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ජයලර්ධනපුර කාඳය 
දෙලන ලාර ඳරීක්ණය - 2019 භාර්තු 

ආර්ථික විෙයාල  I 

 
 13 දරේණිය          කාය ඳැය  02 

 

 සියලුභ ප්රනනල  ිළිතතුරු වඳය්නන  

අංක 1 -50 දෙක් එක් එක් ප්රනනය   (I), (II), (III), (IV) වශ  (V) යන  ිළිතතුරුලලි්න නිලැරදි දශෝ 

ලඩාත් ගැෂදඳන දශෝ ිළිතතුර දෙෝර්නන  

01. ඳශෙ  වශ්න ප්රකා අතුදර්න අිමභොූරරිළ ප්රකාය දෙෝර්නන  

 

i.  ලැය කෂ ශැකි  ආොයභ ඳශෂ යන වි  දඳෞද්ගලික  ඉතුරුම් ඳශෂ යා ශැකිය  

ii.  ආර්ථිකයක  නිනඳාෙනදේ සිදුලන ඳසු ඵැසීභකදි  දවේලා විුක්ෙ ෙත්ලයක්  ඇති දේ  

iii.  රුිළයදේ  විදද් අගය  ඳශෂ යාභ නිවා ආනයනික බාණ්ඩල  මි ලැඩි දේ  

iv.  බාණ්ඩ ශා දවේලා භෙ ඵදු  ඳැනවීදභ්න උද්ධභනය තිව්ර දේ  

v.  මුෙේ  වැඳුභ  ඉශෂ නැංවීභ   දඳොළී අනුඳාෙ  ඳශෂ යාභ  දශේතු දේ  

 

02. ර ක ඳලත්නා වම්ඳත් ප්රධාන  ලදය්න  වකවන ල්නද්න, 

 

i.  භානුෂීය ශා දබෞතික වම්ඳත් ලලිනි  

ii.  වනලාබාවික  වම්ඳත් ශා භානල වම්ඳත් ලලිනි  

iii.  දද්ඳ  වම්ඳත්  ශා  භානුෂිය වම්ඳත් ලලිනි  

iv.  ආර්ථික වම්ඳත් ශා දබෞතික වම්ඳත් ලලිනි  

v.  භානල ප්රාග්ධනධනය ශා වනලබාවික වම්ඳත් ලලිනි  

 

03. වම්ඳත් ලලි්න  උඳරිභ ප්රදයෝජනයක්  ගැීමභ  නම් වභාජය විසි්න ෙභ්න වතු වම්ඳත්  පර්ණ දවේලා 

නිුක්ෙ කෂ ුතුය  දභහි පර්ණ  දවේලා නිුක්තිය යනුදල්න කුභක් අෙශවන ල්නද්නෙ? 

 

i.  වභාජදේ  ලරණය්න  අනුල  උඳරිභ බාණ්ඩ ශා දවේලා  ප්රභාණයක් නිඳෙවීභි  

ii.  ලර්ෙභාන නිනඳාෙනය  දයොොගෙ ශැකි සියලුභ වම්ඳත් නිනඳාෙනය වශා  උඳදයෝජනයි  

iii.  ලර්ෙභාන නිනඳාෙනය කැඳ කරමි්න  අනාගෙ අලයොලය්න අනුල නිනඳාෙන භට් භ දෙෝරා     

ගැනිභි  

iv.  ආර්ථිකයක  ඳලත්නා  වම්ඳත් කාර්යක්භල බාණ්ඩ ලර්ග නිඳෙවීභ  දයොො ගැනිභි  

v.  සියලුභ  නිනඳාෙන  වාධකය්න නිලැරදිල දෙෝරා ගැීමභි  
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04.    වම්ඳත් ල පොිොල යන  වංකේඳය  ලඩාත් දශොඳි්න  ඳැශැදිලි ලන ප්රකාය කුභක්ෙ? 

 

i.  කිසියම් නිභැවුභක්  ඵාගැීමභ   අලය දයෙවුම් ප්රභාණය අු  වීභි  

ii.  දයෙවුම්ල  වාදේක්ල  නිභැවුභ අු ලන දේගයකි්න ලැඩි වීභ  

iii.  දයෙවුම් ප්රභාණය ලැඩි කරන දේගය  ලැඩි දේගදය්න  නිභැවුභ ලැඩි දේ  

iv.  නිභැවුභ ලැඩිලන  වි  දයොො ග්නනා වාධක ප්රභාණය  ලැඩි දේ  

v.  අු  ාබොි කාර්යයක සි  ලැඩි ාබොි කාර්යයක  නිනඳාෙන වාධක භාරුවීභ  

 

05.   නිනඳාෙන ශැකියා භාිම්  චක්ර වම්ඵ්නධදය්න එකඟවිය දනොශැකි ප්රකාය කුභක්ෙ? 

 

i. නිනඳාෙන ශැකියා භාිම්  ලක්රල  ඵෑවුභ තීරණය ල්නද්න ආලවනථික ිළරිලැය අනුලි  

ii. හීනලන ආලවනථික ිළරිලැයක් ඳලතී නම් නිනඳාෙන  ශැකියා භාිම් ලක්රය මය   උත්ෙල 

ිළහි ි  

iii. වම්ඳත් ල පොිොලය අනුල නිනඳාෙනය ශැකියා  භාිම් ලක්ර  විෙැ්න දේ  

iv. කුටුම්බ ඉේලුභ අු වීභ නිවා නිනඳාෙන  ශැකියා භාිම් ලක්රය ලභ  විෙැ්න දේ  

v. වම්ඳත් ල විකේඳ ප්රදයෝජන ඳලතින  ඵැවි්න විවිධ  ක් දලෙ නිනඳාෙනය විෙැ්න   කෂ 

ශැකිය  

 

06. ඳශෙ  ෙැක්දලන  කුභන අලවනථාලකදී ආලවනථික ිළරිලැය 2 ශූනයය ල්නද්නෙ? 

 

i. රජදේ විරාමිකය්න   විරාභ ලැටුේ දගවීභ  

ii. ශියදයකු උවවන දඳෂ විය ධාරාලක් දෙෝරා ගැනිභ  

iii. ලැේ ජය  දයොොදගන  වී දගොවිෙැ්න  කිරිභ  

iv. ජ විදුලිය  නිඳෙවීභ  විදුලි  ඵ  උත්ඳාෙන   ය්නත්රයක්  බාවිො කිරිභ  

v. දත් ලගාල  දයොොගත්  භූමියක  දත් ලගාල  ඉලත් කර රඵර්  ලගා කිරිභ  

 

07.  වැසුම්ගෙ ආර්ථිකයක මිදහි කාර්යබාරයක් ල්නද්න ඳශෙ ෙැක්දලන කුභන ෙත්ලයක්ෙ? 

i. ආර්ථිකදේ ඇති ල්නනාවු උද්ධභන ලක්ලා ගැීමභි  

ii. හිඟ වම්ඳත් වාධරණල දඵො  දල්න කිරීභි  

iii. ආර්ථිකදේ නිනඳාෙන වාධක ආොයම් ලයාේතිය තීරණය කිරිභි  

iv. ලයලවායකි්නදග්ධන  ාබ ප්රභාණය තීරණය කිරීභි  

v. බාණ්ඩ ශා දවේලාල සිේර මි ගණ්න තිරණය කිරීභි  
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08.  ශ්රි ංකා ආර්ථිකය වභාජීය දලදෂෙදඳො ආර්ථිකයක් ඵල  ඳත්කිරිභ  අදේක්ෂිෙය  එලැනි 

වභාජීය දලදෂෙදඳො ආර්ථිකයක් විසි්න කුභන ෙත්ලය්න වශා  ලැඩි අලධානයක් දයොමු කෂ ුතු 

දේෙ? 

 

i. දලදෂෙදඳො ආර්ථිකදේ ඳලතින ආකාර්යක්භොල ඉලත් කිරිභ  රජය භැදිශත් විය 

ුතුය  

ii. වභාජ වාධාරණත්ලය ෙැඩිල  අලධාරණය කරමි්න  භානල හිමිකම්  ඳද්ධතී්න ආරක්ා 

කිරිභි  

iii.  වෑභ පුරලැසිදයකුදග්ධනභ වභාජ වාභානාත්භොලය ආරක්ා කිරිභ  උඳරිභ ොයකත්ලය ඵා 

දීභි  

iv. වෑභ පුරලැසිදයකුදග්ධනභ දඳෞද්ගලික දද්ඳ අිතිය ශා නිෙශවන  ලයලවාය වශා  ඳශසුකම් 

වඳයා දීභි  

v. ආර්ථික ඳද්ධතියක දඳෞද්ගලික දද්ඳෂ ආරක්ා කිරීභ වශා ෙැඩිල අලධානය දයොමු කිරීභ  

        

09. ඳශෙ  ෙැක්දලන වැඳුම් ලක්ර ිළිතඵ ඔඵ ලඩාත් එකඟ ලන ප්රකාය කුභක්ෙ? 

P s
2 

                                   S
1 

              O                        Q 

 

S1  වැඳුම් ලක්රදේ වෑභ ක්යකදීභ   S2 වැඳුම් ලක්රදේ ඉශෂ  ගභ්න කරන වි  

නභයොලය     නභයොලය 

 

i. ඒකීය  දේ.     එක  ආව්නන ලන දෙක් ඳශෂ යි. 

ii. ඒකීය දේ.       එක  ආව්නන ලන දෙක් ඉශෂ යි. 

iii. එක  අු  දේ.     එක  ආව්නන ලන දෙක් ඳශෂ යි. 

iv. එක  ලැඩි දේ.      එක  ආව්නන ලන දෙක් ඳශෂ යි. 

v. ඒකීය දේ.     ක්රභදය්න ලැඩි දේ. 
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10. කෘෂිකාර්මික බාණ්ඩයක ඉේලුම් වමීකරණය  Qd = 60 – 5p දේ. ඳෂමු ක්නනදේදි වභවනෙ වැඳුභ 

ඒකක 30 ක් වු අෙර දෙලැනි ක්නනදේදි වැඳුභ ඒකක 40 ක් විය. දම් අනුල දෙලැනි ක්නනදේදි 

ඳාරිදබෝගික අතිරික්ෙය ලැඩි වු ප්රභාණය දකොඳභණෙ?  

i. රු   35 00     ii. රු  90 00 

iii.රු 180 00     iv. රු  160 00 

v. රු 70.00 

 

11.  යම්  දෙන ෙ  අලවනථාලකදි බාණ්ඩයක් රු 100.00 ඵැගි්න ඒකක 2000 ක් අදවි කෂ අෙර මි   

රු .120.00 දි ඒකක  3000 ක් අදවි කරි. දභභ ෙත්ලය දකදරහි ඳශෙ වශ්න කුභන සිදුවීභක් 

ලඩාත් දයෝගයය ල්නද්නෙ? 

i.  වකා ඵන බාණ්ඩදේ මි අු  වීභ. 

ii. නිනඳාෙන අමුද්රලය මි ඳශෂ යාභ. 
iii. අනුපරක බාණ්ඩයක මි අු  වීභ. 
iv.  නිනඳාෙකයා  ඵදු ඳැන වීභ. 
v. නිනඳාෙකයා  වශනාධාර ඵා දීභ. 

 

12. ශූනය වැඳුම්  මි නභයොලයක් ඇති බාණ්ඩයක් භෙ වශානාධාරයක් ඵා දේනද්න නම්, 
 i. වම්පර්ණ වශනාධාරදේ ලාසිය ඳාරිදබෝගිකයා  හිමි දේ. 
ii. වම්පර්ණ වශනාධාරදේ ලාසිය නිනඳාෙකයා  හිමි දේ. 
iii. වම්පර්ණ වශනාධාරදේ ප්රභාණදය්නභ මි ලැඩි දේ. 
iv. වශනාධාරය නිවා දලදෂෙදඳොදහි මි අු  දේ.  

v.  වශනාධාරය නිවා ඳාරිදබෝගිකයා  ශා නිනඳාෙකයා  වභාන ලාසියක් හිමි දේ. 
 

13.  කිසියම් බාණ්ඩයක් වශා දලදෂෙදඳො තු ඉේලුම් ශා වැඳුම් වමීකරණ ඳශෙ ෙැක් දේ. 

P =  25 – 0.5 Qd 

P =  5 +  0.5 Qs 

 දභහි  වභතුලිෙ  මි ශා ප්රභාණය දකොඳභණෙ? 
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i.    වභතුලිෙ මි රු 10.00 ශා වභතුලිෙ ප්රභාණය ඒකක 25 කි. 

ii.    වභතුලිෙ මි රු 15.00 ශා වභතුලිෙ ප්රභාණය ඒකක 20 කි. 

iii.  වභතුලිෙ මි රු 20.00 ශා වභතුලිෙ ප්රභාණය ඒකක 15 කි. 

iv.  වභතුලිෙ මි රු 10.00 ශා වභතුලිෙ ප්රභාණය ඒකක 10 කි. 

v.   වභතුලිෙ මි රු 20.00 ශා වභතුලිෙ ප්රභාණය ඒකක 25 කි. 

 
14. කිරි ිළටි ලර්ගයක් වශා රජය විසි්න වශානාධාරයක් වැඳු වි  නිනඳාෙකි්නදග්ධන අයබාරය දලනවන 
දනොවු අෙර ඳාරිදබෝගික අතිරික්ෙය  රජය ඵා දෙන  වශනාධාරදේ ප්රභාණදය්නභ ඉශෂ යන දි. දභභ  
බාණ්ඩය වශා ඳැලති ඉේලුම් ශා වැඳුම්  නභයොල්න නිලැරදිල ෙැක්දලන ිළිතතුර කුභක්ෙ@ 

 
i. පර්ණ නභය  ඉේලුම් නභයොලක් ශා නභය වැඳුම් නභයොලයක් ඳලති. 

ii. අනභය ඉේලුම් නභයොලක් ශා නභය වැඳුම් නභයොලක් ඳලති. 

iii. ඒකිය නභය   ඉේලුම් නභයොලක් ශා පර්ණ අනභය වැඳුම් නභයොලක් ඳලති. 

iv. පර්ණ අනභය ඉේලුම්  නභයොලක් ශා පර්ණ නභය වැඳුම් නභයොලක් ඳලතී. 

v. නභය ඉේලුම් නභයොල ශා අනභය වැඳුම් නභයොල  

 

15.  වභතුලිෙ ෙත්ලදේ  ඳලතින දලදෂෙදඳොක ඉේලුම් වමීකරණය  Qd = 800 – 10 p  ශා 

වැඳුම් වමීකරණය  QS =  -100 + 10p දභභ  බාණ්ඩය භෙ රු . 60.00 ක  වශතික මික් ඵා දී  ඌන 

පර්ණ දගවීදම් ක්රභයක් අනුගභනය කිරිභ  රජය එකඟ විය. වශතික  මි ඵා දීදභ්න අනතුරුල ඌන 

පුර්ණ දගවිභ වෙශා  රජය ෙරන වියෙභ ශා ලයාඳාරික  අයබාරය ඉශෂ ගිය ප්රභාණය නිලැරදිල ෙැක්දලන 

ිළිතතුර ල්නද්න කුභක්ෙ  ?   

i. රු 4500 වශ රු.2250   ii. රු.10500 වශ රු.14250 

iii. රු 15000 වශ රු 7500   iv. රු.15000 වශ රු.14200    

v. රු.30000 වශ රු.30000 
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රභ ඉේලුභ 

E 
T 

Q R 

U 

0 

16.  කිසියම් නිනඳාෙන ආයෙනයක්  පර්ණ ෙරඟකාරි දලදෂෙදඳොක ක ුතු කරන ඵල දඳ්නනුම් 

දකදරනුදේ ඳශෙ වශ්න  කලර ක්ණය්නදග්නෙ? 

      

i. නිනඳාෙන ආයෙනය ප්රචාරණදේ දනොදයදිභ 
ii. නිනඳාෙන ආයෙනය ප්රභාණික ාබ ඉඳීභ. 
iii. අ්නතික අයබාරය වභානය අයබාරය  වභාන වීභ. 
iv. අ්නතික ිළරිලැය ආ්නතික අයබාරය  ලඩා අු  වීභ. 
v. අඵාධ ප්රදේයක් ශා  අඵාධ ිළ වුභක් ඳැලතීභ. 

 

 17. දකටි කාදේදි   වාභානය අයබාරය , වාභානය  ිළරිලැය  ලඩා ඳශලි්න ඳැලතියෙ නිනඳාෙනය 

අඛණ්ඩල  ඳලත්ලාදගන යාභ  ආර්ථලත්  එකක් ලනුදේ ආයෙනදේ වාභානය  අයබාරය කුභන 

ෙත්ලයක  ඳලතින  අලවනථාදේදීෙ ? 
  I.  ආ්නතික අයබාරය   වාභානය වනථාලර  ිළරිලැය  ලඩා  අු  අගයක් ගැනිභ. 

 ii. ආ්නතික ිළරිලැය  ලඩා ආ්නතික අයබාරය   ලැඩි අගයක් ගැනිභ. 
iii. වාභානය අයබාරය   වාභානය විචය ිළරිලැය  ලඩා ලැඩි අගයක් ගැනිභ. 
iv. විචය ිළරිලැය ශා වාභානය වනථාලර ිළරිලැය යන දෙදකහි එකතුල  ලඩා ලැඩි අගයක් ගැනිභ. 
v. වාභානය අයබාරය වාභානය වනථාලර ිළරිලැය  ලඩා ලැඩි අගයක් ගැීමභ. 

 

18. ෙරඟකාරි රභ දලදෂෙදඳොක ඉේලුම් ශා වැඳුම් ලක්ර ඳශෙ ෙැක්දලන  ප්රවනථාර ව ශදනහි ඳරිදි දේ   

ලැටුේ අනුඳාතිකය 
                                                                    

                         

                                                               

         

                                              

 දභභ දලදෂෙදඳොදහි ආර්ථික ඵදු කුලිය ශා වංක්රාභ ඉඳැිභ නිරඳණය ල්නද්න, 

ආර්ථික ඵදු කුලිය    වංක්රාභ ඉඳැිභ 

i. OREU   RQE 

ii. ORET   RQE 

iii. ORET   TEU 

රභ වැඳුභ 

රභ ප්රභාණය 



7 
 

iv. OREU   OREQ 

v. OTEQ   TEU 

 

19. කිසියම් නිනඳාෙන  ආයෙනයක් ඒකක 10 ක් නිඳෙවීදම් දි වනථාලර ිළරිලැය ලදය්න රු  50 ක් ෙරන 

ෙ අෙර  එහිදි වභානය ිළරිලැය (AC) රු 25 ක්  විය. ඊෂඟ ඒකකය නිඳෙවීදම්දි රු 25 ක් ආ්නතික 

ිළරිලැයක් (MC) ෙරනු ැබුදේ නම් ඊෂග ඒකකය නිනඳාෙනදේ ිළරිලැය  ෙත්ලය්න ල්නද්න, 

i.       මුළු ිළරිලැය රු .250 ක් ශා  වාභානය වනථාලර ිළරිලැය  රු.50 කි. 

ii.   මුළු ිළරිලැය රු. 275 ක් ශා  වාභානය ිළරිලැය රු. 25 ක් දේ. 

iii.     මුළු වනථාලර ිළරිලැය රු .50 ක් ශා මුළු ිළරිලැය රු 250 ක් දේ.  

iv.     මුළු ිළරිලැය රු 275 ක් ශා මුළු විචය ිළරිලැය රු 200 ක් දේ. 

vi. මුළු විචය ිළරිලැය රු  225 ක් ශා වාභනය විචය ිළරිලැය රු  50ක් දේ. 

 

20. කිසියම් ආර්ථිකයක ලයාඳාර ලක්රල ශැසිරිම් අනුල ආර්ථිකදේ විබල  නිභැවුභ   ලඩා වැඵෑ නිභැවුභ 

ඳශෂ යාභක් ෙක්න  ැබිණි  දම් වෙශා ආර්ථිකදේ ඳශෙ සිදුවීම්ලලි්න  කුභන සිදුවීභක් ආවන්නෙභ 

දශේතුලක් දව ඔඵ ශදුනාගත්දත්ෙ? 

i.    වභාශාර ඉේලුභ ඳශෂ යාභක් ශා ආර්ථිකදේ අලධභනකාරි  ප්රලණොලක් ඳැලතීභ. 
ii.  වභාශාර ඉේලුභ ඳශෂ යාභක් ශා ආර්ථිකදේ  අසීමිෙ උද්ධභනාකරි ප්රලණොලයක් ඳැලතීභ. 
iii.  වභාශාර ඉේලුදම් ශා වභාශාර වැඳුදම් අඛණ්ඩ ප්රවාරණයක් ෙැක්වීදම් ප්රලණොලයකි. 
iv. වභාශාර ඉේලුභ ඉශෂ  යාභක් ශා ආර්ථිකදේ උද්ධභනකාරි ප්රලණොලක් ඳැලතීභ. 
v.   වභවනෙ ආර්ථිකදේභ නිරුද්ධභනකාරි  ප්රලණොලය්න ඳැලතිභ. 
 

21. ගිණුම්කා ඳරිච්දේෙය තුෂ සියලුභ ආර්ථික ඒකක ද්නලාසිකල ක ුතු කරන ප්රදද්ය ශදු්නල්නද්න 

කුභන නභකි්නෙ? 

 

i.  ආර්ථික ඳද්ධති 

ii. වභවනෙ ආර්ථිකය 

iii. අලදේ දෝකය 

iv. අබය්නෙර දෝකය 

v. ජාතික ආර්ථිකය 
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22. මලික මි  ෙෂ දද්ශිය නිනඳාදිෙය  ලඩා මලික මි  ශුද්ධ දද්ශිය නිනඳාදිෙය අු  අගයක ෙත්ලයක් 

ල්නද්න, 
i.   විකුණුම්කරුදග්ධන  මි  ශා ගැණුම්කරුදග්ධන  මි  ගණනය කරන ෙෂ දද්ශිය නිනඳාදිෙය නිවාය. 
ii. වනථාලර ප්රාග්ධනධන ඳරිදබෝජන ිළරිලැය එකතු කරන නිවාය. 
iii. ඳරිදබෝජන වියෙම් අු  කරන නිවාය. 
iv. වනථාලර ප්රාග්ධනධන ඳරිදබෝජන ිළරිලැය අු  කරන නිවාය. 
v. ලටිනාකම්හි දලනවනවීම් අු  කරන නිවාය. 

 

23. දලදෂෙදඳො  මිෂ  ගණ්න අනුල ෙෂ ජාතික ආොයභ ගණනය කෂ ශැකි ක්රභය ල්නද්න, 
i.   දලදෂෙදඳො මි  ෙෂ දද්ශිය නිනඳාදිෙය + ශුද්ධ විදද් ප්රාථමික ආොයභ 

ii. දලදෂෙදඳො මි  ෙෂ දද්ශිය නිනඳාදිෙය + ශුද්ධ විදද් ද්වීතිික ආොයභ 

iii. දලදෂෙදඳො මි  ලැය කෂ ශැකි ෙෂ දද්ශිය නිනඳාදිෙය + ශුද්ධ අඳනයන 

iv.  දලදෂෙදඳො මි  ෙෂ දද්ශිය නිනඳාදිෙය + ශුද්ධ විදද් ජංගභ වංක්රාභ 

v. දලදෂෙදඳො මි  ෙෂ දද්ශිය ආොයභ + ශුද්ධ විදද් ලර්ෙන ආොයභ 

 

 

 24. ජාතික ඉතුරුම් ගණනය කරන ආකාරය ෙැක්දලන නිලැරදි ක්රභදේෙය කුභක්ෙ? 

i. දද්ශිය ඉතුරුම්   + ශුද්ධ විදද් ප්රාථමික ආොයභ + ශුද්ධ විදද් ආදයෝජන 
ii. දද්ශිය ඉතුරුම්   + ශුද්ධ විදද් වංක්රාභ + ශුද්ධ අඳනයන 
iii. කුටුම්බ ඉතුරුම්   + රාජය ඉතුරුම් + ශුද්ධ විදද් ප්රාථමික ආොයම් 
iv. දද්ශිය ඉතුරුම්   + කුටුම්බ ඉතුරුම් + රාජය ඉතුරුම් 
v. දද්ශිය ඉතුරුම්   + ශුද්ධ විදද් ප්රාථමික ආොයභ + ශුද්ධ විදද් ජංගභ වංක්රාභ 
 

25. ෙෂ දද්ශිය නිනඳාදිෙය   ඇතුෂත් දනොලන  පොි ආර්ථික ක්රියාලලිය කුභක්ෙ? 

i.  වනල ඳරිදබෝජනය වෙශා බාණ්ඩ නිඳෙවීභ. 
ii. වනල ඳරිදබෝජනය වෙශා දවේලා වැඳීභ. 
iii. වනදේච්ඡා රභය බාවිෙදය්න නිඳෙලන බාණ්ඩ ලටිනාකභ. 
iv. විදද්ශිය වභාගම් භගි්න ඵා ග්නනා ෙයාග ශා දීභනා. 
v.  අධයාඳනය වෙශා ෙරන වියෙම්. 
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26.  වංලෘෙ ආර්ථිකයක  වභාශාර ඳරිදබෝජන  ශ්රිෙය C = 100 + 0.8yd දේ. රජය  විසි්න වශනාධාර    
ඵා දීභ ලැඩි කරි නම් ඳශෙ  කුභන සිදුවීභක් ලඩා නිලැරදි ල්නද්නෙ? 

i.   ඳරිදබෝජන ලක්රය ඉශෂ  විෙැ්න දේ. වභතුලිෙ ජාතික ආොයභ ඉශෂ යි. 
ii.  ඳරිදබෝජන ලක්රය  ඳශෂ  විෙැ්න දේ. වභතුලිෙ ජාතික ආොයභ ඳශෂ යි. 
iii. ඳරිදබෝජන ලක්රය ඉශෂ  විෙැ්න දේ. වභතුලිෙ ජාතික ආොයභ ඳශෂ යි. 
iv. ඳරිදබෝජන චක්රය දලනවන දනොදේ. වභතුලිෙ ජාතික ආොයභ ඳශෂ යි. 
v. ඳරිදබෝජන චක්රය ඳශෂ  විෙැ්න දේ. වභතුලිෙ ජාතික ආොයභ දලනවන දනොදේ. 

 

27.   රාජය අංයක් දනොභැති  ආර්ථිකයක ආදයෝජන ගුණකය 5 කි. දභහි ආදයෝජන භට් භ රු මි. 
200 කි්න ලැඩි වුල දශොත් ඳරිදබෝජනය දකොෙරම් ප්රභාණයකි්න ලැඩිලනු ඇත්ෙ? 

i.   රු.මි  200     ii. රු.මි 750 

iii. රු.මි  600     iv. රු.මි 800 

v. රු.මි 1000 

 

28. වංලෘෙ ආර්ථිකයක කා්නදුවීම් ශ්රිෙදේ ඵෑවුභ ඉශෂ යාභක් සිදු වු අෙර ඵදු වනථාලරල ඳලති. දභහි 
ආදයෝජන ගුණකය ඵදු ගුණකය ශා වභතුලිෙ නිභැවුභ දලනවන ල්නද්න, 

ආදයෝජන ගුණකය ඵදු ගුණකය වභතුලිෙ නිභැවුභ 

i.  ධන අගය ලැඩි දේ. වෘණ අගය ලැඩි දේ. ලැඩි දේ. 

ii. ධන අගය අු  දේ. වෘණ අගය අු  දේ. අු  දේ. 

iii. වෘණ අගය ලැඩි දේ. වෘණ අගය ලැඩි දේ. ලැඩි දේ. 

iv. ධන අගය ලැඩි දේ. වෘණ අගය අු  දේ. ලැඩි දේ. 

v. වෘණ අගය අු  දේ. ධන අගය ලැඩි දේ. ලැඩි දේ. 

 

29. ජාතික අොයභ රු.මි. 2000 දි වාභානය ඳරිදබෝජන නැමියාල 0.8 කි. ජාතික ආොයභ රු.මි 4000 දි 
වාභානය  ඳරිදබෝජන නැමියාල 0.7 කි  දභභ දෙොරතුරුල  අනුල ඉතුරුම් ශ්රිෙය ල්නද්න කුභක්ෙ ? 

i.  S =  - 400 + 0.8y    ii. S = - 400 + 0.4y 

iii. S = 400 + 0.4y    iv. S = - 400 +0.7y  

v. S = - 400+ 0.2y 
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B 

C E 1 

30.   ආර්ථිකයක පර්ණ දවේලා නිුක්ති භට් භ  YF  ලන අෙර වභවනෙ වියෙභ Eo දේ.  

    E       Y=E E2 

   

 A        E0 

  

 

   O                                                              Y 
               Y1     YF       Y2 

 

ඉශෙ ප්රවනොර  ව ශන  අනුල ආර්ථිකය තුෂ ඳශෙ ෙැක්දලන කුභන  ෙත්ලයක් ඳැලතිය ශැකි දේෙ? 

i.  ආර්ථීකදේ  A - B   ප්රභාණයක උද්ධභනාත්භක ඳරෙරයක් ඳලති. 
ii.  ආර්ථීකදේ  A - C   ප්රභාණයක උද්ධභනාත්භක ඳරෙරයක් ඳලති. 
iii. ආර්ථීකදේ  A - B   ප්රභාණයක ප්රතිගභනාත්භක ඳරෙරයක් ඳලති. 
iv. ආර්ථීකදේ  B - C   ප්රභාණයක උද්ධභනාත්භක ඳරෙරයක් ඳලති. 

v.  ආර්ථීකදේ  උද්ධභනයක් දශෝ අලධභනයක් ශදුනාගෙ දනොශැකි දේ. 
 

31. දභභ ආර්ථිකය තුෂ YF භගි්න පුර්ණ දවේලා නිුක්ති භට් භ ශා Y2 භගි්න ආර්ථිකදේ ඳලතින නිභැවුම් 

භට් භ ෙැක්දේ නම්  ඔඵ  එකඟ  විය ශැකි ප්රකාය දෙෝර්නන. 

i.     YF  -  Y2  ෙක්ලා ආර්ථිකදේ නිභැවුභ ප්රවාරණය කෂ ශැකි ඵලි. 

ii.    YF - Y2 ෙක්ලා ආර්ථිකදේ වභාශාර වියෙභ ප්රාදයෝගික දනොලන ඵලි. 

iii.    YF - Y2 භගි්න ආර්ථිකදේ දවේලා විුක්ති ඳරෙරයක් ෙක්ලි. 

iv.    YF  භට් භ ෙක්ලා ආර්ථිකදේ දවේලා නිුක්තිය අු  කෂ ුතු ඵලි. 

v.      YF  ෙක්ලා නිභැවුභ ලැඩි කිරිභ  ආර්ථීකදේ  අලධභනකාරි ෙත්ලයක් ඳලත්ලා ගෙ ුතු ඵලි. 

 

32. ඳශෙ ෙැක්දලන  ෙෑ අෙරි්න ආදද් මුෙේ ය දත් ඔඵ ශඳුනා ග්නද්න කුභක්ෙ? 

i. ඉේලුම් ෙැ්නඳතු   ii. නිමිති මුෙේ 

iii. ණය ඳත්     iv. වංචිෙ මුෙේ 

v.අධි ඵැති මුෙේ 
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33.  ලාණිජ ඵැංකුලක  රු  10 000 ක ඉේලුම් ෙැ්නඳතු  ඳලති. එහි ලයලවනථාිළෙ වංචිෙ අනුඳාෙය 10%කි  
ඒකීය ඵැංකු ඳද්ධතියක් ඳලතී නම්, දභභ ලාණිජ ඵැංකුල  ඵා දිය ශැකි උඳරිභ ණය ප්රභාණය  

දකොඳභණෙ? 

i.  රු  1000.00    ii.රු  9000.00 

iii. රු  10 000.00   iv.රු 90 000.00 

v.  රු.100 000.00 

34.  ආර්ථිකය තුෂ  පුර්ණ දවේලා නිුක්ති  නිනඳාෙන භට් භක් ඳලතින  අලවනථාලකදී දඳොදු මි භට් භ  

දලනවන වීම් අලභ ලන ඳරිදි ආදයෝජනය ඉශෂ නැංවීභ  අලය දේ නම් මය ශා  රාජය  

මය ප්රතිඳත්ති  දකදවේ දලනවන විය ුතු ල්නද්නෙ? 

i.  මය ප්රතිඳත්තිය ප්රවාරණය කරමි්න රාජය මය ප්රතිඳත්තිය වංදකෝචනය කෂ ුතුය  

ii. මය ශා රාජය මය ප්රතිඳත්ති දෙකභ ප්රවාරණය කෂ ුතුය  

iii. මය ප්රතිඳත්තිය වංදකෝචනය කරමි්න රාජය මය ප්රතිඳත්තිය ප්රවාරණය කෂ ුතුය  

iv. මය ප්රතිඳත්තිය වනථාලරල තිබියදී රාජය මය ප්රතිඳත්තිය වංදකෝචනය කෂ ුතුය  

vi. මය ප්රතිඳත්තිය ප්රවාරණය කරමි්න රාජය මය ප්රතිඳත්තිය වනථාලරල ෙඵා ගෙ ුතුය  

 

 35.  ආර්ථීකයක මුෙේ වැඳුභ ලැඩි වී තිබු නමුත් ෙෂ ජාතික නිනඳාදිෙදේ නාමික අගයත් , මි භට් භත් 
යන  දෙකභ දනොදලනවනල තිබිණි. දභභ ෙත්ලය ඇතිවීභ දකදරහි කලර සිදුවිභක් දශේතු ල්නද්නෙ? 

i.    දඳොලි අනුඳාතිකදේ ඳශෂ ලැටිභක් 
ii.   මුෙදේ වංවරණ ප්රදේගදේ ඉශෂ යාභක් 

iii. මුෙදේ වංවරණ ප්රදේගදේ ඳශෂ යාභක් 

iv. මර්ෙ ෙෂ ජාතික නිනඳාදිෙදේ අු  වීභක් 

v.   මුෙේ ඉේලුදභහි ප්රවාරණයක් 

 

36. ආර්ථිකදේ දඳොළී අනුඳාතික තීරණය වීදම්දි ලැෙගත් ලන වාධක  දභොනලාෙ? 

i.    ද්රලීලොල, උද්ධභනය, මුෙේ ප්රතිඳත්තිය 
ii.   ඉේලුම් ෙැ්නඳතු, බාණ්ඩාගාර බිේඳත්, විනිභය බිේඳත් 

iii. රජදේ ඵදු ශා වශනාධාර, විනිභය අනුඳාතිකය 

iv.  උද්ධභනය, ඉතුරුම් ෙැ්නඳතු, බාණ්ඩාගාර බිේඳත්  

v.   ආර්ථීක ලර්ධනය, උද්ධභනය, ඉේලුම් ෙැ්නඳතු 
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B 

C 
MBP 

MBS 

P1 

 37. වැඳුම්  ප්රලර්ධන ප්රතිඳත්තිභය  ක්රියා භාර්ගය කුභක්ෙ? 

i.  රාජය අය ලැය හිඟය අලභ කිරිභ. 
ii. දඳොලී අනුඳාෙය දලනවන කිරිභ. 
iii. නියභනශරණය 

iv. ඵදු ශා වශනාධාර ඳැන වීභ. 
v. දඳොදු බාණ්ඩ නිඳෙවීභ. 

 

 38.  ඳරිදබෝජනදේ ෙරඟකාරීත්ලයක්  ෙක්න   දනොැබුණ ෙ මි දනොදගලන ඳාරිදබෝගිකි්න  

ඳරිදබෝජනදය්න ඵැශැර  කරන බාණ්ඩය කුභක්ෙ? 
 

i.  නා ය ෙර්නයක් 
ii.  ිළරිසිදු ජ උේඳෙක්  
iii.  ජාතික ආරක්ාල 

iv.  භාර්ග වංඥා ඳද්ධතිය 

v.   ග්රාමිය භශා භාර්ගයක් 

39. 

P/C F s  = mcp = mcs 

P2            A 

           

                   

  0 Q1       Q2 Q 

ඉශෙ ෙැක්දල්නද්න  දලදෂෙදඳො ආර්ථිකයක් තු හුලභාරු ලන බාණ්ඩයක  ඉේලුම් වැඳුම්  ෙත්ලය්න 

ය   දම් අනුල නිලැරදි ප්රකාය දෙෝර්නන. 

i.     ඳරිදබෝජනදේ වෘණ ඵාහිරොලක් ඳලතින අෙර  B – F ධන ඵාහිර ප්රතිාබ ඳලති.  
ii.   ඳරිදබෝජනදේ වෘණ ඵාහිරො ඳලතින අෙර ABC ප්රභාණය  වෘණ ප්රතිාබ ඳලති. 
iii. ඳරිදබෝජනදේ   වෘණ ඵාහිරො ඳලතින අෙර  B – F වෘණ ඵාහිර ප්රතිාබයකි. 
iv.  නිනඳාෙනදේ  වෘණ ඵාහිරොලයක්  ඳලතින අෙර  ABC ප්රභාණයක  ඵාහිර ිළරිලැයකි. 
v. ඳරිදබෝජනදේ වෘණ ඵාහිරොලක් ඳලතින අෙර  B – F වෘණ ඵාහිර ප්රතිාබයකි. 
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40. දලදෂෙදඳො ආවාර්ථක වීභ  දශේතුලක් ල්නද්න කුභන ෙත්ලයක්ෙ@ 

i.   දඳෞද්ගලික ිළරිලැය ශා වභාජ ිළරිලැය අෙර දලනවක් ඳැලැතීභය. 
ii.  දඳෞද්ගලික ිළරිලැය  ශා දඳෞද්ගලික ප්රතිාබ අෙර දලනවක් ඳැලැතීභය. 
iii. දඳෞද්ගලික ප්රතිාබ  ශා වභාජ ිළරිලැය අෙර දලනවක් දනොඳැලැතීභය. 
iv. දඳෞද්ගලික ිළරිලැය  ශා දඳෞද්ගලික ප්රතිාබ අෙර තුනයක් ඳැලැතීභය. 
v.    දඳෞද්ගලික ප්රතිාබ  ශා වභාජ ප්රතිාබ දනොඳැලැතීභය. 
 

41.   ඵදු අය කිරිදම් වානුඵ මධර්භය  ඔඵ විසි්න  ල ශා ගත්දත්  දභහි කුභන ප්රකාය භගි්නෙ ? 

i.  අු  ආෙයම් ාභී්නදග්න  අු  ඵද්ෙක් ෙ  ලැඩි ආොයම් ාිම්නදග්න  ලැඩි ඵද්ෙක් ෙ අය කිරිභි.  
ii. දද්ශිය නිනඳාෙනය ලැඩිලන ආකාරය  ශා ඳරිදබෝජනය  අු  ලන ආකාරය  ඵදු අය කිරිභි. 
iii. දද්ශිය නිනඳාෙනය  හිෙකර ලන ශා ඳරිදබෝජනය අධධර්යභත් ලන  ආකාරය  ඵදු අය කිරිභි. 
iv. දද්ශිය නිනඳාෙනය අු  දනොලන ආකාරය  ශා ඳරිදබෝජනය  අු  දනොලන ආකාරය   ඵදු අය කිරිභි. 
v. දද්ශිය නිනඳාෙනය  දශෝ ඳරිදබෝජනය  ඵඳෑභක් දනොලන දව ඵදු අයකිරිභි. 
 

42.   අයලැය දේඛනයක  ප්රාථමික ගිණුදම් හිඟය  යනුදල්න අෙශවන   ල්නද්න කුභක්ෙ? 

i.   රාජය ආොයමි්න  රාජය වියෙම්  ගැප වි   ැදඵන අගයි. 
ii. රාජය ආොයදභ්න රාජය වියෙම් ශා මුයකරණ ක්රියාභාර්ග ගැප ඳසු ැදඵන අගයි. 
iii. රාජය ආොයදභ්න දඳොලී දගවිම් ශැර ගඳනු ැබූ රාජය වියෙභි. 
iv. රාජය වියෙභත්, රාජය ආොයභත් අයලැය හිඟය ිළයලා ගැනිදභ්න ඳසු අගයි. 
v.  රාජය ආොයභ  රාජය වියෙභ   ශා දද්ීලය ණය ගැීමම් ගැ පීදභ්න ඳසු ැදඵන අගයි. 
 

43. ආර්ථික ලර්ගීකරණය  අනුල රාජය වියෙදම් නිලැරදි ලර්ගීකරණය කුභක් ෙ? 

i.     ලර්ෙන වියෙභ, ප්රාග්ධනධන වියෙභ  ශා  ශුද්ධ ණය දීභ. 
ii.  බාණ්ඩ ශා දවේලා වියෙම්, ආර්ථික දවේලා වියෙම් ශා අදනකුත් දවේලා. 
iii. බාණ්ඩ ශා දවේලා වියෙම්, දඳොිත දගවිම්,ශා ලර්ෙන ඳැලරුම්. 
Iv.  ප්රාග්ධනධන වියෙම් , වංක්රභ වියෙම් ශා ඌන වියෙම් ප්රතිඳාෙන. 
v.   බාණ්ඩ ශා දවේලා වියෙම්, වාභානය දඳොදු දවේලා වියෙම් ශා ආර්ථික  දවේලා වියෙම්. 
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44.  රාජය අයලැය දේඛනදේ  මයකරණ ක්රියාලලිදේදි භෑෙ කාලීනල ලැඩි ලදය්න බාවිො ව මාරය්න 

ල්නද්න, 

i.  දද්ශිය දලදෂෙදඳො මාරය්න ය. 
ii. විදද්ශිය දලදෂෙදඳො දනොලන මුාරය්න ය. 
iii. දද්ශිය දලදෂෙදඳො දනොලන මාරය්න ය  
iv. දද්ශිය ශා විදද්ශිය ඉතුරුම් ය. 
v.  රාජය ශා දඳෞද්ගලික දප්රේණය්න ය. 
 

45. චීනය ශා ජඳානය  යන ර ල  අො නිනඳාෙන ශැකියාල්න ඳශෙ ෙැක්දේ. 

කාර්මික                                                                 කාර්මික 

12                                 30                                             
 
 

     O                     24            කෘෂි ඒකක                                             60            කෘෂි ඒකක 

  චීනය      ජඳානය 

 ඉශෙ  ර ලේ දෙදකහි බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේ  වාදේක් ලාසිය  දඵදී  ය්නද්න දකදවේෙ ? 

i. චීනය  කෘෂිකාර්මික බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේෙ ජඳානය  කාර්මික බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේෙ වාදේක් ලාසිය 

හිමි දේ  

ii.  චීනය  කෘෂිකාර්මික ශා කාර්මික බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේ වාදේක් ලාසිය  හිමි දේ. 
ii. චීනය  කාර්මික බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේෙ ජඳානය  කෘෂිකාර්මික බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේෙ වාදේක් ලාසිය 

හිමි දේ  

iv. ජඳානය  කෘෂිකාර්මික ශා කාර්මික බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේ වාදේක් ලාසිය හිමි දේ. 
v.  කෘෂිකාර්මික බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේ වාදේක් ලාසිය ර ලේ දෙක භෙ, කාර්මික බාණ්ඩ නිනඳාෙනදේ  

වාදේක් ලාසිය  ර ලේ දෙක භෙ හිමි දේ. 
 

46. ඳශෙ ර ලේ දෙක  ජාෙය්නෙර දලදෂොභ  ප්රදේ ල්නද්න, 

i.  චීනය කෘෂිකාර්මික බාණ්ඩ වෙශා විදේෂීකරණය වීදභ්න ජඳානය කාර්මික බාණ්ඩ වෙශා 

විදේෂිකරණය විදභ්නය. 
ii.  ජඳානය කෘෂිකාර්මික බාණ්ඩ වෙශා ෙ චීනය කාර්මික බාණ්ඩ වෙශා ෙ වාදේක් ලාසි හිමිකර ගනි. 
iii.  ජඳානය ශා චීනය යන ර ලේ අෙර දලදෂොභක් ඇති වීභ  සුදුසු ඳසුබිභක් නැෙ. 
iv.  බාණ්ඩ ලර්ග දෙකභ ජඳානය  ලඩා අු  වියෙභකි්න චීනය  නිඳෙවිය ශැකිය. 



15 
 

v.  චීනය ඒකක දෙකක් ඵැගි්න කෘෂිකාර්මික බාණ්ඩ ඒකක ෙ  ජඳානය කාර්මික  ඒකකය ෙ ඵැගි්න ලන 

ඳරිදි දලදෂොභ  දයොමු දේ. 
 

47.  ශ්රී ංකාදේ භෑෙ කාලීන ලර්ල අඳනයන දිාල දයොමු වී ඇත්දත් කුභන ර ලේ වෙශාෙ?  

i.   භැෙ දඳරදිග කාඳය 

ii.  ආසියාතික ර ලේ 

iii.  අප්රිකානු කාඳය 

iv.  ුදරෝඳා කාඳය 

v.   චීනය ප්රධාන ර ලේ 

 

48. විදද් වංචිෙ ලත්කම් තුෂ  ඇතුෂත් දනොලන ලත්කභ කුභක්ෙ? 

i. මය ර්න දෙොගය 
ii. විදද් ලයලශාර මුෙේ 

iii. විදේ ගැනුම් හිමිකම් 

iv. ිළිතනඳත් ආදයෝජනය 

v. විදද් ලයලශාර මුෙේ ෙැ්නඳතු 

 

49.  දභෝ ර් රථ වභාගභක් විසි්න  ලාණිජ ඵැංකුලක් ශරශා  දභෝ ර් රථ ආනයනය කරි නම්  එභ 

ගනුදෙනුල දගවුම් තුනදේ ෙක්ල්නද්න දකදවේෙ? 

  i.   ජංගභ ගිණුදම් බාණ්ඩ ඵැර,  මුය ගිණුභ ශර 
 ii.  ජංගභ ගිණුදම් බාණ්ඩ ශර,   මුය ගිණුභ ශර 

 iii.  ජංගභ ගිණුභ  ශර ,   මුය ගිණුභ ශර 

 iv.  ජංගභ ගිණුභ ඵැර,   මය ගිණුභ ඵැර 

 v.  ජංගභ ගිණුභ ශර,  ප්රාග්ධනධන ගිණුභ ශර 

 

50. දගවුම් තුන දේඛනදේ  ද්වීතිික ආොයම් ගිණුභ  ඇතුෂත් ලන වියෙභ කුභක්ෙ? 

 i.   දකො වන දලදෂෙදඳො ආදයෝජනය. 
 ii.  ණයලර ලිිළ භගි්න බාණ්ඩ ආනයනය. 
 iii.  වංචාරක ක ුතු වෙශා ෙරන වියෙභ. 
 iv.  විදද්ශිකයකු සිය ලැටුඳ විදද් ර   යැවිභ. 
 v.  ද්නලාසිකය්න විසි්න විදද් ර කි්න රක්ණයක් ඵා ගැනිභ. 


