
 

 
 

ක ොළඹ විශ්වවි්යොලය - ශ්රී පොලී මණ්ඩපය 

කයෝග්යතො පීක්ෂණයය - 2021 
අයදුම්පත පිරවීම සඳහො මොරකග්ෝපකේශ 

විශ්වවි්යොල රකශශය -  ලො / එස්ී පොඨමොලොව, අධ්යය  වරෂණය - 2020/2021 

ප රසංග්  ලො / ජ මොධ්ය පිිබඳඳ (කග්ෞරව) උපොධි පොඨමොලොව (සංහල මොධ්යය) 
 

මොරග්ග්ත අයදුම් පත්රය පිරවීම  කපර පහත සඳහන් උපක්ස් කහොඳින් කියවන්  

1. අයදුම්පත පිරවීම සඳහා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ඩෙස්කඩටාප් (desktop) ඩහෝ ලැප්ඩටාප් (laptop) පරිගණකයක 

භාවිතා කරන්න.  
 

2. ඩමම අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීඩම්දී එක අඩප්කෂකඩයකුට හිමි වන්ඩන් එක අවස්ථාවක පමණක වන වැවින් 

විෂයයන් කීපයක සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්ය වන්ඩන් නම් අයදුම් කිරීමට අවශ්ය ියයුමම විෂයයන් එම අවසථ්ාඩ  

ම අයදුම්පතට ඇතුලත් කල යුතුය.  අයදුම්පත ඉදිරිපත් (submit) කිරීඩමන් පසු ඩවනසක්ම් ියදු කළ ඩනාහැකි වැවින් 

සහ නැවත අයදුම්පතක ඉදිරිපත් කළ ඩනාහැකි වැවින්  කරුණාකර ියයුම විස්තර ඩහාඳින් කියවා  ඉදිරිපත් කිරීමට 

ඩපර නිරවද්යතාවය පරීකෂා කර වලන්න. 
 

3. එක විෂයයක සඳහා ඩයෝගයතා පරීකෂණ ගාස්තුව වන රු.1000/- ක මුද්ල දිවයිඩන් ඕනෑම ලංකා වැංකු ශ්ාඛාවකින් 

කහොරය ලං ො ඳ ංකුකශ අං  719939 ්රය ගිණුමට වැර කරන ලද් මුද්ල් තැන්පත් පඩතහි (deposit slip) ඩහෝ 

මාර්ගගත මුද්ල් ඩගවීම කරන ලද් (online payment receipt) පිටපඩතහි ස්කෑන් (scan) පිටපත ඩම් සමග එවිය යුතුය.  

[ඔව විෂයයන් ඩද්කක සඳහා ඩපනී ියටීමට කැමති නම්, ගාස්තුව රු.2000/- (රු.1000/- x 2) කි] ඩයෝගයතා 

පරීකෂණයට සහභාගී වන අවස්ථාඩ  දී ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කරුණාකර මුද්ල් තැන්පත් පත/ මාර්ගගත මුද්ල් ඩගවීම 

කරන ලද් පිටපත  ඔව ළඟ තවා ගන්න. 
 

4. ඔවඩේ ජාතික හැදුනුම්පඩතහි ඩද්පඩසහිම පැහැදිලි ඡායාරුප සහ මෑතකදී ලවාගත් පැහැදිලි උඩුකය ඡායාරුපයක 

අයදුම්පත සමග උඩුගත (upload) කළ යුතුය. 
 

5. අයදුම්පත පිරවීම ආරම්භ කිරීමට ඩපර අඩප්කෂකයා උඩුගත කළ යුතු ලිපි ඩල්ඛනයන් සූද්ානම් කර ගත යුතුය. (උද්ා: 

වැංකු ඩගවීම් කුවිතාන්ියය, අ.ඩපා.ස. (සාමානය ඩපළ), අ.ඩපා.ස. ( උසස් ඩපළ) සහතික, හැඳුනුම්පඩතහි  ඡායාරූප 

සහ ඔවඩේ උඩුකය ඡායාරූපය).  පිළිගත් ඩගානු ආකෘති jpg සහ pdf ඩ . 
 

6. අ.ඩපා.ස. (සාමානය ඩපළ / අ.ඩපා.ස. ( උසස් ඩපළ) එක සහතිකය වැගින් පමණක උඩුගත කළ හැකිය (විභාග 

ඩද්පාර්තඩම්න්තුඩවන් මාර්ගගත මාදිලිඩයන් (online results sheets) ලවාගත් සහතික පත්ර ද් පිළිගනු ලැඩ)). 
 

7. උඩුගත කළ යුතු ලිපි ඩගානු පහත සඳහන් පරිදි නම් කළ යුතුය. සෑම ඩගානුවකම අඩප්කෂකයාඩේ ජාතික 

හැඳුනුම්පත් අංකඩයන් ආරම්භ කළ යුතුය. [උද්ා අ.ඩපා.ස. (උසස ් ඩපළ/සාමානය ඩපළ) සහතික නම් 

272222386V_AL, 272222386V_OL, සහ අඩනකුත් ඩගානු 272222386V_ID, 272222386V_Photo,  

272222386V_slip යන ඩලස) 
 

8. ඩයෝගයතා පරීකෂණය පැවැත්ඩවන දිනය සහ ක්රමඩ ද්ය පසුව ද්ැනුම්ඩද්නු ලවන අතර විභාග ප්රඩ ශ් පත්රය ඔවඩේ 

විද්ුත් ලිපිනයට එවනු ලැඩ). එහි මුද්රිත පිටපතක විභාග මධ්යස්ථානඩදදී ඉදිරිපත් කිරීමට ඔව ලග තවා ගත යුතුය. 
 

9. අයදුම්පත පිරවීම් සම්වන්ධ්ඩයන් ඩහෝ ඩයෝගයතා පරීකෂණය සම්වන්ධ්ඩයන් යම්කිිය ගැටළුවක පවතීනම් 

aptitude@spc.cmb.ac.lk ය  වි්ුත් ලිපි ය මගින් ඉදිරිපත්  රන් .  

 

ශ්රී පාලී මණ්ෙපය  
ඩකාළඹ විශ්්වවිද්යාලය  
වෑවල, ඩහාරණ  
2021.06.11 


