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ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

මානවශාස්ර හා සමාීයවිද්යා පීඨය 

සමාජවිද්යා ්ධයයනා ශය 

සමාජවිද්යා ප්ලලලාමා ඨාඨමාලාව - 2020/2021 

 

්යදුම්කරුවව්  සහහා ලඨාදු පඨලද්ස් 

01. ලම් සමග ්මුණා එවා ඇති ්යදුම්ඨරය ිසි  ඨිදි සම්ූර්ණ ලකාට 2020 

ජනවාරි 15 වන ින ලහා ඊට ලඨර ලැලෙන ලස් ඨාඨමාලා සමාලයාජක, 

සමාජවිද්යා ප්ලලලාමා ඨාඨමාලාව, සමාජවිද්යා ්ධයයනා ශය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

විශ්වවිද්යාලය, ග ලගාඩවිල, නුලේලගාඩ යන ලිඨනයට ලියාඨි චි තැඨෑලල්  

එවිය යුතුය. ිසයමිත ිනට ඨසු ලැලෙන ්යදුම්ඨර ිසි ු  ලහ්තුව් මත ලහා 

සලකා ෙලනු ලනාලැලේ. 

02. ඨාඨමාලාව සහහා ්ලල්ිත සුදුසුකම් සහ වෘත්තතිය ඨළපුරුවද්ද් සනාථ ිසිදම 

ඨණිස ්ද්ාළ ලේඛනවල ඡායා ඨටඨත්ත (ලස්වා සහතිකයද් ඇතුළත්තව) පලඨැ් න 

සහතිකලේ ඨටඨත් හා ්ධයාඨන සහතිකවල ඨටඨත්ත ඉේුම් ඨරය සමග 

්මුණා එවිය යුතුය. ^;u ,smskh ,shQ re'45 uqoaor iys; ,shqï ljrhlao fï 
iu`. túh hq;=h& 

03. ඨාඨමාලාව සහහා ඇතුළත්තකර ගැනීම සලකා ෙැලිමට ්ලල්ිත ්ධයාඨන 

සුදුසුකම් සහ වෘත්තතිය ඨළපුරුවද්ද් සනාථ ිසිදම සහහා ්ද්ාළ ලේඛනවල 

මුේඨටඨත්ත සම්මුඛ ඨරී්ෂණලේදී ලහා ඉේලනු ලෙන ්වස්ථාවකදී ලහා 

ඉිිදඨත්ත කළ යුතුය. 

04. ඔෙලේ ්යදුම් ඨරය ්නුව ්ද්ාළ ඨාඨමාලාව සහහා ඔෙ ලතාරා ගනු ලැබුවලහාත්ත 

ඒ ෙව ඔෙට ලඨෞද්ගලිකව ද්් වනු ලෙන ්තර ඨාඨමාලා ගාස්තු ලගවිය යුත්තලත්ත 

ඒ ්නුවය. 

05. ඨාඨමාලා ගාස්තු තම ලස්වාලයාජකයා මගි්  ලගවනු ලැබීමට ්ලල්ෂා කරන 

්යදුම්කරුවව්  තම ්යදුම්ඨත්ත තම ලස්වාලයාජකයා මගි්  එවීම ප්රලයාජනවත්ත 

විය හැිසය. 
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ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

මානවශාස්ර හා සමාීයවිද්යා පීඨය 

සමාජවිද්යා ්ධයයනා ශය 

සමාජවිද්යා ප්ලලලාමා ඨාඨමාලාව - 2020-2021  

  

 01 . ්යදුම්කරුවලේ මුලකුරුව සමග නම 

ි  හලල් :…………………………………………………………………………………………………

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

……… 

ඉ ග්රිි ලය් :………………………………………………………………………………………………

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

……… 

02. මුලකුරුව වලි්  හැඳි් ලවන නම් 

ි  හලල් :…………………………………………………………………………………………………

… 

ඉ ග්රිි ලය් :………………………………………………………………………………………………

…. 

03.     ස්ී $පුරුවෂ භාවය - …………………………… 

04.     Wmka oskh - …………………………… 

05.     විවාහක$ ්විවාහක ෙව- …………………………… 

06. ස්ිර 

ලිඨනය:………………………………………………………………………………………………… 



fÊHෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී / මානවශාස්ර හා සමාීයවිද්යා ඨඨය 

 

07. ජාතික

 හැදුනුම්ඨත්ත් කය:………………………………………………………………………………… 

08. ඔෙ මීට ලඨර ලමම විශ්වවිද්යාලලේ කුමන ලහා ඨාඨමාලාවකට ලහා 

ඨරී්ෂණයකට ලහා ලියාඨි චි වී ි ටිලේ නම් එම ඨාඨමාලාලේ / ඨරී්ෂණලේ 

නම සහ  ලියාඨි චි් කය 

:…………………………………………………………………………………… 

 

 

09 ද්ැනට කරන රැිසයාව හා  තනතුර

 :…………………………………………………………........ 

ලස්වයට ෙැදුණු ිනය            :…………………………………………………………... 

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

ලිඨනය            :…………………………………………………........... 

10. ලඨෞද්ගලික දුරකථන ් ක :................................................ 

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

ඊ ලම්ේ ලිඨනය  :................................................ 

11. ්ධයාඨන සුදුසුකම් 

්.ලඨා.ස (සා.ලඨ)විභාගය - වර්ෂය :........... විභාග 

් කය…………………………… 

ලඨිස ි ටි විෂය්         ලරණ්ිය ලඨිස ි ටි විෂය්            ලරණ්ිය 

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

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

 

්.ලඨා.ස (ප.ලඨ) විභාගය - වර්ෂය :........... විභාග 

් කය…………………………… 

ලඨිස ි ටි විෂය්         ලරණ්ිය 

……………………….……     …………         

……………………………….    …………   

 ……………………………….              ………… 

……………………………….       …………   
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12. ෙහවා ගැනීම සහහා ්ලල්ිත සුදුසුකම් ්තර ්ද්ාළ ආයතනලයහි ලස්වලේ 

ලයදී ි ටීම ඨළිෙහ ඨළපුරුවද්ද් 

                         

13. ලවනත්ත විලශ්ෂ සුදුසුකම් 

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

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

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

14. ඔෙ ගැන ලතාරත =re oek .eksu i`oyd úuiSï l< yels fofofkl=f.a kï   
,smskhka yd ÿrl:k wxlh 

1'ku  ………………………        2' ku  ……………………… 

 ,smskh………………………    ,smskh ……………………… 

 ÿ'l wxlh ………………………   ÿ'l wxlh ……………………… 
 

15' yosis wjYHh;djhl oS oekqï oshhq;= mjqf,a j.lsj hq;= mqoa.,hl=f.a ku yd        
ÿrl:k wxlh 

ku ……………………………………………………………………… 

ÿ'l wxlh ……………………………………………… 

ලමම ්යදුම්ඨලතහි මා විි ්  සහහ්  කරන ලද් ලතාරතුරුව සතය ෙව ලමින්  සහතික 

කරමි.ලමම ඨාඨමාලාව සහහා මා ලතාරා ගැනීමට ලඨර ලහා ඨසුව කවර ්වස්ථාවක 

වුවද් ලමහි සහහ්  ලතාරතුරුව ්සතය ෙව ්නාවරණය වුවලහාත්ත ්ද්ාළ ඨාඨමාලාව 

සහහා මලේ ලතාරා ගැනීම ්වල ගු වන ෙව මම ද්ිසමි. 

ිනය…………………                      ්යදුම්කරුවලේ ්ත්තසන ……………………… 

 

(කාර්යාලීය ප්රලයාජනය සහහා) 

ෙහවා ගැනීලම් සුදුසුකම් සපුරා ඇත. ලියාඨි චි ිසරීමට ිසර්ලද්ශ කරමි. 

්ධයයනා ශ ප්රධාන ………………………               ඨාඨමාලා සමාලයාජක……………………… 

ලියාඨි චිය ්නුමත කරමි. 

………………………………………………                

ඨළපුරුවද්ලද් ස්වභාවය වර්ෂය ආයතනය 

   

   

   


