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B ක ොටව
ප්ර්න සියල්ට භ පිළිතුරු කභභ ප්ර්න ඳ්රකේ  භ වඳයන්න.
1. වත්ල කගොවිකඳොෂ
ප්රභායකයන්
i.

කභභ ප්ර්න ඳ්රකේ  පිළිතුරු ඳ්රය ඵා ගැීමභට - 071 723 73 93

ii.

ගඵඩා

ර තැබ වත්ල ආශාර ලලින්

ප්රභායය්  නර් ී  ිබබ ිසවා තිබි  ආශාර

ක ොටව්  වතුන්ට ආශාරය වශා කඵදා කදන දි.

නර්  කනොවූ ආශාර ප්රභායය ුළළු වත්ල ආශාර ප්රභායකයන් ක ොඳභය බාගය්  ද?

වතුන්ට ආශාරය වදශා කඵදා දුන් ඳසු තිබි  වූ ප්රභායය ුළළු වත්ල ආශාර ප්රභායකයන් ක ොඳභය බාගය් 
ද?

iii.

එභ තිබි වූ ආශාර ප්රභායය වභානල ක ොටව්
නම් ුළළු ආශාර ප්රභායකේ  ඵර කවොයන්න.

iv.

කගොවිකඳොකෂේ ිබබ ුළළු ආශාර ප්රභායය වතුන්
කදකනකුට දින ්  වදශා ප්රභායලත් ී  ිබබුි  නම්,
එලැිස වතුන්
කදකනකුට එභ වත්ල ආශාර ප්රභායය දින ීයය ට ප්රභායලත් ක ද?

ට කඵදා, ඵර කිර විට තන් එ්  ක ොටව

ඵර

10
2. රඳකේ  ද් ලා ඇත්කත් නගර වැසුභ

දෂ වටශනකි. එහි

වෘජුක ෝයාස්රා ාර ක ොටවකින් ද වභන් විත ක .
i.

ii.

iii.

හී අගය

අර්ධ ලෘත්තා ාර ක ොටවකින් ද,
කව ගන්න

වෘජුක ෝයාස්රා ාර ක ොටකවේ දිග ශා ඳෂ පිළිකලලින්
ශා
නම්,
අර්ධ ලෘත්තා ාර ක ොටකවේ චාඳ දිග
ගයනය රන්න.

B

C

A

D

නගර වැැව්කම් ුළළු ලර්ගපය කවොයන්න.

වැැව්කම් ුළළු ලර්ගපකයන්

ට වභාන ලර්ගපය්  ද,

ඳාදයට වභාන දිගකින් ද යු් ත ලන ඳි දි

වෘජුක ෝයාස්රා ාර ක ොටව්  කභභ වැැව්භට අළුිබන් එ්  කිරීභට කයෝජිත අතර එහි ඳෂ ගයනය
ර තශත දෂ වටශකනහි අදාෂ මිනුම් වහිතල තශත රඳකේ භ ඇ ද් ලන්න.

10
[ ශත්ලැිස පිටුල ඵන්න.

-7-

OL/2020/32/S-1

3. සුමිත් ක ොටව් කඳෂදකඳොෂ ආකයෝජ කයකි. ඔහු ලාර්ෂි ාබාාංය ක ොටව ට රුපියල් 2.50 ්  කගලන
වභාගභ ුළදල් ආකයෝජනය ර ලවර්  අලවානකේ  ලාර්ෂි ාබාාං ආදායභ කව රුපියල්
් 
උඳයයි.
i.
ඔහු වතුල එභ වභාගකම් ඳලිබන ක ොටව් ගයන කවොයන්න.

ii.

කභභ ප්ර්න ඳ්රකේ  පිළිතුරු ඳ්රය ඵා ගැීමභට - 071 723 73 93

iii.

එ්  ක ොටව ගැනුම් මි රුපියල් 25 ්  නම් සුමිත් එභ වභාගකම් ක ොටව් මිදී ගැීමභට ආකයෝජනය
ෂ ුළද කවොයන්න.

ලවර ට ඳසු සුමිත් තභා වතු ක ොටව් සියල් විකුයා රුපියල්
ක ොටව විකුණුම් මි කවොයන්න.

ප්රාග්ධනධන ාබය්  ඵයි

සුමිත් තභා තඳයූ ලාර්ෂි ාබාාංය ශා ප්රාග්ධනධන ාබයට තලත් රුපියල්
ලැල් කඳොලිය්  කගලන ඵැාංකුල ලවර කද
ාය්  තැන්ඳත්
i.
ලවර කද අලවානකේ  දී ගිණුකම් ඇිබ ුළළු ුළද කවොයන්න.

්  එ තු
ර තඵයි.

ර එභ ුළද ලවර ට

10
4. Online ක්රභයට බා්ඩඩ අකෂවි
රගත් ලගුල්  ඳශත දැ් ක .
බා්ඩඩය
ඵර
g

බා්ඩඩ
වාංඛ්යාල

රන එ් තරා ආයතනය

ඳන්ිබ
ප්රාන්තරකේ 
භධය අගය
(x) g

fx

විබය්  තුෂදී අකෂවි

ෂ බා්ඩඩ ල ඵර වටශන්

20
15
10

…………

5
…………

0
4

i.
ii.

iii.

ලගුක හිව්තැන් වම්පූර්ය රන්න.
කභභ ආයතනය විබය්  තුෂ අකෂවි

8

12

16

20
g

24

28

ෂ ුළළු බා්ඩඩ ප්රභායය ක ොඳභය ද?

ලගුකලහි දී ඇිබ කතොරතුරු අනුල, දී ඇිබ ඛ්්ඩඩාාං

තය භත ජා කර්ඛ්ය්  අඳින්න.

බා්ඩඩ කඵදාශැරීකම්දී විබය ට ලර්  කභෝටර්වයි ය්  භගින් කගනයා ශැකි උඳි භ ඵර සීභාල
කි.
iv.
තශත විබය්  තුෂ විකුණූ බා්ඩඩ කඵදා ශැරීභට එ්  කභෝටර්වයි ය්  ප්රභායලත් ලන්කන් දැයි
කශේතු වහිතල ඳශදන්න.

10

[ අටලැිස පිටුල ඵන්න.
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කභභ ප්ර්න ඳ්රකේ  පිළිතුරු ඳ්රය ඵා ගැීමභට - 071 723 73 93

5. කභෝටර් රථ දදිස කුලී ඳදනභ භත වඳයන ආයතනය
ඇත. යසිරු එභ ආයතනකයන් කුලී ඳදනභ භත දින කද
කුලියට ගැීමභට තීරයය රයි.
i.

අදාෂ ිසයැඳි අල ාය දී ඇිබ ක ොටු දැ තුෂ ‘ X ‘
කුය කයොදාගිසමින් ද් ලන්න.

ii.

දින කදක් දීභ එ භ කභෝටර් රථය ැබීකම් සිද්ධිය
ක ොටු දැ තුෂ ලට ක ොට ද් ලා එහි වම්බාවිතාල
කවොයන්න.

කව අාං නය ෂ ලාශන 5් 
දී කලන කලනභ කභෝටර් රථ කද ්  අශඹු කව

කභභ ආයතකේ  ිබබ ලාශන ලලින් 3්  සුදු ඳැශැිබ
ලාශන වූ අතර 2්  ළු ඳැශැිබ ලාශන විය. යසිරු
ඳෂුළ අලව්ථාක ලාශන කුළී ඳදනභ භත ඵා
ගැීමකම්දී කභභ ලාශන 5 ඳභය්  ිබබ අතර කදලන අලව්ථාක කුලියට ගන්නා විට තලත්
ලාශන 2්  අළුිබන් මිට කගන ිබබිි .
iii.

සුදු ඳැශැිබ ලාශන ‘ X ‘ කව ද

ළු ඳැශැිබ

ළු ඳැශැිබ ලාශන ‘ Y ‘ කව ද කගන කභභ වවම්බාී  ඳරී් යයට අදා

X
X

Y

ඳශත රු්  වටශන වම්පූර්ය

රන්න.

iv.

අලව්ථා කදක්  දී භ එ භ ලර්යය වහිත කභෝටර් රථ කද ්  කුළියට ගැීමභට ැබීකම් වම්බාවිතාල
කවොයන්න.

v.

ලඩා ලැඩි වම්බාවිතාල්  ඇත්කත් අලව්ථා කදක්  දී භ සුදු ඳැශැිබ කභෝටර් රථය්  ැබීභ ද එකවේත්
නැිබනම් ළු ඳැශැිබ කභෝටර් රථය්  ැබීභ ද යන්න කශේතු වහිතල ප්ර ා රන්න.
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