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ලයාඳාර ශා ගිණු් කරණ අධයයනය



වියානුයද්ධ පුනරීක්ණ වාංචිත්ය
11 නරුණිය
ාභ අරමුණු කර නනොගත් වාංවිධාන

1. ාභ අරමුණු කර නනොගත් වාංවිධානයක් යනුනලන් අදශව් කරන්නන් කුමක්ද? උදාශරණ නදන්න.
2. පුද්ගයන් ාභ අරමුණින් නත්ොරල ලයාඳාර ඳලත්ලානගන යාමහ නශු ම නමොනලාද?
3. ාභ අරමුණු කර නනොගත් වාංවිධාන විවිධ ක්රම මිනන් දදාය්  ැසව්කර ගනු යි.. වලනි  මා්ගග න් 
කරන්න.
4. නයොනශෝ ාභ අරමුණු කර නනොගත් වාංවිධාන විධිමත් ගිණු්  ත්නබීමක් සිදු කරි.. වනවු ගිණු්  ත්නබීන් 
අරමුණු 4 ක් වශන් කරන්න.
5. ාභ අරමුණු කර නනොගත් වාංවිධානයක ඳලත්ලානගන යනු යන ප්රධාන ගිණු්  ල්ගග නදකක්
දක්ලන්න.
6. නබී්  නගවී්  ගිණුමක් යනුනලන් අදශව් ලන්නන් කුමක්ද ?
7. නබී්  නගවී්  ගිණුමක ලා්ගත්ා කරනු යන නබී්  ල්ගග 10 ක් න්  කරන්න.
8. නබී්  නගවී්  ගිණුමක ලා්ගත්ා කරනු යන නගවී්  ල්ගග 10 ක් න්  කරන්න.
9. නබී්  ශා නගවී්  ගිණුම වමාන ලන්නන් වාමානය ලයාඳාර විසින් පිළිනය කරනු යන කුමන
නේඛනයහද?
10. නබී්  නගවී්  ගිණුම පිළිනය කිරීන්  අරමුණු 05 ක් දක්ලන්න.
11. ාභ අරමුණු කරනනොගත් ලයාඳාර පිළිනය කරනු යන දදාය්  ප්රකාය යනු කුමක්ද?
12. දදාය්  ප්රකායක් පිළිනය කිරීන්  අරමුණු කුමක්ද?
13. ඌනත්ාලය යනුනලන් අදශව් ලන්නන් කුමක්ද?
14. අතිරික්ත්ය යනුනලන් අදශව් ලන්නන් කුමක්ද?
15. ාභ අරමුණු කර නනොගත් වාංවිධාන පිළිනය කරන දදාය්  ප්රකායත්, නබී්  නගවී්  ගිණුමත් අත්ර
ඳලතින ප්රධාන නලනව්ක්  5 ක් න්  කරන්න.
16. මුදේ ඳදනමහ නබී්  නගවී්  ගිණුම පිළිනය කිරීම යනුනලන් අදශව් කරන්නන් කුමක්ද?
17. උඳචිත් ඳදනමහ දදාය්  ප්රකාය පිළිනය කිරීම යනුනලන් අදශව් කරන්නන් කුමක්ද?
18. ාභ අරමුණු කර නනොගත් ලයාඳාරයක ප්රධාන දදාය්  මා්ගගය කුමක්ද?
19. යාලජීල වාමාජික මුදේ යනුනලන් අදශව් ලන්නන් කුමක්ද?
20. ාභ අරමුණු කර නනොගත් ලයාඳාරයක වාමාජිකයන් ප්රමාණය ශා ලා්ගෂික වාමාජික මුද දී ඇති
විනහක ලා්ගෂික වාමාජික මුද ගණනය කරන දකාරය වමීකරණයක් ඇසුරින් ඳනශනදිලි කරන්න.
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21. වරණ සුභවාධක වමිතිනේ 2021 ල්ගය  මෂ සිදු වූ නබී්  ශා නගවී්  නත්ොර මරු ඳශත් දනක්නේ.
2021/01/01 මුදේ නුය
වාමාජික මුදේ නබී් 
යනාංකු ණය නබී් 
නගොඩනනගිලි අරමුදහ ඳරිත්යාග
නකොඩි විකිණීනමන් ද දදායම
වඟරා විකුණු්  ද දදාය් 
ඳරිත්යාග නබී් 
ප්රචාාරණ වියද් 
විදුලිය
ලරිඳණ් 
මුද්රණ වියද් 
ඳරිත්යාග නගවී් 
ලනටුප්
ණය නගවී් 

80 000
120 000
100 000
60 000
40 000
30 000
60 000
14 000
2 000
1 000
15 000
18 000
12 000
15 000

ඉශත් නත්ොර මරු ඇසුනරන් වරණ සුභවාධක වමිතිනේ 2021 ල්ගය වශා නබී්  ශා නගවී්  ගිණුම
පිළිනය කරන්න.
22. දිනන ත්රු ක්රීඩා වමාජනේ 2021 ල්ගය  ම සිදුවූ මුදේ නබී්  ශා නගවී්  පිළිය නත්ොර මරු ඳශත්
දනක්නේ.
2021/01/01 මුදේ නුය
18 000
යනාංකු නුය

12 000

පුලත්ඳත් විකුණු් 

1 400

ක්රීඩාගාර නඩත් ම

3 000

නගොඩනනගිලි කුලී

6 500

ක්රීඩා උඳකරණ මිදී ගනනීම

32 000

පුලත්ඳත් ගනනු් 
ලනටුප්

7 300
11 000

ඳරිත්යාග නබී් 

3 500

ත්නඳනේ වියද් 

1 400

ලිපිද්රලය

2 000

නගොඩනනගිලි අළුත්ලනඩියාල

3 200

ක්රීඩාපි ඉ ඉදිකිරී් 

15 000

වාමාජික මුදේ

63 000

2021/12/31

මුදේ නුය

10 000

යනාංකු නුය

?

ඔය විසින් ඉශත් ක්රීඩා වමාජනේ නබී්  ශා නගවී්  ගිණුම පිළිනය කර වදිනහ යනාංකු නුය ගණනය
කරන්න.
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23. වත් වමුදුර ෂමා වමාජනේ වාමාජික වාංඛයාල 100 කි. වක් අනයකුනව ලා්ගෂික වාමාජික මුද
රු. 300 කි. 2020 ල්ගය වශා ඔයහ ඳශත් වශන් නත්ොර මරු වඳයා ඇත්.
ලිපිද්රලය මිහ ගනනී් 

රු. 2 000

අන්ත්්ගජා වියද් 

රු. 1 500

වඟරා විකුණු් 

රු. 10 000

ත්නඳනේ වියද් 

රු.

ප්රලාශන ගාව් ම

රු. 1 800

මුද්රණ වියද් 

රු. 4 000

ඳරිත්යාග නබී් 

රු. 1 500

500

ඳශත් අතින්ගක නත්ොර මරු ද ඔයහ වඳයා ඇත්.
(1) වාමාජිකයන් 90 නදනනකු වාමාජික ගාව් ම නගලා ඇත්.
(2) ලා්ගෂික ලරිඳන්  ගාව් මල රු. 4 000 ක කා්ග ම 3 ක ලරිඳන්  ගාව් ම නගලා ඇත්.
(3) නගොඩනනගිලි කුලිය මවකහ රු. 500 කි. වය වෑම මවකම ඳෂමුදා නගලි..
ඔය විසින්,
I. ඉශත් නත්ොර මරු ඳදන්  කරනගන 2020 ල්ගය වශා වත්වමුදුර ෂමා වමාජනේ නබී්  ශා
නගවී්  ගිණුම පිළිනය කරන්න.
24. ඳශත් දනක්නලන්නන් සිරික ක්රීඩා වමාජය 2021 ල්ගය වශා පිළිනය කරන ද නබී්  ශා නගවී් 
ගිණුමි..
සිරික ක්රීඩා වමාජය
2021/12/31 දිනනන් අලවන් ල්ගය වශා
නබී්  ශා නගවී්  ගිණුම
21/01/01 නුය මුදේ

80 000 ඳරිත්යාග නබී් 

40 000

වාමාජික ගාව් ම

60 000 නගොඩනනගිලි ඉදිකිරී් 

20 000

ක්රීඩා උඳකරණ

40 000 ලනටුප්

10 000

විදුලිබිේ

6 000 ජබි

5 000

වාංග්රශ වියද් 

4 000 ලරිඳන් 

4 000

නකොඩි විකුණු් 
ත්රඟ වියද් 

12 000 මුද්රණ වියද් 
4 000 ත්රඟ වාංවිධාන දදාය් 
නුය ඳ/නග
206 000

6 000
18 000
84 200
206 000

ඉශත් නබී්  ශා නගවී්  ගිණුන්  ලනරදි ඇති යල අනාලරණය විය. ි ලනරදි නබී්  ශා නගවී්  ගිණුම
පිළිනය කරන්න.
 අධයාඳන අමාත්යාාංය 

4

25. "ජය ගන්නනෝ දිනන්නනෝ" ක්රීඩා වමාජනේ 2021 ල්ගයහ අදාෂ ඳශත් වශන් නත්ොර මරු ඔයහ වඳයා
ඇත්.
ල්ගය  මෂ නබුණු වාමාජික මුදේ
රු. 10 000
ක්රීඩා උඳකරණ මිදී ගනනීම
රු. 5 000
පුලත්ඳත් මිදී ගනනීම
රු.
500
නබුණ ඳරිත්යාග
රු. 1 000
ලියන න් වයක් මිදී ගනනීම
රු. 3 000
විදුලි බිේ
රු. 3 500
ලිපි ද්රලය මිදී ගනනීම
රු. 2 000
දුරකථන වියද් 
රු.
500
ජ බි
රු.
400
වාංග්රශ වියදම
රු. 2 000
ප්රද්ගන දදාය් 
රු. 20 000
ප්රද්ගන වියද් 
රු. 8 000
ත්රඟ වාංවිධාන දදාය් 
රු. 10 000
ත්රඟ වාංවිධාන වියද් 
රු. 4 000
මුදේ නුය
රු. 12 000
පුව්ත්කා අරමුදහ ඳරිත්යාග
රු. 50 000
ක්රීඩාපි ඉය පිළිවකර කිරීම
රු. 20 000
ඳශත් අතින්ගක නත්ොර මරු ඔයහ වඳයා ඇත්.
1. ක්රීඩා වමිතිනේ වාමාජිකයන් 150ක් සි ඉන අත්ර වක් අනයකුනව ලා්ගෂික වාමාජික අදා රු.100කි.
2. නගවිය යු ම විදුලිය රු.500 කි.
3. ඉතිරි වූ ලිපි ද්රලයල ල ඉනාකම රු.400 කි.
ඔය විසින් "ජය ගන්නනෝ දිනන්නනෝ" ක්රීඩා වමාජනේ දදාය්  ප්රකාය පිළිනය කරන්න.
26.
වපිරි ඳාඨක වමාජනේ වාමාජික වාංඛයාල100 කි. වක් අනයකුනව ලා්ගෂික වාමාජික ගාව් මල
රු. 500 කි. වහි භාණ්ඩාගාරික විසින් පිළිනය කරන ද නබී්  ශා නගවී්  ගිණුම ඳශත් දනක්නේ.
නබී්  ශා නගවී්  ගිණුම
2021/1/1
40 000 නඳොත් මිදී ගනනී් 
වාමාජික මුදේ
35 000 නගොඩනනගිලි කුළී
වනණනකලි දදාය් 
70 000 වනණනකලි වියද් 
වඟරා විකුණු් 
30 000 ලී යඩු ගනනු් 
ඳරිත්යාග
60 000 මුද්රණ වියද් 
නුය ඳ/නග
235 000

60 000
15 000
20 000
25 000
5 000
110 000
235 000

ඳශත් අමත්ර නත්ොර මරු ද වඳයා ඇත්.
1. වනණනකලිය වශා දරණ ද ප්රචාාරණ වියද්  රු.5 000ක් ත්ල දුරහත් නගවිය යු ම ඇත්.
2. ඳාඨක වමාජය ව ම ලී යඩු 5%කින් ක්ය කෂ යු මය.
3. නගවිය යු ම විදුලි ගාව් ම රු.1 000කි.
ඔය විසින්, වපිරි ඳාඨක වාමාජනේ 2021/12/31 දිනනන් අලවන් ලවර වශා දදාය්  ප්රකාය පිළිනය
කරන්න.
 අධයාඳන අමාත්යාාංය 
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27. "මේ කනකුළු" ක්රීඩා වමාජනේ ඳශත් නත්ොර මරු ඔයහ වඳයා ඇත්.
1) වමිතිනේ වාමාජිකයන් 50ක් සි ඉන අත්ර වක් අනයකුනව වාමාජික මුද රු.2 000කි.
2) 2021/1/1 දිනහ වමිතිය  මෂ රු.200 000ක ක්රීඩා උඳකරණ ඳල .
3) 2021/1/1 දිනහ යනාංකු ණය ල ඉනාකම රු.120 000කි. යනාංකු ණය වශා ලා්ගෂික නඳොළිය 12%කි.
නමම ක්රීඩා වමාජය 2021.12.31 දිනහ පිළිනය කෂ නබී්  ශා නගවී්  ගිණුම ඳශත් දනක්නේ.
2021/1/1 නුය
වාමාජික මුදේ
ඳරිත්යාග
ක්රීඩා අරමුදහ ඳරිත්යාග
වනණනකලි දදාය් 

100 000
80 000
60 000
180 000
250 000

වනණනකලි වියද් 
යනාංකු ණය නගවී් 
ක්රීඩා උඳකරණ
විදුලි බි
ලනටුප්
රක්ණ ගාව් ම
ක්රීඩා උඳකරණ අළුත්ලනඩියා
ප්රලාශන වියද් 
12/31 නුය ඳ/නග

670 000

120 000
20 000
30 000
5 000
40 000
10 000
3 000
8 000
434 000
670 000

ඳශත් නත්ොර මරු ද ඔයහ වඳයා ඇත්.
1) ල්ගය අලවානනේ ක්රීඩා උඳකරණල ල ඉනාකම රු.220 000ක් විය.
2) නගවිය යු ම විදුලි ගාව් මල රු.5 000කි.
3) ක්රීඩා පුහුණුකරුහ රු.20 000ක දීමනාලක් නගවිය යු මල ඇත්.
ඔය විසින් ඉශත් ක්රීඩා වමාජනේ 2021.12.31 න් අලවන් ල්ගය වශා දදාය්  ප්රකාය පිළිනය කරන්න.

 අධයාඳන අමාත්යාාංය 

