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අධ්යාපන අමාත්යාාංය - කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්යයන ාඛාල 

අ.පපො.ස. ( උ.පපළ) විභාගය සඳහා පපරහුරු ප්රනන ප්රය - 2019 

B පකොටස - රචනා 

කුණු දීපේ පටිපාටිය 

5.  

(i) ඹම්කිසි නිල්චිත උණ්ත්ඹක දී වා පීඩනඹක දී ායුගගෝරගේ ඹම් නිල්චිත ායු ඳරිභාක් ංතෘප්ත  

කිරීභට අලය ලර ාඳ් ්රභාණඹට ාගප්ක්, එභ උණ්ත්ගේ දී වා පීඩනගේ දී එභ ඳරිභාගේ තය 

ලගඹන්භ ඇති ලර ාඳ් ්රභාණගේ ්රතිලතඹ ාගප්ක් ර්ද්රතා ගර වැඳින්ගේ. 

   ා.ර. =    ඹම් නිඹමිත උණ්ත්ඹක දී ඹම් කිසි ාත ඳරිභාක ඳතින ලරා්ඳ ්රභාණඹ ×100  

               එභ උ්ණත්ගේ දී එභ ායු ඳරිභා ංතෘප්ත කිරීභට අලය ලරාඳ් ්රභාණඹ  

  (රකුණු 10) 

හිතකය ඵරඳෑම් 

1. ාගප්ක් ර්ද්රතා ්රල්  භ්ටටභක ඇති ිටට ගඵෝගර උත්්ගේනන ්රිඹාය ඹ ්රල්  භ්ටටභක 

ඳත්ා ගත වැකි ඹ. ායුගගෝරගේ ර්ද්රතා අු  න ිටට උත්්ගේනන ගේගඹ ැඩි ගේ. 

2. ඉවශ ාගප්ක් ර්ද්රතාක් ඳතින ිටට නු  කැඵය  මු්  ඇ්දනීමභ ඳවසු ගේ. 

3. ාගප්ක් ර්ද්රතා ැඩි න ිටට පු්ඳර කරංකගේ ග්රාහී ක කාරඹ ැඩි ගේ. 

4. ඇන්තරිඹම්, ඕකිඩ් ැනි ලාකර භගරහි ගුණාත්භකබාඹ ැඩිීමභට ැඩි ාගප්ක් ර්ද්රතාඹක්  

අලය ගේ. 

5. ඳත්රර පිකකා ිටෘත ීමභට ාගප්ක් ර්ද්රතාඹ ඵරඳායි. පිකකා ිටෘත ීම ඇති ිටට ්රබාං්ග් ණ 

්රිඹාය ඹ භැනිටන් සිදු ගේ. 
 

අහිතකය ඵරඳෑම් 

ාගප්ක් ර්ද්රතාඹ ැඩි ීමගභන්,  

1. ලාක ගයෝග රානන ැඩි ගේ. 

2. කෘමි ඳළිගඵෝධ යාප්තිඹ ැඩි ගේ. 

3. සුශඟින් ඳයාගනඹ න ගඵෝගර ඳයාග ිටසිරී ඹාභට ඵාධා ඇති ගේ. 

4. උත්්ගේනනඹ අු  ගේ. ගම් නිා රණ හිත ලරඹ අගලෝණඹ අු  ගේ. 

5. බීල ගඵඩා කිරීභ අඳවසු ගේ. 
 

ාගප්ක් ර්ද්රතා අු  ීමගභන්  

1. කරංකඹ ිටඹළී ඳයාගනඹට ඵාධා ඇති ගේ. 
 

එක් කරුණකට රකුණු 5 ඵැගින් කරුණු 8 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x8 = 40 කි.) 

                   (කරුණු වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්)  
 

(ii)  අතීත ශ්රී රංකාගේ කෘකාකා්දමික ශ්රීකත්ඹට තුු  දුන් ගවුතු ගර ග්දය ඹ තාක්ණඹ, ං්කෘතික වා 

රගමික ඳසුබිභ , ාරි ක්දභාන්තඹ වා යාලය අුගග්රවඹ රැබීභ ්රධාන ගේ. 

ග්දය ඹ තාක්ණඹ ඹටතට අතීතගේ ජීත් වූ මිනිසුන් ිටසින් ඳයම්ඳයාගත කෘකාක්දභාන්තගේ දී ඔවුනට 

මුහුණ දීභට සිදු වූ සුිටගලුෂී අභිගඹෝගරට පිළිඹම් ගර ක් කය ගත් තාක්ණඹ අඹත් ගේ. 

             (රකුණු 10) 

1. ඒ ඒ ්රග්දලඹට සුදුසු ගඵෝග ගත්රීභ - ග්දය ඹ ගඵෝග 

2. බිම් ැකසීගම් උඳකයණර ිටගලුෂීකයණඹ  

ඒ ඒ ්රග්දලරට ැකස උඳකයණ ඳරිවයණඹ 

උනා: ඹාඳනඹ උනැ් ර 

3. ගයෝඳණ ්රය තභන් ිටසින්භ කා ගැීභ 

4. ඳරියඹ වා ඵ්දධ වූ කෘකාකා්දමික පිළිගත් අුගගභනඹ කිරීභ 

උනා: කාඵනික ගඳොගවොය 

ඳළිගඵෝධ ඳාරන ක්රභ - දිඹ ගවෝ භන, ටකඹ, කුරුළු ඳාලු 

5. ඳාංශු ංයක්ණඹ වා ඳරිය භතුය තතා ඇති කිරීභ 

6. ්දා පිළිඵ පුගයෝක නඹ කශ වැකි ීමභ නිා ක් ඹ්  ඵරා ගගොිටතැන් කිරීභ 



2 
 

7. කාරගුණඹට අුග  ගා කටයුතු ංිටධානඹ කිරීභ  

උනා: ඉගඩෝයඹට ගවුන් එළි කිරීභ, ගිනි තැබීභ, ගභෝම් ්දා භඟ ගා ඇයඹීභට අ්ැන්න 

ගඵඩා කිරීභ - ීම බි් 

8. කාර ගවෝයා අුග ගා කිරීභ 
 

එක් කරුණකට රකුණු 5 ඵැගින් කරුණු 7 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x7 = 35 කි.) 

           (කරුණු වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්)  
  

(iii) ගඳොගවොය අුගඳාතඹ = 4:3:2  

එභ ගඳෝක රඵා ගැීභ වා බාිටත කශ යුතු ඍජු ගඳොගවොය ්රභාණඹ ගණනඹ කිරීභ 

N කිගරෝ ග්රෑම් 46 ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු යරිඹා ්රභාණඹ      = 100 kg 

N කිගරෝ ග්රෑම් 4 ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු යරිඹා ්රභාණඹ     = 100/46x4           

                                     = 8.696 kg                     (රකුණු 07)
  

P2O5 කිගරෝ ග්රෑම් 46 ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු TSP ්රභාණඹ      = 100 kg 

P2O5 කිගරෝ ග්රෑම් 3 ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු TSP ්රභාණඹ        = 100/45x3 

                                 = 6.666 kg                         (රකුණු 07) 
 

K2O කිගරෝ ග්රෑම් 60 ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු KCl ්රභාණඹ       = 100 kg 

K2O කිගරෝ ග්රෑම් 2 ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු KCl ්රභාණඹ         = 100/60x2 

                                = 3.333kg                            (රකුණු 07) 
 

N කි.ග්රෑ. 4ක්, P2O5 කි.ග්රෑ. 3ක් වා K2O කි.ග්රෑ.2 ක් රඵා දීභට මිශ්ර කශ යුතු ගඳොගවොය ්දග තුගනහි මුළු 

්කන්ධඹ = 8.696 kg යරිඹා+ 6.666 kg TSP + 3.333 kg KCl 

   =18.695 kg 

රැගඵන මිශ්රණගේ මුළු ්කන්ධඹ = 18.695 kg                                                                             (රකුණු 03) 
 

100kg ක මිශ්රණඹක් ෑදීභට අලය ගඳොගවොයර ්කන්ධඹ ගීමභ  

මිශ්රණඹ 18.695kg ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු යරිඹා ්කන්ධඹ = 8.696 kg 

මිශ්රණ 100kg ක් ෑදීභට අලය යරිඹා ්රභාණඹ            = 8.696/18.695x100 

    = 46.51kg           (රකුණු 07) 

 

මිශ්රණඹ 18.695kg ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු TSP ්කන්ධඹ  = 6.66kg 

මිශ්රණ 100kg ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු TSP ්කන්ධඹ         = 6.66/18.695x 100 

                                       = 35.65 kg                              (රකුණු 07)                                            
 

මිශ්රණඹ 18.695kg ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු KCl ්කන්ධඹ   = 3.333 

මිශ්රණඹ 100kg ක් රඵා ගැීභට ගඹදිඹ යුතු KCl ්කන්ධඹ        = 3.333/18.695 x 100 

                                       = 17.828kg                            (රකුණු 07)             
 

ගම් අුග 4:3:2 අුගඳාතඹ ඇති ගඳොගවොය මිශ්රණඹකින් 100kg ක් ක් කිරීභ වා යරිඹා 46.51kg ක්  න 

TSP 35.64kg ක් න KCl 17.828kg ක් න මිශ්ර කශ යුතුඹ.                                                (රකුණු 07) 

 

ගභභ ්රභාණ මිශ්ර කශ ිටට රන්න ලගඹන් = 99.98kg                                                              (රකුණු 03) 
                                     

මුළු රකුණු = 150  

6.                                                                                                                    

(i) යශ ස්දඹ ්රචාායකඹ අ්ද නැක්ීමභ 

ගඵෝග ්රචාායණගේ දී හිරු එළිඹ උඳගඹෝී  කය ගනිමින් ගඵෝගඹ අට ඉවශ උ්ණත්ඹක් වා ඉවශ 

ාගප්ක් ර්ද්රතාඹක් ඳත්ා ගැීභ පිිස ක් කයුග රඵන යුව ස්දඹ ්රචාායක යුව ගර 

වැඳින්ගේ.   
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  (රකුණු 05) 

්රිඹාය ඹ 

i. ් ානඹ ගත්රීභ (ගවොඳින් හිරු එළිඹ ැගටන) 

ii. මීට්ද 3×1  (දිග×ඳශර) ගර භූමිඹ රකුණු කිරීභ. 

iii. අ්දධ කාකාය ගර නැමිඹ වැකි උණ ඳතුරු / පුක් ඳික ගවෝ කන්ඩියු්ට ඵට ඳඹා ගැීභ. 

iv. රකුණු කයගත් ් ානගඹහි ඉවළින් අ්දධ ෘත්තාකාය සිිකන ගු කන්ඩියු්ට/ ලී ඳතුරු ගඳොගශොට ිට 

කිරීභ. 

v. යාමු ම්ප්දණගඹන්භ මු්රාන ගු ගඳොය තීන්ය න් රයණඹ කිරීභ. 

vi. ඳැශ සිටුන රන ගඳොය තීන් ඵෑග් ්රචාායක යුවඹ තුශ ක්රභත් තැබීභ. 

vii. අලය ඳරිදි ඳැශ වා ක්රභත් ලරඹ ම්ඳානනඹ කිරීභ.  

 

(නම් කශ රඳටවනට රකුණු 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          එක් පිඹයකට  රකුණු 5 ඵැගින් පිඹය 7 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x7 = 35 කි.) 

                                              (පිඹය වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්) 
 

 

(ii) කෘමි ගවණ ඝණත්ඹ ර්දථික වානිනාඹක භ්ටටභට ඳවළින් තඵා ගැීභ කෘමි ඳළිගඵෝධ වානි   

කශභනාකයණඹයි.                                                                                                          (රකුණු 10) 

i. භනා බිම් ැකසීභ 

ii. ඳාංශු ජීාුගවයණඹ 

iii. පිරිසිඳු ගයෝඳණ ්රය බාිටත කිරීභ 

iv. නිඹමිත ඳයතයඹට අුග ගඵෝග සිටුීමභ 

v. ලාක ගඳෝක භතුය ත ගර ැඳයීභ 

vi. වය් වා ඵැක්ටීරිඹා ගයෝග වා ්රතිගයෝී  ්රගදන ගා කිරීභ 

vii. ඳළිගඵෝධ වානි වූ ලාක ගකොට් ඉත් කය නැමීභ 

viii. ගඵෝග භාරු 

ix. ිටක් ඳ ධායක ලාක ඉත් කිරීභ 

x. මිශ්ර ගඵෝග ගා 

xi. නිසි ලර කශභනාකයණඹ 

xii. ගාගේ ීඳායක්ා තඵා ගැීභ 
 

                       එක් කරුණකට රකුණු 5 ඵැගින් කරුණු 8 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x8 = 40 කි.) 

                            (කරුණු වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්) 

 

(iii) පු්දගරඹන්ට උඳ්රඹක් ඇති කිරීභට ිටබතාඹක් ඇති ඕනෑභ ගනඹක් රඳනාක් ගර වඳුන්ුග රැගේ. 

                        (රකුණු  08) 

  කෘකාක්දභාන්තගේ දී සිදු ිටඹ වැකි රඳනා 

i. අධික ලේනඹ වා කම්ඳන 

ii. ිටලරනඹ 

උණ ඳතුරු/පුක් ඳික ගවෝ 

ගකොන්ඩියු්ට ඵටය න් 

ානන රන යාමු 

ගඳොය තීන් රයණඹ 

නු  කැඵය  හිත ඵඳුන් 
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iii. දිටය  රඝ්රාණඹ 

iv. කෘකා උඳකයණ භඟින් න අනතුරු 

v. ්දඳ න්ඨන 

vi. කෘමි න්ඨන 

vii. කෘකා යාඹන ්රය ලරීයගත ීමභ                                       (රඳනා 6ක් නම් කිරීභට 1 ඵැගින් රකුණු 6) 

 

රඳනා අභ කිරීභට ගත වැකි ්රිඹාභා්දග 

i. අධික ලේනඹ වා කම්ඳන 

 රයක්කාත ඇඳුම් වා උඳාංග බාිටතඹ 

 ඹන්ත්රරට ්ගන්වක ගඹදීභ 

 කම්ඳන ගකෝටට බාිටතඹ 

 ධ්නික ්රය බිත්ති වා සිිටය භට ිට කිරීභ 
 

ii. ිටලරනඹ 

 අධික උ්ණත්ඹ ඹටගත් ැඩ කිරීගම් දී රයක්ක ඇඳුම් ඇඳීභ 

 ලරීයඹ නිතය ගුදීභ 

 අලය ්රභාණඹට ලරඹ ඳානඹ කිරීභ 
 

iii. දිටය  රඝ්රාණඹ 

 අධික සුශං ඇති ිටට සී ෑභ, කැට ගඳොඩි කිරීගභන් ැශකීභ 

 සුශං ඵාධක ගඹදීභ 

 ඳ රයණඹ කිරීභට රයණ ගඵෝග සිටුීමභ 

 ඳගු ්බාඹ වා කාරගුිසක තත්ත්ඹ අුග කෘකාකා්දමික කටයුතු සිදු කයන කාරඹ තීයණඹ කිරීභ 

 මුඛ රයණ ඳැශඳීභ 
 

iv. කෘකා උඳකයණ භඟින් න අනතුරු 

 උඳකයණ භනා නඩත්තු කිරීභ 

 නිඹමිත උඳගන් අුග ්රිඹා කයීමභ 

 ිටදුය  උඳකයණ භනා බිම් ගත කිරීභ 

 උඳකයණ ්රිඹා කයන ක්ගතු්රඹ වා ඳාය්  අනතුරුනාඹක ගනොීමභ 
 

v. ්දඳ න්ඨන 

 ක්ගුත්රගේ උට ැී  ඇති තෘණ කැපීභ 

 ක්ගුත්රගේ ඇිටදින ිටට බ්ට ඳත්තු ඳැශඳීභ 

 යාත්රිගේ කා්දඹඹන්ර දී ිටදුය  ඳන්නම් බාිටතඹ 

 ග්  ගගොඩ් , හුම් ැනි අනතුරුනාඹක ් ානරට අත ගනොනැමීභ 
 

vi.කෘමි න්ඨන 

 කෘමි න්ඨ කිරීම් වා ිටබඹක් ඇති ් ානරට ඹන ිටට තන ඳැවැ ඇඳුම් ඇඳීගභන් ැශකීභ 

 ් කාරගේ කෘමි න්ඨ කිරීම්රට ඩාත් ග්රාහී ක ඵැිටන් ්රගේලම් ීමභ 

 මී භැසි ඳාරනගේ දී රයක්කාත ඇඳුම් වා ඳැරඳුම් බාිටතඹ 

 ලරීයඹ රයණඹ න ඇඳුම් ඇඳීභ 

 කෘමි ිටක්දක ලරීයගේ රග් ඳ කිරීභ 
 

vii.කෘකා යාඹන ්රය ලරීයගත ීමභ 

 ග් ඵරඹ කිඹා උඳගන් පිළිඳැදීභ 

 මිශ්ර කිරීභට ගකෝටුක් බාිටතඹ 

 රයක්කාත ඇඳුම් ඳැරඳුම් බාිටතඹ 
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 ඉසින අතය රවායඳාන ගැීගභන් ැශකීභ 

 ගනොරඹ අහිය වූ ිටට කට තඵා පිඹීගභන් ැශකීභ 

 ගඹොනන අතයතුය නවඩිඹ නැමීගභන් ැශකීභ 

 ගඹදීගභන් ඳසු ඇඳුම් ගෝනා නෑභ 

      එක් ්රිඹාභා්දගඹකට රකුණු 2 ඵැගින් (රකුණු 2×18= 36) 

මුළු රකුණු =150  

7. 

(i) ඳසු අ්ුග වානි ඹුග  කෘකා ගඵෝගර අ්ුග ගනලීගම් සිට ඳරිගබෝලනඹ ගතක් ිටිටධ අ් ාර දී 

අ්ැන්නට සිදු න ප් යභාණාත්භක වා ගුණාත්භක වානිඹ ගේ.                                                                                           

                          (රකුණු 8) 

ඳසු අ්ුග වානි සිදුිටඹ වැකි අ් ා 

අ්ුග ගනලීගම් දී 

අ්ුග රැ් කිරීගම් දී 

අ්ුග පිරිසිදු කිරීගම් දී 

අ්ුග ගශ්රිුසගත කිරීගම් දී 

අ්ුග ගඵඩා කිරීගම් දී 

අ්ුග ්රාවනඹ කිරීගම් දී 

ඇසුරුම්කයණගේ දී 

අගරිටගේ දී  

             අ් ා 7 ක් වන් කිරීභට රකුණු 1 ඵැගින් රකුණු (1x7 = 7) 

ඳසු අ්ුග වානි අභ කිරීභ       

 අ්ුග ගනලීගම් දී - 

නිඹමිත ඳරිණතිඹට ඳැමිිස ඳසු සුදුසු අ් ාගේ දී අ්ැන්න ගනලීභ 

උනා: එශළු ගනලීභ - උනගේ පිනි හිඳුණු ඳසු   

ගකොශ එශළු - උග්ද රුගේ ගනලීභ 

අතින් අ්ුග ගනලීභ භඟින් නිැයදි ඳරිණත අ් ාගේ ඳතින අ්ුග ගනරා ගත වැකි ඹ. 

ගඵෝගඹට ගැරගඳන ඳරිදි ිටගලුකාත ගනලීගම් උඳකයණ භඟින් අ්ුග ගනලීභ භඟින් අ්ුග වානි අභ 

කය ගත වැකිඹ. 

ගනරන රන ගඵෝග ඳ භඟ ගැටීභ ැශැක්ීමභ වා අ්ුග ගනරන අධිගේ දී ඒා තැන්ඳත් කිරීභට 

ඇසුරුම් බාිටත කිරීභ භඟින් ඳසු අ්ුග වානි අභ කය වැකි ඹ.   
 

 අ්ුග පිරිසිදු කිරීගම් දී -  

ගනරා ගත් අ්ුගර අඳ්රය ඉත් තිරීභ 

ඳැගඳෝ , අම ැනි ඳරතුරුරට උණු ලර ්රතිකායඹ කිරීභ 
 

 අ්ුග ගත්රීභ/ ගශු්රිසගත කිරීගම් දී - 

අ්ුගර නිඹමිත ඵය, වැඩඹ, ඳැවැඹ වා ඹනඹ ගන් ීමම් අුග ්දග කිරීභ. 

ගයෝග වා ඳළිගඵෝධ වානි වූ අ්ුග ඉත් කිරීභ භඟින් ගයෝග වානි ඳැතිරී ඹාභ ශක්ා ගැීභ 
 

 ඇසිරීගම් දී සුදුසු (තියුණු නාය, ගනොභැති) ඇසුරුම් බාිටත කය අ්ැන්න අසුයා තැබීභ - 

උනා:- ්රාවනගේ දී ගරීම තැලීභ ැරැක්ීමභට අසුයණ පර අතයට කඩනාසි, කාඩ්ගඵෝඩ් , ්ගඳොන්ජ් රදිඹ 

ගඹදීභ. 
 

 ක් යභත්   ගඵඩා කිරීභ - 

එශළු වා ඳරතුරු ැඩි ර්ද්රතාඹක් වා අු  උණ්ත්ඹක් ඹටගත් ගඵඩා කිරීභ 

භනා ාතාශ්රඹක් රැගඵන ගු අ්ුග අසුයා තැබීභ 
 

 ්රාවනගේ දී - 

සුදුසු ඇසුරුම් ්රය බාිටතගඹන් රවාය අසුයා ්රාවනඹ කිරීභ 
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ඇසිරීගම් දී එශළු වා ඳරතුරු යළු ගර ඳරිවයණඹ ගනොකිරීභ වා අනලය ගර තනකය ඇසිරීගභන් 

ැරකීභ 

උනඹ කාරගේ දී ගවෝ යාත්රී කාරගේ දී ්රාවනඹ කිරීභ 
 

 අ්ුග ැකසීගම් දී - 

ඳරතුරු වා එශළු ැකසීගම් දී අනලය ගකොට් ඉත් කිරීභ. 

ධානය වා යනිර අ්ුගර ගඳොතු ඉත් කිරීගම් දී බීලරට ඇති ිටඹ වැකි රතතිඹ අභ න ගු කිරීභ. 

නිඹමිත ගතතභන ්රතිලතඹට අුග ිටඹශා ගඵඩා කය තැබීභ. 

ඳසු අ්ුග වානි අභ න ගු රවාය ඳරියක්ණ ක්රභ බාිටත කිරීභ. 

 අගරිටගේ දී 

ෑභිටටභ ගගශැරක් තුශ ගඵෝග අ්ුග ගන්ගන් ඇසිරිඹ යුතුඹ. ්රභාණත් ගඵඩා ඳවසුකම් රඵා 

දිඹ යුතු ගේ. 

                   අ් ා 7 ක් ඹටගත් එක් කරුණකට රකුණු 5 ඵැගින් රකුණු (5×7 = 35) 

 

(ii) ජීීම ඳයාග කායක ඹුග, ලාකර ඳයාගනඹ සිදු කිරීභ වා ගවුතු න ඕනෑභ ජීිටගඹකු ජීීම ඳයාගකායක 

ගර වැඳින්ගේ. 

උනා: මී භැ්න්, ඵභරුන්, භනරඹන්                                                               (රකුණු 5) 
 

ජීිට ඳයාගකායක හිඟ ීම ඹාභට ඵරඳාන ගවුතු 

 ඳරිය දණඹ 

 අධික ගර කෘමිනාලක බාිටතඹ 

 ජීීමන්ගග් ්බාිටක ා් ාන ිටනාල ීමභ 

 නාගරීකයණඹ 

 කෘමි තුන්ට රවාය හිඟ ීමභ 

 නැඩි සුශං ැනි අඹවඳත් ග්දලගුිසක තත්ත්             

            (ගවුතු 5 කට රකුණු 3×5 = 15) 

ජීීම ඳයාගකායක රයක්ා කය ගැීභට ගත වැකි ්රිඹාභා්දග  

 ඳයාගකායක ජීීමන්ට ා් ාන ැඳයීභ 

 කෘමි ගගෝචාය ලාක ගා කිරීභ 

 ඳරිය හිතකාමී ඳළිගඵෝධ ඳාරන ක්රභ අුගගභනඹ කිරීභ 

උනා: වල ඳාරනඹ 

 ඳරිය හිතකාමී ගගොිටතැන් ක්රභ වා ගා යටා බාිටතඹ 

      උනා: ංයක්ණ ගගොිටතැන, මිල් ය ගඵෝග ගා     
 

           එක් ්රිඹාභා්දගඹකට  රකුණු 6 ඵැගින් ්රිඹාභා්දග 5ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 6x5 = 30 කි.) 

                                (්රිඹාභා්දග  වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්) 
 

 (iii) ලාකර කෘත්රිභ ිටකෘති ඇති කය, එගර ඇති වූ ්රගදනය න් ඩාත් උචිත ලාක ගතෝයා ගැීභ ිටකෘති 

අභිලනනඹ ගර වැඳින්ගේ. 

ිටකෘති ඇති කයන ක්රභ 02 කි. 

1. වනහික ක්ගරෝන ිටචාරතා භගින් ිටකෘති ඇති කිරීභ  

2. ඵහුගුණක බිහි කිරීභ 

                                                                                                          (ක්රභ නම් කිරීභට රකුණු 2 ×2 = 4) 

වනහික ක්ගරෝන ිටචාරතා භගින් ිටකෘති ඇති කිරීභ 

ිටකෘතිඹට රක් කිරීභට අලය ලාකය න් ක් කය ගත් කිණක ඳටක සුදුසු ිටකෘති කායකඹකට රක් කිරීභ 

වනහික ක්ගරෝන ිටචාරතා ගේ.  ගභහිදී  ිටකෘති කායක ගර   α , β, x, uv රදී කියණ ්දග න, 

ගකෝ චිසීන්, නයිට්ර් අම්රඹ රදිඹ න ගඹොනා ගැගන්.  

                                                                     ඳැවැදිය  කිරීභ වා    (රකුණු 10)                                                                                                            

 කිණක ඳටක සුදුසු ිටකෘති කායකඹකට රක් කිරීභ 
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 ිටකෘති කායකඹට රක් කයන රන කිණක  ්ර භාධයඹක් තුශ ඹාන්ත්රික ගොරනඹක් භඟින් කැරතීභට රක් 

කය වර අරම්ඵනඹක් ානා ගැීභ 

 එභ වර අරම්බනගඹන් රඵා ගත් වර ගගොුග ගයෝඳණ භාධ් ඹඹක් තුශ ඳාය ත තත්ත් ඹටගත් 

ගයෝඳණඹ කිරීභ 

 ඉන් ඳසු ක්ගුත් ය ගාකින් ිටකෘති ඇති ීම ඇති ලාක ගතෝයා ගැීභ  

                            (පිඹය 4ට රකුණු 4 ඵැගින් 4× 4 = 16) 

 

 

ඵහුගුණක බිහි කිරීභ 

වර තු මය ක ්දණග්දව ංඛයාගේ ගුිසත හිත ලාන ංයුති ඇති ලාක ඵහුගුණක ලාක ගර 

වැඳින්ගේ. ඵහුර බිහිකයගන්නා ඵහුගුණක ලාක න්ගන් ත්රිගුණ ලාක වා චාතු්දගුණ  ලාක ගේ. 

         ඳැවැදිය  කිරීභ වා (රකුණු 10)                                                                                                             

චාතු්දගුණ ලාක නිඳනීමභ 

ලාකර ්දධනඹ ගමින් ඳතින අග්ර්  අංකුයඹට ගකෝ චිසීන් නභැති යාඹන ්රය ඉතා අු  

ාන්්රණඹකින් ගඹදීගභන් ගම්ා නිඳනුග රැගේ.                      ( රකුණු 5) 
 

ත්රිගුණ ලාක නිඳනීමභ 

්දිටගුණ ලාකඹක ඒකගුණ ලන්භාුග (n) වා චාතු්දගුණ ලාකඹක ්දිටගුණ ලන්භාුගක් (2n) වා ීමභට ර්ා 

ත්රිගුණ ලාක නිඳනුග රැගේ.                                                                                                 (රකුණු 5) 

     මුළු රකුණු = 150  

8. 

(i) ඳ තුශ ජීත් න ලරීය ඳශර මි.මී. 1 ට ඩා අු  පිඹිට ඇට ගනොගඳගනන ජීීමන් ක්ෂු්ර ජීීමන් ගර 

වඳුන්ුග රැගේ. ඵැක්ටීරිඹා, ඹගනොඵැක්ටීරිඹා, ඇ් ී , දිළීය වා ඇක්ිකගනෝභයිසිටී් වා ග්රොගටොගෝා 

ඳාංශු ක්ෂු්ර ජීීමන්ට අඹත් ගේ.           (රකුණු 10)  

 

ඳාංශු ක්ෂු්ර ජීීමන්ගග් ඵරඳෑභ 
 

 ඳාංශු කාඵනික ්රය ජී්දණඹ කිරීභ 

  දිලීය ඵැක්ටීරිඹා ඇන්ිකගනෝභයිසිටී් භගින් කාඵනික ්රය ජී්දණඹ කය ඳට ලාක ගඳෝක නිනව් ගේ. 

 ඇගභෝනිකයණඹ 

 ඳට එකතු න ිටිටධ භශ කාඵනික ්රය වූ ග්රෝටීනභඹ ගකොට් ඵැක්ටීරිඹා භඟින්                                                   

ිටගඹෝලනඹට රක් ීමගභන් ඇභයිගනෝ අම්ර රැගේ. ගභභ ඇභයිගනෝ අම්ර තදුයටත් බි ගවරා   

ඇගභෝනිඹා ගවෝ ඇගභෝනිඹම් අඹන ඵට ඳත් ගේ. එභඟින් ලාකරට නයිට්රලන් ගඳෝක රඵා ගනයි. 

 නයිට්රීකයණඹ 

ඇගභොනිකයණගඹන් රැගඵන NH3 ගවෝ NH4
+ ලාකරට අගලෝණඹ කය ගැීභට ඳවසු NO2

- (නයිට්රයිට) 

වා NO3
- (නයිගේට) ඵට ඳත් කිරීභයි. ගම් වා නයිගට්රොගොගභොනා් වා නයිගට්රොඵැක්ට්ද ඹන ඵැක්ටීරිඹා 

ඉව්  ගේ. ගභහි දී ලාකරට රඵා ගත වැකි නයිට්රලන් සුරබ ගේ. 

 නයිට්රිවයණඹ 

ඳගු අඹනභඹ නයිගේට ගර ඳතින නයිට්රලන්, නයිට්රිවායක ඵැක්ටීරිඹා භඟින් ඔක්සිවයණඹ ීම 

ායුගගෝලීඹ අණුක නයිට්රලන් ඵට ඳත් ීමභ නයිට්රිවයණඹයි. ලරවනඹ දු්දර ් ානර ගභභ ්රිඹාය ඹ 

සිදු ීමභ ඳවසු ගේ. 

ගභභ ්රිඹාය ඹ භඟින් ලාකඹට රඵා ගත වැකි නයිට්රලන් ්රභාණඹ අු  ගේ. 

 නයිට්රලන් තිය කිරීභ 

භවය ඵැක්ටීරිඹා තු ඳතින නයිට්රලගන්් එන්යිභඹ භඟින් ායුගගෝලීඹ අණුක නයිට්රලන් ඇගභෝීඹ 

ංගඹෝග ඵට ඳත්ීමභයි. 

නයිට්රලන් තිය කයන ඵැක්ටීරිඹා රකාය 2 කි. 

වජීීම රකාය - උනා: Rhizobium spp.  යනිර ලාකර මරගැිකති තුශ ජීත් ගමින් යනිර ලාකර 

රධායඹ ඇති ඵැක්ටීරිඹා භඟින් නයිට්රලන් තිය කිරීභ වජීීම නයිට්රලන් තිය කිරීභයි. 



8 
 

     නිනවගු ජීත් න රකාය - උන: Azatobactor, Clostridium 
 

 

 දිලීයක මු්  ගර ඳැතිමින් උ් ලාකර ගඳෝණ අගලෝණඹට රධාය ීමභ 

උ් ලාක මු්  භඟ භවය දිලීය වජීීම  ාඹ කයන අතය ඔවුහු ිටලාර ඳාංශු ඳරිභාක ඳැතිගයමින් 

ගඵෝග ලාකඹට ිටලාර ඳරිභාක ගඳෝක අගලෝණඹ කය ඳඹයි. ගභභ ම්ඵන්ධඹ දිලීයක මර ගවත් 

mycorrhiza ගර වඳුන්යි. 

           කරුණු 5 ක් වා රකුණු 8 ඵැගින් 8×5 = 40 

                 එක් කරුණකට රකුණු 8 ඵැගින් කරුණු 5ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 8x5 = 40 කි.) 

                                              (කරුණු  වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 3 ඵැගින්) 

 

(ii) භඩ ීම ගගොිටතැගන් දී ීම ගඵෝගඹ භනා ං් ාඳනඹ වා ්රල්ත  අ්ැන්නක් වා අලය ඳාංශු තත්ත් 

රඵා දීභ වා ක්ගුත්රඹ භඩ කය ගැීභ භඩ බිම් ැකසීභ ගර වඳුන්ුග රැගේ. 

                                             (රකුණු 10) 

1. නාත එළි ගඳගවය  කිරීභ 

ක්ගුත්රඹ අට ්රග්දලඹ එළි ගඳගවළි කය ඇරගේළි ශු්දධ කිරීභ මුය න්භ සිදු කශ යුතුඹ. එභගින් ය ඹැ්දනට 

භනා ස්දඹාගරෝකඹ රැබීභ වා ්  ඳැශෑික බීල ංක්රභණඹ ීමභ අු  ගකග්ද. 
 

2. ය ඹැ්දනට ලරඹ වැයීමභ 

ඳශමු සීෑභට දින කිහිඳඹකට ගඳය ය ඹැ්දනට ලරඹ වැයිටඹ යුතුඹ. එභඟින් ඳ සී ෑභට සුදුසු තත්ත්ඹට 

ඳත් ගේ. 
 

3. ඳශමු සී ෑභ 

ගභහි දී ඳ ඹන්තමින් ැගන ඳරිදි ලර භ්ටටභක් ඳත්ා ගත යුතු අතය 20cm – 25cm ඳභණ ගැඹුයට ඳ 

බුරු්  කශ යුතුඹ. ගභහි දී භතුපිට ඳ වා ඹික ඳ මිශ්ර ීමභ නිා ඳගු ායත්බාඹ ැඩි ගේ. 
 

4. ගනන සීෑභ 

ඳශමු සී ෑගභන් දින 10 -14 කට ඳභණ ඳසු කශ යුතුඹ. ඳශමු සී ෑභ කශ අතට රම්බක ගනන සී ෑභ 

කශ යුතුඹ. එභඟින් ඳ තදුයටත් සියුම් ීමභ වා ්  ඳැශ ඳාරනඹ ගේ. ගභහි දී ඳට කාඵනික ්රය ගඹදීභ 

ගඹෝගය ඹ. 
 

5. නිතය භඩ තැබීභ  

නිඹග්ද ඇති ්  ඳැශෑික ඉත් කය ළිඹැදිර මුළු උනැ් ගරන් ගකොටා නිඹය භඩ තඵුග රැගේ. ඉන් ඳසු ඳ 

ඹන්තමින් ැගන ගර ලරඹ ඵැ තැබිඹ යුතුඹ. එභඟින් ්  ඳැශෑික ඳාරනඹ ගේ. 
 

6. භඩ කිරීභ 

භඩ කිරීගම් දී ඳ් කැට කුඩා ගකොට්රට කැගඩ්. ගම් වා ගඹන් ඵඳින රන තර ගඳෝරු ගවෝ බුරුභ 

ඇණ නත් ගඳෝරු බාිටත කයුග රැගේ. නැතිනම් ගඹන් කීඳ ගනගනකු රා ගවෝ අත්ට්රැක්ටයඹක් භඟින් 

භඩුග රැගේ. 
 

7. භ්ටටම් කිරීභ  

ගගොඩැය  භ්ටටම් කිරීභ භඟින් ක්ගුත්රඹ භතරා කිරීභ ගභහි දී සිදු ගේ. ගම් නිා ක්ගුත්රගේ ෑභ 

් ානඹකටභ ඒකාකාය ලරඹ රැගේ. 
 

8. ඇශ ගේය  රකුණු කිරීභ 

අත්ගඳෝරු භඟින් ලරවනඹ වා ඇශගේය  රකුණු කයුග රැගේ. 
 

එක් පිඹයකට  රකුණු 5 ඵැගින් පිඹය  8ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x8 = 40 කි.) 

(පිඹය  වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්) 
 

(iii)  ඳරිගබෝලනඹ වා අභ ලගඹන් සුදුසු ීමභට ඹම් රවායඹක අඩංගු ිටඹ යුතු ්රයඹන්ගගන් අභ අගඹන්  

ඳරිදි ඳරිගබෝලනඹට ුගසුදුසු ීමභට ගවෝ තත්ත්ඹ ඵාර ීමභට ඉඩ ඇති ්රයඹන්ගග් තිබිඹ වැකි උඳරිභඹ න 

ඹම් රවායඹක තිබිඹ යුතු අභ ගුණාංග ්රමිති භගින් නැක්ගේ. 
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        (රකුණු 10 කි) 

1) ඳාරිගබෝගිකඹා රයක්ා කිරීභ  

එනම් අහිතකය බාණ්ඩ මිරදී ගැීගභන් ැශකීභ, ඵාර බාණ්ඩ මිරදී ගැීගභන් ැශකීභ, ංචානික ගශ 

උඳක්රභරට වසුීමගභන් ැශකීභ, බාණ්ඩ පිළිඵ නිැයදි  ගතොයතුරු අගඵෝධ කය ගැීභ නිා ගනොභඟ 

ඹෑගභන් ැශකීභ ගම් නිා සිදු ගේ. 
   

2) උ් රවායරට ඇති ැඩි ඉ් ලුභ නිා නිඳ්ානකඹාට ාසි වගත ීමභ 

එනම් ISO, SLS ව HACCP තත්ත් වතික හිත බාණ්ඩ ැඩිගඹන් මිරදී ගැීභට ඳාරිගබෝගිකඹන් 

ගඹොමු ීමභ නිා එභ බාණ්ඩ වා ගශගඳොර ඉ් ලුභ ඉවශ ඹාභ සිදු ගේ. 
 

3) රවායඹක අනනයතාඹ, උ් ඵ වා සුයක්කාතඵ තවවුරු ීමභ නිා එභ බාණ්ඩ පිළිඵ ඳාරිගබෝගික 

ිටල්ාීඹත්ඹ ්දධනඹ ීමභ.   
 

4) ගරඩ ගයෝග වා ැඹන මුන්  ගනත් කා්දඹඹක් වා ගඹනිටඹ වැකිීමභ 

එනම් තත්ත්ගඹන් උ් ගෞඛයායක්කාත රවාය ඳරිගබෝලනඹ කිරීභ නිා ගෞඛය ම්ඳන්න ීගයෝී  

ලනතාක් යට තුර බිහිගේ. ගම් නිා ගරඩගයෝග වා නැරීභට සිදුන මුන්  අභ න අතය එභ මුන්  

ගනත් පරනායි කා්දඹන් වා ගඹනිටඹ වැකිඹ. 
 

5) උ් ්රමිතිඹකින් යුත් බාණ්ඩ නිඳ්ානන අඳනඹනඹ ැඩි  කයගත වැකි අතය එභගින් ැඩි ිටග්දල ිටනිභඹ 

්රභාණඹක් උඳඹාගත වැකි ීමභ. 

එනම් ඹම් නි්ඳානනඹක් මිරදී ගන්නා ඳාරිගබෝගිකඹන් ංඛයා ්රභාණාත්භක අු න ිටට එභ 

නිඳ්ාදිතඹ ගභන්භ නිඳ්ාදිත අමු්රය න කාරඹක් ගඵඩා කය තඵා ගැීභට සිදුන ඵැිටන් එඹ පරනායි 

ගනොගේ. ගම්නිා දිඹය කිරි, එශලු වා ඳරතුරු ැනි ්රය දිගු කාරඹක් ගඵඩා කය ගැීභට ගනොවැකි 

ඵැිටන් අඳගත් ඹාභ සිදු ගේ. 
 

6) උ් තත්ත්ගඹන් යුතු රවාය නිඳ්ානන අඳනඹනඹ ැඩි කයගත වැකි අතය එභගින් ැඩි ිටග්දල ිටනිභඹ 

්රභාණඹක් උඳඹාගත වැකි ීමභ. 
 

7) ලනතා ගෞඛය ම්ඳන්න ීමභ. 
 

8) රවාය නයක්ීමභ අභ ීමභ.  

අහිතකය ්රය රවායඹ භත තැන්ඳත් ීමභ ගවෝ රවායඹට එකතු ීමභ අභ ීමභ, ක්ෂු්ර ජීීම භ්දනනඹ ැනි 

්රිඹාය  නිා රවාය නයක්ීමභ අභ ගේ.  
 

9) තභා මිරදී ගන්නා වා ඳරිගබෝලනඹ කයන බාණ්ඩඹ පිළිඵ ැඵෑ ගතොයතුරු ම්ඵන්ධගඹන් 

ඳාරිගබෝගිකඹා නැුගත් ීමභ. 

එක් කරුණකට රකුණු 5 ඵැගින් කරුණු 8ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x8 = 40 කි.) 

                      (කරුණු  වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 3 ඵැගින්) 

9. 

(i)  අගඹනාභ ිටල්ග් ණ ්රිඹාය ගේ දී පිඹය ඇගයීගම් අලයතා 

 අගඹනාභ ිටල්ග් ණ ්රිඹාය ගේදී අගඹනාභගේ ෑභ පිඹයකදී භ සිදුකයන ්රිඹා රඹතනඹ භගින් 

වඳුනා ගත යුතු ඹ. 

 එක් එක් පිඹග්දදී අගඹ එකතු කිරීභ ඳැවැදිය   ගඳන්ිටඹ යුතු ඹ. 

 ඒ ෑභ අ් ාක දී භ අගඹ එකතු කිරීභ ්රභාණාත්භක නි්දණඹ කර යුතු ඹ. 

 එක් එක් පිඹග්දදී ඹම් පිරිැඹක් එකතු ීමභ සිදු කරයුතු ඹ. 

 එඹ මිර තීයණඹ කිරීභ වා ැනගත් ගේ. 

                      එක කරුණකට රකුණු 2 ඵැගින් කරුණු 5 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 2x5 = 10 කි.) 

්රතිරාබ 

1. නිඳ්ානන පිරිැඹ ඉතිරි ීමභ 

2. නිඳ්ානන ධාරිතා ැඩි කිරීභ 

3. ඳාරිගබෝගිකඹා දිගු කරක් තුශ අනාශ නිඳ්ානනඹ භගින් අු  ිටඹනභකින් ්රතිරාබ රැබීභ 
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4. මිර වා තත්ත් ංඥා පිළිඵ ගතොයතුරු වරිඹාකාය වඳුනා ගැීභ වා ඵාධාකින් ගතොය ගම්ා 

ම්ග්රුණඹ ීමගම් වැකිඹා 

5. ර්දථික කශභනාකරුගකුගග් කා්දඹක්භ වා අකා්දඹක්භ අ් ා වඳුනා ගැීභ 

6. කා්දඹක්භතා ැඩි ් ාන වා ැඩි මිරක් නිඹභ ීමභ 

7. ගශනගඳොශ ඉ් ලුභ වා ැඳයුභ ම්ඵන්ී කයණඹ වා හිඟතාඹකින් ගතොය බාණ්ඩ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

8. අකා්දඹක්භ ් ාන වඳුනාගගන ඒා ිටල්ග් ණඹ කය අනාර තීයණරට එශඹීභට  වැකිීමභ 

9. ගඵනා වැරීගම් ිටඹනම් අු ීමභ 

 

එක් කරුණකට රකුණු 8 ඵැගින් කරුණු 5 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 8x5 = 40 කි.) 

            (කරුණු  වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 3 ඵැගින්) 

 

(ii) ගා භාධය ගර ඳ් යහිත සිදු කයුග රඵන ගා ක්රභඹ නි්දඳාංශු ගායි.  

  (රකුණු 05) 

ගා කිරීභ වා නඩත්තු කිරීභ ඳවත පිඹය ඔ්ගු ිට්තය කශ යුතුඹ. 

 කලු ගඳොය තීන් ගඹොනා ඵඳුන ක් කිරීභ 

 පිටත සිදුරු කිරීභ 

 ඵඳුන් සිදුරු කිරීභ 

 ඵඳුන තුශට නැ්  කැඵැ් රක් ගඹදීභ, ගා භාධය ගඹදීභ වා තක්කාය  ඳැශ සිටුීමභ 

 ගා භාධය ක් කිරීභ වා pH වා EC භැීභ 

 ගා භාධය ගඳ්ටිකඹ තුශට නැමීභ වා පිටත ිට කිරීභ 

 නඩත්තු ්රාණඹ ගඹදීභ 

 pH වා EC භැන ඵැලීභ වා අලඹ ඳරිදි ංගලෝධනඹ  

 ඌනතා ගයෝග නිරීක්ණඹ කය පිළිඹම් ගඹදීභ 
 

එක් පිඹයකට රකුණු 5 ඵැගින් පිඹය  9ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x9 = 45 කි.) 

            (පිඹයකට  වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්) 
 

 (iii)ලර ම්ඳානන කා්දඹක්භතාඹ අ්ද  නැක්ීමභ     

ලර ම්ඳානන කා්දඹක්භතාඹ ඹුග ම්ඳානනඹ කශ ලරගඹන් ගඵෝගඹ භගින් ්රගඹෝලනඹට ගන්නා 

ගකොට ්රතිලතඹක් ගර නැක්ීමභයි.  

ලර ම්ඳානන කා්දඹක්භතා =    ලාකඹ බාිටත කශ ලර ්රභාණඹ  × 100 

                 ඳඹන රන ලර ්රභාණඹ 

                                                                                                                                                        (රකුණු 10) 

උඳාඹභා්දග 

 ග්දලගුණ ාධකර අහිතකය ඵරඳෑභ අභ කිරීභ 

 ඳාංශු රක්ණ කශභනාකයණඹ කිරීගභන් කාන්දු ීමභ අභ කිරීභ 

 ගා කයන ් ානරට ගැශගඳන ගඵෝග ගා කිරීභ 

 ඇශගේය  රදිගේ කාන්දු ීමභ අභ කිරීභ 

 කා්දඹක්භතා ැඩි ලර ම්ඳානන ක්රභ ගතෝයා ගැීභ 

 ලරඹ පිරිභා ගත වැකි ගගොිටතැන් ක්රභ වා ගා යටා ගතෝයා ගැීභ 

 ්  ඳැශ ඳාරනඹ කිරීභ 

 උචිත තාක්ණඹ බාිටත කිරීභ 
 

                   එක් කරුණකට  රකුණු 5 ඵැගින් පිඹය  8 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x8 = 40කි.) 

                        (කරුණු  වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්)                                        

10. 

(i) එක් භනඹක රයම්බගේ සිට ඊශග භනගේ රයම්බඹ අතය කාරඹ භන චාක්රඹ ගර වැඳින් ගේ.   

                                                                                                                                       (රකුණු 05) 
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(්ර්තායඹ ඇඳීභට රකුණු 5) 

  

 

 

 

   භන චාක්රගේ අධි (ගඳය භනඹ, භනඹ, ඳසු භනඹ, භන අතුය) රකුණු කිරීභට                              (රකුණු 1×4 = 4) 
 

ගඳය භනඹ 

භනඹ රයම්බ ීමභට ගඳය අ් ා ගේ 

දින 2-3 ක් ඳභණ කාරසීභාක් ගභභ අධිඹට අඹත් ගේ. 

ගභභ කාරඹ තුශදී FSH ගවෝගභෝනඹ ඩිම්බගකෝ භත ඵරඳෑගභන් යුනිකා ්දධනඹ රයම්බ ගේ. 

ගඳය භනඹ කාර සීභා තුශ ග්දබාගේ අබයන්තය රයණඹ ගර ්රිඹාකයන ල්ග් ්භරඹ ඝන ීමභ, ග්දබා 

බිත්තිර භාංල ගප්ශි තන්තු ිටලාර ීමභ. ග්රීඹ භගින් ල්ග් ්භර ස්රාඹ ීමභ. ගඹෝනිඹ රා යතු/ගයෝ ඳැවැඹක් 

ගැීභ සිදු ගේ. 
 

භනඹ 

ගභභ කාර සීභා ඳැඹ 18 කට ඳභණ සීභාගේ ගභභ අධිගේදී ග්රාපීඹ යුනිකා භගින්  ඊ්ට්රලන්  ස්රාඹ 

ක්රභගඹන්  ැඩි ගේ. ඊ්ට්රලන් එක්තයා භ්ටටභකට ඳැමිිස ඳසු රුධියගේ ඳතින FSH භ්ටටභ අු  ීම LH භ්ටටභ 

ැඩි ගේ. ගභභ අ් ාගේ දී ඩිම්ඵ වරඹ නිනව් ගේ. ගභහි දී ඵාහිය ය ංගග්න්දිඹන්ගග් ඉදිමුුග ්බාඹ 

ගඹෝනිඹ යත්ඳැවැ ගැන්ීමභ. ගඹෝනිගඹන් උකු ිටනිිටන ගඳගනන ල්ග් ්භර ස්රාඹ , රවාය රගුග අු ීමභ, 

නිතයභ ය ගඹ භනක් ඔාගගන සිටීභ, ක්ෂීයණගේ සිිකන ගනුගන්ගග් කිරි නි්ඳානනඹ අු ීමභ, පිටගකොන්න 

කුටු ීමභ වා දිග වැරීභ , ග්රීගේ භා්දගඹ ිටෘත ඳැතීභ, අගනක් තුන්ගගන් ගන්ීම සිටීභ වා උකු්  

ඵන්ධී ය හි්  ීමභ රදී රක්ණ ගඳන්යි. 
 

ඳසු භනඹ  

භනඹ අාන න අධිඹ ගේ. ගභභ කාරගේ දී භනඹ භග ඇති වූ කායික වා වැසිරීගම් ගනක්ම් ක්රභගඹන් 

ාභානය තත්ත්ඹට ගඳයගශ.ු ඩිම්ඵ ගභෝචානඹ ීමගභන් ෑගනන පීත ග්දවගඹන් ස්රාඹ න ග්රෝගල්ටගයෝන් 

ගවෝගභෝනඹ නැතත් තා භනඹට ඒභ රක්යි. කරරඹ තවවුරු ීමභ, කශරඹ ගඳෝණඹ, ක්ෂීය ග්රන්ථිර 

්දධනඹ වා පීතග්දවඹ උඳකාරි ගේ. ගභභ කාරඹ තුශ දී ඩිම්බගකෝගඹන් නිඳනන ඊ්ට්රලන් ්රභාණඹ අු  

ීම ඹයි. 
 

භන අතුය 

භන චාක්රගේ අාන අධිඹ ගේ . ඳසු භනඹ අානගේ සිට නැත ඊශග භනඹට එශගමන  තුරු කාරඹ ගේ. 

ඩිම්ඵ ංගුචානඹ සිදු ගනොුග ිටට පීතග්දවගේ ්දධනඹ නතින අතය එඹ ක්රභගඹන්  ක්ෂීණ ීම ඹයි. ගම් නිා 

ග්රෝගල්ටගයෝන් භ්ටටභ ඳවශ ඵසී. එභනිා පිිකයුටරි ග්රන්ථිඹ භගින් FSH ගවෝගභෝනඹ ස්රා ගකගයන අතය 

එහි ඵරඳෑභ ගවුතු ගකොටගගන යුනිකා ්දධනඹ උත්ගත්ලනඹ ීමගභන් භන චාක්රඹ රයම්බ ගේ. භන අතුය ඇති 

ුගගේ ගැේ ගනොගන්නා අ් ාර දී ඳභිස. 
                                                                

(අධිඹ වැඳින්ීමභ රකුණු 2 ඵැගින්  

කාරසීභා වන් කිරීභට රකුණු 2 ඵැගින්  

ගවෝගභෝන ්රිඹාකාරීත්ඹට රකුණු 3 ඵැගින්  

්රලනක ඳ්දධතිගේ ගන්කම් වන් කිරීභට රකුණු 2 ඵැගින්) 

                                                             භන චාක්රගේ එක් අධිඹකට රකුණු 9 කි. 

                                                                                                                          භන චාක්රගේ අධි ිට්තය කිරීභට රකුණු 9×4 = 36 
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(ii) රයක්කාත ේ යුවඹක් ඹුග ඳාය ත තත්ත්  ඹටගත් ගඵෝග ගාගේ දී ගඵෝගඹට අල් ඹ ඳරිදි උණ්ත්ඹ, 

රගරෝකඹ, ර්ද්රතාඹ , සුශඟ ඹන ාඹ ඳරිය ාධක එකක් ගවෝ කිඳඹක් ඳාරනඹ කය ගැීභ වා 

බාිටතා කයන ේ යුව ගේ. 

(රකුණු 5) 
 

රයක්කාත යුව ්දී කයණඹ : - 

I. තාකාය ක රයක්කාත යුව - උනා : තනි ඳැර රයණ,ගප්ළි රයණඹ, ඳාත්ති වා ඒකීඹ ස්දඹ 

්රභාණඹ. 

II. අ්දධ ්ථිය රයක්කාත යුව - ගඳොය තින් උභං, රැත් නිා 

III. ්ථිය රයක්කාත යුව - වරිතාගාය 

රයක්කාත යුව ්දග 3 නම් කිරීභට රකුණු 5×3 = 15                                                                

උනාවයණ දීභට රකුණු 5×3 = 15 

 උණ්ත්  ඳාරනඹට ගගන ඇති පිඹය 

 ාතඹ ඉතට ඇන නභන ඳංකා ිටකිරීභට,  

 ගඳොය තීන් ගුගට කෘමි රයක්කාත නැ්  බාිටතඹ 

 උණ්ත් ංගේදී යුව ිටකිරීභ   

 අබයන්තය ලර නර වා misters නම් උඳකයණඹ ිට කිරීභ  
 

එක් කරුණකට රකුණු 5 ඵැගින් කරුණු 3 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 5x3 = 15කි.) 

                                (කරුණු වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 2 ඵැගින්)     
                                    

(iii)  වරිත්රන නයන්නා වූ ජීීම වර තුශ රගරෝක ලක්තිඹ උඳගඹෝී  කය ගගන කාඵන්ඩගඹොක්යිඩ් ව 

ලරඹ ඹන අකාඵනික අමු්රය ගඹොනා ගනිමින් කාඵනික රවාය නිඳනීමභත් රගරෝක ලක්තිඹ එභ 

කාඵනික රවාය තුශ යාඹනික ලක්තිඹ ගර රැීමභ වා සිදු කයුග රඵන වල යාඹනික 

්රිඹාය ඹ ්රබාං්ග් ණඹ ගර වඳුන්යි.  

                                            (රකුණු 10) 

්රබාං්ග් ණඹ උඳරිභ කය ගැීභට අුගගභනඹ කශ වැකි උඳාඹභා්දග,  

1. ලාක අතය නිඹමිත ඳයතයඹ ඳත්ා ගැීභ 

2. අනලය අතු ඉත් කිරීභ 

3. දුර ලාක ඉත් කිරීභ 

4. නිැයදි ගඳෝක රඵාදීභ 

5. ගයෝග වා ඳළිගඵෝධ ඳාරනඹ 

6. ක්රභාුගකර ලර ම්ඳානනඹ 

7. නිැයදි කප්ඳාදු ක්රභ  

8. ගවොඳින් හිරු එළිඹ රැගඵන  ්ානර ගා කිරීභ  
 

එක් කරුණකට  රකුණු 8 ඵැගින් කරුණු  5 ක් ිට්තය කිරීභට (රකුණු 8x5 = 40කි.) 

                     (කරුණු  වන් කිරීභ ඳභණක් ඇත්නම් රකුණු 3 ඵැගින්)     
 

      මුළු රකුණු = 150  

 

      

 

 

 


