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අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය - II 
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11මපරනණිය                   මමමමමතාලයම-මපන ැයම3මයි 

 

 

 

 

 

01. 

i. පේව්ලඅා්ව්යමිඅව්යයෙයකක /අ/අකතඅද්ගලෙලඅව්යයෙයකක /. 

 

ii. ලිකයෙදිංචිකඅධනිව්යර්කපේ. 

පහ්තුව්අ- 

පේව්ලඅා්ව්යමිඅව්යයෙයකකේඅි  අඅධතිකරතගේපසඅාම්ද්ර්ණඅඅයමි හඅහැකඅපව්ය්අව්යයජ නඅයි / හඅ

ෙව්්ව්යපෙයඅකයඅවිටඅ1918අව්යයෙයකඅයයිඅා යඅෙයයඅකටප්අලිකයෙදිංචිඅතළඅතුතුක. 

 

 

iii. ශේී හඅ 

තයබනිතඅපෙයපහයකඅභයවියපක හඅිළව්ළුඅහයඅ්යයයඅව්ෙයඅ /ීමි. 

හර්ෂණඅදඅසිල්ව්යඅපගලශීකඅවව්දයඅවිදයයලපපඅපෙණෂණපේ උඅාෙයධා්යයකක වඅමි. 

අධව්ා්ථය 

ජ නයකරතඅපකණහලඅාා හයපපඅපව්ළඳාැල්අා්ථයයෙයඅ /ීමි. 

ා්ව්යභයවිතඅාහයකඅෙයයඅාෙකයඅලබයේඅඉහලඅකීර්කරයයික. 

 

 

iv.  ධතිකරතගේඅාපකණජ නයකඅතළඅමුදල ගේ අ500,000 

 ිහජ නයඅබැිං වපව් හඅලදඅණකඅමුදල ගේ අ300,000 

 ාකම්භතඅව්්ති   ගේ අ800,000 

 

 

v. ව්යසිඅ- 

 

 ලයභකඅයනිව්අභුේකරඅවිඳිකඅහැ /අමි. 

 ා්ව්යධීයව්අීකණඅෙයඅහැ /අමි. 

 ෙහසුපව් හඅාකම්භඅතලඅහැ /අමි. 

 ව්යයෙයයකතඅකහායභයව්කඅාකේෂයඅමි. 

 නීකරිකඅඅඅබැඳීම්අධව්ිඅමි. 
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(ගේ) 

vi. අඅවි වණුම්      750,000 

 

 ධමුද්රව්යඅිරයකව්ැක    150,000 

 ශ්රිඅිරයකව්ැක    180,000 

 පව්ය්අඅනිෂ්ෙයදයඅිරයකව්ැක    50,000 

 නිෂ්ෙයදයඅිරයකව්ැක   380,000 

 ෙයකෙයලයඅවිකදම්   120,000 

 වි වණුම්අවිකදම්      60,000 

 ණකඅපෙයලීඅපෙමම්       6,000 (566,000) 

 ශුගල්අලයභක        184,000 

 

 

vii.  වි වණුම්    750,000 

 වි වණුම්අවිකදි    (60,000) 

 ශුගල්අවි වණුම්අඅාදයකි   690,000 

 

viii.  ධමුද්රව්යඅිරයකව්ැක    150,000 

 ශ්රිඅිරයකව්ැක    180,000 

 පව්ය්අඅනිෂ්ෙයදයඅිරයකව්ැක    50,000 

 මුළුඅනිෂ්ෙයදයඅිරයකව්ැක  = 380,000 

 

ix.  ව්යයකතකඅතුළඅඇතුළ්අවූඅව්ෙකීම්අපතයටා  = 40,000 - 6000 

 (අව්යයකතකඅ-අපෙයලිකඅඅ)    = 34000 

 

 

ණකඅව්යයකතකඅතුළඅඇතුළ්අවිකදි  = 6000 

  (පෙයලිකඅෙිණිඅ) 

 

x.     අඅඅඅඅබැිං වඅගිණුි 

 

 

ප්රයස්යක 

බැිං වඅණක 

වි වණුම් 

  
  
  
  
  
  
පශ්ෂකඅඉ/පෙ 

 500,000 

 300,000 

 750,000 

ධමුද්රව්යඅිරයකව්ැක 

ශ්රිඅිරයකව්ැක 

පව්ය්අනිෂ්ෙයදයඅිරයකව්ැක 

ෙයකෙයලයඅවිකදම් 

ණකඅව්යයකත 

වි වණුම්අවිකදම් 

පශ්ෂකඅෙ/පෙ 
 

150,000 

180,000 

  50,000 

120,000 

  40,000 

  60,000 

950,000 

1,550,000 1,550,000 

             950,000   
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02. 

i.  

 ෙහලඅඅතළියයතකණක 

 ි්යඅතළියයතකණක 

 ඉහලඅඅතළියයතකණක 

 

ii.  

 ාැලසුම්තකණක 

 ාිංවි්යයක 

 පිපහකමි 

 ෙයලයක 

 

iii.  

 පෙයදුඅධකමුණේඅෙැව්ීි. 

 සීමියඅාම්ේඅභයවියක. 

 ාිංවි්යයඅව්ුහකේඅෙැව්ීි. 

 ාර්ිතඅතටතු්යතඅනිකැලීි. 

 ද්ගලෙලඅතණ්ඩයකිේඅකතකයශීඅම සිටීි. 

 

iv. ශේී හඅ -  

 ඉහළඅප්රයස්යඅශේකරක. 

 ද්හුණුඅපා්ව්තති හඅසිටීි. 

 යව්අයයේෂණකඅභයවියයඅ /ීමි. 

දුර්ව්ලයයඅඅ- 

 ෙහලඅප්රයස්යඅශේකරක. 

 නුද්හුණුඅපා්ව්තක හඅබහුලමි. 

 කල්අෙැයගිකඅයයේෂණිතඅාෙතකණඅභයවියක. 

 

v.        ධව්ශයයය               වුව්ියය 

ාහයක     බ්,ෙය හ,ඉඳිඅාප්ෙ 

ඇඳුම්    ායයක,තලිාම්,තමිා 

නිව්යා    ිහල්අනිව්යා,යනිඅනිව්යා,ව්යතුාමීතකණකඅතළඅනිව්යා 

 

03.  

  

 ෙයයකපභණගිතකයපසඅප්රචායකඅව්ලටඅධව්්යයකඅපකයමුඅ /ීමි. 

 භයණ්ඩඅඅධපලවිඅ /ීමපම්අ උඅමිලඅලැතිා්තුඅප්රදර්ශයකඅ /ීමි. 

 ගුණය්ිතඅභයණ්ඩඅහයඅපාව්්යඅඅනිෂ්ෙයදයකඅහයඅාැෙයීි. 

  /ගේම්අමිනුම්අධක්රමිතයයඅමුළුිනි හිඅඉව්්අ /ීමි. 
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ii.  

 යිඅව්යයෙයකකටඅකරපබයඅධයෝපකණෙඅතල්අඇකරව්අහඳුයයඅෙයඅහැත. 

 ව්යයෙයයකතඅධව්ා්ථයඅහදුයයෙැනීිඅහයඅඉ හඅප්රපකණජ නයඅෙැනීි. 

 ව්යයෙයයකතඅයර්ජ නයඅහඳුයයඅහඳුයයඅෙැනීිඅහයඅකව්යටඅායර්ථතව්අමුහුණඅ උි. 

 

iii.  

 සීඅ/අාඅඅාියෙම්අඅ2007අධිංතඅ07අදකණඅාියෙම්අෙයයඅකටප්අලිකයෙදිංචිඅ /ීමි. 

 යනිඅද්ගලෙලඅව්යයෙයකඅ1918අධිංතඅඅදඅදකයඅව්යයෙයකඅයයිඅා යඅෙයයඅකටප්අව්යයෙයකඅයයිකඅලිකයෙදිංචිඅ /ීමි. 

 හවුල්අව්යයෙයකඅාඳහයඅලිත යඅගිවිසුිේඅපයයිැකරඅවිටඅහවුල්අා යඅෙයප්අඅ2වඅව්යඅව්ෙ හකරකඅප්රතයකව්අතටතුතුඅ

 /ීමි. 

 පා්ව්තඅඅධර්ථඅාය්තඅධකමුදලඅනිසිඅෙයකදඅපෙමි. 

 යහයම්අතකයඅලදඅධමුද්රව්යඅභයවියපක හඅව්ැලකීි. 

 ෙයකාකඅදූෂණකඅධව්ිඅ /ීමි. 

 

iv.  

 ාපකණජ නයකඅ /ීමිටඅධපප්ේියඅමුදල්අප්රියණක. 

 තයලච්පේදකඅතුළඅ උඅව්ැකඅඅ /ීමිටඅධපප්ේියඅමුදල. 

 ධපප්ේියඅලයභක. 

 ලබයෙැනීිටඅධපප්ේියඅබැිං වඅණකඅමුදල. 

 

v.  

  ව්යයෙයකඅලිකයෙදිංචිඅ /ීමපම්අාහකරතක. 

 ෙසුඅගිකඅව්ර්ෂපපඅධනුියඅමූලයඅප්රතයශයඅ/අමූලයඅව්යර්යය. 

 ාදයකම්අබදුඅලිිරපෙයනුව්. 

 ාම්ූර්ණඅතකයඅලදඅණකඅධකදුම්අෙත්රක. 

 ඇෙතගේව් හඅ/අඇෙඅපගලෙලඅව්ලටඅධදයලඅව්යර්යය. 

4.)i. 

 ාහයඅපෙයලිකටඅණකඅලබයඅ උි. 

 බදුඅාහයඅලබයඅ උි. 

 ජ නයයය හයකඅෙැනුම්තගේව් හඅමුණඅෙැාා්මි. 

 විවි්අදයකෙැ හමම්අලබය උි.අ 

ii.  

 ධසීමියඅව්ෙකීි. 

 ධඛණ්ඩඅෙැව්ැ්ිේඅපයයිැකරමි. 

 වයකරතඅද්ගලෙලභයව්කේඅපයයිැකරඅමි. 

 ලයභකඅ /  ෙඅපදය වඅධයකඅපබ උකයි.අ 

iii.  

 ඉහලඅප්රයස්යඅශේකරකේඅපෙයඩය යඅෙැනීිට.අ 

 කජ නපපඅවිවි්අාහයඅලබයෙැනීිට. 

 ඉහළඅාියජ නඅිරළිෙැනීි. 

 වයකරතඅාකේෂයව්අහයඅඅධඛණ්ඩඅෙැව්ැ්ි. 

 ව්ෙකීිඅසීියඅසීියා  යඅමි. 
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iv.  

  පීායඅහට්අ(Pizza hut) 

 ිැේපඩයයල්්අ(McDonald’s) 

 පේඅිෆ්අසීඅ(KFC) 

 

v.  

හවුල්අව්යයෙයකකතටඅලිත යඅහවුල්අගිවිසුිේඅපයයිැකරඅධව්ා්ථයව්තඅහවුල්අා යඅෙයප්අ2වඅව්යඅව්ෙ හකරපපඅ

පතය හපගලසිඅව්ලටඅධනුව්අතටතුතුඅතළඅතුතුක.අිිඅනිකික හඅයම්, 

 ප්රයස්යකටඅාිඅාිව්අදයකතඅවිකඅතුතුඅධයක,අලයභඅධලයභකඅඅදඅාිඅාිව්අපබදයඅෙයඅතුතුක. 

 හවුල්තගේව් හටඅව්ැටුප්අලබයෙැනීිටඅ  මිතිේඅයැය. 

 ප්රයස්යකඅාඳහයඅපෙයලීඅලබයෙැනීිටඅ  මිතිේඅයැය. 

 ෙැනිලිඅාඳහයඅපෙයලීඅධකඅපයයපතපර්. 

 හවුල්තගේව් හඅප්රයස්යකටඅධියකව්,අව්යයෙයකකටඅාෙකයඅණකඅාඳහයඅ5කඅතඅපෙයලිකේඅහවුල්අව්යයෙයකකඅවිසි හඅ

පෙවිකඅතුතුති. 

 

5. 

i.  

 පව්පළඳපෙයළඅයක තයීම්ව්ක. 

 ෙයයකපභණගිතඅධව්ශයයයඅහයඅවුව්ියයඅිරළිබඳව්. 

 යිඅඅාපකණජ නයඅශේකරක. 

 පභෞකරතඅහයඅියයව්අාම්ේඅාද්කයඅෙැනීපම්අහැ /කයව්. 

 කටියලඅෙහසුතම්අනිසිඅෙයකදඅකරපේදඅක හයඅිරළිබඳව්. 

 

ii.  

කජ නක ධතිකරතගේව් හ 

තළියයතගේව් හ 

පා්ව්තති හ 

ාැෙතුම්තගේව් හ 

ධයයෙයඅාපකණජ නතති හ 

ෙනුපදනුතගේව් හ 

ප්රජ නයව් 

බැිං වඅහයඅමූලයඅාකයය 

ධභය හයක බය  ක 

ව්යයෙයකඅපතපක  අඇල්ිැකරඅෙයර්ශව් 
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iii.  

 ඉඩඅෙහසුතම්අධව්ශයඅප්රියණකටඅකරපේදඅක හය. 

 ප්රව්යහයඅඅෙහසුතම්. 

 කටියලඅෙහසුතම්අහයඅපකදවුම්අලබයඅෙැනීපම්අෙහසුව්. 

 පව්ළඳෙලටඅිරවිසීපම්අෙහසුව්. 

 ඉලේතඅපව්පළඳපෙයළඅාව්කණකඅපේඅදඅක හයඅිරළිබඳව්. 

 

iv.  

 ප්රයපකණගිතඅබව්. 

 ක්රිකය්ිතඅතළඅහැ /අබව්. 

 ව්යයෙයකකටඅාර්ිතඅප්රකරලයභඅලබයඅෙයඅහැ /අමි. 

 යක තයීමඅව්යසිඅලබයෙයඅහැ /මි. 

 යිඅධ්දැකීම්අහයඅදැනුිටඅෙැලපෙයඅිතේඅමි. 

   

v.  

 ෙයයකපභණගිතඅධව්ශයයයඅහයඅවුව්ියයඅපයයධුවව්අාැෙයීි. 

 ගුණය්ිතඅභයණ්ඩඅහයඅපාව්්යඅනිෂ්ෙයදයකඅහයඅාැෙයීි. 

 ධපලවිපක හඅෙසුඅපා්ව්යව්අාැෙයීි. 

 නීකරඅීමකරඅව්ලටඅෙගේඅඅ /ීමිඅහයඅනිසිඅෙයකදඅකජ නපපඅබදුඅපෙමි. 

 ෙයයකපභණගිතඅධතිකරව්යසිතම්අාකේෂයඅ /ීමි. 

 ව්යයෙයකඅාචායක්ර්ිඅව්ලටඅෙගේඅ /ීමිඅහයඅිරළිෙැ උි. 

 

6. 

i.  

 විපයණදයිංශඅහයඅලැදකයඅතුළි හ 

 ද්ගලෙලඅදේෂයයඅහයඅෙළද්ගේගලදඅතුළි හඅ 

 පව්ළඳපෙයළඅාමීේෂණඅතුළි හ 

 ධ්යයෙනිතඅෙයාියලයඅතුළි හ. 

ii.  

  තය හයයව් හඅා්ව්යධීයව්අතටතුතුඅ /ීමිටඅඇකරඅතැිැ්ය. 

 ාේ,අව්යයෙයයකතඅතය හයයව් හඅකටඅතුලඅනිර්ියණකඅමි. 

 තය හයයව් හටඅාපේණිතඅව්යයෙයකඅධව්ා්ථයඅබහුලඅමි. 

 තය හයයව් හඅාඳහයඅපව් හඅවූඅපකණජ නයයඅක්රිඅක්රිකය්ිතඅමි. 

 කජ නපක හඅවිවි්අාහයඅතය හයයඅව්යව්ායතිතයව් හටඅ  මිමි.අඅ 
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iii. ිත අපේ. 

ව්යව්ායකතති හඅ ා්ේකරපක හඅ ිහ  පේ.අ පදියිරක හඅ ව්යයෙයයකතඅතටතුතුඅ ව්ලඅ නිකයඅ ව්යඅ විටඅ දගේව් හඅ

 වඩයඅතලඅසිටඅිිඅෙයකාකපපඅහැ උඅව්ැඩීඅඅව්යයෙයයකතඅදැනුිඅලබයඅෙනී.අඅිතුළි හඅි  අඇකරඅශේී හ,අදුර්ව්ලයය,අ

ධව්ා්ථයඅහයඅයර්ජ නයඅඔවු හඅනිසිඅෙයකදඅව්ටහයඅෙනී.අඔවු හදඅෙසුව්අව්යයෙයයකතඅතටතුතුව්ලටඅව්යව්ායකතති හඅපලාඅ

ාම්බ හ්අව්නුඅඇය.අඔවු හඅපදියිරක හපසඅධුවෙයුවදඅිෙහකව්යඅෙනිමි හඅඉයයඅවිධාි්අව්යයෙයකඅිහ  අතකති. 

ව්යව්ායකත්ව්අදැනුි,අාතල්ෙඅහයඅ වාලයයඅද්හුණුව්අතුළි හඅදඅජ නනියඅතළඅහැත.අිව්ැනිඅදැනුිේඅලබය උිඅ

තුළි හඅයව්අව්යව්ායකතති හඅනිර්ියණකඅතළඅහැත. 

iv.  

 යව්අඅව්යයෙිකරඅාකම්භඅ /ීමිටඅාහයඅපතය හපගලසිඅියඅපා්ව්කඅලබය උි. 

 පයයමිපල්අාෙතකණඅහයඅාෙපගලශයඅද්හුණුව්අලබය උි. 

 පගලශීකඅහයඅ විපගලශීකඅපව්පළඳපෙයළඅධව්ා්ථයඅනිර්ියණකඅතක උි. 

 බදුඅාහයඅලබයඅ උඅාපකණජ නතති හඅදයකෙැ හමම්. 

 ව්යව්ායකතති හඅද්හුණුඅ /ීමි. 

v.  

 පව්ළඳපෙයලඅයක තයීම්ව්පපඅා්ව්යභයව්ක. 

 යව්අධව්ා්ථයඅහයඅයර්ජ නයඅහඳුයයෙයඅහැත. 

 ෙයයකපභණගිතකයපසඅධව්ශයයයඅහයඅවුව්ියයඅතව්පර්දඅක හය. 

 කජ නපපඅාර්ිතඅප්රකරේකරඅහයඅධකමුණුඅිරළිබඳව්. 

 

07. (i)        ධිල්අපෙපර්කයඅව්යයෙයකක 

2020 ව්ර්ෂපපඅමුදල්අප්රව්යහඅප්රතයශයක 

    

    

  

මුදල්අලැබීම්අ:-  

ප්රයස්යඅාපකණජ නයක 

වි වණුම් 

ණකඅෙැකරඅෙැබීම් 

බැිං වඅණකඅලැබීම් 

 

මුදල්අපෙමම්අ:- 

ෙයකෙයලයඅවිකදම් 

ෙැනුම් 

පබදයහැීමපම්අවිකදම් 

මූලයඅහයඅපව්ය්අවිකදම් 

ාෙතකණඅමිලටඅෙැනීම් 

ණකඅපෙයලීඅපෙමම් 

මුදල්අප්රව්යහපපඅධකරයකේයක 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

700,000 

100,000 

50,000 

240,000 

60,000 

 

 

 

1,000,000 

1,200,000 

500,000 

800,000 

3,500,000 

 

 

 

 

 

 

(1,250,000) 

2,250,000 
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ii)         මුදල්අපශ්ෂකඅපාමි 

 

 

 

 

 

(iii)  

 ෙහසුපව් හඅාකම්භඅතළඅහැත. 

 ලයභකඅයනිව්අභුේකරඅවිඳිකඅහැත. 

 ව්යයෙයයකතඅකහායභයව්කඅාකේෂයඅපේ. 

 ා්ව්යධීයව්අීකණඅෙයඅහැත.  

 වයකරතඅධව්ශයයයඅධව්ිඅිට්ටිතඅෙව්ී.  

  වඩයඅප්රයස්යක / හඅවුව්දඅඇකය කඅහැත.    

 

 

ලැබීම්:- 

ප්රයස්යක 

බැිං වඅණක 

වි වණුම් 

ණකෙැකරඅ

ලැබීම් 

  
  
  
  

 
පශ්ෂකඅඉ/

පෙ 

 

1,000,000 

800,000 

1,200,000 

500,000 

 
 
 

  

 3,500,000 

2,250,000 

 

 

 

 

 

3,500,000  

විදකම්අ(පෙමම්):- 

ණකඅව්යයකතඅපෙමම් 

ෙයකෙයලයඅවිකදම් 

ෙැනුම් 

ාෙතකණඅමිලටඅෙැනුම් 

වි /ණීපම්අහයඅපබදයඅහැීමපම්අවිකදම් 

මූලයඅහයඅපව්ය්අවිකදම් 

පශ්ෂකඅෙ/පෙඅ 

 

60,000 

100,000 

700,000 

240,000 

100,000 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,250,000) 

2,250,000 


