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 ව්යාපාරයනක ල්ය ්රකානය 

 
(1)       i. තනි පුද්ග ව්යාපාරාකය ව වින්න් පි නයළ කක  ල්ය ්රකාන   ම් කකන් . 

             ii. ඒ එ ව එ ව ල්ය ්රකාන ය පිනයළ ිරීනම් ල්ලික අකමුණ ලියන් . 

 

(2) ගිණුම්කකණ ක්රියාව්ලිනප පියව්කයන් පිනව්න් ලියන් . 

 

(3) ව්යාපාරාකයක පාරහත නතොකරු උ යපාරනයෝී කකනග  විකුණුම් පිරිව්ැය ගණ ය කකන් . 

    ආකම්භක නතොගය    උ.12,000 

   ගැනුම්                     උ.150,000 

   අව්සන් නතොගය        උ.10,000 

    නග  ඒනම් කුලිය     උ.2,000 

    පාරැටවීනම් කුලී           උ.500 

   භාණ්ඩ ගැනිලි            උ.1,000 

(4) ව්යාපාරාකයක පාරහත නතොකරු උ යපාරනයෝී කකනග  එම ව්යාපාරාකනප දළ ාභය ගණ ය 

කකන් . 

      ගැනුම්                    උ.200,000 

     විකුණුම්                  උ.300,000     

 ආකම්භක නතොගය          උ.25,000 

 අව්සා  නතොගය             උ.30,000 

 නග  ඒනම් කුළී              උ.3,000 

 

(5) I. ‘හිමිකම’ යන්  හඳුන්ව්න් . 

    II.  ව්ගකීමක  වෂණ 2 ව සඳහන් කකන් . 

    III. ‘හිමිකම’ ව්ැඩිනව්  ගණුනදනු 2 ව ලියන් . 

 

(6) පාරහත සඳහන් වියදම් නෙදාහැරීනම්, පාරරිපාරා , නව් ත් හා ල්ය ය  ීර්ෂෂ ව්ට ව්්ෂගකක  

ද වව්න් . 

ව්ැටුප් නගවීම විදුේ වියදම් ලී ෙඩු  වෂය                                             

ක වෂණය ජ ගාස්රු නව්නළඳ නසේව්ක 

ව්ැටුප් 

්රචාාකණය පාරරිතයාග ලිපි ද්රව්ය වියදම් 

්රව්ාහ ය ෙැංකු අයිකා නපාරොළී කඩ කුලී 

නමෝට්ෂ කථ  වෂය නතොග හානි මුදේ ව්ංචාා අාභ 

යන්ත්ර  වෂය ව්රිපාර ම් ෙදු දුන් ව්ට්ටම් 

ෙැංකු ණය නපාරොළී නෙොේ ණය 
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(7) පාරහත සඳහන් නතොකරු උ ජංගම න ොව්  ව්ත්කම්,ජංගම ව්ත්කම්,ජංගම න ොව්  ව්ගකීම්, 

ජංගම ව්ගකීම් හා හිමිකම් ය  ීර්ෂෂ යටනත් ව්්ෂග කක ද වව්න් . 

ඉඩම් නගොඩ ැගිලි  ලී ෙඩු යපාරකකණ ෙැංකු මුදේ 

නමෝට්ෂ කථ ෙැංකු ණය ස්ථාව්ක තැන්පාරරුව් 

ණය ගැතිනයෝ  ෙැංකු අයිකා ැබිය යුරු නපාරොළී 

යන්ත්ර සූත්ර ශුද්ධ ාභය අතැති මුදේ 

ණය හිමිනයෝ  යකස් ණය ැබිය යුරු කුලී 

ගැනිලි නගවිය යුරු ක වෂණය ්රාග්ධනධ ය 

නගවිය යුරු විදුලි බිේ අව්සා  නතොගය 

    

(8) සහන් නග්ධන නව්නළඳ ව්යාපාරාකනප 2019212231 නට ට පිනයළ ක නනේෂ පිරි වම ම පාරහත 

දැ වනේ. 

ගිණුනම්  ම හක( උ) ෙැක( උ) 
ගැනුම් 285000 - 
විකුණුම්    - 475000 
නමෝට්ෂ කථ (පිරිව්ැයට)                                 350000 - 
නගොඩ ැගිලි (පිරිව්ැයට)                                                                  400000 - 
නමෝට්ෂ කථ  වෂය නව්න් ිරීම් - 5000 
2019.01.01 නතොගය 18000 - 
දුන් ව්ට්ටම්                                                    1500 - 
ද ව්ට්ටම්                                                                                                                                                                                                  - 6000 
නග  ඒනම් කුලී                                          2500 - 
විදුලිය         12000 - 
්රචාාකණය 18000 - 
නසේව්ක ව්ැටුප්                                                25000 - 
ස්ථාව්ක තැන්පාරරු 12%                                   50000 - 
ස්ථාව්ක තැන්පාරරු නපාරොළී      - 2500 
ණය ගැතිනයෝ                                               20000 - 
ණය හිමිනයෝ                                                                                                      - 32000 
ෙැංකු ගාස්රු                                                   1000 - 
ගැනිලි 2000 - 
මුදේ 3000 - 
නගව්ේ කුලී                                                                                                           15000  
2019.01.01 නට ට ්රාග්ධනධ ය                                                                            - 682500 
 1203000 1203000 
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අමතක නතොකරු උ පාරහත දැ වනේ 

I. 2019.12.31 නට ට ෙඩු නතොගය  උ.13000ි. 

II. නගොඩ ැගිලි 10% ව ද නමෝට්ෂ කථ 12% ව  වෂය කකන් .  

අව්නය ව්න්ශ්න්  

(අ) 2019.12.31 නටන න් අව්සන් ව්සක සඳහා ාභ නහෝ අාභ ්රකාන ය 

(ආ) 2019.12.31 නට ට ල්ය තත්ත්ව් ්රකාන ය  

 

 

 ගැපුම් සටහන්  

(1)පාරහත සඳහන් නතොකරු උ ව්ට අදාළ ගැපුම් සටහන් නපාරොදු ජ’ යක සටහන් කක අදාළ   

නජ්ෂ ගිණුම් ව්ට පිටපාරත් කකන් .  

I. ව්ා්ෂෂික විදුලි ගාස්රුව්  උ:9,000/ ව වුව්ද ව්සක අව්සන් ව්  නට ට මුදලින් නගව්ා තිබුනන් 

 උ:5,000/ ව පාරමණි. 

II. ව්ා්ෂෂික නේත   උ:120,000/ ව වුව්ද මුදලින් නගව්ා තිබුනන්  උ 110,0002ි. 

III. ෙැංකු ණය නපාරොය ව්්ෂෂයට  උ 100,0002 ව නගවිය යුරු වුව්ද  උ 150,0002 ව මුදලින් 

නගව්ා තිබුණි. 

IV. ව්ා්ෂෂික නකොමිස් ආදායම  උ 45,0002 ව වුව්ද මුදලින් ැබී තිබුනන්  උ 32,0002  ව 

පාරමණි. 

V.  උ 50,0002ක කඩ කුලී ආදායම ව  නමම ව්සකට ැබිය යුරු වුව්ද ැබී තිබුනන්  උ 

36,0002ි. 

VI.  උ 400,0002 ව වූ යන්ත්රය නමම ව්සකට 10% ව  වෂය කකන් . 

VII.  උ 2,000,0002-  ව ව්ටි ා නමෝට්ෂ කථය 10%ෙැගින්  වෂය කකනු ැනේ. 

 

 

(2) 

I. ව්ත්කම “ වෂයවීම”යනුනව්න් අදහස් ව්න්නන් කුම වද?  

II. ව්ත්කම පිරිව්ැයට ඇරුත් කළහැි  වියදම් නමො ව්ාද? 

III. සක මා්ෂග  වෂය ක්රමය පාරැහැනටලි කකන් . 

IV. යන්ත්රයකට අදාළ පාරහත නතොකරු උ ඔෙට සපාරයා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

සම්පත් දායනකත්ව්යන: ව්යනඹ පළාත් අධ්යාපය ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව්  

සැකසුම : ඩි.එම්.සී. කුමාර මයනා - ශ්රී රතයපා මහා විදයායන - ආණමඩුව්  

ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනයයන 
11 ශ්රේණියන 
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යන්ත්රනප ගැනුම් මිළ     උ: 1,500,000 

යන්ත්රය නග  ඒනම් කුලිය                  උ: 10,000 

සවි ිරීනම් ගාස්රු                                  උ: 10,000 

ම න් බුන් අග                                       උ: 20,000  

්රනයෝජ ව්ත් ීවව් කාය                   ව්සක 10 

නමම යන්ත්රයට අදාළව් - 
 

(අ) පිරිව්ැය ගණ ය කකන් . 

(ආ)  වෂය ක හැි අගය ගණ ය කකන් . 

(ඇ) සක මා්ෂග ක්රමයට ව්ා්ෂෂික  වෂය ්රමාණය ගණ ය කකන් . 

(ඉ)  වෂය ගිණුම්ගත ිරීමට නජ්ෂ ගිණුම් පිනය කකන් . 

 

 

 

 ාභ අරල්ණු කර ශ්යොගත් සංවිධ්ාය 

 

(1) ාභ අකමුණු කක න ොගත් සංවිධා  ව් ැබීම් හා නගවීම් ගිණුම් පිනයළ ිරීනම් අකමුණු 

නමො ව්ාද?  

(2) “ ා” කාන්තා සමිතිනප 2019 ව්්ෂෂනප න්දු වු මුදේ ැබීම් හා නගවීම් ව්ට අදා 

නතොකරු උ පාරහත දැ වනේ.                

සාමාජික ගාස්රු ැබීම්    180002=                      

පාරරිතයාග ැබීම්                                  60002= 

නකොඩි විිණීනමන් ැබීම්                 120002= 

්රව්ාහ  වියදම්                                  10002= 

පාරරිතයාග නගවීම්                                12002= 

නපාරොළී ැබීම්                                     48002= 

ලිපි ද්රව්ය නගවීම්      5002= 

 

ඉහත නතොකරු උ ඇම රින් “ ා” කාන්තා සමිතිනප 2019  ව්සක සඳහා ැබීම් හා නගවීම් 

ගිණුම් පිනයළ කකන් . 

 

 

 

 

 

 
සම්පත් දායනකත්ව්යන: ව්යනඹ පළාත් අධ්යාපය ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව්  

සැකසුම : ඩි.එම්.සී. කුමාර මයනා - ශ්රී රතයපා මහා විදයායන - ආණමඩුව්  

ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනයයන 
11 ශ්රේණියන 
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(3) පාරහත සඳහන් ව්න්නන් ”ජය නියත” ක්රීඩා සමාජනප ැබීම් හා නගවීම් ගිණුමයි. 

 

”ජයන නියනත” ක්රීඩා සමාජයන 

2019212231 න් අව්සන් ව්සක සඳහා ැබීම් හා නගවීම් ගිණුම. 

 

විස්තරයන ල්ද(රු) විස්තරයන ල්ද(රු) 
2019.1.1නනේෂය ඉ2නග 20000 නගොඩ ැගිලි කුලී 4000 
සංව්ත්සක ආදායම  6000 නසේව්ක නේත   16000 
මුදේ පාරරිතයාග ැබීම්  12000 විදුලි ගාස්රු 2000 
සාමාජික මුදේ 48000 දුකකථ  ගාස්රු 1000 
  ක්රීඩා යපාරකකණ මිට ගැනීම් 22500 

 
 

 
 

2020.01.01 නනේෂය ඉ2නග 

 2019/12/31නනේෂය පාර2නග 40500 

 
86000 

 
86000 

 
40500 

 

 

අතිශ්ර්ක ශ්තොරතුරු  

I. 2019.1.1 නට ට ක්රීඩා යපාරකකණ ව් ව්ටි ාකම  උ 5000 ව්  අතක ව්්ෂෂය අව්සා නප එහි 

ව්ටි ාකම  උ.250002= ව නස ත වනසේ උ කක ඇත.  

II. නමම ක්රීඩා සමාජනප සාමාජික සංඛයාව් 500 ව ව්  අතක ව්ා්ෂෂික සාමාජික ගාස්රුව්  උ 

100ි. 

III. දුකකථ  ගාස්රුව්  උ 500 ව යපාරචිතව් ඇත. 

 

2019.12.31 නටන න් අව්සන් ව්්ෂෂය සඳහා ආදායම් වියදම් ගිණුම් පිනය කකන් .  

 

 නිෂ්පාදය ිළරිව්ැයන ශ්ේඛණයන  

(1) නිෂ්පාරාද  පිරිව්ැය හඳුන්ව්න් . 

(2) නිෂ්පාරාද  පිරිව්ැය ල්ලිකාංග නමො ව්ාද? 

(3) ්රාථමික පිරිව්ැය රු අඩං ව ව්  පිරිව්ැය ව්්ෂග නමො ව්ාද? 

(4) පාරහත සඳහන් ව්න්නන් ඇඟලුම් නිෂ්පාරාද  ආයත යක එ වතකා කමීසය ව නිෂ්පාරාද ය ිරීම 

නව්නුනව්න් දකා ඇති වියදම් සල්හයි. 

නකනට ගැනුම් වියදම්             කම්හේ මුකක උ ව්ැටුප්          යන්ත්ර  වෂය 

ෙැජ් මිදී ගැනුම්                             නෙොත්තම් මිදී ගැනුම්                  නූේ මිදී ගැනුම්             

නකනට මසන් න්නග්ධන ව්ැටුප්           ම පාරරී වෂක ව්ැටුප්                               යන්ත්ර 

අළුත්ව්ැඩියා 

කම්හේ කළම ාක උනග්ධන ව්ැටුප්       කම්හේ කුලී                                 කම්හේ ක වෂණ  

කම්හේ ලිපික උ ව්ැටුප්                    විදුලි වියදම් 

ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනයයන 
11 ශ්රේණියන 
 

සම්පත් දායනකත්ව්යන: ව්යනඹ පළාත් අධ්යාපය ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව්  

සැකසුම : ඩි.එම්.සී. කුමාර මයනා - ශ්රී රතයපා මහා විදයායන - ආණමඩුව්  
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ඉහත සඳහන් වියදම් සෘජු ද්රව්ය පිරිව්ැය, සෘජු ශ්රම පිරිව්ැය, සෘජු නව් ත් පිරිව්ැය,ව්ක්ර ද්රව්ය 

පිරිව්ැය,ව්ක්ර ශ්රම පිරිව්ැය හා නව් ත් ව්ක්ර පිරිව්ැය නස ව්්ෂග කකන් . 
 

නිෂ්පාරාද  පිරිව්ැය ගණ ය ිරීම. 

(01) 

 

 

(02)  

 

(03) 

 

 

(04) 

 

 

(05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

්රාථමික පිරිව්ැය=සෘජු ද්රව්ය+සසෘජු ශ්රමය+සසෘජු නව් ත් 

මුළු නිෂ්පාරාද  පිරිව්ැය=්රාථමික පිරිව්ැය+ස නිෂ්පාරාද  නපාරොදුකා්ෂය පිරිව්ැය 

ඒකක පිරිව්ැය= මුළු නිෂ්පාරාද  පිරිව්ැය 

                        නිෂ්පාරාද  ඒකක ්රමාණය 

ඒකකයක විකුණුම් මිළ=ඒකකයක පිරිව්ැය+සඒකකයක ාභාන්තිකය 

නිෂ්පාරාද  නපාරොදුකා්ෂය පිරිව්ැය=ව්ක්ර ද්රව්යය+සව්ක්ර ශ්රමය+සව්ක්ර නව් ත් 

සම්පත් දායනකත්ව්යන: ව්යනඹ පළාත් අධ්යාපය ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව්  

සැකසුම : ඩි.එම්.සී. කුමාර මයනා - ශ්රී රතයපා මහා විදයායන - ආණමඩුව්  

ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනයයන 
11 ශ්රේණියන 
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 ්රන්ය 

(1)ක්ෂමාන්ත නාාව්ක නිෂප්ාරාද ය කක  එ වතකා සෙන් ව්්ෂගයකට අදා පිරිව්ැය පාරහත දැ වනේ. 

 ්රාථමික පිරිව්ැය-  උ.2000002= 

 නිෂ්පාරාද  නපාරොදුකා්ෂය පිරිව්ැය-  උ.3000002= 

 නිෂ්පාරානටත ඒකක ගණ - උ.250002= 

ඒකකයක ාභාන්තිකය  30%  ව  ම් 

I. මුළු නිෂප්ාරාද  පිරිව්ැය 

II. ඒකක පිරිව්ැය 

III. ඒකකයක ාභාන්තිකය 

IV. සෙන් කැටයක විකුණුම් මිළ ගණ ය කකන් . 

නි්ෂමාේ වින්න් ඉව්ත  ප්ාස්ටි ව නෙෝතේ භාවිතනයන් මේ නපාරෝච්චි නිපාරදව්ා විකුණ  

ව්යාපාරාකය ව ආකම්භ කක  දී. 2019 මා්ෂරු මස ඔහුනග්ධන නිෂප්ාරාද  ව් ට අදා නතොකරු උ පාරහත 

දැ වනේ. 

ප්ාස්ටි ව නෙෝතේ මිළට ගැනුම්  -          උ.13000 

මේ නපාරෝච්චි හදන් න්නග්ධන ව්ැටුපාර  -  උ.6000 

මේනපාරෝච්චි තීන්ත ගෑනම් වියදම්  -  උ.2500 

විදුලි වියදම්     -  උ.3000 

මේ නපාරෝච්චි නිෂ්පාරාද  යන්ත්රය මිදීගැනීම -  උ.60000 

අතිශ්ර්ක ශ්තොරතුරු. 

 යන්ත්රය සක මා්ෂග ක්රමයට ව්ා්ෂෂිකව් 10% ව  වෂය ක යුරුය. 

 න්යළුම අමුද්රව්ය භාවිත කකමින් මාසය රු නිපාරදව්  ද මුළු මේ නපාරෝච්චි ගණ  100ි. 

අව්නය ව්න්ශ්න්. 

2019203231 න් අව්සන් මාසය සඳහා නිෂ්පාරාද  පිරිව්ැය නේඛණය ව සකස් කකන් .(කුණු-02) 

(20192dec-

O/L) 

(2)නපාරොත්පාරත් මුද්රණනප නයදී න්ටි  සචින් 2020 ජ ව්ාරි මස එ වතකා නපාරොත ව මුද්රණයට අදාව් 

දක  ද පිරිව්ැය නතොකරු උනමනසේය.       

කඩදාන්   -  උ.19000 

යන්ත්ර පිරින්දු ිරීනම් ද්රව්ය -  උ.20000 

ලිහින් නතේ   -  උ.3000 

නපාරොත් ෙඳින් ාට නගවූ ව්ැටුපාර -  උ.12000 

ක්ෂතෘ භාගය   -  උ.15000 

ම පාරරී වෂණ නේත   -  උ.20000 

කම්හේක වෂණ  -  උ.2500 

කම්හේ විදුලිය  -  උ.1500 

නිෂ්පාරානටත ඒකක ගණ  500 ව ව්  අතක ඒකකයින් 10 % ක ාභාන්තිකය ව තො ගනී. 

 

සම්පත් දායනකත්ව්යන: ව්යනඹ පළාත් අධ්යාපය ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව්  

සැකසුම : ඩි.එම්.සී. කුමාර මයනා - ශ්රී රතයපා මහා විදයායන - ආණමඩුව්  

ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනයයන 
11 ශ්රේණියන 
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අව්නය ව්න්ශ්න්. 

(අ)මුළු නිෂප්ාරාද  පිරිව්ැය 

(ආ)ඒකක පිරිව්ැය 
(ඉ)ඒකකයක විකුණුම් මිළ ගණ ය කකන් .  

 

(3)අේමාරි නිෂ්පාරාද ය කක අනවි කක  සඳුන්නග්ධන ව්යාපාරාකනප 2018 න ොව්ැම්ේෂ මසට අදා 

නතොකරු උ පාරහත දැ වනේ. 

දැව්ව් පිරිව්ැය  -  උ.100000 

මාන්ක විදුලි බි  -  උ.    2500 

ව්ඩුව්ානග්ධන ව්ැටුප්  -  උ.  60000 

අන කුත් සෘජු වියදම්  -  උ.  17500 

ව්ඩු ක්ෂමාන්ත නාා කුලී -  උ.  20000 

 න ොව්ැම්ේෂ මස නිපාරදව්  ද අේමාරි ගණ  5ි. අේමාරියක විකුණුම් මි  උ.50000ි. 

 

අව්නය ව්න්ශ්න්.   

(අ) න ොව්ැම්ේෂ මාසය සඳහා ්රාථමික පිරිව්ැය. 

(ආ)අේමාරිය ව විිණීනමන් ැනෙ  ාභය.            (කුණු-02)   (20182dec-O/L) 

 

 

(4) එකම ව්්ෂගනප මේනපාරෝච්චි නිෂ්පාරාද ය කක  ව්යාපාරාකයක 2016 මැයි මාසයට අදා 

නතොකරු උ පාරහත දැ වනේ. 

නිෂ්පාරානටත ඒකක ගණ   -  උ.1002= 

සෘජු වියදම්    -  උ.300002= 

මේනපාරෝච්චි ්රව්ාහ  වියදම්  -  උ.50002= 

ඒකකයක නිෂ්පාරාද  පිරිව්ැය  -  උ.4002= 

විකුණුම් මිළ තීකණය කකනු ෙන්නන් පිරිව්ැයට 25% ක ාභාන්තිකය ව තොනග ය. 

අව්නය ව්න්ශ්න්. 

 

 (අ)  2016 මැයි මාසය සඳහා නිෂ්පාරාද  නපාරොදුකා්ෂය පිරිව්ැය. 

(ආ) ඒකකයක විකුණුම් මිළ .     (කුණු-02)(20162dec-O/L) 

 

 

 

 

සම්පත් දායනකත්ව්යන: ව්යනඹ පළාත් අධ්යාපය ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව්  

සැකසුම : ඩි.එම්.සී. කුමාර මයනා - ශ්රී රතයපා මහා විදයායන - ආණමඩුව්  

ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනයයන 
11 ශ්රේණියන 
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ආශ්යනෝජයයන 

(1) 

I. ආනයෝජ ය යන්  හඳුන්ව්න් . 

II. ආනයෝජ  මා්ෂගය ව නතෝකා ගැනීනම්දී සකා ෙ  සාධක නමො ව්ාද? 

III. ස්ථාව්ක තැන්පාරරු ගිණුමක ආනයෝජ ය ිරීනමන් ඇති ව්ාන් නමො ව්ාද? 

IV. සමාගමක නකොටස ව නස හඳුන්ව්න්නන් කුම වද? 

V. සාමා ය නකොටස් ව් ආනයෝජ ය ිරීනමන් ඇති ව්ාන් 4 ව ලියන් .  
VI. භාණ්ඩාගාක බිේ පාරත ව යනු කුම වද? 

VII. භාණ්ඩාගාක බිේ පාරත් ව් ආනයෝජ ය ිරීනමන් ැනෙ  ්රතිාභ නමො ව්ාද?  

VIII. ආනයෝජ නපදී  අව්ධා ම හා ්රතිාභ (risk and return) අතක පාරව්ත් ා සම්ෙන්ධතාව්ය 

පාරැහැනටලි කකන් . 

 

(2) ව්ැඩි අව්දා ම ව ගැනීමට අකමැති කත් ා, ව්සකකට නපාරක ඔහු  උ.1200,0002කට මිදී ගත්    

ඉඩම ව  උ.1500,0002 කට විකුණුනේය. ඇය නම් මුදේ ෙ  මාසය ව්  විට ඇනග්ධන දුව්නග්ධන 

යසස්  අධයාපාර  කටයුරු ව්ට වියදම් ිරීමට ොනපාරොනකොත්රු නේ. 

(අ).ඉඩම විිණීනම් ගනුනදනුනව්න් කත් ා ැබූ ්රතිාභනප ව්ටි ාකම නකොපාරමණද? 

(ආ) ඉහත (ආ)හි සඳහන් ්රතිාභ හැඳින්වීම ට භාවිතා කක   ම කුම වද?  

(ඇ) ඇයනග්ධන දුව්නග්ධන අධයාපාර  කටයුරු ව්ට මුදේ භාවිතයට ගන් ා රු උ එම මුදේ ආනයෝජ ය 

ිරීමට  ව්ඩාත්ම ම දුම  ආනයෝජ  මා්ෂගය කුම වද?  

(ඈ) ඉහත (ඇ) හි ඔෙ නද  ද පිරුකට නහේරු ද වව්න් .          . 
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(3) ව්ැඩි අව්ධා ම ව ගැනීමට අකමැති ෙණ්ඩාක, ෙ  මස විශ්රාම යාමට  ොනපාරොනකොත්රු නේ. 

ඔහු විශ්රාම යානම්දී, ඔහුට ැනෙ   උ. 3000000 නසේව්ක අ්ෂථසාධක අකමුද පාරහත සඳහන් 

ආනයෝජ  මා්ෂග නදනකහි ආනයෝජ ය ිරීමට සකා ෙමින් න්ටී. 

I. නජයෂ්ඨ පුකව්ැන් ගිණුමක 15%ක නපාරොයට ස්ථාව්ක තැන්පාරරුව්ක තැන්පාරත් ිරීම  

II. 25% ව්ා්ෂෂික අනප් වෂිත ්රතිාභයකට නකොටස් නව්නළඳනපාරොනේ සාමා ය නකොටස් ව් 

ආනයෝජ ය ිරීම 

(අ) ඉහත ආනයෝජ  මා්ෂග ව්ලින්, ෙණ්ඩාකට ආනයෝජ ය ිරීම සඳහා ඔෙ නි්ෂනද්න 

කකනුනප කුම වද?  

(ආ) ඔනේ ඉහත නත්රීමට නහේරු ද වව්න් . 

  

 

සම්පත් දායනකත්ව්යන: ව්යනඹ පළාත් අධ්යාපය ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව්  

සැකසුම : ඩි.එම්.සී. කුමාර මයනා - ශ්රී රතයපා මහා විදයායන - ආණමඩුව්  

ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්යයනයයන 
11 ශ්රේණියන 
 


