
 

 

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය 

මානවශාස්ත්්ර හා ස්ත්මාජීයවිද්යා පීඨය 

ස්ත්මාජවිද්යා අධයයනාාංශය 

ස්ත්මාජ වැඩ  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 
 

අයදුම්කරුවන් සඳහා පපාදු උපපෙස ්

01. ්ේ ස්ත්මග අමුණා එවා ඇති අයදුේපරය නිසි පරිදි ස්ත්ේූර්ණ ් ාට 2023 udර්ු 

31 වන දින ්හෝ ඊට ්පර ලැ්ෙන ්ස්ත්් පාඨමාලා ස්ත්මා්යෝජ , ස්ත්මාජ වැඩ 

ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව, ස්ත්මාජවිද්යා අධයයනාාංශය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

විශව්විද්යාලය, ගාං්ගාඩවිල, නු්ේ්ගාඩ යන ලිපිනයට ලියාපදිාංචි තැපෑ්ලන් 

එවිය යුුය. නියමිත දිනට පසු ලැ්ෙන අයදුේපර කිසිඳු ්හ්ුවක් මත ්හෝ 

ස්ත්ල ා ෙලනු ්නාලැ්ේ. 

02. පාඨමාලාව ස්ත්ඳහා අ්පක්ිත සුදුසු ේ ස්ත්හ වෘත්තතිය පළපුරුද්ද් ස්ත්නාථ කිරිම 

පිණිස්ත් අද්ාළ ්ේඛනවල ඡායා පිටපත්ත (්ස්ත්්වා ස්ත්හති යද් ඇුළත්තව) උපපැන්න 

ස්ත්හති ්ේ පිටපතක් හා අධයාපන ස්ත්හති වල පිටපත්ත ඉේුේ පරය ස්ත්මග 

අමුණා එවිය යුුය. 

03. පාඨමාලාව ස්ත්ඳහා ඇුළත්ත ර ගැනීම ස්ත්ල ා ෙැලිමට අ්පක්ිත අධයාපන 

සුදුසු ේ ස්ත්හ වෘත්තතිය පළපුරුද්ද් ස්ත්නාථ කිරිම ස්ත්ඳහා අද්ාළ ්ේඛනවල 

මුේපිටපත්ත ස්ත්ේමුඛ පරීක්ෂණ්ේදී ්හෝ ඉේලනු ලෙන අවස්ත්ථ්ාව දී ්හෝ 

ඉදිරිපත්ත  ළ යුුය. 

04. ඔේේ අයදුේ පරය අනුව අද්ාළ පාඨමාලාව ස්ත්ඳහා ඔෙ ්තෝරා ගනු ලැබුව්හාත්ත 

ඒ ෙව ඔෙට ්පෞද්ගලි ව ද්න්වනු ලෙන අතර පාඨමාලා ගාස්ත්්ු ්ගවිය යුත්ත්ත්ත 

ඒ අනුවය. 

05. පාඨමාලා ගාස්ත්්ු තම ්ස්ත්්වා්යෝජ යා මගින් ්ගවනු ලැබීමට අ්පක්ෂා  රන 

අයදුේ රුවන් තම අයදුේපත්ත තම ්ස්ත්්වා්යෝජ යා මගින් එවීම ප්ර්යෝජනවත්ත 

විය හැකිය. 

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 හා ස්ත්මාජීය විද්යා පීඨය 
ස්ත්මාජවිද්යා අධයයනාාංශය 2023/2024 

ස්ත්මාජ වැඩ  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 
  

 01 . අයදුේ රු්ේ iïmQ¾K ku 

සිාංහ්ලන්:……………………………………………………………………………………………………………………

ඉාංග්රිසි්යන්:………………………………………………………………………………………………… 

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

03. ජාති  හැදුනුේපත්තඅාං ය:………………………………………………………………………………… 

04. ්පෞද්ගලි  දුර ථන අාං   :............................................................. 

රාජ ාරි දුර ථන අාං ය  :……………………….............. ...................... 

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

05. ඔෙ මීට ්පර ්මම විශ්වවිද්යාල්ේ කුමන ්හෝ පාඨමාලාව ට ්හෝ පරීක්ෂණය ට ්හෝ 

ලියාපදිාංචි වී සිටි්ේ නේ එම පාඨමාලා්ේ / පරීක්ෂණ්ේ නම ස්ත්හ ලියාපදිාංචි අාං ය 

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

06 ද්ැනට  රන රැකියාව හා  තනුර :………………………………………………………….. 

්ස්ත්්වයට ෙැදුණු දිනය             :…………………………………………………………... 

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

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

 

07. අධයාපන සුදුසු ේ 

අ.්පා.ස්ත් (ස්ත්ා.්ප<)විභාගය - වර්ෂය :...........  විභාග අාං ය…………………………… 

පපනි සිටි විෂයන්        පර්ණිය            පපනි සිටි විෂයන්   පර්ණිය 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

අ.්පා.ස්ත් (උ.්ප<) විභාගය - වර්ෂය :........... 

විභාග අාං ය…………………………… 

්පනි සිටි විෂයන්          ්රණ්ිය 

……………………….……     …………         

……………………………….    …………   

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

……………………………….          ………… 

   

08. ෙඳවා ගැනීම ස්ත්ඳහා අ්පක්ිත සුදුසු ේ අතර අද්ාළ ආයතන්යහි ්ස්ත්්ව්ේ ්යදී සිටීම 

පිළිෙඳ පළපුරුද්ද් 

 

09. ්වනත්ත වි්ශ්ෂ සුදුසු ේ 

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

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

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

……………… 

්මම අයදුේප්තහි මා විසින් ස්ත්ඳහන්  රන ලද් ්තාරුරු ස්ත්තය ෙව ්මයින් ස්ත්හති   රමි.්මම 

පාඨමාලාව ස්ත්ඳහා මා ්තෝරා ගැනීමට ්පර ්හෝ පසුව  වර අවස්ත්්ථාව  වුවද් ්මහි ස්ත්ඳහන් ්තාරුරු 

අස්ත්තය ෙව අනාවරණය වුව්හාත්ත අද්ාළ පාඨමාලාව ස්ත්ඳහා ම්ේ ්තෝරා ගැනීම අවලාංගු වන ෙව මම 

ද්නිමි. 

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

  
දිනය        අයදුේ රු්ේ අත්තස්ත්න 
 

(කාර්යාලීය ප්රපයෝජනය සඳහා) 

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

ෙඳවා ගැනී්ේ සුදුසු ේ ස්ත්පුරා ඇත. ලියාපදිාංචි කිරීමට නිර්්ද්ශ  රමි. 

................................................. 
පාඨමාලා ස්ත්මා්යෝජ  
ලියාපදිාංචිය අනුමත  රමි. 

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

fcHaෂ්ඨ ස්ත්හ ාර ්ේඛ ාධි ාරී/මානව ශාස්ත්්ර හා ස්ත්මාජීය විද්යා පිඨය 

පළපුරුද්්ද් ස්ත්්වභාවය වර්ෂය ආයතනය 

   

   

   

   


