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  ක ොළඹ විශ්වවි්යොලය - ශ ර ීලො ම ්ඩ ලය 

කයෝග්යතො ලික්ෂණයය - 2022 
   අයදුම්ලත පිරවී් සඳහො ්ොරකග්ෝලකේශ 

විශව්වි්යොල ල රකශශය -  ලො / එස්ී  ලොඨ්ොලොව, අධ්යය  වරෂය 2021/2022 

ල රසගග්  ලො/න ්ොධ්ය පිිබඳඳ ශොස්ත රකශී (කග්ෞරව) උලොධි ලොඨ්ොලොව (සගහල ්ොධ්යය) 

2021 අ.කලො.ස. (උසස ්කලළ) ප්රතිඵලල ්ත 

 

්ොරග්ග්ත අයදුම් ලත්රය පිරවී්  කලර ලහත සඳහන් උලක්ස් කහොඳින් කියවන් . 

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

භාවිතා කරන්න. 

 

2. මාර්ගගත අයදුම්පත පිරවීම සඳහා gmail ගිණුමක භාවිතා කළ යුතුය. 

 

3. ඩමම අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීඩම්දී එක අඩප්කෂකඩයකුට හිමි වන්ඩන් එක අවස්ථාවක පමණක වන බැවින් 

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

ම අයදුම්පතට ඇතුලත් කල යුතුය.  අයදුම්පත දිරරිපත් (submit) කිරීඩමන් පසු ඩවනසක්ම් ියදුකළ ඩනාහැකි බැවින් 

සහ නැවත අයදුම්පතක දිරරිපත් කළ ඩනාහැකි බැවින් කරුණාකර ියයුම විස්තර ඩහාඳින් කියවා දිරරිපත් කිරිිීමට 

ඩපර නිරවද්යතාවය පරිකෂා කර බලන්න’ 

 
 

4. එක විෂයයක සඳහා ඩයෝගයතා පරීකෂණ ගාස්තුව වන රු.2,000/- ක මුද්ල ිරවයිඩන් ඕනෑම ලංකා බැංකු ශ්ාඛාවකින් 

කහොරණය ලග ො ඳ ගකුකශ අග  719939 ්රණය ගිණු්  බැර කරන ලද් මුද්ල් තැන්පත් පඩතහි (deposit slip) ඩහෝ 

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

යුතුය. [ඔබ විෂයයන් ඩද්කක සඳහා ඩපනී ියටිමට අඩප්කෂා කරන්ඩන් නම්, ගාස්තුව රු 4,000/- (රු 2,000/- x 2) 

කි]. කරුණාකර ඩයෝගයතා පරීකෂණඩදදී දිරරිපත් කිරීම සද්හා ඩමම මුද්ල් තැන්පත් පිටපත ⁄ මාර්ගගත මුද්ල් 

ඩගවීම කරන ලද් පිටපත ඔබ ළඟ තබා ගන්න. ඔබඩේ නම සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය රිියට් පඩතහි පැහැිරලිව 

සඳහන් කළ යුතුය. 

 

5. අයදුම්පත පිරවීම ආරම්භ කිරීමට ඩපර අඩප්කෂකයා උඩුගත කළ යුතු පහත සඳහන් ලිපි ඩල්ඛණ (JPG ඩහෝ PDF 

format) සූද්ානම් කර ගත යුතුය. 

 බැංකු ඩගවීම් කුවිතාන්ියය - ඔබඩේ නම සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය රිියට් පඩතහි පැහැිරලිව සඳහන් 

කළ යුතුය. 

 අ.ඩපා.ස.(සාමානය ඩපළ  දං්රීිය සමත් සහතිකය 

 අ.ඩපා.ස.(උසස් ඩපළ  2021 සහතිකය 

 ඔබඩේ ජාතික හැඳුනුම්පඩතහි ඩද්පඩසහිම පැහැිරලි ඡායාරූප  

 මෑතකදී ලබා ගත් පැහැිරලි උඩුකය ඡායාරූපයක 

ශ්රී ලංකා විභාග ඩද්පාර්තඩම්න්තුඩවන් මාර්ගගත මාිරලිඩයන් ලබා ගත් අ.ඩපා.ස.(උසස් ඩපළ  ප්රතිලල ඩල්ඛණ 

(online results sheets) ද් පිළිගනු ලැඩේ. 
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6. උඩුගත කළ යුතු ලිපිඩගානු පහත සඳහන් පරිිර නම් කළ යුතුය.   සෑම ඩගානුවකම අඩප්කෂකයාඩේ ජාතික 

හැඳුනුම්පත් අංකඩයන් ආරම්භ කළ යුතුය.   

උද්ා:-  

 අ.ඩපා.ස.(උසස් ඩපළ) නම් “272222386V_AL” ඩලස 

 අ.ඩපා.ස.(සාමානය ඩපළ  නම් “272222386V_OL” ඩලස 

 ජාතික හැඳුනුම්පත දිරරිපස නම් “272222386V_IDfront” ඩලස 

 ජාතික හැඳුනුම්පත පිටුපස නම් “272222386V_IDrear” ඩලස 

 ඡායාරූපය නම් “272222386V_Photo” ඩලස 

 බැංකු ඩගවීම් කුවිතාන්ියය නම් “272222386V_slip” ඩලස 

 

7. ඩයෝගයතා පරීකෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලබන අයදුම්කරුවන්  සඳහා ඩමම පරීකෂණය පැවැත්ඩවන ිරනය, ක්රමඩ ද්ය 

සහ විභාග ප්රඩ ශ් ප්රය ලබා ගැනීමට උපඩද්ස් ඔබඩේ විද්ුත් ලිපිනය මගින් ද්ැනුවත් කරනු ලැඩේ.  නිවැරිරව 

සම්ූර්ණ කරන ලද් විභාග ප්රඩ ශ් ප්රඩද මුද්රිත පිටපතක විභාගය සඳහා දිරරිපත් කිරීමට ඔබ ලඟ තබා ගත යුතුය. 

 

8. අයදුම්පත පිරවීම සම්බන්ධඩයන් ඩහෝ ඩයෝගයතා පරීකෂණය සම්බන්ධඩයන් කිියයම් ගැටළුවක පවතීනම්                

034-2212919  යන දුරකථන අංකය මගින් විමසන්න. 

 

                       

ශ් රිී පාලි මඩෙපය                                         

ඩකාළඹ විශ්්වවිද්යාලය              

වෑවල‚ ඩහාරණ. 

2022.09.07 

 


