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A  - ශ්කාටස - ව්යුහගතගර නානා 

ශ්භෞතික විද්යාව්ය  - 13 ශ්රේණිය 

පහත දැක්වෙන U  නලය භාවිතවයන් ජලය සමඟ මිශ්ර වනාෙන ්රතික්රියා වනාන න  A  ද්රෙයන  සාවකක්ෂ 

ඝනත්ෙය වසවීමට නියමෙ ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ද්රෙව  ඝනත්ෙය  PA  ජලව  ඝනත්ෙය PW  ට ෙඩා ෙැඩිය. ්රසතතාිකන ්රමයක් භාවිතවයන් A හි සාවකක්ෂ 

ඝනත්ෙය Pr වසවීමට බලාවපාව ාත්ු වේ. 

a)  පරීක්ෂණයට අදාලෙ A ට තිකබිය යුු වමහි සඳහන් වනාෙන අවනක් ගුණය කුමක් ද? 

b)    U නලයට පළමුෙ එනු න නුව   නෙ  ද්රෙයද? ටට වහතුෙ කුමක්ද? 

 

ද්රෙය     :- 

 

වහතුෙ :- 
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c)  i)  අවනක් ද්රෙය ූපපව  U නලව  දකුණු බාහුවෙන් එනු නවළත යැයි සලනා ද්රෙ නඳන් සමුිතත       

      අෙසතථාවේ අුරු මුහුණවත් සිට ද්රෙ මාෙන ෙලට සස A  ද්රෙව  hA ද ජලව  hW  ද ූපපව   

      සලකුණු න න්න. 

 

ii)  ස ල වේඛීය ්රසතතා යක් ඇීමමට අේය මිනු්  ලබා ැැීමමට එනු න න ද්රෙය කුමක්ද? 

     ටට වහතුෙ කුමක්ද? 

ද්රෙය    -............................................................................................................................. .. 

වහතුෙ - .............................................................................................................................. 

iii)  ද්රෙ  නඳන් සමුිතත අෙසතථාවේ hA , hW , pA ,සහ  pW     සහ අත  ස් බන්ධය වැාඩනැන්න. 

 

d) hA    සහ hw  සඳහා ලබාැත් පාඨාාංන යුැල 7 පහත ෙගුවේ දැක්වේ. 

hw  (cm) 1.0 2.0 3.0 4.0 8.0 9.0 10.0 

hA   (cm) 0.6 1.0 1.4 2.0 4.1 4.5 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) පාඨාාංන ඇසුව න් ්රසතතා ය අිනන්න. 

ii) ්රසතතා ය ඇසුව න්  A  ද්රෙව  සාවකක්ෂ ඝනත්ෙය වසායන්න. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

iii) මීටේ භාැය ූපවේ කුඩාම මිනුම 1mm ද hw   ට ැත් හැකි සපිකම පාඨාාංනය 10 cm ද න්  

පාඨාාංනයන භාගින වදෝෂව  සපිකම ්රතික්ත අැය %  ෙන පිකි   hw   ට ැත හැකි අෙම 

පාඨාාංනය කීයද? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iv) ්රසතතා ව  පාඨාාංන ෙල විසිරීම සමබ  වීම සඳහා පාඨාාංන ෙල භාගින  වදෝෂව  ්රතික්තය 

% ට ෙඩා අඩුන  ැනිමින් hw  වතෝ ාැත හැකි 8 cm ට අඩු පාඨාාංන ුනක් සඳහන් න න්න. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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02. 

පරීක්ෂණාැා ව  දී ොතව  ධෙනි ්ර වේැය වසවීව්  පරීක්ෂණයක් සඳහා වි්ාල ්රමාණව  මිනු්  

ස ාෙක්, ස සුේ  නට්ටලයක්, වදවනළෙ  විෙෘත නලයක් හා ජලය ඔබට සපයා ඇත.  

i. වමම පරීක්ෂණය සඳහා අතයාේය අවනක් සපන ණය කුමක්ද? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. වමම පරීක්ෂණය සඳහා වූ ඇටවුමන ූපප සටහනක් දී ඇතික ඉවඩහි අිනන්න.  

)සියළු අයිතම දක්ෙන්න) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. නලය ුළ ොතය මූිතනවයන් න් පනය ෙන අෙසතතෘෙ නිෙැ ි ෙ ලබා ැැීමම සඳහා ඔබ 

අනුැමනය න න ්රියා මාේැ සඳහන් න න්න. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iv. වමම පරීක්ෂණය සඳහා ඔබ පළමුෙ වතෝ ා ැන්වන් ස සුේ නට්ටලව  ඇතික කුමන ස සුලද? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

v. නලව  ආන්තව්ෝධනය ද සලනා ඉහත සටහවන් නලය ුළ මූිතනව  න් පන  ටාෙ ඇඳ 

දක්ෙන්න. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

vi. මූිතනව  අනුනාද ි ැ l හා ආන්ත ව්ෝධනය e ස සුවේ සාංඛ්යාතය f  හා ොතව  ධ්ෙනි 

්රවේැය V  අත  ස් බන්ධතාෙය ිතයන්න. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

vii. ඉහත ස් බන්ධය Y = mx + C ආනා යට නැෙත සනසන්න. වමහි y  යනු ප ාක්ත විචලය ෙන 

අත  X   යනු සතොයක්ත විචලය වේ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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viii. ්රසතතා වයන් ලබා ැන්නා කුමන දත්තය ොතව  ධ්ෙනි සඳහා සපනාරී වේද? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ix. වමම පරීක්ෂව දී සෂතණත්ෙය නියත විට ොතව  ධ්ෙනි ්ර වේැය සඳහා බලාවපාව ාත්ු 

අැයට ෙඩා ෙැඩි ැයක් සාමා නයයන් ලැවේ. එවසත වීමට වහතුෙ සඳහන් න න්න. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

x. ඉහත පරීක්ෂණව  දී ලැබුණු ්රසතතා ය හා ෙඩා අඩු පිකස  සෂතණත්ෙයනදී පරීක්ෂණය සිු  න  

ලබා ැත් දත්ත ්රසතතා  වදවක් දළ සටහන් එනම සටහනකින් ඇඳ න්  න න්න. 

 

 

 

 

 

 

 

03.  වලෝහයන තාප සන්නායනතාෙ ) k ) වසවීම පරීක්ෂණය න  සලනන්න. 

 

 

 

 

 

 

a) දණ්වේ වනළෙ  නළය ුළින් ජලය ැලා යන්වන් යැයි සලනා ජලය ැලන ි ්ාෙ ටතල මඟින් 

ලකුණු න න්න. 

b) නළය ුළින් නියත ශීඝ්රතාෙවයන් ජලය ැලා යමමට සලසතෙන සපන ණය න්  න  එය සුු සු 

වලස ඉහත ූපප සටහවනහි ස් බන්ධ න න්න. 

c) සාේථන පරීක්ෂණයක් සඳහා අේය අතයාේයම සපන ණ සහ අයිතම සඳහන් කිරීමට ඉන් 

අේය දම ූපපව  අිනන්න. 

............................................................................................................................. ...................

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................... 
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d) i. K  වසවීමට අේය පාඨාාංනමමිනු්  ලබා ැත යුත්වත් නෙ  අෙසතථාෙට ප්ධතිකය පත් වූ විටද? 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

ii. ැත යුු පාඨාාංනම මිනු්  සාංවක්ත සහිතෙ සඳහන් න න්න. 

............................................................................................................................................

...................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

iii. ඉහත ( d )  ( ii ) හි සාංවක්ත භාවිතවයන් K  සඳහා ්රනා්නය ිතයන්න. 

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................ 

iv. වමහිදී  දත්ත ෙගුෙකින් වසායා ැැීමමට අේය  ාශි නෙව ක් ද? 

............................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... .................... 

04.  1.0m ි ැ 1mm2  ඒනානා  හ සතනඩකින් යුත් න් බියකින් පුඩුෙක් තනා ඇත.   න් බිව  ්රතිකව ෝධය 

Ro සහ ්රතිකව ෝධනතාෙ P වසවීමට මීටේ වසතුෙ භාවිත න යි. අදාල පිකක්ෂණාත්මන ඇටවුම පහත 

ූපපව  ආන යට වේ. 

                 G - මැද බිාංු  ැැේෙවනෝමීට ය 

                 P, Q - කිිතප 

                 R1 - දන්නා ්රතිකව ෝධය 

                R - පුඩුවේ සමන ්රතිකව ෝධය 

                 L – P,Q ට පහළ වනාටවසත ි ැ 

                l - සාංුලන බල 

                R2 - වි්ාල ්රතිකව ෝධය  

                 C - සේපන යු  

                S1 , S2 - සතවිච්ච  

පුඩුෙ සැදී න් බිව  ඒනන ි ැන ්රතිකව ෝදය π ද වසතුෙ සාංුලන විට සාංුලන ි ැ AC = ɭ cm ද එවිට  P,Q 

කිිතප අත  පුඩුවේ පහළ වනාටවසත ි ැ L ද වේ. AB  වසතු න් බියයි. 

(i)  R සඳහා ්රනා්නයක් L හා π ඇසුව න් වැාඩනැන්න. 

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................ ................................ 
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(ii)  L =O  සිට L =100 cm  දක්ො R   විචලනය 1.  ්රසතතා ව  අි න්න. 

  

  

 

 

           

                       1  ්රසතතා ය     2 ්රසතතා ය 

(iii)  (a) සාංුලනව දී π සඳහා ්රනා්නයක් l , ɭ  , R  ඇසුව න් ්රනා් න න්න. 

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................ ................................

............................................................................................................................. ................... 

                   (b) l = 40cm , L = 25cm සහ R1 = 12.5 Ω න්  π වසායන්න. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

(iv)     (a) ඉහත )1) හි ්රනා්නය X - අක්ෂයට  L ද  -  Y අක්ෂයට R/L   ද වලස වැාඩන ැන්න. 

............................................................................................................................. ...................

............................................................................................................................. ................... 

          (b) R/L – L  අත  ්රසතතා ය ඉහත 2. ්රසතතා ව  අිනන්න. 

     (c) ඉහත (iv) (b) හි ්රසතතා ය X -  අක්ෂයට සමාන්ත  වූව  න්  , 

                           )අ)  R/L   අැය කුමක්ද? 
                          (ආ)  ්රසතථා ය එවසත වීමට වහතුෙ කුමක් ද ? 
     ............................................................................................................................. ............. 

                  .......................................................................................................................................... 

(v)  1. ්රසතතා යට අනුෙ R  සපිකම කියද?      

                    ........................................................................................................................................                          

(vi) ්රතිකව ෝධනතාෙ P  ැණනය න න්න. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13 ව්යසන      ශ්භෞතික විද්යාව්ය 
B  - ශ්කාටස - නානා 

01) වීු රුෙිතන් තනා ඇතික අසමාන බාහු ඇතික විෂතන් භයක් 0.%mm හා 1mm ෙන U නළයක් ූපපව  

දැක්වෙන ආනා යට යටිකුරු වනාට ජල බීන යන ගිේො ඇත. U නළව  වනළෙ  විෙෘත න  

ඇතික අත  එයට ස් බන්ිත  බේ නළයක් පීඩන වපා් පයනට සවින  එමඟින් නළය ුළ පීඩනය 

අේය පිකි  වෙනසත නළ හැන. 
 

 

a) ඉහත නළය ුළ පීඩනය සාමානය ොයුවැෝීයය පීඩනය යටවත් පෙතිකන විට A හා B නළයන් ුළ 

ජල නවඳහි සස ්රමාණය ැණනය න න්න. ) ජලව  ඝනත්ෙය 1000 kgm-3 , ජලව  පෘෂතින 

ආතතිකය 7 X 10-2  Nm-1 ,වීු රු හා ජලය අත  සතපේ් වනෝණය 0 වේ.)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) එක් බාහුෙන ජල මට්ටම බීන ව  ජල මට්ටම දක්ො පහත වහීයම සඳහා පීඩනය ෙැඩි වපා් පය 

මඟින් නළය ුළ පීඩනය ෙැඩි වනිකණි. එවිට , 

 )ොයුවැෝීයය පීඩනය 0.9972 X 10s  Nm-2  ) 

 

i. නළය ුළ පීඩනය වනාපමළ ද? 

ii. අවනක් බාහුවේ ඇතික ජල මට්ටව්  සස ැණනය න න්න. 

 

c) ඉහත U නළව  වනළෙ  සාංෙෘත න  එය 2 ූපපව  ආනා යට සි සතෙ තබා නළය ුළට ජලය 

ඇුේ වනාට සමුිතතෙ තබනු ලැවේ. 

 

i. U නළය ුළ ඇතික ජල මට්ට්  ෙල වෙනස ැණනය න න්න. 

ii. හිසත  U නළය සි සතෙ තබා එහි වනළෙව හි ඇතික සිු  ක් විෙෘත න  එහි විෂතනමිභය 0.4 mm 

ෙන වතක් සනසා ජල භාජනයන ගිේෙයි.නළයට ජලය ඇුේෙන විට සිු   සහ භාජනව  

ජල පෘෂතඨය අත  ප ත ය ැණනය න න්න. 

 

පීඩන වපා් පය 

)01. ූපපය ) )02. ූපපය ) 

A B 
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     02)      (i)   නිේටන්වේ සිසිලන නියමය ්රනා් න න්න. 

        (ii)   වමම නියමය ෙලාංගු ෙන්වන් කුමන තත්ත්ෙ යටවත් ද? 

(iii)  පහත දැක්වෙන්වන් තාප ධාිකතාෙ 420 J . C-1  ෙන නැලික මීට යක් ුළ තබා ඇතික 300g න 

සතනන්ධයක් ඇතික ඝන ද්රෙයයක් ද්රෙ ෙන වතක්  ත්න  සාමානය පිකස  තත්ත්ෙ යටවත් සිසිේ 

වීමට සැලැසතවූ අෙසතථාෙන දී ලබා ැත් සෂතණත්ෙය ) 𝜃 ) හා නාලය )t) අත  විචලනය දැක්වෙන 

්රසතථා යකි. ද්රෙ අෙසතථාවේදී ද්රෙව  විශිෂතඨ තාප ධාිකතාෙ 2000 J . kg-1 c-1 ෙන අත  700  C දී 

සෂතණත්ෙය පහළ බැසීව්  ශීඝ්රතාෙය 12.c min-1 වේ. පිකස  සෂතණත්ෙය 300 C වලස සලනන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 70 .c දී  ප්ධතිකවයන් තාපය හානි වීව්  සීග්රතාෙ වසායන්න. 

(2) ද්රෙය ඝන වීම සිු ෙන විට තාපය ිටටවීව්  සීග්රතාෙ වසායන්න. 

(3) ඝන වීමට වමාවහාතනට වප  ප්ධතිකව  සිසිලන සීග්රතාෙ වසායන්න. 

(4) ද්රෙය ව  විලයනව  විශිෂතඨ ගුකත තාපය වසායන්න. 

(5) ඝන අෙසතථාවේදී ද්රෙය ව  විශිෂතඨ තාප ධාිකතාෙය 2500 Jkg-1.c-1   වේ . 40 .c දී සෂතණත්ෙය 

පහළ බැසීව්  සීග්රතාෙ වසායන්න. 

(iv) ොහනයන වීු රු නවුළු සාදා ඇත්වත් තාප සන්නායනතාෙ 1.1 Wm-1k-1 ෙන 1 mm බැගින් ඝනනම 

ඇතික වීු රු තහඩු 2 ක් අත  1mm ඝනනම ොත සතථ යක් සමවදන පිකි ය. ොතව  තාප 

සන්නායනතාෙ 0.024 Wm-1k-1 න්  ිටටත සහ ඇුළත සෂතණත්ෙය 30.c සහ 20.c  වලස පෙතිකන  

විට  ුිතන් ොහනය ුලට තාපය ැලා එන සීඝ්රතාෙ සහ ොත සතථ ය සමැ ැැී  ඇතික වීු රු පෘෂතඨ ෙල 

සෂතණත්ෙය වසායන්න. 

03. පු්ැලවයකුවේ දෘෂති ප ාසය 50cm සහ 400cm අත  පෙතී. අක්ි වැෝලව  විෂතන් භය 2.5cm   වේ. 
(a)  (i) පු්ැලයාට වපවනන ළඟම ලක්ෂව  සිට දෘෂති විතානය දක්ො එන කි ණ සටහනන ඇඳ 

දක්ෙන්න.  
       (ii)  එවිට අක්ිව  නාචව  බලය වසායන්න. 

(b)  ු   දෘෂතිනත්ෙය හා අවිු   දෘෂතිනත්ෙය යන දෘෂති වදෝෂ වදවනන්ම වපවළන ඉහත පු්ැලයා තනි   
නණ්ණාඩියක් භාවිතා කිරීමට අදහසත න යි.එෙැනි නන්ණාඩියක් ඇතික නාචයන ඉහළ වනාටස ු   
බැීයමටද, පහළ වනාටස ළඟ බැීයමටද  හැකි ෙන ආනා යට නිේමාණය න නුලැවේ.  

        )සාමානය පු්ැලවයකුවේ වි්ද දෘෂතටිව  අෙ ම ු   25cm කි.) 

      (i)  එම නාචව  ඉහල වනාටසට අදාල නාචව  බලය වසායන්න. 

      (ii)  පහළ වනාටසට අදාල නාචව  බලය වසායන්න. 
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)c) (i) නණ්නාඩි වනාපළ ි න විට ව්  තැනැත්තා ඇස ඉි ිකව  50cm ු ිකන් ඇතික සස ෙසතුවේ ්රතිකබි් භය  

ඇතික විම  දක්ෙන කි ණ සටහන අිනන්න. 

     (ii) ෙසතුෙ මගින් ආපාතිකන වනෝණව  අැය වේඩියන ( rad )  ෙිතන් වසායන්න. 

    (iii) නිව ෝගී පු්ැලවයකුවේ ඇසට 25cm   ු ිකන් ඇතික 2cm  සස ෙසතුෙක් මගින් දෘෂති විතානව     

            ඇතිකෙ ්රතිකබි් බය   ආපාතනය න න වනෝණය වේඩියන ( rad )  ෙිතන් වසායන්න. 

(iv) ීමව ෝගී පු්ැලවයකුට සාවකක්ෂෙ ව ෝගී තැනැත්තාට ිටයවි ඇසින් අඩු වි්ාලත්යකින් යුුෙ 

ෙසතූන්හි ්රතිකබි් බ දැන ැැීමමට සිු ෙන බෙ සිසුවෙක් ්රනාහ න යි. ඔබ ව්  සමැ එනඟවේද? 

පැහැි ිත න න්න. 

(d) ීමව ෝගී පු්ැලවයකු නාභිු   10cm හා 8cm  ෙන නාච සහිත සාංයුක්ත අන්වීක්ෂයක් මගින් 

සසලයක් නිරීක්ෂණය න මින් සිී . ව ෝගී පු්ැලයා නාච වනාපැලඳ  අන්වීක්ෂය ුළින් බැලූ විට 

එම සසලය වනාවපවනන බෙ ්රනා් න යි. 

        )i)  සාංයුක්ත අන්වීක්ෂය සාමානය සීරුමාරුවේ ඇතික විට ීමව ෝගී තැනැත්තා සසලය  

              නිරීක්ෂණ කිරීම විදහා දක්ෙන කි ණ සටහන අිනන්න. 

         (ii)  ව ෝගී තැනැත්තා සසලව  ්රතිකබි් බට දැන ැැීමමට සපවනත චිතත නල යුු  

               ි ්ාෙ කුමක්ද? එය චිතත නල යුු ු   වසායන්න.  

         (iii)  සාංයුක්ත අන්වීක්ෂයන සාමානය සීරුමා වේ වනෝණින වි්ාලත්ෙය 
                   M = [ v/f0 ] – 1 [  D/f0 + 1 ]  වේ. 

 සියලු සාංවක්ත සුපුරුු  වත්රුම සහිතෙ වපන්ො ඇත. ව ෝගී තැනත්තාට අදාළ සාංයුක්ත අන්වීක්ෂව  

වනෝනින වි්ාලනය වසායන්න. අෙවනත සඳහා ්රතිකබි් බ ු   (V) 24 cm වේ. 

04.) (a) න් බියන යාංමාපාාංනය සඳහා ්රනා්නයක් ආනනය ්රතයාබලය ආනනය වි්රියාෙ  

              ඇසුව න් ිතයන්න. 

                      (i) ූපපව  වපන්ො ඇතික ආනා යට ි ැ 2m බැගින් ෙන තඹ හා ොවන් න් බි වදනක් මගින් 200kg 
වැෝලයක් එේලා ඇත. න් බි සාංයුක්තව  ඇතික ෙන විතතිකය වසායන්න. තඹ හා ොවන් න් බි 

ෙල විෂතන් භ ිටිතවෙිතන් 2mm හා 4mm වේ. ( 𝜋    =    3  වලස ැන්න. )        

                තඹෙල යාං මාපාාංනය  - 1.2 X 1011 Nm-2                                                                                        

                ොවන් ෙල යාංමාපාාංනය - 2.0 X 1011 Nm-2                             ොවන්                තඹ                   

 (ii) තඹ න් බිව  ්රියා න න බලව  ( Fcu )   වි්ාලත්ෙය වසායන්න. 

 (iii)ොවන් න් බිව  ්රියා න න බලව  ( Fs  )  වි්ාලත්ෙය වසායන්න. 

 

(b) වැෝලව  ූපපව  දැක්වෙන පිකි  තබා ්රමයන් ද්රෙයක් ුළට ගිේෙන විට  

      ගිවලන සස සමැ සාංයුක්ත න් බිව  විතතිකය වෙනසතෙන ආනා ය ්රසතතා   

      ැත න න්න.                      ජලය    

                                                                                                                                                       

(c) වැෝලය ජලය ුළ ස් පුේනවයන් ගිේ වූ විට ඇතිකෙන විතතිකය වසායන්න. වැෝලව  අ ය 20cm  හා   

       ජලව  ඝනත්ෙය103 kgm-3   වේ. 
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(d) (i) වැෝලය ැැඹුරු ජලා්යක් ුළ ගිිත තිකබියදී න් බිය සමැ ඇතික ස් බන්ධය ක්ෂණිනෙ ැැලවුනි න්     

                  වැෝලය ලබන ආන්ත ්රවේැය වසායන්න. ජලව  ු සතරාවි සාංගුණනය 0.1sm-2   වේ. 

 

 (ii) වෙනත් කිසිු  ැණනය කිිකමකින් වතා ෙ වැෝලයට ඉහත ( d ) (i) හි ි  ලබාැත් ආන්ත ්රවේැය   

                  ්රාවයෝගින තත්ත්ෙයන් යටවත් ලබා ැත වනාහැකි ඇයි දැයි පැහැි ිත න න්න. 

 

(e)  වැෝලය සාංයුක්ත න් බිවයන් ගිිතහුණු අෙසතථාවේ සිට එහි චිතතයට අදාල 

 (i)  ැමයතා - නාල ්රසතතා ය 

 (ii) ස් ්රයුක්ත බලය හා නාලය අත  ්රසතතා ය 

 (iii)  විසතථාපනය හා නාලය අත  ්රසතතා ය අිනන්න. 

 

  

 


