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ලයාපාර ශා ගිණුම්කාර


1. i.

අධ්යයනය

වියාු බද්ධ් පුනීම්  වාංචිත්ය
11 ොරේණිය
ලයාපාරයකා මූය ්රකාාන

මූය ්රකාාන යු  ොම නලා ?

ii. ්රධ්ාන මූය ්රකාාන 2 ්  ඇත්. වලා නම් කාරන්න.
iii. ාභ ොශෝ අාභ ්රකාානය යු  ුමම්  ?
iv. ාභ ොශෝ අාභ ්රකාානය ිළියොය ිරීමොම් මූිකකා අරුණ

ුමම්  ?

v. මූය ත්්ත්තල ්රකාානය යු  ුමම්  ?
vi. මූය ත්්ත්තල ්රකාානය ිළියොය ිරීමොම් මූිකකා අරුණ
2. i.
ii.

ෂ ාභය යු  ුමම්  ?
ෂ ාභය
=

ුමම්  ?

.............................

-

.............................

iii. විුමණුම් ආ ායම

=

.............................

+

.............................

iv. ුණළු ගැු ම්

=

.............................

+

.............................

[

3. පශත් වඳශන් ොත් රතුරු උපොයෝගි කාර ගනිමින් මිට ග්ත ොත් ගොේ ුණළු ිළරිලැය ග
රු.
 ගැු ම්
80 000
 පැටවුම් ුමලී
10 000
 ොගනවොම් ුමලී 5 000
රු.

4.
ආරම්භකා ොත් ගය
ගැු ම්
ොගනවොම් ුමලී
පැටවීොම් ුමලී
අලවන් ොත් ගය

60 000
200 000
5 000
6 000
40 000

ඉශත් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන පශත් ්රනනලට ිළියතුරු වපයන්න.
i.
ii.

විිරණීමට ඉදිරිප්ත කාෂ භාණ්ඩල ිළරිලැය
විුමණුම් ිළරිලැය
 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 

නය කාරන්න.
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5. පශත් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන  ාභය ග

නය කාරන්න.
(රු.)
50 000
100 000
10 000
6 000
3 000
2 000

ගැු ම්
විුමණුම්
ආරම්භකා ොත් ගය
අලවන් ොත් ගය
ොගන වොම් ුමළී
පැටවීොම් ුමළී
6. පශත් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන  ාභය ග

නය කාරන්න.
(රු.)
30 000
10 000
30 000
20 000
8 000
12 000
1 000
500

ආරම්භකා ොත් ග
අලවන් ොත් ග
අ්තිළට විුමණුම්
යට විුමණුම්
අ්තිළට ගැු ම්
යට ගැු ම්
පැටවීොම් ුමළී
ොගන වොම් ුමළී
7.

ොගන වොම් ුමළී
පැටවීොම් ුමළී
ගැු ම්
විුමණුම්
ආරම්භකා ොත් ගය
අලවන් ොත් ගය
ඉශත් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන ෂ ාභය ග

(රු.)
5 000
4 000
20 000
60 000
10 000
4 000
නය කාරන්න.

8. පශත් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන ොලන්ත ආ ායම්ල එකාතුල ග
 ලට්ටම්
කාඩ ුමළී ආ ායම්
ොප ළී ආ ායම්
ාභාාං ආ ායම්
ආොයෝජන ආ ායම්
 ොකා මිවන
9. 2021 ලර්ොේ ශඳුනාග්ත විය
ොගලල් ුමලී
විදුිකය
ොබ ල් ය
ොප ළී විය ම්
බැාංුම ගාවනතු
ුණ ල් ලාංචාා අාභ
යන්ත්ර ් ය
ලැටුප්
ගමන් විය ම්
ොමෝටර් රථ ් ය

නය කාරන්න.

(රු.)
4 000
2 000
3 000
6 000
5 000
1 000
ම් ිරහිපය්  පශත් ැ් ොේ.
ිකිළද්රලය
කාඩුමලී විය ම්
කාාර්යා විය ම්
්රචාාර ය
ොවේලකා ්රලාශනය
ොගනයාොම් ුමලී
ොලොෂඳ ොවේලකා ොේත්න
ගිනි ශානි
ලීබඩු ් ය
ොග ඩනැගිික ් ය
 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 
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ඔබ විසින් ඉශත් වඳශන් කාර ඇති විය ම් පශත් ැ් ොලන ලගුලට අ ාෂ ශීර් යටෝත ොලන් කාරන්න.
ොබ ාශැීමොම් විය ම්
පරිපාන විය ම්
ොලන්ත විය ම්
මූය විය ම්

10. පශත් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන ශුද්ධ් ාභය ග නය කාරන්න.
ෂ ාභය
 ලට්ටම්
ර්  ගාවනතු
පරිපාන ොේත්න
ොප ළී ආ ායම

රු.
50 000
4 000
3 000
2 000
2 500

ොලොෂඳ ොවේලකා ලැටුප්
බැාංුම ය ොප ළී
ගිනි ශානි අාභ
්රචාාර ය
ොගනයාොම් ුමලී
ොකා මිවන ආ ායම්

රු.
6 000
4 000
3 000
1 000
2 000
6 000

11. සිත්ාරොේ ලයාපාරොේ 2020.12.31 දිනට ොේ ිළරි් ම ම පශත් ැ් ොේ.
ගිණුොම් නම
2020.01.01 ොත් ගය
ගැු ම්
ොගනවොම් ුමලී
පැටවීොම් ුමලී
විුමණුම්
ඉඩම්
යන්ත්ර
ොවේලකා ලැටුප්
්රචාාර ය
ොප ළී ආ ායම
ොප ළී විය ම්
යගැතිොයෝ
යහිමිොයෝ
ොබ ල් ය
ර්  ය
ිකිළද්රලය
දුන් ලට්ටම්
වනථාලර ත්ැම්පතු
බැාංුම ය
්රාේධ්නය
ුණ ල් ලාංචාා අාභ
බැාංුම ගාවනතු

ශර රු.
18 000
60 000
3 000
4 000
180 000
90 000
10 000
5 000

බැර රු.

150 000

15 000

6 000
12 000
1 000
2 000
4 000
2 000
130 000

20 000

200 000
155 000
8 000
5 000
540 000

540 000

වටශන :- මිට ග්ත භාණ්ඩ ොත් ග සියල් විිරණී ඇත්.
ඉශත් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන ාභ ොශෝ අාභ ්රකාානය ිළියොය කාරන්න.

 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 
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12. ලයාපාරයකා ජාංගම ොන ලන ල්තකාම් ිරහිපයකා විවනත්ර පශත් ැ් ොේ.
රු.
400 000
ඉඩම්
200 000
ොග ඩනැගිික
300 000
යන්ත්රසූතත්ර
400 000
ොමෝටර්රථ
150 000
ලීබඩු ශා උපකාර
100 000
ආොයෝජන
50 000
වනථාලර ත්ැම්පතු
ලර්ොේ අලවාන දිනට ් ය ොලන්ිරීමම්
ොග ඩනැගිික
30 000
යන්ත්රසූතත්ර
60 000
ොමෝටර් රථ
80 000
ලීබඩු ශා උපකාර
15 000
ිළියතුරු වැපයීොම්දී පශත් ආකාෘතිය භාවිත්ා කාර ජාංගම ොන ලන ල්තකාම්ල ධ්ාර
කාරන්න.
ජාංගම ොන ලන ල්තකාම්

ිළරිලැය
(රු.)

වුණච්චිත් ් ය
(රු.)

13. පශත් වඳශන් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන ජාංගම ල්තකාම් ලටිනාකාම ග
රු.
ොත් ගය
20 000
යගැතිොයෝ
10 000
බැාංුම ුණ ල්
13 000
අත්ැති ුණ ල්
8 000
ැබිය යුතු ආ ායම්
40 000

ධ්ාර අගය
(රු.)

නය කාරන්න.

14. නිමල්ොේ ලයාපාරොේ 2021.12.31දිනට ල්තකාම්ලට අ ාෂ ොත් රතුරු පශත් දී ඇත්.
රු.
අත්ැති ුණ ල්
15 000
බැාංුම ුණ ල්
13 000
ොග ඩනැගිික
100 000
ඉඩම්
300 000
ැබියයුතු ආ ායම්
4 000
යගැතිොයෝ
18 000
අලවන් ොත් ගය
12 000
ආොයෝජන
50 000
ලීබඩු
60 000
2021.12.31 ් ය ොලන් ිරීමම
ොග ඩනැගිික
40 000
ලීබඩු
10 000
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අගය ග

නය

5

අලය ලන්ොන්
ජාංගම ොන ලන ල්තකාම් ජාංගම ල්තකාම් පැශැදිිකල ලර්ග කාරමින් ුණළු ල්තකාම් ලටිනාකාම ග
කාරන්න.
වටශන:- ිළියතුරු වැපයීොම්දී පශත් ලගුල භාවිත්ා කාරන්න.
ජාංගම ොන ලන ල්තකාම්
ිළරිලැය
වුණච්චිත් ් ය
(රු.)
(රු.)

නය

ධ්ාර අගය
(රු.)

ජාංගම ල්තකාම්

ුණළු ල්තකාම්

15. පශත් ොත් රතුරු භාවිත්ා කාර දී ඇති ලගුොේ විවනත්ර ඇතුෂ්ත කාර 2021.12.31 දිනට අලවන් හිමිකාම
ග නය කාරන්න.
2021.01.01 ්රාේධ්නය
ගැනිික
ශුද්ධ්ාභය

=
=
=

100 000
20 000
45 000

හිමිකාම
2021.01.01 ්රාේධ්නය
එකාතුකාෂා :- ශුද්ධ්ාභය

..............................
..............................

අඩුකාෂා :- ගැනිික
2021.12.31 හිමිකාම්

(.............................)
................................

16. පශත් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන ජාංගම ොන ලන ලගකීම් ශා ජාංගම ලගකීම් ග නය කාරන්න.
රු.
යහිමිොයෝ
30 000
උපචිත් බැාංුම ොප ළී
4 000
ොගවිය යුතු විදුිකය
3 000
බැාංුම ය
200 000
බැාංුම අයිරාල
10 000
උපචිත් ර්  ය
6 000
කාල්බදු ය (ලීසිාං)
100 000

 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 
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17. බිමල්ොේ ලයාපාරොේ 2021.12.31 දිනට පැලති ල්තකාම් ලගකීම් ශා හිමිකාම් පශත් ැ් ොේ.
රු.
ගැනිික
2021.12.31 දිොනන් අලවන් ලර්ොේ ශුද්ධ් ාභය
යහිමිොයෝ
ොගවියයුතු ලැටුප්
ැබිය යුතු ොප ළී ආ ායම්
2021.01.01 ්රාේධ්නය
ොත් ගය
යගැතිොයෝ
බැාංුම ුණ ල්
අත්ැති ුණ ල්
බැාංුම ය
ඉඩම්
ොග ඩනැගිික
ොමෝටර්රථ
ලීබඩු උපකාර
වනථාලර ත්ැම්පතු
2021.12.31 දිනට ් ය ොලන් ිරීමම
ොග ඩනැගිික
ොමෝටර්රථ
ලීබඩු ශා උපකාර

24 000
409 000
51 000
4 000
6 000
1 000 000
220 000
80 000
65 000
34 000
400 000
400 000
500 000
400 000
150 000
100 000
20 000
80 000
15 000

ඉශත් වඳශන් ොත් රතුරු වැිරල්ට ොගන 2021.12.31 දිනට බිමල්ොේ ලයාපාරොේ මූය ත්්ත්තල
්රකාානය ිළියොය කාරන්න.

18. ම නිමල්ොේ ලයාපාරොේ 2021.12.31 දිනට ොේ ිළරි් ම ම පශත් ැ් ොේ.
විවනත්රය

ශර
(රු.)

2021.01.01 ්රාේධ්නය
බැාංුම ය
ආොයෝජන
ආරම්භකා ොත් ගය
ගැු ම්
විුමණුම්
ොගනවොම් ුමලී
පැටවීොම්/ බෑොම් ුමලී
යගැතිොයෝ
යහිමිොයෝ
ඉඩම් (ිළරිලැය)
ොග ඩනැගිික(ිළරිලැය)
ොමෝටර් රථ(ිළරිලැය)
2021.12.31 දිනට ් ය ොලන් ිරීමම
ොග ඩනැගිික
ොමෝටර්රථ
උපචිත් විදුිකය
ැබිය යුතු ොකා මිවන ආ ායම්
අත්ැති ුණ ල්
ගැනිික

100 000
20 000
200 000

බැර
(රු.)
200 000
100 000

4 000
3 000
20 000

500 000

30 000

200 000
100 000
50 000

4 000
221 000
10 000
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50 000
30 000
6 000
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බැාංුම අයිරාල
ොවේලකා ලැටුප්
ුණ ල් ලාංචාා අාභ
ොප ළී ආ ායම
ිකිළද්රලය
්රචාාර ය
ගමන් විය ම්
බැාංුම ගාවනතු

15 000

13 000
3 000
4 000
8 000
6 000
5 000
971 000

40 000

971 000

වටශන :- මිට ග්ත ොත් ග සියල් විිරණී ඇත්.
අලය ලන්ොන්
1) 2021.12.31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා ාභ ොශෝ අාභ ්රකාානය
2) 2021.12.31 දිනට මූය ත්්ත්තල ්රකාානය
19. 2021.01.01 දින ආරම්භ කාෂ වි යානී ව ලයාපාරොේ 2021.12.31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා පශත්
ොත් රතුරු වපයා ඇත්.
ආ ායම් ්රකාානොේ උපුටා ගැනී වම්.
රු.
500
110 000
80 000
1 900
1 600

 ලට්ටම්
විුමණුම්
ගැු ම්
ය ොප ියය
ොමෝටර් රථොේ ් ය

රු.
1 400
4 500
2 800
800
3 900
100

්රචාාර ය
ොග ඩනැගිික ුමලී
ර්  ය
විදුිකය
ොවේලකා ලැටුප්
පු යායත්නයකාට
කාෂ පරිත්යාග

2021.12.31 දිනට ල්තකාම් ශා ලගකීම් ොේ පශත් ැ් ොේ.
රු.
10 000 ොලොෂඳ යගැතිොයෝ
40 000 ොලොෂඳ යහිමිොයෝ
2 000 බැාංුම ය
උපචිත් ොග ඩනැගිික ුමලී

ොත් ගය
ොමෝටර් රථොේ(ිළරිලැය)
ුණ ල්

පශත් ්රනනලට ිළියතුරු වපයන්න.
1. ොමම ලයාපාරොේ 2021.12.31 න් අලවන් ලර්ොේ ෂ ාභය ොකා පම
(1)
(2)
(3)
(4)

රු. 10 000
රු. 20 000
රු. 30 000
රු. 40 000

2. පරිපාන විය ම්ල එකාතුල ොකා පම
(1)
(2)
(3)
(4)

?

රු. 10 000
රු. 11 000
රු. 12 000
රු. 13 000
 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 

?

රු.
8 000
6 400
10 000
600

8

3. ලර්ය තුෂ ුණ ිකන් ොගවු ොග ඩනැගිික ුමිකය ොකා පම
(1)
(2)
(3)
(4)

?

රු. 2 900
රු. 3 900
රු. 4 000
රු. 4 500

4. ලර්ොේ ොබ ාශැීමම් විය ම්ල එකාතුල ොකා පම
(1) රු. 1 400
(2) රු. 1 600
(3) රු. 3 000
(4) රු. 4 000
5. මූය ශා ොලන්ත විය ම්ල එකාතුල ොකා පම

?

?

(1) රු. 100
(2) රු. 900
(3) රු. 1 900
(4) රු. 2 000
6. 2021.12.31න් අලවන් ලර්ොේ ශුද්ධ් ාභය ොකා පම
(1)
(2)
(3)
(4)

රු. 23 000
රු. 23 500
රු. 30 500
රු. 40 000

7. 2021.12.31 දිනට ුණළු ල්තකාම්ල අගය ොකා පම
(1)
(2)
(3)
(4)

?

රු. 40 000
රු. 50 000
රු. 60 000
රු. 70 000

8. 2021.12.31 දිනට ුණළු ලගකීම්ල අගය ොකා පම
(1)
(2)
(3)
(4)

?

?

රු. 15 000
රු. 16 000
රු. 17 000
රු. 18 000

9. 2021.12.31 දිනට ලයාපාරොේ ුණළු හිමිකාම ොකා පම

?

1.රු. 40 000
2.රු. 41 000
3.රු. 42 000
4.රු. 43 000
 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 
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20. බටුලැල ලයාපාරිකාොයෝ 2020.12.31 දිනට ිළියොය කාෂ ොේ ිළරි් ම ම පශත් ැ් ොේ.
විවනත්රය
ශර(රු.)
බැර(රු.)
ුණ ල්
25 000
2020.04.01 ොත් ගය
25 000
ගැු ම්
195 000
ොගනවොම් ුමලී
3 000
ොලොෂඳ යගැතිොයෝ
28 000
ොග ඩනැගිික ුමිකය
6 000
ොවේලකා ලැටුප්
18 000
මූය විය ම්
3 000
දුන් ලට්ටම්
1 000
විුමණුම් විය ම්
8 000
 ලට්ටම්
2 000
විුමණුම්
300 000
්රාේධ්නය
10 000
312 000
312 000
අමත්ර ොත් රතුරු


යගැතියන්ොගන් රු. 3 000 ්  ොබ ල් ය ොව කාපාශැරිය යුතුය.

 2020.12.31 දිනට ඉතිරි ොත් ග ිළරිලැය රු. 35 000 ිර.
 ලර්යට අ ාෂ ොග ඩනැගිික ුමිකය රු. 9 000 ිර.
පශත් ්රනනලට ිළියතුරු වපයන්න.
1. 2020.12.31 න් අලවන් ලර්ොේ විුමණුම් ිළරිලැය ොකා පම
1. රු. 178 000
3. රු. 198 000

?

2. රු. 188 000
4. රු. 223 000

2. 2020.12.31 න් අලවන් ලර්ොේ ෂ ාභය ොකා පම
1. රු. 110 000
3. රු. 112 000

?
2. රු. 111 000
4. රු. 113 000

3. ලයාපාරය විසින් ුණ ිකන් ොගලන  ොග ඩනැගිික ුමිකය ොකා පම
1. රු.6 000
3. රු.8 000

2. රු. 7 000
4. රු. 9 000

4. 2020.12.31 දිනට මූය ත්්ත්තලොේ ැ් ොලන
1. රු.25 000
3. රු.27 000

යගැතියන්ොේ අගය ොකා පම
2. රු. 26 000
4. රු. 28 000

5. 2012.12.31 න් අලවන් ලර්ොේ ශුද්ධ්ාභය ොකා පම
1. රු.70 000
3. රු.72 000

?

?

2. රු. 71 000
4. රු. 73 000
 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 
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6. 2020.12.31 දිනට අයිතිකාරුොේ හිමිකාම ොකා පම
1. රු.72 000
3. රු.92 000

?
2. රු. 82 000
4. රු. 102 000

7. 2020.12.31 දිනට ලයාපාරොේ ුණළු ල්තකාම් ොකා පම
1. රු.80 000
3. රු.88 000

?

2. රු. 85 000
4. රු. 113 000

21. රාංගම වනොටෝර්වන හි ආධුනිකා ගිණුම් ිකිළකාරුොලුම ව ලරු
ිළියොය කාෂ මූය ්රකාාන පශත් ැ් ොේ.
2020.12.31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා
ආ ායම් ්රකාානය
විුමණුම්
 ලට්ටම්
අඩුකාෂා: විය ම්
ගැු ම්
ොගනවොම් ුමලී
විුමණුම් ොකා මිවන
ොග ඩනැගිික ුමලී
ොවේලකා ලැටුප්
යොප ළී
විදුිකබිල්
දුන් ලට්ටම්
ශුද්ධ් ාභය

2020.12.31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා

2020.12.31 දිනට
මූය ත්්ත්තල ්රකාාය
430 000
5 000
435 000

215 000
15 000
10 000
18 000
24 000
6 000
13 000
4 000 (305 000)
130 000

ොමෝටර් රථය
යගැතිොයෝ
ුණ ල්
ොත් ගය
්රාේධ්නය
ශුද්ධ්ාභය
බැාංුම ය
යහිමිොයෝ
උපචිත් ය ොප ියය

400 000
40 000
20 000
25 000
485 000
165 000
130 000
160 000
24 000
6 000
485 000

පශත් ්රනනලට ිළියතුරු වපයන්න.

1) 2020.12.31 න් අලවන් ලර්ොේ විුමණුම් ිළරිලැය ොකා පම ?
1. රු. 200 000
2. රු. 230 000
3. රු. 205 000
4. රු. 255 000
2) 2020.12.31 න් අලවන් ලර්ොේ ෂ ාභය ොකා පම
1. රු. 200 000
3. රු. 215 000

?
2. රු. 205 000
4. රු. 225 000

3) 2020.12.31 න් අලවන් ලර්ොේ නිලැරදි ශුද්ධ් ාභය ොකා පම ?
1. රු. 155 000
2. රු. 165 000
3. රු. 175 000
4. රු. 185 000
4) ොමම ලයාපාරොේ ොමෝටර් රථය 5% ්  ලාර්ෂිකාල ිළරිලැය මත් ් ය කාරන්ොන් නම් නිලැරදි ශුද්ධ්
ාභය ොකා පම විය යුතු ?
1. රු. 115 000
3. රු. 145 000

2. රු. 135 000
4. රු. 155 000
 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 
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5) ොමම ලයාපාරය ුණ ිකන් ොගලන  බැාංුම
1. ිරසිල්  නැත්.
3. රු. 6 000

ය ොප ියය ොකා පම ?
2. රු. 12 000
4. රු. 18 000

6) 2020.12.31 දිනට ජාංගම ල්තකාම් ොකා පම
1. රු. 20 000
3. රු. 60 000

?

7) 2020.12.31 දිනට ජාංගම ලගකීම් ොකා පම
1. රු.6 000
3. රු.30 000

?

8) 2020.12.31 දිනට ුණළු හිමිකාම ොකා පම
1. රු. 120 000
3. රු. 285 000

2. රු. 25 000
4. රු. 85 000
2. රු. 24 000
4. රු. 90 000
? (ොමෝටර් රථ 5% ් ය ිරීමොමන් පම ල)
2. රු. 165 000
4. රු. 300 000

22. ලයාපාරයකා භාණ්ඩ නිනපා නය ිරීමමට 2020.01.01 දින මිටග්ත යන්ත්රොේ ොත් රතුරු
යන්ත්රොේ ිළරිලැය
රු. 780 000
වවිිරීමොම් විය ම්
රු. 30 000
යන්ත්රොේ ම න්බුන් අගය
රු. 60 000
ඵ ායි ජීල කාාය
ලර් 10 ිර.
I. ොමම යන්ත්රොේ ිළරිලැය ොකා පම ?
1. රු. 750 000
3. රු. 810 000

2. රු. 780 000
4. රු. 870 000

II. ොමම යන්ත්රොේ ලාර්ෂිකා ් ය ්රමා ය ොකා පම
1. රු. 75 000
3. රු. 81 000

?
2. රු. 78 000
4. රු. 87 000

III. 2020.12.31 දිනට මූය ත්්ත්තල ්රකාානොේ ොමම යන්ත්රොේ ධ්ාර අගයොව ැ් ොලු ොේ
1. රු. 675 000
2. රු. 705 000
3. රු. 735 000
4. රු. 795 000
23. අරිකය ලයාපාරොේ 2020.12.31 දිොනන් අලවන් ලර්යට අ ාල උපුටා ග්ත ොත් රතුරු
ශර (රු.)
2020.01.01 දිනට ොත් ග
විුමණුම්
ගැු ම්
ොග ඩනැගිික ුමලී
ොග ඩනැගිික (ිළරිලැය)
2020.01.01 ොග ඩනැගිික වුණච්චිත් ක්ෂය
ය ගැතිොයෝ
බැාංුම අයිරාල
ය හිමිොයෝ
විදුික විය ම
විුමණුම් ොකා මිවන
අත්ැති ුණ 
දුන් ලට්ටම්
 ලට්ටම්
්රාේධ්න ගිණුොම් ොේය

33 000
157 000
9 000
450 000
28 000
10 000
7 000
13 000
2 000

බැර(රු.)
224 000

110 000
20 000
35 000

6 000
314 000
709 000
709 000
 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 
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අමත්ර ොත් රතුරු





2020.12.31 දිනට ඉතිරි ොත් ග ිළරිලැය රු.36 000ිර.
ොග ඩනැගිික ලාර්ෂිකාල ිළරිලැය මත් 10%්  ක්ෂය කාරු  ැො..
යගැතියන්ොගන් රු.3 000්  ොබ ල් ය කාපා ශැරිය යුතුය.
උපචිත් විදුිකය විය ම රු.2 000ිර.

පශත් ්රනනලට ිළියතුරු වපයන්න.
1. 2020.12.31න් අලවන් ලර්ය වඳශා විුමණුම් ිළරිලැය ොකා පම
1) රු.144 000
3) රු.154 000
2. ලර්ොේ ෂ ාභය ොකා පම

?

2) රු.150 000
4) රු.163 000
?

1) රු.40 000
3) රු.61 000

2) රු.50 000
4) රු.70 000

3. ොමහි අඩාංගු පරිපාන ශා ොබ ා ශැීමම් විය ම්  ිළියොලිකන් ැ් ොලු ොේ
1) විුමණුම් ොකා මිවන ශා දුන්ලට්ටම්
3) විුමණුම් ොකා මිවන ශා ොබ ල් ය

2) විදුිකය ශා විුමණුම් ොකා මිවන
4) දුන් ලට්ටම් ශා ොබ ල් ය

4. ොමම ොත් රතුරු අු ල ොග ඩනැගිිකල 2020.12.31 දිනට ධ්ාර

අගය ොකා පම

1) රු.295 000
2) රු.300 000
3) රු.350 000
4) රු.450 000
5. 2020.12.31 දින දින ජාංගම ල්තකාම්ල අගය ොකා පම ?
1) රු.64 000
3) රු.80 000

2) රු.74 000
4) රු.94 000

6. ලර්ොේ ශුද්ධ් ාභය/ අාභය ොකා පම

?

1) ාභය රු.10 000
3) අාභය රු.2 000

2) ාභය රු.2 000
4) අාභය රු.4 000

7. 2020.12.31 දිනට හිමිකාොම් ොේය ොකා පම
1) රු.310 000
3) රු.314 000

?
2) රු.312 000
4) රු.320 000
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24. ැදුරු ඔය ොේඩින්න් පශත් ොත් රතුරු වපයා ඇත්.
2020.12.31 දිනට ොේ

රු.

ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම
ොමෝටර් රථ ගිණුම (ිළරිලැය)
10% වනථාලර ත්ැන්පතුල
විුමණුම්
විුමණුම් ිළරිලැය
2020.01.01 දිනට ොමෝටර් රථ වුණච්චිත් ක්ෂය
පශත් ්රනනලට ිළියතුරු වපයන්න.
i.

24 000
100 000
200 000
500 000
280 000
රු.4 000

ලාර්ෂිකා ොග ඩනැගිික ුමිකය රු.30 000්  නම් උපචිත් ොග ඩනැගිික ුමිකය ගිණුම්ගත් කාරන්ොන්
ොකාොවේ ?
1) ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම ශර
රු.6 000
උපචිත් ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම බැර රු.6 000
2) උපචිත් ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම ශර රු.6 000
ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම බැර
රු.6 000
3) ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම ශර
රු.24 000
උපචිත් ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම බැර රු.24 000
4) ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම ශර
රු.30 000
උපචිත් ොග ඩනැගිික ුමලී ගිණුම බැර රු.30 000

ii.

ොමෝටර් රථ ලාර්ෂිකාල ිළරිලැය මත් 5% බැගින් ක්ෂය කාරු  බන්ොන් නම් 2020.12.31 දිනට ොම ටර්
රථල ධ්ාර අගය ොකා පම ?
1) රු.91 000
3) රු.98 000

iii.

2) රු.95 000
4) රු.100 000

වනථාලර ත්ැන්පතුල ව ශා අ ා ොප ියය ත්ලම ැබී නැත්. එම ොප ියය මූය ත්්ත්තල ්රකාානොේ ලාර්ත්ා
කාරු  බන ශීර්ය ුමම්  ?
1)
2)
3)
4)

iv.

ආ ායම් රු.20 000
විය ම් රු.20 000
ලගකීම් රු.20 000
ල්තකාම් රු.20 000

දී ඇති ොත් රතුරු ඇම රින් 2020.12.31න් අලවන් ලර්ොේ ශුද්ධ් ාභය ොකා පම
1) රු.190 000
3) රු.200 000
25.

?

2) රු.195 000
4) රු.205 000

පශත් වඳශන් අයිත්ම ල්තකාම් ලගකීම් ශා හිමිකාම් ආ ායම් විය ම් ොව ලර්ගීකාර ය කාරන්න.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

අයිත්මය
ැබිය යුතු ොප ියය
ොගවිය යුතු විදුිකය
අමත්ර ්රාේධ්නය
විුමණුම්
ොබ ල් ය
ඉදිරියට ොගව ුමලී
කාිකන්  ආ ායම්
ගැනිික
 ොකා මිවන
දුන් පරිත්යාග

ලර්ගීකාර ය ිරීමම
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
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26. ගිනිකාරාල ොලොෂන්ො ෝ ලයාපාරොයන් පශත් ොත් රතුරු උපුටාොගන ඇත්. ොමම ලයාපාරොේ ගිණුම්
ලර්ය 2020.12.31න් අලවන් ොේ.
1) ොග ඩනැගිික ුමිකය මාසිකාල රු.12 000්  ොේ. ැනට මාව 10කා ොග ඩනැගිික ුමිකය පම
ඇත්.

්  ොගලා

2) විදුික බිල්ප්ත ොගලා ඇති ්රමා ොේ ලටිනාකාම රු.36 000ිර. 2020 ො වැම්බර් මාවොේ රු.4 000කා
විදුික බිල් ත්ලම ොගලා ොන මැත්.
3) 2020.09.01 දින 12%කා ොප ළී අු පාත්ය්  යටෝත බාග්ත බැාංුම
අ ාෂ ොප ියය 2020.12.31 දින ලන විට්ත ොගලා ොන තිබිණි.

ය රු.120 000ිර. ොම් වඳශා

4) 2020.12.31 දිනට ොගවිය යුතු දුරකාථන බිල්ප්තල එකාතුල රු.9 000ිර.
5) රු.4 000 ලරිපනම් ගාවනතුල්  ොගලා ොන මැත්.
අලය ලන්ොන්
1) විය ම් ගිණුමට අ ාෂ පශත් ලගුල වම්පූර්
විය ම් ගිණුම

කාරන්න.

ුණ ිකන් ොගවීම (රු.)

උපචිත් විය ම (රු.)

2020.12.31න් අලවන්
ලර්ොේ විය ම (රු.)

1.
2.
3.
4.
5.
2) ඉශත් ගු ො ු  අු ල උපචිත් විය ම ගිණුම්ගත් ිරීමොම් ජ’නල් වටශන පශත් ලගුොේ ඇතුෂ්ත කාරන්න.
ගු ො ු ල
1.
2.
3.
4.
5.

ශරලන ගිණුම

බැරලන ගිණුම

3) ආ ායම් ්රකාාොේ ශා මූය ත්්ත්තල ්රකාාොේ පශත් ොත් රතුරු වම්පූර්
ගු ො ු ල
1.
2.
3.
4.
5.

ආ ායම් ්රකාාය

ජාංගම ලගකීම්
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