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                                ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකර  ා ලංල්පීය   ලං ලංත ය   
 

 

පරීක්ෂ  ලංවගර්යගව 
 

AA1 විභාගය - ජනවාරි 2020  
 

(AA11) ලංමූකය ලංිණුම්ක  ා ලංමූික  ් 
 

 

A - ක ොටස 

වාස්තවික පරීක්ෂණ ප්රශ්න 

ප්රශ්න ංකක 01 - ලකුණු 40 
(අනිවගර්  ලංප්රශ්න  ි) 

මෙෙ ප්රශ්නය ංු ප්රශ්න 5  ින්  සේ විතය. 

ප්රශ්න ංකක 1.1 සිට 1.8 දක්වා වූ ප්රශ්න සහාා ී  ති  ිළිතුරු  ාතරි්  වාා්මෙ ුදුසුද ිළිතුරටට ංදාල ංකකය ාා 

ප්රශ්න ංකක 1.9 සිට 1.15 දක්වා වූ ප්රශ්න සහාා ිවවරටි  ත්මතට ප්රශ්න ංකක සෙග ත්මතට මප ම්ම ියයන මලස 

ංයුසම්කු ව්  මවත තපමදස් ලබා ී  ි බුණි. 

ඒ ංුව ංයුසම්කු ව්  විසි්   එක් එක් ංු මක ටස් සහාා ලබාී  ි බූ ත්මතට ංුව මප ුසමේ දක්නට ලරබුණු  

වරටි  / ුසර්වලතා පාත පරිි  මේ: 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.1 

සොට ංයුසම්කු ව්  මෙෙ ප්රශ්නය ිවවරටි ව ංවමබ   කට මන මගන ිවවරටි  ිළිතුරට ංකක 04 මවුවට ංකක 

05 ඉි රිප්ම කට ි බුණි. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.2 

ගිණුම්කටණ සකකල්ප ිළිතබහව සොට ංයුසම්කු ව්  ුරල ප්රොණව්ම දරුෙ මන ෙරි  බරවි්  ිවවරටි  ිළිතුරු  

ංකක 02 මවුවට ංකක 03 ඉි රිප්ම කට ි බුණි. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.3 

මූලාශ්ර ියයවිිය සම්බ්  මය්  ප්රොණව්ම දරුෙක් ංයුසම්කු ව්  ුරල  මන ෙරි  වීමේ  ිවවරටි  ිළිතුරු  ංකක 

04 මවුවට ංකක 01 ඉි රිප්ම කට ි බුණි. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.4 

ගිණුම්කටණ  සමීකටණය ිළිතබහව ප්රොණව්ම දරුෙක් මන ෙරි වීෙ ිවසා ී  ති  ගිණුම්කටණ සමීකටණයට 

ංදාල ිවවරටි  ිළිතුරට ංකක 05 වුවද ංයුසම්කු ව්  විසි්  ිළිතුරට මලස සහා්  කට ි බුමේ ංකක 04 ය. 

ප්රශ්න  ලංඅා 1.5 

ඉි රිප්ම කට ි බූ මත ටුරු  තපමය ගී කට මගන ිවවරටි  ලාභය ු .22 ‚000⁄– මලස nyq;rhla ංයුසම්කු ව්  

විසි්  ගණනය කට ි බුණු ංතට සොට ංයුසම්කු ව්  විසි්  ලාභය ු . 2 ‚000⁄– මලස වරටි  මලස ගණනය 

කට ි බුණි. 
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ප්රශ්න  ලංඅා  1.6 

ගිණුම් වර්ගීකටණය යටම්ම මූර්ත ගිණුෙක් යුමව්  ංදාස් කට් ම්  කුෙක්ද  ය් න ිළිතබහව ංයුසම්කු ව්  

ුරල ිවවරටි  ංවමබ  යක් මන ි බීෙ ිවසා ිවවරටි  ිළිතුරට වන ංකක 04 ය් ත්ර ගිණුෙ මවුවට නාෙ ොත්ර 

ගිණුෙක් වන ංකක 02 විකුණුම් ගිණුෙ ඉි රිප්ම කට ි බුණි. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.7 

මෙෙ ප්රශ්නය ිවවරටි ව ම්මු ම් මන ගරීමෙ ිවසා විමශ ිතත ගිණුම්කටණ ෙදුසකාකගයක් සහාා තදාාටණයක් 

මවුවට මප ුස ගිණුම්කටණ ෙදුසකාකගයක් මබ මා  ංයුසම්කු ව්  විසි්  ිළිතුරු  මලස ඉි රිප්ම කට 

ි බුණි.එනම් ිවවරටි  ිළිතුරට ංකක 03 මවුවට ංකක 05, 02 ාා 04 ිළිතුරට මලස ඉි රිප්ම කට ි බුණි. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.8 

මබ මා ෙයක් ංයුසම්කු ව්  විසි්  ප්රශ්නය ිවවරටි ව ම්මු ම් මන මගන  ිවවරටි  ිළිතුරු  ංකක 05 මවුවට 

ංකක 03 ඉි රිප්ම කට ි බුණි. ණයගරි ය් මග්  මුදල් ලරබුණු විට මුදල් ව්මකෙ වරඩි වුවද ණයගරි  ව්මකෙ 

ංඩුවන ිවසා ව්මකම් වරඩිවීෙ මකමටහි එහි බලපෑෙක් නරත.  

ප්රශ්න  ලංඅා  1.9 

මෙෙ ප්රශ්නය ිවවරටි ව ම්මු ම් මන ගරීමෙ ිවසා ංයුසම්කු ව්  විසි්  ිවවරටි  ිළිතුරට වන දදායම් ාා වියදම්  

මවුවට  පාත පරිි  විවි  වරටි   ිළිතුරු  ලබා ී  ි බුණි: 

 ව්මකම් ාා වගකීම්. 

 හිමිකම් ාා වගකීම්. 

 ගරණුම් ාා විකුණුම්. 

 ංදායම් ප්රකාශනය ාා මූලය ත්ම්මව ප්රකාශනය. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.10 

ංයුසම්කු ව්  වරඩි ප්රොණයකම   ගිණුම්කටණ සකකල්ප ිළිතබහ දරුෙ ඉතාේම ුසර්වල ෙට්ටෙක පරවුරණි. 

එවරිව සකකල්පයක් ති බව පවා තතරම්  ංයුසම්කු ව්  දරන මන සිටි බව ිළිතුරු  විය්  ගෙය විය. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.11 

මෙෙ ප්රශ්නය ෙින්  ගුමදු වාර්තා ිනරීෙට භාවිතා කටු ලබන මූලාශ්ර  මල්ඛන ිළිතබහ  දරුෙ පරීක්ෂා කට 

ි බුණි.  

(a)   ිවවරටි  ිළිතුරට බරටපත (credit Note) වුවද ංයුසම්කු ව්  විසි්  ිළිතුරු  මලස දපුද එවුම් ජර්නලය 

සහා්  කට ි බුණි. 

(b)  ිවවරටි  ිළිතුරට ජර්නල් වවුචටය (Journal voucher) වුවද ංයුසම්කු ව්  විසි්  ිළිතුරට මලස මප ුස 

ජර්නලය, ඉ් මව යිසිය ාා ගරණුම් ඉ් මව යිසිය සහා්  කට ි බුණි. 

(c)  ිවවරටි  ිළිතුරට ලුසපත (Receipt) වුවද ංයුසම්කු ව්  විසි්  ිළිතුරු  මලස විකුණුම් ඉ් මව යිසිය සහා්  

කට ි බුණි. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.12 

සටල ොර්ග ක්රෙයට ක්ෂය ගණනය ිනරීෙ ිළිතබහව ංයුසම්කු ව්  ුරල ප්රොණවක් ංවමබ  යක් මන ෙරි  බව 

දක්නට ලරබුණි. ය් ත්ර ිළරිවර මය්  ප්රමය ජනව්ම ීවව කාලය ංවසානම  ුද් බු්  වටිනාකෙ ංඩු මන කට, 

ක්ෂය ගණනය කට ි බුණි. 
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ප්රශ්න  ලංඅා  1.13 

මෙෙ ප්රශ්නය සහාා ංයුමම්කු ව්  වරඩි ප්රොණයක් ිවවරටි  ිළිතුරට ඉි රිප්ම කට ි බුණි. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.14 

මෙෙ ප්රශ්නය ෙින්  ී  ති  එක්  එක් ප්රකාශය සතය මා  ංසතය ද ය් න ංයුසම්කු ව් මග්  විෙීමම් කට තත. 

(a)   ංයුසම්කු ව්  ුදඵ ප්රොණයක් පෙණක් ගරිවිය ෙගි්  ස්ක්  ය වරඩිවන බව සහා්  කට ි බුණි. 

(b)  මූලය ගිණුම්කටණය සා කළෙණාකටණ ගිණුම්කටණය ංතට මවනස්කම් ිළිතබහ ංවමබ  යක්     

මන ෙරි  ිවසා මෙය ‘‘සතය’’මලස සටා්  කට ි බුණි. 

(c) ප්රොණා්මෙකතාවය ිළිතබහ ගිණුම්කටණ සකකල්පය ිළිතබහ ංවමබ  යක් මන ෙරි කමි්  මදන ලද 

ප්රකාශය ‘‘ංසතය මලස සටා්  කට ි බුණි. 

(d)  ‘‘වගකීම්’’ ාුසනාගරීමමම් ිවර්නායක ිළිතබහ ිවවරටි  ංව මබ  යක් මන ෙරි  කමි්  මෙෙ ප්රකාශය 

“සතය’’ යරයි දක්වා ි බුණි. 

ප්රශ්න  ලංඅා  1.15 

මෙෙ ප්රශ්නය ෙින්  ී  ති  එක් එක් ගුමදුව සහාා වන ිවවරටි  ද්වි්මව  සටාන ිළිතමයල ිනරීෙට තපමදස් ී  

ි බුණි. 

(a) තතරම් ංයුසම්කු ව්  සාප්පු ංලු්මවරඩියා ගිණුෙට මෙය ාටකට බරකකු ගිණුෙට බරටකට ි බුණි. 

(b)  තතරමු්  මප ිය දදායම් ගිණුෙට ාටකට ි බුණි. 

(c)  ගුමදුව ිවවරටි ව ාුමනාමගන ිවවරටි  ද්වි්මව සටාන සොට ංයුසම්කු ව්  විසි්  ඉි රිප්ම කට 

මන ි බුණි. ප්රා  න ගිණුෙ බරට ිනරීෙ මවුවට මුදල් ගිණුෙ / ගරිවිය ගිණුෙ බරට කට ි බුණි. 

 

B ක ොටස 
(ංිවවාර්ය ප්රශ්න ාතටින) 

ප්රශ්න ංකක 02 - ලකුණු 10 

මෙෙ ප්රශ්නය ෙින්  ී  ති  ගුමදු ිවවරටි ව ද්වි්මව සටා්  ංුව මලජර් ගිණුම්වල සටා්  කට එෙ 

මශ ෂය්  තපමය ගී කට මගන මශ ෂ ිළරික්ුදෙ ිළිතමයල ිනරීෙ සම්බ්  මය්  ංයුසම්කු ව් ම  දරුෙ පරීක්ෂා 

කට තත. සෙස්ථයක් මලස ග්ම විට ංයුසම්කු ව්  සුරටුදායක ෙට්ටෙක ිළිතුරු  ලබා ී  ි බුණි.  

ඉි රිප්ම කටන ලද ත්මතට පත්රවල පාත සහා්  ංඩුපාඩු දක්නට ි බුණි: 

(1)   මුදලට විකුණුම්,ණයට විකුණුම් ාා මුදලට ගරුම්, ණයට ගරුම් මශ ෂ ිළරික්ුදමම් මවන මවනෙ 

ංයිතෙය්  මලස දක්වා ි බුණි. 

(2)  2058 ඔක්මත බර් 05 ි න මිලී  ග් නා ලද මෙ ටර් මල රි ටථය සහාා සටල ොර්ග ක්රෙය යටම්ම        

ොස 06 ක කාලීමොව සහාා ක්ෂය වීම් ිවවරටි ව ගලපා ද්වි්මව සටාන මශ ෂ ිළරික්ුදමම් තුරල්ම කට 

මන ි බුණි. 

(3)  2059 ොර්ුර 35 ි නට මුදල් මශ ෂය ිවවරටි ව ගණනය කට මශ ෂ ිළරික්ුදමම් තුරල්ම කට මන ි බුණි. 
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(4)  තපචිත වරටුප් ිවවරටි ව වරටුප් ාා මේතන වලට එකුරකට වර්ෂය සහාා ංදාල වරටුප් ාා මේතන ිවවරටි ව 

මශ ෂ ිළරික්ුදමම් තුරල්ම කට මන ි බුණි. 

(5)  තපචිත වරටුප් මශ ෂ ිළරික්ුදමම් බරට සටානක් මලස තුරල්ම කට මන ි බුණි. 

(6)  ණයට විකුණුම් ාා ණයට ගරුම්, ණයගරි  ාා ණයහිමි ගිණුම් ිළිතමයල කට මස යා ගරීමමම්ී      ංවසාන 

මශ ෂය ාා මුදිය්  කටන ලද මගවීම් ිවවරටි ව ණයගරි  ාා ණයහිමි ගිණුම්වල සටා්  මන ිනරීෙ ිවසා 

ණයට විකුණුම් ාා ණයට ගරුම් සහාා වරටි  ංගය්  මශ ෂ ිළරික්ුදමම් සටා්  කට ි බුණී. 

(7)  ාටවිය යුුර මශ ෂය්  මශ ෂ ිළරික්ුදමම් බරටට ාා බරටවිය යුුර මශ ෂය්  මශ ෂ ිළරික්ුදමම් ාටට සටා්  කට 

ි බුණි. 

(8)  මල්ජර් ගිණුම් පෙණක් ිළිතමයල කට ි බුණි. 

 

ප්රශ්න ංකක 03 - ලකුණු 10 

(A)  මෙෙ ප්රශ්නය ෙින්  ිවෂ්පාදන ගිණුම් ිළිතමයල ිනරීෙ ිළිතබහව ංයුසම්කු ව් ම  දරුෙ ාා ංවමබ  ය 

පරික්ෂා කට ි බූ ංතට ංයුසම්කු ව්  විසි්  ඉි රිප්ම කටන ලද ිළිතුරු  සම්බ්  මය්  පාත ංඩුපාඩු 

ිවරීක්ෂණය විය: 

(1)  ඉි රිප්ම කළයුුර ිවයමිත දකදි  ිළිතබහව දරුෙ සොට ංයුසම්කු ව් ට මන ි බීෙ. 

(2)  සදජු ාා වක්ර වියදම් ිවයමිත පරිි  ාුමනාමගන මන ි බීෙ ිවසා සොට ංයුසම්කු ව්  එෙ වියදම් 

ොු කට ඉි රිප්ම කට ි බුණි. 

(3)  මන ිවමි වරා ප්රාථමික ිළරිවරයට ංගය කළ යුුර බව පරාරි ියවෙ ප්රශ්නම  සහා්  කට ි බුණද එෙ 

තපමදස් සරලිනල්ලට මන මගන සොට ංයුසම්කු ව්  මන ිවමි වරා ප්රාථමික ිළරිවරය වශමය්  

මප් ුම් මන කට ිවෂ්පාදන ගිණුමම් ංවසානම  මප ුසකාර්යය ිළරිවරය යටම්ම සටා්  කට 

ි බුණි. 

(4)  සොට ංයුසම්කු ව්  විසි්  විුසිය වියදම් ාා දටක්ෂණ වියදම් ී  ති  ප්රි ශතය්  ංුව කම්ාල ාා 

කාර්යාලය ංතට ිවවරටි ව මබදා මව් කට මන ි බුණි.  

(5)   ිවෂ්පාදනය කටු ලබන ඒකක 2‚ 00 සහාා එක් ඒකකයක් මවුමව්  ු .200⁄–  බරින්  මගවු 

ලබන සදජු ී ෙනාව (2‚000 x 2‚ 00) ු . 00‚000⁄–  ිවවරටි ව ගණනය කට සදජු වියදම් වශමය්  

දක්වා මන ි බුණි. තව්ම සොට ංයුසම්කු ව්  ිවවරටි  සදජු ී ෙනා ංගය ිවෂ්පාදන මප ුසකාර්යය 

වියදම් යටම්ම සටා් කට ි බුණි. 

(B)  ඒකකයක ිවෂ්පාදන ිළරිවරය ගණනය ිනරීෙ ිළිතබහව ංයුසම්කු ව් ම  දරුෙ පරීක්ෂාකට ි බුණි. 

මබ මා ෙයක් ංයුසම්කු ව්  විසි්  ිවෂ්පාදන ිළරිවරය මුළු ිවෂ්පාි ත ඒකක ප්රොණමය්  මබී මේ  

ඒකකයක ිවෂ්පාදන ිළරිවරය ගණනය කට ි බුණි. නමු්ම ිවවරටි ව ිවෂ්පාදන ිළරිවරය ගණනය මන ිනරීෙ 

ිවසා ඒකකයක ිවෂ්පාදන ිළරිවරය වරටි  ංගයක් මගන ි බුණි. 
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ප්රශ්න ංකක 04 - ලකුණු 10 

මෙෙ ප්රශ්නය (a) ාා (b) වශමය්  ංුමක ටස් මදකින්  යුක්ත විය. (a) ලං ක ොටසි් වරටි  ිවවරටි  ිනරීෙට 

ංවශය ජර්නල් සටා් ද (b) ලංක ොටසි් ංවිිවශ්චිත ගිණුෙ ිළිතමයල ිනරීෙ ිළිතබහව ංයුසම්කු ව් ම  දරුෙ ාා 

ංවමබ  යද පරීක්ෂාවට ලක්කට තත. 

සෙසථ්යක් මලස ග්ම විට ංයුසම්කු ව්  විසි්  ිවවරටි  ිළිතුරට ඉි රිප්ම කට ි බුණි. නමු්ම එක් එක් 

මක ටස්වලට ලබාුස්  ිළිතුරු  ංුව පාත ංඩුපාඩු ාා වරටි  ිවරීක්ෂණය විය. 

(A) වැ දි ලංනිවැ දි ලංිරීක්ක ලංජර් පී ලංසටහ් ලංපිළික ක ලංිරීම: ලං 

(1) මෙෙ ගුමදුව මුදල් මප ම්ම  ිවවරටි ව සටා්   වී ි බුනද, තතරම් ංයුසම්කු ව්  එය 

ංවිිවශ්චිත ගිණුෙට ාට මන කට, මුදල් ගිණුෙට ාටකට ි බුණි.   

(2) මෙහිී  ය් ත්ර ගිණුෙට ාට වී ි බූ ප්රොණය ඉව්ම කළ යුුර වුවද තතරම් ංයුසම්කරැව්   ංවිිවශ්චිත 

ගිණුෙට බරට කට ි බුණි.     

(3) මෙයද තතරම් ංයුසම්කු ව්  මුදල් මප තට ාටකට ප්රා  න ගිණුෙට බරටකට ි බුණි.  

(4) මෙය ගිණුම් මප ්මවිය්  සම්පූර්ණමය් ෙ ෙඟාරරී ි බූ ගණුමදුවක් ිවසා එය සම්පූර්ණමය් ෙ 

මප ්මවල සටා්  කළ යුුර වුව්ම මෙයද ංවිිවශ්චිත ගිණුමම් සටා් කළ ංවස්ථා දක්නට ි බුණි. 

(5) මෙය මබ මා ෙයක් ංයුසම්කු ව්  ිවවරටි ව ංවිිවශ්චිත ගිණුෙට ාටකට කුළී දදායම් ගිණුෙට 

බරටකට ි බුණි.    

(6) තතරම් ංයුසම්කු ව්  ණයහිමිමයකුට මුදල් මගවූ විට එය සටා්  කළ යු්මම්ම ාට පර්මම්මද බරට 

පර්මම්මද ය් න මන දරන සිටියා. 

(7) මෙයද ං්මිළට මුදලට සිුසකළ විකුණුම් වුවද, තතරම් ංයුසම්කු ව්  ණයගරි  ගිණුෙට ාටකට 

ි බුණි.   

(B)  අවිනිශ්නචිය ලංිණුමම පිළික ක ලංිරීම: 

(1) ංවිිවශ්චිත ගිණුමම් දටම්භක බරට මශ ෂය වූ ු .43‚000⁄–  සොට ංයුසකු ව්  විසි්  ංවිිවශ්චිත 

ගිණුමම් ාට මශ ෂය මලස සටා්  කට ි බූ ංතට තව්ම සොට ංයුසම්කු ව්   දටම්භක මශ ෂය 

ංවිිවශ්චිත ගිණුෙට සටා්  කට මන ි බුණි. 

(2) ංවිිවශ්චිත ගිණුමම් ාට සටා්  බරටටද  බරට සටා්  ාටටද සටා් කට ි බීෙ ිවසා ංවිිවශ්චිත 

ගිණුෙ ුරලනය මන වී ි බුණි. 
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ප්රශ්න ංකක 05 - ලකුණු 10 

මෙෙ ප්රශ්නය (a) ාා (b) වශමය්  ංුමක ටස් මදකින්  සේ විත මේ. 

(a) මක ටස ෙින්  ී  ති  එක් එක් ගුමදුව ෙගි්  ගිණුම්කටණ සමීකටණයට වන බලපෑෙ ිළිතබහ 

ංයුසම්කු ව් ම  දරුෙ පරීක්ෂාකට ි බුණි. 

(b) මක ටස ෙින්  ී  ති  ගුමදු මප ුස ජර්නලම  සටා්  ිනරීෙ ිළිතබහ ංයුසම්කු ව් ම  දරුෙ 

පරීක්ෂාකට ි බුණි. 

ංයුසම්කු ව්  විසි්  ඉි රිප්ම කටන ලද ිළිතුරු  ංුව පාත ුසර්වලතා මප ුසමේ දක්නට ලරබුණි: 

(a)  ිණුම්ක  ා ලංසමී  ා ට ලංව  ලංබකපෑ්ක: 

(1) ඉි රිප්ම කට ති  එක් එක් ගුමදු ෙගි්  ගිණුම්කටණ සමීකටණයට වන බලපෑම් ිළිතබහව එනම් 

ව්මකම්, වගකීම්, දදායම් ාා වියදම් වරඩිවීෙ මා  ංඩුවීෙ ිළිතබදව සොට ංයුසම්කු ව්  ිවවරටි  

ංවමබ  යින්  ිළිතුරු  ඉි රිප්ම කට ි බුමේ නරත.  ණ මා  සදණ ංගය්  ටහිතව සටා්  කට 

ි බුණි. 

(2) සොට ංයුසම්කු ව්  ංදාල ගුමදු ෙගි්   ගිණුම්කටණ සමීකටණයට වන බලපෑෙ ව්මකම් 

පර්මම්ම මා  වගකීම් පර්මම්ම පෙණක් තිව සටානක් මලස  ඉි රිප්ම කට ි බුණි. 

(3) ඉි රිප්ම කටන ලද ගිණුම්කටණ සමීකටණයට ංුකූල මන වන පරිි  ී  ති  ගුමදුවල බලපෑම් 

සටා්  කට ි බුණි. තදාාටණ ව්මකම් = වගකීම් යටම්ම ගණුමදු සටා්  කට ි බීෙ. 

(4) ගිණුම්කටණ සමීකටණම  ී  ති  ගණුමදණුවල මූලයෙය ංගය සටා්  ිනරීෙ මවුවට  ‘වරඩිවීෙ’ 

‘ංඩුවීෙ’ යුමව්  වචනමය්  සහා්  කට ි බුණි. 

 

(b)  කපොදු ලංජර් ක  ලංපිළික ක ලංිරීම: 

ී  ති  ගුමදු මප ුස ජර්නලම  සටා්  ිනරීමම්ී  පාත ංඩුපාඩු  ිවරීක්ෂණය විය: 

(1) ු .7 ,000⁄– ක් වටිනා මපෞද්ගියක මෙ ටර් ටථය වයාපාටයට පරවරීමම්ී  එෙ මුදල ප්රා  න ිණුමමට 

බරටිනරීෙ මවුවට සෙටවීටම  ගිණුෙට බරට කට ි බුණි. 

(2) ණය පදනෙ ෙත ීමොසහිත xy ලං සමගකකම් මිලී  ග් නා ලද ය් ත්රය xy ලං සමගකක්ක ගිණුෙට 

බරටිනරීෙ මවුවට ණය හිමි ගිණුෙට බරට කට ි බුණි. 

(3) ජර්නල් සටා්  මවුමව්  සකලක්ෂය මබ මා ෙයක් ංයුසම්කු ව්   විසි්  ඉි රිප්ම කට 

මන ි බුණි. 

(4) ජර්නල් සටා්  ිළළමයළ ිනරීෙ මවුවට ංදාල ගුමදු සහාා ගිණුම් ිළිතමයල කට ි බුණි. 

(5) ජර්නල් සටා්  සහාා ‘ාට’ ‘බරට’ යුමව්  සහා්  කට මන ි බුණි. 
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C ලංක ොටස 

(අනිවගර්  ලංප්රශ්න  ි) ලං 

ප්රශ්න ංකක 06 - ලකුණු 20  

මෙෙ ප්රශ්නය (a) ාා (b) වශමය්  ංුමක ටස් මදකින්  සේ විතවූ ංතට (a) ලංක ොටසි් විස්තීටණ දදායම් 

ප්රකාශනය ිළිතමයල ිනරීෙ සා (b) ලං ක ොටසි් මූලය ත්ම්මව ප්රකාශනය ිළිතමයල ිනරීෙ ිළිතබහව දරුෙ 

පරීක්ෂාවට ලක්කට ි බුණි. 

උත්ය  ලංපත්ර ලංපරීක්ෂග ලංිරීක්කී  ලංකපොදුක  ලංදක් ට ලංකැබුුම ලංදුර්වකයග ලංපහය ලංපරිදි ලංවි :  

(a)  (1)  මූලය ත්ම්මව ප්රකාශනම  තුරල්ම කළ යුුර සොට සටා්  විස්තීටණ දදායම් ප්රකාශනම    

ංුරල්ම කට ි බුණි. තදාාටණ :- මවළහ ලරබිය යුුර මුදල් සා මවළහ මගවිය යුුර මුදල් 

(2) මශ ෂ ිළරික්ුදමම් ගණිතෙය ංගය්ම ු .'000 වශමය් ද ගරලිළිය සටා්  වල ංගය්  සම්පූර්ණ 

ංගය්  මලසද දක්වා ි බූ බරවි්  ගරලිළිය වල ංගය් ද ු .'000 වලට ාටවාගත යුුර වුවද සොට 

ංයුසම්කු ව්  එය සරලිනල්ලට මන මගන එෙ වටිනාකම් සම්පූර්ණ ංගය්  මලස සටා්  කට 

ි බුණි. 

(3) විස්තීටණ දදායම් ප්රකාශනය ිළිතමයල ිනරීමම්ී  තපමය ගී කට ගත යුුර සම්ෙත දකදි ය ිළිතබහව 

ංවමබ  යක් මන ෙරි  සොට ංයුසම්කු ව්  විසි්  එය ාට සා බරට වශමය්  මශ ෂ ිළරික්ුදෙක 

දකදි යට ංුව ිළිතමයල කට ි බුණි. 

(4) සොට ංයුසම්කු ව්  සටල ොර්ග ක්රෙය ෙත, ී  ති  ප්රි ශතය ංුව ංදාල ක්ෂයවීම් ිවවරටි ව 

ගණනය කට මන ි බුණි. 

(5) මශ ෂ ිළරික්ුදමම් ඉාම් ාා මග ානරගිිය වටිනාක මේ  ඉාම්වල වටිනාකෙ වන ු .300,000⁄–  

ංඩුකට මග ානරගිිය වටිනාකෙ වන ු . ‚000,000⁄–  සහාා ක්ෂය ගණනය කළ යුුරවුවද සොට 

ංයුසම්කු ව්  ු .8,000,000⁄–  සහාාෙ ක්ෂය මලස ු .800‚000⁄–  ක් ගණනය කට ි බුණි. 

(6) 2059 ොර්ුර ොසය සහාා මගවිය යුුර විුසියය වූ ු .543,000⁄–  ක මුදල මශ ෂ ිළරික්ුදමම් ති  විුසිය 

වියදෙ වූ ු .5,200,000⁄–  ට එකුරකට විස්ි ටණ දදායම් ප්රකාශනම  සහා්  කළ යුුර වුවද එය 

මවන මවනෙ ංයිතෙ මදකක් මලස සටා්  කට ි බුණි. තව්ම සොට ංයුසම්කු ව්  මගවියයුුර 

විුසිය වියදම් ප්රොණය මන සලකා මශ ෂ ිළරික්ුදමම් ති  ු .5,200,000⁄–  පෙණක් සටා්  කට 

ි බුණි. 

(7) මවළහ ලරබිය යුුර මුදල් විය්  ු .500,000⁄–  ක මුදලක් මබ ල්ණය මලස කපා ාරරීෙ ිවයමිත පරිි  

සටා්  කට මන ි බුණි. 

(8) මවළහ ලරබිය යුුර මුදිය්  ු .500,000⁄–  ක මුදලක් මබ ල්ණය මලස ංඩුකට ංාොණ ණය 

ගරලපීෙ කළ යුුර වුවද එමස  ංඩුකට මන ෙරි  ිවසා ංාොණ ණය ඌණ මව් ිනරීෙ මලස  වරඩි 

ංගයක් සටා්  කට ි බුණි. 

(9) 2059 ොර්ුර 05 ි න 52% ක වාර්ිතක මප ලී ංුපාතයකට ලබා ග් නා ලද ු .900,000⁄–  ක බරකකු 

ණය මුදල සහාා මගවිය යුුර එක් ොසයක මප ලී මුදල වන ු .9,000⁄–   මවුවට වාර්ිතක මප ිතය 

වන ු .508,000⁄–  සටා්  කට ි බුණි. 

(10) 2059 ජනවාරි 05 ි න සිට 2059 මදසරම්බර් 35 ි න දක්වා වූ කාලය සහාා මගවන ලද වරිපනම් 

ු .580,000⁄–  ක මුදිය්  ගිණුම් කාල පරිේමේදයට ංදාල එනම් 2059 ජනවාරි 05 ි න සිට 2059 

ොර්ුර 35 ි න දක්වා ොස ුරන සහාා ංදාල වරිපනම් මුදල ු .4 ,000⁄–  ිවවරටි ව ගණනය කට 

සටා්  කට මන ි බුණි. 
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(b)  මූකය ලංයත්ත්ව ලංප්ර ගශ්  : 

(1) සොට ංයුමම්කු ව්  මූලය ත්ම්මව ප්රකශනය ිළිතග්ම දකදි යට ංුව ිළිතමයල කට ඉි රිප්ම 

කට මන ි බුණි. 

(2) මූලය ත්ම්මව ප්රකාශනය 2059 ොර්ුර 35 ි නට යුමව්  සහා්  කළ යුුර වුවද සොට 

ංයුසම්කු ව්  එය 2059 ොර්ුර 35 ි මන්  ංවස්  වර්ෂය සහාා යුමව්  සහා්  කට ි බුණි. 

(3) සොට ංයුසම්කු ව්  මද්පල‚ ිළරියත සා තපකටණ වලට ංදාල සමුේචිත ක්ෂය ාා  ාටණ ංගය 

ිවවරටි ව ගණනය කට මන ි බුණි: 

(i) තදාාටණ: ඉාම් ාා මග ානරගිිය සම්පූර්ණ වටිනාකෙට වර්ෂම  ක්ෂය ගණනය ිනරීෙ ිවසා   

සමුේචිත ක්ෂය ප්රොණය වරටි  ංගයක් ගරීමෙ. 

(ii) මෙ ටර් වාාන ාා කාර්යාලීය තපකටණ සහාා වර්ෂම  ක්ෂය ප්රොණය පෙණක් සමුේචිත 

ක්ෂය මලස සටා්  කට ි බුණි. 

(4) ජකගෙ ව්මකම් යටම්ම වර්ෂම  ංග මත ගය මවුවට වර්ෂම  මුල මත ගය සටා්  කට ි බුණි. 

(5) කිය්  මගවූ වරිපනම් ිවවරටි ව ගණනය කට මන ි බුණු ිවසා ජකගෙ ව්මකම් යටම්ම 2059 ංමප්ර ල් 

05 සිට 2059 මදසරම්බර් 35 ි න දක්වා කිය්  මගවූ වරිපනම් මලස සටා්  කල යුුර ිවවරටි  මුදල 

වන 53 ,000⁄–  මවුවට ු .580,000⁄–  ෙ සටා්  කට ි බුණි. 

(6) මබ ල්ණය ප්රොණය මවළහ ලරබිය යුුර මුදිය්  ංඩු මන කට ංාොණ ණය 50% මව් ිනරීෙ ිවසා 

මවළහ ලරබිය යුුර මුදමල් ශුද්   ංගය වරටි  ංගයක් මගන ි බුණි. 

(i) ජකගෙ බරටකම් යටම්ම එක් ොසයක තපචිත මප ිතය මලස සටා්  කළ යුුර ු .9,000⁄–  මවුවට 

වාර්ිතක මප ියය ගණනය කට ු .508,000⁄–  මුදල තපචිත මප ියය මලස  සටා්  කට ි බුණි. 

(7) ජකගෙ බරටකම් යටම්ම සහා්  කළ යුුර සොට ංයිතෙය්  ජකගෙ ව්මකම් යටම්ම  සටා්  කට 

ි බුණි.               

තදාාටණ :- තපචිත විුසියය, මප ළී වියදෙ ාා මවළහ මගවිය යුුර මුදල් 

 

 

-  -  - 
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අ දු්ක රුව් ලංකේ ලංකත්රු්ක ලංකැනීම ලංදියුුම ලංිරීක්කී  ලංසැළිපීකට ලංකය ලංයුතු ලංකපොදු ලං රුුම: 

(1) විෂය ිවර්මද්ශම   සම්පූර්ණ කු ණු මා ි ්  ං යයනය ිනරීෙ සා සෑෙ ඒකකයින් ෙ මා  

ංකශයින් ෙ ංමප්ක්ිතත දරුම් ෙට්ටෙ ිළිතබහ ෙනා ංවමබ  යක් ි යුණු කට ගරීමෙ.  

(2) ංයුසම්කු ව්  විසි්  ප්රශ්නය ිනහිපවතාවක්ෙ මා ි ්  ිනයවිය යුුර ංතට‚ සියඵෙ ගණනය 

ිනරීම්වලට ංදාළ මපට වරා පරාරි ියව දරක්විය යුුරය. 

(3) ත්මතට සරපයීමම්ී  තපකල්පනය්  ංදාල ව් ම්  නම් එෙ තපකල්පනය්  පරාරි ියව දරක්විය 

යුුරය. 

(4) ං්ම ංකුු  පරාරි ිය විය යුුරංතට ප්රශ්න ංකකය්  ිවවරටි ව  දරක්විය යුුරය. ත්මතට පත්රය භාටී ෙට 

මපට ප්රශ්න ංකකය නරවත පරීක්ෂාිනරීෙ දී  මද් ංිවවාර්ය මේ. 

(5) ප්රශ්න පමත්ර  ී  ති  තපමදස් ිවවරටි ව ංුගෙනය කළ යුුරය. 

(6)  ංවමබ  ය‚ කුසලතා සා පලපුු ද්ද ි යුණු කට ගරීමෙ සදාා පුදගිය ප්රශ්න පත්ර සා මය ිතත 

ත්මතට තපකාරීවු තත. සොන ටටාව්  සා වුාය්  නරවත්ම ප්රශ්න පත්ර ුරළ තුරල්ම විය ාරින 

බරවි්  එය සරෙ විටෙ වාසිදායක වු තත. 

(7) මෙෙ විෂයට ංදාල ස්ව-ං යන මප ත සා සඟටා මේ ෙ ංදාල විෂය මක ටස් සදාා ංදාලවන 

ංමනකු්ම ිනයවීම් පරිශීලනය සිුසකට් න. 

(8) කාල කළෙනාකටණය  විභාගම ී  ඉතා වරදග්ම මේ. සෑෙ ප්රශ්නයකටෙ මව් කට ති  ලකුණු මදස 

බරලීමේ  ත්මතට සරපයීෙට වරයකළ යුුර කාලය ිළිතබහ  තස්තමම්් ුරවක් කළ ාරිනය.  

(9) විභාගය සේමවීෙට ි ට ංි ටිව්  යුුරව ෙනා සූදානෙින්  විභාගයට මපීම සිටීෙ සිුසකට් න.  

 

 

- * * * - 


