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01. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). ව්යාපාරයක් හා වව්නත් පාර්ශ්ව් අතර සිදුව්න සම්පත් හුව්මාරු වීම ගනුවෙනුව්ක් වේ.
(ආ). ගනුවෙනුව්ක දී ගනුවෙනුව්ට සම්බන්ධ පාර්ශ්ව් වෙක අතර සම්පත් හුව්මාරුව්ක් සිදු වේ.
(ඉ). ගිණුම්කරණවේ දී සැලකිල්ලට ගනු ලබන්වන් ව්ටිනාකම මුෙලින් මැනිය හැකි
අත්ිට ගනුවෙනු පමණි.
(ඊ). ගනුවෙනුවේ ව්ටිනාකම ගනුවෙනුව් සිදුව්න අව්ස්ථාවේ දී ම වේරුම් කරනු ලබන
ගනුවෙනු අත්ිට ගනුවෙනු වේ.
(උ). ගනුවෙනුවේ ව්ටිනාකම පසුව් වේරුම් කිරීමට එකඟ ව්න ගනුවෙනු ණය ගනුවෙනු වේ.
(ඌ). මුෙලින් මැනිය වනාහැකි ගනුවෙනු ගිණුම් වපාත්ව්ල ව්ාර්තා කරයි.
(එ). ව්යාපාරය තුළ සිදුව්න ඇතැම් සිද්ධි ෙ ගිණුම්කරණවේ දී ගනුවෙනු වලස සැලකිල්ලට
ගනු ලබයි.
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02. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ව්යාපාරික ගනුවෙනුව්ක් යනු කුමක්ෙ?
ව්යාපාරයක ගනුවෙනු සිදු විය හැකි ආකාර වමානව්ෙ?
අත්ිට ගනුවෙනුව්ක් යනු කුමක්ෙ?
ණය ගනුවෙනුව්ක් යනු කුමක්ෙ?
ව්යාපාරයක සිදු ව්න ගනුවෙනු සඳහා නිෙසුන් 4ක් ෙක්ව්න්න.
ගිණුම්කරණවේ දී සැලකිල්ලට ගනු ලබන සිද්ධි සඳහා නිෙසුන් 3ක් ෙක්ව්න්න.

03. නන්තෙනදේ වයාපාරදේ පහත ෙැක්දවන ෙෑ වයාපාරික ගනුදෙනුවක් දේ ෙ දනාදේ ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
ගනුදෙනුවක් දේ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

රු. 20 000 ක විකුණුම් ආොයමක් ලැබුණා.
රු. 60 000 ක භාණ්ඩ ණයට ගත්තා.
වස්ව්කයන් වෙවෙවනක් බඳව්ා ගත්තා.
රු. 1 500 ක විදුලි බිලක් වගේව්ා.
ජංගම වනාව්න ව්ත්කම්ව්ල ව්ටිනාකම රු. 20 000 කි.
නිෂ්පාෙන කටයුතු සඳහා යන්ර 20ක් වයාෙව්ා ඇත.

ගනුදෙනුවක් දනාදේ

04. ජයන්තතදේ වයාපාරදේ පහත ෙැක්දවන ෙෑ වයාපාරික ගනුදෙනුවක් ෙ සිද්ධියක් ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
ගනුදෙනුවකි
1.
2.
3.
4.
5.

සිද්ධියකි

රු. 28 000 ක ලී බඩු මිලදී ගත්තා.
රු. 2 000 ක වතාග හානියක් සිදු වුණා.
රු. 8 000 ක බඩු වතාග මිලදී ගත්තා.
රු. 2 000 ක වබාල් ණය කපා හැරියා.
රු. 270 000 ක බඩු වතාග ණයට ගත්තා.

05. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. ව්යාපාරික ගනුවෙනුව්ක් යනුවව්න් හඳුන්ව්න්වන්,
(1). ව්යාපාරයක් හා වව්නත් පාර්ශ්ව් අතර සිදුව්න සම්පත් හුව්මාරු වීම ය.
(2). ව්යාපාරය සතු භාණ්ඩ අත්ිට මුෙලට විකිණීම ය.
(3). ව්යාපාරයක සියලු වියෙම් මුෙලින් වගවීම ය.
(4). ව්යාපාරයකට අව්ශය භාණ්ඩ වතාග මිලට ගැනීම ය.
2. ගිණුම්කරණවේ දී ගනුවෙනුව්ක් වලස සැලකිය දනාහැක්දක්,
(1). රු. 15 000 ක භාණ්ඩ වතාගයක් ණයට විකිණීම ය.
(2). රු. 15 000 ක මාසික ව්ැටුපකට වස්ව්කවයකු බඳව්ා ගැනීම ය.
(3). රු. 400 000 ක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම ය.
(4). රු. 20 000 ක ප්රචාරණ වියෙම් වගවීම ය.
3. අත්ිට මුෙලට සිදුව්න ගනුවෙනුව්ක් සඳහා නිෙසුනක් ව්න්වන්,
(1). රු. 15 000 ක භාණ්ඩ වතාගයක් මිලදී ගැනීම ය.
(2). රු. 80 000 ක භාණ්ඩ ණයට විකිණීම ය.
(3). රු. 50 000 ක භාණ්ඩ වතාග ණයට ගැනීම ය.
(4). රු. 10 000 ක වතාග හානියක් සිදු වීම ය.
4. ව්යාපාරයක සිදු ව්න සිද්ධියක් සඳහා නිෙසුනක් ව්න්වන්,
(1). රු. 25 000 ක වස්ව්ක ව්ැටුප් වගවීම ය.
(2). රු. 80 000 ක භාණ්ඩ ණයට විකිණීම ය.
(3). රු. 50 000 ක භාණ්ඩ වතාග ණයට ගැනීම ය.
(4). රු. 10 000 ක වතාග හානියක් සිදු වීම ය.

06. ඔබවේ නිව්සට ආසන්නවේ ඇති ව්යාපාරයක සතියක් තුළ සිදු වූ ව්යාපාරික කටයුතු අතරින්
ගනුවෙනු 5ක් හා සිද්ධි 2ක් හඳුනා වගන ඔවේ අභයාස වපාවත් ලියන්න.

