
සැකසුම: එල්. පී. හංසිකා

බප/හහො/අරුග්හ ොඩ ශ්රී පරාක්රම මහා විද්යාලය

හරේණිය විෂයය වාරය පාඩම

9 භූග ෝල විද්යාව 2 2. ශ්රී ලංකාගේ භූ ද්ර්ශනය 

සවිහයන් හපරට - අපි එකට

e-ඉහ නුම් පාසල
හහොරණ අධ්යාපන කලාපය 
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ශ්රී ලංකාහේ භූ ද්ර්ශනය

ශ්රී ලංකාව ඉන්දි න් සා රගේ පිහිටි සුන්ද්ර භූ ද්ර්ශනය ත් සහිත 

දිවයියකි.

කඳු, ගෙල්, තැනිතලා,  ං ා, දි ඇලි, මුහුදු ගවරළ ො විවිධ 

වෘක්ෂලතාවලින් ද් එම ග ෞතික පරිසර  මත මිනිසා විසින් 

නිර්මාණ  කර ඇති ග ොඩයැගිලි, මොමාර් , වැේ අමුණු, 

කම්ෙල් ො ව ාබිම් වැනි මානුෂ ක්රි ාකාරකම්වලින් ද් එ  

සමන්විත  .
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ශ්රී ලංකාගේ භූ ද්ර්ශනය 

ග ෞතික භූ ද්ර්ශනය                                     මානුෂ භූ ද්ර්ශනය 

- භූ විෂමතාව                                        - ජය වයාප්ති 

- ජලවෙය                                         - ජය සංයුති 

- ගේශනගුණ                                          - ජයාවාස

- වෘක්ෂලතා                                         - ආර්ථිකක ක්රි ාකාරකම්
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 භූ විෂමාාව

ශ්රී ලංකා භූමි සංකීර්ණ වූ විෂමතා ලක්ෂණ වලින් යුක්ත

වය අතර ඒ අනුව ශ්රී ලංකාව ප්රධාය භූ විෂමතා කලාප

තුයකට ගෙද්ා ඇත.

1.ගවරළෙඩ තැනිතලාව 

(මුහුදු මට්ටගම් සිට මීටර් 30 ද්ක්වා)

2. අ යන්තර තැනිතලාව 

(මීටර් 30 සිට මීටර් 300 ද්ක්වා)

3. මධයම කඳුකර  ( මීටර් 300 වැඩි)
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1.හවරබබඩ ාැිතාලාව

මුහුදු මට්ටගම් සිට මීටර් 30ක් උස ගේ.

උතුගර්දී 32 Km ක් පමණ පළල් ව විහිගේ.

ද්කුණු ප්රගේශනගේ ඇතැම් ස්ථායවල 3 Km ක් පමණ 

පටු ගේ.

 ං ා නිම්යවල පෙළ ගකොටස් ො ගමෝ  ප්රගේශන 

ගමම කලාප ට අ ත් ගේ.

තැනිතලා බිම් ,ෙැඩපලු  ං ා , තුඩු ,වගුරු බිම් ,

කලපු , ගඩල්ටා , වැලිතලා වැනි ලක්ෂණ ද්ැකි  

ෙැකි .

6



7



 වගුරු බිම්

 ං ා ගමෝ  ප්රගේශන වැලි තැන්පත් වීගමන් ො  ං ා පිටාර  ැලීම 
ගෙේතු ගවන් පෙත්බිම්වල ජල  රැදීම නිසාත් වගුරුබිම් නිර්මාණ  
ගේ.

උද්ා :- මුතුරාජගවල, බුන්ද්ල, කලමැටි , ගසෝමාවති , 
ආයවිලුන්ද්ාව කිරල කැගල්

 හබොකු 

මුහුද්ට විවෘක වූ ගකොටස විශනාල වූ ග ොඩබිම් ගද්සට ගයරාගි  
කරදි  පිරුණු මුහුදු ප්රගේශන ගෙොකු ගලස ෙඳුන්වයි.

උද්ා:- ගකොඩ්ඩි ාර් ගෙොක්ක, ආරු ම් ගෙොක්ක, වැලි ම ගෙොක්ක

කලපු

වැලි පර ක් සහිත, පටු විවර කින් මුහුද් ො සම්ෙන්ධ වය කිවුල් 
දි  පිරුණු, ගයො ැඹුරු,දි ැටි ජලාශන කලපු ගේ.

උද්ා:- මී මුව කලපුව,  ාපය කලපුව, පුත්තලම කලපුව, ෙලාවත 
කලපුව, මඩකලපුව
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 තුඩුව

මුහුද් ගද්සට ගයරාගි  ප්රතිගරෝධක පාෂාණ සහිත ග ොඩබිම් ප්රගේශන කි.

උද්ා:- ගද්වුන්ද්ර තුඩුව, ෆවුල් තුඩුව, සං මන්කන්ද් තුඩුව, ගප්දුරු තුඩුව

 දූපත්

සම්පූරර්ණග න් ම ජලග න් වටවූ කුඩා ග ොඩබිම් ප්රගේශන කි.

උද්ා:- මන්යාරම, ගඩල්ෆ්ට්, යයියතිේ, කයිටිස්

 ගවරළ ද්ඹ

ගවරළ ආශ්රිතව ඇති ප්රතිගරෝධක පාෂාණ වලින් සමන්විත ප්රපාතාකාර ෙෑවුම් 

ප්රගේශන කි. 

උද්ා:- ත්රිකුණාමල , කිරින්ද්, රූමස්සල, 

 ගඩල්ටා

 ංගමෝ  ප්රගේශනගේදී  ං ගව අතු  ං ාවලට ගෙද්මින් නිර්මාණ  වය 

ත්රිගකෝණාකාර ෙැඩග න් යුත් බිම් ගකොටසකි.

උද්ා:- මෙවැලි  ඟ, මී ඔ , කලා ඔ  වැනි  ං ාවල ගඩල්ටා ද්ැකි ෙැකි 
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ගවරළ ආශ්රිත ද්ැකුම්කළු ස්ථාය ක් වය 

හුම්මාය  
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2. අභ්යන්ාර ාැිතාලා

 මීටර් 30 – 300 ද්ක්වා උසින් යුක්ත .

 උතුගර්දී පළල්ව විහිගේ.

 ද්කුගේදී පටුව විහිගේ.

 සමාන්තර ගෙල්වැටි,ගශනේෂ කඳු , ං ා ,පිටාර තැනි ො තැනිතලා 

වැනි ලක්ෂණ ද්ක්යට ඇත.

සමාන්ාර හහල් වැටි

ව ඹ ගිණිගකොය දිශනානු තව විහිගද්ය රක්වාය කඳු ො බුලුගතොට 

ගෙල්

හශේෂ කඳු

ඛාද්ය ට ලක්ව ඉතිරි වී ඇති තද් පාෂාණ කුට්ටි ගේ.

උද්ා:- කතර ම, මිහින්තල , සීගිරි , රිටි ල, ග ෝවින්ද්ගෙල
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3.මධ්යම කඳුකරය

මීටර් 300 ට වඩා උසින් යුත් ප්රගේශන .

අගයකුත් විෂමතා කලාපවලට වඩා සංකීර්ණ 

ලක්ෂණවලින් යුක්ත .

මධයම කඳුකරගේ ප්රධාය කඳු පන්ති 

- සමයල කඳු - යමුණුකුල කඳු - පිදුරුතලා ල

- කිරි ල්ගපොත්ත කඳු - යකල්ස් කඳු
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3.මධයම කඳුකර 

සානු - උස්බිමක පිහිටි සමතලා භූමි සානු ගේ.

-මෙනුවර සානුව -ෙැටන් සානුව -වැලිමඩ සානුව

-මෙවලතැන්ය සානුව - ගකොස්ලන්ද් සානුව

කගපොලු - කඳු අතර පිහිටි පෙත් බිම් .

උද්ා:- ෙපුතගල්, ෙලය,  ලග ද්ර, ගිනි ත්ගෙේය

දි ඇලි

උද්ා:- ෙඹරකන්ද්, දුන්හිඳ, ලක්ෂපාය, දි ලුම, රම්ගෙොඩ
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 ජලවහනය
 ශ්රී ලංකාගේ ප්රධාය  ං ා නිම්ය  ණය - 103

 මධයම කඳුකරග න් ඇරගඹය  ං ා - 34

  ං ා  ලා ෙසිය රටාව ෙඳුන්වය යාම - අරී  රටාව

 ං ා

නිතය  ං ා                                    සෘතුම   ං ා

(සෑම අවුරුේද්ක්ම ජලග න් ( වර්ෂා කාලගේදී  ලා ය 

ගපෝෂණ  වය  ං ා) වි ි  කාලගේදී සිදී  ය  ං ා)
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ශ්රී ලංකාගේ ප්රධාය  ං ා සිති ම
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ශ්රී ලංකාහේ ප්රධ්ාන  ං ා

 ං ාව දි ( කිහලෝමීටර්) හපෝෂක 

ප්රහේශය(වර්  

කිහලෝමීටර්)

මහවැලි  ඟ 335 10,327

මල්වතු ඔය 164 3246

කලා ඔය 148 2772

කැලණි  ඟ 145 2278

යාං ඔය 142 1520

ද්ැදුරු ඔය 142 2616

වලහේ  ඟ 138 2442

කළු  ඟ 129 2688

ශ්රී ලංකාහේ දි ම  ඟ - මහවැලි
ශ්රී ලංකා භූමි ප්රමාණහයන් 1/6 ක් පමණ මහවැලි  ඟට 

අයත් හේ.
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 හේශගුණය
කිසි ම් ප්රගේශන ක කාලගුණික තත්ව න් දීර්ඝ කාල ක් පුරා

නිරීක්ෂණ කිරීගමන් නි මය ගකගරය වායුග ෝලී සාමායය

තත්ව යි.

කාලගුණය

කිසි ම් ස්ථාය ක ගකටි කාල ක් තුළ පවතිය වායුග ෝලී  

තත්ව කි.

ශ්රී ලංකාගේ ගේශනගුණගේ කැෙන ගපගයය ලක්ෂණ

අධික උෂ්ණත්ව                වර්ෂ  මුළුල්ගල්ම වර්ෂාපතය 
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උෂ්ණත්ව 
 ශ්රී ලංකාගේ සාමායය උෂ්ණත්ව  270 C

 ප්රගේශනග න් ප්රගේශන ට උෂ්ණත්වගේ ගවයස්කම් පවතී.

ශ්රී ලංකා වාර්උෂක තෂවණත්ව වයා සිත සිිතයම
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තෂවණත්ව වයා සිතහේ හවනසවකම්වලට 

බලපාන සාධ්ක

1. ඉන්දියානු තප මහාේවීපයට ආසන්නව පිහිටීම

ඉන්දි ානු උපමොේවීපගේ විශනාල භූ ස්කන්ධ ද්ෙවල්

කාලගේ සූර්  ා ගලෝකග න් උණුසුම් වීම නිසා ඒ අසල

පිහිටි ශ්රී ලංකාගේ උතුරු ප්රගේශන ට එම උණුසුම වඩාත්

ගෙොඳින් පරාවර්තය ගේ.

උද්ා:-  ාපය , මන්යාරම, අනුරාධපුර  උෂ්ණත්ව  අධික 

ප්රගේශන න් .
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තෂවණත්ව වයා සිතහේ හවනසවකම්වලට 

බලපාන සාධ්ක

2. තන්නාාංශය(භූමිහේ තස)

භූමිගේ උස ක්රමග න් වැඩිවත්ම උෂ්ණත්ව පෙළ ෙසී.

ගම පතය සීඝ්රතාව යි. ගම් අනුව රට අ යන්තර ට  ත්ම

එයම් මෙනුවර, නුවරඑි  , වැනි ප්රගේශනවල අධික සීතලක්

ද්ැගයනුගේ එම ප්රගේශනවල උස වැඩිවීම නිසා .

උද්ා:- උස (මීටර)       උෂ්ණත්ව 

මෙනුවර             447                         24.40 C

නුවරඑි              1882                       15.40 C

පිදුරුතලා ල        2524                       11.50 C
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3. මුහුහේ සිට ඇිත දුර

ශ්රී ලංකාව සමකාසන්ය රටක් නිසා උෂ්ණත්ව අධික වුවද්

දිවයිය වටා විශනාල සා ර ක් ඇති ෙැවින් උෂණ්ත්ව 

අඩුගේ.

4. හවනසව වන සුබං රටා

ශ්රී ලංකාවට සෘතු අනුව ෙමය ගමෝසම් සුළං ො වාසුි සුළං

වල ෙලපෑම අනුව උෂ්ණත්ව සමය ගේ.
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 වර්ෂාපානය

කිසි ම් කාල ක් තුළ දී ප්රගේශන කට ලැගෙය මුළු වැසි ප්රමාණ යි.

ශ්රී ලංකාහේ වාර්උෂක වර්ෂාපානය
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ශ්රී ලංකාව තුළ වර්ෂාපතය වයාප්ති ප්රාගේශී ගවයස්වය ෙව සිති ම්

තුි න් පැෙැදිලි ගේ.

උතුරු, යැග යහිර, ගිණිගකොය ප්රගේශනවල අඩු වර්ෂාපතය ක්ද්

මධයම කඳුකර ප්රගේශනගේ වැඩි වර්ෂාපතය ක්ද් ද්ැක  ත ෙැක.

ශ්රී ලංකාහේ වර්ෂාව ලැහබන ක්රම

1. සංවෙය වර්ෂා

2. ගමෝසම් වර්ෂා         නිරිතදි  ගමෝසම් වර්ෂාව

ඊසායදි  ගමෝසම් වර්ෂාව

3.වාසුි  වර්ෂාව
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සංවහන වර්ෂා
 මාර්තු අගප්රේල් කාලවල පළමු අන්තර් ගමෝසම් කාල  ගේ.

 ඔක්ගතෝම්ෙර්, ගයොවැම්ෙර් ගද්වය අන්තර් ගමෝසම් කාල යි.

 අගප්රේල්, සැප්තැම්ෙර් මාසවල ශ්රී ලංකාවට හිරු මුදුන් වී ගපොගළොව 

ආශ්රිත වායුව රත් වී ඉෙළ යගී.එ  සංවෙය වායු ධාරාවයි.

 ඉෙළ ගි  වායුව සිසිල් වී ජලවාෂ්ප ඝනී වය  වී වළාකුළු සෑදී වර්ෂාව 

ෙට නී.

 ද්ෙවල් කාලගේ ගෙොඳින් හිරු පා ා වලාකුළු නිර්මාණ වී සවස් 

කාලගේ හිටිෙැටිගේ වර්ෂාව ඇති ගේ.

 ගම්වා අසනි වැසි, සවස් කල වැසි, අකුණු කුණාටු වැසි ගලස ෙඳුන්වයි.
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නිරිතදි  ගමෝසම් වර්ෂා

මැයි සිට සැප්තැම්ෙර් ද්ක්වා කාල  තුළ ෙට  නී.

නිරිත ො ෙටහිර ප්රගේශනවලට වැසි අධිකව ලැගේ.

නිරිත දි  ගමෝසගම් දී මඩකලපුව ෙරො ෙමය වි ි 

සුළං “කච්චාන්” යමින් ෙඳුන්වයි.

ඊසායදි  ගමෝසම් වර්ෂාව 

ගද්සැම්ෙර් සිට ගපෙරවාරි ද්ක්වා ෙට නී

වැඩි වර්ෂාපතය ක් ගයොලැගේ

උතුරු ො යැග යහිර ප්රගේශනවලට වැඩි 

වර්ෂාපතය ක් ලැගේ.
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වාසුි  වර්ෂාව

ගයොවැම්ෙර් සෙ ගද්සැම්ෙර් මාස වල වාසුි  දුෙල ගේ.

අවුරුේගේ ඕයෑම කාල ක වාසුි  වැසි ලැගේ.

උතුරු ො යැග යහිර ප්රගේශනවලට වැඩි වැසි ලැගේ.

ගෙොගෙෝ අවස්ථාවල ශ්රී ලංකාව පුරාම විශනාල 

ප්රගේශන කට වැසි ලැගේ.

ඇතැම් අවස්ථාවල අධික වැසි නිසා ජල  ැලීම් ඇති ගේ.
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නිරිතදි  ගමෝසම් ො ඊසායදි  ගමෝසම් 

සිති ම28



ශ්රී ලංකාහේ හේශගුණික කලාප

උෂ්ණත්ව , වර්ෂාපතය වැනි සාධක මත ශ්රී

ලංකාව ගේශනගුණික කලාප පෙකට ගෙද්ා ඇත.

1. පෙතරට ගතත් කලාප 

2. පෙතරට වි ි  කලාප 

3. කඳුකර ගතත් කලාප 

4. කඳුකර වි ි  කලාප 

5. අර්ධ ශුෂ්ක කලාප 
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ශ්රී ලංකාගේ ගේශනගුණික කලාප සිති ම30



හේශගුණික කලාපවල ලක්ෂණ

1. පහාරට හාත් කලාපය

 ශ්රී ලංකාගේ නිරිතදි  තැනිතලා ප්රගේශන ගම ට 

අ ත් .

 සාමායය වාර්ෂික වර්ෂාපතය  2000mm ට වැඩි .

 සාමායය වාර්ෂික උෂ්ණත්ව  270 C ක් පමණ ගේ.

 මැයි සිට සැප්තැම්ෙර් ද්ක්වා ප්රධාය වැසි සෘතුව ගේ. 

යමුත් වසම් මුළුල්ගල්ම වැසි පැවති  ෙැක.

 ගපෙරවාරි සෙ අග ෝස්තු පමණක් තරමක් වි ි ගේ. 

සාමායයග න් වි ි  සෘතුවක් ගයොමැත.
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2. පහාරට වියළි කලාපය

 උතුරු ො යැග යහිර තැනිතලා ප්රගේශන අ ත් ගේ.

 සාමායය වාර්ෂික වර්ෂාපතය  1250 mm-2000 mm අතර ගේ.

 ගතත් ො වි ි  කාල ක් පවතී.

 ගද්සැම්ෙර් සිට ගපෙරවාරි ද්ක්වා ඊසාය දි  ගමෝසගමන් වැසි ලැගේ.

 වාසුි  මගින්ද් වැසි ලැබි  ෙැකි 

 සමෙර කාලවල වැසි අවිනිශන්චිත .

 අධික වාෂ්ෙනකරණ ක් පවතී.
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3. කඳුකර හාත් කලාපය

මාතගල්, මෙනුවර, නුවරඑි   ො ෙපුතගල් ය ර 

සම්ෙන්ධ කරය ගර්ඛාවකින් ගවන් වුය මධයම කඳුකරගේ 

ෙටහිර අර්ධ  මීට අ ත්  .

අවුරුේද් පුරා වැසි ලැගේ.

සාමායය වාර්ෂික වර්ෂාපතය  3000 mm කි.

ශ්රී ලංකාගේ වැඩිම වර්ෂාපතය  ලැගෙය මාලිගෙොඩ, 

වටවල, ගකනිල්වර්ත් ගමම කලාපගේ පිහිටා ඇත.

ගද්සැම්ෙර් සිට ගපෙරවාරි ද්ක්වා වි ි  සුළං පවතී
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4. කඳුකර වියළි කලාපය

කඳුකර ගතත්  ප්රගේශනගේ යැග යහිර අර්ධ  මීට අ ත් .

 සාමායය වාර්ෂික වර්ෂාපතය  1750-2000 mm අතර ගේ.

 ඊසාය දි  ගමෝසගමන් වැඩි වැසි ලැගේ.

 වසගර් වැඩි කාල ක් වි ි  සුළං පවතී.

5. අර්ධ් ශුෂවක කලාපය

 ව ඹ දි  පිහිටි මන්යාරම ො ඒ අවට ප්රගේශන ගිණිගකොය

ප්රගේශනගේ පිහිටි ෙම්ෙන්ගතොට ආදී ප්රගේශන මීට අ ත් .

 සාමායය වාර්ෂික වර්ෂාපතය  650-1250 mm අතර ගේ.

 වර්ෂාපතය  අඩු .

 සංවෙය වැසි ක්රි ාත්මක ගේ.

 වාෂ්ෙනකරණ  අධික .
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ශ්රී ලංකාගේ ස්ව ාවික වෘක්ෂලතා 

තෂවණත්වය
වර්ෂාපතය වැනි ගේශනගුණික සාධක මත පද්යම්ව

ශ්රී ලංකාගේ ස්ව ාවික වෘක්ෂලතා කලාප 7ක් ෙඳුයාග ය ඇත.

1.පෙතරට ගතත් වයාන්තර

2. පෙතරට වි ි  මිශ්ර සද්ාෙරිත වයාන්තර

3. අතරමැදි සද්ාෙරිත වයාන්තර

4. කඳුකර ගතත් කලාෙන  වයාන්තර

5. කඳුකර වි ි  කලාෙන  වයාන්තර (පතය බිම්)

6. කටුපඳුරු ො ලඳු කැලෑ

7. කගඩොලාය
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වෘක්ෂලතා කලාප සිති ම
36



පෙතරට ගතත් කලාෙන  වයාන්තර

වයාප්ත වී ඇති ප්රගේශන                 ප්රධාය ශනාක

සිංෙරාජ                                             ගෙොර

කන්ගයලි                                          කීය

ගද්දි  ල                                             යා

යාකි ාගද්නි                                      ග ොඩපර

ගමොරපිටි                                            මිල්ල

ෙඹරගකොටුව                                        මිගද්ල්ල

 ාල                                                   කිතුල්

යැදුන්
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වෘක්ෂලාා ලක්ෂණ

 ස් 30 m - 40 m තරම් උස .

වි න් ස්තර කිහිප කි.

තද් ගකොළ පාටයි.

ශනාක ඝයව වැගඩ්.

අවුරුේද් පුරාම වයාන්තර වැගඩමින් පවතී.

වයාන්තර තුළ අඳුරු ස්ව ාව ක් ඇත

 ටි ගරෝපණ ෙහුල .

ජජව විවිධත්ව  ඉෙළ .

38



පෙතරට වි ි  මිශ්ර සද්ාෙරිත වයාන්තර

වයා සා වී ඇිත ප්රහේශ                       ප්රධ්ාන ශාක

(පෙතරට වි ි  කලාප )                 බුරුත

ගසෝමාවති                                      කළුවර

විල්පත්තුව                                         ගකොගෙොඹ

මාදුරු ඔ                                            වීර

උඩවලව                                            ගත්ක්ක

වස්ග ොමුව                                         සූරි මාර

මෙවැලි පිටාර තැනි                            මිල්ල පලු

39



වෘක්ෂලාා ලක්ෂණ

 ස්වල උස 20 m - 30mක් පමණ ගේ.

වර්ෂා කාලගේ  ස්වැගඩය අතර වි ි  කාලගේ 

ශනාකවල වර්ධය ගේ   අඩු .

2m -3 m පමණ උස පඳුරු ශනාක ද් ද්ැකි  ෙැක.

ඝය වයාන්තර ගයොවය අතර තැනින් තැය උස

 ස් ඇත.

වයාන්තර ලා ගකොළ පැෙැති .

තද් අරටු සහිත ශනාක ඇත.
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අාරමැදි සද්ාහිතා වනාන්ාර

වයාප්ත වී ඇති ප්රගේශන                     ප්රධාය ශනාක

(ගතත් ො වි ි  කලාප  ගවන් කරය ක්රාන්ති කලාපගේ පිහිටා ඇත.)

ගකොස්

කුරුණෑ ල                                             ලුණු මිගද්ල්ලා

ෙදුල්ල                                                   පිහිඹි ා

මාතගල්                                                  මගෙෝ නී

තං ල්ල                                                  සපු

වෘක්ෂලාා ලක්ෂණ

 ගතත් ො වි ි  කලාෙන  ශනාකවර්  ගද්ගකන්ම සමන්විත .

  ස් 10 m - 25m අතර උස .
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කඳුකර හාත් කලාපීය වනාන්ාර

වයා සා වී ඇිත ප්රහේශ                       ප්රධ්ාන ශාක

(කඳුකරගේ 1200 mට වඩා උස් ෙටහිර ෙෑවුම්වල වයාප්තව ඇත.) 

වල්සපු

සමයල කන්ද්                                  කීය

පිදුරුතලා ල                                   මිහිරි 

යකල්ස්                                            ද්වට

ගෙොර්ටන්තැන්ය                               ගෙරලි 

ගමොර    

හුලංහික්
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වෘක්ෂලාා ලක්ෂණ

ශනාක උස 8 m - 10m ද්ක්වා ගේ.

භූමිගේ උස වැඩිවය විට ශනාක උස ක්රමග න් අඩු ගේ.

 ස් වි යක් ගසේ වැගඩ්

වර්ණවත් ශනාක පත්ර ඇත.

අපිශනාක ො  ටිගරෝපණ ෙහුල ගේ.
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කඳුකර වියළි කලාපීය වනාන්ාර 

(පාන බිම්)

වයාප්ත වී ඇති ප්රගේශන                      ප්රධාය ශනාක

(මධයම කඳුකරගේ යැග යහිර අර්ධගේ 1400 m ට වඩා උස් බිම්වල) 

මෙරත්මල්

ගෙෝර්ටන්තැන්ය                             අරළු

සඳතැන්ය                                     බුළු

සීතාඑි                                          ගයල්ලි

අගේගවල                                        ගද්ොඹ

කඳගපොළ                                         කෙට
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වෘක්ෂලාා ලක්ෂණ
 පතය වර් ගේ තෘණ ශනාක වයාප්තව ඇත.

 තැනින් තැය විසුරුණු  ස් ඇත.

 තද් සීතලට ො සුළඟට ඔගරොත්තු ගද්ය ගලස  ස් කුරු වී, 

ඇඹරුණු ස්වරූප කින් යුක්ත .

 ඉෙළ සිට ෙලය විට ශනාක වි ය වලාකුළු වයාන්තර ගලස 

ෙඳුන්වයි.

 පත්ර කුඩා . ෙැකිළුණු ස්වරූප ක්  නී.

 තුනී පස්තට්ටුව නිසා  ස් සරැවට ගයොවැගඩ්.
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කටුපඳුරු හා ලඳු කැලෑ

වයාප්ත වී ඇති ප්රගේශන                             ප්රධාය ශනාක

(ශ්රී ලංකාගේ ව ඹ ො ගිනිගකොයදි  ප්රගේශනවල  
වයාප්තව ඇත.) 

එරමිණි ා

ෙම්ෙන්ගතොට දිස්ත්රික්ක පගතොක්

මන්යාරම දිස්ත්රික්ක   ආශ්රිත ප්රගේශන        පලු

වෘක්ෂලාා ලක්ෂණ

ශනාක පත්ර  ඝය , කුඩා , බූව සහිත , කටු සහිත 

දිගු නි ං කාලවලට ඔගරොත්තු ගද්ය ශනාක ඇත.
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කහඩොලාන

වයාප්ත වී ඇති ප්රගේශන                          ප්රධාය ශනාක

(කලපු ො  ංගමෝ  ආදී ගවරළ ආශ්රිත ප්රගේශන)     කිරළ

කලමැටි                                               කටු ඉකිලි

බුන්ද්ල                                                   ගිංගපොල්

මුතුරාජගවල                                           දි කඳුරු

ආයවිලුන්ද්ාව                                         වල් අගයෝද්ා

ත්රිකුණාමල    

වෘක්ෂලාා ලක්ෂණ

 කරු මුල් සෙ කයිරු මුල් ෙහුල 

 ජලග න් ඉෙළට මුල් විහිගේ, ඒවා වායුධර මුල් ගලස ෙඳුන්වයි.

 කිවුල් දි ට අනුවර්තය  වූ ශනාක ඇත.
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මානුෂ භූ ද්ර්ශනය
ජය සංඛයාව ො ජය සංඛයාගේ ක්රි ාකාරකම් පිි ෙඳ ගමහිදී අධය ය  

ගකගර්.

 ශ්රී ලංකාගේ ජය සංඛයාව - මිලි ය 20.2

 ජය සංඛයාව පිි ෙඳ ගතොරතුරු සප ය ආ තය  

- ජය ො සංඛයාගල්ඛය ගද්පාර්තගම්න්තුව

 ජය සංඛයාව පිි ෙඳ ගතොරතුරු රැස්කිරීම - ජය සං ණය 

 ජය සං ණය පවත්වනු ලෙය කාල - වසර 10 කට වරක්

 2012 ජය සං ණය ට අනුව ශ්රී ලංකාගේ වර්  කිගලෝමීටර කට 

සිටිය පුේ ලයින් සංඛයාව - 323
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ජන වයා සිතය
 ජයසංඛයාව වැඩිම ගේශනගුණික කලාප  - ගතත් කලාප .

 ජය සංඛයාව වැඩිම පළාත   - ෙස්යාහිර

 ජය වයාප්ති  අඩු පළාත                        - උතුරු පළාත

 ජය වයාප්ති  වැඩි දිස්ත්රික්ක               - ගකොළඹ

 ජය වයාප්ති  අඩු දිස්ත්රික්ක - ගමොයරා ල, වවුනි ාව, 

මන්යාරම, මුලතිේ
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හකොබඹ ජන සංඛ්යාව වැඩි වීමට හහේතු                                         
- පරිපාලයම  ො වාණාජම  කටයුතු සංගක්න්්රණණ  වීම              

- කර්මාන්ත,ප්රවාෙය,අධයාපය,ගසෞඛය ආදි ගසේවා පෙසුකම් 

ෙහුල වීම   

ජන සංඛ්යා අඩුවීමට හහේතු

- ග ෞතික පෙසුකම් අඩුවීම

-  ටිතල පෙසුකම් අඩුවීම.
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ජන ඝනත්වයට අද්ාල සිිතයම
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ජන සංයුිතය

ස්ත්රී පුරුෂ ෙව, ව ස, වාර්ගික කේඩා ම්, ආ ම්

 ය සාධක මත ජය සංයුති විග්රෙ කළ ෙැක.

සවත්රී පුරුෂබව අනුව ජන සංයුිතය 

2012 සං ණය  අනුව,

ශ්රී ලාංකික ස්ත්රී ප්රතිශනත  51.5%

පුරුෂ ප්රතිශනත        48.5%

පුමිිතිත අනුපාාය 

ජය සංඛයාගේ ස්ත්රීන් 100කට සිටිය පුරුෂ න් සංඛයාවයි.

වර්ෂ                      පුමුතිරි අනුපාත 

1981                           104.0

2012                            94.3
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වයසව සංයුිතය

ව ස                      සංඛයාව % 1981 සංඛයාව % 2012

අවු.14ට අඩු                   35.2                                25.3

අවු.15-59                      58.2                                62.3

අවු.60ට වැඩි                  6.6                                  12.4

 1981 ට වඩා 2012 දී අවු 60ට වැඩි ව ස් ත ජය සංඛයාව වැඩි වී 
ඇත.

වාර්ගික ජන සංයුිතය

ජන වර් ය                                                 ප්රිතශාය 2012

සිංෙල                                                         74.9

ශ්රී ලංකා ගද්මළ                                            11.2

ශ්රී ලංකා ග ෝයක                                          9.2

ඉන්දි  ගද්මළ                                               4.2

ගවයත්                                                           0.5
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ආ ම අනුව ජන සංයුිතය

ආ ම                                        ප්රිතශාය

ගෙෞේධ                                               70.2

හින්දු                                                    12.6

ඉස්ලාම්                                                 9.7

ගරෝමානු කගතෝලික                               6.1

ක්රිස්ති ානි                                              1.3

ගවයත්                                                   0.1
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      සැකසුම :   එල් .පී .හංසිකා 
              බප/හහො/අරුග්හ ොඩ ශ්රී පකාරම මහා ිද්යාලය 

 

1. ශ්රී ලංකාවේ ගංගා අතරින් ගලායන දුර වකටි වන ව ෝෂක ප්රවශ    ුඩාා වන ගංගා 
ව ොනවා ? 

2. ශ්රී ලංකාවේ ගංගා ගලායන විවිධ ජලවහන රටා හඳුන්වන නා  ව ොනවා ? 

3. භූ විෂ තා සහ භූ  ර් නය අතර වවනස ුඩ ක් ? 

4. ශ්රී ලංකාවට විම   වර්ෂා තනයක් ලිව්න්වන් කවර ප්රවශ යට ? 

5.  “ව ෝස ” යන වචනවයහි අර්ධය ුඩ ක් ? 

6. › ,xldfõ udkqI l%shdldrlï fN!;sl N+ o¾Ykh flfrys we;s lrk n,mEï 

fudkjdo@ 

7. ›  ,xldfõ wvqu yd jeäu ck>k;ajh we;s osia;%slal kï lrkak  

8. niakdysr m<df;a ck ixLHdj jeäùug n,mdk fya;= fudkjdo@ 

9. ›  ,xldfõ m%Odk N+ úIu;d úIu;d l,dmj, N+ ,laIK we;=,;a j.=jla ms<sfh, 

lrkak' 

10. ›  ,xldfõ WIaK;aj jHdma;sh flfrys n,mdk idOl kï lrkak 
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  සැකසුම :එල් .පී .හංසිකා 
                බප/හහො/අරුග්හ ොඩ ශ්රී පකාරම මහා ිද්යාලය 

 

1. කළු ගඟ, කැලණි ගඟ, ගිං ගඟ 

2. අරීය රටාව, ශාඛීය රටාව, ජාලාකාර රටාව 

3. භූ විෂමතාව යනු භූ කාරක ක්රියාවන්ගේ ප රතිඵලලය්   ල  භූිය   තතිඵව  විෂමතා 
ල් ෂණයගේය. භූ දර්ශ ය යනු භූිය   ද්  ට ලැ ෙ   ේය. භූ දර්ශ ය   ෞතිඵක භූ දර්ශ ය 
හා මානුෂ භූ දර්ශ ය හා මානුෂ භූ දර්ශ ය  ල  වර්ග කළ හැකිය.   ෞතිඵක භූ දර්ශ ය යනු 
 ්ව ාව ධර්ම   දායාද  ල  ලැබී තතිඵ නිර්මාණයගේය. මානුෂ භූ දර්ශ ය යනු ියනි ා විසිගේ 
 ගොඩ  ගා තතිඵ  ේවල්ය.  

 4. මාලි ෙොඩ   - වර්තමා    

     වටවල -මීට  ෙර 
 5.  කාලයකට ෙමණ්  හම  ය  අර්ථයයි. 

 6.         -   l¾udkA;  Yd,dj,ska msgjk wmsßisÿ f;,a l=Kq li, wdosh  c,hg tl;=úu' 

- úI ÿï mßirhg uqodyeÍu' 
 

- fjr< Ldokh 
 
- kdhhEï' 
 
- l=Kq wêl f,  tla/iaùu' 

  7.   wvqu     - uq,;sõ  

       jeäu    - fld<U 

 

  8.        -    mßmd,kuh iy jdKscuh lreKq ixflakaøKh ùu 

- l¾udka; oshqKquÜgul mej;Su' 

- m%jdyk"wOHdmk"fi!LH wdos fiajd myiqlï nyq,ùu' 
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- fN!;sl iïm;a myiqlï yd há;, myiqlï  oshqKqùu' 

 

9.        fjr<nv ;ekak         wNHka;r ;eks;,dj             uOHu lªlrh 

           j.=reìï       iudka;r fy,ajeá  lª 

           fndl=       fYaI lª    idkq 

           l,mq        .xÕd    lfmd,q 

           ;=vqj                      msgdr;eks    oshwe,s 

           ¥m;a                      ;eks;,dj 

           fjr<oU 

 

10.       -    ඉගේදියානු උෙ මහාේවීෙයට ආ ගේ ව පිහිටීම 

- උගේ තාිංශය(භූිය   උ ) 

- මුහු ේ සිට තතිඵ දුර 

-  ව  ් ව  සුළිං රටා 

 

 


