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4. ගිණුම්කරණය
ගිණුම්කරණය යනු
ලයාපාරල දුවනලන දලදලින් මැය ය ශැ ග ගදෙශ්දදෙ ගිණුම්ශ්ප්ත්ල වනශන්  ගම,ම
ලර්ග  ගම,ම ලාර්තා  ගම,ම ශා අලය පාර්ලලන වම්ශ්රේණය  ගම,ම (ශ්ාදා ශැම,ම) යන රියාලලිය..

ගිණුම්කරණයේ අරමුණු


ලයාපාරය ශ්කශ්රි ඇල්මැති පාර්ලයන්න ශ්ත්රතුරු වැපයීම.

ගිණුම්කරණයේ අලයතාලය







ලයාපාරය වතු දුවනලන වම්පත් පානය  ගම,ම.
ගදෙශ්දදෙ අමතක වීම ශා මඟශැම,ම් අලම කර ගැනීම.
ාභ අාභ දැනගත ශැ ගවීම.
ලයාපාරශ්ම ල්ය තත්ත්ලය දැනගත ශැ ගවීම.
ාවන ශ්ගවීම ලැය  නීතිමය අලයතාලයන් වපුරාගත ශැ ගවීම.
ඉදිරි කනයුතු වැසුම් කරගත ශැ ගවීම.

ලයාපාාික ගනුයදනු
ගදෙශ්දදෙලේ යදෙ ලයාපාරය ශා ශ්ලනත් පර්ලයන් අතර දුවනලන වම්පත්
හුලමාරුල ග.

මූයමයය ගනුයදනු
දලදලින් මැය ය ශැ ග ලයාපාරය ශා ශ්ලනත් පර්ලයන් අතර දුවනලන වම්පත්
හුලමාරුල ග.ලයාපාරල ගිණුම්ගත කරන්ශ්න් ල්යමය ගදෙශ්දදෙය.

මූයමයය ගනුයදනු ලට නිදසුන්
1.
2.
3.
4.
5.



අ.තිකරු ලයාපාරයන රු.100 000 ක ේ ශ්යමම.
රු.10 000 ේ අත් පින දලදන භාණ්ඩ ශ්ත්ගයේ තිබීම.
රු.15 000 ේ ශ්වේලක ලැටුප් ශ්ගවීම.
රු.20 000 කන යන්ත්රයේ ිලන ගැනීම.
රු.25 000 කන භාණ්ඩ ශ්ත්ගයේ ණයන ගැනීම.

ලයාපාරයක දුවනලන ගදෙශ්දදෙ ය වා ලත්කම් ලගමම් ආදායම් වියදම් ශා ිිලකම් ඇතිශ්වන.

අන්තර්ගතය - මාලිනී රත්නායක (ගුරු උපශ්ේක) -පිළියන්ද අධයාපන කාපය
වැකසුම
- එව්.ඒ.ජී.එම්.ශ්ේ.ශ්වේනාධීර - රුලන්පුර ජාතික අධයාපන විදයාපීඨය - කශලත්ත
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ලයාපාාර කකක වලකපපාය
ලයාපාරය අ.තිකරුශ්ගන් ශ්ලන්  ව ශ්ලනම ඒකකයේ ශ්ව වකා
ගිණුම්කරණය කෂ යුතු ාල ශ්මම වංකල්පශ්යන්  ගයශ්වන. අ.තිකරු ලයාපාරයන රුග100 000 ක
දලදේ ශ්යමශ්මන් ලයාපාරයන දලදල් නැමති ලත්කම රුග100 000  ගන් ලැඩිවීම ශා අ.තිකරුන
ලයාපාරය වම්ාන්ධශ්යන් රු.100 000 ක ිිලකමේ ඇති වීම ශ්මම වංකල්පයන උදාශරණය ග.

ලත්කම්
ලත්කමේ යදෙ අතීත ගදෙශ්දදෙලක රතිලයේ ශ්ව ඇතිලන අනාගාතශ්ම ම
ලයාපාරයන ආර්ක ක රක ාභ ශ්ගනශ්දන ලයාපාරය විදුන් පානය කරන වම්පත් ශ්වන.

ලත්කමයක ක්ණ

1. අතීත ගදෙශ්දදෙලක රතිලයේ වීම.
2. ලයාපාරශ්ම පානයන යනත් වීම.
3. අනාගතශ්ම ලයාපාරයන ආර්ක ක රක ාභ ගා ඒම.

ලත්කම් ලර්ග
ලත්කම් ලර්ග

ජලගමය යනොලන ලත්කම්









ජලගමය ලත්කම්

ඉඩම්
ශ්ග්ඩනැගිලි
රථලාශන
යන්ත්රසූතත්ර
ලී ාඩු
උපකරණ
ව්ථාලර තැන්පත්
ආශ්යෝජන

අන්තර්ගතය - මාලිනී රත්නායක (ගුරු උපශ්ේක) -පිළියන්ද අධයාපන කාපය
වැකසුම
- එව්.ඒ.ජී.එම්.ශ්ේ.ශ්වේනාධීර - රුලන්පුර ජාතික අධයාපන විදයාපීඨය - කශලත්ත








භාණ්ඩ ශ්ත්ගය
ණය ගැතිශ්යෝ
ැබිය යුතු ආදායම්
ඉදිරියන ශ්ග ව වියදම්
ාැංකු දලදල්
අතැති දලදල්
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ජලගමය යනොලන ලත්කම් / දිගු කාලීන ලත්කම් / ව්ථාලර ලත්කම්
වියදශ්ම් රතිාභය දිගු කාලීනලන (ලවරකන ලැඩි කායේ) ය තර ය තර ශ්ලනව් ශ්න්ලන
ලත්කම ග.

ජලගමය යනොලන ලත්කම් / දිගු කාලීන ලත්කම්
ශ්ම්ලාශ්ම වියදශ්ම් රතිාභය ශ්කටි කාලීනශ්වන (ලවරකන අඩු කායේ). ය තර ය තර
ශ්ලනව්කම්ලන ේශ්වන.

ලගකීම්
ලගමමේ යදෙ අතීත ගදෙශ්දදෙලක ශ්ශෝ දුවනවීමක රතිලයේ ශ්ව ඇතිලන ලයාපාරය විදුන්
ශ්ගවිය යුතු අගය..ශ්ගවීමන ාැම ඇති අගය..

ලගකීමයක ක්ණ




අතීත ගදෙශ්දදෙලක රතිලයේ වීම.
ශ්ේරුම්  ගම,ශ්ම්ම ලයාපාරශ්ම වම්පත්ලලින් ශ්ක්නවේ පිනතන ගා යාම.
ලර්ථමාන ාැමමේ තිබීම.

ලත්කම් ලර්ග
ලගමම් ලර්ග

ජලගමය යනොලන ලගකීම්/ දිගු කාලීන ලගකීම්




ජලගමය ලගකීම්/යකටි කාලීන ලගකීම්

(ලර්යකන ලැඩි කාලීන) ාැංකු ණය
ාැංකු ණය
උකව් ණය

අන්තර්ගතය - මාලිනී රත්නායක (ගුරු උපශ්ේක) -පිළියන්ද අධයාපන කාපය
වැකසුම
- එව්.ඒ.ජී.එම්.ශ්ේ.ශ්වේනාධීර - රුලන්පුර ජාතික අධයාපන විදයාපීඨය - කශලත්ත





ණය ිිලශ්යෝ
ශ්ගවියයුතු වියදම්
ාැංකු අ.රාල
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හිමිකම්
ලයාපාරය
වම්ාන්ධශ්යේ
අ.තිකරුන
ඇති
අ.තිය
ිිලකම
ශ්ව
ශැඳින්ශ්වන.ලයාපාරශ්ම දල ව ලත්කම්ලලින් ලගමම් අඩු කෂ වින අ.තිකරුශ්හ ිිලකම ැශ්ේ.
අ.තිකරුන ඇති ිිලකම ගිණුම්කරණශ්මම ශඳුන්ලන්ශ්න් රාහධනය නිලය .
උදා:- අ.තිකරු ලයාපාරයන රු.100 000 ක ේ ශ්යමම. ශ්මිම අ.තිකරුන ලයාපාරය වම්ාන්ධ
රු.100000 ක ිිලකමේ ඇත.ඒ අදෙල රාහධනය රු.100 000 ක  ග.

ආදායම්
ලයාපාරය ශ්මශ්ශයුම් කනයුතුලලින් උපයන දලදල් ආදායම නම් ශ්වන.
උදා:- අත්පින විකුණුම් ණය විකුණුම් ද ශ්ගලල් කුලී ද ලට්නම් ආදිය.

වියදම්
ලයාපාරය ශ්මශ්ශයුම් කනයුතුලලින් ආදායම් ඉපයීමන දායකලන ලටිනාකම වියදම්
ශ්ව ශැඳින්ශ්වන.

ලයාපාාික ගනුයදනුලගින් ලත්කම්, ලගකීම්, ආදායම්, වියදම් ශා හිමිකමයට ඇතිලන
බපාෑමය.
උදා:- (1) 2014.01.01 දෙලන් රු.300 000 ේ ලයාපාරයේ ආරම්භ  ගම,ම.



ශ්මිම ලයාපාරයන රු.300 000 ක ක දලදල් ලත්කම ඇතිශ්වන.
ලයාපාරය ශ්කශ්රි අ.තිකරුන රු.300 000 ක ක ිිලකමේ ඇතිශ්වන.

(2) 2014.01.02 ලයාපාරය රු.20 000 කකන අත්පින දලදන භාණ්ඩ ශ්ත්ගයේ ගැනීම.



ශ්මිම ලයාපාරශ්ම දලදල් ලත්කම රු.20 000  ගන් අඩුශ්වන.
භාණ්ඩ ශ්ත්ගය නැමති ලත්කම රු.20 000  ගන් ලැඩිශ්වන.

(3) 2014.01.05 රු.30 000 ක ක යන්ත්රයේ අත්පින දලදන ගැනීම.



ලයාපාරශ්ම දලදල් නැමති ලත්කම රු.30 000  ගන් අඩුශ්වන.
යන්ත්ර නැමති ලත්කම රු.20 000  ගන් ලැඩිශ්වන.

(4) 2014.01.10 අත්පින දලදන භාණ්ඩ වි ගණීශ්මන් රු.15 000 ක ේ ැබීම.



ශ්මිම ලයාපාරශ්ම දලදල් නැමති ලත්කම රු.15 000  ගන් ලැඩිශ්වන.
විකුණුම් ආදායම රු.15 000  ගන් ලැඩිශ්වන.

(5) 2014.01.20 රු.18 000ේ ලැටුප් ශ්ගවනලා.



ශ්මිම දලදල් ලත්කම රු.18 000  ගන් අඩුශ්වන.
ලැටුප් නැමති වියදම රු.18 000  ගන් ලැඩිශ්වන.

අන්තර්ගතය - මාලිනී රත්නායක (ගුරු උපශ්ේක) -පිළියන්ද අධයාපන කාපය
වැකසුම
- එව්.ඒ.ජී.එම්.ශ්ේ.ශ්වේනාධීර - රුලන්පුර ජාතික අධයාපන විදයාපීඨය - කශලත්ත

