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ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය  

මමමහයුම්  අදියර  

ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

  

අපේක්ෂකයන්හට උපපෙස්  

1. අනුමත කාලය පැය (3) තුනකි. 

2.  මුලු ලකුණු 100 කි. 

3. සියලුම ප්රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

4. බහු වර්ණ ප්රශ්ණ වලදී ඔබගේ ගේරීගේ අංකය වටා රවුමි කරන්න. 

5. අයදුේකරුවන්ට ක්රම ගේඛ්ය ගනොවන ගණක යන්ත්ර ගයොදාගැනීමට අවසරය ඇත. 

 

                      විෂයය                  විෂය පක්තය  
              ව්යාපාර නීතිය            (BLT/OL4) 

 

A  පකොටස 

1 වන ප්රශ්නය  

 

1.1    එක් පාර්ශ්වයකට බැඳීේ ඇතිකරවන නමුේ අගනක් පාර්ශ්වයට එය ගනොසලකා සිටීමට හැකි විකේපය 

සපයන ගිවිසුමක් හැඳිගවනුගේ පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක් ගලසද? 

a. අවලංගු ගිවිසුමක්  

b. බලකළ ගනොහැකි ගිවිසුමක්  

c. හි අවලංගු කළ හැකි ගිවිසුමක්  

d. ඒක පාර්ශ්වික ගිවිසුමක්  

1.2  භාණ්ඩ විකිණීගේ ආඥාපනත, භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා වූ ගිවිසුේවලට විවිධ ගකොන්ගේසි දක්වන නමුේ, පනත 

යටගේ ඇතුලේ කර ගනොමැේගේ කවර කාණ්ඩගේ භාණ්ඩද? 

 

a.  ගමෝටර් රථ  

b. විකිණීමට ගපර භූමිගයන් ගවන්කළ යුතු වගාවන්  

c. භුමිය  

d. භාණ්ඩ ලැයිස්තුගවහි ප්රචාරය කර ඇති ඇඳුේ  

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර-ව්යාපාර නීතිය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

1.3 පහත සඳහන් ඒවා අතරින්, ගනුගදනු කළහැකි සාධන පත්රයකට උදාහරණයක් ගනොවන්ගන් කුමක්ද? 

 

a. ගචක්පතක්  

b. ස්ථිර තැන්පේ සහතිකය  

c. බැංකු අණකරය  

d. විනිමය බිේපත 

1.4 සමාගමක් ස්ථාපනය කිරීමට සහ එය ඉදිරියට යාමට සැලැස්වීමට අවශය සියලුම පියවර ගන්නා පුේගලයින් 

හැඳින්ගවනුගේ: 

 

  a) අධයක්ෂක වරුන්  

  b) ගකොටස්කරුවන්  

  c) රිජිස්ට්රාර්වරුන්  

  d) ප්රවර්ධකයින්  

 

 

1.5) 2007 අංක 07 දරණ සමාගේ පනත යටගේ ස්ථාපනය කර ඇති සමාගේවල එක් ප්රධාන වයවස්ථාමය 

ගේඛ්නය හැඳින්ගවන්ගන්: 

 

  a) සමාගගේ සංස්ථා ප්රකාශය   

   b) සාංගමික සංස්ථා පත්රය  

   c) සාංගමික වයවස්ථාවලිය  

   d) අරමුණු වගන්තිය  

 

1.6 ණයකරයන්ට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින් වැරදි වන්ගන් කුමක්ද? 

 

a) ණයකර ගතොග මාරු කළ හැකිය. 

b) සමාගමක් තමන්ගේම ණයකර මිලදී ගැනීම ගනොකර සිටිනු ඇත. 

c) ණයකරයක් දරා සිටින්ගනක් සමාගගේ ණයහිමිගයකි. 

d) ණයකරයක් යනු, ණයක ගකොන්ගේසි දක්වමින් සමාගමක් විසින් නිකුේ කරනු ලැබූ ලිඛිත ගේඛ්නයකි.  

 

1.7  කිසියේ ගහෝ විගශේෂ හිමිකේ ගනොමැතිව නිකුේ කරනු ලැබ ඇති ගකොටස් හැඳින්ගවනුගේ: 

a) සාමානය ගකොටස්  

b) වරණීය ගකොටස්  

c) නිදහස් කළ හැකි ගකොටස්  

d)  ප්රසාද ගකොටස්  

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර-ව්යාපාර නීතිය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

1.8 පුේගලික සීමිත සමාගමක් සඳහා අවම  නීතිමය අධයක්ෂක වරුන් සංඛ්යාව කීයද? 

 

a) 1 

b) 2 

c)  5 

d) 20  

 

1.9   2007 සමාගේ පණගේ 187-190 වගන්ති මගින් අධයක්ෂක වරුන් ගවත විවිධ කාර්යයන් පැවගර්. පහත 

සඳහන් ඒවා අතරින් පනතින් පැවරී ගනොමැති කාර්යය කුමක්ද? 

a) සේ භාවගයන් සහ සමාගගේ යහපත ගවනුගවන් කටයුතු කිරීමට  

b) වාර්ෂිකව, අවම වශගයන් අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීේ ගදකකට සහභාගිවීමට  

c) පනත සහ සමාගගේ වගන්ති හා අනුකුල වීමට  

d) සාධාරණ කුසලතාවය, ආරක්ෂාවක් සහ උේගයෝගයක් ක්රියාේමක කිරීමට  

 

1.10 ගකොටස්හිමියන් විසින් අනුමත කරන ලද ඇති තීරණ හැඳින්ගවනුගේ: 

 

a)  ගයෝජනා  

b)  ප්රතිපාදන  

c)  වගන්ති  

d)  සංස්ථා පත්ර  

 

1.11 පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින් වැරදි වන්ගන් කුමක්ද? 

 

a) රැස්වීේ පිලිබඳ දැන්වීේ සෑම සාමාජිකයකුටම සහ සෑම අධයක්ෂකවරගයකුටම දිය යුතුය.  

b) සියලුම සමාගේ, වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීේ පැවැේවිය යුතුය.  

c) වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීේ පැවැේවීමට අසමේ වන ප්රසිේධ සමාගේවල අධයක්ෂකවරු සහ ගේකේවරු දඩයකට 

යටේ ගවති.  

d) විගණකවරුන් අස්වීමට අගේක්ෂා කරන්ගන්නේ, සමාගගේ විගණකවරුන් විසින් සමාගගේ අධයක්ෂකවරුන්ට 

මහා සභා රැස්වීමක් පැවැේවීම අවශය බව දන්වනු ලැබිය හැකිය. 

 

 

1.12 විගශේෂ ගයෝජනාවක් සේමත කර ගැනීමට අවශය වන ගකොටස්කරුවන්ගේ ප්රතිශතය ගකොපමණද? 

 

a) එය ඒකමතික විය යුතුමය  

b) 90% කට වඩා අඩු ගනොවිය යුතුය  

c) 75% කට වඩා අඩු ගනොවිය යුතුය  

d) 50% කට වඩා වැඩිවිය යුතුය  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර-ව්යාපාර නීතිය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

1.13 සමාගමක් ස්ගේච්ඡාගවන් විසුරුවා හැරීමක් ඇරඹිය යුතුයැයි සැලගකනුගේ කවර අවස්ථාවකදීද? 

 

a) වාණිජ මහාධිකරණගයහි ගපේසමක් ගගොනු කිරීමක් සමග  

b) ගකොටස් හිමියන්ගේ ගයෝජනාවක් සේමත කරගැනීමේ සමග  

c) ඈවරකරුගවක් පේකරගැනීමේ සමග  

d) අධයක්ෂක මණ්ඩලගේ තීරණයකින්  

 

1.14 ගණගදනු කළහැකි සාධන පත්රයක ලක්ෂණයක් ගනොවන්ගන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක්ද? 

 

a) එය ලිඛිත නිගයෝගයක් ගහෝ ගකොන්ගේසි විරහිත ගපොගරොන්දුවකි  

b) එය එක් පුේගලගයකුගගන් තවේ ගකගනකුට මාරුකළ හැකිය  

c) එය මාරුකළ  විට එය දරා සිටින්නා විසින් උපකරණය සඳහා පුර්ණ නීතිමය හිමිකම ලබාගනියි. 

d) එය, ඉේලුවිට ගහෝ කිසියේ ගේලාවක නිශ්චිත මුදේ ප්රමාණයක් ගනොගගවයි. 

 

1.15 දමිේ සිය ගමෝටර් රථය රු.මිලියන 2 කට ඇයට විකිණීමට ගයෝජනා කරමින් ඈන් ට පාඨයක් යවයි. ගමෝටර් 

රථය රු.මිලියන 1.5 කට මිලට ගැනීමට ගයෝජනා කරමින් ඈන් පිළිතුරු ගදයි. ‘ගනොහැක’ යනුගවන් දමිේ ආපසු 

පාඨයක් යවයි. ඈන්, ඇය ගමෝටර් රථය රු.මිලියන 2 කට පිළිගනු ලබන බව පාඨයක් යවමින් පිළිතුරු ගදයි. 

 

පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින් නිවැරදිවන්ගන් කුමක්ද? 

 

a) දමිේ විසින් අර්පණයක් කරන ලද අතර ඈන් විසින් පිළිගැනීමක් සිදුවිය  

b) ඈන්  විසින් අර්පණයක් කරන ලද අතර දමිේ  විසින් පිළිගැනීමක් සිදුවිය 

c) දමිේගේ ප්රථම ප්රකාශය සලකාබැලීම පිණිස කරන ලද ආරාධනයකි   

d) ඈන්ගේ ගදවන ප්රකාශය ගමෝටර් රථය රු.මිලියන 2 කට මිලදී ගැනීම සඳහා කරන ලද අර්පණයකි. 

 

 

1.16 අතීතයට බලපාන පරිදි සිදු කරන ලද ආයතනික සේබන්ධතාවයක් හැඳින්ගවනුගේ   

a) ප්රතිබන්ධනය  

b) සනාථ කිරීම  

c) අවශයතාවය  

d)  වාණිජ  

 

1.17  X  සමාගගමහි ගජෝ සහ හැරී නේ අධයක්ෂකවරු ගදගදගනක් සිටිති. අධයක්ෂකවරුගගන් කිසිවකුටේ සමාගම 

ගවනුගවන් ගපෞේගලිකව ගිවිසුේ වලට එළඹීමට අධිකාරි බලයක් ගනොමැත. පුරුේදක් ගලස, (හැරී ගේ එකඟේවය 

ඇතිව ) ගජෝ සමාගම ගවනුගවන් සියලුම ගිවිසුේවලට එළගෙයි. ගතවැනි පාර්ශ්වයක් සේභාවගයන් ක්රියා කරමින්, 

තමා X  සමාගම ගවනුගවන් කටයුතු කරන්ගන්යැයි පවසන ගජෝ සමග ගිවිසුමකට ඇතුේවූ විට, ඇතිවුගේ කිනේ 

ආකාරගේ නිගයෝජිතායතනයක්ද? 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර-ව්යාපාර නීතිය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

 

a) ප්රකාශිත නිගයෝජනායතනයක්  

b) ප්රතිබන්ධනගයන් ඇතිකළ නිගයෝජනායතනයක්  

c) සනාතකිරීගමන් ඇතිකළ නිගයෝජනායතනයක්  

d) අවශයතාවගේ නිගයෝජනායතනයක්  

 

 

1.18 පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින්, ලංකාගේ, හවුේකාරිේවය සේබන්ධගයන් නිව්ැරදි පිළිතුර ගතෝරන්න. 

 

a) හවුේකාරිේවයක් යනු අතයාවශයගයන්ම එකඟතාවයක ප්රතිඵලයකි  

b) හවුේකාරිේව ගිවිසුමක් වාචික ගහෝ ඇඟවූ එකක් විය හැකිය  

c) සියලු ආකාරගේ හවුේකාරිේවයන්හි උපරිම හවුකරුවන් සංඛ්යාව 20 කට සීමා ගේ   

d) නියම හවුේකරුගවෝ ලාභ සහ පාඩු යන ගදකම ගබදා ගනිති.   

 

  

1.19 පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින් වැරදි ප්රකාශය කුමක්ද? 

 

a) අනිර්ණීත භාණ්ඩ යනු ඒ වනගතක්එ නිෂප්ාදනය ගනොකළ ගහෝ විකුණුේකරු විසින් අේකර ගනොගේ ගහෝ 

හඳුනා ගනොගේ ගහෝ භාණඩයන්ය.   

b) නිශ්චිත භාණ්ඩයන් යනු, විකුණුේ ගිවිසුම සිදු කරන අවස්ථාගේ හඳුනාගේ භාණඩයන්ය  

c) භාණ්ඩවල ගභෞතික හිමිකාරිේවය ගැනුේකරුට මාරුවන විට ඒවාගේ හිමිකාරිේවය මාරුගේ.  

d) නිශ්චිත ගහෝ සහතික කළ භාණ්ඩවල අයිතිය, ඒ ඒ පාර්ශ්වයන් එය මාරුකිරීම අගේක්ෂා කරන විට මාරුවන බව 

භාණ්ඩ විකිණීගේ ආඥාපනත මගින් පැවගසයි  

 

1.20  ජනිේ, ඔහුගේ පරිගණකය රු:50,000 කට සැලිනාට විකිණීමට ඉදිරිපේ කරමින් ඇයට විදුේ ලිපියක් යවයි. 

සැලිනා, ඔහු ගචක් පතක් භාර ගන්ගන්ද නැේනේ ඔහුට මුදේ අවශයදැයි විමසමින් පිළිතුරු සපයයි. සැලිනාගේ 

ප්රකාශය සලකනු ලබනු ඇේගේ පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක් ගලසද? 

a)  ගේක් විසින් කරන ලද අර්පණය නවතා දමමින් කරන ප්රති ඉදිරිපේ කිරීමක්  

b) ගිවිසුමප්රතික්ගෂේප කිරීමක්  

c) ජනිේගේ ඉදිරිපේකිරීම පිළිගැනීමක්  

d) ගතොරතුරු සඳහා ඉේලුමක්  

 

1.21 පහත දැක්ගවන ඒවා අතරින් දිලික්තයක/ නීතිය කඩකිරීමක අවශයතාවයක් ගනොවන්ගන් කුමක්ද? 

a) වැරදි සිදුකරන්නාට යුතුකමක් තිබිය යුතුය  

b) එම යුතුකම කඩවීමක් තිබිය යුතුය  

c) එම කඩවීම මගින් පැමිණිලිකරුට පාඩුවක් ගහෝ හානියක් සිදුවුවා  වියයුතුය.  

d)ගනොසැලකිලිමේකමක් තිබිය යුතුය  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර-ව්යාපාර නීතිය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

1.22 CIF  යන පදය, අගනකුේ ගිවිසුේ වලට වඩා, විගශේෂගයන් මුහුදු  ප්රවාහනගේදී  ගකගරන වාණිජයගේදී, 

නිර්යාත ගවළඳාගේ පෘථුල වශගයන් සහ නිරන්තරව භාවිතා ගකගරන ගිවිසුේ වර්ගයකි. CIF  හි සේබන්ධ වන 

ප්රධාන ගිවිසුේ 3 ක් ගවයි. පහත සඳහන් ඒවා අතරින් CIF  හි සේබන්ධ ගනොවන ගිවිසුමක් ගනොවන්ගන් කුමක්ද? 

a) විකුණුේ ගිවිසුම (පිරිවැය) 

b) රක්ෂණය පිලිබඳ ගිවිසුම (රක්ෂණය) 

c) ලබා ගැනීගේ ගිවිසුේ  

d) රැගගනයාගේ ගකොන්ත්රාේතුව (ගැේ කුලිය) 

 

1.23 පහත සඳහන් ඒවා අතරින් සුරැකුේපේ යටගේ වැරදි ගමවලම ගතෝරන්න. 

 

a) විශ්වසය ලදුපේ  

b) කාර්යඵල බැඳුේකර (බැංකු ඇපවීේ) 

c) ඉඩේ උගස්කිරීේ  

d) ගචක්පේ  

 

 

1.24 ගනොසැලකිේල පිලිබඳ ගනු ලබන ක්රියා මාර්ගයකදී, සාර්ථක වීම සඳහා, ඉේලුේකරුට තහවුරු කළ හැකි විය 

යුතුය. 

 

a) විේතිකරුට  ඉේලුේකරු රැක බලාගැනීගේ යුතුකමක් තිබී, එම යුතුකම බිඳ දමා, ඉේලුේ කරු, සාධාරණ ගලස 

කේ ඇතිව දැකියහැකිව තිබු පාඩුවක් ඉන් අේවිඳිනු ලැබුගේ නේ   

b) විේතිකරුට  ඉේලුේකරු රැක බලාගැනීගේ යුතුකමක් තිබී, එම යුතුකම බිඳ දැමීම නිසා  ඉේලුේ කරු පාඩුවක් 

අේවින්ගේ නේ , 

c) විේතිකරු අපරීක්ෂාකාරිවිම නිසා එහි ප්රතිඵලයක් ගලස ඉේලුේකරුට හානියක් සිදුවීනේ   

d) විේතිකරු, ඉේලුේකරුට සාධාරණ ගලස කේ ඇතිව දැකියහැකිව තිබුණු හානියක් සිදුකරන ලදී. තමාට  

ඉේලුේකරු රැක බලාගැනීගේ වගකීමක් ගනොතිබුනු බවේ තමා එම වගකීම ගනොබිඳින ලද බවේ ඔේපු කිරීම 

විේතිකරුට පැවගර්.    

 

1.25 සමාගමක නම ගවනස් කිරීමට අවශය වනුගේ කිනේ ආකාරගේ ගයෝජනාවක්ද? 

A. විගශේෂ ගයෝජනාවක්  

B. සාමානය ගයෝජනාවක්  

C. විගශේෂ දැන්වීමක් සමග සාමානය ගයෝජනාවක්  

D. විගශේෂ දැන්වීමක් සමග විගශේෂ ගයෝජනාවක්  

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර-ව්යාපාර නීතිය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

B පකොටස 

ප්රශ්නය 02 

a.  මගනෝේ , සිය දියණිය නිර්මලාට ඇයගේ 21 වැනි උපන් දිනට උපන් දින තෑේගක් ගලස ජීවිත රක්ෂණයක් 

ලබාදීමට සැලසුේ කරයි. තමන්හට, නිර්මලා ගවනුගවන් රක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට ගනොහැකිවනු ඇතැයි මගනෝේ 

ගේ රක්ෂණ නිගයෝජිතයා උපගදස් ගදයි. ඔවුන් ගදගදනා අතර “රක්ෂනීය බැඳියාවක්” ගනොමැතිබව මගනෝේ දැන 

ගේගේය. ගමම පදගේ අර්ථය දැන ගැනීමටේ රක්ෂණ ගිවිසුේවල එහි ඇති අදාළ බවේ දැනගැනීමටේ මගනෝේ ට 

අවශය ගවයි.  

“රක්ෂනීය බැඳියාව” යන පදය සහ රක්ෂණ ගිවිසුේවලට එහි ඇති අදාලේවය පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 8) 

b) ගජෝන් ගමෝටර් රථයක් විකිනීමට දැන්විමක් පළ කළ අතර,   එය 2000 වර්ෂගේදී නිෂප්ාදනය කරන ලේදක් 

බවේ දැක්වීය. ගේවිේ ගමෝටර් රථය පරික්ෂා කිරීමට පැමිණි අතර එය මිලදී ගැනීමට තීරණය කරන ලදී. ගමෝටර් 

රථය මිලට ගැනීගමන් පසු, එහි පසු අර්ධය පමණක් විස්තරය හා ගැලගපන බව ඔහුට ගපනී ගිගේය. අගනක් 

ගකොටස ගවනේ ගමෝටර් රථයක ගකොටසක් වූ ඉදිරිපස ගකොටසට පෑස්සිේ කර තිබිණි. දැන් ගේවිේ ට ගිවිසුම 

අවලංගු කිරීමට අවශය ගේ.  

 

i)  ගේවිේ ට ගිවිසුම අවලංගු කල හැකිද යන්න සාකච්ඡා කරන්න. 

                                                                                                       (ලකුණු 7) 

                                                                                                                                            (එකතුව ලකුණු 15) 

ප්රශ්නය 03  

ඈන් ගේ  ගචොක්ලට් සමාගම පිහිටුවන ලේගේ ශ්රී ලංකාවට ගචොක්ලට් ආනයනය කිරීමට සහ අපනයනය කිරීමටය. 

අවාසනාවකට, ඈන් ගේ ගචොක්ලට් රටතුළ ජනප්රිය ගනොවූ අතර වයාපාරය ඔවුන් අගේක්ෂා කළගලස සාර්ථක 

ගනොවීය. 2015 මැයි මාසගේදී, ගචොක්ලට් වයාපාරය නැවැේවීමට අධයක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කළ අතර සපේතු 

වයාපාරයක් ආරේභ කගළේය. සමාගම, සපේතු සහ අගනකුේ ද්රවයයන් ශ්රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට ඉතාලි 

සමාගමක් සමග ගිවිසුේකිහිපයකට එළඹිණි. ඔබ ගමම සමාගගමහි ආගයෝජකගයක් බවේ ඔබ සපේතු වයාපාරයට 

විරුේධ බවේ උපකේපනය කරන්න.  

 

(i)  ඈන්ගේ ගචොක්ලට් සමාගම විසින් ශ්රී ලංකාවට සපේතු සහ අගනකුේ ද්රවයයන් ආනයනය කිරීමට ඇතිකරගේ 

ගිවිසුේවල වලංගුතාවය පැහැදිලි කරන්න.                                                                             (ලකුණු 08) 

 

(ii) සමාගමට සහ මණ්ඩලයට එගරහිව ඔබට ඇති පිළියේ ගමොනවාද?                                     (ලකුණු 04) 

 

(iii) සමාගම එහි වයාපාරයන් ගවනස් කිරීමට විගශේෂ ගයෝජනාවක් සේමත කරගනු ලැබූ බවේ ඔබ ඊට විරුේධව 

ඡන්දය භාවිතා කල බවේ උපකේපනය කරන්න.  

 

2007 අංක 07 දරණ සමාගේ පනත යටගේ ඔබට ඇති  පිළියේ ගමොනවාදැයි පැහැදිලි කරන්න.  (ලකුණු 03)  

                                                                                                                                 (එකතුව ලකුණු 15) 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර-ව්යාපාර නීතිය (BLT/OL4)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

ප්රශ්නය 04  

(i) සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීගේ සංකේපය එංගලන්තගේ ප්රථමගයන් හඳුන්වා ගදනු ලැබුගේ 1844 

වර්ෂගේදීය. නියමානුකුල ලියාපදිංචි කළ සමාගමකට විශාල ආගයෝජක සාමාජික සංඛ්යාවක් සිටිනු 

ඇතැයි උපකේපනය ගකරිනි. 1856 වර්ෂගේ එක්සේ රාජධානි සමාගේ පනත, ලියාපදිංචි සමාගේ වල 

අවම සංඛ්යාව හතක් ගලස නියම කළද, අවුරුදු විස්සක් ගහෝ ඊට ආසන්න කාලයකදී, සමාගමකට විශාල 

සාමාජික සංඛ්යාවක් සිටීම අනවශයයයි අවගබෝධ වීය. පුේගලික සමාගේ සංස්ථාගත කිරීගේ පුරුේද ඉන් 

පසු වර්ධනය වීය.  

 

(a) පුේගලික සීමිත සමාගමක් යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.                                           (ලකුනු 04) 

(b) පුේගලික සීමිත සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීමට අවශයවන ගේඛ්න ලැයිස්තු ගතකරන්න.   (ලකුණු 04) 

(ii) සතියකට ගපර සංස්ථාගත කළ ABC (පුේ) සමාගගමහි A, B සහ C යන ගකොටස්කරුගවෝ ගවති. ඉේලුේ පත්රයට 

අනුව (ආකෘති 1) එක් එක් අය සතුව ගකොටස් 100,000 ක් ගේ. එක් ගකොටසක අගය රු:10 කි. සමාගගේ ගේකේ 

වරගයක් ගලස, ඔබ ගකොටස් නිකුේකිරීම සඳහා ගයෝජනාවක් ගකටුේපේ කළයුතු ව ඇත.  

A, B සහ C ට  ගකොටස් නිකුේ කිරීම සඳහා ABC (පුේ) සමාගගේ අධයක්ෂකවරුන් විසින් සේමත කරන ලද 

ගයෝජනාවක්  ලියන්න.                                                                                                          (ලකුණු 07) 

 

ප්රශ්නය 05     

 

(i) Large PLC  එහි පරිපාලිත සමාගමක් වන Small Ltd.  හි මුළු ගකොටස් ප්රාේධනය සතුව සිටී. පසුගිය වර්ෂගේ 

Small ගේ බැංකුව වන Mudland Bank PLC ය, ස්ගමොේහි අනාගතය පිළිබඳව අවිනිශ්චිතව සිටිගේය. නමුේ Large 

PLC හි අධයක්ෂක වරුන්, Large PLC  විසින් Small Ltd.  හි සියලුම ණයට ගරුකරනු ඇත යනුගවන් ලිඛිත 

ප්රකාශනයක් සැපයු විට, බැංකුව, විස්තීර්ණ අයිරා පහසුකේ අඛ්ණ්ඩව සැපයීමට එකඟ වීය.  දැන්, Small Ltd., 

Mudland Bank PLC ගවත ගගවීමට නියමිත ණය ආවරණය කිරීමට වේකේ ගනොමැතිකමින් බුන්ව්ත් 

ඈවරකිරිමකට ගගොස් ඇති අතර Large PLC  ගගවීමට නියමිත මුදල ගගවීම ප්රතික්ගෂේප කරයි.  

පසුගිය වසගර් Large PLC  හි ප්රකාශනය සේබන්ධගයන් Mudland  බැංකුවට විවෘතව ඇති ක්රියා මාර්ග ගමොනවාද? 

                                                                                                                                            (ලකුණු 08) 

රාජිත, නුගේගගොඩ ආහාර ආපනශාලා වයාපාරයක් පවේවාගගන ගිගේය. එය Alina (pvt) Ltd. විසින් මිලයට ගනු 

ලැබිණි. සමාගම, රාජිත එහි සාමානයාධිකාරි ගලස පේ කගළේය. කිසියේ ගහෝ ණයට මිලදී ගැනීේ ගනොකරන ගලස 

ඔහුට උපගදස් ගදනු ලැබිණි. ගකගසේවුවද, රාජිත, ඔහු වයාපාරගේ හිමිකාරිේවය ගවනස්වීමට ගපර කිරීමට පුරුදුව 

සිටී පරිදි Lion Ltd, ගවතින් බීම වර්ගයන් කාණ්ඩයක් ණය පදනම මත අඛ්ණ්ඩව මිලට ගැනීම සිදු කගළේය. ණය 

පදනම මත කළ මිලදී ගැනීේ වලට ගගවීම Alina (pvt) Ltd ප්රතික්ගෂේප කරයි.  Alina (pvt) Ltd ට එගරහිව නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග ගැනීමට Lion Ltd, සලකා බලමින් සිටී.  

Lion Ltd ට උපගදස් ගදන්න. 

                                                                                                                                             (ලකුණු 07) 

                                                                                                                                    (එකතුව ලකුණු 15) 

                                                                                                                       ප්රශ්ණ පත්රපේ අව්සානය     

 

  


