ජාතික ඳාසල් සහා විදුහල්ඳතිවරුන් ත ෝරා ඳත් කරගැනීම
ශ්රී ලංකා විදුහල්ඳති තසව 1 තරණි
ලකුණු ඳරිඳාටි
1. තසවා ඳලපුරුද්ද
උඳරිම ලකුණු 30
(විනය දඬුලමක් මත හශෝ ලැටුප් රහත නිලාඩු බාගැනීම මත හශෝ වතුටුදායක හවේලා කාය අහමි වූ නිධාරියකුට
ඳමණක් එම කාය වශා කුණු බා හදනු හනොැහේ.)
I හරේණිහේ හවේලා කාය වශා
ලවරකට කුණු 02 බැගින්
සටහන :
(මාව 12ක හවේලා කායක් වශා ඳමණක් ලවරකට හමි මුළු කුණු වංඛ්යාල හමිලන අතර ඊට ලඩා අඩු කායක්
වශා කුණු හමි හනොහේ.)
2. අධයාඳන සුදුසුකම්
උඳරිම ලකුණු 15
විශ්ව විදයාල ප්රතිඳාදන තක ිෂෂන් සභාතේ ලි ාඳදංචි විශ්ව විදයාල න්න්ය න න්න් ලබාගත් සුදුසකම්
සහා ඳමණක් ලකුණු ලබා තදනු ලැතේ
(බා ඇති ඉශෂම අධයාඳන දුසුදුකම වශා කුණු හමිලන ඳරි එ එක් වශතිකයකට ඳමණක් කුණු බා හදනු
ැහේ.)
2.1 ඳ්චාත් උඳාධිය හශෝ ඊට ඉශෂ දුසුදුකමක්
- කුණු 15
2.2 ඳ්චාත් උඳාධි ඩිප්හෝමාල
- කුණු 12
2.3 මූලික උඳාධිය
- කුණු 09
2.4 ඳාවල් කෂමනාකරණය පිළිබ ඩිප්හෝමාල
- කුණු 06
3. ඉංග්රීසි භාෂා ප්රවීණණ ාව
(වන්නිහේදන කුවතාලය වෂකා බනු ැහේ.)

උඳරිම ලකුණු 05

4. ඳරිගණක සාක්ෂර ාව පිළිබ දැනුම
(ප්රාහයෝගික වාවිතය පිළිබල වෂකා බනු ැහේ.)
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5. තසවා ඇගයීම්

උඳරිම ලකුණු 05

අධයාඳන හල්කම් හශෝ හදඳාර්තහම්න්තු ප්රධානියා විසින් හඳොසු 230 බී ප්රංවා ශා හදෝ දර්න ආකෘතියට අනුල
විධිමත් ඳරි එ නිකුත් කරන ද හවේලා ඇගයීම් වශා
- එකකට කුණු 01 බැගින් උඳරිම හවේලා ඇගයීම් 05ක් වශා
සටහන :
(හදඳාර්තහම්න්තු ප්රධානියා යනු, ඳෂාත් අධයාඳන හල්කම්, ඳෂාත් අධයාඳන අධයක්, කාඳ අධයාඳන අධයක්,
විවාග හකොමවාරිව් ජනරාල් හශෝ අධයාඳන ප්රකාන හකොමවාරිව් ජනරාල්ය.)
6. අධයාඳන ට අදාළ ඳර්තේෂණ සහ ප්රකාශන
(උඳරිමය කුණු 5කට යටත්ල ඳශත ඳරි එ කුණු හදනු ැහේ)

උඳරිම ලකුණු 05

6.1 ඳර්හේණ - (එක් ඳර්හේණයකට කුණු 3 බැගින්)
(ඳ්චාත් උඳාධියට / ඳ්චාත් උඳාධි ඩිප්හෝමාල වශා ඉ එරිඳත් කරන ද නිබන්ධනයට අදාෂ ඳර්හේණ/
නිබන්ධන වශා කුණු බාහදනු හනොැහේ)
6.2 ප්රකාන - (එක් ප්රකාණයකට කුණු 2 බැගින්)
(හඳෂහඳොත් ශා ඒ ආශ්රිත ග්රන් වශා කුණු බා හදනු හනොබන අතර ග්රන් ප්රකාන මණ්ඩය මඟින්
අනුමැතිය ද ප්රකාන ඳමණක් කුණු බා දීහම්දී වෂකා බනු ැහේ)

7. ඉදරිඳත් න්රීම
උඳරිම ලකුණු 20
අධයාඳන ක්හේත්රහේ නල ප්රලණතා ලර්තමාන අධයාඳන ප්රතිඳත්ති ශා 21 ලන සියලහවේ අධයාඳන ක්හේත්රහේ හ
අභිහයෝගතා යන ක්හේත්රයන් පිළිබල අලධානය හයොමු කරමින් තමා ඉල්ලුම් කරනු බන එක් ඳාවක් ගැන
පූර්ල අධයයනයක් සිසුකර එම ඳාවහල් අරමුණු වාක්ාත් කිරීමට බාහඳොහරොත්තු ලන වංලර්ධන ලැඩපිළිහල
ඉ එරිඳත් කිරීමට දෘඩ පිටඳතක් ඉ එරිඳත් කෂ යුතු අතර තම ප්රාහයෝගික අත්දැකීම් ද ඇදුරු කරගනිමින් විනාඩි
05ක ලාචික ඉ එරිඳත් කිරීමක් කෂ යුතු ය. ඒ වශා ඳශත වශන් කරුණු යටහත් කුණු බා හදනු ැහේ.
7.1 කාය කෂමනාකරණය
- කුණු 05
7.2 වන්නිහේදන කුවතා
- කුණු 05
7.3 අන්තර්ගතය - (ඳාව ශඳුනාගැනීම අරමුණු හයෝජනා)
- කුණු 05
7.4 වමව් ඉ එරිඳත් කිරීම
- කුණු 05
8. සිද්ධි අධය න
උඳරිම ලකුණු 10
(වම්මුඛ් ඳරීක්ණ මණ්ඩය විසින් ඉ එරිඳත් කරනු බන ලාචික සිද්ධියක් ඇදුරින් ප්ර්න හයොමු කරනු ැහේ)
9. සම්මුඛ ඳරීක්ෂණතේදී දක්වනු ලබන සමස්ථ කුසල ාව හා තඳෞරුෂත්ව
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