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2019 අෙගෝස්තු මාසෙය් දී  පැරණි හා නව විෂය නිර්ෙද්ශ යටෙත් පැවැත්වූ අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) 
විභාගෙය්  පතිඵල  මත පදනම්ව විශ්වවිද්යාල සඳහා සිසුන් ෙතෝරා ගැනීමට විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව අනුගමනය කළ කමෙව්දය  

රජෙය් ජාතික පතිපත්තියට අනුව අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) විභාගෙයහි විෂය නිර්ෙද්ශය වසර අටකට වරක් 
සංෙශෝධනය ෙකෙර්.  
 
1. පසුබිම  

 
ඒ අනුව, 2011 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය් දී පැවැත්වූ අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය නව හා පැරණි 
විෂය නිර්ෙද්ශ යටෙත් විභාග ෙදකක් ෙලස පැවැත්විණ.  
 
පිළිගත් සංඛ්යානමය කමෙව්දයක් භාවිතා කරමින් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සඳහා ඇති ස්ථාන ගණන 2011 
වසෙර් නව හා පැරණි නිර්ෙද්ශ යටෙත් අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) සඳහා ෙපනී සිට විශ්වවිද්යාල සඳහා 
අයදුම් කරනු ලැබූ සිසුන් කාණ්ඩ ෙදකින්ම පිරවිය යුතු බැවින්, 2011/2012 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා 
විශ්වවිද්යාලවලට සිසුන් ෙතෝරා ගැනීෙම් කමෙව්දය තීරණය කිරීමට අවශ්ය නිර්ෙද්ශ ෙකොමිෂන් සභාවට 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නිපුණතා කමිටුවක් පත් කරන ලදී. 
 
එම නිපුණතා කමිටුව විසින් පැරණි හා නව විෂය නිර්ෙද්ශ යටෙත් විහාගයට ෙපනී සිටි සිසුන් තනි 
කණ්ඩායමක් ෙලස සලකමින් සිසුන් ෙශේණිගත කිරීමට සහ අදාළ Z- අගයන් ගණනය කිරීම සඳහා සංචිත 
Z- අගය (Pooled Z-core) කමයක් නිර්ෙද්ශ කළ අතර ඊට අනුකුලව විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් එම 
වසෙර් අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) පතිඵල නිකුත් කරන ලදි.  
 
අ. විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව අනුගමනය කළ කමෙව්දය උසාවිය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට 
ලක් කිරීම 

 
ෙකෙසේ ෙවතත්, කුසලතා අනුපිළිෙවල අනුව සිසුන්ව ෙශේණිගත කිරීම සඳහා, 2011 වර්ෂෙය් දී පැවැත්වූ  
අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) විභාගයට පැරණි හා නව විෂය නිර්ෙද්ශ යටෙත් ෙපනී සිටි සිසුන් කණ්ඩායම් 
ෙදක ඒකාබද්ධ කිරීමට ගත් තීරණය අභිෙයෝගයට ලක් කරමින්, ලංකා ගුරු සංගමය සහ 2011 වර්ෂෙය් දී 
අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ෙපනී සිටි සිසුන් 16 ෙදෙනකු විසින් විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට සහ තවත් කිහිප ෙදෙනකුට එෙරහිව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයහි 
නඩුවක් ෙගොනු කරන ලදී. [ෙශේෂ්ඨාධිකරණ මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු අංක 29/2012]. 
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ඒ අනුව, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සිය තීන්දුව 2012.06.25 දින පකාශයට පත් කරමින් ෙදවන වග උත්තරකරු 
වන විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට, 1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිද්යාල පනෙත් (වරින් වර 
සංෙශෝධිත) 15 (vii) වගන්තියට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත්, පැරණි හා නව විෂය නිර්ෙද්ශයන් ෙදක 
ෙවනම කාණ්ඩ ෙදකක් වශෙයන් සලකමින් පිළිගත් සංඛ්යානමය සම්මතයන් හා මූලධර්මයන්ට 
අනුකූළව 2011 වර්ෂෙය් අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ෙපනී සිටි අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් Z- අගයන් 
නැවත නිකුත් කිරීම සඳහා අවශ්ය හා අදාළ පියවර ගැනීමටත් නිෙයෝග කරන ලදි.  
 
එම තීන්දුව ලබා දුන් විගසම, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුවට අනුකූලව Z- අගයන් ගණනය කිරීමට සහ 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කර ගැනීම පිණිස පැරණි සහ නව විෂය නිර්ෙද්ශවලට අයත් ශිෂ්ය කණ්ඩායම් 
ෙදෙකහිම සිසුන් ෙශේණිගත කිරීම සඳහා සුදුසු කමෙව්දයක් ෙයෝජනා කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
විසින් නව නිපුණතා කමිටුවක් පත් කරන ලදි.    
 
ඒ අනුව කමිටුව විසින් පහත සඳහන් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරන ලදී: 
 

 අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) විභාගයට පැරණි හා නව විෂය නිර්ෙද්ශ යටෙත් ෙපනී සිටි සිසුන් ෙවනම  
කාණ්ඩ ෙදකක් ෙලස සලකමින් Z- අගයන් ගණනය කිරීම.  

 එම කණ්ඩායම් ෙදෙකහි Z - ලකුණු ඒකාබද්ධ කර අවෙරෝහණ පිළිෙවලට සකස් කිරීෙමන් 2011 
වර්ෂෙය් අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) විභාගෙය් Z- අගයන් නිකුත් කිරීම. 

ඒ අනුව, විභාග ෙදපාර්තෙම්තුව විසින් අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) විභාගෙය් Z- අගයන් නැවත නිකුත් කරන 
ලදි. 

පසුව, නව Z- අගයන් නිකුත් කිරීමත් සමඟම තමන්ෙග් ෙශේණි පහත වැටුණු තවත් සිසුන් පිරිසක් ෙමම 
කමෙව්දය අභිෙයෝගයට ලක් කරමින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් නඩු කිහිපයක් ෙගොනු කළහ. 
[ෙශේෂ්ඨාධිකරණ මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු අංක 418/2012, 441/2012, 445/2012, 462/2012, 459/2012 
සහ 460/2012] 

ආ. විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙයෝජනා කරන ලද විකල්පය  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සියලු පාර්ශවයන්ෙගන් කරුණු විමසීෙමන් අනතුරුව, පසුව නිකුත් කරන ලද 
ෙශේණිගත කිරීම් මත පදනම්ව පැරණි හා නව විෂය නිර්ෙද්ශයන් ෙවනම  කාණ්ඩ ෙදකක්  ෙලස සලකා 
සිසුන් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා සුදුසු කමෙව්දයක් ෙයෝජනා කරන ෙලස විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාවට නියම කරන ලදි.  

සිසුන් විභාගයට ෙපනී සිටි වාර ගණන අනුව (එනම් පළමු වර විභාගයට ෙපනී සිටින්නන් සහ ෙදවන සහ 
තුන්වන වර විභාගයට ෙපනී සිටින්නන් ෙවනම කාණ්ඩ ෙදකක් හැටියට සලකා) සහ එක් එක් අධ්යයන 
පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා විශ්වවිද්යාලවලට සිසුන් ෙතෝරා ගැනුනු අතීත රටාවන් සලකා බලා සුදුසු 
කමෙව්දයක් සකසා ගැනීම එකම සාධාරණ විසඳුම බවට සියලු පාර්ශ්වයන් එකඟ විය.   

ඊට අනුකූලව, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් විකල්ප හතරක් ෙයෝජනා කරමින් 
වාර්තාවක් සකස්  කරන ලදි. එම විකල්ප හතර අතුරින්, දීප ව්යාප්ත කුසලතා පදනම මත සහ දිස්තික් 
කුසලතා පදනම මත එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කරන ලද 
පළමු වරට අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ෙපනී සිටි සිසුන්ෙග් සහ ෙදවන සහ තුන්වැනි වරට  
අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ෙපනී සිටි සිසුන්ෙග් පතිශත ෙවන ෙවනම ගණනය කර, පසුගිය 
වසර පහක් ඇතුලත වූ උපරිම අගය (maximum ratio) අනුව සිසුන් ෙතෝරා ගැනීම භාවිත කරමින් 
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සකස් කරන ලද තුන්වන විකල්පය ෙමම ගැටලුවට ඇති වඩාත්ම සාධාරණ විසඳුම ෙලස සියලු 
පාර්ශවයන් විසින් එකඟ වූහ. 

එහි පතිඵලයක් වශෙයන්, ලැයිස්තු ෙදකම යටෙත් (එනම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු අංක 
29/2012 ට ෙපර නිකුත් කරන ලද පළමු ලැයිස්තුව සහ නඩුෙවන් පසුව නිකුත් කරන ලද ලැයිස්තුව) වැඩි 
සිසුන් පිරිසක් විශ්වවිද්යාලවලට ෙතෝරා ගන්නා ෙලස අධිකරණය සිදු කළ ඉල්ලීම ෙහේතුෙවන්, සාමාන්ය 
පෙව්ශය යටෙත් බඳවා ගන්නා සිසුන් සංඛ්යාවට වඩා අමතර සිසුන් සංඛ්යාවක් විශ්වවිද්යාල වලට බඳවා 
ගැනීමටත්, විශ්වවිද්යාලවලට අමතර මුල්යාධාර සැපයීමටත් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට සිදු 
විය.  

එකී, නඩු තීන්දුවට අනුව උපරිම අගය භාවිතා කරමින් සිසුන් ෙතෝරාගැනීම 2011/2012 අධ්යයන වර්ෂයට 
පමණක් අදාල වන බව, එම නිෙයෝගෙය් සඳහන් කර ඇත.  

 

2. 2019 වර්ෂෙය් දී අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගයට පැරණි හා නව විෂය නිර්ෙද්ශ යටෙත් ෙපනී සිටි 
අෙප්ක්ෂකයින් විශ්වවිද්යාල ෙවත ෙතෝරා ගැනීම  
 

2019 වර්ෂෙය් දී ද නව හා පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශ යටෙත් අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) විභාග ෙදකක් 
පැවැත්වීමට නියමිත බව විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට 
දන්වන ලදි.  

 

ෙමවර විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු අංක 
29/2012 මඟින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ෙදන ලද නිෙයෝගය එනම් අ.ෙපො.ස (උසස් ෙපළ) පැරණි හා නව 
විෂය නිර්ෙද්ශයන් යටෙත් ෙපනී සිටින සිසුන් ෙවන ෙවනම කාණ්ඩ ෙදකක් ෙලස සැලකීෙම් 
අවශ්යතාවත්, ෙතෝරා ගැනීෙම් නිර්ණායක පිළිබඳව සිසුන් පූර්ව දැනුවත් කිරීෙම් අවශ්යතාවත් 
සැලකිල්ලට ෙගන, 2019 වර්ෂෙය් දී පැවැත්වීමට නියමිත විභාග ෙදක පදනම් කරෙගන විශ්වවිද්යාලවලට 
සිසුන් ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව විෙශේෂඥ අදහස් හා නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීම සඳහා 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ සහ ඉන් පිටත සිටින  සංඛ්යාෙල්ඛනඥයින් සහ ගණිතඥයින්ෙගන් සමන්විත 
නිපුණතා කමිටුවක් පත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
 

ඒ අනුව, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව, විශ්වවිද්යාල පෙව්ශ කමිටුව සමඟ සාකච්ඡා කර 
නිපුණතා කමිටුෙව් පහත නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලදී; 

 

 නව විෂය නිර්ෙද්ශය සහ පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශය යටෙත් ෙපනී සිටින අෙප්ක්ෂකයින් ෙවනම 
කාණ්ඩ ෙදකක් ෙලස සැලකීම. 

 එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා ෙවන ෙවනම Z- අගයන් ගණනය කිරීම. 
 එක් එක් කාණ්ඩෙය් Z- අගයන් මත පදනම්ව ශිෂ්ය කාණ්ඩ ෙදක සඳහා ෙවන ෙවනම ෙශේණි 

කාණ්ඩ ෙදකක් තීරණය කිරීම. 
 2013 සිට 2017 දක්වා වන පස් අවුරුදු කාල සීමාව තුළ සිසුන් ෙතෝරා ගැනුණු අතීත රටාවට  

අනුකුලව සැකසුන ‘පස් අවුරුදු සංයුත මධ්යකය’ ෙයොදාෙගන විෂය නිර්ෙද්ශ ෙදකක් යටෙත් 
විශ්වවිද්යාල සඳහා සිසුන් ෙතෝරා ගැනීම. 
 

ඉන්පසුව විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 2019/2020 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා පැරණි හා 
නව විෂය නිර්ෙද්ශ සිසුන් විශ්වවිද්යාල සඳහා ෙතෝරා ගැනීමට අදාළ කමෙව්දය දැක්ෙවන පුවත්පත් 
නිෙව්දනය 2019 අෙපේල් මස 08 ෙවනිදා ෙඩ්ලි නිවුස්, දිනමිණ, ලංකාදීප, තිනකරන් සහ තිනක්කුරල් යන 
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සතිෙය් දින පුවත්පත්හි සහ 2019 මැයි මස 12 ෙවනිදා සන්ෙඩ් ඔබ්සර්වර්, සන්ෙඩ් ටයිම්ස්, සිළුමිණ, 
ලංකාදීප, තිනක්කුරල් සහ වාරමන්ජරී යන සති අන්ත පුවත්පත්හි පහත කරුණු විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරමින් පළ කරන ලදී. 

 2019 වර්ෂෙය් අ.ෙපො.ස.(උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා නව නිර්ෙද්ශය යටෙත් ෙපනී සිටින සිසුන් 
විශ්වවිද්යාලවල එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා දිස්තික් කුසලතා පදනම මත සෑම 
දිස්තික්කයකින්ම සහ දීප ව්යාප්ත කුසලතා පදනම මත ෙතෝරා ගනු ලබන පතිශතය, 2013 වසෙර් 
සිට 2017 වසර දක්වා වූ පස් අවුරුදු කාලය තුළ දී පළමු වරට අ.ෙපො.ස.(උසස් ෙපළ) විභාගය 
සඳහා ෙපනී සිටි, පිළිෙවළින් දිස්තික් කුසලතා පදනම මත සෑම දිස්තික්කයකින්ම සහ දීප ව්යාප්ත 
කුසලතා පදනම මත එම එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් 
කරන ලද සිසුන්ෙග් සංයුත මධ්යකෙය්(Composite Average) පතිශතය ෙව්. 
 
 

 2019 වර්ෂෙය් අ.ෙපො.ස.(උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා පැරණි නිර්ෙද්ශය යටෙත් ෙපනී සිටින 
සිසුන් විශ්වවිද්යාලවල එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා දිස්තික් කුසලතා පදනම මත 
සෑම දිස්තික්කයකින්ම සහ දීප ව්යාප්ත කුසලතා පදනම මත ෙතෝරා ගනු ලබන පතිශතය, 2013 
වසෙර් සිට 2017 වසර දක්වා වූ පස් අවුරුදු කාලය තුළ දී ෙදවන සහ තුන්වන වරට 
අ.ෙපො.ස.(උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ෙපනී සිටි, පිළිෙවළින් දිස්තික් කුසලතා පදනම මත සෑම 
දිස්තික්කයකින්ම සහ දීප ව්යාප්ත කුසලතා පදනම මත එම එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම 
සඳහා විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කරන ලද සිසුන්ෙග් සංයුත මධ්යකෙය්(Composite Average) 
පතිශතය ෙව්. 

ෙමම සිසුන් ෙතෝරා ගැනීෙම් කමෙව්දය දැක්ෙවන නිෙව්දනය විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිල ෙවබ් අඩවිෙයහිද මහජනයාෙග් අවධානය පිණිස පළ කරන ලදී.  

මීට අමතරව, 2019/2020 අධ්යයන වර්ෂයට අදාළව 2020 මාර්තු මාසෙය්දී පළ කරන ලද ‘ශී ලංකාෙව් 
විශ්වවිද්යාල පථම උපාධි පාඨමාලා සඳහා පෙව්ශය’ යන අත්ෙපොෙතහිද විශ්වවිද්යාල සඳහා ඇතුල්වීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් දැනගැනීම පිණිස ෙමම සිසුන් ෙතෝරා ගැනීෙම් 
කමෙව්දය සඳහන් කරන ලදී.  

භාෂා තුෙනන්ම 2019 අෙපේල් සහ මැයි මාසයන්හි පුවත්පත්වල, 2019/2020 අධ්යයන වර්ෂයට අදාළව 
2020 මාර්තු මාසෙය්දී පළ කරන ලද විශ්වවිද්යාල පෙව්ශ අත්ෙපොෙතහි සහ විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිල ෙවබ් අඩවිෙය් පළ කරන ලද සිසුන් ෙතෝරා ගැනීෙම් ෙමම කමෙව්දය, එම 
අවස්ථාවන්හිදී කිසිෙවකු අභිෙයෝගයට ලක් ෙනොකළ බව ෙමහිදී සඳහන් කිරීම වැදගත්ය. 

අ. නව විෂය නිර්ෙද්ශෙය් සහ පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශෙය් Z-අගයන් එකිෙනක සංසංදනය කිරීම 

නව විෂය නිර්ෙද්ශය සහ පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශය ෙවනම කාණ්ඩ ෙදකක් වශෙයන් සලකනු ලැබූ බැවින්, 
නව විෂය නිර්ෙද්ශ සිසුන්ෙග් සහ පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශ සිසුන්ෙග් Z- අගයන් සහ දීප ව්යාප්ත හා දිස්තික් 
ෙශේණි එකිෙනක හා සැසඳිය ෙනොහැකි බව ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතු වැදගත් කරුණක් ෙව්.  

ආ. දීප ව්යාප්ත කුසළතා පදනම සහ දිස්තික් කුසළතා පදනම 

ජාතික පෙව්ශ පතිපත්තියට අනුව, 1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිද්යාල පනත යටෙත් පිහිටුවා ඇති 
විශ්වවිද්යාල සහ උසස් අධ්යාපන ආයතන සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීම දීප ව්යාප්ත කුසළතා පදනම 
මත සහ දිස්තික් කුසළතා පදනම මත සිදු කරන ලදී. ඒ අනුව, සංගීතය, නර්තනය, නාට්ය හා රංග කලාව, 
දෘශ්ය කලා, දෘශ්ය හා තාක්ෂණික කලා සහ චිත හා නිර්මාණ යන කලා විෂය ධාරාෙව් පාඨමාලවන් 
හැරුණු විට අෙනකුත් සියලුම කලා විෂය ධාරාෙව් පාඨමාලවන් සඳහා සිසුන් ෙතෝරා ගැනීම 
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සම්පූර්ණෙයන්ම දීප ව්යාප්ත කුසළතා පදනම මත සිදු ෙකෙර්. නමුත්, ඉහත සඳහන් පාඨමාලා හයට සහ 
අෙනකුත් විෂය ධාරාවන්හි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ෙතෝරා ගැනීම ද්විත්ව පදනමක් මත දීප ව්යාප්ත 
කුසලතා පදනම සහ දිස්තික් පංගු කමය අනුව සිදු ෙකෙර්. එනම්, කිසියම් පාඨමාලාවක පවතින මුළු පංගු 
පමාණෙයන් 40% ක් දක්වා දීප ව්යාප්ත කුසළතා පදනම මත ෙපළ ගැසූ Z- ලකුණු අනුව ද, ඉතිරි 60% න් 
55% ක් දක්වා පරිපාලන දිස්තික්ක 25 අතර එක් එක් දිස්තික්කෙය් ජනගහනයට සමානුපාතිකව, එනම් ශී 
ලංකාෙව් මුළු ජනගහනෙයන් ඒ ඒ දිස්තික්කෙයහි ජන සංඛ්යා අනුපාතය අනුව ද, ඉතිරි 5%, අධ්යාපන 
පහසුකම් අතින් දුෂ්කර යැයි හඳුනාෙගන ඇති දිස්තික්ක 16 අතර එක් එක් දිස්තික්කෙය් ජනගහනයට 
සමානුපාතිකව, එනම් දිස්තික්ක 16 හි මුළු ජනගහනයට ඒ ඒ දිස්තික්කෙයහි ජන සංඛ්යා අනුපාතය අනුව 
ද ෙබදා හැෙර්. 

එබැවින්, ෙමම දිස්තික් පංගු කමය යටෙත් ඉහළ Z-අගයක් ලැබූ එක් දිස්තික්කයක සිසුෙවක් තම 
දිස්තිකයට අදාළ පංගු පමාණය ඇතුළත ඔහු ෙනොසිටීම  ෙහේතුෙවන් කිසියම් පාඨමාලාවක් සඳහා ෙත්රී 
පත් ෙනොවීමටත් එම සිසුවාට වඩා පහළ Z-අගයක් ලැබූ ෙවනත් දිස්තික්කයක සිසුෙවක් එම පාඨමාලාවට  
ෙත්රී පත්වීමටත් ඉඩ ඇත.  

ඒ අනුව, 2019/2020 අධ්යයන වර්ෂෙය් ෛවද්ය විද්යා පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් ෙතෝරාගැනීමට භාවිතා 
කරන ලද සංයුත මධ්යයකයන් (composite average) සහ, එම පාඨමාලාව සඳහා සාමාන්ය පෙව්ශය 
යටෙත් එක් එක් දිස්තික්කෙයන් ෙත්රී පත් වූ සිසුන් සංඛ්යාව, නව හා පැරණි නිර්ෙද්ශය අනුව ෙවන 
ෙවනම පහත දක්වා ඇත.  

 

විශ්වවිද්යාලය	පෙව්ශය - අධ්යයන වර්ෂය 2019/2020	
දීප	ව්යාප්ත කුසලතා පදනම සහ දිස්තික් කුසලතා පදනම සඳහා	සංයුත මධ්යයකෙය්		

(Composite	Average)	පතිශතයන්	

ෛවද්ය විද්යාව	පාඨමාලාව	

	
සංයුත මධ්යයකෙය් පතිශතය	

නව නිර්ෙද්ශය	 පැරණි නිර්ෙද්ශය	

දීප ව්යාප්ත කුසලතා පදනම	 43%	 57%	

දිස්තික්	කුසලතා පදනම	 නව නිර්ෙද්ශය	 පැරණි නිර්ෙද්ශය	

1.			ෙකොළඹ	 36%	 64%	

2.			ගම්පහ	 26%	 74%	

3.			කළුතර	 14%	 86%	

4.			මාතෙල්	 16%	 84%	

5.			මහනුවර	 34%	 66%	

6.			නුවරඑළිය	 35%	 65%	

7.			ගාල්ල	 27%	 73%	

8.			මාතර	 18%	 82%	

9.			හම්බන්ෙතොට	 14%	 86%	
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10.			යාපනය	 42%	 58%	

11.			කිලිෙනොච්චි	 56%	 44%	

12.			මන්නාරම	 36%	 64%	

13.			මුලතිව්	 50%	 50%	

14.			වව්නියා	 54%	 46%	

15.			තිකුණාමලය	 50%	 50%	

16.			මඩකලපුව	 44%	 56%	

17.			අම්පාර	 39%	 61%	

18.			පුත්තලම	 20%	 80%	

19.			කුරුණෑගල	 22%	 78%	

20.			අනුරාධපුරය	 25%	 75%	

21.			ෙපොෙලොන්නරුව	 17%	 83%	

22.			බදුල්ල	 27%	 73%	

23.			ෙමොනරාගල	 17%	 83%	

24.			කෑගල්ල	 15%	 85%	

25.			රත්නපුර	 17%	 83%	

 

 

විශ්වවිද්යාලය	පෙව්ශය - අධ්යයන වර්ෂය 2019/2020	

සාමාන්ය පෙව්ශය යටෙත් නව සහ පැරණි නිර්ෙද්ශ යටෙත් ෛවද්ය විද්යාව	පාඨමාලාව සඳහා ෙතෝරාගනු 
ලැබූ	ශිෂ්ය සංඛ්යාව	

දිස්තික්කය	

ෙතෝරා ගත් ශිෂ්ය සංඛ්යාව	

දීප ව්යාප්ත කුසලතා පදනම 
මත	

දිස්තික් කුසලතා පදනම මත	

එකතුව	
නව 

නිර්ෙද්ශය	
පැරණි	

නිර්ෙද්ශය	
නව	

නිර්ෙද්ශය	
පැරණි	

නිර්ෙද්ශය	

1.			ෙකොළඹ	 93 93 40 72	 298

2.			ගම්පහ	 20 41 29 82	 172

3.			කළුතර	 9 28 8 51	 96

4.			මාතෙල්	 4 6 4 20	 34

5.			මහනුවර	 27 31 23 45	 126

6.			නුවරඑළිය	 4 4 15 28	 51

7.			ගාල්ල	 33 35 14 38	 120
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8.			මාතර	 17 21 7 33	 78

9.			හම්බන්ෙතොට	 7 13 5 32	 57

10.			යාපනය	 30 37 15 20	 102

11.			කිලිෙනොච්චි	 0 0 4 3	 7

12.			මන්නාරම	 0 0 2 4	 6

13.			මුලතිව්	 0 0 3 3	 6

14.			වව්නියා	 4 4 6 5	 19

15.			තිකුණාමලය	 3 3 12 12	 30

16.			මඩකලපුව	 5 2 14 18	 39

17.			අම්පාර	 5 4 16 25	 50

18.			පුත්තලම	 6 13 9 38	 66

19.			කුරුණෑගල	 18 27 17 62	 124

20.			අනුරාධපුරය	 2 4 13 39	 58

21.			ෙපොෙලොන්නරුව	 3 3 4 21	 31

22.			බදුල්ල	 5 4 13 36	 58

23.			ෙමොනරාගල	 1 0 5 23	 29

24.			කෑගල්ල	 2 16 6 35	 59

25.			රත්නපුර	 15 27 11 55	 108

එකතුව	 313 416 295 800	 1824
 

 

ඇ. නව විෂය නිර්ෙද්ශෙය් ජීව විද්යා සිසුන් විසින් නඩුවක් ෙගොනු කිරීම 

ෙම් අතර, පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශෙය්  සිසුන් හා සසඳන විට විභාගයට සූදානම් වීමට තමන්ට තිබූ අවස්ථාව 
අවම  වීම, එහි පතිඵලයක් ෙලස එවකට අධ්යාපන අමාත්යාංශය (විෙශේෂෙයන් ජාතික අධ්යාපන 
ආයතනය සහ විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව) විසින් ඔවුන්ට සාධාරණ ෙලස සලකනු ෙනොලැබීම අභිෙයෝගයට 
ලක් කරමින් සහ 2019/2020 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්යාලවලට සිසුන් ෙතෝරා ගැනීෙම් දී නව විෂය 
නිර්ෙද්ශ ශිෂ්ය කණ්ඩායමට වැඩි ස්ථාන පමාණයක් ෙවන් කළ යුතු ෙලස ඉල්ලමින්, ජීව විද්යා විෂය 
ධාරාෙවන් නව විෂය නිර්ෙද්ශය යටෙත් 2019 වර්ෂෙය් දී පවත්වන ලද අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගයට 
ෙපනී සිටි සිසුන් කණ්ඩායමක් විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ මුලික අයිතිවාසිකම් නඩු අංක 170/2020 දරණ 
නඩුවක් ෙගොනු කළහ. පසුව, පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශය යටෙත් ජීව විද්යා විෂය ධාරාෙවන් එම වසෙර්ම 
අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) සඳහා ෙපනී සිටි තවත් සිසුන් පිරිසක් ෙමම නඩුවට මැදිහත් ෙපත්සම්කරුවන් 
ෙලස ඇතුල් වීම සඳහා ඉල්ලා සිටින ලදී. 

විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව, එක් එක් අධ්යයන පාඨමාලා සඳහා 2013 වසෙර් සිට  2017 වසර 

දක්වා විශ්වවිද්යාලවල එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා ෙතෝරාගත් සිසුන්ෙග් අතීත රටාව අනුගමනය කිරීෙමන් 
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විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කර ගත හැකි සිසුන් සංඛ්යාව හැකිතාක් වැඩි කිරීමට ගත හැකි සෑම පියවරක්ම 
ගන්නා බවට ෙකොමිෂන් සභාව නිෙයෝජනය කරන රජෙය් අධි නීතිඥවරයා මාර්ගෙයන් අධිකරණය ෙවත 
සහතිකයක් ලබා දුන්ෙන්ය. තවද, ගරු. නීතිපතිතුමා විසින් පහසුකම් සපයන ලද රැස්වීමක දී, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරීන් විසින් නීතිඥයින්, ෙපත්සම්කරුවන්, මැදිහත් ෙපත්සම්කරුවන් 
ඇතුළු කිහිප ෙදෙනකු සහ ඔවුන්ෙග් ෙදමව්පියන් හමුවී 2019/2020 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා 
විශ්වවිද්යාලවලට සිසුන් ෙතෝරා ගැනීෙම් කමෙව්දය ඔවුන් ෙවත පැහැදිලි කරන ලදී. 

ෙකෙසේ ෙවතත්, නිපුණතා කමිටුෙව් උපෙදස් මත පදනම්ව 2019/2020 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා ශිෂ්ය 
කණ්ඩායම් ෙදෙකන් අධ්යයන පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී සංයුත මධ්යක කමය 
(Composite average method) භාවිතා කරන බවට ෙපර ෙකොමිෂන් සභාව දැනටමත් පකාශ කර තිබීම 
සහ ෙමම කමෙයන් බැහැරවීම අනවශ්ය නීතිමය ගැටළුවලට ෙහේතු විය හැකි බව අවෙබෝධ කර ගත් 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව, කල් තියා පකාශ කර ඇති කමෙව්දයට අනුව 2019/2020 
අධ්යයන වර්ෂය සඳහා කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කිරීමට තීරණය කරන ලදී.   

ඒ බව, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් විමසීමට නියමිත නඩුෙවහි පාර්ශවකරුවන්ටද පිටපත් සහිතව 
ෙමෝසමක් ෙගොනු කිරීෙමන් ගරු නීතිපතිවරයා විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් ෙදන ලදි.  

 
සභාපති 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
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