
 

 

කෘෂි ශා ආශාර තාක්ණය පිළිතුරු ශා කුණු දීමේ ක්රභය  
I - ඳත්රය 

 

              1ⅹ40 = 40 යි 

  

Ⅱ ඳත්රය 

 

01.  ⅰ  
a) අලය අලවථාාලක දී අලය ්රභාණලින්  ියයිතත ගුණා්මභමය්  ුකක්තල අලය ආශාර ල්ගයයක් ඵා 

යැනීභට ඇති ශැකියාල ආශාර සුරක්ෂිතතාල යි    ( 01) 
b) ● කෘෂිකා්ගිතක ියථඳාදනය ඉශෂ නැැංවීභ  

● මයලතු ලයාල ්රචලිනත කිීමභ  

● අමවිකරණය ශා යඵඩා ඳශසුකේ දිුකණු කිීමභ  

● ජනතාලමේ ආදායේ ත්ම්මලය ඉශෂ නැැංවීභ   (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 

 ⅱ  a) ●මභෝවේ ලැසි 

●වැංලශන ලැසි 

●ලාසුින ලැසි   (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 
 

b) ●භ ලැසි බිේ වැකසීභ ඳශසු කරලයි  

●භ ලැසි බීජ ්රමරෝශණයට ිතතකර ම.  

●ල්ගාඳතනය ාක ල්ගධනයට ිතතකර ම.  

1) – 2 11) – 3 21) – 3 31) – 1 

2) – 3 12) – 1 22) – 2 32) – 2 

3) – 2 13) – 4 23) – 2 33) – 3 

4) – 3 14) – 1 24) – 3 34) – 3 

5) – 3 15) – 1 25) – 2 35) – 1 

6) – 3 16) – 1 26) – 2 36) – 3 

7) – 1 17) – 3 27) – 1 37) – 2 

8) – 2 18) – 4 28) – 2 38) – 1 

9) – 1 19) – 2 29) – 4 39) – 1 

10) – 2 20) – 1 30) – 2 40) – 4 

●භ ලැසි ඳරායනයට ිතතකර ම.  

●භ ලැසි භල් ශා ප ශට යැනීභට සුදුසු ම.   (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01)  

 ⅲ a) 2500mm ට ලඩා ලැඩිය  ( 01) 

b) 300 m– 900 m අතර ම.  ( 01) 

ⅳ a) ●ආේම් ය ඳාාණ 

●අලවාදිත ඳාාණ 

●විඳීමත ඳාාණ   (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 
 b) ඳාැංශු ජනනය   ( 01)  

ⅴ a) ●ගුරු්මලාක්ගණ ජය 

●මක්ාක්ගණ ජය 

●ජාක්ගණ ජය  (  ⅟2 ⅹ 3 ⹀ 1½) 
 

b) මක්ාක්ගණ ජය  ( ½) 

  



a) ●ඳාැංශු ලුශය  

●ඳාැංශු ලාතනය  

●ජ අලමෝණ ධාරිතාල 

●ජ ලශනය    (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01)  

 b) ●අතු ඳැතිීමභ වශා ඉඩකඩ ්රභාණල්මල වැඳීමභ  
●මුල් ල්ගධනයට ්රභාණල්ම ඉඩකඩ ැබිභ  

●යවකි්  තල්ම යවකට ඇති ලන මවලමේ ඵඳෑභ අඩු වීභ  

●ඳළිමඵෝධ ශාිය අලභ විභ  

●ාක අතර තරයකාීම්මලය අඩු වීභ     (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 

 ⅶ a) ●ියතර අලධානය මයොමු කෂ ශැකි වථාානයක් වීභ  

●මශොඳි්  ිතරු එළිය ැමඵන වථාානයක් වීභ  

●වභත භූිතයක් වීභ  

●ජ ලශනය මශොඳි්  සිදුලන මෝභ ඳවක් විතත වීභ  

●මරෝගී ලයාලක් මනොතිබුණු වථාානයක් වීභ    (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 
 b) ●තලා්  ඳා්මති 

●මනොරිමදෝමකෝ තලා්  (කුට්ටිතලා් ) 

●ඵඳු්  තලා්  

●තැටි තලා්      (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 

 ⅷ a) ●ාකල ජීලක්රියාලින වශා අතයලය වීභ  

●ාක මඳෝක අලමෝණයට ආධාර වීභ  

●බීජ ්රමරෝශණයට  

●ඳාැංශු ජීවී් මේ ඳැලැ්මභට  

●බිේ වැකසීභ ඳශසු කිීමභට    (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 
 b) ජ වේඳාදනය යනු ඳාැංශු ජය ්රභාණල්ම මනොලන විට මඵෝයයට ජය වැඳීමභයි  ( 01) 

ⅸ a) රතු දුඹුරු ඳව  ( 01) 

 

ⅵ 

 

b) ●ඳව රතු දුඹුරු ල්ගණමය්  ුකක්ත වීභ  

●මභභ ඳව අධික මව වාරල්මය  

●ලැින විතත මෝභ ලයනයක් ඇත  

●කැටායන හුලභාරු ධාරිතාල වාමේක්ල ලැඩිය  

●ඳමවේ යැඹුර අඩුය      (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 

 ⅹ a) ●කෘෂි කා්ගිතක මඵෝය ල්ගගීකරණය 

●විදයා්මභක මඵෝය ල්ගගීකරණය    (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 
 b) ●බිේ වැකසීමේ දී 

●මඵෝය ම්මීමමේ දී 

●මඳොමශොර මයදීමේ දී 

●ඵද්ධ කිීමභ වශා ාක මතෝරා යැනීමේ දී 

●ඳළිමඵෝධ ඳානමේ දී     (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 

02   ⅰ (a) ●විජය කුභරු වභඟ ඳැිතණි 700 ක් ඳභණ පිරිවට යඵඩාලින්  වශල් රැමයන ආශාර පිළිමය කර දීභට  
    කුම.ණිය කටුකතු කිීමභ  
  ●මරොඵට් මනොක්වථ නේ ඉැංග්රීසි ජාතිකයා “භඩ මවොදා ය්ම කෂ මශෂ මයොවියා රජකභට ඳලා සුදුසුය”  
    යනුමල්  ්රකා කර තිබීභ  
  ●ඌල ඳෂාත තුෂ කුඹුරු ක්යක් තිබුණු ියවා “මලල්වවථ ” මව ශැඳි් වීභ  

  ●ඳැරකුේඵා රජ දලව ශ්රී ැංකාල “මඳරදිය ධානයායාරය” යන විරුදාලිනය ැබීභ භගි්  අතීතමේ 

  වථලයැංමඳෝෂිත ආ්ගථික රටාලක් තිබීභ     (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01)   

(b) ●මද්ශීය ආශාර මඵෝය ලයාල පිරිහීභ  

 ●ලාරි ඳද්ධතිය විනා වී යාභ  

 ●ග්රාමීය ය ජනතාලමේ ඉඩේ අිතිත වී යාභ    ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 
 

 ⅱ (a) අ් නාසි, ඳැමඳොල්, රඹුට් , දුරිය් , භැැංගුවථටී් , මදල්, තක්කාින, ිතරිවථ (  ⅟2 ⅹ 4 ⹀ 02) 

 (b) ●කෘෂි ියඳථ ාදනය ඉශෂ දැමීය භ  

  ●ඉඩේ මනොභැති අයට ඉඩේ ඵා දීභ  

  ●මත්ම කාඳමේ අධික ජනයශනය ඳානය කිීමභට ජනයශන ්රතිලයාේතිය  

  ●ජ විදුිනය ියඳදවීභ  

●රැකියා වැඳීමභ     (  ⅟2 ⅹ 2 ⹀ 01) 



 

 03   ⅰ  ●ඳමවිත තද ඵල ඇති වීභ   

  ●ඳව ආේිනක මශෝ ක්ාීමය වීභ 

  ●ඳාැංශු ඛ්ාදනය    (  2 ⅹ 2 ⹀ 04) 
  

 

  ⅲ (a) ●විමද් විියභය ඉඳීමභ  

  ●ක්ගභා් ත වශා අමුද්රලය වැඳීමභ  

  ●රැකියා ියුකක්තිය ලැඩි කිීමභ  

  ●දෂ මද්ශීය ියඳථ ාදනයට දායක වීභ  

  ●ආශාර සුරක්ෂිතතාල ඇති කිීමභ  

  ●මඳෝණ අලයතා වැඳීමභ    ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 

 (b) ●නල මඵෝය ්රමදද ශඳු් ලා දීභ  

  ●කෘෂි රවායන ද්රලය ශඳු් ලා දීභ 

  ●මයොවිඳෂ යා් ත්රීකරණය ලැඩි වීභ  

  ●එක් ක් නයකට ලඩා ලැඩි ක් න වැංඛ්යාලක් ලයා කිීමභ  

  ●මෝක ධානය ියඳථ ාදනය මදගුණ වීභ   ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 

       ⅱ  ●ඳාැංශු ගුණාැංය පිරිහී යාභ  

  ●ලයා බිේ මඵෝය ලයාලට නුසුදුසු ත්ම්මලයට ඳ්ම වීභ 

  ●බිේ වැකසීමේ කටුකතු අඳශසු වීභ  

  ●ලයා කරන මඵෝය ල ල්ගධනය ියසි මව සිදු මනොවීභ 

●වමභෝච්ඡ ලැටි වෑදීභ 

  ●වමභෝච්ඡ මශල්භළු වෑදීභ ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 

●ආලරණ මඵෝය ලයාල  

04   ⅰ (a) ●්රාාිතක බිේ වැකසීභ 

  ●ද්විතියික බිේ වැකසීභ    (  1 ⅹ 2 ⹀ 02)   

(b) ●්රාාිතක බිේ වැකසීභ - තැටි නගු, ශැඩ ෑින නගු, ජඳ්  ඳරිල්ගතය නගු 

 ●ද්විතීයික බිේ වැකසීභ - මරොටම.ටරය, මකොකු නගු, ත මඳෝරුල, තැටි මඳෝරුල ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 
 

●කෘෂි කා්ගිතක ඉඩේ ල ලටිනාකභ අඩු වීභ    (  1 ⅹ 2 ⹀ 02)  

       ⅲ (a) ●හුණු යල් 

  ●පිිනවථස හුණු 

  ●දිය යැස හුණු 

  ●මඩොභයිට්  ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 

 (b) ●වමභෝච්ඡ ම්ගඛ්ා අනුල සී වෑභ 

  ●වමභෝච්ඡ ම්ගඛ්ා අනුල මඵෝය සිටුවීභ 

  ●වමභෝච්ඡ කානු කැපීභ 

  (  1 ⅹ 2 ⹀ 02) 
(b) ●ස්ගය විකිරණභානය 

 ●ක්වථ (Lux)   ( ½ ⅹ2 ⹀ 01) 
 

 (b) ●බීජ 

  ●ඳැෂ 

  ●දඬු කැඵින / අතු කැඵින 

  ●මභොමරයිය්     (  1 ⅹ 2 ⹀ 02) 

          ⅲ නේ කරන ද ක්රභයක් රූඳ වටශ්  ආධාරමය්  ඳැශැදිින කිීමභට  

  රූඳ වටශනට - කුණු ½ 

  ඳැශැදිින කිීමභට - කුණු 1½    ( 02) 

05   ⅰ (a) ●්රබාවැංවථමල්ණයට ඵඳායි  

  ●ාකල ක්මෝරෆිල් ශා ඇ් මකොවයනී්  ල්ගණක වැංවමල්ථ ණයට ඵඳායි  

  ●වී ඇතුලු ධානය මඵෝයල ඳඳුරු දැමීය භට ඵඳායි  

  ●ඳත්ර  ක්මේත්රපය ලැඩි කිීමභට ඵඳායි  

  ●වැංචිත ආශාර ්රභාණයට ඵඳායි  

      ⅱ (a) උවථ ඳා්මති, ගිල්වූ ඳා්මති, ලැටි ශා කානු, තිය ලයා ලලල් (  1 ⅹ 2 ⹀ 02) 

        ⅱ (a) ●උච්චල්මලය 

  ●මුහුමද් සිට ඇති දුර 

  ●ලන යශනය 

  ●අබය් තර ජා 

  ●ිතියවථ ක්රියාකාරකේ (  ⅟2 ⅹ 4 ⹀ 02) 

 (b) ●බීජ ්රමරෝශණයට ඵඳායි  

  ●දඬු කැඵින මුල් ඇද්දවීභට ඵඳායි  

  ●්රබාවැංවථමල්ණ ශී්රතාලට ඵඳායි  

  ●ඳාැංශු ජීවි ක්රියාකාීම්මලයට ඵඳායි         (  1 ⅹ 2 ⹀ 02) 

    



     ලා්ගෂික ල්ගාඳතනය 

  ⅲ (a) ●මත්ම කාඳය - 2500 mm ට ලැඩි 

  ●අතරභැදි කාඳය - 2500 – 1750 mm 

  ●වියළි කාඳය - 1750 mm ට අඩු   (  ⅟2 ⅹ6 ⹀ 03) 
 

  

06   ⅰ (a) ●ඳෘථඨීය අඳදාලය ( 01)     

(b) ●ඳවට කාඵියක ද්රලය එකතු කිීමභ  

 ●ඳව ලසු්  කිීමභ 

 ●ලල් ඳැෂෑටි ඉල්ම කිීමභ 

 ●භතු පිටි්  ඉලතට යා යන ජයට ඵාධා කිීමභ 

 ●ඳතුරු ශා විසිතුරු ාකල අනලය අතු ශා ඳත්ර ඉල්ම කිරිභ  ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 
 

●වථලයැංක්රීයල ද ක්රියා්මභක කෂ ශැකිය     (  1 ⅹ 2 ⹀ 02) 

  ⅲ  ●ඳාැංශු ලාතනය දු්ගල ම.  

  ●ාක මුල් ිතය යාභ  

  ●ඳාැංශු ජීවී ක්රියාකාීම්මලය අඩු වීභ  

  ●කාඵියක ද්රලය විමයෝජනය දු්ගල වීභ   

  ●ාකල මුල් භතුපිට ලැඩිභ ියවා ාක ඇද ලැටීභ ලැඩි වීභ  

  ●සුළු ියයඟයකදී ඳලා ාක භැීම යාභට ශැකි විභ  ( 1ⅹ3 ⹀ 03)  

07   ⅰ (a) ●ාක මකොටව ථ

●ව්ම්මල අඳද්රලය 

●මඵෝය අලමේ  

●මකොේමඳෝවථට්   ( ½ ⅹ2 ⹀ 01)    

(b) ●ඳාැංශු ලුශය ලැඩි දිුකණු කිීමභ  

 ●ඳමවේ ජ අලමෝණ ධාරිතාල ලැඩි කිීමභ  

 ●ඳවට මඳෝක වැඳීමභ  

 ●ඳමවේ මඳෝක රලා යැනීභට ආධාර වීභ 

 ●ඳමවේ ජලශනය දිුකණු කිීමභ   ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 
 

●නයිට්රජ්  චලක්රය, කාඵ්  චලක්රය යන චලක්රීකරණ ක්රියාලන්් ට වශබාගී වීභ  (  1 ⅹ 2 ⹀ 02) 

  ⅲ (a) ●ඳමවේ අඩැංගු ඛ්ියජ ල්ගය 

  ●ඳමවේ ජ ලශන ත්ම්මලය ( 1ⅹ2 ⹀ 02) 

 (b) භ් වල් ල්ගණ වටශන   ( 01) 

           ාක 
 භශා ජීවී්  
 ⅱ (a) ඳාැංශු ජීවී්             ව්මල 
    ක්ෂුද්ර ජීවී්  
        (  ⅟2 ⅹ 4 ⹀ 02)   
 (b) ●කාඵියක ද්රලය විමයෝජනය කිීමභ 
  ●ඳව ිතර කිීමභ 
  ●ඳමවේ ලාතනය ලැඩි දිුකණු කිීමභ 
  ●ඳාැංශු ලුශය ලැඩි දිුකණු කිීමභ 

 ⅱ (a) ●පිටාර ජ වේඳාදනය 

  ●තීරු ජ වේඳාදනය 

  ●ඇින ශා ලැටි ජ වේඳාදනය 

  ●මේවේ ජ වේඳාදනය 

  ●ලෂලු ජ වේඳාදනය (  ⅟2 ⅹ 4 ⹀ 02) 

 (b) ●ජ වේඳාදන කා්ගයක්භතාල ලැඩිය 

  ●ජය අඳම්ම මනොයයි 

  ●ලල් ඳැෂ ල්ගධනය ඳානය ම.  

  ●ජය වභඟ මඳොමශොරද මයදිය ශැකිය  



 


