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AL/2020/RCG(EDU) 

)P.T.O) Assignment for Vacation -2020 

 
 
 
 

රජය සහ ව්යාපාර 
 

 Bනෑම රටක ආර්ථිකය මමමෙයවන ප්රධානන ංවිධධානනය ව්ම්  රට රජයයි. 

 

1) ශ්රී ලවකනව තුළ ක්රියනමකමක වන වයනපනර  ංඳෙන රජය බලපෑම් කරන ප්රධානන ම්ටම් 

ංඳේ කර්න. 

2) ශ්රී ලවකන රජය මඟි් ිධිධධා ංථ්රය් ඔං්මං ්වයනපනර වලට බලපෑම් කරයි . මං ්

බලපෑම් කරන ආකනර නම් මකනට ඊට  ම ංථ්ර ඔං්මං් උදනෙරණ ංපය්න. 

3) වයනපනර ආයයනය න වරවර ම මනර්ථේමග ේම් කරම ම ංඳෙන ිධිධධා  ංෙනය් ංෙ මඟ 

මප්ම ම් සිදු කරනු ලබයි. වැවර යමකමකවය් වයනපනර ආයයනයකට වැදේමක වන 

අවං්ථනව් ංඳේ කර්න. 

4)  ශ්රී ලවකන රජය යම රම් වයනපනර ංවවර්ථධානය  රීම ංඳෙන සිදු කරන බලපෑම් 04  න 

ංඳේ කර්න. 

5) රටක ආර්ථික ංවවර්ථධානය ංඳෙන වයනපනර වලට දනයක ිධය ෙැ  ආකනර ංඳේ 

කර්න. 

6) රටක රජය න  ිධසි්  රට ජනයනව මවනුමව් ඉටුකර ේැනීමට අමේ නෂන කරන 

ආර්ථික අරමුණු කවමර්ථදැයි ද නව්න. 

7) රටකට වයනපනර ඉයන ංම්පය .ඒනම් රම් ජනයනවමේ සුබසිද්ධිය ංඳෙන රජය න 

අමේ නෂන කරන අරමුණු ඉටුකර ේැනීමට වයනපනර දනයක වන බැිධවර.  වැවර දනයක 

ම ම් මමනනවනදැයි ංඳේ කර්න. 

8) රනජයය න සිය අරමුණු  ඉටුකර ේැනීම ංඳෙන වයනපනර අවෙමය් ංෙමයෙමය් 

බලනමපනමරනමකතු වන අයර වයනපනර ිධසි් ද  ම අරමුණු ඉටු කර ේැනීම ංඳෙන 

රජයට ිධිධධානකනරමය් ංෙමයෙේය ලබන මද්ධ.මමම ප්රකනෙය උදනෙරණ මදින් 

පැෙැ මලි කර්න. 

9) රජය ංඳෙන වයනපනර අයර අමනෙනය ංම්බ්ධායනවය න පවමකවන මේන යනම ඉයන 

වැදේමක මේ .මමම ප්රකනෙය පැෙැ මලි කර්න. 
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ව්යාපාර සාහා පාපාන රජශ්   ආර්ථික ප්රතිපප්තිප   

 

 රටක ආර්ථික කටතුතු අධායනපනය  රීමම්   ය සූ නෂම,  ංනර්ථව යන පදනම් 02 

 න යටමමක සිදු කරයි.රටක ආර්ථික කටතුතු වරර්ථමනණය  රීමම්  මමම ආකනර 02 

පිළිබඳව ංලකන බලනු ලැමේ. 

 සූ නෂම ආර්ථික ප්රතිපපමකතිප යටමමක රට න ඒ ඒ අවෙ පිළිබඳව යවර යවරව ංලකන 

බැලීම න සිදු මේ. නම් පුද්ධේල ආදනයම ඉෙළ දැමීම ,උපනිධානරී්ට රැ යන ලබන 

 ම,ංමෘද්ධිලනභී්මේ  ආදනයම ඉෙළ දැමීම ආ මය ඉ්  හිපය . 

 ංනර්ථව ආේිනක ප්රතිපපමකතිප යටමමක  ංමංථ් ආර්ථිකයම ංැල ල්ලට ේනී.මම් අනූව 

ශ්රී ලවකනමේ ආර්ථික ප්රිපමකතිප ංකං් ව්ම් ංනර්ථව පදනම මය වැි  අවධානනය 

මයනමු කරිනවර.ඒවැවර අවෙ  හිපය න නම් ,මපනදු ිනල ම්ටම් පෙය මෙළීම,මංව්න 

වරතු නතිපය ඉෙළ දැමීම ,රනජය ිධයදම් අු  කර ේැනීම , මප ද්ධේලීකරණය ,ංමංථ් 

ඵලදනයීයනව ඉෙළ දැමීම මුදල් ංැපතුම යනමකිධක  රීම යනන මයයි. 

 මම් අනූව ංනර්ථව ආර්ථික අවෙ  හිපය ් මව්මකනට දැ නිධය ෙැක.ඉ් 

 හිපය න නම්: 

 ෆිං්කල් ප්රතිපපමකතිපය 

 මූලය ප්රතිපපමකතිපය 

 ආමයෙජන ප්රතිපපයතිපය 

 කර්ථමන්ය ප්රතිපපමකතිපය 

 මං්වන වරතු නතිප ප්රතිපපමකතිපය 

 ිධමද්ධෙ ප්රතිපපමකතිපය 

 

10) රජමග ෆිංක්ල් ප්රතිපපමකතිපය ය්න පැෙැ මලි කර්න. 

11) ෆිං්කල් ප්රතිපපමකතිපය තුළ දැ ය ෙැ  රනජය ආදනයම ෙන රනජය ිධයදම වරර්ථවචනය 

කර්න. 

12) රනජය ආදනයම වර්ථේ මකනට මම් ංඳෙන උදනෙරණ ද නව්න. 

13) රනජය ිධයදම මකනටං් 02  . ම මකනටං් 02 ක ිධං්යර මකනට ද නවන ඊට උදනෙරණ 

ංපය්න. 
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14) රජමග ෆිංක්ල් ප්රතිපපමකතිපය වයනපනර වලට බලපනන ආකනරය ංඳෙන උදනෙරණ 

 හිපය න ද නව්න. 

15) රජමග බදු ආදනයම ංෘජු බඳු ංෙ වක්ර බදු මලං ප්රධානන මකනටං් 02   මමහි 

මවනං්කම් ද නව්න. 

16) ෆිං්කල් ප්රතිපපමකතිපයට අනූව රනජය ආදනයම රැං්  රීම ංම්බ්ධාව ක්රියනමකමක 

ප්රධානන ආයයන 04 නම් කර්න. ම ආයයන රැං ් කරන ආදනයම් ංඳෙන 

උදනෙරණ ද නව්න. 

 

 

17) රජය ිධසි් මමම මූලය ප්රතිපපමකතිපය ක්රියනමකමක  රීමම් අමේ නෂන කරන ප්රධානන 

අරමුණ නම් කර්න. 

18) රටක රජය න අනුේමනය කරන ංනර්ථව ආර්ථික ප්රතිපපමකතිපය න වනුමග මූලය 

ප්රතිපපමකතිපයයි.මමය පැෙැ මලි කර්න. 

19) රජය ිධසි් මුදල් ංැපතුම පනලනය  රීම ංඳෙන භනිධයන කරන ප්රධානන උපකරණය 

නම් කර්න. 

20) වරයය පෙසුකම් අනුපනතිපමග ප්රධානන මකනටං් නම් කර්න. 

21) මපනලී අනුපනතිපකමග ප්රධානන උපකරණ ෙඳු්වන ඒය වයනපනර වලට බලපනන 

ආකනරය මවන මවනම  පැෙැ මලි කර්න. 

22) පෙය දැ නමව්මන  ප්රතිපපමකතිපය ක්රියනමකමක  රීම ංඳෙන භනිධයන කරන උපකරණ 

 හිපය .පෙය ංදේ වගුව උපමයෙගී කර ේවරින් ඒම උපකරණ මුදල් ංැපතුම 

වැි   රීම ෙන අු   රීම ංඳෙන ේය තුතු ක්රියනමනර්ථේ ද නව්න. 

උපකරණය මුදල්  ංැපතුම වැි  

 රීම 

මුදල් ංැපතුම අු   රීම 

i. ංවචිතය අවෙයයන   

ii. ව්ටම් අනුපනයය   

iii. ිධවෘය මවළදමපනළ   

iv. මයෙරනේමක ණය 

පනලනය 

  

නීමරෙගී ආර්ථික රුිරය ිධිමමක මුදල් ංැපයිම මලං ප්රකනෙ මකමර්ථ. 
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23) මුදල් ංැපතුම පනලනය  රීම ංදෙන අනුේමනය කරනු ලබන ප්රමනණනමකමක ණය 

සීමන පැනම ම ංදෙන වරදසු් 02  න ඉ මරිපමක කර්න. 

24) ගුණනමකමක ණය පනලනය ය්න ෙදු්වන ඊට උදනෙරණ ද නව්න. 

25) රටක රජය න මූලය ප්රතිපපමකතිප ක්රියනමකමක  රීමම්  ඵ්වන වයනපනරවලට බලපනන 

ආකනරය ංදෙන වරදසු් මදක න ඉ මරිපමක කර්න. 

26) දැනට මලෙකමග වයනේය මවින් පවතිපන මකනමරෙනන උවදුර අප රටටද ිධෙනල 

යර්ථජනය න ම  ඇය.ඵහි ප්රතිපඵලය න මලං සියු  වයනපනර වංන දමන ඇය.ිනවරසු්මේ 

රැ යන නයර ම  ඇය. ආදනයම් ේලනමේන ඵ්මම් මනර්ථේ අවහිර ම  ඇය. ඵමම්ම 

වරයර වරයර ඇ මරි වරතීය පැනිධම වරංන, ිනවරසු් පරිමභෙජනය ංදෙන ිධෙනල 

වෙමය් පනරීමභෙගික භනණ්ඩ අවෙය මබමෙමක වර්ථේ රැංක්රින් සිී. 

i. මමවැවර යමකවය න තුළ ිනවරසු් වනණිජ බැවකු තුළ පවනමකවනමේන යන 

යැ්පතු ිධෙනල වෙමය් මුදන ේැවරමට මපලඹුනමෙනමක ඵම බැවකු වලට 

ද්රවීලලයන ේැටු  ංදෙන මුුණණපෑමට සිදුිධය ෙැ ය. මමම ප්රකනෙනය ංයය ද 

අංයය ද  ය්න ද නවන ිධං්යර කර්න. 

ii.  වැවර ද්රවීලලයන ේැටු  ංදෙන වනණිජ බැවකු වලට මුුණණ පෑමට සිදුවුවමෙනමක 

ඔවුනට ේය ෙැ   ක්රියන මනර්ථේ පැෙැ මලි කර්න. 

27) රට තුළ පැන නැඟී උද්ධධාමනකනරී අවං්ථනවක  ය පනලනය  රීම ංඳෙන 

ගුණනමකමක ණය සීමන පැනම ම යටමමක ය පනලනය  රීම ංඳෙන ේය ෙැ  ක්රියන 

මනර්ථේ නම් කර්න.  

28)   

i. “වැණිජ බැවකු මපනලී අනුපනය ඉෙළට ”ින් අදෙං් කර්ම් කුම නදැයි පැෙැ මලි 

කර්න. 

ii. මමය වනණිජ බැවකු ංෙ වයනපනර වලට බලපනන ආකනරය පැෙැ මලි කර්න. 

29) රට තුළ වර්ථයමනනමග උද්ධේය ම  ඇතිප මකනමරෙනන මරෙේ වයනේතිපය ංමඟ 

පනරිමභෙගික ආර නෂණය පිළිබඳ දැි  කථනබෙ න ඇතිප ම  තිපමේ.මමම පනරිමභෙගික 

ආර නෂණය ය්න ිධංය්ර කර්න. 

30) පනරිමභෙගික ආර නෂණය අතීයයට වඩන මෑය කනලමග අවෙය ම මට බලපන ඇතිප 

මේතු නම් කර්න. 
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31) මවමළඳමපනළ න තුළ පනරිමභෙගික ආර නෂණය යෙවුරු  රීම මඟි් 

පනරිමභෙගිකමයකුට මම්ම වයනපනරිකමයකුට අමකවන  වනසි 2බැගි්  ංඳේ 

කර්න.  

32) මවමළඳමපනළ න තුළ අ්යර්ථ ජනතිපක වෙමය් පිළිේමක පනරිමභෙගික අයිතිපවනසිකම් 

වර්ථේ මකනට නම් කර්න. 

33) පනරිමභෙගිකමයකුට මවමළඳ මපනළ න තුළ “මෙනඳම ිනල  ේැනීම න ”ංඳෙන 

පනරමභෙගික වේකීම පිළිබඳ අවමබෙධාය න තිපබිය තුතුය. ම පනරිමභෙගික වේකීම් 

පිළිබඳවද අවමබෙධාය න තිපබිය තුතුය. ම පනරිමභෙගික වේකීම් මමනනවනදැයි 

ද නව්න. 

34) පනරිමභෙගිකමයකුට යම පනරිමභෙගික අයිතිපවනසිකම් ආර නෂන කර ේැනීම ංඳෙන 

පනරිමභෙගික වේකීම් පිළිබඳවද මනන දැනුම ් ෙන ිධමසිල්ල ් සිටිය තුතුය. 

පනරිමභෙගික වේකීම් යනු පනරිමභෙගික අයිතිපවනසිකම්  හිපය න උදනෙරණයට 

මේන ඉෙය ප්රකනෙනයට ප නෂව අදෙං් ද නව්න. 

35) මවමළඳ මපළ න තුළ යනර්ථ ක පනරිමභෙගිකමයකු මලං ෙැසිරීමට නම් ඔබ ිධසි් 

ඉටු කළ තුතු කරුණු ංඳේ කර්න. 

36) වරෂ්පනදකයන ංෙ පනරිමභෙගිකයන ංම්බ්ධා කරන අයරමැ මය් මලං කටතුතු 

කරන මයනේ මවමළදු් ංෙ සිල්ලර මවමළදු් ිධිධධානකනරමග මවමළඳමපනළ 

ිධෂමනචනර සිදු කරයි. 

i.  වැවර ිධෂමනචනර මමනනවනදැයි ංඳේ කර්න. 

ii.  වැවර ිධෂමනචනර වැලැ නම ම ංඳෙන ඔබට ංෙ රජයට ේය ෙැ  ක්රියන මනර්ථේ 

නම් කර්න. 

37) මකනමරෙනන මරෙේය රට තුළ වයනේය ම මමක  ංමඟ රට මුුණණු පන ඇතිප 

අර්ථුදකනරී යමකමකවය ෙමුමේ ශ්රී ලනව ක පුරවැසිමයකු මලං ඔබ පිළිපැඳිය තුතු 

ආචනර්ථය ධාර්ථම නම් කර්න. 

38) L.E.D ිධදුලි බල්බය න ිනල  ේැනීම ංඳෙන මවමළඳ මපනළට පිිධසි ඔබට  ය සීමන 

ංහිය ලං්ය මප ද්ධේලික  ංමනේමම් රු.420/=ට ිනල  ේය ෙැ  බවමක ප මක 

මව........  ය රු .400/= ිධය.ඔබ වයනපනර අධායනය ෙැදෑූ  පුද්ධේලමයකු මලං 

මමම අවං්ථනමේ  ම ිනල  ේැනීම සිදු කර්ම් කවුරු් මඟි්ද? ම 

ිනල  ේැනීමට මේතු ද නව්න. 
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39) ශ්රී ලවකනව තුළ පනරිමභෙගික අර නෂනව  ංඳෙන ආයයන 04  න නම් කර්න. 

40) පනරිමභෙගික කටතුතු පිළිබඳ අිකනරිමග කනර්ථයය් වයනපනර වලට වැදේමක මේ. 

 ය වයනපනර වලට වැදේමක වන ආකනරය ද නව්න. 

41) ශ්රී ලවකන ප්රිනය ආයයනය ශ්රී ලවකනමේ වයනපනර ංඳෙන මකමං ්දනයක ව්ම්දැයි 

ද නව්න. 

42) ශ්රී ලවකන මෙබැවකුව ිධසි් මූලය ප්රතිපපමකතිපය ක්රියනමකමක  රීම  තුළි් ප්රමනණවමක 

මුදල් ංැපතුම න පවමකවන මේන යනමට උමකංනෙ ේැනීමම් අරමුණු 02  න ංඳේ 

කර්න.     

43) යම් ආර්ථිකයකට මද්ධීලය ෙන ිධමද්ධීලය වෙමය් අර්ථුදයකට මුුණණ මනන  ඊට 

ඔමරනමකතු  මම් ෙැ යනව ..............................................යනුමව් ෙඳු්වයි. 

44) ......................................................තුළි් රටක උද්ධධාමනය පනලනය  රීම , ිනල 

ම්ටම් ං්ථනවරව පවමකවන මේන යනම  මපනලී අනුපනයය පනලනය  රීම සිදු මකමර්ථ. 

45) රටක ිධමද්ධෙ ිධවරමය අනුපනයය ංථ්නවර ම්ටමක පවමකවන මේන යනම 

...........................තුළි් සිදු මකමර්ථ. 

46) රටක ංමං්ය වරෂප්න මයය ඒම රමටහි මවමංන ංමංථ් ජනයනව අයර ංමනනව 

මබදන ෙැරීම තුළි් ඒම රම්......................................ඇතිප මේ. 

47) රට න තුළ යමකමකවය න ලඟන කර ේැනීම ංඳෙන ඒම ආර්ථිකය ංතු සියු ම 

........................................ඵලදනයී වරෂ්පනදන කටතු නයක මයනදවන තිපබිය තුතුය. 

48) ෆිං්කල් ප්රතිපපමකතිපමග අරමුණ .......................................ඇතිප කර ේැනීමයි. 

49) .............................................මඟි් රජමග ප්රතිපපමකතිපය පිළිබිඹු මේ. 

50) පුද්ධේලයි්මේ මෙෙ වයනපනර වලආදනයම මෙෙ වමකකම් මය අයකරන බදු 

............................වන අයර භනණ්ඩ ෙන මං්වන මය අය කරන බදු 

.............................මේ. 

51) ශ්රී ලවකන ප්රිනය ආයයනය මඟි් ප්රිනය ක්රියනමකමක කරන ආකනරය් මදක න 

වනුමග .........................................ෙන ...........................................මඟිවර. 

52) රනජය මූලය ප්රතිපපමකතිපමග ප්රධානන අරමුණ වනුමග මද්ධීලය ආර්ථිකය තුළ 

........................................පවමකවන මේන යනම මෙවමක ..................................යි. 

53) ශ්රී ලවකන මෙ බැවකුව අවංනන ණය මද්නන මලං ංපයන ණය ංඳෙන අය කරන 

මපනලී අනුපනතිපකය ...............................................මලං ෙදු්වයි. 
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54) ණය සීමන පැනම ම යටමමක ණය පියවර වරකුමක  රීමම්  යැ්පමක කළ තුතු අවම 

මුදල් ප්රමනණය වරයම  රීම   ...........................................යටයට ේැම්. 

55) ශ්රී ලවකන මෙ බැවකුව ිධසි් රජමග සුරැකුම්පමක ිධ ම ම ෙන ිනල  ේැනීමම් කටතුතු 

...............................මලං ෙැඳි්මේ. 

56) “ංෙමයනගීයනවය ”පනරිමභෙගිකමයකුමේ ...........................................වන අයර 

පනරිමභෙගික අධාධායනපනය ලබන ේැනීම ........................................මලං 

ංැලම න. 

57) භනණ්ඩයක ඇසුමරමමහි ංදේ භනණ්ඩමග ිනල මවනං ් කර තිපබීම 

.................................. වන අයර ඉ් කඩ ම  ඇතිප පනරිමභෙගික අයිතිපවනසිකම් 

වනුමග ..................................යි. 

58) ංමනේම් ලනභනවෙ බදු ,මුද්ධදර බදු ,යනන මය ඒකතු  රීම .........................මඟි් සිදු 

කරන අයර ිධමනෙද බදු ,වයනපනරික ං්ථනන බදු  කතු  රීම 

...........................................මඟි් සිදු කරයි. 

59) පනරිමභෙගික කටතුතු පිළිබඳ අිකනරිය ....................................අමනයයවෙ 

යටමමක ක්රියනමකමක මේ. 

60) ශ්රී ලවකන ප්රිනය ආයයනය ක්රියනමකමක ව්ම් ...............................යටමමකය. 

 

 


