
විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

විශ්වවිද්යාල ප්රොශශ ්-්2017/2018්අධ්ය  ්ව්ෂන  

ක්රීඩා ා්ෂේොන්රොේ ්ුවවිොශ්ී ්ද්ෂේනාා්භිතා්අ ුම්කමුවව් ්භහාා 
විශ්වවිද්යාල ප්විොශ්න්රොශශ  

 

ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකස ලංරශ ලංශ්රී ලංවසවධනපුර ම ලංශ්වවවශ්යසකස ලංින් ප ලංතවවනව ල ලංකගු ලංරීඩා ස ලංශ්යසව ලංශස ලං
 ළිුස මණස ලං උතසධි ලං තසඨිසකසව ලං රශ ලං ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකස ලං ින් ප ලං තවවනව ල ලං කගු ලං වසරික  ලං
අපයසතුස ලං සු ලං උතසධි ලං තසඨිසකසව ප ලං ශැෑරිි ලං පිණිර ලං රීඩා ස ලං ෂේත ්රතේ ලං සුශ්තව්ෂී ලං ෂේ තස ලං තත පවස ලං ඇති ලං
අතේෂේ  ස පතු ප ලංශ්වවවශ්යසක ලංරතිතසු ලංත  ිෂ  ප ලංරාසව ලංශ්ින ප ලංඅසුම්පතවන ලං ැවව ල ලංකැතේ. 

ඉාා්විොශ්න්රොශශ ්භහාා්භුරාාිය ්ුතු ්අවශයාා්:- 

 ඔලි්පපිෂේ ලංතමඟස දී ලංතෂේ ්ප ලංකගස ලංතිබීි ලංතශෝ ලංරශාසගිවනවස. 
 තත ුම ලංමසවය ලංි්ඩඩා ීයස ලංරීඩා ස ලංඋතළක දීආ ලංිිනසස ල ලංරීඩා ස ලංඋතළක දී ලංතශෝ ලංරසෂේ ලංරීඩා ස ලංඋතළක දී ලංඅවි ලං

වවතස ප ලංම ප ලංආ ලංකදී ලංතශෝ ලංතකෝ ඩා  ලංතෂේ ිෂේ ලංකගස ලංතිබීි. 
 තත ුම ලංමසවය ලංි්ඩඩා ීයස ලංරීඩා ස ලං ආ ලංිිනසස ල ලංරීඩා ස ලං ආ ලංරසෂේ ලංරීඩා ස ලංතශෝ ලංපිගතුවන ලංතකෝ  ලං රකසු ලංතමඟස දී ලංශ්රී ලං

කා ස ලං වසති  ලං  ්ඩඩා සසි ලං නිතසෝවුස ලං  මිෂ ප ලං ක්රි , ආ ලං තසත පුමආ ලං මුධනආ ලං තව ලිතගෝ, ආ ලං ැ, ත පුම ලං තශෝ ලං
ශ්වවවශ්යසක ලංරතිතසු ලංත  ිෂ  ප ලංරාසව ලංශ්ින ප ලංතීමණස ලං ම ල ලංකගු ලංතවුවන ලංඑවැනි ලංරීඩා ස ලං ්ඩඩා සසි  ලං
රසිසජි තස  ලංවීි. 

තිි ලංශ්තව්  ලංරතශවස ලංසතතවන ශ්වවවශ්යසක රතශවස කගු ලංඅසුම්ප රුව ප,අපයසු  තයුතු ලංිම්පා ලංකිරිිත ලංරථමි ලං ලං
ශ්රී ලංකා ස ලංශ්වෘත ලංශ්වවවශ්යසකස ලංින් ප ලංතවවනව ල ලංකගු ලංතු්ප ලංඅපයසු ලංතසඨිසකසවෂේ ලංශැෑරිස ලංයුතුස. 

ඉශත ලංිනසලු ලං රුණු ලංරර මස ලංඇති ලංඅසුම්ප රුව පතු ප ලං2018්අො ෝභ්ු ්15 ලංදිු ලංෂේවස ලංඅසුම්පතවන ලංගසම ලංු ල ලංකැතේ. 

තශත ලංෂේවස ලංඇති ලංඅ ෘතිස ලංඅ ලව ලංරැ සූ ලංඅසුම්පතරසෂේ ලංනිසිෂත ලංතකදි ලංර්පපූධනණ ම ලංඅසළ ලංරශති තවනවක ලංරශති  ලං

 මු ලං ක ලං ඡසසස ලං පිතතවන ලං  ලං රිු ලං 2018් අො ෝභ්ු ් 15 ලං දිුත ලං තතම ලං ලිසසතදිාචි ලං තැතෑතක ප ලං අතිතධන  ලං
ත,  ්ප/ශ්වවවශ්යසක ලංරතශවආ ලංශ්වවවශ්යසක ලංරතිතසු ලංත  ිෂ  ප ලංරාසවආ ලංඅා  ලං20ආ ලංතවෝඩ් ලංතතතරආ ලංත  ළඹ ලං07 ලංසු ලං
ලිපිුසත ලංඑශ්ස ලංයුතුස. 
 
අසුම්පතවන ලංගසම ලංු පුස ලංඅවර ප ලංදිුස්2018්අො ෝභ්ු ්15. 

අසුම්පතවන ලං ගසම ලං ු පුස ලං අවර ප ලං දිුතස ප ලං තසුව ලං කැතගු ලං අසුම්පතවන ලං රශ ලං නිින ලං තකර ලං ර්පර ධනණ ලං තු  මු ලං ක ලං
අසුම්පතවන ලංරතිෂේත ්ත ලං ම ල ලංකැතේ. 
 
 
 

 
 
අා  ලං20ආ ලංතවෝඩ් ලංතතතරආ 
ත  ළඹ ලං7. 
2018.07.12 ලං 
 
 

රාසතති ලං 

ශ්වවවශ්යසක ලංරතිතසු ලංත  ිෂ  ප ලංරාසව ලං 



විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

ක්රීඩා ා්ෂේොන්රොේ ්ුවවිොශ්ී ්ද්ෂේනාා්භිතා්අ ුම්කමුවව් ්භහාා් 
විශව්විද්යාල ප්විොශන්්රොශශ්අ ුම්කාා්-්2017/2018්අධ්ය  ්ව්ෂන ් 

 

01. අ ුම්කමුවොේ් ම්(මුල පකුුව්භමඟ)  :............................................................ 

මුල පකුුවවිය් ්ාැඳි් ොව ් ්ක්   :............................................................ 

මුල පකුුව්භමඟ් ම්(ඉංග්රීසියෙො ් )්   :............................................................ 

 
02. භ්ථිා්ාදංචි්භ්ථා ොේ ්ියපි  ්   :............................................................ 

03. උා් ්ද  ්     :...............................්ව භ්....්................ 

04. ජාතිප ්      :...............................්භත්්රී්/ුරුවන............... 

05. ජාතිපම්ාැඳුනු්කාත්්අංම ් 

 

06. ුමාමථ ්අංම ්     :්(භ්ථාවා) 

 

:්(ජං ම) 

 

07. ල පබා්ඇතිප්අධ්යාාක ම්ුවුමුවම්ක්   :............................................................ 

අ.ොා .භ්(භාමා ය්ොා)) 

විාා ්අංම ්:්්.........................................්  ව්ෂන ්:්්..................................... 

 
වින   ොර්ණි  

  

  

  

  

  

  

  

  

            



අ.ොා .භ.්(උභභ්්ොා)) 
 
විාා ්අංම ්:.............................................  ව්ෂන ්:................................... 

වින   ොර්ණි  
  

  

  

  
 

08. ල පබා්ඇතිප්ක්රීඩා ා්ුවුමුවම්ක්:-්(අද්ා)්භාතිපමාත්වල ප්භාතිපම්මා ්ල පද්්පිටාත්්අමුණ්  ) 

ව්ෂන ් භාාාගී්වූ්ක්රීඩා ාව්/ඉභශව් ාැවැත්වූ්ාට් ල පබා ත්්භ්ථා  ්/ාද්ෂේමම් 

    

    

    

    

    

    

 

09. ඔබ්විශ්වවිද්යාල ප ට්ොාෝාා් නු්ල පැබුවොා ත්්ාැද්ෑරීමට්මැමතිප්ාාඨමාල පා්අනුපිළිොවල ප්(ක්රීඩා ා්විද්යාව්භා්
ම)ම ාමාණ ්/්ශාරීරිම්අධ්යාා  ්  ්ාාඨමාල පා්භහාා්ාමණෂේ)්භහා් ්මා්  . 
 

01. ්  
 
 
් 

02. ්  

 

10. අ ුම්කමුවොේ්රමාශ ්: 
 
ොමම්අ ුම්කාොාිත්මා්්විසියේ ්භා  ්ල පද්්විභ්ාා්භාය්ාා්ක වැාද්බව්මම්භාතිපම්මාිෂ. 
මා්ඇු ල පත්්මා් ැනීමට්ොාා්එම්විභ්ාා්වැාද්ොාෝ්අභාය්බව්අ ාවාණ ්ුවවොා ත්්ොමම්අ ුම්කාා්

රතිපෂේොන්ා් ව ් බවද්,් මා් ඇු ල පත්් මා්  ැනීොම් ් ාුව් එම් විභ්ාා් වැාද් ොාෝ් අභාය් බව් අ ාවාණ ්

ුවවොා ත්්මා්එම්ාාඨමාල පාොව් ්භා්අද්ා)්උභභ්්අධ්යාා ්ත ා ො ් ්ො ාානු්ල පබ ්බවද්,්මම්ද්ක ිෂ. 

රොශශ ් භහාා් ොාෝාා්  නු් ල පැබුවොා ත්් මා් අද්ා)් උභභ්් අධ්යාා ් ත ා ොේ ් ියතා් වයවභ්ථා,් අු ුව්

වයවභ්ථා,්ක ො ෝ ්ාා්නීතිපරීතිපවිය් ්බැඳී්සියෙටීමටද්්එකී්ත ා ොේ ්තචා්ෂ වුව් ට්ාා්ක ල පධ්ාරී් ට්විනීා්

අුතරි් ්භැල පකිමටද්්එකී්ත ා ොේ ්ොා හ් මට්මැ)ල පෂේ්ො  ව ්අුතරි් ්ාැසියෙරීමටද්්ොා ොා ් ුම්ොවිෂ. 

 

...................................       ......................................... 
  ද  ්        ්්්්්්්්අ ුම්කමුවොේ්අත්භ ් 


