
භූහගෝප විදයාව I  

 හමම ප්රශකපන ්රය ප්රශනක 00 න් ස සම සවිවය. 

 එක් එක් ප්රශනකය සඳ ා දී ඇති උපන හදසනවප් අනුූලපව සියුමම ප්රශකවප් හමම ප්රශනක 

පන ්රහමම ිළිතතුු  සපන ය සක. 

 

 

 අංා 1 සි් 10 දක්වා ප්රශනකවප එක් එක් හිසනවැක් ගැපහපන ක ිළිතතුර වර  ස තුිත ස හවෝරා තිත් ඉර මව 

ිවය සක. 

1.    පන ෘථිවිය මතුිළ් වර්ග ප්රමාණය වර්ග න්හපෝමී්ර් මිිවයක...............................   න් 

        ( 10 /    0   /   0 0) 

2. ....................................... හගෝපය තුළ ඕහසෝ ස සනථරය ිළහි්ා ඇව. 

        (පන රිවර්තී/ අපන රිවර්තී/ හමහසෝ ) 

3.  අයර් විප ................................... ම ේවීපන හම ිළහි්ා ඇව. 

       ( අප්රිාා / ආසියා /ඕසනහරේිවයා) 

4. .................................      න්වුල් ි ය ධීවර ාර්මා සවහම බහුපව දැන්ය  ැන්ය. 

       ( ඉසනස ස /  ාල්මැසනස ස / හමෝර ස ) 

5. හපෝාහම හදවනිය් ජක සං්යාව අකමාම ර් ........................................ යි. 

       ( චීකය / ඉ සි යාව / ජපන ාකය ) 

6. පවණ මිශ්ර වැිව පන ස ............................වගාව් වඩාත් හයෝගය හ . 

       ( හත් / හපන ොල්/ රබර් ) 

7. ...................................... ආසියාහව ස ිළ්ව වී වගා ාරක ප්රහේශයන්. 

       ( මැඩගසනාරය/ මිය සමාරය/ඉ සදුනීසියාව) 

8. හවරළ සීමාහ  සි් කාවිා සැවපුම් ................... ක් හකොයික්මවක මුහුදු සීමාව රාෂනට්රීය මුහුදුසීමාව   

     හපස   ැඳි සහ . ( 20/ 200/12) 

9. උතුු  අත්පා සතික් සාගරහමදී සුිත සුළං  ැඳි සවීම් ...................... යක කම තාවිවා ාරයි. 

       (විිවවිලීසන/ ්යිපූ ස/  රිහක් ස) 

10. .......................................................... හගෝලීය උෂනණත්වය ඉ ළයාම් බපපන ාක   මානුෂ   

    ක්රියාාාරාමන්.     (ාාර්මිාරණය1ගිනි ාදු ිළිළරීම./ සූර්ය පපන ) 

 

 

 11 සි් 1  හවක් දී ඇති එක් එක් ප්රාාශය නිවැරි  කම් (නි) අුර ව්ාද වැරි  කම් (වැ) අුර ව්ාද රවුම් 

ාර සක.                                               

11. ශ්රී පංාාහ  සුළු අපන කයක හතෝග පන ර්හමෂණ ආයවකය මාවහල්  ිළහි්ා ඇව    (  නි  /  වැ  ) 

12. ඇමර්ස ස 1 හාොංහගො1 වකා සවර ිළහි්ා ඇත්හත් හස මය ාපාපන හමය    (  නි  /  වැ  )  

13. හපොාහම ජකාකමා ර්වල් අවරි ස හදවක සනථාකය හිමිව සහ ස ඉ සි යව්ය     (  නි  /  වැ  ) 

14. බු ව ා සද බපාගාරය ශ්රී පංාාහ  සුර්ය බපශක්ති බපාගාරය හ     (  නි  /  වැ  ) 

15. ගල් අගුු  යනු පුකර්ජකනීය සම්පන වන්.        (  නි  /  වැ  ) 

 

 

අධ්යාපන ක ාපාපන ය 

අ.හපන ො.ස (සා.හපන ළ) 2021 ආදර්ශ ප්රශනකපන ්ර - 01 



 අංා 16 සි් 2  හවක් ප්රශනකවප හිසනවැක් සුදුසු වචකය හයොදා සම්පූර්ණ ාර සක. 

 

16. සනවාතාවිා උපන ද්රව වර්ග න්රීම් අනුව ගංවතුර1 නියග 1 සුිත සුළං ............................................... උපන ද්රව 
ගණය් අයත්හ . 

17. හිමාපයා ාදු පන  සතිහම ඇති ............................... සානුව මුහුදු මට්්හම් සි් වඩාත් උසි සම ිළහිටි සානුවයි. 

18. ශ්රී පංාාහ  හපන ොල් පන ර්හමෂණ ආයවකය ........................................ ිළහි්ා ඇව. 

19. දැක් හසොයාහගක ඇති පන ැරණිවම සිතියම ව සහ ස ........................................... වාසී සහේ මැටි පුවු වා 

අි ක පද සිතියමයි. 
20. කැහගකහිර ආසියාතිා ර්වප් ඔේහබ ස වූ පන ැසිෆික් සාගරහමදී ....................................... හපස සුිතසුළං  

 දු සවයි. 

21. ශ්රී පංාාහ  හවරළ ව්ා ඇති ගංගා හමෝය ාළපු ආශ්රිවව දක්ව් පැහබක ාහඩොල්1 න්රළ1 ි ය ාදුු  වැනි ශාා 
.................................................. ශාා හපස  ැි  සහ . 

22. ඓ සද්රීය ද්රවය දීර්  ාාපයක් තිසනහස  ි රාපන ත්වීහම ස  ා පන ාෂාණ ීරර්ණය වීහම ස සැපන හයක ීරර්ණාවහශ ෂ මිශ්රවීහම ස 

................................  නිර්මාණය හ . 

23. න්සියම් බිම් ඒාායක් තුළ (වර්ග න්හපෝමී්රයා) ීරවත්වක ජක සං්යාව ................................................. හපස 
 දු සවයි. 

24. ............................... වර්ෂහම දී ශ්රී පංාාහ  මුල්ම විකමමත් ජක සංගණකය පන වත්වා ඇව. 

25. සාර්ක් ර්වල් අවරි ස ඉ ළම මානුෂ සංවර්ධ්කයක් සහිව ර් ............................................. යි. 

 

 26 සි් 30 හවක් දී ඇති ප්රශකවප  (අ) ස  (ආ)  යනුහව ස තීු  හදාක් දැක්හ . (අ) තීු හ  ඇති 

හවොරතුු වප අනුිළිතහවළ් අනුව (ආ) තීු හ  ඇති හවොරතුු  ගැපපූ වි් නිවැරි  අනුිළිතහවළ දැක්හවක 

ිළඵිතුර් හිමි අංාය ඉි රිහම ඇති තිත් ඉර මව ිවය සක. 

 

 

26.    
 

 

 

 

 

 

 

i. ABC ii. CAD  iii. DCB   iv. BDA                              (………………) 

                              
27..   

 

 

 

 

   

 

 

i. ABC ii. CAD  ii. DCB           iii. BDA                                                               (………………) 

 

 

 

(අ) 
හතෝගය 

(ආ) 
පන ර්හමෂණ ආයවකය 

1. හත් A. අගපවත්ව 
2. රබර් B. ම ඉුමප්පන ල්පම 
3. හපන ොල් C. වපවාැහල් 

 D. ුමණුවිප 

(අ) 
ම ේවීපන  

(ආ) 
ාදුවැටි 

1. ආසියා A. ඇට්පසන 

2. අප්රිාා B. ඇ සදීසන 

3. උතුු  ඇමරිාා C. හිමාපය 

 D. හරොකී 



 

28. .  

 

 

 

i. ABC  ii. BCA  iii. CAD  iv. BDA     (………………) 
 

29 

 

 

 

 

 

i. BCA  ii. DCB  iii. CAB  iv. BDA     (………………) 

 
30. 

 

 

 

 

 

i. ABC 

 ii. DCB 

 iii. CAD  iv. CDA     (………………) 
 

 31 සි් 00 දක්වා එක් එක් ප්රශනකවප් දී ඇති ිළිතතුු   වර අතුහර ස නිවැරි  හ ෝ වඩාත් ගැපහපන ක ිළිතතුර 

හවෝරා අදාප ිළිතතුහරහි අංාය තිත් ඉර මව ිව 

 

31.  බෑවුම් ඉඩම්වප ඇති වෘක්ෂපවා වැසනම ආරක්ෂා න්රීම මගි ස අවම ාරගව  ැන් ආපන දා වත්වයක්  ව සහ ස 

     ුමක්ද? 

i.   නියඟ                ii.   කායයෑම්  iii. සුකාමි           iv.  භූමිාම්පන ා                               

(………………) 

 

32. ආසියානු ාපාපන හය ස ිළ්ව වී වගා ාරක ප්රහේශයක් හකොව සහ ස ුමක්ද? 

i.   මැඩගසනාරය                ii.   මහර්ඩාිවං ගංගා නිම්කය     

iii. ඉ සදුනීසියාව                   iv.  කයිල් හඩල්්ාව                                            (………………) 

 

 

(අ) 
පන ාෂාණ වර්ගය 

(ආ) 
පන ාෂාණය 

1. ආේහ සය පන ාෂාණ A හුණුගල් 
2. විපන රීව පන ාෂාණ B ග්රැකයිටි 
3. අවසාකමව පන ාෂාණ C කයිසන 

 D හපන ල්සනපන ා 

(අ) 
ශ්රී පංාාහ  වකා සවර වර්ගය 

(ආ) 
ආහ නිා ශාා 

1 නිවර්වක හවත් වකා සවර A  ාහඩොල්1 න්රළ1 
ගිංහපන ොල් 

2 ාහඩොපාක B එරමිණියා1 ාරඹ1 වීර 
3 ාටුපන දුු  පදුාැළෑ C හ ොර1කීක1 හගොඩහපන ොර 

 D ම  රත්මල්1 අරළු1බුළු 

(අ) 
ර් 

(ආ) 
යාඩ  ා වාහ ස නිෂනපන ාදක මධ්යසනථාක 

1 ජපන ාකය A ුෂනහකට්සනක්1  හමොසනා  හද්රෝණිය 
2 ඇමරිාා 

එක්සත් 
ජකපන දය 

B දුණු මැංචූරියා1 බීජං 

3 ු සියාව C ඔසාාා1 හ්ෝන්හයෝ 
 D මිචිග ස විල්බඩ හප්රේශය1     

           පීට්සනබර්ේ 



33. ප්රධ්ාා සාගරිා භූ වැටියක් ව සහ ස ුමක්ද?  

i.  අප්රිාානු වැටිය                       ii.   ඉ සදු ඕසනහරේිවයානු වැටිය     

iii. ඇ ස්ාක්ටික් වැටිය             iv.  පන ැසිෆික් වැටිය                                              (………………) 

 

34. හගෝලීය උෂනණත්වය ඉ ළයාම  හාහරහි බපපන ාක සනවාතාවිා හ  තුවන් 

 

i. හපන ොසීප ඉ සධ්ක ද කය   ii.  ගිනිවැබීම්                

    iii. ගිනිාදු ිළිළරීම්               iv. කයෂනටිා අත් දා බැලීම්                                (………………) 

 

35. මානුෂ සංවර්ධ්ක දර්ශාය ගණකය න්රීහම්දී හයොදා හකොග සකා නිර්කායාය මි ස ුමක්ද? 

i. අපන කයක ආදායම      ii. සාක්ෂරවාව 

       iii. උපන හත්දී ආුත අහප්ක්ෂාව iv. ක්රය ශක්තිය  ා ගැපපූ ඒා පුේගප දළ ජාතිා නිෂනපන ාදකය 

             (………………) 

36. ාාපය අනුව හවකසනවක ජක සං්යා වර්ධ්කය නිපනපන කය ස ා හයෝගය ප්රසනවාර වර්ගය ුමක්ද? 

i. බහු තීු  ප්රසනවාර     ii.  හබදූ වෘත්ව ප්රසනවාර            

  

    iii. ි ත්ව තීු  ප්රසනවාර               iv. සරප හර්්ා ප්රසනවාර                                     (………………) 

 

37. ක්ෂය වක සම්පන ත් ාාණ්ඩය් අයත් සම්පන ත් වර්ග පන මණක් ඇතුළත් ිළිතතුර ුමක්ද? 

i,  හපන ොසිප ඉ සදක1 හපෝ මය ්ණිජ             ii.  ජපය 1 හපන ොසිප ඉ සධ්ක1        

iii. වාවය1 ජපය                          iv. සූර්යාහපෝාය1 වකා සවර                 (………………)        

                                  

38. පන ාංශු පන ැතිාඩා හකොි පන පන ැළෑටි විහශ ෂ ස  සත්ව හාෝසනද අර්ධ් වශහය ස ි රාපන ත්වූ ද්රවය විව සද  

සම සවිව පන ාංශු ම ප ව සහ ස 

i,  C ම ප                          ii.  A  B  ම ප1        

   iii. B ම ප                           iv. A   ම ප              (………………) 
 

39. 1 :  0000 ශ්රී පංාා හමරික් සිතියමා ි ශාව දැක්වීම සම්බ සධ්  වැරි  ප්රාාශය ුමක්ද? 

i. ි ශාව දක්වක ආාාර 3 ක් ඇව. 

ii. TN හපස  ඳු සව සහ ස සැබෑ උතුරයි. 

iii. MN හපස  ඳු සව සහ ස ජාප උතුරයි. 

iv. චුම්තා උතුර ඊවප මුහුණත් තාගයන් ස දැක්හ .                           (………………) 

 

40. ජාතිා හමරික් ාණ්ඩාංා සඳ ා හාොටුදැළ සැාසීහම්දී හයොදාග සකා ාල්ිළව පක්ෂය ිළහි්ා ඇත්හත් 

හාහිද? 

  i,   ිළදුු  වපාගප ා සහේ                    

ii.   ඉ සි ය ස සාගරහම පංාාව් කැහගකහිර මුහුහේ  

iii.   සිරිපන ා ාදු මුදුහ ස                          

.iv.   ඉ සි ය ස සාගරහම පංාාව් නිරිවි ග හුහේ                            (………………) 

  (පුණු 00) 



භූහගෝප විදයාව II 

 

හමම ප්රශනකපන ්රය  I    ා  II වශහය ස හාෝසන හදාන් ස සම සවිවය 

I හාෝහස  ප්රශනකය අනිවාර්යහ . එහි (අ) (ආ) ස  (ඉ) හාෝසන තුක්ම ිළිතතුු  සැපන යිය ුතතුය. 

II හාෝසි ස ප්රශනක  වරා් ිළිතතුු  සැපන යිය ුතතුය. 

ිළිතතුු  සැපන යිය ුතතු මුළු ප්රශනක සං්යාව පන  න්. 

I හාෝස 

(i) (අ) ඔබ හවව සපන යා ඇති 1: 0000 භූ පක්ෂණ සිතියම් හාෝස අධ්යයකය ාර ඒ ඇසුරි ස අසා ඇති 

ප්රශනකවප් ිළිතතුු  සපන ය සක. 

           අංා (i) සි් (iv) දක්වා ඇති ප්රශනකවප් ගැපහපන ක ිළිතතුර වර  ස තුිත ස හවෝරා ිවය සක. 

(i) සිතියම් ප්ර හේශය අයත්ව සහ ස ශ්රී පංාාහ  භූ විෂමවා ාපාපන  ඇසුරි ස .............................................. 

ාපාපන ය්ය. ( මධ්යම ාදුාර 1 අතය සවර වැනිවපා1හවරළබඩ වැනිවපා) 

(ii) සිතියහම් A අක්ෂරහය ස දක්වා ඇත්හත් ................................. න්.( හාොරල් පන රය1 වැිව වැටිය1 හවරළ 

දඔය) 

(iii) B අක්ෂරහය ස දැක්හව සහ ස ............................................. මායිමන්. (උපන ි සාපන ති හාොට්ඨාස1 ග්රාම 

නිපධ්ාරී හාොට්ඨාස1 කගර සතා සීමා) 

(iv) C අක්ෂරහය ස දැක්හව සහ ස ුමක්ද? ................................................................................                           

( සහමෝච්ච හර්්ාවන්1 සම ගැඹුු  හර්්ාවන්1 ම ේවීිළා ව්යන් 

(v) D අක්ෂරහය ස දක්වා ඇති හාොටුව තුළ දැාගව  ැන් හපන ොදු හස වා සපන යක ආයවක 2 ක් ිවය සක. 

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

(vi) E  අක්ෂරහය ස දැක්හවක සංහක්වය ුමක්ද?  

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

.. 

(vii) X දුම්රියහපන ොහල් සි් Y පන ාපම දක්වා දුම්රිය මාර්ගහම සැබෑ ි ග න්හපෝමී්ර් විව ස දක්ව සක. 

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

(viii) සිතියහම් නිරිව ි ග හවරළ ප්රහේශහම ි ුතණු ාප  ැන් මාකව ා්ුතතු 2 ක් ිවය සකක.   
.................................................................................................................................................... 

 

(පුණු 10) 
 

(ආ)  ඔබ හවව සපන යා ඇති හපෝා සිතියම හ ොඳි ස අධ්යයකය ාර පන  ව සඳ  ස ප්රශනකවප් ිළිතතුු  සපන ය සක. 

ිළිතතුු  සැපන යීම සඳ ා හපෝා සිතියම් යාබදව දක්වා ඇති තීු ව හයොදා ග සක.අංා (i) සි් (v) හවක් එක් එක් 

ප්රශනකය් ඉි රිහය ස දී ඇති ඉංග්රීසි අක්ෂර තුක අතුරි ස නිවැරි  ිළිතතුර දැක්හවක අක්ෂරය සිතියහම ස හවෝරා එය 

සිතියම් යාබඳව ඇති තීු හ  එක් එක් ප්රශනක අංාය ඉි රිහම ඇති හාොටුව තුළ ිවයා දක්ව සක. 

(i) මැඩගසනාර් දූපන ව   A   B    C   

(ii) අයර් විප       D    E     F 

(iii) හරොකී ාදුවැටිය  G    H     I 

(iv) අරාබි මුහුද    J    K      L 

(v) ආජ සටිකාව  M   N   O 
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                                                                                                                                                                  (පුණු 05) 

(ඉ) ඔබ හවව සපන යා ඇති ශ්රී පංාා සිතියම හ ොඳි ස අධ්යයකය ාර පන  ව සඳ  ස ප්රශනකවප් ිළිතතුු  සපන ය සක. 
ිළිතතුු  සැපන යීම සඳ ා ශ්රී පංාා සිතියම් යාබදව දක්වා ඇති තීු ව හයොදා ග සක. 

අංා (i) සි් (v) හවක් එක් එක් ප්රශනකය් ඉි රිහය ස දී ඇති ඉංග්රීසි අක්ෂර තුක අතුරි ස නිවැරි  ිළිතතුර දැක්හවක 

අක්ෂරය සිතියහම ස හවෝරා එය සිතියම් යාබඳව ඇති තීු හ  එක් එක් ප්රශනක අංාය ඉි රිහම ඇති හාොටුව තුළ 

ිවයා දක්ව සක. 

(i) වී පන ර්හමෂණ ආයවකය ිළහිටි හබෝබුවප X    Y    Z 

(ii) ිළඟ ස මැටි නිකම ිළහිටි හබොරපැසනගමුව   A       B    C 

(iii) හකොහරොච්හචෝහල් වාපන  විදුිව  බපාගාරය    M   N    O 

(iv) ශ්රී පංාාහ  ජක  කත්වය අ ම මුපති  ි සනරික්ාය  P   Q    R 

(v) විල්පන ත්තු ජාතිා වක උදයාකය  S    T     U 
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 (පුණු 05) 
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 SCALE : 1: 0000 
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2.  (i)   වාුතහගෝපහම වයු හම  සනථර අතුරි ස උ සකවාංශය  සමඟ උෂනණත්වය අ මවක  සනථර 

                   හදාක් කම්  ාර සක. 

(ii)  අය පන ත් මිනිසන ක්රියාාාරාමක් වක වකා සවර විකාශ න්රීහම ස 

       ජජව හගෝපහම පන ැවැත්ම් අහිවාර හපස බපපන ාක  වත්වය ස 3 ක් ිවය සක.  

 (iii)  ජපහම ගුණාත්මා බව අ මවීම් බපපන ාක සාධ්ා 3ක් දක්වා ඉ ස එාක් විසනවර ාර සක.  

 

3.          (i)   ආසියාහ  වී වගාාරක ර්වල් 2 ක්  ා ආසියාහව ස ිළ්ව වී වගා ාරක ප්රහේශ 2ක් ිවය සක. 

 (ii)  ශ්රී පංාාව් වී වගාව වැදගත්වීම් හ  තු 3 ක් සද  ස ාර සක..  

(iii) ශ්රී පංාාහ  ාෘිකාර්මා සවහම භූමි පන රිහතෝගය ආශ්රිව පන වත්කා ගැ්ුම 3ක් සද  සාර ඉ ස එාක්    

   විසනවර  ාර සක. 

 

0.          (i)   ාර්මා සවයක් සනථාකගවවීම හාහරහි බපපන ාක සාධ්ා 2 ක් ිවය සක. 

 (ii)  හපෝා හමෝ්ර්රථ ාර්මා සවහම පක්ෂණ 3 ක් ිවය සක. 

  (iii) ශ්රී පංාාහ  මිනිර ස ාර්මා සවය සම්බ සධ්හය ස පන වත්කා ගැ්ුම 3 ක් සද  ස ාර 

 ඉ ස එාක් විසනවර  ාර සක. 

 

 .          (i)   ශ්රී පංාාහ  බපශක්ති උත්පන ාදකය සද ා හයොදාග සකා ශක්ති උත්පන ාදා 0 ක් ිවය සක. 

 (ii)  බපශක්ති පන රි රණහමදී මතුව ඇති ාාලීක ගැ්ුම 3 ක් ිවය සක.  

  (iii) බපශක්ති සම්පන ත් සංරක්ෂණය න්රීහම් වැදගත්ාම ාු ණු 3ක්ඇසුරි ස විසනවර ාර සක. 

 

6.          (i)   හපෝාහම ජක හීක ප්රහේශ  හදාක් කම් ාර සක. 

(ii)  ජක සං්යාහ  අසම වයාප්තිය හාහරහි බපපන ාක සාධ්ා තිතික සාධ්ා  3 ක්  ා මාකව 

       සාධ්ා 3 ක් ිවය සක.   

  (iii) ශ්රී පංාාහ  ජක සං්යා වයාප්තිය් බපපන ා ඇති සාධ්ා 3 ක් දක්වා පංාාහ  ජක සං්යාහ  අසම      

          වයාප්තිය ිළිතබඳ උදා රණ සහිවව විසනවර ාර සක. 

 

 .          (i)   සංවර්ධ්කය මැනීහම් නූවක මිණුම් හදාක් සද  ස ාර සක. 

 (ii)  . නිද සි ස පන සු ශ්රී පංාාහ  ග්රාමීය සංවර්ධ්කය සද ා හගක ඇති ක්රියාමාර්ග 3 ක් සද  ස ාර සක 

  (iii)   ර්ා සංවර්ධ්ක අවශයවාවක් හපස සැපහාක යටිවප පන  සුාම් සංවර්ධ්කය සද ා ශ්රී පංාාහ       

        සංවර්ධ්කය වක ක්හශ ්ර  3 ක් සද  සාර  ඉ ස එක් ක්හශ ්රයක් ිළිතබද  මෑව ාාලීක උදා රණ      

        සහිවව විසනවර ාර සක. 

 

8.           (i)     හපෝාහම භූමිාම්පන ා ඇතිවක ප්රධ්ාක ාපාපන  2 ක් ිවය සක. 

 (ii)     සුකාමි ආපන දාව නිසා ඇතිවක බපපන ෑම් 3 ක් ිවය සක.  

(iii)   පංාාහ  ජපගැලීම් ආපන දාව අවම ාර ගැනීම් ගව ැන් ක්රියාමාර්ග  3ක් සඳ  ස ාර ඉ ස එාක්   

          විසනවර ාර සක. 

                                                                                                                                      (එක් ප්රශනකයා්පුණු 10 බැගි ස)   



1 
 

 

 

 

 

I පත්රය 

 

 

II පත්රය 

02. I. පරිවර්තී ග ෝලය හා ගෙග ෝග ෝලය 

     II. නියඟය ඇතිවීෙ, ජල උල්පත් සිදිෙ, වනාන්තර අහිමිවීෙ, උෂ්ණත්වය ඉහළ යාෙ 

    III. ර ායනික ද්රවය ජලය  කකුවවීෙ. 

         කෘෂිකර්තොන්තගේදී ප   කකුවවන ගපාගහාර, ර ායනික ද්රවය ජලය  ෙ  මි්ර වීෙ. 

         ෙලද්රවය අපවහනය නි ා ූග ත ජලය  අපද්රවය කකුව වීෙ. 

 

03. I. ඉන්දියාව, චීනය, ඉන්ුනිසීයාව, මියැන්ොරය, ජපානය, තායිලන්තය 

     Ii. ඉතාලිගේ “ ගපෝ “  ං ා නිම්නය 

         අප්රිකාගන නයිල් ග්ල් ාව 

         ඔ ්ගේලියාගන ෙගර්ත ්ාලිං 

         ෙැ්  ්කරය 

 

 

1.  510 11.  නි 21.  කග්ාලාන 31.  2 

2.  අපරිවර්තී 12.  වැ 22.  අව ාධිත 32.  3 

3.  ඔ ්ගේලියා 13.  නි 23.  ජන ඝනත්වය 33.  4 

4.  ඉ ් න් 14.  නි 24.  1871 34.  3 

5.  ඉන්දියාව 15.  වැ 25.  ශ්රී ලංකාව 35.  1 

6 .ගපාල් 16.   ්වභාවික 26.  2 36.  4 

7. ෙැ්  ්කරය 17.  පාමීර්ත 27.  2 37.  1 

8. 200 18.  ලුණුවිල 28.  2 38.  4 

9.  හරිගේන් 19.  ගෙ ගපාගත්මියානු 29.  3 39.  3 

10. කාර්තමීකරණය 20.   යුජුන් 30.  4 40.  4 

 

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

N+f.da, úoHdj 11 fY%aKsh 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 
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ms<s;=re 

u;=.u wOHdmk l,dmh  
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    III. ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ප්රධාාන හහාරය වීෙ. 

         ගේශීය ගවළඳ ගභෝ යේ ගල  වැද ත් වීෙ. 

          හල් හශ්රිත අරු න නිෂ්පාදිත 

          ඓන්ීය ද්රවය හශ්රිත කිකියා 

 

04. I. ●  ඉ්ම් හිඟය / ඉ්ම් කැබලි වීෙ. 

         ● රුඹු න ඉ්ම් ග ා් කිරීෙ. 

         ● කෘෂි කාර්තමික බිම් ගවනත් අවශ්යතා  ඳහා ගයදවීෙ. 

         ● ජන  ංවර්තධාන වැ්බිෙේ  ෙඟ නිවා  හා හර්තික ක යුුව  ඳහා ඉ්ම් ගයදවීෙ. 

     II. ප්රවාහනය, යටිතල පහසුකම්, ්රෙය, ප්රාේධානය 

    III.  -    ශීඝ්රගයන් ගවන ් ගන.  / නවීන තා්ෂණය හා යාන්ත්රික ්රෙය ගයාදා  ැනිෙ 

- කකල ් කිරීගම් කර්තොන්තයේ ගල  වයප්තතවීෙ. 

- විශ්ාල ප්රාේධානයේ හගයෝජනය කර තිමෙ. 

- මිනිරන් හශ්රිත  ැ   

- ග ්වක  ැ   / කැනීම් වලදී පරි රය  හානි සිුවීෙ. 

- නිෂ්පාදන ප්රොණය පහළ යාෙ. 

 

05. I. ජජව  ්කන්ධා,  ගපට්ට්ගරෝලියම් / ජලය/  ල් අරු න/ සුළං / සුර්තය ශ්ේතිය     

      II.  -  පිරිවැය අධිකයි / හනයනය  විශ්ාල මුදලේ වැයවීෙ.   

- බලශ්ේති පරිහරණගේ නා ්තිය හා අපගත් යාෙ වැඩිවීෙ. 

- අධික මූලික පිරිවැයේ ගයදවීෙ  සිුවීෙ. 

-  ්වභාවික හපදාවලදී හානි සිුවීෙ 

    III.        විගේශ් විනිෙය ඉතිරි කර  ත හැකි වීෙ 

- රගට්ට්  ංවර්තධානය  දායක වීෙ 

- අධායාපන හා  ොජය ය  ංවර්තධාන ක යුුව වල  දායක වීෙ. 

- පරි ර හානිය අවෙ වීෙ හදිය. 

 

06. I. හිෙලයානු කඳුවැටි කලාපය ( කඳුකර ප්රගේශ්   

  (  හරා කාන්තාර   

           II. ගභෞතික  ාධාක - 

                              ගේශ්ගුණය / ජලවහනය  /  ූග විෂෙතාව 

                 ොනව           - 

                                කර්තොන්ත  ්ථාන  ත වීෙ  

                                 නා රීකරණය / ගවළඳ ෙධාය ්ථාන / යටිතල පහසුකම් 

             III. ූග විෂෙතාව  / වාණිජ ක යුුව / පරිපාලන ක යුුව / ගේශ්ගුණය 

                   උදා :-   ගොනරා ල,   මුලතින 

 

 

 

 



3 
 

 

 

07.I.  ගභෞතික ජීවන තත්ව දර්තශ්කය (PQLI) 

           ොනුෂ  ංවර්තධාන දර්තශ්කය  ( HTI ) 

           ොනුෂ දරිද්රතා දර්තශ්කය 

            ොනුෂ පී්න දර්තශ්නකය 

    II. ෙ  නැගුෙ / දිවි නැගුෙ /  ෙෘේධි / ඇඟලුම් කම්හල් 200 වැ්   හන / ැමි දිරිය. 

    III. ගුවන් ගතාටුපල / වරාය /  න්නිගනදන / අධිගනගී ොර්ත  /ගතාරුව න තා්ෂණය 

 

 

08.I. පැසිපිේ කලාපය / ෙධායධාරණි හිෙලයානු කලාපය 

        ෙධාය අත්ලාන්තිේ  ා රික වැටි කලාපය 

        අප්රිකානු සුවිගේද නිම්න කලාපය. 

     II. ගවරළ ඛාදනය / මිනි ් ජීවිත වල  හානිවීෙ 

         ධීවර ක යුුවවල  බාධාා ඇතිවීෙ, ප්රජාව අවතැන්වීෙ. 

     III.  ංඟාවල වැලි ග ා් දැමීෙ තහනම් කිරිෙ. 

          ඉ්ම් ග ා් කිරීෙ වැලැේවීෙ. 

           ා රික වැන නිර්තොණය 

          පහත් බිම් ග ා් කිරීෙ  නීති දැමීෙ. 

           ං ාවල ගපෝෂක ප්රගේශ් හරේෂා කිරීෙ. 

 

 

               . 

 

    


