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(01) පහත දක්වා ඇත්තත්A,B,Cනම් තේශගුණික සාධක තුනක් තබෝග අස්වනු 

තකතෙහි සිදු කෙන බලපෑම තේ. 

A- තකොළ එළවළු වල වර්ණය තකතෙහි බලපායි. 

B- තබෝග පහසුතවන් දිලීෙ තෙෝගවලට භාජනයවීම තකතෙහි බලපායි. 

C- අඹවල ද්රවය නන ද්රවය ්රමාණය තකතෙහි බලපායි. 

A,B,Cඅනුපිළිතවළින් දැක්තවනුතේ, 

(1) උෂ්ණත්වය,සාතේක්ෂ ආර්ද්රතාවය හා ආතලෝකය තේ. 

(2) ආතේකය,සාතේක්ෂ ආර්ද්රතාවය හා උෂ්ණත්වය තේ. 

(3) සාතේක්ෂ ආර්ද්රතාවය,උෂ්ණත්වය හා ආතලෝකය තේ. 

(4) වර්ෂාපතනය,උෂ්ණත්වය හා සාතේක්ෂ ආර්ද්රතාවය තේ. 

(5) වර්ෂාපතනය, සුළග හා ආතලෝකය තේ. 

 

(02) වර්ෂාපතනය 70mm ව දිතනක වාෂ්පීකෙණ තැටිතයහි තපෙ දින පාඨාාංකය 18cm විය. 

එදින වාෂ්පීකෙණය 20mm නම් එදින වාෂ්පීකෙණ තැටිතයහි mdGdxකය වනුතේ, 

(1) 25cm     (2) 16 cm    (3) 20cm  ( 4) 23cm  (5) 27cm 

 

(03) පතසහි පවතින ඇමීන හා ඇතමෝනියම් අයන ශාකවලට වඩාත් අවතශෝෂනය පහසු වන 

නයිතේට්    බවට පත් රීමටමට දායක වන්තන්, 

(1) Nitrobactor හා Nitrosomonas ය. 

(2) Thiobacillus හා Rhizobium ය. 

(3)Azatobactor හා Rhizobium ය. 

(4) Thiobacilus හා Pseudomonas ය. 

(5) Nitrobactor හා Rhizobium ය. 



(04) අලිගැටතේෙ. අඹ හා ෙඹුටන් ශාකවලට සුදුසුම ශාකා ්රචාාෙණ ්රම පිළිතවළින් 

දැක්තවන්තන්, 

(1) තගොඩැලි අතු බැදීම, රිරීලි බේධය හා අාංකුෙ බේධය. 

(2) ජීවිහා බේධය, රිරීලි බේධය හා අාංකුෙ බේධය. 

(3) හරිත බේධය,අාංකුෙ බේධය හා රිරීලි බේධය. 

(4) හරිත බේධය, අාංකුෙ බේධය හා පැළුï රිරීලි බේධය. 
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(05) තක්න්ද්රසාමට තපොම්පයක් භාවිතතයන් Wäia ටැාංරීයකට ජලය පුෙවා තපොම්පය ක්රියා 

විෙහිත කළ විට නැවත Wäia ටැාංරීතේ ඇති ජලය ජල ්රභවයට වවත් වන බව දැනගන්නා 

ලදි. තමතස් වීමට වඩාත්ම තේතු විය හැක්තක් , 

(1) පා කපාටය ක්රියා විෙහිත වීමය. 

(2) තපොම්පතේ ධාරිතාව අඩු වීමය. 

(3) තපොම්පතේ pQෂණ හිස 10mට වඩා වහළවීමය. 

(4) තපොම්පතේ විසර්ජන හිස 6m ට වඩා විYdල වීමය. 

(5 pQෂණ නලතේ විශ්කම්භය අඩුවීමය. 

  

(06)     රූපතේ දැක්තවන බිම් සැකසීතම් උපකෙණය. 

(1) මිනිස් ශ්රමතයන් ක්රියා කෙන ්රාථමිමික බිම් සැකසීතම ි 

උපකෙණයරී. 

(2) මිනිස් ශ්රමතයන් ක්රියා කෙන ේවිතියීක බිම් සැකසීතම් 

උපකෙණයරී. 

(3) යාන්ත්රික බලතයන් ක්රියා කෙන ්රාථමිමික බිම් 

සැකසීතම් උපකෙණයරී. 

(4) යාන්ත්රික බලතයන් ක්රියා කෙන ේවියීක බිම් සැකසීතම් උපකෙණයරී. 

(5) සත්ත්ව ශ්රමතයන් ක්රියා කෙන ේවිතියීක බිම් සැකසීතම් උපකෙණයරී. 

 

 

 



 

(07) ;jdkla සර්යතාපය මගින් ජීවානුහෙණය සිදු රීමටතම් දී, 

(1) තවානට ලී කුඩු තයදීම වඩාත් උචිත තේ. 

(2) සුළතේ දිශාවට ්රතිවිුදේධව ගිනි තැීමම කළ යුතුය. 

(3) මුලින් ම දිලීෙ නාශක තයදීම සිදු කළ යුතුය. 

(4) තවාන මුලින් වතුෙ වසිමින් තතත් කළ යුතුය. 

(5) අඩු නනත්ව තපොලිතින් තයදීම වඩාත් උචිත තේ. 

 

(08) 5ha වගා ක්තෂ්ත්රයක වේ මර්දනය සදහා වේ නාශක ලීටෙ 8ක් අවශය තේ. දියෙ වසින්නා 

විසින් එක් තහක්ටයාෙයකට වසිනු ලබන දියෙ ්රමාණය 100Lරී. ජලය 10L කට මිශ්ර කළ යුතු 

වේ නාශක ්රමාණය වන්තන්, 

(1) 0.4L රී. (2) 0.8L රී.   (3) 1.6Lරී.  (4)0.16Lරී.  (5) 8Lරී. 

 

(09) වී තැම්ීමම පිළිබද ව පහත වගන්ති අතුරින් අසතය වගන්තිය වන්තන්, 

(1) වී තැම්ීමම මගින් එන්සයිම විනාශ විය හැක. 

(2) වී තැම්ීමම නිසා සහේ මුඩුවීතම් හැරීයාව අඩුතේ. 

(3) වී තැම්ීමතම් දී පිෂ්ඨය තජලටිනීකෙණය තේ. 

(4) වී තැම්ීමමට තපෙ තපගවිය යුත්තත් මද උණුසුම් ජලතයනි. 

(5) වී තැම්ීමම නිසා තපෝෂක සාංනඨක ආෙක්ෂා තේ. 

 

(10) අස්වනු තනලීමට සුදුසු අවස්ථමිාතේ දී එහි පරිණත මට්  ටම පසු අස්වනු තාක්ෂණය 

තකතෙහි බලපායි. නිසි අස්වනු තනළන අවස්ථමිාතේ දී අර්ධව වර්ධනය ව ඵල හා 

සම්පර්ණතයන් වර්ධනය ව ඵලවලට උදාහෙණ වනුතේ, 

(1) පිපිඤ්ඤා හා තක්කාලි තේ.    (2) ඇපේ හා තක්කාලි තේ. 

(3) පිපිඤ්ඤා හා බණ්ඩක්කා තේ.    (4) ඇපේ හා බණ්ඩක්කා තේ. 

(5) බණ්ඩක්කා හා පිපිඤ්ඤා තේ. 
 

(11) බෘ ෘඩෙ සම්බන්ධ පහත දක්වා ඇති ්රකාශ වලින් අසතය ්රකාශය වන්තන්, 

(1) කුකුළු පාලනතේ දී පැටේ රැක්කවීමට තයොදා ගන්නා වුහ වර්ගයයි. 

(2) බෘ ෘඩෙ නිර්මාණය රීමටම සදහා කාඩ්තබෝඩ් භාවිතා කෙයි. 

(3) 1m2 වර්ගඵලයක් ඇති බෘ ෘඩෙයක පැටේ 100ක් පමණ ඇති කළ හැරී තේ. 

(4) වෘත්තාකාෙ හැඩයට සැකසීතමන් පැටවුන් ගමන් රීමටමට ඇති හැරීයාව වැඩි වී වර්ධනය 

තේ. 

(5) බෘ ෘඩෙයක උෂ්ණත්වය පාලනය රීමටමට කහ පැහැති බේබ උස තවනස් කෙමින් භාවිත 

කළ හැරීය. 

 

(12) රීරීළි බිත්තෙයක බිාංතජෞෂණ කාලය වන්තන් , 

(1) දින 36රී  (2) දින 21රී  (3) දින 24රී   (4) දින 28රී   (5) දින 30රී 

 



(13) රීරි සාම්පලයක මුළු ආම්ලිකතාවය තසවීතම් අනුමාපනයක දී 10ml රීරි සාම්පලයක් 0.1 

moldm-3 NaClමගින් අනුමාපනය කළ විට උදාසින රීමටමට වැය ව NaCl ්රමාණය 1.5ml නම් රීරි 

සාම්පලතේ අම්ල ්රතිශතය වන්තන්, (ලැක්ටික් අම්ලතේ මවුලිකස්කන්ධය 90රී.) 

(1) 1.350% (2) 0.150%    (3) 0.135%   (4)1.50%   (5) 1.00% 

 

(14) පළතුුද වියලීම මගින් කේ තබා ගැනීමට සදානම් රීමටතම් දී මුලින්ම ස්ට්රික් අම්ල 

ද්රාවණයක ගිේවන්තන්, 

(1) සසල ශක්තිමත් රීමටමටය   (2) case hardening වැළකීමටය 

(3) ජල ්රතිශතය අඩු රීමටමටය.   (4) දුඹුුදවීම නැවැත්වීමටය. 

(5) බැක්ටීරියා ක් රියාව දියුණු රීමටමටය. 

 

(15) ශ්රී ලාංකාව වැනි නිවර්තන කලාපීය ෙටවල තබෝග ආෙක්ත ත වයූහ භාවිතයට ඇතිවන 

්රධානතම අියතයෝගය වන්තන්, 

(1) හරිතාගාෙ ආවෙණය මත දවිලි තැන්පත්වීම හා ඇේගී බැදීම 

(2) ආෙක්ත ත වුහ තුළ සිදුවන වායු වමවමාුදව ÿ¾j, ùu 

(3) අභයන්තෙ පරිසෙතේ CO2 සාන්ද්රණය අඩුවීම 

(4) අධික ආර්ද්රතාවය නිසා තබෝගවලට දිලීෙ තෙෝග පැතිමටම 

(5) දිවා කාලතේ දී අභයන්තෙ උෂ්ණත්වය වහළ යාම. 

 

 

(16) ආෙක්ත ත ගෘහ තුළ තබෝග සදහා විතශ්ෂ නඩත්තු කටයුතු වලදී තදoුදම් ජනlයක් 

භාවිත කෙන්තන්, 

(1) ගෘහය තුළ උෂ්ණත්වය පාලනය සදහා 

(2) ගෘහය තුළ මනා වාතය සදහා 

(3) ගෘහය තුළ ආර්ද්රතාවය පාලනය සදහා 

(4) තබෝගවල පොගන ක්රියාව සදහා  

(5) තබෝගවල පලිතබෝධ පාලනය සදහා 

 

 



(17) පැතපොේ රැස්රීමටම සම්බන්ධ පහත ්රකාශ සලකන්න, 

A- කැපුම් ගැඹුෙ වැඩි වුවතහොත් රීරිවලට පිෂ්ඨය එකතුවීතමන් ගුණාත්මකය බාලවිය හැරීය 

B- රීරි ලබා ගැනීතම් නියමිත පරිණත දර්ශකය වනුතේ තගඩිතේ වදිමුණු ස්ථමිාන ලා කහ 

පැහැති ව අවස්ථමිාවයි. 

C-එකතු කෙගත් පැතපොේ රීරි තද හිරැ ෙශ්මිතේ වියළා ගබඩා කළ යුතුය. 

වහත ්රකාශ අතුරින්, 

(1) A පමණක් සතය තේ.   (2) B පමණක් සතය තේ. 

(3) A හා  B සතය තේ.    (4) A හා C සතය තේ. 

(5) A,B,C සියේල සතය තේ. 

 

(18) නවීනකෘත අභයන්තෙ වායු පරිසෙ තත්ත්ව යටතත් ඇසුරැම් රීමටතම් දී මස් හා මාළු 

ඇසුෙම් කෙනුතේ පහත සදහන් කුමන තත්ත්ව යටතත් ද? 

(1) N2වැනි අක්රිය වායු පිෙවීතමනි   (2) O2 ්රතිශතය අඩු රීමටතමනි 

(3) N2 ්රතිශතය අඩු රීමටතමනි   (4) CO2 වවත් රීමටතමනි 

(5) O2 වවත් රීමටතමනි 

 

^19& ir, iSks yd weuhsfkda wï, iys; wdydr r;a lsÍfï§ ÿUqre meyehg ,la ùu 
y`ÿkajkq ,nkafka 

(1) leru,SlrKh f,ih    (2) fu,dâ m%;sls%hdj f,ih 

(3) tkaihsuh ÿUqre ùu f,ih   (4) c, úÉfÉok uqvq ùu f,ih 

(5) meiSu f,ih 

 

(20) වන්ද්රීය f.daචාෙතාව ඇගයීමට ලක් කෙන පමටක්ෂණ අතෙ ආහාෙ ද්රවය සදහා 

පාරිතභෝගිකයාතේ කැමැත්ත/අකමැත්ත තීෙණය කෙන පමටක්ෂණ හදුන්වනු ලබන්තන්, 

(1) Difference test තලසය.   (2) Ranking for Intensity test  තලසය. 

(3) Hedonic test තලසය.   (4) Sooring for intensity test තලසය. 

(5) Descriptive analysis test තලසය. 

 

 

 



(21) නැවුම් තත්ත්වතේ පවතින එළවළු හා පළතුරැවල ජල සක්රියතා අගය හා සමතුලිත 

සාතේක්ෂ ආර්ද්රතාවය පිළිතවළින් දැක්තවනුතේ, 

(1)1 හා 100 තේ.   (2) 0.9 හා 99 තේ.  (3) 0.75 හා 75 තේ.   

(4) 99 හා 9 තේ.   (5). 75 හා 0.75 තේ. 

 

(22). පහත දී ඇති දත්ත භාවිත කෙ බිත්තෙයක සුදු මදතේ සහ බිත්තෙ කටුතේ ්රතිශතය 

පිළිතවළින් ගණනය කෙ ඇත්තත්, 

 සම්පර්ණ බිත්තෙතේ බෙ 56g 

 සුදු මදතේ බෙ 26.88g 

 කහමදතේ බෙ 23.80g 

(1) 30% සහ 9.5 % තේ.   (2) 30% සහ 11% තේ. 

(3) 48% සහ 30% තේ.    (4) 48% සහ 11% තේ. 

(5) 56%  සහ 11% තේ. 

 

(23). මත්සය තපොකුKක සිටින මත්සයයින් තබොතහෝමයක් ජල පෘෂ්ඨය මතුපිට ආසන්නතේ 

ගැවතසනු දක්නට ලැබිණ. එයට වඩාත්ම තේතු විය  හැක්තක්, 

(1) ජලතේ අúලතාවය වහළ වීමය   (2) ජලතේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වීමය 

(3) ජලතේ Do  අඩු වීමය    (4) ජලතේ coliform වැඩි වීමය 

(5) මත්සයයින්ට බැක්ටීරියා ආසාධනයක් ඇති වීමය. 

 

(24) අතු බැදීතම් ක්රියාවලිතේ දී, 

(1) මුේ ඇේදවීමට අතේක්ත ත ස්ථමිානයට වහළින් පිහිටි තකොටස තපොතු වවත් කළ 

යුතුය. 

(2) තපොත්ත වවත් තනොකළ යුතු අතෙ අත්තතහි පත්ර වලින් අර්ධයක් වවත් කළ 

යුතුය. 

(3) මුේ ඇේදවීමට අතේක්ත ත ස්ථමිානයට පහළින් පිහිටි තකොටතස් තපොත්ත වවත් කළ 

යුතුය. 

(4) අත්තතහි තපොත්ත සහ පත්ර වලින් අර්ධයක් වවත් කළ යුතුය. 

(5) අත්තතහි පිහිටි සියලුම පත්ර වවත් කළ යුතුය. 

 



(25) miq අස්වනු හානි අවම වන පරිදි OdkH ගබඩා රීමටතම් දී සුළභව භාවිත කෙනු 

ලබන ්රමතේදයක් වන්තන්, 

(1) පරිසෙ උෂ්ණත්වයට වඩා වහළ උෂ්ණත්වයක OdkH ගබඩා රීමටමය. 

(2) ගබඩා රීමටමට තපෙ OdkH වර්ග පිරිසිදු රීමටමය. 

(3) .බඩා රීමටමට තපෙ ආෙක්ෂාකාරි f;;uk m%;sY;hla ,`.d jk f;la OdkH 
úh<Suh'  

(4) නිෙතුුදවම කෘමිනාශක තයදීතමනි. 

(5) තතත් බරින් 1% කට වඩා අඩු තතතමනයකට ළගා වනතස් OdkH වියලීමය. 

 

(26) තේබේ කෙණතේ අෙමුණු පිළිබදව පහත වගන්තිවල දක්වා ඇත. 

A-ආහාෙ නිෂ්පාදනයක තේබලතේ එහි ගුණාත්මක භාවය පිළිබදව සියලු තතොෙතුරැ 

අඩාංගු විය යුතුය. 

B-නිෂ්පාදනයට අමුද්රවය පිළිබද සාංක්ත ේතවත් තතොෙතුුද තේබලතයහි දැක්විය 

යුතුය. 

C-ආහාෙ නිෂ්පාදනයක තේබලය  සියලු සනතික අවශයතා සපුොලිය යුතුය. 

වහත ්රකාශ අතරින් නිවැෙදි වනුතේ , 

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

(4)  A හා B පමණි   (5) B හා C පමණි 

 

(27) ìස්කට්   idïm,hl වන්ද්රීය තගෝචාෙණය ඇගයීම පිළිබද ්රකාශ පහත දක්වා 

ඇත. 

A- වන්ද්රිය f.dapr;d w.hkakd úiska ìialÜ idïm,fha jÜfgdarej o; hq;=h. 

B- bkaøsh f.dapr;d we.hSu wmlaImd;S mßirhl isÿ l< hq;=h'  

C- නිසි තලස සැලසුම් කළ ඇගයීම් පත්රිකා ඇගයීම් සදහා භාවිත කළ යුතුය. 

තම් අතුරින් නිවැෙදි වන්තන්, 

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

(4)  A හා B පමණි   (5) B හා C පමණි 



 

(28) jerÈ miq අස්වනු ක්රියා නිසා බණ්ඩක්කා සදහා තවතළදතපොළ වේලුම සැළරීය 

යුතු ්රමාණයකට නැති වී යයි. තමම තත්ත්වය අවම කෙ ලත හැක්තක්, 

(1) පිරිසිදු හා තස්දීතම් තාක්ෂණ අනුගමනය රීමටම මගින් 

(2) වර්ධන දර්Yl හා තනලීතම් තාක්ෂණ අනුගමනය රීමටම මගින්  

(3) පිරිසිදු රීමටතම් හා ්රවාහන ්රම අනුගමනය රීමටම මගින් 

(4) වර්ධන දර්Yl හා පිරිසිදු රීමටතම් ්රම අනුගමනය රීමටම මගින් 

(5) තනලීතම් හා ්රවාහනය රීමටතම් ්රම අනුගමනය රීමටම මගින් 

 

(29) ෙබර් රීරි කැපීම හා සම්බන්ධව ්රකාශ රීහිපයක් පහත දක්වා ඇත. 

A-ෙබර් රීරි කපා ගැනීමට ේතලෝයම දක්වා  ැපුම තයදිය යුතුය. 

B- wdk;sh 150 ක් වන පරිදි කැපුම fh§fuka Wmßu lsß wiajekakla ,nd .; yelsh. 

C-කතේ වට ්රමාණතයන් 1/5 ක්  කැපුම තනොතයොදා වතිරි කළ යුතුය. 

D-කතේ leïබියට පටකයට හානි තනොවන තලස කැපුම තයදිය යුතුය. 

වහත ්රකාශ අතරින් නිවැෙදි වන්තන්, 

(1)AහාB පමණි   (2) C හා  Dපමණි   (3) A,B හා C පමණි 

(4) A,Cහා  D පමණි   (5) A,B,C හා D පමණි 

 

(30) 1980 අාංක 26 දෙණ ආහාෙ පණත පිළිබදව පිළිගත තනොහැරී ්රකාශය 

තතෝෙන්න. 

(1) එම පනත ක්රියාත්මක රීමටතම් නිලධාරියා වන්තන් තසෞය අමාතයාංශතේ 

තේකම්වෙයාය. 

(2) ආහාෙ පනත ්රධාන තකොටස් හතෙරීන් යුක්ත තේ. 

(3) ග්රාමීය වශතයන් තමය ක්රියාත්මක රීමටතම් බලය මහck fi!LH mÍlaIl සතු තේ 

(4) තමහි තදවන තකොටතස් ආහාෙ පනතත් පරිපාලනය පැහැදලි කෙයි. 

(5) පනත යටතත් වැෙදි කුදවකු වන අයකු හට ls%hd;aul jk ffk;sl ms,sfj;a 
ms<sn`o fuys f;jk fldgfia wka;¾.; fõ' 



(31) ශ්රී ලාංකාතේ කලපු ආරිතව සුළභව වගා කෙ ඇති මතසය විතශ්ෂය වනුතේ, 

(1) fõlalhd  (2) තිලාපියා   (3) මිරිගාේ   (4) කැටිලා  (5) තෙෝනු  

 

(32) ;,fïi ìï මැනීම වඩාත් සුදුසු වන්තන්  

(1) තගොඩනැගිලි ගස් සහිත විශාල භූමි වලටය. 

(2) අධික බෑවුම් සහිත බිම් වලටය. 

(3) මායිම් සීමා බැලීතම් දී බාධක අඩු කුඩා භූමි වලටය. 

(4) දම්වැේ මැනීම කළ තනොහැරී භූමි වලටය. 

(5)අපැහැදිලි මායිම් සීමා සහිත භූමි වලටය. 

 

(33) බිාංදු ජල සම්පාදනතේ එක් අවාසියක් වන්තන්, 

(1) ජලසම්පාදන සීඝ්රතාව අතනකුත් පුෂ්පීය ජලසම්පාදන ්රම වඩා වැඩි වීමයත 

(2) සිෙවීම සහ දියෙ තපොතහොෙ බිාංදු ජල සම්පාදන සහිත තයදීම තනොහැරී වීමය 

(3) අතනකුත් ජල සම්පාදන ්රමවලට සාතේක්ෂව වියදම් අධික වීමය 

(4) භූ විෂමතාවයක් ඇති භූමිවලට ජලසම්පාදන සදහා වියදම් වීමය 

(5) ජලතේ තෙොඩු තිබුණතහොත් බිම් තකොටතස් සිෙ වී ජලය සම්පාදනය වීමට බාධා 

ඇති වීමය. 

 

(34) පහත ්රකාශ සලකා බලන්න , 

A- ඒන්ජ,a මත්සයයින්තේ අියජනන ටැාංරී වලට මාබේ දැමිය යුතුය 

B- ඒන්ජ,a යනු බිත්තෙ විසුුදවන වර්ගතේ මත්සයයින්ය. 

වහත ්රකාශ අතරින්  

(1) A පමණක්  සතය තේ 

(2) B  පමණක් සතය තේ. 

(3) A හා B සතය තේ. 

(4)A හා B සතය වන අතෙ B මගින් පැහැදිලි කෙයි. 

(5) A හා B සතය වන අතෙ A මගින් පැහැදිලි කෙයි. 

 



(35) ඩීසේ එන්ජින් සදහා වඩාත් සුදුසු ලිහිසි තතේ විය යුතු අගය විය යුතු SAE අගය 

විය යුත්තත් 

(1) SAE40 (2) SAE90    (3) SAE20          (4) SAE50  (5) SAE120 

 

(36) හිටි ගසක විශ්කම්භය මැනීතම් දී එය පසු මට්  ටතම් උතසන් ලබා ගනී. 

ජාතයන්තෙව පිළිගත් පසු මට්  ටතම් උස වන්තන්, 

(1) 1.3m (2) 1.6m    (3) 1.5 m          (4) 1.2m   (5) 0.9m 

 

(37) පහත tajd අතරින් සක්රිය කාබන් පිළිබද අසතය වනුතේ, 

(1) කාර්මීකෙණතේ දී ksmofjk wmøjH ksiaidrKh lsÍug fhdod .kS' 

(2) වහළ Tlaiscka m%jdyhla hgf;a oykh lsÍfuka ksmojd .kS'  

(3) ජලතේ පවතින ක්තලෝමටන් වවත් රීමටතම් හැරීයාව ඇත. 

(4) ෙත්රාං ආකෙ වලින් ෙත්රාං නිස්සාෙණය සදහා තයොදා ගනී. 

(5) jdhq fmÍu yd iïnkaO ld¾hhka i`oyd fhdod .kS' 

 

(38) සුදු ගම්මිරිස් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිතේ දී ගම්මිරිස් 2% සිට්  රික් අම්ල ද්රාවණයක 

ගිේවා තබනුතේ, 

(1) තපොත්ත වවත් රීමටම පහසු ùu සදහාය 

(2) ගම්මිරිස් වලට ;Sj% iqÿ meyehla ලබාදීම සදහාය. 

(3) ගම්මිරිස් වියලීම පහසු කෙ ගැනීම සදහාය. 

(4) තේණිගත රීමටම පහසු කෙ ගැනීම සදහාය. 

(5) fnd,a weg md ùug ie,eia úu i`oydh' 
 

(39) භාණඩයක තේබලතේ ඇති වරි තක්තාාංකය fhdod .kafka 
(1) භාණ්ඩ තත්ත්වය ්රකාශ රීමටමටය   

(2) wf,úh myiq lsÍugh 

^3& NdKav wdkhkh yd wmkhkh myiq lr ùugh 
^4& úlsKs we;s NdKav m%udKh yd .nvdfõ we;s NdKav m%udKh ±k .ekSugh' 
^5& NdKavfha l,a bl=;a ùu ms<sn`o woyila ,nd .ekSugh' 
 
 



(40) සාතේක්ෂ ආර්ද්රතාවය සජව පේධති තකතෙහි බලපෑම් ඇති කෙන අවස්ථමිාවකට 

උදාහෙණ වන්තන්, 

(1) ශාක ්රභාවර්තී චාලන ඇති වීමය 

(2) සතුන්තේ ආහාෙ ආගkqව අඩු රීමටමය 

(3) මත්සයයින්තේ ගහණ නනත්වය වර්ධනයට 

(4) සාගෙ දියවැේ වර්ධනයට 

(5) ජල සම්පාදන කාලාන්තෙ තීෙණයට 

 

^41& ir, mßm: igykla my; ±lafõ'  

 

 

 

 

mßm:h ;=<ska .,k Odrdj jkafka" 

^1& 71A ^2& 0'71A  ^3& 710A  ^4& 0'071A  ^5& 7'1A 

 

^42& j¾K ;Sre 04la we;s m%;sfrdaOlhla my; rEmigyfka ±lafõ' fuu 
m%;sfrdaOlfha w.h jkafka 

 

^1& 4700 + - 5%   ^2& 47000+ - 10%   ^3& 470+ - 5%   

^4& 470+ - 10%   ^5& 47000+ - 5%  

 

 

 



^43& ld¾ñl wjYH;d i`oyd jvd;a fhda.H fmdïm j¾.h jkafka" 

^1& jeiqkq bïfma,rh iys; iajmQ¾Kh jk flakaødmidÍ fmdïm fõ'  

^2& jeiqkq bïfma,rh iys; iajmQ¾Kh fkdjk flakaødmidÍ fmdïm fõ' 

^3& w¾Oj jeiqkq bïfma,rh iys; iajmQ¾Kh fkdjk flakaødmidÍ fmdïm fõ'  

^4& újD; bïfma,rh iys; iajmQ¾Kh jk flakaødmidÍ fmdïm fõ'  

^5& újD; bïfma,rh iys; iajmQ¾Kh fkdjk flakaødmidÍ fmdïm fõ'  

 

 

^44& my; m%ldY i,ld n,kak 

A - lvodis iE§u i`oyd weflaIshd jeks Ydl Ndú;d lrhs' 

B - fïjdfha by< fi,shqf,daia m%udKhla we;' 

^1& A muKla i;H fõ'  

^2& A muKla i;H fõ' 

^3& A yd B i;H fõ'  

^4& A yd B i;H jk w;r A u.ska B meyeÈ,s lrhs' 

^5& A yd B i;H jk w;r B u.ska A meyeÈ,s lrhs' 

 

 

^45& YS% ,xldfõ wdydr fnda. wdYs%; miq wiajkq ydksh o< jYfhka 

^1& 8 - 10% 

^2& 5 - 10% 

^3& 30 - 35%  

^4& 15 - 20% 

^5& 20 - 25% 

 

 



^46& jeäu c,dld¾Yk c,h m%udKhla olakg ,efnkqfha  

^1& ,sys,a ueá milh' 

^2& je,suh f,dau milh' 

^3& ,sys,a je,s milh'  

^4& iqixys; ueá milh'  

^5& iqixys; je,s milh'  

 

^47& ,e;a ksjdi ms<sn`o m%ldY lsysmhla my; ±lafõ' 

A - w¾O iaÓr m%pdrl jHqy .Khg wh;a fõ' 

B - mßir WIaK;ajh jeä lsÍu i`oyd fhdod .kq ,nk jHqy fõ' 

C - kqjrt<sh jeks Wvrg m%foaY j,g jvd;a WÑ; fõ' 

D - uQ,sl wruqK fijK iemhSu iy iq<`.ska fnda. wdrlaId lr .ekSuh' 

by; m%ldY w;=ßka i;H jkqfha  

^1& A yd B muKs' 

^2& A yd C muKs' 

^3& A yd D muKs'  

^4& A " B yd C muKs' 

^5& B , C yd D muKs' 

 

^48& HACCP moaO;sh ls%hd;aul lsÍfï§ HACCP lKavdhu kï úfYaIs; 
lKavdhula ilia l< hq;=hs' tysÈ ie,lsh hq;= lreKla jkafka" 

^1& tu lKavdhug ndysr mqoa.,hka iïnkaO lr .; hq;=h' 

^2& i;a;aj md,k wxYfha ks,Odßka muKla Bg we;=<;a úh hq;=h' 

^3& m%ñ;s iy;slh msßkuk wdh;kfha ks<Odßfhlao Bg we;=<;a úh hq;=h'   

^4& wdh;fha mßmd,k jHqyfha by< uÜgfï ks<Odßka muKla Bg we;=<;a úh 
hq;=h'  

^5& wdydr ieliSu yd iïnkaO úúO ks<OdÍka Bg we;=,;a úh hq;=h' 



^49& lsß meiapÍlrKh lsÍfï m%Odk wjdishla jkafka 

^1& lsß l,a;nd .ekSfï yelshdj jeäfõ' 

^2& Öia" fhda.Ü jeks lsß ksYamdok ksmoúh yels fõ' 

^3& ffcjfha ,laIK ydks ùu wvqfõ' 

^4& Ca 
2+ yd PO4

3-
 iq¿ m%udKhla wjlafIam fõ'  

^5& lsß j, j¾Kh wdrlaId fõ' 

 

^50& È. 2.5cm jQ u;aihska 5fofkl= ±óu i`oyd idod .; hq;= gexlsfha lafIa;% 
M,h úh hq;af;a 

^1& 64 cm
2 

^2& 90 cm
2 

^3& 180 cm
2 

^4& 320 cm
2
  

^5& 640 cm
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


