
 

ලයඹ පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවේප   

පළාත් අධ්යක්ෂ  ේදවේර සඳහා නිධ්ාරියකු පේෝරා ගැනීමට අාාළ කුණු පරිපාටිය 

  
 

නිතමණායක කුණු බා පාද ආකාරය උපරිම 

කුණු 
01. ජ්යෙතාව ලය - අධ්ෙ පන ප පන පාපන  ප ජ්වයලජ්  I  

පන න්තිජ්  වතුටුද යක ජ්වයල  ක ය  (ද්විතීයපය 
පන දපම මව ශ  ලැටුප් රහිව නිල ඩු මව සිටි ක ය 
ගණපය කරනු ජ්පොැජ්ේ.) 

ලවරකට කුණු 02 බැගින් ලවර 15ක් වඳශ  (2x15)            
 

- උපන පාම කුණු 30 
 40 

  02.ලයඹ පන ෂ ව තුෂ පූර්ල වන්ප ලවර 05 අධ්ෙ පන ප 
       පන පාපන  ප ජ්වයලජ්  වක්රීය ජ්වයල  ක ය 

ලවරකට කුණු 02 බැගින් ලවර 05ක් වඳශ  (2x5)                        
- උපන පාම කුණු 10 

 

03. 1 ලප පන න්තියට අයත් වපතුරක සිටි වක්රීය 
ජ්වයල  ක ය 

ලවරකට කුණු 01 බැගින් ලවර 15ක් වඳශ   (01x15)          
- උපන පාම කුණු 15  15 

04.   I. උවවත අධ්ෙ පන ප සුදුසුක ; 
         (අ) ජ්වයල  ලෙලවතා ජ්  අලෙව  ව පූර්ණ 
               කිරීම වඳශ  ඉදිපාපන ත් කර ඇති පන තච ත් 
               උපන  ධියට අමවරල බ  ඇති පන තච ත්  
               උපන  ධිය 

කුණු - 10 
(එක් පන තච ත් උපන  ධියක් පන මණක් වක  බනු ැජ්ේ)  
 

10 
        (ආ) ජ්වයල  ලෙලවතා ජ්  අලෙව  ව පූර්ණ 
               කිරීම වඳශ  ඉදිපාපන ත් කර ඇති පන තච ත් 
               උපන  ධි ඩිප්ජ්ෝම ලට අමවරල බ  ඇති 
               පන තච ත් උපන  ධි ඩිප්ජ්ෝම ල 

කුණු - 05 
(එක් පන තච ත් උපන  ධි ඩිප්ජ්ෝම ලක් පන මණක් වක  බනු 
ැජ්ේ) 

05. වම වියය ක්ජ්යත්රයට අද ෂ ජ්ද්ශීය / විජ්ද්ශිය 
      පුහුණුවී  වදශ  

1.ජ්ද්ශීය පුහුණුවී  -  උපන පාම කුණු 05 
(අ) ම ව 03ට ලැඩි / පන ැය 150    - කුණු 02 
(ආ) ම ව 06ට ලැඩි  / පන ැය 300  - කුණු 03 
(ඇ) ලවරකට ලැඩි / පන ැය 500    - කුණු 05 

 
2. විජ්ද්ශීය පුහුණුවී  -  උපන පාම කුණු 10 

(අ) ම ව 01ට ලැඩි         - කුණු 03 
(ආ) ම ව 03 – 06 අවර - කුණු 05 
(ඇ)  ම ව 06 ට ලැඩි      - කුණු 10 

15 

06. ආවන්ප ලවර 05 තුෂ ක ර්ය ව ධ්පය ලර්ය විශිතා ජ්ශෝ ව ම පෙ ප්රම ණයට ලඩ  ඉශෂ  
(2x5) - උපන පාම කුණු 10 

10 

  
  

  

  
  

07. අනුමව ආකෘතියට අනුල බ දුන් ප්රසව ත්මක 
වශතික 

උපන පාම වශතික 05ක් වඳශ  (1x5) - කුණු 05 
05 

08. ව මුඛ පන රීක්ණජ් දී දක්ලප ද කුවව  I. වපන යනු බප ජ්වොරතුරුල අන්වර්ගවය,  
නිරලදෙව ල, ඉදිපාපන ත් කරනු බප ආක රය  

- කුණු 03 
II.   ව මුඛ පන රීක්ණ මණ්ඩජ්  විමසී ලට ප්රතිච ර   

දැක්වීජ් දී අජ්ප්ක්කය  විසින් දක්ලප 
විචක්ණව ල     - කුණු 02                                

        - උපන පාම කුණු 05 

05 

මුළු කුණු    100 

 


