
 

 
 
 
 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය, ශ්රී ලං ොව 

නීති පීඨය 

ක ොදු සහ අන්තර්ජොති  නීති අධ්යයනොංශය 

ක ොදු නීතිය පිළිබද් ඩිපකලෝමොව (DPL)  

මොර්ගගත අවසන් විභොගය -  ළමු සමොසි ය, 2022 

මොර්ගගත විභොගය සද්හො ශිෂ්ය ප්ර ොශය 

 
1 ශිෂ්ය/ශිෂ්යාවගේ සම්පූර්ණ නම  

 

2 ලියාපදිංචි අිංකය  

3 විෂ්ය නම  

4 අධ්යයනය ලැබූ මාධ්යය  

 

සොමොනය ප්ර ොශය 

මාර්ගගත විභාගය සහ එහි ප්රතිඵල සම්බන්ධයයන් විශ්වවිද්යාලයේ තීරණයට වියරෝධය ද්ැක්වීමකින් යහෝ 
වියරෝධතාවයකින් යතාරව ඉදිරිපත් කිරීමට මම යමයින් යපායරාන්ු යවමි. පහත ද්ක්වවා ඇති උපයද්ස් මම තරයේම 
අනුගමනය කරමි: 
 
1)  දිනය, ආරම්භක හා අවසාන යේලාව ඇතුළුව නිශ්ිත විභාග කාලසටහන සිසුන් විසින් අනුගමනය කළ යුතුයි. 

 
2)  ශිෂ්යයින් විසින් විභාග කාලසටහන සම්බන්ධයයන් යපාු නීතිය පිළිබද් ඩිපයලෝමායේ පාඨමාලා සම්බන්ීකාරක 

විසින් සිුකරනු ලබන අවශයය ද්ැනුම්ීම් සහ විභාග නියේද්නයන් ලබාගැනීම සඳහා ඉයගනුම් කළමනාකරණ 
පද්ධතිය (LMS) සහ විද්ුත් තැපෑල නිරන්තරයයන් පරීක්ෂා කළ යුතුය. 

 
3)  විභාගය අතරතුර කිසිු බාධාවක්ව ඇතිීම වළක්වවාගැනීම සඳහා ස්ථාවර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක්ව සහ සුුසු 

ස්ථානයක්ව සහ සුුසු පරිගණකයක්ව/උපාාංගයක්ව පවත්නා බවට සනාථ කිරීම ශිෂ්යයායේ වගකීම යේ; 
 
4)  ශිෂ්යයා විසින් ලිීමට උත්සහ කළ සියලුම ප්රශ්න සද්හා පිළිතුරු නියමිත  යේලාවට ඉදිරිපත් කිරීම සහතික කළයුතු 

අතර උපයද්ස් අනුව නිසි පරිදි උඩුගත කළ යුතුය. 
 
5) විසන්ි ීයම් තාක්ෂණික ගැටලුවක්ව පවතී නම්, ශිෂ්යයා විසින් විසන්ි කිරීම සම්බන්ධතා ගැටළු යපන්වන තිර 

පිටපතක්ව (Screen-shot) ලබායගන, එය විභාගය ආරම්භීමට යපර වහාම විභාග ශාලාිපති යවත (විද්ුත් තැපෑල 
/ ඉයගනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) හරහා) ලැබීමට සැලැස්විය යුතුය. 

 
6)  විභාගය අතරතුරී යම් විෂ්මාචාරයක්ව සිු වුවයහාත්, නීති පීඨයට සහ විශ්වවිද්යාලයට ශිෂ්යයා බැහැර කර අද්ාළ 

සිුීම විශ්වවිද්යාලයේ විභාග කමිටුව යවත වාර්තා කළහැකිය. 
 
7)  විද්ුත් තැපෑල / ඉයගනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය හරහා විභාග ශාලාිපති යවත ඕනෑම ගැටළුවක්ව පිළිබද් විමසීම් 

සිසුන්ට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. විභාග ශාලාිපති විසින් ඇයට/ඔහුට අවශයය පැහැදිලි කිරීම යහෝ විස්තර කිරීම 
සිුකරනු ලැයේ.  

 

ශිෂ්ය/ ශිෂ්යාවගේ අත්සන:  

දනය:  



 

 
 
 
 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය, ශ්රී ලං ොව 

නීති පීඨය 

ක ොදු සහ අන්තර්ජොති  නීති අධ්යයනොංශය 

ක ොදු නීතිය පිළිබද් ඩිපකලෝමොව (DPL)  

මොර්ගගත අවසන් විභොගය -  ළමු සමොසි ය, 2022 

විභොගකයන්  සු විකශ්ෂ් ප්ර ොශය 

 
1 ශිෂ්ය/ශිෂ්යාවගේ සම්පූර්ණ නම  

 

2 ලියාපදිංචි අිංකය  

3 විෂ්ය නම  

4 අධ්යයනය ලැබූ මාධ්යය  

 
යමම විභාගය මා විසින් ලියන ලද්ද්ක්ව බව මම යමයින් ප්රකාශ කරමි. එය මයේම කාර්යයයහි ප්රතිඵලයක්ව බවත් - ශ්රී 

ලාංකායේ යහෝ යවනත් රටක යහෝ යවනත් ආයතනයක යහෝ යවනත් විභාගයක්ව සඳහා භාවිතා කර යනාමැති බවත් - 

අන්තර්ගතයයහි සහ විමර්ශන ලැයිස්තුයේ සද්හන් කිරීයමන් යතාරව යවනත් අයයේ කෘති උපුටා ද්ැක්වීම් සිුකර 

යනාමැති බවත් - මා විසින් යපර ලියන ලද් රචනා, අන්තර්ගතයයහි සද්හන් යනාකර උපුටා ද්ක්වවා යනාමැති බවත් මම 

යමයින් ප්රකාශ කරමි.  

 

පාඨමාලායේ වියශ්ෂ් අනුනීති ප්රතිපාද්නයන් යටයත් යමම විභාගය පවත්වනු ලබන බවත් අඛණ්ඩ අධයයනයන් 

යකයරහි යහපත් යේතනායවන් යුතුව යමම අවස්ථාව ලබාී ඇති බව මම මැනවින් ද්නිමි. යම් පිළිගත යනාහැකි 

පරිචයන්, සාමානය රීති සහ මාර්යගෝපයද්ශ උල්ලාංඝණය කිරීම් වාංචා කිරීමක්ව යලස ඕනෑම පුරුද්ද්ක්ව, සාමානය ය නීති 

සහ මාර්යගෝපයද්ශ උල්ලාංඝනය කිරීමක්ව වාංචාවක්ව යලස සලකනු ලබන අතර විභාගය  යහෝ ප්රශ්න පත්රය අවලාංගු 

කිරීමට යහ්තුවිය හැක. වාංචා කිරීම යහෝ වාංචා කිරීමට උත්සහ කිරීම, විශ්වවිද්යාල නීති රීතිවලට අනුකූලව විභාග 

අයපක්වෂ්කයා යනරපා හැරීමට යහ්තු විය හැකිය. 

 

ශිෂ්ය/ ශිෂ්යාවගේ අත්සන:  

දනය:  

 


