
  ක�ොළඹ විශ්ව විද්යොලය,  ශ්රී� ලං�ොව
 ශොස්ත� පීඨය

      උපොධි අක�ක්ෂ�යන් සඳහො මොර්ගගත විභොග මොර්කගො$පක%ශ
  කදවන කසකමස්තරය - 2020/2021

    රක( පවතින තත්ත්වය ක+තුකවන් 2020   අං� 19   දරන අධ්යයන
 වැඩසටහන් (  විකශ්ෂ විධිවිධොන)      අතුරු ව්යවස්ථොවට අනුව ශොස්ත� පීඨය විසින්

එහි        පළමුවන සහ කදවන වසරවල උපොධි අක�ක්ෂ�යින් සඳහො විභොග
   මොර්ගගත �්රමයට පවත්වනු ලැක:.

 විභොගයට කපර 

● 1     වන වසර සහ 2   වන වසර    කදවන කසකමස්තර අවසන් විභොගය
(2020/2021)  මොර්ගගතව පැවැත්ක;.

●     සිසුන් තම ප්රක;ශ පත�ය SIS      ගිණුකමන් බොගත �ර එය මෘදු පිටපතක්
      සහ දෘඪ පිටපතක් කලස සුරැකිව තබොගත යුතුය.

●       විභොග �ොලසටහන් කතොරතුරු සහ ප්රකHඛන මධ්යස්ථොනය (IDC) විසින්
  ලබො කදනු ඇත.

●      සිසුන්ට ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට පැය 2     ක් සහ ඔවුන්කO පිළිතුරු පත�
    ස්�ෑන් �ර උඩුගත කිරීමට   අමතර පැය කද�ක්   ලබො දී ඇත.  සිසුන්ට
  පිළිතුරු පත�ය LMS      කවත උඩුගත කිරීමට අපහසු නම්,   ඔවුන් කමම
         අමතර පැය කද� ඇතුළත පහත විද්යුත් තැපැH ලිපිනයට එය email

  �ළ යුතු ක;.
○ 1  වසර - exam1@arts.cmb.ac.lk
○ 2  වසර - exam2@arts.cmb.ac.lk

● 1    වන වසර සහ 2        වන වසර සිසුන් සඳහො දින�ට විභොග සැසි කද�ක්
(    උදෑසන සහ සවස සැසි) පැවැත්ක;.

○  උදෑසන සැසිය: 6.00  සිට 10.00 දක්වො
○  දහවH සැසිය: 2.00  සිට 6.00 දක්වො

●  විභොග දිනකW,      උදෑසන සැසිය සඳහො උදෑසන 5.45    සිට සහ දහවH
   සැසිය සඳහො සවස 1.45   සිට LMS      මගින් ප්රශ්න පත� බොගත �රගත

යුතුය.
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●     විභොගයට අදොළ ඕනෑම විමසීමක් කදපොර්තකම්න්තු/  ඒ�� ප්රධොනියො
    කවත ලිඛිතව කයොමු �ළ යුතුය.

 විභොග අතරතුර

●         සිසුන් විභොගයට කපනී සිටින සෑම අවස්ථොව�ම විභොගය ආරම්භ වීමට
 මිනිත්තු 30        �ට කපර ඔවුන්කO ප්රක;ශ පත�කW පිටපතක් (PDF

 ආ�ෘතියක් කලස)   උඩුගත �ළ යුතුය.     උඩුගත �රන ලද ප්රක;ශ පත�කW
       අදොළ පොඨමොලො ඒ��යට අනුරූප වන සෑම කූඩුව�ම අක�ක්ෂ�යොකO

    අත්සන පැහැදිලිව ප්රදර්ශනය �ළ යුතුය.
●  සිසුන් LMS         එ� කවත කලොO වී විභොග �ොලසටහනට අනුව අදොළ

        පොඨමොලො පිටුවට ප්රක;ශ වී ප්රශ්න පත�ය බොගත �ළ යුතුය.
●       ප්රශ්න පත�ය බොගත කිරීම සඳහො කනොමැති නම්,  �රුණො�ර

drmedfac@med.cmb.ac.lk     ඊකම්H ලිපිනය කහො$ 0714418483
    දුර�තන අං�ය හරහො නිකයො$ජ්ය කHඛ�ොධි�ොරී/   ශොස්ත� පීඨය

අමතන්න.
●       ප්රශ්න පත�ය සම්බන්ධකයන් අක�ක්ෂ�යොට කිසියම් පැහැදිලි කිරීමක්

 අවශ්ය නම්,        විභොග �ොලය තුළ අධීක්ෂ�වරයො කලස �ටයුතු �රන
       විෂය භොර �ථි�ොචොර්යවරයො සම්බන්ධ �ර ගන්නො කලස සිසුන්ට

  උපකදස් කදනු ලැක:.
●        ප්රශ්න පත�කW දක්වො ඇති මොර්කගො$පක%ශයන්ට අනුව ඇගයීම් නියමිත

      ක;ලොවට අවසන් කිරීම සඳහො සිසුන් වගකිව යුතුය.
●      සියලුම පිළිතුරු පත� අතින් ලිවිය යුතුය.    ඔක: පිළිතුරු A4  ප්රමොණකW

 පත�ය� (පොලිත/   කර්ඛො සහිත �ඩදොසි/    කහො$ කවනත් ආ�ොරයකින්)
ලියන්න.         ලිවීමට �ළු කබො$H කපොයින්( පෑනක් භොවිතො කිරීමට ඔබට

  උපකදස් කදනු ලැක:.       �රුණො�ර ඔබකO අත් අකුරු කියවිය හැකි බව
  සහති� �ර ගන්න.

●         �රුණො�ර පිළිතුරු පත�කW දකුණු පස ඇති සෑම පිටුව�ම ඉහළින්
 ඔක: Index  අං�ය ලියන්න.     �රුණො�ර පිළිතුරු පත�කW කිසිම තැන�
   ඔක: නම ලිවිකමන් වළකින්න.

●        �රුණො�ර පිටුක; පහළින් ඇති පහත ආ�ෘතිය භොවිතකයන් පිළිතුරු
   පත�කW පිටු අං� �රන්න:  උදො.    එය පිටු 5    කින් සමන්විත නම් - 1/5,

2/5... etc.
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●       ඔබකO පිළිතුරු පත�කW පළමු පිටුව කලස (  ඇමුණුම I)   කපොදු මුH පිටුව
(LMS   මත සපයනු ලැක:)  භොවිතො �රන්න.    ඔක: පිළිතුරු පත�කW පළමු

           පිටුව විය යුතු මුH පිටුව ඔබට මුද්රණය කිරීමට කහො$ අතින් ලිවීමට හැකි
  බව �රුණොකවන් සල�න්න.

●          පිළිතුරු පත�කW මුH පිටුක; මුළු පිටු ගණන සඳහන් �ළ යුතුය.

   උඩුගත කිරීම සඳහො මොර්කගො$පක%ශ

●    පිළිතුරු පත�කW පිටු ස්�ෑන්/     ඡොයොරූප ක�ොට කගන පිටු අං�
  අනුපිළිකවලට තනි PDF    කගොනුවක් කලස ස�ස් �රන්න.

●          ස්�ෑන් �රන ලද රූපකW පිළිතුරු පත�කW සම්පූර්ණ පිටුව නිසි කලස
   පිලිබිඹු විය යුතු අතර,     ස්�ෑන් �ළ රූපය පැහැදිලි/   කියවිය හැකි විය

යුතුය.
●        තනි පිටු කවන කවනම උඩුගත කිරීමට අවසර කනොමැත.
●      පිළිගත හැකි එ�ම කගොනු ආ�ෘතිය PDF  ක;.  PDF   කගොනුව ඔක:

     විභොග අං�ය කයොදො නම් �ළ යුතුය, උදො. A 12345
●   පිළිතුරු පත� JPEG/JPG      කලස කහො$ කවනත් ආ�ොරය�ට උඩුගත කිරීමට

 අවසර කනොමැත.
●   පිළිතුරු පත�ය LMS     එ� කවත උඩුගත �ළ පසු,    එම සම්පූර්ණ පිටුක;

'submitted'      යන වචනය සහිත තිර රුවක් (screen shot)  කගන එය
   ඔබ ළඟ තබො ගන්න.

●         නියමිත �ොල සීමොකවන් පසුව ඉදිරිපත් �රන ලිඛිත පිළිතුරු පත�යක්
      ඇගයීම සඳහො පිළි කනොගන්නො බව �රුණොකවන් සල�න්න.

●    ඔබකO විභොගකW අවසොන දිනකW,      අත්සන් �රන ලද ප්රක;ශ පත�කW
        ස්�ෑන් �රන ලද පිටපතක් ඔබකO ඇතුළත් වීකම් වර්ෂයට අදොළ
  සබැඳිය හරහො LMS     එ� කවත උඩුගත �ළ යුතුය.

   තොක්ෂණි� ගැටලු මගහරවො ගැනීම

●       කිසියම් අනක�ක්ෂිත තොක්ෂණි� කහො$ අන්තර්ජොල සම්බන්ධතො ගැටළු
           පරිදි කවන් �ර ඇති �ොලය තුළ විසඳො ගත හැකි වන පරිදි සොධොරණ

       කලස �ොලය �ළමනො�රණය �රන කලස සිසුන්ට උපකදස් කදනු
ලැක:.
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●        විභොග �ොලය තුළ තොක්ෂණි� ගැටළු ඇති වුවකහොත් (  බොගැනීම් කහො$
 උඩුගත කිරීම)    අයදුම්�රුවන් වහොම LMS   පරිපොල� දක්ෂිණ

     දිසොනොය� මහතො කවත දැනුම් දිය යුතුය.
(lmsadmin@arts.cmb.ac.lk / 0773797909)

● LMS         එ� කවත පිළිතුරු පත�යක් උඩුගත කිරීකම්දී අනක�ක්ෂිත තොක්
   ෂණි� ගැටලුවක් තික: නම්,      අක�ක්ෂ�කයකුට ලබො දී ඇති �ොල සීමොව

         තුළ පහත විද්යුත් තැපෑල කවත තම පිළිතුරු පත�ය යැවිය හැ�:
○ 1  වසර - exam1@arts.cmb.ac.lk
○ 2  වසර - exam2@arts.cmb.ac.lk

●       එවැනි අවස්ථොවක්දි අක�ක්ෂ�යොකO පොඨමොලො කක්තය සහ විභොග
    අං�ය පැහැදිලිව ඊකම්H පණිවිඩකW Subject Line   එකක් සඳහන් �ළ

යුතුය.  උදොහරණයක් කලස; ECN2123 A36789

  විභොග විෂමොචොරය (Examinations Misconduct)

●         විභොග විෂමොචොරයට අදොළ සියලුම නීති මොර්ගගත විභොගවලදී අදොළ ක;.
       අක�ක්ෂ�යින්ට පහත සඳහන් නීති විකශ්ෂකයන් මතක් �ර කදනු

ලැක::
○        ඉදිරිපත් �ළ සියලුම ඇගයීම් ශිෂ්යයොකO ස්වොධීන රචනයක් විය
යුතුය.           මූලොශ�ය භොවිතකW දී ඒ පිළිබඳ ව නිසි කලස දැක්විය යුතු
ය.

○         ඔක: පිළිතුර ලිවීකම් දී කවනත් අකයකුකO ආධොර උප�ොර ලබො
      ගැනීම කහො$ කවනත් අක�ක්ෂ�කයකුට ආධොර ලබො දීකමන්

වළකින්න. 
○    පිළිතුරු පත�වල තිරපිටපත් (screen  shot)  ගැනීම,  කවනත්

         අකයකු සමඟ හුවමොරු �ර ගැනීම කහො$ කවනත් මොධ්ය ඔස්කස් �
  රශ්න සහ /       කහො$ පිළිතුරු පිටපත් කිරීම හො හුවමොරු

 �රගැනීකමන් වළකින්න.
○         විභොග �ොල සීමොව තුළ විභොගයට අදොළ විෂය �රුණු පැහැදිලි

     කිරීම සඳහො ඉHලීම් ඉදිරිපත් කිරීකමන් වළකින්න.
●      කිසියම් විභොග විෂමොචොරයක් සම්බන්ධකයන් වැරදි�රු වුවකහොත්

      ඕනෑම අක�ක්ෂ�කයකුට එකරහිව විනය පියවර ගන්නො බව
සල�න්න.
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 උපකHඛනය I

     විභොග අයදුම්�රුවන් සඳහො වූ ප්ර�ොශය

පළමුවන/     කදවන වසර අවසොන පරීක්ෂණය -   කදවන කසකමස්තරය - 2020/2021

 ශොස්ත� පීඨය,  ක�ොළඹ විශ්වවිද්යොලය

 පොඨමොලොක; නම-

  පොඨමොලො කක්තය -

  විභොග අං�ය -

  වචන සංඛ්යොව-
 ප්රශ්න අං�ය වචන/  පිටු සංඛ්යොව

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

    පිළිතුරු පත�කW සම්පූර්ණ පිටු ගණන-

   කයොමු �ළ දිනය-

   ’      කමම පිළිතුරු පත�ය ම විසින් ස්වොධීන කලස ලියන ල%දක් බවත්,     එකස් කනොවන අවස්ථොවලදී අදොළ
       මූලොශ�ය නිසි පරිදි දක්වො ඇති බවටත් (   ආශි�ත මූලොශ�ය කලස)   සහති� කවමි.   එකමන් ම,  අන්

           අකයකුකO පිළිතුරක් මොකO පිළිතුරක් කලස කයොමු කිරීම විභොග විෂමොචොරයක් කලස සැලක�න බව
   මම අවකබො$ධ �රකගන සිටිමි. 

…………………….

අත්සන
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