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

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

GYG 2232– N+f.da, úoHdfõ msysáï wdo¾Yl 
 

විවෘත ග්රන්ථ  ිඛිතත විාගය   
 

úNd. wfmalaIlhsaka i|yd Wmfoia ud,dj: 

 ප්රශ්න  ත්ර  රම්භා වන්ථේන්ථ ිටු  ංක  2 සිට . 

 සියලුම ලිඛිත ඇගයීම් ංත් ංකුරින්ථ තමණක් ලිවිය යුතුය. ඔබේ අත් අකුරු පැහැදිලි ව ලිවීමට වග බලා 

ගන්න. 

 ඔබේ පිළිතුරු A4 ප්රමායබ  ඩදාාසියඩ ලියන්න සීආර්  බඩ   බහ  ුල්ස්කඩැ්  බඩ   බම් ්හහා 

භාවිත ඩ  හැකි ය). පිළිතුරු ලිවීබම් දී  ළු ේ ෝල් ේතොයින්ථට් තෑ ක් භාවිත කිරීම සුදුසු බේ. 

 ්ාමානය පරීක්ෂයයඩදී බමන් ඔබේ පිළිතුරු පරිගයඩගත කිරීමට බහ  යතුරු ලියනය කිරිමට ංවසම 
ේ ොලැේේ. නමුත් ාෘශ්යාබාත ත සිසුන් වැ ව විශ්කවවිායාල පාලනාත ඩාරිය විසින් අව්ල ලබා දී ඇ  

සිසුන් ්හහා බමම  වයමය අාා  බන බේ.  
 ඩරුයාඩල ඔබේ විාගය ංක   ිටළිතුරු ත්රේ  සෑම ිටු ව ම ඉහළ දකුණු ේ ළවේේ සටහන්ථ 

 මන්ථ . පිළිතුරු පත්රබ  කිසිදු ්කාානයඩ ඔබේ නම ්හහන් කිරීබමන් ව කින්න.  
 පහත ාැක්බවන රඩෘ ය භාවිත ඩල පිළිතුරු පත්රබ  පහ  ිටු  ංක     මන්ථ : උාා. එය පිටු 5 කින් 

්මන්විත නම් 1/5, 2/5… රදී වශ්බයන්. 

 ඔබේ පිළිතුරු පත්රබ  ප මු පිටුව බල් බප දු මු්ස පිටුව සඑය LMS මගින් ලබාගත හැකි ය.) භාවිත 

ඩලන්න. ංදගළ ේතොදු මුල් ිටු ව මුද්රණ  ිරීමේමන්ථ ේහෝ ංත් ංකුරින්ථ ිටටතත් ිරීමේමන්ථ ේහෝ බ ට ල ග 

යත හැිර ේේ.  
 පිළිතුරු පත්රබ  මුු  පිටු ගයන ඔබේ පිළිතුරු පත්රබ  මු්ස පිටුබේ ්හහන් ඩ  යුතු ය. 
 පිළිතුරු පත්රබ  සියලු පිටු පිළිබවලින් ාායාූපපගත ඩල බහ   පරිබල ඩනය (scan) ඩල එය තනි PDF 

ේයොනුව ට පරිව් තනය ඩලන්න. පරිබල ඩනය ඩලන ලා  ූපපබ  ්ම්පූ් ය පිටුවම   වසියාඩාලව 

රවලයය වී ඇ  බවට වග බලා ගන්න. 

 පිළිතුරු පත්රබ  පරිබල ඩනය ඩ  ූපපය පැහැදිලි   කියවිය හැකි බවට වග බලා ගන්න.  

 LMS ේවත තනි ිටු  ේව  ේව ම උඩුයත ිරීමමට ඉඩ ේ ොේද   ව සල න්ථ .  

 ිටළියත හැිර එ ම ේයොනු ර ෘති  PDF  ේේ' ංේේක්ෂ  ගේේ විාගය ංක   PDF ේයොනුේේ  ගම  

ේලස ාගවිත  ළ යුතු  . උදග. A 12345  
 ඔබබේ පිළිතුරු පත්රය JPEG / JPG ේහෝ ේව ත් ේයොනු වේය ිරන්ථ උඩුගත කිරීමට ඔබට ංවසම 

ේ ොලැේේ.  
 Tnf.a ලිඛිත mÍCIKj, ංවසග  ිටටතත තැ  24 ක් ඇතුළත  SMLේවත උඩුයත ිරීමමට  ටයුතු 

 මන්ථ .  

 ඔබබේ පිළිතුරු පත්රය  වසි රඩාලයට බය මු ඩ  බව ්නා: ඩලගැනීම ්හහා ‘ඉදිරිතත්  ම  ලදී 

(Submitted)’ යන වචනය ්මඟ LMSහි ්ම්පූ් ය පිටුබේ තිම රුවක් (Screen shot) ේය  සුරැිරව 

ත ග යන්ථ ග ේලස සිසුන්ථට උතේදසන ේදනු ලැේේ. 
 LMS බවත පිළිතුරු පත්රයක් උඩුගත කිරීබම්දී hï අනබ් ක්ෂිත  තාක්ෂණිඩ ගැටලුවක් ඇ  බේ නම්, 

ඔබබේ පිළිතුරු පත්රබ  පිටපත විාුත් තැපෙබලන් exam2@arts.cmb.ac.lk  යන විාුත් තැපැ්ස 

ලිපිනයට ේද   ලද  තැ  24 ඇතුළත යැවිය හැකි ය.  

mailto:exam2@arts.cmb.ac.lk
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fld<U úYajúoHd,h - • ,xldj 

Ydia;% mSGh 

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

GYG 2232 – N+f.da, úoHdfõ msysáï wdo¾Yl 
újD; .%ka: ,sÅ; úNd.h 

ld,h: ms<s;=re ,sùu iy LMS fj; Wvq.; lsrSu i|yd ld,h meh 24 ls' 

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<uq jk fldgi 

01.(A) fhda.H ksoiqka iy rEm igyka Wmfhda.S lrf.k my; oelafjk woyia meyeos,s  

      lrkak (tla ms<s;=rla i|yd Wmrsu jpk 300 la Ndú; lrkak) 

I. msysàï kHdh wduka;%Kh lrkqfha wd¾:sl ls%hdldrlï msysgd we;af;a fldfyao iy    

  wehs@ hk m%Yak ms<sn|jhs.  

      II. fjdkaáhqkkaf.a wdo¾Ylfha oS (Von Thünens’ model) wjOdkh fhduqjkafka tlu fjf<|  

     fmd<la weiqre fldgf.k isÿjk iQlaIu iy úia;D; (intensive and extensive agriculture)     

          lDISl¾udka;j, msysàï flfrysh'   

     III. flakaøia:dk kHdh u.ska bosrsm;a flfrkqfha ckdjdi iy ia:dkj, msysàï iy tajd w;r      

      mj;sk iïnkaO;d ms<sn|j cHdñ;sl meyeos,s (geometric explanations) lsrSuls'  

     IV. msysàï wdo¾Yl ish,a,f.au mdfya m%jdykh iy ÿr (transportation and distance)     

           hkak b;d jeo.;a wx. f,i i,ld we;' 

(,l==Kq 03*4 = ,l==Kq 12) 

 

     (B) my; i|yka ixl,am w;r iïnkaO;d fhda.H rEm igyka fhdof.k meyeos,s  

      lrkak' (tla fldgil ms<s;=rla i|yd Wmrsu jpk 300 la Ndú; lrkak)  

 

 I.  ksIamdok l¾udka; Yd,djl msysàu iy øjH o¾Ylh (Location of the manufacturing      

     ndustry and the material index) 

II.  iu mrsjyk msrsjeh f¾Ld iy lafIa;%sh msrsjeh jl%h (Isotims and the space cost curve) 

III. ÿr iy ialkaO folla w;r mj;sk wka;¾ ls%hd (Distance and the interactions of  

      population in two masses) 

IV. flakaøia:dk w.h iy flakaøia:dk o¾Ylh (Centrality value and centrality index) 

(,l==Kq 02*4 = ,l==Kq 08) 
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fojk fldgi 

02. ¶msysàï wdo¾Ylj, Ndú; lrk ixl,am iy kHdhhka f,dal jHdma; jix.; ;;ajhka    
    ie,ls,a,g .ksñka ixfYdaOkh l< hq;=h¶' fuu m%ldYh iu. Tn tlÕ jkafkao@ ms<s=;=r      
    fhda.H ksoiqka weiqrska idlÉPd lrkak' (ms<s;=r i|yd Wmrsu jpk 1000 la Ndú; lrkak) 

  (,l==Kq 20) 

03. “msysàï wdo¾Ylj, oS wjOdkh fhduq flfrkafka ,dNh iy lafIa;s%h jYfhka isÿ flfrk  

    wka;¾ ls%hd (spatial interactions) flfrys muKls¶' fuu m%ldYh úNd. lrkak'  

         (ms<s;=r i|yd Wmrsu jpk 1000 la Ndú; lrkak)  

(,l==Kq 20) 

 

f;jk fldgi 

04. tla;rd ksIamdokhlg wod< wuq øjH mj;sk ia:dk 2la jk A iy B w;r ÿr lsf,da ógr 20ls' 

fjf<| fmd< (M) msysgd we;af;a A keue;s wuq øjH mj;sk ia:dkfha isg lsf,da ógr 10la iy 

B keue;s wuq øjH mj;sk ia:dkfha isg lsf,da ógr 25la ÿrsks' wjYH iïm;a iy wjika 
ksIamdokhg wod< o;a; j.= wxl 1ys imhd we;'    

 

j.= wxl 1: fhojqï iy ksuejqïj,g wod< f;dr;=re' 

f;dr;=re wuq øjH A wuq øjH B 

ksñ øjH tallhla i|yd 
wfmalaIs; wuq øjHj, m%udK 

fgdka 3  fgdka 2.5  

wuq øjH fgdka tlla i|yd 
msrsjeh 

fvd,¾ 20  fvd,¾ 15 

wuq øjH fgdka tlla i|yd 
mrsjyk msrsjeh  

fvd,¾ 1  fvd,¾ 2 

ksñ øjH fgdka tlla i|yd 
mrsjyk msrsjeh  

fvd,¾ 3 

 

 

I. wju msrsjehla iys;j ksIamdok l¾udka; Yd,dj msysgqùu i|yd fhda.H;u msysáu fidhkak' 

(,l==Kq 08)  

II. j¾;udk f,dalh i|yd by; 4.I ys Tn fhdackd l< l%ufhys we;s fhda.H;dj WodyrK 

imhñka úfõpkd;aulj úYaf,aIKh lrkak' (ms<s;=rla i|yd Wmrsu jpk 500 la Ndú; 

lrkak) 

(,l==Kq 12) 
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5.  j¾. lsf,daógr 10000la jQ N+ñ m%foaYhl msysá  ;=ka jk uÜgfï ckdjdihl m%udKh j¾. 
lsf,daógr 1145'34 ls' f;jk uÜgfï IvdY%dldr ckdjdihl m:fha wrh lsf,daógr 18'00 ls' 
fuu o;a; Ndú; lr my; oelafjk m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

I.    mrsudKh 1 cm = 10 km hehs i,ld by; f;jk uÜgfï ckdjdihg wod<j fojk iy isújk 

jk uÜgïj, ckdjdi OQrdj,sh iys; wdo¾Ylh ks¾udKh lrkak' Tnf.a ks¾udKh w|sk 

lvodisfha uOH ,laIHfha isg wdrïN lrkak' tu ks¾udKh mokï lrf.k my; idrdxY j.=j 

iïmQ¾K lrkaak' 

 

ckdjdi OQrdj,sh   iïmQ¾K ckdjdi 

ixLHdj 

wiïmQ¾K ckdjdi 

ixLHdj 

ckdjdihl j¾. 

m%udKh 

    

    

    

    

 

(,l==Kq 08)  

II. “flakaøia:dk kHdh (Central place theory) lafIa;%h ;+< k.rh u.ska lrk n,mEu ms<sn|     

   idOkSh f,i meyeos,s lrkafka ke;¶' 5.I  ys Tnf.a ms<s;=r iy h:d f,dalfhka fhda.H ksoiqka  

   weiqrska fuu m%ldYh idlÉPd lrkak'  (ms<s;=rla i|yd Wmrsu jpk 500 la Ndú; lrkak). 

(,l==Kq 12) 

 

***** 

     

 


