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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

 

 

 
 

01. භාණ්ඩ ශා සවේලා වැපයීමට පුද්ගසයකු සශෝ පුද්ග කණ්ඩායමක ඒකරාශී වීම අප ශඳුන්ලනුසේ  

 

(i) පුද්ග වමූශයක් ලසයනි. 

(ii) ලයාපාර වාංධාධ්ානයක් ලසයනි. 

(iii) ලයාපාර කටයුතුල තකතුලක් ලසයනි. 

(iv) ධාධාධ් කාර්යයන් නිම කිරීමක් ලසයනි. 
 

02. ධාධාධ් ලයාපාර වාංධාධ්ාන හිවීවීමට පමනම ලන්සන් 
 

(i) භාණ්ඩ ශා සවේලාලට ඇති ඉල්ලුම. 

(ii) මිනිව් අලයත්ා වාංකීර්ණ වීම. 

(iii) මිනිව් අලයත්ා ශා ුවලමනා වපුරාීමම. 

(iv) ජනගශනය ශීඝ්රසයන් ලර්ධ්නය වීම. 
 

03. ලයාපාර වාශා අරදලමල් සයවමලමින් අලමාන භ භාර ගන්නා පුද්ගසයෝ ලන්සන් 
 

(i) ලයාපාරල සවේලකසයෝය. 

(ii) ලයාපාර වාශා දලමල් ණයට වපයන්සනෝය. 

(iii) ලයාපාර ප්රධ්ානිසයෝය. 

(iv) ලයාපාර වීමිකරුසලෝය. 
 

04. වීමිකාරීත්ලය අනුල ශඳුනාගත් ශැකි ලයාපාර ලර්ගයක් ලන්සන් 
 

(i) සපෞද්ගලික අාංසේ ලයාපාර 

(ii) ාභ ැබීස භ අරදලණක් සනවමැති ලයාපාර 

(iii) කුඩා පරිමාණ ලයාපාර 

(iv) මධ්ය පරිමාණ ලයාපාර 

 

05. ලයාපාරිකසයකු මක් ධාය යුත්සත් 

 

(i) සුළු පරිමාණ ලයාපාරයක් දුදු කිරීමට 

(ii) ධාා පරිමාණසේ ලයාපාරයක් දුදු කිරීමට 

(iii) ධාසද් ධානිමය උපයන ලයාපාරයක් දුදු කිරීමට 

(iv) ත්මාට ගැෂසපන ශා සුදුසු ලයාපාරයක් දුදු කිරීමට 

ලයාපාර ශා ණුම් භකරණ අධ්යයනය 
ධායානුබද්ධ් පුනරීක්ණ වාංචිත්ය 

10 සරේණිය 

ලයාපාර වාංධාධ්ාන 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

06. ලයාපාර වාංධාධ්ාන ලර්ග කෂ ශැකි තක් ාකාරයක් ලන්සන් කුමක්ම? 

 

(i) දලමල් සයවමලනු බන ාකාරය 

(ii) අයිතිකරුලන්සේ වීමිකාරිත්ලය 

(iii) රැකියා වපයනු බන ාකාරය 

(iv) ාමාය භ උපයනු බන ාකාරය 

07. ලයාපාර වාංධාධ්ාන කිවීපයක න භ පශත් මැක් ස . 

A. - සී/ව දින (සපෞද්ගලික ) වමාගම 

B. අනිල් වශ රනිල් ව්සටෝර්ව් 

C. රනුග ව්සටෝර්ව් 

D. වමනීම ෂමා වමාජය 

ඉශත් ලයාපාර වාංධාධ්ාන අත්රින් ාභ අරදලම් කර ගත් ලයාපාර පමණක් ඇතුෂත් පිළිතුර සත්ෝරන්න. 

(i) A, B ශා C     (ii) A, B ශා D 

(ii) A, C ශා D     (iv) B,C ශා D 

 

08. ඉශත් ලයාපාර වාංධාධ්ාන අත්රින් අ්ණ්ඩ පැලැත්මක්  ඇති නනතික පුද්ගභාලයක් වවීත් ලයාපාර 

වාංධාධ්ානය ලන්සන් 

 

(i) A ය.     (ii) B ය. 

(ii) C ය.     (iv) D ය. 

 

09. සවේලක වාං්යාල 25ට අ  ලයාපාර සුළු ශා මධ්ය පරිමාණ ලයාපාර සව ශඳුන්ලා සමන ද්සද් 

 

(i) ශ්රී ාංකා මශ බැාංකුල 

(ii) කාර්මික වාංලර්ධ්න මණ්ඩය 

(iii) කාර්මික ත්ාක්ණික ායත්නය 

(iv) ජන ශා වාං්යාසල්්න සමපාර්ත්ස භන්තුල 

 

10. ලයාපාරයක් ධාදුන් උපයනු බන ාභය සශෝ පා ල ක්ක්ති ධානුනු බන්සන්  
 

(i) සවේලකයන් ධාදුනි. 

(ii) රජය ධාදුනි. 

(iii) මශජනත්ාල ධාදුනි. 

(iv) අයිතිකරුලන් ධාදුනි. 
 

11. සපෞද්ගලික අාංයට අයත් සනවලන ලයාපාර වාංධාධ්ාන ලර්ගය ලන්සන් 
 

(i) ශ්රී ාංකා දු භරිය සමපාර්ත්ස භන්තුල 

(ii) ධාධාධ් සවේලා වමූපකාර වමිතිය 

(iii) සීමාවවීත් වමාග භ 

(iv) ඒක පුද්ග ලයාපාර 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

12. ාභ අරදලණක් වවීත්ල පලත්ලා සගන යනු බන ලයාපාර වාංධාධ්ානය කුමක්ම? 

 

(i) ශ්රී ාංකා ලරාය අකාකාරිය 

(ii) වමූපකාර සත්වග සලසෂා වාංව්ථාල 

(iii) වමන් දුල්ර සලසෂා ලයාපාරය 

(iv) රන්ත්රු ක්රීඩා වමාජය 

 

13. පරිමාණය අනුල ලයාපාර වාංධාධ්ානයක් ලර්ග කිරීස භදී සයවමාගත් ශැකි නිර්ණායකයක් ලන්සන්,  

 

(i) ලයාපාරය රියාත්මක ලන දින ගණන 

(ii) ලයාපාරය උපයන ාභ ප්රතිත්ය 

(iii) භාධාත්ා කරන බක්ති ප්රමාණය 

(iv) ධාසද් ධානිමය උපයනු බන ප්රමාණය 

 

14. ත්නි පුද්ග ලයාපාරයක මැකිය ශැකි සුධාසේ ල ක්ණයක් ලන්සන්  

 

(i) නීතිමය පුද්ග භාලයක් පැලතීමයි. 

(ii) ව්ලාධීනල තීරණ ගත් ශැකි වීමයි. 

(iii) අ්ණ්ඩ පැලැත්මක් තිබීමයි. 

(iv) ලියාපදිාංචිය අනිලාර්ය වී තිබීමයි. 

 

15. ඒක පුද්ග ලයාපාරයක නාමය ලියාපදිාංචි  කිරීස භ අයදු භපත්රය බා ගත් යුතු ායත්නය කුමක්ම? 

 

(i) ග්රාම නිධ්ාරී සලතින් 

(ii) වමාග භ සරජිව්ට්රාර් සලතින් 

(iii) ප්රාසද්ශීය සල්ක භ කාර්යාසයන් 

(iv) ප්රාසද්ශීය වභාල සලතින් 

 

16. ත්නි පුද්ග ලයාපාර රමය තුළින් ැහිය ශැකි ධාසේ ලාදුයකි. 

 

(i) ාභය කිවීපසමසනකු අත්ර සබදී යාමයි. 

(ii) නීතිමය බැඳී භ ප්රමාණය ලැි  වී තිබීමයි. 

(iii) තීරණ ගැනීම වාශා කායක් ගත්වීමයි. 

(iv) පශසුසලන් ාර භභ කෂ ශැකි වීමයි. 

 

17. ත්නි පුද්ග ලයාපාරික රමය තුළින් මැකිය ශැකි ප්රධ්ාන අලාදුයකි. 

 

(i) ප්රාේධ්නය රැව්කර ගැනීස භ දු්කරත්ා මතුවීමයි. 

(ii) ව්ලාධීනල ලයාපාර කටයුතු පලත්ලා සගන යා ශැකි වීමයි. 

(iii) පශසුසලන් ාර භභ කෂ ශැකි වීමයි. 

(iv) දුයලුම ාභ අයතිකරු වතු වීමයි. 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

18. ශුවල් ලයාපාරයක වාමාජික වාං්යාල අලම ශා උපරිම ලසයන් සකවපමණම? 

 

(i) 1-20 

(ii) 2-20 

(iii) 1-50 

(iv) 2-50 

 

19. ශුවල් ලයාපාරයක් ධාසුරුලා ශැරීමට සශේතුලක්  ධාය ශැක්සක්,  

 

(i) ශුවල්කරුලන් අත්ර වමානල ාභය සබදී යාම. 

(ii) ශුවල්කරුලකු අවනීප වීම. 

(iii) ශුවල් ලයාපාරය පා  ැබීම. 

(iv) ශුවල්කරුසලකුසේ මිය යාම. 

 

20. ශුවල් ලයාපාර සකසරවී බපාන පනත් කිවීපයක්  X  තීරුස ම තම පනත් අමාෂ ලන කරුණ Y තීරුස ම 

මැක්ස . 
 

 X  Y 

1. 1918 අාංක 6 මරණ ලයාපාර නාම ා ා 
පනත් 

A ාර භභක ප්රාේධ්නය රු.1000ට ලැි  
න භ ණුධාසුම ලිඛිත් ධාය යුතුය. 

2. 2007 අාංක 7 මරණ වමාග භ පනත් B ශුවල් ලයාපාර වාශා බපාන ප්රධ්ාන 
පනත් 

3. 1840 ලාංචා ලැෂැක්වීස භ ා ා පනත් C ශුවල් ලයාපාරසේ නාමය 
ලියාපදිාංචිය 

4. 1890 ශුවල් ලයාපාර ා ා පනත් D උපරිම ශුවල්කරුලන් වාං්යාල 
20කට සීමා කර ඇත්. 

X ශා Y තීරුල නිලැරදිල ගැෂපූ ධාට නිලැරදි පිළිතුර ඇතුෂත් සේළිය සත්ෝරන්න. 

(i) 1A, 2B, 3C, 4D 

(ii) 1C, 2D, 3A, 4B 

(iii) 1C, 2D, 3B, 4A 

(iv) 1A, 2B, 3D, 4C 

 පශත් වාශන් දුද්කාය ඇසුසරන් අාංක 21 දුට 25 මක්ලා ප්ර්නලට පිළිතුරු වපයන්න. 

"ජනවීත්" කිරි අසධා වැසවී අයිතිකරුසේ පරිත්යාග ඇතිල, උයන්ගල් ත්රුණ ක්රීඩා වමාජසේ වාමාජිකයින් 

කිවීප සමසනකු තකතු වී වීාලැල මශා ධාමයාසේ දුසුන්ට, ඉත්ා අ මිකට කිරි ාශ්රිත් නි්පාමන අසධා කරයි. 

21. සමම ලයාපාර කටයුත්සත් උයන්ගල් ත්රුණ ක්රීඩා වමාජය අයත් ලනුසේ 

 

(i) ාභ අරදලණක් වවීත් ලයාපාරයක් සවය. 

(ii) ාභ අරදලණක් සනවමැති ලයාපාරයක් සවය. 

(iii) රාජය අාංසේ ලයාපාරයක් සවය. 

(iv) සුළු පරිමාණ ලයාපාරයක් සවය. 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

22. ජනවීත් කිරි අසධාවැ කුමන ව්ලරපයකට අයත් ලයාපාරයක් ධාය ශැකිම? 
 

(i) රාජය වමාගමකි. 

(ii) සපෞද්ගලික වමාගමකි. 

(iii) ශුවල් ලයාපාරයකි. 

(iv) ත්නි ලයාපාරයකි. 
 

23. ඉශත් දුද්කාසේ ඇතුෂත් රාජය අාංසේ ලයාපාර වාංධාධ්ානයක් ලන්සන් 
 

(i) උයන්ගල් ත්රුණ ක්රීඩා වමාජය 

(ii) ත්රුණ ක්රීඩා වමාජසේ වාමාජික වාමාජිකයින් 

(iii) වීාලැල මශා ධාමයාය 

(iv) ජනවීත් කිරි අසධාවැ  
 

24. වීාලැල ධාමයාය වශ ජනවීත් කිරි අසධාවැසල් අයිතිය සබදී යන්සන්  
 

(i) රජය වශ සපෞද්ගලික අාංය 

(ii) රජය වශ රාජය සමපාර්ත්ස භන්තු 

(iii) රජය වශ රාජය වාංව්ථා 

(iv) සපෞද්ගලික අාංය වශ රජය 

 

25. ජනවීත් කිරි අසධාවැ ව භබන්ධ්සයන් කුමන ප්රකානය නිලැරදිම? 

 

(i) සමය ලියාපදිාංචි කිරීම අනිලාර්ය ස . 

(ii) සමවී අයිතිකරුසේ ලගකීම සීමිත් ස . 

(iii) සමම ලයාපාරයට අ්ණ්ඩ පැලැත්මක් ඇත්. 

(iv) සමම ලයාපාරය ාභ අරදලණක් සනවමැති ලයාපාරයකි. 

 

26. ධීලර කර්මාන්ත්සේ සයදී දුටින පුද්ගයන් 10 සමසනකු ව්ස ච්ඡාසලන් තකට තකතු වී වාමූවීක අයිතියක් 

ඇති සීමිත් ලගකීමක් වවීත් ලයාපාරයක් ාර භභ කසෂේය. ුුවන් ධාදුන් ාර භභ කරන ම ලයාපාර 

වාංධාධ්ාන ලර්ගය ලන්සන් 

(i) සී/ව සපෞද්ගලික වමාගමකි. 

(ii) සී/ව සපවදු වමාගමකි. 

(iii) වමූපකාර වමිතියකි. 

(iv) ශුවල් ලයාපාරයකි. 

 

27. වාංව්ථාපිත් වමාගමක් ප්රාේධ්නය රැව් කරනු බන්සන් 

 

(i) බැාංකු ණය බා ගැනීසමනි. 

(ii) ධාධාධ් අරදලමල් බා ගැනීසමනි. 

(iii) රජසේ දලමල් බා ගැනීසමනි. 

(iv) සකවටව් නිකුත් කිරීසමනි. 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

28. නනතික පුද්ග භාලයක් වීමිවීසමන් අමශව් ලනුසේ 

 

(i) නීතිමය බපෑමක් සනවමැති ුවලම ලයාපාරයක් පැලතීමයි. 

(ii) නීතිය ඉදිරිසේදී ලයාපාරය නීතිමය පුද්ගසයකු සව වෂකනු ැබීමයි. 

(iii) ලයාපාරසේ අයිතිකරුලාසේ පුද්ගලික නමින් ලයාපාරය පලත්ලා සගන යනු ැබීමයි. 

(iv) ලයාපාරයට ලැි  නීතිමය ඉඩකඩක් ැබී සනවමැති බලයි.  

 

29. ලයාපාරයක අසීමිත් ලගකීම නමැති ක්ණසයන් අමශව් ලනුසේ 
 

(i) ලයාපාරසේ බාවීර ණය වාශා අසීමිත්ල ලගකිල යුතු බලයි. 

(ii) ලයාපාරසේ බාවීර ණය වාශා අසීමිත් ලගකීමක් සනවමැති බලයි. 

(iii) සලනත් බාවීර ගනුසමනු ලයාපාරයට ව භබන්ධ් සනවමැති බලයි. 

(iv) ලයාපාර ගනුසමනු වාශා නීතිමය බැඳීමක් සනවමැති බලයි. 

 

30. ප්රජාත්න්ත්රලාදී පානයක් වවීත්ල පලතින ලයාපාර වාංධාධ්ානයක් සව ශඳුනා ගනු බන්සන් කුමක්ම? 
 

(i) චමින්ම වශ පුත්රසයෝ ලයාපාරය 

(ii) ත්ල්ධාට ධාධාධ් සවේලා වමූපකාර වමිතිය 

(iii) සටලිසකව භ සපවදු වමාගම 

(iv) ් නිජ සත්ල් නීතිගත් වාංව්ථාල 
 

31. පශත් මැක්සලන්සන් ලයාපාර ායත්න ලර්ග කිවීපයකි. තම ලයාපාර දී ඇති පරිදි ලර්කරකරණය කරන්න. 
 

ලයාපාර ායත්නය අයත් ලයාපාර වාංධාධ්ාන 
ලර්ගය 

වීමිකාරීත්ලය අනුල ලර්ග 
කිරීම. 

 

i) සීමාවවීත් ධාමයානි වමාගම 
 

  

ii) ජනජය ව්සටෝර්ව් 
 

  

iii) රාංජිත් වශ පුත්රසයෝ 
 

  

iv) මධ්යම ගමනාගමන මණ්ඩය 
 

  

v) ශ්රී ාංකා රපලාවීනී වාංව්ථාල   

 

32. පශත් වාශන් අලව්ථාල  දී ඇති වීව්ත්ැන වාශා සුදුසු පිළිතුරක් මඟින් වීව්ත්ැන ව භපූර්ණ කරන්න. 

 

 ත්නි පුද්ග ලයාපාර 
 

ශුවල් ලයාපාර සීමාවවීත් වමාග භ 

අයිතිය    
ප්රාේධ්නය රැව් කිරීම.    
නනතික පුද්ගභාලය    
අ්ණ්ඩ පැලැත්ම    
ලගකීම    
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

33. පශත් වාශන් ප්රකා වත්යම අවත්යම යන්න මක්ලන්න. 
 

(i) ශ්රී ාංකා ත්ැපැල් සමපාර්ත්ස භන්තුල රජය වතු ලයාපාරයකි. (.......) 
(ii) නීතිමය කටයුතුලදී රජසේ සමපාර්ත්ස භන්තු ප්රධ්ානියා දුය නි නාමසයන් සපනී දුටිය යුතුය. (.......) 
(iii) රජසේ සමපාර්ත්ස භන්තුලට අ්ණ්ඩ පැලැත්මක් සනවමැත්. (.......) 
(iv) ජනත්ාලට අත්යාලය සවේලාලන් සබවසශවමයක් වපයනු බන්සන් රජසේ වාංව්ථා මඟිනි. (.......) 

 

34. පශත් වාශන් ප්රකා වත්යම අවත්යම යන්න මක්ලන්න. 
 

(i) රාජය වාංව්ථාල අයිතිය ශා පානය වෑමධාටම පූර්ණ ලසයන් රජය වතු ස . (.......) 
(ii) රාජය වාංව්ථා ධාසේ පනත්ක් සශෝ සපවදු පනත්ක් මඟින් ාර භභ කෂ ශැක. (.......) 
(iii) රජසේ වාංව්ථාලට අ්ණ්ඩ පැලැත්මක් සනවමැත්. (.......) 
(iv) ශ්රී ාංකා දුසමන්ති වාංවථ්ාල රජය වතු ලයාපාරයකි. (.......) 

 

35. "වමූපකාර වමිතියක ප්රජාත්න්ත්රලාදී පානයක් පලතී" යැයි ප්රකා කිරීමට සශේතුලන ලගන්තිය ඉදිරිසයන් 

වත්ය අවත්ය බල මක්ලන්න. 
 

(i) වාමාජිකයින් ලැි සමසනකුසේ කැමැත්ත් මත් පානය වීමක් දුදුවීම. (.......) 
(ii) අධ්යක් මණ්ඩයක් සත්ෝරාසගන  ුුවන් ධාදුන් පානය සමසශයවීම.   (.......) 
(iii) වමූපකාරසේ වභාපතිසේ අභිමත්ය පරිදි ලයාපාර කටයුත්ත් කරසගන යා ශැකිවීම. (.......)  
(iv) අලය අලව්ථාලදී ඡන්ම බය පාධාච්චි කෂ ශැකි වීම. (.......)  

 

36. පශත් වාශන් ප්රකා වත්ය අවත්යම යන්න මක්ලන්න. 
 

(i) ලයාපාර වාංධාධ්ාන පරිමාණය අනුල සුළු පරිමාණ, මධ්ය පරිමාණ ශා මශා පරිමාණ සව ලර්ග කෂ 
ශැකිය. (.......) 

(ii) ඒක පුද්ග ලයාපාරයක අයිතිකරුසේ ලගකීම සයද ප්රාේධ්නයට පමණක් සීමා ස . (.......) 
(iii)ශුවල් ණුධාසුම ලිඛිත් වූ ධාට තය ශුවල් ුේපුල සව න භ කරයි. (.......) 
(iv) නීතිමය කටයුතුලදී ශුවල්කරුලන් ුුවන්සේ න භලලින් සපනී දුටිය යුතුය. (.......) 
(v) සී/ව වමාගමක ප්රාේධ්නය සබදිය ශැකි කුඩාම ඒකකය සකවටවක් සව ශඳුන්ලයි. (.......) 

 

37. පශත් වාශන් ප්රකා වත්ය අවත්යම යන්න මක්ලන්න. 
 

(i) වමාගමක සකවටව්කරුලන් මිය යාම, බුන්ලත් වීම ලැනි සශේතන් වමාගස භ පැලැත්මට බාධ්ා ඇති 
කරයි. (.......) 

(ii) වමූපකාර වමිතියකට ප්රාේධ්නය රැව් කර ගන්නා ප්රධ්ාන මාර්ගය වාමාජික අරදලමල්ය. (.......) 
(iii) ප්රාේධ්නය සීමිත් වීම  ශා ප්රතිපත්ති මත්ම කටයුතු කෂ යුතු වීම වමූපකාර වමිතිල අලාදු සමකකි. (.......) 
(iv) ශ්රී ාංකා ලරාය අකාකාරිය ශා කි ර රක්ණ මණ්ඩය රාජය වාංව්ථා වාශා නිමසුන් සමකකි. (.......)  
(v) රසේ මශජනත්ාල වාශා අත්යලය ලන සවේලා වැපයීම වාශා ලඩාත් සයෝගය ලයාපාර රමය ලන්සන් 
රාජය සමපාර්ත්ස භන්තුය. (.......) 
 

38. පශත් වාශන් ලයාපාර වාංධාධ්ාන  අරදලණ ශා වීමිකාරිත්ලය අනුල ලර්කරකරණය කරන්න. 
 

ලයාපාර ායත්නය 
 

ලර්කරකරණය 
අරදලණ අනුල වීමිකාරිත්ලය අනුල 

ක්රීඩා වමාජ   
පෂාත් අධ්යාපන සමපාර්ත්ස භන්තුල   
රණමයුර වමාගම   
රාජය ෂධ් නීතිගත් වාංවථ්ාල   
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

39. පශත් වාශන් අලව්ථාලදී ත්නි ලයාපාර ශා ශුවල් ලයාපාර අත්ර තිසබනුසේ වමානකමක්ම 

අවමානකමක්ම යන්න මක්ලන්න. 
 

කරුණ 
 

වමාන/අවමාන බල 

නනතික පුද්ගභාලය  
අ්ණ්ඩ පැලැත්ම  
ලගකීම   
වාමූවීක තීරණ ගැනීම  
 

40. වීමිකාරිත්ලය අනුල ලයාපාර වාංධාධ්ාන ලර්ගකර මක්ලන ගැීම භ වටශන පශත් මැක්ස . වීව්ත්ැනට 

ගැෂසපන ලචනය ලියා මක්ලන්න. 

      ලයාපාර වාංධාධ්ාන 

 

 

 

 

- ඒක පුද්ග ලයාපාර                                                         - රාජය වාංව්ථා 

(3) .............................               (7) ............................. 

(4) .............................               (8) ............................. 

(5) ............................. 

(6) ............................. 

 

41. අරදලණ අනුල ලයාපාර වාංධාධ්ාන ගැීම භ වටශනකින් මක්ලන්න.. 

42. පරිමාණය අනුල ලයාපාර වාංධාධ්ාන ලර්ගකර මක්ලන්න. 

43. පරිමාණය අනුල ලයාපාර වාංධාධ්ාන ලර්ග කර මක්ලන නිර්ණායක 4ක් න භ කරන්න. 
 

44. (අ.) ඒක පුද්ග ලයාපාර වාංධාධ්ාන රමසේ ලාදු 03ක් ලියන්න. 

(ා.) ඒක පුද්ග ලයාපාර වාංධාධ්ාන රමසේ අලාදු 03ක් ලියන්න. 

 

45. (අ.) ශුවල් ලයාපාර  වාංධාධ්ාන රමසේ ලාදු 03ක් ලියන්න. 

(ා.) ශුවල් ලයාපාර වාංධාධ්ාන රමසේ අලාදු 03ක් ලියන්න. 

46. (අ.) ඒක පුද්ග ලයාපාරයකට වාසේක්ල ශුවල් ලයාපාරයක මැකිය ශැකි ලාදු 02ක් අලාදු 02ක් ලියන්න. 

(ා.) ශුවල් ලයාපාරයකට වාසේක්ල ඒක පුද්ග ලයාපාරයක මැකිය ශැකි ලාදු 02ක් අලාදු 02ක් 

ලියන්න. 

47. (අ.) සී/ව වමාග භල ලාදු 03 ක් ලියන්න. 

(ා.) සී/ව වමාග භල අලාදු 02 ක් ලියන්න. 

 

48. (අ.) වමූපකාර වමිතිල ලාදු 03ක් ලියන්න. 

(ා.) වමූපකාර වමිතිල අලාදු 02 ක් ලියන්න. 

(1) ........................... (2) ........................... 
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  අධ්යාපන අමාත්යාාංය   
 
 

49. (අ.) රාජය වාංව්ථාල ලාදු 03 ක් ලියන්න. 

(ා.) රාජය වාංව්ථාල අලාදු 02 ක් ලියන්න. 

 

50. (අ.) රාජය සමපාර්ත්ස භන්තුල ලාදු 03 ක් ලියන්න. 

(ා.) රාජය සමපාර්ත්ස භන්තුල අලාදු 02 ක් ලියන්න. 

 

51. සයෝගය ලයාපාර වාංධාධ්ාන රමයක් සත්ෝරා ගැනීස භදී වැෂකිල්ට ගනු බන වාධ්ක 03 ක් ලියන්න. 

 

52. ඒක පුද්ග ලයාපාරයක නාමය ලියාපදිාංචි කිරීස භ රියා පටිපාටිය ලියා මක්ලන්න. 

 

53. ඒක පුද්ග ලයාපාරයක නාමය ලියාපදිාංචි කිරීසමන් ැසබන ප්රසයෝජන 04 ක් ලියන්න. 

 

 

 


