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• ,kafoaiSka uqyÿq nv m<d;a
w,a,d.;a wdldrh úia;r
lrhs
• ,kafoaiSන්g wh;a m%foaY
is;shul ,l=Kq lrhs
• Wvrg rdcHh yd ,kafoaiska w;r
ගegqïj,g fya;= y`ÿkd .kshs
• kuHYS,s;ajh u`.sන් ගegqï
wjulr .; yels wdldrh yodrhs
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uqyqÿnv m<d;aj,
n,h
msysgqjd .ekSu
• ,kafoaiska Wvrg
rdcHh iu`.
meje;ajQ
iïnkaO;d

• uqyqÿnv m%foaYj, ,kafoais
md,kh mej;s wdldrh úia;r
lrhs
• ,kafoaiSka hgf;a Y%S,xldfõ
wd¾:sl" iudcSh iy ixialD;sl
lghq;= meyeÈ,s lrhs
• ,kafoais md,kh hgf;a Y%S ,dxlsl
iudchg tl;= jQ kjdx. fmkajd
fohs
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,kafoaisන්f.a md,k"
wd¾:sl" iudcSh iy
ixialD;sl lghq;=

• ì%;dkH wdêm;Hh Y%S ,xldfõ
ia:dms; ùug fya;= meyeÈ,s lrhs
• iajfoaYSh úfrdaO;d iy
tajdfha iajrEmh myohs
• ;u iajdêm;Hh /l
.ekSug igka fufyhjQ
kdhlhka w.h lrhs
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Y%S ,xldjg
ක්රියාකාරකම 01
ì%;dkHhka meñKSu
iy n,h ;yjqre lr පිටු අංකය : 08
.ekSu
• uqyqÿnv m%foaY
hg;a lr .ekSu
• 1815 oS Wvrg w,a,d
.ekSu
• 1818 ksoyia igk
• 1848 ksoyia igk
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යටතට
පත්ීම
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බලය

ආවරණය
කිරීම
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පාසල
පැවැත්ූ
කාලය
තුළ
ආවරණ
ය කර
ඇත

ආවරණය
කළ
යුතුය

04

නිපුණතාව

නිපුණතා මට්ටම

2.2
ì%;dkH md,kh
hgf;a wd¾Ól
lghq;= meyeos,s
lrhs
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• jdKsc fNda. j.dj jHdma;
jQ wdldrh meyeÈ,s lrhs
• ì%;dkHhka hgf;a foaYSh
lDIsl¾udka;h úia;r
lrhs
• ì%;dkHhka hgf;a furg
wd¾Ólfha we;s jQ fjkialï
fmkajd fohs
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j¾Okh
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