
1 
 

  අධයාඳන අභායාාංශ    

 

 

 

 

1) ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ කුභක්ද? 
 

i. ව්යාඳාර ක ුනුයදනු හා ද්ධීන් ස සනහ ස රීමයභ.  

ii. ව්යාඳාරයේ ුනුයදනු මූලික යඳ්වලව්ස සනහ ස රීමයභ.  

iii. ඇල්භැති ඳාර්ශ්ව්  සයේ තීරණ ුැනීභ සහා අව්ශය ය්රතුු  සැඳීමභ.  

iv. ව්යාඳාර කකක ක ය්රතුු  කළභනාකරණ න ව්ාර්ා රීමයභ.  
 

2) ව්යාඳාර ක් යකයර ඇ ඇල්භැති ඳාර්ශ්ව්  ස  නුයව් ස අදහස් ව් සය ස කවුු  සද? 
 

i. ව්යාඳාර ය්රතුු  යකයර ඇ නන සදුව්ක් දක්ව්න ඳාර්ශ්ව්  ස   

ii. ව්යාඳාරයේ යසකව්ක  ස සහ අ.තිකු ව් ස   

iii. ව්යාඳාර න ාේධන  සඳ න ඳාර්ශ්ව්  ස   

iv. ව්යාඳාර න ණ  සැඳීමභ සහා නන සදු ව්න ඵැාංකු සහ මූසයා න.  
 

3) ව්යාඳාර ය්රතුු  යකයර ඇ නන සදුව්ක් දක්ව්න අබය සර ඳාර්ශ්ව්  ස ව් සය ස, 
 

i. අ.තිකු ව් ස සහ භහජනාව්   

ii. අ.තිකු ව් ස සහ යසකව්ක  ස   

iii. ුනුයදනුකු ව් ස සහ සැඳයුම්කු ව් ස   

iv. ඵැාංකු සහ මූසයා න.  
 

4) ව්යාඳාරයේ ය්රතුු  ඇල්භැති ඳාර්ශ්ව්  ස යව් සඵා යද සය ස කුභන ව්ාර්ා භන් සද? 
 

i. විවිධ ගිණුම් භන් ස 

ii. මුදල් යඳ් භන් ස 

iii. මූසය කාශ භන් ස 

iv. මූසය වලවලව්  භන් ස 
 

5) ව්යාඳාර ක ුනුයදනුව්ක් යසස අදහස් ව් සය ස ඳහ කුභන කු ණද? 
 

i. ව්යාඳාර  නුරයේ ද්න රී .1 1ක් දුන් ස හි ඇමභ  

ii. ව්යාඳාරයේ යසකව්ක  ස යදයදයනකු අලුති ස ඵව්ා ුැනීභ  

iii. ව්යාඳාරයේ විදුලි ල ස ු  0000 ක් යුමභ  

iv. ව්යාඳාරයේ නව් ශාවාව්ක් නුර ක විව්  රීමයභ  
 

 

6) ඳහ ය්රතුු  ආශ්රය  ස ද්ධීධි ක් යසස හඳුනා ු සය ස කුභක්ද? 
 

i. යව්යළ සැල   යුතු මුදසක් යඵ්ල්ණ  ඵව්න ඳවලමභ  

ii. ව්යාඳාරයේ බාඩ අ අවලහින විරීමභ  

iii. ව්යාඳාරයේ යු්අනැගිලි කුලි ක් යුමභ  

iv. අ.තිකු  විද් ස අභර ාේධන ක් ව්යාඳාර න ය දමභ  

ව්යාඳාර හා ගිණුම්කරණ අධය න  
විෂ ානුඵධීධ පුනමයක්ෂණ සාංචි  

10 යශ්රකණි  

ගිණුම්කරණ  හැඳි සමභ 
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  අධයාඳන අභායාාංශ    

7) ව්යාඳාර ව්වලකභක් සම්ඵ සධය  ස ව්ැදුවල ව්න ධාන සක්ෂණ ක් ව් සය ස 
 

i. ව්යාඳාර  විද් ස අනාුයේදී මිසන ුැනීභන තීරණ  රීමයභ  

ii. අතී ුනුයදනුව්ක තිපස ක් යසස ල  ඇමභ  

iii. ව්යාඳාර න ඳාසන  කළ යන්හැරී මභ  

iv. ව්යාඳාර  විද් ස තිසාබ ක් යන්සඵා තිීමභ  
 

8) ව්යාඳාර ක ජාංුභ ව්වලකභක් යසස හඳුනාු හැරී ව් සය ස 
 

i.  ලී ඵඩු    ii.  ඉඅම් 

ii.  යු්අනැගිලි   iv.  බාඩ අ ය්ු  
 

9) ව්යාඳාර ක ජාංුභ යන්ව්න ව්වලකභක් යසස හඳුනාු හැරී ව් සය ස 
 

i.  මුදල්    ii.  ඉඅම් 

ii. බාඩ අ ය්ු   iv.  ණ ුැතිය ෝ 
 

10) ව්යාඳාර ව්ුමකභක ධාන සක්ෂණ ක් ව් සය ස 
 

i. ආර්ථික සම්ඳවල ව්යාඳාර  තුළන ුසා කභ  

ii. ආර්ථික සම්ඳවල හිනන ුසා  ාභ  

iii. ව්යාඳාර න ඳාසන  කළ හැරී මභ  

iv. අනාුයේදී ද්දුවි  හැරී යද ක් මභ  
 

11) ව්යාඳාර ක ජාංුභ ව්ුමකභක් යසස හඳුනාු හැරී ව් සය ස 
 

i. අැති මුදස 

ii. යව්යළ ණ  ඇමි  ස 

iii. බාඩ අ ය්ු  

iv. ඵැාංකු ණ  
 

12) ව්යාඳාර ක ජාංුභ යන්ව්න ව්ුමකභක් යසස හඳුනාු හැරී ව් සය ස 
 

i. දිගුකාලීන ඵැාංකු ණ  

ii. යකටිකාලීන ඵැාංකු ණ  

iii. ඵැාංකු අ.රාව් 

iv. යව්යළ ණ  ඇමි  ස 
 

13) ව්යාඳාර ක  ඇමිකභ යසස ඔඵ හඳුනා ු සය ස 
 

i. අ.තිකු යේ ඵා ඇර ව්ුමකභ.  

ii.  ඇමිකු ව් ස යව්නුයව් ස ඳව්තින ව්වලකම් භාණ .  

iii.  ඇමිකු ව් ස යව්නුයව් ස ඳව්තින ව්ුමකම් භාණ .  

iv. අ.තිකු  ඵැාංකුයව් ස සඵා ුවල ණ  භාණ .  
 

14) හසාරා විද් ස ඳව්වලව්ායුන  න ව්යාඳාර  ු  300,000ක ඵැාංකු ණ ක් ය ්දා යුන ඇ  මු  

ව්වලකම් භාණ  ු  020,000රී  ව්යාඳාරයේ  ඇමිකභ යක්ඳභණද? 

 

i. ු  120,000    ii.  ු  220,000 

ii. ු  200,000    iv.  ු  020,000 
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  අධයාඳන අභායාාංශ    

15) ව්යාඳාර ක සාබ   නු, 
 

i. ආදා ම් හා වි දයම් එකතුව්.  

ii. ආදා ම් හා වි දයම් යව්නස.  

iii. ආදා ම් හා ව්වලකයම් යව්නස.  

iv.  ඇමිකභ සහ ව්වලකභ අර යව්නස.  

16) ව්යාඳාර ක සාබ  හා ආදා ම් ව්ැඩිමභන යහකතුව්ක් ව්න ුනුයදනුව්ක් ව් සය ස 
 

i. අ.තිකු යේ ුැනිලි 

ii. අවලහින ුැණුම් 

iii. අවලහින විකුණුම් 

iv. ඵැාංකු ණ  සඵා ුැනීභ 
 

17) ව්යාඳාර ක ුැනිලි  නුයව් ස අදහස් ව්නුයේ 
 

i. අ.තිකු  ය ්දන අභර මුදල්   

ii. ුනුයදනුකු ව් සන මුදල් යුමභ.  

iii. අ.තිකු  විද් ස ද්දු කරන ව්වලකම් ඉව්වල කර ුැනීභ.  

iv. ව්යාඳාරයේ වි දම් යුමභ.  
 

18) ද්ල්සර යව්යළසැසක් ඳව්වලව්ායුන  නු සඵන දුවිඳු චයභෝධී ඳහ ය්රතුු  ඔඵන සඳ ා ඇ  කව්ා 

ව්වලකම්, ව්ුමකම්, ආදා ම් සහ වි දම් යසස ව්ර්ගීකරණ  කර යදන යසස ඔහු ඉල්සා ද්ටි. (අදාළ 

තීු යේ  සකුණ ය ්ද සන) 

 

අ.භ  
 

ව්වලකම් ව්ුමකම් ආදා ම් වි දම් 

මුදල්     
ඵැාංකු ණ      
ණ ුැතිය ෝ     
විකුණුම්     
ය්ු      
විදුලි ල ල් යුමභ     
ණ  යඳ්ළි      
ඉඅම්     
යුවි  යුතු ව්ැටුප්     
සද යඳ්ළි      
යුවූ යඳ්ළි      
යභෝනර් රථ     
ලී ඵඩු     
ණ  ඇමිය ෝ     
ඵැාංකු යශකෂ      
ඵැාංකු අ.රාව්     
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  අධයාඳන අභායාාංශ    

19  හසාරා විදයානි ඇඟලුම් කම්හසක් ඳව්වලව්ා යුන  නු සඵ.  ඇ යේ ව්යාඳාර න සම්ඵ සධ ඳහ 

දෑ දී ඇති ව්ර්ගීකරණ න අදාළව් යව් ස කර යදන යසස ඉල්සා ද්ම (√ සකුණ ය ්ද සන)  

 

අ.භ  
 

ව්වලකම් ව්ුමකම් 
ජාංුභ ජාංුභ යන්ව්න ජාංුභ ජාංුභ යන්ව්න 

සඵා ුවල ඵැකු ණ  
 

    

භසා නිභ කළ ඇඳුම් 
 

    

යරදි භැසීයම්   සත්ර 
 

    

අැති මුදස 
 

    

ව්යාඳාන්ක යු්අනැගිල්ස 
 

    

යුවි  යුතු විදුලි ල ස 
 

    

යරදි ව්ාහන  රීමයයම් යස්න් 

රථ  
 

    

ණ න විකුණා ඇති නිමි 

ඇඳුම්ව්ස ව්ටිනාකභ 
 

    

ණ  ඳදනභන සඵා ුවල යරදි 

ය්ුයේ මුදස  
 

    

බාඩ අ ය්ු 
 

    

 

20  ඳහ සහ ස අව්ස්ථාව්සදී ුනුයදනුව්ක්ද ද්ධීධි ක්ද ව්ශය  ස දී ඇති ය්රතුු  ව්ර්ගීකරණ  

කර සන (√ සකුණ ය ්ද සන)  

 

 
 

ුනුයදනුව්/ද්ධීධි  

ව්ර්ගීකරණ  
 

ුනුයදනුව්රී 
 

ද්ධීධි රී 

අවලහින විකුණුම් ු  000,000 
 

  

යභෝනර් රථ ක්ෂ  භාණ  ු  20,000 
 

  

කඳා හළ යඵ්ල් ණ  ු  10,000 
 

  

අවලහින ුැණුම් ු  200,000 
 

  

යුවූ විදුලිල ල් ු  0,000 
 

  

 

 

 


