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 “ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තති ව්පපන ානපේ  ේක සවකකුවලු  ීමටස ක්ලන්ප”

 

ජාතික අධ්යාපන ක මකිෂන ස වවාමප පන ශස වනශ ස සකතුරුල පුරප්පන ාඩු පිරවීම වනශා සුදුසුකම් ත් ශ්රී 

ාාංකික පුරලැසිය සමෙ ස අයදුම්පන ත් කැනලනු ැමේ.  

 

01. තපතුුව පාටය  - ේජයකප රතිපන ්තති පන ්යේ   ිලධ්ාී 

ේවේලා ග ය  - ේජයකප අධ්යයප ශා පන ්යේ   ේවේලා 

පුරප්පන ාඩු ග ප - 05 

 

1.1 සුදුසුක්ප 

1.1.1 බාහිර අයදු්පකුවලන් (පන ශත වඳශන් 1 ේශෝ 2) 

1 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස අධ්යාපන ක විද්යාල, 

වාංඛ්යාකය, කෂමකාකර,ය, වමාජ විද්යාල, ෙතයසය, ් ථික විද්යාල, මසිරතුරු 

සාක්,ය මශෝ ජීල විද්යාල යක විය ක්ම්රයකි ස බාෙත් විම්මපදී උපන ාධියක් 

වමෙ 

අද්ාෂ ක්ම්රයකි ස පන ්චාත් උපන ාධියක් (Masters) බා තිබීම 

වශ 

රථම උපන ාධිය බා ෙැනීමම ස පන සු රජමේ, රාජය වාංව්ථාලක, මණ්ඩයක, ලයලව්ථාපිස 

්යසකයක මශෝ පිිගෙත් මපන ෞද්ෙලික ්යසකයක අලම ලමය ස ලවර අටක (08) ක 

පන  මේ, පන ෂපුරුද්ද්ක් බා තිබීම. 

 

2 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස අධ්යාපන ක විද්යාල, 

වාංඛ්යාකය, කෂමකාකර,ය, වමාජ විද්යාල, ෙතයසය, ් ථික විද්යාල, මසිරතුරු 

සාක්,ය මශෝ ජීල විද්යාල යක විය ක්ම්රයකි ස බාෙත් විම්මපදී උපන ාධියක් වමෙ 

අද්ාෂ ක්ම්රයක ්චා ය උපන ාධියක් (PhD) 

වශ 

රථම උපන ාධිය බා ෙැනීමම ස පන සු රජමේ, රාජය වාංව්ථාලක, මණ්ඩයක, ලයලව්ථාපිස 

්යසකයක මශෝ පිිගෙත් මපන ෞද්ෙලික ්යසකයක අලම ලමය ස ලවර පන ශ (05) ක 

පන  මේ, පන ෂපුරුද්ද්ක් බා තිබීම. 

 

අධ්යාපන කමපදී උපන ාධිධ්ාන් ස වනශා රමුඛඛ්සාල බා මද්නු ැමේ. 

 

1.1.2 අභ්යන්තර  අයදු්පකුවලන් (පන ශත වඳශන් 1, 2 ේශෝ 3) 

1 ඉශස බාහිර අයදුම්කරුල ස වනශා ලක ඉශස වනශ ස සුදුසුකම් වපුරා තිබීම. 

2 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස අධ්යාපන ක විද්යාල 

වාංඛ්යාකය, කෂමකාකර,ය, වමාජ විද්යාල, ෙතයසය, ් ථික විද්යාල, මසිරතුරු 

සාක්,ය මශෝ ජීල විද්යාල යක විය ක්ම්රයකි ස විම්මපදී/වාමාකය උපන ාධියක් 

වමෙ 

අද්ාෂ ක්ම්රමේ පන ්චාත් උපන ාධියක් (Masters) බා තිබීම 

ජාතික අධ්යාපන ප ේක ෂනන් වභ්ාල 
 

පුරප්පන ාඩු 
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(අ) 

වශ 

“අධ්යයක/පන  මේ,” මව්ලා ෙ,මේ (AR1) සකතුරක අලම ලමය ස ලවර අට (08) ක 

වතුටුද්ායක මව්ලා කායක් වම්පූ , කර තිබීම 

 

3 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස අධ්යාපන ක විද්යාල, 

වාංඛ්යාකය, කෂමකාකර,ය, වමාජ විද්යාල, ෙතයසය, ් ථික විද්යාල, මසිරතුරු 

සාක්,ය මශෝ ජීල විද්යාල යක විය ක්ම්රයකි ස විම්මපදී/වාමාකය උපන ාධියක්  

වමෙ 

අද්ාෂ ක්ම්රමේ ්චා ය උපන ාධියක් (PhD) බා තිබීම 

වශ 

“අධ්යයක/පන  මේ,” මව්ලා ෙ,මේ (AR1) සකතුරක අලම ලමය ස ලවර පන ශ (05) ක 

වතුටුද්ායක මව්ලා කායක් වම්පූ , කර තිබීම. 

 

1.2 ලැටුප් කාණ්ඩය - (AR 2) 

1.3 ලැටුප් පන රිටා ය - AR 2-2016-76,200-10x2,000-96,200/- 
මාසික ජීලක වියද්ම් දීමකාල  : රු.7,800/- 

මාසික දුරකසක දීමකාල  : රු.4,000/- 

මාසික ලෘත්තීය දීමකාල        : කෂමකාකර, මව්ලා චක්රමඛඛ් අාංක 05/2017 අනුල 

පන  මේ, දීමකා : කෂමකාකර, මව්ලා චක්රමඛඛ් අාංක 02/2014 අනුල  

ලාශක බපන රය      : මලෂන ශා ්මයෝජක රතිපන ත්ති චක්රමඛඛ් අාංක 01/2016 අනුල 

 

1.4 ලයව - අයදුම්පන ත් වාරෙ සකා අලව ස දිකය ලකවිට, ලයව අවුරුදු 30ට මකිඅඩු ශා අවුරුදු 55ට 

මකිලැඩි විය යුතුය. (අවය සසර අයදුම්කරුල ස වනශා උපන ිම ලයව් සීමාල අද්ාෂ මකිමප.) 

 

02. තපතුුව පාටය  - රතිපන ්තති පන ්යේ   ිලධ්ාී 

ේවේලා ග ය  - අධ්යයප ශා පන ්යේ   ේවේලා 

පුරප්පන ාඩු ග ප - 02 

 

2.1 සුදුසුක්ප 

2.1.1 බාහිර අයදු්පකුවලන් 

 

1 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස වාංඛ්යාකය, 

කෂමකාකර,ය, වමාජ විද්යාල මශෝ ් ථික විද්යාල යක විය ක්ම්රයකි ස පන ෂමුඛ පන  සතිය 

මශෝ මද්ලක පන  සතිය (ඉශෂ) වාමා ථයක් වහිසල සිප අවුරුදු විම් උපන ාධියක් බා තිබීම.  

මශෝ 

2 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස මද්ලක පන  සතිය 

(පන ශෂ) වාමා ථයක් වහිසල වාංඛ්යාකය, කෂමකාකර,ය, වමාජ විද්යාල මශෝ ් ථික 

විද්යාල යක විය ක්ම්රයකි ස සිප අවුරුදු විම් උපන ාධියක් බා තිබීම වශ එක් අවුරුදු 

පන ්චාද් උපන ාධි අධ්යාපන ක ඩිප්මෝමාල වමත් වී තිබීම.  

මශෝ   

3 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස වාංඛ්යාකය, 

කෂමකාකර,ය, වමාජ විද්යාල මශෝ ් ථික විද්යාල යක විය ක්ම්රයකි ස උපන ාධියක් වශ 

ද්ෑඅවුරුදු පන  මේ, පන ්චාද් උපන ාධියක් බා තිබීම. 
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(්) 1 පන  මේ, වශ වමීක්, ඉටු කින්ම පිිගබනල ඇති පන ෂපුරුද්ද් විම් සුදුසුකමක් ලනු ඇස. 

ක්ම්රයට අද්ාෂල ඉටුකර ඇති අධ්යාපන ක, පන  මේ, ශා වමීක්, වනශා ලැඩි වැකිඛක් 

ද්ක්ලනු ැමේ. 

 

2.1.2 අභ්යන්තර අයදු්පකුවලන් 

1 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස වාංඛ්යාකය, 

කෂමකාකර,ය, වමාජ විද්යාල මශෝ ් ථික විද්යාල යක විය ක්ම්රයකි ස උපන ාධියක් 

බා තිබීම. 

වශ 

2 වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායක පන ්චාද් උපන ාධි 

අධ්යාපන ක ඩිප්මෝමා පන ාාමාාල වමත් වී තිබීම. 

වශ 

3 ජාතික අධ්යාපන ක මකිෂන ස වවාමප ලැඩවටශ ස නිධ්ාි (රතිපන ත්ති/වැසුම්) (MA4) 

සකතුම  II මර්තයමේ ලවර 05කට මකිඅඩු වතුටුද්ායක මව්ලා කායක් වම්පූ , කර තිබීම. 

 

2.2 ලැටුප් කාණ්ඩය  - (AR 1) 

2.3 ලැටුප් පන රිටා ය - AR 1-2016-53,150-1,375x10-1,910x15-95,550/- 
මාසික ජීලක වියද්ම් දීමකාල  : රු.7,800/- 

මාසික දුරකසක දීමකාල  : රු.2,500/- 

මාසික ලෘත්තීය දීමකාල        : කෂමකාකර, මව්ලා චක්රමඛඛ් අාංක 05/2017 අනුල  

පන  මේ, දීමකා : කෂමකාකර, මව්ලා චක්රමඛඛ් අාංක 02/2014 අනුල  

ලාශක බපන රය      : මලෂන ශා ්මයෝජක රතිපන ත්ති චක්රමඛඛ් අාංක 01/2016 අනුල 

 

2.4 ලයව - අයදුම්පන ත් වාරෙ සකා අලව ස දිකය ලකවිට, ලයව අවුරුදු 22ට මකිඅඩු ශා අවුරුදු 45ට 

මකිලැඩි විය යුතුය. (අවය සසර අයදුම්කරුල ස වනශා උපන ිම ලයව් සීමාල අද්ාෂ මකිමප.) 

 

03. තපතුුව පාටය  - ලැඩවසශන් ිලධ්ාී (රතිපන ්තතිසවැසු්ප) 

ලැඩවසශන් ිලධ්ාී (මුනල්) 

ේවේලා ග ය  - ක්රියා්තටක රීීේ්පසදපන ේනප ේවේලාලන් 

පුරප්පන ාඩු ග ප - ලැඩවසශන් ිලධ්ාී (රතිපන ්තතිසවැසු්ප) - 02 

  ලැඩවසශන් ිලධ්ාී (මුනල්) - 01 

 

3.1 සුදුසුක්ප 

3.1.1 බාහිර අයදු්පකුවලන්  
(අ) වි්ලවිද්යා රතිපන ාද්ක මකිෂන ස වවාල විසි ස පිිගෙත් වි්ලවිද්යායකි ස අධ්යාපන ක විද්යාල, 

කෂමකාකර,, මසිරතුරු සාක්,, පන ිෙ,ක විද්යාල, ෙතයසය, පුව්සකා විද්යාල, 

වාංඛ්යාකය මශෝ වමාජ විද්යාල යක වියය ක්ම්රයකි ස උපන ාධියක් බා තිබීම. 

 

(්) අතිේ්යක සුදුසුක්ප -ලැඩවටශ ස නිධ්ාන් (රතිපන ත්ති/වැසුම්) සකතුර වනශා 

(i) පන  මේ, ශා වමීක්, කින්ම පිිගබන පන ෂපුරුද්ද් 

(ii) ලයාපන ෘති මශෝ ලැඩවටශ ස වද්ශා ලක පන ිෙ,ක මෘදුකාාංෙ වාවිසය පිිගබන පන ෂපුරුද්ද් 

 

3.1.2 අභ්යන්තර අයදු්පකුවලන් 

ජාතික අධ්යාපන ක මකිෂන ස වවාමප කෂමකාකර, මව්ලා නිධ්ාන් (MA 1) I ලක මර්තයමේ 

අවුරුදු 10කට ලැඩි වතුටුද්ායක මව්ලා කායක් වපුරා ඇති මව්ලකයි ස 
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3.2 ලැටුප් කාණ්ඩය  - (MA-4) 

3.3 ලැටුප් පන රිටා ය - MA 4-2016 -37,910-755x10-930x15-1,135x5-65,145/- 

මාසික ජීලක වියද්ම් දීමකාල  : රු.7,800/- 

3.4 ලයව - අයදුම්පන ත් වාරෙ සකා අලව ස දිකය ලකවිට, අවුරුදු 22ට මකිඅඩු ශා අවුරුදු 35ට 

මකිලැඩි විය යුතුය. (අවය සසර අයදුම්කරුල ස වනශා උපන ිම ලයව් සීමාල අද්ාෂ මකිමප.)  

 

4. අලය ේලප්ත සුදුසුක්ප:  

වෑම අයදුම්කරුමලක් ම,  

4.1 ශ්රී ාාංකික පුරලැසිමය ව විය යුතුය. 

4.2 සකතුරට පන ැලමරක කා යය ස මැකවි ස ඉටු කින්ම වනශා අලය, කායික ශා මාකසික 

මයෝෙයසාලමය ස යුක්ස විය යුතුය.  

4.3 විශි්ා චිසයකි ස යුක්ස විය යුතුය. 

4.4 ඉාංග්රීසි වාාමල ස කටයුතු කින්මට ශැකිවීම අමසර සුදුසුකමක් මව් වකනු ැමේ.  

 

අයදු්පපන ්ත භ්ාරගන්පා අලවන් දිපස වෑට ආකාරයරීන්ට සුදුසුක්ප ව්පපූ්ය  කර තිබිය යුතුය. 

 

5. ේතෝරා ගැනීේ්ප ක්රටේදනය 

සුදුසුකම් ශා පන ෂපුරුද්ද් අනුල මකටි ැයිව්තුෙස කරනු බක අයදුම්කරුල ස වම්මුඛඛ් පන න්ක්,යක් 

ශා/මශෝ ලිඛිස විවාෙයක් වනශා කැනලනු ැමේ. 

 

6. පන ්තීමේ්ප වකලභ්ාලය 

මමම සකතුරු වථ්ිරය. මව්ලක අ ථ වාධ්ක අරමුඛද්ට ශා මව්ලා නියුක්තිකය සමේ වාරකාර අරමුඛද්ඛ 

වනශා හිෂනකම් වහිස මප. පන ත්වීම ැබූ දික සිට අවුරුදු 3ක පන ිලාව කායකට යටත් මප. රජය විසි ස 

පන කලනු ැබ ඇති වශ ලි ස ලර පන කලනු බක මපන ිදු නීති, මකි සමද්සි වශ නියමය සට යටත්ය.  

7. අයදු්පපන ්ත ඉදිරිපන ්ත කෂ යුතු ආකාරය 

nec.gov.lk යප ආයතිලක ේලබ් පිටුේද “පුල්ත වශ සිනධි” යටමත් ඇති ්ද්  අයදුම්පන ස අනුල සියලු ම 

විව්සර ඇතුෂත් කර වකවක ද් අයදුම්පන ත්, අධ්යාපන ක ශා ලෘත්තීය වශතිකල පිටපන ත් ද් වමෙ 2020 

ේප ලැ්පබ්ය 10 දිකට මපන ර ලියාපන දිාංචි සැපන ෑම ස මශෝ අති ස රැමෙකවිත් වාර දිය යුතුය.  

 

අයදුම්පන ස බශාක කලරමේ ලම් පන ව ඉශෂ මකලම  අයදුම් කරක සකතුර පන ැශැදිලිල වනශ ස කෂ 

යුතුය. අවම්පූ , අයදුම්පන ත් ශා නියෂනස දිකට පන සු ැමබක අයදුම්පන ත් රතික්ම්පන  කරනු ැමේ. 
 

රාජය/වාංව්ථා/ලයලව්ථාපිස ්යසකල අයදුම්කරුල ස සම අයදුම්පන ස ඔවු සමේ ්යසක රධ්ානී මින ස 

ඉදිිපන ත් කෂ යුතුය.  
 

මමම ද්ැ සවීමට අනුල ඇබෑ තු පිරවීමට, මකිපිරවීමට මශෝ ඇබෑ තුලලි ස මකිටවක් පන ම,ක් පිරවීමට 

වම්පූ , බස ජාතික අධ්යාපන ක මකිෂන ස වවාල වතුමප. 

 

වවාපන ති 
ජාතික අධ්යාපන ක මකිෂන ස වවාල 
මකි.126, කාල පන ාර, නුමේමෙිඩ 


