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2011 වර්ෂයේ  අ.යෙො.ස. (උසස් යෙළ) විභාගය සඳහා නව සහ ෙැරණි විෂය නිර්යේශයන් යටයේ යෙනී සිටි 

සිසුන්ට අදාළව SC(FR) 29/2012 නඩුයේදී යරේෂ්ධාකරණර ය විසින් ා ා න්න් නියයයගය අනුව යමින්, 2020 

වර්ෂයේ  අ.යෙො.ස. (උසස් යෙළ) විභාගය සඳහා නව නිර්යේශය සහ ෙැරණි නිර්යේශය යටයේ යෙනී සිටින 

සිසුන්ද යවනම ණාණ්ඩ යදණක්(two distinct populations) වශයයන් සැාකීමට විශ්වවිදයාා රතිපොදන 

යණොමිෂන් සභාව තීර ය ණරන ාද  ව යමයින් දන්වා සිටිනු ාැයේ. ඒ අනුව, 2020 වර්ෂයේ අ.යෙො.ස. 

(උසස් යෙළ) විභාගයේදී සිසුන් විසින් ා ා ගන්නා Z-අගය ෙදනම් ණරයගන 2020/2021 අධ්යයන වර්ෂයේ 

විශ්වවිදයාා සඳහා සිසුන් යතයරා ගැනීමට භාවිත ණා යුතු උෙමාන යමොනවාද යන්න යයයජනා කිරීම සඳහා 

නිපු තා ණමිටුවක්(Committee of Experts)විශ්වවිදයාා රතිපොදන යණොමිෂන් සභාව විසින් ෙේ ණරන ාදි. 

එම නිපු තා ණමිටුයවහි නිර්යේශ ෙදනම් ණර යගන, 1978 අංණ 16 දර  විශ්වවිදයාා ෙනයේ (වරින් වර 

සංයශයකරත)15 (vii) වගන්තිපයට අනුව විශ්වවිදයාා රයේශ ණමිටුයේ නිර්යේශ ෙරිදි විශ්වවිදයාා රතිපොදන 

යණොමිෂන් සභාව ෙහත සඳහන් තීර වාට එළඹුණි. 

 2020 වර්ෂයේ අ.යෙො.ස.(උසස් යෙළ) විභාගය සඳහා නව නිර්යේශය යටයේ යෙනී සිටින සිසුන් 

විශ්වවිදයාාවා එක් එක් උොකර ොධමාාාව හැදීරීම සඳහා දිස්ත්රික් සලසාතා ෙදනම මත සීම 

දිස්ත්රික්ණයකින්ම සහ දීෙ වයාප්ත ත සලසාතා ෙදනම මත යතයරා ගනු ා න රතිපශතය, 2014 වසයර් 

සිට 2018 වසර දක්වා වූ ෙස් අවුරුන් ණාාය තුළ දී ෙළමු සහ යදවන වරට අ.යෙො.ස.(උසස් යෙළ) 

විභාගය සඳහා යෙනී සිටි, පිළියවළින් දිස්ත්රික් සලසාතා ෙදනම මත සීම දිස්ත්රික්ණයකින්ම සහ දීෙ 

වයාප්ත ත සලසාතා ෙදනම මත එම එක් එක් උොකර ොධමාාාව හැදීරීම සඳහා විශ්වවිදයාාවාට 

ඇතුළේ ණරන ාද සිසුන්යේ සංයුත මධ්යණයේ(Composite Average) රතිපශතය යේ. 

 
 

 2020 වර්ෂයේ අ.යෙො.ස.(උසස් යෙළ) විභාගය සඳහා ෙැරණි නිර්යේශය යටයේ යෙනී සිටින සිසුන් 

විශ්වවිදයාාවා එක් එක් උොකර ොධමාාාව හැදීරීම සඳහා දිස්ත්රික් සලසාතා ෙදනම මත සීම 

දිස්ත්රික්ණයකින්ම සහ දීෙ වයාප්ත ත සලසාතා ෙදනම මත යතයරා ගනු ා න රතිපශතය, 2014 වසයර් 

සිට 2018 වසර දක්වා වූ ෙස් අවුරුන් ණාාය තුළ දී තුන්වන වරට අ.යෙො.ස.(උසස් යෙළ) විභාගය 

සඳහා යෙනී සිටි, පිළියවළින් දිස්ත්රික් සලසාතා ෙදනම මත සීම දිස්ත්රික්ණයකින්ම සහ දීෙ වයාප්ත ත 

සලසාතා ෙදනම මත එම එක් එක් උොකර ොධමාාාව හැදීරීම සඳහා විශ්වවිදයාාවාට ඇතුළේ 

ණරන ාද සිසුන්යේ සංයුත මධ්යණයේ(Composite Average) රතිපශතය යේ. 

 

ඒ අනුව, 2020 වර්ෂයේ අ.යෙො.ස. (උසස් යෙළ) විභාගයේදී සිසුන් විසින් ා ා ගන්නා Z-අගය ෙදනම් 

ණරයගන 2020/2021 අධ්යයන වර්ෂයේ විශ්වවිදයාා රයේශය සඳහා සිසුන් යතයරා ගැනීම ඉහතිපන් සඳහන් 

ණරන ාද තීර වාට අනුව සහ 2020/2021 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා නිසලේ කිරීමට නියමිත "ශ්රී ාංණායේ 

විශ්වවිදයාා රථමම උොකර ොධමාාා සඳහා රයේශය" යන අේයෙොයතහි ඇතුළේ නීතිපරීතිපවාට යටේව සින් 

යණයරනු ඇත. 
 

සභාෙතිප 

විශ්වවිදයාා රතිපොදන යණොමිෂන් සභාව 

අංණ 20, යවයඩ් යෙයදස, යණොළඹ 07 

2020.10.07 

2020්අ.ොා .භ.්(උභභ්්ොාළ)්විාාගොේ්රථිපාල ප්අනුව්2020/2021්අධ්යය ්ව්ෂනොේ්විශ්වවිද්යාල ප්

රොේශය්භහාා්අයුම් ්ිරීමට ්බල පාොා ොර ්තු ්ව ්අයුම් මුවව්  ්ොමොර ්නිොේද් යයි 


