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විශවවවළද්, ශ දංොළශ
නී පී්

කොළු සහ ජළතවතන නී අධව්යළංා්

ොරසන නී් උසස සහීො ොත ොළීමළදළශ (ACEL)-2022
සි සවහළ ශය කතළනුර සහ උොකවස මළරකගෝොකේා්
ොළීමළදළ අශසළය මළරගගත විළග්
මෙෙ ොරමගෝපමේශමෙහ දක්ා ඇත මොාතුර සහ උපමදස වි්වදවාදම විාග අතමපාො සහ 2020
අධවෙය පාඨොදා (වමිේ පතපාදය) අනුනීත අනුද් හා සෙගාම් කෙවෙ යුෙ. මෙෙ
ොරමගෝපමේශෙ සහ අනුත අොත කිෙි මයාගලදීෙක ඇත ව්මහාත අනුත බදපල්ලතම්න ඇො.
ුත ීඨම ොරගගො විාග සඳහා මපු ිිය ිෙයෙ ිිී මෙෙ ොරමගෝපමේශම දක්ා ඇත
මොාතුර සහ උපමදස කේා මතරි ගොයු බ් කරුාම්ී සදකීය. ඕයෑෙ ගලතළ්ක මහෝ පලහලදිල
කිෙක පාඨොදා සිබීනකාතක මහෝ මපාු සහ ජාොවීොත ුත අධවයානශම පධාු ම්ො මොු කළ
හලකෙ.
(අ) විළග් ොශතශය කමකරව් සහ ශ්හ්
(i)

පාඨොදා-අ්සාය විාගෙ ිිො හා ව්වො ගී පරකේුෙක. (open book) එෙ ොරගගෝ ප්ත්න
දලමේ. විාග අමේකේකකී විී පිය පමහී (05) පිය මදකකකත (02) පලෙ මදකක (02) ඇුළො
පිුර සලපකෙ යුෙ.

(ii) විාගම පිය කි්ක අන්ාරෙ මයාම .
(ආ) දකු
(i)

ිිො විාගෙ සදහා දකු 70% ක ම්ී කත ඇො. (1997 අනක 5 දතු අනුනලීත අන් අඛණ්
පල්රෙ සඳහා ඉතර දකු 30% ම්ී කත ඇො.)

(ඇ) ොළද සමළශ
විාග අමේකේකකී විී පලෙ මදකක (02) ඇුළො ඔවීම් පිුර ිවෙ යුෙ. ඉමගනි
කළෙයාකතු පේධතෙත (LMS) පිුර පතෙ උඩගො කිෙ සඳහා අෙොත පලෙ එකක (01) අතමරක කාද
සෝක ම්ී කත ඇො. විාගෙ සදහා ්ය ුළ කාදෙ පලෙ ුයක (03). මෙෙත අෙොත් කාදෙ දබා මදන
මයාදලමේ. විාගෙ මපත්ර 9.00 ත ආතිි ව පස්ර 12.00 ත අ්සී ම .
අදාළ වේෙගො කරු සහ විාගම ආකවතෙ සලදකිදත ගනිී පිුර පත උඩගො කිෙ සඳහා පලෙ
එකක කාදෙක ම්ී කත ඇත බ් කරුාම්ී සදකීය.
දබාද ඇත කාදෙ ුළ පස්ර 12.00ත මපත ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතෙත (LMS) පිුර පතෙ
උඩගො කිෙ ඇුළ් කාදෙ නි මදස කළෙයාකතුෙ කත ගලුෙ පිබද ්ගකෙ අමේකේකකී සුෙ.
අයමේක්ො ොාකේණක මහෝ අීොරජාද සිබීධොා ගලතළ වසදා ගොහලක ්ය පරද ඒෙ කාදෙ
සාධාතු අයරී කළෙයාකතුෙ කත ගීයා මදස අමේකේකකී ම්ො උපමදස මදන දලමේ.
(ඈ) (i) විළග් සවහළ පරශ සවළයම
1.

අ්ෙ ්ශමෙී විාගෙත සතෙකත මපත, ඔබත ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතෙ (LMS) ම්ො
පම ශෙ ප්තය බ් සහ විළග පකරා ොතක (Admission Card) ෙවු පතපොක බාගො කත ඇත බ්
සහතක කත ගීය.

2.

කරුාකත ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතෙ (LMS) ුිී පොළාය ආොෘී ොත් (Declaration
Form) බාගො කත ගීය. (සළමළයව පොළාය ආොෘී ොත් සහ වකිේ පොළාය ආොෘී
ොත්)

3.

ොරුළොන ඉකගනු ොඹමයළොනු ොේධී් (LMS) ුු සුමත මු පිශ (Standad front
page) බළගත ොන ගය.

4.

කරුාකත ඔබ විාගෙත ුුුදෙත නි පරද සදායි බ් සහතක කතීය. පර් සදායෙ සදහා
ිුි ිෙය ක්දාි, කළ මබෝිමපාකී් පෑී, ිුි ඉමදකමටානක උපකතු, ගලදමපය ොාකේණක
ොතත්ෙ, අීොරජාද සිබීධොා්ෙ ඉකගනු ොඹමයළොනු ොේධී්ි (LMS) පම ශ වෙත
ඇත හලකෝ අීොරගො ම්ක. ,

(ඈ) (ii) අවළඹ විළග දයකේ අනගමය් ොඹ යු ක්ළොටොළට්
1.

විාගෙ පල්ලතම්ය දයමද, විාග පම ශ පතෙ සහ පකාශය ආකවත පත ේවත්මෙ (සාොයව
සහ වමි්ො) අතස ොනය දව පිොත (signed and scanned copies) ඉමගනි කළෙයාකතු
පේධතම (LMS) විාග පිය පත පිම්හ ම්ී ව ඒ්කකෙී ේවතශ් (two separate portals) ම්ො
උඩගො කතය මෙී ඔමබී ඉිදා ිික.

2.

විාගෙ පල්ලතම්ය දයම ද, උමේ 8.00 ිත 8.45 දක්ා ඔබ මෙෙ මිඛය උඩගො කළ යුෙ.
විළග්ි කොන අතස ොනය දව විළග පකරා ොතක (Admission Card) සහ පොළාය
ආොෘී ොත ඉදරොත කිම අනශළර් බශ ොරුළකශ සදොය.

3.

ඔබ සු් පාඨොදා සිබීනකාතක, (ACEL) විාග ශාදාධපත (Designated Supervisor) සහ පතකතය
දද විාග පරකේක්රීම් (Invigilators) නද සිබීධොා මොාතුර ප්තයා බ්ත සහතක කත
ගීය. ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතමෙහ (LMS) විාග පිම ද අදාළ ුතකය අනක දබා මදන
ඇො.

(ඉ) විළග්
1.

විාගෙ පලෙ මදකක (2) ක කාදෙක සඳහා පල්ලතම . නෙිො පරද පිුර පත උඩගො කිෙ සදහා
කාදෙ දබා දෙ උමදසා අෙොත පලෙ එකක (01) අතමරක කාදෙක ම්ී කත ඇො.

2.

විාග පිය පතෙ මපත්ර 8.55 ්යවත ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතෙ (LMS) හතහා දබාගො
හලකෙ. අමේකේකකී විී ිුි උපකතුෙකී (ම්සකමතාේ, දලේමතාේ ෙයාදෙ) පිය පතෙ
බාගො කත විාගෙ ආතිි කළ යුෙ.

3.

විාගෙ උදෑසය 9.00 ිත මප.්.11.00 දක්ා පලෙ මදකක (2) ක කාදෙක පල්ලතම . ෙි විාග
අමේකේකෙක මප.්. 11.00ී පි් පිුර ිවෙ ිු කළමහාත විාග ්තදක කත ඇත බ් සදකන
දලමේ.

4.

පස්ර 12.00 ත මහෝ ඊත මපත, විාග අමේකේකකී පිුර පත ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතෙ
(LMS) ම්ො උඩගො කළ යුෙ. පිුර පත උඩගො කිෙ සඳහා ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතමෙහ
(LMS) ම්ීව මකාතසක (drop box) නරොුෙ කතන දලමේ. (මෙෙ ඇගයෙ සදහා අඛණ් පල්රි
ොරගගෝ ඉදරපත කළ ආකාතෙත සොය ම ).

5.

ුත ීඨෙ විී විාගෙ සඳහා හදි ඇෙුි අනකෙක කොතෙක කතන දලමේ. මෙෙ ුතකොය අනකෙ
හතහා පාඨොදා සිබීනකාතක, (Course Coordinator/ACEL) විාග ශාදාධපත (Designated Supervision)
සහ පතකතය දද විාග පරකේක්රී (Invigilators) සිබීධ කතගො හලක. ඊත අෙොත්, විාග
අමේකේකකී හත නද වද්ත ොලපෑද (official email) ෙගී ඔවී සිබීධ කතගො හලකෙ. විාගෙත
මපත අදාළ සිබීධොා මොාතුර දබා මදන ඇො.

(ඊ) විළග් අතනුන අනගමය් ොඹ යු නිශත ප්ශන
1.

විාගෙ පල්ලතම්ය දයම මපත්ර 8.45 ත මපත ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතෙ (LMS) ම්ො
පවමසීය. මපත්ර 8.55 ්ය වත ඔබත පිය පතෙ සදහා අදාළ සිබීධකෙ (link) ම්ො මොු ව ඒෙ
බාගො කළ හලකෙ.

2.

ඔමේ පිුර පතමෙහ ුි පි් මදස සිෙො ුි පි් (standard front page) (ඉමගනි කළෙයාකතු
පේධතෙ (LMS) හතහා සපෙන දබය) ිාවොා කතීය.

3.

ඔමේ පිුර පතෙ A4 පොුම ක්දාිෙක ිෙීය (ඉර සහො මහෝ ඉර අදය දද ක්දාි මහෝ
ඒ්ලන ම්යත).

4.

පේගික් හද පිුර සපෙය පරකේුෙකද මෙී, පරගුකෙ ෙගී ්චය සලකසෙ (word-process)
මහෝ ඔමේ පිුර, ෙුර ිෙයෙ (type-set) කිෙ සදහා ඔබත අශසන කයළමතත. අදාළ ්ය අන ුත
ෙතමත වි්වදවාදමෙී නදහස කත ඇත ෙි අමේකේකෙක (උදා: දවශවාබාධො වෙ මේුම්ී)
සදහා මෙෙ ිතෙ අදාළ මයාම . අී ල්ය දව (hand-written) පුුර ොත ොමුක පුගන
දබය බශ ොරුළකශ සදොය.

5.

කරුාකත ඔබම් විළග අංෝ (INDEX NUMBER) පිුර පතම සෑෙ පි්කෙ දකු පස
ඉහිී සදහී කතීය. කරුාකත පහො දලකම්ය ආකවතෙ ිවොා කතිී පිතර පතමෙහ පි
අනක කතීය:
උදා: - පිුර පතෙ පි 25කී සෙීවො ම යි, "25මේ 1, 25මේ 2" ෙනම්ී මහෝ "1/25, 2/25"
ෙයාද ්ශමෙී.

6.

පිුර පතමෙහ ුි පිම්හ ුළ පි ගුය සඳහී කළ යුෙ.

7.

කරුාකත ඔමේ අත අකර පලහලදි් මපමයය බ්ත, පිුර පතම පතපත කළ රපෙ (scanned
image) පලහලදි / කෙවෙ හලක බ්ත සහතක කතීය. ඔමේ පිුර පත ිවෙ සදහා ොළ ශරුක
කබෝුකොළි් ොෑයක (black colour ballpoint pen) ිාවොා කිෙත ඔබත උපමදස මදන දලමේ.

8.

කරුාකත පිුර පතෙ ඡාොරප ගොකත මහෝ පතපත කත (scan) එෙ තන PDF කගළනශොි
ොරශරතය් ොනය. ඉකගනු ොඹමයළොනු ොේධී් (LMS) කශත තන පි කශය කශයම
උඩගත කිමි අශසන දබළ කයළකවය බශ ොරුළකශ සදොය.

9.

පුගත හතක කගළන ආොෘී් PDF ොමුක බශ කරුාම්ී සදකීය. ඔබම් පිතර පත
JPEG/JPG කදස කහෝ කශයත ආොළන්ක උඩගො කිෙත ඔබත අ්සත මයාදලමබන ඇො.

10. පස්ර 12.00 ත මපත drop box ිාවොා කතිී ඉමගනි කළෙයාකතු පේධතම (LMS) drop box ම්ො
පිුර පතෙ උඩගො කතීය.
11. විාග අමපකේකකී හත පිුර පත ඉදරපත කිෙ පිබඳ පිගලුෙක (acknowledgement) පස්ර
12.00 ත පි් දබා මදන දලමේ.
(උ) කවෝා නනළොනු් (Troubleshooting)
1.

විාගෙ අොතුත ොාකේණක ගලතළ ඇත ව්මහාත (පිය පතෙ බාගො කිෙ, පිුර පතෙ උඩගො
කිෙ ෙයාදෙ) විාග අමේකේකකී හත, ්හාෙ හදි ඇෙුි අනකමෙී යිකතය දද විාග
ශාදාධපත්තො ඇෙතෙ හලකෙ. කරුාකත පිුර පතමෙහ ඡාොරපෙක මගය ඒ සඳහා
නරොුෙ කතය දද වද්ත ොලපලි ගුෙ හතහා ඉදරපත කතීය.

2.

නෙිො කාද සොම්ී පි් ඉදරපත කතය කිු පිුර පතෙක ඇගයම සඳහළ ිළන
කයළගයළ බශ කරුාම්ී සදකීය.

(ඌ) විළග වේමළාළන්
1.

2.

විාග වේොචාතෙත අදාළ ිෙයෙ ුත ොරගගො විාග සදහා ද අදාළ ම . පහො සඳහී ුතිත
අමේකේකකී හත වමිේමෙී අ්ධාතුෙ කතන දලමේ.


කරුාකත ඔමේ පිුත ිවමිද, ආධාත දබා ගලුමෙී මහෝ ම්යත අමේකේකෙක හත ආධාත
දබාදමෙී ්ළකීය.



කරුාකත පිුර්ද තත-පතපත ගලුෙ, (screenshots) ම්යත අමෙක සෙඟ ු්ොර කත ගලුෙ
මහෝ ම්යත ොධවෙක හතහා පිය සහ/මහෝ පිුර පතපත කිමෙී (coping and pasting)
්ළකීය.



කරුාකත විාගෙත අදාළ වේෙ කරු පලහලදි කිෙ සඳහා කිු ඉි්ෙක ඉදරපත කිමෙී
්ළකීය.



ඕයෑෙ ආකාතෙක පතපත කිෙක (plagiarism) විාග ්තදක බ් කරුාම්ී සදකීය

ඕයෑෙ විාග වේොචාතෙක සිබීධමෙී විාග අමේකේකමෙක, ්ලතදකර ව්මහාත ඔුත
එමතහ් පේත ගීයා බ් කරුාම්ී සදකීය.
******************

