උපාධි අපේක්ෂකයන් සඳහා මාර්ගගත විභාග මාර්පගෝපපේශ
ශාස්ත්ර පීඨය, පකාළඹ විශ්වවිද්යාලය
2020/2021
_____________________________________

පවතින පකාවිඩ් 19 වසංගත තත්තත්තවය පහ්තුපවන් 2020 වසපර් අංක 19 ද්රන අධ්යයන
පාඨමාලා (විපශ්ෂ ප්රතිපාද්න) විධිවිධ්ාන අනුව ශාස්ත්ර පීඨය එහි ප්රථම උපාධි අපේක්ෂකයන්
සඳහා වන විභාග මාර්ගගත ව පවත්තවනු ඇත.
ඒ ඒ පාඨමාලා සඳහා අද්ාළ වන විපශ්ෂ මාර්පගෝපපේශ සඳහා ඉපගනුම් කළමනාකරණ
පේධ්තිය (LMS) පවත පිවිපසන්න.

පූර්ව විභාග සූද්ානම
1. 2020/2021 පළමු සෙසෙේතර අවොන විභාගය ොර්ගගත ව පැවැත්සේ.
2. සතාරතුරු හා ප්රසේඛන ෙධ්යේථානය (IDC) ෙඟින් නියෙ කර ඇති දිනයට ප්රථෙ
සියලු ෙ විභාග අසේක්ෂකයන් ශිෂය සතාරතුරු පද්ධ්තිය (SIS) සවත පිවිෙ විභාග
ෙඳහා ලියාපදිිංචි විය යුතුය.
3. ලියාපදිිංචි සිසුන් ෙඳහා ඔවුන්සේ විභාග ප්රසේශපත්ර විභාග අිංශය විසින් සිසුන්සේ
SIS ගිණුෙට සයාමු සකසර්. විභාග ප්රසේශ පත්ර ෙම්බන්ධ් ගැටලු ඇත්නම්
කරුණාකර නිසයෝජ්ය සේඛකාධිකාරී / විභාග ශාඛාව dr@exam.cmb.ac.lk
ලිපිනයට ඉ-තැපැේ ෙගින් සහෝ 011 2500712 /0112585972 අිංකය ඇෙතීසෙන්
සහෝ සයාමු කළ හැකි ය.
4. ශිෂයයින් තෙන්සේ ප්රසේශ පත්රය තෙ ශිෂය සතාරතුරු පද්ධ්ති ගිණුසෙන් බාගත
සකාට එය ෙෘදු පිටපතක් ෙහ දෘඪ පිටපතක් සෙෙ සුරක්ිත (Save) කළ යුතුය.
5. සතාරතුරු ෙහ ප්රසේඛන ෙධ්යේථානය (IDC) විභාග කාෙෙටහන LMS හි පළ කරනු
ඇත.
6. විභාග කාෙෙටහසන් ෙඳහන් වන නියමිත සේොවට ෙෑෙ පාඨොොවක් ෙඳහා ෙ
විභාග ප්රශ්න පත්ර බාගත කර ගැනීෙට සිසුන්ට හැකියාය ෙැසේ. එසේෙ විභාගය, LMS

පදනම් කරගත් පරීක්ෂණයක් නම්, අදාළ පරීක්ෂණය විභාග කාෙෙටහසනහි ෙඳහන්
නියමිත සේොවට සහෝ නියමිත දිනට අදාළ LMS පිටුසේ සූදානම් ව පවතී. (MCQ /
ප්රශ්න විචාරාත්ෙක ේවරූපසේ ප්රශ්න (Quiz) ෙඳහා ප්රශ්න පත්රසේ අදාළ සකාටෙ
ෙඳහා දක්වා ඇති කාෙ සීොව තුළ ඔබ විසින් පිළිතුරු ෙැපයිය යුතුය).
7. ලිඛිත විභාගයකට පිළිතුරු ලියා සම්පූර්ණ කර ඉපගනුම් කළමනාකරණ පේධ්තිපේ
(LMS ) අද්ාළ විෂය ඒකක පිටුව පවත පයාමු කිරීමට සිසුන්ට පැය 5 ක කාලයක්
ෙබා සදනු ඇත.
8. විභාග විධිවිධ්ානයට අදාළ ඕනෑ ෙ විෙසීෙක් අිංශ ප්රධ්ාන/ඒකක ෙම්බන්ීකාරක
සවත ලිඛිතව සයාමු කළ යුතුය.

විභාග කාලසීමාපේ දී
1. සිසුන් විභාගයට සපනී සිටින ෙෑෙ අවේථාවක දී ෙ අදාළ විභාගය ආරම්භ වීෙට සපර
(අවොන පැය තුල) තෙ විභාග ප්රසේශ පත්රසේ පිටපතක් (PDF සෙෙ) තෙ ප්රසේශ
පත්රසේ පිටපතක් (PDF සගානුවක් සෙෙ) උඩුගත කළ යුතුය. උඩුගත කරන ෙද
ප්රසේශ පත්රසේ නියමිත පාඨොො ඒකකයට අදාළ සකාටුසේ අසේක්ෂකයාසේ
අත්ෙන පැහැදිලි ව දක්වා තිබිය යුතුය.
2. සිසුන් තෙ LMS සවත ප්රසේශ විය යුතු අතර, විභාග කාෙෙටහනට අනුව අද්ාළ
පාඨමාලා පිටුවට පිවිෙ විභාග ප්රශ්න පත්රය හා අසනක් ඇගයීම් සේඛන බාගත කළ
යුතු ය.
3. බාගත කළ යුතු විභාග ප්රශ්න පත්රය LMS හි සනාෙැති අවේථාවක් සේ නම්,
කරුණාකර ශාේත්ර පීඨසේ නිසයෝජ්ය සේඛකාධිකාරී 0714418483 අිංකය අෙතන්න,
එසේ සනාෙැති නම් drmedfac@med.cmb.ac.lk
පණිවිඩයක් සයාමු කරන්න.

යන ලිපිනයට ඉ-තැපැේ

4. විභාග ප්රශ්න පත්රය ෙම්බන්ධ්සයන් කිසියම් පැහැදිලි කිරීෙක් ෙබා ගැනීෙට අවශය සේ
නම් අදාළ කථිකාචාර්යවරයා/වරිය අෙතන්න. අදාළ විභාගය ෙඳහා
අීක්ෂකවරයා/වරිය වන්සන්ද අදාළ පාඨොොව භාර ආචාර්යවරයා/වරිය සේ.

5. එක් එක් ඇගයීෙ ෙඳහා ෙබා දී ඇති ොර්සගෝපසද්ශවෙට අනුව ඒවා නියමිත කාෙ
සීොව තුළ ෙම්ූර්ණ කිරීෙ සිසුන් ෙතු වගකීෙකි.

6. සියලු ෙ

ලිඛිත ඇගයීම් අත්ත අකුරින් පමණක් ලිවිය යුතුය. ඔසේ පිළිතුරු A4

ප්රොණසේ කඩදාසියක (ඉරි ෙහිත සහෝ රහිත) ලියන්න. .K‘;uh පිළිතුරු i|yd Excel
sheets wjYH ;ek Ndj‘;d l< yel පිළිතුරු ලිවීසම් දී කළු ප ෝල් පපායින්් පෑනක් භාවිත
කිරීෙ සුදුසු සේ. ඔසේ අත් අකුරු පැහැදිලි ව ලිවීෙට වග බො ගන්න.
7. ඔසේ විභාග අිංකය පිළිතුරු පත්රසේ ෙෑෙ පිටුවකෙ ඉහළ දකුණු සකළවසර් ෙටහන්
කරන්න. පිළිතුරු පත්රසේ කිසිදු ේථානයක ඔසේ නෙ ෙඳහන් කිරීසෙන් වළකින්න.
8. පහත දැක්සවන ආකාරයට පිළිතුරු පත්රසේ ෙෑෙ පිටුවකෙ පහළ සීොසේ අිංකනය
කරන්න.
උදා. ඔබසේ පිළිතුරු පත්රය පිටු 5 කින් ෙෙන්විත නම්- 1/5, 2/5… ආදී වශසයන්.
9. ඔසේ පිළිතුරු පත්රසේ පළමු පිටුව සෙෙ සපාදු මුේ පිටුව (එය LMS ෙගින් ෙබාගත
හැකි ය.) භාවිත කරන්න (බෙන්න; ඇමුණුෙ I). අද්ාළ පපාදු මුල් පිටුව මුද්රණය කිරීම
පහෝ අත්ත අකුරින් ලිවිම කළ හැකි අතර එය ඔ පේ පිළිතුරු පත්රපේ පළමු පිටුව විය
යුතුය.
10. පිළිතුරු පත්රසේ මුළු පිටු ගණන ඔසේ පිළිතුරු පත්රසේ මුේ පිටුසේ ෙඳහන් කළ යුතු
ය.

11. උඩුගත කිරීම සඳහා වන මාර්පගෝපපේශ
a. පිළිතුරු පත්ර ඡායාරූප ගත සහාට සහෝ පරිසෙෝකනය කර (ේකෑන් කර) එය
තනි PDF පගානුවකට පරිවර්තනය කරන්න. Excel sheets Mu wdldrfhkau

උඩුගත කරන්න.

b. පරිසෙෝකනය කළ (ේකෑන් කළ) රූපසේ ෙම්ූර්ණ පිටුව නිසියාකාරව
ආවරණය වී ඇති බවට වග බො ගන්න. පිළිතුරු පත්රසේ පරිසෙෝකනය කළ
රූපය පැහැදිලි / කියවිය හැකි බවට වග බො ගන්න.
c. LMS පවත තනි පිටු පවන පවනම උඩුගත කිරීමට ඉඩ fokq fkd,efí'
d. පිළිගත හැකි එකම පගානු ආකෘතිය PDF iy Excel sheets muKs'
e. අපේක්ෂකයාපේ විභාග අංකය PDF පගානුපේ නාමය පලස භාවිත කළ යුතු
ය. උද්ා. A 12345.
f. ඔබසේ පිළිතුරු පත්රය JPEG / JPG පහෝ පවනත්ත පගානු වර්ගයකින් උඩුගත
කිරීෙට ඔබට අවසර පනාලැපේ.
12. ඔබසේ පිළිතුරු පත්රය නිසි ආකාරයට සයාමු කළ බව ෙනාථ කර ගැනීෙ ෙඳහා
‘ඉදිරිපත් කරන ෙදී (Submited)’ යන වචනය ෙෙඟ LMSහි ෙම්ූර්ණ පිටුසේ තිර
රුවක් (Screen shot) ගන්නා සෙෙ සිසුන්ට උපසදේ සදනු ෙැසේ.
13. නියමිත කාෙ සීොසවන් පසුව ඉදිරිපත් කරන ෙද ලිඛිත පිළිතුරුපත්ර ඇගයීම්
ක්රියාවලිය ෙඳහා භාර සනාගන්නා බව okajd isáñ'

14. ඔසේ විභාගසේ අවොන දිනසේ දී අත්ෙන් කළ විභාග ප්රසේශ පත්රසේ පරිසෙෝකනය
කළ (ේකෑන් කළ) පිටපතක් ඔසේ ඇතුළත් වීසම් වර්ෂයට අදාළ ෙබැඳිය (Link) සවත
LMS සවත උඩුගත කළ යුතුය.

තාක්ෂණික ගැටලු මගහරවා ගැනීම
1. පැන නගින ඕනෑෙ අනසේක්ිත තාක්ෂණික සහෝ අන්තර්ජ්ාෙ ෙම්බන්ධ්තා ගැටලු
සවන් කළ කාෙය තුළ විෙඳා ගත හැකි වන පරිදි තෙන්සේ කාෙය නියමිත සෙෙ
කළෙනාකරණය කිරීෙට සිසුන් ක්රියා කළ යුතු ය.
2. විභාග කාෙ සීොව තුළ තාක්ෂණික ගැටලු ඇති වුවසහාත් (බාගත කිරීෙ සහෝ උඩුගත
කිරීෙ ෙම්බන්ධ්සයන්) අසේක්ෂකයින් වහාෙ LMS පරිපාෙක දක්ිණ දිොනායක

ෙහතාසේ lmsadmin@arts.cmb.ac.lk යන විදුත් තැපෑෙට පණිවුඩයක් එවීෙ
සහෝ 0773797909 යන දුරකථන අිංකය ඇෙතිය යුතු ය.
3. LMS සවත පිළිතුරු පත්රයක් උඩුගත කිරීසම්දී අනසේක්ිත තාක්ෂණික ගැටලුවක්
ඇති සේ නම්, අසේක්ෂකසයකුට ඔවුන්සේ පිළිතුරු පිටපත ඉ-තැපෑසෙන් පීඨය විසින්
නියෙ කරන ෙද පහත ෙඳහන් ඉ-තැපැේ ලිපිනයකට යැවිය හැකි ය.
පළමු වසර

exam1@arts.cmb.ac.lk

පද්වන වසර

exam2@arts.cmb.ac.lk

පතවන වසර

exam3@arts.cmb.ac.lk

සිේවන වසර

exam4@arts.cmb.ac.lk

4. එවැනි ඉ-තැපැේ සයාමු කිරීෙක දී විභාග අපේක්ෂකයාපේ විභාග අංකය සහ
පාඨමාලා පක්තය ඉ-තැපෑපල් විෂය පථපේ (subject) පැහැදිලිව ෙඳහන් කළ යුතුය.
උද්ා. ECN2327 A12345 වශසයන්

විභාග විෂමාචාරය
1. විභාග විෂොචාරයට අදාළ සියලුෙ නීති අන්තර්ජ්ාෙ පරීක්ෂණවෙ දී ද අදාළ සේ.
පහත ෙඳහන් නීතිරීති පිළිබඳ විසශ්ෂසයන් අසේක්ෂකයින්සේ අවධ්ානය සයාමු කළ
යුතු සේ.
• ඉදිරිපත් කළ සියලුෙ ඇගයීම් ශිෂයයාසේ ේවාධින රචනයක් විය යුතුය.
මූොශ්රය භාවිතසේ දී ඒ පිළිබඳ ව නිසි සෙෙ දැක්විය යුතු ය.
• ඔසේ පිළිතුර ලිවීසම්දී සවනත් අසයකුසේ ආධ්ාර උපකාර ෙබා ගැනීෙ සහෝ
සවනත් අසේක්ෂකසයකුට ආධ්ාර ෙබා දීසෙන් වළකින්න.

• පිළිතුරු පත්රවෙ තිරපිටපත් ගැනීෙ, සවනත් අසයකු ෙෙඟ හුවොරු කර ගැනීෙ
සහෝ සවනත් ොධ්ය ඔේසේ ප්රශ්න ෙහ / සහෝ පිළිතුරු පිටපත් කිරීෙ හා හුවොරු
කරගැනීසෙන් වළකින්න.
• නියමිත කාෙ සීොව තුළ විභාගයට අදාළ විෂය කරුණු පැහැදිලි කිරීෙ ෙඳහා
ඉේීම් ඉදිරිපත් කිරීසෙන් වළකින්න.
2. කිසියම් අසේක්ෂකසයකු විභාග විෂොචාරයකට වැරදිකරු වුවසහාත් එවැනි ඕනෑෙ
අසේක්ෂකසයකුට එසරහිව පියවර ගන්නා බව isys ;nd .; hq;=h'

උපපල්ඛනය I
විභාග අයදුම්කරුවන් සඳහා වූ ප්රකාශය
ශාස්ත්රසේදි පළමු /පද්වන / පතවන / සිේවන වසර පරීක්ෂණය පළමු පසපමස්තර අවසාන - 2020/2021
ශාස්ත්ර පීඨය , පකාළඹ විශ්වවිද්යාලය
පාඨමාලාපේ නමපාඨමාලා පක්තය විභාග අංකය වචන ෙිංඛයාවප්රශ්න අංකය
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පිටු අංකය
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පිළිතුරු පත්රසේ ෙම්ූර්ණ පිටු ගණනසයාමු කළ දිනය-

සෙෙ පිළිතුරු පත්රය ෙ’විසින් ේවාීන සෙෙ ලියන ෙද්දක් බවත්, එසේ සනාවන
අවේථාවෙදී අදාළ මූොශ්රය නිසි පරිදි දක්වා ඇති බවටත් (ආශ්රිත මූොශ්රය සෙෙ) ෙහතික
සවමි. එසෙන් ෙ, අන් අසයකුසේ පිළිතුරක් ොසේ පිළිතුරක් සෙෙ සයාමු කිරීෙ විභාග
විෂොචාරයක් සෙෙ ෙැෙසකන බව ෙෙ අවසබෝධ් කරසගන සිටිමි.
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