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ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලය, ශ්රී ලං ොව 

ශොස්ත්්ර පීඨය 

ආබොධ ස්ත්හිත සිසුන් ස්ත්ඳහො මොර්ගගත විභොග මොර්කගෝපකේශ 
කද්වන කස්ත්කමස්ත්්තරය - 2020/2021 

 

විභොගයට කපර  

 

● ආබාධ සහිත 1 වන වසර සහ 2 වන වසර සිසුන් මාර්ගගතව විභාග සඳහා පෙනී 

සිටීම අපේක්ෂා පෙපර්. 

● ආබාධ සහිත 1 වන වසර සහ 2 වන වසර සිසුන්ට පිළිතුරු ෙත්ර ඊපේල් කිරීමට 

ස්ත්තිය   ොලයක් ලබා පේ. උදාහරණයක් පලස, ඔබට 2022 මැයි 21 වැනි දින 

විභාගයක් තිබුණි නේ, ඔබ  එහි පිළිතුරු ෙත්රය 2022 මැයි 28 වැනි දිනට පෙර 

ඊපේල් ෙළ යුතුය. 

 

විභොගය අතරතුර 

 

● සිසුන් තම ප්රපේශ ෙත්රය SIS ගිණුපමන් බාගත ෙර එය මෘදු පිටෙතක් සහ දෘඪ 

පිටෙතක් පලස සුරැකිව තබාගත යුතුය. 

● ආබාධ සහිත 1 වන වසර සහ 2 වන වසර සිසුන්ට පිළිතුරු ෙත්ර ඊපේල් කිරීමට 

සතියෙ ොලයක් ලබා පේ. ඔවුන් පමම සතිය තුළ ෙහත විදුත් තැෙැල් ලිපිනයට 

ඔවුන්පේ පිළිතුරු ෙත්ර ඊපේල් ෙළ යුතුය: 

○ 1 වසර - exam1@arts.cmb.ac.lk 

○ 2 වසර - exam2@arts.cmb.ac.lk 

● 1 වන වසර සහ 2 වන වසර සිසුන් සඳහා දිනෙට විභාග සැසි පදෙක් (උදෑසන 

සහ සවස සැසි) ෙැවැත්පේ. 

○ උදෑසන සැසිය: 6.00 සිට 10.00 දක්වා 

○ දහවල් සැසිය: 2.00 සිට 6.00 දක්වා 

● විභාග දිනපේ, උදෑසන සැසිය සඳහා උදෑසන 5.45 සිට සහ දහවල් සැසිය සඳහා 

සවස 1.45 සිට LMS මගින් ප්රශ්න ෙත්ර බාගත ෙරගත යුතුය. 

● අත් අකුරින් පවනුවට ෙරිගණෙපයන් පිළිතුරු ලිවීමට (type කිරීමට) ෙැමති 

සිසුන්ට එපස් කිරීමට අවසර ඇත. 

● සිසුන්ට තම පිළිතුරු ලිවීමට පේල් රයිටර්/ස්පල්ට් භොවිතො කනො රන පලස 

උෙපදස ්පදනු ලැපේ. විභාග වලදී ලිවීමට සහ කියවීමට සහය ලබා ගත යුතුය. 

 

පිළිතුරු පර ලබොදීම 

 

● සිසුන් තම පිළිතුරු ෙත්ර ෙහත විදුත් තැෙැල් ලිපිනයට විදුත් තැෙැල් ෙළ යුතුය.  
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○ 1 වසර - exam1@arts.cmb.ac.lk 

○ 2 වසර - exam2@arts.cmb.ac.lk 

● ඔබ පිළිතුරු ෙත්රය විදුත් තැෙෑපලන් යවන විට, ඔපේ ොඨමාලා පක්තය,  විභාග 

අංෙය සහ ‘අමතර පේලාව’යන වාක්ය ඛණ්ඩය එම ෙණිවිඩපේ subject line 

එපක් සදහන් ෙළ යුතුය .  

○ [විෂය පක්තය] [ විභාග අංෙය] [අමතර පේලාව]. උදාහරණයක් පලස: 

INR1111 A12345 අමතර පේලාව 

● සිසුන් තම ප්රපේශ ෙත්රපේ පිටෙතක් ඔවුන්පේ පිළිතුරු ෙත්රය සමඟ උඩුගත ෙළ 

යුතුය/ඊපේල් ෙළ යුතුය. උඩුගත ෙරන ලද/විදුත් තැෙෑපලන් එවන ලද ප්රපේශ 

ෙත්රපයහි අදාළ ොඨමාලා ඒෙෙයට අනුරූෙ කූඩුපේ අපේක්ෂෙයාපේ අත්සන 

ෙැහැදිලිව ප්රදර්ශනය ෙළ යුතුය. 

● සියලුම ආබාධ සහිත සිසුන් ඇමුණුම 1 හි හා LMS එපෙහි ඔවුන් සඳහා ලබා දී 

ඇති ප්රොශ ෙත්රය(the declaration form)/පොදු මුල් පිටුව පුරවා පිළිතුරු ෙත්රය 

සමඟ එය ඉදිරිෙත් ෙළ යුතුය. 
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ඇමුණුම 1 

ආබොධ ස්ත්හිත සිසුන් ස්ත්ඳහො වන ප්ර ොශ පරය 
පළමුවන/කද්වන වස්ත්ර කස්ත්කමස්ත්්තර අවස්ත්ොන පරීක්ෂණය   

කද්වන කස්ත්කමස්ත්්තරය - 2020/2021 

ශොස්ත්්ර පීඨය, ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය 

පොඨමොලො ඒ  ය - 

පොඨමොලො කක්තය - 

 විභොග අං ය - 

ස්ත්හොය යොකේ නම - 

ස්ත්හොය කේ ජොති  හැඳුනුම්පත් අං ය - 

Question Number (ප්රශ්න අංෙය) Number of Words/Pages (වචන/පිටු ගණන) 

1   

2   

3   

4   

පිළිතුරු පරකේ ඇති මුළු පිටු ගණන - 

පිළිතුරු පරය යවන ලද් දිනය - 

 ශිෂයයො විසින්  රන ලද් ප්ර ොශය 

පමම ඇගයීම මා විසින් ෙරන ලේදක් බව මම ප්රොශ ෙරමි. පවනත් පෙපනකු විසින් ෙරන ලේදක්, මා විසින් 

ෙරන ලේදක් පලස ඉදිරිෙත් කිරීම විභාග වරදක් පලස සලෙන බව මම දනිමි. 

 .................................... 

අත්සන 

ස්ත්හොය කේ ප්ර ොශය 

පමම ඇගයීපේ අඩංගු ප්රතිචාර  A............... විභාග අංෙය හිමි ශිෂයයාපේ මුල් සිතුවිලි/අදහස් බව මu පමයින් 

ප්රොශ ෙරමි. පමහි දී මාපේ සහdය ලබා දී ඇත්පත් කියවීමට සහ ශිෂයයාපේ ප්රතිචාර ලිඛිතව සටහන් ෙර 

ගැනීමට ෙමණක් බව මම තහවුරු ෙරමි. 

  

.................................... 

අත්සන 


