
හිතවත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවනි, 

ඔබ විසින් දැනට ලියාපදිංචි වි ඇති නීති වේද උපාධි පාඨමලාව නව සිංව ෝධිත පාඨමාලාවක් 
මගීන් හඳුන්වා වදන බව අපි ඔබට දැන්ීමට කැමැත්වතමු. එබැවින් දැනට පවත්නා පාඨමාලාව 
අධ්යයන වර්ෂ් 12කින් ඉවත් කරනු ලබයි. එවසේ අවසන් ීවේ කාළසටහන අප විසින් ඔබ වවත 
පහතින් දක්වා ඇත. නව අධ්යන වර්ෂ්ය වන්වන් 2020/2021 බව සලකන්න. 

තුන්වන මට්ටම සඳහා අවසාන වතාවට දන පාසැල් පවත්වනු ලබන්වන් වමම අධ්යයන වර්ෂ්ය 
සඳහා පමණි. එබැවින් තුන්වන මට්ටම සඳහා ලියාපදිංචි දන පාසැල් සඳහා සහභාගී වන වලස 
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවනට තරවේ දන්වා සිටිමු. ඉන් පසු අප විසින් තවත් වසර වදකක් සඳහා අඛන්ඩ 
ඇගයීේ පරීක්ෂ්ණ සහ අවසාන විභාග පමණක් පවත්වනු ලැවේ. එයින් පසු තුන්වන මට්ටවේ 
සියළුම අධ්යයන කටයුතු අවසන් වේ.  

අවනකුත් මට්ටේවල අධ්යයන කටයුතුද මීට සමාන අයුරින් පහතින් දක්වා ඇති සටහනට  
අනුකූලව අවසන් වේ. 

එබැවින්  නැවත ලියාපදිංචිී, ප්රමාදයකින් වතාරව නීතිවේද උපාධිය සේූර්ණ කරගන්නා වලසට 
අපි සියළු සිසුන් උනන්ු කරන්වනමු. 

පසේවන මට්ටවේ සිසුන් හට අවම ව වයන් විෂ්යන් වදකක් සඳහා 40%ක OCAM ලකුණක් 
ලබාවගන ඇත්නේ 6 වන මට්ටම සඳහා ලියාපදිංචි ීවේ හැකියාව ඇත. එහිදී පළමුව පසේවන 

මට්ටවේ ඉතිරි විෂ්යන් සඳහා ලියාපදිංචි ීවමන් අනතුරුව වෙඩිට් සීමාවට (Credit Limit) 
යටත්ව හයවන මට්ටවේ ඕනෑම විෂ්යන් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිවේ.  

 

නීති අධ්යයන අිං ය/අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය  

29 ජූලි 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



md;Gs;s khzth;fSf;F ,  

ePq;fs; gjpT nra;Js;s rl;lkhzp gl;lg;gbg;G epfo;r;rpj;jpl;lk; jw;NghJ 
jpUj;jg;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lk; xd;wpd; %yk; khw;wg;gl;Ls;sJ. vdNt 
,e;epfo;r;rpj;jpl;lk; 12 fw;if tUlq;fspd; gpd;dh; KbTWj;jg;gLk;. KbTWj;jy; 
njhlh;ghd ml;ltizia gpd;tUkhW ehk; mspf;fpd;Nwhk;. gjpa fw;if tUlk; 

2020/2021 vd;W miof;fg;gLk; vd;gijAk; mwpaj; jUfpNwhk;.  

 

kl;lk; 3 ,w;fhd ehl;ghlrhiyfs; ,f;fw;if Mz;by; ,Wjp jlitahf 
elhj;jg;gLk; vd;gijAk; mwpaj; jUfpNwhk;. vdNt ehk; rfy khzth;fisAk; 

,f;fw;if Mz;by; gjpT nra;J, ehl;ghlrhiyfis gpd;gw;WkhW 
mwpTWj;JfpNwhk;. Vjph;tUk; ,U tUlq;fSf;F ehk; njhlh; kjpg;gPl;Lg; 

guPl;irfisAk;, ,Wjp guPl;irfisAk; kl;Lk; elhj;jTs;Nshk;. ,jd; gpd;dh; 
kl;lk; 3 ,d; rfy fw;if eltbf;iffSk; KbTWk;. 

 

Vida kl;lq;fspy; cs;s fw;if eltbf;iffSk; ml;ltizapy; 
mspf;fg;gl;Ls;sthW ,Nj Nghd;W KBTWj;jg;gLk;. 

 

vdNt rfy khzth;fisAk; jkJ ghlq;fSf;F kPs;gjptpid Nkw;nfhz;L, 
mtw;iw jhkjpf;fhJ epiwT nra;J rl;lkhzp gl;lg;gbg;gpid milAkhW ehk; 
mwpTWj;JfpNwhk;. 

 

kl;lk; 5 ,d; khzth;fs; - ePq;fs; kl;lk; 5 ,d; ,U ghlq;fspy; Fiwe;jl;;rk; 

40% OCAM ,idf; nfhz;bUg;gpd; kl;lk; 6 ,d; ghlq;fSf;F gjpT nra;a ,aYk; 
vd;gij ftdj;jpw; nfhs;sTk;. Kjypy; kl;lk; 5 ,y; ePq;fs; rpj;jp ngwj; jtwpa 

ghlq;fis gjpT nra;j gpd;dh;; jpwd; kl;l tiuaiwf;F (credit limit) mika 
kl;lk; 6 ,y; cs;s VNjDk; ghlq;fspw;Fk; gjpT nra;a ,aYk;. 

 

fy;tp rhh; Mszpapdh; / rl;lj; jpizf;fsk;  

29 [Piy 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dear Students,  
 
We would like to inform you that the LL.B programme that you are registered in will be 
replaced by a revised programme.  Therefore this programme will be phased out in 12 
academic years.  We give below the phasing out schedule.  Please note that the new 
academic year will be 2020/2021. 
 
Please note that day schools for Level 3 will be conducted for the last time this academic 
year.  Therefore we strongly advise all students to register in Level 3 this year and follow 
day schools.  We will then hold only Continuous Assessment Tests and Final 
Examinations for two further years.  After that all academic activities in Level 3 will end.   
 
Academic activities in the other levels will also be phased out in a similar way according 
to the schedule given below. 
 
Therefore we encourage all students to re-register for their courses and complete them 
without delay and obtain your LL.B degree.  
 
Level 5 students - please note that you will be able to register for courses in Level 6 if 
you have a minimum of 40% OCAM in two courses in Level 5. You will first have to 
register for the balance courses in Level 5 that you have failed, and after that any course 
in Level 6, subject to the credit limit. 

    
Staff of the Law Department 
29th July 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phasing out schedule for the current Bachelor of Laws degree programme 
 
No. Academic 

year 
Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 

1 
(Current 
academic 
year) 

2017/2018 Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

2. 2020/2021 Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

3. 2021/2022 CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

4. 2022/2023 Final Exams CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

5. 2023/2024 Final Exams Final Exams Day Schools 
CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

6. 2024/2025  Final Exams CATs 
Final Exams 

Day Schools 
CATs 
Final Exams 

7. 2025/2026   CATs 
Final Exams 

CATs 
Final Exams 

8. 2026/2027   Final Exams CATs 
Final Exams 

9. 2027/2028   Final Exams CATs 
Final Exams 

10. 2028/2029    CATs 
Final Exams 

11. 2029/2030    Final Exams 

12. 2030/2031    Final Exams 

 
 
 


