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fld<U úYajúoHd,h - • ,xldj 

Ydia;% mSGh 

fojk jir Ydia;%fúoS Wmdê mrSlaIKh (ud¾..;), fojk fifuia;rh - 2019/2020 

GYG 2236 – mdßißl Wmøj 
 

විවෘත ග්රන්ථ ලිඛිත විභාගය (Open Book Examination) 

úNd. wfmalaIlhsaka i|yd Wmfoia ud,dj: 

▪ ප්රශ්න පත්රය ආරම්භ වන්නන් පිටු අංක 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 කළු න ෝල් නපායින්් පෑනක් භාවිත කිරීම සුදුසු බේ. 

▪ සාමානය පරීක්ෂණයකදී බමන් ඔබේ පිළිතුරු පරිගණකගත කිරීමට බහෝ යතුරු ලියනය කිරිමට අවසර නනාලැනේ. 

නමුත් දෘශ්යාබාධිත සිසුන් වැනි විශ්්වවිදයාල පාලනාධිකාරිය විසින් අවසර ලබා දී ඇති සිසුන් සඳහා බමම නියමය 

අදාළ බනාබේ.  
▪ කරුණාකර ඔබේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රනේ සෑම පිටුවකම ඉහළ දකුණු නකළවනේ සටහන් කරන්න. පිළිතුරු 

පත්රබේ කිසිදු ස්ථානයක ඔබේ නම සඳහන් කිරීබමන් වළකින්න.  
▪ පහත දැක්බවන ආකෘතිය භාවිත කර පිළිතුරු පත්රබේ පහළ පිටු අංකනය කරන්න: 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. අදාළ 

නපාදු මුල් පිටුව මුද්රණය කිරීනමන් නහෝ අත් අකුරින් පිටපත් කිරීනමන් නහෝ ඔ ට ල ා ගත හැකි නේ.  
▪ 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 තනි PDF නගානුවකට 

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 නවත තනි පිටු නවන නවනම උඩුගත කිරීමට ඉඩ නනානදන  ව සලකන්න.  

▪ පිළිගත හැකි එකම නගානු ආකෘතිය PDF  නේ' අනේක්ෂකයානේ විභාග අංකය PDF නගානුනේ නාමය නලස 

භාවිත කළ යුතු ය. උදා. A 12345  
▪ ඔබබේ පිළිතුරු පත්රය JPEG / JPG නහෝ නවනත් නගානු වේගයකින් උඩුගත කිරීමට ඔබට අවසර නනාලැනේ.  
▪ Tnf.a ලිඛිත mÍCIKj, අවසාන පිටපත පැය 24 ක් ඇතුළත  LMSනවත උඩුගත කිරීමට කටයුතු කරන්න.  

▪ ඔබබේ පිළිතුරු පත්රය නිසි ආකාරයට බයාමු කළ බව සනා: කරගැනීම සඳහා ‘ඉදිරිපත් කරන ලදී (Submitted)’ 

යන වචනය සමඟ LMSහි සම්ූර්ණ පිටුබේ තිර රුවක් (Screen shot) නගන සුරැකිව ත ා ගන්නා නලස සිසුන්ට 

උපනදස් නදනු ලැනේ. 
▪ LMS බවත පිළිතුරු පත්රයක් උඩුගත කිරීබම්දී hï අනබප්ක්ිත  තාක්ෂණික ගැටලුවක් ඇති බේ නම්, ඔබබේ 

පිළිතුරු පත්රබේ පිටපත විදුත් තැපෑබලන් exam2@arts.cmb.ac.lk  යන විදුත් තැපැල් ලිපිනයට නදන  ලද  පැය 

24 ඇතුළත යැවිය හැකි ය.  
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újD; .%ka: ,sÅ; úNd.h (Open Book Examination) 

ld,h: පිළිතුරු  ලිවීම  සහ LMS බවත උඩුගත කිරීම  සඳහා කාලය පැය 24 කි. 

m%Yak ;=klg (03) muKla ms<s;+re imhkak'  

iEu m%Odk m%Yakhla i|ydu ms<s;=re Wmrsu jpk 1,200 lg (600+600) iSud úh hq;=h's 

Answer 03 questions only  

All questions carry equal marks  

Maximum word limit for each main question should be: 1,200 (600+600) words  

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

 

01.  

(i) fhda.H ksoiqka fhdaaod .ksñka  tla ld,.=Ksl Wm¯jhl n,mEï úia;r lrkak'         ^,l=Kq 10& 

(ii) 01 (i) ys úia;r l< wdmod n,mEï wjulr .ekSug m%;Hia:s;sh (Resilience) fya;=jkafka flfiao@ 
hkak mrSlaId lrkak'                       ^,l=Kq 10& 

 

02.  

(i) iajdNdúl wdmod by<hdug udkqI ls%hdldrlï fya;=ù we;af;a flfiao hkak fhda.H ksoiqka weiqrska 
idlÉcd lrkak'                ^,l=Kq 10&                                                                  

(ii) “ñksid úiska ks¾udKhl< wdmodj, n,mEï j,lajd.; yelsh” Tn fuu woyi yd tlÕ jkafka o@ 
miq.sh oilfhka ksoiqka Wmqgd olajñka  fuu woyi idlÉPd lrkak'                 ^,l=Kq 10& 

 

03.  

(i) ksj¾;k l,dmfha .xj;=r iy kshx wdmod kS¾Kh lsrSfï t,a-ksfkda olaIsK foda,k ls%hdj,sh (ENSO 

Process)  úNd. lrkak'                 ^,l=Kq 10& 

(ii) kshx wdmod ;lafiaare lsrSug kjH;u ;dlaIKh Wmldr jkafka flfiao hkak  idlÉPd lrkak'   
   ^,l=Kq 10&     
                                                        

04.  

(i) YS% ,xldj  úÿ,s flàï wdmod i|yd jvd;a md;%jkafka wehs hkak úia;r lrkak'     ^,l=Kq 10& 
(ii) úÿ,s flàï wdmodjkays md;%;dj wju lsrSug bjy,ajk l%fudamdhka (mitigation measures) idlÉPd 

lrkak'                                 ^,l=Kq 10&   
                                                                                  

05.  

(i) YS% ,xld ikao¾Nh ;=< fldfrdakd -19 jika.;fha wys;lr n,mEï wju lr.ekSu i|yd i,ld ne,sh 
hq;= jvd;a iM, l%fudamdhka ms<sn| Tnf.a woyia úia;r lrkak'       ^,l=Kq 10&                                                                    

(ii) “ixj¾ê; rgj, fldfrdakd -19 jika.;fha n,mEï ixj¾Okhjk rgj,g jvd úYd,h”.  Tn fuu 
woyi yd tlÕ jkafka o@ fhda.H ksoiqka weiqrska mÍlaId lrkak'         ^,l=Kq 10& 
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06.  
my; oelafjk iajdNdúl wdmodjkays n,mEï tla rglska wfkla rgg fjkia úh. ta i|yd n,mE 
fya;=idOl fhda.H ksoiqqka weiqrska mÍlaId lrkak'              
 

(i) f.daks ksj¾;k jdiq<sh       

(ii) tacshka N+ p,kh 
   ^,l=Kq 10*2 = 20& 

 

 

  


