
 

 

 
Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව 

 
අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2010 අදගෝසත්ු 

 
          සංයුක්ත ගණිතය II                                               පැය තුනයි 
 
 

01)(a).  ස්කන්ධය M වූ P අංශුවක් දපොදළොව මත පිහිටි ලක්ෂHයක සිට, 𝑡 = 0 
කාලදේදී u m%දේගදයන් සිරස්ව ඉහළට ගුරුත්වය යටදත් m%ක්දෂේප දකදරයි. එක 

එකක ස්කන්ධය ඉතා කුඩා 𝑚(≪ 𝑀) වූ 𝑃1, 𝑃2, හා  𝑃3 නේ අංශු තුනක් පිළිදවලින් 

𝑡 =
𝑢

2𝑔
 , 𝑡 =

𝑢

𝑔
 හා 𝑡 =

3𝑢

2𝑔
 කාලවලදී P අංශුවට සාදේක්ෂව තිරස ් දලස එකම 

අභිදිශාවට 2𝑣, 3𝑣 හා 6𝑣 m%දේග වලින් P අංශුදේ සිට m%ක්දෂේප දකදර් . 

P හි m%දේග සඳහා m%දේග-කාල m%ස්තාරයක් අඳින්න. 𝑃1, 𝑃2 හා 𝑃3 අංශු වල 
m%දේගයන්දගන් සිරස් සංරචක එක එකක් සඳහා m%දේග-කාල m%ස්තාර, P අංශුදේ 
m%දේග-කාල m%ස්තාරදේ දකොටස් සමඟ සමපාත වන බව දපන්වා , එම දකොටස් 
හඳුනාදෙන්න. 

𝑃1, 𝑃2 හා 𝑃3 අංශුවල m%දේගයන්දේ තිරස් සංරචක එක එකක් සඳහා m%දේග-කාල 
m%ස්තාර දවන දවනම රූප සටහනක අඳින්න. 
m%දේග-කාල m%ස්තාර දයොො ගනිමින්, 

i. අංශු හතර 𝑡 =
2𝑢

𝑔
 එකම කාලදේදී දපොදළොවට ලඟා වන බව, 

ii. 𝑃1, 𝑃2 හා 𝑃3 අංශු තුන එකම ස්ථානයකදී දපොදළොවට වැදටන බව ෙ 
දපන්වන්න. 

 
(b).  මිනිදසකුට නිශ්චල ජලදේ u දේගදයන් පිහිනිය හැකිය. d පළලින් යුත් ගඟක් 

දපොදළොවට සාදේක්ෂව 𝑣(< 𝑢) දේගදයන් ගලා බසී. ගදඟහි එක් ඉවුරක් මත 
පිහිටි P ලක්ෂHයක මිනිසා සිටින අතර, ඔහු ගදේ අදනක් ඉවුර මත, ගඟ ගලන 
දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට Q ලක්ෂHයකට පිහිනා ආපසු P ලක්ෂHය දවත පිහිනීමට 
බලාදපොදරොත්තු දවයි. ඉවුර ඍජු හා එකිදනකට සමාන්තර ෙ ,PQ ගඟ ගලන 

දිශාවට සමග 𝛼, (0 < 𝛼 ≤
𝜋

2
) දකෝණයක් සාෙයි ෙ නේ , සාදේක්ෂ m%දේග වල 

;%sදකෝණ , එකම රූපසටහනක අඳීදමන් දහෝ දවනත් ආකාරයකින් දහෝ, Q 
ලක්ෂHයට පිහිනා ආපසු P ලක්ෂHයට පිහිනීමට මිනිසාට ගතවන කාලය 
2𝑑√𝑢2 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐2𝛼 − 𝑣2

𝑢2− 𝑣2  බව දපන්වන්න. 

 
 
 



 

 

02).  සිරස ් බිත්තියක් මත O ලකෂHයකට 

සේබන්ධ කර ඇති දිග 𝑙 වන සැහැල්ලු 
අවිතනH තන්තුවක් ,BC ඔස්දසේ යන මුහුනත 
තිරස ්අචල සුමට බිමක් මත පිහිටි ස්කන්ධය M 
වූ සුමට කූඤඤ්යක ස්කන්ධ දක්න්øය ඔස්දසේ 
යන ABC ;%sදකෝණාකාර සිරස ් හරස්කදඩහි 
A ශීර්ෂදේ වූ අචල සුමට කේපියක් මතින් යැවූ 
ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක්, තන්තුදවහි අදනත් 
දකළවරට සේබන්ධ කර ඇති අතර රූප සටහදන් දපන්වා ඇති ආකාරයට OA 
තිරස ්වන පරිදි තන්තුව නුබුරුල්ව තබා ඇත . F යනු බිමට සාදේක්ෂව කූඤඤ්දේ 
ත්වරණදේ විශාලත්වයෙ , f යනු කූඤඤ්යට සාදේක්ෂව P අංශුදේ ත්වරණදේ 
විශාලත්වයෙ නේ, f = F බව දපන්වන්න. 
 

AC තිරසට 𝛼 දකෝණයක් ආනත නේ , P අංශුව AC ඔස්දසේෙ , පද්ධතිය සඳහා 
තිරසටෙ චලිත සමීකරණ ලියා ෙක්වන්න. එනයින් දහෝ දවනත් අයුරකින් දහෝ 

𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑀+2𝑚(1−𝑐𝑜𝑠𝛼)
  ත්වරණයකින් කූඤඤ්ය බිත්තිය දෙසට චලනය වන බව 

දපන්වන්න. 
ආරේභදේදි සිරස් බිත්තිදේ සිට තිරස ් දුර d දුරකින් B පිහිටන පරිදි පද්ධතිය 

නිසලතාවදේ පවතී . d ට වඩා PC විශාල නේ ,√
2𝑑[𝑀+2𝑚(1−𝑐𝑜𝑠𝛼)]

𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼
  කාලයකට 

පසු √
2𝑑𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑀+2𝑚(1−𝑐𝑜𝑠𝛼)
   දේගදයන් B බිත්තිදයහි ගැදටන බව දපන්වන්න. 

බිත්තිදයහි B ගැටීමට දමොදහොතකට දපර බිමට සාදේක්ෂව P අංශුදේ දේගය 

2√
𝑑𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼(1−𝑐𝑜𝑠𝛼)

𝑀+2𝑚(1−𝑐𝑜𝑠𝛼)
 බවත් දපන්වන්න. 

 

03).  P නේ සුමට අංශුවක් තිරසට 𝛼 (0 < 𝛼 < 𝜋/2) දකෝණයකින් ආනතව u 
m%දේගදයන් ගුරුත්වය යටදත් m%ක්දෂේපණය කරනු ලැදේ. තිරස ්දලස P අංශුව 

චලනය වන දමොදහොදත්දී එය දිග 𝑙 අවිතනH තන්තුවක එක් දකළවරක 
එල්දලමින් නිශ්චලතාවදේ ඇති සමාන ස්කන්ධදයන් යුත් Q නේ තවත් සුමට 
අංශුවක් සමඟ ගැදේ. තන්තුදේ අදනත් දකළවර තිරස ්පීල්ලක් මත O ලක්ෂයකට 
සේබන්ධ කර ඇත. P අංශුදේ දපත හා OQ අඩංගු සිරස් තලයට පීල්ල ලේභ දේ . 

ආරේභදේදී P හා Q අංශු දෙක අතර තිරස ්දුර  
𝑢2𝑠𝑖𝑛2𝛼

2𝑔
  බව දපන්වන්න. අංශු දෙක 

අතර m%තHdගති සංගුණකය e නේ ගැටුමට දමොදහොතකට දපර P හා Q අංශු දෙක 

පිළිවලින්  
(1−𝑒)𝑢 𝑐𝑜𝑠𝛼

2
 හා 

(1+𝑒)𝑢 𝑐𝑜𝑠𝛼

2
  m%දේග වලින් තිරස ්දලස චලනය වීමට 

පටන් ගන්නා බව දපන්වන්න. OQ යටිඅත් සිරස සමඟ 𝜃 දකෝණයක් සාෙන විට Q 
අංශුදේ චලිත සමීකරණදේ OQ දිදේ සංරචකය ෙ Q අංශුව සඳහා ශක්ති 
සමීකරණය ලියා ෙක්වන්න . 



 

 

𝑢 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≥
2√5𝑔𝑙

1+𝑒
 නේ Q වෘත්ත චලිතය සේපූර්ණ කරන බව දපන්වන්න. 

P ගමන් කරන ලෙ තිරස ් දුර  
(1−𝑒)𝑢2𝑠𝑖𝑛2𝛼

4𝑔
  බව දපන්වන්න. e = 3 නේ P 

m%ක්දෂේපණ ලක්ෂHය දවත ආපසු පැමිදණන බව අදපෝහණය කරන්න. 
 

04).  ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක් ස්වාභාවික දිග 𝑙 වූ m%තHdස්ථ තන්තුවක එක් 
දකළවරකට සේභන්ධ කර ඇති අතර තන්තුදවහි අදනක් දකළවර සීලිමක O 

අචල ලක්ෂයHකට සේභන්ධ කර ඇත. 𝜆 යනු තන්තුදේ m%තHdස්ථ මාපාංකය නේ 

P අංශුව සමතුලිතතාදේ එල්දලන විට තන්තුදේ 𝑎 විතතිය 𝑎 =
𝑚𝑔𝑙

𝜆
 මඟින් දෙනු 

ලබන බව දපන්වන්න.    

OP සිරස ්වන දලස ෙ , එහි දිග 𝑙 + 𝑎 + 𝑏 ට සමාන වන දලස ෙ, තන්තුව වැඩි 

දුරටත් 𝑏(> 𝑎) දිගකින් අදිනු ලැදේ. P අංශුව නිශ්චලතාදවන් මුො හැදරයි . 

තන්තුදේ දිග 𝑙 + 𝑎 + 𝑥 වන විට, P අංශුදේ චලිත සමීකරණ ලියා ෙක්වා, සුපුරුදු 

අංකනදයන්, �̈� +
𝑔

𝑎
𝑥 = 0 බව දපන්වන්න; දමහි −𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 දේ. ඉහත 

සමීකරණදේ විසඳුම 𝑥 = 𝐴 cos √
𝑔

𝑎
 𝑡 + 𝐵 sin √

𝑔

𝑎
 𝑡  ආකාරදේ යැයි 

උපකල්පනය කරමින් A හා B දසොයන්න.  

𝛼 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑎

𝑏
) වන √

𝑔

𝑎
(

𝜋

2
+ 𝛼) කාලයක් සඳහා P අංශුව සරල අනුවර්තී 

චලිතදේ දයදෙන බව ෙ, සරල අනුවර්තී චලිතදයන් P අංශුව ඉවත්වන 

දමොදහොදත්දී, එහි m%දේගය උඩුඅතට √
𝑔

𝑎
(𝑏2 − 𝑎2) බව ෙ දපන්වන්න. 

අනතුරුව P අංශුව ගුරුත්වය යටදත් චලනය වන බව ෙ , 𝑏 > 𝑎√1 +
2𝜆

𝑚𝑔
 නේ, එය 

නිශ්ශුනH m%දේගයකින් සීලිදේ ගැදටන බව ෙ දපන්වන්න. 
 

05)(a).  පැත්තක දිග මීටර 2𝑎 වන ABCDEF සවිධි ෂඩi%යක AB,BC,CD,ED,EF 

හා  AF පාෙ දිදේ , විශාලත්ව පිළිදවලින් නිේටන් 2𝑝, 𝑝, 2𝑝, 3𝑝, 2𝑝 හා 𝑝 වූ බල , 
අක්ෂර අනුපිළිදවලින් ෙැක්දවන දිශාඅතට l%sයා කරයි. පද්ධතිය, විශාලත්වය 

නිේටන් මීටර √3𝑝𝑎 වූ බල යුේමයක් සමඟ AC ඔස්දසේ l%sයා කරන නිේටන් 

2√3𝑝𝑎 වූ සේm%යුක්ත බලයට තුලH බව සාධනය කරන්න.   
පද්ධතිය තනි සේm%යුක්ත බලයකට තුලH නේ , දමම සේm%යුක්ත බලදේ l%sයා 
දර්ඛාදේ හා (අවශH නේ දික්කරන ලෙ)  FA හි දේෙන ලක්ෂHය  දසොයන්න.  
ඒ නයින්, පද්ධතිය සේතුලිතතාදේ පවත්වා ගැනීම සඳහා , පද්ධතියට එක්කළ යුතු 
තනි බලදේ විශාලත්වය හා දිශාව දසොයන්න.     

 



 

 

(b).  සමාන දිගින් හා, බර පිළිදවලින් 𝑊 හා  𝑤(𝑊 > 𝑤) වූ AB හා BC ඒකාකාර 

ෙඬු දෙකක් B හි දී නිෙහස් දලස සන්ධි කර ඇත. 𝐴�̂�𝐶 =
𝜋

2
 වන දසේ හා රළු තිරස ්

දපොදළොවක් මත A හා C දෙදකළවර පිහිටින දසේ , ෙඬු සිරස ් තලයක 

සමතුලිතතාදේ පවතී. 𝜇 යනු ෙඬු හා දපොදළොව අතර ඝර්ෂණ සංගුණකය නේ, 

සමතුලිතතාව ආරාක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 𝜇 ට හිබිය හැකි අඩුතම අගය 
𝑊+𝑤

𝑊+3𝑤
 බව 

දපන්වන්න.  

𝜇 =
𝑊+𝑤

𝑊+3𝑤
 නේ, ලිස්සීම A හි දී දනොව C හිදී සිදුවීමට ආසන්න බව සාධනය 

කරන්න. 
 

06)(a).  එක එකක දිග 2𝑎 වූ AB,BC,CD, හා DE ඒකාකාර ෙඬු හතරක් B,C හා 
D හි දී සුමට දලස සන්ධි කර ඇත. AB හා DE ෙඬු එක එකක බර 2W ෙ BC හා 
CD ෙඬු එක එකක බර W ෙ දේ . එකම තිරස ්මේටමක පිහිටි A හා E ලක්ෂH වලින් 

ෙඬු සිරස ්තලයක එල්ලා ඇති අතර AB හා BC ෙඬු සිරස සමඟ පිළිදවලින් 𝛼 හා 𝛽 

දකෝණ සාෙන දසේ පද්ධතිය සමතුලිතතාදේ පවතී. tan 𝛽 = 4 tan 𝛼 බව 
දපන්වන්න.   
 
 (b).  සමාන දිගින් යුත් 

𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, 𝐷𝐸, 𝐸𝐴, 𝐸𝐵 හා 𝐵𝐷 
සැහැල්ලු ෙඬු හතක් , රූපදේ ෙැක්දවන 
පරිදි රාමුකේටුවක් සෑදෙන ආකාරයට , 
ඒවාදේ දකළවරවලදී සුමට දලස සන්ධි 
කර ඇත. රාමු කේටුව C හි දී සුමට දලස 

අසවු කර ඇති අතර A හි දී නිේටන් 10√3 
ක බරක් ෙරයි. E හිදී P තිරස් බලයක් මඟිනි, AC තිරස් වන දලස රාමු කේටුව සිරස ්
තලයක තබා ඇත. 
 

i. E හි P බලදේ විශාලත්වය අගයන්න. 
ii. C හි m%තිl%sයාදේ විශාලත්වය හා දිශාව දසොයන්න. 

iii. දබෝ අංකනය දයදීදමන් , m%තHdබල රූප සටහනක් ඇඳ , ආතති හා 
දතරපුේ දවන්දකොට ෙක්වමින් ෙඬු සියල්දලහිම m%තHdබල දසොයන්න.  

 

07).  උස h වූ ඒකාකාර ඝන ඍජු වෘත්තාකාර දක්තුවක ගුරුත්ව දක්නøය, එහි 

අක්ෂය මත , ආධාරකදේ සිට 
1

4
ℎ දුරකින් පිහිටින බව දපන්වන්න. 



 

 

ආධාරකදේ අරය 𝑟 හා උස ℎ වූ ඍජු වෘත්තාකාර දක්තුවක් සඳහා අච්චුවක්, අරය 

𝑅(> 𝑟) හා උස H(>h) වූ ඒකාකාර ඍජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරාකාර දකොටසක් 
තුළ දක්තු කුහරයක් තැනීදමන්, නිපෙවා ඇත. දක්තු කුහරදේ සමමිතික අක්ෂය 
සිලින්ඩරාකාර දකොටදසේ සමමිතික අක්ෂය සමඟ සමපාත දේ. 
තනාගන්නා ලෙ අච්චුව රූපදේ දපන්වා ඇති අයුරින් දේ. PQ 
විෂක්ේභදේ සිට අච්චුදේ ගුරුත්ව දක්න්øයට ඇති දුර 
දසොයන්න. 
 

𝑅 = 2𝑟 හා , අච්චුදේ ගුරුත්ව දක්න්øය දක්තු කුහරදේ 

ශීර්ෂදේ පිහිටයි නේ, ℎ = 2(4 − √14 )𝐻 බව  අදපෝහනය 

කරන්න. 
 

𝑅 = 2𝑟 වනදසේ අච්චුවක් P ලක්ෂHදයන් එල්ලා තබා ඇති අතර එය නිෙහස් දලස 

සමතුලිතතාදේ එල්දලමින් ඇත. තවෙ , 𝐻 = 3𝑟 නේ , යටිඅත් සිරස සමඟ PQ හි 
ආනතිය දසොයන්න.    
 

08).  𝐴 හා 𝐵 යනු ඕනෑම සිද්ධි දෙකක් යයි ගනිමු. 𝐴′හා 𝐵′ යනු පිළිදවලින් 𝐴 හා 𝐵 

හි අනුපූරක සිද්ධ් යයි ගනිමු. 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵′) = 𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) බව සාධනය 
කරන්න. 

ඒ නයින්, 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) බව දපන්වන්න. 

𝐴 හා 𝐵 යනු ස්වායත්ත සිද්ධි නේ, 

i. 𝐴 හා 𝐵′  
ii.  𝐴′හා 𝐵′  

ස්වායත්ත බව දපන්වන්න. 
 
ජාතHdන්තර එක් දින තරඟාවලියකට දපර ලංකා කණ්ඩායදේ X නේ නිතH 
පිතිකරුවා දහෝ Y නේ නිතH පන්දු යවන්නා ආබාධයකට ලක් වීමට ඉඩ ඇති බව 
අතීත දතොරතුරු වලින් දහලිෙරේ දේ. X එවැනි අබාධයකට ලක්වීදේ සේභාවීතාව 
0.2 ක් වන අතර, එය Y සඳහා 0.1 ක් දේ. අබාධවලට ලක්වීම එකිදනකින් 
ස්වායත්ත දලස සිදුදේ. N, A, B හා AB සිදිධි පහත ෙැක්දවන ආකාරයට අර්ථ 
ෙක්වා ඇත. 

N: X දහෝ Y යන දෙදෙනාදගන් කිසිදවකු ආබාධයකට ලක් දනොවීම. 
A: X පමණක් ආබාධයකට ලක් වීම  
B: Y පමණක් ආබාධයකට ලක් වීම 

          AB: X සහ Y දෙදෙනාම ආබාධයට ලක් වීම. 

𝑃(𝑁) = 0.72, 𝑃(𝐴) = 0.18, 𝑃(𝐵) = 0.08  හා  𝑃(𝐴𝐵) = 0.02  
බව දපන්වන්න. 
 



 

 

දෙන ලෙ N, A, B දහෝ AB සිද්ධියක් සඳහා ලංකා කණ්ඩායම තරඟාවලිය ජය 
ගැනීදේ , පරාජය වීදේ දහෝ ජයපරාජදයන් දතොරව අවසන් වීදේ අසේභාවH 
සේභාවීතා වගුදේ දපන්වා ඇත; දමහි (U,V) දකෝෂදයහි U දී ඇති විට V හි 

අසේභාවH සේභාවීතාව වන 𝑃(𝑉|𝑈) නිරූපණය කරයි. 
i. සුදුසු රුක් සටහනක් ඇඳීදමන් දහෝ දවනත් l%මයකින් දහෝ ලංකා 

කණ්ඩායදේ ළඟ එන තරඟාේලිය ජයගැනීදේ සේභාවීතාව දසොයන්න. 
ii. ලංකා කණ්ඩායම තරඟාවලිය පරාජය වී ඇති බව දී ඇති විට , එම 

තරඟාවලියට දපර Y ආබාධයකට ලක්ව තිබීදේ අසේභාවH සේභාවීතාව 
දසොයන්න.  
 

 

 

 

 

 

 

 

09)(a).  {𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛} යනු එක්තරා අධයනයකින් ලබාගන්නා ලෙ නිරීක්ෂණ n 
වල කුලකයක් යැයි ගනිමු. 
දමම ෙත්ත කුලකදේ මධHනHය හා විචලතාව අර්ථ ෙක්වන්න. 
එක්තරා දපති වර්ගයක ඇති l%sයාකාරී ø H දකොටස් m%මාණය 52mg හා 67mg 
අතර දේ යයි සැලදක්. අඩංගු l%sයාකාරී øවH දකොටස් m%මාණය සඳහා පරීක්ෂා 
කරන ලෙ දපති 40 කින් යුත් සසේභාවී නියැදියක මධHනHය හා විචලතාව 
පිළිදවලින් 58mg හා 3.2 mg2 දේ. ෙත්ත නැවත පරීක්ෂා කර බැලීදේදී 63 mg හා 

55mg අගය දෙක සාවෙHව 65mg හා 53mg දලස දගන ඇති බව දසොයා ගන්නා 
ලදි. 

i. දමම වරෙ නිසා මධHනHයට බලපෑමක් දනොමැති බව , 
ii. නිවැරදි කිරීම නිසා විචලතාව අඩුවන බව  

දපන්වන්න. 
 
(b).  එක්තරා නගරයකදී, කැලණි ගඟ හරහා මඟින් m%වාහනය කිරීදේ 
බලාදපොදරොත්තුදවන් , ආසන්න දලස 1500kg ක උපරිම තාරබරක් සහිත පාලේ 
පාරුවක් නිර්මාණය දකදරයි. මම බර සීමාව ඉකමවා යෑම ආරක්ෂාකාරී දනොවන 
බැවින්, m%දද්ශදේ පළාත් පාලන අධිකාරියට , දමම පාරු දසේවය m%දයෝජනයට 
ගැනීමට බලාදපොදරොත්තුවන මගීන්දේ බදරහි වHdේතිය දසොයාගැනීමට 
සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට වුවමනා දේ. දමම මගී සංගහනදයන්, මගීන් 200 කින් 
යුත් සසේභාවී නියැදියක් ගන්නා ලදි දමම මගීන් 200 දෙනාදේ බර සමූහිත 
සංඛHdත වHdේතිදේ දී ඇත.  

  

සිද්ධිය 
(U) 

තරගාවලියක m%තිඵලය (V) 

ජයගැනීම  පරාජයවීම  ජය පරාජදයන් 
දතොරවීම  

N 0.9 0.08 0.02 

A 0.5 0.4 0.1 

B 0.7 0.2 0.1 

AB 0.3 0.6 0.1 



 

 

  
i. බදරහි වHdේතිය මධHනHය , මධHස්ථය හා මාතය දසොයන්න. මාතය 

දසොයන්න. 
 
වරකට ආරාක්ෂිතව m%වාහනය කළ හැකි උපරිම මගීන ගණන ඇසුදරන් , 
පාරුදවහි බර සීමාව m%කාශ කරීමට පළාත් පාලන අධිකාරිය 
බලාදපොදරොත්තු දේ. ඉහත දතොරතුරු පෙනේ කර දගන වරකට 
ආරක්ෂිතව m%වාහනය කළ හැකි උපරිම මගීන් ගණන දසොයන්න. 
 

ii. වHdේතිදේ සේමත අපගමනය හා කුටිකතා සංගුණකය දසොයා, වHdේතිය 
හැඩය ලබාගන්න.   

        

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පන්ති m%dන්තරය 
(බර kg වලින්) 

සංඛHdතය 

0-10 10 

10-20 27 

20-30 33 

30-40 35 

40-50 38 

50-60 30 

60-70 19 

70-80 8 


