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උපදෙස ්පත්රිකාව 

 

ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභීන් ්ෙතයි,  

් ෞරෙනීය ස්ොමීන් ෙහන්ස / මහත්මයාණනි / මහත්ියනි / ්ම්ෙවියනි , 
 

ඩිපදලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රොද ෝත්සවය- 2023 

 

රුහුණ විශ්ෙවිද්යාල්ේ දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපෙ ඒකකය මඟින් පෙත්ෙනු ලබෙ ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර 
පාඨමාලා සාර්ථකෙ නිමකළ  ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභීන් සඳහා 2023 ෙස්ර්දී පෙත්ෙනු ලබෙ ඩිප්ලෝමා 
සහ සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සෙය 2023 ජෙොරි මස 28 දිෙ ්ප.ෙ.8.30 ට රුහුණ විශ්ෙවිද්යාලයීය රබීන්රොත් 
තා් ෝර් අනුස්මරණ ශ්රෙො ාර්ේ දී පැෙැත්ීමට කටයුතු ්යාද්ා ඇත. ඒ පිළිබද්ෙ ්ේ ෙෙ විටත් ඔබෙ ද්ැනුෙත් 
කර ඇත. ්මහිදී පහත උප්ද්ස් අනුෙ කටයුතු කරෙ ්මන් කාරුණිකෙ ඉල්ලා සිටිි.               
 

එදිෙ ්පරෙරු 7.30 ට ්පර ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර ලාභීන් රබීන්රොත් තා් ෝර් අනුස්මරණ ශ්රෙො ාරය 
ඉදිරිපිට ඔබ ්ෙත ලබා දී ඇති අනුක්රික අංක්ේ අනුපිළි්ෙළට ්පළ  ැසිය යුතුය. ඩිප්ලෝමා සහ 
සහතිකපත්රලාභීන්්ේ ්පරහැර ආරේභ වූොට පසු පැි්ණෙ කිසිෙකු ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර  
ප්රද්ා්ෙෝත්සෙය සඳහා උත්සෙ ශාලාෙට ඇතුළත් කර නු ්ොලැ්ේ. ්මම උත්සෙය විශ්ෙවිද්යාල්ේ ෙැද් ත් 
උත්සෙයක් ෙෙ බැවින් ශාලාෙ තුළ සහ විශ්ෙවිද්යාලය තුළ දී විෙයානුකූලෙ හැසිරීමට ෙ  බලා  ත යුතුය. 

 

ඩිපදලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රොද ෝත්සවයට අොළ ෙැනුවත් කිරීම  

 ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභීන් සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සේේ දී හැසිරිය යුතු ආකාරය ද්ැනුෙත් කිරීම සද්හා 
පෙත්ෙනු ලබෙ ෙැඩසටහෙ 2023.01.26 දිෙ ප.ෙ. 6.00 ට Zoom තාක්ෂණය ඔස්්ස් පැෙැත්්ේ. ඒ සඳහා පහත 
Zoom සබැඳිය  භාවිතා කර නියිත ්ේලාෙට සහභාගී විය යුතුය. 
 

https://learn.zoom.us/j/66305961564?pwd=MUUyZzBjMTgxUXVjV2VHMlliQnlWUT09 

 

Meeting ID: 663 0596 1564 / Passcode: Dceu@1234 

(්මම සබැඳිය ඔබ ලබා දී ඇති දුරකථෙ අංක ඔස්්ස් ්කටි පණිවිඩයක් මගින් ද් ලබා දීමට කටයුතු ්ක්ර්.) 

    

ඩිපදලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රොද ෝත්සවයට සහභාගී ව  ආකාරය  

ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභී භික්ූන් ෙහන්්ස්ලා ්ලෝගු ්ොපළදිෙ අතර, ස්ෙකීය අෙෙයතාෙ තහවුරු කර 
ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සෙයට සහභාගී විය හැකිය. ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සෙයට 
සහභාගී ෙෙ පිරිි ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභීන් ජාතික ඇඳුින් ්හෝ සේූර්ණ යු්රෝපීය ඇඳුින් සැරසී සිටිය 
යුතුය. කාන්තා ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභින් ්පරදි  සිරිතට අනුෙ විචිත්ර ෙර්ණ්යන් හා උත්සෙ විලාශ්යන් 
සාරි්යන් / ඔසරි්යන් සැරසී පැිණිය යුතුය.  
 

ඔබට මුද්රිත අනුක්රික අංක්යහි පිටපත් 02 ක් අෙසර පත්ර සමඟ ලබා ්ද්නු ලැ්ේ. එහි ්රෝස පැහැති අනුක්රික 
අංකය ඇඳු්මහි ෙේපස පැළඳිය යුතු අතර , සුදු පැහැති පිටපත උත්සෙ ශාලා්ේදී ලබා දිය යුතු බැවින් එය ඔබ 
සතුෙ තිබීම අනිොර්ය ්ේ.  

             ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභීන්්ේ පවු්ල් සාමාජිකයන් ්ද්්ද්්ෙකුට ශාලාෙට ඇතුල් ීමට අෙස්ථාෙ සලසා 
ඇත. එම සාමාජිකයින් ්මම උත්සෙයට  ැල්පෙ පරිදි සුදුසු ඇඳුමකින් සැරසී සිටිය යුතුය. 

uf.a wxlh 
vdJ vz; 

My No. 

 Tfí wxlh 
cq;fsJ vz; 

Your No. 

 

}

ර

ර

ර 

} 

https://learn.zoom.us/j/66305961564?pwd=MUUyZzBjMTgxUXVjV2VHMlliQnlWUT09


 

ඩිපදලෝමා දලෝගු ආපසු බාර දීම  

ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝතසෙය අෙසන් වූ ෙහාම ඩිප්ලෝමා ්ලෝගුෙ ෙැෙත භාර දී අද්ාළ රිසිට්පත ලබා 
 ත යුතුය.එම කාල සීමාෙ ඉකුත් ී්මන් අෙතුරුෙ ප්රමාද් ෙෙ සෑම දිෙයක් සද්හාම දිෙකට රු.250.00 බැගින් ෙෙ 
ප්රමාද්  ාස්තුෙක් ් විය යුතුය. තෙද් ඒො ඔබ භාර්ේ තිබියදී යේ අලාභයක් ්හෝ හානියක් සිදු ී ඇත්ෙේ ඒෝේ 
සේූර්ණ ෙටිොකම හා ඊට අති්ර්කෙ 25%  ාස්තුෙක් ද් ් ීමට සිදුෙනු ඇත. (ඩිප්ලෝමාලාභීන්්ේ සහතික 
පත්රය නිකුත් කරනු්ේ ඩිප්ලෝමා ්ලෝගුෙ යලි භාර දී්මන් පසුෙ බෙ කරුණා්ෙන් සලකන්ෙ) 

 

සහතිකපත්ර ප්රොද ෝත්සව ප්රදේශපත්ර නිකුත් කිරීම 

ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභීන්්ේ අමුත්තන් සද්හා ප්ර්ේශපත්ර 02 ක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු ්යාද්ා ඇති අතර 
එම අෙසර පත්ර මගින් ්ද්මාපියන්ට රබීන්රොත් තා් ෝර් අනුස්මරණ ශ්රෙො ාර්ේ අසුන් ත හැක. කුඩා ද්රුෙන් 
( අවු.12 ට අඩු ) ්මම උත්සෙයට සහභාගී විය ්ොහැකි බෙ කරුණා්ෙන් සලකන්ෙ. (ශාලාෙට ඇතුල් ීමට 
්ප්රේශපත්ර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.)   

            ඔබ ්පෞද් ලික ොහෙ ෙල පැි්ණන්්න් ෙේ ඒො විශ්ෙවිද්යාලය මගින් ්ෙන් කර ඇති රථ  ාලක  ාල් කල 
යුතුය.  

  
සහතික ප්රද්ා්ෙෝත්සෙයට සහභාගී ෙෙ ඔබ ්ෙත ආහාර ්ටෝකෙ 2ක් ලබා ්ද්ෙ අතර සහතික ප්රද්ා්ෙෝත්සෙය 
නිමී්මන් පසු අද්ාල සහතිකපත්රලාභියාට පැිණ එම ්ටෝකන් පත් ්ද්ක ඉදිරිපත් කර ආහාර ලබා  ත හැකිය.  
 

ඡායාරූප ගැනීම     

ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සෙ ශාලාෙ තුළ සහතික ප්රද්ාෙය කරෙ අෙස්ථාෙ ඡායාරූප  ත කරො 
 ැනීමට අෙශය ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්රලාභීන් විශ්ෙවිද්යාලය මඟින් ෙේ කරෙ ලද් නිළ ඡායාරූප ආයතෙය 
මගින් ඒ සද්හා අෙසථ්ාෙ සලසා ඇති අතර, ඒ පිළිබද් ෙැඩි විස්තර දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපෙ ඒකක්ේ ්ෙේ 
අඩවිය තුළින් ලබා ත හැක. විශ්ෙවිද්යාලය තුළ ඡායාරූප  ැනීමට අෙශය ෙේ එය කළ හැකි අතර ද්හෙල් 12 ෙෙ 
විට විශ්ෙවිද්යාලය තුළින් ඉෙත් විය යුතුය. 
           

සැලකිය යුතු කරුණු  

ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සෙ ශාලාෙ ඇතුළත ඡායාරූප  ැනීම තහෙේ ෙෙ අතර, උත්සෙ ශාලාෙ 
තුළට කැමරා හා ඡායාරූප උපකරණ ්හෝ බෑේ ,  මන්මලු ,ආහාර, ජලය, පාර්සල් ආදිය ්හෝ ජං ම දුරකථෙ 
් ෙ යාම ද් සේූර්ණ්යන් තහෙේ බෙ කරුණා්ෙන් සලකන්ෙ. 

  

ඩිපදලෝමා සහතිකය දවනුවට දේදිකාදේදී ලබා දෙනු ලබන්දන් සංදේතාත්මක සුබ පැතුමකි. එබැවින් ඔබ දවත 

ප්රො ය කරනු ලබ  ඩිප්ලෝමාෙට ්හෝ සහතිකපත්ර පාඨමාලාෙට අද්ාළ මුද්රිත සහතිකය දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ 

අධ්යාපෙ ඒකකය මගින් ඩිප්ලෝමා හා සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සෙ දිේේදීම නිකුත් කිරීමට විධි විධ්ාෙ සලස්ො 

ඇත. ඒ සඳහා ශිෂය හැඳුනුේපත ද් සමඟ ඩිප්ලෝමා ්ලෝගු ෙැෙත භාර දුන් බෙට නිකුත් කරෙ රිසිට්පත ඉදිරිපත් 

කිරීම අනිොර්ය බෙ ද් කාරුණිකෙ ද්න්ො සිටිි. 

 

 ්මම ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සෙයට සහභාගී ෙෙ ්ලසට ඔබට ්මයින් ආරාධ්ො කරෙ     අතර 

ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර ප්රද්ා්ෙෝත්සෙය සාර්ථක කර  ැනීම සද්හා ඔබ්ේ කාරුණික සහ්යෝ ය හු්ද්ක්ම 

අ්පක්ෂා කරනු ලැ්ේ. 

 
 
 ්ජය.මහාචාර්ය ෙජිරා පී බුළු හපිටිය 
 අධ්යක්ෂ 

දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපෙ ඒකකය  
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