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QUESTION PAPER - I 

ප්රශනඅමපන ්රයම-ම I  

්නුග්රායනධ  



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

2ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

 

පාරාතධදීධඇතිධසිද්ධියනධඇසුපඅන්ධප්රශණයධ්කකරධ ධසි ධ ධපත් ධිළිතුරු ධසපාරයනන්ය. 

උසසණධ පපාරළධව්ාණිජධ්කශපයනන්ධවිභාෙධසමත්ධවූධපේුමකරාධවිතායපේධවිසින්ධෙප්ධපද්ධශීයනධආාාඅධ ද්රව්යධ්පවවිිරිමප්ධ

්අමුණින්ධඇයනධඉපෙයධෙත්ධෙප්ධපාරාසවධ්සවධ“ෙප්ධකරපේ”ධයමින්ධ්පවවිධසැව් ධආඅ්භධපකරිමණි.ධඑහිධපකරාසණධාාධ

්වධව්ේෙධව්ලින්ධආාාඅධව්ේෙධසෑදීමධආඅ්භධකරවධ්තඅධතමධපසාපාායුඅාපේධසායනධවබාධෙනිමින්ධව්යාපාරාඅධකර යුුරධ

පාරව්ත්ව්ාපෙයධයනයි. 

1. පමමධසිද්ධිපේධසඳාන්ධ“ෙප්ධකරපේ”ධව්යාපාරාඅයනධවිසින්ධසරාඅාවනුධවබයධලිලිකරධමිනිසණධ්ව්ශයතාව්ධුමම් ද? 

I. ආාාඅ 

II. ඇඳු් 

III. නිව්ාස 

IV. ්යාපාරයයන 

 

2. පමමධසිද්ධිපේධ“ෙප්ධකරපේ”ධව්යාපාරාඅපේධව්යාපාරාඅධ්ව්සණවාව්් ධව්න්පන්, 

I.පේුමකරාධවිතායපේධඋසසණධපපාරළධසමත්ව්ධතිබීම 

II.පාරාසවධආසන්යපේධව්යාපාරාඅයනධිළහි ාධතිබීම 

III.පසාපාායුඅාධව්යාපාරාඅයන ධස්බන්ධකරඅධෙැමම 

IV.ධපකරාසණධාාධ්වධව්ේෙධප්රපද්ධශපේධබුලවව්ධපාරැව්ීමම. 

 

3. “ෙප්ධකරපේ”ධව්යාපාරාඅයනධ්යනත්ධව්යධව්යාපාරාඅධසකවිායධව්ේෙයනධව්න්පන්, 

I.කකරධරාද්ධෙවධව්යාපාරාඅ 

II.ාවුල්ධව්යාපාරාඅ 

III.සමිතිධසකවිාය 

IV.ව්යව්සණවාිළතධසමාේ 

 

4. “ෙප්ධකරපේ”ධව්යාපාරාඅපේධපේුමකරාධවිතායපේධ්යනත්ධව්යධනිපණපාරාදයධසාකරයනධුමම් ද? 

I.භූමියන 

II.ශ්රමයන 

III.ප්රාේයයන 

IV.ව්යව්සායනකරත්ව්යන 

 

 

 

 සියනලුමධප්රශණයධව්ව ධිළිතුරු ධපාරසයනන්ය. 

 ්කකරධ ධසි ධ40ධද් ව්ාධප්රශණයව්වධදීධඇතිධ ,,,,,4ධයනයධිළිතුරු ධව්ලින්ධව්ාාත්ධෙැළපපාරයධිළිතුරඅධපත අන්ය. 

 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ව්යාපන ාරම ාමණුම්කරණරඅමඅධ්යයඅයම-මI 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                   මමමමමණාලයම-මපන ැයම1මයි 
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3ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

5. “ෙප්ධකරපේ”ධව්යාපාරාඅයනධස්බන්පයනන්ධනිව්ැඅ පධප්රකරාශයනධපත අන්ය. 

I.පමමධව්යාපාරාඅයනධලියනාපාර පකය යනධ්නිව්ාේයනධපයාප . 

II.පමමධව්යාපාරාඅපේධව්ෙම මධමාමාසහිතධප . 

III.පමමධව්යාපාරාඅයනධභාඩ ාධනිපණපාරාදයධව්යාපාරාඅයන් ධප . 

IV.පමමධව්යාපාරාඅයනධපසණව්ාධසපාරයනයධව්යාපාරාඅයන් ධප . 

 

ව්ේවමායපේධපබාපා ධ දුඅ ධභාඩ ාධපත අාධෙැමමධපව්බ්ධ්ාවිධ (Web sites) ඔසණපසණධ සිදුධ පකරපඅයධ්තඅ,ධඇයවු්ධ

ිරරී්ධදධවිදුත්ධතැපාරෑවධ(E mail) ඔසණපසණධසිදුධකරඅධපෙවී්ධසිදුධිරරීප්දීධාඅපාරත්ධාාධයයනපාරත්ධ(Debit Cards, Credit Cards) 
භාවිතාධකරඅයි. 

6. විදුත්ධතැපාරෑවධ(E mail) සන්නිප දයධමායධ්යනත්ධව්න්පන්ධකරව්අධව්ේෙයනකර ද? 

I.ව්ාය කර 

II.ලිඛිත 

III.විදුත් 

IV.සකප් තධාාධසකඥා 

 

7. ාඅපාරත්ධ(Debit Cards) ස්බන්ධනිව්ැඅ පධිළිතුරඅධව්න්පන්, 

I.ව්ාණිජධබැකුමධයයනධපාරදයමධමතධෙුමපදුමධිරරීම ධනිුමත්ධකරඅයි. 

II.ාඅපාරත්ධවබාධෙැමමධසඳාාධබැකුමධිණුමම් ධපාරැව්තියනධයුුරයන. 

III.ාඅපාරත්ධසඳාාධබැකුමධිණුමම් ධ්ව්ශයමධපයාප . 

IV.ිණුමප්ධමුදල්ධපශණපයනධඉ් මව්ාධභාඩ ාධමිවදීධෙතධාැිරයන. 

 

8. ව්ේතමායපේධ්න්තේජාවයන,ධවිදුත්ධතැපාරෑවධව්ැනිධදෑධභාවිතයනධ්දාවධව්න්පන්ධකරව්අධපාරිමසඅධසාකරයන ද? 

I.පෙ ලීයනධපාරිමසඅයන 

II.සකසණකරෘතිකරධපාරිමසඅයන 

III.ආේිකරධපාරිමසඅයන 

IV.තා් පණිකරධපාරිමසඅයන 

9. පාරාතධසඳාන්ධබැකුමධ්තිමන්ධජකෙමධිණුමම් ධආඅ්භධකරවධාැිරධබැකුමධඇුරවත්ධිළිතුරඅධපත අන්ය. 

 

 

 

 

 

I.A B C 

II.A B D 

III.B C D 

IV.A C D 

 

10. පේ පාරත්ධිළ සන්ධිරරීමධස්බන්ධසාව්දයධිළිතුරඅධපත අන්ය. 

I.පේ පාරත්ධමුුලයතධසඳාන්ධආදායනකරයනාපේධයමධකධආකරාඅයන මධලිවීම. 

II.පව්යත්ධපකරපයුම ධපාරැව්රීප්දීධිළ සන්ධකරඅයි. 

III.පේ පාරපතහිධ්ත්සන්ධපයනදීමධමින්ධ්දාසණධකරඅයි. 

IV.ිළ සන්ධිරරීමධමඟින්ධපේ පාරතධිළිතබඳධ්ව්යාජධහිමිකරම් ධ්යිතිකරු  ධපාරැව්තිධබව්ධප්රකරාශධකරඅයි. 

 

(A) (B) (C) (D) 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

4ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

11.අවින්ද්රධසිල්ව්ාධවිසින්ධතමධඅවයන,ධ්රීධවකකරාධඅ් පයධසකසණවාව්ධයන පත්ධු . 00ධ000ධකර ධඅ් පයයනධකරඅධඇත.ධපමහිධධ

පාරළමුධපාර් පයන,ධපදව්යධපාර් පයන,ධපතව්යධපාර් පයනධිළිතපව්ලින්ධදැ් පව්යධනිව්ැඅ පධිළිතුරඅධව්න්පන්, 

I.අවින්ද්රධසිල්ව්ා,ධ්රීධවකකරාධඅ් පයධසකසණවාව්,ධපාරාපේධෙමන්ධකරඅයධ්යනපේධව්ාායධාාධමනන් 

II.්රීධවකකරාධඅ් පයධසකසණවාව්,ධඅවින්ද්රධසිල්ව්ා,ධපාරාපේධෙමන්ධකරඅයධව්ාායධාාධමනන් 

III.පාරාපේධෙමන්ධකරඅයධව්ාාය,අවින්ද්රධසිල්ව්ා,ධ්රීධවකකරාධඅ් පයධසකසණවාව් 

IV.අවින්ද්රධසිල්ව්ා,ධපාරාපේධෙමන්ධකරඅයධව්ාායධාාධමනන්,ධ්රීධවකකරාධඅ් පයධසකසණවාව් 

 

12. ා්බන්පතා ධ ව්අායනධ ..........①........ යනයධප්රව්ාායධලිලිකරාකෙයන ධ ්යනත්ධව්යධ ්තඅ,ධ එහිධ පය කරාව්න් ධ ්දාවධ

ඉන්යධ...........②.........ධලිලිකරාකෙයන ධ්දාවධප . 

ඉාතධ①,②යනයධසණවායයන ධ්දාවධපයනදු්ධිළිතපව්ලින්ධඇුරළත්ධිළිතුරඅධපත අන්ය. 

I.මාේෙයන,ධමායයන 

II.පාරිමයනන්තයන,ධබවයන 

III.මායයන,ධබවයන 

IV.මාේෙයන,ධපාරේයනන්තයන 

 

13. පාරාතධව්යාපාරාඅධ්තපඅන්ධසිල්වඅධපව්පළඳධව්යාපාරාඅයන් ධව්නුපේ, 

I.පබ්කරිමධහිමිපයනුමධපාරාසපල්ධආපාරයශාවාව් ධපබ්කරිමධනිපණපාරාදයධවිිරණීම. 

II.රාව්ත්ධපාරත්ධනිපයන ජිතයනන්පෙන්ධඋපාරධනිපයන ජිතයනන් ධරාව්ත්ධපාරත්ධ්පවවිධිරරීම. 

III.දන්සැව් ධසඳාාධාාල්ධිරපව ධ 0ධ් ධවිිරණීම. 

IV.්පවවියනධසඳාාධ“වැප්ධප ාප්”ධපාරිමෙයකරධ,ධ් ධමිවදීධෙැමමධ. 

 

14. පාරාතධX ීමු ව් ධාාධY ීමු ප ධව්ෙන්තිධෙැවපූධවි ධනිව්ැඅ පධිළිතුරඅධපත අන්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

X ීමු ප ධසඳාන්ධපතාඅුරු ධY ීමු ව්ධාාධිළිතපව්ලින්ධෙැවපූධවි ධවැපබයධිළිතුරඅධව්නුපේ, 

 

I.D,C,A,B 

II.C,D,A,B 

III.B,A,C,D 

IV.A,B,C,D 

 

 

X Y 

1. සැවසු්කරඅයයන A.නිව්ැඅ පධපවසධකරාේයනයනන්ධිරරීම ධපපාරළඹීම. 

2. සකවිායකරඅයයන B.ව්යාපාරාඅපේධ්පාපාරාපාධමරාඅව්ාධෙැමම 

3. පමපායනවීම C.කරළමයාකරු ව්න් ධ්ව්ශයධස්පාරත්ධවබාධෙැමම ධ්ව්ශයධ

4. පාරාවයයන D.ස්පාරත්ධවබාෙන්යාධආකරාඅයනධීමඅයයනධිරරීම 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

5ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

15. උත්සව්ධසඳාාධඋත්සව්ධභාඩ ාධසැපාරයීප්ධකරාේයනපේධපයනදීධසිටියධ“පමව්න්ධආසිිම”ධආයනතයයනධයත්තල්ධසමයනධුරවධ

විපශණපධමිවධ්පාධිරරී්ධසාධව්ට් ්ධසායධඇතිව්ධවබාදීම ධසූදාය්ව්ධසිටියධබව්,ධපමව්න්පේධපව්බ්ධිළටුව්ධමඟින්ධ

දැන්වී්ධපාරවධකරඅධඇත. 

ඉාතධසඳාන්ධඉිමධඇඳිධව්ෙන්තිධසඳාාධදැ් පව්යධ්පවවිකරඅයධමිශ්රපේධවිෙවයයනන්ධිළිතපව්ලින්ධදැ් පව්න්පන්, 

I.මිව,ධසණවායයන 

II.නිපණපාරාදයයන,ධසණවායයන 

III.මිව,ධප්රව්ේයයන 

IV.සණවායයන,ධප්රව්ේයයන 

 

16. සාමායයධපකරා සණධආපයන ජයයනධුරලින්ධවැපබයධප්රතිවාභයන් ධපයාව්න්පන්ධුමම් ද? 

I.මිවදීධෙත්ධපකරා සණධසඳාාධවාභාකශධවැබීම. 

II.යයනධවබාෙැමප්දීධසුරැුම්ධපවසධඉ පිමපාරත්ධකරළධාැිරවීම. 

III.ධසාමායයධපකරා සණධෙත්මිව ධව්ාාධව්ැි ධව්ටියාකරමකර ධවිිරණීපමන්ධප්රාේයධවාභධවබාෙතධාැිරවීම. 

IV.පකරා සණධසඳාාධඉාළධපපාරාලීධවැබීම. 

 

17. ව්ත්කර්ධාාධව්ෙම ්ධයනයධපදකර මධපපාරාදුධව් පයයන් ධපවසධසැවිරයනධාැිරධිළිතුරඅධුමම් ද? 

I.්යාෙතපේදීධපබ්ු ්ධිරරීප්දීධමුදල්ධිළ ත ධෙවායනෑම. 

II.්ීමතධෙුමපදුමව්කරධප්රතිලවයන් ධපවසධඇතිධවීම. 

III.ව්යාපාරාඅයන ධව්ේතමායධබැදීම් ධතිබීම. 

IV.ව්යාපාරාඅපේධපාරාවයයන ධයන ත්ධවීමයන. 

 

18. පාරාතධසඳාන්ධෙුමපදුමධ්තිමන්ධහිමිකරමධව්ැි වීම ධබවපාරායධෙුමපදනුව්ධව්න්පන්, 

I.ු .ධ4000ධ් ධවිදුලිධොසණුරධපෙවීම 

II.ු .ධ 000ධකරාුමලීධආදායනමධවැබීම 

III.5% කරධව්ට් මකර ධයන ් ව්ධයයනෙැතියනන්පෙන්ධමුදල්ධවැබීම 

IV.්යිතිකරු ධු .ධ 000ධ් ධෙැනිලිධෙැමම. 

 

පන  මපාරතුරුමඅනුව්ම19ම ාම20මප්රශනඅව්ල මිළිතතුරුමසපන ය්අ. 

යාමල්පේධව්යාපාරාඅපේධු . 0ධ000ධයයන ධවිුමුම්ධසිදුධකරවධ්තඅධ්පාකරවධපව්ළඳධව්ට් මධ 0ිිර.ධමුදල්ධවැබීප්ධදීධ

 0ිකරධමුදල්ධව්ට් ම් ධපදයධව ප. 

 

19. ඉාතධ ෙුමපදුමධ යාමල්පෙන්ධ ව්යාපාරාඅපේධ ිණුම්කරඅයධ සකරකරඅයපේධ දැ් වූධ වි ධ හිමිකරම ධ ව්යධ බවපාරෑමධ

ව්න්පන්,ධ 

I.ු .ධ 0ධ000ධිරන්ධව්ැි වීම. 

II.ු .ධ ධ000ධිරන්ධ්පාවීම. 

III.ු .ධ900ධිරන්ධ්පාවීම. 

IV.ු .ධ900ධිරන්ධව්ැි වීම. 

 

 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

6ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

20. ව්යාපාරාඅයන ධමුදල්ධවැබීමධස්බන්ධනිව්ැඅ පධද්ධවිත්ව්ධස ායධුමම් ද? 

 

I.මුදල්ධිණුමම ාඅ  9 000 

යයනෙැතිධිණුමමධ  බැඅ  8 100 

දුන්ධව්ට් ්ධිණුමමධ බැඅ       900 

II.මුදල්ධිණුමමධ ාඅ  10 000 

යයනෙැතිධිණුමම  බැඅ  9 000 

දුන්ධව්ට් ්ධිණුමම බැඅ  1 000 

III.මුදල්ධිණුමම ාඅ  8100 

දුන්ධව්ට් ්ධිණුමම ාඅ    900 

 යයනෙැතිධිණුමම   බැඅ  9 000 

IV.මුදල්ධිණුමමධ ාඅ  9 100 

දුන්ධව්ට් ්ධිණුමම බැඅ  9 000 

 

 

21. පාරාතධX ීමු ව්ධාා Y ීමු ව්ධෙැවපූධවි ධනිව්ැඅ පධිළිතුරඅධපත අන්ය. 

 

 

 

X ීමු ව්ධාාධY ීමු ව්ධිළිතපව්ලින්ධෙැවපූධවි ධිළිතුරඅධව්න්පන්, 

I.B,A,C,D 

II.A,C,D,B 

III.C,A,D,B 

IV.C,D,A,B 

 

සඳරුව්්පේමව්යාපන ාරය මරු.ම10ම000මව්නාඅාමකපන ණරඅමපාකය වමව්යාපන ාරපපමපන ාච්චිය යමසඳ ාමඅය මක්අාමල.. 

22. ඉාතධ ෙුමපදුමව්ධ ස ාන්ධ ිරරීම ධ ්දාවධ ලිවාශ්රධ ලියනවිල්වධ ාාධ ලිලිකරධ පපාරාතධ නිව්ැඅ පව්ධ දැ් පව්යධ ිළිතුරඅධ

ුමම් ද? 

I.ඉන්පව්ායිසියන,ධපපාරාදුධජ’යවයන 

II.ඉන්පව්ායිසියන,ධෙැුම්ධජ’යවයන 

III.ජ’යල්ධව්වුෙඅයන,ධපපාරාදුධජ’යවයන 

IV.මුදල්ධපෙවී්ධව්වුෙඅයන,ධමුදල්ධපපාරාත 

 

X Y 

I. විුමුම්ධිණුමම A. හිමිකර්ධිණුමම 

II. ෙැනිලිධිණුමම B. ආදායන්ධිණුමම 

III. අ් පයධොසණුරධිණුමම C. වියනද්ධිණුමම 

IV. උපාරය තධව්ැටුප්ධිණුමම D. ව්ෙම ්ධිණුමම 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

7ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

2019 අපකෝසනතුම30ම.අ මව්යාපන ාරපපමංැාං ගමණුම්පකරමපශන යමරු.ම7ම000ම. .මපන  මසඳ ්මප නතු්මසාසාමංැාං ගම

ප්රණාශඅපපමපශන යමපව්අසනමච්ය. 

A - ඉ පිමපාරත්ධකරළධකරවධයමුත්ධඋපාරවබ්ිධපයාවූධපේ පාරත්ධු .ධ,ධ000 

B -ධබැකුමව් ධසෘජුව්මධවැබීධඇතිධයයනෙැතිධපේපයධු .ධ 00 

C -ධසණවාව්අධනිපයන ෙධමතධබැකුමව්ධපෙව්ාධඇතිධඅ් පයධොසණුරධු .ධ ධ000 

23. ඉාතධකරු ුමධ්තිමන්ධබැකුමධිණුමප්ධපශණපයන,බැකුමධප්රකරාශයපේධපශණපයන ධව්ාාධ්පාධවීම ධබවපාරායධපාණුරව්/ධපාණුරධ

ව්න්පන්, 

I. A පාරමණි 

II. B පාරමණි 

III. C පාරමණි 

IV. A,C පාරමණි 

 

24. 2019 ්පෙ සණුරධ,0ධ පය ධසකපශ ිතධබැකුමධපශණපයන 

I.ු .ධ6ධ,00 

II.ු .ධ4ධ,00 

III.ු .ධ7ධ,00 

IV.ු .ධ8ධ,00 

 

25. සුළුධමුදල්ධ“්ග්රීමයනධප්රතිපූේයයන”ධයනනුපව්න්ධ්දාසණධව්න්පන්, 

I.කරාවච්පේදයන ධ්යනත්ධමුදවධවබාධදීම. 

II.කරාවච්පේදපේධවියනදමධකරවධමුදව ධසමායධමුදව් ධවබාධදීම. 

III.කරාවච්පේදපේධඉතිිමධමුදව ධසමායධමුදව් ධවබාධදීම. 

IV.කරාවච්පේදපේධඉල්ලු්ධකරඅයධමුදල්ධප්රමායයනධවබාදීම. 

 

26. අවිවාල්පේධව්යාපාරාඅපේධ්පෙ සණුරධමාසපේධවියනදමධු .ධ,ධ800ධිර.ධඔුලධසුරව්ධමාසයනධ්ව්සායපේධඉතිිමධපශණපයනධු .ධ

 ධ ,00ිර.ධ සැප්තැ්බේධ  ධ  පය ධ ප්රතිපූේයයනධ සඳාාධ වදධ මුදවධ ාාධ සුළුධ මුදල්ධ ්ග්රීමපේධ ව්ටියාකරමධ ිළිතපව්ලින්ධ

දැ් පව්යධනිව්ැඅ පධිළිතුරඅධුමම් ද? 

I.ු .,ධ800ධාාධු . ධ,00 

II.ු . ධ,00ධාාධු .,ධ800 

III.ු .,ධ800ධාාධු .4ධ000 

IV.ු . ධ,00ධාාධු .4ධ000 

 

27. ු .ධ ධ000ධකරධයයනහිමිපයනුම ධපෙව්යධවදධපේ පාරත්ධබැකුමව්ධවිසින්ධ්රු ධබව්ධදන්ව්ාධඑව්ාධතිබිණි.ධඑයනධිණුම්ධෙතධ

ිරරීම ධ්දාවධද්ධවිත්ව්ධස ායධව්න්පන්, 

I.මුදල්ධිණුමමධාඅධු . ධ000,ධයයනහිමිධිණුමමධබැඅධු . ධ000 

II.යයනහිමිධිණුමමධාඅධු . ධ000,ධබැකුමධිණුමමධබැඅධු . ධ000 

III.යයනහිමිධිණුමමධාඅධු . ධ000,ධමුදල්ධිණුමමධබැඅධු . ධ000 

IV.බැකුමධිණුමමධාඅධු . ධ000,ධයයනහිමිධිණුමමධබැඅධු . ධ000 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

8ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

පාරාතධ දැ් පව්න්පන්ධ ිණුම්කරඅයපේදීධ සිදුධ වූධ ව්අද් ධ නිව්ැඅ පධ ිරරීම ධ ්දාවධ ජ’යවයනධ ස ායිර. 

 

ෙැුම්ධිණුමම ාඅ 1 000 

ෙැනිලිධිණුමමධ බැඅධ 1 000 

28. ව්යාපාරාඅයනධිණුම්ධතැබීප්දීධසිදුධවීධඇතිධව්අදධව්න්පන් 

I.ෙැුම්ධු . ධ000ධෙැනිලිධිණුමම ධාඅධකරඅධතිබීම 

II.ෙැනිලිධිණුමප්ධු . ධ000ධස ාන්ධකරඅධතිබීම 

III.ෙැනිලිධිණුමප්ධු . ධ000ධස ාන්ධපයාවීම 

IV.ෙැුම්ධු . ධ000ධස්පූේයපයනන්ධපපාරාත්ධව්ලින්ධමරධාැරීම 

 

29. “තු යධසවියන”ධක්රීාාධසමාජපේධසාමාජිකරයින්ධසකඛයාව්ධ 0ධිර.ධසාමාජිකරධමුදල්ධවැබීධඇත්පත්ධධධධධධු .4ධ000ධිර.ධ

සාමාජිකරපයනුමපේධොසණුරව්ධු . 00ධිර. 

ව්ේිකරධසාතාජිණමමුදල්මආදායත  ාමලැබීකරම ාමපකවීකරධිණුමප්ධස ාන්ධකරවධයුුරධමුදවධිළිතපව්ලින්ධදැ් පව්යධිළිතුරඅධ

පත අන්ය. 

I.ු .4ධ000ධාාධු . ධ000 

II.ු . ධ000ධාාධු .4ධ000 

III.ු . ධ000ධාාධු .ධ ධ000 

IV.ු . ධ000ධාාධු .4ධ000 

30. පාරාතධසඳාන්ධX ීමු ව්ධාාධY ීමු ව් ධිළිතපව්ලින්ධෙැළපපාරයධිළිතුරඅධුමම් ද? 

 

 

I.D,C,A,B 

II.B,D,C,A 

III.A,B,D,C 

IV.C,D,B,A 

 

31. මුළුධනිපණපාරාදයධිළිමව්ැයනධදැ් පව්යධනිව්ැඅ පධිළිතුරඅධුමම් ද? 

I.සෘජුධද්රව්යධිළිමව්ැයනධ ධසෘජුධශ්රමධිළිමව්ැයනධ සෘජුධපව්යත් ධනිපණපාරාදයධපපාරාදුධකරාේයනධිළිමව්ැයන 

II.ප්රාවමිකරධිළිමව්ැයනධ ධසෘජුධශ්රමයනධ ධනිපණපාරාදයධපපාරාදුධකරාේයනධිළිමව්ැයන 

III.ප්රාවමිකරධිළිමව්ැයනධ ධනිපණපාරාදයධපපාරාදුධකරාේයනධිළිමව්ැයනධ ධසෘජුධපව්යත්ධිළිමව්ැයන 

IV.නිපණපාරාදයධපපාරාදුධකරාේයනධිළිමව්ැයනධ ධව්ක්රධිළිමව්ැයනධ ධප්රාවමිකරධිළිමව්ැයන සෘජුධශ්රමධිළිමව්ැයන 

 

 

 

X Y 

1. ඇඳු්ධනිපණපාරාදයධආයනතයපේධපඅ පධවියනදම A. සෘජුධපව්යත් 

2. ඇඳු්ධනිපණපාරාදයධආයනතයයනකරධමුඅකරු ධව්ැටුපාර B. සෘජුධශ්රමයන 

3. ඇඳු්ධනිපණපාරාදයපේධපසණවිකරාව්පේධව්ැටුපාර C. සෘජුධද්රව්යධිළිමව්ැයන 

4. ඇඳු්ධනිපණපාරාදයධආයනතයයනධපම සණතඅධනිේමායකරු පේධ

ව්ැටුපාර 

D. ව්ක්රධිළිමව්ැයන 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

9ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

32. 2016/1/1  පයධපම  ේධඅවයන් ධු .99ධ000ධකර ධමිවදීධෙත්ධ්තඅධලවදායිධජීවිතධකරාවයනධ 0ධිර.ධසුන්ුන්ධව්ටියාකරමධ

ු .9ධ000ධිර. 

2018/12/31  පය ධවාභධපා ධ්වාභධප්රකරාශපේධදැ් වියනධයුුරධ් පයධප්රමායයනධව්න්පන්, 

I.ධු .ධ 8ධ000ධිර 

II.ධු .ධ9ධ000ධිර 

III.ධු .ධ9ධ900ධිර 

IV.ධු .ධ 9ධ800ධිර 

 

33. විඅාන්පේධව්යාපාරාඅපේධ,0 8/ ,/, ධ පය ධබැකුමධයයනධපපාරාලියනධු .9ධ000ධපෙව්ාධතිුුමධ්තඅධමාසිකරධපපාරාලියනධ

ු . ධ000ධිර.ධපමමධව්යාපාරාඅපේධ,0 8/ ,/, ධව්යධවි  

I. ධපෙවූධබැකුමධයයනධපපාරාලීධිණුමප්ධපශණපයනධු . ධ000ධිර. 

II.ධලිවයධතත්ත්ව්ධප්රකරාශපේධඋපාරය තධබැකුමධයයනධපපාරාලීධු .,ධ000ධිර. 

III.ධලිවයධතත්ත්ව්ධප්රකරාශපේධඋපාරය තධබැකුමධයයනධපපාරාලීධු . ,ධ000ධිර. 

IV.ධබැකුමධයයනධපපාරාලීධිණුමප්ධපශණපයනධු . 0ධ000ධිර. 

 

පාරාතධසඳාන්ධපතාඅුරු ධඋපාරපයන ිණධකරඅපෙයධ,,ධසි ධ40ධද් ව්ාධප්රශණයව්ව ධිළිතුරු ධසපාරයනන්ය. 

මාවමපේධව්යාපාරාඅපේ,0 8/ ,/, ධ පය ධපශණපධිළිම් සුපමන්ධඋරා ාධෙත්ධපතාඅුරු ධපාරාතධදැ් ප . 

 

 

්තිපේකරධපතාඅුරු  

 පම  ේධඅවධ 0ිධ් පයධකරවධයුුරයන. 

 2018/12/31  පය ධපතාෙධු .,0ධ000ධිර. 

 

  ු . 

ප්රාේයයන 300 000 

ෙැුම් 150 000 

විුමුම් 300 000 

වදධව්ට් ් 5 000 

විදුලිධවියනද් 15 000 

ප්රොඅයධවියනද් 5 000 

අ් පයධවියනද් 10 000 

යයනෙැතිපයන  40 000 

යයනහිමිපයන  25 000 

මුදල් 40 000 

බැකුමධ්යිඅාව් 10 000 

10% බැකුමධයයන 60 000 

පම  ේධඅව 250 000 

පෙයධකප්ධුමලී 10 000 

බැකුමධයයනධපපාරාලී 3 000 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

10ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

34. 2018/12/31  පපයන්ධ්ව්සන්ධව්ේපපේධවිුමුම්ධිළිමව්ැයන 

I.ධු . 40ධ000 

II.ධු . ,0ධ000 

III.ධු . 70ධ000 

IV.ධු . 60ධ000 

 

35. 2018/12/31  පපයන්ධ්ව්සන්ධව්ේපපේධදළධවාභයනධව්න්පන්, 

I. ු . 40ධ000 

II.ධු . ,0ධ000 

III.ධු . 60ධ000 

IV.ධු . 70ධ000 

 

36. පමමධව්යාපාරාඅපේධපබදාාැරීප්ධවියනදම් ,ධපාරිමපාරාවයධවියනදම් ,ධලිවයධවියනදම් ධිළිතපව්ලින්ධදැ් පව්යධිළිතුරඅධ

ව්න්පන්, 

I.ධප්රොඅයධවියනද්,ධබැකුමධයයනධපපාරාලී,ධඅ් පයධවියනද් 

II.ධප්රොඅයධවියනද්,ධඅ් පයධවියනද්,ධබැකුමධයයනධපපාරාලී 

III.ධවිදුලිධවියනද්,ධඅ් පයධවියනද්,ධබැකුමධයයනධපපාරාලීධවියනද් 

IV.ධබැකුමධයයනධපපාරාලී,විදුලිධවියනද්,ප්රොඅයධවියනද් 

 

37. පමමධව්යාපාරාඅපේධද්ද්ධධවාභයනධව්න්පන්, 

I. ු .690ධ00 

II. ු . 09ධ000 

III. ු . 04ධ000 

IV. ු . 07ධ000 

 

38. පමමධව්යාපාරාඅපේධ,0 8/ ,/, ධ පය ධපම  ේධඅවධව්වධද්ද්ධධ්ෙයනධව්න්පන්, 

I.ධු .,00ධ000 

II.ධු ., 0ධ000 

III.ධු .,, ධ000 

IV.ධු .,00ධ000 

 

39. පමමධව්යාපාරාඅපේධලිවයධතත්ත්ව්ධප්රකරාශපේධදැ් වියනධයුුරධඋපාරය තධබැකුමධයයනධපපාරාලියනධව්න්පන්, 

I. ු . ධ000 

II. ු .,ධ000 

III. ු .6ධ000 

IV. ු .9ධ000 

 

40. ලිවයධතත්ත්ව්ධප්රකරාශපේධදැ් වියනධයුත්පත්ධලිළුධව්ෙම මධව්න්පන්, 

I. ු .,8ධ000 

II. ු .88ධ000 

III. ු .9 ධ000 

IV. ු .98ධ000 


