
ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලය, ශ්රී ලං ොව 

ශොස්ත්්ර පීඨය 

උපොධි අකේක්ෂ යන් ස්ත්ඳහො මොර්ගගත විභොග මොර්කගෝපකේශ  

කද්වන කස්ත්කමස්්ත්තරය - 2020/2021 

 

රටේ පවතින තත්තත්තවය ට ේතුටවන් 2020 අංක 19 දරන අධ්යයන වැඩසට න් (විට ේෂ විධිවිධ්ාන) අතුරු 

වයවසේථාවට අනුව  ාසේර පීඨය විසින් එහි සිව්වන වසටේ ස  ටතවන වසරවල උපාධි අටේක්ෂකයින් සඳ ා 

විභාග මාේගගත ක්රමයට පවත්තවනු ලැටේ. 

 

විභොගයට කපර  

 

● 4 වන වසර ස  3 වන වසර ටදවන ටසටමසේතර අවසන් විභාගය (2020/2021) මාේගගතව පැවැත්තටව්. 

● සිසුන් තම ප්රටව්  පරය SIS ගිණුටමන් බාගත කර එය මෘදු පිටපතක් ස  දෘඪ පිටපතක් ටලස සුරැකිව 

තබාගත යුතුය. 

● විභාග කාලසට න් ටතාරතුරු ස  ප්රටේඛන මධ්යසේථානය (IDC) විසින් ලබා ටදනු ඇත. 

● සිසුන්ට ප්ර ේනවලට පිළිතුරු දීමට පැය 2 ක් ස  ඔවුන්ටේ පිළිතුරු පර සේකෑන් කර උඩුගත කිරීමට 

අමතර පැය කද් ක් ලබා දී ඇත. සිසුන්ට පිළිතුරු පරය LMS ටවත උඩුගත කිරීමට අප සු නම්, ඔවුන් 

ටමම අමතර පැය ටදක ඇතුළත ප ත විදුත්ත තැපැේ ලිපිනයට එය email කළ යුතු ටව්. 

○ 3 වසර - exam3@arts.cmb.ac.lk 

○ 4 වසර - exam4@arts.cmb.ac.lk 

● 4 වන වසටේ සිසුන් සඳ ා දිනකට එක් සැසියක් (උදෑසන සැසියක්) ටලස විභාග පැවැත්තටවන නමුත්ත 3 

වසර සිසුන් සඳ ා දිනකට විභාග සැසි ටදකක් (උදෑසන ස  සවස සැසි) පැවැත්තටව්. 

○ උදෑසන සැසිය: 6.00 සිට 10.00 දක්වා 

○ ද වේ සැසිය: 2.00 සිට 6.00 දක්වා 

● විභාග දිනටේ, උදෑසන සැසිය සඳ ා උදෑසන 6.00 සිට ස  ද වේ සැසිය සඳ ා සවස 2.00 සිට LMS 

මගින් ප්ර ේන පර බාගත කරගත යුතුය. 

● විභාගයට අදාළ ඕනෑම විමසීමක් ටදපාේතටම්න්තු/ඒකක ප්රධ්ානියා ටවත ලිඛිතව ටයාමු කළ යුතුය. 

 

විභොග අතරතුර 

 

● සිසුන් විභාගයට ටපනී සිටින සෑම අවසේථාවකම විභාගය ආරම්භ වීමට මිනිත්තතු 30 කට ටපර ඔවුන්ටේ 

ප්රටව්  පරටේ පිටපතක් (PDF ආකෘතියක් ටලස) උඩුගත කළ යුතුය. උඩුගත කරන ලද ප්රටව්  පරටේ 

අදාළ පාඨමාලා ඒකකයට අනුරූප වන සෑම කූඩුවකම අටේක්ෂකයාටේ අත්තසන පැ ැදිලිව ප්රදේ නය 

කළ යුතුය. 

● සිසුන් LMS එක ටවත ටලාේ වී විභාග කාලසට නට අනුව අදාළ පාඨමාලා පිටුවට ප්රටව්  වී ප්ර ේන 

පරය බාගත කළ යුතුය. 

● ප්ර ේන පරය බාගත කිරීම සඳ ා ටනාමැති නම්, කරුණාකර drmedfac@med.cmb.ac.lk ඊටම්ේ ලිපිනය 

ට ෝ 0714418483 දුරකතන අංකය  ර ා නිටයෝජ්ය ටේඛකාධිකාරී/  ාසේර පීඨය අමතන්න. 

● ප්ර ේන පරය සම්බන්ධ්ටයන් අටේක්ෂකයාට කිසියම් පැ ැදිලි කිරීමක් අව ය නම්, විභාග කාලය තුළ 

අධීක්ෂකවරයා ටලස කටයුතු කරන විෂය භාර කථිකාචාේයවරයා සම්බන්ධ් කර ගන්නා ටලස සිසුන්ට 

උපටදසේ ටදනු ලැටේ. 

● ප්ර ේන පරටේ දක්වා ඇති මාේටගෝපටේ යන්ට අනුව ඇගයීම් නියමිත ටව්ලාවට අවසන් කිරීම සඳ ා 

සිසුන් වගකිව යුතුය. 

● සියලුම පිළිතුරු පර අතින් ලිවිය යුතුය. ඔටේ පිළිතුරු A4 ප්රමාණටේ පරයක (පාලිත/ටේඛා සහිත 

කඩදාසි/ ට ෝ ටවනත්ත ආකාරයකින්) ලියන්න. ලිවීමට කළු ටබෝේ ටපායින්ේ පෑනක් භාවිතා කිරීමට 

ඔබට උපටදසේ ටදනු ලැටේ. කරුණාකර ඔබටේ අත්ත අකුරු කියවිය  ැකි බව ස තික කර ගන්න. 
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● කරුණාකර පිළිතුරු පරටේ දකුණු පස ඇති සෑම පිටුවකම ඉ ළින් ඔටේ Index අංකය ලියන්න. 

කරුණාකර පිළිතුරු පරටේ කිසිම තැනක ඔටේ නම ලිවිටමන් වළකින්න. 

● කරුණාකර පිටුටව් ප ළින් ඇති ප ත ආකෘතිය භාවිතටයන් පිළිතුරු පරටේ පිටු අංක කරන්න: උදා. 

එය පිටු 5 කින් සමන්විත නම් - 1/5, 2/5... etc. 

● ඔබටේ පිළිතුරු පරටේ පළමු පිටුව ටලස (ඇමුණුම I) ටපාදු මුේ පිටුව (LMS මත සපයනු ලැටේ) භාවිතා 

කරන්න. ඔටේ පිළිතුරු පරටේ පළමු පිටුව විය යුතු මුේ පිටුව ඔබට මුද්රණය කිරීමට ට ෝ අතින් ලිවීමට 

 ැකි බව කරුණාටවන් සලකන්න. 

● පිළිතුරු පරටේ මුේ පිටුටව් මුළු පිටු ගණන සඳ න් කළ යුතුය. 

 

උඩුගත කිරීම ස්ත්ඳහො මොර්කගෝපකේශ 

 

● පිළිතුරු පරටේ පිටු සේකෑන්/ඡායාරූප ටකාට ටගන පිටු අංක අනුපිළිටවලට තනි PDF ටගානුවක් ටලස 

සකසේ කරන්න. 

● සේකෑන් කරන ලද රූපටේ පිළිතුරු පරටේ සම්ූේණ පිටුව නිසි ටලස පිලිබිඹු විය යුතු අතර, සේකෑන් කළ 

රූපය පැ ැදිලි/කියවිය  ැකි විය යුතුය. 

● තනි පිටු ටවන ටවනම උඩුගත කිරීමට අවසර ටනාමැත. 

● පිළිගත  ැකි එකම ටගානු ආකෘතිය PDF ටව්. PDF ටගානුව ඔටේ විභාග අංකය ටයාදා නම් කළ යුතුය, 

උදා. A 12345 

● පිළිතුරු පර JPEG/JPG ටලස ට ෝ ටවනත්ත ආකාරයකට උඩුගත කිරීමට අවසර ටනාමැත. 

● පිළිතුරු පරය LMS එක ටවත උඩුගත කළ පසු, එම සම්ූේණ පිටුටව් 'submitted' යන වචනය සහිත 

තිර රුවක් (screen shot) ටගන එය ඔබ ළඟ තබා ගන්න. 

● නියමිත කාල සීමාටවන් පසුව ඉදිරිපත්ත කරන ලිඛිත පිළිතුරු පරයක් ඇගයීම සඳ ා පිළි ටනාගන්නා බව 

කරුණාටවන් සලකන්න. 

● ඔබටේ විභාගටේ අවසාන දිනටේ, අත්තසන් කරන ලද ප්රටව්  පරටේ සේකෑන් කරන ලද පිටපතක් ඔබටේ 

ඇතුළත්ත වීටම් වේෂයට අදාළ සබැඳිය  ර ා LMS එක ටවත උඩුගත කළ යුතුය. 

 

තොක්ෂණි  ගැටලු මගහරවො ගැනීම 

 

● කිසියම් අනටේක්ිත තාක්ෂණික ට ෝ අන්තේජ්ාල සම්බන්ධ්තා ගැටළු පරිදි ටවන් කර ඇති කාලය තුළ 

විසඳා ගත  ැකි වන පරිදි සාධ්ාරණ ටලස කාලය කළමනාකරණය කරන ටලස සිසුන්ට උපටදසේ ටදනු 

ලැටේ. 

● විභාග කාලය තුළ තාක්ෂණික ගැටළු ඇති වුවට ාත්ත (බාගැනීම් ට ෝ උඩුගත කිරීම) අයදුම්කරුවන් 

ව ාම LMS පරිපාලක දක්ිණ දිසානායක ම තා ටවත දැනුම් දිය යුතුය. (lmsadmin@arts.cmb.ac.lk 

/ 0773797909) 

● LMS එක ටවත පිළිතුරු පරයක් උඩුගත කිරීටම්දී අනටේක්ිත තාක්ෂණික ගැටලුවක් තිටේ නම්, 

අටේක්ෂකටයකුට ලබා දී ඇති කාල සීමාව තුළ ප ත විදුත්ත තැපෑල ටවත තම පිළිතුරු පරය යැවිය 

 ැක: 

○ 3 වසර - exam3@arts.cmb.ac.lk 

○ 4 වසර - exam4@arts.cmb.ac.lk 

● එවැනි අවසේථාවක්දි අටේක්ෂකයාටේ පාඨමාලා ටක්තය ස  විභාග අංකය පැ ැදිලිව ඊටම්ේ 

පණිවිඩටේ Subject Line එටක් සඳ න් කළ යුතුය. උදා රණයක් ටලස; ECN2123 A36789 

 

විභොග විෂමොචොරය (Examinations Misconduct) 

 

● විභාග විෂමාචාරයට අදාළ සියලුම නීති මාේගගත විභාගවලදී අදාළ ටව්. අටේක්ෂකයින්ට ප ත සඳ න් 

නීති විට ේෂටයන් මතක් කර ටදනු ලැටේ: 

mailto:exam3@arts.cmb.ac.lk
mailto:exam4@arts.cmb.ac.lk


○ ඉදිරිපත්ත කළ සියලුම ඇගයීම් ශිෂයයාටේ සේවාධීන රචනයක් විය යුතුය. මූලාශ්රය භාවිතටේ දී ඒ 

පිළිබඳ ව නිසි ටලස දැක්විය යුතු ය. 

○ ඔකේ පිළිතුර ලිවීකේ දී කවනත් අකයකුකේ ආධොර උප ොර ලබො ගැනීම කහෝ කවනත් 

අකේක්ෂ කයකුට ආධොර ලබො දීකමන් වළකින්න.  

○ පිළිතුරු පරවල තිරපිටපත්ත (screen shot) ගැනීම, ටවනත්ත අටයකු සමඟ හුවමාරු කර ගැනීම 

ට ෝ ටවනත්ත මාධ්ය ඔසේටසේ ප්ර ේන ස  / ට ෝ පිළිතුරු පිටපත්ත කිරීම  ා හුවමාරු කරගැනීටමන් 

වළකින්න. 

○ විභාග කාල සීමාව තුළ විභාගයට අදාළ විෂය කරුණු පැ ැදිලි කිරීම සඳ ා ඉේීම් ඉදිරිපත්ත 

කිරීටමන් වළකින්න. 

● කිසියම් විභාග විෂමාචාරයක් සම්බන්ධ්ටයන් වැරදිකරු වුවට ාත්ත ඕනෑම අටේක්ෂකටයකුට එටරහිව 

විනය පියවර ගන්නා බව සලකන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



උපකේඛනය I 

විභොග අයදුේ රුවන් ස්ත්ඳහො වූ ප්ර ොශය  

කතවන / සිව්වන  වස්ත්ර අවස්ත්ොන පරීක්ෂණය - කද්වන කස්ත්කමස්ත්්තරය -  2020/2021 

ශොස්ත්්ර පීඨය , ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය 

පොඨමොලොකව් නම- 

පොඨමොලො කක්තය - 

විභොග අං ය - 

 වචන සංඛයාව- 

ප්රශ්න අං ය වචන ස්ත්ංඛයොව 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

පිළිතුරු පරටේ සම්ූේණ පිටු ගණන- 

 ටයාමු කළ දිනය- 

ටමම පිළිතුරු පරය ම’විසින් සේවාධීන ටලස ලියන ලේදක් බවත්ත, එටසේ ටනාවන අවසේථාවලදී  අදාළ මූලාශ්රය නිසි 

පරිදි  දක්වා ඇති බවටත්ත (ආශ්රිත මූලාශ්රය ටලස) ස තික ටවමි. එටමන් ම, අන් අටයකුටේ පිළිතුරක් මාටේ 

පිළිතුරක් ටලස ටයාමු කිරීම විභාග විෂමාචාරයක් ටලස සැලටකන බව මම අවටබෝධ් කරටගන සිටිමි.  

……………………. 

අත්තසන 


