
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. බබෝග ලගා භූමියක පවට සිදු කරන ද ප්රතිකක්මමය්  බශ ුවබල්  පබව  දෂය ඝනත්ලය 2.4gcm-3 සිට 1.4 gcm-3 ද් ලා 

බලනව් විය. බමම පවට සිදු කරන ද ප්රතිකක්මමය විය ශක් බ්   

 

(1) පවට කාබනික ද්රලය කකුව කර පව බුුල්  ිරීමම ය. 
(2) පබව  ල්  පකෂෑටි ඉලත් කර පව බපොලිතී් ලලි්  ආලරණය ිරීමම ය. 

(3) පවට රවායනික බපොබශොර කකුව කර ජ වම්පාදනය ිරීමම ය. 

(4) පවට මකටි මිශ්ර කර ජ වම්පාදනය ිරීමම ය. 
(5) පවට ලකලි කකුව කර ජලශනය ිරීමම ය. 

 

2. ව්ලයංක්රීය කාගුණික මධ්යව්ාානය්  ිළිබබවල ප්රකා ිරිපය්  පශත දක්  බේ. 

A -  දින්  ුවෂ කාගුණික දත්ත ව්ලයංක්රීයල බා බදන රතර  දත්ත කකුව ිරීමම ශා යගම ම දත්ත කකුව කරනු 

බන පුද්ගබයකු විසි්  සිදු බකබ්ම. 

B -  ව්ලයංක්රීය කාගුණික මධ්යව්ාානය්  ්රියා ිරීමම වවශා රලය විදුලි බය ස්මය ් තිකබය්  බශෝ සුෂං 

බබය්  බා බදයි. 

C -  ව්ලයංක්රීය ල්මාමානයක නිතිකපතා සිදු කෂ යුුව නඩත්ුව කටයුුව ව්ලයං්රියලම සිදු බේ. 

   ඉශත ප්රකා රුවබර්  නිලකරදි ප්රකාය   ප්රකා ල් බ්   

 

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A ශා B පමණි. (4) B ශා C පමණි. (5) A  B ශා C යන සිය් ම 

ය. 

 

3. යාපනය ප්රබද්බේ කෂෂිකා්මමික භූමියක ලකලිමය ලයනය්  විත පව්  බබෝග ලගාලට සුදුසු තත්ත්ලයට පත් ිරීමමට 

ලඩාත් සුදුසු ්රියාමා්මගය ල් බ් .  

 

(1) පව බශොඳි්  බුුල්  කර පවට මකටි බයොදා මිශ්ර ිරීමම ය. 

(2) පවට මකටි බයොදා  බඩොමයිට් බපොබශොර ද බයදීම ය.  

(3) පවට ජජල බපොබශොර බයොදා ජලශන පද්ධ්තික වකව් ිරීමම ය. 

(4) පවට රවායනික බපොබශොර බයොදා පබව  ජලශන කාණු පද්ධ්තික වකව් ිරීමම ය. 

(5) පවට මකටි ශා කාබනික බපොබශොර බයොදා පවට ජ වම්පාදනය ිරීමම ය. 

 

4. බිම් මකනීම ප්රධ්ාන ලබය්   භූමිතිකක බිම් මකනුම ශා තමිතිකක බිම් මකනුම බව ආකාර බදකිර්  යු් ත බේ. 

තමිතිකක බිම් මකනුබම් භාවිතය්  ල් බ්   

 

(1) කුඩා පරිමාණ සිතිකයම් ිළිබබයෂ ිරීමම ය. (2) විා පරිමාණ ඉංජිබ් ුල කා්මයය්  ය. 

(3) නගර බදක්  රතර දුර මකනීම ය.   (4) බෝක සිතිකයම්  ිළිබබයෂ ිරීමම ය.  

(5) විා රටක වම්ප්මණ සිතිකයම්  ිළිබබයෂ ිරීමම ය. 

 

 

අධ්යාපන අමඅතායාාංයම-මකෘෂිකර්තමශාමපන රිවරමඅධ්යයඅමාාාල 

අ.පපන ො.ව.ම(මඋ.පපන ෂ)මවිභාගයටමඅදාෂමපපන රහුරුමප්රනඅමපන ්රයම- 2019 

උපන පදවන:ම 
 සියලුමතමප්ර්නලට ිළිබුවුල වපය් න. 

 උත්තර පත්රබේ නියමිත ව්ාානබේ බබ  විභාගමඅාංකය ලිය් න. 

 උත්තර පත්රබේ දී යතික උපබදව් ද වකිර් බ්  ිරයලා ිළිබපදි් න. 

 1 සිට 50 බත්  ක්  ක්  ප්ර්නයට (1) (2) (3) (4) (5) යන ිළිබුවුලලලි් මනිලැරදිමපශෝමඉාතත්මගැෂපපන අමපශෝමිළිබුවර 

බතෝරාබගන, කයමඋත්රමපන ්රප මපිටුපන වමදැක්පලඅමඋපන පදවනමපන රිදිමකතිරයක්ම(X)මපයොදාමදක්ලන්අ. 
 ගණකමයන්්රමභාවියටමඉ මපදු මපඅොැප.. 

 

ජෛලමපන ද්ධ්තිමාක්ණපේදය I පන ැයමපදකයි 66 S I 

බදලකනි ිළටුල බ් න. 
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5. බිම් මකනීබම් විවිධ් තා් ණික ශි් ප ක්රම ශා වම්බ් ධ් පශත ප්රකා ිරිපය්  පශත දක්  බේ. 

A -  ඉබ් බරොනික දුර මකනීබම් දී බේගය ද් නා විදුත් ම්ම්භක විිරරණ ල්මගය්  භාවිත බකබ්ම. 

B -  බෝක ලයාප්ත ත යාත්රාචරණ ච් ද්රිකා පද්ධ්තිකය (GPS) මගි්  යම් ් යක නිරබප්ත ්  ිළිටීම බවොයා ගත ශකිර ය. 

C -  භූබගෝලීය බතොරුවුල පද්ධ්තිකය මගි්  කකම සිතිකයම්  මත විවිධ් බතොරුවුල යුවෂත් කර යත. 

 ඉශත ප්රකා රුවබර්  නිලකරදි ල් බ්   

(1) A පමණි. (2) A ශා B පමණි. (3) A ශා C පමණි. (4) B ශා C පමණි. (5) A   B  ශා  C  සිය් ම ය. 

 

6. භූමියක බිම් මකනීබම් දී ිළිබබය කරනු බන වබමෝච්ඡ බ්මඛා සිතිකයම්  ිළිබබව ප්රකා බදක්  පශත දක්  බේ. 

A. වබමෝච්ඡ බ්මඛා යම් ව්ාානයක දී මුණ ගකබව  නම් කය රලපාතය්  බේ.  

B. බෑවුම් විත භූමියක වබමෝච්ඡ බ්මඛා ඒකාකාීම දුරිර්  ිළිට් බ්  නම් කය ඒකාකාීම බෑවුමිර. 

 

ඉශත ප්රකා රතරි්   

(1) A ශා B ප්රකා බදකම නිලකරදි ලන රතර   B මගි්  A පකශකදිලි බකබ්ම.     
(2) A ශා B ප්රකා නිලකරදි ලන රතර   B මගි්  A පකශකදිලි බනොබකබ්ම.    
(3) A ප්රකාය නිලකරදි ලන රතර   B ප්රකාය ලකරදි බේ.   
(4) A ප්රකාය ලකරදි ලන රතර  B ප්රකාය නිලකරදි බේ. 
(5) A ශා B ප්රකා බදකම  ලකරදි බේ. 

 

7. ක් තරා මට්ටම් ගකනීමක දී ිළ්  කුබණි උව  0 m බව වෂකන දී. කි දී උපකරණ ිළිටව ආකාරය පශත රූප 

වටශබනි දක්  බේ. 

 

                                                          

  

  

  

 

  

 

B  රලව්ාාබේ දී උපකරණබේ උව ල් බ්  මීටර  
 

(1) 0.5 ිර.  (2) 1.2  ිර. (3) (- 0.5 ) ිර. (4) 0.7  ිර. (5) 1.5  ිර. 

 

8. බපොබෂොල යට ිළිටන ජ වංචායකයක ් ණ ිළිබබව ප්රකා ිරිපය්  පශත දක්  බේ. 

A -  ජධ්රබයි ජ මට්ටම භූ ජ මට්ටමට වමාන බේ. 

B -  පෂමු රපාරගමය ව්ාරය මත ජය ක්  රැව් වී බමම ජධ්රය වෑදී යත. 

C -  වර ජ බපොම්පය්  භාවිත කර ජය පශසුබල්  ඉශෂට කවවිය ශකිර ය. 

 

ඉශත ප්රකාලට රදාෂ ජ වංචායකය ල් බ්   
 

(1) ආටීසියානු බනොලන ( Non Artesian ) ජධ්රය ය. 
(2)   ආටීසියානු (Artesian) ජධ්රය ය. 
(3)   සීමා ව (Confined) ජධ්රය ය. 
(4) උකඟි (Perched Aquifer) ජධ්රය ය. 
(5)   ර්මධ් සීමා ව (Semi Confined Aquifer) ජධ්රය ය. 

 
 

බතලකනි ිළටුල බ් න. 

0.5m 

B M 

A 

X 

B 
Y 

1.5m 

2.5m 

1.2m 

0m 



3 
   
9. ජායක උණ්ත්ලය වමඟ කි රවායනික ශා ජජවීය ් ණ බලනව් ලන ආකාරය ිළිබබවල ලග් තික ිරිපය්  

පශත දක්  බේ.       
 

A -  ජායක උ්ණත්ලය ලකඩි වීමත් වමඟ  කි ජීලත්ලන ජජ ජීවී්  බේ පරිලෂත්තීය සීඝ්රතාල රඛණ්ඩල ලකඩි 

බේ. 

B -  ජායක උ්ණත්ලය ලකඩි වීම ශා pH රගය රතර ප්රතිකබෝම වම්බ් ධ්තාලය්  පලතී. 

C -  ජායක උ්ණත්ලය 0ºC සිට රගය ලකඩි වීබම් දී කි ජබේ ඝනත්ලය ලකඩි බේ. 

D -  ජායක ද්රාලය බ් සිජ්  ප්රමාණය  උණ්ත්ලය ලකඩි වීමත් වමඟ රඩු බේ. 

ඉශත ලග් තිකලලි්  වතය ල් බ්   

(1) A පමණි. (2) C පමණි. (3)   A  ශා B පමණි.  

(4)   B ශා D පමණි. (5) A  B ශා D පමණි. 

 

10. රපජ පවිත්රාගාරයක  රපජ පවිත්රන ්රියාලලිබේ දී ද්විතිකයික බරෝ  බබොරලලි්  (Secondary Sludge) බකොටව්  

නකලත ද්විතීයික ිළරියම් ඒකකය බලත බයොමු ිරීමම මගි්   
 

(1)  රපද්රලය රලවාදන (Sedimentation) ්රියාලලිය ලඩාත් කා්මය් ම බේ. 

(2)  ප්රාාමික බරෝ  බබොර (Primary Sludge) රලවාදන තටාකල තක් පත්වීම කා්මය් ම බේ. 

(3) ද්විතීයික ිළරියම් ඒකකයට  ලකඩි බක් ටීරියා ප්රමාණය්  වපයනු කබ . 
(4)   නි්මලායු තත්ත්ල යටබත් ජීල ලායු ශා බපොබශොර නිපදලනු කබ . 

(5)   නි්මලායු තත්ත්ල යටබත් ප්රාාමික බරෝ බබොර ජීරණය බේගලත් බේ. 
 

11. කෂත්රිම ාක ප්රචාරණ ක්රමය්  ලන  පටක බරෝපණ ක්රමබේ ිළයලර ිරිපය්  පශත දක්  බේ. 

A -  මු්  යද්දවීම 
B -  මේ ාකය බතෝරා ගකනීම 
C -  පකෂ රනුකූනය 
D -  උපබරෝපණය ශා ගුණනය 
E -  ආමුකූනය 

 

ඉශත ද් ලා යතික පටක බරෝපණ ්රියාලලිබේ ිළයලර  ිළිබබලිබ්  දක් බලන ිළිබුවර බතෝර් න. 

(1) A, D, B,E,C  (2) D,C,E,B,A (3) B,D,A,C,E (4) B,E,D,A,C   (5) D,E,A,C,B. 
 

12. පටක බරෝපණබේ දී ාකල රංකුර  ජනනය උත්බත්ජනය ිරීමම වවශා බයොදා ගත ශකිර බශෝබමෝනය්  ල් බ්   

(1) 2,4 – DPA ය. (2) NAA ය.  (3) IBA ය.  (4) ගිබරලි්  ය. (5) වයිබටොකයිනි්  ය. 
  

13. පාව්  සිසු්  ලයාපෂතිකය්  ලබය්  පාවබ්  දී වකව් කරන ද විසිුවුල මත්වය ටකංිරය්  නිීම් ණබේ දී මසු් බේ 

පශත වවශ්  ් ණ දකිරය ශකිර විය. 

A -  සුදු බශෝ රළු පකශක පුළු්  ලකනි ද්රලයය්   මසු් බේ කරම්  ශා මුඛය මත ලකඩී තිකබීම 
B -  මසු්  රව බව ිළිනීම ශා ිළිනන විට බද්ශ වමබරතාලය ගිලිහී යන බල්  බප් වීම 
C -  මසු්  ්ලවන රපශසුතාලබය්  බපළීම 

ඉශත බරෝගී ් ණ බප් නුම් කරන බරෝගය යතික කරන බරෝග කාරකය විය ශක් බ්   
 

(1) Argulus ය. (2) Tetrahymena ය. (3) Saprolegnia ය. (4) Aeromonas ය. (5) Dactylogyrus ය. 
 

14. ශ්රී ංකාබේ රපනයන බලෂවබපොෂ වවශා ලගා කරනු බන පෂමු ශා බදලන විාතම ඉ් ලුම පලතිකන ජජ ාක 

ල් බ් , 
 

(1) ්රිප්ත ටබකොරයිබ්  ශා ශයිරි් ා ය. (2) ්රිප්ත ටබකොරයිබ්  ශා බමොබනොබකෝරියා ය. 

(3) ශයිරි් ා ශා කිරබනොබඩෝරව් ය. (4) ්රිප්ත ටබකොරයිබ්  ශා කිරබනොබඩෝරව් ය. 

(5) කිරබනොබඩෝරව් ශා වක් වීනියා ය.    
     

15. දින්  ලයවකතික කුකුළු පකටවු්   බෲඩරයකට ශඳු් ලා දීබම් දී  කය ුවෂ පලත්ලා ගත යුුව උ්ණත්ලය ල් බ්   
 

 

(1) 25ºC ය.  (2) 35ºC ය. (3) 30ºC ය. (4) 20ºC ය.  (5) 40ºC ය. 

 

ශතරලකනි ිළටුල බ් න. 
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16. ල්මතමානබේ  ශ්රී ංකාබේ ිරරි කකුව ිරීමබම් මධ්යව්ාානයක උපකරණ ිළරිසිදු ිරීමම වදශා භාවිත බකබරන CIP 

(Clean In the Place) යා් ත්රණබයි ප්රධ්ාන ිළයලර පශත දක්  බේ. 
 

A -  භාවිත කරන උපකරණ ිළරිසිදු ජබය්  බවෝදා ශකීමම 

B -  භාවිත කරන උපකරණ තනුක භා්මික ද්රාලණයිර්  (NaOH) බවෝදා ශකීමම 

C -  භාවිත කරන උපකරණ තනුක ආම්ලික ද්රාලණයිර්  (HCl) බවෝදා ශකීමම 

D -  භාවිත කරන උපකරණ උණු ජබය්  බවෝදා ශකීමම 

 ඉශත ිළයලර රනුිළිබබලිබ්  දක්  ව විට   

(1) A  B  C ශා D බේ.  (2)  A, C,B ශා D බේ.  (3) D, B, C, ශා A බේ.  

(4) C, D, B  ශා Aබේ. (5) D,C,B ශා A බේ. 
 

17.  බරොයි්ම මව් නි්පාදන ්රියාලලිබේ දී වුව්  ඝාතනයට පකය 8-24 කට බපර  ආශාර බා දීම නතර කරනු 

කබ  කයට බශ ුව බව ද් ලා යතික පශත ප්රකා වෂකා බ් න. 
 

A -  ආශාර නාව්තිකය ශා ් තිකය ලකය වීම රලම කර ගත ශකිර ය. 

B -  වුව්  ආතතිකයට ් වීම රලම කර මව්ල ගුණාත්මය ලකඩි කර ගත ශකිර ය. 

C -  ද්විතීයික ආවාදන රලම කර  මව් වකකසීම පශසු කර ගත ශකිර ය. 

D -  බා බදන ජ ප්රමාණය ලකඩි ිරීමම මගි්  බද්ශ බර ලකඩිකර ගත ශකිර ය. 
 

ඉශත ප්රකා රතරි්    
 

(1) A ශා B පමණ්  වතය බේ. (2) A ශා C පමණ්  වතය බේ. (3) A ශා D පමණ්  වතය බේ. 

(4) B ශා C පමණ්  වතය බේ. (5) B ශා D පමණ්  වතය බේ. 
 

18. ආශාරය්  නර් වීම බකබරි බපාන වාධ්ක ිළිබබව ල ව පශත ප්රකා රුවරි්  ල ාත්මනිරලදය ප්රකාය බතෝරා 

ද් ල් න. 
 

(1) ලිිළඩමය ආශාර බ් සිජ් ලට නිරාලරණය වීබම් දී ඒ ුවෂ යතික රවංතෂප්ත ත බම්ද රම් ප්රමාණය ලකඩි බේ. 

(2) ආශාරයක ජ ව්රියතාල රඩු ලන විට  කි බක් ටීරියා ල්මධ්නය ලකඩි වී නර්  වීම බේගලත් බේ. 

(3) බකබව්  ශීතකරණබේ තකබ විට, ඒලාබේ යතික බප්රෝටීන බිව ලකටීම නිවා, බ් බ්  දුඹුුල පකශකතික ප යතික බේ. 

(4) ආශාරයක යතික බ් සිශාරක සීනි ශා යමයිබනෝ රම් රතර යතික ලන බමාඩ් ප්රතික්රියාල වවශා ආශාරබේ යතික 

ක් වයිම රලය  බනොබේ. 

(5) ලිිළඩමය ආශාරයක සිදුලන ජ විච්බේදන මුඩුවීබම් ්රියාලලිය වවශා ලායුබගෝලීය බ් සිජ්  වමඟ ගකටීම 

රතයාලය බේ.   
 

19. බලෂවබපොබෂි යතික විවිධ් ආශාර ල්මග ශා ඒලා පරිර් ණයට බයොදා ග් නා තා් ණය ිළිබබව පඅොගැපපන අ 

යුගය දක් බලන ලරණය කුම් ද?  

 ආශාර  ල්මගය තා් ණය 

(1)  ක් ිරරි පකව්ටීමකරණය 

(2)  ිරරිිළටි විසිරි වියළීම 

(3)  පුවුල බකෝඩිය්  වා් ද්රීකරණය 

(4)  බයෝගට් පකවවීම 

(5)  ව්බරෝබබරි ශීත වියළීම 
 

20. දුම් ගකස මාළු නි්පාදනය ිළිබබව ප්රකා ිරිපය්  පශත දක්  බේ.  

A -  ශීත දුම් ගකසීබම් දී 30ºC - 32ºC උණ්ත්ලබේ මිනිත්ුව 25්  විජන ය් ත්රය ුවෂ තකබිය යුුව ය. 

B -  දුම් ගකසීම වවශා වකවාගත් මාළු කකබලි  80% ලුණු ද්රාලණයක පකය 2-5 ්  පමණ ගි් ලා තකබීම සුදුසු ය. 

C -  දුම් ගකසීබම් ්රියාලලිය වවශා රබ්ම දර භාවිත ිරීමබම්  විවිධ් ව්ලාද (flavors) ආශාරයට ක්  කරගත ශකිර ය. 

ඉශත ලග් තික රුවරි්  වතය ප්රකාය   ප්රකා ල් බ් , 

(1) A පමණි. (2) B පමණි.  (3) A ශා C පමණි.  (4)  B ශා C පමණි. (5)  A ශා B පමණි. 

 

පව්ලන ිළටුල බ් න. 
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21. ආශාර පරිර් ණ ්රියාලලිබේ දී  ් ෂුද්ර ජීවී්  බේ ල්මධ්නය නිබ ධ්නය වවශා බයොදා ග් නා  ප්රතික් ෂුද්රජීවීකාරකයකට 

උදාශරණය්  ල් බ්   

(1) බියුටිබ් ටඩ් ශයිබරෝ සිබටොලුවී්  (BHT) ය. (2) බපොටෑසියම් බවෝබ ට් ය. 

(3) යව්බකොබි්  රම්ය ය. (4)  සිට්රි්  රම්ය ය. (5) යව්පාබටම් ය. 
 

22. 1980 රංක 26 දරණ ආශාර පනබත් I ලන බකොටව මගි්   

  

(1) ආශාර ද්රලය ශා වම්බ් ධ් තශනම් ජනතිකක බතොරුවුල ිළිබබවල විව්තර බකබ්ම. 

(2) ආශාර පනත යටබත් ලකරදිකුලබලකු ලන රබයකු ශට ්රියාත්මක කෂ යුුව ජනතිකක ිළිබබලත් ිළිබබවල විව්තර 

බකබ්ම. 

(3) පාරිබභෝගික ආශාර සුර් ෂිතතාල ිළිබබව රලය නිබයෝග වෑදීමට විය භාර රමාතයලරයාට බය පකලීමම ිළිබබවල 

විව්තර බකබ්ම. 

(4) ආශාර වි වීම  ආවාත්මිකවීම ආදී ගකටළු නිලකරදිල ලා්මතා ිරීමම ිළිබබව විව්තර බකබ්ම. 

(5) ආශාර යසුුලම් ිරීමමට රදාෂ නීතික බරගුාසි ිළිබබවල රලධ්ාරණය බකබ්ම. 
  

 

23. වී ගබඩා ිරීමබම් දී  වීල ඒ ඒ බතතමන ප්රතිකත වමඟ  වී ගබඩා කෂ ශකිර කාය රතර වබවතාල පශත දක්  බේ.ඉ්  

වාලදය වබවතාල ද් ලන ිළිබුවර බතෝරා ද් ල් න. 

 

 බතතමන ප්රතිකතය ගබඩා කාය 

(1)  18 % වතික 8 – 12 

(2)  10 % වතික 8 – 12  

(3)  08 % රවු: 1ට ලකඩි 

(4)  15 % වතික 2 – 3  

(5)  12 % වතික 8 – 12  

 

 

24. පසු රව්ලනු ශානිය රලම ලන පරිදි මත්වය රව්ලනු පරිශරණය ිරීමබම් දී, ගුණාත්මක මසු්  ශඳුනා ගකනීම වවශා  පශත 

දී යතික ් ණ රතරි්  රදාෂ කර ගත පඅොශැකි ් ණය ල් බ්   

 

(1) කරම්   රල්මණ ්බ් මලලි්  ලකසී පකලතීම ශා දීප්ත තිකමත් රත් පකශකබය්  යු් ත වීමයි. 

(2) මසු් බේ යව් ුවෂට ුලධිරය කා් දු වී බනොපකලතීම ශා යබවි ිළටතට බනරූ පෂ්ඨය උත්තල ිළිටීමයි. 

(3) ීමරබේ බාිර බපනුම දීප්ත තිකමත් රතර  ්බ් ්මය ඒකාකාීමල වම මත විසිීම ආලරණය්  බව පකලතීමයි. 

(4) ීමරබේ උදීමය බපබදව ඉතා මෂදු ලන රතර  කි යතික වමශර පකළුම් ුවිබ්  ආශාර මා්මගය ිළටතට පකමිණ තිකබීමයි. 

(5) ීමරය යඟි් ිර්  බතරප විට  කම ව්ාානය ඉතා විගව යිබ යාා තත්ත්ලයට පත් වීමයි.  

 

25. වංවරණය ලන නි්මපාංශු ලගා පද්ධ්තිකය්  වවශා බයොදාග් නා  බපොබශොර ද්රාලණබේ EC රගය ශා pH රගය විය යුත්බත් 

ිළිබබලලි්       

 

(1) 1.5 – 2  ds/m, 5.8  – 6.5 (2) 1.5 – 2  ds/m, 6.5 – 7.0 (3)  2.5 – 3.5  ds/m, 4.5 – 7.0  

(4) 0.5 – 1.5  ds/m, 6.5 – 7.0  (5)  0.5 – 1.5  ds/m, 6.5 – 8.5 

 

26. බිංදු ජ වම්පාදනය ශා වකවඳීබම් දී  විසුුලම් ජ වම්පාදනබේ ලාසිය්  ල් බ් , 

(1) රධික සුෂං විත ප්රබද්යකට වුල ද භාවිත කෂ ශකිර වීම ය. 

(2) ජ වම්පාදනබේ දී සිදු ලන ජ ශානිය රලම කර ගත ශකිර වීම ය. 

(3) ජ වම්පාදනය වමඟ ාකලට බපොබශොර ද බයදිය ශකිර වීම ය. 

(4) ජබේ යතික Ca2+ , Mg2+  , Fe2+ ,  Mn2+  ආදිබේ ලණ නිවා විසිුලම් ිව්ල රලිරතා යතික වීබම් රලදානම රඩු ය. 

(5) ව්ලයං්රියකරණය මගි්  පද්ධ්තිකය පානය කෂ ශකිර වීම ය. 

 

ශයලන ිළටුල බ් න. 
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27. A, B ශා C බව ද් ලා යත්බත්  කෂෂිකා්මමික උපකරණ ුවනිර. කම උපකරණ ශා වම්බ් ධ් නිලකරදි ප්රකාය 

බතෝර් න. 

 

 

 

 

 

 

(1) A ජප්  පරිල්මතය නගු්  ලන රතර  කය ප්රාාමික බිම් වකකසීමට බයොදා ගනු කබ . 

(2) B තකටි බපෝුලල්  ලන රතර  කය ප්රාාමික බිම් වකකසීම වවශා බයොදා ගනු කබ . 

(3) A ශකඩ ෑලි නගු්  ලන රතර  කය ප්රාාමික බිම් වකකසීම වවශා බයොදා ගනු කබ . 

(4) C බරොටබේටරය්  ලන රතර, කය ද්විතීයික බිම් වකකසීමට බයොදා ගනු කබ . 

(5) C රිජරය්  ලන රතර  කය යලි ශා ලකටි බයදීමට බයොදා ගනු කබ . 

 

28. බබෝග ලගාල වවශා බිම් වකකසීබම් දී  විවිධ් බිම් වකකසීබම් උපකරණ භාවිත කරනු කබ . සිේබරෝද රක් ටරබේ ජල 

ගනු දණ්ඩ (P.T.O)  භාවිත කරමි්  වවි කරනු බන උපකරණය්  ල් බ්   
 

(1) ජප්  පරිල්මතය නගු ය. (2) තකටි නගු ය.  (3) රිජරය ය.  

(2) උප පව් නගු ය. (5) බරොටබේටරය ය. 
 

 

29. සිේබරෝද රක් ටරයක බ වම්බප්ර ණ පද්ධ්තිකබේ පශත ලගුබලි වවශ්  බකොටව ශා ඊට රදාෂ කා්මයය නිලකරදි බව 

ද් ලා යතික ලරණය බතෝර් න. 

 බකොටව කා්මයය 

(1)  ිළව්ටනය 
වම්පීඩන පශබ්ම දී සිලි් ඩර කුටීර ුවෂ යතික 

ලාතය වම්පීඩනය බකබ්ම. 

(2)  කපාට 
වම්පීඩන පශර රලවානබේ සිලි් ඩර කුටීරය 

ුවෂට ඉ් ධ්න විදීමට භාවිත බේ. 

(3)  
වබකඳුම් 

දණ්ඩ 

ආ් තරබේ සිට බරෝද කරා බය වබම් ප්ර ණය 

ිරීමමට භාවිත බේ. 

(4)  
කකමි 

දණ්ඩ 

සිලි් ඩරය ශා දඟර කව වම්බ් ධ් ිරීමමට 

භාවිත බේ. 

(5)  
ජල 

බරෝදය 

ගියර බත්ීමබම් දී ක් ජිම වමඟ යතික 

වම්බ් ධ්තාල විව් ධි ිරීමමට භාවිත බේ. 

 

30. ද්වි බරෝද ශා සිේ බරෝද රක් ටරල භාවිත කරන ව්බ් ශක බත්  ිළිබබවල දී යතික ප්රකා වෂකා බ් න. 
 

A -  ඩීව්  ක් ජි්  වවශා SAE  30 ව්බ් ශක බත්  භාවිත කරනු කබ . 

B -  ගියර බපට්ටි වවශා SAE  90 ව්බ් ශක බත්  භාවිත කරනු කබ . 
 

නිලකරදි ප්රකාය බතෝර් න. 
 

(1) A ශා B ප්රකා වතය ලන රතර B මගි්  A පකශකදිලි බකබ්ම.     

(2) A ශා B ප්රකා වතය ලන රතර B මගි්  A පකශකදිලි බනොබකබ්ම.    

(3) A ප්රකාය වතය ලන රතර B ප්රකාය වතය බනොබේ.   

(4) A ප්රකාය රවතය ලන රතර B ප්රකාය වතය බේ. 

(5) A ශා B ප්රකා වතය ලන රතර A මගි්  B පකශකදිලි බකබ්ම. 

ශත්ලන ිළටුල බ් න. 

A B C 

 
 

 



7 
   
31. දකලල ර් ත්මගත ජ ප්රතිකතය නි්මණය ිරීමම වවශා  දකල නියකදිය්  වවශා සිදු කෂ පීම් ණයක දී  කබුණු ප්රතිකඵ 

පශත දක්  බේ. 
 

 දකල නියකදිබයි බතත් බර                             = 200 g 
 දකල නියකදිය මද පලබ්  වියෂා ගත් පසු බර     = 160 g 
 දකල වාම්පය උඳුබ්  වියෂා ගත් පසු බර      = 125  g 

 

ඉශත දකල නියකදිබේ රඩංගු වම්ප්මණ ජ ප්රතිකතය ල් බ්   
 

(1)   60% ිර. (2)  80% ිර. (3)  28% ිර.    (4)  75% ිර.       (5)  37.5 % ිර. 
 

32. ආ්මථිකල ලකදගත්ලන දකල විබ ල දකල ඝනත්ලය ිළිබබවල ප්රකා ිරිපය්  පශත දක්  බේ. 
 

A -  ජව බිත්තිකල ව්ක් ධ්ය ශා ජව බිත්තිකල පරිමාල රතර රනුපාතබේ බලනව රනුල ඒ ඒ දකල ල්මගල 

ඝනත්ලය බලනව් බේ. 

B -  කකම ාකයක කවක ශරව්කඩ්  බව්බව  කබව  මකද සිට ිළටතට යන විට ක්රමබය්  දකල ඝනත්ලය ලකඩි ලන 

රතර  ගබව  කව මු සිට ඉශෂට යන විට දකල ඝනත්ලය රඩු බේ. 

C -  විවිධ් දකල ාක විබ ල ඝනත්ලය  160 – 1250 kg/m3 ද් ලා බලනව් විය ශකිර ය. 
 

ඉශත ප්රකාලලි්  නිලකරදි ලනුබේ  
 

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A ශා B පමණි.  

(4) B ශා C පමණි. (5) A, B ශා C සිය්  වතය බේ. 
 

33. පශත රූප වටශබ්  A, B ශා C බව දක් බල් බ්   ලනමිතිකයට රදාෂල ලකදගත්ලන පරාමිතික ිරිපයිර.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බමි දක් බලන A, B ශා C යන පරාමිතික ිළිබබලලි්   

(1) ාකබේ යා් ත්රික උව  වම්ප්මණ උව ශා කබව  උව බේ. 

(2) ාකබේ කබව  උව  වම්ප්මණ උව ශා යා් ත්රික උව බේ. 

(3) ාකබේ කබව  උව, යා් ත්රික උව ශා වම්ප්මණ උව බේ. 

(4) ාකබේ වම්ප්මණ උව  යා් ත්රික උව ශා කබව  උව බේ. 

(5) ාකබේ වම්ප්මණ උව  කබව  උව ශා යා් ත්රික උව බේ. 
 

 

34. ශ්රී ංකාබේ දිසිඳි බපෝ  නිප්ාදන ්රියාලලිබේ දී  කපා ගත් බපෝ  මද කකබලි නටන ජබේ මිනිත්ුව 1 ½ පමණ ගි් ලා 

තකබීම ශා 88ºC - 93ºC රතර උණ්ත්ලබේ පලතිකන ජ ලා්පලට මිනිත්ුව 5 ක පමණ කාය්  නිරාලරණය ිරීමබම් 

ප්රධ්ාන රරමුණ ලනුබේ, 
 

(1) බපෝ  කකබලිල ර් ත්මගත බම්දය බ් සිකරණයට ් වීම ලෂ් ලාගත ශකිර වීම ය. 

(2) බපෝ  කකබලි දුඹුුල පකශකවීබම් ප්රතික්රියාලට ් වීම ලෂ් ලා ගත ශකිර වීම ය. 

(3) Salmonella ආදී රිතකර බක් ටීරියා ්රියාකාරිත්ලය නිබ ධ්නය කෂශකිර වීම ය. 

(4) දිසිඳි බපෝ ල බතතමන ප්රතිකතය 3% ්  පමණ ලන බත්  වියෂා ගකනීම පශසු වීමට ය. 

(5) බපෝ  කකබලිල කුුලට්ට ඉලත් ිරීමම පශසු වීමට ය.  

රටලන ිළටුල බ් න. 

A 
B 

C 

ාක කබව  රලම වි්කම්භය 
බව.මී.10 ලන මට්ටම 

ාකබේ රුව රග පට්  ග් නා 
මට්ටම 

ාකබේ මුදු්  මට්ටම 
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35. බපෝ  කටුලලි්  ව්රිය රඟුුල නිප්ාදනය ශා කි භාවිතය වම්බ් ධ් ප්රකා ිරිපය්  පශත දක්  බේ. 

 

A -  බපෝ  කටු සීමිත බ් සිජ්  ප්රලාශය්  යටබත් දශනය කර  ශයිරජ්  ශා නයිරජ්  මද්රලය ඉලත්කර කාබ්  

බලට පත්කර ව්රිය රඟුුල නි්පාදනය බකබ්ම. 
B -  බපෝ  කටු ප්මණ දශනයට ් කර  ශයිරජ්  ශා නයිරජ්  මද්රලය ඉලත් කර ව්රිය රඟුුල නිප්ාදනය 

බකබ්ම. 
C -  ශ්රී ංකාබේ ජය ිළරිසිදු ිරීමබම් දී  ජබයි යතික රිතකර රයන ල්මග ඉලත් ිරීමම වවශා ව්රිය රඟුුල භාවිත 

බකබ්ම  
 

ඉශත ප්රකා රතරි්   
 

(1) A ශා B ප්රකා පමණ්  වතය බේ. (2) A ශා C ප්රකා පමණ්  වතය බේ. 

(3) B ශා C ප්රකා පමණ්  වතය බේ. (4) A පමණ්  වතය බේ. 

(5) B පමණ්  වතය බේ. 
 

36. විදුත් උපකරණල ්රියාකාරිත්ලය වම්බ් ධ් ප්රකා ිරිපය්  පශත දක්  බේ. 
 

A -  ධ්ාරාල මනිනු බන වම්මත ඒකකය මිලි යම්ිළයර බේ. 

B -  ධ්ාරාල මකනීම වවශා යමීටරය වම්බ් ධ් කෂ යුත්බත් බශ්ර ණිගතල ය. 

C -  බලෝ් ට් මීටරය බශ්ර ණිගතල බශෝ වමා් තරගතල වම්බ් ධ් කර විභල ර් තරය මකනිය ශකිර ය. 
 

ඉශත ප්රකා රතරි්  වතය ල් බ්   
 

(1) A පමණි. (2)  B පමණි. (3)  B පමණි.  

 (4)  A ශා B පමණි.  (5)  B ශා C පමණි. 
 

37.  

 

 

 

 

 
 

ඉශත ද් ලා යතික පරිපාබයි A උපාංගය ිළිබබවල වතය ලග් තිකය කුම් ද? 
 

(1) ආබෝක විබමෝචක ඩබයෝඩය්  ලන රතර  ද්මකය්  බව භාවිත කර යත. 

(2) විචය ප්රතිකබරෝධ්කය්  ලන රතර  විභල බබදුම්  බව භාවිත කර යත. 

(3) බවන්ම ඩබයෝඩය්  ලන රතර  බලෝ් ටීයතා ව්ාායිකාරකය්  බව භාවිත කර යත. 

(4) පරිණාමකය්  ලන රතර  බලෝ් ටීයතා ල්මධ්කය්  බව භාවිත කර යත. 

(5) ඩබයෝඩය්  ලන රතර  ප්රතයාල්මා ධ්ාරා වෂජුකාරකය්  බව භාවිත කර යත. 
 

38. ් ෂුද්ර පාන පද්ධ්තිකයකට රයත් බකොටව් පමණ්  රඩංගු ලරණය බතෝරා ද් ල් න. 
 

(1) Micro Processor, CD ROM, RAM, ALU. 

(2) Control Unit, RAM, ALU, Registers. 

(3) RAM, Hard Disk, ALU, Registers. 

(4) Monitor, Hard Disk, CD ROM, Micro Processor. 

(5) RAM, ROM, Mouse, ALU. 
 

39. විසිුවුල මත්වය ටකංිරය්  වවශා වකව් කරනු බන පාන පද්ධ්තිකය්  යනු  උණ්ත්ලය  ජය  ආශාර ආදී රලයතා 
ලරි්  ලර පානය ිරීමමට ශකිර පද්ධ්තිකයිර. බමලකනි පාන පද්ධ්තික ශා වම්බ් ධ් ලැරදි  ප්රකාය කුම් ද? 
 

(1) විලෂත පුඩු පාන පද්ධ්තික ශා වංලෂත පුඬු පාන පද්ධ්තික බව ආකාර බදකිර. 

(2) විලෂත පුඩු පාන පද්ධ්තිකයක ප්රදානය ශා ප්රතිකදානය රතර වබවතාල්  පලත්ලා බනො ගනී. 

(3) වංලෂත පුඩු පාන පද්ධ්තිකයක දී වංබේදක භාවිත කරයි. 

(4) වංලෂත පුඩු පාන පද්ධ්තික වංබේදනය කරන ආදාන ආශ්රීය රගය් (Reference value) වමඟ වංව් දනය කරයි. 

(5) විලෂත පුඩු පාන පද්ධ්තිකයක දී ප්රතිකබපෝණ යා් ත්රණය්  භාවිත කරයි. 

නලලන ිළටුල බ් න. 

 A 

RL 
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40. පශත දී යත්බත්  පාන පද්ධ්තික ව්ලයංක්රීයකරණය වවශා බලවල බයොදාග් නා උපාංග ුවනිර  

 

A -  ් ෂුද්ර වකකසුම් පද්ධ්තික 

B -  ක්රම බ් ිතත ත්මකපාන පද්ධ්තික 

C -  ආ්මඩිබනෝ පුලුල (Arduino Board)  
 

ඕනෑම බදයනය්  පශසුබල්  ලාණිජ ක්මමා් තාාලක දී ්රියාත්මක ිරීමම වවශා  ඉශත උපකරණ රතරි්  ලඩාත් 

සුදුසු ල් බ්   
 

(1) B පමණි. (2)  C පමණි. (3)  A පමණි. (4)  C ශා B පමණි.  (5)  A ශා C පමණි. 
 

41.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපබේ ද් ලා යත්බත්  ක් තරා ජ වම්පාදන පද්ධ්තිකයිර. කම පද්ධ්තිකය ශා වම්බ් ධ් නිලකරදි ප්රකාය ලනුබේ  
 

(1) බමය වංලෂත පුඩු පාක පද්ධ්තිකයිර. (2) B යනු මුලව්මතකය ිර. 

(3) A ව්ලයංක්රීය කරාමය ිර. (4) B යනු වංබේදකය ිර. 

(5) A යනු මුලව්මතකය ිර. 
 

42. ලෂත්තීය බවෞඛය ශා සුර් ෂිතතාල නිසි බව පලත්ලා ගකනීමට රදාෂල  ශ්රී ංකාබේ ්රියාත්මක ලන  1942 රංක 45 
දරණ ක්මමා් ත ාා ආඥා පනබත් ප්රධ්ාන රරමුණ ල් බ් , 
 

 

(1) ලෂත්තීය රනුවුලලලි්  බව ලකයි්  ආර් ා ිරීමම ය. 
(2) ලෂත්තීය ආපදා වවශා ල් දි බා දීම ය. 
(3) ක්මමා් ත ාාල ුවෂ බව ලාබයෝජකයා පලත්ලාගත යුුව තත්ත්ල විව්තර ිරීමම ය.  

(4) බව ලා ව්ාානබේ ආර් ෂිත බල තශවුුල ිරීමම ය. 

(5) බව ලක සුභවාධ්නය පලත්ලා ගකනීම ය. 

43. පශත ද් ලා යත්බත් කකපුම් ම්  වශ විසිුවුල පත්රික ාක ප්රචාරණය වම්බ් ධ් ප්රකා ීපපයිර. 
 

A -  විබද්ශීය බලෂවබපොෂට රලය ම්  බා ගකනීම වවශා රලය ාක බා ගකනීමට ය් ූරරියම් බීජ 

ප්රබරෝශණය සුදුසු ක්රමයිර.  

B -  බක්රෝට්  විබ  ප්රචාරණය වවශා ා දඬු කකබලි ලඩාත් සුදුසු බේ. 

C -  රකසීනා විබ ල රග්රව්ා කව කකබලි ඉ් මනි්  මු්  රද්දලා ගකනිමට ස්මය ප්රචාරක ලුශ භාවිත කරයි. 

D -  පාම් විබ  ප්රචාරණය වවශා බලව බව බීජ බයොදා ගනී. 

E -  බරෝව විබ  ල්මධ්ක ප්රචාරණය වවශා රංකුර “T” බද්ධ්ය උචිත බේ. 

 

ඉශත ප්රකා රතරි්   

(1) A  B ශා C පමණ්  වතය බේ. (2) C, D ශා E පමණ්  වතය බේ. 

(3) A  B  C ශා D පමණ්  වතය බේ. (4) B  C  D ශා E පමණ්  වතය බේ. 

(5) ඉශත ද් ලා යතික ප්රකා සිය් ම වතය බේ. 
  

44. පශත ද් ලා යත්බත් උදයාන රංකරණබේ දී බයොදාගත ශකිර මෂදු රංග බව බයොදා ගත ශකිර ාක ිළිබබවල සිසුබලකු 

විසි්  ද් ලන ද නිදසු්  ීපපය ිර. 

A 

B 

දශලන ිළටුල බ් න. 
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A -  ලකටි වකකසීම - බකෝලියාව ් B -  බබෝදර වකකසීම - ගඟලකරැ්  

C -  ම්  පාත්තික වකකසීම - රටබපතිකයා D -  පෑගීමට ්  බනොලන තණ ිළටි වකකසීම - නි්  තෂණ 

E -  තනි ාක බව බයදීම - යම්ශව්ටියා 
 

ඉ්  නිලකරදි නිදසු්  ලනුබේ  

 

(1) A, B ශා  C පමණි. (2)   B, C ශා E පමණි. (3)  C, D ශා E පමණි. (4) B, C, D ශා E පමණි.  

(5) A, B, C, D ශා E යන සිය් ම වතය බේ. 

 

45. පශත ද් ලා යත්බත්  ශ්රී ංකාබේ ඕිරඩ් ලගාල ශා වම්බ් ධ් ප්රකා ිරිපයිර.  
 

A -  ලාණිජ ඕිරඩ් ලගාබේ දී පකෂ බා ගකනීම වවශා බීජ බරෝපණ ක්රමබේදය (Seed Culture) භාවිත බේ. 

B -  ශ්රී ංකාල ුවෂ බඩ් බරෝබියම් ප්රබදද ලඩාත් ප්රචලිතල පලතී. 

C -  කක් ඩිය්  ඩා් ව්ම ඕිරඩ් ප්රබදදය සිම්බීඩීයම් ඕිරඩ් ල්මගයට රයත් බේ. 

D -  පබව  ලකවිය ශකිර බබොබශෝ ඕිරඩ් ල්මග ලක් ඩා ප්රබදදයට රයත් බේ. 
 

ඉශත ප්රකා රතරි්   
 

(1) ප්රකා සිය් ම වතය බේ. (2) A ශා B පමණ්  වතය බේ.  

(3) A  B ශා C පමණ්  වතය බේ. (4) A  B ශා D පමණ්  වතය බේ. 

(5) B  C ශා D පමණ්  වතය බේ. 
 

46. ගෂශව්ා ඝණ රපද්රලය පරිවරයට ිතකාමී බව පලත්ලා ගකනීම වවශා ඝණ රපද්රලය කෂමනාකරණ ධූරාලලිය 

භාවිතබේ දී බයොදා ග් නා ක්  ක්  ිළයලර  ප්රමුඛතාල රනුල දක්  ව විට නිලකරදි රනුිළිබබල ල් බ්   

 

(1) බකශකර ිරීමම  ප්රතිකචක්රීකරණය  නකලත නකලත භාවිතය  ් තික උත්පාදනය  රලම ිරීමම ශා ලකෂක් වීම ය. 

(2) ලකෂක් වීම  රලම ිරීමම   ් තික උත්පාදනය  නකලත නකලත භාවිතය  ප්රතිකචක්රීකරණය ශා බකශකර ිරීමම ය. 

(3) ලකෂක් වීම  රලම ිරීමම  නකලත නකලත භාවිතය  ප්රතිකචක්රීකරණය  ් තික උත්පාදනය ශා බකශකර ිරීමම ය. 

(4) බකශකර ිරීමම  ් තික උත්පාදනය  ප්රතිකචක්රීකරණය  නකලත නකලත භාවිතය  රලම ිරීමම ශා ලකෂක් වීම ය. 

(5) ලකෂක් වීම  බකශකර ිරීමම  ් තික උත්පාදනය  ප්රතිකචක්රීකරණය  නකලත නකලත භාවිතය ශා රලම ිරීමම ය. 

 

47. ඝණ රපද්රලය කෂමනාකරණබේ දී මනිනු බන බභෞතිකක ් ණ පමණ්  ර් ත්මගත ිළිබුවර බතෝර් න. 

 

(1) විශි්ට ගුුලත්ලය  ම්ම්භකත්ලය  ල්මණය  දශනබය්  පසු ඉතිකරිලන රළු ප්රමාණබයි බර  ඝනත්ලය 

(2) ඝනත්ලය  බතතමන ප්රමාණය  වවිලරතාල  විදුත් ් ණ  ල්මණය 

(3) තිකර කාබ්  ප්රමාණය  ග් ධ්ය   ඝනත්ලය  බතතමන ප්රමාණය  ල්මණය 

(4) දෂය ් ණ  දශනබය්  පසු ඉතිකරිලන රළු ප්රමාණබයි බර  බතතමන ප්රමාණය  ඝනත්ලය, ග් ධ්ය   

(5) ග් ධ්ය,  ල්මණය  දිරාපත් වීම  බතතමන ප්රමාණය  වවිලරතාල 

 

48. ශියබය්   තනිල ්රියා කරන සුෂං ට්මබයින (Stand alone wind turbines) ිළිබබව ඉදිරිපත් කෂ ප්රකා ිරිපය්  
පශත දක්  බේ. 
 

A -  සුෂං ට්මබයින කරකකවීම මඟි්  නිපදලන විදුලිය බකටරියක ගබඩා කර ගත ශකිර ය. 

B -  සුෂං ට්මබයින ශා වම්බ් ධ් බකටරිය මගි්  බා ගත ශක් බ්  ප්රතයාල්මතක ධ්ාරා පමණි. 

C -  බකටරිය රලය ප්රමාණයට ලඩා ආබරෝපණය(Over Charging) වීම නිවා කම බකටරිලට ශානි සිදුවිය 

ශකිර ය. 

 
 බමම ප්රකා රුවරි්  නිලකරදි ප්රකාය   ප්රකා ල් බ්   
  

(1) A පමණි. (2)  B පමණි. (3)  C පමණි. (4)  A ශා B පමණි.  (5)  A ශා C පමණි. 
 

49. ස්මය විිරරණල රඩංගු ් තිකය ප්රබයෝජනලත් කා්මයය්  වවශා බයොදාගකනීම වවශා භාවිතලන ප්රභා විභල පද්ධ්තික 

(photovoltaic systems) ුවෂ සිදුලන ් තික පරිණාමන ්රියාලලිය දක් බලන ිළිබුවර බතෝරා ද් ල් න. 

 කබකොබෂොවල්න ිළටුල බ් න. 
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(1) ආබෝක ් තිකය                                විදුත් ් තිකය 
(2) ආබෝක ් තිකය                                 තාප ් තිකය 

(3) තාප ් තිකය                                  විදුත් ් තිකය 
(4) තාප ් තිකය                                  ම්ම්භක ් තිකය 

(5) ම්ම්භක ් තිකය                                රවායනික ් තිකය 

 
 

50. ලයාපාරයකට මග බප් ලන සිතිකයම්  ලන, “ලයාපාර වකකව්ම” ිළිබබවල ලග් තික ිරිපය්  පශත දක් බේ. ඒලායි්  

නිලකරදි ලග් තිකය බතෝර් න. 
 

(1) බශොව ලයාපාර වකකව්ම්  කකලර වකකසිය ශකිර රතර, කය විවිධ් රලව්ාාල්  ි දී බලනව්කම්ලට ්  කරනු 

බනො කබ . 

(2) බමය වකව් ිරීමම බශෝ බනොිරීමම ලයාපාරබේ වල්භාලය බශෝ ප්රමාණය මත තීරණය කෂ ශකිර ය. 

(3) ලයාපාර වකකව්මක විධ්ායක වාරාංය  වකකව්බම් පෂමු බකොටව වුල ද  කය ලිවිය යුුවල් බ්  රලවානයට ය. 

(4) බලෂව බපොෂ බශෝ ක්මමා් ත වි්බ් ණය යටබත්  ලයාපාරබේ බමබශලර ශා දක් ම රඩංගු කෂ යුුව ය. 

(5)  ලයාපාර විව්තරබේ  රදාෂ නි්පාදනය සිදු කරන ආකාරය ශා බා ගත යුුව ප්රමිතික ිළිබබව වවශ්  කෂ යුුව ය. 
 


