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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅතායාාංශය⁕⁕⁕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ඳහමදැක්වෙනමකුතනමඅයිත,මක්රීඩා ාමසතාකයක්මසින් පමළියෙවයළමනු ලමන නමල්නයම්රනාශනම

නට්ටනයනමසාංුචනමවනසමසැනවක්දම? 

A. සාතාජිනමමුදල්මගිණුත 

B. ල්නයම්වෙම්රනාශය 

C. සමුච්චිමඅුමුදල්මගිණුත 

D. ආදායම්මසහමසියදම්මගිණුතම 

E. මුදල්ම්රොහම්රනාශය 

 

(1) A,මBමහා C 

(2) A,මCමහාමE 

(3) A,මBමහාමD 

(4) B,මDමහාමE 

(5) A,මCමහාමD 

 

 

2. නාභමඅුමුණුමනුමවනොග්වමසාංසිධානයනමඳහමවොුතුරුමන ාමගමහැකිමගිණුම්මනම්මනු පන. 

 

වොුතුු     ගිණුත 

 

A. ෙර්ෂයමසහාමහඳුනාග්වමසාතාජිනමමුදල්  ................................................. 

B. ෙර්ෂයමතුනමමුදල්මගනාමඒම්මසහමගනාමයාම්  ................................................. 

 

 

3. 2021.03.31මදිවන පමඅෙස පමෙර්ෂයමසහාමක්රීඩා ාමසතාකයනමසාතාජිනමමුදල්මෙනටමඅදානමවොුතුරුම

ඳහමදැක්වේ. 

2020/ම2021මෙර්ෂයමතුනදීමනදමසාතාජිනමමුදල්මෙනමසාංයුතිය, 

 මමමෙසු   මමරු. 

2019ම/ම2020  12,000 

2020ම/ම2021  75,000 

2021ම/ම2022  මම8,000 

   95,000 

    

       

ගිණුම්නුණය 
අධයයනමවඳොදුමසහතිනමඳ්රමසසස මවඳළමසිභාගය 

සහාමසිෂයා ල ද්ධමසාංචිය 

නාභමඅුමුණුමනුමවනොග්වමසාංසිධානයනමල්නයම්රනාශනම

ළියෙවයනමනුයි -  හුෙුණමසහමවනටිම්රශ න 09 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅතායාාංශය⁕⁕⁕ 

 

2021.03.31  2020.03.31 

 නැබියමයුතුමසාතාජිනමමුදල් මමම18,000ම මමමම මමම20,000 

 නලි පමනදමසාතාජිනමමුදල් මමමමමමම?ම   මමම12,000 

 

2021.03.31 දිවන පමඅෙස පමෙර්ෂයමසහාමහඳුනාග්වමසාතාජිනමමුදල්මආදායතමවනොඳතණදම?ම 

    

4. නාභමවනොන නමෙයාඳාුයක්මසම්  පධමඳහමවොුතුරුමසයමනම්මම()මනකුණදමඅසයමනම්ම(×)ම

නකුණදමවයොද පන.          

 

A. ෙර්ෂමඅෙසානමදිනටමසමුච්චිමඅුමුදනමෙැඩිමවීතමතුලි පමආයනවේමඅතිරික්යක්මන ාමඇතිම ෙම

සෑතමසිටතමවඳ පෙයි.        (මමමමමම) 

B. ොර්ෂිනමසාතාජිනමගාස තුමආදායත,මනැබීම්මහාමවගවීම්මගිණුතමතුලි පමදැනමගමහැකිවේ. (මමමමමම) 

C. ක්රීඩා ාමසතාකයනමක්රීඩා ාමසඳනුණමණයටමගැනීත,මෙර්ෂමඅෙසානමදිනටමමුළුමේවනම්මඉහනමයාතටම

 නඳායි.          (මමමමම) 

D. නාභමවනොන නමආයනයක්මතමඅුමුදල්මඉහළමනාංොමගැනීතමසහාමසාංදර්ශණමඳැෙැ්වවීත,ම

ක්රීඩා ාමුසමසාංසිධානයමෙැ දමදෑමසාංසිධානයමනුති.    (මමමමමම) 

 

5. ඳහමවොුතුරුමසුභමසාධනමසමිතියනටමඅදානමවේ. 

සිස ුය   2021.03.31ම(රු'000)  2020.03.31ම(රු'000) 

නාර්යානමසඳනුණම(ශුද්ධ)   1,000    850 

හිසමසාතාජිනමමුදල්ම   මම මමමමම20    මම25 

 ැාංකුමමුදල්    මම මමමමම60    මම60 

 ැාංකුමණය    ම මමම300    500 

නලි පමනදමසාතාජිනමමුදල්  ම මමමමම15    මම10 

 

 ශුද්ධමේවනම්මඇසුවු පම2020.03.31මදිවන පමඅෙස පමෙර්ෂයමසහාමඅතිරික්යමවහෝමඌනාෙයම 

වනොඳතණදම?  

 

(1) රු.ම340,000 

(2) රු.ම425,000 

(3) රු.ම(145,000) 

(4) රු.ම(340,000) 

(5) රු.ම(425,000) 

 

6. ඳහමවොුතුරුම“සූර්යයා”මක්රීඩා ාමසතාකයටමඅදානමවේ. 

2022.03.31  2021.03.31 

(රු'000)  (රු'000) 

 සමුච්චිමඅුමුදන  730   680 

 යාෙජීෙමසාතාජිනමඅුමුදන 225   250 

 

යාෙජීෙමසාතාජිනමඅුමුදවන පම10ම%මක්මොර්ෂිනමආදායතමවනසමහඳුනාමගැනීතමසතාකවේම

්රතිඳ්වතියමවේ. 

2022.03.31මදිවන පමඅෙස පමෙර්ෂයමසහාමසූර්යයාමක්රීඩා ාමසතාකවේමඅතිරික්යමවහෝමඌනාෙයම

වනොඳතණදම? 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅතායාාංශය⁕⁕⁕ 

 

 

(1) හිසයමරු.25,000 

(2) අතිරික්යමරු.ම50,000 

(3) හිසයමරු.ම50,000 

(4) අතිරික්යමරු.75,000 

(5) හිසයමරු.75,000 

 

7. කුනසනමසමිතියනමේවනම්මසහමෙගකීම්මඳහමඳරිදිමවේ. 

 

සිස ුයම 2022.03.31මදිනටම 

(රු'000) 

2021.03.31මදිනට 

(රු'000)ම 

නාර්යානමසඳනුණම(ධාුණමඅගය) 

හිසසාතාජිනමමුදල් 

අැතිමමුදල් 

දිගුමනාලීනමණය 

නලි පමනදමසාතාජිනමමුදල් 

 

500 

50 

150 

200 

35 

400 

60 

190 

300 

20 

  

2022.03.31මදිවන පමඅෙස පමෙර්ෂයමසහාමඅතිරික්යමවහෝමහිසයමවනොඳතණද? 

(ශුද්ධමේවනම්මඳදනම්මනුමග පන.) 

 

(1) හිසයමරු.ම45,000 

(2) හිසයමරු.ම135,000 

(3) අතිරික්යමරු.ම135,000 

(4) අතිරික්යමරු.ම150,000 

(5) අතිරික්යමරු.ම465,000 

 

8. ක්රීඩා ාම සමිතියනම 2022.03.31ම දිවන පම අෙස පම ෙර්ෂයම තුළම න්ටිම සාතාජිනම සාංඛ්යාෙම 150ම කි.ම

සාතාජිනයකුවේමොර්ෂිනමසාතාජිනමගාස තුෙමරු.ම5,000මකි.ම ම2022.03.31මදිවන පමඅෙස පමෙර්ෂයම

තුනදීමසමිතියටමනදමමුදල්මඳහමඳරිදිමවේ. 

 ්රෙර්නමෙර්ෂයමසහාමනදමසාතාජිනමමුදල්මරු.ම500,000මකි. 

 ඳරියාගමරු.ම350,000 

 2022.03.31මදිනමනල්ළිරු ලමස ථාෙුමැ පඳතුවෙ පමනදමමුදල්මරු.ම875,000මකි.ම(මි පම75,000ම

ක්ම වඳොලීම ආදායතම ෙනම අුම 2021.03.31ම දිනටම නැබියම යුතුම වඳොලීම ආදායතම වනසම

හඳුනාවගනමතිබුණි.) 

ඳරියාගම  යම නදම ෙසවර්ම න්ටම ෙසුම 5ම ක්ම තුනම සතානම ෙටිනානම්ම ෙලි පමආදායතක්ම වනසම

හඳුනාමගැනීතමසමිතිවේම්රතිඳ්වතියමවේ. 

 

ඉහම ග ලවද ලම දසාම 2022.03.31ම දිවන පම අෙස පම ෙර්ෂයම සහාම හඳුනාග්වමආදායතම සහම

2022.03.31මදිනටමේවනම්මෙනමෙැඩිමවීතමදක්ෙ පන. 

  

9. 2022.03.31මදිනටමමඉුහමක්රීඩා ාමසතාකවේමසාතාජිනමසාංඛ්යාෙම60මක්මවේ.මසාතාජිනයකුවේමොර්ෂිනම

සාතාජිනමසාතාජිනමමුදනමරු.ම1,200මකි.ම2022.03.31මදිවන පමඅෙස පමෙර්ෂයමසහාමසාතාජිනමමුදල්ම
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වනසමරු.ම48,000මක්මමුදලි පමනැබු ද.ම2022.03.31මසහම2021.03.31මදිනටමනලි පමනදමසාතාජිනම

මුදල්මළියෙවෙලි පමරු.ම6,000මක්මහාමරු.ම9,000මක්මසිය. 

 

ඳහමදෑමගණනයමනු පන. 

A. 2022.03.31ම පමඅෙස පමෙර්ෂයමසහාමසාතාජිනමමුදල්මආදායත 

B. 2022.03.31මදිනටමහිසහිටිමසාතාජිනමමුදන 

 


