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සමිති හා සංවිධාන ගිණුම්



ලාභ අරමුණු කර නනොගත් 

සංවිධාන පිලිනෙල කරනු ලබන 

ගිණුම් හා වාර්තා

-ලැබීම් නගතවීම් ගිණුම

-ආදාෙම් ප්රකාශනෙ (ආදාෙම් 

විෙදම් ගිණුම)

-සමුච්චිත අරමුදල

-සාමාජික මුදල් ගිණුම

-මූලය ත්්ව ප්රකාශනෙ

-බාහිර ක්රිොකාරකම් සදහා 

ආදාෙම් ප් රකාශන















සාමාජික මුදල් ගිණුම්ගත කිරීම

සාමාජික මුදල් ලැබීම්

ලැබීම් නගතවීම් ගිණුම හර

සාමාජික මුදල් ගිණුම බැර

වාර්ෂික සාමාජික මුදල්

සාමාජික මුදල් ගිණුම හර

ආදාෙම් ප්රකාශනෙ බැර

සාමාජික මුදල් ගිණුම

ඉ.නගත.නශේ. xxxx ඉ.නගත.නශේ. xxxx

ආදාෙම් විෙදම් ගිණුම xxxx මුදල්/ලැබීම් සහ නගතවීම් xxxx

ප.නගත.නශේ. xxxx ප.නගත.නශේ. xxxx

xxxx xxxx

ඉ.නගත.නශේ xxxx ඉ.නගත.නශේ. xxxx



අභයාසෙ 10.

දිනලන තරු ක්රීඩා සංගතමනේ 2021.03.31 දිනනන් අවසන් වර්ෂෙ සදහා සාමාජික මුදල් සම්බන්ධ 

නතොරතුරු පහත නේ. 

1. 2020.04.01 දිනට ලැබිෙ යුතු සාමාජික මුදල් රු. 20,000 ක්ද, වැඩිපුර ලද සාමාජික මුදල් රු. 25,000 

ක්ද විෙ.

2. ක්රීඩා සංගතමනේ සාමාජිකෙන් 200 ක් සිටින අතර වාර්ෂික සාමාජික ගතාස්තුව රු. 1,000 කි.

3. වර්ෂෙ තුල රු. 250,000 ක් සාමාජික ගතාස්තු නලස මුදල් ලැබී ඇත.

සාමාජික මුදල් ගිණුම පිලිනෙල කරන්න.

සාමාජික මුදල් ගිණුම

ඉ.නගත.නශේ. 20,000 ඉ.නගත.නශේ. 25,000

ආදාෙම් විෙදම් ගිණුම 200,000 ලැබීම් සහ නගතවීම් 250,000

ප.නගත.නශේ. 55,000

275,000 275,000

ඉ.නගත.නශේ 55,000









Past Paper 2015 – B (Q.1 )- ආ - 14 Marks

Past Paper 2008 – II (Q.1 )- 30 Marks

Past Paper 2014 – II (Q.2 )- 20 Marks



අභ්යාසය 21. දිනලන තරු ක්රීඩා සංගතමනේ 2021.03.31 

දිනනන් අවසන් වර්ෂෙ සදහා අදාල නතොරතුරු පහත නේ.

1. 2020.04.01 දිනට සංගතමෙ සතු ව්කම් සහ වගතකීම් පහත 

නේ.

ක්රීඩා පිටිෙ 600,000

ක්රීඩා උපකරණ 300,000

මුදල් 100,000

ලැබිෙ යුතු සාමාජික මුදල්   20,000

වැඩිපුර ලද සාමාජික මුදල්   15,000

ොවජීව සාමාජික මුදල් 100,000

බීමහල් නතොගත   10,000

2. ක්රීඩා සංගතමනේ සාමාජිකෙන් 100 ක් සිටින අතර වාර්ෂික 

සාමාජික ගතාසත්ුව රු. 2,000 කි.

3. වර්ෂෙ තුල මුදල් ලැබීම්

සාමාජික මුදල් 280,000

ොවජීව සාමාජික මුදල්   20,000

ඇතුල් වීනම් ගතාසත්ු   30,000

පුව්ප් අනලවිනෙන් ලද මුදල්   10,000

බීමහල් විකුණුම්   80,000

ක්රීඩාගතාර අරමුදල් 800,000

4. වර්ෂෙ තුල මුදල් නගතවීම්

සගතරා මුද්රණ විෙදම්   

20,000

තරගත විෙදම්   

80,000

උපකරණ නඩ්තු විෙදම්   

20,000

බීමහල් ගතැණුම්   

50,000

5. 2021.03.31 දිනට මුද්රණ විෙදම් රු. 10,000 ක් 

උපචිතෙ.

6. නේපල පිරිෙත උපකරණ වාර්ෂිකව 10% ක් ක්ෂෙ නේ.

7. 2021.03.31 දිනට බීමහල් නතොගතෙ රු. 20,000 කි.

8. සෑම වර්ෂෙකම පවතින ොවජීව සාමාජික අරමුදලින් 

10% වර්ෂනේ ආදාෙම නලස ගතැලපීම සංගතමනේ 

ප්රතිප්තිෙ විෙ.











ගිණුම්කරණ ප්රමිත 





LKAS 16- නේපළ, පිරිෙත හා උපකරණ 









Past Paper 2015 – B (Q.1)- ආ - 06 Marks









Past Paper 2014 – B (Q.1 )- - 20 Marks

Past Paper 2013 – B (Q.6 )- ආ - 05 Marks


