
 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලය,රශ ජයශ්රී ජයලය,ාවා් 

උපකුලය,පති ජයතුතුව 

සඳහා ජයඅරදුම්පත්ර/  ජයුා  ජයෝර වුා ජයවැඳවී  
 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර ජයශ්රී ජයලාවා ප ජයිපාිාලු ජයනගුගවර ජයන්නයු ප ජය හිටා ජයඇති ජයකීධනතිමත් ජය
ඉතිහා්රක් ජය්හිත ජය්ධනතමාු ප ජයපීඨ ජයඑ වාළහකිනය ජය්මනයශ්ත ජයශ්රී ජයලාවා ප ජය්ිමම ජයනභ්යනයතව ජයශිෂ්ය ජය
ප්රවා්ක් ජයනපයරු ජයවටයුතු ජය්ල ජයනිවත ජය්ු, ජයශ්වව්ශ්යාල ජය රවණිගතගත ජයකිම් අ ජයනව ් ජයග්ර ජය්ධනපුරක් ජයලා ා ජය
වව ජයගනිමිනය ජයසිටිු ජයවාවය ජයශ්වව්ශ්යාලරකි. ජය 
 
1978 ජය නාව ජය 16 ජය වණ ජය ශ්වව්ශ්යාල ජය ිු ත් ජය  ව ජය ්ු ජය ්ගනයති ප ජය ්හ ජය එහි ජය තුනයතව ජය  ජය ්ා ව පු 
නිරමරනය ජය  ජය නාව ජය 02/2020 ජය  වාමිෂ්නය ජය්භ්ා ජය චක්ර ඛය ප ජය ශ්ිවශ්පාු ජය ප්රවාව ජය ් ජය , ජය ශ්රී ජය වර්ධනපුර ව ජය
ශ්වව්ශ්යාල ප ජයිාලව ජය්භ්ා් ජයඋිකුලිති ජයතුතුව ජය්ඳහා ජයශ්රී ජයලාාකිව ජයර ව්ිසිරනය ගනය ජයනරම් අිත් ජය / ජය
ුාම ජය ර වුා ජයවිඳ්ව  ජයලි ේ. 
 

නරම් අවරු්නය/ුාමිවරනය ජය ජය ජයනරම් අිත්ර ජයභ්ාව ජයගනයුා ජයන්්නය ජයදිුට ජය්ර් ජයනවුරුම් ජයහිට ජයතුුට ජය(6 )ට ජයනඩු ජය
ශ්ර ජයයුතුයි. උිකුලිති ජයතුතුපානය ජයවලිනය ජයඉ්ත් ජයවළ ජය හාත් ජය හ  ජය ්ව්ර ජයනත්හිපාර ජය හාත් ජයහිව ජය්්ව ජය
තුුව ජයවාලරක් ජය්ඳහා ජයිත් ජයවවව  ජයලබු ජයනතව, ජයඔහු/ඇර ජය්ර් ජයනවුරුම් ජය 65 ජය් අූධනණ ජය්ුතුරු ජය හ  ජය
උිකුලිති ජයතුතු ධන ජයවාලර ජයන්්නය ජය්ුතුරු ජය හ  ජයරු ජය  වනය ජයූධන් රනය ජයඑළ ෙු ජය ජයදිුර ජය තක් ජය
 ්ව්ර ජයවළ ජයයුතු ජය ප. 
 

ශ්වව්ශ්යාල ජයිුත ජයප්රවාව් ජයඋිකුලිති්වරා ජයූධනණ ජයවාලීු ජයනිලපාපා රක් ්ු ජයනතව, ජයප්රපාු ජයශ්පාරව ජය
නිලපාපාරා ජයහා ජය ප්රපාු ජයගණනය ජයදී  අ ජයනිලපාපාරා ජය  ජය  ප. ජයනිල ජයබල රනය ජයිාලව ජය්භ්ා ප ජයහා ජය්ුාතු ජය
්භ්ා ප ජය ජය්ාමාජිව රක් ජයහා ජය්භ්ාිති්වරා ජය ජය ප. 
 

උිකුලිති්වරා ජය නපයරු ජයවටයුතු ජය ම හරීමම, ජයවළමුාවවණ ජයප්රතිිත්ති ජයහුනනය්ා ජය දීම ජයහා ජය ිාලව ජය
්භ්ා ප ජයතීවණ ජයක්රිරාත්මව ජයකිම්ම ජය් අබනයප රනය ජය්ගකි් ජයයුතු ජය ප. ජය  ජයඔහු/ඇර ජයශ්වව්ශ්යාල ජය්ාමාුය ජය
ිපාිාලු, ජයනපයරු ජයශ්ශිෂ්වටත්්ර, ජයිාවශවය ජයභ්ා්ර, ජය්ගකීම, ජයප්රවාත්රානයිව ජයවළමුාවවණර ජයහා ජය් ල ජය
නික්ෂ්ිාතී ජයුාරවත්් ජයමූලපධනම ජයඋත්ථ අබුර ජයවළ ජයයුතු ජය ප. 

 

ප්රබල ජය ිධන පෂ්ණ ජය ිිති ජය වඩක්, ජය ප්රතයක්ෂ් ජය ුාරවත්් ජය ුණණාාග ජය හා ජය ශ්ශ්ප ජය නිරරුි  ජය ව්ඩාර අ ජය ්මා  ජය
්ා්වතශ්ව් ජයගණු ණු ජයවළ ජයහිකි ජයනනයතධන ජය ිෞද්ගලිව ජයනිර ණතා, ජයප්රතිිත්තිමර ජයවරුණු ජය් අබනයප රනය ජය
ිිහිදිලි ජය න් බ පරක් ජයහා ජයතීවණ ජය් ල ජයිපාදි ජයක්රිරාත්මව ජයකිම්  අ ජයවිිීමම ජයඇතු උ ජයඋ්්ව ජය වා්වත්රාලීර ජය
වරරහණ ජය්ාධනතා්නය ජය්ාධනථව ජයන ේක්ෂ්වරා ජය්තු් ජයතිබිර ජයයුතු ජය ප. ජය ජයප්රවා් ජය ව වහි ජයප්රරාිුර ජයඇතු උ ජය
ශ්වව්ශ්යාලරව ජයුණණාත්මව ජයභ්ා්ර ජයහා ජය ම හ්ව ජය ළිබඳ් ජයගිඹුරු ජයන් බ පරක් ජයඔහු/ඇර ජය්තු් ජයතිබිර ජය
යුතුර. 
 

උිකුලිති්වරා ජයශ්වව්ශ්යාල ප ජයඉහළම ජය්ිප්ේ ජයතල ප ජයතිමටමට ජයහිමිව අ ජයලබු ජයනතව, ජයතුතුවට ජයනාළ ජය
න ුකුත් ජයදීමුා ජයහා ජයිහසුව අ ජයලිමටමට ජයහිමිව අ ජයලබයි. 

ශ්වව්ශ්යාල ජයප්රතිිාු ජය වාමිෂ්නය ජය්භ්ා ජයචක්ර ඛය ජය02/2020 ජයහි ජය්ඳහනය ජයමතු ජය්ඳහනය ජයවව ජයඇති ජයවරුණු ජය
ිු අ ජයවව ජය ගු ජයඇගයී අ ජයවමිප්්ක් ජයශ්සිනය ජයනරම් අවරු්නය/ුාමිවරනය ජය ේ ජය ජයනරම් අිත්ර ජය මා ල චුරට ජය
හා ජයතක් ්වරු ජයකිම්මවට ජයභ්ාවුර ජයවවව  ජයලි ේ. 
 

I. උිාර ජයමාධනිව ජයන්පාුර 
II.  ලායී ජයුාරවත්්ර 
III. ්ම්වත ජයි නයතුර/ ජය්ාවඛිමර ජයකු්ලතා 
IV. වා්වීර ජයහා ජයිධන පෂ්ණ ජයශ්ශිෂ්වටත්්ර 
V. ර ද්ගලිව ජයනය්ඩතා් 
VI ්ශත්තීර ජය්නයනි පුර 
VII. වළමුාවවණ ජයනිර ණතා් 

 



ර අ ජයනරම් අවරු්කු/ුාමිවරකුට ජයඇගයී අ ජයවමිප්්ට ජය භ්ෞතිව් ජයිිමිණිගතර ජය ුාහිකි ජය ප ජයු අ ජයඔහු/ඇර ජය
ීමම ර  ජයතාක්ෂ්ණර ජයඔ්ව ්ව ජය්හභ්ාගී ජයශ්ර ජයහිකිර. ජය 
 
ඇගයී අ ජය වමිප්් ජය ශ්සිනය ජය  ත වා ජය ගනයුා ජය ල ජය නරම් අවරු්නය ජය නතපානය ජය ති ුකු ජය (0 ) ජය  ත වා ජය ගිනීම ජය
 ්ව  ්නය ජය ජයිි්ිත් ්ු ඇගයී  අදී ජයනරම් අවරු්නය ජයිාලව ජය්භ්ා් ජයහමු ප ජයශ්ුාම ජයහරව ජය(10) ජයව ජය හ  ජය
උිපාම ජය ශ්ුාම ජය ිහ ළා්ව ජය (15)වට ජය රටත් ජය ් ජය ශ්වව්ශ්යාල ප ජය නිර්ධනපුර ජය ්ඳහා ජය ්ව්කීර ජය
ධනවුර/ික්ම ජය ළිබඳ ජයමූලිව ජයහිඳිනයීමමක් ජය ජයහා ජයධුවරට ජයිත් ජයවවව  ජයලිබු් ජය හාත් ජය්ාක්ෂ්ාත් ජයවව ජයගිනීමට ජය
න ේක්ිත ජය ර වුා ජය ළිබඳ ජය්ාක්ිේත ජයඉදිපාිත් ජයකිම්මක් ජය ජයවළ ජයයුතුර ජය ප. 
 
ිාලව ජය ්භ්ා් ජය ශ්සිනය ජය නරම් අවරු්නය/ ජය ුාමිවරනය ජය නතපානය ජය සුම්සුව අ ජය ලිබූ ජය ති  ුකු ේ ජය (0 ) ජය ු අ ජය ජය
නව  ළි ්ළිනය ජය  ත වා ජය උිකුලිති ජය තුතුවට ජය ිත් ජය කිම්ම ජය ්ඳහා ජය ශ්වව්ශ්යාල ජය ප්රතිිාු ජය  වාමිෂ්නය ජය
්භ්ා්ට ජයඉදිපාිත් ජයවවව  ජයලි ේ. 

නරම් අිත්ර ජය/ුාම ජය ර වුා ජයිත්රර ජය ජයඉදිපාිත් ජයකිම්  අ ජයදී ජයිහත ජය්ඳහනය ජයලිරකිරශ්ලි ජයඉදිපාිත් ජයවළ ජයයුතු ජය ප. ජය 

1. නරම් අවරු/ුාමිවරා ේ ජය් අූධනණ ජයජී් ජය ත්ත ජය තාවතුරු. ජය (ුම, ජයඋිනය ජය දිුර, ජයලි ුර, ජය
ම්වවථු ජයනාව ජයහා ජයශ්යුත් ජයතිිිඛ ජයලි ුර ජයඇතු උ්) 

2. රා්වීර ජයහා ජය්ශත්තීර ජයසුම්සුව අ 
3. ්ධනතමාු ජයතුතුව 
4. ිරූ ජයතුතුරු ජයවාල ජය්ව්ාව  ජය්හිත් 
5. ිපාිාලු ජයිපාචර 
6. ්ශත්තීර ජයනව බද්පතා 
7. ිධන පෂ්ණ ජයිපාචර ජයහා ජය ්ුත් ජයනාළ ජය තාවතුරු ජය 
8. නරම් අවරු ජය  ත වා ජය ගව  ජය ලිබු් ජය  හාත් ජය ශ්වව්ශ්යාල ප ජය නිර්ධනපුර ජය ්ඳහා ජය ්ව්කීර ජය

ධනවුර/ ජයික්ම ජය ළිබඳ ජයමූලිව ජයප්රවාවරක්. 
9. උිකුලිති ජය තුතුව ජය ්ඳහා ජය  ත වා ජය ගව  ජය ලිබු ජය  හාත් ජය ඉප් ජයකිම්මට ජය  ර ජිත ජයවාධනරරනය ජය

 ළිබඳ ජය වටි ජයශ්්වතවරක් 
10. නරම් අවරු/ුාමිව ජය ිුට ජයඋිකුලිති ජයතුතුව ජය වු ජය හ  ජය ශ්වව්ශ්යාලරව ජයඋිකුලිති ජය

තුතුව ජය හාබ්ා ජයඇත් ජයු අ, ජයඑම ජයවාලර ජයතුළ ජයසිම් ජයවවු ජයල ජයවාධනරරනය ජය ළිබඳ ජය්ාධනතා්ක්. 
11. ු ාම ජය ර වුා්ක් ජයු අ, ජයුාමිවරා ේ ජයවිමිත්ත ජය්හිත ජයලි රක්. 
12. නරම් අවරු/ ජය ුාමිවරනය ජය වාවය ජය  ්ව්ර, ජය ්මාගමව, ජය ්ය්්වථා ත ජය ම්ඩලරව ජය ්හ ජය ශ්රී ජය

වර්ධනපුර ව ජය ශ්වව්ශ්යාලර ජය හිව ජය  ්ුත් ජය උ්්ව ජය නපයාිු ජය නරතුරව ජය  ්ව්  රහි ජය
නියුක්ත ජය්නය නය ජයු අ ජයනරම් අවරු/ුාමිවරා ජය  ජයතුතුව ජය්ඳහා ජය ත වා ජයගව  ජයලිබු් ජය හාත් ජය ජය
ඔහු/ඇර ජය ්ව් රනය ජයනිහ්ව ජයවළ ජයහිකි ජයබ්ට ජය ්ව්ා ජය ර වවරා ගනය ජයලි රක්. 

 
උිකුලිති ජය තුතුව ජය ්ඳහා ජය නරම් අ ජය ිත්ර/ ජය ුාම ජය  ර වුා ජය විඳීමමට ජය නාළ් ජය ශ්වව්ශ්යාල ජය ප්රතිිාු ජය ජය
 වාමිෂ්නය ජය භ්ා් ජයශ්සිනය ජය2020.05.0ව ජයදිුිති් ජයනිකුත් ජයවවු ජයල ජය02/2020 ජයචක්ර ජය ඛයර ජයනාළ ජය ු ජයනතව ජය

එර ජයhttp://www.sjp.ac.lk ්ේ ජයනඩශ්රට ජය ශ්ග් මනය ජයලබා ජයගත ජයහිව. 
 

නරම් අිත්ර ජයහා ජයුාම ජය ර වුා ජයනාළ ජය ඛයු ජයබහාලු ජයලි  ජයව්ව ප ජයඉහළ ජය් අ ජය වළ් ධන ජය“උපකුලය,පති ජය
තුතුව” ජය ල් ජය්ඳහනය ජයවළ ජයයුතු ජය ප. 
 
නරම් අිත්ර/ ජය ාම ජය ර වුා ජය2022 ජය ජයෝසැම්බධන ජය ස ජය22 ජයදිු ජයප.්. ජය3.00 ජයට ජයෝහ  ජයඊට ජයප්රථම  ජය“ෝේඛවාධිවාරීශ ජය
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලය,රශ ජයගාෝගාිශ්ලය,ශ ජයගේෝොෝගාි” ලි ුරට ජයලිරාිදිාි  ජයතිිෑ ලනය ජයලිමටමට ජය
වටයුතු ජයකිම්ම ජය හ  ජය ිෞද්ගලිව් ජයිිමිණ ජයභ්ාව ජයදීම ජයසිම් ජයවළ ජයයුතු ජය ප. 
 
 

නරම් අිත්ර/ ජයුාම ජය ර වුා ජයභ්ාව ජයගනයුා ජයන්්ාු ජයදිුට ජයහා ජය පලා්ට ජයිසු් ජයලි බු ජයනරම් අිත්ර/ ජයුාම ජය
 ර වුා ජය්ලවා ජයබලව  ජය ුාලි ේ. 
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