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පන ැයමපදකයි

I

උපන පදවන:ම





1.

සියලුමතමප්රහනලට පිළිතුරු වඳයන්න.
උත්තර ඳත්රයේ නියමිත වහාළනයේ බය විභාගමඅාංකය ලයන්න.
උත්තර ඳත්රයේ දී ඇති උඳයදවහ ද වෆකිේයන් කියලළ පිළිඳදින්න.
1 සිට 50 යතක් එක් එක් ප්රහනයට 1 2 3 4 5 යන පිළිතුරුලලන්මනිලැරදිමපශෝමඉාතත්මගැෂපපන අමපශෝමපිළිතුර
යතෝරළයගන, එයමඋත්රමපන ්රප මපිටුපන වමදැක්පලඅමඋපන පදවනමපන රිදිමකතිරයක්ම(X)මපයොදාමදක්ලන්අ.
ගණකමයන්්රමභාවියටමඉ මපදු මපඅොැප..

ලර්තමළනයේ විවිධ ඳරිවර ගෆටළුලට විවඳුම් යව ජෛල ඳද්ධති තළක්ණයේදයේ නිඳෆයුම් බහුල භළවිත යෙයර්. ජෛල
ප්රතිෙර්මණය Bioremediation) වශළ උදළශරණයක් ලන්යන්,
(1) Escherichia coli බෆක්ටීරියළ වියේය යයොදළ ගනිමින් ජෛලශළයනය ලන ප්ළවහටික් නිඳදලළ ගෆනීම ය.
(2) ප්රභළව වහයේෙ බෆක්ටීරියළ, ෆක්ටික් අම් බෆක්ටීරියළ වශ යීවහට් ආදී ජීවීන් ඳවට ශඳුන්ලළ දීම මගින් ෙළබනිෙ ද්රලය
වියයෝෛනය යේගලත් කිරීම ය.
(3) Bacillus thuringiensis බෆක්ටීරියළ වියේය යයොදළ ගනිමින් ජෛල ෙෘමි නළෙ නිඳදවීම ය.
(4) දෂිත ඳරිවර ඳද්ධතිල ඇති මෂ ෙළබනිෙ ද්රලය වියයෝෛනය වශළ ක්ෂුද්රජීවීන් යයොදළ ගෆනීම ය.
(5) අභිෛනන ක්රම යයොදළ ගනිමින් ජලරව ප්රතියරෝී  ළෙ ප්රයදද නිඳදවීම ය.

2.

දිලළ ෙළයේ දිග, ළෙලට ඳමණක් යනොල ඇතෆම් වත්ත්ලයන්ටද බඳම් ඇති ෙරයි. එම බඳම පිළිබල වතය ප්රෙළය
ලන්යන්,
(1) දිලළ දිග මෆනීමට සර්ය විකිරණමළනය භළවිත යෙයර්.
(2) වළද ශළ ෙෆරට් ආදී ළෙල මේ ශට ගන්යන් දිලළ ෙළයේ දිග ලෆඩි විට දී ය.
(3) දිලළ ෙළයේ දිග ලෆඩි ලන විට කිකිළියන්යේ ල ගිෙ ඳරිණතිය ඳමළ යේ.
(4) මළළු මිරිවහ, තක්ෙළල ශළ අන්නළසි යෙටි දින ළෙලට උදළශරණ යේ.
(5) දිලළ ෙළයේ දිග ලෆඩි ලන විට යදනුන් යේ කිරි ලෆඩි යේ.

3.

USDA ක්රමයට අනුල ඳළ ු  ලයන ඳන්තිය යවොයළ ගෆනීමට ඳළ ු  ලයන ්රියෙෝණය යයොදළ ගෆයන්. එක්තරළ ඳවහ නියෆදියෙ මෆටි
ප්රතිතය 50 ක් ශළ යරොන් මඩ ප්රතිතය 20 කි.
ඳළ ු  ලයන ්රියෙෝණයට අනුල, ඉශත ඳවහ නියෆදිය අයත් ලයන ඳන්තිය ලන්යන්,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

මෆටි යෝම ඳවකි. Clay loam)
යරොන්මඩමය මෆටි යෝම ඳවකි. silty clay loam)
ලෆලමය මෆටි ඳවකි. sandy clay)
යරොන්මඩමය මෆටි ඳවකි. (Silty clay)
මෆටි ඳවකි. (Clay)

ලැලිම%

යදලෆනි පිටුල බන්න.

2
4.

මුළු ඳරිමළල 130cm3 ක් ව ද, වහෙන්ධය 240g ද ව යනොෙෆඩුනු ඳවහ කුට්ටියක් 105ºC උහණත්ලයේ නියත බරක් ෆයබන තුරු
උඳුයන් වියල විට එහි වහෙන්ධය 170g විය. ඳවහ කුට්ටියේ ඇති ඳළ ු  අලෙළල ඳරිමළල 60cm3ක් නම් යමම ඳවහල දෘය
ඝණත්ලය ශළ වතය ඝණත්ලය පිළියලලන් ඝන යවන්ටි ීටටරයට ග්රම්,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

5.

2.43 g cm-3 ශළ 1.30 gcm-3 ය.
1.85 g cm-3 ශළ 3.42 gcm-3 ය.
1.30 g cm-3 ශළ 2.43 gcm-3 ය.
3.42 g cm-3 ශළ 1.85 gcm-3 ය.
2.16g cm-3 ශළ 2.83 g cm-3 ය.

ලගළ භූමියෙ පිහිටි A ශළ B යන ක්ය යදෙ අතර උ්චතත්ල යලනව ගණනය කිරීම වශළ බළ ගත් ඳළාංළ ෙ ඳශත රඳයේ දක්ලළ
ඇත. A වහාළනය උ්චතත්ලය 90.2 m කි.
BS = 2.50
BS = 2.15

FS = 1.85

FS = 0.8

FS = 1.20

BS = 0.90

TP1

A

B
TP2

A ශළ B අතර උ්චතත්ල යලනව විය ශෆක්යක්,
(1) 1.75 m කි.
6.

(2) 9.40 m කි.

(3) 1.35 m කි.

(4) 1.70 m කි.

(5) 4.35 m කි.

දම්ලෆේ මෆනීම ශළ වම්බන්ධ ප්රෙළ කිහිඳයක් ඳශත දෆක් යේ.
A.
B.
C.
D.
E.

කුඩළ වමතළ ඉඩම් මෆනීයම් දී ලඩළත් සුදුසු ක්රමය යේ.
අනුම්භ ක්ය කුු  කිරීම වශළ දෘහි  තතුර්රය භළවිතය අනිලළර්යය යේ.
අනුම්භ මිනුම් මඟින් ලවහතුල වළයප්ක් පිහිටීම නිර්ණය ෙරයි.
ප්රධළන යර්ාළල යව දිගින් ලෆඩිම යර්ාළල භළවිත ෙරනු බයි.
මෆනීම ශළ ඇදීම යන ෙළර්යයන් යදෙම එෙලර සිදු ෙෂ ශෆකිය.

ඉශත ප්රෙළ අතරින් ලඩළත් නිලෆරදි ප්රෙළ අඩ ගු පිළිතුරු ලන්යන්,
(1) A, B, D ඳමණක් නිලෆරදි ය.
(4) C, D, E ඳමණක් නිලෆරදි ය.
7.

(3)B, C, E ඳමණක් නිලෆරදි ය.

වහාළන යදෙක් අතර තිරවහ දුර මෆනීයම් විවිධ ක්රමයේද, ඒලළ ඇසුයරන් බළ ගත ශෆකි ඳළාංළ ෙල නිලරදයතළලය අඩුලන
අනුපිළියලට වෙවළ ඇත්යත් කුමන ලරණයයහි ද ?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

8.

(2) A, C, D ඳමණක් නිලෆරදි ය.
(5) B, C, D ඳමණක් නිලෆරදි ය.

විදුත් දුර මෆනීම, මිනුම්ඳටි භළවිතය, වහයට්ඩියළ ක්රමය, පියලර මෆනීම
මිනුම්ඳටි භළවිතය, වහයට්ඩියළ ක්රමය, විදුත් දුර මෆනීම, පියලර මෆනීම
වහයට්ඩියළ ක්රමය, මිනුම්ඳටි භළවිතය, පියලර මෆනීම, විදුත් දුර මෆනීම
පියලර මෆනීම, වහයට්ඩියළ ක්රමය, මිනුම්ඳටි භළවිතය, විදුත් දුර මෆනීම
විදුත් දුර මෆනීම, පියලර මෆනීම, මිනුම්ඳටි භළවිතය, වහයට්ඩියළ ක්රමය

යෙයවේ ශළ අන්නළසි ලළණිෛ මට්ටයමන් ලගළකිරීයම් දී යරෝඳණ ද්රලය බළ ගෆනීමට ඳටෙ යරෝඳණය බහුල යයොදළ ගනු ෆය .
ශ්රී  ෙළයේ ලර්තමළනයේ බහුල භළවිත ෙරන ඳටෙ යරෝඳණ ක්රමය ලන්යන්,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

කිණෙ යරෝඳණය (Callus culture) ය.
ජව යරෝඳණය (Cell culture) ය.
බීෛ/ ෙ යරෝඳණය (Seed/ Embryo culture) ය.
ජව අලම්භන යරෝඳණය (Cell suspension culture) ය.
උඳළ ග යරෝඳණය (Organ culture) ය.

යතලෆනි පිටුල බන්න.

3
9.

යවෞායළරක්ෂිත ආශළරයක් ෛනතළල යලත බළ දීම වශළ,  ෙළයේ දෆනට ක්රියළත්මෙ ආශළර ඳනත මඟින් අලය ජනතිෙ
ඳසුබිම වෙවළ ඇත. එය පිළිබල ලගන්ති කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A
B
C
D

යමය 1986 අ ෙ 20 දරණ ඳනත ලන අතර එය මූලෙ යෙොටවහ 4 කින් යුක්ත ය.
ග්රළීටයල යමම ඳනත ක්රියළත්මෙ කිරීයම් බය යවෞාය යවේලළ අධයක් ෛනරළේලරයළට ඳෆලරී ඇත.
ආශළර වි වීම් ආදී ගෆටළු නිලෆරදිල ලළර්තළෙරණය පිළිබ නීති යරගුළසි ඳනයත් IV ලන යෙොටයවේ ඇත.
ආශළර ද්රලයයෙ ආනයනය අඳනයනය කිරීයම් තශනම් තත්ත්ලයන් වම්බන්ධ ජනතිෙ යතොරතුරු ඳනයත් I ලන යෙොටයවේ
ඇත.
ඉශත ලගන්තිලලන් වතය ලන්යන්

(1) A ශළ C ඳමණි.
(4) A, C ශළ D ඳමණි.

(2) B ශළ D ඳමණි.
(5) A, B ශළ D ඳමණි.

(3) C ශළ D ඳමණි.

10. ඳසු අවහලනු ශළනිය සිදු ලන විවිධ අලවහාළ වම්බන්ධ ඳශත වශන් ලගන්ති අතරින් නිලෆරදි ලගන්තිය කුමක්ද?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ගබඩළෙරණයේ දී උහණත්ලය ලෆඩි කිරීම නිවළ ව චිත ආශළර අඩු යේ.
එෂලළු ලර්ග ඇසිරීම වශළ ප්රලළශන ඇසුරුම් යව යඳොලවෆක් මළු භළවිතය යයෝගය යේ.
ගබඩළෙරණයේ දී උහණත්ලය අඩු කිරීම නිවළ එෂලළුල හලවන යේගය ලෆඩි වී ශළනි යේ.
ඳතුරුල නියමිත ඳරිණත දර්ෙයට යඳර අවහලනු යනළීයමන් රවය ලඩළත් දියුු  ෙෂ ශෆකිය.
අයවිය වශළ තබළ ඇති වහාළනල දී හිරු එළිය, තද සුෂඟ ශළ දවිල නිවළ සිදුලන ශළනි ඳසු අවහලනු ශළනි යව යනොවෆයක්.

11. ඳතුරු අවහලනු පිරිසිදු කිරීයම් ප්රතිෙළරෙයක් යව ඇම් මි්ර අඩු උහණත්ල ෛයේ ගිේලළ තබනු බන්යන්,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ඳතුරු මත සිටින ක්ෂුද්ර ජීවීන් විනළ කිරීම වශළ ය.
ඳතුරුල ක්යේත්ර තළඳය ශළ කිරිලලන් ලන ශළනිය අලම කිරීම වශළ ය.
ඳතුරු මත ඇති අඳද්රලය ඉලත් කිරීම වශළ ය.
ඳතුරු ඉදීම උත්යත්ෛනය වශළ ය.
ඳතුරුලට ලෆෂයන ඇන්ත්රෆක්යනෝවහ යරෝගය ඳළනය කිරීම වශළ ය.

12. ඳශත දෆක්යලන ඇසුරුම් ලර්ග ශළ ඊට අදළෂ ක්ණ අතරින් ලඩළත් නිලෆරදි වම්බන්ධතළලය ලනුයේ,
ඇසුරුම්මලර්ගය

ක්ණය

(1)

ග්රීවහ යරෝධෙ ෙඩදළසි

යතේ ශළ යම්දයට ඳළරගමය යේ.

(2)

ලෆඩි ඝනත්ල යඳොල එතිලීන්

තළඳය මගින් සීේ ෙෂ යනොශෆකි ය.

(3)

ෙඩදළසි

යතතමනයට ප්රතියරෝී  ය.

(4)

ඳළරදෘය වීදුරු

ආයෝෙයට අඳළරගමය ය.

(5)

යඳොලයප්රොපිලීන්

ක්ෂුද්ර ජීවීන්ට අඳළරගමය යේ.

13. ආශළර නියෆදියක් උඳුයන් වියළීයම් ක්රමය මගින් Oven Drying Method) යතතමනය ඳරීක්ළ ෙෂ විට ඳශත දෆක්යලන දත්ත රැවහ
ෙර ගන්නළ දී.
ඳළාංළ ෙය 1 - හිවහ බඳුයන් වහෙන්ධය
ඳළාංළ ෙය 2 - බඳුන ශළ ආශළර වළම්ඳයේ වහෙන්ධය
0
ඳළාංළ ෙය 3 - උඳුන තුෂ 105 C උහණත්ලයේ නියත
බරක් එන තුරු වියෂළ බඳුන ශළ ආශළර
වළම්ඳයේ වහෙන්ධය

=X g
=Y g

=Z g

ඉශත ඳළාංළ ෙ ඇසුයරන් ආශළරයේ යතතමන ප්රතිතය වශළ නිලෆරදි ප්රෙළය යතෝරන්න.
Y - X x 100%
Z-X

(2)

Z - X x 100%
Y-X

(4) Y - Z x 100%
Y-X

(5)

Y - Z x 100%
Z

(1)

(3)

Z - Y x 100%
Y-X

ශතරලෆනි පිටුල බන්න.
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14. ආශළර නිහඳළදන ආයතනයෙ නිහඳළදනල ඉන්ද්රිය යගෝතරතළල ඇගයීම වශළ යයොදළ ගන්නළ ඳරීක්ණළගළරයෙ තිබිය යුතු
ක්ණයක් ලන්යන්,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

0

0

ඳරීක්ණළගළරයේ උහණත්ලය 28 C -31 C ඳමණ වීම ය.
සියුම් ව ගීතයක් ශළ සුගන්ධලත් ව ඳරිවරයක් වහිත වීම ය.
ඇගයීම් ෙණ්ඩළයමට වළමූහිෙල යඳොදුයේ ඳරිශරණය ෙෂ ශෆකි වහාළනයක් වීම ය.
ඳරිවරයේ ආර්ද්රතළලය 75 ක් ඳමණ වීම ය.
ඳරීක්ණයට වශභළගී ලන වම ඇගයීම් මණ්ඩ වළමළජිෙයයකුට යලන් ව කුටීර තිබීම ය.

15. ආශළරයෙ ජීල ෙළය පිළිබල ප්රෙළ ීපඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A යතතමනය අධිෙ ආශළරයෙ ක්ෂුද්ර ජීවී ක්රියළෙළරීත්ලය ලෆඩි නිවළ ආශළරයේ ජීල ෙළය දිගු යේ.
B ආශළරල අඩ ගු රවළයන ද්රලය ෙළයත් වමඟ යලනවහ ලන නිවළ ආශළරයේ වහලළද ඳෆතිෙඩ යලනවහ වී ආශළරයේ ජීල ෙළය
යෙටි යේ.
C ආශළර ල අඩ ගු ලපිඩ, ආශළරයට ආයෝෙය ෆබීම මගින් බක්සිෙරණය විය ශෆකි නිවළ ආශළරයේ ජීල ෙළය යෙටි යේ.
ඉශත ප්රෙළ අතරින් නිලෆරදි ප්රෙළ / ප්රෙළය ලන්යන්,
(1)

A ශළ B ඳමණි.

2) B ශළ C ඳමණි.

(3) A ශළ C ඳමණි.

(4) B ඳමණි.

(5) C ඳමණි.

220Ω

16.

220Ω

A

B

140Ω
220Ω
ඉශත A ශළ B අතර ඇති ප්රතියරෝධ ඳද්ධතිය යලනුලට තනි ප්රතියරෝධයක් යයදීමට අලය ලන අලවහාළලෙ යයදිය යුතු
ප්රතියරෝධෙය 5 වශනතළ ඳරළවයක් වහිත විය යුතුය. එම ප්රතියරෝධෙයේ ලර්ණ පිළියල විය යුත්යත්,
(1) ෙශ, දම්, දුඹුරු ශළ රන් ය.
(3) ෙශ, දම්, දුඹුරු ශළ රිදී ය.
(5) ෙශ, යෙොෂ, රතු ශළ රන් ය.

(2) යෙොෂ, අළු, දුඹුරු ශළ රිදී ය.
(4) රතු, රතු, දුඹුරු ශළ රන් ය.

17. ඳශත වටශයන් වම්බන්ධ ෙර ඇති යවනර් ඩයයෝඩයට ය්රේණිගතල වම්බන්ධ ෙෂ යුතු ප්රතියරෝධයේ අගය විය යුත්යත්
RS

IS

IZ

V2 = 5.6 V
Vs = 9.0 V

IL

VS

RL

Is = 20 mA

(1) 100 ῼ ය.

(2) 120 ῼ ය.

(3) 170 ῼ ය.

(4) 200 ῼ ය

(5) 220ῼ ය.

18. ඳශත දෆක්යලන ක්ණ අතරින් ෛයේ ගුණළත්මෙ භළලය ඳරීක්ළ කිරීයම් දී භළවිත යෙයරන යභෞතිෙ ක්ණයක් ලන්යන්,
(1) pH අගයයි.
(3) ෛයේ ෙි නත්ලය ය.
(5) ෛයේ ද්රළලය බක්සිෛන් ප්රමළණය ය.

(2) විදුත් වන්නළයෙතළලය.
(4) ආවිතළලය.

19. ෛ ඳවිත්රනය පිළිබ ප්රෙළ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A. වක්රිය ෙෂ යරොන් යබොර ක්රියළලලයේ දී ක්රමළනුූලල අසුරණ ද ෙළු ගේ වහාරයකින් යුත් ඳද්ධතියක් භළවිත යෙයර්.
B. ෙෆටිෙරණය වශළ භළහමිෙ මළධයයක් අලය නිවළ ඇම් වමඟ යවෝඩළ අළු එෙතු ෙරනු ෆය .
C. ලළතනය කිරීම මගින් අඳ ෛයේ ඇති යෙඩ ශළ මෆ ගනීවහ අද්රළලය ලණ බලට ඳත් ෙෂ ශෆකි ය.
ඉශත ලගන්ති අතරින්,
(1) A ඳමණක් වතය යේ.
(3) B ශළ C ඳමණක් වතය යේ.
(5) A, B ශළ C සියේ වතය යේ.

(2) A ශළ B ඳමණක් වතය යේ.
(4) A ශළ C ඳමණක් වතය යේ.

ඳවහලන පිටුල බන්න.

5
20. යගොවිමශයතක් යක්න්ද්රළඳවළරී යඳොම්ඳයක් භළවිතයයන් ීටටර් 6 ක් ගෆඹුරු ලකින් ීටටර් 12ක් උවට ෛය යඳොම්ඳ ෙර, සිය ලගළ
භූමියට ෛය වම්ඳළදනය ෙයෂේ නම්, එම අලවහාළයේ මුළු වහථිතිෙ හිව ලන්යන්,
(1)

18 m කි

(2) 6m කි

(3) 12 m කි

(4) 24m කි

(5) 36m කි

21. මිරිවහ ලගළ ෙර ඇති ක්යේත්රයෙ, ෛ අලයතළල 4.9 cm කි. යමම ක්යේත්රයට ලළරි ෛ වම්ඳළදන ඳද්ධතියක් මගින් අලය ෛය
වම්ඳළදනය යෙයරන අතර, ෛය යයදීයම් ෙළර්යක්මතළල 70 ක් යේ නම්, ක්යේත්රය තුෂ දෂ ෛ වම්ඳළදන අලයතළල ,
(1) 5 cm කි
(2) 7 cm කි
(3) 11cm කි
(4) 8 cm කි
(5) 12 cm කි
22. ක්යේත්රයෙට ෛ වම්ඳළදනයේ දී විවිධ ඳෘහි ය ෛ වම්ඳළදන ක්රම යයොදළ ගන්නළ අතර, ඳශත දෆක්යලන ෛ වම්ඳළදන ක්රමලලන්
ලෆඩි ෛ ඳරිමළලක් අලය ලනුයේ,
(1) තීරු ෛ වම්ඳළදනයට ය.
(2) ලෂලු ෛ වම්ඳළදනයට ය.
(3) පිටළර ෛ වම්ඳළදනයට ය.
(4) ඇළි වශ ලෆටි ෛ වම්ඳළදනයට ය.
(5) ය වම් ෛ වම්ඳළදනයට ය.
23. වී ලගළ ක්යේත්රයෙ යගොයම් මෆවහවළයේ ශළනිය දක්නට ෆබුු  අතර, යගොවිමශතළ ඳළියබෝධ ඳළනය වශළ ඳළියබෝධනළෙ
යයදිය යුතු බල තීරණය ෙයෂේය. බහු විසින් කුඹුරට ඳළියබෝධනළෙ යයදිය යුතු, ඳළියබෝධ ගශන ඝනත්ල මට්ටම ලන්යන් ,
(1) ගශන වමතුලත මට්ටම ය.
(3) ලව ගත මට්ටම ය.
(5) ආරම්භෙ ගශන ඝනත්ල මට්ටම ය.

(2) ආර්ථිෙ ශළනිදළයෙ මට්ටම ය.
(4) ආර්ථිෙ යද්ශලීය මට්ටම ය.

24. ඳළවේ යගලත්යත් යරෝගී ළෙයක් නිරීක්ණය ෙෂ ශියයයක් එය බෆක්ටීරියළ යරෝගයක් විය ශෆකි යෆයි අනුමළන ෙයෂේය. එම
යරෝග ෙළරෙය නිලෆරදිල ශඳුනළ ගෆනීම වශළ ලඩළත් යයෝගය ක්රමයේදය ලන්යන් ,
(1) සුදුසු යරෝඳණ මළධයයෙ ළෙ ඳටෙ යෙොටවක් ලගළ ෙර, බෆක්ටීරියළ ගණළලළවය ලර්ණ ගන්ලළ අන්වීක්ෂීය ඳරීක්ළල සිදු
කිරීම ය.
(2) යරෝගී ළෙයක් ක්යේත්රයයන් ඉලත් ෙර එය යු ලවහසීයම් ඳරීක්ළලට ක් කිරීම ය.
(3) යරෝගී ළෙයකින් සුදුසු ඳටෙ යෙොටවක් යලන් ෙර, යඳෝෙ ඒගළර් මළධයයයහි ලගළ ෙර, පියවි ඇසින් නිරීක්ණය කිරීම ය.
(4) යරෝගී ළෙයේ බළහිර යරෝග ක්ණ නිරීක්ණය කිරීම ය.
(5) යරෝගී ළෙ අලම්බයක් යගන මවහතු ඳරීක්ළල සිදු කිරීම ය.
25. ඳශත දෆක්යලන ලේ ඳෆෂ ලර්ග අතරින් බහු ලළර්ෂිෙ ලේ ඳෆෂ ඳමණක් අඩ ගු ලරණය ලන්යන්,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ගඳළන, ඇයටෝරළ, හුෂ තළ ශළ යමොණරකුඩුම්බිය ය.
ගඳළන, ඇයටෝරළ, ෙෂළඳුරු ශළ හුෂ තළ ය.
ගඳළන, යඳොඩිසිඤහයඤෝ මර , ඇයටෝරළ ශළ යමොණරකුඩුම්බිය ය.
යමොණරකුඩුම්බිය, හුෂ තළ, ඇයටෝරළ ශළ ගඳළන ය.
ගඳළන, යඳොඩිසිඤයඤෝ මර , ඇයටෝරළ ශළ ෙෂළඳුරු ය.

26. ගර්භනී අලධියේ සිටින ගලයදනෙ, නෆලත මදයට ඒම ලෆෂෆක්වීමට පීත යද්ශයයන් ්රළලය ෙරන යශෝයමෝනය කුමක්ද?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

යප්රොයෛවහටයරෝන්
ඊවහට්රෛන්
FSH - වූනිෙළ උත්යත්ෛෙ යශෝයමෝනය
LH - ලුයටනිෙළරෙ යශෝයමෝනය
යප්රොවහටේෆන්න්න්

27. ෙෘ්රිම සි තනය වම්බන්ධ ප්රෙළ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A
B
C
(1)

ු ක්රළු  බළ ගෆනීමට ලර්තමළනයේ ඳශසුම ක්රමය යව ෙෘ්රිම යයෝනියක් භළවිත යේ.
ු ක්රළු  තනුෙ මළධයය වශළ බිත්තර ෙශ මදය ශළ යවෝඩියම් සිට්යර්ට් භළවිත ෙරයි.
O
ු ක්රළු  අධිීතනය ෙරනුයේ ද්රල නයිට්රෛන් භළවිතයයන් - 296 C උහණත්ලයේ ය.
ඉශත ප්රෙළලලන් නිලෆරදි ප්රෙළය යතෝරන්න.
A ය.

(2) A ශළ B ය.

(3) A ශළ C ය.

(4) A,B ශළ C ය.

(5) B ශළ C ය.

28. කිරිල ආම්ලෙතළල යවොයන ඳරීක්ණයෙ දී, කිරි 25ml ලන නියෆදියක් යගන එයට පියනොප්තලීන් බි දු දමළ , 0.1 M
වළන්ද්රණයකින් යුත් NaOH ද්රළලණයකින් අනුමළඳනය ෙෂ විට ලෆය ව NaOH ඳරිමළල 10 ml ක් නම් එම කිරි නියෆදියේ
ආම්ලෙතළල ලන්යන්,
(1) 1

කි.

(2) 3.6

කි.

(3) 0.36

කි.

(4) 0.036

කි.

(5) 2.25

කි.

ශයලන පිටුල බන්න.
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29. නෆවුම් මවහ ශළ ෙේ ඉකුත් ව මවහල ක්ණ වම්බන්ධයයන් ලෆරදි පිළිතුර ලනුයේ,
අාංකය

අැවුම්මතවන

කල්මඉකුත්මවූමතවන

(1) රතු ඳෆශෆය ශළ මවහලට ආයේණිෙ ලර්ණයයන් යුක්ත වීම

යෙොෂ ඳෆශෆයට ශෆරීම යශෝ අළු ඳෆශෆයට
ශෆරීම දුර්ලර්ණ යේ.

(2) මවහලට ආයේණිෙ සුලකින් යුක්ත වීම

දුර්ගන්ධයක් යශෝ අහිතෙර ගන්ධයකින්
යුක්ත වීම

(3) ලයනය තද ගතියකින් යුක්ත වීම

මෘදු ලයනයක් තිබීම

(4) මතුපිට යවල ගතියකින් යුක්ත වීම

මතුපිට යවල ගතියකින් යතොර වීම

(5) pH අගය ලෆඩි වීම

pH අගය අඩු වීම

30. ව තළරෙ ෙර්මළන්තය පිළිබ ප්රෙළ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A. වළම්ප්රදළයිෙ ව තළරෙ ෙර්මළන්තයේ දී ප්රළයද්ීය ෛනතළල එම ෙර්මළන්තයේ වෘජු යෙොටවහෙරුලන් යේ.
B. වහලභළවිෙ ලළවවහාළන ආශ්රිතල ඳළරිවරිෙ ව තළරෙ ෙර්මළන්තය ආරම්භ කිරීම වශළ ප්රළයද්ීය ප්රෛළලයේ වශයයෝගීතළල
අතයළලය යේ.
C. ඳළරිවරිෙ ව තළරෙ ෙර්මළන්තයේ දී ආර්ථිෙ ශළ ඳළරිවරිෙ ප්රතිළභ ඳමණක් අරමුු  යෙයර්.
ඉශත ලගන්ති අතුරින්,
(1) A ඳමණක් වතය යේ.
(3) B ශළ C ඳමණක් වතය යේ.
(5) A, B ශළ C සියේ වතය යේ.

(2) B ඳමණක් වතය යේ.
(4) A ශළ C ඳමණක් වතය යේ.

31. ආශළරයෙ ඳලතින ෛ ප්රමළණය අඩුකිරීයමන් ද, ආශළර ඳරිරක්ණය ෙෂ ශෆකිය. ඒ වශළ යළන්්රිෙ වියෂන භළවිත යෙයර්. එහි
දී ද්රලමය ආශළර වියළීමට ගන්නළ උඳෙරණයක් ලන්යන්,
(1) ෙෆබියනට්ටු වියෂනය ය.
(3) බින් වියෂනය ය.
(5) යබර වියෂනය ය.

(2) උම වියෂනය ය.
(4) නවීනෙෘත සර්යය වියෂන ය.

32. ආශළරයක් ඳරියභෝෛනයට ගත යනොශෆකි ආෙළරයට අප්රවන්න තත්ලයට ඳත් වීම යශෝ එහි සුරක්ෂිතතළල නෆති වීම නරක්වීම යව
ශඳුන්ලයි. එයව ඳශත වශන් ෙරුු  අතරින් ආශළර නරක් වීමට බඳළන ක්ෂුද්රජීවී ලර්ධනය ශළ වම්බන්ධ බළහිර වළධෙය
ලනුයේ,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

pH අගය ය.
ආශළරයේ අන්තර්ගත ෛ ප්රතිතය ය.
බක්සිෙරණ / බක්සිශරණ විභලය ය.
ආශළරයේ අඩ ගු යඳෝය ද්රලය ප්රමළණය ය.
උහණත්ලය ය.

33. ක්යේත්රයයහි ලගළල වශළ ගුණළත්මෙ බීෛඳෆෂ නිහඳළදනයේ දී සිදුෙෂ යුතු තලළන් නඩත්තු ක්රියළෙළරෙම් වම්බන්ධ ප්රෙළ
කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A
B
C
D

ෛ වම්ඳළදනය ඉවහනළලක් යව යයදීම මගින් ගුණළත්මෙ තලළන් ඳෆෂ බළගත ශෆකි ය.
තලළයනහි ඳෆෂ දෆඩි කිරීම වශළ එයට ෛය යයදිය යුතු ලළර ගණන ලෆඩි ෙෂ යුතු ය.
තලළන නිරන්තර ඳරීක්ළල මගින් වළර්ාෙ ඳළියබෝධ මර්ධනයක් සිදුෙෂ ශෆකි ය.
ෛ වම්ඳළදනය වමඟ රවළයනිෙ යඳොයශොර යයදීම මගින් යශොඳින් ලර්ධනය ව බීෛ ඳෆෂ බළගත ශෆකි ය.
ඉශත ප්රෙළ අතුයරන්

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A, B වශ C ප්රෙළ වතය ලන අතර D ප්රෙළය අවතය යේ.
A, C වශ D ප්රෙළ වතය ලන අතර B ප්රෙළය අවතය යේ.
A, B වශ D ප්රෙළ වතය ලන අතර C ප්රෙළය අවතය යේ.
ඉශත ප්රෙළ සියේම වතය යේ.
B, C වශ D ප්රෙළ වතය ලන අතර A ප්රෙළය අවතය යේ.

ශත්ලන පිටුල බන්න.
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34. ලළණිෛ යබෝග ලගළයේ දී පිදුරු ලසුන් යයදීම නෆලත ප්රතලත යලමින් ඳලතී. පිදුරු ලසුන් පිළිබ ලගන්ති කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A
B
C

පිදුරු ලසුන් දෆීටයම් ප්රධළන අරමුණ ලේඳෆෂ ඇතිවීම ඳළනය කිරීමයි.
පිදුරු ලසුන ෛ ව රක්ණය වශළ යමන්ම ඇතෆම් ෙෘීටන් ඳළනය වශළ ද යයොදළගත ශෆකිය.
පිදුරු ලසුන් යයදීයමන් Cyprus rotundus මර්ධනය ෙෂ ශෆකිය.

ඉශත ලගන්ති අතරින්,
(1) A, C ඳමණක් වතය යේ
(3) B, C ඳමණක් වතය යේ
(5) A, B වශ C සියේ අවතය යේ

(2) A, B ඳමණක් වතය යේ
(4) A, B වශ C සියේ වතය යේ

35. පිටිපුවහ යරෝගය Powdery mildew) ලෆෂඳුන යබෝග වහිත ශරිතළගළරයක් නෆලත ලගළ ෙටයුතු වශළ සදළනම් කිරීයම් දී
අනුගමනය ෙෂශෆකි ක්රියළමළර්ගයක් ලනුයේ,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

නිර්යද්ශිත ප්රමළණයකින් 2.4 D රවළයනිෙ යයදීම ය.
යරෝගය ලෆෂඳුණ ළෙ යෙොටවහ සියේ ඳමණක් ඉලත් කිරීම ය
සියලුම ළෙ ඉලත්ෙර නෆලත ලගළ කිරීම ය.
යරෝඳණ බඳුන් ජීලළනුශරණය කිරීම ය.
ශරිතළගළරය පිරිසිදුෙර යගන්දගම් දුම ලෆදීමට වෆෆවහවීම ය.

36. ෛ යරෝපිත ලගළලෙ යඳෝෙ ද්රළලණයේ විදුත් වන්නළයෙතළල අඩු ව විට අනුගමනය ෙෂශෆකි ක්රියළමළර්ගයක් ලනුයේ,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

0.1 N ඇයමෝනියම් ශයියරොක්වයි ද ද්රළලණයක් යයොදළ 1.5 - 2.5 ds/m අගයට වෆෙසීම ය.
0.1 N ඇයමෝනියම් වේයසේට් ද්රළලණයක් යයොදළ 1.5 - 2.5 ds/m අගයට වෆෙසීම ය.
ෛ වම්ඳළදනය ෙර යඳොයශොර ද්රළලණයක් යයොදළ 1.5 - 2.5 ds/m අගයට වෆෙසීම ය.
වළන්ද්ර යඳොයශොර ද්රළලණයකින් කුඩළ ඳරිමළලක් යයොදළ 1.5 - 2.5 ds/m අගයට වෆෙසීම ය.
වළන්ද්ර වේෆියුරික් ද්රළලණයකින් කුඩළ ඳරිමළලක් යයොදළ 1.5 - 2.5 ds/m අගයට වෆෙසීම ය.

37. යගොවියඳොෂ ලුශ වදීයම් දී භළවිත ෙරන අමුද්රලයල ගති ක්ණ පිළිබල ඳශත වශන් ප්රෙළලලන් නිලෆරදි ප්රෙළය
යතෝරන්න.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

දෆලල ක්තිමත් බල අනුල මෘදු දෆල, දෆඩි දෆල, සුයාෝඳයභෝගී දෆල ආදී යව දෆල ලර්ගීෙරණය ෙරයි.
යඳොලතීන් ගෘශ ඉදි කිරීම වශළ යේජ් 300 ප්රමළණයේ යඳොලතීන් ලඩළ සුදුසු යි.
මෆටිල අඩ ගු ඇලුමිනළ නම් රවළයනිෙ ද්රලය නිවළ ගයඩොක් නියමිත ශෆඩයට ෙඳළ ගෆනීයම් ශෆකියළල ඇත.
ලෆල ශළ සියමන්ති විවිධ අනුඳළතලලන් යයොදළ ගෆනීයමන් විවිධ යෙොන්ක්රීට් මි්රණ වෙවළ ගත ශෆකිය.
GI බටල විදුත් ඳරිලළරෙ බල, ඉශෂ තළඳ ප්රතියරෝී තළල ශළ වෆශෆේලු බල යන ගුණළ ග ඇත.

38. යගොවිඳෂ ලුශ ඉදිකිරීයම් දී අනුගමනය යෙයරන පියලර ීපඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A වෆෆවහම ඇඳීම
B අලයතළලය අලයබෝධෙර ගෆනීම
C ඉඩයම් සුදුසු වහාළනයක් යතෝරළ ගෆනීම.
D අත්තිලළරම දෆීටම
E බිත්ති යගොඩනෆගීම
යමම පියලරල නිලෆරදි අනුපිළියල වශන් පිළිතුර යතෝරන්න.
(1) B
(3) B
(5) A

C
A
C

A
C
B

D
D
D

E
E
E

(2) C
(4) C

B
A

A
B

D
D

E
E

39. භූමි අ ෙරණයේ දී යයොදළ ගන්නළ විවිධ උදයළන ලර්ගල ප්රධළන ක්ණ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A සිහින් ඳත්ර ශළ එේළ ලෆටුු  වහලරඳ වහිත ළෙ බහුල යයොදළ ගෆනීම
B නඩත්තුලට ඳශසු කුඩළ ගවහ, ආයරෝශෙ ලෆේ ශළ මේ වියේ යයොදළ ගෆනීම
C ු හෙ ළෙ එෙතුලක් යගොඩ නඟළ ගෆනීම
D ලී යශෝ උණ බම්බුලලන් නිර්මිත යේට්ටු ශළ ලෆටලේ ආදී දෘඪ අ ග භළවිත ෙර තිබීම
E විධිමත් ආෙළරයට ෙප්ඳළදු ෙෂ ළෙ ලෆටි සුබල දක්නට තිබීම
ඉශත ක්ණ අතුරින් , ෛඳන් උදයළනයෙට අදළෂ ක්ණ ලන්යන්,
(1)
(5)

B, C ශළ D ය.
(2) A ශළ D ය.
A, B, C, D ශළ E යන සියේම ය.

(3) C, D ශළ E ය.

(4) A, D ශළ E ය.

අටලන පිටුල බන්න.
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40. උදයළනයෙ භූමි අ ෙරණයේ දී යයොදළ ගන්නළ විවිධ මූධර්ම දෆක්යලන පිළිතුර යතෝරළ දක්ලන්න.
(1) වමතුලතතළල, රිද්මය, ඒීපයතළලය ශළ විවිධත්ලය
(2) වහලරඳය, අලෙළය, ඒීපයතළලය ශළ අනුඳළතය
(3) රිද්මය, වහෙන්ධය, ලර්ණය ශළ වමතුලතතළලය
(4) ඒීපයතළලය, රිද්මය, වහෙන්ධය ශළ ලයනය
(5) වමතුලතතළලය, ඒීපයතළලය, වහලරඳය ශළ යර්ාළ ශළ මළයිම්
41. භූමි අ ෙරණ වෆසුමක් නිර්මළණයේ දී බුබුළු යර්ාළ වෆෆවහමක් ඇඳීයම් ප්රධළන අරමුණ ලන්යන්,
(1) උදයළනය ශරශළ ලෆටී ඇති විදුල ෙම්බි, භූ ගත රැශෆන් ආදියේ ගමන් මළර්ග ආදිය දෆක්වීමයි.
(2) විධිමත් යව ව යක්ත භළවිතයයන් ඳරිමළු ූලල වෆෆවහම මත වටශන් කිරීමයි
(3) භූ වෆෆවහයමහි ඇති ව යක්ත ශඳුන්ලළ දීමයි.
(4) නිර්මළණයේ ලටිනළෙම, අයප්ක්ෂිත ළභය ශළ වියදම් ඇවහතයම්න්තු ගත යෙොට දෆක්වීම යි.
(5) යවේලළ ළභියළට අලය ක්රියළෙළරී අලෙළ භූමියේ වහාළන ගත යෙොට යඳන්වීමයි.
42. යගොවිඳ යළන්ත්රීෙරණයේ දී බහුල භළවිතළ ලන සිේයරෝද ට්රෆක්ටර්ල ඇති ද්රළලබ ඳද්ධතියයහි ප්රධළන ෙළර්යය ලනුයේ,
(1) එන්ජීමෙ බය උඳදලළ ගෆනීම වශළ ඉන්ධන ශළ ලළතය දශනය කිරීම ය.
(2) එන්ජිම ශළ යරෝද වම්බන්ධ ෙරන ඳද්ධතියේ වන්ධිවහාළනයක් යව ක්රියළ කිරීම ය.
(3) වම්බන්ධිත නගුේ ලර්ග එවවීම, ඳශත් කිරීම ශළ භළරයක් ඇදයගන යළම වශළ වශළය දීම ය.
(4) එන්ජිම මගින් නිඳදලන බය ක්තය ෙරළ වම්යප්රේණය කිරීම ය.
(5) ගියර යඳට්ටිය ශළ ආන්තරය Differencial ) යලත එන ෙෆරකුම් ආයළවය එෂවුම් යරෝද ෙරළ වම්යප්රේණය කිරීම ය.
43. එන්ජියම් වළයප්ක් තලතය ඳලතින වහාළනලට වහයන්ශෙ වඳයළ එම වහාළනල ඝර්ණය අඩු කිරීම වහයන්ශෙ ඳද්ධතියේ ප්රධළන
ෙළර්යය යේ. ඒ වම්බන්ධල නිලෆරදි ප්රෙළය යතෝරන්න.
(1) වහයන්ශෙයේ දුවහ්රළවිතළල ලෆඩි විට ගළ යළම අඩු යේ.
(2) න්වේ එන්ජින් වශළ SAE 90 භළවිත යෙයර්.
(3) වහයන්ශෙ මුද්රළලක් යව භළවිත කිරීම අඳශසු ය.
(4) එන්ජියම් ක්රියළෙළරී යෙොටවහල උහණත්ලය ඒෙළෙළරීල ලෆඩි කිරීමට වහයන්ශෙ ලෆදගත් යේ.
(5) වහයන්ශෙ ඳද්ධතියෙ වහයන්ශෙ එන්ජියම් ඉශලන් ගබඩළ ෙර ඳශෂට මුදළ ශරී.
44. ආශළරමය මත්වය ලගළලට අදළෂල, මත්වය යඳොකුු ල ෛ ෙෂමනළෙරණයේ දී, ෛයයහි තිබිය යුතු යභෞත-රවළයනිෙ
තත්ත්ලය නිලෆරදිල දක්ලළ ඇති පිළිතුර කුමක්ද?
(1) ද්රළලය බක්සිෛන් ප්රමළණය 5 mg/l
(3) ෛයේ ෙි නත්ලය 40- 500 mg/l
o
(5) ෛයේ උහණත්ලය 25 - 38 C

(2 ) ෛයේ pH අගය 6.5- 9 අතර
(4) ෛයේ ද්රළලය ඇයමෝනියළ ප්රමළණය 2 mg/l

45. ශ්රී  ෙළල තුෂ ෛෛ ජීල වම්ඳත් ෙර්මළන්තයේ ලෆදගත්ෙම ශළ විභලය පිළිබල වාලදය ප්රෙළය යතෝරළ දක්ලන්න.
(1)  ෙළයේ ෛනගශනයයන් මිලයන 3 ෙට ආවන්න පිරිවක් ී ලර ෙර්මළන්තය ජීවිෙළල ෙරයගන ඇත.
(2) ළභදළයී යප්රෝටීන ප්රභලයක් යව මළළු, ළ ීපය ආශළරයේ තිබිය යුතු යප්රෝටීන අලයතළලයයන් 70 ක් වපුරයි.
(3)  ෙළයේ නිලර්තන ෙළපීය ඒෙළෙළරී උු සුම් යද්ගුණය ශළ ලගළ ක්රමයේද පිළිබ දෆනුම බළ ගෆනීමට ඇති ඳශසුල
වම්ප්රදළයිෙ යනොලන ෛ ජීල වියේ ශඳුන්ලළ දීමට හිතෙර යව බඳළයි.
(4) තිළපියළ, ෙෆට්ළ, යරෝහු ආදී වියද්ීය මත්වය වියේ ශඳුන්ලළ දීම ශරශළ  ෙළයේ මිරිදිය ෙර්මළන්තය ලෆඩි දියුු  ෙෂ ශෆකි
ය.
(5)  ෙළයේ වමවහත මත්වය නිහඳළදනයයන් 60 ෙ ඳමණ ප්රමළණයක් ෛ ජීල ලගළල ශළ අභයයන්තර ී ලර ෙර්මළන්තය
බවහයවේ බළ දීයම් ශෆකියළලක් ඇත.
46. ශ්රී  ෙළයේ ලන ව රක්ණ යදඳළර්තයම්න්තුල මඟින් ක්රියළත්මෙ ෙරනු බන ප්රෛළ ලන ෙෂමනළෙරණ ලෆඩවටශන් ශතරක් ශළ
ඒලළ ක්රියළත්මෙ ලන ආෙළර ඳශත ලගුයලන් දෆක්යේ.
ප්රෛාමලඅමකෂතඅාකරණමකකාරය
A. යගොවි ලන ලගළ ලෆඩවටශන
B. ග්රළීටය ලන ලගළ ලෆඩවටශන
C. වශභළගීත්ල ලන ෙෂමනළෙරණ
ලෆඩවටශන
D. යගලතු ව ලර්ධන ලෆඩවටශන

ක්රියාත්තකමලඅමකකාරය
P. යගොවීන් වශළ ලවර යදෙෙ ගිවිසුම් ෙළයෙට යශක්ටයළර 2ෙ බිමක් බළ දීම.
Q. ආර්ථිෙ ප්රතිළභ ලෆඩි ලයයන් ෆයබන ලළණිෛ ලන ළෙ යගලත්යත් ලගළ
කිරීමට නෆඹුරු කිරීම.
R. විසිර ඳලතින කුඩළ ප්රමළණයේ ලනළන්තර යෙොටවහ ගිවිසුමක් යටයත්
ෙෂමනළෙරණය කිරීම.
S. යගොවීන් වශළ ලවර 25 ක් වශළ යශක්ටයළර 0.5- 1 ෙ ඳමණ බිමක් බළ දීම.

ඉශත ප්රෛළ ලන ෙෂමනළෙරණ ආෙළරය, ඒලළ ක්රියළත්මෙ ලන ආෙළරය ශළ නිලෆරදිල ගඳළ ඇති පිළිතුර ලන්යන්,
(1) AP. BS, CQ, DR ය.
(2) AS, BR, CP, DQ ය.
(3) AS, BQ, CR,DP ය.
(4) AS, BP, CR, DQ ය.
(5) AR. BP, CR, DQ ය.

නලලන පිටුල බන්න.
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47. ලළහඳීලී ශළ ලළහඳීලී යනොලන ළෙවළර ලර්ග විවිධ ලළණිෛමය ද්රලය නිහඳළදනයට බහුල යයොදළ ගෆයන්. ළෙවළර ශළ ඒලළයේ
භළවිත වම්බන්ධල ඳශත දෆක්යලන ලගුයේ නිලෆරදි ලරණ වම්බන්ධතළල යතෝරළ දක්ලන්න,
අාංකය

ාකය

ාකවාරය

භාවිය

(1)

යරෝව

වින්ක්රිවහටින්

සුල විවුන් නිහඳළදනය

(2)

කුරුඳු

සිනමෆේඩිශයි ද

යෝධනෙළරෙ නිහඳළදනය

(3)

යෙොයශොඹ

ඇවඩිරැක්ටීන්

ඳළියබෝධනළෙයක් යව භළවිතය

(4)

සුදු ළු 

ගළලක් අම්ය

වළයම් නිහඳළදනය

(5)

දුම්යෙොෂ

නියෙොටින්

රවෙළරෙ යව භළවිතය

48. ජීල ලළයු නිහඳළදන ක්රියළලලය පිළිබ ප්රෙළ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A
B
C

නිර්ලළයු ක්ෂුද්ර ජීවින් භළවිත ෙරමින් ෙළබනිෙ ද්රලය වර ව යයෝග බලට ඳත් කිරීම ෛ වි්චයජ්දනය යි.
ප්රවහා ජීල ලළයු නිහඳළදනය වශළ යයොදන අමුද්රලයල ෙළබන් : නයිට්රෛන් අනුඳළතය 1:25 විය යුතුය.
ජීරෙ කුටීරයට යයොදන අමු ද්රලය ලර්ග මත ජීල ලළයු ෛනෙය තුෂ රලළ ගෆනීයම් ෙළය යලනවහ යේ.
ඉශත ප්රෙළ අතුරින් නිලෆරදි ලන්යන්,

(1) A ඳමණි.
(2) A ශළ C ඳමණි.

(2) B ඳමණි.
(5) A, B ශළ C සියේම ය.

(3) A ශළ B ඳමණි.

49. ලෘත්තීය සුරක්ෂිතතළල, යවෞා ශළ සුබ වළධනය වම්බන්ධල ෛළතයන්තර ලයයන් පිළිගත් විවිධ වම්මත ඳලතී. එම වම්මත පිළිබ
ඳශත ප්රෙළ අතුරින් නිලෆරදි යනොලන්යන්,
(1) ෛළතයන්තර ෙම්ෙරු ව විධළනය මගින් ආයතනයෙ OHSAS -18001 ප්රමිතිෙරණයට අලය විගණන සිදු ෙරනු ෆය .
(2) යවේලළ වහාළනයේ ඳළරිවරිෙ තත්ත්ලය ඉශෂ නෆ වීම වශළ ISO 14,000 ප්රමිතිෙරණය යයොදළ ගනු ෆය .
(3) ආයතනල යවේලෙ ආරක්ළල ශළ යවෞාය තත්ලය පිළිබ ෛළතයළන්තරල පිළිගෆනීමක් බළ ගෆනීමට OHSAS -18001
ප්රමිතිෙරණය යයොදළ ගෆයන්.
(4) ලෆඩ ෙරන ෛනතළලයේ යවේලළ තත්ත්ල උවවහ ෙරලීම වශළ යෝෙයේ රටලේ එක් වී ෛළතයන්තර ෙම්ෙරු ව විධළනය
පිහිටුලළ ඇත.
(5) භළණ්ඩ ශළ යවේලළ නිහඳළදන ක්රියළලලය වම්බන්ධ අනතුරු අලම ෙර ගෆනීම වශළ ISO - 9000 ප්රමිතිෙරණය යයොදළ ගනියි.
50. 'දුඅත' විහයේණය පිළිබ ප්රෙළ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්යේ.
A

'දුඅත' විහයේණය මගින් ලයළඳළරයෙ ක්තිය, දුර්ලතළ, අලවහාළ ශළ තර්ෛන පිළිබ විහයේණය යෙයර්.

B

ක්තීන් ශළ අලවහාළ ලයළඳළරයෙ දියුු ලටත් දුර්ලතළ ශළ තර්ෛන ලයළඳළරයෙ ඳරිශළනියටත් බඳළයි.

C

ලයළඳළරයෙට බළහිරල අලවහාළ ශළ තර්ෛන ඳලතින අතර ක්තීන් ශළ දුර්ලතළ ලයළඳළරයක් තුෂම ඳලතියි.

යමහි,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A ,B ශළ C නිලෆරදි අතර A ශළ B මගින් C ඳෆශෆදිල ෙරයි.
A ,B ශළ C නිලෆරදි අතර B ශළ C මගින් A ඳෆශෆදිල ෙරයි.
A ,B ශළ C නිලෆරදි අතර A මගින් B ශළ C ඳෆශෆදිල ෙරයි.
A ,B ශළ C නිලෆරදි අතර B මගින් A ඳමණක් ඳෆශෆදිල ෙරයි.
A ,B ශළ C නිලෆරදි අතර C මගින් A ශළ B ඳෆශෆදිල ෙරයි.

