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  අධයාඳන අමායාාංශ    
 

 

 

 

 

1. ශශේෂ පිරික්සුමක්  නුශෙන් හඳුන්ෙන්ශන් කුමක්ද? 

2. ශශේෂ පිරික්සුමක දළ ආකෘති ක් ඇ දක්ෙන්න. 

3. "ශශේෂ පිරික්සුම ගිණුමක් ශනොශේ. ශේඛන කි". ඳැහැදිලි කරන්න. 

4. ශශේෂ පිරික්සුශේ හර තීරුෙල එකතුෙ බැර තීරුෙල එකතුෙට සමාන වීශමන් හවුරුෙන කරුණු 2 ක් 

දක්ෙන්න. 

5. ඳහ ගිණුේ 2021.01.31 දිනට තුලන  කර දක්ෙන්න. 

a)       ණ ගැති (අමේ)ගිණුම 

දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම 
21.01.01 ශශේ/ඉ/ශග 

විකුණුේ 
 25 000 

20 000 
01.10 මුදේ  15 000 

  
 

b)       ණ හිමි (කමේ) ගිණුම 

දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම 
21.01.15 මුදේ  25 000 

 
01.01 
01.25 

ශශේ/ඉ/ශග 
ගැනුේ 

 30 000 
20 000 

  
 

c)       බැාංකු ණ  ගිණුම 

දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම 
21.01.25 මුදේ  15 000 

 
01.10 ශශේ/ඉ/ශග 

 
 125 000 

  
 

d)      ෙැටුප් ගිණුම 

දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම 
21.01.24 මුදේ  30 000 

 
    

  
      

e)                                                ලද ෙට්ටේ 

දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම දින  විස්ර  ස.පි. ෙටිනාකම 
    

 
01.31 විවිධ ණ හිමි 

 
 2 000 

  

 

 

ෙයාඳාර හා ගිණුේකරණ අධය න  
විෂ ානුබද්ධ පුනරීක්ෂණ සාංචි  

10  ශරේණි  

ශශේෂ පිරික්සුම  11 
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6. ඳහ දක්ො ඇත්ශත් ලිතුමිශේ ෙයාඳාරශ2 2021.03.31 දිනට ශල් ග ගිණුේ තුලන  කර ලබාගත් 

ශශේෂ ලැයිස්තුෙයි. එම ශශේෂ න් ඇතුළත් කර 2021.03.31 දිනට ශශේෂ පිරික්සුම පිළිශ ල කරන්න. 

මුදේ 
ගැනුේ 
විකුණුේ 
ණ ගැති 
ණ හිමි 
ෙැටුප් 
රක්ෂණ ගාස්තු 
ශගෙේ කුලී 
ලද ෙට්ටේ 
දුන් ෙට්ටේ 
ආශ ෝ්න 

80 000 
200 000 
350 000 
35 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
5 000 
2 000 
50 000 

බැාංකු ණ  
බැාංකු ණ ශඳොළී 
ප්රොහන ගාස්තු 
ගැනිලි 
ශගොඩනැගිලි 
ශමෝට ගරථ 
ශකොමිස් ආදා ේ 
දුන් ශකොමිස් 
ප්රාේධන  

150 000 
6 000 
8 000 
4 000 

300 000 
500 000 
7 000 
4 000 

702 000 

 

7. ඳහ දැක්ශෙන්ශන් 2021.03.31 දිනට රිසඳිශේ ෙයාඳාර  පිළිශ ල කරන ලද ශශේෂ පිරික්සුම . එහි 

ඉාංග්රීසි අ අක්ෂරෙලින් දක්ො ඇති අයිමෙල ෙටිනාකේ ශශේෂ පිරික්සුමට ඳහතින් දක්ො ඇ. 

රිසඳිශේ ෙයාඳාර  
2021.03.31 දිනට ශශේෂ පිරික්සුම 

විස්ර  හර බැර 
ඉඩේ හා ශගොඩනැගිලි 200 000  
 න්ත්ර ූතත්ර 150 000  
2020.04.01 දිනට ශොග  25 000  
ගැනුේ 180 000  
විකුණුේ  320 000 
ෙැටුප් 24 000  
රක්ෂණ ගාස්තු 4 000  

A. බැාංකු ණ  ............... ............... 

බැාංකු ණ ශඳොළී 2 000  

B. ලද ෙට්ටේ ............... ............... 

C. ලද ශකොමිස් ............... ............... 

D. ශගෙේ කුලී  ............... ............... 

ආශ ෝ්න 80 000  

E. ආශ ෝ්න ආදා ේ ............... ............... 

F. මුදේ ............... ............... 

G. ණ ගැතිශ ෝ ............... ............... 

H. ණ හිමිශ ෝ ............... ............... 

ප්රාේධන        ? 

  
 

A – 80 000 
B – 4 000 
C – 6 000 
D – 20 000 
E – 5 000 
F – 12 000 
G – 30 000 
H – 5 000 
 

ඔබ විසි අන් , 

1. A සි අට H දක්ො ව අයිමෙල ෙටිනාකේ අදාළ නිෙැරදි තීරුශේ සටහන් කරන්න. 

2. ප්රාේධන  ගණන  කරන්න. 
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8. ඳහ දැක්ශෙන්ශන් සදසුශේ ෙයාඳාරශ2 2021 මැයි මාසශ2 සි අදුව ගනුශදනු කිහිඳ කි. ඉහ 

ගනුශදනු මුදේ ශඳොක සටහන් කිරීශමන් අනතුරුෙ ශල්ර ට පිටඳත් කර 21.05.31 දිනට ශශේෂ 

පිරික්සුම පිළිශ ල කරන්න. 

5/1  ප්රාේධන  ශලස රු. 100 000 ක් ශ දවීම. 

5/5  අත්පිට මුදලට ගැනුේ රු. 20 000 

5/10  අත්පිට මුදලට විකුණුේ රු. 30 000 

5/15  ඉන්ශෙොයිසි අ අාංක 10  ටශත් සමනලීශගන් ණ ට ගැනුේ රු. 15 000 

5/20  සමනලීට මුදේ ශගේො රු. 13 000 

5/23   ඉන්ශෙොයිසි අ අාංක 01  ටශත් ශේතිකරට ණ ට විකුණුේ රු. 18 000 

5/27  ශසේෙක න්ට ෙැටුප් ශගේො රු. 8 000 

5/31  ශෙතිකරශගන් මුදේ ලැබුණා රු 16 000 
 

9. ඳහ දැක්ශෙන්ශන් ශසශනහස්ශේ ෙයාඳාරශ2 2021 නිනි මාසශ2 සි අදුව ගනුශදනු කිහිඳ කි. 
 

6/1  අයිතිකරු ප්රාේධන  ශලස රු. 150 000 ශ ශදේො. 
6/5  රු. 25 000 ක් ශ ොදො බැාංකු ගිණුමක් ආරේභ කළා. 
6/8  ශෙක්ඳක් නිකුත් කර රු. 8 000ක ගැනුේ සි අදු කළා 
6/10 ඉන්ශෙොයිසි අ අාංක 08  ටශත් දිමුතුශගන් ණ ට ගැනුේ රු. 11 000 
6/20  ඉන්ශෙොයිසි අ අාංක 01  ටශත් හ ගෂට ණ ට විකුණුේ රු. 15 000 
6/23 හ ගෂශගන් ශෙක්ඳක් ලැබුණා රු. 13 000 යි. එ  එම අෙස්ථාශේ දීම බැාංකු ග කළා. 
6/25 බැාංකු ණ ක් ගත්ා රු. 50 000 යි. 
6/28 ෙයාඳාරශ2 කඩකුලි  ශෙක්ඳකින් ශගේො රු. 4 000 යි. 
6/30 බැාංකු ණ  ොරික  ශගේො රු. 2 000 යි. 

 

ඉහ දක්ෙන ලද ගනුශදනු මූලික සටහන් ශඳොත්ෙල සටහන් කිරීශමන් අනතුරුෙ ශල් ග 

ගිණුේෙලට පිටඳත් කර 2021/06/30 දිනට ශශේෂ පිරික්සුම පිළිශ ල කරන්න. 
 
 

10.  රදිස්නශේ ෙයාඳාරශ2 2021.07.01 දිනට ඳහ ගිණුේ ශශේෂ දක්නට ලැණණ. 
 

මුදේ   80 000 

බැාංකු  20 000 

ණ ගැති(සමන්) 25 000 

ණ හිමි(නාමේ) 25 000 

බැාංකු ණ   30 000 

ප්රාේධන   70 000 

ඉන් අනතුරුෙ ඳහ ගනුශදනු සි අදුවි . 
 

7/1 ණ ගැති සමන්ශගන් ශෙක්ඳක් ලැබුණා රු. 8 000 යි. දුන් ෙට්ටම රු. 500 යි. එම 

ශෙක්ඳ එම අෙස්ථාශේදීම බැාංකුග කළා. 

7/6  ඉන්ශෙොයිසි අ අාංක 18  ටශත් නාමේශගන් ණ ට ගැනුේ රු. 15 000 යි. 

7/10 නාමේට මුදලින් ශගේො රු. 18 000 යි. ලද ෙට්ටම රු. 1000 යි. 

7/15 ඉන්ශෙොයිසි අ අාංක 12  ටශත් සමන්ට ණ ට විකුණුේ රු. 10 000 

7/20  අත්පිට මුදලට විකුණුේ රු. 18 000 යි. 

7/23 අත්පිට මුදලට ගැනුේ රු. 12 000 යි. 

7/25 සමන්ශගන් රු. 20 000 ක ශෙක්ඳක් ලැබීශේදී දුන් ෙට්ටම 10% 

7/28 බැාංකු ණ  ශගේො රු. 5 000 යි. 

7/30 සමන්ශගන් ලද ශෙක්ඳ බැාංකුග කලා. 

 

ඉහ ගනුශදනු මූලික සටහන් ශඳොත්ෙල ඇතුළත් කිරීශමන් අනතුරුෙ ශල් ග ගිණුේෙලට පිටඳත් 

කර 2021/07/31 දිනට ශශේෂ පිරික්සුම පිළිශ ල කරන්න. 
  



4 
 

  අධයාඳන අමායාාංශ    
 

11. දසි අශේ ෙයාඳාරශ2 2021 අශගෝස්තු මාසශ2 සි අදුව ගනුශදනු ඳහ දැක්ශේ. 

     8/1  ගිණුේ ශශේෂ 

මුදේ     80 000 

ණ ගැති -  සාං්   20 000 

මනුර  15 000 
 

ණ හිමි   සාරාංගි  35 000 

අනුර  25 000 
 

බැාංකු ණ     60 000 

බැාංකු ගිණුම             100 000 

ප්රාේධන     95 000 

මාස  තුළ ඳහ ගනුශදනු සි අදු වි .  

8/2  අත්පිට මුදලට විකුණුේ රු. 20 000යි. 

8/5  අත්පිට මුදලට ගැනුේ රු.18 000යි. 

8/8  ඉන්ශෙොයිසි අ අාංක 18  ටශත් සාරාංගිශගන් ණ ට ගැනුේ රු. 15 000යි 

8/10 සාරාංගිට  මුදේ ශගේො රු. 25 000යි. ලද ෙට්ටේ රු.100 යි. 

8/13  ඉන්ශෙොයිසි අ අාංක25  ටශත් අනුර ශගන් ණ ට ගැනුේ රු.8 000යි. 

8/15  අනුරට ශෙක්ඳකින් මුදේ ශගේො රු.24 000යි. ලද ෙට්ටේ රු.1 500යි. 

8/18  ඉන්ශෙොයි අාංක 24  ටශත් සාං් ට ණ ට විකුණුේ රු.13 000යි. 

8/20  සාං් ශගන් රු.23 000ක් ලැබීශේදී දුන් ෙට්ටම 10%යි. 

8/23  ෙයාඳාරශ2 ශසේෙක න්ට ශෙක්ඳකින් ෙැටුප් ශගේො රු.20 000යි. 

8/24  බැාංකු  ණ  ශෙක්ඳකින් ශගේො රු.8 000යි. 

8/26  ඉන්ශෙොයිසි අ අාංකාං 25  ටශත් මනුරට ණ ට විකුණුේ රු.15 000යි 

8/27  මනුරශගන් ශෙක්ඳක් ලැබුණා රු. 20 000 යි. එ  එම අෙස්ථාශේදීම බැාංකුග කළා. 

8/28 මනුරශගන් ලැබී ැන්ඳත් කල ශෙක්ඳ අගරු ව බෙ බැාංකුෙ දන්ො එේො. 

8/29 ෙයාඳාරශ2 විදුලිණල මුදලින් ශගේො රු. 4 000 යි. 

8/30 මනුරශගන් මුදේ ලැබුණා රු. 20 000 යි. දුන් ෙට්ටම රු. 1 000 යි. 
           

ඉහ ගනුශදනු ඇසුශරන්,  

1. මුදේ ශඳො 

බැාංකු ගිණුම 

ගැණුේ ් ගනල  

විකුණුේ ් ගනල  පිළිශ ල කරන්න. 

2. එම ගනුශදනු ශල් ග ගිණුේෙලට පිටඳත් කර 2021/8/31 දිනට ගිණුේ තුලන  කරන්න. 

3. 2021/08/31 දිනට ශශේෂ පිරික්සුම පිළිශ ල කරන්න. 
 

12. නිපුනිශේ සි අේලර ශෙශළ ෙයාඳාරශ2 2021 සැප්ැේබ ග මාසශ2 ඳළමු දිනට ඳහ ගිණුේ ශශේෂ 

දක්නට ලැණණි. 
 

මුදේ      70 000 
බැාංකු      80 000 
ණ ගැතිශ ෝ - ්නක   30 000 
   හෂාන්   25 000 
ණ  හිමිශ ෝ - විදුේ   23 000 
   අමේක   27 000 
ප්රාේධන    155 000 



5 
 

  අධයාඳන අමායාාංශ    
 

2021 සැප්ැේබ ග මාස  තුළ ඳහ ගනුශදනු සි අදුවි . 
 

ණ ට ගැණුේ 

දින  සැඳයුේකරු ඉ.අ. මුළු 
ෙටිනාකම 

ශෙනත් ශොරතුරු 

21/09/05 විදුේ 25 12 400 අඩුකල ශෙශළ ෙට්ටම 10% 

21/09/15 අමේක 14 13 600 අඩුකල ශෙශළ ෙට්ටම 5% 

21/09/20 විදුේ 26 14 800 - 

21/09/30 අමේක 24 20 000 අඩුකල ශෙශළ ෙට්ටම 20% 
 

ණ ට විකුණුේ 
 

දින  ඉ.අ. ගැණුේකරු ශෙනත් ශොරතුරු 
21/09/07 18 ්නක කිශලෝෙක් රු.95 බැගින් හාේ කිශලෝ 100 

21/09/12 19 හෂාන් කිශලෝෙක් රු.220 බැගින් ඳරිප්පු කිශලෝ 50 

21/09/18 20 ්නක කිශලෝෙක් රු.800 බැගින් මුාංඇට කිශලෝ 20 

21/09/24 21 හෂාන් කිශලෝෙක් රු.400 බැගින් කඩල කිශලෝ 25 
 

ණ ට විකුණුේ කිරීශේදී 10% ක ශෙශළ ෙට්ටමක් ලබාදීම ෙයාඳාරශ2 විකුණුේ ප්රතිඳත්ති  ශේ. 
ලැබීේෙලට අදාළ ශොරතුරු 
 

දින  විස්ර  මුදේ ශෙක්ඳත් ශෙනත් ශොරතුරු 
21/09/05 විකුණුේ 20 000 15 000 ශෙක්ඳ එදිනම ැන්ඳත් කළා. 

21/09/09 ්නක 26 000   

21/09/15 හෂාන් 26 000 7 000 ශෙක්ඳ 21/09/17 බැාංකු ග කළා. 
21/09/20 ලද ශකොමිස් 8 000   

21/09/25 බැාංකු ණ  60 000   

21/09/30 ්නක  5 000 ශෙක්ඳ එදිනම ැන්ඳත් කළා. 

 

ශගවීේෙලට අදාළ ශොරතුරු 

දින  විස්ර  මුදේ(රු) ශෙක්ඳත් (රු.) 
21/09/08 විදුේ 12 000  
21/09/10 විදුලිණල  4 000 

21/09/13 කඩකුලී 6 000  
21/09/16 අමේක 13 000  
21/09/18 විදුේ  10 000 

21/09/20 බැාංකු ණ   4 000 

21/09/22 විදුේ 5 000  
21/09/30 අමේක  20 000 

 

 

අෙශය ෙන්ශන් , 

01. බැාංකු ගිණුම 

02. ගැනුේ ් ගනල  

03. විකුණුේ ් ගනල  

04. මුදේ ශඳො 

05. අදාල ශල් ග ගිණුේ 

06. 2021/09/30 දිනට ශශේෂ පිරික්සුම 


