1

ජෛල ඳද්ධති තාක්ණවේදය
II-B ක ොට
රචනා ප්ර්න - පිළිතුරු
වෑම රචනා ප්ර්නයමම a වමොටව වශා කුණු 40ක් ද, b ශා c වමොටව් වශා කුණු 30 බැගින් ද හිමි වේ.
5.
a)
ජර දණඹ ඹනු, විවිධ ද්රය ජරඹට ක තු ීමභ කවතුක්  බවවියඹට නුසුදුසු කර කි  ගුණව්මභ
දණඹ කේ.
්ථවනීඹ ද ප්රබ ඹනු, ඳැවැදිලි වඳුනවගය වැකි නිල්චිය ්ථවනඹකි්  ජරඹ දණඹ න ද
්ථවනීඹ කනොන ද ප්රබ ඹනු ්ථවනඹ නිල්චිය නැති, කුඩව ප්රභවණක දුණ
නිර්භවණඹ වූ දු ප්රබ කේ.

වය

ඵ පිරිහීභ ජර
ර.04
ප්රබඹ කේ.
ර.02
මුවඹක් ක තු ීමකභ් 
ර.02

ජජ ඳද්ධති භය ජර දුණක ඵරඳෑභ:1) ගෘව්ථ ඳරිකබෝජනඹට, නි්ඳවදන ක්රිඹවලිඹ ට ගය කනොවැකින ක කවෝ කෞ් දර්ඹව්මභ යගඹ හීන න
කර ජරකඹි  ර්ණඹ, යඹ ව ග් ධඹ කන් ීමභ.
2) DO, pH ව උ්ණ්මඹ කන් ීමභ ව යි ය ය යවඹනි ප්රතික්රිඹව සිදුීමභ.
3)
වඵනි ද්රය ක තු ීමභ නිව DO යඩු ීමභ ව කභගි්  භ්මයඹ්  ව කන්ම ජරජ ීවීම්  ියඹඹෑභ සිදු ීමභ.
4) කඳෝ (NO2 -, NO3-,PO43-) නිව ඇල්ගී ර්ධනඹ ැඩි ීම, සුකඳෝණ ය්ම්ම ඇති ීමභ වව ඔවු්  ියඹ ඹවභ
ව විකඹෝජනඹට රක්ීමකභ්  DO යඩු ීමභ ව කෞ් දර්ඹව්මභ ටිනව භ යඩු ීමභ.
5) NH3, H2S, CH4 ැනි වයු නිඳදීමභ සිදුීමභ ව කනිව ඳරියඹි  දුග වැමීභ.
6) ියරිදිඹ ව කඩොරවන ලව ප්රජව විනවල ීමභ ව වවක විවිධ්මඹ යඩු ීමභ.
7) යධි කර ජරඹ දුණඹට රක් ීමකභ්  ජරඹ පිරිඳවදු කිරීභට යඳවසු ීමභ.
8) දෂිය ජර භවර්ගලි්  ඳැියකණන යඳද්රය භින්  කයශව් න ප්රකද්ල දණඹ ීමභ.
9) භූගය ජරඹ දුණඹ ීමකභ්  ළිං ජරඹ ඳවනඹ වව නුසුදුසු ය්ම්මඹට ඳ්ම ීමභ
10) ියනිවට ව තු් ට කයෝග ැශදීභ ව ිංගය ය්ම්ම ඇති ීමභ.
උදව - ක ොශයව,ඳවචනඹ
11) ජරවලර උ්ණ්මඹ ඉවශ ඹවකභ්  භ්මය ව කන්ම ජරජ ීවීම් ක ිත්මයය ව ීටට යධි විනවල ීමභ
12) වර්ිය යඳද්රය කර ඉ්ම න යඳජරක ඇති ඵැය කරෝව ව ඇයැම් වඵනි වි යවඹන ද්රය
්බවවි ජරවලරට ක තුීමභ සිදු ීමභ නිව වව ආවවයදවභ ඔ්ක ගභ්  කිරීභ භින්  ඔවු්  භය ඹැකඳන
ියනිව ඇතුළු කන්ම ීවීම් ට යි ය ය කර ඵරඳෑභ
වැඳි් ීමභ = ර.08
රුණු 08 ක් වි්යය කිරීභ වව = 4 x 8 = ර.32
මුළු රකුණු = ර.40
b) ඳදම් කිරීභ, ඳරියක්ණඹ ැනි ප්රති ර්භඹ් ට රක්කිරීකභ්  කබෞති වව ඹව් ්රි ගුණවිංග ැඩි දියුණු
විවිධ වර්ඹඹ්  වව විකලකඹ්  කඹොදව ග් නව දැ ආර්ථි  ැදග්ම න දැ කර වැඳි් කේ.
(1) ආර්ථි  ැදග්මන දැ විකල කඹොදවග් නව
1. ඉදිකිරීම් වව
2. ඉ් ධන වව
3. ගෘව බවණ්ඩ වව
4. ඹටියර ඳවසු ම් ැඳයීභ වව
5.
ඩදවසි ර්භව් යඹ වව
6. විසිතුරු බවණ්ඩ වව
(2)

වර්ඹඹ් 

ව ව වර්ඹඹ වව කඹොදවගැනීභට තිිතඹ යුතු රක්ණ 1. ඉදි කිරීම් වව කඹොදව ග් නව දැ ලක්තිභ්ම ීමභ, ල්ඳැැ්මකභ්  ැඩිීමභ
 දික් වූ ඉර දැ රඵවගැනීකම් වැකිඹව තිබීභ
උදව - කුඹුක්, සුරිඹභවය

ය

2
2. ඉ් ධන වව කඹොදව ග් නව දැ  ඳවසුක්  ඇවිකරන සුලුීමභ
 දුර්ග් ධඹ, කනොභැති ීමභ

දුම් කවෝ යළු යි ය දැ ීමභ
උදව - ඉයු ැලිප්ට්, ලිරිසිඩිඹව
3. ගෘව බවණ්ඩ වව කඹොදවග් නව දැ  වැකිළීභ යඩු ීමභ
 ජයභ යරිං වය ීමභ
 ැඩ කිරීකම් වැකිඹව තිබීභ
 නිභවක් ගයවැකි ීමභ
 ඵරි්  යඩු ීමභ
උදව - ක්මක් ,භැකවෝගනී
4. ඹටියර ඳවසු ම් වව කඹොදව ග් නව දැ
ල් ඳැැ්මභ ැඩිීමභ
 ඳරියක්ණ වැකිඹව තිබීභ
 ලක්තිභ්ම ඵ ැඩිීමභ
උදව - ඉයු ැලිප්ට්, යඵර්
5.




ඩදවසි ර්භව් යඹ වව කඹොදවග් නව දැදැර කයසින කනොතිබීභ
ඉවශ කලියුකරෝ් ප්රභවණඹක් තිබීභ
ගැට යි ය ීමභ
උදව - භෘදු දැ (ඳයින්) දෘඩ දැ (ඇකක්ෂිඹව)

6. විසිතුරු බවණ්ඩ වව කඹොදව ග් නව දැ උචිය ජයම් ි ය ීමභ
 ැඩ කිරීකම් වැකිඹව තිබීභ
 නිභව්  ගය වැකි ීමභ
උදව - ක්මක් ,

කඩොරවන,

ළුභැදිරිඹ

වැඳි් ීමභ රකුණු 06
වර්ඹඹ යනු ර්ග කිරීභට රකුණු 01 ඵැගි්  06
රක්ණ 06 වි්යය කිරීභට රකුණු 03 ඵැගි්  6= 18
මුළු රකුණු - 30
c) ක් ජිකභි  දඟය  ය ැකන විට ප්රධවන ඳවය වයයක් තුශ දවන ක්රිඹවලිඹ ම්පර්ණ න ක් ජිභ සිේඳවය
ක් ජිභ කර වඳු් යි.
01. චූණ ඳවය
පි්ටනඹ සිලි් ඩය කුටීයඹ තුශ ඳවශට ගභ් 
විෘය ීම සිලි් ඩයඹ වයකඹ්  පිකර්.

යන යයය, ව භගභ වයඹ ඇතුළු විකම්

ඳවටඹ

02. ම්පීඩන ඳවය
කභි දී පි්ටනඹ, සිලි් ඩය කුටීයඹ තුශ ඇති වයඹ ම්පීඩනඹ යිය්  ඉවශට ඳැියකණන යයය, කි දී
ඇතින දවඹ පීඩනඹ නිව, ව තුශ ඇති වයඹ ඩීල් ර ජ්රන උ්ණ්මඹට ය්ම කේ.
03. ඵර ඳවය
ය්ම වූ වයඹ ි ය සිලි් ඩය කුටීයඹට ඉ් කජක්ටයඹ භගි්  ඉ් ධන විදීභ කභභ යදිඹකර්දී සිදු න
යයය, කි  දී ඉ් ධන ගිනිකගන පුපුයව ඹන යයය, පි්ටනඹ කේගකඹ්  ඳවශට යල්ලු කේ.
04. පිටවය ඳවය
නැය්ම පි්ටනඹ ඉවශට කන යයය, දැවුනු ඉ් ධන, වය වව දුම් ියශ්රණඹ වයඹ පිටීමකම් ඳවටඹ
විෘය ීම පිට ීම ඹයි.
වැඳි් ීමභ =ර.06
පිඹය 4 නම් කිරීභ - ර. 1×4 = ර.4
පිඹය 4 වි්යය කිරීභ - ර.5 ×4 = ර. 20
මුළු රකුණු - 30
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6.
a) ඳකි  ඳතින ආම්ලි කවෝ බව්ිය ඵ ඳවිංශු ප්රතික්රිඹව කේ. කඹ ඳක pH යගඹ කර දැක්විඹ වැකි ඹ.
ඳවිංශු ප්රතික්රිඹව, ආම්ලි යව වව බව්ිය යව/ක්වරීඹයව කර ප්රධවන ආ වය කද කි.
ැදග්ම භ :
01. ඳක රුඵ පිළඵ තීයණඹ කිරීභට ඳවිංශු කඳෝ ර සුරබයව තීයණඹ යන ප්රධවන වධ ඹ pH යගඹ කේ. pH යගඹ 5-7 යයය
ඳයවක දී යධිභවත්රමර ද්රය සිඹල්රභ ලව ඹට රඵවගය වැකි ය්ම්මක ඳතී.
02. ඳක ි ය ය ක්ෂුද්රීවීම ක්රිඹව වරී්මඹ වව ඳවිංශු ක්ෂුද්රීවීම් ට ි ය ය, pH ඳයවරදී ඳවිංශු ීවීම් ක ක්රිඹව වරී්මඹ කවොඳි්  සිදුකේ. ව යනු
වඵනි ද්රය ීවර්ණඹ, ඳවිංශු කඳෝ චක්රී යණ ක්රිඹව ප්රල්ථ සිදුීම ඳ රු කේ.
03. ඳවිංශු ීවීම් ක යවප්තිඹ පිළඵ යකඵෝධඹක් රඵව ගැනීභට විවිධ ඳවිංශු ීවීම්  ක ක්රිඹව වරී්මඹ කභ ීවීම් ට සුදුසුන pH යගක දී ප්රල්ය සිදුකේ.
ඳ ආම්ලි න විට, දිලීයර ක්රිඹව වරී්මඹ යධි කේ. pH යගඹ 5.3 ට ඩව යඩුන විට ි ය ය
ඇක්ටිකනොභයිසිටි් වව ඵැක්ටීරිඹව ක්රිඹව වරී්මඹ යඩු කේ.
04. ඳවිංශු ජරක ගුණව්මභ ඵ තීයණඹ කිරීභට pH යගක කන්ීමභ යනු, ඳවිංශු ජරඹ ආම්ලි කවෝ ක්රිඹ ඵට ඳ්ම ීමභ නිව, කඵෝග ගවකේ දී
ගැටළු ය්ම්ම ඇති කේ. ඳවිංශු කඳෝ සුරබයවඹට, ලව ක ජර යකලෝණඹට වව ි ය ය
ක්ෂුද්රීවීම ක්රිඹව වරී්මඹට යි ය ය ඵරඳවයි.
05. ඳක යකනකු්ම කබෞති , යවඹනි රක්ණ ක කර් ඵරඳෑභ ක්වරීඹ ඳ Na යඩිංගු ීමභ නිව දුර්ර ුවඹ ි ය ඳක් නිර්භවණඹ ීම කඵෝග ගවට යි ය ය
න ඳවිංශු ගැටළු ය්ම්ම ඇති යයි.
රණයවඹ යධි ඳ යද ්ථය ඇති ීම ජරවනඹ ක කර් යි ය ය ඵරඳවයි.
06. ඳ කඵෝග ගවට සුදුසු ආ වයඹට පුනරු්මථවඳනඹ කිරීභ වව
නිැයදි පිළක්ම යනුගභනඹ යිය්  , ඳක යවඹනි ගුණවිංගර යඹවඳ්ම ඵරඳෑභ ඉ්ම ය ඳ
කඵෝග ගවට සුදුසු ය්ම්මඹට ඳ්ම කිරීභට pH යගඹ ැදග්ම ඹ.
උදව : ආම්ලි ඳක් CaCo3 (හුණුභඹ ද්රය) කඹොදව පුනරු්මථවඳනඹ කිරීභ.
07. ඳවිංශු කඳෝ චක්රී යණඹ වව කඳෝ සුරබයව ප්රල්ය ඳ්මව ගැනීභ වව
ඳක pH යගඹ යනු , ක්ෂුද්ර ීවීම ක්රිඹව වරි්මඹ වව ප්රල්ය න, pH ඳයවක දී, වඵනි ද්රය
ීවර්ණඹ, කඳෝ චක්රී යණඹ ප්රල්ය සිදුකේ.කඳෝ සුරබයව ඇති කේ.
08. ලව ර්ධනඹ වව
කක් කක් කඵෝග ර්ගඹ යනු ලව ර්ධනඹ වව ප්රල්ය pH ඳයවඹක් ඇය. ඳ ආම්ලි කවෝ
ක්වරීඹ න විට නිඹියය ඳයවඹ කනොරැකඵන කවයි්  ලව ර්ධනඹ යඩවර කේ.
වැඳි් ීමභ -ර. 04
රුණු 6ක් වව 1× 6 = 6
රුණු 6ක් වි්යය කිරීභට 6 × 5 = 30
මුළු රකුණු
= 40
b) ඳෘථිවිඹ ටව ක්ගය ය ඇති ච් ද්රි ව ඳද්ධතිඹක් භගි්  ද්මය රඵවකගන භූියක නියකප්ක් පිි ටීභ
නීර්ණඹ කිරීභ වව කඹොදවගනු රඵන ක්රභකේදඹ කර වඳු් යි. කඹ GPS වව GLONASSඹන
ක්රභකේදඹ් ක ිං රනඹකි.
01. කභි දී ඳශමු යක්ම කගන ඹව වැකි GNSS උඳ යණඹ ද් නව ්ථවනඹ සිට ක්රිඹ ය ගය යුතුඹ.
02. ඉ්  ඳසු වි.30 ක් ඳභණ ච් ද්රි ව ිං ව රැබීකභ්  යනතුරු“Way point manger” ඳවසු භ බවවියව
යිය්  ද් නව ්ථවනක නියකප්ක් පිි ටීභ Save ය ගය යුතුඹ.
03. ඉ්  ඳසු ඳර්ක ණඹ සිදු ර යුතු ්ථවනඹ කයක් කගෝ කි  දී ද Way point manger ඳවසු භ බවවියව
යිය්  කභ ්ථවනක නියකප්ක් පිි ටීභ Save ය ගය යුතුඹ.
04. කභක යග්ම ඳසු නව් යයඹ තුලි්  ඳැියණීභට භවර්ගඹක් කනොභැති වු ද, GNSS උඳ යණඹ
බවවියව යිය්  නැය්ම ඳශමු ්ථවනඹට ඳවසුක්  ඹව වැකි ඹ.
වැඳි් ීමභ ර.6
පිඹය නම් කිරීභ 1×4 = 4
පිඹය වි්යය කිරීභ 4×5 =20
මුළු රකුණු = 30

4
c)

රව මර නම් කිරීභ
රව මර කර යදව් ් ක්  ඕනෑභ නිර්භවණඹක් නිභැීමභ වව, බවවිය න මලි
යිංකගෝඳවිංග කේ.

කබෞති

රව මර කර,
ර්ණඹ
්රඳඹ
ය වලඹ
ආකරෝ ඹ වව කනැලි

කර්ඛව භවයිම්
ඹනඹ
් ් ධඹ

රව මුර වි්යය කිරීභ
 ර්ණඹ
කුඩව දරු් ට ප්රිඹ උඳදන විවිධ ර්ණ ලි්  යුතු භෘදු යිංග කභ් භ දෘඩවිංග කඹොදව ගය යුතුඹ. දරු් 
ර්ණ්ම ඵ ප්රිඹ යන ඵැවි් , ර්ණ්ම භල් පිකඳන ලව ැවිඹ වැකිඹ. කකභ් භ ක්රීඩව උඳවිංග ද
ර්ණ්ම කර ඉදි ශ වැකි ඹ.
 කර්ඛව භවයිම්
උදයවන නිර්භවණඹ කර්ඛව කර වඳු් ් ක්  භෘදු යිංග වව දෘඩවිංගර පිටය ඉභ වව භධයක ඇති දවය
නිව දර්ලනඹ න දෘය ඵැඳීම්ඹ. ශභව උදයවනඹ වව ෘජු කර්ඛවරට ඩව චක්ර කර්ඛව කඹොදව ගැනීභ
සුදුසු ඹ.
 ්රඳ
්රඳ ඹනු භූිය යරිං යණක දී බවවිය න, භෘදු වව දෘඩ යිංගර ්බවවි ්රිභවන වැඩඹයි.
දරු් ක දෘය ිංර්ධනඹ වව විවිධ ්රඳ දෘඩවිංග වව භෘදු යිංග කඹොදව ගය වැකි ඹ.
 ඹනඹ
උදයවන යිංග ර ඹනඹ කර යදව් ් ක්  වවයි්  යදෘලයභවන න භතු පිට සුභට කවෝ යළු බවඹ
කේ. දරු්  ැටී තුවශ යගය වැකි ඵැවි්  සුභට ඳෘ්ඨ කඹොදව ගය යුතු කේ.
 ය වලඹ
උදයවන නිර්භවණක දී ය වලඹ කර වැඳි් ක් ක් , භෘදු යිංග වව දෘඩවිංගලි්  කයොය ්රිභවන
යරඹ විි කදන ඳරිඹයි. දරු් ට ක්රීඩව කිරීභට වව නිදවක වැසිරීභට, නිදව් ය වලඹ රැකඵන
ක ැශසුම් ශ වැකි ඹ.
 ් ් ධඹ
භෘදු යිංග වව දෘඩවිංග ර ් ් ධඹ කර වැඳි් ක් ක්  භූිය යරිං යණඹ වව කඹොදව ග් නව සිඹලුභ
කබෞති ද්රය යි.
 ආකරෝ ඹ වව කනැලි
භූිය යරිං යණක දී ආකරෝ ඹ වව යඳුය සුදුසු ඳරිදි ඳවරනඹ කිරීභ යි.
වැඳි් ීමභ = ර. 06
රවමරඹ්  නම් කිරීභ 02 X 6 = ර.12
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වි්යය කිරීභට 02×6 = ර. 12
මුළු රකුණු = ර. 30

a) යරිං යණඹ වව වණිජ ඇති යනු රඵන භසු් කග් , කයෝයව ග්ම භවුපිඹ භසු්  ආධවයකඹ්  න
ඳයම්ඳයවක් ිති  ය ගැනීකම් ක්රිඹවලිඹ විසිතුරු භ්මය යිජජනන ක්රිඹවලිඹ නම් කේ.
රකුණු 07
විසිතුරු මත්වය භිජෛනන ්රියාලය ය ලිය ම භයරයර තුනක් යටවත් සිවේවේ.
 භේපිඹ තු්  කයෝයව ගැනීභ
 භේපිඹ තු්  යිජජනනඹ වව පිළකඹර කිරීභ
 යිජජනනඹ යීමභ
යදිඹය 3 වව රකුණු 03 ඵැගි්  ර.09

5
මවුපිය වතුන් වතෝරා ගැනීවේ දී,
 විල්ව් ය කශකඳොශකි්  කවෝ කගොවිකඳොශ භ්මය ිංචියඹකි්  භසු්  කයෝයව ගැනීභ
 කවො ර්ධන කේගඹක් ි ය නිකයෝගී ක්රිඹව වරී භසු්  කයෝයව ගැනීභ
 ගැවැණු වව පිරිිය තු්  ක්  ක ොට වඳුනව ගැනීභ.
වතෝරා ගත් මවුපිය වතුන් භිජෛනනයට සදානේ කිරීවේ දී,
 ඉඩ ඩ ි ය ටැිංකි තුශ යිජජනනඹ කයක් භසු්  යව යඵව ගැනීභ.
 කප්රෝටීන ඵහුර ආවවය කවෝ ීවීම ආවවය ැඳයීභ.
භිජෛනනවේ දී,
 භසු්  ටැිංකි තුශ ක්  යව ගැනීභ
 සුදුසු ලිිංගි යනුඳවයඹට යනු කභ ටැිංකි වව භසු්  වඳු් ව දීභ. උදව : - ගප්පි භසු්  වව 3:1
 ප්රජනන ටැිංකි තුශ ජරක ය්ම්ම පිළඵ ැශකිලිභ්ම ීමභ. උදව : වයනඹ
 ප්රජනන ක්රිඹවලිඹට යනුරඳ, යිජජනන යටව වව යලය උඳ්ථය රඵව දීභ.
උදව : - ිත්මයය යැ් ඳ්ම ය් න් ට pvc ඵට ැඵැල්රක් / ඇ්ඵැ්ට් යවඩු ැඵැල්රක් ටැිංකික
ආනය යැබීභ
මලි යදිඹය 3 ඹටක්ම කක් යදිඹයක් වව
රුණු 2 ක් දැක්ීමභට, කක් රුණ ට රකුණු
4 ඵැගි්  රුණු 6 ක් වව රකුණු 24 යි
මුළු රකුණු = ර.40
b) යවඹ කඹක් ඹනු න යදව් වව න කොඹව ගැනීම් වර්ථ කර න නිඳැයුම් ඵට ඳරිර්යනඹ
කිරීභට ැභති වව වැකිඹව ඇති පුද්ගරකඹක් කේ.
ව නිව යවඹ කඹක් තුශ ඳැතිඹ යුතු වව ිංර්ධනඹ ශ යුතු ගුණවිංග කර ඳවය වව දැක්විඹ වැකි ඹ.
 භලදානේ මෂමනාමරණය
න නි්ඳවදනඹ
වර්ථ ්මඹ පිළඵ කිසිදු ආ වයඹ
වති
ීමභක් කනොභැති නිව,
(යවිනිල්චියයව) යභ් ක යදව පිළඵ යදවනභක් දැරිඹ යුතු කේ. කභ යදවනභ ියර ගණ් ,
ක ඹ් , ්බවවි ආඳදව ආදිඹ නිව ඇති විඹ වැකි ඹ. කඵැවි්  යදවනභ යඩු තීයණ ගැනීභ,
යක්ණඹ, යනුග්රවව ඵයව ඳැැ්මීමභ ආදිඹ භින්  කභ යදවනභ ශභනව යණඹ යගය වැකි ඹ.
 ලයාඳාර භලව් ා ශනානා ගැනීමට ශැකි මම
ඹම් ගැටළු ට විඳුභක් කර කවෝ ඉටු කනොවුණ යලයයවඹක් කනුක්  කවෝ යවඳවයඹක් වව
යවඹ කඹක් තුශ න යවඳවය යදව් ිති විඹ යුතු යයය, කභ යවඳවය යදව, යවඳවය ය්ථවක්
ඵට ඳරිර්යනඹ යගැනීභට යලය කුරයව ද ඇතිවිඹ යුතු ඹ.
 නිර්මාණශිලීල නවලෝත්ඳාදන ඇති කිරීවේ ශැකියාල
ඳතින බවණ්ඩඹක් වූ්ම, ඉටු වූ යලයයවඹක් වූ්ම ව වව න මුහුණුයකි්  යළු්ම බවණ්ඩඹක්
ඇති ශවැකි වූකවෝම, ඳතින කශකඳොශ රැල්ර කන් ශ වැකි කේ. යවඹ කඹක් වභවනය
යවඳවරි කඹකුකග්  කන් ් ක්  ද කඵැවිනි. කි  දී, ඳතින ම්ප්රදවයි ක්රභඹ යලු්ම වව ඩව්ම
පරදවයී යයුරි්  කන් කිරීභට වැකි විඹ යුතු යි.
 ඳැශැයරය  දැක්මක් තිබීම
යනවගයක ඳ්මීමභට යකප්ක්ව යන ය්ම්මඹ පිළඵ කඳය දැක්භක් කගොඩනගවකගන තිිතඹ යුතු ඹ.
කභි  දී, යනවගයක විශි්ඨ්මඹට ඳ්ම ීමභට යකප්ක්ව යන යිජරවල කභඹට යදවශ කේ.
 වේරදර්ශි බල ශා භරමුණු ශා ඉක්ම වැමසීමට ඇති ශැකියාල
යනවගයඹ පිළඵ උඳ ල්ඳනඹ යිය් , යනවගයඹ දකිිය්  යභ දැක්භ යව ශඟව ීමභට සුදුසු යයමුණ වව
ඉරක් පිි ටුව ගැනීභට වැකිඹවක් තිිතඹ යුතු ඹ. කභි  දී, ඳැවැදිලි වව විකලෂිය ක ටි වලීන වව දිගු
වලීන ඉරක් පිි ටුව ගැනීභට වැකිඹව තිිතඹ යුතු ඹ.
 ආත්ම වි්ලාවයක් තිබීම
යභ්  යන කදඹ පිළඵ ඳැවැදිලි ආ්මභ විල්වඹක් තිබීභ, න නිර්භවණඹක් කිරීකම් දී ය යයලය
කේ. කභ ආ්මභ විල්වඹ, යවනක කභ තීයණක වර්ථ ්මඹ ක කයි  කඵකවවි්  ඵරඳවයී.
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 භඛණ්ඩ උත්වාශය
 මැඳමම
 සුබලාදී මම : ගුණව්මභ ඵ වව

වර්ඹක්භයවට ඇති

ැභැ්මය
වැඳි් ීමභ = රකුණු 05
රුණු 5 ක් වව, රකුණු 5 ඵැගි්  = රකුණු 25
මුළු රකුණු = 30

c) කඵෝගඹක් ගව කිරීකම් දී කභ කඵෝගක උඳ්ථය කර ඳතින විවිධ භවධයඹ වව වඹ ඳරියඹට ෘ්රිභ
ප්රල්ය ය්ම්ම රඵව දී කඵෝගර ර්ධනඹ, ය්ැ් ක්  ප්රභවණඹ වව ගුණව්මභ ඵ ැඩි දියුණු කිරීභට
ටයුතු කිරීභ, "ඳවලිය ඳවරිරි ය්ම්ම ඹටක්ම කඵෝග ගව" කර වැඳි්  කේ.
ර.06
ඳවය යට කය්ම රවඳඹ වව ආයක්ෂිය ගෘව ැ සීකම් දී ඳවය ව්  රුණු පිළඵ ැශකිලිභ්ම විඹ
යුතුඹ.
 වකප්ක් ආර්ද්රයව වව උ්ණ්මඹ ැඩි ඵැවි් , වයු ිංයණඹ කවොඳි්  සිදු ීම යබය් යය
උ්ණ්මඹ ඳවරන ීමභ වව මුදු්  ව ඳුළු කඹදීභ කවෝ පිටවය ඳිං ව වි කිරීභ සිදු ශ යුතුඹ.
 භූියක දිලවනතිඹ - උතුරු, දකුණු දිලව ඔ්ක ගෘවක දික් යක්ඹ පිි ටුීමභ
 භුියක ්බවඹ - භූියඹ භයරව විඹ යුතු යයය, කක කනොභැතිනම් භයරව ශ යුතුඹ.
 සුශිං භග වැරීභ - සුශිං වභන දිලවට දික් යක්ඹ පිි ටුීමභ කවෝ සුශිං ඵවධ ලව සිටුීමභ
 pH යගඹ 5-7 යයය වව විදු්ම ් නවඹ යව (EC) 2 ds/m ට ඩව යඩු කඳෝණ ද්රවණඹ  ව ගය
වැකි ීමභ
 ය්ම ීමභ යඩු ඉදිකිරීම් ද්රය කඹොදව ගැනීභ - ීමදුරු ආයණ කනුට ෘිය ප්රතිකයෝී  දැල් බවවියඹ
 ැකිල්ර ෑදීභ - ලක්තිභ්ම, භර ඵැඳීභ යභ GI ඵට කඹොදව ගැනීභ.
 ඳවයජම්බුර කියණ ප්රතිකයෝී  ආයණ කඹොදව ගැනීභ - කඳොලි වඵක් ට් සුදුසු ඹ.
වැඳි් ීමභ = රකුණු 06
රුණු 8 ක් වව = රකුණු 8
රුණු 8 වි්යය කිරීභ(2×8) = රකුණු 16
මුළු රකුණු = 30
8.
a) ආවවය ඳරික්ණඹට උඳ වරී කිය්  ආවවයඹට ආයක්ව ැඳයීභ වව නීමන යවක්ණ ක්රභ ශිල්ඳ
බවවියව යිය්  සිදු යන ඇසුරුම් ක්රභකේදඹ විකලෂිය ඇසුරුම් යණ යවක්ණඹ නම් කේ.
විකලෂිය ඇසුරුම් යණ
01)

වඵණි

ක්රභ :-

ඳවලිය ය්ම්ම ඹටක්ම ඇසිරීභ
 ගඵඩව තුශ යබය් යය වයු ියශ්රණඹ නියතුරු ඳරික්ව යිය් , ආවවයක ීව වරඹ දීර්ඝ ය
ගැනීභට කඹොදව ග් නව ක්රභඹකි.
 කභි දී ගඵඩව යබය් යයක ඔක්සිජ්  වයු ව් ද්රනඹ යඩු වව වඵ්  ඩකඹොක්යිඩ් වයු ව් ද්රණඹ
ැඩි ය්ම්ම ඳ්මව ගැනීභ භගි්  ආවවය ර ජලීඹ ල්න ක්රිඹව යභ යීමකභ්  ීව වරඹ
ැඩි ය ගනු රැකේ.
උදව :- ඇඳල්, කඳඹවර්්, ක කල්
02) රික්ය ඇසුරුම් යණඹ
 කභි දී ඇසුරුභ තුශ ඇති වයු වැකි ඳභණ ඉ්ම ය මුද්රව යැබීභ සිදු ක කර්.
 කයෝයව ග් නව ඇසුරුම් ද්රය වයු ප්රතිකයෝී  විඹ යුතු යයය, මුද්රව ඳරිපර්ණ ීමභ යයයවලය කේ.
උදව : - කොකජ්, භවළු,

යර

03) වැකිළුම් දටන ඇසුරුම් යණඹ
 කඳොලිකඹොකරෆි්  ලි්  වදන රද ප්රව්ටික් දටන බවවියව යිය්  සිදු ක කර්.
 කභඹ ප්රවථිය කවෝ ද්විතියි ඇසුරුභක් කර කඹොදව ග් නව යයය, කි  දී ආවවයඹ කවෝ ප්රවථිය
ඇසුරුභ ටව ප්රව්ටික් දටනඹ යව ැඩි උ්ණ්මඹක් රඵව දී වැකිලීභට රක් ක කර්.
උදව : - භ් ර්ග, ඳරතුරු, කේ රි නි්ඳවදන
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04) නීමන ෘය යබය් යය ඳරිය ය්ම්ම ඹටක්ම ඇසිරීභ
 ආවවය ඇසුරුභ තුශ ඇති වයු යනුඳවයඹ නි්ඳවදනක ීව වරඹ ැඩි න ආ වයඹට  ් ක කර්.
 ඇසුරුම් ද්රය වයු ප්රතිකයෝී  න යයය පුයන වයු ක්ෂුද්රීවීම්  කග්  කයොය විඹ යුතු ඹ.
 පියීමභ වව වඵ්  ඩකඹොක්යිඩ්, නයිට්රජ්  ආදී වයු කඹොදව ගැක් .
උදව : - කිරිපිටි, භ්, භවළු,

ජු, යට

ජු

05) ජජ වවඹනඹට රක්න ඇසුරුම් යණ ඳද්ධති
 කභි  දී කඹොදව ග් නව ඇසුරුම් ද්රය ක්ෂුද්රීවීම්  භගි්  විකඹෝජනඹට රක්කේ.
 කභභ ඇසුරුම් ද්රය  ් ක්  ජජ ඵහු යඹවි ලිනි (කලියුකරෝ් වව පි්ඨ ඵහුයඹවි
ඝන ඩදවසි.
 (කලියුකරෝ් වව පි්ඨ ඵහුයඹවි ඝන ඩදවසි)
උදව : - ිත්මයය යැටි, භලු ර්ග
06) බුද්ධිභ්ම ඇසුරුම් යණ ඳද්ධති
 කභභ ඇසුරුම් යණ ඳද්ධතිඹ භගි්  ආවවයක ගුණව්මභ බවඹ පිළඵ  ිංකේදනඹ කිරීභ,
වර්යව කිරීභ වව යනුකර්ඛනඹ ැනි ටයුතු සිදු ක කයන යයය, ව වව ඇසුරුම් ඳද්ධතික දර්ල
ිංකේද යඩිංගු කේ.
උදව : - ආවවයඹ
ක කර්.

ඇති ිංකඹෝග කද ක් ය් යර්ක්රිඹව

යනවිට ර්ණ කන් ීමභක් කඳ් නුම්
වැඳි් ීමභ = 04
රුණු 6 ක් නම් කිරීභ = 6×1 = 06
රුණු 6 ක් වි්යය කිරීභ = 6×4 = 24
රුණු 6 ක් වව උදවවයණඹ ඵැගි්  නම් කිරීභ = 6×1= 06
මුළු රකුණු = 40

b) පිවිතුරු නි්ඳවදන ිං ල්ඳඹ ඹනු,
නි්ඳවදනක වව කවර වර්ඹක්භයව දියුණු කිරීභට වව ඳරියඹට කභ් භ ියනිවට ඇති යදවනභ යඩු
කිරීභට සිදු යන ව වඵද්ධ නිවයණ උඳවඹභවර්ග යඛණ්ඩ බවවිය යිය්  නි්ඳවදන ක්රිඹවලිඹක්
ඳ්මවකගන ඹවභ ඹ.
පිවිතුරු නි්ඳවදන ශිල්ඳ ක්රභ වව කි  බවවියඹ
01) ඹවඳ්ම ආඹයනි කවෝ ගෘව්ය ඳරියඹක් ඳ්මව ගැනීභ
 යට ඳරියක උ්ණ්මඹ යඩු කිරීභ, කන රඵවදීභ, ඳවිංශු ිංයක්ණඹ වව ජර ශභනව යණඹ
වව ලව ගව කිරීභ.
 කක් කක් ්ථවනර යඳද්රයර ්බවඹ යනු වව ඵැවැය ශයුතු ආ වයඹ වව ඵැවැය කිරීභ යභ
කිරීභ මුද්රිය භවධය, ිංකක්ය, ර්ණ බවවියඹ ැනි වර්ඹක්භ ් නිකේදන ක්රභ බවවියකඹ්  දැනු්ම
කිරීභ.
02) ජෑම් වව කඹොදව ග් නව යමුද්රය ආකද්ලනඹ කිරීභ
 කද්ශිඹ ඳරතුරු නැවුම් යභ ආඹයනකඹ් භ කවෝ ප්රවකද්ය ඹ නිඳැයුම්රු්  භින්  රඵව ගැනීකභ් 
යඳක්මඹවභ යභ කිරීභ.
03) ඩව ඹවඳ්ම කර ක්රිඹවලි ඳවරනඹ
 යඳද්රය ජනනඹ ීමභ වව විකභෝචනඹ ීමභ යභ න කර නි්ඳවදන ක්රිඹවලිඹ වර්ඹක්භ කිරීභ.
 කඹොදවග් නව යමුද්රයක ෑභ ක ොටකි් භ නි්ඳවදනඹක් රඵව ගයවැකි න ඳරිදි නි්ඳවදනඹ
විවිධවිංගී යණඹ කිරීභ.
04) උඳ යණ නීම යණඹ කිරීභ
 යමුද්රය පිරිසිදු කිරීභ, යනලය ක ොට් ඉ්ම කිරීකම්දී වර්ඹක්භ ක්රිඹව්මභ න උඳ යණ බවවිය
කිරීභ
 ඵහු වර්ඹ උඳ යණ බවවියඹ
05) යවක්ණඹ කන් කිරීභ
 නි්ඳවදන ක්රිඹවලික විවිධ ය්ථවරදී, යමුද්රය ක්මරීභ, පිරිසිදු කිරීභ, කුඩව ැඵලි ඵට ඳ්ම කිරීභ,
ියශ්ර කිරීභ වව ඩව්ම වර්ඹක්භ යවක්ණ ක්රභ බවවියඹ.

8
06) යඳද්රය නැය බවවියඹ
 ක තුන යඳද්රය නි්ඳවදන ක්රිඹවලිඹ තුශ දීභ නැය බවවියඹ කවෝ ආඹයනඹ තුශ කන්ම ප්රකඹෝජන
ය්ථව වව බවවියව කිරීභ
 යඳද්රය ලි්  කන්ම නි්ඳවදන සිදු කිරීභ - උදව: ඉයරන ඳරතුරු ක ොට් , ක ොම්කඳෝ්ට් ෑදීභට
කඹොදව ගැනීභ
 ඉයරන ඳරතුරු ක ොට් ක ොම්කඳෝ්ට් ෑදීභට කඹොදව ගැනීභ.
07) නි්ඳවදන නීම යණඹ කිරීභ
 බවවියකඹ්  ඳසු ඳරියඹට ඇති ඵරඳෑභ යභ න ඳරිදි නි්ඳවදියක රක්ණ කන් කිරීභ
 නි්ඳවදනඹ ඳරිය ි ය වමී න කර ැ සීභ - උදව: සීනි යි ය ජෑම්, විවිධ ජෑම් ර්ග
08) ඵරලක්තිඹ වර්ඹක්භ බවවියඹ
 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ප්රබ බවවියඹ
 ්බවවි ආකරෝ ඹ ප්රකඹෝජන ශ වැකි ඳරිදි කගොඩනැගිලි නිර්භවණඹ
 ඵරලක්තිඹ බවවියක දී ඳරියඹට න ඵරඳෑභ යභ න ඳරිදි ඵරලක්ති බවවියක
වර්ඹක්භයව
ැඩි දියුණු කිරීභ - උදව. ීව වයු ජන ඹක් නිර්භවණඹ කිරීභ
වැඳි් ීමභ = 06
රුණු 6 ක් නම් කිරීභ = 6×1= 06
රුණු 6 ක් වි්යය කිරීභ = 6×3= 18
මුළු රකුණු = 40
c) ප්රවථිය ිතම් ැ සීභ සිදු යන රද ඳ , විලවර ැට කඳොඩි කිරීභ, ල් ඳැරෑටි වව කන්ම යනලය ද්රය
ඉ්ම කිරීභ, ඳ සියුම් ැ සීභ වව භට්ටම් කිරීභ ද්විතීයී ිතම් ැ සීභ කර වඳු් යි.
 උදැල්ර, උදළු මුල්ලු, ක ොකු නගුර , කයොටකේටයඹ, යරකඳෝරු, යැටි කඳෝරු, භට්ටම් රෑල්ර, රිජයඹ
ඹන ඕනෑභ උඳ යණ 5 ක් ඳවය ඳරිදි වි්යය කිරීභ
 ක ොකු නගුර
- ඳ වෑරීභ, විලවර ඳ් පිඩැලි ැඩීභ, ඳ භය ඇදකගන ඹවකම් දී ඳ භට්ටම් ීමභ සිදු කේ.
- තු් පුරුක් ඈඳුකභ්  සිේකයෝද ට්රැක්ටයඹට ම්ඵ් ධ ය බවවිය ක කර්.
 යැටිකඳෝරු
- යැටි නඟුර බවවියකඹ්  ඳ කඳයරන රද ඉඩම් කම් භගි්  භට්ටම් ර වැකි ඹ.
- සිේකයෝද ට්රැක්ටයඹ තු් පුරුක් ඈඳුභ භගි්  වි යයි.
 කයොටකේටයඹ
- ඳ කුඩව ැඵලිරට ඩව සියුම් යනු රැකේ.
- ජ ගනු දණ්ඩ භගි්  ඵරඹ රඵව දිඹ යුතුඹ
- සිේකයෝද කවෝ ද්විකයෝද ට්රැක්ටය රට ම්ඵ් ධ යයි.
 රිජයඹ
- ද්විකයෝද කවෝ සිේකයෝද ට්රැක්ටර් රට ම්ඵ් ධ ය ඇලි ැටි දැමීභට උඳකඹෝගී
 ය්ම කඳෝරු
- භඩිතම් භට්ටම් කිරීභට ඵහුර බවවියව යනු රැකේ.
- යති්  ක්රිඹව යයි.

ය ගනු රැකේ.

වැඳි් ීමභ = 05
උඳ යණ 5 ක් නම් කිරීභ = 5×1= 05
උඳ යණ 5 ක් වි්යය කිරීභ = 5×5= 20
මුළු රකුණු = 30
9. a) කශළු වව ඳරතුරුර ඳසු ය්නු වවනිඹ ඹනු වව කනලීකම් සිට ඳවරිකබෝගි ඹව යයට ඳ්ම ීමභ කයක්
විවිධ ය්ථවර දී කශළු වව ඳරතුරු රට සිදුන ප්රභවණව්මභ වව ගුණව්මභ වවනිඹ යි.
ප්රවවනක දී න වවනිඹ යභ කිරීභ වව,
 ප්රවවනඹ

යනු රඵන ප්රභවණඹ පිළඵ ැශකිලිභ්ම ීමභ

කභින්  කඵෝගරට සිදුන ඹව් ්රි
වැකිඹ.

වවනි කභ්  භ උ්ණ්මඹ ඉවශ ඹවකභ්  සිදුන වවනි ද ශක්ව ගය
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 ප්රවවනක දී බවවිය

යන ඇසුරුභ පිළඵ ැශකිලිභ්ම ීමභ

ඇසුරුම් ලකඹ්  සුභට ඳෘ්ට ි ය භැනවි්  වයවශ්රඹ රැකඵන ප්රව්ටික් ඇසුරුම් බවවියව කිරීභ.
ඇසිරීකම් දී ඳරතුරු ආදිඹ කකිකන ගැටීභ ැශැක්ීමභට කගඩි කන කනභ කතීභ කවෝ කගඩි යයයට
ඳ්මයය ක ොශ කවෝ ්කඳෝ ජ් ැඵලි කඹදීභ. ඉදුණු ඳරතුරු භඟ කශළු ඇසිරීභ සිදු කනොකිරීභ.
 ප්රවවනඹ

යන කේරව

උදඹ වරක දී කවෝ යවත්රී වරක දී ප්රවවනඹ කිරීකභ් , යධි  උ්ණ්මඹ ඉවශ ඹවභ ශක්ව ගය
වැකිඹ. දල් වරක දී ප්රවවනඹ ක කර් නම්, ව වව ය යවගවය ඳවසු ම් ඇති වවන බවවිය කිරීභ.
 ඳැටීමභ වව ඵෑභ පිළඵ ැශකිලිභ්ම ීමභ
ඳැටීමකම්දී වව ඵෑකම් දී කශළු වව ඳරතුරු යළු කර ඳරිවයණඹ කනොකිරීභ.
කරොරිර ක යි් ට කිසි විට ්ම යසුයන රද භලු භය වඩි ීම කවෝ නිදවකගන ඹවභට ඉඩ කනොදීභ.


ෘෂි යවක්ණි

ක්රභකේද බවවිය කිරීභ

කශළු වව ඳරතුරු ප්රවවනක දී යැළීභ ැරැක්ීමභ වව යැලීම්රට ඔකයෝ්මතු කදන ප්රකදද ගව කිරීභ
උදව - ය්මන ඳැකඳොල්, කයඩ්කල්ඩි ඳැකඳොල්, තිළණ ර්ගක යක් වලි
 ප්රවවන භවධය පිළඵ ැරකිලිභ්ම ීමභ
වභවනය වවන බවවියක දී ටඹර්ර වයු පීඩනඹ නිඹියය ඳරිදි ඳ්මව ගැනීභ, රිඹදුයව නියය වවනක
තිරිිංග කඹදීභ ඳවරනඹ කිරීභ තුළ්  තිගැ්සුම් යභ යීමභ.
ගඵඩව කිරීකම් දී න වවනිඹ යභ කිරීභ වව,
 කශළු වව ඳශතුරු ය ය දවභඹ තුර වැසියීමභ
ගඵඩව කිරීභට කඳය සිදු යන ක්මරීභ, කශ්රණිගය කිරීභ ආදී ක්රිඹව යඩු උ්ණ්ම ඹටක්ම සිදු කිරීභ. කභභින් 
වවක ල්න සීඝ්රයව ඳවරනඹ කේ.
 කශළු වව ඳශතුරු පර් ශියනඹ කිරීභ
ගඵඩව කිරීභට ප්රථභ ක්කත්ර යවඳඹ ඉ්ම කිරීභ - කභින්  ඳැඹ 48 ක් ැනි යඩු
උ්ණ්මඹට ඳ්ම යීමභ වව යලය ය්ම්ම  ් යනු රැකේ.

වරඹ

දී ගඵඩව

 ශිය ගඵඩව තුශ ගඵඩව කිරීභ.
සුදුසු යඩු උ්ණ්මඹ ඹටක්ම ගඵඩව කිරීභ භින්  කශළු වව ඳරතුරුලි්  ජරඹ ඉ්ම ීමභ යඩු කිරීභ - ඳසු
ය්නු කයෝග ඳැතිරීභ යඩු කිරීභ, ඉදීභ ඳවරනඹ කිරීභ වව යඹ වව ඹනඹ ආයක්ව ීමභ සිදු කේ.
 ගඵඩවකේ දී කශළු වව ඳරතුරු ප්රව්ටික් කවෝ කඳොලි්ටයිරී්  ඇසුරුම් තුශ ගඵඩව කිරීභ.
කභභින්  කශළු වව ඳරතුරු ලි්  ජරඹ ඉ්මීමභ ඳවරනඹ ීමභ වව ඳසු ය්නු කයෝග ඳැතිරීභ ඳවරනඹ
කේ. කකභ ප්රවවනඹ වව ව
ලකඹ්  ඳැතීභ ඳවසු කේ.
වැඳි් ීමභ = 08
ගඵඩවකේදී න වවනි යභ කිරීභ ( රුණු 4ක් වව) = 4×4= 16
ප්රවවනක දී න වවනි යභ කිරීභ ( රුණු 4ක් වව) = 4×4 = 16
මුළු රකුණු = 40
b) ආඳදව ඇතිීමභට ඳවද න කවතු වධ වඳුනවකගන වවයි්  සිදුන වවනි යභ කිරීභට පිඹය ගැනීභ ආඳදව
ැරැක්ීමභ වව ශභනව යණඹ නම් කේ.
1. ආයක්

විගණන

ණ්ඩවඹභක් ඳ්මකිරීභ.

කම් වව ම් රු ආයක්ණ නිරධවරිකඹකු භග ැඩිතකභි  විවිධ ක්රිඹව වය ම් පිළඵ යකඵෝධඹක්
ි ය ක ඹ්  කිි ඳ කදකනකු ි ය ආයක් විගණන ණ්ඩවඹභක් ඳ්ම ශ යුතුඹ.
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2. ආඳදව ය්ථව වඳුනව ගැනීභ
විගණන ණ්ඩවඹභ ැඩ ිතභ තුශ සිඹළු ඹ් කත්රෝඳ යණ වව ෑභ ්ථවනඹක්භ නිරීක්ණඹ
සිදු විඹ වැකි ය්ථව වඳුනවකගන “පිරික්සුම් රැයි්තු (check list) ”  ් ශ යුතු ඹ.
- කදොම යක ක්රිඹව වරී්මඹ
- Welding plant (පිරික්සුම් ව
ඹ) ි  ක්රිඹව වරී්මඹ
- ිතභ ව උඩ ැඩ යන ක යි්  ආයක් උඳවිංග ඳැශදීභ
- ඉවර සිට ඹ ඩ ක ොට් සිකභ් ති ආදිඹ ැටිඹ වැකි ්ථවන නිරීක්ණඹ
- ැඩිතභ තුශ කේගකඹ්  වවන ධවනඹ ීමභ ැරැක්ීමභ

යිය්  ආඳදව

3. ආඳදව විල්කල්ණඹ
ආඳදව ඇතිවිඹ වැකි ය්ථව වඳුනවකගන කභ ආඳදවකේ ඵරඳෑභ කවෝ විඹ වැකි වවනික ප්රභවණඹ යක්කරු
කිරීභ සිදු ක කර්.
- ක යි්  ආයක් ි ් ැසුම් යි ය ිතම් ක ොටකි  කඹ යන විට ඉවශ සිට ද්රය ඳතිය ීම ි ට
යනතුරු ීමභ නිව න වවනිඹ විල්කල්ණඹ.
- ැඩ ිතකභි  ඳරිය ය්ම්ම (විදුලි භට්ටභ/කඝෝව භට්ටභ) පිරික්සුම් රැයි්තු තුශ ව්  ීම ඇ්මනම් කභ
වධ රට යදවශ ප්රියති යදවශ ආඹයන ලි්  රඵව ගැනීභ.
- ැඩ ිතම් ප්රකද්ලඹ තුශ කේගකඹ්  වවන ගභ්  තිරීකම්දී ඇති න ගැටළු විල්කල්ණඹ.
4. විල්කල්ණඹ ය වඳුනවග්ම ආඳදව ැශැක්ීමභ කවෝ යභ කිරීභ
කම් වව ැඩ ිතකම් ශභනව රු්  වව ආයක් විගණන ණ්ඩවඹභ ක ඟ ීම විඳුම් කඹෝජනව ඉදිරිඳ්ම
යනු රැකේ.
කි  දී ආඳදව ැරැක්ීමකම් ධූයවලිඹ ද වවඹ ය ගැනීභ ැදග්මඹ

ඉ්ම කිරීභ

වි ල්ඳ බවවියඹ
ඉිංජික් රු ක්රිඹවභවර්ග
උඳරිභ

වර්ඹක්භයව

ඳරිඳවරන
ක්රිඹවභවර්ග
පුද්ගර
ආයක්ණ
උඳ යණ

උදව :  ක ඹකු උ් ්ථවනඹ සිට ැඩ යන විට ආයක් ඵඳටි ඳැශ ගැනීභට නිඹභ කිරීභ (කඳෞද්ගලි
ආයක් උඳ යණ බවවියඹ)
 ැඩ ිතකභි  ඳතින කදොම යඹ යනතුරුදවඹ ය්ම්මක ඇ්මනම් කඹ ඉ්ම ය යලු්ම ඹ් ත්රඹක් රැකගන
වභ (ඉ්ම කිරීභ)
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ැඩ ිතභ තුශ ඇති ගැඹුරු ටැිංකි කවෝ රල් ආයණඹ කිරීභ වව ැටක් ඉදිකිරීභ. (ඉිංජික් රු
ක්රිඹවභවර්ග)
යනවයක්ෂිය කර උඩ නැග ිත්මතිර තී් ය ගෑභ කනුට, උ ියටක් වි ශ කයෝරර් ක ක් ආධවයකඹ් 
ිතභ සිට තී් ය ගෑභ. (වි ල්ඳ බවවියඹ)
ැඩ ිතකභි  කේග සීභව ි ය පුරු වි කිරීභ (ඳරිඳවරන ක්රිඹවභවර්ග)
වැඳි් ීමභ = 06
පිඹය 4 කි්  ක්රිඹවලිඹ නම් කිරීභ 4×1 = 04
පිඹය 4 වි්යය කිරීභ 4×5 = 20
මුළු රකුණු = 30
(වි්යය කිරීභ වව දී ඇති රකුණු 5 ්  රකුණු 2 ඵැගි්  2, 3 වව 4 පිඹය ර උදවවයණ වව රඵව කද් න)

c) සිතිඹභ පිළකඹර ශ යුතු භූියක ග්රිඩ් රකුණු ක ොට කභ ග්රිඩ්ර ය ර්ර උච්ච්මඹ්  භැනකගන, යලය
න උච්ච්ම භට්ටම් වව යදවශ කභෝච්ජ කර්ඛව, කභ රක් යයය ය් යර්නිකේණඹ භගි්  නිර්භවණඹ කිරීභ
ක්ර කභෝච්ඡ යණඹ යි.
රකුණු 06
 ඳශමු සිතිඹභ පිළකඹර ශ යුතු භූියක ප්රභවණඹට වකප්ක් භූියඹ වයරැ් ක ොටුරට කඵදව ගනු
රැකේ.
උදව : - විලවර භූියඹක් නම් 10m×10m ග්රිඩ්
කුඩව භූියඹක් නම් 5m×5m ග්රිඩ්
රකුණු 04
 යනතුරු කක් ්ථවනඹ කරල් උඳ යණඹ නිැයදි පිි ටුව ගැනීභ සිදු යයි
රකුණු 04
 දැනටභ්ම උච්ච්මඹ ද් නව පිල් රකුණ ට ඳසු දැක්භක් රඵව ගැනීභ ඉ්  යනතුරු සිදු යයි.
රකුණු 04
 ඉ්  ඳසු ග්රිඩ් ර සිඹළු ය ර් භය භට්ටම් ඹ්ධි යඵව කභ රක් ර උච්ච්මඹ්  රඵව ගනියි .
රකුණු 04
 යනතුරු ප්ර්යවය ඩදවසිඹ ග්රිඩ් ටවන රකුණු ක ොට ය් යර්නිකේණඹ භගි්  කභෝච්ඡ කර්ඛව රකුණු
කිරීභ

99.8

99.1

99.5

98.8

99.3

98.6

98.9

98.7

98.5

b ක ොටක නිැයදි රක් 4 ඹව

වැඳි් ීමභ = ර.04
පිඹය 5ට 2×5 = ර.10
යිය්  ය් යර් නිකේණඹ සිදු කිරීභ වව =4×4 = ර.16
මුළු රකුණු = 30
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10.
a) සුදු ගම්ියරි් ඹනු වණිජ නි්ඳවදන වව යමුද්රය කර  ්

ශ කඳෝමය ඉ්ම

යන රද ගම්ියරි් කේ.

ර.04
සුදු ගම්ියරි් නි්ඳවදනක පිඹය
1. නිඹියය ඳරිණය යධික දී ය්ැ් න කනළීභ
කගඩි 2 – 3 ඉදුණු යල් කයෝයව ගැනීභ
2. ගම්ියරි් පර ක්  කිරීභ
කනරව ග්ම ගම්ියරි් ඳැඹ 12 සිට ඳැඹ 24 දක්ව වරඹක් විෘය ඵවවලභ දභව කගොඩ ගව යඵව ඇට ක් 
කිරීභ
3. බීජ ක්මරීභ වව කශ්රණිගය කිරීභ
දැල් ි ය ල්රඩඹක් කවෝ යමු ඇට කයෝයන ඹ් ත්රඹක් බවවියකඹ්  කරොකු ඇට ඳභණක් ක්මරීභ
4. පිරිසිදු කිරීභ වව සුශිං කිරීභ
සුශිං කිරීභ භගි්  යඳද්රය ඉ්ම ය පිරිසිදු කයදි කවෝ කගෝනි භලු ර ඇසිරීභ.
5. ගම්ියරි් ජරක කඳඟීමභ
කයදි කවෝ කගෝනි භලුරට ඵවව දින 05 ක් කවෝ 07 ක් ගරවඹන ජරක කඳඟීමභ කවෝ ටැිංකිඹ ට ගම්ියරි්
දභව වව ැකන කයක් ජරඹ දභව දින 05 ක් කවෝ 07 ක් යැබීභ. ටැිංකික ඇති ජරකඹ්  යඩක් දිනක් වැය
දිනක් භවරු ශ යුතුඹ.
6. ගම්ියරි් පිට කඳෝමය ඉ්ම කිරීභ
කඳඟවූ ගම්ියරි් ල්රඩඹ ඇතිල්ලීකභ්  කවෝ කඳෝමය ඉ්ම කිරීකම් ඹ් ත්රඹක් බවවියකඹ් 
කඳෝමය ඉ්ම කිරීභ.
7. සිට්රික් යම්රක ගිල්ීමභ
කඳෝමය ඉ්ම ශ බීජ 2% සිට්රික් යම්ර ද්රවණඹ ඳැඹක් ගිල්ව යැබීභ
8. කදීභ
යම්ර ප්රති වයකඹ්  ඳසු ගම්ියරි් පිරිසිදු ජරකඹ්  කදීභ.
9. විඹළීභ
කදු ගම්ියරි් ි රු කළක විඹළීභ කවෝ සර්ඹඹ විඹරනඹක් භින්  විඹලීභ.
වැඳි් ීමභ රකුණු = 04
පිඹය 9 ක් නම් කිරීභ රකුණු 1×9 = 9
පිඹය 9 වි්යය කිරීභ රකුණු 3×9 =27
මුළු රකුණු = 40
b) කිරි ක තු කිරීකම් භධය්ථවනඹක් ඹනු කගොීම් කග්  කිරි ක තු කිරීභ වව පිි ටුව ඇති කිරිර
ගුණව්මභ බවඹ ඳරීක්ව කිරීභට වව ගුණව්මභ බවඹ රැ ගැනීභ වව යලය යවක්ණි උඳ යණ
ි ය ්ථවනඹකි.
ර.05
කිරි ක තු කිරීකම් භධය්ථවනඹක් පිි ටුීමකම්දී ඳවය ව් 
 පිරිසිදු ජරඹ රඵව ගය වැකිීමභ.
- උඳ යණ පිරිසිදු කිරීභට
- භධය්ථවනඹ ඳවිත්ර කිරීභට
 භවර්ග ඳවසු ම් ි ය ීමභ
- කගොීම් ට කිරි රැකගන වභට ඳවසු ීමභ
- කිරි ප්රවවන යථ රට ශඟව ීමභට ඳවසු ීමභ
- යලය උඳ යණ වව යමුද්රයඹ ප්රවවනඹ ඳවසු ීමභ
 කවොඳි්  ජරඹ ඵැඹන ්ථවනඹක් ීමභ
- භඩ ීමභ ැශැක්ීමභට
- ීවවණුවරිය ඳරියඹක් ඳ්මව ගැනීභට


දවිලි ලි්  ඵවධව කනොන ්ථවනඹක් ීමභ
- කිරි දණඹ ීමභ ැරැක්ීමභට
- බවවිය යන උඳ යණ යඳවිත්ර ීමභ ැශැක්ීමභට
- භධය්ථවනඹ යඳවිත්ර ීමභ ැශැක්ීමභට

රුණු ශ ව ඵැලිඹ යුතුඹ.
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විදුලි ඳවසු ම් රඵවගය වැකි ්ථවනඹක් ීමභ
- කිරි ගඵඩවකිරීභට වව ය යනඹට ය යන ටැිංකි ඳ්මව ගැනීභ
- කම්ද ඳරික්වකේ දී කක්් ද්රවඳවය ඹ ක්රිඹව්මභ කිරීභට
ම් රු ශ්රභඹ ඳවසුක්  ඳඹවගය වැකි ්ථවනඹක් ීමභ
- කිරි ර ගුණව්මභඹ ඳරීක්ව කිරීභට
- උඳ යණ පිරිසිදු කිරීභට
- භධය්ථවනකඹි  ිතභ වව ිත්මති පිරිසිදු කිරීභට (ීවවනුවයණඹ)
වැඳි් ීමභ රකුණු =ර. 05
නම් කිරීභට 5× 2 = ර.10
වි්යය කිරීභට 5× 3 =ර.15
මුළු රකුණු = 30

c) ිතිංදු ජර ම්ඳවදන ඳද්ධතිඹක් ්ඹිංක්රීඹ යණඹ ඹනු යලය ඉකරක්කට්රොනි උඳවිංග බවවිය ය කභ ජර
ම්ඳවදන ඳද්ධතික ක්රිඹව වරි්මඹ ්ඹිංක්රීඹ සිදු න කර ඩව්ම ඳරදවයී  ් ය ගැනීභඹ.
ර.03
ඳරිය ය්ම්ම (ඳයවියති) ිංකේදනඹ කිරීභට කඹොදව ග් නව උඳවිංග ිංකේද කර වඳු් න යයය, කභ
ිංකේදන යනු ක්රිඹව්මභ විඹ යුතු ප්රතිදවනඹ සිදු ය ගැනීභට බවවිය න උඳ යණ ඔදඹන කර වඳු් යි.
ර.03
 කභි දී ඳශමු කයයභන ිංකේද ඹක් ගව භළුක් තුශට ඇතුල් ක කර්
 කභින්  රැකඵන ිංකේදනඹ ආර්ඩිකනෝ පුරුකේ ප්රතිභ ආදවන පි්  ක
ට ම්ඵ් ධ ක කර්
 කභින්  රැකඵන ප්රතිභ යගඹ, පුරුකේ ැඩටවකනි  ගඵඩව ය ඇති ආශ්රිඹ යගඹ භග ් ් දනඹ
ක කර්
 ආදවන යගඹ ආශ්රිඹ යගඹට ඩව යඩුනම් ප්රතිධවනඹ ක්රිඹ ක ොට ඔදඹනඹ ක්රිඹව්මභ ක කර්(කභෝටයඹ)
 කවිට ිතිංදු ජර ම්ඳවදන ඳද්ධතිඹ ක්රිඹව්මභ ීම, ගව භළු රට ජරඹ රැබීභ සිදු කේ.
 ජරඹ රැබීකම් දී ද ඹම් ආශ්රිඹ යගඹඹක් ඉක්භව ජරඹ රැකඵන විට ප්රතිධවනඹ යක්රිඹ ක ොට ඔඹදනඹ
(කභෝටයඹ) ක්රිඹව්මභ ීමභ නැක්ම.
ර.3×6 = 18
රඳ ටවන = ර.06
මුළු රකුණු 30

ප්රතිදවනඹ (output)
කභෝටයඹ

ආර්ඩියුකනෝ
පුරු

ආදවනඹ (Input)
කයයභන
ිංකේද ඹ

ිතිංදු ජර
ම්ඳවදන
ඳද්ධතිඹ

