
 

මන ෝවිද්යා ඩිපනලෝමා පාඨමාලාව 

දර්ශනය හා මනනෝවිදයා අධ්යයනාාංශය 

මානවශාස්ත්ර හා ස්ත්මාජීයවිදයා පීඨය 

ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශවවිදයාලය 

 

අයදුම්කරුවන් සඳහා මූලික න ාරතුරු සහ නපාදු උපනද්ස ්

 

(01)    නේ ස්ත්මග අමුණා ඇති අයදුේපරය නිසි පරිදි ස්ත්ේූර්ණ න ාට 2023 මාර්ු 15  වන දින නහෝ ඊට 

නපර ලැනෙන නස්ත් පාඨමාලා ස්ත්මානයෝජ , මනනෝවිදයා ඩිපනලෝමා පාඨමාලාව, දර්ශනය හා 

මනනෝවිදයා අධ්යයනාාංශය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශවවිදයාලය, ගාංනගාඩවිල, නුනේනගාඩ යන 

ලිපිනයට ලියාපදිාංචි තැපෑනලන් නහෝ අතින් නගනැවිත් ොරදිය යුුය. නියමිත දිනට පසු ලැනෙන 

අයදුේපර කිසිදු නහුවක් මත නහෝ ස්ත්ල ා ෙලනු නනාලැනේ. ලියුේ  වරනේ ඉහළ භාෂා මාධ්ය 

පැහැදිළිව දැක්විය යුුය.  

(02)  පාඨමාලා ගාස්ත්ු ස්ත්හ අනනකුත් ගාස්ත්ු  

     පාඨමාලා ගාස්ත්ුව - රු 60000.00 (නමම ගාස්ත්ුව වාරි  ුනකින් නගවිය හැකිය.) 

     

                අයදුේපත් ගාස්ත්ුව - රු 500.00 (නමම ගාස්ත්ුව ඕනෑම මහජන ෙැාංකු ශඛාවකින් 013010001777 

        ork .sණුමට නගවා එම රිසිට්පත අයදුේපත ස්ත්මග    

        අනිවාර්යනයන් එවිය යුුය.) 

     විභාග ගාස්ත්ු          - රු 1500.00 

 

(03) නමම පාඨමාලාව ස්ත්ඳහා අයදුේ කිරීමට අ.නපා.ස්ත්. ස්ත්ා.නපළ හා උස්ත්ස්ත්නපළ ස්ත්මත් විය යුුය. එනස්ත් 

නනාමැති අනපක්ෂ යන්  SLQF 3 මට්ටනේ ඩිපනලෝමා ස්ත්ඳහා නියමිත අනනකුත් සුදුසු ේ 

ස්ත්ේූර්ණ  ර ඇත්නේ ඒ අයට ද ඉල්ලුේ  ළ හැකිය.   

 

(04) අයදුේපරය ස්ත්මග පහත ස්ත්ඳහන් ස්ත්හති වල පිටපත් අමුණා තිබිය යුු අතර ස්ත්ේමුඛ පරික්ෂණනේදී  

අදාළ නල්ලඛනවල මුල්ල පිටපත් ඉදිරිපත්  ළ යුුය. 

1. උපපැන්න ස්ත්හති නේ පිටපත 

2. ජාති  හැඳුනුේපනත් පිටපත 

3. අ.නපා.ස්ත්. ස්ත්ාමානය නපළ හා උස්ත්ස්ත් නපළ ස්ත්හති  පිටපත් 



 

(05) ස්ත්ේමුඛ පරික්ෂණනයන් පසු ඔෙව පාඨමාලාවට නතෝරාගනු ලැබුව නහාත් ඒ ෙව ඔෙට ලිඛිතව දැනුේ 

නදන අතර පාඨමාලා ගාස්ත්ු  ඉන් අනුරුව නගවිය යුුය. 

 

(06)  පාඨමාලාව ඉරිදා දිනවලදී නප.ව. 8.30 සිට පැවැත්නවන අතර මාර්ගගතව හා විශවවිදයාලය ුළදී 

නේශන පැවැත්නේ. ඒ පිළිෙඳ සියු තීරණ පාඨමාලා ස්ත්මානයෝජ  විසින් ක්රියාත්ම   රන අතර 

අනපක්ෂ යන් එම තීරණවලට එ ඟ වියයුුය. 

 

 

(07)  පාඨමාලාව වස්ත්ර   ාලයක් පැවැත්නවන අතර ස්ත්මාසි  නද ක් නලස්ත් එය න ාටස්ත්  රනු ලැනේ.  

  

පළමු ස්ත්මාසි ය නදවන ස්ත්මාසි ය 
DPSY 1110 ස්ත්ාමානය මනනෝවිදයාව DPSY 1210 උපනේශන මනනෝවිදයාව හැඳින්ීම 
DPSY 1120 ළමා මනනෝවිදයාව DPSY 1220 ස්ත්මාජ මනනෝවිදයාව 
DPSY 1130 අස්ත්ාමානය මනනෝවිදයාව DPSY 1230  ාර්මි  මනනෝවිදයාව 
DPSY 1140 නපෞරුෂ මනනෝවිදයාව DPSY 1240 ප්රජානන මනනෝවිදයාව 
DPSY 1150 අධ්යාපන මනනෝවිදයාව DPSY 1250 මනනෝවිදයා පර්නේෂණ ක්රමනේදය 

හා පර්නේෂණ වාර්තාව 
 

(08)  සියු නේශන පවත්වනු ලෙන්නන් විශවවිදයාලයීය ආචාර්ය මණ්ඩලය හා ොහිර ස්ත්ේපත්දාය යන් 

විසිනි. 

 

(09)  පාඨමාලාව උනදස්ත්ා ක්නෂර අධ්යයන චාරි ා ස්ත්ඳහා යන වියදේ නහෝ ගාස්ත්ු පාඨමාලා ගාස්ත්ුවට 

ඇුළත් නනානේ. 

(10)  පාඨමාලාවට ස්ත්ේෙන්ධ් වන සියු නදනා විශවවිදයාලයීය විභාග නීති ස්ත්හ අනනකුත් නීති පිළිගත 

යුු අතර, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශවවිදයාලයීය ඩිපනලෝමා අනපක්ෂ නයකු නලස්ත් විශවවිදයාලනේ 

කීර්තිනාමය රැන න අයුරින්  ටයුු  ළ යුුය. 

 

පාඨාමාලා ස්ත්මානයෝජ       නිනයෝජය නල්ලඛ ාධී ාරී 

මනනෝවිදයා ඩිපනලෝමා පාඨමාලාව    මානවශාස්ත්ර හා ස්ත්මාජීයවිදයා පීඨය  

දර්ශනය හා මනනෝවිදයා අධ්යයනාාංශය    ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශවවිදයාලය 

ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශවවිදයාලය 

2023/02/20 


