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පිළිතුරු පත්රය 

I (අ) ක ොටස 

ප්රශ්නය පිළිතුර ප්රශ්නය පිළිතුර ප්රශ්නය පිළිතුර 
1 3 6 3 11 4 
2 4 7 4 12 3 
3 1 8 1 13 3 
4 4 9 2 14 4 
5 2 10 3 15 3 

(ලකුණු 1*15 = 15) 

I (ආ) ක ොටස 

ප්රශ්නය පිළිතුර ප්රශ්නය පිළිතුර 
1 √ 6 √ 
2 X 7 X 
3 √ 8 X 
4 X 9 √ 
5 √ 10 √ 

(ලකුණු ½ *10 = 05) 

II ක ොටස 

1. i. වගා කුළුණු 
වගා කූඩ  

වගා පිරමීඩ  

වගා රාක්ක        (ලකුණු ½*3=1 ½) 

 

ii. සැලසුම් කිරීම 

තීරණ ගැනීම 

ක්රියාත්මක කිරීම 

පසුවිපරම        (ලකුණු ½*4=02) 

 

iii. ඉහළ අස්වනු ලබාදෙන නව දබෝග ප්රදේෙ අභිජනනය කිරීම 

අධික දලස රසායනික දපාදහාර භාවිතය 

අධික දලස පළිදබෝධ නාශක භාවිතය 

කෘෂි යන්ත්දරෝපකරණ භාවිතයට දයාමු වීම 

නවීන තාක්ෂණික උපක්රම භාවිතය 

09 ප්රාදයෝගික හා තාක්ෂණ කුසලතා  
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දගාවීන්ත්ට උපදෙස් හා පුහුණුව ලබාදීම 

අස්වනු සඳහා සුදුසු දවදළඳදපාළක් නිර්මාණය කිරීම   (ලකුණු ½*4=02) 

 

iv. වන අනාවරණය විනාශ වීම - කෘෂි වන වගාවන්ත් ඇති කිරීම 

බෑවුම් භූමිවල පාාංශු ඛාෙනය - දහල්මළු වගා ක්රම අනුගමනය කිරීම, සදමෝච්ඡ ක්රමයට වගා 

කිරීම, සදමෝච්ඡ දර්ඛා අනුව දෙවැටි වගා ඇති කිරීම, ආවරණ වගා ඇති කිරීම 

රසායනික දපාදහාර අධිකව භාවිතය - කාබනික දපාදහාර වර්ග භාවිතය (සත්ත්ව දපාදහාර, 

දකාම්දපෝස්්), කාබනික දියර දපාදහාර භාවිතය   (ලකුණු 1*2=02) 

මුළු ලකුණු 7 ½  

 

2. i. ආහාරයක් විවිධ මුහුණුවර වලින්ත් පාරිදභෝගිකයා අතට පත් කිරීම ආහාර විවිධාාංගීකරණයයි. 

එහිදී පාරිදභෝගිකයාදේ ආහාරදේ ඉන්ත්ිය දගෝචරතාවය දවනස් කිරීම සිදු කරනු ලැදේ.  

     (ලකුණු 02) 

 

ii. ආහාර ද්රවය කල් තබා ගත හැකි කාලය වැඩි කර ගත හැකි වීම 

ආහාර නාස්තිය අවම කරගත හැකි වීම 

විවිධ පුද්ගල අවශයතා සපුරාලිය හැකි වීම (එකම අමුද්රවය විවිධ ආකාරයට දයාො ගත හැකි 

වීම) 

ආහාරවල දපෝෂණ ගුණය ඉහළ නැාංවිය හැකි වීම 

පාරිදභෝගික රසඥතාව අනුව විවිධ නිෂ්පාෙන කළ හැකි වීම  (ලකුණු 1*2=02) 

 

iii. ආහාර කුඩා දකාටස්වලට කැපීදම් දී 

ආහාර අධික උෂ්ණත්වයට භාජනය කිරීදම් දී 

ආහාර පල්ප කර දපරීදම් දී      (ලකුණු ½*3=1 ½) 

 

iv. කාඩදබෝඩ ඇසුරුම් 

පන්ත් වර්ග වලින්ත් නිර්මාණය කරන ඇසුරුම් 

තල්දකාළ ආශ්රිත ඇසුරුම් 

දලෝහ බඳුන්ත් (ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි)    (ලකුණු ½*4=02) 

මුළු ලකුණු 7 ½ 

 

3. i. පාසල් පරිශ්රදේ අනතුරුොයක ස්ථාන පැවතීම 

පාසල් සන්ත්නිදේෙන පද්ධතිදේ දෙෝෂ පැවැතීම 

පාසල් පානීය ජල නල පද්ධතිදේ දුර්වලතා පැවතීම 

පාසදල් අපද්රවය බැහැර කිරීදම් ක්රමදේෙදේ දුර්වලතා පැවැතීම  (ලකුණු 1*2=02) 

 

ii. තම කණ්ඩායදම් තාක්ෂණික ශිල්ප ඥානය හා කුසලතා මත සැපයිය හැකි දස්වාවන්ත් 

හදුනාගැනීම 

පාසදල් සාංවර්ධනයට කළ යුතු කලයුතු තාක්ෂණික දස්වා හදුනාගැනීම 

පාසල් ප්රජාවට අොළව දම්වන විටත් විසදුම් ලැබී දනාමැති තාක්ෂණික ගැටලු හදුනාගැනීම 

පවතින තාක්ෂණික දස්වා හා ඒවා භාවිතදේ ප්රදයෝජන හදුනාගැනීම (ලකුණු ½*3=1 ½) 

 

iii. විල්බැදරෝව - විශාල පහසුදවන්ත් ප්රවාහනය කිරීමට 

දම්ස හිරමණය - පහසුදවන්ත් දපාල් ගෑමට 

ද බාද ලාක්කය - ළිදෙන්ත් පහසුදවන්ත් ජලය ලබා ගැනීමට  

(ලකුණු 1*2=02) 
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iv. ප්ලාස්ටික් වර්ග 

කඩොසි 

යකඩ 

වාදන්ත් 

වීදුරු        (ලකුණු ½*4=02) 

මුළු ලකුණු 7 ½ 

 

 

4. i. කිසියම් ප්රතිලාභයක් ලඟාකර ගැනීම ලඟාකර ළඟාකර ගැනීම සඳහා යමක් කිරීදම් නව 

මාර්ග උත්පාෙනය කරන්ත්දනකි. සෑම විටම තමා අවට පරිසරය ගදේෂණය කරමින්ත් 

විශ්දල්ෂණය කරමින්ත් සිතා බලමින්ත් අප අෙහස් අවස්ථා බවට පත්කරන්ත්දනකු වයවසායකදයකු 

දේ.       (ලකුණු 1 ½ ) 

 

ii. පහසුදවන්ත් ආරම්භ කළ හැකි වීම 

ආරම්භ කිරීමට විශාල ප්රාේධනයක් අවශය දනාවීම 

ගනුදෙනුකරුවකුට සමීප වීදම් හැකියාව වැඩිවීම 

නීති රීති ලිහිල් වීම 

උසස් තාක්ෂණික ක්රම අවශය දනාවීම     (ලකුණු 1*2=02) 

 

iii. වයාපාරදේ සාර්ථකත්වයට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම 

එම සාධක වයාපාරයට අොළ කර ගැනීම 

තමා සතු සම්පත් ඵලොයී දලස වයාපාරයට දයාො ගැනීම 

නව තාක්ෂණික දවනස් වීම් හඳුනාදගන ඒවාට අනුගත දනාවීම (ලකුණු 1*2=02) 

 

iv. නායකත්ව ලක්ෂණ පැවතීම 

කැපවීම 

නිවැරදි තීරණ ගැනීම 

වගකීම (අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට) 

අවොනම් ෙැරීමට හැකි වීම 

ගැටළු විසඳීදම් හැකියාව      (ලකුණු 1*2=02) 

මුළු ලකුණු 7 ½ 

 

5. i. කාරක ප්රාර්ථනා ප්රාේධන අවශයතා - එදිදනො වයාපාරික දහෝ නිෂ්පාෙන කටයුතු කරදගන 

යාමට අවශය වන මුෙල් 

ස්ථාවර ප්රාේධන අවශයතා - වයාපාරය කල් පවතින සම්පත් මිලදී ගැනීමට දයාෙන මුෙල් 

(ලකුණු 02) 

 

ii. ස්ථාවර ප්රාේධන අවශයතා - ගෑස් ලිප, පිඟන්ත් දකෝප්ප, ෙැව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම 

කාරක ප්රාේධන අවශයතා - දත් දකාළ, සීනි, කෑම වර්ග, දස්වක වැටුප් බිල්පත් ආදිය දගවීම 

(ලකුණු 02) 

 

iii. අදනකුත් භාණ්ඩවලට වඩා තම නිෂ්පාෙනදේ මිල අඩු වීම 

ප්රමිතිදයන්ත් උසස් වීම 

ආකර්ෂණීය වීම 

කල් පැවැත්ම 

විකල්ප ප්රදයෝජන ගත හැකි වීම     (ලකුණු ½*4=02) 
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iv. බැාංකු දස්වා 

රක්ෂණ දස්වා 

සන්ත්නිදේෙන පහසුකම් 

ප්රචාරණය 

ප්රවාහන දස්වා        (ලකුණු ½*3=1 ½) 

මුළු ලකුණු 7 ½ 

 

6. i. වර්ෂාපතන රටාවට ගැලදපන දලස දබෝග වගා කිරීම 

ජල අවශයතාව අඩු නියාං ප්රතිදරෝධී ප්රදේෙ භාවිතය  

පසට කාබනික ද්රවය එකතු කිරීම 

පස ආවරණය සඳහා වසුන්ත් දයදීම 

වැසි ජලය එක් රැස් කර භාවිතය 

ඵලොයිතාව වැඩි ජලසම්පාෙන ක්රම දයාො ගැනීම   (ලකුණු ½*3=1 ½) 

 

ii. දගාම, කුකුල් දපාදහාර වැනි සත්ත්ව අපද්රවය 

දකාම්දපෝස්් දපාදහාර 

දකාළ දපාදහාර  

ගැඩවිල් දියර දපාදහාර      (ලකුණු 1*2=02) 

 

iii. හානිකර කෘමි සතුන්ත්දේ විදලෝපිකයන්ත් දයාොගැනීම 

කෘමීන්ත්ට ප්රතිදරෝධී ප්රදේෙ වගා කිරීම 

කෘමි විකර්ෂක ශාක, දබෝග සමඟ වගා කිරීම 

ඵල ආවරණය කිරීම 

දපරදමෝන උගුල් භාවිතය 

වගා බිම වටා කෘමි සතුන්ත් ඇතුල්වීම පාලනයට බාධක ඇති කිරීම (ලකුණු 1*2=02) 

 

iv. කාණු කැපීම 

ගල්වැටි බැඳීම 

ආවරණ වගා ඇති කිරීම 

තණ පිඩලි ඇල්ීම (තෘණ වගා කිරීම)     (ලකුණු 1*2=02) 

මුළු ලකුණු 7 ½ 


