
ජාතික ඳාවල් වශා විදුශල්ඳතිලරුන් ත ෝරා ඳත් කර ගැනීම ශ්රී ාකා ්ධයාඳන 
ඳරිඳාන තවේලතේ I තරේණිතේ නිධාරීන් 

 

 කුණු ඳරිඳාටිය  

1. තවේලා ඳපුරුද්ද  

(විනය දඬුලමක් මත හශෝ ලැටුප් රහිත නිලාඩු බාගැනීම මත හශෝ වතුටුදායක හවේලා කාය අහිමි වූ 

නිධාරියකුට ඳමණක් එම කාය වශා කුණු බා හදනු හනොැහේ.) 

 

  I හරේණියේහස හවේලා කාය වශා  ලවරකට කුණු 02 බැගින්       

වටශන: 
(මාව 12ක හවේලා කායක් වශා ඳමණක් ලවරකට හිමි මුළු කුණූ වංඛ්යාල  හිමිලන අතර, ඊට ලඩා අඩු 

කායක් වශා කුණු හිමි හනොහේ.) 

 

2. ්ධයාඳන දුදුදුක     

වි්ල විදයා රතිඳාදන තකොමින් වභාතේ ලියාඳදාචි වි්ල විදයායන්න්  ආය නයන්න් බාගත් 

දුදුදුක   වශා ඳමණක් කුණු බා තදනු ැතේ 

(බා ඇති ඉශෂම අධයාඳන දුසුදුකම වශා කුණු හිමිලන ඳරිදි එක් වශතිකයකට ඳමණක් කුණූ 

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. ඉාග්රීසි භ භාා රවීණණ ාලය 

( වන්නිතේදන කුව ාලය වකා බනු ැතේ) 

 

4.   ඳරිගණක වාක්ර ාලය පිළිබ දැනුම 

( රාතයෝක ක භාවි ය පිළිබල වකා බනු ැතේ) 

   

5. තවේලා ඇගයී   
 

අධයාඳන හල්ක   හශෝ හදඳාර්තහ න්තු ප්රධානියා විිනන් හඳොසු 230 බී ප්රංවා ශා හදෝ දර්න 

ආකෘතියට අනුල විධිමත් ඳරිදි නිකුත් කරන ද හවේලා ඇගයී  වශා 
 

 - එකකට කුණු 1 බැගින් උඳරිම හවේලා ඇගයී  5 ක් වශා   

වටශන: 

(හදඳාර්තහ න්තු ප්රධානියා යනු, ඳෂාත් අධයාඳන හල්ක , ඳෂාත් අධයාඳන අධයක්, කාඳ අධයාඳන 

අධයක්, විාාග හකොමවාරිව් නනරාල් හශෝ අධයාඳන ප්රකාන හකොමවාරිව් නනරාල් ය.) 

 

 

6.  ්ධයාඳනයට ්දාෂ ඳයේතේණ වශ රකාන  
  

(උඳරිමය කුණු 5කට යටත්ල ඳශත ඳරිදි කුණු හදනු ැහේ) 

  

6.1 ඳර්හසණ - (එක් ඳර්හසණයකට කුණු  3 බැගින්) 

(ඳ්චාත් උඳාධියට / ඳ්චාත් උඳාධි ඩිප්හෝමාල වශා ඉදිරිඳත් කරන ද නිබන්ධනයට අදාෂ 

ඳර්හසණ/ නිබන්ධන වශා කුණු බා හදනු හනොැහේ) 

6.2 ප්රකාන - (එක් ප්රකාණයකට කුණු  2 බැගින්) 

උඳරිම කුණු 30 

උඳරිම කුණු 15 

උඳරිම කුණු 05 

 

උඳරිම කුණු 05 

උඳරිම කුණු 05 

උඳරිම කුණු 05 

 



 (හඳෂහඳොත් ශා ඒ ආශ්රිත රන්  වශා කුණු බා හදනු හනොබන අතර, රන්  ප්රකාන  

 මණ්ඩය මඟින් අනුමතිය ද ප්රකාන ඳමණක් කුණු බා ීමහ ීම වෂකා බනු ැහේ) 

 

 
 

7.  ඉදරිඳත් න්රීම 
 

අධයාඳන ක්හේරහස නල ප්රලණතා, ලර්තමාන අධයාඳන ප්රතිඳත්ති ශා 21 ලන ිනයලහවේ අධයාඳන 

ක්හේරහය හි අභිහයෝගතා යන ක්හේරයන් පිළිබල අලධානය හයොමු කරමින් තමා ඉල්ලු  කරනු 

බන එක් ඳාවක් ගැන පූර්ල අධයයනයක් ිනසුකර එම ඳාවහල් අරමුණු වාක්ාත් කිරීමට 

බාහඳොහරොත්තු ලන වංලර්ධන ලැඩපිළිහල ඉදිරිඳත් කිරීමට දෘඩ පිටඳතක් ඉදිරිඳත් කෂ යුතු අතර, 

තම ප්රාහයෝගික අත්දැම්  ද ඇදුරුකර ගනිමින් විනාඩි 05ක ලාචික ඉදිරිඳත් කිරීමක් කෂ යුතු ය. ඒ 

වශා ඳශත වශන් කරුණු යටහත් කුණු බා හදනු ැහේ. 
 

7.1 කාය කෂමනාකරණය     - කුණු 05 

7.2 වන්නිහේදන කුවතාලය     - කුණු 05 

7.3 අන්තර්ගතය - (ඳාව ශඳුනාගැනීම, අරමුණු, හයෝනනා)             - කුණු 05 

7.4 වමව ් ඉදිරිඳත් කිරීම      - කුණු 05 

  

 

8.  සි භද්ධි ්ධයයනය  

(ව මුඛ් ඳරීක්ණ මණ්ඩය විිනන් ඉදිරිඳත් කරනු බන ලාචික ිනද්ධියක් ඇදුරින් ප්ර්ණ හයොමු 

කරනු ැහේ) 

 

 

9. ව  මුඛ ඳරීක්ණතේදී දක්ලනු බන වමව්ථ කුව ාලය ශා තඳෞරුත්ල 

             

          

 

 

 

උඳරිම කුණු 10 

 

උඳරිම කුණු 20 

මුළු කුණු    100 

උඳරිම කුණු 05 

 

 


