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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

 

 

 
(1) පන හ ප්රශනඅලට  ලාා්  ළළෙපන අ ිළිතතුරු  ින්  රක්  අින් අ  

1. ෙපන ොදු අකමුණ්  රටු ක ළනීත ිළණිස ඒකාශි ව පුද්ට ණ්ාා ත්  
 

1) ලයාපන ාක ෙ  2) සාංවිධ්ාඅ ෙ   
3) ෙලෙළඳ ආ අ ෙ   4) හවුල් ලයාපන ාක ෙ  

 

2. මිනිසන අලශයා වුලතඅා සපුකාටඅ  ීමමි ස්පපන ්  ාාවිෙ ්  ටාා රපන ීමත  සතා  ුභාසාධ්අ  ෙහ  

ෙලඅ්  අකමුණ්  රටු ක ළනීත ිළණිස ාාණ්ා ෙහ  ෙසේලා නිෂනපන ාදඅ  හා ෙෙදා හරිඅ ආ අ  

1) ෙලෙළඳ ලයාපන ාක ෙ  2) ෙපන ොදු සතා්ප ෙ   
3) ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ෙ   4) ලයාපන ාක ෙ  

 

3. ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ්  වින්්  ස ත වි ත පන ාරිො කය ා  සපන  ් ේ   
 

1) ාාණ්ා   2) ෙසේලා    
3) නිෂනපන ාදඅ    4) ාාණ්ා හා ෙසේලා   

 

4. ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ  ෙපන ොදුෙ  ද් අ  ටළෙෙඅ ට් ෂණ ්  ල් ේ   
 

1) ෙපන ොදු අකමුණ්  පන ළලතීත   2) ටාා ටළබීත    
3) ෙසේලා සළපන ීමත    4) ාාණ්ා නිෂනපන ාදඅ  කිරීත   

 

5. ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ්  තන්්  සපුකාටනු ටේ ේ   
 

1) අලශයා   2) වුලතඅා   
3) අලශයා හා වුලතඅා    4) ාාණ්ා හා ෙසේලා   

 

6. ඕඅ ත ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ  ෙපන ොදුෙ  ද් අ  ටළෙෙඅ ට් ෂණ ්  ෙඅොල් ේ   
 

1) ීමමි ස්පපන ්  ාාවි යි 2) ආර්ථි  යු්  නි ළලීතයි 
3) ෙපන ොදු අකමුණ්  පන ළලතීතයි 4) නිෂනපන ාදඅ  හා ෙෙදා හළරීතයි 

 

7. මිනිසන අලශයා හා වුලතඅා සපුකාලීත ිළණිස ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ වින්්  සපන  නු ටේ ේ   
 

1) ාාණ්ා හා ෙසේලා   2) ආහාක සහ ඇඳු්ප   
3) ෙළාංකු සහ ක් ෂණ ෙසේලා   4) ාාණ්ා   

 

8. ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ලර් කිරීත  ෙ ොදා ් අා නිර්ණා  ඇතුළ්  ිළිතතුක ල් ේ   
 

1) කා ය හා ෙපන  ද්ි 2) හිමිාරී් ල  සහ අකමුණ 
3) ටාා අකමුණු ක්  හා ටාා 
අකමුණු ක ෙඅෝ  

4) ෙපන  ද්ි හා ෙපන ො දු 

 

ලයලසා ් ල අධ්ය අ  
විෂ ානුෙද්ධ් පුඅරී් ෂණ සාංචි  

11  ෙරේණි  

  ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ   
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

9. ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ලර් කිරීේප ප්රධ්ාඅ නිර්ණා   

1) ෙදකි 2) තුඅකි 
3) හකකි 4) පන හකි 

 

10. ලයාපන ාකලට  පුද්ටෙ කු ෙහ  පුද්ට ණ්ාා ත්  ල්ටය ස්පපන ්  ෙ ොදා ඇති වි  ඒලාෙේ 

හිමිාරී් ල   
 

1) කා ය අාංශ  සතු ෙ  2) ෙපන ොදු අාංශ  සතු ෙ  
3) ෙපන  ද්ි අාංශ  සතුෙ  4) ෙදපන ාර්ේප් තු සතු ෙ  

 

11. ෙපන  ද්ි අාංශෙේ ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ඇතුළ්  ිළිතතුක ල් ේ   
 

1) ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  කා ය 
සතා්ප 

2) ෙදපන ාර්ේප් තු  කා ය සාංසනාා 

3) හවුල් ලයාපන ාක  කා ය සාංසනාා 4) ෙපන  ද්ි සතා්ප  ලකට්  
ලයාපන ාක 

 

12. ෙපන  ද්ි අාංශෙේ ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ඇතුළ්  ිළිතතුක ෙඅොල් ේ   

 

1) නි පුද්ට ලයාපන ාක  සාංසනාාිළ සතා්ප   
2) ලකට්  ලයාපන ාක  හවුල් ලයාපන ාක   
3) කා ය සතා්ප  ෙදපන ාර්ේප් තු   

4) හවුල් ලයාපන ාක  සාංසනාාිළ සතා්ප   
 

13. කා ය අාංශෙේ ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ්  සහ ෙපන  ද්ි අාංශෙේ ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ්  ිළිතෙලි්  

දළ් ෙලඅ ිළිතතුක ලනුෙේ  
 

1) ලකට්  ලයාපන ාක  කා ය සතා්ප   
2) කා ය සාංසනාා  ෙපන  ද්ි සතා්ප   
3) කා ය සාංසනාා  කා ය සතා්ප   

4) ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  සාංසනාාිළ සතා්ප   
 

14. අකමුණ අනුල ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ලර් කඅ ආාක  ද් ල් අ  
 

1) ෙපන  ද්ි සහ ෙපන ොදු අාංශෙේ ලයාපන ාක 
2) ෙින ාලීඅ අකමුණු සහ දිගු ාලීඅ අකමුණු සහි ලයාපන ාක 
3) කා ය සහ ෙපන  ද්ි අාංශෙේ ලයාපන ාක 

4) ටාා අකමුණු ක්  සහ ටාා අකමුණු ක ෙඅෝ  ලයාපන ාක 
 

15. ක   ල්ටය ස්පපන ්  ෙ ොදා ඇති ලයාපන ාක ්  ල් ේ   
 

1) නිතල් සනෙ  ර්සන 2) දු්පරි  ෙදපන ාර්ේප් තුල 
3) ීම/ස ආෙට  ෙපන ොදු සතාත 4) තළ් ොොඅල්සන 

 

16. ෙපන  ද්ි අාංශෙේ හිමිාරී් ල  සහි ලයාපන ාක ආ අ ්  ල් ේ   

1) ීම/ස දිනු (ෙපන  ද්) සතාත 2) ළපන ළල් ෙදපන ාර්ේප් තුල 
3) සල්පන ාක ෙො ෙලෙළඳ 

සාංසනාාල 
4)   ඖෂධ් නීති සාංසනාාල 

 

17. ටාා අකමුණු ක්  ලයාපන ාක ආ අ ්  ෙඅොල් ේ   
 

1) ටාංා ෙහොසනිළට්ල්සන 2) ස්පපන ්  ෙළාංකුල 
3) යුනිෙෙටා ාත් ට්සන 4) කතු කුරුස සාංවිධ්ාඅ  
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

18. ිළරිලළ ්  දකමි්  ාාණ්ා හා ෙසේලා සළපන ීමෙත්  සතා ීම  ලශෙ ්  ප්රතිටාා ටොීමත  පන ලතිඅ 

ලයාපන ාක ල් ේ   
 

1) ෙපන  ද්ි අාංශෙේ ලයාපන ාක   2) ටාා අකමුණු ක්  ලයාපන ාක   
3) ටාා අකමුණු කෙඅෝ  ලයාපන ාක   4) ුභිළරි ෙලෙළඳසළල්   

 
 

19. ටාා අකමුණු ක්  ලයාපන ාක ආ අ ්  ල් ේ   
 

1) ාගීල්සන ෆුඩ්න්ින 2) කතු කුරුස සාංවිධ්ාඅ  
3) සවි  ක්රීාා සාංත  4) න්ාංහ සතා   

 
 

20. ටාා අකමුණු ක ෙඅෝ  ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ්  ල් ේ   
 

1) ටාංා ෙළාංකුල 2) සර්ෙල ද  
3) බ්රළ් ක්් සන ඇුම්්ප ආ අ  4) කීල්සන ුභිළරි ෙලෙළඳසළට 

 

21. ලයලසා ෙ කු  ුභම් ප්රාග්ධනධ්අ කි්  රා පන හුභෙල්  ආක්පා ළ හළකි ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ලර්  

ලනුෙේ  
 

1) හවුල් ලයාපන ාක   2) ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක   
3) සාංසනාාිළ සතා්ප   4) ලකට්  ලයාපන ාක   

 

22. නි පුද්ට ලයාපන ාක  ට් ෂණ ්  ල් ේ   
 

1) ලකී්ප ීමමි වීත 2) අණ්ා පන ළලළ් ත්  තිබීත 
3) ි ා පන දිාංචි   අනිලාර්  ෙඅොවීත 4) ෙො සන රුල්  තන්්  ප්රාග්ධනධ්අ  ස්සනකිරීත 

 

23. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක   ලයාපන ාකෙේ අමි්  ෙළාංකු ණ ්  ටො ළනීත  ෙඅොහළකි ලනුෙේ  
 

1) ලකී්ප අීමමි වීත නිසා 2) නඅති පුද්ටාාල ්  ෙඅොතළති නිසා 
3) අණ්ා පන ළලළ් ත්  ෙඅොතළති 

වීත නිසා 
4) හිමිාරී් ල  නි පුද්ටෙ කු සතු වීත 

නිසා 
 

24. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  ලයාපන ාක අාත  ි ාපන දිාංචි කිරීත නි ර්ෙද්ශ ක ඇ් ේ   
 

1) 1890 හවුල් ලයාපන ාක ආ ා පන ණෙනි 
2) 2007 අාං 07 දකණ සතා්ප පන අෙනි 
3) 1918 අාං 06 දකණ ලයාපන ාක අාත ආ ා පන අෙනි 

4) 1840 අාං 07 දකණ ලාංො ලළටළ් වීේප ආ ා පන අ  
 

25. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  ලයාපන ාරි ා සතු ෙපන  ද්ි ෙද්පන ට පන ලා ලයාපන ාකෙේ ලකී්ප ිළ වීත 

සඳහා ළපන  කිරීත  න්දු වීෙත්  අදහසන ල් ේ   
 

1) අණ්ා පන ළලළ් ත්  ෙඅොතළතිවීතයි 
2) ි ා පන දිාංචි  අනිලාර්  ෙඅොවීතයි 
3) නඅති පුද්ටාාල ්  ෙඅොතළති වීතයි 

4) ලකීත අීමමි වීතයි  
 

 

26. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  ලයාපන ාක අාත  ි ාපන දිාංචි කිරීෙත්  පන ුභ ටො ෙදඅ සහති  ල් ේ   

1) ලයාපන ාක අාත ි ාපන දිාංචි සහති යි 2) සාංසනාාිළ සහති යි 
3) ෙලෙළඳ සහති යි 4) ලයාපන ාක ි ාපන දිාංචි සහති යි 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

27. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක ්  ි ාපන දිාංචි කිරීේප ෙටධ්ාරි ා ල් ේ   

1) ග්රාත නිටධ්ාරීලක ා  2) ප්රාෙද්ය   ෙල්්පලක ා  
3) දිසනත්රි්  ෙල්්පලක ා  4) සතා්ප ෙකජිසන ාර්ලක ා  

 

28. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  ලාන් කි   
 

1) න් ලුත ටාා අයිතිරු සතු වීතයි  
2)  විධිත්  හා රහළ ිළිතළනීත්  පන ළලතීත 
3) සාල්හි තීකණ  හළකි වීත 

4) අණ්ා පන ළලළ් ත්  තිබීත  
 

29. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  අයිතිරුෙග්ධන අභිත  පන රිදි න්දු ළ ෙඅොහළ් ේ   
 

1) ෙසේල ්  ෙඳලා ළනීත  
2) ෙසේල ්  රල්  කිරීත 
3) ලයාපන ාක  යුතු ප්රලර්ධ්අ  කිරීත 

4) ලයාපන ාක  අමි්  ෙළාංකු ණ  ළනීත  
 

30. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  අලාන් කි  
 

1) ලයාපන ාක  ෙොකතුරුලට කහසය ෙල ආක් ෂා වීත   
2) අණ්ා පන ළලළ් ත්  ෙඅොතළති වීත 
3) පන වුෙල් සාතාජි ් ෙග්ධන සහ  ටො  හළකි වීත 

4) ලයාපන ාක  ආක්පා කිරීත පන හුභ වීත  
 

31. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  ීමතාල්  ෙඅොල් ේ   
 

1) නිල නු ටෙඅ තීකණ ඇළ්ප වි  අසාර්ා වීත  
2) ලකී්ප අීමමි වීත 
3) අණ්ා පන ළලළ් ත්  ෙඅොතළති වීත 

4) ලයාපන ාක  ආක්පා කිරීත පන හුභ වීත  
 

32. ටාා ටළබීේප අකමුණි්  පුද්ට ්  ෙදෙදෙඅකු ෙහ  ඊ  ලළක් ිළරිස්  අක පන ලතිඅ එුාල  
 

1) නි පුද්ට ලයාපන ාක කි 2) හවුල් ලයාපන ාක කි 
3) සාංසනාාිළ සතාතකි 4) ලකට්  ලයාපන ාක කි 
 

33. හවුල් ලයාපන ාක ෙටස ත ලයාපන ාක  පන ල් ලාෙඅ  අ ් ෙෂේරලට  අදාළ ෙඅොල් ේ   
 

1) ණාධිාරී සහ නීතී  2) ෙදු සහ නලදය 
3) නිෂනපන ාදඅ සහ ෙලෙළඳ 4) ෙළාංකු සහ ක් ෂණ 

 

34. හවුල් ලයාපන ාක  න්ින  හළකි හවුල්රුල්  ණඅ නිලළකදිල දළ් ෙලඅ ිළිතතුක ලනුෙේ  

 

1) අලත 02  උපන රිත 20 2) අලත 01  උපන රිත 50 
3) අලත 02  උපන රිත 10 4) අලත 02  උපන රිත ීමතාල්  අළ 

 

35. හවුල් කයවිුභත්  ඇතිවි  හළකි ආාක  
 

1) එකි 2) ෙදකි 
3) තුඅකි 4) හකකි 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

36. හවුල් කයවිුභත්  ඇති වි  හළකි ආාක ්  ෙඅොල් ේ   
 

1) ිඛිල  2) ි ාපන දිාංචි කිරීෙත්   
3) ලාචිල  4) ලයාංෙ ්   

 

37. හවුල් කයවිුභත්  පන ල් ලාෙඅ   ත ලාා්  ෙ  ය ල් ේ  ලක ආාකෙ ් ද? 

1) ඇුවීෙත්   2) ලාචිල  
3) ලයාංෙ ්   4) ිඛිල  

 

38. කයවිුභත ෙලඅසනවීත  හවුල් රුලකුෙග්ධන තකණ   උතතුවීත  බු් ල්  වීත නිසා හවුල් ලයාපන ාකෙේ 

පන ළලළ් ත  ොධ්ා ඇතිල් ේ  එහි  
 

1) නඅති පුද්ටාාල ්  ෙඅොතළති නිසා   
2) අණ්ා පන ළලළ් ත්  ෙඅොතළති නිසා  
3) ලකීත අීමමි වීත නිසා  

4) ි ාපන දිාංචි  අනිලාර්  ෙඅොවීත නිසා   
 

39. හවුල් රුල්  වින්්  ඇති ක ් අා කයවිුභ්ප ිඛි එුාල   
 

1) හවුල් කයවිුභත ෙ  2) හවුල් ඔප්පුල ෙ  
3) සාංසනාාිළ සහති  ෙ  4) ි ාපන දිාංචි සහති  ෙ   

 

40. හවුල් කයවිුභත ඇතුළ්  වි  හළකි එුාල්  ෙඅොල් ේ   
 

1) ප්රාග්ධනධ්අ  සපන  අ ආාක යි 2) ටාා පන ාඩු ටො ් අා ආාක යි 
3) ලයාපන ාක  යුතුලට  දා ලඅ 

ආාක යි 
4) ෙලෙළඳෙපන ොළ විශනෙල්ෂණ  න්දු කඅ 

ආාක යි 
 

41. හවුල් ලයාපන ාක  ලාන් ්  ඇතුළ්  ිළිතතුක ල් ේ   
 

1) ටාා නිල භු් ති විින  හළකි වීත 
2) ස ත හවුල්රුලකුත ෙසුභ හවුල්රුල් ෙග්ධන නිෙ  ජිෙ කු වීත 
3) සාල්හි තීකණ  හළකි වීත 

4) නඅති පුද්ටාාල්  ෙඅොතළති වීත  
 
 

42. හවුල් ලයාපන ාක  අලාන් ්  ෙඅොල් ේ   

1) ටාා  හවුල්රුල්  අක ෙෙීම ාත 
2) හවුල්රුල්  අක ළටු්ප ඇති වි  හළකි වීත 
3) ලළක් ප්රාග්ධනධ්අ ්  ස්සන ක හළකිවීත 

4) අණ්ා පන ළලළ් ත්  ෙඅොතළති වීත  
 

43. ෙෙොෙහ  ලයලසා යි්  සාංසනාාිළ සතාත්  ආක්පා කිරීත  උඅ් දුල්  ද් ල් ේ   
 

1) එ්  පුද්ටෙ කු  වුලද ආක්පා ළ හළකි නිසා  
2) ෙටපන ාඅ නීති රීති අලත වීත නිසා  
3) ලකීත අීමමි වීත නිසා  

4) අණ්ා පන ළලළ් ත්  ෙඅොතළති වීත නිසා  
 

44. සාංසනාාිළ සතාත ආක්පා කිරීත ස්පේ ධ්ෙ ්  ෙටපන ල් අා පන අ ල් ේ   
 

1) 1890 හවුල් ආ ා පන අ 2) 2007 අාං 07 දකණ සතා්ප පන අ 
3) 1918 අාං 056 දකණ ලයාපන ාක අාත ආ ා 

පන අ 
4) 1995 අාං 15 දකණ ශ්රී ටාංා 

කයණු්පකණ හා විණඅ ප්රමිති පන අ 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

45. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත න්ින  හළකි සාතාජි සාංයාල ල් ේ   

1) අලත 02  උපන රිත 20 2) අලත 01  උපන රිත ීමතාල්  අළ 
3) අලත 01  උපන රිත 50 4) අලත 01  උපන රිත 20 කි 

 

46. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත  අදාටල ලළකදි ළටපුත ලනුෙේ  
 

1) ෙො සන මිටීම ් අා ෙටස තහ අාල  ආකාධ්අා ළ ෙඅොහළ 
2) ලකීත ීමමි ෙ  
3) අණ්ාල පන ළලළ් ත්  සහි ෙ  

4) නඅති පුද්ටෙල්  ෙඅොතළති ෙ  
 

47. සාංසනාාිළ සතා්පලට  සතාේප අමි්  ල් ්ප මිටීම ළනීත   කයවිුභ්පලට  එළඹීත  හළකි 

ල් ේ  එහි  
 

1) නඅති පුද්ටාාල ්  පන ළලතීත නිසා  

2) ෙො සනරුල් ෙග්ධන ලකීත ීමතාසහි වීත නිසා  

3) අණ්ාල පන ළලළ් ත්  තිබීත නිසා  

4) සතා්ප පන අ   ේ  ි ාපන දිාංචි කිරීත නිසා  
 

48. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත්  ි ාපන දිාංචි කිරීේප ෙටධ්ාරි ා ලනුෙේ, 
 

1) ප්රාෙද්ය   ෙල්්ප වින්නි 2) සතා්ප ෙකජිසන    ාර්ලක ා වින්නි 
3) දිසනත්රි්  ෙල්්ප වින්නි  4) රා්ප ෙකජිසන  ාර්ලක ා වින්නි  

 

49. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත ි ාපන දිාංචි සහති  ලනුෙේ  
 

1) ලයාපන ාක අාත ි ාපන දිාංචි සහති යි  
2) සාංසනාාපන අ සහති යි 
3) ෙලෙළඳ සහති යි 

4) සාාංමි ලයලසනාාලි යි  
 

50. සාංසනාාිළ සතාත ප්රාග්ධනධ්අ  ස්සනක නු ටේ ේ   

1) ල් ්ප විකිණීෙතනි 2) අ ද  හිමිතුක් ෙනි  
3) ෙො  සන ප්රාග්ධනධ්අෙ නි  4) හවුල්රුල් ෙනි  

 

51. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත්  ි ාපන දිාංචි කිරීත  අනුත අ දු්පපන  සතු රදිරිපන ්  ළ යුතු   

ෙල්අ සාංයාල 
 

1) එකි  2) ෙදකි  
3) තුඅකි  4) හකකි  

 

52. ීම/ස ෙපන  ද්ි සතාත්  ි ාපන දිාංචි කිරීේපීම රදිරිපන ්  ළ යුතු ෙල්ණ ්  ෙඅොල් ේ   
 

1) ග්රාත නිටධ්ාරි ලාර්ාල 
2) සතාේප අත ිළිතෙඳ ප්රාශ  
3) සාාංමි ලයලසනාාලි  

4) අධ්ය් ෂලරු ෙටස  යුතු කිරීත   ළතළ්  ිළිතෙඳ ප්රාශ 

 

53. සාාංමි ලයලසනාාලි   නු  
 

1) සතාත අධ්ය් ෂ තණ්ාටෙේ ෙොකතුරු ඇතුට්  ප්රාශ යි  
2) සතාේප ෙල්්පලක ා ෙටස  යුතු කිරීත   ළතළ්  ිළිතෙඳ ප්රාශ යි 
3) සතාේප අත ිළිතෙඳ ප්රාශ යි  

4) සතාේප සාතාඅය පන රිපන ාටඅ  ස්පේ ධ් ෙොකතුරු ඇතුළ්  ප්රාශ යි 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

54. ීමමි ෙපන  ද්ි සතා්පලට  ලාන් ්  ඇතුළ්  ිළිතතුක්  ෙඅොල් ේ   
 

1) ලකීත ීමමි වීත  2) නඅති පුද්ටාාල ්  හිමි වීත  
3) අණ්ා පන ළලළ් ත්  ෙඅොතළති වීත  4) එ්  පුද්ටෙ කු  වුලද ආක්පා ළ හළකි වීත   

 

55. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත දළකි  හළකි ට් ෂණ ්   ෙඅොල් ේ   
 

1) සතාේප ෙො සන මිට  ළනීේප තහ අාල   ආකාධ්අා ළ හළකි වීත  
2) අධ්ය් ෂ තණ්ාට ්  තන්්  ළතඅාකණ  කිරීත  
3) අලත සාතාජියි්  01්  සහ උපන රිත 50 ්  වීත 

4) නඅති පුද්ටාාල ්  හිමි වීත  
 

56. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත ීමතාල්  දළ් ෙලඅ ිළිතතුක ලනුෙේ  
 

1) විධිත්  ෙල්  සහ රහළ ිළිතළනීත්  පන ළලතීත    
2) ලළක් ප්රාග්ධනධ්අ ්  ස්සන ක ළනීත   අපන හුභ වීත   
3) පන වුෙල් සාතාජියි් , හිමිතුක්  ස්පේ ධ් කෙඅ ආක්පා ළ හළකි වීත   

4) නඅති පුද්ටාාල ්  තිබීත    
 

57. ත ෙලෙළඳ අාත    ේ  එත නිෂනපන ාදි  අෙටවි කිරීත   ල්  ලයාපන ාක ආ අ    ෙට  

පන ලක් ේ , 

1) ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක ලට   2) හවුල් ලයාපන ාක ලට    
3) ලකට්  ලයාපන ාක ලට    4) ීමමි ෙපන  ද්ි සතා්ප ලට   

 

58. ලකට්  ලයාපන ාක හා ස්පේ ධ් ප්රධ්ාඅ පන ාර්ශනල,  

1) ෙදකි 2) තුඅකි 
3) හකකි 4) පන හකි  
 

59. ලකට්  ලයාපන ාක හා ස්පේ ධ් පන ාර්ශනල ඇතුළ්  ිළිතතුක ල් ේ   

1) ෙො සන හිමි ා සහ ලකට්  හිමි ා  
2) හවුල්රුලා සහ ලකට් රු   
3) ලකට් ටාභි ා සහ ලකට්  හිමි ා   

4) ලකට්  ටාභි ා සහ ෙො  සනරු   
 

60. ලකට්  ලයාපන ාක හා ස්පේ ධ් ෙදපන ාර්ශනල  අක පන ලතිඅ කයවිුභ්ප ස්පේ ධ්ාල   

1) ලකට්  කයවිුභතයි  2) හවුල් කයවිුභතයි  
3) ලකට්  ඔප්පුලයි 4) හවුල් ඔප්පුලයි  
 

 
61. ලකට්  හිමි ා වින්්  ත ෙලෙළඳ අාත     ේ  ාාණ්ා හා ෙසේලා විකිණීත ෙලනුෙල්  ලකට්  

ටාභි ාේ  අ  කඅ ාසනතුල ල් ේ , 
 

1) විකුණු්ප ෙොමිසන   2) පුකසනාක  යි  
3) නිෙ  ජි ාසනතු    4) ෙපන ොිත  යි  
 

62. ලකට්  ලයාපන ාක කි්  ලකට්  ටාභි ා   අ් ක  හළකි ලාන් ්  ෙඅොල් ේ   

 
 

1) ලකට්  හිමි ාෙග්ධන කීර්තිඅාතෙ ්  ටාා ්  රපන ීමත   හළකි වීත  
2)  අප්රි  ෙලෙළඳෙපන ොළ  පන හුභෙල්  ප්රෙ ශ වි  හළකි වීත  
3) ළතණාකණ පුහුණුල්  ටළබීත  

4) ආෙ   අ කි්  ෙොකල ෙලෙළඳ ෙපන ොළ පුම්ල් ක  හළකි වීත  
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

(2) පන හ ප්රශනඅ සඳහා ෙින ිළිතතුරු සපන  ් අ  

1. ඕඅ ත ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ  ෙපන ොදුෙ  ද් අ  ටළෙෙඅ ට් ෂණ හක්  ද් ල් අ  

2. ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ලර් කඅ ප්රධ්ාඅ නිර්ණා  අ්ප ක් අ  

3. හිමිාරි් ල  අනුල ලයාපන ාක ලර් ක ද් ල් අ  

4. ෙපන  ද්ි අාංශෙේ ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ අ්ප ක් අ  

5. කා ය අාංශ   අ ්  ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ අ්ප ක් අ  

6. අකමුණු අනුල ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ලර් ක් අ  

7. ටාා රපන ීමත අකමුණු ක්  ලයාපන ාක සඳහා නිදුභ්  තුඅ්  ද් ල් අ  

8. සතා ීම  ප්රතිටාා ටොීමත අකමුණු ක්  ලයාපන ාක සඳහා නිදුභ්  තුඅ්  ද් ල් අ  

9. ශ්රී ටාංාෙ  පන ලතිඅ ටාා අකමුණු ක්  ෙපන  ද්ි අාංශෙේ ලයාපන ාක ලර් තුඅ්  අ්ප ක ඒ එ්  

එ්  ලර්  සඳහා උදාහකණ  ෙළකය්  ද් ල් අ  

10. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  ල්ි ට් ෂණ හක්  ද් ල් අ  

11. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක ්  ආක්පා කිරීත  ෙටාෙපන ොෙකෝ තු ලඅ ලයලසා ෙ කු  ඒ සඳහා 

ප්රාග්ධනධ්අ  සපන  ා  හළකි ආාක ෙද්  ද් ල් අ  

12. ඒ පුද්ට ලයාපන ාක  අයිතිරුෙග්ධන ලකීත අීමමි වීත  නුෙල්  අදහසන ක් ේ  කුත් ද? 

13. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක ්  ලඅ "අරුණ ෙලෙළඳසළට" අරුණ ෙපන ෙර්කා  අ ් ල පන ලතී  

පන ාරිො කයෙ කු  අරුණ ෙලෙළඳසළට  එෙකහිල අඩු පන ළලරීත්  න්දු ක ඇ  

ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක  ල්ි ට් ෂණලට  අදාළල රහ ් ් ල  පන ළහළදිි ක් අ   

14. හවුල් ලයාපන ාක ්  අලස්  කඅ අලසනාාෙ ීම ොහික පන ාර්ශනල ් ේ  ටෝ  ණ  ිළ වීත  හවුල් 

ලයාපන ාකෙේ මුදල් ප්රතාණල් ෙඅොවුණි  ෙතත න්දුවීත හවුල් ලයාපන ාකෙේ ලකීත අන්මි වීත   ේ  

පන ළහළදිි ක් අ  

15. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක ්  ි ාපන දිාංචි කිරීත  රදිරිපන ්  ළ යුතු ෙල්අ ෙතොඅලාද? 

16. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක ්  ි ාපන දාංචි කිරීේප ෙටධ්ාරි ා අ්ප ක් අ  

17. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාක ්  ආක්පා කිරීෙත්  ලයලසා ෙ කු  ඇති ලාන් 4්  අ්ප ක් අ  

18. ේ ලට සනලාමි ලයාපන ාකලට ීමතා 4 ්  ද් ල් අ    

19. හවුල් ලයාපන ාක  දළකි  හළකි ට් ෂණ හක්  සඳහ්  ක් අ  

20. හවුල් කයවිුභත්  ඇතිවි  හළකි ආාක අ්ප ක් අ  

21. හවුල් කයවිුභත්  ිඛිල පන ල් ලා ළනීේප ලළද් ත ද් ල් අ  

22. හවුල් ඔප්පුල  ් අ හඳු් ල් අ  

23. හවුල් කයවිුභත ඇතුළ්  රුණු 4 ්  ද් ල් අ  

24. හවුල් ලයාපන ාක ්  ආක්පා ක පන ල් ලාෙඅ  ාේප ලාන් ෙද්  සඳහ්  ක් අ  

25. හවුල් ලයාපන ාක  පන ලතිඅ ීමතා 4 ්  සඳහ්  ක් අ  

26. සාංසනාාිළ සතා්පලට දළකි  හළකි ල්ි ට් ෂණ හක්  ි ා ද් ල් අ  

27. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත සාතාඅය පන රිපන ාටඅ  ස්පේ ධ් ෙොකතුරු ඇතුළ්  ි විල්ට 

කුත් ද? 

28. සාාංමි ලයලසනාාලි  ඇතුළ්  ෙොකතුරු ෙද්  සඳහ්  ක් අ  

29. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත්  ි ාපන දිාංචි කිරීේපීම අ දු්පපන  සතු රදිරිපන ්  ළ යුතු ි විි 

ෙතොඅලාද? 

30. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත්  ි ාපන දිාංචි කිරීේප ෙටධ්ාරි ා අ්ප ක් අ  

31. සාංසනාාපන අ සහති   නු කුත් ද? 

32. ීම/ස ෙපන  ද්ි සතාත ට් ෂණ 4 ්  ද් ල් අ  

33. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතාත්  ආක්පා කිරීෙත්  ලයලසා ෙ කු  ටළෙෙඅ ලාන් ෙද්  

ද් ල් අ  

34. ීමතාසහි ෙපන  ද්ි සතා්පලට දළකි  හළකි අලාන් ්  ද් ල් අ  

35. ලර්තාඅෙේීම ලකට්  ලයාපන ාක පන ළලති  හළකි විවිධ් සනලරපන  අ්ප ක් අ  
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    
 

36. ලකට්  ලයාපන ාක හා ස්පේ ධ් පන ාර්ශනල ි ා ද් ල් අ  

37. ලකට්  ලයාපන ාක ආක්පා ක පන ල් ලාෙඅ  ාත ිළිතෙඳ ෙපන ොදු එුා ඇතුළ්  ි විල්ට කුත් ද? 

38. ලකට්  කයවිුභත  ඇතුළ් ලඅ පන ාර්ශනල අ්ප ක් අ  

39. ලකට්  ටාභි ා වින්්  ලකට්  හිමි ා  ෙලඅ ාසනතුල කුත් ද? 

40. ලකට්  කයවිුභත ඇතුළ්  කනු ටෙඅ ෙපන ොදු එුා ෙද්  ද් ල් අ  

41. ලකට්  ලයාපන ාකලට දළකි  හළකි ල්ි ට් ෂණ ෙද්  ද් ල් අ  

42. ලකට්  ලයාපන ාක  නිකවීෙත්  ලකට්  හිමි ා  සහ ලකට් ටාභි ා  අ් ක හළකි ලාන් ්  

ෙළකය්  ිළිතෙලි්  ද් ල් අ  

43. ලකට්  ලයාපන ාකලට ීමතා ෙද්  ද් ල් අ  

44. ටහිරු වින්්  තා රතිරි ක්  මුදල් සහ රාත්  විකුණා ටෝ  මුදි්  වින්තුරු තුභ්  අභි අඅ 

තධ්යසනාාඅ ්  ආක්පා කඅ ටීම  දළක් අධිෂනඨාඅෙ ්  සහ ළපන වීෙත්   යුතු ළ ටහිරු ෙින 

ාට කි්  ප්රෙද්ශෙේ  අප්රි  ුභකල් තුභ්  අෙටවි කඅ ලයාපන ාරිෙ කු වි   ඔහු ත ලයාපන ාක   

"ටහිරු ඇ් ෙ රි ්ප" ෙටස අ්ප ළ අක  එත ලයාපන ාක  ි ාපන දිාංචි කිරීත  අදහසන කෙඅ න්ිනයි  

ෙසේල ්  කිහිපන  ෙදෙඅකු ෙඳලා නිමි්  ලයාපන ාක  පුම්ල් ළ අක  ඔහු  ලයාපන ාකෙේ  යුතු 

සඳහා මුදල් අලශය ව  අක  ඒ සඳහා ප්රාග්ධනධ්අ ස්පපන ාදඅ තාර් ්  ෙසො ා ෙටමි්  න්ිනයි  ඔහුෙග්ධන 

මිතුක්  ෙදෙදෙඅකු ඔහුෙග්ධන ලයාපන ාක   ස්පේ ධ්වීත  ළතළ් ේ  පන ුභ වුල්   ඔහු ඔවු්  සතු 

තෙේද ඇති ෙ   ළයි බිෙ ්  පන ුභෙලයි   

රහ ෙේද  ඇුභරි්  පන හ ද් ලා ඇති ප්රශනඅ සඳහා ිළිතතුරු සපන  ් අ  

I. ටහිරු වින්්  ආක්පාළ ලයාපන ාක  කුතඅ ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ   අ ්  ෙ ද? 

II. ඔහු ලයාපන ාක  සඳහා ප්රාග්ධනධ්අ  සපන  ා්  ආාක  ද් ල් අ  

III. ටහිරු  ත ලයාපන ාක  ි ාපන දිාංචි කිරීත ස්පේ ධ්ල ඔෙ  ටොදි  හළකි උපන ෙදස කුත් ද? 

IV. ලයාපන ාක  යුතු සඳහා ටහිරු ඔහුෙග්ධන මිතුක්  ස්පේ ධ් ක ෙහෝ  දළඅ  පන ලතිඅ 

ලයාපන ාක   ලක ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ ්  ෙටස ෙලඅසන ෙ ද? 

V. අල ලයාපන ාක සාංවිධ්ාඅ  ළටු්ප   තෙේද ලි්  ෙොකල පන ල් ලාෙඅ  ා හළ් ේ  

ෙෙසේද ? 

45. ෙසේඅානි ෙසේඅාක් අ සහ   නි   ක් අ එ් ල ආක්පාළ කසළවිි නිෂනපන ාදඅ ලයාපන ාක  "සනවීට් 

ෆුඩ්" අමි්  ි ාපන දිාංචි කඅ ටීම  ඔවු්  වින්්  ඇති ක්  හවුල් කයවිුභේප පන හ රුණු ඇතුළ් ල 

ඇ  

 ෙදෙදඅාත රු  100 000 ෙළකය්  ප්රාග්ධනධ්අ  ෙ දි  යුතු   

 ටාා අටාා සත සතල ෙෙදා යුතු   

 ලයාපන ාක  යුතුලට නිකවීත නිසා   නි  තාන්ල රු  25 000 ෙ අ ්  ෙවි  යුතු   

 ප්රාග්ධනධ්අ   අතිෙර්ල ලයාපන ාක   ෙ ොදඅ ණ  මුදල් සඳහා හවුල්රුෙලකු  10%   

ලාර්ෂි ෙපන ොිත ්  ෙවි  යුතු    

 ෙ දු ප්රාග්ධනධ්අ  සඳහා 10%  ලාර්ෂි ෙපන ොිත ්  හිමි ෙ   

 අල හවුල්රුෙලකු ෙඳලා ් ේ  අ්ප ඒ සඳහා ෙදෙදඅාත ළතළ්  පන ළ ළ යුතු   

ලද ඔවු් ෙග්ධන නිෂනපන ාදඅ ිළිතෙඳල පන ාරිො කයෙ කු සනවීට් ෆුඩ් ආ අ  අමි්  අඩු පන ලකා ඇති 

ෙල දළනු්ප ෙදඅ ටීම  

රහ න්ද්ධි  ඇුභරි්  පන හ ද් ලා ඇති ප්රශනඅලට  ිළිතතුරු සපන  ් අ  

I. හවුල් කයවිුභත්  ඇතිවි  හළකි ආාක ෙතොඅලාද? 

II. රහ ෙොකතුරු ඇුභරි්  හවුල් ඔප්පුල්  ිළිෙ ට ක් අ  

III. පන ාරිො කය ා අඩු පන ළලරීත ස්පේ ධ්ෙ ්  ඔෙේ අදහස  හවුල් ලයාපන ාක  ල්ි 

ට් ෂණ ඇුභරි්  ද් ල් අ  


