
 

 

 

 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලය,රශ ජයශ්රී ජයලය,ාවා් 
UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA, SRI LANKA       

48 වැනි උපාධි ප්රදාාෝත ්සවව  2022 - (2022 ඔකෝත බර් මසව 21, 22, සවහ 23) 

 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලය, 4 ජය   ජය්ැනි ජයඋපාධි ජයප්රා ු ත්ස්ර ජය2022 ජයඔක ත බධන ජයමස 21ශ ජය22 ජයසහ ජය23 ජය

රු ජය දිු්ලය, ජය  වාළඹ ජය 07ශ ජය  බෞද්පා ලය, ව ජය මා් ත් ජය පිහිටි ජය බණ්ඩාවුාරව ජය අනුසවමවණ ජය වාතයන්තතව ජය

සම්මන්තරණ ජයවාලය,ා   ජයී සැසි්ාව ජය09 ජයකින්ත ජයප්ත්්නු ජයලය,ැ ේ. 

පැවැ්ීමට නි මිත සවැසි පිළිබඳ විසව්තර පහත දාැකෝේ. 

පළමුවත සවැසි  -   2022 ඔකෝත බර් මසව 21 වැනි දිත ෝප.ව. 8.00 සිට ෝප.ව. 10.00 දාකවා 

මාතවශාසව්ර හා සවමාජී විදායා පීඨෝේ ශාසව්රෝේදි උපාධි , ශාසව්රෝේී 

(සවාමාතය) උපාධි , ශාසව්රෝේී (විෝශ් ) උපාධි , ශාසව්රෝේී (ෝ ෞරව) 

උපාධි ට අදාාල සි ලුම උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

ෝදාවත සවැසි    -    2022 ඔකෝත බර් මසව 21 වැනි දිත ෝප.ව. 11.00 සිට ප.ව. 1.00 දාකවා 

මාතවශාසව්ර හා සවමාජී විදායා පීඨෝේ ශාසව්රෝේී (ෝ ෞරව) උපාධි , විදායාෝේී 

ෝ ෞරව ෝතාරතුරු තාක ණ උපාධි ට අදාාල සි ලුම උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

ෝතවත සවැසි     -       2022 ඔකෝත බර් මසව 21 වැනි දිත ප.ව. 02.30 සිට ප.ව. 04.30 දාකවා  

තාක ණ පීඨෝේ ඉංජිෝන්රු තාක ණෝේදි ෝ ෞරව උපාධි  , ජෛව පද්ධති 

තාක ණෝේී ෝ ෞරව උපාධි , ෝතාරතුරු සවහ සවන්නිෝේදාත තාක ණෝේදි 

ෝ ෞරව උපාධි ට අදාාල සි ලුම උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

ඉංජිෝන්රු පීඨෝේ ඉංජිෝන්රු විදායාෝේී ෝ ෞරව උපාධි ට අදාාල සි ලුම 

උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

සිේවත සවැසි  - 2022 ඔකෝත බර් මසව 22 වැනි දිත ෝප.ව.8.00 සිට ෝප.ව.10.00 දාකවා   

කළමතාකරණ අධය ත හා වාිජෛ විදායා පීඨෝේ වාිජෛෝේදි (විෝශ් ) උපාධි , 

විදායාෝේී  ණකාධිකරණ (විෝශ් ) උපාධි  සවහ විදායාෝේී වයාපාර පපාපාලත 

(වයාපාර ්ර්වකවිදායා) (විෝශ් ) උපාධි ට අදාාල  සි ලුම උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

පසව්වත සවැසි  -   2022 ඔකෝත බර් මසව 22 වැනි දිත ෝප.ව.11.00 සිට ප.ව.01.00 දාකවා  

කළමතාකරණ අධය ත හා වාිජෛ විදායා පීඨෝේ විදායාෝේී වයාපාර පපාපාලත 

(විෝශ් ) උපාධි , විදායාෝේී අෝලවි කළමතාකරණ (විෝශ් ) උපාධි , 

විදායාෝේී ෝද්පළ කළමතාකරණ හා තකෝසව්රු විදායා (විෝශ් ) උපාධි , 

විදායාෝේී වයවසවා ක්ව (විෝශ් ) උපාධි ට අදාාල සි ලුම උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

හ වත සවැසි  -  2022 ඔකෝත බර් මසව 22 වැනි දිත ප.ව.02.30 සිට ප.ව.04.30 දාකවා   

කළමතාකරණ අධය ත හා වාිජෛ විදායා පීඨෝේ විදායාෝේී මුලය (විෝශ් ) 

උපාධි , විදායාෝේී මාතව සවපතප් කළමතාකරණ (විෝශ් ) උපාධි , විදායාෝේී 

කළමතාකරණ (රාෛය) (විෝශ් ) උපාධි , විදායාෝේී රාෛය කළමතාකරණ 

(විෝශ් ) උපාධි , විදායාෝේී ෝමෝහම්පත සවහ තාක ණ කළමතාකරණ (විෝශ් ) 



 

 

 

උපාධි , විදායාෝේී වයාපාර ෝතාරතුරු පද්ධති (විෝශ් ) උපාධි ට අදාාල සි ලුම 

උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

හ්වත සවැසි  -  2022 ඔකෝත බර් මසව 23 වැනි දිත ෝප.ව. 8.00 සිට ෝප.ව. 10.00 දාකවා    

වයවහාපාක විදායා පීඨෝේ විදායාෝේී සවාමාතය උපාධි , විදායාෝේී ෝ ෞරව 

වයවහාපාක විදායා උපාධි ට අදාාල සි ලුම උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

අටවත  සවැසි  - 2022 ඔකෝත බර් මසව 23 වැනි දිත ෝප.ව. 11.00 සිට ප.ව. 01.00 දාකවා   

   

වයවහාපාක විදායා පීඨෝේ විදායාෝේී ෝ ෞරව උපාධි ට අදාාල  සි ලුම 

උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

ජවදාය විදායා පීඨෝේ ජවදායෝේී සවහ ශලයෝේී උපාධි ,   විදායාෝේී මාතව ජීව 

විදායා ෝ ෞරව උපාධි , විදායාෝේී ජවදාය රසවා තා ාර විදායා ෝ ෞරව උපාධි , 

විදායාෝේී ෝහදා ෝ ෞරව උපාධි , ඖ ධෝේී ෝ ෞරව උපාධි ට අදාාල සි ලුම 

උපාධිලාභීන් සවඳහා 

 

තවවත  සවැසි  -    2022 ඔකෝත බර් මසව 23 වැනි දිත ප.ව.02.30 සිට ප.ව.04.30 දාකවා පශ්චාද් 

උපාධි අධය ත පීඨෝේ දාර්ශතූරී, දාර්ශතපති, දාර්ශතපති වයාපාර ්ර්වක  

විදායාව, ෝදාවත භා ාවක ෝලසව ඉංග්රිසි ඉ ැන්ීම පිළිබඳ ශාසව්රපති උපාධි ,  

බහුඅව වික විදායාව හා තාක ණ  පිළිබඳ විදායාපති, කාර්මික විශ්ෝේ ක 

රසවා ත විදායාව පිළිබඳ විදායාපති, වයවහාපාක මුලය විදායාපති, ෝද්පළ 

කළමතාකරණ  හා තකෝසව්රුකරණ  පිළිබඳ විදායාපති, වයාපාර පපාපාලත 

විදායාපති, කළමතාකරණ විදායාපති, ගෝෝ  ය   විදායා ෝතාරතුරු පද්ධති හා රසරසව්  

සවංෝේදා  පිළිබඳ විදායාපති, වත විදායාව හා පාපාසවපාක කළමණාකරණ  පිළිබඳ 

විදායාපති, වයාපාර ්ර්වක විදායාපති, වයවහාපාක සවං්යාත විදායාව, 

වයවසවා ක්වපති උපාධි පාඨමාලාව, වෘ්ති  ගිණුපතකරණ විදායාපති, රාෛය 

කළමතාකරණපති, ගෝෝ  ය   විදායා ෝතාරතුරු පද්ධති හා රසරසව්  සවංෝේදා  පිළිබඳ 

උපාධි අභිඥාත පර , අධීක ණ  හා  ඇ යීම පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත 

පර , කාර්මික  ිජත  පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත පර , කාර්මික 

විශ්ෝේ ක රසවා ත විදායාව පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත පර , වයවසවා ක්ව 

වයාපාර කළමතාකරණ  පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත පර , වයාපාර ්ර්වක විදායාව 

පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත පර , කළමතාකරණ පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත 

පර , බහුඅව වික විදායාව හා තාක ණ  පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත පර , 

සවමාෛ සවං්යාත පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත පර , අපරාධ විදායාව හා අපරාධ 

ම්කති  පිළිබඳ  පශ්චාද් උපාධි අභිඥාත පර ට අදාාල සි ලුම උපාධිලාභීන් 

සවඳහා  

 

1. උපාධිෝල ගු සවහ ප්රෝේශ පර නිුත් ිරරීම  

2022 ජයඔක ත බධන ජයමස ජය1  ජය(සිකුවාා) ජයශ ජය15 ජය( සුසුවාා) ජයසහ ජය16 ජය(ඉරිා) ජයරු ජයදිුරන්තහි ජය පව්රු ජය ජය

9.00 ජයසිට ජයමපයහවු ජය ජය12.00 ජයක්ා ජයසහ ජයපසව්රු ජය1.00 ජයසිට ජයපසව්රු ජය .00 ජයක්ා ජයඔබට ජයඅාලය, ජයපීඨ 4ී ජය

උපාධි ජය ලය, ගු්ශ ජයසාටවර ජයසහ ජයප්ර  ව ජයපර ජයඔබ ජය ්ත ජයනිකුත් ජයවවනු ජයලය,ැ ේ. 

 

 උපාධි ප්රදාාෝත ්සවව  ාසව්තු ෝලසව රු.8,000/= ක ෝ වා ඇති උපාධිලාභීන්ෝ න් උපාධි 

ෝල ගුව ලබා  ැනීම සවඳහා රු.3,000/= ක ්පසු ෝ වනු ලබත තැන්පතු මුදාලක ලබා 

 න්තා අතර, එම මුදාල ෝ වු බව තහවුරු වු පසු (බැංුත පාසිට්පත/මාර්  ත ෝ වුපත ලරසපත 

ඉදිපාප් කර) ෝමම ලිපි  සවමඟ ශි ය වාර්තා ෝපාත පීඨ කාර් ාල  ෝවත ඉදිපාප් ිරරීෝමන් 

(ශි ය හැුනනුපතපත ෝමෝතක බාරී ෝතාමැති තපත එ  ෝමම අවසව් ාෝේ ී පීඨ කාර් ාල ට 

බාර දි  ම්තු ) උපාධි ෝල ගුව ලබා  ත හැිර .  



 

 

 

උපාධි ෝල ගුව හා සවාටක  විශ්වවිදායාල ට තැවත භාරීෝමන් අතතුරුව උපාධි 

ප්රදාාෝත ්සවව  ාසව්තු ෝලසව වැඩිපුර ෝ වා ඇති රු.1,000/= ක හා උපාධි ෝල ගුව සවඳහා 

ෝ වා ඇති රු.3,000/= ක මුදාල සවමඟ මුලු මුදාල රු.4,000/= තැවත ලබා ෝදානු ලැෝේ. 

 

 උපාධි ප්රදාාෝත ්සවව  ාසව්තු ෝලසව රු.7,000/= ක ෝ වා ඇති උපාධිලාභීන්ෝ න් උපාධි 

ෝල ගුව ලබා  ැනීම සවඳහා රු.4,000/= ක ්පසු ෝ වනු ලබත තැන්පතු මුදාලක ලබා 

 න්තා අතර, එම මුදාල ෝ වු බව තහවුරු වු පසු (බැංුත පාසිට්පත/මාර්  ත ෝ වුපත ලරසපත 

ඉදිපාප් කර) ෝමම ලිපි  සවමඟ ශි ය වාර්තා ෝපාත පීඨ කාර් ාල  ෝවත ඉදිපාප් ිරරීෝමන් 

උපාධි ෝල ගුව ලබා  ත හැිර . (ශි ය හැුනනුපතපත ෝමෝතක බාරී ෝතාමැති තපත එ  ෝමම 

අවසව් ාෝේී පීඨ කාර් ාල ට බාර දි  ම්තු )  

අාළ ජය ෙවීම් ජයසඳහා ජයශ්වව්ශ්යාලය, ජය ්ේ ජයඅඩශ් 4 ජයෂ්ය ජය ෙවීම් ජයපද්පතියර ජය ්ත ජයපිශ්ස ජයහහි ජයතතිය ජයඔබට ජය

අාළ ජයගිණුම් ජයඅාවර ජයසහිත ජයආධනව ජයරිසිට් ජයපත ජයබාෙත ජයවව ෙු ජයඕුෑම ජයමහවු ජයබැාකු ජයවාඛා්වට ජය

මුලින්ත ජය ෙවීම් ජයවළ ජයහැකිර. ජයඊට ජයඅමතව් ජය ෙඩිට්ට් ජයවාපතපත ජයවාශ්ත රන්ත ජයඅන්තතධනවාලය,ර ජයහවහා ජය  ජය

 ෙවීම් ජයවළ ජයහැකිර. ජයහ සව ජය ෙවීම් ජයවව ජයබාෙත ජයවව ජයෙන්තුා ජයලය, ජයමුල් ජය ෙවීම් ජයකුශ්තාන්තසිර ජය2022 

ඔකෝත බර් මසව 10 දිතට ජය  පව ජය සූාුම් ජය වවෙත ජය යුතුර. ජය ඔබට ජය උපාධි ලය, ගු ජය ලය,බා ජය ෙැනී ම් ජය ී ජය

තතිය්ු ජයඅපහසුතා ජයමඟ ජයහව්ා ජයෙැනීම ජයසඳහා ජයඉහත ජයදිුට ජය පව ජය ෙවීම් ජයවවන්තු. 

 

පහත ජය සඳහන්ත ජය ආවාවරට ජය ශ්වව්ශ්යාලය, ජය  ්ේ ජය අඩශ්රට ජය පිශ්ස ජය  ෙවීම් ජය කිමටමට ජය අ්වය ජය  තාවතුරු ජය

ලය,බාෙත ජයහැව. 

 

        -           - 

 

 

තවදා විශ්වවිදායාලයී  ෝවේ අඩවිෝේ පලකර ඇති පහත සවඳහන් අ රසපතප් 02 දා සවපතූර්ණ කර 

උපාධි ෝල ගු ලබා  න්තා අවසව් ාෝේ ී පීඨ කාර් ාල  ෝවත අනිවාර් ෝ න්ම බාරදි  ම්තු ෝේ. 

 

1. උපාධි ෝල ගු  ාසව්තු තැවත ෝ ීෝපත අ රසපතපත (ඇමුණුම i)    

2. උපාධිලාභීන්ෝේ ෝසව්වා නිම්කති  පිළිබඳ ප්රශ්තාවලි  (ඇමුණුම ii)    

එෝලසවම උපාධි ෝල ගුව සවහ සවාටක  භාවිතා ිරරීම සවඳහා වත අචාරධර්ම උපාධිලාභි ා විසින් 

අනිවාර් ෝ න්ම පිළිපැදි  ම්තුවත අතර එම අචාරධර්ම විශ්වවිදායාලයී  ෝවේ අඩවිෝේ පල 

කරනු ලැෝේ. එ  ිර වා ෝහාඳින් ෝ්රුපත ෝ ත ඒ අනුව කටම්තු කළ ම්තු . ජය 

ත් ජයකිසිදු ජය හවතු්ක ජයනිසා ජයඋපාධි ජයප්රා ු ත්ස්ර ජයප්ත්්නු ජයලය,බු ජයදිු ජයතුලය, ජයඋපාධි ජය ලය, ගු ජයනිකුත් ජය

වවනු ජය  ුාලය,ැ ේ. ජය උපාධි ජය  ලය, ගු් ජය  ුාමැතිය් ජය කිසිදු ජය ගිහි ජය උපාධිලය,ාභිරකුට ජය උපාධි ජය  පවහැවට ජය

සහවාගී ජයශ්ර ජය ුාහැකිර. ජයඋපාධිලාභී භිකූන් වහන්ෝසව්ලා සවඳහා විජිනිප් එදිත බණ්ඩාරතා ක 

අනුසව්මරණ ෛාතයන්තර සවපතමන්රණ ශාලාෝේ ී ලබා ත හැිර . 

2. ඇුනපත  

වාන්තතා ජය උපාධිලය,ාභීන්ත ජය  ජය අභිමත ජය ්ධනණරව ජය සාරි ජය  හ  ජය ඔසරි්ලින්ත ජය  ජය පිරිමි ජය උපාධිලය,ාභීන්ත ජය වාතියව ජය

තඳුමින්ත ජය හ  ජයටයි ජයපටිර ජයසහිත ජයයු ව පීර ජයතඳුමින්ත ජයසැවසී ජයසිටිර ජයයුතුර. 

 

3. පැමිණීම  

උපාධි ජය ප්රා ු ත්ස්ර ජය ආවම්වවීමට ජය පැ  එකහමාරකට ෝපර බණ්ඩාවුාරව ජය අනුසවමවණ ජය

වාතයන්තතව ජයසම්මන්තරණ ජයවාලය,ා්ට ජයපැමිණ ජයඋපාධිලය,ාභී ජය පවහැව ජයසඳහා ජයසූාුම් ජයශ්ර ජයයුතුර. 
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 . උපාධි ෝපරහැෝර් ෝපළ  ැසීම  

ගිහි ජයපැශ්දි ජයසිරලුම ජයඋපාධිලය,ාභින්ත ජය පවහැ ධන ජයෙමන්ත ජයවළ ජයයුතුර. ජයගිහි ජයඋපාධිලය,ාභීන්ත ජයඋපාධි ජය ලය, ගු් ජය

පැළඳ ජය  පවහැ ධන ජය  පළ ජයෙැසිර ජයයුතුර. ජයඋපාධිලය,ාභීන්ත ජය පවහැ ධන ජයෙමන්ත ජයවළ ජයයුත් ත් ජයඋපාධිලය,ාභී ජය

ුාම ල්ඛු 4 ජයසඳහන්ත ජයඅනුපිළි ්ලය,ට ජයබැශ්න්ත ජයඔබට ජයලය,බා ජයී ජයතතිය ජය පවහැව ජයඅාව ජයපිළි ්ලය,ට ජය පළ ජය

ෙැසිර ජයයුතුර. ජය 

උපාධි සවාටක  පැළඳ  ැනීම සිරසකළ ම්්ෝ් උපාධි සවහතික  ලබා  ැනීම සවඳහා ෝේදිකාවට 

පිවිෝසවත අවසව් ාෝේී . ඉන් පසුව උපාධි ප්රදාාෝත ්සවව  අවසවන් වත ෝතක එ  පැළඳ සිටි  

ම්තු . 

 

5. ෝපරහැර අංක  පැළඳ සිටීම   

උපාධි ජය සහතියවර ජයනි්ැවදි් ජය ඔබට ජය ලය,බා ජය ීම ජය සඳහා ජය  පවහැව ජය අාවරක ජයඋපාධි ජය  ලය, ගු   ජය අලය,්නු ජය

ලය,ැ ේ. ජයඋපාධි ජයසහතියවර ජයනි්ැවදි් ජයලය,බා ජය ී ම් ජයපහසු් ජයසඳහා ජයඔබ ජයප්රපාු ජය  දිවා්ට ජයපැමි ණු ජය

අ්සවථා   ජය ී ජය හම ජයඅාවර ජයඋපාධි ජයසාටව රන්ත ජය ුා්ැ සු ජයපරිදි ජයතබා ජයෙත ජයයුතු ජයඅතවශ ජය හර ජයඉතා ජය

ප්ර  ව මන්ත ජයඅසවථාු ජයෙත ජය ුා්ු ජය ලය,ස ජයතබා ජයෙැනීමට ජය්ෙබලය,ා ජයෙත ජයයුතුර. 

 

6. ෝේදිකාව තුල ී උපාධි සවහතික  ලබා  ැනීම  

උපාධි ජයප්රා ු ත්ස්ර ජයආවම්ව ජයකිමට මන්ත ජයපසු් ජයඔබ ේ ජයුම ජයප්රවාව ජය ්ත්ම ජයහම ජයඅනුපිළි ්ලය,ට ජය

  දිවා්ට ජය වැඳ්ා ජය ශ්රී ජය වර්ධනපුර ව ජය ශ්වව්ශ්යාලය, 4 ජය කුලය,පතිය ජය සව්ාන්න්තරරන්ත ජය ්හන්ත සව ජය  හ  ජය

උපකුලය,පතියතුමා ජයශ්සින්ත ජය ජයඔබ ජය ්ත ජයඋපාධිර ජයප්රාුර ජයකිමටමට ජයනිරමිතර. 

 

7. උපාධි ෝල ගුව සවමඟ සවාටක  ්පසු බාරීම  

උපාධි ජය  ලය, ගු් ජය සමඟ ජය සාටවර ජය ඔබ ේ ජය උපාධි ජය ප්රා ු ත්ස්ර ජය අ්සාු 4 ජය බණ්ඩාවුාරව ජය

අනුසවමවණ ජයවාතයන්තතව ජයසම්මන්තරණ ජයවාලය,ා   ජයපිහිට්නු ජයලය,බු ජයශ් වව ජයවුනන්තටවර ජය ්ත ජයවාව ජයදිර ජය

යුතුර. ජය රම් ජය  හරකින්ත ජයහ ලය,ස ජයබාවදිර ජය  ුාහැකි ජය ුන් හාත් ජය පහත ජයසඳහන්ත ජය දිුරන්තහි ජය ී ජය පමණක ජය

අාළ ජයපීඨ ජයවාධනරාලය,රට ජයපැමිණ ජයඋපාධි ජය ලය, ගු් ජයසහ ජයසාටවර ජයවාව ජයදිර ජයහැකිර. ජයනිරමිත ජයදිුට ජය පව ජය

උපාධි ලය, ගු් ජයබාවීමට ජයඅ පා හාසත් ජයුන් හාත් ජයඩ ජයමුලය,ක ජයඅරකිමටමට ජයසිදු්නු ජයතත. 

2022 ජයඔක ත බධන ජයමස ජය28 ජය(සිකුවාා) 

2022 ජයඔක ත බධන ජයමස ජය29 ( සුසුවාා) 

2022 ජයඔක ත බධන ජයමස ජය30 ජය(ඉරිා) 

 

උපාධි ජය  ලය, ගු් ජය සහ ජය සාටවර ජයවාව ු ජය අ්සවථා   ජය ී ජයඋපාධි ජය  ලය, ගු් ජය සඳහා ජය  ේු ජයලය, ජයආපසු ජය

 ේනු ජය ලය,බු ජය තැන්තපත් ජය මුලය, ජය ඔබ ජය  ්ත ජය මුලින්ත ජය  ෙවීමට ජය  හ  ජය ඔබ ේ ජය ගිණුම් ජය අාවරට ජය බැව ජය

කිමටමට ජයවටයුතු ජයවවනු ජයලය,ැ ේ. ජයන්ට ජයඅමතව් ජයඋපාධි ලය, ගු්ට ජයසහ /  හ  ජයසාටවරට ජයකිසිරම් ජයඅලය,ාව ජය

හානිරක ජයවී ජයතත්ුම් ජය හ  ජයහර ජයඅසවථාුෙත ජයවී ජයතත්ුම් ජයහහි ජයසම්ූධනණ ජය්ටිුාවම ජයඔබට ජය ෙවීමට ජය

සිදු  . 

 

 . ප්රෝේශ පර  

උපාධිලය,ාභි රකුට ජය බණ්ඩාවුාරව ජය අනුසවමවණ ජය වාතයන්තතව ජය සම්මන්තරණ ජය වාලය,ා්ට ජය තතුල්ශ්ර ජය

හැක ක ජයනිකුත් ජයවව ජයතතිය ජයප්ර  ව ජයපරර ජයඉදිරිපත් ජයවවන්ත න්ත ජයුම් ජයපමි.. ජය  ම් ජයසඳහා ජය ඔබට ජයහක ජය

ප්ර  ව ජය පරරක ජය ශ ජය ඔබ ේ ජය  ම පිරන්ත ජය  හ  ජය  ්ුත් ජය අමුත්තන්ත ජය සඳහා ජය ප්ර  ව ජය පර ජය  වක ජය  ජය

නිකුත් ජයවවනු ජයලය,ැ ේ.  මම ජයප්ර  ව ජයපර ජය ජයඋපාධි ජය ලය, ගු් ජයලය,බා ජයෙැනීමට ජයපැමි ණු ජයඅ්සවථා   ජයී ජය

නිකුත් ජයවවනු ජයලය,ැ ේ. ජය්ාහු්ලින්ත ජයපැමි ණන්තුන්ත ජයසඳහා ජය්ාහු ජයප්ර  ව ජයපර ජය ජය  ජයසමඟම ජයනිකුත් ජය

වවනු ජයලය,ැ ේ. ජය්රස ජයඅුනරුදු ජය1  ජයට ජයඅඩු ජයකිසිම ජයඅ රකුට ජය මම ජයප්ර  වපත් ජය්ලින්ත ජයවාලය,ා්ට ජයපිශ්සීමට ජය

අ්සව ජය නු ජය ුාලය,ැ ේ. 

 

 



 

 

 

9. උපාධි පිපාතැමීම නිමාව  

ඔබට ජයනිරමිත ජයසැසිර ජයඅ්සන්ත ජයවූ ජය්හාම ජයඊළඟ ජයසැසිර ජයසඳහා ජයඋපාධිලය,ාභින්ත ේ ජය පවහැව ජයහා ජයආචාධනර ජය

මණ්ඩලය, 4 ජය පවහැව ජයසාශ්පාුර ජයකිමටමට ජයබාපා ජයහා ජයඅ්හිව්ලින්ත ජය තාව් ජයඉඩවඩ ජයසලය,සා ජයෙත ජයයුතු ජය

බැශ්න්ත ජයප්රපාු ජයපරි්ර රන්ත ජයහා ජය පවහැව ජය පළ ජයෙැ සු ජයසවථාු රන්ත ජයඉ්ත් ජයවී ජයසහ ර ෙර ජයක්ු ජය

 ලය,ස ජයවරුණා ්න්ත ජයඉල්ලය,ා ජයසිටිමි. 

 

10. ඡා ාරූප ලබා  ැනීම  

ඡාරාරූප ජයලය,බා ජයෙැනීම ජයසඳහා ජයශ්වව්ශ්යාලය,ර ජයමගින්ත ජයනිලය, ජයඡාරාරූප ජයආරතුරක ජය ත වා ජයෙනු ජයලය,ැ ේ. ජය

ශ්වව්ශ්යාලය, ජයනිලය, ජයලය,ාාඡුර ජයසහිත් ජයඡාරාරූප ජයනිකුත් ජයවළ ජයහැකි ජය්නු 4 ජයහම ජයආරතුරට ජයපමි.. ජය

ශ්වව්ශ්යාලය,ර ජය මගින්ත ජය අනුමත ජය ඡාරාරූප්ලය, ජය ප්රමාණරන්ත ජය හා ජය මිලය, ජය ෙණන්ත ජය ශ්වව්ශ්යාලය,ය ර ජය  ්ේ ජය

අඩශ්ර ජයමගින්ත ජයපසු් ජයැනු්ත් ජයවවනු ජයලය,ැ ේ. ජයඡාරාරූප ජයලය,බා ජයෙැනීම ජයසඳහා ජයඅාළ ජයආරතුර ජය ්ත ජය

අත්තියවාවම් ජය ෙවීම ජයඋපාධි ජය ලය, ගු් ජයලය,බා ජයෙන්තුා ජයඅ්සවථා  ී ජයවළ ජයහැකිර. ජය 

 

11. උපාධි ජයප්රා ු ත්ස් 4 ජය ී ජයඋපාධි ජයලය,බා ජයෙන්තුා ජයසිරලුම ජයඋපාධිලය,ාභීන්ත ේ ජයුාම ල්ඛු ජයතතුලය,ත් ජය

ශ් වව ජයඅතිය ධනවරක 2022.10.23 දිු Sunday Observer ර ්ත්පත ජයසමඟ ජයනිකුත් ජයවවනු ජයලය,ැ ේ. 

 සෞඛයාවක ත ජය මාධන ෙ ප ද්ව ජය අනුෙමුර ජය වවමින්ත ජය  මම ජය උපාධි ජය ප්රා ු ත්ස්ර ජය ප්ත්්නු ජය

ලය,බු ජය අතව ජය හර ජය සාධනථව ජය වව ජය ෙැනීම ජය සඳහා ජය පහත ජය ක්ා ජය තතිය ජය උප සව්ලය,ට ජය අනු් ජය වටයුතු ජය

කිමට මන්ත ජයඔබ ෙන්ත ජයලය,ැ බු ජයසහ ර ෙර ජයඉතා ජයඅෙර ජය වාට ජයසලය,වමි. 

 

 

 

යු.ඩී.හසව.හසව.ගුණසිාහ 

නි ර වය ජය ල්ඛවාධිවාමට ජය/ ජයඅපයරු ජයෂ්ය ජයවටයුතුශ ජයප්රවාවු ජයහා ජයශ්වාෙ ජයඅාවර 

 ල්ඛවාධිවාමට ජය ්නු්ට 

සවැලිර  ම්තුයි. 

 

 ෝසවෞ්යාරක ත මාර්ෝ  පෝද්ශ පිළිපැීම සවඳහා ඔබ සවහ ඔබ සවමඟ පැමිෝණත අමු්තන් 

විසින් විධිම් පපාදි මු් ්වරණ පැළඳ සිටීම අනිවාර්  ෝේ. 

 

 ඔබ සවහ ඔබ සවමඟ පැමිෝණත අමු්තන් විසින් කැමරා සවහ ෛං ම රසරක ත  තාදි  

බණ්ඩාරතා ක අනුසව්මරණ ෛාතයන්තර සවපතමන්රණ ශාලාව තුළට ැගෝ ත  ාම ්රක ක 

ෝහ්තූන් මත තහතපත කර ඇති බැවින්, ඒවා ැගෝ ත ඒෝමන් වැළිර  ම්තු .   

 

 



උපාධි ල ෝගුව සහ සාටකය භාවිතා කිරීම සඳහා වන ආචාරධර්ම 
 

උපාධි ල ෝගුව 

 

1. උපාධි ල ෝගුව පළඳින අවස්ථා 

i. උපාධි ප්රදාාලනෝ්සව අවස්ථාව  ී 

ii. උපාධි ල ෝගුව පැළඳිය යුතු වන උ්සව අවස්ථාව  ී 

 

2. උපාධි ල ෝගුව පැළඳිය යුත්ලත් 

 

i. උපාධි ාභීන් සහ උපාධිධාරීන් පමණි 

 

3. උපාධි ල ෝගුව භාවිතා කිරීම 

 

i. උපාධි ප්රදාාලනෝ්සවල  උපාධිය ිරිනනැීමම  ියයිත  අවස්ථාල  ී  

උපාධි ාභියා විසින්  ම උපාධිය  අදාාළ ල ෝගුව පැළඳිය යුතුය. 

ii. උපාධි ල ෝගුව ියවැරදිව පැළඳිය යුතුය. 

iii. උපාධි ල ෝගුව පැළඳීලේ ී සුදුසු ඇඳුමකින් සැරසී සිටිය යුතුය. 

iv. උපාධි ල ෝගුව උපාධිය සංලේ ව් කිරීම සිදු කරන බැවින් එය ඉ ා  

ල ෞරවාන්වි ව භාවි ා කළ යුතුය. 

v. උපාධි ල ෝගුව  අ ල ෞරව ලනාවන ල ස සුදුසු පිනසරයක සහ සුදුසු  

ඉිනය වක සි  ඡායාරූප  ැනීම කළ යුතුය. 

vi. උපාධි ල ෝගුව උපාධි  ාභියා විසින් පමණේම පැළඳිය යුතු වන අ ර,  

අන්සතු කිරීම හා උපාධිධාරීන් ලනාවන අය , ඥාතීන් , හි ිතතුරන් , 

පැළඳවීම ලනාකළ යුතුය. 

සාටකය 

 සා කය පළඳවනු  බන්ලන් උපාධිය ිරිනනැමුණු බව සංලේ ව් කිරීම සඳහා 

වන බැවින් එය උපාධි ප්රදාාලනෝ්සවය අවස්ථාල  ල දිකාව  ප්රවි්ඨ වන විට 

පැළඳිය යුතුය. 

 

 



Tharaka
Typewritten Text

Tharaka
Typewritten Text

Tharaka
Typewritten Text
Annexure i





 
This is the official census for the graduands of the University of Sri Jayewardenepura, conducted jointly by 
the University Grants Commission and the University. 
 
 

 

 

 

Please complete the survey questionnaire and help improve and reform the quality of higher education in 

Sri Lanka. The estimated time to complete the survey is less than 10 minutes. Note that your answers are 

anonymous and that they will be protected by law.  
 

1.       Gender:                                    Male                       Female                                                                                                                                                                                                     

2.  G.C.E. (A/L) Examination:     District:  …………………………………..              Z- Score:  ………………….. 

3. Contact details:            email:   ……………………………………………… Telephone: ……………………           

4. Faculty   : ………………………………………………    Name of the degree :   ………………………………………………………… 
                                                                                                      Eg. B.Sc. Business Administration (Buis. Economics) (Special)          

 Student Registration Number: ………………………………….. 
 
5. Degree Type: 
 
                      General (3 Yrs)             Extended (3 +1 Yrs)                            Special (4 Yrs)                MBBS  (5 Yrs.)        
                                     (Applicable only for Applied Science)   
 

               If you have select Special, Please state  
                               Specialization: ………………………………………     Degree Offered Department: ………………………… 
 
6. Medium of instruction:              English                             Sinhala                            Tamil 
 
7. Class received:            first Class               Second Upper                Second Lower               General Pass 
 
8. Final GPA value: ………………….... 
 
9. English Language Proficiency 
 

   9.1     The grades you received for English Language at G.C.E. (O/L) Exam 

                                                    A                      B                     C                         S                            F 

   9.2     The grades you received for General English at G.C.E. (A/L) Exam 

                                                    A                      B                     C                         S                            F 

   9.3    English Language proficiency at the University Level(as per your own understanding) 

 

 

 

 

10. Level of Computer Literacy 
            Have not used a computer at all                 Familiar with browsing the web 
                       Use email regularly                                         Ability to use Microsoft Office Packages (Word, Excel) 
                       Used the computer to search for job         Ability to write computer programs 
 
11. Was there an Internship Training component in your degree programme?               Yes                No 

         If yes, please state the duration of the internship (in months) : ………………   

 Poor Average Good Excellent 

Speaking         

Listening         

Writing         

Reading         
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12. What is your current employment status? 

Permanent Employment   Temporary/ Contract Employment 
Self Employed     Not looking for a job 
Continuing higher studies   Not employed 
 

13.  Name of the organization currently employed in: ………………………………………………………. 
 
14 Which sector are you employed in? 

                         Public                                 Private                                        Semi Government  
                         Foreign                                              Self Employed        

15. The position you hold currently? 

            University Lecturer                     Temporary University Academic                   Doctor  
                        Senior Level Manager                Middle Level Manager                                     Junior Manager  
               Management Trainee               Support Staff (Clerical/ Secretarial)              Teacher 
                        Nurse/ Pharmacist/…                  Scientist/ Researcher          Entrepreneur              Other 
 
16. To which Economic Sector does your current job belong to? 

            Bank/ Finance                   Insurance                                     Trade/ Manufacturing              IT  
                        Education                           Hotels/ Travel/ Tourism            Construction/ Engineering                                                                                       
             Health Care                       Public Administration & Defense               Other 
 

17. What is your current monthly gross salary (In Rupees)? 

            Less than 30,000                  30,000 – 39,999                          40,000 – 49,999  
                        50,000 – 59,999                    60,000 – 69,999                          Over 70,000              
 

18. Is the current job related to the field you studied for your degree? 
                           
                        Very Related         Somewhat         Neither Related nor         Somewhat            Very unrelated  
                                                           Related                   unrelated                    unrelated              
        
19. How satisfied are you with your current job?                                         
 
                        Very satisfied        Somewhat         Neither satisfied nor         Somewhat          Very dissatisfied  
                                                           satisfied                  dissatisfied                  dissatisfied        
 
20.        
                        When studying at university                After sitting final Exam             After releasing the results 
 

21. What are your career goals for the next two years (Mark with an ✓to all that applies) 

                         Find a job           Find a better job             Migration          Further Studies            Other 
 

22.   How satisfied are you with your university education?  
                      
     Very satisfied    somewhat satisfied       Neither satisfied      Somewhat       Very dissatisfied  
                                                                                        nor dissatisfied       dissatisfied        
 
Thank you for completing this questionnaire. We appreciate the time you have spent in providing us with 

feedback that will help reform and improve the higher education of Sri Lanka. 
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