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ලයාපාර ශා ගිණුම්කරණ අධ්යයනය


(1)

වියානුබද්ධ් පුනරීක්ණ වාංචිත්ය
10දශ්රේණිය
මූලික වටශන් දපොත්

පශත් වඳශන් ගනුදෙනුලදී ඔබ දයොො ගන්නා මූලික වටශන් දපොත් කුමක්ෙ?

ගනුදෙනුදේ ව්ලාභාලය

මූලික වටශන් දපොත්

I. සියළු මුෙල් ැබීම්
II. සියළු මුෙල් දගවීම්
III. බැාංකු ජාංගම ගිණුම් මඟින් සිදු කරන ගනුදෙනු
IV. සුළු මුෙල් වියෙම් දගවීම්
V. දලදෂඳ භාණ්ඩ ණයට ගැනීම්
VI. දලදෂඳ භාණ්ඩ ණයට විකිණීම්
VII. ඉශත් වඳශන් දනොව දලනත් ගනුදෙනු
(2)

පශත් වඳශන් ගනුදෙනු වඳශා ඔබ දයොො ගන්නා මූාශ්ර දල්ඛනය කුමක්ෙ?

ගනුදෙනුදේ ව්ලාභාලය

මූාශ්ර දල්ඛනය

I. මුෙල් ැබීම් ලාර්ත්ා කිරීම
II. මුෙල් දගවීම් ලාර්ත්ා කිරීම
III. ණයට ගත් දලදෂඳ භාණ්ඩ
IV. ණයට විකුණු දලදෂඳ භාණ්ඩ
V. බැාංකුදේ මුෙල් ත්ැන්පත් කිරීම
VI. බැාංකුදේ මුෙල් ආපසු ගැනීම
VII. බැාංකු ජාංගම ගිණුදම් දත්ොරතුරු මාසිකල
බාගැනීම
VIII. සුළු මුෙල් වියෙම් දගවීම්
IX. ඉශත් වඳශන් දනොලන ගනුදෙනු
(3)

මූාශ්ර දල්ඛනයක අඩාංු  විය ශැකි කරුණු 5 ක් නම් කරන්න
I.
II.
III.
IV.
V.

(4)

මූාශ්ර දල්ඛනලලින් ලයාපාරයකට ඇති ප්රදයජජන 54 ක් නම් කරන්න
I.
II.
III.
IV.
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(5)

මූලික වටශන් දපොත් පිළිබඳල ප්රකා ලන ලඩාත් නිලැරදි ලරණය දත්ජරන්න
1. ගනුදෙනුලක් පෂමුදලන්ම වටශන් කරන දපොත් ය
2. වෑම ගනුදෙනුලක්ම දජරදේ වටශන් කිරීදමන් පසුල වටශන් කරන දපොත් ය
3. ලයාපාරයක සිදුලන සියලුම ගනුදෙනු වටශන් කරන දපොත්ය
4. ගනුදෙනුල මාසික වාරාාංය වටශන් කරන දපොත්ය

(6)

පශත් A තීරදේ මූලික වටශන් දපොත්ෙ B තීරුදේ මූාශ්ර දල්ඛන ෙ ෙැක්දේ
ඉශත් A ශා B තීරුල නිලැරදිල ගැෂපූ විට පිළිතුර දත්ජරන්න

1.
2.
3.
4.

A
මූලික වටශන් දපොත්
මුෙල් දපොත්
බැාංකු දපොත්
ගැනුම් ජර්නය
දපොදු ජර්නය

A.
B.
C.
D.

B
මූාශ්ර දල්ඛන
ජර්නල් ලවුචරය
ඉන්දලොයිසිය
දු පත්
දගවීම් ලවුචරය

ඉශත් A ශා B තීරුල නිලැරදිල ගැපූවිට පිළිතුර දත්ජරන්න
1. 1D, 2C, 3B, 4A
2. 1C, 2D, 3B, 4A
3. 1A, 2B, 3C, 4D
4. 1B, 2A, 3D, 4C
(7)

මූලික වටශන් දපොත්ල අලයත්ාල ශා ලැෙගත්කම ගැන වඳශන් ලන ලාකය කිිපපයක් පශත්
ෙැක්දේ
A. ගිණුම් කාච්දේෙයකට අයත්ලන එකම ව්ලරපදේ ගනුදෙනු ලර්ගකර වටශන් කිරීමට අලය
වීම
B. මූලික වටශන් දපොත් ල ගනුදෙනු වටශන් කෂ පසු ඒලා දජර් ගිණුම්ල පිටපත් කිරීම
පශසු වීම
C. එක් එක් මූලික වටශන් දපොත් ල ලගකීම් දලන දලනම පුද්ගයන් නි්චිත්ල පැලරිය ශැකි
නිවා ඇතිවිය ශැකි ලැරදි ශා ලාංචා අලම වීම
ඉශත් ප්රකා අතුදරන් වත්ය ප්රකා පමණක් ඇතුෂත් පිළිතුර දත්ජරන්න

(8)

1. A පමණි
2. B පමණි
3. C පමණි
4. A B C යන සියල්ම
දිවානායක මශත්ා සිල්ර දලදෂඳ වක් පලත්ලාදගන යන අත්ර ඔහුදේ ලයාපාරදේ සිදුව
ගනුදෙනු දෙකක් පශත් ෙැක්දේ
X - ලයාපාරදේ ප්රදයජජනය වඳශා රු 500 000ක යන්ත්රයක් ිලදී ගැනීම
Y - නැලත් විකිණීම වඳශා රු 10 000ක භාණ්ඩ දත්ොගයක් ණයට ගැනීම
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ඉශත් ගනුදෙනු වටශන් කරන මූලික වටශන් දපොත් පිළිදලළින් ෙැක්දලන ලරණය දත්ජරන්න
1. මුෙල් දපොත් ශා බැාංකු දපොත්
2. ගැනුම් ජර්නය ශා දපොදු ජර්නය
3. මුෙල් දපොත් ශා ගැනුම් ජර්නය
4. දපොදු ජර්නය ශා ගැනුම් ජර්නය
දලනත් මූලික වටශන් දපොත්ක වටශන් දනොකරන ගනුදෙනු වටශන් කරන මූලික දපොත්
ලන්දන්,

(9)

1. විකුණුම් ජර්නය
2. දපොදු ජර්නය
3. මුෙල් දපොත්
4. සුළු මුෙල් දපොත්

පශත් අාංක 10 සිට 14 ෙක්ලා ඇති ප්ර්නලට දකි  ශා නි්චිත් පිළිතුරු ලියන්න
(10)
(11)

මූාශ්ර දල්ඛන යනු දමොනලාෙ?
මූාශ්ර දල්ඛනල අන්ත්ර්ගත් ලන කරුණු 54ක් ලියන්න

(12)

මූාශ්ර දල්ඛනල ප්රදයජජන 52ක් ලියන්න

(13)

විකුණුම් ජර්නදේ ගනුදෙනු වටශන් කිරීදම්දී දයොො ගනු බන මූාශ්ර දල්ඛනය ලියන්න

(14)

සුළු මුෙල් දපොදත් ගනුදෙනු වටශන් කිරීදම්දී දයොො ගනු බන මූාශ්ර දල්ඛනය ලියන්න

 අධ්යාපන අමාත්යාාංය 

