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fou< NdId m%ùK;dj ms<sn| iy;slm;% mdGud,dj - 2020/2021
මාර්ගගත ක්රමයට විභාගය පැවැත්වීම
දෙමළ භාෂා සහතිකපත්ර පාඨමාලාදේ අධ්යයන කටයුතු 2021 ජනවාරි මස 31 වැනි දිදනන්
අවසාන කරන ලෙ අතර, එහි විභාග කටයුතු මාර්ගගත ක්රමයට පවත්වන ලෙ බව දමයට
දපර ෙැනුම් දෙන ලදි.
දමම පාඨමාලාදේ සහතික පත්රය ලබා ගැනීම සෙහා, ලියාපදිිංචි වූ සියලු සිසුන් දමහි දෙන
ලෙ උපදෙස්වලට අනුකූලව සකස් කරන ලෙ පිළිතුරු පත්රය නිබන්ධ්යක් (Portfolio)
ආකාරදයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. නිබන්ධ්ය සකස් කළ යුතු ආකාරය පිළිබෙ උපදෙස්
ඉදගනුම් කළමනාකරණ පද්ධ්තියට ඇතුළත් දකාට ඇත. ඉදගනුම් කළමනාකරණ
පද්ධ්තියට ඇතුළත් වීම සෙහා පහත දක්ත භාවිත කරන්න

Link: https://www.hsscu.ruh.ac.lk/course/view.php?id=603
User Name: tamilstudent
Password: Tamilstudent@2020

නිබන්ධ්ය පිළිදයළ කළ යුතු ආකාරය සහ එය පාඨමාලා සම්බන්ීකාරක දවත ඉදිරිපත්
කළ යුතු ආකාරය පිළිබෙ උපදෙස් මාලාව පසු පිදටහි සෙහන් දකාට ඇත. සියලු විභාග
අදේක්ෂකයන් දෙන ලෙ උපදෙස් අනුගමනය කරමින් දමම නිබන්ධ්ය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
උපදෙස්වලට අනුකූල දනාවන නිබන්ධ්යන් ප්රතික්දෂ්ප කරනු ඇත.
සම්බන්ධීකරක - දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව
08.02.2021

දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ් මාර්ගගත ක්රමයට විභාගය පැවැත්වීම

විභාග අදේක්ෂකයන්ධ සෙහා උපදෙස් මාලාව

1. දමම ප්රශ්න පත්රය දකාටස් 02 න් සමන්විත දේ.
2. විභාග අදේක්ෂයයන් විසින් උක්ත දකාටස් 02 ට ම පිළිත්රරූ සැපයිය යුතු ය.
3. විභාග අදේක්ෂකයන් තම අත් අකුදරන් ම දම් සෙහා පිළිතුරු සැපිය යුතු ය. යතුරු
ලියනය කිරීදමන් දහෝ අත් අකුදරන් දනාමැති දවනත් ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන
පිළිතුරුපත් පිළිගනු දනා ලැදේ.
4. මුද්රිත පිටපතක් ලබා ගත හැකි විභාග අදේක්ෂකයන් විසින් ලබා දී ඇති ප්රශ්න පත්රදයහි
මුද්රිත පටපතක් ලබා දගන එහි පිළිතුරු ඉදිරිපත් කරන්න.
5. මුද්රිත පිටපතක් ලබා ගත දනාහැකි විභාග අදේක්ෂකයන් ලබා දී ඇති ප්රශ්න පත්රදයහි,
ඔබ පිළිතුරු සපයන දකාටස, අිංක, අනු අිංක පිළිදවළින් ඉදිරිපත් කරමින් ප්රශ්නවලට
පිළිතුරු සැපියිය යුතු ය.
6. යම් දහදයකින් ඔබ දමම පත්රයට පිළිතුරු සැපයීදමහි දී විභාග වැරදි හා සම්බන්ධ්
ක්රියාවක නියුක්ත වී ඇති බව හදුනාගත දහාත් පිළිතුරු පත්රය ලකුණු දනාකරනු ලැදේ.
7. පිටු අිංක 1 සිට 3 ෙක්වා පළමු දකාටස ඉදිරිපත් වන අතර, පිටු අිංක 4 සිට 12 ෙක්වා
දෙවන පත්රය ඉදිරිපත් දකාට ඇත.
8. පළමු වන දකාටදස් ප්රශ්න 45 ක් ඇතුළත් දේ. දෙවන දකාටදස් සියලු ප්රශ්නවලට ෙ
පිළිතුරු සැපියිය යුතු ය.

9. දෙවන දකාටදස් ප්රධ්ාන දකාටස් දෙකක් ඇතුළත් වන අතර එයින් පළමු වන දකාටස
සෙහා ඔබ වාකය රචනයක් ලිවිය යුතු ය. එදමන් ම දෙන ලෙ පින්ූරයක් බලා වාකය පහක්
ලිවීම ෙ අවශය දේ.
10. දෙවන දකාටදස් දෙවන ප්රධ්ාන ප්රශ්නයට අනුකූලව උප දකාටස් 07 ක් ඇතුළත් වන
අතර ඒ සියිල්ලට ෙ පිළිතුරු සැපයිය යුතු ය.
11. දෙවන දකාටදස් දෙවන උප දකාටසට අයත් 05 වන ප්රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සෙහා
ඉදගනුම් කළමනාකරණ පද්ධ්තියට ඇතුළත් දකාට ඇති හඩපටයට සවන් දෙන්න.
12. ඔබට දමම ප්රශ්න පත්රයට පිළිතුරු සැපයීම සෙහා සති දෙකක කාලයක් හිමි දේ. දම්
අනුව 2021 දපබරවාරි මස 20 දින දහෝ එදිනට දපර දෙමළ භාෂා සම්බන්ීකාරක දවත
ඔදේ පිළිතුරු පත්රය දයාමු කළ යුතු ය.
13. ඔබ විසින් අත් අකුදරන් ලියන ලෙ පිළිතුරුපත් ක්රමානුකූලව අමුණා තිබිය යුතු අතර,
එහි පිටකවරය පහත දතාරතරු ඇතුළත් වන දස් සකස් කළ යුතු ය.
1. ශිෂයයාදේ සම්ූර්ණ නම
2. ලියාපදිිංචි අිංකය
3. පීඨය
4. අධ්යයනාිංශය
5. ජාතික හැදුනුම්පත් අිංකය
6. දුරකථන අිංකය
7. නිවදස් ලිපිනය

ඉහත විස්තර සපයා දනාමැති සිසුන්දේ පිළිතුරුපත් ප්රතික්දෂ්ප කරනු ලැදේ. දමහි සෙහන්
කරනු ලබන නම සහතිකපත්රදයහි මුද්රණය කරනු ලබන අතර පසුව එහි දවනස්කම් අදතාත්
සලකා බලනු දනා ලැදේ. දම් නිසා ඔදේ මූලික දතාරතුරු පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්න.

14. ඔබ විසින් විභාග ප්රශ්න පත්රයට අනුකූලව යමින් සකස් කරන ලෙ නිබන්ධ්ය නිසි
ආකාරදයන් අමුණා ලියාපදිිංචි තැපැල් මගින් පහත සෙහන් ලිපිනයට දයාමු කරන්න.
සම්බන්ධීකාරක, දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව, සමාජවිෙයා අධ්යයනාාංශය, රුහුණ
විශ්වවිෙයාලය, මාතර
ලිපි එවනු ලබන කවරදේ ඉහළ වම් දකළවදර් ‘දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව/ සහ ඔදේ
හැදුනුම්පත්ව අාංකය” සටහන් කරන්න.
15. නියමිත දිනයට පසුව ලැදබන නිබන්ධ්න ඇතුළත් ලිපි ඉවත් කරනු ලැදේ.
16. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය ඡායාගත දකාට ඉදගනුම් කළමනාකරණ පද්ධ්තියට ඇතුළත්
කිරීමක් අදේක්ෂා කරනු දනා ලැදේ.
17. තැපැල් ලියාපදිිංචි කිරීදම් සහතිකය නිසි දිනයන් ෙ සහිතව තමා සතුව තබා ගැනීම
වැෙගත් වනු ඇත.

