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fld<U úYajúoHd,h - › ,xldj 

Ydia;% mSGh  

Ydia;%fõ§ f;jk jir mÍlaIKh (ud¾..;)  

m<uq fifuia;rh – 2020/2021 

BST 3150 – fn!oaO Ñka;dfõ b;sydih II 

újD; .%ka: ,sÅ; mÍCIKh  

 

YsIHhka i|yd Wmfoia( 

 

1. ප්රශ්න පත්රය පෙවන පිටුවෙ පිට පරම්භ පෙ   

2. ish¨uපලිඛිතපඇගයී්භපඅත් අකුරින් පමණක්පලිවිය පයුතුය   ඔෙේපඅත්පඅකුරුපපැහැදිලි ල ලිවීමට ලග බා 
ගන්න. 

3. ඔෙේපිටළිතුරුපA4පප්රමාණයෙ පඩදවණිටය ඩපලිය ්න පසීආර් පෙඩ  පෙ   ෆුල්සනඩැප්පෙඩ  පේභපසඳ ණප ණවිතප
ඩ ප ැකිය ) පිටළිතුරුපලිවීේභපදීපඩළු ෙ  ල්පෙත යි්නට්පතෑ ක්ප ණවිතපකිරීමාපසුදුසුපෙ   

4. සණමාණ යප තරීක්ණයය ඩදීප ෙමා්නප ඔෙේප ිටළිතුරුපතරිගයඩගතපකිරීමාප ෙ  ප ය තුරුපලිය  ය පකිරිමා ප අනසමප
ෙ  ලැෙේ ප මුත්පවෘශ්යණ ණත තපිටසු්නපනැ වපවිශ්නනවිවයණලපතණල ණත ඩණරිය පවිිට්නපඅනසම ල ණපදීපඇතිපිටසු්නප
සඳ ණපෙමාමාප වය මාය පඅවණ පෙ  ෙ   

5. ඩරුයණඩමපඔබේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රබේ  ෑෑම පිුවලකම හහ  කකුු  බක ලබ පස  ්නපඩම්න  ප
ිටළිතුරුපත්රෙ පකිිටදුපසනාණ ය ඩපඔෙේප මාපසඳ ්නපකිරීෙමා්නපන කි්න   

6. ත තපවැක්ෙන පරඩෘතිය ප ණවිතපඩමපිටළිතුරුපත්රෙ පපහ  පිුවපඅංඩ ය පඩම්න :පඋවණ පඑය පිටුවප5පකි්නප
සමා්නවිතප ්භප1/5, 2/5… රදීපනශ්ෙය ්න  

7. ඔෙේප ිටළිතුරුප ත්රෙ ප ත මුප ිටුවනප ෙලසපබපොදු මුල් පිුවලප සඑය පLMS මාගි්නප ල ණගතප  ැකිප ය  )ප  ණවිතප

ඩම්න ප ස ල්න : ඇමුණුමාප I). අවණ ප ෙත දුප මුල්ප ිටුවනප මුද්රයය ප කිරීෙමා්නප ෙ  ප අත්ප අකුරි්නප ිට තත්ප
කිරීෙමා්නපඔ  පල ණපගතප ැකිපෙ   

8. ිටළිතුරුපත්රෙ පමුළු පිුව ගණනපඔෙේපිටළිතුරුපත්රෙ පමුල්පිටුවෙ පසඳ ්නපඩ පයුතුපය   

9. පිළිතුරු පිටපබෙහි ඡායාරූප පරිබෝකනය කර (Scan) එය ෙනි PDF බගොනුලකට පරිල ෙනය 

කරන්න පතරිෙල ඩ ය පlrk ,o රතෙ පස්භපූ් යපිටුවනප විටය ණඩණමනපරනමයය පවීපඇතිප න පනගප ලණප
ග්න   

10. ිටළිතුරුපත්රෙ පතරිෙල ඩ ය පඩ පරතය පතැ ැිලලිප ණ කිය විය ප ැකිප න පනගප ලණපග්න  ප 

11. LMS ෙනතපත වපිටුවපෙන පෙන මාපඋඩුගතපකිරීමා ප(Upload) ඉදපෙ  ෙව ප නපසලඩ්න   

12. පිළිගෙ හැකි එකම බගොනු ආකෘතිය PDF බේ  අබේක්ෂකයාබේ විභාග අංකය PDF බගොනුබේ නාමය 

බෑ භාවිෙ ක  යුතු ය.පඋවණ පA 12345. 

13. ඔ ෙේපිටළිතුරුපත්රය පJPEG/JPG ෙ  පෙන ත්පෙග නුපන් ගය කි්නපඋඩුගතපකිරීමා ප(Upload) ඔ  පඅනසමප
ෙ  ලැෙේ  

14. Tnf.a ලිඛිතපmÍCIKj,පඅනසණ පඅනුනණවය පපැය 50 ක් ඇතු ෙ LMSපෙනතපඋඩුගතපකිරීමා  (Upload)ප
ඩ යුතුපඩම්න ප  

15. ඔ ෙේප ිටළිතුරුප ත්රය ප  විටප රඩණමය  ප ෙය  මුප ඩ ප  නප ස ණ:ප ඩමගැනීමාප සඳ ණප ‘ඉිලරිතත්ප ඩම ප ලදීප
සSubmitted)’ ය  ප නච ය ප සමාඟප LMSහිපෑම්පූ ණ පිුවබේ තිර රුලක් (Screen shot) ග්න ණප ෙලසප
ිටසු්න පඋතෙවසනපෙවනුපලැෙේ   

16. LMS ෙනතප ිටළිතුරුප ත්රය ක්ප උඩුගතප කිරීේභදී (Upload)ප hï තණක්ණණිඩප ගැ ලුනක්ප ඇතිප ෙ ප  ්භ 
අෙප්ක්ණඩෙය කු ප ඔවු්නෙේප ිටළිතුරුප ිට තතප විවුත්ප තැතෑෙල්නප exam3@arts.cmb.ac.lkප ෙනතප yels 
blau‚kaපෙය  මුපඩම්න   
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m<uq fifuia;rh – 2020/2021 

BST 3150 – fn!oaO Ñka;dfõ b;sydih II 

újD; .%ka: ,sÅ; mÍCIKh  

 

 ld,h( meh 05 la ;=< ms<s;=re iïmQ¾K fldg ms<s;=re m;%h LMS fj; Wvq.; l< hq;=h'   

 tla fldgilska tla m%Yakhlaj;a we;=<;a jk fia m%Yak ;=klg ^03&  muKla ms<s;=re 

imhkak' 

 iEu m%Yakhlgu iudk ,l=Kq ^,l=Kq 20 ne.ska& ysñfõ' 

 tla m%Yakhlg Tnf.a ms<s;=re jpk 1000lg fkdjeä úh hq;=h' 

 

I - fldgi 

1. iodpdrh ms<sn| od´ yd fldka*shqishia b.ekaùï meyeÈ,s fldg tajdfha iuúIu;d 

ms<sn| ;=,kd;aul újrKhl fhfokak' 

2. Pdka fyda ðka;= iïm%odh"  kj fldgia ìysfjñka Ökh ;=< jHdma; jQ wdldrh 

meyeÈ,s lrkak' 

II - fldgi 

3. Ydukajdoh hkq l=ulaoezhs ixËsma;j y÷kajd tys l=Ü (Kut) pdß;%h ms<sn|j m%udKj;a 

úia;rhla imhkak' 

4. taldnoaO Ys,a,d rdcH hq.fhys fldßhdfjys mej;S fn!oaO iïm%odhka ms<sn|j 

fláfhka meyeÈ,s fldg tu wjêfha nqÿoyfuys j¾Okh úIhfhys,d W!hs ika.a yd 

fjdkayafhd ysñjrekaf.a  odhl;ajh m%udK lrkak' 

III - fldgi 

5. Iskaf;d oyfuys tk lñ jkaokh ms<sn| meyeÈ,s fldg mú;%;ajh iïnkaOj tys 

we;s wjOdrKhka mÍËd lrkak' 

6. kdrd hq.fha fn!oaO iïm%odhka Ök wdNdih flf;la ÿrg ,nd ;sfíoezhs fmkajd 

foñka tajdfhys b.ekaùï ms<sn`o iudf,dapkhl fhfokak' 

 

******************** 


