
                                                        රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� භාෂා ෙදපා�තෙ��ව භාෂා ෙදපා�තෙ��ව භාෂා ෙදපා�තෙ��ව භාෂා ෙදපා�තෙ��ව    

�ප ව�ා�ප ව�ා�ප ව�ා�ප ව�ා�ත භාෂා ��� වැඩසටහන�ත භාෂා ��� වැඩසටහන�ත භාෂා ��� වැඩසටහන�ත භාෂා ��� වැඩසටහන    

අවසාන �භාගය අවසාන �භාගය අවසාන �භාගය අවසාන �භාගය 2008200820082008    

 
#ංහල භාෂාව #ංහල භාෂාව #ංහල භාෂාව #ංහල භාෂාව II II II II ම(ටම ම(ටම ම(ටම ම(ටම ((((නවනවනවනව*�ෙ+ශය*�ෙ+ශය*�ෙ+ශය*�ෙ+ශය))))    

පපපපශන් පතශන් පතශන් පතශන් පත අංක  අංක  අංක  අංක 2222    

2008200820082008....09090909....27272727    

කාලය පෑ �න6කාලය පෑ �න6කාලය පෑ �න6කාලය පෑ �න6....    

ල7� ල7� ල7� ල7� 303030306666....    

    
    
#ය9ම ප#ය9ම ප#ය9ම ප#ය9ම පශන්වලට :;�< ෙමම පතශන්වලට :;�< ෙමම පතශන්වලට :;�< ෙමම පතශන්වලට :;�< ෙමම පතෙ= ම සපය�නෙ= ම සපය�නෙ= ම සපය�නෙ= ම සපය�න....    
    

1. පහත සඳහ� නාම වචනවල බ� වචන දBව�න. 
    
(i) පා�Dෙ��ව   ………………………………… 

(ii) කාරක සභාව   ………………………………… 

(iii) අයවැය ෙFඛනය  ………………………………… 

(iv) අධ�Bෂවරයා   ………………………………… 

(v) පJලාභය   ………………………………… 

(vi) K�ම    ………………………………… 

(vii) �මL කMNව   ………………………………… 

(viii) කළමනාකාර සහායකයා ………………………………… 

(ix) ෙකොමසාRස්වරයා  ………………………………… 

(x) :;ගැSෙ *ලධාRයා  ………………………………… 

 
2. පහත සඳහ� නාමවචනවල ඒක වචන දBව�න. 

 
(i) පචාරණ *ලධාV� ……………………………….. 

(ii) ආරBෂකෙයෝ   ……………………………….. 

(iii) D: ෙගොY  ……………………………….. 

(iv) ෛවද�ව<  ……………………………….. 

(v) �ෙශේෂඥෙයෝ  ……………………………….. 

(vi) පVBෂකව<  ………………………………. 

(vii) ෙව�ෙ+#ක<ෙවෝ ………………………………. 

(viii) �]D කා�^කෙයෝ ………………………………. 

(ix) සම�තණ  ………………………………. 

(x) කා�ය ම_ඩල  ………………………………. 

කා�යාල`ය පකා�යාල`ය පකා�යාල`ය පකා�යාල`ය පෙයෝජනය ෙයෝජනය ෙයෝජනය ෙයෝජනය 
සඳහා පමaසඳහා පමaසඳහා පමaසඳහා පමa....    

පපපප....අංකඅංකඅංකඅංක    ල7�ල7�ල7�ල7�    

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  
එක�ව 100%   

30%  

�භාග අංකය : 
 
……………………………… 
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3. පහත සඳහ� වාක�වල ඇJ �ෙශේෂණ පද සල7� කර�න. 
 
උදා : පළ�<] කක<ව� අවශ� ය. 
 

(i) පධාන කා�යාලය අගYවර :fටා ඇත. 

(ii) ෙ පෙ+ශ අgක ජනගහණෙය� hBතය. 

(iii) #ය9 ඉංjෙ�<ෙවෝ සkNවට සහභාl Mහ. 

(iv) දBෂ D:ක<ෙවෝ I ෙශේaයට උසස් කරY ලැnහ. 

(v) පා�Dෙ��ෙo නව සැ#වාරය ආරභ ව�ෙ� අදය. 

 

4. පහත සඳහ� වාක�වල ඇJ අqත කාල rයා ව�තමාන කාලයට හරව�න. 
 

(i) පාලක ම_ඩලය අ�< ව�වස්ථාව සලකා බැ9ෙoය. 

………………………………………………………………………………….. 

(ii) පා �Dෙ��ව, අයබ] පනත සමත කෙළේය. 

………………………………………………………………………………….. 

(iii) ෙදපා�තෙ�� පධා*යා ෙසේවකය� ඇම�ෙoය. 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) ෙසෞඛ� පVBෂකෙයෝ පDෙබෝධකය� පාලනය vVමට අYමත ඖෂධ සංෙයෝග 

භා�තා කළහ. 

………………………………………………………………………………….. 

(v) ඔM� සම�තණයට සහභාl yහ. 

………………………………………………………………………………….. 

 
 

5. පහත සඳහ� වාක�ෙ= ඇJ #ය9 *පාත සල7� කර�න. වාක�ෙ= පළk *පාතය සල7� 
ෙකොට ඇත. 
 
v#ම තැනැ{ෙත7 �#�, | ලංකාෙo ෙ+}ය ජලqරයB ෙහෝ ෙ+}ය ජලqරෙය� ය ෙකොටසB 

ෙහෝ අප�ත~ම, අfතකර~ම, �ෂ~ම,අ:R#]~ම, මYෂ� ව�ග යාෙ� ෙසෞඛ�ට, �භ සාධනයට, 

ආරBෂාවට ෙහෝ ෙ+පළට හා* කර ~ම, ස{වය�ට, 7<Fල�ට, වන ස��ට, ම{ස�ය�ට, 

ශාකවලට ෙහෝ ෙවන{ ආකාරෙ= �~�ට �ෂ සfත ~ම ෙහෝ හා*දායක ~ම, නැතෙහො{ ඒ ජලqරය 

වැඩදා` ෙලස උපෙයෝl vVෙමf ලා හා*කර~ම #]වන පR� ෙහෝ එෙසේ #] ෙවතැ6 සාධාරණ ෙලස 

බලාෙපොෙරො{� �ය හැv පR� ඒ ජලqරෙ= ෙභෞJක රසාය*ක ෙහෝ ෛජ~ ත{{වය ෙවනස ්වන 

ආකාරෙය� ඒ ඒ ෙ+}ය ජලqරය ]ෂණය vVම ෙහෝ ]ෂණය vVමට සැලැස්~ම ෙහෝ එෙසේ �ෂණය 

vVම සැලැස්~ෙමf ලා අවසර �ම ෙනොකළ h� ය. 
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6. පහත සඳහ� වාක� නැතනැතනැතනැත යන අ�ථ ඇJ වාක� බවට ප{ කර�න. 
 

(i) අධ�Bෂවරයා ඊෙ= ෙසේවකය� ඇම�ෙo ය. 

………………………………………………………………………………….. 

(ii) පාෙ+}ය සභාව අද �සේව6. 

………………………………………………………………………………….. 

(iii) අගාමාත�වරයා නව ෙගොඩනැKFල �වෘත කෙළේය. 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) �<ව< උ{තරප{තර ඇග`මට එකඟ Mහ. 

………………………………………………………………………………….. 

(v) පRසර අමාත�ාංශය තම කා�යය කා�යBෂමව ඉ� කර6. 

………………………………………………………………………………….. 

 
7. පහත සඳහ� වාක� D�ත #ංහලයට ෙපරළ�න. 

 
(i) සභාපJ�මා �ස්~ම ��<වා හැRයා. 

………………………………………………………………………………….. 

(ii) ඇමJ ම_ඩලය අද උෙ+ �ස ්ෙවනවා. 

 ………………………………………………………………………………….. 

(iii) අ�නව ෙගොඩනැKFල �වෘත කළා. 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) �{Jක<වා වරද :;ග{තා. 

………………………………………………………………………………….. 

(v) ෙ ෙමෝට� රථය රBෂණය කරලා නෑ. 

………………………………………………………………………………….. 

 
8. පහත සඳහ� වාක� වැර� න *වැර� කර�න. 

 
(i) ඡ�දදායකය� උෙද�ම ඡ�දපළට පැ^aයහ. 

………………………………………………………………………………….. 

(ii) අ�නව ම��වරයා සභාගැබට :�ෙසJ. 

………………………………………………………………………………….. 

(iii) ආ�*කෙයෝ උදැසනම :�ෙස6. 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) #යFෙලෝ සkJයකට පැ^aයහ. 

………………………………………………………………………………….. 

(v)  ම��වRය සභාව ඇම�ෙoය. 

………………………………………………………………………………….. 
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9. පහත සඳහ� වාක� ක�මකාරකයට හරව�න. 
 

(i) �*�<�මා �{Jක< *දහස් කෙළේය. 

………………………………………………………………………………….. 

(ii) අමාත�වරයා ව�වස්ථා:ත ම_ඩලය ප{ කෙළේය. 

………………………………………………………………………………….. 

(iii) ගණකාgකාV�මා K� වා�ථාව සකස් කර6. 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) අපදව� පRසරය ]ෂණය කර6. 

………………………………………………………………………………….. 

(v) කා�^කෙයෝ �න හැටv� �ව� පාලම ඉ� කළහ. 

………………………………………………………………………………….. 

 

10. පහත සඳහ� වාක� ෙදමළ භාෂාවට  පRව�තනය කර�න. 
 

(i) එම කා�යාලය අ9J� ආරභ කරන ල�. 

………………………………………………………………………………….. 

(ii) ඔබ ]Rය පළට උදෑස*� ම පැ^aය h�ය. 

………………………………………………………………………………….. 

(iii) �<ව< වැ�� සංෙශෝධනයB ඉFලා #�J. 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) | ලංකාවට ජාත��තර ආධාර අවශ� ය. 

………………………………………………………………………………….. 

(v) � ෙ+ශ ගත~මට ගම� බලපතයB ලබාගත h�ය. 

………………………………………………………………………………….. 

(vi) ෙ+}ය *ෂ්පාදන අපනයනෙය� �ෙ+ශ �*මය ලැෙ�. 

………………………………………………………………………………….. 

(vii) ඔM� උසස ්අධ�ාපනය සඳහා � ෙ+ශ ගත Mහ. 

………………………………………………………………………………….. 

(viii) කථානායකවරයා ම��ව<�ෙ� හැ#Vම අYමත ෙනොකෙළේය. 

………………………………………………………………………………….. 

(ix) ජනාgපJවරයා ජාත��තර ��Jයට ප{ Mෙවv. 

………………………………………………………………………………….. 

(x) සාම සාක�ඡා පැවැ{~ම වැඩදායක අ�ද^� #]�ය h� ෙව6. 

………………………………………………………………………………….. 
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11. පහත සඳහ� වාක� ක�තෘකාරකයට හරව�න. 
 

(i) පාසැF ෙපො{ අධ�ාපන අමාත�ාංශය �#� සපයY ලැෙ�. 

………………………………………………………………………………….. 

 

(ii) #රක<ෙවෝ අgකරණය �#� *දහස ්කරY ලැnහ. 

………………………………………………………………………………….. 

(iii) රBෂණ ඔ�� f^යා �#� k+දර ගාස්� ෙගවY ලැෙ�. 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) ඔM�ෙ� ආරMF සමථ ම_ඩලය �#� �සදන ල�. 

………………………………………………………………………………….. 

(v) ළමා ආරBෂක අgකාRය �#�, ළමා අපචාර වැළැB ෙo. 

………………………………………………………………………………….. 

 

12. පහත සඳහ� ෙදමළ වාක� ෙහෝ ඉං�# වාක� #ංහලයට හරව�න. 
 
(i) ePq;fs; vy;NyhUk; ghLq;;fs;. 

………………………………………………………………………………….. 

(ii) me;j kuj;jpy; Vw Ntz;lhk; 

………………………………………………………………………………….. 

(iii) ehd; fPhpkiyf;Fg; Nghf Ntz;Lk; 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) ehDk; cq;fSld; tUfpd;Nwd; 

………………………………………………………………………………….. 

(v) vd;dhy; elf;f Kbatpy;iy 

………………………………………………………………………………….. 

(vi) ,d;W fz;bapy; ey;y kio. 

………………………………………………………………………………….. 

(vii) cq;fSf;Fr; Rfkpyiynad;W vdf;Fj;njhpahJ 

………………………………………………………………………………….. 

(viii) vd;NdhL ePq;fSk; thUq;fs; 

………………………………………………………………………………….. 

(ix) vdf;Fg; gjtp cah;T Ntz;Lk; 

………………………………………………………………………………….. 

(x) vdJ je;ijahh; ,we;J tpl;lhh; 

…………………………………………………………………..………………….. 
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(i) Many citizens seek the help of government hospitals. 

…………………………………………………………………..………………….. 

(ii) School text books have been dispatched to Jaffna 

…………………………………………………………………..………………….. 

(iii) The plan is to modernize the oil refinery. 

…………………………………………………………………..………………….. 

(iv) A cabinet minister addressed the gathering. 

…………………………………………………………………..………………….. 

(v) Majority of youths in rural areas suffer from dental problems. 

…………………………………………………………………..………………….. 

(vi) A Sri Lankan woman writer has won a prestigious award. 

…………………………………………………………………..………………….. 

(vii) Alternative solutions should be provided to over come the energy crisis. 

…………………………………………………………………..………………….. 

(viii) The gas prices in the world market are frequently fluctuating. 

…………………………………………………………………..………………….. 

(ix) The Sri Lankan government has decided to construct seven flyovers this year. 

…………………………………………………………………..………………….. 

(x) His appointment has been terminated without any prior notice. 

…………………………………………………………………..………………….. 

 

13. පහත සඳහ� ෙ§දය vයවා අසා ඇJ පශ්නවලට :;�< සපය�න. 
 
15 වන සා�B රාජ� නායක සkNව ඉතා උ{ක�ෂව{ ෙලස | ලංකාෙo� kN ]� බව අ: කM<{ 
ද*k. සා�B සkNවට ෙපර #ට ෙ සkNව අෙ� රෙ( පැවැ{~ම :;බඳව ෙනොෙය7{ �ෙoචන 
එFල M බවද රහසB ෙනොෙo. මාල�ව 6ෙ� පැවැ{~මට *ය^තව Jn ෙ සkNව | ලංකාෙo 
පැවැ{~ම *සා �වන බR� ^R� �ව{වන ජනයා මත තව තව{ බර පටව�නB වY ඇJ බවටද 
ෙචෝදනා එFල �ය. කවරB නk{ ෙ සkNව :;බඳව අප ආ�¨කමය ඇසv� බැ©මද ඉතා 
වැදග{ය. සා�B සkNව අප  රෙ( පැවැ{~ම *සා අප රටට අ{වන වා# :;බඳව ෙ D:ෙය� 
අපෙ� අවධානය ෙයොk ෙව6. 
 
ෙමවර සා�B සkNෙo� #]y පධානතම ක<� vfපයv. ඒවා න සා�B සංව�ධන අරkදලB 
:f�~ෙ K��මට අ{ස� තැªම, ද7� ආ#යාY කලා«ය ත{{ව පාලන ආයතනයB :f�~ෙ 
K��මට අ{ස� තැªම, අපරාධ ම�දනය vV  ෙ අෙන�ොන� සහෙයෝKතා K��මකට අ{ස� 
තැªම, ද7� ආ#යාY සහෙයෝKතා K��මට ඇෆ්ග*ස්ථානය එBකර ගැSම, සා�B ආහාර 
බැං7වB :f�~මට ඇJකරග{ එකඟතාව, තස්තවාදය මර+නය vVම සඳහා එBස{ ජාq�ෙ� 
පඥ�Jය වහාම rයාවට නැම සඳහා ඇJ කර ග{ එකඟතාව, සා�B �ශ්ව�ද�ාලය සහ සා�B 
කලාපය �ළ ෙපො] kදF ඒකකයB ඇJ කර ගැSම සඳහා ඇJ කරග{ එකඟතාව යන ක<�ය. 
ෙමවර සා�B සkNෙo� #]M සමස්තය ෙදස බැ©ෙ� අප ෙ සඳහ� කළ ක�� පධානතම සහ 
��ෙශේ® වැදග{කමv� h� ඒවාය. ෙමවර සkNව අප රෙ( පැවැ{~ෙම� අප රටට ලැෙබන 
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වා#වලට අමතරව ෙපො]ෙo #ය9ම සාමාjක රටවලට ඉහත සඳහ� කළ #]~වල පJලාභ 
අෙ�Bෂා කරන පR� ලබා ගැSම සඳහා  ෙවාෙ= rයා{මක ~ෙ පගJයද ඉතා වැදග{ය. ෙ 
#යFල යථා�ථයB බවට ප{ කර ගැSෙ� #ය9 රටවල කැප~ම වැදග{ය. 
 
ෙමම සkNෙo� කතා කළ ඉ��ය අගාමාත� ආචා�ය ම�ෙමෝහ� #ං මහතා ��ෙශේ̄  පකාශයB 
කෙළේය. එන ෙලෝක ආ�¨ක ව�ධනෙ= එ�jම ආ#යාව බව{, ද7� ආ#යාව එf ෙකොටසB 
(පා�ශ්වක<ව7) වන බව6. සා�B කලාපෙ= ආ�¨ක වැදග{කම ෙ පකාශෙය� අපට ෙහොදටම 
පැහැ�Dය. ෙලෝක ජනගහනෙය� හතෙර� එකB පමණ වන වැ°ම ජන *ෙයෝජනය ඇ{ෙ{ ෙ 
කලාපෙ=ය. සkNව හරහා කලා«ය සහෙයෝගය රටවF අතර rයා{මක~ෙ� Jෙබන ඉතා ��ෙශේ® 
ආ�¨ක වැදග{කමB ව�ෙ� *දහස ්ෙවළඳ K�� �;� ෙවළඳ කටh� වැ°�h� කර ගැSමට 
#ය9ම සාමාjක රටවලට මහ± අවස්ථාවB උදා කරගත හැv~මය. 
සා�B සංව�ධන අරkදෙF පධානතම අරkණ ව�ෙ� #ය9ම සා�B සංව�ධන ව�ාපෘJ සහ 
වැඩසටහ� සඳහා පධානතම kල� ආයතනය ෙලස කටh� vVම6. ෙමම අරkදෙF අෙ�B®ත 
ඉලBකය ඇමRකාY ෙඩොල� දශලBෂ 300 v. #ය9ම සා�B ර ටවල සංව�ධනය ෙවYෙව� ෙ 
අරkදෙල� �NF ෙමෙහවරB #] කළ හැv වY ඇත. 
 

(i) සා�B සkNව පැවැ{~මට *ය^තව Jnෙ_ කවර රටක ද? 

………………………………………………………………………………….. 

(ii) සා�B සkNව | ලංකාෙo පැවැ{~මට ඇතැk� �<+ධ Mෙ= ඇ6? 

………………………………………………………………………………….. 

(iii) සා�B සkNෙo� #] M පධාන ක<� ෙමොනවාද ? 

………………………………………………………………………………….. 

(iv) සා�B සkNෙව� | ලංකාවට පJලාභ ලැෙබන බවB ෙම6� vයැෙoද? 

………………………………………………………………………………….. 

(v) ෙමම සkNෙo� ඉ��ය අගාමාත�වරයා කළ ��ෙශේ̄  පකාශය 7මB ද? 

………………………………………………………………………………….. 

(vi) ෙමf සඳහ� *දහස් ෙවළඳ K��^� ඇJවන පJලාභ කවෙ� ද? 

………………………………………………………………………………….. 

(vii) සා�B සංව�ධන අරkදෙF පරමා�ථය 7මB ද? 

………………………………………………………………………………….. 

(viii) සා�B අරkදෙF අෙ�B®ත ඉලBකය 7මB ද? 

………………………………………………………………………………….. 

(ix) ඇෆ්ග*ස්ථානය සා�B සkNෙo සාමාjක{වය ලබා ග{ෙ{ කවර කලක ද? 

………………………………………………………………………………….. 

(x) සා�B සkNෙo පරමා�ථ ඉෂ්ට කරගැSම :aස ඉතා අවශ� ව�ෙ� 7මB ද? 

………………………………………………………………………………….. 

 

 


