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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

 ලයලවායත්වලය - පිළිතුරු 

(1)  

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

7.   8.   9.   

10.   11.   12.   
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16.   17.   18.   

19.   20.   21.   

22.   23.   24.   
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c. 2, 11 

d. 3, 

e. 13, 15,  

f. 1, 12 

g. 5 

h. 7, 10 
 

(2)  

 

 

 

 

 

 

(3)  

1. පන රිවරයේ ඇති ලයාපන ාර අලවා ා ශනාඅාය අ අලනාඅ ද නරන් න ර්මාමාීලීත්්වලය තුළි න 
අයලෝ්වපන ානඅ බිහි කිරීයමහි යයයනඅ න්ර්වා චි නඅය ශා ව දබ නධ් වූ ක්රියාලයකය ව ලයලවායත්වලය 
යව ර්මාලචඅය තෂ ශැකිය.  
පිළිතුර තුෂ ( ැටලු ශනාඅා  ැනීම ඒලාට විවනා ද යව භාණ්ඩ ශා යවේලා ර්ාපන ානඅය, යඅ තරුණු 
අඩාංගු විය ශැකිය. ලයාපන ාර අනශව ව ශනාඅාය අ  ය ය ද ායයෝක ත ලයාපන ාර තටත්්ව ව බලට 
පන රිලමාඅය කිරීය ද ශැකියාල න ලයලවායත්වලය අ ද ය..  

 

2. ලයලවායත්වල තාමායයේ යයී  ිටිනඅ ුද්ග යා ලයලවායතයා අ ද ය.. 

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

7.   8.   9.   

10.   11.   12.   

13.   14.   15.   

16.   17.   18.   
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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

3. භූන්ය, ශ්රමය, ාග්ධනධ්අය ති ප පන ම  න  ර්ාපන ානඅය ව ිටදු යඅොලඅ අර ය දලා මඅා යව වාංතඅය 
යතොට ර්ලැරදි වැසු ද අනුල න්ර්වා අලයා ශා ුවලමඅා වුදරාඅ භාණ්ඩ ශා යවේලා ර්පන නීමම වහශා 
ලයලවායත්වලය යඅ ර්ාපන ානඅ වාධ්තය අයලයය.. 
 

4. ර්මාමාීලීත්්වලය, අයලෝ්වපන ානඅ බිහි කිරීම, ර්ාපන ානඅය වැසු ද කිරීම, අලනාඅ ද බාර  ැනීම, 
පන රිවර වාංය.ී  බල ශා අලවා ා ශනාඅා  ැනීම....ලැර් 

 
5. භූන්ය, ශ්රමය, ාග්ධනධ්අය, ලයලවායත්වලය 

6. ර්ාපන ානඅ තාමාය වහශා යයොනා   නඅා තායිත යශෝ මාඅිටත  වතිය ශ්රමය අ ද ය.. 

7. ය ොඩඅැක යක, ය නත්ර සත්ර, පපන තරී ඇතුළු න්ර්වා විිට න ර්පන නලඅ ිටයලු නෑ යමයට අය්ව ය.. 

8. ර්පන නල නය න තලර භාණ්ඩ ශා යවේලා න? 

 ඒලා යතොපන මී මාීය ව ර්පන නවිය ත්තුන? 

 ර්ාපන ානඅ වාධ්ත වාංයයෝ  තර නය න යතයවේන? 

9.  

1) ර්මාමාීලීත්්වලය 

2) අයලෝ්වපන ානඅ බල 

3) අලනාඅ ද බාර  ැනීම 

4) අඅා  නැ වම 

5) පන රිවර වාංය.ී  බල ශා අලවා ා ශනාඅා  ැනීම 

6) සුභලාී  බල 

7) වාලකීය වාමා ත්වලය මා අනුල තීරීය ලඅ බල පිළිබහ විාලාවය 

8) අසීරු අරමුණු ඉටු තර  ැනීම යතයරහි ඇති අැඹුරුල 

9) වාලාධීඅ්වලය 

10) අමයලීත්්වලය 
 

10. ලයලවායතයයකු යව අඅා යේ ෂාා තර  ැනීමට අයක විත ්ව්වලය  ැඅ ලමාමාඅයේ හහු 
තුෂ ඇති අනශව යශෝ නමාඅය අඅා  නැ වම යව ශනා නලයි. 
 

11.  ැටලු ශා අලවා ා යනව බා ඒලාට විවනා ද යව අල අනශවා වාංලමාධ්අය කිරීමට යශෝ අල මාමා  

යවොයා  ැනීමට ඇති ශැකියාලයි. 

12.   

 ැටළුල විවනාම 

තශ ආඅයඅය සීමා කිරීම ය ල්වය්ව තශ ල ා කිරීම 

රවායර්ත යපන ොයශොර භාවිය සීමා කිරීම තාබර්ත යපන ොයශොර ර්ාපන ානඅයට යපන ෂඹීමම       

අයක න්ර්වා  ැටුම ලඅ අයක නට ර්ාචි භූන් ය්ගය ව යල න කිරීම 
 

 

13.  

1) විාලාවය ශා ආතල්පන  යතයරහි නබ යව  ැත් ිටටීම 

2) ය ද  ැටලුලතට  තම විවනාම ව ඇැයි ිටතීම 

3)  ව ත තිල අයක වා කිරීම 

4) මාතානුක පන නඅමත පිහිටා තටත්තු යඅොකිරීම 

5) ායයෝක ත ීමමට බාධ්ා ඇැයි ිටතීම 

6) රීති ශා ව දනාය අඅලයබෝධ්යය න පිළිපන ැී ම 

7) ලැරී  ද ශා විය.චඅ වනශා ඇති බිය. 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

14.  

 විවිධ්්වල ග්රශීය තර  ැනීම 

 අවාමා ත්වලය ඉලසීම 

 කුතුශය දිරිම්ව කිරීම 

  ැටලු අභියයෝ  යව නැකීම 

 ර්මාමාීලීත් ුදහුණු අලවා ා 

 ර්මාමාීලීත්්වලය අ ය කිරීම 

 ර්මාමාීා්වමත ශැිටරී ද ආනමාඅය කිරීම 

15.  

a. අවාමා ත්වලය ඉලසීම 

b. ර්මාමාීලීත් ුදහුණු අලවා ා 

c. ර්මාමාීා්වමත ශැිටරී ද ආනමාඅය 

d. විාලාව ශා ආතල්පන  යතයරහි නබ යව  ැත් ිටටීම 

e.  ව ත තිල අයක වා කිරීම 

16.  

1) අයලෝ්වපන ානඅය 

2) අලනාඅම 

3) වාංතඅය 

4) තිාභය 

5) වාමාඅය ලැටහීම 
 

17.    තාය., ලයලවායතයායග්ධන අයලෝ්වපන ානඅය වාමා ත යශෝ අවාමා ත ීමම පිළිබහ ඇති අවිර්ාචිාල 

අලනාඅමයි. යමය මූය අලනාඅමකි. මා යයොනලඅ මුනට මාීල්ව තිාභය ව ැයදන යඅ 

අවිර්ාචිාලයි. 
 

18. අලනාඅම ඉශෂ අ ද තිාභ ඉශෂ ය.. 

අලනාඅම පන ශෂ අ ද තිාභ පන ශෂ ය.. 
 

 

19.  

අල යවොයා ැනීම ව 

යමෝටමා ර ය, වබ න, යතොයරෝඅා   නඅ 

දිගුල ව 

වාමාමාට් රපන ලාහිර්ය, බහු තාමාය රයිවා කුතරය, විනු්ව ය ීම ද රම, වාලයාං යවේලා යලයෂහවැ 

අනුතරීය කිරීම ව  

ජාං ම යබනා ශැරීය ද ර , විවිධ් රපන ලාහිනී ලැඩවටශ න, විවිධ් අ දලයක න විවිධ් බැාංකුල පන ල්වලාය අ 

යඅ බැාංකු ැ නපන තු රම  

වාංතඅය ව 

රව තැවියක, පන ැ  තජු අයිවා ක්රී ද, ඉරුරු ය්ව  
 

 

20.  

 යපන ෞ්ග යකත ගුල නයාඅා භාවිය 

 ර්ලවට පන ැන්ී භාණ්ඩ විකිණීම 

 අ නමාජායය න භාණ්ඩ ඇීුව ද කිරීම 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

 

21. යජිටතා යතො ව 
 

22.  

 තැපන ීමම 

 වාමාඅය ලැටහීම 

 වාලයාං යපන ෂඹීමම 

 ආ්වම විාලාවය 

 යොරතුරු යවොයා බැත්ම 

 නැඩි ආාල                                                               
 

(4)  
 

1. ර්මාමාීලීත්්වලය 

අයලෝ්වපන ානඅය 

අලනාඅ ද බාර  ැනීම 

අඅා  නැ වම 

පන රිවර වාංය.ී  බල ශා අලවා ා ශනාඅා  ැනීම 

සුභලාී   ීමම 

වාලකීය වාමා ත්වලය මා අනුල තීරීය ලඅ බල පිළිබහ විාලාව 

අසීරු අරමුණු ඉටු තර ැනීම යතයරහි ඇති අැඹුරුල 

වාලාධීඅ්වලය 

අමයලීත්්වලය 
 

2. වාංතඅය ව  - යපන ොයෂොවා මාළු වහශා තුඅපන ශ න්ශ්රීය 

දිගුල ව -  න්රිවා ය.ා විකිණීම 

න්රිවා කුඩු පන ැතට් විකිණීම  

 

3. ර්මාමාීලීත් ුදහුණු අලවා ා 

ර්මාමාීලීත්්වලය අ ය කිරීම 

අවාමා ත්වල ඉලසීම 

විවිධ්්වල ග්රශීය තර  ැනීම 

 

4. යොරතුරු යවොයා බැත්ම  තැපන ීමම 

ආ්වම විාලාවය   වාලයාං යපන ෂඹීමම 

නැඩි ආාල    වාමාඅය ලැටහීම 

 

5. ය්ගයේ කුළුබඩු වපන යඅ මු  යපන යෂේ යලයෂහ අාමය බලට පන ්වීමම. (යමලැර් ආතාරයේ ඕඅෑම 

යයෝජඅාල ව විය ශැකිය.  


