ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû
ß Û× à$×õù×

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<
û÷ÀùÈ Ñþ$è× - íÔÙÚ 2014

(50)
Ú èÚóÈ
Ô æØó×
50) ´ÕÙæ
(Basic Accounting)

A - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 01 - ÙæÝóÔ 30
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)
µ´´ ûÜÁù
ß ×ð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` ÙÚÑ× ×ÔõÝ à$æ$Ø× ûÚ}ý
Ú úÀ ãûµ÷À&ß û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú ûÜÁù
ß ûõÜµ×ß &úÀ{ùß æØ õÚýó
Ô
÷À, ä´
ãûµ÷À&ß ûÚ}ý
Ú úÀ< &`}æÚÙÙ
ß µù$÷À`æß<Õ &´{Ø à×÷¸ÈæØ`<ùß ûÜÁù
ß ûõÜ× õÝÙ´ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &ð{ùß æØ ä× ãõßõØ
µû$õð à´Ôó$ õÚµýùÔ ÷Àæù
ß ð Ù`ýÔó.Ú à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß µû$÷¸µÓ û{õ &úÀ{ùß (A), (D), (E), (F), (H) &{ (I) ×ù
ý{Ô<Øó ûÜÁù
ß <Ùð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×ÛµÈ÷ÀÛ ÷¸Ì<Ùõ$ µûùßùÈ
Ô æØ õÚÃóÚ:
(A)

´ÔÙ] ûÜæ$Áù <Ù èÝó$õß´æ ÙæßÂó× <ùßµùß à‘æ (3) à÷À$Ù ý< <Ô<÷À, <`± à×÷¸ÈæØ`<ùß ûÚÍ&æß à‘æ (1)
àçóßò û`<`õß´ &{ à‘æ (4) á{õ &úÀ{ùß æÚ&<
Ú æß µù$µÓ ×ù <`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &ð{ùß æØ õÚýó
Ô .Ú

(D)

èÚóÈ
Ô æØó &‘æÙßû ûÚ}ý
Ú úÀ< µý$µ{$ß à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß ÷À`ùÔ´ àòÔ ý< ÷Àæù
ß ð à`õ. ûÚÍ<`× &{ ÁÝ÷ø
Àß
ãûÙÅ½ àèµ×ùß àòÔ àè× ´õ µõ$è à`è×ÛµÈ èÚóÈ
Ô &‘æÙßû× ûÚ}ý
Ú úÀ à<µý$ßø×æß µù$´`õÚæ´ <`Ø÷ÀÚ
ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` ÷Àµ
Û ´ùß µûùßùÈ
Ô µæµÌ.

(E)

÷ÀÛ à`õÚ µõ$ØõÝØ` à$ÁÜµ×ùß èóù× æØù Ù÷À ùÚ<`Ø÷ÀÚ Ù$þ× {ú¸ù$µèù õÚýµ
Ô óß &Ô_ à×÷¸ÈæØ`<ùß ûÚÍ&æß
û´óÚ. µý$µ{$ß à×÷¸ÈæØ`<ùß <`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` <Õ à‘æ (2) &{ à‘æ (3) ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` µÙ& &ð{ùß æØ
õÚýó
Ô .Ú

(F)

ó×è`õÚ×ùß &{ àµùæÝõß âð à÷À$Ù µõ$ØõÝØ` à$ÁÜµ×ùß ó×ð ÑæÝóÈ
Ô <®ù$æ´ µ&$×ù à$æ$Ø× ûÚ}ý
Ú úÀ
÷À`ùÔ´ àòÔæÆùß &´{Ø` ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý µ<ùÔ<ð <`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` <Õ à‘æ (3) &{ à‘æ (4) ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` µÙ&
&ð{ùß æØ õÚýó
Ô .Ú

(H)

<${ù× ÑæÚóµ
Û È Ù$þ× ùÚ<`Ø÷À<
Ú {ú¸ù$µèù õÚýµ
Ô óß &Ô_ à×÷¸ÈæØ`<ùß ûÜ´$ó×æÚ. <`± à×÷¸ÈæØ`<ùß
ûÚÍ&æß ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý µ<ùÔ<ð <`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` <Õ à‘æ (2) &{ à‘æ (3) ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` µÙ& &ð{ùß æØ
õÚýó
Ô .Ú

(I)

µÁßÂ ûÚÍæß&´
Ô &|÷Àµ
Û ´ùß àù$<Øó× æØèõ {`æÚ <`Ø÷ÀÚ &Èýùßø ´ÕÙæ
Ú ÷À`ùÔ´ µý$µ{$ß à×÷¸ÈæØ`<ùß
ûÚÍ&æð µù$´`õÚ ý< ÷ÀÛ à`õÚ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` <ÙÚùß µûùÛ ××Ú. µÈ ùÚ&$ à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß àòæß û´ó <`Ø÷ÀÚ
ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` µõ$ßØ$µèù õÚýó
Ô .Ú

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

තනි පුද්ගල ව ාපාරයක අවසාන ගිණුම් සකස් කිරීම පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පිලිෙයල කර තිබූ
ෙමම පශ්ණය සඳහා අෙප්ක්ෂකයින් ෙගන් සියයට 50 වැඩි පිරිසක් සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබූ අතර ඇතැම්
අෙප්ක්ෂකයින් සම්පූර්ණ ලකුණු පමාණය ලබාෙගන තිබුණි. එෙසේ වුවද පිළිතුරු පරීක්ෂා කිරීෙම්දි ඇතැම්
අෙප්ක්ෂකයින් ෙගන් පහත සඳහන් අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.
(1)

අවසාන ෙතොගය අගය කිරීම පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය යන ෙදකින් අඩු අගය අවසන් ෙතොගය
වශෙයන් දැක්විය යුතු බව අෙප්ක්ෂකයින් වැඩි පමාණයක් ෙත්රුම් ෙගන තිබුණද ගිණුම් ගත කිරීෙම්දී
ßÀ ãûÙÅ½ àè× ×ù µ÷Àµæùß àòÔ àè× &`}æÚ× ×ÔõÝ <Õ<õß
විවිධ æÜම අනුගමනය කර තිබුණි. ûÚÍ<`× µ{$ß ÁÝ÷ø
&´{Ø à×ú¸ÈæØ`<ùß ûÚÍ<`× <Õ <`± àè×ð µõ$è× èÙû$ õÚýó
Ô .Ú

(2)

විභාග අෙප්ක්ෂකයින් ෙගන් සියයට 60 කට වඩා වැඩි පිරිසකට ක්ෂය ගැලපීම නිවැරදිව සිදු කිරීමට
ෙනොහැකිවී තිබුණි. ෙමහිදී ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් ෙශේෂ පිරික්ෂුෙම් ඇති සමුච්චිත ක්ෂය පමාණය
ලාභාලාභ ගිණුමටත් ෙශේෂපතෙය් ඇති සමුච්චිත ක්ෂය ෙවනුවට වර්ෂෙය් ක්ෂයවීම් පමණක් දක්වා තිබූ
අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. õ<õß &´{Ø` ûÚÍ<`µ×ùß <ÌÂ× ´ÔÙ &´Ô§¥õ æßÂ× èÙû$ áõÚÍ µÁßÂ×ð æßÂ×
èóù× æØ õÚýó
Ô .Ú

(3)

අෙප්ක්ෂකයින් ෙගන් සියයට 40 ක් පමණ ෙපොත්වල සටහන් ෙනොවූ රු125,000/- ක ණයට විකුණුම්
ඉන්ෙවොයිසිය නිවැරදීව ගැලපීමට අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි. ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් එම පමාණය නිවැරදිව
විකුණුම් ෙලස ෙගන තිබුණද එම පමාණය ණයගැතියන් ෙලස දක්වා ෙනොතිබුණි.

(4)

ඩික්මන්ෙග් ණය ෙශේෂය ෙබොල්ණයෙලස ලියා හැරීම ෙබොෙහෝෙදෙනකුට නිවැරදිව ගැලපීමට ෙනොහැකිවී
තිබුණි. ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් එම පමාණය නිවැරදිව ණයගැතියන්ෙගන් අඩුකර තිබුණද එය ෙබොල්ණය
ෙසේ සලකා à$÷À$×È ûÜæ$Á×ð µèù µù$õÚýó
Ô .Ú

(5)

÷¸Øæõù &{ Ñ÷¸ÙÚ ÃÙßûõß &Èýùßø ãû¥õ Ñ×÷ÀÈ &`}æÚÙÙ
Ú ßð µù$èõß &´{Ø à×÷¸ÈæØ`<ùß äß<$ð à÷À$Ù
µÁßÂ ûÚÍæß&µÔ È &úÀ{ùß àè×ùß û´óæß Ù$þ$'Ù$þ èÚóµÔ È &ð{ùß æØ õÚýó
Ô .Ú

(6)

2014 ජනවාරි 01 දින එදින සිට මාස 12 කට අදාලව ෙගවන ලද රු.120,000 ක රක්ෂණ වාරිකෙයන්
වර්ෂයට අදාල ෙකොටස නිවැරදිව හඳුනාෙගන එම ෙකොටස වර්ෂයට අදාලව ගිණුම් ගතකර ඉතිරිය
ඉදිරියට ෙගවීමක් ෙලස ගිණුම් ගත කිරීමට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු අෙපොෙහොසත්වී තිබුණි.

(7)

ෙපොත්වල සටහන් ෙනොවූ බැංකු ගාස්තු නිවැරදිව ගැලපීමට ඇතැම් අය අසමත්වී තිබූ අතර ඇතැම් අය
වියදමක් ෙලස නිවැරදිව සටහන් කලද එය මුදල් ෙශේෂයට ගැලපීම් කර ෙනොතිබුණ අතර ෙගවිය යුතු
බැංකු ගාස්තු ෙලස දක්වා තිබූ අවස්ථාද නිරීක්ෂණය විය.

(8)

&´{Ø à×÷¸ÈæØ`<ùßð à$÷À$×È ûÜæ$Áµ×ß è`ÙûÚ× ×ÔõÝ à×Úõ´ µ´$ù<$÷À? µÁßÂ ûõÜµ×ß è`ÙûÚ× ×ÔõÝ
à×Úõ´ µ´$ù<$÷À? ×ù ´ÕÙÚæ ÷À`ùÔ´ µù$õÚýó
Ô .Ú

ûÜÁù
ß à‘æ 03 - ÙæÝóÔ 25
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)

(A)

නිෂ්පාදන ගිණුමක් සකස් කරන ආකාරය පිළිබඳ විභාග අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් දැනුම මැන බැලීම
සඳහා ෙමම පශ්නය සකස් කර තිබූ අතර ඒ සඳහා ෙවන් කර ඇති ලකුණු පමාණය 12 කි.
සියයට 90 කට වැඩි පිරිසක් ෙමම පශ්නය සඳහා පිලිතුරු සපයා තිබූ අතර ඉන් සියයට 50 ක
පමණ පමාණයකට ෙවන්කර තිබූ ළකුණු පමාණෙයන් සියයට 50 කට වැඩි පමාණයක්
ලබාගත හැකිවී තිබූණි. එෙහත් ඇතැම් අෙප්ක්ෂයින්ට නිෂ්පාදන ගිණුම් සම්බන්ධෙයන්
පමාණවත් දැනුමක් ෙනොමැති බව පිලිතුරු පරීක්ෂා කිරීෙම්දී නිරීක්ෂණය විය. එවැනි
අෙප්ක්ෂකයින් ෙගන් නිරීක්ෂණය වූ ෙපොදු අඩුපාඩු පහත දැක්ෙව්.

2

(B)

(1)

ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයින්ට නිෂ්පාදන ගිණුෙම් ආකෘතිය සහ වියදම් වර්ගීකරණයන්
පිලිබඳ දැණුම ඉතාමත් අඩුමට්ටෙම් පැවති අතර ඔවුන් විසින් පාථමික පිරිවැය, කම්හල්
පිරිවැය ෙනොනිමි වැඩ එම ගිණුෙම් විවිධ ස්ථාන වල දක්වා තිබුණි.

(2)

ûÜÁù
ß ×ð àùÔ< µù$ùÚÆ µõ$è æÌ´$ùßõÁ$Ù$ ûÚÍ<`×ð è`ÙûÚ× ×ÔõÝ <Õ<õß &´{Ø
à×÷¸ÈæØ`<ùß ä× ûÜ$öÆæ ûÚÍ<`×ð èÙû$ õÚýó
Ô .Ú

(3)

ඇතැම් අය නිවැරදිව වියදම් වර්ගීකරණය කර තිබුණද කාර්යාලයට හා කර්මාන්ත
ශාලාවට අයත් රක්ෂණ, කුලී හා විදුලි වියදම් ෙබදාහැරීම නිවැරදිව සිදුකර ෙනොමැති
අතර ඇතැම් අය සම්පූර්ණ මුදලම නිෂ්පාදන ගිණුෙම් සටහන් කර තිබුණි.

(4)

සෘජු හා වක පිරිවැය නිවැරදිව වර්ග කර දැක්වීමට ඇතැම් අය අෙපොෙහොසත්වී තිබීම
නිසා පාථමික පිරිවැය හා කම්හල් පිරිවැය නිවැරදිව ගණනය කරීමට ෙනොහැකිවී
තිබුණි.

(5)

නිෂ්පාදන ගිණුම නිවැරදි ෙනොවීම නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග් නිෂ්පාදන ඒකකයක
පිරිවැය නිවැරදි ෙනොවීය.

ව ාපාරයක සිදුවන ගණුෙදනු ගිණුම් කරණ සමීකරණයක් අනුව දැක්වීෙම් හැකියාව පිලිබඳවූ
දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙමම ගැටළුව ඉදිරිපත් කර තිබුණි. අෙප්ක්ෂකයින් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකු ෙම් සඳහා නිවැරදිව පිළිතුරු සපයා තිබුණද 2013.10.17 දින සිදුවී තිබූ රු.11,000
කට භාණ්ඩ ණයට විකිණීම හා ඉන් රු.4,000 ක් එකතු කර ගැනීම එමගින් සිදුවී ඇති ලාභය
රු.2,000 සමීකරණෙය් දැක්වීම වැඩි පමාණයකට නිවැරදිව ෙපන්වීමට ෙනොහැකිවී තිබුණි.
තවද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු සමීකරණය පිළිෙයල කර තිබූණද ෙශේෂපතය පිලිෙයල කර
ෙනොතිබුණි. õ<õß &´{Øæß ûÜÁù
ß × {Í{`® µõßØ`È µù$µèù µÁßÂ ûõÜ× µ<ùÔ<ð µÁßÂ ûÚÍæß&´
Ô
ûÚ}µÚ ×Ù æØ õÚýó
Ô .Ú

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

(A)

(B)

වැරදි නිවැරදි කිරීම සම්බන්ධෙයන් ජ’නල් සටහන් පිලිෙයල කිරීෙම්දී අෙප්ක්ෂකයින්ෙගන්
නිරීක්ෂණය වූ ෙපොදු අඩුපාඩු පහත දැක්ෙව්.
(1)

සියයට 50 කට වැඩි පමාණයක් ජර්නල් සටහන් දැක්වීෙම්දී එයට අදාල සංලක්ෂය
දක්වා ෙනොතිබුණි.

(2)

ගිණුම්කරණ ෙදෝෂ නිවැරදි කිරීෙම්දී එමගින් අවිනිශ්චිත ගිණුමට ඇතිවන බලපෑම
නිවැරදිව ගණනය කිරීමට අෙපොෙහෝසත්වී තිබුණි. උදාහරණ ෙලස රු.2,500 ක් වූ
ෙපොළී වියදම රු.25,000 ක ෙපොළී ආදායමක් ෙලස දැක්වීම නිසා ඇතිවූ අවිනිශ්චිත
ෙශේෂය නිවැරදිව හඳුනාගත ෙනොහැකිවී තිබීම හා රු.250,000 ක්වූ ණයට විකුණුම්
ගිණුම් වලින් අත්හැරීම අවිනිශ්චිත ෙශේෂයක් ෙලස හඳුනා ගැනීම ෙපන්වාදිය හැකිය.

පලමුව ලැබීම් පලමුව නිකුත් කිරීෙම් පදනම යටෙත් ෙතොග අගය කිරීම පිළිබඳ දැණුම පරීක්ෂා
කිරීම සඳහා ෙමම ගැටළුව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු නිවැරදිව පිළිතුරු සපයා
තිබුණි. එෙහත් 10% ක පමණ පමාණයකට ෙමම ෙතොග අගය කිරීම නිවැරදිව සිදුකිරීමට
ෙනොහැකිවී තිබුණි.
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ûÜÁù
ß à‘æ 05 - ÙæÝóÔ 10
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ)

(A)

මූලික ෙපොත් පිලිෙයල කිරීම පිලිබඳ දැණුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙමම ගැටළුව ඉදිරිපත් කර
ඇති අතර ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙමම පශ්නයට නිවැරදිව පිළිතුරු සපයා තිබුණි. එෙහත් ඇතැම්
අෙප්ක්ෂකයින් මූලික ෙපොත් ෙදක නිවැරදිව පිළිෙයල කර තිබුණද එම ෙපොත්වල ෙශේෂ අදාල
ගිණුම් වලට මාරු කිරීම දක්වා ෙනොතිබුණි. තවද මූලික ෙපොත්වල ෙශේෂයන් නිවැරදිව අදාල
ගිණුමට ෙගන ෙගොස් තිබුණද ණයගැති ෙලජර් පිලිෙයල කර ෙනොතිබුණි.

(B)

අෙප්ක්ෂකයින් ෙගන් වැඩි පමාණයක් සෘජු හා වක පිරිවැය නිවැරදිව හඳුනාෙගන තිබුණද
25% ක පමණ පමාණයකට ෙමම පිරිවැය නිවැරදිව හඳුනාගත ෙනොහැකිවී තිබුණි.

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

(A)

ෙබොෙහෝ අෙප්ක්ෂකයින් සංෙශෝධිත මුදල් ෙපොත සකස් කිරීම නිවැරදිව සිදුකර තිබුණි.එෙහත්
ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයින් බැංකු පකාශනෙය් ආරම්භක ෙශේෂයත් මුදල් ෙපොෙත් ආරම්භක
ෙශේෂයත් අතර ඇති ෙවනස් කමට ෙහේතු හඳුනාගත ෙනොහැකිවී තිබුණි. තවද ඇතැම්
අෙප්ක්ෂකයින් බැංකු ගාස්තු හා ෙචක්ෙපොත් ගාස්තුද බැංකු සැසඳුම් පකාශයට ඇතුලත් තිබුණි.

(B)

අෙප්ක්ෂකයින්ෙගන් <`± ûÚÍ&æð පිරිවැය මධ ස්ථාන පිළිබඳ විස්තර කිරීම සම්බන්ධෙයන්
දැණුම අඩුමට්ටමක පැවතිණ.

-***-
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