
 

 

ක ොළඹ විශව්විද්යොලය, ශ ර ීලං ොව 

නීති පීඨය 

නීතිකේදී උපොධි පරීක්ෂණය -  2022 

වර්I අවසොන සථ්ොනීය (විවෘත ග්රන්ථ) විභොග සඳහො කතොරතුරු සහ උපකද්ස ්ud¾f.damfoaYh 

කෙෙ ud¾f.damfoaYකයහි ද්ක්වො ඇති කතොරතුරු සහ උපකද්ස් විශ්වවිද්යොලකේ විභොග අතකපොත සහ 2020 
අධ්යයන පොඨෙොලො (විකශ්ෂ ප රතිපොද්න) අනු නීතීන්ට අනුකූලව හො සෙගොමීව කියවිය යුතුය. කෙෙ ud¾f.damfoaYය 
සහ අනු නීතී අතර කිසියම් කනොගැලපීෙක් ඇති වුවකහොත අනු නීති බලපැවැතකවනු ඇත. 
 
නීති පීඨකේ ස්ථොනීය විවෘත ග්රන්ථ විභොග සඳහො කපනී සිටින සියලූෙ උපොධි අකේක්ෂ යින් කෙෙ 
ud¾f.damfoaYකේ ද්ක්වො ඇති කතොරතුරු සහ උපකද්ස ්කියවො කතරුම් ගත යුතු බව  රුණොකවන් සල න්න.  
ඕනෑෙ ගැටළුවක් කහෝ පැහැදිලි කිරීෙක් නීති පීඨකේ නිකයෝජ්ය කේඛ ොධි ොරී (Deputy Registrar/ Faculty of 
Law) කහෝ සම්බන්ී ොර , විභොග/නීති පීඨය (Coordinator, Examinations / Faculty of Law) කවත කයොමු  ළ 
හැකිය. 
 
(අ) විභොගය පවතවන   රෙකේද්ය සහ වුහය 

(i) වසර අවසොන විභොගය ලිඛිත විවෘත ග රන්ථ පරීක්ෂණයකි.(open book) එය ස්ථොනීයව (on-site) 
පවතවනු ලැකේ. විභොගය පැවැතකවන ස්ථොනය වනුකේ ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලකේ නීති පීඨකේ විභොග 
ශොලොකේදී ය. 
විභොග අකේක්ෂ යින් විසින් ප රශ්න හකයන් (06) තුන ට (3) පෙණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 
(ii) විභොගකේ ප රශ්න කිසිවක් අනිවො¾ය කනොකේ. 

 
(ආ) ලකුණු 

(i) ලිඛිත විභොගය සඳහො ලකුණු 70% ක් කවන්  ර ඇත. (1997 අං  5 ද්රණ අනු නීතීන්ට අනුව අඛණ්ඩ 
පැවරුම් ද්වවිතවය සඳහො ඉතිරි ලකුණු 30% කවන්  ර ඇත) 

 
(ඇ)  ොල සීෙොව 
 

(i) සෑෙ  විභොගයක්ෙ කපරවරු 9.00 ට ආරම්භ වී ද්හවේ 12.00 ට අවසන් කේ. සෑෙ විභොගයක් සඳහොෙ 
මුළු  ොලය පැය තුනක් (03) කේ. 
 

(ඈ) විභොගය සඳහො පූවර් සූද්ොනෙ 
 

(i) විභොගය අතරතුර ඔබට අවශය වන අද්ොළ සම්පත ද්රවයයන්හි (resource materials) ද්ෘඩ 
පිටපත (hard copies) කහෝ ෙෘදු පිටපත (soft copies) භොවිතො  ළ හැකි නමුත ඒවො භොවිතො 
කිරීෙ අනිවොයර් කනොකේ. 

(ii) විභොගය පැවැතකවන අවස්ථොකේ  එෙ සම්පත ද්රවයයන් ෙෘදු පිටපත ආ ොරකයන් පරිශිලනය 

කිරීෙට ඔබ  ැෙති නම්, එෙ ලියකියවිලි සහ  සම්පත ද්රවය LMS කවතින් බොගත  ර ඔකේ 
ලැේකටොේ පරිගණ කේ කහෝ ද්තත ගබඩොව (data drive) ෙත තැන්පත  ර (save) තබන 
බවට සහති  වන්න. 



(iii) ඔබ විසින් විභොගයට කපර  තැන්පත  රන (save) ලද් ෙෘදු කේඛන කවත ප්රකේශ වීෙ සඳහො 
ඔකේ ලැේකටොේ පරිගණ ය රැකගන ඒෙට අවශය නම්, අන්ත¾ජ්ොල සම්බන්ධ්තොවයක් 
කනොෙැති ලැේකටොේ පරිගණ යක් රැකගන එ්ෙට  ොරුණි  වන්න. 

(iv) විභොග ශොලොව තුළට කිසිදු ආ ොරය  ජ්ංගෙ දුර ථන (CELL/SMART PHONES) කහෝ 
අන්ත¾ජ්ොල උපොංග (internet devices) රැකගන ඒෙ සඳහො අවසර කනොකද්න බව 
 රුණොකවන් සල න්න. 

(v) විභොගය අතරතුර අන්ත¾ජ්ොල ප්රකේශය සද්හො ද් ඉඩ කනොකද්න බව  රුණොකවන් සල න්න. 
 
(ඉ)  විභොග විෂෙොචොරය 
 

1.  විභොග විෂෙොචොරයට අද්ොළ සියලූෙ නීති, ස්ථොනීය විවෘත ග්රන්ථ විභොග සඳහොද් අද්ොළ කේ. පහත සඳහන් 
නීතිරීති අකේක්ෂ යින් හට විකශ්ෂකයන් අවධ්ොරණය  රනු ලැකේ. 
• විභොග ශොලොව තුළදී අන්ත¾ජ්ොලය භොවිත කිරීකෙන් වළකින්න. 
•  රුණො ර ඔබ පිළිතුරු ලිවීකම්දී ඕනෑෙ ආ ොරකේ උප ොර ලබො ගැනීකෙන් කහෝ කවනත 

අකේක්ෂ කයකු හට උප ොර ලබො දීකෙන් වළකින්න. 
•  රුණො ර පිළිතුරු වල තිරපිටපත ගැනීෙ (screenshots), කවනත අකයකු සෙඟ හුවෙොරු  ර 

ගැනීෙ කහෝ කවනත ෙොධ්යයක් හරහො ප රශ්න සහ / කහෝ පිළිතුරු පිටපත කිරීකෙන් (copying and 
pasting) වළකින්න. 

•  රුණො ර විභොගයට අද්ොළ විෂය  රුණු පැහැදිලි කිරීෙ සඳහො ඉේීම් ඉදිරිපත කිරීකෙන් 
වළකින්න. 

• ඕනෑෙ ආ ොරය  පිටපත කිරීෙක් (plagiarism) විභොග වරද්ක් බව  රුණොකවන් සල න්න. 
 

       2.  කිසියම් විභොග විෂෙොචොරය ට වැරදි රු වුවකහොත  ඕනෑෙ අකේක්ෂ කයකුට එකරහිව පියවර 
ගන්නො බව සල න්න. 

     

 

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

 
 


