
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

         මමමහයුම් අදියර- ව්යාපාර මමමහයුම් කළමනාකරණය (MBO/OL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

© සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.      අනු  අංකය:………………… 

ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය  

මමමහයුම්  අදියර  

ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

අපේක්ෂකයන්හට උපපෙස්  

1. අනුමත කාලය පැය (3) තුනකි. 

2.  මුලු ලකුණු 100 කි. 

3. සියලුම ප්රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

4. බහු වර්ණ ප්රශ්ණ වලදී ඔබගේ ගේරීගේ අංකය වටා රවුමි කරන්න. 

5. අයදුේකරුවන්ට ක්රම ගේඛ්ය ගනොවන ගණක යන්ත්ර ගයොදාගැනීමට අවසරය ඇත.  

 

                                 විෂයය           විෂය ගේතය  
       වයාපාර ගමගෙයුේ කළමනාකරණය            (MBO/OL3) 

                                                    

 

ගමගෙයුමි කළමනාකරණය 

බහු වර්ණ ප්රශ්ණ 

1. ගමගෙයුමි කළමනාකරණගයහි වර්තමාන නැඹුරුතාවයන් හි පෙත සඳෙන් සියේල ඇතුලේය. 

 

     A. නිසි-ගවලාවටම  “just-in-time” කාර්ය සාධනය 

     B. සමුගෙෝචිත ගයෝගයකරණය  

     C. බලගැන්වූ ගසේවකයින්  

     D. සමුෙ නිෂ්පාදනය  

 

2. පෙත සඳෙන් ඒවා අතරින් භාණ්ඩවල නියමානුකුල ගුණාංගයේ ගනොවන්ගන් කුමේද? 

 

   A.  නිමැවුම ඉන්ගවන්ටරි ගත කළ ෙැකිය. 

   B.  ගබොගෙෝවිට ස්වයංක්රීයකරණය කිරීම පෙසුය. 

   C   මැනීම දුෂ්කර ගුණාේමක බගවහි පැතිකඩවේ  

   D.  නිෂ්පාදනය සෙ පරිගභෝජනය විසංයුේත ය. 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

         මමමහයුම් අදියර- ව්යාපාර මමමහයුම් කළමනාකරණය (MBO/OL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

3. ඵලදායිතාවය ඉෙල නැංවිය ෙැකිවනුගේ  

 

   A.  නිමැවුේ ස්ථායිව පවේවාගනිමින් ගයදවුේ වැඩි කිරීගමනි. 

   B.  නිමැවුේ ස්ථායීව පවේවා ගන්නා අතර ගයදවුේ අඩුකිරිගමනි. 

  C.  ගයදවුේ සෙ නිමැවුේ සමාන අනුපාතයකින් ඉෙල නැංවීගමනි.  

  D. ගයදවුේ ස්ථායීව පවේවා ගන්නා අතර නිමැවුේ අඩු කිරීගමනි. 

 

4. ද්රවය සැකසීගේ ගමගෙයුමකදී, ඉෙලම පරිමාව සෙ අඩුම විවිධේවයේ සේබන්ධවන්ගන් පෙත සඳෙන් 

ක්රියාවලි  ක්රියාවලීන් අතරින් කුමකින්ද? 

   A. රැකියා සාප්පුව  

   B. කාණ්ඩ ක්රියාවලිය  

   C. අඛ්ණ්ඩ ක්රියාවලිය  

   D. ගතොග ක්රියාවලිය  

5.  අවන් ෙලක ගෙෝ ගභෝජනාගාරයක ‘සතුටු පැයේ’ පැවතීම, ධාරිතා කළමනාකරණය කුමන කාණ්ඩගේ 

එකේද යන්නට උදාෙරණයකි. 

 

A. මට්ටේ ධාරිතා උපාය මාර්ගයකි. 

B.  ඉේලුමි කළමනාකරණ උපාය මාර්ගයකි. 

C. ඉේලුම ෙඹා යන උපායමාර්ගයකි. 

D. ඵලදා කළමනාකරණ උපාය මාර්ගයකි. 

1. පෙත සඳෙන් ඒවා අතරින්, තරඟකාරී වාසිය සඳො භාවිතා කරන JIT පිළිබඳ උදාෙරණයේ ගනොවන්ගන් 

කුමේද? 

 

  A. POPO Foods එහි සැපයුේ කරුවන් සංඛ්යාව ඉතා සුළු ගණනේ ගලසට අඩුකිරීමට තීරණය කරයි. 

  B.  සැපගයන භාණ්ඩ, භාවිතා කරන ස්ථානයටම භර ගදන බව නිගේදනය කිරීමට JAXONS  ආඩේබර 

ගවති. 

  C. EXTA Trucking දුේරිය ගසේවකයින් විගශේෂීකරණය වීමටේ එේ කාර්යයක ඉතා කාර්යේෂම වීමටේ. 

  D. BDS Builders ගවත නියමිත වැළැේවීගේ නඩේතු වැඩ සටෙනේ ඇත. 

 

2. නිෂප්ාදන ආයතනයක ස්ථානගත කිරීගේ උපාය මාර්ගයට ගබොගෙෝ දුරට බලපෑමට ඉඩ ඇේගේ පෙත 

සඳෙන් ඒවා අතරින් කවරේද? 

 

A.  උපගයෝගිතා පිරිවැය  

B.  ප්රගේශගේ තරඟකාරිේවය  

C.  ආදාන ප්රගේශගේ මිලදීගැනීගේ ශේතිය  

D.  වාෙන නැවැේවීගේ  පෙසුව පැවතීම 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

         මමමහයුම් අදියර- ව්යාපාර මමමහයුම් කළමනාකරණය (MBO/OL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

පළමුවන ප්රශ්නය  

 

Grand Boulevard (GB)  යනු ශ්රී ලංකාගවහි විශාලතම තරු පෙ පන්තිගේ ගෙෝටලයකි.ගමම ගෙෝටලගේ කාමර 

170 ේ ඇති අතර, ඒවා ප්රධාන වශගයන් ගසේවා සපයන්ගන් බටහිර යුගරෝපීය රටවලින් පැමිගණන ඉෙල මට්ටගේ 

සංචාරකයින්ටය. 

 

i. GB  ගෙෝටලය සේබන්ධගයන් ගුණාේමක බව පිලිබඳ මානයන් ෙතරේ පැෙැදිලි කරන්න. 

                                                                                                                          (ලකුණු 8) 

ii. නිමැවුේ නැඹුරු පිරි සැලැස්ම සෙ ක්රියාවලි නැඹුරු පිරි සැලැස්ම අතර ගවනස පැෙැදිලි කරන්න. 

                                                                                                                         (ලකුණු 4) 

iii. GB  ගෙෝටලයට ගයොදාගත ෙැකි ගකටි කාලීන ධාරිතා කළමනාකරණ උපාය මාර්ගයන් ගදකේ පැෙැදිලි 

කරන්න.                                                                                                              (ලකුණු 4) 

iv. මනා පිරි සැලැස්මක නනසර්ගික ලේෂණ ෙතරේ ෙඳුනාගන්න. 

                                                                                                                           (ලකුණු 4) 

                                                                                                                    (එකතුව ලකුණු 20) 

පෙවැනි ප්රශ්නය  

 

ජය ලංකා (පුේගලික) සමාගම, මහියංගනගේ පිහිටි මධයම පරිමාණගේ ගයෝගට් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවකි. 

දැනට ජය ලංකා සමාගම ඔවුන්ගේ නිමැවුේ අගලවි කරනුගේ ඌව පළාගේ පමණකි. වයාපාරය වයාප්ත කිරීම 

සඳො ජය ලංකා සමාගගේ හිමිකරුගවෝ නව නිෂප්ාදන පෙසුකමේ විවෘත කිරීමට සැලසුේ කරති. 

i. ජය ලංකා විසින් එහි නව කර්මාන්ත ශාලාව ස්ථානගත කිරීම සඳො සැලකිේලට ගතයුතු සාධකයන් ෙතරේ 

ෙඳුනාගගන පැෙැදිලි කරන්න. 

                                                                                                                          (ලකුණු 8) 

ii.  නිසි-ගවලාවටම  “just-in-time”යන්ගනහි ප්රධාන මුලධර්මය වනුගේ අපතයන් දුරු කිරීමයි. ජය ලංකා 

සන්දර්භය තුල නිසි-ගවලාවටම  “just-in-time”ගයොදාගනිමින් දුරුකළ අපතයන් විස්තර කරන්න.  

                                                                                                                            (ලකුණු 6) 

iii . නිමවීම සෙ ගසේවාවන් අතර ප්රධාන ගවනසක්ේ තුනේ පැෙැදිලි කරන්න. 

                  (ලකුණු 6) 

            (එකතුව ලකුණු 20) 

      

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

         මමමහයුම් අදියර- ව්යාපාර මමමහයුම් කළමනාකරණය (MBO/OL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

අපලවිකරණය  

බහු වර්ණ ප්රශ්ණ 
 

1. ‘අගලවිකරණ මගයෝපියාව’ යන සංකේපගයන් ෙැඳින්ගවනුගේ  

 

     A.  සංවිධානගේ සඵලේවය ගකගරහි විභව තරඟකරුවන්ගගන් ඇතිවියෙැකි බලපෑම 

ෙඳුනාගැනීමයි. 

     B.  සමාගගේ සේපේ පිළිබඳව අඩු සැලකිේලේ  

     C. පාරිගභෝගික අවශයතාවයට වඩා නිෂ්පාදිතය ගකගරහි අවධානය ගයොමුවීම   

     D. වර්ගීය තරඟකරුවන් ගකගරහි උපකාරී අවධානයේ දේවමින් ගවළඳගපොල පාරිගභෝගික දෘෂ්ටි 

ගකෝණගයන්  නිර්වචනය කිරීම. 

 

2. AXY (පුේ) සමාගම ශ්රිලංකාගේ සිසිේ බීම නිෂප්ාදකගයේ සෙ ගබදා ෙරින්ගනකි. සමාගගේ සන්නේ 

කළමනාකරු, එේ වයාපාර රැස්වීමකදී, “ඍජු සෙ ආසන්නතම තරඟකාරි සන්නේ ෙඳුනාගැනීම සෙ 

ඒවා සමග පමණේ තරඟ කිරීම මගින් අපට තරඟකාරී වාසි අේකර ගදන්ගන්යැයි” යනුගවන් 

ෙැකියාව ප්රකාශ කගළේ ය. සන්නේ කළමනාකරුගේ ෙැකියාව ප්රකාශ කිරීගමන් ඇඟගවන්ගන්  

   1. AXY (පුේ) සමාගම, සන්නේ තරඟකාරී මට්ටගමන් තරඟ කරන බවයි. 

  11. සමාගම, තරඟකාරී වාසි ගගොඩ නැංවීගේදී කර්මාන්තගේ පවතින සියලුම සන්නේ සැලකිේලට 

ගන්නා බවයි. 

  ඉෙත සඳෙන් ප්රකාශනයන්ගගන් සතය වන්ගන් කුමේද? 

 

     A. ප්රකාශයන් ගදකම  

     B. I වැනි ප්රකාශය පමණයි  

     C. II වැනි ප්රකාශය පමණයි   

     D. ප්රකාශන එකේවේ ගනොගේ  

 

3. ‘පාරිගභෝගික අගය’ යන පදය යනු  

 

A.  නිමැවුමේ සාධාරණ මිලකට මිල දී ගැනීමයි  

B.  නිමැවුමේ ප්රවර්ධන මිලකට මිලදී ගැනීමයි  

C.  තරඟකාරී ඉදිරිපේකිරීේ වලට සාගප්ේෂව, ඉදිරිපේ කිරීමක සියලුම ප්රතිලාභ සෙ පිරිවැය අතර 

ගවනස පිළිබඳව    පාරිගභෝගිකයාගේ ඇගයීමයි.  

D. තරඟකාරී සන්නේ පිළිබඳව පාරිගභෝගිකයාගේ ඇගයීම සෙ ඉතාමේ සුදුසු සන්නම 

ගතෝරාගැනිගේ ක්රියාවලියයි. 

 

4. බංගගෝ මෙතා අති සංකීර්ණ ජංගම දුරකථනයේ මිලදී ගැනීගේ අගප්ේෂාගවන් සිේලර ගවළඳ 

සලකට ඇතුේවිය. ගවළඳ සැගලහි විකුණුේකරු ඉතා මිත්ර ලීලාගවන්, ඉතාමේම අලුේ ජංගම 

දුරකථන තමාට ෙඳුන්වා ගදනු ඇතැයි ඔහු බලාගපොගරොේතු විය. ඔහුගේ අගප්ේෂාවන් පිළිබඹු 

කරන්ගන් ; 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

         මමමහයුම් අදියර- ව්යාපාර මමමහයුම් කළමනාකරණය (MBO/OL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

 A.  ජංගම දුරකථනගයහි ගසේවා ප්රතිලාභයන්ය  

 B.  ජංගම දුරකථනගයහි නිමැවුේ ප්රතිලාභයන්ය  

 C.  ජංගම දුරකථනගයහි පුේගලික ප්රතිලාභයන්ය  

 D.  ජංගම දුරකථනගයහි ප්රතිරුප ප්රතිලාභයන්ය  

 

 

5. ආසියානු සන්දර්භයේ තුල පැණි බීම ගබොගෙෝවිට පරිගභෝජනය කරන්ගන් සවස් වරුගේ බව පැණි 

බීම නිෂප්ාදකගයෝ දනිති. ගකගසේවුවද, ඔවුහු ගමය ගවනස් ගකොට එම බීම දිනය තුල අගනකුේ 

ගේලාවන්හිදීද පිළිගතෙැකි තේවයට පේකිරීමට කැමති ගවති. ඔවුන් විසින් සිදුකළ යුේගේ කුමන 

ආකාරගේ ඛ්ණ්ඩකරනයේද සෙ පිහිටුවා ගත  යුේගේ ඔවුන්ගේ අභිප්රායයන් පිළිබඹු ගකගරන 

කුමන ආකාරගේ උපායමාර්ගයේද? 

 

 

A.  ස්ත්රී-පුරුෂභාවය අනුව ඛ්ණ්ඩකරණයේ   

B.  ප්රතිලාභ ඛ්ණ්ඩකරණයේ  

C.   අවස්ථා ඛ්ණ්ඩකරණයේ  

D.  වයස සෙ ජීව චක්රය අනුව ඛ්ණ්ඩකරණයේ      

    

6. ඇතැමි වාෙන වයාපකයන් සිදු කරන ආකාරයට,  මුළු පිරිවැයට වඩා අඩුගවන් විකුණන විචලය 

පිරිවැය සෙ ඇතැමි ස්ථාවර වියදේ පියවාගැනීමට මිල නියමකිරීේ, පෙත දැේගවන මිල නියම 

කිරීගේ අරමුණුවල ආකෘතික ස්වරුපය ගවයි. 

 

  A.  ප්රවර්තන ලාභ උපරිමකරණය  

  B.  නිමැවුේ ගුණානාේමකබගේ නායකේවය  

  C.  ගවළඳගපොල ගකොටස්වල නායකේවය  

  D.  පැවැේම  

 

7. පෙත සඳෙන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය වන්ගන් කුමේද? 

 

  i. පාරිගභෝගික සේබන්ධතා කළමනාකරණය යනු, ඇනවුේ ලැබීගේ සෙ අනුමතකිරීගේ, භාණ්ඩ 

නියමිත ගේලාවට නැේගත කිරීගේ සෙ ගගවීේ එේරැස්කරගැනීගේ දී සේබන්ධ වන සියලුම 

ක්රියාවලීන් ය. 

 ii. අගය දාමගේ මූලධර්මයේ වනුගේ, සෑම වයාපාරික ආයතනයේම, එහි නිමැවුම සැලසුේ කිරීමට, 

නිපදවීමට, අගලවිකිරීමට, ගබදාෙැරීමට සෙ ඊට සොය පිණිස සිදුකරන ක්රියාකාරකේ සමුෙයකි. 

 

  A.   i වැනි ප්රකාශනය පමණයි. 

  B.   ii වන ප්රකාශනය පමණයි. 

  C.   i සෙ ii වැනි ප්රකාශන  

  D.   ඒ කිසිවේ ගනොගේ. 

 

8. පෙත සඳෙන් කරුණු ෙැර, අන් සියලුම සාධකයන්, ගවළඳගපොලක ආකර්ෂණීයභාවය 

ගකගරහි බලපෑ ෙැකිය. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

         මමමහයුම් අදියර- ව්යාපාර මමමහයුම් කළමනාකරණය (MBO/OL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

  A.  ශේතිමේ සෙ ආක්රමණශීලී තරඟකරුවන් රාශියේ සිටීම  

  B.  රජගේ අධීේෂණයට ඇති අවකාශ  

  C.  තතය ගෙෝ විභව ආගේශක භාණ්ඩ  

  D.  ගකොටගසේ මිලදී ගන්නන්ගේ ශේතිය  

9. සමාගමක අරමුණ වන්ගන්, භූගගෝලීය වශගයන් විසිරී ගිය ගැණුේකරුවන් සමුෙයන් ගවත, එේ 

විවෘත කිරීමකදී අඩු වියදමකින් ළඟාවීමට නේ,  සමාගම විසින් ගතෝරාගනු ලැබීමට ෙැකියාව  

ඇේගේ පෙත සඳෙන් ප්රවර්ධන ක්රමයන් අතරින් කවරේද? 

 

  A. ගවළඳ ප්රචාරණය  

  B. පුේගලික විකිණීම  

  C. මෙජන සේබන්ධතා  

  D. විකුණුේ ප්රවර්ධනය  

 

ll  පකොටස  

“සමකාලීන අගලවිකරුවන් ඔවුන්ගේ කාර්යය සිදු කරනුගේ ප්රධාන වශගයන් නිමවුගේ ආවර්ධිත මට්ටගේ සෙ 

විභව මට්ටගේදීය”. ඔබ කැමති ඕනෑම නිමැවුමේ ගෙෝ ගසේවාවේ උදාෙරණයේ  ගලස ගගන, පාරිගභෝගික අගය 

සෙ පාරිගභෝගික අගගේ ධුරාවලිය සංයුේත වීමට ගේවා බලපාන්ගන් ගකගසේදැයි ගකටිගයන් පැෙැදිලි කරන්න.  

                                                                                                                                          (ලකුණු 15) 

                               

පසේවක ජනතා කළමනාකරණය   

 

බහු වර්ණ ප්රශ්ණ: 

1. රැකියා විශ්ගේෂණයකින් ෙඳුනාගැගනන්ගන්: 

 

   A.  පුේගලයකු, ගදන ලද රැකියාවක ගකතරේ ගෙොඳින් කටයුතු කරන්ගන්ද යන වගයි 

   B.  ගදන ලද රැකියාවේ ගකතරේ මුදලේ වටින්ගන්ද යන වගයි 

   C.  ගදන ලද රැකියාවක කාර්ය සාධනය කරන කාර්යයන්  

   D.  පුේගලයකුෙට උසස්වීමි දිය යුේගේද යන වග  

 

2. පුහුණු අවශයතා තේගසේරුව සේභාවය පියවර තුනක ක්රියාවලියකින් යුේතය. ගමම පියවරයන් පෙත 

සඳෙන් ඒවා ෙැර අන් සියේගලන් යුේතගේ: 

 

   A.  සංවිධානමය විශ්ගේෂණය  

   B. නිර්ණායක විශ්ගේෂණය  

   C. පුේගල විශ්ගේෂණය  

   D. කාර්ය විශ්ගේෂණය  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

         මමමහයුම් අදියර- ව්යාපාර මමමහයුම් කළමනාකරණය (MBO/OL3)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

3. කාර්ය සාධන ඇගයීගේ ක්රමයක, අධීේෂකයන්ගගන්, සමානයන්ගගන් සෙ තමාගගන්ම ගනු ලබන 

ඇගයීමේ ඇතුලේ වන විට, එය ෙැඳින්විය ෙැේගේ: 

 

   A.  අගනයෝනය අභිප්රසාදන තේගසේරු කිරීසේ  

   B.  අංශක 360 ක ප්රතිචාරයේ  

   C.  චක්රීය ඇගයීමේ  

   D.  කණ්ඩායේ-පාදක තේගසේරුවේ 

 

4. පෙත සඳෙන් දෑ පමණේ ෙැර, සුනමය කාර්ය ගේලාගේ අන් වාසි ගමොනවාද? 

 

   A. ප්රමාදය සැබවින්ම ගමන් ඉවේගේ. 

   B. ගසේවකයින්ට පවුගේ ඉේලීේවලට ඉඩ සැලසීමට ෙැකියාව ලැගේ. 

   C. කණ්ඩායේ-පදනේ වූ වැඩ වලදී එය ගෙොඳින් ක්රියා කරයි. 

   D. වැඩ කාල ගේලාවන් සේබන්ධගයන් පාලනයේ ගසේවකයින්ෙට සැපගේ. 

 

5. නිර්ගේශ කිරීගේ ලිපි සේබන්ධගයන් පෙත සඳෙන් ප්රකාශයන් අතරින් සතය වන්ගන් කවරේද? 

 

   A.  ගතෝරාගැනීේ සඳො ඒවා තවදුරටේ භාවිතා ගනොගේ. 

   B. ඒවා අපදාන ඉන්ගවන්ටරි ගමන් අදාළ ගේ.  

   C. සෘණාේමක සෙ ධනාේමක ලිපිවලට එක සමාන වැදගේ කමේ දිය යුතුය.  

   D. ස්වාමිපේෂයට ලැගබනුගේ නිගශේධාේමක ලිපි අඩු ප්රතිශතයේ පමණකි.   

 

6. පුේගලයන් ගතෝරාගැනීම පිණිස භාවිතා ගකගරන වැඩිම වලංගුභාවයන්  ගපන්නුමි කරන ප්රධාන ක්රමයන් 

වන්ගන්: 

    A.  කාර්ය සාමිපල, අපදාන ගතොරතුරු සෙ ශාරීරික සාමාර්ථ පරීේෂණ 

    B.   බුේධි පරීේෂණ, ගපෞරුෂේව පරීේෂණ සෙ සමානයන්ගේ ඇගයීමි 

    C.  යාන්ත්රික කුසලතා පරීේෂණ, සමිමුඛ් පරීේෂණ සෙ අවස්ථා අභයාස 

    D.  අපදාන ගතොරතුරු, චාලක / සංගේදී ෙැකියා පරීේෂණ 

 

පෙත සඳෙන් ප්රශ්ණ අතරින් පෙකකට පිළිතුරු සපයන්න. 

1. වැගඩහිදී අන්තර්-පාරේපරා ගවනසක්ේ කළමනාකරණය කිරීගේ විධි සාකච්ඡා කරන්න.     (ලකුණු 10) 

2.තෘප්තිය පිලිබඳ නයායන් සෙ අභිගප්රේරණ නයායන් භාවිතා කරමින්, කළමනාකරුගවකුට, ඉතා උසස් 

කාර්යසාධනය සඳො ගසේවකයින්ට නායකේවය දිය ෙැකි ක්රම සාකච්ඡා කරන්න. 

                                                                                                                                           (ලකුණු 10) 

3. ගසේවක ජනතා කළමනාකරණගේදී ඕනෑම වෘේතීයගේදිගයකු විසින් අවගබෝධ කරගතයුතු ප්රධාන වයවස්ථාවන් 

සෙ නීති ගදකේ තිගේ. ඒවායින් ආවරණය වන ේගෂේත්රයන් සඳෙන් කරමින්, ඒ එකිගනක පිළිබඳව ගකටි 

විස්තරයේ සපයන්න. 

                                                                                                                                          (ලකුණු 10) 

            


