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මතුගම අධයාඳන ාපාඳ  - සංවර්ධන අංශ  

 
 
 
 
 
 
 
1). පංාාවට බපඳාන ස්වාභාවිා විඳතක් නනොවන්නන්, 

i. සුනාමි ii. ගංවතුර iii. ගිනි ාඳු iv. නා  ෑම් 

2). 2004 වර්ෂනේ දී පංාාවට දැඩි නපස බපඳෑ ස්වාභාවිා විඳත වනුනේ, 

i. නි ග ii. ගංවතුර iii. සුනාමි iv. නා  ෑම්  

3). නි ග  සහා බපඳාන ස්වාභාවිා නහේතුවක් නනොවන්නන්, 

i. නමෝසම් සුළං නි මිත ාාප ට නනොපැබීම ii. වි ළි සුළං ප්රවාහ ත්ත්තව 

iii. හරිතාගාර වායු ඳරිසර ට මුදා හැරීම iv. ඒල්-නිනනෝ සංසිද්ධි  

4). ඒල්-නිනනෝ  නු සාගරනේ මතුපිට ජපනේ උෂ්ණ්තව  ඉහළ  ෑම නහේතුනවන් හටගන්නා ක්රි ාවයක .  

නම් සහා නහේතු වන්නන් ඳහත සහන් කුමන සාගරනේ උෂ්ණ්තව  ඉහළ  ාම ද? 

i. ඉන්දි න් ii. අ්තපන්තික් iii. ඳැසිපික් iv. ආර්ක්ටික් 

5). වර්ෂාඳතන රටානේ නවනස්ාම් ඇතිවීම නානරහි බපඳාන මිනිස් ක්රි ාාාරාම් නනොවන්නන් ාවරදක් ද? 

i. වනාන්තර විනාශ .රීම ii. ඒල්-නිනනෝ සංසිද්ධි  

iii. ශාා ආවරණ  අඩු .රීම  iv. හරිතාගාර වායු ඳරිසර ට මුදා හැරීම 

6). නි ඟ  නිසා නසෞඛ්ය ගැටු  ඇති වන්නන් ඳහත ාවර නහේතුහනහේතුවක් නිසා ද? 

i. ඳානී  ජප  හිඟවීම ii. ආහාර සැඳයුම අඩුවීම 

iii. ජප සම්ඳත දෂණ  වීම iv. ඉහත ාරුණු සි ල්ප ම 

7). අකුණු සහිත ාාපගුණ ක් පිළිබව අනාවැ. ප්රාාශ ූ  විටා අනුගමන  නනොාළ යුතු වන්නන්, 

i. දුරාථන භාවිතන න් වැළකීම ii. විදුයක උඳාරණ ඳරිඳථන න් විසන්ධි .රිම 

iii. නපෝහම  උඳාරණ භාවිතන න් වැළකීම iv. උස් බිමක් නවත  ාම 

8). වපාකුළ.න් ඇරඹී ඳෘථිවින න් අවසන් වන අකුණු හඳුන්වන්නන්, 

i. වා අකුණු ii. ඳෘථිවි අකුණු iii. ාැටි අකුණු iv. වළාකුළු 

9). නා  ෑමාට නඳර සපකුණක් වන්නන්, 

i. නගොඩනැගියකවප ඉරිතැලීම් ඇතිවීම ii. ායකන් නනොතිබූ ස්ථානවයකන් ජප උල්ඳ්ත මතුවීම 

iii. ශාා මයකන් බර වීම iv. සතුන්නේ අස්වාභාවිා හැසිරීම් ඇතිවීම 

10). නි ං ආඳදා ාළමනාාරණනේ දී ගත හැ. ක්රි ාමාර්ග ක් නනොවන්නන්, 

i. ජප  නාස්ති  හා ජප දෂණ  වළක්වා ගැනීම ii. නැවත වන වගාව 

iii. වනාන්තර එළි .රීම iv. වැසි ජප  රැස් ාර ගැනීනම් ක්රම වැඩි දියුණු .රීම  
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මතුගම අධයාඳන ාපාඳ  - සංවර්ධන අංශ  

 

 

(01). i.   ස්වාභාවිා ආඳදාවක්  න්න විදයා්තමාව විස්තර ාරන්න  

 ii.  ශ්රී පංාාවට බපඳෑ හැ. ස්වාභාවිා ආඳදා නදාක් නම් ාරන්න  

 iii. ඔබ ඉහත සහන් ාළ එක් ආඳදාවක් ඇතිවීමට බපඳාන නහේතුවක් සහන් ාරන්න  

 iv. ඒල්-නිනනෝ සංසිද්ධි   නු කුමක් ද? ඳහදන්න  

 v.  එ  පංාාවට බපඳානුනේ නානසේද  න්න විස්තර ාරන්න  

 

(02). i.   ඳහත අවස්ථාව හඳුනා ගන්න  

 

 ii.  ඉහත අවස්ථාවට බපඳාන ස්වාභාවිා නහේතු තුනක් සහන් ාරන්න  

 iii. ඉහත අවස්ථාවට බපඳාන මානව ක්රි ාාාරාම් තුනක් සහන් ාරන්න   

 iv. ඉහත ආඳදා අවස්ථාව ාළමනාාරණ ට ගත හැ. ක්රි ාමාර්ග තුනක් සහන් ාරන්න  

 

(03). ගංවතුර හා නා  ෑම්  නු ස්වාභාවිා විඳ්ත නදා.  නමවැනි විඳ්තවපදී ආඳදා ාළමනාාරණ  වැදග්ත 

නේ  

 i.  ඉහත සහන් නනොවන නවන්ත ස්වාභාවිා විඳ්ත නදාක් සහන් ාරන්න  

 ii.  ගංවතුර ඇතිවීමට බපඳාන ප්රධාන නහේතුව කුමක් ද? 

 iii. ගංවතුරාට සූදානම්වීනම්දී ඔබ විසින් සාසා ගනු පබන ආඳදා මල්පා අඩංගු වි  යුතු අතයවශය දෑ 

           හතරක් සහන් ාරන්න   

 iv. ජප ගැලීම.න් ඳසු ඳැතිර  ා හැ. නරෝග නදාක් සහන් ාරන්න  

 v.  ශ්රී පංාානේ නා  ෑම් වැඩි වශන න් සිදුවන ප්රනද්ශ ක් සහන් ාරන්න  

 

(04). i.   අකුණක් නපස හඳුන්වන්නන් කුමක් ද? 

 ii.  විදු්ත විසර්ජන  අනුව අකුණු හඳුනා නගන ඇති අකුණු වර්ග තුන නමොනවා ද? 

 iii. අකුණක් ඇතිවීමට වපාකුළු ආනරෝඳණ  වන්නන් නානසේ ද?  

 iv. ශ්රී පංාානේ අකුණු වැඩිම මාස  කුමක් ද? 

 v.  අකුණු සහිත ාාපගුණ ත්ත්තව ා දී නනොාළ යුතු නද්වල් නදාක් යක න්න  

 

 

 


