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ලයාපාර ශා ගිණුම්කරණ අධ්යයනය
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වියානුබද්ධ් පුනරීක්ණ වාංචිත්ය
10 යරේණිය
ලැරදි නිලැරදි කිරීම්

ගිණුම්කරණයේ ලැරදි සිදුවිය ශැකි අලව්ථා 4 ක් නම් කරන්න.
ගිණුම්කරණයේ සිදුලන ලැරදි යේ පිරික්සුමට බපාන ආකාරය අනුල යකොටව් යෙකකි. නම් කරන්න.
යේ පිරික්සුයම් වමානත්ලයට බ යනොපාන ලැරදි ශත්රක් නම් කරන්න.
යේ පිරික්සුයම් වමානත්ලයට බපාන ලැරදි ලර්ග 5 ක් ලියා ෙක්ලන්න.
අවිනි්චිත් ගිණුමක් යනුයලන් අෙශව් ලන්යන් කුමක්ෙ?
අවිනි්චිත් ගිණුමක් විලෘත් කිරීයම්දී අනුගමනය කරන අදියර පිළියලළින් ෙක්ලන්න.
පශත් වඳශන් ලැරදි යේ පිරික්සුයම් වමානාත්මත්ාලයට බපාන්යන්ෙ, නැද්ෙ යන්න ෙක්ලන්න.
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ගනුයෙනුල
බපෑම
රු. 10 000 ක ණයට විකුණුම් ඉන්යලොයිසියක් විකුණුම් ජර්නයේ වටශන් යනොවීම.
රු.14 000 ක් ව ගැනුම් ඉන්යලොයිසියක් රු. 4 000 යව ගැනුම් ජර්නයේ ලියවීම.
රු. 7 000 ක ලැටුප් යගවීම මුෙල් යපොයත් පමණක් වටශන් වීම.
රු. 6 000 ක යන්ත්ර අළුත්ලැියයා වියෙම යන්ත්ර ගිණුයම් වටශන් වීම.
රු. 15 000 ක් ව ලැටුප් ගිණුයම් යේය යේ පිරික්සුයම් වටශන් යනොවීම.
රක්ණ ගාව්තු ගිණුයම් එකතුල රු. 10 000 ක් අඩුයලන් වටශන් කිරීම.
රු. 24 000 ක විකුණුම් ඉන්යලොයිසියක් ගිණුම් යපොත්ල යෙලරක් වටශන් වීම.
රු. 15 000 ක අත්පිට විකුණුම් මුෙල් යපොයත් නිලැරදිල වටශන් කර විකුණුම් ගිණුයම්
රු. 5 000 ක් යව වටශන් කිරීම.
ණයගැතියයකුයගන් ැබුණ රු. 8 000 ක මුෙ මුෙල් යපොත්ට ශා ණයගැති ගිණුමට ෙ
ශර කිරීම.
ැබ යපොළී ගිණුයම් යේය ව රු. 4 000 ක් යේ පිරික්සුයම් ශර පැත්යත් වටශන්
කිරීම.
දුන් ලට්ටම් 600ක් ෙ ලට්ටම් යව වකා ෙ ලට්ටම් ගිණුමට බැර කිරීම.
යගලල් කුලී ගිණුයම් ශරට යගන ආයුතු රු. 4 000 ක ශර යේය ලැරදීමකින් බැර
පැත්යත්න් ඉදිරියට යගන ඒම.
ගැනිලි ගිණුයම් එකතුල රු. 4 000ක් අඩුයලන් එකතු කිරීම.
ෙ යකොමිව් රු. 5 000 ක්, දුන් යකොමිව් ගිණුමට ශර කිරීම.
ණයහිමියයකුට යගව රු. 7 000 ක මුෙ ණයහිමි ගිණුමට බැර කිරීම.
යගව දුරකථන ගාව්තු රු. 700 දුරකථන ගාව්තු ගිණුයම් වටශන් යනොවීම.
විකුණුම් ජර්නයේ එකතුල රු. 8 000 ක් අඩුවීම.
බැාංකු ණය යපොළී යගවීම ව රු. 3 000 ක් බැාංකු ණය ගිණුම ශර වීම.
විකුණුම් ගිණුයම් බැර පැත්ත් රු. 1 000 ක් අඩුවීම.
ණයගැතියයකුයගන් ෙ රු. 15 000 ක මුෙ අොෂ ණයගැති ගිණුමට ශර කිරීම.
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8. ක්ෂිකායේ ලයාපාරයේ 2021.03.31 දිනට පිළියය කරන ෙ යේ පිරික්සුයම් ශර තීරුයේ එකතුල
බැර තීරුයේ එකතුලට වමාන යනොවීය. යලනව අවිනි්චිත් ගිණුමකට මාරු කරන දී.
යලනවට බපෑ යශේතු පශත් ෙැක්යේ.
I.
II.
III.
IV.
V.

රු. 5 000 ක ගැනුම් ඉන්යලොයිසියක් වම්පූර්ණයයන්ම යපොත්ල ලාර්ත්ා වී නැත්.
රු. 5 000 ක ලැටුප් යගවීම ලැටුප් ගිණුයම් වටශන් වී නැත්.
ණයගැතියන්යගන් ෙ රු. 9 000 ක මුෙ මුෙල්යපොයත් පමණක් වටශන් වී ඇත්.
විකුණුම් ජර්නයේ එකතුල රු. 6 000 ක් අඩුයලන් වටශන් වී ඇත්.
යන්ත්ර අළුත්ලැියයා වියෙම ව රු. 4 000 යන්ත්ර ගිණුමට ශර කර ඇත්.
ඉශත් යත්ොරතුරු ඇසුරින් ඔබ විසින්,
I.
ලැරදි නිලැරදි කිරීයම් වටශන් යපොදු ජර්නයක වටශන් කරන්න.
II.
අවිනි්චිත් ගිණුම පිළියය කර යේ පිරික්සුයම් යලනව යවොයන්න.

9. සුපුන්යේ ලයාපාරයේ 2021.06.30 දිනට පිළියය කෂ යේ පිරික්සුම අවමාන විය. යලනවට යශේතු
පශත් ෙැක්යේ.
I.
II.
III.
IV.
V.

රු. 6 000 ක අත්පිට විකුණුම් මුෙල් යපොයත් පමණක් වටශන් වී ඇත්.
ණයහිමියන්ට යගව රු. 4 000 ක මුෙ ණය හිමි ගිණුයම් බැරට වටශන් කර ඇත්.
ලැටුප් ගිණුයම් රු. 9 000 ක යේය යේ පිරික්සුමට උපුටායගන නැත්.
රු. 500 ක ෙ ලට්ටම් දුන් ලට්ටම් යව වකා දුන් ලට්ටම් ගිණුයම් වටශන් කර ඇත්.
රු. 1 500 ක දුරකථන ගාව්තු යගවීම ගිණුම්ල වටශන් වී නැත්.
ඉශත් යත්ොරතුරු ඇසුරින්
I. ලැරදි නිලැරදි කිරීයම් ජර්නල් වටශන් යපොදු ජර්නයේ ෙක්ලන්න.
II. අවිනි්චිත් ගිණුම පිලියය කර යේ පිරික්සුයම් ෙැක්ව යලනව ගණනය කරන්න.

10. වඳුනියේ ලයාපාරයේ 2021.09.30 දිනට පිළියය කරන ෙ යේ පිරික්සුයම් යලනවක් ඇතිවිය.
යලනවට බපාන ෙ පශත් කරුණු අනාලරණය විය.
(1) ණයගැතියයකුයගන් ෙ රු. 11 000 ක මුෙ මුෙල්යපොයත් වටශන් කර ඇත්යත් රු. 1 100
යවය.
(2) දුන් ලට්ටම් තීරුයේ එකතුල රු. 500 ක් අඩුයලන් එකතු කර ඇත්.
(3) ණයගැතියයකුයගන් ැබී ත්ැන්පත් කරන ෙ රු. 6 000 ක යෙක්පත් අගරුවීම යපොත්ල ලාර්ත්ා
කර නැත්.
(4) අයිතිකරුයේ රු. 5 000 ක භාණ්ඩ ගැනිලි මුෙල් යපොත්ට බැර කර ගැනිලි ගිණුම නිලැරදිල
වටශන් කර ඇත්.
(5) විකුණුම් ගිණුයම් එකතුල ව රු. 150 000 යේ පිරික්සුමට පිටපත් කර ඇත්යත් රු. 145 000 ක්
යවය.
ඉශත් යත්ොරතුරු ඇසුරින්
I. ලැරදි නිලැරදි කිරීයම් වටශන් යපොදු ජර්නයේ ෙක්ලන්න.
II. අවිනි්චිත් ගිණුම පිලියය කර යේ පිරික්සුයම් ෙැක්ව යලනව ගණනය කරන්න.
11. පශත් ෙැක්යලන්යන් යවත්ගුයේ ලයාපාරයේ 2021.03.31 දිනට පිළියය කරන ෙ යේ පිරික්සුමයි. එහි
ශර ශා බැර තීරුල එකතුල වමාන යනොව නිවා යලනව අවිනි්චිත් ගිණුමට මාරු කරන දී.
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ඉඩම් යගොඩනැගිලි
ලීබඩු
ණයගැතියයෝ
ණයහිමියයෝ
ලැටුප්
රක්ණ ගාව්තු
ප්රාේධ්නය
බැාංකු ණය
බැාංකු ණයයපොළී
ආයයෝජන
ආයයෝජන ආොයම්
මුෙල්
ගැනුම්
විකුණුම්
අවිනි්චිත් ගිණුම

යවත්ගුයේ ලයාපාරය
2021.03.31 දිනට යේ පිරික්සුම
ශර (රු.)
200 000
50 000
35 000
20 000
15 000
5 000
50 000

බැර (රු.)

60 000
80 000
183 000
5 000

60 000
118 000
553 000

205 000
20 000
553 000

පසුල ගිණුම් යපොත් පරීක්ායේදී පශත් ලැරදි අනාලරණය විය.
(1) රු. 15 000 ක ලීබඩු අලුත්ලැියයා වියෙම ලීබඩු ගිණුමට ශර කර ඇත්.
(2) රු. 12 000 ක ණයට ගැනුම් අොෂ ණයහිමි ගිණුයම් වටශන් වී නැත්.
(3) රු. 8 000 ක ලැටුප් යගවීම මුෙල්යපොයත් පමණක් වටශන් වී ඇත්.
(4) රු. 4 000 ක ප්රොරණ ගාව්තු ගිණුයම් යේය යේ පිරික්සුමට උපුටායගන නැත්.
(5) රු. 15 000 ක විකුණුම් ඉන්යලොයිසියක් වම්පූර්ණයයන්ම යපොත්ල ලාර්ත්ා කර නැත්.
(6) රු. 7 500 ක ණයගැතියන්යගන් ෙ මුෙ මුෙල් යපොයත් නිලැරදිල වටශන් කර ණයගැති
ගිණුමට ශර කර ඇත්.
(7) ආයයෝජන ආොයම් යව ෙ රු. 5 000 ක මුෙ ආයයෝජන ආොයම් ගිණුයම් වටශන් කර නැත්.
ඔබ විසින්,
I. ඉශත් ලැරදි නිලැරදි කිරීයම් වටශන් ෙක්ලන්න.
II. ලැරදි නිලැරදි කිරීයමන් පසු අවිනි්චිත් ගිණුම පිළියය කරන්න.
III. ලැරදි නිලැරදි කිරීයමන් පසු 2021.03.31 දිනට නිලැරදි යේ පිරික්සුම පිළියය කරන්න.
12. ෙමින්ෙයේ ලයාපාරයේ 2021.03.31 දිනට පිලියය කරන ෙ යේ පිරික්සුම වමාන යනොවයයන් එහි
යලනව අවිනි්චිත් ගිණුමකට මාරු කරන දී. පසුල යලනවට යශේතු ව කරුණු යවොයා එම ලැරදි යපොදු
ජර්නයක් මඟින් නිලැරදි යකොට යේ පිරික්සුම නිලැරදි කරන දී.
එයවේ නිලැරදි කරන ෙ අවිනි්චිත් ගිණුම පශත් ෙැක්යේ.

යේ පිරික්සුයම් යලනව
විකුණුම්
රක්ණ ගාව්තු ගිණුම

අවිනි්චිත් ගිණුම
..................
ගිණුම
9 000 උපකරණ ගිණුම
3 000 යේත්න ගිණුම
ගැනුම් ගිණුම
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12 000
3 000
5 000
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පශත් ෙැක්යලන ප්ර්න වඳශා පිළිතුරු වපයන්න.
(1) ලැරදි නිලැරදි කිරීමට යපර යේ පිරික්සුයම් තිබු යලනව යකොපමණෙ?
(2) අගය අඩුයලන් ෙැක්යලනුයේ යේ පිරික්සුයම් කුමන තීරුයේෙ?
(3) අවිනි්චිත් ගිණුයම් යේය ඇතුෂත් කිරීමට යපර යජරයේ ශර යේල එකතුල රු. 45 500
ක් වුයේ නම් එහි වඳශන්ල තිබු බැර යේල එකතුල යකොපමණෙ?
(4) ඉශත් ලයාපාරයේ යජර් ගිණුම්ල සිදුවයේ යැයි අයප්ක්ා කෂ ශැකි ලැරදි 05ක්
යපෂගව්ලන්න.
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