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තරග ස්වභාව  හා ය ාන්යද්ධසි 

මූලි  සුදුසු ම් 

• ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයේ මානවශාස්්ත්ර හා ස්ත්මාජයීයවිද්යා පීඨයේ සියලු අභ්යන්තර 

විද්යාර්ියකු වීම.  

ලි ාපදිංචි  

• සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම කාණ්ඩ කිහිපයක් යටයේ සිදු කරනු ලැයේ.  

• මානවශාස්්ත්ර හා ස්ත්මාජයීය විද්යා පීඨයේ, 

I. ප්රථම වස්ත්ර සියලු ම විද්යාර්ීන්   

II. ස්ත්ාමානය උපාධි පාඨමාලාව යටයේ ලියාපදිංචි වී සිටින යද්වන (02) ස්ත්හ යතවන(03)  

වස්ත්රවල  සියලු ම විද්යාර්ීන්   

III. වියශ්ෂයේදී උපාධි පාඨමාලාව  යටයේ ලියාපදිංචි වී සිටින  යද්වන (02), යතවන(03)  ස්ත්හ 

සිේවන (04) වස්ත්රවල සියලු ම විද්යාර්ීන්   

 

ඉහත කාණ්ඩ තුනට අයේ විද්යාර්ීන්   යවන් යවන් වශයයන් ලියාපදිංචි විය යුතු ය.ලියාපදිංචියයන් 

පසු ඔයේ පූර්ව ද්ැනුම මට්ටම පරීක්ෂා කර ගැනීම ස්ත්ඳහා ආද්ර්ශ ප්රශ්න පර ඩිජිටල් අධයාපන හා වෘේීය 

ස්ත්ිංවර්ධන යවේ අඩවියයන් ලබා ගත හැක. 

 

ප්රශ්න පත්රයේ ස්වභාව , 

වරණ හතරකින් ස්ත්මන්විත බහුවරණ ප්රශ්න  50කින් ස්ත්මන්විත පැයක ප්රශ්න පරයකි. පහත ස්ත්ඳහන් 

ක්යෂ්රයන්ට අද්ාළ ව ප්රශ්න ස්ත්කස්්ත් යේ. 

• කාලීන යේශීය හා වියේශීය , ආර්ික, යේශපාලනික හා ස්ත්මාජයීය යතාරතුරු. 

• ආගමික හා   ඓතිහාසික යතාරතුරු. 

• විද්යාව හා යතාරතුරු තාක්ෂණය. 

• පරිස්ත්රය හා භූයගෝල විද්යාව 

• ස්ත්ිංවර්ධනය හා කෘෂිකර්මය 

• ක්රීඩා හා යස්ත්ෞඛ්යය 



• කලාව,ස්ත්ාහිතය හා යස්ත්ෞන්ද්ර්යය 

• භ්ාෂා හැකියාව 

• අවයබෝධය 

• ගණිත ස්ත්ිංකල්ප හා ගැටලු 

 

තරග  පවත්වන ආ ාර  

1 වන වට  

ඉහත ස්ත්ැම කාණ්ඩයක ම අයේක්ෂකයින්හට ස්ත්ාමානය ද්ැනීම හා අභියයෝගයතාවයට අද්ාළ පැයක (01) 

ප්රශ්න පරයක් මාර්ගගත ක්රමයට (Online ක්රමයට) ලබා යද්නු ලැයේ.   1 ස්ත්හ 2 කාණ්ඩවලින් ඉහළ ම ලකුණු 

ලබා ගන්නා සිසුන් 10 යද්නා බැගින් ද් 3 වන කාණ්ඩයයන් ඒ් ඒ් අධයයනාිංශය මගින් වැඩිම ලකුණු ලබා 

ගන්නා සිසුන් 10 යද්නා බැගින් ද්  වශයයන් කණ්ඩායම් 18 ක් පළමු වටයයන් යතෝරා ගනු ලැයේ. 

2 වන වට  

පළමු වටයයන් යේරී පේවන සියලු සිසුන් ස්ත්ඳහා නැවත පැයක ප්රශ්න පරයක් මාර්ගගත ක්රමයට (Online 

ක්රමයට) ලබා යද්නු ලැයේ. යමහි දී ප්රථම වස්ත්ර, ස්ත්ාමානය උපාධි ස්ත්හ අධයයනාිංශ වශයයන් තරගවදන 

කණ්ඩායම්වලින් ලබා ගන්නා ලකුණුවල ස්ත්ාමානය මත යහාඳ ම කණ්ඩායම් අට (08) අවස්ත්න් වටය ස්ත්ඳහා 

යතෝරා ගනු ලැයේ. 

3 වන වට   

අවස්ත්න් වටයට යේයරන  යහාඳම කණ්ඩායම් අට (08) ස්ත්ඳහා නැවත පැයක (01) ප්රශ්න පරයක් මාර්ගගත 

ක්රමයට (Online ක්රමයට) ලබා යද්නු ලැයේ. 

යමහි දී,  

පළමු තරග අිංශ  :   යක්වල යේරීම - අවස්ත්න් වටයට යේරී පේවන කණ්ඩායම් අයටන් (08)  වැඩි ම ලකුණු 

ලබා ගන්නා පිළියවළ මත ප්රථම, යද්වන හා තුන්වන ස්්ත්ථාන යතෝරා ගනු ලැයේ. 

යෙවන තරග අිංශ  : අධයයනාිංශ තරග - අවස්ත්න් වටයට යේරී පේ වන අධයයනාිංශ කණ්ඩායම් හයයන් 

(06) වැඩි ම ලකුණු ස්ත්ාමානය මත මත යහාඳම අධයයනාිංශ තුන (03) යතෝරා ගනු ලැයේ 

 



 

පුහුණු අවස්ථා 

පුහුණු ප්රශ්න පර ස්ත්ඳහා තරගාවලියට ලියාපදිංචියයන් අනතුරුව ඔබට ස්ත්තියකට වරක් ස්ත්හභ්ාගී විය හැකි 

අතර CDEPD යවේ අඩවියට පිවිසීයමන් ඒ ස්ත්ඳහා අවකාශ ස්ත්ලස්ත්ා ගත හැකිය.  

පුහුණු ප්රශ්න පර ස්ත්තියේ දන පයහ්ම (ස්ත්දුද්ා සිට සිකුරාද්ා ද්ක්වා) යප. ව. 8:00 සිට රාත්රී 12:00 ද්ක්වා විවෘතව 

පවී.  

ඒ ඒ ස්ත්තියට අද්ාළ ජයග්රාහී ශිෂය යල්ඛ්නය යස්ත්නසුරාද්ා CDEPD යවේ අඩවියයහි පළ කරන අතර පසුව අද්ාළ 

ස්ත්තියයහි ඉහළම ලකුණු ලබාගේ ශිෂයයා යහෝ ශිෂයාව IQ Star of the Week යලස්ත් නම් කර පීඨ යවේ 

අඩවියයහි ප්රද්ර්ශනය කරනු ලැයේ. 

තයාග සහ සහති පත් 

• යද්වන වටය ස්ත්ඳහා යේරී පේවන  සියලු ම තරගකරුවනට ස්ත්හතික පේ පිරිනමනු ලැයේ. 

• අවස්ත්න් වටයයන් ජය ගන්නා, 

ප්රථම ස්්ත්ථානය - ලැේයටාේ පරිගණකයක් ද්  

යද්වන ස්්ත්ථානයට - ටැේ පරිගණකයක් ද් 

යතවන ස්්ත්ථානයට - ස්්ත්මාට් ජිංගම දුරකථනයක් ද් තයාග වශයයන් පිරිනැයම්. 

• අවස්ත්න් වටයයන් ජය ගන්නා යහාඳම අධයයනාිංශ කණ්ඩායම් තුන ස්ත්ඳහා  කුස්ත්ලාන පිරිනැයම්. 

 

 

 

ඩිජිටල් අධයාපන හා වෘේීය ස්ත්ිංවර්ධන මධයස්ත්්ථානය 

මානවශාස්ත්්ර හා ස්ත්මාජයීයවිද්යා පීඨය 



ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 


