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2.ඒකකය ජල විද්යාව හ  ා කාලණ ව විද්යාව හ 
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2.ඒකකය - ජල විද්යාව හ  ා කාලණ ව විද්යාව හ 

ජලය 

ජලපේ කෘත්ය 

1.සෛල ව හල ෛංඝටකයක් පලෛ 

2.ද්රාව හකයක් පලෛ - ධ්රැවීය ය ණ ව 

3. ප්රති්රීයකයක් පලෛ 

4.ශුනත්ාව හ ෙව හත්ව හා ගැනීම- ෛංෛක්ති, ආෛක්ති බල, ෛන්ධාරවය 

5.ෛතුන්ට ව හාෛෛ්ථාන 

6.ද්රව හය වව හපෂ ණවය ෙිවව හ නය- ප්පල යම ෙිවව හ නය, රපෛ ද්ගමනය, ඛනිජ  ා ජලය වව හපෂ ණවය,  

7.පද්  ෙෘණ්ඨ සිසිල් කිරීම- ඩ දිය, උත්ෛ්පේද්නය 

8. ොරද්ෘෂය - ඇලිගි  ා ජලජ ෂාක ව හේධනය 

 

ෙෘථිවිපේ ජලය ෙව හතින ආකාර 

 

ජල චක්රය  (Hydrological cycle) 

ෙෘථිවිපේ එක් ෛ්ථානයක ඇති ජලය       විවිධාකාරපයන්    

      විවිධ ෛ්ථාන ව හල ගත්කර 

       විවිධ කාලසීමා ගත්කර 

                                                                                                                  නැව හත් මුල් ෛ්ථානයට ෙැමිණිම 

ව හායු පග ලයට ජලය එක්වීය ම ෙෘථීවියට ජලය ලැබීම 

ව හාණ්පීකරවය - ජලාෂ , භූමිය    ද්රව හ →ව හායු ජලව හාණ්ෙ ඝණිභව හනය ව හලාකුළු ව හලින් ව හේණවය 

උත්ෛ්පේද්නය - පුටිකා, උච්චේමය, ව හා සිදුරු උරාගැනීම 

 වතුරුකඩනය 

වෙධාව හය 

කාන්දුව හ 

ගැඹුරු කාන්දුව හ - භූගත් ජලය 

 

පෘථිවි 
ජලය 

කරදිය  

97.4% 

මිරිදිය 

2.6% 

මතුපිට 
1.2% 

වායු 
ග ෝලය 

3% 

ජීවීන් 

0.26% 

 ං ා  

0.49% 

වගුරු බිම් 

2.6% 

පාංශු 

3.8% 

විල් 

20.9% 

 

භූ ත හා 
හිම  

69% 

ග්ලැසියර් හා 
අයිස් කදු 

68.7% 

භූ ත ජලය 

30.1% 
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mDÓú f.da,fha tla ia:dkhl we;s c,h úúO wdldrfhka úúO ia:dkj, úúO ld, iSud .; lr kej; uq,a ia:dkhg u 
meñKSfï ixisoaêh c, pl%h f,i y÷kajhs' 
Wod( uqyqfoa we;s c,h jdIam ù jdhq f.da,hg tl;= ù >kSNjkh ù j¾Idj f,i mDÓúhg jeà mi u;=msáka fyda mi ;=<ska 
.uka lr we< fod< .x.dj,g tl;= ù kej; uqyqog tla fõ' 
jdIamSlrKh" W;aiafõokh" jdhq f.da,Sh ixirKh" >kSNjkh" j¾IKh" wmOdjh" ldkaÿ ùu" N+ .; c, p,kh wdoS l%shdjka 
c, pl%h ;=< oS l%shd;aul jk ixisoaê fõ' 
by; l%shdj,s w;=frka jdIamSlrKh yd W;aiafõokh u.ska jdhq f.da,hg ,efnk c, jdIam úúO osYd Tiafia 
ixirKh jk w;r by< jdhq f.da,fha we;s wvq WIaK;ajj, oS tajd >kSNjkh ù j,dl=`M iEfoa'  
bka miq fuu j,dl=`Mj,ska yg .kakd j¾Idj ksid mDÓúhg c,h ,efí' 
c, pl%fha úúO ix>gl yd l%shdoduhka ñksia n,mEï u.ska fjkia ùu isÿ fõ' 
tkï lD;%su j¾Id we;s lsÍu" jdIamSlrKh wvq lsÍu ^jiqka fhoSu&" W;aiafõokh md,kh lsÍu ^Ydl wdjrKh fjkia lsÍu&" 
c,h mig ldkaÿ jk fõ.h fjkia lsÍu" wmOdjh md,kh" N+ .; c,h u;=msgg .ekSu ^k< <sx& wdoS l%shdjka WodyrK 
f,i oelaúh yels h' 
fuu l%shdjka c, pl%hg hym;a fuka u whym;a f,i o n, mE yels neúka ta .ekie,ls,su;a ùu wjYH h' 

 

 

ජල චක්රපේ ප්රධාන ෛංරචක 

1.ව හේණවය 

ඝන ද්රව හ  ා ව හායු  පලෛ ව හායුපග ලපේ ඇති ජලව හාණ්ෙ පෙොටළාව හට ෙතිත් වීය මයි. 

ව හේණව ආකාර 

  හිම snow හිම කැට ව හැෛ්ෛ 

hail 

මීදුම mist තුණාර (පිණි)  dew ව හේණාව හ rain මල් තුහින frost 

ෛ්ව හභාව හය ඝව වයිෛ් ෛ්ඵටික 5 mm ව හැඩි 

විණ්කම්භය 

කුඩා ජල බංදු 

ෛහිත් ජලව හාණ්ෙ  

ජල ව හාණ්ෙ ද්රව හ විණ්ත්ම්භය ..5 

mm ව හැඩි   

ෛ්ථානිය, කාලීන, 

ෛෘතුමය රටා 

කුඩා වයිෛ් ෛ්ඵටික 

ෛැපද්න 

වයුරු 

ව හලාකුපල් 

උණ්වත්ව හය -1. 
o

C වඩු  

  පෙොලව හ මතුපිට 

උණ්වත්ව හය වඩු 

වීය  ජලව හාණ්ෙ 

ඝණීභව හනය  

හිරු ෙෑයු ෙසු 

නැතිපේ 

තුණර වංකපයන් ෙ ල 

සිසිල් ව හන ජල ව හාණ්ෙ 

ෙෘණ්ට  මත් ප    

ෛමීෙව හ රැදීම 

ඝණිභව හනය වඩු 

උණ්වත්ව හපේදී 

ආේද්රත්ාව හ හ ල ගිය 

විට  

  ෙැ ැදිලි සිසිල් 

රාත්රි ෙෘණ්ට මත් 

කුඩා වයිෛ් ෛ්ඵටික 

තුණාර වංකය . 
o

C 

වඩු විට  

තිපබන 

ෛ්ථාන 

ව හලාකුලු හ ල 

මට්ටම 

කැටි ව හලාකුළ ෛව හෛ, රාත්රි, 

හිමිදිිවය 

ව හායු  පග ලය 

ෙ ල 

  ඝේම කාලාෙ රටව හල්,   කදුරට 

 බලෙෑම   යාන්ත්රික  ානි   උත්ෛ්පේද්නය, 

ව හාණ්පිකරවය වඩු 

කරයි 

වම්ල ව හැසි   
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ව හලාකුළු ව හේග 

ජල ව හාණ්ෙ ඝණීභව හනය වනුව හ 

1. 1.පකදි ව හලාකුළු 

2. 2.කැටි  ව හලාකුළු 

3. 3.වකුණු ව හලාකුළු 
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පෙොපළොපේ සිට උෛ වනුව හ 

1.ෙ ළ ව හලාකුළු 

2. මධය ව හලාකුළු 

3. හ ළ ව හලාකුළු 

 

2. ව හාණ්පිකරවය  

ජලාෂ ප   භූමියම මතුපිටින් ජලය ද්රව හ වචෛ්ථාපේ සිට ව හාණ්ෙ පලෛ  පිටවීය ම   

පෙොළව හ මතුපිට ජලාෂ- ෛාගරපේ 7 ණ වයක් ව හැඩිය. 

ෙෛ 

හිරු බලොයි 

වියලි පගොඩබම ආේද්රත්ාව හ වඩු කිිවමට 

ජලාශ්රිත් ආේද්රත්ාව හ ව හැඩි කිිවම 

 

බලොන ෛාධක 

හිරු එලිය 

සුළග 

ආේද්රත්ාව හ 

මතුපිට ෛ්ව හභාව හ - රළුබව හ, ලව හනත්ාව හ, උණ්වත්ව හය, ජල ප්රමානය 

         

3. උත්ෛ්පේද්නය 
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W;aiafõokh hkq m%Odk jYfhka u mQáld ;=<ska yd hï muKlg jd isÿre yd WÉp¾ufhka o Ydlfhka c,h jdIam f,i 
msgùuhs' 
 
W;aiafõok YS>%;dj flfrys n,mdk idOl 
ndysr idOl  wd¾ø;dj" iq<Õ" WIaK;ajh" wdf,dalh" mfia we;s m%fhdacH c,h m%udKh iy CO2 idkaøKh  
wNHka;r idධl  mQáld ixLHdj yd jHdma;sh" m;% wNHka;r jHqyh iy Ydlfha wvx.= c,h m%udKh  

 

කෘත්ය *ෙෘණ්ටය සිසිල් *ජලය ඛනිජ වව හපෂ ණවය 

වව හම කිිවපම් වනුව හේත්න 

*ගිලුන පුටිකා *ඝන උච්චේමය *ෙත්ර ෙත්නය *කටු *ක්ෂීව *ෂල්ක  *ෙත්රපර ම   *මාංෂල   *ක්ෂීරය 

 

4. වෙධාව හය 

ෙෛ ජලපයන් ෛංත්ෘප්ත් වු ෙසු වෙධාව හය පේ. ත්ව හත් කාන්දු විය පනො ැක. ව හැෛ්ෛ ව හෑෛ්සීපම්  සිඝ්රකාව හට  ව හැඩිනම් ගලා යාම ව හැඩිය. 

මතුපිටින් ගලන විට කාන්දුව හ,ව හාණ්පිකරවය, ජල ප්රභව හ ව හල ගබඩා වීය ම පේ. 

5. කාන්දුවීය ම 

       

ෙෛ ජපලයන්  ෛංත්ෘප්ත් වු ෙසු කාන්දු  පේ. පෙෛ්  පක්ෂාකේණව කලාෙයට ජලය ඇතුල් පේ.පෙෛ ජල ෛංරක්ණවයට කාන්දුව හ 

ව හැද්ගත්ය.කාන්දු වි පම් ධාිවත්ාව හ ව හැඩි කිිවමට ෙෛට කාබනික  ද්රව හය ඒක් කිිවම, ොංශු ව හු ය දියුණු කිිවම, ගැඹුරු මුල ෙද්ධතිය ෛහිත් ගෛ් 

ව හැවිම කල  ැක.කාන්දුව හ ව හැඩිනම් ගලා යාම වඩුය. පක්ෂාකේණව ජලය වල්ලා ගැනිම ණ රුත්ව හාකේණනයට ප්රති පර ධිය. 

6. ව හැෛ්සිම 

ෙෛ ජපලේන් ෛංත්ෘප්ත් වු ෙසු ව හැෛ්සිම   පේ. ෙපෛේ පත්ත්මනය වඩු නම්  ව හැෛ්සිම ව හැඩිය. ෙෛ ජපලේන් ෛංත්ෘප්ත් නම් ව හැෛ්සිම  වඩුය. 

ෛංත්ෘප්ත් කලාෙයට  ඇතුල්වු ජලය භුගත් මට්ටමට ව හේණාව හ ලැබම  පනොලැබම මත් උෛ් ෙ ත් (ගතික) පේ. භුගත් ජලමට්ටම 

වොරගමයයයි. ෛම ර විට මැටි ෛ්ථරයකි. 

7. ගැඹුරුව හැෛ්සිම 

භුගත් ජල මට්ටම වොරගමයයයි. ෛම රවිට මැටි වු විට ජලය ත්ව හත් ෙ ලට කාන්දු ප ේ.ඒවිට ව හඩා වොරගමය මේ ොණාපනේ ජලය 

ත්ැන්ෙත් පේ. 

8.වතුරුකඩනය 

වත්රමගදි වල්ලග  බාධා ව හේණපවේන් ලැපබන ජලය පෙොපළොව හට පනොව හැටි ගෛ්ව හල ෙත්ර, වතු ව හල රද්ව හා ගනි.(ෂාක ව හල ව හායව හ  පකොටෛ් 

ව හල) ෙසුව හ ඒව හා ෙත්ර,කදින් බමට ව හැපට්. ෙයිනෛ් ගෛ්ව හල වතුරු කඩන ධාිවත්ාව හ ව හැඩිය. ඒව හාපේ ෙත්රමත් ජලය රද්ව හා ගැනිම 

ව හැඩිය.වතුරුකඩන ධාිවත්ාව හ ෂාක විපෂේණය  ා ෙත්ර ව හේගඵල මත් රද්යි. 
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සජව හ ෙද්ධතිය පකරහි කාලණ ණික ෛාධක ව හල බලෙැම. 

කාලණ වය 

යම් කිසි නිෂ්චිත් කාලසිමාව හක් තුල ව හායුප ගාපලේ ෙව හතින ෛ්ව හභාව හය කාලණ වයයි. 

පද්ෂණ වය 

දිේඝ කාලයක් තුල යම් පප්රක්ෂයක කාලණ ණික ද්ත්ත් වධයනය කර ද්ක්ව හන ෛාමානය ෙිවෛර ත්ත්ව හය පද්ෂණ වයයි .ව හේණාෙත්නය, 

ආපල කය, උණ්වත්ව හය, සුළග, ෛාපප්ක්ණ  වේධත්ාව හය ව හැනි කාලණ ව ෛාධක. 

ව හේණවය 

ව හායු පග ල ජලව හාණ්ෙ ඝන ප   ද්රව හ ආකාරපයන් පෙොපළොව හට ෙතිත් වීය මයි 

1.ව හේණාෙත්නය 

 

 

යම් කිසි කාල ඒකකයකට (ෙැය 24) යම් ප්රපද්ෂයක ඒකක ව හේගඵලයකට ලැපබන1-5 mm විණ්කම්භය ඇති ද්රව හමය ව හැෛ්ෛ (ව හැහි බන්දු)  

ෙිවමාව හක් පලෛ (mm) ද්ැක්වීය මයි.  නිව හේත්න රටව හල ප්රධාන ව හේණව ක්රමයයි. 

ප්රපය ජන   

කෘෂි කේමාන්ත්ය 

කේමාන්ත් 

ජල විදුලිය නිෙදීම 

වම්ල ව හැසි + So2+No2  ----------->   වම්ල ව හැසි 

                   ෙත්ර, පිිමම ව හලට  ානි 

ව හේණාෙත්න රටාව හ   වියලි කලාෙය ද්වීය  ශීේණාකාර  

   පත්ත් කලාෙය ජන. - මාේතු වියිම 
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ලංකාව හට ලැපබන ව හේණාෙත්න  ආකාර 

 

ෛංව හ න ව හැසි 

ෛංව හ න ව හැසි 

පම ෛම් ව හැසි 

 ව හාසුිම ව හැසි 

ව හාසුිම ව හැෛ්ෛ 
නිිවත් දිග පම ෛම ඊෛාන දිග පම ෛම 

ව හ
න
 ව
යු
රු

 

1 වන්ත්ේ පම ෛම - මාේ-වප්රි 

ලංකාව හට හර මුදුන් වීය ම වප්රි.   

 
 

2 වන්ත්ේ පම ෛම - ඔක්-

පනොව හැ 

ලංකාව හට හර මුදුන් වීය ම ෛැප්. 

පෙොපළොව හට හිරු එිමය ව හැටී 

රත්වීය ම 

ඝනත්ව හය වඩු වීය ම 

ජලව හාණ්ෙ හ ල යාම  

හ ලදී ව හාලාකුළු ඝණීභව හනය  

වකුණු  

 

සුේයයා  උත්ත්රාේධපග ලපේ මුදුන්ව හ 

එහි ගිම් ානය එහි උණ්වත්ව හය ව හැඩි වීය   

පීඩනය වඩුවීය ම 

ලංකාව හට උතුිවන් වන්ත්ේ වභිෛාරී 

කලාෙය නමි වඩු පීඩන කලාෙයක් 

ඇති වීය ම 

සුළං ලංකාව හට නිිවත් පද්සින්  මයි 

වන්ත්ේ වභිෛාරී කලාෙය නමි වඩු 

පීඩන කලාෙපේදී ද්කුණින්  එන ව හැඩි 

පීඩන සුළගත් උතුිවන් එන සුළගත් 

ගැටී ව හැසි ලැපේ. 

 
 

 

 
 

සුේයයා  ද්ක්ෂිවාේධපග ලපේ 

මුදුන්ව හ එහි ගිම් ානය එහි 

උණ්වත්ව හය ව හැඩි වීය   

පීඩනය වඩුවීය ම 

ලංකාව හට ද්කුණින් වන්ත්ේ වභිෛාරී 

කලාෙය නමි වඩු පීඩන කලාෙයක් 

ඇති වීය ම 

සුළං ලංකාව හට ඊෛාන පද්සින්  මයි 

වන්ත්ේ වභිෛාරී කලාෙය නම් වඩු 

පීඩන කලාෙපේදී උතුිවන් එන ව හැඩි 

පීඩන සුළගත් ද්කුණින් එන සුළගත් 

ගැටී ව හැසි ලැපේ. 

 
 

 

 

 

පිඩනය ව හැඩි ----------වඩු 

වෛමාකාර රත් වීය ම 

වන්ත්ේ පම ෛම් විට  වෛ්ථාව හර 

ව හායු පග ලය 

වව හොත්න (විෂාල පප්රද්ෂයක 

වධික ව හැසි ගිගිරුම්) 

 

 
 

 

 

ප්ර
ප
ද්
ෂ

 නිව හේත්න රටව හල් පත්ත් කලාෙය 500-2000  mm වියලි කලාෙය පබංගාල පබොක්ක 

ක
ාල
ය

 ෛව හෛ 

මාේ. වප්රි (බක් ම  වකුණු) 

ෛැප්. ඹක් 

මැයි - ෛැප්. 

යල 

පද්ෛැ.- පෙබ. 

ම  

ඹ්කැම කාලයක පේ  

ඹක්.- පද්ෛැ බහුලම පද්ෛැමිබේ 

ල
ක්
ණ
ව

 උද්ය ෙැ ැදිලි ව ෛ 

ද්ව හල් පලොකු ව හලාකුලු 

 ව හෛ  2... වකුණු ෛ  ව හැසි 

රාත්රි ෙැ ැදිිම ව ෛ රෛ්නය 

වියලි කලාෙය වියලි සුලං 

බටහිර බෑවුම කදුකර ව හැෛ්ෛ ව හැඩි 

ම ා ජල ෛ්කන්ධ ෙසුකර ව හැසි ව හැඩි 

වකුණු උද්ය ෛව හෛ ව හැසි බහුල 

ද්ව හපෛේ ඕනැම පේලාව හක ව හැසි 

වත්ිවන් ෙත්ර වියලි දින (ආරාබ සුළං) 

නැපගනහිර බෑවුම කදුකර 

වියලි සුළං බටහිර බෑවුම 

වියලි පගොඩබම් ව හැඩි එනිෛා ජලව හාණ්ෙ 

වඩු  වඩු ව හැසි 

1978 සුිමසුලග 

115 Kmph ව හැඩි 

පෙොලව හ මට්ටමදි ව හැඩි  ානි 

ගිණ රුමි ෛහිත් ව හැෛ්ෛ 

  ඇෛ ඇත්- මැද් සුළං ෙැ ැබර 

ව ෛ 
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සජව හ ෙද්ධති පකපරහි කාලණ ණික ෛාධක ව හක බලෙෑම 

1.ව හේණාෙත්නය 
හිත්කර බලෙෑම වහිත්කර බලෙෑම 

j¾Idm;k rgdj wkqj f.dú;eka lghq;= isÿ lsÍu 

h, lkakh - ud¾;=" wms%fh,a udij, ixjyk jeis ^m<uq 
wka;¾ fudaiu& 
uehs isg iema;eïn¾-ksß;È. fudaiï jeis 

uy lkakh - Tlaf;dïn¾ fkdjeïnr ixjyk jeis ^fojk 
wka;¾ fudaiu& 
foieïn¾ isg fmnrjdß BidkÈ. Fudaiu 
 

Ydl j¾Okhg wjYH c,h ,eîu- f;;ukh wdrlaIdj 
fmdaIl osh jSu yd wjfYdaIKh. පබ ගපේ ව හේධක වව හධියට වනුකූලව හ 
ව හැෛ්ෛ ලැබීම 

ìï ieliSu myiq ùu 

.=Kd;aul ;DK ksIamdokh by< hdu 

c, fmdaIlj,g c,h ,eîu 

N+ .; c,h fmdaIKh ùu 

fudah lg wjg fmdaIH øjH nyq, ùu ksid u;aiH .ykh 
wêl ùu 

ld,Sk c,dY msÍu ksid ñßÈh uiqka y÷kajd Èh yels ùu 
 ජලාෂ පිරීම ව හාිව ජල ප්රෂ්න ඇති පනොවීය ම 

 

wêl j¾Idj ksid 

mdxY= Ldokh" වෙධාව හය ව හැඩි වීය  ෙෛ නිෛරු වීය ම 
ජලාෂ පගොඩ වීය ම  

fnda.j,g hdka;s%l ydks isÿ ùu ^Ydl weo 
jeàu" u,a yd M, ye,Su& 

wyi j<dl=¿j,ska jeiSu ksid wdf,dal ;Sj%;dj 
wvq ù m%NdixYaf,aIKh wvq ùu 

mrd.Khg ndOd ùu ^mrd. fiaoShdu& M, l=Kq 
fõ' 

fnda. wiajkq fk<Su iy ieliSu jeks 
lghq;=j,g ndOd ùu 

frda. ldrl jHdma; ùu 

ksoe,s l%uhg we;s lrk f.dúfmd< i;=kaf.a 
wdydr .ekSfï ld, iSudj wvq ùu' fuh 
fokqkaf.a lsß ksIamdokhg n,mdhs' 

.xj;=r ksid uiqkaf.a lru,a ;=jd, ùu" 
iajik wmyiq;d yd ì;a;r úkdY ùu 
ksid u u;aiH .ykh wvq ùu 

c,c mßir moaO;sj,g ridhksl øjH" ner 
f,day tl;= ùu 

u;aiH wiajkq fk<Su iy ieliSfï§ .eg¨ 
we;s ùu 

u;aiH wNsckk rgd fjkia ùfuka wNsckk 
fõ.h wvq ùu 

,jK idkaøKh wvq ùu ksid lsjq,a Èh u;aiH 
l¾udka;hg ndOd we;s ùu 
c, .e,Sï ksid Ydl ñh hhs' 
m;% bÍ hdu ksid m%NdixYaf,aIKh wvq fõ' 

 ජලජ ෙිවෛර ව හලට බැර පල   එක් වීය  ආ ාර ද්ාම 

 ර ා යාම 
 
j¾Idm;kh wvq ùfuka we;s jk n,mEï  
kshx ;;a;aj ksid c,dY isoS hdï ksid u;aiH 
.yKh wvqùu 
wyi j<dl=¿j,ska jeiSu fya;=fjka iQ¾hdf,dalh 
wvq ùu ksid Ydl j¾Okh wvq fõ' 
Ydl j¾Okhg wjYH c,h පනො,eîu- 

f;;ukh wdrlaId පනොවීය  fmdaIl osh jSu yd 
wjfYdaIKh බාධා වීය ම. 
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2.WIaK;ajh 
හිත්කර බලෙෑම වහිත්කර බලෙෑම 

îc m%frdayKhg" m%NdixYaf,aIKhg" W;aiafõokhg" 
Yajikhg" mqIamSlrKhg 

o~q len,s uq,a woaojd .ekSug- ව හැඩි උණ්වත්ව හය 

wiajkq úh<d .ekSug 

îc iy wiajkq .nvd lsÍug ^t<j¿" m,;=re yd i;a;aj 
ksIamdok& 
lrÈh u;aiH .ykh fjkia ùug -නිව හේත්න ෛාගර ව හල 
උණ්නත්ව හය ව හැඩි වීය  ෙේමාව හ  ා පීඩනය ව හැඩි වීය  දියව හැල් ෛෑදී ෛංෛරවය 

මගින් මත්ෛය බත්ත්ර  ා ෙැටවුන් ව හේධක පප්රපද්ෂ ව හලට රැපගන 

යාම. මත්ෛය ිවව හන චක්ර ෙැව හැත්මට 
1.බීජ m%frdayKhg  ( බීජ සුප්ත්ත්ාව හ නැති කිරීම) 
c,h yd Tlaiscka m%udKj;a ;rï ,enqK o m%Yia; WIaK;ajhla 
fkd,enqfKd;a îc m%frdayKh isÿ fkdfõ' iuyr îc iqma; wjÈfha mj;sk 
úg tu iqma;;dj lD;%su j ke;s lr îc m%frdayKh W;af;ackh lsÍug 
WIaK;ajh Wmfhda.S lr .; yels h' 
2 m%NdixYaf,aIKhg 

mßir WIaK;ajh jeä ùu iu`. Ydlj, ldhsl l%shdj, fõ.h o jeä fõ' 
Ydlj, isÿ jk m%NdixYaf,aIKhg WIaK;ajh n,mEï we;s lrhs' 50

0
C g 

wvq yd 55
0
Cg jeä WIaK;ajj, oS fndfyda ksj¾;k fnda.j, 

m%NdixYaf,aIKh weK ysà' 35-40
0
C WIaK;aj mrdihl oS m%NdixYaf,aIKh 

fõ.fhka isÿ fõ'  
3 Yajikh 

WIaK;ajh jeä jk úg l%ufhka Yajik fõ.h jeä fõ' hï m%Yia; 
WIaK;ajhlska miq Yajik fõ.h wvq fõ' 
4. j¾Kl ixYaf,aIKh 
lerÜ m%fNaohkays ;eô,s j¾Khg fya;=jk lefrdáfkdhsâ (carotinoid) 

j¾Kl ixYaf,aIKh id¾:l ùu i|yd wvq rd;%s WIaK;ajhla wjYH nj 
wOHhkh lr we;' 
5. fydafudak l%shdldÍ;ajh 
Ydlhl mqIamSlrKh" M, yg.ekSu" o~q len,sj,ska uq,a weoao ùu jeks 
fndfyda l%shdj,s fydafudak u.ska W;af;ackh fõ' WIaK;ajh jeä jk úg 
fydafudak l%shdldÍ;ajh jeä fõ' 
6.පුණ්පීකරවය 
iuyr Ydlj, mqIam yg.ekSug WIaK;ajh W;af;aclhla f,i l%shd lrhs' 
úfYaIfhka u ksj¾;k l,dmSh m%foaYj, j.d lrk iuyr Ydlj, mqIam 
yg.ekSug wvq WIaK;ajh WmldÍපේ.  mqIam yg .ekSug wvq WIaK;ajhla 
wjYH -f.dajd" lerÜ" îÜ  

nv bß`.=j, 280C jqj o mqIamSlrKh isÿfõ'  
oaú jd¾Isl Ydlj, mqIam yg .ekSu flfrys mßir WIaK;ajh jl% f,i 
n,mdhs' fuu Ydlj, m<uq jif¾ j¾Ol j¾Okh o fojk jif¾ m%ckl 
j¾Okh o we;s fõ' kuq;a m%ckl j¾Okh we;s ùug l,ska hï YS; R;=jla 
wjYH fõ'  tkï ;rul wvq WIaK;ajhla wjYH fõ' fuh tu Ydlj, 
m%fõKsl ,laIKhls' Wod( Ys; ld, ;sß`.= 
7. wdlkao uQ,drïN ùu 

w¾;dm,a jeks Ydlj, wdlkao uQ,drïN ùu i|yd osjd WIaK;ajh jeä úh 
hq;= w;r rd;%S WIaK;ajh wvq úh hq;= h'  
Ydlj,g c,h yd fmdaIl wjfYdaIKhg 
Ydlj, øjH mßjykhg yd ffi, úNdckhg 
Ydlj, W;aiafõokhg 
mfia úfhdacl laIqø Ôùkaf.a l%shdldÍ;ajhg 
පගොවිෙල ෛතුන්පේ ෛාඵලයත්ාව හ 
ලිංගික ෙිවනතිය   කිිව  ා බත්ත්ර නිණ්ොද්නය 

wvq yd jeä WIAK;ajj, § f.dúfmd< i;=ka 
mSvdjg m;a ùu ksid ksIamdokh wvqùu 
^i;=kaf.a iM,;dj wvq ùu" ,sx.sl mßydkshg 
m; aùug .; jk ld,h jeä ùu" ld,h 
wvq ùu" මද් කාලය වඩු වීය ම, f.dkqkaf.a Y=l%dkqj, 
.=Kd;auh wvq ùu" lsß yd ì;a;r ksIamdokh wvq 
ùu& 

lrÈh u;aiH .ykh fjkia ùug 

frda. yd m<sfndaO j¾Okhg 

wdydr krla ùug 

jeä WIaK;ajh ksid iuyr Ôùka ;=rka ù hdu 

mrd. úh,Su ksid fnda. wiajkq wvq ùu Wod( ù 
 
වඩු උණ්වත්ව හපේ බලෙෑම 

 

wvq WIaK;ajh ksid fnda.hg isis,a ydks we;s 
lrhs'  
fuys oS Ydlh ;=< whsia leg iEoSu ksid Ydl 
mglj,g ydks isÿ fõ'  
tfia u wvq WIaK;ajhla we;s úg jd;fha 
c, jdIam wvq ;;a;ajhla we;s ùu ksid jd;h c, 
jdIamj,ska ix;Dma; ù WoEik ;=Idr we;s fõ' 
tu ;=Idr u;g ysre lsrK m;s; jQ úg W;a;, 
ldphla fuka l%shd lr ysre lsrK kdNs.; lrhs' 
túg m;% ms<siaiS .sh wdldrhla fmkajhs' 
frda. yd m<sfndaO j¾Okhg 

lrÈh u;aiH .ykh fjkia ùug 

 
ව හැඩි උණ්වත්ව හපේ බලෙෑම 

 

fnda.j, j¾Okhg wjYH m%udKhg jvd wêl 
f,i mßir WIaK;ajh jeä jqjfyd;a Ydlj, 
W;aiafõok fõ.h wêl ù c, Ndú;h wêl fõ' 
 
tfia u ;K ìïj, yd jkdka;rj, ,eõ.sKs 
yg.ekSu o isÿ fõ'  
;jo Ydlj, mqIam yd mrd. úh<S hdu isÿ fõ' 
wêl WIaK;ajfha oS m;% ms<siaiSu isÿ fõ'  
frda. yd m<sfndaO j¾Okhg ෛාගර ජල මට්ටම 
හ ල පගොෛ් පව හරලාෛන්න බම් යටවීය  ලව හවාධික වීය ම. 

lrÈh u;aiH .ykh fjkia ùug 
පකොරල් ෙර විනාෂය 30 0Cg jevs WIaK;ajhos 
fldr,a idok nqyqndjka wvq jSu 
 
wêl WIaK;ajh ksid f.dúm< i;=kaf.a ජල 
ොිවපභ ජනය ව හැඩි වීය  wdydr w.kqjය wvqùu 
නිණ්ොද්නය වඩු වීය ම 
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3.ආපල කය 

3.1.wdf,dal ;Sj%;dj 
 

wdf,dalfha wka;¾.; Yla;s m%udKh wdf,dal ;Sj%;dj fõ' wdf,dal ;Sj%;dj j¾. ógrhg fjdÜj,ska ukskq ,efí'  
ojfia ta ta ld,iSudj, oS Ydlhg ,efnk wdf,dal ;Sj%;dj fjkia fõ'  
ta fjkia jk wdf,dal ;Sj%;djg Ydl wkqj¾;kh ù we;' 
 

හිත්කර බලෙෑම 
වහිත්කර බලෙෑම 

 

කායික ක්රියාm%NdixYaf,aIKh" Yajikh" j¾Kl ixYaf,aIKh" W;aiafõokh 

Ydl jefvk mßirh ;SrKh ùu úúO wdf,dal ;Sj%;dj ms%h lrk Ydl we;'& 

m%Ndj¾;S p,kj,g- ෂාක ආපල කය පද්ෛට නැමීම 

c,c mßir moaO;sj, ma,jdx. yd c,c me<Eá j¾Okhg 

u;aiH wNsckkhg 
ජලජ ෂාක ඇල්ගී ව හේධනය  
ජලාෂ ව හලට ගැඹුරට යත්ම ආපල කය වඩුය. ජීවින්පේ ෛ්ත්රීය විවිද්ත්ව හයක් ඇත්. 
wdf,dal ix;Dma; ,laIH jeä wdf,dal ;Sj%;djla m%sh lrk Ydl fijK m%sh lrk Ydl 
 
m%NdixYaf,aIK 
wdf,dal ;Sj%;dj jeä jk úg m%NdixYaf,aIK fõ.h jeä fõ' 
tla tla fnda.j, Wmßu m%NdixYaf,aIK fõ.hg t<ôh yels wdf,dal ;Sj%;dj fjkia 
neúka fnda. j.dfõ oS ta ta Ydlhg .e<fmk wdf,dal ;Sj%;djla ,nd oSug lghq;= 
lsÍfuka jeä wiajekakla ,eìh yels h' 
 

jeä wdf,dal ;Sj%;djla m%sh lrk fnda. ' - ñßia" jïngq" ù, පෙොල්  
fuu fnda.j,g jeä wdf,dal ;Sj%;djla දීපමන්a m%NdixYaf,aIK fõ.h jeä fõ' 
wvq wdf,dal ;Sj%;djla m%sh lrk Ydl - weka;+ßhï" ´lsâ" fldams" fldfldajd" .ïñßia  
wvq wdf,dal ;Sj%;djla iemhSfuka jeä  wiajekakla ,nd .; yels h' 
 
j¾Klh ixYaf,aIKhg 
Ydlhl laf,dar*s,a j¾Klh ixYaf,aIKhg wdf,dal ;Sj%;djla wjYH fõ' óg wu;r j 
wekaf;dihkska (Anthocyanin) j¾Klh ixYaf,aIKh ùu flfrys o wdf,dal;Sj%;dj 
n,mdhs' iuyr Ydlj, wekaf;dihkSka ixYaf,aIKh wdf,dalh u.ska fl<ska u 
W;af;ackh fõ' iuyr Ydlj, m;% fl<ska u iQ¾hdf,dalhg ksrdjrKh jQ úg r;= 
meye jk nj oelsh yels h' Wod( fl%dagka" flda,shdia jeks Ydl m;%" ú,dâ wU f.äj, 
wdf,dalh ,efnk me;a; r;= meye fõ' 
 
Yajikh 
ysre t<sh fl<ska u Yajikhg n,fkdmdk kuqÿ wdf,dal ;Sj%;dj jeä jk úg Yajik 
fõ.h o jeä úh yels h' wdf,dalh jeä ùu;a iu. WIaK;ajfha jeä ùu Yajik fõ.h 
jeä ùug fya;= fõ' 
 
W;aiafõokh 
Ydl m;%j, mQáld újD; ùug wdf,dal ;Sj%;dj n,mdhs' wdf,dalh fkdue;s úg fndfyda 
Ydl m;%j, mQáld jeiS mj;sk w;r W;aiafõokh o kj;S' wdf,dalfha ;Sj%;dj jeä ùu 
iu. W;aiafõokh o jeä fõ' ඛණිජ ලව හන වව හපෂ ණවය ෙ සු විම.  
m%Ndj¾;S p,kh 
Ydl wdf,dalh foig keó j¾Okh ùu m%Ndj¾;S p,kh f,i y÷kajhs' wdf,dal 
;Sj%;dj jeä osYdjg lf|a w.%ia:h keó jefvhs' óg wu;r j ù jeks Ydlj, m÷re 
oeóu 
jeä ùu i|yd;a" fndfyda Ydlj, m;% lafIa;%M,h jeä ùu flfrys;a ixÑ; wdydr 
m%udKh 
jeä ùu flfrys;a wdf,dal ;Sj%;dj n,mdhs' 

 

t<j¨" m,;=rej, jhkhg 
ydks isÿ ùu' úgñka úkdY ùu' 
 

wdydrfha j¾Kl úfhdackh 
^Deterioration&" fnda;,a l< lsß 
ysre t<shg ksrdjrKh jQ úg 
fïo TlaislrKh iy 
fm%daàkaj, fjkialï isÿ 
fõ' 
W;aiafõokh jeä වීය  ෂාක ව හල 
ජල හිග වීය ම 
 
wvq wdf,dal ;Sj%;djla m%sh lrk 
Ydක ව හල ෙත්ර පිිමෛ්සීම 
ප්රභාෛංෂ්පල්ණවය වඩු වීය ම 
 

වියලි කලාෙය ම  කන්නය වෛ්ව හනු 

වඩුය. ප ේතුව හ ව ෛ ව හළාකුලු ව හලින් 

ව හැසීම 

වියලි කලාෙපේ යලට වෛ්ව හනු ව හැඩිය. 

ව ෛ ෙැ ැදිලිය. 

 

පත්ත් කලාෙය ම  කන්නයට වෛ්ව හනු 

ව හැඩිය. යලට වඩුය. යලට ව පෛේ 

ව හලාකුලු ව හැඩිය. ආපල කය වඩුය. 
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3.2  wdf,dalfha .=Kd;aul nj 
  

හිත්කර බලෙෑම වහිත්කර බලෙෑම 

 

ks,a wdf,dalh - m%NdixYaf,aIKhg 

r;= wdf,dalh - îc m%frdayKhg yd m%NdixYaf,aIKhg 
 
wdf,dalfha .=Kd;aulNdjh 
wdf,dalfha .=Kd;aulNdjh f,i y÷kajkafka oDYH wdf,dalfha 
;rx. wdhdu ixhq;shhs' 
tkï oDYH wdf,dalfha we;s úúO j¾Kj, n,mEuhs' 
j¾Kdj,sfha we;s úúO j¾K Ydlfha 
j¾Okhg n,mdhs' 
r;= wdf,dalh - m%NdixYaf,aIKh, w;= fnoSug yd îc 
m%frdayKhg 
ks,aoï wdf,dalh - m¾j yd îcdOrfha osla ùu jeä lsÍug 
fld< wdf,dalh - m;%j, ffi, j¾Okhg 
ly wdf,dalh - m¾j osla ùug yd îc yg .ekSug 
ks,a iy r;= wdf,dalh - m%Ndixf,aIKhg 

wêl r;= wdf,dalh - w;= fnoSug yd îc 
m%frdayKh ÿ¾j, lsÍug 
ොරජම්බුල කිරව- ෂාක ව හේධනය බාල කිරීම 
 

3.3 wdf,dal ld, iSudj  
wdf,dalh ,efnk ld, iSudj 
fuhska woyia lrkqfha hï Ydlhla oskla ;=< wdf,dalhg ksrdjrKh ù mj;sk osjd os. ld, iSudjhs' wjqreoafoa iuyr udij, 
oskhka ie,l+ úg osjd ld,h flá jk w;r iuyr udij, oskhkays osjd ld,h os. h' fuu os.= osk yd flá osk w;r ld, 
fjki rgj,a wkqj fjkia fõ'  
Y%S ,xldfõ os. u oskh yd flá u oskh w;r fjki úkdä 50 la muK fõ' 
 
os. u oskh flá u oskh fjki 
Y%S ,xldj cQks 21 foieïn¾ 21 úkdä 50 ^meh 12'30& ^meh 11'40& 
 
m%ldYj¾;s;dj  
mqIamSlrKfha oS flá osjd yd os.= osjd wdf,dal ld, iSudfõ fjkig iuyr Ydl m%;spdr olajhs' fuh m%ldYj¾;s;dj f,i 
y÷kajhs' 
wdf,dal ld,iSudjg olajk m%;spdrh wkqj Ydl m%Odk fldgia ;=klg fnosh yelsh' 
 
1' flá osjd Ydl 
flá osk Ydlj, mqIamyg .ekSug flá osjd ld,hla fyda os.= rd;%S ld,hla wjYH fõ' ම  කන්නපේ ව හගපකල යුතුය. 
;," fldams, රටකජු, උක් 
 
2' os.= osjd Ydl 
fïjdfha mqIam yg.ekSug os.= osjd ld,hla wjYH h' tkï fuu Ydlj, mqIam yg.ekSug ksYaÑ; wdf,dal meh .Kkg jvd 
jeä meh .Kkla iys; os.= osjd ld,hla wjYH fõ' යල කන්නපය ව හගා කල යුතුය. 
i,do" lerÜ, ළුණු, කාපන්ණන්, වරත්ෙල් 
 
3' WodiSk Ydl 
fïjdfha mqIam yg.ekSug osjd ld,fha os. fyda rd;%s ld,fha os. n,fkdmdhs' wjqreoafoa ´kEu ld,hl fuu Ydlj, mqIam 
yg.kshs'  
පබ ංචි, පග ව හා, මාළු මිිවෛ්,ත්ක්කාලි, වන්නාසි 
 
m%ldYj¾;S Ydlj, mqIam yg .ekSug wdf,dal iSudj n,mdk ksid" mqIam yg.ekSu lD;%su j W;af;ackh l< yels h' fuh 
m%ldYj¾;sl fm%arKh kñka y÷kajhs' iuyr w¾;dm,a m%fNaoj,g wdlkao uQ,drïN ùu i|yd m%ldYj¾;S;dj n,mdhs' fuys oS 
osjd os. meh 10 olajd wvq jQ úg wdlkao we;s jk nj fidhd f.k we;' 
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wdf,dalh ,efnk ld, iSudj 

හිත්කර බලෙෑම 

wdf,dalh ,efnk ld, iSudj 
වහිත්කර බලෙෑම 

È.= Èk Ydl - i,do" lerÜ jeks Ydl Èjd ld,fha È. wjos 
os.lg jvd jeä jk 
úg u,a yg .ekSu 

flá Èk Ydl - ;," fldams jeks Ydl Èjd ld,fha os. wjos 
os.lg jvd wvq jk 
úg u,a yg .ekSu 

mqIamSlrKhg 

Èjd ld,fha È. jeä jk úg lsls<shkaf.a ,sx.sl mßK;sh 
blauka fõ' 

ì;a;r ksIamdokh o jeä fõ 

හිත්කර බලෙෑම් වහිත්කර පලෛ ද්ක්ව හන්න 

4. iq<Õ 
 හිත්කර බලෙෑම වහිත්කර බලෙෑම 

uo iq<Õ 

mrd.Khg" Ydl w;r jdhq ixirKh 
u.ska m%Ndixiaf,aIKhg n,mdhs' 

mßir WIAK;ajh u.ska we;s lrk 
wys;lr n,mEï wju lsÍug 

W;al=mdhkh isÿ ùug ^Upwelling& 

id.r m%foaYj,g iq<x ;;a;aj u.ska iuqø 
m;=f,a we;s ldnksl øjH u;=msgg tau' 
tksid mßirfha u;aiH iïm; wêl fõ' 
 
1' ksYap, jdhq f.da,hla mj;sk ia:dkhlg 
idfmalaI j uo iq<Õla mj;sk ia:dkh 
m%NdixYaf,aIK fõ.h jeä ù wiajekak 
jeä fõ' fuhg fya;= jkafka iq<Õ u.ska 
m;% jgd jeä idkaøKhlska mj;sk O2 

fõ.fhka bj;a lrñka wjYH m%udKhg 

CO2 <Õd lr oSuhs' 
 
2' uo iq<Õ iuyr fnda.j, mrd.kh 
i|yd odhl fõ' 
 
3' Y%S ,xldfõ fnda. j.dfõ oS jeo.;a u 
idOlh jk fudaiï jeis we;s lsÍu 
flfrys iq<Õ odhl fõ' 
 
4' iuyr rgj, iq<x fuda,a bos lr iq<fÕa 
n,h N+ .; c,h wdfrdayKh lsÍu i|yd 
Ndú; lrhs' 
 
5' idïm%odhsl OdkH fnda. j.dfõ oS 
OdkHj,ska ieye,a¨ wmøjH bj;a lsÍu 
i|yd iq<Õ Ndú; lrhs' 
ඵල  ා බීජ ව හයාප්තිය 

wêl iq<Õ 

Ydlj,g hdka;%sl ydks isÿ ùu 

úisreï c, iïmdokhg ndOd ùu 

fnda. wiajkq msßisÿ lsÍfï § 

wiajkq úh<Sfï § 

Ydl yd i;=kaf.a c, wjYH;d jeä ùu 

frda. m<sfndaO jHdma;shg 

ëjr lghq;= i|yd ndOd we;s lsÍu 
iq<fÕa fõ.h 8 km/h g jvd jeä jk úg fnda.j,g ydks we;s fõ' iq<Õ my; 
i|yka wys;lr n,mEï we;s lrhs' 
 
1' jdIamSlrK W;aiafõokh 
iq<x we;s úg fnda.j, W;aiafõok fõ.h yd mi u;=msáka c,h jdIamSlrKh jeä 
fõ' tksid fnda.j, c, iïmdok lghq;= isÿ lrk úg iq<`. ie,lsh hq;= idOlhla 
fõ' 
 
2' OdkH fnda. weo jeàu 
wêl iq<`. u.ska OdkH fnda. weo jeàu isÿ jk ksid Ydlj, j¾Okh wvq ù 
wiajekak wvq fõ' lr,a yg .;a OdkH Ydl weo jeàfuka wiajkq fk<Su 
wmyiq fõ' 
 
3' m%NdixYaf,aIK fldgiaj,g ydks ùu 
wêl iq<x ksid Ydl m;% bÍ hdfuka m%NdixYaf,aIK mDIaGh wvq ù wiajekak wvq 
fõ' Wod( wêl iq<x iys; m%foaYj, flfi,a j.dj, fuu ;;a;ajh oelsh yels h' 
 
4' m<sfndaO yd frda. me;sÍu 
wêl iq<`. u.ska Ydlj,g hdka;%sl ydks isÿ fõ' tu ;=jd,j,ska frda. Îc Ydl 
;=<g we;=`M ùu myiq fõ' m<sfndaO jHdma;shg o iq<`. wdOdr fõ' 
පගොවිෙල ෛතුන්පේ පර ග  ා ෙලිපබ ධ ව හයාප්තිය  ා නිද්ැලි ෛතුන්පේ ආ ාර උලා කැම 

වඩු වීය ම, ජල වනුභව හය ව හැඩි වීය  ආ ාර වනුභව හය වඩු වීය  න්ෛ්ොද්නය වඩු වීය ම 
 
5. ජලාෂ පබොරත්ාව හ (ආවිලත්ාව හ) - වධ්ක සුළගින් දුවිලි වංශු ගෛා පගන ඒම මත්ෛය වෛ්ව හනු 

වඩු වීය ම 
 
6. fnda. Ydlj, <má M, yd u,a ye,S hdu 
wêl iq<`. u.ska fnda. Ydlj, u,a yd M, ye,S hdu ksid wiajekak wvq fõ' 
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උත්ෛ්පේද්නය නිෛා ජලය  ා ඛනිජ 

වව හපෂ ණවය ෙ සු වීය ම 

7. wêl iq<x we;s úg úisß c, iïmdok l%u Ndú; lsÍu" lDIs ridhk øjH fhoSu 
wmyiq fõ 

5.idfmalaI wd¾ø;dj 


හිත්කර බලෙෑම වහිත්කර බලෙෑම 

 

idfmalaI wd¾ø;dj 

o~q len,s uq,a we§fï § úh<S hdu je<elaùug 

c, iïmdok ld,dka;rh ;SrKh lsßug 

weka;+ßhï ´lSâ jeks u,aj, .=Kd;aul Ndjh /l 
.ekSug 

t<j¿ yd m,;=rej, kejqï nj mj;ajd .ekSug 

frda. iy m<sfndaO j¾Okhg iy jHdma;shg 

mrd.Khg-mrd. úh<Su je<elaùug 

wdydr krla ùug ^laIqøÔù ls%hdldß;ajh& 
 
idfmalaI wd¾ø;dj m%Yia; uÜgul we;s úg fnda.j, 
W;aiafõok l%shdj,sh m%Yia; uÜgul mj;ajd .; yels 
h'  
jdhq f.da,fha wd¾ø;dj wvq jk úg W;aiafõok fõ.h 
jeä fõ' ජලය  ා ඛනිජ වව හපෂ ණවය ෙ සුය. 
tkï" idfmalaI wd¾ø;dj yd W;aiafõokh w;r we;af;a 
m%;sf,dau in|;djls' 
by< idfmalaI wd¾ø;djla mj;sk úg o~q lene,s uq,a 
weoao ùu myiq fõ' 
idfmalaI wd¾ø;dj jeä jk úg l,xlfha .%dyS ld,h 
jeä fõ' 
weka;+ßhï" ´lsâ jeks Ydlj, uf,ys .=Kd;aulNdjh 
jeä ùug jeä idfmalaI wd¾ø;dj jeo.;a fõ' 
m;%j, mQáld újD; ùug idfmalaI wd¾ø;dj n,mdhs' 
mQáld újD; ù we;s úg m%Ndixiaf,aIK l%shdj,sh 
uekúka isÿ fõ' 
වඩු ආේද්රත්ාව හ ධානය ෛද් ා 

 

wys;lr n,mEï 
idfmalaI wd¾ø;dj jeä ùfuka Ydl frda. wdidok jeä 
fõ' Wod( f;a" ìì,s frda.h ÿUqre me< lSvEjka" iqÿ 
ueiaika jeks m<sfndaO jHdma; fõ' 
iq<`.ska mrd.kh jk fnda.j, mrd. úisÍ hdug ndOd 
we;s fõ' 
W;aiafõokh wvq fõ' fï ksid ,jK iys; c,h 
wjfYdaIKh wvq fõ' 
වෛ්ව හනු පනලීම, îc .nvd lsÍu wmyiq fõ 
 
පගොවිෙල ෛතුන් 
ආරද්රත්ාව හ වඩු වීය  බත්ත්ර රැක්කවීය පම් ප්රතිඵල වඩු වීය ම 
බත්ත්ර ගබඩා කල  ැකි කාලය වඩු වීය ම 
පගොවිෙල ෛතුන් පීඩාව හට ෙත් වීය ම න්ණ් ොද්නය වඩු වීය ම 
පර ග ව හයාප්තිය 

6.jdIamSlrKh 
  

fnda. j.djg n,mdk wdldrh 
wêl jdIamSlrKfha n,mEfuka iuyr úh<s l,dmSh 
m%foaYj, N+ñh ,jK ;;a;ajhg 
m;a ùu isÿ fõ 
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කාලණ ණික ද්ත්ත් ව හාේත්ා කිරීම 

 

උෙකර igyka fkdjk j¾Idudk iajhxl%Sh සූේය සූේය දීප්ත්මානය උෙිවම උණ්වත්ව හමානය     වව හම උණ්වත්ව හමානය  සික්ෛ්පේ උෙිවම  ා වව හම 

igyka fkdjk j¾Idudk 
 

 

 

 

 

 

 

 

iajhxl%Sh j¾Idudk 
 

සූේය විකිරවමානය සූේය දීප්ත්මානය උෙිවම උණ්වත්ව හමානය වව හම උණ්වත්ව හමානය සික්ෛ්පේ උෙිවම  ා වව හම 

උණ්වත්ව හමානය 
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වය j¾Idudk 
 

විකිරවමානය උණ්වත්ව හමානය 

ඒකකය 
mm mm W/m2 

 

ෙැය 0
C 

පිහිටුවීය ම 

uOHia:dkfha jefÜ isg óg¾ 1'5 la 
ÿßka o jdIamslrK ;eáfha isg óg¾ 5 
la ÿßka o fmdf<dj uÜgfï isg 
j¾Idudkfha by< odrhg Wi fi'ó' 
30 la o jk f,i fldkal%SÜ 
fõÈldjla u; iú l< hq;= fõ' 

 fmdf<dj  uÜgfï isg óg¾ 1'5 la Wiska kef.kysrg  
ngysr osYdjg isák fia ia:dk.; l< hq;= h' 
සුේයාපල කයව හැපටන ත්ැනක uÜgfï isg óg¾ 1'5 la 
Wiska kef.kysrg ngysr osYdjg isák fia ia:dk.; 
l< hq;= h' 

iDcq iQ¾hdf,dalhg ksrdjrKh ùu je<elaùug;a iaàjkaika 
wdjrKh ;=< iú lrhs' 

ද්ත්ත් 

ගැනීම 
o;a; ieu osklg fm'j' 8'30 g ,ndf.k tajd o;a; ,nd.;a oskg fmr oskh bosßfhka igyka lrhs 

විෛ්ත්ර 

fmdf<djg jefgk j¾Id c,h .,d hdu" Wrd .ekSu fyda 
jdIam ùu ksid wmf;a hdula isÿ fkdfõ hehs i,ld 
fmdf<dj u;g jefgk c, m%udKfha Wi j¾Idm;kh 
f,i uek .ekSu isÿ lrhs' 
 
 

ද්වි පල   ෙටි 

යුගලය 

උණ්වත්ව හ 

පව හනසින් දිග 

පව හනෛ් පේ. 

ලිව හර ක්රමයක්  

මගින් එය 

ප්රෛ්ථාර 

කඩද්ාසිපේ 

ෛට න් පේ 

ඇති 

ඔරපල සුපව හන් 

පව හලාව හ ෛට න් 

පේ 
fuu m%ia;drh 
weiqfrka uq`M 
iQ¾h úlsrK 
m%udKh ;SrKh 
l< yels h' 
 
 

hï oskla ;=< oSma;su;a iQ¾hdf,dalh 
mej;s meh .Kk uekSug iQ¾h 
oSma;udkh Ndú; lrhs'  
nyq, j Ndú; flfrkqfha 
Campbell iQ¾h oSma;udkh hs'  
WmlrKhg we;=`M lrk ,o 
úfYaIs; igyka m;a u;g tys we;s 
ොරද්ෘෂය ùÿre f.da,h u.ska iQ¾h 
lsrK kdNs.; lrhs'  
fuu kdNs.; l< iQ¾h lsrK u.ska 
we;s lrk ;dmh ksid tys we;s 
úfYaIs; igyka m;a ms<siaiSug 
Ndckh fõ'  
 
lvodish ;=< ojfia meh .Kka 
l%udxlkh lr 
we;s neúka igyka m;a ms<siaiS we;s 
uq¨ os. weiqßka tu oskhg wod< 
iQ¾h oSma; meh .Kk fmkakqï 
lrhs'  
ùÿre f.da,fha mdroDYHNdjh yd 
igyka m;aj, ixfõoS;dj u; ,nd 
.kakd o;a;j, 
ksjeros nj r|d mj;S'  
iD;= wkqj fhdod .kakd igykam;a 
fjkia fõ' 

 

උෙිවම උණ්වත්ව හමානය      වව හම උණ්වත්ව හමානය   සික්ෛ්පේ 

උෙිවම  ා 

වව හම 

උණව්ත්ව හමා

නය 

m%Odk fldgia 4lska hqla; h' 
1' mqkS,h. 
2' msg; is,skavrdldr n÷k 
3' c,h tla /ia jk wNHka;r 
is,skavrdldr n÷k 
4' ñkqï is,skavrh ^úfYaIfhka 
l%udxlkh lrk,o& 
fuys mqkS,fha úIalïNh 12.7cm fõ' 
jeys ìxÿ odrfha jeoS úisÍ hdu 
je<elaùu i|yd mqkS,fha by< 
fl<jr b;d ;shqKq odrhlska iukaú; 
fõ' fuu WmlrKh ld,.=K tallh 
;=< ia:dk.; lr WoEik 9'00 g 
mdGdxl ,nd .kS'we;=<; c,h tla/ia 
jk n÷kg tl;= jQ c,h úfYaIs; 
ñkqï is,skavrhlg oud uek .kq 
,nhs' fuu ñkqï is,skavrh fkdue;s 
wjia:dj, oS we;=<; is,skavrh ;=<g 
tl;= jk c, m%udKh idudkH ñkqï 
irdjlska uek .; yels h' bka miq 
th Wila f,i .Kkh lr .; hq;= 
h' j¾Idm;kh uekSfï oS hï 
lafIa;%hlg ,efnk c, m%udKh 
Wila f,i m%ldY lrhs' th 
ñ,sóg¾ tallfhka olajhs' 

ෛට න් ව හන 

ව හේණාමානය 

(ෛ්ව හයංක්රිය 

ව හේණාමානය) 

ෙැය 24 එක් වු 

ජල ප්රමාවය 

ෛට න්ෙපත් 

ෛ්ව හයංක්රියව හ 

ෛට න් පේ. 

ව හේණාව හ ලැබුන 

කාල සීමාව හ 

ව හේණාපේ 

තිව්රත්ාව හ ද්ත්ත් 

ඇත්. 

 

 

 

ප්රපද්ෂයක නිෂ්චිත් 

කාලයක උෙිවම 

උණ්වත්ව හය මනි. 

බල්බය වෛල නැම්මකි. 

රෛදිය කද් ෙ ලට 

පනොව හැපට්. 
ksYaÑ; ld, iSudjla ;=< 
oS hï m%foaYhl ;snQ 
Wmßu WIaK;ajh fuhska 
fmkakqï flf¾' fuys 
riosh lf|a n,anhg 
wdikak j l=vd keïula 
we;' tksid WIaK;ajh 
iuÕ by< ke.s riosh 
l| kej; my< 
fkdjeà ksYaÑ; ld,h 
;=< by< ke.s Wmßu 
w.fha mj;S'ොඨාංකය ගත් 
ෙසු උණ්වත්ව හමානය ගෛා 

රෛදිය කද් නැව හත් ෛකෛා 

බල්බය ෙැත්ත් ෙ ත්ට 

සිටින පලෛ 5. ඇලයකින් 

වධාරකපේ ෛවි කිරීම. 
 
. 

ප්රද්ෂයක නිෂ්චිත් කාලයක 

වව හම උණ්වත්ව හය මනි. 

උණ්වත්ව හය වඩු විට 

ද්රව හය මධයෛාර 

මධයෛාර කද් 

ෛංපක චනපේදී  

ෙ ල යයි. ප්රෛාරවපේදී 

මධයෛාර හ ල යයි. 

ද්ේෂකය ඒ ෛමග හ ල 

පනොයයි වව හම උණ්වත්ව හය 

ෛට න් පේ 
Tksid hïlsis ld,hla 
;=< mej;s wju 
WIaK;aj w.h o¾Ylfha 
by< fl<jr u.ska n,d 
.; yels h'mdGdxl ,nd 
.ekSfuka miq o¾Ylh 
kshñ; ia:dkfha ia:dk 
.; l<hq;= h'ොඨාංකය 
ගත් ෙසු උණ්වත්ව හමානය 

ගෛා රෛදිය කද් නැව හත් 

ෛකෛා බල්බය ෙැත්ත් 

ෙ ත්ට සිටින පලෛ 5. 

ඇලයකින් වධාරකපේ ෛවි 

කිරීම. 
 

ojfia Wmßu 
WIaK;ajh yd 
wju 
WIaK;ajh 
uek.ekSu l< 
yelsh' 
ද්රව හ පලෛ 

මධයෛාර  ා 

රෛදිය ඇත්. 

රෛදිය කද් මත් 

ෛැ ැල්ලු 

ද්ේෂක 2 ක් 

ඇත්. 
මධයෛාර ව හල 

ෛංපක චන  ා 

ප්රෛාරවපයන් 

උෙිවම  ා වව හම 

ොඨාංග ගනී. 
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wks,udkh 
 

iq<x ÈYd o¾Ylh ව හාණ්පීකරව ත්ැටිය 
f;;a yd úh<s n,an 

wd¾ø;dudkh 
 

ෛ්ලින්පේ 

ආේද්රත්ාමානය 

වෂ්ව හ පක්ෂ 

ආේද්රත්ාමානය 

 
ෛ්ටීව හන්ෛන් ආව හරවය 
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wks,udkh iq<x ÈYd o¾Ylh ව හාණ්පීකරව ත්ැටිය 
f;;a yd úh<s n,an 

wd¾ø;dudkh 
 
 

ෛ්ලින්පේ 

ආේද්රත්ාමානය 

වෂ්ව හ පක්ෂ 
ආේද්රත්ාමානය 

ෛ්ටීව හන්ෛන් ආව හරවය 

Kmhr-1 
 

 mm 
 

% % %  

පක ප්ෙ කැරපකන ව හාර 

ගනන ∞ සුලපේ පේගය 
fuh isria oKavl iú 
l< ;sria ;,hl 
lerflk fldamam 3lska 
fyda 4lska iukaú; h'  
l=uk osYdjlska iq<x 
yeuqj o wks,udkh tla 
w;lg lerflk fia 
fuu fldamam iú lr 
we;' fuu fldamam 
lrlefjk jdr .Kk 
iq<fÕa fõ.hg 
iudkqmd;sl fõ'  
fï wkqj talSh ld,hl 
oS N%uKh jk jdr 
.Kkska iq<fÕa fõ.h 
ueksh yels h' iq<f`.a 
fõ.ය ,nd .; yels h' 

සිරෛ් වක්ණය එය මත් නිද් ක්ව හ 

කැරපකන ෛමතුලිත් තිරෛ් 

ඊත්ලය හිෛ සුළං  ව හන දිෂාව හට 

මුහුව ලා iq<f`.a osYdj oek 
.kq ,nkafka iq<x osYd 
o¾Ylh u.sks'  
fuh isria wlaIhla jgd 
>¾IKhlska f;dr j 
myiqfjka N%uKh jk 
iu;=,s; ;sria oKavla jk 
w;r iq<x osYd o¾Ylh iú 
lr we;s lKqj u; m%Odk 
osYd y;r ^W;=r" kef.kysr" 
ol=K" ngysr& ksjerosj 
,l=Kq lr we;' o¾Ylfha 
B;,h yeu úgu iq<x yud 
tk osYdjg fhduq fõ' fï 
wkqj BYdk os. n,d yuk 
iq<`.l oS Bysi ksß; os.g 
fhduq ù mj;S' 

jdIamSlrKh hkqfjka ye|skafjkafka 
újD; c, mDIaGhlska c,h jdIam 
f,i bj;a ùuhs'  fuu m%udKh 
jdIamSlrK Wila f,i oskl oS ñ,s 
,Sg¾ f,i ukskq ,efí'  oekg nyq, j 
Ndú; jkafka Wi 25'4cm yd 
úIalïNh 120cm la jk A  mka;sfha 
jdIamSlrK ;eá j¾.hhs'  
fuh  .e,ajkhsia ;yvqj,ska idod we;s 
w;r" n÷k u;g m;s; jk iQ¾h 
úlsrKh u.ska isÿ jk jdIamSlrKh 
wju lsÍu i|yd fuu ;yvqj u; iqÿ 
;Ska; wdf,am lr we;' fuys 180cm 

olajd c,h mqrjd fmd<j uÜgñka 
15cm muK by<ska isák fia ,S 
rduqjla u; iú lrkq ,efí'  fuys 
c, uÜgu ;eáfha by< odrfha isg 
7.5 cm g fkdwvq uÜgul mj;ajd 
.kq ,efí' 
úlsrKh" WIaK;ajh" iq<f`.a fõ.h" 
wd¾ø;dj" jdIam mSvkh" jdIamSlrKhg 
n,mdk idOl fõ'  
jdIamSlrK w.h .Kkh lsÍu i|yd 
ksi, <s| (still well) iy fldl= udkh 
(hook gauge) keue;s WmlrK Ndú; 
flf¾' th j¾ksh¾ mßudKhl 
l%shdldÍ;ajh yd iudk neúka c, 
m%udKfhys Wfiys wvq ùu jvd;a 
ksjeros j uek .; yels 
h' 
jdIamSlrKh jQ c, m%udKh uek 
.ekSfuka c, iïmdok lghq;= ms<sn| 
;SrK .ekSu l< 
yels h' 

f;;a yd úh<s n,an 
WIaK;ajudkh i|yd idudkH 
WIaK;ajudk folla Ndú; lr 
we;s w;r" bka tla 
WIaK;ajudkhl n,anh jgd 
lekajia froslvla .eg .id 
froslfâ wfkla fl<jr 
wdi%e; c,h iys; Ndckhl 
.s,ajd we;' wfkla idudkH 
WIaK;ajudkh úh<s 
n,an WIaK;ajudkh f,i 
ye|skafjk w;r th u.ska 
mßir WIaK;ajh oela fõ' 
f;;a n,an WIaK;ajudkfha 
froslv Tiafia meñfKk c,h 
n,anh wdikakfha oS mßir 
WIaK;ajh u; jdIam ùu isÿ 
fõ'tksid tys mdGdxlh my;g 
jefÜ' úh<s n,an 
WIaK;ajudkfha mdGdxlh yd 
f;;a yd úh<s n,an 
WIaK;ajudk mdGdxlh w;r 
WIaK;aj fjki fidhd" th 
l,ska ieliQ j.=jlg 
m%lafIamKh lsÍfuka idfmalaI 
wd¾ø;dj fidhd .; yelsh' 
úh<s n,an WIaK;ajudk 
mdGdxlh - 30o

C 
f;;a n,an WIaK;ajudk 
mdGdxlh - 28o

C 
úh<s yd f;;a n,an 
WIaK;ajudk mdGdxl fjki - 
2oC 
j.=jg wkqj idfmalaI 
wd¾ø;dj - 85] 
f;;a n,an WIaK;ajudkh 
yd iïnkaê; n÷k ks;r u 
c,fhka iukaú; ùu' 
fuu WIaK;ajudkh 
ia:dk.; lsÍu i|yd 
iaàjkaika wdjrKh fkdue;s 
kï" thwdOdrl mqjrejl r|jd 
mdGdxl ,nd .ekSu 

උණ්වත්ව හමාන 2 

ක් ඇත්. 

වක්ණය ව හටා 

කරකැවීය මන් 

ොඨාංක ගනී. 

උෙකරවපේ 

ඇති ෙිවමාන 

ප   ව හණ  

ආධාරපයන් 

ෛාපප්ක්ණ 

ආේද්රත්ාව හ ගනී.  

පක්ෂය 

ව හායුපග ල 

ෛාපප්ක්ණ 

ආේද්රත්ාව හ 

වධික වූ විට 

ජල ව හාණ්ෙ 

උරා පගන දිග 

ව හැඩි පේ.  

ආේද්රත්ාව හ වඩු 

නම් පක්ෂය 

 ැකිපළේ. 

වෂ්ව හපක්ෂය 

ලීව හරයකින් 

ද්ේෂකයට 

ෛමිබන්ධය. 

Æj¾ ^5 cm l muK m<, ,S 
má& iys; ,Sj,ska iE¥ 
wdjrKhla jk w;rld,.=Kh 
uksk WmlrKhla fkdfõ' 
jd;fhA WIaK;ajh iy wd¾ø;dj 
uksk WmlrK iaàjkaika 
wdjrKh ;=< ;nd we;' 
tu.ska wkjYH f,i tu 
WmlrK ld,.=K n,mEïj,g 
yiq ùu 
je<fla' tfuka u fuu 
wdjrKh ilid we;s úfYaIs; 
wdldrh ksid ta ;=< we;s 
WmlrK jgd ksoyia jdhq 
ixirKhla we;s ù" ndysr 
jd;fha WIaK;ajhg iy 
wd¾ø;djg iudk WIaK;ajhla 
yd wd¾ø;djla 
th ;=< mj;ajd .; yels h' 
WmlrKj,g wdrlaIdj o 
iemfha' fuys wdf,am lr we;s 
iqÿ meyeh ksid úlsrKfhka 
jk n,mEu ;rula ÿrg fyda 
wvq fõ' weia uÜgug 
WmlrKj, mdGdxl lshùug 
myiq jk mßos fmdf<dj 
uÜgfï isg 1'5 m la by<ska 
iú lrhs' újD; l< wjia:dfõ 
fl<ska u ysret<sh m;s; ùu 
je<elaùu i|yd wdjrKh 
W;=re ol=Kq osYdjg fodr újD; 
l< yels jk fia iú lrhs' 
wfm%a,a 1. isg wf.daia;= 31 
olajd fodr ol=Kg uqyqK ,d o" 
iema;eïn¾ 1 od isg wfm%a,a 9 
olajd fodr W;=rg uqyqK ,d o 
msysgk mßos jirlg fojrla 
wdjrKfha kef`.kysr ngysr 
osYdk;sh udre lrhs' fï u.ska 
ijia ld,fha Rcq ysre t<sh 
WIaK;ajudkj,g jeàuje<fla' 
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කාලණ ණික මධයෛ්ථානය 
 කාලණ ණික ද්ත්ත් ලබා ගැනීමට පිහිටුව හා ඇති ෛ්ථානයයි. 

 

ව හැද්ගත්කම කාටද්? 

පගොවීය න් 

නාවික 

කදු නගින්නන් 

ණ ව හන් නියමු 

පෙොදු ජනත්ාව හ - ්රීඩා, විපන ද් ගමන් 

 

ව හැද්ගත් ව හන වයුරු 

ප්රපද්ෂපේ ව හගා කටයුතු නිේවය 

ව හගා කරන පබ ගය  ා ව හගා ෙද්ධති ආකාරය නිේවය 

ප්රපද්ෂපේ කෘෂි විභව හයට බලොන පත්ොරතුරු ීරරවය 

ජල ෛම්ොද්න වව හෂයත්ා තිරවය 

 

කාලණ ව මධයෛථ්ානය පත්රීපම්දි ෛලකා බලන කරුණු 

ප්රපද්ෂය නිපය ජනය කරන භූමියක් වීය ම fmdÿfõ olakg ,efnk fN!;sl yd N+ úoHd;aul ,laIK  
wdikakfha fmdl=Kq yd c,dY fkdúh hq;= h 
c,jykh i;=gqodhl jQ;a" iu;,d jQ;a ìï fldgila úh hq;= h 
ndysr ndOlj,ska f;dr újD; wjldYhla we;s (Open Space) ia:dkhla 50 « 50m l lafIa;%M,hla ;=< 10 «10m  

lafIa;%M,hlska hq;a N+ñhla ùu 
idudkHfhka wjg ;sfnk .ia yd f.dvke.s,s wdoS ndOlj, isg tajdfha Wi fuka y;r .=Khl ÿßka uOHia:dkh 
msysgqúh hq;= h' 
fuu ia:dkhg myiqfjka <`.d úh yels ùu 
පෙොකුණු  ා ජලාෂ ආෛන්නපේ පනොවීය ම 

fuu ia:dkfha u;=msg iu;,d lr ;DK jeúh hq;=ය ks;r u tu ;DK lmd msßisÿ j ;nd .; hq;= h' 
 
uOHia:dkhg i;=kag we;=`M úh fkdyels jk fiawdrlaIs; lïì jegla ;sìh hq;= h' 
 
 

කාලණ ණික මධයෛ්ථානය නඩත්තු කිරීම 
ks;r u tu ;DK lmd msßisÿ j ;nd .; hq;= h' 
uOHia:dkhg i;=kag we;=`M úh fkdyels jk fiawdrlaIs; lïì jegla ;sìh hq;= h' ත්ාප්ෙ බැදීම සුදුසු නැත් 
ොංශු උණ්වත්ව හමාන පව හනම ව හැටකින් ආව හරවය 
භූමිය msßisÿ j ;nd .; hq;= h' 
 
 

lDIs ld,ණ K talalallhll úúO ld,.=K mrdñ;SkSkSka uekSuSuSu i|yd Ndú; lrk WmlrK 
WmlrKh ia:dmkh lsÍfï oS tl WmlrKhlska wfkla WmlrKhg jk n,mEu wju úh hq;= h'  
tkï tl WmlrKhl fijKe,a, wfklla u;g jeàu isÿ fkdúh hq;=h' 
osklg jrla muKla ,nd .kakd mrdñ;sl o;a; igyka lrkq ,nkafka fmr oskhg bosrsfhks 
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mrdus;sh WmlrKh WmlrKh msysgqjk whqre mdGdxl ,nd .ekSu 
j¾Idm;kh ir, yd iajhxl%Sh j¾Idudk  

ir, j¾Idudkh ld,.=K tallh ;=< ia:dmkh lsÍu 
 
fmdf<dj uÜgfï isg j¾Idudkfha by< odrhg Wi 300mmjk fia ia:dmkh  
j¾Idudkfha my< fldgifmdf<dj ;=< .s,aùug isÿ fõ^157mm .eUqrg&' ] 
úfYaIfhka iE¥ isfuka;s fyda fldkal%SÜ fõosldjla ;=< fuh ia:dmkh lrhs'  
fï i|yd iu;,d ìulaf;dard .; hq;=  
f.dvke.s,s" Ydl jeks ndysr ndOlj, 

Wi fuka y;r .=Khla wE;ska iú l< hq;= h'  
j¾Idudkfhkac,h ldkaÿ fõ oehs fidhd ne,sh hq;=  
c,h /ia lrk n÷fka ¥ú,s fyda fld< jeà we;akï tajd bj;a l< hq;= h' 
ñkqï irdj o msßisÿ j ;nd.; hq;= h' 

ෙැය 8... 

jd;fha 
WIaK;ajh 

idudkH WIaK;aj 
  

jd;fha Wmßu 
WIaK;ajh 

Wmßu WIaK;ajudkh 
 

 
ffoksl Wmßu yd wju WIaK;ajhka uekSu i|yd islaiaf.a Wmßu yd wju WIaK;ajudkh  
fyda Wmßu WIaK;ajudkh yd wju WIaK;ajudkh fjk fjk u iú lrwe;s wegjqu o Ndú; 
l< yel' idudkH WIaK;ajudkh" Wmßu yd wju WIaK;ajudk iy f;;a iy úh<s n,an 
WIaK;ajudkh ,S mek,hl iú lrkq ,nhs' 
bka miq fuu WmlrK mek,h ta i|yd úfYaIs; j idod we;s iaàjkaika wdjrKh ;=< iú lrhs 

ෙැය 8.3. 

jd;fha wju 
WIaK;ajh 

wju WIaK;ajudkh ^Wmßu wju 
WIaK;ajudkh& 
 

ෙැය 8.3. 

mdxY= 
WIaK;ajh 

mdxY= WIaK;ajudkh 
 

fïjdfha os. n,anh mi ;=<g we;=<;a jk fia mi u;=msg isg fikaáóg¾ 5" 10" 20" 30 iy 100 l 
.eUqßka 
WIaK;ajudk lsysmhla fmd<j u; iú lrkq ,efí'  
fuu mdxY= WIaK;ajudk weúof.k hdfï oS fkdmEf.k f,i fjk u jeglska wdjrKh lr 
;efí 

 
ෙැය 8.3.  ා ෙැය 15.3. 

දිනකට පද්ව හරක් 

oSma; 
iQ¾hdf,dal 
meh .Kk 

iQ¾h oSma;udkh 
 

1'5 m muK Wi fldkal%SÜ l=¨kla u;  
30x30cm muK fõosldjla idod ta u; ;ekam;a lrkq ,efí'  
fuu WmlrKh kef`.kysr ngysr osYd f¾Ldjg wkql+,j iú l<hq;= h' 

ෙැය 8.30 

iQ¾hdf,dal 
;Sj%;dj 

iQ¾h úlsrKudkh 
 

 
ෙැය 8.30 

idfmalaI 
wd¾ø;dj 

f;;a yd úh<s n,an WIaK;ajudkh$ 
wd¾ø;dudkh 
 

f;;a iy úh<s n,an WIaK;ajudkh ,S mek,hl iú lrkq ,nhs' bka miq fuu WmlrK mek,h 
ta i|yd úfYaIs; j idod we;s iaàjkaika wdjrKh ;=< iú lrhs' 

fm'j' 8'3. yd m'j' 3'3. 
g f,i osklg fojrla 
,nd .kakd w;r ,nd 

.;a oskg bosßfhka Woh 
yd yji f,i igyka 

lrhs' 
iq<f`.a osYdj iq<x osYd o¾Ylh 

 
fmd<j uÜgfï isg óg¾ 2 la Wisks'  
iq<x ndOl f,i l%shd lrk foa fkd;sìh hq;= h' 

ෙැය 8.3. 
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mrdus;sh WmlrKh WmlrKh msysgqjk whqre 
 

mdGdxl ,nd .ekSu 

jdIamSlrKh 
 

jdIamSlrK ;eáh 
 

;eáh jgd jdhq ixirKh myiq lsÍu i|yd iy fmd<j u; .eàu ksid isÿ úh yels ;eáh r;a 
ùu wvq lr .ekSu msKsi ,Sj,ska ;ekQ wdOdrlhla u;  
15 cm l Wiska ;eáh msysgqúh hq;= h'  
i;=ka c,h îfuka je<elaùu i|yd ;eáh u; oe,la ;nkq ,efí' 
jdIamSlrK ;eáh ld,.=K tallh ;=< ia:dmkh lsÍfï oS  
wdrlaIl jefgys isg óg¾ 1'5 la we;=<;ska o"  
j¾Idudkfha isg óg¾ 5 la wE;ska o iú l< hq;= h' 
 
 
 
 
 
 

osklg jrla muKla 
,nd .kakd mrdñ;sl 
o;a; igyka lrkq 
,nkafka fmr oskh 
hgf;a h' 

 
ෛ්ටීව හන්ෛන් ආව හරවය 

Æj¾ ^5 cm l muK m<, ,S má& iys; ,Sj,ska iE¥ wdjrKhla 
jk w;r ld,.=Kh uksk WmlrKhla fkdfõ'  
jd;fhA WIaK;ajh iy wd¾ø;dj uksk WmlrK iaàjkaika wdjrKh ;=< ;nd we;' 
ෛාමානය උණ්වත්ව හමානය, උෙිවම වව හම උණ්වත්ව හමාන, පත්ත්  ා විලි බල්බ උණ්වත්ව හමාන 
tu.ska wkjYH f,i tu WmlrK ld,.=K n,mEïj,g yiq ùu 
je<fla'  
tfuka u fuu wdjrKh ilid we;s úfYaIs; wdldrh ksid ta ;=< we;s WmlrK jgd ksoyia jdhq 
ixirKhla we;s ù" ndysr jd;fha WIaK;ajhg iy wd¾ø;djg iudk WIaK;ajhla yd wd¾ø;djla 
th ;=< mj;ajd .; yels h'  
WmlrKj,g wdrlaIdj o iemfha'  
Fuys wdf,am lr we;s iqÿ meyeh ksid úlsrKfhka jk n,mEu ;rula ÿrg fyda wvq fõ' 
weia uÜgug WmlrKj, mdGdxl lshùug myiq jk mßos fmdf<dj uÜgfï isg 1'5 m la by<ska 
iú lrhs'  
újD; l< wjia:dfõ fl<ska u ysre t<sh m;s; ùu je<elaùu i|yd wdjrKh W;=re ol=Kq osYdjg 
fodr újD; l< yels jk fia 
iú lrhs'  
wfm%a,a 10 isg wf.daia;= 31 olajd fodr ol=Kg uqyqK ,d o" iema;eïn¾ 1 od isg wfm%a,a 9 olajd 
fodr W;=rg uqyqK ,d o msysgk mßos jirlg fojrla wdjrKfha kef`.kysr ngysr osYdk;sh 
udre lrhs'  
fï u.ska ijia ld,fha Rcq ysre t<sh WIaK;ajudkj,g jeàu je<fla 
 

 

 


