
 උසස් අධ්යාපන, තාක්ෂණ හා නව ෝත්පාදන 

අමාතයාාංශය 

අභිලාෂය ප්රකාශ කිරීම (EOI) සඳහා ඉල්ලීම 
 

පැ රුම් මාතෘකා : ‘උපාධි ප්රදානය කිරීවම් ආයතනයක්’  වෙස පිළිගැනීම අවේක්ෂා කරන උසස ්
අධ්යාපන ආයතන ෙ වයෝජනා සමාවෙෝචනය කිරීම පිණිස සමාවෙෝචකයින් වෙස කටයුතු කිරීම 

සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම 

1978 අංක 16 විශ්වවිද්යාල පනතේ 25 අ වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්යාපන ආයතන උපාධි ප්රද්ානය කරන ආයතන තලස පිළිගැනීමට 

උසස් අධ්යාපන විෂය භාර ගරු අමාතයවරයාට බලය පැවරී ඇත. තේ සේබන්තධ්තයන්ත වාර්තා ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා ගරු අමාතයවරයා 

විසින්ත විශ්වවිද්යාල පනතේ 70 ආ වගන්තිය ප්රකාරව තමම අමාතයාංශතේ තල්ලකේවරයා  නිශ්ිත බලධ්රයා තලස පේ කර ඇත. 

නිශ්ිත බලධ්රයා විසින්ත 2013.08.22 දිනැිව 2013 අංක 01 ද්රන ‘නිශ්ි ත බලධ්රයාතේ  රීි’ ප්රකාශයට පේ කරන ලද් අතර එකී 

රීිවල විධිවිධ්ාන අනුව සමාතලෝචන මණ්ඩල පේ කරනු ලැතේ. සමාතලෝචන මණ්ඩල ඇේතේ ආයතනය සහ වැඩසටහන්ත 

පිළිගැනීතේ කාර්යය ඉටු කිරීම සඳහා නිශ්ිත බලධ්රයාට සහාය වීම පිණිස ය. තවද්, නිශ්ිත බලධ්රයා විසින්ත සමාතලෝචන පැවැේවීම 

සඳහා පේ කරනු ලබන සමාතලෝචකයින්තතේ සංිතයක් පවේවාතගන යනු ලැතේ. ඕනෑම සමාතලෝචන මණ්ඩලයක සාමාජිකයින්තතේ 

සංයුිය තයෝජනාතේ අන්තතර්ගතය මත පද්නේ වනු ඇත. www.mohe.gov.lk යන අමාතයාංශ තවේ අඩවිය මඟින්ත ‘‘තයාමු කිරීතේ 

අනුතේශ (TOR) ’’ සහ ‘අභිලාෂය ප්රකාශ කිරීතේ (EOI) තතාරතුරු ආකෘි පත්රය’ ලබා ගත හැකිය. 

සමාතලෝචන කමිටු සාමාජිකයින්තතේ පද්නම පුළුල්ල කිරීමට අමාතයාංශය අතේක්ෂා කරන අතර එබැවින්ත  අධ්යයන හා / තහෝ වෘේීය 

සුදුසුකේ ඇි  සහ තේේව සහිකකරණය, අධ්යාපනික, වාණිජ, කළමනාකරණ, කාර්මික, විද්යාේමක, නනික තහෝ පරිපාලන 

තහෝ තවනේ අද්ාළ ක්තෂ්ත්ර යනාදි ක්තෂ්ත්රවල සනාථ  කළ අේද්ැකීේ ඇි සහ සමාතලෝචන මණ්ඩලවලට සේබන්තධ් වීමට අද්හස් කරන 

පුේගලයින්තතගන්ත අභිලාෂය ප්රකාශ කිරීම (EOI) කැඳවනු ලබයි. 

සමාතලෝචකයින්තට ශ්රී ලංකාතේ සහ විතේශයන්ති රාජය තනාවන උසස් අධ්යාපන ආයතන සහ අධ්යාපන පිළිතවේ පිළිබඳ පුළුල්ල 

ද්ැනුමක්, අධ්යයන කළමනාකරණය සහ තේේව සහිකකරණය පිළිබඳ අේද්ැකීේ, සමාතලෝචන ක්රියාවලිය පිළිබඳ ද්ැනුම සහ 

අවතබෝධ්ය සහ උසස් අධ්යාපනතේ තේේව සහිකකරණතේ මූලධ්ර්ම, ජාික මාර්තගෝපතේශ සහ අතනකුේ අංශ තකතරි 

සවිස්තරාේමක වැඩ කිරීතේ ද්ැනුමක් සහ ප්රයාපනයක් (commitment) ිබිය යුතු බව අමාතයාංශය අතේක්ෂා කරයි. 

 “EOI තතාරතුරු ආකෘි පත්රතේ ” නිශ්ි තව ද්ක්වා ඇි පරිදි ඉල්ලලා ඇි  තතාරතුරු සහ වෘේීය පළපුරුේද් සඳහා තල්ලඛනගත සාක්ි 

අභිලාෂය ප්රකාශ කිරීම (EOI) තුළ අන්තතර්ගත විය යුතුය. ඉහත කරුණු වලට අමතරව, බැඳියා පිලිගැටුමකට (conflict of interest) තුඩු 

දිය හැකි බැවින්ත එක් එක් සමාතලෝචකයා රාජය තනාවන උසස් අධ්යාපන ආයතන සමඟ සේබන්තධ් වී තනාමැි බවට ස්වයං ප්රකාශයක් 

අේසන්ත කළ යුතුය. ඇමුණුේ  අතේ තගන යා හැකි තල්ලඛණ ආකෘි (PDF) ආකාරයට සකසා ිබිය යුතුය.  

උනන්තදුවක් ද්ක්වන පාර්ශවයන්තට දුරකථන අංක: 011-2879723 / 011-2879720  ද්රන දුරකථන අංක  හරහා රාජය තනාවන උසස් 

අධ්යාපන අංශතේ නිලධ්ාරීන්ත ඇමීතමන්ත වැඩිදුර තතාරතුරු ලබා ගත හැකිය. 

ඉල්ලලා ඇි  සියලු තතාරතුරු ඇතුළේව අභිලාෂය ප්රකාශ කිරීම (EOI), nsu-info@mohe.gov.lk යන  විද්ුේ තැපැල්ල ලිපිනය හරහා  
2020.08.31 දින තහෝ ඉන්ත තපර එවිය යුතුය.  

 

තල්ලකේ / නිශ්ිත බලධ්රයා  

උසස් අධ්යාපන, තාක්ෂණ හා නතවෝේපාද්න අමාතයාංශය 
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