
සවසු අයට ඳශත ඳරිදි සවේලා කාය වශා කුණු ඵා සදනු 

ඇත.

ලවර 02 සිට 03 දක්ලා         කුණු 15

ලවර 01 සිට 02 දක්ලා                        කුණු 10

ලවර 01 ට අඩු                    කුණු 05

(ශ්රී.ං.අ.ඳ.සවේ 1 සරේණිසේ නිධාරීන් ඉල්ලුම් කර සනොභැති 

වුලසශොත් ඳභණක් සයේඨතාලය වකා ඵැලීභ පිණිව 11 සරේණියට 

ඳත්ව දින සිට එක් ලවරකට කුණු 03 ඵැගින් කුණු ඵා සදනු 

ැසේ.)

දර්න ශූරී (PhD)                                 කුණු 10

දර්නඳති ( M Phil) කුණු 07

ඳ්චාත් උඳාධිය (M.Ed) කුණු 05

අධයාඳනවේදී උඳාධිය/ඳ්චාත් උඳාධි ඩිප්වෝමාල         කුණු 03

3.1 ඳාසල් කළමණාකරණයේ ඳළපුරුද්ද

  1 ඒ බී ඳාවක විදුශල්ඳති සව

(එක් ලවරකට කුණු 01 ඵැගින් උඳරිභ කුණු 06)

 1 සී ශා ලර්ගය 2 ශා 3 ඳාවක විදුශල්ඳති සව

(එක් ලවරකට කුණු ½ ඵැගින් උඳරිභ කුණු 06)

3.2 කාර්යා කළමණාකරණයේ ඳළපුරුද්ද (විදුහල්ඳති තනතුර 

හැර)

 ශ්රී ංකා අධොඳන ඳරිඳාන සවේලසේ II ඳන්තිසේ නිධාරින් 

ශ්රී ංකා අධොඳන ඳරිඳාන සවේලසේ I ඳන්තිසේ තනතුරක ලැඩ 

ඵැලීභ සලනුසලන් එක් ලවරකට කුණු 01 ඵැගින්

3.3 ශ්රී ං.අ.ඳ.යසේලයේ සබරගමුල ඳළාත තුළ ඇති යසේලා 

ඳළපුරුද්ද සහා
කුණු 03

4.1 සිදු කර ඇති ඳර්සේණ (උඳාධිය, ඳ්චාත් උඳාධි සශෝ 

ඳ්චාත් උඳාධි ඩිප්සෝභාල වශා කෂ  ඳර්සේණ නිඵන්ධන 

ශැර)

කුණු 03

4.2 ප්රකායට ඳත් කර ඇති වඟරා, ලිපි, ප්රකාන ආදිය කුණු 03

4.3 නිර්භාණශීලී ඵාහිර ක්රියාකාරකම් කුණු 04

5.1 දේශීය පුහුණු වඳශා පශත පරිදි කුණු බා දෙනු ඇත.

වති 2ට ලැඩි එක් පුහුණු ඳාඨභාාලකට කුණු  ½ ඵැගින්

භාව 03ට ලැඩි වශතික ඳත්ර ඳාඨභාා එකකට කුණු 01 ඵැගින්

5.2 විදේශිය පුහුණු වඳශා පශත පරිදි කුණු බා දෙනු ඇත.

වතියකට ලැඩි පුහුණු ඳාඨමාාලකට කුණු 01 බැගින්

මාව 03ට ලැඩි වශතික ඳත්ර ඳාඨමාා වශා  කුණු 2 බැගින්

  අධ්යාපන, දතොරතුරු තාක්ණ ශා වංවක්ෘතික කටයුතු අමාතයාංය, වබරගමුල පෂාත.

1

උඳරිම 

කුණු 15

උඳරිම 

කුණු 10

උඳරිම 

කුණු 10

කුණු 05

කුණු 05

කුණු 06

කුණු 06

ලූශගත වම්මුඛ පරීක්ණ වඳශා කුණු බාදීම

බා දගන ඇති 

පුහුණු පිළිබඳ 

විව්තර

5

නිර්මාණශීලිත්ලය 

හා ලෘත්තීය 

සංලර්ධනය

ඳළපුරුද්ද3

4

2 කුසතාලය

අතිදේක පෂාත් අධ්යාපන අධ්යක්  තනතුරු ශා කාප අධ්යාපන අධ්යක් තනතුරු වඳශා  බඳලා ගැනීම.

උඳරිම 

කුණු 30

උඳරිම 

කුණු 10

යයෙෂ්ඨතාලය

ශ්රී ංකා අධොඳන ඳරිඳාන සවේලසේ 1 සරේණිසේ මුළු  වක්රීය 

සවේලා කාය අලභ ලවර 03ක් වම්පූර්ණ කර ඇති සශෝ ඊට ලැඩි 

සවේලා කායක් වහිත නිධාරීන්ට උඳරිභ කුණුද,

කුණු 30



වති 02ට ලඩා ලැඩි පුහුණුලකට කුණු 01

භාව  03ට ලඩා ලැඩි පුහුණුලකට කුණු 02

ලවරකට ලඩා ලැඩි පුහුණුලකට කුණු 04

7.1 ඉංග්රිසී භාෂා ප්රවීණතාලය කුණු 03

 අ.සඳො.ව.(වා.සඳෂ) විශි්ඨ වාභාර්ථයක් සශෝ ඊට ඉශෂ 

සුදුසුකභක්
කුණු 03 

 අ.වඳො.ව.(වා.වඳෂ) වම්මාන වාමාර්ථයක් කුණු 02

 අ.වඳො.ව.(වා.වඳෂ) වාමානය වාමාර්ථයක් කුණු 01

7.2 සංශ / දෙමෂ භාා ප්රවීණතාලය කුණු 03

 අ.සඳො.ව.(වා.සඳෂ) විශි්ඨ වාභාර්ථයක් සශෝ ඊට ඉශෂ 

සුදුසුකභක්  (සදලන බාාල)

 රාජ්ය භාා වදඳාර්තවම්න්තුවේ 01 ශා 02 ලැනි මට්ටම

 රායෙ බාා සදඳාර්තසම්න්තුසේ 03 ලැනි භට්ටභ කුණු 02

 අ.සඳො.ව.(වා.සඳෂ) වලකල්පිත කුණු 01

(සිංශ මාධය අයදුම්කරුලන්වේ වදමෂ භාා වශා ලන 

සුදුසුකම ද වදමෂ මාධය අයදුම්කරුලන්වේ සිංශ භාා වශා 

ලන සුදුසුකම ද ඳරීක්ා කෂ  යුතුය.)

ඳසුගිය ලවර 05ක කාය තු ඳලරා දී ඇති රායකාරී කටයුතු 

වම්ඵන්ධසයන් ඵා ඇති ප්රගතිය, යයග්රශණ ශා ප්රතිප ල 

අසප්ක්ෂිත ඉක්ක සලත  ෂගා වීභට දරණ ද උත්වාශය සභහිදී 

ඇගයීභට ක් සකසර්.

(අදාෂ සල්ඛන සදඳාර්තසම්න්තු ප්රධානියා විසින් වශතික කර 

තිබිය යුතුය)

9

දවේලා 

ඇගයීම්/ප්රංවා 

වශතික/වම්මාන 

වශතික/ජයග්රශණ

රායකාරී කාය තු ඵා සගන ඇති සවේලා ඇගයීම්/ප්රංවා 

වශතික/වම්භාන වශතික/යයග්රශණ වම්ඵන්ධ සල්ඛන ඉදිරිඳත් 

ක යුතුය (එක් විය ක්සේත්රයකට අදාෂල  කුණු 01ක් ඵැගින් 

කුණු ඵා දීභ සිදු කරනු ඵයි)

උඳරිම 

කුණු 05

1.      අධයාඳන කාලීන ප්රවීණතා පිළිබ අලවබෝධය. කුණු 01

2.      ලෘත්තීය ප්රවීණතාලය. කුණු 01

3.      වත්රුම් ගැනීම ශා ප්රකාන ක්තිය. කුණු 01

4.      වම්මුඛ ඳරීක්ණයට සුදානම්ල ඳැමිණීම. කුණු 02

100

උඳරිම 

කුණු 05

උඳරිම 

කුණු 05

උඳරිම 

කුණු 04

උඳරිම 

කුණු 

06කුණු 03

7 භාෂා ප්රවීණතාලය
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