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අ.පෙො.ස (උ.පෙළ) – 2022/2024 අධ්යයන වර්ෂය සඳහො සිසුන් ඇතුළත් 
කර ගැනීම  
 
පහත පරිදි විෂය ධාරාවන් 6ක් සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සිදුවේ. 

විෂය ධ්ොරොව ඇතුළත් කර ගැනීමට 
නියමිත සිසුන් සංඛ්යොව 

ව ෞතීය විද්යා                 200 
ජෛව විද්යා 80 
වාණිෛ 80 
ඉංජිවන්රු තාක්ෂණවේද්ය 80 
කලා 40 
               480 

 

ඇතුළත්ීපේ මූලික සුදුසුකේ (අ.පෙො.ස (සො.පෙළ) – 2021 විභොගයට ෙොසල් 

අයදුේකරුවකු පෙස රිච්මන්් විද්යොෙපයන් ෙළමු වරට පෙනී සිටි සිසුන් සඳහො) 

පහත අංක 1, 2, සහ 3 යටවත් අධයාපන අමාතයාංශ චක්රවේඛ ප්රකාර ව අ.වපා.ස (උ.වපළ) 

හැද්ෑරීම සඳහා තිබිය යුතු අවම සුදුසුකේ ද්ක්වා ඇත. මීට අමතර ව එක් එක් විෂය ධාරාව යටවත් එම 

විෂය ධාරාව හැද්ෑරීමට විවශේෂවයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශයතා ද්ක්වා ඇත.  

වකවසේවුව ද් යම්ප විෂය ධාරාවක් සඳහා උක්ත වගුව ප්රකාරව බඳවා ගැනීමට නියමිත ශිෂය 

සංඛයාවට වඩා වැඩි ශිෂය සංඛයාවක් ඉේුම්ප කරනු ලැබුවවහාත් පමණක් එකී විෂයය ධාරාව හැද්ෑරීමට 

අවශය අවම සුදුසුකම්ප ම විසින් අවසේථානුකූලව තීරණය වකවරන බව ද් එය ඒ සම්පබන්ධවයන් වන 

අවසාන තීරණය වන බව ද් අවධාරණය කරමි. 

පාසල තුළ අධයයන කටයුතු සිදු වකවරන කුමන වහෝ විෂයය ධාරාවකට බාහිර සිසුන් ඇතුළත් 

කර ගනු ලබනුවේ අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගය සඳහා පළමු වරට වහෝ වද්වනවරට පාසේ 

අයදුම්පකරුවකු වලස වපනී සිට අවශය අවම හා විවශේෂිත සුදුසුකම්ප සම්පූර්ණ කර අ.වපා.ස (උ.වපළ) 

සඳහා අයදුම්පකරන ලද් විද්යාලයීය සිසුන් සියළු වද්නා ඇතුළත් කර ගැනීවමන් පසු ඇතිවන පුරප්පාඩු 

සඳහා පමණි.  

1. අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දි මාධය  ාෂාව හා ගණිතය ඇතුළත් ව ඕනෑම විෂයයන් 

6කින් සමත්ව ඉන් අවම වශවයන් විෂයයන් 3කට සම්පමාන සාමාර්ථ (C) වහෝ ඊට ඉහළ සාමාර්ථ 

(B වහෝ A) ලබා තිබීම 

වහෝ  

2. අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දි ඕනෑම විෂයයන් 6කින් සමත්ව ඉන් අවම වශවයන් 

විෂයයන් 3කට සම්පමාන සාමාර්ථ (C) වහෝ ඊට ඉහළ සාමාර්ථ (B වහෝ A) ලබා ඇති එවහත් 

ගණිතය විෂයය අසමත්   

(* අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2022 වහෝ අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2023 වි ාග සඳහා වපනී සිට ගණිත 

විෂයය සමත්ීවම්ප පද්නම මත සුදුසුකම්ප ලබයි) 

වහෝ 
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3. අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දි මාධය  ාෂාව වහෝ ගණිතය ඇතුළත් ව හර විෂයයන් 

5කින් සමත්ව ඉන් අවම වශවයන් විෂයයන් 3කට සම්පමාන සාමාර්ථ (C) වහෝ ඊට ඉහළ සාමාර්ථ 

(B වහෝ A) ලබා තිබීම 

* මාධය  ාෂාව අසමත් සිසුන් අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2022 වි ාගවේදී ම මාධය  ාෂාව සමත්ීම 

අනිවාර්යය වන අතර එවලස සමත් ව වපන්ීවම්ප වකාන්වේසිය මත තොවකොලික ෙද්නමින් 

උසසේ වපළ කලා විෂය ධාරාවට ඇතුළත් කිරීම සිදුවේ. එපෙස සුදුසුකේ සේූර්ණ කර 

පනොගතපහොත් ෙොසපෙන් ඉවත් පකපර්. වකවසේවුව ද් ප්රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයට ඉේලා ඇති 

සිසුන් සඳහා ප්රතිඵල එනතුරු පමණක් පාසවේ රැඳී සිටීමට අවකාශ සැලවසේ.  

 

සටහන: අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී ඉහත 1, 2, 3, යටවත් අවනකුත් සුදුසුකම්ප සම්පූර්ණ   

කළ ද් සම්පමාන 2ක් පමණක් ලබා ඇති සිසුන් සාමානය සාමාර්ථයක් ලබා ඇති විෂයයකට (මාධය  ාෂාව 

වහෝ ගණිතය හැර) පාසල පද්නම්ප කරගත් ඇගයීම්ප වැඩපිළිවවළ යටවත් සම්පමාන වහෝ ඊට ඉහළ 

නිපුණතාවක් ලබා ඇත්නම්ප එම විෂයයට අ.පා.ස (සා.වපළ) කෙො විෂය ධ්ොරොවට ඇතුළත්ීමට ෙමණක් 

සම්පමාන සාමාර්ථයක් ලබා ඇති බවට සැලවක්. එනම්ප ප්රතිඵල සටහවනහි විෂයයට අද්ාළ ව ලබාගත් 

වරේණියට ඉදිරිවයන් 1 වහෝ 2 වහෝ 3 වහෝ වලස නිපුණතා මට්ට ම සටහන්ව තිබිය යුතුයි. 

 

 

අ.පෙො.ස (උ.පෙළ) හැද්ෑරීම සඳහො විෂය ධ්ොරො/විෂයයන්/විෂයය සංපයෝජන පතෝරො 

ගැනීපේ දී සැෙකිලිමත් විය යුතු විප ේෂ කරුණු 

• වතෝරා ගන්නා විෂයය ධාරාව තම අනාගත සු  සිේිය වකවරහි වකතරම්ප දුරට ඉවහේ වන්වන් 

ද් යන බව සහ තම අනාගත ඉලක්කයන් ඒ හරහා ූරණය කරගත හැකි ද්? යන්න 

• වතෝරා ගන්නා විෂයය ධාරාවක් වවනසේ කිරීමට අවසේථාව ලැවබනුවේ අවශය සුදුසුකම්ප 

සම්පූර්ණ කර ඇතිවිට හා පුරප්පාඩු ඇතිවිට උසසේ වපළ පන්තියට ඇතුළත් වර්ෂවේ දී     

පමණක් ම වන බව 

• වතෝරා ගන්නා  ලද් විෂයය සංවයෝෛනය අද්ාළ කර ගත හැකි විශේව විද්යාල ප්රවේශය 

පාඨමාලාවන් තම අනාගත ඉලක්කයන් හා වකතරම්ප දුරට ගැලවප් ද් යන්න  

• වතෝරා ගන්නා විෂයයන් වමහි මතු සඳහන් වකාන්වේසිවලට අනුකූලව පමණක් ම වතෝරා ගත 

හැකි වන බව 

• වතෝරා ගන්නා විෂයයන්වගන් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා ප්රමාණවත් සකයතාවයක් 

තමා තුළ ඇති ද් යන්න 

• වතෝරා ගන්නා ලද් විෂයයන් සඳහා රැකියා වවළඳවපාවළහි ඇති ඉේුම වකබඳු ද් යන්න 

• අ.වපා.ස (උ.වපළ) සමත් වලස සලකනුවේ ප්රධාන විෂයයන් තුනම සමත් වුවවහාත් පමණක් 

බව සහ එක් විෂයයකින් වහෝ අසමත් වුවවහාත් ලබා ඇති ඉහළ ම අධයාපන සුදුසුකම 

“අ.වපා.ස (සා.වපළ) සමත්” යන සුදුසුකම වන බව 

 

 

 

 

 

විෂයය සංපයෝජන පතෝරො ගැනීපේ දී අධ්යොෙන අමොතයොං  චක්රපල්ඛ් අංක: 2016/13 

(https://moe.gov.lk/wp-content/uploads/2020/07/2016-13s.pdf යන link එක හරහො 

බොගත හැක) හො වැඩිදුර විසේතර අව ය වන්පන් නේ ඒ ඒ අධ්යයන වර්ෂයසඳහො වි ේව විද්යොෙ 
ප්රතිෙොද්න පකොමිෂන් සභොව මගින් ප්රකො යට ෙත් කරන  ශ්රී ෙංකොපේ වි ේවවිද්යොෙ ප්රථම උෙොධි 
ෙොඨමොෙො සඳහො ප්රපේ ය නේ අත්පෙොත ද් ෙරිශීෙනය කිරීම කළ යුතු පේ. 
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කෙො විෂයය ධ්ොරොපවන් අ.පෙො.ස (උ.පෙළ) – 2024 සඳහො ෙළමුවරට පෙනී සිටීමට 

අපේක්ිත සිසුන් සඳහො පතෝරො ගැනීමට අවකො  සැෙපසන විෂයයන්/විෂයය 

සංපයෝජන  

විප ේෂපයන් සේූර්ණ කළ යුතු අව යතො 

▪ අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී ලබාගත් සම්පමාන තුන අතරින් එකක්වත් වතෝරා 

ගන්නා විෂයයකට අද්ාළ විය යුතුයි. 

 

▪ අ.වපා.ස (උ.වපළ) විෂයයක් වලස චිත්ර වහෝ නැටුම්ප වහෝ සංගීතය වහෝ නාටය හා රංග කලාව 

යන විෂයයන්වගන් එකක් වතෝරා ගැනීමට අවප්ක්ෂා කරයි නම්ප අද්ාළ විෂයය ට                              

අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී සම්පමාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතුයි. 

 

▪ වසෞන්ද්ර්යය විෂයයන් වද්කක් හද්ාරන්වන් නම්ප අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී එම 

විෂයයන් වද්වකන් එක් විෂයයකට සම්පමාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතුයි. 

 

▪ (අ.වපා.ස (උ.වපළ) විෂයයක් වලස නැටුම්ප වහෝ සංගීතය වහෝ නාටය හා රංග කලාව යන 

විෂයයන් වතාරා ගැනීමට අවප්ක්ෂිත සිසුවකුට අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී එකී 

විෂයය සඳහා සම්පමාන සාමාර්ථයක් ලබා වනාතිබුණ ද් එම විෂයය ට පාසල පද්නම්ප කරගත් 

ඇගයීම්ප වැඩපිළිවවළ යටවත් සම්පමාන වහෝ ඊට ඉහළ නිපුණතාවක් ලබා ඇත්නම්ප එය 

ප්රමාණවත් වනු ඇත) 

 

කලා විෂයය ධාරාව හැද්ෑරීමට බලාවපාවරාත්තු වන සිසුන් සමාෛයීය විද්යා/වයවහාරික සමාෛ අධයයන, 

ආගම්ප හා ශිෂේටාචාරල, වසෞන්ද්ර්යය අධයයන සහ  ාෂා යන විෂයය කාණ්ඩ යටවත් සඳහන් 

වකාන්වේසි අනුව විෂයයන් තුනක් වතෝරා ගත යුතු වේ. 

 

සමොජයීය විද්යො/වයවහොරික සමොජ අධ්යයන විෂයයන් 

පාසවේ පවතින ව ෞතික හා මානව සම්පපත් අනුව වමම කාණ්ඩය යටවත් ඔබට වතෝරා ගත හැකි 

විෂයයන් සහ ඒවා වතෝරා ගැනීම සඳහා වන වකාන්වේසි පහත ද්ක්වා ඇත.  

වතෝරා ගන්නා විෂයයන් තුවනන් අවම ව පයන් එක් විෂයයක් පහෝ පහත ද්ක්වා ඇති වකාන්වේසිවලට 

අනුකූලව පතෝරොගත යුතු ය. ඔබවේ මනාපය අනුව ද්ක්වා ඇති වකාන්වේසිවලට අනුකූලව වමම 

කාණ්ඩවයන් විෂයයන් පද්කක් පහෝ තුනම පහෝ පතෝරො ගත හැක. 

 

* ආර්ික විද්යාව වහෝ ගෘහ ආර්ික විද්යාව 

* භූවගෝල විද්යාව වහෝ තර්ක ශාසේත්රය හා විද්යාත්මක ක්රමය වහෝ සන්නිවේද්නය හා මාධය අධයයනය 

* වේශපාලන විද්යාව වහෝ වතාරතුරු හා සන්නවේද්න තාක්ෂණය වහෝ කෘෂි විද්යාව 
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ආගේ හො ශිෂේටොචොර විෂයයන්  

(තර්ක  ොසේරය පහෝ භූපගෝෙ විද්යොව පහෝ ඉංග්රීසි පහෝ සන්නිපේද්න හො මොධ්යය අධ්යයනය යන 
විෂයයන්පගන් එකක් පහෝ පතෝරො ගැනුනු සිසුන් හැර අපනක් සිසුන් සඳහො ෙමණක් අද්ොළ පේ)  

පාසවේ පවතින ව ෞතික හා මානව සම්පපත් අනුව වමම කාණ්ඩවයන් ඔබවේ මනාපය අනුව                 
එක් විෂයයක් ෙමණක් පතෝරොගත හැක. 

* වබෞේධ ශිෂේටාචාරය 

* ක්රිසේතියානි  

 

පසෞන්ද්ර්ය අධ්යයන විෂයයන් 

පාසවේ පවතින ව ෞතික හා මානව සම්පපත් අනුව පහත වකාන්වේසිවලට අනුකූලව වමම කාණ්ඩවයන් 

ඔබවේ මනාපය අනුව එක් විෂයයක් ෙමණක් පතෝරොගත හැක. 

▪  ාෂා විෂයයන් (ඉංග්රීසි, චීන හැර) වහෝ ආර්ික විද්යාව වහෝ ගෘහ ආර්ික විද්යාව යන 
විෂයයන්වගන් එකක් වහෝ පතෝරො ගත් සිසුවකු පනොපේ නේ, 

* චිත්ර කලාව  

* නර්තනය (වේශීය) 

* සංගීතය (වපරදිග වහෝ බටහිර) 

* නාටය හා රංග කලාව (සිංහල වහෝ ඉංග්රීසි) 

 

භොෂො විෂයයන් 

පාසවේ පවතින ව ෞතික හා මානව සම්පපත් අනුව වමම කාණ්ඩවයන් පහත වකාන්වේසිවලට 

අනුකූලව ඔබවේ මනාපය අනුව එක් විෂයයක් පහෝ විෂයයන් පද්කක් පතෝරොගත හැක. 

▪ ආර්ික විද්යාව වහෝ ගෘහ ආර්ික විද්යාව වහෝ වසෞන්ද්ර්යය අධයයන විෂයය කාණ්ඩයට අයත් 
විෂයයන්වගන් එකක්වත් පතෝරො ගත් සිසුපවකු පනොපේ නේ, 

* සිංහල වහෝ ප්රංශ වහෝ ෛපන්  

 

▪ තර්ක ශාසේත්රය වහෝ සන්නිවේද්නය හා මාධය අධයයනය වහෝ භූවගෝල විද්යාව වහෝ  ආගමික හා 
ශිෂේටාචාර යන විෂයය කාණ්ඩයට අයත් විෂයයන්වගන් එකක්වත් පතෝරො ගත් සිසුපවකු   පනොපේ 
නේ,  

* ඉංග්රීසි 

 

▪ වේශපාලන විද්යාව වහෝ කෘෂි විද්යාව වහෝ වතාරතුරු හා සන්නිවේද්න තාක්ෂණය යන 
විෂයයන්වගන් එකක්වත් පතෝරො ගත් සිසුපවකු පනොපේ නේ, 

* චීන 
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වොණිජ විෂයය ධ්ොරොපවන් අ.පෙො.ස (උ.පෙළ) – 2024 සඳහො ෙළමුවරට පෙනී සිටීමට 

අපේක්ිත සිසුන් සඳහො පතෝරො ගැනීමට අවකො  සැෙපසන විෂයයන්/විෂයය 

සංපයෝජන  

විප ේෂපයන් සේූර්ණ කළ යුතු අව යතො 

▪ අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී ලබාගත් සම්පමාන තුවනන් එකක් වයවසායකත්ව 

අධයයනයට වහෝ වයාපාර හා ගිණුම්පකරණ අධයයනය වහෝ ගණිතය විෂයයට ලබා තිබිය යුතු ය. 

 

▪ අ.වපා.ස (උ.වපළ) විෂයයක් වලස සිංහල/වද්මළ/ඉංග්රීසි යන කවර වහෝ විෂයයක් හද්ාරන්වන් නම්ප 

අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී  සිංහල  ාෂාව හා සාහිතයය/ඉංග්රීසි යන විෂයයන්වගන් 

අද්ාළ වන විෂයයට සම්පමාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතු ය. 
 

▪ අ.වපා.ස (උ.වපළ) විෂයයක් වලස ආගමක් වහෝ ආගමික ශිෂේටාචාරයක් විෂයයක් වලස 

හද්ාරන්වන් නම්ප අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී  එම අද්ාළ විෂයයට සම්පමාන 

සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතු ය. 
 

වාණිෛ විෂය ධාරාව හැද්ෑරීමට බලාවපාවරාත්තු වන වතෝරා සිසුන් පහත විෂයයන් අතුරින් අවම 

වශවයන් විෂයයන් වද්කක්වත් වතෝරා ගත යුතු ය. 

* ගිණුම්පකරණය 

* වයාපාර අධයයනය 

* ආර්ික විද්යාව 

 

පාසවේ පවතින ව ෞතික හා මානව සම්පපත් අනුව විෂයයන් වද්කක් පමණක් වතෝරා ගන්නා ලද් සිසුන් 

වසසු විෂයය පහත ද්ැක්වවන පරිදි වතෝරාගත යුතු ය. 

* ගිණුේකරණය විෂයය පතෝරො පනොගන්පන් නේ භූවගෝල විද්යාව වහෝ තර්ක ශාසේත්රය සහ විද්යාත්මක 
ක්රමය වහෝ ඉංග්රීසි වහෝ වබෞේධ ශිෂේටාචාරය වහෝ ක්රිසේතියානි ධර්මය 

*  වයොෙොර අධ්යයනය විෂයය පතෝරො පනොගන්පන් නේ වතාරතුරු හා සන්නිවේද්න තාක්ෂණය වහෝ                

කාෂි විද්යාව වහෝ වේශපාලන විද්යාව 

* ආර්ික විද්යොව  විෂයය පතෝරො පනොගන්පන් නේ ප්රංශ  ාෂාව 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ඉංජිපන්රු තොක්ෂණපේද්ය විෂයය ධ්ොරොපවන් අ.පෙො.ස (උ.පෙළ) – 2024 සඳහො 

ෙළමුවරට පෙනී සිටීමට අපේක්ිත සිසුන් සඳහො පතෝරො ගැනීමට අවකො  සැෙපසන 

විෂයයන්/විෂයය සංපයෝජන 

විප ේෂපයන් සේූර්ණ කළ යුතු අව යතො 

▪ අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී ගණිතය සහ විද්යාව යන විෂයයන් සමත් ව තිබිය යුතු ය. 

 

වමම විෂය ධාරාව හැද්ෑරීමට බලාවපාවරාත්තු වන සිසුන් පහත සඳහන් විෂයයන් අනිවාර්යයවයන් ම  

වතෝරාගත යුතු වේ. 

* ඉංජිවන්රු තාක්ෂණවවිද්ය 

* තාක්ෂණවේද්ය සඳහා විද්යාව  

 

වසසු විෂයය පහත සඳහන් විෂයයන් අතුරින් වතෝරාගත යුතු ය. 

* වතාරතුරු හා සන්නිවේද්න තාක්ෂණය වහෝ කෘෂි විද්යාව වහෝ වයාපාර අධයයනය 

 

 

ජජව විද්යො විෂයය ධ්ොරොපවන් අ.පෙො.ස (උ.පෙළ) – 2024 සඳහො ෙළමුවරට පෙනී 

සිටීමට අපේක්ිත සිසුන් සඳහො පතෝරො ගැනීමට අවකො  සැෙපසන විෂයයන්/විෂයය 

සංපයෝජන 

විප ේෂපයන් සේූර්ණ කළ යුතු අව යතො 

▪ අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී ලබාගත් සම්පමාන තුවනන් එකක් විද්යාව විෂයයට ලබා 

තිබිය යුතු වන අතර ගණිතය විෂයය සමත් ව තිබිය යුතු ය. 

 

 

වමම විෂය ධාරාව හැද්ෑරීමට බලාවපාවරාත්තු වන සිසුන් ජීව විද්යොව සහ රසොයන විද්යොව යන විෂයයන් 

සමග පහත සඳහන් විෂයයන් අතුරින් විෂයයක් වතෝරා ගත යුතු ය. 

* ව ෞතික විද්යාව 

* කෘෂි විද්යාව 
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පභෞතීය විද්යො විෂයය ධ්ොරොපවන් අ.පෙො.ස (උ.පෙළ) – 2024 සඳහො ෙළමුවරට පෙනී 

සිටීමට අපේක්ිත සිසුන් සඳහො පතෝරො ගැනීමට අවකො  සැෙපසන විෂයයන්/විෂයය 

සංපයෝජන 

විප ේෂපයන් සේූර්ණ කළ යුතු අව යතො 

▪ අ.වපා.ස (සා.වපළ) – 2021 වි ාගවේ දී ලබාගත් සම්පමාන තුවනන් එකක් ගණිතය විෂයයට ලබා 

තිබිය යුතු වන අතර විද්යාව විෂයය සමත් ව තිබිය යුතු ය. 

 

▪ 2022.05.20 දින සිට පාසල මගින් සතිවේ දිනවල සතියට උපරිම දින 03ක් වයාද්ා ගනිමින් 

විද්යාලයී ය සංයුක්ත ගණිතය විෂයය ඉගැන්ීවමහි නියැවලන ගුරු  වතුන්වේ සම්පපත් 

ද්ායකත්වවයන් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත අ.වපා.ස (උසසේ වපළ) ව ෞතීය විද්යා විෂය ධාරාව 

හද්ාරන සමාරම්ප කයින් සඳහා වන ෛාතික අධයාපන ආයතනය විසින් නිර්මිත පද්නම්ප පාඨමාලාව 

(ගාසේතු රහිත) සතුටුද්ායක මට්ටමින් හද්ාරා අවසන් කිරීම 

 

පාසවේ පවතින ව ෞතික හා මානව සම්පපත් අනුව වමම විෂය ධාරාව හැද්ෑරීමට බලාවපාවරාත්තු වන 

සිසුන් ට අනිවාර්යවයන් ම පහත සඳහන් විෂයයන් තුන වතෝරා ගැනීමට සිදු වේ. 

* සංයුක්ත ගණිතය 

* රසායන විද්යාව 

* ව ෞතික විද්යාව 

 

 

අ.පෙො.ස (උ.පෙළ) – 2024 සඳහො ෙළමුවරට පෙනී සිටීමට අපේක්ිත සිසුන් සඳහො 

පතෝරො ගැනීමට අවකො  සැෙපසන “නි ේිත විෂයය ධ්ොරොවකට අයත් පනොවන” 

විෂයය සංපයෝජන 

* සංයුක්ත ගණිතය, පභෞතික විද්යොව සහ පතොරතුරු හො සන්නිපේද්න තොක්ෂණය 

* සංයුක්ත ගණිතය, පභෞතික විද්යොව සහ කෘි විද්යොව 

 

පමම නිපේද්නය මගින් ආවරණය පනොවන යේ කරුණක් පේ නේ පහෝ ගැටළු සහගත යේ කරුණක් 

පේ නේ ඒ පිළිබඳ ව නිපයෝජය විදුහල්ෙති (අධ්යොෙන සංවර්ධ්න) ප්රියොල් ද් සිල්වො මහත්මො පවතින් පහෝ 

සහකොර විදුහල්ෙති (උසසේ පෙළ) - උපුල්  ොන්ත ද් සිල්වො මහත්මො පවතින් විමසිය යුතු අතර ඒ 

සේබන්ධ්පයන් වන අවසන් තීරණය ම විසින් ෙබො පද්නු ඇත. 

 

 

පී.එසේ.පුෂේෙකුමොර 
විදුහල්ෙති 
රිච්මන්් විද්යොෙය 
2022.06.01 
 

 


