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                                                                                                                ගෙවූ මුදල : .................................................. 

                                                                                                      ගෙවූ දිනය : ................................................ 

නිගයෝජ්ය ගේඛකාධිකාරී/විභාෙ                                                                  ලදුපත් අංකය : ............................................   

රුහුණ විශ්වවිදයාලය                                                                                  මුදේ ඇණවුම් අංකය : ................................. 

 
 

           තාවකාලික සහතික පත්රයක්/ප්රතිඵල ලේඛනයක් ලබා ගැනීම සදහා අයදුම් පත්රය - පශ්චාද් උපාධි 
 

1. අයදුම්කරුගේ සම්ූර්ණ නම සංහගලන්/ගදමගලන් : ............................................................................ 

2. අයදුම්කරුගේ සම්ූර්ණ නම ඉංග්රීසගයන් : .......................................................................................... 

3. ලියාපදිංචි අංකය : ............................................................................................................................... 

4. ජ්ාතික හැදුනුම්පත් අංකය : .................................................................................................................. 

5. සම්ූර්ණ කරන ලද පාඨමාලාව :......................................................................................................... 

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

6. සහතික පත්ර යැවිය යුතු ලිපිනය : .......................................................................................................... 

(ලියාපදිංචි තැපෑගලන් එවීම සදහා අදාළ තැපැේ ොස්තු ගවනම ගෙවිය යුතුය) 

7. දුරකථන අංකය (නිවස) : ............................................. (ජ්ංෙම)........................................................... 

8. ඉේුම් කරනු ලබන සහතික  වර්ෙය (පසුපිට අනුව) 

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

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

9. සමත් වූ පරීක්ෂණ පිළිබද විස්තර 
 

සමාසක පරීක්ෂණ 
 

වර්ෂය 

(අ) .................................................................................................... ............................................. 

(ආ).................................................................................................... ............................................. 

(ඇ).................................................................................................... ............................................. 

(ඈ).................................................................................................... ............................................. 

(ඉ).................................................................................................... ............................................. 

(ඊ).................................................................................................... ............................................. 

(උ).................................................................................................... ............................................. 

(ඌ).................................................................................................... ............................................. 

                

             ඉහත සදහන් කරන ලද විස්තර නිවැරදි බව ප්රකාශ කරමි. 

 

දිනය ......................................                                         අයදුම්කරුගේ අත්සන ................................. 
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අයවීම් වාර්තා 

 

01. නිගයෝජ්ය ගේඛකාධිකාරී/විභාෙ 

                          රුහුණ විශ්වවිදයාලය  
 

ලියාපදිංචි අංකය................................................දරණ ............................................... හිමි/මයා/ගමය ගෙන් 

.................................................... අධ්යයනාංශයට/අධ්යයන පීඨයට අයවීම් කිසවක් ගනාමැති බව ගමයින් 

සහතික කරමි. තාවකාලික සහතික පත්රයක් / ප්රතිඵල ගේඛනයක් නිකුත් කිරීම නිර්ගේශ කරන බවත් 

දන්වමි/පහත සදහන් අයවීම් ඇති බව දන්වා සටිමි. 

හිඟ ොස්තු (පහත 2,3 යටතට ඇතුලත් ගනාවන) ......................................................................................... 

දිනය ..................................................                                   .................................................................... 

                                                                                              අධ්යනාංශ ප්රධ්ාන/පාඨමාලා සම්බන්ීකරණ 

 

        

02. නිගයෝජ්ය ගේඛකාධිකාරී/විභාෙ 

රුහුණ විශ්වවිදයාලය  

ලියාපදිංචි අංකය................................................දරණ ............................................... හිමි/මයා/ගමය ගෙන් 

.................................................... පශ්චාේ උපාධි අධ්යයන පීඨයට අයවීම් කිසවක් ගනාමැති බව ගමයින් 

දන්වමි/පහත සදහන් අයවීම් ඇති බව දන්වා සටිමි. 

හිඟ ොස්තු ......................................................................................... 

දිනය ..................................................                         .................................................................... 

                                                                           ගජ්යෂ්ඨ සහකාර ගේඛකාධිකාරී/ සහකාර ගේඛකාධිකාරී 

                                                                                             පශ්චාේ උපාධි අධ්යයන පීඨය 

 

03. නිගයෝජ්ය ගේඛකාධිකාරී/විභාෙ 

රුහුණ විශ්වවිදයාලය  
 

ලියාපදිංචි අංකය................................................දරණ ............................................... හිමි/මයා/ගමය ගෙන් 

පුස්තකාලයට අයවීම් කිසවක් ගනාමැති බව ගමයින් දන්වමි/පහත සදහන් අයවීම් ඇති බව දන්වා සටිමි. 

භාර ගනාදුන් පුස්තකාල ගපාත් සඳහා ......................................................................................... 

 

දිනය ..................................................                         .................................................................... 

                                                                                                        පුස්තකාලයාධිකාරී 
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රුහුණ විශ්වවිදයාලලයන් සහතික පත්ර ලබා ගැනීම සදහා ලගවිය යුතු ගාස්තු හා අදාල ලකාන්ලද්සි 

 

1. පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලා සඳහා  

 

සහතික අයවීම් (රු.) 

(අ) අවසන් උපාධි සහතිකය 

උපාධි 
ප්රධ්ාගනෝත්සව 
ගෙවීම් සමඟ 
ඇතුලත්ය 

(ආ) උපාධිය ලැබීමට සයළු සුදුසුකම් සපුරා ඇති බව සඳහන් සහතිකය. 200.00 

(ඇ) 
 

 
විෂය නාම සහ ගර්ණි ඇතුලත් සහතිකය. (Academic Transcript)  
(සයළු උපාධි පරීක්ෂණවලින් සමත් හා අගනකුත් අවශයයතා සයේල සපුරා ඇති සහ    
විශ්වවිදයාලයට අයවීමට කිසවක් ගනාමැති සසුන් සඳහා පමණක් නිකුත් කරනු ලැගේ) 
 

500.00 

(ඈ) 

 
අවසාන පරීක්ෂණයට ගපනී සට ප්රතිඵල අගේක්ෂාගවන්  සටින බව සදහන් සහතිකය 
(අවසාන පරීක්ෂණය හැර අගනකුත් සයළු පරීක්ෂණ වලින් සමත් වී ඇති අගයකුට ගමම     
සහතික නිකුත් කරනු ලැගේ) 
 

200.00 

(ඉ) 
 
සහතිකයක ඡායා පිටපතක් සහතික කර දිමට 

 
100.00 

        
 

 

2. පර්ලේෂණ උපාධී සඳහා  
 

 සහතික 
 

අයවීම් (රු.) 

(අ) අවසන් උපාධි සහතිකය 

උපාධි 
ප්රධ්ාගනෝත්සව 
ගෙවීම් සමඟ 
ඇතුලත්ය 

(ආ)  පර්ගේෂණ නිබන්ධ්ය භාර දී ඇති බව සහතික කිරීම  
 

200.00 

(ඇ) පර්ගේෂණ උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා අවශය සයළු අවශයයතා සම්ූර්ණ කර ඇති බව 
සහතික කිරීම  
 

300.00 

(ඈ) පර්ගේෂණ උපාධිය සම්ූර්ණ කර ඇති බව සහතික කිරීම ( උපාධිගේ වලංගු දිනය සහ 
පර්ගේෂණ මාතෘකාව හා පර්ගේෂණ ක්ගෂ්ත්ර ඇතුලත්ව) 

 

500.00 

(ඉ) සහතිකයක ඡායා පිටපතක් සහතික කර දිමට 
 

100.00 
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සැලකිය යුතුයි. 

 

(01)  සහතික පත්ර යවනු ලබන්ගන් ලියාපදිංචි තැපෑගලන් පමණි.එබැවින් සහතික තැපෑගලන් ලබා ෙැනිමට 

අගේක්ෂා කරනු ලබන අයදුම්කරුවන් නියමිත සහතික පත්ර ොස්තුවට අමතරව ලියාපදිංචි තැපැේ ොස්තු 

ගෙවිය යුතුය. 

 

(02) තැපැේ ොස්තු ද ඇතුලත්ව නියමිත ොස්තුව රුහුණ විශ්වවිදයාලගේ ප්රධ්ාන රැස් කිරීගම් ගිණුමට බැර වන 

ගස් ඕනෑම මහජ්න බැංකු ශාඛාවකින් අදාළ ගයාමු අංක යටගත් ගෙවා ලබා ෙත් ලදුපත ගමම අයදුම් 

පත්රයට අමුණා භාරදිය යුතුය. ( අදාළ ගයාමු අංකය සහිත ගෙවීම් රිසට්පත පශ්චාේ උපාධි අධ්යයන 

පීඨගයන් ලබා ෙත හැකිය)  

 

(03) අයදුම් පත්ර නිගයෝජ්ය ගේඛකාධිකාරී/විභාෙ, රුහුණ විශ්වවිදයාලය, වැේලමඩම, මාතර යන ලිපිනයට 

ගවත ලැබීමට සැලැස්විය යුතුය. 

 

(04) සහතික පත්ර නිකුත් කල හැක්ගක් අනුමත විභාෙ ප්රතිඵල විභාෙ අංශයට ලැබීගමන් පසු සහ අයදුම්පත 

ලැබී සති 04 කට පසුව බවත්, ලැගබන අයදුම්පත්ර ප්රමාණය අනුව එය ගවනස් විය හැකි බවත් 

කරුණාගවන් සලකන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


