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(ANSWERS) - I , II 

(පිළිතුරු)හ-හ I , II 
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්යාපාරයහ්මාතයසශයන 

ව්යාපාරා හහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන - II 

්.පපාරො.ස.(සා/පපාරළ)හ-හආද්්ධශහරශය්හපාරත්රයනහ(පිළිතුරු) 

     11හපරේණියන      

01.හහ 
I. ්)හපසේව්ාහනිෂ්පාරාද්ය 
හහහහහහආ)හහශක්තීන්හ-හසසචා ණහපහෝටල හයනණහව්ස හ3හණහපාරළපුරුද්ද් 
 ්ව්සඅ්ාහ-හයව්හබස්යැව්තුකරපපාරොළහඉදිවීම 
 
II    ්)හතනිපුද්ගල හහව්යාපාරා  
හහහහහහආ)හහලියනාපාරදිසචිහණළහයුතුයන.හ(ව්යාපාරා හයාමහආ ාහපාරයත) 
 තමහයමින්හහැ හපව්යත්හයමකින්හපාරව්ත්ව්ාපගයහයනයහනිසා 
 
IIIහහහ්)හල හාභහ් මුණුහණ ගත්හව්යාපාරා  
හහහහහහහආ)හහපසේව්ණයනන්හපද්පද්පයකුහබද්ව්ාහගැනීම 
 
IVහහහහ්)හහසගමහණුණුම 
හහහහහහහහආ)හහමුද්ල්හපව්නුව්ටහපචක්පාරත්ව්ලින්හගනුපද්නුහණළහහැකිහවීම 
 හහසඅ්ාව් හනිපයනෝගහමතහපගවීකරහණළහහැකිහවීම 
 
Vහ ව්ත්ණකරහ(රු.)හහ  =හහ හිමිණකරහ(රු.)හහ+හව්ගකීකරහ(රු.) 
 300හ000හ(මුද්ල්හ) 
 500හ000හ(හපගොඩයැණුලි) = 800හ000 හහහහහහහහහ+හ හහහ- 
 800හ000   = 800හ000 හහහහහහහහහහ+හහහහහ- 
 
VIහහරු.හ800හ000 
 
VIIහහල හදුපාරතහ-හමුද්ල්හපපාරොත 
හහහහහහහහ‘යල්හව්ව්ච යනහ-හපපාරොදුහ‘යල හයන 
හහහහහහහහව්ව්ච යනහ-හමුද්ල්හපපාරොත 
 
VIIIහහවිදුලිහගාස්තුහණුණුමහ(හ )හ රු.හ3හ000 
  පගව්ායනහයුතුහවිදුලිහගාස්තුහණුණුමහ(හබැ )හ රු.හ3හ000 
 
 
IXහහහ්)හපගොඩයැණුලිහරු.හ500හ000 
 ලීහබඩුහඋපාරණ අහරු.හ100හ000 
හහහහහහහආ)හහරු.හ200හ000හබැසකුහඅයනක්හගැනීම 
 
Xහ 
 
 

 

විකුණුකරහආද්ායනම 

ගැනුකර 

 

්ඩුණළා 

ව්ැටුප් 

ල හබිල්පාරත් 

රව්ාහය 

විදුලියන 

ශුද්හල හාභයන 
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4විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහදු ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

02.  

හIහහ්හ)හහමිනිස්හ්ව්ශයතාහහාහවුව්මයාහතෘප්තිසමත්හණ යහනයෑමහආ්ධිකණහණටයුත්තක්හ 

හහආ)හල හාභහල හැබීමහ 

 පාරාරිපභෝණුණයනන්පේහපව්යස්හව්යහවුව්මයාහසපු ාලීමහ 

 රැකියනාහඋත්පාරාද්යයනහහහහ 

හහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහ 

II ්)හහසතයහ 

 ආ)හ්සතයහ 

 ඉ)හහසතයහ 

හහහහහහහහහඊ)හසතයහ 

 

III ්)හහහගනුපද්නුණරුව්න්හ 

හහහහහහ හහහහහයාමලීහ(්යිතිසණරුහ) 

 ආ)හහහගනුපද්නුණරුව්න්හ-හගුඅාත්මණහනිෂ්පාරාද්යහල හබාගැනීමහ 

හහහහහහ හහහහහහයාමලීහ(්යිතිසණරුහ)හ-හල හාභහල හැබීමහ 

 

IVහ ්)හයප්රියනහපාරාසල හණහපිහිමමහ 

 ආ)තව්ත්හපව්පළඳසැල හණහආ කරභයනහ 

 

03.  

Iහහහහහහහහහ්හ)හහ්අල හදුහහ-හසගමහණුණුමහහපාරව්ත්ව්ාහපගයහයනනුහල හබයහබසකුව්හයි.(්අණරුපේහබැසකුව්හපව්තහ

මුද්ල්හහපගව්යහපල හසහ්අහකිරීම.) 

හහහහහහහහහහහහආ)හහහහහසගමහණුණුකරහහිමියනාහඑමහණුණුමහමණුන්හසිදුණ යහගනුපද්නුහඇතුල හත්හරණාශයනයි.පමයනහහහහහහහ 

හහහහ හහහහහහහහහහහහහහමාසිණව්හහහහපහෝහණුණුකරහිමියනාහඑව්නුහල හබයි 

 

IIහහහහහ්)හහහහහX 

හහහහහහහආ)හහහහX 

හහහහහහහහඉ)හහහහහ√ 

හහහහහහහහඊහ)හහහහ√ 

 

IIIහහහහ්)හසීමාසහිතහපුද්ගලිණහසමාගමක්හ 

හහහහහහහහආ)හව්ාසිහ-ව්ගකීමහසිමිතවිමහ/නීතිසමයනහපුද්ගල හභාව්යනක්හතිසබීම./්ාණ්ඩහපාරැව්ැත්මක්හතිසබීමහ 

            ්ව්ාසිහ-හහහහහහහහහහහහ 

IVහහහහ්)හහරු.1000හ000හ හානිපු්ධඅයනහ 

හහහහහහහආ)හහ 

හහසුද්ත්හ 

(යනව්න්යාහ)  

පගොඩයැණුල්ල හටහසිදුහවහ

හානියනහ(පාරණිවිඩයන) 

දු ණඅයයනහ 

(මායයන) 

 ක්ෂඅහසමාගම 

(ල හබන්යා) 

 ක්ණෂඅහසමාගමහ

පාරැමිපඅයහබව්හද්ැනුකරහහදීම 

(රතිසචා යන) 

පාරැමිණිම 

(රතිසපපාරෝෂඅයන) 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

5විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහදු ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

04. 

Iහ්)හහව්යාපාරා යනණහ් මුණුහතී අයනහකිරීමහසහහ් මුණුහඉටුණ ගැනීමහසද්හාහසුදුසුහරියනාමා්ධගහතී අයනහ

කිරීමහසකරබන්හරියනාව්ලියනයි. 

හආ)හහමිනිස්හ්ව්ශයතාහහාහවුව්මයාහතෘප්තිසමත්හකිරීමහසද්හාහව්ිනයාණමින්හයුත්හනිෂ්පාරාදිතයනක්හනි්ධමාඅයනහ

කිරීපකරහහාහපිළිගැන්වීපකරහරියනාව්ලියනයි.හ 

 

IIහ්)සතයහ 

හහහආ)්සතයහ 

හහහහඉ)සතයහ 

හහහහඊ)සතය 

 

IIIහ්)හආපයනෝයපේහ් මුඅහ 

හහහහහහහහහහආපයනෝයපේහ්ව්ද්ායමහ 

හහහහහහහහහහආපයනෝයපයනන්හල හැපබයහරතිසල හාභහ 

හහහහහහහහආ)හහස්අාව් හතැන්පාරතුව්ක්හආ කරභහකිරීමහ 

හහහහහහහහහහහහහහපණොටස්ව්ල හහආපයනෝයයනහ 

හහහහහහහහහහහහහහහභාණ්ඩාගා හබිල්පාරත්ව්ල හහආපයනෝයයනහකිරීමහ 

 

IVහහහ්)නිෂ්පාරාද්යයනහ 

හහහහහහහආ)ඍජුහපබද්ාහැරීමහ 

 

05. 

I ්)හව්යාපාරා හවිසින්හභාහි හපාරා්ධශව්යනන්ටහපගවීමටහඇතිසහබැදීම 

 ආ)හව්ැඩිවීමහබැ හ 

හහහහහහ ්ඩුවීමහහ හ 

 

IIහහහ්)අයනහහිමිහණුණුමහහ හ5හ000හ හබැසකුහණුණුමහබැ හ5හ000හ 

හහහහහආ)හගැනිලිහණුණුමහහ හ4හ000හ හගැනුකරහණුණුමහබැ හ4හ000හ 

 

III ්) 

 
  ආ)සගමහව්ගකීකරහ(රු)හහහ60හ000හහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහ 

  හහහහහහහසගමහව්ත්ණකරහ(රු) හ259හ000හ 

ව්ත්ණකරහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහ
= 

හිමිණකරහහහහහ
+ 

හහහහහහහහහහහහහහව්ගකීකර 

ගනුපද්නු
ව් 

උපාරණ අ පතොග මුද්ල්   බැසකුහඅයන අයනහිමිපයනෝ 

පශේෂයන 100හ000 60හ000 90හ000 200හ000 හහහහහහහහ- 50හ000 

1     +80හ000   +80හ000   

2   +30හ000       +30හ000 

3   -1හ000   -1හ000     

4   -20හ000 +40හ000 +20හ000     

5     -20හ000     -20හ000 

  100හ000 69හහ000 190හ000 219හ000 80හ000 60හ000 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

6විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහදු ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

ල හැබීකර සහ
පි 

දියයන විස්ත යන ව්.් පගවීකර විශ්පල්ෂඅයන 

ලිපිද්රව්ය ගමන් සසග්රහ පල්  

2500   6/1 මුද්ල්             

    6/2 ලිපිද්රව්ය 01 500 500       

    6/8 ගමන් 02 200  200     

    6/20 සසග්රහ 03 100     100   

    6/හ22 බස්හගාස්තු 04 250  250     

    6/25 ව්ැටුප්හ්ත්තිසණා කර 05 600       600 

    6/27 බිමහපබෝතල් 06 350     350   

    6/28 ලිපිද්රව්ය 07 400 400       

          2400 900 450 450 600 

    6/30 පශේෂයනහ/පාරහ/පේ   100         

2500         2500         

IV  ්) 

ලිපිද්රව්යහණුණුම 

හහහසුළුහමුද්ල් 900     

ගමන්හහණුණුම 

හහහසුළුහමුද්ල් 450     

සසග්රහහහණුණුම 

හහහසුළුහමුද්ල් 450     

ව්ැටුප්හහණුණුම 

හහහසුළුහමුද්ල් 600     

ආ) 

06. 

Iහ ්)හහසගමහණුණුපකරහඇතිසහතැන්පාරතුහපශේෂයනටහව්ඩාහව්ැඩිහමුද්ල හක්හසද්හාහපචක්පාරත්හලිවීමටහහහහ 

 හහහහහහබැසකුපව්න්හපද්යහ්ව්ස යනහමතහපචක්පාරත්හනිකුත්හකිරීමහතුලින්හබැසකුව්ටහඅයනහවීහඇතිසහ 

 හහහහහහරමාඅයනහබැසකුහ්යි ාව්යිහ 

ආ)හනිකුත්හණළහයමුත්හඉදිරිපාරත්හපයොවහපචක්පාරත්හ 

හහහහහඉදිරිපාරත්හණළහයමුත්හඋපාරල හබ්ධිහපයොවහපචක්පාරත්හ 

හහහහහබැසකුහගාසත්ු 

හහ 

II ්)හරාඅමිණහහපිරිව්ැයනහහහ 

හහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහ්මුද්රව්යහහහහරු.හ80හ000හ 

හහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහව්ැටුප්හහහහහහහහහරුහ30හ000හ 

හහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහ110හ000හ 

 ආ)හහහරුහ92 00 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

7විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහදු ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

 
 
 

III  

 

    ගැනුකරහ’යල හයන     

දියයන ඉ/් සැපාරයුකරණරු මුළුහව්ිනයාණම පල හ/පි 

6/10 104 මීයා 5 000   

6/18 200 වීයා 9 000   

6/30   ගැනුකරහණුණුමටහහ හහ
ණල හා 

14හ000   

විකුණුකරහ’යල හයන 

දියයන ඉ/් ගැණුකරණරු මුළුහව්ිනයාණම පල හ/පි 

6/8 401 නලු 20 000   

6/12 402 පයලුකර 5 000   

6/30   විකුණුකරහණුණුමටහ
බැ හණළා 

25හ000   

ගැනුකරහණුණුම 

අයනහිමිපයනෝ 14හ000     

        

මීයාහණුණුම 

    ගැනුකර 5හ000 

වියාහහහණුණුම 

    ගැනුකර 9හ000 

        

විකුණුකරහණුණුම 

    අයනගැතිසපයනෝ 25හ000 

නලුහහණුණුම 
විකුණුකර 20හහ000     

        

පයලුකරහහහණුණුම 

විකුණුකර 5හ000     

        



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

8විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහදු ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

1vහ 

 

බැසකුහරණාශයයන 

    හ  බැ  පශේෂයන 

4//
1 

පශේෂයන     9හ000 

4/3 මුද්ල්   10හ000 19හ000 

4/5 විදුලියනහපච.්හ105676 3හ000   16හ000 

4/7 තැන්පාරතුහපච ්හ856871   19හ000 35හ000 

4/1
0 

විමල්හපච.්හ105677 12හ000   23හ000 

4/1
9 

ඍජුහපරේෂඅ   17හ000 40හ000 

4/3
0 

බැසකුහගාස්තු 2හ000   38හ000 

         

07.හ 

 Iහහ්)හහහඅයනගැතිසයනන්පගන්හස්ික ව්මහපයොල හැපබයහඅයනහපබොල්අයනහපල හසහහදුන්ව්යි.හහ 

 

 හහහආ) 

ල හැබීමහහාහපගවීකරහණුණුකර ආද්ායනකරහවියනද්කරහණුණුකර 

මුද්ල්හපශේෂයනහගඅයයනහකිරීම ්තිසරික්තයනහපහෝහඌයතාව්යනහගඅයයනහකිරීම 
  

මුද්ල්හපාරද්යමහමතහපිළිපයනළහණ යි. උපාරචිතහපාරද්යමටහපිළිපයනළහණ යි. 

සිතිසවිලිහපාරාඨණහසමාපේ 
2020.හආද්යනකරහරණාශයනහ හ  

    රු. 

ආද්ායනකර     

සාමාජිණහමුද්ල්   50හ000 

සාග හවිකිණීපමන්   6හ000 

    56හ000 

වියනද්කර     

දු ණඅයහගාසත්ු 1හ500   

පගොඩයැණුලිහකුලී 2හ000   

මුද්රඅහවියනද්කර 1හ500   

උපාරණ අහක්ෂයන 1හ500   

ලිපිද්රව්ය 500 (70හ000හ) 

ඌයතාව්යන   (14හ000හ) 

II 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

9විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහදු ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

පකරයණාපේහව්යාපාරා පේ 
2019.12.31න්හ්ව්සන්හව්්ධෂයනහසද්හා 

හහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහල හාභහපහෝහ්ල හාභහරණාශයනහහහහහහහ(රු) 

විකුණුකර   120හ000 

විකුණුකරහපිරිව්ැයන 
පතොගයන 

    

ගැනුකර 40හ000   

පගයහඑපකරහකුලි 80හ000 
1හ000 

  

පතොගයන 121හ000   

  

(35හ000හ) 

(86හ000හ) 

ද්ල හහල හාභයන   34හ000 

ල හද්හව්ට්ටකර   1හ000 

    35හ000 

පබද්ාහැරීපකරහවියනද්කර     

ව්ෑන් අහක්ෂයන 3හහ000   

දුන්හව්ට්ටකර 500   

පබොල්අයන 500 (4හ000) 

      

පාරරිපාරාල හයහවියනද්කර     

පව්තය 10හ000   

 ක්ෂඅහහාහව්රිපාරයකර 10හ000 (22හ000) 

      

මුල හයහවියනද්කර     

අයනහහපපාරොලි 6හ000 (6හ000) 

ශුද්හල හාභයනහරාේයහණුණුමටහපගයහණුයනා   3හ000 

      

IIIහහහහ්) 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

10විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහදු ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

හහහආ) 

  පකරයණාපේහව්යාපාරා පේ 
2019.12.31න්හ්ව්සන්හදියටහමුල හයහතත්ත්ව්හරණාශයනහහහහහහහහ(රු) 

සගමහපයොව්යහව්ත්ණකර පිරිව්ැයන සමු.ක්ෂයන ශුද්්ගයන 

ව්ෑන් අ 300හ000 63හ000 237හ000 

      237හ000 

සගමහව්ත්ණකර       

පතොගයන   35හ000   

අයනගැතිසපයනෝ 

  35හ000 

  

මුද්ල්   9හ000 79හ000 

      316හ000 

හිමිණම   250හ000   

එණතුහණළා 
හශුද්හල හාභයන 

  3හ000 253හ000 

        

සගමහපයොව්යහව්ගකීකර       

10%හබැසකුහඅයන     60හ000 

සගමහව්ගකීකර       

අයනහිමිපයනෝ   10හ000  

උපාරචිතහඅයනහපපාරොලි   3හ000 13හ000 

      316හ000 

        


