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(101)  �ල� �� කරණය 

 

 

A - ෙකොටස 

පශ්න අංක 01  

ෙමම පශ්නය අ� පශ්න 20 �� සම��තය, පශ්න අංක 1.1 �ට 1.10 ද�වා � පශ්න සඳහා � ඇ  ÑæÙßû 4 

àõÝµØùß වඩා"ම #$# %&'ර µõßÎ´ à<Á] µæÍóÚ. පශන් අංක 1.11 �ට 1.15 ද�වා � පශ්න සඳහා %&'ර 

සත), අසත)යද පශ්න අංක 1.16 �ට 1.20 ද�වා � පශ්න සඳහා ලබා � ඇ  ෙතොර'- අ�ව %&'ර උ"තර 

පතෙ1 2යන ෙලස අය34ක-ව� ෙවත උපෙදස ්ලබා �  56. 

අය34ක-ව� æÚ{Úû µ÷Àµùæß ûÜÁßù පතෙ1 ලබා �  8 උපෙදස ්අ�ගමනය කර ෙනො 56. ý{Ô<Øó පශ්න 

සඳහා %&'-, %&'- පතෙ1 %&'- සඳහ� කර උ"තර පතයට අ:ණා  56. ෙම< ප ඵලය� ෙලස 

&´{Øæß අය34ක-ව� පශ්න  ûõÜµ×ß ÙÚ×Ô ûÚ}ÚõÝØ` ãõßõØ ûõÜ×ð අ:ණා ෙනො 56.  

අය34ක-ව� ��� එ� එ� අ� ෙකොටස් සඳහා ලබා �  8 උ"තර අ�ව ෙපො$ෙ? ද�නට ලැ5A 

වැරB/$Dවලතා පහත පEB ෙ?: 

පශන් අංක 1.1   

ෙමය ඉතා පහ# පශ්නය� Gව" සමහර අය34ක-ව� ෙමම පශ්නය HවැරBව අවෙබෝධ කර ෙගන ෙනො Kම 

ෙහේ'ෙව� HවැරB %&'ර <Ô අංක 03 ෙව�වට 01 ඉBEප" කර  56. 

පශන් අංක 1.2  

සමහර අය34ක-ව� %&'- අංක 01ෙව�වට අංක 02 ඉBEප" කර  56. අය34ක-ව�ට ´ÔÙ] 

µõ$ØõÝØ`<Ù O2ක Pණා"මක ල�ෂණ සහ RA4කරණ ෙයදG4 සහ HමැG4 ûÚ}ÚýúÀ ඇ�ම  Sය T'ය.  

පශන් අංක 1.3  

RA4කරණ සංකUප %&බඳ සමහර අය34ක-ව� 'ළ පමාණවතß දැ�ම� ෙනොමැ කම µ{ßõÝµ<ùß HවැරB 

%&'ර අංක 01 ෙව�වට අංක 02 ෙහෝ අංක 03 ෙතෝරා ෙගන  56. 

පශන් අංක 1.4  

ûǗ $ó<õß ÷À̀ ùỐ  µù$´`õÚæ´ µ{ßõÝµ<ùß à×÷Ȩ̀æØ`<ùß æÚ{Úûµ÷Àµùæß à‘æ 4 µ<ùÔ<ð à‘æ 2 µ{$ß à‘æ 3 

µõ$ßØ$µèù õÚýÔóÚ.  

ව)ාපාරෙ1 අභ)�තර ඇUමැ  û$ÌÁ<×ùß äµ&ß́  බා<ර ඇUමැ  පාDශවය� &{ àþ]ùßõØ à`Ùß´`õÚ 

û$ÌÁ<×ùß ûÚ}ÚýúÀ දැ�ම� අය34ක-ව�ට  Sය T'ය.  
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පශන් අංක 1.5  

ව)ාපාරයක ග�ෙද� ස4බ�ධෙය� අය34ක-ව�ට HවැරB X�"ව සටහ� %&බඳ දැ�ම�  Sය T'Y. 

å<Ôùß <Ø÷À<$ µõßØ`È è`ùÛ´ ùÚ&$ :දU RAම හර කර  56. දැ�ම àòÔæ´ µ{ßõÝµ<ùß HවැරB %&'ර 04 Gවද 

à‘æ 01 ෙහෝ à‘æ 02 µõ$ßØ$µèù  56. 

පශන් අංක 1.6  

ෙමම පශ්නෙය� බලාෙපොෙර"' �ෙ1 ලබා � ඇ  ෙතොර'- පදන4 කර ෙගන ලාභය ගණනය �[ම Gවද 

වැ\ %Eස� ෙමම පශ්නයට HවැරB %&'ර ලබා � ෙනො 56. එබැ�� %&'ර අංක 01 ෙව�වට à‘æ 03 ෙහෝ 

à‘æ 04 µõ$ßØ$µèù කර  56. අය34ක-ව� +/- ල_ණ ûÚ}ÚýúÀ සැල�2ම� Ñ× ×ÔõÝ µÓ. 

පශන් අංක 1.7 

RA4කරණ ස`කරණ %&බඳ දැ�ම #a අය34ක-ව� සංඛ)ාවකට µù$õÚýÔóÚ. ෙමය RA4කරණෙ1 

O2කාංගය�. සමහර අය34ක-ව� ùÚ<`Ø÷ÀÚ %&'- <Ô à‘æ 04 µ<ùÔ<ð අංක 02 ෙතෝරා  56. 

පශන් අංක 1.8  

ආයතනය භා�තා කරන ´ÕÙ$ÁÜ ෙUඛන %&බඳ දැ�ම� à×÷Ȩ̀æØ`<ùßð  Sය T'Y. %&'- GRN Gවද 

&´{Øæß à×÷Ȩ̀æØ`<ùß PRN µÙ& <`Ø÷ÀÚ %&'ර සඳහ� කර  56. 

පශන් අංක 1.9  

බhතරය� à‘æ 02 µÙ& HවැරBව ûÚ}ÚõÝØ` සපයා  56. 

පශන් අංක 1.10 

RA4කරණ ස`කරණ %&බඳ දැ�ම� ෙනොමැ කම à×÷Ȩ̀æØ`<ùß iපෙදෙන_ෙග� ෙප��4 කරන ල�. 

HවැරB %&'ර 03 Gවද à‘æ 02 ෙහෝ à‘æ 04 සටහ� කර  56.  

 

 

පශන් අංක 1.11 �ට 1.15 අෙj�ෂකය�ට ලබා � ඇ  පකාශයට අ�ව “සත)” ෙහෝ “අසත)” ෙලස %&'- 

ලබා Bය T'Y. හ3නාග" ෙපො$ වැරB පහත දැ�ෙ?. 

පශන් අංක 1.11 

HDවචනය� %&බඳ දැ�ම� ෙනොමැ  nම ෙහේ'ෙව� “සත)” ෙව�වට සමහර අෙj�ෂකY� “අසත)” ෙලස 

%&'ර ÷ÀÛ  56. 

පශන් අංක 1.12 

ûǗ $ó$õß́ æ ý< සංකUපය %&බඳ පමාණව" දැ�ම� ෙනොමැ කම Hසා ‘අසත)’ ෙව�වට ‘සත)’ ෙලස 

%&'- ලබා �  56. 

පශන් අංක 1.13 

බhතරය� HවැරB %&'ර � ‘සත)’ ෙලස සඳහ� කර  56. 
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පශන් අංක 1.14  

පශන්ය වැරBයට වටහා ගැqම Hසා බhතරය� ‘සත)’ ෙව�වට ‘අස" ය’ ෙලස %&'ර ලබා�  56. 

පශන් අංක 1.15  

බැං_ සැස34 පකාශය බැං_ව ��� %&ෙයල æØù ý< &}æ$ බhතරය� ‘සත)’ ෙලස %&'- ලබා � 

 56. එY� ෙප��4 කර�ෙ� බැං_ සැස34 %&ෙයල �[ම ස4බ�ධෙය� දැ�ම� අr මsටමක පව න 

බවතß %&ෙයල කර�ෙ� කGද ය�න ûÚ}ÚýúÀ දැ�ම� ෙනොමැ  බවY. 

 

පශන් අංක 1.16 �ට 1.20 ද�වා ලබා � ඇ  ෙතොර'- පදන4 කරෙගන %&'- ලබා Bය T'Y.  

පශන් අංක 1.16  

ෙමම පශ්නෙය� බලාෙපොෙරො"' �ෙ1 tන වන ෙශේෂවන කමය භා�තෙය� වDෂය සඳහා �ෂය ගණනය 

æÚÎ´×Ú. 2020 ´$ÌõÝ 31 Bෙන� අවස� � වDෂය සඳහා �ෂය ෙව�වට සමහර අෙj�ෂකය� �ෂය ගණනය 

කර  5ෙv පළ: වDෂය සඳහාය. එෙම�ම සමහර අය34ක-ව� පශ්නය HවැරBව අවෙබෝධ කරෙගන 

ෙනො Kම ෙහේ'ෙව� ස:wxත �ෂය ගණනය කර  56. තව $රට" සමහර අෙj�ෂකY�  tනවන ෙශේෂ 

කමය ෙව�වට සරල මාDග æǗ × භා�තෙය� �ෂය ගණනය කර  56. 

පශන් අංක 1.17 

සමස්තය� ෙලස අය34ක-ව� ෙ4 පශ්නයට %&'- ලබා� ෙනො 56. &‘èõõ$ සංකUපය %&බඳ දැ�ම� 

ෙනොමැ  බව ෙප��4 ෙකෙD. 

පශන් අංක 1.18 

අය34ක-ව� �<පෙදෙන� àõßûÚð yල� ගැq4, අ"%ට �_A4, ණයට �_A4 ×ù$÷ÀÛ වැරB %&'- සපයා 

 56. µû$÷ ̧ ජDනලෙ1 ග�ෙද� <$Ìõ$ �[ම ස4බ�ධෙය� අෙj�ෂකY�ට පමාණව" දැ�ම� 

ෙනො 56. 

පශන් අංක 1.19 

බhතරය� HවැරB %&'ර ලබා �  56. 

පශන් අංක 1.20 

ලබා � ඇ  ෙතොර'- පදන4 කරෙගන 2020 මාD' 31 Bනට ó×<yය�ෙ{ ෙශේෂය ගණනය �[ම ෙමම 

පශන්ෙය� ප[�ෂා ෙකෙD. සමහර අෙj�ෂකY�ට ó×{ÚÆ û$Ùù èÚóÔµÈ &ð{ùß æØù ග�ෙද� %&බඳ 

දැ�ම� µù$ 56. සමහර අෙj�ෂකY� �_A4 ජනලෙ1 එක'වද වැරB ෙලස RAමට ඇ'ළ" කර 

 56. සමහර අෙj�ෂකය� ග�ෙද�ෙ? හර හා බැර සටහ� ´$Ø` æØ ÷Àæß<$  56. 
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B ෙකොටස 

පශ්න අංක 02  

(a), (b) &{ (c) µÙ& ෙමම පශ්නය ෙකොටස ්03 �� සම��තය. වැරB HවැරB කර ජ’නU සටහ� සකස ්�[ම 

(a) ෙකොට�� අවශ) � අතර (b) ෙකොටස ් අ�Hශ්xත RAම සකස ්�[ම අවශ) � අතර (c) ෙකොටස ලාභ 

සැස�ෙ4 පකාශය� %&ෙයල �[ම අවශ) ෙ?. 

සමස්තය� ෙලස ෙබොෙහෝ අෙj�ෂකY� (a) සහ (b) ෙකොටස ්සඳහා %&'- ලබා � ඇ  න:" සැල�ය T' 

අෙj�ෂකය� සංඛ)ාව� (c) ෙකොටසට %&'- ලබා � ෙනො 56. 

ෙකෙසේ ෙවත" පහත සඳහ� $Dවලතා සහ වැරB %&'- à`è×ÛµÈ÷ÀÛ ද�නට ලැ56: 

(a) ජ’න� සටහ8 9:ෙයල ;�ම:::: 

 (1) සමහර අය34ක-ව� ජ’නU සටහ� ෙව�වට ෙලජර RA4 %&ෙයල කර  56. 

 (2)  -.85,500 ක පEගණක RAමට හර æ} ×ÔõÝ <Ô<÷À සමහර අෙj�ෂකය� ස4�Dණ  %Eවැය � 

-.95,000 පEගණක RAමට හර කර  56. #a අෙj�ෂකය� සංඛ)ාව� අ�Hශx්ත RAෙ4 

නම සඳහ� �[ම ෙව�වට  " ෙපළ� සඳහ� කර  56.  

 (3) :දලට yලට ගැA4 -.76,000 :දU ෙපොෙ" HවැරBව බැර කර  56. ù Ốõß සමහර 

අෙj�ෂකY� අ�Hශx්ත RAමට බැර �[ම ෙව�වට :දU ෙපොතට බැර කර  56. 

 (4) #a à×÷Ȩ̀æØ`<ùß &‘ç]$<æß අ�Hශx්ත RAමට හර �[ම ෙව�වට -.112,000 µ´$ßðÌ වාහන 

RAමට හර කර  56. 

 (5) සමහර අෙj�ෂකය� ��� �_A4 ජ’නලෙ1 àòÔµ<ùß &ð{ùß Ò´ ó×è`õÚ RAමට හර �[ම 

ෙව�වට අ�Hශ්xත RAමට හර කර  56. 

(b) අ=>ශ?්ත ��ම 9:ෙයල ;�ම:::: 

(1) සමහර අෙj�ෂකY� ෙශේෂ %E�#ෙ4 ෙවනස ආර4භක ෙශේෂය ෙව�වට අ�Hශ්xත RAෙ4 

à<&$ù ෙශේෂය ෙලස ෙගන  56. 

(2) සමහර අෙj�ෂකY� අ�Hශ්xත RAෙ4 ආර4භක හර ෙශේෂය බැර ෙශේෂය� ෙලස ෙගන  8 

අතර &´{Øæß à×÷Ȩ̀æØ`<ùß අ�Hශx්ත èÚóÔµÈ à$ØÈþæ {Ø µÁßÂ× &ÈûÕÌóµ×ùß́  àõß{`Ø 

õÚýÔóÚ.   

(3) &´{Øæß {Ø &ð{ùß ý`Ø &ð{ùæß µÙ&õß ý`Ø &ð{ùß {Ø &ð{ùß µÙ&õß &ð{ùß æÚÎ´ ùÚ&$ 

àÑùÚÁß¥õ èÚóỐ  õÝÙù× µù$<Ô à×÷Ȩ̀æØ`<ùß÷À Ñ×. 

(c) ලාභ සැසB  පකාශය:::: 

(1) ෙබොෙහෝ අෙj�ෂකY�ට ùÚ<`Ø÷ÀÚ Ù$þ× &æ&ß æÚÎµÈ පකාශය ස4බ�ධෙය� දැ�ම� ෙනොමැත. 

(2) ලාභයට බලපාන ආදාය4 සහ �යද4 HවැරBව එක' ෙනො�[ම සහ අr ෙනො�[ම ෙහේ'ෙව� 

ලාභය වැරBයට ගණනය කර  56. 
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පශ්න අංක 03  

ෙලජර RA4 %&ෙයල �[ෙම� ප# ෙශේෂ %E�#ම සකස ්�[ම %&බඳ අෙj�ෂකY�ෙ{ දැ�ම පශ්නෙ1 

ප[�ෂා කරන ල�. ෙමම පශ්නයට අෙj�ෂකY�ෙ{ කාDයසාධනය ස'�දායක මsටමක  56. 

ෙකෙසේ ෙවත" පහත සඳහ� $Dවලතා හ3නාග�නා ල�: 

(1) සමහර අෙj�ෂකY� ෙශේෂ %E�#ෙ4 ෙව� ෙව� අYතමය� ෙලස අ"%ට �_A4 ණයට 

�_A4,අ"%ට ගැA4 සහ ණයට ගැA4 ෙප�වා  56. 

(2) සමහර අෙj�ෂකY� වDෂය 'ල �_A4 ගණනය �[ෙ4� සැල�Uලට ෙගන  5ෙv අ"%ට 

�_A4 පමණ� වන අතර වDෂය සඳහා yලට ගැqම HවැරBව ගණනය  කර ෙනො 56. 

(3) à×÷Ȩ̀æØ`<ùß æÚ{Úû µ÷Àµùæß æÝ}Û Ñ×÷À́  &{ <`±ûÔØ µè<Õ æÝ}Ú× äææß µÙ& µèù &ð{ùß æØ õÚýÔóÚ. 

(4) සමහර අෙj�ෂකY� ´Ô÷ÀÙÚùß µ×÷¼ ûÜ$èßøù× &{ ෙමෝටD රථය� ෙලස ආෙයෝජනය එකකට ගැqම 

ෙව�වට ෙවනම පා{ධන RA4 ෙදක� යටෙ" &ð{ùß æØ õÚýÔóÚ. 

(5) පශන්යට àµûßæßÂ$ æ} µ÷Àß &´{Øæß අෙj�ෂකY� � ෙනො 56. උදාහරණය� ෙලස ෙශේෂ %E�#ෙ4 

%&ෙයල කරන ෙලස à×÷¸ÈæØ`<ùßµèùß àµûßæßÂ$ æ}÷À ඔG� ෙශේෂ %E�#ම ෙව�වට ෙලජර RA4 

%&ෙයල කර  56. 

(6) ෙලජර RA4 ෙශේෂය ෙශේෂ %E�#මට මා- �[ෙ4� සමහර අෙj�ෂකY�ට ෙශේෂය වැරBයට ගණනය 

කර  56.(හර ෙශේෂය�� අවස� � ෙලජර, ෙශේෂ %E�#ෙ4 බැර කර ඇ  අතර ý`Ø ෙශේෂය� හර 

ෙලස ෙශේෂ %E�#ෙ4 ද�වා  56). 

 

පශ්න අංක 04  

Hෂ්පාදන RAම සකස් �[ම %&බඳ දැ�ම ප[�ෂා කරන ලB. අෙj�ෂකය�ෙග� බhතරය� ෙමම පශ්නයට 

%&'- 2nම උ"සාහ කර ඇ  අතර සැල�ය T' අෙj�ෂකY� %Eසකට ෙමම පශ්නය සඳහා ස4�Dණ 

ල_A ලබා ගැqමට හැ� nම. 

(1) µù$ùÚÆ <`ò, පාථyක %Eවැයට è`ÙÚûÚ× ×ÔõÝ බව පශ්නෙ1 පැහැB2ව සඳහ� කර  5ණද සමහර 

අෙj�ෂකY� එය කDමා�තශාලා %Eවැය 'ල සටහ� කර  56.   

(2) කDමා�තශාලාව සහ කාDයාලය අතර �යද4 HවැරBව ෙව� �[මට අෙj�ෂකය� iප ෙදෙන_ට 

µù${`æÚ  56. සමහර අෙj�ෂකY� µûØ<`ò õÝ} µ<ùßæÚÎ´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ< &Ú÷ ̧ æ}÷À, ä× ùÚ<`Ø÷ÀÚ<  

කDමා�තශාලා %Eවැයට ගලපා ෙනො 56. 

(3) කDමා�තශාලාව සහ කාDයාලය අතර ප පාදන ෙව��[ම ස4බ�ධෙය� අr දැ�ම� ෙහේ'ෙව� 

සමහර අෙj�ෂකY� කDමා�තශාලා �යද4 යටෙ" කාDයාල �යද4ද ගලපා  56. 

(4) සමහර අෙj�ෂකY� 20% ලාභා� කය ගණනය µù$æØÆùß Hෂ්පාදන RAමට Ố_ ùÚÂßû$÷Àù ûÚÍ<`× 

÷Àæß<$ û´óæß ස4�Dණෙය� &æ&ß æØ õÚýÔóÚ.  
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(5) ´Ô_ Hශප්ාදන %Eවැය ද�වා Hශප්ාදන RAම සකස් කර 20 % ක ලාභා� කය HවැරBව ගණනය කළද 

සමහර අෙj�ෂකY�, ලාභ ආ� කය 20% Hශප්ාදන %Eවැයට එක' කරy� ෙවළඳ RAමට මා- 

කළ T' %Eවැය ගණනය කර ෙනො 56.  

(6) අෙj�ෂකY� iපෙදෙන_ සමස්ත Hෂ්පාදන %Eවැයට ලාභා� කය එක' �[ම ෙව�වට සමසත් 

Hෂ්පාදන %Eවැෙය� 20% ක ලාභා� කය අr කර  56. 

(7) අ:දව) ආර4භක හා අවසාන ෙශේෂය� සහ µù$ùÚÆ වැඩ ෙශේෂය� එක' කර ඇ  අතර ෙව� ෙව�ව 

වDග කර ෙනො 56. 

(8) සමහර අෙj�ෂකY� RA4 ඉBEප" �[ෙ4� H� ආකෘ ය� %&බඳ දැ�ම� ෙනොමැ  බව ෙපq 

Rෙ1ය. 

(9) සමස්ත කාDය සාධනය ෙමම පශ්නයට ෙහොඳ මsටමන පැව'6. 

 

පශ්න අංක 05  

ෙමම පශ්නය පධාන වශෙය� RA4කරණ ස`කරණය, èÙûù Ù÷À :දU පාලන RAම සහ බැං_ සැස$4 

පකාශය සකස ්�[ම යන අංශ 'න %&බඳ දැ�ම ප[�ෂා කර  56. අෙj�ෂකY�ෙග� බhතරය� ෙමම 

පශන්යට උ"සාහ කර ඇ  අතර සැල�ය T' සංඛ)ාව� අෙj�ෂකY�ට ස4�Dණ ල_A ලබා ගැqමට 

හැ� n  56. 

(A)   �� කරණ සCකරණ:::: 

(1) ලබා � ඇ  ග�ෙද� RA4කරණ ස`කරණයට බලපා�ෙ� ෙකෙසේදැY සමහර අෙj�ෂකY� 

දැන ��ෙ1 නැත. උදා- ව"ක4, වගi4, ආදාය4 සහ �යද4 වැ\වන �ට ෙහෝ අr වන �ට වාDතා 

කර�ෙ� ෙකෙසේද? සමහර� ධන (+) ෙහෝ ඝෘණ (-) සංෙ�ත සඳහ� ෙනොකර èùÔµ÷ÀùÔ 

ස`කරණෙ1 සටහ�කර  56.  

(2) සමහ- X�"ව සටහ� ඇ'ළ" �[4 H� ෙලස ෙප�වා ෙනො 56. එය RA4කරණෙ1 O2ක 

ක-A %&බඳ $Dවල දැ�ම� ෙප��4 �[ම�. 

(3) සමහ- එ� එ� ග�ෙද�ෙ? :දU ව�නාකම�� ෙතොරව “වැ\ �[ම” ෙහෝ “අr �[ම” ගැන 

සටහ�කර  56. 

(4) -.390,000 ක %Eවැය <Õ þ$óßò -.445,000 æð ó× ÑæÚóÛµÈ÷ÀÛ èùÔµ÷ÀùÔ< &ÇæØóµ×ß µûùßùÔÈ 

æØù à$æ$Ø× ûÚ}ÚýúÀ ÷À̀ ùÔ´ ÷Ì̧<Ù ´>ð´æ õÚýÔóÚ. 

 

(B) ෙකොටස (a) සකස ්කළ :දU පාලන RAම සහ (b) බැං_ පකාශය: 

(1) සමහර අෙj�ෂකY� :දU පාලන RAෙ4 -.155,000  හර ෙශේෂය සටහ� කර ෙනො 56. 

(2) අෙj�ෂකY�ෙග� 20% � පශ්නෙ1 ද�වා ඇ  �ය�ම ග�ෙද� :දU පාලන RAමට ෙම�ම 

බැං_ සැස$4 පකාශෙ1ද සටහ� කර  56. 
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(3) èÚóÔÈæØóµ×ß ´ÕÙÚæ ÷À̀ ùỐ  ෙනොමැ කම ෙහේ'ෙව� සමහර අෙj�ෂකY� හර සහ බැර �[4 

´$Ø`æØ ÷Àæß<$ õÚýÔóÚ. 

(4) අෙj�ෂකY�ෙග� 10% èÙûù Ù÷À ´Ô÷ÀÙß û$Ùù èÚóÔµÈ, ùÚ<`Ø÷ÀÚ µÁßÂ×, බැං_ සැස$4 පකාශයට 

µèù µè$&ß µù$ 56. 

(5) බැං_ පකාශෙ1 අෙj�ෂකY� �<ප ෙදෙන_ තැ�ප" කළ ෙච�පත එක' කර H_" කරන 

ලද ෙච�පත අr කර  56. 

 

 

C ෙකොටස 

පශ්න අංක 06  

ෙමම පශ්නය µæß<Ù&ß<$Æ <]$û$Ø×æ අවසාන RA4 සකස් �[ම ප[�ෂා �[ම වන අතර එය (a) සහ (b) 

µÙ& ෙකොටස ්2 �� සම��ත Ñ×. (a) µæ$ð&Úùß අෙj�ා කෙළේ �ස්�Dණ ආදාය4 පකාශය සකස් �[ම සහ 

(b) µæ$ð&Úùß Oල) ත""වය පකාශය සකස ්�[මY. 

H[�ෂණය කරන ලද සමහර ෙපො$ වැරB පහත දැ�ෙ?: 

(a) =ස්E�ණ ආදාය  පකාශය සකස ්;�ම: 

(1) �ස්�Dණ ආදාය4 පකාශයට ඇ'ළ" කළ T' අYතම %&බඳ අවෙබෝධය� ෙනොමැ කම Hසා, 

ඉඩ4, ෙගොඩනැR2, ෙමෝටD වාහන සහ කාDයාල උපකරණ වැH Oල) ත""ව පකාශෙ1 සටහ� 

කළ T' අYතමය� &ð{ùß කර  56. 

(2) බැං_ ණය ෙපො2ය �යදම� Gවද සමහ- එය ෙවන" ආදායම� ෙලස සලකන අතර ආදාය4 

පකාශෙ1 සටහ� කර  56. 

(3) ෙබොෙහෝ අෙj�ෂකY� බැං_ ණය ෙපො2ය HවැරBව ගණනය කර ෙනො 56. ණය ලබා $� 

Bනය ෙ"-4 ෙනොෙගන ඔG� වාD�ක ෙපො&ය සලකා බලා  56. 

(4) -.850,000 ක ෙබොU ණය අr �[ෙම� ප# ෙශේෂ ෙවළඳ ලැSය T' ෙශේෂ සඳහා අඩමාණ ණය 

සඳහා 10% ක µû$÷ ̧ප පාදන කළ T' Gවද, සමහ- එය ෙනොසලකා ෙවළඳ ලැSය T' ෙශේෂµ×ß 

:a ව�නාකම ´õ අඩමාණ ණය සඳහා ගලපා  56. අඩමාණ ණය ã[ù ûÜõÚû$÷Àù× HවැරBව 

ගණනය කර ෙනො 56. 

(5) සමහර අෙj�ෂකY� උපxත �$2ය හා ජලය HවැරBව ගණනය කර ෙනො 56. 

(6) සමහර අෙj�ෂකY�ට à$÷À$×È ûÜæ$Á×ð අය කරන ලද �ෂයn4 %&බඳ අදහස� ෙනො 56. 

ඔG� ආදාය4 පකාශයට ස:wxත �ෂයn4 ඇ'ළ" කර  56. 

(7) සමහර අෙj�ෂකY� µûØ වැඩ අ:ණා නැත. 

(8) දළ ලාභය ලබා ගැqම සඳහා සමහර අෙj�ෂකY� �_A4<Ùð, �_A4 %Eවැය එක' කර 

 56. 
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(9) ෙබොෙහෝ අෙj�ෂකY� ගෘහ භාvඩ �ෂයnම HවැරBව ගණනය කර ෙනො 56. yල� ග" ගෘහ 

භාvඩ èõß Bනය සැල�Uලට ෙනොෙගන වාD�ක �ෂයn4 සලකා බලා ගණනය කර  56. 

(10) සමහර අෙj�ෂකY� è`ùÚÙÚ, è`ùÔÈ<ÙÚùß àòÔæØ õÚýÕ àõØ, µ´× µæß<Ù&ß<$Æ ව)ාපාරය� බව 

ඔG�ට අමතක n  56. 

 

(b)  �ල� තHHවය පකාශය සකස් ;�ම: 

(1) Oල) ත""වය පකාශයට ඇ'ළ" කළ T' අYතම %&බඳ O2ක අවෙබෝධය� ෙනොමැ කම Hසා 

yල� ගැq4, �_A4, ආර4භක ෙතොග සහ ෙවන" �යද4 Oල) ත""ව පකාශයට ඇ'ළ" �ය. 

(2) උපxත �$2ය සහ ජලය Oල) ත""වය පකාශෙ1 HවැරBව සටහ� n ෙනොමැත. 

(3) අඩමාණ ණය කපා හැ[ම සහ අඩමාණ ණය සඳහා ප පාදන HවැරBව ගණනය කර ෙනො 56. 

සමහර අෙj�ෂකY� ÙÚ×` {`Ø à`õÚ àò´$ó ó× û´óæß àòÔæØ õÚýÕ àõØ, àò´$ó ó× &úÀ{$ 

ûÜõÚû$÷Àù× µù$&Ùæ$ {`Ø õÚýÔóÚ. 

(4) සමහර අෙj�ෂකY� �ෙශේෂෙය� ගෘහ භාvඩවල HවැරB ස:wxත �ෂයn4 &úÀ{ùß æØ 

µù$õÚýÔóÚ. 

(5) %&ග" ආකෘ යට අ��ලව Oල) ත""ව පකාශය සකස් කර ෙනො 56. 

(6) අෙj�ෂකY�ෙග� බhතරය� ණය මත ස්ථාවර ව"ක4 yල� ගැqම වගiම� ෙලස µù$&Ùæ$ 

õÚýÔóÚ. ඔG� ස්ථාවර ව"ක4 එක' �[4 ෙලස HවැරBව එක' කර ඇ  න:" වගiම 

ෙනොසලකා හැර  56. සමහර අෙj�ෂකY� ෙමය හ3�වා $� අ ෙDක පා{ධනය ෙලස 

සැලකා  56. 

(7) සමහර අෙj�ෂකY� ෙග�ය T' ෙපො� :දල, බැං_ ණය :දලට එක' කර  56. 

(8) සමහර අෙj�ෂකY� à$ØÈþæ µõ$è×, Oල) ත"ව ûÜæ$Áෙ1 ව"ක4 ෙලස &úÀ{ùß කර  56. 

 

 

 

-  -  - 
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අයB කIව8 ෙJ æ$Ì×&$øù× ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛµÈ÷ÀÛ æ$Ì×&$øù× ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛµÈ÷ÀÛ æ$Ì×&$øù× ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛµÈ÷ÀÛ æ$Ì×&$øù× ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛµÈ÷ÀÛ සැළ;�ලට ගත LM ෙපොB කI�: 

(1) �ෂය HDෙXශෙ1  ස4�Dණ ක-A ෙහොB� අධ)යනය �[ම සහ සෑම ඒකකය��ම ෙහෝ 

අංශය��ම අෙj��ත දැ�4 මsටම %&බඳ මනා අවෙබෝධය� BTA කර ගැqම.  

(2) අය$4ක-ව� ��� පශ්නය �<ප වතාව�ම ෙහොB� �ය�ය T' අතර‚ �යඵම ගණනය 

�[4වලට අදාළ ෙපර වැඩ පැහැB2ව දැ��ය T'ය. 

(3) උ"තර සැප�ෙ4� උපකUපනය� අදාල ව�ෙ� න4 එම උපකUපනය� පැහැB2ව දැ��ය 

T'ය. 

(4) අ" අ_- පැහැB2 �ය T' අතර පශ්න අංකය� HවැරBව දැ��ය T'ය. උ"තර පතය 

භාර�මට ෙපර පශ්න අංකය නැවත ප[�ෂා �[ම ආ� ෙX අHවාDය ෙ?. 

(5) පශ්න පතෙ1 � ඇ  උපෙදස් HවැරBව අ�ගමනය කළ T'ය.  

(6) අවෙබෝධය‚ _සලතා සහ පල�-Xද  TA කර ගැqම සදහා ප#Rය පශ්න පත සහ ෙයෝ�ත 

උ"තර උපකා[ව� ඇත. සමාන රටාව� සහ ව�හය� නැවත" පශ්න පත 'ළ ඇ'ල" �ය 

හැ� බැ�� එය සැම �ටම වා�දායක ව� ඇත. 

(7) ෙමම �ෂයට අදාල සව්-අධ)න ෙපොත සහ සඟරා ෙම�ම අදාල �ෂය ෙකොටස් සදහා අදාලවන 

අෙන_" �යn4 පE�ලනය �$කර�න. 

(8) කාල කළමනාකරණය �භාගෙ1� ඉතා වැදග" ෙ?. සෑම පශ්නයකටම ෙව�කර ඇ  ල_A 

ෙදස බැ�ෙම� උ"තර සැප�මට වැයකළ T' කාලය %&බඳ  ඇස්තෙ4�'ව� කළ හැ�ය.  

(9) �භාගය සම"nමට  ර අBටH� T'ව මනා �දානම�� �භාගයට ෙපq ��ම �$කර�න.  
 

 

 

 

- * * * - 


