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12 ශ්රේණිය

නම / අංකය ................................................

නිෂ්පාදන ගිණුම/ නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය

නිෂ්පාදන පිරිවැය මූලිකාාංග

නිෂ්පාදන පිරිවැය

ප්රාථමිකක

්ෘජු ද්රවය
පිරිවැය

්ෘජු ශ්රම
පිරිවැය

ලපාදු කාර්ය

්ෘජු
ලවනත්
පිරිවැය

වක්ර ද්රවය
පිරිවැය

වක්ර ශ්රම
පිරිවැය

ලවනත්
වක්ර
පිරිවැය

නිෂ්පාදන පිරිවැය ප්රධාාන ලකාස්් කස ලෙලේ .එනම්
1.ප්රාථමිකක පිරිවැය (ඍජු පිරිවැය )
2.ප ොදු කොර්ය පිරිවැය (වක්ර පිරිවැය)
1) ප්රොථමිකක පිරිවැය
නිෂ්පාදන කරන භාණ්ඩ ඒකකයක් ්මඟ
පිරිවැය ලකාස්් 3 ලෙලේ එනම් ,
1)ඍජු ද්රවය පිරිවැය
)ඍජු ශ්රම පිරිවැය
3)ඍජු පවනත් පිරිවැය

Assignment for Vacation -2020

පැහැදිලි ලවන්කර හදුනාගත හැකි පිරිවැය .ලමය

AL/2020/RCG(EDU)

ඍජු ද්රවය පිරිවැය
නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ ඒකකය ්මඟ පැහැදිලිව ලවන්කර හදුනාගත හැකි ද්රවය ්හහා වැය වූ
පිරිවැය .එනම් අමු ද්රවය ව පිරිවැය .

්ෑම භාණ්ඩ ඒකකයක් ්දහාම ්මාන අමු ද්රවය ප්රමාණයක් භාවිතා කරන නි්ා ඍජු ද්රවය පිරිවැය
්මානුපාතිකව ලවන්් ලේ.
උදා :
1.
2.
3.
4.

ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශා ාවක ලරදි පිරිවැය
ලේකරියක පිටි පිරිවැය
්පත්ු කර්මාන්ත ශා ාවක ්ම් පිරිවැය
ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්ත ශා ාවක දැව පිරිවැය

ඍජු ශ්රම පිරිවැය
භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයස ලකලින්ම ්ම්ෙන්ධා වන ල්්වකයන්ලේ වැප් ද මනමනා ල්්වක අර්ථමි්ාධාක
වියදම් හා ල්්වක භාරකාර වියදම්
උදා :1.ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශා ාවක ලරදි ම්න ල්්වකයන්ලේ වැප් ද හා මනමනා
2.ලේකරියක පාන් පුලු්්්න්නාලේ වැප්ප
3.්පත්ු කර්මාන්ත ශා ාවක ්පත්ු ම්න්නාලේ වැප්ප
4.ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්ත ශා ාවක වඩු කාර්කකයාලග වැප් ද

ඍජු ලවනත් පිරිවැය
නිෂ්පාදන ඒකකය ්මඟ පැහැදිලිව ලවන් කර හදුනාගත හැකි ඍජු ද්රවය හා ඍජු ශ්රම පිරිවැය
ලනාවන ලවනත් ඍජු වියදම්
උදා : 1.නිෂ්පාදන ඒකක මත ලගවන පුර්්කාර ගා්්ු
2.නව ලමෝ්්තරයක් නිර්මාණය කිරීලම් වියදම්
3.ඇසුරුම් වියදම්

ලපාදු කාර්ය පිරිවැය
නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ ඒකකය ්මඟ පැහැදිලිව ලවන්කර හදුනාගත ලනාහැකි පිරිවැය
ලමය පිරිවැය වර්ග ුනකින් ්මන්විත ලේ.එනම්
1.වක්ර ද්රවය
2.වක්ර ශ්රමය
3.වක්ර ලවනත් පිරිවැය
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වක්ර ද්රවය පිරිවැය
නිෂ්පාදන කසයුු ව ස භාවිතා කරන නමුත් නික භාණ්ඩය ු ස අන්තර්ගත ලනාවන ද්රවය
ලවනුලවන් දරන පිරිවැය
උදා :1.ලේකරියක දර පිරිවැය
2.යන්ර ්දහා නන්ධාන පිරිවැය
3.ඇඟලුම් හ ක නූේ පිරිවැය
4.ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ආයතනයක වැලි කඩදාසි පිරිවැය
5.යන්ර ව ලිිසසි ලතේ පිරිවැය
වක්ර ශ්රම පිරිවැය
නිෂ්පාදන කසයුු ව ස ලකලින්ම ්ම්ෙන්ධා ලනාවන ල්්වකයන් හා ෙැදුණු වියදම්
උදා : 1.කර්මාන්ත ශා ා ලිපිකරු වැප් ද හා අලනකුත් වියදම්
2.සුපරීක්ෂක ලේතන
3.ආරක්ෂක නි ධාාරී ලේතන
4.නිෂ්පාදන ක මනාකරුලේ ලේතන
වක්ර ලවනත් පිරිවැය
නිෂ්පාදන ක්රියාවලියස අදා වක්ර ද්රවය ,වක්ර ශ්රමය හැර අලනකුත් වක්ර වියදම්
උදා : කර්මාන්තශා ාව හා ෙැදුණු
1.රක්ෂණ ගා්්ු
2.විදුලි ගා්්ු
3.ෙදු කුලී
4.යන්ර ක්ෂය ආදිය
ගෘහ භාණ්ඩ නිපදවන ආයතනයකස අදාළ පහත වියදම්
1.ඍජු හා වක්ර ල ් ද
2.ප්රාථමිකක පිරිවැය හා ලපාදු කාර්ය පිරිවැය ල ් ද ලවන්කර දක්වන්න.
1.දැව පිරිවැය
2.දැව ලගන ඒලම් ල ාරි කුලී
3.දැව නරූ ල්්වකයන්ලේ වැප් ද
4.දැව නරූ යන්ර ක්ෂය
5.වඩු කාර්කක වැප් ද
6 විදුලිය
7.මුරකරු වැප්ප
8.වැලි කඩදාසි පිරිවැය
9.කර්මාන්තශා ා ක්ෂය
10.රක්ෂණ ගා්්ු
11.දුරකථමින ගොස්තු
12.ඉන්ධන වියදම්
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නිෂ්පාදන වයාපාරයක ලතාග
ලතාග වර්ග 3 කි එනම්
1.අමුද්රවය ලතාග
2.අර්ධා නික ලහවත් ලනානික ලතාග
3.නික ලතාග
1.අමුද්රවය ලතාග
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය ්දහා ක ස ලගන ලමලතක් නිෂ්පාදනයස ලයාදා ලනාලගන නතිරිව
තිලෙන අමුද්රවය ලතාගය
අමුද්රවය ලතාග ක් නිෂ්පාදන වයාපාරයක හදුනාගත හැකිය. එනම් ,


ආරම්භක අමුද්රවය ලතාගය

පසුගිය වර්ෂලේ අව්ාන අමුද්රවය ලතාගය ලමම වර්ෂලේ ආරම්භක අමුද්රවය ලතාගය ලේ. එය ලම්
වර්ෂලේ නිෂ්පාදනයස ලයාදාගන්නා නි්ා වියදමක් ෙවස පත් ක යුුය .එය ,
නිෂ්පාදන ගිණුම

හර

ආරම්භක අමුද්රවය ලතාග ගිණුම ෙැර
(පියවීලම් ්සහන )


අව්ාන අමුද්රවය ලතාගය

නිෂ්පාදන කසයුු ්දහා ලයාදා ලනාලගන ගිණුම් වර්ෂය අව්ානලේ නතිරි අමුද්රවය ලතාගය . එය ,
අව්ාන අමුද්රවය ලතාග

හර

නිෂ්පාදන ගිණුම

ෙැර

(ගැ පීලම් ්සහන )
.ලනානික / අර්ධා නික ලතාග
අමුද්රවය අව්්ථමිාව පසු ක නමුත් නික භාණ්ඩ තත්තවයස පත් ලනාවී තවමත් නිෂ්පාදන
ක්රියාවලිය ුළ දීමන පවතින භාණ්ඩ ලතාග
ලනානික ලතාග ක් ලොලහෝවිස පවතී. එනම්



ආරම්භක ලනානික ලතාග
අවස්ොන පනොනික ප ොග



ආරම්භක පනොනික ප ොග

පසුගිය වර්ෂලේ අව්ාන ලනානික ලතාගය ලමම වර්ෂලේ ආරම්භක ලනානික ලතාගය ලේ.එය ලමම
වර්ෂලේ නික භාණ්ඩ තත්වයස පත් කරන නි්ා නිෂ්පාදන පිරිවැයස ඇුළත් ක යුුය .එය
නිෂ්පාදන ගිණුම

හර

ආරම්භක ලනානික ලතාග
(පියවීලම් ්සහන )
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අව්ාන ලනානික ලතාග

වර්ෂය අව්ානලේ නතිරිව ඇති ලනානික ලතාගලේ පිරිවැය වර්ෂලේ නිෂ්පාදන පිරිවැලයන් නවත්
ක යුුය . එය ,
අව්ාන ලනානික ලතාග

හර

නිෂ්පාදන ගිණුම

ෙැර

(ගැ පීලම් ්සහන )
3. නික ලතාග
නිෂ්පාදනය ක භාණ්ඩ වලින් අල වි
අන්ෂයස මාරු ලනාකර කම්හ ුළ රදවාගන්නා නික
ලතාග කම්හලේ නතිරි නික ලතාග ලේ .එවැනි නික ලතාග ක් පවතී.
1.කම්හලේ ආරම්භක නික ලතාග
පසු ගිය වර්ෂලේ කම්හලේ අව්ාන නතිරි නික ලතාගය ලමම වර්ෂලේ ආරම්භක නික ලතාගය ලේ .
එම පිරිවැය ලමම වර්ෂලේ මුලු නිෂ්පාදන පිරිවැයස එකු ක යුුය . එය ,
නිෂ්පාදන ගිණුම

හර

කම්හලේ ආරම්භක නික ලතාග

ෙැර

(පියවීලම් ්සහන )
2.කම්හලේ අව්ාන නික ලතාගය
වර්ෂය ු නිපදවූ භාණ්ඩ වලින් අල වි අන්ෂයස මාරු ලනාකර කම්හලේ රදවා ගත් නික ලතාගලේ අගය,
කම්හලේ අව්ාන නික ලතාග
නිෂ්පාදන ගිණුම

හර
ෙැර

නිෂ්පාදන ගිණුම ආකාර ලදකකින් පිළිලය කළ හැකිය.ඒ නම්
1.තිර්් ආකෘතිය
2.සිර්් ආකෘතිය

1.තිර්් ආකෘතිය
ලමිසමන නිෂ්පාදන ගිණුම පිළිලය කරයි එිස ආකෘතිය පහත දැක්ලේ.
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.....................වයාපාරලේ
....................දිලනන් අව්න් වර්ෂය ්හහා
නිෂ්පාදන ගිණුම

අමු දුවය ව ස
මු ලතාගය
+ ගැනුම්
ලගන ඒ්ලම් කුලී
තීරු ෙදු
- ආපසු යැවුම්
පරිලභෝඩනයස තිබූ
අමුද්රවයව පිරිවැය

රු
xx
xx
xx
xx
(xx)

- අග ලතාගය
පරිලභෝජනය කළ ද්රවය
- පිරිවැය
+ ්ෘජු වැප් ද
ලවනත් ්ෘජු වියදම්
ප්රාථමිකක පිරිවැය
ලපාදු කාර්ය පිරිවැය
රක්ෂණය
ෙදු කුලී
නන්ධාන
වරිපනම්
දුරකථමින
සුපරික්ෂණ ලේතන
කම්හේ කළමණාකරුලේ
ලේතනය
කම්හේ ආරක්ෂක ල්්වක
වැප්ප
යන්ර ක්ෂය
යන්ර අුතත්වැියයා
+ මු ලනානිම් ලතාග
- අග ලනානිම්
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රු
xx

නිෂ්පාදන පිරිවැය
ලවළහ ාභ ාභ ගිණුමස මාරු කළා.

රු xxx

xx
xx

(xx)
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
(xx)

xxx
xxx
xx
xxx

xxx
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2.සිර්් ආකෘතිය
ලමිසමන නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය පිළිලය කරනු ෙයි එිස ආකෘතිය ලමල්්ය.
.................වයාපාරලේ
.................දිලනන් අව්න් වර්ෂය ්හහා
නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය
රු
අමුදුවය ව ස
මු ලතාගය
+ ගැණුම්
ලගන ඒලම් කුලී
තීරු ෙදු

xx
xx
xx
xx
xx
(xx)

-ආපසු යැවුම්
පරිලභෝජනයස තිබූ අමුද්රවයව පිරිවැය
- අග ලතාගය
පරිලභෝජනය කළ ද්රවය පිරිවැය
+ ්ෘජු වැප් ද
ලවනත් ්ෘජු වියදම්
ප්රාථමිකක පිරිවැය
ලපාදු කාර්ය පිරිවැය
රක්ෂණය
ෙදු කුලී
නන්ධාන
වරිපනම්
දුරකථමින
සුපරික්ෂක ලේතන
කම්හේ කළමණාකරුලේ ලේතන
ආරක්ෂක ල්්වක වැප් ද
යන්ර ක්ෂය
යන්ර අුතත්වැියයා

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
(xx)

+මු ලනානික ලතාග
- අග ලනානික ලතාග
නිෂ්පාදන පිරිවැය



නිෂ්පාදන පිරිවැය ගිණුම් ගත කිරීලම් ේවිත්ව ්සහන
ලවලළහ ාභ අ ාභ ගිණුම
නිෂ්පාදන ගිණුම
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රු

හර
ෙැර

xx
xx
(xx)
xx
xx
xx
xx

xx

xx
xxx

