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1)  

A.  

(i) රෘ අරූමාරිය වෙනුෙට වලෝහ අරූමාරිය භාවිතය බහුල වී ඇත. වේ සඳහා පාදක වු 

තාක්ෂණිකක සාකකය බගින්  රය් .. 

(a) ද්රෙය තාක්ෂණවවදී  සාකකය 

(b) නිෂ්පාද. තාක්ෂණවවදී  සාකකය 

(ii) වලෝහ අරූමාරිය සෑී මට භාවිතා කර. වලෝහය .ේ , එම වලෝහය භාවිතා 

කිරිවේ එම වලෝහය භාවිතා කිරිවේ ොසි 02ක් රයා දක්ේ .. 

(iii) විදුර පහ්  ෙර්ග අතීතවේ සිට වේ දක්ො විකාශ.ය වී ඇති අයුරු සඳහ්  

කර් .. 

  (iv) තාක්ෂණවවදදි කළම.ාකරණවවේ අරමුණු කුමක් දගයි පගහගදිර කර් .. 

  (v) තාක්ෂණවවදදි කළම.ාකරණවවේ ී   සගලකිය යුතු කරුණවක් රය් .. 

 

B. එක්තරා මිනුේ උපකරණවයක් භාවිතා කර ලබා ගත් මිනුමක් රපවේ දක්ො ඇත. 

 

 

(i) වමම උපකරණවය .ේ කර් ..   

(ii) වමම උපකරණවවේ කුඩාම මිණුම 

වසොය් .. 
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(iii) ඉහත රප සටහව්  වප් ෙ. මිනුම රයා දක්ේ .     

  

 (iv) වමම මිනුේ පහත දගක්වෙ. ඒකක ෙලට හරො රය් .. 

a. μm  

b. m      

     

C.  

  (i) මා.ෙ ගතික විදයාෙ යනු කුමක් ද ? 

(ii) ප්රමිති් ට අනුකලෙ ෙගඩ පරිසරයක් සක්  කර. කකාරය උදාහරණව 02 ක් 

සඳහ්  කර වප් ේ .. 

  (iii) ISO 1800 ය. ප්රමිතියට අයත් වර්ුලලාසියක් සඳහ්  කර් .  

D.  

(i) පාසවරූ යා් ත්රික විදයාගාරය තුළ සින්් ට සිදුවිය හගකි අ.තුරු 0ක ක් රය් .. 

     (ii) ප්රථමමාකාර ය. පදය හදු් ේ . 

    (iv) ප්රථමමාකාර වප්ටියයක තිියය යුතු භා්ඩ 05 ක්  සඳහ්  කර් .. 

 

2)  

A. රටක සංෙර්ක.ය වකවරහි .ෙ නිපගයුේ (Inventions)  සහ .ෙයතා(Innovations) 

ඇන්වර්  ජනිත ෙ. ෙයාපාර අතිමහත් වු දායකත්ෙයක් සපයයි.  වමමින්  රටක 

කර්ථිකය සවිමත් විය. ් ොභාවික වියළි මරූ භාවිතා කර අලංකාර රාමු සකසා 

විකිණීවේ ෙයාපාරයක් ඇරමටමට  බත් වපළඹුහ.  

(i) ෙයෙසායකයා  යනු කෙවරක් ද? 

(ii) ෙයෙසායකයකු වීමට  බ තුළ රියය යුතු වපෞද්ගරක ගති ලක්ෂණව 0ක ක් සඳහ්  

කර් .. 

(iii)  බවේ ෙයෙසායකත්ෙ හගකියාෙ පිළිබදෙ අෙවබෝකයක් ලබා ගගනීමට පිරික්න්ේ 

ලගයි් තුෙක් උපවයෝගී කර ගත හගකීය.  එම ලගයි් තුවද පහත සඳහ්  තත්ෙය් ට 

අයත් ලකුණු කුමක් දගයි රය් .. 

 

a. ෙයෙසායක ලක්ෂණව ඉහළි්  පිහිටා ඇත. 

b. ඉතා දුර්ෙල ෙයෙසායක ලක්ෂණව පිහිටා ඇත 

 

(iv) ෙයෙසායකයකු  වීමට උත්සහ දරණව  බ අෙකා.ය වයොමු කළ යුතු කරුණු 0ක ක් 

සහ්  කර් .. 

(v) රටක ෙයෙසායකත්ෙ සංෙර්ක.යට අෙශය කර. පන්ියේ සාකකයක් රය් .. 

 



දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතුමේප්තුමේ  Page 3 
 

(vi)  වේ ෙයාපාරය ඇරමටවේ දි  හා අවලවි උපක්රම වසවීවේී  ෙයාපාරයට ඇති ශක්ති, 

දුර්ෙලතා , අේ ථමා හා තර්ජ.  පිළිබඳෙ එක් උදාහරණවයක් මඟි්  පහත ෙුලෙ 

සේපර්ණව කර් .. 

 

                                                                                                      

(vii)  බ විසි්  නිපදෙනු භා්ඩ අ වලවි කිරිමට පාරිවභෝිනකය්  වපොලඹො ගගනීමට  බ 

විසි්  භාවිතා කරනු ලබ. උපාය මා ර්ගයක් ප්රකාශ කර් .. 

 

B.  

(i) වේෂ පත්රයක ප්රකා. වකොට්  රයා දක්ේ .. 

(ii) ඉහත සඳහ්  කර වකොට් ෙලට උදාහරණවයක් බගඟි්  රය් .. 

(iii) වේෂ පත්ර වේ ඇති විවේෂත්ෙය කුමක්ද ?  

 

C.  

(i) ලාභ සමච්වේද. ලක්ෂය වකියවය්  හදු් ේ .. 

(ii) ලාභ සමච්වේද.ය පිළිබඳෙ සලකා බගරෘම අෙශයතාේ  02 ක් රය් .. 

(iii) ලාභ සමච්වේද.ය ප්ර් තාරයක ඇඳ එය .ේ කර් ..      

 

3)  

A.  

(i) ඉංජිව් රු තාක්ෂණවවදදය යනු කුමක් ද?  

(ii) .යෂ්ියක බලය වසොයා ගගනීවම්  ඇති වුනු යහපත් සහ අයහපත් බලපෑමක් බගඟි්  

රය් . 

(iii) කාර්මික විප්ලෙය පන්ියම තුළ ඇති වු සිදුවීේ 0ක ක් රයා දක්ේ .. 

(iv) ක්රි.ෙ. 2000 සිට වමවතක් කාල පරාසය කුම. යුගය වලස  .ේ කර තිවේ ද ? 

(v) තාක්ෂණවවදදවේ අ.ාගත ප්රෙණවතා 0ක ක් සඳහ්  කර් .. 

 

 

ශක්ති (Strengths) 

 

 

දුර් ෙලතා (Weaknesses) 

 

 

අේ ථමා (Opportunities) 

 

 

තර්ජ. (Threats)    
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B.  

(i) පහත සඳහ්  මිනුේ ලබා ගගනීමට වයෝගය උපකරණව .ේ කර් .  

a. කාර් ඩ් වබෝඩ්  ෆයිරූ කෙරයක ඝ.කම -  

b. ව් ලයි්  බටයක බාහිර විේකේභය -  

c. ටගප්ට පරතරය -  

(ii) බහුමීටරය භාවිතා කර මනි. ලද මිනුේ 0ක ක් සඳහ්  කර් .. 

(iii) න්ක්ෂ්ම මිනුේ උපකරණව භාවිතවය්  ඇතිවිය හගකි වදෝෂ 02 ක් සඳහ්  කර එම 

වදෝෂ අෙම කර ගගනීවේ ක්රමවදදයක්  ද  රය් .. 

C.  

(i) නිෙව්  වකොටසකට අරෙවත්  විදුර සගපයුමක් ලබා ගගනීම පිණිකස ෙගඩ කරාේභවේී  

කළ යුතු කරාක්ෂිත කාර්යය්  02 ක් රය් .. 

(ii) වයොතක රැහග.ක වහෝ වලෝහ පෘෂ්ඨයක ප්රතයාෙර්ථම වෙෝරූටීයතාෙ පෙතීදගයි 

පරික්ෂා කිරිම සඳහා භාවිතා කර. උපකරණව වමො.ො ද ? 

(iii) විදුර සගර ෙගී මක දි සිදුවිය හගකි අ.තුරු 02 ක් සඳහ්  කර් .. 

(iv) විදුර කාර්මිකය්  විසි්  පළදි. ලද කරාක්ෂිත ඇඳුේෙල ව.ොතිියය යුතු කරුණු 0ක 

ක් රය් .. 

(v) විදුරවය්  ඇති වු ින් දර නිවිමට උචිත ිනනි නිෙණවක් .ේ කර එය  තුළ අඩංුල වී 

ඇති ද්රාෙණව  සඳහ්  කර් .. 

 

4)  

A. තාක්ෂණවවදදය මිනිසාට හා පරිසරයට යහපත් බලපෑේ වම් ම අයහපත් බලපෑේද 

ඇති කරයි. 

 

(i) තාක්ෂණීක සංෙර්ක.ය නිසා මිනිසා වකවරහි ඇතිෙ. යහපත් හා  අයහපත් 

බලපෑේ 2 බගඟි්  රයා දක්ේ .. 

 

(ii) තාක්ෂණවය භාවිතවය්  ඇතිෙ. පාරිසරික බලපෑමක් සඳහ්  කර, එම බලපෑම 

නිසා මිනිසාවේ පගෙගත්මට ඇතිෙ. හානි අෙම කිරීම සඳහා ග් .ා ව ක්රියාමාර්ග 2 

ක් රය් .. 

 

(iii) වීදුරු යනු අහඹු වසොයාගගනීමකි. වීදුරුෙග ඇති විශිෂ්ටත්ෙය්  2 ක් සඳහ්  කර් .. 

 

(iv) “.ගව.ෝ” තාක්ෂණවය යනු කුමක්ද? 

 

B. විදුර රැහග්  තුළ ඇති තඹ කේියයක විෂ්කේභය මගනීම සඳහා  බ සූදා.ේ වී ඇත. 

 

(i) එම කාර්යය සඳහා  බ භාවිතා කිරීමට වයෝජ.ා කර ඇති මිණුේ උපකරණවය .ේ 

කර් .. 

 



දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතුමේප්තුමේ  Page 5 
 

(ii) එම උපකරණවය වතෝරා ගගනීමට වේතු 02ක් සඳහ්  කර් .. 

 

 

(iii) එම උපකරණවය භාවිතා කර. විට අනුගම.ය කළ යුතු අතයාෙශය ක්රියාෙරය්  

02ක් රයා දක්ේ .. 

 

(iv) ප්ලා් ියක් පෑ්  බටයක විෂ්කේභය වසොයා ගගනීවේ කාර්යයට ඉහත  බ වතෝරාගත් 

මිනුේ උපකරණවය භාවිතා කල හගකිද?  ද/.ගත .ේ එයට වේතු දක්ේ .. 

 

C. යේ කාර්යයකී  කරක්ෂාෙ පළමුවේ ම සගළකිය යුතු බගවි්  ඒ පිළිබඳෙ ජාතය් තර 

ප්රමිතී්  සක්  කර ඇත. 

 

(i) පහත කාර.ාේ  පිළිබඳෙ සක්  කර ඇති ප්රමිතී්  .ේ කර් .. 

 වසෞඛ්ය හා කරක්ෂාෙ  

 කේකරු ප්රමිතිය   

 

 

(ii) ජාතය් තර ප්රමිතී් ෙල ෙගදගත්කම වි් තර කර් .. 

 

D. කපදා අෙම කිරීවේ ක්රමවදදයක් වලස යේ කාර්යයක් සඳහා නිපුණවතාෙය ලබා 

ගගනීවේ අෙශයතාෙය මතුවිය. 

 

(i) නිපුණවතාෙය ලබා ගගනීම සඳහා අෙශයෙ. කරුණු 0කක් රය් .. 

(ii) පරිපාල.මය කාර්යයක් මඟි්  අ.තුරු ෙගළගක්වීම සිදුකළ හගකි බෙට උදාහරණව 02 

ක් සඳහ්  කර් .. 

(iii) පුද්ගල ෙර්ණව වක්ත කරක්ෂිත උපකරණව කිහිපයක් පහත ී  ඇත. වමම උපකරණව 

භාවිතා කර. අේ ථමාෙක් රයා දක්ේ . 

. 

 කරක්ෂිතඅත්ෙගන්ේ  

 කරක්ෂිතසපත්තු  

 කරක්ෂිතහි් කෙරණව  

 කරක්ෂිතඇඳුේ   

 

(i) කර්මා් ත ශාලාෙලී  සිදුෙ. අ.තුරු ෙගළගක්වීමට ප්රදර්ශ.ය කළ යුතු 

අෙොදාත්මක .ාම පුෙරු 05ක් රය් .. 
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5)  

A. ඉන්රු යනු වපෞද්ගරක කයත.යක කළම.ාකරුවෙක්ය.  හු එම කයත.ය ඉතා 

සාර්ථමකෙ පෙත්ොවග. යනු ලගවේ. කයත.වේ අරමුණු ඉටුකර ගගනීම සඳහා එම 

කයත.වේ ඇති මා.ෙ හා අව.කුත් සේපත් කාර්යක්ෂමෙ හා ඵලදායක ෙ. වලස 

 හු භාවිතා කරයි. කයත.ය පෙත්ොවග. යෙ විට ඇතිෙ. ගගටළු හඳු.ාවග. 

 හු එයට තනිවය් ම වකිය කාලයක් තුළ විසඳුේ වසොයයි.  හු ඉතා දක්ෂ 

කළම.ාකරු වුෙත් තරඟකාරී හා අභිවයෝගමත් තත්ෙය් ට මුහුණව ී මට ියය විය. 

කයත.වේ ව් ෙය ව් ෙයකය්   හුට මුළු සහවයෝගීතාෙයක් ලබා දු් ව.ෝය. 

 

(i) කළම.ාකරණවය යනු ක්රියාෙරයට අයත් ක්රියාකාරීත්ෙය්  රයා දක්ේ .. 

(ii) කයත.වේ දියුණුෙට බලපා. ඉන්රු හට තිබුණු ශක්තී්  02ක් රය් .. 

(iii) ඉන්රුවේ දුර්ෙලතා 02ක් හඳු.ාවග. සඳහ්  කර් .. 

(iv) කළම.ාකරණවවේී  වයොදා ග් .ා වයදවුේ 05ක් රය් .. 

(v) සඵලදායකත්ෙය (Effectiveness) යනු ෙච.යට අර්ථම දක්ේ .. 

(vi) ඉන්රු විසි්  ග් .ා ලද තීරණව ෙගරදි විය හගකි ප්රතිශතය ෙගිවවීමට වේතු දක්ේ .. 

 

B.  

(i) සගපයුේ ෙක්රය දකුණවට විතග් වීම නිසා සමතුළිත මිළට හා ප්රමාණවයට සිදුෙ. 

වෙ.් වීම ප්ර් තාරයකි්  නිරපණවය කර් ..      

(ii) සගපයුේ වකවරහි බලපා. සාකක 0ක ක් .ේ කර් .. 

(iii) අතුරු කවද්ශක හා තරඟකාරී භා්ඩෙලට උදාහරණවයක් බගඟි්  රය් .. 

 

C. ඉන්රු කළම.ාකරණවය කර. කයත.යට අදාළ මලය වතොරතුරු පහත දක්ො ඇත. 

 

 කයත.වේ පරිපාල. වියදම  - රු. 45,000.00 

 විකුණුේ හා වබදාහගරීවේ වියදේ  - රු.ක,000.00 

 මළය වියදේ    - රු.500.00 

 දළලාභය    - රු.100,000.00 

 ලගබූ ේටටේ    - රු.ක,000.00 

 කවයෝජ. කදායේ   - රු.10,000.00 

 

ශුද්ක ලාභය ගණව.ය කර් .. 

 

6) නිෂ්පාද. ් ෙරපය මත, 

A.  

(i) වද්ශීය කර්මා් ත ෙර්ගීකරණවය රයා දක්ේ .. 

 

(ii) කර්මා් ත සඳහා උපවයෝගී කර ග් .ා සේපත් 0කක් සඳහ්  කර් .. 



දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතුමේප්තුමේ  Page 7 
 

 

(iii) කර්මා් තයක සංෙර්ක. සඳහා බලපා. සාකක 02ක් වකියවය්  වි් තර කර් .. 

 

(iv) නිෂපාද. භා්ඩයක ුලණවාත්මක බෙ ෙගිවදියුණු කිරීම සඳහා වයෝජ.ාෙක් ඉදිරිපත් 

කර් .. 

B.  

(i) මයිවක්රෝ මීටරයක මලාංක ෙරද යනු කුමක්දගයි පගහගදිර කර් .. 

 

(ii) රප සටහ. මඟි්  වප් ො ඇති මලාංක වදෝෂවේ අගය සහ ෙර්ගය රය් .. 

 
 

(iii) එම මලාංක වදෝෂය නිෙගරදි කිරීමට කළ යුතු ක්රියාමාර්ග කුමක්ද? 

 

(iv) මයිවක්රෝ මීටරයක දිදාල හිස මඟි්  සිදුෙ. කාර්යය රයා දක්ේ .. 

 

(v) දුර් ථම මිණුේ ගගනීම සඳහා පාර.ායක භාවිතාෙ. අේ ථමාෙක් වලස හගඳ් විය 

හගකි උපකරණවයක් ප්රකාශ කර් .. 

(vi) අිවයක දිග ප්රමාණවය අ් තර්ජාතික සේමත ඒකකයට හරො රය් .. 

 

(vii) පහත සඳහ්  අගය් ට ගගළවප. ඒකක උපසර්ග සංවක්ත සඳහ්  කර් .. 

 

 A - 10-9 

 B - 10-3  

 C - 106  

 D - 1012 
  

C.  

  A 

B 
C 
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(i) රපවේ සඳහ්  කර ඇති A ,B ,C ය. ් ථමා.ෙලට ක යුතු කුමක්දගයි රය් . 

 

(ii) ෙගඩියමක සිදුවිය හගකි කපදා ෙගළගක්වීම සඳහා පහත දගක්වෙ. ශිරූපී්  සගළකිය 

යුතු කරුණවක් බගඟි්  රය් .. 

 

 කේමරූ පෑ් න්ේකරුො    

 ොහ. වකොට්  එකල්  කර. ශිරූපියා  

 මිියයේ කර. ශිරූපියා    

 

(iii) පහත ී  ඇති සංවක්ත ෙර්  අදහ් ෙ. අර්ථමය සහ එම සංවක්තය භාවිතා කර. 

් ථමා.ය රය් .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  

A.  

(i) වෙළඳවපොළ පර්වේෂණවය චක්රීය ක්රියාෙරයකි. එහි ප්රකා. පියෙර හතරම රයා 

දක්ේ .. 

(ii) එදිව.දා ෙයාපාර කටයුතු කරවග. යාම සඳහා කාරක ප්රාේක.වේ ෙගදගත්කම 

සඳහ්  කර් .. 

(iii) ෙයාපාරයකට ප්රාේක. සේපාද.ය ප්රකා. ෙශවය්  අභය් තර මාර්ග හා බාහිර 

මාර්ග මඟි්  සිදුකල හගකිය. එම මාර්ග වදකට උදාහරණව 02බගඟ්  රයා දක්ේ .. 

(iv) ක්ෂය කිරීම ය. ිනණුේකරණව පදය අර්ථම දක්ේ .. 

(v) ෙයාපාරයක අතයාෙවශයය් ම තිියය යුතු මරකාංග 0කක් .ේ කර් .. 

(vi) හවුරූ ෙයාපාරයක ත.තික පුද්ගලභාෙය වකියවය්  වි් තර කර් .. 

(vii) ෙයාපාර කයත. මඟි්  දායක වීමට උ.් දුෙ. සාමහික සමාය ය ෙගකීවේ (CSR) 

ක්රියාෙරය්  02ක් සඳහ්  කර් .. 
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(viii) ශ්රී ලංකාවද ෙයාපාර සිදු කිරීමට ෙයෙසාකය්  දගනුෙත් විය යුතු නීති 02ක් 

රයා දක්ේ .. 

(ix) .ගවුේ මරූ අවළවිය සිදුකර. ෙයාපාරයකට, ප්රාථමමික තරඟකරුේ  හා ද්විතීය 

තරඟතරුේ  උදාහරණවයක් මඟ්  පගහගදිර කර් .. 

(x) ඵලදායකත්ෙය යනු කුමක්ද? 

 

 

B. තරිඳු .මි්  පෙත්ොවග. ය. ෙයාපාරයක මලය වතොරතුරු පහත දක්ො ඇත. 

 කයත. වගොඩ.ගිනරූවරූ ොර්ෂික කුළිය   - රු.600,000.00 

 මාසික විදුර, දුරකථමක. හා ජල ියල   - රු.10,000.00 

 ය් ත්ර සූත්ර .ඩත්තුෙ සඳහා මාසික වියදම   - රු.15,000.00 

 මාසික ව් ෙක වදත.     - රු.20,000.00 

 භා්ඩයක් නිෂ්පාද.යට අෙශය අමුද්රෙයෙල පිරිෙගය  - රු.1,000.00 

 එක් භා්ඩයක් සඳහා විචලය පිරිෙගය    - රු.500.00 

 භා්ඩයක විකුණුේ මිළ     - රු.6,000.00 

 

(i) ් ථමාෙර පිරිෙගය ගණව.ය කර් .. 

(ii) විචලය පිරිෙගය ගණව.ය කර් .. 

(iii) ලාභ සමච්වේද ලක්ෂය ගණව.ය කර් .. 

 

8)  

A.  

(i) තාක්ෂණවවේ භාවිතය්  හා සං් කෘතික පරිෙර්ත.ය්  පද.ේ කර ගනිමි්  වේ  

කරනු ලබ. විවික යුගෙර්  කෘෂිකාර්මික යුගවේ දගකිය හගකි සංෙර්ක.ය පගහගදිළි 

කිරීමට උදාහරණව 0කක් රය් .. 

(ii) ොණිකජකරණවය යනු කුමක්දගයි හඳු් ේ .. 

(iii) ඉරූරෙම වකවරහි බලපා. සාකක 0කක් සඳහ්  කර් .. 

(iv) තාක්ෂණවවේ දියුණුෙ නිසා සමාජ සං් කෘති වෙ.්  වද. යහපත් සං් කෘතික 

ලක්ෂණව වි.ාශ වී අයහපත් අංග එක් වද. වේ කියම.ය න්දුන් උදාහරණව 02ක් 

රය් .. 

(v) සංගෘහිත පරිපථමය තාක්ෂණවවදදවේ හගරවුේ ලක්ෂයක් වලස සගළකිය හගක්වක් ඇයි 

? 

 

B.  

(i) උපකරණවයක සංවදී තාෙය යනු කුමක්ද? 

(ii) සගසඳීවේ ක්රමය මඟි්  මිණුේ ලබාගත හගකි මිණේ උපකරණවයක් .ේ කර් .. 

(iii) ක්රමාංකණව වදෝෂවේ වකොට්  02 රයා දක්ේ .. 
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(iv) පග් සලක උස මගනීම සඳහා සූදා.ේ කරගත් ක්රියාෙක් රපවේ වප් ො ඇත. 

පාඨාංක කියවීවේී  ඇස පෙත්ො ගගනීමට න්දුන්/නිෙගරදි  අේ ථමාෙ එම රපවේ ඇඳ 

දක්ේ .. 

 

 

(v) පරිමාණවවේ ් ෙරපය අනුෙ මිණුේ උපකරණව ෙර්ග කර උදාහරණවයක් බගඟ්  

රය් .. 

 

C.  

(i) යහපත් ෙගඩියම පරිසරයක ලක්ෂණව 02ක්  රය් .. 

(ii) යහපත් ෙගඩියේ පරිසරයක් සූදා.ේ කර ගගනීවේ ොසි සඳහ්  කර් .. 

(iii) ක්ඩායේ ෙශවය්  ෙගඩ කර. ෙගඩියමක අනුගම.ය කල යුතු අෙශය 

පර්වෙෝපාය්  02ක් රයා දක්ේ .. 

(iv) කප. ක්ටටක් මඟි්  ඇඟරූලක් තුොල වී වරූ ගගරෘවම්  සිිය. අවයකුට කළ යුතු 

ප්රථමමාකාර ක්රියාෙරය 02ක් රය් .. 

(v) ඉදිකිරීේ කටයුතු සඳහා ද්රෙය රැවග. යාවේ කේකරුවෙකු පළදි. ලද වයෝගය 

කරක්ෂිත පගළඳුේ 02ක් සඳහ්   කර් .. 

 

9)  

A. ප්රතිද යනු  එළෙළු අවළවි කර. වෙවළ් වදකි.  හු කෘීකකාර්මික දගනුම සහිත 

පුද්ගලවයක් ෙ. අතර තම නිෙවසම එළෙළු ෙගා කර. ලී . ෙස විෂ රහිත එළෙළු 

විකුණුේ කල බගවි්   හුවේ වෙළඳසගළ ප්රසිද්ක වී ඇත. පාරිවභෝිනක ඉරූරෘම මත 

එළෙළු න්ප් සහ ෆ්රයිඩ් රයි්  විකිවණව. කප. ශාලාෙක්ද එම වෙළඳසල තුළ කරේභ 

කිරීමට  හු ඉදිරිපත් විය. කප.ශාලාෙ මඟි්   හුට වපරට ෙඩා ලාභයක්  ඉපගයීමට 

හගකිවිය. එයට ියක කාලයට පන්ෙ ප්රතිදවේ වෙළඳසගල අසලම “නුෙවරරය එළෙළු” 

ය. .මි්  තෙ එළෙළු අවළවිසගලක් පුබුදු විසි්  කරේභ කර. ලී . 

 

(i) පාරිවභෝිනකයාවේ අෙශයතා හා වුෙම.ා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා ෙයාපාර 

ියහිවෙයි. අෙශයතා හා වුෙම.ා 02 වකියවය්  හඳු් ේ .. 
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අෙශයතා  : -  

වුෙම.ා  :-  

(ii) ෙයාපාර ියහිවීමට පගෙතිය යුතු තත්ත්ෙ 04ක් සඳහ්  කර් .. 

(iii) ෙයාපාරයක අයිතිය අනුෙ ෙයාපාර ෙර්ගීකරණවවේ රීතිද විසි්  කර. ලද ෙයාපාරය 

කුම. ෙර්ගයට අයත් වියද? 

(iv) වමම ෙයාපාරය රයාපදිංචි කිරීවේ ප.ත රයා දක්ේ .. 

(v) පුබුදු විසි්  කරේභ කර වෙළඳසල මඟි්  ප්රිතිද හට ඇති ව බලපෑේ 02ක් රය් .. 

(vi) එළෙළු වෙළඳසගල තුළම කප.ශාලාෙක් පෙත්ොවග. යෑවම්  රීතීද හට ලගබූ ොසි  

02ක් රය් .. 

(vii) තම ෙයාපාරය තෙදුරටත් සංෙර්ක.ය කිරීමට රීතිද කළ යුතු උපක්රම 0කක් සඳහ්  

කර් .. 

B.  

 ෙර්ෂය මුල බඩු වතොගය    - රු.120,000.00 

 ප්රොහ. කුී     - රු.1,000.00 

 විකුණුේ      - රු.250,000.00 

 2017.12.ක1 දිව.්  ෙර්ෂය අෙසා. බඩු වතොගය - රු.20,000.00 

 

ඉහත දත්ත භාවිතා කර, 

(i) ප්රිතිවිට අයත් එළෙළු ෙයාපාරවේ 2017.12.ක1 දිව.්  අෙස්  ෙ. ෙර්ෂය සඳහා වෙළඳ 

හා ලාභාලාභ ිනණුමක් සක්  කර් .. 

(ii) එම ිනණුවමහි දළ ලාභය වසොය් . 

(iii) පහත ී  ඇති වියදේ ෙලට උදාහරණව 02බගඟි්  රය් .. 

 

 කයත. හා පරිපාල. වියදේ :- 

 විකුණුේ හා වබදාහගරීවේ වියදේ :-  

 

(iv) ශුද්ක ලාභය යනු කුමක්දගයි පගහගදිර කර් .. 

 

 

 


