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I fldgi 

 
1. fjfyr jykafia" fndaëka jykafia yd ms<su jykafia y`ÿkajk fmdÿ kduh" 

1) ;%súO ffp;Hh hs¡ 2) ;%súO fndaêh hs¡ 
3) ;%súO YslaId hs¡ 4) ;%súO r;akh hs¡ 

  
2. wx.=,sud, f;reka jykafia g n,mE l¾u m%fNaoh f,i ie,flkafka" 

1) osÜGOïufõokSh l¾uh hs¡ 2) WmmcacfõokSh l¾uh hs¡ 
3) wmrdmßhfõokSh l¾uh hs¡ 4) wfydais l¾uh hs¡ 

 

3.  iqmamnqoaO rcqf.a oshKsh jk hfidaord foaúh y`ÿkajk fjk;a kduhla jkafka"
1) nqoaOud;dj h¡ 2) kl=,ud;d h¡ 
3) NoaolÉpdkd foaúh h¡ 4) iqmamd foaúh h¡ 

 

4. zuõ msh Wmia:dkh" orejkag ix.%y lsÍu" Nd¾hdjg ix.%y lsÍu¡¡¡¡¡Z wdoS lreKq we;=<;a jkafka
1) mrdNj iQ;%fha h¡ 2) uyd ksodk iQ;%fha h¡ 
3) uydux., iQ;%fha h¡ 4) is.df,dajdo iQ;%fha h¡ 

 

5. msh rcqf.a wfmalaId bgqlsÍu isÿy;a l=ureg úYd, wNsfhda.hla úh¡ iqfodjqka rcqf.a wfmalaIdj 
jQfha ;u mq;=" 

1) ;jqfil= jkq oelSu h¡ 2) ilaú;s rc jkq oelSu h¡ 
3) meúos jkq oelSu h¡ 4) iïnqÿ jkq oelSu h¡ 

 

6. f,!lsl Ôú; ixj¾Okh Wfoid iu: Ndjkdfjka ,o fkdyels m%;sM,h l=ula o @ 
1) OdrK Yla;sh oshqKq ùu¡ 2) .eg¨ myiqfjka úi`oSu¡ 
3) ;s,l=Kq fufkys lsÍu¡ 4) flf<ia md,kh lsÍu¡ 

 

7. nqÿrcdKka jykafia ;=< mej;s wirK irK .=Kh yd .s,dfkdamia:dkh ;yjqre jk ksoiqka 
fol ms<sfj<ska olajd we;s jrKh l=ula o @

1) mgdpdrd iy rcacqud,d mqj;a¡ 
2) iqkS; iy oS>dhq mqj;a¡ 
3) wx.=,sud, iy .sßudkkao mqj;a¡ 
4) uÜgl=Kav,S iy mQ;s.;a; ;siai mqj;a¡ 

nqoaO O¾uh I,II  meh 03 ú' 10 hs  

ie,lsh hq;=hs # 

i. I fldgfia ish¨u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak¡ 
ii. wxl 1 isg 40 f;la m%Yakj," oS we;s ^1&" ^2&" ^3&" ^4&" hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda jvd;a .e<fmk fyda 

ms<s;=r f;dard .kak¡ 
iii. Tng iemfhk ms<s;=re m;%fha tla tla m%Yakh i`oyd oS we;s lj w;=frka Tn f;dard.;a ms<s;=frys 

wxlhg ieif`ok ljh ;=< ^«&,l=K fhdokak¡ 

iv. tu ms<s;=re m;%fha msgqmi oSwe;s wfkla Wmfoia o ie,ls,af,ka lshjd" tajd o ms<smoskak¡ 
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8. f,dajduyd m%didoh kï wd.ñl f.dvke.s,a, boslrjk ,oafoa"
1) ÿgq.euqKq rc;=ud h¡ 2) foajkïmsh ;siai rc;=ud h¡ 
3) j<.ïnd rc;=ud h¡ 4) uyfika  rc;=ud h¡ 

 

9. ;uka Wmhk Okfhka fldgila hq;=lï bgqlsÍu i`oyd fjka l< hq;= h¡ tajd zmxp n,sZ kñka 
ye`oskafõ¡ Bg wh;a fkdjk j¾.h"

1) rdc n,s fõ¡ 2) fpdar n,s fõ¡  
3) w;sÓ n,s fõ¡  4) mqínfma; n,s fõ¡  

 

10. nqÿrcdKka jykafiaf.a ol=Kq w; Wvg kud" onr we`.s,a, udmg we`.s,s ;=v u; ;nd we;s uqødj
1) wNh uqødj  fõ¡ 2) O¾u pl% uqødj fõ¡ 
3) jro uqødj fõ¡  4) ú;¾l uqødj fõ¡ 

 

11. zmsiqKdjdpd fõruŒ islaLdmox iudoshdñZ hk YslaIdmoh we;=<;a jkafka 
1) Wfmdai: wIagdx. iS,hg h¡ 2) wdÔj wIagul iS,hg h¡ 
3) idufkar oi iS,hg h¡ 4) f.ayis; iS,hg h¡ 

 

12. nqÿrcdKka jykafia ;=< mej;s ;dos .=Khg ksoiqkls" 
1) iqmamsh nuqKq mqj;¡ 2) Wmd,s .Dym;s mqj;¡ 
3) iÉpl l:d mqj;¡ 4) mQ;s.;a; ;siai mqj;¡ 

 

13. Wïu.a. cd;lfhka l=uk mdrñ;dj biau;=fõ o @ 
1) ù¾hh mdrñ;dj¡ 2) Ëdka;s mdrñ;dj¡ 
3) m%{d mdrñ;dj¡ 4) iS, mdrñ;dj¡ 

 

14. oeyeñka fifuka Wmhd.;a Okh mßfNdackh l<hq;= wdldrh úia;r flfrk iQ;% foaYkdj"  
1) m;a;lïu iQ;%h hs¡ 2) uyd iSykdo iQ;%h hs¡ 
3) fidaKoKav iQ;%h hs¡ 4) mrdNj iQ;%h hs¡ 

 

15. hï ld¾hhl ksr;j isáh oS we;slr.; hq;= ù¾hh nqÿoyfï ye`oskafjkafka" 
1) wdrïN Od;= f,i h¡ 2) kslalu Od;= f,i h¡ 
3) mrlalu Od;= f,i h¡ 4) YdÍßl Od;= f,i h¡ 

 

16. f;jk O¾u ix.dhkdfõ m%;sM,hla f,i  ñys`ÿ ysñhka ,laosjg jevu fldg m%:ufhkau foaYkd 
lrk ,o iQ;%h" 

1) pq,a,y;aÓmfodamu iQ;%h hs¡ 2) wdisúfidamu iQ;%h hs¡ 
3) n%yaucd, iQ;%h hss¡ 4) foaj¥; iQ;h hs¡ 

 

17. nqÿrcdKka jykafia m%;sWmldr lsÍfï w.h m%dfhda.sl j fmkajd fok ,oafoa" 
1) .s,kqkag Wmia:dk lrk wjia:dfõ oS h¡ 

2) w. ;k;=re m%odkfha oS h¡ 
3) wgf,da oyug uqyqK ÿka wjia:dfõ oS h¡ 
4) wksñi f,dapk mQcdfõ oS h¡ 

18. mxp kSjrK w;r oelafjk zÒkñoaOZ hkq  
1) ielh hs¡ 2) is; lh foflys WodiSk iajNdjh hs¡ 
3) oafõYh hs¡ 4) isf;ys fkdikaiqka nj yd miq;eú,a, hs¡ 

 

19. ñys`ÿ uy ry;ka jykafia g wkqj furg nqÿoyu ia:dms; ùug kï  
1) mQckSh ia:dk bos úh hq;= h¡ 
2) NslaIQŒ ix>hd wdrïN úh hq;= h¡ 
3) Y%S uyd fndaê frdamKh isÿúh hq;= h 
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4) ,lajeis NslaIqjl úiska úkh ix.dhkdjla isÿ l< hq;= h¡ 
 
 

20. flaimq;a; kshï .ïjeishkag nqÿrcdKka jykafia foaYkd lrk ,o ld,du iQ;%fhys" 
1) iudc hq;=lï ms<sn`o úia;r fõ¡ 
2) ksjeros Ôjk l%u ms<sn`o úia;r fõ¡ 
3) úuid n,d lghq;= lsÍu ms<sn`o úia;r fõ¡ 
4) fof,dj oshqKqjg ;=vq fok lreKq wgla úia;r fõ¡ 

 

21. mQcH f¾reldfka pkaoúu, kdysñ wdmodkfhka jvd;a biau;= jk wdo¾Yh l=ula o @
1) Wv`.= fkdùu¡ 2) ir, Ôú;h¡ 
3) mska fmd;la mj;ajd .ekSu¡ 4) isoOia:dk wdrlaId lsÍu¡ 

 

22. wfkamsvq isgq;=udg m<uqj nqÿrcdKka jykafia uqK .eiqfka" 
1) wkqmsh wU jkfhys jev isáh oS h¡ 
2) rc.y kqjr iS; jkfhys jev isáh oS h¡ 
3) rc.y kqjrg ióm ;,a jkhl jev isáh oS h¡ 
4) nrKei yd Wrefõ,d ckmo w;r lemafmáhd jk ,eyefnys jev isáh oS h¡ 

 

23. zi;ayg jk nj ÿlg fjodKkaZ hk woyi ikd: lrñka nqÿrcdKka jykafia m%;sldr lrk ,oafoa" 
1) jd" ms;a" fiï lsmSfuka yg .kakd frda.j,g h¡  
2) jeros ldhsl l%shdldrlïj,ska yg .kakd frda.j,g h¡  
3) l¾u úmdlj,ska yg .kakd frda.j,g h¡  
4) rd." oafõY" fuday wdoS flf<iaj,ska yg .kakd frda.j,g h¡  

 

24. WÜGdk iïmod" wdrlaL iïmod" l,HdK ñ;a;;d" iuÔúl;d hk p;=¾úO iïm;a ms<sn`o j 
nqÿrcdKka jykafia foaYkd lrk ,oafoa"  

1) oS>cdkq flda,sh mq;=g h¡ 2) is.d, .Dym;s mq;=g h¡ 
3) flaimq;a; kshï.ï jeishkag h¡ 4) f;dafohH isgqmq;a iqN udkjlg h¡ 

 

25. jpkfha mßiudma; w¾:fhka u {dkisß m%{dfjka wkQk h¡ ta i`oyd Tyq fmr Njfha lrk ,o 
l=i, l¾uh úh yelafla" 

1) wkqkaf.a iïm;a oel i;=gq ùu hs¡ 2) i;aj >d;kfhka je<lSu hs¡ 
3) i;H wi;H l=ulaoehs úuiSu hs¡ 4) .re l< hq;a;kag .re lsÍu hs¡ 

 

26. wdydf¾ u;a;[a[q;d fyj;a muK oek wdydr .ekSfï wdksixi f,i frda.dndO wvqfõ" ksÿla fõ" 
ieye,a¨ fõ" iqjmyiqj oefka" ldh n,h jefâ¡ by; lreKq oelafjkafka" 

1) Noaod,s iQ;%fha h¡ 2) pq,a, lïu úNx. iQ;%fha h¡ 
3) m;a;lïu iQ;%fha h¡ 4) ùuxil iQ;%fha h¡ 

 

27. zuqr.,Z l,dlD;sh úldYfha oshqqKq u wjia:dj kï 
1) mqkal,i iys; uqr., hs¡ 
2) nysrj rEm iys; uqr., hs¡ 
3) khs fmK y;la fyda kjhla iys; uqr., hs¡ 
4) ;sjxl yevfhka hq;a kdrc rEmh iys; uqr., hs¡ 

 

28. .,a" je,s" isfuka;s" oej wdoS wx. tl;= ùfuka ksjila iEfokakdla fuka Ôú;h iEfokafka" 
1) mxpialkaOh tl;= ùfuks¡ 2) mxp bkaøsh tl;= ùfuks¡ 
3) mxp n,s tl;= ùfuks¡ 4) mxp uyd N+; tl;= ùfuks¡ 

 

29. ;ud úiska ukdj ms<smeoSfuka fuf,dj oSu m%;sM, <`.d lr.; yels nqÿrcdKka jykafia f.a O¾uh" 
1) wld,sl h¡ 2) ´mkhsl h¡ 
3) ikaosÜÀl h¡ 4) tAysmiaisl h¡ 
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30. zfuh we;s l,ays fuh we;sfjhs'''Z fya;=M, iïnkaOh ms<sn`oj lshfjk fuu flá iQ;%hg wod< 
md,s mdGh jkafka"  

1) zfha Oïud fya;=mamNjd ¡¡¡¡¡Z hkak hs¡ 
2) zbuiañx i;s box fyda;s¡¡¡¡¡Z  hkak hs¡ 
3) zfhda máÉP iuqmamdox miai;s¡¡¡¡¡Z hkak hs¡ 
4) zwúcacd mÉphd ixLdrd¡¡¡¡¡¡Z hkak hs¡ 

 

31. l:dj;a:qmamlrKh ,sùfuka wNsO¾u msglh iïmQ¾K úh¡ fuh isÿ jkafka" 
1) m<uq O¾u ix.dhkdfõ oS h¡ 2) fojk O¾u ix.dhkdfõ oS h¡  
3) f;jk O¾u ix.dhkdfõ oS h¡  4) lKsIal O¾u ix.dhkdfõ oS h¡   

 

32. j<.ïnd - l=mslal, ;siai isÿùu" miqld,Sk NslaIQka fm!oa.,slj wrdu ms<s.;a njg idlaIshls¡ 
fuu isÿùug iïnkaO wdrduh jkafka

1) ñßijeá wdrduh hs¡ 2) ,xldrduh hs¡ 
3) wNh.sß wdrduh hs¡ 4) fca;jkdrduh hs¡ 

 

33. rdcH md,k uQ,O¾u we;=<;a zima; wmßydkSh O¾uZ wkq.ukh l< nqoaO ld,Sk rdcHh jQfha 
1) u.O rdcHh hs¡ 2) jcað rdcHh hs¡ 
3) fldai, rdcHh hs¡ 4) wjka;s rdcHh hs¡ 

 

34. fojk O¾u ix.dhkdfjys m%;sM,hla fkdjkafka" 
1) oi jia;=j m%;slafIam ùu hs¡ 
2) úkh kS;s mej;s whqßkau mj;ajdf.k hdu hs¡ 
3) kej;S ;snQ fmdfydh l¾u wdrïN ùu hs¡ 
4) jcað NslaIQka uyd idx>sl kñka ksldhla msysgq ùu hs¡ 

 

35. i;aj Ôú;hl h:d iajrEmh uekúka wjfndaO lr.; yels jkafka" 
1) p;=rd¾h i;H foaYkfhks¡ 2) máÉP iuqmamdo foaYkfhks¡ 
3) l¾u ixl,am foaYkfhks¡ 4) ;%s,laIK foaYkfhks¡ 

 

36. fidajdka wdoS ud¾. is;aj, my< jk zisõiiaZ wjfndaO lr.kakd oelau"  
1) úo¾Ykd iïud osÜÀh hs¡ 2) ud¾. iïud osÜÀh hs¡ 
3) OHdk iïud osÜÀh hs¡ 4) lïuiail;d iïud osÜÀh hs¡ 

 

37. máÉP iuqmamdo O¾uhg wkqj zzos<s`ÿlu ksid fidrluo" fidrlu ksid wú wdhqO o" wú ksid m%dK 
>d;h o ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ isÿfõZZ¡ fuu lreKq we;=<;a jkafka 

1) jH.a.mcac iQ;%fhys h¡ 2) plalj;a;s iSykdo iQ;%fhys h¡ 
3) w.a.sl Ndroajdc iQ;%fhys h¡ 4) pq,a,y;aÓ mfodamu iQ;%fhys h¡ 

 

38. ;%s YslaIdfõ m%{d YslaIdjg wh;a ud¾.dx.h" 
1) iïud ixlmamh hs¡ 2) iïud lïuka;h hs¡ 
3) iïud wdÔjh hs¡ 4) iïud i;sh hs¡ 

 

39. f.!rjh ms‚i Ndú;d lrkq ,nk Ydiksl jpk w;r zmekamyiq ùuZ hkafkka woyia jkafka 
1) c,h WKqlr Ndú;d lsÍu hs¡ 
2) iakdkh lsÍu hs¡ 
3) wdjdij,g c, myiqlï ,nd .ekSu hs¡ 
4) mdkh i`oyd ;eô,s Ndú;d lsÍu hs¡ 

 

40. ilauka bßhõj m%o¾Ykh flfrk nqÿrejla f,i ie,flk nqÿrcdKka jykafia foõf,dj isg 
ixliaimqrh g jevu lsÍfï is;=ju olakg ,efnkafka 

1) iS.sß Ñ;% w;r h¡ 2) uyshx.k Od;= .¾Nfhys h¡ 
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3) fmdf<dkakre ;sjxl ms<suf.ys h¡ 4) osUq,d., f,ka úydrfhys h¡ 
 

 

 

 

 

1.  

i. wks;H" ÿlaL" wkd;au hk wx. ;=k y`ÿkajk fmdÿ kduh l=ula o @ 

ii. uyd ux., iQ;%hg wkqj weiqre l<hq;= yd fkdl<hq;=  mqoa.,hka fofokd kï lrkak¡ 

iii. zwKk iqLZ hkafkys woyi ,shkak¡ 

iv. fiaÅhd O¾uj, oelafjk wdydr .ekSfï oS wkq.ukh l<hq;= hym;a mqreÿ folla ,shkak¡ 

v. wudj;=r" mQcdj,sh hk .%ka: foflys úia;r flfrk nqÿ.=K fol ms<sfj<ska kï lrkak¡ 

vi. zúfiafiak miai;S;s úmiaikd''''Z hk mdGfha w¾:h ,shkak¡ 

vii. ñßijeá od.en yd fca;jk od.en boslrjk ,o rcjreka fofokd ms<sfj<ska kï lrkak¡ 

viii. is; uQ,sl ù we;sjk wl=i, uQ, ;=fkka folla olajkak¡ 

ix. ,laosj wdnoaO yd wkdnoaO ysá ms<su msysá ia:dk folla ms<sfj<ska kï lrkak¡ 

x. f.ayis; iS,h ;=< oelafjk" fi!LHdrlaIdj ;yjqre ùug Rcqju n,mdk is,amo fol kï 
lrkak¡             
 

2.  

i. nqÿ oyfï b.ekafjk m%Odk Ndjkd l%u fol kï lrkak¡ 

ii. Ndjkd  i`oyd f;dard .ekSfï oS pß; iajNdjh wkqj mqoa.,fhda ih fofkls¡ bka ;sfofkl= 
kï lrkak¡ 

iii. f,!lsl Ôú;h id¾:l lr.ekSu i`oyd Ndjkdj bjy,a lr.; yels whqre úia;r lrkak¡ 
 

3.  

i. zWÜGdkjf;da i;suf;da¡¡¡¡¡¡Z.d:dj iïmQ¾K lr ,shkak¡ 

ii. tu .d:dfjys wka;¾.; hii jefvk mqoa.,fhl= i;= ,laIK ;=kla kï lrkak¡  

iii. Oïumoh" id¾:l YsIH Ôú;hlg wdo¾Y imhk .%ka:hls¡ ksoiqka u.ska meyeos,s lrkak¡ 
 
 

4.  

i. fn!oaO o¾Ykfha l¾u ixl,amh ms<sn`o f;dr;=re we;=<;a iQ;% foaYkdjla kï lrkak¡ 

ii. mQ¾j Njfha lrk ,o l¾u miq Njhg n,mdk nj nqÿrcdKka jykafia ziqNZ ;reKhdg 
fmkajd ÿka fial¡ tu lreKq w;ßka yhla ,shkak¡  

iii. l¾u úmdl ye`oskf.k lghq;= lsÍu" ;u Ôú;h id¾:l lr.ekSug fya;=jk wdldrh 
úia;r lrkak¡ 
 

nqoaO O¾uh II  

 m<uqjeks m%Yakh yd ;j;a m%Yak y;rla we;=¿j m%Yak mylg muKla ms<s;=re imhkak¡ 

 m<uqjeks m%Yakhg ,l=Kq 20 la o f;dard .kakd wfkla m%Yakhlg ,l=Kq 10 ne.ska o ysñfõ¡ 
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5.  

i. ,laosj nqÿiiqk wdrïN ùu;a iu. m<uqj meúoao ,enQ ,dxflah NslaIQka jykafia yd 
NslaIqŒka jykafia kï lrkak¡ 

ii. nqÿiuh ,eîu;a iu. ,lajeishd ;=< isÿ jQ iudcuh fjkialï ;=kla i`oyka lrkak¡ 

iii. uyskaod.ukfhka Y%S ,dxlslhkag Wreu jQ odhdo fudkjdoehs úia;r lrkak¡ 
 
 

6.  

i. f;jk O¾u ix>dhkdj meje;aùug ;=vqÿka m%Odk fya;=j  kï lrkak¡ 

ii. fuu ix.dhkdjg uQ,sl;ajh oerE ry;ka jykafia" wkq.%yh oelajQ rc;=ud iy ix.dhkdj 
mj;ajk ,o ia:dkh ms<sfj<ska kï lrkak¡ 

iii. O¾u ix.dhkd meje;aùu Ydik Ñria;sÓhg fya;=jk wdldrh meyeos<s lrkak¡ 
 
 

7. my; oelafjk ud;Dld w;=frka follg muKla flá igyka ,shkak¡ 

i.  je,súg irKxlr uykdysñ 

ii. oUfoKs idys;H hq.h 

iii. i`olvmyK 

iv. mxpYS, m%;sm;a;sh 
 

 
 
 
 
 
 

)   )   ) 
 

 



  

 

I m;%h 

 

wkq 
wxlh 

ms<s;=r       

01 1   ^11)-17))-122&))) 11 2  ^11 - 07- 58& 21 2    ^11 - 05- 44& 31 3   ^11 - 16- 114& 
02 4   ^10-12 69& 12 1  ^11 - 02- 14& 22 2    ^10 - 16- 90& 32 3   ^10 - 19- 103& 
03 3   ^10-01- 02& 13 3  ^11 - 03- 24& 23 4    ^11 - 15- 104& 33 2   ^10 - 22- 126& 
04 3   ^11- 08 - 65¡& 14 1  ^11 - 21 - 150& 24 1    ^11 - 08- 62& 34 3   ^11 - 16- 113& 
05 2   ^10- 01 02& 15 3  ^11 - 03- 25& 25 3    ^11 - 11  83& 35 4   ^10 - 05- 32& 
06 3   ^10 -04- 24& 16 1  ^11 - 16- id¡ oe¡& 26 1    ^11 - 15- 105& 36 2   ^11 - 23- 165& 
07 4  ^11-02- 10yd08& 17 4  ^10- 16 id¡ oe¡& 27 4    ^10 -20- 114& 37 2   ^11 - 12- 90& 
08 1   ^10- 06 -38& 18 2  ^10 - 04- 22& 28 1    ^10 - 05- 30& 38 1   ^10 - 15- 86& 
09 2   ^11- 21- 152& 19 4  ^11 - 17- 118 & 29 3    ^10 - 03- 16& 39 2   ^ id¡ oe& 
10 4   ^11- 18- 129& 20 3  ^11 - 09- 70& 30 2    ^10 - 14- 79& 40 3   ^10 - 20 -115& 
        

) fY%aKsh " ^10-2017 uqøKh 11-2017 uqøKh& "       ))mdvu "      )))msgq wxlh       id oe¡ idudkH oekqu 

II m;%h 

1.  
i. ;%s,laIKh 

ii. ^wfiakdp nd,dkx mKaä;dkxp fiajkd& mKaä; $W.;a mqoa.,hd iy nd, $ fudav mqoa.,hd 
iii. lsisjl=g Kh ke; hk i;=g 
iv. l;d lrñka" w; f,j lñka" iqreiqre y`v k.ñka ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wdydr fkd.ekSu 10-18- 99msgqj 
v. wudj;=r - mqrsi oïu idr:S .=Kh " mQcdj,sh -wryx .=Kh ^10- 21- 119"120& 
vi. odkh"  m%shjpkh" w¾:p¾hdj" iudkd;au;djh¡ 

vii. oqgq.euqKq yd uyfika 
viii. wNsOHd jHdmdo ñ;HdoDIaá ^10- 12- 68& 
ix. wjqlk yd ud<s.dfj,^11- 18- 126& 
x. ldfïiq ñÉPdpdrd " iqrdïrh ucacmud¡¡¡¡¡¡¡ 

 
2. Ndjkd 

i. iu: "úso¾Ykd ^10- 04- 23&^11- 04- 33& 
ii. rd." oafõY" fuday" ioaOd"  nqoê" ú;¾l prs; 
iii. u;l Yla;sh" is; iudê .; fõ" .eg,q úi`od.; yel" jyd wjfndaO fõ" bjiSu" 

ms<sfj<ska hula bosrsm;a lsrSug yelsùu 

 ms<s;=re m;%h 

nqoaO O¾uh  

 



3. Oïumoh 
i. WÜGdkjf;da i;suf;da iqÑlïuiai ksiïuldrsfkda 

ii. i[a[;iaip Oïucúsfkda wmamu;a;iai hfidaNs jâV;s^11- 06- 53& 
iii. W;aidyh" isysh" ukd l¾udka;" úuid n,d lghq;= lsrSu" 

yslaóu" Od¾ñl osúh" wm%udoS nj ^10- 07 mdvu iy 11- 6mdvu& 
4. lrauh 

i. pq,a, lïu úNx. iQ;%h 
ii. wvqq wdhqI - jeä wdhqI" fndfyda wdndO - wvq wdndO" ,iaik - wj,iaik¡¡¡¡¡ -^11-11- 81& 
iii. 10- 12- 67 isg 72 msgq iy 11- 11- 79 isg 84 msgq 

5. uyskaod.ukh 
i. wrsÜG uy ry;ka jykafia " wkq,d uy ry;a fufyKska jykafia 

ii. isrs;a úrs;a" weoys,s" úYajdi" idrO¾u" ^wd¾:slh" wOHdmkh"  idys;H" l,dYs,am¡¡¡¡¡¡¡& 
iii. fjfyr úydr" foaYSh NslaIQka NslaIqKSkaa" fndaê ixialD;sh" l,d Ys,am" wlaIr" idys;H" 

idrO¾u¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 11- 17- 118 isg 122 olajd msgq 
6. ix.dhkd 

i. ,dNdfmalaIdfjka meúosùu ^úkhl¾u kej;S ;îu 
ii. fud.a.,S mq;a; ;siai uy ry;ka jykafia" O¾udfYdal rcq" me<,qma kqjr wfYdaldrduh 
iii. Orauh tla/ia ùu" ÿ¾u; bj;aùu"  O¾uh jHdma;sh" iu.sh ^10-19- 102 isg107 olajd msgq 

iy 11-16- 108 isg 1116 olajd msgq& 
7. flá igyka 

i. je,úsg irKxlr kdysñ 10- 06- 34 isg 37 olajd msgq 
ii. oUfoKs idys;H ^10- 21- 120isg 122 olajd& 
iii. i`olv myK ^10- 20- 113 isg114 olajd& 
iv. mkais,a ^11- 22- 159 isg 160 olajd iy 11- 07 56 isg 59 olajd& 

 
))) 
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නැණ වයුර අධයාඳක  ලැඩවටශන 

උතුරු මැද ඳෂාත් අධයාඳන හ්දඳාර්ේහ්්තුතුල 
2021(2022 මැයි) අ.හ්ඳො.ව.(වා.හ්ඳෂ.) ඉක්   රගත් 

හ්ඳරහුරු ඳරීක්ණ ප්රනන ඳත්ර අක  -: 02 
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 ාය -: ඳැය 03 

   

   

  

අමේර  කියවී්  ාය -: මිකත්තු 10

       

වැකිය යුතුයි : 
 

(I). සියලුම ප්රනනලට පිළිතුරු වඳයතුන. 
(II). අක  01 සිට 40 හ්ේක් ප්රනනල දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුලලිතු කලැරදි හ්ශෝ ලඩාත් ගැෂහ්ඳන හ්ශෝ පිළිතුර 

හ්ේෝරතුන 
(III). ඔබට වැඳහ්යන පිළිතුරු ඳත්රහ්ේ  කක් කක් ප්රනනය වශා දී ඇති  ල අතුහ්රතු ඔබ හ්ේෝරාගත් පිළිතුහ්රි  අක ය වැවහ්න 

 ලය තුෂ (x) කුණ හ්යොදතුන. 
(IV). කම පිළිතුරු ඳත්රහ්ේ  පිටුඳව දී ඇති අහ්නක් උඳහ්දවන ද වැකිල්හ්තු කියලා ඒලා ද පිළිඳදිතුන. 

බුද්ධ ධර්මය I 

 

01. සිදුවත් කුභරු යණඳාාගත් බද්දකච්චාඹනා කුභරිඹගේ පිඹතුභා වගේ, 

      (1)  උගද්නි යජතුභා ඹ.    (2)  බිම්බිාය යජතුභා ඹ. 

      (3)  ගකෝලිඹ යජතුභා ඹ.    (4)  සුප්රබුද්ධ යජතුභා ඹ. 
 

 

02. සිදුවත් ගඵෝතාණන් වන්ගේ බුද්ධත්ඹට ඳත්ùගභන් ඳසු කශ උදාන ාකයඹ න්ගන්, 

      (1) “ අේගගෝ වභ්මි ගරෝක්.....” ඹන්න යි.  (2)  “ බ්ඵ ඳාඳ් අකයණං........ “ඹන්න යි.  

      (3)  “අගන්ක ජාති ංායං.............”ඹන්න යි.  (4)   “දයං ගභං ඒක චයං...............” ඹන්න යි. 
        

03. “ඵමුණ භභ ගදවිගඹක්, ගාන්ධර්යගඹක්, ඹක්ගඹක්, භනුයගඹක් ගනොගමි. භභ බුද්ධ නම් ගමි.” බුදුයජාණන්   

        වන්ගේ ගභගේ දාගශේ,  
 

      (1) හුහුංක ඵමුණාට ඹ.    (2)  ගරෝණ ඵමුණාට ඹ. 

      (3)  ගෝණදණ්ඩ ඵමුණාට  ඹ.    (4)  චංකි ඵමුණාට ඹ. 
 

04. “ත්වට න ඵ දුකට ගදාණන්..........” ඹන ගරෝැඩ ඟයා කවි ඳදඹට අනු කිඹැගන්ගන් බුදුයජාණන් වන්ගේ, 

      (1) ත්ඹාගේ කායික ගරඩ දුක්රට උතුම් වදයයගඹකු න ඵ ඹ.    

      (2)   උ් වදයයගඹකු න ඵ ඹ.  

      (3)  ය දුකට ප්රතිකාය කයන උ් වදයයගඹකු න ඵ ඹ. 

      (4)   ඕනෑභ ගරඩ දුක්රට ප්රතිකාය කයන උ් වදයයගඹකු න ඵ ඹ. 
 

05. බුදුයජාණන් වන්ගේ අචියති නදී තීයගඹහි පිහිටි අම නගේ දී ගද්ලනා කශ සත්ර ධර්භඹ වගේ, 

      (1) භවා සීවනාද සත්රඹ යි.    (2)  ගත්විජ්ජ සත්රඹ යි. 

      (3)   භවා ගභොේගල්රාන සත්රඹ යි.   (4)  අම්ඵට්ඨ සත්රඹ යි. 

 

06. භට්ටකුණ්ඩලී, සුනීත ැනි චරිතලින් ප්රකට න්ගන් බුදුයජාණන් වන්ගේ තුශ ඳැති, 

      (1)  අයණ යණ ගුණඹ යි.    (2)   තාදි ගුණඹ යි. 

      (3)   ගිරනුන්ට උඳ්ථාන කිරීගම් ගුණඹ යි.        (4)   ඹථාාදී තථාකාරී ගුණඹ යි. 
 

07. අඳ භවා ගඵෝතාණන් වන්ගේ  ඉසීගම් ගුණඹ ප්රකට කශ කකායඹ ගවලින්ගන්, 

      (1)   ග්න්තය ජාතක කථාගන් ඹ.   (2)   ක්ාන්තිාදී  ජාතක කථාගන් ඹ. 

      (3)   ට්ටක ජාතක කථාගන් ඹ.         (4)   භඛාගද් ජාතක කථාගන් ඹ. 

 

08.  “කගයක් තය කිඹන්ගන් ද, කගයක් අතය කිඹන්ගන්දැයි ැකඹ භතු කිරීභ සුදුසු ඹ. සුදුසු කල්හිභ බඵ තුශ   
       ැඳඉඳදී තිගබ්” ඹන ප්රකාලඹ තුින් කිඹ ගන්ගන්, 
 

      (1)   සිතීගම් වා විභසීගම් නිදව පිිඵ ඹ.             (2)   භවණ ඵමුණන්ගේ ්ාබාඹ පිිඵ ඹ. 

      (3)   කගමික වනශීලිත්ඹ පිිඵ ඹ.             (4)   තත්කාලීන භාජ ක්රභඹ පිිඵ ඹ. 
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09. උඳති් පිරිැජිඹා ඇස ප්රල්නඹට පිිතුරු ගර “ගේ ධම්භා ගවේතුප්ඳබා - ගත්ං ගවේතුං තථාගගතෝ කව” ඹනා දී  
      ගාථා ගද්ලනා කගශේ, 
 

      (1) භවානාභ හිමි ඹ.      (2)  අ්ජි හිමි ඹ. 

      (3)  ප්ඳ හිමි ඹ.      (4)  බද්දිඹ හිමි ඹ. 

 

10. බද්දාලි සත්රගඹහි දැක්ගන ඳරිදි “කවාගර් භත්තඤ්ඤුතා” ගවත් ප්රභාණඹ දැන කවාය අනුබ කිරීගභන් රැගඵන  
      ඹවඳත් ප්රතිපරඹක් හ්නොලතුහ්තු, 
 

      (1)  භානසික සුඹ.     (2)  සුඳවසු ඳැැත්භ. 
      (3)  ැවැල්ලු ඳැැත්භ.    (4)  ගයෝගාඵාධ අඩුවීභ. 
 

11. ඳංච ඵලි නම් ව තභා විසින් ඉටු කශ යුතුකම් ඳවක් පිිඵ වන් න ගඵෞද්ධ සත්ර ගද්ලනා කුභක් ද ? 
   

      (1) අණන සත්රඹ.     (2)  යේඝඳජ්ජ සුත්රඹ. 

      (3)  භංගර සත්රඹ     (4)  ත්තකම්භ සත්රඹ. 
 

12. තභාගේ කදාඹභ වා විඹදභ භනා දැන තුරනඹ කයමින් ජීත් වීභ යේඝඳජ්ජ  සුත්රගේ වන් නුගේ, 
   

      (1) උට්ඨාන ම්ඳදා නමිනි.    (2) කයක්ඛ ම්ඳදා නමිනි. 

      (3)  කරයාණ මිත්තතා නමිනි.    (4)  භජීවිකතා නමිනි. 

 

13. චුල්රකම්භ විබංග  සුත්රගේ දැක්ගන ඳරිදි ද්ගේලගඹන් ගතොය කටයුතු කයන්නාට රැගඵන ප්රතිපරඹ න්ගන්, 

      (1) ගඳොගවොත් උඳදී.    (2) ඹ් ඇති උඳදී. 

      (3)  රභත් උඳදී.     (4)  නිගයෝගිභත් උඳදී. 

 

14.  සිල් රැකීගභන් රැගඵන කනිං ගණඹට ඇතුශත් හ්නොලන කරුණක් න්ගන්, 

      (1)  කීර්තිඹ ඳැතිරීභ යි.    (2) ඕනෑභ පිරික් ගත ඹා වැකි වීභයි. 

      (3)  සිහි මුරා වී කලුරිඹ කිරිභ යි.   (4)  භයණින් භතු සුගතිගඹහි උඳත රැබීභ යි. 

 

15.  සිගාගරෝාද සුත්රගඹහි දැක්ගන ඳරිදි ගුරුයඹා විසින් ිෂයඹන්ට ඉටුකශ යුතු යුතුකම්  අතයට අඹත් හ්නොලතුහ්තු, 
 

      (1) භැනවින් හික්භ වීභ.    (2)  භැනවින් ඉගැන්වීභ. 

      (3)  අලය කටයුතු ඉටුකය දීභ.    (4)  ිෂයඹා කයක්ා කය ගැනීභ. 

 

16.  “ඹගභක් ඳේ කශගවොත් එයින් බහු ගකගශගන්ගන් ඹ. ඳේ ගනොකශ ගවොත් එයින් බහු පිරිසිදු න්ගන් ඹ.” ගභභ  
         අදව ඇතුශත් ධම්භඳද ගාථා, 
 

     (1)  “අචරිත්ා බ්රව්භචරිඹං....” ඹන ගාථා ගද්ලනා ඹ.  (2)  “අත්තනා කතං ඳාඳං...” ඹන ගාථා ගද්ලනා ඹ.   

     (3)  “නතංකම්භං කතං ාධු...” ඹන ගාථා ගද්ලනා ඹ.       (4)  “තංච කම්භං කතං ාධු... ”ඹන ගාථා ගද්ලනා ඹ.  

 

17.  ගවේතුපර ධර්භඹට අනු “විඤ්ඤාණඹ ගවත් ප්රතින්ි  සිත ඇති කල්හි නාභ රඳ ඇති ගේ.” ඹන්න ප්රකාල  
       න්ගන්, 

      (1)   “තණ්වා ඳච්චඹා උඳාදානං” ඹනුගනි.                (2)   “නාභරඳ ඳච්චඹා රාඹතනං” ඹනුගනි. 

      (3)   “විඤ්ඤාණ ඳච්චඹා නාභරඳං ” ඹනුගනි.          (4)   “ංඛාය ඳච්චඹා විඤ්ඤාණං” ඹනුගනි. 
 

18. ගතරුන් ගුණ ගණන න්ගන්. 

      (1) ගදොශවකි.     (2)  දවඹකි. 

      (3)  වි්කි.      (4)  විසිවතයකි. 
 

19. සිගතහි, කගඹහි නිදිභත ගතිඹ, උදාසීනකභ ඳතී නම්  ඳාඩම් කශ ගදඹ භතකඹට ගනොඑයි. ඒ නිදිභත ඵ වා  
      උදාසීනකභ වැඳින්ගන්ගන්,    

      (1)  ථීනමිද්ධ නමිනි.     (2)  විචිකිච්චා නමිනි. 

      (3)   කාභච්ජන්දඹ නමිනි.    (4)  යාඳාදඹ නමිනි. 
 

   20. කාභ තණ්වා ඹනුගන් ඳැවැදිලි කයනුගේ, 

      (1) ඳ්කම් ැඳතට ඇති කලා යි.       (2) කත්භඹ පිිඵ වැඟීම් මුල්කයගත් කලා යි.   

      (3)  ගභගරො ලගඹන් වැකිතාක් ැඳ විදීභට ඇති කලා යි.   (4) ගභගරො - ඳයගරො ගදකභ පිිගැනීභ යි. 
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   21. ඳංචඋඳාදන්කන්ධඹ ගර වඳුන්නු රඵන්ගන්, 

       (1)  රඳ, ගේදනා,ංඥා, ංඛාය, විඤඤ්ාණරට ඹ.       (2)  ඳඨවි, අගඳෝ,ගත්ගජෝ, ාගඹෝ, සුඛරට ඹ. 

       (3)   රඳ, ලබ්ද, ගන්ධ, ය, ්ඳර්ලරට ඹ.        (4)  චක්ඛු,ගෝත,ඝාණ කාඹ,ජිේවාරට ඹ. 
 
 

   22. බුදු දවගම් වන්න ඳරිදි ඹභක් ඇතිවීභට තත් ගඵොගවෝ ගද්ල් ඵරඳායි. ගභභ අදව ගවින ගඵෞද්ධ   
         ඉගැන්වීභ, 
    

      (1) පුනරුප්ඳත්තිඹ යි.          (2)  කර්භඹ යි. 

      (3)  චතුයාර්ඹ තයඹ යි.          (4)  ඳටිච්ච මුප්ඳාදඹ යි. 

   

   23. ඳාරකගඹකු යුක්තිඹ වා ාධායණත්ඹ ඉටු ගනොන ගර ් කැභැත්ත භත අගතිගාමී කටයුතු කිරීභ, 
    

      (1)  ඡන්දඹ ගර වැඳින්ගේ.          (2)  ද්ගේඹ ගර වැඳින්ගේ. 

      (3)  බඹ ගර වැඳින්ගේ.          (4)  ගභෝවඹ ගර වැඳින්ගේ. 
  
 

   24. නින් භඟ කයණ කයන ඳංච නීයණ ධර්භ අතය “කාභච්ඡන්දඹ” උඳභාගකොට ඇත්ගත්, 

       (1)  ර්ණඹක් එකතු කශ ජරඹට ඹ.        (2)   ඳාසි හිත ජරඹට ඹ. 

       (3)  කැශඹී ගිඹ ජරඹට ඹ.            (4)   ගඵොය වී ගිඹ ජරඹට ඹ. 
 

 

   25. ගරො ගනොගන්න කිසිදු ඳදාර්ථඹක් නැති ඵ අගඵෝධ කයගැනීභ පිණි ඉවල්න ගඵෞද්ධ බානා ක්රභඹ  
         න්ගන්, 
   

      (1) පිිකුල් බානා යි.                      (2)  භථ බානා යි. 

      (3)  කනාඳානති බානා යි.         (4)   ත්රිරක්ණ බානා යි. 

 
    26. ම්භා ම්බුද්ධ, ඳගේබුද්ධ, අයවත් ඹන තුන් කකායඹට තයඹ අගඵෝධ කය ගැනීභ දවගම් වන් ඇත්ගත්, 

      (1) තුන්තයා ගඵෝි ඹ නමිනි.          (2)  ත්රිවිධ වචතයඹ නමිනි. 

      (3)  ත්රිවිධ ිෂක්ා නමිනි.                       (4)  ත්රිවිධ යත්නඹ නමිනි. 

 
  27. නින් ඳක් කිරීභට අලය භනාව පිිගත් යකිනා ඵැවින් භවා ංඝයත්නඹ, 

      (1) කහුගනඹය නම් ගේ.         (2)  ඳාහුගනයඹ නම් ගේ. 

      (3)  උජුඳටිඳන්න නම් ගේ.                      (4)  සුඳටිඳන්න නම් ගේ. 

 

   28. භථ බානාගන් රැගඵන ප්රතිථරඹක් හ්නොලතුහ්තු, 

      (1) එක අයමුණක පිහිටීභට වැකි වීභ.          (2)   ගැටලු විඳීගම් ලක්තිඹ දියුණු වීභ. 

      (3) ජීවිතගේ ඹථා ්බාඹ අගඵෝධ කය ගැනීභට වැකිවීභ.  (4)   ඉසීගම් ලක්තිඹ දියුණු වීභ. 

 

   29. “භාගේ ගම් යාඹාභඹ බුද්ධ ලානගේ චිය්ථීතිඹ පිණි මි යජ ැඳ වා ගනොගේ.” ගම් ටන් ඳාඨඹ මුල්  
           කයගගන කටයුතු කශ ඳාරකඹා වගේ,  
      (1) භවගන් යජතුභා ඹ.         (2)  ධාතුගේන යජතුභා ඹ. 

      (3)  දුටුගැමුණු යජතුභා ඹ.                      (4)  ගද්ානම්පිඹති් යජතුභා ඹ. 

 

   30. ැලිවිට සිරි යණංකය ංඝයාජ හිමිඹන් විසින් යචිත ග්රන්ථ අතයට ඇතුශත් හ්නොලන ග්රන්ථඹ න්ගන්, 

      (1) මුනිගුණාරංකායඹ යි.        (2)  තයඵණය න්නඹ යි. 

      (3)  ධර්භ විනිලච්ඹ යි.                     (4)  ායාර්ථ ංග්රවඹ යි. 

   
 

   31. ගදන ධර්භ ංගාඹනා ඳැැත්ව ්ථානඹ වගේ, 

      (1) ඳැශලුප්නුය ාලුකායාභඹ.       (2)  විලාරා භවනුය ාලුකායාභඹ. 

      (3)  ඳැශලුප්නුය අගලෝකායාභඹ.       (4)  විලාරා භවනුය අගලෝකායාභඹ. 
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  32. ඒ ඒ ධර්භ ගකොට් මුඛ ඳයම්ඳයාගන් රැගගන ඉදිරිඹට ගගන ඒභ වා බාණක ඳයම්ඳයාරට බාය දුනි. ඒ අනු  
        දීඝ නිකාඹ බාය ගදනු රැබුගේ, 
 

      (1) ැරියුත් ගතරුන් ප්රමුඛ ිෂයානු ිෂය ඳයම්ඳයාට ඹ.  

      (2) භවා කාලයඳ ගතරුන් ප්රමුඛ ිෂයානු ිෂය ඳයම්ඳයාට ඹ.  

      (3) කනන්ද ගතරුන් ප්රමුඛ ිෂයානු ිෂය ඳයම්ඳයාට ඹ.  

      (4) අනුරුද්ධ ගතරුන් ප්රමුඛ ිෂයානු ිෂය ඳයම්ඳයාට ඹ. 

 
 

   33. බුදුයජාණන් වන්ගේ ගදේගරො සිට ංක් පුයඹට ැඩභ කිරීභ චිත්රඹට නගා ඇති ගඳොගශොන්නරු යුගඹට අඹත් 
         පූජනීඹ ්ථානඹ කුභක් ද ? 
    

      (1)  හිගර විවායඹ.              (2)  දිඹුරාගර ගරන් විවායඹ. 

      (3)  තිංක පිිභගගඹ.             (4)  භැදර විවායඹ. 

 

   34. “බුදුන් යණ ගඹමියි.”ඹනුගන් ෑභ ගජ්දඹක් අානගේ දක්මින් බුදුගුණ ර්ණනා කයමින් “අභෘතාාව”නම්  
           ග්රන්ථඹ යචනා කශ කතුයඹා වගේ,    

      (1) විදයා චක්රර්තී ඳිවයඹා ඹ.            (2)  බුද්ධපුත්ර හිමි ඹ. 

      (3)  ගුරුළුගගෝමි ඳඩියඹා ඹ.                         (4)  ධර්භගේන හිමි ඹ. 
  

 

  35. ශ්රී රංකාගේ යාජය කගභ ගඵෞද්ධාගභ වීභත් “යජු ගඵෞද්ධගඹකු විඹ යුතු ඹ.” ඹන ම්භතඹක් ඇතිවීභ තුින් ඳැවැදිලි  
         නුගේ, 
 

      (1)  බුදු දවභ වා යාජය ඳාරන ප්රතිඳත්ති අතය ඇති ඵතා යි.  

      (2)   බුදු දවභ වා අනය කගම් අතය ඇති ඵතා යි.  

      (3)  බුදු දවභ වා රාංකික ජන භාජඹ පිිඵ යි.  

      (4)   බුදු දවභ වා ගඵෞද්ධ ං්කෘතිඹ අතය ඇති ඵතා යි. 

 

   36. ඵහු ජාතික වා ඵහු කගමික භාජඹක් තුශ අනය කගම්රට ද ගරු කයමින් ්කීඹ අනනයතා තවවුරු න ඳරිදි 
         ජීත් වීභ, 
      (1)   භාජ ාධායණත්ඹ ගර වැඳින්ගේ.                (2)  භගිඹ ගර වැඳින්ගේ. 

      (3)   වජීනඹ ගර වැඳින්ගේ.               (4)  භානාත්භතා ගර වැඳින්ගේ. 

 

   37. ඝටාකාය දාගැඵක ගර්බගේ ්රඳඹ අනු එඹ, 

      (1) ගනළුභක වැඩඹ ගනී.    (2)  දිඹ බුබුරක වැඩඹ ගනී. 

      (3)  කශඹක වැඩඹ ගනී.    (4)  ගනල්ලි ගගඩිඹක වැඩඹ ගනී. 

   

   38. කඵද්ධ බුදුධ ප්රතිභාකට නිදසුනක් න්ගන්, 
 

      (1)  අවුකන බුද්ධ ප්රතිභා යි.        (2)   භාිගාගර බුද්ධ ප්රතිභා යි.       
 

      (3)  ගතොළුවිර බුද්ධ ප්රතිභා යි.         (4)   අනුයාධපුය භාි  බුද්ධ ප්රතිභා යි. 
 
 

  39. ය නැභැති ාගයගඹන් එගතය වීභටත් එගේභ නින් භඟට පිවිසිභටත් ගවේතුන ධර්භ කරුණක් නුගේ, 

      (1)  දානඹ යි.     (2)  සීරඹ යි. 

      (3)  බානා යි.     (4)  ද්ධා යි. 

   

  40. තභන් කයන ක්රිඹාන්හි විඳාක තභන් කයාභ ඳැමිගණන ඵ දැකීගම් නුණ, 

      (1)  කම්භ්කතා ම්භා දිට්ඨිඹ නම් ගේ. 

      (2)   ධයාන ම්භා දිට්ඨිඹ නම් ගේ. 

      (3)  විදර්ලනා ම්භා දිට්ඨිඹ නම් ගේ. 

      (4)   පර ම්භා දිට්ඨිඹ නම් ගේ. 

 

 

*    * 
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(01)  
I. සිගාගරෝාද සත්රගේ වන්න කකායඹට නැගගනහිය දිලා ව උතුරු දිලාට උඳභාකය ඇති භාජ   කණ්ඩාඹම් 

පිිගලින් දක්න්න. 
II. වියභණඹ වා භාදානඹ ඹන්ගනහි අදව ඳැවැදිලි කයන්න. 

III. විඳාක ගදන කකායඹ අනු කර්භඹ තයාකායඹ. එයින් ගදකක් නම් කයන්න.    
IV. “ඉභ්මිං ති ඉදං ගවෝති - ඉභ් උප්ඳාදා ඉදං උප්ඳජ්ජති” ගභභ ඳාඨගේ අදව ලිඹන්න. 
V. ගභගතක් වමු වී ඇති ගඵෝි ඝය අතුගයන් කරාත්භක ඵවින් උ් ගඵෝි ඝයඹ පිහිටා ඇති ්ථානඹ වන් කයන්න. 

VI. තය ංග්රව ්තු නම් කයන්න.  
VII. නිඵද්ධ චාරිකා ඹනුගන් වඳුන්න්ගන් කුභක් ද ? 

VIII. භථ බානා ැඩීගභන් රැබිඹ වැකි උ්භ ප්රතිපර ගදක ලිඹන්න. 
IX. ත්රිවිධ වචතය නම් කයන්න. 
X. බුදු භඹ ගභයට ඳැති මුල් යුගගේ ත්රිපිටකඹ වා සිංවගරන් ලිඹන රද අටුා ග්රන්ථ තුන වන් කයන්න. 

                      (රකුණු 2x10 = 20) 
 

(02)      
I. තය බ්රව්භ විවයණඹන්ගගන් ගදකක් වන් කයන්න.       (ර.2) 

II. ඉවත දැක්ව කරුණුලින් එකක් ැගකවින් ඳවදන්න.                              (ර.3)                 
III. ඹවඳත් භාජඹක් ඇති කිරීභ වා සිේ ඵම විවයණ ඉවල්න කකායඹ ඳැවැදිලි කයන්න.      (ර.5) 

          
 

(03)  
I. ගදන ධර්භ ංගාඹනා බුද්ධ ඳරිනිර්ාණගඹන් ගකොඳභණ කශකට ඳසු, කුභන ගවේතුක්  

මුල් කයගගන  ඳැැත්වගේ ද ?          (ර.2) 
II. එභ ධර්භ ංගාඹනාගේ මුලිකත්ඹ, දාඹකත්ඹ ව ඳැැත්ව ්ථානඹ නම් කයන්න.    (ර.3)  

III. විනඹ වා ධර්භඹ කයක්ා කය ගැනීභට ගදන ධර්භ ංගාඹනා ගවේතු ව කකායඹ ඳැවැදිලි කයන්න.          (ර.5)      

  

(04)  
I. “නතං කම්භං කතං ාධු...” ඹන ධම්භඳද ගාථා ම්පූර්ණ කය ලිඹන්න.           (ර.2) 

II. එභ ගාථාගේ අදව ලිඹා දක්න්න.             (ර.3) 
III. පුද්ගර ජීවිතඹ ඹවඳත් ඳත්ාගගන ඹැභට උඳගද් ඳඹන ග්රන්ථඹක් ගර ධම්භඳදඹ ඇගයීභට  

රක් කයන්න.               (ර.5)     
  

(05)        
I. ත්රිරක්ණඹ නම් කයන්න.             (ර.2) 

II. එයින් එක් රක්ණඹක් ගකටිගඹන් ඳැවැදිලි කයන්න.             (ර.3) 
III. ත්රිරක්ණඹ පිිඵ දැක්ගභහි ප්රාගඹෝගික ැදගත්කභ ගඳන්ා ගදන්න.            (ර.5) 

 

 

වැකිය යුතුයි : 
I. ඳෂමු ප්රනනය ඇතුෂත්ලන හ්වේ ප්රනන ඳශ ට පිළිතුරු වඳයතුන. 

II. ඳෂමු ප්රනනයට කුණු 20ක් ද, අහ්නකුත් ප්රනනලට කුණු 10 බැගිතු ද, මුළු කුණු 60ක් ි මි හ්ේ. 

බුද්ධ ධර්මය II 

11 හ්රේණිය 
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(06)  
I. කැශණි විවායගේ ව ගඵොරැල්ර ගගෝතමී විවායගේ ඇති චිත්ර අඳින රද ිෂල්ීනන් ගදගදනාගේ නම්      

පිිගලින් ලිඹන්න.                                                                    (ර.2) 
II. හිගර විවායඹ, භැදර විවායඹ ව දිඹුරාගර ගරන් ඹන ්ථානඹන්හි අඳින රද චිත්ර අඹත් යුගඹන්        
          වන් කයන්න.            (ර.3) 

III. අගප් ගඵෞද්ධ උරුභඹන් රැකගැනීභට බඵ විසින් ගනු රඵන ක්රිඹාභාර්ග ගභොනාදැයි ඳැවැදිලි කයන්න.     (ර.5) 
 

 

(07)  ඳවත වන් භාතෘකා අතුගයන් ගදකකට ගකටි ටවන් ලිඹන්න.     
I. අත්ථි සුඛඹ 

II. පූජය ගර්රුකාගන් චන්දවිභර හිමි 
III. පුජාලිඹ 
IV. ටදාගගඹ                (ර. 5x2 = 10) 

 

 

 

 

 

*    *    * 
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බුද්ධ ධර්මය II 
 

(01).  

          I .   මවුපියන් - හිතමිතුරන් 
 

         II.   විරමණය - නනොකෂ යුතු නදයින් ලැෂකීම. 
  වමාදානය - කෂ යුතු නදනයහි නිරත වීම. 
 

 

        III.  ගරුක/ආවන්න/ආචිණ්ණ/කටත්තා 
 

 

       IV.  නමය ඇති කල්හි නමය නලයි - නමය ඉඳදීනමන් නමය උඳදී. 

        V.  කුරුණෑග දිව්ත්රික්කයකනන නිල්ක්කයගම. 

       VI.  දානය/ප්රියලයනය/්ථචථයථචයාල/වමානාත්මතාල. 

      VII.  විනේනයන් ලැඩම කර ධථචමය නේනා කිරීම. 
 

      VIII.  ඳංය ්භිඥා/ ්්ට වමාඳත්ති ැබීම. 

        IX.  ාරීරික/ඳාරින ෝගික/උේනේශික 

         X.  මශා ්ටුලා/කුරුන්දි ්ටුලා/මශාඳච්යරි ්ටුලා 

( IX වශ X පිළිතුරු ලට කරුණු නදකක්කය දැක්කයවීමට කුණු 1 ක්කය ද, කරුණු තුනම දැක්කයවීමට කුණු 2 ක්කයද හිමි නේ)  

                       (කුණු 2X10 – 20)  

 

  

  (1). 4 (11). 4 (21). 1 (31). 2 

 (2). 3 (12). 4 (22). 4 (32). 3 

  (3). 2 (13). 3 (23). 1 (33). 3 

 (4). 3 (14). 3 (24). 1 (34). 1 

  (5). 2 (15). 3 (25). 4 (35). 1 

 (6). 1 (16). 2 (26). 1 (36). 3 

  (7). 2 (17). 3 (27). 4 (37). 3 

 (8). 1 (18). 4 (28). 3 (38). 1 

  (9). 2 (19). 1 (29). 3 (39). 4 

 (10). 1 (20). 1 (30). 3 (40). 1 

 

නැණ වයුර අධයාපක ව ලැටවනශන 

උතුරු මැද පෂාත් අධයාපන හ්දපාර්ේහ්්තුතුල 
2021(2022 මැයි) අ.හ්පො.ව.(වා.හ්පෂ.) ඉක්ව වරගත් 

හ්පරහුරු පරීක්ණ ප්රනන පත්ර අකව -: 02 

11 හ්රේණිය - බුද්ධ ධර්මය I , II 

     

බුද්ධ ධර්මය I,II - පිළිතුරු පත්රය 

බුද්ධ ධර්මය I 
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 (02).  

          I .   නමත්තා/කරුණා/මුදිතා/උනේක්කයා 

 
 

         II.     නමත්තා  -  යනු, හිතලත් බලයි. වෑම නදනාටම ්න් ්ය නකනරහි හිතලත් බලක්කය ඇතිකර ගත යුතු ය. 

     කරුණා  -  දුකට ඳත්වලන්, එයින් මුදලා ගැනීම වශා සිනතහි ඇතිලන ්නුකම්ඳාල. 

     මුදිතා - ්න් ්යනේ දියුණුල දැක වතුටට ඳත්වීම. 

     උනේක්කයා - කීථචතිය, ප්රංවාල නමන්ම නින්දා ්ඳශාව මැදිශත්ල විදදරා ගැනීනම් ගුණය 
 

 

        III.   *  වමාජනන ජීලත්ලන වැම ්නයක්කය තුෂම නමම විශරණයන් ඇතිකර ගත යුතු බල. 

   * රාජය ඳානනන දී නමම ඉගැන්වීම ඉතා ලැදගත් ය. 

  *  පුේගලිකල තම තමා විසින් ඇති කරගත යුතු ගුණ ධථචමයන් බල. 

  * වමාජනන යශඳත ඇතිලන ආකාරය පිළිතුනරන් නඳන්ලා තිබිය යුතු ය. 

     (වමව්ථයක්කය නවේ වකා කුණු නදන්න) 

  

(03).  

          I .   ලවර සියයකට ඳසු/ ලජ්ජිපුත්තක භික්කයෂූණ්නේ දව ලව්තුල 
 

 

         II.    වබ්බකාමි මශරශතන් ලශන්නවේ/ කාානෝක රජතුමා/ විාා මශනුලර ්නෝකාරාමය 
    

 

        III.   * විනය විනරෝධි ක්රියා කෂ භික්කයෂූන්ට නිරශ කිරීම. 

   * ලජ්ජිපුත්ර භික්කයෂූන්නේ දව ලව්තුල ප්රතික්කයනේඳ කිරීම. 

  * මලික ඇතිකර ගත් විනය නීති ඒ ආකාරනයන්ම ඳලත්ලානගන යාම. 

  * නිකායන්ලට නබදී යාම. 

  * පිළිතුනරන් ධථචමනන විනනන සුරක්කයෂිත බල ඇති ව ආකාරය ඳැශැදිලි විය යුතු ය.. 

     (පිළිතුර කරුණු  තුනක්කය ලත් ඇසුනරන් ඳැශැදිලි කර තිබිය යුතු ය.) 

(04).  

          I .  “ නතං කම්මං කතං වාධු - යං කත්ලා ්නුතේඳති 

     යව්ව ්ව්වමුන ෝ නරෝදං - විඳාකං ඳටිනවේලතී” 
 

 

         II.    යනමක්කය යම් ක්රියාලක්කය කිරීනමන් ඳසු තැනලන්නට සිදු නේද එම විඳාකය කදුළු පිරි නදනනනතන් යුතුල  

    ්ඬන්නට සිදුනේ ද? එබදු ක්රියා නනොකෂ යුතු ය. 
  

 

        III.  * ධම්ම ඳදය පිළිබල මලික නකටි විව්තරයක්කය 

  * පුේගයාට වෑම ්තින්ම උඳනදව් වඳයන රන්ථයක්කය බල 

 * ගාථා කීඳයක ්දශව් මුල්කර නගන පුේග ජීවිතයට උඳනදව් වඳයන රන්ථයක්කය බල. 

 * පුේග ජීවිතය යශඳත්ල ඳලත්ලා ගන්නා ආකාරය දැක්කයවිය යුතු ය. 

     (පිළිතුර වමව්ථයක්කය ගැන සිතා කුණු නදන්න. 
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(05).        

          I .   ්නිතය/ දුක්කය / ්නාත්ම (කරුණු නදකට 01 කුණ යි) 
 

 

         II.   * ්නිතය යනු නලනව් වීමයි. නොල ඳලතින ජීල, ්ජීල සියල්ම නමොනශොතින් නමොනශොත නලනව් වීමට  
        ාජන ලන බල. 
 
   * වංවාරික ඳැලැත්ම විමසිලිමත්ල බැලීනම්දී දුක්කය වහිත ය.මිනිසුන් වැඳතට කැමති වුලත් ්කැමැත්නතන් 

       නශෝ නම් තත්ත්ලයට ඳත් නලති. දම්වක්කය ඳැලතුම් සූත්රනනදී නම් බල විව්තර කර ඇති බල. 

 

  * ්නාත්ම යනු, නනොනලනවල් ඳලතින කිසිදු නදයක්කය නැති බලයි. මම මනේ කියා කිසිදු නදයක්කය නැති බල 

      ආත්මීය ලනයන් ගත ශැකි කිසිදු නදයක්කය නැති බල. 
 

 

        III.   * නමම ඉගැන්වීම බුදු දශනම් මලික ඉගැන්වීමක්කය බල. 

   * නොල ඳලතින සියලු නේ නමම ක්කයණයට බඳුන්ලන බල. 

  * මම මනේ කියා කිසිදු නදයක්කය නැති බල. 

   * නමනව ්ලනබෝධ වීනමන් ්ටනෝ දශමින් කම්ඳා නනොවී කටයුතු කෂ ශැකි බල. 
 

   * ත්රික්කයණ ්ලනබෝධය නශො නඳෞරුයක්කය ඇතිකර ගැනීමටත් මධයව්ථල කටයුතු කිරීමටත් උඳකාරි 

       ලන බල. 

  * පිළිතුනරන් ප්රානයෝගික ලැදගත්කම නශලිවිය යුතු ය.. 

          (පිළිතුර වමව්ථය ගැන බා කුණු නදන්න.) 
 

(06).         

          I .   නවෝලියව් නමන්දිව්/නජෝථචජ් කීට් 
 
 

         II.   ්නුරාධපුර යුගය/ මශනුලර යුගය/ නඳොනෂොන්නරු යුගය 
   

 

        III.    * නමය එක්කය පුේගනයකුට කෂ නනොශැකි බල. 
 

   * නම් වශා රජනන විවිධ ආයතන ඇති බල. (පුරා විදයා නදඳාථචතනම්න්තුල/වංව්කෘතික ත්රිනකෝණය). 

  * නමම ව්ථානයන්ට ්නගෞරලයක්කය ලන ඳරිදි කටයුතු නනොකිරීම. 

   * නමහි ඇති ඓතිශාසික ලටිනාකම ්න් ්යට කියා දීම. 
 

   * නමම ව්ථාන ්පිරිසිදු නනොකිරීම. 

  * ජාතික උරුමයන් රැක ගැනීනම් ලටිනාකම පිළිතුනරන් නශලි විය යුතු ය. 

          (නමම ආදි කරුණු තුනක්කයලත් ඳදනම් කරනගන කුණු දීම ප්රමාණලත්.) 

 

(07).         
 

          I.   * ්ණන සූත්රනන වශන් යතුථචවිධ වැඳ ්තුරින් ඳෂමු ලැන්න බල. 
 

   * ්ත්ථි සු ය යනු, දෑනත් මශන්සිනයන් දැශැමිල උඳයාගත් යම් ලව්තුලක්කය ඇතැයි සිතා වතුටු වීම. 

  * ලථචතමාන වමාජනන වමශර මිනිසුන්ට නමම වැඳය බන්නට නනොශැකි බල. 

   * ලථචතමාන වමාජනන වමශර මිනිසුන් ්දාථචමික කටයුතු මගින් ධනය උඳයන බල. 
 

   * තමානේ මශන්සිනයන් උඳයාගත් නදය පිළිබල වතුටුලන්නා ්ත්ථි සු ය බන බල. 

          ( වමව්තය ගැන බා කුණු නදන්න.) 
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          II.  *. මලික කරුණු කීඳයක්කය දැක්කයවීම. 
 

   *. බුරුම ජාතික යු. විනායාංකාර හිමි නලතින් නථචරුකානන් යන්ද විම හිමි නව ඳැවිදි ව බල. 

  *. බුරුම රටට ලැඩම කර ත්රිපියකය ශා එහි  ාාල ඉනගන ගත් බල. 

   *. උඳවම්ඳදාල බුරුම රටින් ැබ බල. 
 

   *. වැශැල්ලු ඳැලැත්මක්කය තිබ බල. 

   *. නබොනශෝ රන්ථ රයනා කෂ බල. 

   *. 1997.07.04 ්ඳලත් ව බල. 

          ( වමව්තය ගැන බා කුණු නදන්න.) 

 

         III.  *. දඹනදණි යුගනන මයුරඳාද ඳරිනේනාධිඳති බුේධපුත් ර. හිමියන් විසින් ්රශං බුදුගුණය මුල් කරනගන  

       රයනා කර ඇති බල. 
 

 

   *. නමම කෘතිය ඳරිච්නජ්ද 34 කින් යුතු ්තර නමම කෘතිය ලිවීමට නදලන ඳැරකුම් රජුනේ නේල ඳතිරාජ 

       ඇමතියා ආරාධනා කර ඇති බල. 
 

  *. ඳරිච්නජ්ද නදකකින් නදලන ඳැරකුම් වමය විව්තර කර ඇති බල. 

         ( වමව්තය ගැන බා කුණු නදන්න.) 

 

        IV.   *. ව්ථූඳනන ආරක්කයාල වශා ඉදිව ලෘත්තාකාර ගෘශයකි. නමය නච්තියඝරය නමින් ද ශැඳින්නේ. 

   *. බැතිමතුන්නේ ආරක්කයාල වශා ද නමම ගෘශය ප්රනයෝජනලත් ව බල. 
 

  *. ථූඳාරාමය, ්ම්බව්තය, ංකාරාමය ආදී ව්ථූඳ ලටා තිබ බල එහි ගල්කණු ලලින් නශලි ලන බල. 

  *. නඳොනෂොන්නරුනේ ශා මැදිරිගිරිනන පිහිටි ලටදානගලල් කාත්මක බවින් යුක්කයත බල. 
 

           ( වමව්තය ගැන බා කුණු නදන්න.) 

 

 

 

 

 

 

 


