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iv.  �.450.00 T 

 

 

 

 

29.  =වාq ගම� bG.ය බලපතය� =Z� කළ -නය හා ගම� කරන -නය අතර කාලය  

i. -න �නකට ෙනොවැv ?ය 8�ය. 

ii.  -න පහකට ෙනොවැv ?ය 8�ය. 

iii.  -න 14 කට ෙනොවැv ?ය 8�ය. 



iv.  -න 09 කට ෙනොවැv ?ය 8�ය. 

 

30.  සාමානC ?ෙoක =වාq අවස� \ =ලධා.ෙයZට -ය හැT උප.ම අඩ වැ_` පමාණය 

i. මාස 03 T 

ii.  මාස 06 T 

iii.  Lය ෙසේවා කාලෙය� 1/6 T 

iv.  මාස 12 T 

 

31. L+ත ෙට�ඩ� කැද?මකH අවම වශෙය� +ල ගණ� ලබා ගත 8� ෙපොbෙo ��ග� 

සැප8G ක�ව� ෙහෝ ෙකො�තා� ක�ව�ෙu සංඛCාව ව6ෙ/, 

a. එ� අෙයT. 

b. Lo ෙදෙනT. 

c. 0ෙදෙනT. 

 

32. අ6මත ස+0යකට එ� වරකට පැ+�ය හැT වැඩවල උප.ම අගය�, 

a. ��යK ල�ෂ 05 ෙනො��ම?ය 8�ය. 

b. ��යK +�යනය ෙනො��ම?ය 8�ය. 

c. ��යK +�යන 03 ෙනො��ම?ය 8�ය. 

 

33. ෙට�ඩ� �යාව�ෙ/H ඇප UදK තැ�ප� T@මT� ෙතොරව ෙට�ඩ� ෙපෝරම ෙට�ඩ� 

ෙපෝරම ලබා ගැFම හා #?aG වලට බලතල පැව@ ඇ0 ආයතනය� ව6ෙ/, 

a. �යාප-ං� ෙකො�තා� ක�ව�. 

b. ගාම සංව�ධන ස+0ය. 

c. ෙපෞ4ග�ක අංශෙ/ �මාස*ත සමාගම�. 

 

34. ෙකො�තා� ෙගxG වලH රඳහා ග6 ලබන UදK ආපa ෙගව6 ලබ�ෙ�, 

a. මාස 03 කට පaවය. 

b. මාස 04 කට පaවය. 

c. මාස 06 කට පaවය. 

 

35. ෙකො6තා�ත�ව� සGබ�ධෙය� අදාල වන පහත සඳහ� �යTය?� අත.� UලC 

�ය?Kල� ෙලස සලක6ෙ/, 

a. කා�+ක �.?තර ඇ�ල� �ය?Kල. 

b. කා�යය සාධන ඇප බැ�Gකරය. 

c. ෙකො�තා� ෙකො�ෙ4L ඇ�ල� �ය?Kල. 

 

36. ෙකො�තා��ව� සGබ�ධෙය� කර6 පඉන ෙගxGකH සාමානCෙය� රඳවා ග6 ලබන 

UදෙK ප0ශතය ව6ෙ/, 

a. U| ෙගxෙම� 10% T. 

b. U| ෙගxෙම� 1% T. 

c. U| ෙගxෙම� 25% T. 

 



37. අ6මත ෙකො6තා��ව� සGබ�ධෙය� එ* වැඩ ඇරGභ T@මට ෙපර ෙග?ය හැT 

අ�0කාරG Uදල U| �.වැෙය� , 

a. 10% උප.මයT. 

b. 40% අප.මයT. 

c. 20% අප.මයT. 

 

38. රජෙ/ පාෙ4�ය කා�යාලයක a| ෙට�ඩ� මMඩලය� ප� T@ෙG බලධා.යා ව6ෙ/, 

a. අදාල අමාතCාංශෙ/ ෙKකG. 

b. පාෙ4�ය කා�යාලෙ/ පධා=යා. 

c. ෙදපා�තෙG�� පධා=යා. 

39. ෙට�ඩ� �යාව�ෙ/දෟ සහාය ?ම සඳහා ෙයොදා ග6 ලබන ?ෙශේෂ ක+_ව� නG, 

a. රාජC #IG කාරක සභාව. 

b. ඇග8G ක+_ව. 

c. +ල =යම T@ෙG ක+_ව. 

 

40. ෙට�ඩ� ක�වන ඉ-.ප� කර ඇ0 ෙ�i පමාණය� ස්^රව පව�වාෙගන යාෙG අරU�� 

ලබා ග�නා ඇපකරය, 

a. කා�යය සැධන බැ�Gකරය. 

b. ෙට�ඩ� ඇප තැ�ප� ෙලසය. 

c. ල� ඇප බැ�Gකරය ෙලසය. 


