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ලයාපන ාර ශා ණුණුම්කරඅ අධ්යයඅය



වියානුබශධ් පුඅීමක්අ වාංචිය
11 වරේණිය
වලවෂඳාම වශ උපන කාරක වවේලා

වලවෂඳාම

(1)
1. භාණ්ඩ ශා වවේලා මිට ගැනීම ශා විකිණිම,
1) වලවෂඳාම වේ.
2) උපන කාරක වවේලා වේ.
3) ලයාපන ාරයක් වේ.
4) අලයා වේ.
පන ශ වොරතුරු ඇසුරින් , ශා  ප්රනඅ වඳශා පිළිතුරු වපන යන්අ.


බානුක වපන වේරා වේ නිනපන ාදි අවවිකරුලකු ලඅ අර ඔහුවේ ගැනුම්කරුලන් අර ඇමරිකාල ශා
මැදවපන රදිග රටලල් ප්රධ්ාඅ වේ. ටට අමරල වශීයය සුපිරි වලවෂඳවැල්ලට ද වේ අවෂවි කිීමම ිදදු කරි.

2. බානුක විිදන් ඇමරිකාල ශා මැදවපන රදිග රටලට වේ යැවීම. ශඳුඅාග ශැක්වක්,
1) ආඅයඅ වවය.
2) අපන අයඅ වවය.
3) වශීයය වලවෂඳාම වවය.
4) වොග වලවෂඳාම වවය.
3. සුපිරි වලවෂඳවැල් වඳශා වේ නිනපන ාදඅ අවවි කිීමම අයේ ලන්වන්,
1) ආඅයඅ වලවෂඳාමටය
2) විවශීයය වලවෂඳාමටය
3) ිදල්ර වලවෂඳාමටය
4) වොග වලවෂඳාමටය
4. පන ාවල් ශියවයකු ලඅ සුනිමල් මාට අලය අභයාව වපන ොේ 03ක්, පන ෑන් 02ක් ශා පන ැන්වක් වරවවි වපන ොේ
වැවෂන් මිට ගන්අා දී. වමය,
1) ිදල්ර වලවෂඳාමකි
2) වොග වලවෂඳාමකි.
3) ආඅයඅ වලවෂඳාමකි.
4) අපන අයඅ වලවෂඳාමකි.
 අධ්යාපන අ අමායාාංය 
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5. "ඕඅෑම ලයාපන ාරයක් වාේ ක වව පන ලේලාවගඅ යාම වඳශා විවිධ් වවේලාලන් ස වශය අලය වේ." එවවේ
වශය ලඅ වවේලාලන් වපන ොදුවේ ශඳුන්ලනු බන්වන්,
1)
2)
3)
4)

භාණ්ඩ ශා වවේලා යනුවලනි.
බැාංකු වවේලා යනුවලනි.
ප්රලාශඅ වවේලා යනුවලනි.
උපන කාරක වවේලා යනුවලනි.

(2)

පන ශ ප්රකා වය ද අවය ද යන්අ දක්ලන්අ.
1. අලවාඅ පන රිවභෝජඅය වඳශා භාණ්ඩ වවේලා විකිණීම ිදල්ර වලවෂඳාම වේ.(.......)
2. වොග වලවෂඳාම ශා ිදල්ර වලවෂඳාම වශීයය වලවෂඳාවම් ප්රවදද වේ. (.......)
3. ිදල්ර ශා වොග වලවෂඳාම අර දක්අට ැවබඅ ප්රධ්ාඅම වලඅවනකම ලන්වන් මිදී ගැනීවම්
වේඅාලි. (.......)
4. වවෞදි අරාබිවයන් ඛනිජ වල් මිට ගැනීම අපන අයඅ වලවෂඳාමට ද ශ්රී ාාංකීය නිමි ඇඳුම් ඇමරිකාලට
විකිණීම ආඅයඅ වලවෂඳාමට ද අයේ වේ. (.......)
5. භාණ්ඩ ලේග කි සපන යක් විා ලවයන් අවෂවිකරනුවේ වොග වලවෂඳාවම්දීය. (.......)
6. සුපිරි වලවෂවැල් වන ාලර මශා පන රිමාඅ ිදල්ර වලවෂඳවැල් වඳශා උදාශරඅයකි. (.......)
7. වබොවශෝවිට ිදල්ර වලවෂඳාවම් දී වලවෂඳ ලට්ටම් බා වශ. (.......)
8. රටලල් වදකක් වශෝ කි සපන යක් අර ිදදුලඅ වලවෂඳාම වශීයය වලවෂඳාම වේ. (.......)

(3)

පිළිතුරු වපන යන්අ.
1. ලයාපන ාරයක් යනු කුමක්ද
2. ිදල්ර ශා වොග වලවෂඳාම අර දක්අට ැවබඅ වලඅවනකම් 03ක් ලියන්අ.
3. විවශ වලවෂඳාවම් ප්රවදද වමොඅලාද
4. ිදල්ර වලවෂඳවැල්ල වනලරූපන ය අනුල ප්රධ්ාඅ ලේග 03කි. එම ලේග 03 අම් කර උදාශරඅය බැණුන්
ලියන්අ.
බැාංකු වවේලා
1. ශ්රී ාංකා මශ බැාංකුල විිදන් නිකුේ කරඅ ද බපන රයක් යටවේ කටුතතු කරඅ නිවා ලාණිජ බැාංකු
..................... වව ශැඳින් වේ.
1)
2)
3)
4)

බපන රාී  විවේිත බැාංකු
බපන රාී  ලාණිජ බැාංකු
ඉතිරිකිීමවම් බැාංකු
මශජඅ බැාංකු

2. ලාණිජ බැාංකුලක පන මඅක් ඇරඹිය ශැකි, වෙක්පන ේ මඟින් ගනුවදනු කෂශැකි එවශේ වපන ොළියක්  සමි
වඅොලඅ ණුණුම් ලේගය ලන්වන්,
1)
2)
3)
4)

ඉතිරි කිීමවම් ණුණුම් වේ.
වන ාලර ැන්පන තු ණුණුම් වේ.
ජාංගම ණුණුම වේ.
ධ්අවයෝජඅ ණුණුම වේ.

3. ජාංගම ණුණුවම් පන ැලති වේය ඉක්මලා වෙක්පන ේ නිකුේ කිීමම තුළින් ජාංගම ණුණුම්  සමියා බැාංකුලට අය වී
ඇති මුදල් ලටිඅාකම ශඳුන්ලන්වන්,
 අධ්යාපන අ අමායාාංය 
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1)
2)
3)
4)

බැාංකු ණුණුම වවය.
බැාංකු ප්රකාය වවය.
බැාංකු අිරාල වවය.
බැාංකු ැන්පන තු වවය.

4. ජාංගම ණුණුම්  සමියා බැාංකුල වමඟ ිදදු කෂ ගනුවදනු ඇතුෂේ කර ලාණිජ බැාංකුල විිදන් නිනචි
කාපන රිේවේදයකට අදාල එලඅ ලාේාල,
1)
2)
3)
4)

බැාංකු ණුණුම වේ.
බැාංකු ප්රකාය වේ.
බැාංකු වැවඳුම් පන රය වේ.
බැාංකු ජාංගම ණුණුම වේ.

පන ශ වොරතුරු ඇසුරින් , ප්රනඅ වඳශා පිළිතුරු වපන යන්අ.


වම්පන ේ බැාංකුවේ ජාංගම ණුණුමක්  සමි පුබුදු ප්රඅාන්දු විිදන් ලයාපන ාරවේ අය  සමිවයකු ලඅ සුමුදු
වවවඅවිරේඅ වල රු. 10 000ක වෙක්පන ක් යලඅ ශවශ වෙක්පන වේ ආරක්ාල වඳශා වෙක්පන  ම
වර වමාන්ර වේඛා වදකක් ද ඇඳීවමන් අඅතුරුලය.

5. ඉශ වෙක්පන  ලාංගුවීම වඳශා මුහුඅව ස අේවඅ වයදීමට ශැකියාල ඇේවේ,
1)
2)
3)
4)

සුමුදු වවඅවිරේඅට ය.
පුබුදු ප්රඅාන්දුට ය.
වම්පන ේ බැාංකුලට ය.
ඉශ පන ාේනල ිදයල්ටම ය.

6. වෙක්පන වේ ආරක්ාල වඳශා පුබුදු වෙක්පන  මුහුඅව ස වර වමාන්ර වේඛා වදකක් ඇඳීම ශඳුන්ලන්වන්,
1)
2)
3)
4)

වෙක්පන ේ අගරු වීම වවය.
වෙක්පන ේ වේඛඅය වවය.
වෙක්පන ේ අලාංගු කිීමම වවය.
වෙක්පන ේ ප්රතික්වේපන  කිීමම වවය.

7. ලේමාඅවේ බැාංකු විිදන් විදුේ වන්නිවේදඅ ාක්අය භාවිා කරමින් මුදල් ගනුවදනු වඳශා
ගනුවදනුකරුලන්ට විවිධ් වවේලා වපන යි. එය ශඳුන්ලන්වන්,
1)
2)
3)
4)

අයපන ේ ආශ්රි වවේලා වවය.
විදුේ මුදල් ආශ්රි වවේලා වවය.
ැන්පන තු ආශ්රි වවේලා වවය.
වෙක්පන ේ ආශ්රි වවේලා වවය.

පන ශ ප්රකා වය ද අවය ද යන්අ දක්ලන්අ.
8. ඉතිරි කිීමවම් ණුණුමට  සමි වපන ොළියට ලඩා වන ාලර ැන්පන තුලක  සමි වපන ොළිය ලැඩි වේ. (..............)
9. යම් නිනචි මුදක්, නිනචි කා සීමාලක් වඳශා වන ාලර ප්රතියක් යටවේ ැන්පන ේ කෂ විට එම
ැන්පන තු වන ාලර ැන්පන තු වේ. (..............)
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10. වන ාලර ැන්පන තුලක වපන ොළිය මාිදකල වශෝ කල්පිරුණු පන සුල වශෝ ණුවිවගේ පන රිදි වශෝ බාග ශැකි වේ.
(..............)
11. ඉතුරුම් ැන්පන තු ඇපන යට බා ැන්පන තුවලන් යම් ප්රතියක් අය මුදක් වව බාග ශැකිය.
(..............)
12. වෙක්පන ේ මඟින් ගනුවදනු කෂ ශැකි ණුණුම ජාංගම ණුණුම වේ. (..............)
13. ජාංගම ණුණුම් ැන්පන තු වඳශා ලැඩි වපන ොළියක්  සමි වේ. (..............)
14. අයගැතියන් විිදන් වෘජුලම බැාංකුලට බැර කර ඇති මුද අයගැති වප්රේඅ වේ. (..............)
15. වෙක්පන ව ස මුහුඅව ස වඳශන් ආදායකයාවේ අම වෙක්පන  පිටුපන ව ලිවීම වෙක්පන ේ පිටවන් කිීමම අම්
වේ. (..............)
16.

(1) ලයාපන ාරයක් වාේ ක කර ගැනීමට වශාය ලඅ උපන කාරක වවේලා 4 ක් ලියන්අ.
(2) ලාණිජ බැාංකුලක් යනු කුමක්ද
(3) ලාණිජ බැාංකු ඉටු කරඅ වවේලා අරින් 2 ක් දක්ලන්අ.

17.

(1) ලාණිජ බැාංකුලක පන ලේලාග ශැකි ැන්පන තු ලේග 3 ක් දක්ලන්අ.
(2) ඉතිරි කිීමවම් ණුණුමක් පන ලේලා ගැනීවමන් පුශගයාට ැවබඅ ප්රවයෝජඅ 3 ක් ලියන්අ.
(3) ලයාපන ාරිකයකු ජාංගම ණුණුමක් පන ලේලාවගඅ යාවම් ලාිද/ ප්රවයෝජඅ 5 ක් ලියන්අ.

18. පන ශ ලගුල වම්පූේඅ කරන්අ.
ක්අය
ඉතිරි කිීමවම් ණුණුම වන ාලර ැන්පන තු ණුණුම ජාංගම ණුණුම
වපන ොලී ආදායම අඩු වපන ොලියක්  සමි ......................
......................
වේ.
ඇපන  බා අය වඅොමැ
......................
......................
බාගැනීවම්
ශැකියාල
19. (1) වෙක්පන ක් යනු කුමක්ද?
(2) වෙක්පන කට වම්බන්ධ් පන ාේනල අම් කරන්අ.
(3) වෙක්පන ක් ලිවීවම්දි වකා බැලිය ුතතු කරුණු 4 ක් දක්ලන්අ.
(4) චුම්භක තීන් අක්ර ශැඳුනුම් තීරුල (magnet Ink Character Recognition) තුෂ දක්අට ැවබඅ
a,b, c,d පිළිවලළින් අම් කරන්අ.

094941 : 0101 : 144 1441059

A
A ..........

B

C

B ..........

D
C..........

D ..........

20. (1) වාමාඅය වේඛඅය ශා විවේ වේඛඅය අර වලඅව කුමක්ද?
(2) විදුේ මුදල් ආශ්රි වවේලාලන් ස ලේමාඅවේ ප්රෙලිල භාවිා ලඅ කා්පපන ේ ලේග අම් කරන්අ.
(3) අයපන ේ ශා ශරපන ේ අර වලඅවනකම් වමොඅලාද?
(4) විදුේ මුදල් ආශ්රි වවේලාවේ ලාිද 2 ක් ශා අලාිද 2 ක් ලියන්අ.
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රක්ෂඅ වවේලා

(1)
1. ජීවි වශෝ වශපන ෂලට ිදදුලඅ අලදාඅම් ඒකරාීය කර එක් පන ාේනලයකට ිදදුලඅ ශානිය වශෝ පන ාඩුල
වාමු සකල වබදා ගැනීම ශඳුන්ලන්වන්,
1) උපන කාරක වවේලා
2) බැාංකු වවේලා
3) රක්ෂඅ වවේලා
4) වන්නිවේදඅ වවේලා
2. රක්ෂඅ ණුවිසුමකට අදාෂ ලඅ ිදයලු වොරතුරු වශළිකිීමමට බැඳී ිදටීම ශඳුන්ලඅ මූධ්ේමය ලනුවේ,
1) දායක්ලය
2) උපන රිම විනලාවය
3) ශානි පූේඅය
4) රක්ෂඅ  සමිකම
3. රක්ෂඅයට වම්බන්ධ් පන ාේනල අතුරින් වදලඅ පන ාේනලය වව ශඳුන්ලන්වන්,
1) රක්ෂඅ ආලරඅ බඅ පන ාේනලයි.
2) රක්ෂඅ ණුවිසුම යටවේ ආලරඅය බා වදඅ පන ාේනලයි.
3) රක්ෂඅ ණුවිසුවමන් බපන ෑමක් ලඅ අවඅකුේ බා සර පන ාේනලයන්ය.
4) ඉශ ිදයලුම පන ාේනලයන්ය.
4. වශපන  රක්ෂඅවේ ලැදගේකමක් වඅොලන්වන්,
1) ලයාපන ාර කටුතතු අඛණ්ඩල කරවගඅ යාමට උපන කාීම වේ.
2) වශීයය වමන්ම විවශීයය වලවෂඳාම් කටුතතුලදී උපන කාීම වේ.
3) ඉතිරි කිීමවම් ක්රමයක් වශෝ ආවයෝජඅයක් වව වශෝ වයොදා ග ශැකි වීම.
4) මූය අාභ ආලරඅය කර ගැනීමට ලයාපන ාරලට ශැකියාල ැව .
ිදරිල් ගමවේ විිදන් රු. 5 000 000ක් ලටිඅා වගොඩඅැණුල්ක් එම ලටිඅාකමට ණුනි රක්ෂඅ ඔ්පපුලක්
සී/ව ශ්රී ාංකා රක්ෂඅ වමාගවමන් බා ගේවේය. ශදිිදවේ ඇති ව ණුන්අකින් වගොඩඅැණුල්වල් රු. 2 000 000
ලටිඅා වකොටවක් විඅා විය.
5. ඉශ ිදශධියට අදා ණුනි රක්ෂඅ ඔ්පපුල යටවේ  සමිලඅ ලන්දිය ලනුවේ,
1) රු.2 000 000
2) රු.3 000 000
3) රු.5 000 000
4) රු.8 000 000
6. වමම ණුනි ශානියට අදාෂ ලන්දි බා ගැනීවම්දී බපන ාඅ රක්ෂඅ මුධ්ේමය ලනුවේ,
1) රක්ෂඅ  සමිකම
2) උපන රිම විනලාවය
3) ශානි පූේඅය
4) දායකේලය
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පන ශ ප්රකා වය ද/ අවය ද යන්අ දක්ලන්අ.
7. ජීවියක් වශෝ වශපන ෂක් රක්ෂඅය කිීමමට යම් පන ාේනලයකට ඇති නීයානුක අිතිය රක්ෂය  සමිකම වේ.
(........)
8. අයක් දුන් ැඅැේවකුට වදඅ ද අය ප්රමාඅය දක්ලා අය බා ගේ ැඅැේාවේ ජීවිය රක්ෂඅය
කිීමමට  සමිකමක් ඇ. (........)
9. ජීවි රක්අවේදී රක්ිතයා අකල් මරඅයකට පන ේ වුලවශොේ අම් කරඅ ද අයට ලන්දි බා ග ශැක.
(........)
10. වශපන  රක්අවේදී අදා වශපන ට ශානියක් ිදදු වුලේ වඅොවුලේ ලන්දි  සමි වේ. (........)
11. ජීවි ශා වම්බන්ධ් රක්අය ආරක්අයි. (........)
12. ශානි පූේඅ මූ ධ්ේමය ජීවි රක්අයට ද බපන ාි. (........)
(2) පන ශ ප්රනඅලට පිළිතුරු වපන යන්අ.
1.
2.
3.
4.
i.
ii.
iii.
iv.

රක්අයට වම්බන්ධ් පන ාේනල 03 අම් කරන්අ.
ජීවි රක්අය ශා වශපන  රක්අය අර දක්අට ැවබඅ වලඅවනකම් 03 ලියන්අ.
රක්අවේදී අදා ලඅ රක්අ මූධ්ේම අම් කරන්අ.
සුපුන් කාරියලවම් විිදන් රු.8 000 000ක ජීවි රක්අ ඔ්පපුලක් සී/ව වවලින්වකෝ රක්අ වමාගවමන්
බා ගන්අා දී.
සුපුන්ට ම ජීවිය රක්අය කිීමමට ඇති නීයානුක අිතිය ශඟලඅ මූධ්ේමය කුමක්ද
ඉශ රක්අයට අදාෂ I පන ාේනලය ශා II පන ාේනලය අම් කරන්අ.
සුපුන් රක්ිත කාය තුෂ මිය ණුය වශොේ යැවපන න්අන්ට ලන්දි  සමි වේදැි ඔහු ඔවබන් විමවි.
පන ැශැදිලි කරන්අ.
සුපුන් රක්අ ආලරඅය බා ගැනීවම්දී මාට තිබූ ශෘද වරෝග පිළිබඳ කිිදලක් පන ලවා වඅොතිබුණි. ඔහු
ශෘදයාබාධ්යකින් මියණුය අර, ඔහුට ලන්දි  සමි වඅොවීය. ටට වශේතුල රක්අ මූධ්ේමය ඇසුරින්
පන ැශැදිලි කරන්අ.

වන්නිවේදඅ වවේලා
1. පන ණිවුඩ වොරතුරු වශ අදශවන විවිධ් පන ාේනල අර යම් මාධ්යයන් මඟින් හුලමාරු කර ගැනීම ...............
වව ශඳන්ලි.
1)
2)
3)
4)

ප්රලාශඅ වවේලා
බැාංකු වවේලා
වන්නිවේදඅ වවේලා
රක්ෂඅ වවේලා



පන ශ වන්නිවේදඅ මාධ්යයන් පිළිබඳ අලධ්ාඅය වයොමු කර  -  දක්ලා ප්රනඅලට පිළිතුරු
වපන යන්අ.
A.
B.
C.
D.

විදුේ ැපන ෑ
මාණ්ඩලික රැවනවීම
දැන්වීම් පුලරු
සීනුල

2. ලාචික ශා විදුේ යඅ ක්රම වදක ඇතුෂේ කාණ්ඩය ලන්වන්,
1)
2)
3)
4)

A ශා C
B ශා A
A ශා D
B ශා C
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3. ලයාපන ාරයක දක්අට ැවබඅ අභයන්ර ලිිත වන්නිවේදඅ ක්රමය ලන්වන්,
1) A

2) B

3) C

4) D

4. අභයන්ර ශා බා සර වන්නිවේදඅය යඅ වදකටම භාවිා කෂ ශැකි වන්නිවේදඅ මාධ්යය ලන්වන්,
1) A

2) B

3) C

4) D

5. වාංඥා ශා වාංවක් භාවිා ලඅ වන්නිවේදඅ ක්රමය ලන්වන්,
1)
2)
3)
4)

A ශා B
B ශා C
C පන මණි
D පන මණි

පන ශ ප්රකා නිලැරදි අම් (√) කුඅ ද ලැරදි අම් (X) කුඅ ද වයොදන්අ.
6. යලන්අා විිදන් වදඅ ද පන ණිවිඩය බන්අා ඒ ආකාරවයන්ම වේරුම් ගේාද අැශද යන්අ දැඅග ශැකි
ලන්වන් ප්රතිවපන ෝඅය මඟිනි. (.......)
7. විදුේ ශා ලිිත යඅ මාධ්යයන් වදකම භාවිා ලඅ වන්නිවේදඅ ක්රමයක් ලන්වන්, විදුේ ැපන ෑි. (.......)
8. වන්නිවේදඅ ක්රියාලලිවේ පන ණිවිඩය බා වදඅ පුශගයා යලන්අා වවේ පන ණිවිඩය බඅ ැඅැේා
බන්අා වවේ ශඳුන්ලි. (.......)
9. භාවිා කිීමවම් පන ශසුල, වන්නිවේදඅ මාධ්යයක් වෝරා ගැනීවම් දී වකා බැලිය ුතතු ලැදගේ කරුඅකි.
(.......)
පන ශ ප්රනඅලට පිළිතුරු වපන යන්අ.
10. සුදුසු වන්නිවේදඅ ක්රමයක් වෝරා ගැනීවම් දී වකා බැලිය ුතතු කරුණු 03ක් ලියන්අ.
11. සී/ව අාරද වමාගවම් කෂමඅාකරු ලඅ සුවඅේ විිදන් ඇඅවුම් අාංවේ වවේලකින් කැඳලා ආයඅවේ
ඉදිරි මාවවේ ලයාපන ාර කටුතතු පිළිබඳ රැවනවීමක් පන ලේලඅ දී. ඒ අරතුර අමුද්රලය වැපන ුතම්කරුලකු ලඅ
ුතඅිට්ප වමාගවම් කෂමඅාකරුවගන් ඇමතුමක් ැබුවණ් අමුද්රලයල  සඟාලයක් පිළිබඳ දැනුලේ
කිීමමටය. සුවඅේ එම වමාගවම් කෂමඅාකරුට පන ැලසුවේ වමලර වලඅේ ආයඅයකින් අමු ද්රලය ඇඅවුම්
කිීමමට ිදදු ලඅ බලි. ඔහු එම කාරඅාල වවේලකින් වල දැනුලේ කෂ අර, එ සදී ඇතිවිය ශැකි ප්රතිල
පිළිබඳල වවේලකයන් විිදන් අදශවන දක්ලඅ දි.
I.ඉශ ිදශධියට අදාෂ අභයන්ර වන්නිවේදඅය දක්අට ැවබඅ අලවන ාලක් ලියන්අ.
II.ඉශ ිදශධියට අදාෂ බා සර වන්නිවේදඅය දක්අට ැවබඅ අලවන ාලක් ලියන්අ.
III.ඉශ ිදශධියට අදාෂ වොරතුරු වන්නිවේදඅ ක්රියාලලිය වන්නිවේදඅ මූලිකාාංග ඇසුවරන් දක්ලන්අ.

 අධ්යාපන අ අමායාාංය 
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ප්රලාශඅ වවේලා
1. ප්රලාශඅය යනු,
1)
2)
3)
4)

භාණ්ඩ වබදා ශැීමම වේ.
එක් වන ාඅයක ිදට ලේ වන ාඅයකට භාණ්ඩ ශා මඟීන් වගඅ යාම වේ.
භාණ්ඩයකට භාණ්ඩයක් හුලමාරු කිීමම වේ.
මාධ්යයක් ධ්ාලඅය කිීමමට භාවිා කරඅ ක්තියක් වේ.

2. "රවට් යටි පන ශසුකම් ලේධ්අය කිීමම ශා මාේග දබදය අලම කිීමම වඳශා මශා මාේග ශා අධිවේගී
මාේග ඉදිකිීමමටේ, දුනකර ප්රවශ වඳශා ශ්රී.ාං.ග.ම. මඟින් අවීකරඅය කරඅ ද බවන ර බාදීමටේ
රජය තීරඅය කරඅ දී. "
ඉශ ිදශධිවේ දක්අට ැවබඅ ප්රලාශඅ මූලිකාාංග ලනුවේ,
1)
2)
3)
4)

මාේගය, මාධ්ය
බය, පන ේයන්ය
මාේගය, පන ේයන්ය
මාධ්ය, බය

3. ප්රලාශඅ මාධ්යයක් මඟින් ලරකට වගඅ යා ශැකි භාණ්ඩ ප්රමාඅය ශඳුන්ලන්වන්,
1)
2)
3)
4)

මාේගය වවය.
බය වවය.
ආරක්ාල වවය.
ධ්ාරිාල වවය.

4. මශා මාේග ප්රලාශඅවේ ලාිදයක් ලන්වන්.
1)
2)
3)
4)

එකලර භාණ්ඩ ශා මඟීන් විා ප්රමාඅයක් ප්රලාශඅය කෂ ශැකිවීම.
ගමඅාන්ය දක්ලාම වයොදාග ශැකිවීම.
නියමි කාවටශඅකට අනුල ධ්ාලඅය වීම.
මාේග දබදය ඇති වඅොවීම.

5. ගුලන් ප්රලාශඅවේ අලාිදයක් ලන්වන්,
1)
2)
3)
4)

වේගය ලැඩිවීම
මගී සුල පන ශසුල ලැඩිවීම
ප්රලාශඅ වියදම් ලැඩිවීම.
ගමඅාන්ය දක්ලා යාමට ශැකිවීම.

6. වකොෂඹ ලරාය පුළුල් කිීමමට ගේ තීරඅය වශේතුවලන් වොල විාම වඅෞකාලට පන ලා වවේලාල
වැපන යීමට ක් රජයට ශැකි විය. වම ස දක්අට ැවබඅ ප්රලාශඅ මූලිකාාංග ලනුවේ,
1)
2)
3)
4)

මාධ්ය, බය
මාධ්ය, පන ේයන්ය
බය, පන ේයන්ය
මාේගය, බය
 අධ්යාපන අ අමායාාංය 
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පන ශ ප්රකා වය ද අවය ද යන්අ දක්ලන්අ.
7. වෝකවේ පන ලතිඅ ආේථික අේබුදය ශමුවේ වපන ට්රල්, ීවල් ශා භූමිවල් මි ඉශ යාම තුෂ දක්අට
ැවබඅ ප්රලාශඅ මූලිකාාංගය ලන්වන් බයි. (..............)
8. ශදිිද අලයාලයක් වඳශා වකොෂඹ ිදට යාපන අයට යාම වඳශා වයොදාග ශැකි වියදම අඩු ප්රලාශඅ
මාධ්ය ලන්වන් ගුලන් ප්රලාශඅයි. (..............)
9. ප්රලාශඅයට ලැඩි කායක් ගවීම ශා වෑම ගමඅාන්යක් වඳශා වයොදාග වඅොශැකිවීම ජ මාේග
ප්රලාශඅවේ අලාිද වේ. (..............)
10. ප්රලාශඅ මාධ්ය ශැිදරවීම වඳශා භාවිා කරඅ වන ාඅය මාේගය වේ. (..............)
11. "උපන කාරක වවේලාලක් ලවයන් ලයාපන ාරික කටුතතු කාේයක්ම කිීමම වඳශා ප්රලාශඅය ලැදගේ
කාේයභාරයක් ඉටු කරි."
I. ලයාපන ාරික කටුතතු කාේයක්මල කිීමම වඳශා ප්රලාශඅය දායක ලඅ ආකාර 3 ක් ලියන්අ.
II. සුදුසු ප්රලාශඅ මාධ්යයක් වෝරා ගැනීවම්ද වකා බඅ වාධ්ක 3 ක් ලියන්අ.
III. මශා මාේග ප්රලාශඅයට වාව්පක්ල දුම්රිය මාේග ප්රලාශඅවේ දක්අට ැවබඅ ලාිද 2 ක්
ලියන්අ.
IV. ගුලන් ප්රලාශඅයට වාව්පක්ල ජ ප්රලාශඅවේ ලාිද 2 ක් ලියන්අ.
12. I. ලේමාඅවේ ප්රලාශඅ ක්වේරය තුෂ දක්අට ැවබඅ අල ප්රලඅා වමොඅලාද?
II. ශ්රී ාංකාවේ මශා මාේග දබදය අලම කිීමම වඳශා රජයක් විිදන් මෑ කාවේදී ගේ ක්රියා මාේග
වමොඅලාද?

 අධ්යාපන අ අමායාාංය 

