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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅතායාාංශය⁕⁕⁕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. පන හමප්රකාශමසයමඅම්ම()මලකුණදමඅසයමඅම්ම(×)මලකුණදමයයොදන්අ. 

 

(1) අතීමසිදුවීතකමප්රතිඵලලය් මතමිහි ම වීමතතිඵම අඅාගමර්ථිකකමප්රතිඵලා මගලාම නඅම ්යාපන ා යම

විසින්මපන ාලඅයමක අමසම්පන ත්ම්ත්කතකි.ම (  )  

(2) මුදලින්මතැනියමහැකිමයතන්තමතැනියමයඅොහැකිමසම්පන ත්ම්ා්ථාමකිරීතමමලයමමිනුම්මසාංකල්පන යම

තඟින්මසිදුමයේ.ම( ) 

(3) ්යාපන ා යඅමඅතිතිඵකරු්න්ම්යාපන ා යයමයයොද්අමසම්පන ත්මප්රාග්ධනධ්අයමයලසමහන්න්්ති.ම( ) 

(4) කාලසීතා්මඅ්සාඅයඅම්ත්කම්,ම්ගකීම්මහාමි මිකම්මතසුරින්මමරදායම්මප්රකාශයමිළියයයලමකළම

හැකිය.ම( ) 

 

2. පන හමි ස්ැන්මපු ්න්අ. 

 

(1) අතිතිඵකරු්න්යග්ධනම දායකත්්යයන්ම යො ්ම ි මිකතම ඉහලම අැාංවීතයම යහේතුම ්අම ර්ථිකකම

ප්රතිඵලා යන්යග්ධනමඉහලමයාතම...............................................මමයලසමහැිනන්යේ. 

(2) ්යාපන ා යයමනි මඅතිතිඵකරු්න්යගන්මහාමය්අත්මපන ා්ථශ්යන්යගන්මය්න්්මස්්ාධීඅමපන ැ්ැත්ත් ම

තතිඵමබ්මම...............................................................මමසාංකල්පන යමයේ. 

(3) අතිතිඵකරුම තම යපන ෞද්ගලිකම ප්රයයජනඅයයම ්යාපන ා යයන්ම ගන්අාම සම්පන ත්ම ්ලම මලයතයම

්ටිඅාකතම.....................................................ම  අමින්මහන්න්්ති.ම 

(4) අතීමගනුයදනු්කමප්රතිඵලලය් මතමිහි වීමතතිඵ,මනි ාක ණයමකිරීයම්ී මසම්පන ත්මිළයයමගලාම

යඅම්්ථතාඅමබැඳීම්මම..................................ම් මයේ. 

 

(රදායම්,ම්යාපන ා මකකක,මගැනිලි,ම්ගකීත) 

 

3. යකටිමිළියතුරුමසපන යන්අ. 

 

(1) ්ත්කත් මමයන්අමහන්න්්න්අ. 

(2) ්යාපන ා යකම ්ගකීත් ම අ වම වීම ි මිකතම ්ැඩිම වීතයම අදාලම ගණුයදණු්් ම ්ටිඅාකතම සි ්ම

ද් ්න්අ. 

 

 

ගිණුම්ක ණය 
අධ්යයඅමයපන ොදුමසහතිඵකමපන ්රමසසස්මයපන ළමවි ාගය 

සඳහාමවිෂයානුබද්ධ්මසාංචිය 

්යාපන ා යකමගනුයදනුමහාමසිද්ධීන්මගිණුම්ක ණම

සමීක ණයමතසුරින්මඉදිරිපන ත්මක තිම - බහු් ණමසහම

යකටිමප්රශ්අ 
02 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅතායාාංශය⁕⁕⁕ 

 

4. පන හමයො තුරුමඅතයුරුම්යාපන ා යයමඅදාලමයේ. 

 

2021.01.01 2022.01.01 

මමමමමමමරු'000 මමමමමමමමරු'000 

මුළුම්ත්කම්  මමමමමමමමමමම500  800 

මුළුම්ගකීම් මමමමම මමමමමමමමමමම200  400 

 

්්ථෂයමතුළමඅතිතිඵකරුමවිසින්මරු.ම50,000මකමමුදල් මරයයජනඅයමක අමලදි.ම 

2021.12.31මදියඅන්මඅ්සන්ම්්ථශයමසඳහාම්යාපන ා යඅමලා යමයකොපන තණදම? 

 

5. පන හමසඳහන්මසමීක ණම්ලින්මනි්ැ දිමගිණුම්ක ණමසමීක ණයම්න්යන්, 

 

(1) ි මිකත +ම්ගකීත  = ්ත්කම් +මරදායම් 

(2) රදායම් -මවියදම්ම+මි මිකත = ්ත්කම් +ම්ගකීම් 

(3) ි මිකත +ම්ගකීත  = ්ත්කම් +ම්ගකීම් 

(4) ි මිකත -මරදායතම+ම්ගකීත = ්ත්කම් +මවියදම් 

(5) ි මිකත +මරදායතම+ම්ගකීත = ්ත්කම් +මවියදම් 

 

   6,ම7මප්රශ්අමසඳහාමිළියතුරුමසැපන යීතයමපන හමයො තුරුම ාවිාමක න්අ. 

 

්නිග ත්අමවිසින්මලැතිස්තුගමමිලමරු.250,000ම් මවූම ාණ්ඩමසිසි යමවිකුණඅමලදමඅ මනි ම ී මමමම

10ම%මකමය්ළඳම්ට්යත් මලබාමයදඅමලදි.මයතතම ාණ්ඩම්ලමිළරි්ැයමරු.ම140,000ම් මවිය.මසිසි ම

විසින්ම මුදල්ම යගවීයම්ී ම 10%කම ්ට්යත් ම සි ්ම මුදල්ම යග්අම ලී .ම 

 

6. ඉහමගනුයදනුමගිණුම්ක ණමසමීක ණයයම්අමශුද්ධ්මබලපන ෑතම්න්යන්, 

 

්ත්කම්  = ි මිකම්  +ම  ්ගකීත 

(1) +ම250,000  = 0ම  +ම මම 0 

- 250,000  

(2) +ම225,000  = -25,000 + ම 0 

- 250,000   

(3) +මම62,500 = +62500මමම +  0 

(4) -ම225,000  = 0  +  0 

+ම225,000        

(5) +ම250,000  = 0  +  0 

- 225,000 

 

7. මඉහමසිද්ධීන්මඅතුරින්ම්ට්යම්මගිණුම්ගමකිරීතයමඅදාලමනි්ැ දිමද්විත්්මසයහඅම්න්යන්,ම 

 

(1) දුන්ම්ට්යම්ම  හ  25,000 

  ය්ළඳමලැිහයමයුතුමදෑ   25,000 

 

(2) ය්ළඳමලැිහයමයුතුමදෑ හ  25,000 

  දුන්ම්ට්යම්    25,000 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅතායාාංශය⁕⁕⁕ 

 

(3) දුන්ම්ට්යම්   හ  22,500 

  ය්ළඳමලැිහයමයුතුමදෑ   22,500 

 

(4) ලදම්ට්යම්   හ  22,500 

ය්ළඳමයගවියමයුතුමදෑ   25,000 

 

(5) ය්ළඳමයගවියමයුතුමදෑ හ  22,500 

ලදම්ට්යම්    22,500 

 

8. සහශ්රම ලාංකාම සතාගයම්ම ප්රධ්ාඅම කා්ථයාලයම තඟින්ම විකිීමයම්ම යහජම රපන සුම නවීයම්ම පන දඅතම තම

2021.10.01මදිඅමරු.ම600,000ම් ම්ටිඅාම ාණ්ඩමයගජඅපන ලමශාඛා්යමය්අමලදි.මමය්අමලදමයොගම

විකුණුම්මයලසමසලකාම(ිළරි්ැයමරු.ම400,000)මගිණුම්මලිිළකරුමසයහන්මක අමලදි.ම2021.03.31ම්අම

වියනතමයොගම්ලින්ම60ම%ම් මවිකුණාමතතිඵමබ්මයගජඅපන ලමශාඛායේමකළතණාකරුමවිසින්මදන්්ාම

ත. 

 

යතතමගණුයදණුම්ලයමඅදාලම්මගිණුම්ක ණමසමීක ණයයම්අමබලපන ෑතම්න්යන්, 

 

මමමමමම්ත්කම්  = ි මිකතම(රු'000) + ්ගකීතම(රු'000)ම 

(1) ම+ම200  =  +ම200  +  0 

(2) ම+ම200  =  +මමමමම0  +  0 

(3) ම+මමමමම0  =  +ම120  + මමමමමමමම120 

(4) ම+ම200  =  +මමමමම0  + මමමමමමමම200 

(5) ම+ම120  =  +ම120  + මමමමමමම 0 

 

9. යම්ම ්යාපන ා යකම ගැනිලිම හාම අත ම ප්රාග්ධනධ්අයයම යයොද්ාම යඅොතැතිඵම වියම ී ම කාලඡේයයදයම සඳහාම

්යාපන ා මරයඅයයමඅලා යමයපන න්නුම්මක අමඅ්ස්වා්ම්න්යන්, 

ම 

(1) කාලඡේයයදයමඅ්සාඅයඅී මශුද්ධ්ම්ත්කම්ම්ැඩිම්අමඅ්ස්වා් 

(2) කාලඡේයයදයමතුලමමුළුම්ත්කම්මඅ වම්අමඅ්ස්වා් 

(3) මකාලඡේයයදයමතුලමමුළුම්ගකීම්ම්ැඩිම්අමඅ්ස්වා් 

(4) කාලඡේයයදයමඅ්සාඅයඅමී ,මකා කමප්රාග්ධනධ්අයම්ැඩිම්අමඅ්ස්වා් 

(5) ්යාපන ා යඅමමුළුම්ගකීම්ම්ලයම්ඩාමමුළුම්ත්කම්ම්ැඩිම්අමඅ්ස්වා් 

 

10. ක්රත්ත්්මගිණුම්මැීමත් මසිදුමයඅොකළමඅජිත්ම්යාපන ා යඅම2020.03.31මදියඅන්මඅ්සන්ම්්ථෂයඅම

්යාපන ා යඅමලා යමරු.6,000,000මකි.මම2020.03.31මදිඅයමි මිකතමරු.ම8,700,000ම් මවූමඅ ම්්ථෂයම

තුළමඅත මප්රාග්ධනධ්අයමරු.ම400,000මයයොද්ාමතතිඵම්්ථෂයමතුළමසිදුමකළමගැනිලිමරු.ම75,000ම් මයේ.ම

2019.04.01මදිඅයමප්රාග්ධනධ්අයමයකොපන තණද? 

 

(1) රු.ම2,375,000  

(2) රු.ම3,025,000 

(3) රු.ම8,375,000 

(4) රු.ම9,025,000 

(5) රු.ම14,375,000 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅතායාාංශය⁕⁕⁕ 

 

 


