
 

 

 

 

 

 

 

 
 

         11 ශ්රේණිය                 ව්යාපාරාහ  ා ගිණුම්කහණ අධ්යයයය - II පාරත්රය        කාලය පාරැය 02 යි 

 

සැළකිය යුතුයි: - 
පෂමුලන ප්රන්ය ඇතුළුල I ක ොටකවන් ප්ර්න කෙ ක්ෙ , II ක ොටකවන් ප්ර්න කෙ ක්ෙ බැඟින් ක ෝරාකෙන ප්ර්න 
05 ට පමණක් පිලිතුරු වපයන්න. 
 
 

01. පාර ත සඳ න් සිද්ධිය ඇසුශ්හන් I සිට X දක්ව්ා ඇති ප්රශය් ව්ලට පිළිතුරු සපාරයන්ය. 
  

අ.කපො.ව (උ/කපෂ) අලවන් වීමත් වමඟ ෙශම් පියකවෝම නල විාසි ාලන්කෙන් යුත් ඇඳුම් මැසීකම් 
ලයාපාරයක් “වඳර” කෙව ් කපොන්න් න නන්න් මරම්ක  කෂ ය. ෙශම්කේ පියා ඇඳුම් මැසීකම් ලයාපාරය  
හින් රුකලකු ලන අ ර නි ර එම ලයාපාක    ටයුතු ලට වශකා ව වීම ෙශම්කේ ලයාපාක   ෙැම ම ලැ  
කිරීමට කශ තු විය. 

  
2016.01.01 දින ලයාපාරය මරම්ක කිරීමට රු.200000.00  මුෙක් කයෙව අ ර රු.150000.00   බැැංකු 
ණයක්ෙ බා ෙත්කත්ය. 

  
2016.01.02 රු.125000.00 ට මශන මැෂින් 03ක්ෙ, රු.20000.00   කරදිෙ, න්ෂදී ෙත් අ ර පුහුණු 
කව ල යන් කෙකෙකනක්ෙ බඳලා ෙන්නා දී. 

 
2016.01.03 ලී බඩු ණයට ෙැණුම්  රු.  7000.00 න් 
2016.01.05 කරදි ණයට ෙැණුම්  රු.12000.00 න් 
2016.01.09 නින් ඇඳුම් විකුණුම්  රු.45000.00 න් 
2016.01.12 විදුලි බි කෙවීම   රු.  3000.00 න් 
2016.01.18 ජ බිල්පත් කෙවීම  රු.  1000.00 න් 
 
ෙශම් ලයාපාරය පුළුල් කිරීමට අෙශව්  රන අ ර ලයාපාරය වඳශා තනක   පුගලෙ කාලයක්ෙ බා ෙැමටමට 
බාකපොකරොත්තු කලන්. 
 
පශ  වඳශන් ප්ර්න ලට පිලිතුරු වපයන්න. 

 
I. පශ  වඳශන් ලයාපාරය නි්පාදි ය අම ල ලගෙ කිරීකම්දී කුමන ලයාපාර ලගෙය ට අයත් ක ෙ? 
II. කමම ලයාපාරය ලියාපදිැංචි  ෂ යුතුෙ? කශ තු ෙක්ලන්න. 
III. කමම ලයාපාරකේ ක්තීන් 02 ක් ලියන්න. 
IV. තනක   පුගලෙ කාලයක් බා ෙැමටමට කමම ලයාපාරය, ලයාපාර වැංවිනානයක් බලට පත්   යුතුෙ? 
V. කමම ලයාපාරකේ ලත් ම් ලැ ලන ශා ලෙකීම් ලැ ලන ෙම කෙම ලක් ලියන්න. 
VI. කමම සිගලධියට අොෂ මුලි  කපොත් 02ක් නම්  රන්න. 
VII. කමම ලයාපාරකේ ජනලාක  මාවයට අො මුෙල් ක ය ක ොපමණෙ? 
VIII 2016.01.01 දිනට අො  වණුම් රණ වමී රණය ලටිනා ම වහි ල ෙක්ලන්න. 
IX. කමම ලයාපාරකේ ද්ගලන ාකය ක ොපමණෙ? 
X. කමහි ඇතුත් ප්රාේනන වියෙමක් වහි  ෙම කෙම ලක් ලියන්න. 

(කුණු - 2x10) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
I ශ්කොටස - ව්යාපාරාහ අධ්යයයය 
 
(ප්ර්න කෙ  ට පමණක් පිළිතුරු වපයන්න.) 
 
02. කාෙයා මභාකාෂිි රු.10000.00 ක් කයොො මල් විකිිකම් ලයාපාරයක් පලත්ලාකෙන යන අ ර එය 

විශාරව්ථානයක් අව පිහිටීමත්, ඊට යාබෙල මල් ාාලක් පැලතීමත් ඇයට ක්ක යක් විය. ලයාපාරය පුළුල් 
කිරීමට කාෙයා අක්ක්ා  රන අ ර ශවුල්  රුකලකු කව ඇයකේ කයකශලියක් ලන ානි ා මභාලන්ක  
බඳලා ෙැමටමට අෙශව්  රන්. 
I. අ) කමම ලයාපාරය කුමන ලයාපාර වැංවිනානය ට අයත් ක ෙ? 

ම). එම ලයාපාර වැංවිනානකේ ෙැකිය ශැකි අලාසි 02ක් ලියන්න.        (කුණු - 02) 
 

II. අ). කමම සිගලධිකේ ෙැක්කලන නි්පාෙන වාන  02ක් නම්  රන්න. 
ම). කමම ලයාපාරකේ ලෙකීම ශා පැලැත්ම පිළිබඳ ඔබට කුමක් කිල ශැකිෙ?       (කුණු - 02) 
  

III. අ). ානි ා කමම ලයාපාරයට එක් වු විට එය කුමන ලයාපාර වැංවිනානයක් බලට පත් ක ෙ? 
ම). එලැනි ලයාපාර වැංවිනානය  ඔබ ෙකින ලාසි 02ක් ලියන්න.        (කුණු - 02) 

 
IV. පශ  වඳශන් ප්ර ා ව යෙ අව යෙ යන්න ෙක්ලන්න. 

අ). මරක්ාල,නිලාව,කපොත්පත් ශා කරෝශල් මුලි  න්නිව ්අලය ා ක . 
ම).  නි පුගලෙ ලයාපාර ලියාපදිැංචි කිරීම අනිලාගය ක . 
ඉ). කලෂොකම්දී කාණ්ඩය  හින් ම එක් පාගලයකින්  ලත් පාගලය ට මාරු වීමක් සිදු ක .   
ඊ). නැල  විකිිකම් පරමාගථකයන් නි්පාදි  න්ෂට ෙැමටම ක ොෙ කලෂොමන්.      (කුණු - 02) 

 
03. I. අ). කෙක්ප ක් වම්බන්නකයන් වික  කගඛනය යන්න ශඳුන්ලන්න. 

ම). වාමානය ඉක ක  කිරීකම්  වණුමක් ශා ව්ථාලර  ැන්පතු  වණුමක් අ ර පලක න කලනව්  ම් 02ක් 
ලියන්න.                 (කුණු - 02) 

 

II. තීක්ණ දුාර ණයපත් පිලිබඳල මශජන ාල තුෂ ඇක  අලකබෝනය ශා ඒ පිලිබඳල ෙක්ලන  ැමැත්  
මදී ක ොරතුරු පිළිබඳ වමීක්ණයක් සිදු රන්. එහිදී ඔහු පශ  ප්රන් ලට පිලිතුරු ඔකබන් අක්ක්ා 
 රන්. 
අ). ණයපත් කාවි කයන් ලයාපාක  යාට අත් ලන ලාසියක් ලියන්න. 
ම). ණයප  ට වාක්ල ශරප   ඇක  කලනව් මක් ලියන්න.         (කුණු - 02) 

 
III. විෙුත් මුෙල් කාවි කේ ලාසි අලාසි 01 බැඟින් ලියන්න.          (කුණු - 02) 
IV. රක්ණ මනගම 02ක් නම්  ර ජිවි  රක්ණකේදී අො කනොලන රක්ණ මුනගමය නම්  රන්න. 

(කුණු - 02) 
04. ටෂින් කාම   විසින් අළුක න් මරම්ක  රන ෙ ජැංෙම දුර  න අකවිවැෂ පිලිබඳල ෙම කෙම  රුලන් 

ෙැම ලත් කිරීමට අෙශව්  රන්. 
 

I. අ). ඒ වඳශා කයෝෙය වන්නික ෙන මානය 02ක් ලියන්න. 
ම). සුදුසු වන්නික ෙන ක්රමයක් ක ෝරා ෙැමටකම්දී ඔහු විසින් ව ා බැලිය යුතු  රුණු 02ක් 

ලියන්න.                (කුණු - 02) 
II. පශ  වඳශන් ප්ර ා ව යෙ අව යෙ යන්න ෙක්ලන්න. 

අ). අනතුර දී සිදුලන විනාය ලැ වීම ගුලන් මාගෙ ප්රලාශනකේ අලාසියකි. 
ම). ලයාපාරකේ මානල වම්පත් නිසි පක දි ශැසිරවීකම් ක්රියාලලිය කමකශයවීමන්. 
ඇ). ලයාපාරය  අරමුණු තීරණය කිරීම වැංවිනාන  රුණුය. 
ඉ). නි්පාදි යට න්ක් කුණූ කිරීම අකවි රණයට අයත්  ාගයයකි.       (කුණු - 02) 

III. මැංජු ශ්රි ෙොකෙොල් කයෝෙ න නි්පාෙනය කිරීකම් ලයාපාරයක් මරම්ක  ර ඇ . ඔහුකේ නි්පාදි  
වඳශා අකවි ප්රලගනන ක්රම කයොො ෙැමටමට අෙශව්  රන්. 
අ). එම නි්පාදි ය වඳශා සුදුසු අකවි ප්රලගනන ක්රම 02ක් කයෝජනා  රන්න. 
ම). කමම නි්පාදි යට න්ක් නියම කිරීකම්දී ඔහු විසින් වෂ ා බැලිය යුතු  රුණු 02ක් ලියන්න. 

(කුණු - 02) 
 
 IV. අකවි රණ න්ශ්රණයට අයත් විෙයයන් 04 ක් ලියන්න.          (කුණු - 02) 



 

 

 
 

II ශ්කොටස - ගිණුම්කහණය  
 

(ප්ර්න කෙ  ට පමණක් පිළිතුරු වපයන්න.) 
 

05. I. අ) ජැංෙම ලත් ම් ක ටිකයන් පැශැදිලි  රන්න. 
ම). ජැංෙම කනොලන ලත් ම් ලට නිෙසුන් 02ක් ලියන්න.         (කුණු - 02) 

 

II. ජිනාත් ප්රකාකේ ලයාපාරකේ 2017 ජනලාක  මාවකේ පෂමු කෙවක ය තු සිදු වු ෙම කෙම  පශ  
ෙැක්ක . 
2017.01.01 - ප්රාේනනය කව රු.100000.00ක් ලයාපාරයට කයෙවීම. 
2017.01.05 - රු.5000.00  බඩු ක ොෙයක් පමුදු රුක්මාල්කෙන් ණයට ෙැමටම. 
2017.01.10 - රු.1000.00ක් දුර  න බි කෙවීම. 
2017.01.12 - රු.8000.00 ට ෙත් බඩු ක ොෙයක් රු.10000.00 ට විකිිම. 
2017.01.15 - ජිනාන් කපෞගලෙලි  ප්රකයෝජනයට රු.3000.00ක් බා ෙැමටම. 

 

ඉශ  ෙම කෙම  පශ  වඳශන් ම ෘක ය කාවි ා  රන්න්  වණුම් රණ වමී රණකයහි ෙක්ලන්න. 
 

ගනුශ්දනුව් ව්ත්කම්            = හිමිකම්                   + ව්ගකීම් 

01 + 100000 (මුෙල්) + 100000 (ප්රාේනනය)  

(කුණු - 02) 
III. අ) පශ  ෙක්ලා ඇක  ලගුක  හිව් ැන් පුරලන්න. 

 

මුලික ශ්පාරොත මුලාර ශ්ඛනයය 

I...................................................... දුප  

II........................................................  ැන්පත් කිරීකම් කුවි ාන්සි 

III.කපොදු ජ’නය .......................................................... 

IV.ෙැම ම් ජ’නය .......................................................... 

 (කුණු - 02) 
 

  ම). මුාශ්ර කල්ඛන ල ප්රකයෝජන 02ක් ලියන්න.           (කුණු - 02) 
 

IV. කයෝෙයා මභාමානවීකේ ලයාපාරකේ 2017 මාගතු මාවයට අොෂ ෙම කෙම  කිපයක් පශ  ෙැක්ක . 
2017.03.01 - දිනට බැැංකු ක ය රු.74000.00 
2017.03.03 - ණය හින්කයකු වු යසිදුට කෙක්ප කින් කෙ ලා රු.8000.00න්. ැබු ල නටම 800.00 න්. 
2017.03.06 - ණය ෙැක කයකු වු පුබුදු ෙතුරැංෙකෙන් කෙක්ප ක් ැබුනා රු.6000.00න්. 

   එය එක කල්ම බැැංකුක   ැන්පත්  ා. දුන් ල නටම රු.300.00න්. 
2017.03.10  - කෙලල් කුලී කෙ ලා කෙක්ප කින් රු.4000.00 න්. 
2017.03.13 - ණය හින්කයකු වු නකලෝෙයාට කෙ ලා රු.5000.00න්. ැබු ල නටම රු.500.00න්. 

  අලය ලන්කන්, 
 

I. ඉශ  ෙම කෙම  බැැංකු  වණුකම් වටශන්  ර තුනය කිරීම.         (කුණු - 03) 
II දුන් ල නටම් ශා ැබු ල නටම්  වණුම ව ව් කිරීම.          (කුණු - 01) 

 

06. I. අ) පක ෙණ  මශ්රි   වණුම් රණකේ ලාසි 02ක් ලියන්න. 
ම). ාක අරමුණු  ර කනොෙත් ලයාපාර ල ව ව්  රන ැමම් ශා කෙවීම්  වණුමත්, මොයම් 

ප්ර ාණයත් අ ර කලනව ්ම් 01බැඟින් ලියන්න.          (කුණු - 02) 
 

II. දුාන් අරවිඳු ලයාපාරකේ 2017 කපබරලාක  මාවකේ බැැංකු  වණුකම් ක ය රු.34300.00ක් විය. එදිනට 
බැැංකු ප්ර ානකේ ක ය කලනව් වු අ ර එයට කශ තු පශ  ෙැක්ක . 

 

 නිකුත්   නමුත් කෙවීමට ඉදික පත් කනො  කෙක්පත් රු.4500.00න්. 

 බැැංකුල කල  ඍජුලම ැබුණු ණයෙැක  කප්ර ණ රු.6000.00න්. 

 බැැංකුල අය රකෙන ක බු බැැංකු ොව්තු රු.1000.00න්. 

  ැන්පත්   නමුත් නි් ානය කනොවු කෙක්පත් රු.3900.00න්. 
 



 

 

අලය ලන්කන්, 
අ) බැැංකු  වණුම වැංකෝනනය කිරීම. 
ම) 2017.02.28 දිනට බැැංකු වැවඳුම් විව් රය පිලිකය කිරීම.         (කුණු - 04) 

 

III. දිනික කේ ලයාපාරකේ 2016.12.31 දිනට ව ව්  ෂ ක  පික ක්සුම වමාන කනොවිය. එහි කලනව වු  
රු.10000.00ක් අවිනි්චි   වණුකම් ශරට වටශන්  රන දි. පසුල පශ  ලැරදි කශළිෙර  විය. 

 

 විකුණුම් ජ’නකේ එ තුල රු.36000.00ක් විකුණුම්  වණුකම් රු.45000.00ක් කව වටශන් වීම. 

 කෙොඩනැ වලි අළුත්ලැ යාල වඳශා ලැය වු රු.20000.00  මුෙ කෙොඩනැ වලි  වණුකම් වටශන්  ර 
 ැමම. 

 කෙවු රක්ණ ොව්තු රු.1000.00ක් රක්ණ ොව්තු  වණුකම් වටශන්  ර නැ . 

 අලය ලන්කන්, 
 

ලැරදි නිලැරදි කිරීමට අොෂ  ජ’නල් වටශන්             (කුණු - 03) 
 

IV. පශ  වඳශන් ප්ර ා ව යෙ? අව යෙ? යන්න ෙක්ලන්න. 
අ). මුනගම කෙෝ තුලින් ක  පික ක්සුකම් කලනවක් ඇක   රන්. 
ම). ක  පික ක්සුම වමාන වුලෙ  වණුම් රණ කෙෝ ක බිය ශැකිය. 
ඉ). මොයම් ප්ර ාය ව ව් කිරීකම්දී මුෙල් ැමම් ශා කෙවීම් සියල් වටශන්  රන්.   (කුණු - 03) 

 

07. “කවත්විමි” ලී බඩු නි්පාෙන ලයාපාරකේ 2016 කෙවැම්බග මාවකේ පුටු නි්පාෙනය වඳශා අොෂ පික ලැය 
ක ොරතුරු පශ  ෙැක්ක . 

ෙැල වඳශා වියෙම්  රු. 90000.00  
ලඩු  ාගන්  ලැටු් රු. 30000.00 
ඍජු කලනත් වියෙම්  රු. 10000.00 
ඇණ,කපොලි්,බුරුසු,වඳශා රු. 7000.00 
 ම්ශල් කුලී  රු. 7000.00 
සුපරීක්ණ ක  න  රු. 10000.00 
යන්ත්ර ක්ය  රු. 2500.00 
විදුලි ොව්තු  රු. 5000.00 

 

I. ප්රාථන්  පික ලැය ෙණනය  රන්න.             (කුණු - 02) 
II. නි්පාෙන කපොදු  ාගය පික ලැය ෙණනය  රන්න.           (කුණු - 02) 
 

III. කගලවීන් ඒ නාය කේ කලෂඳ ලයාපාරකේ 2016 දිනට ක  පික ක්සුම පශ  ෙැක්ක . 

  හ බැහ 

ප්රාේනනය  100000.00 

2016.01.01 දිනට ක ොෙය 20000.00  
ෙැණුම් 100000.00  

විකුණුම්  185000.00 

ණයෙැක කයෝ 35000.00  

ණය හින්කයෝ  40000.00 
12% බැැංකු ණය  100000.00 

ණය කපොලි 1000.00  

යන්ත්ර (පික ලැයට) 250000.00  
යන්ත්ර ක්ය කලන් කිරීම්  25000.00 

රක්ණ ොව්තු 6000.00  

කෙලල් කුලි 7500.00  
කබොල් ණය 4000.00  

දුන් ල නටම් 2750.00  

බැැංකු ොව්තු 500.00  
ලී බඩු පික ලැයට 20000.00  

අ ැක  මුෙල් 3250.00  

 450000.00 450000.00 
 

අම ර ක ොරතුරු- 
1. 2016.12.31 දිනට බඩු ක ොෙය රු.16000.00කි. 
2. ඉදික යට කෙවු කෙලල් කුලි රු.1000.00කි. 



 

 

3. කෙවිය යුතු රක්ණ ොව්තු රු.1500.00කි. 
4. යන්ත්ර 10% බැඟින් වරෂ මාගෙ ක්රමයට ක්ය  ෂ යුතුය. 

 

අලය ලන්කන්, 
අ). 2016.12.31 දිකනන් අලවන් ලගය වඳශා ාක කශෝ අාක ප්ර ාය      (කුණු - 04) 
ම). 2016.12.31 දිනට මුය  ත්ත්ල ප්ර ානය          (කුණු - 04) 


