
 

 

 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

මානව ශාස්ත්ර ාා සමාීයය විද්යා පීඨය 

සමාජ විද්යා ාා මානව විද්යා ්ධයයනා ශය 

සමාජ විද්යා ප්ලෝමලාමා ඨාඨමාලාව 

 

්යදුම්කරුවන් සඳාා මඨොදු උඨමද්ස් 

01. මම් සමග ්මුණා එවා ඇති ්යදුම්ඨත්රය ිසි  ඨිදි සම්පූර්ණ මකොට 2016 

මනොවැම්බර් 20 වන ින මාා ඊට මඨර ලැමබන මසේ ඨාඨමාලා සමාමයාජක, සමාජ 

විද්යා ප්ලෝමලාමා ඨාඨමාලාව, සමාජ විද්යා ාා මානව විද්යා ්ධයයනා ශය, ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය, ග මගොඩවිල, නුමේමගොඩ යන ලිපිනයට ලියාඨි චි 

තැඨෑමලන් එවිය යුතුය. ිසයමිත ිනට ඨසු ලැමබන ්යදුම්ඨත්ර ිසි ු  මාේතුවක් මත 

මාා සලකා බලනු මනොලැමේ. 

02. ඨාඨමාලාව සඳාා ්මලෝක්ෂිත සුදුසුකම් සා වෘත්තිය ඨළපුරුද්ද් සනාථ ිසිදම පිණිස 

්ද්ාළ මේඛනවල ඡායා පිටඨත් (මසේවා සාතිකයද් ඇතුළත්ව)උලෝඨැන්න සාතිකමේ 

පිටඨතක් ාා ්ධයාඨන සාතිකවල පිටඨත් ඉේලුම් ඨත්රය සමග ්මුණා එවිය යුතුය. 

03. ඨාඨමාලාව සඳාා ඇතුළත්කර ගැනීම සලකා බැලිමට ්මලෝක්ෂිත ්ධයාඨන 

සුදුසුකම් සා වෘත්තිය ඨළපුරුද්ද් සනාථ ිසිදම සඳාා ්ද්ාළ මේඛනවල මුේපිටඨත් 

සම්මුඛ ඨරීක්ෂණමේදී මාා ඉේලනු ලබන ්වස්ථාවකදී මාා ඉිිදඨත් කළ යුතුය. 

04. ඔබමේ ්යදුම් ඨත්රය ්නුව ්ද්ාළ ඨාඨමාලාව සඳාා ඔබ මතාරා ගනු ලැුවවමාොත්   

බව ඔබට මඨෞද්ගලිකව ද්න්වනු ලබන ්තර ඨාඨමාලා ගාස්තු මගවිය යුත්මත්   

්නුවය. 

05. ඨාඨමාලා ගාස්තු තම මසේවාමයාජකයා මගින් මගවනු ලැබීමට ්මලෝක්ෂා කරන 

්යදුම්කරුවන් තම ්යදුම්ඨත් තම මසේවාමයාජකයා මගින් එවීම ප්රමයාජනවත් විය 

ාැිසය. 

 

 



 

 

 

 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

මානව ශාස්ත්ර ාා සමාීයය විද්යා පීඨය 

සමාජ විද්යා ාා මානව විද්යා ්ධයයනා ශය 

සමාජ විද්යා ප්ලෝමලාමා ඨාඨමාලාව 

  

 01 . ්යදුම්කරුමේ මුලකුරු සමග නම 

ි  ාමලන්:……………………………………………………………………………………………………

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

ඉ ග්රිි මයන්:…………………………………………………………………………………………………

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

02. මුලකුරු වලින් ාැඳින්මවන නම් 

ි  ාමලන්:…………………………………………………………………………………………………… 

ඉ ග්රිි මයන්:………………………………………………………………………………………………… 

03. ස්ථිර ලිපිනය:………………………………………………………………………………………………… 

04. ජාතික ාැදුනුම්ඨත්් කය:………………………………………………………………………………… 

05. ඔබ මීට මඨර මමම විශ්වවිද්යාලමේ කුමන මාා ඨාඨමාලාවකට මාා 

ඨරීක්ෂණයකට මාා ලියාඨි චි වී ි ටිමේ නම් එම ඨාඨමාලාමේ / ඨරීක්ෂණමේ නම 

සා  ලියාඨි චි් කය :…………………………………………………………………………………… 

06 ද්ැනට කරන රැිසයාව ාා  තනතුර :………………………………………………………….. 

මසේවයට බැදුණු ිනය            :…………………………………………………………... 

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

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



07. මඨෞද්ගලික දුරකථන ් ක :................................................ 

රාජකාිද දුරකථන ් කය :………………………........................ 

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

08. ්ධයාඨන සුදුසුකම් 

්.මඨො.ස (සා.මඨ)විභාගය - වර්ෂය :...........  

විභාග ් කය…………………………… 

මඨිස ි ටි විෂයන්        මරේණිය මඨිස ි ටි විෂයන්           මරේණිය 

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

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

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

 

්.මඨො.ස (උ.මඨ) විභාගය - වර්ෂය :........... 

විභාග ් කය…………………………… 

මඨිස ි ටි විෂයන්        මරේණිය 

……………………….……     …………         

……………………………….    …………   

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

……………………………….       ………… 

   

09. බඳවා ගැනීම සඳාා ්මලෝක්ෂිත සුදුසුකම් ්තර ්ද්ාළ ආයතනමයහි මසේවමේ මයදී 

ි ටීම පිළිබඳ ඨළපුරුද්ද් 

 

 

 

 

ඨළපුරුද්මද් ස්වභාවය වර්ෂය ආයතනය 

   

   

   

   



 

10. මවනත් විමශේෂ සුදුසුකම් 

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

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

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

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

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

මමම ්යදුම්ඨමතහි මා විි න් සඳාන් කරන ලද් මතොරතුරු සතය බව මමිනන් සාතික 

කරමි.මමම ඨාඨමාලාව සඳාා මා මතාරා ගැනීමට මඨර මාා ඨසුව කවර ්වස්ථාවක වුවද් 

මමහි සඳාන් මතොරතුරු ්සතය බව ්නාවරණය වුවමාොත් ්ද්ාළ ඨාඨමාලාව සඳාා මමේ 

මතාරා ගැනීම ්වල ගු වන බව මම ද්ිසමි. 

 

................................................  ............................................   
ිනය       ්යදුම්කරුමේ ්ත්සන 

 

(කාර්යාලීය ප්රමයාජනය සඳාා) 

බඳවා ගැනීමම් සුදුසුකම් සපුරා ඇත. ලියාඨි චි ිසරීමට ිසර්මද්ශ කරමි. 

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

ඨාඨමාලා සමාමයාජක 

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

්ධයයනා ශ ප්රධාන 

 

ලියාඨි චිය ්නුමත කරමි. 

 

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

 fÊHෂ්ඨ සාකාර මේඛකාධිකාරී/මානව ශාස්ත්ර ාා සමාීයය විද්යා පිඨය 


