
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ය�ම ප�ය�ම ප�ය�ම ප�ය�ම පශන්වලට ��� සපය�නශන්වලට ��� සපය�නශන්වලට ��� සපය�නශන්වලට ��� සපය�න....                    කාලය පැය කාලය පැය කාලය පැය කාලය පැය 03 03 03 03 � � � �     

�වැර� ��ර ෙතෝර�න�වැර� ��ර ෙතෝර�න�වැර� ��ර ෙතෝර�න�වැර� ��ර ෙතෝර�න....    

පහත සඳහ� �#$ය ඇ&ෙර� පහත සඳහ� �#$ය ඇ&ෙර� පහත සඳහ� �#$ය ඇ&ෙර� පහත සඳහ� �#$ය ඇ&ෙර� 1111�ට  �ට  �ට  �ට  5555    ෙත) පෙත) පෙත) පෙත) පශන් සඳහා ��� සපය�න ශන් සඳහා ��� සපය�න ශන් සඳහා ��� සපය�න ශන් සඳහා ��� සපය�න ....    

• ඖෂධෙ-. පාඨමාලාව) හදාරා ඇ1 චාමර 3��ඖෂධෙ-. පාඨමාලාව) හදාරා ඇ1 චාමර 3��ඖෂධෙ-. පාඨමාලාව) හදාරා ඇ1 චාමර 3��ඖෂධෙ-. පාඨමාලාව) හදාරා ඇ1 චාමර 3��    ෙපො5ගහෙවල නගරෙ7 ෙපො5ගහෙවල නගරෙ7 ෙපො5ගහෙවල නගරෙ7 ෙපො5ගහෙවල නගරෙ7 ““““�ෙරෝගා�ෙරෝගා�ෙරෝගා�ෙරෝගා” ” ” ” න:�න:�න:�න:�    අවසර ල< අවසර ල< අවසර ල< අවසර ල< ඔ&ඔ&ඔ&ඔ&    සැල)සැල)සැල)සැල)    

පව<වාෙගන ය> ලබ�පව<වාෙගන ය> ලබ�පව<වාෙගන ය> ලබ�පව<වාෙගන ය> ලබ�. . . . නගරෙ7 ඇ1 රජෙ7 ෙරෝහලට  හා ෙපෞ#ගBක ආෙරෝගDනගරෙ7 ඇ1 රජෙ7 ෙරෝහලට  හා ෙපෞ#ගBක ආෙරෝගDනගරෙ7 ඇ1 රජෙ7 ෙරෝහලට  හා ෙපෞ#ගBක ආෙරෝගDනගරෙ7 ඇ1 රජෙ7 ෙරෝහලට  හා ෙපෞ#ගBක ආෙරෝගDශාලා වලට පැ:ෙණන ෙරෝF� ශාලා වලට පැ:ෙණන ෙරෝF� ශාලා වලට පැ:ෙණන ෙරෝF� ශාලා වලට පැ:ෙණන ෙරෝF� 

සඳහා ඔG 3�� ඖෂධ සපය> ලබ� සඳහා ඔG 3�� ඖෂධ සපය> ලබ� සඳහා ඔG 3�� ඖෂධ සපය> ලබ� සඳහා ඔG 3�� ඖෂධ සපය> ලබ� ....    

01010101....    ඉහත �#$යට අදාල IBක :�ස ්අවශDඉහත �#$යට අදාල IBක :�ස ්අවශDඉහත �#$යට අදාල IBක :�ස ්අවශDඉහත �#$යට අදාල IBක :�ස ්අවශDතාවය ව�ෙ�තාවය ව�ෙ�තාවය ව�ෙ�තාවය ව�ෙ�,,,,    

    ((((1111))))    ඖෂධඖෂධඖෂධඖෂධ        ((((2222))))    ආහාරආහාරආහාරආහාර        ((((3333)  )  )  )  ෙසෞඛDෙසෞඛDෙසෞඛDෙසෞඛD        ((((4444))))    ආර)ෂාවආර)ෂාවආර)ෂාවආර)ෂාව    

    

02020202....    පහත සඳහ� ක�P අ�Q� පහත සඳහ� ක�P අ�Q� පහත සඳහ� ක�P අ�Q� පහත සඳහ� ක�P අ�Q� චාමරෙR වDාචාමරෙR වDාචාමරෙR වDාචාමරෙR වDාපාරයට අදාළව  වDාපාරයට අදාළව  වDාපාරයට අදාළව  වDාපාරයට අදාළව  වDාපාQකපාQකපාQකපාQක    අවසථ්ාව) ෙලස සැලUය හැ)ෙ) කවර)දඅවසථ්ාව) ෙලස සැලUය හැ)ෙ) කවර)දඅවසථ්ාව) ෙලස සැලUය හැ)ෙ) කවර)දඅවසථ්ාව) ෙලස සැලUය හැ)ෙ) කවර)ද????    

    ((((1111))))    චාමර ඖෂධෙ-. පාඨමාලාව) හදාරා 1Wම චාමර ඖෂධෙ-. පාඨමාලාව) හදාරා 1Wම චාමර ඖෂධෙ-. පාඨමාලාව) හදාරා 1Wම චාමර ඖෂධෙ-. පාඨමාලාව) හදාරා 1Wම     
    ((((2222))))    ඖෂධ ෙවළඳාම සXබ�දෙය� පව1න Y1Z1 දැ[ UZමට රජය \රණය UZමඖෂධ ෙවළඳාම සXබ�දෙය� පව1න Y1Z1 දැ[ UZමට රජය \රණය UZමඖෂධ ෙවළඳාම සXබ�දෙය� පව1න Y1Z1 දැ[ UZමට රජය \රණය UZමඖෂධ ෙවළඳාම සXබ�දෙය� පව1න Y1Z1 දැ[ UZමට රජය \රණය UZම....    
    ((((3333))))    නගරය �ල තව< ඖෂධ ෙවළඳසැල) ආරXභ ^මනගරය �ල තව< ඖෂධ ෙවළඳසැල) ආරXභ ^මනගරය �ල තව< ඖෂධ ෙවළඳසැල) ආරXභ ^මනගරය �ල තව< ඖෂධ ෙවළඳසැල) ආරXභ ^ම    
    ((((4444))))    රජෙ7 ෙරෝහ5 වල   ඖෂධ  රජෙ7 ෙරෝහ5 වල   ඖෂධ  රජෙ7 ෙරෝහ5 වල   ඖෂධ  රජෙ7 ෙරෝහ5 වල   ඖෂධ  _ඟය) පැව\ම _ඟය) පැව\ම _ඟය) පැව\ම _ඟය) පැව\ම ....    
    
03030303....    චාමරෙR ඔ&සැල අය< ව�ෙ� පහත සඳහ�චාමරෙR ඔ&සැල අය< ව�ෙ� පහත සඳහ�චාමරෙR ඔ&සැල අය< ව�ෙ� පහත සඳහ�චාමරෙR ඔ&සැල අය< ව�ෙ� පහත සඳහ�    කාaඩ අ�Q� කවර කාaඩයටදකාaඩ අ�Q� කවර කාaඩයටදකාaඩ අ�Q� කවර කාaඩයටදකාaඩ අ�Q� කවර කාaඩයටද????    
        
    ((((1111))))    ලාභ අරIණ ලාභ අරIණ ලාභ අරIණ ලාභ අරIණ     ස_ත රජය අංශෙ7 වDාස_ත රජය අංශෙ7 වDාස_ත රජය අංශෙ7 වDාස_ත රජය අංශෙ7 වDාපාර පාර පාර පාර     
    ((((2222))))    ලාභඅරIණලාභඅරIණලාභඅරIණලාභඅරIණ        ස_ත ෙපෞ#ගBක අංශෙ7 වDාස_ත ෙපෞ#ගBක අංශෙ7 වDාස_ත ෙපෞ#ගBක අංශෙ7 වDාස_ත ෙපෞ#ගBක අංශෙ7 වDාපාර පාර පාර පාර     
    ((((3333))))    ලාභඅරIP කර ෙනොග< ෙපෞ#ගBක අංශෙ7 වDාලාභඅරIP කර ෙනොග< ෙපෞ#ගBක අංශෙ7 වDාලාභඅරIP කර ෙනොග< ෙපෞ#ගBක අංශෙ7 වDාලාභඅරIP කර ෙනොග< ෙපෞ#ගBක අංශෙ7 වDාපාර පාර පාර පාර     
    ((((4444))))    ලාභ අරIP කර ෙනොග< රාජDලාභ අරIP කර ෙනොග< රාජDලාභ අරIP කර ෙනොග< රාජDලාභ අරIP කර ෙනොග< රාජD අංශ අංශ අංශ අංශෙ7 වDාෙ7 වDාෙ7 වDාෙ7 වDාපාරපාරපාරපාර    
    
04040404....    චාමරෙR ඔ&සැලචාමරෙR ඔ&සැලචාමරෙR ඔ&සැලචාමරෙR ඔ&සැල““““�ෙරෝගා�ෙරෝගා�ෙරෝගා�ෙරෝගා” ” ” ” ෙලස Bයාප�ංd UZම  සXබ�ධෙය� බලපානෙලස Bයාප�ංd UZම  සXබ�ධෙය� බලපානෙලස Bයාප�ංd UZම  සXබ�ධෙය� බලපානෙලස Bයාප�ංd UZම  සXබ�ධෙය� බලපාන    Y1ය ව�ෙ�Y1ය ව�ෙ�Y1ය ව�ෙ�Y1ය ව�ෙ�,,,,    
    ((((1111))))    2007 2007 2007 2007 අංක අංක අංක අංක 7 7 7 7 දරන සමාගX පනතදරන සමාගX පනතදරන සමාගX පනතදරන සමාගX පනත                ((((2222))))    1890 1890 1890 1890 හh5  ආඥා පනත හh5  ආඥා පනත හh5  ආඥා පනත හh5  ආඥා පනත     
    ((((3333))))    වංචා වැළ)^ෙX ආඥා පනතවංචා වැළ)^ෙX ආඥා පනතවංචා වැළ)^ෙX ආඥා පනතවංචා වැළ)^ෙX ආඥා පනත            ((((4444))))    වDාවDාවDාවDාපාර නාම පපාර නාම පපාර නාම පපාර නාම පඥj1ය ඥj1ය ඥj1ය ඥj1ය     
    
05050505....    ඇ5මැ1 පාkශවය�ෙR අරIP �බඳව සලකා බැඇ5මැ1 පාkශවය�ෙR අරIP �බඳව සලකා බැඇ5මැ1 පාkශවය�ෙR අරIP �බඳව සලකා බැඇ5මැ1 පාkශවය�ෙR අරIP �බඳව සලකා බැlෙX.  lෙX.  lෙX.  lෙX.  ‘‘‘‘චාමරචාමරචාමරචාමර’  ’  ’  ’  තම වDාතම වDාතම වDාතම වDාපාරෙය� අෙj)ෂා කරන අරIP හා පාරෙය� අෙj)ෂා කරන අරIP හා පාරෙය� අෙj)ෂා කරන අරIP හා පාරෙය� අෙj)ෂා කරන අරIP හා 

ෙනොගැලෙප��ෙ� පහත සඳහ� කවර අරIණදෙනොගැලෙප��ෙ� පහත සඳහ� කවර අරIණදෙනොගැලෙප��ෙ� පහත සඳහ� කවර අරIණදෙනොගැලෙප��ෙ� පහත සඳහ� කවර අරIණද????    
    ((((1111))))    oUයාෙ- &ර)pත භාවයoUයාෙ- &ර)pත භාවයoUයාෙ- &ර)pත භාවයoUයාෙ- &ර)pත භාවය                ((((2222))))    ආෙයෝජනෙ7 &ර)pත භාවය ආෙයෝජනෙ7 &ර)pත භාවය ආෙයෝජනෙ7 &ර)pත භාවය ආෙයෝජනෙ7 &ර)pත භාවය     
    ((((3333))))    පපපපමාණව< ලාභය) ලැWමමාණව< ලාභය) ලැWමමාණව< ලාභය) ලැWමමාණව< ලාභය) ලැWම            ((((4444))))    වDාවDාවDාවDාපාරෙ7 අනාගත වkධනය  පාරෙ7 අනාගත වkධනය  පාරෙ7 අනාගත වkධනය  පාරෙ7 අනාගත වkධනය      
    
06060606....    ෙපොB1� �සා පQසරයට වන හා�ය සලකා ෙපොB1� �සා පQසරයට වන හා�ය සලකා ෙපොB1� �සා පQසරයට වන හා�ය සලකා ෙපොB1� �සා පQසරයට වන හා�ය සලකා බල:� අ>මැ1ෙය� ෙතොර අ_තකර ෙපොB1� ම� අෙල3 කරන බල:� අ>මැ1ෙය� ෙතොර අ_තකර ෙපොB1� ම� අෙල3 කරන බල:� අ>මැ1ෙය� ෙතොර අ_තකර ෙපොB1� ම� අෙල3 කරන බල:� අ>මැ1ෙය� ෙතොර අ_තකර ෙපොB1� ම� අෙල3 කරන 

වDාවDාවDාවDාපාQක��ට එෙර_වපාQක��ට එෙර_වපාQක��ට එෙර_වපාQක��ට එෙර_ව    Y1ය sY1ය sY1ය sY1ය sයා<මක UZමට රජය 3�� යවර ෙගන ඇතයා<මක UZමට රජය 3�� යවර ෙගන ඇතයා<මක UZමට රජය 3�� යවර ෙගන ඇතයා<මක UZමට රජය 3�� යවර ෙගන ඇත....ෙමයට අදාළ වDාෙමයට අදාළ වDාෙමයට අදාළ වDාෙමයට අදාළ වDාපාර පQසරය පාර පQසරය පාර පQසරය පාර පQසරය 
ව�ෙ� ව�ෙ� ව�ෙ� ව�ෙ� ,,,,    

    ((((1111))))    අභDඅභDඅභDඅභD�තර පQසරය �තර පQසරය �තර පQසරය �තර පQසරය                 ((((2222))))    ෙ#ශපාලන පQසරය ෙ#ශපාලන පQසරය ෙ#ශපාලන පQසරය ෙ#ශපාලන පQසරය     
    ((((3333))))    ෛන1ක පQසරයෛන1ක පQසරයෛන1ක පQසරයෛන1ක පQසරය                ((((4444))))    ආkuක පQසරය ආkuක පQසරය ආkuක පQසරය ආkuක පQසරය     
    

සබරගIව පළා< අධDාපන ෙදපාkතෙX��ව 

சபரக�வ மாகாண க�வ� திைண�கள� 

Sabaragamuwa Provincial Department of Education 

ෙදවන වාරෙදවන වාරෙදවන වාරෙදවන වාර    පZ)ෂණයපZ)ෂණයපZ)ෂණයපZ)ෂණය    2012012012018888         11111111    ෙශේෙශේෙශේෙශේxයxයxයxය 

��றா� தவைண� ப��ைச2018201820182018               தர�11111111 

Second Term Test 2018888       Grade 11 

වDාවDාවDාවDාපාර හා yPXකරණ අධDපාර හා yPXකරණ අධDපාර හා yPXකරණ අධDපාර හා yPXකරණ අධDයයයයනයනයනයනය    IIII    

 I         
Business & Accounting studies         I
    

சி�களசி�களசி�களசி�களெமாெமாெமாெமாழிழிழிழி����� � � � இஇஇஇல�கிய��ல�கிய��ல�கிய��ல�கிய�� I    

     Three hours 

පැය පැය පැය පැය එකඑකඑකඑක����     

��!��!��!��!    மண�மண�மண�மண�தியால�தியால�தியால�தியால�    

ரரரர



 

 

07070707....    වDාවDාවDාවDාපාපාපාපාරය) ස�ව �ග< ස�නX නාමය) පැව\ම එම වDාරය) ස�ව �ග< ස�නX නාමය) පැව\ම එම වDාරය) ස�ව �ග< ස�නX නාමය) පැව\ම එම වDාරය) ස�ව �ග< ස�නX නාමය) පැව\ම එම වDාපාරෙ7 වkධනයට මහ< {වහලU පාරෙ7 වkධනයට මහ< {වහලU පාරෙ7 වkධනයට මහ< {වහලU පාරෙ7 වkධනයට මහ< {වහලU . . . . �ග<�ග<�ග<�ග<    ස�නX ස�නX ස�නX ස�නX 
නාමය වDානාමය වDානාමය වDානාමය වDාපාරෙ7පාරෙ7පාරෙ7පාරෙ7,,,,    

    ((((1111))))`̀̀̀    අවසථ්ාවUඅවසථ්ාවUඅවසථ්ාවUඅවසථ්ාවU    ((((2222))))ශ)1යUශ)1යUශ)1යUශ)1යU        ((((3333) ) ) ) තkජනයUතkජනයUතkජනයUතkජනයU        ((((4444) ) ) ) }kවලතාවU}kවලතාවU}kවලතාවU}kවලතාවU    
    
08080808....    වාxජ බැං~ව) 3�� තම ග>ෙද> ක�ව� ෙවත ලබාෙදන ෙසේවාව� U_පය) පහත දැ)ෙ-වාxජ බැං~ව) 3�� තම ග>ෙද> ක�ව� ෙවත ලබාෙදන ෙසේවාව� U_පය) පහත දැ)ෙ-වාxජ බැං~ව) 3�� තම ග>ෙද> ක�ව� ෙවත ලබාෙදන ෙසේවාව� U_පය) පහත දැ)ෙ-වාxජ බැං~ව) 3�� තම ග>ෙද> ක�ව� ෙවත ලබාෙදන ෙසේවාව� U_පය) පහත දැ)ෙ-. . . .     
    AAAA    උකස ්පහ&කX සැල�ම උකස ්පහ&කX සැල�ම උකස ්පහ&කX සැල�ම උකස ්පහ&කX සැල�ම             BBBB    අ�රා පහ&කX සැල�ම අ�රා පහ&කX සැල�ම අ�රා පහ&කX සැල�ම අ�රා පහ&කX සැල�ම     
    CCCC    සථ්ාවර �ෙයෝග sසථ්ාවර �ෙයෝග sසථ්ාවර �ෙයෝග sසථ්ාවර �ෙයෝග sයා<මක UZම යා<මක UZම යා<මක UZම යා<මක UZම         DDDD    වDාවDාවDාවDාපාQක ණය සැප�ම පාQක ණය සැප�ම පාQක ණය සැප�ම පාQක ණය සැප�ම     
    
    ඉහත සඳහ� ෙසේවා අ�ෙර� ජංගම yPX _:ෙය~ සඳහා සපයන ෙසේවා පමණ) ඇ�ල< කාaඩය ව�ෙ�ඉහත සඳහ� ෙසේවා අ�ෙර� ජංගම yPX _:ෙය~ සඳහා සපයන ෙසේවා පමණ) ඇ�ල< කාaඩය ව�ෙ�ඉහත සඳහ� ෙසේවා අ�ෙර� ජංගම yPX _:ෙය~ සඳහා සපයන ෙසේවා පමණ) ඇ�ල< කාaඩය ව�ෙ�ඉහත සඳහ� ෙසේවා අ�ෙර� ජංගම yPX _:ෙය~ සඳහා සපයන ෙසේවා පමණ) ඇ�ල< කාaඩය ව�ෙ�,,,,    
    
    ((((1111))))AAAAහාහාහාහාB B B B යයයය....        ((((2222))))B B B B හා හා හා හා DDDDයයයය....        ((((3333))))B B B B හා හා හා හා CCCCයයයය....        ((((4444))))A A A A හා හා හා හා DDDDයයයය....    
    
    
09090909....    මාලක ලංකා බැං~ෙ- ජංගම yPම) පව<වාෙගන යන වDාමාලක ලංකා බැං~ෙ- ජංගම yPම) පව<වාෙගන යන වDාමාලක ලංකා බැං~ෙ- ජංගම yPම) පව<වාෙගන යන වDාමාලක ලංකා බැං~ෙ- ජංගම yPම) පව<වාෙගන යන වDාපාQකෙයUපාQකෙයUපාQකෙයUපාQකෙයU. . . . උදාරඋදාරඋදාරඋදාර    සXප< බැං~ෙ- ජංගම yPම) සXප< බැං~ෙ- ජංගම yPම) සXප< බැං~ෙ- ජංගම yPම) සXප< බැං~ෙ- ජංගම yPම) 

පව<වාෙගන යන වDාපව<වාෙගන යන වDාපව<වාෙගන යන වDාපව<වාෙගන යන වDාපාQකෙයUපාQකෙයUපාQකෙයUපාQකෙයU. . . . ෙදෙදනා අතර �}� වDාෙදෙදනා අතර �}� වDාෙදෙදනා අතර �}� වDාෙදෙදනා අතර �}� වDාපාQක ග>ෙද>ව) ෙහේ�ෙව� මාලක 3�� උදාරට  පාQක ග>ෙද>ව) ෙහේ�ෙව� මාලක 3�� උදාරට  පාQක ග>ෙද>ව) ෙහේ�ෙව� මාලක 3�� උදාරට  පාQක ග>ෙද>ව) ෙහේ�ෙව� මාලක 3�� උදාරට  
ෙච)පත) �~<කරන ල.ෙච)පත) �~<කරන ල.ෙච)පත) �~<කරන ල.ෙච)පත) �~<කරන ල.. . . . ෙමමෙමමෙමමෙමම    �}^ෙම_�}^ෙම_�}^ෙම_�}^ෙම_    අණක�අණක�අණක�අණක�, , , , අණල} හා අදායකයා �වැඅණල} හා අදායකයා �වැඅණල} හා අදායකයා �වැඅණල} හා අදායකයා �වැර�ව BෙවB� සඳහ� කර ඇ1 ර�ව BෙවB� සඳහ� කර ඇ1 ර�ව BෙවB� සඳහ� කර ඇ1 ර�ව BෙවB� සඳහ� කර ඇ1 
��ර ෙතෝර�න��ර ෙතෝර�න��ර ෙතෝර�න��ර ෙතෝර�න....    

    ((((1111))))    මාලකමාලකමාලකමාලක, , , , ලංකා බැං~ව ලංකා බැං~ව ලංකා බැං~ව ලංකා බැං~ව , , , , උදාරඋදාරඋදාරඋදාර        ((((2222))))    මාලකමාලකමාලකමාලක, , , , උදාරඋදාරඋදාරඋදාර, , , , සXප< බැං~ව සXප< බැං~ව සXප< බැං~ව සXප< බැං~ව     
    ((((3333))))    උදාරඋදාරඋදාරඋදාර, , , , සXප< බැං~වසXප< බැං~වසXප< බැං~වසXප< බැං~ව, , , , මහජන බැං~ව මහජන බැං~ව මහජන බැං~ව මහජන බැං~ව     ((((4444))))    උදාරඋදාරඋදාරඋදාර, , , , මාලකමාලකමාලකමාලක, , , , මහජන බැං~ව මහජන බැං~ව මහජන බැං~ව මහජන බැං~ව     
    
10101010....    ෙ#පලකටෙ#පලකටෙ#පලකටෙ#පලකට    �}��}��}��}�    හා�යහා�යහා�යහා�ය    යථා ත<<වයට ප<UZමට පමණ)  ර)ෂණෙ7 . ව�� ෙගවන බව යථා ත<<වයට ප<UZමට පමණ)  ර)ෂණෙ7 . ව�� ෙගවන බව යථා ත<<වයට ප<UZමට පමණ)  ර)ෂණෙ7 . ව�� ෙගවන බව යථා ත<<වයට ප<UZමට පමණ)  ර)ෂණෙ7 . ව�� ෙගවන බව ද)වන ර)ෂණ ද)වන ර)ෂණ ද)වන ර)ෂණ ද)වන ර)ෂණ 

�ලධkමය ව�ෙ� :� ~මන �ලධkමය ද�ලධkමය ව�ෙ� :� ~මන �ලධkමය ද�ලධkමය ව�ෙ� :� ~මන �ලධkමය ද�ලධkමය ව�ෙ� :� ~මන �ලධkමය ද????    
    ((((1111))))    ර)ෂDර)ෂDර)ෂDර)ෂD _:කම  _:කම  _:කම  _:කම                 ((((2222))))    උපQම 3ශව්ාසය උපQම 3ශව්ාසය උපQම 3ශව්ාසය උපQම 3ශව්ාසය             

((((3333))))    හා��රණයහා��රණයහා��රණයහා��රණය                ((((4444))))    ආස�නතම ෙහේ�වආස�නතම ෙහේ�වආස�නතම ෙහේ�වආස�නතම ෙහේ�ව    
    
    

11111111....    X X X X \�ෙ- ස��ෙ-දන ක\�ෙ- ස��ෙ-දන ක\�ෙ- ස��ෙ-දන ක\�ෙ- ස��ෙ-දන කම වkග සහ ම වkග සහ ම වkග සහ ම වkග සහ Y Y Y Y \�ෙ- එම ක\�ෙ- එම ක\�ෙ- එම ක\�ෙ- එම කම සඳහා වන �ද&�ද ද)වා ඇතම සඳහා වන �ද&�ද ද)වා ඇතම සඳහා වන �ද&�ද ද)වා ඇතම සඳහා වන �ද&�ද ද)වා ඇත....    
    

XXXX    YYYY    

1.1.1.1. වාdකවාdකවාdකවාdක    
2.2.2.2. B�තB�තB�තB�ත    
3.3.3.3. 3ද�3ද�3ද�3ද�<<<<    
4.4.4.4. සංඥහා සංෙ)ත සංඥහා සංෙ)ත සංඥහා සංෙ)ත සංඥහා සංෙ)ත     

A.A.A.A. ෆැ)ස්ෆැ)ස්ෆැ)ස්ෆැ)ස්    
B.B.B.B. �>ව�>ව�>ව�>ව    
C.C.C.C. සXම�තසXම�තසXම�තසXම�තණණණණ    
D.D.D.D. බැනkබැනkබැනkබැනk    

ඉහතඉහතඉහතඉහත    XXXX    \�ෙ- සඳහ� ස��ෙ-දන ක\�ෙ- සඳහ� ස��ෙ-දන ක\�ෙ- සඳහ� ස��ෙ-දන ක\�ෙ- සඳහ� ස��ෙ-දන කම වkග  හා ම වkග  හා ම වkග  හා ම වkග  හා Y Y Y Y �ද&� �වැර�ව අ>�ෙවB� ගැල� 3ට ලැෙබන ��ර �ද&� �වැර�ව අ>�ෙවB� ගැල� 3ට ලැෙබන ��ර �ද&� �වැර�ව අ>�ෙවB� ගැල� 3ට ලැෙබන ��ර �ද&� �වැර�ව අ>�ෙවB� ගැල� 3ට ලැෙබන ��ර 
ව�ෙ�ව�ෙ�ව�ෙ�ව�ෙ�,,,,    

    ((((1111))))    A B C D A B C D A B C D A B C D     ((((2222))))    CD A B CD A B CD A B CD A B     ((((3333))))    CD B A CD B A CD B A CD B A     ((((4444))))    DCABDCABDCABDCAB    
    

12121212....පහත සඳහ� ��� අ�Q� &}& පපහත සඳහ� ��� අ�Q� &}& පපහත සඳහ� ��� අ�Q� &}& පපහත සඳහ� ��� අ�Q� &}& පවවවවddddහන කහන කහන කහන කමය) ෙතෝරා ගැYෙX.මය) ෙතෝරා ගැYෙX.මය) ෙතෝරා ගැYෙX.මය) ෙතෝරා ගැYෙX.    සලකා බලන සාධක ඇ�ල<  කාaඩය සලකා බලන සාධක ඇ�ල<  කාaඩය සලකා බලන සාධක ඇ�ල<  කාaඩය සලකා බලන සාධක ඇ�ල<  කාaඩය 
~ම)ද ~ම)ද ~ම)ද ~ම)ද ????    

    ((((1111))))    මාkගමාkගමාkගමාkග,,,,මාධDමාධDමාධDමාධDය බලයය බලයය බලයය බලය, , , , පkය�ත පkය�ත පkය�ත පkය�ත         ((((2222))))    මාkගමාkගමාkගමාkග,,,,QවැයQවැයQවැයQවැය,,,,ආර)ෂාවආර)ෂාවආර)ෂාවආර)ෂාව, , , , පkය�ත පkය�ත පkය�ත පkය�ත     
    ((((2222))))    ධාQතාවධාQතාවධාQතාවධාQතාව,,,,මාkගමාkගමාkගමාkග, , , , බලයබලයබලයබලය,,,,&ලභතාව&ලභතාව&ලභතාව&ලභතාව        ((((4444))))    Qවැය ධාQතාව ආර)ෂාව ෙ-ගය Qවැය ධාQතාව ආර)ෂාව ෙ-ගය Qවැය ධාQතාව ආර)ෂාව ෙ-ගය Qවැය ධාQතාව ආර)ෂාව ෙ-ගය     
    
13131313....    නැවතනැවතනැවතනැවත    3~ණාලාභ ඉප�ෙX පරමාkථය ස_ත පාkශවය�ට බ�  3U�ම3~ණාලාභ ඉප�ෙX පරමාkථය ස_ත පාkශවය�ට බ�  3U�ම3~ණාලාභ ඉප�ෙX පරමාkථය ස_ත පාkශවය�ට බ�  3U�ම3~ණාලාභ ඉප�ෙX පරමාkථය ස_ත පාkශවය�ට බ�  3U�ම    
    ((((1111))))    ආනයනආනයනආනයනආනයන    ෙවළඳාෙවළඳාෙවළඳාෙවළඳාම�ම�ම�ම�            ((((2222))))    ෙතොග ෙවළඳම�ෙතොග ෙවළඳම�ෙතොග ෙවළඳම�ෙතොග ෙවළඳම�    
    ((((3333))))    අපනයනඅපනයනඅපනයනඅපනයන    ෙවළඳාම�ෙවළඳාම�ෙවළඳාම�ෙවළඳාම�            ((((3333))))    �5ලර ෙවළඳාම��5ලර ෙවළඳාම��5ලර ෙවළඳාම��5ලර ෙවළඳාම�....    
    
14141414....    දැනට �දැනට �දැනට �දැනට �ලංකාෙ- වැ[ම අපනයන අදායම) ලබාෙදන අපනයනය ව�ෙ� ලංකාෙ- වැ[ම අපනයන අදායම) ලබාෙදන අපනයනය ව�ෙ� ලංකාෙ- වැ[ම අපනයන අදායම) ලබාෙදන අපනයනය ව�ෙ� ලංකාෙ- වැ[ම අපනයන අදායම) ලබාෙදන අපනයනය ව�ෙ� ,,,,    
    ((((1111))))    ඇඟ�Xඇඟ�Xඇඟ�Xඇඟ�X        ((((2222))))    ෙපො5ෙපො5ෙපො5ෙපො5        ((((3333))))    &� කෘp ෙභෝග &� කෘp ෙභෝග &� කෘp ෙභෝග &� කෘp ෙභෝග         ((((4444))))    ෙ<ෙ<ෙ<ෙ<    
    
15151515....    කළමනාකරණ sකළමනාකරණ sකළමනාකරණ sකළමනාකරණ sයාවBය �ල යාවBය �ල යාවBය �ල යාවBය �ල ‘‘‘‘ෙමෙහය^මෙමෙහය^මෙමෙහය^මෙමෙහය^ම’ ’ ’ ’ ය�ෙන< අදහස ්කර�ෙ�ය�ෙන< අදහස ්කර�ෙ�ය�ෙන< අදහස ්කර�ෙ�ය�ෙන< අදහස ්කර�ෙ�,,,,    

((((1111))))    සැල&X කළසැල&X කළසැල&X කළසැල&X කළ    ආකාරයට අ>ව අරIP ඉ{ කර ගැYම  සඳහා  වDාආකාරයට අ>ව අරIP ඉ{ කර ගැYම  සඳහා  වDාආකාරයට අ>ව අරIP ඉ{ කර ගැYම  සඳහා  වDාආකාරයට අ>ව අරIP ඉ{ කර ගැYම  සඳහා  වDාපාරෙ7 මානව සXපත ��ෙලස හැ�ර^ෙX පාරෙ7 මානව සXපත ��ෙලස හැ�ර^ෙX පාරෙ7 මානව සXපත ��ෙලස හැ�ර^ෙX පාරෙ7 මානව සXපත ��ෙලස හැ�ර^ෙX 
ssssයාවBය�යාවBය�යාවBය�යාවBය�....    

((((2222))))    වDාවDාවDාවDාපාQකපාQකපාQකපාQක    අරIPඅරIPඅරIPඅරIP    \රණය ෙකොට ඒවා ඉ{කර\රණය ෙකොට ඒවා ඉ{කර\රණය ෙකොට ඒවා ඉ{කර\රණය ෙකොට ඒවා ඉ{කර    ගැYමට &}& sගැYමට &}& sගැYමට &}& sගැYමට &}& sයාමාkගයාමාkගයාමාkගයාමාkග    \රණය UZම�\රණය UZම�\රණය UZම�\රණය UZම�....    
((((3333))))    සැල&X sසැල&X sසැල&X sසැල&X sයා<මක UZමට අවශDයා<මක UZමට අවශDයා<මක UZමට අවශDයා<මක UZමට අවශD සXප<  සXප<  සXප<  සXප< , , , , තන�� හා වැඩ  ෙබදා හැZෙX )තන�� හා වැඩ  ෙබදා හැZෙX )තන�� හා වැඩ  ෙබදා හැZෙX )තන�� හා වැඩ  ෙබදා හැZෙX )    QයාවBය�QයාවBය�QයාවBය�QයාවBය�....    
((((4444))))    සැල&X �ය:ත පQ� sසැල&X �ය:ත පQ� sසැල&X �ය:ත පQ� sසැල&X �ය:ත පQ� sයා<මක ෙ-ද ය�න ෙසොයාබැlම හා එෙසේ ෙනොව�ෙ�නX එයට ෙහේ� ෙසොයා යා<මක ෙ-ද ය�න ෙසොයාබැlම හා එෙසේ ෙනොව�ෙ�නX එයට ෙහේ� ෙසොයා යා<මක ෙ-ද ය�න ෙසොයාබැlම හා එෙසේ ෙනොව�ෙ�නX එයට ෙහේ� ෙසොයා යා<මක ෙ-ද ය�න ෙසොයාබැlම හා එෙසේ ෙනොව�ෙ�නX එයට ෙහේ� ෙසොයා 

�වැර� UQමට අවශD�වැර� UQමට අවශD�වැර� UQමට අවශD�වැර� UQමට අවශD s s s sයාමාkග ගැYම යාමාkග ගැYම යාමාkග ගැYම යාමාkග ගැYම ....    
    
16161616....    අෙල3කරණය හා සXබ�ධ 3චලDඅෙල3කරණය හා සXබ�ධ 3චලDඅෙල3කරණය හා සXබ�ධ 3චලDඅෙල3කරණය හා සXබ�ධ 3චලDය� U_පය) පහත දැ)ෙ-ය� U_පය) පහත දැ)ෙ-ය� U_පය) පහත දැ)ෙ-ය� U_පය) පහත දැ)ෙ-....    



 

 

A.A.A.A.    ලැ�ස�්ගත :ලලැ�ස�්ගත :ලලැ�ස�්ගත :ලලැ�ස�්ගත :ල        B.B.B.B.    �ණ<වය �ණ<වය �ණ<වය �ණ<වය         C.C.C.C.    ණය ෙකො�ෙ#� ණය ෙකො�ෙ#� ණය ෙකො�ෙ#� ණය ෙකො�ෙ#�                                                                                 
D.D.D.D.    ෙමෝසත්රය ෙමෝසත්රය ෙමෝසත්රය ෙමෝසත්රය         E.E.E.E.    ව�ටX ව�ටX ව�ටX ව�ටX             FFFF....    පපපපවාහනය වාහනය වාහනය වාහනය     
ඉහත සඳහ� 3චලDඉහත සඳහ� 3චලDඉහත සඳහ� 3චලDඉහත සඳහ� 3චලDය� අ�Q� අෙල3 :ශය� අ�Q� අෙල3 :ශය� අ�Q� අෙල3 :ශය� අ�Q� අෙල3 :ශෙ7 :ල :ශෙ7 :ල :ශෙ7 :ල :ශෙ7 :ල :ශයට අය< ෙනොවන 3චලDයට අය< ෙනොවන 3චලDයට අය< ෙනොවන 3චලDයට අය< ෙනොවන 3චලDය� ඇ�ල< කාaඩය ෙතෝර�නය� ඇ�ල< කාaඩය ෙතෝර�නය� ඇ�ල< කාaඩය ෙතෝර�නය� ඇ�ල< කාaඩය ෙතෝර�න....    
((((1111))))    B D F B D F B D F B D F         ((((2222))))    AB C AB C AB C AB C         ((((3333))))    A C E A C E A C E A C E         ((((4444))))    BEFBEFBEFBEF    

    
    
17171717....    පහත දැ)ෙව�ෙ� සXප< ෙR වDාපහත දැ)ෙව�ෙ� සXප< ෙR වDාපහත දැ)ෙව�ෙ� සXප< ෙR වDාපහත දැ)ෙව�ෙ� සXප< ෙR වDාපාරෙ7 �}� ග>ෙද>වUපාරෙ7 �}� ග>ෙද>වUපාරෙ7 �}� ග>ෙද>වUපාරෙ7 �}� ග>ෙද>වU....    
        ****����....25 000 25 000 25 000 25 000 බ� ෙතොගය) අ<ට Iදලට 3U�ම බ� ෙතොගය) අ<ට Iදලට 3U�ම බ� ෙතොගය) අ<ට Iදලට 3U�ම බ� ෙතොගය) අ<ට Iදලට 3U�ම . . . .     
    ෙමම ග>ෙද>ව �සා වDාෙමම ග>ෙද>ව �සා වDාෙමම ග>ෙද>ව �සා වDාෙමම ග>ෙද>ව �සා වDාපාරෙ7පාරෙ7පාරෙ7පාරෙ7,,,,    
    ((((1111))))    ව<කX හා වග�X පමණ) ෙවනස ්ෙ-ව<කX හා වග�X පමණ) ෙවනස ්ෙ-ව<කX හා වග�X පමණ) ෙවනස ්ෙ-ව<කX හා වග�X පමණ) ෙවනස ්ෙ-....    ((((2222))))    වග�X හා _:කX පමණ) ෙවනස ්ෙ-වග�X හා _:කX පමණ) ෙවනස ්ෙ-වග�X හා _:කX පමණ) ෙවනස ්ෙ-වග�X හා _:කX පමණ) ෙවනස ්ෙ-....    
    ((((3 3 3 3 ))))    ව<කX පමණ) ෙවනසේ-ව<කX පමණ) ෙවනසේ-ව<කX පමණ) ෙවනසේ-ව<කX පමණ) ෙවනසේ-....        ((((4 4 4 4 ))))    වග�X පමණ) ෙවනස ්ෙ-වග�X පමණ) ෙවනස ්ෙ-වග�X පමණ) ෙවනස ්ෙ-වග�X පමණ) ෙවනස ්ෙ-....    
18 18 18 18     පහත දැ)ෙවන ග>ෙද> අ�Q� වDාපහත දැ)ෙවන ග>ෙද> අ�Q� වDාපහත දැ)ෙවන ග>ෙද> අ�Q� වDාපහත දැ)ෙවන ග>ෙද> අ�Q� වDාපාQකයාපාQකයාපාQකයාපාQකයාෙR _:කම අ�^මට බලපාන ග>ෙද>ව) ෙනොව�ෙ� :� කවර ෙR _:කම අ�^මට බලපාන ග>ෙද>ව) ෙනොව�ෙ� :� කවර ෙR _:කම අ�^මට බලපාන ග>ෙද>ව) ෙනොව�ෙ� :� කවර ෙR _:කම අ�^මට බලපාන ග>ෙද>ව) ෙනොව�ෙ� :� කවර 

ග>ෙද>වදග>ෙද>වදග>ෙද>වදග>ෙද>වද????    
    ((((1111))))    කඩ ~Bය �කඩ ~Bය �කඩ ~Bය �කඩ ~Bය �. . . . 12 000 12 000 12 000 12 000 )  ෙග^ම )  ෙග^ම )  ෙග^ම )  ෙග^ම ....    
    ((((2222))))    වDාවDාවDාවDාපාQකයා තම ෙපෞ#ගBක අවශDපාQකයා තම ෙපෞ#ගBක අවශDපාQකයා තම ෙපෞ#ගBක අවශDපාQකයා තම ෙපෞ#ගBක අවශDතාවය) සඳහා වDාතාවය) සඳහා වDාතාවය) සඳහා වDාතාවය) සඳහා වDාපාරෙය� �පාරෙය� �පාරෙය� �පාරෙය� �....5000 5000 5000 5000 ක Iදල) ලබාගැYමක Iදල) ලබාගැYමක Iදල) ලබාගැYමක Iදල) ලබාගැYම....    
    ((((3333))))    වDාවDාවDාවDාපාQක ර)ෂණ ගාස�්ෙලස �පාQක ර)ෂණ ගාස�්ෙලස �පාQක ර)ෂණ ගාස�්ෙලස �පාQක ර)ෂණ ගාස�්ෙලස �. . . . 13 500 13 500 13 500 13 500 ) ෙග^ම ) ෙග^ම ) ෙග^ම ) ෙග^ම ....    
    ((((4444))))    අමතර අමතර අමතර අමතර පාපාපාපාRධනය ෙලස වDාRධනය ෙලස වDාRධනය ෙලස වDාRධනය ෙලස වDාපාQකයා �පාQකයා �පාQකයා �පාQකයා �. . . . 75 000 75 000 75 000 75 000 ))))    වDාවDාවDාවDාපාරයට ෙයද^ම පාරයට ෙයද^ම පාරයට ෙයද^ම පාරයට ෙයද^ම ....    
    

• පහත සඳහ� �}^ම ඇ&ෙර� පපහත සඳහ� �}^ම ඇ&ෙර� පපහත සඳහ� �}^ම ඇ&ෙර� පපහත සඳහ� �}^ම ඇ&ෙර� පශන් අංක ශන් අංක ශන් අංක ශන් අංක 19  19  19  19  හා හා හා හා 20  20  20  20  ට ��� සපය�න ට ��� සපය�න ට ��� සපය�න ට ��� සපය�න ....    
    ****කා3�ද තම වDාකා3�ද තම වDාකා3�ද තම වDාකා3�ද තම වDාපාරය සඳහා සXප< ෙග� � පාරය සඳහා සXප< ෙග� � පාරය සඳහා සXප< ෙග� � පාරය සඳහා සXප< ෙග� � 30 000 30 000 30 000 30 000 ) ව�නා   භාaඩ ෙතොගය) ණයට  ගැYම ) ව�නා   භාaඩ ෙතොගය) ණයට  ගැYම ) ව�නා   භාaඩ ෙතොගය) ණයට  ගැYම ) ව�නා   භාaඩ ෙතොගය) ණයට  ගැYම ....    
    
19191919....    ඉහත ග>ෙද>ව සටහ� කළ ��IBක ඉහත ග>ෙද>ව සටහ� කළ ��IBක ඉහත ග>ෙද>ව සටහ� කළ ��IBක ඉහත ග>ෙද>ව සටහ� කළ ��IBක සටහ� ෙපොත ව�ෙ�සටහ� ෙපොත ව�ෙ�සටහ� ෙපොත ව�ෙ�සටහ� ෙපොත ව�ෙ�,,,,    
    ((((1111))))    Iද5 ෙපොත Iද5 ෙපොත Iද5 ෙපොත Iද5 ෙපොත             ((((2222))))    ගැ>X ජගැ>X ජගැ>X ජගැ>X ජ’’’’නලය නලය නලය නලය             

((((3333))))    ෙපො} ජෙපො} ජෙපො} ජෙපො} ජ’’’’නලය නලය නලය නලය             ((((4444))))    බැං~බැං~බැං~බැං~    yPමyPමyPමyPම    
    

20202020....    ෙමම ග>ෙද>වට අදාළ �වැර� #3<ව සටහන  ෙතෝර�නෙමම ග>ෙද>වට අදාළ �වැර� #3<ව සටහන  ෙතෝර�නෙමම ග>ෙද>වට අදාළ �වැර� #3<ව සටහන  ෙතෝර�නෙමම ග>ෙද>වට අදාළ �වැර� #3<ව සටහන  ෙතෝර�න    
    ((((1111))))    ගැ>X yPම හර ගැ>X yPම හර ගැ>X yPම හර ගැ>X yPම හර     ����. . . . 30 00030 00030 00030 000    ----    Iද5 ෙපොත  බැරIද5 ෙපොත  බැරIද5 ෙපොත  බැරIද5 ෙපොත  බැර        ����....30 00030 00030 00030 000    

((((2222))))    සXප< ෙR yPම හර සXප< ෙR yPම හර සXප< ෙR yPම හර සXප< ෙR yPම හර     ����. . . . 30 00030 00030 00030 000    ----    ගැ>X yPම බැරගැ>X yPම බැරගැ>X yPම බැරගැ>X yPම බැර    ����....30000 30000 30000 30000         
((((3333))))    3~PX yPම 3~PX yPම 3~PX yPම 3~PX yPම     හරහරහරහර    � � � � 30 00030 00030 00030 000    ----    කා3�ද ෙR yPම බැර   �කා3�ද ෙR yPම බැර   �කා3�ද ෙR yPම බැර   �කා3�ද ෙR yPම බැර   �....30 000 30 000 30 000 30 000     

    ((((4444))))    ගැ>X yPම හර ගැ>X yPම හර ගැ>X yPම හර ගැ>X yPම හර     ����. . . . 30 00030 00030 00030 000    ----    සXප< ෙR yPම බැර�සXප< ෙR yPම බැර�සXප< ෙR yPම බැර�සXප< ෙR yPම බැර�. . . . 30 00030 00030 00030 000    
    
21212121....    ““““වැ[^ම බැර වැ[^ම බැර වැ[^ම බැර වැ[^ම බැර ----    අ�^ම හරඅ�^ම හරඅ�^ම හරඅ�^ම හර” ” ” ” යන #3<ව සටහ� �ලධkමයයන #3<ව සටහ� �ලධkමයයන #3<ව සටහ� �ලධkමයයන #3<ව සටහ� �ලධkමය    �¡පනය�¡පනය�¡පනය�¡පනය    වන වන වන වන     yPම  ව�ෙ� yPම  ව�ෙ� yPම  ව�ෙ� yPම  ව�ෙ� ,,,,    
    ((((1111))))    }� ව�ටX yPම ය}� ව�ටX yPම ය}� ව�ටX yPම ය}� ව�ටX yPම ය....        ((((2222))))    Iද5 yPම යIද5 yPම යIද5 yPම යIද5 yPම ය....    
    ((((3333))))    ගැ>X yPම යගැ>X yPම යගැ>X yPම යගැ>X yPම ය....            ((((4444))))    පාපාපාපාRධනRධනRධනRධන    yPම යyPම යyPම යyPම ය....    
    
22222222....    වDාවDාවDාවDාපාරයක ෙ5ජරෙ7 දැ)ෙවන ගැ�B  yPමපාරයක ෙ5ජරෙ7 දැ)ෙවන ගැ�B  yPමපාරයක ෙ5ජරෙ7 දැ)ෙවන ගැ�B  yPමපාරයක ෙ5ජරෙ7 දැ)ෙවන ගැ�B  yPම........................AAAA................................................yPම) වන අතර yPම) වන අතර yPම) වන අතර yPම) වන අතර ,   ,   ,   ,   ගැ>X yPම ගැ>X yPම ගැ>X yPම ගැ>X yPම ............................BBBB.......... .......... .......... .......... 

yPම) ෙ-yPම) ෙ-yPම) ෙ-yPම) ෙ-....    
    ඉහත පඉහත පඉහත පඉහත පකාශෙ7 කාශෙ7 කාශෙ7 කාශෙ7 A A A A හා හා හා හා B B B B සථ්ාන වලට අදාළ �වැර� ෙය}X BෙවB� සථ්ාන වලට අදාළ �වැර� ෙය}X BෙවB� සථ්ාන වලට අදාළ �වැර� ෙය}X BෙවB� සථ්ාන වලට අදාළ �වැර� ෙය}X BෙවB� දැ)ෙවන  �වැර�දැ)ෙවන  �වැර�දැ)ෙවන  �වැර�දැ)ෙවන  �වැර�    ��ර��ර��ර��ර    ව�ෙ�ව�ෙ�ව�ෙ�ව�ෙ�,,,,    
    ((((1111))))    අදායXඅදායXඅදායXඅදායX,,,,_:කX_:කX_:කX_:කX            ((((2222))))    3යදX3යදX3යදX3යදX, , , , _:කX_:කX_:කX_:කX    
    ((((3333))))    _:කX_:කX_:කX_:කX, , , , 3යදX3යදX3යදX3යදX            ((((4444))))    _:කX_:කX_:කX_:කX, , , , අදායXඅදායXඅදායXඅදායX    
    
23232323....    ණය ය^මට ඉඩ }� කාලය �ල ණය ගැ1යා 3�� ණය Iද5 �� පQ� ෙගවා දැIවෙහො<ණය ය^මට ඉඩ }� කාලය �ල ණය ගැ1යා 3�� ණය Iද5 �� පQ� ෙගවා දැIවෙහො<ණය ය^මට ඉඩ }� කාලය �ල ණය ගැ1යා 3�� ණය Iද5 �� පQ� ෙගවා දැIවෙහො<ණය ය^මට ඉඩ }� කාලය �ල ණය ගැ1යා 3�� ණය Iද5 �� පQ� ෙගවා දැIවෙහො<, , , , එම ණය Iදෙල� අ� එම ණය Iදෙල� අ� එම ණය Iදෙල� අ� එම ණය Iදෙල� අ� 

කර ෙග^මට ඉඩ ෙදන  ව�නාකම කර ෙග^මට ඉඩ ෙදන  ව�නාකම කර ෙග^මට ඉඩ ෙදන  ව�නාකම කර ෙග^මට ඉඩ ෙදන  ව�නාකම හ¢�ව�ෙ� හ¢�ව�ෙ� හ¢�ව�ෙ� හ¢�ව�ෙ� ,,,,    
    ((((1111))))    }� ව�ටX ෙලසය }� ව�ටX ෙලසය }� ව�ටX ෙලසය }� ව�ටX ෙලසය         ((((2222))))    ලද ව�ටX ෙලසය ලද ව�ටX ෙලසය ලද ව�ටX ෙලසය ලද ව�ටX ෙලසය     

((((3333))))    Iද5 ව�ටX ෙලසය Iද5 ව�ටX ෙලසය Iද5 ව�ටX ෙලසය Iද5 ව�ටX ෙලසය         ((((4444))))    ෙවළඳ ව�ටX ෙලසයෙවළඳ ව�ටX ෙලසයෙවළඳ ව�ටX ෙලසයෙවළඳ ව�ටX ෙලසය    
    
24242424....    සංෙශෝ$ත බැං~ yPම �ෙයළ UZෙX. ෙයොදා ෙනොග�නා අ�තමය) ව�ෙ� පහත සඳහ� ~මන අ�තමයදසංෙශෝ$ත බැං~ yPම �ෙයළ UZෙX. ෙයොදා ෙනොග�නා අ�තමය) ව�ෙ� පහත සඳහ� ~මන අ�තමයදසංෙශෝ$ත බැං~ yPම �ෙයළ UZෙX. ෙයොදා ෙනොග�නා අ�තමය) ව�ෙ� පහත සඳහ� ~මන අ�තමයදසංෙශෝ$ත බැං~ yPම �ෙයළ UZෙX. ෙයොදා ෙනොග�නා අ�තමය) ව�ෙ� පහත සඳහ� ~මන අ�තමයද????

        
    ((((1111))))    බැං~ව 3�� අයකළ බැං~ ගාස�් �බැං~ව 3�� අයකළ බැං~ ගාස�් �බැං~ව 3�� අයකළ බැං~ ගාස�් �බැං~ව 3�� අයකළ බැං~ ගාස�් �....500 500 500 500     
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    ((((1111))))    ෙග� කඩ ~Bය �ෙග� කඩ ~Bය �ෙග� කඩ ~Bය �ෙග� කඩ ~Bය �. . . . 5500550055005500    Bබඳ U�ම සටහන) yPX ෙපො< �ල ඇ�ල<ව නැත Bබඳ U�ම සටහන) yPX ෙපො< �ල ඇ�ල<ව නැත Bබඳ U�ම සටහන) yPX ෙපො< �ල ඇ�ල<ව නැත Bබඳ U�ම සටහන) yPX ෙපො< �ල ඇ�ල<ව නැත ....    

((((2222))))    ර)ෂණ ගාස�් ෙලස ෙග� � ර)ෂණ ගාස�් ෙලස ෙග� � ර)ෂණ ගාස�් ෙලස ෙග� � ර)ෂණ ගාස�් ෙලස ෙග� � 8200 8200 8200 8200 ර)ෂන ගාස�් yPෙX සටහ�ව ඇත< ඒ Bබඳවර)ෂන ගාස�් yPෙX සටහ�ව ඇත< ඒ Bබඳවර)ෂන ගාස�් yPෙX සටහ�ව ඇත< ඒ Bබඳවර)ෂන ගාස�් yPෙX සටහ�ව ඇත< ඒ Bබඳව    Iද5 ෙපොෙ< සටහ� Iද5 ෙපොෙ< සටහ� Iද5 ෙපොෙ< සටහ� Iද5 ෙපොෙ< සටහ�                         
ෙකොට නැතෙකොට නැතෙකොට නැතෙකොට නැත....    

    ((((3333))))    ෙග� ෙසේවක වැ{j �ෙග� ෙසේවක වැ{j �ෙග� ෙසේවක වැ{j �ෙග� ෙසේවක වැ{j �....12500 12500 12500 12500 y>Xගත ^ ඇ<ෙ< �y>Xගත ^ ඇ<ෙ< �y>Xගත ^ ඇ<ෙ< �y>Xගත ^ ඇ<ෙ< �....15200 15200 15200 15200 ) ෙලසය ) ෙලසය ) ෙලසය ) ෙලසය ....    
    ((((4444))))    ����....3000 3000 3000 3000 ක 3~PXක 3~PXක 3~PXක 3~PX    ඉ�ෙවො��ය) ජඉ�ෙවො��ය) ජඉ�ෙවො��ය) ජඉ�ෙවො��ය) ජ’’’’නලෙ7 සටහ� ෙකොට නැත නලෙ7 සටහ� ෙකොට නැත නලෙ7 සටහ� ෙකොට නැත නලෙ7 සටහ� ෙකොට නැත ....    
    
31313131....    ෙපො}ෙපො}ෙපො}ෙපො}    ජජජජ’’’’නලය භා3තයට ග�ෙ� පහත සඳහ� ග>ෙද> අතQ�  කවර ග>ෙද>ව  සටහ� තැWමටදනලය භා3තයට ග�ෙ� පහත සඳහ� ග>ෙද> අතQ�  කවර ග>ෙද>ව  සටහ� තැWමටදනලය භා3තයට ග�ෙ� පහත සඳහ� ග>ෙද> අතQ�  කවර ග>ෙද>ව  සටහ� තැWමටදනලය භා3තයට ග�ෙ� පහත සඳහ� ග>ෙද> අතQ�  කවර ග>ෙද>ව  සටහ� තැWමටද????    
    ((((1111))))    IදB� �}වන ග>ෙද> සටහ� තැWමට IදB� �}වන ග>ෙද> සටහ� තැWමට IදB� �}වන ග>ෙද> සටහ� තැWමට IදB� �}වන ග>ෙද> සටහ� තැWමට         
    ((((2222))))    භාaඩ  ෙතොගය) ණයට ගැYම සටහ�තැWමටභාaඩ  ෙතොගය) ණයට ගැYම සටහ�තැWමටභාaඩ  ෙතොගය) ණයට ගැYම සටහ�තැWමටභාaඩ  ෙතොගය) ණයට ගැYම සටහ�තැWමට....    
    ((((3333))))    භාaඩ  ෙතොගය) ණයට 3U�ම සටහ� තැWමට භාaඩ  ෙතොගය) ණයට 3U�ම සටහ� තැWමට භාaඩ  ෙතොගය) ණයට 3U�ම සටහ� තැWමට භාaඩ  ෙතොගය) ණයට 3U�ම සටහ� තැWමට     
    ((((4444))))    yPXකරණ වැර� �වැර� UZම) සටහ� තැWමට yPXකරණ වැර� �වැර� UZම) සටහ� තැWමට yPXකරණ වැර� �වැර� UZම) සටහ� තැWමට yPXකරණ වැර� �වැර� UZම) සටහ� තැWමට     
    
32323232....    ඉ¢�5ඉ¢�5ඉ¢�5ඉ¢�5    3�� තම වDා3�� තම වDා3�� තම වDා3�� තම වDාපාරය සඳහා බැං~පාරය සඳහා බැං~පාරය සඳහා බැං~පාරය සඳහා බැං~    ණය) ලබාෙගන ඇත ෙම_ මා�ක වාQකය �ණය) ලබාෙගන ඇත ෙම_ මා�ක වාQකය �ණය) ලබාෙගන ඇත ෙම_ මා�ක වාQකය �ණය) ලබාෙගන ඇත ෙම_ මා�ක වාQකය �....3000 3000 3000 3000 U වසර අවසානෙ7 U වසර අවසානෙ7 U වසර අවසානෙ7 U වසර අවසානෙ7     

ඔG ෙගවා1¥ I� ණය වාQක පඔG ෙගවා1¥ I� ණය වාQක පඔG ෙගවා1¥ I� ණය වාQක පඔG ෙගවා1¥ I� ණය වාQක පමාණය �මාණය �මාණය �මාණය �....30000300003000030000    U  ෙග^මට ඇ1 පU  ෙග^මට ඇ1 පU  ෙග^මට ඇ1 පU  ෙග^මට ඇ1 පමාණයමාණයමාණයමාණය,,,,ඉ¢�5 3�� IලDඉ¢�5 3�� IලDඉ¢�5 3�� IලDඉ¢�5 3�� IලD ප ප ප පකාශන ව ඇ�ල<කාශන ව ඇ�ල<කාශන ව ඇ�ල<කාශන ව ඇ�ල<    
කර�ෙ�කර�ෙ�කර�ෙ�කර�ෙ�,,,,    

    ((((1111))))    ෙබො5ණය) ෙලසය                    ෙබො5ණය) ෙලසය                    ෙබො5ණය) ෙලසය                    ෙබො5ණය) ෙලසය                    ((((2222)    )    )    )    උපdත 3යදම) ෙලසය උපdත 3යදම) ෙලසය උපdත 3යදම) ෙලසය උපdත 3යදම) ෙලසය         
    ((((3333))))    )ෂය^ම) ෙලසය                       )ෂය^ම) ෙලසය                       )ෂය^ම) ෙලසය                       )ෂය^ම) ෙලසය                       ((((4444)   )   )   )   ලැ©ය �� ආදායම) ෙලසයලැ©ය �� ආදායම) ෙලසයලැ©ය �� ආදායම) ෙලසයලැ©ය �� ආදායම) ෙලසය    
    
33333333....    ව<කම) )ෂය UZෙX. වාkpක )ෂය පව<කම) )ෂය UZෙX. වාkpක )ෂය පව<කම) )ෂය UZෙX. වාkpක )ෂය පව<කම) )ෂය UZෙX. වාkpක )ෂය පමාණය ගණනය UZෙX. සැලU5ලට ෙනොග�නා සාධකය ව�ෙ� මාණය ගණනය UZෙX. සැලU5ලට ෙනොග�නා සාධකය ව�ෙ� මාණය ගණනය UZෙX. සැලU5ලට ෙනොග�නා සාධකය ව�ෙ� මාණය ගණනය UZෙX. සැලU5ලට ෙනොග�නා සාධකය ව�ෙ� ,,,,        
    ((((1111) ) ) )     ව<කෙම_ව<කෙම_ව<කෙම_ව<කෙම_    වkතමානවkතමානවkතමානවkතමාන    ෙවළඳෙපොල ව�නාකම ෙවළඳෙපොල ව�නාකම ෙවළඳෙපොල ව�නාකම ෙවළඳෙපොල ව�නාකම     
    ((((2222))))    ව<කෙම_ Qවැය ව<කෙම_ Qවැය ව<කෙම_ Qවැය ව<කෙම_ Qවැය     
    ((((3333))))    ව<)ෙම_ පව<)ෙම_ පව<)ෙම_ පව<)ෙම_ පෙයෝජනව< ªව කාලය ෙයෝජනව< ªව කාලය ෙයෝජනව< ªව කාලය ෙයෝජනව< ªව කාලය     
    ((((4444))))    ව<කෙම_ &�¥� අගය ව<කෙම_ &�¥� අගය ව<කෙම_ &�¥� අගය ව<කෙම_ &�¥� අගය         
    
34343434....    ය�තය�තය�තය�තයකයකයකයක    ග<:ල �ග<:ල �ග<:ල �ග<:ල �....820820820820    000000000000    UUUU. . . . එ_ ස3UZෙX 3යදම �එ_ ස3UZෙX 3යදම �එ_ ස3UZෙX 3යදම �එ_ ස3UZෙX 3යදම �....30303030    000000000000    UUUU. . . . &�¥� අගය �&�¥� අගය �&�¥� අගය �&�¥� අගය �....50505050    000000000000    UUUU....ඵලදා�ªව කාලය ඵලදා�ªව කාලය ඵලදා�ªව කාලය ඵලදා�ªව කාලය 

වසර වසර වසර වසර 10101010    U U U U . . . . ය�තය�තය�තය�තෙයෙයෙයෙය_ වාkpක )ෂය ප_ වාkpක )ෂය ප_ වාkpක )ෂය ප_ වාkpක )ෂය පමාණය ව�ෙ� මාණය ව�ෙ� මාණය ව�ෙ� මාණය ව�ෙ� ,,,,    
    ((((1111)  )  )  )  ����....850 000 850 000 850 000 850 000 U U U U ....    ((((2222) ) ) ) ����. . . . 80 000 80 000 80 000 80 000 UUUU.         (.         (.         (.         (3333)   )   )   )   ����....900 000 900 000 900 000 900 000 UUUU.    (.    (.    (.    (4444) ) ) ) ����. . . . 500 000 500 000 500 000 500 000 U U U U . . . .     
    
35353535........    වDාවDාවDාවDාපාරය) 3��  �ෙයළ කර IලDපාරය) 3��  �ෙයළ කර IලDපාරය) 3��  �ෙයළ කර IලDපාරය) 3��  �ෙයළ කර IලD ප ප ප පකාශන  ව�ෙ�කාශන  ව�ෙ�කාශන  ව�ෙ�කාශන  ව�ෙ�,,,,    
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