
විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂෂ් ්සාාව 

විශ්වවිද්යාල ප්රොශශ ්-්2020/2021්අධ්ය  ්ව්ෂෂ  

ක්රීඩා්ෂේොෂ්රොේ ්ුවවිොශ්ී ්ද්ෂේෂාා්සිතා්අ ුම්කමරුව් ්සහහා 
විශ්වවිද්යාල ප්විොශ්ෂ්රොශශ  

 

ශ්රී ලං ා ස ලං වගරුව ල ලං ශ්වලශ්යසය, ලං ශ්රී ලං වයලධනපුර ර ලං ශ්වලශ්යසය ලං වශ ලං  ැෂණිය ලං ශ්වලශ්යසය ලං මඟින් ලං
පලත්ලනු ලංගු ලංක්රීඩා ස ලංශ්යසල ලංශස ලං ෂමුස ර ය ලංඋපසධි ලංපසඨමසසල ලංවශ ලංශ්රී ලංා ස ලංවගරුව ල ලංශ්වලශ්යසය ලං
ශස ලං යසපුය ලං ශ්වලශ්යසය ලං මඟින් ලං පලත්ලනු ලං ගු ලං සරීරි  ලං අපයසපුය ලං යු ලං උපසධි ලං පසඨමසසලන් ලං ශැෑරීම ලං
පිණිව ලංක්රීඩා ස ලංෂේත්රතේ  ලංුවශ්ත්ී  ලංෂේා ස ලංතපන්ලස ලංඇති ලංඅතේෂේ යන්තුන් ලංශ්වලශ්යස ලංරතිපසු ලංත  ිෂන් ලං
වභසල ලංශ්සින් ලංඅයදුම්පත් ලං ැඳලනු ලංැතේ. 

ඉහා්විොශ්ෂ්රොශශ ්සහහා්සුරාාිය ්ුතු ්අවශයාා්:- 

 ඔලිම්පිෂේ ලංා රඟය දී ලංපෂේ ම් ලංගස ලංතිබීම ලංතශෝ ලංවශභසගිත්ලය. 
 තප දු ලංරසවය ලංම්ඩඩා ීයය ලංක්රීඩා ස ලංඋතෂ දී, ලංිසියසනු ලංක්රීඩා ස ලංඋතෂ දී ලංතශෝ ලංවසෂේ ලංක්රීඩා ස ලංඋතෂ දී ලංඅලම ලං
ලතයන් ලංරන් ලං, ලංරිදී ලංතශෝ ලංතෝ ඩා  ලංපෂේ මෂේ ලංගස ලංතිබීම. 

 තප දු ලංරසවය ලංම්ඩඩා ීයය ලංක්රීඩා ස ලං, ලංිසියසනු ලංක්රීඩා ස ලං, ලංවසෂේ ලංක්රීඩා ස ලංතශෝ ලංපිගතුත් ලංතෝ  ලං වසු ලංා රඟය දී ලංශ්රී ලං
ා ස ලංවසති  ලං ්ඩඩා සයම ලංනිතයෝවුය ලං රිෂන් ලංක්රි , , ලංපසපන්දු, ලං රුධන, ලංතල ලිතගෝ, , ලං ැ, පන්දු ලංතශෝ ලං
ශ්වලශ්යස ලං රතිපසු ලං ත  ිෂන් ලං වභසල ලං ශ්සින් ලං තීර ය ලං  රනු ලං ගු ලං තලුත් ලං එලැනි ලං ක්රීඩා ස ලං
 ්ඩඩා සයම  ලංවසමසජි තය  ලංවීම. 

තමම ලංශ්ත් ලංරතශය ලංයතතත් ශ්වලශ්යස රතශය ගු ලංඅයදුම් රුලන්,අපයයු  තයුතු ලංිරම්භ ලංකිරීමත ලං
රථමම ලං  ලංශ්රී ලංා ස ලංශ්ලෘා  ලංශ්වලශ්යසය ලංමඟින් ලංපලත්ලනු ලංගු ලංපුම් ලංඅපයයු ලංපසඨමසසලෂේ ලංවම්ර ධන  ලං  ලං
යුතුය. 

ඉශා  ලං සියලු ලං රුණු ලංවර රස ලංඇති ලං අයදුම් රුලන්තුන් ලං 2021් ොද්සැ්කබ්ෂ් 28 ලං දිු ලං ෂේලස ලං අයදුම්පත් ලං ගසර ලං ුනු ලං
ැතේ. 

පශා  ලං ෂේලස ලං ඇති ලං අ ෘතිය ලං අනුල ලං වැ සූ ලං අයදුම්පරයෂේ ලං නියිෂා  ලං පරිදි ලං වම්ූරධන  ර ලං අසෂ ලං වශති පත්ල ලං

වශති  ලං  රු ලං  ලං ඡසයස ලං පිතපත් ලං  ලං වමු ලං 2021් ොද්සැ්කබ්ෂ් 28 ලං දිුත ලං තපර ලං ලියසපදිාචි ලං ා ැපෑතන් ලං තවයවඨ ලං
වශ සර ලං ත,  ම්/ ලං ශ්වලශ්යස ලං රතශ, ලං ශ්වලශ්යස ලං රතිපසු ලං ත  ිෂන් ලංවභසල, ලං අා  ලං 20, ලං තලෝ්  ලං තපතව, ලං
ත  ෂඹ ලං07 ලංයු ලංලිපිුයත ලංඑශ්ය ලංයුතුය. 
 
අයදුම්පත් ලංගසර ලංුන්ුස ලංඅලවන් ලංදිුය්2021්ොද්සැ්කබ්ෂ්28. 

අයදුම්පත් ලංගසර ලංුන්ුස ලංඅලවන් ලංදිුතයන් ලංපුවල ලංැතගු ලංඅයදුම්පත් ලංවශ ලංනිසි ලංතව ලංවම්ර ධන  ලංතු  රු ලං ලං
අයදුම්පත් ලංරතිෂේත්ප ලං රනු ලංැතේ. 
 

 
 
 

 
 
අා  ලං20, ලංතලෝ්  ලංතපතව 
ත  ෂඹ ලං7 
2021 ලංතු ලැම්ගධන ලං28 ලං 
 
 

වභසපති ලං 

ශ්වලශ්යස ලංරතිපසු ලංත  ිෂන් ලංවභසල ලං 



විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂෂ් ්සාාව 

ක්රීඩා්ෂේොෂ්රොේ ්ුවවිොශ්ී ්ද්ෂේෂාා්සිතා්අ ුම්කමරුව් ්සහහා් 
විශව්විද්යාල ප්විොශෂ්්රොශශ්අ ුම්කාා්-්2020/2021්අධ්ය  ්ව්ෂෂ ් 

 

01. අ ුම්කමරුොේ් ම්(මුල පකුරු්සමඟ)  :............................................................ 

මුල පකුරුවිය් ්හැඳි් ොව ් ්ක්   :............................................................ 

මුල පකුරු්සමඟ් ම්(ඉංග්රීසියෙො ් )්   :............................................................ 

 
02. ස්ථිා්ාදංචි්ස්ථා ොේ ්ියපි  ්   :............................................................ 

03. උා් ්ද  ්     :...............................්ව ස්....්................ 

04. ජාතිප ්      :...............................්සත්්රී්/ුරරුෂ............... 

05. ජාතිපම්හැඳුනු්කාත්්අංම ් 

 

06. ුමාමථ ්අංම ්     :්(ස්ථාවා) 

 

:්(ජංගම) 

 

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

අ.ොා .ස්(සාමා ය්ොාළ)්්්විාාග්අංම ්:්්.................................. ව්ෂෂ ්:්්.................. 

 
විෂ   ොර්ණි  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

            



අ.ොා .ස.්(උසස්්ොාළ)්්්්විාාග්අංම ්:්්.................................. ව්ෂෂ ්:්්.................. 

විෂ   ොර්ණි  
  

  

  

  
 

08. ල පබා්ඇතිප්ක්රීඩා්ුවුමුවම්ක්:-්(අද්ාළ්සහතිපමාත්වල ප්සහතිපම්මා ්ල පද්්පිටාත්්අමුණ්  ) 

ව්ෂෂ  

සහාාගී්වූ්ක්රීඩා/්

ඉසශව 

ාැවැත්වූ්ාට 
සහාාගී්වූ්

ාටවල්්

ගණ ් 

මණිෂ්ඨ්/්

ොජයෂ්ඨ 

ල පබාගත්්

ස්ථා  /්

ාද්ෂේමම 

      

      

      

      

      

      

 
09. ඔබ්විශ්වවිද්යාල ප ට්ොාෝාා්ගනු්ල පැබුවොහ ත්්හැද්ෑරීමට්මැමතිප්ාාඨමාල පා්අනුපිළිොවල ප්(ක්රීඩා්විද්යාව්සහ්

මළම ාමාණ ්/්ශාරීරිම්අධ්යාා  ්  ්ාාඨමාල පා්සහහා්ාමණෂේ)්සහහ් ්මා්  . 
 

ාාඨමාල පාව විශ්වවිද්යාල ප  

  

  

  

  

  

 
10. අ ුම්කමරුොේ්රමාශ ්: 

 
ොමම්අ ුම්කාොාිත්මා්්විසියේ ්සා  ්ල පද්්විස්ාා්සාය්හා්ක වැාද්බව්මම්සහතිපම්මාිෂ. 
මා්ඇු ල පත්්මා්ගැනීමට්ොාා්එම්විස්ාා්වැාද්ොහෝ්අසාය්බව්අ ාවාණ ්ුවවොහ ත්්ොමම්අ ුම්කාා්

රතිපෂේොෂ්ා්ව ්බවද්,්මා්ඇු ල පත්්මා්ගැනීොම් ්ාුව්එම්විස්ාා්වැාද්ොහෝ්අසාය්බව්අ ාවාණ ්

ුවවොහ ත්්මා්එම්ාාඨමාල පාොව් ්සහ්අද්ාළ්උසස්්අධ්යාා ්ත ා ො ් ්ො ාානු්ල පබ ්බවද්,්මම්

ද්ක ිෂ. 

රොශශ ්සහහා්ොාෝාා්ගනු්ල පැබුවොහ ත්්මා්අද්ාළ්උසස්්අධ්යාා ්ත ා ොේ ්ියතා්වයවස්ථා,්අු රු්

වයවස්ථා,් ක ො ෝග් හා් නීතිපරීතිපවිය් ් බැඳී් සියෙටීමටද්් එකී්ත ා ොේ ්තචා්ෂ වරු් ට් හා් ක ල පධ්ාරී් ට්

විනීා් අුතරි් ් සැල පකිමටද්් එකී් ත ා ොේ ් ොහ හ්  මට් මැළල පෂේ් ො  ව ් අුතරි් ් හැසියෙරීමටද්්

ොා ොා ් ුම්ොවිෂ. 
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  ද  ්        ්්්්අ ුම්කමරුොේ්අත්ස ් 


