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පාසල් සංගණනය -2021 

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල ඒක පුද්ගල ත ාරතුරු ආකෘතිපත්ර (AS-P1) සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා 

උපතෙස ්

A. L1 තේඛනයට ඇතුළත් කළ යුතු (AS-P1 ආකෘතිපත්ර ) සම්පූර්ණ කළ යුතු අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩලතේ සාමාජිකයින් වනුතේ: 

1. මෙෙ පාසලින් වැටුප් ලබා මෙෙ පාසමල් ෙ පූර්ණ කාලීනව/ අර්ධ කාලීනව මසේවය කරන්නන් 

2. මෙෙ පාසලින් වැටුප් ලබා මවනත් පාසලක පූර්ණ කාලීනව මසේවය කරන්නන් 

3. මෙෙ පාසලින් වැටුප් ලබා මවනත් අධයාපන කාර්යාලයක පූර්ණ කාලීනව මසේවය කරන්නන් 

4. තවනත් පාසලකින් වැටුප් ලබා මෙෙ පාසමල් පූර්ණ කාලීනව මසේවය කරන්නන් 

5. මෙෙ පාසතේ වැටුප් තේඛනයට ඇතුළත් දැනට මපෞද්ගලික කටයුතු සදහා වැටුප් රහිත නිවාඩු මගාසේ ඇති/    

    අධයයන නිවාඩු ලබා සිටින/ තාවකාලිකව වැඩ තහනම් වී ඇති අය 

6. තකාන්ත්රාත් පෙනම ෙත මසේවය කරන/පහසුකම් ගාසේතු වැනි මවනත් ොර්ග වලින් දීෙනා ලබන/ මවනත්        

    රජමේ  ආයතනයකින් අනුයුක්ත කල අධයයන කාර්ය ෙණ්ඩලයට අයත් සාොජිකයින් 

 

B. L1  තේඛනයට ඇතුළත් තනාකළ යුත් න් වනුතේ: 

1. සීොවාසී ගුරු සිසුන් 

2. පාසමල් ඉගැන්වීමම් කටයුතුවල නිරත අනධයයන කාර්ය ෙණ්ඩලයට අයත් අය 

3. තවනත් පාසලකින් වැටුප් ලබා මෙෙ පාසමල් අර්ධ කාලීනව පෙණක් මසේවය කරන ගුරුවරුන් 

 

C. L1 තේඛනයට අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළත් කළ යුතු අනු පිළිතවළ වනුතේ: 

1) L1 මල්ඛනයට අධයයන කාර්ය ෙණ්ඩලය ඇතුළත් කිරීමම්දී පාසලින් වැටුප් ලබා මෙෙ පාසමල් ෙ පූර්ණ 

කාලීනව/ අර්ධ කාලීනව මසේවය කරන්නන් මුලින් ඇතුළත් කරන්න. එහිදී පාසමල් පරිපාලන, කළෙනාකරණ 

හා අධීක්ෂණ කටයුතු වල නිරත වන විදුහල්පති/ වැ,බ. විදුහල්පති පළමුමවන් ද, ඊළඟට නිමයෝජය 

විදුහල්පති/වරු, සහකාර විදුහල්පති/වරු, අංශ ප්රධානීන්, මරේණි ප්රධානීන් සහ ගුරු උපමද්ශකවරුන් ඇතුලත් 

කර ඉන් පසුව උසසේ මපළ අංශමේ ගුරුවරුන්, 6-11 අංශමේ ගුරුවරුන්, ප්රාථමික අංශමේ ගුරුවරුන් සහ 

මවනත් ගුරුවරුන්  ඇතුළත් කරන්න. 

2) මෙෙ පාසලින් වැටුප් ලබා මවනත් පාසලක/ මවනත් අධයාපන කාර්යාලයක පූර්ණ කාලීනව මසේවය කරන්නන් 

මී ලඟට ඇතුළත් කරන්න. 

3) මෙෙ පාසතේ වැටුප් තේඛනයට ඇතුළත් දැනට මපෞද්ගලික කටයුතු සදහා වැටුප් රහිත නිවාඩු මගාසේ ඇති/ 

අධයයන නිවාඩු ලබා සිටින/ තාවකාලිකව වැඩ තහනම් වී ඇති අය ඉන් පසු ඇතුළත් කරන්න. 

4) තවනත් පාසලකින් වැටුප් ලබන මෙෙ පාසමල් පූර්ණ කාලීනව මසේවය කරන්නන් ඉන් පසුව ද අතුළත් කරන්න. 

5) තකාන්ත්රාත් පෙනම ෙත මසේවය කරන/ මවනත් රජමේ  ආයතනයකින් අනුයුක්ත කල ගුරුවරුන් ඇතුළත් 

කරන්න. 

6) අවසානයට පහසුකම් ගාසේතු වැනි මවනත් ොර්ග වලින් දීෙනා ලබන ගුරු සහායකයින් ඇතුළත් කරන්න. 

සැ.යු.:  

 මෙහිදී ඔබ පාසමල් අධයයන කාර්ය ෙණ්ඩලයට ගැමනන කිසිඳු සාොජිකයකු ෙග මනාහැරීෙටත් එක් වරකට 

වඩා ඇතුලත් මනාවීෙටත් වග බලා ගත යුතුය.  
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D. AS-P1 සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ග  යුතු ක්රියා මාර්ග වනුතේ: 

1) ඔබ පාසමල් සංගණනය සිදු කරන දිනමේදී L1 මල්ඛනය ෙගින් හදුනාගත් පාසමල්  අධයයන කාර්ය ෙණ්ඩ ල 

සාොජිකයින් මලස ගැමනන සියළු ෙ නිලධාරීන් මවත  (AS-P1) පිටපත බැගින් මබදාදී  එදිනෙ සම්පූර්ණකර 

ලබා ගැනීෙට කටයුතු කරන්න. 

2) අනු පිළිමවමළේ  2 සහ 3 යටතට ගැමනන සාොජිකයින්මේ මම් වනවිට පාසමල් මනාෙැති බැවින් ඔවුන් සඳහා  

AS-P1 පුරවා ගැනීෙට පාසමල් සංගණන නිලධාරී විසින් සුදුසු පියවරක් අනුගෙනය කළ යුතු මේ. 

 

E. අනු පිළිතවතළ් ඒ ඒ කාණ්ඩයට අයත් අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලතේ අය අනිවාර්යතයන් 

සම්පූර්ණ කළ යුතු ප්රශ්න වනුතේ: 

 අනු පිළිමවමළේ 1,4,5 සහ 6 යටමත් දක්වන ලද සාොජිකයින් (AS-P1) ආකෘතිමේ සියලුෙ ප්රශේන අදාල මේ. 

  අනු පිළිමවමළේ 2 සහ 3 යටමත් දක්වන ලද සාොජිකයින් (AS-P1) ආකෘතිමේ ප්රශ්න අංක 20 ෙක්වා පමණක් 

සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. 

 

F. සංගණන සඳහා භාවි ා කරන සියළු ම AS-P1 ආකෘතිපත්ර පිටපත් වල පළමුව පාසේ සංගණන 

අංකය තයාෙන්න. අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලතේ සාමාජිකයින් තව  AS-P1 ආකෘතිපත්ර ලබාදීමට 

ප්රථමතයන් අත්සන් තේඛනතේ අංකයත් ප්රශ්න අංක 1 අනු අංකයත් L1 තේඛනයට අනුව 

සංගණන නිලධ්ාරී විසින් සම්පපුර්ණ කිරීම කළ යුතුයි. 

 

G. ප්රශ්න අංක 2,4,5,6,9,10,11,12,15,16 හා 18 සඳහා ලබා දී ඇති පිළිතුරු වලින් අොළ පිළිතුරු 

එක බැඟින් සළකුණු කළ යුතු ව ඇ . 

උදා: 2. තරාතිරෙ  : 1.  Rev.   2.  Mr.     3.  Mrs.         4. Ms.  

 

H. ප්රශ්න අංක 7,24,29, 31,32,33,34 හා 35 සඳහා පිළිතුරු ලබාදීතම්ප දී ඉලක්කතමන් පිළිතුරු 

ෙැක්විය යුතු ව ඇ . 

උදා: 7. ජාතික 

හැඳුනුම්පපත් අංකය: 

   

 

I. ප්රශ්න අංක 8,17, හා 30 සඳහා පිළිතුරු ලබාදීතම්ප දී දිනයක් ෙැක්විය යුතු ව ඇ .  

එහි දී මාසය/ දිනය/ වර්ෂය තලස ම ෙැක්විය යුතු තේ. 

උදා: 8. උපන් දිනය:.                 උදා:1982 අමගෝසේතු 12 උපන්දිනය මලස සැලකූ විට 

 

 

වර්ගය ප්රශේන අංක 7 

පැරණි 
 

8 2 2 2 5 0 3 7 9 V   
 

නව 
 

1 9 8 2 2 2 5 0 0 3 7 9 
 

0 8  1 2  1 9 8 2 
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J. ප්රශ්න අංක 13,14,19,21,22,23,26,27, හා 28 සඳහා පිළිතුරු ලබාදීතම්ප දී පිළිතුරක් ෙක්වා 

එයට අොළ තක් ාංකය අොළ තකාටුව තුල ෙැක්විය යුතු අ ර ඒ සඳහා භාවි ා කළ යුතු 

තක් ාංක තමහි පිටු අංක  සිට  ෙක්වා ඇ . 

 

 13. ඉහලෙ අධයාපන සුදුසුකම්: ..BSc......................................................................................... 

  14. ඉහලෙ වෘත්ීය සුදුසුකම් : .. කෘෂි අධයාපනය පිලිබඳ ඩිප්මලෝොව................................ 

 

K. ප්රශ්න අංක 20 හා 25 සඳහා පිළිතුරු ලබාදීතම්ප දී පිළිතුරක් ෙැක්ීමකින් ත ාරව එයට අොළ 

තක් ාංකය අොළ තකාටුව තුල ෙැක්විය යුතු අ ර ඒ සඳහා භාවි ා කළ යුතු තක් ාංක තමහි පිටු 

අංක  හි ෙක්වා ඇ . 
 

  වැඩිම කාලයක්  ද්විීක (6-11) අධීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත මේ නම්  

        වැඩිෙ කාලයක් (Major)    

  20. නිරත වන කාර්යය (6-11) අධීක්ෂණය    

 

L. කාර්යයන් 2කක් තහෝ ඊට වැඩි සංඛයාවක නිර  තේ නම්ප වැඩිම කාලයක් (ප්රධ්ාන කාර්යය) හා 

තෙවනුව වැඩිම කාලයක්  (ද්විතීයික කාර්යය) පිළිබඳ ත ාරතුරු ෙැක්විය යුතු තේ. 

 

කාල පරිච්මේද 18ක් (වැඩිම කාලයක් ) ද්විීක (6-11) මරේණි සඳහා විදයාව ඉගැන්වීමම් සිදු කරන අතර, තව 

කාල පරිච්මේද 12ක් (තෙවනුව වැඩිම කාලයක්) ද්විීක (6-11) මරේණි අධීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත මේ නම් 

   වැඩිෙ කාලයක් (Major)   මදවනුව වැඩිෙ කාලයක් (Secondary) 

20. නිරත වන කාර්යය   25. නිරත වන කාර්යය  

  

M.  ද්විතීයික කාර්යයක නිර  තනාවන එනම්ප එක් ප්රධ්ාන කාර්යයක පමණක් නිර  අය ද්විතීයික 

කාර්යය පිළිබඳ ප්රශ්න (ප්රශ්න අංක 25 -29 ෙක්වා) සඳහා පිළිතුරු දිය යුතු වනුතේ තමතස් යි. 

 

වැඩිම කාලයක්  ද්විීක (6-11) අධීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත මේ නම්  

   වැඩිෙ කාලයක් (Major)   මදවනුව වැඩිෙ කාලයක් (Secondary) 

20. නිරත වන කාර්යය   25. නිරත වන කාර්යය  

  

 

N. ප්රශේනඅංක 24/29 : වැඩිම කාලයක්/තෙවනුව වැඩිම කාලයක් ඉගැන්ීතම්ප/ අධීක්ෂණතේ තයතෙන 

කාල පරිච්තේෙ ගණන දැක්වීමම් දී ප්රාථමික තපාදු ඉගැන්ීම්ප කරන ගුරුවරුන් කාල පරිච්මේද ගණන 30 මලස 

දක්වන්න. 

4 

4 3 

1 3 

2 0 1 3 

1 3 7 7 

 

ප්රශ්න අංක 26 -29 ෙක්වා පිළිතුරු දිය යුතු තනාතේ. 
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AS-P1 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තයාො ග  යුතු තක් ාංක 

ප්රශේන අංක 13 : ඉහළම අධ්යාපන සුදුසුකම                    

 

ප්රශේන අංක 14 : ඉහළම වෘත්තීය සුදුසුකම 

අධයාපනය පිළිබඳ දර්ශනශූරී උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය 

( PhD Ed)            - 01 

අධයාපනය පිළිබඳ දර්ශනපති උපාධිය(MPhil  Ed) - 02 

අධයාපනපති උපාධිය (MEd) (Geneal)         - 11 

අධයාපන කළෙනාකරණය පිළිබඳ අධයාපනපති 

උපාධිය (MEd) (Educational Management)  - 12 

අධයාපනපති උපාධිය (MEd) (Teaching English for  

the Speakers of Other Languages)  - 13 

අධයාපනපති උපාධිය (MEd) (Development 

Psychology/සංවර්ධන ෙමනෝ විදයාව පිළිබඳ)  – 14 

අධයාපනපති උපාධිය (MEd) (Science Education/ 

විදයා අධයාපනය පිළිබඳ)   - 15 

අධයාපනය පිළිබඳ රාසේත්රපති උපාධිය (MA in Ed) –16 

ගුරු අධයාපනය පිළිබඳ රාසේත්රපති උපාධිය   -17 

ගුරු පුසේතකාලාධිලති විදයාපති උපාධිය   -18 

අධයාපනය පිළිබද මවනත් පශේචාත් උපාධියක්        - 19 

පශේචාත් උපාධි අධයාපන ඩිප්මලෝොව (PgDip) - 21 

මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි ඉගැන්වීෙ පිළිබඳ පශේචාත් 

උපාධි අධයාපන ඩිප්මලෝොව    - 22 

පශේචාත් උපාධි ඩිප්මලෝොව (ශාරීරික අධයාපනය) -23 

නාටය හා රංග කලාව පිළිබඳ පශේචාත් උපාධි අධයාපන 

ඩිප්මලෝොව   -24 

උපමද්ශනය පිළිබඳ පශේචාත් උපාධි ඩිප්මලෝොව     -25 

ගුරු පුසේතකාල විදයා පශේචාත් උපාධි ඩිප්මලෝොව  -26 

මවනත් පශේචාත් උපාධි ඩිප්මලෝොවක්                    -29 

අධයාපනමේදී උපාධිය -31 

ජාතික ශික්ෂණ විදයා ඩිප්මලෝොව -41 

මදවන භාෂාවක් මලස ඉංශ්රිසි ඉගැන්වීෙ පිළිබඳ 

ඩිප්මලෝොව  -42 

කෘෂි අධයාපනය පිලිබඳ ඩිප්මලෝොව -43 

තාක්ෂණ ඩිප්මලෝොව -44 

උසසේ තාක්ෂණ ඩිප්මලෝොව -45 

ගුරු පුසේතකාලාධිපති ඩිප්මලෝොව -46 

අධයාපන හා සම්බන්ධ වෘත්ීය සුදුසුකෙක් සැලමකන 

මවනත් ඩිප්මලෝොවක් -49 

ගුරු පුහුණු සහතිකය- ආයතනික -51 

ගුරු පුහුණු සහතිකය- දුරසේථ -52 

ගුරු පුසේතකාලාධිපති සහතිකය -53 

ප්රාථමික අධයාපනය පිළිබඳ පැය 300ක පුහුණුව  -54 

අධයාපන/ඉගැන්වීෙ පිළිබඳ මවනත් සහතිකයක් -59 

වෘත්ීය සුදුසුකෙක් සඳහන් කර මනාෙැත       -88 

වෘත්ීය සුදුසුකෙක් ලබා මනාෙැත -99

අ.මපා.ස. (සා/ මපළ) ට අඩු    - 1  

අ.මපා.ස. (සා/ මපළ) මහෝ ඊට සොන්තර (O/L) - 2   

අ.මපා.ස. (උ/ මපළ)  මහෝ ඊට සොන්තර (A/L)  - 3  

උපාධි මහෝ ඊට සොන්තර (BA/BSc/BEd…)  - 4  

පශේචාත් උපාධි ඩිප්මලෝො මහෝ ඊට සොන්තර (PG.Dip)   - 5 

පශේචාත් උපාධි මහෝ ඊට සොන්තර ( MA/MSc/MEd….) - 6 

දර්ශනපති උපාධි මහෝ ඊට සොන්තර   (MPhil)  - 7 

දර්ශනශූරී උපාධි මහෝ ඊට සොන්තර   ( PhD)  - 8 

සැ.යු. : විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න ක ාමිෂන් 

සභාකේ අනුමත උසස් අධ්යාපන 

ආයතනයකින් ලබා ඇති උපාධි ක ෝ ඊට 

ඉ ළ සුදුසු ම් පමණක් 4 ක ෝ ඊට ඉ ළ 

සුදුසු ම් කලස ගැකන්. 
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ප්රශේන අංක 19 : පත්ීම්ප විෂය (ගුරුවරුන් සඳහා පමණි) 

ප්රාථමික මපාදු -101 

ප්රාථමික ඉංග්රිසි -131 

බුද්ධ ධර්ෙය -211 

හින්දු ධර්ෙය/ ශශවනරි  -212 

කමතෝලික ධර්ෙය -214 

ක්රිසේතියානි ධර්ෙය -215 

ඉසේලාම් -216 

සිංහල/ සිංහල භාෂාව හා සාහිතයය/   

සිංහල සාහිතය රසාසේවාදය -221 

මදෙළ/ මදෙළ භාෂාව හා සාහිතයය/  

 මදෙළ සාහිතය රසාසේවාදය -222 

ඉංග්රිසි භාෂාව -231 

ගණිතය -232 

ඉතිහාසය/ ඉතිහාසය හා   

සොජ අධයයනය -233 

විදයාව -234 

ප්රාමයෝගික තාක්ෂණ   

කුසලතා (ප්රා.තා.කු) -235 

සොජ අධයයනය -236 

විදයා/ ගණිත -239 

වයාපාර හා ගිණුම්කරණ අධයයනය  -260 

භූමගෝල විදයාව -261 

පුරවැසි අධයාපනය  හා පාලනය/ 

ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධයාපනය  -262 

වයවසායකත්ව අධයයනය -263 

සංගීතය (මපරදිග) -240 

සංගීතය (බටහිර) -241 

කර්ණාටක සංගීතය -242 

චිත්ර -243 

නැටුම්(මද්ශීය) -244 

භරත නැටුම් -245 

ඉංග්රීසි සාහිතයය/  

ඉංග්රීසි සාහිතය රසාසේවාදය -246 

අරාබි/අරාබි සාහිතයය/  

අරාබි සාහිතය රසාසේවාදය -272 

නාටය හා රංග කලාව -250 

මදවන භාෂාව (සිංහල) -264 

මදවන භාෂාව (මදෙළ) -265 

පාලි -266 

සංසේකෘත -267 

ප්රංශ -268 

ජර්ෙන් -269 

හින්දි -270 

ජපන් -271 

මකාරියන් -273 

චීන -274 

රුසියන් -275 

මතාරතුරු හා සන්නිමේදන තාක්ෂණය/  

පරිගණක විදයාව -280 

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය -281 

ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණමේදය -282 

ශිල්ප කලා -284 

ගෘහ ආර්ික විදයාව -285 

මසෞඛය හා ශාරීරික  අධයාපනය/  

 ශාරීරික  අධයාපනය -286 

සන්නිමේදනය හා ොධය අධයයනය -287 

නිර්ොණකරණය හා  

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණමේදය -288 

නිර්ොණකරණය හා යාන්ික   

තාක්ෂණමේදය -289 

නිර්ොණකරණය, විදුලිය හා  

 ඉමලක්මරානික තාක්ෂණමේදය -290 

විදුත් මල්ඛනය හා ලඝු මල්ඛනය          -292 

උසස් තපළ අංශතේ පමණක් ඇති විෂයයන් 

මභෞතික විදයාව -301 

රසායන විදයාව -302 

වයවහාර්ක ගණිතය -303 

ශුද්ධ ගණිතය -304 

උද්ිද විදයාව -305 

සත්ව විදයාව -306 

කෘෂි විදයාව -308 
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ජීව විදයාව -309 

සංයුක්ත ගණිත ය -310 

උසසේ ගණිතය -311 

සංඛයානය -312 

සාොනය ඉංග්රීසි -313 

සිවිල් තාක්ෂණමේදය -314 

යාන්ික තාක්ෂණමේදය -315 

විදුලි හා ඉමලක්මරානික හා  

මතාරතුරු තාක්ෂණමේදය -316 

ආහාර තාක්ෂණමේදය -317 

කෘෂි තාක්ෂණමේදය -318 

ශජව සම්පත් තාක්ෂණමේදය -319 

ආර්ික විදයාව -321 

මද්ශපාලන විදයාව -323 

තර්ක ශාසේත්රය හා විදයාත්ෙක ක්රෙය -324 

කළෙනාකරණය -326 

සොජ විදයාව -327 

වාණිජයය -328 

වයාපාර සංඛයානය -331 

 

වයාපාර අධයයනය -332 

ගිණුම්කරණය -333 

මබෞද්ධ ශිෂේටාචාරය -345 

හින්දු ශිෂේටාචාරය -346 

ඉසේලාම් ශිෂේටාචාරය -347 

ග්රික හා මරෝෙ ශිෂේටාචාරය           -348 

ක්රිසේතියානි ශිෂේටාචාරය -349 

ඉංජිමන්රු තාක්ෂණමේදය  -365 

ශජව පද්ධති තාක්ෂණමේදය -366 

තාක්ෂණමේදය සඳහා විදයාව -367 

සාොනය  මපාදු පරීක්ෂණය -391 

සාොනය මතාරතුරු තාක්ෂණය -392 

වෘත්ීය අධයාපන විෂයයන්/  

දහතුන් වසරක වැඩසටහමන් විෂයයන් -395 

උපමද්ශනය හා ෙඟ මපන්වීෙ -401 

පුසේතකාල හා මතාරතුරු අධයයනය -402 

විමශේෂ අධයාපනය -493 

මවනත් විෂයන් -488 

විෂය නිශේචිතව දක්වා මනාෙැත          -499 

 

 

 

ප්රශ්න අංක 21/26: වැඩිම කාලයක්/ තෙවනුව වැඩිම කාලයක් ඉගැන්ීතම්ප/ අධීක්ෂණ කටයුතු වල තයතෙන 

අංශය: 

ප්රාථමික (1-5 මරේණි) අංශය - 1  ද්විීයික (6-11 මරේණි) අංශය - 2   

උසසේ මපළ (12-13 මරේණි) අංශය - 3  

ප්රශ්න අංක 20/ 25 : වැඩිම කාලයක්/ තෙවනුව වැඩිම කාලයක් නිර වන කාර්යය: 

විදුහමල් පරිපාලන හා කළෙනාකරණ කටයුතු - 11 සාොනය පන්ති වල ඉගැන්වීමම් කටයුතු -20 

උසසේ මපළ (12-13 මරේණි) අධීක්ෂණ කටයුතු -12 පාසමල් පරිගණක කටයුතු  -21 

ද්විීයික (6-11 මරේණි) අධීක්ෂණ කටයුතු  -13 විදයා මක්ෂේත්ර ෙධයසේථාන කටයුතු  -22 

ප්රාථමික (1-5 මරේණි) අධීක්ෂණ කටයුතු  -14 ක්රීඩා කටයුතු    -23 

ගුරු උපමද්ශක කටයුතු    -15 මවනත් විෂය සෙගාමී කටයුතු  -24 

ශිෂය උපමද්ශන කටයුතු    -16 මවනත් රාජකාරි කටයුතු   -25 

පුසේතකාල කටයුතු    -17 නිරත වන්මන් ප්රධාන කාර්යයක පෙණි -77 

කාර්යාල කටයුතු     -18 මවනත්     -88 

විමශේෂ අධයාපන ඒකකමේ කටයුතු   -19 
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ප්රශ්න අංක 22/27: වැඩිම කාලයක්/ තෙවනුව වැඩිම කාලයක් ඉගැන්ීතම්ප/ අධීක්ෂණ කටයුතු වල තයතෙන 

විෂය: 

ප්රාථමික තර්ණි  

ප්රාථමික මපාදු/ ප්රාථමික  -101 

ප්රාථමික ඉංග්රිසි  -131 

ප්රාථමික මසෞන්දර්යය  -139 

ප්රාථමික මවනත්  -199 

    ද්විතියික (6-11 තර්ණි) 

බුද්ධ ධර්ෙය  -211 සිංහල සාහිතය  චීන  -274 

හින්දු ධර්ෙය/  රසාසේවාදය  -247 රුසියන් -275 

 ශශවනරි -212 මදෙළ සාහිතය මතාරතුරු හා සන්නිමේද 

කමතෝලික ධර්ෙය -214 රසාසේවාදය  -248 තාක්ෂණය -280 

ක්රිසේතියානි ධර්ෙය -215 අරාබි සාහිතය  කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය-281 

ඉසේලාම් -216 රසාසේවාදය  -249 ජලජ ජීව සම්පත් 

සිංහල භාෂාව   නාටය හා රංග කලාව - 250 තාක්ෂණමේදය -282 

හා සාහිතයය  -221 වයාපාර හා ගිණුම්කරණ ශිල්ප කලා  - 284 

මදෙළ භාෂාව  අධයයනය  -260 ගෘහ ආර්ික විදයාව          -285 

හා සාහිතයය  -222 භූමගෝල විදයාව -261  මසෞඛය හා ශාරීරික 

ඉංග්රිසි භාෂාව -231 ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධයාපනය          -286 

ගණිතය -232 අධයාපනය  -262 සන්නිමේදනය හා 

ඉතිහාසය -233 වයවසායකත්ව   ොධය අධයයනය                -287 

විදයාව -234 අධයයනය  - 263 නිර්ොණකරණය හා ඉදිකිරීම්  

ප්රාමයෝගික තාක්ෂණ කුසලතා  මදවන භාෂාව (සිංහල) -264 තාක්ෂණමේදය          -288 

 (ප්රා.තා.කු) -235 මදවන භාෂාව (මදෙළ) -265 නිර්ොණකරණය හා යාන්ික  

සංගීතය (මපරදිග)  -240 පාලි   -266  තාක්ෂණමේදය           -289 

සංගීතය (බටහිර)  -241 සංසේකෘත -267 නිර්ොණකරණය, විදුලිය හා 

කර්ණාටක සංගීතය  -242 ප්රංශ -268 ඉමලක්මරානික  

චිත්ර -243 ජර්ෙන් -269 තාක්ෂණමේදය          - 290 

නැටුම්(මද්ශීය) -244 හින්දි -270 විදුත් මල්ඛනය හා  

භරත නැටුම් -245 ජපන් -271 ලඝු මල්ඛනය           -292 

ඉංග්රීසි සාහිතය   අරාබි -272 මවනත් විෂයක්                   -299 

රසාසේවාදය         -246 මකාරියන්    -273   
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     උසස් තපළ (12-13 තර්ණි) 

මභෞතික විදයාව -301 ආහාර තාක්ෂණමේදය   -317 මපරදිග සංගීතය   -354 

රසායන විදයාව -302 කෘෂි තාක්ෂණමේදය  -318 කර්ණාටක සංගීතය  -355 

ගණිතය -307 ශජව සම්පත්     බටහිර සංගීතය   -356 

කෘෂි විදයාව -308 තාක්ෂණමේදය    -319 නාටය හා රංග කළාව  -357 

ජීව විදයාව -309 ඉංජිමන්රු තාක්ෂණමේදය  -365 සිංහල    -371 

සංයුක්ත ගණිත ය -310 ශජව පද්ධති     මදෙළ    -372 

උසසේ ගණිතය -311 තාක්ෂණමේදය    - 366 ඉංග්රීසි     -373 

ආර්ික විදයාව -321 තාක්ෂණමේදය සදහා විදයාව  -367 පාලි    -374 

භූමගෝල විදයාව -322 ඉන්දීය ඉතිහාසය   -396 සංසේකෘත   -375 

මද්ශපාලන විදයාව -323 යුමරෝපා ඉතිහාසය  -397 අරාබි    -378 

තර්ක ශාසේත්රය හා   නූතන මලෝක ඉතිහාසය  -398 ප්රංශ    -381 

විදයාත්ෙක ක්රෙය  -324 බුද්ධ ධර්ෙය   -341 ජර්ෙන්    -382 

වයාපාර අධයයනය -332  හින්දු ධර්ෙය   -342 රුසියන්    -383 

 ගිණුම්කරණය -333 ක්රිසේතියානි ධර්ෙය   -343 හින්දි    -384 

ගෘහ ආර්ික විදයාව -328 ඉසේලාම්    -344 මකාරියන්   -385 

සන්නිමේදනය හා   මබෞද්ධ ශිෂේටාචාරය  -345 චීන    -386 

ොධය අධයයනය  -329 හින්දු ශිෂේටාචාරය   -346 ජපන්    -387 

සාොනය ඉංග්රීසි  -313 ඉසේලාම් ශිෂේටාචාරය  -347 සාොනය  මපාදු පරීක්ෂණය -391 

මතාරතුරු හා සන්නිමේදන  ග්රික හා මරෝෙ     සාොනය මතාරතුරු තාක්ෂණය -392 

තාක්ෂණය  -320 ශිෂේටාචාරය    -348 වෘත්ීය අධයාපන විෂයයන් -395 

සිවිල් තාක්ෂණමේදය -314 ක්රිසේතියානි ශිෂේටාචාරය  -349 මවනත් විෂයන්      -399 

යාන්ික තාක්ෂණමේදය -315 චිත්ර කලාව   -351     

විදුලි හා ඉමලක්මරානික හා  නර්තනය(මද්ශිය)  -352  

මතාරතුරු තාක්ෂණමේදය -316 නර්තනය(භාරත)   -353 

 

 

ප්රශේන අංක 23/28: වැඩිම කාලයක්/තෙවනුව වැඩිම කාලයක් ඉගැන්විම්ප කරන/ අධීක්ෂණතේ කරන භාෂා මාධ්යය 

 

            සිංහල ොධයය - 1  මදෙළ ොධයය - 2     ඉංග්රීසි ොධයය - 3 

 

 

 

   

 


