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ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනය - 1 

• සියලු ම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 
• අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්රශ්නවල දී ඇති පිළිතුරු වලින් නිවැරදි ත ෝ වඩාත් ගැළතපන ත ෝ පිළිතුර තෙෝරන්න. 
• ඔබට සැපයන පිළිතුරු  පත්රතේ එක් එක් ප්රශ්නය සඳ ා දී ඇති කව අතුතරන් ඔබ තෙෝරා ගත් පිළිතුතරහි අංකයට 

ගැළතපන කවය තුළ (X) ලකුණ තයාදන්න.   
 

• ප ෙ සඳ න් සිද්ධිය තකතරහි අවධානය තයාමු කරමින් අංක 1 සිට 4 තෙක් ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 
උතේකා, මැහුම් පාඨමාලාවක්  ැදෑරීතමන් පසුව, ෙම නිවතේ ම කාන්ොවන්ට  ා කුඩා ළමුන්ට සුදුසු නිමි ඇඳුම් 
නිෂ්පාදන ආයෙනයක් “විලාසිො” නමින් ආරම්භ කරන ලදි. ආරම්භතේ දී ෙම නිෂ්පාදිෙ ඇය විසින් ම අවට තවතළඳසල් 
තවෙ සැපයූ අෙර අද වන විට ආසන්න නගරතේ තවතළඳසල්වලින් ද ඇණවුම් ලැතබමින් පවතී. තම් ෙත්ත්වය යටතත් 
මැහුම් කටයුතු සඳ ා පළපුරුදු තේවිකාවන් තදතදතනකු ද බඳවා තගන ඇෙ. 
 
1. උතේකාතේ වයාපාර ආයෙනතයන් ඉටුවන මිනිේ අවශ්යොව වන්තන්, 

(1) කාන්ො ගවුම් ය    (2) ළමා කලිසම් ය  
(3) ඇඳුම් ය     (4) වාසේථාන ය 

2. නිෂ්පාදනය කරනු ලබන නිෂ්පාදිෙතේ ේවභාවය අනුව උතේකාතේ වයාපාරය, 
(1)   වුල් වයාපාරයක් තේ. 
(2)  තේවා සපයන වයාපාරයක් තේ. 
(3)  භාණ්ඩ නිෂ්පාදන වයාපාරයක් තේ. 
(4)  ලාභ අරමුණු කරගත් වයාපාරයක් තේ. 
 

3. උතේකාතේ වයාපාරයට වයාපාරික අවේථාවක් වන්තන්, 
(1) ස ායට තේවිකාවන් සිටීම ය   (2) මැහුම් පාඨමාලාවක්  දාරා තිබීම ය  
(3) අවට තවතළඳ සල් පැවතීම ය   (4) ආසන්න නගරතේ තවතළඳ සල්වලින් ද ඇණවුම් ලැබීම ය 
 

4. ඉ ෙ සිද්ධියට අදාළ නිවැරදි ප්රකාශ්ය වන්තන්, 
(1)  තමම සිද්ධියට අදාළ වයාපාර නාමය ලියාපදිංචි විය යුතු ය. 
(2)  උතේකාට ඇඳුම් මැසීම පිළිබඳ දක්ෂොවක් තනාමැති වීම ය. 
(3)  ඇතේ නිමි ඇඳුම් වලට ඇති ඉල්ලුම ක්රමතයන් අඩු වීම ය.  
(4)  වයාපාරය දියුණු කිරීමට බාධා ඇති බව ය. 
 

5. අයිතිකරුවන් සියලු තදනාතේ ස භාගිත්වතයන් කළමනාකරණය කිරීමට වඩා සුදුසු වයාපාර සංවිධාන වර්ගය 
වන්තන්, 

(1) ඒක පුද්ධගල වයාපාර ය    (2)  වුල් වයාපාර ය   
(3) සංේථාපිෙ සමාගම් ය    (4) සමිති සංවිධාන ය 
 

6. වයාපාර තකතරහි සැපයුම්කරුවන් ඇල්මක් දක්වන්තන්, 
(1) ප්රමාණවත් ලාභයක් ලබා ගැනීමට ය   (2) ෙම නිෂ්පාදිෙ වල මිල තීරණය කිරීමට ය  
(3) නිවැරදි කළමනාකරණ තීරණ ගැනීමට ය   (4) අඛණ්ඩ ව ඇණවුම් ලබා ගැනීමට ය. 
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7. වයාපාරයක බාහිර පරිසර සාධක පමණක් ඇතුළත් කාණ්ඩය තෙෝරන්න. 
(1)  ගනුතදනුකරුතවෝ, තේවකතයෝ,  ෙරගකරුතවෝ  
(2)  අයිතිකරුතවෝ,  තේවකතයෝ,  කළමනාකරුතවෝ 
(3)  අයිතිකරුතවෝ,  තේවකතයෝ,  ෙරගකරුතවෝ  
(4)  ගනුතදනුකරුතවෝ, සැපයුම්කරුතවෝ, ෙරගකරුතවෝ 

 
8.  වුල් වයාපාරයක උපරිම  වුල්කරුවන් සංඛයාව තීරණය කරන පනෙ වන්තන්, 

(1) 1890  වුල් වයාපාර ආඥා පනෙ              (2) 1840 අංක 7 දරන වංචා වැළැක්වීතම් ආඥා පනෙ 
(3) 1918  අංක 6 දරන නාම වයාපාර ආඥා පනෙ        (4) 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනෙ 

 
9. ප ෙ X කාණ්ඩය, Y කාණ්ඩය සමඟ නිවැරදිව ගැළපූ විට, 

X  කාණ්ඩය Y කාණ්ඩය 
1. නැවෙ විකිණීම සඳ ා භාණ්ඩ අතලවි කිරීම A. ආනයන තවතළඳාම 
2. තත් තොගයක් ඇමරිකාවට විකිණීම B. තොග තවතළඳාම 
3.අවසාන පරිතභෝජනය සඳ ා භාණ්ඩ විකිණීම C. අපනයන තවළදාම 
4. ඉන්දියාතවන් පරිේපු තොගයක් මිලට ගැනීම D. සිල්ලර තවළදාම 

 
 (1) BCAD   (2) CBAD   (3) BCDA     (4) CBDA 
 
10. වයාපාරිකයන්ට ෙම ගනුතදනු ප සු කර ගැනීම සඳ ා වාණිජ බැංකුවක ඇරඹිය  ැකි වඩාත් සුදුසු ම ගිණුම් වර්ගය 

වන්තන්, 
(1)  ජංගම ගිණුම්       (2)  ධනතයෝජන ඉතිරි කිරීතම් ගිණුම්  
(3)  ඉතිරි කිරීතම් ගිණුම්      (4)  ේථාවර ෙැන්පතු ගිණුම් 

 
11. තචක්පෙක ප තින් ඇති චුම්බක තීන්ෙ අක්ෂර  ැඳුනුම් තීරුතේ (MICR) අංක කාණ්ඩ  ෙර පිළිතවළින් දැක්තවන 

පිළිතුර වන්තන්, 
(1)  බැංකුතේ අංකය, තචක්පතත් අංකය, බැංකු ශ්ාඛාතේ අංකය, බැංකු ගිණුතම් අංකය 
(2)  තචක්පතත් අංකය, බැංකුතේ අංකය, බැංකු ශ්ාඛාතේ අංකය, බැංකු ගිණුම් අංකය 
(3)  තචක්පතත් අංකය, බැංකු ශ්ාඛාතේ අංකය, බැංකුතේ අංකය, බැංකු ගිණුම් අංකය 
(4)  බැංකු ගිණුම් අංකය, තචක් පතත් අංකය, බැංකුතේ අංක, බැංකු ශ්ාඛාතේ අංකය 

 
12. චතුරට අයිති තලාරි රථයට රු. 2 000 000ක සම්පූර්ණ වගකීම සහිෙ රක්ෂණ ඔේපුවක් ශ්රී ලංකා රක්ෂණ 

සංේථාතවන් ලබාතගන තිබූ අෙර, එම රථය පාතර් ගමන් කිරීතම් දී සිදු වූ අනතුරකින් රු. 500 000  ානියක් සිදු 
විය. එම  ානිය සඳ ා ලබාගෙ  ැකි උපරිම වන්දි මුදල 

(1) රු. 500 000   (2) රු. 1 500 000  
(3) රු. 2 000 000  (4) රු. 2 500 000 

 
13. මධයම පරිසර අිකාරිය විසින් පවත්වන ලද තද්ධශ්නයකට සවන් දී, ේවභාවික ආපදා පිළිබඳ දැනුවත් වී සිටි අංජන, 

යළිත් ඒ ගැන  ැදෑරුතේ රූපවාහිනී අධයාපන වැඩසට නක් මගිනි. ෙවද දිනමිණ පුවත්පතත් පළ වූ අදාළ ලිපිය ද 
ඔහුට භාවිො කරන්නට සිදු වුණි. අංජන ඉතගනීම සඳ ා තයාදා ගත් සන්නිතේදන මාධයයන් පිළිතවළින් තපළ 
ගැේවිය යුත්තත්, 

(1) විදුත්, ලිඛිෙ, වාචික වශ්තයනි. (2) විදුත්, වාචික, ලිඛිෙ වශ්තයනි. 
(3) වාචික, විදුත්, ලිඛිෙ වශ්තයනි. (4) වාචික, ලිඛිෙ, විදුත් වශ්තයනි. 

 
 
14. ප්රවා නතේ මූලිකාංග පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර තෙෝරන්න. 

(1) මාර්ගය, බලය, තමෝටර් රථ, ගුවන් යානා  (2) මාර්ගය, මාධයය, බලය, පර්යන්ෙය 
(3) මාධයය, නැව, වරාය, බලය  (4) බලය, පර්යන්ෙය, බේරිය, දුම්රිය 

 
15. සිසිල් බීම නිෂ්පාදන ආයෙනයකට නිෂ්පාදන කටයුතු  ා අතලවි කටයුතු සඳ ා අදාළ කළමනාකරුවන් පත්කර 

ගැනීම යන්න කළමනාකරණ ක්රියාවලියට අයත් කාර්යයක් තලස දැක්විය  ැක්තක්, 
(1) සැලසුම්කරණය  (2) සංවිධානකරණය  
(3) තමත යවීම  (4) පාලනය තලස ය. 



 

Royal College - Colombo 07 - 3 - Examination unit 10 and 11 - 2021 
 

16. "ශ්රී ලංකාතේ ප්රසිද්ධධ පාව න් නිෂ්පාදන ආයෙනයක් අනුග්ර තයන් 2021 ජාතික තවාලිතබෝල් ක්රීඩා ෙරගාවලිය 
පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇෙ". තමම ප්රකාශ්ය ප්රවර්ධන මිශ්රතේ කුමන විචලයයකට අයත් තේ ද? 

(1) ප්රචාරණය  (2) තපෞද්ධගලික අතලවිය  
(3) ම ජන සම්බන්ධො  (4) විකුණුම් ප්රවර්ධනය 
. 

17. ගිණුම්කරණතේ මූලික අරමුණ වන්තන්, 
(1) වයාපාරය උපයාගත් ලාභය දැනගැනීම  (2) වයාපාරතේ මූලය ෙත්ත්වය දැනගැනීම 
(3) ඇල්මැති පාර්ශ්වයන්ට විවිධ තොරතුරු සැපයීම  (4) නීතිමය අවශ්යො ඉටු කර දීම 

 
18. වයාපාරයක ගනුතදනුවක් සට න් කිරීමට අදාළ ගිණුම්කරණ සමීකරණය ප ෙ දැක්තේ. 
 

වත්කම් (රු.) = හිමිකම් (රු.) + වගකීම් (රු.) 
 

+ 5 000    + 5 000 
 

ඉ ෙ ගිණුම්කරණ සමීකරණතේ සට න් කර ඇති ගනුතදනුව වන්තන්, 
(1)  සමන්ට රු. 5 000ක බඩු තොගයක් ණයට විකිණීම 
(2)  රු. 5 000ක කඩ කුලී ආදායමක් ලැබීම 
(3)  අයිතිකරු රු. 5 000ක අතිතර්ක ප්රාේධනය තයදවීම 
(4)  කැලුම්තගන් රු. 5 000ක බඩු තොගයක් ණයට ගැනීම 

 
19. ප ෙ ගනුතදනු අෙරින් හිමිකම වැඩි වීමට බලපාන ගනුතදනුව වන්තන්, 

(1)  රු. 3 000ක විදුලි ගාේතු මුදලින් තගවීම 
(2)  රු. 2 000ක බැංකු ණය තපාලී තගවීම 
(3)  අයිතිකරු විසින් රු. 7 000ක් ණයහිමියන්ට තගවීම 
(4)  රු. 8 000ක ලී බඩු උපකරණ මිලට ගැනීම 

 
20. ණයහිමිතයකුට නිකුත් කළ රු. 4 000ක තචක්පෙ අගරු වීමට අදාළ ද්ධවිත්ව සට න වන්තන්,  

(1) ණයහිමි ගිණුම   ර  රු. 4 000 
      බැංකු ගිණුම   බැර  රු. 4 000 

 
(2) බැංකු ගිණුම   ර  රු. 4 000 
      ණයහිමි ගිණුම  බැර  රු. 4 000 

 
(3) මුදල් තපාෙ   ර  රු. 4 000 
      ණයහිමි ගිණුම  බැර  රු. 4 000 

 
(4) ණයහිමි ගිණුම   ර  රු. 4 000 
      මුදල් තපාෙ  බැර  රු. 4 000 

 
21. ප ෙ X තීරුතේ ගිණුම් වර්ග ද, Y තීරුතේ එම ගිණුම් වර්ග වලට අදාළ නිදසුන් ද ප ෙ දැක්තේ.         
 

X තීරුව Y තීරුව 
1. වත්කම් ගිණුම    A. ගැනිලි 
2. වියදම් ගිණුම B. බැංකු ණය 
3. හිමිකම් ගිණුම   C. තමෝටර් රථ 
4. ආදායම් ගිණුම       D. ලද වට්ටම් 
5. වගකීම් ගිණුම E. විදුලි ගාේතු 

 

X තීරුවට පිළිතවළින් නිවැරදිව ගැළපූ විට 
 

(1) CEADB   (2) BAECD     (3) ABCDE   (4) ECADB 
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22. "වැඩිවීම  ර අඩුවීම බැර" යන ද්ධවිත්ව සට න් මූලධර්මය නිරූපණය වන ගිණුම වන්තන්, 

(1) ලද වට්ටම් ගිණුම  (2) ප්රාේධන ගිණුම  
(3) ණයහිමි ගිණුම   (4) ණයගැති ගිණුම 
 

23. ශ්ක්ති ලී බඩු තවතළඳසැලට යමුනා තමෝටර්ේ ආයෙනතයන් රු.ලක්ෂ 15ක තලාරි රථය ණයට ගැනීමට අදාළ මූලාශ්ර 
තල්ඛනය (1)...………….... වන අෙර මූලික සට න් තපාෙ (2)...…………....තේ. (1)   ා (2) යන ේථාන සඳ ා නිවැරදි 
පිළිතුර පිළිතවළින් දැක්තවන්තන්, 

(1) ගැනුම් ඉන්තවායිසිය, ගැනුම් ජ'නලය  (2) ගැනුම් ජ'නලය, ගැනුම් ඉන්තවායිසිය 
(3) තපාදු ජ'නලය,  ජ'නල් වවුචරය  (4) ජ'නල් වවුචරය, තපාදු ජ'නලය 

 
24. වයාපාරයක 2021.01.31 දිනට වයාපාරතේ බැංකු ගිණුතම් තශ්ෂය රු. 20 000ක් වූ අෙර එදිනට බැංකුතවන් ලද 

බැංකු ප්රකාශ්යට අනුව තශ්ෂය රු. 22 000ක් විය. තමම තවනසට තේතු වන ගනුතදනුව වන්තන්, 
(1)  ේථාවර නිතයෝග මෙ බැංකුව අයකරගත් රු. 2 000ක රක්ෂණ වාරිකය 
(2)  ෙැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශ්නය තනාවූ තචක්පත් රු. 2 000 
(3)  බැංකුවට සෘජුව ම ලැබී තිබූ ලාභාංශ්ය රු. 2 000 
(4)  බැංකුව විසින් අයකරගත් රු. 2 000ක බැංකු ගාේතු   
 

25. කැලුම් තේ වයාපාරතයහි ණයගැතිතයකු වූ තනළුම්තගන් රු. 8 000ක ණය මුදලක් ලැබීතම්දී 10% ක වට්ටමක් 
තදන ලදී. තමය කැලුම්තේ වයාපාරතේ, 

(1) රු. 8 000ක ලද වට්ටමකි.  (2) රු. 800ක දුන් වට්ටමකි. 
(3) රු. 8 000ක දුන් වට්ටමකි.  (4) රු. 800ක ලද වට්ටමකි. 

 
26. සුනීෙ තේ තවතළඳ වයාපාරතයහි සුළු මුදල් අග්රිමය රු. 4 000ක් විය. 2021.01.31 දින සුළු මුදල් භාරකරු සතුව 

රු. 300ක් තිබුණු අෙර, තපබරවාරි මාසතේ සිට සුළු මුදල් අග්රිමය රු. 500කින් වැඩි කිරීමට තීරණය කරන 
ලදී.  තමම වයාපාරතේ 2021.02.01 දින ප්රතිපූර්ණය කරන ලද මුදල වන්තන්,  

(1) රු. 3 700       (2) රු. 4 000       (3) රු. 4 200      (4) රු. 4 500 
 

27. සළුපිලි තවතළඳසල විසින් පිළිතයළ කළ මූලික සට න් තපාෙක, දිනය, ඉන්තවායිේ අංකය, සැපයුම්කරු, මුළු 
වටිනාකම  ා තලජර් පිටුව යන තීරු දක්නට ලැබුණි. තමම මූලික සට න් තපාෙ වන්තන්,  

 (1) විකුනුම් ජ'නලය    (2) ගැනුම් ජ'නලය   
 (3) සුළු මුදල් තපාෙ     (4) තපාදු ජ'නලය 
 
 
28. ප ෙ සඳ න් වන්තන් වයාපාරයක් විසින් පිළිතයල කරන ලද මූලික සට න් තපාත් තේ. 

A. මුදල් තපාෙ  
B. ගැනුම් ජ'නලය  
C. බැංකු ගිණුම  
D. විකුණුම් ජ'නලය  
E. සුළු මුදල් තපාෙ 

තමම මූලික සට න් තපාත් අෙරින් තලජර් ගිණුමක කාර්යය ඉටු කරන මූලික සට න් තපාත් ඇතුළත් පිළිතුර 
වන්තන්, 

  (1) ACE     (2) ABC      (3) ADE     (4) ACD 
 
29. ගනුතදනුකරුතවකුට දුරකථන බැංකු තේවාව මගින් ඉටු කරගෙ  ැකි තේවාවක් න ාවන්නන්,  
 (1)  විදුලි බිල්පත්, ජල බිල්පත් ආදිය තගවීමට  ැකිවීම.  
 (2)  බැංකු ගිණුතම් තශ්ෂය පරික්ෂා කිරීමට  ැකිවීම.  
 (3)  තචක් තපාෙක් තගන්වා ගෙ  ැකි වීම.  
 (4)  ගිණුමකින් ෙවත් ගිණුමකට මුදල් මාරු කිරීම කළ  ැකි වීම. 
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30. ගිණුම්කරණ ක්රියාදාමයක නිවැරදි පිළිතවළ වන්තන්, 
(1) ගනුතදනු → මූලාශ්ර තල්ඛන → මූලික තපාත් → තලජර් ගිණුම් → තශ්ෂ පිරික්සුම → මූලය ප්රකාශ්න 
(2) මූලාශ්ර තල්ඛන → ගනුතදනු → මූලික තපාත් → තලජර් ගිණුම් → තශ්ෂ පිරික්සුම → මූලය ප්රකාශ්න 
(3) මූලාශ්ර තල්ඛන → ගනුතදනු → තලජර් ගිණුම් → මූලික තපාත් → තශ්ෂ පිරික්සුම → මූලය ප්රකාශ්න 
(4) ගනුතදනු → මූලාශ්ර තල්ඛන → තලජර් ගිණුම් → මූලික තපාත් → තශ්ෂ පිරික්සුම → මූලය ප්රකාශ්න 

 
31. මිහිර ේතටෝර්ේ 2021.01.04 දින පිළිතවළින් භාවිො කර තිබුතණ් ප ෙ සඳ න් මූලාශ්ර තල්ඛනයන් ය.   

ලදුපෙ, තගවීම් වවුචරය, ජර්නල් වවුචරය  
එදින සිදු වූ ගනුතදනුවල පිළිතවළ වන්තන්, 
(1) අත්පිට විකුණුම්, ේථාවර වත්කම් ණයට ගැනුම්, කම්කරු කුලී තගවීම්  
(2) ණයට විකුණුම්, ේථාවර වත්කම් ණයට ගැනුම්, කම්කරු කුලී තගවීම්  
(3) ණයහිමියන්ට තගවීම්, අත්පිට ගැනුම්, කම්කරු කුලී තගවීම්  
(4) අත්පිට විකුණුම්, තේවක වැටුේ තගවීම්, ේථාවර වත්කම් ණයට ගැනුම් 

 
32. ප ෙ ප්රකාශ් අෙරින් නිවැරදි ප්රකාශ්ය තෙෝරන්න. 

(1) වයාපාරයක ප්රාේධන ගිණුම, වගකීම් ගිණුමකට නිදසුනකි. 
(2) වයාපාරයක් විසින් පිළිතයල තකාට තිබූ බැංකු ගිණුතම් වූ බැර තශ්ෂය වාසිදායක තශ්ෂයකි. 
(3) මුදල් ගිණුම මූලික තපාෙක් තමන් ම තලජර් ගිණුමක් තලස ද ක්රියා කරයි. 
(4) වැඩි වීම්  ර  ා අඩුවීම් බැර යන ද්ධවිත්ව සට න් රීතිය ක්රියාත්මක වන්තන් වත්කම් ගිණුම්  ා ආදායම්  ගිණුම්  

සම්බන්ධතයනි. 
 
 
33.  ගිණුතම් නම තශ්ෂය 

 ර 
රු. 

තශ්ෂය 
බැර 
රු. 

 1. පියල්තේ ගිණුම     1 000 - 
 2. ජනිොතේ ගිණුම       - 3 000 
 3. විකුණුම් ගිණුම      - 5 000 
 4. වැටුේ ගිණුම 1 200 - 
 

ඉ ෙ ගිණුම් 04, පිළිතවළින් නිවැරදි ගිණුම් වර්ීකරණයකට  සු කර ඇති පිළිතුර වන්තන්, 
(1) වත්කම්, වගකීම්, අදායම්, වියදම්  (2) වගකීම්, වත්කම්, ආදායම්, වියදම් 
(3) වත්කම්, වගකීම්, වියදම්, ආදායම්  (4) වගකීම්, වත්කම්, වියදම්, ආදායම් 

 
34. ණයගැතිතයකුතගන් ලැබුණූ රු. 7 000ක තචක් පෙට අදාළ ද්ධවිත්ව සට න වන්තන්,  

(1) මුදල් ගිණුම   ර  රු. 7 000 (2) ණයගැති ගිණුම    ර  රු. 7 000 
 ණයගැති ගිණුම  බැර රු. 7 000  මුදල් ගිණුම   බැර රු. 7 000 
    
(3) බැංකු ගිණුම   ර   රු. 7 000 (4) ණයගැති ගිණුම    ර  රු. 7 000 

 ණයගැති ගිණුම  බැර රු. 7 000  බැංකු ගිණුම   බැර රු. 7 000 
 
35. ශ්ාන්ති  ාඩ්තවයාර් හි 2020 ජනවාරි මාසතේ ගැනුම් ජර්නලය එකතුව රු. 4 800ක් විය. තමය තලජරයට පිටපත් 

කිරීමට අදාළ නිවැරදි ද්ධවිත්ව සට න වන්තන්,  
(1) ගැනුම් ගිණුම  ර රු. 4 800  (2) ගැනුම් ගිණුම  ර  රු. 4 800 
 මුදල් ගිණුම බැර  රු. 4 800  බැංකු ගිණුම බැර  රු. 4 800 
    
(3) ගැනුම් ගිණුම  ර  රු. 4 800 (4) ණයගැති ගිණුම්  ර  රු. 4 800 
 ණයහිමි ගිණුම බැර රු. 4 800  ගැනුම් ගිණුම බැර රු. 4 800 

 
36. පරිගණක ආශ්රිෙ ගිණුම්කරණය නිසා, 

(1) කාලය ඉතිරි තේ. (2) පිරිවැය ප ළ බසී. 
(3) නිරවදයොවය ඉ ළ යයි. (4) ඉ ෙ සියල්ල සිදුතේ. 
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37. සුගන්ි  දුන්ූරු සමාගම 2020 තදසැම්බර් මස රු.30 බැගින් වූ  ඳුන්ූරු පැකට් 1 000ක් විකුණා තිබූ අෙර 10% 
වට්ටමක් ඒ සඳ ා ලබා දී තිබුණි. සියලු විකුණුම් ණයට වන අෙර ණය ගැතියන්තගන් රු. 25 000ක මුදලක් ලැබුණි. තමම 
වයාපාරතේ විකුණුම් වටිනාකම වන්තන්, 
 

(1) රු. 22 500         (2) රු. 25 000          (3) රු. 27 000            (4) රු. 30 000 
 
38. ප ෙ සඳ න් ගනුතදනු අෙරින් තපාදු ජ'නලතේ සඳ න් වන ගනුතදනුව වන්තන්, 

(1)  අතශ්ෝක  ාඩ්තවයාර් එකක් රු. 900 බැගින් සිතමන්ති මලු 1 000ක් ණයට විකිණීම  
(2)  ශ්ාන්ති ඉදිකිරීම් සමාගම රුපියල් ලක්ෂ 20කට තකාන්ක්රීට් මිශ්රණ යන්ත්රයක් ණයට ගැනීම  
(3)  ෙරුෂ තද්ධපළ සමාගම විසින් තසත් සරණ ළමා නිවාසයට රු. 10 000ක මුදලක් පරිෙයාග කිරීම  
(4)   සරැලි තපාත් තවතළඳ සතල් ප්රධාන මුදල් භාරකරු, සුළු මුදල් භාරකරුට රු. 720ක් ලබාතදමින් අග්රිමය 

ප්රතිපූරණය කිරීම. 
 
39. ප ෙ ගිණුම්කරණ වැරදි වලින් තශ්ෂ පිරික්සුතම් සමානත්වයට බලපාන වරද වන්තන්, 

(1)  රු. 3 000ක ගැනුම් ඉන්තවායිසියක් පිළිබඳව ගිණුම් තපාත්වල කිසිදු සට නක් තනාතිබීම.  
(2)  තගාඩනැගිලි අලුත්වැඩියාව තවනුතවන් තගවූ රු. 7 500ක් තගාඩනැගිලි ගිණුමට  ර කර තිබීම.  
(3)  රු. 500ක අත්පිට විකුණුමක්, විකුණුම් ගිණුතම්  ර පැත්තත් සට න් වීම.  
(4)  ණයගැතිතයකු  වූ අමල් තගන් ලැබුණු රු. 2 000, ණයගැති විමල්තේ ගිනුතම් බැර පැත්තත් සට න් වීම. 

 
40. ලහිරු ආයෙනයට ඉසුරුතගන් ලැබුණු රු. 5 000ක් මුදල් තපාතත් නිවැරදිව සට න් තකාට තිබුණ ද, ඉසුරුතේ 

ගිණුතම් වැරදි පැත්තත් සට න් තකාට තිබිණි. තමම වරද නිවැරදි කිරීමට අදාළ ජ'නල් සට න වන්තන්,  

(1) ඉසුරු තේ ගිණුම    ර    රු.5 000 (2) අවිනිශ්චිෙ ගිණුම    ර      රු.5 000 
 මුදල් ගිණුම   බැර   රු.5 000  ඉසුරු තේ ගිණුම  බැර     රු.5 000 
    
(3) ඉසුරු තේ ගිණුම    ර    රු.10 000 (4) අවිනිශ්චිෙ ගිණුම    ර    රු.10 000 
 අවිනිශ්චිෙ ගිණුම   බැර   රු.10 000  ඉසුරු තේ ගිණුම   බැර   රු.10 000 



* * 
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ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනය - II 

• පළමුව්න ප්රශ්නය ඇතුළුව I තකාටතසන් ප්රශ්න 02ක් ද, II තකාටතසන් ප්රශ්න 02ක් ද බැගින් තෙෝරා තගන ප්රශ්න 
05කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 

1. ප ෙ සඳ න් සිද්ධිය ඇසුතරන් ප්රශ්න අංක (i) සිට (x) දක්වා ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

ආ ාර ොක්ෂණතේදය පිළිබඳ ඩිේතලෝමාවක්  දාරා සිටි කාන්ති, දිගු කලක සිට ම වයාපාරයක් ඇරඹීතම් අද සින් පසු 
වූවාය. ඇය ජීවත් වන ප්රතද්ධශ්තේ මෑෙකදී ජාතික පාසලක් අලුතින් ඇරඹීය. ගමනාගමන දුෂ්කරො පැවැතීමත්, පාසල 
තුළ ආපන ශ්ාලාවක් තනාමැති වීමත් නිසා 2020.01.01දින ෙමා සතු රු. 200 000ක මුදල ද රු. 300 000ක් වටිනා 
ත්රිතරෝද රථය ද තයාදා 'රස පියස' නමින් ආපන ශ්ාලාවක් පාසල අසල පිහිටුවන ලදී. එදිනම රු. 100 000ක ණය 
මුදලක් ලංකා බැංකුතවන් ලබාතගන ඇෙ. වයාපාරතේ කටයුතු සඳ ා ස ායකයකු බඳවා ගන්නා ලදී.  

ප්රතද්ධශ්තේ සුළු පරිමාණ ගෘ ේථ ආ ාර නිෂ්පාදකයන් තගන් තමන්ම තේකරි හිමියන් තගන් ද අවශ්ය ආ ාර තොග, 
අත්පිට මුදලට තමන් ම ණයට ද ලබා ගත්ො ය. අත්පිට මුදලට පමණක් ආ ාර අතලවි කරන ලදී.  

2020 ජනවාරි මාසතේ සිදුවූ ගනුතදනු ප ෙ සඳ න් තේ.  
වයාපාරයට අවශ්ය උපකරණ මිලට ගැනීම ...............   රු.  30 000 

ආ ාර මිලට ගැනීම .....................................................   රු.  15 000 

ණයට ගැනුම් ................................................................ රු.  10 000 

ගෑේ මිලට ගැනීම ........................................................ රු.    3 000 

මාසික කඩ කුලී තගවීම ............................................... රු.    5 000 

තේවක වැටුේ තගේවා ................................................ රු.    8 000 

ත්රී තරෝද රථ නඩත්තු වියදම් ....................................... රු.   6 000 

තගවූ අතනකුත් වියදම් ............................................... රු.    2 000 

මාසතේ මුළු විකුණුම් .................................................      රු.100 000 

(i) (අ) 'රස පියස', නිෂ්පාදනය කරනු ලබන නිෂ්පාදිෙ වල ේවරූපය අනුව කුමන වයාපාර වර්ගයකට 
අයත් ද? 

 (ආ) තමම වයාපාරතයන් ඉටුවන මිනිේ අවශ්යොවය  ා එයට අදාළ වුවමනා දෙකක් නම් කරන්න. 
   

(ii) (අ) තමම වයාපාරය කුමන වයාපාර සංවිධාන වර්ගයකට අයත් ද? 
 (ආ) තමම වයාපාර නාමය ලියා පදිංචි කළ යුතු ද? තේතු දක්වන්න. 
   

(iii) (අ) තමම සිද්ධියට අදාළව තොග තවළඳාමක් සිදු වන අවේථාවක් දක්වන්න. 
 (ආ) තමම වයාපාරයට ස ායකයකු බඳවා ගැනීම කළමනාකරණ ක්රියාවලිතේ කුමන කාර්යයට අයත් ද? 
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(iv) තමම සිද්ධිතේ සඳ න් වයාපාර ආයෙන දෙකක් නම් කර, ඒවා අරමුණ අනුව වර්ග කිරීතම් දී, කුමන වයාපාර 
සංවිධාන වර්ගයකට අයත් දැයි තවන තවන ම දක්වන්න. 

(v) 2020.01.01 දිනයට තමම වයාපාරතේ මූලික ගිණුම්කරණ සමීකරණය අගයන් සමග ලියා දක්වන්න. 
(vi) (අ) තමම වයාපාරතේ ආරම්භක ප්රාේධනය තකාපමණ ද? 

 (ආ) 2020 ජනවාරි 31වන දිනට වයාපාරය සතු ජංගම තනාවන වත්කම්වල වටිනාකම ගණනය කරන්න. 
(vii) තමම සිද්ධියට අදාළ ගනුතදනු සට න් කිරීමට තයාදාගන්නා මූලික සට න් තපාත් දෙකක්  ා ඒවාට අදාළ 

වන මූලාශ්ර තල්ඛනය බැගින් ලියන්න. 
(viii) රු. 30 000ක උපකරණ මිලට ගැනීම, ගිණුම් ගෙ කිරීමට අදාළ ද්ධවිත්ව සට න අගයන් සමග ලියා දක්වන්න. 
(ix) 2020.01.31දිනට 'රස පියස' වයාපාරතයහි අෙ ඉතිරි මුදල ගණනය කරන්න. 
(x) වයාපාරතේ ගැනුම් ජ'නලය පිළිතයල කර අදාළ තලජර් ගිණුම්වලට පිටපත් කර තපන්වන්න. 

 (ලකුණු 02×10 = 20 යි) 
                               

I දකාටස - ව්යාපාර අධ්යයනය 

(ප්රශ්න නෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න) 

2. (i) (අ) ව්යාපාරයක් යනු කුමක් ද? 
  (ආ) මිනිේ අවශ්යො  ා වුවමනා අෙර තවනේකම් නෙකක් ලියන්න. 
   (ලකුණු 02 යි) 
 (ii) ප ෙ සඳ න් ප්රකාශ් සත්ය ද අසත්ය ද යන්න දක්වන්න. 
  (අ) විදුත් මාධය මගින් අද මුළු තලෝකය ම විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් වී ඇෙ. 
  (ආ) ඇල්මැති පාර්ශ්ව වන සැපයුම්කරුවන් තේ අරමුණ සාධාරණ වැටුේ ලබා ගැනීම ය. 
  (ඉ) ඉන්ධන මිල ඉ ළ යාම ආර්ික පරිසරයට අයත් ය. 
  (ඊ) සිල්ලර තවළඳ ආයෙන, තේවා සපයන වයාපාර ය. 
   (ලකුණු 02 යි) 
 (iii) කරුණාදාස, තකතසල් වගා කරුවන් තගන් තකතසල් තකාළ මිලදීතගන ඒවා භාවිෙතයන් නව ආ ාර දවටන 

නිපදවා ඇෙ. ඔහු ෙම නිෂ්පාදිෙ ආපන ශ්ාලාවලට අතලවි තකතර්. 
  (අ) කරුණාදාසතේ වයාපාරය තකතරහි උනන්දුවක් දැක්විය  ැකි පාර්ශ්ව දෙකක් නම් කරන්න. 
  (ආ) එම පාර්ශ්වයන් කරුණාදාසතේ වයාපාරය තකතරහි උනන්දුවක් දැක්වීමට බලපාන තේතුවක් බැගින් 

ලියන්න. 
   (ලකුණු 02 යි) 
 (iv) ප්රතද්ධශ්තේ රැකියාවල නියුතු කාන්ො පිරිස වැඩි වීමත් සමග ම කාන්ො නිමි ඇඳුම්වලට ඇති ඉල්ලුම ද වැඩි 

තවමින් පවතී. දක්ෂ පළපුරුදු ඇඳුම් මසන්නියකතේ ස ාය ඇතිව උසේ ෙත්වතේ නිමි ඇඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම 
නිසා නිල්මිණිතේ නිමි ඇඳුම් වයාපාරය කාන්ොවන් අෙර වඩාත් ජනප්රිය වී ඇෙ. 
නිල්මිණිතේ වයාපාරතේ, 

  (අ) ශ්ක්තියක් 
  (ආ) අවේථාවක් ලියන්න. 
   (ලකුණු 02 යි) 
   (මුළු ලකුණු 08 යි) 
    

3. (i) (අ) දෙක්පත්ක් යනු කුමක් ද? 
  (ආ) තචක්පත් තර්ඛනය කළ  ැකි ආකාර දෙක ලියන්න. 
   (ලකුණු 02 යි) 
 (ii) ප ෙ සඳ න් ප්රකාශ් සත්ය ද අසත්ය ද යන්න දක්වන්න. 
  (අ) ජීවිෙ රක්ෂණය සම්බන්ධතයන්  ානිපූර්ණ මූලධර්මය බලපායි. 
  (ආ) සන්නිතේදන ක්රියාවලිතේ දී, පණිවුඩය ලබන්නා පණිවුඩය සම්බන්ධතයන් ක්රියාකරන ආකාරය 

ප්රතිතපෝෂණය යි. 
  (ඉ) ෙම දියණියතේ මංගල උත්සවය සඳ ා තවතළඳසලකින් ස ල් කිතලෝ 100ක් මිලදී ගැනීම සිල්ලර 

තවතළඳාමකි. 
  (ඊ) ප්රවා න මාධයය  ැසිරවීම සඳ ා භාවිෙයට ගන්නා ේථානය, පර්යන්ෙය තේ. 
   (ලකුණු 02 යි) 
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 (iii) අමල්, කමල් ස  විමල් තමෝටර් රථ අලුත්වැඩියාව පිළිබඳ විවිධ දක්ෂො ඇති තිතදතනකි. තමාවුන් තිතදනා 
එකතුව, ලාභ අරමුණු කරගත්, වගකීම සීමිෙ, අඛණ්ඩ පැවැත්මක් ඇති වයාපාර සංවිධානයක් ආරම්භ කිරීමට 
අද ේ කරතගන සිටිති.  

  (අ) ඉ ෙ මිතුරන් තිතදනා සඳ ා ඔබ තයෝජනා කරන වයාපාර සංවිධාන වර්ගය කුමක් ද? 
  (ආ) ඉ ෙ (අ) යටතත් දැක්වූ වයාපාර සංවිධාන වර්ගතේ දැකිය  ැකි ව්ාසියක්  ා අව්ාසියක් ලියන්න. 
   (ලකුණු 02 යි) 
    
 (iv)  ෂීම් ෙම වයාපාරයට රු. 52 000ක භාණ්ඩ තොගයක් මතේෂ් තගන් මිල දී තගන ඒ සඳ ා රු. 2 000ක් 

මුදලින් තගවා ඉතිරි මුදල සඳ ා ලංකා බැංකුතේ ඇති ෙම ජංගම ගිණුමට අදාළ තචක්පෙකින්  තගවන ලදි. 

  (අ) ඉ ෙ සඳ න් තචක්පෙට සම්බන්ධ අණකරු  ා අණලදු නම් කරන්න. 
  (ආ) තචක්පතත් සඳ න් කළ වටිනාකම තකාපමණද? 
   (ලකුණු 02 යි) 
   (මුළු ලකුණු 08 යි) 
    

4. (i) (අ) කළමනාකරණ ක්රියාවලියට අයත් කාර්යයන් දක්වන්න. 
  (ආ) අදෙවිකරණය යනු කුමක් ද? 
   (ලකුණු 02 යි) 
 (ii) ප ෙ ප්රකාශ් සත්ය ද අසත්ය ද යන්න සඳ න් කරන්න. 
  (අ) ගැනුම්කරු  ා විකුණුම්කරු  මුවන ත ෝ සම්බන්ධවන ඕනෑ ම ආකාරයක් තවතළඳතපාළකි. 
  (ආ) කළමනාකරු ෙම තේවකයන්ට අවශ්ය තොරතුරු  ා උපතදේ සැපයීම, ‘පාලනය’ යි. 
  (ඉ) අතලවිකරණ මිශ්රයට අයත් මිල, පාරිතභෝගිකයන්ට තමන් ම වයාපාරිකයන්ට ද වැදගත් විචලයකි. 
  (ඊ) නිෂ්පාදිෙ තබදා ැරීතම් දී නිෂ්පාදකයා තමන් ම තොග තවතළන්දා ද, අෙරමැදියන් තලස ක්රියා කරයි. 
   (ලකුණු 02 යි) 
 (iii) පානීය ජල තබෝෙල් නිෂ්පාදන ආයෙනයක් විසින් අනුගමනය කළ පියවර කිහිපයක් ප ෙ දැක්තේ. 
  • යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් බදවා ගැනීම. 

• යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් ට අවශ්ය උපතදේ  ා තොරතුරු ලබා දීම. 
• පානීය ජල තබෝෙලතේ  ැඩය තීරණය කිරීම 
• නිෂ්පාදිෙ පානීය ජල තබෝෙල් ප්රමිතියට අනුූල දැයි පරික්ෂා කිරීම. 

  ඉ ෙ පියවර කළමනාකරණ ක්රියාවලියට අයත් එක් එක් කාර්යයන් යටතත් නම් කරන්න. 
   (ලකුණු 02 යි) 
 (iv) බලතද්ධව ේවයං රැකියාවක් තලස සිතමන්ති ගල් නිෂ්පාදනය කිරීතම් වයාපෘතියක් ආරම්භ කර පවත්වා තගන 

යයි. ෙමන් නිෂ්පාදනය කරන සිතමන්ති ගල්, පාවිච්චචි කරන්නන් තවෙ තබදා ැරීම ෙමා විසින් ම  සිදු කරනු 
ලබයි.  

  (අ) බලතද්ධව විසින් නිෂ්පාදනය කරන සිතමන්ති ගල් අයත් වන්තන් අතලවිකරණ මිශ්රතේ කුමන විචලය 
යටෙට ද? 

  (ආ) බලතද්ධව සිතමන්ති ගල් තබදා ැරීම සඳ ා තයාදා ගන්නා ක්රමය  ඳුන්වන්තන් කුමන නමකින් ද? 
   (ලකුණු 02 යි) 
   (මුළු ලකුණු 08 යි) 

  

II දකාටස - ගිණුම්කරණය 

(ප්රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න) 

5. (i) (අ) ගිණුම්කරණය කකකරහි උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව 2ක් ලියන්දන. 
  (ආ) වත්කමක හා වගකීමක දක්නට ලැකෙන සමාන ලක්ෂණය කුමක් ද? 
   (ලකුණු 02 යි) 
 (ii) සජිත්කේ වයාපාරකේ 2020 ජනවාරි මාසකේ මුල් සතිකේ සිුවූ ගනුකදනු කිහිපයක් පහත දැක්කේ. 
  1. රු. 50 000ක ප්රාේධනයක් වයාපාරයට කයදවීම 

2. රු. 10 000ක් පිරිවැය වූ භාණ්ඩ ණයට ගැනීම 
3. රු. 2 000ක භාණ්ඩ කතාගයක් රු. 3 000කට අත්පිට මුදලට විකිණීම 
4. රු. 4 000ක විදුලි ගාේතු තගවීම 
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අවශය වන්දකන්ද : 
  (අ) ඉහත ගනුකදනු ගිණුම්කරණ සමීකරණයට ෙලපාන ආකාරය දැක්වීම 
   (පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත ආකාරකේ වගුවක් භාවිතා කරන්දන.) 

   

  

   

   

  (ආ) ඉහත ගනුකදනුවලට පසු 2020.01.07 දිනට වයාපාරකේ පහත අයිතම්වල කේෂ දැක්වීම. 
    

   (1) මුදල්   (2) හිමිකම  
  (ලකුණු 06 යි) 
 (iii) නිසල්කේ වයාපාරකේ 2020 ජනවාරි මාසකේ මුදල් ගනුකදනු පහත වගුකේ දැක්කේ. 2020.01.01දිනට 

මුදල් කේෂය රු. 10 000ක් විය. 
 

   

  
   

 
අවශය වන්දකන්ද : 

  ඉහත ගනුකදනු නිසල්කේ වයාපාරකේ මුදල් කපාකත් සටහන්ද කර 2020.01.31 දිනට මුදල් කපාත 
තුලනය කිරීම 

   (ලකුණු 04 යි) 
   (මුළු ලකුණු 12 යි) 
    

6. (i) (අ) සුළු මුදල් අග්රිමය යන්දන පැහැදිලි කරන්දන. 
   (ලකුණු 01 යි) 
 (ii) වයාපාරයක සිුවූ ගනුකදනු කදකකට අදාළ ද්වවිත්ව සටහන පහත දැක්කේ.  
  (අ) ණයගැති ගිණුම   හර  රු.  6 000 
   විකුණුම් ගිණුම   ෙැර  රු. 6 000 
    
  (ආ) ණය  හිමි  ගිණුම    ර  රු.  9 000 
   මුදල් ගිණුම      බැර  රු.  8 500 
   ලද වට්ටම් ගිණුම  බැර රු. 500 
  ඉහත සිු වී ඇති එක් එක් ගනුකදනුව ලියන්දන.   
   (ලකුණු 01 යි) 
 (iii) රත්නසිරිකේ වයාපාරකේ 2020 මාර්තු මාසය තුළ සිු වූ සුළු වියදම් පිළිෙඳ කතාරතුරු පහත දැක්කේ. 

ගනුතදනුව වත්කම් (රු.)                = හිමිකම් (රු.)     +   වගකීම් (රු.) 
 බඩු තොගය +     මුදල්    හිමිකම +   ණය හිමිතයෝ 

1       
2       
3       
4       

දිනය ලුපත් 
අංක 

වවුචර් 
අංක 

විස්තරය වටිනාකම  
රු. 

2020.01.02 01  ෙැංකු ණයක් ගැනීම 15 000 
2020.01.05  01 අත්පිට ගැනුම්   7 000 
2020.01.10 02  අත්පිට විකුණුම්   3 000 
2020.01.15  02 විුලි ගාස්තු කගවීම   2 000 
2020.01.20 03  ණයගැතියන්ද කගන්ද මුදල් ලැබීම  1 000 

දිනය විස්තරය මුදල (රු.) 
2020.03.01 අග්රිමය ලැබුණා  3 000 
2020.03.02 ලිපි ද්රවය වියදම්     150 
2020.03.06 ගමන්ද වියදම්     200 
2020.03.09 කාර්යාල උපකරණ ගැනීම     500 
2020.03.11 සංග්රහ වියදම්     130 
2020.03.14 කුලී රථ ගාස්තු     180 
2020.03.18 කගන ඒකම් කුලී     160 
2020.03.21 කම්කරු කුලී    200 
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   අවශය වන්දකන්ද : 
  ලිපි ද්රවය වියදම්, ගමන්ද වියදම්, සංග්රහ වියදම් හා විවිධ වියදම් යන සුළු වියදම් විේකල්ෂණ තීරු සහිත 

සුළු මුදල් කපාත. 
   (ලකුණු 05 යි) 
    

   
 (iv) වික්රමකේ වයාපාරකයහි 2020 ජුනි මාසයට අදාළ කතාරතුරු පහත දැක්කේ. 

 

 

 

  
  

 අවශය වන්දකන්ද : 

  (අ) විකුණුම් ජ’නලය 
  (ආ) තලජරතේ අදාළ ගිණුම් 
   (ලකුණු 05 යි) 
   (මුළු ලකුණු 12 යි) 

7. (i) (අ) බ ැංකු අයිරාව යනු කුමක් ද? 
  (ආ) කපාු ජ’නලකේ ඇතුළත් කරන සටහන්ද වර්ග 02ක් ලියන්දන. 
  (ලකුණු 02 යි) 
 (ii) 2020 ජනවාරි 31 දිනට කීර්තිකේ වයාපාරකේ ෙැංකු ගිනුකම් කේෂය රු. 30 000ක් විය. එකහත් 

එදිනට ෙැංකු ප්රකාශකේ සඳහන්ද කේෂය එයට කවනස් විය. කවනසට කේතු වශකයන්ද පහත සඳහන්ද 
කරුණු අනාවරණය විය. 

   • තැන්දපත් කළ නමුත් නිේකාශනය කනාවු කචක්පත් රු. 5 000ක් විය. 
• ෙැංකුව කවත සෘජුවම ණයගැතියන්ද කේෂණය කර තිබූ මුදල රු. 3 000කි. 
• රු. 600ක ෙැංකු ගාස්තුවක් ෙැංකුව අයකර කගන තිබිණි. 
• නිකුත් කළ නමුත් කමකතක් ෙැංකුවට ඉදිරිපත් කර නැති කචක් පත් රු. 7 000කි.  
• ස්ථාවර නිකයෝග මත රක්ෂණ වාරික රු. 2 000ක් ෙැංකුව කගවා ඇත. 

  අවශය වන්දකන්ද : 
  (අ) ෙැංකු ගිනුකම් කේෂය සංකශෝධනය කිරීම. 
  (ආ) 2020.01.31 දිනට ෙැංකු සැසඳුම් විස්තරය පිළිකයල කර,  

එදිනට ෙැංකු ප්රකාශකේ පැවති කේෂය කපන්දනුම් කිරීම. 
   (ලකුණු 04 යි) 
 (iii) 2020.03.31 දිනට රවිඳුකේ වයාපාරකේ කේෂ පිරික්සුකම් ෙැර එකතුවට වඩා හර එකතුව 

රු. 28 000ක් අඩුකවන්ද දක්වා තිබිණි. පසුව පහත සඳහන්ද වැරදි කසායා ගන්දනා ලදී. 
  1. රු. 5 000ක ගැනුම් ඉන්දකවායිසිය කපාත් වලින්ද මග හැරී ඇත.  

2. විකුණුම් ජ’නලකේ එකතුව රු. 12 000ක් වැඩිකයන්ද සටහන්ද වීම.  
3. කගවූ ප්රවාහන වියදම එම ගිණුමට රු. 16 000ක් අඩුකවන්ද සටහන්ද කර තිබීම.  
4. අමල්ට කගවූ රු. 9 000ක් විමල්කේ ගිණුකම් හර පැත්තත් සටහන්ද කිරීම.  

  අවශය වන්දකන්ද: 
  (අ) ඉහත වැරදි නිවැරදි කිරීමට අදාළ ජ’නල් සටහන්ද 
  (ආ) අවිනිේිත ගිණුම පියවීම 
   (ලකුණු 06 යි) 
   (මුළු ලකුණු 12 යි) 

*** 

2020.03.23 පෑන්ද, පැන්දසල්     210 
2020.03.25 සංග්රහ වියදම්     170 
2020.03.25 පිරිසිු කිරීකම් වියදම්     220 
2020.04.01 අග්රිමය ප්රතිපූරණය කළා  

දිනය ඉන්තවායිේ අංක ගැනුම්කරු ශුද්ධධ වටිනාකම 
රු. 

2020.06.02 610 කුසල් 13 500 
2020.06.07 611 විසල් 8 200 
2020.06.18 612 නතයෝමි 5 300 
2020.06.28 613 මියුරි 9 250 


