
1 
 

අධයහඳනමඅභහයහාංලඹම 

ශ්රීම රාංකහම ගුරුම අධයහඳනසම   ඹම වහම වූම

න්ධහනමබහහ (ඉාංග්රීසි) ඳරීක්ණඹම2020 (2021) 

Link Language (English) Test for Sri Lanka 

Teacher Educatorsම Service – 2020ම(2021) 

අාංකම 1925/37ම වහම 2015ම ජූලිම භම 28ම දිනළතිම ම ශ්රීම

රාංකහම ගුරුම අධයහඳනසම  හම යසථහටම අනුම

ශ්රීම රාංකහම ගුරුම අධයහඳනසම     ම නිරධහරීන්ම

වහම වූම න්ධහනම බහහ (ඉාංග්රීසි)ම ඳරීක්ණඹම

අ ර ල්ම භම  කොශමදීම ඳළළත් නම ඵම  භයින්ම

දළනුම්ම දනුමරළ ේ. 

02.ම ශ්රීම රාංකහම ගුරුම අධයහඳනසම     ම ෆභම

නිරධහරිඹකුභම ම ඵහම ගළනී ම්ම දිනම සිටම යම

තුනක්ම (03)මඇතුශමන්ධහනමබහහම නමඉාංග්රීසිම

බහහම පිළිඵම රවීණණහම රඵහම ගම ුතතුඹ.ම අාංකම

1925/37ම වහම 2015.09.28ම දිනළතිම ශ්රීම රාංකහම ගුරුම

අධයහඳනසම  හමයසථහ ේම9.1මගු ේමඅාංකම3ම

ඹට ත්ම දක්හම ඇතිම සුදුසුකම්ම වම යහජයම   හම

 කොමින්ම බහම චක්ර ල්ඛම 08/2020හිම දක්හම ඇතිම

සුදුසුකම්ම පුයහම ඇතිම නිරධහරීන්ම  භභම න්ධහනම

බහහම (ඉාංග්රීසි)ම ඳරික්ණඹම භත්වීණ ම්ම

අලයහ න්ම නිදවසම කයනුම රළ ේ.ම  සුම

නිරධහරින්ම භභමඳරීක්ණඹමභත්මවිඹමුතතුඹ. 

03.ම  භභම විබහගඹටම අදහශම විඹම නිර් ේලඹම වහම

අ නකුත්ම විධිවිධහනම අාංකම 1925/37ම දයනම 2015ම

ජූලිම භම 28ම දිනළතිම ම ශ්රීම රාංකහම රජහහන්්රිකම

භහජහදීමජනයජ  මඅතිවි ල මගළට්මඳත්ර  මඳශම

කයම ඇ.අඹදුම්කරුන් ේම ඳවසුම වහම එභම

විඹම නිර් ේලඹම වහම අ නකුත්ම විධිවිධහනම ඳවම

දක්හමඇ. 

04.මවිබහගමඳටිඳහටිඹම-මලිඛිමඳරීක්ණඹ 

විඹම
අාංකඹ 

විඹ රකුණු කහරඹම
(ඳළඹ) 

01 
ඉාංග්රීසිම
බහහ 
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05.මවිඹමනිර් ේලඹ 

5.1   English Grammar 
 
A suitable level of proficiency on the 
following forms of grammar in the spoken 

and the written language is expected from 
the candidate. 

- Tense and Number 

- Sentences(Simple/Compound/

Complex/Compound Complex) 

- Relative Clauses 

- Reported Speech 

- Adjectives and Adverbs 

- Determiners 

- Prepositions 

 

5.2ම   Writing Skills 

The knowledge on the modern formats and 
styles of writing is tested in this area of study. 

- Essay Writing 

- Summary writing skills 

- Report writing skills 

- Letter writing 

 

5.3 ම   Reading Skills 

Candidate’s ability to comprehend a printed text, 
infer meaning and written interpretation is 
expected. 

- Reading and understanding the specific  

and general meaning of a printed text 

- Reading and Interpretation (written) 

 

06.මවිඹඹමහභර්ථයමරළබීභමවහමඅඹදුම්කරුකුම

අභම ල ඹන්ම 40%  වෝම ඊටම ළඩිම රකුණුම

රභහණඹක්මරඵහමගමුතතුඹ. 

07.ම විබහගඹටම  ඳනීම සිටිනම සිඹලුභම

අඹදුම්කරුන් ේම රතිපරම ඇතුශත්ම රතිපරම

 ල්ඛනඹම විබහගම  කොභහරිසම ජනයහල්ම විසින්ම

 ල්කම්,ම අධයහඳනමඅභහයහාංලඹම මරඵහම  දනුම

ඇ.ම විබහගම අඹදුම්කරුන්ම  ම  ඳෞේගලිකම

රතිපරම  ල්ඛනමනිකුත්මිරරිභම විබහගම  කොභහරිසම

ජනයහල්මවිසින්මසිදුම නොකයනුමඇ. 

08.ම  භහිම දළක් නම ආකෘතිඹටම අනුම A4ම

රභහණ  ම කඩදහසිඹකම  දඳළත්ම බහවිම කයමින්ම

අඹදුම්ඳ ත්මශිර්මඅාංකම01මසිටම04ම ක්මඳශමුනම

පිටුටමදමඉතිරිඹම දනමපිටුටමදමමනම රම ගනම

කසම කශම ුතතුම අයම ඊටම අදහශම  ොයතුරුම භම

අත්අකුරින්භම ඳළවළදිලිම ඇතුශත්ම කශම ුතතුඹ.ම
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ආදර්ලම අඹදුම්ඳටම අනුකරම  නොනම අඹදුම්ඳත්මම

වමඅම්පර්ණම රම ොයතුරුමවන්මකයමඇතිමමමම

අඹදුම්ඳත්මම දළනුම්ම දීභිරන්ම  ොයම රතික්  ඳම

කයනමඵළවින්,මඅඹදුම්ඳම ඹොමුමිරරිභටමරථභමඑඹම

විබහගම නි ේදන  ම වන්ම ආදර්ලම අඹදුම්ඳටම

අනුකරදම ඹන්නම වහම සිඹලුම  ොයතුරුම

ඇතුශත් කොටම නිළයදිම ම්පර්ණම කයම ති ේදම

ඹන්නම පිළිඵත්ම නිඹමිම විබහගම ගහසතුම  ගහම

එහිම විසයම අඹදුම්ඳටම ඇශත් කොටම රදුඳම

අමුණහම ති ේදම ඹන්නම පිළිඵත්ම විභසිලිභත්ම විඹම

ුතතුඹ. අඹදුම්ඳ ත්ම ඡහඹහම පිටඳක්ම ශඟම ඵහම
ගළනීභම ර ඹෝජනත්ම නුම ඇතිම ඵම දන්මි.ම

අඹදුම්ඳමපිළි ඹරමකයමගන්නහමවිටමඑහිමශීර්  ම

වන්ම විබහග  ම නභම සිාංවරම අඹදුම්ඳත්මරම

සිාංවරටම අභයම ඉාංග්රීසි ඹන්ම ද,ම  දභශම

අඹදුම්ඳත්මරම  දභශටම අභයම ඉාංග්රීසි ඹන්ම දම

 ඹදීභමඅලයමඵමදන්මි. 

09. විබහගම  කොභහරිසම ජනයහල්ම විසින්ම විබහගඹම

ඳත්නුම රඵනම අයම එඹම ඳළළත්වීණභම වහම රතිපරම

නිකුත්ම ිරරීභම ම්ඵන්ධ ඹන්ම විබහගම  කොභහරිසම

ජනයහල්ම විසින්ම ඳනහම ඇතිම නීතිම රීතිම පිළිඳළදීභටම

අඹදුම්කරුන්මඵළඳීමසිටී.මවිබහගඹමවහමනමනිතීම

රීතිමඳවමමඳශම කොටමඇ. 

10.ම යහජම  ොයතුරුම ළඳමභම -ම අඹදුම්ඳම

පීයවීණ ම්දිම ඉහම ළරිරලිභත්මනියදයම  ොයතුරුම

ළඳයිඹමුතතුඹ.ම භභමවිබහග  මනීතිරීතිමඅනුමඹම්ම

අඹදුම්කරුකුමනුසුදුසුමඵමඅනහයණඹමවු වොත්ම

විබහගඹටම  ඳයම  වෝම විබහගඹම ඳළළත් නම අයම

 වෝම විබහග ඹන්ම ඳසුම  වෝම ඕනෆභම අසථහකම

ඔහු ේම /ම ඇඹ ේම අ ේක්කත්ඹම අරාංගුම කශම

වළිරඹ. 

11.ම අඹදුම්ඳත්ම 2022.01.18ම ළනිම දිනම  වෝම ඊටම

රථභ,“විබහගම  කොභහරිසම ජනයහල්,ම ආඹනිකම

විබහගම ාංවිධහනම ලහඛහ,ම ශ්රීම රාංකහම විබහගම

 දඳහර් ම්න්තු,ම ළ. ඳ.ම 1503, කොශම.”ම

ලිපිනඹටම රළ ඵනම ඳරිදිම ම පීඨහධිඳතිම /ම කරහඳම

අධයහඳනම අධයක්ම භගින්ම ඳභණක්ම ලිඹහඳදිාංචිම

ළඳෆ රන්ම එවිඹම ුතතුඹ.ම විබහග  ම නභම කය  ම

ම්ඳම ඉවශම  කශ ර්ම වන්ම කශම ුතතුඹ.ම

 භදිනටම ඳසුම එනුම රඵනම අඹදුම්ඳත්ම රතික්  ඳම

කයනුමරළ ේ. 

12.ම  භභම ගළට්ම නි ේදන  ම වන්ම සුදුසුකම්ම

ඇතිමඅඹමඳභණක්මවිබහගඹමවහමඅඹදුම්කයමඇළයිම

ඹනම පර්ම නිගභනඹම භම අඹදුම්ඳත්ම බහයම ගන්නහම

අහනම දිනටම  වෝම එදිනටම  ඳයම නිඹමිම ගහසතුම

 ගහමඊටමඅදහශමරදුඳමභඟමනිළයදිමම්පර්ණම

කයනම රදම අඹදුම්ඳත්ම  ඹොමු කොටම ඇතිම

අඹදුම්කරුන්ම මවිබහගම කොභහරිසම ජනයහල්ම

විසින්ම විබහගම ර ේලම ඳත්රම නිකුත්ම කයනුම ඇ.ම

අඹදුම්කරුන්ම  ම ර ේලම ඳත්රම නිකුත්ම කශම

වහභම ඒම ඵම වන්ම කයමින්ම නි ේදනඹක්ම

පුත්ඳත්රම වහම ශ්රීම රාංකහම විබහගම

 දඳහර් ම්න්තු ේමනිර  ේමඅඩවි  මඳශමකයනුම
ඇ.ම එභමනි ේදනඹම ඳශම වීණම දිනම 02ක්ම වෝම 03ක්ම

ඇතුශම භම ර ේලම ඳත්රඹම  නොරළබුි ම නම්ම එභම

පුත්ඳත්ම නි ේදන  ම වන්ම ආකහයඹටම ඒම ඵ  ම
ශ්රීම රාංකහම විබහගම  දඳහර් ම්න්තුම  ම දන්හම

සිටිඹම ුතතුඹ.ම එ  ම දළන්වීණ ම්ම දීම අඹදුම්කරු ේම

ම්පර්ණමනභ,මලිපිනඹ,මජහතිකමවළඳුනුම්ඳත්මඅාංකඹම

වහම අඹදුම්කශම විබහග  මනභම වන්මකශම ුතතුඹ.ම

 කොශඹින්මඵළවළයමඅඹදුම්කරුකුමනම්මඑභමවිසයම

භගමර ේලමඳත්ර  මපිටඳක්මඑවිඹමවළිරමෂළක්සම

අාංකඹක්ම දම හිම ඉල්ලී ම්ම ලිපිඹක්ම දළන්වීණ ම්ම

වන්ම ෂළක්සම අාංකඹම  ම  ඹොමුම කයම විභසීභම

ඩහත්ම පරදහමම  ේ.ම විබහගම  දඳහර් ම්න්තු න්ම

විභන අසථහ ේම අලයම වු වොත්ම

අඹදුම්කරු ේම අ ේක්කත්ඹම වවුරුම ිරරිභම

වහම භහම ශඟම ඵහම ගත්ම අඹදුම්ඳ ත්ම පිටඳ,ම

විබහගම ගහසතුම  ගවීණභම අදහශම  ේම නම්ම ඒම වහම වුම

රදුඳ ත්ම පිටඳම වහම අඹදුම්ඳම ළඳළල්ම කීරි ම්දීම

ලිඹහඳදිාංචිමකයනම රදම කුවින්හන්සිඹ දම සදහනමින්ම
ඵහම ගළනීභම ර ඹෝජනත්නුම ඇ.ම

අඹදුම්කරුකුටම විබහගම ර ේලම ඳත්රඹක්ම නිකුත්ම

ිරරීභම ඔහුම  වෝම ඇඹම විබහගඹටම ඉදිරිඳත්ම වීණභටම

සුදුසුකම්ම පුයහම ඇතිම ඵටම පිළිගළනීභක්ම  රමම

 නොළරිරඹමුතතුඹ. 

ටවන:ම ඉවම 12ම  ේද  ම වන්ම කයම ඇතිම

අලයහන්ම පුයහලීභටම අ ඳො වොත්ම නම

අඹදුම්කරුන්මවිසින්මඳසුමඉදිරිඳත්මකයනුමරඵනම

ඳළමිි ලිමපිළිඵමරකහමඵරනුම නොරළ ේ. 

13. අඹදුම්ඳ ත්ම දම විබහගඹම වහම නම ර ේලම

ඳත්ර  ම දම අඹදුම්කරු ේම අත්නම වතිකම කයම

තිබිඹමුතතුඹ.මභමඅත්නමආඹනමරධහනිඹහම වෝම

ඔහුම විසින්ම ම ඵරඹම ඳයනම රදම නිරධහරිඹකුම රහම

වතිකමකයහමගමුතතුඹ. 

14.ම අඹදුම්කරුකුමභහටමනිඹභමකයමඇතිම විබහගම

ලහරහ ේදීමනිඹමිමවිබහගමඅාංකඹමඹට ත්මවිබහගඹටම

 ඳනීම සිටිඹම ුතතුඹ.ම විබහගඹටම  ඳනීම සිටිනම ෆභම

අඹදුම්කරුකුභම විබහග  ම ඳශමුම ළනිම දිනම භම
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අත්නම වතිකම කයහගත්ම ර ේලම ඳත්රඹම

ලහරහධිඳතිම මබහයදිඹමුතතුඹ.මවිධිභත්මඳරිදිමභම

ර ේලමඳත්රඹමඉදිරිඳත්ම නොකයනමඅඹදුම්කරුකුටම

විබහගඹටම ඳනීමසිටීභටමඅයම දනුම නොරළ ේ. 

15.ම විබහගම ලහරහ ේදීම භන් ේම අනනයහම

වවුරුම ිරරීභම වහම හක්ෂිම ඉදිරිඳත්ම ිරරීභම

අඹදුම්කරුන් ේමගකීභම ේ.මඒමවහ, 

i. ජහතිකමවළඳුනුම්ඳ, 

ii. රාංගුමවි ේලමගභන්මඵරඳත්රඹම වෝ, 

iii. රාංගුමශ්රීමරාංකහ රිඹදුරුමඵරඳත්රඹමඳභණක්ම
පිළිගනුමරළ ේ. 
 

එ භන්භම විබහගම අ ේක්කයින්ම අනනයහම

වවුරුමකයමගමවළිරමනමඳරිදිමමුහුණුමවහම දකන්ම

ආයණඹම ිරරී භන්ම  ොයම විබහගම ලහරහටම

ඇතුළුමවිඹමුතතුඹ.මඑ  ම අනනයහමනහථමිරරීභම

රතික්  ඳම කයනම අඹදුම්කරුන්ම විබහගම ලහරහටම

ඇතුශත්ම කයම  නොගළ න්.ම දම විබහගම ලහරහටම

ඇතුළුමවූම භො වො ත්මසිටමවිබහගඹමඅන්මවීණමඉන්ම

පිටනම  ක්ම විබහගම ඵරධහරීන්ටම අඹදුම්කරුම

වඳුනහගමවළිරමඳරිදිමමුහුණමවහම දකන්මආයණඹම

ිරරී භන්ම ොයමසිටිඹමුතතුඹ. 

 

16.මවිබහගමගහසතු:ම 

(අ)ම  භභම විබහගඹම වහම අඹකයනම රදම ගහසතුම

 භොනඹම්ම  ව තුක්ම භම  වෝම ආඳසුම  ගනුම

 නොරඵනම අයම  නත්ම විබහගඹකම ගහසතුකටම

භහරුමිරරීභටදමඉඩ දනුම නොරළ ේ. 

(ආ)ම ඳශමුළනිම හ ේදීම ගහසතුම අඹකයනුම
 නොරළ ේ. 
(ඇ)ම ඊටම ඳසුම එක්ම එක්ම හම වහම රු.250.00ම
ඵළගින්මඅඹමකයනුමරළ ේ. 
 භභම විබහගම ගහසතුම විබහගම  කොභහරිසම

ජනයහල් ේමආදහඹම්මශිර්ඹම20 –ම03ම–ම02ම–ම13මටම
ඵළය නම  රම දියි න්ම පිහිටිම ඕනෆභම ළඳළල්ම

කහර්ඹහරඹකටම  ගහම රඵහම ගන්නහම රදුඳම

අඹදුම්ඳ ත්මනිඹමිමසථහන  ම නොගළර නම  ම

අරහම එවිඹම ුතතුඹ.ම රදුඳ ත්ම ඡහඹහම පිටඳක්ම ශඟම

ඵහම ගළනීභම ර ඹෝජනත්ම නුම ඇ.ම විබහගම

ගහසතුමවහමමුදල්මඇණවුම්ම වෝමමුේදයමබහයමගනුම

 නොරළ ේ. 

17.ම විබහගඹ ඳළළත්වීණභම ම්ඵන්ධ ඹන්ම විබහගම
 කොභහරිසම ජනයහල්ම විසින්ම ඳනනුම රඵනම නීතිම

රීතිරටමවිබහගමඅඹදුම්කරුන්මඹටත්ම ේ.මඑභමනීතිම

රීතිම උල්රාංඝනඹම කශ වොත්ම විබහගම  කොභහරිසම

ජනයහල්ම විසින්ම ඳනනුම රඵනම දඬුභකටම ඹටත්ම

වීණභටමඔහුටම වෝමඇඹටමසිදුනුමඇතිමඵමදන්මි. 

18.ම සිාංවර,ම  දභශ,ම වහම ඉාංග්රීසිම භහධයඹන් ගන්මම

ඳශනම භභමනි ේදන  මබහහමඳහඨමඅයමිරසිඹම්ම

 නොගළශපීභක්ම  වෝම අනනුකුරහක්ම ඇතිම ඵම

 ඳනීම ඹන් න්ම නම්ම එළනිම අසථහකම සිාංවරම

භහධයමනි ේදනඹටමඅනුමකටුතතුමකයනුමරළ ේ.ම 

19.ම  භභම නි ේදනඹම භඟින්ම ආයණඹම  නොනම

ිරසිඹම්මකහයණඹක්ම  ොත්මඒමපිළිඵමතීයණඹම

ිරරී ම්ම අයිතිඹම අධයහඳනම අභහයහාංල  ම

 ල්කම්යඹහමතුඹ. 

 

 

භවහචහර්ඹම ක්.මකපිරමසී. ක්. ඳ ර්යහ 
 ල්කම් 
අධයහඳනමඅභහයහාංලඹ 
 

2021ම දළම්ඵර්මභමම07මදින 
ඳළරත්,ඉසුරුඳහඹ,අධයහඳන අභහයහාංල  දීඹ 
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ආදර්ලමඅඹදුම්ඳ 

ශ්රිම රාංකහම ගුරුම අධයහඳනසම   ඹම වහම වූම

න්ධහනමබහහම(ඉාංග්රීසී)මඳරීක්ණඹම- 2020ම(2021) 

Link Language (English) Testම for Sriම Lanka  

Teacher Educators Service – 2020 (2021) 

1.ම (i)ම ම්පර්ණම නභම (ඉාංග්රීසිම කළපිටල්ම අකුරින්)ම

.................................................................. 

(උදහ:ම HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN 

KUMARA GUNAWARDHANA) 

(ii)මඅගටම ඹ දනමනභමමුලින්මදමඅ නකුත්මනම්රම

මුරකුරුම ඳසුම දම  ඹොදහම නභම (ඉාංග්රීසිම කළපිටල්ම

අකුරින්)ම..................................................... 

(උදහ:මGUNAWARDHANA, H.M.S.K.) 

(iii)මම්පර්ණමනභ(සිාංව රන්/ දභ ශන්)ම............ම

........................................................................... 

2.(i) ශ්රීමරාංකහමගුරුමඅධයහඳනසම    ම ර ි ඹ:ම

........................................................................... 

(ii)මවිදයහපීඨඹම/ගුරුමවිදයහරඹම/ගුරුමභධයසථහනඹම:ම

........................................................................... 

(iii) කරහඳමඅධයහඳනමකහර්ඹහරඹම:...................... 

ම(ගුරුම විදයහරඹම /ම ගුරුම භධයසථහනම නිරධහරින්ම

වහමඳභි .) 

3.මලිපිනඹම 

i.  ඳෞේගලිකම:ම.......................................... 

ii. යහජකහරිම:ම............................................... 

iii. ර ේලමඳත්රඹමඑවිඹමුතතුමලිපිනඹම:ම.............. 
(ඉාංග්රිසිමකළපිටල්මඅකුරින්) 

iv. යහජකහරිමදුයකථනමඅාංකඹම:ම 
 

 

v. ජාංගභමදුයකථනමඅාංකඹම:ම 
 

 

4.(I)ජහතික වළඳුනුම්ඳත්මඅාංකඹ: 

 

(II) උඳන්මදිනඹ:ම......... 

මමමමමර්ඹමමමමමමමමමම භහඹමමමමමමමමමමමමමමදිනඹමමමමම 

 

 

(III)මසත්රීම/මපුරුබහඹම:මපුරුම-ම0 

   සත්රීමමමමම-ම1 
(අදහශමඅාංකඹම කොටුමතුශමලිඹන්නම) 

 

5.විබහගමගහසතුම ගහමරඵහමගත්මරදුඳ ත්මවිසය 
රදුඳත්මඅාංකඹම:ම....................................... 
ළඳළල්මකහර්ඹහරඹම:ම................................ 
දිනඹම:ම.................................................... 

 

මමමමමමමරදුඳම භහිමඅරන්න. 

 

6.ම ඉවම වන්ම  ොයතුරුම නිළයදිම ඵම රකහලම

කයමි.මදමවිබහගඹමඳළළත්වීණභමවහමරතිපරමනිකුත්ම

ිරරීභමම්ඵන්ධ ඹන්මවිබහගම කොභහරිසමජනයහල්ම

විසින්මඳනනුමරඵනමනීතිරීතිරටමභභමඹටත්මනම

ඵදමරකහලමකයමි. 

 

.........................මම           ...............................මමමමමමමමමමමමමමමමමම 
දිනඹමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමඅඹදුම්කරු ේමඅත්නම 

 

7.මවිබහගම කොභහරිසමජනයහල්, 

ඉවම විසයම දළක් නම අඹදුම්කරුම  භභම

විදයහපීඨ  ම/ගුරුමවිදයහර  ම/ගුරුමභධයසථහන  ම

නිරධහරි ඹකුමඵමවතිකමකයමි.මමදමඅඹදුම්කරුම

විබහගම ගහසතු න්ම නිදවසඵම දම /ම අඹදුම්කරුම

විබහගමගහසතුම  ගහම එභමරදුඳම මනිළයදිම අරහම

ඇතිමඵමදමමවතිකමකයමි. 

 

............................................... 
පීඨහධිඳති ේම ම /මගුරුමවිදයහරමවිදුවල්ඳති ේම /මගුරුම

භධයසථහනම කශභනහකරු ේම /ම කරහඳම අධයහඳනම

අධයක් ේමඅත්න 

 

ලිපිනඹම:ම.......................... 

දිනඹමමමම:ම.......................... 
(නිරම මුද්රහ න්ම නහථම කයන්න)(අදහශම  නොනම

චනමකඳහමවරින්න) 

 

          

          

            

        


