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ව්යාඳාර හා ගිණුේකරණ අධය න



විෂ ානුබද්ධ පුනරීක්ෂණ සාංචි
10 මරේණි
බ ාංකු ගිණුම හා බ ාංකු ස සඳුේ විස්ර

1. ව්යාඳාර ක අයිතිකරුව්කු විසින් මන් සතු මුදලක් බ ාංකු ජාංගම ගිණුමක  න්ඳත් කරනු ලබයි. මමහි
ද්විත්ව් සටහන් ස්ව්රඳ හඳුනාගනු ලබන්මන්,
1)
2)
3)
4)

බ ාංකු ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බ ර
බ ාංකු ගිණුම හර බ ාංකු ගිණුම බ ර
මුදල් ගිණුම හර බ ාංකු ගිණුම බ ර
මුදල් ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බ ර

2. ව්යාඳාිකම ක් ව්න හසාරා විදයානී ත මන් සතු රු. 50,000ක මුදලක් ව් ල්ලව් ලාංකා බ ාංකු ශාවාම
 න්ඳත් කර ඇ. මමහිදී මුදල්  න්ඳත් කළ බව්ට ල මබන සාක්ෂි ලි විල්ල කුමක්ද?
1)
2)
3)
4)

මුදල්  න්ඳතු බ රඳ
මුදල්  න්ඳතු හරඳ
මුදල් ආඳසු ලබා ග නී තමේ ව්වුචර
මුදල්  න්ඳත් කුවිාන්සි

3. අත්පිට විකුණුේ මඟින් ලද රු.30,000කි. මමම මුදල බ ාංකුම
ල බුම නේ අදාල ද්විත්ව් සටහන ව්න්මන්,
1)
2)
3)
4)

එම අව්ස්ථාම දීම  න්ඳත් කරනු

බ ාංකු ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බ ර
බ ාංකු ගිණුම හර විකුණුේ ගිණුම බ ර
මුදල් ගිණුම හර විකුණුේ ගිණුම බ ර
විකුණුේ ගිණුම හර බ ාංකු ගිණුම බ ර

4. ණ හිමිම කුට මචක්ඳක් නිකුත් කළ ඳසු මචක්ඳමහි ඉතිිව්න කුඩා මකොටස ඔබ හඳුනාගන්මන්
කුමක් මලසද?
1)
2)
3)
4)

මචක් බ රඳ
මචක් හරඳ
මචක් පිලිඳ
මචක්  න්ඳතු ඳත්රිකාව්

5. මචක්ඳක් මඟින් කිසි ේ මගවීමක් සිදුකර තිමේ නේ එ
සටහන ව්න්මන්,
1)
2)
3)
4)

ව්ාර්ා කිරීමට ම ොදා ගන්නා ද්විත්ව්

මුදල් ගිණුම හර වි දේ ගිණුම බ ර
වි දේ ගිණුම හර මචක් ඳත් ගිණුම බ ර
වි දේ ගිණුම හර බ ාංකු ගිණුම බ ර
බ ාංකු ගිණුම හර වි දේ ගිණුම බ ර
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6. මචක්ඳක් අගරු ව්න්මන්,
1)
2)
3)
4)

බ
බ
බ
බ

ාංකුව් විසින් මචක්ඳ ප්රතික්මෂේඳ කිරීම නිසා
ාංකුව් විසින් මචක්ඳ පිළිග නී තම නිසා
ාංකුව් විසින් ගනුමදනුකරුට මුදල් මගවීම නිසා
ාංකුව් විසින් ගිණුේ හිමි ාට ණ ලබා දීම නිසා

7. මචක්ඳක් අගරුවීමට මහේතුව්කි
1)
2)
3)
4)

ජාංගම ගිණුම අළුතින් ආරේභ කර තිබීම
මචක්ඳ තීන් ඳෑනකින් ලි ා තිබීම
මචක්ඳ බ ාංකු කවුන්ටර මව් ඉදිිඳත් මනොකිරීම
ජාංගම ගිණුමේ මුදල් මනොම ති වීම

8.  න්ඳත් කරන ලද මචක්ඳක් ඳසුව් අගරු වී ඇති බව් බ ාංකුමව්න් ද නුේ දී ඇ. එ
කිරීමේ ජර්නල් සටහන මලස ඔබ ම ොදා ගන්මන් කුමක්ද?
1)
2)
3)
4)

ගිණුේග

මුදල් ගිණුම හර බ ාංකු ගිණුම බ ර
අදාල ගිණුම හර බ ාංකු ගිණුම බ ර
අදාල ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බ ර
බ ාංකු ගිණුම හර අදාල ගිණුම බ ර

9. දුවිදු චමමෝද්මේ ව්යාඳාර ට ණ ග තිම කුමගන් ල බුණු රු.15,000ක මචක්ඳ හිිපිටි මහජන
බ ාංකුම  න්ඳත් කරන ලදී. නමුත් එම මචක්ඳ අගරුවී ඇ. මමම අගරු වීම ව්ාර්ා කළ යුත්මත්
මකමසේද?
1)
2)
3)
4)

බ ාංකු ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බ ර
බ ාංකු ගිණුම හර ණ ග ති ාමේ ගිණුම බ ර
ණ ග ති ාමේ
ගිණුම හර බ ාංකු ගිණුම බ ර
ණ ග ති ාමේ
ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බ ර

10. ස ඳයුේකරුව්කුට මචක්ඳක් නිකුත් කළ ද කිසි ේ මදෝෂ ක් මහේතුමව්න් ඳසුව් එම මචක්ඳ අගරු වී
ඇ. එම අගරු වීම ඔබ ව්ාර්ා කරනුමේ මකමසේද?
1)
2)
3)
4)

බ ාංකු ගිණුම හර
බ ාංකු ගිණුම හර
අදාල ගිණුම හර
බ ාංකු ගිණුම හර

අදාල ගිණුම බ ර
මුදල් ගිණුම බ ර
බ ාංකු ගිණුම බ ර
මචක්ඳත් ගිණුම බ ර

11. රු.25,000ක ණ හිමිම කු ව චලකට නිකුත් කරන ලද මචක්ඳ අගරුවී ඇති බව් ද නුේ දී තිමේ. මමම
අගරුවීම ව්ාර්ා කරනුමේ මකමසේද?
1)
2)
3)
4)

ණ හිමි ගිණුම හර
බ ාංකු ගිණුම හර
වි දේ ගිණුම හර
මුදල් ගිණුම හර

බ ාංකු ගිණුම බ ර
ණ හිමි ගිණුම බ ර
බ ාංකු ගිණුම බ ර
බ ාංකු ගිණුම බ ර

12. බ ාංකු අයිරාව් ඔබ හඳුනාගන්මන් කුමන ඳහසුකමක් මලස ද?
1)
2)
3)
4)

හ
බ
බ
බ

කි රේ මුදල් බ ාංකු ගිණුමේ  න්ඳත් කිරීමට ල මබන ඳහසුකමකි
ාංකු ජාංගම ගිණුමේ ඳව්තින මශේෂ ඉක්මව්ා මචක්ඳත් නිකුත් කිරීමේ ඳහසුකමකි
ාංකුමව්න් අතිමර්ක ණ ලබා ග නී තමේ ඳහසුකමකි
ාංකු ගිණුමේ මශේෂ අව්සන්ව්න තුරු මචක්ඳත් නිකුත් කිරීමේ ඳහසුකමකි
 අධයාඳන අමායාාංශ
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13. බ ාංකු ප්රකාශන

Bank Statement) නු,

1) ව්යාඳාර විසින් මාසිකව් පිළිම ල කරනු ලබන මල්වන කි
2) ව්යාඳාරමේ මුදල් භාරකරු විසින් පිළිම ල කරනු ලබන මල්වන යි
3) බ ාංකුව් විසින් මසකට ව්රක් ජාංගම ගිණුේ හිමි ා මව් එව්නු ලබන
ප්රකාශ යි
4) ආදා ේ මදඳාර්මේන්තුව් මව් ව්යාඳාර ඉදිිඳත් කරනු ලබන ප්රකාශ යි
14. ව්යාඳාරමේ ණ හිමි න් මව් ගනුමදනු පි වීම සහා ලබා දුන් නමුත් ව්ම බ ාංකුව්ට ඉදිිඳත්
මනොකළ මචක්ඳත් අඳ හඳුනාගනු ලබන්මන්,
1)
2)
3)
4)

ස්ථාව්ර නිම ෝග ම මගවීේ මලස
සෘජු මප්රේෂණ මලස
 න්ඳත් කළ නමුත් නිෂ්කාශන මනොව මචක්ඳත් මලස
නිකුත් කළ නමුත් මගවීම සහා ඉදිිඳත් මනොකළ මචක්ඳත් මලස

15. ව්යාඳාරමේ ගනුමදනුකරුව්න්මගන් ල බී බ ාංකුව්ට ම ොමු කර ඇත් ව්ම ව්යාඳාරමේ ජාංගම ගිණුමේ
මනොද ක්මව්න මචක්ඳත් අඳ හඳුනා ගනුමේ,
1)
2)
3)
4)

ස්ථාව්ර නිම ෝග ම කළ මගවීේ මලස
 න්ඳත් කළ නිෂ්කාශන මනොව මචක්ඳත් මලස
නිකුත් කළ නමුත් මගවීම සහා ඉදිිඳත් මනොකළ මචක්ඳත් මලස
බ ාංකු ගාස්තු සහ මචක්ඳත් ගාස්තු මලස

16. සෘජු මප්රේෂණ න් නු කුමක්ද?
1)
2)
3)
4)

මචක්ඳත් අගරුවීමයි.
ව්යාඳාරමේ විවිධ වි දේ බ ාංකුව් විසින් මගවීමයි
ණ හිමි න් සහා මගවි යුතු මුදල් බ ාංකුමව්න් මගවීමයි
ණ ග ති න් විසින් මගවි යුතු මුදල් සෘජුව්ම ව්යාඳාරමේ ජාංගම ගිණුමේ  න්ඳත් කිරීමයි

17. ස්ථාව්ර නිම ෝග ම බ ාංකුව් කළ මගවීේ ව්යාඳාර විසින් සටහන් කරනුමේ,
1)
2)
3)
4)

මුදල් ගිණුමේ හරට
බ ාංකුම ගිණුමේ බ රට
මුදල් ගිණුමේ බ රට
බ ාංකු ගිණුමේ හරට

18. බ ාංකු ස සඳුේ ප්රකාශන පිළිම ල කිරීමේදී භාවිා කරනු ලබනුමේ,
1)
2)
3)
4)

 න්ඳත් කළ නමුත් උඳලේධි මනොව මචක්ඳත් ඳමණි
නිකුත් කළ ඉදිිඳත් මනොව මචක්ඳත් ඳමණි
උඳලේධි මනොව හා නිකුත් කළ ඉදිිඳත් මනොව මචක් ඳත් ඳමණි
ස්ථාව්ර නිම ෝග ම කළ මගවීේ ඳමණි

19. මචක්ඳත් නිකුත් කිරීමකදී භාවිා කරන මූලාර මල්වන ක් ව්න්මන්,
1)
2)
3)
4)

මචක්  න්ඳතු ඳත්රිකාව්
මගවීේ ව්වුචර
බ ාංකු ප්රකාශ
මුදල්  න්ඳතු ඳත්රිකාව්
 අධයාඳන අමායාාංශ



4

20. 2021 ජූනි මාසමේ චනුකමේ ව්යාඳාර ට ලද බ ාංකු ප්රකාශනමේ තිබ බ ර මශේෂ රු.18,000කි. එදිනට
ව්යාඳාර ට අ ත් බ ාංකු ගිණුමේ තිබ මශේෂ 25,000කි. මමම මව්නසට මහේතුව් වි හ ක්මක්,
1)
2)
3)
4)

බ ාංකුව් ලද සෘජු මප්රේෂණ
නිකුත් කළ මගවීමට ඉදිිඳත් මනොව මචක්ඳත්
 න්ඳත් කළ උඳලේධි මනොව මචක්ඳත්
බ ාංකුව් එකතු කරගත් ආදා ේ

21. බ ාංකුව් විසින් විවිධ මසේව්ා ගාස්තු අ කරනු ල මේ. බ ාංකු ගාස්තු) මම ව්යාඳාරමේ සටහන් වි යුතු
ව්න්මන්,
1) විවිධ ආදා ේ ගිණුමේ හරට
2) විවිධ ආදා ේ ගිණුමේ බ රට
3) බ ාංකු ගිණුමේ හරට
4) බ ාංකු ගිණුමේ බ රට
22. ව්යාඳාරමේ බ ාංකු ගිණුම හා බ ාංකු ප්රකාශන
දක්ව්ා ඇ.

අ ත් මශේෂව්ල මව්නස්කේ ඇති වීමට මහේතු කිහිඳ ක්

A  න්ඳත් කළ උඳලේධි මනොව මචක් රු.10 000
B බ ාංකුව්ට ල බුණු සෘජු මප්රේෂණ රු.10 000
C නිය නිම ෝග ම බ ාංකුම මගවීේ රු.5 000
බ ාංකු ගිණුම සාංමශෝධන ට අදාල ව්න කරුණු ව්න්මන්,
1)
2)
3)
4)

A ඳමණි
A හා B ඳමණි
B හා C ඳමණි
A,B,C සි ල්ලම

23. හසාරාමේ ව්යාඳාරමේ 2021.07.31 දිනට ව්යාඳාරමේ ගිණුම අනුව් බ ාංකු මශේෂ 27 500කි. එදිනට ලද
බ ාංකු ප්රකාශමේ මශේෂ රු. 25 000කි. මමම මව්නසට මහේතු ව ගණුමදනුව් ව්න්මන්,
1)
2)
3)
4)

නිකුත් කළ නමුත් බ ාංකුව්ට ඉදිිඳත් මනොව මචක්ඳත් රු. 25 000කි.
බ ාංකුව්ට ලද සෘජු මප්රේෂණ රු. 2 500කි.
බ ාංකුව් විසින් ස්ථාව්ර නිම ෝග ම මගව්ා ඇති වි දම රු. 2 500කි.
බ ාංකුව් ලද ඉතුරුේ මඳොලි රු. 2 500කි.

24. බ ාංකුමව්න් ලද ප්රකාශමේ හර ඳ ත්මත් තිබි හ කි අයිම ව්න්මන්,
1)
2)
3)
4)

බ ාංකුව් එකතු කරගත් ආදා ේ
මුදලින් සිදු කළ  න්ඳතු
බ ාංකුව් ලද සෘජු මප්රේෂණ
බ ාංකුව් අ කළ ගාස්තුව්

25. ඳහ සහන් ප්රකාශන සය ද අසය ද න්න දක්ව්න්න.
1) බ ාංකු ගිණුමේ මශේෂ ව්ාසිදා ක නේ එ ව්යාඳාර ට ව්ත්කමකි ................
2) නිකුත් කළ නමුත් ඉදිිඳත් මනොව මචක්ඳත් තිබීමමන් මුදල් මඳොමත් හා බ ාංකු ප්රකාශනමේ
මශේෂ අර මව්නසක් හට ගනී ත ...................
3) බ ාංකුව් අ කළ ගාස්තුව් ව්යාඳාරමේ බ ාංකු ගිණුමේ හර ඳ ත්මත් ව්ාර්ා කරයි ..................
4) සෘජු මප්රේෂණ න් නු ණ ග ති න් ව්යාඳාර ට මුදල් මගන විත් දීමයි ....................
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26. ඳහ සහන් අව්ස්ථා සහා හිස් නට ග ලමඳන ව්චන ලි න්න.
1) බ ාංකු ගිණුමේ මශේෂ ඉක්මව්ා මචක්ඳත් නිකුත් කිරීම තුළින් ................. ඇති ම .
2) බ ාංකු ප්රකාශමේ ේ ගණුමදනුව්ක් ල බීමක් මලස ද ක්ම නේ එ මුදල් ගිණුමට ............ කළ
යුතු .
3) මචක්ඳත් මඟින් ගනුමදනු කිරීමට ව්ඩාත් ඳහසු ව්න්මන් .................. ගිණුමක් තිබීමයි.
4) බ ාංකුව් විසින් අ කරනු ලබන ගාස්තුව් ව්යාඳාික ාට .................... කි.
27. විදයානී ත ව්යාඳාරමේ ඳහ ගනුමදනු සිදුව් ඇ.
2021.06.01 බ ාංකුම මශේෂ
2021.06.05 මුදල්  න්ඳතු
2021.06.10 නිකුත් කළ මචක් 001)
2021.06.15මචක්ඳත්  න්ඳතු 045)
2021.06.20 නිකුත් කළ මචක් 002)
2021.06.25 මචක්ඳත්  න්ඳතු 099)
2021.06.30 බ ාංකුව් අ කළ ගාස්තුව්
2021 ජූනි මාස සහා බ ාංකු ප්රකාශන



රු.
10 000
20 000
6 000
12 000
24 000
36 000
3 000

Bank Statement) පිළිම ල කරන්න.

ඳහ මොරතුරු ඇසුමරන් 28 සහ 29 සහා පිළිතුරු සඳ න්න.
මයිලගම ව්යාඳාරමේ 2021.07.31 දිනට ව්යාඳාරමේ බ ාංකු ගිණුම අනුව් මශේෂ
බ ාංකු ප්රකාශනමේ මශේෂමේ මව්නසට ඳහ දෑ බලඳාන ලදී.
o
o
o
o

රු. 12 345 කි. එදිනට

 න්ඳත් කළ උඳලේධි මනොවු මචක්ඳත් රු. 51 357
නිකුත් කළ ඉදිිඳත් මනොවු මචක්ඳත් රු. 60 000
බ ාංකුව්ට ල බුනු ණ ග ති මුදල් රු. 34 566
බ ාංකුව්ට අ කළ ගාස්තුව් රු. 1 233

28. ව්යාඳාරමේ බ ාංකු ගිණුමේ සාංමශෝධි මශේෂ මකොඳමණද?
1. රු. 47 658
3. රු. 46 758

2. රු. 56 784
4. රු. 45 678

29. බ ාංකු ප්රකාශනමේ තිබු මශේෂ මකොඳමණද?
1. රු. 34 521
3. රු. 45 321

2. රු. 54 231
4. රු. 54 321

30. ඕෂදීමේ ව්යාඳාරමේ ඳහ මොරතුරු සඳ ා ඇ.


2021.01.31 දිනට ව්යාඳාරමේ බ ාංකු ගිණුමේ මශේෂ රු.234,000කි. නමුත් එදිනට බ ාංකු
ප්රකාශනමේ මශේෂ රු.432,000කි. මමම මව්නස සහා ඳහ මහේතු මසො ා මගන ඇ.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ණ ග ති න් බ ාංකුම  න්ඳත් කර ඇති සෘජු මප්රේෂණ රු. 26,000 කි.
බ ාංකුව් විසින් මගව්ා ඇති විවිධ වි දේ රු.14,000කි.
බ ාංකුව්ට ලද ඉතුරුේ මඳොලි රු.15,000
නිකුත් කළ නමුත් බ ාංකුව්ට ඉදිිඳත් මනොව මචක්ඳත් රු.450,000කි.
 න්ඳත් කළ නමුත් උඳලේධි මනොව මචක්ඳත් රු. 279,000කි.

අව්ශය ව්න්මන්,
1.ව්යාඳාරමේ බ ාංකු ගිණුම සාංමශෝධන කිරීම
2.බ ාංකු ස සඳුේ විස්ර පිළිම ල කිරීම
 අධයාඳන අමායාාංශ



6

31. රාංජිත්මේ ව්යාඳාරමේ ඳහ ගණුමදනු ඔබට දී ඇ.
බ ාංකු ප්රකාශන
දින
3/1
3/6
3/12
3/18
3/22
3/24
3/25
3/30
3/31

මචක්ඳත්
අාංක
111
050
222
051
-

විස්ර

හර -)

මශේෂ ඉ/මග
මචක්  න්ඳතු
මගව මචක්ඳත්
මචක්  න්ඳතු
මගව මචක්ඳත්
ණ ග ති මුදල්
රක්ෂණ ව්ාික
ලාභාාංශ ආදා ේ
බ ාංකු ගාස්තුව්

බ ර +)
28 000
42 000

15 000
54 000
36 000
25 000
7 000
5 000
6 000

මශේෂ
28 000
70 000
55 000
109 000
73 000
98 000
91 000
96 000
90 000

අමර මොරතුරු
I.

ව්යාඳාර ක් විසින් නිකුත් කළ 052) මචක්ඳ රු.30 000 හා  න්ඳත් කළ 333) මචක්ඳත්
රු.50 000 පිළිමව්ලින් බ ාංකු ප්රකාශමේ මනොද ක්ම .

II.

2021.03.31 දිනට ව්යාඳාරමේ තිබ බ ාංකු ගිණුමේ මශේෂ සාංමශෝධන ට මඳර රු.93 000කි.

III.

බ ාංකු ප්රකාශන ක් ල බුනු ඳසුව් මාර්තු 24 දින සිට ගනුමදනු ව්යාඳාරමේ බ ාංකු ගිණුමේ ව්ාර්ා
කරයි.

1.
2.

ව්යාඳාරමේ බ ාංකු ගිණුම සාංමශෝධන කරන්න.
බ ාංකු ස සඳුේ විස්ර පිළිම ල කරන්න.

 අධයාඳන අමායාාංශ



