දේශීය වශදයන් පශ්චාත් උපාධි / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ද ෝමා හැදෑරීම සඳහා නි ධාරීන් දයොමු
කිරිම.
ශ්රීම ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව ා ප ලං / ථාප , ලංශ්රීම ලංකා ප ලංකා පකා ප ස ලංව ා ප ලං / ථාප  ලංදී  ලං හර  ලංී ි ලං
/පප්ත ලං ව ා ප න්හි, ලං ව ා ප ලං / ථාප න් ලං නුව  ලං කී  ලං ව ා ප න්  ලං නත්  ලං ිලකාප සන්ව  ලං ස ථීම් ලං
ඳරප ලං ිශථචප්  ලං සිපකා ලං න ශ/තප ලං ්ූර්ණා ලං ිර සව්ී  ලං කහ ලං ප්ණතප ියත ලං ාප්  ලං ිධකාහ්   ලං වහන්හ ලං
ඵකදපයී ලං නයුපාන් ලං සිදු ලං ිර සහ ලං ඳරප ලං ිරත ලං ඳරන් ලං රුණු ලං ව ව හි ලං ඔබව  ලං දැඩි ලං න ාපසත ලං වතොමු ලං
මි.
ඉල්ලුම් පත් ඉදිරිපත් කිරීම.
1.
2.
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ිශථචප්  ලං සිපකා ලං ිපඨහපකප  ලං ඳරප ලංඉල්ලු් ලං ුව ලංකබස ලංිලකාපපාතප ලංමී  ලංවි  ලං ජවේ ලං
මුදල් ලංවතොදප ලංවකස ලංිශථචප්  ලංසිපකා ලංිපඨහපකප ක් ලංරදප ප ලංවසොතිබිත ලංයුතුත.
ඉල්ලු් ලං ුව ලං කබස ලං ිලකාපපාතප ලං දැස  ලං සිටිස ලං ව ා පවේ ලං න හ ලං ශවතන් ලං
 ලං 03 ලං  ලං
ව ා ප ලං පකතක් ලං ්ූර්ණා ලං  ලංතිබිත ලංයුතුත.
ව ා ත ලං ථථි  ලං  ලංතිබීහ ලංවරෝ ලංව ා ත ලං ථථි  ලංිර සහ  ලංසුදුසු ් ලං පු ප ලංඇති ලංබ  ලංදතතස ලං
ප්රාාපිලතප ලං හීහ  ලංි් ිධත ලංයුතුත.
නදපක ලං ිපඨහපකප  ලං බඳ ප ලං කැනීහ ලං ඳරප ලං ඉල්ලු්ි්  ලං ඉදිපාි්  ලං ිර සහ ලං තහප ලං නත්  ලං
දතතසත ලං ර රප ලං සිදු ලං ළ ලං යුතු ලං නත  ලං නදපක ලං ඉල්ලීහ ලං ිල්ණවේශ ලං
ස ලං කද ලං ියපිවේ ලං
පි ිතක් ලං පජ/ ලංිපාිපකස ලංනහපත/පාශත ලංව ත ලංකිධත ලංයුතුත.
ඉල්ලු්ි්  ලංිල්ණවේශ ලංිර සහ  ලංප්රාාහ ලංිපඨහපකප  ලංරැදහ සහ  ලංප්රාහපා ්  ලංමුදල් ලංප්රාතිිපදස ලං
ඇති ලංබ  ලංවරෝ ලංඒ ලං ඳරප ලංප්රාතිිපදස ලං ිතප ලංකැනීහ  ලංන ශ/ ලං්රි තපහප්ණක ලංවකස ලංඇති ලංබ  ලං
දතතස ලං ප්රාාපිලතප ලං හීහ  ලං ි් ිධත ලං යුතුත.(ිශථචප්  ලං සිපකා ලං / ලං ිශථචප්  ලං සිපකා ලං
ඩිප්වකෝහප ලංිපඨහපකප ලංරැදහ සහ  ලංනවප්ක්ෂිත ලංිලකාප සන් ලංඒ ලංබ  ලංවතො තුරු ලංරැ  ලංථ ිර සව්ී  ලං
නහපත/පාශත ලංව ත ලංදන් ප ලංතිබිත ලංයුතුත.)
ිශථචප්  ලං සිපකාතක් ලං රැදහ සහ, ලං නදපක ලං ව ා ප ලං / ථාප  ලං නුව  ලං නිල ප්ණත ලං ව ා ප ලං
න ශ/තප තක් ලංිධත ලංයුතු ලංනත  ලංරැදහ සහ  ලංනවප්ක්ෂිත ලංිපඨහපකප  ලංකහ ලංව ා ප ලං / ථාප  ලං
තුක ලංඇතුක්  ලං ස ලංකද ලංිපඨහපකප ක් ලංිධත ලංයුතුත.
ිශථචප්  ලං සිපකා ලං ිපඨහපකප ලං ඳරප ලං නතදු්ි්  ලං ිල්ණවේශ ලං ිර සව්ී  ලං පජ පපාත  ලං බපාප ක් ලං
වසො ස ලං ිපාදි ලං ිපඨහපකප ලං ඳරප ලං රභපගී ලං ීමහ ලං පිණි  ලං රැිර ලං හහ ලං න ථාප ී හ ලං ති ලං
නන්ත ලං රප ලං ජවේ ලං ිල පඩු ලං දිස ලං කී  ලං ිැ ැ් ව ස ලං ිපඨහපකප ලං වතෝ ප ලං කැනීහ  ලං නදපක ලං
ිලකාප සන් ලං වතොමු ලං ළ ලං යුතුත. ලං කහ ලං නතදු්ි්  ලං ිල්ණවේශ ලං ිර සහ  ලං ප්රාාහ ලං පජ ප ස ලං
ද ාත ලං ඳරප ලංසුදුසු ලං ැාපිියව කක් ලංවතොදප ලංඇති ලංබ  ලංදතතස ලංප්රාාපිලතප ලං හීහ  ලං
ි්  ලංිධත ලංයුතු ලංවේ.

ප්ර තිපපාද

සැපීම.

ප්රාතිිපදස ලං ැියීහ ලං ඳරප ලංිරත ලංන ශ/තප ලං ්ූර්ණා ලං ක ලංයුතු ලංවේ.
1. ිශථචප්  ලං සිපකා ලං ිපඨහපකප  ලංනතදු් ලංිර සහ ලංඉරත ලං දක් ප ලංඇති ලං රුණු ලං ක  ලංනුවකූක  ලංසිදු ලං
 ලංතිබිත ලංයුතු ලංවේ.
2. ිශථචප්  ලංසිපකා ලංිපඨහපකප ලං ර ලං
ක් ලංවරෝ ලංඊ  ලං ැඩි ලංඩිප්වකෝහප ලංිපඨහපකප ලං ඳරප ලංිහාක් ලං
නහපත/පාශත ලං හ් න් ලං වම  හ ලං වකීම් ලං සිදු ලං
ුව ලං කබස ලං නත , ලං නවසකු්  ලං ව ටි පලීස ලං
ිපඨහපකප ලං ඳරප ලංදි ථත්රිනක් ලංවල් ් ලං ප්ණතපක ලංහ් න් ලංවකීම් ලංසිදු ලං ක ලංයුතු ලංවේ.
3. ජවේ ලංප්රාතිිපදස ලං ිතුව ලංකබන්වන්, ලංසිතළුහ ලංවේශීත ලංිධශථ  ලංිධද/පක, ලංඒ ලංත ව්  ලංඇති ලංිශථචප්  ලං
සිපකා ලං නධ් ලංතතස ලං දතතස ලං රප ලං ශ්රීම ලං කා ප ලං ා ්ණාස ලං ිපාිපකස ලං දතතසත ලං හ් න් ලං ි ්  ස ලං
ිශථචප්  ලංසිපකා ලංිපඨහපකප ලං ඳරප ලංිහණි.
4. ප්රාතිිපදස ලංඉල්ලීව්ී  ලංව් ලං හ  ලංනමුාප ලංඇති ලංද තති ලංි්රර ලංභපිධත ලං  ලංතිබිත ලංයුතු ලංනත  ලංකහි ලං
දක් ප ලංඇති ලංන ශ/තප ලංසිතල්ක ලං ්ූර්ණා ලං  ලංතිබිත ලංයුතුත.
5. වේශීත ලං ිශථචප්  ලං සිපකා ලං ිපඨහපකප න් ලං ඳරප ලං පපා  ලං 02 ලං ිරන් ලං වකීම් ලං සිදු ලං
ස ලං බැිධන්, ලං ලං
වද ැිල ලං පපා ත ලංඉල්ලු් ලංිර සහද ලංව් ලං හ  ලංඇති ලංද තතිත ලංනුව  ලංසිදු ලං ක ලංයුතුත.
පාඨමා ාව අවසන් කිරීම.
1.

2.

ිපඨහපකප ලං පකත ලං තුකී  ලං ප්ණතු ලං ශවතන් ලං නා/තස ලං ප්රාකතිත ලං නදපක ලං දතතසත ලං ර රප ලං
වහහ ලං නහපත/පාශත ලං ව ත ලං ප්ණතප ලං ක ලං යුතු ලං නත , ලං ිලතමිත ලං නා/තස ලං පකත ලං තුක, ලං
ිපඨහපකප  ලං ප්ණා  ලංිලහ ලංිර සවහන් ලංිසු  ලංහ ක් ලංඇතුකත ලං ඒ ලංබ  ලං තරවුරු ලං ස ලංකද ලං
ියපිතක් ලං නදපක ලං දතතසත ලං හ් න් ලං කබප ලං වකස ලං පජ/ ලං ිපාිපකස ලං නහපත/පාශත ලං ව ත ලං
ඉදිපාි්  ලං ක ලංයුතු ලංනත , ලං රති  ලංි්රරත ලංද ලංරැිර ලංඉක්හණින් ලංඉදිපාි්  ලං ක ලංයුතුත. ලංකව ා ලං
ඉදිපාි්  ලං ිර සහ  ලං නවිොවරො ්  ලං ස ලං ිලකාප සන් ලං ්බන්ාවතන් ලං ිධසතපුවකූක  ලං
යුතු ලං ුව ලංකැවේ.
ප්රාතිිපදස ලං ිතුව ලං කබන්වන් ලං නදපක ලං ිපඨහපකප  ලං ඳරප ලං ිලතහ ලං ව ො  ලං ඇති ලං ිපාදි ලං
ිපඨහපකප ලංකප ථතු ලංිහාක් ලං ස ලංනත  ලංිරසිඳු ලංවරාතු ක් ලංිල ප ලංඊ  ලංනහත  ලංමුදල් ලංප්රාතිිපදස ලං
කබප ලංවදුව ලංවසොකැවේ.

මින් ලංඉදිපාත  ලංිශථචප්  ලං සිපකා ලං ඳරප ලං
යුතු ලං ිර සව් ලං ී  ලංඉරත ලං රුණු ලං පු ප ලංියත ලංයුතු ලං බ  ලංදන් ස ලං
නත , ලංඉරත ලංක්රාහවේදත  ලංනුවකූක ලංවසො ස ලංිපාදි ලංඉදිපාි්  ලං ුව ලංකබස ලංඉල්ලී්, ලංප්රාතිිපදස ලං ැියීහ ලං
ඳරප ලං ක ප ලංබැලීහ  ලංවසොරැිර ලංබ  ලං පරුණි  ලංදන් මි.

දයෙ ෂ්ඨ්ඨ සහරාල දල්රම්,
මා ව සම්පත් අංශය.
පශ්චාත් උපාධි දවනුදවන් ප්ර තිපපාද
1.

නිදහස් කිරීම සඳහා නි්දදේශය

මී  ලංවි  ලංවහහ ලංිලකාපපාතප ලංිධසින් ලංිශථචප්  ලංසිපකා
රැදහ සහ ලං ඳරප ලං ජවේ ලංප්රාතිිපදස ලංකබප ලංවකස ලංවසොහැත.

2.

ිලකාපපාතප ලං ්ණතහපස ලංතසතුව්ණ ලං

 ලං03 ක් ලං ්ූර්ණා

 ලංඇති ලංනත  ලංඔහු/ ඇත ලං ්ණතහපස ලංතසතුව්ණ ලං ථථි
ිර සහ  ලංව් ලං ස ලංිධ  ලංිරසිඳු ලංබපාප ක් ලංිැස ලංසැඟී ලංසැත.
3.

ිලකාපපාතප ලංරැදහ සහ  ලංබකපවිොව ෝ තු ලං ස ලංවහහ ලංිධෂත
ිාත ලංඔහු/ ඇත ලංව  ලංව ා ප ලං /

4.

ිලකාපපාතප ලංනත්  ලංව ා ප ලං /

ථාප
ථාප

 ලංනුවකූකත.
 ලංනුව  ලංවහහ ලංිපඨහපකප

රැදහ සහ ලංව ා ප ලංන ශ/තප ක් ලංවක  ලං ැකවක්.
5.

ිපඨහපකප  ලංඉල්ලු් ලංිර සව් ලංනතදු්ිත ලංනදපක
දතතස ලංප්රාාපිලතප ලංර රප ලංවතොමු ලං

6.

 ලංඇත.

වහහ ලං ්ණෂවේ ලංිශථචප්  ලංසිපකා/ ිශථචප්  ලංසිපකා
ඩිප්වකෝහප ලංරැදහ සහ  ලංබකපවිොව ෝ තු ලං ස ලංිලකාප සන්ව
වතො තුරු, රැ ථ ලංිර සව්ී  ලංනදපක ලංිලකාපපාත ලංාපව
වතො තුරු ලංද ලංඊ  ලංවි  ලං

7.

ව්ණී  ලංඇතුක්  ලංව ො  ලංක ප ලංඇත.

ිලකාපපාතපව  ලං පජ ප ස ලංද

ාත ලං ඳරප ලංන ශ/ ලං

යුතු

වතොදප ලංඇත.
අදා දේ

8.

ම් පමණක් පහත දතොලතුරු සම්පූ්දණ රලන් .

ූර්ණ  ලංන

තක් ලංවසොහැති  ලංිලකාපපාතප ලංිධසින් ලං ්ූර්ණා ලං

ිපඨහපකප ලංකප ථතු  ලංවරෝ ලංඉන් ලංව ො

ක් ලංව් ලං ස ලංවතක් ලංතහ ලං

විෞේකිය  ලංමුදියන් ලංවක ප ලංවසොහැත.
වරෝ
ිලකාපපාතප ලංිධසින් ලංදැස හ්  ලං........................................ මුදකක් ලංතහ ලංවිෞේකිය  ලං
මුදියන් ලංනදපක ලංිපඨහපකප  ලංව ුවව න් ලංවක ප ලංඇත.



ව් ලං හ  ලංිලකාපපාතපව  ලංිරත ලංියතිධිය ලංනමුාප ලංඇත.
o ිල ැ දි  ලං ්ූර්ණා ලං

ස ලංකද ලං5/98 ගිිධසුහ

o ිලකාපපාතපව  ලංඉල්ලීහ ලංියපිත.
o වජ/ෂථඨ ලං ර ප  ලංවල් ් ලං(හපස  ලං ්ි් ) ලං පි ි්  ලං හිත  ලං
මුල් ලංනතදු්ිත ලංිල්ණවේශ ලං ස ලංකද ලංදතතස ලංප්රාාපිලතපව  ලංියපිවතහි ලංපි ිත.
o නදපක ලංදතතසවතන් ලංිලකු්  ලං ස ලංකද ලංවතෝ ප ලංකැනීව් ලංියපිත.
o නදපක ලංදතතසවතන් ලංිලකු්  ලං

ස ලංකද ලංිපඨහපකප  ලං ඳරප ලංවකීම් ලංිධ ථත ත.

වජ/ෂථඨ ලං ර ප  ලංවල් ්,
(හපස  ලං ්ි් )
............................................................................................. දතතසවේ ලං / ිධශථ  ලං ිධද/පකවේ ලං
......................................................................................... ිපඨහපකප  ලං රැදහ සහ  ලං වතෝ ප ලං වකස ලං
සිටිස ලං .................................................................................................(සහ ලං / තසතු ), නදපක ලං
ව ොන්වේසි ලං පු ප ලංඇති ලංබ  ලංහප ලංවිෞේකිය

.............................................................
වල් ්/ ලංනති.වල් ්/ ලංවේ. .වල්./ ලං .වල්.
...............................................................
දිසත

 ලංව ොතප ලංබැලූ ලංබ  ලං පරුණි

 ලං ප්ණතප ලං

නිල මුද්රා.ව

මි.

වජ/ෂථඨ ලං ර ප  ලංවල් ්,
හපස  ලං ්ි්  ලංනාශත.
පශ්චාත් උපාධි / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ද ෝමා පාඨමා ා සඳහා ප්ර තිපපාද

ඉල්ීම.

……………………................................................................ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(සහ ලං ලං/ තසතු ) ලං ස ලංහප ලං
…………………………………………………… ලං ලං ලං ලං ලං ලං(ිධශථ  ලං ිධද/පකවේ ලං / දතතසවේ)
………………………………………… ලං ලං ලං ලංිපඨහපකප  ලංරැදහ සහ ලං ඳරප ලංවතෝ ප ලංවකස ලංඇත.
කබැිධන් ලංහප ලංව ුවව න් ලංරු. ලං……………………………  ලංමුදකක් ලංිපඨහපකප ලංකප ථතු ලංවක  ලංනදපක  ලං
දතතසත ලං  ලං  ලං ව ත

 ලං වක ස ලං  ලං  ලං වහන් ලං  ලං

පරුණි

 ලං  ලං ඉල්කප ලං  ලං සිටිමි. ලං  ලං ිපඨහපකප ලං  ලං

පකත ලං

……………………………. ිර.
වහ ලංහ ලංිපඨහපකප  ලංරැදහ සහ  ලංහප ලංිධසින් ලංිපඨහපකප ලංකප ථතු ලංවක  ලංිරසිදු ලංමුදකක් ලංව් ලං ස ලංවතක් ලංනදපක ලං
දතතසත ලං ව ත ලං වක ප ලං වසොහැත ලං / ලං හප ලං ිධසින් ලං දැස හ්  ලං රු ……………… ලං

 ලං මුදකක් ලං නදපක ලං

දතතසත ලංව ත ලංවක ප ලංඇත. ලං(නදපක ලංපාසිට්ි්  ලංනමුාප ලංඇත.)
හප ලංිධසින් ලංමී  ලංවි  ලංිශථචප්  ලංසිපකා ලංිපඨහපකප ලංරැදහ සහ  ලං ජවේ ලංප්රාතිිපදස ලංකබප ලංවකස ලංවසොහැත ලං/ ලං
කබප ලංඇත. ලං
ප්රාතිිපදස ලංකබප ලංවකස ලංඇ් ස් ලංඒ ලංපිිබබඳ ලංිධ ථත
මුදක ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං: ලං ලං………………………………………………………………………..
කබප ලංක්  ලං

 ලං ලං: ලං ලං ලං ලං……………………………………………………………………….

රදප ස ලංකද ලංිපඨහපකප  ලං : ලං ලං ලං ලං……………………………………………………………...
්බන්ා ලං

 ලංකැනීහ  ලංන ශ/ ලංවතො තුරු

ප්ණතපක ලංදු

ාස ලංනා ත

ජාකහ ලංදු

ාස ලංනා ත

ෆැක් ථ ලංනා ත
ඊව්ල් ලං

: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං………………………………………………………… ලං
:

…………………………………………………………
: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං………………………………………………………… ලං
: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං…………………………………………………………

ඉරත ලං ඳරන් ලංවතො තුරු ලංසිතල්ක ලං ත/ ලංරප ලංිල ැ දි ලංබ  ලංවහිනන් ලංප්රා පශ ලං

මි.

………………………

…………………. ලං ලං ලං ලං(සහ)

(න්  ස)

…………………. ලං (තසතු )
………………….
 ලං

(ව ා ප ලං ථාපසත) ලං ලං

වල් ්,
පජ/ ලංිපාිපකස ලංරප ලං ථ වේශ ලං
දේශීය දිගු රාී

යුතු ලංනහපත/පාශත.

පාඨමා ා - දදව

වාරිරය සඳහා ප්ර තිපපාද

ඉල්ලුම් කිරීම.

හප ලං ිධසින් ලං ...................................................... දතතසවේ ලං / ිධශථ  ලං ිධද/පකවේ ලං රදප ුව ලං කබස ලං
................................. ිපඨහපකප  ලං ඳරප ලං රු. .......................................................................

 ලං

මුදකක් ලං වද ස ලං පපා ත ලං වක  ලං හප ලං ව ුවව න් ලං නදපක ලං දතතසත ලං ව ත ලං වක ස ලං වහන් ලං පරුණි

 ලං

ඉල්කප ලංසිටිමි.
හපව  ලංශිෂ/ ලංනා ත

:

....................................................................................................
නදපක ලං ිධශථ  ලං ිධද/පකත ලං / දතතසත ලං හ් න් ලං ිලකු්  ලං

ස ලං කද ලං ිපඨහපකප  ලං ්බන්ා ලං හපව  ලං ප්රාකති ලං

ප්ණතප  ලං/ ිැමිණීව් ලංවල්ඛාත ලංව් ලං හ  ලංනමුාප ලංඇත.

...................................................................................... (සහ)
......................................................................................... (තසතු )
......................................................................................... (ව ා ප ලං ථාපසත)

........................................................................................................................(ිලකාපපාතපව  ලං
සහ ලං , තසතු ) ිධසින් ලං

ස ලං කද ලං ඉරත ලං ඉල්ලීහ ලං හප ලං ිධසින් ලං ිල්ණවේශ ලං

ස ලං නත , කහ ලං ිලකාපපාතප ලං

ව ුවව න් ලංදක් ප ලංඇති ලංමුදක ලංනදපක ලංදතතසත ලංව ත ලංවක ස ලංවහන් ලං පරුණි

........................................................................
වල් ්/ ලංනති.වල් ්/ ලංවේ. .වල්./ ලං .වල්.
.........................................................................

නිල මුද්රා.ව

 ලංඉල්කප ලංසිටිමි.

