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I m;%h 
 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 1 

7. 3 

8. 2 

9. 1 

10. 1 

11. ගෙරාපුංචි 

12. ගේපාලය 

13. නිවර්තන 

14. උෂේණ 

15. කෑ ල්ල 

16. මේනාරම / හම්බේගතාෙ 

17. මේනාරම / හම්බේගතාෙ 

18. නුවරඑළිය 

19. අර්ධ ශුෂේක කලාපය 

20. ගමානරා ල / බදුල්ල 

 

II m;%h   
01. i. කලු / කැස්ේියේ / එරල් 

ii. ගතෝකිගයෝ 

iii. භූතානය / ගේපාලය 

iv. ගහාවැුංගහෝ 

v. රතු මුහුද් 

vi. කදු, ස්ානු , තැනිතලා, ගනරු , නිම්න - ස්ේවභාවික රක්ෂිත 

vii. ගරෝහල් / පාස්ල් / උස්ාවි / ආ මික ස්ේථාන / මහාමාර්  / දුම්ිය මාර්  

viii. ඉේියාව 

ix. යුප්රටීසස්ේ / ෙිග්රීස්ේ 

x. හිමවලස්ා / ිනිමුවා / ගපේුවිේ 

 

02. i. ගවරළබඩ තැේන / අභයේතර තැනිතලාව / මධයම කඳුකරය 

ii. මුහුදු ගබාකු / තුඩු / ද්ඹ / වැලිවැටි ආිය 

iii. ධීවර කර්මාේතය / ස්ුංචාරක ගහෝෙල් / ගපාල් ආශ්රිත කර්මාේත / ගකාහු ඉද්ල් ල ඇ රඹමම. 
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9 fY%aKsh ms<s;=re m;%h 
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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  
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03. i. මුහුදු මට්ෙගම් සිෙ ඉහළ නගින ස්ෑම මීෙර් 100කෙ උෂේණත්වය ගස්ල්සියේ අුංශක 0.64 කිේ පහළ   

   බැසීම පතන සීඝ්රතාවය ිග. 

ii. ස්ා රගේ සිෙ රති දුර / ස්ා රගේ සිෙ රති උස් / උෂේණත්ව ප්රමාණය / විශාල ග ාඩිමම් 

ස්ේකේධයකෙ ආස්ේනව පැවතීම 

iii. ගමෝස්ම් සුළගිේ / ස්ුංවහන / වාසුලි 

නිිත ි  ගමෝස්ම් සුළුං 

ඊස්ාන ි  ගමෝස්ම් සුළුංවලිේ 

ගම්වා ලැගබන කාල සීමාව 

වර්ෂාපතන ප්රමාණය 

වැසි ලැගබන ප්රගශශ නම් කර තිීමම අවශය ග.. 

 

04. i. උෂේණත්වය හා ලැගබන වර්ෂාපතන ප්රමාණය පද්නම් කරග න 

ii. වියළි කලාපය / ගතත් කලාපය / අර්ධ ශුෂේක කලාපය 

iii.  ස්ේවැල් විනාශ කිමම / කර්මාේත ශාලාවලිේ ිෙකරන අහිතකර ද්රවයය / කැලෑ ගිනි තැීමම. 

 

05. i. ගද්ගකෝටි විසි ලක්ෂෂයිග. 

ii. ගශශුණික ස්ාධක - වනාේතර ප්රගශශ / උස්ේකඳු ප්රගශශ 

යටිතල පහසුකම් සුලභ ප්රගශශ / අධික උෂේණත්වය රති ප්රගශශ මමේනාරම, හම්බේගතාෙ) වැනි 

ප්රගශශ / ලල පහසුකම් රති ප්රගශශ 

iii. ගකාළඹ, මහනුවර,  ම්පහ - ලන ස්ුංඛ්යා විශාල වශගයේ රකරා ව  ජ වතවත්  ජම.  

     ර තුළිේ අධික ලන පීඩනයක්ෂ රති ලනවාස් රති ජම.  

     මත්ද්රවයය, ස්මාල විගරෝධී ්රියා ර තුළිේ ඉස්ේමතු  ජම.  

      අහිතකර ස්මාල පිස්ර ග ාඩ නැගී තිීමම. 

 

06. i. ශ්රී ලුංකාග. ස්ේී පරුෂ අනුපාතය 

ii. ගර්ඛීය ලනාවාස් / විසිරුනු ලනාවාස් / මුංස්ේධි ලනාවාස් / වතු ලනාවාස් 

iii. ග්රාමීය හා නා ික ලනාවාස් පලුල්  ජම / දුම්ිය මාර්  පළුල්  ජම / අධිග.ගී මාර්  ඉි ජම. 

 

07. i. රගට් ආර්ික, ස්ාමාවතය හා ස්ුංස්ේකෘතික වශගයේ ලබා  ේනා ියුණව ස්ුංවර්ධනය යනුගවේ  

   අද්හස්ේ ගකගර්. 

ii. ගභෞතික වතවන තත්ත්ව ද්ර්ශකය / ද්ල ලාතික නිෂේපාිතය / රකපශ ල ආද්ායම / ප්රති වර්ෂ ආද්ායම 

iii. අකුරු හැකියාව - ගමය රෙක මිනිසුේගේ ියු ඇව ගපේවන එක්ෂ ස්ාධකයකි. අකුරු හැකියාව 

ියු ඇ ග.. රගට් ස්ුංවර්ධනය ියු ඇ ග.. 

 


