
 

විශව්විද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂෂ් ්සාාොව් ්මනු ්ල පන ්ිවොදද් යි. 

විශව්විද්යාල ප්රොදශය්-2013/2014්අධ්යය ්ව්ෂෂය 

(2013්ව්ෂෂොේ්අ.ොා .ස්(උසස්්ොාළ) විාාගොේ්රතිපලල ප්ත ්ාද් ්වව) 

 
2013 වර්ෂයේ  අ.යෙො.ස (උසස් යෙළ)  විභාගයේ ප්රතිඵල  ත  ෙනම්වව 2013/2014 අධ්යයනම වර්ෂයන 

සඳහා විශ්වවිනයා ව ස සුන් ත ය ා ා ගීමතස න්දුන් නිර්ණායනක සකස් කිරීත පිණිස විශ්වවිනයා  

ප්රතිඵොනම යකොිෂෂ ත සභාව විසු ත ේකක ම  න වි්වව්ක කිෂුවය  නිර්ය්වශයන අනුව 1978 අංක 16  න ම 

විශව්විනයා  ෙමය්ක (වරි ත ව  සංයශාධි ) 15(VII) වග තතිඵයන ප්රකා ව ප්රය ශ කිෂුවය  එකඟ ාවයන සහ 

විශව්විනයා  ප්රතිඵොනම යකොිෂෂ ත සභාය  අනුතීතිඵයන ෙරිදි ඉහ  අධ්යයනම වර්ෂයන සඳහා විශ්වවිනයා ව ස 

සුන් ත ය ා ා ගීමය්වදී ෙහ  සනහ ත ක්රතය නයන අනුගතමයන ක නු  නම නව යතින ත නීනු්ව යනනු  ීය.. 

 

1) යරේෂ්ධාධික ණයන විසු ත මූලික අිනතිඵවාසුක්ව මඩු අංක 418/2012 න ම තී තදුවස අනාළව ක ම 

 න නිර්ය්වශ ත  2013.03.01 දිමීතිඵ අංක 13/0205/521/008 න ම අතා ය ත්ඩල  තී ණයේ 

නීක්යවම කා්ඩලව ස ෙතණක් අයන්ක වම අ.යෙො.ස (උසස් යෙළ) විභාගයනස 2013 වර්ෂයේදී 

සුවුවම ව ාවස යෙම සුටි සුන් ත 2013/2014 අධ්යයනම වර්ෂයනස අනාළව විශව්විනයා  ප්රය ශයන 

සඳහා සළකා න නු  ීය.. 

 

2) 2013 අ.යෙො.ස (උසස් යෙළ) විභාගයනස මව නිර්ය්වශයන සහ ෙී ණි නිර්ය්වශයන යනසය්ක යෙම සුටි 

සුන් ත යවම යවමත ජමගහම යනකක් ය ස විශව්විනයා  ප්රය ශයේදී සළකනු  ීය.. 

 

3) එක් එක් උොධි ොධතා ාව සඳහා විශව්විනයා  තන ත නඳවා ගීමතස නියනිෂ  මුළු සථ්ාම 

සංඛ්යාව,  2013 අ.යෙො.ස (උසස් යෙළ) විභාගයනස යෙම සුස විශව්විනයා  ප්රය ශයන සඳහා අවශය 

අවත න්දුන්ක්ව  නා 2013/2014 අධ්යයනම වර්ෂයන සඳහා නිුත්ක කිරීතස නියනිෂ  ප්රය ශ  

අ්කයෙො ස අනුව එක් එක් උොධි ොධතා ාව සඳහා ප්රය ශ ීමතස අවශය විෂයන පූර්ව අවශය ා 

සපු ාලූ මව විෂයන නිර්ය්වශයනස හා ෙී ණි විෂයන නිර්ය්වශයනස අයන්ක ශිෂය සංඛ්යාය  අනුො යන 

අනුව යනනා යනනු  ීය.. 

 

4) ඉහ  3 යේනයනස අනුව ය ා ා ග තමා සුන් ත අ   ඉහ  1යේනයේ නීක්යවම ෙරිදි සුවුවම ව ාවස 

අ.යෙො.ස (උසස් යෙළ) විභාගයනස යෙම සුටි සුන් ත යවය ෝක, ෙළමු යනවම සහ ය වමව ස 

අ.යෙො.ස (උසස් යෙළ) විභාගයනස යෙම සුස විශ්වවිනයා  ප්රය ශයන සඳහා න්දුන්ක්ව  ීූ සුන් තයේ 

අිනතී ත උල් ංඝණයන යමොීමත පිණිස, ඒ එක් එක් සුන්යවුත යවනුයව ත ඊළඟ  ුතණු තට්සය්ව 

සුටිම සුන් ත නඳවා ගනු  නම අ   එයසේ සුවුවම ව ාවස යෙම සුටි සුන් ත, යයනාජි  සථ්ාම 

සංඛ්යාවස ෙරිනාරව ව අතිඵයර්ක සුන් ත ය ස නඳවා ගනු  ීය.. 

 
 
යල්ක්ව 
විශව්විනයා  ප්රතිඵොනම යකොිෂෂ ත සභාව  
යමො 20, යවාඩ් යෙයනස  
යකොළඹ 07 
2013.12.17 


