රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ ලැඩසටහන - 2020
ඉශත ලැඩවටශන යටතේ වි්ල විද්යා රතිපාාද්න තම ිෂ්  වාාල විින්  ිළිගනනු නන රථම
උාාධි ාාඨ ාාලක් තශෝ එයට ව ාන සුදුසුම ක් තව වි්ල විද්යා රතිපාාද්න තම ිෂ්  වාාල
විින්  ිළිගනනු නන ඩිප්තෝ ා ාාඨ ාාලක් 2020.01.01 දිනට රථම වම්පූර්ණ මර ඇතිප රැකියා
විරහිත තරුණ තරුණිය්  වඳශා ාැලැේවී ට නියිෂත අායාවා ප හුණු ව ලැඩවටශනට තතෝරානනු
ැබූ අයදුම්මරුල් තේ නා තේඛනය දිව්ත්රික් ට්ටිෂ්  තම් ව ඟ රින්ධ මරනු ැත..
අායාවා ප හුණු වල වඳශා තතෝරානනු ැබූ නලට ද්ැනුම් තද්නු නන පිිළය ත තතක් ැ
තන ැතිප, තල. අඩවිතේ නම් වඳශ්  අයදුම්මරුල්  වඳශා අද්ා පිිළ යථමා මාතේදී ැ ට
වව්ලනු ැත..
සැකිය යුතුයි :01. අායාවායායාතේ තාතිපම ශැනුනුම්ාත, උප්ාැ් න වශතිපමය, ා නි ා ව විින්  නිත්ේ
මරනු නන ාදිිංචිය වනාථම කි වතම් වශතිපමය, උාාධි වශතිපමය, විව්තරාේ ම රතිපල
තේඛනය (උාාධි වශතිපමය තශෝ විව්තරාේ ම රතිපල තේඛනය වි්ල විද්යාය විින් 
ත තතක් නිත්ේ මර තන ැතිප නම් අද්ා වි්ල විද්යාතේ තේඛමාධිමා ව විින්  රතිපල
වනාථම මරිෂ්  නිත්ේ මර ඇතිප පිිළය), සුදුසුමම් නන ඩිප්තෝ ා ාරිතයත් තශෝ රතතේ
වි්ල විද්යායම උාාධි ාරිතයත් තන තේ නම් උවව් අ යාාන අ ාතයාිංයශවි්ල විද්යා
රතිපාාද්න තම ිෂ්  වාාල විින්  අායාවායායාතේ න ට නිත්ේ මරනු නන පිිළය වශ
නත හි තලනවක් ඇේනම් ඒ වඳශා දිවුරුම් රමා, උාැවිදි වශතිපමය දදී අද්ා අතනත්ේ
තේඛන ාවයක් ඇතුත අද්ා රාත්ධය ය තේමම් විින්  නිය මරනු නන දිනයම
රාත්ධය ය තේමම් තලත ඉදිරිාේ ම යුතුය.
02. හුණු වලට ඇතුෂේවී වඳශා අයදුම්මරුල්  විින්  අවතය තත රතුරු තශෝ ලයාත තේඛන
ඉදිරිාේ මර ඇතිප නල හුණු වල අතරතුර මලර අලව්ථමාලමදී තශෝ අනාලරණය වුලතශ ේ
තශෝ ද්ේත ාරිනණමයට ඇතුෂේ කි වතම්දී ලරද්ක් ිනදුවීත ්  ාේවී නා දී ඇේනම්
අායාවායායාතේ හුණු වල ලශා ක්රියාේ ම ලන ාරිදි අේහිටලනු ඇත. හුණු වලට ඇතුෂේ
වීතම් මූපිම සුදුසුමම් වඳශා අවතය තත රතුරු තශෝ ලයාත තේඛන ඉදිරිාේ මර ඇතිප
අලව්ථමාලම අායාවායායාතේ ාේවීම් දිනතේ ිනට හුණු වල අේහිවීවී ද්ක්ලා මාය තුෂ
අායාවායායා තලත තනලන ද් දී නා වශ අායාවායායා තලනුතල්  රතය එතතක් ද්රන
ද් ිනයළු වියද්ම් දාසු අයමර නැනී වඳශා මටයුතු තමතරනු ඇත.

එස්. මහට්ටිආරච්චි
තේමම්
රාතය ාරිාාන, ව්ලත්ධ මටයුතු,
ාෂාේ වාා ශා ාෂාේ ාාන අ ාතයාිංය

