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ld,h meh 02 hsා

ාාI
 පළමුවන ප්රශ්නන තුළුවව 1 ක ොටකෙන් ප්රශ්නන කක ්  ක 11 ක ොටකෙන් ප්රශ්නන කක ්  ක ැගිනන්
ක ෝරාකෙන ප්රශ්නන පහ ට පමණ්  පිළිුළරු ෙප න්න.
(01)ාපාරහතාසඳහන්ාසිද්ධියනාඇසුශ්හන්ා්ංණා(i)ාසිටා(x)ාදක්ව්ාාප්රශ්නයව්ටටාිළිතුරරුාසපාරයනන්ය
ණෘෂිණර්මයනා ිළළීබඳා ා ඩිප්ශ්ටොමාාරියනකුා ා ව්යා චරිත්ා 2018 01 01ා දියා යැවුකරා පාරළුරරුා ්ශ්ටවිා කිරීශ්කරා
ව්යාපාරාහයනක්ා ආහකරභා ණහයා ටදී ා එදියා ඔහුා සුරා රු ා 200000ා ක්ා ව්ටියාා ණඩා ණාමහයනා දා රු ා 50000ා ක්ා ව්ටියාා
ශීතණහඅයනාදාමුදලින්ාරු ා100000ාක්ාදාව්යාපාරාහයනටාශ්යනදවීයන
ණෘෂිණර්මා ශ්දපාරාර්තශ්කරන්ුරශ්ේා දීර්ඝා ණාටයනක්ා ශ්සේව්යනා ණටා චරිත්ශ්ේා ශ්සෛශ්හෛයුහාා ව්යා චමත්ා ා දාා
2018 01 10ාදියාරු ා50ා000ාණාප්රාේයයනණානා ාශ්යනෛදාාශ්මමාව්යාපාරාහයනටාසකරබන්ාවියන ාඑදියමා‘’රුහුම්ාශ්ෙෂනා
පාරෘට්ා‘’යමින්ා ශ්මමාව්යාපාරාහයනාලියනාපාරදිං කාණළා්තහාව්යාපාරාහයනටාපාරළ රුදුාශ්සේව්ණශ්යනකුාදාබඳව්ාාගන්යාාටදී ා
2018ාජයව්ාරිාමාසයනාුරටදීාපාරහතාගනුශ්දනුාසිදුාවියන
දියයන
ගනුශ්දනුව්ා
ව්ටියාණම
2018 01 02
පාරළුරරුාමිටටාගැනුකර
රු 10ා000
2018 01 03
බැංකුාඅයනාටබාාගැනීම
රු 50ා000
2018 01 08
පාරළුරරුාවිකුම්කර
රු 20ා000
2018 01 09
පාරළුරරුාමිටටාගැනුකර
රු 30ා000
2018 01 10
චමත්ශ්ේාප්රාේයයනාටැමකර
රු 50ා000
2018 01 15
පාරළුරරුාවිකුම්කර
රු 50ා000
2018 01 20
ප්රව්ාහයාගාසනුර
රු ාා5ා000
2018 01 23
ශ්සේව්ණාව්ැටුප්ා
රු 10ා000
2018 01 25
පාරළුරරුාඅයනටාවිකුම්කර
රු ාා5ා000
2018 01 03ාදියාටබාාගන්යාාටදාබැංකුාඅයනාසඳහාාව්ාර්ෂිණාශ්පාරෛලීා්නුපාරාතයනා12ා%ාව්යා්තහා2017 01 31ා
දියටාපාරළුරරුාකිසිව්ක්ාඉතිරිාශ්යෛවීයන
(i)ා

්)ා2018 01 01ාදියාචරිත්ාආහකරභාණළාව්යාපාරාහයනාකුමයාව්යාපාරාහාසංවිායාව්ර්ගයනණටා්යනත්ා

ද?

ආ)ා්හමුම්ා්නුව්ාව්ර්ගාණළශ්හෛත්ාඑමාව්යාපාරාහයනා්යනත්ාව්න්ශ්න්ාකුමයාව්ර්ගයනණටද?
(ii)ා
්)ා‘’රුහුම්ාශ්ෙෂනාපාරෘට්ා‘’ාව්යාපාරාහයනාලියනාපාරදිං කයනටා්දාළාපාරයතායකරාණහන්ය
ාාාාාාාාාාආ)ාචරිත්ාආහකරභාණළාව්යාපාරාහයනටාසාශ්ප්ක්ෂව්ා‘’රුහුම්ාශ්ෙෂනා පාරෘට්ා‘’ාව්යාපාරාහශ්දාදැකියනාහැකිාාාාාාාාාාාා
ව්ාසියනක්ාහාා්ව්ාසියනක්ාලියනන්ය ාා
(iii)
්)ා‘’රුහුම්ාශ්ෙෂනාපාරෘට්ා‘’ ාව්යාපාරාහශ්දාශ්ක්න්න්ා02ාක්ායකරාණහන්ය
ආ)ාශ්මමාව්යාපාරාහයනටා්යාගතශ්දදීාඇතිවියනාහැකිාතර්ජයා02ාක්ාලියනන්ය
(iv)ා ්)ාඉහතාව්යාපාරාහශ්දා්භයන්තහාපාරරිසහයනටා්යනත්ාව්යාපාරාර්ශ්ව්ා02ාක්ාලියනන්ය
ාාාාාාආ)ාඑමාව්යාපාරාහයනාශ්ණශ්හ  ාාඋයන්දුව්ක්ාදක්ව්යාසිද්ධිශ්දාසඳහන්ාපාරාර්ශ්ව්යනක්ාසඳහන්ාණහාඑමාාාා
පාරාර්ශ්ව්යනාව්යාපාරාහයනාශ්ණශ්හ  ාඋයන්දුව්ක්ාදැක්වීමටාශ්හේුරව්ක්ාලියනන්ය
(v)ා ්)ා 2018 01 01ා දියටා චරිත්ශ්ේා ව්යාපාරාහශ්දා ලිලිණා ණුම්කරණහඅා සකරණහඅයනා ්ගයනන්ා ස  තව්ාාාා
දක්ව්න්ය
ව්යාපාරාහාහාාණුම්කරණහඅා්යයනයයනා11 (10ාශ්රේණියන)
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(vi)ා

්)ාඉහතාසිද්ධිශ්දාසඳහන්ාව්යාජංගමාව්ත්ණමක්ාහාාජංගමාශ්යෛව්යාව්ගකීමක්ාලියනාාදක්ව්න්ය
ආ)ා2018 01 31ාදියටාව්යාපාරාහයනාසුරාජංගමාශ්යෛව්යාව්ත්ණකරව්ටාව්ටියාණමාශ්ණෛපාරමඅාද?
(vii)ා ්)ාපාරළුරරුාමිටදීාගැනීමටා්දාළාද්විත්ව්ාසටහයා්ගයනන්ාස  තව්ාදක්ව්න්ය
ආ)ාචමත්ාරු ා50000ාණාප්රාේයයනාශ්යනදීමටා්දාළාද්විත්ව්ාාසටහයාලියනන්ය
(viii)ා ්)ාව්යාපාරාහයනාජයව්ාරිාමාසශ්දාශ්ගවියනායුුරාබැංකුාඅයනාශ්පාරෛිතයනාශ්ණෛපාරමඅාද?
ආ)ාඑයනාණුම්කරගතාණහාදක්ව්න්ය
(ix)ා ්)ාඉහතාසිද්ධිශ්දාසඳහන්ාව්ත්ණමක්ාහාාව්ගකීමක්ාව්ැඩිවීමටාබටපාරායාගම්ශ්දම්ව්ක්ාලියනන්ය
ආ)ා‘’රුහුම්ාශ්ෙෂනාපාරෘට්ා‘’ාව්යාපාරාහයනාභාවිතාණහයාලිටාරාාශ් ඛඅා02ාක්ායකරාණහන්ය
(x)ා 2018 01 31ාදියටාමුද ාශ්පාරෛතාිළිතශ්යනටාණහා්ව්සායාශ්ශ්ේෂයනාගඅයයනාණහන්ය
(ටකුම්ා 2ා x10ා =ා
20)


(02)ා

1 ක ොටෙ - වයාපාර ්ය න
ප්රශ්නයාශ්දණණටාපාරමඅක්ාිළිතුරරුාසපාරයනන්ය
(i)ා

්)ාමිනිසනා්ව්ශ්යතාාශ්ණටිශ්යනන්ාහුනන්ව්න්ය
ආ)ාලිලිණාමිනිසනා්ව්ශ්යතාා02ාක්ායකරාණහාඑමාඑක්ාඑක්ා්ව්ශ්යතාව්ාස හාගන්යාාආණාහාශ්දණාාා
බැණුන්ාාලියනන්ය
(ii)ාපාරහතාසඳහන්ාප්රණාශ්ාසතයාදා්සතයාදායනන්යාදක්ව්න්ය
්)ාවුව්මයාාව්යාපාරාරිණයනන්ටානිර්මාඅයනාණළාහැකියන
ආ)ාසෑමාව්යාපාරාහයනක්මාණටයුුරාණහන්ශ්න්ාටාභාඉපාරැමේශ්කරා්ශ්ප්ක්ෂාශ්ව්නි
ඉ)ානිෂනපාරාදිතව්ටාසනව්භාව්යනා්නුව්ාව්යාපාරාහාහාජයා්ංශ්යනාහාාශ්පාරෝද්ගලිණා්ංශ්යනාශ්ටසා
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාව්ර්ගාණහාදක්ව්යි ාා
ඊ)ාසි ටහාශ්ව්ළඳාව්යාපාරාහාශ්සේව්ාාසැපාරමේශ්කරාව්යපාරාහයනණටානිදසුයකි
(iii)ා ණටාත්මණා ලීා බඩුා නිෂනපාරාදයශ්දා නිහතා “වුඩ් ආර්ට්”ා ව්යාපාරාහශ්දා භාවිතා ශ්ණශ්හයා නිෂනපාරාදයා
සකරපාරත්ා
ටැයිසනුරව්ක් පාරහතාදැක්ශ්ේ
උපාරණහඅා
ණර්මාන්තාශ්ාටාාපාරරිරයන
දැව්
මුද ා
්ත්ාඋදේණරු
්යිතිණරුශ්ේානිර්මාඅශීලීත්ව්යන
්)ාශ්මමාසකරපාරත්ාභූමියනා,ාාරමයනා,ාප්රාේයයනා ාව්යව්සායනණත්ව්යනායනයානිෂනපාරාදයාසාණායනටශ්ත්ා
ව්ර්ගාණහාදක්ව්න්ය
ආ)ාඉහතාව්යාපාරාහශ්දා්භයන්තහාපාරරිසහයනටා්යනත්ාපාරාර්ශ්ව්ාශ්දණක්ාලියනන්ය
ාාා(iv)ාහසිණාවීාශ්ගෛවීන්ශ්ගන්ාවීාමිටදීාශ්ගයාශ්සේව්ණයනන්ාශ්දශ්දශ්යකුශ්ේාදාසහයනාඇතිව්ාසහ ාසණසනාණහාාා
්ශ්ටවිාකිරීශ්කරාව්යාපාරාහයනක්ාපාරව්ත්ව්ාශ්ගයායනයි ා
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා්)ාහසිණාහැරුණූාවිටාශ්මමාව්යාපාරාහයනාශ්ණශ්හ  ාඋයන්දුව්ක්ාදක්ව්යාපාරාර්ශ්ව්ාශ්දණක්ාසිද්ධියනාාා
ඇසුශ්හන්ාදක්ව්න්ය
ාආ)ාඑමාපාරාර්ශ්ව්ාව්යාපාරාහයනාශ්ණශ්හ  ාඋයන්දුව්ක්ාදැක්වීමටාශ්හේුරාශ්දණාබැණුන්ාලියනන්ය
ාාා(ටකුම්ා2ාx4ා=ා8)
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Page 2 of 5

(03)

(i)ා

්)ාව්යාපාරාහාසංවිායයනක්ායනනුාකුමක්ද?
ආ)ාටාභා්හමුම්ාණහාශ්යෛගත්ාහාජයා්ංශ්යනටා්යනත්ාව්යාපාරාහාසංවිායාව්ර්ගාශ්දණක්ාලියනන්ය

(ii)ාපාරහතාසඳහන්ාප්රණාශ්ාසතයාදා්සතයාදායනන්යාදක්ව්න්ය
්)ාව්යාපාරාහයනක්ාසුරාසුවිශ්ශ්ේ නානිෂනපාරාදයාරමාඑමාව්යාපාරාහයනටාශ්ක්තියනකි
ාාාආ)ව්යාපාරාහව්ටටා ්හමුද ා ශ්යනෛදව්මින්ා ්ව්දායකරා දහඅා ද්ගටයනන්ා ණළමයාණරුව්න්ා ශ්ටසා
හුනන්ව්යි
ඉ)ාසමුපාරණාහාසමිතිාශ්පාරෝද්ගලිණා්ංශ්යනටා්යනත්ාව්යාපාරාහාසංවිායයනකි
ඊ)ා ජාතිණා නිෂනපාරාදයයනා ව්ර්යයනා ණහා ගැනීමා ා ,ා හජයනා ව්යාපාරාහා ුරිතන්ා ඉටුණහා ගැනීමටා
්ශ්ප්ක්ෂිතාා්හමුඅකි
(iii)ා ්)ාආර්ථිණාපාරරිසහයනටා්යනත්ාසාණයනක්ාව්යා‘’උද්මයයන’’ාශ්ණටිශ්යනන්ාපාරැහැදිලිාණහන්ය
ආ)ා ශ්ද්ශීයනා ව්යාපාරාහා සඳහාා ශ්ගොලීයනා පාරරිසහශ්යනන්ා ඇතිා ශ්ණශ්හයා   තණහා බටපාරෑකරා ශ්දණක්ා
ලියනන්ය
(iv)ා ශ්පාරෛ ා ත්රිශ්ණොඅයනටා ්යනත්ා ා ප්රශ්ද්ශ්යනණා ීවව්ත්ා ව්යා සිසිහා මහජයා බැංකුශ්ව්න්ා අයනා මුදටක්ා දා
ටබාශ්ගයා ‘’ශ්රී ්්  පිරිසිදු කපොල්ක ල් ’’ යමින්ා ශ්පාරෛ ශ්ත ා්ශ්ටවිාකිරීශ්කරා ව්යාපාරාහයනක්ාආහකරභා
ණහයාටදී
්)ාඉහතාසිද්ධිශ්දාසඳහන්ාහාජයා්ංශ්ශ්දාව්යාපාරාහාසංවිායයනක්ාලියනන්ය
ාආ)ා“නිෂනපාරාදිතශ්දාසනව්භාව්යනා්නුව්ා‘’ශ්රී ්්  පිරිසිදු කපොල්ක ල්’’ාව්යාපාරාහයනාභාණ්ඩානිෂනපාරාදයාාාාා
ව්යාපාරාහයනකි‘’ ඔබා ශ්මමා ප්රණාශ්යනටා එණවව්න්ශ්න්ා දා ?ා ඔශ් ා ිළිතුරහටා ශ්හේුරා දක්ව්න්ය
ාාාාාාාාාා
(04)ා

(i)ා

ාා(ටකුම්ා2ාx4ා=ා8)

්)ාව්යාපාරාහාසංවිායාපාරරිමාඅයනා්නුව්ාශ්බදාාදක්ව්න්ය
ආ)ා ඉහතා දැක්ශ්ව්යා ව්ර්ගීණහඅශ්දදීා සටණාා බැශ්ටයා ප්රමාඅාත්මණා නිර්අායනණා ශ්දණක්ා

ලියනන්ය
(ii)ාපාරහතාදැක්ශ්ව්යාප්රණාශ්ාසතයාදා්සතයාදාදක්ව්න්ය
්)ා්යිතිණරුශ්ේාව්ගකීමා්සීමිතාවීමාඒණා ද්ගටාව්යාපාරාහාසංවිායාරමශ්දාව්ාසියනකි
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාආ)ාහවු ාව්යාපාරාහයනණාසාමාක ණාසංඛයාව්ාන්හඅයනාණහාඇත්ශ්ත්ා2007ා්ංණා7ාදහඅා සමාගකරා
පාරයතාමණුනි
ඉ)ාශ්රීාටංණාාව්හායනා්ධිණාරියනාහාජයාසංසනාාායනටතටා්යනත්ායන ා
ඊ)ාසමුපාරණාහාසමිතියනක්ාආහකරභාකිරීමටා්ව්ශ්යා්ව්මාසාමාක ණාසංඛයාව්ා10ාකි
(iii)ා ්)ාහාජයාශ්දපාරාර්තශ්කරන්ුරව්ටාදැකියනාහැකිාව්ාසියනක්ාහාා්ව්ාසියනක්ාලියනන්ය
ආ)ාඒණ ද්ගටා ව්යාපාරාහාසංවිායව්ටා දැකියනාශ්යෛහැකිාහවු ාව්යාපාරාහව්ටා ඇතිා්ව්ාසිා ශ්දණක්ාාා
ලියනන්ය
(iv)ා දිලිනිා සහා රුවිනිා සමායා ප්රාේයයනක්ා ශ්යනෛදාා “දි ා ර”ා යමින්ා ව්යාපාරාහයනක්ා ආහකරභා ණහයා ටදී ා
ශ්මමාව්යාපාරාහයනාසීමිත ව්ගකීමක්ාස  තව්ාව්ඩාාසනාාව්හත්ව්යනකින්ායුත්ාව්යාපාරාහාසංවිායාරමයනණටා
පාරරිව්ර්තයයනාකිරීමටාාඔවුන්ා්ශ්ප්ක්ෂාාණහයි
ාාාාාාාාාාාා්)ා“දි ාර” ව්යාපාරාහායාමයනාලියනාපාරදිං කාණළයුුරාව්න්ශ්න්ාකුමයානයතිණාශ් ඛයයනක්ායනටශ්ත්ාාාා
කියකරාආයනතයයනණටද?
ාාාාාාආ)ා දිලිනිා සහා රුවිනිා ශ්ේා ්ශ්ප්ක්ෂාව්ටා ්නුව්ා ශ්මමා ව්යාපාරාහයනා ල් ා කිරීමටා උ කතා ව්යාපාරාහාාාාාා
සංවිායාරමයනාකුමක්ද?
ා
ාාා(ටකුම්ා2ාx4ා=ා8)

ව්යාපාරාහාහාාණුම්කරණහඅා්යයනයයනා11 (10ාශ්රේණියන)
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(05)ා

(i)

11 ක ොටෙ - ිනණුම් රණ
ප්රශ්නයාශ්දණණටාපාරමඅක්ාිළිතුරරුාසපාරයනන්ය
්)ාණුම්කරණහඅශ්දා්හමුම්ාශ්දණක්ාලියනන්ය ා
ආ)ා පාරහතා සඳහන්ා සකරණහඅශ්යන  ා   සනතැන්ව්ටටා සුදුසුා ව්චයා ශ්යනෛදාා සකරපූර්අා ණහා යැව්තා

ලියනන්ය
(ii)ා
(iii)

ටාභයනාාාාා=ාා
ාාාා-ාාා
(ටකුම්ා02)
්)ාජංගමාව්ගකීකරාසඳහාානිදසුන්ාශ්දණක්ාලියනන්ය
ආ)ාව්ත්ණකරව්ටාදැකියනාහැකිාටක්ෂඅයනක්ාලියනන්ය
(ටකුම්ා02)
සක ත්ා පාරව්ත්ව්ාශ්ගයා යනයා ජංගමා දුහණායා ්ශ්ටවිා කිරීශ්කරා ව්යාපාරාහශ්දා 2018ා ජයව්ාරිා මාසශ්දා
පාරළමුාසතියනාුරළාසිදුාවාගනුශ්දනුාකි  පාරයනක්ාපාරහතාදැක්ශ්ේ ා
1 ාව්යාපාරාහයනටා්තිශ්ර්ණාප්රාේයයනාව්ශ්ශ්යනන්ාරු ා50ා000ාක්ාශ්යනදවීම
2 ාව්යාපාරාහශ්දාඅයන  මියනන්ටාරු ා25ා000ාක්ාශ්ගවීම ා
3 ාරු ා10ා000ාණාජංගමාදුහණායාශ්තෛගයනක්ාඅයනාපාරදයමාමතාගැනීම
4 ාහක්ෂඅාගාසනුරාසඳහාාරු ා8ා000ාක්ාශ්ගවීම ා
5. රු ා40ා000ාණාශ්සේව්ාාආදායනමක්ාටැමම
්ව්ශ්යාව්න්ශ්න්,
්)ාඉහතාසඳහන්ාඑක්ාඑක් ගනුශ්දනුව්ාණුම්කරණහඅාසකරණහඅයනටාබටපාරායාආණාහයනාදක්ව්න්ය
ාාාාා(ාිළිතුරරුාසැපාරමේශ්කරදීාපාරහතාසඳහන්ාආණෘතියනාභාවිතාණහන්ය)
ව්ත්ණකරාාාාාාාාාාා=ාාාාාාාාා  මිණකරාාාාාාාාාාාාාාාාා+ාාාාාාාාාාාව්ගකීකර
60ා000ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා50ා000
ාා10ා000
2018 01 01ාදියටා
ශ්ශ්ේෂයන
ාාගනුශ්දනුා්ංණයන
1
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා
2
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා
3
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා
4
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා
5

ආ)ා සතියනා ුරළා මුල්ා ව්ත්ණකරා ,ා ව්ගකීකරා හාා මුල්ා   මිණකරව්ටා ්ඩුවීමා ශ්හොා ව්ැඩිවීමා ශ්ව්න්ා ව්ශ්ශ්යනන්ා
දක්ව්න්ය ාා
ාාාාාාාාාාාා(ටකුම්ා04)ාාාාා
(iv)ා්  ංසශ්ේාව්යාපාරාහශ්දා2017ාව්ර්ෂයනාසඳහාාශ්තෛහුරරුාකි  පාරයනක්ාපාරහතාදැක්ශ්ේ ා
රු ා
ප්රාේයයනාා(2017 01 01ාදියට)ා
435ා000
ව්ර්ෂශ්දාවියනදකරා
155ා000
ව්ර්ෂශ්දාආදායනකරා
250ා000
මාර්ුරා31ාදියා්යිතිණරුාශ්යනදවාමුදටා
125ා000ා
ාාාාාාා්ව්ශ්යාව්න්ශ්න්,
්)ා2017 12 31ාදියටා්යිතිණරුශ්ේා  මිණමාගඅයයනාණහන්ය
(ටකුම්ා04)
ාාාාාා(මුල්ාටකුම්ා12)ා

ව්යාපාරාහාහාාණුම්කරණහඅා්යයනයයනා11 (10ාශ්රේණියන)

Page 4 of 5

(06)

(i)ා
්)ාලිටාරාශ් ඛයව්ටාප්රශ්යනොජයාශ්දණක්ාලියනන්ය ා
ාාාාාාාාආ)ා බැංකුා ණුම්ශ්කරා ගම්ශ්දම්ා සටහන්ා කිරීමටා උපාරශ්යනොගීා ණහගන්යාා ලිටාරා ශ් ඛයා ශ්දණක්ාා
ලියනන්ය
(ටකුම්ා02)
(ii)ා
ශ්ටජහයනාශ්ණටිශ්යනන්ාහුනන්ව්න්යාාාා
(ටකුම්ා02)
(iii)ා ්)ාණුම්මණාශ්ශ්ේෂයනාශ්ටසාකුමක්ා්දහසනශ්ේද?
ආ)ාණුම්කරාව්ර්ගාශ්දණණටානිදසුන්ාදක්ව්න්ය
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා
(ටකුම්ා02)
(iv)ා 2018 01 01ා දියා ශ්හේමා ා විසින්ා ආහකරභා ණළා සි ටහා බඩුා ව්යාපාරාහශ්දා ජයව්ාරිා මාසශ්දා සිදුා වා
ගනුශ්දනුාාපාරහතාදැක්ශ්ේ ා
2018 01 01ාාාාාාරු 100ා000ාක්ාශ්යනෛදාාව්යාපාරාහයනක්ාආහකරභාකිරීම
ාාාාාාාාා01 02ා ්ත්ිළටාගැම්කරාරු ා60ා000
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා01 05
බැංකුාඅයනක්ාගත්තාාාරු ා50ා000
ාාාාාාාාා01 10ා ණාර්යනාටාඋපාරණහඅාශ්තෛගයනක්ාමිටදීාගැනීමාරු ා15ා000
ාාාාාාාාා01 18
ාණඩාකුලීාශ්ගේව්ාාරු ා8ා000
ාාාාාාාාා01 18ා විකුම්කරාරු ා50ා000
ාාාාාාාාා01 22ා ශ්ණෛමිසනාආදායනකරාටැමකරාරු ා10ා000
ාාාාාාාාා01 28ා බැංකුාඅශ්යනන්ාශ්ණෛටසක්ාිළයනවීමාරු ා5ා000
්ව්ශ්යාව්න්ශ්න්,
(්)ාමුද ාශ්පාරෛතාිළිතශ්යනටාණහා2018 01 31ාදියටාශ්ශ්ේෂයනාදැක්වීම
ාාාාාා(ටකුම්ා06)
ාාාා
ාාාාා(මුල්ාටකුම්ා12)

(07)

(i)ා මිටදීාගත්ාභාණ්ඩයනණාටකුම්ාණළාමිටාරු ා30ා000කි ාභාණ්ඩයනාසඳහාා්ඩුාශ්ණශ්හයාශ්ව්ළඳාව්ට්ටමාාාා
15%ාාකි ාාශ්ව්ළඳාව්ට්ටමා්ඩුාණළාපාරසුාශුද්ාව්ටියාණමාකීයනද?
(ටකුම්ා02)
(ii)
්)ාසුල්ාමුද ා්ග්රිමයනාශ්ණටිශ්යනන්ාහුනන්ව්න්ය ා
ා(ටකුම්ා02)
(iii)
ශ්හේෂාන්ශ්ේා ව්යාපාරාහශ්දා 2018ා ්ශ්ප්රේ ා මාසයනටා ්දාළව්ා සුල්ා මුද ා භාහණරුා විසින්ා පාරහතා
ශ්තෛහුරරුාා
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාඉදිරිපාරත්ාණහාඇත
ාාාාාාාාාාා
දියයන
විසනතහයන
රු
2018 04 01
ාාාාාාාාා04 02
ාාාාාාාාා04 04
ාාාාාාාාා04 06
ාාාාාාාාා04 08
ාාාාාාාාා04 12
ාාාාාාාාා04 15
ාාාාාාාාා04 20
ාාාාාාාාා04 24
ාාාාාාාාා04 26

සුල්ාමුද ා්ග්රිමයනාටැණඅා
බසනාගාසනුර
තැපාරැ ාගාසනුර
සංග්රහාවියනදකර
ත්රිශ්හොදාහාාගාසනුර
ණිළටටාශ්ගේව්ා
ශ්ගයාඒශ්කරාකුළී
ිළරිසිදුාකිරීකර
පාරෑන්ාසඳහා
මුද්දහාසඳහා
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්ව්ශ්යාව්න්ශ්න්,
්)ා2018 04 30ාදියටාසුල්ාමුද ාශ්පාරෛතාිළිතශ්යනටාණහාා2018 05 01ාදියටා්ග්රිමයනාප්රතිපූහඅයනාණහාශ්පාරන්ව්න්ය ා
ාාාාාඒා සඳහාා ගපගල් වි කම්, ෙමන් වි කම් , ෙංග්රහ වි කම් හා විවි වි කම් ශ්ටසා විශ්නශ් ෂඅා න්රුා භාවිතා
ණහන්ය
(ටකුම්ා 08)
ාාාාා (මුල්ාටකුම්ා12)

ව්යාපාරාහාහාාණුම්කරණහඅා්යයනයයනා11 (10ාශ්රේණියන)

Page 5 of 5

