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සමාජීය විද්යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධයයන (සාමානය) බාහිර උපාධි III
පරීක්ෂණය
(2014/2015/2017) පුනර් අවේක්ෂකයන් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම දිර්ඝ කිරීම - 2022

01' mÍlaIKh i|yd whÿï lsÍug yd mßlaIK .dia;= f.ùu i`oyd my; Wmfoia wkq.ukh lrk
f,i lreKdfjka okajñ'

mrSlaIK whÿïm; iy mßlaIK .dia;= f.úh
hq;= .sKqï wxlh

www.external.sjp.ac.lk hk fjí
wvúhg msúi by; YS¾Ih hgf;a we;s
fjí msgqfõ Tnf.a cd;sl ye`ÿkqïm;a
wxlh —v˜wl=r rys;j fhoSfuka nd.;
(Download) lr .; yel'

පුනර් පරීක්ෂණ ගාසතු
එක් විෂයයක් සඳහා
විෂයයන් 2 ක් සඳහා
විෂයයන් 3 ක් සඳහා
විෂයයන් 4 ක් සඳහා
විෂයයන් 5 ක් හහෝ වැඩි සංඛ්යාවක් සඳහා

රු. 2,000 /=
රු. 4,000 /=
රු. 6,000 /=
රු. 8,000 /=
රු. 10,000 /=

whÿïm;a fhduq l< hq;= ,smskh
(පළමුව exams.edecu@sjp.ac.lk විද්යුත් තැපෑල්
ලිපිනයට හයාමු කර, පසුව තැපෑලට හයාමු කළ
යුතුය.)

iyldr f,aLldêldÍ" ndysr Wmdê yd úia;dß;
mdGud,d tallh" ;eme,a fmÜáh wxl 10" YS%
chj¾Okmqr
úYajúoHd,h"
.xf.dvú,"
kqf.af.dv hk ,smskhg ,shdmosxÑ ;emEf,ka
muKla túh hq;=h'

whÿïm;a Ndr.kakd wjidk oskh

2022/ 09 /30 (දීර්ඝ කරණ ලදී)

ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කිරීම
2014 වර්ෂහේ ලියාපදංචි සිසුන් - 2021.08.31 දනට
2015 වර්ෂහේ ලියාපදංචි සිසුන් - 2021.09.30 දනට
2017 වර්ෂහේ ලියාපදංචි සිසුන් - 2021.08.14 දනට
වලංගු ලියාපදංචියක් තිබිය යුතුය.

ලියාපදංචිය දීර්ඝ කිරීම පිලිබඳ විස්තර
www.external.sjp.ac.lk යන වවබ් අඩවියට
පිවිස ලබාගත හැක.

02.

ie,lsh hq;=hs

I.

kshñ; mßos iïmq¾K lrk ,o whÿïm;a mßlaIK .dia;= f.ùfuka wk;=rej" whÿïm;a
Ndr .kakd wjika oskg m%:u" exams.edecu@sjp.ac.lk විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනයට හයාමු කර,
ඉහත ලිපිනයට ,shdmosxÑ ;emEf,ka túh hq;=hs' whÿïm;a nyd tjkq ,nk ljrfha by<
jï fl<jf¾ mÍlAIKfha ku i`oyka l< hq;=fõ'

II.

whÿïm;a Ndr .ekSfï wjika oskh 2022 / 09 /30 හතක් දීර්ඝ කළ w;r tu oskfhka miqj
lsis`ÿ fya;=jla u; whÿïm;a Ndr .kq fkd,efí'

III.

mÍlaIK .dia;= f.ùu i`oyd tla whÿïlrejl= fjkqfjka iqúfYaISs .sKï
q wxlhla ne.ska
we;s w;r wod< .sKqï wxlhg muKla f.ùï l< hq;=h. ^tys Pdhdmsgm;la <. ;nd.;
hq;= w;r fjk;a .sKqï wxlj,g f.jk ,o uqo,a ms,sn`o úYajúoHd,h j. lshkq
fkd,efí&'

IV.

2017 අධයයන වර්ෂයට අයත් සිසුන් ඉහත III පරීක්ෂණයට අයදුම්කිරීමට m%:u mdGud,d ගාසතු
වද්වන හා වතවන වාරික වගවීම් සම්ූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය වේ.

V.

පරීක්ෂණයට සුදුසුකම් ලැබීමට නම් අහනකුත් අවශ්යතා සමඟ ලියාපදංචිය දීර්ඝ කිරීමට අවශ්ය
සිසුන් තම ලියාපදංචිය දීර්ඝ කිරීම අනිවාර්ය හේ.

VI.

VII.

kshñ; mßos uqo,a fkdf.jk ,o" wiïmq¾K whÿïm;a oekqï oSulska f;drj
lrkq ,efí'

m%;slafIam

සමාජීය úoHdfõoS mdrsirsl yd ixj¾Ok wOHhk ^idudkH& ndysr Wmdê III úNd. ld,
igyk www.external.sjp.ac.lk hk ndysr Wmdê yd úia;dß; mdGud,d tallfha
fjí wvúfha Academics/ Exams/ Exam Timetables යටහත් m,lrනු ඇති අතර විභාග
ප්රහේශ්පත් (Examination Admission Cards) හවබ් අඩවිහේ පමණක් පල කරනු ලබන අතර
තැපැල් මඟින් නිකුත් හනාහකහර්.

YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,fha
292 jeks ikd;k iNdj úiska wkqu; lrk ,o úfYaI lreKq
ndysr wfmalaIlhka i`oyd
7'4 wikSm ksid uq¿ úNd.hgu fyda úNd.fha fldgilg fmkS fkdissá$ fkdisák ndysr
úNd. wfmalaIlhka ta nj úNd. wdrïN ùug m%:u fyda úNd. meje;afjk ld, iSudj
;=< fyda rcfha wdfrda.H Yd,djlska ffjoH iy;slhla ksfhdacH f,aLldêldÍ fyda
iyldr f,aLldêldÍ$ ndysr Wmdê yd úia;dß; mdGud,d tallh fj; bosßm;a l<
hq;=h'
7'5 fkdje,elaúh yels fya;=jla u; tfia lsÍug wfmdfydi;a jk wfmalaIlhska ;ud mosxÑ
m%foaYfha rcfha wdfrda.H Yd,djlska ,nd .;a j,x.= ffjoH iy;slhla wod, úNd.h
fyda úNd.fha fldgi meje;aùug kshñ; osk isg osk 14 la we;=<; bosßm;a l<hq;= h'
fm!oa.,sl ffjoH m%;sldr lrkq ,nk ngysr" wdhq¾fõo fyda fydañfhdam;s ffjoHjreka
úiska ksl=;a lrkq ,nk ffjoH iy;sl ms<s.kq fkd,efí'

iyldr f,aLldêldß
ndysr Wmdê yd úia;dß; mdGud,d tallh

