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A - µæ$ð&
ý{Ô<Øó ûÜÁù
ß
ûÜÁù
ß à‘æ 01 - ÙæÝóÔ 30
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ.)
(A)

uQ,H mÜldYk ms<f
s h, lsrÛu yd bosrm
s ;a lsru
S i|{$ <Õ à$æ#õÚ´× Ø$´Ô< ûÚ}ÚýúÀ< àù<µý$ßø× ùÚ&$
µý$µ{$ß µ÷Àù$ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú ÝØ fjkqjg µ<ùõß ms<;
s =re f;dard.;a wjia:d nyq,j olakg ,eìK'

(B)

fndfyda fokd ksjeros ms<;
s =r f;dardf.k ;snK
q 's

(C)

fuysoS fYaI ûÚÍæß&Ô´ ûÚ}µ
Ú ×Ù æÚÎµ´ùß àù$<Øó× µù$<ù jeros iïnkaOfhùß à&$ õÚýÔóÚ' fndfyda
fokd ksjeros ms<;
s =r f;dardf.k õÚÄµ´ùß fï iïnkaO oekqu fydo ;;ajhl we;s nj meyeos,s fõ'

(D)

.Kkh lsrf
S uka ksjeros ms<;
s =r fidhd .; hq;= m%Yk
a hls' jeä fofkla wid¾:l ù ;sìK' VAT .Kkh
lsru
S ms<sno wjfndaOh wvq nj bka meyeos,sh' úl=Kï
q u; muKla (12$
$112 f,i) .Kkh lr <`Ø÷ÀÚ
ûÚ}ÚõØ
Ý ` f;dard .;a wjia:d nyq,j olakg ,eìK'

(E)

fuysoS ;sìh hq;= wjfndaOh jkafka Khg ,nd.ekSu ner lula nj;a laIh úhoula nj;a" úhoï
ialkaOh wvqùug n,mdk nj;a muKs' fuu oekqu fndfyda fokd ;=, ;snQ nj ksjeros ms<;
s =r f;dard
.ekSfuka meyeos,s fõ'

(F)

.Kkh lsrf
S uka ksjeros ms<;
s =r fidhd .; hq;= m%Yk
a hls' ksjeros ms<;
s =r f;dar
a d.ekSug fndfyda fokd
wiu;a ù ;síK' nexl= ieioqï ms<n
s o oekQu oq¾j,ùu óg fya;= ù we;'

(G)

wjika f;d. jeä jk ;rug m%j¾;k j¾Ifha ,dNh jeäjk nj;a â}ê <ÌÂµ×ß Ù$þ× àòÔ<ù ý<õß
µý$µ{$ß àµûæßÂæ×ùß {ú¸ù$µèù ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚ}ÚõÝØ µõ$ßØ$ õÚýÔóÚ.

(H)

ir, m%Yk
a hls' ksjeros ms<;
s =r f;aru
S g wjYH jkafka WmÑ; úhoï uqo,ska f.jQ úg Px.u j;alï
fukau Px.u nerlïo wvqjk nj jgyd .ekSu muKs' tu oekqu fndfyda fokd ;=, ;snQ nj jeä fokd
ksjeros ms<;
s =r f;dard f.k ;sîfuka meyeos,s fõ'

(I)

.Kkh lsrf
S uka ksjeros ms<;
s =r fidhd .; hq;= m%Yk
a hls' fuysos ksjeros úl=Kï
q jákdlu yd ksjeros
o< ,dNh .Kkh lsru
S fukau m%;Y
s ; .Kkh lsrf
S ï oekquo" tfiau f;d. jákdlu ifodia ùu ,dNh
flfrys n,mdk wdldrh ms<n
s o oekquo wjYH fõ' fuu oekqu fkdue;s ùfuka fndfyda fokd wiSrejg
m;a jQ nj ifodia ms<;
s =re f;dard .ekSfuka meyeos,s fõ'

(J)

wjfndaOfhka ksjeros ms<;
s =r fidhd .; hq;= m%Yk
a hls' fuysoS ;sìh hq;= wjfndaOh jkafka ia:djr
j;alï Khg ñ,oS .ekSu" m%Odk P¾k,h yerekqúg fjk;a Wmfhda.S fmd;la u.ska igyka ;eìh
fkdyels nj muKs' tu oekQu fndfyda fokd ;=, ;snQ nj id¾:l ms<;
s =re wkqj meyeos,s fõ'

(K)

ksjeros ms<;
s =r f;dar
a d.ekSug fndfyda fokd wiu;a ù ;síK' fuysoS wNHka;r ú.Kl yd wNHka;r
ú.Kkh ms<n
s o oekqu oq¾j, ùu wid¾:l ùug fya;= ù we;'

(L)

fuho wjfndaOfhka ksjeros ms<;
s =r fidhd .; hq;= m%Yk
a hls' wNHka;r mrSlI
a dj ms<n
s o oekque;s
fndfyda wh ksjeros ms<;
s =r f;dardf.k ;sìK'

(M)

(N) & (O) jeä fokd id¾:lj ms<;
s =re imhd ;snK
q 'S

B - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 02 - ÙæÝóÔ 25
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ.)
(A)

2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටෙත් සීමාසහිත ෙපෞද්ගලික සමාගමක් සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා
ඉදිරිපත් කළයුතු ලියවිලි සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට නිසි අවෙබෝධයක් ෙනොමැති බව
නිරීක්ෂණය Ñ×.

(B)

කළමනාකරණෙය් භාවිතය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට සකස් කරනු ලබන ගිණුම් කට්ටලයක් පිළිෙයල
කිරීෙම් හැකියාව ෙමමගින් මැන බැලීමට අදහස්කර තිබූ අතර ෙම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීෙම්දී පහත
අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.
(1)

ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයින්ට අවසන් ෙතොග ගිණුම් ගත කිරීෙම්දී පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය
යන ෙදකින් අඩු අගය ගිණුම් වල දැක්වීම පිළබඳ අවෙබෝධය අඩුමට්ටමක පැවති අතර ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකු පිරිවැය ගිණුම්වල දක්වා තිබුණි.

(2)

2013 මාර්තු 20 වන දින සිදුවූ රු.1,700,000/- වටිනා ෙතොග ෙසොරකම් කිරීම නිවැරදිව ගිණුම්ගත
කිරීමට ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයින්ට ෙනොහැකිවී තිබූ අතර ෙමම ෙතොග ෙසොරකම සිදුවී ඇත්ෙත්
අවසන් ෙතොගය ගණනය කිරීමට ෙපර බව අවෙබෝධ කරගත ෙනොහැකිව තිබුණි. ෙම්නිසා
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙමම ෙතොගෙය් පිරිවැය අවසන් ෙතොගෙයන් අඩුකර තිබුණි. තවද එකඟ වූ
රක්ෂණ වන්දිෙයන් ඇතිවූ අලාභය ලියාහැර ඉතිරිය පමණක් අලාභය ෙලස දැක්වීම ෙවනුවට
Ù`ýÕ ´Ô_ වන්දිය ෙවනත් ආදායමක් ෙලස ගිණුම් ගතකල අවස්ථාද නිරීක්ෂණය විය.

(3)

ෙමෝටර් රථයක් ඉවත්කර නව ෙමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම සම්බන්ධෙයන් නිවැරදිව ගිණුම්ගත
කිරීමට හැකිවී තිබුෙණ් අෙප්ක්ෂකයින්ෙගන් æÚ{û
Ú µ÷ÀµùæÝð û´óæß බව නිරීක්ෂණය විය.
ෙමහිදී ඉවත්කළ වාහනෙය් පිරිවැය හා හුවමාරු වටිනාකම නිවැරදිව ගිණුම්ගත කර තිබුණද
කාලයට අදාල සමුච්චිත ක්ෂය නිවැරදිව ගණනය කිරීමට ෙනොහැකිවීම නිසා ලාභය නිවැරදිව
ගණනය කිරීමට ෙනොහැකිවී තිබුණි.

(4)

ස්ථාවර වත්කම් සඳහා ක්ෂය ගැලපීෙම්දී ෙමෝටර් වාහන හැරුණුවිට අෙනකුත් සියළුම
වත්කම්වල ක්ෂයවීම් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු නිවැරදිව ගණනය කර තිබුණද ෙමෝටර් වාහන සඳහා
වර්ෂයට අදාල ක්ෂය හා සමුච්චිත ක්ෂය නිවැරදිව ගණනය කිරීමට අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.

(5)

කාර්යාලය සඳහා ෙගවනලද කුලිය 2012 ජූලි 01 දින සිට 2013 ජූනි 30 දක්වා වූ කාලපරිච්ෙඡ්දය
සඳහා යන්න ෙත්රුම් ගැනීමට ෙනොහැකිවීම නිසා 2013 අෙපේල් 01 සිට 2013 ජූනි 30 දින දක්වා
වූ කාලයට අදාල රු.750,000/- ක මුදල ඉදිරියට ෙගවූ ෙගවල් කුලී ෙලස ෙනොදක්වා මුළු මුදලම
වර්ෂය තුළදී ලියාහැර තිබුණි.
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(6)

අෙප්ක්ෂකයින්ෙගන් වැඩි පමාණයකට ආදායම් බදු ගැලපීම නිවැරදිව සිදු කිරීමට ෙනොහැකිවී
තිබුණි. ෙමහිදී 2011/2012 වර්ෂයට අදාල බද්ද රු. 4,350,000/- ෙලස නිගමනය කිරීමත් සමගම
ඇතිවන රු.1,650,000/- ක අධි ෙවන්කිරීම හා 2012/2013 වර්ෂයට අදාලව ඇස්තෙම්න්තු කරන
ලද රු.8,500,000/- ක බද්ද ගිණුම්ගත කිරීෙම්දී ඇතැම් අය අධි ෙවන්කිරීම හා ඇස්තෙම්න්තු බද්ද
යන ෙදෙකහිම එකතුව සඳහා ෙවන් කිරීම් කර තිබූ අතර ඇතැම් අය අධි ෙවන්කිරීම ෙනොසලකා
පවර්තන වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුව පමණක් ෙවන්කිරීම් ෙලස දක්වා තිබුණි. එෙමන්ම ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකු වර්ෂය සඳහා ෙගවියයුතු ආදායම් බදු ෙලස මූලs තත්ත්ව පකාශෙය් දැක්වීෙම්දී ෙශේෂ
පිරික්සුෙම් දක්වා ඇති ෙගවූ ආදායම් බදු මුදලවූ රු.8,370,000 න් පසුගිය වසෙර් බදු මුදල අඩුකර
(රු.4,350,000) ඉතිරිය පවර්තන වර්ෂෙය් ෙවන් කිරීම සමග ගළපා ඉතිරිය පමණක් ජංගම
වගකීම් ෙලස දැක්වීම සිදුකර ෙනොතිබුණි.

(7)

&´{Ø අෙප්ක්ෂකයින් ණයකර ෙපොළී ෙගවන දිනය පිළිබඳ නිසි අවධානයක් µ×$´Ô ෙනොකිරීම
නිසා මුළු මුදලම වර්ෂය තුළදී ෙගව්වා ෙසේ සලකා ගිණුම් ගතකර තිබුණි.

ûÜÁù
ß à‘æ 03 - ÙæÝóÔ 25
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ.)
හවුල්කරුවකු වසර මැදදී විශාම යාෙම්දී සිදුවන ගනුෙදනු ගිණුම්ගත කිරීම සම්බන්ධෙයන් දැනුම මැනීම සඳහා
ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර ෙමය අනිවාර්ය පශ්නයක් බැවින් අෙප්ක්ෂකයින්ෙගන් µý$µ{$ß µ÷Àµùæß
ùÚ<`Ø÷ÀÚ පිළිතුරු සපයා තිබුණි. ෙමම පශ්නය ඇගයීමට ලක් කිරීෙම්දී පහත අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.
fj<o .sKu
q ms<f
s h, lsru
S
1'

fj<o .sKu
q ;Sre l%uhg ms<f
s h, lsru
S g wjYH f;dr;=re oS fkdue;s w;r o< ,dNh úl=Kï
q mokug
ld, mrsÉfPo 02 w;r fnoSu wfmalI
a ;
s h' tfia jqj;a fj<o .sKu
q o ;Sre l%uhg ld, mrsÉfPo fol
ioyd ms<f
s h, lr wiSrejg m;a jQ wjia:d o olakg ,eìK'

2'

o< ,dNh úl=Kï
q mokug fnod oelaùu fjkqjg ld, mokug fnod oelajQ ms<s;=re m;a olakg ,eìK'

wdodhï m%ldYh ms<f
s h, lsru
S
1'

f.dvke.s,s laIh .Kkh lsrf
S ïoS bvfï jákdlu w; fkdyer .Kkh l, wjia:d õh'

2'

yjq,a lrejkaf.a jegqma fndfydaúg ksjerosj olajd ;snk
q o" yjq,a lrejkaf.a Kh fmd,S ksjerosj .Kkh
fkdl, wjia:d nyq,j olakg ,eìK' úfYaIfhka úY%du .sh yjq,a lref.a Kh uqo, ksjerosj .Kkh
lsru
S g;a" tA wkqj miq ld, mrsfPaohg wod, Tyqf.a Kh fmd,sh ksjerosj .Kkh lsru
S g;a wfmdfydi;a
ù we;'

3'

wdodhï m%ldYh ms<f
s h, lsrf
S ïoS isol
q , jeros ksid ld, fPao folgu wod, Y=oO
a ,dNh ksjerosj
.Kkh fkdùfuka yjq,a lrejka fj; ksjerosj ,dN fnoQ ms<;
s =re m;a olakg ,enqfka lsym
s hls'

fYaI m;%h ms<f
s h, lsru
S
1'

jdyk laIh ksjerosj .Kkh lsru
S g wfmdfydi;a ùu fya;=fjka fYaI m;% oskg b;srs jdyk j, w.h
yd jdyk iuqÉÑ; laIh ksjerosj oelajQ wjia:d olakg ,enqfka lsym
s hls'

2'

,eìh hq;= uqo,a j,ska lmdy, fnd,a Kh wvq fkdlr uq¿ ,eìh hq;= uqo,u fYaI m;qfha fmkajd ;snK
q q
wjia:d úh'

3

3'

úY%du .sh yjq,l
a re" ohd,a f.a Kh uqo, ifodiaj fmkajQ wjia:do" Kh uqo, fkdfmkajQ wjia:do
nyq,j olakg ,eìK' tfiau úY%du .sh yjq,l
a re" ohd,a f.a Kh fmd,S uqo,o ifodiaj fmkajQ wjia:d
nyq,j olakg ,eìK'

4'

Y=oO
a ,dNh" úY%du .sh yjq,l
a re ohd,a f.a Kh uqo," Kh fmd,S uqo,a" yjq,a fõ;k" yd lS¾;s kduh
.e,mSu ksjerosj isoq fkdlsru
S ;a" m%d.aOk .sKu
q g yd Px.u .sKu
q g ksjerosj fkd.ekSu;a ksid fYaI
m;%fha fmkajQ m%d.aOk fYaI yd Px.u .sKï
q fYaI fndfyda whf.a ksjeros fkdùh'

m%d.aOk .sKu
q yd Px.u .sKu
q ms<f
s h, lsru
S
1'

m%d.aOk .sKu
q g hd hq;= .Kqfokq Px.u .sKf
q ïo" Px.u .sKu
q g hd hq;= .Kqfokq m%d.aOk .sKf
q ïo"
fmkajQ wjia:d olakg ,eìK' úfYaIfhka úY%du .sh yjq,l
a re" ohd,ag mjrd ¥ka jdykfha jákdlu
^re'800"000& iy úY%du hkúg f.jQ uqo, ^re'900"000& m%d.aOk .sKu
q g .; hq;= jqj;a Px.u .sKu
q g
.;a wjia:d o úh'

2'

wdodhï m%ldYfhka Px.u .sKu
q g udre l, o;a;hka fndfyda úg ksjeros fkdùh' ^Wod( yjq,a fõ;k"
,dN fldgia wdosh&

3'

m%d.aOk .sKu
q yd Px.u .sKu
q fYaI lsrf
S ïoS jeroshg fYaI l, wjia:do úh'

fï yereKq úg oyia .Kka j,ska o;a; oelaùfïoS isoq l, fodaIo olakg ,eìK'

C - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 04 - ÙæÝóÔ 10
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(A) වැටුප් පාලන ගිණුමක් නිවැරදිව පිළිෙයල කිරීෙම් හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම ෙමමගින් සිදු ෙකෙරන අතර ෙම්
සඳහා ෙවන්කර ඇති ලකුණු පමාණය 06 කි. ෙමය ෙතෝරාගත හැකි පශ්නයක් වුවද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු
ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු සපයා තිබුණ ÷À සම්පූර්ණ ලකුණු පමාණයම ලබාගත ෙනොහැකිවී තිබුණි. ෙමයට
පහත ෙහේතු බලපා තිබුණි.

(B)

(1)

වැටුප් පාලන ගිණුෙම් හර වියයුතු සටහන් බැර පැත්ෙත්ද බැර කළයුතු සටහන් හර පැත්ෙත්ද සටහන්
කර තිබීම.

(2)

û&Ôè×
Ú ´&µ×ß <`±ûÔØ µè<Õ <`ðÔû ùÚ<`Ø÷À<
Ú ÷Àæ<
ß $ µù$õÚÄම.

(3)

ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් විසින් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අදාල ෙසේවsාෙග් ෙකොටසද වැටුප්
පාලන ගිණුමට ඇතුළත් කර කිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

(4)

ෙසේවා නියුක්තිකයින්ෙග් භාර අරමුදෙල් දායකත්වයද වැටුප් පාලන ගිණුෙම් දක්වා තිබූ අවස්ථාද
නිරීක්ෂණය විය.

මූලs පකාශනයක ඇති දත්ත උපෙයෝගී කරෙගන විවිධ අනුපාත ගණනය කිරීම පිළිබඳව දැනුම පරීක්ෂා
කිරීම සඳහා ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කර ඇත. ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙමම ෙකොටසට සාර්ථකව පිළිතුරු
සපයා තිබූ අතර ඇතැම් අය ජංගම වත්කම්‚ අනුපාත වශෙයන් ෙනොතබා පතිශත වශෙයන් දක්වා තිබූ
අවස්ථාද නිරීක්ෂණය විය.
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ûÜÁù
ß à‘æ 05 - ÙæÝóÔ 10
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)
fuu m%Yk
a h f;dard.;a whf.a ms<;
s =re m;a wkqj my; ioyka oE olakg ,eìK'
1'

wNHka;r md,kfha iSudjka hkq l=ulaoehs hkak yrshg fkdoek iemhQ ms<;
s =re úh'

2'

md,k mrsirh fjkqjg jHdmdr mrsirh ie,ls,,
a g f.k we;ï wh ms<;
s =re imhd ;sìK'

3'

f;d. wdrlaIdj ioyd jk fya;= wod, lr .ksñka fndfyda fokd ksjerosj ms<;
s =re imhd ;sìK'

ûÜÁù
ß à‘æ 06 - ÙæÝóÔ 10
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(A)

ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයින් අභsන්තර විගණකෙග් කියාකාරකම් හඳුනාෙගන නිවැරදිව පිළිතුරු සපයා
තිබුණද ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් මූලs පකාශනයක් සම්බන්ධෙයන් මතයක් පකාශ කිරීම අභsන්තර
විගණකෙග් පධාන කාර්යක් ෙලස දක්වා තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

(B)

අෙප්ක්ෂකයින්ෙගන් µýµ{$ß µ÷Àù$ පශ්නය නිවැරදිව හඳුනාෙගන පිළිතුරු සපයා තිබුණද ඇතැම් අය
ගිණුම්කරණ පද්ධතියක කාර්යයන් ෙවනුවට ගිණුම්කරණෙය් පෙයෝජන ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

(C)

ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයින් ෙමම පශ්නය සඳහා සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබූ අතර ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින්
අභsන්තර පාලන පද්ධති පිළිබඳ විස්තර කර තිබුණි.

- - -

Ñþ$è à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷À×
Ú ó
Ô Ô æØ è`ùÛ´ð &`}æÚÙÙ
ß µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷¸ æØ`óÔ:
1.

ûÜÁù
ß ûõÜµ×ß ÷ÀÛ à`õÚ "à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&"ß ùÚ<`Ø÷À<
Ú æÚ×Ò´ {$ ûÚ}û
Ú `÷À´
Û .

2.

&ÈûÕÌó ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀÁ
ß × µ{$úÀù
Ú ß àø]×ù× æØ õÚÄ´.

3.

û&Ôè×
Ú Ñþ$è ûÜÁù
ß ûõÜ {$ ãõßõØ ûÍÁÛÙù× æÚÎµ´ùß õ´ ÷À`ùÔ´ ûÜèó
Ý æ} {`æÚ×.

4.

ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀÂ
ß ×ð à÷À$Ù ù< èÚóÈ
Ô æØó ûÜÆõ (LKASs &{ SLFRSs) ûÚ}ý
Ú úÀ ÷À`ùÔ<õß Ò´.

5.

àõß àæÝØ` æÚ×Ñ× {`æÚ à$æ$Ø×ðõß ûÜÁù
ß à‘æ ùÚ<`Ø÷À<
Ú ùÚ&Ú ûÍ÷ÀÚ µ×÷À´
Û ðõß æð×ÔõÝ æ} ×Ôõ×
Ý .

6.

æ$Ù× ´ù$< æ}´ù$æØó× æØ è`ùÛ´.

7.

&|´ ûÜÁù
ß ×æð´ à÷À$Ù µûØ<`ò û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú µûùß<$ äß<$ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` ûõÜ×ð à`ÆóÚ× ×Ôõ×
Ý .
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