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ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙßûÛ× à$×õù× 
    

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<    

à÷ÀÚ×Ø I Ñþ$è× -  íÔÙÚ 2021 

(10(10(10(103333) ) ) ) à$ÌöÚæ Ñ÷À]$<à$ÌöÚæ Ñ÷À]$<à$ÌöÚæ Ñ÷À]$<à$ÌöÚæ Ñ÷À]$<    

       (Economics) 
 

à$ÌöÚæ Ñ÷À]$< ûÜÁßù ûõÜ× &úÀ{$ ãõßõØ &`û×ÛµÈ÷ÀÛ µ´<Ø µý$µ{$ß Ñþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ûǗ $ó$õß́ æ ´>ðÆùß 

ãõßõØ &û×$ õÚýÕ ý< µûµùß. µæµ&ßµ<õõß, &´&ßõ×æß <Áµ×ùß èõß æ} à`õ`È ûÜÁßù &úÀ{$ µý$µ{$ß 

à×÷̧ÈæØ`<ùß &û×$ õÚýÕ ãõßõØ<Ù ×È ×È àòÔû$òÔæÈ ÷Àæßùð Ù`ýÔóÚ. äß àùÔ< ãõßõØûõß ûÎæßÂ$ æÚÎµÈ÷ÀÛ äß 

ûÚ}ÚýúÀ< ãõßõØ ûõÜ ûÎæßÂæ<Ø`ùßµèß ùÚÎæßÂó×ùß û{õ ÷À̀ æßµÓ: 

 

A A A A µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    01  

àùÚ<$Ì× ûÜÁßù×æß <ù µ´{Ú 1.11.11.11.1 &Úð 1.101.101.101.10 ÷Àæß<$ ý{Ô<Øó à$æ$Øµ×ß ûÜÁßù 10 æÚùß &´ùßÑõ×. µÈ µæ$ð& &úÀ{$ 

µý$µ{$ß à×÷̧ÈæØ`<ùß <`± ûÜÁßù &‘ç]$<æß &úÀ{$ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ãõßõØ &û×$ õÚýÕ ý< µûµùß.  

äµ&ß́  1.111.111.111.11 &{ 1.121.121.121.12 ÷Àæß<$ ûÜÁßù×ùß{Ú õ`ùð &Ô÷&̧Ô ãõßõØ×, µ÷Àù Ù÷À µ÷Àù Ù÷À ãõßõØ µ÷Àæ àõÝµØùß µõ$ßØ$èõ 

×ÔõÝ <Ô àõØ, äß &úÀ{$ ÷À ý{ÔõØ×æß à×÷Ȩ̀æØ`<ùß &$Ìöæ< ãõßõØ &û×$ õÚýÔóÚ. 

1.11.11.11.13333 &{ 1.11.11.11.14444 ÷Àæß<$ ûÜÁßù µ÷Àæ÷À ä<`ùÚ́  µõßÎ´æß äùÈ, µ÷Àù Ù÷À µ÷Àù Ù÷À ûÜæ$Á× &õ] à&õ] ý< ÷À̀ æßÒ´æß 

æ} ×ÔõÝ< õÚýÔóÚ. 

ù Ốõß 1.11.11.11.15555 &Úð 1.1.1.1.20202020 ÷Àæß<$ ûÜÁßù<Ùð µæ® ãõßõØ &`û×Û́ ð &Ú÷<̧ õÚýÔóÚ. µ´´ µæ$ð& &úÀ{$ &û×$ õÚýÕ 

ãõßõØ<Ù µý$µ{$ß Ñð àòÔû$òÔæÈ ÷Àæßùð Ù`ýÔóÚ. µ´´ µæ$ð& ´êÚùß ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀßÁµ×ß µý$µ{$ß ù]$×$õß́ æ 

µæ$ð&ß ûÚ}ÚýúÀ< Ñ´&$ õÚýÔóÚ. 

ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.15151515    

ෙබොෙහෝ �	
 වැර� ෙලස ���� සපයා ���. පා�ෙභෝ�ක ආදාය" <]$ûßõÚ×,  þ$óßòµ×ß ස්ව%පය ×ù$÷ÀÚ× 

ඉ'(ම *රණය ,ම ෙකෙර- බලපාන සාධක×`×Ú 0යා ���. සලකා බලන භා1ඩෙ3 4ල ද, ස"බ
5ත 

භා1ඩෙ3 4ල ද ය
න සඳහ
 ෙනොකර ����  ඉ��ප8 කර ඇත.   

ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.16161616    

�	
 ආෙ:ශන හා ආදාය" ûÜ�<පාකය =වැර�ව හ>නාෙගන ෙනොමැත. ආදාය" ûÜ�<පාකය ආදායෙ" 

�@වන ෙවනසA =සා �@වන බවට, වැර� ���� සපයා ඇත.   

ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.17171717 

&`û×ÔÈ 4ල ù´]õ$< *රණය කරන සාධක ෙලස áÙßÏÈ ÆÙ ù´]õ$<× õÛØó× æØù &$øæ×æß <ù 

භා1ඩය =Cවචනය කරන ආකාරය, සලකා බලන භා1ඩයට ඇ� ආෙ:ශක භා1ඩ ûÜමාණය ×ùÔµ<ùß 

÷Àæß<$ õÚýÔóÚ.   
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ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.18181818 

සමහර �	
 ප�මාණාEFල ඵල වල අ�යර සඳහා Iනවන ඵලදා ù]$× ගැන පවසා එ- එන äÙය
 

වන Iනවන äÙ, වැෙඩන äÙ හා ස්ථාවර äÙ, ප�මාණාEFල äÙ ෙලස ඉ��ප8 කර ඇත.  

ûÜÁßù à‘æ 1.1ûÜÁßù à‘æ 1.1ûÜÁßù à‘æ 1.1ûÜÁßù à‘æ 1.19999 

�L"කරණ ලාභය හා ආCMක ලාභය අතර ෙවනස 0,ෙ"N �L"කරණ ලාභය යE <]$පාරයA �ළ 

�L" ෙපො8ප8 වල පව�න ය" කාල ප�PෙQදයකට ආදාල ග�තමය ප	RමA ඇ	�
 *රණ 

ග
න
ට ලබා ෙදන ලාභය ෙලස8, ආCMක ලාභය යE ආCMකය ��බඳව àø]×ù× ෙකොට 

ලබාග
නා ෙතොර�� ඇ	�
 සැක	L ෙදයA ෙලස වැර�×ð 0යා ඇත. ෙ" ��බඳව �	
ට 

=වැර� අවෙබෝධයA ෙනො�ýÔ බව ෙපෙ
.   

ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.ûÜÁßù à‘æ 1.20202020 

ෙකSකාTන ස"ප8 උපෙයෝV කරෙගන ෙකෙරන =ෂ්පාදනය, ෙකSකාTන =ෂ්පාදනය ෙලස 

අය@"ක�ව
 වැර� සහගත ෙලස ���� සපයා ඇත. ෙකSකාTන =ෂ්පාදන æÜÚයාව0ය �ළ ස්ථාවර 

හා ÑëÙ] යන සාධක වCග ෙදකම දැXය හැX බව ඉ��ප8 XYමට ෙබොෙහෝ �	
 අසම8 , ඇත.   

B B B B µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&  

tla fldgilg ,l=Kq 10 ne.ska wksjd¾h m%Yak 4 ls'    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    02     

(a) ÆÁÜ ආCMකයක ûÜධාන ලAෂණ 3 ල[ස්�ගත XYමට N ඇ� ෙමම ûÜශ්නයට ãõßõØ අCථ æǗ  

යටෙ8 &ß<-àø]×ù û$ñ´$Ù$ µû$µõß û`{`÷ÀÚÙÚ කර ��ණද ෙබොෙහෝ �	
 ÆÁÜ අCථ æÜමය සඳහා 

ෙවෙළඳෙපොළ අCථ æÜමෙ3 ලAෂණ ඉ��ප8 කර ���. සමහර �	
 ක�L දැන �Sයද 

=වැර�ව ගලපා ඉ��ප8 X�මට අෙපොෙහොස8 , ඇත. 

(b) ෙවෙළඳෙපොළ අCථ æÜමයක \0ක ආCMක ûÜශ්න <සදා ග
ෙ
 ෙකෙසේදැ[ ය
න පැහැ�0 XYෙ" N, 

\0ක ආCMක ûÜශ්න =වැර�ව 0,මට අෙපොෙහොස8 , ���. එA එA ආCMක ûÜශන් <සඳන අ^�8, 

\0ක ආCMක ûÜශ්න <ස|න අකාරයõß වැර� ආකාරයට ඉ��ප8 කර ඇ� අතර, සමහර \0ක ආCMක 

ûÜශ්න 3 පමණA 0යා ල`L අඩA පමණA ලබාෙගන ���. ෙ" ම�
 ෙපෙන
ෙ
 ෙබොෙහෝ 

අය@"ක�ව
 ෙමම ûÜශන්ය පැහැ�0ව අවෙබෝධ කරෙගන ෙනොමැ� බවය. 

(c) à<Á]õ$ හා උවමනා අතර ෙවනස එXෙනකට උදාහරණ ස-තව ���� සැපaමට ෙබොෙහෝ �	
 

සම8, ���. සාCථක ���� සැපaමට �යbම අය@"ක�ව
 සම8, ���. à<Á]õ$වලට 

උදාහරණ පැහැ�0 XYම8, à<Á]õ$ c4ත බව8, ෙපො@ බව8 සඳහ
 කර ���. උවමනා අc4ත බව8, 

d:ගලයෙග
 d:ගලයාට ෙවනස ්වන බව8 à<Á]õ$, ඉe කර ග
ෙ
 උවමනා ම�
 බව8 සඳහ
 

කර õÚýÔóÚ. 
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ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    03  

(a) ෙමම සfකරණය <සgමට ,ජ ග�තමය දැEම à<Á] Ñ×. ä´ ÷À̀ ùỐ  ãûµ×$ßèÛ æØµèù û} Ố µæ$ð&ð 

=වැi� ���� සපයා jb ල`L ûÜමාණය ලබා ග8 �	
 ෙබොෙහෝ ෙවත8, සමහර �	
ට ග�තමය 

දැEම මද බැ<
 @Cවලතා දAවා �k අ^� ���� ûõÜ<ÙÚùß ´ù$< ÷Àæßùð Ù`ýÔóÚ. එම =සා ෙමම 

ෙකොටසට ස"lCණ ල`L ලබා ෙනොග8 අය@"ක�ව
 	b ûÜමාණයA ඇත. 

 

(b) රජය <�
 භා1ඩයA මත සම�0ත 4ලට වඩා අmෙව
 උප�ම 4ලA පැන,ම ම�
 ඇ�<ය හැX 

ûÜ�<පාක ûÜස්ථා�කව පැහැ�0 XYමට ෙබොෙහෝ �	
 අසම8 , ඇත. උප�ම 4ල පැන,ෙම
 ඇ�වන 

ûÜ�<පාක ෙබොෙහෝ �	
 =වැර�ව ඉ��ප8 කළ ��ණද &´{Ø �	
 ඉ��ප8 කළ ^� ûÜධාන ක�L 

�න වන අ5 ඉ'(මA හටගැnම, ක(කඩ 4ලæß පැනනැVම, සැප^ෙම- ඌනතාවයA à`õÚÒ´, යන 

ක�L ඇ	�
 ක�L ෙදකA ෙහෝ එකA පමණA ඉ��ප8 XYම =සා jb ල`L ලබා ගැnමට 

අසම8 , ඇත. 

 

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    04  

(a) lCණ තරඟකාY ෙවළඳෙපොලක ලAෂණ Ù`×Ú&ßõÝèõ කරන ෙලසට අසා �k ෙමම ûÜශ්නය, ම�
 

ෙවළඳෙපොළ <]Ô{×ùß ��බඳ දැEම හා අවෙබෝධය ��බඳව <මසා ���. µý$µ{$ß &Ú&Ôùß <]Ô{×ùß ûÚ}ÚýúÀ 

µõ$ØõÝØ` µ<ùÔ<ð <`Ø÷ÀÚ µõ$ØõÝØ` á÷ÀÚÍûõß æØ õÚýÔóÚ. සමහර �	
 සාCථකව ���� සපයා ��ණද, 

සමහර �	
 =� ප�� ප�qලණ× ෙනොXYම =සා වැර� ���� සපයා ���. අෙන`8 ෙවළඳෙපොළ 

<]Ôහය
 ��බඳ ෙතොර�� පටලවා ෙගන වැර� ෙතොර�� ඉ��ප8 කර ���. සමහර �	
 lCණ 

තරගකාY ෙවෙළඳෙපොළ හා lCණ තරඟකාY ආයතන අතර ෙවනස හ>නා ෙගන ෙනො���. 

(b) ÁÜÛ ලංකාව වැ= රටකට උ:ධමනය =සා ඇ�<ය හැX ûÜ�<පාක දැA,ෙ" N ෙමම කාTන ûÜශ්නයට, තම 

තම
ෙs දැEම අEව ���� සපයා ��ණ බවද පැහැ�0 ෙt. සාමාù] අවෙබෝධයX
 ^�ව ÁÜÛ 

ලංකාෙt ආCMකය ��බඳව ���� සපයා ��� ෙපො8ප8 ප�qලනය XYමX
 ෙතොරව සාමාù] 

දැEෙම
 ���� සපයා ල`L ලබාග8 ûÜශ්නයA ෙලස ෙමය හැu
<ය හැක. 

 

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    05  
 

(a) *� බ@ වලට අමතරව රටA í$õ]ùßõØ ෙවළඳාම පාලනය XYම සඳහා අEගමනය කරන ෙවන8 

æǗ  යEෙව
 අසා �k ෙමම ûÜශ්නයට ෙබොෙහෝ අය@"ක�ව
 =වැර� ���� සපයා ල`L ලබා 

ග8 අතර සමහර �	
 අපනයනය වCධනය කරගැnම, රජෙ3 ෙසේවා ùÚ×ÔæßõÚ× වැv XYම, ෙCw බ@ 

ඉහල දැfම, වැ= වැර� ���� සපයා ල`L ලබා ගැnමට අෙපොෙහොස8 <ය. 

 

(b) (i)(i)(i)(i) =රෙ{Aෂ වා�ය ��බඳව අසා �k ෙමම ûÜශ්නයට ෙබොෙහෝ �	
 =වැර�ව ���� සපයා 

jb ල`L ලබාෙගන ���. එෙහ8 සමහර �	
ට jb ල`L ලබා ගැnමට ෙනොහැX , 

ඇ8ෙ8 ���� සැපaෙ" N X    රට හා Y රට ෙලස පමණA 0යා �|ම =සාය. ෙම-N 

භා1ඩය සහ' හා ��} ෙලස සටහ
 XYම &´{Ø &Ú&Ôùß අමතක කර ඇත. 
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(ii)  සාෙ{Aෂ හා =රෙ{Aෂ වා�ය ��බඳව ග�තමය දැEම ඇ	�
 අසා �k ෙමම ûÜÁßù×ð  

ගණනය XYම =වැර�ව �@ කර, ඊට අය8 ල`L ලබාග8තද සාෙ{Aෂ වා�ය අEව X රට 

��} =පද<ය ^� බවට8 Y රට සහ' =පද<ය ^� බවට8 =වැර�ව හ>නාගැnමට අසම8 

,ෙම
 Ố_ ල`L ලබා ගැnමට අෙපොෙහොස8 <ය. 

 

(c) ෙමම ෙකොටසට ෙබොෙහෝ අය@"ක�ව
 =වැර� ���� සපයා ෙනොමැත. jද' ෙග,", jද' ලැ|" 

ෙලසද සමහර �	
 වැi� ���� සපයා ඇත. =වැර� ���� සැප� �	
 ද සාමාù] ûÜමාණයA 

<ය. ල`L අmෙව
 ලබා ග8 අසාCථක ûÜශ්නයA ෙලස ෙමය සැලXය හැක.  

 

 

C C C C µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    06  

(A)(A)(A)(A)    (a) (a) (a) (a)  Ø$í] අයවැෙය- dනරාවCතන <යද" හා ûÜ$sධන <යද" අතර ෙවනස ��බඳ අසා ඇ� ෙමම 

ûÜශ්නය ��බඳව �	
ෙs අවෙබෝධය ûÜමාණව8 ෙනොවන බව ෙපෙ
. ස්ථාවර ව8ක" අ8ප8 

කර ගැnමට දරන ලද <යද" ෙලස හැu
�ව8 එ- ඉ�� <යද" වCග ��බඳව �	
ෙs දැEම අm 

බව ෙපෙ
. 

 (b)  <æÜ බ@ ûÚ}ÚýúÀ අසා ඇ� ෙමම ûÜශ්නයට අය@"ක�ව
 <�
 සෘ�වම අය ෙනොකරන හා ûÜ�ශතයක 

ආකාරෙය
 අයකරන බ:දA ෙලස දAවා ඇත. එෙහ8 �	
ට ෙ" ��බඳව ඇ� දැEම අm බව 

ෙපෙ
. 

(B) (a)  ආදාය" ûÜෙtශය ��බඳව අය@"ක�ව
ෙs දැEම ප�Aෂා XYම සඳහා ෙදන ලද ෙමම 

උපක'�ත ද8ත ඇ	�
 ඉ��ප8 කරන ලද ගැටbවට =වැර�ව ද8ත සැප^ අය@"ක�ව
ට 

ස"lCණ ල`L ලබා ගැnමට හැXයාව ලැ��. සමහර අය@"ක�ව
ට =ෂ්පාදන සහනාධාර අm 

කළ ප	 ෙවන8 බ@ ය
න ෙකෙසේ ගැල�ය ^�ද ×ùßù ��බඳව අවෙබෝධයA ෙනොමැ� බව 

ෙපෙ
. ෙ" =සා ඔ�
ට උප�ම ල`L ලබා ගැnමට ෙනොහැX <ය. 

 (b)  ජා�ක �L" සැකcෙ" වැදග8කම ��බඳ ෙහොu
 àø]යනය කළ �	
 jb ල`L ලබා 

ගැnමට සම8 � අතර, සාමාù] අවෙබෝධෙය
 <ෂයට අදාළ ෙනොවන ���� සැප� අය ද 

ෙබොෙහෝ ෙt. 

(C) Ø$í] \Úස්ක' ûÜ�ප8�ය ගැන ûÚ}ÚõÝØ` &`û×ÛµÈ÷ÀÛ à×÷̧ÈæØ`<ùß &$Ìöæ µÙ& ûÚ}ÚõÝØ` &û×$ õÚýÔóÚ. µÈ 

&úÀ{$ ûÚÍù´ù Ù÷À Ố_ ÙæÝóÔ ûǗ $ó×´ Ùý$è`ùÛ́ ð &´õß Ñ×. Ø$í] \Ú&ßæÙß ûÜõÚûõßõÚ× è`ù සටහ
 

XYෙ"N බ@ ආදායම, <යදම ගැන සටහ
 කළ ද ණය ��බඳව සඳහ
 XYම ෙබොෙහෝ �	
 අමතක කර 

ඇත. ෙ" =සා jb ල`L ලබා ගැnමට අසම8 <ය. 

 

-  -  - 
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úNd. whÿïlrejkaf.a idOk uÜgu ÈhqKq lr .eksug ie,ls,a, fhduq l< hq;= fmdÿ lreKqúNd. whÿïlrejkaf.a idOk uÜgu ÈhqKq lr .eksug ie,ls,a, fhduq l< hq;= fmdÿ lreKqúNd. whÿïlrejkaf.a idOk uÜgu ÈhqKq lr .eksug ie,ls,a, fhduq l< hq;= fmdÿ lreKqúNd. whÿïlrejkaf.a idOk uÜgu ÈhqKq lr .eksug ie,ls,a, fhduq l< hq;= fmdÿ lreKq::::    

(1) úIh ks¾foaYh mq¾K jYfhka fydÈka wOHhkh lr ;sîu yd úIh lreKq ms<sn| jeä 

wjOdkhla  fhduq lsßu' 

(2) m%YAkh lsysmjrla lshjd n,d m%Yakfhka wid we;s W;a;r ms<sn`oj ksYaÑ; iDcq          

W;a;r iemhSu l< hq;= wjia:dj,oS  wkjYH meyeÈ,s lsÍï$úia;r ,sùï fkdl< hq;=h' 

(3) l< hq;= l%shd mßlaId ,ehsia;=j m%Yak m;%hgu wuqKd we;' jdia;úl m%Yak yer wka iEu 

m%Yakhlau l<hq;= l%shdjlska hqla; fõ' tys § we;s w¾:l:kj,g wkql+,fjñka W;a;r 

,shkak'     

(4) fuu úIhg wod< iaj-wOHhk mdvï ud,dj" .%ka:" w;afmd;a ,sms" iÕrd" uy nexl=  

jd¾;d wdÈh uekúka mßYs,kh lsÍu' 

(5) W;a;r ,súfïÈ uq,sl kHhd;aul ixl,am ksjerÈj yÿkd.ekSug yd ixikaokd;aulj  

úuiSug wjYH l=i,;d f.dv ke.Su' 

(6) w;a wl=re lshúh yels wdldrhg;a m%Yak wxl ksjerÈj ksis mßÈ fhÈug;a lghq;= l< 

hq;=h'  

(7) m%Yak m;%fha § we;s Wmfoia ksjerÈj ms<sme§u'  

(8) miq.sh úNd. m%Yak yd W;a;r mßYs,kh lsßfuka ;u ±kqu m%.=K l< yelsh' 

(9) wd¾Ól úoHd ixl,am ms<sn`o ksjerÈ wjfndaOhla ,nd .eksu ;=,ska tlsfkl ixl,am w;r 

we;s fjki ixikaokd;aulj f.dkq lsÍfï yelshdj ;sìh hq;=h' 

(10) ld,h ukdj l<ukdlrKh lr .ekSu' 

(11) W;a;r m;% ndrÈug fmr m%Yak wxl wdÈh ksis mßÈ fhdod ;sfí±hs kej; mßlaId  

lr ne,Su' 

(12) fmr iqodkula iys;j úNd.h iu;aùfï mru fÉ;kdfjka bÈßm;aùu' 
   

 

 

 

- * * * -    


