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fld<U úYajúoHd,h - › ,xldj 
Ydia;% mSGh  

Ydia;%fõ§ wjidk jir mÍlaIKh (ud¾..;)  
m<uq fifuia;rh – 2020/2021 

GYG 4194: Wiia ld¾ñl N+f.da, úoHdj 

 
YsIHhka i|yd Wmfoi a( 
01. ප්රශ්න පත්රය දෙවන පිටුදේ සිට ආරම්භ දේ. 
02. ish¨u ලිඛිත ඇගයීම් අත් අකුරින් පමණක් ලිවිය යුතුය. ඔදේ අත් අකුරු පැහැදිලි ව ලිවීමට   
වග බලා ගන්න. 
03. ඔදේ පිළිතුරු A4 ප්රමාණයේ කඩොසියක ලියන්න (සීආර් දකාළ ද ෝ ෆුල්සක්ැප් දකාළ දම් 
සඳ ා භාවිත කළ  ැකිය). පිළිතුරු ලිවීදම් දී කළු යබෝල් යපායින්් පෑනක් භාවිත කිරීම සුදුසු දේ. 
04. සාමානය පරීක්ෂණයකදී දමන් ඔදේ පිළිතුරු පරිගණකගත කිරීම ද ෝ යතුරු ලියනය කිරිමට 
අවසර දනාලැදේ. නමුත් ෙෘශයාබාධිත සිසුන් වැනි විශ්වවිෙයාල පාලනාධිකාරිය විසින් අවසර ලබා 
දී ඇති සිසුන් සඳ ා දමම නියමය අොළ දනාදේ. 
05. කරුණාකර ඔයේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රයේ සෑම පිටුවකම ඉහළ දකුණු යකළවයේ සට න් 
කරන්න. පිළිතුරු පත්රදේ කිසිදු ස්ථානයක ඔදේ නම සඳ න් කිරීදමන් වළකින්න. 
06. ප ත ෙැක්දවන ආකෘතිය භාවිත කර පිළිතුරු පත්රදේ පහළ පිටු අංකනය කරන්න: උො. එය 
පිටු 5 කින් සමන්විත නම් 1/5, 2/5… ආදී වශදයන්. 
07. ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ පළමු පිටුව දලස යපාදු මුල් පිටුව (එය LMS මගින් ලබාගත  ැකි ය.) 
භාවිත කරන්න. අොළ දපාදු මුල් පිටුව මුද්රණය කිරීදමන් ද ෝ අත් අකුරින් පිටපත් කිරීදමන් ඔබට 
ලබා ගත  ැකි දේ. 
08. පිළිතුරු පත්රදේ මුළු පිටු ගණන ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ මුල් පිටුදේ සඳ න් කළ යුතු ය. 

09. පිළිතුරු පිටපයෙහි ඡායාරූප පරියලෝකනය කර (Scan) එය ෙනි PDF යගානුවකට 
පරිවේෙනය කරන්න. පරිදලෝකනය lrk ,o රූපදේ සම්ූර්ණ පිටුව නිසියාකාරව ආවරණය වී 
ඇති බවට වග බලා ගන්න. 

10. පිළිතුරු පත්රදේ පරිදලෝකනය කළ රූපය පැ ැදිලි  ා කියවිය  ැකි බවට වග බලා ගන්න.  
11. LMS දවත තනි පිටු දවන දවනම උඩුගත කිරීමට (Upload) ඉඩ දනාදෙන බව සලකන්න. 

12. පිළිගෙ හැකි එකම යගානු ආකෘතිය PDF යේ. අයේක්ෂකයායේ විභාග අංකය PDF 
යගානුයේ නාමය යලස භාවිෙ කළ යුතු ය. උො. A 12345. 
13. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය JPEG/JPG ද ෝ දවනත් දගානු වර්ගයකින් උඩුගත කිරීමට (Upload) 

ඔබට අවසර දනාලැදේ. 

14.  Tnf.a ලිඛිත mÍCIKj, අවසාන අනුවාෙය පැය 05 ක් ඇතුළෙ LMS දවත උඩුගත කිරීමට 
(Upload) කටයුතු කරන්න.  

15. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය නිසි ආකාරයට දයාමු කළ බව සනා: කරගැනීම සඳ ා ‘ඉදිරිපත් කරන 
ලදී (Submitted)’ යන වචනය සමඟ LMSහි සම්පූේණ පිටුයේ තිර රුවක් (Screen shot) ගන්නා 
දලස සිසුන්ට උපදෙස් දෙනු ලැදේ.  

16. LMS දවත පිළිතුරු පත්රයක් උඩුගත කිරීදම්දී (Upload) hï තාක්ෂණික ගැටලුවක් ඇති දේ 
නම් අදප්ක්ෂකදයකුට ඔවුන්දේ පිළිතුරු පිටපත විෙුත් තැපෑදලන් exam4@arts.cmb.ac.lk දවත 
yels blau‚ka දයාමු කරන්න. 
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ld,h( iïmQ¾K l< ms<s;=re m;%h meh myla ^05& we;=<; LMS fj; Wvq.; lsrSug lghq;= 

lrkak 

m%Yak m;%h m%Yak yhlska ^06& iukaú; h' m%Yak ;=klg ^03& muKla ms<s;=re imhkak' 

m%Yakj, tla tla fldgi i|yd Wmrsu jpk ixLHdj iy ,l=Kq i|yka lr we;' 
 
 

 

1.          i)  rgl foaYSh m%d.aOk yelshdj wkqj tu rfgys l¾udka; l%shdj,sh fjkia 

jkafka flfiao@               

^Wmrsu  jpk ixLHdj 400 ( ,l=Kq 05& 

 

ii) “rgl wd¾Ól ixj¾Okh i|yd l¾udka; w;sYhska jeo.;a jqjo" l¾udka; 

l%shdj,sh ;=<ska wys;lr iudc iy mdßißl n,mEï o we;s lrhs'” fuu lshuk 

ksoiqka iys;j úuikak.       

  ^Wmrsu  jpk ixLHdj 1200 ( ,l=Kq 15& 

 

 

 

2.        i) j¾I 1860-1920 ld,h ;=< wefußld tlai;a ckmofha ld¾ólrK l%shdj,sh 

flfrys n,mE idfmalaI jdis fláfhka idlÉPd lrkak.     

       ^Wmrsu  jpk ixLHdj 400 ( ,l=Kq 05& 

 

ii) 18-19 Y;j¾Ij, hqfrdamfha isÿ jQ ld¾ñl úma,jh" f,dalfha l¾udka; 

ixj¾Okh i|yd uQ,sl moku  iemhQfha flfiaoehs ksoiqka iys;j ú.%y 

lrkak'          

   ^Wmrsu  jpk ixLHdj 1200 ( ,l=Kq 15& 
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3.  i)   l¾udka; ia:dk.;  ùu flfrys msßjeh idOlj, ^Cost factors& n,mEu 

       fláfhka y÷kajkak'            ^Wmrsu  jpk ixLHdj 400 ( ,l=Kq 05& 

 

ii) l¾udka; j¾. folla ^02& weiqfrka WodyrK imhñka" ksIamdokfha iajNdjh 

wkqj l¾udka; ia:dk.; ùug n,mdk idOl fjkia jkafka flfiaoehs     

úuikak'           ^Wmrsu  jpk ixLHdj 1200 ( ,l=Kq 15&      

 

 

4.  i)    nyq cd;sl iud.ïj, lemS fmfkk ,laIK fláfhka úia;r lrkak' 

        ^Wmrsu  jpk ixLHdj 400 ( ,l=Kq 05& 

 

ii)  uQQ,H lghq;=j, wka;¾cd;sllrKh  ;=<ska ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj, 

ld¾ólrK l%shdj,sh flfrys nyq cd;sl iud.ï olajk odhl;ajh ksoiqka 

iys;j idlÉPd lrkak'       

            ^Wmrsu  jpk ixLHdj 1200 ( ,l=Kq 15& 

     

 

5.  i)  m%dfoaYSh ixj¾Ok kHdhkaj, uQ,sl m%fõY fol y÷kajkak' 

        ^Wmrsu  jpk ixLHdj 400 ( ,l=Kq 05& 

 

ii)    “wmkhk ieliqï l,dmhla j¾Ok O%%ejhla ̂ Growth pole&  jYfhka l%shd;aul 

fjñka m%dfoaYSh ixj¾Okh we;s lrhs'” fuu lshuk úfõpkd;aulj úuikak'

                  ^Wmrsu  jpk ixLHdj 1200 ( ,l=Kq 15&

        

 

6.         i) › ,xldfõ l¾udka; jHdma;sh wdY%s;j lemS fmfkk ,laIK fláfhka 

meyeÈ,s lrkak'       

^Wmrsu  jpk ixLHdj 400 ( ,l=Kq 05& 

 
ii) uE;ld,Sk l¾udka; l%shdj,sh ;=< › ,xldj uqyqK fok wNsfhda. WÑ; ksoiqka 

weiqfrka idlÉPd lrkak'  

       ^Wmrsu  jpk ixLHdj 1200 ( ,l=Kq 15& 
 

 


