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

 

     * පහත සඳහන් සිද්ධිය ඇසුරෙන් ප්රශ්න අංක 01 සිට 04 රතක් ප්රශ්නලටට ිළිතුරු  සපයන්න  
 

ාාාාාාාාාාාාාාාශ්මෝස්තහානිර්මාඅාශිල්පිශ්යනකුාවාසාගහාඇඳුකරාමැසීමාපිළිබඳාව්සහාගඅයාව්ණාපාරළපුරුද්දක්ාඇතිාතමාාා

සශ්හෝදරියනා ා ව්යා සාගරිණාා සමඟා එක්ා වීා ‘ලක්ා සළු’ා යමින්ාඇඳුකරා ්ශ්ලවිාකිරීශ්කරා ව්යාපාරාහයනක්ා ක්ක්ණවව්ා

සංචාහණාශ්හෝටල්ා්සලාශ්ගොඩයැණුල්ලක්ාකුලියනටාශ්ගයාආහකරභාණහයාලදී. 

(0 )ාශ්මමාසිද්ධිශ්ේාසඳහන්ා‘ලක්ාසළු’ාව්යාපාරාහයනාසපුහාල ලාලබයාමලිණාමිනිස්ා්ව්යතාව්ාකුමක්ද  

  (0 )ාආහාහා  (02)ාඇඳුකර  (03)ාසළුපිළිා  (04)ාශ්හෝටල් 

(02)ාඉහතාසිද්ධිශ්ේාසඳහන්ා‘ලක්ාසළු’ාව්යාපාරාහශ්ේා්ව්ස්වාව්ක්ාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාසාගහාශ්මෝස්තහානිර්මාඅාශිල්පිශ්යනකුාවීම යන. 

  (02)ාසාගරිණාාව්සහාගඅයාව්ණාලබාාඇතිාපාරළපුරුද්දායන. 

  (03)ාව්යාපාරාහයනාසංචාහණාශ්හෝටල්ා්සලාපික්ටාාතිමමායන. 

  (04)ාව්යාපාරාහයනාශ්දශ්දශ්යකුාඑණතුාවීාආහකරභාකිරීමායන. 

(03)ාඉහතාසිද්ධියනාසකරබන්ාප්රණාාීපපාරයනක්ාපාරහතාදැක්ශ්.. 

 A  -  ශ්මයනාශ්පාරෞද්ගලිණා්ංශ්ේාව්යාපාරාහයනකි. B  -  ශ්මයනාව්ගීපමාසීමිතාවාව්යාපාරාහයනකි. 

 C  -  ශ්මයනාලාභා්හමුම්ාණහගත්ාව්යාපාරාහයනකි. D - ශ්මමාව්යාපාරාහායාමයනාලියනාපාරංං කාකිරීමා්නිව්ාර්යනාශ්.. 

 ඉහතාසඳහන්ාප්රණාා්තුශ්හන්ානිව්ැහංාප්රණාාව්න්ශ්න්  

  (0 ) A , B හා Cායන. (02) A , B හා Dායන. (03) A , C හා Dායන. (04) ඉහතාසියනල්ලමායන. 

(04)ාශ්මමාසිද්ධිශ්ේාසඳහන්ා‘ලක්ාසළු’ාව්යාපාරාහයනා්යනත්ාව්යාව්යාපාරාහාසංවිායාව්ර්ගයනාකුමක්ද  

  (0 )ාඒණාපුද්ගලාව්යාපාරාහායන.ා   (02)ාහවුල්ාව්යාපාරාහායන. 

  (03)ාසීමිතාසමාගකරායන.    (04)ාසමිතිාව්යාපාරාහායන. 

(05)ාව්යාපාරාහයනක්ායන ල 

  (0 )ාමිනිස්ා්ව්යතාාහාාවුව්මයාාතෘප්තිමත්ාණහයාඕයෑමාආර්ථිණාණටයුත්තකි. 

  (02)ාසිල්ලහාශ්හෝාශ්තොගාශ්ව්ළඳසලකි. 

  (03)ාභාණ්ඩාහාාශ්සේව්ාාහුව්මාරුාණහයාස්වායයනකි. 

  (04)ාලාභාලැමශ්කරා්හමුශ්අන්ාණහයාඕයෑමාණටයුත්තකි. 

(06)ාව්යාපාරාහාපාරරිසහශ්ේාසි වාවාසි වවීකරාීපපාරයනක්ාපාරහතාදැක්ශ්.. 

 A  - යනටිතලාපාරහසුණකරාංයුම්ාකිරීම.  B  - ඉන්යාමිලාඉහළාදැමීම. 

 C  - ආයයනනිණා්ර්තාපාරල්ා්ලාසඳහාාබද්දක්ාපාරැයවීම. 

 ඉහතාසි වවීකරා්තුශ්හන්ාආර්ථිණාපාරරිසහාසාණාපාරමඅක්ාඇතුළත්ාපිළිතුහාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාA හා B යන.    (02) B හා C යන.   

  (03) A හා C යන.    (04) Aා, B හා C යනයාසියනල්ලමායන. 
 

(07)ාව්යාපාරාහයනණාබාක්හාපාරරිසහයනා්යයනයයනාකිරීමාතුළින්ාහඳුයාගතාහැක්ශ්ක්  

  (0 )ා්ව්ස්වාාහාාතර්ජයයනන්ායන.  (02)ාක්තීන්ාහාා වර්ව්ලතාායන. 

  (03)ාක්තීන්ාහාාතර්ජයයනන්ායන.  (04)ා්ව්ස්වාාහාා වර්ව්ලතාායන. 

 

 

l,dm wOHdmk ld¾hd,h - මිනුලන්ර ොඩ 

 
uOH jdr mÍlaIKh - 2018 

ව්යාපාරාහාහාාණුම්කරණහඅා්යයනයයනා  ld,h meh 0 1 hs 10 fY%aKsh 
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ා(08)ාහවිමල්ාශ්පාරොල්ාශ්ලලිාව්ලින්ාලබාාගන්යාාශ්ණොහුාභාවිතශ්යනන්ාපාරාපිසිානිෂ්පාරාදයයනාකිරීශ්කරාව්යාපාරාහයනක්ා 

ාාාාාාාාපාරව්ත්ව්ාශ්ගයායනයි. 

 ශ්මක්ාසඳහන්ාශ්පාරොල්ාශ්ණොහුා්යනත්ාව් ලශ්ේාකුමයානිෂ්පාරාදයාසාණයනටද  

  (0 )ාභූමියන  (02)ාප්රාග්ධනයයන  (03)ාශුමයන (04)ාව්යව්සායන 

(09)ාශ්ඩොලහයනාමුදල්ාඒණණයනක්ාශ්ලසාභාවිතාණහයාහටව්ල්ානිව්ැහංව්ාදැක්ශ්ව්යාපිළිතුහාශ්තෝහන්ය. 

  (0 )ාඑක්සත්ාහාජානියනා ාඑක්සත්ාජයපාරදයනා ාණැයඩාව්ා ාචීයයන. 

  (02)ාඑක්සත්ාහාජානියනා ාසිංගප්පූරුව්ා.ාඕස්ශ්ේලියනාව්ා ාණැයඩාව්. 

  (03)ාඑක්සත්ාජයපාරදයනා.ාසිංගප්පූරුව්ා ාඕස්ශ්ේලියනාව්ා ාණැයඩාව්. 

  (04)ාඑක්සත්ාජයපාරදයනා.ාඕස්ශ්ේලියනාව්ා ාණැයඩාව්.ාචීයයන. 

( 0)ා නිමල්ා සහා සුනිල්ා හවුල්ා ව්යාපාරාහයනක්ා පාරව්ත්ව්ාශ්ගයා යනයි.ා ශ්මමා ව්යාපාරාහයනා තව්ා  වහටත්ා පුළුල්ා කිරීශ්කරා

්ව්යතාව්ක්ා ා ඇතිා වා බැවින්ා ඔවුන්ා තමා ව්යාපාරාහයනා සීමිතා ව්ගීපමක්ා සක්තා ව්යාපාරාහයනක්ා ශ්ලසා ලියනාපාරංං කා

කිරීමටාතීහඅයනාණහයාලදී.ාශ්මමාව්යාපාරාහයනාලියනාපාරංං කාණළ යුතුාපාරයතාව්න්ශ්න්  

  (0 )ා 980ාහවුල්ාව්යාපාරාහාආ ාාපාරයත  (02)ා 9 8ාව්යාපාරාහායාමාආ ාාපාරයත 

  (03)ා 840ා්ංණාව්ංචාාව්ැලැක්වීශ්කරාපාරයත (04)ා2007ා්ංණා07ාදහඅාසමාගකරාපාරයත  

(  )ාව්යාපාරාහාසංවිායාව්ර්ගාීපපාරයනක්ාපාරහතාදැක්ශ්..ා 

 A - තනිාව්යාපාරාහ  B - හවුල්ාව්යාපාරාහා  C - සීමිතාසමාගකර   

 D - හාජයාසංස්වා  E - හාජයාසමාගකර  F - හාජයාශ්දපාරාර්තශ්කරන්තු 

 ශ්කරව්ාා්තුශ්හන්ානයතිණාපුද්ගලභාව්යනක්ාඇතිාව්යාපාරාහාසංවිායාඇතුළත්ාපිළිතුහාශ්තෝහන්ය. 

  (0 )A , Bාහා Cායන. (02) B , Cාහා Dායන. (03) C , Dාහා Eායන. (04) C , Dාහා Fායන. 

(12) ශ්ණොටස්ානිකුත්ාකිරීමාමණුන්ාප්රාග්ධනයයනාසකරපාරාදයයනාණහගතාහැකිාව්යාපාරාහාසංවිායාව්ර්ගයනාකුමක්ද ාා 

  (0 )ාහාජයාසංස්වා    (02)ාසීමාසක්තාසමාගකර   

  (03)ාහවුල්ාව්යාපාරාහ    (04)ාහාජයාශ්දපාරාර්තශ්කරන්තුාා 

( 3)ා්මාතයංයනක්ායනටශ්ත්ාරියනාත්මණාව්යාහජශ්ේාසෘ පාපාරාලයයනටායනටත්ව්යාව්යාපාරාහාසංවිායාව්ර්ගයනාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාහාජයාසමාගකර    (02)ාහාජයාශ්දපාරාර්තශ්කරන්තුා 

  (03)ාහාජයාසංස්වාා    (04)ාව්යව්ස්වාපිතාසමාගකර 

( 4)ාශ්පාරශ්ර්හාාසහාපුත්රශ්යනෝ ාණෘෂිාහක්ෂඅාමණ්ඩලයනාා ාජයශ්සතාපාරාඨණාසමාජයනායනයාව්යාපාරාහා්යනත්ාව්යාව්යාපාරාහා 

ාාාාාාාසංවිායාපිළිශ්ව්ළින්ාදැක්ශ්ව්යාපිළිතුහාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාහවුල්ාව්යාපාරාහා ාහාජයාසංස්වාා ාහාජයාශ්දපාරාර්තශ්කරන්තු 

  (02)ාහවුල්ාව්යාපාරාහා ාහාජයාශ්දපාරාර්තශ්කරන්තු ාසමිතිාසංවිාය 

  (03)ාඒණාපුද්ගලාව්යාපාරාහා ාහාජයාසංස්වාා ාසමිතිාසංවිාය 

  (04)ාහවුල්ාව්යාපාරාහා ාහාජයාසංස්වා ාසමිතිාසංවිාය 

( 5)ාශ්රීාලංණාශ්.ා“ව්ගීපමාසීමිත’’ ව්යාපාරාහාසංවිායා්ඩං පාපිළිතුහාශ්තෝහන්ය. 

  (0 )ාසමුපාරණාහා ාහවුල්ාව්යාපාරාහා ාශ්පාරො වාසමාගකර 

  (02)ාශ්ක්ව්ලාස්ව්ාමීාව්යාපාරාහා ාහවුල්ාව්යාපාරාහා ාසීාසාසාශ්පාරො වාසමාගකර 

  (03)ාසීාසාසාශ්පාරො වාසමාගකරා ාසීාසාසාශ්පාරෞද්ගලිණාසමාගකරා ාසමුපාරණාහ 

  (04)ාශ්ක්ව්ලාස්ව්ාමීාව්යාපාරාහා ාහවුල්ාව්යාපාරාහා ාසමිතිාව්යාපාරාහ 

( 6)ාව්යාපාරාහාලියනාපාරංං කාකිරීමාසකරබන්ාපාරහතාප්රණාා්තුශ්හන්ානිව්ැහංාප්රණායනාශ්තෝහන්ය. 

  (0 )ාසෑමාව්යාපාරාහයනක්මාලියනාපාරංං කාකිරීමාතුළින්ාතිතිමයනාපුද්ගලභාව්යනක්ාලැමම. 

  (02)ාව්යාපාරාහාණටයුතුව්ලානිහතාසියනලුමාව්යාපාරාහාලියනාපාරංං කාකිරීමා්නිව්ාර්යනාවීම. 

  (03)ාසමාගමක්ාසංසව්ාපාරයයනාකිරීමාමණුන්ාතිතිමයනාපුද්ගලභාව්යනක්ාක්මිාවීම. 

  (04)ාව්යාපාරාහායාමයනාලියනාපාරංං කාකිරීශ්මන්ාතිතිමයනාපුද්ගලභාව්යනක්ාක්මිාවීම. 

( 7)ාව්යාපාරාහව්ලාමලයාප්රණාාපිළිශ්යනලාකිරීශ්කරදීාපාරදයමාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාමුදල්ාශ්පාරොත    (02)ාබැංකුාණුම්ම  

  (03)ාශ්ලජහයනා     (04)ාව්යාපාරාරිණාගම්ශ්ද ලාහාාසිද්ධීන් 
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ා( 8)ා20 8.0 .0 ාංයටාව්යාපාරාහයනණාණුම්කරණහඅාසමීණහඅයනාපාරහතාදැක්ශ්..ා 

   ව්ත්ණකර  ා=ා ක්මිණමා +ා ව්ගීපකර 

   200000 ා=ා  50000ා +ා 50000 

 රු.ා25000ස=ාණාභාණ්ඩාඅයනටාගත්ාපාරසුාණුම්කරණහඅාසමීණහඅශ්ේා්ගයනන්ානිව්ැහංව්ාදැක්ශ්ව්යාපිළිතුහා 

ාාාාාාාාාාාාශ්තෝහන්ය. 

   ව්ත්ණකර  ා=ා ක්මිණමා +ා ව්ගීපකර 

  (0 ) 250000 ා= 200000 + 50000 

  (02)ා 225000 ා=  75000 + 50000 

  (03)ා 225000 ා=  50000 + 75000 

  (04)ා 200000 ා=  50000 + 50000 

 පහත රතොෙුරු  ඇසුරෙන් අංක 19 - 21 දක්ලා ප්රශ්නලටට ිළිතුරු  සපයන්න  

 උපුලිශ්ග්ධනාව්යාපාරාහශ්ේා20 7.0 .0 ංයටාපාරැව්තිාව්ත්ණකරාහාාව්ගීපකරාපාරහතාදැක්ශ්.. 

   ශ්ගොඩයැණුලිා 250000  අයනක්මිශ්යනෝා   0000 

   බවශ්තොගයන ාා25000  මුදල්ාශ්ේෂයනා   5000 

   අයනගැතිශ්යනෝා ාා30000  ණාර්යනාලාඋපාරණහඅා 50000 

   බැංකුාඅයනා ාා50000  ලීබව   30000 

( 9)ා20 7.0 .0 ාංයටාඋපුලිශ්ග්ධනාව්යාපාරාහශ්ේාක්මිණමාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාරු.ා240000 (02)ාරු.ා330000 (03)ාරු.ා340000 (04)ාරු.ා460000 

(20)ාව්යාපාරාහශ්ේාජංගමාශ්යොව්යාව්ත්ණකරව්ලා්ගයනාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාරු.ා60000  (02)ාරු.ා260000 (03)ාරු.ා280000 (04)ාරු.ා330000 

(2 )ාව්යාපාරාහශ්ේාජංගමාව්ගීපකරව්ලා්ගයනාව්න්ශ්න් ා 

  (0 )ාරු.ා 0000  (02)ාරු.ා40000  (03)ාරු.ා50000  (04)ාරු.ා60000 

(22)ාරු.ා25000ාණාබවශ්තොගයනක්ාඅයනටාගැතිමටා්දාළාබලපාරෑමාණුම්කරණහඅාසමීණහඅශ්ේානිව්ැහංව්ාදැක්ශ්ව්යා 

ාාාාාාාාපිළිතුහාශ්තෝහන්ය.ා 

  (0 )ාව්ත්ණමක්ාව්ැඩිාවීාව්ගීපමක්ා්වවීම. (02)ාව්ත්ණමක්ා්වවීාක්මිණමා්වවීම. 

  (03)ාව්ත්ණමක්ාව්ැඩිවීාව්ත්ණමක්ා්වවීම.  (04)ාව්ත්ණමක්ාව්ැඩිවීාව්ගීපමක්ාව්ැඩිවීම. 

(23)ාරු.ා 0000ාණාශ්චක්පාරතක්ාඅයනගැතියනන්ශ්ගන්ාලැමමාසටහන්ාකිරීමටා්දාළානිව්ැහංාද්විත්ව්ාසටහයා 

ාාාාාාාශ්තෝහන්ය. 

  (0 )ාඅයනගැතිාණුම්මා හහා  0000  (02)ාමුදල්ාණුම්මා හහ  0000 

   මුදල්ාණුම්මා ාාාාාබැහාාාාාාාා 0000  අයනගැතිාණුම්මාාාාාාබැහාාාාාාා 0000 

  (03)ාබැංකුාණුම්ම හහ  0000  (04)ාඅයනගැතිාණුම්මා හහ  0000 

   අයනගැතිාණුම්මාාාාාබැහාාාාාාාා 0000  බැංකුාණුම්මා ාාාාාාබැහාාාාාාා 0000 

(24)ාපාරහතාX තීරුශ්.ාණුම්කරාව්ර්ගයනදාY තීරුශ්.ාශ්ලජර්ාණුම්කරාීපක්පාරයනක්දාදැක්ශ්..ා 

    ාාාාාාX     Y 

   (0 )ාව්ත්ණකරාණුම්කර   A  වි වලිගාස්තුාණුම්ම 

   (02)ාව්ගීපකරාණුම්කර   B  ශ්මෝටර්ාහවාණුම්ම 

   (03)ාක්මිණකරාණුම්කර   C  ගැනිලිාණුම්ම 

   (04)ාආදායනකරාණුම්කරා   D  විකුම්කරාණුම්ම 

   (05)ාවියනදකරාණුම්කර   E  අයනක්මිාණුම්ම 

 

 X තීරුශ්.ාණුම්කරාව්ර්ගාY තීරුශ්.ාශ්ලජර්ාණුම්කරාසමගාගැලපූාවිටා් ලපිළිශ්ව්ලින්ාලැශ්බයාපිළිතුහාාා 
ාාාාාාාාාාාාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාB , E , C , A , D    (02) B , A , D , C , E 

  (03) B , E , C , D , A    (04) B , E , C , A , D 
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(25)  ්යිතිණරුශ්ග්ධනාක්මිණමාශ්ව්යස්ාශ්යොවීමටාබලපාරායාග ලශ්ද ලව්ාකුමක්ද  

  (0 )ාරු.ා2000ාණාශ්ණොමිස්8ාආදායනකරාලැමම. (02)ාරු.ා50000ාණා්මතහාප්රාග්ධනයයනාශ්යනදීම. 

  (03)ාරු.ා3000ාණා වහණවයාගාස්තුාශ්ගවීම. (04)ාරු.ා75000ාණාබැංකුාඅයනක්ාගැතිම. 

(26)ාණුම්මාසකරබන්ාසාව්දයාප්රණායනාශ්තෝහන්ය. 

  (0 )ාශ්ලජහශ්ේාණුම්කරාව්ර්ගා05ාක්ායනටශ්ත්ාහඳුයාගතාහැකියන. 

  (02)ාණුම්මණාහහාහාාබැහාශ්ලසාශ්දපාරැත්තක්ාඇත. 

  (03)ාසෑමාග ලශ්ද ලව්ණමාබලපාරෑම ාව්ැඩිවීමාහහටත්ා්වවීමාබැහටත්ාණුම්කරව්ලාසටහන්ාශ්ණශ්ර්. 

  (04)ාණුම්මණාවිස්තහයනාතීරුශ්.ාසටහන්ාණහන්ශ්න්ා්ශ්යක්ාසටහයාතැබූාණුම්ශ්කරායමයි. 

(27)ාලැඩිවීම හෙ අඩුවීම බැොයනයාද්විත්ව්ාසටහන්ාමලර්මයනානිරපාරඅයනාව්යාණුම්මාශ්යොව්න්ශ්න්  

  (0 )ාලදාව්ට්ටකරාණුම්ම    (02)ා වන්ාව්ට්ටකරාණුම්ම 

  (03)ාගැම්කරාණුම්ම    (04)ාමුදල්ාණුම්ම 

(28)ාව්යාපාරාහයනණාසි වව්යාසෑමාග ලශ්ද ලව්ක්ාමාප්රවමශ්යනන්මාසටහන්ාණහ ලශ්ේ  

  (0 )ාණුම්කරව්ලායන.    (02)ාමලිණාසටහන්ාශ්පාරොත්ව්ලායන. 

  (03)ාශ්ලජහශ්ේායන.    (04)ාමුදල්ාශ්පාරොශ්ත්ායන. 

(29)ාමලාරාලියනවිල්ලණාඇතුළත්ාශ්යොව්න්ශ්න්ාමින්ාකුමක්ද   

  (0 )ාව්යාපාරාහශ්ේායමාහාාලිපියයන  (02)ා් ලක්රමිණා්ංණයන 

  (03)ාසඟලාපිටුව්    (04)ාව්ගකිව්ායුතුානිලාරිශ්යනකුශ්ග්ධනා්ත්සය 

(30)ාඅයනක්මිශ්යනකුාවාටිංණාාටාරු.ා5000ක්ාමුදලින්ාශ්ගවා්තහාඊටා්දාළාමලිණාශ්පාරොතාA ව්යා්තහාමලාරා 

        ශ්ල්ඛඅයන B ශ්..ා  

ාාාාාාාාඉහතාAාහාාBා් ලපිළිශ්ව්ලින්ාදැක්ශ්ව්යාපිළීතුහාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාගැම්කරාජර්යලයනා ාව්වුචහයන   (02)ාමුදල්ාශ්පාරොතා ාල වපාරත 

  (03)ාව්වුචහයනා ාාමුදල්ාශ්පාරොත   (04)ාමුදල්ාශ්පාරොතා ාව්වුචහයන 

(3 )ාාශ්සෝමවීහශ්ග්ධනාව්යාපාරාහශ්ේා20 7ාව්ර්ෂයනටා්දාළාශ්තොහතුරුාීපපාරයනක්ාපාරහතාදැක්ශ්..ා 

 ව්ර්ෂයනාතුළාගැනිලිාරු.ාා5000  ව්ර්ෂයනාතුළාඉපාරයූාආදායනමාරු.ා ාාා50000 

 ව්ර්ෂයනාතුළාවියනදකරාරු.ා30000  20 7.0 .0 ාංයටාප්රාග්ධනයයනාරු.ා250000 

 ශ්සෝමවීහශ්ග්ධනාව්යාපාරාහශ්ේා20 7. 2.3 ාංයටාක්මිණමාදැක්ශ්ව්යාපිළිතුහාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාරු.ා225000 (02)ාරු.ා265000 (03)ාරු.ා280000 (04)ාරු.ා335000 

(32)ාමුදල්ාශ්පාරොතාඉටුණහයාද්විත්ව්ාණාර්යනයනාදැක්ශ්ව්යාපිළිතුහාව්න්ශ්න්  

  (0 )ාමලිණාසටහන්ාශ්පාරොතණාණාර්යනයනාහාාආදායනකරාණුම්මණාණාර්යනයන. 

  (02)ාශ්ලජර්ාණුම්මණාණාර්යනයනාහාාමලාරාශ්ල්ඛඅයනණාණාර්යනයන. 

  (03)ාමලිණාසටහන්ාශ්පාරොතණාණාර්යනයනාහාාව්ත්ණකරාණුම්මණාණාර්යනයන 

  (04)ාවියනදකරාණුම්මණාණාර්යනයනාහාාමලිණාසටහන්ාශ්පාරොතණාණාර්යනයන. 

(33)ාපාරහතාදැක්ශ්ව්යාද්විත්ව්ාසටහයටා්දාළාග ලශ්ද ලව්ාදැක්ශ්ව්යානිව්ැහංාපිළිතුහාශ්තෝහන්ය. 

  ගැනිලිාණුම්මා හහ 5000 

   මුදල්ාණුම්මාබැහ 5000 

  (0 )ාඅයනක්මියනන්ටාරු.ා5000ාක්ාමුදල්ාශ්ගවීම. 

  (02)ාඅයනගැතියනන්ශ්ගන්ාරු.ා5000ාක්ාමුදල්ාලැමම. 

  (03)ාරු.ා5000ාණාභාණ්ඩාශ්පාරෞද්ගලිණාප්රශ්යනෝජයයනටාගැතිම. 

  (04)ාරු.ා5000ාණාමුදල්ාශ්පාරෞද්ගලිණාප්රශ්යනෝජයයනටාගැතිම. 
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(34)ාමුදල්ාව්ට්ටකරාසකරබන්ව්ාව්ැහංාප්රණායනාඇතුළත්ාපිළිතුහාශ්තෝහන්ය. 

  (0 )ාභාණ්ඩාමිලටාගැතිශ්කරදීාශ්මන්මාවිකුඅයාවිටදාමුදල්ාව්ට්ටකරාලබාාශ්දයි. 

  (02)ාමුදල්ාව්ට්ටකරාණුම්කරගතාශ්ණශ්ර්.ා 

  (03)ාමුදල්ාව්ට්ටකරාඇතිව්න්ශ්න්ාඅයනාශ්ේරුකරාණහයාවිටයන. 

  (04)ාමුදල්ාව්ට්ටකරා වන්ාව්ට්ටකරාහාාලදාව්ට්ටකරාශ්ලසාව්ර්ගාශ්දණකි. 

 

(35)ාශ්පාරශ්ර්හාශ්ග්ධනාව්යාපාරාහයන ාසිල්ව්ාටාශ්ගවියනායුතුාරු.ා5000ාණාඅයනාපියනවීශ්කරදීා 0%ාණාව්ට්ටමණටායනටත්ව්ාමුදල්ා 

ාාාාාාාාශ්ගව්යාලදී.ාඑමාව්ට්ටකරාසටහන්ාකිරීමටා්දාළාද්විත්ව්ාසටහයාව්න්ශ්න්  

   

  (0 )ා වන්ාව්ට්ටකරාණුම්මා හහ ා500  (02)ාඅයනක්මිාණුම්මාාාහහ 500 

   අයනගැතිාණුම්මාාාාාබැහාාාාාාාා500  ලදාව්ට්ටකරාණුම්මාාබැහාාාාාාාා500 

 

  (03)ාඅයනගැතිාණුම්මාහහ 500  (04)ාඅයනක්මිාණුම්මාහහ  5000 

    වන්ාව්ට්ටකරාණුම්මාබැහ ාාාාාා500  ලදාව්ට්ටකරාණුම්මාාාබැහාාාාාාා5000 

 

(36)ාමුදල්ාශ්පාරොශ්ත්ාශ්ේෂයනාසෑමාවිටමා  

  (0 )ාබැහාශ්ේෂයනකි    (02)ාහහාශ්හෝාබැහාශ්ේෂයනකි 

  (03)ාහහාශ්ේෂයනකි    (04)ාශ්ේෂයනාබින් වව්ක්ාකි. 

 

(37)ාද්විත්ව්ාණාර්යනයනක්ාඉටුණහයාමලිණාසටහන්ාශ්පාරොත්ාශ්දණාව්න්ශ්න්. 

  (0 )ාමුදල්ාශ්පාරොතාහාාගැ ලකරාජර්යලයන  (02)ාමුදල්ාශ්පාරොතාහාාශ්ලජහයන 

  (03)ාමුදල්ාශ්පාරොතාහාාශ්පාරො වාජර්යලයන  (04)ාමුදල්ාශ්පාරොතාහාාසුළුාමුදල්ාශ්පාරොත 

 

(38)ාසුළුාමුදල්ාශ්පාරොතාසකරබන්ව්ාප්රණාාශ්දණක්ාපාරහතාදැක්ශ්.. 

 A - සුළුාමුදල්ාශ්ගවීකරාකිරීමාසඳහාාසුළුාමුදල්ාශ්ගවීකරාව්වුචහයනාමලාරාලියනවිල්ලාශ්ලසාශ්යනොදාාගති. 

 B - සුළුාමුදල්ාභාහණරුටාලබාශ්දයාසුළුාමුදල්ා්ග්රිමයනාසෑමාව්යාපාරාහයනණටමාසමායා්ගයනකි. 
ාාාාාාා 
 ාඉහතාප්රණාාසකරබන්ානිව්ැහංාපිළිතුහාව්න්ශ්න්  

ා  (01) AාහාාBාසතයාශ්..    (02) Aාසතයව්යා්තහාBා්සතයාශ්.. 

  (03) Aා්සතයාව්යා්තහාBාසතයාශ්..  (04) AාහාාBාශ්දණමා්සතයාශ්.. 
 

(39)ාසුළුාමුදල්ාශ්පාරොශ්ත්ාශ්ලජර්ාණුම්කරාතීරුශ්.ාසටහන්ාණහයා්යිතමයනක්ාව්න්ශ්න්. 

  (0 )ාසංග්රහාවියනදකරාශ්ගවීමා   (02)ාඅයනක්මියනන්ටාශ්ගවීකර 

  (03)ාශ්සේව්ණශ්යනකුාවානිමල්ටාශ්ගවාගමන්ාවියනදකර (04)ාවිවිාවියනදකරාශ්ගවීමා 
 

(40)ාඋදාහශ්ග්ධනාව්යාපාරාහශ්ේා20 7.05.3 ාංයටාසුළුාමුදල්ාවියනදකරව්ලාඑණතුව්ාරු.ා 800ාකි.ාඑංයටාසුළුාමුදල්ාශ්ේෂයනා 

ාාාාාාාරු.ා200ාකි.ා පනිා0 ාංයාසිටාසුළුාමුදල්ා්ග්රිමයනාරු.ා500ාකින්ා්වාකිරීමටාතීහඅයනාණශ්ළේායකරා පනිා0 ාංයාාා 

ාාාාාාාප්රතිපූහඅයනාණළායුතුාව්ටියාණමටා්දාළාද්විත්ව්ාසටහයාව්න්ශ්න්  
   

  (0 )ාසුළුාමුදල්ාශ්පාරොතා හහා  800  (02)ාමුදල්ාශ්පාරොතා හහා  300 

   මුදල්ාශ්පාරොතා ාාාාබැහ ාාාාාාා 800  සුළුාමුදල්ාශ්පාරොතා බැහා  300 

 

  (03)ාසුළුාමුදල්ාශ්පාරොතා හහා 2 00  (04)ාසුළුාමුදල්ාශ්පාරොතා හහා  300  

   මුදල්ාශ්පාරොතා ාාාාබැහ ාාාාාාා2 00  මුදල්ාශ්පාරොතා ාාාාබැහ ාාාාාාා 300 

 


