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උ පද්සේ : 

කාලය පැය 2 විනාඩි 30 යි. 

මෙෙ ප්රශ්න පත්රය මකාටස් මෙකකි.       මුළු ලකුණු 100  

 

1 - පකොටස  

සියලුම  ප්රශ්ේ  වලට ිළිතුරු  ස යන් . 

 ප්රශ්ේ  ංකක 1 සිට 11 ද්ක්වො වඩොත් සුදුසු ිළිතුරර ප ෝරො වරහන් ුරල ද්ක්වන් .  

1. ආයතනයක මුලය ගිනුම්කරණමයහි මුලික අරමුණ කුෙක්ෙ? 

( 1)  තීරණ ගැනීෙට කළෙනාකරුවන්ට මතාරතුරු සැපයීෙ. 

( 2 ) ආොයම් ෙත බදු අය කිරීෙ සඳහා රජයට මතාරතුරු සැපයීෙ. 

( 3 ) මුලය ප්රකාශන පිිබබඳව ෙතයක් පළ කිරීෙ සඳහා විගණකවරුන්ට මතාරතුරු සැපයීෙ. 

( 4 ) මුලය ප්රකාශන ගිණුම්කරණ ප්රමිතතවලට අනුකූල වීෙ අධීක්ෂණය කිරීෙට මතාරතුරු සැපයීෙ. 

( 5 ) ආයතනයක පිිබබඳව ඇල්ෙක් ෙක්වන බාහිර පාර්ශවවලට තීරණ ගැනීෙ සඳහා මතාරතුරු සැපයීෙ.  

 

            (............) 

 

2. පහත ෙැක්මවන්මන් ගිණුම්කරණය ෙඟින් සපයන මතාරතුරු ඇසුමරන් ඇල්ෙැති පාර්ශවයන් 

ගනු ලබන තීරණ කිහිපයකි. එෙ තීරණ ගනු ලබන වඩාත් සුදුසු ඇල්ෙැති පාර්ශව පිිබමවලින්, 

 

I. සපයා ඇති ණය ආපසු ලබාගත හැකිෙ?  A - මස්වකයන් 

II. රැකියාමේ සුරක්ෂිත වාවයක් තිම ෙ?  B - රාජය ආයතන 

III. නියමිතත පරිදි බදු මගවන්මන්ෙ?   C - අයිතිකරුවන්  

IV. තවදුරටත් ආමයෝජනය කල යුතුෙ?  D - ණයහිමිතයන් 

 

1. DBCA 2. CDAB          3. DABC       4. DACB             5. ABDC  (……….) 

 

 

3. වයාපාරයක ගිණුම්කරණ සමීකරණය මගාඩනැගීෙට  මූලික පෙනෙ වන සංකල්පය වන්මන්,  

 

1. මූලය මිතනුම් සංකල්පය 2. ගැලපුම් සංකල්පය  3. උපචිත සංකල්පය   

 4. ගනුමෙනු සංකල්පය  5. ඒකක සංකල්පය     (...........) 

 

ප ො / දිවුලන්කඩවල මධ්ය මහො විද්යොලය  
12 පරේණිය ය .ං.ප ො.ස. උ.ප  . 2020  

  මු වොර  රීක්ෂණය    . 2018 ජුලි   

I  ත්රය  

 

නෙ / විවාග අංකය:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ගිණුම්කරණය  

 

ලකුණු  
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4. පහත ගිණුම්කරණයට අොළ ප්රකාශ වලින් වැරදි ප්රකාශය වන්මන්,   

 

1. මුලය ගිණුම්කරණමේදී, .sKqïlrK ixl,am" kS;s ß;S, සම්ප්රොයයන් හා  ගිණුම්කරණ ප්රමිතත 

මයාොගනියි. 

2. මුලය ගිණුම්කරණමේ දී, wjYH ඕනෑෙ wjia:djkays f;dr;=re bÈßm;a කිරීෙ lrhs'  

3. කළෙනාකරණ ගිණුම්කරණමේ දී, ft;sydisl yd mqfrdal:k f;dr;=re fhdod .kshs' 

4. .sKqïlrK tallh ms<sn| Wkkaÿjla olajk md¾Yajhkag ;SrK .ekSu i|yd 
wjYHjkakd jQ wd¾Ól f;dr;=re" ikaksfõokh lsÍuZZ .sKqïlrKfha m%Odk wruqK fõ' 

5. ගිණුම්කරණය මුලය හා කළෙනාකරණය මලස ප්රධාාන වශමයන් වර්ගකරයි.      (...........) 

 

 

 

5. වැරදි ගිණුම්කරණ සමීකරණයක් වන්මන්, 

1. වත්කම් = හිමිතකෙ + ජංගෙ මනාවන වගකීම් + ජංගෙ වගකීම්  

2. ජංගෙ මනාවන වත්කම් = හිමිතකෙ + වගකීම් - ජංගෙ වත්කම් 

3. (ජංගෙ මනාවන වත්කම් + ජංගෙ වත්කම් ) - හිමිතකෙ - ජංගෙ වගකීම්  = ජංගෙ මනාවන වගකීම්  

4. හිමිතකම් + (අොයම් - වියෙම්) + ජංගෙ මනාවන වගකීම් + ජංගෙ වගකීම් = වත්කම්  

5. වගකීම්  - අොයම් + වියෙම් = හිමිතකෙ - ජංගෙ මනාවන වත්කම්  - ජංගෙ වත්කම්      (...........) 

 

 

6. පහත සඳහන් ගනුමෙනු අතරින් වයාපාරමේ හිමිතකෙට බලපාන ගනුමෙනුව ඇතුලත් පිිබතුර වන්මන්, 

 

1. වයාපාරයට රු 50 000ක  බ බ උ උපකරණ මිතලට ගැනීෙ. 

2. රු 100 000 ක බැංකු ණයක් ගත්තා. 

3. දිනපාලමගන් රු 30 000ක වාණ්ඩ මතාගයක් ණයට ගත්තා. 

4. ලෙ කු බ අොයෙ රු 50 000කි. 

5. මස්වකමයක්ට රු 10 000ක ණයක් දුන්නා.      (............) 

 

 

 

7. වත්කම් = A , වගකීම් = L , ශුද්ධා වත්කම් = NA , නම් වැරදි ගිණුම්කරණ සමීකරණයක් විය 

හැක්මක්, 

1. NA = A - L   2.   A = NA + L            3.    A  = NA   

 4.   L = A - NA  5.  NA = A + L     (..……..) 
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ප්රශ්ේ  ංකක 08 සිට 11 ද්ක්වො  හ  ප ොරුරු  ආරපයන් ිළිතුරු  ස යන් .  

පහත ෙැක්මවන්මන් වයාපාරයක 2016.03.01 දිනට පැවතී වත්කම් හා වගකීම් පිලිබඳ මතාරතුරු මේ. 

මතාගය රු 30 000, මුෙල්  රු 10 000,   ණය හිමිතමයෝ රු 12 000,              

ණය ගැතිමයෝ රු 32 000,      උපචිත වියෙම් රු 3 000,     මගාඩනැගිලි රු 100 000,   

බැංකු ණය රු 20 000,  

 

ොසය තුල අයිතිකරුමේ මපෞද්ගලික ගැනිලි රු 7 000ක් වූ අතර , අයිතිකරු විසින් 2016.03.20 දින   

රු 15 000ක් වටිනා  පරිඝනකයක්  වයාපාරයට මයාෙවයි.  ොර්තු ොසය තුල රු 20 000ක ලාවයක් 

ඉපැයුමේ නම්,  

  

8. 2016.03.01 දිනට ජංගෙ වත්කම් වන්මන්, 

1. රු 120 000  2. රු 172 000 3. 135 000     4. 220 000 5. 72 000  (..........) 

9. 2016.03.01 දිනට ජංගෙ මනාවන වගකීම් වන්මන්, 

1. රු 120 000  2. රු 160 000 3. 135 000    4. 20 000 5. 100 000 (...........)  

10. 2016.03.01 දිනට ශුද්ධා වත්කම් වන්මන්, 

1. රු 105 000  2. රු 137 000 3. 185 000   4. 140 000 5. 85 000 (...........) 

11. 2016.03.31 දිනට ශුද්ධා වත්කම් වන්මන්, 

1. රු 100 000 2. රු 165 000 3. රු 97 000   4. රු  53 000 5.රු  20 000 (...........) 

 

ප්රශ්ේ  ංකක 12 සිට 25 ද්ක්වො හිසේ ැන් පුරවන් . 

 

12. ගිණුම්කරණ පරිසරමේදී , ආර්ික හා මද්ශපාලන පරිසරයට අයත් විචලය මොනවාෙ? 

 

I. -------------------------------------------------------------- 

II. -------------------------------------------------------------- 

III. -------------------------------------------------------------- 

IV. --------------------------------------------------------------- 

 

 

13. පහත ෙක්වා ඇත්මත් ගිණුම්කරණ විෂය හොරණ ශිෂයමයකු විසින් විෂය කරුණක් සම්බන්ෙව ලියන 

ලෙ නිර්වචනයකි,            

“ .sKqïlrK tallhl w;S; .kqfokq yd isoaëkaj,g wod< f;dr;=re wd¾Óluh ;SrK 

.ekSug iqÿiq jk wdldrhg ilia lr" ndysr md¾Yajhka fj; bÈßm;a lsÍu.” 

 

ඉහත නිර්වචනයට කියමවන්මන්,  ---------------------------------------------- ගැනය. 
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14. පහත සඳහන් අංගයන්ට අොලව මුලය ගිණුම්කරණය හා කලෙනාකරණ ගිණුම්කරණයට 

අොලව මවනස ෙක්වන්න, 

 

අංගය මුලය ගිණුම්කරණය කළෙනාකරණ ගිණුම්කරණය 
( අ) මතාරතුරු වාවිතා කරන්නන්   

 
 
 

 

( ආ ) මතාරතුරු වාවිතා  
කිරීමම් වාර ගණන  

 
 
 
 
 

 

 

  

15. ජංගෙ වත්කෙක් වීෙට පහත සෙහන් එක් ලක්ෂණයක් වත් තිබිය යුතුය.  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

ප්රශ්ේ  ංකක 16 සිට 19 ද්ක්වො  ද්ැක්පව  ප්රකොශ් ස ය  ම් .      ලකුණද් ංස ය  ම් .      
ලකුණද් පයොද්න් . 

16. අොයම් වැඩිවීම්, වත්කම් වැඩිවීමෙන් පෙණක් සිදුමේ. (         ) 

 

17. වියෙම් වැඩිවීමෙන් සැෙවිටෙ වත්කම් අ උමේ.  (        ) 

 

18. හිමිතකෙ ප්රාේධානමයහි මකාටසක් මේ. (         ) 

 

19. වත්කම් මවනස ්වීෙ හිමිතකෙ මවනස් වීමෙන් පෙණක් සිදුමේ.     (         ) 

 

20 සිට 21 ද්ක්වො ගනුපද්නු ගිණුම්කරණ සමීකරණපේ වොර් ො කිරීපමන්  සු ශුද්ධ් ප්රතිඵලලය ප න්වන් . 

 

20. රු 50 000ක ණය වාරිකයක් රු 5 000 ක ණය මපාලියක් සහිතව අයිතිකරු තෙ මපෞද්ගලික 

මුෙලින් මගවීෙ. 

වත්කම්   = වගකීම්   + හිමිතකෙ 

  

 

21. රු 200 000 ක් මිතල වූ වාණ්ඩ ණයට ගැනීෙ හා එෙ ණය පියවීමම්දී 10% ක  මුෙල් වට්ටෙක් 

ලැබීෙ. 

වත්කම්   = වගකීම්   + හිමිතකෙ 
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ප්රශ්ේ  ංකක 22 සිට 23 ද්ක්වො එක් එක් ංවසේ ොව සඳහො ඔබපේ උද්ොහරණ බැගින් ලබොපද්න් . 

22. වත්කම් අ උවීෙ හා වගකීම් අ උවීෙ.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. හිමිතකෙ  වැඩිවීෙ හා හිමිතකෙ අ උවීෙ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24 සිට  25 ප්රශ්ේ   හ  රූ  සටහ  ඇසුපරන් සම්ූර්ණ කරන්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පයද්වුම් ක්රියොවලිය නිමවුම් 

 ඓතිහාසික මතාරතුරු 

 පුමරෝකථන මතාරතුරු 

 

24. 

( අ) 

.................................. 

( ආ )  

.................................. 

( ඇ) 

.................................. 

 

25.   

( අ) -------------------------------    

------------------------------------

( ආ ) ------------------------------

---------------------------------------

( ඇ) ---------------------------------

-------------------------------------

( ඉ ) ------------------------------

------------------------------------ 

ක ම ොකරණ ගිණුම්කරණ ක්රියොවලිය 
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II - පකොටස 

 ප්රශ්ේ  3 කට  මණක් ිළිතුරු  ස යන් . 

 

1. කීර්තිමේ වයාපාරමේ පුණුණුවන මපාත් තබන්නා විසින් 2018 ජනවාරි ෙස සිදුවූ ගණුමෙනු 

ගිණුම්කරණ සමීකරණමේ ෙක්වා ඇති අයුරු පහත ෙැක්මේ, සියලු සංඛ්යා රු 000 වලිනි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

අතිමර්ඛ් මතාරතුරු 

1. ජනවාරි ොසමේදී මවළඳ සල පවත්වාමගන යාෙ සඳහා ෙසකට රු 1 000 ක කුලියකට මගාඩනැගිල්ලක් 

ගත් අතර එදිනෙ ඉදිරි ොස මොළහ සඳහා කු බ මගවන ලදී. 

2. ජංගෙ මනාවන වත්කම් වර්ෂයකට 10%ක් ක්ෂය කරනු ලැම . 

3. රු 7 000 ක ණය වාරිකයක් සෑෙ ෙසකෙ මගවිය යුතු අතර එහි රු 2 000 ක ණය මපාලියක් අන්තර් 

ගතමේ. 

4. ඉහත ගණුමෙනු අංක 6 හා 10 ලාවය / අලාවය  මකමරහි බලපෑෙක් මනාෙැත.  

ංවශ්ය වන්පන්, 

1. අතිමර්ඛ් මතාරතුරු අවශය තැන් හි දී සැලකිල්ලට ගනිමිතන් ඉහත එක් එක් ගනුමෙනුව විස්තර කරන්න. 

( ලකුණු 10 යි) 

2. 2018 ජනවාරි ොසමේ ඉපයූ ශුද්ධා ලාවය මහෝ අලාවය මසායන්න. ( ලකුණු 05 යි) 

3. ඉහත ලාවය මහෝ අලාවය ශුද්ධා වත්කම් ඇසුමරන් ගණනය කර මපන්වන්න. ( ලකුණු 05 යි) 

 

 

( මුළු ලකුණු 20 යි.) 

ගණුපද්නු 
ංකකය 

ජකගම 

වත්කම් 
ජකගම 

ප ොව  
වත්කම් 

හිමිකම ජකගම 

වගකීම් 
ජකගම 

ප ොව  
වගකීම් 

පශ්ේෂය 80 200 210 20 50 

1 -50     

80  30   

2 50   50  

3 -40 40    

4 80    80 

5 38     

-40  -2   

6 -5  -5   

7 -12  -12   

8  -2 -2   

9 -7  -2  -5 

10   20  -20 

     

 174 238 237 70 105 
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2. 2018 ොර්තු ොසමේ ආරම්ව කල “හරි ෙග” ප්රවාහන මස්වමේ සිදුවූ ප්රථෙ කිහිපය පහත ෙැක්මේ. 

 

1. රු 500 000 වටිනා මෙෝටර් රථයක් හා රු 500 000 ක් මුෙලින් වයාපාරයට මයදීෙ. 

2. රු 500 000 ක් මුෙලින් හා ඉතිරිය බැංකු ණය පෙනෙට රු 1000 000 වටිනා මෙෝටර් රථයක් මිතලට 

ගැනීෙ. 

3. රු 150 000 ක ප්රවාහන මස්වාවක් අත්පිට මුෙලට සිදු කිරීෙ. 

4. රු 40 000 ක මගාඩනැගිලි කු බ මුෙලින් මගවීෙ. 

5.  රු 20 000 ක මෙෝටර් රථ අලුත් වැඩියාවක් ණය පෙනෙට සිදු කිරීෙ. 

6.  රු 120 000 ක ප්රවාහන මස්වාවක් ණය පෙනෙට සිදු කිරීෙ. 

7. අයිතිකරු රු 7 000 ක් තෙ පුද්ගලික ප්රමයෝජනයට ගැනීෙ. 

8. රු 15 000 ක් රියදුරු වැටුප් මගවීෙ. 

9. රු 40 000 ක බැංකු ණය වාරිකයක් මගවූ අතර එයින් රු 5 000 ක් ණය මපාලිය මේ. 

10. මෙෝටර් වාර්ිකව රු 120 000 ක් ක්ෂය කල යුතුය.  

 

                                                                             

ගණුමෙනු 
අංකය  

මුෙල්  ණය 
ගැතිමයෝ 

මෙෝටර් 
රථ 

ප්රාේධානය අොයම් වියෙම් බැංකු 
ණය 

ණය 
හිමිතමයෝ 

1         
2         

 

අවශය වන්මන්, 

1. වයාපාරමේ ොර්තු ෙස සිදුවූ ගණුමෙනු පහත ෙැක්මවන ආකෘතිය යටමත් ගිණුම්කරණ සමීකරණමේ 

වාර්තා කරන්න. ( ලකුණු 10 යි) 

2. වයාපාරමේ ොර්තු ඉහත සිදුවූ ගනුමෙනුවල අවසන් දිනට මුලය තත්ව ප්රකාශනය. ( ලකුණු 05 යි) 

 

 ( මුළු ලකුණු 15 යි ) 
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3. පහත ෙැක්මවන්මන් කපිලමේ මවළඳ  වයාපාරමේ 2017.04.1 දින පැවති වත්කම් හා වගකීම් 

පිලිබඳ මතාරතුරුමේ, 

මුෙල් රු 100 000 , උපකරණ  රු 200 000 , වාණ්ඩ මතාග රු 50 000, මවළඳ ලැබිය 

යුතුෙෑ රු 40 000, මවළඳ මගවිය යුතු ෙෑ රු 17 000, බැංකු ණය රු 43 000  

අමේල් ොසය තුල  පහත ගනු මෙනු සිදුවිය, 

1. රු 50 000 ක් වටිනා උපකරණය මිතලට ගත්තා. 

2. රු 100 000 ක අත්පිට විකුණුම් සිදුකලා. 

3. රු 50 000ක වාණ්ඩ නයට මිතලදී ගත්තා. 

4. රු 80 000ක නයට විකුණුම් සිදුකළා  

5. රු 30 000 ක ණය ගැතිමයකු පියවීෙ සඳහා  10% වට්ටෙකට යටත්ව මුෙල් ලැබුනා. 

6. රු 5 000 ක දුරකථන බිල්පත මගවුවා. 

7. වයාපාරමේ රු 10 000 ක ණය හිමිතමයකු පියවීෙ සඳහා  10% ක වට්ටෙකට යටත්ව අයිතිකරු 

තෙ මපෞද්ගලික මුෙලින් මගවීෙ. 

8. රු 6 000 ක බැංකු ණය වාරිකයක් මගවූ අතර එයින් රු 1 000ක් ණය මපාලිය මේ. 

9. රු 5 000ක මුෙල් අයිතිකරු තෙ මපෞද්ගලික ප්රමයෝජනයට ගැනීෙ. 

10. වයාපාරමේ ඉතිරි මතාගමය වටිනාකෙ රු 20 000කි. 

 

I ). ඉහත ගනුමෙනු පහත ආකෘතිය යටමත් ගිණුම්කරණ සමීකරණමේ ෙක්වන්න.  ( ලකුණු 10 යි) 

 

ගනුමෙනු 
අංකය 

උපකරණ  වාණ්ඩ 
මතාගය  

මවළඳ 
ලැබිය 
යුතු ෙෑ  

මුෙල් හිමිතකෙ මවළඳ 
මගවිය 
යුතු ෙෑ  

බැංකු 
ණය  

මශ්ෂය ..................       
1 ...................       

 

ii). ආරම්වක ශුද්ධා වත්කෙ මවනස් වීෙ සඳහා බලපාන කරුණු ඉහත අවයාසමය උොහරණ වලින් 

මපන්වන්න. ( ලකුණු 05 යි) 

  

.මුළු ලකුණු 15 යි  


