
 

ක ොළඹ විශව්විද්යාලය, ශ රී ලා ාව 

නීති පීඨය 

නීතිකේදී උපාධි පරීක්ෂණයය මාා්ගගග)  -  2022 

ව්ගෂ අවසාන ාා්ගගග) විභාග සඳහා ක)ොරතුරු සහ උපකද්ස් ාා්ගකගෝපකේශය 

 
මෙෙ ොර්ම ෝපමේශමෙහි දක්වා ඇති ම ොරතුරු සහ උපමදස් විශ්වවිදයාලයේමව විගා  ්පොමපො  සහ 2020 
්ධ්යෙ  පාඨොලයේා (විමශේෂ ප රතිපාද ) ්නු නීතීන්ට ්නුකූලයේව හා සෙ ාමීව කිෙවිෙ යුතුෙ. මෙෙ 
ොර්ම ෝපමේශෙ සහ ්නු නීතී ් ර කිසිෙම් ම ො ැලයේපීෙක් ඇති වුවමහොපො ්නු නීති බලයේපැවැපොමවනු ඇ . 
 
නීති පීඨමව ොර්    විගා  සඳහා මපනී සිටි  සිෙලූෙ උපාධි ්මේක්ෂකයින් මෙෙ ොර්ම ෝපමේශමව දක්වා 
ඇති ම ොරතුරු සහ උපමදස් කිෙවා මපොරුම්    යුතු බව කරුණාමවන් සලයේකන් .  ඕ ෑෙ  ැටළුවක් මහෝ 
පැහැදිලි කිරීෙක් නීති පීඨමව නිමෙෝජ්ය මේඛකාධිකාරී (Deputy Registrar/ Faculty of Law) මහෝ 
සම්බන්ධීකාරක, විගා /නීති පීඨෙ (Coordinator, Examinations / Faculty of Law) මව  මෙොමු කළ 
හැකිෙ. 
 
(්) විගා ෙ පවපොව  ක රෙමදදෙ සහ වයුහෙ 

(i) වසර ්වසා  විගා ෙ ලිඛි  විවෘ    රන්  පරී්ෂණෙකි.(open book) එෙ ොර්   ව පවපොවනු 
ලයේැමේ. විගා  ්මේ්ෂකයින් විසින් ප රශ්  හමෙන් (06) තු කට (3) පැෙ තු ක් (3) ඇතුළ  පිළිතුරු 
සැපයිෙ යුතුෙ. 
(ii) විගා මව ප රශ්  කිසිවක් ්නිවාර්ෙ ම ොමද. 

 
(ආ) ලයේකුණු 

(i) ලිඛි  විගා ෙ සඳහා ලයේකුණු 70% ක් මවන් කර ඇ . (1997 ්ංක 5 දරණ ්නු නීතීන්ට ්නුව 
්ඛණ්ඩ පැවරුම් ේවිපොවෙ සඳහා ඉතිරි ලයේකුණු 30% මවන් කර ඇ ) 

 
(ඇ) කාලයේ සීොව 
 
1. සෑා  විභාගයක්ා කපරවරු 9.00 ට ආරම්භ වී පස්වරු 1.00 ට අවසන් කේ. සෑා විභාගයක් සඳහාා මුළු 

 ාලය පැය හ)රක් ම04) කේ. 
 

2. විගා  ්මේක්ෂකයින් විසින් පැය තුනක් ම03) ඇතුළ  ඔවුන්මේ පිළිතුරු සැපයිෙ යුතුෙ. ඉම නුම් 
කළෙ ාකරණ පේධ්තිමෙහි (LMS) ගාරදීමම් මෙොමුව (submission portal) මව  පිළිතුරු ප  රෙ උුග   
කිරීෙ සඳහා ්ෙ ර පැය එ   ම01) කාලයේෙක් මවන් කර ඇ .  

 

3. පස්වරු 1.30 දක්වා ්ෙ ර පැෙ ගා ෙක (මිනිපොතු 30) කාලයේෙක් ේරොද වී සිදුකර  ගාරදීම් (late 

submission) සඳහා ලයේබා මේ. මෙෙ කාලයේෙ තුලයේ විගා  ්මේක්ෂකෙන් හට සුපුරුදු (LMS) පිටුමවහි 
ගාරදීමම් මෙොමුව (submission portal) මව ෙ පිළිතුරු පපොරෙ ගාරදීෙ කළ හැකිෙ. මකමසේ  මුපො එමසේ 
සිදුකර  ගාරදීම් ‘ේරොද වී සිදුකර  ගාරදීම්’ මලයේස සලයේකනු ලයේබයි. 

 

4. ්ෙ ර පැෙ ගා ෙක (මිනිපොතු 30 ක) විමශේෂ සහ  කාලයේෙක් පස්වරු 1.30 සිට පස්වරු 2.00 දක්වා  ෙ 
ේරොදෙ සාධ්ාරණීකරණෙ කළ හැකි විගා  ්මේක්ෂ්කෙන් සඳහා ලයේබාමේ. මෙෙ කාලයේෙ තුලයේ විගා  
්මේක්ෂකෙන් හට සුපුරුදු (LMS) පිටුමවහි ගාරදීමම් මෙොමුව මව ෙ පිළිතුරු පපොරෙ ගාරදීෙ කළ 



හැකිෙ. මකමසේ  මුපො එවැනි ගාරදීෙ පිළි න් වාද  ැේද ෙන්  තීරණෙ කිරීමම් පූර්ණ ්භිෙ ෙ නීති 

පීඨෙ මව  පවතියි. මව පො කිසිෙ මහේතුවක් සඳහා ්ෙ ර කාලයේෙක් ලයේබා දීෙ මකමසේවපො සිදු ම ොමද. 
 
 
ලයේබා දී ඇති කාලයේෙ තුළ ඉම නුම් කළෙ ාකරණ පේධ්තිෙට (LMS) පිළිතුරු ප  රෙ උුග   කිරීෙ ඇතුළුව 
කාලයේෙ නිසි මලයේස කළෙ ාකරණෙ කර  ැනීෙ පිළිබඳ ව කීෙ ්මේක්ෂකයින් සතුෙ. ්මේක්ෂකෙන් මව  
මදනු ලයේබ  උපමේශෙ වන්මන් ් මේක්ෂි   ාක්ෂක ක මහෝ ්න් ර්ජ්ාලයේ සම්බන්ධ් ා  ැටළු විසඳා    හැකි 

ව  පරිදි එෙ කාලයේෙ සාධ්ාරණ ්යුරින් කළෙ ාකරණෙ කර   යුතු බවෙ. 
 
 
(ඈ  මඅ  විභාගය සඳහා පූ්ගව සූද්ානා 
 

1. ්වෙ වශමෙන් විගා ෙට සතිෙකට මපර, ඔබට ශිෂය ක)ොරුතුරු පේතතිය (SIS) කව) ප රකේශය 
පවතින බව සහ විභාග ප රකේශ ප) රක  (Admission Card) ෙෘදු පිටප ක් බා   කර ඇති බව සහතික 
කර න් . 
 

2. කරුණාකර ඉම නුම් කළෙ ාකරණ පේධ්තිෙ (LMS) තුළින් ප ර ාශන ආ ෘති ප) ර (Declaration   
Forms) බාග)  ර ගන්න. (සාාානය ප ර ාශන ආ ෘති ප) රය සහ විෂයන්ට අද්ාළ විකශ ෂ ප ර ාශන 
ආ ෘති ප) ර) 
 

3.  රුණයා ර ඉකගනුම්  ළානා රණය පේතතිය (LMS) තුළින් සම්ා) මුල් පිටුව (standard front 
page) බාග)  ර ගන්න. 

 
4. කරුණාකර ඔබ විගා ෙට මුහුණ දීෙට නිසි පරිදි සූදා ම් බව සහතික කරන් . පූර්ව සූදා ෙ සඳහා 

සුදුසු ලිෙ  කඩදාසි, කළු පාට කාබන් පෑන්, සුදුසු ඉමලයේක්මරොනික උපකරණ,  ැළමප   ාක්ෂක ක 
 පොපොව, ්න් ර්ජ්ාලයේ සම්බන්ධ් ාවෙ සහ ඉකගනුම්  ළානා රණය පේතතියට (LMS) ප රකේශ වීාට 
ඇති හැකියාව අන්)්ගග) කේ. 

 
(ඈ  මආ   අද්ාළ විභාග දිනක දී අනුගානය  ළ යුතු කි රයාපිපපාිපය 
 
1. විගා  දි මවදී, විගා  ප රමදශ ප  රමව (මදපසෙ) සහ ප රකාශ  ආකෘති ප  ර ේවිපොවමවෙ (සාො ය සහ 

විෂෙන්ට ්දාළ) ්පොසන් කර  ලයේද පිටපපො (signed and scanned copies) විෂෙෙට ්දාළ ඉම නුම් 
කළෙ ාකරණ පේධ්තිමව (LMS) විගා  ප රශ්  ප  ර පිටුමවහි කවන් වූ ඒ  යන් ේවිත්වය (two 
separate portals) මව  උුග   කලයේ යුතුයි. 

 
2. සෑෙ විගා  දි ෙකදීෙ මප.ව. 8.00 සිට 8.45 දක්වා ඔබ මෙෙ මේඛ  උුග   කළ යුතුෙ. විගා ෙට 

මපර ්පොසන් කර  ලයේද විගා  ප රමදශ ප  රමව (Admission Card) හි මදපසෙ සහ ප රකාශ  ආකෘති ප  ර 

ගාරදීෙ ්නිවාර්ෙ මද. 
 

3. ඔබ සතුව නීති පීඨමව විගා  සම්බන්ධීකාරක (Coordinator, Examinations), එක් එක් විගා මව 
විගා  ශාලයේාධිපති (Designated Supervisor) සහ පපො කර  ලයේද විගා  පරී්ෂකවරුන්මේ 
(Invigilators) නිලයේ සම්බන්ධ් ා ම ොරතුරු පවපො ා බවට සහතික කර  න් . ්දාළ දුරක   ්ංක 
ඉම නුම් කළෙ ාකරණ පේධ්තිමෙහි (LMS) එක් එක් විගා ෙට ්දාළ පිටුව තුළ සපො දී ඇ . 
 

(ඉ)  ාා්ගගග) විභාගය සඳහා වි ල්පය 
 

1. කිසිෙම් මහේතුවක් ෙ  ොර්    විගා ෙට මපනී සිටීෙට ම ොහැකි ඕ ෑෙ ්මේක්ෂකමෙකුට නීති 
පීඨමව විගා  ශාලයේාවට පැමිණ විගා ෙට මපනී සිටිෙ හැකිෙ. 



 
2. විගා ෙ සඳහා පැමිණ මපනී සිටීෙට කැෙති  ඕ ෑෙ විගා  ්මේක්ෂකමෙකු නීති පීඨමව නිමෙෝජ්ය 

මේඛකාධිකාරී (Deputy Registrar/ Faculty of Law) සම්බන්ධ් කර නිමින් විගා ෙට මපර 
ලිොපදිංචි විෙ යුතුෙ. 

 
3.  මෙෙ පැමිණ මපනී සිටිනු ලයේබ  පරීක්ෂණෙ පැෙ තු ක (03) විවෘ    රන්  පරී්ෂණෙක් වනු ඇ . 

 
 
 

(ඊ)  විභාගය 
 
1. විගා  ප රශ්  ප  රෙ මප.ව. 8.55 ව  විට ඉම නුම් කළෙ ාකරණ පේධ්තිෙ (LMS) හරහා ලයේබා    

හැකිෙ. ්මේක්ෂකයින් විසින් සුදුසු උපාං ෙකින් (Desktop, Laptop ෙ ාදි) ප රශ්  ප  රෙ බා   කර 
විගා ෙ ආරම්ග කළ යුතුෙ. 

 
2. විගා  ්මේක්ෂකයින් පිළිතුරු  ප  රෙ  සම්ා) මුල් පිටුව සහි)ව ඉම නුම්  කළෙ ාකරණ පේධ්තිෙ 

(LMS) මව  උුග   කළ යුතුෙ. පිළිතුරු ප  ර උුග   කිරීෙ සඳහා ඉම නුම් කළෙ ාකරණ 
පේධ්තිමෙහි (LMS) මවන්වූ මකොටසක් (drop box) නිර්ොණෙ කරනු ලයේැමේ. (මෙෙ ඇ යීම් සඳහා 
්ඛණ්ඩ පැවරුම් ොර්   ව ඉදිරිපපො කරනු ලයේබ  ආකාරෙට සො  මද). 
 

3. නීති පීඨෙ ෙගින්  හදිසි ඇෙතුම්  ්ංකෙක්  ක රිොපොෙක  කරනු ලයේැමේ. මෙෙ හදිසි ඇෙතුම්  ්ංකෙ හරහා 
විගා  සම්බන්ධීකාරක (Coordinator/Examinations), එක් එක් විගා ෙ සඳහා  ම් කර ඇති 
ශාලයේාධිපතිවරු (Designated Supervisors) සහ පපො කර  ලයේද විගා  පරී්ෂකවරුන් (Invigilators) 
සම්බන්ධ් කර    හැකිෙ. ඊට ්ෙ රව විගා  ්මේක්ෂකයින් හට නිලයේ විදයුපො  ැපෑලයේ (official email) 
හරහා මහෝ වට්ස් ඇේ (WhatsApp) ෙගින් ඔවුන් සම්බන්ධ් කර    හැකිෙ. විගා ෙට මපර ්දාළ 
සම්බන්ධ් ා ම ොරතුරු ලයේබා මදනු ඇ . 
 

(උ) විභාග අ)රතුර අනුගානය  ළ යුතු විකශ ෂි) පියවර 
 

1. විගා  දි මව මප. ව 8.45 ට මපර ඉම නුම් කළෙ ාකරණ පේධ්තිෙ (LMS) මව  පිවිමසන් . මප.ව. 
8.55 ව  විට ඔබට ප රශ්  ප  රෙ සඳහා ්දාළ link එක මව  මෙොමු වී එෙ බා   කළ හැකිෙ. 

 

2. ඔමේ පිළිතුරු ප  රමෙහි පළමු පිටුව මලයේස කළෙ ාකරණ පේධ්තිෙ (LMS) හරහා සපෙනු ලයේබ  
සම්ෙ  මුේ පිටුව (standard front page) ගාවි ා කරන් . 

 
3. ඔමේ පිළිතුරු ප  ර A4 ප රොණමව කඩදාසිෙක ලිෙන් . (ඉරි සහි  මහෝ ඉරි ්ඳ  ලයේද කඩදාසි මහෝ 

එවැනි මව පො කඩදාසි ) 
 

4. පරි ණකෙ ෙගින් වච  සැකසීෙ (word -process) මහෝ ඔමේ පිළිතුරු ෙතුරු ලිෙ ෙ (type - set) 
කිරීෙ සඳහා ඔබට අවසර කනොාැති අ)ර (විගා  ශාලයේාවට) පැමිණ පිළිතුරු සපෙ  පරීක්ෂණෙකදී 

මෙන් ්තින් ලිවිෙ යුතුෙ. ්දාළ ව  ්නු නීති ෙටමපො විශ්වවිදයාලයේමෙන් නිදහස් කර ඇති ෙම් 
්මේක්ෂකමෙකු (උදා: දෘශයාබාධි ) සඳහා මෙෙ රීතිෙ ්දාළ ම ොමද. අතින් ලියන ලද් (hand-
written) පිළිතුරු ප) ර පාණයක් පිළිගනු ලබන බව  රුණයාකවන් සල න්න. 
 

5. කරුණාකර ඔබමේ විභාග අා ය (INDEX NUMBER) පිළිතුරු ප  රමව සෑෙ පිටුවකෙ දකුණු පස 
ඉහළින් සඳහන් කරන් . කරුණාකර පහ  දැක්මව  ආකෘතිෙ ගාවි ා කරමින් පිළිතුරු ප  රමෙහි පිටු 
්ංක කරන් . 



(උදා: - පිළිතුරු ප  රෙ පිටු 25 කින් සෙන්වි  මද  ම් 25 න් 1, 25 න් 2 ෙ ාදි වශමෙන් මහෝ 1/25, 
2/25 ෙ ාදි වශමෙන්.) 
 

6. පිළිතුරු ප  රමෙහි මුේ පිටුමවහි මුළු පිටු  ණ  සඳහන් කළ යුතුෙ. 
 

     7.    කරුණාකර ඔමේ ්පො ්කුරු පැහැදිලිව මපම   බවපො පිළිතුරු ප  රමව පිටපපො කළ ූපපෙ (scanned 
image) පැහැදිලි / කිෙවිෙ හැකි බවපො සහතික කර න් . ඔමේ පිළිතුරු ප  රෙ ලිවීෙ සඳහා කළු 
වර්ණමව මබෝේමපොයින්ට් පෑ ක් (black colour ballpoint pen) ගාවි ා කිරීෙ සුදුසුෙ. 

 
8.    කරුණාකර පිළිතුරු ප  රෙ ඡාොූපප    කර මහෝ පිටපපො කර (scan) එෙ )නි PDF කගොනුව ට 

පරිව්ග)නය  රන්න. ඉකගනුම්  ළානා රණය පේතතිය (LMS) කව) )නි පිටු කවන කවනා උඩුග) 
කිරීාට අවසර ලබා කනොකද්න බව  රුණයාකවන් සල න්න. 
 

9.    පිළිග)  හැකි  කගොනු  ආ ෘතිය  PDF පාණයක් බව  රුණයාකවන් සල න්න. ඔබමේ  පිළිතුරු ප  රෙ  
JPEG / JPG කහෝ  කවනත් ආ ාරයකින් උුග   කිරීෙට ඔබට ්වසර ම ොලයේැමබනු ඇ . 

 
10.   පස්වරු 1.00 පසු ම ොව  මලයේස drop box ගාවි ා කරමින් ඉම නුම් කළෙ ාකරණ පේධ්තිමව (LMS) 

drop box මව  පිළිතුරු ප  රෙ උුග   කරන් . 
 

11.   විගා  ්මේක්ෂකයින් හට පිළිතුරු ප  ර ඉදිරිපපො කිරීෙ පිළිබඳ පිළි ැනීෙක් (acknowledgement) ප.ව.   
        1.00 ට පසුව ලයේබා මදනු ලයේැමේ. 
 

(ඌ) කද්ෝෂ නිරා රණයය (Troubleshooting) 
 

1. විගා ෙ ් රතුර  ාක්ෂක ක  ැටළු ඇති වුවමහොපො (ප රශ්  ප  රෙ බා   කිරීෙ, පිළිතුරු ප  රෙ උුග   
කිරීෙ ෙ ාදිෙ) විගා  ්මේක්ෂකයින් හට වහාෙ හදිසි ඇෙතුම් ්ංකමෙන් (hotline) මහෝ වට්ස් ඇේ 
(WhatsApp) ෙගින්  ම් කර  ලයේද විගා  ශාලයේාධිපතිවරො ඇෙතිෙ යුතුෙ. එෙ ්රමුණ සඳහා 
සකස්කර ඇති විේයුපො  ැපෑලයේ හරහා කරුණාකර පිළිතුරු පපොරමෙහි ඡාොූපපෙක් ම   ගාර මදන් .  

2. නිෙමි  කාලයේ සීොමවන් පසුව ඉදිරිපපො කර   ඕ ෑෙ පිළිතුරු ප  රෙක් ඇගයීා සඳහා භාර කනොගන්නා 
බව සලයේකන් . 
 

(එ)  විභාග විෂාාචාරය 
 

1.  විගා  විෂොචාරෙට ්දාළ සිෙලූෙ නීති, ොර්    විගා  සඳහාද ්දාළ මද. පහ  සඳහන් නීතිරීති 
්මේක්ෂකයින් හට විමශේෂමෙන් ්වධ්ාරණෙ කරනු ලයේැමේ. 
 කරුණාකර ඔබ පිළිතුරු ලිවීමම්දී ඕ ෑෙ ආකාරමව ආධ්ාර ලයේබා  ැනීමෙන් මහෝ මව පො 

්මේක්ෂකමෙකු හට ආධ්ාර ලයේබා දීමෙන් වළකින් . 
 කරුණාකර පිළිතුරු වලයේ තිරපිටපපො  ැනීෙ (screenshots), මව පො ්මෙකු සෙඟ හුවොරු කර 

 ැනීෙ මහෝ මව පො ොධ්යෙක් හරහා ප රශ්  සහ / මහෝ පිළිතුරු පිටපපො කිරීමෙන් (copying and 
pasting) වළකින් . 

 කරුණාකර විගා ෙට ්දාළ විෂෙ කරුණු පැහැදිලි කිරීෙ සඳහා ඉේලීම් ඉදිරිපපො කිරීමෙන් 
වළකින් . 

 ඕ ෑෙ ආකාරෙක පිටපපො කිරීෙක් (plagiarism) විගා  වරදක් බව කරුණාමවන් සලයේකන් . 
 

       2.  කිසිෙම් විගා  විෂොචාරෙකට වැරදිකරු වුවමහොපො  ඕ ෑෙ ්මේක්ෂකමෙකුට එමරහිව පිෙවර 
 න් ා බව සලයේකන් . 


