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පළාත් අධ්යාපක රායාලා ල - උතුරු පළාත 
khfhzf; fy;tp mYtyfk; - tl khfhzk; 

තුන් වක වාර පරීක්ෂණල - 2017 

%d;whk; jtiz ghPl;ir - 2017 

(64) දෙවක බස (සිංහ ) 
,uz;lhk; nkhop rpq;fsk; 

I පත්රල 
11 ශ්රේණිය         කාලය ඳැය 01 යි 

 

සියලුභ ප්රශ්නනලල  ිළිතතුු  පඳය්නන  vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf. 

 නිලැරදි ශ්ර ෝ ලඩාත් ගැශ්රලඳන ශ්ර ෝ ිළිතතුර ශ්රතෝරා යටි්න ඉරක් අඳි්නන  
 ප්රශ්නන අකක 1 සි  5 ශ්රතක් තෙ රළු අකුරින් ඇති ඳදය ශ්රලනුල  ශ්රයදිය  ැකි ලඩාත් සුදුසු ඳදය ශ්රතෝර්නන  
1 - 5 tiuAs;s tpdhf;fspy; jbj;j vOj;jpy; je;Js;s nrhw;fSf;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iyj; njupT nra;f. 

 

1. පුතා ඳරිස්පමි්න ගිහින්දකන්ක. 
1) ගිහකශ්රන්නන  2) ගිහ්න එ්නන  3) ගිහශ්රන්නන  4) ගිහ එ්නන 

2. ශ්රභ්නන ද ෝරන්දකර 

1) ශ්ර ෝක්න එක  2) ශ්ර ෝක්නක  3) ශ්ර ෝක එක  4) ශ්ර ෝක්න ශ්රනක 

3. ආශ්රයත්ශ්රතශ්ර භ ලැරදි ලැඩ කර්නන එඳා  
1) ආශ්රය එශ්ර භ  2) ආශ්රයත් ශ්රතශ්ර භ 3) ආයත් එශ්ර භ 4) ආශ්රයත් එශ්ර භ 

4. පාභාජික කාඩ් ඳත ගන්දකෝකැ  
1) ග්න ඕනෑ  2) ගන ඕනෑ   3) ග්නන ඕනෑ  4) ග්නන ශ්රනෝනෑ 

5. එශ්ර  ශ්රභශ්ර  ඇවිදි්නන ලන්දකපා. 
1) ය්නන එඳා  2) ය්න එඳා  3) ය්නශ්රනඑඳා  4) ය්නනශ්රනඳා 

 

 අකක 6 සි  10 ශ්රතක් ප්රශ්නනලල ී  ඇති ඳද අතුරි්න නිලැරදි උච්චාරණය පහත ඳදය ශ්රතෝර්නන  
6 - 10 tiuahd tpdhf;fSf;fhd rupahd cr;rupg;igj; jUk; nrhy;iyj; njupT nra;f. 

 

6. 1) ශ්රඳෝස් රය  2) ශ්රඳෝච් රය  3) ශ්රඳෝස්ඩරය  4) ශ්රඳෝස්ට්රය 

7. 1) ඳත්රය   2) ඳත්රය  3) ඳත්තිරය  4) ඳත්ත්රය 

8. 1) තිරිශ්රකෝණය  2) තිරික්ශ්රකෝණ 3) ත්රිශ්රකෝණය  4) ත්රිරිශ්රකෝණ 

9. 1) අී ශ්රේකී   2) අදිශ්රේකි  3) අධිශ්රේකි  4) අධිශ්රේගි 

10. 1) ග්රාභශ්රස්ලා  2) ග්රාභශ්රස්ලා  3) ග්රිරාභශ්රස්ලා  4) ග්රීභශ්රස්ලා 

 

 අකක 11 සි  14 ශ්රතක් ඇති එක් එක් ප්රකායය ප ා ලඩාත් ගැලශ්රඳන ප්රශ්නනය ශ්රතෝර්නන  
11 – 14  tiuahd tpdhf;fSf;F kpfg; nghUj;jkhd tpdh thf;fpaj;ijj; njupT nra;f. 

 

 

11.  අශ්රේ නිලාපශ්රේ නභ ශ්රනළුම් 

1) නිලාපශ්රේ නභ ශ්රභොනලාද?  2) නිලාප නභ ශ්රභොනලාද? 

3) නිලාපශ්රේ නභ ශ්රභොකක්ද?  4) නිලාපශ්රේ නභ ශ්රභොකද? 

 

12. නිලාඩු කාලශ්රේ අිළ ශ්රකෞතුකාගාරය ඵල්නන යමු  
1) ය්නශ්ර්න ශ්රකොශ්රේද?   2) ය්නන ශ්රකොශ්රේද? 

3) යනලා ශ්රකොශ්ර ොභද?   4) යනලා ශ්රකොශ්රේද? 
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13. ප්රශ්රේය ඳත්ර ශ්රදොරුවශ්රල්න ලඵා ග්නන  
1) ප්රශ්රේය ඳත්ර ග්නන ශ්රකොශ්ර ද?  2) ප්රශ්රේය ඳත්ර ග්නශ්ර්න ශ්රකොශ්ර ්නද? 

3) ප්රශ්රේය ඳත්ර ග්නනලා ශ්රකොශ්ර ද? 4) ප්රශ්රේය ඳත්ර ග්නශ්ර්න ශ්රකොශ්ර ද? 

 

14. අම්භා කිරිඵත් උයනලා  
1) අම්භා ශ්රභොනලද උයනලා  2) අම්භා ශ්රභොකක්ද උයනලා 

3) අම්භා ශ්රභොනලද උය්නශ්ර්න  4) අම්භා ශ්රභොනල ද උය්නශ්ර්න 

 

 අකක 15 සි  17 ශ්රතක් ප්රශ්නනලල නිලැරදිල අකුු  ශ්රයී  ඇති ඳදය ශ්රතෝර්නන  
15 – 17  tiuahd tpdhf;fSf;fhd vOj;Jg; gpioaw;w nrhy;iyj;; njupT nra;f 

 

15. 1) බඵයිසිකලය  2) ඵයිසිකලය 3)  බඵසිකලය  4) ඵයිසිකලජ 

16. 1) ගම් පඵාල 2) කම් පබාල 3) ගම් පබාල  4) ගම් පඳාල 

17. 1) ශ්රකොට්ඨායය 2) ශ්රකොට් ාපය 3) ශ්රකොට්ඨාපය  4) ශ්රකොට්ඨාෂය 

 

 අකක 18 සි  20 ශ්රතක් ප්රශ්නනලල ශ්රනොගැපශ්රඳන ඳදය ශ්රතෝර්නන  
 18 – 20  tiuahd tpdhf;fSf;fhd nghUj;jkw;w nrhy;iyj;; njupT nra;f 

 

18. 1) ශ්රඳොත   2) පඟරාල  3) රූඳලාහනිය  4) ඳත්තරය 

19. 1) ශ්රදොඩම්   2) ඇඳල්  3) ශ්රදහ   4) නාරක 

20. 1) ක්නද   2) තාරකා  3) ගකගාල  4) ලැල 

 

 අකක 21 සි  23 ශ්රතක් මුලි්න ී  ඇති ඳදය  පභානාර්ථ ඳදය ශ්රතෝර්නන  
 13 – 14  tiuahd tpdhf;fSf;fhd xj;j fUj;Js;s nrhy;iyj;; njupT nra;f 

 

21.  යබ්දය   1) නි ඬ  2) නාදය  3) ගීතය 4) ආශ්රලෝකය 

22.  ශ්රඳොත  1) පඟරාල  2) ඳත්තරය  3) කෘතිය 4) පුලත 

23.  ජයග්ර ණය  1) ඳැරදුභ  2) ඳරාජය  3) දිනුභ  4) ඳසුඵ  

 

 අකක 24 සි  25 ශ්රතක් මුලි්න ී  ඇති ඳදය  විු ද්ධ අර්ථ ඳදය ශ්රතෝර්නන  
24 – 25  tiuahd tpdhf;fSf;fhd vjpu; fUj;Js;s nrhy;iyj;; njupT nra;f 

 

24.  ඳැරණි  1) පුරාණ 2) අලුත්  3) ඳැරණි 4) ශ්රඳෞරාණික 

25.  ිළරිසිදු  1) නිර්භල 2) ිළවිතුු  3) අඳවිත්ර 4) ඳවිත්ර 

 

 අකක 26 සි  28 ශ්රතක් එක් එක් ප්රශ්නනශ්රේී  ඇති ිළ්නතරය ප ා ලඩාත් ගැපශ්රඳන ප්රකායය ශ්රතෝර්නන  
26-28 tiuahd tpdhf;fspYs;s glq;fSf;F kpfg; nghUj;jkhd $w;iwj; njupT nra;f 

 

26.        1) ශ්රඩකගු භර්දනය කරමු  

     2) ශ්රඩකගු භර්දනය ශ්රනොකරමු  

     3) ශ්රඩකගු ශ්රනොලපක්ලමු  

     4) ශ්රඩකගු භර්දනය ත නම්  

 

27.       1) අ්නධ පුද්ගලයි්න ඳාර භාු ශ්රනොලන තැනකි  

     2) අ්නධ පුද්ගලයි්න ඳාර භාු  ලන ස්ථානය ඉදිරිශ්රයනි  

     3 අ්නධ පුද්ගලයි්න ඳාර භාු වීභ ත නම්  

     4) අ්නධ පුද්ගලයි්න ශ්රභතනි්න ඳාර භාු  වීශ්රභ්න ලපකි්නන  
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28.       1) ඉදිරිශ්රේ ඳාපල් පමු්න ඳාර භාු  ශ්රනොලන ස්ථානයකි  

     2) ඉදිරිශ්රේ භගී්න ඳාර භාු ලන ස්ථානයකි  

     3) ඉදිරිශ්රේ ඳාපල් පමු්න ඳාර භාු  ලන ස්ථානයකි  

     4) ඉදිරිශ්රේ භගී්න ඳාර භාු  ශ්රනොලන ස්ථානයකි  

 

 අකක 29 සි  30 ශ්රතක් අපා ඇති ප්රශ්නනලල  ශ්රයෝගය ිළිතතුු  පඳය්නන  
 29 – 30 tpdhf;fSf;F nghUj;jkhd tpil jUf. 

 

29.  ඳ ත ප ්න ඳද අතුරි්න යුගල ඳදයක් ශ්රනොල්නශ්ර්න? 
1) ශ්ර ො නරක  2) ගනු ශ්රදනු 3) අත් කම්  4) කසු කුසු 

30.  ශ්රඳශ්රර්දා ඵදාදා නම් ශ්ර   කලදාද? 
1) බ්ර ස්ඳති්නදා  2) ශ්රපනසුරාදා 3) අඟ ු ලාදා  4) ඉරිදා 

 

 

 අකක 31 සි  32 ශ්රතක් එක් එක් ප්රශ්නනලල ලාකය ශ්රදක පම්ඵ්නධ කර එක ලාකයයක් ශ්රලප නිලැරදිල ලියා ඇති 
ලාකය ශ්රතෝර්නන  
31-32 tiuahd tpdhf;fSf;fspy; tUk; jdp thf;fpaq;fspy; nghUs; NtWglhjthW mike;Js;s  njhlu; thf;fpaj;ijj; 
njupT nra;f 

 

31. සීයා ඳැපයක් සි වුශ්රේය  සීයා ලතුර ලක්කශ්රේය  
1) සීයා ඳැපය සිුවලමි්න ලතුර ලක්කශ්රේය    

2) සීයා ඳැපය සිුවල්නන  ලතුර ලක්කශ්රේය  
3) සීයා ඳැපය සිුවලා ලතුර ලක්කශ්රේය   

4) සීයා ඳැපය සිුවලනශ්රකො  ලතුර ලක්කශ්රේය  
 

32. ඳාපශ්රල් සීනුල නාද විය  සිසුහු ඳ්නතිලල  ගිය   
1) ඳාපශ්රල් සීනුල නාදවීශ්රභ්න සිසුහු ඳ්නතිලල  ගිය      

2) ඳාපශ්රල් සීනුල නාදව ඳසු සිසු්න ඳ්නතිලල  ගිය   
3) ඳාපශ්රල් සීනුල නාදශ්රලමි්න සිසුහු ඳ්නතිලල  ගිය   
4) ඳාපශ්රල් සීනුල නාදශ්රලද්ී  සිසු්න ඳ්නති ලල  ගිය   

 

 අකක 33 සි  34 ශ්රතක් ප්රශ්නනලල හස්තැන  ලඩාත්භ සුදුසු ඳදය ශ්රතෝර්නන  
33 – 34 tiuahd tpdhf;fSf;fspy; fPwpl;l ,lq;fSf;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iyj;; njupTnra;f. 

 

33.                                අ ලා ඵලමු  
1) සීයා    2) සීයා පඟ  3) සීයාශ්රග්න  4) සීයාශ්රග් 

34. අද                                   ඵල්නන  
1) ඳත්තරය  2) ඳත්තරශ්රේ  3) ඳත්තරය   4) ඳත්තරයල 

 

35. ගකලතුර නිපා ඳ්නපශ්රල් ඳවුල් 1204 ක් ඳභණ අලතැ්න වී සිටිති  
ඉ ත ප ්න ලාකයශ්රේ පක්යාල නිලැරදිල ලියා ඇති ශ්රේිතය ශ්රතෝර්නන  

Nkw; Fwpg;gpl;l ,yf;fk; rupahf vOjg;gl;l tpiliaj; njupT nra;f. 

1) එකසිය ශ්රදසිය  තරක්     2) ශ්රදොප යි බකදුලයි  තර  

3) එක්ද ස් ශ්රදසිය  තරක්     4) එකසිය විස්පයි  තරයි  

 

 අකක 36 සි  40 ශ්රතක් ඇති ප්රශ්නනලල ලයාකරණානුකලල නිලැරදි ලාකය ශ්රතෝර්නන  
36 – 40  tiuahd tpdhf;fSf;fspy; fPwpl;l ,lq;fSf;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iyj;; njupTnra;f. 
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36.   
1) ක්රීඩකශ්රයෝ තරග ලදියි     2) ක්රීඩකයා තරග ලදිති  

3) ක්රීඩකය්න තරග ලදියි     4) ක්රීඩකශ්රයෝ තරග ලදිති  

 

37.  
1) ගම් ලැසිශ්රයෝ ඳාලභ ඉදි කශ්රේය    2) ගම් ලැසිශ්රයෝ ඳාලභ ඉදි කපාය  

3) ගම් ලැසිය්න ඳාලභ ඉදි කශ්රපෝය   4) ගම් ලැසිශ්රයෝ ඳාලභ ඉදි කප   

 

38.  
1) අිළ විබාගය  සදානම් ශ්රලමු    2) අඳ විබාගය  සදානම් ශ්රලමු  

3) අිළ විබාගය  සදානම් ශ්රලමි    4) අඳ විබාගය  සදානම් ශ්රලමි  

 

39.  
1) ගායිකාලද ගායකයාද ගී ගැයුශ්රේය   2) ගායිකාලද ගායකයාද ගී ගැයුලාය  

3) ගායිකාලද ගායකයාද ගී ගයන ලදි   4) ගායිකාලද ගායකයාද ගී ගැය   

 

40.  
1) කම්කු ල්න විසි්න ලැල ඵඳින ලී   
2) කම්කු ශ්රලෝ විසි්න ලැල ඵඳින ලී   
3) කම්කු ල්න විසි්න ලැල ඵඳිනු ලැබූ   
4) කම්කු ශ්රලෝ විසි්න ලැල ඵඳිනු ලැබූ    
 

 

 

64. දෙවක බස ( සිංහ ) 

II පත්රල 

රා ල පැල 02 යි 

පැලකිය යුතුයි, 

 I ශ්රකො ශ්රපහ 1 හ 2 ප්රශ්නනය ඇතුළුල II ශ්රකො සි්න එක් ප්රශ්නනයක්ද III ශ්රකො සි්න ප්රශ්නන ශ්රදකක්ද ශ්රතෝරා ශ්රගන 

ප්රශ්නන ඳ ක  ඳභණක් උත්තර පඳය්නන  

gFjp I ,ypUe;J 1Mk; 2 Mk; tpdhf;fSf;Fk; gFjp II ,ypUe;J VjhtJ xU tpdhTf;Fk; gFjp III ,ypUe;J ,U 
tpdhf;fSf;Fkhf nkhj;jk; Ie;J tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf. 

 

I දරො ස 

 

01. ී  ඇති භාර්ශ්රගෝඳශ්රද්ය ආශ්රය කර ගනිමි්න ඳ ත දැක්ශ්රලන භාතෘකාලලි්න එකක් ගැන ලචන 100 ක ඳභණ 
රචනයක් ලිය්නන  

gpd;tUk; jiyg;Gf;fspy; xd;iwj; njupT nra;J jug;gl;l tplaq;fis cs;slf;fp Vwj;jhs 10 nrhw;fs; mikAkhw 

fl;Liu xd;W vOJf.          ( ලකුණු 20) 

 

(අ) ස්ලාබාවික පම්ඳත් සුරකිමු, 

i. ස්ලාබාවික පම්ඳත්  ඳු්නලා ී භ  

ii. ස්ලාබාවික පම්ඳත්ලලි්න ඇති ප්රශ්රයෝජන  

iii. ස්ලාබාවික පම්ඳත් විනායශ්රලමි්න ඳැලතීභ  
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iv. ස්ලාබාවික පම්ඳත් රැකගැනීභ  කප ැකි ශ්රද්  

v. පභාශ්රලෝචනය  ා නිගභනය  

 

(ආ) අශ්රේ ශ්රගලත්ත, 

i. ශ්රගලත්ත ිළලිඵ  ැඳු්නලා ී භ  

ii. ශ්රගලත්ශ්රත් ලගා කප  ැකි ශ්රද්   

iii. ශ්රගලත්ශ්රත්න ඇති ප්රශ්රේජන  

iv. ඔශ්රබ් ශ්රගලත්ශ්රත් ස්ලබාලය  

v. පභාශ්රලෝචනය  ා නිගභනය  

 

 (ඇ) ලැඩිහටිය්න  පපකමු, 

i. ලැඩිහටිය්න යනු කවුු ්නදැයි  ැඳි්නවීභ  

ii. ලැඩිහටිය්නශ්රග්න පභාජය  සිදුව ශ්රභශ්ර ය   

iii. ලැඩිහටිය්න  පැලකිය යුත්ශ්රත් ඇයි? 

iv. ලැඩිහටිය්න  පැලකිය යුත්ශ්රත් ශ්රකශ්රස්ද? 

v. පභාශ්රලෝචනය  ා නිගභනය  

vi.  

(ඈ) භත් උලදුර ිළුව දකිමු, 

i. භත් උලදුර  ැඳි්නවීභ  

ii. විවිධ ිළරිස් ශ්රභය  ඇබ්ඵැහ වීභ    

iii. ශ්රපෞ්යය  ඇති ලන ඵලඳෑභ  

iv. භානසික ශ්රපෞ්යය ිළරිීමභ  

v. පභාශ්රලෝචනය  ා නිගභනය  

 

02. ී  ඇති ිළ්නතරය ඵලා ඒ ඇසුරි්න අර්ථලත් ලාකය 05ක් ලිය්නන  (ලාකයයක අලභ ලයශ්රය්න ලචන 4 ක් ලත් 
තිබය යුතුය) 

gpd;tUk; glj;ij mbg;gilahff; nfhz;L Ie;J fUj;Js;s thf;fpaq;fs; vOJf.                           

  (xU thf;fpaj;jpy; ehd;F nrhw;fSf;F Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.)   ( ලකුණු 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II දරො ස 
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 03, 04 ප්රශ්නනලලි්න එකක  ඳභණක් ිළිතතුු  ලිය්නන  
 03> 04 Mk; tpdhf;fSs; xd;Wf;F kl;Lk; tpil vOJf. 

03. ඳ ත ප ්න ශ්රේදය කියලා අපා ඇති ප්රශ්නනලල  ිළිතතුු  ලිය්නන  
gpd;tUk; ciug;gFjpia thrpj;J mjd; fPo; jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F tpil jUf. 

 

 

 

 

 

 

1. අද ස් හුලභාු ශ්රේදි ප්රධාන ල්නශ්ර්න කුභක්ද? 
2.  ැඬීශ්රභ්න කුඩා දු ලා කරන එක් ශ්රදයක් ලිය්නන  
3. ලැඩිහටිය්න අද ස් හුලභාු ල ප ා බාවිත කරන ක්රභ ශ්රදකක් ලිය්නන  
4. පකශ්රක්ත භගි්න දැක්විය  ැකි නිශ්රේදන ශ්රදකක් ලිය්නන  
5. විදයාත්භක ශ්රලෝකශ්රයහ ලඩාත් පලදායි කුභය කුභක්ද?    ( ලකුණු 10) 

 

 

04. ඳ ත ප ්න කවි ශ්රඳප කියලා අපා ඇති ප්රශ්නනලල  ිළිතතුු  ලිය්නන  
gpd;tUk; ghliy thrpj;J mjd; fPo; jug;gl;Ls;s tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 

 

1. ශ්රම් ර  භශ්රග ර      2  පු  ඳප ශ්රඳොපශ්රල්න 

භා ඉඳදුණු ර               ලැහ විඳු අ ශ්රප්න 

  ැශ්රදන ලැශ්රඩන ර          මිණිකැ  මුතුකැ  

භශ්රග්භ භේ ර           ඇති භශ්රග සිරිලක 

 

3. භශ්රග සිරිලක ගැන     4  එඩිතරකභ ඇත 

ශ්රලොල  කියමි භභ         කම්භැලිකභ නැත 

සුරපුරයක් ශ්රලන         පභයි සිටින ර  

ශ්රලොශ්රේ ශ්රභලැනි නැත         භශ්රග ශ්රම් සිරිලක 

 

 

1. ශ්රභභ කවිශ්රය්න කියැශ්රලන ර  කුභක්ද? 
2. ශ්රභහ ඇතිඵල කියැශ්රලන ශ්රද්ලල් 03 ක් ලිය්නන  
3. ශ්රභහ සිටින පභයි්නශ්රග් ස්ලබාලය කුභක්ද? 
4. ශ්රලෝකය  කිය්නශ්ර්න කුභක් ගැනද?       ( ලකුණු 10) 

 

 

අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමේදී ප්රධාන වන්මන් භාෂාවයි. එමහත්, පුද්ගලයින් අතර අදහස් හුවමාරු කර 

ගැනීමට ම ොදා ගන්නා එකම මාධය  භාෂාව මනොමේ. කුඩා දරුවා තම අදහස් ප්රකා  කරන්මන්ත් අව ය මද් 

ලබා ගන්මන්ත් හැඬීමමනි. වැඩිහිටිම ෝ අදහස් හුවමාරුමේදී මහවත් සංමද් න ක්රි ාවයේමීදී සංම,ත, සංඥා, 

මුද්රා, ත්ර දිය  ද පයම ෝි  මකොට ගනිි.. ඉියරිම න් යාසල, ඇත. නළාව හැඬවීම තහනේ, දුේ බීමමන් 

වළකින්න, යාවහන් ගලවා ඇතුළු වන්න, කාන්තා වැසිකියේ කි වැනි නිමේදන වචනම න් යේ ා තැබීමට වඩා 

සංම,ත මි න් දැ,වීම සාර්ථක . සංඥා භාවිත  අද විදයාත්මක මලෝකම හි යවා දලදායි රම  ව ම න් 

පිළිමගන ඇත. 
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III දරො ස 

 05, 06 ප්රශ්නන ශ්රදක භ ිළිතතුු  ලිය්නන  
 05 Mk; 06 Mk; tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 

05.  ඵණ්ඩාරගභ ඳාපශ්රල් 2018 01 03 ලන දින ශ්රඳ  ල  8 00 සි  ඳ  ල  12 00 දක්ලා ඳැලැත්ශ්රලන ශ්රභදානය  
ප බාගිලන ශ්රලප  ද්නලා ශ්රදභාිළය්න ශ්රලත යලන ලිිළය ලිය්නන  ඳාපශ්රල් ඳරිපර පකගභශ්රේ ශ්රල්කම් ඔඵ යැයි 

සිත්නන  

එදින ඳැමිණීශ්රම්ී  උදලු ද කඩා ද රැශ්රගන එන ශ්රලපද ද්නල්නන  

 

නැතශ්ර ොත්, my;yJ  

ඵණ්ඩාරගභ ඳාපශ්රල් සිසු කුපලතා ඇගයීශ්රම් උශ්රලප 2017 ශ්රනොලැම්ඵර් භප 25 ලන දින ඳාපශ්රල් ප්රධාන 

යාලාශ්රේී  ඳැලැත්ශ්රේ  උත්පලය ශ්රඳ ල  9 00 සි  ඳ ල  12 00 දක්ලා ඳැලැත්ශ්රේ  ශ්රභභ උත්පලශ්රේ ප්රධාන අමුත්තා 

ශ්රලප ප්රශ්රද්යශ්රේ දිපාඳතිතුභා ප බාගි කර ගැනීභ  පකවිධායක කමිුවල තීරණය කර ඇත  

ඉ ත ශ්රතොරතුු  ඇතුපත් කර ආරාධනා ඳත්රයක් පකස් කර්නන  

06. ඳ ත ප ්න ශ්රදභප ලාකය සික ලය  ඳරිලර්තනය කර්නන  
 Gpd;tUk; jkpo; thf;fpaq;fis rpq;fsj;jpy; nkhop ngau;f;Ff. 

 1) ahy ruzh 

 2) vkJ ehL mofhd jPthFk;. 

 3) Fkhup juk; 10 ,y;; fy;tp fw;fpwhs;. 

 4) cq;fs; ghlrhiyapd; ngau; vd;d.? 

 5) ehl;bd; kf;fs; njhif mjpfupf;fpd;wd. 

නැතශ්ර ොත්, my;yJ  

ශ්රලපද පැලකි්න බාණ්ඩ මිල ී  ගැනීභ  ශ්රලපද පැල  ගිය අලස්ථාශ්රේ ශ්රලපදපැල් හමියා  ා ඔඵ අතර ඇතිලන කතා 

ඵ  ඳ ත දැක්ශ්රලන කු ණු උඳශ්රයෝගි ශ්රකො ශ්රගන පකලාදයක ස්ලරූඳශ්රය්න ඉදිරිඳත් කර්නන  

i. ආභ්නත්රණය  ා සුඵ ඳැතීභ  

ii. අලයය බාණ්ඩ මිල ගණ්න විභසීභ  

iii. මිල ී  ග්නනා බාණ්ඩය, ලර්ගය ිළිතඵ විභසීභ  

iv. බාණ්ඩය මිලී  ගැනීභ, මුදල් ශ්රගවීභ  

v. ස්තතිය  


