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ඳ 

 

 

 

පිළිතුරු 

1. (3)  6. (1)   11.අභිලෘද්ධි ආශ්ේඳය                16.  ×         

2. (4)  7. (4)   12. ශුද්ධාත්ම ලර්              17. ×  

3. (1)  8. (3)   13. විායාත්මක ඳරීක්ණශ්ේ             18. √ 

4. (2)  9. (3)   14. ශ්නබුකද්ශ්තුර්              19. × 

5. (2)  10.(1)   15. ශ්ාව්මවුතු නිර්ම පිළිසිදීශ්්   20. √ 

2 ක ොටස 
 

1. (1) ශ්ාවියතු ලශතුශ්වේ වි්ලය මැවීම, ආා් ඒල ඳාඳයට ලැටීම, කායිතු ආශ්බේ ක ාල , ශ්නෝලා   

      වශ ජ ගැලිම , බාශ්බේ ශ්කො  පිළිබා ක ාල , ආදි පි ෘලරයතු පිළිබා ශ්ාවිපියා  ැබ   

      වි්ලාවය                                                                                        (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක 6) 

    (2) වංශ්ක් ය: රාජාලියා  /ශ්ශේතුල :ශ්ත්රු් ගැනීමට අඳශසු වංකේඳනාලකිතු ආර්භ වීම      -  පිටු අංක 10  

    (3) ඳරිවර දණය/ ලනාතු ර විනාය/ ශ්ඳොලිතිතු භාවි ය / ලැනි ඳරිවර විනා කරන   
          ක්රියාකාරක් අඩංගු පිළිතුරු වශා කුණු බා ශ්ාතුන (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක19) 
 

    (4) යාච්ඤා කිරීම /ආගමික ශ්ඳො ඳ  කියවීම/ ශ්ද්ලව්ථානශ්ේ වමිති වමාග් ලට වශභාගි වීම/  

        ලැනි අධයාත්මික ලර්ධනයට ශ්ශේතුලන ක්රියාකාරක් වශා කුණු ශ්ාතුන(පිටු අංක34) 
 

    (5) ඳාව්කු ඉරුදින උත්ථාන ව ක්රිව්තුතු ලශතුශ්වේ අශ්ඳෝව්තුවරලරුතුට ාර්නය ශ්ලමිතු 
            (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක 49) 

    (6) කුරුසිය /ඳශන/ පියතුමාට අ  ශ්වෝාා ගැනීමට අලය ජය/අත් පිව්නය(6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක51) 
 

    (7)  අවභය ලනන ක ා ශ්නොකිරීම/ අවභය ශ්ඳො  ඳ  ශ්නොබැීමම/ පිරිසිදු සි කිතු ීවලත් වීම 

        (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක78,60) 
    (8) බව්තීව්මය බා දීශ්්දී / සුලය ාානය කිරීමට ශ්ඳර / අශ්ඳෝව්තුවරලරුතු ශ් ෝරා ගැනීමට ශ්ඳර  

           /ශ්ේදුරු තුමාශ්ේ මශා ප්රකායට ශ්ඳර/ ව්ලාමිලාක් ආරධනය ඉගැතුවීමට ශ්ඳර  ශා ශ්මලැනි  

           නිලැරදි පිළිතුරු ලට කුණු බා ශ්ාතුන.          (6ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක 96,97) 
 

2/ 

(1) ලයලව්ථාලලිය / ශ්මෝශ්වවත්ුමාශ්ේ ලයලව්ථාලලිය  / නීතිය /  ශ්මෝශ්වව් තුමාශ්ේ නීතිය  

 /ශ්ටෝරා(6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක5) 

(2) වලායලරශ්යකි / ඉතිශාවඥශ්යකි / චිත්ර ශිේපිශ්යකි (6ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක9) 

(3) ඳාව තුෂ ශ්ද්ල ආාරය අතු අයට ශ්ඳතුවීමට කෂ ශැකි යශඳත් ක්රියා 6 ක් ලියා ඇත්න් 

කුණු ශ්ාතුන. 
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3/   (1) ශ්ද්ල ව්ලරඳයට ශා ශ්ද්ල වමානකමට මලා තිබීම/ මනුයා මලා ුගේශ්ේ නාව්ඩු ත තුෂට ීවලන   

    ගේව්ම ශ්ශීමම/ මැව දිනය “මනශර“ බල ප්රකා කිරීම /  මිනිවා වතුතුල න් කිරීම (පිටු අංක23) 

(2) A- ාරු ව්ඳත් ැබීමට   

      B-ශ්ඳොශ්ෂොල ඩුරා ඳැතිර යතුනට  * ශ්ඳොශ්ෂොල ලගා කිරීමට    

      C- සියලු වතුතු ඳානයට       *  අව්ලැතුන ප්රශ්යෝජනයට ගැනීමට (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක19) 

(3) ඳාවශ්ේ සිසුලකු ශ්ව මැවිේ රැක ගැනීමට කෂ ශැකි ශ්ද් 6 ක් උාා: ඳරිවරය දණය  

    ශ්නොකිරීම/ ලන විනාය ශ්නොකිරීම / කව ක්රමලත්ල බැශැර කිරීම ලැනි ශ්ද් වාශා කුණු ශ්ාතුන. 

 

4/  (1) පූජකලරය ශා ආශීර්ලාාකාර බතුධනය, (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක39) 

     (2) ඇතුෂාතු ශ්යතු ශ්ාන ශ්ද්ල ලරප්රවාාය ගැන බාහිරිතු වකුණු කිරීම  /ක්රිව්තුතු ලශතුශ්වේ  

      ව්ථාපි  කර තිබීම/වංඥා පිළිශ්ලත් අඩංගු වීම (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක37) 

     (3)  වමඟි වතුධානශ්ේ ප්රවාා නිධානශ්යතු කක්ශ්නකා වමඟ ව්බතුධ වීමට ශැකි වීම/වාා න   

           ා තලමිතු මිදීම/සිත් වාමය ැබීම/කාීමන ා තලමිතු මිදීම/අධයාත්මික ක්තිය ැබීම යන   

      පිළිතුරු වශා කුණු බා ශ්ාතුන. (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක50) 

 

5./  (1) වැබෑ ව කකම ශ්ාවියතු ලශතුශ්වේට ඳමණක් ලතුානා කරතුන/ ශ්ාවියතුශ්ේ ශ්රී නාමය   ගැන              

            ශ්බොරුලටලත් නිරතු රයටලත් ශ්නොදිවුරතුන. (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක62) 

     (2) වෑම ඉරුදිනයක් ම  / ජනලාරි 01 ; ඳරිශුද්ධ ශ්ද්ල මා ා මංගයය /  

            අශ්ගෝව්තු 15 : මරිය තුමියශ්ේ ව්ලර්ගාශ්රෝඳණ මංගයය / 

            ශ්ාවැ්බර් 08 : ශ්ද්ල මා ාලතුශ්ේ නිර්ම පිළිසිදීශ්් මංගයය /  

             ශ්ාවැ 25:    නත් ේ මංගයය 

      (3)  ශ්රෝගී වලතු බැීමමට යාම / ාශ් ඳාවලිතු ාැනුම ලර්ධනය කර ගැනීම / මුවර දිලය පූජා  

            යාගයට වශභාගී වීම/ අවරණයිතුට පිහිට වීම / වමිති වමාග් වශා වශභාගී වීම ( පිටු අංක 71) 

 

 6/  (1) අවර බාාාා/ මශ සිකුරාාා , අවුරුද්ශ්ද් වෑම සිකුරාාාලක්ම (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක89) 

      (2)  මතුශ්ේ ඳාඳ ලට ලතුදි ශ්ගවීම / ආත්ම ාමනය ඩුගේණු වීම/ නිරාශාරල සිටි ක්රිව්තුතු ලශතුශ්වේ   

          අනුගමනය කිරීම  (6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක89) 

      (3)  ලියා ඇති යැදුම අනුල කුණු ශ්ාතුන. 

 

  7/   (1) ශ්ාොමිනික් ගුව්මාතු පියතුමතුට / ඳාතිමා නුලරදී , ලූර්දු නුලර දී / ඉතුදියාශ්ව් ශ්ව්ක්කතුනි  

                  නුලරදී(6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක207 ,108) 

(2) *ගාබ්රියේ ශ්ද්ල ද යා මරිය තුමියට මංග් ම ම  ඇසුරිතු ඳෂමු ශ්කොටව 

      * කළිවශ්බත් තුමියශ්ේ ආනාරය ඳාන් කර ගනිමිතු ශ්ාලන ශ්කොටව  

                  * ශුද්ධ ව වභාල විසිතු කක් කෂ තුතුලන ශ්කොටව(6 ශ්ඳෂ ශ්ඳො  පිටු අංක 109 ) 

 (3) ශ්ාවියතු ලශතුශ්වේට ම කරු විය ශැකි ආකාර ලියා ඇති පිළිතුරු වකා කුණු ශ්ාතුන. 

   


