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

à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèùß බ!තරය� ෙමම �ශ්නයට $%&' සැප)මට උ+සහකර ,-.. ෙමම �ශ්නයට 

ෙව�කර ,/ සමසත් ල
� සංඛ2ාෙව� හ3 අඩකට වඩා ලබා ගැ7මට බ!තරය� සම+ 8 ,-..  

�ශ්න අංක 1.5, 1.9 සහ 1.10 සදහා $%&' සැප)මට ෙබ;ෙහ<මය� à×÷Ȩ̀æØ`<ùß අසම+ 8 ,/ බව 

ද�නට ලැ-.. 

�ශ්න අංක 1.5 සදහා ඇතැ> à×÷̧ÈæØ`<ùß වැර? $%&ර සපයා ,@ෙ�, �ශ්නෙA ,/ “ෙන�ව�ෙ�” යන 

වචනය ෙන;දැEම ෙහFGෙවH. ෙකෙසFIවද, à×÷̧ÈæØ`<ùß �J�, භාLඩ ��.ෙ> ආඥාපනතට අOව 

ව2ංග ෙක;�ෙPJ ස>බ�ධෙය� �මාණව+ දැOම� වRධනය කර ගත S&ය.   

�ශ්න අංක 1.9 &úÀ{$ ඇතැ> à×÷Ȩ̀æØ`<ùß TPගල 7,ය සහ �ාෙPUය 7,ය අතර ෙවනස සදහ� ��මට 

අසම+ 8 ,-.. ඇතැ> à×÷̧ÈæØ`<ùß ෙමම 7,� P�+වය පටලවාෙගන ,/ අතර, ඇතැ> 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß TPගල 7,ය සහ �ාෙPUය 7,ය අතර ෙවනස සදහ� ෙන;කර !ෙද� උදාහරණ  පමණ� 

සපයා ,-..  

ෙමය ඉතා සරල සහ ඍX �ශ්නය� Iවද, �ශ්න අංක 1.10 සදහා ෙබ;ෙහ<මය� à×÷̧ÈæØ`<ùß Y ලංකා 

අෙය<ජන මLඩලෙA [\ක කාRයය� ෙදක� (2) සදහ� ��මට අෙප;ෙහ;ස+ 8 ,-..  

A ෙක;ටස සම+8ෙ> ල
ණ කරා ලගා8ම සඳහා �ශාල දාය+වය� සපයන බැ��, එම ෙක;ටස සදහා 

ඉහළ ල
� ලබා ගැ7ම $.ස, à×÷̧ÈæØ`<ùß සමසත් �ෂය HRෙPශය $%බද µ{$úÀ අවෙබ<ධය� ,-ය 

S&ය. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 
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ෙමම �ශ්නය Hෙය<ජ2+ව 7,ය මත පදන> 8 ,-..  සමහර à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙදන ලද Jc8ම &ල 

�,බ�ධනය මd�, Hෙය<ජ2+වය HRමාණය I බව හcනාෙගන ෙන;,-.. ඇතැ> à×÷Ȩ̀æØ`<ùß 

�J� ෙහFමාe fලg ග+ ඉඩම සදහා A&B Ltd. hදe ෙග8ම සදහා වගEමට යට+ෙiද ය�න �ස්තර 

ෙන;කර, අපැහැ?\ ෙලස $%&' සපයා ,-.. තවද, අතෙල;ස්ස� පමණ I à×÷̧ÈæØ`<ùß �J� 

ෙහFමාe fලg ග+ ඉඩම සදහා A&B Ltd. hදe ෙග8ම සදහා වගEමට යට+ෙiද ය�න පමණ� \යා 

,/ අතර එE $%&ර, ෙදන ලද Jc8ෙ> JPjමය සාධක මත පදන>ව තාR�කව සහ Hවැර? 

න2ායා+මක පදනම� මත ෙග;ඩනගා ෙන;,/ බව ද�නට ලැ-..  

සමසත්ය� ෙලස ෙමම �ශ්නය සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ය� පමණකට 

ස��දායක ෙ�. 
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ෙමම �ශ්නය õÝÙÚùß �ාෙය<dක Jc8ම� හරහා ගOෙදO කළ හැ� සාධන පk $%බදව දැOම ප��ෂා 

æÚÎ´ ýÙ$µû$µØ$õßõÝ Ñ×. බ!තරය� à×÷̧ÈæØ`<ùß ෙමම �ශ්නයට $%&' සැප)මට උ+lක 8 ,/ අතර 

ස&mදායක $%&' සපයා ,-.. à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ගණනාව�, ෙදන ලද Jc8ම &ල ෙච�පතට අදාලව, 

බැං
ෙi වගEම $%බදව �ස්තර ෙන;කර,  “ගOෙදO කළ ෙන;හැ�ය” යන වචන සnතව ෙච�පත 

ෙRඛනය ��ම $%බදව �ස්තර කර ,-.. ඇතැ> à×÷Ȩ̀æØ`<ùß, �ශ්නය හරහා µ´´ µëæßûõ 

&Èýùßøµ×ùß බැං
ෙi වගEම $%බදව සාකoඡා ��ම අෙq�ෂා කළ බව අවෙබ<ධකර 

ෙන;ෙගන, ධනපාලට එෙරnව ධනJ3ෙr ෛන,ක අt,වාJක> ස>බ�ධෙය� �සත්ර කර ,-.. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ãõßõØ සැප)ෙ> මuටම ය> පමණකට ස&mදායක ෙi.  
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ෙමම �ශ්නය õÝÙÚùß ජාත2�තර ෙවළදාම $%බද à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß  දැOම ප��ෂා ��ම අෙq�ෂා කෙළFය. 

ෙමම �ශ්නෙA (a) ෙක;ටJ� ජාත2�තර ෙවළදාෙ>g þ$Ñõ µæµØù ෙග8> wම ෙදක� (2) සදහ� 

��ම අෙq�ෂා කළ අතර එn (b) ෙක;ටJ� එෙලස සදහ� කරන ලද ජාත2�තර ෙවළදාෙ>g ෙය;දා 

ගO ලබන ෙග8> wම ෙද�� එ� wමය� $%බද �ස්තර ��ම අෙq�ෂා කරන ලg. à×÷̧ÈæØ`<ùßµèùß 

බ!තරය�, ෙමම �ශ්නෙA (a) ෙක;ටස සදහා  සාRථකව $%&' සපයා ,/ නh+ සමහර 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèùß, ඉහත (a) ෙක;ටෙසF සදහ� කරන ලද එ� ෙග8> � රමය� �ස්තර කර ෙන;,-z. 

ඇතැ> à×÷̧ÈæØ`<ùß (b) ෙක;ටස සදහා අනවශ2 �ස්තර ��> ලබා g ,-.. �ශ්නය සදහා ෙව�කර 

ඇ, ල
� �මාණය�ෙග� සැපtය S& $%&' සදහා මගෙප�8ම� ලබා ගැ7ම වැදග+ ෙi.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප)ෙ> මuටම ස&mදායක ෙi.   
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ෙමම �ශ්නය à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ර�ෂණ 7,යට අදාල දැOම ප��ෂා කරන ලg. à×÷̧ÈæØ`<ùß �J�, 

ර�ෂණය $%බද 7,යට අදාල සංකeප, JPjමය සාධක හරහා සාධාරzකරණය ��ම� ෙන;කර,  

!ෙද� -ංcෙr ඉe{ම �,�ෙෂFප ��මට ර�ෂණ සමාගමට හැ�යාව� ,ෙ|ද ù`÷Àß÷À ය�න පමණ� 

සදහ� කර ,ෙබO  ඇතැ> අවස්ථාව�} g ද�නට ලැ-.. à×÷̧ÈæØ`<ùß ගණනාව� ෙමම Jc8මට 

“උප3ම �ශව්ාසය” න> [ලධRමය (uberrimae fidei) ආ�ය කරෙගන ෙන;,/ අතර ර�ෂණයට 

ස>බ�ධ ෙසl අදාල ෙන;වන සංකeපය� අදාල කර ෙගන ,ෙ|. ãõßõØ සැප)මට ෙපර �ශ්නය 

මැන�� අවෙබ<ධකර ගැ7ම ඉතාම+ වැදග+ ෙi. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ &`û×Û́  µ{$úÀ ´>ð´æ û`<õÝóÚ.  

    
ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    06     

ෙමම �ශ්නය වෘ+�ය ආචාර ධRමය�} [\ක [ලධRමය� මත පදන> 8 ,-..  එng (a) ෙක;ටJ�, 

වැඩකරන ප3සරෙA HRමාණය කර ඇ, ආර�ෂක �j�ධාන ෙදක� (2) සහ (b ) ෙක;ටJ� වෘ+�ය, 

ව2වසථ්ාව සහ ෙර�ලාJ මd� HRමාණය කර ඇ, ආර�ෂක �j�ධාන &න� (3) සදහ� ��ම 

අෙq�ෂා කරන ලg. ෙමng ඇතැ> à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙමම මාතෘකාව ස>බ�ධෙය� දැOව+භාවය� 

ෙන;මැ, බව ද�නට ලැ@න අතර �JෙසF+ම අදාල නැ, වැර? ãõßõØ සපයා ,/ ද�නට ලැ-.. 

�ශ්නය &ල ‘සදහ� කර�න’ ය�න පැහැ?\ව ද�වා ,@නද,  ඇතැ> à×÷̧ÈæØ`<ùß ආර�ෂක �j�ධාන 

ස>බ�ධෙය� ස�ස්තරා+මක $%&' සපයා ,-.. �ශ්නය හරහා අෙq�ෂා කර�ෙ� 
ම�ද ය�න, 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �J� ãõßõØ සැප)මට ෙපර අවෙබ<ධ කර ගත S&ය. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùß ãõßõØ සැප)ෙ> මuටම ස&mදායක ෙන;ෙi.         
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ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    07     
 

ෙමය හ�e ව2ාපාර ස>බ�ධ ඉතා සරළ �ශ්නය� I අතර එ� හ�eක'ෙව
ෙr වැර? �යාව� 

ස>බ�ධෙය� හ�e ව2ාපාරෙA ෙසl හ�eක'ව�ෙr වගEම $%බද සාකoඡා ��ම අෙq�ෂා කරන 

ලg. ෙබ;ෙහ< �භාග අෙq�ෂකt� ෙමම �ශ්නයට ෙහ;?� $%&' සපයා ,/ අතර ඉහළ ල
� 

ලබාග�නා ලg. ඇතැ> �භාග අෙq�ෂකt�, l�ෙr වැර? �යාවට අදාලව ASB  හ�e ව2ාපාරෙA 

àµùæÝõß හ�eක'ව�ෙr වගEම ûÚ}ÚýúÀ< සාකoඡා ෙන;කර හ�e ව2ාපාර 7,ය ආ�තව, ෙදන ලද 

Jc8ෙ> ��ධ පැ,කඩය� �ශ්ෙeෂණය කර ,-.. හ�e ව2පාරෙA එ?ෙනදා ව2ාපාර කටS& &ල 

ෙත<රතය� (වැර? �යාව�) Jcකරන ලද අවස්ථාවක අදාල වැර? �යාව Hසා û$òÔ< &Ú÷<̧Õ TPගලයා 

ස>බ�ධෙය�  Jය�ම හ�eක'ව� එ�ව වගEමට බැෙදන අතර එE  �ඩාවට ප+ පාRශවයට හ�e 

ව2ාපාරෙA Jය�ම හ�eක'ව�ට එෙරnව, äæð ෙහ< ෙව� ෙව�ව න� පැව�මට හැ�යාව ,ෙබන බව 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß හcනාගත S&ය.   

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප)ෙ> මuටම ස&mදායක ෙi. 

    

    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    08   

ෙමම �ශ්නය 2003 අංක 36 දරන @Pjමය ෙPපල පනෙ+ �කාශන අt,ය මත පදන>8 ,ෙ|. එn (a)  

ෙක;ටස මd� 2003 අංක 36 දරන @Pjමය ෙPපල පනෙ+,  �කාශන අt,ð <ù ùÛõÚ× ´êÚùß à$<Øó× 

ෙකෙරන දෑ ෙම;නවාද ය�න û`{`÷ÀÚÙÚ ��ම සහ  (b) ෙක;ටJ� ෙදන ලද Jc8ම ආ�තව, �කාශන 

අt,යට වන 7,ය යටෙ+ වන   වගEම 
ම�ද ය�න �ස්තර ��ම අෙq�ෂා කරන ලg. ෙබ;ෙහ< 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �කාශන අt,ය මd� ආර�ෂා ෙකෙරන දෑ ෙම;නවාද ය�න Hවැර?ව �ස්තර කර ,-.. 

නh+, සැල�ය S& à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �මාණය� (b) ෙක;ටසට HJ ප3? $%&' සැප)මට අසම+ 8 ,-.. 

ඇතැ> à×÷̧ÈæØ`<ùß ෙදන ලද Jc8මට අදාලව !ෙද� කතෘෙr ��ත කාලය &ල පමණ� �කාශන 

අt,ය ආර�ෂා වන බව වැර? &{èõ à×ÔÍùß සදහ� කර ,-.. �කාශන අt,ය කතෘෙr ��ත කාලය 

&ල &{ ඊට අමතරව ඔ!ෙr/ඇයෙr මරණෙය� පl තව+ වසර 70 කාලයකට ආර�ෂා වන බව 

දැනගැ7ම වැදග+ ෙi. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශ්නය සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප)ෙ> මuටම ය> පමණකට 

ස&mදායක ෙi.            
 
 
 
 

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    09   
ෙමම �ශ්නය ක>ක' 7,ෙA ෙසFවක අRථසාධක අරhදල මත පදන> 8 ,-z. ෙමng,  1958 අංක 15 

දරණ ෙසFවක අRථසාධක අරhදe පනත අOව, g ඇ, එ� එ� අවස්ථා$ත සාධක යටෙ+ ඔ��ෙr 

ෙසFවක අRථසාධක අරhදe ෙශFෂය� ලබා ගත හැ�ද ය�න ෙහF& සnතව පැහැ?\ ��ම අෙq�ෂා කර 

,-.. ඇතැ> à×÷Ȩ̀æØ`<ùß !ෙද� ෙසFවකt�ට ඔ��ෙr ෙසFවක අRථසාධක අරhදe ෙශFෂය� ලබා 

ගත හැ�ද ෙන;හැ�ද ය�න පමණ� සදහ� කර ,-.. ෙමම �ශ්නෙA c ෙක;ටස සදහා, ඇතැ> 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß, ආශාට �ෙPශ රටක ෙක;�kා+ පදනම මත ��යාව� Ù`Ä´ ùÚ&$ ඇයට ෙසFවක 

අRථසාධක අරhදෙe ෙශFෂය ලබා ගත හැ� බවට, වැර? &{èõ à×ÔÍùß සදහ� කර ,-.. ඇයට ෙසFවක 

අRථසාධක අරhදෙe ෙශFෂය ලබාගැ7මට හැ�8මට න>, එම TPගලයා නැවත Y ලංකාවට 

ෙන;පැfෙණන බවට සාධාරණ Hගමනයකට එළ�මට හැ�යාව ,-ය S& බවට à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �J� 

අවෙබ<ධ කරගත S&ය. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප)ෙ> මuටම ස&mදායක ෙi.        
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ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    10   

ෙමම �ශ්නය ෙක;ටස් 02�� සම��ත ෙi. ෙමම �ශ්නෙA (a)  ෙක;ටස d�l> 7,ය මත පදන> 8 ,/ 

අතර (b)  ෙක;ටස භාLඩ ��zෙ> ආඥාපනත මත පදන> 8 ,-..  

ෙමම �ශ්නෙA a ෙක;ටස (i) සදහා , d�l> 7,ෙA ගෘහස්ථ d�l> වලට අවධානය ෙය;h කරf� අමe 

ස>බ�ධෙය� අමා\ ස&ව ඇ, ෛන,ක nfක> සාකoඡා කළ S&ය. ෙමම ෙක;ටසට බ!තරය� 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙහ;?� $%&' සපයා ,-.. ෙකෙසFIවද, ඇතැ> à×÷Ȩ̀æØ`<ùß d�l> 7,ය 

ස>බ�ධෙය� අවධානය ෙය;h ෙන;කර, $%&ර ෙලස !ෙද� �ශ්නෙA ඇ, ක'�ම  පමණ� සදහ� 

කර ,-.. එE à×÷̧ÈæØ`<ùß, g ඇ, Jc8ම අOව, අමe ස>බ�ධෙය� අමා\ ස&ව ඇ, ෛන,ක 

nfක> $%බදව Hගමනයකට එළඹ ෙන;,-..  

ෙමම �ශ්නෙA (a) ෙක;ටස (ii) සදහා, d�l> 7,ෙA අRපණය සදහා කරO ලබන ආරාධනා  වලට 

අවධානය ෙය;h කරf� සාqTnfයා ස>බ�ධෙය� අමා\ ස&ව ඇ, ෛන,ක nfක> සාකoඡා කළ 

S&ය. ඇතැ> �භාග අෙq�ෂකt� ෙමම Jc8ම භාLඩ ��zෙ> ආඥාපනත සමග පටලවාෙගන ,/ 

අතර ෙන;ගැලෙපන $%&' සපයා ,-.. සාqTෙi �දRශන ක��ෙi  fල ෙeබලය� සnතව භාLඩ 

�දRශනය කර ,¡ම,  අනාගත d�lමකට එළ�ෙ> අරhණ සnතව සාකoඡා ආර>භ ��ම $.ස වන 

!ෙද�, අRපණය සදහා කරO ලබන ආරාධනය� පමණ� බව à×÷̧ÈæØ`<ùß �J� අවෙබ<ධ කර ගත 

S&ය.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප)ෙ> මuටම ස&mදායක ෙi. 

ෙමම �ශ්නෙA (b) ෙක;ටස මd�, ෙදන ලද Jc8ම මත පදන> 8 ගැO>ක'ෙව
 වශෙය� Jeවාµèß 

{ÚÆæÈ &{ ûÜõÚæÌ´ $%බද සාකoඡා ��ම අෙq�ෂා කරt. ෙමය භාLඩ ��zෙ> ආඥාපනතට 

ස>බ�ධය. �
�>ක' �J� ව2ංග ෙක;�ෙPJ කඩ��ම ෙහF&කරෙගන ගැO>ක'ව
 වශෙය� 

Jeවාට ,ෙබන ûÜõÚæÌ´ �සත්ර ��මට ෙබ;ෙහ<මය� à×÷Ȩ̀æØ`<ùßð ෙන;හැ� 8 ,-.. ෙබ;ෙහ< 

අවස්ථාව�n g, à×÷̧ÈæØ`<ùß අදාළ ෙන;වන ක'� ඉ?3ප+ කර ,/ අතර ඇතැ> අවසථ්ාවලg $%&' 

ෙලස �ශ්නෙA ,/ ක'� එනt�ම නැවත ඉ?3ප+ කර ,-.. සමහර à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙමම Jc8ම 

d�l> 7,ය සමග පටලවාෙගන ,-..   

සමස්තය� ෙලස ෙමම �ශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප)ෙ> මuටම ස&mදායක ෙන;ෙi.     

 

 

-  -  -  
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Ñþ$è à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß Ñþ$è à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß Ñþ$è à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß Ñþ$è à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß æ$Ì×æ$Ì×æ$Ì×æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$ Ố æ} &$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$ Ố æ} &$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$ Ố æ} &$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$ Ố æ} 

×ÔõÝ µû$÷̧ æØ`óÔ×ÔõÝ µû$÷̧ æØ`óÔ×ÔõÝ µû$÷̧ æØ`óÔ×ÔõÝ µû$÷̧ æØ`óÔ::::    

1. නව �ෂය ක'� ෙකෙරn ඉහළ අවධානය� ෙය;h කරf� �ෂය HRෙPශය 

ස>¢Rණෙය� සහ ගැ£3� අධ2නය ��ම. 

2. �ශ්නය �nප වර� �ය8ෙම� අන&'ව, එමd� Hශ්¤ත සහ ඍX $%&' 

අෙq�ෂා කරO ලැබ ඇ, �ට, අනවශ2 පැහැ?\��> / �ස්තර ෙන;\�ය S&ය. 

3. කළS& �යාපද ප��ෂා ලැtස්&ව එn HRවචනය� සමග �ශ්නප+ රයට අhණා 

ඇ, අතර වාස්ත�ක ප��ෂණය හැ'�ෙක;ට ෙසl සැම �ශ්නය�ම කළS& 

�යාපදය� සමග ආර>භ ෙi. �භාග අෙq�ෂකt� �J� �ශ්නයට $%&' 

සැපtය S& ව�ෙ� කළS& �යාපද ප��ෂා ලැtස්&ෙi, කළS& �යාපදයට g 

ඇ, HRවචනය පදන> කර ෙගනය. 

4. �ෙශFෂෙය� ස්ව-අධ2යන §�ථය, පාඨ §�ථ, අ+ෙප;+, \$, සගරා සහ ෙමම 

�ෂයට අදාල ෙවන+ ඕනැම ෙeඛනය� ප3හරණය කර�න.  

5. $%&' සැප)ෙ>g [\ක සංකeප සහ න2ාය�  Hවැර?ව හcනාගැ7මට සහ 

ස�ස�දනය ��මට අවශ2 වන සක2තාවය� ෙග;ඩනංවාග�න. 

6. අ+අ
' වල පැහැ?\තාවය සහ Hවැර?ව �ශ්න අංක Hවැර?ව ෙයgම තහ�' කළ 

S&ය. 

7. �ශ්න පkෙA g ඇ, උපෙදස් $%පැgම. 

8. පldය �ශ්න පkය�ට සහ $%&' වලට අවධානය ෙය;h කරf� ඔබෙr දැOම 

වRධනය කර ග�න. 

9. HJ කාලකළමනාකරණය. 

10. $%&' පkය භාරgමට ෙපර �ශ්න අංක Hවැර?ව ෙය;දා ඇ+දැt HJ ප3? ප��ෂා 

කර බල�න. 

11. HJ ¢Rව lදානම�� සහ එය සම+ 8ෙ> ඒකායන බලාෙප;ෙර;+&ෙව� 

�භාගයට h!ණ ෙද�න. 

 

- * * * - 


