
දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපන ඒ කයය  - රුහුණ විශව්විද්යාල  

විභාග අපේක්ෂය න්ට උපන පද්ස ්
 

ප්රවේශ පත්රය පහ පිෂ්යපපාර්තරපවේතරත පනනනයතරපත්රය පවේ  ප  ඳින්වීවේේපත්රය පවේනරැ ිවාපිසිමැපනතවේෂ්යය ුප

විභරගප රලරාටපඇතුළත්පයරගනුපවේනරල වේේ.පපප්රවේශ පත්රවේය ි පහඳ න්වපනත්හනපත   දිලිපවේලහපතීන්වවේතන්වපලිවිය පයුතුය .පප

එවේහේපවේනරයරනපනවේේෂ්යය න්වපනුසුදුහේහන්වපයරනුපඇත. 

01.  

(i) විභරගප රලරාපිවවේෙනපහේථරනය පනිිමවේහේපවේනරදන්වවේන්වපනේ පවිභරගය පඇරඹීැටපයලින්වපදිනයපඒපපිළිෙඳප 

විැිමලිැත්ාපවිභරගය පආරේභපිසරීැටපමිනිත්තුප30යටපප්රථැපවිභරගය පත ා ත්වේානපහේථරනය ටපත මිියය ප

යුතුපය .ප පනදරළපනිරීෂ්යාරුන්වපවිිමන්වපවිභරගප රලරාටපඇතුළුීැපහඳ රපය ඳානතුරුපවිභරගප රලරාටප

ඇතුළුපවේනරවිය පයුතුය . 
 

(ii) විභරගපනවේේෂ්යයින්වපතැන්වවේේපනංයය පදරණපනසුන්වි පමිහ පනන්වපනසුනයපඉඳපග නීැපවේනරයළපයුතුපනතරප

 රලරධිතිවවේේපනාහරය පවේනරැ ිවාපතැන්වවේේපහේථරනය පවේානහේපවේනරයළපයුතුපය . 
 

(iii) වාදයපවේ ේතුපනිහරපුළළුපවිභරගය ටපැපවේ  පවිභරගවේය න්වපවේයරටහයටපවේ  පවේතනීපිමටීැටපවේනර  ිසපානප

නවේේෂ්යයින්වපා රැපඒපොපදුරහේථප රපනඛණ්ඩපනධ්යරතනපඒයයය පවේාතපවිදුලිපවතාතිසන්වපද නුේපදිය ප

යුතුය .ප පඑෙඳුපනවේේෂ්යය න්වපහේෙන්වධ්ාපක්රිය රයලපයුතුපආයරරය පවේැැපදතවේදහේපතරියරාපනාහනරය ටප

දෂාරපඇත.  
 

 

02. ය ේිසිමපවි්ය ය ෂපපිළිෙඳපප්ර ේනපත්රය යටපපිළිතුරුපලිීැපග නපතැරටපහ යය ෂපඇිවපූ පවිටපඑැපප්ර ේනපත්රය ටප

පිළිතුරුප ලිීැප ග නප තැරටප හ යය ෂප ඇිවප ූ ප විටප එැප ප්ර ේනප ත්රය ටපපිළිතුරුප ලිීැප තටන්වප ග නීැටපවේතරප

 රලරධිතතීන්වටපඒොපදන්වාරපඑය පනිරරයරණය පයරපගතපයුතුය .පපඑවේලහපක්රිය රපවේනරිසරීවේැන්වපනවේේෂ්යය ුටප

ය ේපතරඩුාෂපිමදුවුාවේ රත් පඒපපිළිෙඳාප රනිපපූ්ණය ෂපතසුාපිසරීැටපවේනර  ිසපොපැතයපතෙරපගතපයුතුය . 
 

03. පිළිතුරුපලිීැපපිළිෙඳපාපප්ර ේනපත්රවේේ පහඳ න්වපවේයරටපඇිවපදතවේදහේපඉතරපහ ලිසල්වේලන්වපිසය ාරපවේත්රුේපගතප

යුතුය . 
 

04. විභරගය ටපවේතනීපිමටීවේේපදීපනනනයය තරපත්රය ප(  ඳුණුේතත)පඉදිරිතත්පයළපයුතුය .පපනනනයතරාපපේවතපිසරීැප

හඳ රපනා යපලිය විලිපවිභරගප රලරවේශදීපපඉදිරිතත්පවේනරයළවේ රත්පප්ර ේනපත්රාලටපපිළිතුරුපලිීැටපනාහේථරාප

වේනරල බීපය රප  ිසය .පපනා යපලිය විලිපවිභරගප රලරාටපවේගනපඒැටපනැතයපවුාවේ රත්පඒපොපයල්ිවය රපවිභරගප

 රලරධිතතීන්වප ටපදන්වාරපවිභරගය පනාහන්වපීැටපවේතරපඑය පඉදිරිතත්පිසරීැටපනාහරපලෙරපගතපයුතුය . 
 

05. විභරගපනවේේෂ්යය න්වපතැපප්රවේය  නනය පහඳ රපතෑන්ව/පත න්වහල්/පැයන/පනඩිවේය දු/පනයරමිිවයපදතයරණ/පතරටප

ත න්වහල්පය නරදීපා වේය න්වපනා යපදතයරණපැගවේගනපආපයුතුය .පපීටටපනැතරා පවිභරගවේේ පදීපනනිිමපනන්වදමින්වප

ප්රවේය  නනය ටප ගතප   ිසප ිසිමැප ලිය විල්ලෂප වේ  ප හට නෂප වේ  ප දතයරණය ෂප තැරප විිමන්වප වේ  ප තැරප

වේානුවේාන්වපනන්වපනය ුපවිිමන්වපවේ  ප රලරාපතුළටපවේනරවේගවේනනපොටපාගපෙලරපගතපයුතුය . 
 

06. පිළිතුරුපලිීැපආරේභපීැටපවේතර පතැරටපනය ත්පහංවේෂතපහි තපවිභරගය ප රපවි්ය /පවි්ය පවේයරටවේහි පනැත්ප

ත   දිලිපවේහේපපිළිතුරුපතවේත්පනිය ැපත නපලිවිය පයුතුය . 
 

07. ප්ර ේනය යපවේයරටහයටපපිළිතරුපලිීවේැන්වපතසුපඉිවරිපවේයරටහටපපිළිතරුපලිීැටපවේතර පවේේලිපකීතය ෂපි හේපයරප

ත බීැටද පහේපූ්ණපප්ර ේනය ටපපිළිතුරුපලිීවේැන්වපතසුපදපවේේලිපකීතය ෂපි හේපයරපත බීැදපපවේේපැපසුභපිම්ධිය ප

හඳ රපානුපඇත.පපවිභරගප රලරධිතතීන්වපද න්වවුාවේ රත්පවේ  පප්ර ේනපත්රවේේ පදෂාරපිවුණණවේ රත්පඒපඒපවේයරටහේප

ාලටපපිළිතුරුපලිය නපවේතරත්පවේාන්වපවේාන්වපා වේය න්වපප්රවේය  නනය ටපගතපයුතුය . 
 

08. පිළිතුරුපලිය නපයඩදරිමවේය ි පවේදත ත්වේතන්වපවේාන්වපයරනපලදපතීරුාලපිසිමාෂපවේනරලිවිය පයුතුය .පපාේපත ත්වේත්ප

තීරවේය ි ප ප්ර ේනාලප නංයය ප ාරදාරප වේ  ප වේනරත   දිලිාප වේය දීැප නවුල්ාලටප වේ ේතුප ානුප තැණෂප වේනරාප

නවේේෂ්යය රටපලුණුපනඩුීැටපදපවේ ේතුපවිය ප  ිසපෙ වින්ව පප්ර ේනාලපනංයපනිිමආයරරාපවේය දීැටපිමි පතෙරප

ගතපයුතුය . 
 

09. ගියතපප්ර ේනාලටපපිළිතුරුපතහය නපවිටපදළපහට න්ව පයුවා ඩපය නරදිය පඒපඒපපිළිතුවේරි පවේයරටහේපා වේය න්වප

පිළිවේාළින්වපද ෂවිය පයුතුය .පපනා යපත න්වාලටපනඳිනුපල බූපරූතපහට න්ව පචි්රපආදිය පත   දිලිාපදපනිා රදිාපදප

හෑවේ නපතැණපවි රලාපිවබිය පයුතුය . 

10. ප්ර ේනපත්රය ටපපිළිතුරුපලිය රපනාහන්වපූ පවිටපපිළිතුරුපලිූ පයඩදරිමපිමය ල්ලපැපප්ර ේනාලටපපිළිතුරුපලිූ පපිළිවේාලප

නනුාඑයතුපවේයරටපඑි පාේපත ත්වේත්පදඩපවේයළාරපි ල්පවේයරටපනූලිසන්වපෙ ඳපත බිය පයුතුය .පපදුණුපත ත්තපදඩප

වේයළාරපනිද හේාපත බිය පයුතුය . 
 

11. පවේේපපිළිතුරුතතපවිභරගප රලරධිතතීන්වටපවේ  පපහුවේේපහ රය පතරීෂ්යවේය ුටපවේ  පිමය ිවන්වපභරරපදිය පයුතුපය .පප

වේනරවේ රත්ප පිළිතුරුප තත්ප එයතුප යරනප වේතෂප ිමය ප නසුවේන්වැප ි ඳවේගනප ිමටිය ප යුතුප ය .ප ප එවේහේප වේනරිසරීැප

පිළිතුරුතත්පන ිවපීපය රැටද පපෙපඇත ේපප්ර ේනපත්රය න්වටපපිළිතුරුපවේනරීවවේාුපවේහේපහ ලකීැටපදපවේ ේතුපවිය ප

  ිසය .පපයාරපයරුණෂපනිහරවේාන්වපපෙවේේපපිළිතුරුපතතපවිභරගප රලරවේාි පවේහේායය ුටපභරරපවේනරදිය පයුතුය . 
 

12. ය ේිසිමපයරුණෂපනිහරපවිභරගප රලරධිතතීන්වටපවේ  පහ රය පතරීෂ්යය ුප ටපයථරපිසරීැටපනා යපූ පවිටදපිමය ප

නසුනින්වපවේනරන ගිටපනතපතැණෂපපහාරපහංඥරපිසරීැපවේ  පවේේහය පැතටපවේහවේැන්වපතට්ටුවපිසරීැෂපවේ  පයළප

යුතුපය .පපවිභරගප රලරාපතුළපිමටිනපිසිමවේාුටපෙරධ්රාෂපානපනයුරින්වපයටයුතුපවේනරිසරිැටපාගපෙලරපගතපයුතුය . 
 

13. ගණයපය න්ව්රපභරවිතරපිසරීැටපනාහරපදීපඇිවපප්ර ේනපත්රපහඳ රපතැණෂපභරවිතරපිසරීැටපපෙපවිිමන්වපගණයප

ය න්ව්රපැගවේගනපආපයුතුය . 
 

14. විභරගප රලරාපතුළටපනංගැපදුරයථනපැගවේගනපවේනරපආපයුතුය . 

 



විභාග අපේක්ෂය න් සඳහා නිප ෝග 

විභරගපනවේේෂ්යය න්වපැතුපද ෂවේානපනිවේය  ගපපිළිත දීැටපෙ ඳීපිමටිය පයුතුය .පපඊටපනැතරාපත තපද ෂවේානපයරුණුප

ග නපද ඩිපනාධ්රනය පවේය රුළපයලපයුතුයි. 

I.  

(න)ප ප ප ප ිමය ලුැපවිභරගප නවේේෂ්යයින්වපවිභරගප රලරාපතුළපවිභරගප රලරධිතිවන්වටප දප හ රය ප තරීෂ්යය න්වටප ද ප

නවේනුත්පනවේේෂ්යය න්වටදපෙරධ්රපවේ  පි රි  රපවේනරානපවේහේප  ිමරිය පයුතුය .පපවිභරගප රලරාපතුළප රපනාටප

නි ේ ේදපාපිමටිය පයුතුපය . 
 

(ආ)පපපපඇඳුේපැත ප රීරය පැතපවේ  පනත්ලපැත පවිභරගපප්රවේශ පත්රය  පයරලපහට න්ව පාර්ථරපවේතරතපවේ  පවේානත්ප

ඕනෑැපවේදය ෂපැතපහට න්ව පහංඥරප රපසූ්රපවේානත්පනනාහරප ද්රායපාලපහට න්වපයරපලගපතෙරපග නීැප

වේනරයලපයුතුය . 
 

(ඇ)පපපපතැන්වටපහතය නපලදපලිපිපද්රායප  රපනන්වපවේතරත්තත්පලුහුඩුපහට න්ව පනත්ෙෑේ පවේතට්ටටි පවතාත්තත්පය නරදිය ප

තැරපළඟපතෙරපවේනරගතපයුතුපය .ප පවිභරගප රලරවේශදීපලිය නපලදපිසිමදුපවේදය ෂපවේ  පපිළිතුරුපලිීැපපිියහප

තැන්වටපවේදනුපලෙනපයඩදරසීපවේ  පතැන්වටපනය ත්පවේනරානපනවේනෂපද්රායපවේ  පවිභරගප රලරවේාන්වපපිටතටප

වේගනපවේනරය රපයුතුය .පප 
 

(ඈ)ප ප යඩදරිම ප හට න්ව ප නංගැප දුරයථන ප ඉවේලෂවේරරනිෂප දතරංගප  රප ඊටප හැරනප ද්රායප වේ  ප වේානත්ප

නවේේෂ්යවේය ුවේේපපිටතත්පාලින්වපපිටතත්පවේනරයලපයුතුය . 
 

II. වේැැපනිවේය  ගපදල්ලංඝණය පයරනපනවේේෂ්යය ු ටපහනරතපහභරාපනනුැතපයරනපතරිදිපැතුපද ෂවේානපදඩුශැප

එයෂපවේ  පා ඩිපගණනෂපවේ  පතනානුපල වේේ. 
 

(න)පපපපතාත්ානපලදපහැහේතපතරීෂ්ණවේේ පැපවේ  පඉන්වපවේයරටහයටපවේ  පඑෂපවි්ය ය යටපවේතනීපිමටීැපත නේපප

ිසරීැ. 
 

(ආ)පපපඑෂපනවුරු්දයට පනවුරුදුපකීතය යටපවේ  පුළළුපජීවිතපයරලය ටැපදුරහේථප රපනඛණ්ඩපනධ්යරතනපඒයයය පවිිමන්වප

තාත්ානපිසිමදුපවිභරගය යටපවේතනීපිමටීැටපනාහරපවේනරදීැ. 
 

(ඇ)පපපපතන්විවපහැර්ථය ෂපවේාවේතරත්පඒපහඳ රපි මියැපනි මිපිසරීැ. 
 

(ඈ)පපපපදතරධිපප්රදරවේන ත්හාය ටපහ භරී පීැටපනාහරපවේනරදීැ. 

 

වවද්ය පහ්ූනන් ස්බනන්ධ්ව ්රි ා යල තු ආ ායාර  
 

i. විභරගය පහඳ රපඉදිරිතත්පවේනරීපවාදයපහ ිවයපඉදිරිතත්පිසරීවේේදීපනදරලපවි්ය පත්රය පනාහන්වපීපදිනප14ෂපගතප

විැටපප්රථැ පදුරහේථප රපනඛණ්ඩපනධ්යරතනපඒයයය පැඟින්වපනිුත්පයරනුපලෙනපනදරළපනය ඳුේත්රය පහේපූ්ණප

යරපවාදයපහ ිවයය  පප්රවේශ පත්රය දප(වි්ය න්වපිමය ල්ලටැපවේතනීපිමටපනාහන්වපනේපතැණෂ)පහැඟපඉදිරිතත්ප

යළපයුතුය .පපවාදයපහ ිවයපඉදිරිතත්පිසරීවේේප්රැවේශදය පිෂ්යපනත්වේතරති දපදෂාරපඇත. 
 

ii. ඉදිරිතත්පයරනුපලෙනපවාදයපහ ිවයපරනවේේ /පආයු්වේශදපආවේර ගයප රලරාිසන්වපවේ  පවිවේ ේ්ඥපවාදයප

නිලධ්රරිය ුපවිිමන්වපනිුත්පයරනපලදපවාදයපහ ිවයපවිය පයුතුය . 
 

iii. ඉ තපිමය ළුපවාදයපහ ිවයපරනවේේ පආයතිවපත්රය ය/පලිපිපිෂ්්පහි තාප රපනිලපුළද්රරාෂපහි තාපනිුත්පයරනප

ලදපවිධිැත්පවාදයපහ ිවයය ෂපවිය පයුතුය . 
 

iv. ඉදිරිතත්පයරනුපලෙනපඑෂපවාදයපහ ිවයය ෂපදතරිැපදිනප14ප දෂාරපතැණෂපඉදිරිතත්පයළපයුතුපනතර ප

වාදයපවේ ේතුපනිහරපතාදුරටත්පයරලය පනා යපාන්වවේන්වපනේපන ාතත්පවිධිැත්පවාදයපහ ිවයය ෂපඉදිරිතත්ප

ිසරිැපනා යපවේශ. 
 

v. වාදයපාර්තරපහනරතනපහභරාපැඟින්වපපිළිග නීැයදීපවිභරගපගරහේතුපනිද හේපිසරිැෂපිමදුානපනුළත් පවිභරගය ටප

වේතනීපිමටීැටපඇිවපඑක් අවස්ථවාක් අහිමි වඒ බනවපහ ලිසය පයුතුය . 

සැලකි  තු ආයි:ප පනි මිත විභාග ක් සඳහා වවද්ය පහ් ආවක් නිසා පපන ී  පඒාිටටඒ ිෂෂය ු  එ  යරුණ සඒාථ 

කිරී  සඳහා ඉදිරිපන ත් යර ඇති ඉල්ලී ක් පිළිගැී ප් පහෝ ප්රතික්පෂ්පන  කිරීප් බනල  සඒාතඒ 

සභාව ස ආ  . 

විභාග ස්බනන්ධ්ව  ් ද්ැනුවත් කිරී ක් අවශපේ ඒ් ක ස්බනන්ධ්ප න් පන හත සඳහන් නිලධ්ාරීන් ස්බනන්ධ් යරගත 

හැකි . 

 හ යරරපවේල්ඛයරධියරරී පදුරහේථප රපනඛණ්ඩපනධ්යරතනපඒයයය  

 හේෙන්වීයරරය/පවිභරග පදුරහේථප රපනඛණ්ඩපනධ්යරතනපඒයයය  

 නධ්යෂ්ය/පදුරහේථප රපනඛණ්ඩපනධ්යරතනපඒයයය  

 

වේනය්ේමපැ රරර්ය පාරාරරප. .පුණළුග පිටිය  

නධ්යෂ්ය/පදුරහේථප රපනඛණ්ඩපනධ්යරතනපඒයයය  

2022.08.03 


