
දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපන ක න්ද්රය 

නේරානෙණිය විශ්වවිෙයාලය 

තා්ෂණික නිති හා ඒ පිලිබෙ අසක ප්රශ්ක 

 කලා උපන ාධි පන ාඨමාලාව 100 මට්ටම   

(මාර්ගගත විවෘත ග්රද්ථ පන ාෙක පන රි්ෂණය - 2018 කණ්ඩායම) 

*නකටි නයදුම් 

ප්ර - ප්රශ්කය 

උ - උත්තරය 

 

 

ප්ර   මාන  පිිතුරුපන ත් පන රිනලෝකකය (Scan) කිරීනම්දී හා උඩුගත (Upload) කිරීනම්දී මා විසිද් 

අනුගමකය කළයුුර නීති නමොකවාෙ? 

උ  

 විෂයට අදාල  ප්රශ්නපත්රය ඳහාා ිලිතුරුපත්  ක් PDF ලේඛපය් ලලඳ තරිලලෝකපය (scan) 

කළ යුුරය. 

 තරිලලෝකපය (scan) කරප ලද ිලළිුරුපත්රලේ   ාාරිාා   MB (ලෙගා බයිට්) ලපොයි්ෙ විය 

යුුරය. සිසුන් විසින් ිලළිුරුප ඳැතයීලේ දී නියමිා ාාරිාා  ඉ්ෙ ා ිලළිුරුප ඳැතයීලෙන් 

 ැලකීෙට ාරලේ  ොක ාබාගා යුුර ය. අතිරි්ා ිලටු ඔබලේ ිලළිුරුප ඳලකුණු(grade) 

කිරීලේදී කිය නු ලපොලැලේ.කෙ ාාරිාා  ඉ්ෙ ා ඇති  ිලළිුරුප ත්  උඩුගා කිරීේ  LMS 

තද්ාතිය ෙගින් ප්රති්ලශ්නත ල්ලේ. කවිට ඔබලේ ිලළිුරුපත්  උඩුගා (upload) කල 

ලපොාැකිය. ඔබලේ ිලළිුරුපත්රලේ  ාාරිාා   MB (ලෙගා බයිට්) ලපොයි්ෙවීෙට උතකාරි 

වීෙ  ඳහාා ිලළිුරුප ඳැතයීලේදී ක් ිලටු කට  චප 200 ්  2 0 ්  අාර ාබාගැනීෙට ොක 

ාබාගන්ප. 

 තරිලලෝකපය (Scan) කරනු ලබප ඔබලේ ිලිතුරුපත්ර ඳමෙ විටෙ PDF අකෘතිය් ලලඳ උඩුගා 

(upload) කිරීෙට  ගබලාගා යුුරය. 

ල ප්  ආකාරලේ  අකෘති  ිතන් (JPG/PNG/.doc) උඩුගා (Upload) කිරීෙට LMS තද්ාතිය ඉඩ 

ලබා නකොනෙනු ඇත. 

 සිසුන් ාෙ ිලළිුරුපත්  අන්ාේජාල තද්ාතිය ල ා උඩුගා (upload) කර සුරැකීෙ 

ඳදාා, “Save” (moodle app කක භාවිාලේ දී) ලබෝ ාෙ ලාෝ  “save changes” (browser කක 

භාවිාලේ දී)  ලබෝ ාෙ කබිය (Click) යුුර ය. යේලායකින් කලේ ඔබට කෙ ලබෝ ාෙ 

කබීෙට (Click) අොක වු ලාෝ   ඔබලේ ිලළිුරුපත්රය  තද්ාතියට උඩුගා (upload) 

ලපො නු ඇා. 

 

ප්ර  පිිතුරුපන ්රය මා උඩුගත කළයුත්නත් කුමක අවස්ථානේදී ෙ? 

උ  

ඔබ ිලළිුරුප ලීවීෙ අ ඳාප වු  ාාෙ ිලළිුරුපත්  තරිලලෝකපය (Scan) කළ යුුර අාර ඉන් තසු 

CDCE LMS ල ා උඩුගා (upload) කළ යුුරය. කලේ කිරීලෙන් ොේගගා තද්ාතිලේ   ාදබදය 



ඳා ලදෝෂ  ල් ා ගා ාැක. අ ඳාප ලෙොලාොා ලා් ිලළිුරුපත්  උඩුගා (upload) කිරීෙට 

ලපොසිටීෙට ාරලේ  සිහිාබාගා යුුරය. 

 

ප්ර  මන  පිිතුරුපන ත් පන රිනලෝකකය (Scan) කරද්නද් නකනස්ෙ? 

උ   

තාා නිබන්ාපය බලන්ප 

https://youtu.be/5uu-S2qreA8 

 

ප්ර  ඕකෑම අකාරයක පන රිනලෝකක නයදුම් (Scanning  app)භාවිතා කිරීමට අවසර තිනේෙ? 

උ   

ඔව්, ඔබලේ ිලිතුරුපත්රය තැාැිලිත ක් PDF ලේඛපය් ලලඳ තරිලලෝකපය (Scan) කිරීෙ 

ඳහාා ඕපමෙ අකාරලේ  තරිලලෝකප  උතාාංගය් ලාෝ තරිලලෝකප ජාංගෙ ලයදුේ භාවිාා 

කළ ාැක. උදා: Adobe Scan, Cam Scanner, Google Drive Scanning feature ආිල ලයදුේ භාවිාා කළ 

ාැක. 

 

ප්ර  මාන  පන රිනලෝකකය (Scan) කරක ලෙ පිටු පන ැහැදිලි නකොමැතිකම්, මා කළයුත්නත් 

කුම්ෙ  

උ   

තරිලලෝකපය(Scan) කරප ලද ිලටු ල ල පඳ / දීප්තිය  ැඩි වී ඇ් පේ, ඳා ඔලේ අ්  

අකුුප තැාැිලිත     ලපොලව් පේ, ඔලේ ෆ්ලමෂරය ක්රියා විරහිා කර ඔබලේ 

ිලළිුරුපත්රය පැ ා තරිලලෝකපය (Scan) කරන්ප. ා ද, ඔලේ ිලටු අඳුුප පේ ඔබට 

ෆ්ලමෂරය ඳක්රිය කර පැ ා තරිලලෝකපය (Scan)  කිරීෙට සිදු ලව්. 
  

ිලළිුරුපත්ර  ල  ිලටු ඡායාරූත ගා කර  ඒකාබද්ා කිරීෙට ඔබට අ ඳර පැති බ  

ඔබ ොක ාබා ගන්ප. 

ිලටු තරිලලෝකපය (Scan) කිරීෙ ඳහාා තරිලලෝකප (Scan) ලයදුේ භාවිාා ලපොකර  

ිලළිුරුපත්ර  ල  ිලටු ඡායාරූත ගා කර  ඒකාබද්ා කිරීෙ ෙගින් PDF ලේඛපය්  

ජපපය කිරීලෙන් අඩු ගුණා් ෙක  භා යකින් යුුර PDF කක් ජපපය විය ාැක. 
 

  

ප්ර  මාන  පිිතුරුපන ත්  යුරුලියකය(type) කළ හැකිෙ? 

උ   

 ලපොාැක, ිලළිුරුප ඳමෙ විටෙ අ් අකුරින් ිතවිය යුුරය. 

 

 

ප්ර   මන  පන රිනලෝකකය (Scan)කළ පිිතුරුපන ත් කැවත කම් කිරීනම්දී මා විසිද් 

කිසියම් ප්රමිතතිය් අනුගමකය කළ යුුරෙ? 

උ   

 ඔව්, විෂයයට අදාළ ිලළිුරුප ිලටත්  තාා තරිිල පේ කළ යුුරය. 

https://youtu.be/5uu-S2qreA8


     උො  විෂය ල්ාය_තරිශිලක පාෙය (FNDE101_aeba20188888) 

 

 

ප්ර  CDCELMS Load වීමට නබොනහෝ කාලය් ගතනේ. මා හට කල හැ්න් 

කුම්ෙ? 

උ  

ලෙය ඔබලේ අන්ාේජාල ඳේබන්ාාා ය / සිේපේ  ගැටළු  නිඳා ලාෝ අ ඳාප 

ලෙොලාෝ  CDCELMS තද්ාතිලේ  ඇතිවිය ාැකි ාදබදය  ල් ා ගැනීෙ ඳහාා ඔලේ 

ිලළිුරුපත්ර ිතයා තරිලලෝකපය (Scan) කළ විගඳෙ/කිතන් උඩුගා (upload) කරන්ප.  
 

ඔබලේ අන්ාේජාල ඳේබන්ාාා ය අනු , ඔබලේ ිලිතුරුප ත් රය උඩුගා වීෙ 

ඳහාා යේ කාලය් ගාවිය ාැක. කය උඩුගා  පුරුප ෙද් රැදීසිටීෙට 

සිදුවුය ාැක. 

  

ප්ර    මන  පිිතුරු පිටපන ත උඩුගත (upload) කිරීමට මට නකොහැකිය. මට නෙෝෂ 

පන ණිවිඩය් ලැබුණා. 

උ   

නෙෝෂ පන ණිවිඩය  ලගොනු  ේගය ිලළිගා ලපොාැක (filetype cannot be 

accepted) 

පිිතුරර  ඔබට උඩුගා (Upload) කළ ාැ්ල් PDF ලගොනු තෙණි. ල ප්  ලගොනු 

 ේග උඩුගා (upload) කිරීෙට ඔබට අ ඳර පැා. 
  

නෙෝෂ පන ණිවිඩය  ලගොනු  ඉාා විශාලයි. ඔබට උඩුගා (upload) කළ ාැකි උතරිෙ 

ප්රොණය 5MB ලව් (The file is too large. The maximum size you can 

upload is 5MB) 

පිිතුරර  ඔබලේ තරිලලෝකපය (Scan) කළ ලගොනු  5MB ලපොඉ්ෙවිය යුුරය. ඔබ 

ිලටු සීො ට අනුගා වී ඇ් පේ ඔලේ ලගොනු ප්රොණය 5MB  ප අාර ඔබට 

ඳේපීඩප ලෙ ලේ භාවිාා කළ ාැකිය. 
 

උදා: ඔලේ ිතිලලගොනු ඳේපීඩපය කිරීෙට ලෙෙ නිබන්ාපය අනුගෙපය කරන්ප: 
https://youtu.be/cyNOS2bqn1s (PDF Compressor App) 

ඔලේ ිලළිුරුප ත්  රාඳය බැවින් ොේගගා ඳේපීඩක භාවිාා ලපොකරප ලලඳ 

ඔබට උතලදේ ලදනු ලැලේ. ඳේපීඩපය කිරීලෙන් තසු කිතන් දී ඇති උතලදේ අනු  

ලගොනු  පැ ා පේ කිරීෙට ොක ාබා ගන්ප. 
 

ප්ර    ෙලේ ලගොනු  උඩුගා (upload) කිරීලේදී ලදෝෂය් ඇතිවිය. පමු්  කය උඩුගා (upload) 

කරප ලදී. ොලේ ිලළිුරුපත්රය නි ැරිල  උඩුගා (upload) වී ඇ් ද යන්ප ො දැපගන්ලන් 

ලකලේද? 

 

උ: 

https://youtu.be/cyNOS2bqn1s
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdfcompressor&hl=en&gl=US


ඔලේ ලගොනු  නි ැරිල  උඩුගාවී (upload) ඇ් පේ, ඉිලරිත්  කිරීලේ ිලටුල හි 

(submission page) PDF අයිකපයකින්(icon) (moodle app කක භාවිාලේ දී) ලාෝ PDF 

ඳබැඳිය්(link) (browser කක භාවිාලේ දී) ලලඳ කෙ ිලළිුරුපත්රය දැකිය ාැක. ඔබලේ 

ලගොනු  ඔබලේ උතාාංගයට බාගා (Download)  න්ලන් දැයි බැලීෙට ඳමෙ විටෙ කෙ 

අයිකපය උඩ / ඳබැඳිය උඩ ්ිත් කරන්ප.  ර් බාගා (Download) කර තසු, ලගොනු   

ඔබට පැරඹිය ාැකි ද / කියවිය ාැකි ද යන්ප් , කහි ිලටු නි ැරිල  තිලේ ද යන්ප්  

තරී්ෂා කල ාැකිය. 
 

 

 

ජාංගෙ දුරකථප දසුප    ලඩේ්ලටොප් / ලැප්ලටොප් දේශපය 

 

 

 

ප්ර    මන  නගොනුව කැවත උඩුගත (upload) කිරීමට අවශ්යයි.. මට නමය කළ හැ්න් 

නකනස්ෙ? 

 

උ   

ඔබට ක් විෂයයකට ක් ලගොනු කට  ඩා උඩුගා (upload) කළ ලපොාැක, 

ඔබට ප්රතිේථාතපය කිරීෙට අ ශය පේ, ඔබ කිතන් උඩුගා (upload) කළ 

ලගොනු  ෙකා දො නියමිා ලව්ලා ට ලතර යා ් කාලීප කළ ලගොනු  උඩුගා 



(Upload) කරන්ප. ඔලේ ලගොනු  ප්රතිේථාතපය කිරීෙට තාා ්රෙ අනුගෙපය 

කරන්ප: 
 

්රෙය 1: ඉිලරිත්  කිරීලේ ිලටු ට(submission page) ලගොේ “ඳාංේකරණය ඉිලරිත්  

කිරීෙ”(Edit submission)ලබෝ ාෙ ්ිත් කරන්ප. ඉන්තසු, ලගොනු  ්ිත් 

කර “ෙකන්ප” (Remove)ලබෝ ාෙ ්ිත් කරන්ප. ාාවුුප කිරීලේ තණිවිඩලේ  

“ාරි” (OK)ලාෝරන්ප. දැන් ඔබට ඔබලේ යා ් කාලීප කළ ලගොනු  ලාෝරා 

උඩුගා (upload) කළ ාැකිය. ඔබලේ ලගොනු  සුරකින්ප “ල පේකේ 

සුරකින්ප” (save changes)ලබෝ ාෙ(Moodle App කලකදී “Save” 

ලබෝ ාෙ) ්ිත් කිරීෙට ොක ාබා ගන්ප. 
 

්රෙය 2: ඉිලරිත්  කිරීලේ ිලටු ට ලගොේ “ඳාංේකරණය ඉිලරිත්  කිරීෙ”(Edit 

Submission) ලබෝ ාෙ ්ිත් කරන්ප. ඉන්තසු, යා ් කාලීප කළ ලගොනු  

ඇදලගප ලගොේ ලතර ලගොනු  ො අාාරින්ප(drag and drop) (ලේ ඳහාා ලතර 

ලගොනු  ඳා යා ් කාලීප කළ ලගොනු ට කකෙ ලගොනු පාෙය් තිබිය යුුරය). 

ඉන්තසු, ාාවුුප කිරීලේ තණිවිඩලේ  “උඩින් ිතයන්ප” (Overwrite) ලාෝරන්ප. 

ඔබලේ ලගොනු  සුරැකීෙට “ල පේකේ සුරකින්ප” ලබෝ ාෙ (Save changes) 

(Moodle App කලකදී “Save” ලබෝ ාෙ) ො ්ිත් කිරීෙට ොක ාබා ගන්ප. 
 

 

   

 


