ක

ොළඹ විශ්වවිද්යොලය, ශ්රී ලං

ොව

නීති පීඨය
ක ොදු සහ අන්තර්ජොති

නීති අධ්යයනොංශය

ක ොදු නීතිය පිළිබද් ඩිපකලෝමොව (DPL) – 2021/2022
සිසුන් සද්හො වන කතොරතුරු සහ උ කද්ස් මොර්කගෝ කේශය
මොර්ගගත අවසොන විභොගය -

ළමු සමොසි

ය

මෙෙ ොරමගෝපමේශමෙහි දක්වා ඇති ම ාරතුරු සහ උපමදස් විශ්වවිදයාලමේ විභාග අතමපා සහ 2020
අධ්යෙන පාඨොලා (විමශ්ෂ ප්රතිපාදන) අනුනීතීන්ට අනුකූලව හා සෙගාමීව කිෙවිෙ යුතුෙ. මෙෙ ොරමගෝපමේශෙ
සහ අනුනීති අ ර කිසිෙම් මනාගැලපීෙක් ඇති වුවමහාත අනුනීති බලපැවැතමවනු ඇ .
නීති පීඨමේ ොරගග විභාග සඳහා මපනී සිටින සිෙලුෙ සිසුන් මෙෙ ොරමගෝපමේශමේ දක්වා ඇති ම ාරතුරු
සහ උපමදස් කිෙවා මතරුම් ග යුතු බව කරුණාමවන් සලකන්න. ඕනෑෙ ගැටළුවක් මහෝ පැහැදිලි කිරීෙක්
පාඨොලා සම්බන්ීකාරක /මපාදු සහ ජා යන් ර නීති අධ්යනාාංශමේ ප්රධ්ානී මව මොමු කළ හැකිෙ.
(අ) විභොගය

(i)

වත්වන ක්රමකේද්ය සහ වුහය

පළමු සොසික අවසාන විභාගෙ ලිඛි හා විවෘ ග්රන්ථ පරික්ෂණෙකි. (open book) එෙ ොරගග ව
පවතවනු ලැමේ. විභාග අමේක්ෂකයින් විසින් ප්රශ්න පමහන් (05) ප්රශ්න මදකකට (02) පැෙ මදකක් (02)
ඇතුළ පිළිතුරු සැපයිෙ යුතුෙ.

(ii) විභාගමේ ප්රශ්න කිසිවක් අනිවාරෙ මනාමේ.
(ආ) ලකුණු

(i)

(ඇ)

ලිඛි විභාගෙ සදහා ලකුණු 60% ක් මවන් කර ඇ . (1997 අාංක 5 දරණ අනුනීතීන්ට අනුව අඛණ්ඩ
පැවරුෙ සඳහා ඉතිරි ලකුණු 40% මවන් කර ඇ .)
ොල සීමොව

විභාග අමේක්ෂකයින් විසින් පැෙ මදකක් (02) ඇතුළ ඔවුන්මේ පිළිතුරු ලිවිෙ යුතුෙ. ඉමගනුම් කළෙනාකරණ
පේධ්තිෙට (LMS) පිළිතුරු පත්රෙ උඩුග කිරීෙ සඳහා අෙ ර පැෙ එකක (01) අතිමරක කාල සීොවක් මවන් කර
ඇ . විභාගෙ සදහා වන මුළු කාලෙ පැෙ තුනකි (03). මෙෙට අෙ රව කාලෙ ලබා මදනු මනාලැමේ. විභාගෙ
මපරවරු 9.00 ට ආරම්භ වී පස්වරු 11.00 ට අවසන් මේ.
අදාළ විෂෙග කරුණු සහ විභාගමේ ආකෘතිෙ සැලකිල්ලට ගනිමින් පිළිතුරු පත්ර උඩුග
එකක කාලෙක් මවන් කර ඇති බව කරුණාමවන් සලකන්න.

කිරීෙ සඳහා පැෙ

ලබාදී ඇති කාලෙ තුළ පස්වරු 12.00ට මපර ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිෙට (LMS) පිළිතුරු පත්රෙ උඩුග
කිරීෙ ඇතුළුව කාලෙ නිසි මලස කළෙනාකරණෙ කර ගැනීෙ පිළිබද වගකීෙ අමේක්ෂකයින් සතුෙ. අනමේක්ි
ාක්ෂණික මහෝ අන් රජාල සම්බන්ධ් ා ගැටළු විසදා ග හැකි වන පරිදි ඒෙ කාලෙ සාධ්ාරණ අයුරින්
කළෙනාකරණෙ කර ගන්නා මලස අමේක්ෂකයින් මව උපමදස් මදනු ලැමේ.
(ඈ) (i) විභොගය සද්හො පූර්ව සූද්ොනම

1.

අවෙ වශමෙන් විභාගෙට සතිෙකට මපර, ඔබට ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිෙ (LMS) මව ප්රමේශෙ
පවතින බව සහ විභාග ප්රවේශ පත්රවේ (Admission Card) ෙෘදු පිටප ක් බාග කර ඇති බව සහතික කර
ගන්න.

2.

කරුණාකර ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිෙ (LMS) තුළින් ප්රකාශන ආකෘති පත්රය (Declaration
Form) බාග කර ගන්න. (සාමානය ප්රකාශන ආකෘති පත්රය සහ විවශේෂ ප්රකාශන ආකෘති පත්රය)

3. කරුණාකර ඉවගනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) තුළින් සම්මත මුල් පිටුව (Standard front page)
බාගත කර ගන්න.
4.

කරුණාකර ඔබ විභාගෙට මුහුණදීෙට නිසි පරිදි සූදානම් බව සහතික කරන්න. පූරව සූදානෙ සදහා සුදුසු
ලිෙන කඩදාසි, කළු මබෝල්මපායින්් පෑන්, සුදුසු ඉමලක්මරානික උපකරණ, ගැලමපන ාක්ෂණික
තතවෙ, අන් රජාල සම්බන්ධ් ාවෙ ඉවගනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියට (LMS) ප්රමේශ වීෙට ඇති
හැකිොව අන් රග මවයි. ,

(ඈ) (ii) අද්ොළ විභොග දිනකේදී අනුගමනය

ළ යුතු ක්රියො ටි ොටිය

1.

විභාගෙ පැවැතමවන දිනමේදී, විභාග ප්රමේශ පත්රමේ (මදපසෙ) සහ ප්රකාශන ආකෘති පත්ර ේවිතවමේෙ
(සාොනය සහ විමශ්ි ) අත්සන් කරන ලද පිටපත් (signed and scanned copies) ඉමගනුම් කළෙනාකරණ
පේධ්තිමේ (LMS) විභාග ප්රශ්න පත්ර පිටුමවහි මවන් වූ ප්රවේශ ද්වාර ද්විත්වය (two separate portals)
මව උඩුග කරන්න.

2.

විභාගෙ පැවැතමවන දිනමේ දී, උමේ 8.00 සිට 8.45 දක්වා ඔබ මෙෙ මල්ඛන උඩුග කළ යුතුෙ. විභාගයට
වපර අත්සන් කරන ලද විභාග ප්රවේශ පත්රවේ (Admission Card) (වදපසම) සහ ප්රකාශන ආකෘති පත්ර
ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය බව කරුණාවවන් සලකන්න.

3.

ඔබ සතුව පාඨොලා සම්බන්ීකාරක, (DPL) විභාග ශාලාධිපති (Designated Supervisor) සහ පතකරන
ලද විභාග පරික්ෂකවරුන්මේ (Invigilators) නිල සම්බන්ධ් ා ම ාරතුරු පවතනා බවට සහතික කර
ගන්න. ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිමෙහි (LMS) විභාග පිටුමේදී අදාළ දුරකථන අාංක ලබා මදනු ඇ .

(ඉ) විභොගය

1.

විභාගෙ පැෙ මදකක (2) ක කාලෙක් සඳහා පැවැතමේ. නිෙමි පරිදි පිළිතුරු පත්ර උඩුග
සදහාකාලෙ ලබා දීෙ උමදසා අෙ ර පැෙ එකක (01) අතිමරක කාලෙක් මවන් කර ඇ .

2.

විභාග ප්රශ්න පත්රෙ මපරවරු 8.55 වනවිට ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිෙ (LMS) හරහා ලබාග හැකිෙ.
අමේක්ෂකයින් විසින් සුදුසු උපකරණෙකින් (මඩස්ක්මටාේ, ලැේමටාේ ෙනාදිෙ) ප්රශ්න පත්රෙ බාග කර
විභාගෙ ආරම්භ කළ යුතුෙ.

3.

විභාගෙ උදෑසන 9.00 සිට මප.ව.11.00 දක්වා පැෙ මදකක (2) ක කාලෙක් පැවැතමේ. ෙම් විභාග
අමේක්ෂකෙකු මප.ව. 11.00න් පසුව පිළිතුරු ලිවීෙ සිදු කළමහාත විභාග වරදක් කර ඇති බව සලකනු
ලැමේ.

4.

පස්වරු 12.00 ට මහෝ ඊට මපර, විභාග අමේක්ෂකයින් පිළිතුරු පත්ර ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිෙ
(LMS) මව උඩුග කළ යුතුෙ. පිළිතුරු පත්ර උඩුග කිරීෙ සඳහා ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිමෙහි
(LMS) මවන්වූ මකාටසක් (drop box) නිරොණෙ කරනු ලැමේ. (මෙෙ ඇගයීෙ සදහා අඛණ්ඩ පැවරුම්
ොරගග ව ඉදිරිපත කළ ආකාරෙට සොන මේ).

5.

නීති පීඨෙ විසින් විභාගෙ සඳහා හදිසි ඇෙතුම් අාංකෙක් ක්රිොතෙක කරනු ලැමේ. මෙෙ දුරක න අාංකෙ
හරහා පාඨොලා සම්බන්ීකාරක, (Course Coordinator/DPL) විභාග ශාලාධිපති (Designated
Supervision) සහ පතකරන ලද විභාග පරික්ෂකවරුන් (Invigilators) සම්බන්ධ් කරග හැක. ඊට අෙ රව,
විභාග අමේක්ෂකයින් හට නිල විදුත ැපෑල (official email) ෙගින් ඔවුන් සම්බන්ධ් කරග හැකිෙ.
විභාගෙට මපර අදාළ සම්බන්ධ් ා ම ාරතුරු ලබා මදනු ඇ .

(ඊ) විභොගය අතරතුර අනුගමනය

1.

කිරීෙ

ළ යුතු නිශ්ිත පියවර

විභාගෙ පැවැතමවන දිනමේ මපරවරු 8.00 ට මපර ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිෙ (LMS) මව
පිවිමසන්න. මපරවරු 8.55 වන විට ඔබට ප්රශ්න පත්රෙ සදහා අදාළ සම්බන්ධ්කෙ (link) මව මොමු වී ඒෙ
බාග කළ හැකිෙ.

2.

ඔමේ පිළිතුරු පත්රමෙහි මුල් පිටුව මලස සම්ෙ මුල් පිටුව (standard front page) (ඉමගනුම් කළෙනාකරණ
පේධ්තිෙ (LMS) හරහා සපෙනු ලබන) භාවි ා කරන්න.

3.

ඔමේ පිළිතුරු පත්රෙ A4 ප්රොණමේ කඩදාසිෙක ලිෙන්න (ඉරි සහි
මවනත).

4.

පරිගණකෙ ෙගින් වචන සැකසීෙ (word-process) මහෝ ඔමේ පිළිතුරු, ෙතුරු ලිෙනෙ (type-set) කිරීෙ
සදහා ඔබට අවසර වනාමැත. අදාළ වන අනු නීති ෙටමත විශ්වවිදයාලමෙන් නිදහස් කර ඇති ෙම්
අමේක්ෂකෙකු (උදා: දෘශයාබාධි වීෙ මහ්තුමවන්) සදහා මෙෙ රීතිෙ අදාළ මනාමේ. අතින් ලියන ලද
(hand-written) පිළිතුරු පත්ර පමණක් පිළිගනු ලබන බව කරුණාවවන් සලකන්න.

5.

කරුණාකර ඔබමේ විභාග අංකය (INDEX NUMBER) පිළිතුරු පත්රමේ සෑෙ පිටුවකෙ දකුණු පස
ඉහළින් සදහන් කරන්න. කරුණාකර පහ දැක්මවන ආකෘතිෙ භවි ා කරමින් පිළිත්රරු පත්රමෙහි පිටු අාංක
කරන්න:
උදා: - පිළිතුරු පත්රෙ පිටු 25කින් සෙන්වි මේ නම්, "25මහ් 1, 25මහ් 2" ෙනුමවන් මහෝ "1/25, 2/25"
ෙනාදි වශමෙන්.

6.

පිළිතුරු පත්රමෙහි මුල් පිටුමවහි මුළු පිටු ගණන සඳහන් කළ යුතුෙ.

7.

කරුණාකර ඔමේ අත අකුරු පැහැදිලිව මපමනන බවත, පිළිතුරු පත්රමේ පිටපත කළ රූපෙ (scanned
image) පැහැදිලි / කිෙවිෙ හැකි බවත සහතික කරන්න. ඔමේ පිළිතුරු පත්ර ලිවිෙ සදහා කළු වර්ණවේ
වබෝල්වපායින්් පෑනක් (black colour ballpoint pen) භාවි ා කිරීෙට ඔබට උපමදස් මදනු ලැමේ.

8.

කරුණාකර පිළිතුරු පත්රෙ ඡාොරූප ග කර මහෝ පිටපත කර (scan) එෙ තනි PDF වගානුවකට
පරිවර්තනය කරන්න. ඉවගනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) වවත තනි පිටු වවන වවනම උඩුගත
කිරීමට අවසර ලබා වනාවදන බව කරුණාවවන් සලකන්න.

9.

පිළිගත හැකි වගානු ආකෘතිය PDF පමණක් බව කරුණාමවන් සලකන්න. ඔබමේ පිළිත්රරු පත්ර
JPEG/JPG වලස වහෝ වවනත් ආකාරයකින් උඩුග කිරීෙට ඔබට අවසර මනාලැමබනු ඇ .

මහෝ ඉරි අදින ලද කඩදාසි මහෝ ඒවැනි

10. පස්වරු 12.00 ට මපර drop box භාවි ා කරමින් ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පේධ්තිමේ (LMS) drop box
මව පිළිතුරු පත්රෙ උඩුග කරන්න.
11. විභාග අමපක්ෂකයින් හට පිළිතුරු පත්ර ඉදිරිපත කිරීෙ පිළිබඳ පිළිගැනීෙක් (acknowledgement) පස්වරු
12.00 ට පසුව ලබා මදනු ලැමේ.
(උ) කද්ෝෂ නිරො

රණය (Troubleshooting)

1.

විභාගෙ අ රතුර ාක්ෂණික ගැටළු ඇති වුවමහාත (ප්රශ්න පත්රෙ බාග කිරීෙ, පිළිතුරු පත්රෙ උඩුග කිරීෙ
ෙනාදිෙ) විභාග අමේක්ෂකයින් හට, වහාෙ හදිසි ඇෙතුම් අාංකමෙන් නම්කරන ලද විභාග ශාලාධිපතිවරො
ඇෙතිෙ හැකිෙ. කරුණාකර පිළිතුරු පත්රමෙහි ඡාොරූපෙක් මගන ඒ සඳහා නිරොණෙ කරන ලද විදුත
ැපැල් ගිණුෙ හරහා ඉදිරිපත කරන්න.

2.

නිෙමි කාල සීොමවන් පසුව ඉදිරිපත කරන කිසිදු පිළිතුරු පත්රෙක් ඇගයීම සඳහා භාර වනාගන්නා බව
කරුණාමවන් සලකන්න.

(ඌ) විභොග විෂමොචොරය

1.

විභාග විෂොචාරෙට අදාළ සිෙලුෙ නීති ොරගග විභාග සදහා ද අදාළ මේ. පහ
අමේක්ෂකයින් හට විමශ්ෂමෙන් අවධ්ාරණෙ කරනු ලැමේ.

සඳහන් නීතිරීති

⚫ කරුණාකර ඔමේ පිළිතුර ලිවීමම්දී, ආධ්ාර ලබා ගැනීමෙන් මහෝ මවනත අමේක්ෂකෙකු හට ආධ්ාර
ලබාදීමෙන් වළකින්න.
⚫ කරුණාකර පිළිතුරුවල තිර-පිටපත ගැනීෙ, (screenshots) මවනත අමෙකු සෙඟ හුවොරු කර ගැනීෙ
මහෝ මවනත ොධ්යෙක් හරහා ප්රශ්න සහ/මහෝ පිළිතුරු පිටපත කිරීමෙන් (coping and pasting)
වළකින්න.
⚫ කරුණාකර විභාගෙට අදාළ විෂෙ කරුණු පැහැදිලි කිරීෙ සඳහා කිසිදු ඉල්ීෙක් ඉදිරිපත කිරීමෙන්
වළකින්න.
⚫ ඕනෑෙ ආකාරෙක පිටපත කිරීෙක් (plagiarism) විභාග වරදක් බව කරුණාමවන් සලකන්න
2.

ඕනෑෙ විභාග විෂොචාරෙක් සම්බන්ධ්මෙන් විභාග අමේක්ෂකමෙකු, වැරදිකරු වුවමහාත ඔහුට එමරහිව
පිෙවර ගන්නා බව කරුණාමවන් සලකන්න.
******************

