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විශිෂ්ඨ ලෙස අ.ල ො. ස. (සා.ල ) හා  අ.ල ො.ස (උ.ල .) විභාග කඩ ඉම ජයගත් තැ ැල් හා විදුලි සංලේශ 
නිෙධාරීන්ලේ සංගමලේ හා ජාතික තැ ැල් හා විදුලි සංලේශ ලසේවක සංගමලේ සාමජික සාමාජිකාවන්ලේ දූ 
දරුවන් හට සිය උසස් ල ළ අධයා න කටතු හ හා විශ්ව විදයාෙ අධයා නය ලවනුලවන් රිදීම ම සදහා තුනි 
ජාතයාන්තේලේ ලමලහයමෙලමන් ජ න් තැ ැල් ලසේවක සංගමය විසින් ශිෂයත්ව ්රදානය ිරරීල  8  වන පියවේ 

තුනි ජාතයාන්තේලේ නිලයිජිතනන්,  ජ න් තැ ැල් ලසේවක සංගමය (JPGU KANTO) හා එක්ව 
උත්සවාකාේලයන් 2817 වර්ෂලේම   වත්වනු ෙැබීය. 
 
ලමවේ ලමම ශිෂයත්ව ්රදානලේ 8  වන පියවේ ක්රියාත්මක කේනු සදහා තුනි ආසියා හා ශාන්තිකේ කො ලේ 
මූෙය අංශය, වෘත්තිය හා කළමණාකේන කාණ්ඩ ක්රියාකාදී අංශ අධයක්ෂ ජය ්රී  රියොල් ලසොතුේාලේ 
මැරිහත්මෙම සහ ශිෂයත්ව කමිටු සභා ති වශලයන් දක්වන ෙද උත්සහයට අනුව තැ ැල් හා විදුලි සංලේශ 
නිෙධාරීන්ලේ සංගමලේ, ජාතික තැ ැල් හා විදුලි සංලේශ ලසේවක සංගමලේ හා ්රී ෙංකා තැ ැල් හා විදුලි 
සංලේශ ලසේවා සංගමලේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ලේ දූ දරුවන්ට ලමම ශිෂයත්වය නැවත වාේයක් ෙබාම මට 
එකගතාවය ෙැබී ඇති බව ස හටින් දන්වා සිටිමු. 
 

ඒ ස බන්ධලයන් ජ න් තැ ැල් ලසේවක සංගමය (JPGU KANTO) හා තුනි ආසියා හා ශාන්තිකේ කො ලේ 
මුෙය අංශය, වෘත්තිය හා කළමණාකේන කාණ්ඩ ක්රියාකාදී අංශලේ  අධයක්ෂ ජය ්රී  රියොල් ලසොතුේා ට 
අ ලේ ලගෞේවණීය ස් හතිය පුදකේමු. 
 

ලමම ශිෂයත්ව වැඩසටහනට ලමවේ කණ්ඩාය  ලදකක් යටලත් අයදු  කෙ හැක.  
 

 ළමු කණ්ඩායම (A) 2816 හා 2817 වර්ෂයන් හි  අ.ල ො. ස. සා(ල .ළ) විභාගය ස දහා  ළමු වේට 
ල නී සිට 281  හා 2828  වර්ෂවෙ අලගිස් හ මස අ.ල ො.ස (උ.ල .) විභාගය 
සදහා  ළමුවේට ල නී සිටින සිසුන් කණ්ඩායම  

 
ලදවන කණ්ඩායම (B) ශිෂයත්ව ආේ භක  රින සිට අවම වශලයන් අුරරුදු ලදකක කාෙීමමාවක්  හළ 

්රී ෙංකාලව විශ්ව විදයාෙයක අධයා නය ෙබන ලහි එරිනට විශ්ව විදයෙ 
්රලවශය සදහා ලත්රී ඇති බවට විශ්ව විදයාෙ ්රති ාදන ලකොමිෂන් සභාව 
විසින් නිර්ලේශිත ලිපිය මගින් දන්වා ඇති සිසුන් කණ්ඩායම. 

 

 

ශිෂ්යත්ව ාභීනන් ජරෝ භගඩීමජදී  හනර ට දනන් කරුණු ජකජ හි අ ධභනය ජයොමු ක නු ාඩජේ. 
 

 අධයභහන දුසුදුකද 

 ජභතික මට් ජද ක්රී භ ර ග න්න් නානභගත්ව ටදමභන නභ සලටාරභ  

 ටදමුඛ/න්ඛිර හරීක්ෂ්ණජයන් ාබභ ගන්නභ ාසලණු  

 ඉල්ලුදකරුජේ ජදමභපියන්ජේ ආර්ථික රත්ව ය 

 බභහි  ක්රියභකභ කද නභ සලටාරභ නානභගත්ව ටදමභන ටන හලේජල් ඉජගනුම ාබන ටභමභකයකනන් 
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අයසුදහත්ව ඉනාරිහත්ව කිරීජද ී  හනර ටදනන් කරුණු ජකජ හි විජ ේෂ් අ ධභනය ජයොමු කළ යුතුජේ. 
 

 එක් ටභමභකයක හලේාකින් ශිෂ්යජයසල ජනෝ ශිෂ්යභ ක් හමණක් ජමම  ඩ  ට නන  ඉනාරිහත්ව කළ යුතුය. 
 

 රඩ.වි.නි.ට, ජභ.රඩ.වි.ජටේ. ට. ටන ශ්රී.ාත.රඩ.වි.ජටේ.ට. ටමභකයක ටභමභකයකභ න්ජේ සු දරු න් ටදනභ 

හමණක් ජමම ශිෂ්යත්ව  ්රමය ක්රියභත්වමක ජේ. 
 



 රඩ.වි.නි.ට,  ජභ.රඩ.වි.ජටේ. ට. ටන ශ්රී.ාත.රඩ.වි.ජටේ.ට ටභමභකයකයභ ජේ නභ හලේජල් අජනක් අය රැකියභ 

ක න්ජන් නද ඔලේන්ජේ ආයරන/ අත  ප්රධභනියභ විිනන් ටනතික කළ  ඩුපප් විටතර යක් එවිය යුතුජේ. 
 

 ටරය පි හරක් බ   විසුනල්හතිතුමභ /තුියය ටනතික කළ අ.ජහො.ට සටභ.ජහ  නභ අ.ජහො.ට. සඋ.ජහා  

ටනතික ා ඡභයභ පි හත්ව නභ ජභතික මට් ජද ජභතික ටදමභන සලටාරභ ටන බභහි  ක්රියභකභ කද පිබදබද 

ටනතික ා ඡභයභ පි හත්ව අයසුදහර ටමග ඉනාරිහත්ව කා යුතුය. 
 

 හදුගිය  ට   ා ශිෂ්යත්ව ාභීන හලේල් ා  නඩ ර   ක් ඉල්ලුද කා ජනොනඩක. 
 

 ශිෂ්යත්ව ය ඉල්ලුද කිරීම ටදනභ රඩ.වි.නි.ට, ජභ.රඩ.වි.ජටේ. ට. ජනෝ ශ්රී.ාත.රඩ.වි.ජටේ.ට  ටභමභකයකත්ව ය 

 ට  ජදකක් ටදපුර්ණ විය යුතුය. 
 

ජම   ජමම ශිෂ්යත්ව  ටදනභ අන්රර්ජභාය න නභ UNI SLAC  ජ ේ අ විය  න www.unisrilanka.org 
හි න්යභහනාතචි විය යුතුය.  ඉන් අනතුරු  එම අයසුද හත්රජේ පි හරක් ටමග ිනයඵම ජල්ඛණ  ා පි හත්ව අදභා 

 ෘත්වතිය ටියතිජේ  භඛභ ජල්කදජේ  නිර්ජේ ය ටහිර  අදභා  ෘත්වතිය ටියතිජේ ප්රධභන ජල්කද ජ ර 

න්යභහනාතචි රඩහෑජාන් එවිය යුතු අර  න්යභ හනාතචි කිරීම ආ දභ  න නානය නභ අ ටන්  න නානය ඉනාරිජේී  
දඩනුදී ම  ක යුතු ක නු ඇර. 
. 
 

එච්. ජක්. කභරිය ටද 

ජල්කද 

    ජේ. පී. ජී. යු. කන්ජ ෝ/යුනි  

     ඇප්ජ ෝ ශිෂ්යත්ව  කියුප   
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රඩහඩල් නභ විසුන් ටතජේ  නිාධභරීන්ජේ ටතගමය, 

ජභතික රඩහඩල් නභ විසුන් ටතජේ  ජටේ ක ටතගමය, 

ශ්රීාතකභ රඩහඩල් නභ විසුන් ටතජේ  ජටේ භ ටතගමය, 

ිනයඵම ටභමභකයක ටභමභකයකභ න් ජ ර, 
 

ජේ.පී.ජී.යු. කන්ජ ෝ / යුනි ඇප්ජ ෝ ශිෂ්යත්ව   ඩ  ට නන 

න  න පිය  2019 
 

 

උක්ර කරුණ ටදබන්ධජයන් ඔබ ජ ර එ න ාද දඩනු ත්ව කිරීජද න්පිය  අමර  න. 
 

 

ජම   ද  ජමම ශිෂ්යත්ව  ටදනභ අන්රර්ජභාය න නභ UNI SLAC  ජ ේ අ විය  න 

www.unisrilanka.org හි න්යභහනාතචි විය යුතු අර  2018 ඔක්ජරෝබර් මට 01  න නාන ින  ඔක්ජරෝබර් මට 
14  න නාන දක් භ ජමම ජ ේ අ විය න නභ න්යභහනාතචි විය නඩකි බ  දන් භ ිනටිමු. 
ටදපර්ණ ක න අයසුද හත්රජේ පි හරක් ටමග ිනයඵම ජල්ඛණ  ා පි හත්ව අදභා  ෘත්වතිය ටියතිජේ  භඛභ 

ජල්කදජේ  නිර්ජේ ය ටහිර  අදභා  ෘත්වතිය ටියතිජේ ප්රධභන ජල්කද ජ ර 2018 ඔක්ජරෝබර් 14 නාන ජනෝ 

ඊ  ප්රථම න්යභහනාතචි රඩහෑජාන් එවිය යුතු ජේ. 
 
   

ඉනර ශිෂ්යත්ව   ඩ  ට නන  අයසුදහත්ව ඉනාරිහත්ව කිරීජද ී  හනර ටදනන් කරුණු ජකජ හි විජ ේෂ් 

අ ධභනය ජයොමු කළ යුතු බ  දන් මු. 
 

 එක් ටභමභකයක හලේාකින් එක්  ශිෂ්යජයසල ජනෝ ශිෂ්යභ ක් හමණක් ජමම  ඩ  ට නන  ඉනාරිහත්ව කළ 

යුතුය. 
 

 රඩ.වි.නි.ට" ජභ.රඩ.වි.ජටේ. ට. ටන ශ්රී.ාත.රඩ.වි.ජටේ.ට. ටභමභකයක ටභමභකයකභ න්ජේ සු දරු න් ටදනභ 

හමණක් ජමම ශිෂ්යත්ව  ්රමය ක්රියභත්වමක ජේ. 
 

 රඩ.වි.නි.ට, ජභ.රඩ.වි.ජටේ. ට. ටන ශ්රී.ාත.රඩ.වි.ජටේ.ට ටභමභකයකයභ ජේ නභ හලේජල් අජනක් අය රැකියභ 

ක න්ජන් නද ඔලේන්ජේ ආයරන/ අත  ප්රධභනියභ විිනන් ටනතික කළ  ඩුපප් විටතර යක් එවිය යුතුජේ. 
 

 ටරය පි හරක් බ   විසුනල්හතිතුමභ /තුියය ටනතික කළ අ.ජහො.ට සටභ.ජහ  නභ අ.ජහො.ට. සඋ.ජහා  

ටනතික ා ඡභයභ පි හත්ව නභ ජභතික මට් ජද ජභතික ටදමභන සලටාරභ ටන බභහි  ක්රියභකභ කද පිබදබද 

ටනතික ා ඡභයභ පි හත්ව අයසුදහර ටමග ඉනාරිහත්ව කා යුතුය. 

 

 ශිෂ්යත්ව ය ආ දභක නාන ින  අ ම   ජයන් ඉනාරිය  අලේරුසු ජදකක කභා සීමභ ක් තුළ ශ්රි ාතකභජේ 

වි ත  විදයභායක අ  යභහනය ාබන ිනදුන් එම වි ත  විදයභාජේ අභයන්ර  ශිෂ්යජයසල බ   

ජල්ඛකභධිකභරිජගන් ාබභ ගත්ව න්පියක් ද වි ත  විදයා ප්රජේ ය ටදනභ ජත්වරී ඇති ිනදුන් ඒ බ   වි ත  

විදයභා ප්රතිහභදන ජකොියෂ්න් ටභභ  විිනන් දන් භ එ භ ඇති  න්පිජේ පි හරක්  ද ඉනාරිහත්ව කා යුතුය. 
 

 හදුගිය  ට   ා ශිෂ්යත්ව ාභීන හලේල් ා  නඩ ර   ක් ඉල්ලුද කා ජනොනඩක. 
 

 ශිෂ්යත්ව ය ඉල්ලුද කිරීම ටදනභ රඩ.වි.නි.ට, ජභ.රඩ.වි.ජටේ. ට. ජනෝ ශ්රී.ාත.රඩ.වි.ජටේ.ට  ටභමභකයකත්ව ය 

 ට  ජදකක් ටදපුර්ණ විය යුතුය. 
 

එච්. ජක්. කභරිය ටද 

ජල්කද 

    ජේ. පී. ජී. යු. කන්ජ ෝ/යුනි  

     ඇප්ජ ෝ ශිෂ්යත්ව  කියුප   
 

http://www.unisrilanka.org/

