
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 පළමු වැනි ප්රශ්ණය  නනිවර්ය  ේ.  

 පළමුවැනි ප්රශ්ණය  ාර වව්  ප්රශ්ණ  ාවක්  තුළුවව ප්රශ්ණ  පාට  ිළිතුළු  පප ්න   

 සියලුම ප්රනවල  සුදුසු ිළිතුරරු බගේ  ිළිතුරරු ත්රේේ  දාළෂ ප්රනව දකයය ේයොාළ ඉදිරිේයන් ලියන්ව. 
 

 

01. i. ේේශීය වර්තවේේ  ාැකිය ශැකි රකග ලවන්රළභරණර. ................................................. දනයවය  දය ව ේ .  
 ii. තැරණි ලී ේයිත වැටුමය ාර්වයක් ාක්ව  ැේගන්ේන් .......................................... ලී ගළල්යයය යි. 

iii.  ේේශීය යෂ ේගඩි වැටුම  වමළව ාමිෂ ගැමි වැටුම ..................................................................... ේ . 
iv. රවීන්ද්රවළ ව තළේග ර්ුරමළ ේශොර. ්රීතළලිය  ල්ල් ග තැම ම වාශළ කයළල  තැමිණිේේ  

............................... ලර්ේේ  දීය.  
v. ේ ය ප්රය  "ශකවවි" ගැේල් යෘතිය නිනතළාවය වුේේ  ............................................................. දී ය. 

 vi. උඩර  ලන්වම් බිහි වුේේ  මශනුලර ........................................................................ රජුේ  යළේේ  ය. 
 vii. "කිරී ම්, ේද්ර රි" යව රකග ලවන්රළභරණර. ේයො වන ් වේ ව .................................... වර්තව වම්ප්රාළේේ  ය. 

viii. දළරිප්පු, බ්ාම් වර්තවළකග ිළිතගාල කියේලන්ේන් ........................................ වැටුම් වම්ප්රාළේේ  දී ය. 
 
 ix. තශත ාැක්ේලව වර්තව දකග දය ව ලව වර්තව වම්ප්රාළය ලියන්ව. 
 
  (ද) යන් ්ණුම   .............................. 
  (ආ) ේාේලොල් ේගොඩගැසීම. .............................. 
 
 x. තශත වාශන් චරිත ේාය ්ුරෂ ව ගැමි වළ ය වම් යරන්ව. 
 

(ද) ේවොකචි .................................................... 
  (ආ) ගුරුශළමි .................................................... 
 

02. i. මළ්රළ (3 3 3) මැදුම් තනි තිත  දාළෂ ේගර තායක් ප්රවනතළරගත යරන්ව. 
 ii. මළ්රළ (2 3 3) සුළු මැදුම් ේාතිත  දය ව යවියක් (තා ශතරක්) ප්රවනතළරගත යරන්ව. 
 iii. මළ්රළ ශතර  දය ව දඩ ලක් ප්රවනතළර යරන්ව. 
 

03. තශත වාශන් මළතෘයළ දතරින් ශතරක් ේයටිේයන් විවනතර යරන්ව. 
 

i. ග හිර ගැේල්. 
 ii. ේේශිය ල්ද්රළ වළ ය. 

iii. ේේශිය වර්තව වම්ප්රාළයන්හි  ප්රධාළව ලළාය භරණළ්ඩඩ. 
iv. ගැමි වැටුම 
v. දලයළ භරණළවිතය. 

 

04. ේේශීය ළන්තියර්මයන්හි වමළවතළ ේමන්ම දවමළවතළ ා ාක්ව  ැේබ්. 
 

i. ේාේලොල්මඩු ළන්තියර්මේේ  ශළ තශන්මඩු ළන්ති යර්මේේ  වමළවතළ ිළිතගා විවනතර යරන්ව. 
ii. ේයොේශොඹළ යකයළරි ළන්තියර්මේේ  එව ගළයවළ වහිත, ගළයවළ රහිත ශළ වළ යමය ක්. ාැක්ේලව 

වර්තව දකග ුරවක් ශඳුන්ලන්ව. 
iii. ේේශීය දල් ද්රලය ේයොාළ ගනිමින් යරනු ගව රකග ූමමි වැරසිල්ක් විවනතර යරන්ව. 
 

05. i. ේය ෂම් ශළ ේවොයරි ගැමි වළ ය දය ව ලව ේේශීය වර්තව වම්ප්රාළයන් ේාය ේලව ේලවම වම් 
   යරන්ව. 
 ii. ේවොයරි ශළ ේය ෂම් ගැමි වළ යල එක් චරිතය ගැගින් චරිත ේායය  දාළෂ යවි ේායක් ලියන්ව. 

11 ේරේණි      ්යව   ේේශී  -  II    ටරල  පැ  ේෙටයි  



 

 

iii. වමළජ ේ ධාවය වාශළ ේය ෂම් ගැමි වළ යය ේයොාළග ව දයුරු චරිත ේායක් උාළශර. ේව ගනිමින් 
විමවන්ව. 

06. i. "යතයලි" වර්තව වම්ප්රාළේේ  දකග රචවය ිළිතගාල විමසුමක් යරන්ව. 
 ii. "මණිපුරි" වර්තව වම්ප්රාළය තැරණි ගල  උාළශර. මගින් තශාන්ව. 

iii. "ේේලාළසි" වකයල්තය මත බිහි වු වර්තව වම්ප්රාළේේ  පුේර ගළීනන් ේව යටුයුුර යෂ ේාේාේවු  වම් 
යර තකජළවුර් වේශ ාරයන්ේගන් සිදු වු ේවේලය දගයන්ව. 

 

07. i.  වර්තවය විය ශාළරව තළවල් ාරුලන් වාශළ ශ්රලය ාෘය ජව මළධාය ුරිතන් සිදුලව ේවේලය ිළිතගාල 
   බේබ් දාශවන ්ුරෂ ව යරමින් ලිිළයක් වයවන යරන්ව.  

ii. ේේශීය වර්තව යළල ආරක්ළ යර ගැනීම උේාවළ ලර්තමළවේේ  ගතයුුර ිළයලර ිළිතගාල උාළශර. 
ේාමින් තශාන්ව. 

 iii. ්රී ළකේක්ය වර්තව යළේ  උන්වතිය උේාවළ වල තළක්.ය ේයොාළගත ශැකි ආයළරය විවනතර 
   යරන්ව. 


