
Guidelines for uploading Assignments and Extended Essay Proposals 

 Click on the link which you have received by the Institute via email. 

http://pgipbs.kln.ac.lk/index.php/component/sppagebuilder/20-assignment_submission 

 This form will appear. 

 

 Fill all the fields with your details. 

 Select Your subject from the dropdown menu. 

 To upload your assignment files, click on the “Choose Files” button, Locate the files 

from your device. 

 Images and PDF files are only allowed to upload, 

 After uploading all the files Click on “Submit” button. 

 You will receive a confirmation message. 

 

 

 

 

Please upload your Assignments and Extended Essay Proposals on or before 14th December,

2020.



 Write your index (Registration) number and the subject code clearly on the top of each page. 

Write the correct page numbers. 

 Upload the PDF version as an attachment/ (if) hand-written Assignments, as JPG or scanned 

copies as a single PDF File. 

 It is the student’s responsibility to upload legible (readable/clear) document. 

 You are requested to keep the original Assignment in case of loss documents in the process 

 Only first submission is accepted 

 If you have already submitted them to the Institute email address, please submit again 

using the above link. Those who have already submitted the hard copies, can also resubmit 

using the link. 

 

For Inquires             - Email        - pgipbs@gmail.com 

                                 - Telephone - 011 3051085 

                                          

Assistant Registrar 

POSTGRADUATE INSTITUTE OF PALI & BUDDHIST STUDIES 

UNIVERSITY OF KELANIYA 

NO: 113, Dutugemunu Street, KOHUWALA 

Sri Lanka 

27/11/2020 
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පැවරුම් සහ පර්යේෂණ ය ෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මාර්යගෝපයේශ 

mejreï yd m¾fhaIK fhdackdj 2020 foieïn¾ 10 oskg fyda toskg fmr fyda 

my; i|yka mrsos fhduq lrkak' 

 ආයතනය වෙතින් ඔබට ලැබී ඇති සබැඳිය (Link) ක්ලික්ල කරන්න 

http://pgipbs.kln.ac.lk/index.php/component/sppagebuilder/20-assignment-

submission 
 

 වෙෙ ව ෝරෙය දිස්ෙනු ඇත.  

 
  ඔවේ විස්තර සෙඟ සියලුෙ Fields පුරෙන්න. 

  Dropdown වෙනුවෙන් ඔවේ විෂය වතෝරන්න.  

 ඔවේ  ැෙරුම් ිපිව ොනු Upload කිරීෙට, “Choose Files” වබොත්තෙ, ක්ලික්ල කරන්න 

ඔබවේ උ ොාං වයන් ව ොනු වසොයො  න්න (Locate the files from your device). 

  Upload කළ හැක්ලවක්ල Images සහ PDF ව ොනු  ෙණි. 

 සියලුෙ ව ොනු Upload කිරීවෙන්  සු SUBMIT වබොත්තෙ ක්ලික්ල කරන්න. 

 ඔබ fj; ;yjqre lsÍfï mKsúvhla ලැවබනු ඇත. 

  සෑෙ පිටුෙකෙ ඉහළින් ඔවේ ියො දිාංචි අාංකය සහ විෂය අාංකය   ැහැදිිෙ 

ියන්න. නිෙැරදි පිටු අාංක ියන්න.  

http://pgipbs.kln.ac.lk/index.php/component/sppagebuilder/20-assignment-submission
http://pgipbs.kln.ac.lk/index.php/component/sppagebuilder/20-assignment-submission


  ඇමුණුම්  PDF වලසද  / අතින් ියන ලද  ැෙරුම් නම්, JPG වලස වහෝ ස්කෑන් 

කළ පිට ත් තනි f.dkqjla යෙස Upload කරන්න.(Single File) 

  කියවිය හැකි /  ැහැදිි වේඛන Upload කිරීෙ ඔබවේ  ෙ කීෙ වේ.  

  wjYH වුෙවහොත් ඉදිරි ත් කිරීෙ සදහො මුේ පි<sතුරු  ත් ළ  තබො  ත යුතුය.  

  ළමු ඉදිරි ත් කිරීෙ  ෙණක්ල පිළි නු ලැවේ. (First Submission) 

 ඔබ  දැනටමත් ආයතනවේ ඊයම්ල් ිපිනයට mejreï$úia;dß; rpkd 

fhdackdj ඉදිරි ත් කර ඇත්නම් කරුණොකර ඉහත සබැඳිය (Link) භොවිත කර 

නැවත ඉදිරි ත් කරන්න. oDV msgm;a  (Hard Copy) දැනටෙත් ඉදිරි ත් කර 

ඇති අයට, සබැඳිය (Link) භොවිත කර නැෙත ඉදිරි ත් කළ හැකිය.                   

 

විෙසීම් -      ඊ වම්ේ - pgipbs@gmail.com 

                  දුරකත අාංකය -  011 3051085 

 

iyldr f,aLldêldÍ  

md,s yd fn!oaO wOHhk mYapd;a Wmdê wdh;kh  

le,Ksh úYajúoHd,h 

113" ÿgq.euqKq ùosh" fldyqj, 

2020$11$30 
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