
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දියමන්ති ලයාපෘතිතිය 
 

විද්යළල    -    11  ශ්රේණිය 
 
සබරගමුල පෘතළාත් අධ්යාපෘතද පාපෘතාතමේප්න්වල 



oshuka;s jHdmD;sfhys woyi b,lal yd l%shdj,sh 

 

—ksmqK;d mdol wOHdmksl m%fõYh ˜;=<ska j;auka Y%S ,dxlSh ore mrmqr ;=< w¾:j;a bf.kqula u;" mrsmQ¾K ජීවි;hlg 
wjYH oekqu" wdl,am" l=i,;d" yqre mqreoq frdamKh fldg tajd j¾Okh lr .ekSug u`.fmkaùï isoqlr we;¡ mdi,a 
bf.kqï  - b.ekaùï l%shdj,sfha wfmalaIdj jkqfha il%Sh fukau m%shckl bf.kqï mrsirhla ;=< w;aoelSï ,nd .ekSug 

u`.fmkaù;a ta u.ska ksmqK;d mQ¾K" iunr fm!reIhla we;s mqoa.,fhl= iudchg ysñlr oSu;ah. tys wjika M,h jkafka 

wOHdmk flaI;%hg fhdojk fhojqï m%udKhg idfmalaIj" M,odhS ksuejqï m%udKh jeඩිslsrSfuka" f.da,Sh m%jK;djhg 

irs,k mrmqrla බිys lsrSu;ah' 

එබෆවින්  වම  පළවක  ම"   වම  ගුරුභලශ්ෙතු  විසින්ම  වම  ද්රුශ්ලකුට  ම  වමළන  ඉක්ක  වහිෙල  ඉගෆන්වීම්"   පළඩම්  වෆසුම්  කිරීම  ශළ  

ඉශ්ගනුම්  ඉගෆන්වීම්  l%shdj,sfයහි  l%sයළකළරීල  නිරෙ  කරවීම"   පන්ති  කළමර  ඇගයීම  ශළ  ෙක්ශ්වේරුකරණය  ඵද්ළයී  ශ්ව  ශ්යොද්ළ  ගෆනීම  

ශළ  කළය  වඵද්ළයී  ශ්ව  කෂමණළකරණය  කරගෆනීමට  අලය  ලන  මළ්ගශ්ග පශ්ශය  බළීමශ්ම්  අරුණණින්  වබරගුණල  පෂළ්   අධ්යළපන  

ශ්ද්පළ්ගෙශ්ම්න්තුල  මගින්    —දියමන්ති  ලයළපිතිය  ˜  ශදුන්ලළ  ීම  ඇෙ. 

සිසුන්ශ්ේ  නිපුණෙළ  ල්ගධ්නය  කිරීම  වද්ශළ  ක්රියළකළරකම්  ශළ  ගුණළ් මක  ශ්යද්වුම්  ශ්ෙ රළගෆනීමට  ගුරුභලතුන්ට  අෙයළලය  

මගශ්පන්වීමක්  පමණක්  ශ්මමගින්  බළ  ීම  තිශ්ේ.  ගුරුලරයළ  ෙම  නි්ගමළණළ් මක  ශෆකියළල  මෙ  විධිම් ල  ඉක්ක  ශ්ලෙ  ෂගළවිය  යුතුය.  

ශ්මමගින්  නල  ශ්ොලට  උචිෙ  නිපුණෙළ  ප්ගණ  පුරලෆසියන්  බිහිකිරීම  ශළ  එයට  ගෆශ්පන  ගුරු  භූමිකළලක්  ශළ  ක්රියළලී ප  පන්ති  කළමරයක්  

වහිෙ  ඉශ්ගනුම්  වංවහකිතියක්  නිද්ශවහ  අධ්යළපනයට  ද්ළයළද්  කිරීම  අපශ්ේ  අශ්්ක්ළල.. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    එවහ.  කුරු්පු  ආරච්චි 

                                                                                                                                                                                                                                                                      වබරගුණ    පෂළ්   අධ්යළපන  අධ්යක් 

 



 

සබරගමුල පෘතළාත් අධ්යාපෘතද පාපෘතාතමේප්න්වල 

 

 
පළඩම්  වෆසුම්  කිරීම  ශළ  ඉශ්ගනුම්  ඉගෆන්වීම්  ක්රියළලයෙශ්යහි  වළ්ගවකල  නිරෙවීමට් ප  පන්ති  කළමර  ඇගයීම්  ශළ  ෙක්ශ්වේරුකරණය  

ප්රශ්ය ජනල්   පිදදි  ශ්යොද්ළ  ගෆනීමට්   අලය  ලන  මළ්ගශ්ග පශ්ශයක්  ශ්ව  නියමිෙ  කළ  ලකලළනුලීම        විය  ශ්කොටවහ  අලවන්  

කිරීමට  අද්ළෂ  ඉක්ක  බළ  ීමමට  ශ්මම  දියමන්ති  ලයළපිතිය  ශදුන්ලළ  ීම   බ  අෙට  ප්   කර  ඇෙ. 

එක්  එක්  ශ්රේණිලට  අද්ළෂල  විය   කක  වද්ශළ  අද්ළෂ  ඉගෆන්වීම්  රමශ්දද්ප  විද්යළගළර  පරීක්ණප  පෆලරුම්  ශළ  අතිශ්්ගක  අධ්යයන  ්රලය  

පිළිබද්ල  මග  ශ්පන්වීම්   ශ්මම  ලයළපිතිය  මගින් ගුරුලරයළට  ෆශ්ේ. 

එශ්මන්ම  සියළුම  ඇගයීම්  ශළ  ලළර  පරීක්ණ  ශ්මම  දියමන්ති  ලයළපිතිය  මගින්  බළශ්ද්න  ඉක්ක  මෙ  ප්රමිතිගෙල  නි්ගමළණය  කිරීම්   

සියළු  අධීක්ණ  මගින්  ශ්මම  ඉක්ක  ෂගළ  කර  ශ්ගන  ඇති  ප්රමළණය  වශ  එහි  ගුණළ් මක  ේ ් ලයන්  ෙක්ශ්වේරු  කිරීම්   ශ්මමගින්  සිදු  

ශ්කශ්්ග. 

 

 

 
 .වී.එම්.සී.ශ්ශේමපළ 

වශකළර  අධ්යළපන  අධ්යක්  වවිද්යළ) 

 

 



11 පරේණිය              1 ලද ලාරය 

 

අනු 

අංකය 
විෂය ඒකකය අනු ඒකකය නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

දිදය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ 

කාච්පේා ගණද (පෘතැය 

ගණද) 

පලදත් 

කරුණු 

  

01. ජීවී  පටක. 

ළක  පටක  ල්ගගීකරණය  

 

ජනලළිද  2  සිට  

11  ද්ක්ලළ 

1ව  වි.40)  

විභළජක  පටක 1වවි.40) 

වහථිර  පටක 2ව1වි.20) 

ව් ල  පටක  ශළ  ශ්ශශය  තුෂ  පලතින  වහවළන 1වවි.40) 

අපිච්ඡද්  පටක  ශළ  වම්බන්ධ්ක  පටක 1වවි.40) 

අපිච්ඡද්  පටක  ශළ  වම්බන්ධ්ක  පටක 2ව1වි.20) 

  

02. ප්රභළංවහශ්ෂණය. 

ප්රභළංවහශ්ෂණය  ශෆදින්වීම  

ජනලළිද  12  

සිට  ජන.  18  

ද්ක්ලළ 

1වවි.40)  

ප්රභළංවහශ්ෂණයට  බපළන  වළධ්ක  පරීක්ළ  කිරීම 3ව2) 

ප්රභළංවහශ්ෂණශ්   කළ්ගයභළරය 

 

1වවි.40) 

  

03. මිරණ 

 

මිරණ  ශෆදින්වීම  

ජන.19  ශ්පබ.  

08 

2ව1  වි.20)  

1  වවි.40) 

්රළලයෙළලය 

්රළලයෙළලය  ශ්කශ්රහි  බපළන  වළධ්ක  පරීක්ළ  කිරීම 2ව1  වි.20) 



 

අනු 

අංකය 
විෂය ඒකකය අනු ඒකකය නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

දිදය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ 

කාච්පේා ගණද (පෘතැය 

ගණද) 

පලදත් 

කරුණු 

  

 

 
 
 

 

මිරණයක  වංයුතිය  ප්රකළ  කරන  රම  

 

1ව  වි.40)  

වහකන්ධ්  භළගය  ශළ  පිදමළ  භළගය 2ව1වි.20)  

මවු  භළගය 2ව1වි.20)  

යළන්ත්රික  ශ්ලන්  කිරීම 2ව1වි.20)  

ලළහපීකරණපශ්පරීමපවහඵටිකීකරණයප්රළලක   

නිවහවළරණය 

2ව1වි.20) 

භළගික  ආවලනයපවර  ආවලනයපහුමළ  ආවලනය 2ව1වි.20)  

ශ්ලන්  කිරීශ්ම්  ශිෂප  රම  භළවිෙ 1ව  වි.40)    

 

04. ෙරංග  ශළ   ලළශ්   

ශ්යීමම් 

 

 

 
 
 

 

ෙරංග  ල්ගගීකරණය 

ශ්පබ  09  සිට  

ශ්පබ.25  

ද්ක්ලළ 

 

 

3ව2)  

ෙරංග  චයෙෙය  ශළ  වම්බන්ධ්  ශ්භෞතික  රළශි 1වවි.40)  

විද්ු්   ම්ම්භක  ෙරංග 2ව1  වි.20)  

විද්ු්   ම්ම්භක  ෙරංගල  භළවිෙ 1  වවි.40)  

ධ්ලනි  ෙරංග  ශළ  ප්රචළරණය   2ව1  වි.20)  

ධ්ලනි  ළක්ණික 5ව3  වි.20)  

 වංගීෙ  භළණ්ඩ   

රලයෙළ  පරළවය  ශළ  ධ්ලනි  ෙරංගල  භළවිෙ 42  ව  28)  
 
 
 



 

 

 

 

 

අනු 

අංකය 
විෂය ඒකකය අනු ඒකකය නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

දිදය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ 

කාච්පේා ගණද (පෘතැය 

ගණද) 

පලදත් 

කරුණු 

  

 

 

 

 

05.ප්රකළ  විද්යළල 

 

ආශ් ක  පරළල්ගෙනය  

 

ශ්පබ.26  සිට  

මළ්ගතු  13  

ද්ක්ලළ 

1වවි.40)  

ලර  ද්්ගපනලයෙක්  සිදුලන    පරළල්ගෙනය 3වපෆ.2) 

ආශ් ක  ල්ගෙනය 1වවි.40) 

ෙ  පිහඨලයෙන්  සිදුලන  ල්ගෙනය 1වවි.40) 

ල්ගෙන  නියම 1වවි.40) 

ල්ගෙනළංකය 1වවි.40) 

අලධී  ශ්ක ණය  ශළ  ප්ගණ  අභයන්ෙර    පරළල්ගෙනය 1වවි.40) 

කළච  මගින්  සිදුලන    ල්ගෙනය  

උ් ෙ  කළච  මගින්  ඇතිලන  ප්රතිබිම්බ 2ව1වි.20) 

අලෙ  කළච  මගින්  ඇතිලන  ප්රතිබිම්බ   1වවි.40) 

කළචලයෙන්  සිදුලන  ල්ගෙනශ්   භළවිෙ 1වවි.40) 

 
05 

 

30  

51  වපෆ.34)  



2 ලද ලාරය 

අනු 

අංකය 
විෂය ඒකකය අනු ඒකකය නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

දිදය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ 

කාපේා ගණද 
පලදත් 

කරුණු 

  

 

 

 

 

06.  මළනල  ශ්ශශ  ක්රියළලයෙ 

 

 

 

 

මිනිවළශ්ේ  ආශළර  ජී්ගණ  ක්රියළලයෙය  

 

 

 

 

අප්රිශ්යෂ  17  

සිට  මෆ.  

20ද්ක්ලළ 

 

 

 

 

 

3ව2  )  

ආශළර  ජී්ගණ  පශධ්තිශ්   ශ්ර ගළබළධ්  ශළ  ලෆෂෆක්වීම 1වවි.40) 

හලවන  ක්රියළලයෙය 1වවි.40) 

මළනල  හලවන  පශධ්තිශ්   ලුශය  ශළ  කිෙයය 2      ව 1  වි.20) 

හලවනශ්යන්  ක්තිය  නිපද්වීම 1වවි.40) 

හලවන  පශධ්තිය  ආශ්රිෙ  ශ්ර ගළබළධ් 1වවි.40) 

බහිස්රළලය  ශෆදින්වීම  ශළ  බහිස්රළවී  අලයල 1වවි.40) 

ලික්කල  ලුශයප  ුණර  නිපද්වීශ්ම්  ක්රියළලයෙය 2ව1  වි.20) 

බහිස්රළවී  පශධ්තිය  ආශ්රිෙ  ශ්ර ගළබළධ් 1වවි.40) 

රුධිරශ්   වංයුතිය  ශළ  කිෙය 2ව1  වි.20) 

ශිද්ශ්   ලුශයපක්රියළකළිද් ලය 2ව1  වි.20) 

වංවරණ  පශධ්තිය  ආශ්රිෙ  ශ්ර ගළබළධ්  ශළ  ලෆෂෆක්වීම 1වවි.40) 

වමළශ්ය ජනය  ශළ  වමළශ්ය ජනය  සිදුලන  ආකළර 1වවි.40) 

වහනළයුක  වමළශ්ය ජනය 2ව1  වි.20) 

රවළයනික  වමළශ්ය ජනය 2ව1  වි.20) 

වමවහථිතිය 1වවි.40) 

 

 



අනු 

අංකය 
විෂය ඒකකය අනු ඒකකය නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

දිදය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ 

කාපේා ගණද 
පලදත් 

කරුණු 

  

07.අම්පභහම  ශළ  ලණ 

 

අම්  ශෆදින්වීම  ශළ  ලරගීකරණය 

 

 

මෆ.  21  සිට  

මෆ.  29 

 

1වවි.40) 

 

අම්ල  ශ්භෞතික  ශළ  රවළයනික  ගුණ 1වවි.40) 

අම්ල  භළවිෙ 1වවි.40) 

භහම  ශෆදින්වීම  ශළ  ල්ගගීකරණය   1වවි.40) 

භහමල  ගුණ  ශළ  භළවිෙ 1වවි.40) 

ලණපලණල  ගුණ  ශළ  භළවිෙ  අලවහවළ 1වවි.40) 

උද්ළසීනිකරණය 1වවි.40)  

   08.රවළයනික  ප්රතික්රියළ  

ආශ්රිෙ  ෙළප  විප්ගයළව 

ෙළපද්ළයක  ශළ  ෙළප  අලශ් ක  ප්රතික්රියළ  

මෆ.  30  සිට  

ජනි  10  ද්ක්ලළ 

2ව1  වි.20) 

ප්රතිරයළ  ෙළපය 2ව1  වි.20) 

ප්රතික්රියළ  ආශ්රිෙ  ෙළප  විප්ගයළවය  නි්ගණය  කිරීම 3ව2  ) 

ප්රතික්රියළ  ආශ්රිෙ  ෙළප  විප්ගයළවල  භළවිෙ 1වවි.40) 

 09.ෙළපය උහණ් ලය  ශළ  උහණ් ලය  මෆනීම  

ජනි  11  සිට  

ජනි  26 

2ව1  වි.20)  

ෙළප  ධ්ළිදෙළල  ශළ  විශිහට  ෙළප  ධ්ළිදෙළල 2ව1  වි.20) 

අලවහවළ  විප්ගයළව 2ව1  වි.20) 

වියනශ්   ශළ  ලළහපීකරණශ්   ගු්ෙ  ෙළපය 1වවි.40) 

ඝනප්රල  ශළ  ලළයු  ප්රවළරණය 2ව1  වි.20) 

ෙළප  වංරමණ  රම 2ව1  වි.20) 

ෙළපජ  ඵල  ශ්යීමම් 1වවි.40) 

 



 

 

 

 

අනු 

අංකය 

විෂය ඒකකය අනු ඒකකය නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

දිදය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ 

කාපේා ගණද 

පලදත් කරුණු 

  

10.විද්ු්   උපකරණල  

ජලය  ශළ  ක්තිය 

විද්ු්   උපකරණයක  ක්මෙළල ජනි  27  සිට  

ජයෙ  02  ද්ක්ලළ 

1වවි.40)  

විද්ු්   උපකරණ  ලීම  ලෆය  ලන  විද්ු්   ක්තිය   1වවි.40) 

ගිශ  විද්ු්   පිදපවය 2ව1  වි.20) 

විදුයෙ   කක  ප්රමළණය  ගණනය 1වවි.40) 

  

11.  ඉශ්ක්ශ්රොණික  විද්යළල 

ඉශ්ක්ශ්රොණික  විද්යළශ්ද  ශෆන්න්වීම  ශළ  පද්නම   ජයෙ  03  සිට  

ජයෙ  10  ද්ක්ලළ 

2ව1  වි.20)  

P – N වන්ධිය  ශළ  වන්ධි  ඩශ්ය ඩය 2ව1  වි.20) 

විජුකරණය  ශළ  සුමටනය 1වවි.40) 

රළන්සිවහටරයක  කියළකළිද් ලය 2ව1  වි.20) 

 06 42 අශ්ප්රේෂ  17  සිට  

ජයෙ  10  ද්ක්ලළ 

63  වපෆ.42)  

 

 

 

 



3 ලද ලාරය 

අනු 

අංකය 
විෂය ඒකකය අනු ඒකක නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

දිදය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ පෘතැය 

හා කාපේා ගණද 
පලදත් කරුණු 

 

 

 

12 

 

12.1  විද්ු්   රවළයනය 

12.1.1  ඇශ්න ඩය  ශළ  ආශ්න ඩ  ප්රතික්රියළල.  

 

 

 

අශ්ග .15  සිට  

අශ්ග .30  

ද්ක්ලළ 

1වවි.40)  

12.1.2  කෆශ්ෙ ඩය  ශළ  කෆශ්ෙ ඩ  ප්රතික්රියළල. 1වවි.40) 

12.1.3  වර  විද්ු්   රවළයනික  ශ්ක   ශළ  ශ්ක   

ප්රතික්රියළ. 

2ව1  වි.20) 

 

 

12.2  විද්ු්   විච්ශ්නද්නය 

12.2.1  ආම්යෙකිෙ  ජය  විද්ු්   විච්ශ්නද්නය. 1වවි.40)  

12.2.2  ජ පය  CoSo4 විද්ු්   විච්ශ්නද්නය 1වවි.40) 

121.2.3  ජ පය  NaCl විද්ු්   විච්ශ්නද්නය 1වවි.40) 

12.2.4   Na 1වවි.40) 

12.2.5  විද්ු්   ශ් ශළශ්ෂපනය 1වවි.40) 

 

12.3  ශ් ශ  විඛළද්නය 

12.3.1  යකඩ  විඛළද්නය  ශළ  අලය  වළධ්ක 1වවි.40)  

12.3.2  යකඩ  මෂ  බෆීමම 1වවි.40) 

12.3.3  ශවිශ් ශ  ආචරණය 1වවි.40) 
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විද්ු්   ම්ම්බක් ලය  ශළ  

විද්ු්   ම්ම්බක  ශ්ප්රේරණය 

13.1.1  විද්ු්   ධ්ළරළශ්ද  ම්ම්බක  ශ්ව  ව  

 

අශ්ග .  31  සිට  

වෆ්.13  ද්ක්ලළ 

1වවි.40)  

13.1.2  ම්ම්බක  ක්ශ්ේරයක  ෙෆූ   ධ්ළරළලක්  ශ්ගන  

යන  වන්නයනයක්  මෙ  ඇතිලන  බය.  වලම්   

නීතිය) 

1වවි.40) 

13.1.3  ේධ්  විකළකය 1වවි.40) 

13.1.4  වර  ධ්ළරළ  ශ්ම ටරය 1වවි.40) 

 



අනු 

අංකය 
විෂය ඒකකය අනු ඒකක නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

කාය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ පෘතැය 

ගණද 
පලදත් කරුණු 

  

13.3  විද්ු්   ම්ම්බක  

ශ්ප්රේරණය 

13.3.1  විද්ු්   ම්ම්බක  ශ්ප්රේරණය  ශළ  ශ්්ිදෙ  

විද්ු්   ගළමක  බය  කශ්රහි  බපළන  වළධ්ක 
 1වවි.40)  

13.3.2  ්ශ්මින්ශ්ේ  ද්කුණ්   රීතිය 1වවි.40) 

13.3.3  ඩ.නශ්ම ල  ශළ  ක්රියළකළරී් ලය 1වවි.40) 

13.3.4  වර  ද්ඟර  ම.රශ්ස නය 1වවි.40) 

13.3.5  වර  ධ්ළරළ  ශළ  ප්රෙයළල්ගෙක  ධ්ළරළ 1වවි.40) 

13.3.6  පිදණළමක 1වවි.40) 

14 ශ.ශ්රොකළබන්  ශළ   ලළශ්   

ලු් පන්න 

14.1.1  ශ.ශ්රො  කළබන්  ල්ගග වෆ්.  14  සිට  

වෆ්.  20  ද්ක්ලළ 

1වවි.40)  

14.1.2    චක්රියල  ලු් පන්න 1වවි.40) 

14.1.3  බහු  අලයලකරණය  ශළ   ලළශ්   

විවිධ්් ලය 

2ව1  වි.20) 
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15.1  ජජල  ශ්ග ය 15.1.1  ජජල  ශ්ග ශ්     ශළ  පලතින  වංවිධ්ළන  

මට්ටම් 

 

 

වෆ්.  21  සිට  

 ක්.  31  ද්ක්ලළ 

2ව1  වි.20)  

15.1.2  ගශන  ල්ගධ්නය  ශළ  ල්ගධ්න  චර 1වවි.40) 

15.2  පිදවර  පශධ්ති  ල  

වමතුයෙෙෙළල 

15.2.1  පිදවර  පශධ්ති  ල  ක්තිය  ශළ  ශ්ප ක  

ගළයළම 

3ව2  )  

15.2.2  රවළයනික  චර 2ව1  වි.20) 

15.3  විවිධ්  දූක  ශළ   ලළශ්   

බපම්. 

15.3.1  පව  ජය  ශළ  ලළයු  දූණය   1වවි.40)  

15.3.2  පිදවර  දූණශ්   අහිෙකර  බපම් 3ව2  ) 

15.3..3  අහිෙකර  බපම්  අලම  කිරීම. 1වවි.40) 

15.4  ජීලන  රටළල  ශ්ලනවහ  

වීම  මඟින්  බපම 

15.4.1  ජීලන  රටළල  ශ්ලවහ  වීම  ශ්කශ්රහි  බප  

වළධ්ක 

2ව1  වි.20) 

15.4.2  ජීලන  රටළල  ශ්ලනවහ  වීම  නිවළ  ඇතිලන  

ගෆටළු 

3ව2  )  



 

 

 

අනු 

අංකය 
විෂය ඒකකය අනු ඒකක නිම කිරීමට 

අපේක්ෂිේ 

කාය 

ඒකකය සඳහා පයෝජිේ පෘතැය 

ගණද 
පලදත් කරුණු 

  

15.5  තිරවර  වංල්ගධ්නය  ශළ  

පිදවර  කෂමනළකරණය 

15.5.1  තිරවර  කිෂීක්ගමළන්ෙය  2ව1  වි.20)  

15.5.2  පළරම්පිදක  ද්ෆනුම  ශළ  ෙළක්ණය  

භළවිෙය. 

2ව1  වි.20) 

15.5.3  කළබන්  පියවටශන  ශළ  ආශළර  වෆකසුම 2ව1  වි.20) 

15.5.4  ජ  පියවටශන 1වවි.40) 

15.5.5  අප  ්රලය  කමනළකරණය 1වවි.40) 

15.5.6  ක්ති  කමනළකරණය 2ව1  වි.20) 

 04 39  53  වපෆ.35  වි.20)  

 

 15 111 ජනලළිද  2  සිට  

 ක්.  31  ද්ක්ලළ 
167  වපෆ.111  වි.  20)  

 


