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භූග ෝල විද්යාව - පිළිතුරු ේර  

I ේර  

 

(1)   ෙරිවර්තී      (21)   ෙතන ශීඝ්රතාව  

(2)   ෙැසිපික් භූතැටි      (22)    ල්ඔ  

(3)   සානුව      (23)   ගසෞතය යලාී  

(4)   තිරිඟු      (24)   සූවසන 

(5)  ග ෝම්ඹුවල      (25)   1000 

(6)   ආර්ථීය      (26)   B - (යළුතර) 

(7)   අවසාදිත       (27)   E -  (තාතගල්) 

(8)   රතු යහ ලැටගසෝල්    (28)  D  - (තහනුවර) 

(9)   0.7      (29)  ආජන්ටිනාව 

(10)  වර්  කිගලෝ මීටර 1    (30)  ගටොන් මිලි න 28 

(11)  වැ      (31)  4 

(12)   නි      (32)  2 

(13)   වැ      (33)  2 

(14)   වැ      (34)  2 

(15)   නි      (35)  2 

(16)   2 - DABC     (36)  2 

(17)  4 - DCBA     (37)  1 

(18)  2 - CDBA     (38)  2 

(19)  1 - DCAB     (39)  3 

(20)  3 - BDAC     (40)  2 
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             II ේර  

 I  -  ගයොටස 

 

1) (අ)  ගතට්රික් සිති ත 

       (i)  ොෂාණ උද් ත  

       ගහේන 

       ගසසු තාර්   

 (ii)  A - B  අවතල  ෑවුත 

         C - D  ද්ළ  ෑවුත 

 (iii)  ර ර් 

 (iv)  වර්  කිගලෝමීටර 05 යි. 

 (v)  x - අක්ෂාාංශ ගද්ශාාංශ 

  අක්ෂාාංශ  70 25
’
 

  ගද්ශාාංශ  800 35’ 

        y - 245 - 175 (ජාතිය ගතට්රික් ඛඩාංාාංය) 

 (vi)  වැ 

 (vii) නි 

       (ආ) ගලෝය සිති ත 

 (i)  C - ගවොල් ා    

 (ii)  D - අන්දීසන යදු 

 (iii) H - මිසිසිපි නිම්න  

 (iv) L - විලිවිලිසන 

 (v) R - ද්කුණු ගයොරි ාව 

       (ඉ) ශ්රී ලාංයා සිති ත 

  (i)  B - මී මුව 

 (ii)  D - ගහනරත්ග ොං උද්යාන  

 (iii) G -  ල්ඔ  

 (iv) M - තලාතු මිනිරන් 

 (v) R - බූන්ද්ල 
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 II ගයොටස 

 

(2) (i)       a.  ෙෘථිවි යග ොල (earth Crust)  

                 b.  ඉහළ ප්රාවරණ  ( upper mantle) 

 

     (ii)       a.  ශිලා ග ෝල  - ශායවල මුල් විහිගද්න හා ොාංශු ජීවින් ගවගසන ගයොටස ( ෙස තුළ මිටර 2.5 ෙතණ)  

                b.  ජල ග ෝල  -  ප්රභාාසාංසනගල්ෂණ  සද්හා අවශය හිරු ළළි  ලැග න  සා ර ෙතුල් ීමතාව 

                c.  වායු ග ෝල  - ෙක්ෂින් පි ාසර යරන ීමතාව (ද්ළ වශග න් ඉහළ අහගසේ මිටර 5000 ක් ෙතණ) 

 

     (iii)      a. යර්තාන්ත සද්හා ග ොද්ා න්නා ජල  අෙවි්ර ජල  ගලස  පිට කිීමගම්දි විවිධ් රසා නිය හා යා නිය   

                   ද්රවය    ජල ට ළක්ීමත. 

                b. යෘෂියර්තාන්තගේදී ෙසට ළයතු යරන ගෙොගහොර වර්  යෘෂී රසා නිය ද්රවය ජල  සත  මි්ර ීමත 

                c. තලද්රවය අෙවහන  නිසා තතුපිට ජලාශ සහ භූ ත ජල ට අෙද්රවය  ළයතුීමත නිද්සුන් ගලස ද්ැක්වි     

                     හැකි .   

 

(3) (i) a - ආර්ජන්ටිනාව 

          b – නවීමලන්ත  

 

     (ii)  

 ගලෝයගේ සාංවර්ධිත රටවල් වයාොරිය කිරිෙටිටි ොලනගේ සි ලු අාංශ න්හි ප්රමුඛත්ව  ල ාග න සිීමත. 

 කිරි ආශ්රිත ගවගළොගෙොළ සාංවර්ධිත රටවල් විසින් ොලන  කිීමත. 

 කිරි ල ා ැනීත , ප්රවාහන  හා   ංා කිීමගම් දී ගතන් ත ල ා න්නා කිරි ප්රතාණ  වැි  කිීමතට ද් දියුණු   

   ශීල්ෙ ක්රත භාාවිත කිීමත.  

 නිද්සුන් :- කිරිගද්නුන්ට ගහෝගතෝන ළන්නත් කිීමත. 

      ජාන තාක්ෂණ  තගින්  වැි ග න් කිරි ල ා ත හැකි ගද්නුන් ග ෝ කිීමත. 

 දි ර කිරි හා කිරි ආශ්රිත නිෂනොද්න සොහා ගවගළොගෙොළ ළුළුල් ීමත. 

 චීසන ,  ටර් , ග ෝ ටි වැනි කිරි ආශ්රිත නිෂනොද්න ෙරිගභාෝජන  වැි  ීමත. 
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(iii) (a)      1. යරදි  ධීවර යර් තාන්ත  

                2. මිරිදි  ධීවර යර්තාන්ත  

                3. කිවුල්දි  (ගද්දි ) ධීවර යර්තාන්ත             

      (b) 

 ණ  සහනාධ්ාර ල ාදීත 

 ධීවර අගලවි සැල් ඇති කිරිත 

  හු දින ධීවර  ා්රා ණ  / සහනාධ්ාර  ටගත් ල ා දීත 

 ටින් තාලු යර්තාන්ත ශාලා ඇති කිීමත 

 ධිවර  ම්තාන ඇති කිීමත 

 රක්ෂණ ක්රත ඇති කිරිත 

 නීමන තාක්ෂණ  හා සන්නිගේද්න ක්රත ඇති කිරිත 

 ළුහුණු තධ්යසනාාන ඇති කිීමත 

 විශනව විද්යාල ඇති කිීමත ආදි  විසනතර කිීමත 

 

(4) (i)  (a) ජොන  / ද්කුණු ගයොරි ාව / තායිවන  / චීන  

           (b) බ්රිතානය / ජර්තනි  / ප්රාංශ   ........ආදි රටවල් 

     (ii)   

 ගද්ශි  හා විගද්ශි  ඉල්ලුත ඉහළ  ාත 

 විද්ුත් නිෂනොද්න අධිතාක්ෂක ය උොාං  ීමත 

 රැහැන් රහිත ීමත 

 ගවගළොගෙොළ තර යාරිත්ව ට  ැළගෙන ෙරිදි නව නිෂනොද්න ළලි ද්ැක්ීමත 

 ඉතාතත් සාංකීර්ණ සූක්ෂත භාාඩාං හා උොාං  නිෂනොද්න  

     (iii)  

 නීමන තාක්ෂක ය ශිල්ෙ ක්රත සහිත  ාන්්රිය ්රත  උෙරිත ගලස ග ොද්ා  ැනීත 

 ළයලසන කිරිගම් යර්තාන්ත ක් ගලස වයාප්ත ත ීමත 

 විශාල ප්රාග්ධනධ්න ක් ආග ෝජන  යර තිමත  

 ශීඝ්රග න් ගවනසන වන යර්තාන්ත ක් ීමත 

 නිෂනොද්න අයිති  ග ෝගහෝ විට  හු ජාතිය සතා ම් සතු ීමත 

 ෙරිසර දුෂණ  අවත වන ෙරිදි ෙරිසර හිතයාමී ගතෝටර්රා නිෂනොද්න  කිීමත ........... ආදි යරුණු 
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6 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේද්න තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

(5) (i) ඛනිජ  නු සනවාභාාවියව නිර්තාණ  වන නි ත රසා නිය සාංයුති ක් ඇති සනඵටිය සනවභාාව කින් යුක්ත    

          ක්රතානුකුල අභායන්තර වුහ කින් සෑදුනු අයා නිය සාංකටය කි. 

 

      (ii)  A. සිලියා වැලි - තාරවිල / අම්ොර / වල්ලිළුරම් / තාද්ම්ගප්ත   

            B. ඇෙටයිටි     - ළප්ත ොවල 

           C. මිනිරන්        - යහට හ / ග ෝ ල / රාග ද්ර / ගයොගලොන් හ 

 

      (iii) (a)  තැක ක්      -   ආභාරණ සෑදීත / ඔරගලෝසු ග  ාරින් සෑදීත / භාාඩාං අලාංයාර කිීමත 

                 ගයඔලින්   - පි න් නිෂනොද්න / විසිතුරු භාාඩාං නිෂනොද්න  / සනිොරක්ෂය උෙයරණ නිෂනොද්න  

 (b) 

 ගෙගරෝ රසා න සද්හා ඉල්ලුත ඉහල ාත. 

 නිෂනොද්න ප්රතාණ න් හා ආද්ා ත ඉහල  ාත. 

 නා රිය ප්රගද්ශ  වල සනාාන ත විත.                                                                                                                                                                        

 නිෂනොද්න භාාඩාං සද්හා ගද්ශි  ගවගළද්ෙල ළුලුල් ීමත හා ගවගළද්ෙල තර   වැි ීමත. 

 නිෂනොද්න භාාඩාංවල විවිධ්ාාංගීයරණ ක් තිමත. 

   උද්ා - ලිහිසි ගතල් වර් / විවිධ් ප්ත ලාසනටික් භාාඩාං 

 

 

(6) (i)  

 ගභාෞතිය ජීවන තත්ත්ව ද්ර්ශය  - PQLI 

 තානුෂ සාංවර්ධ්න ද්ර්ශය    - HDI 

 තානුෂ ද්රිද්රතා ද්ර්ශය    - HPI 

 තානුෂ පිංය ද්ර්ශය    - HPI 

 

   (ii)  

 අධ්යාෙන , ගසෞඛය , ආරක්ෂාව ආදි ගසේවා ෙහසුයම් ගනොමිගල් ල ා දීත 

 ගෙොදු ගසේවා ෙහසුයම් හා සු සාධ්න ෙහසුයම් ල ා දීත  

 ජනසවි , සතෘද්ධී, දිවිනැගුත, ගසෞඛය  වැංසටහන්, නිවාස සාංවර්ධ්න වයාෙෘති ආරම්භා කිීමත 

 සනව ාං රැකි ා අවසනාා සද්හා ග්රාමි  තටිටගම් වයාෙෘති ආරම්භා කිරිත  

 ග්රාමි  තටිටගම් ජනතාවට විගේය  හා විගනෝද්  ඵලද්ායි ගලස  ත කිරිගම් අවසනාා ළුලුල් කිීමත 
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7 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේද්න තාක්ෂණ ශාඛාව 

   

 (iii)   

 සනවාභාාවිය විෙත් වැි  ීමත. 

 ගද්ශගුණ විෙර් ාස න් ඇති ීමත. 

 ජජව සම්ෙත්වලට හානි සිදු ීමත. 

 ග ෝලී  උෂනණත්ව  වැි  ීමත. 

 සම්ෙත් ගේ ග න් ක්ෂ  ීමත. 

 සම්ෙත් හිමි යර  ැනීගම් තරඟ  ගහේතුගවන් ෙැන නැගී ඇති  ැටළු  ..... ආදි යරුණු 

 

(7) (i) 1. මිනිසාට උෙතින් ත හිමි වන ළුමිතිරි ව, තානව වර්  , ව ස ආදි ලක්ෂණ 

           2. ෙසුව උරුත යර  නු ල න ජාති , ආ ත, භාාෂාව, සාක්ෂරතාව වැනි ලක්ෂණ  

     (ii) a. ගයටි යාල ක් තුළ ජනසාංඛයාගේ ශිඝ්ර වර්ධ්න ක් සිදුීමත 

           b.  1. දීර්ක යාල ක් තිසනගසේ තන්ද් ාමි වර්ධ්න ක් සිදුවූ අවධි  ( තානව සාංහති  ආරම්භාගේ සිට 1750  

                  ෙතණ ද්ක්වා) 

                 2. ක්රි.ව. 1750 ෙතණ සිට ගයටි නාල ක් තුළ ශිඝ්ර වර්ධ්න ක් සිදු වූ අවධි  

      (iii)  

 ප්රාගද්ශි  වශග න් සාංවර්ධ්න වයාෙෘති සැලසුම් කිීමත 

 තාර්  ෙහසුයම් සාංවර්ධ්න  කිීමත  

 රැකි ා අවසනාා ළුළුල් කිීමත 

 සන්නිගේද්න ෙහසුයම් සාංවර්ධ්න  කිීමත 

 අධ්යාෙන ෙහසුයම් සාංවර්ධ්න  කිීමත ........ ආදි ගතත යරුණු විසනතර කිරිත 

(8) (i) ජීව විද්යාත්තය උෙද්රව - වසාං ත ගරෝ , ළැේගිනි 

          ගද්ශගුක ය උෙද්රව      - සුළිසුළාං, අකුණු සැර, ජල ැලීම්, නි  , ළැේගිනි 

    

      (ii) A - උතුරු ඇතරියාව - යටිතාසි/ගරනි ර්/ශාන්ත ගහගල්නා 

            B - යුගරෝෙ             - ගහක්ලා/ හිගතයිසි/විසුවි සන/ළටිනා 

            C - අප්රියාව              - යැතරුන්/කිලිතන්ජාගරෝ 
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8 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේද්න තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

(iii)  

 ආෙද්ා යළතනායරණ  සද්හා අවශය නව අණෙනත්, නිතිරිති හා විධිතත් ආ තනිය වුහ ක් සනාාපිත   

   කිීමත  

 ආෙද්ා යළතනායරණ ට නව අතාතයාාංශ ක් පිහිීීමත 

 ගද්ශොලන නා යත්ව  සහිත ජාතිය ආෙද්ා යළතනායරණ තධ්යසනාාන ක් පිහිීීමත (NDMC) 

 අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරග කුගග්ධන ප්රධ්ානත්වග න් ආෙද්ා යළතනායරණ තධ්යසනාාන ක් පිහිීීමත (DMC) 

 දිසන්රික්ය තටිටමින් හා ප්රාගද්ශී  ගල්යම් ගයොටිසාස තටිටමින් ආෙද්ා යළතනායරණ තධ්යසනාාන  

   පිහිීීමත 

 ොසල් ආෙද්ා ආරක්ෂණ වැංසටහන් ක්රි ාත්තය කිීමත 

 


