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  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

 

 

 
 

1 ක ොටස 

ඳහ ප්රශනනලටට ලඩා්  ැ ළකඳන පිළිතුර කෝරා  ටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. ලයාඳාර  ට අලශයකේ    ි  අකකක්ාා  රන තානල ස්පඳ්  පිළිඳල කොරතුු  හා   සහා 

අලශයලන පිිවල   තතුළ්  ක ොට ස සන  රනු ටඳන ස ට සනත ලන්කන්, 

 

1. මූටය ස ට සනත     3. නිානඳාදන ස ට සනත  

2. අකටවි ස ට සනත    4. ඳිවඳාටන ස ට සනත  

 

2. ලයාඳාර ත න   සාංවිධාන සටහන තන්න්  

 

1. නතුු ලට සනලභාල  ද ක්කේ   3. නතුරට අදාළ සුදුසු ්ප ද ක්කේ   

2. ත නකේ ස   සනත ද ක්කේ    4. නතුු  පිහිටුලා තති ත ාර  ද ක්කේ   

 

3. ලයාඳාර ත න   ඳිවඳාටන වි දතක් කනොලන්කන්   

 

1. කැොඩන ගිලි කුලි     3. දුර ථන වි ද්ප  

2. ඳිවඳාටන සනථාලර ල්  ්ප   4. ලිවඳන්ප හා ඳදු  

 

4. ලයාඳාර ත න ක් එත ලයාඳාරකේ මූලි   ායය  න්ට අනුල කඳදා තති අාංශ සහා ඳිවඳාටන 

නතුු  පිහිටුලා තති ත ාර  ද ක්කලන සටහන  

 

1. ඳිවඳාටන සටහන    3. නිානඳාදන සටහන  

2. සාංවිධාන සටහන    4. ත නි  සටහන  

 

5. ඳිවඳාටන ස ට සනත  තතුළ්  කොරතුු  ලන්කන්, 

 

1. කසේල  ල ටුක හා කේ න   ඳිවඳාටන සනථාලර ල්  ්ප   ත නකේ නතුු  හා  ායය  න්  

2. ඳිවඳාටන සනථාලර ල්  ්ප   ඳිවඳාටන වි ද්ප   ප්රචාාර  වි ද්ප  

3. කසේල  ල ටුක හා කේ න   ඳිවඳාටන සනථාලර ල්  ්ප   අකකක්ෂි ප්රථිපඳට   

4. ඳිවඳාටන සනථාලර ල්  ්ප   අකනකු්  ඳිවඳාටන වි ද්ප   අමුද්රලය පිිවල    

   

 

 

 

ලයලසා  ් ල අධය න  
විා ානුඳද්ධ පුනරීක්ා  සාංචි  

11 කරේණි  

ඳිවඳාටන ස ට සනත    



2 
 

  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

2 ක ොටස 

ඳහ සහන් සිද්ධි  තසුිවන් දී තති ප්රශනනලටට පිළිතුු  සඳ න්න. 

අ ටාං  තානල ස්පඳ්   ළතනා ර   පිළිඳ ඩිකකටෝතා ඳාඨතාටාලක් අලසන්  ර ප්රාක ෝගි  පුහුණුල 

ටඳා ැ නීත සහා තඟලු්ප  යයතාන් ශාටාල ට ස්පඳන්ධ වී ත. ඔහු විසින් එත ත නකේ ඳිවඳාටනත  

කොරතුු  කඳොකහොත ක් ටඳා කැන ත.  

ප්රධාන විධා   නිටධාරී ත නකේ ප්රධානි ා ලන අර ඔහු  ටක්   

 නිානඳාදන  ළතනා ු    අකටවි  ළතනා ු    මූටය  ළතනා ු  හා තානල ස්පඳ්   ළතනා ු  

කසේල   රි .  

නිානඳාදන  ළතනා ු ට ලැකීකතන් ඳ කන සුඳයයලි සයයලු න් තිකදකනකු තති අර එත සුඳයයලි සයයලු න් 

තහන ත ෂින් ක්රි ා ු ලන් 10 කදනා ඳ ගින් ත හු්ප අාංශ 3 ක්  ටක්  ඳාටන   රි . මූටය  ළතනා ු  

 ටක්  ගිණු්ප ලිපි ු කලක් ද තානල ස්පඳ්   ළතනා ු   ටක්  ල ටුක ලිපි ු කලක් ද කසේල   රි .  

කතත ත නකේ  ළතනා ු ලන්කේ හා කසේල ි න්කේ ප්රධාන  ායය  න් හා ලැකී්ප ඳහ ඳිවි  කේ . 

 ායය  න්         

1. නිානඳාදන  ටයුතු කතකහ වීත      

2. මූටය ීරර  ැ නීත       

3. නි මි ඳිවි  තඳු්ප ත සීත      

4. අලශය ත වු්ප ටඳා ැ නීත      

5. දදනි  ැනුකදනු සටහන් කිරීත     

6. කසේල  ලිපිකැොනු නඩ් තුල     

7. කසේල  ල ටුක හා කේ න ස සන කිරීත     

8. තඳු්ප ත සීත අධීක්ා        
 

ලැකී්ප 
 

1. තඳු්පලට ඳලුදු අලත කිරීත 

2. නි මි කලටාලට තඳු්ප තසා නිත කිරීත 
3.   අකටවි ඉටක්  සපුරාලීත  
4.   ත නකේ මූටය සනථාලර් ල  තති කිරීත 
5.   නිල රි ල ැනුකදනුල ලායයා කිරීත 
6.   කසේල ි න් අභිකප්රේර   කිරීත  
7.   නි මි ි නට නිල රි ල ල ටුක කේඛ  ස  සීත 
8.   නිානඳාදන  ටයුතු අඛණ්ඩල සිදු කිරීත 

කතත සි ලු  ායය  න් ප්රධාන විධා   නිටධාිව ා විසින්  ළතනා ු ලන්ට හා කසේල ි න්ට ඳලරා තති අර 

 ලා නිරන්රක න් ඔහු අධීක්ා    ර අි ති ු  කල ලායයා  රි . 

ත නකේ  ායය ාට උඳ ර ලට ලටිනා ත ු . 1 200 000 ලන අර ලායයෂි ල 10% ක් ක්ෂ   රි . තාසි  

ඳිවඳාටන වි ද්ප තසනක්පන්තුල ඳහ ඳිවි  කේ .  

විදුලි බිට ු . 40 000   දුර ථන බිේ ු . 25 000   ල ටුක හා කේ න ු . 1 000 000   ලිපිද්රලය වි දත ු . 8 000   

රක්ා  ැාසනතු ු . 15 000  

අ ටාං  විසින් ටඳා ැ්  කොරතුු  ඳදන්ප  රකැන  

1. කතත තඟලු්ප  යයතාන් ශාටාකේ  සාංවිධාන සටහන ස සන  රන්න.    

    

2. තාසි  තසනක්පන්තුැ ඳිවඳාටන වි ද්පලට ලටිනා ත කසො න්න. 
 



3 
 

  අධයාඳන අතායාාංශ    
 

3. ඳිවඳාටන සනථාලර ල්  ්පලට ලටිනා ත ක ොඳත  ද ?  

     

4. කතත ත නකේ  ළතනා ු ලන්කේ හා අකනකු්  කසේල ි න්කේ   ායය  න් හා ලැකී්ප 

කලනකලනත ලි න්න.        

නතුු   ායය  න් ලැකීත 
I. නිානඳාදන  ළතනා ු  නිානඳාදන  ටයුතු කතකහ  වීත නිානඳාදන  ටයුතු අඛණ්ඩල සිදු කිරීත. 

II.    

III.    

IV.    

V.    

VI.    

VII.    

VIII.    

 


