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(1).  
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∗ සෑම 8;යකම අංකය,ස්ථානය හා 7නය ඒ 8;ෙ� වXපස ඉහල ෙකලවෙ! සදහ4 කළ 

@?ය. 

∗ 8;යක 7නය සදහ4 කළ @&ෙ& Rළධා�යා යX V� ස්ථානයක �ට එය අ&ස4 කරන 

අවස්තාෙmYය. 

∗ 8;යට අදාල වන කාරණය එq මාතෘකාව වශෙය4 සැෙක�4 දැ2�ය  @?ය. 
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∗ 8;ය අවස4 කළ @&ෙ&ද 

 ෙමයට, ඔබෙG �ශ්වාL ය3ෙවR 

∗ ක84 8; ග3ෙද3 කළ �ෂයකට අදාල 8;ය2 යවන �ට ඒ 8; ග3ෙද3 ගැනද 

සදහ4 කළ @?ය. 

∗  ෙ{ද අංක කළ @?ය. 

∗  ඇ[CX ෙනොගැලෙවන ෙසේ ඇ�tය @?ය. 

∗ 8;වලට තබන අ&සන පැහැ78 �ය @?ය. 

∗ 8; ��ත හා සංවර භාෂාෙව4 8�ය @?ය. 

∗ වැදග& කBC සXබ4ධෙය4 ෙදපා!ථෙX4? පධා�4 ��4 යවන සෑම 8;යකටම 

තම4ම අ&ස4 කළ @?ය. 

 

(iii).  ඔබ �ෂය 8;කBෙව5 වශෙය4  ෙවන& �ෂය 8;කBෙව5ෙG වැඩ බලන 

අවස්ථාවක එK �ෂය 8;කBෙG �ෂයයට අදාල වන 8;ය2 ;8බද �මLම2 ලැMන 

�ට එම 8;යට ;8?ර2 යවා ඇ&දැ6 සනාථ කර ගැ�ම සදහා Nයා කරන ආකාරය 
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(2). Pරණය2 ගැ�ම සදහා මාQඩ8ක Rළධා�ෙය5ට �ෂය 8; කBෙව5 ��4 8;ය2 ඉ7�ප& 

VWෙXY 8ය3 ලබන සටහනක ඇ?ල& �ය@? කBC පැහැ78 කර සටහන2 8ZෙXY 

අවධානය ෙයො[කල @? කBC පැහැ78 කර4න. 

∗ පළ[ෙව4ම 8;ය ෙගො3 VWෙXY ඊට  Y ඇ� ;f අංකය සදහ4 කළ @?ය . 

∗ 8;ෙ� සදහ4 කාරණය සXබ4ධෙය4 එම ෙගො3ෙm ෙවන& 8;ය2 නX ඒවා ෙසොයා 

ගත හැVවන ප�7 හරස් සටහ4 ෙය7ය @?ය. 

∗ 8;ෙ� ශාරාංෂය ෙ&BX ගත හැV ප�7 සරළව ඉ7�ප& කළ @?ය. 



∗ 8;ෙ� සදහ4 කාරණයට අදාලව ක84 8; ග3ෙද3ව2 Z �ෙ}නX ඒ 8;බද �ය~ 

ෙතොර?B සටහ4 කළ @?ය. 

∗ එම ෙගො3ෙm අ7ල 8; බලා ගත හැV ප�7 ෙකො� අ[ණා දැ2�ය @?ය. 

∗  ෙකො� ඇ�yෙXY ෙකො�ය2 තව& ෙකො�යකට ෙනොවැෙසන ප�7 කමා3�ලව 8;වල 

ඉහල වX ෙකලවෙ! �ට ද5ණට ඇ�tය @?ය. 

∗ සටහන ;��aව හා පැහැ78ව P4ෙත4 8�ය @?ය. 

∗ කඩදා�යක බැ� වාLෙ� ෙහෝ ;fව හරහා ෙහෝ ;8ෙවලකට නැ�ව ෙහෝ කඩදා�ය eරා 

සටහ4 ෙනො8ය @?ය. 

∗ සෑම සටහන2ම අංක කළ @?ය  

∗  ෙ{ද ෙව4 කළ @?ය 

∗  සටහන අවස4 � �ට 7නය ෙයොදා ෙක` අ&සන තැ�ය @?ය. 

∗ ඒකාබiධ කමය යටෙ& වන ෙගො3වක සටහ4 8Zම 8;ෙ� පහල qස් ෙකොට�4 පට4 

ෙගන එය අවස4 � Zට අ~& කඩදා�ය2 අ[නා 8�ය @?ය. 

∗  �භා�ත කමය යටෙ& සටහ4 8�ය @&ෙ& ෙගො3ෙm වX පස කවරෙ� අ[නා ඇ� 

ප�කා වලය. 

∗ ;f අංක ෙරෝම ඉල2කX ව84  අංක කළ @?ය. 

∗ සටහ4 පතය අවස4 ව4නට  ල2ව ඇ&නX ෙගො3ව ඉ7�ප& VWමට ෙපර අ�& 

සටහ4 පතය2 ඇ�tය @?ය. 

∗ 8; සXබ4ධෙය4 ක84 Nයා කර ඇ&නX ඒ ;8බද සාරාංශය2ද එ64 බැහැර � 

Pරණ ගැ�X කර ඇ&නX ඊට අදාල කBCද සXබ4ධෙය4 �ගහය2ද ගත @? 

Nයාමා!ගද ෙයෝජනාද ඇ?ල& �ය @?ය. 

∗ පකාශ හා Rගමනද �ෙරෝදතා ඇ&නX ඒවාද ෙප4�ය @?ය. 

∗ කාරණය සXබ4ධෙය4 සලකා බැ8ය @? කBC මධsසථ්ව ෙව4 ෙව4ව දැ2�ය 

@?ය. 

∗ අදාල �P WP සXපාදනය4 ෙරuලා� ප�ප&�මය Pරණ හා �!වාද!ශ ඇ&නX එම 

�ය~ කB�ද ඉ7�ප& කළ @?ය. 

∗ අන?Bව ෙමම �ය~ කBC සැලV<ලට ෙගන ඉ7�ප& කළ හැV �ක<ප �සaම 

5ම2දැ6 ය4න ;8බද R!ෙiශ සqතව සටහන2 ඉ7�ප& කළ @?ය. R!ෙiශය2 

නැ� RW2ෂණ ඉ7�ප& VWෙම4 වැලVය @?ය. 

(3).  

i කා!යාලයක භා�තා කරන ආකෘ� පත ෙයොදාගැ�ෙX වැදග& කම හා පෙයෝජන පැහැ78 

කර4න. 

V�යX කමව& ;8ෙවලකට ෙතොර?B සටහ4 VWම සදහා භා�තා කරන කමව& වැඩ 

;8ෙවල2 ෙලස ආකෘ� පත හැ74�ය හැVය. 

 

ආකෘ� පත සැලnX VWෙX වැදග& කම ෙලස  

∗ ෙ<ඛණ කට@? අr VWමට ඉඩකඩ ලැ�ම 

∗ අර;�මැස්ම ඇ� Zම. 

∗ වැඩට ගැලෙපන යම2 සකස් කරගත හැV Zම. 

ii ආකෘ� පතය2 ;8ෙයල VWෙX Aලධ!ම ෙමොනවාද? 



1. o!ශය/ නම සහ අංකය 

2. ;රZෙXY අ3ගමණය කල @? උපෙදස්. 

3. පශ්ණ. 

4. පමාණය. 

5. eරව3 ලබන අය. 

6. [දනය. 

 

(4).  

I කා!යය ප`පා`ය2 වශෙය4 ෙමෙහ@X අ& ෙපොතක ඇ� වා� පැහැ78 කර4න. 

කා!යය ප`පා`ය2 ය4ෙන4 අදහස් කර3ෙ� කා!යාලයක වැඩ කර3 ලබන ;8ෙවල 

නැතෙහො& ආකාරය6. 

 

කා!යාලයක වැඩ කරෙගන යාෙXY ස්�ර � ෙම4ම සX�!ණ �ද එෙසේම ��ම& � හා 

අ3මත කර3 ලැ�වා�ද කමයකට �ස දව�4 දවස නැතෙහො& ස�ෙය4 ස�ය ෙවනස් 

වන කම ව84 වැඩ කරෙගන යා ෙනොහැVය . 

 

කා!යා�ය 8ය�8 සXබ4ධෙය4 ගත @? ;යවර රාoය2 සාමානs වශෙය4 �Pෙය4 

ෙහෝ ෙරuලා� ව84 ෙහෝ �!වාද!ශ ව84 Rයම Z ඇත ෙමම ;යවර පහn ආකාරයට 

පැහැ78ව හා සරලව ද2වා ��ම පෙයෝජනව& ව3 ඇත.ෙමම අවශs තාව ඉfකර�මට 

ඇ� ෙහොදම මා!ගය නX කා!යය ප�පා` සටහ4 අ4ත!ගත වන ෙසේ ෙමෙහ@X අ& 

ෙපොත ;8ෙයල VWම6. 

 

 ෙමෙහ@X අ& ෙපොතක ඇ� වා� ෙලස පහත සදහ4 කBC දැ2�ය හැVය  

(5).  

I  ෙ<ඛණ කළමණාකරණ හා ෙ<ඛන ආර2ෂා VWම සXබ4ධෙය4 අ3ද& ෙ<ඛණ 

කළමනාකරණ අවස්ථා ෙමොනවාද? 

 

කා!යා�ය ෙ<ඛණ ෙගො3වල භාරකාර&වය ආරXභ ව3ෙ� �ෂය ෙගො3ව2 ආරXභ කළ 

7නෙ� �ටය එම ෙගො3ව ආරXභ කළ අවස්ථාෙm �ට එය ප�හරණය කර3 ලබන �ෂය භාර 

8;කB භාරෙ� එය නැව�ය @? ෙm  

 

�ෂය භාර 8;කBවෙ4 G රාජකා� ෙවනස් කළ අවස්ථාවක ෙහෝ ස්ථාන මාB Z යන අවස්ථාවක 

ෙමම 8;ෙගො3වල භාර කාර&වක නවක �ෂය 8;කBට ෙහෝ අ3පා��ක 8; කBට භාර Yමට 

�a ෙm. 

ෙමqY �a ව3ෙ� එ2 අෙය5ෙG භාරෙ� ඇ� 8; ෙගො3 ෙවන& අෙය5 ��4 භාර ගැ�ම6 ෙමම භාර 

ග4නා eiගලයා ��4 �ෂය ෙගො3 ෙ<ඛණෙ� Nයා&මකව පව&නා 8;ෙගො3& n� පන& 

nපW2ෂාකාWව භාර ගත @?ය. 

භාර ග3 ලැ� ෙගො3වල ලැ6ස්?ව2 ;8ෙයල කළ @? අතර එය ;ටප& 3 V4 @?ව සාදා එක2 භාර 

ග4නා Rලධා�යාටද, අවසාන ;ටත ශාඛා පධාRයාටද භාර7ය @?ය. 



ෙමෙසේ lවමාB කර ග4නා ;ටප&වල අ&ස4 තැ�ම අවශs අතර භාර ග4නා ෙගො3වල �ට අ3ක�ක 

අංක ;8ෙවල අ3ව R� ප�7 �ෙ}දැ6 �මසා බැ8ම භාර ග4නා Rලධා�යාෙG වගKම6 

II ෙ<ඛණ ආර2ෂා VWම සදහා අ3ගමණය කළ @? අ3ද& Nයාමා!ග පැහැ78 කර4න. 

 

 


