
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

    

පළI පපළI පපළI පපළI පශන්ය ඇ��ව ශන්ය ඇ��ව ශන්ය ඇ��ව ශන්ය ඇ��ව 1111    ෙකොටෙස� පෙකොටෙස� පෙකොටෙස� පෙකොටෙස� පශන් ෙදක) දශන් ෙදක) දශන් ෙදක) දශන් ෙදක) ද, , , , 11 11 11 11 ෙකොටෙස� ෙකොටෙස� ෙකොටෙස� ෙකොටෙස� පපපපශන් ෙදක) ද බැy� ෙතෝරාෙගන පශන් ෙදක) ද බැy� ෙතෝරාෙගන පශන් ෙදක) ද බැy� ෙතෝරාෙගන පශන් ෙදක) ද බැy� ෙතෝරාෙගන පශන් ශන් ශන් ශන් 

පහකට පමණ) ��� සපය�නපහකට පමණ) ��� සපය�නපහකට පමණ) ��� සපය�නපහකට පමණ) ��� සපය�න....    

01010101....    පහත සඳහ� �#$ය ඇ&ෙර�  පහත සඳහ� �#$ය ඇ&ෙර�  පහත සඳහ� �#$ය ඇ&ෙර�  පහත සඳහ� �#$ය ඇ&ෙර�  ((((iiii) ) ) ) �ට�ට�ට�ට((((xxxx) ) ) ) ද)වාපද)වාපද)වාපද)වාපශන් වලට ��� සපය�න ශන් වලට ��� සපය�න ශන් වලට ��� සපය�න ශන් වලට ��� සපය�න ....    

    ලංකාෙ- පලංකාෙ- පලංකාෙ- පලංකාෙ- පධාන ෙපෙ5 පාවහ� �ෂ්පාදන සමාගමක ෙසේවකෙය~ ෙලස වසර දහයක ෙසේවා කාලය) ධාන ෙපෙ5 පාවහ� �ෂ්පාදන සමාගමක ෙසේවකෙය~ ෙලස වසර දහයක ෙසේවා කාලය) ධාන ෙපෙ5 පාවහ� �ෂ්පාදන සමාගමක ෙසේවකෙය~ ෙලස වසර දහයක ෙසේවා කාලය) ධාන ෙපෙ5 පාවහ� �ෂ්පාදන සමාගමක ෙසේවකෙය~ ෙලස වසර දහයක ෙසේවා කාලය) 

සX�kණ කළ හkෂණසX�kණ කළ හkෂණසX�kණ කළ හkෂණසX�kණ කළ හkෂණ    ෙසේවෙය� ඉව<ව  ෙසේවෙය� ඉව<ව  ෙසේවෙය� ඉව<ව  ෙසේවෙය� ඉව<ව  2017201720172017    01.0101.0101.0101.01        �න �ට  තමාෙRම වDා�න �ට  තමාෙRම වDා�න �ට  තමාෙRම වDා�න �ට  තමාෙRම වDාපාරය) ආරXභ කෙ5 පාවහ� පාරය) ආරXභ කෙ5 පාවහ� පාරය) ආරXභ කෙ5 පාවහ� පාරය) ආරXභ කෙ5 පාවහ� 

�පද^ම Bබඳ කkමා�ත අමාතDාං�පද^ම Bබඳ කkමා�ත අමාතDාං�පද^ම Bබඳ කkමා�ත අමාතDාං�පද^ම Bබඳ කkමා�ත අමාතDාංශ යටෙ< පව<ව> ලැ° පාඨමාලාව) හැදෑZෙම� ල< දැ>මද ස_තවයශ යටෙ< පව<ව> ලැ° පාඨමාලාව) හැදෑZෙම� ල< දැ>මද ස_තවයශ යටෙ< පව<ව> ලැ° පාඨමාලාව) හැදෑZෙම� ල< දැ>මද ස_තවයශ යටෙ< පව<ව> ලැ° පාඨමාලාව) හැදෑZෙම� ල< දැ>මද ස_තවය....තමා තමා තමා තමා 

ස�ව 1¥ �ස�ව 1¥ �ස�ව 1¥ �ස�ව 1¥ �....500500500500,,,,000000000000කකකක    IදලදIදලදIදලදIදලද    තම යාෙග� උ�ම� �තම යාෙග� උ�ම� �තම යාෙග� උ�ම� �තම යාෙග� උ�ම� �....1111222200000000,,,,000 000 000 000 ) ව�නා ෙගොඩනැy5ලද  ) ව�නා ෙගොඩනැy5ලද  ) ව�නා ෙගොඩනැy5ලද  ) ව�නා ෙගොඩනැy5ලද  

ආරXභෙ7.ෙයොදාග< අතර ආරXභෙ7.ෙයොදාග< අතර ආරXභෙ7.ෙයොදාග< අතර ආරXභෙ7.ෙයොදාග< අතර ජනවාQ ජනවාQ ජනවාQ ජනවාQ 05 05 05 05 �න ලබාග<  ��න ලබාග<  ��න ලබාග<  ��න ලබාග<  �....100 000100 000100 000100 000    බැං~ ණය Iදලද වDාබැං~ ණය Iදලද වDාබැං~ ණය Iදලද වDාබැං~ ණය Iදලද වDාපාරයට ෙයොදවන ල.පාරයට ෙයොදවන ල.පාරයට ෙයොදවන ල.පාරයට ෙයොදවන ල.....    

²ට අමතරව වDා²ට අමතරව වDා²ට අමතරව වDා²ට අමතරව වDාපාරෙ7 පළI මාසය �ල �}�  ග>ෙද> ෙමෙසේයපාරෙ7 පළI මාසය �ල �}�  ග>ෙද> ෙමෙසේයපාරෙ7 පළI මාසය �ල �}�  ග>ෙද> ෙමෙසේයපාරෙ7 පළI මාසය �ල �}�  ග>ෙද> ෙමෙසේය. . . .     

            අIදඅIදඅIදඅIදවDවDවDවD :ල. ගැYම  :ල. ගැYම  :ල. ගැYම  :ල. ගැYම         ����....    50 000 50 000 50 000 50 000     

            උපකරණ :ලට ගැYX උපකරණ :ලට ගැYX උපකරණ :ලට ගැYX උපකරණ :ලට ගැYX         ����....    10 000 10 000 10 000 10 000     

            ෙසේවක වැ{j ෙග-වා ෙසේවක වැ{j ෙග-වා ෙසේවක වැ{j ෙග-වා ෙසේවක වැ{j ෙග-වා         ����....    12 00012 00012 00012 000    

            පාවහ� 3U�පාවහ� 3U�පාවහ� 3U�පාවහ� 3U�ෙම� ලැ¥ණා ෙම� ලැ¥ණා ෙම� ලැ¥ණා ෙම� ලැ¥ණා     ����....    75 000 75 000 75 000 75 000     

            පපපපවාහන 3යදX ෙග-වා වාහන 3යදX ෙග-වා වාහන 3යදX ෙග-වා වාහන 3යදX ෙග-වා         ����....    5 0005 0005 0005 000    

    වDාවDාවDාවDාපාQක ෙගොඩනැy5ල වාkpකව පාQක ෙගොඩනැy5ල වාkpකව පාQක ෙගොඩනැy5ල වාkpකව පාQක ෙගොඩනැy5ල වාkpකව 10101010% % % % බැy� )ෂය UZමට 1රණය කර ඇතබැy� )ෂය UZමට 1රණය කර ඇතබැy� )ෂය UZමට 1රණය කර ඇතබැy� )ෂය UZමට 1රණය කර ඇත....    

    

    ““““ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)” ” ” ” න:� පව<වාෙගන යන ෙමම �ෂ්පාදන ආයතනෙ7 �ෂප්ාදන �ණා<මක බ3� ඉහල න:� පව<වාෙගන යන ෙමම �ෂ්පාදන ආයතනෙ7 �ෂප්ාදන �ණා<මක බ3� ඉහල න:� පව<වාෙගන යන ෙමම �ෂ්පාදන ආයතනෙ7 �ෂප්ාදන �ණා<මක බ3� ඉහල න:� පව<වාෙගන යන ෙමම �ෂ්පාදන ආයතනෙ7 �ෂප්ාදන �ණා<මක බ3� ඉහල 

බැ3�දබැ3�දබැ3�දබැ3�ද    න^න ෙමෝස්න^න ෙමෝස්න^න ෙමෝස්න^න ෙමෝස්    තර වB� �)ත බැ3�තර වB� �)ත බැ3�තර වB� �)ත බැ3�තර වB� �)ත බැ3�ද කද කද කද කමමමම    කකකකමෙය�මෙය�මෙය�මෙය�    සාkථක<වය කරා ගම� කර:� �³සාkථක<වය කරා ගම� කර:� �³සාkථක<වය කරා ගම� කර:� �³සාkථක<වය කරා ගම� කර:� �³....    

    හkෂණහkෂණහkෂණහkෂණ    වDාවDාවDාවDාපාරය තව}රට< ��5 කළ �� බව< 3$ම<ව පාරය තව}රට< ��5 කළ �� බව< 3$ම<ව පාරය තව}රට< ��5 කළ �� බව< 3$ම<ව පාරය තව}රට< ��5 කළ �� බව< 3$ම<ව ,,,,සථ්ාවරව හාසථ්ාවරව හාසථ්ාවරව හාසථ්ාවරව හා        ෛන1ක �#ගල භාවය) ස_තව ෛන1ක �#ගල භාවය) ස_තව ෛන1ක �#ගල භාවය) ස_තව ෛන1ක �#ගල භාවය) ස_තව 

වDාවDාවDාවDාපාරය වkධනය කළහැU කපාරය වkධනය කළහැU කපාරය වkධනය කළහැU කපාරය වkධනය කළහැU කමෙ-ද �බඳව අධDමෙ-ද �බඳව අධDමෙ-ද �බඳව අධDමෙ-ද �බඳව අධDනය කර:� �³නය කර:� �³නය කර:� �³නය කර:� �³....    

((((iiii))))    ((((අඅඅඅ))))    ““““ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)””””~මන වDා~මන වDා~මන වDා~මන වDාපාර සං3ධාන වkපාර සං3ධාන වkපාර සං3ධාන වkපාර සං3ධාන වkගයට අය< වDාගයට අය< වDාගයට අය< වDාගයට අය< වDාපාරය)ද පාරය)ද පාරය)ද පාරය)ද ????    

    ((((ආආආආ))))    ෙමම වDාෙමම වDාෙමම වDාෙමම වDාපාරය �ල ඔබ දUන වDාපාරය �ල ඔබ දUන වDාපාරය �ල ඔබ දUන වDාපාරය �ල ඔබ දUන වDාපාQක ශ)1ය)පාQක ශ)1ය)පාQක ශ)1ය)පාQක ශ)1ය)    Bය�නBය�නBය�නBය�න    

((((iiiiiiii))))    ““““ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)ස්ට�5 ෙවොk)” ” ” ” පාවහ� වDාපාවහ� වDාපාවහ� වDාපාවහ� වDාපාරය Bයාප�ංd කළ ��දපාරය Bයාප�ංd කළ ��දපාරය Bයාප�ංd කළ ��දපාරය Bයාප�ංd කළ ��ද? ? ? ? ඔෙ´ B�රටඔෙ´ B�රටඔෙ´ B�රටඔෙ´ B�රට    ෙහේ�  ද)ව�න ෙහේ�  ද)ව�න ෙහේ�  ද)ව�න ෙහේ�  ද)ව�න     

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    IIIIIIII    

 I         
Business & Accounting studies         IIIII

    

சி�களசி�களசி�களசி�களெமாெமாெமாெமாழிழிழிழி����� � � � இஇஇஇல�கிய��ல�கிய��ல�கிய��ல�கிய�� IIIII    

     Three hours 

පැය පැය පැය පැය ෙදක�ෙදක�ෙදක�ෙදක�     

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

ரரரர



 

 

((((iiiiiiiiiiii))))    ෙමම වDාෙමම වDාෙමම වDාෙමම වDාපාරය ෙකෙර_ ඇ5ම) ද)වන පාkශව ෙදක) සඳහ� ෙකොට එම පාkශවය� ඇ5ම පාරය ෙකෙර_ ඇ5ම) ද)වන පාkශව ෙදක) සඳහ� ෙකොට එම පාkශවය� ඇ5ම පාරය ෙකෙර_ ඇ5ම) ද)වන පාkශව ෙදක) සඳහ� ෙකොට එම පාkශවය� ඇ5ම පාරය ෙකෙර_ ඇ5ම) ද)වන පාkශව ෙදක) සඳහ� ෙකොට එම පාkශවය� ඇ5ම දැ)^මට දැ)^මට දැ)^මට දැ)^මට 

ෙහේ��ෙහේ��ෙහේ��ෙහේ��    ක�ණ බැy� Bය�න ක�ණ බැy� Bය�න ක�ණ බැy� Bය�න ක�ණ බැy� Bය�න ....    

((((iviviviv))))    හkෂණ අෙj)ෂා කරන ආකාරයට හkෂණ අෙj)ෂා කරන ආකාරයට හkෂණ අෙj)ෂා කරන ආකාරයට හkෂණ අෙj)ෂා කරන ආකාරයට ““““සට්�5 ෙවොk)සට්�5 ෙවොk)සට්�5 ෙවොk)සට්�5 ෙවොk)”  ”  ”  ”  වDාවDාවDාවDාපාරය ��5පාරය ��5පාරය ��5පාරය ��5    කර�ෙ� නX ඒ සඳහා වඩා<ම &}& ය� කර�ෙ� නX ඒ සඳහා වඩා<ම &}& ය� කර�ෙ� නX ඒ සඳහා වඩා<ම &}& ය� කර�ෙ� නX ඒ සඳහා වඩා<ම &}& ය� 

ඔබ ෙයෝජනා කර�ෙ�  ~මන වkගෙ7 වDාඔබ ෙයෝජනා කර�ෙ�  ~මන වkගෙ7 වDාඔබ ෙයෝජනා කර�ෙ�  ~මන වkගෙ7 වDාඔබ ෙයෝජනා කර�ෙ�  ~මන වkගෙ7 වDාපාර  සං3ධානය) දපාර  සං3ධානය) දපාර  සං3ධානය) දපාර  සං3ධානය) ද? ? ? ?     

((((vvvv))))    හkෂණෙR වDාහkෂණෙR වDාහkෂණෙR වDාහkෂණෙR වDාපාරෙ7 පාරෙ7 පාරෙ7 පාරෙ7 2017 2017 2017 2017 ....01010101....01 01 01 01 �නට yPXකරන ස²කරණය පව1න �නට yPXකරන ස²කරණය පව1න �නට yPXකරන ස²කරණය පව1න �නට yPXකරන ස²කරණය පව1න ත<වය අගය� ස_තව  Bයා ත<වය අගය� ස_තව  Bයා ත<වය අගය� ස_තව  Bයා ත<වය අගය� ස_තව  Bයා 

ද)ව�න ද)ව�න ද)ව�න ද)ව�න ....    

((((vivivivi))))    ෙමම වDාෙමම වDාෙමම වDාෙමම වDාපාරය ස� ජංගම ෙනොවන ව<කX ෙමොනවාදපාරය ස� ජංගම ෙනොවන ව<කX ෙමොනවාදපාරය ස� ජංගම ෙනොවන ව<කX ෙමොනවාදපාරය ස� ජංගම ෙනොවන ව<කX ෙමොනවාද? ? ? ? අගය� ස_තව Bයා ද)ව�නඅගය� ස_තව Bයා ද)ව�නඅගය� ස_තව Bයා ද)ව�නඅගය� ස_තව Bයා ද)ව�න....    

((((viiviiviivii))))    ����....50505050    000000000000    ක දක දක දක දවDවDවDවD :ල. ගැYමට අදාළ :ල. ගැYමට අදාළ :ල. ගැYමට අදාළ :ල. ගැYමට අදාළ    #3<ව සටහන Bයා ද)ව�න#3<ව සටහන Bයා ද)ව�න#3<ව සටහන Bයා ද)ව�න#3<ව සටහන Bයා ද)ව�න....    

((((viiiviiiviiiviii))))    වDාවDාවDාවDාපාරෙ7 මාසය අවසානෙ7 අත ඉ1Q Iදල  ගණනය ෙකොට ෙප�ව�නපාරෙ7 මාසය අවසානෙ7 අත ඉ1Q Iදල  ගණනය ෙකොට ෙප�ව�නපාරෙ7 මාසය අවසානෙ7 අත ඉ1Q Iදල  ගණනය ෙකොට ෙප�ව�නපාරෙ7 මාසය අවසානෙ7 අත ඉ1Q Iදල  ගණනය ෙකොට ෙප�ව�න....    

((((ixixixix))))    ෙගොඩනැyෙගොඩනැyෙගොඩනැyෙගොඩනැy5ෙ5 මාසයට අදාළ )ෂය ප5ෙ5 මාසයට අදාළ )ෂය ප5ෙ5 මාසයට අදාළ )ෂය ප5ෙ5 මාසයට අදාළ )ෂය පමාණය ෙකොපමණද මාණය ෙකොපමණද මාණය ෙකොපමණද මාණය ෙකොපමණද ????    

((((xxxx))))    වDාවDාවDාවDාපාරෙ7 මාසයට අදාළ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණදපාරෙ7 මාසයට අදාළ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණදපාරෙ7 මාසයට අදාළ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණදපාරෙ7 මාසයට අදාළ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද? ? ? ?         

((((ල~Pල~Pල~Pල~P2 2 2 2 x x x x 10 10 10 10 = = = = 20202020))))    
    
    

    
1 1 1 1 ෙකොටසෙකොටසෙකොටසෙකොටස    

    
02.02.02.02.    i)i)i)i)    අඅඅඅ))))    ªව<^ම සඳහා :�සා 3�� අ�වාkයෙය� ස�රා ගත �� දෑ අවශDªව<^ම සඳහා :�සා 3�� අ�වාkයෙය� ස�රා ගත �� දෑ අවශDªව<^ම සඳහා :�සා 3�� අ�වාkයෙය� ස�රා ගත �� දෑ අවශDªව<^ම සඳහා :�සා 3�� අ�වාkයෙය� ස�රා ගත �� දෑ අවශDතා ෙලසතා ෙලසතා ෙලසතා ෙලස    හැ·�ෙ-හැ·�ෙ-හැ·�ෙ-හැ·�ෙ-....අවශDඅවශDඅවශDඅවශDතා තා තා තා 

සඳහා සඳහා සඳහා සඳහා     උදාහරණ ෙදක) සපය�න උදාහරණ ෙදක) සපය�න උදාහරණ ෙදක) සපය�න උදාහරණ ෙදක) සපය�න ....    
        ආආආආ) ) ) ) hවමනා �ල දැUය හැUhවමනා �ල දැUය හැUhවමනා �ල දැUය හැUhවමනා �ල දැUය හැU    ල)ෂණල)ෂණල)ෂණල)ෂණ    ෙදක) Bය�න ෙදක) Bය�න ෙදක) Bය�න ෙදක) Bය�න ....    
        
    iiiiiiii))))    පහත සඳහ� පපහත සඳහ� පපහත සඳහ� පපහත සඳහ� පකාශ සතDකාශ සතDකාශ සතDකාශ සතDද අසතDද අසතDද අසතDද අසතDද ය�න ද)ව�නද ය�න ද)ව�නද ය�න ද)ව�නද ය�න ද)ව�න....    
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    iviviviv))))    අඅඅඅ))))    තා)ෂxක පQසරෙ7 �}ව ඇ1 ෙවනස්̂ Xතා)ෂxක පQසරෙ7 �}ව ඇ1 ෙවනස්̂ Xතා)ෂxක පQසරෙ7 �}ව ඇ1 ෙවනස්̂ Xතා)ෂxක පQසරෙ7 �}ව ඇ1 ෙවනස්̂ X    වDාවDාවDාවDාපාර 3�� තම කාkයය� පහ& කරගැYමට ෙයොදාග< පාර 3�� තම කාkයය� පහ& කරගැYමට ෙයොදාග< පාර 3�� තම කාkයය� පහ& කරගැYමට ෙයොදාග< පාර 3�� තම කාkයය� පහ& කරගැYමට ෙයොදාග<     

අවසථ්ා අද බGලවම දඅවසථ්ා අද බGලවම දඅවසථ්ා අද බGලවම දඅවසථ්ා අද බGලවම ද)නට ලැෙබ�)නට ලැෙබ�)නට ලැෙබ�)නට ලැෙබ�. . . . උදාහරණය) මy� ෙමම Uයමන පැහැ�B කර�නඋදාහරණය) මy� ෙමම Uයමන පැහැ�B කර�නඋදාහරණය) මy� ෙමම Uයමන පැහැ�B කර�නඋදාහරණය) මy� ෙමම Uයමන පැහැ�B කර�න    
    ආආආආ)  )  )  )  අඛ�ඩඅඛ�ඩඅඛ�ඩඅඛ�ඩ    පැවැ<ම) ස_ත පැවැ<ම) ස_ත පැවැ<ම) ස_ත පැවැ<ම) ස_ත ,,,,Y1මය �#ගල භාවය) ස_ත ෙකොටස ්�~�ෙව� පාY1මය �#ගල භාවය) ස_ත ෙකොටස ්�~�ෙව� පාY1මය �#ගල භාවය) ස_ත ෙකොටස ්�~�ෙව� පාY1මය �#ගල භාවය) ස_ත ෙකොටස ්�~�ෙව� පාRධනය oසක්රRධනය oසක්රRධනය oසක්රRධනය oසක්ර    ග�නග�නග�නග�න    dddd    
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                        ((((ල~Pල~Pල~Pල~P02 02 02 02 x x x x 04 04 04 04 = = = = 08080808))))    
                        
03030303....    iiii))))    අඅඅඅ)  )  )  )  සංචාරක �5ලර ෙවළඳාම සඳහා �ද&� ෙදක) සපය�න සංචාරක �5ලර ෙවළඳාම සඳහා �ද&� ෙදක) සපය�න සංචාරක �5ලර ෙවළඳාම සඳහා �ද&� ෙදක) සපය�න සංචාරක �5ලර ෙවළඳාම සඳහා �ද&� ෙදක) සපය�න     
        ආආආආ) ) ) ) ºººº ලංකාව ආනයනය කර> ලබන භාaඩ වkග හ ලංකාව ආනයනය කර> ලබන භාaඩ වkග හ ලංකාව ආනයනය කර> ලබන භාaඩ වkග හ ලංකාව ආනයනය කර> ලබන භාaඩ වkග හතතතතර) Bය�නර) Bය�නර) Bය�නර) Bය�න....    
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        ආආආආ) ) ) ) ෙච)ෙච)ෙච)ෙච)පත)පත)පත)පත)‘‘‘‘ටස� UZමටස� UZමටස� UZමටස� UZම’ ’ ’ ’ ය�ෙන� අදහස ්ව�ෙ� ~ම)දය�ෙන� අදහස ්ව�ෙ� ~ම)දය�ෙන� අදහස ්ව�ෙ� ~ම)දය�ෙන� අදහස ්ව�ෙ� ~ම)ද????    
        
    iiiiiiiiiiii))))    ‘‘‘‘ර)ෂDර)ෂDර)ෂDර)ෂD _:කම _:කම _:කම _:කම’  ’  ’  ’  යන �ලධkමයයන �ලධkමයයන �ලධkමයයන �ලධkමය    පැහැ�B කර එයට �ද&න) සපය�නපැහැ�B කර එයට �ද&න) සපය�නපැහැ�B කර එයට �ද&න) සපය�නපැහැ�B කර එයට �ද&න) සපය�න....    
        
    iviviviv))))    අඅඅඅ))))    ස��ෙ-දනය Bබඳ අවෙබෝධයU� ෙතොරව කට�� UZෙම� ගැට� වලට IGණ .මට වDාස��ෙ-දනය Bබඳ අවෙබෝධයU� ෙතොරව කට�� UZෙම� ගැට� වලට IGණ .මට වDාස��ෙ-දනය Bබඳ අවෙබෝධයU� ෙතොරව කට�� UZෙම� ගැට� වලට IGණ .මට වDාස��ෙ-දනය Bබඳ අවෙබෝධයU� ෙතොරව කට�� UZෙම� ගැට� වලට IGණ .මට වDාපාරයකට පාරයකට පාරයකට පාරයකට 

�}ෙ-�}ෙ-�}ෙ-�}ෙ-. . . . ඔබ හ¢නාග< එවැ� ගැට�ව) පැහැ�B කඔබ හ¢නාග< එවැ� ගැට�ව) පැහැ�B කඔබ හ¢නාග< එවැ� ගැට�ව) පැහැ�B කඔබ හ¢නාග< එවැ� ගැට�ව) පැහැ�B කර�නර�නර�නර�න....    
        ආආආආ))))����ලංකාෙ- පලංකාෙ- පලංකාෙ- පලංකාෙ- පවහන )ෙෂේතවහන )ෙෂේතවහන )ෙෂේතවහන )ෙෂේතෙ7 මෑතකාlන පෙ7 මෑතකාlන පෙ7 මෑතකාlන පෙ7 මෑතකාlන පවණතා ෙදක) Bය�නවණතා ෙදක) Bය�නවණතා ෙදක) Bය�නවණතා ෙදක) Bය�න....    
                            ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 02 02 02 02 x x x x 04 04 04 04 = = = = 08080808))))    
    
04040404))))    iiii))))    අඅඅඅ)  )  )  )  කළමනාකරණය ය�ෙන� අදහස ්ව�ෙ� ~ම)දකළමනාකරණය ය�ෙන� අදහස ්ව�ෙ� ~ම)දකළමනාකරණය ය�ෙන� අදහස ්ව�ෙ� ~ම)දකළමනාකරණය ය�ෙන� අදහස ්ව�ෙ� ~ම)ද????    
        ආආආආ) ) ) ) සාkථක සැල&Xකරණය) �B� වDාසාkථක සැල&Xකරණය) �B� වDාසාkථක සැල&Xකරණය) �B� වDාසාkථක සැල&Xකරණය) �B� වDාපාරයට අ<කර ගත හැU  වා� ෙදක) Bය�නපාරයට අ<කර ගත හැU  වා� ෙදක) Bය�නපාරයට අ<කර ගත හැU  වා� ෙදක) Bය�නපාරයට අ<කර ගත හැU  වා� ෙදක) Bය�න....    
        
    iiiiiiii))))    පහත සඳහ� කාkයය� ~පහත සඳහ� කාkයය� ~පහත සඳහ� කාkයය� ~පහත සඳහ� කාkයය� ~මන කළමනාකරණ IBකාංගයට අය< ව�ෙ� දැ� ද)ව�න මන කළමනාකරණ IBකාංගයට අය< ව�ෙ� දැ� ද)ව�න මන කළමනාකරණ IBකාංගයට අය< ව�ෙ� දැ� ද)ව�න මන කළමනාකරණ IBකාංගයට අය< ව�ෙ� දැ� ද)ව�න     



 

 

            AAAA    ෙසේවක��ෙසේවක��ෙසේවක��ෙසේවක��    සඳහා 3$ම< &භසඳහා 3$ම< &භසඳහා 3$ම< &භසඳහා 3$ම< &භ    සාදන වැඩසාදන වැඩසාදන වැඩසාදන වැඩ    �ෙවල) පව<වාෙගන යාම�ෙවල) පව<වාෙගන යාම�ෙවල) පව<වාෙගන යාම�ෙවල) පව<වාෙගන යාම....    
            BBBB    වDාවDාවDාවDාපාරයක අරIP \රණය UZමපාරයක අරIP \රණය UZමපාරයක අරIP \රණය UZමපාරයක අරIP \රණය UZම....    
            CCCC    වDාවDාවDාවDාපාරෙ7 සXප< �� පQ� අවශDපාරෙ7 සXප< �� පQ� අවශDපාරෙ7 සXප< �� පQ� අවශDපාරෙ7 සXප< �� පQ� අවශD පාkශව ෙවත ෙබදාහැZම පාkශව ෙවත ෙබදාහැZම පාkශව ෙවත ෙබදාහැZම පාkශව ෙවත ෙබදාහැZම....    
            DDDD    සැල&X වල පව1න අ�පා� හ¢නා ගැYම සැල&X වල පව1න අ�පා� හ¢නා ගැYම සැල&X වල පව1න අ�පා� හ¢නා ගැYම සැල&X වල පව1න අ�පා� හ¢නා ගැYම     
    
    iiiiiiiiiiii))))    අඅඅඅ))))    ෙවළඳාම �kවචනය කර�නෙවළඳාම �kවචනය කර�නෙවළඳාම �kවචනය කර�නෙවළඳාම �kවචනය කර�න....    
        ආආආආ))))    අවකා»යඅවකා»යඅවකා»යඅවකා»ය    ෙවළඳෙපොලෙවළඳෙපොලෙවළඳෙපොලෙවළඳෙපොල    ය>ෙව� ~ම) අදහස ්ෙ-දය>ෙව� ~ම) අදහස ්ෙ-දය>ෙව� ~ම) අදහස ්ෙ-දය>ෙව� ~ම) අදහස ්ෙ-ද????    
        
    iviviviv))))    අඅඅඅ))))    එ�ෙනදා පාQෙභෝyක කට�� වල. ඍ¤ ෙබදාහැZෙX කඑ�ෙනදා පාQෙභෝyක කට�� වල. ඍ¤ ෙබදාහැZෙX කඑ�ෙනදා පාQෙභෝyක කට�� වල. ඍ¤ ෙබදාහැZෙX කඑ�ෙනදා පාQෙභෝyක කට�� වල. ඍ¤ ෙබදාහැZෙX කමය භා3තාවන අවසත්ාව)මය භා3තාවන අවසත්ාව)මය භා3තාවන අවසත්ාව)මය භා3තාවන අවසත්ාව)    BයාBයාBයාBයා    ද)ව�නද)ව�නද)ව�නද)ව�න. . . .     
        ආආආආ))))    ෙර��ෙර��ෙර��ෙර��    වDාවDාවDාවDාපාරය) සඳහා &}&  3~PX පපාරය) සඳහා &}&  3~PX පපාරය) සඳහා &}&  3~PX පපාරය) සඳහා &}&  3~PX පවkධනය කවkධනය කවkධනය කවkධනය කම ෙදක) Bය�නම ෙදක) Bය�නම ෙදක) Bය�නම ෙදක) Bය�න....    
                        ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 02 02 02 02 x x x x 04 04 04 04 = = = = 08080808))))            
                
    
    

11 11 11 11 ෙකොටසෙකොටසෙකොටසෙකොටස    
    
05050505....    iiii))))    ((((අඅඅඅ)    )    )    )    yPX කරණය ය> ~ම)දyPX කරණය ය> ~ම)දyPX කරණය ය> ~ම)දyPX කරණය ය> ~ම)ද????    
        ((((ආආආආ)   )   )   )   අ�1ක�ෙR _:කම ෙවනස්̂ මට බලපාන ෙහේ� ෙදක) Bය�නඅ�1ක�ෙR _:කම ෙවනස්̂ මට බලපාන ෙහේ� ෙදක) Bය�නඅ�1ක�ෙR _:කම ෙවනස්̂ මට බලපාන ෙහේ� ෙදක) Bය�නඅ�1ක�ෙR _:කම ෙවනස්̂ මට බලපාන ෙහේ� ෙදක) Bය�න....    ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 02 02 02 02 ))))    
    
    iiiiiiii))))    ((((අඅඅඅ)    )    )    )    වDාවDාවDාවDාපාරයක වග�X වල දැUය හැU ල)ෂණ ෙදක) Bය�නපාරයක වග�X වල දැUය හැU ල)ෂණ ෙදක) Bය�නපාරයක වග�X වල දැUය හැU ල)ෂණ ෙදක) Bය�නපාරයක වග�X වල දැUය හැU ල)ෂණ ෙදක) Bය�න....    

((((ආආආආ)   )   )   )   වග�X පවග�X පවග�X පවග�X පධාන ෙකොටස ්ෙදකකට වkග ධාන ෙකොටස ්ෙදකකට වkග ධාන ෙකොටස ්ෙදකකට වkග ධාන ෙකොටස ්ෙදකකට වkග ෙකොට  දැ)3ය හැU�ෙකොට  දැ)3ය හැU�ෙකොට  දැ)3ය හැU�ෙකොට  දැ)3ය හැU�. . . . එම ෙකොටස ්ෙදක නX කර�නඑම ෙකොටස ්ෙදක නX කර�නඑම ෙකොටස ්ෙදක නX කර�නඑම ෙකොටස ්ෙදක නX කර�න....    
                    ((((ල~P ල~P ල~P ල~P 02020202))))    
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        1111....    ණයට 3~PX �ණයට 3~PX �ණයට 3~PX �ණයට 3~PX �....5600  5600  5600  5600  3~PX ජ3~PX ජ3~PX ජ3~PX ජ’’’’නලෙ7 සටහ� කර ඇ<ෙ< �නලෙ7 සටහ� කර ඇ<ෙ< �නලෙ7 සටහ� කර ඇ<ෙ< �නලෙ7 සටහ� කර ඇ<ෙ< �....6500 6500 6500 6500 ) ෙලසය ) ෙලසය ) ෙලසය ) ෙලසය ....    
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ආරXභක ෙතොගය ආරXභක ෙතොගය ආරXභක ෙතොගය ආරXභක ෙතොගය     
පාපාපාපාRධනයRධනයRධනයRධනය    
3~PX3~PX3~PX3~PX    
ගැ>Xගැ>Xගැ>Xගැ>X    
ණය _:ෙයෝ ණය _:ෙයෝ ණය _:ෙයෝ ණය _:ෙයෝ     
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ඉඩX හා ෙගොඩනැyBඉඩX හා ෙගොඩනැyBඉඩX හා ෙගොඩනැyBඉඩX හා ෙගොඩනැyB    ((((QවැයටQවැයටQවැයටQවැයට))))    
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පපපපචාරණ ගාස�්චාරණ ගාස�්චාරණ ගාස�්චාරණ ගාස�්    
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බැං~ ණය ෙපොlබැං~ ණය ෙපොlබැං~ ණය ෙපොlබැං~ ණය ෙපොl    
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