
ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

 විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහරස ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open 

Universities and Distance Learning  

්යාපාරයහරතිසසසසණ් අ හවිව්ෘතහවිශව්්විද්යාල හහහාහරස සඅ්හ්යාපාරයහ ායහ

්මාතයාසශයන 

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

්.පපාරො.ස.හසා/පපාරළහ-හපපාර හුරුහරශය්හපාර්රයනහ 

(BUSINESS & ACCOUNTING STUDIES 

ව්යාපාරා හහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයනහ 

 
 

(QUESTION PAPER) - II 

රශය්හපාර්රයනහ-හ II 

්නුග්රහයනහ: 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

2විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහරස ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

්යාපාරයහරතිසසසසණ් අ හවිව්ෘතහවිශව්්විද්යාල හහහාහරස සඅ්හ්යාපාරයහ ායහ්මාතයාසශයන 

ව්යාපාරා හහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන - II 

්.පපාරො.ස.(සා/පපාරළ)හ-හආද්්ධශහරශය්හපාර්රයන 

11හපරේණියන        හහහහහහහහහණාල හයනහපාරැයනහ2හයි 

        හහහහහහහ්මත හකියනවීකරහණාල හයනහමි.හ10 

 සැල හකියනහයුතුයි. 

හ්මත හකියනවීකරහණාල හයනහරශය්හපාර්රයනහකියනව්ාහරශය්හපත  ාහැැීමමත්, හිළිතතුරුහිවවීපකරහීහ 
හහහරමුඛා්,ව්යනහපද්යහරශය්හසසවිායයනහණ ැැීමමත්,හපයනොද්්නය. 
 
 හපාරළමුඛහව්යහරශය්යනහතතුුවව්හI පණොතපස්නහරශය්හපද්ණ් හද් හII පණොතපස්නහරශය්හපද්ණ් හ

ද් හබැණු්නහපත  ාහපැයහරශය්හ5හණතහපාරමඅ් හිළිතතුරුහසපාරයන්නය. 

01.හපාරහතහසද්හ්නහසිද්ධියනහතසුප ්නහ්සණහ(1)හසිතහ(4)හද්් ව්ාහරශ්යහව්ල හතහිළිතතුරුහසපාරයන්නය. 

 ද්යනා්න හපහ තල හහපාරාඨමාල හාව්් හතුිව්නහආහා පාරායහිළිවපයනල හහකිරීමහිළිවබද්හඉපැයහපැයහතතිසහ්ත  හ

ඉ්නහපාරසුව්හසසචා ණහපහ තල හයනණහව්ස හ3හ් හපසේව්යනහණ හතත.හයැ පේහයව්හබස්හයැව්තුකරපපාරොල හහඉදිහ

කිරීම්,හසමැහඒහ්සල හහආපාරයහශාල හාව්් හආ කරභහකිරීපකරහ්ද්හසහඔහුතහතතිසහවියන. 

 ඔහුතහ්යන්,හරු.හ500 000හව්ටියාහපැොඩයැණුල්ල හහද් හරු.හ300 000හමුඛද්ල හ් හද්හපයනොද්ාහ2020/01/01හදියහ

“ සගුඅ“හ පහ තල හයනහ ආ කරභහ ණ යහ ල හදි.හ ඔහුපේහ සහායනතහ ආපාරයශාල හාහ පසේව්ණයන්නහ පද්පද්පයකුහ

බද්ව්ාහපැයහතත. 

 යව්ාරිහ3හදියහව්යාපාරා යනහසද්හාහරු.හ200 000හණහබැසකුහඅයන් හමහයහබැසකුපව්්නහල හබාහැ්,හ්ත හ

වී හලීහබඩුහපව්ළද්සැපල හ්නහරු.හ100 000හණහලීහබඩුහඋපාරණ අහඅයනතහැ්නයාහල හදි.හරුහ500 000හ් හ

ව්ටියාහආහා හිළිවපයනල හහකිරීමතහ්ව්ශයහඋපාරාසැහමිල හතහැ්නයාහල හදි. 

 යව්ාරිහ මාසයනහ තුල හීහ රු.හ 90 000හ ණහ ආහා හ ද්රව්යහ මිල හතහ ැ්,හ ්ත හ මමහ මාසයනහ තුල හීහ ආහා හ

සැපාරයීපම්නහරු.හ200හ000හණහආද්ායනම් හල හබාහතිසබිනි.හමිල හීහැ්,හසියනුවහආහා හද්රව්යහයව්ාරිහ31හදියහ

විකිණීහ්ව්ස්නහවීහතත. 

 රු.හ10 000හණහව්ැටුප්හද් හල හහබිල හහරු.හ1 000හ් හද් හරව්ාහයහවියනද්මහරු.හ1 500හද් හමාසයනහතුල හීහපැව්ාහ

තත. 

 ව්යාපාරා හ ණතයුතුහ පාරහසුහ ණ හ ැැීමමහ සද්හාහ ණුණුම් හ ආ කරභහ කිරීමතහ බල හාපපාරොප ෝ,තුහ ව්යහ ්ත හ

යව්ාරිහ31හදියහව්යහවිතරු.හ3 000හණහවිරසිවහැාස්තුහපැව්ාහයැත. 

I.හහ්.හ සගුඅහපහොතල හයනහනිෂප්ාරාද්යයනහණ නුහල හබයහනිෂප්ාරාද්යහව්ල හහස්ව්භාව්යනහ්නුව්හකුමයහව්යාපාරා හ

ව්්ධැයනණතහ්යන්,පේද්? 

හහහ ආ.හපමමහව්යාපාරා පේහද්ැකියනහැකිහශ් තිසයන් හහාහව්යාපාරා හ්ව්සඅ්ාව්් හිවයනාහද්් ව්්නය. 

II. ්.හපමමහව්යාපාරා යනහ්යන්,හව්යහව්යාපාරා හසසවිායහව්්ධැයනහකුම් ද්? 

හහහ ආ.හපමමහව්යාපාරා යනහිවයනාපාරදිස කහණල හහයුතුද් හපහේතුහද්් ව්්නය. 

III.්.හ් මුඛඅහ්නුව්හව්්ධැහකිරීපකරීහපමමහව්යාපාරා යනහකුමයහව්්ධැයනණතහ්යන්,පේද්? 

හහහහ ආ.හපමමහව්යාපාරා පේහද්ැකියනහහැකිහණළමයාණ අහරියනාව්ිවපේහසසවිායණ අහණා්ධයනයනතහ්යන්,හ

ණතයු්,ත් හිවයනාහද්් ව්්නය. 

IV.්.හපමමහව්යාපාරා හවිසි්නහත ය යනහයු්,ප්,හකුමයහව්්ධැපේහණුණුම් ද්  

 ආ.හමමහණුණුම් හපාරව්්නව්ාපැයහයනාපම්නහව්යාපාරා යනතහල හැපබයහරපයන යහ2් හිවයන්නය. 

V. 2020/01/01හදියතහපමමහව්යාපාරා පේහල්ල හයහණුණුකරණ යහසීකණ අයනහිවයන්නය. 

VI.හපමමහව්යාපාරා පේහආ කරභණහරාේයයනහපණොපාරමයද්? 

VII.හපමමහසිද්ධියනතහ්ද්ාල හහැනුපද්නුහසතහ්නහකිරීමතහපයනොද්ාහැ්නයාහල්ල හාරහපල්ායහ(ල්ල හයහිවයනවිිව)හ2හ් හ

හාහල්ල හයහසතහ්නහපපාරෝ,හ2හ් හිවයන්නය. 

 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

3විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහරස ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

VIII.හරු.හ3 000හපැවියනහයුතුහවිරසිවහැාස්තුව්හපපාරෝ,හව්ල හහසතහ්නහකිරීමතහ්ද්ාල හහ‘යල්හසතහ්නහද්් ව්්නය. 

IX.හ්.හපමමහව්යාපාරා පේහ2020/01/31හදියතහල්ල හයහත්,්,ව්හරණාශපේහද්ැ් වියනහහැකිහසැමහපයොව්යහ

ව්ැකීම් හසතහ්නහණ ්නය. 

 ආ.හපමමහව්යාපාරා පේහසිරසහවීහතතිසහව්්,ණකරහව්ැවීවීමහහාහව්ැකීකරහව්ැවීවීමණතහ්ද්ාල හහැනුපද්නුව්් හිවයනාහ

ද්් ව්්නය. 

X.හපමමහව්යාපාරා පේහ2020/01/31හදිපය්නහ්ව්ස්නහමාසපේහපමපහයුකරහරතිසපාරල හයනහපණොපාරමයද්ැයිහැඅයයනහ

ණ ්නය. 

I පණොතසහ-හව්යාපාරා හ්යයයන 

රශය්හපද්ණණතහපාරමඅ් හිළිවතුරුහසපාරයන්නය 

හ02. 

I.හ ්.හව්යාපාර යන් හයන්නපය අහ්ද්හසහද්් ව්්නය. 

 ආ.හල හාභහ්පප්් ෂිතහව්යාපාරා හව්ල හහපපාරොරසපේහද්ැකියනහහැකිහ් මුඛණුහපද්ණ් හිවයන්නය. 

 

II.හ පාරහතහද්ැ් පව්යහරණාශහසතයහද් හ්සතයහද්හයන්නයහද්් ව්්නය. 

 ්.හ්ව්ශයතාහසුර ාහැ්නයාහවිවිහආණා හවුව්මයාහපල හසහහරස්නව්යි. 

 ආ.හආහා  හතරසකර හ්යාපාරයයනහල්ිවණහමිනිස්හ්ව්ශයතාව්යන්නහපේ. 

 ඉ.හනිෂප්ාරාද්යහසාණහභූමියන හරමයන හරාේයයනහහාහව්යව්සායනහපල හසහව්්ධැහණල හහහැකියන. 

 ඊ.හපාරාරිපභ ණුණහණතයුතුහිළිතබද්හ්ධිණාරියනහිළ අටුව්ාහත්,ප්,හ්සාා අහපව්ළද්හිළිතපව්්,හව්ිව්නහ

පාරාරිපභ ණුණයනාහආ ් ෂාහකිරීමහසද්හායන. 

 

III.හයාමලීහපම ස්ත හනි්ධමාඅයනහහාහතරසකරහමැසීපකරහපාරාඨමාල හාව්් හසා්ධඅණව්හනිමහකිරීපම්නහපාරසුව්හ

දියනණියනපේද්හසහායනහතතිසව්හමහයහයන්න්රහ10හ් හපයනොද්ාහැනිමි්නහතරසකරහමැසීපකරහව්යාපාරා යනණතහතමහ

නිව්පසේහපණොතසණහආ කරභහණ යහල හදි. 

 ්.හයාමලීපේහව්යාපාරා යනහපණප  අහඋය්නරසව්් හද්් ව්යහපාරා්ධශව්යන්නහ2හ් හසද්හ්නහණ ්නය. 

 ආ.හමමහපාරා්ධශව්යන්නහයාමලීපේහව්යාපාරා යනහපණප  අහඋය්නරසව්් හද්ැ් වීමතහපහේතුව්හබැණු්නහිවයන්නය. 

 

IV.හවිමල්හයප්රියනහපාරාසල හ් හ්සල හහපාරාසල්හිවිළහද්රව්යහ්පල හවිසැල හ් හපාරව්්,ව්ාපැයහයනයි.හෛද්නිණව්හවිශාල හහ

සිසු්නහරමාඅයන් හ්ව්ශයහිවිළහපල්ාඅහල හබාහැැීමමතහඔහුපේහපව්ළද්සැල හතහපාරැමිපඅයි.හමෑතණීහ

ඔහුපේහපව්ළද්සැල හතහආස්නයපේහතව්්,හපපාරෝ,සැල හ් හආ කරභහණ යහල හදි.හවිමල්පේහව්යාපාරා පේ. 

 ්.හ්ව්ස්අාව්් හිවයනාහද්් ව්්නය. 

 ආ.හත්ධයයන් හිවයනාහද්් ව්්නය.හ 

03. 

I.හ ්.හපච් පාර්,හසකරබ්නහැනුපද්නුහව්ල හීහ්අහල හරසහයනයහපාරා්ධශව්යනහහරස්නව්්නය. 

 ආ.හබැසකුහරණාශයනහයනනුහපණටිපයන්නහහරස්නව්්නය. 

 

II.හපාරහතහද්ැ් පව්යහරණාශහනිව්ැ දිහයකරහ(√)හල හකුඅහද්හව්ැ දිහයකරහ(×)හල හකුඅද්හසතහ්නහණ ්නය. 

 ්.හප් ව්ල හහස්ව්ාමිහව්යාපාරා යන් හිවයනාපාරදිස කහකිරීපම්නහීමතිසමයනහුරද්ැල හභාව්යන් හල හැප . 

 ආ.හ ් ෂඅහආව් අයනහල හබාහපද්යහපාරා්ධශව්යනහ ් ෂිතයනාහපේ. 

 ඉ.හ්භය්නත හස්නනිපේද්යපේීහපාරනිවිඩයනහයනව්්නයාහහාහල හබ්නයාහ්ත හරස හ්ව්මහපේ. 

 ඊ.හරසිද්හරපාරල හාව්යයහආයනතයයනණතහමයමාිවයන්නහහැඩැැ්නවීමහසද්හාහවිපශේෂිතහමල්හව්්ධැයන් හ

 හහහහආයයනයයනහණ හැැීමමහසද්හාහරව්ාහයහමායන් හපල හසහගුව්්නහයනායාහපයනොද්ාහැැීමමහසුරසසුපේ. 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

4විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහරස ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

III.හවිපද්ශහ තණහසිතහපාරැමිණිහමිතුම්නහතිසපද්පයකුහයවීයහතා් ෂඅයනහ්නුව්හනිශ්පාරාදිතහපම ත්ධහ අහසද්හාහ

්ව්ශයහ්මත හපණොතස්හහාහමමහව්ාහයහසද්හාහපසේව්ාහසැපාරයීපකරහව්යාපාරා යන් හආ කරභහකිරීමතහ්ද්හස්හණ හ

පැයහ සිටියහ ්ත හ පමොවු්නහ තිසපද්යාහ පමමහ ව්යාපාරා යනහ තුල හහ ව්ඩා්,හ රමාණුකල හහ ණුණුකරහ පාරද්තිසයන් ද්හ

පාරව්්,ව්ාපැයහයනාමතහ ්ද්හස්හණ යි.හ මපම්නමහපමමහව්යාපාරා හ සසවිායයනහීමතයානුකල හහ  ාමුඛව්් හතුල හහ

ත ඹීමහව්ඩා්,හසුරසසුහයනැයිහඔවු්නපේහ්ද්හසයි. 

 ්.හඉහතහමිතු ්නහතිසපද්යාහසද්හාහඔබහපයන යාහණ යහව්යාපාරා හසසවිායහව්්ධැයනහකුම් ද්? 

 ආ.හඉහතහ(්)හයනතප්,හද්ැකුවහව්යාපාරා හසසවිායහව්්ධැපේහතතිසහව්ාසියන් හහාහ්ව්ාසියන් හිවයන්නය. 

 

IV.හවිරසිවහඋපාරණ අහව්යාපාරා යන් හපාරව්්,ව්ාපැයහයනයහසුද්්,හඔහුපේහව්යාපාරා යනහසද්හාහණුනිහ ් ෂඅහඔප්ුරව්් හ

ල හබාපැයහ තත.හ පයොසිතහ පාරරිීහ සිරසහ වහ විරසිවහ ණා්නරසව්කි්නහ පැොඩයැණුල්පල්හ පණොතස් හ සහහ විරසිවහ

උපාරණ අහසෑපහයහරමාඅයන් හණු්නපය්නහහානියනතහපාර්,හවියන.හසුද්්,හමමහසිද්ධියනහරස ණඅයහමා්ධැපයන්නහ

 ් ෂඅහසමාැමහපව්තහද්ැනුකරහරස්නහ්ත හ ් ෂඅහසමාැමහපාරැමිපඅයහබව්තහඔහුතහද්ැනුකරහපද්යහල හදි.හ

පමොහුපේහණුනිහ ් ෂඅහඔප්ුරපේහව්ටියාණමහරු.හ2හ000 000හකි.හසිරසවහහානිපේහ්ල හාභයනහරු.හ1 000 000හ

ණතහත් පසේරුහණ හතත. 

 ්.හපමොහුතහල හැපබයහ ් ශඅහව්්නදියනහපණොපාරමයද් හඊතහබල හපාරෑහ ් ෂඅහල්ල හ්ධමයනහකුම් ද්  

 ආ.හඉහතහසිද්ධියනතහ්ද්ාල හහස්නනිපේද්යහරියනාව්ිවයනහැැලීකරහසතහය් හආද්ා පයන්නහද්් ව්්නය. 

 

හ 

04. 

I. ්.හණළමයාණ අහරියනාව්ිවයනහතුල හහ්්නත්ධැතහ“සැල හසුකරණ අයන“හයන්නපය්නහ්ද්හස්හව්්නප්නහකුම් ද්? 

 ආ.හ“්පල හවිණ අයන“හයන්නයහපණටිපයන්නහහරස්නව්්නය. 

 

II.හපාරහතහරණාශහසතයහද් හ්සතයහද්හයන්නයහසතහ්නහණ ්නය. 

 ්.හැැනුකරණරුහහාහවිකුණුකරණරුහහමුඛව්යහපහ හසකරභ්නහව්යහඕයෑමහආණා යන් හපව්ළද්පපාරොල හ් හපල හසහ

හරස්නව්යි. 

 ආ.හ“්පල හවිණ අහමිරයන“හවිචල හයයන්නහපාරහකි්නහසම්නවිතහව්යහ්ත හමයනහ5PS පල හසහහරස්නව්යි. 

 ඉ.හ මිනිසහ් ්ව්ශයතාහ හාහ වුව්මයාහ ඉටුකිරීමහ සද්හාහ පව්ළද්පපාරොල හතහ ඉදිරිපාර්,හ ණ යහ ඕයෑමහ පද්යන් හ

නිෂ්පාරාදිතයන් හපේ. 

 ඊ.හභාණ්ඩාැා හබිල්පාර්,හව්ල හහආපයන යයනහණ යහමුඛද්ල්හසද්හාහපූ්ධඅහ ායහආ ් ෂාව්හ අමිපේ.හ 

 

III.හමිව්,හමිල හීහැ්,හසසව්්ධයහපල හොතරුයිපාරත් හපව්නුපව්්නහඔහුතහරු.හ50 000හණහතයාැහමුඛද්ල හ් හ අමිහවියන.හ

ඔහුහපමමහමුඛද්ල හහඵල හද්ායීහආපයන යයනණහපයනීමතහතී අයනහණ යහල හදි. 

 ්.හමිව්,හආපයන යහමා්ධැයන් හපත  ාහැැීමපකරීහසල හණාහබැිවයනහයුතුහණරුණුහපද්ණ් හයකරහණ ්නය. 

 ආ.හමිව්,හපමමහමුඛද්ල හහආපයන යයනහණල හහහැකිහඵල හද්ායීහආපයන යහමා්ධැහ2හ් හයකරහණ ්නය. 

 

IV.හ විරමහ ස්ව්යනසහ ැකකියනාව්් හ පල හසහ සිපම්නතිසැල්හ නිශ්පාරාද්යයනහ කිරීපකරහ ව්යාපාරා යන් හ ආ කරභහ ණ හ

පාරව්්,ව්ාපැයහ යනයි.හ පම අීහ තම්නහ නිශ්පාරාද්යයනහ ණ යහ සිපම්නතිසැල්හ තමාහ විසි්නමහ පබද්ාහ හැරීපකරහ

ණතයුතුහපාරව්්නව්ාපැයහයනයි. 

 ්.හ විරමහ විසි්නහ සණස්හ ණ යහ සිපම්නතිසැල්හ ්යන්,හ ව්්නප්නහ ්පල හවිණ අහ මිරපේහ කුමයහ විචල හයහ

යනතතතද්? 

 ආ.හවිරමහසිපම්නතිසැල්හපබද්ාහහරියහරමයනහහුන්නව්්නප්නහකුමයහයමකි්නද්? 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

5විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහරස ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

II පණොතසහ-හණුණුකරණ අයන 

(රශඅ්හපද්ණණතහපාරමය් හිළිතතුරුහසපාරයන්නය) 

05. 

හI. ්.හව්යාපාරා යනණහව්ැකීම් හයනනුහකුම් ද් හ 

 ආ.හව්ැකීකරහණුණුකරහව්ල හතහ්ද්ාල හහද්වි්,ව්හසතහ්නහල්ල හ්ධමයනහිවයනාහද්් ව්්නය. 

II.හපාරහතහසද්හ්නහැනුපද්නුහසද්හාහද්වි්,ව්හසතහ්නහිවයන්නය. 

 ්.හඅයනහ අමිහහකුමාරිතහරු.හ5 000හ් හපච් හපාරතකි්නහපැවීම. 

 ආ.හවිකුකරහතමහව්යාපාරා පේහරු.හ4 000හණහභා්නඩහපතොැහපපාර්ද්ැිවණහරපයන යයනතහපැයයනාම. 

 

III.හිළරිසිරසහකිරීපකරහද්රව්යහ්ල හවිණ අහරස්නයපේහව්යාපාරා යනහ2020හ්පැ ස්තුහ31හදියතහ්ව්ස්නහමාසපේහසිරසවහ

ැනුපද්නුහකි අපාරයන් හපාරහතහද්ැ් පේ. 

රු.හ80 000හණහබැසකුහඅයනහල හබාහැැීමම. 

රු.හ30 000හණහිළරිසිරසහකිරීපකරහද්රව්යහව්යාපාරා යනතහැැීමම. 

තමහරපයන යයනහසද්හාහරු.හ1 000හණහරසව්යහල හබාහැැීමම. 

රු.හ20 000හ් හිළරිව්ැයනහවහද්රව්යහරු.හ40 000හණතහවිකිීමම. 

අයනහ අමියනාතහරු.හ2 000හ් හපැවීම 

්මත හව්ශපයන්නහ 

ම් හම් හැනුපද්නුව්හණුණුකරණ අහසීකණ අයනතහබල හපාරායහආණා යනහපාරහතහසද්හ්නහආණෘතිසයනහයනතප්,හ

ද්ැ් වීම 

 

 ් 

 
 

ආ.හ2020/08/31හදියතහව්යාපාරා පේහසැමහව්ැකීකරහහාහසැමහව්්,ණකරහව්ල හහමණත්නහද්් ව්්නය. 

 

IV.හපය්,ස පේහව්යාපාරා පේහසුුවහමුඛද්ල්හසකරබ්නව්හපතො තුරුහපාරහතහද්ැ් පේ. 

  2020/06/01හසුළුහමුඛද්ල්හහපශේෂයනහරු.හ200 

  සුළුහමුඛද්ල්හ්ග්රිමයනහව්ටියාණමහරු.හ2 500 

  2020/06/02හිවිළහරසව්යහරු.හ500 

  2020/06/08හැම්නහැාස්තුහරු.හ200 

  2020/06/20හසසග්රහහැාස්තුහරු.හ100 

  2020/06/22හබස්හැාස්තුහරු.හ250 

  2020/06/25හපසේයණතහව්ැටුප්හ්්,තිසණා කරහපැවීමහරු.හ600 

  2020/06/27හබීමහපබ තල්හසද්හාහරු.හ350 

  2020/06/28හිවිළහරසව්යහරු.හ400 

්ව්ශයහව්්නප්න 

 ්.හැම්නහැාසත්ු හිවිළරසව්ය හසසග්රහහවියනද්කරහීර්ධෂහසමැහතීරුහස අතහසුළුහමුඛද්ල්හපපාරොතහිළිවපයනල හහකිරීම. 

 ආ.හපල හ යනතහිළතපාර්,හකිරීම 

ව්්,ණකරහ(රු.)හ=  අමිණකරහ
(රු.)හ+ 

ව්ැකීකරහ(රු.) 

ැනුපද්නුව් උපාරණ අ පතොැයන මුඛද්ල හ   බැසකුඅයන අයනහ අමිපයන  

8/1හපශේෂයන 100 000 60 000 90 000 200 000 - - 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

6විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහරස ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

06.හහI. ්.හබැසකුහ්යි ාව්හයනනුහකුම් ද්? 

හහහහආ.හව්යාපාරා පේහබැසකුහණුණුපකරහපශේෂයනහහාහබැසකුහරණාශයපේහපශේෂයනහපව්යසව්ියනහහැකිහආණා හපද්ණ් හ

ිවයන්නය.හ 

II.හ“ සහ “හප් ් හනිශ්පාරාද්යහආයනතයපේහමසණතහ්ද්ාල හහපතො තුරුහපාරහතහද්ැ් පේ. 

    රු. 

   ්මුඛහද්රව්ය   80 000 

   ව්ැටුප්   30 000 

   ණඩහණාම හකුිවයන  10 000 

   පව්ය්,හද්රව්ය  2 000 

   විරසිවයනහහාහපව්ය්,  5 000 

   විරසිවහඋරසය  24 000 

 ්තිසප්ධණහපතො තුරු 

සැමහපයොව්යහව්්,ණකරහ10%හපල හසහ් ෂයනහකිරීම 

ප් ් හකිපල හ හ400හ් හනිශ්පාරාද්යයනහණ යි.හකිපල හ හ1හ් හරු.හ410හබැණු්නහ්පල හවිහණ යි. 

්ව්ශයහව්්නප්න  
හහ්.හරාඅමිණහිළරිව්ැයන 

 ආ.හප් ් හකිපල හ හ1හ් හවිකිීමපකරහල හාභයනහැඅයයනහණ ්නය. 
 
III.හ2020හජුනිහමාසයනහසද්හාහිළිවපයනල හහණල හහැැනුකරහ‘යල හයනහහාහවිකුණුකරහ‘යල හයනහපාරහතහද්ැ් පේ. 

    ැැනුකරහ‘යල හයන 

 

    විකුණුකරහ‘යල හයන 

 
්ව්ශයහව්්නප්න  

 ්.හඉහතහැැනුකරහ‘යල හයනහහාහවිකුණුකරහ‘යල හයනහජුනිහ30හදියතහසකරපූ්ධඅහකිරීම. 

 ආ.හැැනුකරහ‘යල හයනහහාහවිකුණුකරහ‘යල හයනහපල හ යනතහිළතපාර්,හකිරීම. 

 

IV.හද්යනාල්පේහව්යාපාරා පේහ2020/04/30හදිපය්නහ්ව්ස්නහමාසයනහසද්හාහල හද්හබැසකුහරණාශපයන්නහඋුරතාහැ්,හ

පතො තුරුහපාරහතහද්ැ් පේ. 

2020/04/01හදියයනහබැ හපශේෂයනහරු.හ9 000 

තැකරපාර්,හකිරීකර 

2020/04/03හමුඛද්ල්   රු.හ10 000 

2020/04/07හපච් පාර්,හ(856871)  රු.හ19 000 

2020/04/19හසෘජුහපරේෂඅ   රු.හ17 000 

්ඩුහකිරීකර 

2020/04/05හවිරසිවයනහ(පච් පාර්,හ්සණහ105676) රු.හ3 000 

2020/04/10හවිමල්(පච් පාර්,හ්සණහ105677) රු.හ12 000 

2020/04/30හබැසකුහැාස්තු    රු.හ2 000 

්ව්ශයහව්්නප්න 

 ්.හ2020හ්පරේල්හමාසපේහබැසකුහරණාශයනහිළීයපයනල හහකිරීම. 

 ආ.ඉහතහපතො තුරුහව්ිව්නහව්යාපාරා පේහබැසකුහණුණුමහසසපශ යයනහසද්හාහපයනොද්ාහැ්නයාහ්යිතමයන්නහ

යකරහකිරීම. 

දියයන ඉ/් සැපාරයුකරණරු මුඛළුහව්ටියාණම පල හ/
ිළ 

6/10 104 ීකයා 5 000   

6/18 200 වීයා 9 000   

      14 000   

දියයන ඉ/් ැැණුකරණරු මුඛළුහව්ටියාණම පල හ/
ිළ 

6/8 401 ඕුව 20 000   

6/12 402 පයුවකර 5 000   

      25 000   



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

7විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහරස ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

හ07.හI. ්.හපබොල්හඅයනහයනනුහකුම් ද්  

 ආ.හල හාභහ් මුඛණුහණ හපයොැ්,හසසවිායහව්ල හහල හැබීකරහහාහපැවීකරහණුණුම්, හආද්ායනකරහවියනද්කරහණුණුම්,හ

්ත හපව්යස්ණම් හද්් ව්්නය. 

 

II.හසිතුවිිවහපාරාඨණහසමාපේහසාමාජිණහසසඅයාව්හ100හකි.හ්් හ්යනකුපැ්නහසාමාජිණහව්ා්ධක ණහැාස්තුව්හරු.හ

500හකි.හසිතුවිිවහපාරාඨණහසමාපේහල හැබීකරහහාහපැවීකරහණුණුමහපාරහතහද්ැ් පේ. 

    ල හැබීකරහහාහපැවීකරහණුණුම 

 

පාරහතහපතො තුරුහපාරාඨණහසමායනතහ්ද්ාල හයන 

1.පැොඩයැණුිවහකුිවයනහරු.හ500් හපැවියනහයුතුයි. 

2.පාරාඨණහසමායනහසතුව්හරු.හ30 000හණහඋපාරණ අහතතිසහ්ත හමයනහව්ා්ධෂිණව්හස ල හහමා්ධැහරමයනතහහහ 

හහහහ5%හ් ෂයනහණල හහයුතුයන 

3.ඉදිරියනතහපැව්ාහතතිසහමුඛද්රඅහැාස්තුහරු.හ500හකි. 

්ව්ශයහව්්නප්නහ 

 සිතුවිිවහපාරාඨණහසමාපේහආද්ායනකරහරණාෂයනහිළිවපයනල හහණ ්නය.  

 

III.හපකරයණහපව්ළද්හව්යාපාරා පේහ2019/12/31හදියතහපශේෂහිළරි් සුමහපාරහතහද්ැ් පේ. 

2020/05/01හපශේෂයනහහහහහහහහහහ2 000 
ල හද්හසාමාජිණහමුඛද්ල්හහහහහහහහහහ40 000 
සැ ාහවිකිීමපම්නහහහහහහහහහහහහ6 000 
  
  
හහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහ48 000 

රස ණඅයහහහහහහහහහහහහහහහහ1 500 
පැොඩයැණුිවහකුලීහහහ1 500 
මුඛද්රඅහවියනද්කරහහහහහහහහහහ2 000 
ිවිළද්රව්යහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහ500 
පශේෂයනහපාර/පැහහහහහහහ42 000 
හහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහහ48 000 

 

  හ හ(රු.) බැ හ(රු.) 

රාේයයන   250 000 

ව්ෑ්න අ 300 000   

ව්ෑ්න අහ් ෂයනහපව්්නකිරීකරහ(2019/01/01)   60 000 

පතොැයනහ(2019/01/01) 40 000   

10%හබැසකුහඅයන   60 000 

විකුණුකර   120 000 

ැැණුකර 80 000   

පේතය 10 000   

 ් ෂඅහහාහව්රිපාරයකර 12 000   

ල හද්හව්ට්තකර   1 000 

රස්නහව්ට්තකර 500   

පැයඒපකරහකුලී 1 000   

අයනහපපාරොලී 3 000   

පබොල්හඅයන 500   

මුඛද්ල්හපශේෂයන 44 000   

      

  491 000 491 000 



ව්යාපාරා හහහාහණුණුකරණ අහ්යයනයයන  ්.පපාරො.ස.හ(සා/පපාරළ) 

8විව්ෘතහවිශ්ව්විද්යාල හහහාහරස ස්අහ්යාපාරයහරව්්ධයහශාාාව්හ   

්මත හපතො තුරු 

1.හ2019/12/31හදියතහපතොැයනහරු.හ35 000. 

2.හව්ෑ්න අහ් ෂයනහ10%හබැණු්නහස ල හහමා්ධැහරමයනතහ්ඩුහණල හහයුතුයන. 

3.හඉදිරියනතහපැවහ ් ෂඅහවියනද්කරහරු.හ2 000හකි. 

හහහහහහහහහහහහහහ්ව්ශයහව්්නප්න  

 ්.හ2019/12/13හදිපය්නහ්ව්ස්නහව්්ධෂයනහසද්හාහල හාභහ්ල හාභහරණාශයන. 

 ආ.හ2019/12/31හදියතහල්ල හයහත්,්,ව්හරණාශයන. 


