
අධ්යාපන ප්රදර්ශනප්ඳහාා්ිදදර්ශන ්බාා්ැනීම 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය ව වින්  අනුමත  ර ඇති පටිපොටි වලය ට වටත්ව  ොවවයව්කදද් 

කද්පොර්තකේ ුව මගි  අධ්යොපක  ප්රද්ර්ශන සඳහො කද්ර්ශ  කකුත්  රනු ලය ැකේ. 

ඒ සඳහො පහත සඳහ  ලිවකිවවිලි සේුර්ණව තිබිව යුුව. 

1. ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය කව දවද්ය ීඨයකව ීඨයොිපපතික  අනුමැතිව. 

2. ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය කව දවද්ය ීඨයකව  ොවවයව්කදද් කද්පොර්තකේ ුක  

ප්රධ්ොකවොක  අනුමැතිව. 

3. අද්ොළ ප්රද්ර්ශනව පැවැත්කවන  ොලය ව ුළ අප ිඨයව වින්  කකුත්  රනු ලය නන 

කද්ර්ශ  ප්රද්ර්ශනව කිරිම සඳහො ප්රකශශකව කස ්ය දවද්ය කලය ධ්ොරිුමොකන  

ලය නොනත් අනුමැතිව. (ආද්ර්ශ ලිිඨව පහත අමුණො ඇත) 

4. කද්ර්ශ  කනනවොමට ප්රථමම ආපු  ලය නොනත හැකි අත්ති ොරේ මුද්ලය ්  දවද්ය 

ීඨයකව අව ැමි (සරප් අංශව) කවත කනවො ලය නොන නො ලය ද් ලය දුපත. 

5. එ්  කද්ර්ශ  සඳහො එ්  දින ට අව  රනු ලය නන මුද්ලය  රු. 250/- නැවි  

ලය නොන නො න්වලුම කද්ර්ශ  සඳහොවන මුළු මුද්ලය  (ආපු  ලය නොනත 

කනොහැකි) සඳහො දවද්ය ීඨයකව අව ැමිකන  (සරප් අංශව) ලය නොන නො ලය දුපත. 

6. රැකනන වනු ලය නන කද්ර්ශ  වලය ට හොක කිරිමකි  කතොරව ආපු  රැකනන එන 

නව අද්ොළ ආවතන ප්රධ්ොකවොක  කපොකරො දු ලිිඨව.(දද්ො   පොසකේ 

විදුහේපතිුමොකන ) 

7. කද්ර්ශ  රැකනන වනු ලය නන තැනැත්තොක  ජොති  හැදුනුේපකත් හො  ොර්වොලීව 

හැදුනුේපකත් ඡොවොිඨටපත් ද් සහිතව අද්ොළ ලිවකිවවිලි සේුර්ණ  ර තිබිව 

යුුව. 

 අංශ ප්රධ්ොන, 

  ොවවයව්කදද් කද්පොර්තකේ ුව 

 

 

 

 



කස ්ය දවද්ය කලය ධ්ොරිුමො, 

කස ්ය දවද්ය කලය ධ්ොරි  ොර්වවොලය ව, 

…………………………………………………. . 

……………… / ……………… / ……………. 

ීඨයොිපපති, 

දවද්ය ීඨයව, 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය ව, 

කි න් පොර,  

ක ොළඹ 8. 

අධ්යාපන ප්රදර්ශනප්ඳහාා්මාපව්අවයව්ිදදර්ශන ්බාා්ැනීමට්අවඳර්දීම 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය කව  දවද්ය ීඨයකව  ලය නොනත් මොනව අවවව කද්ර්ශ  භොවිතො 

 රමි   ……………………………………....................... දින න්ට …………………………………………… දින ද්් වො 

............................................................................................................................................. (ආවතනව) මගි   

......................................................................................................................................... (ස්ථමොනව) හිදී 

පැවැත්ීමට කවමිත ප්රද්ර්ශනව සඳහො අවසර ලය නොකද්න නව කමයි  ද් වො න්ටිමි. 

 

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

කස ්ය දවද්ය කලය ධ්ොරිුමො ආවතන ප්රධ්ොී/ භොර කලය ධ්ොරිවො 

නම: …………………………………………………. ආවතනව: …………………………………………….. 

දුර ථමන: …………………………………………………. ලිිඨනව: ………………………………………. ……. 

කලය  මුද්රොව:  දුර ථමන: …………………………………………….. 

 

 


