කැලණිය විශ්වවිද්යාලයේ සමාජීය විද්යා සහ මානවශාස්ර පීඨවල ප්රථම වසර විද්යාර්ථීන්යේ (2018/2019) සියලු
පරීක්ෂණ 2021 මාර්ථු මස 20 දින සිට 2021 අයේල් මස 11 දින යෙක් විශ්වවිද්යාල පරිශ්රය ුළ පැවැත්යේ.
එබැවින් ඉහෙ ද්ැක් වූ උපාධි පාඨමාලාවලට අයත් සිසුන්ට 2021 මාර්ථු 19 වැනිද්ා උද්ෑසන 8.00 සිට සවස 6.00
ද්ක්වා යන්වාසිකාගාරවලට ඇුළත් වීමට අවසර ලබා දී තියේ.
යමම විභාග කටයුු යසෞඛ්ය අමාෙයංශය විසින් නිකුත් කරන ලද් යකාවිඩ් 19 මර්ථද්න නිර්ථණායකවලට සහ
කැලණිය විශ්වවිද්යාලයේ යකාවිඩ් මර්ථද්න කමිටුයේ නිර්ථයේශවලට අනුගෙව සිදු යකයර්ථ. ඒ අනුව විභාග කටයුු
පැවැත්යවන කාලය ුළ විද්යාර්ථීන්යේ යසෞඛ්යාරක්ිෙ බව ෙහවුරු කර ඇති බව කැලණිය විශ්වවිද්යාලයේ
පාලනාධිකාරිය ද්ැනුම් යද්යි.

සිසුන් යන්වාසිකාගාරවලට ඇුල්වීයම් දී සහ ඒවායින් පිටවීයම් දී, විභාග කටයුුවලට සහභාගී වීයම් දී
සහ අද්ාළ කාලය ුළ විශ්වවිද්යාල භූමියේ කටයුු කිරීයම් දී ඔවුන් අනුගමනය කළ යුු යසෞඛ්යාරක්ිෙ
පිළියවත් පිළිබඳ ද්ැනටමත් විභාග අයේක්ෂක සියලු සිසුන් ද්ැනුවත් කිරීමට කටයුු කර ඇෙ. එයමන්ම
විභාග කටයුු පැවැත්යවන කාලය ුළ කිසිදු අපහසුොවයකින් හා අවධානමකින් යොරව සිසුන්යේ
අධයයන අවශයො ඉටු කර ගැනීමට අවශය කටයුු සූද්ානම් කර ඇෙ. ඒ අනුව කිසිදු පීඩනයකින් යොරව
සිසුන්ට සිය විභාග කටයුුවල නියැළීමට අවශය කායික මානසික නිද්හස ෙහවුරු වන පරිදි සකස්
යකරුණ වැඩපිළියවළක් ද්ැනටමත් ඉදිරිපත් කර තියේ.
නමුත් යමම විභාගය පැවැත්වීම සම්බන්ධයයන් ඇෙැම් පුේගලයින් විසින් යනායයක් අසෙය සහ පද්නම්
විරහිෙ ය ෝද්නා, වියේ න එල්ල කරමින් විභාග අයේක්ෂක සිසුන්යේ මනස විකෘති කිරීමට ද් ඔවුන් ඇුඵ
ඔවුන්යේ පවුල්වල පිරිස් යනාමඟ යැවීමට ද් කටයුු කරනු ලබන බව යපයනන්නට තියේ. ඒ අනුව විවිධ
පුේගලයින් යනායයක් අසෙය යොරුරු සහ අභූෙ ය ෝද්නා සමාජ මාධය ඔස්යස් පුරුවමින් සිටියි.
යමාවුන්යේ අභිප්රාය වී ඇත්යත් පැවැත්වීමට නියමිෙ විභාගය අසාර්ථථ කර සිසුන්යේ අධයාපන කටයුු
කඩාකේපල් කර ඔවුන්යේ අනාගෙය අඳුයර්ථ යහළීමයි.
යකාවිඩ් 19 වසංගෙය යහ්ුයවන් සමස්ෙ යලෝකය ම භයානයක වයාසනයකට ලක්ව ඇති යම්
යමායහායත් යමම ෙත්ත්වය ඇෙැම් පුේගලයින් සිය යේශපාලන වුවමනා යවනුයවන් භාවිෙ කිරීයම්
උත්සාහයක නිරෙ යවමින් සිටින බව අප කැලණිය විශ්වවිද්යාලයේ ශිෂය ප්රජාව යවෙ ද්ැනුම් යද්මු.
එයමන් යම් යමායහායත් අසෙය ප්ර ාරවලට යනාරැවටී විශ්වවිද්යාල පාලනාධිකාරිය විසින් විභාග
පවත්වමින් ඔබයේ අනාගෙ සුබ සිේධිය උයද්සා යගනයන වැඩපිළියවළට ඔබයේ සහයයෝගය සහ
ද්ායකත්වය ලබා යද්න යලස ද් ඉල්ලා සිටිමු.
විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න යකාමිසම් සභාව සහ කැලණිය විශ්වවිද්යාලයේ උපකුලපතිුමිය ඇුඵ අධයයන,
අනධයයන කාර්ථයය මණ්ඩල යම් යමායහායත් කටයුු කරමින් සිටින්යන් හැකි ඉහළම යසෞඛ්යාරක්ිෙ
පිළියවත් අනුගමනය කරමින් සිසුන්යේ ආරක්ෂාව ද් ෙහවුරු කර විභාග කටයුු පවත්වා සිසුන් ලබන
අධයාපනයේ ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කිරීමටයි. එයමන් ම සිසුන්යේ අනාගෙය විනාශ වී යා යනාදී
ඔවුන්යේ ජීවිෙය උසස් මට්ටමකකට යගන ඒමටයි. යමම විභාග පැවැත්වීම පසුපස සිසුන්යේ අනාගෙය
අභිවෘේධිය ෙහවුරු කිරීම මිස අන් කිසිදු පටු නයාය පරයක් කැලණිය විශ්වවිද්යාලයට යනාමැති බව ද්
යමහිදී අවධාරණය කරනු කැමැත්යෙමි.
එයහයින් විභාග පැවැත්යවන නියමිෙ කාලය ුළ ඔයේ ද්රුවන් කැලණිය විශ්වවිද්යාලය යවෙ යයාමු කර
ඔවුන්යේ විභාග කටයුු සාර්ථථක කර ගැනීමට ද්ායක වන යමන් අප සියලු සිසුන්යේ යද්මාපියන්යගන්
සහ භාරකරුවන්යගන් ඉල්ලා සිටිමු.
එයමන්ම යමම විභාග කාර්ථයය අදියර කිහිපයකින් පැවැත්වීමට සැලැසුම් කර ඇෙ. යමහිදී අද්ාළ ශිෂය
කණ්ඩායම් පමණක් විශ්වවිද්යාල පරිශ්රයට සහ යන්වාසිකාගාරවලට ඇුල් වීමට වගබලා ගෙ යුු බව ද්
ද්න්වමු.
එයමන්ම යම් කාලය ුළ විශ්වවිද්යාලයේ විවිධ ආයෙන මගින් නිකුත් යකයරන නිල නියේද්න සඳහා
පමණක් සිසුන්යේ සහ යද්මාපියන්යේ අවධානය යයාමු කරන යලස කාරුණිකව ද්න්වමි. එයමන්ම සමාජ
මාධය මගින් යගනයන ඇෙැම් අසෙය ප්ර ාර සහ කටකො විශ්වාස යනාකරන යලස ද් ඉල්ලා සිටිමු.

Examination Time Table
විභාග පැවැත්වවන කාලසීමාවේදී විද්යාර්ථීන් විසින් පිළිපැදිය යුතු කරුණු
Guideline 01
Guideline 02

