ව්යාපාර සැලසුම්
ව්යාපාර අදහස
මිනිස් අවශ්යතාවක් හහෝ වුවමනාවක් ඉටු කළ හැකි ආකාරහේ නිෂ්පාදිතයක් පිළිබඳව
වයවසායකහයකු තුල ඇතිවන සිතිවිල්ල ‘ව්යාපාර අදහසක්’ හලස හඳුන්වයි.
ඇති කරගත් වයාපාර අදහස් අතුරින් වයාපාර අවස්ථාවක් තීරණය කිරීමට සාර්ව සහ සුක්ෂම
විශ්්හල්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය.
වයාපාර අදහස් සියල්ල අතරින් හයෝගය වයාපාර අදහස හඳුනා ගැනීම සඳහා සියළුම අදහස් ඇගයීමට
ලක් කිරීම ‘සාර්ව විශ්්හල්ෂණය’ නම් හේ. හමහිදී වයාපාරහේ බාහිර සාධක පිළිබඳව ඇගයීමක් කරයි.
සාර්ව විශ්්හල්ෂණය ඔස්හස් හඳුනා ගත් වයාපාර අදහස් අතරින් වඩාත් ප්රතිලාභදායි වයාපාර අදහස
හතෝරා ගැනීම සඳහා එම වයාපාර අදහස් සූක්ෂම පරිසර සාධක වලට අනුව ඇගයීම සුක්ෂම
විශ්්හල්ෂණයයි. එනම් අභයන්තර සහ ආසන්න පරිසර සාධක හමහිදී සලකා බලයි.

ව්යාපාර සැලැස්ම
“ව්යාපාරයක අරමුණු-පරමාර්ථ සහ ඒව්ා ළඟා කර ගන්නා ක්රමමෝපායන් විස්තර මකමරන සැලැස්ම”
නව වයාපාරයක් ආරම්භ කිරීහම්දී හමන්ම වයාපාර නවීකරණය කිරීම, වයාපාරයක් මිලදී ගැනීම,
වයාපාර ඒකාබද්ධ කිරීහම්දී ද වයාපාර සැලසුමක් අවශ්ය හේ.

ව්යාපාර සැලැස්මක ව්ැදගත්කම
1.
2.
3.
4.
5.
6.

වයාපාරහේ ඉදිරි ගමන් මග හපන්නුම් කිරීම
ඇල්මැති පාර්ශ්්වයන්ට වයාපාරය පිළිබඳ අවහබෝධයක් ලබා දීම
වයාපාරයට අවශ්ය මූලය පහසුකම් ලබා ගැනීමට
වයාපාරයට අවශ්ය සම්පත් හඳුනා ගැනීමට සහ සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමට
අනාගත වයාපාර කටයුතු ක්රමානුකුලව සංවිධානය කර ගැනීමට
නියාමනය හා පාලනය පහසු කර ගැනීමට

ව්යාපාර සැලැස්මක් පිළිමයළ කිරීමම්දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු
1. පැහැදිලි බව්
වයාපාරය පිළිබඳව, ඉදිරිපත් කරන නිෂ්පාදිතය පිළිබඳව, වයාපාරය ආරම්භ කරන්හන්
හකහස්ද, වර්ධනය කරන්හන් හකහස්ද යන්න පැහැදිලිව දැක්වීම
2. ගනුමදනුකරුව්න්
ඉලක්ක ගනුහදනුකරුවන් පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීම
3. ඉලක්ක
ප්රධාන ඉලක්කය සහ ඊට ළඟා වන ආකාරයත්, ඉලක්ක වල සාර්ථක අසාර්ථක බව පිළිබඳ
ඇගයීමක් කරන්හන් හකහස්ද යන්න පිළිබඳවත් හතාරතුරු දැක්වීම
4. අව්ශ්ය මූලය සම්පත්
වයාපාරය ආරම්භ කර පවත්වාහගන යාමට හකාපමණ මුදලක් අවශ්යද, එම අරමුදල්
සම්පාදනය කර ගන්හන් හකහස්ද යන්න පිළිබඳ දැක්විය යුතුය.
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ව්යාපාර සැලැස්මක් සකස් කරන විට සැලකිලිමත් විය යුතු මව්නත් සාධක
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

සිත් ඇදගන්නාසුළු නිමාව
පටුන නිවැරදි පිටු අංක සහිතව මනාව ඉදිරිපත් කිරීම
හහාඳ කඩදාසියක මුද්රණය කිරීම
වැදගත් හතාරතුරු මතු කර දැක්වීම
සෑම ප්රධාන මාතෘකාවක්ම නව පිටුවකින් ආරම්භ කිරීම
සියළුම වගු අංක, මාතෘකා සහ දත්ත මුලාශ්ර දක්වා තිබීම
වැඩිදුරටත් විස්තර කළ යුතු කරුණු ඇමුණුම් වශ්හයන් ඉදිරිපත් කිරීම
දැකුම්කලු හපාත් පිංචක් හලස සැකසීම

ව්යාපාර සැලැස්මක මුලිකාාංග
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

මුල් පිටුව්
විධායක සාරාංශ්ය
ව්යාපාර විස්තරය
අමලවිකරණ සැලැස්ම
මමමහයුම් සැලැස්ම
මානව් සමපත් සැලැස්ම
මූලය සැලැස්ම
ඇමුණුම

1. මුල් පිටුව්
වයාපාරයට සුවිහශ්්ෂී වූ අනනයතාව මුල් පිටුහවන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
වයාපාරයට අදාළ හඳුනා ගැනීහම් සංහක්ත, හතාරතුරු හමහි ඇතුළත් කළ යුතුය.
උදා : ලිපිහයාමුව, දුරකථන අංකය, ෆැක්ස්, හවබ් අඩවිය
2. ව්යාපාර විස්තරය
වයාපාරය කුමක්ද, වයාපාරහේ නිෂ්පාදිත හමානවාද, එමඟින් ගනුහදනුකරුවන්ට ලැහබන ප්රතිලාභ
කවහර්ද, එහි සුවිහශ්්ෂිත්වය කුමක්ද ආදී හතාරතුරු හම් තුලින් ඉදිරිපත් කරයි.
හමහි පහත හතාරතුරු ඇතුළත් හේ.
a. වයාපාරහේ නම සහ ලිපිනය
b. වයාපාරහේ අරමුණු සහ පරමාර්ථ
c. ආදී කර්තෘවරු
d. සංවිධාන වුහය
e. සංවිධාන ක්රමය
f. අධයක්ෂ මණ්ඩලය
g. නිෂ්පාදිත පිළිබඳ විස්තර
3. ඇමුණුම
වයාපාර සැලැස්ම අවසානහේ ඉදිරිපත් කළ යුතු හතාරතුරු මීට ඇතුළත් කරයි.
රූප සටහන්, ප්රස්ථාර සහ වගු, දත්ත වාර්තා, ජීව දත්ත විස්තර, අනුපාත ආදිය හමහිදී ඉදිරිපත් කරයි.
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4. විධායක සාරාාංශ්ය
“ව්යාපාර සැලැස්මක ඇතුළත් මූලික කරුණු සාංක්ිප්ත මකාට දක්ව්න මකාටස” යි.
වයාපාර සැලසුමක් පරිශීලනය කරන පුද්ගලහයකුට එහි අන්තර්ගත වැදගත්ම කරුණු සාරාංශ්ගතව
ඉදිරිපත් කිරීම හමහිදී සිදු හේ.
බාහිර පාර්ශ්්ව ඉලක්ක කරගත් වයාපාර සැලැස්මක ඉතාම වැදගත් හකාටස වන්හන් විධායක
සාරාංශ්ය යි.
විධායක සාරාංශ්යක මූලික අරමුණ වන්හන් බාහිර පාර්ශ්්වයන් තවදුරටත් වයාපාරය පිළිබඳ හසායා
බැලීමට උනන්දු කරවීමයි.
විධායක සාරාංශ්ය සැමවිටම හකටි හා ආකර්ශ්නීය විය යුතුය.
විධායක සාරාාංශ්යක ව්ැදගත්කම
1. සමස්ත වයාපාර සැලැස්ම පිළිබඳ දළ අවහබෝධයක් ලබා දීම
2. වයාපාර සැලැස්ම පිළිබඳ මඟ හපන්වීමක් ලබා දීම
3. වයාපාර සැලැස්ම පිළිබඳ විශ්්වාසයක් ඇති කිරීම
විධායක සාරාාංශ්යක ඇතුළත් කරුණු
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ව්යාපාරිකයාමේ නම සහ ලිපිමයාමුව්
ව්යාපාරමේ ඉතිහාසය
ව්යාපාරමේ දැක්ම, නිෂ්ටාව්, ඉලක්ක හා පරමාර්ථ
ව්යාපාරමේ නිෂ්පාදිත
තරඟ කිරීමට සිදුව්න මව්ළඳපල
ප්රධාන කළමනාකරණ කණ්ඩායම්
මුළු ආමයෝජනය
අමප්ක්ිත ණය ප්රමාණය

විධායක සාරාංශ්ය


වයාපාරහේ නම :



අයිතිකරුවන්හේ නම් :



ලිපිහයාමුව :



වයාපාරහේ දැක්ම :



හමහහවර ප්රකාශ්ය :



නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩය/ හස්වාව :



තරඟ කිරීමට සිදුවන හවළඳපල :



ප්රධාන කළමනාකරණ කණ්ඩායම් :



මුළු ආහයෝජනය
▫ පවතින :
▫ හයෝජිත :



අහේක්ෂිත ණය :
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5. අමලවිකරණ සැලැස්ම
මව්ළඳපල, තරඟකාරීත්ව්ය, අමලවි උපායමාර්ග, විකුණුම් පුමරෝකථන ආදී මතාරතුරු සවිස්තරව්
ඉදිරිපත් කරන සැලැස්ම
අමලවිකරණ සැලැස්මක ව්ැදගත්කම
1. නිෂ්පාදිත සඳහා ප්රමාණවත් හවළඳපලක් ඇති බව හපන්වා දීමට
2. වයාපාරහේ අහලවි උපයමාර්ග හහළිදරේ කිරීමට
3. තරඟකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි බව හපන්වා දීමට
4. අහලවිකරණය සම්බන්ධහයන් දැරීමට අහේක්ෂිත පිරිවැය පාලනය කිරීමට
අමලවිකරණ සැලැස්මක අන්තර්ගත කරුණු
1. කර්මාන්තය හා මව්ළඳපල විශ්්මල්ෂණය
අදාළ කර්මාන්තය පිළිබඳව සම්පුර්ණ විස්තරයක් හමහිදී ඉදිරිපත් කරයි.
කර්මාන්තහේ වර්තමාන තත්වය, විකුණුම්, ලාභ, වර්ධන අනුපාත හා හවනත් ප්රවණතා පිළිබඳ
විශ්්හල්ෂණාත්මක හතාරතුරු හමහි ඇතුළත් හේ.

2. නිෂ්පාදිතය
අහලවි කිරීමට අහේක්ෂිත නිෂ්පාදිත, නිෂ්පාදිත මිශ්රය, නිෂ්පාදිත වල ප්රහයෝජයතාව, නිෂ්පාදිත වල
හමෝස්තරය, ප්රමාණය, වර්ගය ආදිය පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරයි.

3. ඉලක්ක මව්ළඳපල
ඉලක්ක හවළඳපල, හවළඳපල ඛණ්ඩනය, ඉලක්ක හවළඳපහල් නව ප්රවණතා සහ හවනස්කම්,
ඉලක්ක හවළඳපලට ළඟා වීහම් උපායමාර්ග ආදිය පිළිබඳ හමහිදී විස්තර කරයි..

4. තරඟකාරිත්ව් විශ්්මල්ෂණය
පවත්නා තරඟකාරීත්වය, සිටින තරඟකරුවන් සහ ඔවුන් සතු ශ්ක්තින්, තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දීමට
තමා සතු ශ්ක්තින්, හවළඳපලට පිවිසීමට ඇති බාධා ආදි හතාරතුරු හමහි ඇතුළත්ය.

5. අමප්ක්ිත අමලවිය
ඉලක්ක හවළඳපල, අහේක්ෂිත ගනුහදනුකරුවන් ප්රමාණය සහ ඔවුන්හේ ක්රයශ්ක්තිය, අහේක්ෂිත
හවළඳපල වර්ධනය ආදි කරුණු හමයින් ඉදිරිපත් කරයි.

6. තරඟකරුව්න්මේ අමලවි උපාය මාර්ග
තරඟකරුවන්හේ මිල, හබදාහැරීම් සහ ප්රවර්ධන උපායමාර්ග පිළිබඳ විස්තර

7. මයෝජිත අමලවි උපාය මාර්ග
අහේක්ෂිත නිෂ්පාදිත උපායමාර්ග, මිල උපායමාර්ග, හබදාහැරීම් උපායමාර්ග සහ ප්රවර්ධන
උපායමාර්ග ගැන හතාරතුරු

8. අමලවි වියදම
හබදාහැරීම් වියදම්, වට්ටම්, ප්රවර්ධන වියදම්, විකුණුම් හකාමිස්, අහලවිය සඳහා හයාදාගත් ස්ථාවර
වත්කම් ක්ෂය වීම් ආදී හතාරතුරු අහලවි වියදම් යටහත් දක්වයි.

9. විකුණුම් පුමරෝකථන
නිෂ්පාදිත වර්ගය, විකුණුම් ප්රමාණය, ඒකක මිල, වාර්ෂික ආදායම ආදී හතාරතුරු
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අහලවිකරණ සැලැස්ම
1. අහලවි කිරීමට අහේක්ෂිත නිෂ්පාදිතය පිළිබඳ විස්තර
(නිෂ්පාදිතය සම්බන්ධ වර්ගය, හමෝස්තරය, ගුණත්වය ආදිය පිළිබඳ හකටි විස්තරයක්)

2. ඉලක්ක හවළඳපල
නිෂ්පාදිතය

ඉලක්ක ගනුහදනුකරුවන්

3. තරඟකාරිත්ව විශ්්හල්ෂණය
සිටින තරඟකරුවන්

ඔවුන්හේ ශ්ක්තින්

ඔවුන්හේ දුර්වලතා

4. තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දීමට තමා සතු,
ශ්ක්තින්

දුර්වලතා

5. අහලවි උපායමාර්ග
අහලවි මිශ්රය
නිෂ්පාදිතය
මිල
හබදාහැරීම
ප්රවර්ධනය

තරඟකරුවන්හේ උපායමාර්ග

6. වාර්ෂික විකුණුම් අදායම්-වියදම් පුහරෝකථනය
නිෂ්පාදිත වර්ගය
අහේක්ෂිත
ඒකක මිල
විකුණුම්
1.
2.
3.

වයාපාරිකයාහේ උපායමාර්ග

විකුණුම්
ආදායම

මුළු
වටිනාකම

මුළු විකුණුම් අදායම
අහේක්ෂිත අහලවි වියදම
හබදාහැරීම්
ප්රචාරණය
හබ/රථ ක්ෂය
විකුණුම් හකාමිස්

මුළු අහලවි වියදම
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6. මමමහයුම් සැලැස්ම
කිසියම් නිෂ්පාදනයක් බිහි කිරීමම්දී එම නිෂ්පාදනයට අදාළ ක්රියාපටිපාටි, නිෂ්පාදන ප්රමාණය,
පිරිව්ැය, ප්රමිතීන්, කම්හල් පිරියත ආදී විස්තර ඉදිරිපත් කරන සැලැස්මයි.
මමමහයුම් සැලැස්මක ව්ැදගත්කම
1. ඉදිරි හමහහයුම් කටයුතු පිළිබඳ අවහබෝධයක් ලබා ගැනීමට
2. නිෂ්පාදිතහේ ගුණත්වය ඉහළ නංවා ගැනීමට
3. නිෂ්පාදන කටයුතු පාලනය පහසු වීම
4. නිෂ්පාදන ඒකකයක පිරිවැය කල්තබා නිශ්්චය කිරීමට හැකි වීම
මමමහයුම් සැලැස්මක අන්තර්ගත කරුණු
1. නිෂ්පාදන ධාරිතාව්
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තුල භාවිත කරන හයදවුම් අනුව ලබා ගත හැකි උපරිම නිෂ්පාදන ප්රමාණය

2. ස්ථාව්ර ව්ත්කම් අව්ශ්යතාව්
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිහේ භාවිත කරන හගාඩනැගිලී, යන්ර උපකරණ, හමෝටර් රථ ආදී වත්කම්
සම්බන්ධහයන් දැරීමට සිදුවන පිරිවැය සහ ඒවාට අදාළ ක්ෂය වීම් මිට අදාළ හේ.

3. අමුද්රව්ය අව්ශ්යතාව්
අහේක්ෂිත නිෂ්පාදන ඒකක ප්රමාණය අනුව අවශ්ය අමුද්රවය ප්රමාණය සහ ඊට අදාළ පිරිවැය සම්බන්ධ
හතාරතුරු හමහි දැක්විය යුතුය.

4. මස්ව්ක අව්ශ්යතාව්
නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා අවශ්ය හස්වක සංඛයාව, ඔවුන් හවනුහවන් දැරීමට වන පිරිවැය ආදී
හතාරතුරු හමහි දැක්හේ.

5. නිෂ්පාදන මපාදුකාර්ය පිරිව්ැය
නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා දැරීමට සිදුවන වක්ර ද්රවය, වක්ර ශ්රමය සහ වක්ර හවනත් වියදම් ආදී නිෂ්පාදන
ඒකකයට අදාළව ඍජුව හඳුනාගත හනාහැකි පිරිවැය හමහි ඇතුළත් කරයි.

6. කම්හල් පිරියත සැලැස්ම
නිෂ්පාදනයට හයාදා ගන්නා හභෞතික සම්පත් ස්ථානගත කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන
සැලැස්ම හේ.

7. අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තුලින් හටගන්නා අපද්රවය ප්රමාණය සහ ඒවා කළමනාකරණයට දැරිය යුතු
පිරිවැය

8. සමාජයීය හා පාරිසරික බලපෑම්
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය නිසා සමාජයට සහ පරිසරයට සිදු වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමට හගන
ඇති ක්රියාමාර්ග හා ඒ සඳහා දැරීමට ඇස්තහම්න්තු කර ඇති පිරිවැය සම්බන්ධ හතාරතුරු

9. මුළු නිෂ්පාදන පිරිව්ැය සහ ඒකක පිරිව්ැය
නිෂ්පාදිත හවනුහවන් දැරීමට වන මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ ඒ ඇසුහරන් ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය
ගණනය හකාට හමහි දක්වයි.

10. ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමට මපර මමමහයුම් කාර්ය හා වියදම් (මමමහයුම් මපර වියදම්)
පර්හේෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට, වයාපාරය ලියාපදිංචියට, ප්රාේධන සම්පාදනයට, වත්කම් අත්පත් කර
ගැනීම ආදියට දැරීමට සිදුවන වියදම් පිළිබඳව හතාරතුරු මින් දැක්හේ.
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හමහහයුම් සැලැස්ම
1. නිෂ්පාදන ධාරිතාව
නිෂ්පාදිතය : ____________
ප්රමාණය
වර්ෂය
ප්රමාණය ඒකක
1 වර්ෂය
2 වර්ෂය
2. ද්රවය හා හස්වක අවශ්යතා
ප්රමාණය

ඒකක මිල

ප්රමාණය

ඒකක මිල

ප්රමාණය

මාසික වැටුප

ස්ථාවර වත්කම්
1.
2.
අමුද්රවය
1.
2.
හස්වකයන්
1. හමහහයුම් කළමනාකරු
2.
3.
3. කම්හල් පිරියත සැලැස්ම (රූපසටහනකින් දැක්විය යුතුය)
4. අපද්රවය බැහැර කිරීම
අහේක්ෂිත ක්රියාමාර්ග

පිරිවැය

5. සමාජයීය හා පාරිසරික බලපෑම
අහේක්ෂිත ක්රියාමාර්ග

පිරිවැය

6. නිෂ්පාදන පිරිවැය සැලැස්ම
අහේක්ෂිත ඒකක ගණන
ඍජු ද්රවය
ඍජු ශ්රමය
ඍජු හවනත් වියදම්
ප්රාථමික පිරිවැය
වක්ර ද්රවය
වක්ර ශ්රමය
වක්ර හවනත් වියදම්
නිෂ්පාදන හපාදුකාර්ය පිරිවැය
මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය

xx
xx
xx
xx
xxx
xx
xx
xx
xxx
xxxx

7. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය :
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7. මානව් සම්පත් සැලැස්ම
ව්යාපාරමේ අරමුණු පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීමට අනාගත මානව් සම්පත් අව්ශ්යතා නිශ්්චය කිරීමත්, ඒ
සඳහා අමප්ක්ිත පිරිව්ැයත් ඇස්තමම්න්තු මකාට සකසනු ලබන සැලැස්ම
මානව් සම්පත් සැලැස්මක ව්ැදගත්කම
1. අනාගත හස්වක අවශ්යතා පුහරෝකථනය කිරීමට
2. මානව සම්පත් වඩා කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායි හලස හයාදා ගැනීමට
3. අනවශ්ය ශ්රම පිරිවැය අවම කර ගැනීමට
4. හස්වක පුහුණු සහ සංවර්ධන අවශ්යතා හඳුනා ගැනීමට
5. අනාගත ශ්රම ඌනතා/ අතිරික්ත සඳහා අවශ්ය ක්රියාමර්ග ගැනීමට
මානව් සම්පත් සැලැස්මක අන්තර්ගත කරුණු
1. ව්යව්සායකයන්/ හවුල්කරුව්න් පිළිබඳ විස්තර
වයවසායකයන්/ හවුලකරුවන්හේ හපෞද්ගලික තනතුරු, නම්, ලිපිහයාමුව ආදී හතාරතුරු දැක්විය
යුතුය.

2. කළමනාකරණ සහ මස්ව්ක කුසලතා
කළමනාකරුවන්හේ සහ හස්වකයන්හේ අධයාපන සුදුසුකම්, පළපුරුද්ද හා ශ්ක්තින් පිළිබඳවද
හවන් හවන්ව දැක්විය යුතුය.

3. සාංවිධාන ව්ුහමේ මූලික තනතුරු හා ව්ගකීම්
සංවිධානහේ විවිධ කාර්යයන්ට අදාළ තනතුරු ඇති කිරීමත් ඊට අදාළ කාර්යයන්, බලතල හා
වගකීම් දැක්වීමත් අවශ්ය හේ.

4. සාංවිධාන සටහන
සංවිධාන වුහය, සංවිධාන සටහනකින් සාරාංශ් කර දැක්වීම හමහිදී සිදුහේ.

5. ව්ාර්ික වියදම්
මානව සම්පත් හවනුහවන් වාර්ෂිකව දැරීමට අහේක්ෂා කරන මුළු ශ්රම වියදම හවන් හවන්ව හඳුනා
හගන හම් යටහත් ඉදිරිපත් කරයි. මීට අමතරව ආයතනහේ සමස්ත කළමනාකරණ වියදම් ද හමහි
අන්තර්ගත කළ යුතුය.
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මානව සම්පත් සැලැස්ම
1. වයවසායකයන්/ හවුල්කරුවන් පිළිබඳ විස්තර
නම
1.
2.
2. කළමනාකරණ කුසලතා
කළමනාකරුහේ නම
1.
2.

අධයාපන සුදුසුකම්

3. කළමනාකරණ හනාවන හස්වක කුසලතා
හස්වකයාහේ නම
අධයාපන සුදුසුකම්
1.
2.
4. සංවිධාන වුහහේ මූලික තනතුරු සහ වගකීම්
තනතුර
කාර්යය
1.
2.

ලිපිහයාමුව

පළපුරුද්ද

හවනත් කුසලතා

පළපුරුද්ද

හවනත් කුසලතා

වගකීම්

5. සංවිධාන සටහන
ප්රධාන
විධායක

6. වාර්ෂික වියදම් ඇස්තහම්න්තුව

අයිතමය
හේතන:
කළමනාකරුවන්
අහලවි කළමනාකරු
හමහහයුම් කළමනාකරු
මූලය කළමනාකරු
කළමනාකරුවන් හනාවන හස්වකයන්
හමහහයුම් අංශ්හේ හස්වකයන්
අහලවි අංශ්හේ හස්වකයන්
මූලය අංශ්හේ හස්වකයන්
හවනත් පරිපාලන වියදම්
දුරකථන
රක්ෂණ
ලිපිද්රවය
මුළු වියදම්

මාසික

වාර්ෂික
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8. මූලය සැලැස්ම
ව්යාපාරමේ සියළුම ඇස්තමම්න්තුගත මූලය මතාරතුරු ඇතුළත් ව්න මකාටස
මූලය සැලැස්මක ව්ැදගත්කම
1. වයාපාර කටයුතු සඳහා අවශ්ය අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීමට
2. වයාපාරහේ අරමුදල් ආහයෝජනය කිරීම සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමට
3. අනාගත මුදල් ඌනතා හහෝ අතිරික්තයන්ට ගත යුතු ක්රියාමාර්ග හඳුනා ගැනීමට
4. වයාපාරහේ මූලය කටයුතු පිළිබඳ විධිමත් පාලනයක් ඇති කිරීමට
මූලය සැලැස්මක ඇතුළත් කරුණු
1. ඇස්තමම්න්තුගත ව්යාපෘති පිරිව්ැය
හතෝරාගත් වයාපාර අදහසට අනුව, ක්රියාත්මක කිරීමට අහේක්ෂිත වයාපෘතිය සඳහා දැරීමට සිදුවන
පිරිවැය හමහිදී දැක්විය යුතුය.
හමයට පහත හකාටස් අයත් හේ.
a. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය
b. හමහහයුම් වියදම්
c. මුළු කාරක ප්රාේධනය

2. ඇස්තමම්න්තුගත අදායම් ප්රකාශ්ය
අහේක්ෂිත අදායම්, අහේක්ෂිත විකුණුම් පිරිවැය සහ අහේක්ෂිත හමහහයුම් වියදම් දැක්හවන
ප්රකාශ්යයි.
හමයට පහත හකාටස් අයත් හේ.
a. විකුණුම් අදායම
b. විකුණුම් පිරිවැය
c. දළ ලාභය
d. බදු හපර ලාභය
e. කාලච්හේදහේ ලාභය

3. ඇස්තමම්න්තුගත මුදල් ප්රව්ාහ ප්රකාශ්ය
යම් අනාගත කාලයක් තුලදී වයාපාරයක ඇස්තහම්න්තුගත මුදල් ගලා එම සහ මුදල් ගලා යාම්
ඇතුළත් ප්රකාශ්ය යි. මුදල් ගලා ඒම් සහ මුදල් ගලා යාම් හමහි ප්රධාන හකාටස් 2 යි.

4. ඇස්තමම්න්තුගත මූලය තත්ත්ව් ප්රකාශ්ය
නිශ්්චිත අනාගත කාලච්හේදයක අවසන් දිනට වයාපාරහේ මූලය තත්වය හපන්නුම් කරන ප්රකාශ්ය යි.
හමහි පහත කරුණු ඇතුළත් හේ.
a. ජංගම හනාවන වත්කම්
b. ජංගම වත්කම්
c. ජංගම හනාවන වගකීම්
d. ජංගම වගකීම්
e. හිමිකම

5. ණය ආපසු මගවීමම් ප්රකාශ්ය
වයාපාරය ලබා ගන්නා ණය මුදල් හා හපාලිය ආපසු හගවන ආකාරය, කාලච්හේදහේ ආරම්භක සහ
අවසාන ණය හශ්්ෂයන් ආදී විස්තර හමයින් දක්වයි.
6. ව්යාපෘති සාරාාංශ්ය
ඇස්තහම්න්තුගත වයාපෘති පිරිවැය, ආදායම් ප්රකාශ්ය, මූලය තත්ත්ව ප්රකාශ්ය, මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශ්ය,
ණය ආපසු හගවීහම් සටහන ආදිහේ දැක්හවන හතාරතුරුවල සාරාංශ්ගත හල්ඛනයයි.
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මූලය සැලැස්ම
1. වයාපෘති පිරිවැය
අයිතමය

හයෝජිත
වයාපාරිකයා
ණය

මුළු
මුදල

ජංගම හනාවන වත්කම්
ඉඩම් හගාඩනැගිලි
යන්ර
ජංගම හනාවන වත්කම් මුළු එකතුව
හමහහයුම් හපර වියදම්
වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීම
වයාපාර සැලැස්ම පිළිහයළ කිරීම
හමහහයුම් හපර වියදම් වල මුළු එකතුව
කාරක ප්රාේධනය
නිෂ්පාදන හපාදුකාර්ය පිරිවැය
අහලවි හපාදුකාර්ය පිරිවැය
පරිපාලන හපාදුකාර්ය පිරිවැය
කාරක ප්රාේධන මුළු එකතුව
මුළු වයාපෘති පිරිවැය
2. ඇස්තහම්න්තුගත මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශ්ය
අයිතමය
මුදල් ගලා ඒම්
මුදල් ගලා යාම්
ශුද්ධ මුදල් යලා යාම්
අවසාන මුදල් හශ්්ෂය

වටිනාකම

3. ඇස්තහම්න්තුගත අදායම් ප්රකාශ්ය
විකුණුම්
විකුණුම් පිරිවැය
දළ ලාභය
හවනත් අදායම්
වියදම් (පරිපාලන, හබදාහැරීම්, මූලය)
බදු හපර ලාභය
අදායම් බදු
කාලච්හේදහේ ශුද්ධ ලාභය
4. ඇස්තහම්න්තුගත මූලය තත්ත්ව ප්රකශ්ය
ජංගම හනාවන වත්කම්
ජංගම වත්කම්
මුළු වත්කම්
හිමිකම්
ජංගම හනාවන වගකීම්
ජංගම වගකීම්
මුළු හිමිකම් සහ වගකීම්
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