
ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

 ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open 

Universities and Distance Learning  

්යාපාරයාරතිසසසසණ්හ  ාවිව්ෘතාවිශව්්විද්යාල හාහාාරසහසඅ්ා්යාපාරයාහායා

්මාතයාසශඅ 

G.C.E. ORDINARY  LEVEL - Rehearsal  Question Paper 

්.පපාරො.ස.ාසා/පපාරළා-ාපපාරහහුරුාරශය්ාපාර්රඅා 

(BUSINESS & ACCOUNTING STUDIES 

ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ ා්යඅයඅා 

 
 

(QUESTION PAPER) - I 

රශය්ාපාර්රඅා-ා I  

්නුග්රහඅා: 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

2ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

්යාපාරයාරතිසසසසණ්හ  ාවිව්ෘතාවිශව්්විද්යාල හාහාාරසහසඅ්ා්යාපාරයාහායා්මාතයාසශඅ 

ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ ා්යඅයඅ - I 

්.පපාරො.ස.(සා/පපාරළ)ා-ාආද්්ධශාරශය්ාපාර්රඅ 

11ාපරේණිඅ         ණාල හඅාපාරැඅා1ායි 

 සැල හකිඅායුතුයි. 

ාසිඅලුමාරශය්ව්ල හ ාාිළිතතුරුාසපාරඅ්නය. 

ා්සණා1ාසි ා40ාද්ක්ව්ාාරශය්ව්ල හ ාී ාතතිසා(1) (2) (3) (4)ාඅයාිළිතතුරුව්ින්නාිවව්ැහි ාපහ ා 

 ාාව්ඩාත්ාගැළපපාරයාිළිතතුහාපත හාාග්නය. 

ාඔබ ාසැපාරපඅයාිළිතතුරුාපාරප්රය් එා්ක්ා්ක්ාරශය්අාසාහ්ාාී ාතතිසාණව්ා්තුපහ්නාඔබාපත හාාාා

 ාාාගත්ාිළිතතුපහහිා්සණඅ ාසැසපද්යාණව්අාතුළා(X) ල හකු ාපඅොද්්නය. 

ා්මාිළිතතුරුාපාර්රපය් එාිළයුපාරසාී ාතතිසා්පයක්ාපපාරපද්සා්ද්ාසැල හකි්ලපල හ්නාකිඅව්ාා ාවව්ාා ා

 ාාාිළිතපාරි ්නය. 

 පාරහතාසිද්ධිඅාතසුපහ්නා01ාසි ා03ාද්ක්ව්ාාරශ්යව්ල හ ාාිළිතතුරුාසපාරඅ්නය. 

 

 සිරිම්ලාව්සහා8ාක්ාපාරම ාරසිද්ාකිරිාිවශ්පාරාද්යාආඅතයඅණාපසේව්අාකිීමපම්නා්යතුරුව්ාන්නානව්ත්ාීා

පඅ ගට්ා ිවෂ්පාරාද්යා ව්යාපාරාහඅක්ා ආහකරකා ණපළේඅ.ා රපද්ශපය් එා සිිනයා කිරිා පගොී්නපග්නාකිරිා ිලල හී පගයා

පඅ ගට්ාිවෂ්පාරාද්යඅණහාගපකරාපව්පළ්නඳ්න ාවව්ාා්පල හවිාණහයි. 

 

01.ාසිරිම්ලාවිසි්නාසපුහාල හනුාල හබයා්ව්ශයතාව්අක්ාහාාුවව්මයාව්ක්ාව්්නප්න  

1) ාආහාහා-ාපඅ ගට් 

2) පඅ ගට්ා-ාකිරිාිවෂ්පාරාද්ය 

3) කිරිාිවෂ්පාරාද්යා-ාආහාහ 

4) පසෞායඅා-ාපඅ ගට් 

  

02.ාසිද්ධිපය් එාසඳහ්නාසිරිම්ලපේාපඅ ගට්ාව්යාපාරාහඅ 

 1)ාාාකාණ්ඩාිවෂ්පාරාද්යාව්යාපාරාහඅකි. 

 2)ාාාපසේව්ාාසපාරඅයාව්යාපාරාහඅකි. 

 3)ාාාසෘජුාිවෂප්ාරාද්යාව්යාපාරාහඅකි. 

 4)ාාාල හාකා්හමුණුාණහාපයොගත්ාව්යාපාරාහඅකි. 

 

03.ාසිරිම්ලපේාව්යාපාරාහඅ ාශක්තිසඅක්ාව්්නප්න  

 1)ාාාරාපද්ය අාකිරිාපගොී්නාසිමම. 

 2)ාාා්ව් ාරපද්ශපය් එාපව්පළඳසැ්ලාිළහි ාාතිසීමම. 

 3)ාාාකිරිාිවෂප්ාරාද්යාව්යාපාරාහඅණාකිකිඅාව්ාතුිත්නාල හත්ාපාරළපුරුද්ද්. 

 4)ාාාාපඅ ගට්ාසඳහාාන්ලලුමක්ාපාරැව්තීම. 

 

 ණළුග්ලාණඩාා පබද්ාහැීමපකරා ව්යාපාරාහඅණාිවහතා  ා හිිලණරුපව්කුා නතාා ණා්ධඅක්ෂමා අ්න්රඅක්ා ිළ හින්නා

පග්නව්ාා්අාක්රිඅාාණහීම ාද්ක්ෂාපසේව්ණඅ්නාතිසපද්පයකුාපඅද්ීම. 

 

04.ාානරිාති ාපාරද්ව්ල හ ා්ද්ාළාිවෂ්පාරාද්යාසාණාිළිතපව්ින්නාද්ැක්පව්්නප්න  

 1)ාාාරාේයඅ ාරමඅ ාූමිලඅ ාව්යව්සාඅ 

 2)ාාාූමිලඅ ාව්යව්සාඅ ාරාේයඅ ාරමඅ 

 3)ාාාූමිලඅ ාරමඅ ාරාේයඅ ාරමඅ 

 4)ාාාව්යව්සාඅ ාූමිලඅ ාරාේයඅ ාරමඅ 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

3ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

05.ාහඅාව්යාපාරාහාපණපහහිාමැි හත්ව්යාආණාහාහාා  ාිවද්සු්නාපාරහතාද්ැක්ප . 

  x තීරුව්      y තීරුව් 

 1ාහිතණහාි රිගැ්නීකරාල හබාාී ම   A විරසිනඅා ාමහාාමා්ධග 

 2ාපාරාරිපක ණුණාආහක්ෂාව්    B බරසාසහය 

 3ාපාරරිසහඅාසුකිකීම    C පාරාරිපක ණුණාණ යුතුාිළිතබඳා්ධිණාරිඅ 

 4ාඅිනතල හාපාරහසුණකර    D මයමාපාරරිසහා්ධිණාරිඅ 

 

නහතාX  තීරුප ාපතොහතුරුාy තීරුප ාපතොහතුරුාසමඟාගැළපූාවි ාිවව්ැහි ාිළිතතුහාව්නුපය් එ  

1) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D 

2) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 

3) 1-B, 2-C, 3-D, 4-A 

4) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A  

 

06.ාව්යාපාරාහාපණපහහිාත්ලමාතතිසාපාරා්ධශව්අ්නාපල හසාණළමයාණරුව්්නපේා්හමු ක්ාපයොව්්නප්න  

 1)ාාාව්යපාරාහා්හමුණුානුකණහාගැීමම ා්ව්ශයාණළමයාණහ ාතීහ ාගැීමම. 

 2)ාාාණළමයාණහ ාතීහ ාක්රිඅාත්මණාකිීමම. 

 3)ාාාකිකිඅාාව්්ධයඅාකිීමම. 

 4)ාාාව්යාපාරාහා්යාගතපය් එී ාව්්ධයඅාකිීමම. 

 

07.ාව්යාපාරාහඅ ා‘‘ව්යාපාරාහාපාරරිසහඅ‘‘ාව්ැඩිාව්ාසිද්ාඅණාව්්නප්නාපාරහතාසඳහ්නාකුමයා්ව්සඅ්ාව්ල හී ාද්? 

 1)ාාා්ව්සඅ්ාාහාාත්ධයාතතිසීම. 

 2)ාාාශක්තී්නාහාාත්ධයාතතිසීම. 

 3)ාාාශක්තී්නාහාා්ව්ස්අාාතතිසීම. 

 4)ාාාරස්ධව්ල හතාාහාාශක්තී්නාතතිසීම. 

 

08.ාාව්යාපාරාහාසසවිායාපණපහහිාබල හපාරායාපාරයත්ාකිහිපාරඅක්ාපාරහතාද්ැක්ප . 

 

 A 1890ාහුව්ලාආාඥාාපාරයත 

 B 2007 ්සණා07ාද්හයාසමාගකරාපාරයත 

 C 1840 ව්සචාාව්ැළැක්ීපකරාආඥාාපාරයත 

 D 1972 ්සණා06ාද්හයාසමාගකරාපාරයත 

 

ිල්නාහුව්ලාව්යාපාරාහාපණපහහිාබල හපාරායාපාරයත්ාව්නුපය් එ  

 1)ාාාA  පාරමණි. 

 2)ාාාA , B, C  පාරමණි  

 3)ාාාA, C පාරමණි. 

 4)ාාානහතාසිඅ්ලල හම. 

 

09.ාහායාසසසඅ්ාව්ල හාද්ක්ය ාපයොල හැපබයාහායාපද්පාරා්ධතපකර්නතුව්ල හාද්ක්ය ාල හැපබයාල හක්ෂ අක්ාව්්නප්න 

 1)ාාා්යිතිසඅාහාාපාරාල හයඅාහඅාසතුීම. 

 2)ාාාා්ාණ්ඩාපාරැව්ැත්මක්ාපයොතිසීමම 

3)     හපය් එාමල හයාපහුලල හාස්ව්ල හ ාඅ ත්ීම 

4) නයතිසණාපුද්ගල හකාව්අක්ාතිසීමම 

 

 

 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

4ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

 

10.ාවිද්ුත්ාබැසකුාපසේව්ාාතුිත්නානුකණහාගතාපයොහැකිාණා්ධඅඅක්ාව්්නප්න  

 1)ාාාබැසකුාණුණුපකරාපශේෂඅාිළරික්සීම. 

 2)ාාාපචක්ාපපාරොත්ාල හබාාගැීමම. 

 3)ාාාබැසකුාණුණුකරාරණාශයාල හබාගතාහැකිාීම. 

 4)ාාාවිරස්ලාබි්ලපාරත් ාල හබි්ලගත්ාපගව්ාාද්ැමීම. 

 

11.ාරුව්්නාතමා ව්යාපාරාරිණා ගනුපද්නුා පාරහසුාණහා ගැීමපකරා ්හමුණි්නා පචක්පාරත්ාමණු්නා ගනුපද්නුාකිීමමාසඳහාා

සගමාණුණුමක්ාආහකරකාකිීමම ා්ද්හස්ාණපළේඅ.ාවාසඳහාාඔහුාඅායුතුාබැසකුව්ාව්්නප්න  

 1)ාාාාතිසණානතිසරිාකිීමපකරාබැසකුව්. 

 2)ාාාශ්රීාල හසණාාමහාබැසකුව්. 

 3)ාාාරාපද්ය අාසසව්්ධයාබැසකුව්. 

 4)ාාාසී/සාහැ ්නායැෂය්ලාබැසකුව්. 

 

12.ාාහක්ෂ අාසකරබ්නාණරුණුාකිහිපාරඅක්ාපාරහතාද්ැක්ප . 

 

 A සව්්ාිලාපුරුෂඅා ාතමාීමතයානුකල හාකා්ධඅාව්ාහක්ෂ අාණළාහැකිඅ. 

 B හක්ෂ ාපද්පාරළණ ාව්්නි ාල හැපබනුපය් එාහාිවඅාඅඅාාතත්ත්ව්අ ාපාරත්ාකිීමම ාපාරමණි. 

 C හක්ෂිතඅාාහාාහක්ෂණඅාාහක්ෂයාණුවිසුම ා්ද්ාල හාසිඅලුාපතොහතුරුාපහිතද්හ ාණළායුතුඅ. 

  

නහතාණරුණුව්ල හ ා්ද්ාල හාහක්ෂ ාමල හ්ධමාිළිතපව්ින්නාද්ැක්පව්්නප්න  

 1)ාාාහක්ෂයාහිිලණම ාහාිවපූහ අ ාපපාරරිමාවිශ්ව්ාසඅ. 

 2)ාාාපපාරරිමාවිශ්ව්ාසඅ ාආපසේශණඅ ාහක්ෂයාහිිලණම. 

 3)ාාාහක්ෂයාහිිලණම ාපපාරරිමාවිශ්ව්ාසඅ ාහාිවපූහ අ.. 

 4)ාාාහාිවපූහ අ ාපපාරරිමාවිශ්ව්ාසඅ ාහක්ෂයාහිිලණම. 

 

13.ා 

 

 

ා 

 

 

 

 

 

නහතාA  ාB,  C හිස්තැය ා්ද්ාල හාිළිතතුහාිළිතපව්ින්නාද්ැක්පව්්නප්න  

 1)ාාාපාරණිවිඩඅ ාමායඅ ාරතිසචාහඅ 

 2)ාාාාමායඅ ාපාරණිවිඩඅ ාරතිසචාහඅ 

 3)ාාාාපාරණිවිඩඅ ාරතිසචාහඅ ාමායඅ 

 4)ාාාාමායඅ ාරතිසචාහඅ ාපාරණිවිඩඅ 

අව්්නයා A B ල හබ්නයා 

C රතිසපපාර ෂ අ 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

5ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

14.ාණළමයාණහ ාණා්ධඅඅ්න ා්ද්ාළාපතොහතුරුාකිහිපාරඅක්ාපාරහතාද්ැක්ප . 

       

 A ව්යාපාරාහා්හමුණුා්ප්ණ්ෂිතා්යුරි්නානුකණහාගැීමමාණා්ධඅක්ෂමතාව්අායකරාප . 

 B ව්යාපාරාහා්හමුණුාතීහ අාණහාවව්ාානුකණහාගැීමමාසඳහාාසුරසසුාක්රිඅාමා්ධගාතීහ අාකිීමමාසකරබ්න

 ාාාාක්රිඅාව්ිනඅාසැල හසුකරණහ අාපල හසාහැන්්නප . 

 C සැල හසුකරාක්රිඅාත්මණාකිීමපකරාී ාමායව්ාසකරපාරත්ාිවසිපල හසාමැසිහීපකරාක්රිඅාව්ිනඅාසසවිායණහ අා ාා

 ාාාප . 

 D ණ යුතුාසැල හසුකරාණළා්යුරි්නානුකාීාද්ැයිාපසොඅාාබල හාා්ඩුපාරාඩුාිවව්ැහි ාකිීමපකරාක්රිඅාව්ිනඅා ාා

 ාාපාරාල හයඅයි. 

 

නහතාපතොහතුරුව්ල හ  

1) A B සතයාව්යා්තහාC D ්සතයාප . 

2) A  C   ්සතයාව්යා්තහාB D සතයාප . 

3) A D සතයාව්යා්තහාB C  ්සතයාප . 

4) A B C   සතයාව්යා්තහාD ්සතයාප .  

 

15.ා්පල හවිණහ ාිලරපය් එරව්්ධයාවිචල හයඅ ා්අත්ාසාණාතතුළත්ාිළිතතුහාිවව්ැහි ව්ාද්ැක්පව්්නප්න  

 1)ාාාරචාහ අ ාුල ත්ව්අ.ාපම ස්තහඅ ාවිකුණුකරාරව්්ධයඅ. 

 2)ාාාපපාරෞද්ගිනණා්පල හවිඅ ාවිකුණුකරාරව්්ධයාව්ට් කර ාමහයාසකරබ්නතා. 

 3)ාාාවිකුණුකරාරව්්ධයඅ ාරචාහ අ ාපපාරෞද්ගිනණා්පල හවිඅ ාමහයාසකරබ්නතා. 

 4)ාාාරචාහ අ ාුල ත්ව්අ ා්සපග පාරාසග ාපම සතහඅ 

 

16.ාපාරස්නාතමාකිකිඅාපව්්නාවිරාමගත්ාපාරසුාල හැ අා්්ධඅසාණා්හමුද්ල හාආපඅ යඅණාපඅද්ීම ා්ද්හසා්ණහයි.ාාාාා 

ාාාාාාපමොහුපේා්ප්ක්ෂාාපාරහතාපාරරිි අ.ා 

ාාසඅ්ාව්හාපපාරොිතාරතිසශතඅක්ාඅ පත්ාපපාරොී ාආද්ාඅමක්ාල හැීමම. 

ාාඕයෑමාහි සිා්ව්ස්අාව්ණී ාමුද්්ලාබව් ාපාරත්ණහාගැීමම. 

ආපඅ යඅ ාසකරබ්නව්ාපූ්ධ ාආහක්ෂාව්ක්ාල හබාාගැීමම. 

 

පාරස්න ාසුරසසුාආපඅ යාමා්ධගඅාව්්නප්න   

 1)ාාාපණො ස්ාිලල හ ාගැීමම. 

 2)ාාාසඅ්ාව්හාතැ්නපාරතුව්ක්ාආහකරකාකිීමම. 

 3)ාාානතිසරිාකිීමපකරාණුණුමණාතැ්නපාරත්ාකිීමම. 

 4)ාාාකාණ්ඩාල හාහාබි්ලපාරත්ාිලල හ ාගැීමම 

 

17.ාව්යාපාරාහඅණාව්ත්ණකරාහාාව්ගකීකරා්ඩුීම ාබල හපාරායාගනුපද්නුව්ාපත හ්නය. 

 1)ාාා අහිිලාරුව්්න ාරු.ා7000ාක්ාපගීම 

 2)ාාාරු.ා15ා000ාණාණා්ධඅාල හාපපාරණහ ා අ ාගැීමම 

 3)ාාාරු.ා10ා000ාණාපතොගඅක්ායැව්තාවිකිණීමාසඳහාා අ ාගැීමම 

 4)ාාාව්යාපාරාහඅ ාරු.ා15ා000ාණාබැසකු අක්ාල හබාාගැීමම 

 

18. පාරහතාණුණුකරණහ ාසමීණහ ාතසුරි්නාසාව්ද්යාිළිතතුහාපත හ්නය. 

 1)ාාාව්ත්ණකරා=ාව්ගකීකරා+ාහිිලණම 

 2)ාාාාව්ත්ණකරා-ාව්ගකීකරා=ාහිිලණම 

 3)ාාාාව්ත්ණකරා-ාහිිලණමා=ාව්ගකීකර 

 4)ාාාාව්ත්ණකරා=ාව්ගකීකරා-ාහිිලණම 

 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

6ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

19.ාව්යාපාරාහඅක්ාසකරබ්නපඅ්නාගනුපද්නුව්ණාද්විත්ව්ාස හයක්ාපාරහතාද්ැක්ප . 

  රස්නව්ට් කරාණුණුමාහහ  100 

  මුද්්ලාණුණුමාාාාාාාාාාහහ  900 

   තාහණාණුණුමාබැහ  1000 

 

නහතාගනුපද්නුව්ාිවව්ැහි ව්ාාද්ක්ව්ාාතතිසාිළිතතුහාපත හ්නය. 

 1)ාාාරු.ා1ා000ාණාව්ට් මක්ාඅ පත්ාරු.ා1ා000ාණාපතොගාිලල හ ාගැීමම 

 2)ාාාරු.ා1ා000ාණා අගැතිසපඅකුපග්නාරු.ා100ාණාරස්නාව්ට් මණ ාඅ ත්ව්ාමුද්්ලාල හැීමම. 

 3)ාාාරු.ා1ා000ාණාකාණ්ඩාපතොගා අ ාවිණීපකරාී ාරු.ා100ාණාව්ට් මක්ාල හබාාී ම. 

 4)ාාාරු.ා1ා000ාණාපතොගා අ ාගැීමපකරාී ාරු.ා100ාණාව්ට් මක්ාී ම. 

 

20. 2020/08/01ාි ය ාහාා2020/08/05ාි යායඅයාපේාව්යාපාරාහපය් එාණුණුකරාසමීණහ අාපාරහතාද්ැක්ප . 

  

   ව්ත්ණකරා(රු.)   =ාහිිලණකරා(රු.)ාා+ ව්ගකීකරා(රු.) 

2020/08/01  ාාාා50ා000   =ාාාාා30ා000ාාාාාාා+ 20ා000 

2020/01/05  ාාාාාා(4ා500)   =ාාාා+ා500 +ා (5ා000) 

 

ව්යාපාරාහපය් එා2020/08/05ාි යාසිරසීාතතිසාගනුපද්නුව්ාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා5ා000ාණා අක්ාගැීමම 

 2)ාාාරු.ා5ා000ාණාබැසකුා අාව්ාරිණඅාහාාරුතා500ාණාපපාරොිතඅාසමඟි්නාපගීම. 

 3)ාාා අහිිලපඅකු ාරුතා5ා000ාක්ාපගීපකරාී ාරු.ා500ාණාව්ට් මක්ාල හැීමම. 

 4)ාාාාරුතා5ා000ාණාකාණ්ඩාරුතා500ාණාව්ට් මණ ාඅ ත්ව්ාමුද්ල හ ාවිකිණීද්. 

 

21.ාපාරහතාසඳහ්නාරණාශා්තරි්නාිවව්ැහි ාද්විත්ව්ාස හ්නාීමතිසඅාතතුළත්ාරණාශඅාපත හ්නය. 

 1)ාාව්ත්ණකර ාවිඅද්කරා්ඩුීමාබැහා-ාආද්ාඅකර ාහිිලණකරා ාව්ගකීකරාව්ැඩිීමාබැහ 

 2)ාාව්ත්ණකර ාවිඅද්කරාව්ැඩිීමාහහා-ාආද්ාඅකර ාහිිලණකරා ාව්ගකීකරාව්ැඩිීමාහහ 

 3)ාාව්ත්ණකර ාවිඅද්කරාව්ැඩිීමාහහා-ාආද්ාඅකර ාහිිලණකරා ාව්ගකීකරා්ඩුීමාබැහ 

 4)ාාව්ත්ණකර ාවිඅද්කරා්ඩුීමාබැහා-ාාආද්ාඅකර ාහිිලණකරා ාව්ගකීකරා්ඩුීමාබැහ 

 

 පාරහතාපතොහතුරුා්සුරි්නා22ාහාා23ාරශ්යව්ල හ ාිළිතතුරුාසපාරඅ්නය. 

 

  ගනුපද්නුව්     ාාාාාාාමිනණාපපාරොත 

 1.ාරු.ා4ා000ාණාකාණ්ඩා අ ාගැීමම   ාA. විකුණුකරා‘යල හඅ 

 2.ාරු.ා16ා000ාණාණා්ධඅාල හාපපාරණහ ා අ ාගැීමම  ාB.   මුද්්ලාපපාරොත 

 3.ාාරු.ා17ා000ාණාකාණ්ඩා අ ාවිකිණීම   ාC. ගැනුකරා‘යල හඅ 

 4.ාරු.ා2ා000ාණාවිරසිනාබිල හක්ාපගීම    ාD. පපාරොරසා‘යල හඅ 

 

22. නහතාග්නපද්නුව්ාහාාමිනණාපපාරොත්ාිවව්ැහි ව්ාිළිතපව්ින්නාද්ැක්පව්යාිළිතතුහාව්්නප්න  

 1)ාා1-B, 2-D, 3-A, 4-C 

 2)   1-A, 2-B, 3-D, 4-C 

 3)   1-D, 2-C, 3-A, 4-B 

 4)   1-C, 2-D, 3-A, 4-B 

 

23. නහතාගනුපද්නුාසඳහාා්ව්ශයාමල හාරාිනඅවිිනාිළිතපව්ින්නාිවව්ැහි ව්ාද්ක්ව්ාාතතිසාිළිතතුහාකුමක්ද්/ 

 1)ාා‘ය්ලාව් චහඅ ාගැනුකරාන්නපව්ොයිසිඅ ාවිකුණුකරාන්නපව්ොයිසිඅ ාව් චහඅ 

 2)ාාගැනුකරාන්නපව්ොයිසිඅ ාව් චහඅ ා‘ය්ලාව් චහඅ ාාල හරසපාරත 

 3)ාාගැනුකරාන්නපව්ොයිසිඅ ා‘ය්ලාව් චහඅ ාවිකුණුකරාන්නපව්ොයිසිඅ ාව් චහඅ 

 4)ාාාවිකුණුකරාන්නපව්ොයිසිඅ ාව් චහඅ ාල හරසපාරත ාව් චහඅ 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

7ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

 පාරහතාපතොහතුරුාතසුරි්නා්සණා24ාහාා25ාරශ්යව්ල හ ාිළිතතුරුාසපාරඅ්නය. 

 

ල හහිරුපේාව්යාපාරාහපය් එා2020/08/01ාසුළුාමුද්්ලකාහණරුපේාසුළුාමුද්්ලාපශේෂඅාරු.ා3ා000ාකි.ා්පග සත්ුාමාසපය් එා

සුළුාමුද්්ලාවිඅද්කරාපශේෂාපාරහතාද්ැක්ප . 

 

     රු. 

  ිනිළද්රව්යා   1ා500 

  ගම්නාගාස්තු  1ා500 

  සසග්රහාවිඅද්කර  2ා000 

  විවිාවිඅද්කර  2ා500 

 

24.ාල හහිරුපේා්පග ස්තුාමාසපය් එාසුළුමුද්්ලා්ග්රිමපය් එාව්ිනයාණම ාරු.ා15ා000ාද්ක්ව්ාාරු.ා5ා000ාකි්නාව්ැඩිාාාාාා 

ාාාාාකිීමම ාාතීහ අාණහයාල හි .ා 

ාාාාාාජූිනාමාසපය් එාසුළුාමුද්්ලාවිඅද්කරාව්ිනයාණමාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා5ා000 

 2)ාාාරු.ා3ා000 

 3)ාාාරු.ා7ා000 

 4)ාාාරු.ා4ා500 

 

25.ා2020ා්පග ස්තුාමාසඅා්ව්සායපය් එාසුළුාමුද්්ලා්ග්රිමඅාාරතිසපූහ අාණළායුතුාමුද්ල හාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා4ා500 

 2)ාාාරු.ා7ා500 

 3)ාාාරු.ා12ා500 

 4)ාාාරු.ා15ා000 

 

26.ාිවඅාස්පේාව්යාපාරාහපය් එා2020ාජූිනාමාසඅාසඳහාාල හද්ාබැසකුාරණාශපය් එාරු.ා15ා500ාණාබැහාපශේෂඅක්ාවිඅ.ාාා 

ාාාාාාාපමඅ  

 1)ාාව්යාපාරාහපය් එාව්ත්ණමකි. 

 2)ාාව්යාපාරාහපය් එාව්ගකීමකි. 

 3)ාාබැසකුා්යිහාව්කි. 

 4)ාාාබැසකුප ාව්ත්ණමකි. 

 

27.ාපයළුකරපේාව්යාපාරාහපය් එාසැ්තැකරබ්ධමාසපය් එාපපාරොරසා‘යල හඅාපාරහතාද්ැක්ප . 

 

      පපාරොරසා‘යල හඅ 

නහතාA හාාාB ස්අායව්ල හ ා්ද්ාල හාිවව්ැහි ාපඅරසකරාිළිතපව්ින්නාද්ක්ව්ාාතතිසාිළිතතුහාපත හ්නය. 

 1)ාහක්ෂ ාගාස්තුාණුණුම ාපපාරචිතාහක්ෂ ාගාස්තුාණුණුම 

 2)ාාහක්ෂ ාගාස්තුාණුණුම ාමුද්්ලාණුණුම 

 3)ාාාපපාරචිතාහක්ෂ ාගාස්තුාණුණුම ාහක්ෂ ාගාස්තුාණුණුම 

 4)ාාමුද්්ලාණුණුම ාපපාරචිතාහක්ෂ ාගාස්තුාණුණුම 

ි යඅ 
‘ය්ලා

ව් චහඅ 
විස්තහඅ හහ බැහ 

  .....................A........................ 

........................B..................... 

(ාපපාරචිතාහක්ෂ ාගාස්තුාස හ්නාකිීමම) 

4ා000 

 

 

4ා000 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

8ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

28. ව්යාපාරාහඅණා2020/03/31ාි යාිළිතපඅල හාණළාපශේෂාිළරික්සුපකරාහහාතීරුප ා්ණතුව්ාරු.ා700ා000ා ා්තහා ා 

ාාාාාාාබැහාාතීරුප ා්ණතුව්ාරු.ා650ා000ාක්ාවිඅ.ාපමමාපව්යස ාසිරසාීාතතිසාව්හද්ාව්්නප්න  

 1)ාාවිකුණුකරාණුණුපකරා්ණතුව්ාරු.ා50ා000ාකි්නා්ඩුාීම 

 2)ාාල හද්ාව්ට් කරාරු.ා50ා000ාල හද්ාව්ට් කරාණුණුපකරාපද්ව්හක්ාස හ්නාීම. 

 3)ාාව්ැුක්ාණුණුපකරාරු.ා50ා000ාක්ා්ඩුපව්්නාස හ්නාීම. 

 4)ාාගැනුකරාණුණුපකරා්ණතුව්ාරු.ා50ා000ාකි්නා්ඩුාීම. 

 

29. නහතාව්හද්ාිවව්ැහි ාකිීමපම්නාපාරසුා්විිවශ්චිතාණුණුපකරාපශේෂඅාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා50ා000ාණාබැහාපශේෂඅකි. 

 2)ාාාරු.ා50ා000ාණාහහාපශේෂඅකි. 

 3)ාාාපශේෂඅක්ායැත. 

 4)ාාරු.ා100ා000ාණාබැහාපශේෂඅකි. 

 

30. ක්රීඩාාසමාඅණාව්ා්ධෂිණාසාමාක ණාමුද්ල හාරු.ා300ාකි.ා 

ාාාාාාාාමුළුාසාමාක ණාසසායාව්ා400ාප . 

ාාාාාාාා10ාපද්පයකුාසාමාක ණාමුද්්ලාව්්ධෂඅාතුළාපගව්ාාපයොමැත. 

නහතාපතොහතුරුා්නුව්ාක්රීඩාාසමාපය් එාල හැීමකරාහාාපගීකරාණුණුපකරාද්ැක්විඅායුතුාසාමාක ණාමුද්්ලාව්්නප්න  

 1)ාාරු.ා120ා000 

 2)ාාරු.ා117ා000 

 3)ාාරු.ා116ා000 

 4)ාාරු.ා123ා000ා 

 

31.ාමුාාආව්හ ාිවෂප්ාරාද්යඅාණහයාහවියාත්පේාිවෂ්පාරාද්යඅ ා්ද්ාල හාපතොහතුරුාපාරහතාද්ැක්ප . 

  පහි ාරු.ා2ා800 

  ව්ැුක්ාරු.ා5ා000 

  ණඩණාමහාකුලීාරු.ා500 

  පව්යත්ාවිඅද්කරාරු.ා1ා700 

 ිවෂ්පාරාි තාවණණාග යාා500 

පමමාිවෂප්ාරාි ණඅ ා්ද්ාළාරාඅිලණාිළරිව්ැඅාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා2ා800 

 2)ාාාරු.ා7ා800 

 3)ාාාරු.ා5ා000 

 4)ාාරු.ා10ා000 

 

32. වණණඅණ ා20%ාාල හාකා්නතිසණඅක්ාල හබාාග්නප්නායකරාමුළුාවිකුණුකරාවණණාිලල හාව්්නප්න  

 1)ාාරු.ා2ා000 

 2)ාාරු.ා12ා000 

 3)ාාරු.ා5ා000 

 4)ාාරු.ා2ා500 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

9ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

 පාරහතාසාඳහ්නාපතොහතුරුාපපාරපඅ ණුාණහපගයාුං සණා33ා-ා40ාද්ක්ව්ාාරශ්යව්ල හ ාිළිතතුරුාසපාරඅ්නය. 

 

කානුපේාව්යාපාරාහපය් එා2019/12/31ාි ය ාිළිතපඅල හාණළාපශේෂාිළරික්සුපකරාපතොහතුරුාපාරහතාද්ැක්ප . 

      ාාාාරු. 

 රාේයඅ    200ා000 

 පතොගඅා(2019/01/01ාි ය )  ාා20ා000 

 විකුණුකර     150ා000 

 ගැනුකර     ාා80ා000 

 පගයවපකරාකුලී    ාාාා2ා000 

 පම  ්ධාහඅා    200ා000 

 පම  ්ධාහඅාක්ෂඅාපව්්නාකිීමම  ාා60ා000 

  අගැතිසපඅ     ාා70ා000 

  අහිිලපඅ ා    100ා000 

 ව්රිපාරයකරාාහාාහක්ෂ    ාා55ා000 

 පබද්ාහැීමපකරාවිඅද්කර   ාා85ා000 

 මල හයාවිඅද්කර    ාාාා5ා000 

 ල හද්ාව්ට් කර    ාා10ා000 

 ල හාකාසශාආද්ාඅකරා    ාා25ා000 

 10%ාබැසකුා අා    ාා50ා000 

 මුද්්ලා     ාා10ා000 

 

්තිසප්ධණාපතොහතුරු 

 2019/12/31ාපතොගඅාරු.ා50ා000 

  අගැතිසඅ්නපග්නාරු.ා500ාක්ාපබෝලා අාපල හසාණපාරාාහරියාල හි . 

 නි රිඅ ාපග ාව්රිපාර කරාහාාහක්ෂ අාරු.ා5000ාකි. 

 බැසකුා අාපපාරොිතඅාපගවිඅායුතුඅ. 

 පම  ්ධාහඅාක්ෂඅා10%ාකි.ා(ාසහල හාමා්ධගාක්රමඅ ) 

 

33.ාකානුපේාව්යාපාරාහපය් එාද්ළාල හාකඅාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා100ා000 

 2)ාාාරු.ාා48ා000 

 3)ාාාරු.ාා98ා000 

 4)ාාාරු.ාා50ා000 

 

34.ාපමමාව්යාපාරාහපය් එාද්ැක්පව්යාපාරරිපාරාල හයාවිඅද්මක්ාහාාමල හයාවිඅද්මක්ාද්ක්ව්ාාතතිසාිළිතතුහාව්්නප්න  

 1)ාබැසකුා අාපපාරොී ා ාව්රිපාර කරාහාාහක්ෂ අ 

 2)ාාල හද්ාව්ට් කර ාබැසකු අාපපාරොී  

 3)ාාව්රිපාර කරාහාාහක්ෂ අ ාබැසකු අාපපාරොී  

 4)ාාපගයාවපකරාකුලී ාබැසකු අාපපාරොී  

 

35.ාව්යාපාරාහපය් එාආද්ාඅකරාරණාශපය් එාද්ැක්විඅායුතුාමල හයාවිඅද්කරව්ල හා්ණතුව්ාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා4ා000 

 2)ාාාරු.ාා10ා000 

 3)ාාාරු.ාා6ා000 

 4)ාාාරු.ාා1ා000 



ව්යාපාරාහාහාාණුණුකරණහ අා්යඅයඅා  ්.පපාරො.ස.ා(සා/පපාරළ) 

10ා-ාවිව්ෘතාවිශ්ව්විද්යාල හාහාාරසහස්අා්යාපාරයාරව්්ධයාශාාාව්ා   

36.ාපමමාව්යාපාරාහපය් එාද්ද්ාල හාකඅාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා17ා500ාල හාකඅකි. 

 2)ාාාරු.ාා12ා500ාල හාකඅකි. 

 3)ාාාරු.ාා27ා500ා්ල හාකඅකි. 

 4)ාාාරු.ාා17ා500ා්ල හාකඅකි. 

 

37.ාසගමාව්ත්ණකරාහාාසගමාව්ගකීකරාව්ිනයාණකරාිළිතපව්ින්නාද්ැක්පව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා134ා500ා ාාරු.ා105ා000ා. 

 2)ාාාරු.ා130ා000ා ාාරු.ා100ා000ා. 

 3)ාාාරු.ා70ා000ා ාාරු.ා100ා000ා. 

 4)ාාාරු.ා7ා000ා ාාරු.ා105ා000ා 

 

38. මුළුාව්ගකීකරව්ල හා්ණතුව්ාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා155ා000 

 2)ාාාරු.ාා160ා000 

 3)ාාාරු.ාා150ා000 

 4)ාාාරු.ාා105ා000 

 

39.ාපම  ්ධාහඅව්ල හාාහ ාව්ිනයාණමාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා160ා000 

 2)ාාාරු.ාා200ා000 

 3)ාාාරු.ාා120ා000 

 4)ාාාරු.ාා140ා000 

 

40.ා2019/12/31ාි ය ාව්යාපාරාහපය් එාහිිලණමාව්්නප්න  

 1)ාාාරු.ා227ා000 

 2)ාාාරු.ා200ා000 

 3)ාාාරු.ා173ා000 

 4)ාාාරු.ාා212ා000 


