  
 

18.  
 

19. (1)      විකුණුම් ජර්අල   
 

දිඅ   ඉන්ප ොයිස් 
අාංක  

ගැනුම්කරු  ටිඅාකම පලජර පිටු  

2021.03.10 99 අමාලි 270 00  
2021.03.20 100 සුවිමාලි 32 000  
2021.03.30 101 නිමාලි 19 000  

2021.03.31  විකුණුම් ගිණුමට බැර කළා 321 000  
 

හර     විකුණුම් ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

    03/31 ණ ගැති  321 000 
 

හර     අමාලිපේ ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

03/10 විකුණුම්  270 000     
 

හර     සුවිමාලිපේ ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 

03/20 විකුණුම්  32 000     
 

හර     නිමාලිපේ ගිණුම     බැර 

දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම දිඅ  විස්ර  ස.පි.  ටිඅාකම 
03/30 විකුණුම්  19 000     

 

20. පන හ ස හන් පේදපප හිස්ැඅට සුදුසු ගිණුම්කරණ පන ද  ප ොදන්අ. 

 - පපන ොදු ජර්අල  
 - ජර්අල්  වුචර  
 - ගැනුම් ජර්අල  
 - ගැනුම් ඉන්ප ොයිසි  
 - විකුණුම් ජර්අල  
 - විකුණුම් ඉන්ප ොයිසි  


