1

අධ්යාපන අමඅමායාාංයම-මකෘෂිකර්මමශාමපන රිවරමඅධ්යයඅමාාාල
අ.පපන ො.ව.ම(මඋ.පපන ෂ)මවිභාගයම-ම2021මවඳශාමපපන රහුරුමප්රනඅමපන ්රය
බහුලරණමප්රනඅමපන ්රයම-පිළිතුරුම

ප්රනඅම පරේණියම නිපුණාම පිළිතුරම
අාංකයම
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12ම
12
5.2
2
13ම
12
5.3
4
14ම
12
6.4
4
15ම
12
6.2
4
16ම
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12
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12
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12
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12
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12
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4
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12
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1
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12
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3

ප්රනඅම
අාංකය
26ම
27ම
28ම
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30ම
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11.3ම
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2

අධ්යාපන අමඅමායාාංයම-මකෘෂිකර්මමශාමපන රිවරමඅධ්යයඅමාාාල
අ.පපන ො.ව.ම(උ.පපන ෂ)මවිභාගයමවඳශාමපපන රහුරුමප්රනඅමපන ්රයම-ම2021
කෘෂිමවිද්යාල
පිළිතුරු
1. A) (i) a) මව් ලෆවලහි වරොන්මඩ තෆන්පත් වීවමන් ආරක්ළ කිරීම
ජය නෆලත භළවිතය
b) ජ වපෝක ප්රවශ වරරක්යය
ජවේ ඇති බෆරවෝශ අලවෝයය

(කුණු 03)
(කුණු 03)

(ii)
a) ව ොවිජන වවේලළ වෙපළර්තවේන්තුල
වමපකළර වෙපළර්තවේන්තුල
ජළතික වපොවශොර වේකේ
කළර්යළය
මශලෆලි අධිකළරිය
කෘෂිකර්ම වෙපළර්තවේන්තුල
අපනයන කෘෂිකර්ම වෙපළර්තවේන්තුල
b) වී අවවි මණ්ඩය
වමපකළර වෙපළර්තවේන්තුල
පශු වේපත් මණ්ඩය
ආර්ථික මධ්යවහාළනය
අපනයන කෘෂිකර්ම වෙපළර්තවේන්තුල
අපනයන වරලර්ධ්න මණ්ඩය

(කුණු 03)

(කුණු 03)

B)
i.
ii.
iii.
iv.

වියළි කළපය
(කුණු 04)
මශකන්නය
(කුණු 04)
පශත රට වියළි කළපය
(කුණු 04)
කෘෂි කළගුණික මධ්යවහාළනයක සුෂර ිශළ ෙර්කය 2m උසින් වහාළපනය කෂ යුතු වුල ෙ,
කළගුණික මධ්යවහාළනයක විවිධ් උවහ ම්ටටේලලින් වහාළපනය කරි.
කෘෂි කළගුණික මධ්යවහාළනයකට බෆවරෝමීටරය අතයළලය වනොවුන ෙ කළගුණික මධ්යවහාළනයකට
එය අතයළලය ය
(කුණු 04)
කළගුණික මධ්යවහාළනයකට සර්ය ීප්තතමළනය, ලළහපීකරය තෆටිය, පළරශු උහයත්ලමළන අතයළලය
වනොවව්
(කුණු 04)

C)
i. පළරශු ජීවීන් ශළ පළරශු කළබනික ද්රලය

(කුණු 04)

ii. මෆටි කලිලට වපෝක අලවෝයය කිරීම /ළකලට අලය වපෝක වෆපීමම /පවවේ රවළයනික ගුයළර
පලත්ලළ ෆනීම ළකලට උපවහාරයක් වව ක්රියළ කිරීම/ පවවේ ඇති වි අයන අධිවෝයය/ පළරශු ජය ශළ
පළරශු ලළතය සුදුසු පරිිශ පලත්ලළ ෆනීම
(කුණු 04 x 02 = 08)
iii. භළරමිතික ක්රමය ිප්තවේ කු්ටටි ක්රමය ක්වේ්ර ආතතිමළන ක්රමය
(කුණු 03 x 02 = 06)
iv. ෙෘය ඝනත්ලය
= පවවේ ඝන ද්රලයල වහකන්ධ්ය
(කුණු 02)
පවවේ මුළු පරිමළල
= 218g – 50g
120cm3
=

(කුණු 02)

168g
158cm3

= 1.4gcm-3

(කුණු 02)
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D)
i. අශඹු රළු බල ලෆඩි වීම පරශු වවිලරතළල ලෆඩි වීම පළරශු ලළතනය ලෆඩි ිශයුණු වීම ෙෘය
ඝයත්ලය අඩු වීම
(කුණු 04 x 02 = 08)
ii. පළරශු ලුශය ඳ ද ෙෆමීම
ජය රදලළ ෆනීම වදශළ පවවහි අපළර මය යටි වහතරයක් වීපම
(කුණු 04 x 02 = 08)
E)

i. වනරිවෙෝවකෝ තලළන
බඳුන් තලළන

(කුණු 03 x 02 = 06)

ii. පවවේ වපොවහපරවහ ද්රළලයතළල ලෆඩිකර ළකයට බළ ත ශෆකි තත්ත්ලයට පත් කිරීම
පවවේ වළරලත් බල තිරවර වීම
පවට නි.ට්රජන් බළ ීපම
පළරශු වවෞඛ්ය ලෆඩි ිශයුණු කිරීම
වහලළභළවික වපෝය චක්ර යළන්්රයය ප්රලර්ධ්නය කර පවට වපෝක බළ ීපම
(කුණු 04 x 02 = 08)
F)
i.

ii.

2. A)

වබෝ වේ ජ අලයතළල
= Fc- Pwp x Pb x d
Pw
= (30 – 20) x 1.5 x 50
100
1
= 7.5cm

(කුණු 02)
(කුණු 02)
(කුණු 02)

පව බුරුේ කිරීම
පවට කළබනික ද්රලය මි්ර කිරීම
පවට ලසුන් වයීපම
පවවේ ලයනය ිශයුණු කිරීම

(කුණු 04)
(කුණු 04)

අකළබනික වපෝක- ළක ලර්ධ්නයට අතයළලය අධි මළ්ර වශ අරශුමළ්ර මද්රලය වෆපීමම
ක්ති ප්රභල
- පටකවේ ලර්ධ්නයට අලය ක්තිය වෆපීමම
ලර්ධ්ක යළමක
- සව විභළජනය ශළ විවේෙනය උත්වත්ජනය කිරීම වදශළ
වජේ කළරක
- මළධ්ය ඝනීකරයය වදශළ

(කුණු 02)
(කුණු 02)
(කුණු 02)
(කුණු 02)

B)
(i)

ලර්ධ්ක ප්රචළරක ක්රමය
අතු බෆඳීම

(ii) බශධ් කිරීම
(iii) ෙඬු කෆබලි සිටුවීම
(iv) ප්ර කෆබලි සිටුවීම

වබෝ ය
වමන්, ව්තර
අඹ, වෙොඩේ
මි.වයොක්කළ, බත, වක්රෝටන්
අක්කපළන, ඳ ව ෝනියළ
(කුණු 08)

C)
(i)

(ii)

බීජල ප්රවරෝශය ප්රතිතය මෆනීම මිනන්
Tetrasolium පරීක්ළල
කළබන් කළබන්ඩවයොක්වි.ඩ් පිටවීම පරික්ළ කිරීම මිනන්
බඩළල තුෂ ප්රවහත උහයත්ලයක් පලත්ලළ ෆනීම
බඩළල තුෂ ප්රවහත අර්ද්රතළලක් පලත්ලළ ෆනීම
බඩළල තුෂ ක්ෂුද්ර ජීවී ආවළෙන ලෂක්ලළ ෆනීම
ඔක්සිජන් අඩු පරිවරයක බීජ බඩළ කිරීම

(කුණු 04)
(කුණු 04)

(කුණු 08)
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D)
(i) වලනත් ක්ෂුද්ර ජීවී ආක්රමය ලෆෂෆක්වීමට
(ii) ජීවී ආවළෙන පෆතිරීම ලෆෂෆක්වීමට
(iii) ිශලීර බීජළණුල බීවජෞයය වදශළ

(කුණු 04)
(කුණු 04)
(කුණු 04)

E)
(i)
a)
b)
(ii)
a)
b)
c)

ප්රතිවරවයෝජන තළක්යය භළවිතවයන්
ජළන විකිරයය කෂ වභෝ ශඳුන්ලළ ීපම මඟින්

(කුණු 04)
(කුණු 04)

√
√
X

(කුණු 02)
(කුණු 02)
(කුණු 02)

F) CGR = W2 – W1

(කුණු 02)

t

= 400-300

(කුණු 02)

10
= 100
10
= 10gm-2/day

(කුණු 02)

G)
(i) ිශයුණු තළක්ණික ක්රම භළවිත කිරීම නිවළ තරුය පරපුර වකවරහි ලඩළත් ආකර්යය වීම
වමළජවේ පිළි ත් වහලයර රැකියළලක් වව නිරත වීමට ශෆකිවීම
(කුණු 04)
වශශීය ශළ විවශශීය ලවයන් ඉේලුම ලෆඩි වබෝ ල ළ කිරීම තුළින් ලෆඩි ආෙළයමක් බළ ෆනීමට ශෆකි වීම
(කුණු 04)
(ii) වපොලිතීන් මත ඇේගී ලර්ධ්නය වීම, ෘශය තුෂ උහයත්ලය ඉශෂ යළම
(කුණු 04)
(iii) Q - කෘමි ප්රතිවරෝී  වීම
(කුණු 04)
P - පළරජේබු කිරය වෙශළ ප්රතිවරෝී  වීම (UV resistant)
(කුණු 04)

H)
(i) සීමළ වහිත ඉඩකඩක ල ළ කෂ ශෆකි වීම
වරෝපය මළධ්යයක් වව පවහ වලනුලට වලනත් මළධ්යයක් වයොෙළ ත ශෆකි වීම
(ii) වනො ෆඹුරු වපෝය පට තළක්යය (Nutrient Film Technique)
ෆඹුරු වපෝය ධ්ළරළ තළක්යය (Deep Flow Technique)

(iii) a) මෘදු භහමයක් වයීපම (NH4OH)

(කුණු 04)
(කුණු 02)
(කුණු 02)

b) වපෝක ද්රළලය එකතු කිරීම

(කුණු 04)
(කුණු 04)

ිශයලෆඩියළල ඇතිවීම ආර්තල වලනවහකේ ඇතිවීම
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(කුණු 08)
(කුණු 04)

3. A)
(i)
(ii)
(iii)

a) විටමින් A -රළත්රී අන්ධ්භළලය ඇති වීම වවේ ආබළධ් ඇතිවීම වරෝ ප්රතිවරෝී  බල
අඩුවීම රීර ලර්ධ්න වව් ය අඩුවීම
(කුණු 02 x 02 = 04)
b) යකඩ
-අව බල රීර ලර්ධ්නය අඩු වීම මතක ක්තිය අඩු වීම
(කුණු 02 x 02 = 04)
(iv) ආශළරවේ ඇති ජය ඉලත්වීම, දුේල ඇති විවේෂිත රවළයනික වරවයෝ මඟින් ක්ෂුද්ර ජීවීන් ඇතිවීම
නිවේධ්නය වීම
(කුණු 04 x 04 = 08)
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B)

(i)
A. - රමනය
B. - ජඨරළය

C. - බහු නෆමිය
D. - විතරශිඛ්ළල

(ii) විතරශිඛ්ළල
(iii) රමනය ශළ විතරශිඛ්ළල
(iv) ජඨරළය
C)

(කුණු 02 x 04 = 08)
(කුණු 04 )
(කුණු 02 x 02 = 04)
(කුණු 04)

(i) වප්රෝටීන වනොලන නි.ට්රජන්, බෆක්ටීරියළ මිනන් ඇමි.වනෝ අේ බලටත් පසුල වප්රෝටීන බලටත් පත්වව්
බෆක්ටීරියළ මියිනය පසු ආශළරවේ ව වප්රෝටීන වනොලන නි.ට්රජන් මිනන් නිපෙලළ වප්රෝටීන වතළට ෆවේ
(කුණු 04)
(ii) B ශළ K

(කුණු 02 x 02 = 04)

D)
(i) කුකුේ පෆටවුන්ට වකොක්සිඩිවයෝසිවහ වරෝ ය වීපම
(ii) ඳ ත්තර ෙමන කිකිළියන් වදශළ ප්රමළයලත්ල කෆේසියේ වනොෆබීම
(iii) කුකුේ පෆටව් වළකල විටමින් B2 අඩුවීම, රි.වබෝතවවින්අඩුවීම

(කුණු 04)
(කුණු 04)
(කුණු 04)

E)
(i)

(ii)

(iii)

A - 16
(කුණු 02)
B - 16
(කුණු 02)
C - 11
(කුණු 02)
D - 10
(කුණු 02)
කෘෂි නිහපළෙන වළධ්කල මි අඩුවීම
නිහපළෙන වදශළ ිශයුණු තළක්යය වයොෙළ ෆනීම
කෘෂිකළර්මික නිහපළෙනලට හිතකර වශගුයයක් පෆලතීම
වශනළධ්ළර බළීපම
වශේලට කළලීනල වශතික මික් නියම කිරීම
(කුණු 04 x 02 = 08)
අවහලනු අතිරික්තය බඩළ කිරීම
රජය විසින් වී මි ීප ව න වශේ හිඟ කළවේ ීප වලෂදවපොෂට නිකුත් කිරීම
විවේ අලවහාළල ීප රජය විසින් සීමළකළරී වව වශේ ආනයනය කිරීම
වලවෂදවපොෂ ඉේලුම වකළ බළ වී ප්රවේෙ නිහපළෙනය කිරීමට ව ොවීන්ට උපවෙවහ ීපම
වී අවහලනු විවිධ්ළරගීකරයය
(කුණු 04 x 02 = 08)

F) පළරශු වරු බල අඩු වීම
ල ළඳ ේ අඩු වීම
නිහපළෙකතළල අඩුවීම
ඇතෆේ ජීවීන් ලදවී යළම
වවෞඛ්ය ෆටලු ඇති වීම
ල ළ වියෙම ලෆඩිවීම

(කුණු 04 x 02 = 08)

4. A)
(i)

A - ආර්ථික වශශලීය ම්ටටම
B - ආර්ථික ශළනිෙළීම ම්ටටම
C - ලවර ත තත්ලය`

(කුණු 04 x 03 = 12)
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(ii)

1.
2.
3.
4.
(iii)
(iv)








වබෝ ලර් ය
වබෝ වේ ලර්ධ්න අලධිය
වශගුය තත්ලය
පළිවබෝධ්

A

(කුණු 04 x 02 = 08)
(කුණු 04 )

වලනත් පරිවරයකින් අලුත් කෘමි විවේයක් නල පරිවරයට ඇතුේවීම
විකෘති මිනන් පළිවබෝධ් ජීවින්වේ ප්රචණ්ඩ මළිශලි ඇතිවීම
අධික වපොවශොර භළවිතය නිවළ ළක වකොටවහ මෘදු ශළ මළර තත්ත්ලයට පත්වීම වශේතුවලන් මත යෆවපන
ජීවීන්වේ ශනය ලෆඩිවීම
ලෆඩි අවහලනු බළවෙන ඇතෆේ ප්රවේෙ පළිවබෝධ්ලට අඩු ප්රතිවරෝී තළල ෙෆක්වීම
අක්රමලත් වව පළිවබෝධ් නළක වයීපම එකම කෘමි නළකයක වනොකඩලළ භළවිත කිරීම, ලෆනි නුසුදුසු
ව ොවිවපොෂ පළන කටයුතුලලින් කෘමි නළකලට ප්රතිවරෝී  ජීවීන් සීඝ්රවයන් වබෝවීම
කෘමීන්ට හිතකර වශගුය තත්ත්ල පෆලතීම නිවළ පළිවබෝධ් සීඝ්රවයන් වබෝවීම
කෘෂි රවළයන ද්රලය භළවිතය වශේතුවලන් පළිවබෝධ්ල විවෝපිකයන් වශෝ පරවපෝෂිතයන් විනළ වීම ආීප
වශේතන් නිවළ යේ පරිවරයක සිටින පළිවබෝධ් ජීවින් ඉතළ ඉක්මනින් ලර්ධ්නය වී පළිවබෝධ් ලවර ත
තත්ත්ලයකට පත්වීම
(කුණු 04 x 02 = 08)

B)
(i)
1. සලරවහ
2. ිශලීර
3. බෆක්ටීරියළ

(කුණු 04 x 03 = 12)

(ii) Pseudomonas solanacearum

(කුණු 04 )

(i)
(ii)

(කුණු 04 )

C)
අන්නළසි, වහවට්රෝවබරි, සිට්රවහ, මිිශ, වචරි
A - මුළු ද්රළලය ඝන ද්රලය ප්රමළයය
B - වබෝ වේ මෘදු වශෝ ෙෆඩි බල (ෙෘඩතළ අ ය)
(iii) එ්රේ
කෆේසියේ කළබි.ඩ්

(කුණු 02 x 02 = 04)
(කුණු 02 x 02 = 04)

D)
(i)

සජල විවිධ්ත්ලය වරරක්යය
ජ වපෝක ප්රවශ වරරක්යය
පව වරරක්යය
ළක ශළ වත්ත්ල සජල විවිධ්ත්ලය වරරක්යය
ලළයුව ෝලීය කළබන් වශ ප්රමළයය යළමනය කිරීම

(කුණු 04 x 02 = 08)

(ii) වරෝ ශළ පළිවබෝධ් අලම කිරීම
වශගුය වලනවහවීේලට පළ්ර වනොවීම
රවළයනික වපොවශොර අලම කිරීම
පළරශු ඛ්ළෙනය අලම කිරීම
සජල විවිධ්ත්ලය පලත්ලළ ෆනීම
මි අධික වයෙවුේ භළවිතය අලම කිරීම

(කුණු 04 x 02 = 08)
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E)
(i)

(ii)

වපොසි ඉන්ධ්න ෙශනය
ලන විනළය
වපොවශොර අනිසි වව භළවිතය
අක්රමලත් වත්ත්ල පළනය

(කුණු 02 x 04 = 08)

බීජ කළධිකරය
ජළන විකරයය කරන ෙ ආශළර
කෘෂිකර්මළන්තය වදශළ අලය වේපත් පළනය
වශශීය වබෝ ආරක්ළ වනොවීම

(කුණු 02 x 04 = 08)

(iii) පරළ කළරක ජීවීන්ට ලළවවහාළන වෆපීමම
පරිවර හිතකළමී පළිවබෝධ් පළන ක්රම භළවිතය
පරිවර හිතකළමී ව ොවිතෆන් ක්රම ශළ ල ළ රටළ භළවිතය
මීමෆසි පළනය සිදු කිරීම
ලළයුව ෝය දූයය ලන ක්රියළ ලෆෂෆක්වීම
වවලන ළක වව පරළ කළරක ජීවීන් ප්රිය කරන ළක සිටු වීම
පරළ කළරක ජීවීන්වේ ලළවවහාළනලන ළක විනළ කිරීවමන් ලෆෂකීම

(කුණු 02 x 04 = 08)
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අධ්යාපන අමඅමායාාංයම-මකෘෂිකර්මමශාමපන රිවරමඅධ්යයඅමාාාල
අ.පපන ො.ව.ම(මඋ.පපන ෂ)මවිභාගයමවඳශාමපපන රහුරුමප්රනඅමපන ්රයම-ම2021
කෘෂිමවිද්යාල
iiමපකොටවම-රචඅාමප්රනඅමපන ්රයමප්රනඅමපබදීමඇතිමආකාරය
ප්රනඅම
අාංකයම
5

6

7

8

9

10

අනුම
පකොටවම
(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)
(iii)

පරේණියම නිපුණාලයම
12
12
13
13
12
13
12
13
12
13
12
13
13
12
13
13
12
12

3
1
2
8
7
3
9
4
6
6
10
4
1
4
5
7
5
2
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අධ්යාපන අමඅමායාාංයම-මකෘෂිකර්මමශාමපන රිවරමඅධ්යයඅමාාාල
අ.පපන ො.ව.ම(මඋ.පපන ෂ)මවිභාගයමවඳශාමපපන රහුරුමප්රනඅමපන ්රයම-ම2021
Bමපකොටවම-මරචඅා
කුණුමදීපේමපන ටිපන ාටිය
5. (i)

භළහමික අයනලට වළව්තක්ල ආේලික අයනල සුබතළල ලෆඩි පවක් ආේලික පවක් වව ශෆඳින්වව්. පළරශු
කලි අරශුලට ශි.ඩ්රජන් අයන (H+) අයන අධිවෝයය වීම වශේතුවලන් භහම අවරතෘ්තත වීම නිවළ වමම
ෆටළුල ඇති වව්.
(කුණු 10)
(1) වබෝ වේ ලර්ධ්නය දුර්ල වීම
වබෝ ල ප්රවහත ලර්ධ්නයක් වපන්ලන pH පරළවයක් ඇත. පව ආේලික ව විට නියමිත pH පරළවය
වනොෆවබන නිවළ වබෝ ලර්ධ්නය අඩු වී අවහලෆන්න අඩු වව්.
(2) වබෝ ල ම පශධ්තිල ලර්ධ්නය අඩු වීම
අධික ල ආේලික පවක් මිනන් වබෝ ම පශධ්තිලට වි වහිත තත්ත්ලයක් ඇති කරි.. එවිට මුේ ලර්ධ්නයට
බළධ්ළ කරන රවළයනික ප්රතිවරෝී තළලක් ඇතිවව්.
(3) ළකලට වි වහිත වීම
ආේලික පවක Al3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+ ලෆනි අයනල සුබතළල ලෆඩි ය. එවිට එම අයන ලෆඩිපුර ළකලට
අලවෝයය වීවමන් ළක තුෂ වපෝක වි වීේ ඇති කරි..
උෙළ : Fe වි වීම, Mn වි වීම
(4) ඇතෆේ ළක වපෝක ඌන වීම
ආේලික පවක ලෆවලන වබෝ ළකලට Ca2+ , Mg2+, K+ ලෆනි අයනල ඌනතළලක් ඇති වව්. එලෆනි
ආේලික පවක පලතින NO3¯ සුභතළලය ෙ අඩු ය.
(5) බළ ත ශෆකි වපොවහපරවහ ප්රමළයය අඩුවීම
ආේලික පවක පලතින PO43- අයන එහි ලෆඩි ලවයන් ඇති Al3+ වම එකතු වී AlPO4 වව අලක්වේප
වීවමන් ළකයට බළ ත ශෆකි වපොවහපරවහ ප්රමළයය අඩු වව්.
(6) හිතකර ක්ෂුද්ර ජීවී ක්රියළකළරිත්ලය අඩුවීම
පවවහි හිතකර ඇක්ටිවනෝමි.සිටීවහ ශළ බෆක්ටීරියළ ක්රියළකළරීත්ලය pH අ ය 5 3 ට ලඩළ අඩු ව විට ශීඝ්රවයන්
අඩු වව් එවිට පවවේ සිදුලන වහලභළවික නි.ට්රිකරයය, කළබනීකරයය ලෆනි ක්රියළ අඩපය වව්.
(7) ඇතෆේ ිශලීරල ක්රියළකළරීත්ලය වව් ලත් වීම
වමශර ලයළධිජනක ිශලීර වව් වයන් ලර්ධ්නය වී වබෝ ලට ශළනි පමුණුලි..
උෙළ: Plasmodiphora brassicae ිශලීරය ආේලික පවහල බහු ය
(ශෆඳින්වීම =  05)
ෆටළු 05 ක් නේ කිරීම(: 03x 5) =  15)
ෆටළු 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25)

(ii)

වබෝ ල ළ කිරීම වශ ආර්ථිකමය ලටිනළකමක් වහිත වතුන් ඇතිකිරීම කෘෂිකර්මළන්තය වව ශෆඳින්වව්.








කෘෂිකර්මළන්තය වදශළ භළවිත කෂ ශෆකි වේපත් සුභ වීම
වමවතක් ල ළ වදශළ වයොෙළ වනො ත් නමුත් ල ළ කෂ ශෆකි ඉඩේ රළශියක් පෆලතීම
විවිධ් වබෝ ල ළ කිරීමට උචිත පළරිවරික තත්ත්ල ප්රවහත ම්ටටමක පෆලතීම
රට පුරළ විවිධ් ජ වයෝජනළ ක්රම ක්රියළත්මක ලන බෆවින් ල ළ කෂ ශෆකි ඉඩේ ප්රමළයය ලෆඩිවීම, අවුරුශවශ
කන්න වෙකම ල ළ කෂ ශෆකි වීම
නල තළක්යය කෘෂි ක්වේ්රයට අලතීර්ය වීම නිවළ ල ළ කටයුතු පශසු වීම ශළ කළර්යක්ම වීම
ලෆඩිිශයුණු කෂ ප්රවේෙ අිජජනනය කිරීම ශළ ශඳුන්ලළීපම
රළජය අනු්රශය බළීපම
උෙළ
 ල ළ රක්ය ක්රම ක්රියළත්මක කිරීම
 වශතික මි ක්රමය ඇතිකිරීම
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පසු අවහලනු තළක්ය පර්වේය ඔවහවවේ පසු අවහලනු ශළනි අලම කිරීමට විවිධ් තළක්ණික ක්රමවව්ෙ ශඳුන්ලළ ීපම
ඉශෂ ප්රමිතියකින් යුත් ගුයළත්මක වරෝපය ද්රලය ශඳුන්ලළ ීපම
රළජය ශළ වපෞශ ලික අර මිනන් ගුයළත්මක ලයළ්තති වවේලළ රටපුරළ ක්රියළත්මක කිරීම
කෘෂි නිහපළෙන වදශළ වශශීය වමන්ම විවශශීය වලවෂදවපොෂක් පෆලතීම
යටිත පශසුකේ යශපත් ම්ටටමක පෆලතීම
හිතකර ව රළජය ප්රතිපත්ති ක්රියළත්මක කිරීම
උෙළ. ජළතික කෘෂිකළර්මික ප්රතිපත්තිය
වශශීය ශළ විවශශීය ලයලවළයකි.න්වේ ෙළයකත්ලය බළීපම
රැකියළ වියුක්ති ජනතළලට පර්ය කළලීන ශළ අර්ධ් කළලීනල කෘෂිකර්මළන්තවේ නිරත වීමට ශෆකිවීම
(කරුණු 8ක් වකටිවයන් විවහතර කිරීමට 5 බෆිනන් කුණු 40)
(ශෆඳින්වීම =  10)

(iii) තන්තු යනු ආශළරවේ අඩරගු ලන වවලියුවෝවහ, වශමි වවලියුවෝවහ, වපක්ටීන් ශළ ලිේනින්ලලින් වීප ඇති රීර
වවෞඛ්යය වකවරහි ලෆෙ ත් කළර්යයක් සිදු කරන ද්රලය වව් .
1. රුධිරවේ වකොවවහටවරෝේ ම්ටටම පළනය
ජ ද්රළලය තන්තු අන්්රය තුෂ ීප ජය උරළව න පිේබී ජේලිමය ආකළරයට පත් වී පිත බෆද තබළ නී. එවිට
වේෙය ජීර්යය අඩුවී වකොවවහටවරෝේ උරළ ෆනීම ෙ අඩු වව්. තන්තුලට වේෙය බෆද තබළ ෆනීවමන් වේෙය
අලවෝයය අඩු වව්.
2. රුධිර සීනි ම්ටටම පළනය
ජ ද්රළලය තන්තු අඩරගු ආශළරල සීනි ශළ වරතෘ්තත වේෙ අේ අඩු නිවළ රුධිරවේ සීනි ම්ටටම පළනය කිරීමට
ලක්රළකළරවයන් ෙළයක වව්
3. ආශළර මළර් ය ආශ්රිත වරෝ ඇතිවීම පළනය
අධික වරතෘ්තත වේෙ අඩරගු ආශළර නිවළ ඇතිලන ගුෙ මළර් ය ආශ්රිත පිළිකළ ලෆනි තත්ත්ල පළනය කිරීම
4. රීරයට අලවෝයය කරන කෆරි ප්රමළයය අඩු කිරීම
තන්තුලලින් ආශළරවේ ප්රමළයය ලෆඩිවීම නිවළ ඉක්මනින් උෙරය පිරීවමන් අලවෝයය කරන ආශළර ප්රමළයය
අඩු වී රීරයට ෆවබන කෆරි ප්රමළයය අඩු වව්.
5. මබශධ්ය ඇතිවීම පළනය වව්
6. අධික තරබළරුල පළනය
තන්තු වහිත ආශළර ජීරයය වවමින් සිදුලන නිවළ ඉක්මනින් කුවිනන්න ඇති වනොවව් . එම නිවළ ආශළර න්නළ
ප්රමළයය අඩුවී තරබළරු වීම පළනය වව්.
ශෆඳින්වීම =  10
කරුණු 05 ක් නේ කිරීම(: 03x 5) =  15)
කරුණු 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25)
6. (i)

වශගුණික විපර්යළව - වළමළනය වශගුයවේ වශෝ එහි වලනවහවීවේ ිශගු කක් පලත්නළ වෆකිය යුතු වලනවහකේ
වශගුය විපර්යළව වව ශෆඳින්වව්. වහලභළවික වරඝටකල වශෝ භූමි පරිවභෝජනවේ වශෝ මිනිවළ විසින් ඇති කරනු
බන ිශගු කළලීන වලනවහකේ නිවළ වමම වලනවහ වීේ ඇති විය ශෆකි ය
1. රුක් වරෝපය ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කිරීම
පරිවරයට හිතකර වශශීය ළක සිටුවීම මිනන් ලළයුව ෝලීය කළබන්ඩවයොක්වි.ඩ් ප්රවයෝජය කිරීම ලෆඩිිශයුණු
කිරීම ශළ ජ ලළහප ලළයුව ෝයට නිෙශවහ කිරීම මිනන් ලළයුව ෝලීය උහයත්ලය පළනය කිරීම
ආන්තික ඉඩේල ලන ල ළල මිනන් ෙ ළක ශනය ලෆඩි කෂ ශෆකි ය.
2. පරිවර හිතකළමී ව ොවිතෆන් ක්රම අනු මනය කිරීම
කළබනික ව ොවිතෆන, කෘෂි ලන ල ළල ලෆනි ව ොවිතෆන් ක්රම මිනන් පරිවරයට කෘත්රිම ල රවළයනික ද්රලය
එකතුවීම ලෆෂකී පරිවර දූයය ලෆෂවකි..
3. වපොවශොර කළර්යක්මතළල ලෆඩි කිරීම
වමමිනන් N2O ලෆනි ශරිතළ ළර ලළයු ලළයුව ෝයට එකතු වීම අලම වව්. වපොවශොර අනිසි භළවිතය ලෆෂවක්.
4. පුනර්ජනනීය බක්තිය වයොෙළ ෆනීම
වපොසි ඉන්ධ්න ෙශනය මිනන් ලළයුව ෝයට අහිතකර ලළයූ එකතු වීම ලෆෂෆක්වීමට සුෂර වමෝ ශළ මුහුදු රෂ
ලෆනි පුනර්ජනනීය බක්ති භළවිත වව්.
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5. දුර්ල ජ ලශනය වහිත කුඹුරු ඉඩේලලින් මීවත්න් ලළයුල මුක්ත වීම අඩු කිරීම
ජ ලශනය ලෆඩි ිශයුණු කිරීම වදශළ කළණු කෆපීම ලෆනි ය විෙයළත්මක ක්රමවව්ෙ අනු මනය
ශෆඳින්වීම= 10
ක්රියළකළරකේ 05 ක් නේ කිරීම(: 03x 5) =  15
ක්රියළකළරකේ 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25
(ii) ශරිතප්රෙ ෙරන්නළ ව වජීවී සව තුෂ ආවෝක ක්තිය උපවයෝගී කරව න CO2 ලළයුල ශළ ජය යන අකළබනික
අමුද්රලය වයොෙළ නිමින් කළබනික ආශළර නිපෙවීමත්, ආවෝක ක්තිය එම කළබනික ආශළර තුෂ රවළයනික
ක්තිය වව රැදවීමත් වදශළ සිදුකරනු බන සජල රවළයනික ක්රියළලලිය ප්රභළවරවහවේයය නේ වව්.
ල ළ භූමිවේ ප්රභළවරවහවේය ශිඝ්රතළල ලෆඩිිශයුණු කිරීම වදශළ පශත ක්රම අනු මනය කෂ ශෆකි ය.
 ළක අතර පරතරය පලත්ලළ ෆනීම
ළක අතර අවනයෝනය වවලන ඇතිවීම ශළ ක්වේ්රවේ ඉඩ අපවත් යළම ලෆෂකීම නිවළ ප්රභළවරවහවේය ක්රියළලලිය
ප්රවහතල සිදුවව්.
 අනලය අතු ඉලත් කිරීම
කළර්යක්මල ප්රභළවරවහවේයය සිදු වනොකරන ළක අතු ඉලත් කිරීවමන් එම ළක වකොටවහ ප්රභළවරවහවේය
අමුද්රලය වදශළ ෙක්ලන තර ය අඩු වව්. එවිට ප්රභළවරවහවේය ශීඝ්රතළල ලෆඩි වව්.
 ලදු ළක ඉලත් කිරීම
වමම ළක මිනන් ල ළ ක්වේ්රයට ආවෝකය ෆබීම අඩු කරන අතර අවනක් වපෝක ශළ ජය වදශළ ෙ තර ඇති
කරි.. වමලෆනි ළක ඉලත් කිරීවමන් ල ළ ක්වේ්රයට වශොඳින් ආවෝකය ෆබීම නිවළ ප්රභළවරවහවේය ශීඝ්රතළල
ලෆඩිවව්.
 නිලෆරිශ වපෝක අලය ප්රමළයයට බළ ීපම
ළකවේ පරිලෘත්තීය ක්රියළ වදශළ අතයලය ම ද්රලය ප්රවහතල බළීපම නිවළ ළකවේ පරිලෘත්තීය ක්රියළලලි
ප්රවහතල සිදු වව්. එමිනන් ප්රභළවරවහවේය සී්රතළල ලෆඩි වව්.
 වරෝ ශළ පළිවබෝධ් පළනය
ළක වරෝ ශළ පළිවබෝධ් ළකවේ පරිලෘත්තීය ක්රියළලට බළධ්ළ ඇති කරන අතර , ප්රභළවරවහවේය පෘහඨය ලන
ප්රවේ විකෘති තත්ත්ල ඇති කරි..
එබෆවින් වරෝ ශළ පළිවබෝධ් නිසි අයුරින් පළනය කිරීවමන් ප්රභළවරවහවේය ශීඝ්රතළල ලෆඩිකර ත ශෆකි ය.
 ක්රමළනුක ජ වේපළෙනය
ජය ප්රභළවරවහවේයය වදශළ අමුද්රලයයක් වව ක්රියළ කරන අතර ළකවේ පරිලෘත්තිය ක්රියළලලි නිසි අයුරින්
සිදු වීම වදශළ ෙ ලෆෙ ත් වව්. ප්රවහත අයුරින් ජය වේපළෙනය කිරීවමන් ප්රභළවරවහවේය ශීඝ්රතළල ලෆඩි වව්.
 නිලෆරිශ ක්තපළදු ක්රම භළවිතය
වවලනට ශළ තරඟයට ක් ව අකළර්යක්ම වව ප්රභළවරවහවේයය සිදු ලන වකොටවහ ක්තපළදු කිරීම මිනන්
ප්රභළවරවහවේය ශිඝ්රතළල ලෆඩි වව්.
ශෆඳින්වීම= 10
ක්රියළකළරකේ 05 ක් නේ කිරීම(: 03x 5) =  15
ක්රියළකළරකේ 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25
(iii) වබෝ යක් එහි කළි.ක ලර්ධ්නය වේපර්ය කරන අලවහාළල නෆතවශොත් ප්රවයෝජනලත් නිහපළෙනයක් බළ ීපම වදශළ
ලර්ධ්නය වී ඇති අලවහාළල වශෝ පළරිවභෝිනකයළවේ අලයතළලට වරින පරිිශ ලර්ධ්නය වී ඇති අලවහාළල අවහලනු
ල පරියත බල වව්.
 ප්රමළයලත් ජීල කළයක් පලත්ලළ ත ශෆකිවීම
නිසි පරියත අලවහාළවව් ීප අවහලනු වනළීවමන් වබෝ ලට යළන්ත්රික ශළනි සිදුවීම, ක්ෂුද්ර ජීවී ශළනි සිදුවීම අලම
වව්. අවහලනුල ජීල කළය ලෆය වව්.
 නෆවුේ නිහපළෙන බළ ත ශෆකි වීම
සුදුසු පරියත අලවහාළවව් ීප අවහලනු වනළීවමන් වබෝ යට ආවව්ණික රවය, වපෝයය, ලර්යය, සුලද
අවහලනුලට ෆවේ. වේ නිවළ නෆවුේ නිහපළෙන බළ ත ශෆකි ය.
 වරවව්ීප අලවහාළ ශළ වපෝණීය ගුයළත්මය ෙෆන ෆනීමට
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නියමිත පරියත අලවහාළවව් ීප අවහලනු වනළීවේ ීප එක් එක් වබෝ ය අනුල අඩරගු විය යුතු විටමින්, ඛ්නිජ ලය,
වප්රෝටීන් ලෆනි වපෝක වරඝටක උපරිම අ යකට පත් ල ඇත.
වලවෂදවපොෂ වේමත අනුල අවහලනු වෆපි.මට ශෆකිවීම
වශශීය වලවෂදවපොෂ ශළ විවශශීය වලවෂදවපොෂ අලයතළල අනුල වබෝ අවහලනු වෆපීමමට නියමිත පරියත
අලවහාළල පිළිබදල ෙෆන සිටිය යුතු ය.
අවහලෆන්වන් තත්ත්ලයට සුදුසු වව ප්රලළශන ක්රම වයොෙළ ත ශෆකි වීම
ඉදුණු අලවහාළවව් ීප අවහලනු වනෂළ ත් විට, ප්රලළශනවේ ීප ඉක්මනින් යළන්ත්රික ශළනිලට ක්වීවේ ශෆකියළල ලෆඩි
ය. නිසි අලධිවේ ීප අවහලනු වනළීවමන් ප්රලළශන කළර්යය පශසු වව්.
පසු අවහලනු ශළනි අලම කර ත ශෆකි වීම
නිසි පරියත අලධියට වපර ශළ පසු, අවහලනු වනළීවේ ීප පසු අවහලනු ශළනි ඇතිවීවේ ශෆකියළල ලෆඩි ය
උපරිම මික් බළ ත ශෆකිවීම
නිසි පරියතියට පත්ල ඇති විට ප්රමළයළත්මකල ශළ ගුයළත්මකල උවවහ අවහලෆන්නක් ෆවබන වශි.න් උපරිම
මික් බළ ත ශෆකි ය.
ශෆඳින්වීම= 10
ලළසි 05 ක් නේ කිරීම(: 03x 5) =  15
ලළසි 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25

7. (i) ජළන වේපත් ශළයනය - මිනිවළවේ ක්රියළකළරකේ වශෝ වහලභළවික වරසිශධිල බපම නිවළ යේ ප්රවශයක
ජීලත්ලන ආර්ථික ලටිනළකමක් වහිත ජළන තර්ජනයට ක්වීම ජළන වේපත් ශළයනය වව ශෆඳින්වව්.

ජළන වේපත් ශළයනය වදශළ වශේතු ලන මිනිවහ ක්රියළකළරකේ
 ලනළන්තර එළි වපවශළි කිරීම ශළ ිනනි තෆබීම
ළක ශළ වතුන්ට ලළවවහාළන අහිමි වීම නිවළ සජල විවිධ්ත්ලයට ශළනි පෆමිවණ්
 ජළන මරවකොේය සිදු වීම
 ලි.න් ලෆනි වතුන් අධික වව තෘය භූමි උළ කම
 අධික වව කෘෂි රවළයනික ද්රලය භළවිත කිරීම
 ව ොඩනෆිනලි, කර්මළන්ත ළළ, මළර් පශධ්ති ඉිශ කිරීම ලෆනි වරලර්ධ්න ලයළපෘති වදශළ ළක ඉලත් කිරීම ශළ
වත්ත්ල ලළවවහාළන ඉලත් කිරිම
 නීති විවරෝී  වව වමරටට ව න එන ආ න්තුක ජීවීන් ශළ ආක්රමයශීලී ළක වමරට පරිවර පශධ්ති ආක්රමයය
කිරීම
 මිනිවළ විසින් ආර්ථික ලළසි වදශළ නිසි කෂමනළකරයයකින් වතොරල වේපත් අධි පරිවභෝජනය කිරීම
උෙළ - ෙෆල වදශළ අසීමිතල ළක කෆපීම
 කෘත්රිමල ලනල ළ ඇති කිරීම වදශළ විවශ රටලලින් වමරටට රැව න එන විවශශීය ළක වමරට පරිවර පශධ්ති
ආක්රමයය කිරීම
 ලගුරු ඳ ේ ව ොඩ කිරීම නිවළ සජල විවිධ්ත්ලයට ශළනි පෆමිණීම
 අධික ඉන්ධ්න භළවිතය ශළ යන්ව්රෝපකරය භළවිතය නිවළ ඇතිලන ලළයු දූයය
(ii)

වරෝ යක් යනු වත්ත්ලයකුවේ වළමළනය ක්රියළකළරීත්ලවයන් සිදුලන බෆශෆර වීමකි.
වමම වරෝ ය ආවළෙනය වීම නිවළ කිරි නිහපළෙනය අඩු වීවමන් ආර්ථිකල පළඩු ව න වෙි..
පරෝගකාරකයා
Streptococcus ලර් වේ බෆක්ටීරියළලක් මිනන් වෙනවේ බුරුේට වරෝ ය ලෆෂවදි.
පරෝගමක්ණම

 බුරුල්පල්මසිදුලඅමපලඅවනකේම
බුරුේ ඉිශමී ෙෆඩි තියක් වපන්වීම
බුරුේ රත් පෆශෆවීම
වහපර් කිරීවේ ීප වව්ෙනළලක් ෙෆනීම
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 කිරිලමද්ැකියමශැකිමපලඅවනකේ
කිරි අලපෆශෆ වීම ශළ කෆටිති ෙක්නට ෆබීම
රුධිරය මි්ර වී වරෝව පෆශෆ වීම
අප්රවන්න න්ධ්යක් වහිත වීම

 වාපේමපලඅවනකේම
උය ඇතිවීම
ආශළර අරුචිය
විඩළපත් බල

 පරෝගයමලෂක්ලාමගැනීමම
 වවෞඛ්යළරක්ෂිත නිලළව වෆපීමම
ිශනපතළ නිලළව පිරිසිදු කිරීම
වතුන්වේ ලර්ධ්න අලධි අනුල වලන වලනම නිලළව වෆපීමම
 පිරිසිදුල කිරි වෙවීම
එෂවෙන, ල ළ, කිරි වෙොලන්නළ ශළ කිරි වෙවීමට න්නළ භළජනල පිරිසිදුකම පලත්ලළ ෆනීම
 තන පුඩු මුද්රළ තෆබීම
කිරි වෙව් වි ව වෆම තනපුඩුලක්ම ක්ෂුද්ර ජීවී නළකයක ිනේවීම - එහිීප 1.6% වසෝමික් අේය වශෝ ඇසිටික්
අේය වයොෙළ නිි.
 කෆලිවසෝනියළ මෆවහටි.ටිවහ පරීක්ළල
කිරි ලයන් වදශළ මළව තුනකට ලරක් කෂ යුතු ය
 වහට්රි්ත ක්ත පරීක්ළල සිදු කිරීම
වමමිනන් කිරිල ෙක්නට ෆවබන අවළමළනය තත්ත්ලය ශඳුනළ ත ශෆකි ය

 අනුපිළිපලෂටමකිරිමපද්විමම
 පෂමුල CMTපරීක්ළල මිනන් වරෝ රහිත බල ශඳුනළ ත් වෙනුන්ව න් කිරි වෙවීම
 වෙලනුල වළයනික ක්ය වනොවපන්ලන එවශත් CMT පරීක්ළලට වරවව්ීප වතුන්ව න් කිරි වෙවීම ශළ අලවළන
ලවයන් වළයනික ක්ය වපන්ලන වතුන්වේ වලනම බඳුනකට කිරි වෙවීම
(iii) වබෝ ල ළලට අහිතකර වව පවවේ අතිරික්ත ජය රදළ පෆලතීවමන් පළරශු ලළතනය ඉතළ දුර්ල වව්.
 ළකල මුේ වරෝ ලයළ්තතිය ලෆඩි වීම
පවවේ නිර්ලළයු තත්ත්ල ඇතිවීම නිවළ ලයළධිජනක නිර්ලළයු ක්ෂුද්ර ජීවී ක්රියළකළරිත්ලය ලෆඩි වී මුේ වරෝ ලයළ්තතිය
ලෆඩි වව්. උෙළ - තලළන් පෆෂ ිශයමන්කවේ වරෝ යට පළ්ර වීම
 ළක පශසුවලන් ඇෙ ලෆටීම
ළක මුේල ලර්ධ්නය දුර්ල වීම, පවවේ ෆඹුරට වනොලෆඩීම ශළ වභෞතික ලූශය නුසුදුසු වීම නිවළ පවට ළක තිශන්
වවි වනොවී ඇෙ ලෆව්ට.
 ළක වපෝක ශළ ජ ඌනතළල ඇතිවීම
පළරශු අලකළල ලළතය හිඟවීම නිවළ මුේල වහලවනයට බළධ්ළ ඇති වව්. ළක මුේල ලර්ධ්නය සීමළකළරී වව්. වේ
නිවළ ළක වපෝක ශළ ජය අලවෝයයට බළධ්ළ ඇති වව්.
 ළක මුේ ලර්ධ්නය දුර්ල වීම
පවවේ නිර්ලළයු තත්ත්ල ඇතිවීම නිවළ වහලවනයට බළධ්ළ ඇතිවීම ශළ ළක වපෝක, ජය අලවෝයය අඩු වීවමන්
ළක මුේ ලර්ධ්නය දුර්ල වව්.
 ළකලට වි තත්ත්ල ඇතිවීම
නිර්ලළයු තත්ත්ල යටවත් ක්ෂුද්ර ජීවීන් විසින් පවවේ අහිතකර වි ලළයු නිපෙලනු ෆවේ. වමම වි ද්රලය ළක මුේලට
වි වව්.
ශෆඳින්වීම= 10
බපේ 05 ක් නේ කිරීම(: 03x 5) =  15
බපේ 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25
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8. (i)
සජල තික ව ොවිතෆන - පළරශු වවෞඛ්ය ශළ පරිවර වමතුලිතතළල පලත්ලළ ෆනීම වදශළ වවොබළෙශවේ මධ්ර්ම ශළ
විහල ක්තිය පිළිබද ෙෆනුම වයොෙළව න සිදු කරනු බන ව ොවිතෆන් ක්රමයක් වව්.


වහලභළවික සජල වපෝක වයොෙළ ෆනීම
උෙළ - රවළයනික වපොවශොර වලනුලට සජල වපොවශොර වයොෙළ ෆනීම, හිතකර බෆක්ටීරියළ ිශලීර, mycorrhiza,
ඇක්ටිවනෝමි.සිටීවහ වයොෙළ ෆනීම



සජල විෙයළත්මක කෘෂිකළර්මික පිළිවලත් අනු මනය කිරීම
උෙළ - වකොේවපෝවහ්ට, වකොෂ වපොවශොර භළවිතය, වබෝ මළරුල, අතුරුයත් ම, මි්ර වබෝ ල ළල, උගුේ වබෝ
ල ළල
සජල තික කෆෆන්ඩරයට අනුල ල ළ කිරීම
සජල තික කෆෆන්ඩරය අනුල නිසි කළවේ ීප පෆෂ, බීජ සිටුවීම
වහලභළවික වතුරන් මඟින් පළිවබෝධ් පළනය
කෘත්රිම රවළයනික පළිවබෝධ් නළක වලනුලට සජල පළිවබෝධ් පළන ක්රම භළවිතය,
පක්ෂීන්, පරවපෝෂිතයන් ශළ වහලභළවික වතුරන් මිනන් පලිවබෝධ් පළනය






පරිවර හිතකළමී ල ළ රටළ, ව ොවිතෆන් ක්රම භළවිතය ළක විවිධ්ත්ලය, වත්ත්ල විවිධ්ත්ලය ශළ වහලභළවිකත්ලය
රැව න ල ළ රටළ, ව ොවිතෆන් ක්රම භළවිතය මිනන් පළිවබෝධ් ෆටලු අලම කර නිමින් වහලභළවික වේපත්
වරරක්යය සිදුකෂ ශෆකි ය.



පවට විවිධ් පරිවර හිතකළමී ප්රතිකර්ම කිරීම
වශෝමිවයෝපති ද්රළලය පවට වයීපම මිනන් පවවේ නිහපළෙන ක්තිය ඉශෂ නෆරවීම
වත්ත්ල මෂ, ළක ශළ ඛ්නිජ ද්රලය වයොෙළ වමම ද්රළලය වළෙනු ෆවේ
ශෆඳින්වීම= 10
පිළිවලත් 05 ක් නේ කිරීම(: 03x 5) =  15
පිළිවලත් 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25

(ii) පළලිත තත්ත්ල යටවත් වබෝ ල ළල - උවවහ ගුයළත්මකල බවින් යුතු ලෆඩි අවහලෆන්නක් බළ ෆනීම වදශළ වබෝ
ල ළලට බපළන ලළයල ශළ පළරශු පරිවර වළධ්ක වබෝ යට උචිත ලන අයුරින් කෘත්රිමල පළනය කරමින් වබෝ
ල ළ කිරීම පළලිත තත්ත්ල යටවත් වබෝ ල ළල වව්.


වරෝ ශළ පළිවබෝධ් ශළනිලලින් වබෝ ආරක්ළ කර ත ශෆකි වීම
වරලෘත පරිවරයක වබෝ ල ළ කරන බෆවින් වරෝ පළිවබෝධ් ආක්රමය අලම වව්. වේ නිවළ පළිවබෝධ්
නළකලලින් වතොර අවහලෆන්නක් ෙ බළ ත ශෆකි වව්



ලෆඩි උහයත්ලයක් පලත්ලළ ත ශෆකි වීම - ෘශය තුෂ අලය පරිිශ ඉශෂ උහයත්ලයක් පලත්ලළ ෆනීවමන්
ළකවේ සජල රවළයනික ක්රියළ වව් ලත් වව් ඉක්මණින් පරියත වව් ලෆඩි අවහලෆන්නක් බළ ත ශෆකි ය
ලෆඩි ආර්ද්රතළලක් පලත්ලළ ත ශෆකිවීම - ලෆඩි ආර්ද්රතළලක් පලත්ලළ ත ශෆකි වශි.න් ළක වියළීමට ක් වනොවව්
ළකවේ පරිලෘත්තීය ක්රියළ ප්රවහතල සිදුවව් ගුයළත්මකල ශළ ප්රමළයළත්මකල ලෆඩි අවහලනු බළ ත ශෆකි ය
ආවෝකය පළනය කෂ ශෆකි වීම - වබෝ යට උචිත වව ආවෝකය පළනය කෂ ශෆකි වව්
උෙළ : වවලන ප්රිය කරන ළක, ආවෝක තීව්රතළල ලෆඩිවයන් අලය ළක, ප්රභළ වරවව්ීප වබෝ , වදශළ උචිත වව
ආවෝකය ශළ ෆවබන ිශලළ ිශ ෙ පළනය කෂ ශෆකි වශි.න් ලෆඩි අවහලෆන්නක් බළ ත ශෆකි ය
ලර්ළපතනවේ බපම පළනය කෂ ශෆකි වීම - අධික ලර්ළපතනය නිවළ ඇතිලන යළන්ත්රික ශළනි, වරෝ පෆතිරීම,
පරළ වවෝෙළ යළම පළනය කෂ ශෆකි නිවළ ලෆඩි අවහලෆන්නක් බළ ත ශෆකි වව්
පරිවරවේ ලෆඩි කළබන්ඩවයොක්වි.ඩ් වළන්ද්රයයක් පලත්ලළ ත ශෆකිවීම
වබෝ ය අලට පරිවරවේ කළබන්ඩවයොක්වි.ඩ් වළන්ද්රනය ඉශෂ ම්ටටමක පලත්ලළ ෆනීවමන් ප්රභළවරවහවේයය
ඉශෂ ව ොවහ ලෆඩි අවහලෆන්නක් බළ ත ශෆකි වව්
අවුරුශෙකට ල ළ කෂ ශෆකි කන්න යන ලෆඩිවීම - ලෆඩි උහයත්ලයක් ශළ ආර්ද්රතළලක් පලත්ලළ ෆනීම නිවළ
වකටි කකින් ලෆඩි අවහලනු බළ ත ශෆකිවව් තලළන් ෙෆමීමට ඳ ේ වෆකසීමට ත ලන කළය ෙ අඩු වව් වේ නිවළ
අවුරුශෙකට ල ළ කෂ ශෆකි කන්න යන ලෆඩි වී අවහලනු ලෆඩි වව්
ශෆඳින්වීම= 10
වශේතු 05 ක් නේ කිරීම(: 03x 5) =  15
වශේතු 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25
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(iii)ිශනක් ලයවෆති අලවහාළවව් සිට වති 8 ෙක්ලළ කළය පෆටවු අලධිය වව් වමම අලධිවේ ීප වශොඳින් රැකබළ
ෆනීවමන් උවවහ නිහපළෙනයක් බළ ත ශෆකි වව්
1) පෆටවුන් රැක්කවීම
වහලභළවික ක්රමය - ඳ හිලන පෆටවුන් කිකිළියක විසින් රැක බළ ෆනීමට වෆෆවහවීම
කෘත්රිම පළන ක්රමය - බෲඩරයක් තුෂ පෆටවුන් ඇති කිරීම
2) උනණත්ලයම
වතුන්ට අලය උහයත්ලය වෆපීමම - පෂමු වතිවේීප උහයත්ලය වවේසියවහ අරක 35 ක් ලන අතර ඉන් පසු
ක්රමවයන් අඩු කරි.
3) ආවෝකය
බෲඩර කළවේ ීප ෙලවවේ පෆය විසිශතරම ආවෝකය බළ ිශය යුතු ය
4) අතුරණුල
මුේ ිශන තුන ශතර තුෂ අතුරණුලක් වව පිරිසිදු කඩෙළසි මත ිශනක් ලයවෆති පෆටවුන් ඇති කරනු බි. ිශන
5කින් පසු පිරිසිදු ලී කුඩු වශෝ ෙශි.යළ මත වතුන් ඇති කරනු ෆවේ
5) ජය
බෲඩරයට වතුන් ඇතුළු කර පෂමු පෆය 24 තුෂ ආශළර වෆපීමම වනොකරි. උණුකර නිලළ ත් ජය ලීටරයකට
විටමින් B වපති 6-7ක්, ේලුවකෝවහ වත් ශෆඳි තුනක් වම මි්ර කර පළනය කිරීමට වෙි. පෆටවුන්ට ජය බළීපමට
ලීටර 1 2 වශෝ ලීටර 1 ජ බඳුන් තබළ ිශනකට වෙලරක් ජය වෆපි.ය යුතු ය
6) ආශළර
පෆය විසි ශතරකට පසුල කඩෙළසියක් මතට වපොඩිකර ත් කෆකුළු ශළේ ශළ චික් බවහටර් වහලේපයක් ෙමනු ෆවේ
ිශන තුන ශතරකට පසු ආශළර බඳුන්ලට ආශළර ෙෆමිය යුතු ය ිශ ආශළර බඳුන් වෆපි.ය යුතු ය
(පෆටවු විසිපශකට වවන්ටිමීටර් 30ක් ිශ පෆති වෙකකින් යුත් ආශළර බඳුන් 1-2ක් තෆබීම)
7) වති එක වෙකකින් පසුල බෲඩරය ඉලත් කර අතුරණුල මත ඇති කරි.
වේ කළය තුෂ ආවෝකය ක්රමවයන් පෆය 10 ෙක්ලළ අඩු කරි. පෆටවලකුට ලර් මීටර 0 09 ක ප්රමළයයක
ඉඩක් බළවශ.
8) ප්රතික්තිකරයය
පශත වදශන් වව කෂ යුතු ය
ලයව

ප්රතික්තිකරය ලෆඩපිළිවලෂ

උපවත් ීප
වති තුවන් ීප
වති 6ීප
වති ශවත්ිශ

මවරක්වහ එන්නත
පෂමු රැනික්ට එන්නත
කුකුළු ලසරියට පෂමු එන්නත
පණු වබවශත්

9) පශොටමපකටිමකිරීමම
ිශන 5 - 10 වශෝ වති 4 - 6 ීප සිදු කරි.
10)

වතුන්මපිටෑමම

ආශළර නළවහතිය අලම කිරීමට සිදු කරි.
ශෆඳින්වීම= 10
කරුණු 08 ක් නේ කිරීම(: 02x 8) =  16
කරුණු 03ක් විවහතර කිරීම (: 03x 8) =  24
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9. (i) සජල විෙයළත්මක පළිවබෝධ් කෂමනළකරයය යනු වලනවහ ජීවියකු වයොෙළව න පළිවබෝධ් ශනය
පළනය කිරීමි.
සජල පළනවේ ලළසි
1) ධ්ළරක විශිහටතළල නිවළ අලය ජීවියළ පමයක් පළනය වීම
2) ක්වේ්රවේ අලවේ වනොමෆති නිවළ පරිවරයට අහිතකර බපේ වනොමෆතිවීම
3) පළිවබෝධ් පළනය ිශගු කළලීනල පෆලතීම
4) වහලභළවික සජල වමතුලිතතළලට බළධ්ළ ඇති වනොවීම
5) අලුතින් පළිවබෝධ් මළිශලි වශෝ විවේ ඇති වනොවීම
6) කෘමිනළක වයීපමට වනොශෆකි අලවහාළල ීප විවේවයන් වයොෙළ ත ශෆකි වීම
උෙළ - වපොේ ශළ වත් ල ළල ීප
සජල පළනවේ අලළසි
1) පරිවරයට වයෝ ය පරිිශ වතුන් වතෝරළ ෆනීමට අපශසු වීම
2) ධ්ළරක විශිහටතළල නිවළ එක් පළිවබෝධ්කයකු පමයක් විනළ වීම
3) වයොෙළ නු බන ජීවීන් පළිවබෝධ් ජීලන චක්රවේ කුමන අලවහාළලට බපේ ඇති කරන්වන්ෙ යන්න ෙෆන සිටිය
යුතු වීම
ශෆඳින්වීම= 10
ලළසි අලළසි 05 ක් නේ කිරීම(: 05x 4) =  20
ලළසි අලළසි 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 2) =  10

(ii) වබෝ යට වයදූ වපොවශොර ප්රමළයවයන් වතය ලවයන් වබෝ ය භළවිත කෂ වපොවශොර ප්රමළයය ප්රතිතයක් වව
ෙෆක්වීම වපොවශොර භළවිත කළර්යක්මතළල වව ශෆඳින්වව්
1) ප්රවහත pH අ යක් පවවේ පලත්ලළ ෆනීවමන් වපෝක සුබතළල ලෆඩි වව් ඇතෆේ විට පවවේ වපෝක තිබුය ෙ,
pH අ ය සුදුසු පරළවයක වනොමෆතිවීට ලළ ළකයට බළ ත වනොශෆකි වව්
උෙළ: pH 6 5 – 7 - ීප වබොවශෝ ම ද්රලය සුබ වව්
2) පව වතත්ල ඇති විට පමයක් වපොවශොර වයීපම
වපෝක ළකලට උරළ ත ශෆක්වක්, ලළ ජවේ අයනීකරයය ව පසුලි. එනිවළ පව වෂේ්ර ධ්ළරිතළවව් වශෝ
ඊට ආවන්න ල පලත්ලළ ෆනීවමන් වපෝක සුබතළල ලෆඩි වව්
3) පළරශු ලයනය නිසි වව කෂමනළකරයය කිරීවමන් පවවේ අකළබනික කලි වකොටව (මෆටි) මිනන් ජය ශළ
වපෝක අයන රදලළ ෆනීවමන් පවවේ වපෝක රදලළ ත ශෆකි වව්
උෙළ: ලෆලි පවක් නේ එයට කළබනික ද්රලය එකතු කෂ ශෆකි ය
4) පවවේ ලුශය ිශයුණු කිරීම, පවට කළබනික ද්රලය එකතු කර, සුදුසු ලයනයක් ඇති කිරීම මිනන් වපෝක රදලළ
ෆනීම ලෆඩි කෂ ශෆකි ය
5) වපොවශොර නිර්වශ භළවිතවයන්, ළකල විවිධ් ලර්ධ්න අලධි වදශළ
අලවහාළල අලය වපෝක අලය
ප්රමළයයට වෆපීමවමන් ළකල මනළ ලර්ධ්නයක් ඇති වව්
6) පව පරීක්ළකර වපොවශොර වයීපම - පව පරීක්ළ කිරීවමන් එම පවට ඌන ව වපෝක පමයක් බළ ිශය ශෆකි
ය
7) කළබශධ් වපෝක කෂමනළකරය පශධ්ති වරකේපයට අනුල මි්ර වපොවශොර වයීපම - අකළබනික ශළ කළබනික
වපොවශොර වෙලර් යම මි්ර කර වයීපවමන් වපොවශොර කළර්යක්මතළල ලෆඩි වව්
8) වයෝ ය වපොවශොර වයීපවේ ක්රම අනු මනය
විවිධ් වපොවශොර ළකලට වයීපවේ ක්රම වලනවහ ය
උෙළ: ක්ෂුද්ර වපොවශොර ළක ප්ර මතට ිශයර ඉවහනළලක් වව වයීපම
9) වබෝ වේ ක්ය නිරීක්යය කර එයට වපොවශොර වයීපම - වබෝ වේ ලර්ධ්න අලධි නිරීක්යය කිරීවමන්
ඌනතළ ක්ය ශඳුනළව න වපොවශොර බළීපම තුළින් ළකල මනළ ලර්ධ්නයක් සිදු වව්
10) නිර්වශශිත වපොවශොර ප්රමළයය ලළර කිහිපයකින් වයීපම
ලළර කීපයකින් වයදූ විට, ළකලට ක්රමවයන් උරළ ෆනීවමන් වපොවශොර අපවත් වනොයි.
ශෆඳින්වීම= 10
උපළය මළර් 05 ක් නේ කිරීම(: 05x 4) =  20
උපළය මළර් 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 2) =  10
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(iii) කෘෂි ලයළපළරල බළහිර ශළ අභයන්තර කටයුතු වකවරහි බපළන සියලු බවව් ලයළපළරික පරිවරය වව
ශෆඳින් වව් ලයළපළරික පරිවරයට අෙළෂ පරිවරය, බළහිර ශළ අභයන්තර වව ප්රධ්ළන වකොටවහ වෙකකට
වබිශය ශෆකි ය
බළහිර පරිවර පළර්ලකරුලන්
 වහලභළවික පරිවරය
 ප්රජළ පරිවරය
 ආර්ථික පරිවරය
 ව ෝලීය පරිවරය





වශපළන ශළ සනතික පරිවරය
වමළජ ශළ වරවහකෘතික පරිවරය
තළක්ණික පරිවරය

වහලභළවික පරිවරය
ලයළපළර වයෙවුේ වව වයොෙළ න්නළ වහලභළවික වේපත් අයත් වව්
උෙළ: වශගුයය ශළ කළගුණික තත්ත්ල
ප්රවශවේ භූවිමතළ ක්ය
ප්රජළ පරිවරය
ප්රජළ පරිවරවේ බපම අනුල භළණ්ඩ ශළ වවේලළල ඉේලුම වලනවහ වව්
උෙළ: ෂෙරුලන් ප්රතිතය ලෆඩි නේ ෂෙරු ආශළර වදශළ ඉේලුම ලෆඩි වව්
ආර්ථික පරිවරය
ලයළපළර කටයුතු වකවරහි ආර්ථික වව බපළන සියලු බවව් ආර්ථික පරිවරය වව්
උෙළ: ලයළපළරය ඇරඹීමට ඇති වේපත්
ලයළපළරයක දෙළි. පෆලෆත්ම
ව ෝලීය පරිවරය
වතොරතුරු තළක්යය, වන්නිවව්ෙනය ිශයුණු වීම නිවළ විහල ේමළනයක් බලට පත්ල ඇත ව ෝලීය තරඟයකට
මුහුයීපමට ලයළපළර නවීකරයය විය යුතු ය
වශපළන ශළ පරිවරය
රජය පනලන බදු ශළ රළජය ප්රතිපත්ති ලෆනි වළධ්ක
උෙළ: අර්තළපේල මි ඉශෂ ිනය විට, රජය ආනයන බදු අඩු කිරීම නිවළ වශශීය සුළු පරිමළය ව ොවීන්ට තම
නිහපළෙන අවවි කිරීම අපශසු වව්
වමළජ ශළ වරවහකෘතික පරිවරය
උෙළ: වමළජවේ සිරිත් විරිත්, වේප්රෙළය, ලටිනළකේ, විහලළව අනුල නිහපළෙනලට ඇති ඉේලුම වලනවහ වව්
තළක්ණික පරිවරය
තළක්ණික ිශයුණුල ලයළපළරයට වයොෙළ ෆනීවමන් ලයළපළරවේ දෙළීමතළල ඉශෂ නෆරවීම
උෙළ: වත්ල පළනවේ ීප වරලෘත නිලළව තුෂ වතුන් ඇති කිරීවේ ීප වහලයරක්රීයල ආශළර වෆපීමවමන්
ලර්ධ්නයක් බළ ත ශෆකි වව්

කළකළරී

ශෆඳින්වීම= 10
පළර්ලකරුලන් නේ කිරීම (: 3x 05) =  15
පළර්කරුලන් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25
10. (i)

පුශ යන්ට උපද්රලයක් ඇති කිරීමට විභලතළලක් ඇති ඕනම වෙයක් ආපෙළලක් වව ශෆඳින්වව්
උපද්රල ඇති කිරීමට ශෆකි වශ
 විජනය
 අධික ේෙය
 කේපනය




කෘෂි රවළයනික ද්රලයය
දූවිලි
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 විජනය - පරිවරවේ ඇති ජය ලෆඩිපුර ඉලත් වීම නිවළ විජනය ඇතිවිය ශෆකි ය
විජනය ලෂක්ලළ ෆනීමට :
01. අධික උහයත්ලය වහිත වහාළනල වවේලය කිරීවේ ීප ආරක්ක ඇඳුේ ඇඳීම
02. රීරය නිතර වතත් කිරීම
03. අලය ප්රමළයයට ජය පළනය
 අධික ේෙය - අධික ේෙය නිවළ ේෙ දූයය ඇති වව් අධික ේෙය නිවළ මිනිවළ වේ කවණ් ්රලයයට බළධ්ළ
ඇති විය ශෆකි ය
යන්්රලලින් අධික ේෙය නිකුත් වීම ලෆෂෆක්වීම
01. යන්්රලට වහවන්ශක වයීපම
02. ව වී ිනය, කෆඩුණු, ලිහිේ ව යන්්ර වකොටවහ අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
03. ධ්ලනි ද්රලය ඳ ත්තිලට ශළ සිවිලිමට වවි කිරීවමන් ේෙය පිටවීම ලෆෂෆක්විය ශෆකි ය
04. වවේලකයන් ලෆඩ කරන විට රීරයට ආරක්ෂිත ඇඳුේ ඇඳීම ශළ ආරක්ෂිත උපළර වවිකිරීම
 කේපනය - යන්්රල කේපනය පළනය කිරීමට,
01. කේපන අලම කරන වකෝටට, ේෙ උපෙලන යන්්රල පළෙලට වවි කිරීම
02. යන්්රලට වහවන්ශක වයීපම
03. ව වී ිනය, කෆඩුණු, ලිහිේ ව යන්්ර වකොටවහ අලුත්ලෆඩියළල
 කෘෂි රවළයන ද්රලය - කෘෂි රවළයන ද්රලය භළවිතවේ ීප ලළ රීර ත වී මිනිවළට වි විය ශෆකි ය
ලෆෂෆක්වීම වදශළ
01. වේබය කියලළ උපවෙවහ පිළිපෆීපම
02. නිලෆරිශ ඉසිනය වතෝරළ ෆනීම
03. වයීපමට වපර උපකරයය නිලෆරිශල ක්රියළ කරන්වන් වකවවේ ෙෆි. පරීක්ළ කිරීම
04. පරිශරයවේ ීප ආරක්ෂිත ඇඳුේ ක්ටටයක් ඇීපම
05. සුෂර ිශළලට ේභකල කෘෂි රවළයන වයීපම
06. ඉසින විට ආශළර පළන ෆනීවමන් ලෆෂකීම
07. හිවහ පළිවබෝධ්නළක ඇසුරුේ නිසි පරිිශ ඉලත් කිරීම
( ෆඹුරින් ලෆෂලීම, ජළලට එකතුවීම ලෆෂෆක්වීම)
 දූවිලි - විවිධ් කළර්යල නිරත ලන විට දූවිලි මතු වීම නිවළ හලවන ආබළධ් ඇති විය ශෆකි ය
ලෆෂෆක්වීම
01. අධික සුෂර ඇති විට සී වම, කෆට වපොඩිකිරීම සිදු වනොකිරීම
02. පව ආලරයය කිරීමට ආලරය වබෝ සිටුවීම
03. සුෂර බළධ්ක වයීපම
04. කළෂගුණික තත්ත්ලය ශළ පවවේ වහලභළලය අනුල සිදු කරන කෘෂිකළර්මික ක්රියළකළරකේල කළය තීරයය
කිරීම
ශෆඳින්වීම =  10
ආපෙළ 05 ක් නේ කිරීම(: 3x 05) =  15
ලෂක්ලළ ත ශෆකි ක්රම 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25
(ii) ඳ ේ වෆකසීම යනු බීජ ප්රවරෝශයය ශළ ඉන්පසු මනළ වබෝ
ව ොඩනෆගීවේ අරමුණින් පව වභෞතිකල වකවහ කිරීමි.

ලර්ධ්නයක් වදශළ වයෝ ය පළරශු පරිවරයක්

01. පවවේ අශඹු රළු බල ලෆඩි විම
පවක මතු පිට ව ොඩෆලි ප්රමළයය ලෆඩිලන නිවළ පවට කළන්දුලන ජ ප්රමළයය ලෆඩි ලන අතර මතු පිට
අපෙළලය අඩු වව්
02. පවවේ ෙෘය ඝනත්ලය අඩු වීම
ඳ ේ වෆකසීවමන් පවවේ අලකළ පරිමළල ලෆඩි ලන නිවළ පවවේ ෙෘය ඝනත්ලය අඩු වව්
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03. පළරශු වවිලරතළල ිශයුණුවීම
පවවේ ක්ෂුද්ර අලකළ ශළ මශළ අලකළ වමළකළරල පෆලතීම නිවළ පවවේ වව්ලරතළල ිශයුණු වී මනළ ලළතනයක් ඇති
වව්
04. පවවේ ජ අලවෝය ධ්ළරිතළල ලෆඩි වීම
ක්ෂුද්ර අලකළ ශළ මශළ අලකළ වමළකළරල පෆලතීම නිවළ පවක ජය රදලළ ෆනීම ලෆඩි වව්
05. ඳ ේ වෆකසීම නිවළ පව ලිහිේලන බෆවින් පවවේ වවිලරතළල ලෆඩි වව් වමනිවළ පළරශු ප්රතිවරෝධ්ය අඩු වී පව
බුරුේ වව්
06. ඳ ේ වෆකසීවේ ීප කණිකළමය පළරශු ලුශයක් ව ොඩනෆවේ එවමන්ම පවට කළබනික ද්රලය එකතු ව විට ලළ
වම ප්රළාමික අරශු බෆඳීවමන් කණිකළමය පළරශු ලුශයක් නිර්මළයය වව්
07. ඳ ේ වෆකසීවේ ීප පවවේ ඔක්සිකළරක ක්රියළලලිය යශපත් වීම ශළ ක්ෂුද්ර ජීවී ලර්ධ්නය සිදු වී කළබනික ද්රලය
විවයෝජනය සීඝ්රවයන් සිදු වව්
08. පවවේ වපෝක ගුයය ඉශෂ යළම
පවට කළබනික ද්රලය එකතු ව විට ශළ පළරශු කළප මි්ර වීම නිවළ පවවේ කලි ගුයය ලෆඩි වව් එවිට පවවේ
පලතින අතයළලය මශළ ශළ ක්ෂුද්ර මද්රලය ප්රමළයය ලෆඩි වීම නිවළ පවවේ වපෝක ගුයය ඉශෂ යි.
ශෆඳින්වීම =  10
කරුණු 05 ක් නේ කිරීම(: 3x 05) =  15
කරුණු 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25
(iii) කෘෂිකළර්මික කටයුතු පශසු කර ෆනීම වදශළ අලය ලන කළගුණික ෙත්ත බළ
වහාළන ත කර ඇති වහාළනය කෘෂි කළෂගුණික මධ්යවහාළනයක් වව්
මනිනු බන උපකරයය
01 වටශන් වනොලන
ලර්ළමළනය
වහලයරක්රීය ලර්ළමළනය

කළෂගුණික
පරළමිතිය
ලර්ළපතනය

02 සර්ය ීප්තතමළනය

සර්ය ීප්තත පෆය
යන

03 අනිමළනය

සුෂවේ වව් ය

04 උපරිම ශළ අලම
උහයත්ලමළනය
05 ලළහපීකරය තෆටිය

උපරිම ශළ අලම
උහයත්ලය
ලළහපීකරයය

ෆනීමට අෙළෂ උපකරය

වරවහාළපනවේ ීප වෆකිය යුතු විවේ කරුණු
වපොවෂොල ම්ටවේ සිට ලර්ළමළනවේ ඉශෂ ෙළරයට උව
මිලි මීටර 300 ක් වීම
සිවමන්ති වශෝ වකොන්ක්රි්ට වව්ිශකළලක් මත වහාළපනය
කිරීම
වමතළ ඳ මක වහාළපනය කිරීම
ව ොඩනෆිනලි, ළක ලෆනි බළහිර බළධ්කල උව වමන්
ශතරගුයයක් ඈතින් වවි කිරීම
වපොවෂොවව් සිට මීටර 1 5ක් උව වකොන්ක්රී්ට කුළුයක්
මත වවන්ටි මීටර 30 x 30 ක වව්ිශකළලක තෆන්පත්
කිරීම
නෆව නහිර - බටහිර ිශළ වර්ඛ්ළලට අනුකල වවි
කිරීම
වපොවෂොල ම්ටටවේ සිට මීටර 2ක් උසින් වවි කිරීම
පරිවරවේ සුෂර බළධ්ක අව වවි වනොකිරීම
අනිමළනය එකම ිශළලකට කෆරවකන පරිිශ වකෝ්තප
වවි කිරීම
වහටීලන්වන් ආලරයය තුෂ වවි කිරීම
ලී ලලින් තෆන ආධ්ළරකයක් මත වහාළපනය කිරීම
වපොවෂොවව් සිට වවන්ටි මීටර 15ක් උසින් වවි කිරීම
ආරක්ක ලෆවටහි සිට මීටර 1.5 ක් ඇතුෂතින් ශළ
ලර්ළමළනවේ සිට මීටර 5ක් ඈතින් වවි කිරීම
ෙෆකින් ආලරයය කිරීම
ශෆඳින්වීම =  10
කරුණු 05 ක් නේ කිරීම(: 3x 05) =  15
කරුණු 05ක් විවහතර කිරීම (: 05x 5) =  25

