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ෙමම �ශ්නය ල
� 20  � සදහා වන, වාස්ත�ක ප��ෂණ �ශ්න 10�� සම��ත �ය. 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß බ!තරය� ෙමම �ශ්නයට ãõßõØ සැප%මට උ'සහකර ()*. ෙමම �ශ්නයට ෙව�කර 

(+ සමස්ත ල
� සංඛ.ාෙව� හ/ අඩකට වඩා ලබා ගැ3මට බ!තරය�  à×÷̧ÈæØ`<ùß සම' 4 ()*.  

�ශ්න අංක 1.4, 1.6 සහ 1.9 සදහා 8වැර9ව ãõßõØ සැප%මට ෙබ:ෙහ;මය� à×÷Ȩ̀æØ`<ùß අසම' 4 (+ 

බව ද�නට ලැ)*. 

�ශ්න අංක 1.4 සදහා ඇතැ= à×÷̧ÈæØ`<ùß වැර9 ãõßõØ සපයා (>ෙ�, �ශ්නෙ? (+ “ෙන�ව�ෙ�” 

×ùßù ûÚ}ÚýúÀ &`}æÚÙÚ́ õß µù$Ò´ ෙහBCෙව8.  

�ශ්න අංක 1.9 ඉතා සරල සහ ඍF �ශ්නය� Gවද,  ඒ සදහා ෙබ:ෙහ; à×÷̧ÈæØ`<ùß &Ô’æÝÈûõß සහ 

�8මය ෙක:Iෂ� සභාෙK කාLයය� ෙදක� (2) සදහ� ��මට අසම' 4 ()O.    

A ෙක:ටස සම'4ෙ= ල
ණට ලගා4ම QOස �ශාල දාය'වය� සපයන බැ��, එම ෙක:ටස සදහා ඉහළ 

ල
� ලබා ගැ3ම Q*ස, à×÷Ȩ̀æØ`<ùßට සමස්ත �ෂය 8LෙTශය QUබද අවෙබ;ධය� ()ය WXය. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම සXZදායක ෙK. 
         

B µæ$ð&B µæ$ð&B µæ$ð&B µæ$ð&    
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ෙමම �ශ්නය භා[ඩ ��Oෙ= අඥාපනත මත පදන= 4 ()*.  සමහර à×÷̧ÈæØ`<ùß ෙදන ලද ]^4ම 

Xල �ස්තරය ම_� භා[ඩ �`*ෙ= _�aම� 8Lමාණය G බව සහ ඒ අbව ෙදන ලද අවස්ථාQත 

සාධක මත එ` භා[ඩ �ස්තරය &´è àùÔØ|û �ය WX බවට ව.ංග ෙක:�ෙT]ය� පව(න බව 

හ^නාෙගන ෙන:()*. ඇතැ= à×÷̧ÈæØ`<ùß �]� ^I�දට Iලd ග' වාහනය සදහා ]/පාලෙග� eදf 

නැවත අයකර ගැ3ම සදහා {ÚÆæ´æß පව�ද ය�න ûÚ}ÚýúÀ û`{`÷ÀÚÙÚ ෙන:කර, අපැහැ9g ෙලස ãõßõØ 

සපයා ()*. තවද, අතෙල:ස්ස� පමණ G à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �]� ^I�දට Iලd ග' වාහනය සදහා 

]/පාලෙග� eදf නැවත අයකර ගැ3ම සදහා {ÚÆæ´
 පවh ය�න පමණ� gයා (+ අතර එ` 

ãõßõØ, ෙදන ලද ]^4ෙ= ]Tiමය සාධක මත පදන=ව තාL�කව සහ 8වැර9 න.ායා'මක පදනම� 

මත ෙග:ඩනගා ෙන:(+ බව ද�නට ලැ)*.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශ්නය සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම ය= පමණකට 

සXZදායක ෙK. 
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ෙමම �ශ්නය �ාෙය;_ක ]^4ම� හරහා ගbෙදb කළ හැ� සාධන පj QUබදව දැbම ප��ෂා æØù Ù÷ÀÛ. 

බ!තරය� à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙමම �ශ්නයට ãõßõØ සැප%මට උ'aක 4 (+ අතර සXZදායක ãõßõØ සපයා 

()*. �භාග à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ගණනාව�, ෙදන ලද ]^4ම Xල ෙච�පත� සාමාන.ෙය� 8
' කළ 

9නෙ? ]ට මාස 6 � පමණ� වලංl බව �ස්තර ෙන:කර, ෙච�ප' ෙLඛනය ��= QUබදව පමණ�  

�ස්තර කර ()*. එ` à×÷̧ÈæØ`<ùß  &Ú÷Àß½µ×{Ú ද�වා ඇ( ෙච�පත 8
' කළ 8ශ්mත 9න QUබදව 

අවධානය ෙය:eකර ෙන:()*. ඔo� d ඇ( &Ú÷Àß½× Xල ෙච�පත 8
' කළ 9නෙ? පට�, මාස 6ක 

කාලය ඉ
' 4 ඇ( බව වටහා ෙන:ෙගන, a8fට ෙපෙLරා ෙග� ලද ෙච�පත eදf කර ගැ3මට 

හැ�යාව û<õÛ÷À̀ ×Ú û`{`÷ÀÚÙÚ කර ()*.   

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම ය= පමණකට සXZදායක 

ෙK.  
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ෙමම �ශ්නය à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ර�ෂණය QUබද 3(යට අදාල දැbම ප��ෂා කරන ලd. �භාග 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �]�, ර�ෂණට QUබද 3(යට අදාල සංකfපය, ]Tiමය සාධක හරහා සාධාරOකරණය 

��ම� ෙන:කර,  !ෙද� ඇgස ්�]� ]ය සෙහ;ද/ය ෙp q�තය ර�ෂණය �ම &úÀ{$ ඉ9/ප' කළ 

අය^=පjය QUගැ3මට &Û́ $&{Úõ µ&ß&Û́ $&{Úõ µ&ß&Û́ $&{Úõ µ&ß&Û́ $&{Úõ µ&ß\\\\ß Ù×Úùß ØæßÂó &´$è´ß Ù×Úùß ØæßÂó &´$è´ß Ù×Úùß ØæßÂó &´$è´ß Ù×Úùß ØæßÂó &´$è´ð ð ð ð හැ�යාව� (ෙrද නැ(ද ය�න පමණ� 

සදහ� කර (ෙබb, ඇතැ= අවස්ථාව�s d ද�නට ලැ)*. à×÷̧ÈæØ`<ùß ගණනාව� ෙමම ]^4මට 

“ර�ෂණ {ÚÆæ´” (insurable interest) න= ~ලධLමය ආ�ය කරෙගන ãõßõØ× සාධාරOකරනය කර 

ෙන:(+ අතර ර�ෂණයට ස=බ�ධ ෙසa , අදාල ෙන:වන සංකfපය� අදාල කර ෙගන (ෙr. ෙම�d 

සදහ� කළ WX ව�ෙ� තම සෙහ;දරය
ෙp / සෙහ;ද/යකෙp q�තය ර�ෂණය ��ම Q*ස ෙවන' 

සෙහ;දරෙය
ට ෙහ; සෙහ;ද/යකට ØæßÂó {ÚÆæ´æß බැ9යාව� ෙන:පව(න බව�. ãõßõØ සැප%මට 

ෙපර �ශ්නය මැන�� අවෙබ;ධකර ගැ3ම ඉතාම' වැදග' ෙK. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම ෙහ:ද�.   
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ෙමම �ශ්නය ජාත.�තර ෙවළදාම QUබද à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß දැbම ප��ෂා ��ම අෙ��ෂා කෙළBය. ෙමම 

�ශ්නය හරහා ෙන�භාර පjයක කාLයය� �ස්තර ��ම අෙ��ෂා කරb ලැ)*. à×÷Ȩ̀æØ`<ùß 

බ!තරය�, ෙමම �ශ්නය සදහා සාLථකව ãõßõØ සපයා (+ නe' සමහර à×÷̧ÈæØ`<ùß !ෙද� ෙන�භාර 

පjය QUබද සදහ� කර (>නද එ� කාLයය� �ස්තර කර ෙන:()O. ෙන�භාර පjය යb අදාල 

ගමනා�ත ෙත:Zපලට යැ4ම QOස  භා[ඩ නැKගත කළ බවට, නැK �Iයා �]� 8
' කරb ලබන 

ල^පත� බව', එය භා[ඩ නැKම_� �වාහනය ��ම Q*ස ඇ( කර ගb ලබන _�aම සදහා 

සා��ය� බව', එය {ÚÆæ´ හැග4ම QOස භා�තා කළ හැ� ෙfඛනය� බව', එය ර�ෂණ ව�9 ලබා 

ගැ3ම QOස ඉ9/ප'කළ හැ� බව',  à×÷Ȩ̀æØ`<ùß අවෙබ;ධකර ගත WXය.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ &`û×Û́  µ{$úÀ ´>ð´æ û`<õÝóÚ.  
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ෙමම �ශ්නය 2003 අංක 36 දරණ >Tiමය ෙTපල පනත මත පදන=4 (ෙr. 2003 අංක 36 දරණ 

>Tiමය ෙTපල පනත ම_� QUෙගන ඇ( >Tiමය ෙTපළ වLග ෙදක� (2) û`{`÷ÀÚÙÚ ��ම අෙ��ෂා 

කරන ලd. ඇතැ= à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙමම මාතෘකාව Q�බද දැbව'භාවය� ෙන:(+ බව ද�නට ලැ>න අතර 

ස=�Lණෙය�ම අදාල ෙන:වන ãõßõØ සපයා (ෙබb ද�නට ලැ)O.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශ්නය සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම ය= පමණකට 

සXZදායක ෙK. ûÚðûõß à×ÚõÚ×, &ÙæÝóÔ, µûßðùß>, ෙවළද නාම, කාLIක සැලa= සහ �ෙග;�ය 

දLශකය� 2003 අංක 36 දරන >Tiමය ෙTපල පනත ම_� QUෙගන ඇ( >Tiමය ෙTපළ වLග වන බව 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß අවෙබ;ධ කර ගත WXය. ඇතැ= à×÷Ȩ̀æØ`<ùß !ෙද� >Tiමය ෙTපළ වLග සදහ� æÚÎ´ 

û´óæß &Ú÷̧æØ (+ අතර �ශ්නය ම_� ඒවා �ස්තර ��ම අෙ��ෂා කරන ලd.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශ්නය සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම ය= පමණකට 

සXZදායක ෙK. 

    

    

C µæ$ð&C µæ$ð&C µæ$ð&C µæ$ð&    
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ෙමම �ශ්නය භා[ඩ ��Oෙ= අඥාපනත සහ _�a= 3(ය සමග සබැ9 සාමාන.ෙය� සරල �ශ්නය� 

G අතර ඒ හරහා අෙශB�ෙp ෛන(ක {ÚÆæÈ Ñ´&Û́  අෙ��ෂා කරන ල9. ෙබ:ෙහ; à×÷̧ÈæØ`<ùß ෙමම 

ෙක:ටසට ඉතා ෙහ:9� ãõßõØ සපයා (> අතර ඉහළ ල
� ලබා ග'හ. ඇතැ= à×÷̧ÈæØ`<ùß අෙශB�ෙp 

ෛන(ක අ�h� QUබද සාක�ඡා ෙන:කර ]Tiමය සාධකය� s ��ධ පැ(කඩය� සාක�ඡා කර 

()O. ෙබ:ෙහ; à×÷̧ÈæØ`<ùß &Û́ $&{Úõ åµð$µ´$ý×ÚÙß Ù‘æ$ (µû[÷ÀßèÙÚæ) &´$è´&Û́ $&{Úõ åµð$µ´$ý×ÚÙß Ù‘æ$ (µû[÷ÀßèÙÚæ) &´$è´&Û́ $&{Úõ åµð$µ´$ý×ÚÙß Ù‘æ$ (µû[÷ÀßèÙÚæ) &´$è´&Û́ $&{Úõ åµð$µ´$ý×ÚÙß Ù‘æ$ (µû[÷ÀßèÙÚæ) &´$è´ සහ අෙශB� අතර 

_�aෙ= (+ �කා�ත ෙක:�ෙT] ස�රා ෙන:(> බැ�� &Û́ $&{Úõ åµð$µ´$ý×ÚÙß Ù‘æ$ (µû[÷ÀßèÙÚæ) &Û́ $&{Úõ åµð$µ´$ý×ÚÙß Ù‘æ$ (µû[÷ÀßèÙÚæ) &Û́ $&{Úõ åµð$µ´$ý×ÚÙß Ù‘æ$ (µû[÷ÀßèÙÚæ) &Û́ $&{Úõ åµð$µ´$ý×ÚÙß Ù‘æ$ (µû[÷ÀßèÙÚæ) 

&´$è´&´$è´&´$è´&´$è´  �]� _�aම කඩකර ඇ( බව ෙ'�=ෙගන ෙන:()*.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ    සැප%ෙ= මYටම සXZදායක ෙK.   
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ෙමම �ශ්නය ක=ක� 3(ය මත පදන=4 (ෙr. ෙමම �ශ්නය ම_� ලබා d ඇ( ]Tiමය සාධක මත 

a8මf යb ෙසBවකෙය�ද නැ(න= ùÚ÷À{&ß _�a=ක�ෙව
ද ය�න සාක�ඡා ��ම අෙ��ෂා කරන ලd. 

ඇතැ= à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �]� ]Tiමය සාධකය� �ෂෙය� අවධානය ෙය:e ��ම� ෙන:කරI� !ෙද� 

a8මf ෙසBවකෙය� ෙහ; ස්වා�න _�a=ක�ෙව
 වශෙය� සදහ� කර ()*. ක=ක� 3(ය 

�කාරව පාලනය ûÚ}ÚýúÀ ප��ෂණය, උපකරණ QUබද ප��ෂණය, äßæ$ý÷Àßøõ$ Q�බද ප��ෂණය සහ 

ආL�ක යථාLථය QUබද ප��ෂණය යbෙව� �Tගලය
ෙp ෙසBවකභාවය මැ3ම Q*ස සහය වන 

ප��ෂණය� හතර� පව(න බව à×÷̧ÈæØ`<ùß �]� අවෙබ;ධ කර ගත WXය. එෙම�ම à×÷Ȩ̀æØ`<ùß 

�]� ]Tiමය සාධක මත පදන=ව තාL�කව අවසාන 8ගමනයට පැI*ම අවශ. බව හ^නාගත WXය. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම සXZදායක ෙK. 
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ෙමය හof ව.ාපාර ස=බ�ධ ඉතා සරල �ශ්නය�. ෙම� (අ) ෙක:ට]� ]Tiමය සාධක මත පදන= 4 

හofක�ෙව
 වශෙය� කමf �]� æò æ} වග`= QUබදව සාක�ඡා ��ම අෙ��ෂා කළ අතර, (ආ) 

ෙක:ට]� 1890 හof ව.ාපාර QUබද ආඥාපනෙ' අ�තLගත හofක�ව�ෙp අ�(වා]ක= සහ 

<èæÛÈ හතර� (4) සදහ� ��ම අෙ��ෂා කරන ලd. à×÷̧ÈæØ`<ùßµèùß µý$µ{$´×æß ෙම� (අ) 

ෙක:ටසට ෙහ:9� ãõßõØ සපයා (+ අතර ඉහළ ල
� ලබා ග'හ. ඇතැ= à×÷̧ÈæØ`<ùß කමf �]� 

æòකරන ලද වග`= ûÚ}ÚýúÀ< සාක�ඡා ෙන:කර,  හofව.ාපාර 3(ෙ? ��ධ පැ(කඩය� ෙදන ලද 

]Tiමය සාධක ආ�තව ��හ කර ()*. හof ව.ාපාර 3(ය �කාරව,  හof ව.ාපාරය සමග තරගකා� 

සමාන ව.ාපාරය� පව'වාෙගන ෙන:යෑමට සෑම හofක�ෙව
ටම වග`ම� පව(න බව à×÷Ȩ̀æØ`<ùß 

�]� අවෙබ;ධ කර ගත WXය. එෙලස ය= අවස්ථාවක ය= හofක�ෙව
 äµ&ß කර� න= එෙලස උපයා 

ග' ලාභ ]යfල ඔ! නැවත හofව.ාපාරයට ෙග�ය WXය.  

(b) ෙක:ටස ඍF සහ සරල �ශ්නය� G අතර බ!තරය� à×÷̧ÈæØ`<ùß  �]� ඒ සදහා 1890 හof 

ව.ාපාර අඥාපනෙ' අ�තLගත o අ�(වා]ක= සහ <èæÛÈ 8වැර9ව සදහ� කර õÚýÔóÚ.  �ශ්නය Xල 

පැහැ9gව “සදහ� කර�න” යbෙව� ද�වා (>නද ඇතැ= à×÷̧ÈæØ`<ùß �]� dLඝ �ස්තරා'මක 

ãõßõØ සපයා ()O. �ශන්ය ම_� අෙ��ෂා කර�ෙ� 
ම�ද ය�න ãõßõØ සැප%මට ෙපර වටහාගත 

WXය. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම සXZදායක ෙK. 
    
    
    
    

DDDD    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    
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ෙමම �ශ්නය ෙක:ටස් 02 �� සම��ත ෙK. ෙමම �ශ්නෙ? (a) ෙක:ටස _�a= 3(ය මත පදන= 4 

()*. 

ෙමම �ශ්නෙ? (a) ෙක:ටස (i) සදහා, _�a= 3(ෙ? ගෘහස්ථ _�a= �ෂෙය� අවධානය ෙය:e කරI� 

]Tiමය සාධක මත, 
මාL ]ය �යාෙග� BMW ෙම;ටL රථය� ලැ�මට �Iක= ලබ�ද ය�න 

සාක�ඡා ��ම අෙ��ෂා කරb ලැ�ය.  ෙමම ෙක:ටස බ!තරය� à×÷̧ÈæØ`<ùß �]� ෙහ:9� ãõßõØ 

සපයා ()*. ෙකෙසBoවද, ඇතැ= à×÷̧ÈæØ`<ùß �]� �ශන්ෙ? ]Tiමය සාධකය�ම පමණ� නැවත 

සදහ� කරI� _�a= 3(ය QUබද �]^ සදහන� ෙන:කර ãõßõØ සපයා ()*. එම à×÷Ȩ̀æØ`<ùß 


මාL තම �යාෙග� ෙම;ටL රථය� ලැ�මට �Iක= ලබනවාද ය�න QUබද 8ගමනයකට එළඹ 

ෙන:()O.  

ෙමම �ශ්නෙ? (a) (ii) ෙක:ටස සදහා, _�a= 3(ෙ? බාලවයස්ක�ව� �]� එළෙඹන _�a= �ෂෙය� 

අවධානය ෙය:e කරI� ]Tiමය සාධක මත, ර4 ]ය නැ�ද8යට තම ¡�යාෙK පළe වLෂෙ? වැZප 

ෙග4ම WXද  ය�න සාක�ඡා ��ම අෙ��ෂා කරb ලැ�ය. ඇතැ= අවස්ථාව��d à×÷̧ÈæØ`<ùß අදාල 

ෙන:වන ක�� සදහ� කර (+ අතර ඇතැ= අවස්ථාව�sd ãõßõØ වශෙය� à×÷̧ÈæØ`<ùß �ශ්නෙ? 

(ෙබන ක��ම නැවත සදහ� කර ()*.   

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම සXZදායක ෙK. 
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(b)  ෙක:ටස 8ෙය;ජ.'ව QUබද 3(ය මත පදන= 4 ()*. 

ෙමම �ශ්නෙ? (b) (i) ෙක:ටස ම_�, ලබා d ඇ( ]Tiමය සාධක මත පාල �]� ]�ෙp 8ෙය;¢තය
 

වශෙය� ඔ! ෙවත ඇ( වග`= �]ව� æòකර (ෙrද ය�න QUබද සාක�ඡා ��ම අෙ��ෂා කරන 

ලd. ඇතැ= à×÷̧ÈæØ`<ùß �]� ෙමම ]^4ම _�a= 3(ය සමග පටලවාෙගන (+ අතර අදාල ෙන:වන 

QUX� සපයා ()O. 8ෙය;ජ.'ව 3(ය �කාරව 8ෙය;¢තය� �]� තම �ධා8යා �]� ෙදb ලබන 

උපෙදස් QUපැ9ය WX අතර තම බලය ඉ�මවා කටWX ෙන:කළ WX බව à×÷̧ÈæØ`<ùß �]� අවෙබ;ධ 

කර ගත WXය.  තවද, 8ෙය;¢තයා �]� රහ]ගත ලාභ ෙන:ලැ)ය WXය.  

ෙමම �ශ්නෙ? (b) (ii) ෙක:ටස ම_� තම eදf නැවත අයකර ගැ8ම ස=බ�ධෙය� ෙපෙLරා සX 

අ�(වා]ක= සාක�ඡා ��ම අෙ��ෂා කරන ලd. ඇතැ= à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �]� අදාල ෛන(ක 

අ�(වා]ක= QUබද සාක�ඡා ෙන:කර !ෙද� �ශ්නෙ? d ඇ( ]Tiමය සාධකය�ම නැවත gයා ද�වා 

()*. 8ෙය;ජ.'ව 3(ය �කාරව 8ෙය;¢තය� �]� තම �ධා8යා �]� ෙදb ලබන උපෙදස ්

QUපැ9ය WX බව à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �]� අවෙබ;ධ කර ගත WXය. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙ= මYටම සXZදායක ෙන:ෙK.   

-  -  -  
 

Ñþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔ::::    

1. ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀßÁ× ûÕÌó <Áµ×ùß µ{$úÀÚùß àø]×ù× æØ õÚÄ´ {$ ÑÂ× æØ`óÔ ûÚ}ÚýúÀ <`± à<ø$ù× 

µ×$ Ố æÚÎ´. 

2. ûÜÁßù× æÚ{Úû<Øæß æÚ×<$ ýÙ$ ùÚÁß¥õ &#íÔ ûÚ}ÚõÝØ` &`û×Û́  æ} ×ÔõÝ à<&ßö$<Ù÷ÀÛ àù<Á] û`{`÷ÀÚÙÚ 

æÚÎÈ / Ñ&ßõØ ÙÚÒÈ µù$æ} ×ÔõÝ×. 

3. "æ} ×ÔõÝ æÚÜ×$ ûÎæßÂ$ Ù`×Ú&ßõÝ<" Ñþ$è×ð µûØ ´`ùÑùß àø]×ù× æÚÎ´ &{ ûÜÁßù× õÝÙ þ$Ñõ æØ 

à`õÚ æ} ×ÔõÝ æÜÚ×$<æ} ×ÔõÝ æÜÚ×$<æ} ×ÔõÝ æÜÚ×$<æ} ×ÔõÝ æÜÚ×$< õÝÙÚùß ýÙ$µû$µØ$õßõÝ <ù ûÚ}ÚõÝØ æÜÚ×$ ùÚÌ<ëù×ð àùÔæÞÙ <ù µÙ& ´`ùÑùß 

á÷ÀÚÍûõß æÚÎ´.  

4. &ß<-àø]×ù û$òÈ ´$Ù$< &{ µ´´ ÑÂ×ð à÷À$Ù èÜùßö, àõßµû$õß, ÙÚûÚ, &êØ$, à$÷ÀÛ× ´`ù`Ñùß 

ûÍÁÛÙù× æÚÎ´. 

5. ûÚ}ÚõÝØ` ÙÚÒµÈ÷ÀÛ ṌÙÚæ ù]$×$õß́ æ &‘æÙßû ùÚ<`Ø÷ÀÚ< {úù̧$è`ùÛ́ ð {$ &‘&ùß÷Àù$õß́ æ< Ñ´&Û́ ð 

à<Á] æÝ&Ùõ$ µè$ò ù`èÛ́ . 

6. àõß àæÝØ` æÚ×Ñ× {`æÚ à$æ$Ø×ðõß ûÜÁßù à‘æ ùÚ<`Ø÷ÀÚ< ùÚ&Ú ûÍ÷ÀÚ µ×÷ÀÛ́ ðõß æð×ÔõÝ æ} ×ÔõÝ×. 

7. ûÜÁßù ûõÜµ×ß ÷ÀÛ à`õÚ ãûµ÷À&ß ùÚ<`Ø÷ÀÚ< ûÚ}Úû`÷ÀÛ́ . 

8. û&ÔèÚ× Ñþ$è ûÜÁßù ûõÜ {$ ãõßõØ ûÍÁÛÙù× æÚÎµ´ùß õ´ ÷À̀ ùỐ  ûÜèÝó æ} {`æÚ×. 

9. <]$û$Ø ùÛõÚ× {$ à$ë$ØøÌ´ ûÚ}ÚýúÀ ùÚ<`Ø÷ÀÚ à<µý$ßø×æß Ùý$ è`ùÛ́  õÝÙÚùß äæÚµùæ ùÛõÚ́ × &‘æÙßû 

ûÜ$µ×$ßèÚæ þ$Ñõ×ùßð µ×$÷À<Æùß äß<$ àõØ à`õÚ µ<ù& &ùß&ùß÷Àù$õß́ æ< µè$ùÔ æÚÎµÈ {`æÚ×$< 

õÚÃ× ×ÔõÝ×. 

10. æ$Ù× ´ù$< æ}´ù$æØó× æØ è`ùÛ́ . 

11. ãõßõØ ûõÜ ý$Ø÷ÀÛ́ ð µûØ ûÜÁßù à‘æ / Ñþ$è à‘æ× à$÷ÀÚ× ùÚ&ÚûÍ÷ÀÚ µ×$÷À$ õÚµÅ÷À̀ ×Ú ù`<õ ûÎæßÂ$ æØ 

ý`ÙÛ́ . 

12. µûØ &Õ÷À$ù´æß &{Úõ< Ñþ$è× &´õßÒµÈ ûØ´ µ§õù$µ<ùß á÷ÀÚÍûõß Ò´. 

- * * * - 


