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ලයළඳළර ශළ ගිණුම්කරඅ අධයයනය



වියළනුබද්ධ පුනරීක්අ වාංචිත්ය
10 ලශ්රේණිය
මුදේ ලඳොත් ශළ සුළු මුදේ ලඳොත්

(1) අත්පිට විකුණුම් රු. 10 000 වටශන් කිරීමට අදළෂ මූළශ්ර ලේඛනය ශළ මූලික වටශන් ලඳොත් ලනුලේ
පිළිලලළින්,
(1)
(2)
(3)
(4)

මුදේ ලඳොත් ශළ දුඳත්යි
දුඳත් ශළ මුදේ ලඳොත්යි
මුදේ ලඳොත් ශළ ලගවීම් ලවුචරයයි
විකුණුම් ජර්නය ශළ මුදේ ලඳොත්යි

(2) රු. 50 000 ක වහථළලර ලත්කම් මිට ගෆනීම වටශන් කිරීමට අදළෂ මූළශ්ර ලේඛනය ශළ මූලික වටශන්
ලඳොත් ලනුලේ පිළිලලලින්,
(1)
(2)
(3)
(4)

මුදේ ලඳොත් ශළ දුඳත්යි
දුඳත් ශළ මුදේ ලඳොත්යි
ලගවීම් ලවුචරය ශළ මුදේ ලඳොත්යි
ජර්න ලවුචරය ශළ ලඳොදු ජර්නය

(3) මුදේ ලඳොත් මගින් ඉටුකරනු බන ද්විත්ල කළර්යය ලනුලේ,
(1)
(2)
(3)
(4)

ලජර ගිණුමක ශළ මූළශ්ර ලේඛනයක කළර්ය
මූලික වටශන් ලඳොත්ක ශළ මූළශ්ර ලේඛනයක කළර්ය
ලජර ගිණුමක ශළ මූලික වටශන් ලඳොත්ක කළර්ය
මූය ්රකළනයක ශළ මූළශ්ර ලේඛනයක කළර්ය

(4) මුදේ ලඳොලත්හි ගනුලදනු වටශන් කිරීමට අදළෂ නිලෆරදි ද්විත්ල වටශන් රීතිය ලන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

ලත්කම් ලෆඩිවීම ශර ශළ ලත්කම් අඩුවීම බෆර
ලත්කම් අඩුවීම ශර ශළ ලත්කම් ලෆඩිවීම බෆර
හිමිකම ලෆඩිවීම ශර ශළ හිමිකම අඩුවීම බෆර
හිමිකම අඩුවීම ශර ශළ හිමිකම ලෆඩිවීම බෆර

(5) රු. 10 000 ක ලී බඩු අළුත්ලෆඩියළ වියදමක් දෆරීම යන ගනුලදනුල ශර විය යුතු ගිණුම ශළ බෆර විය යුතු
ගිණුම පිළිලලලින් දෆක්ලලන පිළිතුර ලන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

මුදේ ලඳොත් ශර ලීබඩු අළුත්ලෆඩියළ ගිණුම බෆර
ලී බඩු ගිණුම ශර මුදේ ලඳොත් බෆර
ලී බඩු අළුත්ලෆඩියළ ගිණුම ශර මුදේ ලඳොත් බෆර
මුදේ ලඳොත් ශර ලී බඩු ගිණුම බෆර
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(6) ගිණුමක් තුනය කිරීම අලය ලන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

ගිණුලම් ශර වටශන්හි එකතුල බළ ගෆනීම වශළ
ගිණුලම් බෆර වටශන්හි එකතුල බළ ගෆනීම වශළ
ගිණුමක ලේය ශඳුනළ ගෆනීම වශළ
නිලෆරදි ද්විත්ල වටශන් රීතිය අනුගමනය කර තිලේදෆයි ඳරීක්ළ කිරීම වශළ

(7) භළණ්ඩයක කුණු කෂ මිලන් කරන අඩු කිරීම,
(1)
(2)
(3)
(4)

දිරි දීමනළලකි
ලලලෂ ලට්ටමකි
මුදේ ලට්ටමකි
ඳරිත්යළගයකි

(8) ලලලෂ ලට්ටමක්,
(1)
(2)
(3)
(4)

ගිණුම්ල වටශන් කරනු ලනොෆලේ.
ගිණුම්ල වටශන් කරනු ෆලේ.
විකුණුම් ගිණුලම් වටශන් කරනු ෆලේ.
ගෆණුම් ගිණුලම් වටශන් කරනු ෆලේ.

(9) මුදේ ලට්ටම් දක්නට ෆලබන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

අයගෆතියන්ලගන් මුදේ ෆලබන අලවහථළලදී ඳමණි.
අයහිමියන්ට මුදේ ලගලන අලවහථළලදී ඳමණි.
අත්පිට මුදට ගනුලදනු සිදු කරන අලවහථළලදී ඳමණි.
අයගෆති මුදේ ෆබීම් ශළ අයහිමි මුදේ ලගවීම් අලවහථළලදී ඳමණී.

(10) ද ලට්ටම්, ද ලට්ටම් ගිණුමට බෆර කරන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

ආදළයම් ලෆඩිවීම බෆර යන ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුලය.
වියදම් අඩුවීම බෆර යන ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුලය.
ලගකීම් ලෆඩිවීම බෆර යන ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුලය.
හිමිකම් ලෆඩිවීම බෆර යන ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුලය.

(11) දුන් ලට්ටම්, දුන් ලට්ටම් ගිණුමට ශර කරනු බන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

ආදළයම් අඩුවීම ශර යන ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුලය.
වියදම් ලෆඩිවීම ශර යන ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුලය.
ලගකීම අඩුවීම ශර යන ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුලය.
හිමිකම් අඩුවීම ශර යන ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුලය.

(12) මුදේ ලඳොලත් දක්නට ෆලබන ලට්ටම් තීරු මගින් ඉටු ලන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

ගිණුමක කළර්ය ඳමණි.
මූලික වටශන් ලඳොත්ක කළර්ය ඳමණි.
ගිණුමකින් ශළ උඳලයෝගී ලඳොත්කින් ඉටුලන ද්විත්ල කළර්යයකි.
ඉශත් කිසිලක් ඉටු ලනොලේ.
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(13) දුන් ලට්ටම්ලට අදළෂ නිලෆරදි ද්විත්ල වටශන ලන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

දුන් ලට්ටම් ගිණුම ශර, අයගෆති ගිණුම බෆර
අයගෆති ගිණුම ශර, දුන් ලට්ටම් ගිණුම බෆර
මුදේ ලඳොත් ශර, දුන් ලට්ටම් ගිණුම බෆර
දුන් ලට්ටම් ගිණුම ශර, මුදේ ලඳොත් බෆර

(14) ද ලට්ටම්ලට අදළෂ නිලෆරදි ද්විත්ල වටශන ලන්ලන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

ද ලට්ටම් ගිණුම ශර, අයහිමි ගිණුම බෆර
අයහිමි ගිණුම ශර, ද ලට්ටම් ගිණුම බෆර
ද ලට්ටම් ගිණුම ශර, මුදේ ලඳොත් බෆර
මුදේ ලඳොත් ශර, ද ලට්ටම් ගිණුම බෆර

 සියරට වළුපිළි ලයළඳළරය විසින් රු. 80 000 ක් ලනානළ ලරදි ලත්ොගයක් "වින්ඩ් ලටක්වහටයිේ"
ආයත්නය ලලත් අයට විකුඅන ද අත්ර, ඒ වශළ නිකුත් ක ඉන්ලලොයිසිලයන් මළව 3 ක් ඇතුත්
අය ලේරුම් කරන්ලන් නම් 10 % ක ලට්ටමක් බළලදන බලට ලකොන්ලද්සියක් දක්නට ෆබුණි.
වින්ඩ් ලටක්වහටයිේ විසින් මළව 2 ක් පිරුණු දින අය ලේරුම් කරන දී.
(15)

ඉශත් සිද්ධිලයහි වශන් ලට්ටම, සියරට වළුපිළි ලයළඳළරයට,
1.
2.
3.
4.

ලලලෂ ලට්ටම්ලට අදළෂ දුන් ලට්ටමකි.
ලලලෂ ලට්ටම්ලට අදළෂ ද ලට්ටමකි.
මුදේ ලට්ටම්ලට අදළෂ දුන් ලට්ටමකි.
මුදේ ලට්ටම්ලට අදළෂ ද ලට්ටමකි.

(16) ඉශත් සිද්ධිලයහි වශන් ලට්ටම වින්ඩ් ලටක්වහටයිේ ආයත්නයට,
1.
2.
3.
4.

ලලලෂ ලට්ටම්ලට අදළෂ දුන් ලට්ටමකි.
ලලලෂ ලට්ටම්ලට අදළෂ ද ලට්ටමකි.
මුදේ ලට්ටම්ලට අදළෂ දුන් ලට්ටමකි.
මුදේ ලට්ටම්ලට අදළෂ ද ලට්ටමකි.

(17) ලට්ටම් වම්බන්ධලයන් නිලෆරදි ්රකළය කුමක්ද?
1. දුන් ලට්ටම් ශළ ද ලට්ටම් දක්නට ෆලබන්ලන් මුදේ ලට්ටම් තුෂ ඳමණි.
2. ලලලෂ ලට්ටම් ශළ මුදේ ලට්ටම් යන ලදලර්ගයම ගිණුම්ල වටශන් කරයි.
3. ඉඩදුන් කළය තුෂ අයගෆතියන්ලේ මුදේ ෆබීලම්දී ෆබිය යුතු අය ලනානළකමින් කරන අඩු
කිරීම දුන් මුදේ ලට්ටමකි.
4. ඉක්මනින් අය ලේරුම් කිරීමට ගෆණුම්කරු ලඳෂඹවීම වශළ ලලලෂ ලට්ටම් බළලද්.
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 කුණු කෂ මි රු. 50 000 ක භළණ්ඩ ලත්ොගයක් භළතිය විසින් අයට ගන්නළ දී. එහිදී ඔහුට 10%
ලට්ටමක් ෆබුණි. මවකට ඳසුල මුදේ ලගවීලම්දි 5% ක මුදේ ලට්ටමක් ද හිමිවිය.
(18) ඉශත් සිද්ධිලේ වශන් ලලලෂ ලට්ටලම් අගය ලනුලේ,
1. රු. 500
3. රු. 5 000

2.
4.

රු. 250
රු. 2 500

(19) ඉශත් සිද්ධිලේ වශන් මුදේ ලට්ටලම් අගය ලනුලේ,
1. රු. 2 500
3. රු. 4 750
(20)

(21)

2.
4.

රු. 2 250
රු. 5 000

භළතිය විසින් ලගව මුද වම්බන්ධ නිලෆරදි ද්විත්ල වටශන ලනුලේ,
1. අයහිමි ගිණුම ශර
මුදේ ගිණුම බෆර

රු.50 000
රු.50 000

2. අයහිමි ගිණුම ශර
මුදේ ගිණුම බෆර

රු. 45 000
රු. 45 000

3. අයහිමි ගිණුම ශර
මුදේ ගිණුම බෆර
ද ලට්ටම් ගිණුම බෆර

රු. 45 000
රු. 42 750
රු. 2 250

4. අයහිමි ගිණුම ශර
මුදේ ගිණුම බෆර
ද ලට්ටම් ගිණුම බෆර

රු. 50 000
රු. 45 000
රු. 5 000

කසුන්ලේ ලයළඳළරලේ සිදු ව ගනුලදනුලකට අදළෂ ද්විත්ල වටශන ඳශත් දෆක්ලේ.
අයහිමි ගිණුම ශර
රු.50 000
මුදේ ගිණුම බෆර
රු.45 000
ද ලට්ටම් ගිණුම බෆර රු. 5 000
ඉශත් ද්විත්ල වටශනට අදළෂ ගනුලදනුල ලන්ලන්,
1.

අයහිමියළට රු. 45 000 ක් මුදලින්ද, රු. 5 000 ක් මුදලින් ලට්ටම් ලවද ලගවීම.

2.

රු. 50 000 ක භළණ්ඩ අයට ගෆනීලම්දී 10% ක ලලලෂ ලට්ටමක් ෆබීම.

3.

රු. 50 000 ක අයහිමි ගිණුම පියවීලම්දී රු. 5 000 ක මුදේ ලට්ටමක් හිමිවීම.

4.

රු. 45 000 ක් ලගවිය යුතු අයහිමිලයකුට ලෆරදීමකින් රු. 50 000 ක් ලගවීම.
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(22) වමන්ලේ ලයළඳළරලේ 2021 ජනලළරි මළවය තුෂ සිදුව ගනුලදනු කිහිඳයක් ඳශත් දෆක්ලේ. එම
ගනුලදනු මුදේ ලඳොත්ට "ශර" ලන්ලන්ද "බෆර" ලන්ලන්ද යන්න ඳශත් වශන් ලගුලලහි () කුඅ ලයොදළ
වටශන් කරන්න.
ශර ලේ

බෆර ලේ.

වමන් අතිලර්ක ්රළේධනය ලයදුලළ රු. 50 000 යි.
බෆාංකු අය ආඳසු ලගේලළ රු. 20 000 යි.
භළණ්ඩ ලත්ොගයක් අත්පිට මුදට වික්කළ රු. 1 000 යි.
අයගෆතිලයකුලගන් මුදේ ෆබුඅළ රු. 30 000
යන්ත්රයක් මිට ගත්ත්ළ රු. 85 000 යි.
ලගොඩනෆගිලි කුලී ආදළයම ෆබුඅළ රු. 10 000
වමන් රු. 5 000 ක් ත්ම ලඳෞද්ගලික කටයුත්ත්ක් වශළ
බළගත්ත්ළ.
8. අයහිමිලයකු ව පියේට ලගේලළ රු. 2 000
9. විදුලිය බි ලගේලළ රු. 1 500 යි.
10. බෆාංකු අයක් නෆලත් බළගත්ත්ළ රු. 50 000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(23)

ඳශත් දෆක්ලලන්ලන් ළකයළලේ ලයළඳළරලේ 2021 ජනලළරි මළවය තුෂ සිදුව ගනුලදනුය.
දිනය

2021.01.01
2021.01.02
2021.01.05
2021.01.07
2021.01.10
2021.01.12
2021.01.15
2021.01.16
2021.01.18
2021.01.25

ලවුචරය/
දුඳත් අාංකය
001
001
002
003
002
003
004
004
005
005

ගනුලදනුල
රු. 50 000 ක භළණ්ඩ ලත්ොග මිට ගත්ත්ළ.
රු. 25 000 ක භළණ්ඩ ලත්ොග අත්පිට මුදට වික්කළ.
අයගෆතිලයකු ව වනුකලගන් මුදේ ෆබුඅළ. රු. 10 000
රු. 2 000 ක ලඳොළී ආදළයම ෆබුඅළ.
යන්ත්ර අලුත්ලෆඩියළ වියදම රු. 5 000 යි.
අයහිමි කසුන්ට මුදේ ලගේලළ රු. 10 000යි.
ළකයළලේ නිලලවේ විදුලිබි ලගේලළ රු. 2 500 යි.
බෆාංකු අයක් ගත්ත්ළ රු. 80 000 යි.
ළකයළ අමත්ර ්රළේධනය ලයදුලළ රු. 50 000 යි.
යන්ත්රයක් මිට ගත්ත්ළ රු. 10 000 යි.

ඉශත් ගනුලදනු මුදේ ලඳොත් වශ අදළෂ ලජර ගිණුම්ල වටශන් කර එම ගිණුම් තුනය කර දක්ලන්න.
(24)

ලනතුකිලේ ලයළඳළරලේ 2021 ජනලළරි මව 01 ලන දිනට ඳෆලති ලේයන් ඳශත් දෆක්ලේ.
මුදේ ලේය
රු. 40 000
්රළේධන ලේය
රු. 55 000
අයගෆතිලයෝ
කුවේ
මනීළ

රු. 16 000
රු. 20 000

අය හිමිලයෝ
අභීත්
ලයොශළන්

රු. 18 000
රු. 15 000
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ජනලළරි මළවය තුෂදී සිදුව ගනුලදනු ඳශත් ඳරිදි ලේ.
2021.01.02
2021.01.06
2021.01.15
2021.01.20
හිමිවිය.
2021.01.24
2021.01.26

-

අත්පිට විකුණුම් වශළ රු. 30 000 ක ලචක්ඳත්ක් ෆබුණි.
අත්පිට ගෆනුම් රු. 19 000
අභීත්ලේ අය පියවීලම්දී රු. 3 000ක ලට්ටමක් ෆබුණි.
මනීළලගන් ෆබිය යුතු මුදේ සියේ ද අත්ර එහිදී 10 % ක ලට්ටමක් ඇයට

-

කුවේලගන් රු. 5 000 ක මුදක් ද අත්ර, අඩුකෂ ලට්ටම රු. 1 000 කි.
ලයොශළන්ට රු. 10 000 ක අය ලගවීලම්දී 10 % ක ලට්ටමක් ෆබුණි.

ඉශත් ගනුලදනු ලට්ටම් තීරු වහිත් මුදේ ලඳොලත් ශළ අදළෂ ලජර ගිණුම්ල දක්ලළ තුනය කර ලඳන්ලන්න.
(25) ලයළඳළරයක නිත්ර නිත්ර සිදුලන අඩු ලනානළකම් වහිත් ලගවීම් වටශන් කිරීමට අදළෂ මූළශ්ර ලේඛඅය
ශළ මූලික වටශන් ලඳොත් ලන්ලන්,
(1) ලගවීම් ලවුචරය ශළ මුදේ ලඳොත්
(2) දුඳත් ශළ සුළු මුදේ ලඳොත්
(3) සුළු මුදේ ලගවීම් ලවුචරය ශළ සුළු මුදේ ලඳොත්
(4) ජර්න ලවුචරය ශළ මුදේ ලඳොත්
(26)

කළච්ලේදය අලවළනලේ වියදම් කෂ මුදට වමළන මුදක් ්රධළන මුදේ භළරකරු විසින් සුළු මුදේ
භළරකරුට නෆලත් බළදීම ශඳුන්ලනුලේ,
(1) සුළු මුදේ අග්රිමය බළදීම ලවය.
(2) සුළු මුදේ ලගවීම් සිදු කිරීම ලවය.
(3) සුළු මුදේ අග්රිමය ්රතිූරරඅය කිරීම ලවය.
(4) සුළු මුදේ ලලන් කිරීම ලවය.

(27) සුළු මුදේ ලඳොත්ක ලලනත් ලජර ගිණුම් තීරුලේ වටශන් කයුතු අයිත්ම ඳමඅක් ඇති පිළිතුර
ලනුලේ,
(1) මුද්දර ගළවහතු, ලියුම් කලර මිට ගෆනීම, අයහිමි කෆළුම්ට ලගවීම්
(2) ගමන් වියදම්, ලගන ඒලම් කුලී, සිසිේ බීම වශළ ලගවීම.
(3) අයහිමි කෆළුම්ට ලගවීම, ලගනඒලම් කුලී, ඳරිගඅක යතුරු පුලරුලක් මිට ගෆනීම.
(4) පිරිසිදු කළරක ද්රලය මිට ගෆනුම්, ්රී ලරෝද රථ ගළවහතු, බවහ ගළවහතු
(28)

සුළු මුදේ ලඳොත් වම්බන්ධලයන් නිලෆරදි ්රකළය ලනුලේ,
(1) සුළු මුදේ ලඳොලත් ශර වශ බෆර ලව ඳෆති ලදකක් දක්නට ලනොමෆත්.
(2) මුදේ ලඳොත් ලමන් සුළු මුදේ ලඳොත් ද ද්විත්ල කළර්යයක් ඉටු කරනු බයි.
(3) වියදම් ගිණුම් පිළිබ ද්විත්ල වටශන් රීතියට අනුල සුළු මුදේ ලඳොලත් වටශන් ත්ෆබීම සිදු කරයි.
(4) සුළු මුදේ භළරකරුට අග්රිමය ෆලබන විට මුදේ ලඳොත් ශර කර සුළු මුදේ ලඳොත් බෆර කෂ යුතුය.
ඳශත් ලත්ොරතුරු ඇසුරින් 30 – 33 දක්ලළ ්රහනලට පිළිතුරු වඳයන්න. සීමිත් බෆලේ වමළගම සුළු
වියදම් ලගවීම වශළ සුළු මුදේ ලඳොත්ක් ඳලත්ලළලගන යයි.
එම වමළගලම් 2021 ජනලළරි මව සුළු මුදේ ගනුලදනු වම්බන්ධ ලත්ොරතුරු ඳශත් දෆක්ලේ.
2021.01.01
2021.01.01
2021.01.31

ලේය
අග්රිමය ්රතිූරරඅය කෂළ
අත් ඉතිරි ලේය

රු. 400
රු. 2 600
රු. 500
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(29)

බෆලේ වමළගලම් සුළු මුදේ අග්රිමලේ ලනානළකම කීයද ?
(1) රු. 2 600
(2) රු. 3 000
(3) රු. 3 100
(4) රු. 3 500

(30)

බෆලේ වමළගලම් ජනලළරි මළවලේ සුළු මුදේ වියදම කීයද?
(1) රු. 2 200
(2) රු. 2 500
(3) රු. 2 600
(4) රු. 3 500

(31)

2021.01.31 දින ්රධළන මුදේ භළරකරු විසින් සුළු මුදේ ්රතිූරරඅය වශළ බළදිය යුතු මුද
ලකොඳමඅද?
(1) රු. 2 100
(2) රු. 2 200
(3) රු. 2 500
(4) රු. 2 600

(32)

බෆලේ වමළගම ලඳබරලළරි මු සිට සුළු මුදේ අග්රිමය ත්ලත් රු. 500 කින් ලෆඩි කිරීමට තීරඅය කලේ
නම් ්රතිූරරඅය වශළ බළදිය යුතු මුදේ ලන්ලන්,
(1) රු. 2 000
(2) රු. 2 500
(3) රු. 3 000
(4) රු. 3 500

(33) සිතුමිලේ ලයළඳළරලේ සුළු මුදේ ලට අදළ ලත්ොරතුරු ඳශත් ලේ.
 සුළු මුදේ අග්රිමය රු.3000ක් ලන අත්ර වම මවක් අලවළනලේම අග්රිමය ්රතිූරර්අය ලකලර්.
 2021.10.01 දිනට ලේය රු.800කි.
ඔක්ලත්ෝබර් මළවලේ සුළු මුදේ ලගවීම් ඳශත්ලේ.
10/1
10/2
10/5
10/7
10/10
10/12
10/15
10/20
10/25
10/28
10/30
10/31

-

අග්රිමය ්රතිූරර්අය කෂළ.
ලිපි ද්රලය මිට ගත්ත්ළ. රු.80
්රීවිේ කුලිය රු.150
ඳන් ශළ ඳෆන්වේ මිට ගත්ත්ළ රු.100
සුනිේට ලගව මුද රු.500
ගමන් ගළවහතු ලගවුලළ.රු.75
ලගන ඒලම් කුලී රු.200
ශළසහ ෂීට් මිට ගෆනීම්. රු.400
වාංග්රශ වියදම් රු.350
බවහ ගළවහතු රු.150
උඳකරඅ මිට ගෆනීම් රු.600
අග්රිමය ්රතිූරර්අය කෂළ.

ලිපි ද්රලය, ගමන්, විවිධ ශළ ලජර ගිණුම් ඇතුෂත් කර සුළු මුදේ ලඳොත් පිළිලය කරන්න.
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