
1 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 
UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA, SRI LANKA 

 

 

 

 

         
2022.02.11 

 
 

ගරු ස්වාමීන්වහන්ස 
ප්රිය මහත්මයාණෙනි/මහත්ියනි/ණමණනවියනි 
 
 

47 වැනි උපාධි ප්රදාන ෝත්සවය 
 
 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලණේ 47 වැනි උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවය 2022 ණපබරවාරි මස  26, 27 සහ 28 යන 

දිනවල ණකාළඹ 07, ණබෞද්ධාණලෝක මාවණත් පිහිටි බණ්ඩාරනායක අනුස්මරෙ ජාත්යන්ත්ර සම්මන්රෙ 

ශාලාණේ දී පවත්වනු ලැණේ. ණම් වනවිට ණමම උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවයට සහභාගීවීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා 

ඇති සියලුම උපාධිලාභින් ද්ැනුවත් කරින් ලිපි යවා ඇත්. 
 

 

ද්ැනට රට තුළ පවතින ණකාවිඩ් 19 ණරෝග වයාප්තතිය පාලනය කිරීම සඳහා පනවා ඇති ණසෞඛ්යාරක්ෂිත් 

මාර්ණගෝපණද්ශවලට අනුව බණ්ඩාරනායක අනුස්මරෙ ජාත්යන්ත්ර සම්මන්රෙ ශාලාණේ ප්රධාන ශාලාණවහි 

රැස්විය හැකි පුද්ගලයින් සංඛ්යාව සීමා කර ඇති බැවින් ණමම උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවය පහත් සඳහන් 

ආකාරයට සැසි වාර 10 කින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත්.  

 

පළමුවන සැසිය - 2022 ණපබරවාරි මස 26 වැනි දින ණප.ව. 7.30  සිට ණප.ව 10.00 ද්ක්ෂවා මානවශාසර් 

හා සමාජීයවිද්යා  පීඨණේ ශාස්රණේදී (සාමානය) උපාධිය සහ ශාස්රණේදී (විණශ්ෂ) 

යන උපාධි වලට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් සඳහා 

 
 
ණද්වන සැසිය - 2022 ණපබරවාරි මස 26වැනි දින ණප.ව. 10.30 සිට ප.ව. 1.00 ද්ක්ෂවා මානවශාසර් 

හා සමාජීයවිද්යා පීඨණේ ශාස්රණේදී (විණශ්ෂ) උපාධිය සහ විද්යාණේදී ණත්ාරතුරු 

සන්නිණේද්න ත්ාක්ෂෂෙ (විණශ්ෂ) යන උපාධි වලට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් සඳහා 

 

ණත්වන සැසිය - 2022 ණපබරවාරි මස 26 වැනි දින ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 04.30 ද්ක්ෂවා වයවහාරික 

විද්යා පීඨණේ විද්යාණේදී (සාමානය) උපාධියට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් සඳහා 

 

සිේවන සැසිය - 2022 ණපබරවාරි මස 26 වැනි දින ප.ව. 5.00 සිට ප.ව.7.30 ද්ක්ෂවා වයාවහාරික විද්යා 

පීඨණේ විද්යාණේදී (ණගෞරව) උපාධිය‚ විද්යාණේදී (ණගෞරව) වයාවහාරික විද්යා යන 

උපාධි වලට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් සඳහා 

 

පස්වන සැසිය - 2022 ණපබරවාරි මස 27 වැනි දින ණප.ව. 07.30 සිට ණප.ව. 10.00 ද්ක්ෂවා 

කළමනාකරෙ අධයයන හා වාණිජ විද්යා පීඨණේ වාණිජණේදී (විණශ්ෂ)  උපාධිය‚ 

විද්යාණේදී ගෙකාධිකරෙ (විණශ්ෂ) උපාධිය‚ විද්යාණේදී වයාපාර පරිපාලන (වයාපාර 

ආර්ිකවිද්යා) (විණශ්ෂ) යන උපාධි වලට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් සඳහා 

 

නුණේණගාඩ, 
ශ්රී ලංකාව. 
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හයවන සැසිය - 2022 ණපබරවාරි මස 27 වැනි දින ණප.ව. 10.30 සිට පස්වරු 01.00 ද්ක්ෂවා 

කළමනාකරෙ අධයයන හා වාණිජ විද්යා පීඨණේ විද්යාණේදී වයාපාර පරිපාලන 

(විණශ්ෂ) උපාධිය‚ විද්යාණේදී මූලය (විණශ්ෂ) උපාධිය‚ විද්යාණේදී වයවසායකත්ව 

(විණශ්ෂ) උපාධිය යන උපාධි වලට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් සඳහා 

 

 

හත්වන සැසිය -   2022 ණපබරවාරි මස 27 වැනි දින ප.ව. 02.00 සිට 04.30 ද්ක්ෂවා කළමනාකරෙ 

අධයයන හා වාණිජ විද්යා පීඨණේ විද්යාණේදී අණලවි කළමනාකරෙ (විණශ්ෂ) 

උපාධිය, විද්යාණේදී මානව සම්පත් කළමනාකරෙ (විණශ්ෂ) උපාධිය, විද්යාණේදී 

ණමණහයුම් සහ ත්ාක්ෂෂෙ කළමනාකරෙ (විණශ්ෂ) උපාධිය, විද්යාණේදී ණද්පළ 

කළමනාකරෙ හා ත්ක්ෂණස්රු විද්යා (විණශ්ෂ) උපාධිය, විද්යාණේදී වයාපාර ණත්ාරතුරු 

පද්ධති (විණශ්ෂ) උපාධිය, විද්යාණේදී කළමනාකරෙ (රාජය) (විණශ්ෂ) උපාධිය සහ 

විද්යාණේදී රාජය කළමනාකරෙ (විණශ්ෂ) යන උපාධිවලට අද්ාල සියලු උපාධිලාභීන් 

සඳහා 

 

අටවන සැසිය -   2022 ණපබරවාරි මස 28 වැනි දින ණප.ව. 7.30 සිට ණප.ව.10.00 ද්ක්ෂවා වවද්ය විද්යා 

පීඨණේ වවද්යණේදී සහ ශලයණේදී උපාධිය‚ විද්යාණේදී මානව ජීව විද්යා සාමානය 

උපාධිය‚ විද්යාණේදී මානව ජීව විද්යා ණගෞරව උපාධිය‚ විද්යාණේදී වවද්ය 

රසායනාගාර විද්යා ණගෞරව උපාධිය‚ විද්යාණේදී ණහද් ණගෞරව උපාධිය සහ ඖධණේදී 

ණගෞරව යන උපාධිවලට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් 

 සහ 

 ඉංජිණන්රු පීඨණේ ඉංජිණන්රු විද්යාණේදී ණගෞරව උපාධියට අද්ාල සියලුම 

උපාධිලාභීන් සඳහා 

 

නවවන සැසිය - 2022 ණපබරවාරි මස 28 වැනි දින ණප.ව. 10.30 සිට ප.ව. 01.00 ද්ක්ෂවා ත්ාක්ෂෂෙ 

පීඨණේ ඉංජිණන්රු ත්ාක්ෂෂෙණේදී ණගෞරව උපාධිය‚ වජව පද්ධති ත්ාක්ෂෂෙණේදී 

ණගෞරව උපාධිය‚ ණත්ාරතුරු සහ සන්නිණේද්න ත්ාක්ෂෂෙණේදී ණගෞරව උපාධිය යන 

උපාධිවලට අද්ාල  සියලුම උපාධිලාභීන් 

 සහ 

පශ්චාද් උපාධි අධයයන පීඨණේ ද්ර්ශනසූරී‚ ද්ර්ශනපති‚ ශාස්රපති‚ ආහාර විද්යාව හා 

ත්ාක්ෂෂෙය පිළබඳ විද්යාපති සහ කළමනාකරෙ විද්යාපති යන පශ්චාද් යන උපාධි 

වලට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් සඳහා 

 

ද්සවන සැසිය -  2022 ණපබරවාරි මස 28 වැනි දින ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 04.30 ද්ක්ෂවා පශ්චාද් උපාධි 

අධයයන පීඨණේ කාර්ික ගණිත්ය පිළිබඳ විද්යාපති‚ කාර්ික විශ්ණල්ෂක රසායන 

විද්යාව පිළිබඳ විද්යාපති‚ පරිගෙක විද්යාව පිළබඳ විද්යාපති‚ ණද්පළ 

කළමනාකරෙය හා ත්ක්ෂණස්රුකරෙය පිළිබඳ විද්යාපති‚ බහුඅවයවික විද්යාව හා 

ත්ාක්ෂෂෙය පිළබඳ විද්යාපති‚ මත්සය හා ජලජීවී සම්පත් කළමනාකරෙය පිළිබඳ 

විද්යාපති‚ වන විද්යාව හා පාරිසරික කළමනාකරෙය පිළිබඳ විද්යාපති‚ වයාපාර 

ආර්ික විද්යාපති‚ වයවහාරික මූලය විද්යාපති‚ වෘත්ීය ගිණුම්කරෙ විද්යාපති‚ 

වයාපාර පරිපාලන විද්යාපති යන පශ්චාද් උපාධි වලට අද්ාල සියලුම උපාධිලාභීන් 

සහ සියලුම පශ්චාද් උපාධි අභිඥානපර‚පශ්චාද් උපාධි සහතික පරලාභීන් සඳහා    
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   1.     උපාධින ෝගු සහ ප්රනේශ පත්ර නිකුත් කිරීම: 

 

2022 ණපබරවාරි මස 19 (ණසනසුරාද්ා) සහ 20 (ඉරිද්ා) යන දිනයන්හි ණපරවරු 9.00 සිට මධයහ්න 

12.00 ද්ක්ෂවා හා පස්වරු 1.00 – 4.00 ද්ක්ෂවා උපාධි ණලෝගුව, සාටකය සහ ප්රණේශ පර අද්ාල පීඨවලදී 

උපාධිලාභින් ණවත් නිකුත්කරනු ලැණේ.  

 

උපාධි ණලෝගුව ලබා ගැනීම සඳහා රු.4000/-ක ආපසු ණගවනු ලබන ත්ැන්පතු මුද්ලක්ෂ ලබා ගන්නා 

අත්ර, එම මුද්ල ණගවූ බව ත්හවුරු කර ගැනීණමන් පසුව (රිසිට්ටපත් රැණගන එන්න.) ණමම ලිපිය සමඟ 

ශිෂය හැඳුනුම්පත් (ණමණත්ක්ෂ බාර දී ණනාමැති නම්) හා ශිෂය වාර්ත්ා ණපාත් පීඨ කාර්යාලය ණවත් 

ඉදිරිපත් කිරීණමන් උපාධි ණලෝගුව ලබා ගත් හැකිය. 
 

   

  

අද්ාළ ණගවීම් සඳහා විශ්වවිද්යාල ණවේ අඩවිණේ ශිෂය ණගවීම් පද්ධතිය ණවත් පිවිස එහි ඇති ඔබට 

අද්ාල  ගිණුම් අංකය භාගත් කරණගන ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛ්ාවකට මුද්ලින් ණගවීම් කළ හැකිය. 

ඊට අමත්රව ණෙඩිට්ට කාඩ්පත් භාවිත්ණයන් අන්ත්ර්ජාලය හරහා ද් ණගවීම් කළ හැකිය.  එණස් ණගවීම් 

කර භාගත් කර ගන්නා ලද් මුද්ල් ණගවීම් කුවිත්ාන්සිය 2022 ණපබරවාරි 15 දිනට ණපර සූද්ානම් 

කරගත් යුතුය. ඔබට උපාධිණලෝගු ලබා ගැනීණම් දී ඇතිවන අපහසුත්ා මඟ හරවා ගැනීම සඳහා ඉහත් 

දිනට ණපර ණගවීම් කරන්න. 

 

පහත් සඳහන් ආකාරයට විශ්වවිද්යාල ණවේ අඩවියට පිවිස ණගවීම් කිරීමට අවශය ණත්ාරතුරු 

ලබාගත් හැක. 

 

        -           - 

 
 

උපාධි ණලෝගු ලබා ගන්නා අවස්ථාණේ දී ණමම ලිපිය සමඟ එවා ඇති පහත් සඳහන් අයදුම්පත් 02 ද් 

සම්ූර්ෙ කර අද්ාළ පීඨ කාර්යාලය ණවත් බාරදිය යුතුය. 

 

 

1. උපාධි ණලෝගු ගාස්තු නැවත් ණගවීණම් අයදුම්පත් (ඇමුණුම i)   

2. උපාධිලාභීන්ණේ ණස්වා නියුක්ෂතිය පිළිබඳ ප්රශ්නාවලිය (ඇමුණුම ii) 

 

ත්වද් කිසිදු ණහ්තුවක්ෂ නිසා උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවය පවත්වනු ලබන දින තුල උපාධි ණලෝගු නිකුත් 

කරනු ණනාලැණේ. උපාධි ණලෝගුව ණනාමැතිව කිසිදු ගිහි උපාධිලාභියකුට උපාධි ණපරහැරට සහභාගී 

විය ණනාහැකිය. උපාධිලාභී භික්ෂූන් වහන්ණස්ලා සඳහා විජිනිපත් එදින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරෙ 

ජාත්යන්ත්ර සම්මන්රෙ ශාලාණේ දී ලබාගත් හැකිය. 

 

   2. ඇඳුම්: 

 

උපාධිලාභී කාන්ත්ාවන් අභිමත් වර්ෙයක සාරි ණහෝ ඔසරිවලින් ද් පිරිි උපාධිලාභීන් ජාතික 

ඇඳුින් ණහෝ අඩු ත්රින් ටයි පටිය සහ යුණරෝපීය ඇඳුින් සැරසී සිටිය යුතුය. 

 

   3. පැමිණීම: 

 

උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවය ආරම්භවීමට පැය එකහමාරකට නපර බණ්ඩාරනායක අනුස්මරෙ 

ජාත්යන්ත්ර සම්මන්රෙ ශාලාවට පැිෙ ණපරහැර සඳහා සූද්ානම් විය යුතුය. 
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   4. උපාධි නපරහැනේ නපළ ගැසීම: 

 

ගිහි පැවිදි සියලුම උපාධිලාභින් ණපරහැණර් ගමන් කළ යුතුය. ගිහි උපාධිලාභීන් උපාධි ණලෝගුව 

පැළඳ ණපරහැණර් ණපළ ගැසිය යුතුය. උපාධිලාභීන් ණපරහැණර් ගමන් කළ යුත්ණත් උපාධිලාභී 

නාමණල්ඛ්නණේ සඳහන් අනුපිළිණවලට බැවින් ඔබට ලබා දී ඇති අංක පිළිණවලට ණපළ ගැසිය 

යුතුය. උපාධි සාටකය පැළඳ ගැනීම සිදුකළ යුත්ණත් උපාධි සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා ණේදිකාවට 

පිවිණසන  අවස්ථාණේදීය. ඉන් පසුව උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවය අවසන්වනණත්ක්ෂ එය පැළඳ සිටිය යුතුය. 
 

 

   5. නපරහැර අංකය පැළඳ සිටීම:  

 

උපාධි සහතිකය නිවැරදිව ඔබට ලබා දීම සඳහා ණපරහැර අංකයක්ෂ උපාධි ණලෝගුණේ අලවනු ලැණේ. 

එම අංකය උපාධි සහතිකය නිවැරදිව ලබා දීම සඳහා ප්රධාන ණේදිකාවට පැිණෙන අවස්ථාණේ දී 

උපාධි සාටකණයන් ණනාවැණසන පරිදි ත්බා ගත් යුතු අත්ර, එය ඉත්ා ප්රණේශණමන් අස්ථාන ගත් 

ණනාවන ණලස ත්බා ගැනීමට වගබලා ගත් යුතුය. 

 

   6. නේදිකාව තු  දී උපාධි සහතිකය  බා ගැනීම: 

 

උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවය ආරම්භ කිරීණමන් පසුව ඔබණේ නම ප්රකාශ ණවත්ම එම අනුපිළිණවලට 

ණේදිකාවට කැඳවා ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලණේ කුලපති ස්වාමීන්රයන් වහන්ණස් ණහෝ 

උපකුලපතිතුමා විසින්  ඔබ ණවත් උපාධි සහතිකය ප්රද්ානය කිරීමට නියිත්ය. 

 

   7. උපාධි න ෝගුව සහ සාටකය ආපසු බාරදීම: 

 

උපාධි ණලෝගුව සහ සාටකය ඔබණේ උපාධි සැසිය අවසානණේ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරෙ 

ජාත්යන්ත්ර සම්මන්රෙ ශාලාණේ පිහිටවනු ලබන විණශ්ෂ කවුන්ටරයට භාර දිය යුතුය. යම් 

ණහයකින් එණලස බාරදිය ණනාහැකි වුවණහාත් පහත් සඳහන් දිනයන්හි දී පමෙක්ෂ අද්ාළ පීඨ 

කාර්යාලයට පැිෙ උපාධි ණලෝගුව සහ සාටකය භාර දිය හැකිය. නියිත් දිනට ණපර 

උපාධිණලෝගුව බාරදීමට අණපාණහාසත් වුවණහාත් ද්ඩ මුද්ලක්ෂ අයකිරීමට සිදුවනු ඇත්. 

 

2022 මාර්තු මස 05 (ණසනසුරාද්ා)  

           2022 මාර්තු මස 06 (ඉරිද්ා)  
 

උපාධි ණලෝගුව සහ සාටකය භාරණද්න අවස්ථාණේ දී උපාධි ණලෝගුව සඳහා ණගවන ලද් රු. 4000/- ක 

ත්ැන්පත් මුද්ල ඔබ ණවත් මුද්ලින් ණගවීමට ණහෝ ඔබණේ ගිණුම් අංකයට බැර කිරීමට කටයුතු කරනු 

ලැණේ. මීට අමත්රව උපාධිණලෝගුවට සහ සාටකයට කිසියම් අලාභ හානියක්ෂ වී ඇත්නම් ණහෝ එය 

අස්ථානගත් වී නම් එහි සම්ූර්ෙ වටිනාකම ඔබට ණගවීමට සිදුණේ.  

 

   8. ප්රනේශ පත්ර: 

 

උපාධිලාභිණයකුට බණ්ඩාරනායක අනුස්මරෙ ජාත්යන්ත්ර සම්මන්රෙ ශාලාවට ඇතුල්විය 

හැක්ෂණක්ෂ නිකුත් කර ඇති ප්රණේශ පරය ඉදිරිපත් කරන්ණන් නම් පමණි.  ණම් සඳහා ඔබට එක්ෂ ප්රණේශ 

පරයක්ෂ ද්, ඔබණේ ණද්මේපිය ණහෝ ණවනත් අමුත්ත්න් සඳහා ප්රණේශ පර ණද්කක්ෂ ද් නිකුත් කරනු 

ලැණේ.  ණමම ප්රණේශ පර ද් උපාධි ණලෝගු ලබා ගැනීමට පැිණෙන අවස්ථාණේ දී නිකුත් කරනු 

ලැණේ. වාහනවලින් පැිණෙන්නන් සඳහා වාහන ප්රණේශ පර ද් ඒ සමඟම නිකුත් කරනු ලැණේ. 

වයස අවුරුදු 18 ට අඩු කිසිම අණයකුට ණමම ප්රණේශපත් වලින් ශාලාවට පිවිසීමට අවසර ණද්නු 

ණනාලැණේ. 
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   9. උපාධි පිරි ැමීනම් නිමාව: 

 

ඔබට නියිත් සැසිය අවසන් වූ වහාම ඊළඟ සැසිය සඳහා උපාධිලාභින්ණේ ණපරහැර හා ආචාර්ය 

මණ්ඩලණේ ණපරහැර සංවිධානය කිරීමට බාධා හා අවහිරවලින් ණත්ාරව ඉඩකඩ සලසා ගත් යුතු 

බැවින් ප්රධාන පරිශ්රණයන් හා ණපරහැර ණපළ ගැණසන ස්ථානණයන් ඉවත් වී සහණයෝගය ද්ක්ෂවන 

ණලස කරුොණවන් ඉල්ලා සිටිි. 

 

   10. ඡායාරූප  බා ගැනීම: 

 

ඡායාරූප ලබා ගැනීම පිළිබඳ වැඩි විස්ත්ර උපාධි ණලෝගුව ලබා ගන්නා අවස්ථාණේ දී අද්ාළ 

ආයත්නණේ නිණයෝජිත්යන්ණගන් ලබා ගත් හැකිය. 

 
 

 ණමවර උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවණේ දී උපාධි ලබා ගන්නා සියලුම උපාධිලාභීන්ණේ නාමණල්ඛ්න 

ඇතුලත් විණශ්ෂ අතිණර්කයක්ෂ 2022.02.27 දින Sunday observer පුවත්පත් සමඟ නිකුත් කරනු 

ලැණේ. 

 

ද්ැනට රට තුල පවතින අයහපත් ණසෞඛ්ය ත්ත්ත්වය නිසා  ද්ැඩි දුෂ්කරත්ා මධයණේ  ණසෞඛ්යාරක්ෂිත් 

මාර්ණගෝපණද්ශ අනුගමනය කරින් ණමම උපාධි ප්රද්ාණනෝත්සවය පවත්වනු ලබන අත්ර එය 

සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඉහත් ද්ක්ෂවා ඇති උපණද්ස්වලට අනුව කටයුතු කිරීණමන් ඔබණගන් 

ලැණබන සහණයෝගය ඉත්ා අගය ණකාට සලකි. 

 
 

ජී. පියරත්න 

පරිපාලන සම්බන්ීකාරක 

අධයයන, ශිෂය කටයුතු, විභාග හා ප්රකාශන අංශය 

ණල්ඛ්කාධිකාරී ණවනුවට. 
 

 

 

සැ කිය යුතුයි. 
➢ දැ ට රට තුළ බ පැවැත්නව  නසෞඛ්යාරක්ෂිත මාේනගෝපනේශ පිළිපැදිය යුතු අතර 

විනශේෂනයන් එකින කා අතර මීටරයක දුරසේථභාවය තබා ගැනීමත්, විධිමත් පරිදි  මුඛ් 

ආවරණ පැළඳ සිටීමත් අනිවාේය නේ. 

 

➢ ශා ාවට ඇතුලුවීනම් දී Covid - 19 එන් ත් මාත්රා නදක  බාගත් බව සඳහන් කාඩ් 

පත නහෝ දි  තු ක්ෂ ඇතු ත  බාගත් ප්රතිනේහජ ක පරීක්ෂෂණ වාේතාවක්ෂ (Rapid 

Antigen Test) ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 
➢ ඔබ සහ ඔබ සමඟ පැමිනණ  අමුත්තන් විසින් කැමරා සහ ජංගම දුරකථ  ය ාදිය 

බණ්ඩාර ායක අනුසේමරණ ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ ශා ාව තුළට රැනග  යාම 

ආරක්ෂෂක නහේතූන් මත තහ ම් කර ඇති බැවින්, ඒවා රැනග  ඒනමන් වළකින් . 

 

➢ ඉහත සඳහන් උපනදසේව ට අනුව කටයුතු න ාකර  කිසිදු පුේග යකුට 

බණ්ඩාර ායක අනුසේමරණ ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ ශා ාව තු ට ඇතුලු වීමට 

අවසර නදනු න ා ැනේ. 



  Annex i 
 

University of Sri Jayewardenepura 

Cloak Fee Refund (47th Convocation 2021) 

 

1. Student’s Name in Full :…………………………………………………….. 

    ……………………………………………………... 

2. N.I.C. Number  :…………………………………………………….. 

3. Registration No  :……………………………………………………..  

4. Faculty   :…………………………………………………….. 

5. Department   :…………………………………………………….. 

Bank account details of the student (Compulsory to fill) 

6. Bank Account Number :…………………………………. 

7. Bank Code   :…………………………………. 

8. Branch Code of the Bank :…………………………………. 

(Compulsory to annexed a copy of the bank account passbook herewith)  

 

Preferred method of Cloak fee refund to be collected. 

 

01). Pay in cash over the university       02). Deposit cash in to my bank 

     Cash counter at BMICH premises.                         Account after the Convocation. 

 

Common Information. 

 Due to COVID 19 pandemic situation, students are compulsory to fill the bank accounts 

details even he/she preferred to collect the cloak fee refund in cash over the cash counters 

at BMICH premises.  

 

 Student record book together with University Identity Card or National Identity Card 

should be presence to identify the student. 

 

 Relevant student should be presented, when he/she is intended to collect the cloak fee 

refund in cash over the University cash counters at BMICH premises. 

 

 

  ……………………………….                ………………………………………. 

Date Signature of the student 

Ref. No  

For office use only 



 

     ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

   උපාධි ලලෝගු ගාස්්ු  නැවත ලගවීම - 47 වැනි උපාධි ප්රද්ාලනෝත්ස්වය 2021 

 

1. ශිෂ්යායාගේ සම්පුර්ණ නම : .................................................................................................. 

2. ජාතික හැඳුනුම්පපත් අංකය : .................................................................................................. 

3. ශිෂ්ය ලියාපදංචි අංකය  : .................................................................................................. 

4. පීඨය    : .................................................................................................. 

5. අධ්යයනාංශය    : .................................................................................................. 

 

ශිෂ්යායාලේ බැැංකු ගිණුම් විස්්තර (ලමම ල ාටස් පිරවීම අනිවාර්යය ලේ) 

 

6. බැංකු ගිණුම්ප අංකය  : .................................................................................................. 

7. බැංකු ගේත අංකය  : .................................................................................................. 

8. බැංකු ශාඛා අංකය  : .................................................................................................. 

(බැංකු ගපාගතහි මුල් පිටුගේ ඡායපිටපතේ ගම්ප සමඟ අමුණා තිබීම අනිවාර්යය ගේ.) 

 

මුද්ල් නැවත ලබා ගැනීමට  ැමති ක්රමලේද්ය 

 

01). BMICH පරිශ්රගේ ඇති විශ්වවිද්යාලයීය        02). උපාධි ප්රද්ාගනෝත්සවගයන් පසු මාගේ 
 කවුන්ටරගයන් මුද්ල් ලබා ගනිමි    බැංකු ගිණුමට මුද්ල් තැම්පපත් කරන්න. 

 

ලපාදු  රුණු 

 

 ඔබ විසින් උපාධි ගලෝගු මුද්ල් නැවත ලබා ගැනීගම්පදී BMICH පරිශ්රගේ ඇති විශ්වවිද්යාලයීය කවුන්ටරගයන් 

මුද්ල් ලබා ගැනීමට කැමති වුවද්, ගකාවිඩ්-19 වසංගත තත්වය ගහ්තුගවන් පැනනැගිය හැකි අපහසුතා 

මඟහරවා ගැනීමට සියලුම ශිෂ්යයින් විසින් බැංකු ගිණුම්ප විස්තර ගකාටස පිරවීම අනිවාර්යය ගේ. 

 

 BMICH පරිශ්රගේ ඇති විශ්වවිද්යාලයීය මුද්ල් කවුන්ටරය ගවත පැමිණීගම්පදී ශිෂ්යභාවය තහවුරු කරගැනීම 

සඳහා ශිෂ්ය වාර්තා ගපාත සමඟ විශ්වවිද්යාල හැඳුනුම්පපත ගහෝ ජාතික හැඳුනුම්පපත රැගගන ඒම අනිවාර්ය ගේ. 

 

 BMICH පරිශ්රගේ ඇති විශ්වවිද්යාලයීය මුද්ල් කවුන්ටරගයන් මුද්ල් ලබා ගැනීගම්පදී අද්ාළ ශිෂ්යයාම ඉදරිපත් 

විය යුතු ගේ. 
 

.....................................    .................................................. 

දනය       ශිෂ්යයාගේ අත්සන 

ගයාමු අංකය  

කාර්යාලයීය ප්රගයෝජනය 
සඳහා පමණි 






