
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

පරීක්කගේ ප්රගයජනයය වහශ  පමි. 

 

 

             

 

 
ගකොටව 

 
ප්රනය 
අංකය 

ැබ 
කුණු 

 
 
A 

1  
2  
3                                    
4  

 
 
B 

5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
එකතුල 

  

 
ප්රතිශයය 

  

අලව ය කුණු 

ඉක්කගමන් 

අකුගරන් 

උත්යර පත්ර පරීක්ක  1 
 

උත්යර පත්ර පරීක්ක  2 
 

කුණු පරීක්  කගෂේ 
 

අධීක්ණය 

වංගක්ය අංයය 

විභ ග අංකය :............................ 

අධ්ය පය අම යය ංය - කෘෂිකර්ම ශ  පරිවර අධ්යයය  ා ල 
අ.ගපො.ව. ( උ.ගපෂ) විභ ගය - 2020 වහශ  ගපරහුරු ප්රනය පත්රය 

 

 

 

උපගෙවන :  
 ගමම ප්රනය පත්රය ිටු 10 කින් වශ ප්රනය 10 කින් වමන්විය ගේ. 
 ගමම ප්රනය පත්රය A වශ B යනුගලන් ගකොටවන ගෙකකින් වමන්විය ලය අයර ගකොටවන ගෙකටම  නියමිය ක ය පැය 

තුයකි. 
 

A ගකොටව - ලුශගය රාය  (ිටු අංක 02 - 9) 

 ප්රනය සියල්ට ම  ිටළිතුරු ගමම ප්රනය පත්රගේ  ම  වපයන්ය. 
 ඹගේ ිටළිතුරු ප්රනය පත්රගේ  ඉඩ වව  ඇතිශ යැන්ල ලිවිය යුතු ය. ගමම ඉඩ ප්රම ණය ිටලිතුරු ලිීමමට ප්රම ණලත් 

බල ෙ දීර්ඝ ිටළිතුරු බ ගපොගරොත්තු ගයොලය බල ෙ වකන්ය. 

B ගකොටව - රාය  (ිටු අංක 10) 

 ප්රනය ශයරකට පමණක් ිටළිතුරු වපයන්ය. ගේ වහශ  වපයනු බය කඩෙ සි ප විච්චි කරන්ය. වේපූර්ණ ප්රනය 

පත්රයට නියමිය ක ය අලවන් වූ පසු A  වශ B ගකොටවන එක් ිටළිතුරු පත්රයක් ලය ගවේ A ගකොටව උඩින් තිශගබය 

පරිදි අමුණ  විභ ග   ධිපතිශට භ ර ගෙන්ය. 
 ප්රනය පත්රගේ  B ගකොටව පමණක් විභ ග   ගලන් ිටටයට ගගය ය මට ඔබට අලවර ඇය. 

කෘෂි විෙය ල    II පැය තුයයි 8 S II 

විභ ග අංකය :............................ 

 

[ගෙලැනි ිටුල බන්ය] 
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A - ගකොටව - ලුශගය රාය  

සියලු ම ප්රනයලට ිටළිතුරු ගමම ප්රනය පත්රගේ  ම වපයන්ය.  

(එක් ප්රනයයකට නියමිය කුණු ප්රම ණය 100 කි.)  
 

1. A)  පශය රපගේ  ෙැක්ගලන්ගන් පරිවරගේ  ව ගේක් ආර්ද්රය ල මැනීම වහශ  භ විය කරය  

 උපකරණයකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(i) ව ගේක් ආර්ද්රය ල ගකටිගයන් ශඳුන්ලන්ය. 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

                                                                                                                                    (. 04) 

(ii) A ශ  B උනණත්ලම ය යේ කරන්ය. 

A...................................................................................................... 

B......................................................................................................                           (. 08) 
 

(iii) අලවනථ  ගෙකකදී A ශ  B උනණත්ලම ය ගෙගකහි ප ඨ ංක පශය ෙැක්ගේ. 
 

අලවනථ ල A ප ඨ ංකය B ප ඨ ංකය 

1 280C 270C 

2 280C 260C 
 

ඉශය අලවනථ  ගෙක අයරින් ලැඩි ව ගේක් ආර්ද්රය ල ඇත්ගත් කුමය අලවනථ ගේෙ?  

............................................................................................................................      (. 04)                                                                                                                                                                               
 

(iv)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඉශය උපකරණය වර සර්ය ප්රා රකය තුෂ යබ  ඇය. එහි A උනණත්ලම යගේ  ප ඨ ංකය  

34 0C ගේ.  

(1) B උනණත්ලම යගේ   ප ඨ ංකය කුමක් විය ශැකි ෙ? 

   .....................................................................................................................       (. 04) 
 

[තුන්ලැනි ිටුල බන්ය] 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 
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(2) ඔගේ ිටළිතුරට ගශේතුල ගකටිගයන් ෙක්ලන්ය. 

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

                                                                                                                           (. 04)                                                                                   

(3) සර්ය ප්රා රකය තුෂ පලතිශය ව ගේක් ආර්ද්රය ල ෙඬු  කැබලිල  මුල් ඇදීමට  බප න්ගන් 

ගකගවේෙ? 

............................................................................................................................... (. 04) 

 (B) පශය වහශන් ප ංශු යත්ත්ල ප ංශු ගපජක සුභය ල ගකගරහි බප ය අන්ෙම ලියන්ය. 

(i) පගවේ ගයයමයය  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

                                                                                                                             (. 04) 

(ii) ප ංශු pH අගය උෙ සීයල පැලතීම  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

                                                                                                                                    (. 04) 

(iii) පගවේ ඇතිශ ක බනික කලි ද්රලය ප්රම ණය  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................        

                                                                                                                                (. 04) 

(iv) පගවේ ලැලි අධික ීමම  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

                                                                                                                                (. 04)      

(C) ක බනික දියර ගපොගශොර භ වියය ලර්යම ය ක බනික ගබජග ලග ගේ ප්රලණය ලකි. 

(i) ක බනික දියර ගපොගශොර වෑදීමට භ විය කෂ ශැකි ද්රලය තුයක් යේ කරන්ය. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

                                                                                                                                (. 06 )                                                                                                                    

(ii) ක බනික දියර ගපොගශොර වෑදීගේ දී අමුද්රලය නගේ  ගිල්ල  ලවය ෙ බඳුයක සුදුසු 

ක සීම ලක් යබනු ැගේ. 

1. ගමහිදී සිදුලය ජනල රව යනික ක්රිය ලලිය කුමක්ෙ? 

.....................................................................................................................  (. 04)                                                                                                                          

2. ගේ වහශ  උපක රීලය ජීීම ක ණ්ඩය කුමක්ෙ? 

............................................................................................................................ (. 04) 

3. ගකොේගපජවනට් ගපොගශොර වමඟ වැවඳීගේ දී ක බනික දියර ගපොගශොර භ වියගයන් ැගබය 

විගේ ල සි තුයක් ලියන්ය. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

                                                                                                                            (. 06) 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 

විභ ග අංකය :............................ 

 

[ශයරලැනි ිටුල බන්ය] 
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4. මෑය අතීයගේ  ක බනික ගපොගශොර භ වියය අඩුීමමට ගශේතු වූ කරුණු  තුයක් ලියන්ය. 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

                                                                                                                  (. 06) 

D)   

(i) බහුක ර්යය වංලර්ධ්ය ලය ප ර නිව  ඇතිශ වූ එක් ප රිවරික ශ  වම ජීය ගැටළුලක් බැගින් 

වහශන් කරන්ය. 

1. ප රිවරික ගැටලුල  

......................................................................................................................................... 

                                                                                                                            (. 04) 

2. වම ජීය ගැටලුල 

........................................................................................................................................  

                                                                                                                              (. 04) 

(ii)    ශ්රී ංක ගේ අතීය වශ්රීකත්ලයට ගේශීය ය ක්ණය ඉලශල් වූ බලට වය ථ කෂ ශැකි ව ක්ෂි 

ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

                                                                                                                                (. 08) 

       (iii)  එෂලලු ලග ලක් ආරේභ කිරීමට අෙශවන කෂ ගගොවිගයක් ගරජපණ ද්රලය බ  ගැනීම වහශ  

යල න් ප ත්තිශ කිහිපයක් වකවන කගෂේ ය.  

1. ප ත්තිශල යල න් ෙම  සිුවිය ශැකි ගබජග  ලර්ග ගෙකක් ලියන්ය. 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

                                                                                                                            (. 04)                   

2. ඇයැේ එෂලලු බීන යල න් ෙම  ක්ගේත්රගේ  සිුවිය ගයොශැකි බල ඔහු ප්රක  කගෂේය. ඊට 

ගශේතුල කුමක්ෙ? 

.................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

                                                                                                                            (. 04) 

3. එබඳු බීනලට නිෙසුන් ගෙකක් ගෙන්ය.  

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................   (. 04) 
 

4. ප ත්තිශල යල න් ෙම  ක්ගේත්රගේ  සිුවිය ගයොශැකි ගබජග පැෂ කුඩ  කෂ රැක බ  ගැනීමට 

ගයොෙ  ගය ශැකි විගේ යල න් ලර්ගය කුමක්ෙ?  

........................................................................................................................     (. 02) 
 

5. ක්ගේත්රගේ  ගේළියට බීන සිුීමම වහශ  ගයොෙ  ගය ශැකි උපකරණයක් යේ කරන්ය. 

..................................................................................................................         (. 02) 
 

6. පරිවර හියක මී යල න් ජීල නුශරණ ක්රම ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... (. 02) 
 

7. රව යනික ද්රලය ගයොෙ  යල න් ජීල නුශරණගේ  අහියකර බපෑේ ගෙකක් ලියන්ය. 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ (. 04) 

 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 

         

100 

Q1

 

විභ ග අංකය 

:............................ 

[පවනලැනි ිටුල බන්ය] 
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2. (A)  පවක අඩංගු ක බනික ද්රලය ගබජග ලග ල වහශ  ලැෙගත්ලය ප ංශු වංඝටකයකි.  

(i) ප ංශු ක බනික ද්රලය ගකටිගයන් ශඳුන්ලන්ය. 

.....................................................................................................................   (. 04) 

(ii) පශය වහශන් අලවනථ ල ක බනික ද්රලය ගයදීගේ අරමුණ කුමක් ෙ ? 

1. ඉය  යෙ මැටි පවකට 

................................................................................................................ (. 04) 

2. දුර්ල ලුශයක් ඇතිශ ලැලි පවකට  

............................................................................................................... (. 04) 

3. රව යනික ගපොගශොර වමඟ මිශ්ර කර ගයදීම  

................................................................................................................. (. 04) 

4. pH  අගය 8.5 ක් වූ පවකට ක බනික ද්රලය ගයදීම  

.................................................................................................................. (. 04) 

 (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉශය රපගයන් ෙැක්ගලන්ගන් පගවේ pH අගය ගපජක සුභය ල ගකගරහි බප ය අන්ෙමයි. 

(i) ආේලික පගවේ දී ගබජගලට වි විය ශැකි ගපජක ෙක්ලන්ය. 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

                                                                                                                                     (. 04)  

(ii) ඉශය රපවටශය අනුල පව ක් රීය ීමගමන් ඇතිශවිය ශැකි අහියකර බපෑේ ගෙකක් 

ලියන්ය. 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

                                                                                                                                      (. 04) 

(iii) ගපොගශොර භ විය ක ර්යක්මය ලය ලැඩි කිරීම වහශ  පවක පලත්ල  ගය යුතු pH පර වය 

කුමක්ෙ? 

........................................................................................................................ (. 04) 
 

(iv) ආේලික වශ ක් රීය පරිවර යත්ත්ලල දී සුභය ල අඩුලය මද්රලය කුමක්ෙ? 

....................................................................................................................... (. 04) 

 

 

 

 

 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 

[ශයලැනි ිටුල බන්ය] 
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(C)    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉශය රපගයන් ෙැක්ගලන්ගන් ගබජගලට ගයොෙය ගපොගශොර ප්රම ණය වශ අවනලැන්ය අයර ඇතිශ 

වේබන්ධ්ය ලයි. 

(i)   1 ක පය තුෂ දී ගපොගශොරට ගබජගගේ  ප්රතිශා රය ගකගවේ ගේ ෙ ? 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

                                                                                                                           (. 04) 

(ii)    5 ක පගේ  දී ගබජගයට ඇතිශලය බපෑම කුමක්ෙ? 

......................................................................................................................... (. 04) 

 

(iii) ගපොගශොර ගයදීමට සුදුසු ක පය 3 වශ 4 ගව සිසුන් ගෙගෙගයක් අෙශවන ඉදිරිපත් කරතිශ. 

ගමම ක ප ගෙක අයරින් ලඩ ත් සුදුසු ක පය කුමක්ෙ? 

......................................................................................................................... (. 04) 
 

(iv) එගවේ ීමමට ගශේතු පැශැදිලි කරන්ය. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

                                                                                                                         (. 04) 

(v) පූර්ණ ගපොගශොර මිශ්රණයක අන්යර්ගය විය යුතු අයය ලය ගපජක තුය වහශන් කරන්ය. 

..................................................................................................................................... 

                                                                                                                         (. 04)              

(D) එක්යර  භූමියක් මිරිවන ලග ලක් වහශ  වකවන කිරීගේ දී පශය වහශන් ිටයලර අනුගමයය කරය 

දී.                                                           

A. පව ගපරලීම  

B. කැට ගපොඩි කිරීම  

C. ප ත්තිශ වෑදීම                                                                                  

 1. ගමම ිටයලරලලින් ප්ර ථමික බිේ වැකසීමට අයත් ලන්ගන් කලරක් ෙ? 

  .........................................................................................................................................                          

                                                                                                                                (. 04) 
 

2. ඒ වහශ  ගයොෙ  ගය ශැකි යන්ත්ර බගයන් ක්රිය  කරය උපකරණ ගෙකක් යේ කරන්ය. 

 .......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

                                                                                                                              (. 04) 

 

[ශත්ලැනි ිටුල බන්ය] 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 
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(i) C ක්රිය ගලන් පසු ක්ගේත්රගේ  ගබජග සිටලනු ැගේ. ඉන්පසුල සිදු කරනු බය බිේ වැකසීම 

ශඳුන්ලන්ගන් ගකගවේෙ?  

                      ........................................................................................................................(. 04 ) 

 

(ii) බිේ  වැකසීගමන් පසුල පවට පශය ෙැක්ගලය ආකය ද්රලය එකතු කිරීම නිව  සිදුලය රව යනික 

ගලයවනකේ වහශන් කරන්ය. 

ආකය ද්රලය      ප ංශු රව යනික ක්ණල ගලයවනීමම  

1. හුණු       .......................................................... 

2. ජිේවේ      .......................................................... 

3. ක බනික ද්රලය     .......................................................... 

                                                                                                                                                (. 06) 

(E)   ප්රභ වංවනගල්ණ ක ර්යක්මය ල ලැඩි කරගැනීම වහශ  ශරිය  කල විවිධ් අනුලර්යය 

ක්ණ ෙක්යට ඇය.  

(i)   එගව  ක ෙක්ලය අනුලර්යය තුයක් ලියන්ය.  

......................................................................................................................................  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
                                                                                                                          (. 06) 

(ii)    ප්රභ වංවනගල්ණයට බප ය බ හිර ශ  අභයන්යර ව ධ්ක ගෙකක් බැගින් ලියන්ය. 

බ හිර ව ධ්ක  

 1. ...............................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................... 

                                                                                                                        (. 04) 

අභයන්යර ව ධ්ක  

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

                                                                                                                        (. 04) 

(iii) ප්රභ වංවනගල්ණ ක්රිය ලලිය ෙැක්ගලය තුලිය රව යනික වමීකරණය වහශන් කරන්ය. 

....................................................................................................................     (. 04) 

(F)  (i)  ක තුෂට ද්රලය අලගජණය ලය ප්රධ් ය ක්රම ගෙක වහශන් කරන්ය. 

1.................................................................................................................... 

2.....................................................................................................................    (. 04) 

(ii) රගවජේගමයය  අර්ථ ෙක්ලන්ය. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

                                                                                                                                      (. 04) 

(iii) රගවජේගමයය ගකගරහි බප ය බ ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

.......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

                                                                                                                              (. 04) 

 

 

 

විභ ග අංකය :............................ 

 

[අටලැනි ිටුල බන්ය] 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලි

යන්ය 

         

100 

 

Q2
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 3.  (A)    

(i) ගබජග ලග ගේ දී න වේප ෙයය  වහශ  නය බ  ගැනීමට භ විය කරය න ප්රභල ඒල ගේ  

ෙැකිය ශැකි ක්ණ අනුල ප්රධ් ය ගකොටවන ගෙකකට ගබෙ  ෙැක්විය ශැකි ය. ඒල   

යේ කරන්ය. 

1. ...............................................................................................................................                                                                       

2. ..............................................................................................................................                           

           (. 04) 

(ii) ම යල ක්රිය ක රකේල මැදිශත්ීමගමන් වකව  ගනු බය න ප්රභල තුයක් යේ කරන්ය. 

1. ................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................  

            (. 06) 

(iii) ලග  භූමියක් වහශ  කෘත්රීම න වේප ෙයය කිරීමට අලය අලවනථ ල දී වේප්රෙ යික වශ 

වේප්රෙ යික ගයොලය න එවවුේ ක්රම භ විය කරනු ැගේ. ඒ වහශ  උෙ ශරණ ගෙක බැගින් 

වහශන් කරන්ය. 

වේප්රෙ යික ක්රම  

      ..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

           (. 04) 

වේප්රෙ යික ගයොලය ක්රම  

      ..................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

                                                                                                                            (. 04) 
 

(B)  පශය රපගේ  ෙැක්ගලන්ගන් ඒකබීනපත්රී බීනයකි දික්කඩකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) A, B, C, D, E,F,G,H ගකොටවන යේ කරන්ය. 

A. ....................................... 

B. ....................................... 

C. ....................................... 

D. ....................................... 

E. ....................................... 

F. ....................................... 

G. ....................................... 

H. ....................................... 

                                                                                                                     (. 08)     

(ii) A, B, C වශ F යය ගකොටවන මගින් ගකගරය ක ර්යය  බැගින් ෙක්ලන්ය. 

A. ....................................................................................................................... 

B. ...................................................................................................................... 

C. ...................................................................................................................... 

E ......................................................................................................................... 

F........................................................................................................................... 

                                                                                                                      (. 10  ) 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 

[යලලැනි ිටුල බන්ය] 
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(iii) ගමහි  F ගකොටසින් ඉුලය ක ර්ය ේවිබීන පත්රී බීනයක කුමය ගකොටව මගින් ඉු කරනු 

ැගේ ෙ? 

...................................................................................................................................... 

                                                                                                                           (. 02) 

(iv) ගගොවි මශගයකුට යම ගගලත්ගත් ලග  කිරීමට පශය වහශන් ගබජග වහශ  බ ගය යුතු 

ගරජපණ  ද්රලය  වහශන් කරන්ය. 

a. ඉඟුරු - ............................................................................................................... 

b. මඤනගඤොක්ක  - ................................................................................................. 

c. ගකගවල් - ......................................................................................................... 

d. කැරට් -............................................................................................................... 

                                                                                                                          (. 04) 

(v) බීන ප්රතිශක ර යනුගලන් අෙශවන කරන්ගන් කුමක්ෙ?     

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

                                                                                                                           (. 04) 

(vi)  පශය එක් එක් බීන වහශ  සිදුකරය බීන ප්රතිශක ර වහශන් කරන්ය. 

a. කරවි ........................................................................................................................ 

b. ගත්ක්ක ...................................................................................................................... 

c. ගපොල්.......................................................................................................................... 

d. කපු පුළුන් ...................................................................................................................  

e. ඇගක්ෂිය  ................................................................................................................... 

f. අඹ  ........................................................................................................................... 

                                  (. 04) 

 (C)    කෘෂි විෙය  වියය ශෙ රය සිසුගලකු විසින් යමන් වකවය ෙ නිර්ප ංශු ලග  ක්රමයක ක්ණ   

කිහිපයක් පශය ෙැක්ගලය පරිදි වටශන් කරය දී.  

 ගවන්ටිමීටර 10 ක විනකේභය වහිය යෂ තුළින් ගවන්ටිමීටර 2-3 ක් පමණ ලය ගැඹුරු  

ධ් ර ලක් ලය ගවේ ගපජණ ද්ර ලණය ගමන් කරීමමට වවනලයි. 

 PVC බට අක් - ලක් ආක රයට වකව  බටල සුදු තීන්ය ආගල්ප කර ඇය. 

(i) ගමම ලග  ක්රමය වහශන් කරන්ය. 

………………………………………………………………………..............(. 04) 
 

(ii) ගමහි ලග  ම ධ්යය ගව ගයොෙ  ගය ශැකි ද්රලය ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

1)  …………………………………………………………........................................  

2) …………………………………………………………………………… (. 04) 

 

(iii) ලග  ම ධ්යය බඳුයකට ෙැමීමට ගපර ෙැල්  කැබැල්කින් බඳුන් ඇතුෂය ආලරණය කිරීගේ 

අරමුණ කුමක්ෙ? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

                                                                                                                         (. 04) 

(iv) PVC යෂල ිටටය පෘනඨගේ  සුදු පැශැය ආගල්ප කිරීගමන් ඔහු බ ගපොගරොත්තු ලන්ගන් 

කුමක්ෙ? 

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................ (. 04) 

(v) ආරක්ෂිය ගෘශ වැකසීගේ දී පළිගබජධ් ප යය වහශ  ගයොෙ  ගන්ය  ජනල ආරක්ණ 

ක්රමගේෙ ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

.....................................................................................................................................

.........................................................................................................................(. 04) 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 

 

[ෙශලැනි ිටුල බන්ය] 
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(vi) ආරක්ෂිය ගෘශ තුෂ නිර්ප ංශු ලග ල වහශ  භ විය කරනු බය ගපජක ම ධ්යය ගෙකක් 

වහශන් කරන්ය. 

...................................................................... .............................................................. 

..........................................................................................................................(. 04) 

 

 (D)  (i) පසු අවනලනු ශ නි අලම කර ගැනීම වහශ  එෂලලු ශ  පතුරු නියමිය පරිණය අලවනථ ගේ දී  

              ගයළීම ඉය  ලැෙගත් ගේ. ඒ වහශ  පරිණය ෙර්ක භ විය ගේ. පශය ෙක්ල  ඇතිශ එෂලලු ශ  

              පතුරුලට අෙ ෂ නිලැරදි පරිණය ෙර්කය වහශන් කරන්ය. 

 

ගබජග ෙර්කය පරිණය ෙර්කය 

 (1) ලරක   
 

................................................................................ 

(2) බණ්ඩක්ක   
 

................................................................................. 

(3)  අලිගැට ගේර  
 

................................................................................. 

(4)  මිදි 
 

................................................................................. 

(5) ලැටගකොළු   
 

................................................................................. 

           (. 10) 
 

(ii) පසු අවනලනු ශ නි ඇතිශීමම වහශ  ගපර අවනලනු ව ධ්කල බපෑම ගශේතු ගේ. එලැනි ගපර අවනලනු 

ව ධ්ක තුයක් යේ කරන්ය.  

(1)...........................................................................................................................................  

(2)…………………………………………………………………………........................... 

(3)................................................................................................................................ (. 6) 

(E) (i) ලර්යම යගේ  දී ශ්රී ංක ගේ ගගොීමන්ට ශ  ප රිගභජගිකයින්ට විවිධ් අභිගයජගලට මුහුණ 

පෑමට සිදුගේ. පශය ෙැක්ගලය අභිගයජග  නය ගැනීමට අනුගමයය කෂ ශැකි උප යම ර්ගය 

බැගින් ලියන්ය.  

(1) බීන ඒක ධික රයක් පැලතීම 

      ........................................................................................................................................ 

(2) ගලෂහගපොගෂහි න ය විකරණය කරය ෙ ආශ ර පැලතීම  

      ........................................................................................................................................ 

(3) කෘෂිකර්ම න්යය වහශ  අලය වේපත් හිඟ ීමම  

      ......................................................................................................................................... 

                                                                                                                         (. 06) 

4.  (A)   රපවටශනින් ෙැක්ගලන්ගන් කුකුෂ ගේ ආශ ර ම ර්ග පේධ්තිශය යි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

100 

Q3

 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 

[එගකොගෂොවන ලැනි ිටුල බන්ය] 
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(i) පශය ෙැක්ගලය ගකොටවන යේ කර ඒල ගේ   විගේ ක ර්යය වහශන් කරන්ය. 
 

ගකොටව විගේ ක ර්යය 

B …………………….... ……………………………………………………. 

C ……………………… …………………………………………………….. 

D ……………………… …………………………………………………….. 

                                                                                                                                           (. 06) 

 

 (ii)  E වනථ යගේ  සිදුලය ජීරණ ක්රිය ලලියට අෙ ෂල පශය ලගුගේ හිවනයැන් පුරලන්ය.  

 

ජීරක ද්ර ලණය  එන්වයිමය  ජීරක ඵ  

................................... ඇමයිගල්වන .............................. 

ගපේටයිඩ  ....................................... .............................. 

ලිිටඩ ....................................... ගේෙ අේ ශ  

ේලිවගරජල්  

                                                                                                                         (. 10) 

 

(iii) කිකිළියන් 600 ක් සිටිය ගකොුලක ව ම යය බිත්යර නිනප ෙයය දියකට 480 කි. ගෙයෙ 

ආශ ර ප්රම ණය දියකට කිගජග්රෑේ 72 කි. ආශ ර කිගජග්රෑේ එකක මි රුිටයල් 40 කි. 

(1) ආශ ර  පරිලර්යය අනුප යය ගවොයන්ය. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................                                                                                                                                  

                                                                                                                        (. 04) 

(2) බිත්යරයක් නිනප ෙයය වහශ  ආශ රලට ලැයලය මුෙ ගවොයන්ය. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

                                                                                                                            (. 04)                               

   (B) (i) ක්ෂීරණ පේධ්තිශගේ  ප්රධ් ය ක්රිය ක රිත්ල ගෙක යේ කරන්ය.  

(1) .......................................................................................................... 

(2) .......................................................................................................... 

                                                                                                                                              (. 04) 

 (ii) ඉශය ක්රිය ලලි වහශ  ප්රධ් ය ලගයන් ලැෙගත්ලය ගශජර්ගමජය ලර්ග යේ කරන්ය. 

(1) ....................................................................................................... 

(2) .........................................................................................................                      (. 04) 

 

(iii)  විශිනට ගුරුත්ලය ගවීමම  වහශ  සිසුගලකුට බ  දුන් A, B ශ  C ගව යේ කෂ කිරි ව ේප 

තුයක් වහශ  ැබුණු අගයන් ිටළිගලලින් 1.035, 1.030 ශ  1.025 ක් විය. සිසුල ට බ  දී තිශබ කිරි 

ව ේප පශය වහශන් ආක රගේ  ගේ යේ කිරි ව ේප වහශ  ගැෂගපය අක්රය ගයොෙන්ය.  

ව ේපය අක්ර 

(1) ව ම යය කිරි   

(2 ) නය එකතු කෂ කිරි   

(3) ගයොෙය ඉලත් කෂ කිරි   

                                                                                                                    (. 06) 

 
 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 

 

[ගෙොගෂොවනලැනි ිටුල බන්ය] 
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 (C)  යරගක රී ගලෂහගපොෂක එක්යර  භ ණ්ඩයක් වහශ  ඉල්ලුේ ශ  වැපයුේ ශ්රිය පශය ෙැක්ගේ.  

Qd = 60 – 2P     Qd = ඉල්ලුේ ප්රම ණය(ඒකක ) 

Qs = 30 + 4P                                                Qs = වැපයුේ ප්රම ණය (ඒකක) 

      P = මි (රු) 

 

(i) ගලෂහගපොෂ වමතුලිය මිෂ ශ  ප්රම ණය ගවොයන්ය. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................      

                                                                                                                                 (. 04) 

(ii) ගමම භ ණ්ඩය වහශ  රනය රුිටයල් 20 ක අලම මිෂක් නියම කෂ විට ඇතිශලය අධි වැපයුම 

ගණයය කරන්ය.  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

                                                                                                                         (. 04) 
 

(iii) භ ණ්ඩයක ගලෂහගපොෂ මිෂ උච්ා ලායය ීමම ලැෂක්ීමමට රනය විසින් ගය ශැකි ක්රිය ම ර්ග 

ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................         

                                                                                                                                (. 04 )                                                           

(iv)  පශය වහශන් නිනප ෙය ව ධ්කල විගේෂිය ක්ණය බැගින් ලියන්ය. 

(1) භූමිය ................................................................................................................................. 

(2) ශ්රමය ................................................................................................................................. 

                                                                                                                        (. 08 )                                                           

 (v) පශය දී ඇතිශ ප්රවනථ රගේ , 

 (1) වම නිනප ෙය ලක්රය ශ  වම ිටරිලැය ගර්ා ල ඇහ ෙක්ලන්ය.                                       (. 04 )                                                           

 

X2 (ගයෙවුම) 

 

 

 

 

        X1(ගයෙවුම) 

        

       (2) එම ප්රවනථ රගේ   භය උපරිම ලය ක්යය කුණු කරන්ය.                              (. 04 )                                                           

 

(D)  ගගොවිගපොගෂන් ගයෂ  ගන්ය  ෙ යැවුේ අවනලනු විවිධ් ංගීකරණය කර ගලෂහගපොෂට ඉදිරිපත් 

කිරීම ගශේතුගලන් ප රිගභජගිකය ට ගමන්ම නිනප ෙකය ට ෙ විවිධ් ල සි අත්ගේ. 

(i) ආශ ර විවිධ් ංගීකරණය ශඳුන්ලන්ය. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

                                                                                                                              (. 04) 

(ii) ආශ ර විවිධ් ංගීකරණය ප රිගභජගිකය ට ල සිෙ යක ලය ආක ර තුයක් වහශන් කරන්ය. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

                                                                                                                         (. 06) 

[ෙශතුන්ලැනි ිටුල බන්ය] 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලි

යන්ය 
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(iii) ලර්යම යගේ  දී ක ගබජශයිගේට බහු වකවන කෂ ආශ ර අධික ගව පරිගභජනයය නිව  

ඇතිශවිය ශැකි ගවෞාය ගැටළු ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

                                                                                                                         (. 08 )                                                           

(iv)  ආශ ර කර්ම න්යගේ  දී ලැෙගත්ලය භ ණ්ඩ ප්රමිතිශ ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

                                                                                                                        (. 08)                                                           

 (v) ආශ රයක් ඇසිරීමට ගයොෙ  ගන්ය  ඇසුරුේ ද්රලයල  තිශබිය යුතු ගුණ ංග ගෙකක් වහශන් කරන්ය.                                                                  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

                                                                                                                        (. 08) 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

100 

Q4

 

ගමම 

තීරගේ  

කිසිලක් 

ගයොලිය

න්ය 

[ෙශ ශයරලැනි ිටුල බන්ය] 



14 
  

  

 

 

 

 

B ගකොටව - රාය  

 

 

 

 

 05.(i)   ගබජග ලග ගේ දී ගයොෙය ගපොගශොර භ විය ක ර්යක්මය ල ලැඩි කර ගැනීම වහශ   
(a)  ගයදීමට ගපර   
(b)  ගයදීගේ දී  

(c) ගයදීගමන් පසු අනුගමයය කෂ යුතු ක්රම වහශන් කරන්ය. 

(ii)  සුළු පරිම ණ කෘෂි ලය ප රයක් කෂමය කරණගේ  දී අනුගමයය කෂ යුතු ිටයලර විවනයර කරන්ය. 

(iii) ආරක්ෂිය ගෘශ තුෂ ගබජග ලග  කිරීගේ දී පරිවර යත්ත්ල ප යගේ  ඇතිශ ලැෙගත්කම පැශැදිලි කරන්ය. 
 

06.(i)   ප ංශු ලයයය පශය වහශන් කෘෂික ර්මික කටයුතු ගකගරහි බප ය ආක රය පැශැදිලි කරන්ය. 
(a) න වේප ෙයය  

(b) ගපොගශොර ගයදීම  

(ii) කෘෂික ර්මික භ ණ්ඩල ඉල්ලුම ලැඩිීමමට බප ය ව ධ්ක විවනයර කරන්ය. 

(iii)   අනිසි බිේ වැකසීම නිව  ඇතිශවිය ශැකි  ගැටළු විවනයර කරන්ය. 
 

07.  (i)  ලග ලකට ගපොගශොර ගයදීගේ දී ඒක බේධ්  ක ගපජක පේධ්තිශ වංකල්පය ගයොෙ ගැනීගේ ඇතිශ  
ලැෙගත්කම විවනයර කරන්ය. 

(ii) අතීය ශ්රී ංක ගේ කෘෂික ර්මික වශ්රීකත්ලයට ගේශීය ය ක්ණය ඉලශල් වූ  ආක රය විවනයර කරන්ය. 

(iii) පශය ප්රක ය ිටළිබහල අෙශවන ෙක්ලන්ය. 

“ශ්රී ංක ගේ වත්ත්ල ප යය දියුණු කිරීම වහශ  ගබොගශොමයක් බ ධ්  තිශබුය ෙ වත්ත්ල ප යය දියුණු කිරීම 

ලැෙගත් ගේ.”  

08. (i)    ප ංශු ගවෞායය ිටරිහීමට ගශේතු ෙක්ලන්ය. 
(ii)   කෘෂිකර්ම න්යගේ  දී ගබජගල නලවය ක්රිය ලලිය ය මයය කරනු බය අලවනථ  පැශැදිලි කරන්ය. 

(iii) පසු අවනලනු ශ නි අලම ලය ගව එෂලලු වශ පතුරු ප්රල ශයය කරය ආක රය පැශැදිලි කරන්ය. 

 

09. (i)    ක ගරජග ලය ේය ලය ආක ර උෙ ශරණ වහිය ල පැශැදිලි කරන්ය. 

(ii) ශ්රී ංක ගේ ආශ ර සුරක්ෂියය ල පලත්ල  ගැනීම වහශ  ආශ ර පරිරක්ණය ලැෙගත්ලය ආක රය පැශැදිලි 

කරන්ය. 

(iii)  භූගය නය පුයර ගරජපණය ලැඩි දියුණු කිරීම වහශ  ගයොෙ  ගය ශැකි ක්රිය ම ර්ග විවනයර කරන්ය. 

  

10.(i)    ලර්යම ය ශ්රී ංක ගේ ලර් පයය ලය ේතිශගයහි ශ  ල යුගගජ උනණත්ලගයහි ඇතිශ ීම තිශගබය  

ගලයවනකේ නිව  කෘෂිකර්ම ක්ගේත්රයට සිදුලය අහියකර බපෑේ වහශන් කර එම බපෑේ අලම කර ගැනීමට 

ගය ශැකි ක්රිය ම ර්ග පැශැදිලි කරන්ය. 

(ii)  “ ගබජග ලග ලට සිදුීම ඇතිශ ශ නිගේ  වනලභ ලය නිරීක්ණය කිරීගමන් එම ශ නි සිදුකර ඇත්ගත් කුමය කෘමි/ 

කෘමි ගයොලය වත්ත්ලය ගගන් ෙැයි අනුම ය කෂ ශැකි ගේ.” නිෙසුන් ගෙමින් ඉශය ප්රක ය පැශැදිලි කරන්ය. 

(iii)  එක්යර  ගගොවිගයක් පතුරු බීම නිනප ෙය කර්ම න්ය  ලකට වැපයීම ිටිව පතුරු ලග ලක් ආරේභ 

කිරීමට අෙශවන කරයි. ගමහි දී GAP ප්රමිතිශය පලත්ල  ගැනීම වහශ  අලධ් යය ගයොමු කෂ යුතු කරුණු විවනයර 

කරන්ය. 

 

උපගෙවන :  
 ප්රනය ශයරකට පමණක් ිටළිතුරු වපයන්ය. 

 අලය යැන්ල දී යේ කරය ෙ පැශැදිලි රප වටශන් ගෙන්ය. 

(එක් එක් ප්රනයය වහශ  නියමිය කුණු ප්රම ණය 150 කි.) 

 

අධ්ය පය අම යය ංය - කෘෂිකර්ම ශ  පරිවර අධ්යයය  ා ල 
අ.ගපො.ව. ( උ.ගපෂ) විභ ගය - 2020 වහශ  ගපරහුරු ප්රනය පත්රය 

 

කෘෂි විෙය ල   II පැය ගෙකයි 8 S II 


