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අලයියඩි වෙම්බු ප්රාවියය  සභාෙ 

අම්පාර දිස්ත්රික්කය 

---------------------------------------- 

1. මුලය ප්රකාන    

 ------------------ 

1.1 . මූලය ප්රකාන  දදිිපප්  ිරීම.  

 ------------------------------------- 

ස.ාවලෝචිත ෙර්ෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකාන  2011 .ැයි 16  දි  විගණ ය සඳහා දදිිපප්  කර  

ලද අතර දකු්  ෙර්ෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකාන  2010 අවගෝසත්ු 21 දි  දදිිපප්  කර  ලදි    

ෙර්ෂය සඳහා වූ  විගණකාධිපතිෙරයාවේ ොර්තාෙ 2012  ජ ොිප 29  දි  සභාවේ සභාපතිෙරයා 

වෙත නිකු්  කර  ලදි   

 

1.2 . .තය   

 ----------  

ගිණුම් ොර්තා පේ ො ඇති බේ  , සභාපතිෙරයා වෙත  යෙ  ලද .ාවේ ොර්තාවේ දක්ො ඇති 

.ාවේ පීමක්ෂණවයන් වපනීය  අන්ද.ට සහ .ට සපය  ලද  උපිප. වතොරතුරු හා  පැහැදිලි 

ිරීමම් අනුෙ  .ා දරන් ා වූ .තය ෙනුවේ අලයියඩි වෙම්බු ප්රාවියය  සභාෙ 2010 වදසැම්බර් 31  

දිව න් අෙසන් ෙර්ෂය සඳහා නිසි කරුණු ෙලින් මූලය ප්රකාන  ෙලට ෙ  බලපෑම් හැර  

පිළිවයල, 2010 වදසැම්බර් 31 දි ට අලයියඩි වෙම්බු ප්රාවියය  සභාවේ ක්රියාකාිප් ෙය පිළිබඳ  

ත් ් ෙය සහ එදිව න් අෙසන් ෙර්ෂය සඳහා එහි ව.වහයුම් කටයුතු ෙල මූලය ප්රතිලල සහ 

පිළිබඳෙ  සතය හා සාධාරණ වලස දැක්වෙ  අයුිපන් වපොදුවේ පිළිග්  ගිණුම්කරණ 

මූලධර්.ෙලට අනුකූලෙ මූලය ප්රකාන  පිළිවය  කර ඇති බේ  .ා දරන් ා වූ .තය වේ   

 

1 3. මූලය ප්රකානයන් පිළිබඳ අදහස් දැක්විම්  

 -------------------------------------------- 

1 3 1 ගිණුම්කරණ ප්රතිප් ති 

 ---------------------------  

 පහත සඳහන් නිිපක්ෂණයන් කරනු ලැවේ   

(අ) උපචිත පද . .ත මූලය ප්රකානයන් පිළිවයල කර ව ොතිබුි    

(ආ) ස්ථාෙර ේ කම් ප්රතිසම්පාද ය සඳහා ප්රතිපාද  සලසා ව ොතිබුි    
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1 3 2 ගණකාධිකරණ අඩුපාඩු 

 -----------------------------  

 පහත සඳහන් ගණකාධිකරණ අඩුපාඩු නිිපක්ෂණය විය   

(අ) හිපෙැරදි බැලූ වනේෂය වෙනුෙට වපෝ  අගය .ත විදුලි උපකරණ වතොගය රු   140,704 ක් වලස 

දක්ො තිබුි    

(ආ) 1987 අංක 15 දරණ ප්රාවියය සභා ප ව්  172(2) ෙගන්තිය ප්රකාරෙ මූලය ප්රකානයන් හි 

විගණ  ගාස්තු සඳහා ප්රතිපාද  සලසා ව ොතිබුි    

(ඇ) සභාවේ දඩම් සහ වගොඩ ැගිලි අගය කර ගිණුම් ෙලට වග  ව ොතිබුි    

 

1 3 3 අනුකූල ව ොවීම්  

 --------------------  

 පහත සඳහන් නීති , ිපති   වරගුලාසි සහ ක . ාකරණ තීරණයන්ට අනුකූල ව ොවිම් 

විගණ වේ දී නිිපක්ෂණය විය   

   

නීති , ීමති , වරගුලාසි සහ 

ක . ාකරණ තීරණයන්ට වයොමුෙ   

------------------------------------------- 

 අනුකූල ව ොවිම්   

 

--------------------- 

( අ ) ප්රාවියය සභා ( මූලය සහ පිපපාල  ) 

ීමති -  1988   

------------------------------------------ 

  

 ීමති අංක 180 - මුදල් සහ ගබඩා පිපහරණය කර  

නිලධාිපන් ආරක්ෂිත ඇප තබා ව ොතිබුි    

 ීමති අංක 217 - සභාෙ පීඑස් 46 ප්රකාරෙ ස්ථාෙර ේ කම් 

 වල්ඛණයක් පේ ො ව ොතිබුි    

 

 ීමති අංක 218 - සුදුසු නිලධාිපවයකු විසින්  දඩම් සහ 

වගොඩ ැගිලි සමික්ෂණය කර ව ොතිබුණී   

 

 ීමති අංක 219 - දඩම් සහ වගොඩ ැගිලි සඳහා වෙ . 

වල්ඛ යක් විස්තරා් .ක ලැයිස්තුෙක් සහ 

සමික්ෂණ ොර්තා පිළිවයල කර ව ොතිබුි   
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2  මූලය හා ව.වහයුම් ස.ාවලෝන ය   

 -------------------------------------------- 

2 1 මූලය ප්රතිලල   

 ------------------ 

දදිිපප්  කර  ලද මූලය ප්රකාන යන්  අනුෙ ,  2010 වදසැම්බර් 31 දිව න් අෙසන් ෙර්ෂය සඳහා 

සභාවේ  පු රාෙර්ත  වියදම් දක්. වූ ආදායම් අතිිපක්තය රු  1,224,059 ක් වූ අතර එයට 

අනුරූපෙ  දකු්  ෙර්ෂය සඳහා පු රාෙර්ත  වියදම් දක්.වූ ආදායම්  අතිිපක්තය රු   341,344  ක් 

විය  

2 2 ආදායම් පිපපාල ය   

 -------------------------  

2 2 1   ඇස්තවම්න්තුගත ආදායම්, තථය ආදායම් හා හි  ආදායම්   

 -------------------------------------------------------------------- 

සභාපතිෙරයා විසින්  දදිිපප්  කර  ලද පිපදි ස.ාවලෝචිත ෙර්ෂය සඳහා සභාවේ 

ඇස්තවම්න්තුගත ආදාය. , තථය ආදායම් හා හි  ආදායම් පිළිබඳ වතොරතුරු පහත දැක්වේ  

 

ආදායම් විෂයය      ඇස්තවම්න්තුගත     තථය         වදසැම්බර් 31 දි ට 

සමුච්චිත හි ය   

-------------------      -------------------- --------  ------------------------ 

     රු 000  රු 000  රු 000  

(i)  ෙිපප ම් හා බදු            370             346                     8 

(ii)  බදු කුලී           905       519       307             

(iii)  බලපත්ර ගාස්තු             531       397         17              

(iv)  වෙ ්  ආදායම්     2,123       278      1,318         

 

2 2 2   උසාවි දඩ   

 ------------- 

අක්කරප් තු .වහේස්ත්රා්  උසාවිය .ගින් අයකර  ලද රු   1,208,350 ක් වූ උසාවි දඩ ලබාවග  

ප ා්  ආදායම් වකො.සාිපස්ෙරයා වෙත වප්රේෂණය ිරිප.ට ද කටයුතු කර ව ොතිබුි    
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2 2 3   මුිදර ගාස්තු   

 -----------------  

2010 වදසැම්බර් 31 දි ට වරජිස්ට්රාර් ජ රාල්ෙරයා වෙතින්  රු   1,664,000 ක් වූ මුිදර ගාස්තු 

අයකර ගැනී.ට කටයුතු කර ව ොතිබුි    

 

2 3   වියදම් ෙූහය   

 --------------------  

ස.ාවලෝචිත ෙර්ෂය සඳහා සභාවේ අයෙැයගත වියද. , තථය වියද. සහ විනල යන් පහත 

දැක්වේ   

  

වියදම් විෂයය 
------------------  
පු රාෙර්ත  වියදම් 
---------------------- 

අයෙැයගත 
--------------- 

 
රු   ‘ 000 

තථය 
---------- 

 
රු   ‘ 000 

විනල ය 
----------- 

 
රු   ‘ 000 

වපෞිගලික පඩි ඩි 
වෙ ්  
 
උප එකතුෙ 
ප්රාේධ  වියදම් 
 
මුල එකතුෙ 
 

8,410 
2,426 

-----------  
10,836 
  4,605 

-----------  
15,441 

======= 

7,359 
1,421 

-----------  
8,780 
4,923 

----------- 
13,703 

======= 

1,051 
1,005 

----------- 
2,056 
(318) 

---------- 
1,738 

====== 
 

2 4   .ා ෙ සම්ප්  ක . ාකරණය   
 ----------------------------------------- 
 අනු.ත සහ තථය කාර්ය .්ඩඩලය   

---------------------------------------------  
2010 වදසැම්බර් 31  දි ට සභාවේ අනු.ත සහ තථය කාර්යය .්ඩඩලය පහත දැක්වේ   

 

ත තුරු ෙර්ගය    අනු.ත   තථය   
-------------------  ---------- --------  
.ා්ඩඩලික වරේි ය  01  - 
ිවිතියික වරේි ය  06  07 
ප්රාථමික වරේි ය  14  04 
වෙ ්     -  08 
    -------  --------  
    21  29 
    =====  ===== 

 

 

2 5   ේ කම් ක . ාකරණය   
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 -------------------------------  

2 5 1 ලැබිය යුතු ගිණුම් 

 ----------------------  

2010 වදසැම්බර් 31 දි ට ලැබිය යුතු ගිණුම් රු  3,237,815 ක් විය    එයින් ෙර්ෂය දක්. වූ ලැබිය 

යුතු ගිණුම් ෙල අගය රු   2,021,636 ක් විය   

 

2 5 2 අයකරගත යුතු වසේෙක ණය  

 ----------------------------------  

2010 වදසැම්බර් 31 දි ට අයකරගත යුතු වසේෙක ණය එකතුෙ රු   863,677 ක් විය    ෙර්ෂය 

දක්. වූ හි  හිටි ගිණුම් වනේෂය  රු  66,279 ක් විය   

 

2 6   අභයන්තර විගණ ය   

 ---------------------------  

 ආයත ය තුල ප්ර.ාණේ  අභයන්තර විගණ යක් සිදුකර ව ොතිබුි    

 

3   පිධති හා පාල    

 -----------------------  

 පහත සඳහන් පිධති හා පාල  ක්වෂේත්ර සම්බන්ධවයන් විවනේෂ අෙධා ය වයොමු කරනු ලැවේ   

( අ ) ගිණුම්කරණය   

( ආ ) ස්ථාෙර ේ කම් පාල ය   

( ඇ ) ආදායම්  පිපපාල ය   

 


