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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

 ගිණුම්කරණ වමීකරණ - පිළිතුරු 
බහුලරණ  

01.   08.   15.   

02.   09.   16.   

03.   10.   17.   

04.   11.   18.   

05.   12.   19.   

06.   13.    20.    

07.   14.   21.   
 

22.  

 

23.  

2021/01/01 ප්රාග්ධනධ්නය = 300 000 
(+) ලර්ය තුෂ ගෙන ආ මුදල් = 100 000 
(+) ලර්ගේ ආදායම = 90 000 
  490 000 
(-) ෙැනිලි = (30 000) 
(-) ලර්ගේ වියදම = (60 000) 
2021/12/31 හිමිකම = 400 000 

 

24.  

 

අනු 
අාංකය 

ලත්කම් හිමිකම් ලෙකීම් 

 ලී බඩු භාණ්ඩ මුදල් ණයෙැති  ණයහිමි බැාංකු ණය 

ගේය 200 000 100 000 60 000 20 000 230 000 50 000 100 000 

1   (+)80 000  (+)80 000   
2  (+)10 000    (+)10 000  

3  (-)20 000   (-)20 000   
4  (-)8 000 (+)15 000  (+)7 000   
5   (+)100 000    (+)100 000 

6   (-)6 000   (-)6 000  

 200 000+ 82 000+ 249 000+ 20 000+ 297 000+ 54 000+ 200 000 
 

 

 

 

 

 

ලත්කම් = හිමිකම් + ලෙකීම් 
280 000 = 150 000 + 130 000 
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25.  

ලත්කම් වියදම් හිමිකම් ආදායම් ලෙකීම් 
මුදල්  ෙැනුම් ෙැනිලි ආගයෝජන ආදායම් ණය හිමිගයෝ 
ආගයෝජන  ගෙනඒගම් කුලිය ප්රාග්ධනධ්නය විකුණුම් බැාංකු ණය 
යන්ත්ර ්ෂය ගලන් 
කිරීම් 

ප්රචාාරණය  ද ලට්ටම් උපචිත් ණය ගපොළිය 

ණය ෙැතිගයෝ බැාංකු ණය 
ගපොළී 

 ගෙලල් කුළී ආදායම  

යන්ත්ර උපකරණ දුන්ලට්ටම්  ද ාභාාං  
ලී බඩු බැාංකු ොව්තු  ගපොළී ැබීම්  
ැබිය යුතු ආගයෝජන 
ආදායම් 

අයිරා ගපොළී    

ගත්ොෙය ගෙලල් කුළී    
 විදුලිය    
 ගවේලක ගේත්න    
 ලී බඩු ්ෂය    
 ගබොල් ණය    
 

26.  

5/1 අයිතිකරු ප්රාග්ධනධ්නය ගයදමම / ගවේලා ආදායම් ැබීම් 
5/5 බැාංකු ණය බා ෙැනීම / භාණ්ඩ ණයට ෙැනීම 
5/8 වියදම් මුදලින් ගෙමම / ෙැනිලි 
5/10 ාභය්ෂ වහිත්ල භාණ්ඩ විකිණීම 
5/15 ණයෙැති ැබීම් / භාණ්ඩ මිට ෙැනීම / ලත්කම් මිට ෙැනීම 
5/18 ගපොළී වහිත් ණය ලාරිකය්ෂ ගෙමම 
 

27.  

දිනය     ලත්කම්  = හිමිකම් +     ලෙකීම් 

3/1    + 100 000 
    මුදල් 

+100 000 
ප්රාග්ධනධ්නය 

 

3/3    + 30 000 
   භාණ්ඩ 

  

   -30 000 
   මුදල් 

  

3/4 -  2 000 
  මුදල් 

 -2 000 
 විදුලිය 

 

3/8 -12 000 
භාණ්ඩ 

+3 000 
ාභය 

 

 +15 000 
ණය ෙැති 

  

3/10 +9 000 
මුදල් 

+9 000 
ගපොළී 

ආදායම් 

 

3/15 -2 000 
මුදල් 

-2 000 
ෙැනිලි 

 

3/18 +6 000 
මුදල් 

  

 -6 000 
ණයෙැති 

  

3/20 -5 000 
මුදල් 

 -5 000 
ණයහිමි 

3/25 +50 000 
මුදල් 

 බැාංකු ණය 
+50 000 
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28.  

 මුදල්        + බඩු ගත්ොෙ  +  ණයෙැති  =  හිමිකම්  +  ණයහිමි  + බැාංකු ණය 

ගේය 120 000   +  80 000  +  30 000  =  140 000  +  30 000  +  60 000 
01.   -20 000  +  35 000  =  +15 000   

02.  -15 000        -15 000      

03.  -14 000 +14 000     

04.    -6 200           -6 200   

05.    -2 000              -500        -1 500 

06.  +32 000  -15 000           +17 000   

07.      -4 000          -4 000   

 114 800    +   55 000 +  65 000 =   161 300 +   15 000 +   58 500 

 

ාභය = +15 000 – 6 200 – 500 +17 00 = 25 300  

ජාංෙම ලත්කම් =  මුදල්   = 114 800 

   භාණ්ඩ  =   55 000 

ණයෙැතිගයෝ =   65 000 

                  රු. 234 800 

හිමිකම   = 161 300 

ලෙකීම්   =   73 500 

හිමිකගම් ගලනව්මම = අලවාන හිමිකම  – ආරම්භක හිමිකම 

    161 300  – 140 000 

            රු.21 300 

29.  

(1) අයිතිකරු විසින් ගයදූ ප්රාග්ධනධ්නය රු.100 000 

(2) රු.10 000්ෂ ලටිනා යන්ත්ර ූතත්ර මිට ෙත්ත්ා 

(3) රු.4 000්ෂ ලටිනා භාණ්ඩ මිට ෙත්ත්ා 

(4) ණයට ෙත් භාණ්ඩල ලටිනාකම රු.5 000 

(5) අත්පිට විකුණ භාණ්ඩ රු.2 500යි. එහි පිරිලැය රු.2 000කි. 

(6) ණයට විකුණ භාණ්ඩ රු.2 000යි. එහි පිරිලැය රු.1 000 

(7) රු.25 000ක බැාංකු ණය්ෂ බා ෙත්ත්ා 

(8) (a)   අයිතිකරුගග්ධන මුදල් ෙැනිලි රු.6 000 ගශෝ 

(b)  කිසියම් වියදම් සිදු කිරීම්ෂ රු. 6 000 ගව වටශන් කරන්න. 

(9) (a)   කිසියම් ආදායම් ැබීමකට අදා ෙනුගදනුල්ෂ රු. 7 500 ගශෝ 

(b)  අමත්ර ප්රාග්ධනධ්නය ගයමකම්ෂ රු. 7 500 ්ෂ වටශන් කරන්න. 

(10) රු.500 ණය ගපොළිය වමඟ ගෙවූ බැාංකු ණය ලාරිකය රු.5 500කි. 


