
 

 

 

 

 

 

 

මානවශාස්ත්රාාස්තමාීයවිද්යාඨ ව 
ශ්රීවවවධනපනර විදශවිද්යාලව 

 

 

කාධනවස්තාපනවස්තාඇගයීම්සස්තවාව(PES) ස්තඳාා පිිදසීමටපා්

පිවවවවන්අනුගමනවකවන්න. 

 

01. පා් ස්තඳාන් සවබ් ලිපිනව ම් Click කව ශ්රී වවවධනපනර ව ිදශවිද්යාලවසේ ප්රපාන සවබ් 

පිටුවට ස්තම්බන්ප වන්න. 

https://www.sjp.ac.lk/ 

 

 

https://www.sjp.ac.lk/


02. පා් රූපසේ ්ැක්සවන පරිදි Faculties වන අයිකනව ම් Click කව එහි Faculty of 

Humanities and Social Sciences වන අයිකනව ම් Click කවන්න.   

 
 

03. එිදට ඔබට මානවශාස්ත්රාාස්තමාීයවිද්යාඨ සේ ප්රපාන සවබ් පිටුව ාා ස්තම්බන්ප වීමට ාැකිවනු 

ඇ්. ඉන්පසු මානවශාස්ත්රාාස්තමාීයවිද්යාඨ සේ ප්රපාන සවබ්පිටුසේ ස්තඳාන් Exam Unit 

අයිකනව Click කවන්න. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04. එිදට ඔබට පා් සවබ් පිටුව ලැසබනු ඇ්. එහි Online Registration වන අයිකනව Click කළ 

ිදට, කාධනවස්තාපනවස්තාඇගයීම්සස්තවාව(PES) ස්තඳාා වනසවබ් පිටුවට ඔබ ස්තම්බන්ප වනු ඇ්. 

 

05. ඉන්පසුපා්රූපසේ්ක්වාඇති ිදන්සඩෝවඔබටලැසබනුඇ්.ඉන්පසුකාධනවස්තාපනවස්තා

ඇගයීම්සස්තවාව(PES)ප්රපානසවබ්පිටුවටපිිදසීමස්තඳාා පළමුවඔබ ඔබසේපරිශීලකගිණුම 

(User account)නිධනමාණවකළයුතුව.සම්ස්තඳාාපා්රූපසේ්ක්වාඇතිපරිදි Create 

account වනඅයිකනවClick කවන්න.  

 

 



06. එිදටඔබටපා්ිදන්සඩෝවලැසබනුඇ්. 

 

07. ඉන්පසුපිළිසවළින්අංක1 ස්තාඅංක2සලස්ත්ක්වාඇතිස්තථානවන්ස්තඳාාඔබසේලිවාපදිංචි

අංකවස්තාවාතිකාැඳුනුම්පත්අංකවලබාස්න්න. 

උ්ාාවණ: 

Registration Number- 55584 

NIC Number – 444478787878 

 

ඉන්පසුපා්රූපසේ්ක්වාඇතිපරිදිඅංක3 ස්තථානසේClick  කවන්න.එිදට(    ) ලකුණ

වැටීඇති්ැයි්ාවුරුකවගන්න.ඉන්පසුඅංක4 තුළස්තඳාන්අයිකනවClick කවන්න.  

1 
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08. ඉන්පසුඔබසේිද්ුත්්ැපැ ගගිණුමට E-mail Account) ස්තම්බන්පවන්න.ඔබසේිද්ුත්

ලිපිනවටඔබසේ්ාවුරුකිරිසම් Confirmation Email) ඊ්ැපෑලක්ලැසබනුඇ්.එහි

අඩංගුසවබ්ලිපිනවClick  කවන්න. 

 

[ඔබසේගිණුමටඑම්ාවුරුකිරිසම්ඊ්ැපෑල (Confirmation Email)එමසමාසාාසත්සාෝ

පැව24ක්ඇතුළ්ලැසබනුඇ්.එසස්තමඔබසේිද්ුත්්ැපැ ගගිණුසමහි (E-mail Account) 

Spam ස්තාJunk folder පරීක්ෂාකවන්න.] 

 

09. එිදටපා්ිදන්සඩෝවඔබටලැසබනුඇ්.සමහිඅංක1ාාඅංක2වනස්තථානවන්හි

පිළිසවළින්ඔබසේඊ්ැපෑ ගලිපිනව(Email address) ස්තාමුවප්ව (Password)ඇතුළත්

කවන්න.ඉන්පසුඅංක3හි්ක්වාඇතිඅයිකනවClick කවන්න. ඉන්පසුඔබටකාධනව

ස්තාපනවස්තාඇගයීම්සස්තවාසවහි(PES)ඔබසේපරිශීලකගිණුම (User account)ාාස්තම්බන්ප

ිදවාැකිව.  

3 4 



 

10. ඉන්පසුපා්ිදන්සඩෝවලැසබනුඇ්.එහි්ැක්සවන්සන්මානවශාස්ත්රාාස්තමාීයවිද්යා

ඨ සේකාධනවස්තාපනවස්තාඇගයීම්සස්තවාසවහි(PES) සවබ්පිටුසවහිඔබසේපරිශිලකගිණුම

යි. 

 

සමහිපිළිසවළින්අංක1, 2, 3, 4, 5, 6 වනඅයිකනවන්කිහිපවක්ඇ්.එවාපා්රූපසේ

්ක්වාඇ්. 

 

 

1 

2 

3 

1 2 3 4 5 6 



 

සමහි 

 අංක1අයිකනව(Update  Profile) වටසත්ඔබටඔබසේපරිශිලකගිණුසමහි (User 

Account)ස්ාවතුරුවාවත්කාලීනකළ ාැකි ව. 

 අංක2අයිකනව (Exams) වටසත්ිදභාගස්තඳාාලිවාපදිංචිවීමාාිදභාගප්රසේශපත්රමුද්රණව

පිළිබඳවස්ාවතුරුපරික්ෂාකළ ාැකි ව. 

 අංක3අයිකනව (Marks Details) වටසත්ලකුණුපිළිබඳවිදස්ත්වලබාග්ාැකිව.සමහිදී

අධනපවාධනිකවන්ස්තාස්තමස්ත්ලකුණුිදස්ත්වලබාග්ාැකිව. 

 අංක4අයිකනව (Attendance) වටසත්ඔබසේපැමිණිසමහිිදස්ත්වලබාග්ාැකිව. 

 අංක5අයිකනව (Apply Medicals) වටසත්වව්යස්තාතිකලබාගැනිමපිළිබඳිදස්ත්ව

ලබාග්ාැකිව. 

 අංක6 අයිකනව(Notice Board) වටසත්ඔබ්ැනුවත්ිදවයුතු්ැන්වීම්පිළිබඳිදස්ත්ව

ලබාග්ාැකිව 

 

11. ඔබටඔබසේපරිශීලකගිණුසමන්ඉවත්වීමස්තඳාාපා්රූපසේපරිදිිදන්සඩෝසවහි්කුණු

පස්තඉාළසකළවවඅයිකනවClick කවන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



කාධනවස්තාපනවස්තාඇගයීම්සස්තවාව(PES) මගින්ිදභාගස්තඳාාලිවාපදිංචිවීම 

12. ඔබසේ ඊ ්ැපෑ ග ලිපිනව (Email address) ස්තා මුවප්ව (Password) භාිද්ා කවමින් 

මානවශාස්ත්ර ාාස්තමාීයවිද්යාඨ සේකාධනවස්තාපනවස්තාඇගයීම්සස්තවාසවහි  PES) සවබ්

පිටුසවහිඔබසේපරිශිලකගිණුමටස්තම්බන්ප වන්න.  

 

 

13. ඉන්පසු Exams අයිකනව වටසත් Exam Registration වන අයිකනව Click කවන්න 

 

 

 

 

 

පළමුව ඔබ ිදසින් ඔබ අපයවන කටයුතු කිරිමට අසේක්ෂා කවන මාධ්ව ස්ෝවා ග් යුතුව ඒ ස්තඳාා පා් 

රූපසේ අංක 1 මගින් ්ක්වා ඇති අයිකනව Click කවන්න  

 

ඒ අනුව ඔබ 

සිංාල මාධ්වසවන් අපයවන කටයුතු කිරීමට අසේක්ෂා කවන්සන් නම් පා් පිවවව මගින් ්ක්වා ඇති 

අයිකනව Click  කව එහි සිංාල ම් Click කවන්න 

ඔබ ඉංේරීසි මාධ්වසවන්  අධ්වන කටයුතු කිරිමට අසේක්ෂා කවන්සන් නම් එහි english ම් Click කවන්න  

ස්තඳාා 



14. එිදට පා් සවබ් පිටුව  ඔබට ලැසබනු ඇ්.  

 

 

15. පළමුව ඔබ ිදසින් ඔබ අපයවන කටයුතු කිරිමට අසේක්ෂා කවන භාෂා මාපයව ස්ෝවා ග් යුතුව. ඒ 

ස්තඳාා ඉා් රූපසේ අංක 1 මගින් ්ක්වා ඇති අයිකනව Click කවන්න. 

ඒ අනුව ඔබ 

I. සිංාල මාපයසවන් අපයවන කටයුතු කිරීමට අසේක්ෂා කවන්සන් නම්, ඉා් පිවවව මගින් 

්ක්වා ඇති අයිකනව Click  කව එහි Sinhala ම් Click කවන්න. 

II. ඔබ ඉංග්රීසි මාපයසවන්  අධ්වන කටයුතු කිරිමට අසේක්ෂා කවන්සන් නම්, එහි English ම් 

Click කවන්න. 

 

16. ඉන්පසුව ඔබ පළමුවන අපයවන වධනෂව ස්තඳාා ාැ්ෑරීමට අසේක්ෂා කවන ිදෂව ඒකකවන් ස්ෝවා ග් 

යුතුව. ඔබට ිදෂව ඒකකවන් ා්වක් ාැ්ෑරීමට අවස්තථාව ලැසබන අ්ව, ඒ ඒ ිදෂව ඒකකවන් ස්ෝවා 

ගැනීම ස්තඳාා ඉා් රූපසේඅංක 2 මගින් ්ක්වා ඇති පරිදි Select a Subject වන අයිකනව ම් Click 

කළ ිදට ඔබට ාැ්ෑරිව ාැකි ිදෂව ඒකකවන් පා් ස්තඳාන් ආකාවවට ලැසබනු ඇ්. ඉන්පසු ඔබ 

ාැ්ෑරීමට අසේක්ෂා කවන ිදෂව ඒකකව ම් Click කවන්න 

(සමහි ිදෂව ඒකකවන් ා්වක් ස්ෝවා ගැනීම අ්යවශව වන අ්ව, ඔබසේ අභිම්ව පරිදි ඕනෑම ිදෂව 
ඒකකවන් ා්වක් ාැ්ෑරිව ාැකිව.) 

01 

02 



 

17. ඉා් පිවවව භාිද් කවමින් ඔබ ප්රථම වස්තව තුළ ාැ්ෑරීමට අසේක්ෂා කවන ප්රපාන ිදෂව ඒකකවන් 

ා්ව එකින් එක ස්ෝවන්න.   

 

18. උ්ාාවණවක් වශසවන්  ඔබ සිංාල මාපයසවන් ප්රථම වස්තව  අපයවන කටයුතු කිරීම ස්තඳාා පළමු 

ිදෂවන් ඒකකවන් ස්කසලස්ත ඔබ මානව ිද්යාව ාා සබෞද්ප ස්තංස්තකෘතිව ස්ෝවා ගත්සත් නම් එව 

පා් ස්තඳාන් ආකාවවට ්ැක්සේ. 

 

 

19. ඉන්පසුව එම සවබ් පිටුසේ ම පා්ට ගමන් කළ ිදට  ඔබට Submit  වන අයිකනව ්ක්නට ලැසබන 

අ්ව ඉන්පසු ඒ ම් Click කවන්න 

 

භාෂා මාපයව 

ිදෂව ඒකකව 1 

ිදෂව ඒකකව 2 



20. ඉන්පසු ඔබට පා් රූපසේ පරිදි  සවබ් පිටුවක් ලැසබනු ඇ්. පා් රූපසේ ්ැක්සවන පරිදි Save වන 

අයිකනව ම් Click කවන්න 

 

 

21. ඉන්පසුව ඔබට පා් සවබ් පිටුව ලැසබන අ්ව එම සවබ් පිටුසේ  

I. ඔබසේ ිදභාග අංකව  

II. ඔබසේ ලිවාපදිංචි අංකව  

III. ඔබසේ නම  

IV. ප්රථම වස්තව තුළ ඔබ ිදසින් ාැ්ෑරීමට ස්ෝවාගත් ඔබසේ ිදෂව ඒකකවන්ා්ව ස්තඳාන් සේ. 

ඉන්පසු Print වන අයිකනව Click කවන්න  

 

I 

II 

III 

IV 



22. එිදට පා් ස්තඳාන් ිදන්සඩෝවක් ඔබට ලැසබන අ්ව එම ලිපි සගානුසවහි මුද්රි් පිටප්ක් ලබාගන්න 

 

 

 

ප්රථමකාධනවස්තාපනවස්තාඇගයීම්සස්තවාව PES) මගින්ිදභාගස්තඳාාලිවාපදිංචිවීසම් 

සමම ක්රිවාවලිව අ්වතුවදී ඔබ කවව ආකාවවක සාෝ ගැටලුවකට මුහුණ දුන්සන් නම් 

පා් දුවකථන අංකව ට අම්න්න. 

 

0717209270 - ස්තසිඳුමවා 

 


