
 

මහ කකොමසාරිස් කාර්යාලය 

කකොළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ඉන්දියාකේ උපාධි, පශ්චාත් උපාධි සහ පර්කේෂණ/ආචාර්ය උපාධි 
හැදෑරීම සඳහා ශිෂයත්ව 

 

ක ොළඹ, මහ ක ොමසාරිස්  ාර්යාලය පහත දැක්කෙන ICCR ශිෂ්යත්වෙ 
සඳහා 2021-2022 අධ්යයන ෙර්ෂ්ය කෙුවකේ  අයුම්පපත්ව  ැඳො තත  

 

 කන්රු අනුස්මරණ ශිෂයත්ව වැසසහහන  කමම ෙැඩසටහන 
මගි්   ඉංජික් රු, විදයා, ෙයාපාර, ආර්ථි  විදයාෙ, ොණිජ, මානෙ 
ශාස්ත්ර සහ  ලා තතුළු සියලුම (වෙදය/පපරිූරර  වෙදය සහ 
විලාසිතා නිර්මාණ රණ පාඨමාලා හැර) උපාධි පාඨමාලා ආෙරණය 
ක කර්  
 

 මවුලානා අසාද් ශිෂයත්ව වැසසහහන  කමම ෙැඩසටහන මගි්   
ඉංජික් රු, විදයා, ෙයාපාර, ආර්ථි  විදයාෙ, ොණිජ, මානෙ ශාස්ත්ර 
සහ  ලා තතුළු සියලුම (වෙදය/පපරිූරර  වෙදය සහ විලාසිතා 
නිර්මාණ රණ පාඨමාලා හැර) ශාස්ත්රපි  උපාධි පාඨමාලා (Masters) 

ආෙරණය ක කර්  ක කස් කෙතත්ව, ඉංජික් රු, විදයා සහ   ෂි ර්මය 
යනාදි අංශය් ට ප්රමුඛතත්වෙය කදුව තත  
 

 රජීේ ගාන්ධි ශිෂයත්ව වැසසහහන  B.E කහෝ  B.Tech උපාධියක් 
දක්ො කයාාමුඛ ෙන කතොරතුරු තාක්ෂ්ණ ක්කේත්රක  උපාධි පාඨමාලා 
කමයට තතුළත්ව කේ  



 

 

 කපොදු රාජ්ය ම්ඩසීයය ශිෂයත්ව වැසසහහන  වෙදය/පපරිූරර  
වෙදය සහ විලාසිතා නිර්මාණ රණ පාඨමාලා හැර සියලු විෂ්ය් ි 
ආචාර්ය උපාධි කමම ෙැඩසටහන මගි්  ආෙරණය ක කර්   

 

 

2. කමම ශිෂ්යත්වෙ ිරරිනැීමම සඳහා ඉ් ීයය රජය ුදුමුද ්ප සුරරාලන, දක්ෂ් 
ශ්රී ලාංකය ය්   කතෝරා ුුව ලි.   ඉ් දියාකේ ප්රමුඛතතම වි්වෙ විදයාලය් ි 
උපාධි, ප්වචාත්ව උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා 
අයුම්ප රුේ  කතෝරා ුුව  ලි් ක්   ශ්රී ලං ා රජක  අධ්යාපන 
අමාතයාංශක  මෙ කප්  යම යටකත්වය. සියලුම ශිෂ්යත්වෙ ෙැඩසටහ්  
යටකත්ව ස්පුරර්ණ පාඨමාලා  ාලය සඳහා අධ්යයන ුාස්තු, මාසි  ජීෙන 
වියද්ප ීයමනාෙක් සහ කපොත්ව සහ ලිිර ද්රෙය සඳහා ොර්ෂි  ප්රදානයක් ලිා 
කදුව ලැකේ  කතෝරා ුුව ලින අයුම්ප රුේ ට වි්වෙ විදයාලය තතුළත 
ක් ොසි ාුාර පහුද ්පද සපයුව ලැකේ  එකස්ම සියලුම ICCR 

ශිෂ්යත්වෙලාීන්  සඳහා ඉ් දියාකේ ආස් නතම ුවේ  කතොුපපල කෙත 
ුවේ  ුාස්තු සහ ඉ් දියාකේ  විවිධ් ප්රකශශය් ි අධ්යාපන චාරි ා සඳහා 
ොර්ෂි  ීයමනාෙක්ද කෙනත්ව ීයමනා රැසක්ද ලිා කද.   අෙශය විස්තර 
අධ්යාපන අමාතයාංශ වය කෙේ අඩවිය ෙන www.mohe.gov.lk තුළි්  ලිා 
ුත හැකයය  කමම උපාධි පාඨමාලා සඳහා අයුම්ප කයරීමට සුරරා ි බිය යුතු 
ුදුමුද ්ප හා කතෝරාුැනීක්ප  ක්රමකේදය ිරළිිඳ ෙැිදුමර විස්තර දැන ුැනීම 
සඳහා ශ්රී ලං ාකේ අධ්යාපන අමාතයාංශය කහෝ ක ොළඹ ිරිඉන ඉ් දියාුව 
මහ ක ොමසාරිස්  ාර්යාලය හා ස්පි් ධ් ෙන කලස උන් ුමෙක් දක්ෙන 
සිුද්  කෙත ද් ෙුව ලැකේ  

**** 

කකොළඹ  
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