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01. දේපන මපිරියමශාමඋපන කරණමප්රමිතියටම(LKAS – 16) අනුලමඑතමඅයිතයකමපිරිලැයමලත්කතක්මදවම

ශඳුඅාමගැනීතමවඳශාමඉටුවියමයුතුමනිර්ණායකමලන්දන්මමින්මකලරමප්රකා?  

A. ලයාපන ාරයමවින්න්මපන ාඅයමකරනුම අමආර්ථිකමවම්පන ක්මවීත. 

B. ලත්කතමදලනුදලන්ම?රණම?මපිරිලැයමවි්ලාව?ායිමදවමතැනියමශැකිමවීත. 

C. අයිතමශාම ැඳුණුමඅඅාගමආර්ථිකමප්රතිා මආයඅයමතුෂටමගාමමදම්මශැකියාලක්මතිීමත. 

 

(1) මමAමපන තණි. (2)ම Bමපන තණි.ම (3)ම AමශාමBමපන තණි. (4)ම BමශාමCමපන තණි. (5)මAමශාමCමපන තණි.  

 

 

02. LKAS – 37  (ප්රතිපන ා?අ මඅවම් ාලයමලගකීම්මශාමඅවම් ාලයමලත්කම්)මප්රමිතියටමඅනුලමප්රතිපන ා?අයක්ම

ගිණුම්ගමකිරීතටමවම්පූර්ණමවියමයුතුමනිර්ණායකමලන්දන් මමින්මකලරමප්රකා?  

A. අතීමන්දුවීතක්මතමලර්තාඅදේම ැඳීතක්ම(නඅතිකමදශෝමවම්මුතික)මතිබියමයුතුමවීත. 

B.  ැඳීදම්මප්රතාණයමවි්ලාව?ායකමදවමඇව්දම්න්තුමමකිරීදම්මශැකියාල. 

C. දතතම ැඳීතමනිරාකරණයමකිරීදම්දීමආර්ථිකමප්රතිා මශාම ැඳුණුමවම්පන ත්මලයාපන ාරදයන්මපිටටම

ගාමයාදම්මශැකියාලක්මතිබියමයුතුමවීත. 

 

(1) AමශාමBමපන තණි.මමමමමම   (2)මම AමශාමCමපන තණි.  (3)මම BමශාමCමපන තණි  

(4)ම Cමපන තණි.    (5) මA මBමශා Cමපන තණි. 

 

 

03. 2021.03.31ම දිදඅන්මඅලවන්මලර්යමවඳශාමසී/වම රිටිගමවතාගදම්මමයමප්රකාඅ ම 2021.07.18ම

දිඅමඅධ්යක්ලරුන්මවින්න්මඅනුතමකරඅමදි.ම2021.03.31මදිඅමන්ටම2021.07.18ම?ක්ලාමකාදේම

පන ශම?ෑමවතාගදම්මන්දුමවිය. 

 

A. 2021.02.15 න්දුම වූම ගින්අකින්ම යන්ත්රම ලටම න්දුම වූම ශානියම වඳශාම කරම තිූ ම ලන්දිම ඉ්ලීමතම

2021.06.15මදිඅමඅනුතමකිරීත. 

B. 2021.04.25මරුපිය්ලම250 000මකමදලෂඳමණයගැතිදයකුම2021.07.10ම දිඅම ාංදකොදොත්වීතම

ප්රකායටමපන ත්මකිරීත. 

C. වතාගදම්ම ඇසුරුම්ම අාංයම 2020.05.15ම දිඅම රජයම තඟින්ම පන ලරාම ගන්අාම ?ම අර ම එහිම

ලටිඅාකතමමිලියඅම38මකි. 

 

ගිණුම්කරණය 
අධ්යයඅමදපන ොදුමවශතිකමපන ත්රමඋවව්මදපන ෂමවි ාගය 

වඳශාමවියානු ේධ්මවාංචිය 

මයමප්රකාඅමපිියදයමකිරීදම්දීමශාමඉදිරිපන ත්මකිරීදම්දීම

ශ්රීමාංකාමගිණුම්කරණමප්රමිම ාවිාමකරයි -  හුලරණම

වශමදකටිමප්ර්අ 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅතායාාංය⁕⁕⁕ 

 

LKAS – 10 (ලාර්ාකරණමකාච්දේ?යටමපන සුමන්දුවීම්)මප්රමිතියටමඅනුලමඉශමකුතඅමන්දුවීතම/මන්දුවීම්ම

වතාගදම්මමයමප්රකාඅමලමගැෂීමම්මකෂමයුතු?ම  

(1) Aමපන තණි.    (2)මBමපන තණි.   (3)මCමපන තණි.  

(4)මAමශා Bමපන තණි.   (5)මA BමශාමCමයඅමන්ය්ලත. 

 

 

04. සී/වමපුතින්මවතාගතමරු.1 000 000මකටමයන්ත්රයක්මමිදීමගත්මඅරමඑහිමඵ?ායීමජීලමකායමලවරම5ම

ක්මලඅමඅරමසුන්මබුන්මඅගයමරු.188 000මකි.මවතාගතමහීඅලඅමදේමක්රතයටමලවරම3ක්මක්යමකෂම

පන සුමලාර්ෂිකමක්යමක්රතයමවරතාර්ගමක්රතයටමදලඅව්මකරඅම?මඅම්මපිියදලලින්මශරලඅමලර්යම

ආරම් දේමක්යමකෂමශැකිමලටිඅාකතමශාමපන ව්මලඅමලර්දේමක්යමප්රතාණයමපිියදලලින් ම 

 

(1) රු.ම640 000මශාමරු.ම128 000.   (2)මරු.ම488 000මශාමරු.ම150 000.මම 

(3)මරු.ම300 000මශාමරු.ම150 000.මමම  (4)මරු.ම512 000මමශාමරු.ම244 000.   

(5)මරු.ම640 000මශාමරු.ම244 000.ම  

 

 

05. ලයාපන ාරයකම දොගම පිරිලැයම ආගණඅයම කිරීදම්දී LKAS – 02 (දොගම ප්රමිතිය)ම අනුලම මම වඳශාම

 ාවිාමකරඅමපිරිලැයමමිණුම්කරණමක්රතමද?කක්ම?ක්ලාමඇ.මඑතමමිණුම්කරණමක්රතමලන්දන් ම 

 

(1) ඓතිශාන්කමපිරිලැයමශාමප්රලර්අමපිරිලැය. 

(2) උපන බ්ධිමලටිඅාකතමශාම ඓතිශාන්කමපිරිලැය. 

(3) ප්රමිමමපිරිලැයමක්රතයමශාමන්්ලරමමිමක්රතය. 

(4) ලර්තාඅමලටිඅාකතමශාමප්රලර්අමපිරිලැය. 

(5) පිරිලැයමලටිඅාකතමශාමශුේධ්මඋපන බ්ධිමලටිඅාකත.ම 

 

 

06. මයම මලාර්ාකරණමවඳශාමවාංක්ලපන අාත්තකමරාමුලටමඅනුලමප්රදයෝජඅලත්මමයමදොරතුරුමලම

ගුණාත්තකම ගතිම ක්ණම ප්රධ්ාඅම ලදයන්ම ආකාරම ද?කක්ම යටදත්ම ?ක්ලනුම  යි.ම ඉන්ම එක්ම

ක්ණයක්ම ලන්දන්ම ත්ත්ලයම ලැඩිම දියුණුම කිරීදම්ම ගුණාත්තකම ගතිම ක්ණයයි.ම දතතම ගතිම

ක්ණලමදපන ොදුමඅනුගතිමක්ණයමලන්දන්  

 

(1) වම්පූර්ණත්ලය.  (2)මවාංවන්?අාත්තකම ාලය.  (3)මඅලද ෝධ්මකරමගමශැකිම ල. 

(4)මමකාකාරී ාලය. (5)මතධ්යව්භ ාලය. 

 

 

07. ශ්රීම ාංකාම ගිණුම්කරණම ශාම විගණඅම ප්රමිම වමීක්ණම තණ්ඩදේම කාර්ය ාරයටම අ?ාම කටයුතුම

?ක්ලන්අ. 

 

(1) මම 

(2) මම 

(3) මම 

(4)  

 

මම 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමඅතායාාංය⁕⁕⁕ 

 

08.  ාවිමඅයිතියමවහිලමදතෝටර්මරභයක්ම ාමගැනීතමවඳශාමසී/වමදල්ලව්වමවතාගතම2021.04.01ම

දිඅමක්ල දුමගිවිසුතකටමඑෂදෙඅමදි.මදතහිමමලිකමගිණුම්කරණමලටිඅාකතමරු.ම4 724 500මක්මවිය.ම

ක්ල දුමගිවිසුතටමමඅනුලමලාර්ෂිකමක්ල දුමලාරිකයමරු.ම900 000මක්මලඅමඅරමඑයම2022.03.31මදිඅම

දගවියමයුතුය.මඑදවේතම2023.03.31මශාම2024.03.31මදිඅලමදගලනුම අමලාරිකලමපිියදලලින්ම

දපන ොීමම ලටිඅාකතම වූදේම රු.ම 368 000ම ශාම 312 000ම ක්ම දේ.එදවේතම ක්ල දුම කායම අලවාඅදේම

දතෝටර්මරභයමදල්ලව්වමවතාගතටමහිමිලඅමඅරමදතතමදතෝටර්මරභදේමඵ?ායීමජීලමකායමලවරම

5ක්ම ලඅම අරම ක්ල දුම කායම ලවරම 4ක්ම ලඅම අරතම සුන්බුන්ම අගයම රු.ම 524 500ම ක්ම දවම

ඇව්දම්න්තුමකරමඇ.මම 

SLFRS – 16 (ක්ල දු)මප්රමිතියටමඅනුලම2022.03.31මදිඅටමමයමත්ත්ලමප්රකාදේමශාමා මදශෝම

අා මප්රකාදේම?ැක්දලඅමඅගයන්මලන්දන් ම 

 

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

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

(3) ා මදශෝමඅා මප්රකාදේමමක්යමලටිඅාකතම.................................................... 

 

 

09. SLFRS –ම15ම(අය ාරමපිිය ඳ)මප්රමිතියටමඅනුලමඅය ාරයමශඳුඅාගැනීතටමපියලරම5ක්මඅ?ාමදේ.මමම

වඳශාම අ?ාම ම ලඅම පියලරයන්ම දවම ?ක්ලාම ඇතිමකරුණුම වයම ?ම (ම Tම ) අවයම ?ම (ම Fම ) යන්අම

?ක්ලන්අ.ම 

 

   පියලරයන්        වයම/මඅවය 

(1) ගණුද?නුකරුමවතඟමඇතිලඅමගිවිසුතමශඳුඅාමගැනීත.   ..................... 

(2) ගිවිසුතටමවම් න්ධ්මලඅමපන ාර්ලයන්මවින්න්මගිවිසුතමශඳුඅාමගැනීත.  ..................... 

(3) ගණුද?නුදේමමිමකාර්යමවාධ්අම ැඳීම්මලටමද ?ාමදලන්මකිරීත.  ..................... 

(4) කාර්යමවාධ්අම ැඳීම්මවම්පූර්ණමකෂමපන සුමආ?ායම්මශඳුඅාමගැනීත.  .................... 

 


