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I ෙක�ටස 

• පහත දැ�ෙව�ෙ� �ාසාං�ක කලාවට ස�බ�ධ �කාශ ��පය�. 
 

A - ගායනය, රංගනය, චලනය පදන� කර ග!. 

B - "#$යට ආම�'ණය කර). 

C - ෙ�*�ෂක �,චාර අත.ාවශ. ෙන�ෙ/. 

D - 012යාෙ3 ෙප45ෂය මැන6� හ78ව). 

E - ස9:ව ඉ<=ප> කර? ලබ). 

1) ඉහත දැ�ෙවන �කාශ අ@ෙර� �සාං�ක කලාවට අදාළ Bවැර< �කාශ @න ඇ@ළ> වරණය ව�ෙ�, 

(I ). A , D හා E ය (II).  A , C හා E ය   (III)  A , B හා  E ය (IV) C , D හා E ය (V) B , C හා D ය         (......) 
 

2) නෘ>ත ය?, 

(I) අදහස් �කාශනය� ඇත.  (II)   Hෙද� =#මයා?Iල චලනය� පමJ. 
(III)    න5තන නK� හැL�ෙ/.  (IV)   සා>6ක අMනය �බල ෙ/. 

 (V)     ආං�කාMනය ම�� අදහස් �කාශනය� කර).                (......) 
 

3) බැෙ1 නාටක හා ස�බ�ධ ව�ෙ�, 

(I) රංගNK අලංකරණ වලට �Oඛ>වය� ලබා ෙදන නාට. 6ෙශ*ෂය�. 
(II) ගායනයට �Oඛ>වය ලබා ෙදන නාට. 6ෙශ*ෂය�. 
(III) 16 වන Sයවෙස* ෙල�ව Tරා පැ,8U ස�භාව. නාට. 6ෙශ*ෂය�. 
(IV) ඉW නXව ය?ෙව� හැL�ෙවන රංග 6ෙශ*ෂය�. 
(V) ගායනය, වාදනය, �Oඛ සංYතෙය� ෙමෙහයවන නාට. 6ෙශ*ෂය�.              (......) 

 

4) "නාට.ය ය? 96තෙ[ 2ටපත�. S=> 6=> වල කැඩපත�" ෙමම �කාශය කරන ල#ෙ#... 

(I) බ5ෙට]1^ ෙ_ෂ්^ (II)  ධනංජය පaවරයා    (III)  අMනව bcත 

(IV)  ඇලඩ)ස් Bෙක�1 (V)  ෙශ*�ෂ්2ය5                (......) 
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5) dපණය හා ස�බ�ධ ව�ෙ�, 

(I) නාෙට.]eත අවස්ථා ෙ/<කාව� මත B5මාණය �gෙ� hයාවiය�. 

(II) නXවා නාට. @ළj අ?ගමනය කරන hයා 2kෙවල). 

(III) ෙ/<කාව� මත NKකාව� �,B5මාණය �gෙ� hයාවiය). 

(IV) ෙ�*�ෂකයාෙ3 රස 6�දන hයාවiය). 

(V) අධ.�ෂවරයාෙ3 !,g, මත සකස් l hයාවiය).                (......) 
 

� පහත දැ�ෙවන මාතෘකා සැල�1ෙල� �යවා අංක 6 – 10 ෙත� �ශ්න වලට 2k@8 සපය�න. 

A - ස්වරභංග F - Tස්ත  K - අoැ 
B - අංගරචනය G - ස්ථානක L - ආ>මගත 

C - හැඩය  H - ව5ණය  M - සරල බව 

D - චා=  I - ෙර]මාංච N - හස්ත 

E - ජනා�,ක J - ආකාශ  O - අලංකරණ 
 

6) ආං�කාMනය හා ස�බ�ධ ෙ/. 
(I)  A ,D  හා Gය (II)  D ,F හා Iය (III) D , E හා Iය   (IV) C, F හා Kය    (V) D, G හා Nය            (......) 

 

7) සා>6කාMනය හා ස�බ�ධ ෙ/. 
(I) D, F,හාGය (II). A, Iහා Kය   (III). A, Dහා Iය  (IV) . D, Gහා Mය (V). D, Fහා Gය            (......) 

 

8) වාeකාMනය හා ස�බ�ධ ෙ/. 
(I) . G, I හා Jය (II). I, J,හා Lය (III). K, Lහා Nය  (IV).  E, Jහා Lය  (V). L, Nහා Oය            (......) 

 

9) ආහා5ය අMනය හා ස�බ�ධ ෙ/. 
(I) . B, Fහා Oය (II). B, Dහා Iය   (III). F, Gහා Nය (IV). I, Jහා Oය   (V.) H, Lහා Oය            (......) 
              

10) නාෙට.]පකරණ හා ස�බ�ධ ෙ/. 
(I ). B, Gහා Jය (II). C, H හා Mය (III). D, Eහා Mය (IV). H, Lහා Oය (V). K, Nහා Oය            (......) 
 

� අංක 11 – 12 ද�වා ෙන�ගැළෙපන 2k@ර ෙත]ර�න. 
 

11) නාට.ය� ඉ<=ප> කර? ලබන ෛශiයට ෙය]ග. 6ය r@ අංග ව�ෙ�, 

(I) . අංගරචනය     ( II). නාට. සංYතය (III). ෙ/ෂ Nෂණ 

(IV). රංග NK අලංකරණය    (V .) රංගාෙල]කය                 (......) 
 

12) ෙර�මැ�s� නාට. g,යට අය> නාට.ක8ව� ව�ෙ�, 

(I ). ඇෙ1�සැ�ඩ5 tමා (II). ග5ෙ>    (III). ෙහ�= ෙබ�    (IV). uල5  (V) . ෙය6�� ෂ්වා5sස් (......) 
 

� පහත දැ�ෙවන මාතෘකා අධ.යනය ෙක�ට අංක 13 Sට 17 ෙත� �ශ්න වලට 2k@8 සපය�න. 

A - ෙක]ෙම�ස්  F - hස්ෙට]ප5 මාෙල] K - ඔ�ෙක�ස ්   P - �යෙත� ෙම�ෙත� 
B - ෙවළඳ ෙo*J G - zමෙද�=  L - ෙදෙවB එෙ|රාෙ3 ද5ශනය Q - එKiයා 
C - නා�<ය   H - ය>න  M - ෙන�බ>7 ඔෙද�=  R - }ං~ 

D - ෙස=ෙදS  I - �ා,හා5ය නාට. N - ෙට�පස්^   S - 96ත ග5වය 

E - ඓ,හාSක නාට. J- a,��}  O - �iකා   T - arඑ�ස්මැ�නා 
 

13) මධ.කා�න ජන ව�දනා නාට. හා ස�බ�ධ ෙ/. 

(I) . A,B, JහාFය (II) . D,E,I හා Lය  (III). K,L,MහාSය  (IV). B,I,Lහා Sය (V ). O,P,Qහා Rය    (......) 
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14) ක"� නාට. හා ස�බ�ධ ෙ/. 

(I) . A,C,Dහා Hය (II). D,G,Mහා Pය (III). D,E,Fහා Gය (IV).  K,L,O හාTය  (V). L,M,Nහා Rය        (......) 

15)  සංස්කෘත නාට. හා ස�බ�ධ ෙ/. 

( I) . C,H,O හා Rය (II). B,D,E හා G ය (III). F,G,H හා J ය (IV). I,K,L හා M ය  (V). N,O,P හා Tය   (......) 

16) �ක නාට. හා ස�බ�ධ ෙ/. 

(I) . D,E,F හා Jය  (II). A,B,H හා I ය  (III). A,J,K හා Tය (IV). H,I,J හා Lය    (V). P,Q,N හා Sය   (......) 
 

17) ෙශ*�ස්2ය5 නාට. හා ස�බ�ධ ව�ෙ�, 
(I) A,D,E හා Oය  (II)  D,G,H හා J ය (III)  K, L,M හා O ය 

(IV) E, F, N හා Q ය  (V)   N, O, P හා Rය                 (......) 
  

18) පහත දැ�ෙවන �කාශ අ@ෙර� ක"� නාට.යට අදාල �කාශ @න අඩංb 2k@ර ව�ෙ�, 
A. ස්� ච=ත රඟපා? ලබ�ෙ� 2=K නXව� 6SB. 

B. "හකම" සාය රංග වස්'ාභරණ වලට අය> ෙ/. 

C. භා6ත කර? ලබන සංYත �ම හතර�. 

D. "ඔzB" න� නාට.ාංගනාව හා ස�බ�ධ ෙ/. 

E. "අ>7ෙම�= අ> ඉzනා" �S#ධ ක"� නාට.ය�. 

  (I) . B,C හා Dය  (II). A,D හා Eය  (III). A,C හා Bය (IV). B,C හා E ය         (V). A,C හා Dය          (......) 

19) සංස්කෘත නාට.ෙ[ "ෙ�තෘ" 2kබඳව දැ�ෙවන �කාශ @න ඇ@ළ> 2k@ර ෙත]ර�න. 

A. - �5ව රංගය ඉ<=ප> කරන ල<. 

B. - නාට.ෙ[ �ධාන නXවා ෙ/. 

C. - සෑම 6ටම නාට. අවසාන ව�ෙ� ෙ�තෘෙ3 අරOU ඉ� :ෙමB. 

D. - නාට.ෙ[ ෙප�ෙ> b8ෙ3 කා5යය ඉ� කරන ල<. 

E. - �ාසාං�ක කතා වස්@ව hයා>මක ව�ෙ� ෙ�තෘෙ3 ආoෙයB. 
 

  (I) . A,Cහා Dය   (II) B,C හාEය      (III). A,D හා E ය   (IV). B,C හා Dය  (V). A,B හා Cය       (......) 
 

20) 2��ර රාO ෙ/<කාවක ,රස්කරණය ෙලස හ��ව�ෙ�, 
(I) . ප7තලය)  (II). රංග භා�ඩ) (III). ෙ/<කා ,රය)   
(IV). රංගාෙල]කය)         (V) . ෙ/<කා අලංකරණය)                 (......) 
 

21) රංගාෙල]කෙය� j5ඝ ෙවලාව� ද1වා ,�ෙම� ෙ�*�ෂකයාෙ3 ඇසට ය� අපහ7ව� ෙගන ෙදන 
පහන�. 
(I) . අ1�ා වයල^ පහන   (III). ෙය�O පහන (V). ස්ෙ�]� පහන   
 (II). ෙසවනැi B5Kත පහන  (IV) . හැලජ� පහන                (......) 

            

22) රංගය =#මයා?Iලව අවස්ථාවකට අ?ව මනාව ෙපළ ගැස්:ම හ��ව?ෙ[, 
(I) . ෙ�*�ෂාව ෙලසය  (II) . රංග 6ධාන ෙලසය  (III). 6රාම රංග ෙලසය   

(IV). රංග 6න.ාසය ෙලසය (V) . කථා 6න.ාසය ෙලසය                (......) 
 

23) අහස් ,රය ෙහව> ගගBකාව ෙය�දා ග? ලබ�ෙ�, 
(I)   ද5ශන මා8 �gමට , 6ෙ/ක කාලය හැඟ:මට , ෙ/<කාෙ/ ගැ�ර මවා ෙප�:මට. 
(II)   ප7තල ද5ශන මැ:මට , නX Bkය� ආවරණය �gමට, 6e' ෙ�*�ෂාව� මැ:මට. 
(III) ප7තල මා8 �gමට, නාට. අවස� බව හැඟ:මට, ආෙල]ක පහ� සඟවා තැ�මට. 
(IV) ගායක හා වාදක ම�ඩලය Oවා කර �මට, ද5ශන ෙව� �gමට, පැ, මා8 �gමට. 
(V) ෙ/<කාෙ/ ගැ�ර මවා ෙප�:මට, ප7තල ද5ශන මැ:මට, රංග භා�ඩ සඟවා තැ�මට         (......) 
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24) පහත සඳහ� �කාශ අ@ෙර� ෙන] නාට.ෙ[ �ධාන ච=තය "uෙත" හා ස�බ�ධ ව�ෙ�, 
A. හuගක= මාවෙ> Oi�ම පැKෙ�. 
B. ස��5ණ කතා Tවතම ඔH වටා ෙග� ඇත. 
C. zසලතාවය, �බල>වය මත නාට.ෙ[ සා5ථක>වය රඳා පව�. 
D. කටහඬ හා  අMනය භා6තය ෙල]ක ධ5� ස��දායට S~ කර). 
E. ෙවස් OHU පළ�. 
(I) . A,C හා D ය   (II). C,D හා E ය  (III). B,C හා ,E ය (IV.) B,D හා E ය    (V.)  A,B හා C ය    (......) 

25) පහත සඳහ� �කාශ අත=� ක"� නාට. ෙ/ෂ Bdපණය / ෙ/ෂ Nෂණය හා ස�බ�ධ ව�ෙ�, 

A. ෙවස් OHU ව5ග 120� පමණ භා6තා කර). 

B. ~ෂ්ට බව හා අධම බව ෙප�:මට කX ෙහ] B1 භා6තා කර). 

C. හකම න� සාය භා6තා කර? ලබ). 

D. අංග රචනා �gෙ� 66ධ 6ලාස 115� පමණ ෙ/. 

E. ෙමම�� ච=තෙ[ අභ.�ත=ක ල�ෂණ ෙබ�ෙහ] ෙස)� අනාවරණය කර). 

  (I) . B,D හා Eය  (II). A,B හා Cය  (III). B,C හා Eය      (IV) . A,B හා D ය     (V). C,D හා E ය      (......) 

 

• පහත දැ�ෙවන ෙත�ර@8 ඇ7ෙර� අංක 26 – 30 ද�වා �ශ්න වලට 2k@8 සපය�න. 

  A - ෙහ�=� ඉ�ස�  F - ෙහ�=� ෙබ�  K - ස්ටැBස් ලා6ස්� 

  B - හැර1� 2�ට5  G - ඇ�ට� ෙචෙක�ෆ්  L - b�ත5 �ාස ්

  C - ස5 2ic S�B  H - ෙර�බ^ ��   M - එ�ම� ස්ෙප�ස5 

  D - එK1 ෙස]ලා  I - එ�ව� ඔ16   N - අ�ෙ�� අ�ෙත]B                 
  E - ෙටBS 6iය�  J - ආත5 Kල5   O - එ�ව� ඇ1} 
 

26) අස�මත නාට. ස��දාය පදන� කර ෙගන නාට. රචනා කරන ල#ෙ#, 

(I) . A,B, හා Cය (II). C,D හා Eය      (III). C,E, හා Hය (IV). G,I හා ,Lය   (V). B, I  හා L ය        (......) 
 

27) යථාද5� g,ෙ[ Tෙර]ගා�� ව�ෙ�? 

(I) . H,I හා Kය (II). A,G හා Kය     (III). B, G හා I ය    (IV). B,C හා Dය   (V). H,I හා Lය          (......) 
 

28) නාට. B5මාණය සඳහා සව්භා6කවාj රංග g,ය අ?ගමනය කරන ල#ෙ#, 
(I) . E,F හා Jය (II). D,F හා Nය    (III). A,B හා D ය (IV) . D,F හා Iය (V). G, H හා Iය           (......) 
 

29) මධ.කා�න ඉං�S සා�ත.ෙ[ ස්ව5ණමය rගය� සඳහා නාට. B5මාණ ඉ<=ප> කරන ලද Tෙර]ගා�� 
ව�ෙ�, 
(I) . C,H හා Mය   (II). A,B හා Cය   (III). C,H හා Lය  (IV). E,J හා Oය  (V). I, M හා N ය        (......) 
 

30) ඇම=කා? නාට. ඉ,හාසෙ[ 60ෂ්ට B5මාණක8ව� ෙලස න� කරන ල#ෙ#, 
(I) . B,D හා Hය   (II). G,H හා Jය   (III). E,J හා Oය           (IV). J,L හා Nය  (V). L,N හා Oය          (......) 

 

� Bවැර< 2k@ර ෙත]ර�න. 

31) ෙම� ඔෙතෙල] නාට.ෙ[ ෙ>මාව හා ස�බ�ධ Bවැර< �කාශය ව�ෙ�, 
(I) ආදරය පkගැ!ම මත පදන� lව�. 
(II) එ�ෙනක මත ආදරෙය� යැෙපන ෙදෙදෙන�ෙ3 ආදරය). 
(III) ෙ�*මය, අ6ශ්වාසය හා කල�gම අතර ෙද]ලනය�. 
(IV) KBසාෙ3 Sත hයා කර�ෙ� හැ � මත පමණ) 

(V) සැබෑ ආදරය හOෙ/ පැKෙණන zම�'ණ ජය ගත හැ�ය.               (......) 
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32) "වැඩවස� රදළ සමාජෙ[ }ඳ වැ¡ම" ෙ>මා කර ග> නාට. ව�ෙ�, 
(I) . ෙච= ව>ත (II). වලහා   (III). � Sස්ට5ස ්   (IV) . 6ලා ෙෆ] ෙස*1(V). ද ෙ��ෙප]ස1            (......) 

33) T8ෂා$පත.යට එෙර�ව නැY Ssන ස්:ය>වෙය� r@ ස්�>වය 2k¢" කර�ෙ�, 
I . වැ!Sෙ[ ෙවෙළ�දා� ෙප]5uයාය II . ෙච= ව>ෙ> �නෙවස්කයාය  III. ඇ�sග! � ඇ�sග! 

IV . dකඩ ෙගදර� ?£රා ය     V . ඔෙතෙල] � ෙඩසa්ෙම]නාය             (......) 
 

� පහත දැ�ෙවන වbව අධ.නය කර අංක 34 – 38 ද�වා �ශ්න වලට 2k@8 සපය�න. 

 

34) ෙම� A සඳහා අදාල ව�ෙ�, 
(I) . ෙක�මa ඔෆ් එරස්   (II) . ෙ1a ෙ¦�� ද §    (III) . ද � ෙප! ඔෙපරා   
(IV) . ඇප1 කා5^    (V) . ද ¨ැග�                               (......)
          

35) ෙම� B  ෙම�  සඳහා අදාළ ව�ෙ�, 
(I) . ඕගස්^ ස්ª��බ53  (II) . ඇ�ට� ෙචෙක�ෆ්  (III). ෙ5 කැ!  
(IV). බ5නා� ෙෂ]     (V) . ෙහ�=� ඉ�ස�                  (......) 
 

36) ෙම�  C සඳහා අදාළ ව�ෙ�, 
(I) . අහස් මාiඟා        (II). හ=ම බt හය�  (III). සrෙර� ආ ළඳ   
(IV) . ෙ�]ජ� කා�තාෙව]      (V) . �ත ෙහ�ඳ අ�ම�a                (......) 
 

37) ෙම� D සඳහා අදාළ ව�ෙ�, 
(I) . බ�~ල 6තානෙ3 (II). බ�~ල ජයව5ධන       (III) . �ස�න 6තානෙ3 
(IV) .රං«> ධ5ම¬5, (V) . 7න�ද මෙහ*��                (......) 
 

38) ෙම� E  සඳහා අදාළ ව�ෙ�, 
(I) . මද5 කෙ5  (II) . ද ෆාද5    (III). ද ඇ?වස=   

(IV).  < එ1ඩ5 �� (V). K� සම5 න)^ ®�                (......) 

 

� Bවැර< 2k@ර ෙත]ර�න. 

39) �ක නාට.ෙ[ ආz�කරණය ය?, 

(I) ගැ�ෙ� උ°චතම අවස්ථාව).  (II)  කා8ණ.ය හා භය O1 කර ෙගන හට ගැ!ම. 

(III) ගැටXවකට 2k@ර� හO :ම.  (IV) ෙන�ද�නා ය� ෙදය� අනාවරණය :ම. 

(II) �මෙය� ගලා ෙගන ආ S#$ මාලාව @ළ සං¬5න>වය� ඇ, :ම.             (......) 
 

40) ෙ�*�ෂාව ය?, 

(I) ෙම�ෙහ�,� ෙම�ෙහ�ත මැෙවන ද5ශනය). (II)  ආ?ෂo�ක කලාව�� එක@ව). 

(III) ෙ/<කා සැරSi බHල :ම).    (IV)7�දර ද5ශන ueùuhs 

(II) ෙ�*�ෂකයා නාට.යට ලබා ෙදන 6Bශ්චය)                (......) 

O1 නාට.ය රචකයා Sංහල ප=ව5තනය අ?ව5තනය 

A එ/�B ෂ්වා�ස් මකරා�ෂයා ධ5මS= බ�ඩාරනායක 

ර� ෙෆ� rව5 ව)ෆ ් B ෙර]මය �B ග! බ�~ල 6තානෙ3 

ද 3ලාස් ෙමනාජ= ෙටBS 6iය� C ෙහ�= ජයෙස*න 

dඩ�ස ් cෙල]ටස් කඹය D 

E ඇෙල�සැ�ඩ5 චැ�cෙ1/ T' සමාගම ජයල> මෙන]ර>න 
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kdgH yd rx. l,dj  
13 fY%aKsh 

 

I m;%h 

II ෙක�ටස 

• A හා B ෙක�ටස් වi� �ශ්න ෙදක බැ�� ෙත]රා ෙගන �ශ්න හතරකට පමණ� 2k@8 සපය�න. 

A ෙක�ටස 

1) I .  �ාසාං�ක කලාව�� ද�නට ලැෙබන 76ෙශ*� ල�ෂණ ෙම�නවාද?   (ලzU 4) 

 II .  නාට. හා රංග කලාව හැර අෙනz> �ාසාං�ක කලාව� ෙදක� ෙත]රා ෙගන ෙවනස්ක� 6ස්තර 

කර�න.          (ලzU 5) 

 III.  "නාට. කලාව �ාසාං�ක කලාව� අත=� 76ෙශ*ෂ ෙ/". ඔබෙ3 අදහස 6චාර��ව පැහැ<k 

කර�න.          (ලzU 6) 
 

2) I .  �ක �ැcaයක ³iකාංග ෙම�නවාද?       (ලzU 4) 

 II .  ඉ� ක6යාෙ3 කා5ය� ෙන�ව ෙ/<කා පාලකෙ3 වග¬ම� ෙලස ඇ=ස්ෙට]ට1 අවධාරණය කරන 

අංගය 2kබඳව පැහැ<k කර�න.       (ලzU 5) 

 III.  එම අංගය ෙකෙර� ´තන නාට.ක8ව� අවධානය ෙය�O කර ඇ, ආකාරය 6මස�න. (ලzU 6) 
 

3) I .  ෙල]ක ධ5� නාට. ස��දාය 2kබඳව නාට. ශාස්'ෙ[ සඳහ� ව�ෙ� ෙකෙස*ද? (ලzU 4) 

 II.  ෙල]ක ධ5� නාට. ස��දාෙ[ j සතර අMනය 76ෙශ*� වන අ�දම පැහැ<k කර�න. (ලzU 5) 

 III.  ෙල]ක ධ5� හා නාට. ධ5� නාට. ස��දාය� ෙදෙක� ෙවනස්ක� ඔබට B5<ෂ්ට නාට. කෘ�� 
ෙදක� ඇ7=� 6මස�න.        (ලzU 6) 

 

B ෙක�ටස 

4) I .  අස�මතවාj නාට. }� :මට බලපෑ සමාජ, ආ5µක ප7}ම 2kබඳව හැL�:ම� කර�න.  

            (ලzU 4) 

 II .  එම නාට. ස��දායට අය> නාට.ක8ව� ෙදෙදෙනz න� ෙක�ට ඔ£�ෙ3 B5මාණ 2kබඳව 

6ම5ශනය� කර�න.         (ලzU 5) 

 III.  ඔබ Sතන ආකාරයට නාට. B5මාණක8වාෙ3 ³iක පරමා5ථය ෙ�*�ෂකයා ෙවත ෙගන ඒමට 

ෙමම නාට. ස��දාය ෙක�ෙත� ~රට ඉවහ1 ව�ෙ�දැ) 6මස�න.     (ලzU 6) 
 

5) I .  ෙශ*�ෂ්2ය5ෙ3 නාට. 2kබඳව හැL�:ම� කර�න.       (ලzU 4) 

 II.  ෙශ*�ෂ්2ය5ෙ3 ෙ·දා�ත නාට. වල ද�නට ලැෙබන 76ෙශ*ෂතා ෙම�නවාද?    (ලzU 5) 

 III.  "ෙශ*�ෂ්2ය5ෙ3 නාට. @ළ ස5ව කා�න ෙ>මා අ�ත5ගත ෙ/."උදාහරණ ස�ත 6මස�න. 

              (ලzU 6) 
 

6) I .  ෙවස් OHU භා6ත කරන ලද 6ෙ#�ය නාට. ස��දාය� ෙදක� න� කර�න.    (ලzU 4) 

 II.  ඔබ සඳහ� කළ ස��දාය� ෙදෙක� ³ලාර�භයට බල පෑ සමාජ ප7}ම 6ස්තර කර�න. (ලzU 5) 

 III.  "ඉහත සඳහ� ස��දාය� ෙදෙක� භා6ත කළ රංග NKය ඊටම ආෙ/Jක lව�". 6මස�න. 

                 (ලzU 6) 


