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ඩිජිටල් අධ්යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය 

මානවශාස්ර හා සමාජයීයවිද්යා පීඨය 

ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශව්විද්යාලය 

 

 



තරග ස්වභාවය හා ය ාන්යද්ධසි 

1. මූලි  සුදුසු ම් 

ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලයේ මානවශාසර් හා සමාජයීයවිද්යා පීඨයේ අභ්යන්තර 

විද්යාර්ියකු වීම.  

2. ලියාපදිංචිය 

සිසුන් ලියාපදංචි කිරීම කාණ්ඩ කිහිපයක් යටයත්ත සිදු කරනු ලැයේ.  

මානවශාස්ර හා සමාජයීය විද්යා පීඨයේ, 

I. ප්රථම වසර සියලු ම විද්යාර්ීන්   

II. සාමානය උපාධි පාඨමාලාව යටයත්ත ලියාපදංචි වී සිටින යද්වන (02) සහ යෙවන (03)  

වසරවල  සියලු ම විද්යාර්ීන්   

III. වියශ්ෂයේදී උපාධි පාඨමාලාව  යටයත්ත ලියාපදංචි වී සිටින  යද්වන (02), යෙවන (03)  

සහ සිේවන (04) වසරවල සියලු ම විද්යාර්ීන්   

වශයයන් කාණ්ඩ තුනක් යටයත්ත   යවන් යවන් ව ලියාපදංචි විය යුතු ය. 

3. පුහුණු  අවස්ථා   

ලියාපදංචියයන් පසු පුහුණුව සඳහා ආද්ර්ශ පරීක්ෂණ අවසථ්ා ඩිජිටල් අධ්යාපන හා වෘත්තීය 

සංවර්ධ්න යවේ අඩවියයන්  ලබා ගෙ හැකිය. 

4. ප්රශ්න පත්රයේ සව්භාවය, 

 බහුවරණ ප්රශන්  50 කින් සමන්විෙ පැයක (01) ප්රශ්න පරයකි. පහෙ සඳහන් ක්යෂ්රයන්ට 

අද්ාළ ව ප්රශ්න සකස් යේ. 

➢ කාලීන යේශීය හා වියේශීය , ආර්ික, යේශපාලනික හා සමාජයීය යොරතුරු. 

➢ ආගමික හාා ඓතිහාසික යොරතුරු. 

➢ විද්යාව හා යොරතුරු ොක්ෂණය. 

➢ පරිසරය හා භූයගෝල විද්යාව 

➢ සංවර්ධ්නය හා කෘෂිකර්මය 



➢ ක්රීඩා හා යසෞඛ්යය 

➢ කලාව,සාහිෙය හා යසෞන්ද්ර්යය 

➢ භාෂා හැකියාව 

➢ අවයබෝධ්ය 

➢ ගණිෙ සංකල්ප හා ගැටලු 

 

5. තරගය පවත්වන ආ ාරය 

 

➢ I වන වටය 

ඉහෙ සැම කාණ්ඩයක ම අයේක්ෂකයින්ට සාමානය ද්ැනීම හා අභියයෝගයොවට අද්ාළ 

පැයක (01) ප්රශ්න පරයක් මාර්ගගෙ (online) ක්රමයට ලබා යද්නු ලැයේ.    

I සහ II කාණ්ඩවලින් ඉහළ ම ලකුණු ලබා ගන්නා සිසුන් 10 යද්නා බැගින් ද්, III වන 

කාණ්ඩයයන් ඒ ්ඒ ්අධ්යයනාංශය තුළ  වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්නා සිසුන් 10 යද්නා බැගින් 

ද්,  වශයයන් කණ්ඩායම් 18 ක් පළමු වටයයන් යෙෝරා ගනු ලැයේ. 

➢ II වන වටය 

පළමු වටයයන් යත්තරී පත්තවන සියලු සිසුන් සඳහා නැවෙ පැයක ප්රශ්න පරයක් 

මාර්ගගෙ ක්රමයට ලබා යද්නු ලැයේ. යමහි දී ප්රථම වසර, සාමානය උපාධි සහ 

අධ්යයනාංශ වශයයන් ෙරග වදන කණ්ඩායම්වලින් ලබා ගන්නා ලකුණුවල 

සාමානය මෙ යහාඳ ම කණ්ඩායම් අට (08) අවසන් වටය සඳහා යෙෝරා ගනු ලැයේ. 

➢ III වන වටය  

අවසන් වටයට යත්තයරන  යහාඳම කණ්ඩායම් අට (08) සඳහා නැවෙ පැයක (01) ප්රශ්න 

පරයක් මාර්ගගෙ ක්රමයට (Online ක්රමයට) ලබා යද්නු ලැයේ.  

 

 

 

 



6. ජයග්රාහකයන් යත්රීම  

➢ පළමු අිංශය :   යක්වල යත්තරීම - අවසන් වටයට යත්තරී පත්තවන කණ්ඩායම් අයටහිම 

(08)  ෙරගකරුවන් අෙරින් වැඩි ම ලකුණු ලබා ගන්නා පිළියවළ මෙ ප්රථම, යද්වන 

හා තුන්වන ස්ථාන යෙෝරා ගනු ලැයේ. 

➢ යෙවන අිංශය : අධ්යයනාංශ යත්තරීම - අවසන් වටයට යත්තරී පත්ත වන අධ්යයනාංශ 

කණ්ඩායම් අෙරින් වැඩි ම ලකුණු සාමානය මෙ යහාඳම අධ්යයනාංශ තුන (03) 

යෙෝරා ගනු ලැයේ 

7. තයාග සහ සහති පත්  

➢ යද්වන වටය සඳහා යත්තරී පත්තවන  සියලු ම ෙරගකරුවන්ට සහතික පත්ත පිරිනමනු 
ලැයේ. 
 

➢ අවසන් වටයයන් ජය ගන්නා විද්යර්ීන්ට 
 

❖ ප්රථම ස්ථානයට - ලැේයටාේ පරිගණකයක් යහෝ රු.100,000.00  

❖ යද්වන ස්ථානයට - ටැේ පරිගණකයක් යහෝ රු.60,000.00  

❖ යෙවන සථ්ානයට - සම්ාට් ජංගම දුරකථනයක් යහෝ රු.40,000.00 

➢ අවසන් වටයයන් ජය ගන්නා යහාඳම අධ්යයනාංශ කණ්ඩායම් තුන සඳහා  කුසලාන 
පිරිනැයම්. 

 

 

 

 

 

 


