
ජාතික පාසල් සඳහා විදුහල්පතිවරුන් ත ෝරා පත් කර ගැනීම 

ශ්රී ලං. අ.ප.තසේ. II/ III තරේණිතේ නිලධාරීන් 

 ලකුණු පරිපාටිය 

1. තජෙෂේඨ ාවය සඳහා 

(විනය දඬුවමකට ලක්ව නැති, වැටුප් රහිත නිවාඩු නනාලැබූ සහ නියමිත වැටුප් වර්ධක 

උපයානෙන ඇති කාලය සතුටුදායක නසේවා කාලය නලස සැලනකන අතර එම කාලය සඳහා 

පමණක් ලකුණු ලබා නදනු ලැනේ) 

II නරේණිනේ සතුටුදායක නසේවා කාලය සඳහා   -වසරකට ලකුණු 03 බැගින් 

III නරේණිනේ සතුටුදායක නසේවා කාලය සඳහා   -වසරකට ලකුණු 02 බැගින් 

 

සටහන: 

(මාස 12ක කාලයක් සඳහා පමණක් වසරකට හිමි මුළු ලකුණූ සංඛ්යාව  හිමිවන අතර, ඊට වඩා අඩු 

කාලයක් සඳහා ලකුණු හිමි නනානේ.) 

 

2. අධොපන සුදුසුකම්   

විශේව විද්ොල ප්රතිපාද්න තකාමිෂන් සභාව විසින් පිලිගත් විශේව විද්ොලයකින්/ ආය නයකින් 

ලබාගත් සුදුසුකම් සඳහා පමණක් ලකුණු ලබා තද්නු ලැතේ 

(ලබා ඇති උපරිම අධයාපන සුදුසුකම සඳහා ලකුණු හිමිවන පරිදි එක් සහතිකයකට පමණක් 

ලකුණූ ලබා නදනු ලැනේ.) 

2.1 පශේචාත් උපාධිය නහෝ ඊට ඉහළ සුදුසුකමක්     - ලකුණු 10 

2.2 පශේචාත් උපාධි ඩිප්නලෝමාව       - ලකුණු 08 

2.3 මූලික උපාධිය         - ලකුණු 05 

2.4 පාසල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්නලෝමාව     - ලකුණු 03 

 

3. ඉංග්රීසි භාෂා නිපුණ ාවය 

(ලබා ඇති උපරිම අධයාපන සුදුසුකම සඳහා ලකුණු හිමිවන පරිදි එක් සහතිකයකට පමණක් 

ලකුණූ ලබා නදනු ලැනේ.) 

 

3.1 ඉංග්රීසි ඩිප්නලෝමාවක් හදාරා ලබාෙත් සහතිකයක් නහෝ ඊට ඉහළ සුදුසුකමක් 

(ඩිප්නලෝමාවට අදාල කාලසීමාවට මාස 06ක් නහෝ ඊට වැඩි විය යුතුයි)  - ලකුණු 05 

3.2 ඉංග්රීසි සහතික පත්ර පාඨමාලාවක් හදාරා ලබාෙත් සහතිකය (සහතික පත්ර 

පාඨමාලාව අදාල කාලසීමාවට මාස 03ක් නහෝ ඊට වැඩි විය යුතුයි)  -ලකුණු 03 

සටහන: 

(සහතිකවල පාඨමාලා කාලය සඳහන් නනානේ නම්, එම කාලය සනාථ කිරීම සඳහා අදාළ 

ආයතනනයන් ලබාෙත් ලිපියක් සම්මුඛ් පරීක්ෂණනේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතුය.) 

 

4. ත ාරතුරු හා සන්නිතේද්න  ාක්ෂණ ද්ැනුම 

(ලබා ඇති උපරිම අධයාපන සුදුසුකම සඳහා ලකුණු හිමිවන පරිදි එක් සහතිකයකට පමණක් 

ලකුණූ ලබා නදනු ලැනේ.) 

 

4.1 නතාරතුරු හා සන්නිනේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්නලෝමාවක් හදාරා ලබාෙත් සහතිකයක් 

 නහෝ ඊට ඉහළ සුදුසුකමක් 

(ඩිප්නලෝමාවට අදාල කාලසීමාවට මාස 06ක් නහෝ ඊට වැඩි විය යුතුයි)  - ලකුණු 05 

උපරිම ලකුණු 40 

උපරිම ලකුණු 10 

උපරිම ලකුණු 05 

උපරිම ලකුණු 05 



4.2 නතාරතුරු හා සන්නිනේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාවක් හදාරා ලබාෙත් 

 සහතිකය 

   (සහතික පත්ර පාඨමාලාව මාස 03ක් නහෝ ඊට වැඩි විය යුතුයි)   -ලකුණු 03 

සටහන: 

(සහතිකවල පාඨමාලා කාලය සඳහන් නනානේ නම්, එම කාලය සනාථ කිරීම සඳහා අදාළ 

ආයතනනයන් ලබාෙත් ලිපියක් සම්මුඛ් පරීක්ෂණනේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතුය.) 

 

5. තසේවා ඇගයීම් 

 

අධයාපන නල්කම්  නහෝ නදපාර්තනම්න්තු ප්රධානියා විසින් නපාදු 230 බී ප්රශංසා හා නදෝෂ දර්ශන 

ආකෘතියට අනුව විධිමත් පරිදි නිකුත් කරන ලද නසේවා ඇෙයීම් සඳහා 

 - එකකට ලකුණු 1 බැගින් උපරිම නසේවා ඇෙයීම් 5 ක් සඳහා   

සටහන: 

(නදපාර්තනම්න්තු ප්රධානියා යනු, පළාත් අධයාපන නල්කම්, පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ, කලාප 

අධයාපන අධයක්ෂ, විභාෙ නකාමසාරිසේ ජනරාල් නහෝ අධයාපන ප්රකාශන නකාමසාරිසේ ජනරාල් ය.) 

 

6. අධොපනයට අද්ාළ පර්තේෂණ සහ ප්රකාශන  

(උපරිමය ලකුණු 5කට යටත්ව පහත පරිදි ලකුණු ලබා නදනු ලැනේ)  

6.1 පර්නේෂණ - (එක් පර්නේෂණයකට ලකුණු  3 බැගින්) 

(පශේචාත් උපාධියට / පශේචාත් උපාධි ඩිප්නලෝමාව සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද නිබන්ධනයට 

අදාළ පර්නේෂණ/ නිබන්ධන සඳහා ලකුණු ලබා නදනු නනාලැනේ) 

6.2 ප්රකාශන - (එක් ප්රකාශණයකට ලකුණු  2 බැගින්) 

 (නපළනපාත් හා ඒ ආශ්රිත ග්රන්ථ සඳහා ලකුණු ලබා නදනු නනාලබන අතර, ග්රන්ථ ප්රකාශන  

 මණ්ඩලය මඟින් අනුමැතිය ලද ප්රකාශන පමණක් ලකුණු ලබා දීනම්දී සළකා බලනු ලැනේ) 

 

 

7. ඉදිරිපත් කිරීම 
 

අධයාපන ක්නෂේත්රනේ නව ප්රවණතා, වර්තමාන අධයාපන ප්රතිපත්ති හා 21 වන සියවනසේ අධයාපන 

ක්නෂේත්රනය හි අභිනයෝෙ යන ක්නෂේත්රයන් පිළිබඳව අවධානය නයාමු කරමින් පාසලකට අදාළව 

තමන් විසින් පිළිනයල කළ සංවර්ධන සැලැසේමක දෘඩ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ඊට 

අදාළව තම ප්රානයෝගික අත්දැකීම් ද ඇසුරුකර ෙනිමින් විනාඩි 05ක වාචික ඉදිරිපත් කිරීමක් කළ 

යුතු ය. එම ඉදිරිපත් කිරීම පදනම් කරනෙන සම්මුඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ලකුණු ලබා දිම 

සිදු කරනු ලැනේ. 

 

8. සම්ුඛ පරීක්ෂණතේදී ද්ක්වනු ලබන සමසේථ කුසල ාවය හා තපෞරුෂත්වය  

උපරිම ලකුණු 25 

උපරිම ලකුණු 05 

උපරිම ලකුණු 05 

උපරිම ලකුණු 05 


