ආබාධ වහිත සිසුන් වශා ලන විභාග මාර්ගගෝඳගේ
ඳෂමු ගවගමව්තරය - 2020/2021
ාව්ත්ර පීඨය, ග ොෂඹ වි්ලවිද්යාය

විභාගයට ගඳර සද්ානම
ආබාධ වහිත සියලුම සිසුන්ට මාර්ගගතල විභාගයට ගඳී  සිීමමට ගශෝ ාව්ත්ර පීඨයට ඳැමිණ බා දී
ඇති ඳශසු ම් භාවිත රමින් විභාගයට fmkS isáh ශැකිය.
ආබාධ වහිත සියලුම සිසුන් මාර්ගගතල ගශෝ පීඨhg meñK විභාග වශා ගඳී  සිටින අතර,
ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඳත්ර දිරිපඳ්  කිීමම වශා වතිය
ාය්  බා ගද්ු  ඇත. නිද්සුන්  ගව ඔබට
2021 ඔ් ගතෝබර් 21 ිරන විභාගය්  තිගේ නම්, ඔබගේ පිළිතුරු ඳත්රය 2021 ඔ් ගතෝබර් 28 ිරනට
ගඳර ඕනෑම ගේාල දිරිපඳ්  ෂ යුතුය.
යම් ශියගයු ාව්ත්ර පීඨග සිට විභාගය වම්පර්ණ කිීමමට ැමති නම්, විභාගය ආරම්භ වීමට ිරන
ද්ශය ට ගඳර ඔවුන් සිය දල්ලීම, වතිග ිරනල ලැඩ රන ගේාලන්හිදී (ගඳ.ල. 9.00 - ඳ.ල.
4.00) 011 2580835 / 070 2956565 අං ගයන් CEDREP ාර්යාය අමතා සිය දල්ලීම දිරිපඳ් 
ෂ යුතුය. එහිදී විභාගය අතරතුරදී ශියයිනන්ට අලය වශdය (කියලන්ගනු/ ලියන්ගනු/තාක්ෂණික
වශාය ගයු) පිළිබල ද් ද්ැු ල්  ෂ යුතුය.
විභාගය අතරතුර

ාය

ගතොරතුරු ශා ප්රගල්නන මධයව්ාානය (IDC) මඟින් නියම ර ඇති ාසීමාලන් අු ල ශිය
ගතොරතුරු ඳේධතිය (SIS) භාවිත ර විභාග වශා සිසුන් ලියාඳිරංචි විය යුතුය.
IDC මඟින් දගගු ම්
ගද්ු  ඇත.

ෂමනා රණ ඳේධතිය (LMS) ශරශා විභාග

ාවටශන සිසුන් ගලත බා

ලියාඳිරංචි සිසුන්ට විභාග ානාගලන් එලන ද් අද්ාෂ ප්රගේ ඳත්රය, ඔවුන්ගේ SIS ගිණුම ශරශා බා
ගත ශැ . ප්රගේ ඳත්ර ශා වම්බන්ධ ගැටලු ඇ් නම් රුණා ර නිගයෝ්ය ගල් නාධි ාිප / විභාග
ානාල dr@exam.cmb.ac.lk විද්ු්  ලිපිනගයන් ගශෝ 011 2500712 /0112585972 අං යට
ඇමතිය යුතුය.
සිසුන් තම විභාග ප්රගේ ඳත්රය SIS ගිණුගමන් බාගත කිීමම
ද්ෘඩ පිටඳත්  සුරැකිල තබා ගත යුතුය.

රගත යුතු අතර එහි මෘදු පිටඳත්  ශා

විභාග ාවටශගන් වශන් ගේාලට, වෑම ඳාඨමාාල්  වශා ම නියමිත විභාග ප්ර්න ඳත්ර බාගත
ර ගැී මට සිසුන්ට ශැකියාල ැගබු  ඇත.
පිළිතුරු අ්  අුගරන් ලිවීම ගලු ලට යතුරු ලියනය (type-write) කිීමමට
කිීමමට අලවර ඇත.

ැමති සිසුන්ට එගවේ

පිළිතුරු ලිවීගම් දී සිසුන් ගේල් ක්රමය/ව්ගල්ට් ක්රමය භාවිත ගනd ෂ යුතුය. විභාගයට පිළිතුරු ලිවීගම්
දී ලියන්ගනු වශ කියලන්ගනුගේ වශdය බා ගත යුතුය.
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පිළිතුරු ඳත්රය දිරිපඳ්  කිීමම
ශියගය්  නිලගවේ සිට විභාග වශා ගඳී  සිටින්ගන් නම්, ඳශත ද්ැ් ගලන අද්ාෂ විද්ු්  තැඳැල්
ලිපිනයට තම උ් තර ඳත්රය මගම්ල් ෂ ශැකිය. එහිදී එම විද්ු්  තැඳෑගල් විය ග ොටවට ඔබගේ
ඳාඨමාා ග් තය වශ විභාග අං ය ගයිරය යුතුය.
1st Year (ඳෂමු ලවර)

exam1@arts.cmb.ac.lk

2nd Year (ගද්ලන ලවර)

exam2@arts.cmb.ac.lk

3rd Year (ගතලන ලවර)

exam3@arts.cmb.ac.lk

4th Year (සිේ ලන ලවර)

exam4@arts.cmb.ac.lk

ඔබ පිළිතුරු ඳත්රය විද්ු්  තැඳෑගන් එලන විට, ඳශත ද්ැ් ගලන ආ ෘතියට විව්තර ඇතුෂ් 
යුතුය.
[විය ග් තය] [ විභාග අං ය] [අමතර
ාය

ෂ

ාය] - උද්ාශරණය්  ගව: INR1111 A12345 අමතර

සිසුන් ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඳත්රය වමඟ විභාග ප්රගේ ඳත්රග පිටඳත්  උඩුගත ෂ යුතුය. උඩුගත
රන ද් විභාග ප්රගේ ඳත්රග අද්ාෂ ඳාඨමාා ක
යට අු ූඳල වෑම ග ොටුල ම විභාග
අගේක්ෂ යාගේ අ් වන ඳැශැිරලිල වශන් යුතුය.
ආබාධ වහිත සියලුම සිසුන් LMS හි ඔවුන් වශා බා දී ඇති ප්ර ාන ඳ්රි ාල / ගඳොදු මුල් පිටුල
පුරලා පිළිතුරු ඳත්රය වමඟ එවිය යුතුය.
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ඇමුණුම 1
ආබාධ වහිත සිසුන් වශා ලන ප්ර ා ඳත්රය
m<uqjk$fojk$f;jk$isõjk ලවර අලවාන ඳීම් ණය - ඳෂමු ගවගමව්තරය - 2020/2021
ාව්ත්ර පීඨය, ග ොෂඹ වි්ලවිද්යාය

ඳාඨමාා ක

ය-

ඳාඨමාා ග් තය ශියයාගේ විභාග අං ය වශාය යාගේ නම වශාය hdගේ ්ාති

ශැඳුු ම්ඳ්  අං ය -

Question Number (ප්ර්න අං ය)

Number of Words/Pages (ලචන/පිටු ගණන)

1
2
3
4
පිළිතුරු ඳත්රග ඇති මුළු පිටු ගණන පිළිතුරු ඳත්රය යලන ද් ිරනය -

ශියයා විසින්

රන ද් ප්ර ාය

ගමම ඇගයීම මා විසින් රන ේද්්  බල මම ප්ර ා රමි. ගලන්  ග ගනු විසින්
රන ේද්්  ගව දිරිපඳ්  කිීමම විභාග ලරද්්  ගව ව න බල මu ද්නිමි.

රන ේද්් , මා විසින්

....................................
අ් වන

වශාය hdගේ ප්ර ාය
ගමම ඇගයීගම් අඩංගු ප්රතිචාර A............... විභාග අං ය හිමි ශියයාගේ මුල් සිතුවිලි/අද්ශව් බල මu
ගමයිනන් ප්ර ා රමි. ගමහි දී මාගේ වශdය බා දී ඇ් ග්  කියවීමට වශ ශියයාගේ ප්රතිචාර ලිිතතල වටශන්
ර ගැී මට ඳමණ්  බල මම තශවුරු රමි.
....................................
අ් වන
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