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

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

 
GYG 2129 – msysáï úYaf,aIKh 

 
YsIHhka i|yd Wmfoia( 
01. ප්රශ්න පත්රය පෙවන පිටුවෙ පිට පරම්භ පෙ   
02. ish¨uපලිඛිතපඇගයී්භපඅත් අකුරින් පමණක්පලිවිය පයුතුය   ඔෙේපඅත්පඅකුරුපපැහැදිලි ව ලිවීමට වග 
බලා ගන්න. 
03. ඔෙේප ිටළිතුරුපA4 ප්රමාණේ ප කඩවාිටය කපලිය න් ප (සීරර්ප ෙකොළප ෙ ෝප ෆුල්සනකැප්ප ෙකොළප ේභප

සඳ ාප ාවිතපකළප ැකිය ) පිටළිතුරුපලිවීේභපදීපකළු ේබෝල් ේපොයින්ට් පෑනක්  ාවිතපකිරීමපසුදුසුපෙ   
04. සාමා යපතරී්ෂණයය කදීපෙමන්පඔෙේපිටළිතුරුපතිගගයකගතපකිරීමපෙ ෝපය තුරුපලිය  ය පකිිගම ප
අනසමපෙ ොලැෙේ ප මුත්පවෘශ්යාබාධාත තපිටසුන්පනැ වපවිශ්නනවිවයාලපතාල ාත කාිගය පවිිටන්පඅනසමපලබාධාපදීප
ඇතිපිටසුන්පසඳ ාපෙමමප වය මය පඅවාළපෙ ොෙ   

05. කරුයාකමපඔේේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රේ  ෑෑම පිුවවකම හහ  කකුු  ේක වේ පස  න්ප
කමන්  පිටළිතුරුපත්රෙේ පකිිටදුපසනාා ය කපඔෙේප මපසඳ න්පකිරීෙමන්පනළකින්   
06. ත තපවැ්ෂෙන පරකෘතිය ප ාවිතපකමපිටළිතුරුපත්රෙේ පපහ  පිුවපඅංක ය පකමන් :පඋවා පඑය පිටුවප5ප
කින්පසමන්විතප ්භප1/5, 2/5… රදීපනශ්ෙය න්  

07. ඔෙේපිටළිතුරුපත්රෙේ පතළමුපිටුවනපෙලසපේපොදු මුල් පිුවවප (එය පLMS මගින්පලබාධාගතප ැකිපය  )ප

 ාවිතපකමන් ප (බාධලන් : ඇමුණුමප I). අවාළපෙතොදුපමුල්පිටුවනපමුද්රයය පකිරීෙමන්පෙ ෝප අත්පඅකුිගන්ප
ිට තත්පකිරීෙමන්පඔබාධ පලබාධාපගතප ැකිපෙ   
08. ිටළිතුරුපත්රෙේ පමුළු පිුව ගණනපඔෙේපිටළිතුරුපත්රෙේ පමුල්පිටුවෙ පසඳ න්පකළපයුතුපය   

09. පිළිතුරු පිටපේෙහි ඡායාරූප පරිේලෝකනය කර (Scan) එය ෙනි PDF ේගොනුවකට පරිව ෙනය 

කරන්න පතිගෙලෝක ය පlrk ,o රූතෙේ පස්භපූර්යපිටුවනප විටය ාකාමනපරනමයය පවීපඇතිපබාධන පනගප
බාධලාපගන්   
10. ිටළිතුරුපත්රෙේ පතිගෙලෝක ය පකළපරූතය පතැ ැිලලිප ා කිය විය ප ැකිපබාධන පනගපබාධලාපගන්  ප 
11. LMS ෙනතපත වපිටුවපෙන පෙන මපඋඩුගතපකිරීම ප(Upload) ඉඩපෙ ොෙව පබාධනපසලකන්   

12. පිළිගෙ හැකි එකම ේගොනු ආකෘතිය PDF ේේ  අේේක්ෂකයාේේ විභාග අංකය PDF ේගොනුේේ 

නාමය ේලෑ භාවිෙ ක  යුතු ය.පඋවා පA 12345. 

13. ඔබාධෙේප ිටළිතුරුප ත්රය ප JPEG/JPG ෙ ෝප ෙන ත්ප ෙගොනුප නර්ගය කින්පඋඩුගතපකිරීම ප (Upload) 

ඔබාධ පඅනසමපෙ ොලැෙේ  
14.  Tnf.a ලිඛිතපmÍCIKj,පඅනසා පඅනුනාවය පපැය 05 ක් ඇතු ෙ LMS ෙනතපඋඩුගතපකිරීම  

(Upload)පක යුතුපකමන්  ප 
15. ඔබාධෙේපිටළිතුරුපත්රය ප විටපරකාමය  පෙය ොමුපකළපබාධනපස ා:පකමගැනීමපසඳ ාප ‘ඉිලිගතත්පකම ප
ලදීප (Submited)’ ය  පනච ය පසමඟපLMSහිපෑම්පූ ණ පිුවේේ තිර රුවක් (Screen shot) ගන් ාප
ෙලසපිටසුන් පඋතෙවසනපෙවනුපලැෙේ   
16. LMS ෙනතපිටළිතුරුපත්රය ්ෂපඋඩුගතපකිරීේභදී (Upload)පhï තා්ෂණණිකපගැ ලුන්ෂපඇතිපෙ ප ්භ 
අෙප්්ෂණකෙය කු ප ඔවුන්ෙේප ිටළිතුරුප ිට තතප විවුත්ප තැතෙෙලන්ප exam2@arts.cmb.ac.lk  (jirgප
අවාළපවිවුත්පතැතෙ,පඅංකයපස  න්පකමන් )පෙනතපyels blau‚kaපෙය ොමුපකමන්   
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fld<U úYajúoHd,h - • ,xldj 
Ydia;% mSGh 

Ydia;%fúoS fojk jir Wmdê mrSlaIKh (ud¾..;) 

 m<uq jk fifuia;rh - 2020/2021 

 

GYG 2129 – msysáï úYaf,aIKh 
 

කාලය: පිළිතුරු ලිවීම් ෑහ LMS ේවෙ උඩුගෙ හදිරිපත් කිරීම ෑඳහා පැය 05 කි  
 
hg;a msrsihska tla fldgilska tla m%Yakh ne.ska f;dardf.k m%Yak ;=klg ^03& muKla 

ms<s;+re imhkak'  

.Kl hka;% Ndú; l< yelsh' 
 

 
m<uqjk fldgi 

 

01.  i) fhda.H WodyrK Wmfhda.S lr.ksñka my; i|yka m%Yakj,g ms<s;=re imhkak'  

   

a)  m%%foaYhl fvx.= frda.Skaf.a wjldYSh jHdma;sh (spatial distribution) 

úYaf,aIKh lsrSfï oS ksrfmalaI msysàfuys (absolute location) 

ld¾hNdrh fláfhka meyeos,s lrkak' 
(,l+Kq 02) 

 

b)  ióm iy ÿria: (near and distance) foaj, wka;¾ ls%hdldrS;ajh 
wOHhkh lsrSfïoS fgdì,¾f.a m<uqjk N+f.da, úoHd;aul kshufhys 
(Tobler’s first law of Geography) fhda.H;dj fláfhka meyeos,s 
lrkak' 

(,l+Kq 02) 

c)  j¾.SlrKhl iy m%dfoaYShlrKhl (classification and 

regionalization) mj;sk tla iudkd;au;djhla iy tla úIu;djhla 
olajkak'  

(,l+Kq 02) 
 

ii) a)  msysáï úYaf,aIKh i|yd ñKqqï mrsudK (scales of measurements) 

 ms<sn| oekqfuys jeo.;alu .ek fláfhka idlÉPd lrkak'  
 (,l+Kq 04) 

b)  j¾.SlrK iy ldKav lsrSfï Ys,am l%u i|yd ixLHdkh ms<sn| 
oekfuys jeo.;alu fláfhka idlÉPd lrkak 

 (,l+Kq 04) 
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iii)  “úYd, k.r l=vd k.rj,ska jgù we;s w;r Yla;su;a wjldYSh in|;d     

 úoyd olajhss”. • ,xldfjka WodyrK Wmqgd olajñkaa fuu woyi  
 fláfhka ;lafiare lrkak' 

 (,l+Kq 06) 

 (uq¿ ,l=Kq 20) 

 

fojk fldgi 

 

02.   “udkj N+f.da, úoHdfõ úYd, ia:dkSh o;a; (locational data) iuQyhla úYaf,aIKh 

lsrSug msysáï úYaf,aIKh YlH fõosldjla imhhs” iqÿiq WodyrK Wmfhda.S 

lr.ksñka fuu woyi úfõpkd;aulj ;lafiare lrkak' 

(,l+Kq 20) 

 

03.    “msysáï úYaf,aIKh uÕska lsishï ixisoaêhl wjldYSh ieleiaug muKla fkdj tu 

ixisoaêfha ld,Sk fjkialïj,go wduka;%Kh lsrSfï yelshdj we;”. fuu m%ldYh 

iu. Tn tlÕ jkafkao@ ienE f,dalfhka ksoiqka Wmfhda.S fldg f.k Tnf.a 

ms<s;=r idlÉPd lrkak'      

 (,l+Kq 20) 

 

 

f;jk fldgi 

 

04 i)         úp,Hj, iïnkaO;dj ie,ls,a,g f.k fhda.H j¾.SlrK l%uhla Ndú;d  

     lrñka j.= wxl 1 ys oelafjk o;a; ldKavj,g j¾. lr' tu j¾.SlrKh  

     f;dard .ekSug fya;= meyeos,s lrkak'  

 (,l+Kq 10)  

ii)  Tnf.a j¾.SlrKh u; mokïj idrdxY j.=jla ilia lrkak'  

 (,l+Kq 02) 

iii)  úúO úp,Hka w;r wka;¾ l%shd biau;= lrñka Tnf.a m%;sM, idlÉPd  

    lrkak' 

 (,l+Kq 08) 

                                                                                                                        (uq¿ ,l=Kq 20) 
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j.= wxl 1: N+ñfha Wkak;dxYh iy jDlaI,;dj, úúO;ajh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. i)        “wjldYSh ixflakaøKh (spatial concentration)” hkq l=ulaoehs fláfhka  

           meyeos,s lrkak' 

     (,l+Kq 02) 

ii) j.= wxl 2 ys olajd we;s o;a; Wmfhda.S lrf.k • ,xldfõ j;=  

ck ixLHdj i|yd msysàï ,ìêh (Location quotient) iy msysàï ix.+Klh 

(Co-efficient of localization) .Kkh lrkak'   

(,l+Kq 10)  

iii) Tnf.a m%;sM, u; mokïj m%dfoaYSh ixj¾Okh i|yd ck j¾.j,  

       ixflakaøKh ùï ms<sn| wOHhkh lsrSfï oS by; 5 ii ys Ndú;d l< l%u  

       foflys fhda.H;dj ms<sn| idlÉPd lrkak'  

(,l+Kq 08)  

                                                                                                                           (uq¿ ,l=Kq 20) 

 

ksheosh N+ñfha Wkak;dxYh 

(m) 

jDlaI,;dj, úúO;ajh 

(Shannon diversity index) 

1 350 1.70 

2 200 1.40 

3 254 1.21 

4 267 1.34 

5 301 1.48 

6 420 1.30 

7 340 1.80 

8 401 1.60 

9 400 1.50 

10 370 1.78 

11 218 1.33 

12 338 1.68 
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j.= wxl 2: • ,xldfõ f;dard.;a osia;s%lal myf<djl ck ixLHdj -2012 

wxlh osia;s%lalh kd.rsl ck ixLHdj .%dóh ck ixLHdj j;= ck ixLHdj 

1 fld<U 1,802,904 513,534 7,911 

2 .ïmy 360,221 1,943,418 1,194 

3 l¿;r 109,069 1,07,246 37,633 

4 uykqjr 170,544 1,119,221 85,617 

5 ud;f,a 60,276 405,176 19,079 

6 kqjrt<sh 40,151 290,913 380,580 

7 .d,a, 133,398 911,159 18,777 

8 ud;r 96,570 694,948 22,530 

9 l=reKE., 30,342 1,580,556 7,567 

10 mq;a;,u 66,952 693,844 1,600 

11 fmdf<dkakrej 0 406,072 16 

12 nÿ,a, 69,800 591,707 153,898 

13 fudKrd., 0 442,710 8,348 

14 r;akmqr 99,451 888,845 99,711 

15 lE.,a, 15,993 767,469 57,186 

uQ,dY%h( ck yd ixLHd f,aLk fomd¾;fïka;=j" • ,xldj 2012 


