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fld<U úYajúoHd,h - › ,xldj 

Ydia;% mSGh  

Ydia;%fõ§ f;jk jir mÍlaIKh (ud¾..;)  

m<uq fifuia;rh – 2020/2021 

GYG 3159 : N+f.da,Sh f;dr;=re moaO;s ye|skaùu  

YsIHhka i|yd Wmfoia( 

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 දහෝ ෆුල්ස්කැප් දකාළ දම් සඳහා 
භාවිත කළ හැකිය). පිළිතුරු ලිවීදම් දී කළු යබෝල් යපායින්් පෑනක් භාවිත කිරීම සුදුසු දේ. 
04. සාමානය පරීක්ෂණයකදී දමන් ඔදේ පිළිතුරු පරිගණකගත කිරීම දහෝ යතුරු ලියනය කිරිමට 
අවසර දනාලැදේ. නමුත් ෙෘශයාබාධිත සිසුන් වැනි විශ්වවිෙයාල පාලනාධිකාරිය විසින් අවසර ලබා දී 
ඇති සිසුන් සඳහා දමම නියමය අොළ දනාදේ. 
05. කරුණාකර ඔයේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රයේ සෑම පිටුවකම ඉහළ දකුණු යකළවයේ සටහන් 
කරන්න. පිළිතුරු පත්රදේ කිසිදු ස්ථානයක ඔදේ නම සඳහන් කිරීදමන් වළකින්න. 
06. පහත ෙැ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 හැකි ය.) භාවිත 

කරන්න (බලන්න: ඇමුණුම I). අොළ දපාදු මුල් පිටුව මුද්රණය කිරීදමන් දහෝ අත් අකුරින් පිටපත් 
කිරීදමන් ඔබට ලබා ගත හැකි දේ. 
08. පිළිතුරු පත්රදේ මුළු පිටු ගණන ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ මුල් පිටුදේ සඳහන් 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 පැහැදිලි හා කියවිය හැකි 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 දහෝ 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 සඳහා ‘ඉදිරිපත් කරන ලදී 
(Submited)’ 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 exam3@arts.cmb.ac.lk (jirg 
අොළ විෙුත් තැපෑ, අංකය සටහන් කරන්න) දවත yels blau‚ka දයාමු කරන්න. 
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fld<U úYajúoHd,h - › ,xldj 

Ydia;% mSGh  

Ydia;%fõ§ f;jk jir mÍlaIKh (ud¾..;)  

m<uq fifuia;rh – 2020/2021 

GYG 3159: N+f.da,Sh f;dr;=re moaO;s ye|skaùu 

ld,h: ms<s;=re ,shd LMS ys Wvq.; lsrSug ,efnk iïmQ¾K ld,h meh 5hs. 

tla fldgilska tla m%Yakh ne.ska f;dardf.k m%Yak 3lg muKla ms<s;=re imhkak. 

iEu m%Yakhla i|ydu iudk ,l=Kq ysñfõ.   

iEu m%Yakhla i|ydu jpk iSudj: jpk 1,200 fkdblañh hq;=hs.  

m<uq fldgi  

01.  

(i). “lafIa;%Sh fkdjk o;a; moaO;s” (Aspatial databases) yd iei|SfïoS “lafIa;S%h o;a; 

moaO;s”j, (Spatial databases) wjdis fhda.H ksoiqka weiqrska meyeos,s lrkak.        

               (,l=Kq 10) 

  (ii). “fiahd is;shï”j, (Choropleth maps) uQ,sl fodaaI, tajdfhys lafIa;S%h o;a; yd 

ne|S mj;S”. fuu woyi WÑ; ksoiqka weiqrska úNd. lrkak.           (,l=Kq 10)

    

 

02.  

(i). “isõ/ia o;a; wdlD;s”j, (Raster data model) uQ,sl ,laIK fhda.H rEm igyka 

weiqrska idlÉcd lrkak.                    (,l=Kq 10)    

                 

  (ii). “mD:súfha ,laIK bosrsm;a lsrSug jvd;a iqÿiq lafIa;S%h o;a; wdlD;sh jkafka 

isõ/ia o;a; wdlD;sshhs”. Tn fuu woyi yd tlÕ jkafkao@ fhda.H ksoiqka 

weiqrska fuu woyi úfõpkd;aulj úNd. lrkak.                              (,l=Kq 10)

           

03.  

(i). “N+f.da,Sh LKavdxl moaO;s” (Geographical Coordinate Systems/GCS) yd   

“m%laIsma; LKavdxl moaO;s” (Projected Coordinate Systems/PCS) w;r mj;sk 

fjkialï iqÿiq rEmigyka weiqrska meyeos,s lrkak.    (,l=Kq 10)  

 

(ii). “YS% ,xldj jeks rglg,  lafIa;S%h o;a; moaO;s jeäoshqKq lsrSfïoS m%laIsma; 

LKavdxl moaO;s jvd;a iqÿiq fõ”.  fuu woyi fhda.H ksoiqka weiqrska idlÉcd 

lrkak.                                    (,l=Kq 10) 

Ananda Karunarathne
Highlight
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fojk fldgi  

04 

(i). “X” m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYfha (m%d. f,a. fld.) bvï mrsyrK ie,iqï ks,OdrS 

f,i Tnj m;afldg we;. tu m%d. f,a. fld. i|yd 1:5,000 ixLHdxl N+ñ mrsfNda. 

yd N+ñ jeiau is;shula (Digital land use and land cover map) ks¾udKh lrk 

f,i, m%dfoaYSh f,alï úiska Tng mjrd we;. pkaøsld cdhdrEm (Google Earth 

pro), .%du ks,OdrS fldÜGdY udhsï is;shï f.dkqj (GND Shape file/EPSG 5234), 

fiiq uDÿldx. yd oDvdx. (software and hardware) myiqï o imhd we;. fï i|yd 

wkq.ukh l< hq;= ish¨ mshjrhka úia;r lrkak (QGIS uDÿldx.h weiqrska).  

                                (,l=Kq 13)    

             

(ii). 1:5,000 ixLHdxl N+ñ mrsfNda. yd N+ñ jeiau is;shula ieliSfï jdis iy 

jvd;a idudkHlrKh l< N+ñ mrsfNda. yd N+ñ jeiau is;shul wjdis úia;r  

lrkak.                                                                                               (,l=Kq 07) 

 

05 

(i). “X” m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYh u.ska ilS%h ueKsla m;,a 50l f.da,Sh LKavdxl 

moaO;s o;a; (GPS data) iy fiiq o;a; (.eUqr, mrsêh, whs;slre wdosh) tl;=lr 

we;. fojk ld¾hh yeáhg, tu ueKsla m;,a i|yd lafIa;S%h o;a; moaO;shla 

ilik f,i;a (EPSG 5234- l|j, LKavdxl moaO;sh u;), tajd Google Earth 

Pro u; fmkakqï lrk f,i;a m%dfoaYSh f,alï úiska Tng mjrd we;. by; 

ld¾hh bgqlsrSu i|yd wkq.ukh l<hq;= ish¨ mshjrhka meyeos,s lrkak (QGIS 

uDÿldx.h weiqrska).        (,l=Kq 13)        

 

(ii). ueKsla m;,a lafIa;S%h o;a; moaO;sh, WGS 84  (EPSG- 4326) LKavdxl moaO;shg   

mrsj¾;kh lrk wdldrh iy ueKsla m;,aj, kj LKavdxl w.hhka ,nd .kakd 

wdldrh meyeos,s lrkak.                                                                        (,l=Kq 07) 
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06 

(i). ish¨u .x.djkag (m%Odk yd w;= .x.d) óg¾ 600la we;=<; msysá m%foaY .xj;=r 

i|yd md;%;djla we;s njg “X” m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYh y÷kdf.k we;. 

f;jk ld¾hh yeáhg, .xj;=r i|yd md;%;djla we;s ish¨ .%du ks,OdrS fldÜGdY 

y÷kd .kakd f,i, m%dfoaYSh f,alï úiska Tng mjrd we;. .x.d cd, is;shï 

f.dkqj (River network Shape file/EPSG 5234) iy .%du ks,OdrS fldÜGdY udhsï 

is;shï f.dkqj (GND Shape file/EPSG 5234) Tng imhd we;. by; ld¾hh 

bgqlsrSu i|yd wkq.ukh l<hq;= ish¨ mshjrhka meyeos,s lrkak (QGIS 

uDÿldx.h weiqrska).         (,l=Kq 13)         

        

    (ii). iEu .%du ks,OdrS fldÜGdYhlu .xj;=r md;%;djhla iys; m%foaY j¾. lsf,da 

óg¾j,ska .Kkh lrk wdldrh iy  .xj;=r i|yd md;%;djhla we;s m%foaY 

is;shu ilia lrk wdldrh úia;r  lrkak.       (,l=Kq 07)   

 

                                                                    

********************************************** 

 

              

                     

 


