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ලයාපාර ශා ණුණුකරකරස අධ්යයනය



වියානුබද්ධ් පුනරීක්ස වාංචිත්ය
10 තරේණිය
ණුණුකරකරස වකරකරස

පශත් වඳශන් තත්ොරතුරු ඇසුරින් අාංක 01 සිට 05 තත්ක් ප්රනනලට ිළිතතුරු වපයන්න
චකතේ ලයාපාරතජ වනලාරි 01 නටනට ණුණුකරකරස වකරකරසය පශත් පරිනට ත
ලත්කකර (රු )

=

හිමිකකර (රු )

+

ලගකීකර (රු )

150 000

=

90 000

+

60 000

වනලාරි මාවතජ පෂමු වතිය තුෂ පශත් ගනුතෙනු සිදුල ඇත්
A
B
C
D

- රු 20 000ක භාණ්ඩ අත්ිළට මිට ගැනීම
- රු 25 000ක භාණ්ඩ සයට ගැනීම
- රු 30 000ක ිළරිලැය වහිත් තත්ොග රු 45 000කට අත්ිළට මුෙට විකිණීම
- සයහිමියන්ට තගවීම රු 15 000

01. ඉශත් ගනුතෙනුලලින් පසුල ලයාපාරතජ මුළු ලත්කකර තකොපමසෙ ?
I. රු 135 000
III. රු 160 000

II. රු 150 000
IV. රු 175 000

02 ඉශත් ගනුතෙනුලලින් පසුල ලයාපාරතජ මුළු ලගකීකර තකොපමසෙ ?
I. රු 50 000
III. රු 70 000

II. රු 60 000
IV. රු 85 000

03 ඉශත් ගනුතෙනු අතුරින් මුළු ලත්කකරල අගය තලනවන තනොලන ගනුතෙනුල කුමක්ෙ?
I. A
III. C

II. B
IV. D

04. ඉශත් ගනුතෙනුලලින් පසුල ලයාපාරතජ ාභය තකොපමසෙ ?
I. රු 5 000
III. රු 15 000

II. රු 10 000
IV. රු 20 000
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05. වනලාරි මාවතජ පෂමු වතිය අලවානතජදී ලයාපාරතජ මුළු හිමිකකර තකොපමසෙ ?
I. රු 100 000
III. රු 110 000

II. රු 105 000
IV. රු 120 000

06 චනුකතේ ලයාපාරය 2021 වනලාරි මාවතජ පශත් තත්ොරතුරු වපයා ඇත්
2021 01 01 නටනට ප්රාේධ්නය රු 560 000
වනලාරි මාවතජ ආොයකර රු 280 000
වනලාරි මාවතජ වියෙකර රු 130 000
වනලාරි මාවය තුෂ චනුක තයද මුෙ රු 70 000
වනලාරි මාවය අලවානතජදී චනුකතේ ලයාපාරතජ හිමිකම තකොපමසෙ ?
I. රු 540 000
III. රු 710 000

II. රු 600 000
IV. රු 780 000

අාංක 07 සිට 10 ෙක්ලා ප්රනන ලට පශත් තත්ොරතුරු පපතය ී  කරතගන ිළිතතුරු වපයන්න

චාමරතේ ලයාපාරයට අොෂල 2021 01 01 නටනට පැලති සියලු ලත්කකර වශ ලගකීකර ල තේ පශත්
ෙැක්ත
රු
ලී බඩු
භාණ්ඩ තත්ොග
සය හිමිතය
බැාංකු සය
මුෙල්
හිමිකම

300 000
180 000
50 000
100 000
30 000
360 000

වනලාරි මාවතජ දී පශත් ගනුතෙනු කිහිපයක් සිදුල ඇත්
1. රු 50 000ක භාණ්ඩ තත්ොග සයට ගැනීම
2. තගව තගොඩනැණුලි කුලිය රු 20 000
3. රු 80 000 ක තත්ොග රු 120 000කට අත්ිළට විකිණීම
07 ඉශත් ගනුතෙනු ලලින් පසු ඉතිරි මුෙල් තේය ලන්තන්
I. රු 100 000
III. රු 120 000

II. රු 110 000
IV. රු 130 000

08 ඉශත් ගනුතෙනු ලලින් පසුල ලයාපාරතජ හිමිකම තකොපමසෙ ?
I. රු 300 000
III. රු 350 000

II. රු 360 000
IV. රු 380 000
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09 ඉශත් ගනුතෙනු ලලින් පසුල ලයාපාරතජ ඉතිරි තත්ොගය තකොපමස ෙ?
I. රු 150 000
II. රු 160 000
III. රු 180 000
IV. රු 200 000
10 ඉශත් ගනුතෙනු ලලින් පසුල ලයාපාරතජ මුළු ලත්කකර තකොපමස ෙ?
(1) රු 500 000
(3) රු 600 000

(2) රු 580 000
(4) රු 680 000

11. 2021/03/01 නටනට වාගරතේ ලයාපාරතජ ලිලික ණුණුකරකරස වකරකරස පශත් ෙැක්ත
ලත්කකර

=

හිමිකකර

+

ලගකීකර

200 000

=

150 000

+

50 000



රුිළයල් 20 000 ක භාණ්ඩ තත්ොගයක් සයට බාගැනීම

ඉශත් ගනුතෙනුල වැකිල්ට ගැනීතමන් පසුල නිලැරනට වකරකරසය ලන්තන්
ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
I. 180 000 = 150 000 + 30 000
III. 220 000 = 150 000 + 70 000

ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
II. 220 000 = 170 000 + 50 000
IV. 180 000 = 130 000 + 50 000

12. ලයාපාරයක ලත්කකර ණුණුකර ල පමසක් ඇතුත් ලන ගනුතෙනු ලන්තන්
I. රු 5 000 භාණ්ඩ තත්ොගයක් සයට ගැනීම
II. රු 60 000 ලී බඩු අයිතිකරු ලයාපාරයට තයෙවීම
III. රු 4 000 මුෙක් සය හිමියන්ට තගවීම
IV. රු 3 000 ක මුෙක් සය ගැතියන්තගන් ැබීම
13. ලයාපාරයක හිමිකම ලැඩිවීමට බපාන ගනුතෙනුල ලන්තන්
I. ිළරිලැය 2 000ක් ව භාණ්ඩ රු 1 500ක මුෙට විකිණීම
II. රු 50 000ක ලයාපාරතජ බැාංකු සය අයිතිකරුතේ පුද්ගලික මුෙලින් තගවීම
III. ලයාපාරතජ විදුලිබි රුිළයල් 3 000 ක් තගවීම
IV. රු 4 000ක භාණ්ඩ අයිතිකරු විසින් තපෞද්ගලික ප්රතය වනයට රැතගනයාම
14. ලයාපාරයක හිමිකම අඩුවීමට බපාන ගනුතෙනුල ලන්තන්
I. ලයාපාරතජ දුරකථන ගාවනතු රු 6 000 තගවීම
II. ලයාපාරයට අයිතිකරු රු 10 000ක් ප්රාේධ්නය තව තයෙවීම
III. වනථාලර ත්ැන්පතු තපොලිය රු 4 000 ක් ැබීම
IV. රු 80 000ක ලී බඩු මි දී ගැනීම
15. 2021 01 01 නටනට ණුණුකරකරස වකරකරසය පශත් පරිනට ත
ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
30 000 = 20 000+10 000
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2021 01 10 නටන සිදු කරන ෙ ගනුතෙනුලකට පසු ණුණුකරකරස වකරකරසය පශත් පරිනට ත
ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
26 000=19 000+7 000
ඉශත් 2021 01 10 නටන සිදු ව ගනුතෙනුල කුමක් ෙ?
I.
II.
III.
IV.

රු
රු
රු
රු

4 000ක ිළරිලැය ව භාණ්ඩ රු 3 000ට විකිණිම
1 000 ක මුෙල් ලට්ටමකට යටත්ල රු 4 000 සයගැති ැබීම
4 000ක බැාංකුසය ලාරිකය, එහි තපොලිය රු 1 000 වහිත්ල තගවීම
1 000ක ලට්ටමකට යටත්ල සයහිමියන්ට රු 4 000 මුෙල් තගවීම

රවිමල්තේ ලයාපාරතජ 2021/03/01 නටනට ණුණුකරකරස වකරකරසය පශත් ෙැක්ත
ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
60 000 = 40 000+ 20 000
මාර්තු මාවතජ දී පශත් වඳශන් ගනුතෙනු සිදු විය
(A) සය හිමියන්ට මුෙල් තග ලා රු 6 000 කි
(B) ලයාපාරතජ දුරකථන ගාවනතු තග ලා රු 4 000
(C) ිළරිලැය රු 8 000ක් ව භාණ්ඩ සයට ගත්ත්ා
(D)ිළරිලැය රු 6 000ක් ව භාණ්ඩ රු 10 000කට මුෙට විකිණීම
ඉශත් තත්ොරතුරු ඇසුරින් පශත් 16 17 18 ප්රනන වඳශා ිළිතතුරු වපයන්න
16. ඉශත් ගනුතෙනු ලලින් පසු ලගකීකර ල ලටිනාකම ලනුතජ
I. රු 22 000
III. රු 38 000

II. රු 18 000
IV. රු 20 000

17. ඉශත් ගනුතෙනු ලලින් හිමිකම තලනවනවීමට පමසක් බපාන ගනුතෙනු ලන්තන්
I. A ශා C
II. B ශා C
III. A ශා B
IV. B ශා D
18. මාර්තු මාවය අලවාන නටනට ණුණුකරකරස වකරකරසතජ අගයන් ලන්තන්
ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
I. 62 000 = 36 000 + 26 000
III. 60 000 = 40 000 + 22 000

ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
II. 62 000 = 40 000 + 22 000
IV. 60 000 = 36 000 + 24 000

19. පශත් වඳශන් වකරකරස අතුරින් ලිලික ණුණුකරකරස වකරකරසය තත් රන්න
I. ලත්කකර = හිමිකකර - ලගකීකර
III. හිමිකම = ලත්කකර + ලගකීකර

II. ලගකීකර = හිමිකකර - ලත්කකර
IV. ලත්කකර = ලගකීකර + හිමිකකර
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20. විදුලි වියෙම රු 6 000ක් තගවීම නිවා ලයාපාරයක
I.
II.
III.
IV.

ලත්කකර රු 6 000ක් ලැඩි ත හිමිකම රු 6 000ක් ලැඩිත
ලත්කකර රු 6 000ක් ලැඩි ත ලත්කකර රු 6 000ක් අඩු ත
ලත්කකර රු 6 000ක් අඩුත හිමිකම රු 6 000ක් අඩු ත
ලත්කකර රු 6 000ක් ලැඩි ත ලගකීකර රු 6 000ක් ලැඩි ත

21. වනහිත් ලයාපාරතජ සයගැති තේය රු 70 000ක් විය මාවය තුෂ දී සයගැතියන්තගන් රු 10 000ක
ලට්ටමකට යටත්ල මුෙල් ැබුණි
ඉශත් ගනුතෙනු ලිලික ණුණුකරකරස වකරකරසයට ගැපීතකරදී නිලැරනට ිළිතතුර ලන්තන්
ලත්කකර = හිමිකකර
+ ලගකීකර
ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
I. - 70 000 - 10 000
II. + 60 000 +10 000
- 70 000
සයගැති දුන් ලට්ටකර
මුෙල්
දුන් ලට්ටකර
සයහිමි
+ 60 000
මුෙල්
ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
III. ලත්කකර = හිමිකකර + ලගකීකර
- 60 000 + 10 000
IV. + 70 000 - 10 000 - 60 000
මුෙල්
ෙ ලට්ටකර
මුෙල්
ෙ ලට්ටකර
සයහිමි
+ 70 000
සයගැති
22. 2021/01/01 නටනට අමල්තේ ලයාපාරතජ පශත් තේ පැලැතුණි
මුෙල්
රු 60 000
සයගැතිතය
රු 20 000
සය හිමිතය
රු 30 000
බැාංකු සය
රු 100 000
ඉඩකර තගොඩනැණුලි
රු 200 000
අලය ලන්තන් 2021/1/1 නටනට හිමිකම ගසනය කරන්න
23. සුජීලතේ ලයාපාරතජ 2021 ලර්ය වඳශා තත්ොරතුරු පශත් ෙැක්ත
ප්රාේධ්නය (2021/01/01 නටනට)
රු 300 000
ගැනිලි
රු 30 000
ලර්ය තුෂ අයිතිකරු තගන ආ මුෙල්
රු 100 000
ලර්තජ වියෙම
රු 60 000
ලර්තජ ආොයම
රු 90 000
ඉශත් තත්ොරතුරු වැකිල්ට තගන 2021/12/31 නටනට හිමිකම ගසනය කරන්න
24. වයන්ත්තේ ලයාපාරතජ 2021 වනලාරි මව සිදු ව ගනුතෙනු පශත් ෙැක්ත
2021/01/01 නටනට පශත් තේ පැලතිණි
ලත්කකර
ලී බඩු පපකරස
රු 200 000
භාණ්ඩ තත්ොගය
රු 100 000
මුෙල්
රු 60 000
සයගැතිතය
රු20 000
ලගකීකර
බැාංකු සය
රු 100 000
සය හිමි
රු50 000
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වනලාරි මාවතජ පශත් ගනුතෙනු සිදු වී ඇත්
1. අයිතිකරු විසින් රු 80 000ක් ලයාපාරයට තයෙවීම
2. රු 10 000 ක භාණ්ඩ සයට ගැනීම
3. ලයාපාරය විසින් විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ ලලින් රු 20 000 ක ිළරිලැය ව භාණ්ඩ වයන්ත් තපෞද්ගලික
ප්රතය වනයට ගැනීම
4. රු 8 000 කට මි දී ගත් භාණ්ඩ තත්ොගයක් රු 15 000 කට මුෙට විකිණීම
5. රු 100 000ක ත්ලත් බැාංකු සයක් බාගැනීම
6. රු 6 000ක් සය හිමියන්ට තගවීම
ඉශත් ගනුතෙනු ලටිනාකකර වහිත්ල පශත් වඳශන් ආකෘතියට වටශන් කරන්න
ිළිතතුරු වැපයීතකර දී අගය ලැඩිත නකර (+) කුස ෙ අගය අඩු ත නකර (-) කුස ෙ තයොෙන්න
අනු අාංකය

ලත්කකර
භාණ්ඩ
මුෙල්

ලී බඩු

හිමිකකර
සයගැති

ලගකීකර
සයහිමි
බැාංකු
සය

2021 01 01තේය
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
25. පශත් ෙැක්තලන්තන් තවරතජ පලතින ණුණුකර ලර්ග වඳශා පොශරස ත
ලර්ග පශට තබො ෙක්ලන්න ඒ වඳශා පශත් ලගුල භාවිත්ා කරන්න
- මුෙල්, ආතය වන, ආතය වන ආොයකර, ගැණුකර
- සයහිමිතය , විකුණුකර, තගනඒතකර කුලී, ප්රචාරසය, බැාංකු සය තපොළී
- බැාංකු සය, ෙ ලට්ටකර, දුන් ලට්ටකර, බැාංකු ගාවනතු, අයිරා තපොළී
- ගැනිලි, ප්රාේධ්නය, තගලල් කුලී, තගලල් කුලී ආොයකර
- විදුලිය, ෙ ාභාාං, තවේලක ත ත්න
- තපොළී ැබීකර, ලීබඩු ක්ය, යන්ත්ර ක්ය තලන් කිරීම, තබොල් සය
- සයගැතිතය , යන්ත්ර පපකරස
- ලීබඩු, ැබිය යුතු ආතය වන ආොයම
- පපචිත් විදුලිය, පපචිත් සයතපොළී, තත්ොගය
ලත්කකර

වියෙකර

හිමිකකර

ආොයම
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26. ලයාපාරයක සිදු ව ගනුතෙනු කිහිපයක බපෑම ණුණුකරකරස වකරකරස ආරතයන් පශත් පරිනට ෙක්ලා
ඇත්
නටනය

ලත්කකර

=

හිමිකකර

5/1

ලැඩිත

=

ලැඩිත

5/5

ලැඩිත

=

5/8

අඩුත

= අඩුත

5/10

අඩුත
ලැඩිත

= ලැඩිත

5/15

ලැඩිත
අඩුත

5/18

අඩුත

+ ලගකීකර

ලැඩිත

= අඩුත

ඉශත් වඳශන් බපෑකර ඇතිවීමට
ෙක්ලන්න

අඩුත
ලටිනාකම වහිත්ල සිදුත

යැයි අතේක්ා කෂ ශැකි ගනුතෙනු

27. පශත් ෙැක්තලන්තන් වයනිතේ ලයාපාරතජ 2021 මාර්තු මාවතජ සිදු ව ගනුතෙනු කිහිපයකි
මාර්තු 01
මාර්තු 03
මාර්තු 04
මාර්තු 08
මාර්තු 10
මාර්තු 15
මාර්තු 18
මාර්තු 20
මාර්තු 25

රු 100 000 ක ප්රාේධ්නය තයදීම
රු 30 000 ක භාණ්ඩ මුෙට ගැනීම
ලයාපාරතජ විදුලිබි තගවුලා රු 2 000 කි
ිළරිලැය රු 12 000 ක් ව භාණ්ඩ රු 15 000 කට සයට විකිණීම
රු 9 000 ක තපොළී ආොයකර ැබීම
වයනිතේ නිලතවේ විදුලිබි රු 2 000ක් තගවීම
සයගැතියන්තගන් රු 6 000 ක් ැබීම
සයහිමියන්ට මුෙල් තග ලා රු 5 000 කි
බැාංකු සය ගැනීකර රු 50 000

ඉශත් එකිතනක ගනුතෙනුලලින් සිදුලන බපෑම ලිලික ණුණුකරකරස වකරකරසය යටතත් ෙක්ලන්න
(පෂමු ගනුතෙනුල නිෙසුන් මණුන් ෙක්ලා ඇත් )
නටනය
3/1

ලත්කකර
+ 100 000
මුෙල්

=

හිමිකකර
+ 100 000
ප්රාේධ්නය

+

 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 

ලගකීකර
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28. පශත් ෙැක්තලන්තන් රවාලිත් ලයාපාරතජ 2022 වනලාරි පෂමු නටනට පැලති ණුණුකර තේයන්ය
මුෙල්
රු 120 000
බඩුතත්ොගය
රු 80 000
සයගැති
රු 30 000
සයහිමි
රු 30 000
බැාංකු සය
රු 60 000
වනලාරි මාවතජ පශත් ගනුතෙනු සිදුවිය
1) රු 20 000 ක් ිළරිලැය ව බඩුතත්ොගයක් රු 35 000කට සයට විකිණීම
2) සයහිමියන්ට රු 15 000 ක් මුෙලින් තග ලා
3) අත්ිළට මුෙට ගැණුකර රු 14 000
4) ලයාපාරතජ විදුලි බි රු 6 200 ක් මුෙලින් තග ලා
5) බැාංකු සය ලාරිකය රු 2 000 ක් තග ලා එහි අඩාංගු තපොිතය රු 500
6) රු 15 000 ිළරිලැය ව බඩු තත්ොගයක් රු 32 000ක මුෙට විකිණීම
7) අයිතිකරුතේ භාණ්ඩ ගැනිලි රු 4 000යි
ඔබ විසින්
I. 2021/01/01 නටනට හිමිකම ගසනය කරන්න
II. ඉශත් ගනුතෙනු මුෙල්+බඩුතත්ොගය+සයගැති = හිමිකම+සයහිමි+ බැාංකු සය යන වකරකරසතයහි
ෙක්ලන්න
III. මාවය අලවානතජ ලයාපාරතජ ාභය ගසනය කරන්න
IV. 2021/01/31 නටනට
I. වාංගම ලත්කකර
II. හිමිකම
III. මුළු ලගකීකරල ලටිනාකම ගසනය කරන්න
V. මාවය අලවානතජ හිමිකතමහි තලනවනවීම තකොපමසෙ?
29. පශත් ණුණුකරකරස වකරකරසල සිදු ව බපෑමට අො ලටිනාකකර වහිත්ල ගනුතෙනු ලියන්න
අනු
අාං
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

යන්ත්ර ූතත්ර
+10 000

ලත්කකර
බඩු
මුෙල්
තත්ොග
+100 000
-10 000
+4 000
-4 000
+5 000
-2 000
+2 500
-1 000
+25 000
-6 000
+7 500
-5 500

හිමිකකර
සයගැති

ලගකීකර
සයහිමි බැාංකු සය

+100 000

+5 000
+2 000

+500
+1 000
+25 000
-6 000
+7 500
-500

පො- (1) අයිතිකරු විසින් තයද ප්රාේධ්නය රු 100 000
 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 

-5 000

