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අපරාධවිද්යා හා අපරාධ යුක්ති අධයයනාාංශය මඟින් පහත එක්ත අවුරුදු ඩිප්ලෝමා 
පාඨමාලා 2021/ 2022 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැ්ේ. 

 

අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස් 

්මම පාඨමාලා සඳහා ලියාපදාංචි වීම මාර්ගත ක්රම්ේද්ය ඔසේ්සේ පමණක්ත සිදු කරන බැවින් ඒ සද්හා පහත 

සද්හන් පියවරයන් අනුගමනය කරන්න. 

පියවර 01 

ලියාපදාංචි ගාසේු ්ගවීම  

• ඔබ මාර්ගගත ක්රම්ේද්ය ඔසේ්සේ අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීමට ප්රථම්යන් ඉල්ලුම් කිරීමට 

අ්පක්තිත ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට අද්ාල ගිණුම් අාංකයට ලියාපදාංචි ගාසේු වශ්යන් රුපියල්ල 

2500/= මුද්ලක්ත ්ගවීම අනිවාර්ය ්ේ.(මහජන බැාංකුව - ගාං්ගාඩවිල ශාඛාව බැර වන පරිද ඔිනෑම 

මහජන බැාංකුව ශාඛාවකින් ්මම මුද්ල්ල තැන්පත් කිරීම සිදු කළ හැකිය. )  

පාඨමාලාව ගිණුම් අංකය 

අපරාධවිද්යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Intake 12) 013010001322 

අපරාධ පාලනය හා නිවාරණය සද්හා නීි අධයාපනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා 

පාඨමාලාව (Intake 02) 

013010001553 

අපරාධ ම්නෝවිද්යාව හා වරද්කරුවන් උප්ේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා 

පාඨමාලාව (Intake 02) 

013010001546 

අපරාධ විමර්ෂණය හා නූතන තාක්තෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 

(Intake 02) 

013010001538 

මේි්ම් ආරක්තෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 

(Intake 02) 

013010001561 

 

• මුද්ල්ල තැන්පු රිසිට් ප්ත් පාඨමාලාවට අයදුම්කරන්නාදේ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හා 

දුරකථන අංකය සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය දේ. 

• බැංකු රිසිට් පදෙහි ඡායාපිටපෙක් ඔබ ළග ෙබා ගැනීම අනිවාර්ය දේ. 

• ඔබ විසින් ්ගවන ලද් ලියාපදාංචි ගාසේුව කිසිම ්හේු වක්ත මත නැවත ්නා්ගවන බව ද් ද්න්වා 

සිටිමු. 

• පාඨමාලාව සඳහා පාඨමාලා ගාසේු වාරික 02ක ට සිදු කිරීම ට හැකිය. පළමු වාරිකය පාඨමාලාව 

ආරම්භයට දපර දගවීම අනිවාර්ය අතර පළමු වාරිකය දගවා සති 06ක් තුළ දෙවන වාරිකය දගවීම 

සිදු කිරීම අනිවාර්ය දේ.( පාඨමාලා සෙහා මුෙල් දගවිය යුතු ගිණුම් අංක පසුව ෙැනුම් දෙනු ලැදේ.) 
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පියවර 02 

ඔබ අයදුම්කරන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට අද්ාල ගිණුම් අාංකයට ලියාපදාංචි ගාසේු ්ගවී්මන් අනුරුව 

එම පාඨමාලාවට අද්ාළ නිවැරද ලින්කය (Link) www.sjp.ac.lk ්වේ අඩවි්යන් ්තෝරාගන්න. 

ඩිපදලෝමා පාඨමාලාදේ නම ලින්කය 

අපරාධවිද්යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Intake 12) https://forms.gle/DBsmsKVxs8j9wip48 

 

අපරාධ පාලනය හා නිවාරණය සද්හා නීි අධයාපනය 

පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Intake 02) 

https://forms.gle/EytqYDrkBJGdpUp28 

අපරාධ ම්නෝවිද්යාව හා වරද්කරුවන් උප්ේශනය 

පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Intake 02) 

https://forms.gle/RZPa2Sj6iSYhFLsH9 

අපරාධ විමර්ෂණය හා නූතන තාක්තෂණය පිළිබඳ 

ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 

(Intake 02) 

https://forms.gle/fdvUR83q6qtT7Qq78 

 

මේි්ම් ආරක්තෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 

(Intake 02) 

https://forms.gle/bPHw133Wv8fu6irm6 

 

පියවර 03 

ලබාදී ඇි අයදුම්පත්රය අයදුම්කරු විසින් එක්තවරක්ත පමණක්ත පිරවිය හැකි බැවින් එය ඉතාමත් සැලකිලිමත්ව 

පිරවීමට වගබලා ගන්න. ඔබ්ේ නිවැරදි දොරතුරු පමණක් ලබා දී ඇි ගූගල්ල ්පෝරම්ේ නිවැරද 

සේථාන්ේ නියමිත පරිද පුරවන්න. 

එ්සේම ඔබ්ේ ්පෞේගලික ලිපි්ගානුව ුළ අඩාංගු විය යුු පහත සද්හන් ලිපි ්ගානුවල මුල් පිටපත් වල 

(Original certificates)  පී.ඩී.එෆ්  (PDF) පමණක්ත උඩුගෙ (Upload) කළ යුතුය.(පහෙ ලිපිදගානු 

උඩුගෙ කිරීමට ප්රථමදයන් එම පී.ඩී.එෆ්  (PDF) ලිපිදගානු ඔබදේ නමින් (Rename) කිරීම සිදුකළ යුතු 

ය. 

i. ජාික හැඳුනුම්පත් පිටපත (මුලකුරු සමඟ නම 01 – M.L.Perera -01) 

ii. අ.්පා.ස (සා.්පළ) හා අ.්පා.ස (උ.්පළ) අධයාපන සහික පිටපත් (මුලකුරු 

සමඟ නම 02) 

iii. ්වනත් අධයාපන සුදුසුකම් සහික සහික පිටපත් 

iv. ්සේවා සහිකය සහ  

v. මුද්ල්ල ්ගවන ලද් රිසිට් ප්තහි පිටපත 

 

http://www.sjp.ac.lk/
https://forms.gle/DBsmsKVxs8j9wip48
https://forms.gle/EytqYDrkBJGdpUp28
https://forms.gle/RZPa2Sj6iSYhFLsH9
https://forms.gle/fdvUR83q6qtT7Qq78
https://forms.gle/bPHw133Wv8fu6irm6
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පියවර 04 

අයදුම්පත්රය සම්ූර්ණ කිරී්මන් පසු ඔබ්ේ විද්ුත් තැපෑල ්වත අප විසින් එවන ලද් ඔබ්ේ අයදුම්පත්ර්ේ 

පිටපත භාගත (download) කර ගැනීම කළ යුුය.  

පියවර 05 

එ්සේ භාගත කරගත් අයදුම්පත්රය ලියාපදාංචි තැපෑල හරහා මාර්ගගත ක්රම්ේද්ය ඔසේ්සේ උඩුගත කරන ලද් 

මුල්ල සහිකපත්හි සතය පිටපත් (True Copy) බවට සහික කරන ලද් පිටපත්  සමඟ අමුණා පහත 

ලිපිනයට 2022/01/15 දන ්හෝ දනට ්පර ලැබීමට සැලැසේවීම සිදුකළ යුුය. 

පාඨමාලා සමා්යෝජක,  

අපරාධවිද්යා හා අපරාධ යුක්ති අධයයනාාංශය, 

මානවශාසේත්ර හා සමාජීයවිද්යා පීඨය, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශේවවිද්යාලය, 

ගාං්ගාඩවිල, 

නු්ේ්ගාඩ. 

සැ.යු. - ලියුම් කවර්ේ වම්පස ඉහළ ්කළවර තමා ඉල්ලුම් කරන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා්ේ නම සඳහන් 

කළ යුුය. 

 

දපාදු උපදෙස් 

• ්මම උපදෙස් මාලාව ට අනුකූල දනාවන දලස එවන අයදුම්පත්ර හා 2022/01/26 පසු ලැදබන 

අයදුම්පත්ර කිසිදු දහ්තුවක් මෙ සලකා බලනු දනාලැදේ. 

• ඔබ්ේ අයදුම්පත්රය අනුව අද්ාළ පාඨමාලා්ේ සම්මුඛ පරීක්තෂණයට ඔබව ්තෝරා ගනු ලැබුව්හාත් 

ඒ බව ්පෞේගලිකව ද්න්වනු ලබන අතර පාඨමාලා ගාසේු ්ගවිය යුත්්ත් ඒ අනුවය.  

• පාඨමාලාව ආරම්භයට ්පර ඔබ ්වත ලබා්ද්න ඔබට ම අනනයය වූ ශිෂය ගිණුම් අාංකයට බැර 

කළයුු ය. 

• පාඨමාලා ගාසේු තම ්සේවා්යෝජකයා මඟින් ්ගවීමට අ්පක්තෂා කරන අයදුම්කරුවන් තම 

අයදුම්පත් තම ්සේවා ්යෝජකයා මඟින් එවීම ප්ර්යෝජනවත් විය හැකිය. 


