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A - ෙකොටස අනිවාර්ය පශ්න 06 කි. ෙම් සදහා සම්පූර්ණ ලකුණු 20 කි. පිළිතුරු මගින්, ලාභ ෙනොලබන
ආයතන සම්බන්ධ පාථමික දැනුම හා දායක මුදල් ගිණුම් ගතකිරීම ෙකෙරහි දැනුම, එකතුකළ අගය මත බදු
පිළිබඳ දැනුම, සමාගම් පනත පිළිබඳ දැනුම, හවුල්ව=ාපාර ආඥාපනත පිළිබඳ අවෙබෝධය, ණය සාධන පත
ස්කන්ධ සාධන පත සමග සැසඳීෙම් දී ඇති ෙවනස්කම් සහ ශී ලංකා ගිණුම්කරණ පමිත ආශිත දැනුම විමසා
ඇත.
දායක මුදල් ගිණුම් ගතකිරීම පිළිබඳ දැනුම විමසීෙම් දී හිඟ සාමාජික මුදල් හා කලින් ලැබූ මුදල ගණනය
කිරීම පිළිබඳ සමහර à×÷¸ÈæØ`<ùßෙග් දැනුම ඉතා දුර්වල ´>ð´æ û`<õÝó.Ú µý$µ{$ß ûÚÍ&æð වර්ෂයට අදාල
සාමාජික මුදල ùÚ<`Ø÷À<
Ú ගණනය කර ගැනීමට µù${`æÚ විය. වැඩි ෙදෙනකුෙග් හවුල් ව=ාපාර ආඥා පනත
සම්බන්ධ දැනුම දුර්වලය. සමාගම් පනත සම්බන්ධ මූලික දැනුම ද සතුටුදායක ෙනොෙව්. ෙබොෙහෝ
à×÷¸ÈæØ`<ùß ණය සාධන පත, ස්කන්ධ සාධන පත සමග සැසඳීෙම් දී ඇති ෙවනස්කම් නිවැරදිව හඳුනාෙගන
µù$õÚýó
Ô .Ú එකතුකළ අගය මත බදු දැනුම සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීෙම් දී ගැනුම් මත බදු හා විකුණුම් මත
බදු(Input / Output Tax) දැනුම ඉතා දුර්වල à×÷¸ÈæØ`<ùß ද විය. ගැනුම් මත බදු හා විකුණුම් මත බදු සැසඳීම
නිවැරදිව සිදුකර µù$õÚýó
Ô .Ú බදු පියවීම සහ ෙගවිය යුතු බදු නිවැරදිව හඳුනාෙගන µù$õÚýó
Ô .Ú පිළිතුරු
ෙනොදුන් à×÷¸ÈæØ`<ùß ද විය. ෙතොග පිරිවැය සූත සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා ගිණුම්කරණ පමිත දැනුම ඉතා
දුර්වල ´>ð´æ û`<õÝó.Ú ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙයොමුව තිබූ 1.6 පශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර &û×$ õÚýµÔ óß
àõµÙ$&ß&æÚ.

B µæ$ð&
(äææð ÙæÝóÔ 5 ý`èÚùß àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß 5 æÚ)
(´Ô_ ÙæÝóÔ 25)
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සංෙශෝධිත ෙගවිය යුතු පාලන ගිණුම හා ෙවළඳ ෙගවිය යුතු පාලන ගිණුෙම් සංෙශෝධිත ෙශේෂය, ෙගවිය යුතු
උප ෙලජරෙය් ෙපෞද්ගලික ගිණුම් ෙශේෂ ලැයිස්තුෙව් එකතුව සමග සැසඳීෙම් පකාශනය පිළිෙයල කsරීම
සඳහා ෙයොමු කළ පශ්නයකි. සංෙශෝධිත ෙවළඳ ෙගවිය යුතු පාලන ගිණුම සමග ෙපෞද්ගලික ගිණුම් ෙශේෂ
ලැයිස්තුෙව් එකතුව සැසඳීම නිවැරදිව පිළිෙයල කර සාර්ථක ලකුණු ලබා ගැනීමට වැඩි ෙදෙනක් අසමත්
විය. පාලන èÚóµÔ È ෙශේෂ සැසඳීම සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි අවෙබෝධයක් à×÷¸ÈæØ`<ùßð ෙනොවීය. ෙලජර්
ගිණුම් පිළිෙයල කරන ෙලසට සටහන් කර ඇතත් ජර්නල් සටහන් ඉදිරිපත් කර තිබිණි. ෙවළඳ ෙගවිය
යුතු පාලන ගිණුමට හර කළයුතු ගනුෙදනු බැර පැත්ෙත්ත්, බැර කළ යුතු ගනුෙදනු හර පැත්ෙත්ත් ඇතැම්
à×÷¸ÈæØ`<ùß සටහන් කර තිබිණ. à×÷¸ÈæØ`<ùßෙග් දැනුම ෙපොදු ෙලජරෙය් ෙවළඳ ෙගවිය යුතු පාලන
ගිණුම හා ෙගවිය යුතු ෙලජරෙය් ණයහිමි ගිණුමට (Individual A/C) û´óæß සීමා වීම නිසා ගිණුම් ෙශේෂ
සැසඳුම් පකාශය ගිණුම් ස්වරූපෙයන් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.
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ගළපන ලද මුදල් ෙපොත සහ බැංකු සැසඳුම් පකාශය පිළිෙයල කරන ෙලස ෙයොමු වු පශ්නයකි. ෙම් සඳහා
ලකුණු 05 ක් ෙවන්කර තිබුණි. වැඩි ෙදෙනක් මුළු ලකුණු උපයා ෙගන තිබුණි. ෙමය සාම්පදායික
ස්වරූපෙයන් බැහැරව න=ායික දැනුම විමසමින් ෙයොමු කළ පශ්නයකි. සියළු සටහන් ඇතුලත් බැංකු
සැසඳුම් පකාශය පිළිෙයල කිරීමට වැඩි ෙදෙනක් ෙයොමු වී තිබිණ. එෙහයින් ගළපන ලද මුදල් ෙපොතට
ෙවන්කල ලකුණු අහිමි වන ලදී. ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß සම්පූර්ණ මුදල් ෙපොත ම පිළිෙයල කිරීම
අනවෙබෝධෙයන් සිදු කර õÚýó
Ô .Ú
මුදල් ෙපොෙත් ෙශේෂය ගළපා නිවැරදි ෙශේෂය, බැංකු සැසඳුමට ෙගන ඒම වැඩි ෙදෙනක් සිදුකර ෙනොතිබුණි.
ඒ ෙවනුවට එම ගැළපීම් බැංකු සැසඳුම් පකාශය තුල ම දක්වා තිබුණි. නිකුත් කළ නමුත් ෙගවීමට ඉදිරිපත්
ෙනොවූ ෙචක්පත් හි අගය මුදල් ෙපොෙත් ෙශේෂයට එකතු කිරීම ද, තැන්පත් කළ නමුත් උපලබ්ධි ෙනොවූ
ෙචක්පත් වල අගය අඩු æÚÎ´÷À ෙනොකළ à×÷¸ÈæØ`<ùß ෙබොෙහෝමයක් විය. තම මට්ටමට ගැළෙපන මූලික
න=ායික දැනුම තහවුරු කර ෙගන ෙනොතිබු à×÷¸ÈæØ`<ùß ûÚÍ&æß ÷À Ñ×. සමස්ථ ´Ô_ ලකුණු ලබාගත්
à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß සංඛ=ාව ඉතා ඉහළ මට්ටමක විය.
ûÜÁù
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වැටුප් සම්බන්ධ ජර්නල් සටහන් ඉල්ලා ඇතත් ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß ෙලජර් ගිණුම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.
තවත් ෙකොටසක් ජර්නල් සටහන් සහ ෙලජර් ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමින් අනවශ= ෙලස කාලය මිඩංගු කර
තිබුණි. ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සම්බන්ධෙයන් ෙසේවා ෙයෝජකයා ෙග් දායකත්වය හා ෙසේවක භාර
අරමුදලට දායකත්වය ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß Ñ&Úùß ÁÝ÷ø
Àß <`ðÔû ´õ ගණනය කර තිබුණි. එක් එක් අරමුදෙල්
දායකත්ව පතිශතයන් නිවැරදිව ෙනොදන්නා à×÷¸ÈæØ`<ùß ද විය. සමහර à×÷¸ÈæØ`<ùß නිවැරදිව හර
සටහන් සහ බැර සටහන් හඳුනා ෙනොෙගන ජර්නල් සටහන් පිළිෙයල කර තිබුණි. පශ්නය නිසි පරිදි කියවා
අවෙබෝධ කර ෙනොෙගන පිළිතුරු සැපයීම මූලික දුර්වලතාවය විය.
ûÜÁù
ß à‘æ 05
හවුල්කරුවන්ෙග් ජංගම ගිණුම් හා පාග්ධන ගිණුම් තීරු කමයට පිළිෙයල කිරීම අවශ] Ñ×. සුළු
à×÷¸ÈæØ`<ùß සංඛ=ාවක් මුළු ලකුණු ලබා ගැනීමට සමත් විය. විශාම ගන්නා හවුල්කරුෙග් ෙකොටස
(ෙශේෂය) ජංගම ගිණුෙමන් පාග්ධන ගිණුමට මාරුකර නිවැරදිව ගළපා ෙනොතිබුණි. පත=ාගණන ලාභය
නිවැරදිව ගණන් බැලීමට හා නිවැරදි ලාභය ගළපා හවුල්කරුවන් අතර නිවැරදි අනුපාතයට ෙබදා
ෙපන්වීමට අදාල ලකුණු ලබා ගැනීමට වැඩි ෙදෙනක් සමත් වී ෙනොතිබුණි. කීර්තිනාම ගැළපීම ෙබොෙහෝ
à×÷¸ÈæØ`<ùß නිවැරදිව සිදුකර ඇතත් අනවෙබෝධය නිසා ගණනය කරන ලද කීර්තිනාමය “ගිණුම්
ෙපොත්වල ෙපන්නුම් ෙනො කිරීමට හවුල්කරුෙවෝ තීරණය කර ඇති බැවින්..” කිසිදු සටහනක් ෙනොතැබූ
à×÷¸ÈæØ`<ùß පිරිසක් ද විය. කීර්තිනාම ගැළපීම හා පත=ාගණන ලාභය ජංගම ගිණුෙමහි සටහන් කළ
à×÷¸ÈæØ`<ùß ද ෙබොෙහෝ පිරිසක් විය.
ûÜÁù
ß à‘æ 06
හවුල් ව=ාපාරෙය් ලාභා’ලාභ විසර්ජන ගිණුම පිළිෙයල කිරීෙමන් ෙමම ලකුණු 05 ලබා ගත හැකිව තිබුණි.
හවුල් ව=ාපාර සම්බන්ධ මූලික ගැටළු පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂාවට ෙයොමු කළ ෙමම පශ්නයට à×÷¸ÈæØ`<ùß
´Ô_ ලකුණු ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබුණි. හවුල් ගිවිසුමට අනුව ලාභා’ලාභ විසර්ජනය ûÚ}ý
Ú úÀ<õß පාග්ධන
ෙපොලී සහ ගැනිලි ෙපොලී සම්බන්ධ අවධානය ෙයොමු කරමින් ගැටළුව ඉදිරිපත් කර තිබුණි.
ලාභා’ලාභ විසර්ජන ගිණුමට, පාග්ධන ගිණුම් ෙශේෂ, ජංගම ගිණුම් ෙශේෂ හා ගැනිලි ද ඇතුලත් කළ
à×÷¸ÈæØ`<ùß ද විය. ගැනිලි ෙපොලී ලාභා’ලාභ විසර්ජන ගිණුෙම් වියදමක් ෙලස හර කළ අවස්ථා ද විය.
ශුද්ධ ලාභයට සිදුකරන එකතු කිරීම් හා අඩු කිරීම් පිළිබඳ නිවැරදි අවෙබෝධයක් ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùßට

ෙනොමැති බව විද=ාමාන විය. ෙපොලී නිවැරදිව ගණනය ෙනොකළ අවස්ථා ද විය. පශ්නෙයන් ඉල්ලා
ෙනොමැති ජංගම ගිණුම් හා පාග්ධන ගිණුම් ද ෙපන්වීමට ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß කාලය මිඩංගු කර ඇත.
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C µæ$ð&
(äææð ÙæÝóÔ 10 ý`èÚùß àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß 3 æÚ)
(´Ô_ ÙæÝóÔ 30)

ûÜÁù
ß à‘æ 07
හවුල් ව=ාපාරයක ආදායම් පකාශය හා ලාභා‘ලාභ විසර්ජන ගිණුම පිළිෙයල කිරීම &úÀ{$ µ´´ ûÜÁù
ß ×
µ×$´ÔæØ õÚýó
Ô .Ú µ´× වැඩි ෙදෙනක් පිළිතුරු සපයන ලද පශ්නයකි. මුළු ලකුණු ලබාගැනීමට ද වැඩි
ෙදෙනක් සමත් විය. ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß ආදායම් පකාශය පිළිෙයල කිරීෙම් දී නිවැරදි ආකෘතිය ෙවනුවට
‘T’ ගිණුම ෙයොදා ෙගන තිබුණි. විසර්ජන ගිණුෙම් ෙපන්විය යුතු හවුල්කරුෙග් වැටුප් ලාභා‘ලාභ ගිණුෙම් ද
ගළපා තිබුණි. අනවශ= ගිණුම්, එනම් පාග්ධන ගිණුම්, ජංගම ගිණුම් හා මූල= තත්ත්ව පකාශ ආදිය ද
ඉදිරිපත් කිරීමට වටිනා කාලය වැය කර තිබුණි. පශ්නය කියවා බලා ෙත්රුම් ෙනොගැනීම නිසා ෙමෙසේ
කාලය වැය කර තිබුණි.

ûÜÁù
ß à‘æ 08
ෙක්වළස්වාමි ව=ාපාරයක මූල= තත්ත්ව පකාශනය පිළිෙයල කිරීම සඳහා ෙමම පශ්නය ෙයොමුවී ඇත.
පශ්නය කියවා අවෙබෝධ කර ෙනොෙගන පිළිතුරු සපයා තිබුණි. අවශ= ෙපරවැඩ ෙනොෙපන්වීම නිසා
ලකුණු අහිමි විය. මුළු ලකුණු ලබාගත් පතිශතය අවම මට්ටමක පැවතුණි. ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß පිළිතුරු
සැපයීමට උත්සාහ ෙනොකළ පශ්නයකි. ෙතොග පිළිබඳ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය හා වත්කම් ඉවත් කිරීෙම් ලාභ
ගණනය සම්බන්ධෙයන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමුකළ යුතුව ඇතත් අදාල සටහන් ෙහෝ ෙපරවැඩ ෙපන්වීමට
ෙහෝ à×÷¸ÈæØ`<ùß උත්සාහ කර ෙනොතිබුණි. එෙහයින් අදාල ලකුණු අහිමි විය.

ûÜÁù
ß à‘æ 09
කීඩා සමාජයක වර්ෂය අවසානෙය් ආදායම් හා වියදම් ගිණුමත්, මූල= තත්ත්ව පකාශනයත් පිළිෙයල කිරීම
&úÀ{$ µ´´ ûÜÁù
ß × µ×$´Ô Ò õÚýó
Ô .Ú සමිති සමාගම්හි ගිණුම් ûÚ}µ
Ú ×Ù æÚÎ´ සම්බන්ධ දැනුම දියුණු කරගත
යුතු ෙව්. පිළිතුරු සපයන ලද à×÷¸ÈæØ`<ùß Ñ&Úùß ලබාගත් ලකුණු මධ=ස්ථ මට්ටමක පැවතුණි. ආරම්භක
Ô .Ú
ෙශේෂ හඳුනා ගනිමින් ක්ෂය ගණනය කිරීම් නිවැරදිව ෙපන්වීමට ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß සමත්වී µù$õÚýó
දායකත්ව මුදල් ûÜ´$ó× ගණනය කිරීම සරල වුවත් නිවැරදිව ෙපන්වීමට à×÷¸ÈæØ`<ùß ý{ÔõØ×æß අසමත්ව
ඇත. ෙපරවැඩ පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කර µù$õÚýÕ ý`Ñùß නිවැරදි ෙනොවන ගැළපුම් සඳහා ලකුණු à{ÚÆ <ù Ù÷À.Û

D µæ$ð&
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ)
(ÙæÝóÔ 25)

ûÜÁù
ß à‘æ 10
සමාගම් සම්බන්ධෙයන් කළමනාකරණෙය් භාවිතය සඳහා වර්ෂය අවසානෙය් ආදායම් පකාශය හා
මූල= තත්ත්ව පකාශය පිළිෙයල කිරීම සඳහා <Õ µ´´ ûÜÁù
ß ×ð ලකුණු 25ක් ෙවන්කර õÚýó
Ô .Ú
ගනුෙදනුකරුෙවක් සම්බන්ධෙයන් ඇතිව ඇති ෙබොල්ණය හා අඩමාන ණය ගැටළු, උපචිත වියදම්,
වත්කම් ක්ෂය ගණනය, ආදායම් බදු ගැලපීම සහ හිමිකම් නිකුතුවක් සම්බන්ධ ගැටළු ආදිය ඇතුලත්
කර ඒවා ගිණුම් තැබීම සම්බන්ධෙයන් µ´´ ûÜÁù
ß × ´êÚùß අවධානය ෙයොමු කර õÚýó
Ô .Ú à×÷¸ÈæØ`<ùß
ෙබොෙහොමයක් µ÷Àù$ µ´´ ûÜÁù
ß ×ð පිළිතුරු සපයා තිබුණි. ඇතැම් à×÷¸ÈæØ`<ùß Ñ&Úùß ෙකොටස්
හිමියන්ට ඉදිරිපත් ෙකෙරන ආකාරයට ගිණුම් පිළිෙයල කර තිබුණි. නියමිත ආකෘතියට, රටාවට අනුව
පිළිතුරු ලිවීමට à×÷¸ÈæØ`<ùß ý{ÔõØ×æß උත්සාහ කර õÚýó
Ô .Ú මුළු ලකුණු ලබාගැනීමට ද à`õ`È
à×÷¸ÈæØ`<ùß සමත් විය. සමස්ථයක් වශෙයන් සමාගම් ගිණුම් පිළිබඳ දැනුම විමසීමට උචිත අයුරින්
ගැටළුව ඉදිරිපත් æØ õÚýó
Ô .Ú
3

ආයතන හා පරිපාලන වියදම් යටතට ගැෙනන අයිතමයන් ùÚ<`Ø÷À<
Ú {ú¸ù$ගැනීමට ෙබොෙහෝ
à×÷¸ÈæØ`<ùß අසමත්ව ඇත. ඒ අනුව ලකුණු ලබාදීම ඉතා අසීරු විය. µæµ&ßµ<õõß ෙපරවැඩ ෙලස
ඒවා ෙපන්වූ à×÷¸ÈæØ`<ùß නියමිත ලකුණු රැස්කර ගැනීමට සමත් විය. ගිණුම්කරණ පමිත පිළිබඳ
මූලික දැනුම ෙනොමැතිවීම à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß µû$÷¸ දුර්වලතාවයක් Ñ×. ලාභාංශ ගැලපුම නිවැරදිව
සටහන් කර µù$õÚý
Ú ó
Ô .Ú උපචිත වියදම් ගැලපුම් විසඳීෙම් දී හර, බැර සටහන් පිළිබඳ මූලික අවෙබෝධය
à×÷¸ÈæØ`<ùß ට තිබිය යුතුය. මූල= තත්ත්ව පකාශයට අදාල සටහන් හා ආදායම් පකාශයට අදාල
සටහන් නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමට වගබලා ගත යුතු ය. අදාල ගැළපුම් නිසි ස්ථානෙය් නිවැරදිව
දැක්වීමට අවෙබෝධය ලබාගත යුතුය. ෙපරවැඩ නිවැරදිව සිදු කර ආදායම් පකාශෙය් අවශ= අගය නිසි
පරිදි ෙපන්වූ à×÷¸ÈæØ`<ùß සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා è`ùÛ´ð &´õß <Õ{. හිමිකම් නිකුතුව සම්බන්ධෙයන්
අවධානය ෙයොමු ෙනොකළ à×÷¸ÈæØ`<ùß ද විය. ස්කන්ධය ෙවනස්වීෙම් පකාශයක් ඉල්ලා නැතත්
à×÷¸ÈæØ`<ùß ä×÷À ඉදිරිපත් කර õÚýó
Ô .Ú මූල= තත්ත්වය ෙවනස්වීෙම් පකාශය ඉල්ලා නැතත් සමහර
à×÷¸ÈæØ`<ùß එය ද ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපළඹීෙමන් කාලය කළමනාකරණය ûÚ}ý
Ú úÀ< &`}æÚÙ´
Ú õß Ò
µù$´`õÚ ý< ÷Àæù
ß ð Ù`ýÔó.Ú

තවදුරටත් à×÷¸ÈæØ`<ùß Ñ&Úùß මූලික ගිණුම්කරණ මූලධර්ම, නව ගිණුම්කරණ පමිත, නව සමාගම්
පණත පිළිබදව අවෙබෝධය පගුණ කර ගත යුතු ය. පශ්න වලට පිළිතුරු ලිවීෙම් දී පශ්න අංක නිවැරදිව
ෙයදීම, පිළිතුර ආසන්නෙයන් ම අදාල ෙපරවැඩ ෙපන්වීම හා පශ්නෙය් ෙකොටස් තැනින් තැන ෙවනත්
පිටුවල ෙපන්වීෙමන් වැළකීම පශ්නයට හිමි ලකුණු සියල්ල ලබා ගැනීමට මහත් රුකුලක් වනු ඇත.
- - -

Ñþ$è à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷À×
Ú ó
Ô Ô æØ è`ùÛ´ð &`}æÚÙÙ
ß µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷¸ æØ`óÔ:
1.

ù< ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀÁ
ß × ûÕÌó <Áµ×ùß µ{$úÀù
Ú ß àø]×ù× æØ õÚÄ´ {$ ù< ÑÂ× æØ`óÔ ûÚ}ý
Ú úÀ
<`± à<ø$ù× µ×$´Ô æÚÎ´.

2.

ù< LKAS ûÜÆõ &Èýùßø ÷À`ùÔ´ õ< ÷¸Øðõß <Ìøù× æØ èõ ×Ôõ×
Ý .

3.

àõß àæÝØ` æÚ×Ñ× {`æÚ à$æ$Ø×ðõß ûÜÁù
ß à‘æ ùÚ<`Ø÷À<
Ú ùÚ&Ú ûÍ÷ÀÚ µ×÷À´
Û ðõß æð×ÔõÝ æ} ×Ôõ×
Ý .

4.

ûÜÁù
ß ûõÜµ×ß ÷ÀÛ à`õÚ ãûµ÷À&ß ùÚ<`Ø÷À<
Ú ûÚ}û
Ú `÷À´
Û .

5.

û&Ôè×
Ú Ñþ$è ûÜÁßù ûõÜ {$ ãõßõØ ûÍÁÛÙù× æÚÎµ´ùß õ´ ÷À`ùÔ´ ûÜèó
Ý æ} ×Ôõ×
Ý .

6.

æ$Ù× ´ù$< æ}´ù$æØó× æØ è`ùÛ´.

7.

ãõßõØ ûõÜ ý$Ø÷À´
Û ð µûØ ûÜÁù
ß à‘æ à$÷À×
Ú ùÚ&û
Ú Í÷ÀÚ µ×$÷À$ õÚµÅ÷À`×Ú ù`<õ ûÎæßÂ$ æØ ý`ÙÛ´.

8.

µûØ &Õ÷$À ù´æß &{Úõ< Ñþ$è× &´õßÒµÈ ûØ´ µ§õù$µ<ùß á÷ÀÍ
Ú ûõß Ò´.
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