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  අධ්යළපන අ අමළයළාංය   
 

 
 
 
 
 

1. ලයළපන ළරයක ගෆනුම් ජර්අයේ ලළර්ළ කරනු බන්යන් කුමඅ ගනුයෙනුෙ? 
 

(1) අත්පිට මිදී ගෆනුම් 

(2) ලයළපන ළරයේ රයයජජඅය පිිසව යයට ගෆනුම් 

(3) අෆල විකිණීයම් පන රමළර්ථ වහි සියලු මිට ගෆනුම් 

(4) අෆල විකිණීයම් පන රමළර්ථ වහි යයට ගත් යලයෂඳ භළණ්ඩ  
 

2. ගෆනුම් ජර්අයේදී යයොෙළ ගන්අළ මූළශ්ර යඛනඅය ලන්යන්  
 

(1) ශරපන  (2)  බෆරපන  
(3)  ගෆනුම් ඉන්යලොයිසිය (4) විකුණුම් ඉන්යලොයිසිය 

 

3. හිරිපිටිය වහයටජර්වහ යයටගත් භළණ්ඩ පිළිබඳල පන ශ යොරතුරු ඔබට දී ඇ. 
 

දිඅය අාංකය වෆපන යුම්කරු මුළු ලටිඅළකම (රු.) 
2021/03/01 071 ඇවෂ 65 000 
2021/3/10 078 නිකිිස 13 000 
2021/3/20 037 බිඅර 21 000 
2021/3/30 070 රමය 11 000 
 

අලය ලන්යන්   

(1) ඉශ ගනුයෙනු ගෆනුම් ජර්අයක ලළර්ළ කිරීම. 

(2) අෙළෂ යජර් ගිණුම්ල ලළර්ළ කිරීම. 
 

4. ගෆනුම් ජර්අයක එකතුල යජරයට පිටපන ත් කිරීයම් ජ’අඛ වටශඅ කුමක්ෙ? 
 

(1) යයහිමියයජ ශර ගෆනුම් ගිණුම බෆර 

(2) විකුණුම් ගිණුම ශර අෙළෂ යයහිමියයජ බෆර 

(3) ගෆනුම් ගිණුම ශර අෙළෂ යයහිමියයජ බෆර 

(4) ගෆනුම් ගිණුම ශර අෙළෂ යයගෆතියයජ බෆර 
 

5. ලයළපන ළරයක විකුණුම් ජර්අයක ලළර්ළ කරනු බඅ ගනුයෙනු ලර්ගය කුමක්ෙ? 
 

(1) අත්පිට විකුණුම් ශළ යයට විකුණුම් 

(2) සියලු යයට විකුණුම්  

(3) යයට විකුණුම් කෂ යලයෂඳ භළණ්ඩ 

(4) අත්පිට විකුණුම් පන මිස. 
 

6. විකුණුම් ජර්අයක ගනුයෙනු ලළර්ළ කිරීයම්දී ඔබ යයොෙළ ගන්අළ මූළශ්ර යඛනඅය කුමක්ෙ? 
 

(1) බෆරපන  

(2) ශරපන  

(3) ගෆනුම් ඉන්යලොයිසිය 

(4) විකුණුම් ඉන්යලොයිසිය 

ලයළපන ළර ශළ ගිණුම්කරය අධ්යයඅය 
වියළනුබද්ධ් පුඅරීක්ය වාංචිය 

10  යශ්රේිසය 

ගෆනුම් ජර්අය, විකුණුම් ජර්අය ශළ යපන ොදු ජර්අය 
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  අධ්යළපන අ අමළයළාංය   
 

7. ලෆඛල වහයටජර්වහ යයට විකුණුම් සිදුකෂ ගනුයෙනු කිහිපන යක් පන ශ ෙක්ලළ ඇ. 

දිඅය අාංකය ගෆනුම්කරු ලටිඅළකම (රු.) 
2021.07.01 98 අමඛ ලයළපන ළරය 27 000 
2021.07.10 99 ලළවඅළ ලයළපන ළරිකයයජ 64 000 
2021.07.16 100 අළමඛ වහයටජර්වහ 81 000  
2021.07.22 101 රාංග වශ පුත්රයයජ 53 000 
2021.07.30 102 උෙය යේඩිනන් 15 000 

 

අලය ලන්යන්  

ඉශ ගනුයෙනු ඇසුයරන් 2021 ජුලි මළවය වඳශළ විකුණුම් ජර්අය පිළියය කර යජර් ගිණුම්ලට 

පිටපන ත් කරන්අ. 

 

8. ලයළපන ළරයක විකුණුම් ජර්අයේ එකතුල යජර් ගිණුම්ලට පිටපන ත් කිරීයම් ජර්අඛ වටශඅ කුමක්ෙ? 

(1) යයගෆතියයජ ශර විකුණුම් ගිණුම බෆර 

(2) විකුණුම් ගිණුම ශර යයගෆතියයජ බෆර 

(3) මුෙඛ ගිණුම ශර යයගෆතියයජ බෆර 

(4) මුෙඛ ගිණුම ශර විකුණුම් ගිණුම බෆර 
 

9. ගයන්ලත් ලයළපන ළරිකයයජ පන ශ යොරතුරු ඔබට වපන යළ ඇ. 

I. 2021.07.01 උයන්ගඛ වහයටජර්වහ යලතින් අාංක 288 යටයත් යයට ගෆනුම් එකක් රු. 200 

බෆගින් කලකටු යපන ට්ටි 50  (අඩුකෂ යුතු යලයෂඳ ලට්ටම් 10%) 

 

II. 2021.07.06 අලුත්ගම ලයළපන ළරයට යයට විකුණුම් අාංක 50 යටයත් එකක් රු.500 බෆගින්   

ඡළයළ පිටපන ත් කඩෙළසි පන ෆකට් 40  (අඩුකෂ යුතු ලට්ටම් 5%) 

 

III. 2021.07.13 කෆකුළල වමළගම යල යයට විකුණුම් අාංක 51 යටයත් යපන ට්ටි එකක් රු.300 

බෆගින්   යබජඛයපන ොයින්ට් පන න් යපන ට්ටි 30  (අඩුකෂ යුතු ලට්ටම් 15%) 

 

IV. 2021.07.20 මශලෆලි ලයළපන ළරය යලතින් අාංක 301 යටයත් යයට ගෆණුම් එකක් රු. 800 බෆගින් 

බිත්ති ඔරයජසු 20  (අඩුකෂ යුතු ලට්ටම් 20%) 

 

V. 2021.07.25 අාංක 100 යටයත් යගජඅගම යේඩිනන් යලතින් යයට ගෆනුම් බන්ඩඛ එකක් රු. 300 

බෆගින් සයිඛ කලර බන්ඩඛ 60 (අඩුකෂ යුතු ලට්ටම් 25%) 

 

VI. 2021.07.30 යමදිඅ අාංක 52 යටයත් ඛවිට වහයටජර්වහ යල යයට විකුණුම් එකක් රු.250 

බෆගින් ලතුර යබජඛ 20 (අඩුකෂ යුතු ලට්ටම් 5%) 

 

අලය ලන්යන්  

(1) ගෆනුම් ජර්අය ශළ විකුණුම් ජර්අය 

(2) අෙළෂ ගනුයෙනු යජරයට පිටපන ත් කිරීම 

  

10. ලයළපන ළරයක යපන ොදු ජර්අයේ වටශන් කරනු බඅ ගනුයෙනු ලර්ගය කුමක් විය ශෆකිෙ? 
 

(1) ලයළපන ළරයේ රයයජජඅයට අත්පිට මිදීගත් භළණ්ඩ 

(2) යලඅත් උපන යයජගී යපන ොත්ල වටශන් යඅොලඅ ඕඅම ගනුයෙනුලක් 

(3) අෆල විකිණීම පිිසව අත්පිට ගන්අළ ෙ යලයෂඳ භළණ්ඩ 

(4) ලයළපන ළරයේ අයිතිකරු වම්බන්ධ් ගනුයෙනු 
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  අධ්යළපන අ අමළයළාංය   
 

11. ලයළපන ළරයක යපන ොදු ජර්අය පන ශ ෙෆක්යේ. 

යපන ොදු ජර්අය 

දිඅය ලවුචර් 
අාංකය 

විවහරය ය.පි. ශර 
රු. 

බෆර 
රු. 

(1)  
 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

යමහි 1 – 6 ෙක්ලළ අම් කරන්අ. 

12. යපන ොදු ජර්අයක වටශන් කරනු බඅ ගනුයෙනු වඳශළ උෙළශරය තුඅක් අම් කරන්අ. 

13. පන ශ ගනුයෙනු යපන ොදු ජර්අයක ලළර්ළ කරන්අ. 
 

(1) 2021.07.01 දිඅ ලවුචර් අාංක 200 යටයත් ලයළපන ළරයේ රයයජජඅය වඳශළ උෙළනි වමළගයමන්  

යයට ගත් ලී බඩු රු. 50 000 

(2) 2021.07.10 දිඅ ලවුචර් අාංක 500 යටයත් යපන ෞද්ගලික රයයජජඅය පිිසව අයිතිකරු බළ ගත්  

භළණ්ඩ යොගය රු.20 000කි.   
 

14. කුවඛයේ ලයළපන ළරය තුෂ සිදු  ගනුයෙනු කිහිපන යක් පන ශ ෙෆක්යේ. යමම ගනුයෙනුලට අෙළෂ මුළශ්ර 

යඛනඅය අම් කරන්අ. 
 

ගනුයෙනුල මූළශ්ර යඛනඅය 
1. උයන්ගඛ වහයටජර්වහ යල යයට විකුණුම් රු. 50 000 .......................................... 

2. අඹගවහලෆල ලයළපන ළරයේ යයට ගෆනුම් රු. 40 000 .......................................... 

3. අත්පිට විකුණුම් මුෙඛ ෆබීම් රු. 30 000 .......................................... 

4. ලයළපන ළරයේ රයයජජඅයට යයට ගත් ලීබඩු රු. 80 000 .......................................... 

 

15. ඉශ ගනුයෙනු ලළර්ළ කිරීයම් මූලික යපන ොත් අම් කරන්අ. 

(1) ............................. 

(2) ............................. 

(3) ............................. 

(4) ............................. 
 

16. කපුයශේඅ ලයළපන ළරය පන ශ යොරතුරු ඔබට දී ඇ. 

ගෆනුම් ජර්අය 

දිඅය ඉන්. අාංකය වෆපන යුම්කරු ලටිඅළකම රු. මුළු ලටිඅළකම(රු) 

7/2 0718 අනුර 50 000  

7/10 0610 රාංජිත් 35 000  
7/30 0783 චමින්ෙ 1)....................... 100 000 

    100 000 
 

විකුණුම් ජර්අය 

දිඅය ඉන්. අාංකය වෆපන යුම්කරු ලටිඅළකම රු. මුළු ලටිඅළකම(රු.) 

7/5 0712 වමන් 2)........................  

7/15 0713 චළමර 26 000  
7/25 0714 සුපුන් 19 000 70 000 

    70 000 
 

අලය ලන්යන්  

(1) අෙළෂ හිවහෆන් වම්පූර්ය කරන්අ. 

(2) අෙළෂ යජර් ගිණුම් යපන න්ලන්අ. 
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  අධ්යළපන අ අමළයළාංය   
 

17. විකුණුම් ජර්අය යනු  

 

1. යජර් ගිණුමකි 2. මූලික වටශන් යපන ොකි 
3. මූය රකළඅයකි 4. පුද්ග ගිණුමකි 

 

18. යඅළුම් යපන ොකුය ලයළපන ළරය පන ළන් රළත්ඛ 20 ක් අෆල විකිණීම පිිසව ඕලු ලයළපන ළරයයන් යයට බළ 

ගනී. යමය ලළර්ළ කෂ යුත්යත්  

 

1. මුෙඛ ගිණුයම්                                               2.ගෆනුම් ජර්අය 

3. විකුණුම් ජර්අයේ                                      4. යපන ොදු ජර්අය 

 

19. මකුඛලෆල ලයළපන ළරයේ පන ශ යොරතුරු ඔබට දී ඇ. 

 

දිඅය  ඉන්. අාංකය ගෆනුම්කරු රමළයය යලඅත් 

2021.03.10 
 
 
 
2021.03.20 
 
 
 
2021.03.30 

99 
 
 
 
100 
 
 
 
101 

අමළලි 
 
 
 
සුවිමළලි 
 
 
 
නිමළලි 

එකක් රු. 1500 
බෆගින් ටී ර්ට් 
200 
 
එකක් රු. 800 
බෆගින් යකොට 
කලිවම් 50 
 
එකක් රු.1000 
බෆගින් ගවුම් 20 

යලයෂඳ ලට්ටම් 
10% 
 
 
යලයෂඳ ලට්ටම් 

20% 
 
 
යලයෂඳ ලට්ටම් 
5% 
 

 

අලය ලන්යන්  

1. විකුණුම් ජර්අය  

2. අෙළෂ යජර් ගිණුම් 

 

20.  පන ශ වඳශන් යේෙයේ හිවහෆඅට සුදුසු ගිණුම්කරය පන ෙය යයොෙන්අ. 
 

2021.03.01 දිඅ ලයළපන ළරයක් මරම්භකෂ අළෙන් ලයළපන ළරයේ රයයජජඅය පිිසව අශමඩ් වමළගයමන් 

රු. 100 000 ක ලීබඩු උපන කරය යයට යගඅ ඇ. යමය ...............................ලළර්ළ කෂ යුතු 

අර  ඒ වඳශළ මූළශ්ර යඛනඅ  ............................... යේ. අෆල විකිණීම වඳශළ රු. 50 000 ක 

යලයෂඳ භළණ්ඩ මළන් වමළගයමන් යයට ගත් අර  එය ............................... ඇතුෂත් ක යුතු 

අර යම් වඳශළ මූළශ්ර යඛනඅය............................... යේ. අළෙන් විසින් රු. 80 000 ක භළණ්ඩ 

අඩරළජ් වමළගමට යයට විකුණු අර එය ............................... ලළර්ළ කෂ අර මූළශ්ර යඛනඅය 

යව ............................... යයොෙළයගඅ ඇ.  


