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ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාා  zonal Education Office – Kalutara  வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා   

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා     

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාා ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා   

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා     

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාා ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා   

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා     

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාා ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා   

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාා  ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා   

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාා  ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා   

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාා  ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා   

ාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனறාණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහාා  ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනාා   

 

úNd. wxlh # …………………………           mka;sh # ……………………         
 

 පහත සඳහන් සිද්ධිය ඇසුරෙන් ප්ර ශ්න අංක 01 සිට 04 රතක් ප්ර ශ්නලටට ිළිතුරු  සපයන්න. 
 

ා ශ්මෝස්තහානියාමා0අාශිල්පිශ්යනකුාවූා සා0ගහාඇඳුකරාමැසීමා පිළිබඳා ව්සහාගඅයා0ව්ණාපාරළපුරුද්දක්ාඇතිාතමාාා

සශ් ෝදරියනාාව්යාසා0ගරිණා0ාසමඟාඑක්ාවීා ‘ලක්ාසළු’ායමින්ාඇඳුකරා්ශ්ලවිාකිරීශ්කරාව්යා0පාරා0හයනක්ාක්ක්ණව ව්ාසාරා0හණා
ශ් ෝටල්ා්සලාශ්ගොඩයැණුල්ලක්ාකුලියනටාශ්ගයාආහකරභාණහයාලදී. 
 

(01) ශ්මමාසිද්ධිශ්ේාසඳ න්ා‘ලක්ාසළු’ාව්යා0පාරා0හයනාසපුහා0ල ලාලබයාලිලිණාමිනිස්ා්ව්යයතා0ව්ාකුමක්ද? 

1) ආ ා0හා 2) ඇඳුකර  3) සළුපිළිා   4) ශ් ෝටල් 
 
 

(02) ඉ තාසිද්ධිශ්ේාසඳ න්ා‘ලක්ාසළු’ාව්යා0පාරා0හශ්ේා්ව්ස්වා0ව්ක්ාව්න්ශ්න්, 
 

1) ාසා0ගහාශ්මෝස්තහානියාමා0අාශිල්පිශ්යනකුාවීම යන. 

2)  සා0ගරිණා0ාව්සහාගඅයා0ව්ණාලබා0ාඇතිාපාරළපුරුද්දායන. 

3)  ව්යා0පාරා0හයනාසාරා0හණාශ් ෝටල්ා්සලාපික්ටා0ාතිම මායන. 
4)  ව්යා0පාරා0හයනාශ්දශ්දශ්යකුාඑණ වාවීාආහකරභාකිරීමායන. 

 

 
 

(03) ඉ තාසිද්ධියනාසකරබන්යාප්රුණා0යාීපපාරයනක්ාපාර තාදැක්ශ් . 
 

ාාාාාාාාA  -  ශ්මයනාශ්පාරෞද්ගලිණා්ායශ්ේාව්යා0පාරා0හයනකි.  B  -  ශ්මයනාව්ගීපමාසීමිතාවූාව්යා0පාරා0හයනකි. 

 ාාC  -  ශ්මයනාලා0භා්හමුම්ාණහගත්ාව්යා0පාරා0හයනකි.  D - ශ්මමාව්යා0පාරා0හායා0මයනාලියනා0පාරංා කාකිරීමා්නිව්ා0යායනාශ් . 
 

1) A , B  ා0 Cායන 

2) A , B  ා0 Dායන. 

3) A , C  ා0 Dායන.  

4) ඉ තාසියනල්ලමායන. 
 

(04) ශ්මමාසිද්ධිශ්ේාසඳ න්ා‘ලක්ාසළු’ාව්යා0පාරා0හයනා්යනත්ාව්යාව්යා0පාරා0හාසාවියා0යාව්යාගයනාකුමක්ද? 
1) ඒණාපුද්ගලාව්යා0පාරා0හායන. 

2)  වුල්ාව්යා0පාරා0හායන. 

3) සීමිතාසමා0ගකරායන. 

4) සමිතිාව්යා0පාරා0හායන. 
 

(05) ව්යා0පාරා0හයනක්ායන ල 

1) මිනිස්ා්ව්යයතා0ා ා0ාවුව්මයා0ාතප්තතිමත්ාණහයානයමමාආයාිකණාණටුතත්තකි. 

2) සිල්ලහාශ් ෝාශ්තොගාශ්ව්ළඳසලකි. 
3) භා0ණ්ඩා ා0ාශ්සේ ව්ා0ාහුව්මා0රුාණහයාස්වා0යයනකි. 

4) ලා0භාලැම ශ්කරා්හමුශ්අන්ාණහයානයමමාණටුතත්තකි. 
 
 

(06) ව්යා0පාරා0හාපාරරිසහශ්ේාසි වාවූාසි වවීකරාීපපාරයනක්ාපාර තාදැක්ශ් . 

A  - යනටිතලාපාර සුණකරාංුතම්ාකිරීම.    B  - ඉන්යයාමිලාඉ ළාදැමීම. 

C  - ආයයනනිණා්යාතා0පාරල්ා්ලාසඳ ා0ාබද්දක්ාපාරැයවීම. 
ඉ තාසි වවීකරා් වශ්හන්ාආයාිකණාපාරරිසහාසා0යණාපාරමඅක්ාඇ වළත්ාපිළි වහාව්න්ශ්න්, 

 

1) A  ා0 B යන.   

2) B  ා0 C යන.  

3) A  ා0 C යන.  

4) Aා, B  ා0 C යනයාසියනල්ලමායන. 
 
 

(07) ව්යා0පාරා0හයනණාබා0ක්හාපාරරිසහයනා්යයයනයයනාකිරීමා වළින්ා ඳුයා0ගතා ැක්ශ්ක්, 
 

1) ්ව්ස්වා0ා ා0ාතයාජයයනන්ායන.  

2) යක්තීන්ා ා0ා වයාව්ලතා0ායන. 

3) යක්තීන්ා ා0ාතයාජයයනන්ායන.  

4) ්ව්ස්වා0ා ා0ා වයාව්ලතා0ායන. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

මයයාව්ා0හාපාරරීක්ණඅයනා-ා2018 

ව්යා0පාරා0හා ා0ාණුම්කරණහඅා්යයයනයයනා I 10ාාශ්රේ ණියන ණා0ලයනාපාරැයනා01ායි 

ණලා0පාරා්යයා0පාරයාණා0යායනා0ලයනා-ාණළුතහ 



ව්යා0පාරා0හා ා0ාණුම්කරණහඅා්යයයනයයනා1(10 ශ්රේ ණියන)       Page 2 of 5 

 

(08) හවිමල්ාශ්පාරොල්ාශ්ලලිාව්ලින්ාලබා0ාගන්යා0ාශ්ණොහුාභා0විතශ්යනන්ාපාරා0පිසිානිණ්පාරා0දයයනාකිරීශ්කරාව්යා0පාරා0හයනක්ා 
 පාරව්ත්ව්ා0ශ්ගයායනයි. 

 ශ්මක්ාසඳ න්ාශ්පාරොල්ාශ්ණොහුා්යනත්ාව් ලශ්ේාකුමයානිණ්පාරා0දයාසා0යණයනටද? 

1) භූමියන 

2) ප්රුා0ග්ධනයයයන  

3) රමයන 

4) ව්යව්සා0යන 
 

 

 

(09) ශ්ඩොලහයනාමුදල්ාඒණණයනක්ාශ්ලසාභා0විතාණහයාහටව්ල්ානිව්ැහංව්ාදැක්ශ්ව්යාපිළි වහාශ්තෝහන්ය. 
 

1) එක්සත්ාහා0ජයා0නියනා,ාඑක්සත්ාජයපාරදයනා,ාණැයඩා0ව්ා,ාචීයයන. 
2) එක්සත්ාහා0ජයා0නියනා,ාසිාග්තපූරුව්ා.ානස්ශ්ේ්ලියනා0ව්ා,ාණැයඩා0ව්. 

3) එක්සත්ාජයපාරදයනා.ාසිාග්තපූරුව්ා,ානස්ශ්ේ්ලියනා0ව්ා,ාණැයඩා0ව්. 

4) එක්සත්ාජයපාරදයනා.ානස්ශ්ේ්ලියනා0ව්ා,ාණැයඩා0ව්.ාචීයයන. 
 
 

(10) නිමල්ාස ාසුනිල්ා වුල්ාව්යා0පාරා0හයනක්ාපාරව්ත්ව්ා0ශ්ගයායනයි.ාශ්මමාව්යා0පාරා0හයනාතව්ා වහටත්ාපුළුල්ාකිරීශ්කර 

්ව්යයතා0ව්ක්ා ාඇතිාවූාබැවින්ාවවුන්ාතමාව්යා0පාරා0හයනාසීමිතාව්ගීපමක්ාසක්තාව්යා0පාරා0හයනක්ාශ්ලසාලියනා0පාරංා කා
කිරීමටාතීහඅයනාණහයාලදී.ාශ්මමාව්යා0පාරා0හයනාලියනා0පාරංා කාණළ ුත වාපාරයතාව්න්ශ්න්, 
 

1) 1980ා වුල්ාව්යා0පාරා0හාආ ා0ාපාරයත  

2) 1918ාව්යා0පාරා0හායා0මාආ ා0ාපාරයත 

3) 1840ා්ාණාව්ාරා0ාව්ැලැක්වීශ්කරාපාරයත 

4) 2007ා ්ාණා 07ා දහඅා සමා0ගකරා පාරයත
 
 

(11) ව්යා0පාරා0හාසාවියා0යාව්යාගාීපපාරයනක්ාපාර තාදැක්ශ් . 

      A - තනිාව්යා0පාරා0හ   B -  වුල්ාව්යා0පාරා0හා  C - සීමිතාසමා0ගකර   

      D - හා0ජයාසාස්වා0   E - හා0ජයාසමා0ගකර  F - හා0ජයාශ්දපාරා0යාතශ්කරන් ව 

ාාාාාාාාාාාාශ්කරව්ා0ා් වශ්හන්ානයතිණාපුද්ගලභා0ව්යනක්ාඇතිාව්යා0පාරා0හාසාවියා0යාඇ වළත්ාපිළි වහාශ්තෝහන්ය. 
 
 

1) A , Bා ා0 Cායන. 

2) B , Cා ා0 Dායන. 

3) C , Dා ා0 Eායන. 

4) C , Dා ා0 Fායන.   

(12) ශ්ණොටස්ානිකුත්ාකිරීමාමණුන්ාප්රුා0ග්ධනයයයනාසකරපාරා0දයයනාණහගතා ැකිාව්යා0පාරා0හාසාවියා0යාව්යාගයනාකුමක්ද?ාා 

1) හා0ජයාසාස්වා0    

2) සීමා0සක්තාසමා0ගකර 

3)  වුල්ාව්යා0පාරා0හ     

4) හා0ජයාශ්දපාරා0යාතශ්කරන් වාා 
 

(13) ්මා0තයායයනක්ායනටශ්ත්ාරි යනා0ත්මණාව්යාහජශ්ේාසප පාපාරා0ලයයනටායනටත්ව්යාව්යා0පාරා0හාසාවියා0යාව්යාගයන 

 ව්න්ශ්න්, 
1) හා0ජයාසමා0ගකර     

2) හා0ජයාශ්දපාරා0යාතශ්කරන් ව 

3) ාහා0ජයාසාස්වා0ා     

4) ව්යව්ස්වා0පිතාසමා0ගකර 
 

(14) ශ්පාරශ්යාහා0ාස ාපුත්රමශ්යනෝ,ාණපෂිාහක්ණඅාමණ්ඩලයනාා,ාජයශ්සතාපාරා0ඨණාසමා0ජයනායනයාව්යා0පාරා0හා්යනත්ාව්ය 

 ව්යා0පාරා0හාසාවියා0යාපිළිශ්ව්ළින්ාදැක්ශ්ව්යාපිළි වහාව්න්ශ්න්, 
 

1)  වුල්ාව්යා0පාරා0හා,ාහා0ජයාසාස්වා0ා,ාහා0ජයාශ්දපාරා0යාතශ්කරන් ව 

2)  වුල්ාව්යා0පාරා0හා,ාහා0ජයාශ්දපාරා0යාතශ්කරන් ව,ාසමිතිාසාවියා0ය 

3) ඒණාපුද්ගලාව්යා0පාරා0හා,ාහා0ජයාසාස්වා0ා,ාසමිතිාසාවියා0ය 

4)  වුල්ාව්යා0පාරා0හා,ාහා0ජයාසාස්වා0,ාසමිතිාසාවියා0ය 
 

(15) ශ්රීාලාණා0ශ් ා“ව්ගීපමාසීමිත’’ ව්යා0පාරා0හාසාවියා0යා්ඩා පාපිළි වහාශ්තෝහන්ය. 

1) සමුපාරණා0හා,ා වුල්ාව්යා0පාරා0හා,ාශ්පාරො වාසමා0ගකර 

2) ශ්ක්ව්ලාස්ව්ා0මීාව්යා0පාරා0හා,ා වුල්ාව්යා0පාරා0හා,ාසීා/ාසාශ්පාරො වාසමා0ගකර 

3) සීා/ාසාශ්පාරො වාසමා0ගකරා,ාසීා/ාසාශ්පාරෞද්ගලිණාසමා0ගකරා,ාසමුපාරණා0හ 

4) ශ්ක්ව්ලාස්ව්ා0මීාව්යා0පාරා0හා,ා වුල්ාව්යා0පාරා0හා,ාසමිතිාව්යා0පාරා0හ 

(16) ව්යා0පාරා0හාලියනා0පාරංා කාකිරීමාසකරබන්යාපාර තාප්රුණා0යා් වශ්හන්ානිව්ැහංාප්රුණා0යයනාශ්තෝහන්ය. 
 

1) සමමාව්යා0පාරා0හයනක්මාලියනා0පාරංා කාකිරීමා වළින්ාතිතිමයනාපුද්ගලභා0ව්යනක්ාලැම ම. 

2) ව්යා0පාරා0හාණටුත වව්ලානිහතාසියනම මාව්යා0පාරා0හාලියනා0පාරංා කාකිරීමා්නිව්ා0යායනාවීම. 
3) සමා0ගමක්ාසාස්වා0පාරයයනාකිරීමාමණුන්ාතිතිමයනාපුද්ගලභා0ව්යනක්ාක්මිාවීම. 

4) ව්යා0පාරා0හායා0මයනාලියනා0පාරංා කාකිරීශ්මන්ාතිතිමයනාපුද්ගලභා0ව්යනක්ාක්මිාවීම. 
 

(17) ව්යා0පාරා0හව්ලාලිලයාප්රුණා0යාපිළිශ්යනලාකිරීශ්කරදීාපාරදයමාව්න්ශ්න්, 

1) මුදල්ාශ්පාරොත     

2) බැාකුාණුම්ම  

3) ශ්ලජහයනා     

4) ව්යා0පාරා0රිණාගම්ශ්ද ලා ා0ාසිද්ධීන් 
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(18) ා2018.01.01ාංයටාව්යා0පාරා0හයනණාණුම්කරණහඅාසමීණහඅයනාපාර තාදැක්ශ් .ා 
 ව්ත්ණකර  ා=ා ක්මිණමා +ා ව්ගීපකර 
 00000 ා=ා 150000ා +ා 50000 

 රු.ා25000/=ාණාභා0ණ්ඩාඅයනටාගත්ාපාරසුාණුම්කරණහඅාසමීණහඅශ්ේා්ගයනන්ානිව්ැහංව්ාදැක්ශ්ව්යාපිළි වහා 
ාාාාාාාාාාාාශ්තෝහන්ය. 
 ව්ත්ණකර  ා=ා ක්මිණමා +ා ව්ගීපකර 

1) 250000 ා= 200000 + 50000 

2) 225000 ා= 175000 + 50000 

3)  

4) 225000 ා= 150000 + 75000 

5) 200000 ා= 150000 + 50000 
 

 පහත රතොෙුරු  ඇසුරෙන් අංක 19 - 21 දක්ලා ප්ර ශ්නලටට ිළිතුරු  සපයන්න. 
 උපුලිශ්ග්ධනාව්යා0පාරා0හශ්ේා2017.01.01ංයටාපාරැව්තිාව්ත්ණකරා ා0ාව්ගීපකරාපාර තාදැක්ශ් . 
         රු.      ාාාරු. 
 ශ්ගොඩයැණුලිා 250000  අයනක්මිශ්යනෝා  10000 
 බව ශ්තොගයන ාා25000  මුදල්ාශ්යේ ණයනා  15000 

 අයනගැතිශ්යනෝා ාා30000  ණා0යායනා0ලාඋපාරණහඅා 50000 
 බැාකුාඅයනා ාා50000  ලීබව    30000 
 

(19) 2017.01.01ාංයටාඋපුලිශ්ග්ධනාව්යා0පාරා0හශ්ේාක්මිණමාව්න්ශ්න්, 
 

1) රු.ා240000 

2) රු.330000  

3) රු.340000  

4) රු.ා460000 
 

 

(20) ව්යා0පාරා0හශ්ේාජාගමාශ්යොව්යාව්ත්ණකරව්ලා්ගයනාව්න්ශ්න්, 
 

1) රු.ා60000   

2) රු.ා260000  

3) රු.ා280000  

4) රු.ා330000 
( 

 
 

 
 

 
 

(21) ව්යා0පාරා0හශ්ේාජාගමාව්ගීපකරව්ලා්ගයනාව්න්ශ්න්,ා 

1) රු.ා10000   

2) ාරු.ා40000  ා 

3) රු.ා50000  ා 

4) රු.ා60000 
 
 

 
 

(22) රු.ා25000ාණාබව ශ්තොගයනක්ාඅයනටාගැතිමටා්දා0ළාබලපාරමමාණුම්කරණහඅාසමීණහඅශ්ේානිව්ැහංව් 

ා දැක්ශ්ව්යාපිළි වහාශ්තෝහන්ය.ා 

1) ව්ත්ණමක්ාව්ැඩිාවීාව්ගීපමක්ා්ව වීම. ා 
2) ව්ත්ණමක්ා්ව වීාක්මිණමා්ව වීම. 

3) ව්ත්ණමක්ාව්ැඩිවීාව්ත්ණමක්ා්ව වීම. ා 
4) ව්ත්ණමක්ාව්ැඩිවීාව්ගීපමක්ාව්ැඩිවීම. 

 
 

 
 
 
 
 
 

(23) රු.ා10000ාණාශ්රක්පාරතක්ාඅයනගැතියනන්ශ්ගන්ාලැම මාසට න්ාකිරීමටා්දා0ළානිව්ැහංාද්විත්ව්ාසට ය 
 ශ්තෝහන්ය. 

1) අයනගැතිාණුම්මා  හා10000 

මුදල්ාණුම්මා ාාාාාබැහාා10000   
 

2) මුදල්ාණුම්මා  හ 10000 

අයනගැතිාණුම්මාාාාාාබැහා10000 
 

3) බැාකුාණුම්ම  හාා10000 

අයනගැතිාණුම්මාාාාාබැහාා10000 
 

4) අයනගැතිාණුම්මා  හා10000 

 බැාකුාණුම්මා ාාාාාාබැහා10000 
 

(24) පාර තාX තීරුශ් ාණුම්කරාව්යාගයනදාY තීරුශ් ාශ්ලජයාාණුම්කරාීපක්පාරයනක්දාදැක්ශ් .ා 
  X     Y 

 (01)ාව්ත්ණකරාණුම්කර   A  වි වලිගා0ස් වාණුම්ම 

 (02)ාව්ගීපකරාණුම්කර   B  ශ්මෝටයාාහවාණුම්ම 

 (03)ාක්මිණකරාණුම්කර   C  ගැනිලිාණුම්ම 

 (04)ාආදා0යනකරාණුම්කරා   D  විකුම්කරාණුම්ම 

 (05)ාවියනදකරාණුම්කර   E  අයනක්මිාණුම්ම 
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 X තීරුශ් ාණුම්කරාව්යාගාY තීරුශ් ාශ්ලජයාාණුම්කරාසමගාගැලපූාවිටා් ලපිළිශ්ව්ලින්ාලැශ්බයාපිළි වහාාා 
ාාාාාාාාාාාාව්න්ශ්න්, 

1) B , E , C , A , D   

2) B , A , D , C , E 

3) B , E , C , D , A  

4) B , E , C , A , D 
 

 

 

(25) ්යිතිණරුශ්ග්ධනාක්මිණමාශ්ව්යස්ාශ්යොවීමටාබලපාරා0යාග ලශ්ද ලව්ාකුමක්ද? 
1) රු.ා2000ාණාශ්ණොමිස්ාආදා0යනකරාලැම ම. ා 

2) රු.ා50000ාණා්මතහාප්රුා0ග්ධනයයයනාශ්යනදීම. 

3) රු.ා3000ාණා වහණවයාගා0ස් වාශ්ගවීම.ා 

4) රු.ා75000ාණාබැාකුාඅයනක්ාගැතිම. 
 
 
 

(26) ණුම්මාසකරබන්යශ්යනන්ාසා0ව්දයාප්රුණා0යයනාශ්තෝහන්ය. 

1) ශ්ලජහශ්ේාණුම්කරාව්යාගා05ාක්ායනටශ්ත්ා ඳුයා0ගතා ැකියන. 

2) ණුම්මණා හා ා0ාබැහාශ්ලසාශ්දපාරැත්තක්ාඇත. 

3) සමමාග ලශ්ද ලව්ණමාබලපාරමම,ාව්ැඩිවීමා හටත්ා්ව වීමාබැහටත්ාණුම්කරව්ලාසට න්ාශ්ණශ්යා. 
4) ණුම්මණාවිස්තහයනාතීරුශ් ාසට න්ාණහන්ශ්න්ා්ශ්යක්ාසට යාතැබූාණුම්ශ්කරායමයි. 

 

 

(27) ලැඩිවීම හෙ අඩුවීම බැොයනයාද්විත්ව්ාසට න්ාලිලයයාමයනානිරූපාරඅයනාව්යාණුම්මාශ්යොව්න්ශ්න්, 

1) ලදාව්ට්ටකරාණුම්ම   ා 
2)  වන්ාව්ට්ටකරාණුම්ම 

3) ගැම්කරාණුම්ම    ා 
4) මුදල්ාණුම්ම 

 

 

(28) ව්යා0පාරා0හයනණාසි වව්යාසමමාග ලශ්ද ලව්ක්ාමාප්රුවමශ්යනන්මාසට න්ාණහ ලශ්ේ, 

1) ණුම්කරව්ලායන.    ා 
2) ලිලිණාසට න්ාශ්පාරොත්ව්ලායන. 

3) ශ්ලජහශ්ේායන.    ා 
4) මුදල්ාශ්පාරොශ්ත්ායන. 

 

 

(29) ලිලා0රාලියනවිල්ලණාඇ වළත්ාශ්යොව්න්ශ්න්ාමින්ාකුමක්ද?  

1) ව්යා0පාරා0හශ්ේායමා ා0ාලිපියයන  ා 

2) ් ලක්රපමිණා්ාණයන 

3) සඟලාපිටුව්    ා 

4) ව්ගකිව්ාුත වානිලයා0රිශ්යනකුශ්ග්ධනා්ත්සය 
 
 

 

 
 

 
 

(30) අයනක්මිශ්යනකුාවූාටිාණා0ාටාරු.ා5000ක්ාමුදලින්ාශ්ගවූා්තහාඊටා්දා0ළාලිලිණාශ්පාරොතාA ව්යා්තහාලිලා0රා 

 ශ්ල්ඛඅයන B ශ් .ා  

ාාාාාාාාාාාාඉ තාAා ා0ාBා් ලපිළිශ්ව්ලින්ාදැක්ශ්ව්යාපිළී වහාව්න්ශ්න්, 
 

1) ගැම්කරාජයායලයනා,ාව්වුරහයන 

2) මුදල්ාශ්පාරොතා,ාල වපාරත 

3) ව්වුරහයනා,ාාමුදල්ාශ්පාරොත   ා 

4) මුදල්ාශ්පාරොතා,ාව්වුරහයන 
 

 

(31) ශ්සෝමවීහශ්ග්ධනාව්යා0පාරා0හශ්ේා2017ාව්යාණයනටා්දා0ළාශ්තොහ වරුාීපපාරයනක්ාපාර තාදැක්ශ් .ා 
 ව්යාණයනා වළාගැනිලිාරු.ාා5000  ව්යාණයනා වළාඉපාරයූාආදා0යනමාරු.ා ාාා50000 
 ව්යාණයනා වළාවියනදකරාරු.ා30000  2017.01.01ාංයටාප්රුා0ග්ධනයයයනාරු.ා250000 

 ශ්සෝමවීහශ්ග්ධනාව්යා0පාරා0හශ්ේා2017.12.31ාංයටාක්මිණමාදැක්ශ්ව්යාපිළි වහාව්න්ශ්න්, 
ාාාාාා1)ාාාරු.ා225000  ාාාා2)ාරු.ා265000  ාාාා3)ාරු.ා280000 ාාාාා4)ාරු.ා335000 
 

(32) මුදල්ාශ්පාරොතාඉටුණහයාද්විත්ව්ාණා0යායනයනාදැක්ශ්ව්යාපිළි වහාව්න්ශ්න්, 

1) ලිලිණාසට න්ාශ්පාරොතණාණා0යායනයනා ා0ාආදා0යනකරාණුම්මණාණා0යායනයන. 

2) ශ්ලජයාාණුම්මණාණා0යායනයනා ා0ාලිලා0රාශ්ල්ඛඅයනණාණා0යායනයන. 

3) ලිලිණාසට න්ාශ්පාරොතණාණා0යායනයනා ා0ාව්ත්ණකරාණුම්මණාණා0යායනයන 

4) වියනදකරාණුම්මණාණා0යායනයනා ා0ාලිලිණාසට න්ාශ්පාරොතණාණා0යායනයන. 
 
 

(33) ාපාර තාදැක්ශ්ව්යාද්විත්ව්ාසට යටා්දා0ළාග ලශ්ද ලව්ාදැක්ශ්ව්යානිව්ැහංාපිළි වහාශ්තෝහන්ය. 
 ගැනිලිාණුම්මා  හ 5000 

 මුදල්ාණුම්මාබැහ 5000 
 

1) අයනක්මියනන්ටාරු.ා5000ාක්ාමුදල්ාශ්ගවීම. 

2) අයනගැතියනන්ශ්ගන්ාරු.ා5000ාක්ාමුදල්ාලැම ම. 

3) රු.ා5000ාණාභා0ණ්ඩාශ්පාරෞද්ගලිණාප්රුශ්යනෝජයයනටාගැතිම. 
4) රු.ා5000ාණාමුදල්ාශ්පාරෞද්ගලිණාප්රුශ්යනෝජයයනටාගැතිම. 
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(34) මුදල්ාව්ට්ටකරාසකරබන්යව්ාව්ැහංාප්රුණා0යයනාඇ වළත්ාපිළි වහාශ්තෝහන්ය. 

1) ාභා0ණ්ඩාමිලටාගැතිශ්කරදීාශ්මන්මාවිකුඅයාවිටදාමුදල්ාව්ට්ටකරාලබා0ාශ්දයි. 

2) මුදල්ාව්ට්ටකරාණුම්කරගතාශ්ණශ්යා.ා 

3) මුදල්ාව්ට්ටකරාඇතිව්න්ශ්න්ාඅයනාශ්ේරුකරාණහයාවිටයන. 

4) මුදල්ාව්ට්ටකරා වන්ාව්ට්ටකරා ා0ාලදාව්ට්ටකරාශ්ලසාව්යාගාශ්දණකි. 

 

(35) ාාාාශ්පාරශ්යාහා0ශ්ග්ධනාව්යා0පාරා0හයන,ාසිල්ව්ා0ටාශ්ගවියනාුත වාරු.ා5000ාණාඅයනාපියනවීශ්කරදීා10%ාණාව්ට්ටමණටායනටත්ව්ාමුදල්ා 
ාාාාාාාාාාාශ්ගව්යාලදී.ාඑමාව්ට්ටකරාසට න්ාකිරීමටා්දා0ළාද්විත්ව්ාසට යාව්න්ශ්න්, 
 

1)  වන්ාව්ට්ටකරාණුම්මා  හා500  ා 
 අයනගැතිාණුම්මාාාාාබැහාාාා500   

2) අයනක්මිාණුම්මාාා හ 500 

ලදාව්ට්ටකරාණුම්මාාබැහාාා500 

3) අයනගැතිාණුම්මා හ 500  ා 
  වන්ාව්ට්ටකරාණුම්මාබැහ ා500   

4) අයනක්මිාණුම්මා හා5000 

ලදාව්ට්ටකරාණුම්මාාාබැහාාා5000 
 

(36) මුදල්ාශ්පාරොශ්ත්ාශ්යේ ණයනාසමමාවිටමා, 

1) බැහාශ්යේ ණයනකි    ා 

2)  හාශ් ෝාබැහාශ්යේ ණයනකි 

3)  හාශ්යේ ණයනකි    ා 

4) ශ්යේ ණයනාබින් වව්කි. 
 

(37) ද්විත්ව්ාණා0යායනයනක්ාඉටුණහයාලිලිණාසට න්ාශ්පාරොත්ාශ්දණාව්න්ශ්න්. 

1) මුදල්ාශ්පාරොතා ා0ාගැ ලකරාජයායලයන   

2) මුදල්ාශ්පාරොතා ා0ාශ්ලජහයන 

3) මුදල්ාශ්පාරොතා ා0ාශ්පාරො වාජයායලයන  ා 

4) මුදල්ාශ්පාරොතා ා0ාසුළුාමුදල්ාශ්පාරොත 
 

(38) සුළුාමුදල්ාශ්පාරොතාසකරබන්යව්ාප්රුණා0යාශ්දණක්ාපාර තාදැක්ශ් . 

ාාාාාාA - සුළුාමුදල්ාශ්ගවීකරාකිරීමාසඳ ා0ාසුළුාමුදල්ාශ්ගවීකරාව්වුරහයනාලිලා0රාලියනවිල්ලාශ්ලසාශ්යනොදා0ාගති. 

ාාාාාාB - සුළුාමුදල්ාභා0හණරුටාලබා0ශ්දයාසුළුාමුදල්ා්ග්රි මයනාසමමාව්යා0පාරා0හයනණටමාසමා0යා්ගයනකි. 
ාාාාාාාාාාාාඉ තාප්රුණා0යාසකරබන්යානිව්ැහංාපිළි වහාව්න්ශ්න්, 

1) Aා ා0ාBාසතයාශ් .     

2) Aාසතයව්යා්තහාBා්සතයාශ් . 

3) Aා්සතයාව්යා්තහාBාසතයාශ් .   

4) A ා0Bශ්දණම්සතයශ් .
 

(39) සුළුාමුදල්ාශ්පාරොශ්ත්ාශ්ලජයාාණුම්කරාතීරුශ් ාසට න්ාණහයා්යිතමයනක්ාව්න්ශ්න්. 
 

1) සාග්රා ාවියනදකරාශ්ගවීමා   ා 

2) අයනක්මියනන්ටාශ්ගවීකර 

3) ශ්සේ ව්ණශ්යනකුාවූානිමල්ටාශ්ගවූාගමන්ාවියනදකරා 

4) විවියාවියනදකරාශ්ගවීමා 
 

 

(40) උදා0හශ්ග්ධනාව්යා0පාරා0හශ්ේා2017.05.31ාංයටාසුළුාමුදල්ාවියනදකරව්ලාඑණ වව්ාරු.ා1800ාකි.ාඑංයටාසුළුාමුදල් 

 ශ්යේ ණයනාාරු.ා200ාකි.ා පනිා01ාංයාසිටාසුළුාමුදල්ා්ග්රි මයනාරු.ා500ාකින්ා්ව ාකිරීමටාතීහඅයනාණශ්ළේ ායකරා පනිා 
 ා01ාංයාාාාප්රුතිපූහඅයනාණළාුත වාව්ටියා0ණමටා්දා0ළාද්විත්ව්ාසට යාව්න්ශ්න්,    

1) සුළුාමුදල්ාශ්පාරොතා  හා 1800 ා 

 මුදල්ාශ්පාරොතා ාාාාබැහ ාාාාාාා1800 

2) මුදල්ාශ්පාරොතා  හා 1300 

 සුළුාමුදල්ාශ්පාරොතා බැහා 1300 

3) සුළුාමුදල්ාශ්පාරොතා  හා 2100 
මුදල්ාශ්පාරොතා ාාාාබැහ ාාාාාාා2100 
  

4) සුළුාමුදල්ාශ්පාරොතා  හා 1300  

 මුදල්ාශ්පාරොතා ාාාාබැහ ාාාාාාා1300 

 


