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අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළම)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 
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QUESTION PAPER - I 

ප්රශනඅමපන ්රයම-ම I  

ධනුග්රහකඅ  



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

2අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

ාැලකිකඅයුතුයි  

i) සිකලුමඅඅප්රශනයඅව්ල අිළිතතුු අාෙක්ය. 

ii) ධංතඅ1අසි අ40අපෙක්අප්රශනයව්ල අී අති අ(1)(())(())((4)කයඅිළිතතුු අව්ින්අිවව්ැැදි අපහ අව්ාය්අ

ෙැලපෙයඅපහ අිළිතතුරඅපෙ ර්ය. 

iii) ඔබ අාැෙපකයඅිළිතතුු අෙත්රපේ අකක්අකක්අප්රශනයකඅාහහයඅඅී අති අතව්අධතුපර්අඅඔබඅපෙ රයේඅ

ිළිතතුපරහිඅධංතක අාැාපහයඅතව්කඅතුළඅ(අඅ×) ලකුණඅපකයද්ය. 

iv) කමඅිළිතතුු අෙත්රපේ අඅිළුපොඅී අති අධපයක්අඅපෙපදානඅාැලකි්පල්අඅකිකව්යඅකව්යඅිළිතෙි ්ය. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය - I 

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

11මපරනණිය                   මමමමමතාලයම-මපන ැයම3මයි 

 

 

 

 

 

1) ව්යව්ායකතකකුඅෙමඅධිමමෙකඅෙිදි අත යුතුඅතරයි.අපමකඅහැින්වියකඅහැක්පක්(අ 

 

 

2) ව්යව්ායකතකය අිවරතුු ව්අි පබයඅශක්ි කඅව්නුපේ ( 

 

 

3) ව්යව්ායකතපකකුඅාමමඅාමය අාංවිය්යයකත අමඅපෙයු අූ අලක්ෂණණකක්අඅව්නුපේ , 

4) ධයයෙෙකඅිළිතබහව්අිවව්ැරි ව්අදැකීපම්අකුාලෙයව්අහැින්වියකඅහැක්පක්,  

 

 

 

5) ව්යව්ායකතකයඅාමමවිය මඅයව්යෙයඅප්ෙයදතපකකි.පමමඅෙි අලක්ෂණණඅහු ්ව්නුපේ , 

1. ාංත්ෙයය්මතඅකුාලෙයඅපලාක. 

2. වියශනප්ෂණණය්මතඅකුාලෙයව්කඅපලාක. 

3. ෙයක්ෂණණිතඅකුාලෙයඅපලාකඅ. 

4. මයයව්අකුාලෙයඅපලාක. 

1. ානව්යධීය්ව්කඅපලාකඅ. 

2. දැක්මඅපලාකඅ. 

3. යමයෙයව්කඅපලාකඅ. 

4. ධවියිවශනිෙෙයව්කඅපලාක 

1. ව්යායයව්අිළිතබහඅවියශනව්යාකඅ 

2. ධ්අධකඅිළිතබහඅවියශනව්යාක 

3. ඉහළඅමූලයඅශක්ි කඅිළිතබහඅවියශනව්යාක 

4. ෙමයඅඅිළිතබහඅවියශනව්යාක 

 

 

 

1. තළමයයතු ව්්අසිටීම.අ 

2. ප ෞි තඅානථයයකක්අි බීම.අ 

3. ලය /අෙයඩුඅලැබීම. 

4. ධරමුණක්අි බීමඅ 

1. ධ්අධකඅධනුතරණකඅපයයතරයි. 

2. ධ්අධකඅධනුතරණකඅතරයි.අ 

3. ායම්ප්ර්යයිතඅකත්ෙඅවියින්අයුක්ෙක. 

4. ධළුි ්අසිතීම (අධළු්අපදකක්අකිරීම අපෙළපේ 
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6) ව්යයෙයිදතඅෙිදාරපේ අති අධව්ානථයඅහනායයපෙයඅධව්දයයම්අඅතළමයයතරණකඅතරන්්අයපව් ්ෙයදතඅසිු අ

තර්යයඅ, 

 

7) ව්යයෙයිදතඅෙිදාරපේ අසිු ව්යඅපව්යාන්ම්අව්ල අදුු දුඅෙිදි අධනුව්තනෙයකඅ්ම අති අහැකිකයව්, 

 

8) ව්යයෙයිදතඅෙිදාරපේ අෙරාතයරී්ව්කඅිවර්ෙරපක්අපව්යානඅඅ්ම අ ය යකඅප.අ.අපමකඅහු ්ව්නුපේ අඅ, 

9) ධව්දයයමඅහයඅප්රි ලය අධෙරඅාම්බ්්ෙයව්අඅිවව්ැරි ව්අාහහ්අප්රතයශකඅපෙ ර්ය. 

10) ව්යව්ායකත්ව්අෙි අලක්ෂණණඅතතුළ්අතය්ාකඅකුමක්අද  

 

 

 

 

11) ව්යව්ායකතපකකුඅාතුඅිවතනමයණීලින්ව්අපේ අප්රි ලලකක්අපලාඅව්යයෙයරඅාංවිය්යයකක්අතුළඅති අවියකඅහැක්පක්, 

 

 

12) ඉි ිදඅව්තනෂණකඅාහහයඅර කඅවියසි්අඉි ිදේඅතළඅධකව්ැකඅප්ඛයකඅමගි්අබු අධනුෙයෙකඅඉහළඅයැං්මඅසිු අතරඅ

තෙ.අපමකඅව්යෙයරඅව්ල අෙතන යකකි.අපමකඅහනායයෙෙඅහැකිඅෙිදාරකඅව්නුපේ ,  

 

 

13) ලය අධරමුණඅතරඅඅපයයේඅව්යයෙයරඅාංවිය්යයකක්අඅව්නුපේ , 

 

 

1. ධධිෂණනඨයයකඅප.. 

2. ානව්යධීය්ව්කඅප.. 

3. තැේමඅප.. 

4. යමයීලීතෙයව්කඅප..අඅ 

1. ිවෂණනෙයදතකයඅක. 

2. ව්යව්ායකතකය. 

3. ාැෙයුම්තු ව්යක. 

4. ව්යයෙයිදතකයඅක. 

1. ව්යයෙයිදතඅෙිදාරකඅපලාක. 

2. ධිමපක ෙෙයව්කඅපලාක. 

3. ිවශනිෙෙයව්කඅපලාක. 

4. ධවියිවශනිෙෙයව්කඅපලාක. 

1. ධව්දයයම්අෙහලඅයම්අප්රි ලය අ

ඉහලඅප.. 

2. ධව්දයයමඅඉහළඅයම්අප්රි ලය අඉහළඅප.. 

3. ධව්දයයම්අානව් යව්කඅකුමක්අවුව්්අප්රි ලය කඅ

ඉහළඅප.. 

4. ධව්දයයමඅඉහළඅයම්අප්රි ලය අඅෙහළඅප..අ 

1. ධයයෙෙඅදැක්ම,  යමයීලීත්ව්ක,  පෙළඹ්ම. 

2. ා්ිවප.දයකඅ,දු ව්යී අ්ම,  ධපලවියතරණක 

3. යයකත්ව්ක, දු ව්යී අ්මඅ,පයයෙදුබ අප්ායහක 

4. ිවතනමයණීලීත්ව්ක, ධව්දයයම්අදැරීමඅ,ධපලවියතරණක 

1. ාමය අාංානතෘි තඅෙිදාරකයි. 

2. කතනිතඅෙිදාරකයි.අ 

3. කා්යඅෙිදාරකයි. 

4. පේශෙයලයඅහයඅනයි තඅෙිදාරකයි. 

1. යව්යෙයඅාම්ෙයදයක.අ 

2. ලය කඅපෙිදමඅ්ම. 

3. පව්පළහපෙයළඅප්රායරණකඅ. 

4. ධව්දයයමඅධව්මඅ්ම. 

1. දුිළිදඅපව්ළහාැ්. 

2. ර පේ අෙයාල. 

3. මහ යඅබැංකුව්.අ 

4. පේතිදක. 



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

4අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

14) ව්යයෙයරඅපතපරහිඅත්මැි අෙයතනශනව්අඅධතුිද්අබයහිරඅෙිදාරකඅිවපක  යකඅතරයඅෙයතනශනව්කඅව්නුපේ , 

 

15) ර කඅවියසි්අයව්අව්යව්ායකතයි්අාහහයඅණකඅපක  යයඅ්රමකක්අඅහනා්ව්යී මඅහැින්වියකඅහැක්පක්, 

 

 

 

16) ධපලවියඅාැලැානමක්අඅිළිතපකලඅකිරීපම්ී අාලතයඅබලනුඅලබයඅතු ණුඅතතුළ්අතය්ාකඅපෙ ර්ය. 

 

 

 

 

17) ව්යයෙයරකක්අවියසි්අහින්තරේයයඅපන ්් බලෙත්රකක්අඅකනු, 

 

18) කුායඅෙිදමයණඅඅඅව්යයෙයරකතඅලක්ෂණණකක්අව්නුපේ , 

 

 

 

 

19) ව්යයෙයරඅකකෙයකතඅකතනිතඅව්ෙකීමක්අව්නුපේ ,  

 

 

20) ව්යයෙයිදතක් අඅප්ක්ේඅ යවියෙයඅකිරීම අහැකිඅබැංකුඅගිණුම්අඅෙව්්ව්යපෙයඅකනුඅලබ්ප්, 

 

 

21) ව්යව්ායකතකකුඅාැමවිය මඅත යුතුඅඅතළඅයුතුඅව්්ප්, 

1. තළමයයතු ව්්. 

2. ධයයෙෙඅකපක  තක්. 

3. පානව්තක්අ. 

4. ධයිි තු ව්්. 

1. ධිමපක ෙකක්අපලාක. 

2. ෙතන යකක්අපලාක. 

3. ෙරාතයරීඅව්යසිකක්අපලා. 

4. ධව්ානථයව්ක්අපලාක. 

1. ෙයතුු අාහඅව්ෙකීම්, පානව්තඅව්ැුපන, කතතඅිළිදව්ැක 

2. පානව්තඅඅව්ැුපන, ධපලවියතරණඅඅඅප්රපේශක, කතතඅිළිදව්ැක 

3. ධපලවියතරණඅපෙයකමයතනෙ, ඉලක්තඅපව්පළහපෙයළඅ,කතතඅිළිදව්ැක 

4. ඉලක්තඅපව්පළහපෙයළඅ,ධපලවියතරණඅපෙයකමයතනෙ, ධපලවියතරණඅප්රපේශකඅ 

1. නීි මකඅපුේෙල යව්ක යව්කඅෙහවුු අතරයඅාහි තකකි. 

2. අව්යයෙයරඅකරම් තඅාහි තකයිඅ. 

3. ව්යයෙයරඅිනකයෙි ංිඅකිරීපම්අාහි තකයි. 

4. යව්අපායකයඅෙැනීම්අපව්නුපව්්අලබයඅපදයඅාහි තකකි. 

1. පුේෙිනතඅඅහින්තයරී්ව්කඅෙැව්තීම. 

2. ිවෂණනෙයදයකඅගුණය්මත යව්කඅධඩුක. 

3. ඉහළඅප්රයග්ධන්යඅකපක  යක. 

4. වියශයලඅපව්ළහපෙයලඅපතය ාක්අහැසිර්ම. 

1. කතයධිෙි ්ව්කක්අඅඅපෙයායැගීම. 

2. ාම්ේඅතයතනකක්ෂණමව්අ යවියෙයඅකිරීමඅ. 

3. ශ්රමපක්අපෙිදමඅප්රපක  යඅෙැනීම. 

4. ෙරෙතයිද්ව්ක අායතනථතව්අමුහුණඅී ම. 

1. ඉි ිදඅකිරීපම්අබැංකුව්ලක. 

2. ාංව්තන්යඅබැංකුව්ලක. 

3. ව්යණි අබැංකුව්ලක. 

4. ග්රයමීය කඅබැංකුව්ලක. 

1. යව්යෙයඅප්ෙයදයඅහයඅඉලක්තඅාපුරයඅෙැනීම . 

2. ලය අපෙිදමඅකිරීම අහයඅශ්රන්තක්පේඅපෙිදමඅව්ැාඅෙැනීම . 

3. ක්ත්රඅූතත්රඅධව් යවියෙකඅහයඅලය අපෙිදමඅකිරීම . 

4. පව්ළහපෙයළඅක්රමණකඅහයඅෙරෙතු ව්්අෙරය කඅකිරීම . 
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22) ශ්රීඅලංතයප.අව්තනෙමයයඅව්යයෙයරඅෙිදාරකඅතුළඅදැකිකඅහැකිඅලක්ෂණණකක්අව්නුපේ ( 

 

 

 

 

23) හවු්අව්යයෙයරකක්අාහහයඅසිය කඅයුතුඅධව්මඅාහඅපෙිදමඅහවු්තු ව්්අාංඛයයඅව්නුපේ , 

 
 

24) සීමයාහිෙඅාමයෙම්අිනකයෙි ංිඅතරනුඅලබයඅඅෙයෙඅව්නුපේ , 

 

25) අව්යයෙයරකත අධව්ශයඅමුද්අිළිතබහව්අපෙයරතුු අතතුළ්අව්්ප්, 

 

26) ව්යයෙයිදතයි්අසාම්ප්ප්රදාායිතමුරරුු මාාමිශශනව්ාසව්ින්මඔේබ අපෙයානඅව්යයෙයරඅත යුතුඅකිරීම අති අධතැමැ්ෙඅ

ිවාය, 

 

27) ව්යව්ායකතයි්අවියසි්අිවතනමයණකඅතරඅාම්පූරතනණඅතරනුපේ ( 

 

 

28) සීන්ෙඅාමයෙමක්අිනකයෙි ංිකඅාහහයඅධදයළඅිනිළඅප්ඛයඅඉි ිදේඅතළඅයුතුඅව්්ප්( 

 

 

 

29) ව්යව්ායකතපකකුඅවියසි්අකක්අිවෂණනෙයදයඅාැලැානමක්අාතානඅකිරීපම්අමූිනතඅධරමුණඅව්නුපේ , 

1. 2-50 2. 2-20 3. 1-50 4. 1-20 

1. ෙිදාරඅාය්තඅානථයව්රඅබව් 

2. ඉහළඅෙරාතයරී්ව්කඅ 

3. ධව්ශයෙයඅහයඅවුව්මයයඅාපුරයඅෙැනීපම්අධව්මඅප්ායහකඅ 

4.  ය්ාඅහයඅපානව්යඅසීන්ෙඅබව් 

1. ධපලවියඅාැලැානපම්ක.අ 

2. ිවෂණනෙයදයඅාැලැානපම්අක. 

3. ෙිදෙයලයඅාැලැානපම්අක. 

4. මුලයඅාැළැානපම්අක. 

1. 1840අධංතඅ7අදරයඅව්ං්යඅව්ැලැක්්පම්අකඥයඅෙයෙ 

2. 1918අව්යයෙයරඅයයමඅකඥයඅෙයෙඅ 

3. 2007අධංතඅ7අදරණඅාමයෙම්අෙයෙ 

1. යව්යෙයඅඅප්ෙයදයකඅසීමයප.අ. 

2.  ය්ාඅව්ලඅගුණ්ව්කඅධඩුප.. 

3. ව්යයෙයරඅව්ලඅෙැව්ැ්මඅපතය තයීතයඅප.. 

4. ලය කඅධඩුඅප.. 

1. න්ිවානඅධපනක්ෂණයව්්ක. 

2. න්ිවානඅධව්ශයෙයව්ක්අක. 

3. න්ිවානඅවුව්මයයව්්ක. 

4. න්ිවානඅධරමුණුක. 

1. අප්රයපේීලකඅප්තම්අතයයලක ක. 

2. ි ානික්අප්තම්අතයතනකයලක ක. 

3. ාමයෙම්අපරජිාන යතනඅතයතනකයලක ක. 

4.  යයධිෙි අප්තම්අතයතනකයලක ක. 

1. ලය කඅෙණයකඅකිරීම . 

2. කතතඅඅඅිළිදව්ැකඅෙණයකඅකිරීම  

3. ිවෂණනෙයදයඅන්ලඅහයඅලය කඅෙණයකඅකිරීම  

4. ධපලවියඅඉලක්තඅාැතසීම  



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

6අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

30) ිවෂණනෙයදයඅත යුතුඅාහහයඅපකයදයේයයඅක්පත්ර ෙතරණඅක්ෂණකඅඅ්ම්අතතුළ්අව්නුපේ , 

 

31) තළමණයතු පව්කුඅහයඅව්යව්ායකතපකකුඅධෙරඅති අාම්බ්්ෙයව්කඅව්නුපේ , 

 

32) ධපලවියතරණඅපෙයකඅමයතනෙඅාැතසීපම්ී අාලතයඅබැිනකඅයු්ප්,  

 

 

33) කපක  යකඅාහහයඅපෙිදමඅප්රි ලය අහින්අතරඅී ම,   

 

 

 
 

34) හතනෂණණඅපෙපතනරයඅව්යයෙයරකක්අකරම් අකිරීමඅාහහයඅමුදින්අු .000(000ක්අහයඅු .),0(000අක්අව්ය යඅක්ත්රඅ

පෙතරණඅහයඅඅු .))0(000අක්අව්ය යඅපෙයායැගි්ලක්අපකයදව්යඅලී .අපමමඅව්යයෙයරකඅාහහයඅකි යමඅු .අ

100(000අක්අපකයදයඅඅබැංකුඅ ංෙමඅගිණුමක්දඅධරම් තරයඅලී .අව්යයෙයරපේ අමුළුඅහින්තමඅව්නුපේ , 

35) ිවෂණනෙයදයඅක්රිකයව්ිනපේ අපියව්රක්මපයයව්්ප්අ, 

 

 

36) පෙපතනරයඅයව්යෙයඅප්ෙයදයක අපේඅහේඅදක්ෂණෙයඅති අධපකකි.ඔහුඅ, 

 

 

1. ාමමඅතළමයයතු පව්කුඅමඅව්යව්ායකතපකකි. 

2. ාමමඅතළමයයතු පව්කුඅමඅව්යයෙයිදතපකකි. 

3. ාමමඅඅව්යව්ායකතපකකුඅමඅතළමණයතු පව්කුඅපයයපව්ි අ. 

4. ාමමඅව්යව්ායකතපකකුඅමඅතලමයයතු පව්කි. 

1. ු .1(000(000අකි. 

2. ු .600(000අකි. 

3. ු .900(000අකි. 

4. ු .000(000අකි. 

1. ාෘජුඅිළිදව්ැකඅතුළඅක.අ 

2. පෙයු අතයතනකඅිළිදව්ැකඅතුළඅක. 

3. ප්රයථන්තඅිළිදව්ැකඅතුළක. 

4. පබදයහැරීපම්අිළිදව්ැකඅතුලක. 

1. න්ලඅවියශනප්ෂණණක.අඅ 

2. පව්ළහපෙයළඅවියශනප්ෂණණක.අ 

3. ිවෂණනෙයදයඅවියශනප්ෂණණක. 

4. ෙරාතු ව්්අිළිතබහඅවියශනප්ෂණණක. 

1. තළමයයතු ව්්පග්ධනඅයුතුතමයි. 

2. පානව්තයි්පග්ධනඅයුතුතමයිඅ. 

3. ර පේ අව්ෙකීමයි. 

4. ෙනුපදනුඅතු ව්්පග්ධනඅව්ෙකීමයි.අ 

1. පකදවුම්අ 2. ිවමැවුමඅ 3. ක්රිකයව්ිනකඅ 4. කපක  යකඅ 

1. ව්යයෙයිදතඅව්යව්ාකතපකකි. 

2. කකෙිවතඅව්යව්ායකතපකකි. 

3. ාමය අව්යව්ායකතපකකිඅ. 

4. ධ ය්ෙිදතඅව්යව්ායකතපකකි. 
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7අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

37) ව්යව්ායකතපකකුඅාතුඅාැලදුම්අාැමවිය මඅ, 

 

38) ව්යයෙයරඅාැලැානම අධනුව්අව්යයෙයරකතඅත යුතුඅසිු ව්්ප්අදඅක්යඅපායකයඅබැීතපම්අතයතනකකඅධක්අ

ව්්ප්, 

 

 

 

39) පව්ළහෙලඅවියශනප්ෂණණකඅතුිත්අව්යයෙයිදතයි්අහ අහනායයේඅහැකිඅවියපශනෂණඅලක්ෂණණකඅව්නුපේ , 

 

 

 

40) ව්යව්ායකත්ව්කඅාදහයඅලැපබයඅප්රි ලය කඅව්නුපේ , 

 

 

1. ශක්ි ්ක. 

2. ු තනව්ලෙයඅඅක. 

3. ධව්ානථයව්්කඅ. 

4. ෙතන යක්අක. 

1. ව්තනෙමයයකඅහයඅාම්බ්්කඅ 

2. ධතීෙකඅවියශනප්ෂණණකඅතඅරයි.අඅ 

3. ධයයෙෙකඅහයඅාම්බ්්කඅ. 

4. කිසිමඅතයලකත අධදයළඅපයයප.. 

1. ිවෂණනෙයදතඅභූන්තයව් ක. 

2. යයකතකයපග්ධනඅභූන්තයව් අක. 

3. ධයිි තු පග්ධනඅභූන්තයව් අක. 

4. තළමයයතු පග්ධනඅභූන්තයව් ක. 

1. ව්ැුපනඅ 

2. ලය  

3. පෙයිනක 

4. බු අකුීත 
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1අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළම)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

ENTREPRENEURSHIP STUDIES 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය 

QUESTION PAPER - II 

ප්රශනඅමපන ්රයම-ම II 

ධනුග්රහකඅ  



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

2අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

ධමතරඅකිකවීම්අතයලක -අමිනි්ුඅ10අයි 

Additional Reading Time   – 10 minutes 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය - I, II 

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

11මපරනණිය                   මමමමමතාලයම-මපන ැයම3මයි 

 

 

 

 

 

 ෙ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. 



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

3අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

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) 

 



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

1අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළම)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

ENTREPRENEURSHIP STUDIES 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය 

ANSWER  PAPER - I 

පිළිතුරුමපන ්රයම-ම I  

ධනුග්රහකඅ  



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

2අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය - I 

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

11මපරනණිය                         
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ව්යව්ායකත්ව්අධ්යකයක  ධ.පෙය.ා.අ(ාය/පෙළ) 

1අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළම)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

ENTREPRENEURSHIP STUDIES 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය 

ANSWER  PAPER - II 

පිළිතුරුමපන ්රයම-ම II 

ධනුග්රහකඅ  



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

2අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ව්යව්සායත්ව්මඅධ්යයඅය - II 

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

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 



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

9අඉ-ඉපෙනුම්අහයඅයැණාඅධ්යයෙයඅකතතක  ICT ශයඛයව් 

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 



http://lol.lk/

