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ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලය - ශ්රී ලං ොව 

ශොස්ත්්ර පීඨය 

කෙවන වස්ත්ර ශොස්ත්්රකේදී උපොධි පරීක්ෂණය (මොර්ගගෙ) කද්වන කස්ත්කමස්ත්්ෙරය - 2019/2020 

   GYG 3266 - පරිස්ත්ර දූෂණය ස්ත්හ  ළමනො රණය  

විවෘෙ ග්රන්ථ ලිඛිෙ විභොගය 

úNd. wfmalaIlhska i|yd Wmfoia ud,dj: 

▪ ප්රශ්න පරය ආරම්භ වන්කන් පිටු අං  2 සිටය. 

▪ සියලුම ලිඛිත ඇගයීම් අත් අකුරින් පමණක් ලිවිය යුතුය. ඔබේ අත් අකුරු පැහැදිලි ව ලිවීමට වග බලා 

ගන්න. 

▪ ඔබේ පිළිතුරු A4 ප්රමාණබේ කඩදාසියක ලියන්න (සීආර් බකාළ බහෝ ෆුල්ස්කැප් බකාළ බම් සඳහා 

භාවිත කළ හැකි ය). පිළිතුරු ලිවීබම් දී  ළු ක ෝල් කපොයින්් පෑනක් භාවිත කිරීම සුදුසු බේ. 

▪ සාමානය පරීක්ෂණයකදී බමන් ඔබේ පිළිතුරු පරිගණකගත කිරීමට බහෝ යතුරු ලියනය කිරිමට අවස්ත්ර 

කනොලැකේ. නමුත් දෘශ්යාබාධිත සිසුන් වැනි විශ්්වවිදයාල පාලනාධිකාරිය විසින් අවසර ලබා දී ඇති 

සිසුන් සඳහා බමම නියමය අදාළ බනාබේ.  

▪ කරුණාකර ඔබේ විභොග අං ය පිළිතුරු පරකේ ස්ත්ෑම පිටුව ම ඉහළ ද්කුණු ක ළවකර් ස්ත්ටහන්  රන්න. 

පිළිතුරු පත්රබේ කිසිදු ස්ථානයක ඔබේ නම සඳහන් කිරීබමන් වළකින්න.  

▪ පහත දැක්බවන ආකෘතිය භාවිත කර පිළිතුරු පත්රබේ  පහළ පිටු අං නය  රන්න: උදා. එය පිටු 5 කින් 

සමන්විත නම් 1/5, 2/5… ආදී වශ්බයන්. 

▪ ඔබේ පිළිතුරු පත්රබේ පළමු පිටුව බලස බපාදු මුල් පිටුව (එය LMS මගින් ලබාගත හැකි ය.) භාවිත 

කරන්න. අද්ොළ කපොදු මුල් පිටුව මුද්රණය කිරීකමන් කහෝ අත් අකුරින් පිටපත් කිරීකමන් කහෝ ඔ ට ල ො 

ගෙ හැකි කේ.  

▪ පිළිතුරු පත්රබේ මුළු පිටු ගණන ඔබේ පිළිතුරු පත්රබේ මුල් පිටුබේ සඳහන් කළ යුතු ය. 

▪ පිළිතුරු පත්රබේ සියලු පිටු පිළිබවලින් ඡායාරූපගත කර බහෝ  පරිබලෝකනය (scan) කර එය ෙනි PDF 

කගොනුව ට පරිවර්තනය කරන්න. පරිබලෝකනය කරන ලද  රූපබේ සම්ූර්ණ පිටුවම  නිසියාකාරව 

ආවරණය වී ඇති බවට වග බලා ගන්න. 

▪ පිළිතුරු පත්රබේ පරිබලෝකනය කළ රූපය පැහැදිලි / කියවිය හැකි බවට වග බලා ගන්න.  

▪ LMS කවෙ ෙනි පිටු කවන කවනම උඩුගෙ කිරීමට ඉඩ කනොකද්න  ව ස්ත්ල න්න.  

▪ පිළිගෙ හැකි එ ම කගොනු ආ ෘතිය PDF  කේ' අකේක්ෂ යොකේ විභොග අං ය PDF කගොනුකේ නොමය 

කලස්ත් භොවිෙ  ළ යුතු ය. උද්ො. A 12345  

▪ ඔබබේ පිළිතුරු පත්රය JPEG / JPG කහෝ කවනත් කගොනු වර්ගයකින් උඩුගත කිරීමට ඔබට අවස්ත්ර 

කනොලැකේ.  

▪ Tnf.a ලිඛිත mÍCIKj, අවස්ත්ොන පිටපෙ පැය 24 ක් ඇතුළෙ LMS  කවෙ උඩුගෙ කිරීමට  ටයුතු 

 රන්න.  

▪ ඔබබේ පිළිතුරු පත්රය නිසි ආකාරයට බයාමු කළ බව සනා: කරගැනීම සඳහා ‘ඉදිරිපත්  රන ලදී 

(Submitted)’ යන වචනය සමඟ LMSහි සම්ූර්ණ පිටුබේ තිර රුවක් (Screen shot) කගන සුරැකිව 

ෙ ො ගන්නො කලස්ත් සිසුන්ට උපකද්ස්ත්් කද්නු ලැකේ. 

▪ LMS බවත පිළිතුරු පත්රයක් උඩුගත කිරීබම්දී hï අනබප්ක්ිත තාක්ෂණික ගැටලුවක් ඇති බේ නම්, 

ඔබබේ පිළිතුරු පත්රබේ පිටපත විදුත් තැපෑබලන් exam3@arts.cmb.ac.lk  යන විදුත් තැපැල් 

ලිපිනයට කද්න ලද් පැය 24 ඇතුළෙ යැවිය හැකි ය.  
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ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලය - ශ්රී ලං ොව 

ශොස්ත්්ර පීඨය 

කෙවන වස්ත්ර ශොස්ත්්රකේදී උපොධි පරීක්ෂණය (මොර්ගගෙ) කද්වන කස්ත්කමස්ත්්ෙරය - 2019/2020 

   GYG 3266 - පරිස්ත්ර දූෂණය ස්ත්හ  ළමනො රණය  

විවෘෙ ග්රන්ථ ලිඛිෙ විභොගය 

 

පිළිතුරු ලිවීම ස්ත්හ LMS කවෙ උඩුගෙ කිරීම ස්ත්ඳහො  ොලය පැය 24 කි. 

ප්රශ්න තුන ට (03) පමණක් පිළිතුරු ස්ත්පයන්න. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 

I. ජලබේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරිිිම ස දහා බයාදාගනු ලබන බභෞතික, රසායනික, 

ජීවවිදයාත්මක පරාමිතීන් බකටිබයන් විස්තර කර දක්වන්න.     

        (වචන 400: ලකුණු 08) 

 

II. සංවර්ධනය බවමින් පවතින රටවල ජලබේ ගුණාත්මකභාවය ආරාක්ෂා කිරීම උබදසා ගතහැකි 

ක්රියාමාර්ග නිදසුන් සහිතව සාකච්ඡා කරන්න.           

        (වචන 600: ලකුණු 12)                                                                  

 

2.  

I. වායු දූෂණය අවම කිරීබමහි ලා පුනර්ජනනීය බලශ්ක්ති ප්රභවයන්හි බයෝගයතාව නිදසුන් සහිතව  

විභාග කරන්න.                                                                        

        (වචන 400: ලකුණු 08) 

 

II. වායු දූෂණය පාලනය කිරීබම්දී “හරිත සංකල්පය” බයාදා ගත හැකි ආකාරය උදාහරණ සහිතව 

පැහැදිලි කරන්න.                                                                                     

        (වචන 600: ලකුණු 12) 

 

3. 

I. වර්තමාන බලෝකබේ සිදු වන සමුද්ර දූෂණයබේ ප්රවණතා පිළිබඳ විශ්්බල්ෂණාත්මක ව විවරණය 

කරන්න.                                                                                                     

        (වචන 400: ලකුණු 08)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

II. සමුද්ර දූෂණය අවම කිරීබමහි ලා ශ්රී ලංකාබේ බලයලත් ආයතන විසින් බගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

සාකච්ඡා කරන්න. 

        (වචන 600: ලකුණු 12)                                                                            
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4. 

I. ප්රජා සහභාගීත්වය සහිත ව ප්ලාස්ටික් අපද්රවය කළමනාකරණබේ වැදගත්කම ශ්රී ලංකාව 

ඇසුරින් උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්න.   

        (වචන 400: ලකුණු 08) 

 

II. පාංශු දූෂණය අවම කිරීම සඳහා තිරසාර කෘිකාර්මික භාවිතයන්හි බයෝගයතාවය උදාහරණ 

සහිතව සාකච්ඡා කරන්න.                                                                   

        (වචන 600: ලකුණු 12) 

 

5. 

I. “පාරිසරික අධයාපනය යනු පරිසරය පිළිබඳ දැනුම්වත්භාවය සහ අධයාපනය වැඩි දියුණු කරන 

ඉබගනුම් ක්රියාවලියකි”. බමය සුදුසු නිදර්ශ්න ඇසුරින් අගයන්න. 

        (වචන 400: ලකුණු 08) 

 

II. පරිසර සංරක්ෂණබේ දී බේශීය දැනුම භාවිත කළ හැකි ආකාරය නිදර්ශ්න සහිතව පැහැදිලි 

කරන්න.                                                                                                        

        (වචන 600: ලකුණු 12) 

 

6. 

I. සංවර්ධනය බවමින් පවතින රටවල, පරිසර සංරක්ෂණයට අදාළ පාරිසරික ආරක්ෂණ 

වයාපාරයන් (Environmental Protection Movements)  සුදුසු උදාහරණ ඇසුරින් සාකච්ඡා 

කරන්න. 

        (වචන 400: ලකුණු 08) 

 

II. “පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම (EIA) මහා පරිමාණ වයාපෘතියක මූලික පියවරයි”. බම් පිළිබඳ ඔබේ 

අදහස් විබේචනාත්මකව විග්රහ කරන්න. 

        (වචන 600: ලකුණු 12) 
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