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ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලය - ශ්රී ලං ොව 

ශොස්ත්ර පීඨය 

කෙවන වසර ශොස්ත්රකේදී උපොධි පරීක්ෂණය (මොර්ග ගෙ)  

පළමු කසකමස්ත්ෙරය 2020/2021 

ජල විද්යොව – GYG 3149  

ශිෂයන් සඳහො උපකද්ස්ත් 

01. ප්රශ්න පත්රය දෙවන පිටුදේ සිට ආරම්භ දේ. 

02. සියලුම ලිඛිත ඇගයීම් අත් අකුරින් පමණක් ලිවිය යුතුය. ඔදේ අත් අකුරු පැහැදිලි ව ලිවීමට වග බලා 

ගන්න. 

03. ඔදේ පිළිතුරු A4 ප රමාණදේ කඩොසියක ලියන්න (සීආර් දකාළ දහෝ ෆුල්ස්කැප දකාළ දම් සඳහා භාවිත 

කළ හැකිය). පිළිතුරු ලිවීදම් දී කළු දබෝල්ස දපායින්් පෑනක් භාවිත කිරීම සුදුසු දේ. 

04. සාමාන් ය පරීක්ෂණයකදී දමන් ඔදේ පිළිතුරු පරිගණකගත කිරීම දහෝ යතුරු ලියනය කිරිමට අවසර 

දනාලැදේ. නමුත් ෙෘශ්යාබාධිතබාධිත සිසුන් වැනි විශ්ව විෙයාල පාලනාධිකාරිය විසින් අවසර ලබා දී ඇති 

සිසුන් සඳහා දමම නියමය අොළ දනාදේ. 

05. කරුණාකර ඔදේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රදේ සෑම පිටුවකම ඉහළ ෙකුණු දකළවදර් සටහන් කරන්න. 

පිළිතුරු පත්රදේ කිසිදු ්ථානයක ඔදේ නම සඳහන් කිරීදමන් වළකින්න. 

06. පහත ෙැක්දවන ආකෘතිය භාවිත කර පිළිතුරු පත්රදේ පහළ පිටු අංකනය කරන්න: උො. එය පිටු 5 කින් 

සමන්විත නම් 1/5, 2/5… ආදී වශ්දයන්. 

07. ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ පළමු පිටුව දලස දපාදු මුල්ස පිටුව (එය LMS මගින් ලබාගත හැකි ය.) භාවිත කරන්න 

(බලන්න: ඇමුණුම I). අොළ දපාදු මුල්ස පිටුව මුද රණය කිරීදමන් දහෝ අත් අකුරින් පිටපත් කිරීදමන් ඔබට 

ලබා ගත හැකි දේ. 

08. පිළිතුරු පත්රදේ මුළු පිටු ගණන ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ මුල්ස පිටුදේ සඳහන් කළ යුතු ය. 

09. පිළිතුරු පිටපදතහි ඡායාරූප පරිදලෝකනය කර (Scan) එය තනි PDF දගානුවකට පරිවර්තනය කරන්න. 

පරිදලෝකනය කරන ලෙ රූපදේ සම්ූර්ණ පිටුව නිසියාකාරව ආවරණය වී ඇති බවට වග බලා ගන්න. 

10. පිළිතුරු පත් රදේ පරිදලෝකනය කළ රූපය පැහැදිලි හා කියවිය හැකි බවට වග බලා ගන්න.  

11. LMS දවත තනි පිටු දවන දවනම උඩුගත කිරීමට (Upload) ඉඩ දනාදෙන බව සලකන්න. 

12. පිළිගත හැකි එකම දගානු ආකෘතිය PDF දේ. අදපක්ෂකයාදේ විභාග අංකය PDF දගානුදේ නාමය දලස 

භාවිත කළ යුතු ය. උො. A 12345. 

13. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය JPEG/JPG දහෝ දවනත් දගානු වර්ගයකින් උඩුගත කිරීමට (Upload) ඔබට අවසර 

දනාලැදේ. 

14.  ඔබදේ  ලිඛිත පරීක්ෂණවල අවසාන අනුවාෙය පැය 05 ක් ඇතුළත LMS දවත උඩුගත කිරීමට (Upload) 

කටයුතු කරන්න.  

15. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය නිසි ආකාරයට දයාමු කළ බව සනාථ කරගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී 

(Submited)’ යන වචනය සමඟ LMSහි සම්ූර්ණ පිටුදේ තිර රුවක් (Screen shot) ගන්නා දලස සිසුන්ට 

උපදේ දෙනු ලැදේ.  

16. LMS දවත පිළිතුරු පත්රයක් උඩුගත කිරීදම්දී (Upload) යම් තාක්ෂණික ගැටලුවක් ඇති දේ නම් 

අදපක්ෂකදයකුට ඔවුන්දේ පිළිතුරු පිටපත විද යුත් තැපෑදලන් exam3@arts.cmb.ac.lk.දවත හැකි 

ඉක්මණින් දයාමු කරන්න. 
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ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලය - ශ්රී ලං ොව 

ශොස්ත්ර පීඨය 

කෙවන වසර ශොස්ත්රකේදී උපොධි පරීක්ෂණය (මොර්ග ගෙ)  

පළමු කසකමස්ත්ෙරය 2020/2021 

GYG 3149 – ජල විද්යොව  

 

පිළිතුරු ලිවීම සහ LMS දවත උඩුගත කිරීම සඳහා කාලය පැය 05 කි. 

ප්රශ්න අං  05 ඇතුළුව ප්රශ්න තුනකට (03) පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 

 

ප්රශ්න අං  01 

1. ජල විෙයාව යනු කුමක් ෙ?        

           (ලකුණු 02) 

2. ජල විෙයාව හැෙෑරීදම් වැෙගත්කම් දමානවා ෙ?     

           (ලකුණු 04) 

3. “අතීත ශ්රී ලාංකික ජනතාව ජල කළමණාකරණදේ ෙක්ෂදයෝ වූහ.” දකටිදයන් 

පහෙන්න.            

           (ලකුණු 06) 

4. ශ්රී ලංකාව වැනි රටකට ජල කළමනාකරණදේ වත්මන් අවශ්යතාව සුදුසු 

උොහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්න.        

           (ලකුණු 08) 

 

ප්රශ්න අං  02 

1. ජල චක්රය රූප සටහනකින් පමණක් පහෙන්න.     

           (ලකුණු 02) 

2. ජලදේ ගුණාංග දමානවාෙ ?         

           (ලකුණු 04) 

3. “ජල චක්රදේ ගතික බව රඳා පවතින්දන් හිරුදේ ශ්ක්තිය මතයි.” දකටිදයන් 

පැහැදිලි කරන්න.          

           (ලකුණු 06) 
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4. “භූ ගත ජලනිධි ප්රතිදපෝෂණය අොළ ජල දරෝණිදේ භුමි පරිහරණ රටාව මත 

තීරණය දේ.” ඔබදේ අෙහ්  පැහැදිලි කරන්න.     

           (ලකුණු 08)  

 

ප්රශ්න අං  03 

1. ජල චක්රදේ විවිධ සංරචක පර්දේෂණාත්මකව අධයයනය කිරීම සඳහා 

දයාොගන්නා උපකරණ දමානවා ෙ?       

           (ලකුණු 02) 

2. ජල දරෝණියක් යනු කුමක් ෙ ?         

           (ලකුණු 04) 

3. ජල දරෝනියක හඳුනාගත හැකි ජලවහන රටා නම් දකාට ඒවා දකටි වි්තර 

කරන්න.            

           (ලකුණු 06) 

4. පහත දී ඇති වගුව භාවිතා දකාට පහත අගයන් ගණනය කරන්න   

  

I. ජලාපවහන ඝනත්වය (සම්ත ජල දරෝණියම සඳහා)  

II. එක් එක් දේණිය සඳහා ජලාපවහන දිග අනුපාතය  

III. එක් එක් දේණිය සඳහා ශ්ාඛන අනුපාතය   

 

ජලාපවහන 

දේණිය 

ජලාපවහන ඒකක 

ගණන 

ඒකකයක 

මධය දිග/ 

කි.මි. 

ඒකකයක මධය 

වපසරිය/ 

(වර්ග කි. මි) 

1 160 6 2 

2 80 12 6 

3 40 35 30 

4 20 62 40 

5 1 300 120 

 

(ලකුණු 08) 
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ප්රශ්න අං  04 

1. වපසරිය අනුව ජල දරෝණි වර්ග කරන්න.       

           (ලකුණු 02) 

2. ජල දරෝණිදේ වපසරිය වි්තර කරන ප්රධාන  සංරචක කවදර්ෙ?  

           (ලකුණු 04) 

 3. පහත වගුව භාවිතා දකාට ජලාපවහන වපසරි අනුපාතය ගණනය කරන්න.  

 

             

           (ලකුණු 06) 

 

4. ආයත අනුපාතය අනුව ජල දරෝණි වල හැඩය වර්ග කරන්න. පහත වගුදේ ඇති 

ෙත්ත භාවිතා කර එක් එක් ජල දරෝණිය සඳහා ආයත අනුපාතය ගණනය 

කරන්න.     

             

            

ජලාපවහන 

දේණිය 

ජලාපවහන ඒකක 

ගණන 

සම්ත වපසරිය/ 

වර්ග කි.මී 

1 220 110 

2 160 640 

3 120 1200 

4 105 2520 

5 80 3360 

6 68 4080 

7 45 3240 

8 32 2880 

9 20 2200 

10 1 320 
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(ලකුණු 08) 

 

ප්රශ්න අං  05 

1. ශ්රී ලංකාවට වර්ෂාව ලැදබන ආකාර සඳහන් කරන්න.     

           (ලකුණු 02) 

2. වර්ෂාපතනය අනුව ශ්රී ලංකාව කලාපනය වී ඇත්දත් දකද්ෙ?   

           (ලකුණු 04) 

3. ශ්රී ලංකාදේ ගංගා පදධතියට එකතුවන ජල ප්රමාණය තීරණය කරන සාධක 

දමානවාෙැයි දකටිදයන් පැහැදිලි කරන්න.  ශ්රී ලංකාවට ලැදබන වාර්ික 

වර්ෂාපතනය මිලිමීටර 2400 ක් නම් වසරක් තුල මුහුෙට ගලා යන ජල ප්රමාණය 

දකාපමණෙ ?  (ශ්රී ලංකාදේ වර්ගඵලය වර්ග කිදලෝමීටර 65610 කි, වාර්ික 

වාෂ්පීකරණය - 10%, වාර්ික ජල භූ ගත වීම - 35% කි).    

           (ලකුණු 06) 

 

4. පහත දී ඇති වගුදේ ෙක්වා ඇත්දත් 1990 වසදර් සිට 2000 වසර ෙක්වා ශ්රී 

ලංකාදේ ්ථාන කිහිපයක වාර්ික වර්ෂාපතන ෙත්තයන්ය. එම වගුව උපදයෝගී 

කරදගන  පහත අසා ඇති ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.   

 

 

ජල දරෝණිය වපසරිය / 

වර්ග කි.මී 

ජල දරෝණිදේ උපරිම දිග/ 

කි. මී 

A 1500 54 

B 800 42 

C 1600 86 

D 2300 65 

E 3200 70 
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මධය්ථානය 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

රත්නපුරය 3500 3630 1560 3200 3450 3600 1420 2900 3300 3650 3610 

නුවරඑලිය 2100 2220 1200 2150 2300 2140 1100 2300 2200 2150 2240 

මහනුවර 2450 2340 1830 2300 2500 2360 1680 2350 2350 2360 2410 

ගාල්සල 3400 3560 2300 3250 3200 3350 2200 3350 3560 3450 3510 

අම්පාර 1700 1605 940 1550 1670 1590 890 1820 1450 1760 1720 

බදුල්සල 1650 1450 830 1430 1540 1630 760 1690 1560 1610 1630 

මාතදල්ස 1820 1720 780 1540 1600 1780 810 1910 1780 1740 1810 

ෙඹුල්සල 1430 1370 670 1320 1250 1410 730 1520 1340 1480 1440 

අනුරාධපුරය 1220 1300 560 1190 1150 1240 610 1310 1300 1250 1230 

X 720 800 400 760 830 780 420 780 760 780 790 

 

 

I. එක් එක් මධය්ථාන සඳහා වාර්ික වර්ෂාපතන මධය අගය 

ගණනය දකාට  එම ෙත්ත ්ථම්භ ප්ර්ථාරයකින් දපන්නුම් 

කරන්න. 

II. වසර 1990 සිට 2000 ෙක්වා රත්නපුරය සහ X ්ථානදේ මධය 

වාර්ික වර්ෂාපතන සමුච්ච්ච්ච්ිත අගය එකම ප්ර්ථාරයක ප්ර්ථාර 

ගත කරන්න.   

III. X දලස ෙක්වා ඇති ්ථානය ශ්රී ලංකාදේ කුමන කාලගුණික 

කලාපයක පිහිටා ඇති ්ථානයක් ෙ ? 

IV. දී ඇති ෙත්ත වලට අනුව වර්ෂාපතනය අඩු වී ඇති වසර/වසරවල්ස 

සඳහන් කර  ඒ සඳහා දේතු විය හැකි කරුණු කවදර්ෙැයි සඳහන් 

කරන්න. 

V. එවැනි අඩුවීමක් අදපක්ෂා කල හැකි ඉදිරි වර්ෂය කුමක්ෙ? 

         (ලකුණු 08) 

 

 

 

 

 



7/8 
 

 

ප්රශ්න අං  06 

1. ජල දරෝණියක ලක්ෂණ දමානවාෙ?       

           (ලකුණු 02) 

2. රුපණමිතික විශ්දල්සෂණය යනු කුමක්ෙැයි සඳහන් කර රුපණමිතික විශ්දල්සෂණ 

වර්ග ෙක්වන්න?          

           (ලකුණු 04) 

3. භූ විෙයාත්මක වුහ, පස සහ භූමි පරිහරණ රටාව ජල දරෝණියක ජල 

කළමනාකරණය සඳහා දයාොගන්දන් දකද්ෙැයි දකටිදයන් සාකච්ච්ඡා 

කරන්න.  

            (ලකුණු 06) 

4. පහත දී ඇති වගුදේ දපන්නුම් කරනුදේ ජල මාර්ගයක එක්තරා 

මධය්ථානයක සවිකරන ලෙ ජල  මානයක් මගින් පැයකට වරක් බැගින් පැය 24 

ක කාලයක් තුල මනින ලෙ ජල පරිමාවයි. ඒ අනුව පහත ගැටළු විසඳන්න.  

 

1. කාලයට අනුව ජලපරිමාව ප්ර්ථාර ගත දකාට ජලපරිමා-කාල 

ප්ර්ථාරයක් අඳින්න. 

2. දමම කාලය තුල ගලාගිය සම්ත ජල පරිමාව දකාපමණෙ? 

3. ප්ර්ථාරදේ රටාව අනුව දකාපමණ වැසි වාර ප්රමාණයක් අොළ ජල 

දරෝණියට ලැබී ෙ? 

4. පළමු වර්ෂාදවන් පසු දමම මධය්ථානයට ජලය ලඟාවීමට දකාපමණ 

කාලයක් ගත වී ෙ? 

5. වර්ෂාව දනාමැති විට දකාපමණ සාමානය ජල පරිමාවක් ජල මාර්ගදේ 

ගලා යන්දන් ෙ?  
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කාලය/පැය  

ජල පරිමාව /ඝන 

මීටර 

1 2.6 

2 3 

3 12 

4 25 

5 45 

6 80 

7 115 

8 145 

9 90 

10 50 

11 35 

12 45 

13 60 

14 75 

15 90 

16 110 

17 135 

18 160 

19 185 

20 170 

21 125 

22 75 

23 15 

24 3 

 

(ලකුණු 08) 

 

-----------------------------------//------------------------------------ 


