
විද්යාපීඨ ප්රවේශයට ්2020්ර්ෂයට්ඳා ා්අටදුම්්කළ්සිටලුභ්අටදුම්කරුරන්වේේ්විවේයේය්

අරධානට්පිණිඳයි 

2018්ර්ෂයවේේ්අ.වේඳො.ඳ්(උ/වේඳළ)්රතිඵප ්භ ්ාාතිඵක්අධයාඳන්විද්යාපීඨ පර  ්ක්ෂණයා ාන්න්්

ඵරා්ගැනීභ්-්2020් 

1.  එෂණ් එෂණ් ඳාපභා ා් ඳා ා් භාධය් අනුර් දිඳ්ත්රිෂණ් ඳද්නන්න්් ඳළ ් ර වේේ් ඳම් ඛ් ඳරීෂණයා් ඳා ා්

අටදුම්කරුරන්්කැරන් ද්්කඩඉම්් කුණු්්වේම්්ඳභඟ්ද්ැෂණවේශ. 
 

2.  කඩඉම්් කුණු්ඳා න්්රගු්ඳරීෂණයා්කිරීභ ්වේඳර්ඳා  ්ඳා න්්කරුණු්පිළිඵ් ්විවේයේය්අරධානට්වේටො ්

කරන්න්,්භනා්වේ ඳ්අරවේඵෝධ්කර්ග ්යුතු්වේශ. 
 

3.  ඒ්පිළිඵ්අනරධානවේටන්්යුතුර,් භන්වේේ්Z අගට්ඳම්ඵන්ධර්ඳභාෂණ්අරධානට්වේටො ්කරන්න්් භන් ්

අරඳ්ථාර්වේනො ැබීභ්පිළිඵර්අධයාඳන්අභා යාාංයවේටන්්ා ා්ාාතිඵක්අධයාඳන්විද්යාපීඨ පරන්න්්විභම්ම්්කිරීභ්

ා ැකි ාෂණ්අරභ්කරන්වේ ඳ්අටදුම්කරුරන්්වේර ්විවේයේයවේටන්්්ද්ැනුම්්වේද්නු් ැවේේ. 
 

4. •්  එෂණ්එෂණ්ඳාපභා ාර  ් අරයය් අ.වේඳො.ඳ.(උ.වේඳළ)් වියටධාරාර් ා ා් අද්ාළ් වියට්ඳිත ් අටදුම්කරුරන්ර්

ඳභාෂණ් ඳරිගාක් ද්ත් ් ඇසුරින්් වේ ෝරා් ඳම් ඛ් ඳරිෂණයාට ් කැරා් ඇ .් දිඳ්ත්රිෂණක් අනුරත්.්

ඳාපභා ාර  ්විවේයේය්වු්විවිධ්සුදුසුකම්්භ ,්විවිධ්වේකෝ ා්අගටන්්ට වේත්්ඵරා්ගැනීවේම්්දී්ඒ්අනුරත්්

කඩඉම්්Z අගවේට්ිත්වේරනඳක්ම්්ඳැරතිඵට්ා ැක.් 
 

5. ්•් යාරීරික් අධයාඳනට් ඳාපභා ාර ් ් දිඳ්ත්රිෂණක් ඳද්නන්න්් අටදුම්කරුරන්් භා්ෂගග ් ක්රභවේශද්ට් (Online ්්්

System) ඔඳ්වේඳේ්අටදුම්කිරීවේම්්දී්ගැඳට්්නිවේශද්නට්කිටරා්අරවේඵෝධ්කරගත්්ආකාරට්අනුර්ඳා න්්කළ්්

ක්රීඩා් කුණු්අනුර්කඩඉම්්ක්රීඩා් කුණු්තීරාට්වී්ඇ . 

 

•්වේකවේඳේ්න ත්්ඳම් ඛ්ඳරීෂණයාවේේ්දී්ක්රීඩා්ඳා තිඵක්ඳත්්ඉ ා්වේා ොන්න්්ඳරීෂණයාර ් ෂණරන්අ ර්එිත්දී්     

අටදුම්කරුරන්වේේ්ක්රීඩා් කුණු්ඳාංවේයෝධනට ් ෂණ්වීභ ත්,්ඒ්අනුර්ඳා න්්කළ්නිරැරදි්ක්රීඩා් කුණු්

අනුපිළිවේර ්අනුර්නිටන් ්පුරප්ඳාඩු්පිරවීභත්්්සිදු්කරනු් ැවේේ.් 
 

6.  ඉාංග්රීසි් ඳාපභා ාවේශ් දී් 2020.09.04් දිනැතිඵ් ගැඳට්් නිවේශද්නට් රකාරර් ඳා  ් ඳා න්් අධයාඳන් සුදුසුකම්්

අනුපිළිවේර ්භ ්දිඳ්ත්රිෂණක්ඳද්නන්න්්අටදුම්කරුරන්්ඳම් ඛ්ඳරීෂණයාට ්කැරා්ඇතිඵ්අ ර් ්කඩඉම්් ්Z 

අගට,්එභ්අනුපිළිවේර ්භ ්අද්ාළ්පුරප්ඳාඩු්ඳාංඛයාර ්්ඳභාන්රන්ඳරිදි්්කැව්අරඳන්්අටදුම්කරුවේේ්්්Z 

අගට්වේශ. 
 

 අද්ාළ්අනුපිළිවේර ්ඳා  ්ඳරිදි්වේශ. 
 

i. 2018්ර්ෂයවේේ්අ.වේඳො.ඳ්(උ/වේඳළ)්විබාගවේේ්දී්ඉාංග්රීසි්බායාර්(වියට්අාංක්)3)්ඳිත ර්වියටන්්තුනකින්්

එකරර්ඳභත්්වීභ 

ii. අද්ාළ්අ.වේඳො.ඳ්(උ.වේඳළ)්සුදුසුකම්්ඳිත ්ර්අ.වේඳො.ඳ්(ඳා.වේඳළ)්විබාගවේේ්දී්ඉාංග්රීසි්ඳාිත යට්වියටට් ්

අරභ්රයවේටන්්ඳම්භාන්ඳාභ්ෂථයටෂණ් ඵා්තිඵබිභ 

iii. අද්ාළ් අ.වේඳො.ඳ් (උ.වේඳළ)් සුසුසුකම්්ඳිත ් ර් අ.වේඳො.ඳ් (ඳා.වේඳළ)් විබාගවේේ් දී් ඉාංග්රීසි්බායාර් වියටට ්

අරභ්රයවේටන්්අධි්්ඳම්භාන්ඳාභ්ෂථයටෂණ් ඵා්තිඵබීභ් 



 

7.  වේ ොරතුරු්ා ා්ඳන්නිවේශද්න් ාෂණයාට්ඳාපභා ාවේශ්දී්2020.්09.04්දිනැතිඵ්ගැඳට්්නිවේශද්නට්රකාරර්ඳා  ්

ඳා න්්අධයාඳන්සුදුසුකම්්අනුපිළිවේර ්භ ්දිඳ්ත්රිෂණක්ඳද්නන්න්්අටදුම්රුරන්්ඳම් ඛ්්ඳරීෂණයාට ්කැරා්

ඇතිඵ්අ ර,්කඩඉම්්Z අගට්්එභ්අනුපිළිවේර ්භ ්අද්ාළ්පුරප්ඳාඩු්ඳාංඛයාර ්ඳභාන්රන්ඳරිදි්කැව්අරඳන්්

අටදුම්කරුවේේ්්Z අගට්වේශ. 

 

 අද්ාළ්අනුපිළිවේර ්ඳා  ්ඳරිදි්වේශ. 

 

I. 2018්ර්ෂයවේේ්අ.වේඳො.ඳ්(උ.වේඳළ)්විබාගවේේ්දී්වේ ොරතුරු්ා ා්ඳන්නිවේශද්න් ාෂණයාට්වියටට ්අරභ්

රයවේටන්්ඳම්භාන්ඳාභ්ෂථයටෂණ්ඳිත ්ර්වියට්තුනකින්්ඳභත්්වීභ 

II. 2018්ර්ෂයවේේ් දී්අ.වේඳො.ඳ් (උ.වේඳළ)්විබාගවේේ්දී්වේ ොරතුරු්ා ා්ඳන්නිවේශද්න් ාෂණයාට්වියටට ්

ඳාභානය්ඳාභ්ෂථයටෂණ්ඳිත ්ර්වියට්තුනකින්්එකරර්ඳභත්්වීභ 

III. 2018්ර්ෂයවේේ්දී්ඳරත්රන් ද්්අ.වේඳො.ඳ්(උ.වේඳළ)්විබාගවේේ්දී්වේබෞතීට්විද්යා්වියට්ධාරාවේරන්්වියට්

තුනකින්්එකරර්ඳභත්්වීභ 

IV. 2018්ර්ෂයවේේ් දී්ඳරත්රන් ද්්අ.වේඳො.ඳ් (උ.වේඳළ)්විබාගවේේ් දී්ජීර්විද්යාර්වියට්ධාරාවේරන්්වියට්

තුනකින්්එකරර්ඳභත්්වීභ 

V. 2018්ර්ෂයවේේ්දී්ඳරත්රන් ද්්අ.වේඳො.ඳ්(උ.වේඳළ)්විබාගවේේ්දී්ක ා,්රාණිායට,් ාෂණයාවේශද්ට්ා ා්

“වේරනත්”්ටන්ඕනෑභ්වියට්ධාරාරෂණ්ට වේත්්ඕනෑභ්වියට්තුනකින්්එකරර්ඳභත්්වීභ 

 

8.   ඒ් අනුර් ඉාංග්රීසි,් වේ ොරතුරු්ා ා් ඳන්නිවේශද්න් ාෂණයාට් ඳාපභා ාර  දී් එෂණ,් එෂණ් දිඳ්ත්රිෂණකවේටන්්ඵරා්

ගන්නා්ඳාංඛයාර ්ඳභාන්ඳාංඛයාරෂණ්ඳම් ඛ්ඳරිෂණයාට ්කැවීවේම්්දී,්ඒ්ඳද්ා ා්සුදුසුකම්් ඵන්අරඳන්්

අටදුම්කරු් අටත්් රන් ඉා  ් කී් අධයාඳන් සුදුසුකම්් කාණ්ඩට ් ඳා ළින්් ඇතිඵ් අධයාඳන් සුදුසුකම්් ඳිත ,්

න ත්්ඳම් ඛ්ඳරිෂණයාට ්වේනෝකැවු්ඉා ළ්Z අගට්ඳිත ්අටදුම්කරුරන්්සිටිට්ා ැකිවේශ.් 
 

9. •්රාථන්ක්අධයාඳනට,්විද්යාර්(ඉාංරිම්්භාධයට)්,්්ගණි ට්(ඉාංග්රීසි්භාධයට)්,්ඳභාජීට්විද්යාර,්කෘෂි්ා ා්ආා ාර්   

 ාෂණයාට්ටන්ඳාපභා ාර  ්විවිධ්සුදුසුකම්්ට වේත්්ඵරා්ගන්නා්වේකෝ ා්අගටන්්ගැඳට්්නිවේශද්නවේේ්

ඳා න්්කර්ඇතිඵ්ඵැවින්,්ඵරා්ගන්නා් ළු්ඳාංඛයාර්රතිඵය ාත්භකර්අද්ාළ්වේකෝ ාරන්්ඳා ා්වේරන්්කර,්

ඊ ්ඳභාන්ඳාංඛයාරෂණ්රන්ඳරිදි්එෂණ්එෂණ්සුදුසුකම්්ට වේත්්අටදුම්කරුරන්්ඳම් ඛ්ඳරීෂණයා ට්කැරන්

අ ර,් කඩඉම්් Z අගටටන්් ඒ් අනුර් දිඳ්ත්රිෂණක් භට් න්න්් ද්න්රා්ඇ .් ඒ් අනුර් එභ් ඳාපභා ාර  ් විවිධ්

කාණ්ඩ්ට වේත්්ඳරතිඵන්කඩඉම්්Z අගට,්එකභ්දිඳ්ත්රිෂණකට්තුළද්්වේරනත්්අගටන්්විට්ා ැක.් 
 

•්ගැඳට්්නිවේශද්නවේේ්අද්ාළ්ඳාපභා ාර්ඳා ා්ටම්්දිඳ්ත්රිෂණකටක්පුරප්ඳාඩු්වේනොභැතිඵවේශ්නම්,්එට්“NV”  (No 

Vacancies) වේ ඳ්ද්න්රා්ඇ . 

 

•්සුදුසුකම් ත්්අටදුම්කරුරන්්ටම්්ඳාපභා ාරෂණ්ඳා ා්අද්ාළ්දිඳත්්රිෂණකවේටන්්අටදුම්්කර්වේනොභැතිඵ්වේශ්නම්,්

ඒ්ඳා ා්ද්්“NV”  (No Vacancies) වේ ඳ්ද්න්රා්ඇ . 

 
 

10. බුද්ධ් ධ්ෂභට් ඳාපභා ාර් ඳා ා් පුාය් ඳෂණයට් නිටන් ් ඳාංඛයාර් ඵරා් ගැනීවේභන්් අනතුරුර් දිඳත්්රිෂණක්

ඳද්නන්න්් ඉතිඵරි් පුරප්ඳාඩු් ඳාංඛයාර් ඳා ා් හිිත් අටදුම්කරුරන්් ඵරා් ගැනීභ ්නිටන් ට.් ඒ් අනුර් ඳළ ර්

ඳැරැත්වේරන් පූාය් ඳෂණයය් ඳා ා් රන් ඳම් ඛ් ඳරීෂණයා් අරඳන්රන්තුරු් හිිත් අටදුම්කරුරන්්ඳා ා් රන්

කඩඉම්්Z අගටන්්රකාය්කළ්වේනොා ැකි්ඵැවින්්එභ්ද්ත් ්ඉදිරිඳත්්කර්නැ . 

 



 
 

11. කවේ ෝන්ක/් ක්රිඳ්තිඵටානි් ධ්ෂභට් ඳාපභා ා් ඳා ා් ද්් ඳභඳ් ් පුරප්ඳාඩු් ඳාංඛයාවේරන්් 40%් ෂණ් පූාය් /පූාක්

ඳෂණයවේටන්්ඵරා් ගැනීභ්කළ්යුතු්ඵැවින්,් ඊ ් අද්ාළ්කඩඉම්්Z  කුා්වේකවේරිත්එිත්ඵ ඳෑභෂණ්ඳැරතිඵට්

ා ැක. 

 

12. කඩඉම්්Z අගට්තී්ෂාට්කිරීවේම්්දී්්අටදුම්කරුරන්වේේ්අ.වේඳො.ඳ්(ඳා.වේඳළ)්සුදුසුකම්,්ඉාංග්රීසි්ඳාපභා ාවේශ්දී්

ා ැර් අන්් කිසිදු් ඳාපභා ාරක් දී් ඳ කා් ඵ ා් වේනොභැතිඵ් අ ර,් භා්ෂගග ් ක්රභවේශද්ට් ඔඳ්වේඳේ් වේටො ් කළ්

ඳා තිඵකඳත්්ආදිට්ද්්ඳ කා්ඵ ා්වේනොභැතිඵ්ඵර්ඳැ කිට්යුතු්වේශ. 

 

13. ඒ්අනුර,්ඉා  ්සිටලු්කරුණු්රකාර්ර්ඳම් ඛ්ඳරීෂණයාට ්වේනෝකැ්ව්අටදුම්කරුරන්් භන්වේේ්ඳැඵෑ්

 ත්ත්රට්අරවේඵෝධ්කර්ග ්යුතු් අ ර,් ඉ ා්භ්සුවිවේයේෂී්කරුාෂණ්වේශ්නම්්ා ැවේරන්න ්ඳර ් ඳැා ැදින්්

කිරීම්්ඳා ා්නැර ්නැර ්දුරකථන්ඇභතුම්් ඵා්දීවේභන්්රළකින්වේ ඳ ්කාරුණිකර්ඉල් ා්සිටිනු් ැවේේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


