
 

 

  

 

 

 

 

 
 

         11 ශ්රේණිය                 ව්යාපාරාහ  ා ණුම්කරණහඅ ්යයයය - I පාරත්රය          ණාලය පාරැය 01 

 

සැළකිය යුතුයි:- 
I. සිඹළුභ ප්රලනන ර  ිලිතුරරු ඳඹ්නන  
II  අංක 1 සි  40 තෙක් ප්රලනනර ී  ඇි  ිලිතුරරුිත්න ිවරයි  ිලිතුරය තෙ ය්නන  
 

 
“පුද්ගරඹ්නතේ ජීන ය ා අලයො වා වුභනා පුයා ගරනීභ භෙ යාඳතී ” 
 

01. අලයොර රක්යඹක් තන ්නත්න  
I. අලයො තඳ ු  ත.  
II. අලයො ීමීතෙ ත.  
III. අලයො ිව්මභායඹ කර වරියඹ  
IV. ජීත් වීභ වා අලය ත.  

 

02  ිවනඳාදනඹ ඹනුත්න වඳු්න්නත්න  
I. නබා ධ්මභතඹ්න රරබී ඇි  ම්ඳත් ඳත්නා ආකායතඹ්නභ බාවිො ියරීභ  
II  කෘෂිකා්මමික  කා්මමික තේා ිවනඳාදනඹ 
III  ඳාරිතබ ගික අලයො අනු ම්ඳත් ර නරඳඹ තනන කයමි්න මභ ම්ඳත්ර  ිනනාකභක් මක් 

ියරීභ  
IV  ප්රාථමිමික ක්මභා්නෙ ිත්න රඵා ග්නනා රය තනනකම් ර  බානනඹ ියරීභ  

 

 ාිවඹා ප්රබාලනරි “ප්රබා ිවනඳාදන” නමි්න ඳාල් ඵෑේ ව ඳාල් ශමු්න වා ඳාව්න ිවනඳාදනතේ ිවයෙ තයි  
ප්රතද්ලතේ ෙරුියඹ්න ි තදතනු  තේඹ  ඵා තගන ඇෙ ” 
 

03  තභභ යාඳායඹ  ඇල්භක් දක්න ඳා්මලඹක් තන ්නත්න  
I. ප්රතද්ලතේ ඳාල් ශමු්න 
II  තේකඹ්න  
III  යාඳායතේ අයිි කරු 
IV  උක් ගාත. ිවයෙන තග වී්න  

 

04   ාිවඹාතේ තභභ යාඳායඹ  
I. තේා ඳඹන යාඳායඹිය  
II  රාබ අයමුණු කය තන ගත් යාඳායඹිය  
III  බාණ්ඩ ිවනඳාදන යාඳායඹිය  
IV  අදවන ඳඹන යාඳායඹිය  

 

05  තභභ යාඳායතඹ්න ආ්මකයකඹ  අත්න ප්රි රාබඹක් තන ්නත්න  
I. තේා ිවයුක්ි ඹ  දාඹක වීභ  
II  ආ්මකයක ්මධනඹ  දාඹක වීභ  
III  උඳරිභ රාබඹක් ඉඳයීභ  
IV  ප්ර තද්ලතේ ම්ඳත් උඳතඹ ගි කය ගරනීභ  

 

“සුමුු  රුක්භාල් ප්රතද්ලතේ කී්මි භත් යාඳාරිකතඹිය  ඔහු යාඳාය ඳරියඹ ිලළිඵ ිවෙය විභසිිතභත් සිටී  මඹ 
ඔහුතේ යාඳායතේ ා්මථමිකත්ඹ  තවේුර වී ඇෙ ” 
 

06  ආ්මකයක ඳරිය ාධක ඳභයක් ඇුරරත් ිලළිුරය තෙ ය්නන  
I. උද්ධභනඹ  තඳ ලී අනුඳාෙඹ  භධයභ ඳරිය අිකකාරිඹ 
II  තඳ ලී අනුඳාෙඹ  අයඳනත්  ආදාඹභ 
III  අයඳනත්  උද්ධභනඹ  තඳ ලී අනුඳාෙඹ 



 

 

IV  උද්ධභනඹ  තඳ ලී අනුඳාෙඹ  ඉුරරුම් 
07  අබය්නෙය ඳරියඹ  අඹත් න ඳා්මල ්නත්න   

I  ගනුතදනුකරුත   ෙයඟකරුත   අයිි කරුත  
II  අයිි කරුත   කශභනාකරුත   තේකඹ්න 
III  තේකතඹ   ඳාරිතබ ගිකතඹ   ෙයඟකරුත  
IV  කශභනාකරුත   තේකතඹ   ගනුතදනුකරුත  

 
08  ඒක පුද්ගර යාඳාය ර  අදාශ න තනි ක තල්යනඹිය  

I. 2007 අංක 07 දයය භාගම් ඳනෙ 
II  1972 අංක 05 දයය මූඳකාය ඳනෙ 
III  1918 අංක 06 දයය යාඳාය නාභ ආපාඳනෙ 
IV  ඉවෙ සිඹළුභ තල්යන 

 
09  ඳවෙ මක් මක් ය   ිවඹමිෙ මුදල් ්මග අෙරි්න ිවරයි  තන න ිලළිුරය තෙ ය්නන  

I. ඉොිතඹ - ලීයා     II  නඳානඹ - තඩ ර්ම 
III  චීනඹ - යුා්න     IV  බ්රිොනය - ඳවුභ 

 
10  ඳවෙ කාණ්ඩ අෙරි්න ාියන ඵරංු  ඳභයක් ඇුරරත් කාණ්ඩඹ තෙ ය්නන  

I. ම්ඳත් ඵරංු   නාි ක ඉි රි ියරීතම් ඵරංු   භවනන ඵරංු  
II රංකා ඵරංු   නාි ක ඉි රි ියරීතම් ඵරංු   භවනන ඵරංු  
III  රංකා ඵරංු   ම්ඳත් ඵරංු   භවනන ඵරංු   
IV  භවනන ඵරංු   ශ්රි රංකා භව ඵරංු   රංකා ඵරංු  

 
11  තෙක්ඳෙක චුම්බක තී්නෙ අක්ය වරඳුනුම් තීරුත. දරක්තන අයිෙභ ඳවෙ දක්ා ඇෙ  

A  තෙක්ඳත් අංකඹ  B  ඵරංු  ලායා අංකඹ 
C  ඵරංු ත. අංකඹ  D  ඵරංු  ගිණුම් අංකඹ 

 
තම්ාතේ අනුිලිතතර ්නත්න  
I. A,D,C,B      II. A,C,B,D 
III. A,B,C,D      IV. A,D,B,C 

 
12. යක්ය මූරධ්මභ ඹ ෙ  අඹත් තන ්නත්න  

I  උඳරිභ විලනාඹ     II  යක්ය හිමිකභ 
III  වාිව පු්මයඹ     IV  යක්ය ිනනාකභ 

 
13  රරසුම්කයයඹ ඹනු  

I. යාඳායඹක අයමුණු ඉ ක කය ගරනීභයි 
II  යාඳායඹක අයමුණු තීයයඹ ියරීභයි 
III  අයමුණු තීයයඹ ියරීභ වා අයමුණු ඉ ක ියරීභ වා සුු සු ක්රිඹා භා්මග ගරනීභයි 
IV  තේකඹ්න ඳාරනඹ ියරීභයි 

 
14  යාඳායඹක තේකඹ්න කර යුුර කා්මඹඹ ිලළිඵ ඔවු්න තඹ මු ියරීභ අඹත් ්නත්න  

I. තභතවඹවීභ      II  රරසුම්කයයඹ  
III  ංවිධානකයයඹ      IV  ඳාරනඹ  

 
15  තක  න මිරී  ගත් ආතඹ නකඹු  ඒා ගත් මිර  ඩා රඩි මිරක  විියියතභ්න රරතඵන ාසිඹ 

වඳු්න්නත්න  
I. විු ණුම් මිර තර     II  රාබාංල තර 
III  ආදාඹම් තර     IV  ප්රාේධන රාබඹ තර 

 
16  ාභානය තක  න ර ආතඹ නනතඹ්න රරතඵන ප්රි රාබඹක් තන ්නත්න  

I. රාබාංල ආදාඹම් රරබිඹ වරිය වීභ 
II  ඇඳ සුරැු භක් තර ඉි රිඳත් කර වරිය වීභ 
III  ාභානය තක  න නරෙ විියියඹ වරිය වීභ 



 

 

IV  තක  න හිමිඹ්න  යනතඹ්න වි කඹක් රරබීභ 
 

නත දයාතේ යාඳායතේ 2016 12 31 ි න  ඳවෙ තලේ රරබුිව  
 

ලීඵඩු උඳකයය   - රු 50000 00 
මුදල්    - රු 20000 00 
යඹ ගරි තඹ   - රු 12000 00 
ඵරංු  යඹ   - රු 75000 00 
යඹ හිමිතඹ   - රු 16000 00 
උඳචිෙ යක්ය ගානුර - රු   4000 00 

 
17  තභභ යාඳායතේ මුළු ත්කම් ර ිනනාකභ ්නත්න  

I. රු 82000 00    II  රු 70000 00 
III  රු 50000 00    IV  රු 32000 00 

 
18  නත දයාතේ යාඳායතේ නංගභ ගකීම්ර අගඹ  

I. රු 75000 00    II  රු 32000 00 
III  රු 20000 00    IV  රු 16000 00 

 
“තත්විභිව”යාඳායතේ 2016 ්මතේ තෙ යුරරු ියහිඳඹක් ඳවෙ දරක්ත.  
 

ප්රාේධනඹ -රු  150000 00 ගරිවිත - රු  2000 00     ශුද්ධ රාබඹ - රු  20000 00 
දශ රාබඹ - රු  60000 00 නංගභ තන න ත්කම් - රු  100000 00 මුළු ත්කම් - රු  160000 00 

 
19  තභභ යාඳායතේ හිමිකභ ්නත්න  

I. රු  190000.00    II. රු  168000.00 
III. රු  148000.00    IV. රු  80000.00 

 
20. තභභ යාඳායතේ ්මඹ  අදාර නංගභ ත්කම්ර ිනනාකභ  

I. රු  80000.00    II. රු  60000.00 
III. රු  40000.00    IV. රු  22000.00 

 
21. මුදල් ගිණුභිය්න සිු න කා්මඹිය  

I  වුෙයඹක් තර ක යුුර ියරීභ 
II  මුිතක  ව්න තඳ ෙක් තර ක යුුර ියරීභ 
III  ඵරයඳෙක් තර ක යුුර ියරීභ 
IV  ඵරංු  ගනුතදනු  ව්න ියරීභ 

 
22  සුළු මුදල් අග්රිභඹ ිලිතඵ ිවරයි  ප්රකාලඹ තෙ ය්නන  

I. ප්රධාන මුදල් බායකරු තඳ ත්ර  ව්න කයන මුදරිය 
II  යඹ  ගරනුම්  ව්න ියරීභ  රඵා තදන මුදරිය 
III  ප්රධාන මුදල් බායකරු ිවලනචිෙ කාර්ඡතදදඹ ආයම්බතේ සුළු මුදල් බායකරු  රඵා තදන මුදරිය 

 IV  ප්රධාන මුදල් බායකරු ිවලනචිෙ කාර්ඡතදදඹ ආයම්බතේ කශභනාකරු  රඵා තදන මුදරිය 
 
23  රු 5000 00ක ගරණුම් ඉ්නත යිසිඹක් තඳ ත්ර තදයක්  ව්න වීභ ිවරයි  ියරීභ  අදාශ ිවරයි  න’නල් 

 වන ්නත්න  
I. ගරණුම් වය 5000  -  යඹ ගරි තඹ  ඵරය 5000 
II  ගරණුම් වය 5000  -  යඹ හිමිතඹ  ඵරය 5000 
III  යඹ හිමිතඹ  වය 5000 -  අවිිවලනචිෙ ගිණුභ ඵරය 5000 
IV  යඹ හිමිතඹ  වය 5000 -  ගරණුම් ඵරය 5000 

 
24  යාඳායඹක නථමිාය ත්කභක් යඹ  විු යන වි   ව්න කයන මුිතක තඳ ෙ  

I. මුදල් තඳ ෙ     II  ඵරංු  ගිණුභ 
III  විු ණුම් න’නරඹ    IV  තඳ ු  න’නරඹ 



 

 

 
 
 
25  ඳවෙ ව්න විඹදම් අෙරි්න ප්රාේධන විඹදභක් තර රරියඹ වරක්තක්  

I  ලී ඵඩු අළුත් රඩිඹා  රඹ ව මුදර 
II  ලී ඩඩු යාඳායඹ  තගන ඒතම් විඹදභ 
III  ලී ඵඩු මිශ ී  ගරනීභ  රඹ ව මුදර 
IV  ලී ඵඩු විියියතම්ී  රඵා ු ්න තක මින මුදර 

 
26  වියාජ්තේ යාඳායතේ යඹ ගරි තඹු  වු කසු්න අුරරුදව්න වීභ ිවා ඇි  වු රු 15000 00ක මුදර තඵ ල් 

යඹ තර කඳා වරරීභ  තීයයඹ කයයි  මඹ  අදාර ද්විත්  වන ්නත්න  
I. වියාජ්තේ ගිණුභ වය  - තඵ ල් යඹ ගිණුභ ඵරය 
II  කසු්නතේ ගිණුභ ඵරය  - තඵ ල්යඹ ගිණුභ වය 
III  තඵ ල් යඹ ගිණුභ වය  - තඵ ල් යඹ ත්න ියරීම් ගිණුභ ඵරය 
IV  කසු්නතේ ගිණුභ වය  - මුදල් ගිණුභ ඵරය 

 
ප්රවී්න අනුයාධ ෙභ යාඳායතේ රු 100000 00ක් ිනනා ඹ්නත්ර මිශී  ගනී  ඒාතේ ජී කාරඹ ්ම 10ිය  ජී 
කාරඹ අානතේ ඹ්නත්රර ිනනාකභ රු 20000 00ක් තර ඇනෙතම්්නුර කය ඇෙ  තභභ ත්කභ යර භා්මග 
ක්රභඹ  ක්ඹ කයයි නම් ා්මෂික ක්ඹ ප්රභායඹ තක ඳභයද  
 
27  I. රු 24000 00  II   රු 16000 00  III  රු 8000 00  IV   රු 4000 00 
 
28  ප්රවී්නතේ යාඳායතේ ා්මෂික ක්ඹ  ව්න කයන ආකායඹ ්නත්න  

I. ඹ්නත්ර ගිණුභ වය - ඹ්නත්ර ත්න ියරීතම් ගිණුභ ඵරය 
II  ඹ්නත්ර ක්ඹ ගිණුභ වය - රාබාරාබ ප්රකාලනඹ ඵරය 
III  ඹ්නත්ර ක්ඹ ගිණුභ වය - ඹ්නත්ර ගිණුභ ඵරය 
IV  ඹ්නත්ර ක්ඹ ත්න ියරීතම් ගිණුභ වය - ඹ්නත්ර ක්ඹ ගිණුභ ඵරය 

 
29  ඳවෙ ව්න ප්රකාල අෙරි්න ිවරයි  ප්රකාලඹ තෙ ය්නන  

I. තශ ට් භ  ඉක්භිව්න තගවීම් ියරීභ  කයන ි රි ගර්නවීභිය  
II  මුදල් ට් භ ගිණුම් ගෙ තන කයයි  තශ ට් ම් ගිණුම් ගෙ කයයි  
III  තශ ට් ම් ගිණුම් ගෙ තන කයයි  මුදල් ට් භ ගිණුම් ගෙ කයයි 
IV  තශ ට් භ යඹ ගරි ඹ්න  රඵා තදයි  

 
30  යාඳායඹක මූරය ෙත් ප්රකාලඹ ිලිතඵ රයි  ප්රකාලඹ තෙ ය්නන  

I. ්මඹ ුරර සිු  ව ත්කම්  ගකීම්  හිමිකම් තනනවීම් වඳුනා ගෙ වරියඹ  
II  ිවලනචිෙ ි නක  යාඳායඹක ඇි  ත්කම්  ගකීම් වා ප්රාේධනතේ ිනනාකභ දක්න ප්රකාලඹයි  
III  ගිණුම්ර තලේ ඳදනම් කයතගන කන කයනු රරතේ  
IV  තභහි ඇුරරත් ්නත්න නංගභ වා නංගභ තන න ත්කම් ඳභිය  

 
31  ඳවෙ ඒායි්න අඹබාය විඹදභක් තර රරතක්නත්න  

I යාඳායඹ  ලී ඵඩු මිශ ී  ගරනීභ  
II  යාඳාය ක යුුර වා ඳරිගයකඹක් මිශී  ගරනීභ  
III  යාඳායඹ යක්යඹ වා යක්ය ආඹෙනඹක  මුදල් තගවීභ  
IV  යාඳාය ආඹෙනඹ  ෙත් තග ඩනරගිල්රක් මක් ියරීභ  

 
32  ආදාඹම් රරබීභ ිලිතඵ අදානභ අඩු ආතඹ නන භා්මගඹක මුදල් තඹදවීභ  කවී අදවන කයයි  ඒ වා 

සුු සු ආතඹ නන ක්රභඹ ්නත්න  
I. ඒකක බාය      II  ීමට් ක දරීතභ 
III  කශම ආතඹ නන     IV  තඳ ළිඹ  මුදල් ී භ  

 
33  යාඳායඹක් විසි්න ඵරංු  රඳුභ ිලිතතඹර ියරීතම් ප්රධාන ඳයභා්මථමිඹක් ්නත්න  

I  ඵරංු  විසි්න සිු  කය ඇි  රයි  අනායයඹ කය ගරනීභ  
II  ඵරංු  ගිණ්ර තම් සිු  වු රයි  අනායයඹ කය ගරනීභ  



 

 

III  තලේ ිලරික්සුතම් රයි  අනායයඹ කය ගරනීභ  
IV  තභතවයුම් ප්රි පරඹ දරනගරනීභ  

 
 
34  තඳ ු  න’නරතේ  ව්න කශ තන වරිය ගනුතදනු තෙ ය්නන  

I. නථමිාය ත්කම් යඹ  විියියභ 
II  නථමිාය ත්කම් යඹ  ගරනීභ 
III  ආයම්බක  ව්න 
IV  නථමිාය ත්කම් අත්ිල  ගරනීභ 

 
35  රවිඳුතේ යාඳායතේ භාසික ගිණුම් ායාංලතේ තලේඹ රු 20000 00 ිය  ඔහු විසි්න කන කර ඵරංු  ගිණුතම් 

තලේඹ රු 30000 00 ිය  තභභ තලේඹ්නහි තන  තවේුර විඹ වරක්තක්  
 I  ඵරංු ත්න මුදල් ආඳසු ගරනීභ 

II  අත්ිල  මුදර  බාණ්ඩ ගරනීභ 
III  ඵරංු ත. මුදල් ෙර්නඳත් ියරීභ 
IV  ඵරංු ත. තෙක්ඳත් ෙර්නඳත් ියරීභ  

 
*වරී්න උායතේ තර යාඳායතේ 2016 12 31ි තන්න අ්න ්මඹ වා තලේ ිලරික්සුභ ඳවෙ දරක්ත.  
 

විස්තහය  හ බැහ 

දශ රාබඹ - 260000 00 

විු ිත විඹදම් 9000 00 - 

ප්රොයය ගානුර 11000 00 - 
රිඳනම් ඵු  6000 00 - 

තගන ඹාතම් ු ලී 4000 00 - 

යඹ තඳ ලී 3000 00 - 
ු ්න ට් ම් 1200 00 - 

20% ඵරංු  යඹ - 50000 00 

තභ  ්ම යථමි 200000 00 - 

යඹ ගරි තඹ  8000 00 - 

යඹ හිමිතඹ  - 10000 00 

තභ  ්ම යථමි ක්ඹ ත්න ියරීම් - 10000 00 

ගරිවිත 2000 00 - 
ප්රාේධනඹ - 20000 00 

මුදල් 105800 00 - 

එණතුව් 350000.00 350000.00 

 
අභෙය තෙ යුරරු ඳවෙ දරක්ත.  
 
1  උඳචිෙ විු ිතඹ - රු 3000 00 ිය  
2  යඹගරි ඹ්නතග්න 5% ක් තඵ ල් යඹ ත.  
3  තභ  ්ම යථමි 5% ක් යර භා්මග ක්රභඹ  ක්ඹ කශ යුුරඹ  

ඳවෙ ව්න ප්රලනයර  ඉවෙ තෙ යුරරු ඇසුතය්න ිලිතුරරු ඳඹ්නන  
 
36  රාබ තව  අරාබ ප්රකාලතේ  ව්න කයන විු ිත විඹදම් ර ිනනාකභ  

I. රු 14000   II  රු 12000 00  III  රු 9000 00  IV  රු 6000 00 
 
37  තඵදාවරරීතම් විඹදම් ර මකුර ්නත්න  

I. රු 26600   II  රු 26200 00  III  රු 20000 00 IV  රු 16200 00 
 
38  මුරය ෙත් ප්රකාලතේ දරක්තන යඹගරි  ිනනාකභ  

I. රු 8400 00  II  රු 8000 00   III  රු 7600 00  IV  රු 7200 00 
 



 

 

39  තභභ යාඳායතේ ශුද්ධ රාබඹ ්නත්න  
I. රු 200000 00 II  රු 205400 00  III  රු 200400 00 IV  රු 54600 00 

 
40  වරී්නතේ යාඳායතේ මුළු හිමිකභ ියඹද  

I. රු 225400 00 II   රු 223400 00  III  රු 205400 00 IV  රු 20000 00 


