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මමමහයුම්  අදියර  

ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

අපේක්ෂකයන්හට උපපෙස්  

1. අනුමත කාලය පැය (2) පෙකකි. 

2.  මුලු ලකුණු 100 කි. 

3. සියලුම ප්රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

4. බහු වර්ණ ප්රශ්ණ වලදී ඔබගේ ගේරීගේ අංකය වටා රවුමි කරන්න. 

5. අයදුේකරුවන්ට ක්රම ගේඛ්ය ගනොවන ගණක යන්ත්ර ගයොදාගැනීමට අවසරය ඇත.  

 

                        විෂයය             විෂය පක්තය  
බදුකරණය         (BLT/OL4) 

 

A පකොටස 

ප්රශ්ණ අංක. 01 

1.1) ආදායේ බදු අයකිරීගේ මූලධර්ම නිගයෝජනය කරන නිවැරදි කාණ්ඩය ගතෝරන්න. 

 

       a. සරලබව, අනුක්රමිකතාව, ස්ථායීතාවය  

      b. සරල බව, අනුක්රමිකතාව, ගයෝගයතාවය, 

      c. සාධාරණේවය, ස්ථායීතාවය, ස්වාධීනේවය  

     d. සාධාරණේවය, ස්ථායීතාවය, ස්වාධීනේවය  

 

1.2) වැරදි ප්රකාශනය ගතෝරන්න. 

 

        a. බැංකුවක් විසින්, පුද්ගලගයකුගේ කාල තැන්පතුවක ගපොලිය මත අඩුකරන රැඳවුේ බද්ද, අවසාන 

බද්දකි. 

       b. බැංකුවක් විසින්, සමාගමක කාල තැන්පතුවක ගපොලිය මත අඩුකරන රැඳවුේ බද්ද, අවසාන බද්දකි. 

       c. සමාගමක් විසින්, පුද්ගලගයකුට ගගවන ලද ලාභාංශය මත අඩුකරන රැඳවුේ බද්ද, අවසාන බද්දකි. 

       d. සමාගමක් විසින්, සමාගමකට ගගවූ ලාභාංශ මත අඩුකරන රැඳවුේ බද්ද අවසාන බද්දකි. 
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1.3) . 2017 වර්ෂගේ අයවැය ගයෝජනා යටගේ, කේබදු සහ ඒ සේබන්ධ කාර්යයන්ද ඇතුලේ බැංකු සහ මූලය 

ආයතනවලට අදාලවන සංස්ථා ආදායේ බදු අනුපාතය කුමක්ද? 

 

             a. 28% 

             b. 15% 

             c. 12% 

             d. 30% 

 

1.4) ගද්ශීය ආදායේ බදු පණගේ අයකිරීගේ ගකොටගසහි නිර්වචනය කර ඇති පරිදි, බදු අයකිරීගේ අරමුණු සඳහා 

“පුද්ගලගයක්” ගලස සුදුසු ප ොවන්පන් පහත සඳහන් අය අතරින් කවරක්ද? 

 

             a.    පුද්ගලගයක්  

            b.   හවුේ වයාපාරයක්  

            c.   රජයක්  

            d.   භාරකාර මණ්ඩලයක්  

 

1.5) වරලේ ගනකාධිකරුගවක් වන අගස්ති,  සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම (PLC) ක ප්රධාන මූලය නිලධාරි (CFO)  

ගලස ගසේවය කරයි. ඔහු සිය පුද්ගලික තේවගයන් බදු උපගද්ශකගයක් ගලසද ක්රියාකරන අතර, ඔහුගේ එක් 

ගසේවා ලාභිගයක් ගලස A  PLC හි සගහෝදර සමාගමක් වන B  සමාගම (B Ltd) ද ඇතුලේ ගේ. ආදායේ බදු 

අරමුණු යටගේ,  ‘අගස්ති’ සේබන්ධගයන් පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය ප ොවන්පන් කුමක්ද? 

 

   a.  A  PLC ගවතින් ලැගබන ආදායම ගසේවා නියුක්තිගයන් ලැගබන ලාභයකි. 

   b.  A  PLC ගවතින් සහ B Ltd  සමාගගමන් ලැගබන ආදායම, ආදායේ බදු අරමුණු සඳහා බැඳී සිටින 

ආදායගේ ගකොටසකි.   

   c. B Ltd   සමාගම හා ඇති සේබන්ධතාවය, ගසේවයයා සහ  ගසේවකයා අතර සේබන්ධතාවයක් ඇති 

කරයි.  

  d. බදු උපගද්ශනය මගින් උපදවනු ලබන ආදායම, ඔහුගේ වෘේතීය ආදායගමන් ගකොටසක් ගවයි. 

 

1.6. නිෂ්පාදන කාර්යගේ ගයදුනු සමාගමකට ලැබුණු පහත සඳහන් ආදායේ අතරින්, ESC  අරමුණු සඳහා අදාළ 

පිරිවැටුමට අදාළ වන්ගන් පහත සඳහන් ආදායේ අතරින් කුමක්දැයි තීරණය කරන්න. 

 

a.  නිෂප්ාදිත භාණ්ඩවල විකුණුේ වටිනාකම  

b.  ස්ථාවර තැන්පතුවලින් ගපොළී ආදායම  

c.  ගකොටස්වල ආගයෝජනගයන් ලාභාංශ ආදායම  

d. ස්ථාවර වේකේවල විකුණුේ අගය  
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1.7) සමාගමක්, 2015/2016 තක්ගසේරු වර්ෂය සඳහා ප්රථම කාර්තුගේ වාරිකය වන රු.2,000,000 ගගවීම පැහැර 

හරින ලද අතර, 2015 ගනොවැේබර් 16 වැනිදා ප්රමාද වී ගගවීම කගළේය. සමාගම විසින් ගගවිය යුතු දණ්ඩන මුදල 

කුමක්ද? 

 

a.  දණ්ඩනයක් නැත. 

b.  රු.320,000  

c.  රු.200,000  

d.  රු.188,633  

 

1.8. කිසියේ ගහෝ තක්ගසේරු වර්ෂයක් සඳහා ආදායේ බදු අය කරනු ලැබීමට යටේවන සෑම පුද්ගලගයක් විසින්ම 

සැපයීම අවශය විස්තර වාර්තාවක් වන්ගන්, 

 

        a. එම තක්ගසේරු වර්ෂය අවසානගයන් පසු එන ගනොගවේබර් මස 30 දා ගහෝ ඊට ගපර  

        b. එම තක්ගසේරු වර්ෂය අවසානගයන් පසු එන සැප්තැේබර්  මස 30 දා ගහෝ ඊට ගපර 

        c. එම තක්ගසේරු වර්ෂය අවසානගයන් පසු එන ඔක්ගතෝබර් මස 31 දින ගහෝ ඊට ගපර 

        d. එම තක්ගසේරු වර්ෂය අවසානගයන් පසු එන අගගෝස්තු  මස 15 වැනි දින ගහෝ ඊට ගපර 

                                                                                                        . 

1.9. බදු ගගවන්ගනක් තක්ගසේරුවට විරුද්ධව කරන අභියාචනයක් කළ යුතු කාල සීමාව; 

 

a.  තක්ගසේරුව ලැබුණු දින සිට දින 30 ක් ඇතුලත   

b.  තක්ගසේරුව බහා ඇති ලියුේ කවරගේ තැපැේ ලකුණ දරණ දින සිට දින 30 ක් ඇතුලත    

  c.  තක්ගසේරුව ලැබුණු දින සිට දින 45  ක් ඇතුලත   

d.  තක්ගසේරුව බහා ඇති ලියුේ කවරගේ තැපැේ ලකුණ දරණ දින සිට දින 45  ක් ඇතුලත    

 

1.10. වැරදි ප්රකාශය ගතෝරන්න. 

 

පහත සඳහන් සියලුම පුද්ගලයින් (තනි පුද්ගලගයක්, සමාගමක්, පුද්ගලයින් සමුහයක්) ගහෝ හවුේ වයාපාරයන් 

විසින් NBT ගගවිය යුතුය.  

 

a.   නිදහස් කරනු ලැබූ ලද භාණ්ඩයක් හැර, අන් ඕනෑම භාණ්ඩයක් නිෂප්ාදනය කිරීගේ වයාපාරයක් 

කරගගන යන;  

b. (නිදහස් කරනු ලැබූ ලද භාණ්ඩයක් සහ පුද්ගලික ගමන් මේගලහි ඇති භාණ්ඩයක් හැර), ඕනෑම 

භාණ්ඩයක් ශ්රී ලංකාවට ආනයනය කරන:  

c. ගගවීේ විගද්ශ මුදේවලින් ලැගබන කිසියේ ගහෝ භාණ්ඩයක ගතොග ගහෝ සිේලර ගවළඳ 

වයාපාරයක් කරගගන යනු ලබන  

d. .   නිදහස් කරනු ලැබූ ලද ගසේවයක්  හැර, බැංකු ගහෝ මුලය වයාපාරයන්ද ඇතුලේව, කිසියේ ගහෝ 

ආකාරයක ගසේවාවක් සපයන වයාපාරයක් කරගගන යන; 

                                                                                                                               (ලකුණු 2 x 10 = 20) 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- බදුකරණය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

 B පකොටස  

සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

ප්රශ්ණ අංක. 02 (ලකුණු 20 ) 

 

i. “බදු ක්රමය, ශ්රී ලංකාගවහි විභව ආදායම ලබා ගනොගද්. ශ්රී ලංකාගේ ඒක ජනක ආදායම 1995 වර්ෂගේදී ඇ.ඒ.ජ $ 

720 සිට 2014 වර්ෂගේදී ඇ.එ.ජ.$ 3,625 දක්වා ඉහල නැගුන නමුේ, ගමම කාලය තුළදී අපගේ බදු ආදායම දළ 

ජාතික නිෂ්පාදනගයන් 20.4 % ක සිට 12.8% ක් දක්වා පහත වැටිණි. ආදායගමන් 90% ක් තරේ ප්රමාණයක් 

ලැගබනුගේ බදු වලිනි. ( බදු ගනොවන මූලාශ්රයන් 10% කට වග කියයි)’  

වඩා අඩු බදු ආදායමක් ලබන ශ්රී ලංකාගවහි වර්තමාන බදු ක්රමගේ මූලික ගැටළු හතරක්, අගනක් සමාන රටවේ හා 

සංසන්දනය කර, ගකටිගයන් විස්තර කරන්න.   

                                                                                                                               (ලකුණු 08) 

ii. 2015/2016 තක්ගසේරු වර්ෂය සඳහා ලාභාංශ ගබදාහැරිම මත බදු ගගවිය යුතු නියමිත දිනය කුමක්ද? 

                                                                                                                               (ලකුණු 01) 

iii. ආදායේ වාර්තා සැපයීගේදී ප්රකාශ කළ යුතු ගතොරතුරු කාණ්ඩ තුනක් ප්රකාශ කරන්න. 

                                                                                                                               (ලකුණු 03) 

iv. සිරිසඳ (පුද්) සමාගම සළුපිලි නිෂප්ාදකගයක් වන අතර VAT  බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වූ පුද්ගලගයකි. 2016 ජුනි 

30 න් අවසන් වූ කාර්තුව සඳහා සමාගගේ සැපයුේ වල (VAT  ගනොමැතිව) ප්රගේදනයක් පහත දක්වා ඇත. 

 

නිෂප්ාදනය කළ සහ ගද්ශීයව සැපයු  රු.340,000,000  
නිෂප්ාදනය කළ සහ අපනයනය කළ  රු.500,000,000  
නිෂප්ාදනය කළ සහ ගද්ශීයව සැපයු - නිදහස් කළ ද්රවය  රු.  35,000,000  
නිෂප්ාදනය කළ සහ අපනයනය කළ - නිදහස් කළ ද්රවය  රු.    8,000,000  
 

පහත දැක්ගවන්ගන්, ඉහත බදු අය කළහැකි කාලය සඳහා  මිලදී ගැනීේවල අගගයහි ප්රගේදනයකි. 

 

ගද්ශීය මිලදී ගැනීේ -VAT  සඳහා ලියා පදිංචි වූ පුද්ගලයින්ගගන්  රු 130,000,000  
ගද්ශීය මිලදී ගැනීේ - VAT  සඳහා ලියා පදිංචි ගනොවූ පුද්ගලයින්ගගන්  රු.   54,000,000  
ආනයනික අමු ද්රවය  රු. 225,000,000  
  

ඔබ කළ යුතු ගද්; 

a. 2016  ජුනි 30 දිගනන් අවසන් වූ කාර්තුව සඳහා නිමැවුේ බද්ද ගණනය කිරීම 

                                                                                                                           (ලකුණු 05) 

b. 2016 ජුනි 30 දිගනන් අවසන් වූ කාර්තුව සඳහා ගයදවුේ  බද්ද ගණනය කිරීම 

                                                                                                                           (ලකුණු 03) 

                                                                                                                        (එකතුව ලකුණු 20) 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- බදුකරණය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

ප්රශ්ණ අංක 03 (ලකුණු 20) 

උගසේන් ගබෝේට් මහතා ජැගමයිකානු පුරවැසිගයකි. ඔහු ලංකාවට පැමිණ අවුරුදු පහක ගසේවා නියුක්ති ගිවිසුමක් 

මත,  2014 ගදසැේබර් මාසගේ PKH PLC  හි ක්රීඩා ඇඳුේ අංශගයහි ප්රධාන ක්රියාකාරී නිලධාරියා ගලස සේබන්ධ 

වීය. ඊට ගපර ඔහු කිසිවිටක ශ්රී ලංකාවට පැමිණ නැත. 

ගසේවා නියුක්ති ගිවිසුම අනුව, 2015/2016 තක්ගසේරු වර්ෂය තුලදී ඔහුට පහත සඳහන් ප්රතිලාභ ලැබිණි. 

a. රු .1,850,000 ක මාසික වැටුපක්  

  

b. රියදුගරක් සමග BMW ගමෝටර් රථයක් සහ සමාගම විසින් දරණ ලද ඉන්ධන වියදම  

c. ඔහුට පදිංචිය සඳහා සුගඛ්ෝපගභෝගී නිවසක් ගදන ලද අතර, එහි මාසික කුලිය වන රු.150,000 මුදල සමාගම 

ඔහු ගවනුගවන් ගගවයි. 

 

d. ඊට අතිගර්කව, ඔහුගේ ක්රීඩා ඇඳුේ ඒකකය රු. බිලියන එකකට වැඩි ලාභයක් ලබාගතගහොේ,  ගබෝේට්, 

මාස පහක වැටුපට සමාන පාරිගතෝෂික දීමනාවකට හිමිකේ ලබයි. 2016 මාර්තු 31න් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 

ඒකකය රු. බිලියන 1.75 කලාභයක් ලැබීය. ගකගසේ වුවද, ගිණුේ කටයුතු අවසන් කර ගනොතිබුණු බැවින්, 

වර්ෂය අවසානගේදී ඔහුට එවැනි පාරිගතෝෂික දීමනාවක් ගනොලැබිණි. 

 

e. වසරකට වරක්, ඔහු, සිය දින 30 විගශේෂ නිවාඩුව ගත කිරීම සඳහා (සිය මවු රට වූ) ජැගමයිකාවට ගමන් 

කරන අතර ඔහුගේ මුළු ගමන් වියදම වූ රු.500,000  සමාගම විසින් දරනු ලැගේ, 

 

f. තක්ගසේරු වර්ෂය තුලදී අඩුකරන ලද ඉපැයූ විට ගගවන බද්ද (PAYE)  රු.1,655,000 කි. 

ඊට අමතරව, ඔහුගේ ‘ගන්වාසික විගද්ශ මුදේ (RFC)  ගිණුගමහි ගපොලී ආදායම ගලස ඔහුට රු. 1,240,000 ක (දළ) 

ලැබිණි. 

 

වර්ෂය තුලදී, පරිගභෝජනය සඳහා ඔහු රු.4,600,00 ක වියදමක් දරණ ලද අතර ඔහු, ඔහුගේ දික්කසාද වූ භාර්යාවට 

රු.100,000 ක මාසික දික්කසාද දීමනාවක් ගගවයි. 

ඔහුගේ ජීවිත රක්ෂණ වාරිකය රු.200,000 ක් වන අතර 2016 ජනවාරි මාසගේදී ඔහු රු.1,000,000 ක් වටිනා 

වවදය උපකරණ අවිස්සාගේේගලහි වැඩිහිටිනිවාසයකට පරිතයාග කගළේය. 

කළ යුතු පේ:  

i. 2014/15 සහ 2015/16 තක්ගසේරු වර්ෂ සඳහා උගසේන් ගබෝේට් මහතාගේ පන්වාසික තත්වය නිගම ය 

කරන් . 

                                                                                                                                         (ලකුණු 02) 

ii. 2015/2016 තක්ගසේරු වර්ෂය තුලදී, උගසේන් ගබෝේට් මහතා ලැබූ  නිදහස් කළ ආදායේ මූලාශ්රයන් තුනක් 

ලැයිස්තුගත කරන්න. 

                                        (ලකුණු 03)   

iii.  2015/2016 තක්ගසේරු වර්ෂය සඳහා, උගසේන් ගබෝේට් මතාගේ බදු අය කළ හැකි ආදායම සහ ගගවිය යුතු 

ආදායේ බද්ද ගණනය කරන්න.                       (ලකුණු 15) 

                                                                                                                                     (එකතුව ලකුණු 20) 


