සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
2014 වාමානය තපෂ විාාගයට තපී  සිිනන සිුනන් වඳශා පපකාරක වම්මන්ත්රණ මාාල

ලයාපාර වශ ණුම්ම්කරණ අයයනය
තපරහුරු ප්ර්න පත්රය
I පත්රය කාය

පැය 03

වැකිය යුතුයි:1) සියළුම ප්ර්නලට පිළිතුරු වපයන්න.
2) අංක 01 සිට 40 තෙක් ප්ර්නල දී ඇති (i), (ii), (iii), (iv) යන පිළිතුරුලලින් නිලැරදි තශෝ ලඩාත්
ගැතපන පිළිතුර තෙෝරන්න.
3) ඔබට වැපතයන පිළිතුරු පත්රතේ  කක් කක් ප්ර්නය වඳශා දී ඇති කල අතුරින් ඔබ තෙෝරාගත්
පිළිතුතරහි අංකයට වැවතඳන කලය තුෂ (X) කුණ තයොදන්න.
 ඳවත වන් ප්රකාශලඹ කකාකයහි අධශනඹ කඹොමු කායමින් අංක 01 සිට 04 දක්ලා ප්රල්නරට පිළිතුරු
ඳඹන්න.
“යශඳශයර ඳමනභ ඇ ව න්කන් අලයතශ ව වුභනශ ලිනි. කභභ අලයතශ ටු  කාය ැනීමභට නි්ඳශදිත
කඹොමශ ැන්නශ අතය ම්ඳත්ර ්රඳඹ කන් කිරීකම් ක්රිඹශලිඹ තුළින් නි්ඳශමන බිහිකේ.”
01.

යශඳශය බිහිමටභට ඳමනභ න්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

අලයතශ ව මිරී  ැනීමකම් වනකිඹශ ඹ.
මිනි් අලයතශ ව වුභනශ ඹ.
වුභනශ ව වුභනශ ටු කාය ැනීමකම් වනකිඹශ ඹ.
කශ කඳොශ මුල්කාය කැන නි්ඳශමනඹ බිහිකාය ැනීමභඹ.

02.

මිනි් වුභනශක් න්කන්
i. ආවශය ඹ.
ii. නිශ ඹ.
iii. ඳත්තු ඹ.
iv. කෞඛ්යඹ ඹ.

03.

්රඳඹ අනු නි්ඳශමනඹ ර්ැ කායනුකේ
i.
ii.
iii.
iv.

ප්රශථමිමිකා, ද්විතීකා වශ තෘතීයිකා කරඹ.
කාෘෂි, ධීය, ඳතල් වශ කානණීම් කරඹ.
සුළු, භධය ව භවශ ඳිමභශ කරඹ.
බශණ්ඩ වශ කේශ වශ අමව් කරඹ.

04.

නි්ඳශමනඹට අමශර අයිතභ කිහිඳඹක් ඳවත මනක්කේ.
A. කාෘෂි නි්ඳශමන
B. කවෝටල් ටදිකිරීම්
C. සිල්රය කශශභ

D. ධීය කාර්භශන්තඹ
E. ැෑ් ව ජරඹ
F. ආයක්කා කේශ

කම්ශ අතුකයන් ප්රශථමිමිකා නි්ඳශමනඹට අඹත් අයිතභ න්කන්
i. A වශ D ඹ.
ii. B වශ E ඹ.
iii. A වශ E ඹ.
iv. A වශ F ඹ.
05.

යශඳශයඹකා ඵශහිය ඳිමයඹ අධයඹනඹ තුළින් වුනනශැත වනකි අ්ථමිශක් ව තර්ජනඹක් මනක්කන
පිළිතුය කතෝයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.

06.

“සු ය
කුභක්ම?
i.
ii.
iii.
iv.

07.

” ශභශ නිශඹ ලිඹශඳදිිංචි මටභට අමව් කායයි. කභභ ආඹතනඹ ලිඹශ ඳදිිංචි කාශ යුතු ඳනත

1972 අිංකා 05 මයන මඳකාශය ඳනත
1918 අිංකා 06 මයන යශඳශය නශභ ආඥශ ඳනත
2007 අිංකා 07 මයන භශැම් ඳනත
1890 වවුල් යශඳශය ආඥශ ඳනත

අකරවි නරන්භකා අන්තර්ැත විඹ යුතු අයිතභඹ කතෝයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.

08.

තීය ැනීමකම් දුර්රතශ - අන්තර් ජශ වකා ඵරකේැ
නිනයදි නශඹකාත්ඹ - හිතකාය ආර්ථිකා ප්ර වඳත් ව
යශඳශයරට හිතකාය ීම වරී ව - අන්තර් ජශ වකා ඵරකේැ
ශභඹ - තීය ැනීමකම් දුර්රතශ

ඇ්තකම්න්තුැත අමුද්රය
අකේක්ෂිත රශබඹ
ඇ්තකම්න්තුැත ්ථමිශය ත්කාම්
අකේක්ෂිත නි්ඳශමන ඒකාකා ප්රභශ ඹ

“නිභල්කාශ” ආඹතනකේ අකේක්ෂිත රශබඹ රු. 70,000 කි. අකේක්ෂිත විකුණුම් ආමශඹභ
රු. 110,000 කි. අකේක්ෂිත විකුණුම් විඹමභ න්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

රු. 30,000 කි.
රු. 40,000 කි.
රු. 70,000 කි.
රු. 180,000 කි.

09.

අල්භශිම නි්ඳශමන යශඳශයඹකා අල්භශිමඹක් ර්
කාඩමශසිරට න පිිමනඹ අඹත් න්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

10.

රු. 390 කි.
රු. 400 කි.
රු. 410 කි.
රු. 440 කි.

ශණිජ ඵනිංකුර ්ථමිශය තනන්ඳතුර කානී  කඳකනන රක්
i.
ii.
iii.
iv.

13.

්ථමිශනැත කිරීභ, කේකා භණ්ඩරඹ, කශඳර ප්රභශ ඹ
්ථමිශනැත කිරීභ, අලය ටඩම් ව කැොඩනනිලලි, ඹන්්ර පඳකාය
ඹන්්ර පඳකාය , කේකා භණ්ඩරඹ, ඵරලක් වඹ
ඵරලක් වඹ, ටඩම් ව කැොඩනනිලලි, කේකා භණ්ඩරඹ

“භල්ශණි” භල් ඵුනන් නි්ඳශමන ආඹතනකේ භල් ඵුනනකා නි්ඳශමන පිිමනඹ රු. 400 කි. ඇඹ 10%
කා රශබශන් වකාඹක් තඵශකැන විකු න්කන් නම් භල් ඵුනනකා විකුම්ම් මින්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

12.

ක්ර ්රභ පිිමනඹට ඹ.
ෘජු ්රභ පිිමනඹට ඹ.
ෘජු ද්රය පිිමනඹට ඹ.
ක්ර ද්රය පිිමනඹට ඹ.

යශඳශයඹකා කභකවයුම් කාටයුත්තකාට අමශශන අයිතභ ඳභ ක් ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.

11.

ැනන්මටකම්ී  සුභට කිරීභ වශ කඹොමශ ැත් නලි

ශභශනය ට විමකිරීම්රට ඩශ නඩි කඳොළී අනුඳශතඹක් හිමි මටභ ඹ.
අමශනභ නඩි, සුයක්ෂිත රශබමශයී ආකඹෝජන භශර්ැඹක් මටභ ඹ.
යශඳශය නඩි ලකඹන් ආයම්බ කායන තනන්ඳතු ර්ැඹක් මටභ ඹ.
යශඳශිමකායින්ට කානභ ව විටකා මුමල් තනන්ඳත් කිරීභටත් එභ තනන්ඳතු ආඳසු රඵශ ැනීමභට
වනකිඹශ ඇ ව තනන්ඳතු විකලේඹක් මටභ ඹ.

ඵරඳ්ර රශී  විකලේෂිත ඵනිංකුක් න්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

ඹක් න්කන්

ම්ඳත් ඵනිංකු ඹ.
යශජය පකා් වශ ආකඹෝජන ඵනිංකු ඹ.
රිංකාශ ඵනිංකු ඹ.
භවජන ඵනිංකු ඹ.

14.

ඳවත වන් ප්රකාශල අතුිමන් නිනයදි ප්රකාශලඹ කතෝයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.

15.

ඵනිංකුකා නභක් වන්වූ කර්ඛ්නඹ ශභශනය කර්ඛ්නඹකි.
කෙක්ඳත් භිලන් ැනුකමනු කාශ වනක්කක් ට විමකිරීම් ිලණුම් හිමිඹන්ටඹ.
කෙක්ඳකත් අ කාරු නභවිටභ ජිංැභ ිලණුම් හිමිඹශඹ.
විනිභඹ බිල් ආඥශ ඳ ත කෙක්ඳතකාට අමශශ කනොකේ.

ඳවත මනක්කන්කන් භවජනතශකැන් තනන්ඳතු බශය ැන්නශ ව බශය කනොැන්නශ ආඹතන කීඳඹකි.
A. මරය භශැම්
B. ණික් ඵනිංකු
C. ට විමකිරීම් ඵනිංකු

D. මුමල් තනරැේකාශය භශැම්
E. ශණිජ ඵනිංකු

කම්ශ අතුිමන් භවජනතශකැන් තනන්ඳතු බශයැන්නශ ආඹතන ඇතුශත් නිනයදි පිළිතුරු කාශණ්ඩඹ
කතෝයන්න
i.
ii.
iii.
iv.
16.

යක් ඹ ම්ඵන්ධකඹන් එකාඟතශඹක් ඇ ව මටකම්ී  යක්
වනඳින්කන්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

17.

A, B වශ C
A, C වශ D
A, D වශ E
A, C වශ E
ආය

යක්ෂිතඹශ නමිනි.
යක්කාඹශ නමිනි.
කතන ඳශර්ලඹ නමිනි.
ආයක්කාඹශ නමිනි.

ඳවත මනක්කන්කන් න්නිකේමන ක්රිඹශලිඹකා පඳශිංැඹන්ඹ.
A ඳණිවුඩඹ
B ඹන්නශ
C රඵන්නශ

D භශධයඹ
E ප්ර වෙශයඹ

කභභ ක්රිඹශලිඹ අනුපිළිලින් ැනර න නිනයදි පිළිතුය කතෝයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.

A, B, D, C වශ E
B, A, D, C වශ E
B, C, A, D වශ E
B, D, A, C වශ E

ඹ රඵශ ැන්නශ ඳශර්ලඹ

18.

ප්රශවනඹ ම්ඵන්ධ ඳවත ප්රකාශල අතුිමන් නිනයදි ප්රකාශලඹ කතෝයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.

19.

කකාොට් මිරී  ැත් ආකඹෝජකාකඹකු ඒශ ැත් මිරට ඩශ නඩි මිරකාට විකිණීකභන් රඵන ශසිඹ
වනඳින්කන්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

20.

ඒකාකා බශය කරඹ.
ආකඹෝජන කාශමක් කරඹ.
කාශලීන තනන්ඳතු කරඹ.
ටතුරුම් තනන්ඳතු කරඹ.

මුමල් කඳොකත් ඵනය ඳනත්කත් ටවන් කිරීභට කඹොමශැන්නශ මරශ්ර කල්ඛ්නඹ න්කන්;
i.
ii.
iii.
iv.

22.

රශබශිංල කරඹ.
ප්රශග්ධනධන රශබ කරඹ.
ආමශඹම් කරඹ.
විකුණුම් මිර කරඹ.

බිම්ය තභශ තු මුමල් විවිධ ආකඹෝජන භශර්ැඹන්හි කඹමමටභට අමව් කායයි. කභභ ආකඹෝජනඹන්
වනඳින්කන්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

21.

භශර්ැඹ, භශධයඹ, පිිමනඹ ව ඵරඹ ප්රශවනකේ මලිකාශිංැඹන්ඹ.
දුම්ිමඹ, ප්රශවනඹට අමශර ඳර්ඹන්තඹ දුම්ිමඹ කමඳශර්තකම්න්තුයි.
ඵිමන් නඩි බශණ්ඩ ප්රශවනඹට ඩශත් කඹෝැය න්කන් ුවන් ප්රශවනඹයි.
භත්තර භහින්ම යශජඳක් ජශතයන්තය ුවන්කතොු ඳර ප්රශවනකේ මලිකාශිංැඹට නිමසුනකි.

ජ’නල් වුෙයඹ ඹ.
ඵනය ඳත ඹ.
රදු ඳත ඹ.
වුෙයඹ ඹ.

පුභල් යශඳශයඹට රනුණු කෙක්ඳත් ඵනිංකුකේ තනන්ඳත් කාශ ඳසු, එඹ අැරුවූ ඵ මනනුම් ී කභන් ඳසු
යශඳශයඹ විසින් තනබිඹ යුතු නිනයදි ද්විත් ටවන කතෝයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.

ඵනිංකු තීරු
අැරු කෙක්ඳත් ිලණුභ
ඹ හිමි ිලණුභ
අැරු කෙක්ඳත් ිලණුභ

- වය ඵනිංකු තීරු
- වය ඵනිංකු තීරු
- වය අැරු කෙක්ඳත් ිලණුභ
- වය
ඹ ැන ව ිලණුභ

- ඵනය
- ඵනය
- ඵනය
- ඵනය

23.

2014.03.31 දිනට මුමල් කඳොකත් ිංකලෝධිත කලේඹ රු. 12,500 කි.




පඳරබ්ධි කනොවූ කෙක්ඳත්
ඵනිංකු ැශ්තු
ඹ ැන ව කප්රේ

රු.2,500
රු. 250
රු.1,250

2014.03.31 දිනට මුමල් කඳොකත් ඳනන ව කලේඹ
i.
ii.
iii.
iv.

24.

මුමල් කඳොකත් වය ඳනත්කත් ටවන් කකාකයනුකේ
i.
ii.
iii.
iv.

25.

කශ ට්ටම් ඹ.
මුමල් ට්ටම් ඹ.
රම ට්ටම් ඹ.
දුන් ට්ටම් ඹ.

අිංජනකග්ධන යශඳශයකේ සුළු මුමල් බශයකාරුට 2014 භශර්තු 01 දින රු. 1,500 කා මුමරක් රඵශ කමන රී .
2014.03.15 දින න විට සුළු විඹමම්ර එකාතු රු. 1,350 කි. කභභ යශඳශයකේ සුළු මුමල් අරිභකේ
ටිනශකාභ ව 2014.03.15 දිනට ප්ර ව නය ඹ කාශ යුතු අැඹ නුකේ
i.
ii.
iii.
iv.

26.

රු. 11,500 කි.
රු. 12,750 කි.
රු. 13,750 කි.
රු. 14,000 කි.

රු.1,350 වශ රු. 150 කි.
රු.1,500 වශ රු. 150 කි.
රු.1,500 වශ රු. 1,350 කි.
රු.1,350 වශ රු. 1,500 කි.

ඳවත මනක්කන්කන් ැනුකමනු කමකාකි.
A අභල් භශැභට ඹට විකුණුම්
රු.12,000 කි.
B එභ භශැකභන් ආඳසු එන රම බශණ්ඩ රු. 4,000 කි.
ටවත ැනුකමනුරට අමශර මරශ්ර කල්ඛ්න පිළිකලින්
i.
ii.
iii.
iv.

ටන්කොයිසිඹ ව වය ඳත ඹ.
ටන්කොයිසිඹ ව වුෙයඹ ඹ.
වයඳත ව වුෙයඹ ඹ.
ටන්කොයිසිඹ ව ඵනයඳත ඹ.

27.

අඩුමටභ “වය” වශ නඩි මටභ ඵනය ඹන ිලණුම්කාය
i.
ii.
iii.
iv.

28.

මර ධර්භඹ අමශර න්කන්

හිමිකාම් ිලණුම් වශ ත්කාම් ිලණුම්රට ඹ.
ත්කාම් ිලණුම්වශ විඹමම් ිලණුම්රට ඹ.
ආමශඹම් ිලණුම් වශ ැකීම් ිලණුම්රට ඹ.
ැකීම් ිලණුම් වශ විඹමම් ිලණුම්රට ඹ.

කිසිඹම් ැනුකමනුක් ටවන් කිරීභ වශ එඹට අමශර විකලේෂිත මලිකා කඳොතක් කනොභන ව
අ්ථමිශකාී  එභ ැනුකමනු ටවන් කිරීභට කඹොමශැනු රඵන මලිකා ටවන් කඳොත නුකේ
i.
ii.
iii.
iv.

ආඳසු ඹනවුම් ජ’නරඹයි.
මුමල් කඳොතයි.
විකුනුම් ජ’නරඹයි.
කඳොදු ජ’නරඹයි.

 ඳවත මනක්කන්කන් ිලණුම්කාය
වශ පිළිතුරු ඳඹන්න.

නයදි කිහිඳඹකි. එභ කතොයතුරු ඇසුිමන් ප්ර්න අංක 2 වශ 30

A - රු. 1200 කා යක් ැශ්තු කැමටම් ිලණුම් කඳොත්ර ටවන් මට නනත.
B - රු. 3000 කා ලිපි ද්රය මිරට ැනීමභ මුමල් කඳොකත් ඳභ ක් ටවන් මට  වීමභ.
C - රු. 3000 කා රම ට්ටම් රු. 3300 ක් කර ිලණුම්ර ටවන් මට  වීමභ.
D - විකුණුම් ජ’නරකේ එකාතු රු. 2000 කින් නඩි මටභ.
E - කභෝටර් යථමි අළුත්නඩිඹශ රු.2500 කභෝටර් යථමි ිලණුකම් ටවන් කාය  වීමභ.
29.

කම්ශකඹන් කලේ පිිමක්සුකම් එකාතු අතය කනක් ඇ ව කනොකායන නයදි නුකේ
i.
ii.
iii.
iv.

30.

කලේ පිිමක්සුකම් එකාතු අතය කනක් ඇ ව කායන නයදි නුකේ;
i.
ii.
iii.
iv.

31.

A, B වශ E ඹ.
A, C වශ E ඹ.
B, C වශ E ඹ.
B, C වශ D ඹ.

B වශ E ඹ.
A වශ Eඹ.
B වශ D ඹ.
C වශ D ඹ.

සිඹ කභකවයුම් ප්ර වපරඹ ැ
න්කන්
i.
ii.
iii.
iv.

නඹ කිරීකම් ී  යශඳශයඹක් විසින් අමශශ කාය කනොැන්නශ අයිතභඹ

විකුණුම් ආමශඹම් ඹ.
්ථමිශය ත්කාම් මිරට ැනීමම් ඹ.
විකුණුම් වශ කඵමශ වනරීකම් විඹමම් ඹ.
රම ට්ටම් ඹ.

32.

යශඳශයඹකා ිලණුම් කඳොත්ර තඵශ  ව ද ද්විත් ටවනක් ඳවත ඳිමදි විඹ.
කඩ කුළී වියදම් ණුම්ම ශර
රු. 2,000
පපචිෙ කඩ කුළී වියදම් ණුම්ම
රු. 2,000
ටවත ටවන තනීමභට කවේතු වූ ැනුකමනු කතෝයන්න
i.
ii.
iii.
iv.

33.

ඇඟළුම් කාම්වරක් රු. 800,000ක් කැශ මිරට කැන  ව ද ඹන්්ර ය 05ක් පුයශ බශවිතශ කාශ වනකිඹ.
ය 05 අශනකේ ී  කභභ ඹන්්රර සුන්ුන් අැඹ රු. 50,000කි. කභභ ආඹතනකේ ශර්ෂිකා
ඹන්්ර ක්ඹ මටභ
i.
ii.
iii.
iv.

34.

රු. 150,000කි.
රු. 100,000කි.
රු. 800,000කි.
රු. 850,000කි.

ආඹතනඹක් තභ ඹැන වකඹකුකැන් රනබි යුතු රු. 3,000කා
වනරීභට තීය ඹ කාකශේඹ. කම් නිශ
i.
ii.
iii.
iv.

35.

ශර්ෂිකා කාඩ කුළී විඹමභ රු.48,000 වුත් රු. 50,000කා ශර්ෂිකා කාඩ කුළී විඹමභ ආඹතනඹ
විසින් කැශ ඇත.
ිලවිැත් ශර්ෂිකා කාඩ කුළිඹ රු. 12,000ක් වුත් කැශ ඇත්කත් රු. 10,000ක් ඳභණි.
යශඳශය හිමිඹශකග්ධන රු. 2,000කා කැල් කුළී විඹමභක් යශඳශයඹ විසින් කැශ ඇත.
යශඳශයඹ පුළුල් කිරීභ පකමශ රු. 2,000කා භශසිකා කුළිඹකාට තත් කාඩ කාශභයඹක් රඵශ
ැනීමභට ිලවි කැන ඇත.

ඹ මුමර කඵොල්

ඹ කර කාඳශ

ආඹතනකේ ඹට විකුණුම් ආමශඹභ රු. 3,000කින් අඩු කේ.
ආඹතනකේ ජිංැභ ත්කාම් රු. 3,000කින් අඩු කේ.
ආඹතනකේ ජිංැභ ැකීම් රු. 3,000කින් අඩු කේ.
ආඹතනකේ විකුණුම් වශ කඵමශ වනරීකම් විඹමම් රු. 3,000කින් අඩු කේ.

රශබ අයමුණු කායැත් යශඳශයර මරය ප්රකාශල වශ රශබ අයමුණු කාය කනොැත් යශඳශයර
මරය ප්රකාශල අතය ඹම් ඹම් භශනකාම් කභන්භ අභශනකාම් ම ඳතී.
“අ”
“ආ”
1. ප්රශග්ධනධන ිලණුභ
A ආමශඹම් වශ විඹමම් ිලණුභ
2. මුමල් ිලණුභ
B මුච්චිත අයමුමල් ිලණුභ
3. රශබශරශබ ිලණුභ
C රනීමම් වශ කැමටම් ිලණුභ
ටවත ුවකේ “අ” කාශණ්ඩකේ කඹදුම්රට ැනරකඳන කඹදුම් “ආ” කාශණ්ඩකඹන් කතෝයශ ඇ ව නිනයදි
අනුපිළිකර ඇතුශත් නිනයදි පිළිතුය කතෝයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.

1A, 2C, 3B
1A, 2B, 3C
1B, 2C, 3A
1C, 2B, 3A

36.

මසුන් ක්රීඩශ භශජකේ මුළු ශභශක කා ිංඛ්යශ 200 කි. ශභශක කාකඹකුකග්ධන ශර්ෂිකා ශභශක කා ැශ්තු
රු. 100 කි. 2012 කර් ී ශභශක කාඹන් 20ක් වනය අන් සිඹලු ශභශක කාඹන් ශභශක කා මුමර කැශ
ඇත. කභභ මි වකේ රනීමම් වශ කැමටම් ිලණුකම් ව අමශඹම් වශ විඹමම් ිලණුකම් මනක්විඹ යුතු ශභශක කා
මුමල් අනුපිළිකලින්
i.
ii.
iii.
iv.

රු. 2,000 වශ රු. 18,000 ක් කේ.
රු. 18,000 වශ රු. 20,000 ක් කේ.
රු. 20,000 වශ රු. 20,000ක් කේ.
රු. 2,000 වශ රු. 22,000ක් කේ.

 ඳවත වන් කතොයතුරු පඳකඹෝගී කායැනිමින් ප්රල්න අිංකා 37 සිට 40 මක්ශ ප්රල්නරට පිළිතුරු
ඳඹන්න.
සිතුමි

යශඳශයකේ 2013.03.31 දිනට පිළිකඹර කාශ කලේ පිිමක්සුභ ඳවත මනක්කේ.
වය (රු.)

ප්රශග්ධනධනඹ
ඵනිංකු ඹ 10%
ටඩම් වශ කැොඩනනිලලි
කතොැඹ 2012.04.01
ැනනුම්
විකුණුම්
ආඳසු ඹනවුම්
ආඳසු එවුම්
ඹැන වකඹෝ
ඹ හිමිකඹෝ
විදුලි විඹමම්
යක් ැශ්තු
කේතන
ඵනිංකු ඹ කඳොළී
ඵනිංකු කලේඹ

200 000
2 000
48 000
80 000
1 000
1 500
10 000
7 500
4 000
3 000
5 000
10 000
55 000
338 500 338 500

ඳවත වන් අභතය කතොයතුරු ම ඳඹශ ඇත.
(i)
(ii)
37.

2013.03.31 දිනට කතොැඹ
ටදිිමඹට කැවූ යක් විඹමභ

රු. 4 000
රු. 1 000

2013.03.31 දිකනන් අන් ර්ඹ වශ කභභ ආඹතනකේ විකුණුම් පිිමනඹ
i.
ii.
iii.
iv.

රු. 45,000 කි.
රු. 49,000 කි.
රු. 50,000 කි.
රු.78,500 කි.

ඵනය
(රු.)
150 000
100 000

38.

2013.03.31 දිකනන් අන් ර්ඹ වශ කභභ යශඳශයකේ මශ රශබඹ
i.
ii.
iii.
iv.

39.

කි.
කි.
කි.
කි.

2013.03.31 දිකනන් අන් ර්ඹ වශ කභභ යශඳශයකේ ද්ද්ධ රශබඹ
i.
ii.
iii.
iv.

40.

රු. 33,500
රු. 48,000
රු. 45,000
රු. 78,500

රු. 11,000 කි.
රු. 12,500 කි.
රු. 78,500 කි.
රු. 80,000 කි.

2013.03.31 දිනට කභභ යශඳශයකේ මුළු ජිංැභ ත්කාම්ර ටිනශකාභ
i.
ii.
iii.
iv.

රු. 15,000 කි.
රු. 60,000 කි.
රු. 69,000 කි.
රු. 70,000 කි.

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
2014 වාමානය තපෂ විාාගයට තපී  සිිනන සිුනන් වඳශා පපකාරක වම්මන්ත්රණ මාාල

ලයාපාර වශ ණුම්ම්කරණ අයයනය
තපරහුරු ප්ර්න පත්රය
II පත්රය
වැකිය යුතුයි:1. පඳකම් ී  ඇ ව ඳිමදි ප්ර්න පශකට පමණක් පිළිතුරු ඳඹන්න.
2. පෂමුලන ප්ර්නය ඇතුළුල I තකොටතවන් ප්ර්න තදකක් ද II තකොටතවන් ප්ර්න තදකක් ද බැණුන් කතෝයශ
කැන ප්ර්න පශකට ඳභ ක් පිළිතුරු ඳඹන්න.
01.

2013 කර් ී  කකශකඳොකශේ කඳොල් මිර සීඝ්රකඹන්ටවශ ිලකේඹ. කඳොල් ැශ බිම් කානඵලි මටභ ව
අඹවඳත් කද්ලුව

ඹ කවේතුකන් කඳොල් නඳයුභ සීභශ මටභ මිර ටවශ ඹශභට ඵරඳෑකේඹ.

යශඳශයඹක් ආයම්බ කිරීකම් අමවසින් ඳසු වු රුන් 2013.04.01 දින

“ජනහිෙ තපොල් තෙොග

තලෂදවැ” ඇයඹීඹ. ඔහු තු  වු රුපිඹල් 120,000 කා ්ථමිශය තනන්ඳතු මුමල් කායකැන
ප්රශග්ධනධනඹ ඳඹශැත් ඔහු තභන් තු වු රුපිඹල් 800,000 ක් ටිනශ කරොිම යථමිඹම
යශඳශයඹට කඹී ඹ. තත් මුරය අලයතශ කනුකන් ඵනිංකු

එදිනභ

ඹක් රඵශැනීමභට ිලඹ කභොකවොකත් ී 

යශඳශයඹ ලිඹශඳදිිංචි කාය ැනීමකම් නමැත්කාභ ව යශඳශය නරන්භකා අලයතශඹ භතු විඹ.
 2014 අකප්රේල් භශකේ ී  සිදු වු ැනුකමනු ඳවත ඳිමදි විඹ.
අකප්රේල් 01

භශසිකා කුලිඹට කාඩ කාශභයඹක් රඵශ ැත්තශ රුපිඹල් 15,000

අකප්රේල් 02

පඳකාය

අකප්රේල් 03

කඳොල් කතොැඹක් මිරට ැත්තශ රුපිඹල් 70,000

අකප්රේල් 04

කැන ඒකම් කුලී කැේශ රුපිඹල් 4,000

අකප්රේල් 05

ඵනිංකු ජිංැභ ිලණුභක් ඇයඹුශ රුපිඹල් 30,000

අකප්රේල් 06

අත්පිට විකුණුම් රුපිඹල් 85,000

අකප්රේල් 15

කේකා නු ේ කෙක්ඳතකින් කැේශ රුපිඹල් 2,000

අකප්රේල් 27

අත්පිට ැනණුම් රුපිඹල් 50,000

අකප්රේල් 28

අයි වකාරු පුද්ැලිකා ප්ර කඹෝජනඹට මුමල් ැත්තශ රුපිඹල් 5,000

අකප්රේල් 30

අත්පිට විකුණුම් රුපිඹල් 80,000

මිරට ැත්තශ රුපිඹල් 30,000

න.යු. *
*

2013.04.30 දිනට ට විම කඳොල් කතොැකේ ටිනශකාභ රුපිඹල් 1,000 කි .
2013 අකප්රේල් භශඹ වශ කරොිම යථමිකේ ක්ඹ මටභ රුපිඹල් 3,000කි.

 ටවතසිද්ධිඹ ඇසුකයන් ඳවත වන් ප්රල්නරට පිළිතුරු ඳඹන්න.
i)

කභභ සිද්ධිඹ ඇසුකයන් යශඳශයඹකාට ඵරඳෑම් එල්ර කායන බාහිර පරිවර වාකඹකාට
නිමසුනක් කමන්න.

ii)

“ජනහිෙ තෙොග තලෂඳතපොෂ” කුභන යශඳශය ිංවිධශන ර්ැඹකාට අඹත් න්කන් ම ?
කභභ යශඳශයකේ යශඳශය නශභඹ ලිඹශඳදිිංචි කාශ යුතුම?

iii)

යශඳශය නරන්භක් පිළිකඹර කිරීකභන් යශඳයඹකාට අත්න ප්රකඹෝජන තදකක් වන්
කායන්න.

iv)

විධිභත් ආකඹෝජන භශර්ැඹක් පිළිඵම කභභ සිද්ධිකේ වන් කේ. එඹ කුභක් ම?

v)

කතොැ කකශන්කමකුකග්ධන කාශර්ඹඹන් තදකක් මක්න්න

vi)

යශඳශයකේ ආයම්බකා ප්රශග්ධනධනඹ කකාොඳභ

vii)

කභභ යශඳශයකේ මුමල් කඳොකත් කලේඹ 2013.04.30 දිනට මක්න්න

viii)

කභභ යශඳශයකේ 2013.04.30 දිකනන් අන් භශකේ මශ රශබඹ කකාොඳභ

ix)

කභභ යශඳශයකේ2013.04.30 දිකනන් අන් භශකේ ද්ද්ධ රශබඹ කකාොඳභ

ම?

x)

කභභ යශඳශයකේ 2013.04.30 දිනට ්ථමිශය ත්කාම්ර ටිනශකාභ කකාොඳභ

ම?

ම?

ම?

ර. 2 x 10 = (ර.20)

I තකොටව - ලයාපාර අයයනය
 (ප්රල්න තදකකට ඳභ ක් පිළිතුරු ඳඹන්න)
02.

(i)

යශඳශය ඳිමයඹ අබයන්තය වශ ඵශහිය ඳිමයඹ ලකඹන් කමඹශකාශයඹකින් ර්ැ කකාකර්. ඒ
ඇසුකයන් ඳවත වන් ඳම කකාටිකඹන් වුනන්න්න.

(අ)

අබයන්තය ඳිමයඹ (ර.01)

(ii)

යශඳශය ිංවිධශන විවිධශකාශයකඹන් ර්ැ කාශ ම, කම්ශට සුවිකලේෂි වු කඳොදු රක්
කිහිඳඹකි.ටන් ශෙරක් නම් කායන්න.

(iii)

දිල්යිංිල ඳත්තු නි්ඳශමනඹ කාය අකරවි කිරීකම් යශඳශයඹක් ආයම්බ කිරීභට අමව් කායයි.

(ආ) ඵශහිය ඳිමයඹ

*2014 ජුලි භශඹ තුශී  නිඳමමටභට අකේක්ෂිත ඳත්තු කජෝඩු ිංඛ්යශ 200කි.
ඇව්ෙතම්න්තුගෙ මාසික පිරිලැය
රු.
ම් වශ
ැම් වශ
ඳත්තු කභෝ්තය නිර්භශ ඹ කායන්නශකග්ධන ැශ්තු
භල්,කඵොත්තම්,ැශිංචු වශ නූල් වශ
ඳත්තු අඩි වශ
කාඩ කුලී
විදුලිඹ වශ දුයකාථමින ැශ්තු
ඳත්තු ශමන්නශකග්ධන නු ඳ එක් ඳත්තු කජෝඩුක් වශ
සුඳරීක්කා ැශ්තු
(අ)

දිල්යිංිලකග්ධන යශඳශයකේ ඇ්තකම්න්තු ැත භශසිකා මුළු පිිමනඹ ැ

(ආ)

එක් ඳත්තු කජෝඩුකා අකේක්ෂිත නි්ඳශමන පිිමනඹ ැ

(ට)

ඳත්තු කජෝඩුකා විකුණුම් මිර තීය
තදකක් නම් කායන්න.

50 000
10 000
4 000
3 000
5 000
3 000
2 000
50
4 000
නඹ කායන්න.

නඹ කායන්න.

ඹ කිරීකම් ී  දිල්යිංිල විසින් රකාශ ඵනලිඹ යුතු ප්රධශන ශධකා
මුළු රකුණු(02x5 = 10)

03.

(i) (අ) කෙක්ඳත් කර්ඛ්නඹ කිරීකම් මලිකා අයමු කුභක්ම?
(ර.01)
(ආ) ජිංැභ ිලණුම් භඟින් ැනුකමනු කිරීකභන් යශඳශිමකාඹන්ට අත්න ප්රකඹෝජන තදකක්
වන් කායන්න.
(ර.01)
(ii) ඳවත මනක්කන ප්රකාශල වෙය ද , අවෙය ද ඹන්න වන් කායන්න.
(අ)
ඹඳත් ප්රධශන ලකඹන් ශණිජ ඵනිංකු විසින් නිකුත් කනොකායයි.
(ආ) යශඳශිමකාඹන්ට කෙක්ඳත් භඟින් ැනුකමනු කිරීභ වශ ජිංැභ ිලණුභක් අලයඹ.
(ට) අකන්ශසිකා මුමල් ිලණුභ ඇඳඹට තඵශ ඹ රඵශ ැත කනොවනකා.
(ඊ) වශනි නර් මරධර්භඹ ජීවිත යක් ඹට අමශශ කනොකේ.
(ර.02)

(iii)

අකනකුත් යක් ක්රභ වශ නීමකම්ී  ජීවිත යක්
කිහිඳඹකි. ටන් වතයක් නම් කායන්න.

(iv)

ඳවත මනක්කන්කන් න්නිකේමනඹ වශ බශවිතශ කායනු රඵන න්නිකේමන ක්රභ කිහිඳඹකි.
- මනන්මටම් පුරු
- රැ්මටභ
- මනන්මටම් ඳත්රිකාශ
- නඩ මුළු

කේ මනකිඹ වනකි සුවිකලේී  රක්
(ර.02)

- අන්තර් ජශරඹ
- භශර්ැ ිංඥශ
- ලබ්ම විකාශලන ඹන්්ර
- ඇසුරුම් ිංකක්ත

කභභ න්නිකේමන ක්රභඹන්ට අමශශ න්නිකේමන භශධයඹ නම් කායන්න.
(v)

(ර.02)

(අ) ඳවත වන් මෑ ප්රශවනඹ කිරීභ වශ ඩශත් කඹෝැය ප්රශවන භශධයඹ නම් කායන්න.
A. දිඹය කිිම ප්රශවනඹ
B. ්බශවිකා භල් අඳනඹනඹ

(ර.01)

(ආ) ක්රභත් ැඵඩශකාය ඳද්ධ වඹක් කනොභන ව වුකවොත් යශඳශය කාටයුතු අඩඳන කේ.
කභභඟින් යශඳශයඹකාට සිදුවිඹ වනකි අහිතකාය ප්රතිවිපාක තදකක් වන් කායන්න
(ර.01)
(මුළු කුම් 02X5=10)
04.

(i)

සුනිභල් යශඳශයඹක් ආයම්බ කිරීභට අමව් කායයි.
(අ) සුනිභල්ට ඇ වන මරය අලයතශ කාශරඹ ඳමනම් කායකැන කකාොට් කමකාකාට කඵදිඹ
වනකිඹ.ඒශ නම් කායන්න.
(ර. 02)
(ආ) ඔඵ නම් කාශ එක් එක් මරය අල්ඹතශ වශ නිමසුන් තදක ඵනඟින් ලිඹන්න. (ර.02)

(ii)

ඳවත වන් න්කන් ආකඹෝජන භශර්ැ කිහිඳඹකි.
(අ) සීට්ු  මනමීභ

(ආ) තනන්ඳතු ව වකා

(ට) ශභශනය කකාොට් මිරී ැනීමභ

(ඊ) මුමල්

ඹට ී භ

විධිභත් වශ අවිධිභත් කර එභ ආකඹෝජන භශර්ැ කන් කන් ලකඹන් නම් කායන්න.
(ර.02)
(iii)

ඒකාකා බශයඹකා මුමල් ආකඹෝජනඹ කිරීකභන් ආකඹෝජකාඹශට රනකඵන ප්රතිාා තදකක්
වන් කායන්න.
(ර.02)

(iv)

“ප්රශග්ධනධන රශබ” සීමිත භශැභකා කකාොට්ර ආකඹෝජනඹ කිරීකභන් රනකඵන ප්ර වරශබඹකි.
“ප්රශග්ධනධන රශබ” ඹනුකන් අමව් කායන්කන් කුභක් ම ?
(ර.02)
(මුළු රකුණු 02x5=10)

II තකොටව - ණුම්ම්කරණය
 (ප්රල්න කමකාකාට ඳභ ක් පිළිතුරු ඳඹන්න. )
05.

(i)

2014.10.01 දින ආයම්බ කාශ දිමුතුකග්ධන යශඳශයකේ මුල්  වකේ සිදු වූ ැනුකමනු කිහිඳඹක්
ඳවත මනක්කේ.
2014.10.01 යශඳශයඹ වශ දිමුතු රු.50,000ක් කඹදුශ.
2014.10.02

යශඳශයඹ වශ රු. 20,000කා ඵනිංකු

ඹක් රඵශ ැත්තශ

2014.10.03

සුඳන්කැන් විකිණීභ වශ රු.10,000කා බශණ්ඩ ැත්තශ

2014.10.04

රු.50,000 කා බශණ්ඩ අත්පිට මුමරට විකුණුශ

2014.10.05

රු.750.00 කා විදුලි බිල්ඳතක් කැේශ

2014.10.06
2014.10.07

දිමුතු විසින් යශඳශයකේ බශණ්ඩලින් රු.250.00 ක් ටිනශ බශණ්ඩ තභ
කඳෞද්ැලිකා ප්රකඹෝජනඹ වශ කැන ිලඹශ.
රු.5000ක් ටිනශ බශණ්ඩ කතොැඹක් සුනිල්ට විකුණුශ.

2014.10.07

සුපුන්ට මුමල් කැේශ රු. 8000 යි.

 ටවත ැනුකමනු කරජයකේ ශරවිඹ යුතු ිලණුභ වශ බැරවිඹ යුතු ිලණුභ කන කනභ මක්න්න.
(ii)

(ර.04)
සිතුමිණි යශඳශයකේ 2014 භශර්තු භශඹ වශ මුමල් කඳොකත් ඵනිංකු තීරු ඳවත මනක්කේ.
මුදල් තපොෙ

දිනය

විව්ෙරය

2014.08.01 තේ ඉ/තග
2014.08.05 මුමල් තනන්ඳතු
2014.08.08

කෙක්ඳත් තනන්ඳතු
CM134202

බැංකු
(රු.)
40,000
10,000

දිනය

විව්ෙරය

2014.08.06 තෙක්පත් නිකුත් කිරීම්
125401 (පමශය)
125402 (මීය)

බැංකු
(රු.)

7,500
6 200

6,000
2014.08.15 තෙක්පත් නිකුත් කිරීම්

2014.08.28

කෙක්ඳත්
CM138302

7 000
63,000

12403 (නිභල්)
12404 (සුනිල්)
2014.08.31 කලේඹ ඳ/කැ

3,200
3,500
42,600
63,000

සිතුමිණි යශඳශයඹට 2014 භශර්තු භශඹ වශ ඵනිංකු විසින් එන රම ඵනිංකු ප්රකාශලඹ ඳවත ඳිමදි
විඹ.
දිනය

විව්ෙරය

තගවීම්
(රු.)

2014.08.01
2014.08.05

කලේඹ ට/කැ
මුමල් තනන්ඳතු

2014.08.09
2014.08.15
2014.08.16
2014.08.26
2014.08.27

කෙක්ඳත් කැමටම් - 125401
්ථමිශය නිකඹෝැ (කාල්ඵදු)
කෙක්ඳත් තනන්ඳතු (CM134202)
කෙක්ඳත් කැමටම් - 12404
කප්රේ (කැල් කුලී)

2014.08.28
2014.08.30

කප්රේ (කඳොළී)
ඵනිංකු ැශ්තු

ැබීම්
(රු.)

තේය
(රු.)

-

10 000

40 000
50 000

7 500
20 000
-

6 000

42 500
22 500
28 500

3 500
-

6 500

25 000
31 500

500

4 000
-

35 500
35 000

අලය න්කන්,
(i)

2014.08.31 දිනට ිංකලෝධිත මුමල් කඳොත

(ර.03)

(ii)

2014.08.31 දිනට ඵනිංකු නුනම් ප්රකාශලඹ

(ර.03)
(මුළු රකුණු 10)

06.

(i)

විල්කග්ධන යශඳශයකේ 2014.03.31 දිනට පිළිකඹර කාශ කලේ පිිමක්සුභ තුරනඹ කනොමටඹ. එහි

කන වූ රු.2,400 අවිනිල්චිත ිලණුකම් වයට ටවන් කායන රී . ඳසු ඳවත වන් නයදි
අනශය

ඹ කාය ැන්නශ රී .

1. රු.800 කා යක්

ැශ්තු කැමටභ මුමල් කඳොකත් නිනයදි ලිඹශ ඇතත් යක්

ැශ්තු

ිලණුකම් ලිඹශ නනත.
2. රු.2,000 කා ඵනිංකු

ඹ කැමටභ මුමල් කඳොකත් ඳභ ක් ලිඹශ ඇත.

3. රු.2 00 කා බශණ්ඩ ආඳසු එමටභ,

ඹැන ව ිලණුභට වය කාය ඇත.

අලය න්කන්:
(අ) ටවත මනක්කන ිලණුම්කාය

නයදි නිනයදි කිරීභ වශ අලය ජ’නල් ටවන්
(ර.03)

(ආ) අවිනිල්චිත ිලණුභ

(ර.02)

(ii)

(අ)
(ආ)

රශබ අයමුණු කාය කනොැත් ිංවිධශනර ඳයභශර්ථමි තදකක් වන් කායන්න.
(ර.01)
2014-06-30 දිකනන් අන් ර්ඹ වශ “ෙනකරන්ජ්”ක්රීඩශ භශජකේ රනීමම් වශ
කැමටම් ිලණුභ ඳවත මනක්කේ.
රනීමම් වශ කැමටම් ිලණුභ

ශභශක කා මුමල්
බිලිඹඩ් කාශභය රනීමම්
ප්රමර්ලන තයඟ රනීමම්
මුමල් ඳිමතයශැ

රු.
47,000
24,000
12,000
1,000

බිලිඹඩ් කාශභය විඹමම්
ප්රමර්ලන තයඟ විඹමම්
විදුලි විඹමම්
ක්රීඩශ පුහුණුකාරුන්ට කැමටම්
ක්රීඩශපිටි ැශ්තු
යක් ැශ්තු
කලේඹ ඳ/කැ

84,000
කලේඹ ට/කැ

රු.
10,000
5,000
1,000
1,500
2,000
16,000
48,500
84,000

48,500

 ක්රීඩශ භශජකේ ශභශක කායින් ිංඛ්යශ 250ක් වූ අතය, ශර්ෂිකා ශභශක කා මුමල් රු.200 කි.
ටවත කතොයතුරු පඳකඹෝගී කායකැන 2014-06-30 දිකනන් අන් ය වශ ආමශඹම් වශ විඹමම්
ිලණුභ පිළිකඹර කායන්න.
(ර.04)
(මුළු රකුණු 10)
07.

2014.03.31 දිනට සුජශනිකග්ධන යශඳශයකේ කලේ පිිමක්සුභ ඳවත මනක්කේ.
වය (රු.)
ප්රශග්ධනධනඹ
ඵඩු කතොැඹ2013.4.01දිනට
ැනනුම්
විකුණුම්
ඹ ැන වකඹෝ
ඹ හිමිකඹෝ
10% ඵනිංකු ඹ
ටඩම් කැොඩනනිලලි පිිමනඹට
ඹන්්ර පිිමනඹට
ආඳසු ඹනවුම්
ආඳසු එවුම්
රන ද කකාොමි්
විදුලිඹ
යක් ඹ
විකුණුම් කේකා කේතන
ප්රෙශය ඹ
ඵනිංකු ඹ කඳොලී
අතන ව මුමල්

ඵනය (රු.)
500,000

10,000
60,000
90,000
40,000
6,000
20 ,000
250,000
150,000
4,000
2,000
6,000
8,000
7,000
10,000
4,000
1,000
84,000
626,000

626,000

අභතය කතොයතුරු :
(i)
2014.03.31 ට විම කතොැඹ රු.20,000
(ii)

ඹන්්ර 10% යර භශර්ැ ක්ඹ ක්රභඹට ක්ඹ කායන්න.

(iii)

ඹැන වඹන්කැන් රු. 2,000ක් කඵොල්

(iv)

ටදිිමඹට කැවූ විදුලිඹ විඹමභ රු.2,000කි.

ඹ කර කාඳශ විමන්න.

අලය න්කන්,
(1)

2014.03.31 දිකනන් අන් ර්ඹ වශ කකශ වශ රශබ අරශබ ිලණුභ

(ර.06)

(2)

2014.03.31 දිනට කලේ ඳ්රඹ

(ර.04)

(මුළු රකුණු 10)
***

