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1ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව් 
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ව්යාපාරාඅධහාධිණණු්කරඅයධ්යයනයයනධ 

QUESTION PAPER - I 

ප්රශනයධපාර්රයනධ-ධ I  

්නුග්රහයනධ: 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

2ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව් 

 

පෙනුව්න්ධසහධනුව්න්ධෙක්ෂධවව්ෙයව්රුධපෙපෙපයි ධපෙනුව්න්ධුලියයන ධේ ධපෙොනයැිණ්ලකරධනුව්න්ධසත ධසතායව්ධප්රාග්ධනයයනධපයනොොධවව්ෙයධ
සායනයයනක්ධආඅ්කභධරඅයධකදී.පතයනධආපඅෝෙයාධයන්න්ධපාරව්් ව්ාපෙයධයනනුධකැප . 

1. පතතධසිද්ධිපේධසඳහන්ධආපඅෝෙයාධව්යාපාරාඅයනධසිසින්ධසරාඅාධෙනුධක යධන්ස්සනධ්ව්ශයාව්යනධුලතක්ෙ  

ධධධධධ 1.ධආහාඅධධ  2.ධඇඳු්ක   3.ධස්ව්ාස  ධධධධධධධධධධධධධධ4.පසෞඛය 

2. පතතධආපඅෝෙයාධධව්යාපාරාඅයනධ්යන් ධව්යධව්යාපාරාඅධසාංසිායධව්ගයෙයනධුලතක්ධෙ  

 1.කරධරාද්ෙකධව්යාපාරාඅ ධධධධ2.ධහවු්ලධව්යාපාරාඅ 3.ධසාංසනථාපිධසතාේක 4.පසේව්ාධව්යාපාරාඅ 

3.ධපතතධව්යාපාරාඅධව්ගයෙයනධස්ක න්ධස්ව්ැඅ පධප්රරාශයනධපෝඅන්ය. 

 1.පතයනධභාණ්නධස්ෂනපාරාෙයධව්යාපාරාඅයනි . 

 2.පතහිධව්යාපාරාඅධයාතයනධියයනාධපාර පාං කධරකධතුයයන. 

 3.පතයනධස්ධව්යාපාරාඅයනි . 

 4.පතතධව්යාපාරාඅයන ධතිමයතයනධරාද්ෙකධභාව්යනක්ධඇ. 

4.ධුලියයන ධේ ධපෙොනයැිණ්ලකධ්යන් ව්යධස්ෂනපාරාෙයධසාරයනධුලතක්ෙ  

 1.ධභූන්යන ධධධධධධධධධධධධධ 2.ශ්රතයන  3.ධප්රාග්ධනයයන ධ4.ධව්යව්සායනර් ව්යන 

5.ආපඅෝෙයාධව්යාපාරාඅයන ධශක්මයයනක්ධව්න්පන්ධ  

 1.ධනුව්න්ධවව්ෙයව්අයනුලධීමත. 

 2.ධපෙනුව්න්ධහාධනුව්න්ධවව්ෙයව්අපයනුලධීමත. 

 3.ධනුව්න්ධප්රාග්ධනයයන ධසහභාිණධීමත. 

 4.ුලියයන ධේ ධපෙොනයැිණ්ලකරධව්යාපාරාඅයනධඇඅමටත ධහැි ීමත. 

6.ව්යාපාරාඅයනරධ්භයන්අධපාරිසසඅයන ධ්යන් ධපාරාගයශව්යනන්ධහාධමතධ කපාරෑතධ්යන් ධව්යධස්ව්ැඅ පධපාරෙයනධපෝඅන්ය. 

 1.්යිමයරරුපව්ෝධ-ධමකයධශක්මයයන ධධධෙණුපෙනුරරුපව්ෝධභාණ්නධහාධපසේව්ාධන්ක පධෙැතිත. 

 2.ෙණුපෙනුරරුපව්ෝධ-ධභාණ්නධහාධපසේව්ාධන්කදී ෙැතිත ධඅ රරුපව්ෝ-භාණ්නධහාධපසේව්ාධස්ෂනපාරාෙයයනධි රීත 

 3.්යිමයරරුපව්ෝ-ධමකයධශක්මයයන ධධධධපසේව්රපයනෝධ-ධෙක්ෂා 

 4.අ රරුපව්ෝධ-ධ්පකසිධඋපාරක්රත ධධධපසේව්රපයනෝධ-ධරැපාරීමත 

7.ධව්යාපාරාඅධියයනාපාර පාං කධි රීතධස්ක න්ධපාරහධසඳහන්ධප්රරාශධ්යඅන්ධස්ව්ැඅ පධප්රරාශයනධපෝඅන්ය. 

 1.ධසෑතධව්යාපාරාඅයන තධියයනාධපාර පාං කධි රීතධතන්න්ධතිමයතයනධරාද්ෙකභාව්යනක්ධහින්ප . 

 2.ශ්රිධකාංරාව්ධයකධආඅ්කභධරඅයධසියනම තධව්යාපාරාඅධියයනාධපාර පාං කධි රීතධ්ස්ව්ාගයයනධප . 

 3.ධසී/සධසතාෙතක්ධසාංසනථාපාරයයනධි රීතධතන්න්ධතිමයතයනධරාද්ෙකභාව්යනක්ධහින්ප . 

 4.ධහවු්ලධව්යාපාරාඅධියයනාපාර පාං කධි රීතධතන්න්ධතිමයතයනධරාද්ෙකභාව්යනක්ධහින්ප . 

 සියනලුතධප්රශනයධව්ක ධපිිතයරුධසපාරයනන්ය. 

 ්ාංරධ1ධසි ධ40ධෙක්ව්ාධප්රශනයව්කධදීධඇමයධ1 2 3 4ධයනයධපිිතයරුධව්ියන්ධව්නා් ධෙැළපපාරයධපිිතයඅධපෝඅන්ය. 

 පාරහධසඳහන්ධසිද්ධියනධඇසුපඅන්ධ්ාංරධ1-5ධපක්ධප්රශනයධව්ක ධපිිතයරුධසපාරයනන්ය. 

 

්යාපාරයධ්තායාාංශයන 

ව්යාපාරාඅධහාධිණණු්කරඅයධ්යයනයයනධ-ධI 

්.පපාරො.ස.ධ(සා/ධපපාරළ)ධ-ධපපාරඅහුරුධප්රශනයධපාර්රයන 

11ධපශ්රේණියන     ධධධධධධධධධධධධ  ධධධධධරාකයනධ-ධපාරැයනධ1ධයි 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

3ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව් 

 

8.ධතා ධකැබුණුධපෙක්පාරක්ධයන්කධෙනුපෙනුව්ක්ධසෙහාධපව්ය් ධව්යාපාරාිසරයනුල ධපාරැව්රීප්ක පධපහෝධ ැාංුලධිණණුතරධැන්පාර් ධි රීප්කදීධපි සන්ධ
රඅයි.ධන්න්ධහවුරුධරඅන්පන්  

 1.පෙක්පාරධපාරව්අනුධකැබුධ ව්යි. 

 2.පෙක්පාරධපිිත ඳධ්ව්යාජ හධහින්රතක්ධපාරැව්ැමයධ ව්යි. 

 3.පෙක්පාර ධස්කපූගයයධආඅක්ෂාව්ධඇමයධ ව්යි. 

 4.ධපෙක්පාරධෙනුපෙනුධි රීතධසීතාව්යධ ව්යි. 

9.යන්කධරාද්ෙකපයනුල ධ ැාංුලව්ි න්ධහඅපාරක්ධක ාධෙැතිතධසඳහාධ්ස්ව්ාගයයනපයනන්තධසරාඅාියයනධතුයධ්ව්ශයාව්යනි . 

 1.ශ්රීධකාංරාධරාඅව්ැසිපයනුලධීමත. 

 2.ව්යාපාරාිසරයනුලධීමත. 

 3. ැාංුලප ධිණණුතක්ධපාරැව්මයයනධතුයීමත. 

 4.සනථාව්අධැන්පාරයව්ක්ධපාරව්් ව්ාපෙයධයනෑත. 

10.සතන්ධව්සඅධ5ක්ධසෙහාධරු.500 000ධර ධතධජීසියනධඅක්ෂයයනධරපළේයන.ිණසිසේ ධ්තුිසන්ධව්ාිසරධපෙව්න්න්ධධසිටියධ්අයඅධඔහුධහ පසිපේධ
න්යනධිණපේයන.ධඔහුපග්ධනධයනැපපාරන්යන් ධරු.500 000රධමුෙකක්ධපෙීමත ධඅක්ෂයයනධසතාෙතධර තුයධරපළේයන.ධමී ධ්ොකධව්යධපහේයව්ධුලතක්ෙ  

 1.හාස්ධපූගයයධමකගයතයනධ කධපයොපාරෑත. 

 2.උපාරිසතධසිශනව්ාසයනධපිිත ඳධමකගයතයනධ්නුව්. 

 3.අක්ෂයධහින්රතධපිළ ඳධමකගයතයන ධ්නුව්. 

 4.අක්ෂයධසතාෙතධයනැපපාරන්යන් ධ්නුර්කපාරාධි රීත. 

11.ධසන්ස්ප ෙයධක්රියනාව්ියපේධමියරාාංෙධපාරහධෙැක්ප .  

A - තායයන       B - ක න්යා     C - ප්රමයොඅයන  

D - පාරණිසිනයන   E - යනව්න්යා     F -ප්රමයපපාරෝෂයයන  

සන්ස්ප ෙයධක්රියනාව්ියපේධමියරාාංෙධස්ව්ැඅ පධපිිතපව්ක ධෙැක්පව්යධපිිතයඅධපෝඅන්ය. 

 1.ධB, A, C, D,F, E 

 2. C, E, A, D, B, F 

 3. E, D, A, B, F, C 

 4. E, D, A, B, C, F 

12.ධඉන්යධධපිිසතැසු්කධොයනරව්යධපෙමුහුන්ධ(Hybrid) පතෝ ගයධඅථධසඳහාධව්ගයතායපේධඉහළධඉ්ලලුතක්ධපාරව්තී.ධපතතධප්රරාශයන ධඇයළ් ව්යධ

ප්රව්ාහයධමියරාාංෙයනධව්න්පන්  

 1.ධතාගයෙයනධහාධතායයනයි. 

 2. කයනධහාධපාරගයයනන්යනයි. 

 3.තායයනධහාධ කයනයි. 

 4.තාගයෙයනධහාධපාරගයයනන්යනයි. 

13.ධපාරහධසෙහන්ධසිදුීම්කධයියන්ධ්පාරයයනයධපව්ළඳාත ධස්ෙසුයක්ධව්න්පන්  

 1.පපාරපගයඅාධසිසින්ධනුව්අමිතපයනන්ධරුධ100 000ධව්ටියාධ“ඕි ඩ්” ත්ලධපොෙයනක්ධන්ක පධෙැතිත. 

 2.සදුස්ධව්යාපාරාඅයනධසිපද්ශපයනන්ධහින්ධඇඳු්කධපොෙයනක්ධපෙන්ව්ාධෙැතිත. 

 3.සිසනන්ධව්යාපාරාඅයනධපාරළයරුධපොෙයනක්ධතැෙධපපාරඅ පෙධඅ ර ධසිි ණිත. 

 4.පාරාියධමළව්ම ධපොෙයනක්ධයනාපාරයයන ධප්රව්ාහයයනධි රීත. 

 

 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

4ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව් 

 

 

14.ධරෘෂිධඋපාරරඅයධස්ෂනපාරාෙයධව්යාපාරාඅයනක්ධකව්ාපේධස්ෂනපාරාෙයධක්රියනාව්ියයනධහාධ්පකසිධර තුයධසිදුරඅයධආරාඅයනධතීඅයයනධි රීත ධරළධතුයධ
රළතයාරඅයධරාගයයනයනධුලතක්ෙ  

 1.ධසැකසු්කරඅයයන. 

 2.සාංසිායරඅයයන. 

 3.පතපහයනීමත. 

 4.පාරාකයයන. 

 

15.්පකසිරඅයයනධහැඳින්ීමතධසෙහාධව්නා් ධස්ව්ැඅ පධප්රරාශයනධපෝඅන්ය. 

1.න්ස්සනධ්ව්ශයාධහාධවුව්තයාධව්නා් ධපහොඳින්ධෘ්තමයත් ධරළධහැි ව්යධභාණ්නධහාධපසේව්ාව්න්ධධධස්ගයතායයනධි රීත. 

2.භාණ්නධපහෝධපසේව්ාධපිිත ඳව්ධපාරාිසපභෝිණරධප්රමයොඅධපසොයනාධ ැීමතධහාධ්පකසිපයනන්ධපාරසුධපසේව්ාව්න්. 

3.න්ස්සනධ්ව්ශයාධහාධවුව්තයාධෘ්තමයත් ධි රීතධසඳහාධව්ටියාරති න්ධතු් ධස්ෂනපාරා පධස්ගයතායයනධි රීප්කධහාධපිිතෙැන්ීමප්කධක්රියනාව්ියයනධ
්පකසිරඅයයනයි. 

4.ඉකක්රධපාරාිසපභෝිණරධරණ්නායන්කධසඳහාධභාණ්නධස්ෂනපාරාෙයයනධපරො ධඉ පිසපාර් ධි රීතයි. 

 

16.ආපයනෝජ හයධතාගයෙයනක්ධපකසධඉමයිසි රීප්කධිණණුතරධමුේලධැන්පාර් ධි රීතර ධව්නාධසනථාව්අධැන්පාරයව්ක්ධඇඅමටපතන්ධරාද්ෙකපයනුල ධ
කැබියනධහැි ධසිපශේෂධප්රමයකාභයනි . 

 1.පපාරොීමධආොයනතක්ධහින්ීමත. 

 2.ධයාෙධපහෝධපකොයියිධ පනු්කධ්දීත. 

 3.ධ්ව්ශයධ්ව්සනථාව්කධමුේලධක ාධෙධහැි ධීමත. 

 4.ධැන්පාරයධසහමයරයනධඇපාරයන ධ ාධයයනධමුෙකක්ධක ාධෙධහැි ධීමත. 

 

17.ධමක්අාධව්යාපාරාඅයනරධසිදුධ ගධෙනුපෙනුව්ක්ධිණණු්කරඅයධසන්රඅයයන ධ කපාරායධආරාඅයනධපාරහධෙැක්ප . 

 ව්් ර්කධ =ධධ හින්ර්කධ +ධ ව්ෙකී්ක 

 +25000   + 25000 

 ඉහධිණණු්කරඅයධසමීරඅයපේධධඇමයධෙනුපෙනුව්ධව්න්පන්  

 1.්ත්ලපෙන්ධරු.ධ25000රධමුෙකක්ධකැබීත 

 2.ධහගයෂධපෙන්ධධරුධ25000රධභාණ්නධපොෙයනක්ධක ාධෙැතිත. 

 3.ධයයනධහින්පයනුල ධරු.ධ25000ක්ධපෙීමත. 

 4.ධයයනධෙැමයපයනුලපෙන්ධරු.ධ25000ක්ධෙ ාධෙැතිත. 

 

18.ධපාරහධෙනුපෙනුධ්ිසන්ධහින්රතධව්ැඩිධීමත ධ කපාරායධෙනුපෙනුව්ධව්න්පන්  

 1.ධ්යිමයරරුධපපාරෞද්ෙියරධප්රපයනෝජ හයයන ධරු.ධ20000රධමුෙකක්ධක ාධෙැස්ත. 

 2.ධරු.ධ30000රධපසේව්රධව්ැටු්තධපෙීමත. 

 3.ධරු.50000රධ්තඅධප්රාග්ධනයධආපයනෝජ හයයනධි රීත. 

 4.ධරනුලීමධආොයන්කධපකසධරු.ධ12000ක්ධකැබියනධතුයයන. 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

5ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව් 

 

 පාරහධසඳහන්ධසිද්ධීයනධඇසුපඅන්ධප්රශනයධ්ාංරධ19ධහාධ20 ධපිිතයරුධසපාරයනන්ය. 

 සඅසිධව්යාපාරාඅයනධයකධසිදු ගධෙනුපෙනුධව්ියන්ධඋරා ාේ ධපාරහධපොඅයරුධසපාරයනාධඇ. 

 

 

 

 

යයනධෙැමයයනන්ධපග්ධනධමුේලධක ාධෙැතිප්කදීධතසක්ධඇයළධමුේලධපෙව්යධයයනධෙැමයයනන් ධ5%ධරධමුේලධව්ට් තක්ධහින්ප .ධ 

19.ධසඅසිධව්යාපාරාඅපේධයයනධෙැමයයනන් ධක ාධදුන්ධමුේලධව්ට් තධපරොපාරතයෙ  

 1.ධරුධ7200ධි  ධධ  2.ධරුධ3800ධි  ධ ධ3.රුධ3600ධි   4.ධරුධ8000ධි  

20.ධයයනධෙැමයයනන්පෙන්ධමුේලධකැබීත ධ්ොකධස්ව්ැඅ පධද්සි් ව්ධස හයධව්නුපේ  

 1.ධමුේලධිණණුතධහඅ  රු.ධ68400 

 ධධධධදුන්ව්ට් ්කධිණණුතධහඅ රුධධධධ3600 

 ධධධධධයයනධෙැමයපයනෝධ ැඅ    රු.72000 

  

 2.ධමුේලධිණණුතධහඅ  රු.ධ72000 

 ධධධධදුන්ව්ට් ්කධිණණුතධහඅ රුධධධධධ8000 

 ධධධධධයයනධෙැමයපයනෝධධ ැඅ    රු.80000 

  

 3.ධමුේලධිණණුතධහඅ  රු.ධ80000 

 ධධධධදුන්ව්ට් ්කධිණණුතධහඅ රුධධධධ8000 

 ධධධධධයයනධෙැමයපයනෝධ ැඅ    රු.88000 

  

 4.ධමුේලධිණණුතධහඅ  රු.ධ76000 

 ධධධධදුන්ව්ට් ්කධිණණුතධහඅ රුධධධධධ4000 

 ධධධධධයයනධෙැමයපයනෝධධ ැඅ    රු.80000 

  

21.ධපාරහධධX තීරුප  ධධමියරධපපාරෝ ධව්ගයෙයනෙධYධමකාශ්රධප්ලඛයයනෙධප . 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ඉහධX  තීරුප ධමියරධපපාරෝ ව්ක ධ්ොකව්ධධY  තීරුප ධමයප යධමකාශ්රධප්ලඛයධෙැකපූධසි ධස්ව්ැඅ පධපිිතයඅධව්නුපේ  

1. C, A, D, හා B යන.   3.ධC, D, A,  හාධB යන. 

2. C,D, B,  හාධA යන.   4.ධC,A,B, හාධD යන 

 

්යිතයන පව්ළඳධව්ට් ්ක කුලණුරළධන්ක 

යයන ධසිුලණු්ක 10% 80 000 

X Y 

1. ෙැණු්කධජ හ'යකයන 

2. සුම ධමුේලධපපාරො 

3.  ැාංුලධිණණුත 

4. ධපපාරොදුධජ හ'යකයන 

A සුම ධමුේලධව්වුෙඅයන 

B ජ හ'ය්ලධධව්වුෙඅයන 

C ඉන්පව්ොයිසියන 

D පිිතපාර 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

6ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව් 

 

22.ව්යාපාරාඅයනරධපකජ හඅපේධෙැක්පව්යධපරොන්සනධආොයනතධිණණුතධ......1...........................ිණණුතක්ධව්යධ්අධරාගයයනාකධඋපාරරඅයධ
ිණණුතධ.............2....................ධිණණුතක්ධප . 

ඉහධප්රරාශයපේධ1ධහාධ2ධසනථායව්ක ධ්ොකධස්ව්ැඅ පධපයනදු්කධපිීවපව්ිතන්ධෙැක්පව්යධපිිතයඅධපෝඅන්ය. 

1.ආොයන්ක ධසියනේකධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ2. ආොයන්ක ධව්් ර්ක 

3.ආොයන්ක ධව්ෙකී්ක. ධධධධධධධධධධ4.ධආොයන්ක ධහින්ර්ක 

ධ 

23.ධපාරහධසඳහන්ධෙනුපෙනුධ්ිසන්ධපපාරොදුධජ හ'යකපේධසෙහන්ධරළතුයධෙනුපෙනුධපෝඅන්ය. 

 1.ධව්යාපාරාඅපේධ්යිමයරරුධරු.ධ150 000රධ්තඅධප්රාග්ධනයයනධපයනදීත. 

 2.ධ්යිමයරරුපග්ධනධපපාරෞද්ෙියරධප්රපයනෝජ හයයන ධරු.ධ25000ක්ධක ාධෙැතිත. 

 3.ධව්යාපාරාඅපේධප්රපයනෝජ හයයනධසෙහාධරු.50 000රධයනන්්රයනක්ධයයන ධෙැතිත. 

 4.ධරු.30000රධභෘණ්නධපොෙයනක්ධයැව්ධසිි ණීතධසඳහාධයයන ධෙැතිත. 

 

24.ධ2018.08.31ධ පය ධව්යාපාරාඅපේධ ැාංුලධිණණුප්කධහඅධපශේෂයනධරුධ24750ක්ධ ගධ්අධම පය ධ ැාංුලපව්න්ධකෙධ ැාංුලධප්රරාශයයන ධ්ූවව්ධපශේෂයනධ
රු.14750ක්ධ ගධ්අ ධපතතධපව්යස ධපහේයධ ගධෙනුපෙනුධව්න්පන්  

 1.ධයයනධෙැමයධසෘජුධපප්රේෂයධරු.10000ි . 

 2.ධයයනහින්පයනුල ධස්ුල් ධරළධරු.10000රධපෙක්පාරධ් රුීමධඇ 

 3.ධසනථාව්අධස්පයනෝෙධතධ ැාංුලව්ධසිසින්ධපෙව්යධකෙධඅක්ෂයධව්ාිසරයනධරු.10000ි . 

 4.ධ ැාංුලධිණණුතර ධපරියන්තධකෙධකාභාාංශයනධරු.ධ10 000ධි . 

 

25.ධපපාරපගයඅාපග්ධනධව්යාපාරාඅපේධසුම ධමුේලධ්රිතපේධව්ටියාරතධරු.5000ක්ධසියන.ධ2018ධඔක්පෝ ගයධතාසපේධසුම මුේලධසියනෙතධරු.ධ4750ක්ධසියන.ධ
පයොව්ැ්ක ගයධ01ධ පයධරු.ධ5250ක්ධ්රිතයනධප්රමයපූඅයයනධරඅයධක ප.ධධපපාරපගයඅාපග්ධනධව්යාපාරාඅපේධසුම ධමුේලධස්ක න්ව්ධස්ව්ැඅ පධප්රරාශයනධපෝඅන්ය. 

 1.ධපයොව්ැ්ක ගයධතාසයනධසෙහාධසුම මුේලධ්රිතපේධව්ටියාරතධරු.5500ි . 

 2.ධඔක්පො ගයධ31ධ පය ධසුම මුේලධභාඅරරුධ්ධඉමයිසමුෙකධරු.750ි . 

 3.ධඔක්පෝ ගයධතාසපේධසුම ධමුේලධසියනෙතධරු.ධ5250ධි . 

 4.ධපයොව්ැ්ක ගයධතාසපේධසි ධසුම ධමුේලධව්ැඩිීමතධරු.ධ250ි . 

 

26.ධසිුලණු්කධජ හ'යකයන  

 1.ධමකාශ්රධියයනසි්ලකි .   2.පකජ හගයධිණණුති . 

 3.මියරධස හන්ධපපාරොි .   4.ධමකයධප්රරාශයයනි . 

 

27.ධව්ැඩිීමතධහඅ ධ්ඩුීමතධ ැඅධයනයධද්සි් ව්ධස හන්ධමකගයතයනධස්රපාරයයනධව්යධිණණුතධව්න්පන්  

 1.හින්ර්කධහාධව්ෙකී්ක   2.ව්් ර්කධහාධසියනේක 

 3.ව්් ර්කධහාධව්ෙි ්ක   4.ධහින්ර්කධහාධව්් ර්ක 

 

28.ධව්යාපාරාඅයනක්ධතධයයනධෙැමයපයනුලපෙන්ධකෙධපෙක්ධපාරක්ධස හන්ධි ිසත ධ්ොකධව්යධමියරධපපාරොධව්නුපේ  

 1.ධයයනධෙැමයධිණණුත    2.යයනධහින්ිණණුත  

 3.ධ ැාංුලධිණණුත    4.ධමුේලධිණණුත 

 

 

  

 

 

 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

7ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව් 

 

පාරහධසෙහන්ධපොඅයරුධඇසුපඅන්ධප්රශනයධ්ාංරධ29ධහාධ30 ධපිිතයරුධසපාරයනන්ය. 

 යයනධහින්පයනුලපෙන්ධකෙධරු.ධ2500රධව්ට් තධව්යාපාරාඅයනධසිසින්ධස හන්ධරඅධමයබුධආරාඅයනධපාරහධෙැක්පව්යධද්සි් ව්ධස හයධයළධ
ෙෘෂයතායධප . 

 යයනහින්ධිණණුතධහඅධධධධධ 5200 

 කෙධව්ට් ්කධිණණුත 5200 

29.ධඉහධස හයධස්සා  

 1.ධපශේෂධපිිසක්සුතධයකයයනධපයොප . 

 2.කෙධව්ට් තධරු.ධ2700ක්ධව්ැඩිපයනන්ධස්යනන්ධිණණු්කව්කධස හන්ධරඅධඇ. 

 3.ධ්සිස්ශන කධිණණුප්කධරු.ධ2700රධහඅධපශේෂයනක්ධඇමයධප . 

 4.ධකෙධව්ට් ප්කධරු.ධ2700රධව්ැඩිපයනන්ධස්යනන්ධිණණු්කව්කධව්ැඅ පධපාරැ් ප් ධස හන්ධරඅධඇ. 

 

30.ධඉහධව්අෙධස්ව්ැඅ පධි රීප්කධද්සි් ව්ධස හයධව්න්පන්  

 1.ධකෙධව්ට් ්කධිණණුතධහඅධ2500  2.ධකෙධව්ට් ්කධිණණුතධහඅධ2700 

 ධධධ ධයයනධහින්ධිණණුතධ ැඅධ2500   යයනධහින්ධිණණුතධ ැඅධ2700 

 3.ධයයනධහින්ධිණණුතධහඅධධ2520   4.ධයයනධහින්ධධිණණුතධහඅධධ2700 

ධධධධධධධධධධධධධධධධධ ධකෙධව්ට් ්කධිණණුතධ ැඅධධධ2500 ධධධධධධධධධධකෙධව්ට් ්කධිණණුතධ ැඅධධධ2700 

 

31.ධ්අියයනධක්රිනාධසතාජ හපේධසාතාක රධසාංඛයාව්ධ250ි .ධතාසිරධසාතාක රධොසනයව්ධරු.100ි .ධව්ගයෂයනධයළදීධසාතාක රයනන්ධ180ධපෙපයුලධමුේලධ
පෙව්ාධඇ.ධආොයන්කධහාධසියනේකධිණණුප්කධ(ආොයන්කධප්රරාශයන)ධඇයළ් ධරළධතුයධසාතාක රධමුේලධව්ටියාරතධව්නුපේ  

 1.රු.25000ි  ධධධධධධධධධ2.ධරු.300 000ි ධධධධධධධධධධධධධ3.ධරු18 000ි ධධධධධධධධධධධධධධධධධ4.රු.ධ216 000ි  

32.ධපාරහධහිසනැයධසඳහාධස්ව්ැඅ පධපිිතයඅධපෝඅන්ය. 

 ප්රාථන්රධපිිසව්ැයනධ+ධ.................................ධ=ධධධධධධධමුම ධස්ෂනපාරාෙයධපිිසව්ැයන 

 1.ව්ක්රද්රව්යධපිිසව්ැයන    2.ධව්ක්රධශ්රතධපිිසව්ැයන 

 3.ධස්ෂනපාරාෙයධපපාරොදුධරාගයයනධපිිසව්ැයන  4.ධසියනම ධසෘජුධපිිසව්ැයන 

 

33.ධෙැව්ධ්්ලතාිසධස්ෂනපාරාෙයයනධරඅයධආයනයයනක්ධස්ක න්ධපාරහධපොඅයරුධඔ ධපව්ධසපාරයනාධඇ. 

 මුම ධස්ෂනපාරාෙයධපිිසව්ැයනධරුධ500 000 

 ස්පාරෙ ගධකරරධෙයය  50 

 කාභාන්මයරයන   50% 

 කරරධපිිසව්ැයනධහාධකාභයනධපිිතපව්ියන්ධස හන්ධරඅධඇමයධපිිතයඅධව්න්පන්  

 

 1.රු.50 000ධහාධ25 000ි    2.ධරු.10 000ධහාධ2500ි  

 3.ධරු.10 000ධහාධ5000ි    4.ධරු.250 000ධහාධ10 000ි  

 

34.ධව්යාපාරාඅයනධසිසින්ධන්කදීධේ ධපතෝ ගයධඅථයන ධ්ොකධපොඅයරුධපාරහධපාරිස පධප . 

 ෙැනු්කධන්කධරු.ධ1ධ000 000 

 සුන්බුන්ධ්ෙයන 250 000 

 ප්රපයනෝජ හයව්් ධජීව්ධරාකයනධ්වුරුදුධ10ි  

ධධධධධධධධධධධධධධපතතධව්යාපාරාඅපේධසඅකධතාගයෙධක්රතයන ධපතෝ ගයධඅථධක්ෂයනධරඅනුධක යිධය්කධපතෝ ගයධඅථපේධක්ෂයනධරළධහැි ධ්ෙයනධපරොපාරතයෙ  

 1.ධරු.ධ75000 ධධ ධ2.ධරු.250 000 ධ ධධධධ3.රු.100 000 ධධධධධධධධධ4.රු.750 000 

   

 

      

  



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධහාධිණණු්කරඅයයන  ්.පපාරො.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

8ධඉ-ඉපෙනු්කධහාධයැයසධ්යාපාරයධකරරයන  ICT ශාඛාව් 

 

පාරහධසඳහන්ධපොඅයරුධඇසුපඅන්ධප්රශනයධ්ාංරධ35ධහාධ40ධපක්ධප්රශනයධව්ක ධපිිතයරුධසපාරයනන්ය. 

සුාඅපග්ධනධව්යාපාරාඅපේධ2017.12.31ධ පය ධිණණු්කධපපාරෝ ධව්ියන්ධඋරා ාධේ ධපශේෂධි හිපාරයනක්ධපාරහධෙැක්ප . 

පොෙයන(2017.01.01ධ පය )  150 000 

සිුලණු්ක       500 000 

ෙැනු්ක     ධ200 000 ධධ 

ධපෙයධකප්කධුලියධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධධ5 000 

පෙොනයැිණිය(පිිසව්ැයන )  ධධධධධධධධධධධධධධ250 000 

පතෝ ගයධඅථ    400 000 

යයනධෙැමයපයනෝ    ධධ65 000 

යයනධහින්පයනෝ     ධධ ධ80 000 

 ැාංුලධපශේෂයන    ධධධ30 000 

පසේව්රධව්ැටු්ත    ධධධ20 000 

සිදුියධබි්ලපාර්     ධධධ10 000 

දුන්ධව්ට් ්ක    ධධධධධධ5000 

ප්රොඅයධසියනේක   ධධ ධධ15 000 

10% ැාංුලධයයන     ධ 600 000 

 ැාංුලධයයනධපපාරොීම   ධධ ධධ30 000 

     1 180 000 1 180 000 

්මයපගයරධපොඅයරු 

 පතෝ ගයඅථධව්ාගයෂිරව්ධ10% ැිණන්ධසඅකධතාගයෙධක්රතයන ධක්ෂයනධරඅනුධකැප . 

 2017.12.31ධ පය ධඉමයිසධ ඩුධපොෙයනධරු.100 000 

  ැාංුලධයයනධපපාරොියයනධඋපාර කව්ධඇ 

35.ධපතතධව්යාපාරාඅපේධ2017.12.31ධ පපයන්ධ්ව්සන්ධව්ගයෂයනධසඳහාධසිුලණු්කධපිිසව්ැයනධව්න්පන්  

 1.ධරු250 ධ000  2.ධරු.255 000  3.රුධ355 000  4.රු.300 000ධ 

 

36.ධපතතධව්යාපාරාඅපේධ2017.12.31ධ පපයන්ධ්ව්සන්ධව්ගයෂයනධසඳහාධෙළධකාභයනධව්න්පන්  

 1.රු.ධ200 000  2.රු.250 000  3.රු245 000  4.රු.300 000 

 

37.ධපතතධව්යාපාරාඅපේධෙැි යනධහැි ධප ොධහැරීප්කධසියනෙතක්ධහාධමකයධසියනෙතක්ධපිිතපව්ියන්ධෙැක්පව්යධපිිතයඅධධධව්නුපේ  

 1.ධපසේව්රධව්ැටු්ත ධසිදුියධබි්ලපාර්    2.ධප්රොඅයධසියනේක ධයයනධපපාරොීම 

 3.දුන්ධව්ට් ්ක ධසිදුියධබි්ලපාර්    4.ධදුන්ධව්ට් ්ක ධයයනධපපාරොීම 

 

38.ධපතතධව්යාපාරාඅපේධ2017.12.31ධ පය ධපතෝ ගයධඅථධව්කධාඅයධ්ෙයනධ(ද්ද්ධ්ෙයන)ධපරොපාරතයෙ  

 1.ධරු.360.000  2.රු.400 000  3.රු.440 000  4.රු.350 000 

 

39.2017.12.31ධ පය ධව්යාපාරාඅපේධජ හාංෙතධව්් ර්කධව්කධ්ෙයනධව්නුපේ  

 1.ධරු.165000  2.රු.195000  3.රු.95000  4.135000 
 

40.ධ2017.12.31ධ පය ධව්යාපාරාඅපේධමුම ධව්ෙකී්කධව්කධ්ෙයනධපරොපාරතයෙ  

 1.ධරුධ.ධ630 000  2.රු.680 000  3.රු 710 000ධ  4.රු.650 000 

 


