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ED/04/60/14/01(VIII)

සියලුම පළාත් අධ්යාපල කම්වරු

කුත,

ශ්රී ලංකා ව ලංදුහල්පති ස ලංව යේව  ලංII වරයණිව  ලංනිකධවරීන් I ලංවරයණි

 ලංඋ

් ලංකිරිම.

අං් 1885/31 හා 2014.10.22 දිලැති අති වක ේෂ ගැසට් පත්රකය්  ්ර්ා ය

පත් ්නල ද ්රී දං්ා

වදුහමපති කසේුා ුයුසථාාු සහ එම ුයුසථාාු පසුු සිදු ්නල ද සංක ෝධ්ලය් 

අ ාළ ්න ගනිමි් 

්රී දං්ා වදුහමපති කසේුක II කරේණියේක සින ල නිදධ්ාන්්  I කරේණියේය උසසථ රීන්ම සාහා අයදුවරපත් ්ැාු
දැකේ.
02. ශ්රී ලංකා ව ලංදුහල්පති ස ලංව යේව  ලංI ලංවරයණි

 ලංඋ

් ලංකිරීම ලං ා්ව ලං රාලවය   ලංතු ස ලංදුහලදු

පහත සුදුසු්වර සවරපූර්ණ ්නල ද නිදධ්නය්  ්රී දං්ා වදුහමපති කසේුක

 ලං
I කරේණියේය උසසථ ්න

දැකේ.
(i)

උසසථ රීන්වර සාහා සුදුසු්වර දබල දිල

කසේුක

II කරේණියේක

අුම ු කය්  ුසන 06්

සක්රීය හා සටුදා ාය් කසේුා ්ාදය ස සවරර්ර්ණ ්න තිබීම හා ුැදාප් ුර්ධ්් 06 ස උපයාකගල
තිබිය යුටුය.
(ii)

නියමිත දිල 2 ුල ්ාර්ය සෂමතා ්ඩඉවර පන් සෂණය සමත් වී තිබිය යුටුය.

(iii)

නාජ්ය කසේුා ක් මිෂ්  සාා ක්රකම 01/2020 අ ු වලයා ූලද ුවුම ස දබා කල තිබිය
යුටුය.

(iv)

අ මත ්ාර්ය සාධ්ල ඇගයීවර පන පාන ය අ ු උසසථ රීන්කවර දිල පූර්ුාස් ලක ව ුසන 06
ටුළ සටුදා ාය් කහෝ ඊ ඉහළ ්ාර්ය සාධ්ලය ස කප්  වර ්න තිබිය යුටුය.

(v)

උසසථ රීන්වර සාහා සුදුසු්වර දබල දිල

අුම ු කය්  පහත සාහ්  එ ස සුදුසු්ම ස කහෝ

සවරපූර්ණ ්න තිබීම
a. අධ්යාපලක ී උපාධිය
b. ප ථකාත් උපාධි අධ්යාපල ප්ප්කදෝමාු
c. පාසම ්ළමලා්නණ ප්ප්කදෝමාු (DSM)
d. ප ථකාත් උපාධි අධ්යාපල ්ළමලා්නණ ප්ප්කදෝමාු (PGDEM)
(vi)

ධ්ාරිතා සංුර්ධ්ල ර්හුණු පාඨමාදාු 2 සමත් වී තිබිය යුටුය.

03.

(i).

ඉහත 02හි සුදුසු්වර සවරපූර්ණ ්න ඇති ජ්ාති් පාසමුද කසේුක නියුටු නිදධ්ාන්්  කවර සමඟ
ුල ආ්ෘතිය අ ු (ඇමුණුම 01) සවරර්ර්ණ ්නල ද අයදුවරපත් ්දාප අධ්යාපල අධ්ය සෂක
නිර්කේ සහිතු ,

(ii). ඉහත 02හි සුදුසු්වර සවරපූර්ණ ්න ඇති පළාත් නාජ්ය කසේුක නියුටු නිදධ්ාන්්  කවර සමඟ ුල
ආ්ෘතිය අ ු (ඇමුණුම 01) සවරර්ර්ණ ්නල ද අයදුවරපත් ්දාප අධ්යාපල අධ්ය සෂක ,
පළාත් අධ්යාපල අධ්ය සෂක හා පළාත් අධ්යාපල කම්වරක නිර්කේ සහිතු ,
“ සහ්ාන කම්වර, වදුහමපති

ා ාු, අධ්යාපල අමාතයාං ය, ඉසු පාය, බත්තනමුමද,” යල ලිපිලය

කය මු ්නල කම්  ්ා ණියේ්ු ් ුා සින මි.
04.

තු , ඔබ පළාත ටුළ කසේුක

නිනත සියලුම වදුහමපති කරේණියේධ්ාරි්  ්රී දං්ා වදුහමපති කසේුක

කසේුා ුයුසථාා සංක ෝධ්ල සහ ඔවු් ක

උසසථවීවර සාහා අයදුවර ්ළ යුටු ්රමක

ය පිිබබාු , ැ ුත්

්නල කම්  ් ුල අතන අ ාළ ඉමලුවරපත සහ උසසථවීවර ආ්ෘතිපත්රය www.moe.gov.lk ඔසථකසේ දබාගත
හැරී බු ුැප්දුන ත් ් ුමි.

මහාකාර්ය ක ස. ්පිද සී.ක ස. කපකර්නා
කම්වර
අධ්යාපල අමාතයාං ය.
පි පත්:
01. පළාත් අධ්යාපල අධ්ය සෂ , ........................... පළාත

- ් . අ.්.ස. හා ැ.ගැ.ස

02. ්දාප අධ්යාපල අධ්ය සෂ, .........................................

- ් . අ.්.ස. හා ැ.ගැ.ස

