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රාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන්  සවාාේේ සඅධ්යාපන ස සේව ාා සමිෂවා 

අධ්යාපන ස සඅතායාාංශය 

ශ්රී සකාංමා සරු අ සඅධ්යාපන සස සේව ාේ  සIII සේර ණියට බඳාා සගැනීේේ 

සීිෂ සරග සවිාාගය ස- ස2019 ස(2020) 
 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය යටමට ඇතම  මජා කමඅධ්යාපන අමද්යාපීඨ, ගමරු වමද්යාල හම ාමරු වමතධ්යස්ථාාඅට්හිමශ්රීමල හාංකා රු වම

අධ්යාපන අසමඇස්යේඇ ම III ඇරයණියේඇ මරප්පාපන ාු 706ක්මසීමිම්ගමද්භාගටක් තඟි්හමස්ම්පූර්ණමකිරීත ස්ඳ ාමපන  ම

ස්ඳ ්හමසුදුසුකම් ල හතමනිල හධ්ාරී්හඇග්හම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේ අධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුඇේමනිටතටමපන රිදිම

අටදුම්පන තමකැඳේනුමල හැඇේ.ම 

 

ඇතතමනිඇේඅඇ මඅේස්ාඅඇ මක්ේාම  මආර්ශය යමආකෘ ටමඅනුේමඅටදුම්පන තමපන  මස්ඳ ්හමදිඅ මඇ ෝමඊ මඇපන ්ම

“ද්භාගමඇක තස්ාරිස්ථමජඅ්ාල්,මස්ාංද්ධ්ාඅම(ආටනිකම ාමද්ඇේශය යමද්භාග)මශය යාඛාේගමශ්රීමල හාංකාමද්භාගමඇපන ාර්ඇම්්හවේ,ම

ැ.ඇපන .ම1503ගමඇක ළඹ”මඇේමල හැඇෙඅමඇස්ය ලිටාපන දිාංචිමමැපන ෑඇල හ්හමමඑද්ටමමයුවට. කේ්ඇ මමේම්පන ස්මමඉ ළමමඇකළේඇර්මම

“ශ්රීම ම ල හාංකාම රු වම අධ්යාපන අසම ඇස්යේඇ ම ම IIIම ඇරයණියේට ම ෙඳේාම ගැමඇම් සීමිම ්ගම ද්භාගටම -ම 2019”ම ටනුඇේ්හමම

පන ැ ැදිලිේමස්  ්හමකළමයුවට.මේමද්භාගඇ මඅතමසාං ල හමඉල්ලුම්මපන ත්රේල හමසාං ල හ මඅත්ේමඉාංග්රීසඇට්හමමඇතළම

ඉල්ලුම්මපන ත්රේල හමඇතළ මඅත්ේමඉාංග්රීසඇට්හමමමඇටදිටමයුවට. 

 

අටදුම්පන තමභා්ගැමඇම්මඅේස්ාඅමදිඅටම-ම2020.03.06 

 

ඉල්ලුම්මපන ත්රටක්මඇ ෝමඒමස්ම්ේහධිමලිපිටක්මැපන ෑඇල්මදීමඅැ වූමෙේ මඇ ෝමප්රතාමවූමෙේ මඇකඇ්අමපන ැමිණියේලිමගැඅම

ස්ල හකාම ෙැලිටම  ැකිම ඇඅ ඇේ. අේස්ාඅම දිඅටම ක්ේාම ඉල්ලුම්ම පන ත්රම ප්රතාම කිරීඇත්හම සදුද්ටම  ැකිම අල හාභම  ානිම

අටදුම්ක වේ්හමද්ස්හතමද්ඳ්ාමගමයුවට. 

 

01.මෙඳේාමගැමඇම්මක්රතට 

 

(අ)මමලිඛිමද්භාගටකගමස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටකග ඇටෝගයාම ගීමඇම්ම ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටක  ාමප්රාඇටෝකකම

පන රීක්ෂණටකමප්ර ලල හමතමෙඳේාමගැමතමසදුමඇකඇර්.මලිඛිමද්භාගඇට්හමස්ෑතමද්ෂටටක්මස්ඳ ාතමස්තතමවීත මඅේශය යයම

40ම %ම ක්ම වූම අේතම ල හකුණුම ස්ාංඛයාේම ල හැවනේ්හම  ාම ඊ ම ඉ ළම ල හකුණුම ල හැවනේ්හම අවරි්හම රප්පාපන ාුම ස්ාංඛයාේම ඇත්හම

ව්හරුණටක්මස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රික්ෂණට මකැඳේනුම .මස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණඇටිමඅාළමූලලිකමසුදුසුකම්ම

ස්රප්ාම  මෙේ ම වු වමක්ගතමඅටදුම්ක වේ්හමපන තණක්මඇටෝගයාම ගීමඇම්ම ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම ාමප්රාඇටෝකකම

පන රීක්ෂණටම ස්ඳ ාම කැඳේනුම ල හැඇේ.ම අටදුම්ක වේ්හම ලිඛිම පන රීක්ෂණඇ දීම ල හොගතම ල හකුණුම ස්ාංඛයාේම ඇටෝගයාම

 ගීමඇම්ම ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම ාමප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණමතණ්ඩල හට මල හොමඇනුමඇඅ ල හැඇේ. 

 
වටහස ස01ම-මලිඛිම්ගමද්භාගඇ මස්ෑතමද්ෂටටක්මස්ඳ ාතමස්තතවීත මඅේශය යයම40%මඅේතමල හකුණුමඇ ෝමඉ්හමඉ ළම
ල හකුණුමල හොමගැමතමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණට මඅනිේාර්ටඇට්හමකැඳද්ටමයුවටමට්හඅමමි්හමඅ ස්ථමඇඅ ඇකඇර්. 
 
(ආ)ම ස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටමස්ඳ ාමල හකුණුමල හොමඇනුමඇඅ ල හැඇේ.මෙඳේාගැමතමස්ඳ ාමප්රසේධ්මක්නුමල හෙඅම
නිඇේඅඇ මස්ඳ ්හමූලලිකමසුදුසුකම්මස්ෑතමආකා්ඇට්හතමස්රප්ාම ඇේැයිමඇතිදීම පන රීක්ෂාමක්නුමල හැඇේ.ම ූලලිකම
සුදුසුකම්මස්රප්ාමඇඅ  ඇේමඅම්මඇටෝගයාම ගීමඇම්ම ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම ාමප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණටමස්ඳ ාමඇට මුම
ඇඅ ඇකඇර්. 
 
( ) ඇටෝගයාම ගීමඇම්ම ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම ාමප්රාඇටෝකකමපන රික්ෂණටමස්ඳ ාමල හකුණුමල හොමදීඇම්මක්රතටමඇතතම

නිඇේඅඇ මේරුේම05ම ාමේරුේම06මට ඇතමක්ේාම .ම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුේම

ද්ස්හම පන තක්නුම ල හෙඅම ස්ම්මුඛම පන රීක්ෂණම තණ්ඩල හම තඟි්හම ස්ාතාඅයම ස්ම්මුඛම පන රීක්ෂණටගම ඇටෝගයාම  ගීමඇම්ම 

ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම ාමප්රාඇටෝකක පන රික්ෂණටමපන ේතේනුමල හැඇේ. ලිඛිමපන රීක්ෂණඇට්හම ාමඇටෝගයාම ගීමඇම්ම



2 
 

ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටමට ඇතමේඅමප්රාඇටෝකක පන රික්ෂණඇට්හමස්තතවීත මඅේශය යය අේතමල හකුණුමප්රතාණටමල හොම  ම

අටදුම්ක වේ්හමලිඛිමපන රීක්ෂණඇ මදීගමමඇටෝගයාම ගීමඇම්මස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණඇ මදීම ාමප්රාඇටෝකක පන රික්ෂණඇ මදීම

ල හොගතමල හකුණුේල හමඑකවඇේමකුස්ල හාමඅනුපිළිඇේළමඅනුේමරප්පාපන ාුමස්ාංඛයාේ මස්තාඅමස්ාංඛයාේක්මඇස්යේට මෙඳේාම

ගනුමල හැඇේ.මස්තාඅමල හකුණුමල හොම  මඅඇපාක්ෂකයි්හමඑක්මඅටකු මේඩාමසටීමඅම්මඒමපිළිෙඳමතී්ණට ්ාජයමඇස්යේාම

ඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුේමද්ස්හමගනුමල හැඇේ. පන තවීතමක්රිටාතතකමේඅමදිඅටමස් මපන තක්නුමල හෙඅම

ස්ාංඛයාේම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුේමද්ස්හමතී්ණටමක්නුමල හැඇේ.මකිසටම්මරප්පාපන ාුම

ස්ාංඛයාේක්මඇ ෝමරප්පාපන ාුමසටල්ල හමපි්වීත මඇ ෝම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුේ මෙල හටම

 .මලිඛිමද්භාගටමසාං ල හගමඇතළම ාමඉාංග්රීසමතාධ්යට්හඇග්හමපන ැේැතඇේඅමඅ්මඅඇපාක්ෂකටකු මත්හමකැත ම

එක්මභාෂාමතාධ්යටකි්හමද්භාගට මඉල්ලුම්මකළම ැකිට.මලිඛිමද්භාගට මඇපන මමසටිමභාෂාමතාධ්යඇට්හතමෙඳේාමගනුම

ල හැඇේ.මස්ෑතමඅටදුම්ක වේකුතමඅටදුම්මක්අමද්ෂටඇ මභාෂාමතාධ්යඇට්හමලිඛිමද්භාගට මඇපන මමස මඉ්හමස්තතද්ටමයුවම

අ්මප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණටමමඑතමභාෂාමතාධ්යඇට්හතමසදුමකළමයුවඇේ.මඇතතමනිඇේඅඇ මඅාංකම04මට ඇතමස්ඳ ්හම

අධ්යාපන අමසුදුසුකම්ම ාමපන ළරප වේමඉල්ලුම්මක්අමල හමභාෂාමතාධ්යඇට්හතම ීමතමඅයේශය යයමඇඅ ඇේ. 

 

(ඈ)මසීමිම්ගමද්භාගටමතඟි්හමස්ම්පූර්ණමකිරීත මඅඇපාක්ෂිමරප්පාපන ාුමස්ාංඛයාේ්හමේරුේම01ිමක්ේාම .මඇතතම

රප්පාපන ාුමජා කමඅධ්යාපන අමද්යාපීඨ, ගමරු වමද්යාල හම ාමරු වමතධ්යස්ථාාඅේල හමපන ේ අමරප්පාපන ාුමස්ඳ ාමේඅමඅ්මඇතතම

රප්පාපන ාුම ෙඳේාම ගනුම ල හෙඅම අටදුම්ක වේ්හඇේම ල හකුණුම අනුපිළිඇේළම පන අම්ම ක්ඇගඅම ස්ම්පූර්ණම ක්නුම ල හෙයි.ම

රප්පාපන ාුමජා කමඅධ්යාපන අමද්යාපීඨ, ගමරු වමද්යාල හම ාමරු වමතධ්යස්ථාාඅමේශය යඇට්හමපන ේතඅාමආකා්ටමේරුේම02ිමක්ේාම

 .මඑක්මමඅටදුම්ක වේකු මඑකතමභාෂාමමතාධ්යඇ මමපන  මරප්පාපන ාුමමක්ේාමම  මද්ෂටට්හම03මක්මස්ඳ ාමඉල්ලුම්මකළම

 ැකිට.මඑක්මඅඇපාක්ෂකටකුමද්ෂටට්හමකිිපන ටක මසුදුසුකම්මල හැබුේඇ  තමඔහුමතමඅටදුම්පන ඇතමද්ෂටට්හමඉල්ලුම්ක්ම

  ම අනුපිළිඇේළම අනුේම ෙඳේාම ග්හඅාම ද්ෂටටම තී්ණටම ක්නුම ල හැඇේ.ම එතම අටදුම්පන ඇිම ක්ේාම   ම ද්ෂටටම

අනුපිළිඇේළමඅටදුම්ක ව මපන සුේමඇේඅස්ථමකළමඇඅ  ැක. 
 

ේරුේම01ම:මශ්රීමල හාංකාමරු වමඅධ්යාපන අසමඇස්යේඇ මIII ඇරයණියේට මසීමිමපන අතමතමෙඳේාමගැමත 

ද්ෂටට්හම ාමතාධ්යමඅනුේම2019.08.06මදිඅ මරප්පාපන ාුමස්ාංඛයාේ 

 

අනු ස

අාංමය 
විනයය 

සීිෂ 

සාංහක ේෙතළ ඉාංග්රීස එමතුා 

1 ේෘතතීටමද්ෂටට 111 47 19 177 

2 සාං ල හමභාෂාේම(තේෙස්) 44 0 0 44 

3 සාං ල හමභාෂාේම(ඇේඅමෙස්) 34 0 0 34 

4 ඇතළමභාෂාේම(තේෙස්) 0 17 0 17 

5 ඇතළමභාෂාේම(ඇේඅමෙස්) 0 66 0 66 

6 ඉාංග්රීස 0 0 88 88 

7 ඇස්ෞඛයම ාමශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අට 20 9 1 30 

8 අැටුම්ම(ඇපන ්දිග) 12 0 0 12 

9 අැටුම්ම(භ්) 0 5 0 5 

10 ස්ාංගීට (ඇපන ්දිග) 10 0 0 10 

11 ස්ාංගීට (කර්ණා ක) 0 9 0 9 
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අනු ස

අාංමය 
 

විනයය 

 
සීිෂ 

 

සාංහක ේෙතළ ඉාංග්රීස එමතුා 

12 ෙ ි්මස්ාංගීට 0 0 3 3 

13 චිත්ර 16 8 0 24 

14 අා යම ාම්ාංගමකල හාේ 10 3 0 13 

15 
 
ඇ ්ව වමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණට 6 5 5 16 

16 ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අට 
 
 

  161 තේමෙස් 3 4 0 7 

  162 
ඇස්ෞ්හර්ටමඅධ්යාපන අටම ාම
නිර්තාණාතතකමකුස්ල හා 8 8 0 16 

  163 ශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අට 3 4 0 7 

  164 ද්ඇශය යයෂමඅධ්යාපන අට 1 1 0 2 

  165 ඉාංග්රීස 0 0 10 10 

  166 ද්යාේ 4 1 0 5 

  167 ගණියේට 11 5 0 16 

  168 පන රිස්්මආශ්රිමක්රිටාකා්කම් 10 5 0 15 

  169 ආගත 4 2 0 6 

17 බුේධ්මධ්ර්තට 8 0 0 8 

18 කඇෝලිකමධ්ර්තට 2 1 0 3 

19 ක්රිස්ථවමධ්ර්තට 2 1 0 3 

20 ි්හදුමධ්ර්තට 0 3 0 3 

21 ඉස්ථල හාම්මධ්ර්තට 0 3 0 3 

22 ගණියේට 2 1 3 6 

23 ජීේමද්යාේ 2 1 1 4 

24 ්ස්ාටඅමද්යාේ 1 1 1 3 

25 ඇභෞ කමද්යාේ 2 0 1 3 

26 ටා්හත්රිකමාක්ෂණට 0 1 0 1 
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අනු ස
අාංමය 

 
විනයය 

සීිෂ 
 

සාංහක ේෙතළ ඉාංග්රීස එමතුා 

27 ඉදිකිරීම්මාක්ෂණට 1 0 0 1 

28 ද්දුලිම ාමඉඇල හක්ඇර නික්මාක්ෂණට 0 1 0 1 

29 
ශිල්පන මකල හාම(තැටිමශිල්පන ටම ාම ස්ථම
කර්තා්හට) 1 1 0 2 

30 රප්ේැසමඅධ්යාපන අට 4 4 1 9 

31 ඉ  ාස්ට 2 1 0 3 

32 භූඇගෝල හමද්යාේ 1 1 0 2 

33 කෘෂිමද්යාේ 1 1 0 2 

34 ද්ඇශය යයෂමඅධ්යාපන අට 1 4 0 5 

35 ගෘ මආර්ථිකමද්යාේ 1 5 0 6 

36 ේයේස්ාටකතේමඅධ්යටඅට 1 1 0 2 

37 කළතඅාක්ණමඅධ්යටඅට 1 3 0 4 

  එමතුා   340 233 133 706 
 

 

ේරුේම02ම:මජා කමඅධ්යාපන අමද්යාමපීඨ, ගමරු වමද්යාල හම ාමරු වමතධ්යස්ථාාඅට්හිම 

ශ්රීමල හාංකාමරු වමඅධ්යාපන අසමඇස්යේඇ මIII ඇරයණියේඇ ම2019.08.06මදිඅ මරප්පාපන ාුමපන ේ අමආකා්ට 

     

  සීමි එකවේ 

ආටඅට සාං ල හ ඇතළ ඉාංග්රීස 
ජා කමඅධ්යාපන අම
ද්යාපීඨ, ට 139 80 34 253 

රු වමතධ්යස්ථාාඅට 156 97 64 317 

රු වමද්යාල හට 45 56 35 136 

  340 233 133 706 

 

02.මඇස්යේඇ මනියුක්මක්වීඇම්මඇක ්හඇේස: 

I. ශ්රීමල හාංකාමප්රජාා්හත්රිකමස්තාජේාදීමමජඅ්ජඇ මමඅාංකම1925/ 37මස් ම2015.07.28මදිඅම්අමඅ මද්ඇශය යයෂමගැස්ට්ම

පන ත්රඇ මපන ළමක්අමල හම ාමඅාංක 2141/73 ්අම2019.09.19මදිඅම ාමඅාංකම2153/06ම්අම2019.12.09මදිඅම

ක්අම ල හම ස්ාංඇශය යෝධ්අම අනුේම ශ්රීම ල හාංකාම රු වම අධ්යාපන අසම ඇස්යේඇ ම ේයේස්ථාාම ස්ාං්ර ඇ ම පන අේාම   ම

ඇක ්හඇේසේල හ මමමඑතමේයේස්ථාාමස්ාං්ර ට මමි්හමතවමඇකඇ්අමස්ාංඇශය යෝධ්අේල හ මම්ජඇ මඇස්යේඇ මපන තවීම්ම

පන ාල හඅටමක්අම ඇපන  දුම ඇක ්හඇේසේල හ ම ම ට තේම ඇෝ්ාම ගනුම ල හෙඅම අටදුම්ක වේ්හම ඇස්යේඇ ම IIIම ේඅම

ඇරයණියේට මපන තමක්නුමල හැඇේ. 

 

II. ඇතතමඅව් මපන තවීම්මල හෙඅමනිල හධ්ාරී්හමඑක්මඅවු වදුමේැඩමෙැලීඇම්මකාල හමසීතාේක මට තමඇේ. 
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III. රු වමඅධ්යාපන අසමඇස්යේඇ ම IIIම ේඅමඇරයණියේට මපන තවීමේස්්ම03මක්මඉකුතමවීත මඇපන ්මපන ළමුමකාර්ටක්ෂතාම

කඩඉම්මපන රීක්ෂණටමස්තතමද්ටමයුවට. 

 

IV. ්ාජයමපන රිපන ාල හඅමකක්රඇල්ඛමඅාංකම01/2014ම ාමඊ මආනුශය යාාංකකමේඅමකක්රඇල්ඛමඅනුේමනිටමිමඅඇඅක්ම්ාජයම

භාෂාේමපිළිෙඳමඅාළමප්රවීණාමතට් තමපන තවීඇම්මදිඅමස මේස්්මපන  ම(05)මක්ම වළමල හොමගමයුවමඇේ.ම්ාජයම

භාෂාේකි්හමඇඅ ේඅමභාෂාමතාධ්යටකි්හමඇස්යේට මෙැුනනුමනිල හධ්ාරී්හමද්ස්හමේස්්මවඅම(03)මක්මවළදීමඑක්ම් ාජයම

භාෂාේක්මපිළිෙඳේමප්රවීණාේමල හොමගමයුවමඅ්,මඇස්යේට මෙඳේාමගනුමල හැබුමනිල හධ්ාරිටකුමෙඳේාමගැමඇම්මදිඅම

ස මේස්්මවඅම(03)ක්ම වළමස්්හධ්ාඅමභාෂාේමේඅමඉාංග්රීසමභාෂාේමපිළිෙඳමප්රවීණාේටමල හොමගමයුවට.ම

නිල හධ්ාරිටකුම අ.ඇපන  .ස්.(ස්ා.ඇපන )ම ද්භාගඇ ම දීම ඉාංග්රීසම ද්ෂටටම ස්ඳ ාම ස්ම්තාඅම ස්ාතර්ායක්ම ඇ ෝම ඊ ම ඉ ළම

ස්ාතර්ාටකි්හමස්තතේම  අම්මස්්හධ්ාඅමභාෂාමපන රීක්ෂණඇට්හමස්තතවීඇම්මඅේශය යයාඇේ්හමනි ස්ථමක්නුම

ල හැඇේ.මඇස්සුමනිල හධ්ාරී්හමඇස්යේාමේයේස්ථාාඇේමපපන ඇල්ඛඅම“VIII” ස්ඳ ්හමපන රීක්ෂණටමස්තතමද්ටමයුවට.මඉාංග්රීසමම

තාධ්යඇට්හමඇස්යේට මෙඳේාමගතමනිල හධ්ාරිටකුමඇතතමඅේශය යයාඇේ්හමනි ස්ථමඇකඇර්. 

 

V. ්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාමකාර්ටමපන ටිපන ාටිකමරීතීගමකලි්හමකල හ ම්ාජයමඇස්යේටමස්ම්ේහධ්ඇට්හමනිකුතමක්ම

  ම කක්රඇල්ඛමස් ම ශ්රීම ල හාංකාම රු වම අධ්යාපන අසමඇස්යේාම ේයේස්ථාාේම  ාම ඊ ම සදුක්ම  ම ස්ාංඇශය යෝධ්අට්හිම

ඇක ්හඇේසමඇතතමඅව්මස්ඳ ාමඅාළමඇේ. 

 

VI. ඇ්හේාසකමපන  සුකම්මමස්ල හස්ාම  මද් මඅධ්යාපන අමද්යාපීඨ, ගමරු වමද්යාල හමඇ ෝමරු වමතධ්යස්ථාාඅමසීතාේමවළම

පන දිාංචිමමද්ටමයුවට.මඇ්හේාසකමපන  සුකම්මඇඅ තැ මද් දීමසීමිමදු්මප්රතාණටක්මමවළමපන දිාංචිමවීත මඅේස්්මඇනුම

ල හැඇේ.මඑඇ තමද්යාපීඨ, ගමරු වමද්යාල හමඇ ෝමරු වමතධ්යස්ථාාඅමසීතාේමවළමනිේාස්මපන  සුකම්මස්ැල හසූමද් කමඑිම

පන දිාංචිමද්ටමයුවට. 

 

VII. ජා කමඅධ්යාපන අමද්යාමපීඨ, ගමරු වමද්යාල හම ාමරු වමතධ්යස්ථාාඅේල හමපන ේ අමරප්පාපන ාුමතමෙඳේාමගැමම්මසදුම

ක්නුමල හෙඅමඅ්මෙඳේාමගැමඇම්මපන රීක්ෂණඇ මකුස්ල හාේමතමස්ථාාඅගමක්අමජා කමඅධ්යාපන අමද්යාම

පීඨ, ඇ මඇ ෝමරු වමද්යාල හඇ මඇ ෝමරු වමතධ්යස්ථාාඅඇ මඇස්යේටමකිරීත මඑකඟමද්ටමයුවමට. 

 

03.ේැටුපාමපන රිතාණට: 

ඇතතමඅව් ම්ාජයමපන රිපන ාල හඅමකක්රඇල්ඛමඅාංකම03/2016ම්අමේැටුපාමකක්රඇල්ඛට මඅනුේමSL-01-2016 ිම

 ව.47,615 -10*1,335 - 8*1,630 – 17*2,170 – 110,895/-මකම(තාසක)මේැටුපාමපන රිතාණටක්මිමිමඇේ. 

 

04.මසුදුසුකම්මස් මපන ළරප වේම: 

 

I. ස්ාතාඅයමසුදුසුකම්: 

 

(i) ද්ශිෂථ මකරිටකි්හමයුක්මද්ටමයුවට. 

(ii) ශ්රීමල හාංකාමඅධ්යාපන අමපන රිපන ාල හඅමඇස්යේඇ මඇ ෝමශ්රීමල හාංකාමද්දු ල්පන  මඇස්යේඇ මඇ ෝම්ජඇ මඇ ෝමපන ළාතම්ාජයම

ඇස්යේට මඅටතමශ්රීමල හාංකාමරු වමඇස්යේඇ මඅවඇර්මස්ථථි්මක්ම  මනිල හධ්්ටකුමද්ටමයුවට.ම 

(iii)මශ්රීමල හාංකාමඅධ්යාපන අමපන රිපන ාල හඅමඇස්යේඇ මඇ ෝමශ්රීමල හාංකාමද්දු ල්පන  මඇස්යේඇ මඇ ෝම්ජඇ මඇ ෝමපන ළාතම්ාජයම

ඇස්යේට මඅටතමශ්රීමල හාංකාමරු වමඇස්යේඇ මපූර්ේාස්්හඅමපන ස්ථමඅවු වදුමකාල හටමවළමමඇ ෝමඒකාෙේධ්මඇස්යේාමකාල හටම

වළමසටලුමේැටුපාමේර්ධ්කමනිටමිමදිඅ මපපන ටාඇගඅම බිටමයුවමඅ්මඑතමකාල හටමවළමද්අටානුකූල හමඬුේම්ම

ල හොමඇඅ  බිටමයුවට.ම 

(iv) සීමිම්ගමද්භාගටමමස්ඳ ාමේා්මවඅම(03)මක මේඩාමඇපන මමසටීත මකිසදුමැඅැතකු මඅේස්්මඇඅ තැ. 

(v) සුදුසුකම්මල හෙඅමදිඅටම-මඇස්යේට මපන තමකිරීතමස්ඳ ාමේඅම්ගමද්භාගට මඇපන මමසටීතමස්ඳ ාමඅේශය යයමසුදුසුකම්ම

ස්රප්ාම  මඇල හස් මපිළිගනුමල හේහඇ්හමඅටදුම්ක වමඅාංකම04මස ම06මඇේටමක්ේාමස්ඳ ්හමක්ම  මසටලුම
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සුදුසුකම්මඅටදුම්පන තමභා්ගැමඇම්මඅේස්ාඅමදිඅමේහෝ සඊ මඇපන ්මස්ෑතමආකා්ටකි්හතමස්ම්පූර්ණමක්ම ඇේමඅම්ම

පන තණියේ.ම 

 

II. අධ්යාපන අමසුදුසුකම් 
 

ද්ශය යථේද්යාල හම ප්ර පන ාඅම ඇක මිෂ්හම ස්භාේම ද්ස්හම පිළිගතම ද්ශය යථේද්යාල හටකි්හම ඇ ෝම පපන ාධිම ප්රාඅටම කිරීඇම්ම

ආටඅටක්මේශය යඇට්හමද්ශය යථේද්යාල හමප්ර පන ාඅමඇක මිෂ්හමස්භාේමද්ස්හමපිළිගතමආටඅටකි්හමපන  මස්ඳ ්හමඑක්ම

සුදුසුකතක්මල හොම ීමත. 

(i) අාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇට්හමල හොගතමපන ්හ මස්ාතර්ායක්මස්ිමූලලිකමපපන ාධිටක් 

 

(ii) අාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇට්හමූලලිකමපපන ාධිටක්මස්තඟමඑතමක්ඇෂයත්රට මඅාළමපන ශය යථකාතමපපන ාධිටක් 

 

(iii) අාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇ මූලලිකමපපන ාධිටක්මස්තඟමපන ශය යථකාතමපපන ාධිමඅධ්යාපන අමප්පාඇල හෝතාේක්මඇ ෝමඅාළම

ද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇට්හමල හොගතමපන ශය යථකාතමපපන ාධිමඅධ්යාපන අමප්පාඇල හෝතාේක් 

 

(iv) අාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇ මඅධ්යාපන අඇේදීමපපන ාධිටක්ම 

 

(v) අාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇ මූලලිකමපපන ාධිටමස්තඟමඅධ්යාපන අටමපිළිෙඳමපන ශය යථකාතමපපන ාධිටක් 

 

වටහස ස2ම-මේෘතතීටමද්ෂටටමස්ඳ ාමපන තණක්මඕඅෑතමක්ඇෂයත්රටකමූලලිකමපපන ාධිටක්මස්තඟමඅධ්යාපන අටමපිළිෙඳමපන ශය යථකාතම

පපන ාධිටක්මස්ල හකාමෙල හනුමල හෙයි. 

 

(vi) අාංකම1925/37ම්ණම2015.07.28මඇස්යේාමේයේස්ථාාඇේමපපන ඇල්ඛඅමVIIම ාමඑට මඅාංකම2141/73ම්අම

2019.09.19මදිඅැ ම ාම2153/06ම්අම2019.12.09මදිඅැ මඅ ද්ඇශය යයෂමගැස්ට්මපන ත්රටමතඟි්හමක්අමල හම

ස්ාංඇශය යෝධ්අමපන රිදිමස්  අම05මිමඇක ්හඇේසේල හ මට තේමපන  මස්ඳ ්හමද්ෂටට්හමස්ම්ේහධ්ඇට්හමඑිම

ක්ේාම  මඅේතමසුදුසුකම්මද්කල්පන මසුදුසුකම්මඇල හස්මස්ල හකනුමල හැඇේ.ම 

 

(අ). ද්ඇශය යයෂමඅධ්යාපන අට 

 

(i) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමල හොගතම ද්ඇශය යයෂම අධ්යාපන අමද්ෂටටමස්ිමපන ශය යථකාතමපපන ාධිටමස්තගමපූර්ණම

කාලීඅේමේස්්ම5කමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇටිමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝ 

 

(ii) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමල හොගතමපපන ාධිටක්මස්තගමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇට්හමල හොගතමපන ශය යථකාතම

පපන ාධිමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමද්ඇශය යයෂමඅධ්යාපන අටමපිළිෙඳමජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමද්ඇශය යයෂම

අධ්යාපන අටමපිළිෙඳමරු වමරපහුණුමස්  කටමස් මඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇ මපූර්ණමකාලීඅේමේස්්ම6 කම

ඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;ඇ ෝ 

 

(iii)මපිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රටමපිළිෙඳමපපන ාධිටක්ම ාමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇටිම

පූර්ණමකාලීඅේමේස්්ම7කමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝ 

 

(iv) ද්ඇශය යයෂමඅධ්යාපන අටමපිළිෙඳමජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමඅාළමද්ෂටටමමක්ඇෂයත්රඇටිමරු වම

රපහුණුමස්  කටමස්තඟමපූර්ණමකාලීඅේමේස්්ම7මක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේම ීමත. 
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(ආ). ඇ ්ව වමාක්ෂණට 

 

(i) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඇ ්ව වමාක්ෂණ/මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණ/මපන රිගණකම

ද්යාේමපිළිෙඳමපන ළමුමපන ්හ ඇ මඇ ෝමඇේඅමපන ්හ ඇ මඇ ෝමපපන ාධිටක්මල හොම ීමත;මඇ ෝ 

 

(ii) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඇ ්ව වමාක්ෂණ/මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණ/මපන රිගණකම

ද්යාේමපිළිෙඳමපපන ාධිටක්ම ාමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රටමපිළිෙඳමපන ශය යථකාතමපපන ාධිටක්මල හොම ීමත;මඇ ෝ 

 

(iii)පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඇ ්ව වමාක්ෂණ/මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණ/මපන රිගණකම

ද්යාේමපිළිෙඳමපපන ාධිටක්මඇ ෝමපිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටම

ප්රධ්ාඅමද්ෂටටක්මඇල හස්ම ා්ාමල හොගතමපපන ාධිටක්මඇ ෝමස්තගමඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණම

පන ශය යථකාතමපපන ාධිමප්පාඇල හෝතාේක්මස් මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණමද්ෂටටමඉගැ්හවීතමපිළිෙඳම

ේස්්ම5මක මඇඅ අුමඅඛණ්ඩමඇස්යේාමකාල හටක්මස්ම්පූර්ණමක්ම ීමත;මඇ ෝ 

 

(iv) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඇ ්ව වමාක්ෂණ/මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණ/මපන රිගණකම

ද්යාේමපිළිෙඳමපපන ාධිටක්මඇ ෝමඇ ්ව වමාක්ෂණ/ඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණ/මපන රිගණකම

ද්යාේමප්රධ්ාඅමද්ෂටටක්මඇල හස්ම ා්ාමල හොගතමපපන ාධිටක්මස් මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණම

ජා කම ශික්ෂණම ද්යාම ප්පාඇල හෝතාම ස්  කටම ස්තගම ඇ ්ව වම  ාම ස්්හනිඇේඅම ාක්ෂණම ද්ෂටටම

ඉගැ්හවීතමපිළිෙඳමේස්්ම5මක මඇඅ අුමඅඛණ්ඩමඇස්යේාමකාල හටක්මස්ම්පූර්ණමක්ම ීමත;මඇ ෝ 

 

(v) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඕඅෑතමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රටක්මට ඇතමල හොමගතමපපන ාධිටක්මස් මඇ ්ව වම ාම

ස්්හනිඇේඅම ාක්ෂණම ද්ෂටටම පන ශය යථකාතම පපන ාධිම ප්පාඇල හෝතාේක්ම ස්තගම ඇ ්ව වම  ාම ස්්හනිඇේඅම

ාක්ෂණමද්ෂටටමඉගැ්හවීතමපිළිෙඳමේස්්ම6මකමඅඛණ්ඩමඇස්යේාමකාල හටක්මස්ම්පූර්ණමක්ම ීමත;මඇ ෝ 

 

(vi) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඇ ්ව වමාක්ෂණ/මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණ/මපන රිගණකම

ද්යාේමපිළිෙඳමපපන ාධිටක්ම ාමේස්්ම07මක මඇඅ අුමඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණමද්ෂටටම

ඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේම බිත. 

 
 

( ).  ෙ ි්මස්ාංගීට 

 

(i) පිළිගතම ද්ශය යථේද්යාල හටකි්හම අාළම ද්ෂටටමක්ඇෂයත්රටම පිළිෙඳේම ල හොගතම පපන ාධිටක්ම  ාම ේස්්ම 7ම ක ම

ඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝම 

 

(ii) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමල හොමගතමපපන ාධිටක්මස්තගමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇට්හමජා කමශික්ෂණම

ද්යාමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමරු වමරපහුණුමස්  කටම ාමේස්්ම7මක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝම 

 

(iii)ෙ ි්මස්ාංගීටමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇට්හමල හොමගතමජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමරු වමරපහුණුම

ස්  කටම ාමඅාළමරපහුණුඇේ්හමපන සුමේස්්ම7මක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝම 

 

(iv) ශ්රීමල හාංකාමද්භාගමඇපන ාර්ඇම්්හවේමතඟි්හමපන ේතේඅමල හමඅාළමද්ෂටටමපිළිෙඳමප්පාඇල හෝතාමස්  කටක්ම

 ාමේස්්ම10මක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝ 

 

(v) පන  මස්ඳ ්හමආටඅටකි්හමෙ ි්මස්ාංගීටම viii ේඅමඇරයණියේටමප්රාඇටෝකකම ාමලිඛිමපන රීක්ෂණටම

ස්තතවීතමස්තගමේස්්ම7මක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේක්ම ීමත. 
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a) Department of Examinations, Sri Lanka 

b) Trinity College of Music,මLondon 

c) Royal School of Music,  London 

d) London College of Music 

e) Institute of Western Music and Speech, Colombo 

 

(ඈ).  ඉාංග්රීස 

 

(i) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමපපන ාධිටක්මස්ිේමඇේඅමභාෂාේක්මේශය යඇට්හමඉාංග්රීසමඉගැ්හවීම්මපිළිෙඳම

පන ශය යථකාතමපපන ාධිමප්පාඇල හෝතාේමස්තගමේස්්ම6මකමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝ 

 

(ii) ඉාංග්රීසමපිළිෙඳමජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාමමස්  කටමඇ ෝමඉාංග්රීසමරු වමරපහුණුමස්  කටමස්තගම

රු වමරපහුණුඇේ්හමපන සුමේස්්ම7මක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේක්ම ීමත. 

 

(ඉ).  ශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අට 
 

(i) ශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අටමපිළිෙඳමපිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමල හොගතමපපන ාධිටක්ම ාමේස්්ම7මක මඇඅ අුම

ඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝ 
 

(ii) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඇ ෝම මරීඩාමඅතායාාංශය යටමතඟි්හමල හොගතමශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අටම ාමරීඩාම

පිළිෙඳමප්පාඇල හෝතාේක්මස් මශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අටම ාමරීඩාමපිළිෙඳමජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාේම

ඇ ෝමරු වමරපහුණුමස්  කටමස්තගමරපහුණුඇේ්හමපන සුමේස්්ම6මක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝ 

 

(iii)පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඕඅෑතමද්ෂටටමධ්ා්ාේකමපපන ාධිටක්ම ාමපිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකමශය යාරීරිකම

අධ්යාපන අටමපිළිෙඳමපන ශය යථකාතමපපන ාධිටමස්තගමේස්්මම6මකමශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අටමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේක්ම

 ීමත;මඇ ෝ 

 

(iv) පිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමඕඅෑතමද්ෂටටමධ්ා්ාේකමපපන ාධිටක්මස්තගමඇස්ෞඛයම ාමශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අම

ද්ෂටටමපිළිෙඳමජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාමස්  කටමඇ ෝමරු වමරපහුණුමස්  කටමමල හොමේස්්මම6ම

ක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේමම ීමත. 

 

(ඊ).  ාක්ෂණියේකමද්ෂටට්හ 
 

I. මඉදිකිරීම්මාක්ෂණට 

 II. ටා්හත්රිකමාක්ෂණට 

III. කල හාමශිල්පන  

IV. ද්දුලිම ාමද්ුතමාක්ෂණට 

 V. ගෘ මආර්ථිකමද්යාේම 

 

(i) පිළිගතම ද්ශය යථේද්යාල හටකි්හම අාළ ද්ෂටටම ක්ඇෂයත්රටම පිළිෙඳම ල හොගතම පපන ාධිටක්ම  ාම ේස්්ම 07ම ක ම

ඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝම 

 

(ii) අාළමද්ෂටඇට්හමජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමරු වමරපහුණුමස්  කටම ාමේස්්ම07මක ම

ඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝ 
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(iii)මපිළිගතම ද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමල හොගතමපපන ාධිටක්ම ාම අාළම ද්ෂටටම පිළිෙඳේම ජා කමශික්ෂණමද්යාම

ප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමරු වමරපහුණුමස්  කටමස්තගමේස්්ම6මක මඇඅ අුමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ;මඇ ෝ 

 

(iv) මඅාළමද්ෂටටමපිළිෙඳමජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමරු වමරපහුණුමස්  කටම ාමේස්්ම06ක ම

ඇඅ අුමඅාළමද්ෂටටමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේමස්තගමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රට මඅාළමපන  මස්ඳ ්හම

ඕඅෑතමස්  කටක්ම ීමත. 

 

a. ාක්ෂණටමපිළිෙඳමපස්ස්ථමජා කමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමාක්ෂණටමපිළිෙඳමපස්ස්ථමජා කමස්  කටමමමමමමමමමම 

b. ාක්ෂණටමපිළිෙඳමජා කමප්පාඇල හෝතාේමඇ ෝමාක්ෂණටමපිළිෙඳමජා කමස්  කටමමම 

c. ්ජඇ මකාර්මිකමද්යාල හටකි්හමඇ ෝමෙහුමාක්ෂණියේකමආටඅටකි්හමල හොගතමේස්්ක මඇඅ අුමමම

කාල හටක්මස්ඳ ාමවූමප්පාඇල හෝතාමස්  කට 

d. සටිම ්හඩ්මකල්ඩ්ස්ථමIගමIIමඇ ෝමIIIමස්  කට 

e. NVQ “V”මතට් ඇම්මාක්ෂණියේකමස්  කට 

 

(ප) ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අමද්ෂටට්හ 

ඕඅෑතමූලලිකමපපන ාධිටක්මස්තඟමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇ මජා කමශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාේ/රු වම

රපහුණුමස්  කටමස්තඟමඅාළමද්ෂටටමක්ඇෂයත්රඇ මේස්්ම07මකමඉගැ්හවීඇම්මපන ළරප වේ. 

   

 

වටහස ස3ම -මඅාළමද්ෂටමක්ඇෂයත්රටමටනුමඅාංකම1925/37ම ාම2015.07.28මඇස්යේාමේයේස්ථාාඇේම ාමඅාංක 2141/73ම ාම

2019.09.19මදිඅැ මඅ ද්ඇශය යයෂමගැස්ට්මපන ත්රටමතඟි්හමක්අමල හමස්ාංඇශය යෝධ්අඇ මපපන ඇල්ඛඅම02මිමස්ඳ ්හමක්ඇෂයත්රට්හම

ඇේ. 

 

වටහස ස4 ස- අටදුම්මක්අමද්ෂටටමධ්ා්ාේමප්රධ්ාඅමද්ෂටට්හඇග්හමඑකක්මඇල හස්මපපන ාධිට ම ා්ාම ීමතමඅයේශය යයම

ේඅමඅ්මපපන ාධිටමස්ඳ ාම ා්අමප්රධ්ාඅමද්ෂටටමමුළුමද්ෂටමඒකකම(ස්ම්භා්)මස්ාංඛයාඇේ්හමවඇඅ්හමඑකක්ේතම(1/3)ම

අටදුම්මක්අමද්ෂටට මඅාළමේඅමද්ෂටටක්මද්ටමයුවමට.මඒමෙේමපපන ාධිටමඅටතමද්ශය යථේද්යාල හීමටමඇල්ඛකාධිකාරීමතඟි්හම

 වු වමක්ම බිටමයුවමඅ්මඑතම වු වමකිරීඇම්මස්  කටමස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණමඅේස්ථාාඇේමඉදිරිපන තමකළම

යුවම ට.ම ඇතට ම අත්ේම ඇතතම නිඇේඅඇ ම ස්ඳ ්හම අධ්යාපන අම  ාම ේෘතතීටම සුදුසුකම්ම ස්රප්ාල හ්හඇ්හම ද්ඇේයටම

ද්ශය යථේද්යාල හටකි්හමල හොගතමස්  කමතමඅම්මඑතමද්ශය යථේද්යාල හටගම මද්ශය යථේද්යාල හම මප්ර පන ාඅම මඇක මිෂ්හම මස්භාඇේමම

පිළිගතමමආටඅටක්මමෙේ මද්ශය යථේද්යාල හමප්ර පන ාඅමඇක මිෂඇත්හමල හොමගතම වු වමකිරීඇම්මස්  කටක්මස්ාතාඅයම

ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණඇ දීමඉදිරිපන තමකිරීතමඅනිේාර්ටමඇේ.මඉ ම වු වමකිරීඇම්මස්  කමඅටදුම්ක වේ්හමද්ස්හමස්ම්මුඛම

පන රීක්ෂණමඅේස්ථාාඇේමදීමඉදිරිපන තමකළමයුවමඅ්මපන සුේමඉදිරිපන තමක්නුමල හෙඅමස්  කමභා්ගනුමඇඅ ල හැඇේ. 

 

වටහස ස 5 ස : සඇස්යේාම ේයේස්ථාාඇේමපපන ඇල්ඛඅමVII ිම ක්ේාම  මඇතතමඅේතමසුදුසුකම්මට ඇතමෙඳේාමගනුමල හෙඅම

නිල හධ්ාරී්හමෙඳේාමගතමදිඅමස මේස්්ම05මක්මවළමතාමෙඳේාමගතමද්ෂටට මඅාළේමඇස්යේාමේයේස්ථාාඇේමස්ඳ ්හමූලලිකම

අධ්යාපන අම සුදුසුකම්ම ස්ම්පූර්ණම ක්ගැමත ම අඇපන  ඇ  ස්තම ේඅම නිල හධ්ාරී්හඇේම ේැටුපාම ේර්ධ්කම ල හොදීතම සුදුසුකම්ම

ස්ම්පූර්ණමක්අමඇක්මඅ්මක්නුමල හැඇේ.මඑතමනිල හධ්ාරී්හඇේමම II ඇරයණියේඇ මඅාළමපස්ස්ථවීතමසුදුසුකම්මස්ම්පූර්ණම

කිරීතමස්ඳ ාමගනුමල හෙඅමඅත්මකාල හසීතාේ මස්තාඅමකාල හටකි්හමප්රතාමක්නුමල හැඇේ. 
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III. පන ළරප වේම; 
 

අටදුම්පන තමකැඳවීඇම්මනිඇේඅඇ මස්ඳ ්හමක්අමදිඅ මඇ ෝමඊ මඇපන ්මඉ මඇතතමනිඇේඅඇ මඅාංකම04 Iම ාම

II ිමස්ඳ ්හමසුදුසුකම්මස්ිම්ජඇ මඇ ෝමපන ළාතම්ාජයමඇස්යේට මඅටතමශ්රීමල හාංකාමරු වමඇස්යේඇ ගමඇ ෝමශ්රීමල හාංකාම

ද්දු ල්පන  මඇස්යේඇ ගමඇ ෝමශ්රීමල හාංකාමඅධ්යාපන අමපන රිපන ාල හඅමඇස්යේඇ මඇ ෝමේස්්මපන  ම(05) ක මඇඅ අුමස්ක්රිටම

 ාමස්වටුාටකමඇස්යේාමකාල හටක්මස්ම්පූර්ණමකළමපන තවීතමස්ථථි්මක්ම  මඅටදුම්ක වේකුමවීත. 

 

05.මමමේටස්ථ සීතාේ: 
 

 අටදුම්පන තමභා්ගැමඇම්මඅේස්ාඅමදිඅ මේටස්මඅවු වදුම45 මඇඅ ේැප්මද්ටමයුවට. 

 

“ඒමඅනුේම1975.03.06මදිඅමඇ ෝමඊ මපන සුමපපන ්හමදිඅටමඇටදීම  මඅට මපන තණක්මඇම්මස්ඳ ාමඅටදුම්මකිරීත මසුදුසුකම්ම

 ” 

 

වටහස ස6:මඇතතමඅේස්ථාාඇේමදීමපන තණක්මඅටදුම්පන තමභා්මගැමඇම්මඅේස්්හමදිඅ මජා කමඅධ්යාපන අමද්යාපීඨ, ගමරු වම

ද්යාල හේල හමකාර්ටමනියුක්මපන අමි්හමඇස්යේටමක්අමස්රීටම ාමස්වටුාටකමේස්්ම03කමඇස්යේාමකාල හටක්මස්ම්පූර්ණමක්ම

  ම අනුයුක්මකථිකාකාර්ටේ ව්හමස් ම රු වම තධ්යස්ථාාඅමකළතඅාක වමඅව වේල හම ්ාජකාරිමආේ්ණටමක්නුම

ල හෙඅමනිල හධ්ාරී්හ මපපන රිතමේටස්ථමසීතාේමඇඅ ස්ල හකාමඅටදුම්මකිරීත මඅේස්ථාාේමිමිමඇේ. 

  

06.කායිකමසුදුසුකම්ම: 
 

ස්ෑතමඅඇපාක්ෂකටකුතමශ්රීමල හාංකාඇේම මඕඅෑතම මප්රඇේශය යටකමඇස්යේටමකිරීත තගමඅවඇර්ම්ාජකාරිමඉටුමකිරීත තගම

ප්රතාණේතමශය යාරීරිකම ාමතාඅසකමඇටෝගයාේකි්හමයුක්මද්ටමයුවට. 

 

07.අටදුම්මකිරීඇම්මක්රතටම 

 

ඇස්යේට ම ෙඳේාම ගැමතම ස්ඳ ාම ේරුේම 03ිම ක්ේාම   ම ද්ෂටට්හම ස්ඳ ාම අටදුම්පන තම භා්ම ගනුම ල හැඇේ.ම එක්ම

අඇපාක්ෂකටකු මද්ෂටට්හම3මක්මස්ඳ ාමඉල්ලුම්මකළම ැකිමඅ්මතාමඅටදුම්මක්අමද්ෂටට්හමස් මඊ මඅාළමද්ෂටටම

අාංකමඅටදුම්පන ඇතමනිටමිමස්ථාාඅඇ මනිේැ්දිේමස්ඳ ්හමකිරීතමඅනිේාර්ටමඇේ.ම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේම

අධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුේමද්ස්හමඅනුතමක්අමල හමඅටදුම්පන තමකැඳවීඇම්මනිඇේඅටගම් ජඇ මගැස්ට්මපන ත්රඇ මැ්හවීම්ම

පන ළමකිරීතමස් මඅධ්යාපන අමඅතායාාංශය යඇ මනිල හමඇේේමඅඩද්ඇ මපන ළකිරීතමතඟි්හමඅටදුම්පන තමකැඳේනුමල හැඇේ. 
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ේරුේම03ම:-මඇස්යේට මෙඳේාමගනුමල හෙඅමද්ෂටට්හම ාමඅාළමද්ෂටටමඅාංකට්හ 

 

ද්ෂටටමක්ඇෂයත්රට 
ද්ෂටම
අාංකට 

ේෘතතීටමද්ෂටට 01 

සාං ල හමභාෂාේම(තේෙස්) 02 

සාං ල හමභාෂාේම(ඇේඅමෙස්) 03 

ඇතළමභාෂාේම(තේෙස්) 04 

ඇතළමභාෂාේම(ඇේඅමෙස්) 05 

ඉාංග්රීස 06 

ඇස්ෞඛයම ාමශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අට 07 

අැටුම්ම(ඇපන ්දිග) 08 

අැටුම්ම(භ්) 09 

ස්ාංගීටම(ඇපන ්දිග) 10 
ස්ාංගීටම(කර්ණා ක) 11 

ෙ ි්මස්ාංගීට 12 
චිත්ර 13 

අා යම ාම්ාංගමකල හාේ 14 

ඇ ්ව වමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණට 15 
ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අට - තේෙස් 161 

ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අ-මඇස්ෞ්හර්ටමඅධ්යාපන අටම
 ාමනිර්තාණමකුස්ල හා 

162 

ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අ-ශය යාරීරිකමඅධ්යාපන අට 163 
ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අ-ද්ඇශය යයෂමඅධ්යාපන අට 164 

ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අ-ඉාංග්රීස 165 
ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අ-ද්යාේ 166 

ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අ-ගණියේට 167 

ප්රාාමිකම අධ්යාපන අ-ම පන රිස්්ටම ආශ්රිම
ක්රිටාකා්කම් 

168 

ප්රාාමිකමඅධ්යාපන අ-ආගත 169 

බුේධ්මධ්ර්තට 17 

කඇෝලිකමධ්ර්තට 18 
ක්රිස්ථවමධ්ර්තට 19 

ි්හදුමධ්ර්තට 20 

ඉස්ථල හාම්මධ්ර්තට 21 
ගණියේට 22 

ජීේ ද්යාේ 23 
්ස්ාටඅමද්යාේ 24 

ඇභෞ කමද්යාේ 25 

ටා්හත්රිකමාක්ෂණට 26 

ඉදිකිරීම්මාක්ෂණට 27 
ද්දුලිම ාමඉඇල හක්ඇර නික්මාක්ෂණට 28 

ශිල්පන ම කල හාම (තැටිම ශිල්පන ටම ස් ම  ස්ථම
කර්තා්හට) 
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ද්ෂටටමක්ඇෂයත්රට 
ද්ෂටම
අාංකට 

රප්ේැසමඅධ්යාපන අට 30 
ඉ  ාස්ට 31 

භූඇගෝල හමද්යාේ 32 

කෘෂිමද්යාේ 33 
ද්ඇශය යයෂමඅධ්යාපන අට 34 

ගෘ  ආර්ථිකමද්යාේ 35 
ේයේස්ාටකතේමඅධ්යටඅට 36 

කළතඅාක්ණමඅධ්යටඅට 37 

 

 

08.මමමෙඳේාමගැමත 

 

8.1මමමලිඛිමද්භාගට 

 

8.1.1මඇතතමද්භාගටමද්භාගමඇක තස්ාරිස්ථමජඅ්ාල්මද්ස්හමඇක ළඹමඅග්ඇ මදීමපන ේතේනුමල හැඇේ. 
 

8.1.2මද්ෂටමනිර්ඇේශය යටම:ේරුේම04ිමක්ේාම  මද්ෂටට්හමවඅක්මට ඇතමඇතතමද්භාගටමපන ේතේනුමල හැඇේ.මස්ාතාඅයම

ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටමස්ඳ ාමසුදුසුකම්මල හෙනුඇ මස්ෑතමප්රශය යථඅමපන ත්රටක්මස්ඳ ාතමඅේතමේශය යඇට්හම40%මක්ඇ ෝමඉ්හමඉ ළම

ල හකුණුමල හොමග්හඅාමඅටදුම්ක වේ්හමලිඛිමද්භාගඇ මදීමක්ේඅමකුස්ල හාේමඅනුේමපන ේ අමරප්පාපන ාුමස්ාංඛයාේමඇත්හම

ව්හරුණටක්මපන තණියේ.මලිඛිම්ගමද්භාගඇ මස්ෑතමද්ෂටටක්මස්ඳ ාතමස්තතවීත මඅේශය යයම40%මඅේතමල හකුණුමල හොමගැමතම

ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණට මඅනිේාර්ටඇට්හමකැඳවීත මසුදුසුකතක්මේඅමෙේමමි්හමඅ ස්ථමඇඅ ඇකඇර්. 

 
ේරුේම04ම:මද්ෂටටමනිර්ඇේශය යට 
 

අනුම
අාංකට 

ද්ෂටට ද්ෂටටමනිර්ඇේශය යට කාල හට පපන රිතම
ල හකුණු 

ස්තතම
ල හකුණු 

01 අේඇෙෝධ්ටම ාම
අභිඇටෝගයාේ 

ඇඅමල හමතාෘකාේක්/මඇතතාේක්මඔස්ථඇස්යමඅ ස්ථමස් ම
ඇ ්ව වමඉදිරිපන තමකිරීතගමඇග නුමකිරීතමස් මද්කාස්අටම
කිරීතමස්ම්ේහධ්ඇට්හමඅඇපාක්ෂකටාම ක්ේඅමර්කඅම
ස් ම පන රිකල්පන අම ශය යක් ටම තැඅම ෙැලීත ම ස් ම ්තක්ම
ස්ාංකීර්ණම ඇේටක්ගම ලිටද්ල්ල හක්ම ඇ ෝම ස්ාංඇේශය යටක්ම
ේ  ාමගැමත මස් මඑිම  මප්රධ්ාඅමඅ ස්ථමතාඇේතම
ේකඅඇට්හමස්ා්ාාංශය යමේශය යඇට්හමපන ැ ැදිලිේම ාමනිේැ්දිේම
ප්රකාශය යම කිරීත ම ස් ම දීම   ම ේග්හ ම අනුේම ඇෝ්ාම
ගැමත ම අඇපාක්ෂකටාම ස්වම  ැකිටාේම තැඅම ෙැලීතගම
අේඇෙෝධ්ටම  ාම පන ගගම ස්ාංඛයාතතකම  ාම පකපන කා්ම
ස්ාංර්භටක්ම වළම ඉදිරිපන තම ඇකඇ්අම ගැ ලුම
ස්ම්ේහධ්ඇට්හම අටදුම්ක වඇේම නිගතඅට්හම ස් ම
ප්ර කා්ට්හම පන රීක්ෂාම කිරීතම වළි්හම අටදුම්ක වඇේම
අේඇෙෝධ්ම ක්ම ගැමඇම්ම ශය යක් ටම  ාම බුේධිටම තැමතම
ඇතයි්හමඅඇපාක්ෂාමඇකඇර්. 
 

පන ැටම2 100 40 

02 සේධිම
අධ්යටඅට 

රු වම අධ්යාපන අටම  ාම පන ාස්ල්ම අධ්යාපන අම ක්ඇෂයත්රම වළම
  ද්ටම  ැකිම සේධිම කිිපන ටක්ම ඉදිරිපන තම ක්ම එතම
සේධිේල හ ම ප්ර කා්ම ැක්වීතම  ාම ගැ ලුම නි්ාක්ණටම
පිළිෙඳම අඇපාක්ෂකයි්හඇේම  ැකිටාේම තැඅම ෙැලීතම
අ්මුණුමක්ගතමප්රශය යථඅමඉදිරිපන තමඇකඇර්. 
 

පන ැටම2 100 40 
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8.2මස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම: 

 

(අ) ලිඛිමද්භාගඇට්හමඑක්මඑක්මද්ෂටටමස්ඳ ාම40%මඇ ෝමඉ්හමඉ ළමල හකුණුමල හොමග්හඅාමරප්පාපන ාුමස්ාංඛයාේම

ඇත්හමව්හරුණටක්මවූමඅටදුම්ක වේ්හමස්ඳ ාම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුේමද්ස්හම

පන තමක්නුමල හෙඅමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණමතණ්ඩල හටක්මතඟි්හමඇතතමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටමපන ේතේනුමල හැඇේ. 

 

(ආ) ඇතිදීමල හකුණුමල හොඇනුමඇඅ ල හැඇේ. 

 

( ) පක්ම(අ)මපන රිදිමසුදුසුකම්මල හැවනමඅටදුම්ක වේ්හඇේමස්ාංඛයාේමරප්පාපන ාුමස්ාංඛයාඇේිමව්හරුණටක ම

ප්රතාණේතමස්ාංඛයාේක්මඇඅ වුේඇ  තමඑේැනිමඅේස්ථාාේ්හහීමදීමස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රික්ෂණටමස්ඳ ාමකැඳේනුම

ල හේහඇ්හමඑඇස්යමසුදුසුකම්මල හැවනමඅඇපාක්ෂකට්හමස්ාංඛයාේමපන තණියේ. 
 

 

8.3 ඇටෝගයාම ගීමඇම්මස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණට 
 

ස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණඇ මදීමූලලිකමසුදුසුකම්මස්රප්ාම  මෙේ ම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අම

ඇස්යේාමකමිටුේමද්ස්හමඅනුතමක්අමල හමඅටදුම්ක වේ්හමපන තණක්මඇතතමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණට මකැඳේනුමල හැඇේ. 

 

(අ) ඇතතමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටමස්ඳ ාමපන  මේරුේම05ිමස්ඳ ්හමනිර්ණාටකමට ඇතමල හකුණුමල හොමඇනුම

ල හැඇේ. 

 

(ආ) ්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුඇේ්හමඅනුතමක්නුමල හැවනමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණම

තණ්ඩල හටක්ම  ාම ද්ස්ථ්ාතතකම ල හකුණුම පන රිපන ාටිටක්ම අනුේම ඇතතම පන රීක්ෂණටම සදුම ක්නුම ල හෙයි.ම (ඇතතම

නිඇේඅඇ මපපන ඇල්ඛඅමI  ාමපපන ඇල්ඛඅමII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 අධ්යාපන අම
ූලල හධ්ර්ත 

අධ්යාපන අම ර්ශය යඅටගම අධ්යාපන අම ස්තාජම ද්යාේගම රු වම
භූමිකාේගම අධ්යාපන අම ප්ර පන ත ම ස් ම නූඅම ගැ ලුගම
අධ්යාපන අම ස්ැල හසුම්ක්ණම  ාම කළතඅාක්ණටගම
අධ්යාපන අම ගීමතගමඉඇගනුම්ගමඉගැ්හවීම්මපපන ාටමතාර්ගගම
අධ්යාපන අම ාක්ෂණටම  ාම අධ්යාපන අම පන ර්ඇ ෂණම ටඅම
ක්ඇෂයත්රේල හ ම අාළේම අටදුම්ක වඇේම අේඇෙෝධ්ටම
ඇතයි්හමපන රික්ෂාමක්නුමල හැඇේ. 

පන ැටම2 100 40 
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ේරුේමම05ම-මඇටෝගයාම ගීමඇම්මස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම-මල හකුණුමල හොදීඇම්මනිර්ණාටකට්හ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4මප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණට 

 

(අ)මස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණඇට්හමූලලිකමසුදුසුකම්මස්ම්පූර්ණමක්අමල හමෙේ ම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේම

අධ්යාපන අම ඇස්යේාම කමිටුේම ද්ස්හම අනුතම ක්අම ල හම අටදුම්ක වේ්හම පන තණක්ම ප්රාඇටෝකකම පන රීක්ෂණටම ස්ඳ ාම

කැඳේනුමල හෙඅමඅ්ම්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුේමද්ස්හමපන තමක්නුමල හෙඅමස්ම්මුඛම

පන රීක්ෂණමතණ්ඩල හටක්මතඟි්හමඇතටමසදුමක්නුමල හෙයි. 

 

 

ේරුේම06-මප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණටමස්ඳ ාමල හකුණුමල හොඇනුමල හෙඅමනිර්ණාටකට්හ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්  අම8:මස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රික්ෂණඇ මදීමෙඳේාමගැමඇම්මසටලුමසුදුසුකම්මස්ම්පූර්ණමක්අමල හමෙේමස්අාාමවූම

අටදුම්ක වේ්හම ඇටෝගයාම ගීමඇම්ම ස්ම්මුඛම පන රීක්ෂණට ම  ාම ප්රාඇටෝකකම පන රීක්ෂණට ම ඇපන මමසටීත ම සුදුසුකම්ම

ල හෙයි.මඉ මස්ඳ ්හමපන රිදිමස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රික්ෂණට මකැඳේනුමල හැවනමඅටදුම්ක වේ්හමඅවරි්හමකිසටම්මස්ාංඛයාේක්ම

ඇටෝගයාම ගීමඇම්මස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණට ම ාමප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණට මඇපන මමසටීතමස්ඳ ාමසුදුසුකම්මඇඅ ල හැබුේමගම

ල හකුණුමල හොමඇඅමනිර්ණාටක පපන රිතමල හකුණුම

ප්රතාණට 

ස්තතමඅේතම

ල හකුණු 

1.අ ඇර්කමඅධ්යාපන අමසුදුසුකම් 20  

අාළමම

ඇඅ ඇේ 

 

2.ඉාංග්රීසමභාෂාමප්රවීණාේ 15 

3.ඇ ්ව වමස්්හනිමඇේඅමාක්ෂණමකුස්ල හාේ 15 

මමමමමමමමමමමමුළුමල හකුණු 50 

ල හකුණුම ල හොම ඇනුම ල හෙඅම
ප්රධ්ාඅමයර්ෂ 

පපන රිතම
ල හකුණුම
ප්රතාණට 

ඇෝ්ාම
ගැමත ම
ස්ල හකාම
ෙල හනුම
ල හෙඅම අේතම
ල හකුණුම
ප්රතාණට 

1. පන ාඩම්ම ස්  ්හම පිළිඇටල හම
කිරීතම 

20  
 

 

  

 20 

2. ඉදිරිපන තමකිරීත 30 

2.1. පිද්සුත 04 

2.2. පන ාඩම්ම ස්ැල හැස්ථඇම්ම
ක වණුම ස්ාංක්ෂිපාේම
ඉදිරිපන තමකිරීත 

04 

2.3. ඉදිරිපන තම කිරිඇම්ම
ද්ල හාස්ට 

08 

2.4. ද්ෂටටමඅ්හර්ගට 10 

2.5. කාල හම
කළතණාක්ණට 

04 

එකවේ 50 
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එඇස්යමසුදුසුකම්මඇඅ ල හැබුේ්හමඇේනුේ මඇේඅතමඅටදුම්ක වේ්හමඅැේමස්ාතාඅයමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටමස්ඳ ාමකැඳේනුම

ඇඅ ල හැඇේ.ම 

 

09.ද්භාගමඇක ්හඇේස 

(i) ද්භාගටමසාං ල හගමඇතළමස් මඉාංග්රීසමභාෂාමතාධ්යමේලි්හමපන ේතේනුමල හැඇේ.මඅඇපාක්ෂකට්හමත්හමඉල්ලුම්මක්අම

ද්ෂටඇ මභාෂාමතාධ්යඇට්හමද්භාගට මඇපන මමසටිටමයුවට.මස්ෑතමප්රශය යථඅමපන ත්රටක තමපිළිව වමස්ැපන යිටමයුතඇතම

එකතමභාෂාමතාධ්යටකිනි.මඅඇපාක්ෂකටකු මස්ථේකීටමඅටදුම්පන ඇිමැක්ඇේඅමද්භාගමභාෂාමතාධ්යටමඇේඅස්ථම

කිරීත මඅේස්්මඇනුමඇඅ ල හැඇේ. 

(ii) ද්භාගමගාස්ථවේම අ.1200/- සකි.මද්භාගමගාස්ථවේමද්භාගමඇක තස්ාරිස්ථමජඅ්ාල්ඇේමආාටම්මයර්ෂම20-03-ම02-13ම

 ම ෙැ්ම ේඅම ඇල හස්ම දිේයිඇ්හම පිිටිම ඕඅෑතම ැපන ැල්ම කාර්ටාල හටක ම ඇ ෝම දිස්ථත්රික්ම ප්රාඇේයටම ඇල්කම්ම

කාර්ටාල හටක ම ඇගේාම අටදුම්ක වඇේමඅමි්හතමල හොග්හඅාමල හදුපන ඇිම ා්ටක්ම ඉල්ලුම්ම පන ත්රඇ ම මනිටමිම

ස්ථාාඅඇ මඇඅ ගැල හඇේඅමඇස්යමඅල හේ්හඅ.මඑතමකුද්ා්හසඇ මඡාටාපි පන ක්මළඟමොමගැමතමප්රඇටෝජඅේතම

ේනුම .ම 

(iii) මද්භාගටමස්ඳ ාමඇගේඅමල හමමුල හමකිසතමඇ යවේක්මනිස්ාමආපන සුමඇගේනුමඇඅ ල හැඇේ.ම 

(iv) මඇතතමද්භාගටමඇක ළඹමදීමපන ැේැතඇේ.මද්භාගටමපන ේතේනුමල හෙඅමදිඅටමපන සුේමැනුම්මඇනුමල හැඇේ. 

(v) අස්ම්පූර්ණමඅටදුම්පන තමැනුම්දීතකි්හමඇ ්ේමප්ර ක්ඇෂයපන මක්නුමල හැඇේ. 

 

ස්  අම-මප්රඇේශය යමපන ත්රටමඇඅ තැ ේමද්භාගමශය යාල හාේ ම වළුවීත මඉඩමඇනුමඇඅ ල හැඇේ.මද්භාගටමආ්ම්භමේඅම 

දිඅඇ මද්භාගමශය යාල හාධිපන  මඇේමඉදිරිපන තමකළයුවමේ්හඇ්හමතමඅතස්අමස්  කමක්ේාමගතමප්රඇේශය යම 

පන ත්රටක්මපන තණියේ.ම 
 

අඇපාක්ෂකටකු මද්භාගමප්රඇේශය යමපන ත්රටක්මනිකුතමකිරීතමඔහුමඇ ෝම ටමද්භාගට මඉදිරිපන තවීත මඇ ෝම

අව්මස්ඳ ාමසුදුසුකම්මස්රප්ාම  මමෙේ මඇ ෝමපිළිගැමතක්මඇල හස්මඇඅ ස්ැල හකිටමයුවට. 

 

(vi) ඉල්ලුම්මපන ත්රටමA4මප්රතාණඇ මකඩාසේල හමඇපන ැතමභාද්ාමක්මි්හමස්කස්ථමකළමයුවමඅ්ගම01මස ම04මඇක්ම

යර්ෂමපන ළමුේැනිමපිටුේ මගම05මස මඉදිරිට මයර්ෂමඇේැනිගමව්හේැනිම ාම ්ේැනිමපිටුේල හ මමේඅමඇල හස්මස්කස්ථම

කළමයුවට.මඅාළමඇ ්ව වමතමඅතමඅකුඇ්්හතමපන ැ ැදිළිේම වළතමකළමයුවට.මආර්ශය යමඉල්ලුම්මපන ත්රට ම

අනුකූල හමඇඅ ේඅමඉල්ලුම්මපන ත්රතගමඅස්ම්රපර්ණමඉල්ලුම්මපන ත්රතමැනුම්දීතකි්හමඇ ්ේමප්ර ක්ඇෂයපන මක්නුමල හැඇේ.ම

අාළමඉල්ලුම්මපන ත්රඇ මපි පන ක්මළඟමොමගැමතමප්රඇටෝජඅේතමේනුම .මේමස්ම්පූර්ණමක්නුමල හෙඅමඉල්ලුම්ම

පන ත්රටමද්භාගමනිඇේඅඇ මස්ඳ ්හමආර්ශය යමඉල්ලුම්මපන ත්රට මඅනුකූල හමට්හඅමපිළිෙඳේමඅටදුම්ක වමද්ස්හමද්තස්ාම

ෙැලිටමයුවමෙේතමඑඇස්යමඇඅ වුඅඇ  තමඉල්ලුම්මපන ත්රටමප්ර ක්ඇෂයපන මේඅමෙේතමේැප්දු් තම්හේමි.ම 

 

අටදුම්පන ඇතමමද්භාගටමස්ඳ ාමේඅමප්රඇේශය යමපන ත්රඇ මමඅටදුම්ක වඇේමඅතස්අමස්  කමක්මම බිටමයුවට.මද්භාගට ම

ඉල්ලුම්මක්අම ස්ෑතම අටදුම්ක වේකුතම තම අතස්අමආටඅම ප්රධ්ානිටාම ඇ ෝම ඔහුම ද්ස්හම ෙල හටම පන ේ්අම ල හම

නිල හධ්්කුමල හේාමස්  කමක්ේාමගයුවමෙේගමද්භාගටමස්ඳ ාමඇපන මමසටිඅමපන ළමුමදිඅඇ තමද්භාගමශය යාල හාධිපන  ම

ඇේමතමඅතස්අමස්  කමක්ේාමප්රඇේශය යමපන ත්රටමඉදිරිපන තමකළමයුවට.ම 

 

(vii) ගැස්ට්ම නිඇේඅඇ ම ස්ඳ ්හම සුදුසුකම්ම   ම අටම පන තණක්ම ඉල්ලුම්ම ක්ම  ැයිම ටඅම පූර්ේම නිගතඅටම තම

නිඇේඅඇ මස්ඳ ්හමේටස්ථමසතාේමවළමේඅමඅටදුම්පන තමභා්ග්හඅාමඅේස්ාඅමදිඅ මඇ ෝමඑදිඅ මඇපන ්මනිටමිම

ද්භාගමගාස්ථවේමඇගේාමඊ මඅාළමල හදුපන මස්තගමද්භාගට මඇපන මමසටිඅමභාෂාමතාධ්යගමඉල්ලුම්මක්අමද්ෂටටම ාම

ස්ාංඇක්ම අාංකටගම අටදුම්ක වඇේම අතස්අගම ද්දු ල්පන  ඇේම ස්  කටම  ාම කල හාපන ම අධ්යාපන අම අධ්යක්ෂ/ම පන ළාතම

අධ්යාපන අම අධ්යක්ෂඇේම ස්  කටම ම ම ස්ිේමනිේැ්දිේම ස්ම්පූර්ණමක්අම ල හම අටදුම්පන තම ඇට මුඇක  ම  ම

අටදුම්ක වේ්හමඇේමද්භාගමඇක තස්ාරිස්ථමජඅ්ාල්මද්ස්හමද්භාගමප්රඇේශය යමපන ත්රමනිකුතමක්නුම .ම 

 

ද්භාගමප්රඇේශය යමපන ත්රමනිකුතමකළමේ ාතමඒමෙේමස්ඳ ්හමක්මි්හමනිඇේඅටක්මරපේතපන තේල හමඇ ෝමශ්රීමල හාංකාමද්භාගම

ඇපන ාර්ඇම්්හවඇේමනිල හමඇේේමඅඩද්ඇ මපන ළක්නුම .මනිඇේඅඇ මස්ඳ ්හගමද්භාගටමපන ැේැතඇේඅමදිඅට ම
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අේතමේශය යඇට්හමදිඅමපන  ක ේතමඇපන ්මතමප්රඇේශය යමපන ත්රටමඇඅ ල හමඅඇපාක්ෂකටකුමඇේමඅම්මරපේතපන තමැ්හවීඇම්ම

ස්ඳ ්හමපන රිදිමඒමපිළිෙඳේමශ්රීමල හාංකාමද්භාගමඇපන ාර්ඇම්්හවඇේමස්ාංද්ධ්ාඅම ාමද්ඇේශය යමද්භාගමශය යාඛාඇේ්හමද්තසටම

යුවට.මඑඇස්යම ද්තසීඇම්මදීමඅටදුම්ක වමතාමඉල්ලුම්ක්අමල හමද්භාගඇ මඅතගමඅටදුම්ක වඇේමස්ම්පූර්ණමඅතගම

ජා කම  ැුනනුම්පන තම අාංකටම  ාම ලිපිඅටම නිේැ්දිේම ස්ඳ ්හම කළම යුවට.ම අටදුම්ක වම ඇක ළඹි්හම ෙැ ැ්ම

පන දිාංචික වේකුමඅම්මගමඑතමද්ස්ථ්මස්තගමෆැක්ස්ථමතඟි්හමද්භාගමප්රඇේශය යමපන ත්රඇ මපි පන ක්මකප්අමි්හමල හොගැමත ම

 ැකිමඅටදුම්ක වඇේමෆැක්ස්ථමඅාංකටක්මමස්ඳ ්හමකළමඉල්ලීම්මලිපිටක්මැ්හවීඇම්මස්ඳ ්හමෆැක්ස්ථමඅාංකටමඇේම

ඇට මුමක්මද්තස්ාමසටීතමේඩාතමලල හාීමමේනුම .මඑඇස්යමද්තසීඇම්මදීමද්භාගමඇපන ාර්ඇම්්හවේමද්ස්හමද්තස්ාම

සටිඅම කිසටම්ම ඇ ්ව්ක්ම ස්අාාම කිරීතම ස්ඳ ාම තාම ළඟම ොගතම අටදුම්පන ඇතම පි පන ගම ද්භාගම ගාස්ථවම

ඇගවීඇත්හමල හමල හදුපන ඇිමපි පන ම ාමඅටදුම්පන මැපන ැල්මකිරීඇම්මදීමලිටාපන දිාංචිමකළමකුද්ා්හසටමසූාඅමි්හමොම

ගැමතමමමප්රඇටෝජඅේතමේනුම . 

 

(viii) ්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාමකමිටුඇේමඅනුතැ ටමතමද්භාගටමකල්මැමීඇම්මඇ ෝමඅේල හාංරුම

කිරීඇම්මෙල හටමද්භාගමඇක තස්ාරිස්ථමජඅ්ාල්ේ්ටාමස්වමඇේ. 

 

(ix) ද්භාගටමපන ැේැතවීතම ාමප්ර ලල හමනිකුතමකිරීතමස්ම්ේහධ්ඇට්හමද්භාගමඇක තස්ාරිස්ථමජඅ්ාල්මද්ස්හමපන අේනුමල හෙඅම

ම රී ේල හ ම ද්භාගම අඇපාක්ෂකට්හම ට තම ඇේ.ම එතම ම රී ම පල්ල හාංඝඅටමකළඇ  තම ද්භාගම ඇක තස්ාරිස්ථම

ජඅ්ාල්මද්ස්හමපන අේනුමල හෙඅමඬුේතක මට තමවීත මඔහු මඇ ෝම ට මසදුේනුම . 

 

(x) අඇපාක්ෂකටාඇේමඅඅඅයාේම-මද්භාගමශය යාල හාධිපන  මස්ෑහීතක මපන තේඅමඅයුරි්හමස්ෑතමඅඇපාක්ෂකටකුතමද්භාගම

ශය යාල හාඇේමදීමතමඅඅඅයාේමඔපාරපමකළමයුවට.මඒමස්ඳ ාමපන  මස්ඳ ්හමඇල්ඛඅමේලි්හමඑකක්මපන තණක්මපිළිගනුම

ල හැඇේ:- 

i. ජා කම ැුනනුම්පන ග 

ii. ේල හාංරුමද්ඇේශය යමගත්හමෙල හපන ත්රට 

iii. ේල හාංරුමශ්රීමල හාාංකිකමරිටදු වමෙල හපන ත්රට 

 

එඇත්හතමද්භාගමඅඇපාක්ෂකයි්හමඅඅඅයාේම වු වමක්මගම ැකිමේඅමපන රිදිමමුහුණම ාමඇක්හම

ආේ්ණටමකිරීඇත්හමඇ ්ේමද්භාගමශය යාල හාේ ම වළුමද්ටමයුවට.මඑඇස්යමතමඅඅඅයාේමස්අාාමකිරීතම

ප්ර ක්ඇෂයපන මක්අමඅටදුම්ක වේ්හමද්භාගමශය යාල හාේ ම වළතමක්මඇඅ ගැඇ්හ.මේමද්භාගමශය යාල හාේ ම

 වළුමවූමඇත ඇ  ඇතමස මද්භාගටමඅේස්්හමවීමඉ්හමපි ේඅමඇක්මද්භාගමෙල හධ්ාරි්හ මඅටදුම්ක වම

 ුනඅාගම ැකිමපන රිදිමමුහුණම ාමඇක්හමආේ්ණටමකිරීඇත්හමඇ ්ේමසටිටමයුවට. 

 

මමමමමමමමමමමස්ැ.යු.ම–ම(අ)මමමඅටදුම්පන  මකිසතමලිටද්ල්ල හක්මඇ ෝමපි පන ක්මඇඅ  මිණියේටමයුවට. 

(ආ)මඉල්ලූමඅේස්ථාාේකමදීමලිටද්ලිමඉදිරිපන තමකිරීත මඅඇපන  ඇ  ස්තමේඅමඅඇපාක්ෂකට්හඇේමඅටදුම්පන තමම 

මමමමමමමමමමමමමගැඅමස්ල හකාමෙල හනුමමඇඅ ල හැඇේ. 

 

(xi) අඇපාක්ෂකටකු මසුදුසුකම්මඇඅ තැ මෙේමඅඅාේ්ණටමවුේඇ  තමද්භාගට මකලි්හමඇ ෝම ද්භාගටමපන ේතේඅම

අේස්ථාාඇේමදීමඇ ෝමද්භාගඇට්හමපන සුේමඇ ෝමඕඅැතමඅේස්ථාාේකමදීමඅඇපාක්ෂකතේටමඅේල හාංරුමඇකඇර්.මඉදිරිපන තම

ක්ම  මටම්මක වණක්මස්ාේයමෙේමඅව් මඇෝ්ාම ගැමඇත්හමපන සුේමඇ ළිවුේඇ  තම ඇ ෝමටම්මේැගතම

ක වණක්මඕඅෑකමි්හතමට පන තමක්ම තඅම්මඇ ෝමඇස්යේඇට්හමපන  මඇකඇ්නුම . 

 

(xii) ් ාජයම ඇස්යේඇ ම /පන ළාතම ්ාජයම ඇස්යේඇ ම නියුක්ම නිල හධ්ාරී්හම ද්ස්හම ත්හඇේම ඇපන ාර්ඇම්්හව/ආටඅම

ප්රධ්ාම්හමතාර්ගඇට්හමඅටදුම්පන තමඑද්ටමයුවට.මද්භාගට මඇපන මමසටිත මඇපන ්මමස්ෑතමඅටදුම්ක වේකුතමතමඅතස්අම

තාමඇස්යේටමක්අමආටඅඇ මප්රධ්ානිටාමල හේාමස්  කමක්ේාමගැමතමඅනිේාර්ටමඇේ.ම 
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10.ද්භාගමප්ර ලල හමනිකුතමකිරීත 
 

ලිඛිමපන රීක්ෂණඇටිමසුදුසුකම්මල හැවනමඅටඇේමඇල්ඛඅටමගැස්ට්මනිඇේඅඇ ම8.1.2මඇේටමඅනුේමඇල්කම්ගම්ාජයම

ඇස්යේාම ඇක මිෂ්හම ස්භාඇේම අධ්යාපන අම ඇස්යේාම කමිටුේම ඇේම ල හොඇනුම  .ම ද්භාගට ම ඇපන මම සටිම සටලුතම

අටදුම්ක වේ්හමඇේමප්ර ලල හමඇපන ෞේගලිකේම්හේාමටැවීතමඇ ෝමwww.exam.results.gov.lkඇේේමඅඩද්ඇ මපන ළම

කිරීතමසදුක්නුමල හේහඇ්හමපන තවීම්මල හොදීඇම්මක යුවමඅේස්්හමවූමපන සුේට. 

 

11.ඇතතම රප්පාපන ාුම පි්වීතම ස්ම්ේහධ්ඇට්හම ්ාජයම ඇස්යේාම ඇක මිෂ්හම ස්භාඇේම අධ්යාපන අම ඇස්යේාම කමිටුඇේම තී්ණටම

අේස්ාඅමතී්ණටමඇේ. 

 

12.මමමමසාං ල හගමඇතළම ාමඉාංග්රීසමභාෂාේලි්හමපන ළමක්අමඇතතමනිඇේඅඇ මභාෂාමපන ා මඅ්මකිසටම්මඅඅනුකූල හාේක්ම

පන ේතීමඅම්ගමඑේැනිමද්ඇ කමසාං ල හමතාධ්යමනිඇේඅටමනිේැ්දිමඇස්යමස්ල හකාමක යුවමක්නුමල හැඇේ. 

       
 

්ාජයමඇස්යේාමඇක මිෂ්හමස්භාඇේමඅධ්යාපන අමඇස්යේාම
කමිටුඇේමනිටතටමපන රිදිග 

         
 

 
එ්හ.එච්.එම්.මචිත්රාඅ්හ 

        ඇල්කම් 
2020මජඅේාරිම.......... ේඅමදිඅ    අධ්යාපන අමඅතායාාංශය යට 
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උපන  සේේඛසය සI 

ශ්රීමල හාංකාමරු වමඅධ්යාපන අසමඇස්යේඇ මIIIමඇරයණියේට මසීමිමෙඳේාමගැමඇම්මඇටෝගයාම ගීමඇම්ම ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම

 ාමමප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණටමල හකුණුමපන රිපන ාටිට 

(ඇේඅමෙස්මසාං ල හමස් මඇේඅමෙස්මඇතළම ැ්මඅඇඅකුතමද්ෂටට්හමස්ඳ ා) 

I සේම ටව ස- සඇටෝගයාම ගීමඇම්ම ස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම-මඋපන රිත සකකුණු ස50 

ස්ැ.යු.ම :-ම ගැස්ට්ම නිඇේඅඇ ම 04ම ඇේඇටිම ස්ඳ ්හම සුදුසුකම්ේල හ ම අත්ේම ල හොම   ම ස්  කම ස්ඳ ාම ඉ ළතම

සුදුසුකත මල හකුණුමල හොමඇනුමල හෙඅමඅ්මඅ ඇර්කමඑක්මස්  කටක්මස්ල හකාමෙල හනුමල හේහඇ්හමඑක්මනිර්ණාටකටක්ම

ස්ඳ ාමපන තණියේ. 

01. අධ්යාපන අමසුදුසුකම්      මමමමමපපන රිතමල හකුණුම20 

1.1 පන ශය යථකාතමපපන ාධිටම -ම20   

(අධ්යාපන අමඇ ෝමඅාල හමද්ෂටටමපිළිෙඳ) 

1.2 පන ශය යථකාතමපපන ාධිමප්පාඇල හෝතාමම -ම10  

   

02. ඉාංග්රීසමභාෂාමනිරපණාේ      පපන රිතමල හකුණුම15 

2.1 පපන ාධිට මඉාංග්රීසමභාෂාේමප්රධ්ාඅමද්ෂටටක්මඇල හස්මස්තතමවීත 

(ෙඳේාමගැමඇම්මනිඇේඅඇ මස්  අම4මඅාළමඇේ) -15   

2.2මඅ.ඇපන  .ස්.ම(ප.ඇපන ළ)මඉාංග්රීසමභාෂාේමප්රධ්ාඅමද්ෂටටක්මඇල හස්මස්තතවීත -ම10   

2.3මප්පාඇල හෝතාමස්  කටම(ේස්්ක මඇඅ අු) -ම08 

2.4මස්  කමපන ත්රමපන ා තාල හාමස්  කටම(තාස්ම06 මඇඅ අු) -ම04   

2.5මඅ.ඇපන  .ස්.(ස්ා.ඇපන ළ)මඉාංග්රීසමස්ාියමද්ෂටටමස්ඳ ාමද්ශිෂථ /මඅධිමස්ම්තාඅ/ම -ම03 

ස්ම්තාඅමස්ාතර්ාය  

2.6මඅ.ඇපන  .ස්.(ස්ා.ඇපන ළ)මඉාංග්රීසමද්ෂටටමස්ඳ ාමද්ශිෂථ /මඅධිමස්ම්තාඅ/ -ම02 

ස්ම්තාඅමස්ාතර්ායමම   

    

03. ඇ ්ව වමාක්ෂණමැනුත     මමමමපපන රිතමල හකුණුම15 

3.1ඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමපන ශය යථකාතමපපන ාධිටමමමමමමමමමමම-ම15මමමමමමම 

3.2මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමපපන ාධිටමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-ම12මමමමමමමම 

  3.3මපපන ාධිටමස්ඳ ාමඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමප්රධ්ාඅමද්ෂටටක්ම 

ඇල හස්මස්තතමවීත.       -ම10මමම 

(ෙඳේාමගැමඇම්මනිඇේඅඇ මස්  අම4මඅාළමඇේ) 

3.4මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමප්පාඇල හෝතාම 

ස්  කටම(ේස්්ක මඇඅ අු) -ම08 

3.5මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමස්  කමපන ත්රම 

පන ා තාල හාමස්  කටම(තාස්ම06 මඇඅ අු) -ම06 

3.6මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමතාස්ම03ක ම -04 

ඇඅ අුමතාස්ම06ක මඇඅ ේැප්මස්  කමපන ත්රමපන ා තාල හාමස්  කට 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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ස්  අම1ම :ම2.3ගම2.4ගම3.4ගම3.5ගම3.6ම මස්ඳ ාමඅාළමස්  කේල හමකාල හටමස්ඳ ්හමඇඅ ඇේමඅම්මස්  කමනිකුතමකළම

ආටඅටමතඟි්හමකාල හටමස්අාාමක්අමල හමඇල්ඛඅමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණමඅේස්ථාාඇේමදීමමඉදිරිපන තමකළමයුවට. 

 

ස්  අම2ම:මමමම 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3මස්ඳ ාමඅාළමස්  කගමද්ශය යථේද්යාල හමප්ර පන ාඅමඇක මිෂ්හම

ස්භාේමද්ස්හමපිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකමඇ ෝමද්ශය යථේද්යාල හමප්ර පන ාඅමඇක මිෂ්හමස්භාේමද්ස්හමපපන ාධිමපිරිඅැමීඇම්ම

ආටඅටක්මඇල හස්මපිළිගතමආටඅටකි්හමල හොගතමස්  කමද්ටමයුවට. 

 

 ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස සමුළු සකකුණු     50 

 

IIමඇක  ස්මම-මමප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණටම-පපන රිතමල හකුණුම50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ල හකුණුම ල හොම ඇනුම ල හෙඅම
ප්රධ්ාඅමයර්ෂ 

පපන රිතම
ල හකුණුම
ප්රතාණට 

ඇෝ්ාම
ගැමත ම
ස්ල හකාම
ෙල හනුම
ල හෙඅම අේතම
ල හකුණුම
ප්රතාණට 

1.පන ාඩම්ම ස්  ්හම පිළිඇටල හම
කිරීතම 

20  
 

 

  

 20 

2.ඉදිරිපන තමකිරීත 30 

2.1 පිද්සුත 04 
2.2 පන ාඩම්ම ස්ැල හැස්ථඇම්ම

ක වණුම ස්ාංක්ෂිපාේම
ඉදිරිපන තමකිරීත 

04 

2.3 ඉදිරිපන තම කිරිඇම්ම
ද්ල හාශය යට 

08 

2.4 ද්ෂටටමඅ්හර්ගට 10 

2.5 කාල හම
කළතණාක්ණට 

04 

එකවේ 50 

* 
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උපන ේේඛස සII 

ශ්රීමල හාංකාමරු වමඅධ්යාපන අසමඇස්යේඇ මIIIමඇරයණියේට මසීමිමෙඳේාමගැමඇම්මඇටෝගයාම ගීමඇම්මස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම

 ාමප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණටමල හකුණුමපන රිපන ාටිට 

(ඇේඅමෙස්මසාං ල හමස් මඇේඅමෙස්මඇතළමද්ෂටට්හමස්ඳ ා) 

I සේම ටව ස- සඇටෝගයාම ගීමඇම්මස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණටම-මඋපන රිත සකකුණු ස50 

ස්ැ.යු.ම :-ම ගැස්ට්ම නිඇේඅඇ ම 04ම ඇේඇටිම ස්ඳ ්හම සුදුසුකම්ේල හ ම අත්ේම ල හොම   ම ස්  කම ස්ඳ ාම ඉ ළතම

සුදුසුකත මල හකුණුමල හොමඇනුමල හෙඅමඅ්මඅ ඇර්කමඑක්මස්  කටක්මස්ල හකාමෙල හනුමල හේහඇ්හමඑක්මනිර්ණාටකටක්ම

ස්ඳ ාමපන තණියේ 

01. අධ්යාපන අමසුදුසුකම්      මමමමමපපන රිතමල හකුණුම20 

1.1 පන ශය යථකාතපපන ාධිටම මමම-ම20   

(අධ්යාපන අමඇ ෝමඅාල හමද්ෂටටමපිළිෙඳ) 

1.2 පන ශය යථකාතමපපන ාධිමප්පාඇල හෝතාමම මමම-ම10  

1.3ම්ාජයමභාෂාමඇපන ාර්ඇම්්හවඇේමසාං ල හ/මඇතළමIIමතට් තමස්තතමඇ ෝම මමමමම-ම05 

මමමමමමඅ.ඇපන  .ස්.(ස්ා.ඇපන ළ)මඇේඅමෙස්මසාං ල හම/මඇතළමද්ෂටටමස්ඳ ාමස්ම්තාඅමමමමමමමම 

ස්ාතර්ායක්මස්ිේම්ාජයමභාෂාමඇපන ාර්ඇම්්හවඇේමේාචිකමපන රීක්ෂණටම 

ස්තතවීත 

(ඇම්මට ඇතමඇේඅමෙස්මසාං ල හමද්ෂටටමස්ඳ ාමඇතළමභාෂාමස්  කමමඇේඅමෙස්ම 

ඇතළමද්ෂටටමස්ඳ ාමසාං ල හමභාෂාමස්  කමමස්ඳ ාමල හකුණුමල හොමඇනුමල හැඇේ) 

   

02. ඉාංග්රීසමභාෂාමනිරපණාේ      පපන රිතමල හකුණුම15 

2.1 පපන ාධිට මඉාංග්රීසමභාෂාේමප්රධ්ාඅමද්ෂටටක්මඇල හස්මස්තතමවීතම 

(ෙඳේාමගැමඇම්මනිඇේඅඇ මස්  අම4මඅාළමඇේ) -ම15 

  2.2මඅ.ඇපන  .ස්.ම(ප.ඇපන ළ)මඉාංග්රීසමභාෂාේමප්රධ්ාඅමද්ෂටටක්මඇල හස්මස්තතවීත මමමමමමම-ම10   

2.3මප්පාඇල හෝතාමස්  කටම(ේස්්ක මඇඅ අු) -ම08 

2.4මස්  කමපන ත්රමපන ා තාල හාමස්  කටම(තාස්ම06 මඇඅ අු) -ම04   

2.5මඅ.ඇපන  .ස්.(ස්ා.ඇපන ළ)මඉාංග්රීසමස්ාියමද්ෂටටමස්ඳ ාමද්ශිෂථ /මඅධිමස්ම්තාඅ/ම -ම03 

ස්ම්තාඅමස්ාතර්ාය  

2.6මඅ.ඇපන  .ස්.(ස්ා.ඇපන ළ)මඉාංග්රීසමද්ෂටටමස්ඳ ාමද්ශිෂථ /මඅධිමස්ම්තාඅ/ -ම02 

ස්ම්තාඅමස්ාතර්ායම   

   

 

 

    

* 

* 

* 

* 

* 
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03. ඇ ්ව වමාක්ෂණමැනුත     මමමමපපන රිතමල හකුණුම15 

3.1ඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමපන ශය යථකාතමපපන ාධිටමමමමමමමමමමමමම-ම15මමමමමමම 

3.2මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමපපන ාධිටමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-ම12මමමමමමමම 

  3.3මපපන ාධිටමස්ඳ ාමඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමප්රධ්ාඅමද්ෂටටක්ම 

ඇල හස්මස්තතමවීත.  

(ෙඳේාමගැමඇම්මනිඇේඅඇ මස්  අම4මඅාළමඇේ)   මමමම-ම10මමමමමමමම 

3.4මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමප්පාඇල හෝතාම 

ස්  කටම(ේස්්ක මඇඅ අු) මමම-ම08 

3.5මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමස්  කමපන ත්රම 

පන ා තාල හාමස්  කටම(තාස්ම06 මඇඅ අු) මමම-ම06 

3.6මඇ ්ව වම ාමස්්හනිඇේඅමාක්ෂණටමපිළිෙඳමතාස්ම03ක ම මමමම-04 

ඇඅ අුමතාස්ම06ක මඇඅ ේැප්මස්  කමපන ත්රමපන ා තාල හාමස්  කට 

 

ස්  අම1ම :ම2.3ගම2.4ගම3.4ගම3.5ගම3.6ම මස්ඳ ාමඅාළමස්  කේල හමකාල හටමස්ඳ ්හමඇඅ ඇේමඅම්මස්  කමනිකුතමකළම

ආටඅටමතඟි්හමකාල හටමස්අාාමක්අමල හමඇල්ඛඅමස්ම්මුඛමපන රීක්ෂණමඅේස්ථාාඇේමදීමමඉදිරිපන තමකළමයුවට. 

 
ස්  අම2ම:මමමම 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3මස්ඳ ාමඅාළමස්  කගමද්ශය යථේද්යාල හමප්ර පන ාඅමඇක මිෂ්හම

ස්භාේමද්ස්හමපිළිගතමද්ශය යථේද්යාල හටකමඇ ෝමද්ශය යථේද්යාල හමප්ර පන ාඅමඇක මිෂ්හමස්භාේමද්ස්හමපපන ාධිමපිරිඅැමීඇම්ම

ආටඅටක්මඇල හස්මපිළිගතමආටඅටකි්හමල හොගතමස්  කමද්ටමයුවට. 

 

 ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස සමුළු සකකුණු     50 

 

IIමඇක  ස්මම-ප්රාඇටෝකකමපන රීක්ෂණටම-පපන රිතමල හකුණුම50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ල හකුණුම ල හොම ඇනුම ල හෙඅම
ප්රධ්ාඅමයර්ෂ 

පපන රිතම
ල හකුණුම
ප්රතාණට 

ඇෝ්ාම
ගැමත ම
ස්ල හකාම
ෙල හනුම
ල හෙඅම අේතම
ල හකුණුම
ප්රතාණට 

1.පන ාඩම්ම ස්  ්හම පිළිඇටල හම
කිරීතම 

20  
 

 

  

 20 

2.ඉදිරිපන තමකිරීත 30 

2.1 පිද්සුත 04 
2.2 පන ාඩම්ම ස්ැල හැස්ථඇම්ම

ක වණුම ස්ාංක්ෂිපාේම
ඉදිරිපන තමකිරීත 

04 

2.3 ඉදිරිපන තම කිරිඇම්ම
ද්ල හාස්ට 

08 

2.4 ද්ෂටටමඅ්හර්ගට 10 

2.5 කාල හම
කළතණාක්ණට 

04 

එකවේ 50 

* 

* 

* 

* 
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ආෙර්ශ සඅයදුේපන  
 

(කාර්ටාල හීමටමප්රඇටෝජඅටමස්ඳ ා) 
ශ්රීමල හාංකාමරු වමඅධ්යාපන අසමඇස්යේඇ  III ඇරයණියේට මෙඳේාමගැමඇම්මසීමිම්ගමද්භාගටම-ම2019(2020) 

Limited Competitive Examination for Recruitment to Grade III of the Sri Lanka Teacher Educators’ 
Service-2019(2020) 

(කල හාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂකමඇේමපි පන තමඇකකි්හමඉදිරිපන තමක්්හඅ) 
ද්භාගට මඇපන මමසටිඅමතාධ්යට 
 සාං ල හ - 2 

මමමමමමමමමමමමඇතළ - 3   (අාළමඅාංකටමඇක ටුේමවළමලිට්හඅ) 

 ඉාංග්රීස - 4  

ඉල්ලුම්මක්අමද්ෂටටම ාමද්ෂටමඅාංකටමතාඇේමතඅාපන ටමපන රිදිමපන  මැක්ඇේඅමේරුඇේමස්ඳ ්හමක්්හඅ.(ගැස්ට්ම
නිඇේඅඇටිමඅාංකම07මඇේට මඅාළේ) 

තඅාපන  
අාංකට 

 
ද්ෂටට 

ද්ෂටටම
අාංකට 

1   
2   

3   
        
01. 1.1මමස්ම්පූර්ණමඅතම(ඉාංග්රීසමකැපි ල්මමඅකුඇ්්හ):මම.................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 
 මමමමමමමම(පාම:මHERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDENA) 
 1.2 මඅග මඇටඇඅමඅතමමුලි්හමමඅඇඅකුතමඅම්ේල හමමුල හකු වමපන සුේමමඇට ාමඅතම:ම 
 මමමමමමම(ඉාංග්රීසමකැපි ල්මමඅකුඇ්්හ)ම:ම......................................................................................................... 
 මමමමමමම(පාම:මGUNAWARDENA, H.M.S.K.) 
 1.3මමස්ම්පූර්ණමඅතම(සාං ඇල හ්හ/මඇතඇළ්හ)ම:ම........................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
2.0 2.1 ස්ථථී්මලිපිඅටම(ඉාංග්රීසමකැපි ල්මඅකුරි්හ)ම:ම.................................................................................. 

................................................................................................................................................ 
2.2 (i) ්ාජකාරිමලිපිඅටම(ඉාංග්රීසමකැපි ල්මඅකුරි්හ)ම:ම......................................................................... 

  ................................................................................................................................................ 
  (ii) ්ාජකාරිමලිපිඅට (සාං ඇල හ්හ/මඇතඇළ්හ) : ......................................................................... 
  ................................................................................................................................................ 
  (iii) අාළමකල හාපන ටම:ම................................................................................................................ 
    

2.3 ්ාජකාරිමදු්කාඅමඅාංකටම( ඇේඅම්)ම:ම...................................................................................... 

2.4 ස්ථථී්මලිපිඅටම(සාං ඇල හ්හ/මඇතඇළ්හ)ම:ම..................................................................................... 
  ................................................................................................................................................ 
 2.5 ද්භාගමප්රඇේශය යමපන ත්රමඑද්ටමයුවමලිපිඅටම(ඉාංග්රීසමකැපි ල්මඅකුරි්හ)ම:ම ................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
 2.6 ජාංගතමදු්කාඅමඅාංකටම:මමම 
 
3.0 ජා කම  ැුනනුම්පන තම අාංකටම   

 

4.0 ස්ථත්රීම/මරප වෂමභාේට   

  

  රප වෂ - 0  මමමමම(අාළමඅාංකටමඇක ටුේමවළමලිට්හඅ) 

  ස්ථත්රී - 1   
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5.0 5.1 පපන ්හමදිඅට 
   
  
 ේර්ෂට මමමමමමමමමමමතාස්ට මමමමමමමමදිඅට 
 
 5.2 2020.03.06මදිඅ මේටස් 
    
  
 අවු වදු  තාස් මමමමමමමමදිඅ 
6.0 අධ්යාපන අමසුදුසුකම් 
  
අනුම
අාං
ක
ට 

ඉල්ලුම්මක්නුම
ල හෙඅමද්ෂටම
අාංකටමස් ම
ද්ෂට 

ෙඳේාම
ගැමඇම්ම

නිඇේඅඇ ම
අනුමඅාංකම04ම

(II) අනුේමම
සුදුසුකම්ම
ල හෙඅම
කාණ්ඩට 

සුදුසුකම්මපිළිෙඳමද්ස්ථ් 

ූලලිකමපපන ාධිට/පන ශය යථකාතමපපන ාධිම
අධ්යාපන අමප්පාඇල හෝතාේ/මපන ශය යථකාතම

පපන ාධිට/ඇේඅතමසුදුසුකම්ම(අත)මස් ම
නිකුතමකළමආටඅට 

ේල හාංරුම
දිඅට 

පන ්හ ට/ම
ස්ාතාර්ාට 

ප්රධ්ාඅම
ද්ෂටට්හ 

(ෙඳේාමගැමඇම්ම
නිඇේඅඇ ම
ස්  ්හම04ම
අනුේමස්අාාම
කළමයුවට) 

01    
 
 

   

02    
 
 

   

03    
 
 

   

 
  
7.0ම 

ඇපන ්මඇස්යේාේ්හ ඇස්යේට ම පන තවූම දිඅටම  ාම
ඇස්යේටමස්ථථී්මකළමදිඅට 

ේර්තාඅම ඇස්යේටම  ාම
ඇස්යේට මපන තවූමදිඅට 

ේර්තාඅම ඇස්යේටම
ස්ථථී්මකළමදිඅට 

පා:මරු වමඇස්යේට පා:ම1990.01.01 පා:මද්දු ල්පන  මඇස්යේට පා:ම2005.01.01 
    

 
  
8.0මරු වමඇස්යේඇ මඇස්යේටමක්යිමඅම්/මඇස්යේටමකඇළයමඅම්: 

 

පන තවීම්මදිඅට පන තවීම්ම ල හැවනම
ද්ෂටට 

ශික්ෂණමද්යාමප්පාඇල හෝතාේම රු වමරපහුණුමස්  කට 

ේල හාංරුමදිඅට ක්ඇෂයත්රට 
 

ද්යාපීඨ, ට ේල හාංරුමදිඅට රු වම
ද්දු ල හ 
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9.0 ඔෙම්ජඇ මඇස්යේට ම වළතමවීතමස්ඳ ාමසුදුසුකම්මල හැවනමද්භාගටමස්තතමවූමභාෂාමතාධ්යමස්ඳ ්හමක්්හඅ. 

 .......................................... 

 

 

10.0 ද්භාගමගාස්ථව 

 

  

   

 

11.0 ඇතිමස්ඳ ්හමක්ම  මඇ ්ව වමතාඇේමැමතම ාමද්ශය යථේාස්ටමඅනුේමස්යමෙේතගමද්භාගමගාස්ථවමඇගේඅමල හම

අාංකම..............................ම ාම..............................මදිඅම්අමල හදුපන මමී මඅමුණාම  මෙේතමප්රකාශය යමක්මි.ම

ේමද්භාගමම රී මේල හ මඅනුේමක්රිටාකිරීත තගමද්භාගමඇක තස්ාරිස්ථමජඅ්ාල්මද්ස්හමපන අේනුමල හෙඅමම රී ම

ේල හ මඅනුේමක්රිටාකිරීත තගමඇතතමද්භාගටමපිළිෙඳමඇක ්හඇේසමඅනුේමතාමනුසුදුස්ථස්කුමෙේමඇපන මමකටඇ  තම

ද්භාගට ම ඇපන ්ම ඇ ෝම එටම පන ේ ේදීම ඇ ෝම තාඇේම අඇපාක්ෂකතේටම අේල හාංරුම කිරීත ම ඇ ෝම ගනුම ල හෙඅම ටම්ම

තී්ණටක තමතතමඑකඟමඇේමි.මතාමඇතතමඅව් මඇෝ්ාමගැමඇත්හමපන සුේමවුේමනුසුදුසුමෙේමඇපන මමකටඇ  තම

තාම ඇස්යේඇට්හම පන  මකිරීත තම ට තම ේඅම ෙේම නිමි.ම ේම ද්භාගටම පන ැේැතවීතම  ාම ප්ර ලල හමනිකුතමකිරීතම

ස්ම්ේහධ්ඇට්හමද්භාගමඇක තස්ාරිස්ථමජඅ්ාල්මද්ස්හමපන අේනුමල හෙඅමම රී ේල හ මතතමට තමේඅමෙේමප්රකාශය යම

ක්මි. 

 ................................................     ................................................... 

 දිඅට         අටදුම්ක වඇේමඅතස්අම 

 

 ේෙපන ාර්ේේ් තු සප්රධ්ාි/මකාපන  සඅධ්යාපන ස සඅධ්යක්ෂන/ සආයස සප්රධ්ාි 

ඇතතමඉල්ලුම්මපන ත්රටමඉදිරිපන තමක්අම..............................................................................................මිමි/ම

 ත ා/මමත තමිට/මඇතඅද්ටමතඇේමද්යාල හඇ /මආටඅඇ මඇස්යේටමක්අමනිල හධ්ාරිටකුමෙේමඇතයි්හමස්  කම

ක්මි. 

  

...................................................   ............................................................... 

දිඅට       ආටඅමප්රධ්ානිටාඇේමඅතස්අ 

       ම(නිල හමමුද්රාේමේහඅ) 

විාාග සේම තවාරිව් සජ්සරාේ, 

ඇතතමඉල්ලුම්මපන ත්රටමඉදිරිපන තමක්අම....................................................................................මිමි/මත ා/ම

ත තමිට/ම ඇතඅද්ටම තඇේම කල හාපන ඇ ම .......................................................................ම ඇස්යේටම ක්අම

නිල හධ්ාරිඇටකුමෙේතගමඅාංකම01මස මඅාංකම10මක්ේාමවූමඇේේල හමස්ඳ ්හමක්අමල හමද්ස්ථ්මකාර්ටාල හඇ ම  ම

ඔහුඇේම/ම ටඇේමඇපන ෞේගලිකමලිපිමඇග නුේමඅනුේමනිේැ්දිමෙේතගමනිටමිමද්භාගමගාස්ථවේමඇගේාමඊ මඅාළම

ල හදුපන මඅල හේාම  මෙේතමස්  කමක්මි. 

       

..................................................   ............................................................... 

 දිඅට     මමමමමමමකල හාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම/මපන ළාතමඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂ 
        මමමමම(නිල හමමුද්රාේමේහඅ) 

 

ද්භාගමගාස්ථවමඇගේාමල හොගතමල හදුපන මඇතිමඅල හේ්හඅ. 

(ල හදුපන ඇතමඡාටාමපි පන ක්මළඟමොමග්හඅ.) 


