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Ydia;% පීඨය, පකොෂඹ වි්ලවිoaoHdය
2019/2020
_____________________________________
පලතින පකොවිඩ් 19 ලවංගත තත්ලය පශේතුපලන් 2020 ලවපර් අංක 19 දරණ අධ්යයන ලඩසවහශන් වවිපේ
ප්රතිපාදන විධිවිධ්ාන අනුල ාව්්ර පීඨය එහි උපාධි අපේක්කයින් වඳශා ලන විභාග මාර්ගගත ක්රමය සව්පවේ
පලත්ලනු ඇත.
පමම මාර්පගෝපපේ ECN4270 වශ ECN4267 පාඨමාා වඳශා අදාෂ පනොපේ. කරුණාකර LMS තු< පමම
පාඨමාා වඳශා බා දී ඇති විපේ මාර්පගෝපපේ පලත පයොමු ලන්න.
පර්ල විභාග සදානම
1. 2019/2020 දෙලන දවදෙව්තරදේ විභාගය ොර්ගගත ආකාරයට පැලැත්දේ.
2. දතොරතුරු ශා ප්රදඛනන ේයව්ාානය (IDC) විසින් නි්චිතල ෙක්ලා ඇති කාසීො අනුල ශිය දතොරතුරු
පද්්තිය (SIS) භාවිත කරමින් සියලු ෙ සිසුන් විභාග වඳශා ලියාපදිංචි විය යුතුය.
3. ලියාපදිංචි ව සිසුන්ට ඔවුන්දේ විභාග ප්රදේ ප්ර විභාග අිංදයන් ඔවුන්දේ ශිය දතොරතුරු පද්්ති ගිණුෙට
දයොමු කරනු ඇත. විභාග ප්රදේප්ර ව්බනන්් ගැටලු වඳශා නිදය ජය f,aLldêldÍ/විභාග ානාල දලත
011-2500712/ 011-2585972 ඇෙතීදෙන් දශ dr@exam.cmb.ac.lk යන ලිපිනයට විෙුත් පවුවුකයක්
එවීදෙන් සිදු කෂ ශැකි ය.
4. විභාග කාවටශන IDC ෙගින් ඉපගනුම් කෂමනාකරණ පේධ්තිය (LMS) හි පෂ කරනු ඇත.
5. ld,igykg wkqj විභාග ප්ර්නප්ර දපරලරු 9.00 ලන විට LMS දලතින් නාගත ශැකි ය.
6. ලිඛිත විභාගයහ පිළිතුරු ලියා වම්පර්ණ කර LMS පලත පයොමු කිරීමහ සිසුන්හ පඩය 24 ක කායක් නා
දෙනු ඇත.
7. පශත වඳශන් දතොරතුරු නා දීෙ wod< wOHhk wxY ශා අ්යයන කකක ෙගින් සිදු කරනු ඇත.
a. විලෘත ග්රන්ා ලිිත විභාගය, ලාචික mÍCIK, පැලරු්බ වශ ඉදරිපත් කිරී්බ ලැනි we.hSï ක්රෙ පිිබනඳල
b. ලිිත විභාග වඳශා kshñ; ලචන සීොල වශ ලාචික mÍCIK වඳශා කා සීොල
c. ලාචික mÍCIK වඳශා, කාවටශන් වශ භාවිත කෂ යුතු ොර්ගගත ක්රෙය wod< wOHhk wxY/ කකක
විසින් ෙැනු්බ දෙනු ,efí'
d. විභාගය පැලැත්දලන දනදේ අොෂ කාසීොල තුෂ දී විභාගය ව්බනන්් ගැටලු පිිබනඳ විෙසී්බ කරන
ආකාරය
8. විභාගල ලුශයට අොෂ ෑනෑෙ විෙසීෙක් අිං ප්ර්ාන / කකක ප්ර්ාන දලත ලිිතල දයොමු කෂ යුතු ය.
විභාග කාසීමාල තුෂ දී,
1. සිසුන් තෙ LMS දලත ප්රදේ විය යුතු අතර, විභාග කාවටශනට අනුල අදාෂ පාඨමාා පිටුලහ පිවිව විභාග
ප්ර්න m;% ශා අදනක් f;dr;=re නාගත යුතු ය.
2. ld,igykg wkqj Tng kshñ; m%Yak m;%h දපරලරු 9.00 ලන විට LMS දලතින් නාගත ශැකි ය.
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3. නාගත කිරීෙ වඳශා විභාග ප්ර්නප්රය LMS හි දනොෙැති අලව්ාාලක් දේ න්බ, කරුණාකර ාව්්ර ීඨයදේ
නිදය ජය f,aLldêldÍ 0714418483 අෙතන්න. එදවේ දනොෙැති න්බ drmedfac@med.cmb.ac.lk යන
ලිපිනයට විෙුත් පවුවිකයක් දයොමු කරන්න.
4. විභාගය ව්බනන්්දයන් කිසිය්බ පැශැදලි කිරීෙක් නා ගැනීෙට අලය දේ න්බ විභාගය පැලැත්දලන දන
දප.ල. 9.00 සිට 11.00 ෙක්ලා කාය තුෂ අොෂ wdpd¾jjrhd$wdpd¾hjßh අෙතන්න.
5. එක් එක් ඇගයීෙ වඳශා නා දී ඇති ොර්දග පදද්යන්ට අනුල කලා නියමිත කාසීොල තුෂ ව්බපූර්ණ කිරීෙ
සිසුන් වතු ලගකීෙකි.
6. වාොනය පරීක්ණයකදී දෙන් ඔදේ පිිබතුරු පරිගණකගත කිරීෙ දශ යතුරු ලියනය කිරිෙට අලවර
පනොඩපේ. නමුත් ෙෘයානාත ත සිසුන් ලැනි වි්ලවිෙයා පානාත කාරිය විසින් අලවර නා දී ඇති සිසුන්
වඳශා දෙෙ නියෙය අොෂ දනොදේ.
7. ish¨u ලිිත ඇගයී්බ අත් අකුරින් පමණක් ලිවිය යුතුය. ඔදේ පිිබතුරු A4 ප්රොණදේ කකොසියක ලියන්න
(සීආර් දකොෂ දශ ෆුඛව්කැප් දකොෂ ද්බ වඳශා භාවිත කෂ ශැකි ය). පිිබතුරු ලිවීද්බ දී කළු පබෝල් පපොයින්ට්
පෑනක් භාවිත කිරීෙ සුදුසු දේ. ඔදේ අත් අකුරු පැශැදලි ල ලිවීෙට ලග නා ගන්න.
8. කරුණාකර ඔදේ විභාග අිංකය පිිබතුරු ප්රදේ වෑෙ පිුවලකෙ ඉශෂ ෙකුණු දකෂලදර් වටශන් කරන්න.
පිිබතුරු ප්රදේ කිසිදු ව්ාානයක ඔදේ නෙ වඳශන් කිරීදෙන් ලෂකින්න.
9. පශත ෙැක්දලන ආකෘතිය භාවිත කර පිිබතුරු ප්රදේ පශෂ පිුව අිංකනය කරන්න: උො. එය පිුව 5 කින්
වෙන්විත න්බ 1/5, 2/5… ආදී ලදයන්.
10. ඔදේ පිිබතුරු ප්රදේ පෂමු පිුවල දව දපොදු මුඛ පිුවල (එය LMS ෙගින් නාගත ශැකි ය.) භාවිත කරන්න
(නන්න; ඇමුණුෙ I). අදාෂ පපොදු මුල් පිටුල මුද්රණය කිරීපමන් පශෝ අත් අකුරින් පිහපත් කිරීපමන් සබහ බා
ගත ශඩකි පේ.
11. පිිබතුරු ප්රදේ මුු  පිුව ගණන ඔදේ පිිබතුරු ප්රදේ මුඛ පිුවදේ වඳශන් කෂ යුතු ය.
12. පිිබතුරු පිටපදතහි ඡායාරප පරිද කනය කර එය තනි PDF පගොනුලකහ පරිලර්තනය කරන්න.
පරිද කනය lrk ,o රපදේ ව්බපූර්ණ පිුවල නිසියාකාරල ආලරණය වී ඇති නලට ලග නා ගන්න.
පිිබතුරු ප්රදේ පරිද කනය කෂ රපය පැශැදලි / කියවිය ශැකි නලට ලග නා ගන්න. LMS පලත තනි පිටු
පලන පලනම උඩුගත කිරීමහ ඉස පනොපදන බල වකන්න.
13. පිළිගත ශඩකි එකම පගොනු ආකෘතිය PDF බල wjOdrKh lrñ' අපේක්කයාපේ විභාග අංකය PDF
පගොනුපේ නාමය පව භාවිත කෂ යුතු ය. උදා. A 12345.
14. ඔනදේ පිිබතුරු ප්රය JPEG / JPG පශෝ පලනත් පගොනු ලර්ගයකින් උඩුගත කිරීෙට ඔනට අලවර
පනොඩපේ.
15. Tnf.a ලිිත mÍCIKj, අලවාන අනුලාෙය පැය 24 ක් ඇතුෂත LMS දලත උඩුගත කිරීෙට කටයුතු
කරන්න.
16. ඔනදේ පිිබතුරු ප්රය නිසි ආකාරයට දයොමු කෂ නල වනා: කරගැනීෙ වඳශා ‘ඉදරිපත් කරන දී
(Submited)’ යන ලචනය වෙඟ LMSහි ව්බපූර්ණ පිුවදේ තිර රුලක් (Screen shot) ගන්නා දව සිසුන්ට
උපදෙව් දෙනු ැදේ.
17. නියමිත කා සීොදලන් පසුල ඉදරිපත් කරන ෙ ලිිත පිිබතුරුප්ර / ලාචික ඇගයී්බ ඇගයීෙ ්රියාලලිය වඳශා
භාර fkd,efí'
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තාක්ණික ගඩහලු මගශරලා ගඩනීම
1. පැන නගින ෑනෑෙ තාක්ෂවුක දශ අන්තර්ජා ව්බනන්්තා ගැටලු kshu lrk ,o කාය තුෂ විවඳා ගත
ශැකි ලන පරිද ld,h කෂෙනාකරණය කිරීෙට සිසුන් ්රියා කෂ යුතු ය.
2. විභාග කා සීොල තුෂ තාක්වුක ගැටලු ඇති වුලදශොත් (නාගත කිරීෙ දශ උඩුගත කිරීෙ ව්බනන්්දයන්)
අදප්ක්කයින් ලශාෙ LMS පරිපාක ෙක්ෂිණ දවානායක ෙශතාදේ dakshina@arts.cmb.ac.lk යන
විෙුත් තැපෑට පවුවුකයක් එවීෙ දශ 0773797909 යන වෘ ද දුරකාන අිංකය wu;d Wmfoia ,nd .kak'
3. LMS දලත පිිබතුරු ප්රයක් උඩුගත කිරීද්බදී hï තාක්වුක ගැටලුලක් ඇති දේ න්බ, අදප්ක්කදයකුට
ඔවුන්දේ පිිබතුරු පිටපත විෙුත් තැපෑදන් ීඨයය විසින් නියෙ කරන ෙ පශත වඳශන් විෙුත් තැපැඛ
ලිපිනයට යැවිය ශැකි ය. එලඩනි ඉදිරිපත් කිරීම්ල දී අපේක්කයාපේ පාඨමාා පක්තය වශ විභාග අංකය yd
විය පඩශඩදිලිල වඳශන් කෂ යුතු ය.
පෂමු ලවර

exam1@arts.cmb.ac.lk

පදලන ලවර

exam2@arts.cmb.ac.lk

පතලන ලවර

exam3@arts.cmb.ac.lk

සිේලන ලවර

exam4@arts.cmb.ac.lk

විභාග විමාචාරය
1. විභාග විොචාරයට අොෂ සියලුෙ නීති $Í;s අන්තර්ජා පරීක්ණලදී ෙ අොෂ දේ. පශත වඳශන් නීතිරීති
පිිබනඳj අදප්ක්කයින් විදේදයන් අල්ානය දයොමු කෂ යුතු දේ.
a) ඉදරිපත් කෂ සියලුෙ ඇගයී්බ ශියයාදේ ව්ලාëන රචනයක් විය යුතුය. මුාශ්රය භාවිතදේ දී ක
පිිබනඳ නිසි දව ෙැක්විය යුතු ය.
b) ඔදේ පිිබතුර ලිවීද්බදී දලනත් අදයකුදේ ආ්ාර උපකාර නා ගැනීෙ දශ
අදප්ක්කදයකුට ආ්ාර නා දීදෙන් ලෂකින්න.

දලනත්

c) පිිබතුරුප්රල තිරපිටපත් ගැනීෙ, දලනත් අදයකු වෙඟ ුවලොරු කර ගැනීෙ දශ දලනත්
ෝයයක් ශරශා ප්ර්න වශ / දශ පිිබතුරු පිටපත් කිරීෙ ශා ුවලොරු කර ගැනීදෙන් ලෂකින්න.
d) විභාග කා සීොල තුෂ විභාගයට අොෂ විය කරුණු පැශැදලි කිරීෙ වඳශා ඉඛලී්බ ඉදරිපත්
fkdl< hq;=h'
2. කිසිය්බ අදප්ක්කදයකු විභාග විොචාරයකට ලැරදකරු වුලදශොත් එලැනි ෑනෑෙ අදප්ක්කදයකුට
එදරහිල පියලර ගන්නා නල වකන්න.
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ආබාධ් වහිත සිසුන් වඳශා පශසුකම් වඩපයීම
1. ආනාත ත සිසුන් විභාගය අතරතුරදී ඇති විය ශැකි විදේ අලයතා ඇත්න්බ ක නල විභාගය ආර්බභ වීෙට
වතියකට දපර 0112 580835 යන දුරකාන අිංකදයන් ආනාත ත wOHhk, පර්දේණ ශා පුුවණුවී්බ පිිබනඳ
ේයව්ාානය (CEDREP) යටදත් ඇති ආනාත ත සිසුන් වඳශා ලන වශාය ේයව්ාානයට (SCSD) ෙැනු්බ දය
යුතු ය.
2. ෙෘයානාත ත සිසුන්ට විභාග ප්ර්න ප්රය/ ඇගයීෙ කියවීෙට වශ / දශ ලිවීෙට වශාය නා ගත ශැකි ය. ආ්ාර
වපයන පුද්ගයා කිසිදු වි්ලවිදයායකහ අනුබේධ් ෂ්යපයකු පනොවිය යුතුය. ප්රකාන දප රෙයට ආ්ාර
වපයන පුද්ගයා අත්වන් කෂ යුතු අතර අලය දතොරතුරු (නෙ, ව්බනන්්තා අිංකය වශ ජාතික ශැඳුනු්බපත්
අිංකය) එහි අකිංගු විය යුතු ය. ප්රකාන දප රෙය LMS දලතින් නා ගත ශැකි අතර පිිබතුරු පිටපත වෙඟ
ඉදරිපත් කෂ යුතු ය (ඇමුණුෙ II).
3. ලියාපදිංචි වී ඇති නමුත් වලෙය දශේතන් ෙත දශ දලනත් idOdrK දශේතන් ෙත විභාගයට දපනී සිටීෙට
දනොශැකි ව සිසුන් ලිිත ඉඛලීෙක් දතොරතුරු ශා දඛනන ේයව්ාානයට (IDC) නා දය යුතු ය. එලැනි
ඉඛලී්බ එක් එක් සිද්ත ය අනුල අනුෙැතිය වඳශා වකා නැලීෙට ීඨය වභාලට දයොමු කරනු ැදේ.
******
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උපපල්ඛනය I

සිසුන් වඳශා ප්රකාන පපෝරමය
සිේලන / පතලන / පදලන / පෂමු ලවර පරීක්ණය පදලන පවපමව්තරය - 2019/2020
Ydia;% පීඨය , පකොෂඹ වි්ලවිoHdය
පාඨමාාපේ නමපාඨමාා පක්තය විභාග අංකය ප්ර්න අංකය

jpk ixLHj$පිටු ගණන

1
2
3
4
පිිබතුරු ප්රදේ ව්බපුර්ණ පිුව ගණනදයොමු කෂ දනය-

දෙෙ පිිබතුරු ප්රය ෙවිසින් ව්ලාීනන දව ලියන ද්ෙක් නලත්, දෙහි ා භාවිත කර ඇති මුාශ්රය නිසි දව ෙක්ලා
ඇති නලත් (ආශ්රිත ග්රන්ා දව) m%ldY lrñ'. එදෙන් ෙ, අන් අදයකුදේ පිිබතුරක් ොදේ පිිබතුරක් දව දයොමු
කිරීෙ විභාග විොචාරයක් nj uu okakd නලත් ප්රකා lrñ'

…………………….
අත්වන
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උපපල්ඛනය II
ආබාධ් වහිත සිසුන් වඳශා ප්රකාන පපෝරමය
සිේලන / පතලන / පදලන / පෂමු ලවර පරීක්ණය පදලන පවපමව්තරය - 2019/2020
Ydia;% පීඨය , පකොෂඹ වි්ලවිoHdය
පාඨමාාපේ නමපාඨමාා පක්තය විභාග අංකය වශායකයාපේ නම වශායකයාපේ ජා.ශඩ.අං. ප්ර්න අංකය

jpk ixLHj$පිටු ගණන

1
2
3
4

පිිබතුරු ප්රදේ ව්බපුර්ණ පිුව ගණනදයොමු කෂ දනයෂ්යයාපේ ප්රකාය
දෙෙ පිිබතුරු ප්රය ෙවිසින් ව්ලාීනන දව ලියන ද්ෙක් නලත්, දෙහි ා භාවිත කර ඇති මුාශ්රය නිසි දව ෙක්ලා
ඇති නලත් (ආශ්රිත ග්රන්ා දව) m%ldY lrñ' එදෙන් ෙ, අන් අදයකුදේ පිිබතුරක් ොදේ පිිබතුරක් දව දයොමු කිරීෙ
විභාග විොචාරයක් nj uu okakd නලත් ප්රකා lrñ'
…………………….
අත්වන
වශය වපයන පුේගයා විසින් කරන ද ප්රකාය
දෙෙ පිිබතුරු ප්රදේ අකිංගු කරුණු ශියයාදේ මුඛ සිතුවිලි / අෙශව් නල ෙෙ ප්රකා කරමි (විභාග අිංකය:). දෙෙ
පිිබතුරු ලිවීද්බ ්රියාලලිදේ දී ොදේ වශය නා දී ඇත්දත් ප්ර්න ප්රය කියවීෙට වශ ශියයාදේ ප්රතිචාර ලිිතල
වටශන් කිරීෙට පෙණක් නල o m%ldY කරමි.
…………………….
අත්වන
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