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 ාබ අරමුණු කර නනොගත් වාංවිධාන - පිළිතුරු
01. වාභාජිකයන්නේ සුබවාධනය, ක්රීඩා ා කුතුතු ලිදියුතුණු රීම භ වශ නඳො අ අලයත්ා ටු  රීම න අරමුිනන්
ඳලත්ලා නගන යන ලයාඳාර වාංවිධාන විනයයරී
උදා - ක්රීඩා ා වති, , භරධාධාර වති, 
02. වාභාජිකයන්නේ සුබවාධනය වශ අභිලෘද්ධිය
ක්රීඩා ා කුතුතු ලිදියුතුණු රීම භ
වභාජ ව ඵන්ධත්ා ලර්ධනය රීම භ
03. වාභාජික මුදල්
ඳරිත්යාග ිම
නකොදි විරීණීනභන්
ආඳනාා ඳලත්ලා නගන යාභ
ක්රීඩා ාපි බ ඵ අ මභ
වාංගීත් වාංදර්න ඳිලිත්වීභ
නොත්රැයි යුනු ඇමභ
04. වාංවිධානය පිළිඵ වාභාජිකයින් ශා නලනත් ඇල්භි,  ඳාර්ල දිනුලත් රීම භ
වාභාජිකයන්නේ වි්ලාවය ඳලත්ලා නගන යාභ
වාංවිධානනේ ටයුරි කුතුතු විසු රීම භ
වාංවිධානනේ කුතුතු ක්රභලත්ල ඳලත්ලා නගන යාභ
05. ිම ශා නගවී ගිණුභ
ආදාය ප්රකාය
06. ාබ අරමුණු කර නනොගත් වාංවිධානල රීසිය කාඳරිච්නේදයක් තුෂ සියළුභ මුදල් ිම වශ සියළුභ
මුදල් නගවී වුශන් කරන ගිණුභ ිම ශා නගවී ගිණුභ නේ
07. වාභාජික මුදල්
වඟරා විරීණීනභන් ිනඵන මුදල්
නකොදි විරීණීනභන් ිනඵන මුදල්
විධනකළි ආදාය
ඵිාංකු ධය
පුව්ත්කා අරමුදු ඳරිත්යාග
ක්රීඩා ා අරමුදු ඳරිත්යාග
නඳො අ ඳරිත්යාග ිම
නලනෂ දින්වී ආදාය
නඳොලී ආදාය
08. වඟරා මුද්රධ වියද
ලිපිද්රලය වියද
ප්රලාශන වියද
ඳරිත්යාග නගවී
මුද්රධ වියද
ලිු ප්
උඳකරධ තිම ගිනු
වි අලි ගාව්තු
ලරිඳන
විධනකළි වියද
උත්වල වියද
 අධයාඳන අභාත්යාාංය 

2

09. මුදල් නඳොත්ු
10. කාච්නේදය අලවානනේ මුදල් නයය දිනගත් ශිරී වීභ
මුදල් කෂභනාකරධය ක්රභලත් වීභ
මුදල් ව ඵන්ධ ලාංචා වශ අයථා ගනුනදනු අලභ කෂ ශිරී වීභ
ආයත්න අරමුණු ෂඟා කර ගිනීභු වාංවිධානනේ මූය ව ඳත් භිනවින් නයොදා ගත් ශිරී වීභ
මුදල් ිම ශා නගවී භාර්ග පිළිඵ නත්ොරතුරු දිනගත් ශිරී වීභ
11. ය නි්චිත් කාඳරිච්නේදයක් තුෂ සි අ කෂ ආර්ථික ක්රියාකාරක ල ප්ර, ප ගධනය රීම භ වශා
පිළිනයෂ කරනු ඵන නල්ඛනයයි
12. කාඳරිච්නේදය තුෂ ටඳයූ අ, රික්ත්ය නශෝ ඌනත්ාලය ගධනය රීම භ වශා
13. කාඳරිච්නේදනේ ආදායභ ටක්භලා ඇ,  වියද ප්රභාධය ඌනත්ාලය නේ
14. කාඳරිච්නේදනේ වියදභ ටක්භලා උඳයා ඇ,  ආදාය ප්රභාධයයි
15.
ිම ශා නගවී ගිණුභ

ආදාය ප්රකාය

මුදල් නඳොත්ු වභාන නේ
මුදල් ිම ශා නගවී වුශන් කරයි
කාඳරිච්නේදයු අදාෂ සියලුභ මුදල් ිම
නගවී වුශන් කරයි

ාබ නශෝ අාබ ප්රකානයු වභාන නේ
ආදාය ශා වියද ඳභධක් වුශන් කරයි
ශා කාඳරිච්නේදයු අදාෂ ආදාය
ශා වියද
ඳභධක් වුශන් කරයි

කාඳරිච්නේදය අලවානනේ ට, රි මුදල් නයය අලවන් නයනයන් අ, රික්ත්ය නශෝ ඌනත්ාලය
නඳන්නු කරයි
නඳන්නු කරයි
මුදල් ඳදනභු පිළිනයෂ කරයි

උඳචිත් ඳදනභු පිළිනයෂ කරයි

16. කාඳරිච්නේදය තුෂ සියලුභ මුදල් ිම ශා සියලුභ මුදල් නගවී වුශන් රීම භ
17. කාඳරිච්නේදයු අදාෂ සියලුභ ආදාය ශා වියද විෂරීල්ු නගන පිළිනය රීම භ (මුදලින් ිබුධා
නශෝ නනොිබුධා නශෝ සියලු ආදාය ශා වියද )
18. වාභාජික මුදල්
19. ය වාභාජිකනයකු ත්භ අලයත්ාල ඳරියු මුලු ජීවිත් කාය වශා එක්ලරක් ඳභධක් නගලන වාභාජික
මුදල් යාලජීල වාභාජික මුදල් න නේ
20. ලාර්ෂික වාභාජික මුද = වාභාජික වාංඛයාල ꭓ එක් වාභාජිකනයකුනේ ලාර්ෂික වාභාජික මුද
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21.
වරධ සුබවාධක වති, ය
2021 12 31න් අලවන් ලර්ය වශා
ිම ශා නගවී ගිණුභ
රු
2021 01 01 නයය
80 000 ප්රචාරධ වියද
වාභාජික මුදල්
120 000 වි අලිය
ඵිාංකු ධය
100 000 ලරිඳන
නගොඩා නිගිලි අරමුදු ඳරිත්යාග
60 000 මුද්රධය
නකොදි විරීණීනභන්
40 000 ඳරිත්යාග නගවී
වඟරා විරීණු
30 000 ලිු ප්
ද ඳරිත්යාග
60 000 ධය නගවී
12 31 නය/ඳ/නග
490 000
413 000

12 31 නය/ට/නග

රු
14 000
2 000
1 000
15 000
18 000
12 000
15 000
413 000
490 000
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2021 01 01 නයය -මුදල්
ඵිාංකු
පුලත්ඳත් විරීණු
ද ඳරිත්යාග
වාභාජික මුදල්

යුනනත්රු ක්රීඩා ා වභාජය
2021 12 31න් අලවන් ලර්ය වශා
ිම ශා නගවී ගිණුභ
රු
18 000 ක්රීඩා ාගාර නඩා ත්තු
12 000 නගොඩා නිගිලි කුලී
1 400 ක්රීඩා ා උඳකරධ
3 500 පුලත්ඳත් ගිණු
63 000 ලිු ප්
ත්ිඳිල් වියද
ලිපිද්රලය
නගොඩා නිගිලි අලුත්ලිදියා
ක්රීඩා ාපි බය ටයුරීම 
12 31 නය/ඳ/නග මුදල්
ඵිාංකු

12 31 නය/ට/නග මුදල්
ඵිාංකු

97 900
10 000
6 500

 අධයාඳන අභාත්යාාංය 

රු
3 000
6 500
32 000
7 300
11 000
1 400
2 000
3 200
15 000
10 000
6 500
97 900

4
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වාභාජික මුදල්
වඟරා විරීණු
ඳරිත්යාග

12 31 නය/ට/නග

වත්වමු අර ෂභා වභාජනේ
2021 12 31න් අලවන් ලර්ය වශා
ිම ශා නගවී ගිණුභ
රු
27 000 ලරිඳන
10 000 නගොඩා නිගිලි කුලී
1 500 ලිපිද්රලය
අන්ත්ර්ජා වියද
ත්ිඳිල්
ප්රලාශන
මුද්රධ
12 31 නය/ඳ/නග
38 500
19 700

රු
3 000
6 000
2 000
1 500
500
1 800
4 000
19 700
38 500
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2021 01 01 මුදල්
වාභාජික ගාව්තු
නකොදි විරීණු
ඳරිත්යාග ිම
ත්රඟ වාංවිධාන ආදාය

සිරික ක්රීඩා ා වභාජය
2021 12 31න් අලවන් ලවර වශා
ිම ශා නගවී ගිණුභ
රු
80 000 ක්රීඩා ා උඳකරධ
60 000 වි අලි වියද
12 000 වාංග්රශ
40 000 ත්රඟ වියද
18 000 නගොඩා නිගිලි ටයුරීම 
ලිු ප්
ජබි
ලරිඳන
මුද්රධ
12 31 නය/ඳ/නග මුදල්

12 31 නය/ට/නග

210 000
111 000

 අධයාඳන අභාත්යාාංය 

රු
40 000
6 000
4 000
4 000
20 000
10 000
5 000
4 000
6 000
111 000
210 000

5
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ජයගන්නනෝ යුනන්නනෝ ක්රීඩා ා වභාජය
2021 12 31න් අලවන් ලර්ය වශා
ආදාය ප්රකාය
රු

රු

ආදාය
වාභාජික මුදල්
ඳරිත්යාග
ප්රදර්න ආදාය
ත්රඟ වාංවිධාන ආදාය

15 000
1 000
20 000
10 000

46 000

වියද
වි අලිය
ලිපිද්රලය
පුලත්ඳත් තිු ගිනී
 අරකථන
ජබි
වාංග්රශ
ප්රදර්න වියද
ත්රඟ වාංවිධාන වියද
ක්රීඩා ාපි බය පිළිවකරරීම න වියද

4 000
1 600
500
500
400
2 000
8 000
4 000
20 000

(41 000)
5 000

අ, රික්ත්ය

 අධයාඳන අභාත්යාාංය 

6
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වපිරි ඳාඨක වභාජනේ
2021 12 31න් අලවන් ලර්ය වශා
ආදාය ප්රකාය
රු
ආදාය
වාභාජික මුදල්
විධනකළි ආදාය
වඟරා විරීණු
ඳරිත්යාග
වියද
විධනකළි වියද
ලී ඵඩු ක්ය
වි අලිය
නගොඩා නිගිලි කුලී
මුද්රධ වියද
ආදාය අ, රික්ත්ය

රු

50 000
70 000
30 000
60 000

210 000

25 000
1 250
1 000
15 000
5 000

(47 250)
162 750
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භල්කිකුළු ක්රීඩා ා වභාජනේ
2021 12 31න් අලවන් ලර්ය වශා
ආදාය ප්රකාය
රු
රු
ආදාය
වාභාජික මුදල්
ඳරිත්යාග
විධනකළි ආදාය

100 000
60 000
250 000

වියද
ක්රීඩා ා උඳකරධ ක්ය
ඵිාංකු ධය නඳොළිය
වි අලිය
ක්රීඩා ා පුණුණුකරු මභනා
විධනකළි වියද
ලිු ප්
රක්ධ
ක්රීඩා ා උඳකරධ අලුත්ලිදියා
ප්රලාශන

10 000
14 400
10 000
20 000
120 000
40 000
10 000
3 000
8 000

අ, රික්ත්ය

410 000

(235 400)
174 600

 අධයාඳන අභාත්යාාංය 

