
                     

   

               

නම  

සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය-  

 

ජාතික පාසල්වල පුරප්පාඩු වී ඇති විදුහල්පති තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් තතෝරා පත් කිරීතේ 

සේමුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවීම - ශ්රී ලාකා අධයාපන පපාපාලන තේවය I තේණිය 

 

රාජ්ය ේවාා ේක මිෂන් සභාේේ අධ්යාපන ේවාා කමිවේේේ යමයමය පදි ද  දාන න රාරා හිටි ශ්රී 

ලංකා අධ්යාපන පදිපාලන ේවාේේ I ේේණියේේේ යමලධ්ාදිේයකු විදුහල්පති ධුරය දැදිය යුතු ජ්ාතික 

පාසල් 31 ක විදුහල්පති රාරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීේම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ඔබ කැඳානු ලබන 

බා සතුින් දන්ාා සිිමි. 

02. ඒ සඳහා ඉසුරුපාය, අධ්යාපන අමාත්යංශේේ 04 ාන මහේල් ශ්රානාාාරය ........  දන ේප.ා 

.......    පැමිේණන ේලස කාරුණියේකා දන්ාා සිිමි. එ දන  පහත් සඳහන් ලිහි ේල්ඛනාල මුල් හි පත් 

හා ආයත්න ප්රධ්ායමයා විසින් සහතික කරන ලද අදාළ සහතිකාල ඡායා හි පත් (අංක I සි  VIII 

දක්ාා ේල්ඛන) ේා නුාක් පහත් සඳහන් අනුහිළිේාල  සකව කර ඔබේේ නම හා සම්මුඛ 

පරීක්ෂණ අංකය සඳහන් කර සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය ේාත් ඉ දදිපත් කළ යුතුය. 

I. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීේම් ලිහිය 

II. ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් 

III. නේමට ේානසක් පාතී නම් ඒ සඳහා  දවුරුම් ප්රකාශය (නේමට ේානසක් පාතී නම් 

පමණක්) 

IV. ේවාා පළරාරුද්ද  සනාථ කිරීම සඳහා 

A. ශ්රී ලංකා අධ්යාපන පදිපාලන ේවාේේ I ේේණියේය  සසව කල ලිහිය (I ේේණියේය  

සසව කල ලිහිය ලැබී ේන මැති නම් සසව වීම සඳහා සියලු සුදුසුකම් සරාරා ඇති 

බා  ේදපාර්ත්ේම්න්තු ප්රධ්ායමයාේේ ාාර්ත්ාා 

B. ශ්රී ලංකා අධ්යාපන පදිපාලන ේවාේේ I ේේණියේය  පත්  ද  දන සි  2020.12.04  දන 

දක්ාා ආයත්න ප්රධ්ායමයා විසින් යමකුත් කරනු ලබන ේවාය හිළිබඳ සහතිකය - 

ආකෘති පත්ර අංක 01 

 

V. අධ්යාපන සුදුසුකම් - අනු අංක 02 ය ේත් ද 
 

VI. ලකුණු පිපාිේේ අනු අංක 03 හා අනු අංක 04 ය ේත් පහත් සුදුසුකම් සනාථ කිරීම 

සඳහා, a)  ඉංග්රීසි භාෂා යමරාණත්ාා  අදාළ සහතික / ේල්ඛන 
 

b)  ේත් රතුරු හා සන්යමේේදන ත්ාක්ෂණ දැනුම හිළිබඳ ලබා ඇති සහතික 
 

VII. ේවාා ඇායීම අනු අංක 05 ය ේත් ද  

VIII. අධ්යාපනය  අදාල පර්ේේෂණ සහ ප්රකාශන අනු අංක 06 ය ේත් ද 

 

 

 

ED/04/58/20/ජ්ාතික 

පාසල්(2020) 

ේාළුම 02 

2020.12.23 



a) අයදුම්පත් කැඳවීේම් යමේේදනේේ ලකුණු පිපාිේේ අංක 6 ය ේත් ඔබ විසින් 

ඉ දදිපත් කිරීම  බලාේප ේර ත්තු ාන අධ්යාපන පර්ේේෂණ හා ප්රකාශ ාල සහතික 

කරන ලද හි පත් ඉ දදිපත් කිරීේම්දී එම පර්ේේෂණය/ප්රකාශනය කුමක්ද යන්න 

පැහැ දලිා දක්ාා ඇති හිවේා/හිවේ එම ප්රකාශනයන් කෘති/ප්රකාශන ේලස ඔබේේ නම 

සඳහන් ාන හිවේා/හිවේ ාල ආයත්න ප්රධ්ායම සහතික කරන ලද හි පත් සමඟ අදාල 

පර්ේේෂණ හා ප්රකාශන ාල මුල් හි පත් ඉ දදිපත් කළ යුතුය. 

 

03. ලකුණු ලබා ාැනීම සඳහා ඉ දදිපත් කරනු ලබන ේල්ඛනයන්ට දකුණු පස ඉහළ ේකළාර ලකුණු 

පිපාිේේ කුමන අනු අංකය ය ේත් ලකුණු ලබා ාැනීම  ඉ දදිපත් කරන්ේන්ද යන්න සඳහන් කර 

තිබිය යුතුය.  

 සදා - ේත් රතුර හා සන්යමේේදන ත්ාක්ෂණ දැනුම සඳහා ඉ දදිපත් කරනු ලබන සහතික  - 

අනු අංක 04 

ඒ අනුා ඡායා හි පත් ේා නුා සැකසීේමන් පසු ේම් සමා අමුණා ඇති ආකෘති පත්ර අංක 02 

සම්පූර්ණ කර ේා නුා සමා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය ේාත් ඉ දදිපත් කල යුතුය. ප්රසිද්ධ් කර 

ඇති ලකුණු පිපාිේේ දක්ාා ඇති ‘ස හන්’ ේකේරට මනා අාධ්ානේයන් යුක්ත්ා ේල්ඛන 

ඉ දදිපත් කල යුතුය  

 

04. ේමම සම්මුඛ පරීක්ෂණේේදී ඔබ දක්ානු ලබන කාර්ය සාධ්නය හා ඔබේේ අධ්යාපන 

සුදුසුකම් අනුා සපයාානු ලබන ලකුණු මත් ලබා ාන්නා සමවථ  කුසලත්ාාේේ ප්රමුඛත්ාාය අනුා 

පමණක්  විදුහල්පති ත්නතුරු රාරප්පාඩු වී ඇති ජ්ාතික පාසල් විදුහල්පති ත්නතුරක  පත් කරනු 

ලැබීම සිදු ේේ. 

05. සම්මුඛ පරීක්ෂණය  සහභාගිවීම පමණක් රාරප්පාඩු වී ඇති ජ්ාතික පාසලක විදුහල්පති 

ත්නතුරක් ලබා ාැනීම සඳහා ටමිකමක් ේන ාන බාත්, අයදුම්පත් කැඳාන අාසන්  දනය  ද 

2020.12.04  දන  පසු අයදුම්පත් එාන ලද යමලධ්ාරීන් සඳහා ද සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් 

ලැබ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඉ දදිපත් වු බා  පසුා අනාාරණය වුාේහ ත් සම්මුඛ 

පරීක්ෂණය  ඉ දදිපත් වීම පත්වීම් ලැබීම  සුදුසුකමක් ේන ාන බා ද අාධ්ාරණය කරමි. 

 

 

ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.ේේ. රාෂ්පකුමර 

අතිේර්ක ේල්කම්           

(අධ්යාපන ේවාා ආයත්න) 

අධ්යාපන ේල්කම් ේානුා               

 

අවධානයට: ඔබ යමයමිත්  දන සම්මුඛ පරීක්ෂණය  සහභාගී වීම අයමාාර්යය බා ද සම්මුඛ 

පරීක්ෂණය  සහභාගී වීේම්දී ඉහත් සඳහන් ලිහි ේල්ඛන සියල්ලම යමාැර ද ේලස රැේාන පැමිණියේය 

යුතු බාද සම්මුඛ පරීක්ෂණ අාවථාේාන් පසුා කිසිදු ේේතුාක් මත් කිසිදු ේල්ඛනයක් සුදුසුකම් 

සනාථ කිදිම සඳහා භාර ේන ාන්නා බා ද ත්ාදුර ත් අාධ්ාරණය කරමි.  


