භාෂා පැවරුම් ලිවීම හා භාරදීම සම්බන්ධ උපදෙස් මාලාව
භාෂා අංශය, ශ්රී පාලි මඩපයපය-2020/2021
පැවරුම් ලිවීම
1. Type set කළ යුතුය. Type set කළ ද
ලිවිය හැකිය.

ොහැකි අවස්ථාවකදී පැහැදිලි අත් අකුරින්

2. Type set කිරීදම්දී පහත කරුණු අනුගම ය කළ යුතුය.
a) Font size 12 විය යුතුය.
b) Line space 1.5 විය යුතුය.
c) Font  ඉංග්රීසි ප පැවරුම් සාහා Times New Roman ෙ,
 ෙමිළ පැවරුම් සාහා කලහම් (Kalaham) දහෝ යුනිදකෝඩ් ෙමිළ
(Unicode Tamil) ෙ,
 හින්දි පැවරුම් සාහා මංගල් (Mangal) දහෝ යුනිදකෝඩ් හින්දි
(Unicode Hindi) ෙ පමණක් භාවිතා කළ යුතුය.
d) එක පැත්තකට අඟල් 1 බැඟින් පිටු වදේ ඉය ප්රමාණය (margins) තැබිය යුතුය.
3. පැවරුමට අොල පිළිතුරු ලිවීමට දපර පහත දකොටස් පළමු පිටුදේ සාහන් කළ
යුතුය.
a) පැවරුම් අංකය සහ පැවරුම් මාතෘකාව (මාතෘකාව Bold කළ යුතුය)
b) විභාග අංකය (අංකය)
c) ලියාපදිංචි අංකය
d)
ම
e) ඉදගනුම ලබ වසර
f) පාඨමාලාදේ සංදේත අංකය (Course code)
g) පාඨමාලාදේ ම (Course title)
h) සි පයලු පිටු වල ප්රශ්න අංකය හා විභාග අංකය ලිවිය යුතුය.
i) සි පයලු පිටු අංක ය කල යුතුය. (Bottom, centered)
j) Font color - කලු පමණි.
k) අන්තර්ගතදේ අවශය දකොටස් Bold දහෝ Italic කළ හැකිය.
l) අන්තර්ජාලදයන් download කර ලෙ රූප සටහන් භාවිතා ද ොකළ යුතුය.
m) දකොපි කර ලිය ලෙ පිළිතුරු සෙහා කිසි පදු ලකුණක් දෙනු ද ොලැදේ.
n) පරිශීලිත ග්රන්ථ ාමාවලිය ෙැක්වීම අවශය ැත.
4. Type set කළ ද ොහැකි අවස්ථාවකදී පහත කරුණු අනුගම ය කළ යුතුය.
a) පැහැදිලි අත් අකුරින් ලිවිය යුතුය.
b) කලු දහෝ නිල් තීන්ත සහිත පෑන් පමණක් භාවිත කල යුතු අතර දව ත්
පාටක තින්තදයන් ද ොලිවිය යුතුය.
c) කිසි පදු වාකයයක් Highlight pen භාවිත දකොට highlight ද ොකළ යුතුය.
කරුණු ඉස්මතු කිරීමට අවශය අවස්ථාවකදී ටට යිනන් ඉරක් ගැීමම
ප්රමාණවත්ය.
d) පැවරුම් ලිවිම සාහා තනි රූල් සහිත CR ප්රමාණදේ දකොළ පමණක් භාවිත
කළ යුතු අතර A4 දහෝ half sheet භාවිත ද ොකළ යුතුය.
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පැවරුම් සාහා කාලය
 පැවරුම 01 හා පැවරුම 02 සාහා ලබා දී ඇති පැය 05ක කාලය තුලදී පිළිතුරු
සැපයීම සි පදු කළ යුතුය.


Part 01- පැවරුම 01 (Assignment 01) : පැය 01 ක කාලය තුළ අවසන් කළ යුතුය.
පැවරුම ප්රෙර්ශ ය කර ලෙ දේලාදේ සි පට පැය 05ක කාලයක් ඒ සාහා
දෙනු ලබ අතර ඒ කාලය තුළ ඕ ෑම දවලාවක පැය 01ක භාවිතා කළ
හැක.



Part 02 - පැවරුම 02 (Assignment 02): පැවරුම ප්රෙර්ශ ය කර ලෙ දේලාදේ
සි පට ඉහත සෙහන් කල පැය 05දේ කාලය තුල ඕ ෑම දවලාවක දමම
පැවරුම කර upload කළ යුතුය.
සැයු: ඉහත සාහන් කර ඇති දේලාවන් වලින් පසු upload කිසි පදු පැවරුමක්
භාර
ද ොගැද
අතර
එහි
පුර්ණ
වගකීම
විභාග
අදේක්ෂකයා/අදේක්ෂිකාව සතුය.

පැවරුම් භාරදීම (upload කිරීම)
1. පලමු පැවරුම (Assigment 01) ප්රෙර්ශ ය කර ලෙ දේලාදේ සි පට පැය 05ක
කාලය අවසන් වූ පසු එම පැවරුම ැවත කළ ද ොහැක.
2. දෙවැනි පැවරුදම් (Assingment 02) ෙැක්දව Cut-off time වලින් පසු පැවරුම
upload කිරීමට ද ොහැක.
3. දෙවැනි පැවරුම (Assingment 02) upload කිරීමට ලබාදෙන්දන් එක
අවස්ථාවක් පමණි.
(attempt 01යි.)
4. දෙවැනි පැවරුම (Assingment 02) upload කිරීමට දපර පැවරුම පහත පරිදි
rename කළ යුතුය.



විභාග අංකය_පාඨමාලා අංකය_පැවරුම් අංකය
ම් කිරීදම්දී අංක අතර underscore කළ යුතුය.)
o නිෙසු

:

PFA5201_ENG1101_A2
MDS1450_ENG2105_A2
PFA0986_ENG3110_A2
MDS0852_ENG4106_A2
PFA5202_TML1101_A2
MDS1350_TML2101_A2

5. පැවරුම් අතින් ලියා upload කර

විටදී පහත කරුණු අනුගම

a) Photo එකක් දලස upload ද ොකළ යුතුය.
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ය කළ යුතුය,

b) Smart ජංගම දුරකථ
සාහා නිපෙවා ඇති Scanning app (e.g. Adobe
Scanner, Clear Scanner, Scanner for me වැනි) එකක් දහෝ දව ත් scanning
ක්රමදේෙයක් භාවිතා දකොට පැවරුම scan කර pdf file එකක් දලස convert
කරගත යුතුය.
c) පිටු කිහිපයක් ඇති අවස්ථාවලදී පිටු දවන් දවන් වශදයන් upload ද ොකළ
යුතුය.
d) පිටු සි පයල්ල scan කර, එක pdf file එකක් දලස upload කළ යුතුය.
e) අපැහැදිලි දලස හා පිටු පිලිදවලින් දතොරව upload කර
පැවරුම්වල
පුර්ණ වගකීම විභාග අදේක්ෂකයා සතුය.
f) උඩුගත (upload) කිරීදම් සම්පුර්ණ වගකීම විභාග අදේක්ෂකයා සතුය.
සැ.යු.
 පැවරුම්වලට ලකුණු ලබාදීදම්දී දව ත් විභාග අදේක්ෂකයින්දගන් දහෝ
දව ත් ලිඛිත මුලාශ්රවලින් copy කිරීම පිළිබාව විභාග පරීක්ෂකවරයා
විසි පන් අධීක්ෂණය කර බව සැලකිය
යුතුය.


අොළ ප්රශ්න ප්රයට දී ඇති පැය 05ක කාලය තුළ ඔබට යම්කිසි ප ගැටළුවක්
මතු වුවදහොත් එම ප්රශ්න
ප්රයට අොළ LMS පිටුදේ සාහන් කර ඇති
අධීක්ෂක (Supervisor) දහෝ නිරික්ෂකවරුන්ට (Invigilators) ෙැනුම් දෙන් .

ආචාර්ය ජයන්ත වන්නිසි පංහ
අංශාධිපති / භාෂා අංශය
ශ්රී පාලි මඩපයපය
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