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II පත්රය 

(01) .  

i. (අ)   ඉ, ඊ, ච, ඡ, ජ,ඣ, ඹ, ල 

(ආ)  උ, ඌ, ඳ, ප, ඵ, බ, භ, ඩ, ෂ 

ii. (අ)   ලබ්ද  

(ආ)  ඳණකුරු 

iii. (අ)   ජනහකීර්ණ 

(ආ)  ඳළදුම් දිග 

iv. (අ)   විධි ක්රිඹහ  

(ආ)  පර් ක්රිඹහ 

v. (අ)   සිඹළු මිනිසසු ත්යගරු  විඹ ුත්තෝත් ඹ  

(ආ)  දරුන් ෝදභව්පිඹන්ට කී රු වීභ භළනවි  

vi. (අ)   ෝග්ත +  ම් 

(ආ)   ටු  +  අ්තත් 

vii. (අ)   නට 

(ආ)  ඳෆන් 

viii. (ආ)   ඳහර ඹන් විසින් සකීඹ අභිභත්ඹ ඳරිදි අදවස ප්ර හල ෝ ෝයි /  යනු රළෝඵි / රඵි 

(ආ)  ඳරීක් තුභහ විසින් අපි අභත්න රදිමු / රද්ෝදමු / රදීමු 



ix. (අ)   විලිකුන් සුය්තඳර  

(ආ)  රිවිභඩර 

x. (අ)   පුුංචි අම්භහ  

(ආ)  ෝරොකු ත්හ්තත්හ 

(03) . ඳහයම්ඳරි  හහිත්ය නිර්භහනර සුවිෝල ි  සාහනඹක් ජන ත්හ හිමි  ය ගනී  ජන ත්හට 

ඕනෆභ ඹ දී ජනත්හ ආනන්දඹට ඳ්ත ශ වළකිඹ  භහජඹ ෝග ලීඹ යණඹට ඳ්ත ඇත්්ත ජන ත්හ 

භහජ ඇසුෝර් ර්ධනඹ ෝි   ෝරො විවිධ යටර ජනප්රිඹ ජන ත්හ  රි බ ඵසින්ෝන් මුරණ  ටුතතු වහ 

න්නිෝව්දන ක්රභ නිි  

(04) .   

i. දකුණ් ඉන්දීඹ නහටය  රහෝව් ආබහෝඹන් 

ii. නහඩගම් වහ නර්ති ෝභයටට රළබීභ  

නහඩගම් වහ නර්ති රවිඩ බහහෝන් නිසඳහදනඹ වීභ  

iii. සීත්හ  යහජසිුංව යජු ශි ආගම් ළශ ගළනීභ  

iv. රවිඩ බහහෝන් 

v. වරිලසචන්ර , ෝත්රුක්කු්තතු 

(05) . ඹන්නහෝේ නභ  :-කි්තසිරි භහනඩු 

ත්නතුය    :- ෝේ ම් 

ලිපිනඹ   :-  සිුංවර ුංගභඹ  

දිනඹ    :-   

රඵන්නහෝේ   :-  ප්රධහන අභහත්යතුභහ, 

       උතුරු භළද ඳශහත් 

ඇභතුභ    :- ප්රධහන අභහත්යතුභනි 

භහත්ෘ හ   :- පුසත් හර ඳවසු ම් රඵහ ගළනීභ  

අන්ත්ර්ගත්ඹ   :- ඳහෝේ දුස ය ඵ , ශිය ුං්යහ , සිසුන්ෝේ කිඹවීෝම් රුචිඹ,  

  ඳහේ පුසත් හර අඩු ලුහුඬු ම් 

    ෝම්හ  ස  ය ෝදන ෝර ඉේලීභ  

ඉේලුම් රුෝේ අ්තන වහ ත්නතුය  

    නැත්දහොත් 

භහත්ෘ හ  

විවිධ බහණ්ඩ ෝඹොදහෝගන  යන විවිධ බහණ්ඩර නම්, අෝරවි  ශ වළකි භහර්ග , සඹුං රැකිඹහක් ෝර යහප්ත් 

කිරීභ , ග්රහභ ුංර්ධන මිතිෝස වෝඹ ගඹ ඵළුංකු ල්රය ප්රතිඳහදන රඵහ ගළනිභ , ආ ර්ණීඹ ඵ , සි්තගන්නහසුලු 

බහහ ,  ස  යන්නහෝේ නභ ව දිනඹ 

 

 

 

 



III   පත්රය 

(01) .  

i. (අ)  භෝවෞධ ඳඬිතුභහ 

(ආ) වි හිත් යහ ෝඳොහ වහ භස භහුංල  ෆභට ළරළසවීභ  

ii. (අ)  භෝවෞධ ඳඬිතුභහෝේ චය පුරුෝඹක් 

(ආ)  සිඹළු දමදි යජදරුන් ඇතුළු ෝ නහ මිුතළු නුය ටෝ ොට සිටින අසාහ  උ්තඹක් 

ඳළළ්තවීභ  

iii. (අ)  ජෝඹහි ෝරොඵ ඵළන්ෝද් 

       ත්භහ වීනහ ත්ත්ද සින්ෝද් 

(ආ) ෆ්තත්ෆෝව් හිමි 

iv. (අ)  අලු්ත මුරහදෆනි / පුුංචියහශ  

(ආ)  ඵළද්ෝද්ගභ  

v. (අ)  වීණහෝව් ත්ත්ක් සිඳීභ  

(ආ) ෝ  ට්ෝට් ුතගඹ  

vi. (අ)  උඳෝද්ලන  වි / උඳෝද්ලහ්තභ  / උඳවළයන 

(ආ) ික්වීභ උක්දණ්ෝඩහි ඳළණි 

       ෝන්වීභ  ඹක්ෝඵෝර් ද 

vii. (අ) ද විෝේජ් ඉන් ද ජන්ගේ  

(ආ) ඒ පී  ගුණය්තන  

viii. (අ)  ගු්තතිර ඳඬිතුභහෝේ වීනහ නහදඹට අනු සුයුංගනහන් යහජබහෝව් යුංගනඹ ඉදිරිඳ්ත  ශ  

       අසාහ  

(ආ)  යන් වහ යදිඹ ික්වූහ ළනි 

ix. (අ)  කුරුණෆගර  

(ආ) ෝභ ධහනඹ  

x. (අ)  භෝවෞධ ඳඬිතුභහෝේ ගුණ භහිභඹ ි බදළක්වීභ  

(ආ)  ඳදය 511 

(02) .  

i. (අ) චූරනී බ්රවසභද්තත් යජතුභහ ික් සීඹක් යහජධහනිර යජ දරුන්ට ව චතුයුංගනී ෝ නහට 

(ආ) හි ත්ේ ෝගඩිඹක්  ඳන්නහ ෝ  

ii. (අ)  සිතුභක් ෝ  

(ආ) ගජෝන් සිතිඹම් ගජසිරි 

iii. (අ)  නළගී සිටු  ආචහරිණී භහ ෝනොළඳු - නළගී සිටු   

(ආ)  සිඹලු පිරි 

iv. (අ)  නසීඹක් 

(ආ)  තුට ළඩි  යන  

v. (අ)  දුන මුන් දළ  ෝනොදභව් ෝනළු ඳරහ  

(ආ)  ත්ර ත්රහ 


