
Page 1 of 4 
 

   
 

                   
 
 

                      ED/2/29/08/01/13 (ii) වෙළුම                                  2020.12. 07   
 
නම................................................ 

ලිපිනය........................................ 

ජා.හැ.අ. ...................................... 

 

මාධ්යය  

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල අංකය 01 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ........ 
 

මහත්මයාවණනි/ මහත්මියනි/ වමනවියනි 
 

දිෙයිවේ පළාත් පාසල්ෙල විව ේෂ අධ්යාපන කකකයේ  ප පෙන න ංංහල හා වළමළ මාධ්යය ුරරු පුප්පපාු 

සඳහා අධ්යාපනවී උ උපාධාධ්ාරීේ රී ලංකා ුරරු වසේෙව2 2 පේන ව2 II වරේණියටයබ බඳො ගැමම - 2019 

 

මවේ සමාංක හා 2020.09.17 දිනැන  ලිපිය හා බැවඳේ. 

  

ක අනුෙ 2020.12.15 දින වප.ෙ.10.00 බ බත්තපමුල්ල, ඉසුරුපාය, අධ්යාපන අමාතයාං ව2  උ එම සම්මුඛ 

පරීක්ෂණ පැෙැත්වීමබ නියමිතය. එබැවිේ එදින ක සඳහා පහත පරිදි සළානම් වී පැමිවණන වලස කාරුණියටකෙ 

ළේෙමි. 
 

1. සාමානය  සම්මුඛ පරීක්ෂණය 

පහත සඳහේ සහන කෙල මුල් පිබපත් හා ඡායා පිබපත් (තමා විංේ සහන ක කපන ලළ) ළ රැවගන නියමිත 

වීලාෙබ සහභාගී ෙන වලස කාරුණියටකෙ ළේෙමි.  
  

I. ජාන ක හැඳුනුම්පත වහෝ ෙලංුර විවේ  ගමේ බලපත්රය වහෝ රියදුරු බලපත්රය  

II. උ්පපැේන සහන කය.( වකටි උේධ්ෘත භාපගනු වනොලැවේ. විොහවයේ පසු  නම වෙනස් කප 

ඇත්නම් විොහ සහන කය  ළ සමඟ දිවුරුම් ප්රකා යක් ඉදිරිපත් කළ ුතුවවී.)  

III. විභාග වකොමසාරිස ්ජනපාල් විංේ නිකුත් කපන ලළ අ.වපො.ස.  සාමානය වපළ  විභාග සහන කය 

(විභාග වකොමසාරිස් ජනපාල් විංේ වේශීය හා විවේශීය අ.වපො.ස. සාමානය වපළ විභාගය හා 

සමානෙ පිළිගනු ලබන විභාග සමුවේ විංේ ක බෙ සහන ක කපන ලළ විභාග වකොමසාරිස් ජනපාල්  

විංේ නිකුත් කපන ලළ සහන කය රැවගන පැමිණීම අනිොර්ය වී.) 

IV. ෙලංුර උපාධා සහන කය හා උපාධායබ හළාපා ඇන  විෂයයේ ඇුවළත් සහන කය ( අනිොර්යවයේම 

ඉදිරිපත් කළ ුතුවවී.)  

V. උපාධාය හළාපන ලළ මාධ්යය සනා  කපන ලියවිලි  

VI. පදිංචිය සනා  කිරීම සඳහා ග්රාම නිලධ්ාරී සහන කය  

VII. මෑතක උ ලබා ගේනා ලළ චරිත සහන ක 01 

VIII. ඔබ විංේ ඉදිරිපත් කපනු ලබන සහන කෙල නවම් වෙනස්කම් පෙතී නම් ඊබ අළාළෙ දිවුරුම් ප්රකා   

 

1.2.  ළක්ො ඇන  ංයළුම වල්ඛන සුදුසුකම්  පරීක්ෂණ දිනව2 උ ම ඉදිරිපත් කළ ුතුව අතප පසුෙ ඉදිරිපත් කපනු 

ලබන වල්ඛන භාප ගනු වනොලැවේ. 
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ඔබ  සාමානය සම්මුඛ පරීක්ෂණවයේ සමත් වුෙවහොත්, එදිනම  පැෙැත්වෙන ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණයබ ළ  

සහභාගී විය ුතුව වී.  
 
 

02. ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණය 

 

2.01. ක අනුෙ  අංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැන   රී ලංකා ප්රජාතාේ්රික සමාජො උ ජනපජව2 අන විව ේෂ 

ගැසට් පත්රව2 පළ කපන ලළ රී ලංකා ුරරු වසේෙව2 ෙයෙස් ා සංග්රහව2 7.2.3.1 ෙගේන ය අනුෙ රී ලංකා ුරරු 

වසේෙව2 2-II වරේණියටයබ ුරරුෙරුේ බඳො ගැමම සඳහා ෙන ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණය  සඳහා පහත පරිදි 

සළානම්ෙ  සහභාගී ෙන වලස කාරුණියටකෙ ළේෙමි. 
 

2.02. වමම පරීක්ෂණය රී ලංකා ුරරු වසේො ෙයෙස් ා සංග්රහව2 “ආ” පරිශිෂ්බයබ අනුෙ පහත පරිදි ංදු 

වකවර්. 
 

1) ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණය ෙ වයේ අයදුම්කරු විංේ හඳුනා ගේනා ලළ මාතෘකාෙක් යබවත් ඉදිරිපත් 

කිරීමක් කළ ුතුවය. වම් සඳහා පහත පරිදි ලකුණු  පමි වී. 

 
 

2) ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණ රමවීළය 

I. ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණය සඳහා විනා 5 5කබ වනොඅු කාලයක් ලබා වළනු ලැවේ. 

II. ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණව2  උ ලබා ගත හැකි උපරිම ලකුණු ප්රමාණය විං පහ (25) කි. 

III. ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහා එක් එක් නිර්ණායක සඳහා අෙම ෙ වයේ ලකුණු 2 

බැඟිේ ලබා ගත ුතුවය. 

3) නිර්ණායකයේ ප අපමුණ 

I. අපමුණ හා ප්රවිෂ්බ වීම 

සාර් කෙ පාඩවම ප අපමුණ පැහැදිලි කිරීම හා පාඩමබ ප්රවි ්බ වීවම් හැකියාෙ ඇගීම 

II. වපෞරුෂය හා හඩ පාලනය 

ුරරුෙපවයකු වලස මනා වපෞරුෂයකිේ ුතුව වීම හා ඉගැේවීවම් දි මනා වලස හඩ පාලනය 

කිරීවම් ඇන  හැකියාෙ ඇගීම 

III. සේනිවීළනව2 පැහැදිලි බෙ 

ඉවගනුම් ඉගැේවීම් ක්රියාෙලිව2 දි අළාළ කරුණු ඵලළායි වලස සේනිවීළනය කිරීවම් 

හැකියාෙ ඇගීම 

IV. කාල කළමනාකපණය 

ලබා වළනු ලබන කාල සීමාෙ ුවළ අපමුණ වකවප ප ළඟා වීවම් කුසලතාෙය ඇගීම 

V. ඉදිරිපත් කිරීවම් ශිල්ප රම භාවිතය 

අපමුණ වකවප ප ළඟා වීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීවම් ශිල්ප රම මනා වලස භාවිතා කිරීවම් 

හැකියාෙ ඇගීම 
 

 

අනු  

අංකය 

ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණව2  උ ලකුණු 

ලබා වළනු ලබන නිර්ණායක 
උපරිම ලකුණු ප්රමාණය 

සමත් වීමබ අෙ ය  

අෙම ලකුණු ප්රමාණය 

1 අපමුණ හා ප්රවිෂ්බ වීම 05 02 

2 වපෞරුෂය හා හඩ පාලනය 05 02 

3 සේනිවීළනව2 පැහැදිලි බෙ 05 02 

4 කාල කළමනාකපණය 05 02 

5 ඉදිරිපත් කිරීවම් ශිල්පරම භාවිතය 05 02 

මුළු ලකුණු ප්රමාණය 25 10 
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03. ඉහත සාමානය සම්මුඛ පරීක්ෂණය හා ප්රාවයෝකක පරීක්ෂණය සඳහා නියමිත දිනව2  උ සහභාගී වනොෙන 

අයදුම්කරුෙේ පිළිබඳෙ පසුෙ කිංදු අුතපකිේ සලකා බලනු වනොලැවේ. 
 

04. වමම පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වීම පත්වීමක් ලැබීමබ සුදුසුකමක් වනොෙන බෙ ළ සැලකිය ුතුවය. 
 

05. වමම පරීක්ෂණෙලබ සහභාගී වීම සඳහා ගමේ වියළම් වහෝ උපවී න  උමනා කිංෙක් වගෙනු වනොලැවේ. 
 

 

වමයබ වි ්ොසී, 

 

 

 

ොසනා පී. ුරණපත්න             අත්/කවළේ: මහාචාර්ය වක්.කපිල සී.වක් වපවර්පා 

වජයෂ්ස සහකාප වල්කම්                    වල්කම්  

(ුරරු ආයතන)                                  අධ්යාපන අමාතයාං ය       
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