ක ොළඹ විශ්වවිද්යාලය, ශරී ලා ාව
නීති පීඨය
නීතිකේදී සිේවන වසර උපාධි පරීක්ෂණයය (මාර්ගගත) - 2022
මාර්ගගත විභාගය සඳහා ශිෂ්ය පර ාශය
1.

ශිෂ්ය/ශශිෂ්යාවගේ නම

2.

ලියාපදිංචිමඅිංකය

සාමානය පර ාශය
ාර්ගගතමවිභාගයමසහමඑහිමපමතිඵ
ර ල මස්බන්ධය ය්ධමවි්වවගේවිද්යා තමරණයටයවමවි යයයයමද්්වීමක න්්ධම හයම
වි යයයතාවගේයන්්ධම තොයවගේමඉදරිපත්මන්රී වම ම යි්ධමකවයුතුමකයමි.මපහතම ්යිසවතුගතමඋප ද්සවම මතද්ධම
අනුග යමකයමි.
1) විභාගමප්වගේ්ත් වගේ මමද ය, ආය්බභකමහාමඅවගේස්ධම ේ ාවගේමද්් මග්නී වමකා සවහ මඅනුග

යමකය්ධ .

2) ශිෂ්යශිෂ්යාවගේ්ධමවිසි්ධමවිභාගමකා සවහ මස්බන්ධය ය්ධමනීතිඵමපීඨ තමවිභාගමස්බන්ධධීකායකමසිදුමකයනුම න ම
අවගේ්යමද්්්ධමක්බමහාමවිභාගමිව ේද් ම නාමග්නී මස`ද්හාමඉ ගනු්බමකළ ාකයටමපද්යතිඵයම(LMS)මසහමවිද්ුත්මත්ප ම
ිවතිඵපතාමපරීක්ෂාමකළමයුතුය.
3) විභාගයමඅතයතුයමන්සිදුමනායාවගේවීමඇතිඵමක මවගේළවීවගේාමග්නී මසඳහාමසවථාවගේයමඅ්ධතර්ජා මස්බන්ධයතාවගේයවීමසහමසුදුසුම
සවථා යවීමසහමසුදුසුමපරිගටකයවී/ශඋපාිංගයවීමත ්ධමසතුවගේමපවගේතිඵ මනවගේමස ාථමන්රී මශිෂ්යයා නමවගේගීම ම ේ.
4) න්සිය්බමශිෂ්යශිෂ්යාවගේකවමවිභාගයමසඳහාමසුදුසුමඋපකයටයවීම ො ්තිඵම ්බ, ඇය/ශඔහුමවිසි්ධමවි්වවගේවිද්යා මපරි්මය
ර ම
තුළමපහසුක්බම නාම ද් ම සමනීතිඵමපීඨ තමිව යයජයම ේඛකාධිකාරීම(Deputy Registrar/Faculty of Law)ම වගේතම
ඉේලී වීමඉදරිපත්මකළමයුතුය.මඑවගේ්ිවමඅවගේසවථාවගේකදී, සියලූ ම සෞඛයමආයවීෂ්ටම යුල ාසිවගේ වමඅනුූල වගේමවිභාගයම
පවගේ්ත්මක මසඳහාමඅද්ාළමශිෂ්යයාමවි්වවගේවිද්යා යවමප්මිය යමයුතුය.ම
මස් ්සව මනීතිඵමපීඨ තමසහමවි්වවගේවිද්යා ම
න යාරී්ධ නමඅභි තයවමයවත්මය.
5) ශිෂ්යයාමවිසි්ධමලිමක වමඋත්සාහමකළමසියලූ මපමර්ව මස`ද්හාමපිළිතුරුමිවයමිතම ේ ාවගේවමඉදරිපත්මන්රී මසහතිඵකමකළම
යුතුමඅතයමඋප ද්සවමඅනුවගේමිවසිමපරිදමඋඩුගතමකළමයුතුය.
6) අ්ධතර්ජා මස්බන්ධයතාවගේය/ශවිදුලියමවිස්ධධිමක ්බමතාවීෂ්ය කමග්වළුවගේවීමපවගේරණම ්බ, ශිෂ්යයාමවිසි්ධමවිස්ධධිම
මක /ශස්බන්ධයතාමග්වළුවගේම ප්ධවගේ මතිඵයමපිවපතවීම(screenshot)ම නා ග , එයමවිභාගයමආය්බභමමක වම පයමවගේහා ම
අද්ාළමවිභාගම්ා ාධිපතිඵම වගේතම[WhatsApp/විද්ුත්මත්ප /ශඉ ගනු්බමකළ ාකයටමපද්යතිඵයම(LMSමහයහා)]ම
්බී වමස් ්සවවියමයුතුය.
7) විභාගයමඅතයතුයමන්සිය්බමවිෂ් ාචායයවීමසිදුවුවගේ හොත්, නීතිඵමපීඨයවමසහමවි්වවගේවිද්යා යවමශිෂ්යයාමවිභාග ය්ධම
න්හ්යමකයමඅද්ාළමසිදුමක මවි්වවගේවිද්යා තමවිභාගමකමිව වගේම වගේතමවගේාර්තාමකළමහ්න්ය.
8) විද්ුත්මත්ප /ශඉ ගනු්බමකළ ාකයටමපද්යතිඵයම(LMS) /ශ කටිමපය වුඩ/ශWhatsAppමහයහාමවිභාගම්ා ාධිපතිඵම
වගේතමමඕ
මග්වලවගේවීමපිළිනඳමවි සී්බමසිසු්ධවමඉදරිපත්මකළමහ්න්ය.මවිභාගම්ා ාධිපතිඵමවිසි්ධමඇයව/ශඔහුවමඅවගේ්යම
ප්හ්දලිමන්රී ම හයමවිසවතයමන්රී මසිදුමකයනුම ් ේ.

ශිෂ්ය/ශශිෂ්යාවගේ නමw;aik
oskh

ක ොළඹ විශ්වවිද්යාලය, ශරී ලා ාව
නීති පීඨය
නීතිකේදී සිේවන වසර උපාධි පරීක්ෂණයය (මාර්ගගත) - 2022
විභාගකයන් පසු විකශේෂ් පර ාශය
1. ශිෂ්ය/ශශිෂ්යාවගේ නම
2. ලියාපදිංචිමඅිංකය

මවිභාගයම ාමවිසි්ධමලිය ම ද්ද්වීමනවගේම ම යි්ධමපමරකා්මකයමි.මඑයම න මකාර්ය යහිමපමරතිඵල යන්.ම්මරීම
ිංකා ේම හයම වගේ ත්මයවකම වගේ ත්මආයත යකම වගේ ත්මවිභාගයවීමසඳහාමභාවිතාමකයම ො ්ත.මඅ්ධතර්ගත යහිම
සහමවි ර්් ම ්යිසවතු ේමසඳහ්ධමන්රී ්ධම තොයවගේමඅ වීමඅය නමකෘතිඵ/ශඋපුවාමද්්වීමක්බමසිදුමකයම ො ්ත.ම ා නම
පයමලිය ම ද්මයච ාමඅ්ධතර්ගත යහිමසඳහ්ධම ොකය/ශඋපුවාමද්වීවගේාම ො ්ත.
පාඨ ා ා ේමවි ්ේෂ්මඅනුනීතිඵමපමරතිඵපාද් ය්ධමයව ත්ම
මවිභාගයමපවගේත්වගේනුම න මනවගේත්,මඅඛණ්ඩමඅයයය ය්ධම
ක යහිමයහපත්ම ේත ා වගේ්ධමයුතුවගේම
මඅවගේසවථාවගේම නාමදීමඇතිඵමනවගේත්ම ම ් වි්ධමද්ිවමි.මය්බමපිළිගතම ොහ්න්ම
පරිචය්ධ, සා ා යමරීතිඵමසහම ාර් ගයප ද්්මඋේ ිංණටයමන්රී්බමවගේිංචාමන්රී වීම සමස කනුම න මඅතයමවිභාගයම
හයමපමර්ව මපතමරයමඅවගේ ිංුලමන්රී වම හේතුමවියමහ්ක.මවගේිංචාමන්රී ම හයමවගේිංචාමන්රී වමපමරයත් මද්්රී මවි්වවගේවිද්යා මනීතිඵම
රීතිඵවගේ වමඅනුූල වගේමවිභාගමඅ ේක්ෂයාම යපාමහ්රී වම හේතුමවියමහ්න්ය.

විෂ්යය
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ශිෂ්ය/ශශිෂ්යාවගේ නමඅත්ස

ද ය

