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ව්යාඳාප හා ණු කීවපණ අධය න



ශාෂ ානුපද්ධ පුනීමක්ෂණ සාංචි
10 හරේි 
ව්යාඳාප ඳසරසප

01. ව්යාඳාප ඳසරසප
(1) ව්යාඳාප
(2) ව්යාඳාප
(3) ව්යාඳාප
(4) ව්යාඳාප

න ව්ඩාත් හහොඳි අර්ථ දැක්හව්න ව්පණ ව් හ ,
හා
අව්ට ව්ටපිටාව්යි.
රි ාත්තව ව්න ඳසරසප යි.
වපහ න ාහී ඊ ට පෑඳෑී ි ක වපන සාධව ිළතළත් ඳසරසප යි.
වට ඳාෑන වළ හැ ස සාධව ිළතළත් ඳසරසප යි.

02. ව්යාඳාප ව පාරප ඳසරසප අධය න  සීමහත ව්යාඳාප වට ෑපා  හැ ස රහ ජනන  ස.
(1) ව්යාඳාප ට ෑා
ව්ැි වප ැනීතට හැ සවීත.
(2) ව්යාඳාප ඳව්ත්ව්ාහ න ාතට ඳහ ව වීත.
(3) ව්යාඳාප ඳහ වහව් යුයු ක වප ැනීතට හැ සවීත.
(4) ඳසරසපහේ සිදුව්න හව්නස්වීව්ලි අව්ස්ථා හා ර්නන හඳුනා  හැ සවීත.


වතල් රු. 100 000 ව රාග්ධන ක් හ ොදා ව්යාඳාප ක් මපී
හසේව්වහ ක්ද පව්ා
නා ෑ ඊ. ව්යාඳාප ට ශාශාෑ නුහදනුවරුව්
සැඳයුීවරුව් හසො ා ැනීත ඔහුට ැටළුව්ක් පව්ට ඳත්ව් ි.

03. ඉහ සිද්ධිහේ සහ

අ ය ප ඳසරසප සාධව පිිවහව්ිව

I. අයි කවරු, සැඳයුීවරුව්
III. නුහදනුවරු, සැඳයුීවරුව්

වළ අප ව්යාඳාප සහා
රතාණ ක් ඳැිණි  අප  වදු ව

ිළතළත් පිිවළතප ව් හ ,

II. අයි කවරු, හසේව්ව
IV. අයි කවරු , නුහදනුවරුව්

04. ව්යාඳාප සාංශාධාන වට ඳාෑන වළ හැ ස සාධව හදව ිළතළත් ව්පණ හජප න.
I.
නුහදනුවරුව් , සැඳයුීවරුව්
III. සැඳයුීවරුව් , අයි කවරුව්

II. නුහදනුවරුව් ,අයි කවරුව්
IV. අයි කවරුව් , හසේව්ව

05. ව්යාඳාප ව අ ය ප ඳසරසප සාධව ක් හෑස...................හඳුනා  හැ ස අප, පාරප ඳසරසප
සාධව ක් හෑස...................හඳුනා  හැ ස .  හා රස්ැනට ව්ඩාත්  වදු ව ව්පණ ව් හ ,
I. වළතනාවරුව් , පඟවරුව්
III. පඟවරුව් , සැඳයුීවරුව්

II. පඟවරුව් , නුහදනුවරුව්
IV. හසේව්ව
, වළතනාවරුව්

06. සාංවල්ඳනී නිව්හසේ ඊ ඉඳිමප්ඳ සවසා ඳාසහල් මඳනශාෑාව්ට සැඳයීත සිදු වපයි. ි හග්
පඟවරුව් හෑස සැළ ස හැ ස ව්යාඳාප ව් හ ,
I. ඳැි බීත නිෂ්ඳාදන වප හනක්
III. හේවසර වෑත නිෂ්ඳාදන වප හනක්

II. හ ජ ට් නිෂ්ඳාදන වප හනක්
IV. ිඟළුී නිෂ්ඳාදන ම න ක්

 අධයාඳන අතායාාංශ
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07. පන ශාසි 2022 ව්ර්ෂ සහා අ ව්ැ
අ ත්ව්න ව්යාඳාප ඳසරසප ව් හ ,

ඳාර්ලිහී ළතව්ට ඉයුසරඳත් වපන ෑ ඊ. අ

I. නන කව ඳසරසප
III. මර්ථිව ඳසරසප

ව්ැ

රවාශ

II. හද්ශඳාෑන ඳසරසප
IV. ාක්ෂි ව ඳසරසප

08. පන ශාසි ව්යාඳාපව්ෑට නී කීම ක ඳැනවීහී රධාන අපුණ ක ව් හ ,
A. ඳාසරහ ජණුව
මපක්ෂා  සීමත.
B. සතාන මපක්ෂා  සීමත.
C. ඳසරසප මපක්ෂා  සීමත.
D. හද්ශී ව්යාඳාසරව
මපක්ෂා  සීමත.
I. A ඳතණක් නිව්ැපයු

II. B ඳතණක් නිව්ැපයු

III. C ඳතණක් නිව්ැපයු

IV. ඉහ සි ල්ෑ නිව්ැපයු

09. 2003 අාංව 09 දපණ ඳාසරහ ජණුව වටයුළත පිිවප අධිවාසර ඳන පිරට වූහේ ............ ව්න අප, ඒ
සහා ............පිරටුව්ා ි.
 හා  රස්ැනට ව්ඩාත් ැෑහඳන පිිවළතප පිිවහව්ලි දැක්හව්න ව්පණ ,
I.
II.
III.
IV.

ඳාසරහ ජණුව ා මපක්ෂා වප ැනීතට, ඳාසරහ ජණුව වටයුළත පිිවප අධිවාසර
නිෂ්ඳාදන මපක්ෂා වප ැනීතට, රිණ ක ම න
ඳසරසප මපක්ෂා වප ැනීතට, තධයත ඳසරසප අධිවාසර
ඳාසරහ ජණුව ා මපක්ෂා වප ැනීතට, තහනන හසෞඛ්ය ඳීමක්ෂව

10. ාක්ෂි ව ඳසරසප නිසා අතීහේ ව්යාඳාප ඳව්ත්ව්ාහ න ණු මවාප ට ව්ඩා හව්නත් මවාප ට
ව්ර්තානහේ ව්යාඳාප වටයුළත වපහ න යි. I හවොටහස අතී ද II හවොටහස ව්ර්තාන
ව්යාඳාප වටයුළත ද දැක්හ . ඒ අනුව් පිිවහව්ලි
ැෑහඳන ව්පණ හජප න.
I
II
 හඳොත්ව්ෑ ැබූ ණු කී
A ශාදුත් ුණදල්
 වාසි හා හනජට්ටු
B ඳසර ණව තෘදුවාාං
 ිණනිස් රත
C හව්ේ අඩශා
 හඳජස්ටර්, අත් ඳත්රිවා
D හපොහපජව්රු
I. A,B,C,D

II. C,B,A,D

III. B,A,D,C

IV. D,C,B,A

11. මර්ථිව ඳසරසප සාධව ඳතණක් ිළතළත් වාණ්ඩ හජප න.
I. අ ව්ැ , හඳොලී අනුඳා , නන හන , මන න
II. හඳොලී අනුඳා , උද්ධතන , මදා ී ව්යාප් ක , ඉළතරුී
III. ව්ැිරටි යුන, රැ ස ා නියුක් ක , ශානිත අනුඳා , උද්ධතන
IV. අඳන න, ළතා යුන,
ත්ර ූතත්ර, හපොහපජව්රු
12. ශ්රී ෑාංවා තහ පැාංව ව් ණ සහා අ වළ හඳොලී අනුඳා
හතතඟි ව්යාඳාපව්ෑට සිදුව්න පෑඳෑත ව් හ ,
I. ව්යාඳාප ශාසි ඉළතරුී ඉහෑ නැාංවීත
II. ණ
ැනීහී පිසරව්ැ ඉහළ ාත.
III. ණ
ැනීතට හඳළඹීත.
IV. ව්යාඳාප ශාසි ණ
ැනීත මතාවීත.
 අධයාඳන අතායාාංශ

9% සිට 7% දක්ව්ා ඳහ හහෑන ෑ ඊ.



3

13. පහටර සතස් ාණ්ඩ හා හසේව්ාව්ෑ ිණෑ ණ අඛ්ණ්ඩව් ඉහළ ාත.............හෑස හඳු ව්න
අප, පුද් ෑ
ත මදා හත ව්ැ හනොවප පා
නා හවොටස.............හෑස හඳු ව්යි.
 හා  රස්ැනට ව්ඩාත් ැෑහඳන පිිවළතප ිළතළත් වාණ්ඩ ව් හ ,
I. මදා ී ව්යාප් ක , ඉළතරුී
II. මදා ී ව්යාප් ක , උද්ධතන
III. ඉළතරුී, උද්ධතන
IV. උද්ධතන , ඉළතරුී
14. 1 හවොටහස මර්ථිව ඳසරසප සාධවද 11 හවොටහස ඉ ි කව්න පෑඳෑත ද දක්ව්යි. පිිවහව්ලි
ැෑහඳන ව්පණ හජප න.
I
II
1. ඉළතරුී ඉහෑ ාත
A ජීව්න ත්ත්ව් ඳහ ව්ැහටයි.
2. උද්ධතන ඉහෑ ාත
B මහ ජනන සහා අපුණදල් ෑැහේ.
3. රුපි ෑ අව්රතාණ වීත
C ශාහද්ශ හව්හළහඳොෑ අව්ස්ථා ෑැහපයි.
4. නාය ප ණුශා වී
D මන න ශා දත ඉහළ යි.
I. B,A,D,C
15. හ ජලී
I.
II.
III.
IV.

II. A,B,D,C

III. B,D,C,A

IV. D,C,A,B

වපණ
නුහව් අදහස් ව් හ ,
පටව ාක්ෂි ව ක්රතහ ද අනු තන වපිණ වපනු ෑපන හව්හළාත .
ව්ාි න වටයුළතව්ෑට නවීන ාක්ෂි ව හතව්ෑී ාශාා  සීමතයි.
ාණ්ඩ හා හසේව්ා, රාග්ධන මයු පාධාව් ස හොපව් හුව්තාරු වප ැනීතයි.
හෑජවහේ පටව්ල් අප මර්ථිව. සතාජී හා සාංස්වෘ කව ව්ශහ
ි ක අහනයජනය පැීමත .

16. හද්ශී ව්යාඳාප සහා හ ජලී ඳසරසපහ
සිදුව්න රවප පෑඳෑතක් හනොව් හ ,
I. දැි පඟවාීමත්ව් වට ුණහුණ ඊතට සිදුවීත.
II. නවීන ාක්ෂණ ෑපා  හැ සවීත.
III. ගුණාත්තව ශාහද්ශ අුණද්රව්ය ෑපා  හැ සවීත.
IV. ශාහද්ශ රාග්ධන පට ළතළට ෑා ඒත.
17. හද්ශී අර්ාඳල් ව් ාව්ට අව්ශය බීන ව්ර් ඳ සස්ානහ
මන න වළ අප, අර්ාඳල්
අස්ව්ැ න ෑැහපන වාෑ ව්න ශාට අර්ාඳල් හො ව්ශහ
මන නවරුව් පටට මන න වප
 කබිි . ඉහ සිද්ධිහේ හද්ශී අර්ාඳල් නිෂ්ඳාදව
ට බීන අර්ාඳල් මන න  සීමත..............
ව්න අප, අර්ාඳල් මන න ...............හ .
I. අව්ාසිදා ව, ව්ාසිදා ව ත්ත්ව් ක්.
III. ව්ාසිදා ව , ව්ාසිදා ව ත්ත්ව්  ස.
ඳහ සිද්ධි ි වහප


18,19,20 රශ්නව්ෑට පිිවළතරු සඳ

II. ව්ාසිදා ව, අව්ාසිදා ව ත්ත්ව් ක්.
IV. අව්ාසිදා ව, අව්ාසිදා ව ත්ත්ව්  ස.
න.

පන ශාසි අඩු හඳොිව ට ෑපාදු ණ ඳහ වවත ෑපාහ න  වහල්වා ාල්ෑ හවොළඹ අධිහ ණු
පිශා වී තාර්
අසෑ "හහළපස" නිණ ඳැපි  ැිණ වෑත නිෂ්ඳාදන වප අහෑශා වපන ම න ක්
මපී වළ අප, ඒ සහා ි ට දක්ෂ හසේශාවාව්ක් ද සීප ධ වප ැනීතට හැ සශා . ඳ වව් ව්ත්
ව්ැනිත ව්යාඳාප ක් ි හග් ිණළතසර ක් ශාසි ඒ මස නහේත මපී වපන ෑ ඊ.

18. "හහළපස" ව්යාඳාප අධිහ  ම තාර්
අසෑ මපී  සීමත ව්යාඳාප ට
I. ශක් ක  ස
II. අව්ස්ථාව් ස
III. ර්නන  ස.

 අධයාඳන අතායාාංශ



IV. දුර්ව්ෑාව්  ස.
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19. "හහළපස" ව්යාඳාප ට ල්ෑශා හැ ස ර්නන ක් ව් හ ,
I. ව්ත් ව්ැනිත ව්යාඳාප ක් ඒ අසෑ මපී  සීමත.
II. ව්යාඳාපහේ හසේශාවාව් හසේව්හ
අස්වීත.
III. අුණද්රව්ය සැඳයුීවරුව්  වෑ වීත.
IV. හී වෑත සහා ඉහළ ඉල්ලුතක් ි කවීත.
20. දක්ෂ හසේව්වහ ව  හසේව්හේ නිප වීත ව්යාඳාප ට .............. ව්න අප, පැාංව  ශාසි අඩු හඳොිව ට
ණ සැඳයීත ව්යාඳාප ට.............. හ .  හා  රස්ැනට ව්ඩාත් ැළහඳන පිිවළතප ිළතළත්
ව්පණ ව් හ ,
I. ර්නන ක්, ශක් ක ක්.
III. ශක් ක ක්, අව්ස්ථාව්ක්.
21. ඳහ රවාශ සය ද අසය ද

II. ශක් ක ක් , දුර්ව්ෑාව් ක්.
IV. ර්නන ක්, දුර්ව්ෑාව් ක්.
න දක්ව් න.

I. ව්යාඳාප වටයුළත වපහ න ාහී ඊ ට පෑඳෑී ි ක වපන සාධව ිළතළත් ඳසරසප ව්යාඳාප
ඳසරසප යි. (.......)
II. ව්යාඳාප ඳසරසප අ ය ප හා පාරප ඳසරසප හෑස හවොටස් 2 වට හපහද්. (.......)
III. නුහදනුවරුව් අ ය ප ඳසරසප සාධව  ස. (.......)
IV. ව්යාඳාප වට අව්ශය සීඳත් සඳ න පුද් ෑ
අයි කවරුව් හෑස හඳු ව්යි. (.......)
V. ී සසි ව්යාඳාප ව ාණ්ඩ හා හසේව්ාව්ෑට සතාන ාණ්ඩ හහජ හසේව්ා නිෂ්ඳාදන වපන ම න
පඟවරුව් හ . (.......)
VI. හ ජලී ඳසරසප ව්යාඳාප ව අ ය ප ඳසරසප සාධව  ස. (.......)
VII. ටිෑ ඳහ වවී සාංව්ර්ධන ර කඳත් ක හද්ශඳාෑන ඳසරසප ට අ ත් . (.......)
VIII. පන ශාසි ඳනව්නු ෑපන නී ක රි ාත්තව  සීමත සහා ශාශාධ ම න, තණ්ඩෑ රි ාත්තව හ . (.......)
IX. නව් හසො ා ැනීත හා නව් නිර්තාණවපණ ාක්ෂි ව ඳසරසප ට අ ත් හනොහ . (.......)
X. හව්හළ වෑාඳ, හව්හළ ණුශා වී නායු නාය ප සපා
නට අ ත් . (.......)
XI. ී පටව ුණදල් ඒවව ක් ව්ත් පටව ුණදල් ඒවව ක් සතඟ හුව්තාරු ව්න අනුඳා ශානිත
අනුඳා යි. (.......)
XII. නවීන ාක්ෂණ ෑපා ැනීතට හැ සවීත හ ජලී වපණහ
ි ක වූ අව්ාසි  ස. (.......)
XIII. හ ජලී වපණහේ ඊ ාණ්ඩ හා හසේව්ා රත , රාග්ධන
නායු පාධාව් ස හොපව් හුව්තාරු හ .(.......)
XIV. හද්ශී ව්යාඳාපව්ෑ ඳැව්ැත්ත අස්ථාව්ප වීත සහා හ ජලී වපණ පෑඳෑී ි ක වපයි. (.......)
XV. දැි පඟවාීමත්ව් වට ුණහු ක  ඊතට සිදුවීත ව්යාඳාප වට ර්නන  ස. (.......)
XVI. ව්යාඳාප ඳසරසපහේ දැ ස හැ ස අව්ාසිදා ව ත්ත්ව්
දුර්ව්ෑාව්
. (.......)
XVII. අ ය ප ඳසරසපහේ දැ ස හැ ස අව්ාසිදා ව ත්ත්ව්
ශක්තී
. (.......)
XVIII. පාරප ඳසරසපහේ ි ක ව්ාසිදා ව ත්ත්ව්
අව්ස්ථාව්
. (.......)
XIX. ාක්ෂි ව දැනුත ාව්ත්වාලීන හනොවීත ව්යාඳාප ට ශක් ක  ස. (.......)
XX. ව්යාඳාප සහා පදු සහන ෑපා ඊත ව්යාඳාප ට අව්ස්ථාව් ස. (.......)
22.

I.
II.
III.
IV.

ව්යාඳාප ඳසරසප නිර්ව්යන වප න.
ව්යාඳාප ඳසරසප
ැලීී සටහන ස දක්ව් න.
අ ය ප ඳසරසප
නු ව තක්ද?
පාරප ඳසරසප
නු ව තක්ද?
 අධයාඳන අතායාාංශ
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23. සිසරඳාෑ ශාසි ඉ යු ාහ සිට වහ හ
ව්ා ශ්රී ෑාංවාහ ශාශාධ රහද්ශව්ෑ අහෑශා වපනු ෑපයි. නුණත්
පන ශාසි වහ මන න හනී වපන ෑද අප හද්ශී නිෂ්ඳාදව
යුසර ැ වීතට වටයුළත වපන
ෑ ඊ.
I. ඉහ සිද්ධිහේ සහ පාරප ඳසරසප සාධව ක් දක්ව් න.
II. වහ මන න හනී  සීමත ළතිව හද්ශී ව්යාඳාපව්ෑට රවප පෑඳෑී හදවක් දක්ව් න.
24. චීනහේ වූහා න පහේ මපී වූ හවොශාඩ් 19 නව්පස ෑාංවාව් ළතළද මඝ්රහ
ව්යාප් ශා .
I. ඉහ සිද්ධි ිළතළත් පාරප ඳසරසප සාධව ව තක්ද?
II. හවොශාඩ් 19 නව්පස ළතිව ඉහ ඔප සහ වළ පාරප ඳසරසප සාධව නිසා හද්ශී ව්යාඳාප
සහා ි කවූ අරවප පෑඳෑී 2 ක් දක්ව් න.
25. ව්යාඳාප ඳසරසප අ ය ප හා පාරප ඳසරසප හෑස හවොටස් හදවවට දැක්ශා හැ ස .
I. ව්යාඳාප අ ය ප ඳසරසප ළතෑ ඳව් කන ශක් ක ක් හා දුර්ව්ෑාව් ක් දක්ව් න.
II. ව්යාඳාප ඳසරසපහේ පාරප ඳසරසප ළතළ ඳව් කන අව්ස්ථාව්ක් හා ර්නන ක් දක්ව් න.
26.
I. ව්යාඳාප වටයුළත ඳව්ත්ව්ාහ න ාහී ඊ පෑඳෑී ි කවීතට ළතඩුහදන මර්ථිව ඳසරසප සාධව හදවක්
දක්ව් න.
II. ඉහ ඔප සහ වළ මර්ථිව ඳසරසප සාධව හදව ඳැහැයුලි වප න.
27. නන කව ඳසරසප ළතළ පන ශාසි ඳාර්ශ්ව් ළතනක් මපක්ෂා  සීමතට නී ක ීම ක ඳනව්ා ි.
I.
ත ඳාර්ශ්ව් ළතන සහ වප න.
II. ඉහ ඔප සහ වළ ඳාර්ශ්ව් ළතන මපක්ෂා  සීමතට සීත වළ අණ ඳනත් හා නී ක ීම ක 3ක්
දක්ව් න.
III. ත නී ක රි ාත්තව  සීමතට ඳනව්ා ි ක නළතරු හා ම න 2 පැණු දක්ව් න.
28. නව් හසො ා ැනීී හා නව් නිර්තාණ මයු නිසා ාක්ෂි ව ඳසරසප මඝ්රහ
ව්ර්ධන
ඳව්තී.
I. ාක්ෂි ව ඳසරසප මඝ්රහ
හව්නස්වීතට පෑඳෑ හහේළත 2 ක් දක්ව් න.
II. ාක්ෂි ව හව්නස්වීී නිසා ව්යාඳාපව්ෑ සිදු වූ හව්නස්වීව්ෑට නිද ව 2 ක් දක්ව් න.

හව්ිණ

29. ී පටව ුණදල් ඒවව ක් ව්ත් පටව ුණදල් ඒවව ක් සතඟ හුව්තාරු ව්න අනුඳා ශාහද්ශ ශානිත
අනුඳා හ .
I. ශාහද්ශ ශානිත අනුඳා ව තන පාරප ඳසරසප සාධව ට අ ත්ද?
II. ඳහ සදහ ශාහද්ශ ුණදල් ඒවව ව්ෑ ව්ර්තාන හුව්තාරු අනුඳා ශ්රී ෑාංවා රුපි ල් ව්ලි
දක්ව් න.
- ිතසරවානු හඩොෑප
- බ්රිානය ඳුත
- නඳ හ
- ඉ යු ානු රුපි ල්
- යහපජ
30.
I. හ ජලී වපණ
නු ව තක්ද?
II. හ ජලී වපණ හහේළතහව් හද්ශී ව්යාඳාප සහා ි කවපන රවප පෑඳෑී 2 ක් දක්ව් න.
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31.
I.
II.

ව්යාඳාප ඳසරසප අධය න  සීමහත ව්යාඳාප වට ි ක ව්ැද ත්වත දක්ව් න.
ව්යාඳාප ව දැ ස හැ ස ශක්තී , දුර්ව්ෑා, අව්ස්ථා, ර්නන ව පැණු දක්ව් න.

32. ී පටව පන ක් ශාසි මර්ථිව වටයුළත හතහහ වීහී ඊ ශාශාධ ර කඳත් ක අනු තන වපයි.
I. ඉහ සිද්ධිහේ සහ ඳසරසප සාධව හතොනව්ාද?
II. පටව පන ක් මර්ථිව වටයුළත හතහහ වීතට අනු තන වපන ර කඳත් ක හදවක් දක්ව් න.
33.
I. උද්ධතන
න හවටිහ
ඳැහැයුලි වප න.
II. මදා ී ව්යාප් ක
න හඳු ව් න.
III. රැ ස ා නියුක් ක
නු ව තක්ද? පූර්ණ රැ ස ා නියුක් ක හඳු ව් න.

 අධයාඳන අතායාාංශ



