
1 
 

  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

 

 

 

 

ලඩාත් නිලැරදි පිළිතුර තත්ෝරන්න. 

1. නි්පාදන පිරිලැය යන්න විව්ත්ර තෙතරන නිලැරදි පිළිතුර ලන්තන්, 

1) යම් නි්පාදිත් ඒෙෙයක් වමඟ වෘජුලම ශඳුනාගත් ශැකි වියදම් 
2) යම් නි්චිත් ොතේදයෙ යම් භාණ්ඩයක් තශෝ තවේලාලක් නි්පාදනය 

කිරීමට දරන ද වියදම්ල එෙතුල  
3) යම් භාණ්ඩයක් නිපදවීමට වශභාගි ලන ශ්රමිකෙයන්ට තගලන ලැුප් 

එෙතුල 
4) යම් නි්පාදිත් ඒෙෙයක් වමඟ වෘජුල ශඳුනාගත් තනොශැකි වියදම් 
 

2. පිරිලැතයහි ව්ලභාලය අනුල නි්පාදන පිරිලැය තෙදනු ෙන ප්රධ්ාන තෙොටව් 2 ලනුත,, 
 

1) ද්රලය පිරිලැය ශා ශ්රම පිරිලැය 

2) වෘජු පිරිලැය ශා ලක්ර පිරිලැය 

3) වෘජු ශ්රම පිරිලැය ශා වෘජු තලනත් පිරිලැය 

4) ලක්ර ශ්රම පිරිලැය ශා ලක්ර තලනත් පිරිලැය 
 

3. ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැයට අදා මලිොාංග ලනුත,, 
 

1) නි්පාදන තපොදු ොර්ය පිරිලැය, වෘජු ද්රලය පිරිලැය 

2) වෘජු නි්පාදන පිරිලැය ශා ලක්ර ද්රලය පිරිලැය 

3) වෘජු ද්රලය පිරිලැය, වෘජු ශ්රම පිරිලැය, වෘජු තලනත් පිරිලැය 

4) ලක්ර ද්රලය පිරිලැය, ලක්ර ශ්රම පිරිලැය, ලක්ර තලනත් පිරිලැය 
 

4. පශත් ලගුතේ A තීරුතේ නි්පාදන ආයත්නල වියදම් අයිත්ම කිහිපයක් ද, B තීරුතේ නි්පාදන පිරිලැය 

මලිොාංග කිහිපයක් ද දැක්තේ. 
 

A B 
1. උළු නි්පාදනාගාරයෙ මැටි වඳශා වියදම P ලක්ර තලනත් පිරිලැය 

2. තපොත් ෙත්ෘලරයාට තගලන ෙත්ෘභාගය Q වෘජු තලනත් පිරිලැය 

3. ලී ෙඩු නිමැවුම් ආයත්නයෙන ලඩු ොර්මිකෙතේ 

ලැුපප 
R වෘජු ද්රලය පිරිලැය 

4. තේෙරියෙ විදුලි වියදම  S වෘජු ශ්රම පිරිලැය 

 

ලයාපාර ශා ගිණුම්ෙරඅ අධ්යයනය 
වියානුෙද්ධ් පුනරීක්අ වාංචිත්ය 

11  තශ්රේණිය 

නිප්ාදන පිරිලැය තේඛන 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

ඉශත් A තීරුතේ වියදම්  B තීරුතේ පිරිලැය මලිොාංග වමඟ පිළිතලලින් ගැපූ විට ැතෙන පිළිතුර 

ලනුත,, 

 

1) R Q P S 2) R Q S P  
3) P Q S R  4) P Q R S 

 

5. මශා පරිමාඅ වී තමෝක් පලත්ලාතගන යන විමේ ත්ම නි්පාදන පිරිලැය ලැඩිවීම තශේතුතෙොට තගන 

පාන මිකට වශේ ො දීතම් අපශසුත්ාලයක් ඇති විය. තමතවේ නි්පාදන පිරිලැය ලැඩි වීමට තශේතු තවොයා 

ෙැලීතම් දී දැනගත් ශැකි ලනුත,, 
 

a. මාසිෙ විදුලි බි ඉත්ා ඉශෂ ෙලත්  

b. සුපරීක්අ නිධ්ාරීන්තේ අතිො දීමනා වඳශා ලැඩි ලැුපපක් තගලා ඇති ෙලත් 

c. වී තෙුපම් යන්ත්ර නිත්ර අළුත්ලැඩියා ෙර ඇති ෙලත්ය. 

 

තමහි වඳශන් a,b,c යන වියදම් අයිත්ම අයත්ලන පිරිලැය මලිොාංග පිළිතලලින් දැක්තලන පිළිතුරු ලනුත,, 

 

1) වෘජු තලනත් පිරිලැය, ලක්ර ශ්රම පිරිලැය, ලක්ර තලනත් පිරිලැය  

2) වෘජු තලනත් පිරිලැය, වෘජු ශ්රම පිරිලැය, වෘජු ද්රලය පිරිලැය 

3) ලක්ර තලනත් පිරිලැය, ලක්ර ශ්රම පිරිලැය, ලක්ර තලනත් පිරිලැය 

4) ලක්ර තලනත් පිරිලැය, වෘජු ශ්රම පිරිලැය, ලක්ර තලනත් පිරිලැය 
 

6. ලී ෙඩු ෙර්මාන්ත් ාාලෙට අදා වියදම් අයිත්ම කිහිපයක් පශතින් දැක්තේ. ඒලා අයත් ලනුත, ප්රාථමිමිකෙ 

පිරිලැයට ද, නි්පාදන තපොදු ොර්ය පිරිලැයට ද යන්න (√) කුඅ තයොදා ලර්ග ෙර දක්ලන්න. 

 

 ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැය නි්පාදන තපොදු 

ොර්ය පිරිලැය 

i. දැල වඳශා ලන වියදම .................... .................... 

ii. ලඩු ොර්මිකෙයන්තේ ලැුපප .................... .................... 

iii. ලඩු වශයෙයින්තේ ලැුපප .................... .................... 

iv. විදුලිය වියදම .................... .................... 

v. ලී ඉරුම් යන්ත්ර අළුත්ලැඩියාල .................... .................... 

vi. තපොලි්, ලැලි ෙඩදාසි වඳශා වියදම .................... .................... 

vii. ලිපිෙරුතේ ලැුපප .................... .................... 

viii. ෙර්මාන්ත් ාා කුලිය .................... .................... 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

7. පශත් දැක්තලන වමීෙරඅල හිව්ත්ැන්ලට සුදුසු නිලැරදි තයදුම ලියා දක්ලන්න. 

 

i. වෘජු නි්පාදන පිරිලැය + ලක්ර නි්පාදන පිරිලැය  = ...................... 

ii. ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැය + නි්පාදන තපොදු ොර්ය පිරිලැය  = ...................... 

iii. වෘජු ද්රලය පිරිලැය + වෘජු ශ්රම පිරිලැය + .................... = ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැය 

iv. ලක්ර ද්රලය පිරිලැය + ලක්ර ශ්රම පිරිලැය +...................... = නි්පාදන තපොදු ොර්ය   

v. වෘජු ද්රලය පිරිලැය + වෘජු ශ්රම පිරිලැය + වෘජු තලනත් පිරිලැය + ............ = මුළු නි්පාදන පිරිලැය 

vi. ලක්ර ද්රලය පිරිලැය + ලක්ර ශ්රම පිරිලැය + ලක්ර තලනත් පිරිලැය + ............ = මුළු නි්පාදන පිරිලැය 

 

8. =    මුළු නි්පාදන පිරිලැය 

    නි්පාදන ඒෙෙ ප්රමාඅය 

 

තමම සූත්රතයන් හිවත්්ැනට අදාෂ පිළිතුර ලන්තන්, 

 

1) ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැය 2) නි්පාදන තපොදු ොර්ය පිරිලැය  
3) නි්පාදන ඒෙෙ පිරිලැය  4) ඒෙෙයෙ විකුණුම් මික 

 

9. භාණ්ඩෙ විකුණුම් මික තීරඅය කිරීම වඳශා එෙතු ෙරනු ෙන ාභාන්තිෙය ඉත්ා ලැඩි අගයක් 

ගත්තශොත් 
 

1) භාණ්ඩත, විකුණුම් මික අඩු තේ.  

2) භාණ්ඩත, විකුණුම් මික ලැඩි තේ. 

3) භාණ්ඩත, ඉේලුම ලැඩි විය ශැෙ.  

4) භාණ්ඩත, ගැනුම්ෙරුලන් ලැඩි විය ශැෙ. 

 

10. නි්පාදිත්යෙ විකුණුම් මික නියම කිරීතම් දී වො ෙන ප්රධ්ාන වාධ්ෙය ලන්තන්, 
 

1) භාණ්ඩය වඳශා පලතින ඉේලුම  

2) ආතද්න භාණ්ඩල මික ගඅන් 

3) ආයත්නත, මික කිරීතම් ප්රතිපත්ති  

4) නි්පාදිත්ත, පිරිලැය 

 

11. ඒෙෙයෙ විකුණුම් මික =                                     + ඒෙෙයෙ ාභාන්තිෙය  

ඉශත් වමීෙරඅතයහි හිවත්්ැනට සුදුසු නිලැරදි තයදුම ලන්තන්,  
 

1) ඒෙෙයෙ ප්රමාඅය 

2) ඒෙෙයෙ පිරිලැය 

3) ඒෙෙයෙ ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැය 

4) මුළු නි්පාදන පිරිලැය 
 

 

.................... 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

12. පරිගඅෙය ඇසුරින් පිරිලැය තේඛනයක් වෙවා ගැනීම වඳශා ලඩාත් සුදුසු පරිගඅෙ මෘදුොාංගය ලනුත,, 
 

1) Word 

2) Exel 

3) Powerpoint 

4) Access 
 

13. පාවේ  ෙෑේ නි්පාදනය ෙරන ලයාපාරයෙ 2021 ජනලාරි මාවත, නිපද ව ෙෑේ වාංඛයාල 250ක් ව අත්ර 

ඒ වඳශා ලැය ව මුළු නි්පාදන පිරිලැය රු.250,000ක් විය. එක් ෙෑගයක් වඳශා රු. 200ෙ ාභාන්තිෙයක් 

ත්ො ගනියි නම් නි්පාදන පිරිලැය මත් ාභාන්තිෙත, ප්රතිත්ය තෙොපමඅද  
 

1) 30% 2) 20% 

3) 25% 4) 10% 

 

පශත් තත්ොරතුරු උපතයෝගී ෙරතගන අාංෙ 14-17 ප්ර්න වඳශා පිළිතුරු වපයන්න. 

තඩනිම් ෙලිවම් නි්පාදනය ෙරනු ෙන ඇඟළුම් ආයත්නයෙ 2020 ජනලාරි මාවත, මවන ද ෙලිවම් ලට 

අදා නි්පාදන පිරිලැය තත්ොරතුරු පශත් වඳශන් තේ. 

තඩනිම් තරදි වඳශා     රු.100 000 
මශන මැෂින් ක්රියාෙරුලන්තේ ලැුපප   රු.  90 000 
තලනත් වෘජු වියදම්     රු.  10 000 
නේ ශා තරදි ලර්අොරෙ ද්රලය (ඩයි) වඳශා  රු.  15 000 
සුපරීක්ෙ තේත්න     රු.  40 000 
ආරක්ෙ නිධ්ාරී ලැුපප    රු.  30 000 
තගොඩනැගිලි කුලිය     රු.  15 000 
විදුලිය වියදම් ශා ජ ගාවත්ු    රු.    5 000 
තගොඩනැගිලි රක්අ වියදම්    රු.  10 000 
මශන මැෂින් ක්ය     රු.    5 000 
 

ජනලාරි මාවය තුෂදී තඩනිම් ෙලිවම් 160ක් නි්පාදනය ෙරන දී. පිරිලැය මත් 30%ෙ ාභාන්තිෙයක් ත්ො 

තගන ෙලිවමෙ විකුණුම් මික තීරඅය ෙරයි. 

14. ජනලාරි මාවය තුෂ දී නිපදලන ද ෙලිවම්ලට අදා ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැය යදයද  

 

1) රු.100 000 2) රු.110 000 
3) රු.190 000 4) රු.200 000 

 

15. ජනලාරි මාවය තුෂ දී නිපදලන ද ෙලිවම්ලට අදා නි්පාදන තපොදු ොර්ය පිරිලැය යදයද  

 

1) රු.200 000 2) රු.220 000 
3) රු.120 000 4) රු.300 000 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

16. ජනලාරි මාවය තුෂ නිපදලන ද එක් තඩනිම් ෙලිවමෙ නි්පාදන පිරිලැය යදයද  

 

1) රු.750 2) රු.1 250 
3) රු.1 750 4) රු.2 000 

 

17. තඩනිම් ෙලිවමෙ විකුණුම් මික යදයද  

 

1) රු.2 600 2) රු.2 300 
3) රු.3 000 4) රු.3 200 

 

18. තයෝගට් නි්පාදනය ෙර අතවිෙරඅ වනුෙතේ ලයාපාරත, 2021 මාර්තු මාවයට අදා නි්පාදන වියදම් 

පශත් දැක්තේ. 

කිරි මිකදී ගැනීම්    රු.  80 000   

යන්ත්ර නඩත්තු වියදම්   රු.150 000 

නි්පාදන ලැුප්    රු.  50 000 

වෘජු තලනත් වියදම්   රු.  10 000 

නි්පාදන වශයෙ ලැුප්  රු.  30 000 

රව ොරෙ ශා ලර්අොරෙ ද්රලය  රු.    3 000 

ෙම්ශේ විදුලිය    රු.    5 000 

ෙම්ශේ කුලිය    රු.    5 000 

යන්ත්ර ක්ය    රු.    2 000 

 

 අලය ලන්තන්, 

ඉශත් වඳශන් තත්ොරතුරු ඇසුරින් වනුෙතේ ලයාපාරත, 2021 මාර්තු මාවයට අදා නි්පාදන පිරිලැය 

තේඛනයක් වෙව් ෙරන්න. 

 

19. ශසිත් විසින් තේලැේ පුුප ෙට්ට අතවි කිරීතම් ලයාපාරයක් පලත්ලාතගන යන අත්ර 2021 ජනලාරි 

මාවය තුෂදී ඔහු විසින් පුුප ෙට්ට 5ක් නි්පාදනය ෙරන දී. පුුප ෙට්ටයක් පුුප 6කින් වමන්විත් ලන 

අත්ර ජනලාරි මාවය තුෂ දරඅ ද පිරිලැය තත්ොරතුරු පශත් දැක්තේ. 

මුළු නි්පාදන පිරිලැය   රු.150 000 

තේලැේ වඳශා පිරිලැය  රු.  70 000 

වෘජු ශ්රමය වඳශා පිරිලැය  රු.  25 000 

වෘජු තලනත් වියදම්   රු.    5 000  
 

අලය ලන්තන්, 

1) එක් පුුපලෙ නි්පාදන පිරිලැය 
2) 2021 ජනලාරි මාවයට අදා නි්පාදන තපොදු ොර්ය පිරිලැය 
3) රු.210 000 ට පුුප ෙට්ට 5ම අතවි ෙරන ද්තද් නම් එක් පුුප ෙට්ටක් විකිණීතමන් ැතෙන     

       ාභය 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 

20. මැයි මාවය ආරම්භයත් වමඟ භක්ති තලවක් කූඩු වාදා අතවි කිරීතම් තෙටි ොලීන ලයාපාරිෙ 

ෙටයුත්ත්ක් ආරම්භ ෙරන දී. එහිදී තලවක් කූඩුලක් නිර්මාඅය වඳශා රු.30ෙ මුදක් ලැයලන ෙල 

ගඅන් ෙන දී. 
 

මැයි මාවය තුෂදී දරඅ ද නි්පාදනයට අදා වියදම් පශත් පරිදි තේ.  
 

ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැය  රු.3 000 

මුළු නි්පාදන පිරිලැය  රු.6 000 

ලක්ර ද්රලය පිරිලැය  රු.1 500 

ලක්ර තලනත් වියදම්  රු.   500 
 

 අලය ලන්තන්, 
 

1) මැයි මාවය තුෂදී නිර්මාඅය ෙරන ද තලවක් කූඩු වාංඛයල 

2) තලවක් කූඩු නි්පාදනත,දී දරඅ ද ලක්ර ශ්රම පිරිලැය 
 

21. තෙොතරෝනා ලවාංගත් ත්ත්ත්ලය ශමුතේ ත්ම ආයත්නිෙ වමාජ ලගයදම ඉුප ෙරනුත, ක්ති වමාගම ත්ලත් 

තරෝශේල දැඩි වත්ොර ඒෙෙ වඳශා අලය ඇඳන් 10ක් නි්පාදනය කිරීම වඳශා ඇඅවුමක් ඒ පිළිෙඳ 

ොර්මිකෙ ත්ාක්ණිෙ දැනුමිකන් යුතු ෙසුන් තලත් ොර තදන දී. 
 

ඉත්ා ෙැමැත්තත්න් එම ඇනවුම භාරගත් ෙසුන් නි්පාදන පිරිලැය අලම ලන අයුරින් ඇඳන් නි්පාදනය 

වඳශා වැසුමක් වෙව් ෙරන දී. ඇඳන් වෙව් කිරීම වඳශා එක් ොර්මිකෙ ශිේපිතයකු ශා ඔහුතේ වශායට 

තවේලෙයන් තදතදතනකු තයොදලන දී. නි්පාදන ඒෙෙ 10 වඳශා පශත් වඳශන් වියදම් දරඅ දී. 
 

මලිෙ අමු ද්රලය - මිකට ගැනුම්  රු. 100 000 

අයට ගැනුම්   රු. 500 000 
 

 විදුලිය වියදම්    රු.   40 000 

 තීන්ත් තපොලි්    රු.   60 000 

 ොර්මිකෙ ශිේපියාතේ ලැුපප රු. 100 000 

 එක් තවේලෙතයකුට   රු.   50 000 ෙැගින් තගලන දී. 

 වෘජු තලනත් වියදම්  රු. 100 000 

 

i. ඉශත් සිද්ධිය වඳශන් නි්පාදන පිරිලැය මලිොාංග නම් ෙරන්න. 

ii. එම නම් ෙෂ පිරිලැය මලිොාංග වඳශා සිද්ධිය ඇසුරින් උදා. දක්ලන්න. 

iii. නි්පාදන පිරිලැය ගඅනය කිරීම තුළින් ෙසුන්ට ො ගත් ශැකි ප්රතයෝජන 02ක් දක්ලන්න. 

iv. ඇඳන් නි්පාදනයට  අදාෂ ප්රාථමිමිකෙ පිරිලැය යදයද  

v. ඇඳන් නි්පාදනයට අදා නි්පාදන තපොදු ොර්ය පිරිලැය යදයද  

vi. එක් ඇඳෙ නි්පාදන පිරිලැය යදයද  

vii. පිරිලැය මත් 30%ෙ ාභාන්තිෙයක් ත්ො ගනිමිකන් විකුණුම් මික නියම ෙරයි නම්, ඇඳෙ විකුණුම් 

මික යදයද  

viii. ඇඳෙ විකුණුම් මික රු.136 000 දක්ලා ලැඩි ෙරයි නම් එවිට ෙසුන් ත්ො ගන්නා ාභාන්තිෙය 

තෙොපමඅද  


