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අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

 
දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින 

සාංහල, නෙමළ හා ඉාංග්රීස මාධ්ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජය නසේවනේ නියුතු උපාධිධ්ාරීේ  

ශ්රී ලාංකා ගුරු නසේවයට බඳවා ගැනීනේ ත්රග විභාගය - 2023 

 

දිවයිනේ ජාතික හා පළාත්  පාසල්වල පවතින  සාංහල, නෙමළ හා ඉාංග්රීස මාධ්ය ගුරු පුරප්පාඩු 

සඳහා රාජය නසේවනේ නියුතු උපාධිධ්ාරීේ බඳවා ගැනීමට සුදුසුකේලත් සේී, පුරුෂ 

නෙපාර්ශවනයේම අයදුේපත් කැඳවනු ලැනේ. ඒ සඳහා වන අයදුේපත් ශ්රී ලාංකා විභාග 

නෙපාර්ත්නේේතුනේ www.doenets.lk නවේ අඩවිනේ “Our Services” යටනත් ඇති “Online 

Applications - Institutional Exams” ඔසේනසේ පළකර ඇති අත්ර අයදුේපත් ඉදිරිපත් කළ 

හැක්නක් මාර්ගගත් ක්රමයට (Online) පමණි.  අයදුේපත් මාර්ගගත්ව නයාමු කළ පසු එය බාගත් 

කර මුද්රිත් පිටපනත්හි අොළ නකාටසේ ත්ම අත් අකුරිේ පුරවා අයදුේකරුනේ අත්සන සහතික කර, 

ආයත්න ප්රධ්ානියානේ සහතිකය, සමඟ අයදුේපත් භාරගේනා අවසාන දිනට නහෝ ඊට  නපර 

“විභාග නකාමසාරිසේ ජනරාල්, ආයත්නික විභාග සාංවිධ්ාන ශාඛාව, ශ්රී ලාංකා විභාග 

නෙපාර්ත්නේේතුව. ත්ැ.නප. 1503, නකාළඹ” නවත් ලැනබන  නසේ ලියාපදිාංචි ත්ැපෑනලේ එවිය 

යුතුය. (අයදුේපනත් ඡායා පිටපත්ක් ළඟ ත්බා ගැනීම ප රනයෝජනවත් විය හැකිය.) කවරනේ වේ 

පස ඉහළ නකළවනර් “දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින සාංහල, නෙමළ හා ඉාංග්රීස 

මාධ්ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජය නසේවනේ නියුතු උපාධිධ්ාරීේ ශ්රී ලාංකා ගුරු නසේවයට බඳවා 

ගැනීනේ ත්රග විභාගය - 2023” යනුනවේ පැහැදිලිව සටහේ කළ යුතුය. අයදුේපත් භාරගේනා 

අවසාන දිනය 2023.02.10 දින නේ. නමම විභාගය 2023 මාර්තු මස පවත්වනු ලැනේ.   

 සටහන 1  

අයදුේපනත් මුද්රිත් පිටපත් ත්ැපැල් මගිේ එවීම අනිවාර්ය වන අත්ර එය ත්ැපෑනල්දී නැති වූ බවට 

නහෝ ප්රමාෙ වූ බවට නකනරන පැමිණිලි ගැන සලකා බැලිය හැකි නනානේ. අවසාන දිනය ෙක්වා 

අයදුේපත් ප්රමාෙ කිරීනමේ සදුවිය හැකි අලාභ හානි අයදුේකරුවේ විසේම විඳෙරා ගත් යුතුය.          

02. නසේවයට බඳවා ගැනීනේ ක්රමය:  

  
  2.1 නේ සඳහා විභාග නකාමසාරිසේ ජනරාල් විසේ නමම ගැසට් නිනේෙනනේ 10.1 වගේතිය 

පරිදි ලිඛිත් ත්රග විභාගයක් පවත්වනු ලැනේ. 

 

2.2 ලිඛිත් ත්රග විභාගනේ සයලුම ප්ර ශේන පත්ර වලට නපනී සට, එක් එක් ප්ර ශේන පත්ර යට ලකුණු 

40%ක් වූ අවම ලකුණු ප්ර මාණයක් ලබා ගේනා අයදුේකරුවේනේ මුළු ලකුණුවල එකතුනේ 
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ප රමුඛත්ා අනුපිළිනවළට අොළ පුරප්පාඩු සාංඛයාව නමේ නෙගුණය(02) කට සමාන 

අයදුේකරුවේ සාංඛයාවක්  නමම ගැසට් නිනේෙනනේ 10.2 වගේතිය පරිදි සාමානය සේමුඛ 

පරීක්ෂණයකට කැඳවනු ලැනේ. සාමානය සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකේ ලැබූ 

අනප්ක්ෂකයිේනේ නාමනල්ඛනය ශ්රී ලාංකා විභාග නෙපාර්ත්නේේතුනේ නිල නවේ අඩවිනේ 

පළ කරනු ලැනේ. (සුදුසුකේ සපුරා නනාමැති අයදුේකරුවේ සාමානය සේමුඛ පරීක්ෂණනේදී 

ප්ර තික්නෂේප කරනු ලැනේ.) 

 

2.3 සාමානය සේමුඛ පරීක්ෂණනේදී මූලික සුදුසුකේ සපුරනු ලැබූ අයදුේකරුවේ නමම ගැසට් 

නිනේෙනනේ 10.3 වගේතිය අනුව ප්රානයෝගික පරීක්ෂණයකට භාජනය කරනු ලැනේ. 

ප්රානයෝගික පරීක්ෂණනේදී ලබා ගේනා ලකුණු අධ්යාපන අමාත්යාශය/අොළ පළාත් රාජය 

නසේවා නකාමිෂේ සභා විසේ  ශ්රී ලාංකා විභාග නෙපාර්ත්නේේතුව නවත් සෘජුව නයාමු කරනු 

ලැනේ. ප්රානයෝගික පරීක්ෂණ අවසේථානේදී අයදුේකරුවේට අොළ පුරප්පාඩු නල්ඛනය 

ප රෙර්ශනය කරනු ලබන අත්ර  අයදුේකරුවේ විසේ පුරප්පාඩු පවතින පාසල් සඳහා සේවකීය 

මනාපය ප්රමුඛත්ා අනුපිළිනවළිේ ෙැක්විය යුතුය. 

 

2.4 ප්රානයෝගික පරීක්ෂණනේදී හා ලිඛිත් පරීක්ෂණනේදී ලබා ගේනා මුළු ලකුණුවල ප්රමුඛත්ා 

අනුපිළිනවළ, ඉල්ලුේ කර ඇති භාෂා මාධ්යය, විෂය හා පාසල් වර්ගය අනුව පාසල් පාෙකව 

පවත්නා පුරප්පාඩු සාංඛයාව මත් බඳවා ගැනීම සදු කරනු ලැනේ. 

 

2.5 නමම ගැසට් නිනේෙනයට අොළ පත්වීේ විෂයේහි පුරප්පාඩු උපනල්ඛනය 05හි සඳහේ නේ. 

උපනල්ඛනනේ සඳහේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා පමණක් බඳවා ගැනීේ සදුකරනු ලැනේ.  

 
සටහන 2 

එකම පාසලට මනාපය පළ කර ඇති අයදුේකරුවේ කිහිප නෙනකු සමාන ලකුණු ලබා 

තිනබන අවසේථාවකදී පාසල් සඳහා සේථාන ගත් කිරීම සේබේධ්නයේ අධ්යාපන 

අමාත්යාාංශනේ නල්කේ විසේ/අොළ පළාත් රාජය නසේවා නකාමිෂේ සභාව විසේ තීරණය 

කරනු ලැනේ.  

2.6 නමම බඳවා ගැනීම සදු කරනු ලබේනේ පාසල් පාෙක පුරප්පාඩු පෙනේ කරගනිමිේ වන 

බැවිේ වසර පහ(05) ක් ගත් වනතුරු කිසදු අයුරකිේ සේථාන මාරුවීේ ලබා නෙනු 

නනාලැනේ. 

2.7 නමම බඳවා ගැනීනේදී ජාතික හා පළාත් පාසල් වශනයේ නවේ නවේ වශනයේ බඳවා 

ගැනීේ සදු කරනු ලැනේ. 

 



 

3 
 

2.8 ඔබට ජාතික පාසල්, පළාත් යන පාසල් වර්ග නෙක(02) සඳහාම නහෝ එක් පාසල් වර්ගයක් 

සඳහා නහෝ ත්ම මනාපය ප්රකාශ කළ හැකිය. ඒ බව අයදුේපනත්හි පැහැදිලිව සඳහේ කළ 

යුතුය. 

2.9 ජාතික පාසල්/පළාත් පාසල් හා පළාත් පාසල් සඳහා පමණක් මනාපය ප්රකාශ කරනු 

ලබන අයදුේකරුවේනේ විභාග ප්රතිඵල ඔවුේ විසේ අයදුේපනත්හි සඳහේ කරනු ලබන 

සේිර පදිාංචි පළාත් අනුව ඒ ඒ පළාත් සඳහා නයාමු කරනු ලැනේ. සේිර පදිාංචි පළාත් නලස 

සැලනකනුනේ 2022 වර්ෂනේ ඡේෙ හිමි නාමනල්ඛනය අනුව ලියාපදිාංචි පළාත් 

නේ.(ජාතික පාසල් සඳහා පමණක් අයදුේකරනු ලබන අයදුේකරුවේනේ ප්රතිඵල පළාත් 

සඳහා නයාමු කරනු නනාලැනේ.) 

2.10 සෑම අයදුේකරුවකු සඳහාම පහත් කරුණු අොළ කර ගනු ලැනේ. 

2.10.1 සෑම අයදුේකරුවකුම ඔවුේ ඉල්ලුේ කරනු ලබන ජාතික/පළාත් පාසල අනුව 

ඉල්ලුේ කරනු ලබන විෂයට හා මාධ්යයට අොළව පුරප්පාඩු නනාපවතින 

අවසේථාවකදී සලකා බැලීම සඳහා සේි ර පදිාංචි පළාත්ට අමත්රව අතිනර්ක 

පළාත්ක් ඉල්ලුේ කළ හැකිය. ඒ අනුව ඒ අතිනර්ක පළාත් අයදුේපනත්හි 

පැහැදිලිව සඳහේ කළ යුතුය.  

2.10.2 එනසේ ඉල්ලුේ කරනු ලබන අතිනර්ක පළාත් සලකා බලනුනේ ඉල්ලුේ කරනු 

ලබන විෂයට හා මාධ්යයට ජාතික/පළාත් පාසල් පුරප්පාඩු නනාමැති 

අවසේථාවලදී  පමණි. 

2.10.3 නමහිදී අතිනර්ක පළාත් තුළ පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා පළාත් තුළ සේි ර 

පදිාංචි අයදුේකරුවේනගේ බඳවා ගැනීේ සදුකර ත්වදුරටත් පුරප්පාඩු 

පවතිේනේ  නේ පමණක් නමම  අයදුේකරුවේ සඳහා අවසේථාව ලබා නෙනු 

ලැනේ.  

සැ.යු. :- නැනගනහිර පළාත් තුළ සේි ර පදිාංචි අයදුේකරුවේ නනාවන අයදුේකරුවේ 

සඳහා අයදුේ කළ හැකි වනුනේ නැනගනහිර පළානත් විෙයාව, ගණිත්ය, ඉාංග්රීස, 

නත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය, ත්ාක්ෂණ විෂය ධ්ාරාව හා උපනේශනය යන විෂයේ සඳහා 

පමණි.  

 

03. නසේවනේ නියුක්ත් කරවීනේ නකාේනේස : 

3.1 නමම පත්වීේ ත්ාවකාලික පත්වීේ නේ. වසර එක(01) ක පූර්ව නසේවා පුහුණු 

පාඨමාලාව ඇතුළුව වසර තුන(03) ක පූර්ව නසේවා කාලයකට යටත්ව නමම 

ත්ාවකාලික පත්වීේ ලබා නෙනු ලැනේ.  
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3.2  පත්වීේ ලබා උක්ත් පූර්ව නසේවා පුහුණු පාඨමාලාව සේපූර්ණ කරන අයදුේකරුවේ 

හට වසර 3ක් අවසානනේ ශ්රී ලාංකා ගුරු නසේවනේ සේිර පත්වීේ ප්රොනය කරනු 

ලැනේ. 

 

3.3  රාජය නසේවා නකාමිෂේ සභා කාර්ය පරිපාටික රීතිවලට ෙ ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාේික 

සමාජවාදී ජනරජනේ ආයත්න සාංග්රහයටෙ රජනේ මුෙල් නරගුලාසවලට ෙ 

නෙපාර්ත්නේේතුගත් අනනකුත් නිනයෝගවලට ෙ නමම ත්ාවකාලික පත්වීම 

යටත්නේ. 

 

04. වැටුප/ වැටුප් පරිමාණය 

 

4.1 නමම ත්ාවකාලික පත්වීේ සඳහා සුදුසුකේ ලබේනේ හට බඳවා ගැනීේ සඳහා ඉල්ලුේ කරන 

අවසේථානේදී සටි රාජය නසේවනේ ත්නතුනරහි ලබමිේ සටි වැටුප පෙනේ කර ගනිමිේ පත්වීේ 

සේිර වන නත්ක් වැටුප් නගවනු ලැනේ. 

 

  වැටුප් පරිමාණය: 

ශ්රී ලාංකා ගුරු නසේවනේ සේිර පත්වීේ ලබන දින සට රාජය පරිපාලන චක්රනල්ඛ අාංක. 

03/2016 (iv) ෙරන වැටුප් චක්රනල්ඛයට අනුව GE 01-2016 හි රු. 31,490 -445x6-525x7-

600x2-රු.39,035/-(මාසක) වැටුප් පරිමාණයක් හිමි නේ. ශ්රී ලාංකා ගුරු නසේවනේ 3 

පේතිනේ I(අ) නරේණිය සඳහා නමම වැටුප් පරිමාණනේ 14 වන වැටුප් පියවර වන රු. 

37835/- වැටුනපහි පිහිටුවනු ලැනේ. නමයට අමත්රව රජනේ නිලධ්රයේ නවත් රජය විසේ 

කලිේ කලට නගවනු ලබන නවනත් දීමනා ෙ ඔබට හිමිය. 

 

05. අධ්යාපන හා අනනකුත් සුදුසුකේ : 

 

5.1 2014.10.23 වැනි දින ශ්රී ලාංකා ප රජාත්ාේික සමාජවාදී ජනරජනේ අාංක 1885/38 ෙරන 

අති  විනශේෂ ගැසට් පත් රනේ පළකරන ලෙ ශ රී ලාංකා ගුරු නසේවා වයවසේථාව ප්රකාරව 

2023.02.10 දිනට පහත් සඳහේ  සුදුසුකේ සපුරා තිබිය යුතුය. 

5.1.1 විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ පිළිගත් විශේවවිෙයාලයක් මඟිේ නහෝ   

  විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ පිළිගත් උපාධි පිරිනැමීනේ 

 ආයත්නයක් මඟිේ නහෝ ප්රොනය කරනු ලැබූ උපාධියක් සමඟ සටහන 3හි සඳහේ 

  කර ඇති සුදුසුකේ සේපූර්ණ කර තිබිය යුතුය. 
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5.1.2 උපාධියට හොරා ඇති ප්රධ්ාන විෂය/ විෂයේ අනුව පමණක් අොළ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා 

  ඉල්ලුේ කළ යුතුය. ඉල්ලුේ කරනු ලබන විෂයට අොළව සේවකීය උපාධිනේ මුළු විෂය 

  සේධ්ාරනයේ (Credit සාංඛයානවේ) 1/3 ක් සේපූර්ණ කළ අයවලුේ විය යුතුය. 

    

  ඉත්ා වැෙගත්:- ඉහත් 5.1.1 හා 5.1.2 නකාේනේසවලට අමත්ර වශනයේ ඉල්ලුේ පත්ර 

     සේපූර්ණ කිරීනේදී පහත් කරුණු සැලකිල්ලට ගත් යුතු ය. 

 

• සේවකීය උපාධියට අනුව ඉල්ලුේ කළ හැකි විෂයේ පිළිබඳව අයදුේකරුවේ 

සැලකිලිමත් විය යුතු ය. 

• උසසේ නපළ හා සාමානය නපළ විෂය නිර්නේශයේට අොළව උපාධිනයහි පවතින විෂය 

සේධ්ාරයේ සුදුසුකේ පරික්ෂා කිරීනේදී සලකා බලනු ලැනේ.  

• ඉල්ලුේ කරනු ලබන විෂයට අොළව ප්රධ්ාන විෂයක් සහිත් උපාධි නනාමැති 

අවසේථාවේහිදී ලබා ඇති උපාධිය සමඟ අමත්ර සුදුසුකේ ෙ සලකා බලනු ලැනේ. 

• උපාධිනයහි විසේත්රාත්මක ප්රතිඵල නල්ඛනනයහි (Transcript) විෂය සේධ්ාරය (credit 

සාංඛයාව) සඳහේ නනානේ නේ එය අොළ විශේවවිෙයාලය මඟිේ ත්හවුරු කර අොළ 

නල්ඛන සමානය සේමුඛ පරීක්ෂණ අවසේථානේදී ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

• උපාධිනයහි විෂය සේධ්ාරය පිළිබඳව ඇතිවන ගැටලු සේබේධ්නයේ අවසේ තීරණය 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශ නල්කේ/පළාත් රාජය නසේවා නකාමිෂේ සභා සතු නේ.  

• පාසල් පේධ්තිනේ පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සේපූර්ණ කිරීනේදී අදියර නෙක(2) ක් 

වශනයේ ගුරු පුරප්පාඩු සේපූර්ණ කිරීම සලකා බලනු ලබන බැවිේ එක් අයදුේ 

කරුවකු අ.නපා.ස (උසසේ නපළ) හා 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්යාපන වැඩසටහන යටනත් 

වූ විෂයේ කාණ්ඩනයේ විෂයේ නෙකක් හා අ.නපා.ස. (සාමානය නපළ) හා අනනකුත් 

විෂයේ කාණ්ඩනයේ විෂයේ නෙකක් සඳහා ඉල්ලුේ කළ හැකිය. 

• නමහිදි අ.නපා.ස (උසසේ නපළ) හා 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්යාපන වැඩසටහන යටනත් 

වූ විෂයේ කාණ්ඩය සඳහා බඳවා ගැනීමට ප්රමුඛත්ාව ලබාදී කටයුතු කරනු ලැනේ.  

5.1.3  ශ්රී ලාංකා ගුරු නසේවනේ වයවසේථා සාංග්රහනේ විධිවිධ්ාන අනුව සෑම අයදුේකරුවකුම 

 අධ්යයන නපාදු සහතික පත්ර සාමානය නපළ විභාගනේදී සාංහල භාෂාව නහෝ නෙමළ 

 භාෂාව විෂයක් වශනයේ සමත් වී තිබිය යුතුය. විභාග නකාමසාරිසේ ජනරාල් විසේ 

 නේශීය අ.නපා.ස. (සා.නපළ) විභාගය හා සමානව පිළිගනු ලබන නවනත් විභාග 

 සමතුේට ෙ  නේ සඳහා ඉල්ලුේ කළ හැකිය. 
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සටහන 3   

පහත් සඳහේ පරිදි එක් එක් විෂයය සේබේධ්නයේ එහි ෙක්වා ඇති සුදුසුකේ අවම සුදුසුකේ 

නලස සලකනු ලැනේ. 

 

1.අ.නපා.ස (උසසේ නපළ) හා 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්යාපන වැඩසටහන යටනත් වූ විෂයේ  

 

විෂය 

නක්ත් 

අාංකය 

විෂයය සුදුසුකේ 

101 
රසායන විෙයාව 

Chemistry 

සේ අවුරුදු විනශේෂ උපාධියකදී ප්රධ්ාන විෂය නලස නහෝ 

අනනක් විෂයක් නලස උපාධිනේ මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3ක් 

අ.නපා.ස. (උසසේ නපළ) විෂය නිර්නේශයට අනුකූල වන පරිදි හොරා 

තිබීම නහෝ  

තුේ අවුරුදු උපාධියකදී මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3 ක් අවම 

වශනයේ අොළ විෂනයේ සේපූර්ණ කර තිබීම 

102 
නභෞතික විෙයාව 

Physics 

සේ අවුරුදු විනශේෂ උපාධියකදී ප්රධ්ාන විෂය නලස නහෝ 

අනනක් විෂයක් නලස උපාධිනේ මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3ක් 

අ.නපා.ස. (උසසේ නපළ) විෂය නිර්නේශයට අනුකූල වන පරිදි හොරා 

තිබීම නහෝ  

තුේ අවුරුදු උපාධියකදී මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3 ක් අවම 

වශනයේ අොළ විෂයනයේ සේපූර්ණ කර තිබීම 

103 
ජීව විෙයාව 

Biology 

සේ අවුරුදු විනශේෂ උපාධියකදී ප්රධ්ාන විෂය නලස උේිෙ විෙයාව/ශාක 

ජීව විෙයාව නහෝ සත්ව විෙයාව හොරා තිබීම හා ප්රධ්ාන විෂය උේිෙ 

විෙයාව/ශාක ජීව විෙයාව වන විට අනනක් විෂයක් නලස සත්ත්ව 

විෙයාව ෙ ප්රධ්ාන විෂය සත්ත්ව විෙයාව වන විට අනනක් විෂයක් නලස 

උේිෙ විෙයාව/ශාක ජීව විෙයාව ෙ අවම වශනයේ වසර නෙකක දී වත් 

උසසේ නපළ විෂය නිර්නේශයට අනුකූල වන පරිදි හොරා තිබීම නහෝ 

තුේ අවුරුදු සාමානය උපාධියකදී උේිෙ විෙයාව/ශාක ජීව විෙයාව හා 

සත්ව විෙයාව යන විෂයේ නෙනකහිම එකතුව, මුළු විෂය 

සේධ්ාරනයේ අවම වශනයේ 1/3ක බැඟිේ උසසේ නපළ විෂය 

නිර්නේශයට අනුකූල වන පරිදි හොරා තිබීම 

104 කෘෂි විෙයාව  
විෙයානේදී කෘෂි ත්ාක්ෂණය හා කළමනාකරණ උපාධිය (B.Sc. 

Agricultural Technology and Management)  
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Agricultural 

Science 

විෙයානේදී කෘෂිකර්ම උපාධිය (B.Sc. Agriculture) 

විෙයානේදී කෘෂි සේපත් කළමනාකරණය හා ත්ාක්ෂණ උපාධිය 

(B.Sc. Agricultural Resources Management and Technology)  

විෙයානේදී කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ උපාධිය (B.Sc. Agri 

Business Management) 

විෙයානේදී අපනයන කෘෂිකර්ම උපාධිය 

(B.Sc. Export Agriculture) 

ඉහත් නේ සඳහේ උපාධි නහෝ  

උසසේ නපළ කෘෂි විෙයාව විෂය නිර්නේශයට අනුකූල වන පරිදි මුළු 

විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3ක් ආවරණය වන විෂයේ අේත්ර්ගත් වන 

ඕනෑම විෙයානේදී උපාධියක් හොරා තිබීම 

105 

සාංයුක්ත් ගණිත්ය 

Combined 

Mathematics 

සේ අවුරුදු විනශේෂ උපාධියකදී ප්රධ්ාන විෂය නලස වයවහාරික 

ගණිත්ය නහෝ ශුේධ් ගණිත්ය හොරා තිබීම හා ප්රධ්ාන විෂය වයවහාරික 

ගණිත්ය වන විට අනනක් විෂය නලස ශුේධ් ගණිත්ය ෙ ප්රධ්ාන විෂය 

ශුේධ් ගණිත්ය වන විට අනනක් විෂය නලස වයවහාරික ගණිත්ය ෙ 

අවම වශනයේ වසර නෙකක දී වත් හොරා තිබීම නහෝ 

තුේ අවුරුදු සාමානය උපාධියකදී වයවහාරික ගණිත්ය නහෝ ශුේධ් 

ගණිත්ය යන  විෂයේ නෙනකහිම එකතුව, මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 

අවම වශනයේ 1/3ක බැගිේ හොරා තිබීම 

106 

ඉාංජිනේරු 

ත්ාක්ෂණනේෙය 

Engineering 

Technology 

උපාධිනයහි මුළු විෂයය සේධ්ාරනයේ 1/3ක් සහිත්ව ඉදිකිරීේ, 

යාේික, විදුලි නහෝ ඉනලක්නරානික් යන විෂය ක්නෂේත්ර ආවරණය 

වන පරිදි උපාධිය සේපූර්ණ කර තිබීම නහෝ 

ඉාංජිනේරු උපාධිය (ඉදිකිරීේ, යාේික, විදුලි හා/නහෝ 

ඉනලක්නරානික්) ලබා තිබීම 

107 

ජජව පේධ්ති 

ත්ාක්ෂණනේෙය 

Bio Systems 

Technology 

විෙයානේදී කෘෂි ත්ාක්ෂණය හා කළමනාකරණ උපාධිය (B.Sc. 

Agricultural Technology and Management)  

විෙයානේදී කෘෂිකර්ම උපාධිය (B.Sc. Agriculture)  

විෙයානේදී කෘෂි සේපත් කළමනාකරණය හා ත්ාක්ෂණ උපාධිය 

(B.Sc. Agricultural Resources Management and Technology) 

ජජව පේධ්ති ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය (BBST) 

ඉහත් නේ සෙහේ උපාධි නහෝ  

උසසේ නපළ ජජව පේධ්ති ත්ාක්ෂණනේෙය විෂය නිර්නේශයට 

අනුකූල වන පරිදි මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3ක් ආවරණය වන 

විෂයේ අේත්ර්ගත් වන ඕනෑම විෙයානේදී උපාධියක් හොරා තිබීම 

 



 

8 
 

108 

ත්ාක්ෂණනේෙය 

සඳහා විෙයාව 

Science for 

Technology 

විෙයානේදී උපාධිනයහි පවතින මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3ක් 

නභෞතික විෙයාව අේත්ර්ගත් වන උපාධියක් හොරා තිබීම  

 

109 

නත්ාරතුරු හා 

සේනිනේෙන 

ත්ාක්ෂණය 

Information & 

Communication 

Technology  

නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විනශේෂ උපාධියක් 

නහෝ 

නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ඇති 

උපාධියක්. උපාධි පාඨමාලාවට අයත් මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3 

ක් නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණ විෂයට අයත් විය යුතුය. 

110 
ගිණුේකරණය 

Accounting 

ගිණුේකරණය පිළිබඳ විනශේෂ උපාධියක් නහෝ 

ගිණුේකරණය ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම උපාධියක් ලබා තිබීම 

111 

වයාපාර 

අධ්යයනය 

Business 

Studies 

වයාපාර අධ්යයනය නහෝ වයාපාර කළමනාකරණයට අොළ විෂයක් 

ප්රධ්ාන  විෂයක් වන ඕනෑම උපාධියක් ලබා තිබීම 

112 

වයාපාර 

සාංඛයානය 

Business 

Statistics 

වයාපාර සාංඛයානය ප්රධ්ාන විෂයක් වන නහෝ සාංඛයානය විෂය 

ඇතුළත් නවනත් ඕනෑම උපාධියක් ලබා තිබීම 

113 

ත්ර්ක ශාසේත්රය හා 

විෙයාත්මක ක්රමය 

Logic and 

Scientific 

Method 

ත්ර්ක ශාසේත්රය හා විෙයාත්මක ක්රමය පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) 

උපාධියක් නහෝ  

ෙර්ශනය පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ 

ත්ර්ක ශාසේත්රය හා විෙයාත්මක ක්රමය ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම 

ශාසේත්රනේදී (සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම 

114 
ආර්ික විෙයාව 

Economics 

ආර්ික විෙයාව පිළිබඳ විනශේෂ උපාධියක් නහෝ  

ආර්ික විෙයාව ප්රධ්ාන විෂයක් වන නවනත් ඕනෑම උපාධියක් ලබා 

තිබීම 

115 
භූනගෝල විෙයාව 

Geography 

භූනගෝල විෙයාව පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ )උපාධියක් නහෝ 

භූනගෝල විෙයාව ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී (සාමානය) 

උපාධියක් ලබා තිබීම 

116 

නේශපාලන 

විෙයාව 

 Political 

Science 

නේශපාලන විෙයාව පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ )උපාධියක් නහෝ 

නේශපාලන විෙයාව ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී (සාමානය) 

උපාධියක් ලබා තිබීම 
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117 

ගෘහආර්ීක 

විෙයාව 

 Home 

Economics 

ගෘහ ආර්ික විෙයාව පිළිබඳ උපාධියක් හොරා තිබීම නහෝ  

ඕනෑම උපාධියක් සමග අවු.2ක් නහෝ ඊට වැඩි පාඨමාලා කාලයක් 

සහිත්ව අවම වශනයේ  NVQ 4 නහෝ ඊට ඉහළ මට්ටනේ ගෘහ විෙයා 

ඩිප්නලෝමාවක් ලබා තිබීම නහෝ 

ඕනෑම උපාධියක් සමඟ අ.නපා.ස උසසේ නපළ සඳහා ගෘහ ආර්ික 

විෙයාව විෂය හොරා ඒ නහෝ බී සාමර්ථයය ලබා තිබීම  

118 

ඉතිහාසය(ලාංකා 

ඉතිහාසය සමඟ 

ඉේදීය/යුනරෝපා/

නූත්න නලෝක) 

History of Sri 

Lanka (Indian/ 

Europe 

/Contemporary) 

ඉතිහාසය පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ 

ඉතිහාසය ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී (සාමානය) 

උපාධියක් ලබා තිබීම 

119 

සේනිනේෙනය 

හා මාධ්ය 

අධ්යයනය 

Communication 

& Media 

Studies 

සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) 

උපාධියක් නහෝ  

සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම 

ශාසේත්රනේදී (සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම 

120 

නබෞේධ් 

ශිෂේටාචාරය 

Buddhist 

Civilization 

නබෞේධ් ශිෂේටාචාරය, නබෞේධ් සාංසේකෘතිය, නබෞේධ් අධ්යයනය 

නබෞේධ් ෙර්ශනය සහ පාලි යන විෂයේනගේ එක් විෂයක් සහිත්ව 

පිළිගත් විශේවවිෙයාලයකිේ උපාධියක් සමත්වීම 

121 

ක්රිසේතියානි 

ශිෂේටාචාරය 

Christian 

Civilization 

ක්රිසේතියානි ශිෂේටාචාරය, ක්රිසේතියානි ධ්ර්මය විෂය සහිත් සාමානය 

නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

122 

හිේදු ශිෂේටාචාරය 

Hindu 

Civilization 

හිේදු ශිෂේටාචාරය, හිේදු ධ්ර්මය විෂය සහිත් සාමානය නහෝ 

විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

123 

ඉසේලාේ 

ශිෂේටාචාරය 

Islamic 

Civilization 

ඉසේලාේ ශිෂේටාචාරය, ඉසේලාේ  ධ්ර්මය විෂය සහිත් සාමානය නහෝ 

විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 
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124 
බුේධ් ධ්ර්මය 

Buddhism 

නබෞේධ් ශිෂේටාචාරය, නබෞේධ් සාංසේකෘතිය, නබෞේධ් අධ්යයනය 

නබෞේධ් ෙර්ශනය සහ පාලි යන විෂයේනගේ එක් විෂයක් සහිත්ව 

පිළිගත් විශේවවිෙයාලයකිේ උපාධියක් සමත්වීම 

125 
හිේදු ධ්ර්මය 

Hinduism 

හිේදු ශිෂේටාචාරය, හිේදු ධ්ර්මය විෂය සහිත් සාමානය නහෝ 

විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

126 

ක්රිසේතියානි 

ධ්ර්මය 

Christianity 

ක්රිසේතියානි ශිෂේටාචාරය, ක්රිසේතියානි ධ්ර්මය විෂය සහිත් සාමානය 

නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

127 
ඉසේලාේ  

Islam 

ඉසේලාේ ශිෂේටාචාරය, ඉසේලාේ  ධ්ර්මය විෂය සහිත් සාමානය නහෝ 

විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

128 
චිත්ර කලාව 

Art 

චිත්ර කලා/ මූර්ති විෂය සහ අොළ විෂය පිළිබඳ ෙෘෂය කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

චිත්ර කලා/ මූර්ති විෂය සහ අොළ විෂය පිළිබඳ ලලිත් කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ අනුමත් පිළිගත් 

විනේශීය විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ විෂය සඳහා ලබා ඇති උපාධියක් 

ලබා තිබීම 

129 

නර්ත්නය 

(නේශීය)  

Dancing 

(Traditional)  

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය 

නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ අනුමත් පිළිගත් 

ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික 

කලා / ලලිත් කලා/ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම (පත්වීේ 

බලධ්ාරියා විසේ පවත්වනු ලබන නේශීය නර්ත්න කුසලත්ා පිළිබඳ 

ප්රානයෝගික පරීක්ෂණනයේ සමත්වීනේ නකාේනේසය යටනත්) 

130 

 නර්ත්නය 

(භරත්)  

Dancing 

(Bharatha)   

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය 

නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ අනුමත් පිළිගත් 

ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික 

කලා / ලලිත් කලා/ශාසේත්රනේදී  උපාධියක් ලබා තිබීම 



 

11 
 

131 
නපරදිග සාංගීත්ය  

Oriental Music 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය 

නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ අනුමත් පිළිගත්  

ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික 

කලා / ලලිත් කලා/ශාසේත්රනේදී උපාධියක් ලබා තිබීම 

132 

කර්ණාටක 

සාංගීත්ය 

Carnatic Music

  

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය 

නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ අනුමත් පිළිගත් 

ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික 

කලා / ලලිත් කලා/ශාසේත්රනේදී උපාධියක් ලබා තිබීම 

133 

බටහිර සාංගීත්ය 

Western Music

  

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලා /ලලිත් කලා/ 

ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ අනුමත් පිළිගත් 

විනේශීය විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ විෂය සඳහා ලබා ඇති උපාධියක් 

ලබා තිබීම 

134 

නාටය හා 

රාංගකලාව 

Drama & 

Theatre  

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය 

නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ අනුමත් පිළිගත් 

ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික 

කලා / ලලිත් කලා/ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

135 
සාංහල  

Sinhala 

සාංහල  පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ 

සාංහල ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී (සාමානය) උපාධියක් 

ලබා තිබීම 

136 
නෙමළ 

 Tamil  

නෙමළ පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ  

නෙමළ ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී (සාමානය) උපාධියක් 

ලබා තිබීම 

137 
ඉාංග්රීස  

English 

ඉාංග්රීස පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ 

ඉාංග්රීස ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී (සාමානය) උපාධියක් 

ලබා තිබීම 
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138 
අරාබි 

 Arabic  

අොළ විෂය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හොරණු ලැබූ විනේශ භාෂා  

උපාධියක් නහෝ අොළ විෂයට විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

 

139 
ප්රාංශ  

French  

140 
චීන  

Chinese  

141 
ජපේ  

Japanese  

142 
ජර්මේ  

German 

143 
රුසයේ  

Russian 

144 
මැනල් 

 Malay  

145 
හිේදි 

 Hindi 

146 
නකාරියේ 

Korean 

201 

ළමා මනනෝ 

විෙයාව හා 

ආරක්ෂණය 

Child 

Psychology and 

Care 

ළමා මනනෝ විෙයාව විෂයක් නලසට හැෙෑරූ උපාධියක් නහෝ ළමා 

මනනෝ විෙයාව හා ආරක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

උපාධියක් ලබා තිබීම 

 

202 

නසෞඛය හා සමාජ 

ආරක්ෂණය 

Health and 

Social Care     

නසෞඛය ප්රවර්ධ්න විෙයානේදී (විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

නසෞඛය හා සමාජ ආරක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

උපාධියක් ලබා තිබීම 

203 

ශාරීරික 

අධ්යාපනය හා 

ක්රීඩා 

Physical 

Education and 

Sport 

විෙයානේදී (ශාරීරික අධ්යාපනය) විනශේෂ උපාධිය නහෝ 

ක්රීඩා විෙයාව හා කළමනාකරණය පිළිබඳ විෙයානේදී උපාධිය නහෝ 

ශාරීරික අධ්යාපනය හා ක්රීඩා ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  උපාධියක් 

ලබා තිබීම 
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204 

ප්රාසාංගික කලාව 

Performing Arts 

 

ප්රාසාංගික කලා පිළිබඳ  විනශේෂ උපාධිය නහෝ 

ශාසේත්රනේදී-විනශේෂ (ප්රාසාංගික කලා/ලලිත් කලා/නර්ත්නය/සාංගීත්ය) 

උපාධිය නහෝ 

නාටය හා රාංග කලාව පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධිය නහෝ 

අධ්යාපනනේදී (නාටය හා රාංග කලාව) උපාධිය නහෝ 

ප්රාසාංගික කලාව නහෝ ලලිත් කලාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

205 

කාර්ය සේධි 

කළමනාකරණය 

Event 

Management 

ආගේතුක සත්කාර, සාංචාරක වයාපාර සහ කාර්ය සේධි 

කළමනාකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණ  උපාධිය නහෝ  

කාර්ය සේධි කළමනාකරණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ඇතුළත්  

උපාධියක් ලබා තිබීම 

206 

ශිල්ප කලා  

Arts and Crafts 

  

ෙෘශය කලා විනශේෂ උපාධිය (චිත්ර, මූර්ති, මුද්රණ කලා නරදිපිළි හා  

නරදිපිළි ආශ්රිත් කලා ආදී) නහෝ 

ෙෘශය කලා හා සැලසුේකරණය විනශේෂ උපාධිය (චිත්ර කලා සහ 

ග්රැෆික්)  නහෝ 

ෙෘශය හා ත්ාක්ෂණ  කලා විනශේෂ උපාධිය නහෝ 

ශාසේත්රනේදී නහෝ ලලිත් කලානේදී විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම (චිත්ර 

කලා/ග්රැපික්/මූර්ති/ෙෘෂය හා ත්ාක්ෂණික කලා යන විෂයේ නහෝ එක් 

විෂයක් නහෝ ප්රධ්ාන නලස හොරා තිබිය යුතුය) 

207 

අභයේත්ර 

නිර්මාණකරණය 

Interior 

Designing 

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා වූ විෙයානේදී උපාධිය නහෝ 

නිර්මාණනේදී උපාධිය නහෝ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා පිළිගත් 

විශේව විෙයාලයක උපාධිය නහෝ 

අභයේත්ර නිර්මාණකරණය  ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

උපාධියක් ලබා තිබීම  

208 

විලාසත්ා 

නිර්මාණකරණය 

Fashion 

Designing 

ෙෘශය කලා විනශේෂ උපාධිය (නරදිපිළි හා ඇඟලුේ කලා) නහෝ 

නිර්මාණනේදී උපාධිය නහෝ 

විලාසත්ා නිර්මාණකරණය සහ නිපැයුේ ප්රවර්ධ්නය පිළිබඳ උපාධිය 

නහෝ 

විලාසත්ා නිර්මාණකරණය  ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  උපාධියක් 

ලබා තිබීම  

209 

ග්රැෆික් 

නිර්මාණකරණය 

Graphic 

Designing 

නිර්මාණනේදී උපාධිය නහෝ 

ෙෘශය කලා හා සැලසුේකරණය පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී උපාධිය (චිත්ර සහ 

ග්රැෆික්) නහෝ 
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  පරිගණක ඉාංජිනේරු ශිල්පය පිළිබඳ ඉාංජිනේරු විෙයානේදී උපාධිය  

නහෝ 

පරිගණක විෙයාව පිළිබඳ විෙයානේදී විනශේෂ උපාධිය නහෝ 

නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විෙයානේදී විනශේෂ 

උපාධිය නහෝ 

නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය නහෝ 

උපාධියට ප්රධ්ාන විෂයක් නලස නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණ 

විෂය ඇතුළත් උපාධියක් නහෝ 

පරිගණක විෙයාව විෂය  ඇතුළත් විෙයානේදී උපාධිය  නහෝ (ඉහත් 

සඳහේ උපාධි පාඨමාලානේ මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 1/3 ක 

වටිනාකමකිේ යුතු ග්රැෆික් නිර්මාණකරණය සහිත් විෂය නකාටසේ 

හොරා සමත් වී තිබිය යුතුය.) 

ග්රැෆික් නිර්මාණකරණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  උපාධියක් 

ලබා තිබීම  

210 

භූ ෙර්ශන 

නිර්මාණකරණය 

Landscaping 

කෘෂි විෙයාව පිළිබඳ උපාධියකදී උෙයාන විෙයාව/ භූ ෙර්ශන 

නිර්මාණකරණය විෂයක් වශනයේ හොරා තිබීම නහෝ 

භූ ෙර්ශන නිර්මාණකරණය ප්රධ්ාන විෂයක් වශනයේ හොරා ඇති 

ඕනෑම විෙයානේදී උපාධියක් ලබා තිබීම  

211 

වයවහාරික 

උෙයාන විෙයා 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

Applied 

Horticultural 

Studies 

කෘෂි විෙයාව පිළිබඳ උපාධියකදී උෙයාන විෙයාව/ භූ ෙර්ශන 

නිර්මාණකරණය විෂයක් වශනයේ හොරා තිබීම නහෝ 

වයවහාරික උෙයාන විෙයාව ප්රධ්ාන විෂයක් වශනයේ හොරා ඇති 

ඕනෑම විෙයානේදී උපාධියක් ලබා තිබීම 

212 

පශු සේපත් 

නිෂේපාෙන 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

Livestock 

Product Studies 

කෘෂි විෙයාව පිළිබඳ උපාධියකදී සත්ත්ව විෙයාව/ පශු සේපත් 

නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණය විනශේෂීකරණය සහිත්ව හොරා තිබීම නහෝ 

සත්ත්ව පාලනය හා මත්සය විෙයාව පිළිබඳ  උපාධිය නහෝ 

සත්ත්ව නිෂේපාෙන හා ආහාර ත්ාක්ෂණය/පශු සේපත් නිෂේපාෙන 

ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් වශනයේ හොරා ඇති ඕනෑම විෙයානේදී 

උපාධියක් ලබා තිබීම 

213 

ආහාර නිෂේපාෙන 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

ආහාර විෙයාව හා   ත්ාක්ෂණය උපාධිය නහෝ 

ආහාර විෙයා හා නපෝෂණය පිළිබඳ  උපාධිය නහෝ 

කෘෂි විෙයාව පිළිබඳ උපාධියකදී ආහාර විෙයාව/ ආහාර නිෂේපාෙන 

ත්ාක්ෂණය විනශේෂීකරණය සහිත්ව හොරා තිබීම නහෝ 



 

15 
 

 Food 

Processing   

Studies 

ආහාර නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණය නහෝ ආහාර සැකසුේ ත්ාක්ෂණනේෙය 

ප්රධ්ාන විෂයක් වශනයේ හොරා ඇති ඕනෑම විෙයානේදී උපාධියක් 

ලබා තිබීම 
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ජලජ සේපත් 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය  

Aquatic 

Resource 

Studies 

ජලජ සේපත් කළමනාකරණය හා සත්ත්ව විෙයාව පිළිබඳ විෙයානේදී 

උපාධිය නහෝ 

කෘෂි විෙයාව පිළිබඳ උපාධියකදී සත්ත්ව විෙයාව/පශු සේපත් 

නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණය/ජලජ සේපත් ත්ාක්ෂණය විෂයක් වශනයේ 

හොරා තිබීම නහෝ  

සත්ත්ව පාලනය හා මත්සය විෙයාව පිළිබඳ විෙයානේදී උපාධිය නහෝ 

ධීවර හා සාගර විෙයාව පිළිබඳ විෙයානේදී උපාධිය නහෝ  

ජලජ සේපත් ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් වශනයේ හොරා ඇති ඕනෑම 

විෙයානේදී උපාධියක් ලබා තිබීම 

215 

වැවිලි නභෝග 

නිෂේපාෙන 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

Plantation 

Product Studies 

අපනයන කෘෂිකර්මය පිළිබඳ උපාධිය නහෝ 

කෘෂි විෙයාව පිළිබඳ උපාධියකදී වැවිලි නභෝග/වැවිලි නබෝග 

නිෂේපාෙනය ත්ාක්ෂණය  විෂයක් වශනයේ හොරා තිබීම නහෝ  

වැවිලි නබෝග නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණය විෂයක් වශනයේ හොරා ඇති 

ඕනෑම විෙයානේදී උපාධියක් ලබා තිබීම 
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ඉදිකිරීේ 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

Construction 

Studies 

සවිල් ඉාංජිනේරු ශිල්පය පිළිබඳ ඉාංජිනේරු විෙයානේදී උපාධිය නහෝ 

ඉදිකිරීේ හා නගාඩනැගිලි නසේවා ත්ාක්ෂණනේෙය ඇතුළත් ඉාංජිනේරු 

ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය නහෝ  

ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය  නහෝ 

ඉදිකිරීේ ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  නවනත් ඕනෑම 

උපාධියක් නහෝ 

ඕනෑම උපාධියක් සමඟ අවු.2ක් නහෝ ඊට වැඩි පාඨමාලා කාලයක් 

සහිත්ව නහෝ අවම වශනයේ NVQ 4 නහෝ ඊට ඉහළ මට්ටනේ 

ඉදිකිරීේ ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය පිළිබඳ ඩිප්නලෝමාවක් ලබා තිබීම 
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නමෝටර් යාේික 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

Automobile 

Studies 

ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය (නමෝටර් යාේික) නහෝ 

විෙයානේදී ඉාංජිනේරු (නමෝටර් යාේික) උපාධිය නහෝ 

නමෝටර් යාේික ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

උපාධියක් ලබා තිබීම 

218 

විදුලිය හා 

ඉනලක්නරානික 

ත්ාක්ෂණ 

විදුලි ඉාංජිනේරු ශිල්පය පිළිබඳ ඉාංජිනේරු විෙයානේදී උපාධිය නහෝ 

ඉාංජිනේරු ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය නහෝ 
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අධ්යයනය 

Electrical and 

Electronic 

Studies 

වයවහාරික ඉනලක්නරානික විෙයාව පිළිබඳ විෙයානේදී විනශේෂ 

උපාධිය නහෝ 

විදුලි නහෝ ඉනලක්නරානික ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

උපාධියක් ලබා තිබීම 
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නප්ෂකර්ම හා 

ඇඟලුේ 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

Textile and 

Apparel Studies 

නිර්මාණනේදී උපාධිය නහෝ 

නප්ෂකර්ම හා නරදිපිළි පිළිබඳ ඉාංජිනේරු විෙයා ප්රථම උපාධිය නහෝ 

ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය නහෝ 

නප්ෂකර්ම හා ඇඟලුේ ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

උපාධියක් ලබා තිබීම 
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නලෝහ සැකසුේ 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

 Metal 

Fabrication 

Studies 

ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය (යාේික) නහෝ 

යාේික ත්ාක්ෂණනේෙය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ සාමානය 

උපාධිය නහෝ 

නලෝහ සැකසුේ ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  උපාධියක් 

නහෝ 

ඕනෑම උපාධියක් සමඟ අවම වශනයේ NVQ 3 නහෝ ඊට ඉහළ 

මට්ටනේ නලෝහ සැකසුේ ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්නලෝමාවක් ලබා 

තිබීම 
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ඇලුමිනියේ 

පිරිසැකසුේ 

ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

Aluminum 

Fabrication 

Studies 

ත්ාක්ෂණනේදී උපාධිය (සවිල් / ඉදිකිරීේ/ යාේික) නහෝ 

ඇලුමිනියේ පිරිසැකසුේ ත්ාක්ෂණය ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

උපාධියක් නහෝ 

ඕනෑම උපාධියක් සමඟ අවම වශනයේ NVQ 3 නහෝ ඊට ඉහළ 

මට්ටනේ ඇලුමිනියේ පිරිසැකසුේ ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්නලෝමාවක් 

ලබා තිබීම 

222 

පරිගණක ෙෘඪාාංග 

සහ ජාලකරණය 

Computer 

Hardware and 

Networking 

වසර තුනක පාඨමාලා කාලයකිේ යුක්ත් නත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය, 

පරිගණක විෙයාව/ පරිගණක ඉාංජිනේරු විෙයාව පිළිබඳ උපාධිය (එම 

උපාධිය සඳහා පහත් සඳහේ විෂය ක්නෂේත්රයේට අොළව විෂය 

නකාටසේ හොරා තිබීම) නහෝ 

වසර හත්රක කාලයකිේ යුක්ත්  නත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය, පරිගණක 

විෙයාව/ පරිගණක ඉාංජිනේරු විෙයාව පිළිබඳ උපාධිය (එම උපාධිය 

සඳහා පහත් සඳහේ විෂය ක්නෂේත්රයේට අොළව විෂය නකාටසේ හොරා 

තිබීම) නහෝ 
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පරිගණක විෙයාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හොරා ඇති විෙයානේදී/ 

ත්ාක්ෂණනේදී උපාධියක් ලබා තිබීම හා එහි මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 

1/3 ක වටිනාකමක් සහිත්ව පහත් සඳහේ විෂය ක්නෂේත්ර හොරා සමත් 

වී තිබීම 

විෂය ක්නෂේත්ර 

i)     Computer Hardware                  vii)  Arduino Technology 

ii)    Computer system Engineering viii)   IT Security 

iii)   Computer Networks                  ix )   Network Security 

iv)   Computer Architecture            x  )   Information Security 

v)   Operating System                    xi )   Cyber Security 

vi) Electronics                            xii) Computer Hardware  and 

Network related projects 

223 
නිෂේපාෙනය 

Manufacturing 

වසර තුනක කාලයකිේ යුත් යාේික ඉාංජිනේරු විෙයාව පිළිබඳව 

උපාධියක් ලබා තිබීම 
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සාංචරණය හා 

ආගේතුක 

සත්කාර 

Tourism & 

Hospitality 

 

විෙයානේදී සාංචාරක කළමනාකරණ විනශේෂ උපාධිය නහෝ 

විෙයානේදී සත්කාරක නසේවා කළමනාකරණ විනශේෂ උපාධිය නහෝ 

ආගේතුක සත්කාර හා විනේක කළමනාකරණය පිළිබඳව 

පරිපාලනනේදී උපාධිය නහෝ 

ආගේතුක සත්කාර සාංචාරක වයපාර සේධි පිළිබඳ කළමනාකරණ 

උපාධිය නහෝ 

සාංචාරක කළමනාකරණ විනශේෂනේදී උපාධිය නහෝ 

සාංචාරක කළමනාකරණ උපාධිය  නහෝ 

සාංචාරක සහ සාංසේකෘතික සේපත් කළමනාකරණ උපාධිය නහෝ 

සාංචරණය හා ආගේතුක සත්කාර ප්රධ්ාන විෂයක් නලස හැෙෑරූ  

උපාධියක් ලබා තිබීම 

225 

සැපයුේ 

කළමනාකරණය 

Logistic 

Management  

උපාධියට ප්රධ්ාන විෂයක් නලස සැපයුේ කළමනාකරණය විෂය 

හොරා තිබීම 

226 
අනලවිකරණය 

Marketing 

අනලවි කළමනාකරණය පිළිබඳව නහෝ වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳව 

නහෝ වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳව නහෝ කළමනාකරණය 

පිළිබඳ උපාධිය නහෝ වාණිජනේදී උපාධිය නහෝ ප්රධ්ාන විෂයක් නලස 

අනලවි කළමනාකරණය ඇතුළත් උපාධියක් ලබා තිබීම 
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2. අ.නපා.ස. (සාමානය නපළ) හා අනනකුත් විෂයේ  

විෂය 

නක්ත් 

අාංකය 

විෂයය සුදුසුකම 

301 
ශිෂය උපනේශනය 

Counselling 

මනනෝ විෙයාව/සමාජ විෙයාව පිළිබඳව විනශේෂනේදී 

උපාධියක් ලබා තිබීම නහෝ 

මනනෝ විෙයාව/සමාජ විෙයාව පිළිබඳව සමානයනේදී 

උපාධියක් ලබා තිබීම නහෝ 

ඕනෑම උපාධියක් සමඟ 

(අ) විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ 

පිළිගත් විශේවවිෙයාලයකිේ නහෝ විශේවවිෙයාල 

ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ පිළිගත් උපාධි 

පිරිනැමීනේ ආයත්නයකිේ නහෝ ත්ෘතීය 

අධ්යාපන නකාමිෂේ සභානේ අනුමැතිය ලත් 

ආයත්නයකිේ ලබා ගත් එක් අවුරුේෙකට 

නනාඅඩු උපනේශනය පිළිබඳව ඩිප්නලෝමා 

පාඨමාලාවක්, නහෝ 

(ආ) විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ 

පිළිගත් විශේවවිෙයාලයකිේ නහෝ විශේවවිෙයාල 

ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ පිළිගත් උපාධි 

පිරිනැමීනේ ආයත්නයකිේ නහෝ ත්ෘතීය අධ්යාපන 

නකාමිෂේ සභානේ අනුමැතිය ලත් ආයත්නයකිේ 

ලබා ගත් උපනේශනය පිළිබඳ වසරකට නනාඅඩු 

පශේචාත් උපාධි ඩිප්නලෝමාවක් ලබා තිබීම 

302 
විනශේෂ අධ්යාපනය 

Special Education 

විනශේෂ අධ්යාපනය සේබේධ්නයේ වූ උපාධියක් 

නහෝ අේත්ර්කරණ අධ්යාපනය පිළිබඳ උපාධියක් 

නහෝ විෙයානේදී කථන හා රවණ විෙයා උපාධියක් 

තිබීම 

401 

විෙයාව  

Science 

රසායන විෙයාව, නභෞතික විෙයාව, සත්ත්ව විෙයාව, 

උේිෙ විෙයාව, කෘෂි විෙයාව යන විෂයේ අතුරිේ 

ඕනෑම විෂයේ 03ක් උපාධි විෂයේ නලස සමත් 

විෙයානේදී  උපාධියක් ලබා තිබීම 

402 
ගණිත්ය  

Mathematics 

විෙයානේදී උපාධිය (නභෞතීය විෙයා) නහෝ 
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ප්රධ්ාන විෂයේට අේත්ර්ගත්ව ගණිත් සාංරචක 

ආශ්රිත් විෂයේ අවම වශනයේ මුළු විෂය 

සේධ්ාරනයේ(Credit සාංඛයානවේ) 1/3ක් වන 

නලස ඇතුළත්ව තිබීම 

403 

සාංහල භාෂාව හා 

සාහිත්යය  

Sinhala language & 

Literature 

සාංහල  පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් 

නහෝ 

සාංහල ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී 

(සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම  

404 

නෙමළ භාෂාව හා 

සාහිත්යය 

Tamil language & 

Literature 

නෙමළ පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් 

නහෝ  

නෙමළ ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී 

(සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම 

405 

ඉාංග්රීස භාෂාව 

 English 

ඉාංග්රීස පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ 

ඉාංග්රීස ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී 

(සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම 

406 

ඉතිහාසය 

 History 

ඉතිහාසය පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් 

නහෝ 

ඉතිහාසය ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී 

(සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම 

407 

භූනගෝල විෙයාව  

Geography 

භූනගෝල විෙයාව පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) 

උපාධියක් නහෝ 

භූනගෝල විෙයාව ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම 

ශාසේත්රනේදී (සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම 

408 

පුරවැස අධ්යපනය 

Civic Education 

ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධිය (පුරුවැස අධ්යයනය හා 

ප්රජා පාලනය/නේශපාලන විෙයාව) නහෝ  

ශාසේත්රනේදී සාමානය උපාධිය (පුරවැස අධ්යයනය 

හා ප්රජා පාලනය/නේශපාලන විෙයාව) ඇතුළුව ලබා 

තිබීම 

409 

වයාපාර හා ගිණුේකරණය 

අධ්යයනය 

 Business & Accounting 

Studies 

වානිජ විෂය ධ්ාරාවට අයත් ඕනෑම උපාධියක් ලබා 

තිබීම   

 

410 

වයවසායකත්ව අධ්යයනය 

Entrepreneurship 

Studies 

වානිජ විෂය ධ්ාරාවට අයත් ඕනෑම උපාධියක් ලබා 

තිබීම   
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411 
ප්රාංශ  

French 

ප්රාංශ භාෂාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ලබා ඇති 

සාමානය නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම  

412 
හිේදි  

Hindi 

හිේදි භාෂාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ලබා ඇති 

සාමානය නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

413 
ජපේ  

Japanese 

ජපේ භාෂාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ලබා ඇති 

සාමානය නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

414 
අරාබි  

Arabic 

අරාබි භාෂාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ලබා ඇති 

සාමානය නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

415 
ජර්මේ  

German 

ජර්මේ භාෂාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ලබා ඇති 

සාමානය නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

416 
චීන 

 Chinese 

චීන භාෂාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ලබා ඇති 

සාමානය නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

417 
රුසයේ  

Russian 

රුසයේ භාෂාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ලබා ඇති 

සාමානය නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

418 
 නකාරියේ 

 Korean 

නකාරියේ භාෂාව ප්රධ්ාන විෂයක් නලස ලබා ඇති 

සාමානය නහෝ විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

419 

නෙවන භාෂාව (සාංහල)  

2nd language Sinhala 

ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධිය නහෝ  

සාමානය උපාධිය හා නෙවන භාෂාවක් නලස  සාංහල 

නේ අ.නපා.ස. (සා.නපළ) සඳහා නෙමළ විෂයක් 

නලස කර තිබිය යුතු අත්ර අවම වශනයේ සේමාන  

සාමර්ථයයක් ලබා තිබීම 

420 

නෙවන භාෂාව (නෙමළ) 

 2nd language Tamil 

ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධිය නහෝ  

සාමානය උපාධිය හා නෙවන භාෂාවක් නලස  නෙමළ 

නේ අ.නපා.ස. (සා.නපළ) සඳහා සාංහල විෂයක් නලස 

කර තිබිය යුතු අත්ර අවම වශනයේ සේමාන  

සාමර්ථයයක් ලබා තිබීම 

421 

සාංගීත්ය( නපරදිග) 

Music (Oriental) 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) 

උපාධියක් නහෝ 
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විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ 

අනුමත් පිළිගත්  ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොල 

විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික කලා / ලලිත් 

කලා/ශාසේත්රනේදී උපාධියක් ලබා තිබීම 

422 

සාංගීත්ය (අපරදිග) 

Music (Western) 

අොළ උපාධිය හා  අ.නපා.ස උසසේ නපළ විභාගනේ 

බටහිර සාංගීත්ය විෂය සඳහා A නහෝ  B 

සාමර්ථයයක් ලබා තිබීම නහෝ  

අොළ උපාධිය සමඟ පහත් සුදුසුකේවලිේ අවම 

වශනයේ එක් සුදුසුකමක් සපුරා තිබීම  

Pass in Grade VI or above in Practical and 

Theory exams conducted by one the following 

institutions. 

• Department of Examinations, Sri Lanka 

• Trinity College of Music, London 

• Royal Schools of Music, London  

• London College of Music 

• Institute of Western Music and Speech , 

Sri Lanka (IWMS) 

423 

සාංගීත්ය (කර්ණාටක) 

Music (Carnatic) 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) 

උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ 

අනුමත් පිළිගත් ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ 

විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික කලා / ලලිත් 

කලා/ශාසේත්රනේදී උපාධියක් ලබා තිබීම 

424 

චිත්ර  

Art 

චිත්ර කලා/ මූර්ති විෂය සහ අොළ විෂය පිළිබඳ ෙෘෂය 

කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

චිත්ර කලා/ මූර්ති විෂය සහ අොළ විෂය පිළිබඳ ලලිත් 

කලානේදී (විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) 

උපාධියක් නහෝ 
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විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ 

අනුමත් පිළිගත් විනේශීය විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ 

විෂය සඳහා ලබා ඇති උපාධියක් නහෝ 

අොළ සාමානය උපාධිනේ මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ  

1/3ක්  චිත්ර විෂය සහිත්ව හා අ.නපා.ස උසසේ නපළ 

චිත්ර කලා විෂය සඳහා A නහෝ  B සාමර්ථයයක් ලබා 

තිබීම  

425 

නැටුේ (නේශීය) 

 Dancing (Oriental) 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) 

උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ 

අනුමත් පිළිගත් ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ 

විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික කලා / ලලිත් 

කලා/ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

(පත්වීේ බලධ්ාරියා විසේ පවත්වනු ලබන නේශීය 

නර්ත්න කුසලත්ා පිළිබඳ ප්රානයෝගික 

පරීක්ෂණනයේ සමත්වීනේ නකාේනේසය යටනත්) 

426 

නැටුේ (භරත්) 

Dancing (Bharatha) 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂයය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) 

උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ 

අනුමත් පිළිගත් ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ 

විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාංගික කලා / ලලිත් 

කලා/ශාසේත්රනේදී  උපාධියක් ලබා තිබීම 

427 

නාටය හා රාංග කලාව 

(සාංහල/නෙමළ) 

Drama and Theatre 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ප්රාසාංගික කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 

අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ලලිත් කලානේදී 

(විනශේෂ) උපාධිය නහෝ 
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අොළ විෂය යටනත් ලබා ඇති ශාසේත්රනේදී (වි නශේෂ) 

උපාධියක් නහෝ 

විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව විසේ 

අනුමත් පිළිගත් ඉේදියානු විශේවවිෙයාලයකිේ අොළ 

විෂය සඳහා ලබා ඇති, ප්රාසාාංගික කලා / ලලිත් 

කලා/ශාසේත්රනේදී විනශේෂ උපාධියක් ලබා තිබීම 

428 

සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය 

(සාංහල)  

Appreciation of Literary 

(Sinhala)  

සාංහල  පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් 

නහෝ 

සාංහල ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී 

(සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම  

 

429 

සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය 

(නෙමළ)  

Appreciation of Literary 

(Tamil) 

නෙමළ පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් 

නහෝ  

නෙමළ ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී 

(සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම 

430 

සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය 

(ඉාංග්රීස) 

 Appreciation of 

Literary (English) 

ඉාංග්රීස පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ 

ඉාංග්රීස ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී 

(සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම 

431 

සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය 

(අරාබි)  

Appreciation of Literary 

(Arabic) 

අරාබි පිළිබඳ ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ 

අරාබි ප්රධ්ාන විෂයක් වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී 

(සාමානය) උපාධියක් ලබා තිබීම  

432 

නත්ාරතුරු හා 

සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය  

Information & 

Communication 

Technology 

නත්ාරතුරු සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විනශේෂ 

උපාධියක් නහෝ  

නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණ ප්රධ්ාන 

විෂයක් නලස ඇති උපාධියක් ලබා තිබීම  

433 

කෘෂි  හා ආහාර 

ත්ාක්ෂණය 

Agriculture & Food 

Technology 

කෘෂිකර්ම පිළිබඳ විෙයානේදී ඕනෑම උපාධියක් නහෝ 

ඕනෑම විෙයානේදී උපාධියක දී/ජජව පේධ්ති 

ත්ාක්ෂණනේදී උපාධියකදී මුළු විෂය සේධ්ාරනයේ 

1/3 ක් අවම වශනයේ  කෘෂිකර්ම විෂනයේ 

සේපූර්ණ කර තිබීම 

434 
ජලජ ජීව සේපත් 

ත්ාක්ෂණනේෙය 

කෘෂිකර්මය පිළිබඳ විෙයානේදී ඕනෑම උපාධියක් 

නහෝ 
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Aquatic Bio resources 

Technology 

සත්ත්ව පාලනය හා මත්සය විෙයාව පිළිබඳ 

විෙයානේදී උපාධිය නහෝ  

ජලජ සේපත් කළමනාකරණය හා සත්ත්ව විෙයාව 

පිළිබඳ විෙයානේදී උපාධිය නහෝ    

ඕනෑම විෙයානේදී උපාධියකදී මුළු විෂය 

සේධ්ාරනයේ 1/3 ක් අවම වශනයේ ජලජ ජීව 

සේපත් ත්ාක්ෂණය විෂනයේ සේපූර්ණ කර තිබීම 

435 

ශිල්ප කලා  

Art and Craft 

ෙෘශය කලා විනශේෂ උපාධිය (චිත්ර, මූර්ති, මුද්රණ කලා 

නරදිපිළි හා  නරදිපිළි ආශ්රිත් කලා ආදී) නහෝ 

ෙෘශය කලා හා සැලසුේකරණය විනශේෂ උපාධිය 

(චිත්ර කලා සහ ග්රැෆික්)  නහෝ 

ෙෘශය හා ත්ාක්ෂණ  කලා විනශේෂ උපාධිය නහෝ 

ශාසේත්රනේදී නහෝ ලලිත් කලානේදී විනශේෂ උපාධිය 

ලබා තිබීම (චිත්ර කලා/ග්රැපික්/මූර්ති/ෙෘෂය හා 

ත්ාක්ෂණික කලා යන විෂයේ නහෝ එක් විෂයක් 

නහෝ ප්රධ්ාන නලස හොරා තිබිය යුතුය) 

436 

ගෘහ ආර්ික විෙයාව 

 Home Economics 

ගෘහ ආර්ික විෙයාව සාමානය නපළ A 

සාමර්ථයයක්  නහෝ අ.නපා.ස. උසසේ නපළ ගෘහ 

ආර්ික විෙයා විෂය සඳහා සේමාන සාමර්ථයයක් 

සහිත්ව සමත් වී තිබීම හා විශේවවිෙයාල  ප්රතිපාෙන 

නකාමිෂේ සභාව නහෝ උසසේ අධ්යාපන අමාත්යාශය 

විසේ පිළිගනු ලබන විශේවවිෙයාලයක උපාධිධ්රයකු 

වීම නහෝ 

ගෘහ ආර්ික විෙයාව සඳහා ත්ෘතීක හා වෘත්තීය 

අධ්යාපන නකාමිෂේ සභානේ ලියාපදිාංචි වෘත්තීය 

පුහුණු ආයත්නයකිේ අවුරුේෙකට නනාඅඩු 

පාඨමාලාවක් හොරා ඩිප්නලෝමාව නහෝ සහතික 

පත්රය ලබා තිබීම හා විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන 

නකාමිෂේ සභාව නහෝ උසසේ අධ්යාපන 

අමාත්යාාංශය විසේ පිළිගනු ලබන ඕනෑම විෂය 

ක්නෂේත්රයක් යටනත් උපාධිධ්රයකු වීම නහෝ 

 විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව නහෝ 

උසසේ අධ්යාපන අමාත්යාාංශය විසේ පිළිගනු ලබන 

විශේවවිෙයාලයක ගෘහ විෙයාව විෂය සඳහා 

උපාධිධ්රයකු වීම 
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437 

ප්රානයෝගික හා ත්ාක්ෂණික 

කුසලත්ා 

 Practical and Technical 

Skills 

අ.නපා.ස උසසේ නපළ විෙයාව, ගණිත්ය, 

ත්ාක්ෂණනේෙය විෂය ධ්ාරානවේ අවම වශනයේ 

විෂයයේ 03ක් සමත් වී තිබීම හා විශේවවිෙයාල 

ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව නහෝ උසසේ අධ්යාපන 

අමාත්යාාංශය විසේ පිළිගනු ලබන විශේවවිෙයාලයක 

ඕනෑම විෂය ක්නෂේත්රයකිේ උපාධිධ්රයකු වීම 

438 

නිර්මාණකරණය හා 

ත්ාක්ෂණය 

 Design and Technology 

අොළ විෂය ක්නෂේත්රනේ ත්ාක්ෂණනේදී/ඉාංජිනේරු 

උපාධිය ලබා තිබීම හා පාඨමාලා අේත්ර්ගත්නයේ 

අවම වශනයේ 1/3 ක් විෂයානුබේධ් හැෙැරීේ සහිත් 

වීම නහෝ  

ජාතික ත්ාක්ෂණ සහතික පත්රය, ජාතික උසසේ 

ත්ාක්ෂණ ඩිප්නලෝමාව නහෝ ත්ෘතීක හා වෘත්තීය 

අධ්යාපන නකාමිෂේ සභානේ ලියාපදිාංචි 

ආයත්නයක ඊට සමාේත්රව එක් අවුරුේෙකට 

නනාඅඩු විෂයානු බේධ් කාර්මික ක්නෂේත්රනේ 

පාඨමාලාවක් හොරා ඊට අොළ සහතිකය ලබා තිබීම 

හා විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන නකාමිෂේ සභාව නහෝ 

උසසේ අධ්යාපන අමාත්යාාංශය විසේ පිළිගනු ලබන 

විශේවවිෙයාලයක ඕනෑම විෂය ක්නෂේත්රයකිේ 

උපාධිධ්රයකු වීම  

439 

නසෞඛය හා ශාරීරික 

අධ්යාපනය 

Health and Physical 

Education 

විෙයානේදී (ශාරීරික අධ්යාපනය) නගෞරව උපාධිය 

නහෝ 

ක්රීඩා විෙයාව හා කළමනාකරණය පිළිබඳ විෙයානේදී 

නගෞරව උපාධිය ලබා තිබීම 

440 

සේනිනේෙනය හා මාධ්ය 

අධ්යනය 

Communication and 

Media Studies 

සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය පිළිබඳ 

ශාසේත්රනේදී  (විනශේෂ ) උපාධියක් නහෝ  

සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය ප්රධ්ාන විෂයක් 

වන ඕනෑම ශාසේත්රනේදී (සාමානය) උපාධියක් ලබා 

තිබීම 

 

 

5.1.4. වයසේ සීමාව: 

 අයදුේපත් භාරගේනා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 40ට නනාවැඩි විය යුතුය. 

    (ඒ අනුව 2005.02.10 දිනට නහෝ ඊට නපර හා 1983.02.10 දිනට නහෝ ඊට පසු උපේ 

 දිනය නයදී ඇති අයට පමණක් නේ සඳහා අයදුේ කිරීමට සුදුසුකේ ඇත්.)  



 

26 
 

 

5.1.5. අනනකුත් අවශයත්ා : 

           i.   අයදුේකරුවේ ශ්රී ලාංකානේ පුරවැසයේ විය යුතුය. 

  ii.   අයදුේකරුවේ විශිෂේට චරිත්යකිේ යුක්ත් විය යුතුය. 

  iii.  නමම නිනේෙනනේ සඳහේ අයදුේපත් කැඳවීනේ අවසේ දිනට ත්නතුරට බඳවා ගැනීම   

       සඳහා අවශය සයලුම සුදුසුකේ සේපූර්ණ කර තිබිය යුතුය . 

       iv. සෑම අනප්ක්ෂකයකුම ශ්රී ලාංකානේ ඕනෑම ප්රනේශයක නසේවය කිරීමටත් ත්නතුනරහි 

රාජකාරි ඉටු කිරීමටත් ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානසක නයෝගයත්ානවේ යුක්ත් විය යුතුය . 

 

06. අයදුේකිරීනේ ක රමය: 

6.1 මාර්ගගත් (Online) විභාග අයදුේපත් ඉාංග්රීස භාෂානවේ පමණක් සේපූර්ණ කළ යුතුය. 

අයදුේකරු විසේ මාර්ගගත්ව නයාමු කරන ලෙ මෘදු පිටපනත් මුද්රිත් පිටපත්ක් ලියාපදිාංචි 

ත්ැපෑනලේ ෙ නයාමු කළ යුතුය. එම පිටපත් නෙකම විභාග නෙපාර්ත්නේේතුවට ලැබුණු 

පසු එම මෘදු පිටපත් හා මුද්රිත් පිටපත් සත්යාපනය කිරීම (Verify) සදු කරනු ලබන අත්ර 

වලාංගු අයදුේපත්ක් බවට නෙපාර්ත්නේේතුව විසේ භාරගේනා ලෙ බව/ භාර 

නනාගේනා බව පේධ්තියට ප්රනේශවීමට භාවිත් කරන ලෙ ජාංගම දුරකථන අාංකයට 

නකටි පණිවුඩයක් (SMS) මගිේ නහෝ විෙුත් ත්ැපැල් පණිවිඩයක් මගිේ  නහෝ ෙැනුේ 

නෙනු ලැනේ. මාර්ගගත් අයදුේ කිරීම නවනුනවේ සකසා ඇති නපාදු උපනෙසේ පිකාව 

(Common Instructions) බාගත් කරගේන. අයදුේපත් පිරවීනේදී නමම උපනෙසේ ත්රනේ 

පිළිපදිේන. අයදුේපනත්  මුද්රිත් පිටපත්ක් ලබාගැනීනමේ පසුව එහි සදුකරනු ලබන 

කිසදු සාංනශෝධ්නයක් වලාංගු සාංනශෝධ්නයක් නලස සලකනු නනාලැනේ. අසේපූර්ණ 

අයදුේපත් ෙැනුේදීමකිේ නත්ාරව ප්රතික්නෂේප කරනු ලැනේ. 

6.2 විභාග පරිපාටිය 

6.2.1  නමම විභාගය සාංහල,නෙමළ හා ඉාංග්රීස මාධ්යයේනගේ පැවැත්නේ.  

6.2.2 නමම බඳවා ගැනීේ නිනේෙනනේ අවසානනේ වන උපනල්ඛන 04 හි ෙක්වා ඇති 

නගරවල පිහිටුවනු ලබන විභාග මධ්යසේථානවල දී පමණක් විභාගය පැවැත්නේ. 

අයදුේකරු විසේ ඉල්ලුේ කරනු ලබන නගර උපනල්ඛන 04 අනුවම විය යුතු අත්ර 

ඉල්ලුේ කරන ලෙ නගරය පසුව නවනසේ කිරීමට ඉඩ ලබා නෙනු නනාලැනේ. කිසයේ 

නගරයක විභාග මධ්යසේථානයක් පිහිටුවීම සඳහා ප්රමාණවත් අයදුේකරුවේ 

සාංඛයාවක් අයදුේනකාට නනාමැතිනේ එම අයදුේකරුවේ ඔවුේනේ නෙවන මනාපය 

නලස ෙක්වන ලෙ නගරනේ නහෝ ආසේන නවනත් නගරයක නහෝ පිහිටුවනු ලබන 

විභාග මධ්යසේථානයක් නවත් නයාමු කරනු ලැනේ. ත්ව ෙ නයෝජිත් නගර සයල්නලහි 

ම නහෝ වැඩි ගණනක නහෝ විභාග මධ්යසේථාන පිහිටුවීම සඳහා ප්රමානවත් 
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අයදුේකරුවේ සාංඛයාවක් අයදුේනකාට නනාමැති නේ විභාගය   නකාළඹදී පමණක් 

පැවැත්වීමට විභාග නකාමසාරිසේ ජනරාල් විසේ කටයුතු කරනු ඇත්.  

6.2.3  සෑම අයදුේකරුවකුම නමම විභාගනේ සයලුම ප්ර ශේන පත්ර වලට නපනී සටිය යුත්නත් 

එක් භාෂා මාධ්යයකිනි. විභාගය සඳහා නපනී සටින භාෂා මාධ්ය (සාංහල, නෙමළ, 

ඉාංග්රීස) පත්වීේ විෂනයහි මාධ්ය නලස සැලනක්.  

6.2.4 අයදුේකරුවකුට සේවකීය අයදුේපනත් ෙැක්නවන විෂය, විෂය සඳහා මනාප 

අනුපිළිනවළ, ඉල්ලුේ කරනු ලබන භාෂා මාධ්යය, විභාග මධ්යසේථානය පසුව නවනසේ 

කිරීමට අවසර නෙනු නනාලැනේ. 

6.2.5 විභාගය ප්රශේන පත්ර නෙක(02) කිේ සමේවිත් නේ. සෑම අයදුේකරුවකුම ප්රශේන පත්ර 

නෙක(02) ටම නපනී සටිය යුතුය. සාමර්ථය සඳහා එක් එක් ප්රශේන පත්රයට අවම 

වශනයේ ලකුණු 40%ක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය නේ. 

6.2.6  එක් වරකදී බඳවා ගනු ලබන සාංඛයාව පත්වීේ බලධ්ාරියා විසේ තීරණය කරනු ලැනේ.       

 6.3  එක් අයදුේකරුවකුට ඉදිරිපත් කළ හැක්නක්  එක් අයදුේපත්ක් පමණි. 

 

 6.4 අයදුේපනත්හි ෙ විභාගය සඳහා වන ප්රනේශ පත්රනේ ෙ අයදුේකරුනේ අත්සන සහතික කර 

තිබිය යුතුය. අයදුේකරුවකු ත්ම අත්සන ත්ම ආයත්න ප්රධ්ානියා නහෝ ඔහු විසේ බලය 

පවරන ලෙ නිලධ්ාරියකු ලවා සහතික කරනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

6.5  ගැසට් නිනේෙනනේ සඳහේ සුදුසුකේ සපුරා ඇති අය පමණක් ඉල්ලුේ කර ඇත්ැයි යන 

පූර්ව නිගමනය මත් අයදුේපත් භාර ගේනා අවසාන දිනට නහෝ එදිනට නපර නියමිත් 

විභාග ගාසේතුව නගවා අයදුේපත් මාර්ගගත්ව නයාමු කර අයදුේපනත් මුද්රිත් පිටපත් 

නිවැරදිව සේපූර්ණ කර එවා ඇති අයදුේකරුවේ නවත් විභාග නකාමසාරිසේ ජනරාල් 

විසේ විභාග ප්රනේශ පත්ර නිකුත් කරනු ඇත්. විභාග ප්රනේශ පත්ර නිකුත් කළ වහාම ඒ බව 

සඳහේ කරමිේ පුවත්පත් නිනේෙනයක් ශ්රී ලාංකා විභාග නෙපාර්ත්නේේතුව විසේ  පළ 

කරනු ඇත්. නිනේෙනය පළ වී දින නෙක(02) ක් නහෝ තුන(03) ක් ගත්වූ පසුවත් ත්ම ප රනේශ 

පත් රය නනාලෙ අයදුේකරුවකු නේ නේ ෙැේවීනේ සඳහේ පරිදි ඒ පිළිබඳ ශ්රී ලාංකා විභාග 

නෙපාර්ත්නේේතුනේ ආයත්නික විභාග සාංවිධ්ාන ශාඛානවේ විමසය යුතුය. එනසේ 

විමසීනේදී අයදුේකරු ත්මා අයදුේකරන ලෙ විභාගනේ නම, අයදුේකරුනේ සේපූර්ණ නම, 

ජාතික හැඳුනුේපත් අාංකය හා ලිපිනය නිවැරදිව සඳහේ කළ යුතුය. අයදුේකරු 

නකාළඹිේ බැහැර පදිාංචිකරුවකු නේ එම විසේත්ර සමඟ ෆැක්සේ මඟිේ විභාග ප්රනේශ 

පත්රනේ පිටපත්ක් කඩිනමිේ ලබා ගැනීමට ෆැක්සේ අාංකයක් ෙ සඳහේ ඉල්ලීේ ලිපියක් 

ෙැේවීනේ සඳහේ ෆැක්සේ අාංකය නවත් නයාමු කර විමසා සටීම වඩාත් ඵලොයී වනු ඇත්. 

එනසේ විමසීනේදී විභාග නෙපාර්ත්නේේතුව විසේ විමසා සටින කිසයේ නත්ාරතුරක් සනාථ 
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කිරීම සඳහා ත්මා ළඟ ත්බා ගත් අයදුේපනත් මුද්රිත් පිටපත් හා එය ත්ැපැල් කිරීනේදී 

ලියාපදිාංචි කළ කුවිත්ාේසය සූොනමිේ ත්බා ගැනීම ෙ ප්රනයෝජනවත් වනු ඇත් 

07.     විභාගයට නපනී සටීම  :  

7.1  අයදුේකරුවකු ත්මාට නියම කර ඇති විභාග ශාලානේදී විභාගයට නපනී සටිය යුතුය. 

සෑම අනප්ක්ෂකයකුම නියමිත් විභාග ශාලාවට අොළ ප රනේශ පත් රය අත්සන සහතික 

කරවානගන පළමුනවේම එම ශාලානේ නපනී සටින දින එහි ශාලාධිපති නවත් භාර දිය 

යුතුය. විභාගය පැවැත්වීම හා ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම සේබේධ්නයේ විභාග නකාමසාරිසේ 

ජනරාල් විසේ පනවනු ලබන නීතිරීතිවලට විභාග අනප්ක්ෂකයිේ යටත් නේ.  එම 

නීතිරීති උල්ලාංඝනය කළනහාත් විභාග නකාමසාරිසේ ජනරාල් විසේ පනවනු ලබන 

ෙඬුවමකට යටත් වීමට ඔහුට නහෝ ඇයට සදුවනු ඇත්. 

 සටහන 4 

 අයදුේකරුවකුට විභාග ප රනේශ පත් රයක් නිකුත් කිරීම ඔහු නහෝ ඇය විභාගයට ඉදිරිපත් 

 වීමට නහෝ ත්නතුරක් ෙැරීමට සුදුසුකේ සපුරා ඇති බවට නහෝ පිළිගැනීමක් නලස 

 සලකනු නනාලබන අත්ර විභාගය සමත්වීමම පත්වීේ ලැබීමට සුදුසුකමක් නලස 

 සලකනු නනාලැනේ. 

 

08. අනප්ක්ෂකයිේනේ අනනයත්ාව : 

8.1 විභාග අනප්ක්ෂක /අනප්ක්ෂිකාවේ විභාග ශාලාව තුළදී ත්මේ නපනී සටින සෑම 

 විෂයක් සඳහාම ශාලාධිපති සෑහීමකට පත්වන පරිදි සේවකීය අනනයත්ාව සනාථ කළ 

 යුතුය. ඒ සඳහා පහත් ෙැක්නවන කවර නහෝ  ලියවිල්ලක් භාර ගනු ලැනේ. 

 i. ජාතික හැඳුනුේපත් 

 ii. වලාංගු විනේශ ගමේ බලපත්රය 

 iii. වලාංගු ශ්රී ලාාංකික රියදුරු බලපත්රය 

 

8.2 එනමේම විභාග අනප්ක්ෂකයිේ ත්ම අනනයත්ාව ත්හවුරු කර ගත් හැකි පරිදි මුහුණ 

 හා නෙකේ ආවරණය කිරීනමේ නත්ාරව විභාග ශාලාවට ඇතුළු විය යුතුය. එනසේ ත්ම 

 අනනයත්ාව සනාථ කිරීම ප්රතික්නෂේප කරන අයදුේකරුවේ විභාග ශාලාවට ඇතුළත් 

 කර නනාගැනේ.  ත්ව ෙ විභාග ශාලාවට ඇතුළු වූ නමානහානත් සට විභාගය අවසේ වී 

 ඉේ පිටවන නත්ක් විභාග බලධ්ාරීේට අයදුේකරු හඳුනාගත් හැකි පරිදි මුහුණ හා 

 නෙකේ ආවරණය කිරීනමේ නත්ාරව සටිය යුතුය.    
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09. සාවෙය නත්ාරතුරු සැපයීමට ෙඬුවම :  

අයදුේපත් පිරවීනේදී ඉත්ා සැලකිලිමත්ව නිරවෙය නත්ාරතුරු සැපයිය යුතුය. නමම විභාගනේ 

නීතිරීති අනුව යේ අයදුේකරුවකුට සුදුසුකේ නනාමැති බව අනාවරණය වුවනහාත් 

විභාගයට කලිේ නහෝ විභාගය පවත්වන කාලනේදී නහෝ විභාගනයේ පසුව නහෝ ඕනෑම 

අවසේථාවකදී ඔහුනේ/ඇයනේ අනප්ක්ෂකත්වය අවලාංගු කරනු ලැනේ. 

10. විෂය නිර්නේශය : 

10.1ලිඛිත් විභාග 

නමම විභාගයට නියමිත් ප්රශේන පත්ර සාංඛයාව නෙකකි. සුදුසුකේ ලැබීම සඳහා  ප්රශේන පත්ර නෙක 

සඳහාම නපනී සටීම අනිවාර්යය නේ. 

(i).    අිනයෝගයත්ාව - කාලය පැය එක (01) යි. (ලකුණු 100 යි) 

සාංඛයාත්මක, භාෂාමය හා රූපාකාර වූහයේ සහ අේත්ර් සේබේධ්ත්ාවේට අොළව 

ඉදිරිපත් නකනරන ගැටලු සේබේධ්නයේ විශේනල්ෂණ කුසලත්ාව, ත්ාර්කික අවනබෝධ්ය, 

අර්ථකථන හැකියාව, නවනත් ත්ත්වයේට අොළ කර ගැනීනේ හැකියාව, 

ප්රමාණකරණය, කාලය හා අවකාශ අත්ර සේබේධ්ත්ා වටහා ගැනීනමහිලා 

අනප්ක්ෂකයා සතු කුසලත්ාව මිනුේ කිරීම අනප්ක්ෂා නකනර්. බහුවරණ මාදිලිනේ ප්රශේන 

පනහ(50) කිේ යුක්ත් නේ. ප්රශේන සයල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.   

(ii). සාමානය ෙැනීම   - කාලය පැය එක(01) යි. (ලකුණු 100 යි) 

ගුරු ක්නෂේත් රයට අොළව එම ක්නෂේත් රය පිළිබඳ ඇති සාමානය ෙැනුම හා/නහෝ නේශීය 

වශනයේ සදු වී ඇති හා සදුවන අධ්යාපන ප රවණත්ා පිළිබඳ සාමානය ෙැනුම හා අධ්යාපන, 

උසසේ අධ්යාපන, ත්ාක්ෂණික, ගුරු අධ්යාපනය ආදී ක්නෂේත්ර සේබේධ්නයේ 2010 

වර්ෂනයේ පසුව සදු කරන ලෙ නේශීය අධ්යාපන නවීකරණ පිළිබඳ සාමානය ෙැනුම 

පරීක්ෂා නකනරන බහුවරණ මාදිලිනේ ප රශේන පනහ(50) කිේ සමේවිත් නේ. එම ප රශේන 

සයල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 
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10.2 සාමානය සේමුඛ පරීක්ෂණය  

සාමානය සේමුඛ පරීක්ෂණයට ලකුණු ලබා නෙනු නනාලැනේ. 

සටහන 5   

ඉටුකර ගැනීමට අනප්ක්ෂිත් අරමුණු 

 

නසේවා වයවසේථාව හා ඊට අනුකූලව ප්රසේධ් කරනු ලබන නමම නිනේෙනනේ නහෝ 

පුවත්පත් ෙැේවීනේ සඳහේ සුදුසුකේ සපුරා තිනේෙැයි පරීක්ෂා කිරීම සහ කායික 

සුදුසුකේ පරීක්ෂා කිරීම.  

 

10.3 ප්රානයෝගික පරීක්ෂණය   

ප්රානයෝගික පරීක්ෂණය වශනයේ අයදුේකරු විසේ හඳුනාගේනා ලෙ මාත්ෘකාවක් 

යටනත් ඉදිරිපත් කිරීමක් කළ යුතුය. ඒ සඳහා  මිනිත්තු පහ(05) කට නනාඅඩු 

කාලයක් ලබා නෙනු ලැනේ. නේ සඳහා පහත් පරිදි ලකුණු හිමිනේ. 

අනු 

අාංකය 

ප්රානයෝගික පරීක්ෂණනේදී 

ලකුණු ලබා නෙනු ලබන 

නිර්ණායක 

උපරිම ලකුණු 

ප්රමාණය 

සමත්වීමට අවශය 

අවම ලකුණු 

ප්රමාණය 

01 අරමුණ හා ප්රවිශේට වීම 05 02 

02 නපෞරුෂය හා හඬ පාලනය 05 02 

03 සේනිනේෙනනේ පැහැදිලි බව 05 02 

04 කාල කළමනාකරණය 05 02 

05 ඉදිරිපත් කිරීනේ ශිල්පක්රම 

භාවිත්ය 

05 02 

 මුළු ලකුණු ප්රමාණය 25 10 

 

සටහන 6 

 ඉටුකර ගැනීමට අනප්ක්ෂිත් අරමුණු  

ගුරු වෘත්තිනේදී වැෙගත්වන ඉනගනුේ - ඉගැේවීේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ අයදුේකරු සතු 

කුසලත්ාව මැන බැලීම. 

 

10.3.1  ප්රානයෝගික පරීක්ෂණ ක්රමනේෙය 

(i) ප්රානයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා මිනිත්තු පහ(05) කට නනාඅඩු කාලයක් ලබා නෙනු 

ලැනේ. 
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(ii) ප්රානයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා ලබා ගත් හැකි උපරිම ලකුණු ප්රමාණය විස පහ (25) 

කි. 

(iii) ප්රානයෝගික පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහා එක් එක් නිර්ණායකය සඳහා අවම 

වශනයේ ලකුණු නෙක(02) බැගිේ ලබා ගත් යුතුය. 

(iv) ප්රානයෝගික පරීක්ෂණය ජාතික පාසල් සඳහා අයදුේකරන අයදුේකරුවේ සඳහා 

අධ්යාපන විෂය භාර නර්ඛීය අමාත්යාාංශනේ නල්කේ විසේ ෙ පළාත් පාසල් සඳහා 

අයදුේකරන අයදුේකරුවේ සඳහා පළාත් රාජය නසේවා නකාමිෂේ සභා විසේ පත් 

කරනු ලබන සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසේ ෙ සදු කරනු ලැනේ. 

 

10.3.2  නිර්ණායකයේ හි අරමුණු    

(i) අරමුණ හා ප්රවිශේට වීම 

සාර්ථකව පාඩනමහි අරමුණු පැහැදිලි කිරීම හා පාඩමට ප්රවිශේට වීනේ හැකියාව 

ඇගයීම. 

( ii) නපෞරුෂය හා හඬ පාලනය 

ගුරුවරයකු නලස මනා නපෞරුෂයකිේ යුතු වීම හා ඉගැේවීනේදී මනා නලස හඬ 

පාලනය කිරීමට ඇති හැකියාව ඇගයීම. 

(iii) සේනිනේෙනනේ පැහැදිලි බව 

ඉනගනුේ ඉගැේවීේ ක්රියාවලිනේදී අොළ කරුණු ඵලොයී නලස සේනිනේෙනය 

කිරීනේ හැකියාව ඇගයීම. 

(iv) කාල කළමනාකරණය 

ලබා නෙනු ලබන කාල සීමාව තුළ අරමුණ නකනරහි ළඟා වීනේ කුසලත්ාව ඇගයීම. 

(v) ඉදිරිපත් කිරීනේ ශිල්ප ක්රම භාවිත්ය 

අරමුණ නකනරහි ළඟා වීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීනේ ශිල්ප ක්රම මනා නලස භාවිත් 

කිරීනේ හැකියාව ඇගයීම.  

 

11. විභාග ගාසේතු : 

11.1   විභාග ගාසේතුව රු.2700/- කි. විභාග ගාසේතු නගවීනේදී මාර්ගගත් පේධ්තිනයේ ලබානෙන 

පහත් ගාසේතු නගවීනේ ක්රමනේෙ යටනත් පමණක් නගවීම සදු කළ යුතුය. 

 

I. ඕනෑම බැාංකුවක ණය කාඩ්පත්ක් මඟිේ (Any Bank Credit Card)  

II. අේත්ර්ජාල නගවීේ පහසුකේ සක්රීය කර ඇති බැාංකු හර කාඩ්පත්ක් මඟිේ (Through 

any bank debit card with internet transaction facilities) 

III. ලාංකා බැාංකු ඔේලයිේ බෑේකිේ ක්රමය මඟිේ ( Bank of Ceylon Online Banking 

Method) 

IV. ඕනෑම ලාංකා බැාංකු ශාඛාවක් මඟිේ ( Bank of Ceylon Teller Slip Payments) 
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V. ත්ැපැල් නෙපාර්ත්නේේතුනේ ත්ැපැල් කාර්යාලයක් මඟිේ (Postal Department 

Payment at a Post Office) 

 

සටහන 7 

ඉහත්  ක්රම මගිේ නගවීම සදු කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ උපනෙසේ නවේ අඩවිනේ 

විභාගයට අොළ ත්ාක්ෂණික උපනෙසේ යටනත් පළකර ඇත්. 

 

11.2 නගවීම ලැබුණු බවට නකටි පණිවුඩයක් (SMS) මගිේ නහෝ විෙුත් ත්ැපැල් පණිවුඩයක් 

මගිේ නහෝ ෙේවනු ලැනේ. විභාග ගාසේතුව සඳහා වන සේපූර්ණ මුෙලම නගවිය යුතු වන 

අත්ර විභාග ගාසේතු අඩුනවේ නගවා ඇති අයදුේපත් ප්රතික්නෂේප කරනු ලැනේ. ඉහත් 

සඳහේ නගවීේ ක්රම මගිේ විභාග ගාසේතු නගවීනේදී සදුවන නෙෝෂ සේබේධ්නයේ ශ්රී 

ලාංකා විභාග නෙපාර්ත්නේේතුව වගකියනු නනාලැනේ. 

 

11.3   විභාගය සඳහා නගවන ලෙ මුෙල කිසම නහේතුවක් නිසා ආපසු නගවීම නහෝ නවනත් 

විභාගයක් සඳහා   මාරු කිරීම නහෝ සදු කරනු නනාලැනේ. 

 

12. විභාග ප්රතිඵල : 

12.1   ලිඛිත් විභාගයට නපනී සට විභාගය සමත් අයදුේකරුවේනේ ලිඛිත් විභාගනේ හා 

ප්රානයෝගික පරීක්ෂණනේ මුළු ලකුණුවල ප්රමුඛත්ාව අනුව පුරප්පාඩු සාංඛයාවට සමාන 

අනප්ක්ෂකයිේ සාංඛයාවක් ඇතුළත් වන නසේ අවසේ ප්රතිඵල නල්ඛනය සකසේ කරනු 

ලැනේ. ජාතික පාසල් සඳහා පමණක් අයදුේකළ අයදුේකරුවේනේ විභාග ප්රතිඵල 

නල්කේ, අධ්යාපන අමාත්යාාංශය නවත් ෙ පළාත් පාසල් සඳහා පමණක් අයදුේ කරනු 

ලබන අයදුේකරුවේනේ විභාග ප්රතිඵල අොළ පළාත් රාජය නසේවා නකාමිෂේ සභා නවත් 

ෙ ජාතික/පළාත් පාසල් සඳහා  අයදුේකළ අයදුේකරුවේනේ විභාග ප්රතිඵල නල්කේ, 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය නවත් හා අොළ පළාත් රාජය නසේවා නකාමිෂේ සභා නවත් ෙ ලබා 

නෙනු ඇත්. විභාගයට නපනී සටි සයලුම අයදුේකරුවේ නවත් නපෞේගලිකව ප්රතිඵල 

ෙේවා යැවීමට නහෝ www.results.exams.gov.lk නවේ අඩවිනේ ප්රසේධ් කිරීමට නහෝ 

විභාග නකාමසාරිසේ ජනරාල් විසේ කටයුතු කරනු ඇත්. 

 

 

 

 

 

http://www.results.exams.gov.lk/
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13. අයදුේපත් පිරවීම සඳහා උපනෙසේ : 

පහත් උප නල්ඛන (01, 02, 03, 04 හා 05) භාවිත් කර මාර්ගගත් අයදුේපත් සකසා තිනේ. 

  උප නල්ඛනය 01                                                            උප නල්ඛනය 02                            

                                                

              

       

 

 

 

                උප නල්ඛනය 03       උප නල්ඛනය 04            

පළාත් නක්ත් 

අාංකය 

 දිසේික්කය/නගරය නක්ත් අාංකය 

බසේනාහිර පළාත් 01 නකාළඹ 01 

මධ්යම පළාත් 02 ගේපහ 02 

ෙකුණු පළාත් 03 කළුත්ර 03 

උතුරු පළාත් 04 මහනුවර 04 

නැනගනහිර පළාත් 05 මාත්නල් 05 

වයඹ පළාත් 06 නුවරඑළිය 06 

උතුරු මැෙ පළාත් 07 ගාල්ල 07 

ඌව පළාත් 08 මාත්ර 08 

සබරගමු පළාත් 09 හේබේනත්ාට 09 

යාපනය 10 

මේනාරම 11 

වවුනියාව 12 

මුලතිේ 13 

කිලිනනාච්චචිය 14 

මඩකලපුව 15 

අේපාර 16 

ිකුණාමලය 17 

කුරුණෑගල 18 

භාෂා මාධ්යය නක්ත් 

අාංකය 

සාංහල  මාධ්යය 2 

නෙමළ  මාධ්යය 3 

ඉාංග්රීස මාධ්යය 4 

පාසල් වර්ගය නක්ත් අාංකය 

ජාතික පාසල් සඳහා 

පමණක්  

1 

පළාත් පාසල් සඳහා 

පමණක්  

2 

ජාතික පාසල් හා පළාත් 

පාසල් නෙවර්ගයම සඳහා  

3 
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පුත්ත්ලම 19 

අනුරාධ්පුරය 20 

නපානළාේනරුව 21 

බදුල්ල 22 

නමානරාගල 23 

රත්නපුරය 24 

කෑගල්ල 25 
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විෂය 
නක්ත් 
අාංකය 

විෂය  

ජාතික පාසල් 
පළාත් පාසල් 

බසේනාහිර පළාත් උතුරු මැෙ පළාත් උතුරු පළාත් 

 සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීස 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීස 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීස 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීස 
මාධ්ය 

101 රසායන විෙයාව √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

102 නභෞතික විෙයාව √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

103 ජීව විෙයාව √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

104 කෘෂි විෙයාව √ √ √ √ √  √ √   √ √ 

105 සාංයුක්ත් ගණිත්ය √ √ √ √ √ √ √ √     
106 ඉාංජිනේරු ත්ාක්ෂණනේෙය √ √ √ √ √  √ √   √  

107 ජජව පේධ්ති ත්ාක්ෂණනේෙය √ √ √ √ √  √ √   √  

108 ත්ාක්ෂණනේෙය සඳහා විෙයාව √ √ √ √ √  √ √   √  
109 නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

110 ගිණුේකරණය √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 

111 වයාපාර අධ්යයනය √ √ √ √ √  √ √     

112 වයාපාර සාංඛයානය √ √ √ √ √  √ √     
113 ත්ර්ක ශාසේත්රය හා විෙයාත්මක ක්රමය √ √ √ √ √  √ √     

114 ආර්ික විෙයාව √ √ √ √ √ √ √ √   √  

115 භූනගෝල විෙයාව √ √ √ √ √  √ √   √ √ 
116 නේශපාලන විෙයාව √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ 

117 ගෘහ ආර්ීක විෙයාව √ √ √ √ √  √   √ √  

118 
ඉතිහාසය(ලාංකා ඉතිහාසය සමඟ 
ඉේදීය/යුනරෝපා/නූත්න නලෝක) 

√ √  √   √ √   √ √ 

119 සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය √ √ √ √   √    √  

120 නබෞේධ් ශිෂේටාචාරය √   √   √   √   
121 ක්රිසේතියානි ශිෂේටාචාරය √ √ √ √ √   √   √ √ 

122 හිේදු ශිෂේටාචාරය √ √ √ √ √      √  

123 ඉසේලාේ ශිෂේටාචාරය √ √ √  √   √   √  
124 බුේධ් ධ්ර්මය √  √ √         

උප නල්ඛනය 05 
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125 හිේදු ධ්ර්මය √ √ √          
126 ක්රිසේතියානි ධ්ර්මය √ √ √ √    √     

127 ඉසේලාේ √ √ √ √ √ √  √   √  

128 චිත්ර කලාව √ √ √ √   √      
129 නර්ත්නය (නේශීය)  √   √   √      

130  නර්ත්නය (භරත්)    √ √           

131 නපරදිග සාංගීත්ය √   √   √      

132 කර්ණාටක සාංගීත්ය   √           
133 බටහිර සාංගීත්ය    √          

134 නාටය හා රාංගකලාව  √ √  √   √    √  

135 සාංහල  √   √   √      
136 නෙමළ   √   √   √   √  

137 ඉාංග්රීස    √   √   √   √ 

138 අරාබි  √ √ √          
139 ප්රාංශ  √ √ √          

140 චීන  √ √ √          

141 ජපේ  √ √ √          
142 ජර්මේ  √ √ √    √      

143 රුසයේ  √ √ √          

144 මැනල්  √ √ √          

145 හිේදි  √ √ √          
146 නකාරියේ √ √ √    √      

201 ළමා මනනෝ විෙයාව හා ආරක්ෂණය √ √       √   √  

202 නසෞඛය හා සමාජ ආරක්ෂණය  √ √      √ √  √ √  

203 ශාරීරික අධ්යාපනය හා ක්රීඩා √ √  √   √ √   √  
204 ප්රාසාංගික කලාව  √ √  √   √    √  

205 කාර්ය සේධි කළමනාකරණය   √  √   √    √  

206 ශිල්ප කලා   √ √      √    √  

207 අභයේත්ර නිර්මාණකරණය  √ √  √ √  √    √  

208 විලාසත්ා නිර්මාණකරණය  √ √  √    √    √  
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209 ග්රැෆික් නිර්මාණකරණය   √ √  √    √    √  

210 භූ ෙර්ශන නිර්මාණකරණය  √ √  √ √  √ √   √  

211 
වයවහාරික උෙයාන විෙයා ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √  
    

 √ √   √  

212 
පශු සේපත් නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √  
    

 √    √  

213 ආහාර නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √    √ √   √  

214 ජලජ සේපත් ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √    √ √   √  

215 
වැවිලි නභෝග නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √  
√   

 √      

216 ඉදිකිරීේ ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √ √  √ √   √  

217 
නමෝටර් යාේික ත්ාක්ෂණ  
අධ්යයනය  

√ √  √ √  √ √   √  

218 
විදුලිය හා ඉනලක්නරානික ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √  √ √  √ √   √  

219 
නප්ෂකර්ම හා ඇඟලුේ  
ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  

√ √  
    

 √ √   √  

220 නලෝහ සැකසුේ ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √        √    √  

221 
ඇලුමිනියේ පිරිසැකසුේ  
ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  

 √  √ √  √ √   √  

222 පරිගණක ෙෘඪාාංග සහ ජාලකරණය  √ √  √ √  √    √  

223 නිෂේපාෙනය   √  √ √  √    √  

224 
සාංචරණය හා ආගේතුක සත්කාර 
 

√ √  √ √  √ √   √  

225 සැපයුේ කළමනාකරණය √ √  √ √   √     

226 අනලවිකරණය √ √  √ √  √      
301 ශිෂය උපනේශනය √ √ √ √ √  √ √  √ √  

302 විනශේෂ අධ්යාපනය √ √ √ √ √  √ √  √ √  
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විෂය නක්ත් 
අාංකය 

විෂය  

නැනගනහිර පළාත් මධ්යම පළාත් වයඹ පළාත් සබරගමු පළාත් 

 සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

101 රසායන විෙයාව √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

102 නභෞතික විෙයාව √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

103 ජීව විෙයාව √ √  √ √  √ √ √ √   

104 කෘෂි විෙයාව  √  √   √  √ √   
105 සාංයුක්ත් ගණිත්ය √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  

106 ඉාංජිනේරු ත්ාක්ෂණනේෙය √ √  √ √  √ √  √ √  

107 ජජව පේධ්ති ත්ාක්ෂණනේෙය √ √  √ √  √ √  √   
108 ත්ාක්ෂණනේෙය සඳහා විෙයාව √ √  √ √  √ √  √ √  

109 නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය √ √  √ √ √ √ √  √ √  

110 ගිණුේකරණය √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
111 වයාපාර අධ්යයනය √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

112 වයාපාර සාංඛයානය √ √  √   √ √ √ √   

113 ත්ර්ක ශාසේත්රය හා විෙයාත්මක ක්රමය √ √  √   √   √   
114 ආර්ික විෙයාව √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ 

115 භූනගෝල විෙයාව √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  

116 නේශපාලන විෙයාව √ √  √ √ √ √ √  √ √  

117 ගෘහ ආර්ීක විෙයාව √ √  √ √  √ √  √ √  

118 
ඉතිහාසය(ලාංකා ඉතිහාසය සමඟ 
ඉේදීය/යුනරෝපා/නූත්න නලෝක) 

√ √ 
 √ √  √ √  √   

119 සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය √ √  √ √  √ √  √ √  

120 නබෞේධ් ශිෂේටාචාරය √   √   √   √   

121 ක්රිසේතියානි ශිෂේටාචාරය √ √      √     

122 හිේදු ශිෂේටාචාරය  √   √   √   √  
123 ඉසේලාේ ශිෂේටාචාරය  √   √ √  √   √  
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124 බුේධ් ධ්ර්මය    √      √   

125 හිේදු ධ්ර්මය  √   √   √     

126 ක්රිසේතියානි ධ්ර්මය       √ √     
127 ඉසේලාේ  √   √ √ √ √     

128 චිත්ර කලාව  √  √ √  √ √  √ √  

129 නර්ත්නය (නේශීය)    √   √   √   
130  නර්ත්නය (භරත්)  √   √        

131 නපරදිග සාංගීත්ය    √   √   √   

132 කර්ණාටක සාංගීත්ය  √   √        
133 බටහිර සාංගීත්ය         √    

134 නාටය හා රාංගකලාව  √  √   √   √   

135 සාංහල √   √   √   √   
136 නෙමළ  √   √   √   √  

137 ඉාංග්රීස      √   √   √ 

138 අරාබි     √   √     

139 ප්රාංශ          √   
140 චීන       √      

141 ජපේ    √   √ √  √   

142 ජර්මේ       √      
143 රුසයේ             

144 මැනල්             

145 හිේදි             
146 නකාරියේ       √      

201 ළමා මනනෝ විෙයාව හා ආරක්ෂණය √ √       √   √  

202 නසෞඛය හා සමාජ ආරක්ෂණය  √ √      √ √  √ √  

203 ශාරීරික අධ්යාපනය හා ක්රීඩා √ √  √   √ √   √  

204 ප්රාසාංගික කලාව  √ √  √   √    √  

205 කාර්ය සේධි කළමනාකරණය   √  √   √    √  

206 ශිල්ප කලා  √ √      √    √  

207 අභයේත්ර නිර්මාණකරණය  √ √  √ √  √    √  
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208 විලාසත්ා නිර්මාණකරණය  √ √  √    √    √  

209 ග්රැෆික් නිර්මාණකරණය  √ √  √    √    √  

210 භූ ෙර්ශන නිර්මාණකරණය  √ √  √ √  √ √   √  

211 වයවහාරික උෙයාන විෙයා ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √  
    

 √ √     

212 පශු සේපත් නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √  
    

 √      

213 ආහාර නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √    √ √     

214 ජලජ සේපත් ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √    √ √     

215 වැවිලි නභෝග නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √  
√   

 √      

216 ඉදිකිරීේ ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √ √  √ √     

217 නමෝටර් යාේික ත්ාක්ෂණ  
අධ්යයනය 

√ √  √ √  √ √     

218 විදුලිය හා ඉනලක්නරානික ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √  √ √  √ √     

219 නප්ෂකර්ම හා ඇඟලුේ ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය 

√ √  
    

 √ √     

220 නලෝහ සැකසුේ ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √        √      

221 ඇලුමිනියේ පිරිසැකසුේ  
ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය 

 √  √ √  √ √     

222 පරිගණක ෙෘඪාාංග සහ ජාලකරණය  √ √  √ √  √      

223 නිෂේපාෙනය   √  √ √  √      

224 සාංචරණය හා ආගේතුක සත්කාර √ √  √ √  √ √     

225 සැපයුේ කළමනාකරණය √ √  √ √   √     

226 අනලවිකරණය √ √  √ √  √      

301 ශිෂය උපනේශනය    √ √   √  √   

302 විනශේෂ අධ්යාපනය    √ √   √     
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විෂය 
නක්ත් 
අාංකය 

විෂය  

ෙකුණු පළාත් ඌව පළාත් 

 සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

101 රසායන විෙයාව √   √ √  

102 නභෞතික විෙයාව √   √ √  

103 ජීව විෙයාව √    √  
104 කෘෂි විෙයාව √   √ √  

105 සාංයුක්ත් ගණිත්ය √   √ √  

106 ඉාංජිනේරු ත්ාක්ෂණනේෙය √   √   
107 ජජව පේධ්ති ත්ාක්ෂණනේෙය √   √ √  

108 ත්ාක්ෂණනේෙය සඳහා විෙයාව √   √ √  

109 නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය √ √ √ √ √  
110 ගිණුේකරණය √ √  √ √  

111 වයාපාර අධ්යයනය √ √  √ √  

112 වයාපාර සාංඛයානය √   √ √  
113 ත්ර්ක ශාසේත්රය හා විෙයාත්මක ක්රමය √      

114 ආර්ික විෙයාව √ √  √ √  

115 භූනගෝල විෙයාව √ √  √ √  

116 නේශපාලන විෙයාව √   √ √  
117 ගෘහ ආර්ීක විෙයාව √    √  

118 
ඉතිහාසය (ලාංකා ඉතිහාසය සමඟ 
ඉේදීය/යුනරෝපා/නූත්න නලෝක) 

√  
 √   

119 සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය √   √ √  

120 නබෞේධ් ශිෂේටාචාරය √   √   

121 ක්රිසේතියානි ශිෂේටාචාරය √    √  
122 හිේදු ශිෂේටාචාරය  √   √  

123 ඉසේලාේ ශිෂේටාචාරය  √   √  
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124 බුේධ් ධ්ර්මය       
125 හිේදු ධ්ර්මය       

126 ක්රිසේතියානි ධ්ර්මය √      

127 ඉසේලාේ √ √   √  
128 චිත්ර කලාව √ √  √ √  

129 නර්ත්නය (නේශීය) √   √   

130  නර්ත්නය (භරත්) √    √  

131 නපරදිග සාංගීත්ය √   √   
132 කර්ණාටක සාංගීත්ය     √  

133 බටහිර සාංගීත්ය       

134 නාටය හා රාංගකලාව √   √ √  
135 සාංහල √   √   

136 නෙමළ  √   √  

137 ඉාංග්රීස   √    

138 අරාබි       

139 ප්රාංශ       

140 චීන       
141 ජපේ       

142 ජර්මේ    √   

143 රුසයේ       

144 මැනල්       
145 හිේදි       

146 නකාරියේ       

201 ළමා මනනෝ විෙයාව හා ආරක්ෂණය √ √  √ √  
202 නසෞඛය හා සමාජ ආරක්ෂණය  √   √   

203 ශාරීරික අධ්යාපනය හා ක්රීඩා √ √  √ √  

204 ප්රාසාංගික කලාව  √ √  √ √  
205 කාර්ය සේධි කළමනාකරණය  √   √ √  

206 ශිල්ප කලා  √   √ √  



 

43 
 

207 අභයේත්ර නිර්මාණකරණය  √   √ √  
208 විලාසත්ා නිර්මාණකරණය  √ √  √ √  

209 ග්රැෆික් නිර්මාණකරණය  √   √ √  

210 භූ ෙර්ශන නිර්මාණකරණය  √   √ √  

211 
වයවහාරික උෙයාන විෙයා ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √ 
 √   

212 
පශු සේපත් නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

  
 √   

213 ආහාර නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √ √  

214 ජලජ සේපත් ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √   

215 
වැවිලි නභෝග නිෂේපාෙන ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √ 
 √ √  

216 ඉදිකිරීේ ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √ √  

217 නමෝටර් යාේික ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය √ √  √ √  

218 
විදුලිය හා ඉනලක්නරානික ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය  

√ √ 
 √ √  

219 
නප්ෂකර්ම හා ඇඟලුේ ත්ාක්ෂණ 
අධ්යයනය 

√ √ 
 √ √  

220 නලෝහ සැකසුේ ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය  √ √  √ √  

221 
ඇලුමිනියේ පිරිසැකසුේ  
ත්ාක්ෂණ අධ්යයනය 

√ √ 
 √   

222 පරිගණක ෙෘඪාාංග සහ ජාලකරණය  √ √  √ √  

223 නිෂේපාෙනය  √ √  √   

224 සාංචරණය හා ආගේතුක සත්කාර √ √  √ √  

225 සැපයුේ කළමනාකරණය √ √  √   

226 
අනලවිකරණය 

√  
 √ √  

301 ශිෂය උපනේශනය √ √  √ √  

302 විනශේෂ අධ්යාපනය √ √  √ √  
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විෂය 
නක්ත් 
අාංකය 

විෂය  

ජාතික පාසල් 
පළාත් පාසල් 

බසේනාහිර පළාත් උතුරු මැෙ පළාත් උතුරු පළාත් 

 සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

401 විෙයාව  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

402 ගණිත්ය  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 
403 සාංහල භාෂාව හා සාහිත්යය √   √   √      

404 නෙමළ භාෂාව හා සාහිත්යය  √   √   √     

405 ඉාංග්රීස භාෂාව   √   √   √   √ 

406 ඉතිහාසය   √ √ √ √ √ √ √  √ √  
407 භූනගෝල විෙයාව  √ √ √ √   √ √ √ √ √  

408 පුරවැස අධ්යාපනය √ √ √    √ √ √ √ √  

409 වයාපාර හා ගිණුේකරණය  √ √ √ √ √ √ √ √   √  
410 වයවසායකත්ව අධ්යයනය  √ √ √ √ √  √ √   √  

411 ප්රාංශ  √ √ √          

412 හිේදි √ √ √          
413 ජපේ  √ √ √ √   √      

414 අරාබි   √ √ √    √     

415 ජර්මේ  √  √          
416 චීන  √ √           

417 රුසයේ              

418  නකාරියේ  √ √  √         

419  නෙවන භාෂාව (සාංහල )  √   √   √   √  
420 නෙවන භාෂාව (නෙමළ) √   √   √   √   
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421 සාංගීත්ය ( නපරදිග) √   √   √   √   

422 සාංගීත්ය (අපරදිග)   √   √      √ 

423 සාංගීත්ය (කර්ණාටක)  √   √   √     
424 චිත්ර  √ √ √ √ √  √ √  √ √  

425 නැටුේ (නේශීය)  √   √    √   √   

426 නැටුේ (භරත්) √ √  √ √  √ √   √  
427 නාටය හා රාංග කලාව  √ √  √ √  √ √     

428 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (සාංහල) √   √   √      

429 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (නෙමල)   √   √   √     
430 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (ඉාංග්රීසී)   √   √   √    

431 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (අරාබි)   √      √     

432 නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ 
433 කෘෂි  හා ආහාර ත්ාක්ෂණය  √ √ √ √ √  √ √  √ √  

434 ජලජ ජීව සේපත් ත්ාක්ෂණනේෙය √ √  √         

435 ශිල්ප කලා  √ √  √         

436 ගෘහ ආර්ික විෙයාව  √ √  √ √  √ √  √ √  
437 ප්රානයෝගික හා ත්ාක්ෂණික කුසලත්ා     √   √ √   √  

438 නිර්මාණකරණය හා ත්ාක්ෂණය  √   √   √ √     

439 
නසෞඛය හා ශාරීරික අධ්යාපනය 
 

√ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  

440 සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය  √ √ √ √ √  √      
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විෂය 
නක්ත් 
අාංකය 

විෂය  

නැනගනහිර පළාත් මධ්යම පළාත් වයඹ පළාත් සබරගමු පළාත් 

 සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

401 විෙයාව  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

402 ගණිත්ය  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
403 සාංහල භාෂාව හා සාහිත්යය √   √   √   √   

404 නෙමළ භාෂාව හා සාහිත්යය  √   √   √   √  

405 ඉාංග්රීස භාෂාව   √   √   √   √ 
406 ඉතිහාසය  √ √  √ √  √ √  √ √ √ 

407 භූනගෝල විෙයාව  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

408 පුරවැස අධ්යාපනය √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

409 වයාපාර හා ගිණුේකරණය  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

410 වයවසායකත්ව අධ්යයනය  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

411 ප්රාංශ       √       

412 හිේදි       √      
413 ජපේ     √   √ √     

414 අරාබි   √          √ 

415 ජර්මේ         √  √   
416 චීන           √   

417 රුසයේ        √      

418  නකාරියේ              
419  නෙවන භාෂාව (සාංහල )  √   √   √   √  

420 නෙවන භාෂාව (නෙමළ) √   √   √   √   

421 සාංගීත්ය ( නපරදිග) √   √   √   √   
422 සාංගීත්ය (අපරදිග)      √   √   √ 
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423 සාංගීත්ය (කර්ණාටක)  √   √   √   √  

424 චිත්ර  √ √  √ √ √ √ √  √ √  
425 නැටුේ (නේශීය)  √   √   √   √   

426 නැටුේ (භරත්)  √   √  √ √   √  

427 නාටය හා රාංග කලාව  √ √  √ √  √ √  √ √  

428 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (සාංහල) √   √   √   √   

429 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (නෙමල)   √   √   √   √  

430 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (ඉාංග්රීසී)   √   √   √   √ 

431 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (අරාබි)   √   √   √   √  
432 නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

433 කෘෂි  හා ආහාර ත්ාක්ෂණය  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ 

434 ජලජ ජීව සේපත් ත්ාක්ෂණනේෙය  √  √   √ √ √    
435 ශිල්ප කලා  √   √   √ √     

436 ගෘහ ආර්ික විෙයාව  √ √  √ √  √ √   √  

437 ප්රානයෝගික හා ත්ාක්ෂණික කුසලත්ා  √ √  √ √  √ √  √ √ √ 
438 නිර්මාණකරණය හා ත්ාක්ෂණය  √   √ √  √ √     

439 
නසෞඛය හා ශාරීරික අධ්යාපනය 
 

√ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

440 සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය  √ √  √ √  √ √ √ √ √  
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විෂය 
නක්ත් 
අාංකය 

විෂය  

ෙකුණු පළාත් ඌව පළාත් 

 සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

සාංහල 
මාධ්යය 

නෙමළ 
මාධ්යය 

ඉාංග්රීසී 
මාධ්ය 

401 විෙයාව  √ √ √ √ √ √ 

402 ගණිත්ය  √ √ √ √ √ √ 
403 සාංහල භාෂාව හා සාහිත්යය √   √   

404 නෙමළ භාෂාව හා සාහිත්යය  √   √  

405 ඉාංග්රීස භාෂාව   √   √ 
406 ඉතිහාසය  √ √  √ √  

407 භූනගෝල විෙයාව  √ √ √ √ √ √ 

408 පුරවැස අධ්යාපනය √ √  √ √ √ 

409 වයාපාර හා ගිණුේකරණය  √ √  √ √  

410 වයවසායකත්ව අධ්යයනය  √   √   

411 ප්රාංශ  √      

412 හිේදි       
413 ජපේ  √      

414 අරාබි        

415 ජර්මේ        
416 චීන        

417 රුසයේ        

418  නකාරියේ  √      
419  නෙවන භාෂාව (සාංහල )  √   √  

420 නෙවන භාෂාව (නෙමළ) √      

421 සාංගීත්ය (නපරදිග) √   √   
422 සාංගීත්ය (අපරදිග)   √    
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423 සාංගීත්ය (කර්ණාටක)  √   √  
424 චිත්ර  √ √  √ √  

425 නැටුේ (නේශීය)  √   √   

426 නැටුේ (භරත්)  √   √  
427 නාටය හා රාංග කලාව  √   √ √  

428 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (සාංහල) √   √   

429 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (නෙමල)   √   √  

430 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (ඉාංග්රීසී)   √    
431 සාහිත්ය හා රසාසේවාෙය (අරාබි)      √  

432 නත්ාරතුරු හා සේනිනේෙන ත්ාක්ෂණය  √ √ √ √ √ √ 

433 කෘෂි  හා ආහාර ත්ාක්ෂණය  √      
434 ජලජ ජීව සේපත් ත්ාක්ෂණනේෙය √      

435 ශිල්ප කලා  √      

436 ගෘහ ආර්ික විෙයාව  √ √     

437 ප්රානයෝගික හා ත්ාක්ෂණික කුසලත්ා  √ √  √ √  

438 නිර්මාණකරණය හා ත්ාක්ෂණය  √ √     

439 
නසෞඛය හා ශාරීරික අධ්යාපනය 
 

√ √ 
 √ √ √ 

440 සේනිනේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය √ √     
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14. සේමුඛ පරීක්ෂණ සඳහා නියමිත් දිනනේදී සහභාගී නනාවන අයදුේකරුවේ පිළිබඳව 

කිසදු අයුරකිේ නැවත් සලකා බැලීමක් සදු කරනු නනාලැනේ. 

 

15.    එනමේම සේමුඛ පරීක්ෂණ දිනයට සයලු සහතික ඉදිරිපත් කළ යුතු අත්ර පසුව ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන කිසදු සහතිකයක් භාරගනු නනාලැනේ. 

 

16. ඔබ අයදුේපනත්හි සඳහේ කරනු ලබන කිසදු කරුණක් පසුව නවනසේ කිරීමට අවසේථාව 

ලබා නෙනු නනාලැනේ.          

 

17.    නමම නිනේෙනනයේ ආවරණය නනාවන කිසයේ කාරණයක් නවනත්ාත් ඒ පිළිබඳ 

තීරණය කිරීනේ අයිතිය අධ්යාපන අමාත්යාාංශනේ නල්කේවරයා සතු වන අත්ර කිසයේ 

පුරප්පාඩු සාංඛයාවකිේ නකාටසක් නහෝ මුළුමනිේම පිරවීම නහෝ නනාපිරවීම නහෝ පිළිබඳ 

අවසේ තීරණය ගැනීනේ අයිතිය ජාතික පාසල් සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාාංශනේ 

නල්කේවරයා ෙ පළාත් පාසල් සඳහා ඒ ඒ පළාත් රාජය නසේවා නකාමිෂේ සභාව ෙ සතු 

නේ. 

 

18.     සාංහල, නෙමළ හා ඉාංග්රීස භාෂාවලිේ පළ කරන නමම නිනේෙනනේ භාෂා පාඨ අත්ර 

කිසයේ අනනුකූලත්ාවක් පවතී නේ එවැනි විටක සාංහල මාධ්ය නිනේෙනය නිවැරදි නසේ 

සලකා කටයුතු කරනු ලැනේ.  

 

        

                                                                           

එේ.එේ. රණසාංහ 

නල්කේ,                                                                                      

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය, ඉසුරුපාය,   

පැලවත්ත්, බත්ත්රමුල්ල. 

2023.01.23  වැනි දින 


