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නම 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය:-  

 

ජාතික පාසල්වල පුරප්පාඩු වී ඇති විදුහල්පති තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් 

තතෝරා පත් කිරීතේ සේමුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවීම - ශ්රී ලාකා අධයාපන 

පරිපාලන තේවය II/ III තේණිය 

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

ශ්රී කංකා අධ්යාපන පදිපාකන ේවාේේ II/ III ේේණියේේේ යමාධ්ාදිේය ව දුහල්පතප ධ රයරය රිදිය 

යුතු ජ්ා ධක පාසපත 28 ක දුහල්පතප ධ රාරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීේම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳ්ා 

ඔබ කිඳානු කබන බා සතුින් රන්ාා සිිමි. 

02. ඒ සඳ්ා ඉසුරුපාය, අධ්යාපන අමාත්යංශේේ 04 ාන ම්ේපත ශ්රානාාාරය  ........  දන 

.........   පිමිේණන ේකස කාරුණියේකා රන්ාා සිිමි. එ දන  ප්ත් සඳ්න් ලිහි ේපතඛනාක මුපත 

හි පත් ්ා ආයත්න ප්රධ්ායමයා දුසින් ස් ධක කරන කර අරාා ස් ධකාක ඡායා හි පත්  

(අංක I සි  VIII රක්ාා ේපතඛන) ේා නුාක් ප්ත් සඳ්න් අනුහිළිේාක  සකව කර ඔබේේ 

නම ්ා සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය සඳ්න් කර සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩකය ේාත් ඉ දදිපත් 

කා යුතුය. 

I. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳ්ා කිඳවීේම් ලිහිය 

II. ජ්ා ධක ්ිහලනුම්පත් 

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

නම් පමණක්) 

IV. ේවාා පාරාරුද්ර  සනාථ කිරීම සඳ්ා 

a) ශ්රී කංකා අධ්යාපන පදිපාකන ේවාේේ මුපත පත්වීම් ලිහිය 

b) ශ්රී කංකා අධ්යාපන පදිපාකන ේවාේේ ේවාය වථිර කිරීේම් ලිහිය 

c) ශ්රී කංකා අධ්යාපන පදිපාකන ේවාේේ II ේේණියේය  උසවවීේම් ලිහිය (II 

ේේණියේය  උසවවීම් කර යමකධ්ාරීන් පමණියේ) 

d) ශ්රී කංකා අධ්යාපන පදිපාකන ේවාේේ III ේේණියේය  පත්  ද  දන සි  2020.12.04 

 දන රක්ාා ආයත්න ප්රධ්ායමයා දුසින් යම වත් කරනු කබන ේවාය හිළිබඳ 

ස් ධකය - ආකෘ ධ පත්ර අංක 01 

 

V. අධ්යාපන සුහලසුකම් - අනු අංක 02 ය ේත් ර 

 

 

 

ED/04/58/20/ජ්ා ධක පාසපත 

(2020) 

ේාළුම 02 

 

 

 ED/NS/ES/004/2020  



VI. ක වණු පිපාිේේ අනු අංක 03 ්ා අනු අංක 04 ය ේත් ප්ත් සුහලසුකම් සනාථ 

කිරීම සඳ්ා,  
 

a)  ඉංග්රීසි භාෂා යමරාණත්ාා  අරාා ස් ධක / ේපතඛන 
 

b)  ේත් රතුරු ්ා සන්යමේේරන ත්ාක්ෂණ රිනුම හිළිබඳ කබා ඇ ධ ස් ධක / ේපතඛන 
 

VII. ේවාා ඇායීම අනු අංක 05 ය ේත් ර 

 

VIII. අධ්යාපනය  අරාක පර්ේේෂණ ස් ප්රකාශන අනු අංක 06 ය ේත් ර 

a) අයහලම්පත් කිඳවීේම් යමේේරනේේ ක වණු පිපාිේේ අංක 6 ය ේත් ඔබ දුසින් 

ඉ දදිපත් කිරීම  බකාේප ේර ත්තු ාන අධ්යාපන පර්ේේෂණ ්ා ප්රකාශ ාක 

ස් ධක කරන කර හි පත් ඉ දදිපත් කිරීේම්දී එම පර්ේේෂණ/ප්රකාශනය 

 වමක්ර යන්න පි්ි දලිා රක්ාා ඇ ධ හිවේා/හිවේ එම ප්රකාශනයන් 

කෘ ධ/ප්රකාශන ේකස ඔබේේ නම සඳ්න් ාන හිවේා/හිවේ ාක ස් ධක කරන 

කර හි පත් සමඟ අරාක පර්ේේෂණ ්ා ප්රකාශන ාක මුපත හි පත් ඉ දදිපත් 

කක යුතුය. 
 

03. ක වණු කබා ාිනීම සඳ්ා ඉ දදිපත් කරනු කබන ේපතඛනයන්ට ර වණු පස ඉ්ා 

ේකකාර ක වණු පිපාිේේ  වමන අනු අංකය ය ේත් ක වණු කබා ාිනීම  ඉ දදිපත් 

කරන්ේන්ර යන්න සඳ්න් කර  ධබිය යුතුය.  

 උරා - ේත් රතුර ්ා සන්යමේේරන ත්ාක්ෂණ රිනුම සඳ්ා ඉ දදිපත් කරනු කබන 

ස් ධක  - අනු අංක 04 

ඒ අනුා ඡායා හි පත් ේා නුා සිකසීේමන් පසු ේම් සමා අමුණා ඇ ධ ආකෘ ධ පත්ර අංක 

02 සම්පූර්ණ කර ේා නුා සමා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩකය ේාත් ඉ දදිපත් කක යුතුය. 

ප්රසිද්ධ් කර ඇ ධ ක වණු පිපාිේේ රක්ාා ඇ ධ ‘ස ්න්’ ේකේරට මනා අාධ්ානේයන් 

යුක්ත්ා ේපතඛන ඉ දදිපත් කක යුතුය  

04. ේමම සම්මුඛ පරීක්ෂණේේදී ඔබ රක්ානු කබන කාර්ය සාධ්නය ්ා ඔබේේ අධ්යාපන 

සුහලසුකම් අනුා උපයාානු කබන ක වණු මත් කබා ාන්නා සමවත්   වසකත්ාාේේ 

ප්රමුඛත්ාාය අනුා පමණක්  දුහල්පතප ධ ත්නතුරු රාරප්පාඩු දු ඇ ධ ජ්ා ධක පාසපත 

දුහල්පතප ධ ත්නතුරක  පත් කරනු කිබීම සිහල ේේ. 

 

05. සම්මුඛ පරීක්ෂණය  ස්භාගිවීම පමණක් රාරප්පාඩු වී ඇ ධ ජ්ා ධක පාසකක 

දුහල්පතප ධ ත්නතුරක් කබා ාිනීම සඳ්ා ටමිකමක් ේන ාන බාත්, අයහලම්පත් කිඳාන 

අාසන්  දනය  ද 2020.12.04  දන  පසු අයහලම්පත් එාන කර යමකධ්ාරීන් සඳ්ා ර සම්මුඛ 

පරීක්ෂණය සඳ්ා කිඳවීම් කිබ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳ්ා ඉ දදිපත් වු බා  පසුා 

අනාාරණය වුාේ් ත් සම්මුඛ පරීක්ෂණය  ඉ දදිපත් වීම පත්වීම් කිබීම  සුහලසුකමක් 

ේන ාන බා ර අාධ්ාරණය කරමි. 

 

 

 



ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.ේේ. රාෂ්ප වමර 

අ ධේර්ක ේපතකම්           

(අධ්යාපන ේවාා ආයත්න) 

අධ්යාපන ේපතකම් ේානුා  

 

අවධානයට: ඔබ යමයමිත්  දන සම්මුඛ පරීක්ෂණය  ස්භාගී වීම අයමාාර්යය බා ර 

සම්මුඛ පරීක්ෂණය  ස්භාගී වීේම්දී ඉ්ත් සඳ්න් ලිහි ේපතඛන සියපතකම යමාිර ද ේකස 

රැේාන පිමිණියේය යුතු බාර සම්මුඛ පරීක්ෂණ අාවථාේාන් පසුා කිසිහල ේේතුාක් මත් 

කිසිහල ේපතඛනයක් සුහලසුකම් සනාථ කිදිම සඳ්ා භාර ේන ාන්නා බා ර ත්ාහලර ත් 

අාධ්ාරණය කරමි.  

 


