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අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

 

සාතාඅයමලාාමය ්යාමබාාිර) මමපන ීක්ෂණයයමමබංාං්රසීරමෂයණයමසිර  මසිමෂයයාී(මබාාිර) මාපන ා ම

පන ළතමුපන ීක්ෂණයයමසතම්්රුු රුඅම්ෂයශ ්ෂයයාා ා  ඇළුම්කිීකතමම-මම2020/ 2021මඅධ්යයඅම

 ර්ණය 

     2020 / 2021ම අධ්යයඅම  ර්ණම ුළම පන ිම සහිඅම් පන ාමතාාාම ිදරීකතම පන ණිසසම ශ්රීම ාාංලාීම

ෂයශ් ෂයයාා ා මඇුළම්ල)ම්දඅීතමසහිාමසාතාඅයමලාාමය ්යාම බාා රි) මපන ීක්ෂණයයමබංාං්රීසරම

ෂයණයමස රි ම  ම සිමෂයයාී(ම බාා රි) ම ාපන ා මපන ළතුම පන ීක්ෂණයයමසත්ම )ේය්ම ි ම )ේයම අඅුතමම

ල)අමාමපන ෞ්්ාණලමපන ාසා් ාමස් යමල)අම්ුරු රුඅ්්අම්අයදුම්පන ම්ලදහ අුමාදේ. 

I . ලාාමාපන ා මපන ාමතාාා මබංාං්රසීරමෂයණයමස රි  

I I . ෂයයාී(ම ාපන ා ම පන ාමතාාා ම බමමමජේවීයම ෂයයා,ම  ෞීයම ෂයයාම ි ම

 ය ිාිකලමෂයයාමපන ාමතාාා  

02.  ංා්ලුම්ලරු අ්මම්මසහිාමපන ිමසහිඅම්සුදුසලුම්මසපන )ුාමණබියමයුුයර. 

I . ලාාමපන ාමතාාා මසහිාමඅයදුම්මකිීකත මඅපන ්්ෂණාමල)අම්ුරු රුඅ්ම2016  ර්ණය්මි ම

ඊ මපන සුම ර්ණයල(මපන ද ද ්ූමසාතාඅයමලාාමය ්යාමබාා රි) මපන ීක්ෂණයයමබංාං්රසීරමෂයණයම

ස රි  මසත් මණබියමයුුය. 

I I . ජේවීයමෂයයාම ,ම  ෞීයම ෂයයාම ි ම  ය ිාිකලම ෂයයාම යඅම පන ාමතාාාම සහිාම අයදුම්ම

කිීකත මඅපන ්්ෂණාමල)අම්රුු රුඅම් 2016ම  ර්ණය්ම ි ම ඊ මපන සුමපන ද ද් මූ ම ෂයයාී(ම

බාා රි) මාපන ා මපන ළතුමපන ීක්ෂණයයමසත් මණබියමයුුය. 

I I I . අයදුම්පන ම්  ා)ම ්අ්අාම අ සාඅම ිඅ ම ්රුු )යලුම  ශයඅ්ම අ ුරුදුම 05ම ලම ස් ාම

ලාාය්ෂමසම්පන රූ්යමල)මණබියමයුුය.මඅාළම්ුරුමපන ව්ීතමස්ථි)මල)මණබියමයුුය. 

IV. දඅ ත්ම ්ුරුම අ යාසම ෂයයාායල,ම ේාණලම අධ්යාපන අම ෂයයාම පන ීමයල,ම ෂයශ ්ෂයයාායලම

ි ම ේාණලම අධ්යාපන අමතයඅය්ම පන ාමතාාාමිදරීකතමසහිාමාණයාපන ිාං වම වීම අාසරයයම

යුුය. 

V. යම්මෂයශ ්ෂයයාායලමපන  අ්ාමජේවීයමෂයයාම ,ම ෞයීමෂයයාමි ම ය ිාිකලමෂයයාම

පන ාමතාාා ්ෂමසම්ාඅධ්්යඅ්ම මූෂය ,මඅාළමපන ාමතාාා  මසුදුසලුම්මාදබීතමපන ණිසසමඅ.පන ා.ස.ම

බාසස්ම පන ළම  ම ෂය ා්ය්(ම ි ම ෂයයාී(ම බාා රි)ම  ම ාපන ා ම පන ළතුම පන ීක්ෂණයය්(ම ි ම

අාළමෂයශ් මෂයයාායමෂයසරඅ්මපන රූ් මඅ ශයා ්ෂමාසම්ෂ අුමාාඅමෂයණයයඅම්සහිාම

සාතාර්ථමාාාමණබියමයුුය. 

VI . තතමපන ාමතාාා මිදරිකතමසහිාම )ාම්අමුාදාු ිා්මඔ අු මඅධ්යයඅමඅර ාඩුමාාාම

ියම යුමු ාදෂයඅම් එස්ම අධ්යයඅම අර ාඩුම රිිකලම්ම ඇණම ්ුරු රුඅම් පන තය්ෂම ම්ම සහිාම

අයදුම්මලළමයුුය. 

 

03.ම තතම පන රීශයම ය ්ම සරසුඅම්  )ාම ්අුම ාාඅුය්ම සාතාඅයම ලාාම ය ්යාම බාා රි) ම

පන ීක්ෂණයය්(මබංාං්රසීරමෂයණයමස රි  මි මෂයයාී(මබාා රි) මාපන ා මපන ළතුමපන ීක්ෂණයය්(මාාාම



්්මතුළුමාලුයමුමඅාළමෂයණය මාාා්ම්ාලයුමුසිමෂයශ් ෂයයාාමපන රණපන ාඅමලාිකණඅම්ස ා ම

තඟරඅ්මපන  ් අමසම්තුඛමපන ීක්ෂණයය්(මාාාම්අ්අාමාලුයුමපන අම්මල)්අය.ම 

 

04.   ද ුපන ම්ස රිමඅධ්යයඅමඅර ාඩුමාාාම්දඅීත මඇණම රිිකලම්මපන ණළණාහමසම්තුඛමපන ීක්ෂණයය්(මෂයතසාමම

ාාඅුමාදේ. 

05. ාපන ා ම ාාාම ්දඅීතඅ් අඅුරු ම ාපන ා ම ්රුුම පන ්වීම්ම ාාා(තම පන ණළණාහම  ්කීත ම තතම

අතායාාංශයමාදහ(මඅද. 

06. )ේයම අඅුතම ල)අම පන ෞ්්ාණලම පන ාසා් ාම ස ්යම ල)අම ්ුරු රුඅම් ෂයසරඅ්ම ංිිකපන ්ම ල)අම

අයදුම්පන ් ාම එතම පන ාසා්ම ෂයදුිා්පන ණම /ම ලළතඅාලරුම ෂයසරඅ්ම අාළම ්රුු ිකයම /ම ්ුරු )යාමම

සහිාමඅධ්යයඅමඅර ාඩුමඅඅතුමලළමිදකිම/මඅාිදකිමා මංා්ලුම්මපන රය්මසහිඅම්ලළමයුුය. 

07. )ේය්ම ්ුරු රුඅ්්ම් අයදුම්පන ්ම ෂයදුිා්පන ණම ,ම ලාාපන ම  ා)ම අධ්යාපන අම අධ්ය්ෂණම ිාම පන ළාම්

අධ්යාපන අම අධ්ය්ෂණම ෂයසරඅ්ම ,ම )ේයම අඅුතම ල)අම ාම පන ෞ්්ාණලම පන ාසා් ාම ්ුරු රුඅ්්ම්

අයදුම්පන ම්අාළමෂයදුිා්පන ණම/මලළතඅාලරුමෂයසරඅ්මසිණලමලළමයුුය. 

08. සරතම අයදුම්පන ්ෂතම ත රිම සහිඅ්ම තර්ශම තලූණම පන රය ම අඅ ම පන ණළණයාම ලා ම පන ණ පන ම්

ලකිඅම් බ02 ම යුු ම 2021.09.03 ිඅ ම පන )ම ා්ලම්, අධ්යාපන අම අතායාාංශය,“ංසුරුපන ාය’’,ම

ා්)තුා්ාමාණපන ණඅය මාදාඅමසම්ාණයාපන ිාං වමදපන රාඅ්මඑෂයයමයුුමී.මඅයදුම්පන ්මාිාමඑ අම

ල )ය්ම ම්පන සමංිළමලළ ර්ම “ශ්රීමාාංලාමෂයශ ්ෂයයාා ා මඇුළව්ීතමසහිාමඅයදුම්පන ම්ම

2020 / 2021මබ්ුරු  අු්මසහිා ම”මයඅු අ්මසහිඅම්ලළමයුුය. 

අයදුම්පන රයමඅධ්යාපන අමඅතායාංශය්ම ේමඅඩෂයය්බwww.moe.gov.lk)මෂයශ්ණමදඅ්වීම්මී)ය්මපන ළම

ල)මඇ. 
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