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1ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 
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ව්යාපන ාරම ාමණුම්කරණරඅමඅධ්යයඅයම 

QUESTION PAPER - II 

ප්රශනඅමපන ්රයම-ම I I 

්නුග්රායනධ  



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

2ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

 

1. පාරාතධසඳාන්ධසිද්ධියනධඇසුපඅන්ධ්ංකරධ(I) සිටධ (X) පතක්ධප්රශනයව්ටටධිළිතුරු ධසපාරයනන්ය. 

උසසනපපාරළධ ව්ානිජධ ්ංශපයනන්ධ විභාෙයනධ සමත්ධ වූධ තාඅකරාධ විපේඅත්යධ නිර්මායශීලී,ධ කරඩිසඅධ ්පයනකි.ඇයනධ පාරදංචිධ

මහියනංෙයයනටධෙප්ධඇතිධපපාරාල්ධ්ුරධාාධ පුව්ක්ධ්ුරධමිණන්ධවිසිුරු ධබෑග්ධාාධආාාඅධ දව්ටයධනිපාරදව්ාධ ්පටධවිධකිීමප්ධ

ව්යාපාරාඅයනක්ධ“ාරිතධනිපාරයු්“ධයමින්ධආඅ්භධපකරරිනි.ධඑමධනිපාරයු්ධව්යාපාරාඅප2ධ19 ඔධ්ක්පතා්බර්ධ9 ධව්යධදයටධපාරාතධ

ිණුම්ධපශනෂධපාරැව්ුරනි. 

          ු  

්යිතිකරු ධපයනදුධමුදල්   100 000 

ඇයනධපයනදුධඋපාරකරඅය     10 000 

2019 ්ක්පතා්බර්ධ3 ධදපයන්ධ්ව්සන්ධමාසයනධුරළදී පාරාතධෙනුපදනුධසිදුවියන. 

            ු  

්මුධද්රව්යධෙැනු්      50 000 

යයනටධෙැනු්      20 000 

්ත්ිළටධවිකුනු්    150 000 

යයනටධවිකුනු්      50 000 

ව්ැටුප්       20 000 

විදුලිධවියනදම      30 000  

 

පමමධනිෂනපාරාදතධ ‘්පාරයයනයධසංව්ර්යධමණ්ඩටයන‘ධමඟින්ධසංවිායයනධකරඅයධටදධප්රදර්ශයයනකරටධඉදරිපාරත්ධකරළධ

්තඅධ එහිදීධ ෙැනු්කරු ව්න්ධ විපද්ධශීයනධ පටසධ ාදුයාපෙයධ විදුත්ධ තැපාරෑට(E-mail) මිණන්ධඇයවු්ධකරඅධඇත.ධ ප්රව්ාායධ

කරටයුුරධසඳාාධු ධ399ධ999ධකුඩාධපටාරිධඅථයනක්ධයයනටධකුපර්ධසමාෙපමන්ධෙත්තායන.ධඉල්ුමධව්ැඩිධවූධවිටධප්රමායව්ත්ධ

මූටයධශක්තියනක්ධපයාමැතිධබැවින්ධු ධ199ධ999ධබැංකුධයයනක්ධ19 ඔධ්ක්පතා්බර්ධ  ධදයධෙත්ධ්තඅධඑහිධව්ාර්ෂිකකරධපපාරාීධ

්නුපාරතයනධ 1%ධකි.ධඅජයනධවිසින්ධපපාරාලිතින්ධප්ටාසනික්ධනිෂනපාරාදයධස්බන්පයනන්ධසීමාධපාරැයවීමටධතීඅයයනධකරඅධඇත.ධ

එපමන්මධ්ව්සායප2ධඉතිරිධපතාෙධපටසධු ධ1999ධකරටධතක්පසනු ධපකරරිණි. 

 ව්ැදගත්ම:ධඋපාරපදසනධදීධඇතිධපාරරිදධපාරළමුධව්යධප්රශනයයනධඇුරුවව්ධප්රශනයමපන  ණටධපාරමයක්ධිළිතුරු ධසපාරයනන්ය.ධඊටධ

ව්ැඩිපයනන්ධලියනාධඇතිධිළිතුරු ධ්යනදු්කරු ධවිසින්ධකරපාරාධාැඅධපයාමැතිධ්ව්සනථාව්ටදීධටකුුමධපයාකරඅධමධකරපාරාධ

ාරිනුධටැපේ. 

 පන ළමුව්අධප්රශනයයනධඇුරුවව්ධI පණාටපසන්ධප්රශනයධපදණක්මද, II පණාටපසන්ධප්රශනයධපදණක්මදධබැඟින්ධ
පතෝඅාපෙයධප්රශනයධපාරාකරටධපාරමයක්ධිළිතුරු ධසපාරයනන්ය. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ව්යාපන ාරම ාමණුම්කරණරඅමඅධ්යයඅයම-මII 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                   මණාලයම-මපන ැයම02මයි 

     1. 9(්මතඅධකියනවීප්ධකරාටයනධමි. 9)  



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

3ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

I. ඉාතධසිද්ධිප2ධ“ාරිතධනිපාරයු්“ධව්යාපාරාඅයනධකරව්අධව්යාපාරාඅධසංවිායයනකරටධ්යනත්ධද  

II. පමමධව්යාපාරාඅප2ධාරණාමකරව්අධනිෂනපාරාදයධසායයනටධ්යනත්ධපේද  

III. “ාරිතධනිපාරයු්“ධව්යාපාරාඅප2ධශක්තියනක්ධාාධ්ව්සනථාව්ක්ධදක්ව්න්ය. 

IV. ්.ධපාරාතධසඳාන්ධප්රකරාශධ්පටවිධමි්රයප2ධකුමයධවිලටයකරටධ්යනත්පේද  

1)පපාරාල්ධ්ුරධාාධපුව්ක්ධ්ුරධමිණන්ධනිෂනපාරාදයධසැකරසීමධ 

2)්පාරයයනයධසංව්ර්යධමණ්ඩටප2ධප්රදර්ශයයනකරටධනිෂනපාරාදයධඉදරිපාරත්ධකිීමම. 

ආ.ධ“ාරිතධනිපාරයු්ධව්යාපාරාඅයනටධ්දාටධඋපාරකරාඅකරධපසනව්ාධ1ක්ධඋදාාඅයධසහිතව්ධදක්ව්න්ය. 

V. ්.‘ාරිතධනිපාරයු්‘ධව්යාපාරාඅයනධව්ෙම්්ධසීමිතධව්යාපාරාඅයනක්ධපටසධලියනාපාරදංචිධකරටධයුුරධයනැයිධාරණාධසිතයි.එයනධ

ලියනාපාරදංචිධකරටධයුත්පත්ධපකරපසනද ධ 

ආ.ධ‘ාරිතධනිපාරයු්ධව්යාපාරාඅප2ධ19 ඔධ්ක්පතා්බර්ධ9 ධව්යධදයටධහිමිකරමධම්යනද  

VI. ‘ාරිතධනිපාරයු්‘ධව්යාපාරාඅප2ධසු පධිළරිව්ැයනක්ධාාධව්රධිළරිව්ැයනක්ධව්ියාකරමක්ධසහිතව්ධලියනන්ය. 

VII. ව්යාපාරාඅප2ධපපාරාදුධජයටයනධිළිතපයනටධකරඅන්ය. 

VIII.ධ්.ධ‘ාරිතධනිපාරයු්‘ධව්යාපාරාඅප2ධ19 ඔ/ 9/3 ධදයටධමුදල්ධපශනෂයනධපකරාපාරමයද  

 ආ.ධපමමධව්යාපාරාඅප2ධජංෙමධපයාව්යධව්ෙම්මක්ධාාධජංෙමධව්ෙම්මක්ධව්ියාකර්ධසහිතව්ධලියනන්ය. 

IX. ව්යාපාරාඅප2ධද්ද්ධධටාභයනධෙයයයනධකරඅන්ය. 

්.ධව්යාපාරාඅප2ධහිමිකර්ධිණුමමක්ධාාධආදායන්ධිණුමමක්ධසඳාාධනිදසුයක්ධබැිණන්ධපදන්ය. 

ආ.ධව්යාපාරාඅප2ධජංෙමධපයාව්යධව්ත්කර්ධාාධඑහිධව්ියාකර්ධදක්ව්න්ය. 

 

I පණාටසම 

ව්යාපන ාරමඅධ්යයඅය 

(ප්රශනඅමපදණණටමපන තඅක්මිළිතුරරුමසපන යන්අ) 

2.  

I. අ.ධමිනිසනධ්ව්ශයතාධාාධවුව්මයාධයනනුධකුමක්ද  

ආ.මිනිසනධ්ව්ශයතාධාාධධවුව්මයාධ්තඅධපව්යසනකර්ධ91ධබැිණන්ධලියනන්ය. 

II. පාරාතධසඳාන්ධප්රකරාශධසතයධදධ්සතයධදධයනන්යධදක්ව්න්ය. 

අ.ධ්යාෙතධආපයනෝජයයනන්ධආපයනෝජයප2ධසුඅක්ෂිකතධබව්ධිළිතබඳධඋයන්දුව්ක්ධදක්ව්යධධධධධධ්තඅධ්යිතිකරු ධසාාඅයධ

ව්ැටුප්ධටබාෙැනීමටධඋයන්දුව්ක්ධදක්ව්යි. 

ආ.ධයැව්තධවිකිණීප්ධපේතයාපව්න්ධභාණ්ඩධාාධපසනව්ාධමිටදීධෙැනීමධපතාෙධපව්ළඳාමයි. 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

4ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

ඇ.ව්යාපාරාඅප2ධ්භයන්තඅධපාරරිසඅයනටධ්යිතිකරු ව්න්,ධපසනව්ායනන්ධකරළමයාකරු ව්න්ධාාධපාරාරිපභෝිණකරයනන්ධඇුරළත්ධධ

පේ.ධ 

ඈ.හිමිකරාඅත්ව්යනධ්නුව්ධව්යාපාරාඅප2ධපපාර්ද්ධෙලිකරධාාධපපාරාදුධපටසධ්ංශධපදකරකරටධපබදාධදක්ව්යි. 

III. නිර්මායශීලීධ පුද්ධෙටපයනක්ධ වූ විකු්ධ ්ලිෙැටධ පප්අධ ඇටධ ව්ලින්ධ මාසධ  9කරධ කරාටයනක්ධ පාරාවිේචිධ කරටධ ාැකිධ ාැදධ

නිර්මායයනටධ ්ත්ාදාධ බැලීමක්ධකරඅයි.ධ කධ සඳාාධයවින්පග්ධසායනධටබාධෙනී.ධ උපාරකරඅයධෙැනීමටධු ධ 19ධ 999කරධ

ප්රාග්යයනක්ධපයනාදව්ාධඇත. 

අ.මපමහිධඇුරළත්ධනිෂනපාරාදයධසාකරධ91ක්ධඋදාාඅයධසහිතව්ධදක්ව්න්ය. 

ආ.ම්යිතිකරු ධවූධවිකු්පග්ධ්අමුුමධ91ක්ධදක්ව්න්ය. 

IV. ්.පපාරා.සධසාමායයධපපාරළධවිභාෙයනටධමුුනයධදීමටධසිියධපාරාන්පග්ධජාතිකරධාැුනනු්පාරතධතව්මත්ධටැී ධපයාමැතිධ්තඅධ

පුද්ධෙටයනන්ධලියනාපාරදංචිධකිීමප්ධපදපාරාර්තප්න්ුරව්ධකරඩිය්ධකරඅධනිකුත්ධකරඅයධබව්ධප්රව්ුත්තිධප්රකරාශයනධමඟින්ධදැනු්ධ

දීධඇත.ධජාතිකරධාැුනනු්පාරතධ්ව්ශයධබව්ධවිභාෙධපදපාරාර්තප්න්ුරව්ධනිපේදයයනධනිකුත්ධකරඅධඇත.ධ 

අ.මපමහිධසඳාන්ධසංවිායධව්ර්ෙයනක්ධය්ධකරඅධ්අමුුමධ්නුව්ධකරව්අධව්ර්ෙයනකරටධ්යනත්ධධධදැයිධදක්ව්න්ය.  

ආ.ධ්බධසඳාන්ධකරඅධසංවිායධව්ර්ෙප2ධපාරාතධටක්ෂයධකරව්පර්දැයිධදක්ව්න්ය. 

 ධධධපාරැව්ැත්ම - 

ධධධ්යිතියන - 

3.   

I. අ.පලක්පාරත්ධපර්ඛයයනධකිීමමධයනනුපව්න්ධකුමක්ධ්දාසනධපේද  

 ආ.අක්ෂයධමූටර්මධ91ක්ධදක්ව්න්ය. 

II. පාරාතධසඳාන්ධප්රකරාශධසතයධදධ්සතයධදධයනන්යධදක්ව්න්ය. 

්.‘සිපග්අා‘ධවිසින්ධලීසිංධරමයනටධෙත්ධඅථධව්ාායයනධඅක්ෂයයනධකිීමමටධ්ුනටධ්යිතියනක්ධධධධඇත. 

ආ.මමාය,ධබටයන,ධපාරර්යනන්තයනධසාධමාර්ෙයනධප්රව්ාායයනධමූලිකරාංෙධපේ. 

ඇ.මසන්නිපේදයයනධයනනුධවිවිධපාරාර්ශව්යනන්ධ්තඅධවිවිධමායධාඅාාධපාරණිවුඩ,ධපතාඅුරු ,ධධධ්දාසනධුනව්මාු ධ

කිීමමයි. 

ඈ.මිළරිව්ැයනධපල්ඛයධසැකරසීමධපාරරිෙයකරප2ධපාරැුරු ්පාරත්ධමිණන්ධකරටධපයාාැකර. 

III. ව්යාපාරාඅධකරටයුුරධකරඅපෙයධයනයධසුමයසිරිපග්ධජංෙමධිණුමප්ධඇත්පත්ධු ධ 9ධ999ධපාරමණි.ධඑපාත්ධ්ුනධවිසින්ධු ධ

 99ධ999කරධපෙවීමක්ධසිදුධකරඅයි.ධ 

අ.මමපමමධපෙවී්ධාදුන්ව්යධයමධකුමක්ධද  

ආ.ධඑහිධව්ියාකරමධපකරාපාරමයධද ධ 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

5ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

IV. සිරිපමව්න්ධ්සනීපාරධවූධවිටධ‘සුව්ධසායධපඅෝාලින්ධ‘ධප්රතිකරාඅධටබාධෙත්පත්යන. 

්.ධසිරිපමව්න්පග්ධපඅෝාල්ධොසනුරව්ධපෙවියනධාැකිධවිදුත්ධමායන්ධ91ක්ධය්ධකරඅන්ය. 

ආ.ධසිරිපමව්න්ටධවව්දයධපසනව්ාව්ධටබාධෙතධාැකිධඅාජයධආයනතයයනක්ධය්ධකරඅන්ය. 

4.  

I. අ.ධසඵටදායනකරත්ව්යනධයනනුධකුමක්ද  

ආ.ධකරළමයාකරඅයධකරාර්යනයනන්ධාදුන්ව්න්ය. 

II. පාරාතධසඳාන්ධප්රකරාශධසතයධදධ්සතයධදධයනන්යධදක්ව්න්ය. 

අ.ධ්ව්මධස්පාරත්ධප්රමායයනකින්ධඋපාරරිමධප්රපයනෝජයධටැපබයධපාරරිදධස්පාරත්ධභාවිතාධකිීමමධකරාර්යනක්ෂමතාව්යනයි. 

ආ.භාණ්ඩාොඅධබිල්පාරත්ධශ්රීධටංකරාධමාධබැංකුව්ධමිණන්ධනිකුත්ධකරඅයධපකරිකරාලීයධසුකුකු්පාරත්ධව්ර්ෙයනකි. 

ඇ.ධපුද්ධෙටයනකුධඋපාරයනයධආදායනමින්ධඉතිරිකරඅෙතධමුදල්ධයන්ධආර්ිකරධප්රතිටාභධ්පප්ක්ෂාපව්න්ධතමාධට ධතබාධධධධධධ

 ෙැනීමධආපයනෝජයයනයි. 

ඈ.ධමිනිසනධ්ව්ශයතාධාාධවුව්මයාධතුප්තිමත්ධකිීමමධසඳාාධව්ියාකරමින්ධයුත්ධනිෂනපාරාදයයනක්ධනිර්මායයනධකිීමප්ධාාධ

 ිළිතෙැන්වීප්ධක්රියනාව්ලියනධ්පටවිකරඅයයනයි. 

III. ධ්.ධපාරාතධසඳාන්ධකරළමයාකරඅයධක්රියනාව්ලියනන්ටධ්දාටධකරළමයාකරඅයධකරාර්යනයනන්ධලියනන්ය. 

A.ආාාඅධනිෂනපාරාදයධව්යාපාරාඅයනකරධඑක්ධඑක්ධ්ංශයනටධ්දාටධකරළමයාකරු ව්න්ටධ්ව්ශයධස්පාරත්ධාාධපසනව්ාව්න්ධ 

 ධධධධටබාධදීම. 

B.ව්යාපාරාඅයනකරටධ්ව්ශයධප්රාග්යයනධටබාෙන්යාධආකරාඅයනධතීඅයයනධකිීමම. 

C.ව්යාපාරාඅයනකරධ්යිත්කරු ධවිසින්ධතමධපසනව්කරයනන්ටධ්දාටධකරාර්යනයනන්ධඉටුධකිීමමධිළිතබඳධඋපාරපදසනධසැපාරමම. 

D.ව්යාපාරාඅයනකරධසැටසු්කරඅධපාරරිදධ්ටවිධකරටයුුරධසිදුධපයාවූධ්තඅධකධිළිතබඳධපානුරධකරව්පර්දැයිධපසායනාධබැලීම. 

ආ.ව්යාපාරාඅයනකරටධව්ඩාත්ධආකරර්ශනීයනධපටසධපමන්මධටාභදාමව්ධතුප්තිමත්ධකරළධාැකිධපාරාරිපභෝිණකරයනන්පෙන්ධ

සමන්විතධපව්ළඳපපාරාටධපකරාටසධකුමක්ධද  

IV. විසිුරු ධකරඩදාසිධබෑග්ධනිෂනපාරාදයයනධකරඅයධිළයනල්ධඋත්සව්ධසමප2ධ 9%ධපව්ළඳධව්ට්ටමකරටධනිෂනපාරාදයධසපාරයනයධබව්ධ

පව්ේධ්ඩවියනධමිණන්ධදැනු්ධදී ඇත.ධඑයනධපකරාළඹධ්ව්ටධප්රපද්ධශධව්ලින්ධටබාෙතධාැකිධබව්දධදන්ව්ාධඇත. 

්.ධපමහිධඉරිධඇඳිධපාරදව්ටටධ්දාටධ්පටවිකරඅයධමි්රයනන්ධය්ධකරඅන්ය. 

ආ.ධසුදුසුධආපයනෝජයධමාර්ෙයනක්ධපතෝඅාධෙැනීප්ධදීධසටකරාධබටයධසාකරධ91ක්ධලියනන්ය. 

 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

6ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

I I පණාටසම 

ව්යාපන ාරමඅධ්යයඅය 

(ප්රශනඅමපදණණටමපන තඅක්මිළිතුරරුමසපන යන්අ) 

5.  

I. ්.ධව්ත්කරමකරධටක්ෂයධ91ක්ධදක්ව්න්ය 

ආ.ධමූලිකරධිණුම්කරඅයධසමීකරඅයධදක්ව්න්ය 

II. සීමන්පග්ධව්යාපාරාඅප2ධසිදුවූ ෙනුධපදනුධම්පාරයනක්ධ්බටධදී ඇත. 

තැපාරැල්ධොසනුරධු ධ 9ධපෙවීමට. 

සංග්රාධවියනදමධු ධ 99ධපෙවීම. 

ඉාතධෙනුපදනුධසටාන්ධකිීමමටධ්දාටධමූලිකරධපපාරාතධාාධමූටා්රධලියනවිලිධකරව්පර්ද  

III. ව්යාපාරාඅයනකරධ19 ඔධජයව්ාරිධ9 ධදයටධව්ත්කර්ධව්ෙම්්ධහිමිකර්ධපශනෂධපාරළමුධසතියනධුරටධසිදුධවූධෙනුපදනුධ

ිණුම්කරඅයධසමීකරඅයයනධයනටපත්ධපාරාතධදැක්පේ. 

 

්ව්ශයධව්න්පන්, 

්.ධඉාතධඑක්ධඑක්ධෙනුපදනුව්ධ්ෙයනයනන්ධසහිතව්ධලිවීම. 

ආ.ධපාරාතධසඳාන්ධදෑධව්ටධ්ෙයනන්ධදක්ව්න්ය. 

 මුුවධව්ත්කර්,ධමුුවධව්ෙම්්,ධමුුවධහිමිකර්. 

  ව්ත්කර්ධ(ු ිළයනල්) 

  

= හිමිකර්(ු ිළයනල්) 

  

ව්ෙම්ම 

19 ඔ/9 /9 ධ

පශනෂ 

300 000 

  

= 200 000 100 000 

2 + 50 000 

(මුදල්) 

  

= - +50 000 

(බැංකුධයයන) 

3 + 20 000 

(පතාෙයන) 

  

=   20 000 

(යයනධහිමිපයනෝ) 

4 -5 000 

(මුදල්) 

  

= -5 000 

(කරඩධකුලී) 

  

5 - 20 000 

(පතාෙයන) 

  

= + 5 000 

(ටාභයන) 

  

  + 25 000 

(මුදල්) 

=     



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

7ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

IV) ව්යාපාරාඅයනකරධිණුම්ධතැී ප්ධදී සිදුධවූධව්ැඅදධනිව්ැඅදධකිීමමධසඳාාධතබාධතිබූධජ‘යටධසටාන්ධපාරාතධදැක්පේ. 

පපන ාදුමජ‘අලය 

 

 

්ව්ශයධව්න්පන්, 

්)ධඉාතධව්ැඅදධනිව්ැඅදධකිීම්ව්ටටධ්දාටධසංටක්ෂයනධලිවීම. 

ආ)ධපටජඅයනටධිළටපාරත්ධකිීමම. 

6.  

I. ්.ධබැංකුධසැසදු්ධවිසනතඅයනධයනනුධකුමක්ද  

ආ.ධසංපශෝිතධබැංකුධිණුමප්ධ්යිතමධ91ක්ධලියනන්ය. 

II. මල්ධපපාරෝේචිධනිෂනපාරාදයයනධකරඅයධවීඅමන්පග්ධ19 ඔධසැප්තැ්බර්ධමාසප2ධපතාඅුරු ධම්පාරයනක්ධපාරාතධදැක්පේ. 

 

නිෂනපාරාදයයනධකරටධමල්පපාරෝේචිධ ධ499කි.ධමල්ධපපාරෝේචියනකරධවිකුුම්ධමිටධු ධ  9/=ධකි. 

්ව්ශයධව්න්පන්,ධ 

 ්.සැප්තැ්බර්ධමාසප2ධප්රාථමිකරධිළරිව්ැයන. 

 ආ.මල්ධපපාරෝේචියනක්ධවිකිණීපමන්ධටැපබයධආදායනම. 

 

දයයන ව්වුල

ර්ධ

්ංකර 

විසනතඅයන පටධ

ිළටපාරත 

ාඅ(ු ) බැඅ(ු ) 

2019/08/31 200 ව්ැටුප්ධිණුමම(ාඅ)   50 000   

    මුදල්ධිණුමම(බැඅ)     50 000 

01   (........................................) 

  

      

  201 විදුලිධඋපාරකරඅයධ(ාඅ)   20 000   

    විදුලිධඋපාරකරඅයධ්ුවත්ව්ැඩියනාව්     20 000 

02   (........................................) 

  

      

සිපමන්තිධසාධව්ැලිධසඳාා ු ධඔ9ධ999 

ව්ැඩකුලී ු ධ39ධ999 

විදුලියනධාාධජටධධොසනුරව් ු ධධධ8ධ999 

පව්යත්ධසු පධවියනද් ු ධධධ1ධ999 

බි්ධකුලියන ු ධ 9ධ999 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

8ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

III. අවින්ද්රපග්ධව්යාපාරාඅප2ධ19 ඔ/93/39ධදයටධිළිතපයනටධකරටධපශනෂිළරික්සුමධසමායධපයාවූධබැවින්ධපව්යසධ්විනිශනචිතධ

ිණුමමටධමාු ධකරඅයධටදී. 

පාරාතධදැක්පව්න්පන්ධිණුම්කරඅයධව්ැඅදධනිව්ැඅදධකරටධපාරසුධිළිතපයනටධකරටධ්විනිශනචිතධිණුමමයි. 

  ාඅ           බැඅ 

 

 

්ව්ශයධව්න්පන්ධ 

1)ව්ැඅදධනිව්ැඅදධකිීමමටධපපාරඅධපශනෂධිළරික්සුප්ධපව්යස 

2)සිදුවීධඇතැයිධසැටපකරයධව්ැඅදධපමායව්ාද  

IV. 19 ඔ/98/3 ධදයටධයාමලීපග්ධව්යාපාරාඅප2ධබැංකුධිණුමප්ධාඅධපශනෂයනධු ධ1 ධ999කි.ධඑදයටධබැංකුපව්න්ධටදධබැංකුධ

ප්රකරාශයප2ධපශනෂයනධඑමධපශනෂයනටධපයාෙැටපුනි. 

මාසයනධුරටධනිකුත්ධකරටධයමුත්ධපෙවීමටධඉදරිපාරත්ධපයාවූ පලක්පාරත්ධව්ියාකරම ු ධ8ධ999 

මාසයනධුරටධතැන්පාරත්ධකරටධඋපාරටේදධපයාවූ පලක්පාරත්ධව්ියාකරම  ු ධ ධ999 

බැංකුධිණුමප්ධසටාන්ධපයාවූධබැංකුධොසනුර     ු ධධධ 99 

බැංකුධිණුමප්ධසටාන්ධපයාවූධබැංකුව්ටධසු පව්ධටදධපේෂය   ු ධ1ධ999 

්ව්ශයධව්න්පන්, 

්.ධ19 ඔ/98/3 ධදයයනධව්යාපාරාඅප2ධබැංකුධිණුමප්ධපශනෂයනධසංපශෝයයනධකිීමම. 

ආ.ධ19 ඔ/9 /3 ධදයටධබැංකුධසැසදු්ධවිසනතඅයනධිළිතපයනටධකිීමම. 

දයයන විසනතඅයන ස/

පාර 

ව්ියාකරමධ

(ු ) 

දයයන විසනතඅයන ස/පාර ව්ියාකරම 

  A ෙැනු්ධිණුමම   14 000   පශනෂධිළරික්සුප්ධපව්යස   ............... 

B ටදධව්ට්ට්ධිණුමම 6 000 C අක්ෂයධොසනුරධිණුමම 4 000 

    D යනන්රධිණුමම 10 000 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

9ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

7.  

I. ්.ධමූටයධතත්ත්ව්යනධප්රකරාශයයනකරධඇුරටත්ධකරඅයධමූලිකරාංෙධ91ක්ධදක්ව්න්ය. 

ආ.ධව්යාපාරාඅයනකරධපබාල්යයනධසටාන්ධකිීමමටධ්දාටධද්ධවිත්ව්ධසටායධලියනන්ය. 

II. උදායධක්රීඩාධසමාජප2ධව්ර්ෂයනධුරටධසිදුවූධෙනුපදනුධස්බන්ධ19 ඔ/93/39ධදපයන්ධ්ව්සන්ධව්ර්ෂප2ධිළිතපයනටධකරටධ

්ස්ූර්යධටැී ්ධාාධපෙවී්ධිණුම්ධආදායන්ධප්රකරාශයනක්ධපාරාතධදැක්පේ.ධඑහිධසාමාිකකරධසංඛයාව්ධ 9කි.ධව්ාර්ෂිකකරධ

සාමාිකකරධොසනුරව්ධු ධ ධ999කි. 

උදාඅමක්රීඩා ාමසතාජප2ම2010/03/ 0මනෙපඅන්මඅව්සන්මව්ර් යමසා ාමලැම්කරම ාමපගම්කරමණුම්ත 

 

 

උදාඅමක්රිඩා ාමසතාජප2ම2010/03/ 0මනෙපඅන්මඅව්සන්මව්ර් යමසා ාමආදායකරමප්රණාශය 

 

 

 සාමාිකකරයනන්ධ 9ධපදපයකුධව්ර්ෂයනධසඳාාධසාමාිකකරධමුදල්ධපෙව්ාධයැත. 

 19 ඔ/93/39ධදයටධඋපාරචිතධවිදුලිධවියනද්ධු ධ ධ999ධකි. 

 ිකරට්පාරත්ධ්ටවිපයනන්ධටැබියනධයුුරධමුදටධු ධ ධ999ධකි. 

  ු    ු  

සාමිිකකරධමුදල්   ෙමන්ධෙැසනුර 4 000 

ිකරට්ධපාරත්ධ්ටධවිප2ධටැී මි 10 000 විදුලිධවියනද් 6 000 

    උත්සව්ධවියනද් 10 000 

ආදායත ු  

සාමාිකකරධොසනුර 
 

 

ිකරට්ධපාරත්ධ්පටධවිපයනන්ධටදධආදායනම 
 

 

වියදකර   

ෙමන්ධොසනුර 
 

5 000 

විදුලිධවියනද් 
 

 

උත්සව්ධවියනද් 
 

10 000 

D 

A 

C 

B 



ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධාාධිණුම්කරඅයයන  ්.පපාරා.ස.ධ(සා/පපාරළ) 

10ධඉ-ඉපෙනු්ධාාධයැයසධ්යාපාරයධකකරකරයන  ICT ශාඛාව් 

්ව්ශයධව්න්පන්, 

්.ධA B C D සනථායධසඳාාධනිව්ැඅදධව්ියාකරම 

ආ.ධ19 ඔ/93/39ධදපයන්ධ්ව්සන්ධව්ර්ෂයනධසඳාාධක්රිඩාධසමාජප2ධතයතාව්යනධපාෝධ්තිරික්තයනධ 

නුව්න්පග්ධව්යාපාරාඅප2ධ19 8/ 1/3 ධදයටධපශනෂධිළරික්සුමධපාරාතධදැක්පේ 

 

්මතඅධපතාඅුරු , 

 19 8/ 1/3 ධදයටධපතාෙයනධු ධ3ධ999. 

 උපාරකරඅයධසඅටධමාර්ෙධරමයනටධව්ාර්ෂකරව්ධ 9%ධක්ෂයනධපකරපර්. 

 යයනධෙැතියනන්පෙන්ධු ධ1ධ999ධපබාල්යයනධකරපාරාධාැීමම. 

්ව්ශයධව්න්පන්, 

්.ධ19 8/ 1/3 ධන්ධ්ව්සන්ධව්ර්ෂයනධසඳාාධටාභධපාෝධ්ටාභධප්රකරාශයයන. 

ආ.ධ19 8/ 1/3 ධදයටධමූටයධතත්ත්ව්ධප්රකරාශයයන. 

  ාඅධ(ු ිළයනල්) බැඅ(ු ිළයනල්) 

ප්රාග්යයන   200 000 

ෙැනු් 80 000   

19 8/9 /9 ධපතාෙයන 4 000   

විකුුම්   120 000 

යයනධෙැතිපයනෝ 30 000   

යයනධහිමිපයනෝ   30 000 

ව්රිපාරය් 6 000   

විදුලිධොසනුර 5 000   

දුන්ධව්ට්ට් 4 000   

ටදධව්ට්ට්   6 000 

පෙයකප්ධකුලී 2 000   

පේතය 8 000   

මුදල්ධපශනෂයන 12 000   

 9%ධබැංකුධයයන   10 000 

ලීධබඩුධඋපාරකරඅයධ(ිළරිව්ැයනට) 50 000   

ලීධබඩුධඋපාරකරඅයධක්ෂයනධපව්න්ධකිීම්   5 000 

ඉඩ්ධාාධපොඩයැිණලි 170 000   

  37 1000 371 000 


