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1) ලයාඳාරයකම2020.03.31මදිනමසිදුමවමජමගැලීභකින්මගඵඩාවේමතිබූමවොගවයන්ම¾මක්මවිනාමවිය.ම

2019.03.31මදිවනන්මඅලවන්මලර්යමවශාමඳශමවොරතුරුමවඳයාමඇ. 

 

විව්රය 
 

(රු'000) 

විකුණුම්ම  15,000 
ගැණුම් මම6,000 

ආඳසුමඑවුම් මමමම750 

විකුණුම්මපිරිලැය මම8,000 

  

වොගම ශානියම වම්ඵන්ධවයන්ම 80%ම ක්ම වගවීභටම රක්ණම වභාගභම එකඟම විය.ම වභභම සිදුවීභම

වම්ඵන්ධවයන්ම ලයාඳාරයටම සිදුම වම ද්ධ ධම අාබයමරු.ම 150,000ම කි.ම විනාම වම වොගවේම පිරිලැයම

වකොඳභණදම?ම 

 

(1) රු.ම150,000 මම 

(2) රු.ම250,000   මමම 

(3) රු.ම750,000 

(4) රු.ම800,000 මම 

(5) රු.ම1,000,000ම  

 

2) ලයාඳාරයකමඅඩභාණමණයමවශාමවලන්මකිරීභමවම්ඵන්ධවයන්මඳශමවොරතුරුමදීමඇ. 

 

2020/12/31  2019/12/31 

 අඩභාණමණයමවශාමවලන්මකිරීභ  මමම70,000  මමම50,000 

 2020.06.10මදිනමරු.ම80000මකමණයගැතිවයකුමබුන්ලත්මවමඵලමදැනමගන්නටමැබුනි. 

 වඵොල්මශාමඅඩභාණමණයමවලන්මකිරීභමඑකභමගිණුභක්මභඟින්මසිදුමකරයිමනම්,ම 

ආදායම්මප්රකානවේමවඵදාමශැරීවම්මවියදභමයටවත්මදැක්වියමයුතුමලටිනාකභමවකොඳභණදම? 

 

(1) රු.ම50,000  

(2) රු.ම70,000   

(3) රු.ම80,000   

(4) රු.ම100,000මම 

(5) රු.මම120,000 ම 

ගිණුම්කරණය 
අධයයනමවඳොදුමවශතිකමඳ්රමඋවව්මවඳෂමවිබාගය 

වශාමවියානුඵධ ධමවාංචිය 

වක්ලමව්ලාමිමලයාඳාරයකමල්යමප්රකානමපිියවයම

කරයි -මඵහුලරණමවශමවකටිමප්ර්න 06 
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3) ලයාඳාරයක්ම 2020ම ජනලාරිම භාවයම තුම වගලනම දම ද්ධ ධම ලැටුඳම රු.ම 135,000ම කි.ම වවේලකම

අර්ථවාධකමඅරමුදටමවවේලකමදායකත්ලයම(EPF) 10 % ක්මලනමඅරමවවේලයමදායකයම15%මකි.මETF 

දායකයම3%මකි. 

ම 

ඳශමප්ර්නමවශාමපිියතුරුමවඳයන්න. 

 

1. ලයාඳාරවේමදෂමලැටුප්මවියදභමවකොඳභණදම? 

2. ලයාඳාරවේම2020මජනලාරිමභාවයටමඅදාමEPFමශා ETFමවියදභමවලනමවලනභමදක්ලන්න. 

EPF  : 

 ETF   :  

3. ජනලාරිමභාවයමඅලවානවේමඑක්මඑක්මලගකීභමදක්ලන්න. 

මමම(භාසිකමEPFමශාමETFමවියදභමඊටමඳසුලමඑනමභාවවේදීමවගලනුමඵයි.)ම 

වගවියමයුතුමEPF : 

වගවියමයුතුමETF : 

 

 ප්ර්නමඅාංකම4මවශම5මවශාමපිියතුරුමවැඳීමභටමඳශමවොරතුරුමබාවිාමකරන්න. 

 

හිරුවේමලයාඳාරවේමආදායම්මශාමවියදම්මවම්ඵන්ධමඳශමවොරතුරුමඔඵමවලමදීමඇ.ම 

 

මමමමමමමමම2019.04.01  2020.04.01 

 

 කලින්මදමකුලීමආදායභ   2,000   මමමමමම? 

 වගවියමයුතුමවිදුලිය   2,000   මමම1,500 

 ඉදිරියටමවගවමරක්ණමවියදම්  1,000   මමමමම500 

 උඳචිමදුරකථනමගාව්තු   මම200   මමමමමම- 

කලින්මවගවමදුරකනමගාව්තු  මමම-   මමමම100 

 

2020.03.31මදිවනන්මඅලවන්මලර්යමවශාමදුරකනමගාව්තුමවියදභමරු.9,700මක්මශාමකුලීමආදායභම

රු.15,000මක්මවේ. 

 

ලර්යමතුමවගවමවියදම්  විදුලිය  රු.ම8,000 

     රක්ණම රු.ම12,000 

     දුරකනම රු.මමමම? 

ලර්යමතුමදමකුලීමආදායභ   රු.ම14,000 

 

 

4) 2020.03.31මදිවනන්මඅලවන්මලර්යමවශාමවිදුලිමවියදභමශාමරක්ණමගාව්තුලමවකොඳභණදම? 

 

 විදුලිමවියදභම(රු)  රක්ණමගාව්තුම(රු) 

(1) 4,500     1,500 

(2) 4,500   12,500 

(3) 7,500   12,500 

(4) 7,500   13,500  

(5) 8,500   13,500 
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5) ලර්යම තුම මුදලින්ම වගවම දුරකනම ගාව්තුලම වශම 2020.03.31ම දිනටම කලින්ම දම කුලීම ආදායභම

වකොඳභණදම? 

 

 වගවමදුරකනමගාව්තුම(රු)  කලින්මදමකුලීමආදායභම(රු) 

(1) 9,400    2,000 

(2) 9,600    1,000 

(3) 9,600    3,000 

(4) 10,000    1,000  

(5) 10,000    2,000 

 

 ප්ර්නමඅාංකම6,ම7මවශම8මප්ර්නමවශාමපිියතුරුමවැඳීමභටමඳශමවොරතුරුමබාවිාමකරන්න. 

 

එකතුම කම අගයම භම ඵදුම (VAT) වශාම ලියාඳදිාංචිම ලයාඳාරයකම 2020.03.31ම දිවනන්ම අලවන්ම

ලර්යටමඅදාෂමඳශමගණුවදනුමඔඵමවලමදීමඇ. 

මමම මමමමරු. 

ණයටමවිකුණුම්ම(ම15%මVATමමවහි)   287,500 

ණයටමගැණුම්ම(ම15%මVATමමවහි)   මම92,000 

අත්පිටමගැණුම්ම(ම15%මVATමමරහි)   150,000 

ණයටමගැණුම්මආඳසුමයැවුම්ම(ම15%මVATමමවහි)  මම11,500 

ලර්යමතුෂමවගවමVAT     මම10,000 

 

ලයාඳාරවේමලත්කම්මවශමලගකීම්මකිහිඳයක්මඳශමදැක්වේ. 

    2019.04.01  2020.03.31 

ණයගැති  30,000   40,000 

ණයහිමි   15,000   18,000 

වොගය   10,000   20,000 

වගවියමයුතුමVAT  12,000   ? 

 

පිරිලැයටම10ම%මකමාබයක්මවහිලමබාණ්ඩමවිකිණීභමලයාඳාරවේමප්රතිඳත්තියමවේ. 

 

6) ලයාඳාරවේමදෂමාබයමවකොඳභණදම? 

(1) රු.ම40,000 

(2) රු.ම41,500 

(3) රු.ම64,000 

(4) රු.ම65,500 

(5) රු.ම77,500 

 

7) VAT ඳානමගිණුවම්ම2020.03.31මදිනටමවේයමවකොඳභණදම? 

(1) ශර මම2,500 

(2) ශර මම5,500 

(3) ඵැර මම6,500 

(4) ඵැර මම9,000 

(5) ඵැර 10,550 
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8) ඉශමදැක්වලනමආඳසුමයැවුම්මලටමඅදාමධ විත්ලමවටශනමදක්ලන්න.ම(වාංක්යමඅලයමවනොවේ). 

 

9) සුමුදුමඳාවල්මලිපිද්රලයමඅවවිමකිරීවම්මලයාඳාරයක්මඳලත්ලාවගනමයයි.මවිකිණීවම්මවශෝමආඳසුමඑවීවම්ම

ඳදනභටමජනිත්මවලමයලනමදමවොගවේමවිකුණුම්මමිමරු.ම 82,500මකි.මවභභමවොගවේමආඳසුම

එවීවම්මකායමඉකුත්මවීමනැතිමඅරම 2020.03.31ම දිනමලනමවිටම මඉන්ම¼මක්මවිකිණීමවනොභැතිමඵලම

දන්ලාමඑලාමඇ.මපිරිලැයටම10ම%මකමාබයක්මවහිලමබාණ්ඩමවිකිණීභමසුමුදුවේමප්රතිඳත්තියමලනම

අරමවම්මවම්ඵන්ධලමසිහිලටනමවටශනක්මඳභණක්මඵාමඇ. 

සුමුදුවේමලයාඳාරවේමවකටුම්ඳත්මදෂමාබයමඳශමඳරිදිමදක්ලාමඇ. 

      මමමමමරු. 

විකුණුම්    250,000 

ආරම්බකමවොගය මම12,000 

ගැණුම්   185,000 

(-)මවොග  මම(8,000) (189,000) 

දෂමාබය    මමමම61,000මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම 

 ======= 

 

ඉශමගැපීවභන්මඳසුමඳශමදෑමදක්ලන්න. 

1. විකුණුම්මලටිනාකභමවකොඳභණදම? .................................... 

2. අලවන්මවොගවේමපිරිලැයමවකොඳභණදම? ............................... 

3. ඉශමවිකුණනමදමවොගයටමඅදාමධ විත්ලමවටශනම?ම............................... 

 

10) චතුරවේමලයාඳාරවේමවධ ඳමපිරියමශාමඋඳකරණමවම්ඵන්ධවයන්මඳශමවොරතුරුමඔඵමවලමදීම
ඇ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2020.03.31 දිවනන්මඅලවන්මලර්යමවශාමවධ ඳමපිරියමශාමඋඳකරණමක්යමගණනයමනරන්න. 

වගොඩනැගිලි -ම...................................... 

යන්්ර  -ම...................................... 

වභෝටර්මරථ -ම....................................... 

ඳරිගණක -ම..................................... 

ලීමඵඩු  -ම..................................... 

 

ලත්කභ 

 
2019.04.01ම
දිනටමපිරිලැය 

වමුච්චිම 
ක්ය 

 

ලර්යම තුෂම මිටම
ගැනුම්ම (මිටම ගත්ම
දිනයමශාමලටිනාකභ) 

ක්යමප්රතිඳත්තිය 

ඉඩම් 500,000 - - - 
වගොඩනැගිලි 200,000 50,000 - වරමභාර්ගමක්රභයටම

10ම% 
වභෝටර්මරථ 300,000 30,000 - හීනලනම වේම

ක්රභයටම5%ම 
යන්්ර 100,000 20,000 2019.04.01ම දිනම

රු.50,000 
වරමභාර්ගමක්රභයටම
20ම% 

ඳරිගණක - - 2019.10.01ම දිනමමමමමමමමමමමමම
රු.ම80,000 

වරමභාර්ගමක්රභයටම
10ම% 

ලීමඵඩු 50,000 10,000 2019.12.01ම ම ම දිනම
රු.100,000 

වරම භාර්ගම
ක්රභයටම10ම% 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅභායාාංය⁕⁕⁕ 

 

2. චතුරවේමලයාඳාරවේමවධ ඳමපිරියමශාමඋඳකරණමම මවම්ඵන්ධවයන්මල්යමප්රකානමඋදෘයන්ටම

අදාෂමඳශමහිව්ැන්මවම්පර්ණමකරන්න. 

 

------------------------------------------------ම Aමම 

------------------------------------------------ B 

 

ජාංගභමවනොලනමලත්කම් පිරිලැය වමුච්චිම

ක්ය 

ද්ධ ධම

අගය 

වධ ඳමපිරියමශාමඋඳකරණ    

ඉඩම් C I O 

වගොඩනැගිලි D J P 

වභෝටර්මරථ E K Q 

යන්්ර F L R 

ලීමඵඩු G M S 

ඳරිගණක H N T 

   U 

 

11) ඳශමවොරතුරුමනිමපුධ ගමලයාඳාරයක්මලනමසිරිදුමවේමලයාඳාරයටමඅදාමවේ. 

 

2021.03.31මදිනට;  ම මුළුමලත්කම් රු.ම3,485,000 

 මුළුමලගකීම් රු.ම2,135,000 

2020.04.01මදිනටම,මමුළුමහිමිකභමම රු.මමමම750,000 

2021.03.31ම දිවනන්මඅලවන්මලර්යමතුම දීමරු.ම 150,000මකමගැනිලිමසිදුමකරමඇතිම අරම අභරම

ප්රාේධනයමවවමරු.300,000මක්මවයොදලාමඇ. 

 

ඳශමදෑමගණනයමකරන්න. 

1. 2021.03.31මමදිවනන්මඅලවන්මලර්යමවශාමාබය,මරු......................... 

2. 2021.03.31මදිනටමමුළුමහිමිකභමරු.ම........................... 

 

12) ක්සිරිමලයාඳාරයම2017.04.01මදිනමරු.800,000මකටමයන්්රයක්මමිටමගන්නාමදි.මවභදිනටමඑහිම

පදාීමමජීලමකායමශාමසුන්බුන්මඅගයමපිියවලලින්මලවරම6ක්මවශමරු.ම80,000මක්මවවමඇව්වම්න්තුම

කරමඇ.ම 2020.04.01ම දිනමවභභමයන්්රයමරු.ම 600,000මක්මවේමනම්මයන්්රමවිකිණීභමනිවාමසිදුමවම

ාබයමමවශෝමඅාබයමවකොඳභණදම? 

 

13) ඳශම ලැරදිම වශේතුවලන්ම ලයාඳාරවේම ාබයම අඩුවේදම /ම ලැඩිවේදම /ම වලනව්ම වනොවේම දම යන්නම

දක්ලන්න. 

 

1. අයිතිකරුවේමබාණ්ඩමගැනිලි,මගැනිලිමගිණුවම්මවටශන්මකරමනැ. 

2. කලින්මවගවමවිදුලිමවියදභත්මලර්වේමවියදභක්මවවමලාර්ාමකිරීභ. 

3. ැබියමයුතුමකුලීමආදායභමවඳොත්මලමලාර්ාමකරමනැ. 

4. වගවියමයුතුමරක්ණමවියදභක්මවඳොත්මලමලාර්ාමකරමනැ. 

 


