
 

 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය 

මානව ශාස්ත්්ර ාා ස්ත්මාීයය විද්යා පීඨය 

ස්ත්මාජ විද්යා ්ධයයනා ශය 

ස්ත්මාජවිද්යා ප්ලෝලාමා ඨාඨමාලාව 

 

අයදුම්කරුවන් සඳහා පපාදු උපපෙස ්

01. ෝේ ස්ත්මග ්මුණා එවා ඇති ්යදුේඨරය ිසි  ඨිදි ස්ත්ේූර්ණෝ ාට 2022 

ඔකපතෝn¾ 21 වන ින ෝාා ඊට ෝඨර ලැෝෙන ෝස්ත්් ඨාඨමාලා ස්ත්මාෝයාජ , 

ස්ත්මාජ විද්යා ප්ලෝලාමා ඨාඨමාලාව, ස්ත්මාජවිද්යා ්ධයයනා ශය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

විශව්විද්යාලය, ග ෝගාඩවිල, නුෝේෝගාඩ යන ලිපිනයට ලියාඨි චි තැඨෑෝලන් 

එවිය යුතුය. ිසයමිත ිනට ඨසු ලැෝෙන ්යදුේඨර ිසි ු  ෝා්තුව් මත ෝාා 

ස්ත්ල ා ෙලනු ෝනාලැෝේ. 

02. ඨාඨමාලාව ස්ත්ඳාා ්ෝල්ිත සුදුසු ේ ස්ත්ා වෘත්තතිය ඨළපුරුද්ද් ස්ත්නාථ ිසිදම 

පිණිස්ත් ්ද්ාළ ෝේඛනවල ඡායා පිටඨත්ත (ෝස්ත්්වා ස්ත්ාති යද් ඇතුළත්තව) උලඨැන්න 

ස්ත්ාති ෝේ පිටඨත් ාා ්ධයාඨන ස්ත්ාති වල පිටඨත්ත ්ේ්ේ ඨරය ස්ත්මග 

්මුණා එවිය යුතුය. 

03. ඨාඨමාලාව ස්ත්ඳාා ඇතුළත්ත ර ගැනීම ස්ත්ල ා ෙැලිමට ්ෝල්ිත ්ධයාඨන 

සුදුසු ේ ස්ත්ා වෘත්තතිය ඨළපුරුද්ද් ස්ත්නාථ ිසිදම ස්ත්ඳාා ්ද්ාළ ෝේඛනවල 

මුේපිටඨත්ත ස්ත්ේමුඛ ඨරී්ෂණෝේදී ෝාා ්ේලනු ලෙන ්වස්ත්ථ්ාව දී ෝාා 

්ිිදඨත්ත  ළ යුතුය. 

04. ඔෙෝේ ්යදුේ ඨරය ්නුව ්ද්ාළ ඨාඨමාලාව ස්ත්ඳාා ඔෙ ෝතාරා ගනු ලැුවවෝාාත්ත 

ඒ ෙව ඔෙට ෝඨෞද්ගලි ව ද්න්වනු ලෙන ්තර ඨාඨමාලා ගාස්ත්්තු ෝගවිය යුත්තෝත්ත 

ඒ ්නුවය. 

05. ඨාඨමාලා ගාස්ත්්තු තම ෝස්ත්්වාෝයාජ යා මගින් ෝගවනු ලැබීමට ්ෝල්ෂා  රන 

්යදුේ රුවන් තම ්යදුේඨත්ත තම ෝස්ත්්වාෝයාජ යා මගින් එවීම ප්රෝයාජනවත්ත 

විය ාැිසය. 

06'  mdGud,j Wfoid YS% ,xldj ;=< fyda fjk;a rgl oS ,nd.kakd lafIa;% 
wOHhk pdrsld i`oyd hk úhoï mdGud,d .dia;=jg we;=<;a fkdfõ' 

 

 

 

 



 

 
 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය 
මානව ශාස්ත්්ර ාා ස්ත්මාීයය විද්යා පීඨය 
ස්ත්මාජවිද්යා ්ධයයනා ශය 2023/2024 

ස්ත්මාජවිද්යා ප්ලෝලාමා ඨාඨමාලාව 
  

 01 . ්යදුේ රුෝේ iïmQ¾K ku 

ි  ාෝලන්:……………………………………………………………………………………………………………………

් ග්රිි ෝයන්:………………………………………………………………………………………………… 

02.       ස්ත්්ිරලිපිනය:………………………………………………………………………………………………………………  

03. ජාති  ාැදුනුේඨත්ත්  ය:………………………………………………………………………………… 

04. ෝඨෞද්ගලි  දුර ථන ්    :............................................................. 

රාජ ාිද දුර ථන ්  ය  :……………………….............. ...................... 

ඊ ෝේේ ලිපිනය    :............................................................ 

05. ඔෙ මීට ෝඨර ෝමම විශ්වවිද්යාලෝේ මනමන ෝාා ඨාඨමාලාව ට ෝාා ඨරී්ෂණය ට ෝාා 

ලියාඨි චි වී ි ටිෝේ නේ එම ඨාඨමාලාෝේ / ඨරී්ෂණෝේ නම ස්ත්ා ලියාඨි චි ්  ය 

:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

06 ද්ැනට  රන රැිසයාව ාා  තනතුර :………………………………………………………….. 

ෝස්ත්්වයට ෙැදුණු ිනය             :…………………………………………………………... 

ආයතනය               :…………………………………………………………… 

ලිපිනය             :…………………………………………………........... 

 

07. ්ධයාඨන සුදුසු ේ 

්.ෝඨා.ස්ත් (ස්ත්ා.ෝඨ<)විභාගය - වර්ෂය :...........  විභාග ්  ය…………………………… 

පපනි සිටි විෂයන්        පර්ණිය            පපනි සිටි විෂයන්   පර්ණිය 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

්.ෝඨා.ස්ත් (උ.ෝඨ<) විභාගය - වර්ෂය :........... 

විභාග ්  ය…………………………… 

ෝඨිස ි ටි විෂයන්          ෝර්ණිය 

……………………….……     …………         

……………………………….    …………   

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

……………………………….          ………… 

   

08. ෙඳවා ගැනීම ස්ත්ඳාා ්ෝල්ිත සුදුසු ේ ්තර ්ද්ාළ ආයතනෝයහි ෝස්ත්්වෝේ ෝයදී ි ටීම 

පිළිෙඳ ඨළපුරුද්ද් 

 

09. ෝවනත්ත විෝශ්ෂ සුදුසු ේ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

ෝමම ්යදුේඨෝතහි මා විි න් ස්ත්ඳාන්  රන ලද් ෝතාරතුරු ස්ත්තය ෙව ෝමිනන් ස්ත්ාති   රමි.ෝමම 

ඨාඨමාලාව ස්ත්ඳාා මා ෝතාරා ගැනීමට ෝඨර ෝාා ඨසුව  වර ්වස්ත්්ථාව  වුවද් ෝමහි ස්ත්ඳාන් ෝතාරතුරු 

්ස්ත්තය ෙව ්නාවරණය වුවෝාාත්ත ්ද්ාළ ඨාඨමාලාව ස්ත්ඳාා මෝේ ෝතාරා ගැනීම ්වල ු  වන ෙව මම 

ද්ිසමි. 

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

  
ිනය        ්යදුේ රුෝේ ්ත්තස්ත්න 
 

(කාර්යාලීය ප්රපයෝනයය සඳහා  

^n`ojd .ekSug we;s iqÿiqlï  - Wiia fm< $ idudkH fm< yd jD;a;Sh m<mqreoao& 

ෙඳවා ගැනීෝේ සුදුසු ේ ස්ත්පුරා ඇත. ලියාඨි චි ිසරීමට ිසර්ෝද්ශ  රමි. 

................................................. 
ඨාඨමාලා ස්ත්මාෝයාජ  
ලියාඨි චිය ්නුමත  රමි. 

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

fcHaෂ්ඨ ස්ත්ා ාර ෝේඛ ාධි ාරී/මානව ශාස්ත්්ර ාා ස්ත්මාීයය විද්යා පිඨය 

ඨළපුරුද්ෝද් ස්ත්්වභාවය වර්ෂය ආයතනය 

   

   

   

   


