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උපෙලේඛණය - 02 (අධ්යාපන සුදුසුකම්) 
 

සිංහල මාධ්යය හා ෙදමළ මාධ්යය 
ෙශ්ර්ණි 

පරාසය විෂයය බඳවාගැනීෙම්දී තිබිය යුතු අධ්යාපන සුදුසුකම් 

1-5 ප්රාථමික ප්රාථමික ෙපාදු 

පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක සිංහල භාෂාව/ෙදමළ භාෂාව ප්රධාන 
විෂයක් ෙලස හදාරා විෙශ්ෂ /සාමාන්ය උපාධියක්  ලබා  ඇති 
කලා උපාධිධාරියකු වීම ෙහෝ කලා විෂය ධාරාව යටෙත් 
සාමාන්ය/ විෙශ්ෂ උපාධියක් සමග උසස්ෙපළ විභාගෙයේ දී 
සිංහල /ෙදමළ විෂය  හදාරා තිබීම.  

6-11 ෙශ්ර්ණි 

විද්යාව 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන විද්යාෙවේදී / 
ව්යවහාරික විද්යාෙවේදී / විද්යාෙවේදී (කෘෂිකරේම) ප්රථම උපාධිය 
ලබා තිබීම හා අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) විභාගෙයේදී පහත විෂයයනේ 
03 එක්වරකදී සමත් වී තිබිය යුතුය. 
1.ෙභෟතික විද්යාව 
2.රසායන විද්යාව 
3.ජීව විද්යාව/උදේභිද විද්යාව/සත්ත්ව විද්යාව යන විෂයයනේ 
වලිනේ එක් විෂයයක් 

ගණිතය 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන විද්යාෙවේදී 
(ෙභෟතීය විද්යාව) උපාධියක් ලබා තිබීම, 
                                          ෙහෝ  
විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන විද්යාෙවේදී 
උපාධියක් ලබා තිබීම  
හා අ.ෙපා.ස.(උ/ෙපළ) සඳහා සංයුක්ත ගණිතය විෂයයක් ෙලස 
හදාරා ඉනේ සමත් වී තිබීම. 

මවේබස (සිංහල) 
පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක සිංහල භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ සිංහල භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

මවේබස (ෙදමළ) 
පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ඉංග්රීසි 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඉංග්රීසි  භාෂාව පිළිබඳ විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් 
                                          ෙහෝ  
ඉංග්රීසි භාෂාව ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා සාමාන්යෙවේදී 
උපාධියක්  ලබා තිබීම  
                                          ෙහෝ 
ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය (SLIATE) මගිනේ 
පිරිනමන ලද ජාතික උසස ් තාක්ෂණ ඩිප්ෙලෝමාව (ඉංග්රීසි) 
ෙදවසරක පූරේණ කාලීන පාඨමාලාව සහ හය මසක පාසලේ 
පාදක ගුරු පුහුණුව සම්පූරේණ කර තිබීම සහ අ.ෙපා.ස. 
(සාමාන්ය  ෙපළ) විභාගෙයනේ ඉංග්රීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන 
සාමාරේථයක් ලබා තිබීම. 

ඉතිහාසය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඉතිහාසය/පුරාවිද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂ 
උපාධියක් ෙහෝ ඉතිහාසය/පුරාවිද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස 
හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  
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බුදේධ ධරේමය පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක බුදේධ ධරේමය  ප්රධාන විෂයක් ෙලස 
හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

හිනේදු ධරේමය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක හිනේදු ධරේමය/හිනේදු ශිෂ්ටාචාරය ප්රධාන 
විෂයක් ෙලස හදාරා විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ සාමාන්ය උපාධියක් ලබා 
තිබීම. 

ක්රිස්තියානි ධරේමය (ෙරෝමානු 
කෙතෝලික ෙනාවන) 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ක්රිස්තියානි ධරේමය(ෙරෝමානු 
කෙතෝලික ෙනාවන) ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා විෙශ්ෂෙවේදී 
ෙහෝ සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

භූෙගෝල විද්යාව 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක භූෙගෝල විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂ 
උපාධියක් ෙහෝ භූෙගෝල විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

පුරවැසි අධ්යාපනය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක සමාජ විද්යාව/ෙදේශපාලන 
විද්යාව/භූෙගෝල විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂ උපාධියක් ෙහෝ සමාජ 
විද්යාව/ෙදේශපාලන විද්යාව/භූෙගෝල විද්යාව ප්රධාන විෂයක් 
ෙලස හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

ව්යාපාර හා ගිණුම්කරණ 
අධ්යයනය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ව්යාපාර අධ්යයනය /ව්යාපාර 
පරිපාලනය/ගිණුම්කරණය/ ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා විද්යාෙවේ   
ෙහෝ සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ව්යවසායකත්ව අධ්යයනය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ව්යාපාර අධ්යයනය /ව්යාපාර 
පරිපාලනය/ගිණුම්කරණය/ ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
විද්යාෙවේදී  ෙහෝ සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

හිනේදි භාෂාව 
පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක හිනේදි භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ හිනේදි භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ජපනේ භාෂාව 
පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක ජපනේ භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ ජපනේ භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ෙදවන භාෂාවක් ෙලස (ෙදමළ) පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙදමල භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස 
හදාරා සාමාන්ය ෙහෝ විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ලබා තිබීම  

ෙදවන භාෂාවක් ෙලස (සිංහල) පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක සිංහල භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස 
හදාරා සාමාන්ය ෙහෝ විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ලබා තිබීම  

6-11 ෙශ්ර්ණි 

සංගීතය (ෙපරදිග) 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන ප්රාසාංගික කලා 
උපාධි (සංගීතය) ලබා තිබීම,  හා 
ප්රාසාංගික කලාව/ලලිත කලාව (සාමාන්ය) උපාධියක් ලබා 
තිබීම. සංගීතය විෂය, උපාධිෙයහි එක් ප්රධාන විෂයයක් ෙලස 
සමත්ව තිබිය යුතු අතර එම උපාධි පාඨමාලාෙවේ විෂය සම්මාන 
සංඛ්යාෙවනේ 1/3 ක් සංගීතය විෂයට අදාළව සම්පූරේණ කර 
තිබිය යුතුය. සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවන අතර එහිදී 
ප්රාෙයෝගික දැනුම හා විෂය ඉගැනේවීම පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා 
කිරීම සඳහා පාඩමක් අධීක්ෂණය කරනු ලැෙබේ. 

සංගීතය (කරේණාටක) 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක කරේණාටක සංගීතය පිළිබඳව විෙශ්ෂ 
උපාධියක් ෙහෝ කරේණාටක සංගීතය ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්ෙවන අතර එහිදී ප්රාෙයෝගික දැනුම හා විෂය ඉගැනේවීම 
පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පාඩමක් අධීක්ෂණය කරනු 
ලැෙබේ. 
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චිත්ර 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන ප්රාසාංගික කලා 
චිත්ර උපාධියක් ලබා තිබීම. 
ශ්රාස්ත්රෙවේදී (සාමාන්ය) උපාධියක් ලබා ඇත්නම් චිත්ර විෂයය, 
උපාධිෙයහි එක් ප්රධාන විෂයයක් ෙලස සමත්ව තිබිය යුතු අතර 
එම උපාධි පාඨමාලාෙවේ විෂය සම්මාන සංඛ්යාෙවනේ 1/3 ක් චිත්ර 
විෂයට අදාළව සම්පූරේණ කර තිබිය යුතුය. සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවන අතර එහිදී ප්රාෙයෝගික දැනුම හා 
විෂය ඉගැනේවීම පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පාඩමක් 
අධීක්ෂණය කරනු ලැෙබේ. 

නැටුම් (ෙදේශිය) 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක නැටුම් (ෙදේශිය) විෙශ්ෂ උපාධියක් 
ෙහෝ නැටුම් (ෙදේශිය)ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා සාමාන්ය 
උපාධියක් ලබා තිබීම. සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවන අතර 
එහිදී ප්රාෙයෝගික දැනුම හා විෂය ඉගැනේවීම පිළිබඳ දැනුම 
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පාඩමක් අධීක්ෂණය කරනු ලැෙබේ. 

නැටුම් (භාරතීය) 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන භරත නාට්ය 
පිළිබඳ උපාධියක් හදාරා තිබීම.(ප්රාෙයෝගික ෙකාටස් සහිතව) 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවන අතර එහිදී ප්රාෙයෝගික 
දැනුම හා විෂය ඉගැනේවීම පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 
පාඩමක් අධීක්ෂණය කරනු ලැෙබේ. 

සාහිත්ය රසාස්වාදය (සිංහල) 
පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක සිංහල භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ සිංහල භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

සාහිත්ය රසාස්වාදය (ෙදමළ) 
පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

සාහිත්ය රසාස්වාදය (අරාබි) 
පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක අරාබි භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ අරාබි භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ප්රාෙයෝගික තාක්ෂණ කුසලතා 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය/කෘෂි 
කරේමය/කෘෂි විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම  
                                             ෙහෝ  
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක යානේත්රික තාක්ෂණය පිළිබඳව 
විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම 
ෙහෝ ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමා සිවි අවුරුදු පාඨමාලාව-
(යානේත්රික)(NDT) ෙහෝ ඉංජිෙනේරු විද්යාව පිළිබඳව ජාතික සිවේ 
අවුරුදු ඩිප්ෙලෝමාවක්(NDEC) ෙහෝ ඉංජිෙනේරු විද්යාව පිළිබඳව 
උසස් ජාතික සිවේ අවුරුදු ඩිප්ෙලෝමාවක්(යානේත්රික)(HNDE) 
ලබා තිබීම. 
                                             ෙහෝ 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ගෘහ ආරේථික විද්යාව/ආහාර 
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තාක්ෂණය ෙහෝ ආහාර ෙපෝෂණය ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා  
විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

සනේනිෙවේදනය හා මාධ්ය 
අධ්යයනය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක සනේනිෙවේදන හා මාධ්ය අධ්යයනය 
පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් සනේනිෙවේදන හා මාධ්ය 
අධ්යයනය ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් 
ලබා තිබීම.  

ෙතාරතුරු සනේනිෙවේදන 
තාක්ෂණය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙතාරතුරු තාක්ෂණය ෙහෝ පරිගණක 
විද්යාව  ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ 
සාමාන්යෙවේදී උපාධියක් ලබා තිබීම. 

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය/කෘෂි 
කරේමය/කෘෂි විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

ෙසෟඛ්ය හා ශාරිරික අධ්යාපනය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙසෟඛ්ය හා ශාරිරික අධ්යාපනය 
පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  සාමාන්ය උපාධියක් ලබා 
තිබීම. ෙහෝ පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඔනෑම උපාධීයක් ලබා 
තිබීම සහ  විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදනන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයකිනේ ෙහෝ ඊට සමාන පිළිගත් උසස් 
අධ්යාපන ආයතනයකිනේ එක් වසරකට ෙනාඅඩු ෙසෟඛ්ය හා 
ශාරිරික අධ්යාපනය පිළිබදව ඩිප්ෙලෝමාවක් ලබා තිබීම. 

උසස් ෙපළ 

රසායන විද්යාව 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක රසායන විද්යාව පිළිබඳ විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක්                 
                                              ෙහෝ  
රසායන විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් 
ලබා තිබීම. 

ෙභෟතික විද්යාව 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙභෟතික විද්යාව පිළිබඳ විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ ෙභෟතික විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ජිව විද්යාව 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක උදේභිද විද්යාව/සත්ත්ව විද්යාව/ජීව 
විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ උදේභිද 
විද්යාව/සත්ත්ව විද්යාව/ජීව විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  
අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) විභාගෙයේදී පහත විෂයයනේ 03 එක්වරකදී 
සමත් වී තිබිය යුතුය. 
1. ෙභෟතික විද්යාව 
2. රසායන විද්යාව 
3. ජීව විද්යාව/උදේභිද විද්යාව/සත්ත්ව විද්යාව යන විෂයයනේ 
වලිනේ එක් විෂයයක් 
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කෘෂි විද්යාව 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක කෘෂි විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ කෘෂි විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  
අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) විභාගෙයේදී පහත විෂයයනේ 03 එක්වරකදී 
සමත් වී තිබිය යුතුය. 
1. ෙභෟතික විද්යාව 
2. රසායන විද්යාව 
3. කෘෂි විද්යාව 

සංයුක්ත ගණිතය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ශුදේධ ගණිතය/ව්යවහාරික ගණිතය 
පිළිබඳ විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ සාමාන්ය උපාධියක් ලබා 
තිබීම. 

ඉංජිෙනේරු තාක්ෂණ ෙවේදය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඉංජිෙනේරු 
විද්යාව/සිවිලේ/විදුලි/ඉෙලක්ෙට්රෝණික/යානේත්රික) විෂයක් ෙලස 
හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  සාමාන්ය උපාධියක් ලබා 
තිබීම.  
ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමා සිවි අවුරුදු පාඨමාලාව-(ඉදි 
කිරීම්)(NDT) ෙහෝ ඉංජිෙනේරු විද්යාව පිළිබඳව ජාතික සිවේ 
අවුරුදු ඩිප්ෙලෝමාවක්(ඉදි කිරීම් )(NDEC) ෙහෝ ඉදි කිරීම්  
පිළිබඳව උසස් ජාතික සිවේ අවුරුදු ඩිප්ෙලෝමාවක් (සිවිලේ) 
(HNDE) ලබා තිබීම. 

ෛජව පදේධති තාක්ෂණ ෙවේදය පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක කෘෂි විද්යාව විෂයක් ෙලස හදාරා  
විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

තාක්ෂණ ෙවේදය සඳහා විද්යාව  

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ශුදේධ ගණිතය,ව්යවහාරික 
ගණිතය/ෙභෟතික විද්යාව/රසායන විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස 
හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  සාමාන්ය උපාධියක් ලබා 
තිබීම.  

ෙතාරතුරු සනේනිෙවේදන 
තාක්ෂණය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙතාරතුරු තාක්ෂණය ෙහෝ පරිගණක 
විද්යාව  ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ 
සාමාන්යෙවේදී උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ගිණුම්කරණය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ගණකාධිකරණය  පිළිබඳව විෙශ්ෂ 
උපාධියක් ෙහෝ ගිණුම්කරණය ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

ව්යාපාර අධ්යයනය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ව්යාපාර අධ්යයනය /ව්යාපාර 
පරිපාලනය ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා විද්යාෙවේදී  ෙහෝ 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ආරේථික විද්යාව 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ආරේථික විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂ 
උපාධියක් ෙහෝ ආරේථික විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

භූෙගෝල විද්යාව 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක භූෙගෝල විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂ 
උපාධියක් ෙහෝ භූෙගෝල විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

ඉතිහාසය 
(ඉනේදියානු/යුෙරෝපා/මධ්යකාලීන) 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඉතිහාසය/පුරාවිද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂ 
උපාධියක් ෙහෝ ඉතිහාසය/පුරාවිද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස 
හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

යානේත්රික තාක්ෂණය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක යානේත්රික තාක්ෂණය පිළිබඳව 
විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  
ෙහෝ ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමා සිවි අවුරුදු පාඨමාලාව-
(යානේත්රික)(NDT) ෙහෝ ඉංජිෙනේරු විද්යාව පිළිබඳව ජාතික සිවේ 
අවුරුදු ඩිප්ෙලෝමාවක්(NDEC) ෙහෝ ඉංජිෙනේරු විද්යාව පිළිබඳව 
උසස් ජාතික සිවේ අවුරුදු ඩිප්ෙලෝමාවක්(යානේත්රික)(HNDE) 
ලබා තිබීම. 
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කෘෂි තාක්ෂණය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක කෘෂි විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ කෘෂි විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 
අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) විභාගෙයේදී පහත විෂයයනේ 03 එක්වරකදී 
සමත් වී තිබිය යුතුය. 
1. ෙභෟතික විද්යාව 
2. රසායන විද්යාව 
3. කෘෂි විද්යාව 

ෙදේශපාලන විද්යාව 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙදේශපාලන විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂ 
උපාධියක් ෙහෝ ෙදේශපාලන විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

සනේනිෙවේදන හා මාධ්ය 
අධ්යයනය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක සනේනිෙවේදන හා මාධ්ය අධ්යයනය 
පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් සනේනිෙවේදන හා මාධ්ය 
අධ්යයනය ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් 
ලබා තිබීම.  

ෙබෟදේධ ශිෂ්ටාචාරය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක බුදේධ ධරේමය/ෙබෟදේධ 
ශිෂ්ටාචාරය/ෙබෟදේධ සංස්කෘතිය  ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා  
විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

හිනේදු ශිෂ්ටාචාරය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක හිනේදු ධරේමය/හිනේදු ශිෂ්ටාචාරය/හිනේදු 
සංස්කෘතිය  ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඉස්ලාම් ධරේමය/ ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය/ 
ඉස්ලාම් සංස්කෘතිය  ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී 
ෙහෝ සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

මවේබස (සිංහල) 

පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක සිංහල භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ  
සිංහල භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් 
ලබා තිබීම. 

ඉංග්රීසි භාෂාව 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඉංග්රීසි  භාෂාව පිළිබඳ විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ ඉංග්රීසි භාෂාව ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්යෙවේදී උපාධියක්  ලබා තිබීම. 

මවේබස (ෙදමළ) 
පිලිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳව විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම. 

සාමාන්ය ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙතාරතුරු තාක්ෂණය ෙහෝ පරිගණක 
විද්යාව  ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ 
සාමාන්යෙවේදී උපාධියක් ලබා තිබීම. 

සාමාන්ය ඉංග්රීසි 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඉංග්රීසි  භාෂාව පිළිබඳ විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක් ෙහෝ ඉංග්රීසි භාෂාව ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා 
සාමාන්යෙවේදී උපාධියක්  ලබා තිබීම. 

ෙවනත් 
පරිගණක විද්යාගාර 
(ICT මධ්යස්ථාන) සඳහා 
ගුරුවරුනේ 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙතාරතුරු තාක්ෂණය ෙහෝ පරිගණක 
විද්යාව  ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ 
සාමාන්යෙවේදී උපාධියක් ලබා තිබීම. 
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ශිෂ්ය උපෙදේශන කාරේයෙයේ නියුතු 
ගුරුවරුනේ 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයකිනේ මෙනෝවිද්යාව/උපෙදේශනය ප්රධාන විෂයය සහිතව 
උපාධියක් ලබා තිබීම ෙහෝ විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ 
සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයකිනේ උපාධියක් ලබා තිබීම 
සහ විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් 
ආයතනයකිනේ එක් අවුරුදේදකට ෙනාඅඩු උපෙදේශනය පිළිබඳ 
ඩිප්ෙලෝමාවක් ලබාතිබීම. 

පුස්තකාල 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක සාමාන්ය/විෙශ්ෂ උපාධියක් තිබීම.  
පුස්තකාල විඥාපන විද්යා ඩිප්ෙලෝමාවක් හදාරා තිබීම විෙශ්ෂ 
සුදුසුකමක් ෙලස සලකනු ලැෙබේ. 

විෙශ්ෂ අධ්යාපන ගුරුවරුනේ 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඕනෑම උපාධියක් ලබා තිබීම සහ 
විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව මඟිනේ පිළිගත් ඕනෑම 
උසස් අධ්යාපන ආයතනයක විෙශ්ෂ අධ්යාපනය පිළිබදව එක් 
වසරකට ෙනාඅඩු ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවක් සමත්ව තිබීම. 

දේවිභාෂා මාධ්යය 

විෂයය බඳවාගැනීෙම්දී තිබිය යුතු අධ්යාපන සුදුසුකම 

6-11 ෙශ්ර්ණි 

විද්යාව 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන විද්යාෙවේදී / 
ව්යවහාරික විද්යාෙවේදී / විද්යාෙවේදී (කෘෂිකරේම) ප්රථම උපාධිය 
ලබා තිබීම හා අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) විභාගෙයේදී පහත විෂයයනේ 
03 එක්වරකදී ඉංග්රීසි මාධ්යෙයනේ සමත් වී තිබිය යුතුය. 
1. ෙභෟතික විද්යාව 
2. රසායන විද්යාව 
3. ජීව විද්යාව/උදේභිද විද්යාව/සත්ත්ව විද්යාව යන විෂයයනේ 
වලිනේ එක් විෂයයක් 

ගණිතය 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන විද්යාෙවේදී 
(ෙභෟතීය විද්යාව) උපාධියක් ලබා තිබීම 
                                     ෙහෝ  
විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක් ෙහෝ ආයතනයක් මඟිනේ පිරිනමන විද්යාෙවේදී 
උපාධියක් ලබා තිබීම හා  
අ.ෙපා.ස.(උ/ෙපළ) සඳහා සංයුක්ත ගණිතය විෂයයක් ෙලස 
ඉංග්රීසි මාධ්යෙයනේ හදාරා ඉනේ සමත් වී තිබීම. 

භූෙගෝල විද්යාව 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක භූෙගෝල විද්යාව පිළිබඳව ඉංග්රීසි මාධ්ය 
විෙශ්ෂ උපාධියක් ෙහෝ භූෙගෝල විද්යාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස 
ඉංග්රීසි මාධ්යෙයනේ හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් ලබා තිබීම.  

පුරවැසි අධ්යාපනය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක සමාජ විද්යාව/ෙදේශපාලන 
විද්යාව/භූෙගෝල විද්යාව පිළිබඳව විෙශ්ෂ උපාධියක් ෙහෝ සමාජ 
විද්යාව/ෙදේශපාලන විද්යාව/භූෙගෝල විද්යාව ප්රධාන විෂයක් 
ෙලස හදාරා සාමාන්ය උපාධියක් ඉංග්රීසි මාධ්යෙයනේ ලබා තිබීම.  

සාහිත්ය රසාස්වාදය(ඉංග්රීසි) 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඉංග්රීසි  භාෂාව පිළිබඳ විෙශ්ෂෙවේදී 
උපාධියක්    
                                         ෙහෝ 
ඉංග්රීසි භාෂාව ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා සාමාන්යෙවේදී 
උපාධියක්  ලබා තිබීම. 
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13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්යාපන වැඩසටහන (වෘත්තීය විෂය ධාරාව) සිංහල මාධ්යය හා ෙදමළ මාධ්යය 
සඳහා බඳවා ගැනීෙම් සුදුසුකම් 

 
අනු 
අංකය 

විෂයය සුදුසුකම් 

01 ළමා මෙනෝ විද්යාව  හා 
ආරක්ෂණය 

Child Psychology and care 

ළමා මෙනෝ විද්යාව  විෂයක් ෙලසට හැදෑරූ උපාධියක් ෙහෝ ළමා 
මෙනෝ විද්යාව  හා ආරක්ෂණය ප්රධාන විෂයක් ෙලස හැදෑරූ 
උපාධියක් 

02 Health and Social Care 

ෙසෟඛ්ය හා සමාජ ආරක්ෂණය 

ෙසෟඛ්ය ප්රවරේධන විද්යාෙවේදී උපාධිය ෙහෝ ෙසෟඛ්ය හා සමාජ 
ආරක්ෂණය ප්රධාන විෂයක් ෙලසට හැදෑරූ උපාධියක් 

03 Physical Education and Sports 
ශාරීරික අධ්යාපනය හා ක්රීඩා 

ක්රීඩා විද්යාව  හා කළමණාකරනය පිළිබඳ විද්යාෙවේදී උපාධිය ෙහෝ 
විද්යාෙවේදී (ශාරීරික අධ්යාපනය) විෙශෂ් උපාධිය ෙහෝ ශාරීරික 
අධ්යාපනය හා ක්රීඩා ප්රධාන විෂයක් ෙලස හැදෑරූ උපාධියක් 

04 Performing Arts 

ප්රාසංගික කලාව 

ප්රාසංගික කලා පිළිබඳ විෙශ්ෂ උපාධිය ෙහෝ ශාස්ත්රෙවේදී (විෙශ්ෂ) 
ප්රාසංගික කලා උපාධිය ෙහෝ නාට්ය හා රංග කලාව පිළිබඳ විෙශ්ෂ 
උපාධිය ෙහෝ ප්රසංගික කලාව ප්රධාන විෂයක් ෙලස හැදෑරූ 
උපාධියක් 

05 Event Management 
කාරේය සිදේධි කළමණාකරනය 

ආගනේතුක සත්කාර, සංචාරක ව්යාපාර සහ සිදේධි පිළිබඳ 
කළමණාකරන උපාධිය ෙහෝ කාරේය සිදේධි කළමණාකරනය 
ප්රධාන විෂයක් ෙලස හැදෑරූ උපාධියක් 

ෙතාරතුරු සනේනිෙවේදන 
තාක්ෂණය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙතාරතුරු තාක්ෂණය ෙහෝ පරිගණක 
විද්යාව  ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා  විෙශ්ෂෙවේදී ෙහෝ 
සාමාන්යෙවේදී උපාධියක් ලබා තිබීම. 

ෙසෟඛ්ය හා ශාරිරික අධ්යාපනය 

පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ෙසෟඛ්ය හා ශාරිරික අධ්යාපනය 
පිළිබඳව ඉංග්රීසි මාධ්ය විෙශ්ෂෙවේදී උපාධියක් ෙහෝ  සාමාන්ය 
උපාධියක් ඉංග්රීසි මාධ්යෙයනේ ලබා තිබීම 
                                           ෙහෝ 
 පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයක ඕනෑම ඉංග්රීසි මාධ්ය උපාධියක් ලබා 
තිබීම සහ  විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂනේ සභාව විසිනේ 
පිළිගත් විශ්ව විද්යාලයකිනේ ෙහෝ ඊට සමාන පිළිගත් උසස් 
අධ්යාපන ආයතනයකිනේ එක් වසරකට ෙනාඅඩු ෙසෟඛ්ය හා 
ශාරිරික අධ්යාපනය පිළිබදව ඩිප්ෙලෝමාවක් ලබා තිබීම. 
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06 Arts and Crafts 

ශිලේප කලා 

දෘශ්ය කලා විෙශ්ෂ උපාධිය (චිත්ර කලා) ෙහෝ දෘශ්ය කලා හා 
සැලසුම්කරණය (චිත්ර හා ග්රැෆික්) ෙහෝ දෘශ්ය හා තාක්ෂණික කලා 
උපාධිය ෙහෝ ලලිත කලාෙවේදී උපාධිය ෙහෝ ශිලේප කලා ප්රධාන 
විෂයක් ෙලස හැදෑරූ උපාධියක් 

07 Interior Designing 
අභ්යනේතර නිරේමාණකරණය 

නිරේමාණෙවේදී උපාධිය ෙහෝ අභ්යනේතර නිරේමාණකරණය ප්රධාන 
විෂයක් ෙලස හැදෑරූ උපාධියක් 

08 Fashion Designing 
විලාසිතා නිරේමාණකරණය 

නිරේමාණෙවේදී උපාධිය ෙහෝ දෘශ්ය කලා විෙශ්ෂ උපාධිය (ෙරදිපිළි 
හා ඇඟලුම් කලා) ෙහෝ විලාසිතා නිරේමාණය සහ නිපැයුම් 
ප්රවරේධනය පිළිබඳ උපාධිය ෙහෝ විලාසිතා නිරේමාණකරණය ප්රධාන 
විෂයක් ෙලස හැදෑරූ උපාධියක් 

09 Graphic Designing 

ග්රැෆික් නිරේමාණකරණය 

නිරේමාණෙවේදී උපාධිය ෙහෝ දෘශ්ය කලා හා සැලසුම්කරණය 
පිළිබඳ ශාසත්්රෙවේදී උපාධිය (චිත්ර හා ග්රැෆික්) ෙහෝ පරිගණක 
ඉංජිෙනේරු ශිලේපය පිළිබඳ ඉංජිෙනේරු විද්යාෙවේදී උපාධිය ෙහෝ 
පරිගණක විද්යාව  පිළිබඳ විද්යාෙවේදී විෙශ්ෂ උපාධීය ෙහෝ 
ෙතාරතුරු හා සනේනිෙවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්යාෙවේදී විෙශෂ් 
උපාධිය ෙහෝ ෙතාරතුරු හා සනේනිෙවේදන තාක්ෂණෙවේදී උපාධිය 
ෙහෝ උපාධියට ප්රධාන විෂයක් ෙලස ෙතාරතුරු හා සනේනිෙවේදන 
තාක්ෂණ විෂය ඇතුළත් උපාධියක් ෙහෝ පරිගණක විද්යාව  විෂය 
ඇතුළත් විද්යාෙවේදී උපාධිය ෙහෝ ග්රැෆික් නිරේමාණකරණය ප්රධාන 
විෂයක් ෙලස හැදෑරූ උපාධියක් 

11 Landscaping 

භූ දරේශන නිරේමාණකරණය 

කෘෂිකරේමය පිළිබඳ විෙශ්ෂ උපාධිය (උද්යාන විද්යාව විෙශ්ෂීකරණය 
සහිතව) ෙහෝ උද්යාන විද්යාව, මලේ වගාව හා භූ දරේශන පිළිබඳ ප්රථම 
උපාධිය ෙහෝ භූ දරේශන නිරේමාණකරණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස 
හැදෑර උපාධිය 

12 Applied Horticultural Studies 

ව්යවහාරික උද්යාන විද්යා තාක්ෂණ 
අධ්යයනය 

කෘෂිකරේමය පිළිබඳ  විද්යාෙවේදී විෙශ්ෂ උපාධිය (උද්යාන විද්යාව 
විෙශ්ෂිකරණය සහිතව) ෙහෝ උද්යාන විද්යාව, මලේ වගාව හා භූ 
දරේශනය පිළිබඳ ප්රථම උපාධිය ෙහෝ ව්යවහාරික උද්යාන විද්යා 
තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරු උපාධිය 

 

13 Livestock Product Studies 

පශු සම්පත් නිෂ්පාදන තාක්ෂණ 
අධ්යයනය 

කෘෂිකරේමය පිළිබඳ විද්යාෙවේදී විෙශ්ෂ උපාධිය (සත්ත්ව විද්යාව 
විෙශ්ෂිකරණය සහිතව) ෙහෝ සත්ත්ව පාලනය හා මත්ස්ය විද්යාව 
පිළිබඳ  ප්රථම උපාධිය ෙහෝ සත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ විද්යාෙවේදී 
උපාධිය ෙහෝ පශු සම්පත් නිෂ්පාදන තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් 
ෙලස හැදෑරු උපාධිය 

 

14 Food Processing Studies 

ආහාර නිෂ්පාදන තාක්ෂණ අධ්යයනය 

කෘෂිකරේමය පිළිබඳ විද්යාෙවේදී විෙශ්ෂ උපාධිය (ආහාර විද්යාව හා 
තාක්ෂණ විෙශ්ෂීකරණය සහිතව) ෙහෝ ආහාර විද්යාව හා තාක්ෂණය 
පිළිබඳ  ප්රථම උපාධිය ෙහෝ ආහාර විද්යාව හා ෙපෝෂණය  පිළිබඳ 
ප්රථම උපාධිය ෙහෝ ආහාර නිෂ්පාදන තාක්ෂණය ෙහෝ ආහාර සැකසුම් 
තාක්ෂණෙවේදී උපාධිය 
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15 Aquatic Resource Studies 

ජලජ සම්පත් තාක්ෂණ අධ්යයනය 

කෘෂිකරේමය පිළිබඳ විද්යාෙවේදී විෙශ්ෂ උපාධීය (ජලජීවේ විද්යාව පිළිබඳ 
විෙශ්ෂිකරණය සහිතව) ෙහෝ ජලජ සම්පත් කළමනාකරණය හා 
සත්ත්ව විද්යාව  පිළිබඳ විද්යාෙවේදී විෙශ්ෂ උපාධිය ෙහෝ සත්ත්ව 
පාලනය හා මත්ස්ය විද්යාව පිළිබඳ විද්යාෙවේදි උපාධිය ෙහෝ උපාධියට 
ප්රදාන විෂයක් ෙලස ජලජ සම්පත් කළමනාකරණය විෂයය ඇතුලත්  
ප්රථම උපාධිය ෙහෝ ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස 
හැදෑරු උපාධියක් 

 

16 Plantation Product Studies 

වැවිලි ෙභෝ නිෂ්පාදන තාක්ෂණ 
අධ්යයනය 

කෘෂිකරේමය පිළිබඳ විද්යාෙවේදී විෙශ්ෂ උපාධීය ෙහෝ අපනයන 
කෘෂිකරේමය පිළිබඳ ප්රථම උපාධීය ෙහෝ වැවිලි ෙභෝග නිෂ්පාදන 
තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරු උපාධියක් 

 

17 Construction Studies 

ඉදිකිරිම් තාක්ෂණ අධ්යයනය 

සිවිලේ ඉංජිෙනේරු ශිලේපය පිළිබඳ ඉංජිෙනේරු විද්යාෙවේදි උපාධිය ෙහෝ 
ඉදිකිරිම් හා ෙගාඩනැගිලි ෙස්වා තාක්ෂණෙවේදය ඇතුළත් ඉංජිෙනේරු 
තාක්ෂණෙවේදී උපාධිය ෙහෝ තාක්ෂණෙවේදි උපාධිය ෙහෝ ඉදිකිරිම් 
තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරු උපාධියක් 

18 Automobile Studies 

ෙමෝටරේ යානේත්රික තාක්ෂණ අධ්යයනය 

තාක්ෂණෙවේදි උපාධිය (ෙමෝටරේ යානේත්රික) ෙහෝ විද්යාෙවේදී ඉංජිෙනේරු 
(ෙමෝටරේ යානේත්රික) උපාධීය ෙහෝ ෙමෝටරේ යානේත්රික තාක්ෂණය ප්රධාන 
විෂයයක් ෙලස හැදෑරු උපාධියක් 

 

19 Electrical and Electronic Studies 
විදුලිය හා ඉෙලක්ෙට්රානික තාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

විදුලි හා විද්යුනේ ඉංජිෙනේරු ශිලේපය පිළිබඳ ඉංජිෙනේරු විද්යාෙවේදී 
උපාධිය ෙහෝ ඉංජිෙනේරු තාක්ෂණෙවේදී උපාධිය ෙහෝ ව්යවහාරික 
ඉෙලක්ෙට්රානික විද්යාව පිළිබඳ විද්යාෙවේදි විෙශ්ෂ උපාධිය ෙහෝ විදුලිය 
හා ඉෙලක්ෙට්රානික තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරු 
උපාධියක් 

20 Textile and Apparel Studies 

ෙප්ෂ කරේම හාඉඇගලුම් තාක්ෂණ 
අධ්යයනය 

නිරේමාණෙවේදී උපාධිය ෙහෝ ෙප්ෂකරේම හා ෙරදිපිළි ඉංජිෙනේරු ප්රථම 
උපාධිය ෙහෝ තාක්ෂණෙවේදී උපාධිය ෙහෝ ෙප්ෂකරේම හා ඇගලුම් 
තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරු උපාධියක් 

21 Metal Fabrication Studies 
ෙලෝහ සැකසුම් තාක්ෂණ අධ්යයනය 

තාක්ෂණෙවේදී උපාධිය යානේත්රික (සාමාන්ය) ෙහෝ යානේත්රික 
තාක්ෂණෙවේදය (සාමාන්ය) ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරු උපාධීයක් 
ෙහෝ ෙලෝහ සැකසුම් තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරු 
උපාධියක් 

22 Aluminium Fabrication Studies 
ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් තාක්ෂණ 

අධ්යයනය 

තාක්ෂණෙවේදී උපාධිය යානේත්රික (සාමාන්ය) ෙහෝ තාක්ෂණෙවේදී 
උපාධිය සිවිලේ (ඉදිකිරීම්) ෙහෝ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් 
තාක්ෂණය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරූ උපාධියක් 
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23 Computer Hardware and 
Networking (Web Designing and 

Software Development) 
පරිගණක දෘඪාංග හා ජාලකරණය 

(ෙවබේ නිරේමාණය හා මෘදුකාංග 
සංවරේධනය) 

පරිගණක ඉංජිෙනේරු ශිලේපය පිළිබඳ ඉංජිෙනේරු විද්යාෙවේදී 
උපාධිය ෙහෝ පරිගණක විද්යාව පිළිබඳ විද්යාෙවේදී විෙශෂ් උපාධිය 
ෙහෝ ෙතාරතුරු හා සනේනිෙවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්යාෙවේදී 
විෙශ්ෂ උපාධිය ෙහෝ ෙතාරතුරු හා සනේනිෙවේදන තාක්ෂණෙවේදී 
උපාධිය ෙහෝ මෘදුකාංග ඉංජිෙනේරු විද්යාෙවේදී උපාධිය ෙහෝ 
උපාධියට ප්රධාන විෂයයක් ෙලස ෙතාරතුරු හා සනේනිෙවේදන 
තාක්ෂණ විෂයය ෙහෝ පරිගණක විද්යාව ඇතුළත් විද්යාෙවේදී 
උපාධිය ෙහෝ මෘදුකාංග සංවරේධනය ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරූ 
උපාධියක් 

24 Manufacturing  
(නිෂ්පාදනය) 

වසර තුනක කාලයකිනේ යුත් යානේත්රික ඉංජිෙනේරු විද්යාව 
පිළිබඳව උපාධියක් 

25 Tourism and Hospitality 
සංචරණය හා ආගනේතුක සත්කාර ආගනේතුක සත්කාර හා විෙවේක කළමණාකරනය පිලිබඳව 

පරිපාලනෙවේදී උපාධිය ෙහෝ විද්යාෙවේදී සංචාරක කළමනාකරණ 
විෙශ්ෂ උපාධිය ෙහෝ විද්යාෙවේදී සත්කාරක ෙස්වා කළමනාකරණ 
විෙශ්ෂ උපාධිය ෙහෝ ආගනේතුක සත්කාර සංචාරක ව්යාපාර සිදේධි 
පිළිබඳ කළමනාකරණ උපාධිය ෙහෝ සංචාරක කළමනාකරණ 
විෙශ්ෂෙවේදී උපාධිය ෙහෝ සංචාරක කළමනාකරණ උපාධිය ෙහෝ 
සංචරණය හා ආගනේතුක සත්කාර ප්රධාන විෂයයක් ෙලස හැදෑරූ 
උපාධියක් 

 


