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m<uq fifuia;rh – 2020/2021 
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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 ප සීආර් පෙඩ  පෙ   ෆුල්සනඩැප්පෙඩ  පේභපසඳ ණප
 ණවිතපඩ ප ැකිය ) පිටළිතුරුපලිවීේභපදීපඩළු ෙ  ල්පෙත යි්නට්පතෑ ක්ප ණවිතපකිරීමාපසුදුසුපෙ   

4. සණමාණ යපතරීක්ණයය ඩදීපෙමා්නපඔෙේපිටළිතුරුපතරිගයඩගතපකිරීමාපෙ  පය තුරුපලිය  ය පකිරිමා පඅනසමප
ෙ  ලැෙේ ප මුත්ප වෘශ්යණ ණත තපිටසු්නපනැ වප විශ්නනවිවයණලප තණල ණත ඩණරිය ප විිට්නප අනසම ල ණප දීපඇතිප
ිටසු්නපසඳ ණපෙමාමාප වය මාය පඅවණ පෙ  ෙ   

5. ඩරුයණඩමප ඔබේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රබේ  ෑෑම පිුවලකම හහ  කකුු  බක ලබ ප ස  ්නප
ඩම්න  පිටළිතුරුපත්රෙ 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. ඔෙේපිටළිතුරුපත්රෙ පත මුපිටුවනපෙලසපබපොදු මුල් පිුවලප සඑය පLMS මාගි්නපල ණගතප ැකිපය  )ප ණවිතප

ඩම්න ප ස ල්න : ඇමුණුමාප I). අවණ පෙත දුපමුල්පිටුවනපමුද්රයය පකිරීෙමා්නපෙ  ප අත්පඅකුරි්නපිට 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
 ලණපග්න   

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 ප JPEG/JPG ෙ  පෙන ත්පෙග නුපන් ගය කි්නපඋඩුගතපකිරීමා ප (Upload) ඔ  ප
අනසමපෙ  ලැෙේ  

14. Tnf.a ලිඛිතප mÍCIKj,ප අනසණ ප අනුනණවය ප පැය 50 ක් ඇතු ෙ LMS ෙනතප උඩුගතප කිරීමා  

(Upload)පඩ යුතුපඩම්න ප  

15. ඔ ෙේපිටළිතුරුපත්රය ප විටපරඩණමය  පෙය  මුපඩ ප නපස ණ:පඩමගැනීමාපසඳ ණප ‘ඉිලරිතත්පඩම පලදීප
සSubmitted)’ ය  පනච ය පසමාඟපLMSහිපෑම්පූ ණ පිුවබේ තිර රුලක් (Screen shot) ග්න ණපෙලසප
ිටසු්න පඋතෙවසනපෙවනුපලැෙේ   

16. LMS ෙනතප ිටළිතුරුප ත්රය ක්පඋඩුගතපකිරීේභදී (Upload)පhï තණක්ණණිඩපගැ ලුනක්පඇතිප ෙ ප ්භ 
අෙප්ක්ණඩෙය කු පඔවු්නෙේපිටළිතුරුපිට තතපවිවුත්පතැතෑෙල්නප exam4@arts.cmb.ac.lkප ෙනතපyels 
blau ‚kaපෙය  මුපඩම්න   
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 ld,h( meh 05 la ;=< ms<s;=re iïmQ¾K fldg ms<s;=re m;%h LMS fj; Wvq.; l< hq;=h'   

 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' 
 

 

 

1. ixialD;sh hkak ks¾jpk wdY%fhka meyeÈ,s fldg" ixialD;sh yd YsIagdpdrh w;r 

in`o;dj mÍËd lrkak' 

2. wd.u yd wNspdr w;r we;s in`o;dj mÍËd fldg" iudÔh hymeje;au úIfhys 

wNspdrj, odhl;ajh fln`ÿoeZhs úu¾Ykh lrkak' 

3. Y%S ,xld NsËq Ydikh w.aksÈ. wdishdkq ;dhs,ka; iy nqreu f:rjd§ fn!oaO rgj, 

wdrïN jQ wdldrh ieflúka olajd ta ta rgj, jHdma;sfha§ we;s jQ fjkialï idlÉPd 

lrkak' 

4. nqreuhg iy Y%S ,xldjg nqÿoyfï iïm%dma;sh isÿ jk úg forfÜ mej;s wd.ñl 

miqìfuys mej;s iuúIu;d mÍËd lrkak' 

5. ;dhs ck Ôú;h yd nqÿoyu w;r mj;akd wúfhdackSh in`o;dj f.kyer olajkak' 

 

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


