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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමාත්යාාංය⁕⁕⁕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ලී බඩු මිදී ගෙන අගවි කරනු බන ලයාපාරයක පශත් වඳශන් ෙනුගෙනු වටශන් කිරීමට අොෂ 

මූලික වටශන් ගපොත් නම් කරන්න. 

 

(1) ලයාපාරග  පාවිච්චිය වඳශා ලී බඩු ණයට මිදී ෙැනීම. -.......... ................................... 

(2) ලී බඩු මිදී ෙත් ෙනුගෙනුකරුගලකුගෙන් මුෙල් බා ෙැනීගම්දී ලට්ටමක් බා දීම.-  

-.............................................. 

(3) ලී බඩු ගත්ොෙ ආපසු යැවුම්     - ............................................ 

(4) ලයාපාරග  විදුලි බි ගෙවීම.    - ............................................ 

(5) අගවි කිරීමට ලී බඩු ණයට මිදී ෙැනීම.   - ............................................. 

 

2) ගිණුම් ලර්ය අලවානග  ලයාපාරග  පලතින සියලු ආොයම් ශා වියෙම් ගිණුම් ආොයම් ප්රකායට 

මාරු කිරීමට අොෂ මූලික වටශන් ගයදිය යුතු ලන්ගන්, 

 

(1) ගපොදු ජ'නය මඟිනි. 

(2) මුෙල් ැබීම් ජ'නය මඟිනි. 

(3) සුළු මුෙල් ගෙවීම් ජ'නය  මඟිනි. 

(4) ආරම්භක වටශන් මඟිනි. 

(5) ආපසු යැවුම් ජ'නය මඟිනි. 

 

3) පශත් ගත්ොරතුරු ABC ලයාපාරග  ජනලා ම මාවයට අොෂ ග . 

 

 01/01 - අයිතිකරු අමත්ර ප්රාග්ධනධ්නය මුෙලින් ගයෙවීම - රු.5,000යි. 

 01/08 - රු. 100,000ක ගත්ොෙ මිදී ෙැනීම. 

 01/15 - 01/08 මිදී ෙත් ගත්ොෙගයන් 50%ක් පි මලැය ව ගත්ොෙ විකිණුම් මිට 20%ක 

ාභ ත්බා ණයට විකිණීම. 

 01/20 - යන්ත්රයක් ණයට මිදී ෙැනීම. 

 01/30 - අයිතිකරුගග්ධන භාණ්ඩ ෙැනිලි රු.10,000යි. 

 

 

 

ගිණුම්කරණය 
අධ්යයන ගපොදු වශතික පත්ර සවව  ගපෂ විභාෙය 

වඳශා වියානුබද්ධ් වාංචිත්ය 

මූලික වටශන් ගපොත් සපගයෝගී කර ෙනිමින් 

ෙනුගෙනු ගජරයට පිටපත් කරයි - බහුලරණ ප්ර න 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමාත්යාාංය⁕⁕⁕ 

 

1. ඉශත් 01/01, 01/20 වශ 01/30 සිදු ව ෙනුගෙනු ලට අොෂ මූාශ්ර ලියවිලි පිළිගලලින් 

ලන්ගන්, 

 

(1) දුපත්, ජ'නල් ලවුචරය, ජ'නල් ලවුචරය 

(2) ජ'නල් ලවුචරය, ජ'නල් ලවුචරය, ජ'නල් ලවුචරය 

(3) දුපත්, මුෙල් ගෙවීම් ලවුචරය, ජ'නල් ලවුචරය 

(4) ජ'නල් ලවුචරය, මුෙල් ගෙවීම් ලවුචරය, ජ'නල් ලවුචරය 

(5) දුපත්, විකිණුම් ඉන්ගලොයිසිය, ෙැණුම් ඉන්ගලොයිසිය 

 

2. ජනලා ම මව මුල් ගත්ොෙග  අෙය රු.20,000ක් නම්, ගමම ෙනුගෙනු අලවානග  අලවාන 

ගත්ොෙග  අෙය කීයෙ ? ............................................. 

 

4) පශත් ෙනුගෙනු වටශන් කිරීමට අොෂ මූාශ්ර ලියවිලි ගමොනලාෙ? 

 

1. ෙ ලට්ටම්  

2. බැාංකු ොව තු  

3. ගබොල් ණය  

4. ලැටුප් ශා ග ත්න 

 

5) පශත් ප්රකා වත්යෙ? අවත්යෙ? 

 

1. VAT ගිණුගම් ගේය වෑම විටම ශර ගේයකි. (      ) 

2. ඉඩම් අගවිකරණ ලයාපාරයක ඉඩම් ණයට මිදී ෙැනීම ෙැනුම් ජ'නග  ලාර්ත්ා කරයි.(    ) 

3. ආපසු එවුම් ජ'නයට අොෂ මූාශ්ර ජනය ශරපත්යි. (    ) 

4. ණයෙැති පාන ගිණුම  බැර කර ණයහිමි පාන ගිණුම ශර කිරීම ප්රතිපියවීමකි. (      ) 

 

6) ලයාපාරයක සුළු මුෙල් අග්රිමය රු.2000 කි. 2021.04.01 දින සුළු මුෙල් භාරකරු අත් ව මුෙ 

රු.150කි. අගප්රේල් මාවය අලවානග දී අග්රිමය ත්ල රු.1,000කින් ලැඩි කරන දී. 2021.04.30 දින 

රු.200ක් සුළු මුෙල් භාරකරු අත් පැලතුණි. 

 

2021.04.01 දින වශ 2021.04.30 දින ප්රතිූරර්ණය කෂ මුෙල් ප්රමාණය පිළිගලළින් ෙක්ලන්න. 

 

7) බැාංකු ප්රකාග  අෙය, මුෙල් පාන ගිණුම වාංගෝධ්නය කිරීමට ගපර ඇති ලටිනාකමට ලඩා ලැඩි 

වීමට ගශේතු ගමොනලාෙ? 

 

8) 2021.03.31 දිනට ලයාපාරග  මුෙල් පාන ගිණුගම් ගේය රු.210,000ක අයිරාලකි. එදිනට එම 

ගේය බැාංකු ප්රකාග  ගේයට වමාන ගනොග . එයට ගශේතු නම්, 

 

 බැාංකු ොව තු ව රු.1,000 ගපොත්ල වටශන් ගනොවීම. 

 ලයාපාරය විසින් නිකුත් කෂ රු.50,000ක ගචක්පත් බැාංකුලට ඉදි මපත් වී ගනොතිබීම. 
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⁕⁕⁕අධ්යාපන අමාත්යාාංය⁕⁕⁕ 

 

2021.03.31 දිනට මූය ත්ත්ත්ල ප්රකාග  ෙැක්විය යුතු මුෙල් ගේය ශා 2021.03.31 දිනට බැාංකු 

ප්රකාග  ගේය පිළිගලලින් ලන්ගන්, 

 

(1) රු. 209,000 (ශර), රු. 259,000 (බැර) 

(2) රු. 209,000 (බැර), රු. 259,000 (ශර)  

(3) රු. 211,000 (බැර), රු. 161,000 (ශර) 

(4) රු. 161,000 (ශර), රු. 211,000 (බැර) 

(5) රු. 211,000 (ශර), රු. 161,000 (බැර)  

 

9) ලයාපාරයක වාංගෝධිත් මුෙල් පාන ගිණුගම් ගේය රු.150,000 කි. ලයපාරග  නිකුත් කෂ 

නමුත් ගෙවීමට ඉදි මපත් ගනොව ගචක්පත්ල ලටිනාකමට ලඩා ත්ැන්පත් කෂ නමුත් නි කානය 

ගනොව ගචක්පත් ල ලටිනාකම රු.10,000 කින් ලැඩිය. එගවේ නම් එම ලයාපාරග  බැාංකු 

ප්රකායට අනුල ගේය ගකොපමණෙ?  

 

10)  2021/03/31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වඳශා සීමිත් X වමාෙගම් සපුටා ෙත් ගත්ොරතුරු පශත්  

ෙැක්ග . 

         රු. 

ණයට විකුණුම්   150,000 

දුන් ලට්ටම්       2,000 

ආපසු එවුම්       5,000 

ෙ ලට්ටම්       3,000 

ණයෙැති ැබීම්     50,000 

ෙ ගචක්පත්ක් අෙරු වීම      1,000 

අඩමාණ ණය වඳශා ගලන් කිරීම      500  

ගබොල්ණය       3,000 

ආපසු ෙ ගබොල්ණය         250 

 

1. 2021.03.31 දිනට මූය ත්ත්ත්ල ප්රකාගයන් ෙැක්විය යුතු ගලෂඳ ැබිය යුතු ෙෑ ල 

ලටිනාකම ගකොපමණෙ ? 

2. ගලෂඳ ැබිය යුතු ෙෑ ලට අොෂල ා/ා ප්රකාග  ශුනනාෙත් යුතු මුළු වියෙම ගකොපමණෙ ?  

 


