
1) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 
 

1. ඉරට්මට් දිනෙල ෙහන ඇතුල්වීම තහනම් 
2. ඔත්මත් දිනෙල ෙහන නෙත්වීම තහනම් 
3. ඉරට්මට් දිනෙල ෙහන නෙත්වීම තහනම් 
4. ඔත්මත් දිනෙල ෙහන ඇතුල්වීම තහනම් 

 
2) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඉදිරිමෙන් නෙතිනු 
2. එකිමනක හරහ ගමන් කරන මර්ගෙ ඉදිරිමෙනි 
3. අනිෙර්ෙ ෙටරවුම ඉදිරිමෙනි 
4. ෙටරවුම ඉදිරිමෙනි 

 
3) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. මර්ගෙ ඉඩමදනු 
2. අනිෙර්ෙ ත්රිාමකෝණකර මංසන්ධිෙ 
3. ඉදිරිමෙන් මර්ගෙ ඉඩමදනු 
4. ප්රරධන මර්ගෙඉදිරිමෙනි 

 
4) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. සතුන්මේ අභෙ භූමිෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ගෙෙන් ඇති කරන මගොවිඳළ ඉදිරිමෙනි 
3. ගෙෙන් මහෝ මෙනත් සතුන් මර්ගෙ හරහ ගමන් කිරීමට 

ඉඩ ඇති සථනෙ ඉදිරිමෙනි 
4. ගෙෙන් සහ මර්ගෙ මරුවීමට මෙන්කළ සථනෙ 

ඉදිරිමෙනි 
 

5) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 
 

1. දකුණු ඳත්තට ද්විත්ෙ ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
2. U  හඩෙට හරවිෙ හකි සථනෙ ඉදිරිමෙනි 
3. දකුණු ඳත්තට ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
4. දකුණු ඳත්තට ෙළමිට ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 

 
6) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන්   

 
1. ඉදිරිමෙන් හතරමං හන්දිෙ 
2. ප්රරමුඛත මර්ගෙ 
3. ප්රරමුඛත මර්ගෙ ඉදිරිමෙනි 
4. මංසන්ධි මකොටුෙ 

 
7) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ෙම් ඳත්මතන් රථෙහන ප්රෙධන මර්ගෙට එක්ෙන 

සන්ධිෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ඳළමුමෙන් ෙම් ඳත්තට විහිමදන විසම සංධිෙ ඉදිරිමෙනි 
3. ෙම් ඳත්මතන් එන  රථෙහන සහ පුමුඛතෙෙ මදනු 
4. Y හඩමේ මංසන්ධිෙ ඉදිරිමෙනි 



 
8) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ළමයින් මරුෙන සථනෙ 
2. අන්ධ මිනිසුන් මරුෙන සථනෙ ඉදිරිමෙනි 
3. ළමයින් මරුෙන සථනෙ ඉදිරිමෙනි 
4. ඳසල ඉදිරිමෙනි 

 
9) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඳදිකයින් මරුෙන සථනෙ 
2. මඳොලිස සථනෙ 
3. ඉන්ධන පිරවුම්හල 
4. ෙහන නෙත්ෙන සථනෙ 

 
10) මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. දකුණු ඳත්තට ද්විත්ෙ ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ඉදිරිමෙන් දකුණට හරෙනු 
3. දකුණු ඳත්තට ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
4. දකුණු ඳත්තට ෙලමිට ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 

 
11)  මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. තහනම් සංඥෙකි 
2. සීමකරී සංඥෙකි 
3. විධන සංඥෙකි 
4. අනතුරු හඟවීමම් සංඥෙකි 

 
12)   මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. සිෙළුම ෙහන සහ ඳර ෙස ඇත 
2. ඔත්මත් දිනෙල ෙහන නෙත්වීම තහනම් 
3. නෙත්වීම හ ඳටවීම තහනම් 
4. ෙහන නෙත්වීම තහනම් 

 
13)  මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඇක්සලෙක් මත ඳටවිෙ හකි බර සීමෙ  
2. මේග සීමමේ අෙසනෙ  
3. මේග සීමමේ ආරම්භෙ  
4. මේග සීමෙ 

 

14)  මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 
 

1. ඳදිකයින් සහ මෙන්කළ මර්ගමේ ආරම්භෙ 
2. ඳදිකයින් සහ ඉඩමදන්න 
3. ඳදිකයින් මරු ෙන සථනෙ 
4. ඳදික මරුෙ ඉදිරිමෙනි 

 
 



15)  මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 
 

1. මර්ගෙ ලිසසන සුළු සථනෙ ඉදිරිමෙනි 

2. ඉහළට අෙදනම් බ්වුම ඉදිරිමෙනි 
3. කර් රථ ලිසසන සුලු සථනෙ ඉදිරිමෙනි 
4. ඳහතට අෙදනම් බ්වුම ඉදිරිමෙනි 

 

16)  මමම මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 
 

1. Y හඩමේ මංසන්ධිෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ඉදිරිමේදී මර්ගෙ ඳටුෙ 
3. ප්රරධන මර්ගෙට මදඳසින් රථ ෙහන පිවිමසන මං සංධිෙ 

ඉදිරිමෙනි 
4. ද්විත්ෙ රථ මර්ගමේ ආරම්භෙ ඉදිරිමෙනි 

 
17)  රඳමෙන් මඳන්ෙ ඇති මං සන්ධිමේදී  

1. මමෝටර් කරෙ  අනිෙර්ෙමෙන්ම ඉදිරිෙට ෙ යුතුෙ 
2. ත්රීාමරෝද රථෙට මකළින්ම ඉදිරිෙට ෙ හකිෙ  
3. ත්රීා  මරෝද රථෙට දකුණට හරවීම මහෝ මකළින්ම ඉදිරිෙට 

ෙ හක  
4. මමෝටර් කරෙට මකළින්ම ඉදිරිෙට ෙමට මහෝ දකුණට 

හරවිෙ හක.  
 
 

18)  මමහි තිමබන මංසන්ධිමේදී ෙමට හරවීමට අදහස කරන්මන් නම් පිළිමෙළින් A, B  හ C ෙලදී 
කළ යුතු ෙන්මන් 
 

1. තීරණෙ, සංඥ කිරීම සහ ක්රිමා ෙ කිරීම 
2. නිරීක්ෂණෙ, තීරණෙ කිරීම සහ ක්රිමෙ කිරීම 
3. සංඥ කිරීම, තීරණෙ කිරීම සහ ක්රිාෙ කිරීම 
4. ඉහත සිෙල්ල නිෙරදිෙ 

 
 
 
 
 
 

19)  මඳන්ෙ ඇති රථ ෙහන මර්ග සංඥ ලම්පුෙල ඊළඟට දල්මෙන ෙර්ණෙ කුමක්ද?  
 

1. රතු හ කහ 
2. රතු  
3. මකොළ හ කහ  
4. මකොළ 

   
 

20)  මඳන්ෙ ඇති මඳොලිස නිළධරිෙමේ විධනෙ කුමක්ද? 
 

1. ඉදිරිමෙන් හ ඳසුඳසින් ඳමිමණන ෙහන නෙතිනු 
2. ඳසුඳසින් ඳමිමණන ෙහන නෙතිනු 
3. නෙතිනු 
4. ඉදිරිමෙන් ඳමිමණන ෙහන නෙතිනු 



 
21)  මර්ගෙ මත සලකුණු කර ඇති මමම මර්ග සළකුමණන් දක්මෙන්මන්, 

 
1. ධෙන තීරු සළකුණු 
2. මධ්ෙ  මර්ඛෙ 
3. දකුණට හරීම හර හරහ ේම තහනම් කරන ආෙත 

මර්ඛෙ 
4. මර්ගෙ හරහ ගමන් කිරීම තහනම් කිරීමම් ආෙත මර්ඛෙ  

 
 

22)  ෙහන ආමලෝක සංඥ තිමබන මමම මංසන්ධිමේ දී, 
 

1. ේන් රථෙට අෙශේ නම් ෙමට හරවිෙ හක 
2. ේන් රථෙ අනිෙර්ෙමෙන් දකුණට හරවිෙ යුතුයි  
3. මමෝටර් කරෙට අෙශෙෙ නම් දකුණට හරවිෙ හක 
4. මමෝටර් කරෙට අෙශෙෙ නම් ෙමට හරවිෙ හක  

 
 

23)  මර්ගෙ මත හරස  අතට සළකුණු කර ඇති මමම සළකුමණන් අදහස කරන්මන්, 
 

1. මර්ගෙ ඉඩමදනු මර්ඛෙ 
2. මර්ගෙ මබදී ෙන සථනෙක පිහිටුෙන නෙතුම් මර්ඛෙ  
3. නෙතිනු සංඥමෙහි පිහිටුෙන නෙතුම් මර්ඛෙ 
4. ෙටරවුමක පිහිටුෙන මර්ගෙ ඉඩමදනු මර්ඛෙ 

 
 

24)  රඳමේ මඳන්ෙ තිමබන T හඩමේ මංසන්ධිෙට ඇතුළුෙන මමම රිෙදුර තම ෙහනෙ, 
 

1. ප්රෙධන මර්ගමේ ෙහන මනොමති නම් නතර කළයුතු 
නත 

2. අනිෙර්ෙමෙන් නතර කළ යුතුෙ 
3. දකුණට හරෙන්මන් නම් ඳමණක් නතර කළ යුතුෙ 
4. ෙමට හරවීමම්දී නතර කළ යුතු නත 

 
 

25)  මර්ගෙ මත හරස අතට සළකුණු කර ඇති මමම සළකුමණන් අදහස කරන්මන්, 
 

1. මර්ගෙ ඉඩමදනු මර්ඛෙ 
2. රථෙහන සංඥ එළිෙකදී මහෝ මඳොලීසිමෙන් ඳලනෙ 

ෙන අන්තර් මේදනෙකදී නෙතීමම් මර්ඛෙ 
3. නෙතිනු සංඥමේ පිහිටුෙන නෙතුම් මර්ඛෙ 
4. ෙටරවුමක පිහිටුෙනු ලබන මර්ගෙ ඉඩමදනු මර්ඛෙ 

 
 

26)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 
 

1. ඉදිරිමෙන් මර්ගෙ ෙස ඇත 
2. දුම්රිෙ හරස මර්ගෙ ඉදිරිමෙනි 
3. ආරක්ෂ කර මනොමති දුම්රිෙ හරස මර්ගෙ  
4. ආරක්ෂ කර මනොමති දුම්රිෙ හරස මර්ගෙ ඉදිරිමෙනි  

 



 
27)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. අනිෙර්ෙ ෙට රවුම 
2. ඇතුල්වීම තහනම් 
3. බස හ මලොරි සහ ඳර ෙස ඇත 
4. මර්ගෙ ෙස ඇත 

 
28)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ලිසසන  සුලු මර්ගෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ෙංගු සහිත මර්ගෙ ඉදිරිමෙනි 
3. අනතුරුදෙක මංසන්ධිෙ ඉදිරිමෙනි 
4. ඉදිරිමෙන් මර්ගෙ ඳටුෙ 

 
 

29)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 
 

1. Y  හඩමේ මංසන්ධිෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ඉදිරිමෙන් මර්ගෙ ඳටුෙ 
3. ද්විත්ෙ රථ මර්ගමේ අෙසනෙ ඉදිරිමෙනි 
4. ඳටු ඳලම ඉදිරිමෙනි 

 
30)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. අනිෙර්ෙ ෙටරවුම ඉදිරිමෙනි 
2. අනිෙර්ෙ ෙටරවුම 
3. ෙටරවුම ඉදිරිමෙනි 
4. ෙටරවුම 

 
31)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ෙම් ඳත්තට හරෙ නෙත්ෙන්න 
2. ෙම් ඳත්තට හරවිෙ යුතුෙ 
3. ෙම් ඳත්තට හරවීම සහ පුමුඛතෙෙ 
4. ඉදිරිමෙන් ෙම් ඳත්තට හරවිෙ යුතුෙ 

 
32)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. මතොරතුරු  සංඥෙකි 
2. අනතුරු හගවීමම් සංඥෙකි 
3. තහනම් සංඥෙකි 
4. විධන සංඥෙකි 

 
33)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ෙම් ඳත්තට ද්විත්ෙ ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ෙම් ඳත්තට ෙලමිටි ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
3. ෙම් ඳත්තට ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
4. U හඩෙට හරවිෙ හකි සථනෙ ඉදිරිමෙනි 

 



 
34)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. සිෙලුම ෙහන සහ මර්ගෙ ෙස ඇත 
2. මර්ගෙ ෙස ඇත 
3. කර් සහ ෙතුරු ඳදි සහ මර්ගෙ ෙස ඇත 
4. කර් සහ ෙතුරු ඳදි ඇතුල්වීම තහනම් 

 
35)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ෙටරවුම ඉදිරිමෙනි 
2. රථ ෙහන නෙත්ෙන සථනෙ 
3. නෙතිනු 
4. ඉදිරිමෙන් නෙතිනු 

 
36)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ද්විත්ෙ රථ මර්ගෙ ආරම්භෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ඉදිරිමේදී මර්ගෙ ඳටුෙ 
3. ද්විත්ෙ රථ මර්ගෙ අෙසනෙ ඉදිරිමෙනි 
4. ඳටු ඳලම ඉදිරිමෙනි 

 
37)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. මේග සීමෙ 
2. සමන්ෙ මේගෙ 
3. අෙම මේගෙ 
4. නගර සීමෙ තුළ මේග සීමෙ 

 
38)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඉදිරිමෙන් මංසන්ධිෙක් 
2. ඔත්මත් දිනෙල නෙත්වීම හ ඳටවීම තහනම් 
3. ඉරට්මට් දිනෙල නෙත්වීම හ ඳටවීම තහනම් 
4. නෙත්වීම හ ඳටවීම තහනම් 

 
 

39)  මඳන්ෙ ඇති රථ ෙහන මර්ග සංඥ ලම්පු ෙල ඊළගට දල්මෙන ෙර්ණෙ කුමක්ද? 
 

1. මකොළ 
2. කහ 
3. රතු සහ කහ 
4. කහ සහ මකොළ 

 
 

40)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 
 

1. ඉදිරිමෙන් එන ෙහන ෙලට ප්රකමුඛතෙෙ අෙසන් 
2. ඇතුල්වීම තහනම් 
3. ෙහන ඉසසර කිරීම තහනම් 
4. ඉර්ට්මට් දිනෙල නෙත්වීම තහනම් 



 
41)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ප්රටධන මර්ගෙ ඉදිරිමෙනි 
2. ඉදිරිමෙන් මර්ගෙ ඉඩමදනු 
3. ත්රිාමකෝණකර මංසන්ධිෙ ඉදිරිමෙනි 
4. මර්ගෙ ඉඩමදනු 

 
42)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. කලුගල් කඩන සථනෙ ඉදිරිමෙනි 
2. අෙදනම් බ්වුම ඉදිරිමෙනි 
3. මර්ගෙ අලුත්ෙඩිෙ කරන සථනෙ ඉදිරිමෙනි 
4. ගල් ඳර්ෙත කබලි ෙමටන සථනෙ ඉදිරිමෙනි 

 
43)  මර්ග සංඥමෙන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඉරට්මට් දිනෙල ෙහන ඇතුල්වීම තහනම් 
2. ඉරට්මට් දිනෙල ෙහන නෙත්වීම තහනම්  
3. ඔත්මත් දිනෙල ෙහන නෙත්වීම තහනම් 
4. ඔත්මත් දිනෙල ෙහන අතුල්වීම තහනම් 

 
44)  මඳන්ෙ ඇති මඳොලිස නිළධරිෙමේ විධනෙ කුමක්ද? 

 
1. ඳසුඳසින් ඳමිමණන ෙහන නෙතිනු 
2. ඉදිරිමෙන් හ ඳසුඳසින් ඳමිමණන ෙහන නෙතිනු 
3. ඉදිරිෙට එනු 
4. නෙතිනු 

 
 

45)  මර්ගෙ මත හරස අතට සළකුණු කර ඇති මමම සළකුමණන් අදහස කරන්මන්  
 

1. ඉඩදීමම් මර්ඛෙ 
2. රථ  ෙහන සංඥ ආමලෝක සංඥ මහෝ මඳොලිසිමෙන් 

ඳලනෙ ෙන මර්ගෙ මබදීෙන සථනෙක පිහිටුෙන 
නෙතුම් මර්ඛෙ 

3. නෙතීමම් සංඥෙ අසල නෙතීමම් මර්ඛෙ 
4. “ෙටෙංගුෙ” අසල ඉඩදීමම් මර්ඛෙ 

 
46)  මර්ගෙ මත හරස අතට සළකුණු කර ඇති මමම සළකුමණන් අදහස කරන්මන්  

 
1. මර්ගෙ මබදීෙන සථනෙක පිහිටුෙන නෙතුම් මර්ඛෙයි 
2. ෙට රවුමක පිහිටුෙන මර්ගෙ ඉඩමදනු මර්ඛෙ 
3. නෙතිනු සංඥමේ පිහිටු ෙන නෙතීමම් මර්ඛෙයි 
4. මර්ගෙ ඉඩමදනු මර්ඛෙයි 

 
 
 
 
 
 



 
47)  මර්ගෙ මත සළකුණු කර ඇති මමම මර්ග සලකුමණන් දක්මෙන්මන්  

 
1. මංතීරු සලකුණ 
2. මර්ගෙ හරහ ගමන් කිරීම තහනම් කිරීමම් ආෙත මර්ඛෙ  
3. දකුණට හරවීම හර හරහ ේම තහනම් කිරීමම් ආෙත 

මර්ඛෙ  
4. මධ්ෙ  මර්ඛෙ 

 
48)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ද්විත්ෙ මර්ගෙ ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
2. ඳටු ඳලමකි 
3. ඉදිරිමේ මර්ගෙ ඳටු බෙයි 
4. ඳටු ඳලම ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 

 
49)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඳදිකෙන් මරුෙන සථනෙ ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
2. ඳදික මරුෙ ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
3. මගීන් මරුෙන සථනෙක් ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
4. ළමයින් මරුෙන සථනෙ ඉදිරිමෙන් බෙයි 

 
50)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඔත්මත් දින ෙල ඇතුල්වීම තහනම්  බෙයි 
2. ඔත්මත් දින ෙල නෙත්වීම  තහනම් බෙයි 
3. ඇතුල්වීම තහනම් බෙයි 
4. විරුද්ධ දිශමෙන් ෙහන ඳමිණිෙ මනොහකි බෙයි 

 
51)  මමම සලකුමණන් මඳන්ෙ ඇත්මත් 

 
1. ප්රුධන ඳර ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
2. ත්රි මකෝණකර මංසන්දිෙ ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
3. ඉදිරිමෙන් ඉඩ මදනු ෙන අදහසයි 
4. මර්ගෙ ඉඩ මදනු ෙන අදහසයි 

 
52)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ෙහන අතුල්වීම සීම කර ඇති බෙයි 
2. ඉදිරිමෙන් ඉඩ මදනු ෙන අදහසයි  
3. ප්රරමුඛත මර්ගෙ බෙයි 
4. ප්රරමුඛත මර්ගමේ අෙසනෙ බෙයි 

 
53)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඉදිරිමෙන් ප්රලධන මර්ගෙට අතුලුෙන බෙයි 
2. ඉදිරිමෙන් එන ෙහන ෙලට ප්රටමඛතෙෙ දිෙයුතු බෙයි 
3. ඉදිරිෙට ෙන ෙහන ෙලට ප්රනමුඛතෙෙ දිෙ යුතු බෙයි 
4. ඉදිරිමෙන් ඳමිමණන ෙහනමෙන් ප්රරමේශම් ෙන්න ෙන 

අදහසයි 



 
54)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. දුම්රිෙ ඉදිරිමෙන් ඳමිණිෙ හකි බවින් ප්ර්මේශම් ෙන්න 

ෙන්නයි 
2. දුම්රිමෙන් ප්මරමේශම් විෙ යුතු බෙයි 
3. ආරක්ෂ කර මනොමති දුම්රිෙ හරස මර්ගෙක් බෙයි  
4. ආරක්ෂ කර මනොමති දුම්රිෙ හරස මර්ගෙ ඉදිරිමෙන් 

බෙයි 
 

55)   මමම සළකුමණන් දක්මෙන්මන්  
 

1. ඉදිරිමෙන් මර්ගෙ අෙසනෙ බෙයි 
2. ෙලමිට ෙංගුෙ ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
3. U හඩෙට සිටින මස  හරවීම තහනම් ෙන අදහසයි 
4. දකුණු ඳත්තට හරවීම තහනම් ෙන අදහසයි 

 
56)   මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ෙට රවුම ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
2. විදුලි ආමලෝක සංඥෙ ෙන අදහසයි 
3. නෙතිනු ෙන අදහසයි 
4. ඉඩමදනු ෙන අදහසයි 

 
57)  මමම සලකුමණන් දනුම්මදන්මන් 

 
1. නගරික ප්රමමද්ශෙකට ඇතුල්ෙන බෙයි 
2. එම ප්ර මද්ශෙ තුළ ඳදවිෙ හකි උඳරිම මේගෙ බෙයි 
3. එම ප්ර මද්ශෙ තුළ ඳදවිෙ හකි සමන්ෙබ මේගෙ බෙයි 
4. සහන් මේගසීමමේ අෙසනෙ බෙයි 

 
58)   මමම සංඥෙ  

 
1. තහනම් සංඥෙකි  
2. අනතුරු හගවීමම් සංඥෙකි 
3. ඳලක සංඥෙකි 
4. මතොරතුරු සංඥෙකි 

 
59)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. දුම්රිෙ මර්ගෙ ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
2. මරෝහලක් ඉදිරිමෙන්ඇති බෙකි 
3. ඳල්ලිෙක් ඉදිරිමෙනි 
4. එකිමනක හරහ ගමන් කරන මර්ග ඉදිරිමෙනි 

 
60)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. දකුණට හරවිෙ යුතුෙ 
2. ෙමට ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
3. දකුණට ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
4. ෙමට හරවිෙ යුතුෙ 



61)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 
 

1. Y හඩෙට මංසංධිෙ ඉදිරිමෙන් ඇති බෙයි 
2. ඉදිරිමෙන් ප්ර ධන මර්ගෙ ඇති බෙයි 
3. ෙම් ඳත්මතන් එන ෙහනෙලට ප්රරමුඛතෙෙ මදන මලස 

දනුම් දීමකි 
4. ෙම් ඳත්මතන් එන රථ ෙහන ප්රරධන මර්ගෙට එක් ෙන 

සංධිෙ ඉදිරිමෙනි 
 

62)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 
 

1. ඉදිරිමෙන් දකුණට හරවිෙ යුතුෙ 
2. දකුණු ඳත්තට ෙලමිටි ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 
3. ඉදරිමෙන් U හඩෙට හරවීමට හකිෙ 
4. ෙම් ඳත්තට ෙලමිටි ෙංගුෙ ඉදිරිමෙනි 

 
63)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඔත්මත් දින ෙල ෙහන නෙත්වීම තහනම් බෙයි 
2. මර්ගෙ ෙස ඇති බෙයි 
3. ෙහන නෙත්වීම තහනම් බෙයි 
4. ඉදිරිමෙන් ෙට රවුමක් ඇති බෙයි 

 
64)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඉරට්මට් දින ෙල ෙහන නෙත්වීම තහනම් බෙයි 
2. ෙහන ඇතුල් වීම තහනම් බෙයි 
3. ෙහන නෙත්වීම තහනම් බෙයි 
4. ෙහන නෙත්වීම සහ ඳටවීම තහනම් බෙයි 

 
65)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඉදිරිමෙන් ආඳසු හරෙන්න 
2. ෙම් ඳත්තට හරෙන්න 
3. මම් ඳත්මතන් ඳසු කර ෙන්න 
4. ඉදරිමෙන් ෙම් ඳත්තට හරෙන්න 

 
66)  මමම සලකුමණන් දක්මෙන්මන් 

 
1. ඉදිරිමෙන් දකුණු ඳත්තට හරවිෙ යුතුයි 
2. ෙහන නෙත තබීමට පුළුෙන් බෙයි 
3. ඉදිරිමෙන් අනතුරක් ඇති බවින් මහමින් ධෙනෙ 

කරන්න ෙන්නයි 
4. “නෙතිනු” සංඥෙයි 

 
67)  ශරීත ලංකමේ මර්ග නීති සංේරනහමේ අනතුරු හඟවීමම් සංඥ දක්ෙ ඇත්මත් 

 
1. නිල් ඳසුබිමමහි සුදු ෙර්ණමෙනි 
2. රතු ඳසුබිමමහි සුදු ෙර්ණමෙනි 
3. කහ ඳසුබිමමහි කළු ෙර්ණමෙනි 
4. සුදු ඳසුබිමමහි රතු ෙර්ණමෙනි 



68)  ෙටරවුමක මලික නීතිෙ ෙනුමේ 
 

1. ඔබට දකුණින් ඳමිමණන රථෙහන ෙලට ඉඩදිෙ යුතුෙ 
2. ඔබට ෙම්ඳසින් මහෝ ආසන්නෙ ඳමිමණන රථෙහන ෙලට ඉඩදිෙ යුතුෙ 
3. අධික රථෙහන තදබදෙ සහිත දිශමෙන් ඳමිමණන රථෙහන ෙලට ඉඩදිෙ යුතුෙ  
4. ඔබට ෙම්ඳසින් මහෝ ආසන්නෙ දකුණින් ඳමිමණන රථෙහන ෙලට ඉඩදිෙ යුතුෙ 

 
69)  එක් දිශෙකට මං තීරු තුනක් සහිත මර්ගෙක ඔබමේ ෙහනෙ ඉදිරිෙට ගමන් කරන 

අෙසථෙකදී ඔබ විසින් මතෝර ගත යුතු මං තීරු ෙනුමේ, 
 

1. මර්ගමේ මද තීරුෙ මහෝ දකුණු ඳස මං තීරුෙෙ 
2. මර්ගමේ දකුණු ඳස මං තීරුෙෙ 
3. මර්ගමේ ෙම් ඳස මං තීරුෙෙ 
4. මර්ගමේ මද මං තීරුෙෙ 

 
70)  ඔබමේ ෙහනෙ හ ඔබට ඉදිරිමෙන් ධෙනෙ ෙන ෙහනෙ අතර ප්රෙමණෙත් දුරක් තබ ගත 

යුත්මත්  
 

1. ඔබට ඉදිරිමෙන් ධෙනෙ ෙන ෙහනමේ රිෙදුරු තන හදිසිමේ නතර කළමහොත්, එම 
ෙහනෙ ඳසුකර ෙමට ඔබට ෙඩි මේලෙක් ලමබන නිසෙ. 

2. ඔබට ඉදිරිමෙන් ධෙනෙ ෙන ෙහනමේ රිෙදුරු තන හදිසිමේ නතර කළමහොත්, ඔබට 
ඔබමේ ෙහනෙ ආරක්ෂකරී මලස නතර කර ගනීමට හකිෙන නිසෙ. 

3. ඔබට ඉදිරිමෙන් ධෙනෙ ෙන ෙහනෙට ඉසසර කිරීමට ෙඩි ඉඩක් ලමබන නිසෙ.  
4. ඔබට ඉදිරිමෙන් ධෙනෙ ෙන ෙහනෙ ඳසුඳසින් ධෙනෙ කිරීම ෙඩත් ඳහසුෙන නිසෙ. 

 
71)  ෙහනෙක අෙධනම හඟවීමම් ලම්පු (Hazard Lamps) ඳචිච්චි කිරීම කළ යුත්මත්, 

 
1. ෙහනෙ අබල තත්ෙෙකට ඳත්ෙ නෙත තිබිෙදී ඳමණි. 
2. ෙහනෙක් හදිසි තත්ෙෙක් නිස ධෙනෙ කරන බෙ දක්වීම සහෙ. 
3. හන්දිෙකදී ෙහනෙක් මකළින්ම ධෙනෙ කිරීමට අදහස කරන අෙසථමේදීෙ. 
4. ප්රදමුඛතෙෙ ලබ ගනීමටෙ. 

 
72)  මෙනත් ෙහනෙක් විසින් ඔබමේ ෙහනෙ ඳසු කර ෙන අෙසථෙකදී, 

 
1. ඔබ ඳසු කර ෙමට ඉඩ දීමට කමත්මතක් මනොදක්ෙන්මන් නම් ඔබමේ ෙහනමේ 

දකුණු ඳස සංඥ දල්විෙ යුතුෙ. 
2. ඔබමේ ෙහනෙ අඩු ගිෙරෙකට මෙොද නතර කිරීමට සදනම් විෙ යුතුෙ. 
3. ඔබමේ ෙහනෙ මේගෙ ෙඩි මනොකර ඳසුකරන්නට ඔබමේ ෙහනෙ ඳසුකර ෙමට ඉඩ 

දිෙ යුතුෙ. 
4. ඔබ ඳසු  කර ෙමට ඉඩ දීමට කමත්තක් මනොදක්ෙන්මන් නම් ඔබට ෙහනමේ මේගෙ 

ෙඩි කළ හක. 
 

73)  මංසන්ධි මකොටුමේ සලකුණු කර ඇති සථනෙකදී, 
 

1. ඔබ මකළින්ම ඉදිරිෙට ගමන් කරන්මන් නම් ඔබට මංසන්ධි මකොටුෙ තුළට ඇතුල් විෙ 
හක. 

2. දකුණට හරවීමම්දී හර පිටවීමට ඇති මර්ගෙ අෙහිර නම් මංසන්ධි මකොටුෙ තුළට 
ඇතුල් මනොවිෙ යුතුෙ. 

3. දකුණට හරවීමට හර ඕන්ම අෙසථෙකදී ඔබට මංසන්ධි මකොටුෙ තුළට ඇතුල් විෙ 
හක. 

4. ඕන්ම අෙසථෙක ඔබට මංසන්ධි මකොටුෙ තුළට ඇතුල් විෙ හක. 



 
74)  ෙහනෙක් නතර කර තබිෙ හකි සථනෙක් ෙන්මන්,  

 
1. මං සන්ධිෙක සිට මීටර් 25 ක සීමමෙන් පිටතෙ. 
2. බස රථ නෙතුමක සිට මීඨර් 20 ක සීමමෙන් පිටතෙ. 
3. ඳගමීන් මරුෙන සථනෙක දඟර ප්රසමද්ශෙ මහෝ එහි සිට මීටර් 10 ක සීමමෙන් පිටතෙ. 
4. ගිනි නිෙන ජලනලෙක සිට මීටර් 10 ක සීමමෙන් පිටතෙ. 

 
 

75)  ඔබ මෙනත් ෙහනෙකට ඉසසර මනොකළ යුත්මත්, 
 

1. ආමරෝේයි ශලෙක් ඉදිරිමේදී මහෝ එෙට ළඟෙන අෙසථෙකදීෙ. 
2. උසවිෙක් ඉදිරිමේදී මහෝ එෙට ලඟෙන අෙසථෙකදීෙ. 
3. මර්ගෙ මත පිහිට ඇති කඩඉරි මනොකමඳනමස ෙ. 
4. ඳදික මරුෙකදී මහෝ එෙට ළඟෙන අෙසථෙකදීෙ. 

 
76)  ඔබමේ ෙහනෙ මර්ග අනතුරකට භජනෙ වුෙමහොත්, 

 
1. අනතුරට ඳත් ෙහනෙ කඩිනමින් මර්ගමෙන් ඉෙත්කර මඳොලිසිෙට ෙර්ත කළ යුතුෙ. 
2. ෙහනමේ පිහිටීම මර්ගෙ මත සලකුණු කර අනතුරට ඳත් ඳද්ගලෙන් රැමගනෙම සහ 

ෙහනෙ ඳචිච්චි කළහක. 
3. අනතුරට ඳත් ෙහනෙ මඳොලිස නිළධරිමෙකු ඳමිමණන මතක් ඉෙත් මනොකළ යුතුෙ. 
4. හකි විගස ෙහනෙ මර්ගමෙන් ඉෙතට මගන එහි කර්මික මදෝෂ තිමේදයි ඳරීක්ෂ කළ 

යුතුෙ. 
 
 

77)  රතී කලමේදී ඔබ ෙහනෙ සමවිටම නතර කළයුත්මත් 
 

1. රථ ෙහන තදබදෙ අෙම දිශෙට මුහුණලෙ. 
2. රථ ෙහන ගමනගමනෙට ප්රුතිවිරුද්ධ දිශෙට මුහුණලෙ. 
3. රථ ෙහන තදබදෙ අධික දිශෙට මුහුණලෙ. 
4. රථ ෙහන ගමනගමනෙ ඇති දිශෙට මුහුණලෙ. 

 
 

78)  ඔබට ෙම්ඳසින් ෙහනෙක් ඳසුකර ෙ හක්මක්, 
 

1. ඔබ ඉදිරිමෙන් ධෙනෙ ෙන ෙහනෙ දකුණට හරෙන බෙට සංඥ දක්ෙ ඇති 
අෙසථෙකදීෙ. 

2. ඔබ ඉදිරිමෙන් ධෙනෙ ෙන ෙහනෙ ඉත අඩු මේගෙකින් ධෙනෙ කරන අෙසථෙදීෙ.  
3. දකුණු ඳසින් ඉසසර කිරීම ආරක්ෂකරී මනොෙන බෙ ඔබට හඟී ෙන අෙසථකදීෙ. 
4. ඔබට ප්රසතිවිරුද්ධ දිශමෙන් ඉත අධික ෙහන තදබදෙක් ඳෙතින අෙසථෙදීෙ. 

 
 

79)  මත්ඳන් මහෝ මත්දේයි භවිත කර ඇති විටකදී 
 

1. අනතුරක් ෙළක්ෙ ගනීමට ගතෙන කලෙ ෙඩිමේ 
2. අනතුරක් ෙළක්ෙ ගනීමට ගතෙන කලෙ අඩුමේ 
3. අනතුරක් ෙළක්ෙ ගනීම මකමරහි බලඳ්මක් නත 
4. අනතුරක් ෙළක්වීමට ඇති හකිෙෙ ෙඩි කරයි 

 
 



80)  රථ ෙහන නීති පිළිඳදින විටදී ප්රහමුඛත්ෙෙ දිෙයුතු නිෙරදි ආකරෙ ෙනුමේ කුමක්ද? 
 

1. මඳොලිස  සංඥ, රථ ෙහන ආමලෝක සංඥ, මර්ග සංඥ, මර්ගෙ මත පිහිටුෙන 
සලකුණු 

2. මර්ගෙ මත පිහිටුෙන සංඥ, මඳොලිස සංඥ, රථ ෙහන ආමලෝක සංඥ , මර්ග සංඥ  
3. මර්ග සංඥ, මර්ගෙ මත පිහිටුෙන ඉරි, මඳොලිස සංඥ, රථ ෙහන ආමලෝක සංඥ  
4. රථ ෙහන ආමලෝක සංඥ, මර්ග සංඥ, මර්ග මත පිහිටුෙන ඉරි, මඳොලිස සංඥ  

 
81)  ප්ෙලනෙ ෙන (නිමෙන දල්මෙන) ප්රදධන ලම්පු ෙලින් හඟමෙන්මන්, 

 
1. අන් අෙ ඔබ මෙනුමෙන් නතර වී සිටිෙ යුතු බෙෙ. 
2. ඔබ ඳමිමණන බෙෙ. 
3. ඔබට ප්රණමුඛත්ෙෙ ලබ දිෙයුතු බෙෙ 
4. ඔබ මසමින් ධෙනෙ ෙන ෙහනෙක් ඉසසර කරන බෙෙ 

 
82) ඔබ මෙනත් ෙහනෙකට ඉසසර මනොකල යුත්මත්, 

1. උසවිෙක් ඉදිරිමේදීෙ 
2. මර්ගෙක් මත කඩඉරි සලකුණු ඇති තන්ෙලදීෙ 
3. අෙදනම් ෙංගුෙකදීෙ  
4. ආමරෝේේ  ශලෙක් ඉදිරිමේදීෙ 

 
83) අධිමේගී මර්ගෙ ඳරිහරණෙ සහ තහනම් කර මනොමති ෙනුමේ  

 
1. ත්රීඅවිල් රථ සහ  
2. ඉඩම් ෙහන සහ  
3. මමෝටර් සයිකල් සහ  
4. මලොරි සහ 

 
84)  ඔබ ෙහනෙක් ඳසු කර ෙමට අදහස කරන්මන් නම් ගත යුතු ඳළමුෙනි ක්රිධෙ මර්ගෙ කුමක්ද? 

 
1. ෙහනෙ නිෙරදි මං තීරුෙට ගනීම 
2. සංඥ මෙදීම  
3. නිරීක්ෂණෙ කිරීම 
4. අෙසථෙට ගළමඳන ඳරිදි මේගෙ ඳලනෙ කිරීම 

 
85) ෙහනෙක් නතර කිරීමම්දී නෙත්වීමම් දුර මලස හඳුන්ෙන්මන් 

 
1. සිතීමම් දුමරහි සහ තිරිංග මෙදීමම් දුර ෙන මදමකන් අඩු දුරයි  
2. සිතීමම් දුමරහි සහ තිරිංග දුමරහි මෙනසයි 
3. සිතීමම් දුමරහි සහ තිරිංග මෙදීමම් දුමරහි එකතුෙයි  
4. සිතීමම් දුමරහි සහ තිරිංග මෙදීමම් දුර ෙන මදමකන් ෙඩි දුරයි  

 
86)  ෙහනෙ මහ මර්ගමේ ඳදෙමගන ෙන ඔබ මගීන් මරුෙන සථනෙක් ඉදිරිමෙන් ඇති බෙට 

මර්ග සංඥෙක් දුටු විගසම 
 

1. මහ මර්ගමේ මගී තදබදෙක් මනොමති නම් තමට රිසි මස  ධෙනෙ කළ හක  
2. ඉක්මනින් මගීන් ඳමිණීමට මඳර මගීන් මරුෙන සථනෙ ඳසුකර ෙම සහ මේගෙ 

ෙඩි කළ යුතුයි. 
3. ෙහනෙ නතර කර ගනීමට බලමඳොමරොත්තුමෙන් මේගෙ ඳලනෙ කර ධෙනෙ 

කළ යුතුයි. 
4. නලෙ ශේද කර තම එන බෙ මගීන්ට දන්ෙ මනොනෙත්ෙම ෙ යුතුයි. 



 
87)  ඉදිරිමෙන් ෙන ෙහනෙ ඉසසර කිරීමට ඔබට අෙශෙ නම් 

 
1. ඉදිරි ෙහනමේ රිෙදුරු ඉසසර කිරීමට සංඥ කළ විට එෙ කිරීම අෙශෙෙ නත. 
2. ඉදිරි මර්ගෙ ඳහදිලිෙ මඳමනන්මන් දයි ඳරීක්ෂ කළ යුතුයි. 
3. මහ මර්ගෙ ඉඩ තිමබන සථනෙක්දයි ඳරීක්ෂ කළ යුතුයි. 
4. මහ මර්ගෙ මහොඳින් නිරීක්ෂණෙ කර ඉසසර කිරීමට හකිදයි ඳරීක්ෂ කර තීරණෙ 

කළ යුතුයි. 
 

88) ඔබ ඉදිරිමේදී දකුණට හරවිෙ යුතු නම් ගමන් කළ යුත්මත් 
 

1. තම කමති මං තීරුෙක් භවිත කළ හක. 
2. මර්ගමේ ෙම් ඳස තීරුමේෙ. 
3. දකුණු ඳත්තට මගන ෙ යුතුයි. 
4. මර්ගමේ මධ්ෙ  මර්ඛෙට ආසන්නම ධෙන තීරුමේෙ. 

 
89) ඔබ ඉදිරිමේදී ෙම් ඳත්මත් නතර කළ යුතුබෙ දන්මන් නම් ෙහනෙ ගමන් කරවිෙ යුත්මත් 

 
1. මර්ගමේ ෙම් ඳස තීරුමේෙ 
2. මං තීරු භවිත කිරීමට අෙශෙ  නත 
3. මර්ගමේ මද තීරුමේෙ 
4. මර්ගමේ දකුණු ඳත්මත්ෙ 

 
90) අතුරු මර්ගෙකින් ප්ර ධන මර්ගෙට ඔබ පිවිමසන විට 

 
1. ප්ර්ධන ඳමර් ෙහන තදබදෙක් මනොමති නම් ෙමමන් ඇතුලු විෙ හක. 
2. දකුණු ඳත්ත බල ෙහන මනොමති නම් මර්ගෙට ගනීම සුදුසුෙ 
3. ෙම් ඳත්ත බල ෙහන මනොමතිනම් මර්ගෙට ගනීම සදුසුෙ 
4. මර්ගමේ මදඳසම සර්ථකෙ නිරීක්ෂණෙ කිරීමමන් ඳසු මර්ගෙට ගනීම සුදුසුයි  

 
91) ඔබට ඳසුඳසින් ඳමිමණන ෙහනෙට ඔබෙ ඉසසර කිරීමට අෙශෙ බෙ හඟී ගිෙමහොත් ඔබ විසින් 

කළ යුතු ෙන්මන් 
 

1. ඳසු ඳසින් එන ෙහනෙ ගන සලකිලිමත් වීම අෙශයි නත. 
2. ෙහනමේ මේගෙ අඩු කර  ෙම් ඳසින් ධෙනෙ කර ඉසසර කිරීමට ඉඩ දීමයි. 
3. ෙම්ඳස සිේනල් ලම්පු දල්ෙ ඔහුට ෙන මලස දන්වීමෙ. 
4. ෙහනෙ තෙත් ඳර මදට මගන ඔහුට ඉසසර වීමට අෙශෙම ඉඩ මනොදී ගමන් කිරීමයි. 

 
92) ඔබ ෙහනෙ ඳදෙමගන ෙන අෙසථෙකදී ඔබමේ ජංගම දුරකතනෙ නද වුෙමහොත්  

1. නගරික ප්රනමද්ශෙලදී ඳමණක් දුරකතනෙ මගන ප්රගතිචර දක්විෙ  මනොහක. 
2. එක් අතකින් සුක්කනම හසුරුෙමගන අනිත් අතින් දුරකතනෙ මගන ප්ර තිචර දක්විෙ 

යුතුෙ. 
3. දුරකතනෙට ප්රුතිචර දක්වීමට අෙශේ නම් ෙහනෙ අයින් කර නෙත තබ දුරකතනෙට 

ප්රුතිචර දක්විෙ යුතුෙ. 
4. ජංගම දුරකතනෙ රැමගන ෙම මනොකළ යුතුයි. 

 
 
 
 
 



93) ඔබ ෙහනෙ ඳදෙමගන ෙන අෙසථෙකදී මර්ගමේ ඉදිරිමේ බධකෙක් නිස ෙහන මප්ලිෙක් 
එක් ෙහනෙක් පිටුඳස එක් එක් ෙහන නතර කර තිමබන විට ඔබ විසින් කළ යුත්මත් 
 

1. විරුද්ධ දිශමෙන් ෙහන මනොමති නම් මර්ගමේ දකුණු ඳත්මතන් ගමන් කළ හක  
2. සිෙලුම ෙහන ඉසසර කර මගන මගොස බධකෙ ඇති තනට පිවිසීමයි  
3. මර්ගමේ නතර වී ඇති අෙසන ෙහනෙට ඳසු ඳසින් නතර කර සිටීමයි 
4. නලෙ ශේද  කර තමට ඉක්මනින් ෙ යුතු බෙ දන්වීමයි 

 
94) ඔබ ෙහනෙ ඳදෙමගන ෙන අෙසථෙක ඉදිරිමේ මර්ගෙ අයිමන් බස රථෙක් නතර කර මගීන් 

බසිමින් සිටී නම් ඔබ කළ යුත්මත් 
 

1. නතර කර ඇති ෙහන ගන සලකිලිමත් වීම අෙශෙද නත 
2. මගීන් ඳර මරු වීමට ප්රකථම හකි ඉක්මනින් බස රථෙ ඉසසර කර ේමෙ 
3. බස රථෙට ඳසුඳසින් ඔබද  නතර කර සිටීමෙ 
4. මගීන් මරු මේ ෙයි බලමඳොමරොත්තුමෙන් නතර කර ගනීමට හකි ෙනමස  මේගෙ 

අඩුකර ධෙනෙ කිරීමයි 
 

95)  ඔබ ෙහනෙ ඳදෙමගන ෙන අෙසථෙකදී ඉදිරිමේ රථෙහන ආමලෝක සංඥ සහිත මං 
සන්දිෙක් ඇති බෙ දනගත් විට 
 

1. මේගෙ ෙඩි කර හකි ඉක්මනින් මං සන්ධිෙ ඳසු කළ යුතුෙ 
2. ස්ම අෙසථෙකදීම සංඥ ලම්පු ෙලට අෙනතෙ ධෙනෙ කළ යුතුෙ 
3. මං සන්ධිෙ අසලදී නතර කර ගනීමට සදනම් විෙ යුතුෙ 
4. ඉදිරිමෙන් ගමන් කරන ෙහනෙ කරන මද් තමද කළ යුතුෙ 

  
96) රත්රීග කලමේදී ෙහනෙක් ධෙනෙ කිරීමම්දී 

 
1. ෙහනමේ නලෙ හකි ඳමණ ඳවිච්චි කළ යුතුෙ 
2. ෙහන තද බදෙ අඩු නිස මේගමෙන් ධෙනෙ කළ හකිෙ 
3. මඳනීම සීම සහිත බවින් ෙඩ සුඳරික්ෂකරීෙ ධෙනෙ කළ යුතුෙ 
4. ප්රීධන ඳහන් මහොන් ඇති විට සලකිලිමත්වීම අෙශෙළ නත 

 
97) සංඥ එළි සහිත මං සංධිෙකදී මඳොලිස නිලධරී මහමතකු ෙහන ඳලනෙ කරයි නම්, ඔබ ක්රිකෙ 

කළ යුත්මත් 
 

1. දකුණට හරවීමම්දී ඳමණක් මඳොලිස නිලධරිෙමේ අණට අෙනත විෙ යුතුෙ. 
2. මඳොලිස නිලධරී මහතමේ අණ අනුෙෙ 
3. සංඥ එළිමෙන් දක්මෙන අණ ඳරිදිෙ 
4. ඔබට රිසි ඳරිදිෙ 

  
98) ඔබ ඳදෙන ෙහනෙ අතර මගදී ආඳදෙකට ලක්වුෙමහොත් ඔබ කළ යුත්මත් 

 
1. හකි උඳරිම මට්ටමින් මර්ගෙ අෙහිර මනොෙන ඳරිදි ෙහනෙ නතර කිරීමෙ  
2. ෙහනමේ ඳහන් දල්ෙ නතර කළ හක 
3. ආඳදෙකට ලක් ව තනම නතර කිරීමෙ 
4. හකිතක් දුරට ෙහනෙ ධෙනෙ කර ෙමෙ 

 
 
 
 
 



99) ෙසි සහිත කලගුණෙක් ඇති අෙසථෙක, ෙහනෙ ඳදෙන විටදි, ස්ම විටම කළ යුත්මත්, 
 

1. ෙහනමේ ටෙර් මහොඳින් ඇති විට සලකිලිමත්වීම අෙශෙහ නත 
2. අඩු ගිෙරෙක මහමින් ඳදවීමෙ 
3. ෙඩි ගිෙරෙක මේගමෙන් ඳදවීමෙ 
4. ෙඩි ගිෙරෙක මහමින් ඳදවීමෙ 

 
100) බ්වුම් සහිත මර්ගෙක ෙහනෙ ධෙනෙ කිරීමම්දී 

 
1. හකි තරම් මේගමෙන් ඳදවිෙ යුතුෙ 
2. අඩු ගිෙරෙක ඳදවිෙ යුතුෙ 
3. ෙඩි ගිෙරෙක ඳදවිෙ යුතුෙ 
4. ගිෙර් මනොමතිෙ (නියුටල්) තත්ෙමේ ඳදවිෙ යුතුෙ 

 
101) තනිතල බිමක ෙහන නෙත තබීමම්දී ඔබ කළ යුතු ෙදගත් කරණෙක් ෙනුමේ, 

 
1. මදොර අගුළු මහොඳින් ෙස තබීමයි 
2. නෙත තබීමම් තිරිංග නිසි ඳරිදි මෙදීමයි 
3. දිෙ කලමේදී වුෙද නෙතුම් ඳහන් දල්ෙ තබීමයි 
4. ඉදිරි මරෝද දකුණට හරෙ නෙත තබීමයි 

 
102) අෙදනම් හඟවිමම් ඳහන් දල්විෙ යුතු ෙනුමේ 

 
1. ෙහනෙක මරෝගී පුද්ගලෙන් මගන ෙන අෙසථෙකදී 
2. හතර මං සංධිෙකදී ඉදිරිෙට ගමන් කරන විටෙ 
3. අෙදනම් සථනෙකදී ෙහනෙකට ඉසසර කරන විටෙ 
4. මහ මර්ගමේ ආඳදෙකට ලක් ව ෙහනෙක් නෙත තබන විටදීෙ 

 
103) මමෝටර් ෙහනෙකට ඉන්ධන පිරිවිමම්දී 

 
1. ඉන්ධන ලබ ගනීමම්දී එන්ජිම ගන සලකිලිමත්වීම අෙශයි නත 
2. ෙහනමේ එන්ජිම ඳණ ගන්ෙ තිබිෙදී ඉන්ධන පිරිවිෙ යුතුෙ 
3. ඉන්ධන පුරෙන අෙසථමේදී එන්ජිම නෙත තබිෙ යුතුෙ 
4. එන්ජිමම් මතල් නිෙමිත ප්රතමණෙට ඇත්දයි අනිෙර්ෙමෙන් ඳරීක්ෂ කළ යුතුෙ 

 
104) නෙ අංක තහඩු ක්ර මෙ ෙටමත් ලබ මදනු ලබන ෙහන අනන්ෙෙත ඳත්රෙෙ (VIC) 

 
1. අනන්ෙෙත ඳත්රඳෙ (VIC) පිළිබ සලකිලිමත්වීම අෙශෙම නත 
2. ස්ම විටම ෙහනෙ තුල තබ ගත යුතුෙ 
3. නිෙමස  ආරක්ෂිත සථනෙක සුරක්ෂිතෙ තබිෙ යුතුෙ 
4. ෙහනෙ අයිතිකරු ළඟ තබ ගත යුතුෙ 

 
105) ඔබ රත්රීා  කලමේදී ෙහනෙක් ඳදෙමගන ෙන විට මෙනත් ෙහනෙක් ඉදිරිමෙන් ඳමිමණන 

අෙසථෙකදී ඔබ විසින් කළ යුතු ෙන්මන් 
 

1. ඉදිරි ෙහනමේ ඳහන් අෙඳත කලමහොත් ඳමණක් ඳහන් අෙඳත කළ යුතුෙ 
2. ෙහනමේ ප්රෙධන ඳහන් අෙඳත කිරීමෙ 
3. ෙහනමේ ප්රෙධන ඳහන් නිෙ දමීමෙ 
4. ෙහනමේ නලෙ ක්රි ෙ කර වීමෙ 

 
 



106) ෙහනෙක් ඉසසර කිරීමම්දී අනුගමනෙ කළ යුත්මත් 
 

1. 3, 4 ෙනි ෙඩි ගිෙරෙක් මතෝර ගනීම මගින් ෙඩි බලෙක් ලබදීම  
2. 3, 4 ෙනි ෙඩි ගිෙරෙක් මතෝර ගනීම මගින් ෙඩි මේගෙක් ලබදීම  
3. 1, 2 ෙනි අඩු ගිෙරෙක් මතෝර ගනීම මගින් ෙඩි බලෙක් ලබදීම 
4. 1, 2 ෙනි අඩු ගිෙරෙක් මතෝර ගනීම මගින් අඩු බලෙක් ලබදීම 

  
107) ධෙන තීරු තුනකින් යුතු මර්ගෙක තුන් ෙන තීරුෙ භවිත කළ යුත්මත් 

 
1. දකුණට හරවීමට 
2. අධික මේගමෙන් ධෙනෙ කිරීම සහෙ  
3. මෙනත් ෙහනෙක් ඳසුකර ේමට  
4. මෙනත් ෙහනෙක් ඳසුකර ේමට මහෝ දකුණට හරවීමට මහෝ අනතුරක් ෙලක්ෙ 

ගනීමටෙ 
 

108) මහ මර්මගෝඳමද්ශ සංේරෙහමේ අනතුරු හඟවීමම් සංඥ ෙල ෙර්ණෙ ෙනුමේ 
 

1. රතු, සුදු හ කලු ඳහෙ 
2. රතු, සුදු හ නිල් ඳහෙ 
3. සුදු ඳසුතලමේ රතු ඳහෙ 
4. කහ ඳසුතලමේ කලු ඳහෙ 

 
109) ප්රලධන මර්ගෙට ඇතුළු වීමම්දී ඔබ ඉඩදිෙ යුත්මත් 

 
1. ෙමමන් එන ෙහන ෙලටෙ 
2. දකුමණන් එන ෙහන ෙලටෙ 
3. දකුමණන් සහ ෙමමන් එන ෙහන ෙලටෙ 
4. ඉදිරිමෙන් එන ෙහන ෙලටෙ 

 
110) රත්රීඑ කලමේදී ධෙනමේදී ඉදිරිමෙන් එන ෙහනමේ ප්ර ධන ඳහන් ආමලෝකෙ අඩු (අෙඳත) 

මනොකළ විට ඔබ කළ යුත්මත්  
 

1. ෙහනමේ ඳහන් නිෙ දමීමයි 
2. ෙහම ප්රහධන ඳහන් ආමලෝකෙ ෙඩි කර ගනීමයි 
3. ෙහනමේ මේගෙ අඩු කර ගනීමයි 
4. ෙහනමේ මේගෙ අඩු කර ගනීම මහෝ නෙත්ෙ ගනීමට ක්රිෙෙ කිරීමයි 

 
111) සුදු ඳට තනි ආෙත මර්ඛෙක් මර්ගමේ මද  සලකුණු කර ඇති විට 

 
1. ඉර කඳ දකුණට හරවිෙ හක, ඉසසර කිරීම කල මනොහක 
2. ඉර කඳ දකුණට හරවිෙ යුතුෙ 
3. ඉර කඳ දකුණට හරවීම හ ඉසසර කිරීම කල හක 
4. ඉර කඳ ඉසසර කිරීම කල හක, දකුණට හරවිෙ මනොහක 

 
112) ෙහනෙක් පිටුඳසට ඳදවීමම්දී අනුගමනෙ කල යුතු ක්රිටෙ මර්ගෙ පිළිමෙලින් 

 
1. ෙඩි ගිෙරෙක් මතෝර ගනීම මගින් ෙඩි බලෙක් ලබදීම 
2. තමට රිසි මස  ෙහනෙ පිටුඳසට ඳදවිෙ හක 
3. ෙහනෙ ඳර අයිනට සමන්තරෙ නෙත්ෙ අතුරු මර්ගමේ අෙම දුරින් පිටුඳසට ඳදවීමයි  
4. ෙහනෙ ඳර අයිනට සමන්තරෙ මනොෙන මස  නෙත්ෙ අතුරු මර්ගමේ අෙම දුරින් 

පිටුඳසට ඳදවිමයි 



 
113) ඉසසර කිරීම මනොකළ යුත්මත් 

 
1. ඳසලක් ඉදිරිමෙන් ඇති අෙසථෙකෙ 
2. මරෝහලක් ඉදිරිමෙන් ඇති අෙසථෙකෙ 
3. ඳර මද ඇති සුදු ඳට කඩ ඉර ඇති අෙසථෙකෙ 
4. කන්දක් මුදුනින් ඇති අෙසථෙකෙ 

 
114) ඳදික මරුෙ හඟෙන සංඥ පුෙරුෙ දුටු විට කළ යුත්මත් 

 
1. මර්ග තදබද ඇති විට ඳමණක් සලකිලිමත් විෙ යුතුෙ 
2. ඳදිකමෙකු සිටීදයි ඳරීක්ෂ කිරීමයි 
3. කහ ඉරට මමපිටින් ෙහනෙ නෙත්ෙ ගනීමයි 
4. ෙහනමේ මේගෙ අඩු කර ගනීමයි 

 
115) ෙමට සදනම් වීම සහ ආමලෝක සංඥ ෙල 

 
1. රතු ඳට ඳහන් දල්මේ 
2. මකොළ ඳට ඳහන් දල්මේ 
3. කහ ඳට ඳහන් දල්මේ 
4. කහ ඳට සමඟ රතු ඳට ඳහන් දල්මේ 

  
116) ෙට ෙංගුෙක් කර එන විට ඉදිරිමෙන් කහ ඳහ ඳහන දල්වුෙ මහොත් 

 
1. ආමලෝක සංඥ මගින් ඳලනෙ මනොකරයි 
2. දකුණින් එන අෙට ඉඩ දිෙ යුතුෙ 
3. ෙමමන් එන අෙට ඉඩ දිෙ යුතුෙ 
4. ආමලෝක සංඥ විධනෙට අෙනත විෙ යුතුෙ 

 
117) ෙටෙංගුෙක් කර එන විට ඉදිරිමෙන් කහ ඳහ ආමලෝක සංඥෙ නිමෙමින්, දල්මෙමින් 

ඳෙතුනමහොත් 
 

1. ෙට ෙංගුෙ මකමරහි ඔබමේ ෙඩි අෙධනෙ ලබ දීම සහ මෙොද ඇත  
2. මකලින්ම ඉදිරිෙට ෙ යුතුෙ 
3. ෙට ෙංගුමේ නීතිෙ අනුගමනෙ කල යුතුෙ 
4. ෙට ෙංගුමේ නීතිෙ එවිට ක්රිලෙත්මක ෙන්මන් නත 

 
118) ෙහන ෙල අඳුරු ඳහ ගන්ෙනු ලබන වීදුරු සහ දනට ඇති මරගුලසි ෙනුමේ  

 
1. ෙමුෙ හර අමනකුත් සිෙලුම වීදුරු අඳුරු කළ හක 
2. සිෙලුම වීදුරු අඳුරු කළ මනොහක 
3. ඉදිරි මදොර මදමකහි වීදුරු හ ඉදිරි ෙමුෙමේ උසින් ඳමහන්හතර ඳංගුෙක් ෙට මකොටසින් 

අඳුරු කළ මනොහක 
4. සිෙලුම වීදුරු අඳුරු කළ හක 

 
119) රථ ෙහන ආමලෝක සංඥ ෙල මකොළ බල්බෙ දල්මේ නම් ඊළඟ අෙසථෙ ෙනුමේ 

 
1. මකොළ නිවී රතු හ කහ එකෙර දල්වීමයි 
2. මකොළ තිබිෙදී කහ ඳහෙ දල්වීමයි 
3. මකොළ නිවී මගොස රතු ඳහෙ දල්වීමයි 
4. මකොළ නිවී මගොස කහ ඳහෙ දල්වීමයි 



  
120) රථ ෙහන ආමලෝක සංඥෙල රතු බල්බෙ දල්මේ නම් ඊළඟ අෙසථෙ ෙනුමේ  

 
1. රතු නිවී මකොළ හ කහ එකෙර දල්වීමයි 
2. රතු නීවී මගොස කහ බල්බෙ දල්වීමයි 
3. රතු එමස ම තිබිෙදී කහ බල්බෙ දල්වීමයි 
4. රතු නිවී මගොස මකොළ දල්වීමයි 

 
121) රිෙ අනතුරකින් මඳොලිස සථනෙට ෙර්ත කිරීම සහ දී ඇති සහන කල සීමමේ උඳරිමෙ  

 
1. ඳෙ 36 

2. ඳෙ 12 
3. ඳෙ 24 

4. ඳෙ 48 

 

122) ෙහනෙක් මර්ගමේ අනතුරකට ඳත් ව විටක 
 

1. කිසිම මහ තුෙක් නිසෙත් ෙහන ඉෙත් කළ මනොහක 
2. එම ෙහනෙ එම සථනමේම තබිෙ යුතුෙ 
3. අන් ෙහන ෙලට අෙහිර වීම ෙලක  මර්ගමෙන් අයින් කිරීම සහ අෙසර ඇත  
4. එම ෙහනමේ පිහිටීම සලකුණු මකොට මරෝගීන් ප්රඅෙහනෙ කිරීම සහ අෙසර ඇත 

 
123) ෙහනෙක් ධෙනමේදී මීටර් පුෙරුමේ රතු බල්බෙක් දල්මේ නම් 

 
1. ආසන්නමේ ඇති ගරජෙට ධෙනෙ කල යුතුෙ 
2. ෙහනෙ ගමනන්තෙ දක්ෙ ප්රුමේශමමන් ධෙනෙ කිරීම සුදුසුෙ 
3. විමශ ෂ අෙධනෙක් මෙොමු කිරීම අෙශයු මනොමේ 
4. ෙහනෙ ෙහම නතර කර මදෝෂෙ කුමක් දයි තහවුරු කරගත යුතුෙ 

 
124) මහමර්ගමෙ ධෙනෙ කිරීමට සුදුසු ෙහනෙක් ෙනු 

 
1. එහි සිෙලුම අංග මන කර්මික තත්ෙමෙන් යුතු බෙ, රක්ෂණ සහතිකෙ ආදෙම් 

බලඳත්රකෙ සමඟ අෙශය මල්ඛන තිබිෙ යුතුෙ 
2. ෙලංගු ආදෙම් බලඳත්රකෙ හ රක්ෂණ සහතිකෙ ඳමණක් තිබිෙ යුතුෙ 
3. සුක්කනම, තිරිංග හ ටෙර් ඳමණක් මන තත්ෙමෙන් යුතුෙ 
4. රිෙදුරට ඳලනෙ කර ගත හකි නම් කුමන ෙහනෙක් වුෙද ධෙනෙ කළ හකිෙ 

 
125) ආමලෝක සංඥ මගින් ඳලනෙ ෙන මංසන්ධි මකොටුෙ සලකුණු කර ඇත්මත් 

 
1. මංසන්ධිෙක් නිතරම ෙහන තදබද ඇතිබෙ දන්වීමට 
2. මංසන්ධිමෙන් දකුණට හරවීම හර ඕන්ම අෙසථෙක ඇතුලු වීමට  
3. මංසන්ධිෙ මකමරහි අෙධනෙ ෙඩි කිරීමට 
4. මකොළ ඳහති ආමලෝකෙ දල්ලුෙත් මංසන්ධි මකොටුමෙන් පිටවීමට මනොහකි නම් 

දකුණට හරෙන ෙහන හර අනිත් කිසිදු ෙහනෙක් ඇතුලු මනොකිරීමට 
 

126) සෙෙංක්රිනෙ ගිෙර මනොෙන ෙහනෙක් තනිතල බිමක ගමන් ආරම්භක ක්රිඳෙෙලිමේ අෙසන 
මමොමහොමත්දී මදඳ තිබිෙ යුතු අයුරු 

1. දකුණු ඳදෙ තිරිංග මඳඩලමේ හ ෙම් ඳදෙ බිම් තහඩුමේ  
2. දකුණු ඳදෙ බිම් තහඩුමේ සහ ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ 
3. දකුණු ඳදෙ ඇක්සමලමර්ටරමේ සහ ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ 
4. දකුණු ඳදෙ තිරිංග මඳඩලමේ සහ ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ 



 
127) ඳහලට බ්වුමකදී  පිටුඳසට ඳදෙන සෙෙංක්රීෙෙ ගිෙර් මනොෙන ෙහනෙකදී මදඳ තිබිෙ යුතු 

අයුරු 
 

1. ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ සහ දකුණු ඳදෙ තිරිංග මඳඩලමේ 
2. දකුණු ඳදෙ බිම් තහඩුමේ සහ ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ 
3. දකුණු ඳදෙ තිරිංග මඳඩලමේ සහ ෙම් ඳදෙ බිම් තහඩුමේ  
4. ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ ෙන්තමට සහ දකුණු ඳදෙ ඇක්සලමර්ටරමේ 

 
128) සෙෙංක්රීාෙ ගිෙර් මනොෙන ෙහනෙක් සමන්මේ තනිතල නිදහස මර්ගමේ ධෙනමේදී මදඳ 

තිබිෙ යුතු අයුරු 
 

1. ෙම් ඳදෙ ක්ලච් ඳඩලමේ හ දකුණු ඳදෙ තිරිංග ඳඩලමේ 
2. ෙම් ඳදෙ බිම් තහඩුමේ සහ දකුණු ඳදෙ ඇක්සලමර්ටරමේ 
3. ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ ෙන්තමට සහ දකුණු ඳදෙ ඇක්සලමර්ටරමේ 
4. ෙම් ඳදෙ තිරිංග මඳඩලමේ ෙන්තමට සහ දකුණු ඳදෙ ඇක්සලමර්ටරමේ  

 
129) සෙෙංක්රීංෙ ගිෙර මනොෙන ෙහනෙක් මර්ග තදබදෙ ඇති අෙසථෙක ධෙනමේදී මදඳ තිබිෙ 

යුතු අයුරු 
 

1. ෙම් ඳදෙ බිම් තහඩුමේ සහ දකුණු ඳදෙ තිරිංග මඳඩලමේ  
2. ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ සහ දකුණු ඳදෙ තිරිංග මඳඩලමේ ෙන්තමට 
3. ෙම් ඳදෙ බිම් තහඩුමේ සහ දකුණු ඳදෙ ඇක්සලමර්ටරමේ 
4. ෙම් ඳදෙ ක්ලච් මඳඩලමේ ෙන්තමට සහ දකුණු ඳදෙ ඇක්සලමර්ටරමේ 

 
130) ෙහනෙක් ඳසුකර  ෙමම්දී නිෙරදි ක්ර මෙ ෙනුමේ 

 
1. ෙහනමේ මේගෙ අනුෙ ක්රිමෙෙලිෙ මෙනසමේ 
2. සංඥ මෙොද මර්ගෙ මහොදින් නිරීක්ෂණෙ කර ෙහනෙ නිෙරදිෙ ඳලනෙ කිරීමෙ  
3. ෙහනමේ මේගෙ ෙඩි කර සංඥ මෙොද මර්ගෙ මහොදින් නිරීක්ෂණෙ කර ෙහනෙ 

නිෙරදිෙ ඳලනෙ කිරීමෙ 
4. මර්ගෙ මහොදින් නිරීක්ෂණෙ කර සංඥ මෙොද ෙහනෙ නිෙරදිෙ ඳලනෙ කිරීමෙ  

 
131) මෙනත් ෙහනෙකට ඉසසර කිරීමම්දී මුලින්ම කල යුත්මත් 

 
1. ෙහනෙ නිෙරදිෙ මර්ග තීරුෙට ගනීමෙ 
2. තමමේ මේගෙ නිසි ප්රසමණෙට සකස ගනීමෙ 
3. සංඥ දමීමෙ 
4. කණ්ණඩිමෙන් පිටුඳස බලීමෙ 

 
132) මෙනත් ෙහනෙකට ඉසසර කිරීමට සදනම් ෙන විට තෙත් අමෙක් ඔබට ඉසසර කිරීමට එන 

බෙ හඟුන මහොත් මුලින්ම කල යුත්මත් 
 

1. පිටු පිසන් එන ෙහන ගන සලකිලිමත් වීම අෙශයි නත 
2. ෙහම ඉත ඳහදිලි මලස ඔබ ඉසසර කිරීමට සදනම් බෙ හඟෙන සංඥ දමීමයි  
3. ෙහම ඉත ඳහදිලි මලස මේගෙ අඩු කරන සංඥෙ දමීමයි 
4. ෙහම ඉත ඳහදිලි මලස තමන් ෙම් අයිනට ඒමට සදනම් බෙ හඟෙන සංඥෙ දමීමයි  

 
 
 
 



133) ඳදික මේදිකෙ අයිමන් දික් අතට මර්ගමේ කහ ඉරක් ඇ තිබුණමහොත් 
 

1. මහ මර්ගමේ අයින මඳන්නුම් කරන ආසන්න මර්ඛෙෙ 
2. එම සථනමේ ෙහන නෙත තබිෙ හක 
3. එම සථනමේ ෙහන නෙත තබිෙ මනොහක 
4. ෙම්ඳස මරෝද මදක ඳදික මේදිකෙ මත සිටින මස  නෙත තබිෙ හක 

 
134) ඳදික මේදිකෙ අයිමන් දිග අතට සුදු ඉරක් ඇ තිබුණමහොත් 

 
1. මහ මර්ගමේ අයින මඳන්නුම් කරන ආසන්න මර්ඛෙෙ 
2. එම සථනමේ ෙහන නෙත තබිෙ හක 
3. එම් සථනමේ ෙහන නෙත තබිෙ මනොහක 
4. ෙම්ඳස මරෝද මදක ඳදික මේදිකෙ මත සිටින මස  නෙත තබිෙ හක 

 
135) නගරික සීමෙ තුළදී අනුමත උඳරිම මේග සිමෙන් 

 
1. සිෙලුම ෙහන ඳ. කි. මී. 50 
2. ෙතුරු ඳදි, මමෝ/කර්, ද්විකර්ෙ, මෙළද ෙහන, ත්රීා මරෝද රථෙ පිළිමෙලින් ඳ.ස. 50, 

ඳ.ස. 50, ඳ.ස. 40 
3. ෙතුරු ඳදි, මමෝ/කර්, ද්විකර්ෙ ඳ. කි. මී. 70 මෙළද ෙහන ඳ. කි. මී. 60 ත්රී.මරෝද 

රථ ඳ. කි.මී. 40 
4. ෙතුරු ඳදි, මමෝ/කර් , ද්විකර්ෙ ඳ. කි. මී. 50 මෙළද ෙහන ඳ. කි. මී. 50 ත්රී.මරෝද 

රථ ඳ. කි.මී. 40 
 

136) ඳදික මරුෙක් ඇති විට 
 

1. ඳදික මරුෙ හරහ ඳමණක් ඳදිකෙන්ට මරු විෙ හක 
2. මීටර්  25 ක් අතුලත ඕන්ම සථනෙකින් ඳදිකෙන්ට මරු විෙ හක 
3. මීටර් 50 ක් ඇතුලත ඔන්ම සථනෙකින් ඳදිකෙන්ට මරු විෙ මනොහක 
4. මීටර් 50 ක් ඇතුලත ඕන්ම සථනෙකින් ඳදිකෙන්ට මරුවිෙ හක 

 
137) රථ ෙහන ආමලෝක සංඥ ෙල කහ එළිෙ ඳමණක් දල්මේ නම්, 

 
1. රතු එළිෙ ෙටීමට ප්රනථම මේගමෙන් ධෙනෙ කළ යුතුෙ 
2. ඊළඟට මකොළ ඳට එළිෙ දල්මෙන බවින් ේමට සදනම් විෙ යුතුෙ 
3. ඊළඟට රතු එළිෙ දල්මෙන බවින් නෙත්විෙ යුතුෙ 
4. ඊළඟට මකොළ ඳට එළිෙ දල්මෙන බවින් ඉදිරිෙට ගමන් කළ යුතුෙ 

 
138) ඔබ ගමන් කරන මර්ගමේ ඉදිරිෙ මනොමඳමනන ෙංගුෙක් ඇති විට ඔබ කළ යුත්මත්  

 
1. ෙහනෙ හමවිටම මර්ගෙ මදින් ගමන් කිරීමෙ 
2. ඳමිණි මේගමෙන්ම නලෙ ශේද කරමගන ෙමෙ 
3. නතර කිරීමට බලමඳොමරොත්තුමෙන් මේගෙ අඩු කර ෙරක් නලෙ ශේද කර මගන ෙමෙ  
4. ෙහනමේ නලෙ ශේද මනොකර මේගමෙන් ෙමෙ 

 
 
 
 
 
 
 



139) රඳ සටහනට අනුෙ ෙහනෙක් හන්දිෙකදී හරවීමම්දී “අ” 
සථනමේදී 
 

1. ෙහන නෙත්විෙ යුතුෙ 
2. සංඥෙ දක්විෙ යුතුෙ 
3. කණ්ණඩිෙ බලිෙ යුතුෙ 
4. මේගෙ අඩු කළ යුතුෙ 

 
140) රඳ සටහනට අනුෙ ෙහනෙක් හන්දිෙකදී හරවීමම් දී  “ආ” 

සථනමේදී  
 

1. නලෙ ශේද කළ යුතුෙ 
2. කණ්ණඩිෙ බලිෙ යුතුෙ 
3. සංඥෙ දක්විෙ යුතුෙ 
4. මේගෙ ෙඩි කළ යුතුෙ 

 
141) රඳ සටහනට අනුෙ ෙහනෙක් හන්දිෙකදී හරවීමම් දී  “ඇ” 

සථනමේදී  
 

1. නලෙ ශේද කළ යුතුෙ 
2. කණ්ණඩිෙ බලිෙ යුතුෙ 
3. සංඥෙ දක්විෙ යුතුෙ 
4. රථෙ නිෙමිත ධෙන තීරුෙට හරවිෙ යුතුෙ 

 

142) රඳ සටහන අනුෙ “A” දක්මෙන කඩ ඉමරන් අදහස මකමරනමන් 
 

1. ඉදිරිමෙන් මංසන්ධිෙක් ඇති  බේ දන්වීමයි 
2. ඳර හරහ ගමන් කිරීම තහනම් කළ ආෙත මර්ඛෙයි 
3. ඳමර් මද සළකුණු කර ඇති මධ්ෙම මර්ඛෙයි 
4. ධෙන තිරුෙ සලකුණු කර ඇති මර්ඛෙයි 

 
143) රඳ සටහන අනුෙ “B” දක්මෙන කඩ ඉමරන් අදහස මකමරන්මන් 

 
1. මර්ගෙ මබද ඇති මර්ඛෙයි 
2. “නෙතිනු” සංඥමෙහි පිහිටුෙන නෙතුම් මර්ඛෙයි 
3. මර්ගෙ ඉඩ මදනු මර්ඛෙයි 
4. ඳදිකෙන්ට මරු වීම සහ ඉඩ මදන මර්ඛෙයි 

 
144) ඳමර් මද තනි සුදු ඉරක් ඇති විට 

 
1. ෙංගුෙක අෙදනම මඳන්වීම සහ මෙොද ඇත 
2. සුදු ඉර කමඳන මස  ඉසසර කිරීම තහනම්ෙ 
3. දකුණට හරවීම තහනම්ෙ 
4. මර්ගෙ මබදීමට ඉර මෙොද ඇත 

 
145) ඳමර් මද එක ළඟින් ව සුදු ඉරි 2 ක් ඇති විට 

1. ඉරි කමඳන මස  ඉසසර කිරීම මහෝ දකුණට හරවීම තහනම්ෙ 
2. දකුණට හරවීමට හකිෙ 
3. ඉසසර කිරීමට පුළුෙන 
4. දකුණට හරවීමට හ ඉසසර කිරීම කළ හක 

 



 
 
 

146) මමෝටර් ෙහනෙක ඉදිරි ඳස බෆරෙ මත මලෝහමෙ ආරක්ෂක ෙටක් සවි කිරීම  
 

1. ඉදිරි ඳස බෆරෙ ගලවීෙමට ඉඩ ඇත 
2. නීත්ෙඳනුකූල මනොමේ 
3. හදිසි අනතුරකදී අමනක් ඳර්ශෙෙට සිදු ෙන හනිෙ ෙඩි මේ 
4. රිෙදුරුමේ දර්ශණෙට බධ ඇති මේ 

 
147) රිෙදුරු විසින් ෙහනෙක් ඳදෙන ස්ම විටම තම රිෙදුරු බලඳත්රඩෙ තම සන්තකමේ තබ 

ගනීම 
 

1. නීතිමෙ අෙශෙෙතෙෙක් මනොමේ 
2. නීතිමෙඅෙශෙෙතෙෙකි 
3. ඡෙ පිටඳතක් තබ ගනීම ප්රිමණෙත් මේ 
4. අෙශෙඳ විටක ඉදිරිඳත් කිරීමට හකි ෙන ඳරිදි නිෙමස  තබ ගනීම ෙඩ ආරක්ෂකරී මේ 

 
148) තම ෙහනෙට ඉදිරිමෙන් ගමන් කරන ෙහනෙකට ෙම් ඳසින් ඳසු කර ෙ හකි ෙන්මන් 

 
1. ෙම් ඳසින් ඉසසර කිරිම සම්පර්ණමෙන්ම තහනම්ෙ 
2. ඉදිරිමෙන් ගමන් කරන ෙහනෙ දකුණට හරෙන බෙට සංඥ මකොට ඇති විටයි 
3. ෙම් ඳසින් ඳසු කර ෙම ආරක්ෂ සහිත බෙ හමගන විටයි 
4. ඉහත කුමන අෙසථෙකදී වුෙද ෙම්ඳසින් ෙ හකිෙ 

 
149) ෙහන  නෙත තබීමම්දී ඔබ කළ යුතු ෙදගත් කර්ෙෙක් ෙන්මන් 

 
1. ෙහනමේ මදොර අගුලු මහොඳින් දම තිබීමයි 
2. නෙත තබීමම් තිරිංග නිසි ඳරිදි මෙදීමයි 
3. දිෙ කලමේ වුෙද නෙතුම් ඳහන් දල්ෙ තබීම 
4. ඉදිරි මරෝද සම්පර්ණමෙන්ම ෙමට හරෙ තබ නෙත තබීම 

 
150) අෙදනම් හඟවීමම් ඳහන් දල්විෙ යුත්මත් 

 
1. මරෝගිමෙකු ප්ර්ෙහනෙ කරන අෙසථමේදී 
2. හතර මං හන්දිෙක මකළින් ඉදිරිෙට ගමන් කරන විටයි 
3. අෙදනම් සථනෙකදී ෙහනෙකට ඉසසර කරන විටයි 
4. මහ මර්ගමේ අඳදෙකට ලක් ව ෙහනෙක් නෙත තබන විටදී ඳමණකි 

 
151)  මමෝටර් ෙහනෙකට ඉන්දන පිරවීමම්දී 

 
1. ෙහනමේ එන්ජිම ගන සලකිලිමත් වීම අෙශෙෙ නත 
2. ෙහනමේ එන්ජිම ඳණ ගන්ෙ තිබිෙදී ඉන්ධන පිරවිෙ යුතුයි 
3. ඉන්ධන පුරෙන අෙසථමේ එන්ජිම නෙත තබිෙ යුතුයි 
4. එන්ජිමම් මතල් නිෙමිත ප්ර්මණෙට ඇත්දයි අනිෙර්ෙමෙන් ඳරීක්ෂ කළ යුතුයි 

 
152) ෙට රවුමක පිළි ඳදිෙ යුතු නීතිෙ ෙන්මන් 

 
1. ෙමමන් හ දකුමණන් එන ෙහන ෙලට ඉඩ දීමයි 
2. ෙම් ඳසින් එන ෙහන ෙලට ප්රමුඛත්ෙෙ දීමයි 



3.  මඳොලිස නිලධරිමෙකු ඳලනෙ මනොකරන්මන් නම් දකුණු ඳසින් ඳමිමණන ෙහන 
ෙලට ඉඩ දීමයි 

4. ඉදිරි ඳසට හ දකුණට ඉඩ දීමයි 
 

153)  
 
 
 
 
 
 

154) ෙහනමේ ටෙරෙල හුළං නිෙමිත ප්ර මණෙට ෙඩ අඩුව විට 
 

1. ටෙරමේ තනින් තන මේගමෙන් මගවී ෙයි 
2. ටෙරෙ මදඳත්ත ඉක්මනින් මගවී ෙයි 
3. ටෙරෙ ඉක්මනින් මගවී ෙයි 
4. ටෙරෙ මද ඉක්මනින් මගවී ෙයි 

 
155) ෙහනෙක ඉන්ධන දහනෙ අධික වීමට ෙඩත් බලඳ් හක්මක් 

 
1. ඉහළ ගිෙර ෙල ධෙනෙ 
2. දුර්ෙල සුක්කනම් ඳලනෙ 
3. ෙංගුෙලදී ත්ෙරණෙ කිරීම 
4. රළු මලස තිරිංග මෙදීම සහ ත්ෙරණෙ කිරීම 

 
156) සෙෙංක්රීගෙ මනොෙන ගිෙර මඳට්ටිෙක් ඇති ෙහනෙක ගිෙර් මරු කිරීමම් අඳහසුතෙෙක් 

ඇත්නම් ෙඩත්ම මහ තු ෙන්මන් 
 

1. ක්ලච් එක නිසි ඳරිදි ක්රිනෙ මනොකිරීමයි 
2. ගිෙර් මඳට්ටිමේ ඇති මරෝද කඩී තිබීම 
3. එන්ජිමම් ක්රිෙෙකරීත්ෙෙ සුමට මනොවීම 
4. ෙහනමේ ඩිඳරන්සරෙ මදෝෂ සහිත වීම 

 
157) ඔබ ඳදෙන ෙහනමේ බටරිෙ ආමරෝඳනෙ (චජ් - Charge ) මනොෙන බෙට දන්ෙන බල්බෙ 

එක විට දල්වුමන් නම් ඔබ විසින් මුලින්ම කළ යුත්මත් 
 

1. බටරි ෙෙර් ඳරීක්ෂ කළ යුතුෙ 
2. ෙහනමේ බටරිෙ ඳරීක්ෂ කළ යුතුයි 
3. ඕල්ටමන්ටරමේ මහෝ ඩයිනමමෝෙ කරකවීමට ඇති මබල්ට් එක ඳරීක්ෂ කළ යුතුෙ 
4. ෙහනමේ විදුලි ඳද්ධතිෙ ඳරීක්ෂ කළ යුතුෙ 

 
158) ඒකකරී මනොෙන හදිසිමේ හිරමෙන තිරිංග එක් මරෝදෙක මහෝ මරෝද කිහිඳෙක තිමේ නම් 

එයින් මඳන්නුම් කරන්මන්. 
 

1. තිරිංග ඳද්ධතිමේ මතල් කන්දුෙක් තිබීම 
2. ේමර්ක් ඩ්රධම් ඩිසක් මහෝ ලයිනර් මදෝෂ සහිත වීම 
3. තිරිංග ඳඩලමේ නිදහස චලනෙ ඳමණට ෙඩ ෙඩිවීම 
4. තිරිංග බල ඳද්ධතිෙ මදෝෂ සහිත වීම 

 
159) ටෙරෙක මදඳසට ෙඩ මද මකොටස අධිකෙ මගවීමමන් මඳන්නුම් කරන්මන්  

 



1. අෙලම්භන ඳද්ධතිෙ මදෝෂ සහිත බෙයි 
2. ටෙරමේ ෙයු පීඩනෙ ඳමණට ෙඩ අඩු බෙයි 
3. ටෙරමේ ෙයු පීඩනෙ ඳමණට ෙඩ ෙඩි බෙයි 
4. සුක්කනම් ඳද්ධතිෙ මදෝෂ සහිත බෙයි 

 
160) එන්ජිමකට ලිහිසි මතල් භවිත කරනු ලබන්මන් 

 
1. එන්ජිම තුළ ඇති ෙයු සංසරණ මේගෙ ෙඩි කිරීම 
2. චලනෙ ෙන මකොටස ෙල මගවීම් අෙමකර ගනීම සහ 
3. ඉන්ධන දහනමේදී එහි කර්ෙක්ෂමතෙෙ ෙඩි කිරීමට 
4. එන්ජිමමහි කර්ෙක්ෂමතෙෙ ෙඩිකිරීමටෙ 

 
161) ඩිෆරන්සලමේ ක්රිාෙකරීත්ෙෙ කුමක්ද? 

 
1. ෙහනෙ ෙංගුෙක ධෙනෙ  කිරීමම්දී මරෝද ෙල මේගෙ සමන කිරීමෙ  
2. ටෙර් ෙලට හනිෙක් මනොවී ෙඩි බරක් මගනෙම පිණිසෙ 
3. ටෙර් ෙල අක්රිමෙත් මගවීම අඩුකිරීමෙ 
4. ෙහනෙ ෙංගුෙක ධෙනෙ කිරීමමදී මරෝද ෙල මේගෙ මෙනස කිරීමෙ 

 
162) ෙහනෙක් ධෙනෙ කිරීමම්දී ඉදිරිඳස මදදරීමට මහ තු විෙ හක්මක්  

 
1. සුක්කනම් ඳද්ධතිමේ මකොටස මගවී තිබීමෙ 
2. මෙනස නිෂඳදන ෙර්ගෙල ටෙර සවිකර තිබීමෙ 
3. ඉදිරි මරෝදෙල ටෙර ෙයු ප්රගමණෙ මෙනස අගෙන් වීමෙ 
4. ඉදිරි මරෝද ටෙරෙල කට්ට මමෝසතර මෙනසවීමෙ 

 
163) ෙහනෙක ජල මඳොම්ඳමේ ක්රිතෙකරිත්ෙෙ ෙනුමේ 

1. එන්ජිමම් මතල් සංසරණෙ ඳහසු කිරීමෙ 
2. එන්ජිම තුළ ජලෙ සංසරණෙ ඇති කිරීමෙ 
3. එන්ජිමම් භවිත කරන ජලෙ සිසිල් කිරීමෙ 
4. මර්ඩිමේටරෙ සිසිල් කිරීමෙ 

 
164) ෙහනෙ ඳදෙමගන ෙන අෙසථෙක එක විටම තිරිංග ඳද්ධතිෙට සම්බන්ධ ඳලන බල්බෙ 

දල්වුනමහොත් ඔබ විසින් කළ යුත්මත් 
 

1. ෙහනෙ ආසන්නමේම ඇති ගරජෙට මගන ෙමයි 
2. ගමනන්තෙ දක්ෙ ප්ර මේශමමන් ගමන් කිරීමෙ 
3. ෙහනෙ ෙහම නෙත්ෙ තිරිංග මතල් ඇතිදයි ඳරීක්ෂ කිරීම 
4. කර්මිකමෙකු මගන්ෙ ඳරීක්ෂ කරන තුරු ෙහනෙ නතර කර තබීමෙ 

 
165) ෙහනමේ ටෙර් ෙල ෙයු පීඩනෙ අඩු ව විට 

 
1. ටෙර් ෙල එක ඳත්තක් ඳමණක් ෙඩිමෙන් මගමේ 
2. ටෙර් ෙල මදඳත්ත මගවී මද ඉතිරිමේ 
3. ටෙර් ෙල මද මගවී මදඳත්ත ඉතිරිමේ 
4. ටෙර් මගවීමට හුලං බලඳන්මන් නත 

 
166) සුක්කනම් ඳද්ධතිමේ නිදහස චලනෙ ෙඩි ෙන්මන් 

 
1. ඉදිරි ටෙර් මගවී ඇති විට 
2. සුක්කනම් ඳද්ධතිමේ මකොටසක් මගවී ඇති විට 



3. ඉදිරි මරෝද ෙල ෙයු පීඩනෙ ෙඩි විට 
4. ඉදිරි මරෝද ෙල ෙයු පීඩනෙ අඩු විට 

 
167) ඔබ ඳදෙමගන ෙන ෙහනමේ එන්ජිම අධික මලස රත්වීම නිස ෙතුර මබොයිල් කිරිමක් ඇති 

වුෙමහොත් අඩු ෙතුර පිරවීමම්දී  
 

1. ෙහනමේ එංජිම ගන සලකිලිමත් වීම අෙශෙල නත 
2. එන්ජිම නෙත ෙතුර පිරවිෙ යුතුයි 
3. එන්ජිම ධෙනෙ මෙමින් තිබිෙදී ෙතුර පිරවිෙ යුතුයි 
4. ඉහත කරුණු මදකම නිෙරදිෙ 

 
168) ඔබ ඳදෙමගන ෙන ෙහනමේ විදුලි මදෝෂෙක් නිස ෙෙර් පිලිසමසන ගක් ඇති වුෙමහොත් 

ෙහම කළ යුතු ෙන්මන් 
 

1. ෙහනමේ සිෙලුම ඳහන් නිෙ දමීමයි 
2. ප්රනධන සවිචෙ ක්රිමෙ විරහිත කිරීමයි 
3. පියුස (විලෙක) ගලවීමයි 
4. බටරි ෙෙර ගලවිමයි 

 
169) ෙහනෙක් ලිසස ෙන අෙසථමේදී අෙදනම අඩු කර ගනීම සහ 

 
1. ලිසස ෙන අෙසථමේදී අෙධනම අඩු කල මනොහක 
2. එකෙර තිරිංග මෙොද මේගෙ ඳලනෙ කළ යුතුෙ 
3. තිරිංග මනොමෙොද ලිසස ෙන දිශෙට විරුද්ධ දිශෙටම සුක්කනම හරවිෙ යුතුෙ  
4. ගිෙර් මගින් ඳලනෙ කර ලිසස ෙන දිශෙට ක්ර මනුකූලෙ සුක්කනම ඳලනෙ කල 

යුතුෙ 
 

170) තිරිංග මතල් භවිත කරන ෙහනෙක තිරිංග ඳඩලෙ ඳහතටම බසීමක් සිදුමේ නම් ඉන් 
අදහස ෙනුමේ 
 

1. තිරිංග ඳඩලමේ මදෝෂෙක් ඇති බෙයි 
2.  ේමර්ාක් බයින්ඩ් ( තිරිංග හිර වීමක් ) ඇති බෙයි 
3. තිරිංග නිසි ඳරිදි ක්රිෙෙ කරන බෙයි 
4. තිරිංග මතල් කන්දු වීමක් ඇති බෙයි 

 
171) ෙහනෙට තිරිංග මෙදීමම්දී ෙම් ඳත්තට ඇදී ෙන්මන් නම්, එයින් අදහස ෙනුමේ  

 
1.  මරෝද ෙල ෙයු පීඩනෙ එකිමනකට මෙනස බෙයි 
2. ඉදිරි ඳස ෙම් ඳත්මත් මරෝදමේ තිරිංග මතල් කන්දු වීමයි 
3. ඉදිරි ඳස දකුණු ඳත්මත් මරෝදමේ තිරිංග මතල් කන්දු වීමයි 
4. ඳසු ඳස මරෝද ෙලට තිරිංග මනොමති බෙයි 

 
172) ෙහනෙක් ධෙනෙ කිරීමම්දී ගිෙර් මරු කිරීමම් අඳහසුතෙෙක් ඇත්නම් ෙඩත්ම විෙ 

හක්මක් 
 

1. ෙහනමේ ගිෙර් ලීෙරමේ මදෝෂෙක් ඇති බෙයි 
2. ක්ලච් එක නිසි ඳරිදි ක්රිකෙ මනොකිරීමයි 
3. එන්ජිමම් මේගෙ නිසි ඳරිදි මනොමති වීමයි 
4. ගිෙර් මඳට්ටිමේ මදෝෂෙක් ඇති බෙයි 

 
 



 
 
 

173) ෙහනමේ ටෙර්ෙල හුලං නිෙමි ප්මරොමණෙට ෙඩි ව විට 
 

1. ටෙරමේ තනින් තන ෙඩි ෙඩිමෙන් මගවී ෙයි 
2. ටෙරෙ ඉක්මනින් මගවී ෙයි 
3. ටෙරෙ මද ඉක්මනින් මගවී ෙයි 
4. ටෙරෙ මදඳත්ත ඉක්මනින් මගවී ෙයි 

 
174)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


