
 

 

 

 

 

දියමන්ති ව්යාපෘතිතිය  

කිෂි හා ආහාර තාක්ෂණය 

10 ශ්රේණිය 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

oshuka;s jHdmD;sfhys woyi b,lal yd l%shdj,sh 

 

—ksmqK;d mdol wOHdmksl m%fõYh ˜;=<ska j;auka Y%S ,dxlSh ore mrmqr ;=< w¾:j;a bf.kqula u;" mrsmQ¾K ජීවි;hlg 
wjYH oekqu" wdl,am" l=i,;d" yqre mqreoq frdamKh fldg tajd j¾Okh lr .ekSug u`.fmkaùï isoqlr we;¡ mdi,a 

bf.kqï - b.ekaùï l%shdj,sfha wfmalaIdj jkqfha il%Sh fukau m%shckl bf.kqï mrsirhla ;=< w;aoelSï ,nd .ekSug 

u`.fmkaù;a ta u.ska ksmqK;d mQ¾K" iunr fm!reIhla we;s mqoa.,fhl= iudchg ysñlr oSu;ah. tys wjika M,h jkafka 

wOHdmk flaI;%hg fhdojk fhojqï m%udKhg idfmalaIj" M,odhS ksuejqï m%udKh jeඩිslsrSfuka" f.da,Sh m%jK;djhg 

irs,k mrmqrla බිys lsrSu;ah' 

එබැවින් සෑම පෘතාසලක ම"  සෑම ගුරුභව්ශ්තතු විසින්ම සෑම දරුශ්ව්කුට ම සමාන ඉලක්ක සහිතව් ඉගැන්වීම්"  පෘතාඩම් සැලසුම් කිරීම හා 

ඉශ්ගනුම් ඉගැන්වීම් l%shdj,sfයහි l%sයාකාරීව් නිරත කරවීම"  පෘතන්ති කාමර ඇගයීම හා තක්ශ්සේරුකරණය ඵලදායී ශ්ලස ශ්යොදා ගැනීම 

හා කාලය සඵලදායී ශ්ලස කළමණාකරණය කරගැනීමට අව්ශ්ය ව්න මා්ගශ්ග පෘතශ්ශශ්ය ලබාීමශ්ම් අරුණණින් සබරගුණව් පෘතළා්  අ්යාපෘතන 

ශ්දපෘතා්ගතශ්ම්න්තුව් මගින් —දියමන්ති ව්යාපෘතිතිය ˜ හදුන්ව්ා ීම ඇත. 

සිසුන්ශ්ේ නිපුණතා ව්්ග්නය කිරීම සදහා ක්රියාකාරකම් හා ගුණා් මක ශ්යදම්ම් ශ්ත රාගැනීමට ගුරුභව්තුන්ට අතයාව්ශ්ය 

මගශ්පෘතන්වීමක් පෘතමණක් ශ්මමගින් ලබා ීම තිශ්ේ. ගුරුව්රයා තම නි්ගමාණා් මක හැකියාව් මත විධිම් ව් ඉලක්ක ශ්ව්ත ළගාවිය යුතුය. 

ශ්මමගින් නව් ශ්ලොව්ට උචිත නිපුණතා පූ්ගණ පුරව්ැසියන් බිහිකිරීම හා එයට ගැලශ්පෘතන ගුරු භූමිකාව්ක් හා ක්රියාලී ප පෘතන්ති කාමරයක් 

සහිත ඉශ්ගනුම් සංස්කිතියක් නිදහස් අ්යාපෘතනයට දායාද කිරීම අපෘතශ්ේ අශ්්ක්ෂාව්.. 

 

                                                                                                                                                 එස්. කුරු්පු ආරච්චි 

                                                                                                

                                                                                                         සබරගුණ  පෘතළා්  අ්යාපෘතන අ්යක්ෂ 



   

 

 

 

oshuka;s jHdmD;sh —;dlaIKh ˜¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

ish¿u mdi,a j, .=reNj;=ka jsiska iEu orejl=gu iudk bf.kqï wjia:d ,nd oSfïos ld,h jvd;a M,odhSj 
l<uKdlrKh lr.ekSug wjYH u`. fmkaùSula ,nd oSu oshuka;s jHdmD;sh yoqkajdoSfï uQ,sl wruqKls¡ 

isiqka yg Wmrsu bf.kqï ld,hla ,ndosu i`oyd .=rejrekag ;u ld,h ie,iqï lsrSug;a" tla tla tallhla wjidkfhaoS l< 
hq;= isiqu`. fmkaùSu;a" idlÉPd l<hq;= m%Yak yd jdrhlg l< hq;= we.hSu ms<sn`oj;a u`.fmkùSula fuu.ska ,nd foa¡  

;dlaIKh jsIhg wod< .=re ud¾f.damfoaY yd wksl=;a iïm;a øjH Ndවිs;fhka yd icSවීS w;aoelSï ,nd foñka ks¾udKYS,S 

b.ekùSula yd bf.kqï w;aoelSï isiqka fj; iïfm%aIKh lsrSu u.ska fuys we;s b,lal fj; jsêu;aj ,`.dවීu 
.=reNj;=kaf.a j.lSu fõ¡  

fuu Wmfoia ix.%yh mrsYS,kfhka ld,h ksisf,i l<uKdlrKh lr.ksñka jvd;a ks¾udKYS,S yd il%Sh bf.kqï 

wjia:d cks; lsrSfuka ksmqK;d mQ¾K iunr fm!reIhlska hq;= mqoa.,fhl= iudchg ysමිslr fokq we;ehs úYajdi lrñ¡    

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                      iyldr wOHdmk wOHlaI¡( ;dlaIKh) 

 

 

 

 



 

 

 

 

දියමන්ති ව්යාපෘතිතිය  
 
 

පෘතළුණ අදියරය 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
පෘතළුණ ව්ාරය - 10 ශ්රේණිය 
කිෂි හා ආහාර තාක්ෂණය 

 
නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු කාලය නියමිත 

පෘතැය 
ගණන 

කාලශ්ේද සති 

 
1.0 ශ්රී ලංකාශ්ස සංව්්ග්නයට 
කිෂික්ගමාන්තශ්ේ දායක් ව්ය විමසා බල.. 

 
1.1 ශ්රී ලංකාශ්ස කිෂි ක්ගමාන්තශ්ේ විකාශ්ය 
විම්ගශ්නය කර.. 

02 2/3  
 
පෘතැ.2 මි. 40 

1.2 කිෂික්ගමාන්තශ්ේ ව්්ගතමාන ත් ව්ය විමසා 

බල.. 
02 2/3 

 
2.0 ශ්ශශ්ගුණික ත් ් ව් අනුව් ශ්රී ලංකාශ්ස 
කිෂි කා්ගමික කටයුතු ගලපෘතා ගන්නා 
ආකාරය විමසා බල.. 

 
2.1 විවි් කාලගුණික ද් ත ඇසුරින් ශ්ශශ්ගුණික 
ත් ව් තීරණය කර.. 

03 1  
 
පෘතැ.7 මි.30 

2.2 ශ්බ ග ව්ගාව්ට ශ්ශශ්ගුණික සා්කව්ල බලපෘතෑම 
විමසා බල.. 

06 2 

2.3 කිෂි ශ්ශශ්ගුණික කලාපෘත විමසා බල.. 02 2/3  

 
3.0 පෘතාංශු පෘතරිසරශ්ේ බලපෘතෑම විමසා බල.. 

3.1 පෘතස සෑීමශ්ම් ක්රියාව්ය ය විමසා බල.. 03 1   
 
 
 
 
 
 
පෘතැ.10 

3.2 සා්ගථක ශ්බ ග ව්ගාව්ක් සඳහා පෘතාංශු සංඝටක 
හසුරුව්.. 

03 1 

3.3 ශ්බ ග ව්ගාව්ට උචිත පෘතරිදි  පෘතශ්සේ ශ්භෞතික 

ලක්ෂණ කළමණාකරණය කර.. 

02 2/3 

3.4 පෘතශ්සේ රසායනික ලක්ෂණ ශ්බ ග ව්ගාව් ශ්කශ්රහි 
බලපෘතෑම විස්තර කර.. 

03 1 

3.5 ශ්රී ලංකාශ්ස බලවලව් ඇති පෘතස් කාඩ ඩ ව්ලට සුදුසු 
ශ්බ ග ශ්ත ර.. 

02 2/3 

3.6 පෘතාංශු හායනය අව්ම කිරීමට සුදුසු උපෘතක්රම 

අනුගමනය කර.. 

05 1   2/3 

 
 
 



 
 
 

2 ව්ාරය  
 

නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු කාලය නියමිත පෘතැය 

ගණන කාලශ්ේද සති 
 
0.4 විවි් නි්ගණායක අනුව් ශ්බ ග ව්ගා 

කර.. 

 
4.1 ශ්බ ග ව්්ගගීකරණශ්ේ ව්ැද් කම ගශ්සශ්ණය කර.. 

01 1/3 පෘතැ.2  
මි. 40 

4.2 විවි් නි්ගණායක අනුව් ශ්බ ග ව්්ගග කර.. 03 01 
 
0.5 ශ්බ ග සංස්ථාපෘතනය සඳහා ක්රමානුූලලව් 

බිම් සැකසීශ්ම් නියැශ්ල.. 

 
5.1 අව්ශ්යතාව්ට අනුූලලව් බිම් සැකසීශ්ම් නියැශ්ල.. 

04 1  -1/3 පෘතැ.6 මි.40 

5.2 උචිත ආකාරයට ශ්බ ග සංස්ථාපෘතනය සිදු කර.. 06 02 

 
6.0 උචිත තව්ාන් ශිල්පෘත ක්රම භාවිතශ්යන් උස් 

බිම් ශ්බ ග සඳහා ශ්ර පෘතණ ද්රව්ය නිපෘතදව්ා 

ගනි.. 

 
6.1 විවි් තව්ාන් ව්්ගග පිළිබඳ විමසා බල.. 

02 2/3 පෘතැ.5 මි.30 

6.2 ගුණා් මක පෘතැළ ලබා ගැනීමට තව්ාන් සකස් කර.. 06 02 

 
0.7 ශ්බ ග ව්ගාශ්සීම නිසි ශ්ලස ජල 

කලමණාකරණය සිදු කර.. 

 
7.1 ජල කළමණාකරණශ්ේ ව්ැදග් කම විමසා බල.. 

02 2/3  පෘතැ5 මි. 30 

7.2 උචිත ජල සම්පෘතාදන ක්රම හුනනා ගනි.. 04 1-1/3 
7.3 ව්ගා බිශ්මන් අතිරික්ත ජලය ඉව්්  කිරීශ්ම් ක්රම පිළිබඳව් 

විමසා බල.. 
 

02 2/3 

 
 

   

 

 
 

 
 
 



 
3 ව්ාරය 

 
 
 

නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු කාලය නියමිත 

පෘතැය 

ගණන 
කාලශ්ේද සති 

08. ශ්ාක ශ්පෘත ෂණ 

කළමණාකරණය තුළින් 

ශ්බ ග අස්ව්නු ව්ැඩි 

කිරීමට දායක ශ්ව්.. 

8.1 ශ්ාක ශ්පෘත ෂක ව්ල අව්ශ්යතා විමසා බල.. 
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     පෘතැ:8       

8.2 ශ්බ ග ව්ගාශ්සීම ව්ැදග්  ව්න කාබනික ශ්පෘතොශ්හොර හුනනා ගනි..  05 1 2/3 

8.3 ශ්බ ග ව්ගාශ්සීම ශ්යොදාගත හැකි රසායනික ශ්පෘතොශ්හොර ව්්ගග හුනනා ගනි..  02 2/3 

8.4 කාර්යක්ෂම ශ්ලස ශ්පෘතොශ්හොර භාවිතා කර.. 03 01 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු 

i;s ගණන 
කාලශ්ේද 

ගණන 
නියමිත 

පෘතැය ගණන 

09. ශ්බ ග ව්ගාශ්ස 

ඵලදායීතාව් ව්ැඩිකර ගැනීමට 

සුදුසු පෘතළි ශ්බ ් පෘතාලන ක්රම 

ශ්යොදා ගනි.. 

9.1පෘතළිශ්බ ් ආකාර හදුනාශ්ගන ඒ සඳහා උදාහරණ දක්ව්..  01 03  

 

 

 

 

 

 

 

06.30 

9.2 ප්රසන්න අස්ව්ැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා ව්ල් පෘතැල පෘතාලනය කර.. 01 03 

9.3 ශ්ාක ශ්ර ග පෘතාලනය සඳහා සුදුසු උපෘතක්රම ශ්යොදා ගනි.. 01 03 

9.4 කිමි හා කිමි ශ්නොව්න පෘතළිශ්බ ් පෘතාලනය සඳහා සුදුසු උපෘතක්රම ශ්යොදා 

ගනි.. 

01 03 

9.5 රසායනික පෘතළිශ්බ ් නාශ්ක භාවිතශ්ේීම ආරක්ෂක පිය ශ්ව්්  අනුගමනය 

කර.. 

01 03 

10. වී ව්ගාව් සඳහා 

කිෂිකා්ගමික කටයුතු 

සැලසුම් කර.. 

10.1 වී ව්ගාශ්ස ව්්ගතමාන ත් ව්ය විමසා බල.. 01 04 

10.2 සා්ගථක වී ව්ගාව්ක් සඳහා අව්ශ්ය ක්රම පිය ශ්ව්්  විමසා බල..  02 06 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

දියමන්ති ව්යාපෘතිතිය  
 
 

fදව්න අදියරය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



කිෂි හා ආහාර තාක්ෂණය 

1 ව්ාරය 
 

නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු 
කාලය 

නියමිත 
පෘතැය 

ගණන 

අැැගයීම ඉශ්ගනුම් ක්රමශ්සදය 
 

අතිශ්්ගක කියවීම් ශ්ව්න්  

කාලශ්ේද සති 
 
1.0 ශ්රී ලංකාශ්ස 
සංව්්ග්නයට 
කිෂික්ගමාන්තශ්ේ 

දායක් ව්ය විමසා 
බල.. 

 
1.1 ශ්රී ලංකාශ්ස කිෂි 
ක්ගමාන්තශ්ේ විකාශ්ය 
විම්ගශ්නය කර.. 
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පෘතැ.2 
 මි. 40 

1.1 නම් කරන ලද රූපෘත 
සටහනක් ඇසුරින් ව්ැව්ක 

ශ්කොටස් හා ඒව්ාශ්ේ 
කා්ගයයන් පෘතැහැදිය  
කිරීම. 

  කඩ ඩායම් 
ක්රියාකාරකම් 

  සාකච්ඡා ක්රමය 

  අන්ත්ගජාලය 
භාවිතය 

 “එදා ශ්හලදිව්“ 
ග්රන්ථය අ්යනය 

 
 

 
 
 

  ක්ශ්ෂේත්ර ාාරිකා 

(අනුරා්පුරය 
ව්ැනි) 

 
 
1.2 කිෂික්ගමාන්තශ්ේ 
ව්්ගතමාන ත් ව්ය විමසා බල.. 

 
 
02 
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1.2 ශ්රී ලංකාශ්ස දළ 
ශ්ශලීය නිශ්්පෘතාදනයට 

දායක ව්න ක්ශ්ෂේත්ර හා 
එම එක් එක් අංශ්යට 
දක්ව්න දායක් ව්ය 

සන්සන්දනය කිරීම. 

  කඩ ඩායම් 
ක්රියාකාරකම් 

  ස්ව් නි්ගමාණ සිදු 
කිරීම 

  
 

 මහ බැංකු ව්ා්ගතා 

 
2.0 ශ්ශශ්ගුණික 
ත් ් ව් අනුව් ශ්රී 
ලංකාශ්ස කිෂි 
කා්ගමික කටයුතු 

ගලපෘතා ගන්නා 
ආකාරය විමසා 
බල.. 

 
2.1 විවි් කාලගුණික ද් ත 
ඇසුරින් ශ්ශශ්ගුණික ත් ව් 
තීරණය කර.. 

 
03 

 
1 

 
 
 
 
 
පෘතැ.7 
මි.30 

 කාළගුණික උපෘතකරණ 
හුනනා ගැනීම හා 
නිව්ැරදිව් පෘතරිහරණය 

හා නිව්ැරදිව් පෘතාඨාංක 
ලබා ගැනීම සිදු කිරීම. 

  ක්ශ්ෂේත්ර ාාරිකා 
  දිෂයා්ාර මන්න් 

විම්ගශ්නය 

  අන්ත්ගජාල 
භාවිතය 

 ක්ශ්ෂේත්ර ාාරිකා 
(කාළගුණික 
ම්යස්ථානය  

ගන්ශ්න රුව් 
පෘත්ගශ්ේෂණ 
ආයතනය) 2.2 ශ්බ ග ව්ගාව්ට ශ්ශශ්ගුණික 

සා්කව්ල බලපෘතෑම විමසා 
බල.. 

06 2  ශ්බ ග ව්ගාව්ට 
ශ්ශශ්ගුණික සා්කව්ල 
බලපෘතෑම විස්තර කිරීම. 

  සාකච්ඡා කිරීම  අන්ත්ගජාල 
භාවිතය 

 
2.3 කිෂි ශ්ශශ්ගුණික කලාපෘත 

විමසා බල.. 
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 ප්ර්ාන ශ්ශශ්ගුණික 

කලාපෘත සිතියම් ගත 
කිරීම  කිෂි පෘතාරිසරික 
කලාපෘත හැඳින්වීම 

 කඩ ඩායම් 

ක්රියාකාරකම් 
 දිෂයා්ාර මන්න් 

ඉශ්ගනීම. 

 “කිෂි පෘතාරිසරික 

කලාපෘත” ග්රන්ථය - 
ආාා්ගය 
පුණයව්්ග්න 

මහතා 

  තම ප්රශ්ශශ්ශ්ේ 

සතියක් තුළ 
කාලගුණික ද් ත 
රැස් කිරීම. 

 
3.0 පෘතාංශු 
පෘතරිසරශ්ේ බලපෘතෑම 
විමසා බල.. 
 
 

 
3.1 පෘතස සෑීමශ්ම් ක්රියාව්ය ය 
විමසා බල.. 
 

 
03 
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  කිෂිකා්ගමික කටයුතු 
සඳහා පෘතශ්සහි 
ව්ැදග් කම විස්තර 

කිරීම - පෘතාංශු 
පෘතැතිකඩක රූපෘත 
සටහනක් ඇඳ එහි 

කලාපෘත ලකුණු කිරීම. 

  කඩ ඩායම් 
ක්රියාකාරකම් 

 දිෂයා්ාර මන්න් 

ඉශ්ගනීම. 

  අන්ත්ගජාල 
භාවිතය 

  පෘතාංශු පෘතැතිකඩක් 
අ්යනය කිරීම. 



 

 
නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු 

කාලය 
නියමිත 
පෘතැය 

ගණන 

ප්රශ්්න ඉශ්ගනුම් ක්රමශ්සදය 
 

අතිශ්්ගක කියවීම් ශ්ව්න්  

කාලශ්ේද සති 

  
3.2 සා්ගථක ශ්බ ග ව්ගාව්ක් 
සඳහා පෘතාංශු සංඝටක හසුරුව්.. 

 
03 

 
1 

 
 
පෘතැ.10 

 

 පෘතස් සාම්පෘතලයක ජල 
ප්රතිශ්තය ශ්සවීම. 

 

  ප්රාශ්ය ගික 
ක්රියාකාරකම් 

  

 පෘතස් සාම්පෘතලයක 
ජල ප්රතිශ්තය 
ශ්සවීම. 

 
3.3 ශ්බ ග ව්ගාව්ට උචිත පෘතරිදි  
පෘතශ්සේ ශ්භෞතික ලක්ෂණ 

කළමණාකරණය කර.. 

 
02 

 
3/2 

 විවි් ස්ථාන ව්ය න් 

ලබාග්  පෘතස් සාම්පෘතල 
ව්ල ව්යන පෘතන්තිය 
නි්ගණය කිරීම 

  ශ්රී ලංකාශ්ස බලවලව් 
දක්නට ලැශ්බන ව්ුහ 
ආකාර හදුන්ව්ා රූපෘත 
සටහනක් ඇීමම. 

 ප්රාශ්ය ගික 

ක්රියාකාරකම් 
 කඩ ඩායම් 
ක්රියාකාරකම් 

 අන්ත්ගජාල 

භාවිතය 
 විෂය සම්බන්් 
අතිශ්්ගක කිති 

  ව්ුහ ආකාර 

දැක්ශ්ව්න රූපෘත 
සටහන් ඇීමම. 

3.4 පෘතශ්සේ රසායනික ලක්ෂණ 

ශ්බ ග ව්ගාව් ශ්කශ්රහි බලපෘතෑම 
විස්තර කර.. 

03 1   පෘතස් සාම්පෘතල් ව්ල PH 
අගය ශ්සවීම. 

  ප්රාශ්ය ගික 

ක්රියාකාරකම් 
 විෂය සම්බන්් 

අතිශ්්ගක කිති 
 පෘතස් සාම්පෘතලයක 

PH අගය ශ්සවීම. 

3.5 ශ්රී ලංකාශ්ස බලවලව් ඇති 
පෘතස් කාඩ ඩ ව්ලට සුදුසු ශ්බ ග 

ශ්ත ර.. 

02 3/2  ශ්රී ලංකාශ්ස ප්ර්ාන පෘතස් 
ඛාඩ ඩ හා පෘතැතිරී ඇති 

ප්රශ්ශශ් හුනනා ගැනීම. 

 කඩ ඩායම් 
ක්රියාකාරකම් 

 සාකච්ඡා 

 ශ්රී ලංකාශ්ස 
ප්ර්ාන පෘතස් ඛාඩ ඩ 

දැක්ශ්ව්න සිතියම 
අ්යනය කර.. 

 

3.6 පෘතාංශු හායනය අව්ම 
කිරීමට සුදුසු උපෘතක්රම 

අනුගමනය කර.. 
 
ඇඟයීම 1:  ස්ව් නි්ගමාණ 

සංග්රහයක් සකස් කිරීම 
 

05 1 2/3 
 
 
 
සති 1 

 පෘතාංශු 
පුනරු්තාපෘතනයට 

ශ්යොදා ගන්නා ක්රම 
විස්තර කිරීම. 
  SALT  ක්රමශ්ේ 

රූපෘතසටහන් ඇීමම. 

 දිෂයා්ාර මන්න් 
ඉශ්ගනීම. 

 කඩ ඩායම් 
ක්රියාකාරකම් 

 අන්ත්ගජාල 
භාවිතය 
 

 A රාුණව් සකස් 

කිරීම 
 භූමිය 

නිරික්ෂණය 

කිරීම 

 
 
 
 



 
2 ව්ාරය 

 
නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු 

කාලය 
නියමි
ත පෘතැය 

ගණන 

ප්රශ්්න ඉශ්ගනුම් ක්රමශ්සදය 
 

අතිශ්්ගක කියවීම් ශ්ව්න්  

කාලශ්ේද සති 
 
0.4 විවි් 
නි්ගණායක අනුව් 

ශ්බ ග ව්ගා කර.. 

 
4.1 ශ්බ ග ව්්ගගීකරණශ්ේ 
ව්ැද් කම ගශ්සශ්ණය කර.. 
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පෘතැ.2  
මි. 40 

 ශ්බ ග ව්්ගගීකරණශ්ේ 

ප්රශ්ය ජන විස්තර 
කිරීම. 

 සාකච්ඡා  අන්ත්ගජාල 

භාවිතය 
 

 

 
4.2 විවි් නි්ගණායක අනුව් 

ශ්බ ග ව්්ගග කර.. 

 
03 

 
1 

 විවි් කුලව්ලට අය්  

ශ්බ ග ව්ල හුනනා 
ගැනීම. 

 විදයා් මක ශ්ාක නම් 

කිරීම. 

 ප්රාශ්ය ගික 

ක්රියාකාරකම් 
 කඩ ඩායම් 
ක්රියාකාරකම් 

  විවි් කුල ව්ලට 

අය්  ශ්බ ග 
ව්්ගග රැස් කිරීම. 

 පෘතාසශ්ල් ඇති 

විවි් ශ්ාක 
විදයා් මකව් නම් 
කිරීම. 

 
0.5 ශ්බ ග 
සංස්ථාපෘතනය 

සඳහා 
ක්රමානුූලලව් බිම් 
සැකසීශ්ම් 

නියැශ්ල.. 

 
5.1 අව්ශ්යතාව්ට අනුූලලව් බිම් 
සැකසීශ්ම් නියැශ්ල.. 
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පෘතැ.6 
මි.40 

 බිම් සැකසීශ්ම් 

උපෘතකරණ හුනනා 
ගැනීම. 

 විවි් ව්්ගගශ්ේ පෘතා් ති 

සකස් කිරීම.  

 ප්රාශ්ය ගික 

ක්රියාකාරකම් 
 දිෂයා්ාර මන්න් 

ඉශ්ගනීම. 

 විෂය සම්බන්් 

අතිශ්්ගක කිති 
අ්යනය 

 අ්යන ාාරිකා 

(විශ්්ව් විදයාල  
අශ්ේපුස්ස 
ක්ශ්ෂේත්ර 

ම්යස්ථාන 
නැරඹීම) 

5.2 උචිත ආකාරයට ශ්බ ග 
සංස්ථාපෘතනය සිදු කර.. 

 
 
06 

 
 
2 

 ශ්බ ග සංස්ථාපෘතන ක්රම 
හුනනා ගැනීම 

 ශ්බ ග සංස්ථාපෘතන 

උපෘතකරණ හුනනා 
ගැනීම. 

 ප්රද්ගශ්න 
 ක්ශ්ෂේත්ර ාාරිකා 

 අන්ත්ගජාල 
භාවිතය 
 

 අ්යන ාාරිකා 
(විශ්්ව් විදයාල 
ආදිය) 

 විවි් ව්්ගගශ්ේ 
පෘතා් ති කිහිපෘතයක් 
සකස් කිරීම. 

 
6.0 උචිත තව්ාන් 

ශිල්පෘත ක්රම 
භාවිතශ්යන් උස් 
බිම් ශ්බ ග සඳහා 
ශ්ර පෘතණ ද්රව්ය 

නිපෘතදව්ා ගනි.. 

 
6.1 විවි් තව්ාන් ව්්ගග පිළිබඳ 

විමසා බල.. 
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පෘතැ.5 
මි.30 
 
 

 ස්ථිර බුනන් තව්ාන් 

සැකසීම  කුම්ටි තව්ාන් 
සැකසීම. 

 ප්රාශ්ය ගික 

ක්රියාකාරකම් 

  ස්ථිර බුනන් 

තව්ානක් සකස් 
කිරීම ශ්හ  කුට්ටි 
තව්ානක් සකස් 

කිරීම. 
6.2 ගුණා් මක පෘතැළ ලබා 
ගැනීමට තව්ාන් සකස් කර.. 

06 2  උස් 1 ගිල් වූ තව්ාන් 
සකස් කිරීම. 

 තව්ානක් සෑීමශ්ම් 

පියව්ර විස්තර කිරීම 

 ප්රාශ්ය ගික 
ක්රියාකාරකම් 
 සාකච්ඡා 

  උස්/ ගිල් වූ 
තව්ාන් පෘතා් තියක් 
සකස් කිරීම. 



 

නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු 
කාලය 

නියමි
ත පෘතැය 
ගණන 

ප්රශ්්න ඉශ්ගනුම් ක්රමශ්සදය 
 

අතිශ්්ගක කියවීම් ශ්ව්න්  

කාලශ්ේද සති 

 
0.7 ශ්බ ග 
ව්ගාශ්සීම නිසි 
ශ්ලස ජල 
කලමණාකරණය 

සිදු කර.. 

 
7.1 ජල කළමණාකරණශ්ේ 
ව්ැදග් කම විමසා බල.. 

 
 
 
02 

 
 
 
2/3 

 
 
 
 
 
 
පෘතැ5  
මි. 30 

 ශ්බ ග ව්ගාව්ට ජලශ්ේ 
ඇති ව්ැදග් කම 
විස්තර කර.. 

 ජල හානි අව්ම කිරීමට 
ගත හැකි උපෘතක්රම 
විස්තර කර.. 

 ශ්ශශ්න ක්රමය 
 කඩ ඩායම් 

සාකච්ඡා 

 අන්ත්ගජාල 
භාවිතය 

 අතිශ්්ගක කියවීම් 

ශ්පෘතෝ  

 

7.2 උචිත ජල සම්පෘතාදන ක්රම 

හුනනා ගනි.. 
 

 
 
04 

 
 
1 1/3 

 ක්ෂුද්ර ජල සම්පෘතාදන 

උපෘතාංග හුනනා ගැනීම. 
 දිෂයා්ාර භාවිතය 

 ප්රද්ගශ්න 

 අන්ත්ගජාල 

භාවිතය 
 අ්යන ාාරිකා 

(විශ්්ව් විදයාල 
ශ්හ  කිෂි 
පෘත්ගශ්ේෂණ 

ම්යස්ථාන) 
 ජල සම්පෘතාදන 

ක්රම අ් හදා 

බැ පම. 
7.3 ව්ගා බිශ්මන් අතිරික්ත 
ජලය ඉව්්  කිරීශ්ම් ක්රම 
පිළිබඳව් විමසා බල.. 

 
 
 
02 

 
 
 
2/3 

 විවි් ජල ව්ාහන ක්රම 
පෘතැහැදිය  කර.. 

 විවි් ජල ව්ාහන 

පෘතශ්ති රූපෘත සටහන් 
ඇසුශ්රන් පෘතැහැදිය  
කර.. 

 දිෂයා්ාර භාවිතය 
 කඩ ඩායම් ක්රමය 

 අතිශ්්ගක කිති 
අ්යනය 

 ජල ව්හන ක්රම 
අ් හදා බැ පම. 

 

 
 
 
 

 
 
 



3 ව්ාරය 
 

නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු 
කාලය 

නියමි
ත පෘතැය 

ගණන 

ප්රශ්්න ඉශ්ගනුම් ක්රමශ්සදය 
 

අතිශ්්ගක කියවීම් ශ්ව්න්  

කාලශ්ේද සති 
08. ශ්ාක 

ශ්පෘත ෂණ 

කළමණාකරණය 

තුළින් ශ්බ ග 

අස්ව්නු ව්ැඩි 

කිරීමට දායක 

ශ්ව්.. 

8.1 ශ්ාක ශ්පෘත ෂක ව්ල 

අව්ශ්යතා විමසා බල.. 
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පෘතැ:8       

 ශ්ාක ශ්පෘත ෂක 

ව්්ගගීකරණය සිදු කර 

ප්ර්න ශ්පෘත ෂක නනතා 

ලක්ෂණ හුනනා 

ගැනීම. 

 සාකච්ඡා ක්රමය  අන්ත්ගජාල 

භාවිතය. 

 ඒකකය සම්බන්් 

අතිශ්්ගක ග්රන්ථ 

 

8.2 ශ්බ ග ව්ගාශ්සීම ව්ැදග්  

ව්න කාබනික ශ්පෘතොශ්හොර හුනනා 

ගනි.. 

05 1 2/3  ශ්ගොඩ ක්රමයට 

ශ්කොම්ශ්පෘත ස්ට් 

නිශ්්පෘතාදනය කිරීම හා 

ක්රමය විස්තර කිරීම. 

 කාබනික ශ්පෘතොශ්හොර 

භාවිතශ්ේ ව්ාසි හා 

අව්ාසි විස්තර කිරීම. 

  ප්රාශ්ය ගික හා 

කඩ ඩායම් 

ක්රියාකාරකම් 

 අන්ත්ගජාල 

භාවිතය. 

 

 ව්ල/ ශ්ගොඩ 

ක්රමයට 

ශ්කොම්ශ්පෘත ස්ට් 

ඒකකයක් සෑීමම 

 කාබනික 

ශ්පෘතොශ්හොර ව්්ගග 

ව්්ගගීකරණයක් 

සිදු කිරීම 

8.3 ශ්බ ග ව්ගාශ්සීම ශ්යොදාගත 

හැකි රසායනික ශ්පෘතොශ්හොර 

ව්්ගග හුනනා ගනි.. 

02 2/3  රසායනික ශ්පෘතොශ්හොර 

නිද්ගශ්ක සිසුන්ට ලබා 

ීම ශ්පෘත ෂක අඩංගු ශ්ලස 

ශ්පෘතොශ්හොර ව්්ගග කර.. 

  ශ්භෞතික ලක්ෂණ 

අනුව් රසායනික 

ශ්පෘතොශ්හොර ව්්ගග හුනනා 

ගනි.. 

 කඩ ඩායම් 

ක්රියාකාරකම් 

 අන්ත්ගජාල 

භාවිතය. 

 පෘතාඩම ආශ්රිත 

අතිශ්්ගක කියවීම් 

ශ්පෘතෝ  අ්යනය. 

 ශ්පෘතොශ්හොර 

සාම්පෘතල අ්යනය 

කිරීම.  

8.4 කාර්යක්ෂම ශ්ලස ශ්පෘතොශ්හොර 

භාවිතා කර.. 

03 01  ශ්පෘතොශ්හොර ශ්යීමම 

සදහා විවි් ක්රම 
භාවිතා කිරීම පෘතැහැදිය  
කර.. 

  ඒකාබශ් ශ්ාක 
ශ්පෘත ෂක 
කලමණාකරණය 
හැඳින්වීම. 
 

  දිෂයා්ාර මන්න් 

අ්යනය. 

  අන්ත්ගජාල 

භාවිතය. 

 

 

 

 



නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු 
කාලය 

නියමි
ත පෘතැය 
ගණන 

ප්රශ්්න ඉශ්ගනුම් ක්රමශ්සදය 
 

අතිශ්්ගක කියවීම් ශ්ව්න්  

කාලශ්ේද ස

ති 
 

09. ශ්බ ග 
ව්ගාශ්ස 
ඵලදායීතාව් 
ව්ැඩිකර ගැනීමට 

සුදුසු පෘතළි ශ්බ ් 
පෘතාලන ක්රම ශ්යොදා 
ගනි.. 

9.1පෘතළිශ්බ ් ආකාර 

හදුනාශ්ගන ඒ සඳහා උදාහරණ 

දක්ව්.. 

 

01 

 

1/

3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

පෘතැ
: 
1
2 

 මල් පෘතැළෑටි ඇතුළ්  

ශ්පෘතෝ  පිංාක් සෑීමම. 

 පෘතළිශ්බ ් ආකාර 

ව්ලට උදාහරණ 

ඉදිරිපෘත්  කිරීම. 

 

 

 

 ස්ව් නි්ගමාණ 

 කඩ ඩායම් 

ක්රියාකාරකම් 

 

 මල් පෘතැළෑටි 

සම්බන්්ව් 

ය යම්ණු ශ්පෘතෝ  

අ්යනය 

 ව්ල් පෘතැළෑටි 

එකතුව්ක් සකස් 

කිරීම. 

 

9.2 ප්රසන්න අස්ව්ැන්නක් ලබා 

ගැනීම සඳහා ව්ල් පෘතැළ පෘතාලනය 

කර.. 

06 02  ව්ල් පෘතැළෑටි ඇතුළ්  

ශ්පෘතෝ  පිංාක් සෑීමම. 

 ආක්රමණලී ප ව්ල් 

පෘතැළෑටි ව්්ගග නම් 

කිරීම හා හානිය 

පෘතැහැදිය  කිරීම. 

 අන්ත්ගජාලය 

භාවිතය 

 

9.3 ශ්ාක ශ්ර ග පෘතාලනය සඳහා 

සුදුසු උපෘතක්රම ශ්යොදා ගනි.. 

06 02  ශ්ර ග කාරක.න් 

ශ්මන් ආසාදනයට 

ලක් වූ ශ්බ ග ශ්ාක 

නිද්ගශ්ක ඉදිරිපෘත්  

කිරීම හා හුනනා 

ගැනීම. 

 ශ්ර ග ක්රිශ්ක ණය 

ව්ැදග් කම පෘතැහැදිය  

කිරීම. 

 කඩ ඩායම් 

සාකච්ඡා 

 අන්ත්ගජාලය 

භාවිතය 

 ශ්ර ග ව්ලට 

භාජනය වූ 

නිද්ගශ්ක 

එකතුව්ක් සකස් 

කිරීම හා ව්ැඩිදුර 

අ්යනය සඳහා 

සංරක්ෂණය 

කිරීම. 

9.4 කිමි හා කිමි ශ්නොව්න 

පෘතළිශ්බ ් පෘතාලනය සඳහා සුදුසු 

උපෘතක්රම ශ්යොදා ගනි.. 
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 කිමි රූපෘතාන්තරණ 

ක්රම ගැ පම් සටහන් 

මන්න් ශ්පෘතන්වීම. 

 පෘතළිශ්බ ්ක.න් 

අ්යනය කිරීම. 

 ස් ් ව් පෘතළිශ්බ ් 

පෘතාලන ක්රම පෘතැහැදිය  

කිරීම. 

 දිෂයා්ාර මන්න් 

ප්රද්ගශ්නය. 

 ප්රාශ්ය ගික 

ක්රියාකාරකම්. 

 අන්ත්ගජාලය 

භාවිතය. 

 පෘතළිශ්බ ් 

පෘතාලනය 

සම්බන්්ව් 

පියම්ණු ශ්පෘතෝ  

අ්යනය. 

 පෘතළිශ්බ ් ශ්ලස 

ක්රියා කරන 

කිමීන් එකතුව්ක් 

සකස් කිරීම. 



 

නිපුණතාව්ය නිපුණතා මට්ටම ඉගැන්විය යුතු 
කාලය 

නියමි
ත පෘතැය  
ගණන 

ප්රශ්්න ඉශ්ගනුම් ක්රමශ්සදය 
 

අතිශ්්ගක කියවීම් ශ්ව්න්  

කාලශ්ේද සති 
 9.5 රසායනික පෘතළිශ්බ ් 

නාශ්ක භාවිතශ්ේීම ආරක්ෂක 

පිය ශ්ව්්  අනුගමනය කර.. 
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  පෘතළිශ්බ ් නාශ්ක 
භාවිතශ්ේ අනුගමනය 
කළ යුතු ආරක්ෂාකාරී 

පිළිශ්ව්්  විස්තර 
කිරීම. 

 පෘතළිශ්බ ් නාශ්ක 

ශ්යීමමට සිදුව්න 
අව්ස්ථා පෘතැහැදිය  
කිරීම. 

   අ්  පෘතත්රිකා හා ඒ 

පිළිබඳ විසුතර 

දැක්ශ්ව්න ය පි 

ශ්ගොනුව්ක් සකස් 

කිරීම හා 

අ්යනය. 

10. වී ව්ගාව් 

සඳහා 
කිෂිකා්ගමික 
කටයුතු සැලසුම් 

කර.. 

10.1 වී ව්ගාශ්ස ව්්ගතමාන 

ත් ව්ය විමසා බල.. 
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     පෘතැ: 
6   
    මි: 

30 

 වී ශ්ාකශ්ේ රූපීය 

ලක්ෂණ හුනනා 

ගැනීම. 

 ශ්රී ලංකාශ්ස සිතියමක 

ව්ැඩි වී නිශ්්පෘතාදනයක් 

ලැශ්බන දිස්ත්රික්ක 

ලකුණු කිරීම. 

 කඩ ඩායම් 

ක්රියාකාරකම් 

 සාකච්ඡා 

 වී ව්ගාව් සම්බන්් 

ය යම්ණු ශ්පෘතෝ  

 අන්ත්ගජාල 

භාවිතය 

 ශ්රී ලංකා 

සිතියමක වී 

නිශ්්පෘතාදනය සිදු 

කරන ප්රශ්ශශ් 

ලකුණු කිරීම. 

 පෘතහසුකම් තිශ්බන 

පෘතාසල් සඳහා 

අ් දැකීම් ලබා 

ගැනීම. (ශ්ගොයම් 

සිටුවීම  ශ්ගොයම් 

කැපීම ව්ැනි......) 

10.2 සා්ගථක වී ව්ගාව්ක් සඳහා 

අව්ශ්ය ක්රම පිය ශ්ව්්  විමසා 

බල..  

06 02  ඩැශ්පෘතොේ තව්ානක් 
සකස් කිරීම. 

 පෘතව්් නා ව්ගා කන්නය 
සඳහා සුදුසු වී 
ප්රශ්දදයකට අදාල 

ව්ගා සැලසුමක් 
සැකසීම 

 වී ව්ගාව්ට ශ්යොදන 

කාබනික හා 
රසායනික ශ්පෘතොශ්හොර 
සාම්පෘතල එකතුව්ක් 
සෑීමම. 

 කඩ ඩායම් 

ක්රියාකාරකම් 

 

 අති්ගක කියවීම් 

ග්රන්ථ. 

 පෘතාසල් ඩැශ්පෘතොේ 

තව්ානක් සකස් 

කිරීම. 

 සුදුසු වී 

ප්රශ්දදයකට 

අදාල ව්ගා 

සැලසුමක් සකස් 

කිරීම. 



 

 

 


