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 ෙළමුඅව්යඅප්රශනයකඅතුුවව්අප්රශනයඅෙහත අෙමණ් අිළිතුු අාෙක්ය. 

1 .  ෙහතඅදීඅතතිඅසිද්ධිකඅපහයඳි්අකිකව්යඅ( i) සි අ(x)  ද් ව්යඅතතිඅප්රශනයව්ල අිළිතුු අාෙක්ය 

තයබනිතඅපෙයපහයරඅභයවිතපක්අවිවි්අඑළව්ුවඅහයඅ්යයයඅව්්ෙඅව්ෙයඅතරයඅඉමම්අිමමිඅව්ැවිිකතු ව්ුඅ

ව්යඅහ්ෂණඅදඅසිල්ව්යඅපද්ධශීකඅවව්දයඅවිදයයලපපඅපෙණෂණපයදකඅිළිතබඋඅාෙයි්යයෙපකකි.අු ජඅතයතිතඅපරණහලඅ

ආා්යපපඅවිවි්අතැඋඅව්්ෙඅහයඅආහයරෙයයඅාෙකයඅපව්ළදඅාැල් අආරම්භඅතරයඅලදී.අඑිමඅධපලවිඅතරයඅ

ලද්ධපද්ධඅ මුුවමනි්මඅ තමඅ පෙයවිෙික්අ ලබයේයයඅ නිෂනෙයදයඅ ව්ික්අ තයයඅ ලදඅ ආහයරඅ ෙයයඅ ව්්ෙඅ ෙමණි.අ

පරණගී්අ හයඅ පරණහලඅ තය්කඅ මණ්මලකඅ පම්මඅ පරණගී්අ ෙරී් ෂයව් අ ෙැමිපණයඅ ධක අ පමමඅ පව්ළඋාැලඅ

ඉතයමඅපෙණෂණපක්අඉහළඅඅගුණය්මතඅආහයර,අෙයයඅව්්ෙඅාෙකයඅානථයයක් අවික. 

  හ්ෂණඅදඅසිල්ව්යඅපමමඅපව්ළඋඅාැලඅආරම්භඅකිරීමඅාඋහයඅතමයඅාුඅු .අ500,000අතඅමුදලඅහයඅ

මහතයඅබැැංුපව්්අලබයේඅු .300,000අතඅණකඅමුදලඅපකයදයඅේයයඅලදී.අමහතයඅබැැංුපයඅතැංෙමඅගිණුම් අ

ආරම්භඅතළඅු ජඅසිකුවඅපෙවීම්අබැැංුඅමගි්අසිදුතඅතරයඅලදී.අු ජපේඅපව්ළඋාැලඅ“හ්ෂණඅයැචුරල්අෆුඩ්ාන”අ

පලාඅිකකයෙදැංචිඅතරඅතත.අු ජපේඅාහයක අපානව්තයි්අපදපදපයුඅබඋව්යඅපෙයඅතත.අුවු් අමයසිතව්අු .අ

20,000අබැගි්අව්ැටුප්අපෙව්යඅධතර,අව්යයෙයරකඅිළිම ගඅපෙයමයැගිල්ලඅාඋහයඅමාත අු .අ10,000අතඅුිකක් අ

පෙවිකඅයුුක.අහ්ෂණඅව්යයෙයරපපඅඅපයයමැතිඅධව්ානථයව්ලඅදීඅු ජපේඅරියෙඋඅව්යයෙයරඅත යුුඅාඋහයඅතමඅපානව්කඅ

ලබයඅපදනුඅතත. 

 

i. “හ්ෂණඅයැචුරල්අෆුඩ්ාන”අආකතයකඅුමයඅව්යයෙයරඅාැංවි්යයඅව්්ෙකත අධක්අපයදඅ  

ii. පමමඅව්යයෙයරකඅිකකයෙදැංචිඅකිරීමඅඅධනිව්ය්කඅදඅඅ අපහනුඅද් ව්්ය. 

iii. “හ්ෂණඅයැචුරල්අෆුඩ්ාන”ිමඅශ් ී්අහයඅඅධව්ානථයඅඑතඅබැගි්අඅයම්අතර්ය.අ 

iv. පමමඅව්යයෙයරපපඅආරම්භතඅව්්තමඅපතයෙමණදඅ  

v. “හ්ෂණඅයැචුරල්අෆුඩ්ාන”අඅව්යයෙයරපපඅව්යසිඅපදත් අාඋහ්අතර්ය. 
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හ්ෂණඅදඅසිල්ව්යඅතමඅඅව්යයෙයරපපඅඉදයෙඅව්්ෂපපඅධපප්්  තඅතානතපම්්ුඅහයඅපතයරුු අෙහතඅෙයෙදඅඉදයෙේඅතරඅ

තත. 

      (ු .) 

විුණුම්    750,000 

ධමුද්රව්යඅිළයෙව්ැක    150,000 

 ශ්රමඅිළයෙව්ැකඅ    180,000 

පව්ය්අනිෂනෙයදයඅිළයෙව්ැක    50,000  

ෙයෙෙයලයඅවිකදම්   120,000 

 ණකඅව්යයෙතඅහයඅපෙයලීඅපෙවීම්    40,000  

විුණුම්අවිකදම්      60,000 

ඉහතඅපතයරුු අතසුපර්අ“හ්ෂණඅයැචුරල්අෆුඩ්ාන”අඅව්යයෙයරපප, 

vi. ලයභකඅපහණඅධලයභකඅෙණයකඅතර්ය. 

vii. ශුද්ධ්අවිුණුම්අආදයකමඅපතයෙමණඅඅද අ 

viii. මුුවඅනිෂනෙයදයඅිළයෙව්ැකඅපතයෙමණඅඅද අ 

ix. ණකඅව්යයෙතකඅුළඅු .අ6000අ් අඅපෙයිකකඅධ්ත්ෙතඅවීඅයම්අව්ෙකීම්අහයඅවිකදම්අපතය ානඅිමඅ අධෙක්අපව්්අ

පව්්මඅද් ව්්ය.අ 

x. ාතයඅ ව්ශපක්මඅ පමමඅආදයකම්අ හයඅ විකදම්අ බැැංුඅ ගිණුමඅ හරහයඅ සිදුඅ තරඅත්යම්අ ධව්ායයඅ මුදල්අ පශනෂකඅ

පතයෙමණඅපයදඅ අ 

 

      (ලුණුඅ02අඅX 10 = 20  යි) 

2. 

i. ව්යයෙයරඅාැංවි්යයකතඅවිවි්අතළමයයතරණඅමටම ම්අුය් අද් ව්්ය.අ 

ii. තළමයයතරණඅක්රිකයව්ිකපපඅලිිකතයැංෙඅයම්අතර්ය. 

iii. ව්යයෙයරඅාැංවි්යයකතඅදැකිකඅහැකිඅපෙයදුඅල් ෂණඅහතර් අද් ව්්ය. 

iv. ව්යයෙයරඅාැංවි්යයකතඅුබඅහනායයේයයඅශ් ී්අඅපදත් අහයඅදු්ව්ලතයඅපදත් අයම්අතර්ය. 

v.  මිනිානඅධව්ශයතයඅුය් අයම්අතර,අට අධදයළඅඅාව්මයයඅපදතඅබැගි්අයම්අතර්ය. 

(ලුණුඅ02අඅX 05 = 10  යි) 

 

3. 

i. ව්යව්ායකතපකුඅධනුෙමයකඅතළයුුඅයුුඅව්යයෙයරඅආරයර්්මඅුය් අයම්අතර්ය. 

ii. ව්යයෙයරඅෙයොරකඅධ්යකයකඅකිරීමඅුිත්අව්යව්ායකතපකු අලැපබයඅප්රපකණතයඅපදත් අාඋහ්අතර්ය. 

iii. ව්යයෙයරකතඅවයතිතඅව්ෙකීමඅාඋහයඅාදයහරණඅපදත් අදතව්්ය.අ 

iv. ලිලයඅාැලැානම් අමගි්අධයයව්රණකඅතරෙතඅහැකිඅපතයරුු අුය් අයම්අතර්ය. 

v. ව්යයෙයරක් අාඋහයඅබැැංුඅණකඅමුදල් අලබයඅෙැමේපම්දීඅබැැංුව්අපව්තඅඉදයෙේඅතළඅයුුඅිකකවිිකඅහතර් අයම්අ

තර්ය. 

(ලුණුඅ02අඅX 05 = 10  යි)  



ව්යව්ායකත්ව්අධ්යකයක  ධ.පෙය.ා.අ(ාය/පෙළ) 

4අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

4. 

i. රතකඅවිසි්අව්යව්ායකතයි්අදයෙෙැ්වීම අලබයපදයඅදයෙෙැ්වීම්අපදත් අයම්අතර්ය. 

ii. හවුල්අව්යයෙයරකතඅමාමයඅපදත් අයම්අතර්ය. 

iii. හවුල්අ ව්යයෙයරව්ලඅ සි ,අ මාමයාිමතඅ ාමයෙම්අ ව්ල අ තමඅ ව්යයෙයරකඅ ෙයෙව්්තයකඅ කිරීම අ පබයපහණඅ

ව්යව්ායකතයි්අපෙළපන්ප්අම්ද  

iv. ශ්රීඅලැංතයපයඅක්රිකය්මතඅව්යඅව්රල්අව්යයෙයරඅව්ල අනිදසු්අුය් අාෙක්ය. 

v. හවුල්අගිවිසුම් අපයයමැතිඅවි අධනුෙමයකඅතරනුඅලබයඅනිකමක්අහතර් අයම්අතර්ය. 

 

          (ලුණුඅ02අඅX 05 = 10  යි) 

 

 

5.  

i. ව්යයෙයරක් අආරම්භඅකිරීම අපෙරඅව්යව්ායකතපකුඅවිසි්අාැලකිිකම්අවිකඅයුුඅතු ණුඅහතර් අාඋහ්අ

තර්ය. 

ii. ව්යයෙයරඅපතපරිමඅතල්මැතිඅෙය්ශව්අව්්ෙඅතරඅද් ව්්ය. 

iii. ව්යයෙයරක් අානථයයඅෙතඅකිරීපම්දීඅධව්්යයකඅපකයමුඅතළඅයුුඅතු ණුඅහතර් අාඋහ්අතර්ය. 

iv. පහයඋඅව්යයෙයරඅධදහාතඅල් ෂණඅහතර් අයම්අතර්ය. 

v. ව්යයෙයරව්ලඅාමයතඅව්ෙකීම්අහතර් අයම්අතර්ය. 

 

(ලුණුඅ02අඅX 05 = 10  යි) 

 

6. 

i. ව්යයෙයයෙතඅධදහානඅා්ෙයදයකඅව්යඅලිලයශ්රඅහතර් අද් ව්්ය. 

ii. තය්තයඅව්යව්ායකත්ව්කඅශ්රීඅලැංතයපයඅබ ජලව්අව්යයප්තඅපව්මි්අෙව්ී.අට අපහනුඅ කඅතු ණුඅහතර් අයම්අ

තර්ය. 

iii. ව්යව්ායකතයි්අුහ ජණුව්අුිත්අහයඅා්ේතිපක්අරිිමවිකඅහැත.අපමමඅප්රතයශකඅාමෙඅුබඅඑත අපයඅදඅ අ

ෙැහැදිකඅතර්ය. 

iv. යව්අව්යව්ායකතයි්අනි්මයණකඅකිරීම අරතක අෙතඅහැකිඅක්රිකයමය්ෙඅහතර් අයම්අතර්ය. 

v. පව්ළඋෙලඅවිශනපල්ෂණකකි්අහනායයෙතඅහැකිඅතු ණුඅපදත් අාඋහ්අතර්ය. 

 (ලුණුඅ02අඅX 05 = 10  යි) 



ව්යව්ායකත්ව්අධ්යකයක  ධ.පෙය.ා.අ(ාය/පෙළ) 

5අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

7. ධමල්අපෙප්රයඅතනිඅුහද්ධෙලඅව්යයෙයරක් අආරම්භතඅතරඅෙව්්ව්යපෙයඅකයම අධපප්් ෂයඅතරයඅධතර,අු ජපේඅ

ව්යයෙයරපපඅව්යයෙයරඅාැලැානපම්අ2020අව්්ෂකඅාඋහයඅාුහ යඅේයයඅලදඅපතයරුු අෙහතඅදැ් පය. 

         (ු .) 

ිමමිතු පේඅප්රයේ්යක       1,000,000 

බැැංුඅණක           800,000 

ධපප්්  තඅවිුණුම්අ(ධ්ිළ අමුදල )     1,200,000 

ධපප්්  තඅවිුණුම්අ(ණක )         800,000 

ණකෙැතිඅලැබීම්           500,000 

බැැංුඅණකඅව්යයෙතඅපෙවීම්            60,000 

 ෙයෙෙයලයඅඅවිකදම්           100,000 

 ෙැනුම්අ(ධ්ිළ අමුදල )           700,000    

 ෙැනුම්අ(ණක )            300,000   

ාෙතරණඅමිල අෙැනුම්           240,000 

 විකිණීපම්අහයඅපබදයඅපබදයඅහැරීපම්අවිකදම්         100,000 

 ලිලයඅහයඅපෙය්අවිකදම්             50,000 

 

ධව්ශයඅව්්ප්, 

i. 2020 ව්්ෂකඅාදහයඅධමල්අපෙප්රයපේඅව්යයෙයරපපඅඅතානතපම්්ුෙතඅමුදල්අප්රව්යහඅඅප්රතයශකඅඅඅ (ලුණුඅ06අයි) 

ii. 2020 ව්ාරඅධව්ායයපපදීඅව්යයෙයරපපඅමුදල්අපශනෂක.           (ලුණුඅ02අයි) 

iii. ධමල්අපෙප්රයඅආරම්භඅකිරීම අධපප්්  තඅතනිඅුහද්ධෙලඅව්යයෙයරපපඅඅලිිකතඅල් ෂණඅහතර් අද් ව්්ය. 

            (ලුණුඅ02අයි) 

              (මුුවඅලුණුඅ10අයි) 

 


