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අධ්යාපන අමාත්යාාංය 

ශ්රී ාං ා රුරු අධ්යාපනස වවයලව  I වරයණිව  නිධ්ාරීන් 

 ත්නතුරුලට පත්කිරීම - 2021 
 

1925/37 ශා 2015.07.28 දිනැති අති විශේ ගැවට් පත්රශේ  පෂ රරන   ්රී ාරා රු අ අයාපනස ශවේලා 

ලයලවථාාශ  වහශ්  පිදදි අයාපන අමායාාය ය ශත ඇති ජාතිර අයාපන වි යාපීඨ 16 ර වශ රු අ 

වි යා  06 ර පලතින උපශේඛන I හි වහශ්  නතු අ වහශා ්රී ාරා රු අ අයාපනස ශවේලශේ  I  ශරේණිශේ  

නිාරී්  පතකිරීම  ඒ වහශා සුදුසුරම් වහි නිාරී්  ශලති්  රාජය ශවේලා ශර ි්  වභාශ  අයාපන 

ශවේලා රිටුශ  නියමය පිදදි අයදුම්පත රැහලනු ැශේ. ශමම නිශ  නශේ  අලවානශේ   ක්ලා ඇති ආ ර් 

ආරෘතිය අනුල වම්පර්ණ රරන   අයදුම්පත පශ වහශ්  දින  ශශෝ ඊ  ශපර “වශරාර ශේරම්, රු අ 

අයාපනස ාඛාලඅ අයාපන අමායාායඅ රසු අපායඅ පැලතඅ බතර්ේ” ශල ැශබන ශවේ 

ලියාපදිාචි  ැපෑශ්   එවිය  යුතුය. රලරශේ   ලම්පව  රශෂ  ශරෂලශර්  “්රී  ාරා  රු අ  අයාපනස 

ශවේලශේ   I ශරේණිශේ  නිාරී්  නතු අල  පතකිරීම - 2021” යනුශල්   පැශැදිලිල ව ශ්  රෂ යුතුය. 

I. නතු අ :  

(i) ජාතිර අයාපන වි යාපීඨ පීඨාධිපති 

(ii) රු අ වි යා විදුශේපති 

(iii) ජාතිර අයාපන වි යාපීඨ උප පීඨාධිපති  

                  (පුරප්පාඩු පලතින නතු අ වශ ශවේලා වථාානය්  උපශේඛනය I හි  ක්ලා ඇ) 

II. අයදුම්පත රැහවීශම් අලවාන දිනය - 2021.11.05 

III. ලියාපදිාචි ැපෑ  ශය ් කිරීම  ප්රාම වම්පර්ණ රරන   ඔබශේ අයදුම්පශත වථරෑ්  පි පක් 

(Scan Copy) පශ ආරාරය  වි ුත ැපෑශ්    ශය ් රෂ යුතු ශ . 

E- mail  = moesltes.branch@gmail.com 

Subject = Appointment of the Officers in Grade I of the Sri Lanka Teacher Educators’  

   Service to the Posts – 2021 

   (Name & ID No) 

02. වත්ෝරා ගැනීවේ ක්රමය   

I. ්රී ාරා ප්රජාා් ්රිර වමාජලා    ජනරජශේ   අාර 1925/ 37 වශ 2015.07.28 ලැනි දින අති විශේ 

ගැවට් පත්රශේ  ප රරන   ්රී ාරා රු අ අයාපනස ශවේලා ලයලවථාාශ  11 ලන ශද ය අනුල රශ 

නතු අ වහශා සුදුසුරම් වහි නිාරී්  ශලති්  අයදුම්පත රැහලා රාජය ශවේලා ශර ි්  වභාශ  

අයාපන ශවේලා රිටුල වින්  පත රරනු බන වම්්ඛ පරීක්ණ මණ්ඩයක් මගි්  පලතලනු 

බන ලූශග වම්්ඛ පරීක්ණයර    අයදුම්ර අල්  වින්  බාග් නා කුණුල ප්ර්ඛාල මඅ 

අයදුම්ර අශේ මනාපය ශා ශවේලා අලයාලය පිදදි අයාපන ශේරම්ශේ නිර්ශ ය   වැකිේ  

ගනිි්  රාජය ශවේලා ශර ි්  වභාශ  අයාපන ශවේලා රිටුල වින්  නතු අල  පතරරනු 

ැශේ.  

II. ්රී ාරා රු අ අයාපනස ශවේලශේ  ශවේලා ලයලවථාාශ  උපශේඛනය V පිදදිඅ අ ාෂ නතු අ වහශා 

පත කිරීම  ශෝරා ගනු බනුශේ  ලූශග වම්්ඛ පරීක්ණශේ     අලම වමත කුණු ප්රමාණය ලන 

කුණු 35ක් ශශෝ ඊ  ලැඩි කුණු ප්රමාණයක් බා ග් නා නිාරී්  පමණි. 
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III. ලූශග වම්්ඛ පරීක්ණය වහශා කුණු බා   ශම් ක්රමය ශමම නිශ  නශේ  උපශේඛනය II  

ය ශත  ක්ලා ඇ.  

IV. රේලුම් කිරීම  රැමති ශවේලා වථාාන වශ නතු අ අශප්ක්ෂි අනුපිළිශලෂ අනුල අයදුම්පත්රශේ  08 

ශද ය ය ශත වහශ්  රෂ යුතුය. කුවාලය අනුල ඔබ වින්  රේලුම්රරන   නතුරර  

සුදුසුරම් ශන බ් ශ්  නම් ශවේලා  අලයාලය ම ශලනත ශවේලා වථාානයර නතුරක් වහශා පත 

කිරීම  වරා බනු ැබිය ශැකිය.  

V. ශමම වම්්ඛ පරීක්ණශේ     බා ග් නා කුවාල අනුල නතුරක් බා   ම වහශා වරා 

බනුශේ  ශමම අදියර වහශා පමණි.  

VI. පිදපාන පශසුල වහශා නතු අ නාශ ශා ශ මෂ මාය ලශය්  ශල්  රර පැලතිය   අ ාෂ 

මායශය්  ශවේලය කිරීම  ශැකි නනෑම නිාිදයකු  පුරප්පාඩු වහශා රේලුම් කිරීම  ශැකියාල 

පලතී. 

VII. අශප්ක්රශයකු  සුදුසුරම් ශන මැති බල අනාලරණය වුලශශ ත ශශෝ රදිිදපත රර ඇති යම් 

ර අණක් වාල ය බල නතුර  ශෝරා ගැනීශම්  පසුල ශශළිවුලශශ ත ශශෝ යම් ලැරදි ර අණක් 

නනෑරි්  ය පත රර ඇතනම් ශශෝ නතුශර්  පශ කිරීම  රඩ ඇ. 

03. සුදුසු ේ   

I. ්රී  ාරා  රු අ  අයාපනස ශවේලශේ  03 ලන රාර්යක්මා රඩරම වමත I ශරේණිශේ  නිාිදශයකු 

වීම. 

II. රාජය ශවේලා ශර ි්  වභා චක්රශේඛ 1/2020 අනුල කිනදු විනය  ඬුලමර  ය ත වී ශන තිබීම වශ 

ලවර 05 ර රාය තුෂ වක්රීය ශා වතුටු ායර ශවේලා රායක් වම්පර්ණ රර තිබීම. 

III. නයලු සුදුසුරම්  අයදුම්පත භාර ගැනීශම් අලව්  දින  ශශෝ ඊ  ශපර වම්පර්ණ රර තිබීම. 

04. අ ාෂ ලූශග වම්්ඛ පරීක්ණය බතර්ේඅ රසු අපායඅ අයාපන අමායාාශේ     පැලැතශ . 

වම්්ඛ පරීක්ණය පලතලනු බන දිනය පසුල  ැනුම් ශ නු ැශේ. ශමම නතු අල  පතකිරීම 

වම්බ් ශය්  රාජය ශවේලා ශර ි්  වභාශ  අයාපන ශවේලා රිටුශ  තීරණය අලවාන තීරණය ශ . 

05. නාශඅ ශ මෂ ශා රාග්රීන භාාලලි්  පෂ රරන ශමම නිශ  නශේ  භාා පාඨ අර කිනයම් 

අනනුකූාලයක් පලතී නම්අ එලැනි අලවථාාලර නාශ මාය නිශ  නය නිලැරදි ශවේ වරා ර යුතු රරනු 

ැශේ.    

                                       රාජය ශවේලා ශර ි්  වභාශ  අයාපන ශවේලා රිටුශ  නියමය පිදදිඅ 

   

 
 

                             මශාචාර්ය ශක්. රපි සී. ශක්. ශපශර්රා 

       ශේරම් 

2021 ...............මව ..... ලන දින     අයාපන අමායාාය     

 

 

 

 



3 
 

උපශේඛනය I 
 

ශ්රී ාං ා රුරු අධ්යාපනස වවයලව  I වරයණිව  නිධ්ාරීන් පත්කිරීම වඳශා 

පලතින වශ ඉදිරිව  දී පුරප්පාඩු ලන ත්නතුරු වශ වවයලා ව්ථාන 
 

I. ජාති  අධ්යාපන ද්යාපීඨ:    
 

 

අනු. 

අාරය 

 

ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය 

 
පීඨාධිපති නතු අ 

 
උප පීඨාධිපති නතු අ 

නාශ ශ මෂ නාශ ශ මෂ 

1 ඌල ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය 01 - 01 - 

2 නිේලා ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - - 01 - 

3 වාිදපුත ජාතිර අයාපන වි  යාපීඨය 01 - - - 

4 නයනෑ ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය 01 - - - 

5 මශලැලි ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය 01 - 01 - 

6 ලවුනියා ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - - - 01 

7 ්රී පා  ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - - - 02 

8 අඩ්ඩාච්ශච්න ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - - - 03 

9 මඩරපුල ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - - - 01 

10 පුතිනපුර ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය 01 - 02 - 

11  අල් පුර ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - - 01 - 

12  අහුණ ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - - 01 - 

13 යාපනය ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - - - 01 

14  ර්ගා නගරය ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය - 01 - 03 

15 මශරගම ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය 01 - 03 - 

16 පවථදු් ර  ජාතිර අයාපන වි යාපීඨය 01    

  08   21 
 

 

 

II. රුරු ද්යා   
 

අනු. 

අාරය 

රු අ වි යාය රු අ වි යා විදුශේපති 

නාශ ශ මෂ 

01 අඩ්ඩාච්ශච්න රු අ වි යාය - 01 

02 ශර  ග රු අ වි යාය - 01 

03 ශරෝපායි රු අ වි යාය - 01 

04 ගිරාගම රු අ වි යාය 01 - 

05 උණලටුන රු අ වි යාය 01 - 

06 ගම්ශප ෂ රු අ වි යාය  01  
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උපශේඛනය II 

 

ශ්රී  ාං ා රුරු අධ්යාපනස වවයලව  I වරයණිව  නිධ්ාරීන් ත්නතුරුලට පත්කිරීවේ 

ව් යූශගත් වේමුඛ පරීක්ණය වඳශා කුණු බා දීවේ පරිපාටිය 

 

01. වවයලා පෂපුරුද්                   උපරිම කුණු 50 
 

්රී ාරා රු අ අයාපනස ශවේලශේ  අාර 1070/13 ශා 1999.03.11 දිනැති පැරණි ශවේලා 

ලයලවථාානුකූල 2-II, 2-I ශරේණි ශා I  ප් තිය වශ අාර 1925/37 ශා 2015.07.28 දිනැති නල ශවේලා 

ලයලවථාානුකූල I ශරේණිශේ  වක්රීය  ශා  වතුටු ායර වෑම ලවරක් වහශාම පශ පිදදි කුණු බා 

ශ නු ැශේ. (මාව 12ර ශවේලා රායක් වහශා පමණක් ලවරර  හිි ්ළු කුණු වාඛයාල හිි ලන 

අර ඊ  අඩු රායක් වහශා කුණු හිි ශන ශ .) 

 

I.  2- II ප් තිය   - කුණු 02  

II. 2 – I ප් තිය   - කුණු 03 

III. I ප් තිය / I ශරේණිය  - කුණු 05 

 

(II  ශරේණිය  අ් ර්රශණය වීශම්  අනතු අල ඇති ශවේලා රාය වහශා කුණු බා   ශම්   එම 

නිාිදයා අ් ර්රශණ අලවථාාශ   රන   2 ප් තිශේ  ශරේණිය  අ ාෂලම කුණු බා ශ නු 

ැශේ.) 

 

02. අධ්යාපන සුදුසු ේ           උපරිම කුණු 12 
 

ශමම වම්්ඛ පරීක්ණශේ  මූලිර සුදුසුරමක් ශව වරා බනු බන ්රී ාරා රු අ අයාපනස 

ශවේලශේ  3 ලන රාර්යක්මා රඩරම වහශා අ ාෂ ලන අයාපන සුදුසුරම ශැර පශ වහශ්  

අයාපන  සුදුසුරම් අතුිද්  රශෂම අයාපන සුදුසුරම වහශා පමණක් කුණු බා ශ නු ැශේ.  

  

I.  ර්නශූරී (PhD)      - කුණු 12 

II.  ර්නපති (M Phil)      - කුණු 10 

III. පථචාත උපාධිය (MA, MSc, MBA, MEd, MATE.....)   - කුණු 08 

IV. පථචාත උපාධි ඩිප්ශෝමාල           -   කුණු  06 

 

ශමහි   රදිිදපත රරන වශතිර විථලවි යා ප්රතිපා න ශර ි්  වභාල වින්  පිළිගත 

විථලවි යායකි්  ශශෝ උපාධි ප්ර ානය කිරීශම් ආයනයක් ලශය්  විථලවි යා ප්රතිපා න 

ශර ි්  වභාල වින්  පිළිගත ආයනයකි්  බා තිබිය යුතුය. 
 

ල  අ අයදුම්ර අල්  වින්  ඒ බල අ ාෂ ශේඛනල වනාා රර වම්්ඛ පරීක්ණ අලවථාාශ    

පමණක් රදිිදපත රෂ යුතුය. පසුල රදිිදපත රරනු බන ශේඛන පිළිගනු ශන ැශේ. 
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03. වන්ධ්ාන භාා ප්රවීණණත්ාලය                      උපරිම කුණු 06 
 

අයාපන  ක්ශේත්රය   අ ාෂල  බා  ශ නු බන මාෘරා කිහිපයක් අතුිද්  අශඹු ශව ශෝරා ගනු 

බන මාෘරාලක් ය ශත ිනිතතු  03 ර රායර රදිිදපත කිරීමක් රාග්රීන මායශය්  රෂ යුතු 

අර ඒ වහශා පශ නිර්ණායර ය ශත කුණු බා ශ නු ැශේ. 

 

I. වියය අ් ර්ගය              - කුණු 2 

II. රදිිදපත රරන විාවය   - කුණු 2 

III. භාාල ශැනරවීම   - කුණු 2 
 

04. වත්ොරතුරු වන්නිවව්න ශැකියාල                                  උපරිම කුණු 02 
 

මාව 6 ක් ශශෝ පැය 720 ක් ශශෝ ඊ  ලැඩි ශ රතු අ ව් නිශ  න ාක්ණය/ ශ රතු අ   

ාක්ණය පිළිබහ ශ ාරන   පාඨමාාලක් වහශා                                    - කුණු 02 

 
 

ල අ ශමහි   රදිිදපත රරන වශතිර පත්රල  කුණු බා ශ නුශේ  වශතිර පත්රශේ  ශශෝ 

විවථරාතමර කුණු ශේඛනශේ  (Transcript ල) අ ාෂ පාඨමාාශ  රාය වහශ්  ල් ශ්  නම් 

පමණි. 

 

05. ද්යය බාහිර ක්රියා ාර ේ ශා ජයරශණ                         උපරිම කුණු 10 
 

I. ක්රීඩා/නා ය/රා උ ශෂ ශශෝ බා ක්/ශියභ / එඩි් බශරෝ                    - කුණු 08 

           ආ    අලවථාාල් හි     රු අ ශික්ණාභී්  ශමශශයලා  බා ගත 

           වාර්ාරතලය්  වහශා   ඇගයීම් /ප්රාවා වශතිර ශශෝ වි යාපීඨ 

           ප තිශේ  උ් නතිය ශලනුශල්  රරන   නල නිර්මාණ වහශා 

           බා ගත වශතිර. 

 

[අයාපන ශේරම්/ප්රාන ශර මවාිදවථ වින්  නිකුත රර ඇති ශශෝ රජශේ  

අනුබ ධි ආයනයකි්  ශශෝ රජශේ  පිළිගත ජාය් ර ආයනයකි්  නිකුත 

රරන   වශතිර වහශා (ශමහි   ශවු අ රෂ ශැකි ශේඛන රදිිදපත රෂ යුතු අර 

වම්්ඛ පරීක්ණ අලවථාාශ  යම් අවිනිථචිාලයක් මතු වුල ශශ ත අ ාෂ ආයන 

ලලි්  විමවා එම බා ශ න කුණු පිළිබහ අලවාන තීරණයර  එෂශඹනු ඇ.)] 

 

          එක් වශතිරයර  කුණු 02 බැගි්  උපිදම වශතිර 04 ක්  

          වහශා කුණු බා ශ නු ැශේ. 

          
II. අයාපන ශේරම් ශශෝ ශ පාර්ශම්් තු ප්රානියා වින්  ශප දු 230  බී            - කුණු 02 

ප්රාවා ශා  ශ ෝ  ර්න ආරෘතිය අනුල විධිමත පිදදි නිකුත රරන     

ශවේලා ඇගයීම්.   
  

(රශ 05.I හි වහශ්  රාර්යයක් වහශා රරනු බන ශවේලා ඇගයීම් ශම් 

ය ශත වරා බනු ශන ැශේ.) 

                          (ශ පාර්ශම්් තු ප්රානියා යනු ප්රාන ශර මවාිදවථ - රු අ අයාපන ශ .) 

          එරර  කුණු 1 බැගි්  උපිදම ශවේලා ඇගයීම් 2 ක් වහශා කුණු බා ශ නු ැශේ.                    
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06. පර්ව ණ ශා ප්ර ාන                          උපරිම කුණු 15 
 

පර්ව ණ                      - කුණු 05   

ලෘතතීය ක්ශේත්රය  අ ාෂල ප්රන  වාරච්ඡා මණ්ඩපයර  රදිිදපත රර විධිමතල අලව්  රරන   

පර්ශේ ණ ලාර්ාලක් වහශා.  

 

ප්ර ාන                          - කුණු 10 

I. වියානුබ ල නිකුත රරන   ජාය් ර ප්රි ශප ත අාරයක් (ISBN)  ශශෝ ජාය් ර 

ලාර වඟරා අාරයක් (ISSN)   ප්රරානයක් වහශා.   
 

එරර  කුණු 04 බැඟි්  උපිදම 01ක් වහශා 

 

II. වියානුබ ල නිකුත රරන   ජාය් ර ප්රි ශප ත අාරයක් (ISBN)    ප්රරානයර 

පිදච්ශද යක් ශශෝ රෘ හිිරාිදතලය වහි ප්රරාය  පත රරන   තීරර වඟරා 

(Refereed Journals) 
 

එරර  කුණු 02 බැඟි්  උපිදම 02ක් වහශා 

 

III. රෘ හිිරාිදතලය වහි ප්රරාය  පත රරන   වාරාා (Abstracts) ශශෝ පුලතපත ශශෝ 

වඟරාල ප්රරාය  පත රරන   වියානුබ  ලිපි. 
 

එරර  කුණු 01 බැඟි්  උපිදම 02 ක් වහශා 

 

(ප්රන  වාරච්ඡා මණ්ඩපයක් යනු පර්ශේ ණ ක්ශේත්රය  අ ාෂ වි ලශකු ශා පර්ශේ ණ  නදු රරන  

  ක්ශේත්රය  අ ාෂ වි ලශකු වශ අලම මාණ්ඩලිර නිාරී්  ශ ශ ශනකුශග් ලත වම් වි 

මණ්ඩපයක් ශව ශමහි   වරනු ැශේ.) 

 

07. වේමුඛ පරීක්ණව  දී ක්ලන වමව්ථ කුවත්ාලය                        උපරිම කුණු 05 

 

                                                                  

 මුළු කුණු     100 
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ශ්රී ාං ා රුරු අධ්යාපනස වවයලව  I වරයණිව  නිධ්ාරීන් ත්නතුරුලට පත්කිරීම - 2021 

ආර් අයදුේපත්රය 

 (A4  ප්රමාණශේ  රඩ ානයර ශ පි ම ප්රශයෝජනය  ගනිි්  අයදුම්පත්රය වරවථ රර ග යුතුය) 

01. (i) ්කු අ වමග නම (නාශශ් )    

     පජය ..................................................................................................(හිි/මයා/ිය/ශමනවිය) 

    ්කු අ වමග නම (රාග්රීන රැපි ේ  අකුශර් ) 

    Rev/Mr/Mrs/Miss  .................................................................................................... 

 

   (ii) ්කු අ ලලි්  ශැඳි් ශලන නම් : .......................................................................................... 
 

02. (i) රාජරාිද ලිපිනය : ................................................................................................................... 

(ii)  ශපෞ ගලිර ලිපිනය:............................................................................................................... 
 

(iii) රාජරාිද දුරරාන අාරය: ....................................... 

 

(iv)  ශපෞ ගලිර දුරරාන අාරය: ....................................... 

(v)  වි ුත ැපැේ ලිපිනය : ………………………………….. 
 

03. (i) උප්  දිනය : ......................................... 

      (ii) ජාතිර ශැඳුනුම්පත අාරය : ................................................ 

04. (i)  ්ේ පතවීශම් දිනය ශා ශරේණිය/ප් තිය  : ................................................................................ 

(ii) ලර්මාන ශරේණිය ශා එය  පත ව දිනය : ............................................................................... 

(iii) ලර්මාන ශවේලා වථාානය: .................................................................................................... 

05. අධ්යාපන ශා ල්ත්ය ය සුදුසු ේ ළිබඳබඳ ද්ව්ත්ර : 
 

(i) පෂ් උපාධිය 

උපාධිශේ  නම වශ නිකුතරෂ 

ආයනය 

 

ලාරු දිනය 

 

ප් තිය 

 

වියය්  

  

 

  

 

(ii) පථචාත උපාධි අයාපන ඩිප්ශෝමා 

වශතිරශේ  නම වශ 

නිකුතරෂ ආයනය 

පාඨමාාල  ග 

ව  රාය ශා 

ලාරු දිනය 

විශිථඨ/ වම්මාන/ වාමානය   

යන ලග 

 

වියය්  පිළිබහ 

විවථර 

    

 
 

 

(iii) පථචාත උපාධි / ශලනත රශෂ උපාධි 

වශතිරශේ  නම වශ නිකුතරෂ 

ආයනය 

 

ලාරු දිනය 

 

ප් තිය 

වියය්  පිළිබහ 

විවථර 
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(iv) රෂමනාරරණය ශශෝ අයාපන රෂමනාරරණය ශශෝ පිළිබහ බා ඇති පථචාත උපාධි 

ඩිප්ශෝමාල 

වශතිරශේ  නම වශ නිකුතරෂ ආයනය ලාරු දිනය ප් තිය 

   

 

 

(v) ශලනත අයාපන සුදුසුරම්  : 

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

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

 

(vi) ශලනත ලෘතතීය සුදුසුරම් (ඩිප්ශෝමා වශතිර ශා පුහුණු රු අ වශතිර පිළිබහ විවථර) 

වශතිරශේ  නම වශ 

නිකුතරෂ ආයනය 

පාඨමාාල  ග ව 

රාය 

වියය්  පිළිබහ 

විවථර 

  

 

 

              

06. වත්ොරතුරු වන්නිවව්න ත්ාක්ණ ශැකියාල ළිබඳබඳ ද්ව්ත්ර. 

 

පාඨමාා වශතිරය නිකුත රෂ ආයනය පාඨමාා රාය ලාරු දිනය 

    

 

07. පෂපුරුද් ශා වවයලා ද්ව්ත්ර (රලි්   රන   නතු අ ශා එම නතු අ  ැරූ රා පිදච්ශද ය්  දින 

ලරලානු වහිල වහශ්  රර් න.) 
 

 

 

 

 

08. අවප්ක්ෂිත් වවයලා ව්ථාන වශ ත්නතුරු ළිබඳබඳ ද්ව්ත්ර. 
 

ශවේලා වථාාන රේලුම් රරනු බන නතු අ 

1.  
2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  
8.  

9.  

 

ශවේලා වථාානය 

  

නතුර 

වථථිර  / 

ාලරාලිර   

 

න  

 

 ක්ලා 
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10.  

වැ.යු. : නිශ  නශේ  01 ශද ශේ   ක්ලා ඇති නතු අ 03 වහශා පමණක් ශමම වම්්ඛ පරීක්ණශේ  

ප්රතිඵ ම පතකිරීම නදු රරන බැවි් අ එම නතු අ පමණක් උපශේඛනය I වැකිේ  ශගන 

අශප්ක්ෂි අනුපිළිශල අනුල රශ ලරුශ  වහශ්  රර් න. 

       09.  

            9.1   කිනයම් ලර ර  උවාවියර   ඔබ ලර ර අශලකු ලශය්  තීරණය රර තිශේ ? 

      (එශවේ නම් විවථර  වහශ්  රර් න) 
 

9.2   ැන   ඔබ  වි අ ල ශ පාර්ශම්් තුමයඅ  විනයානුකූ පරීක්ණයක්  පලතල් ශ්  ?    

       නැශශ ත  අධිරරණය  රදිිදශේ   නඩුලක්  විභාග  ශලි්   පලතී   ?  ( එශවේ නම් විවථර   

       වහශ්   රර් න.) 
 

    9.3  ශමම  රේලුම්පශහි මා වින්  වහශ්  රර ඇති නයළුම ශ රතු අ මාශේ  ැනීශම් ශැටිය  වය  

           ශා  නිලැරදි   බල  වශතිර   රරි.  ශමහි       ඇති  ශ රතු අ  කිනලක්   අවය  ශශෝ  වාල ය බල   

           අනාලරණය  වුලශශ ත  ඒ  ම  මා  ශමම  නතුර  ැබීම   නුසුදුවථවකු   බල   තීරණය  රරන  

           බලතඅ  නතුර  ැබීශම්   පසු  ශමහි  වහශ්  ශ රතු අ කිනලක් අවය  බල  ශශෝ  වාල ය  බල  

           අනාලරණය වුලශශ ත මා කිනම ල් දියක් ශන බා නතුිද්  පශකිරීම  ය ත ලන බලත  නිි. 

 
 

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

                         දිනය            අයදුම්ර අශේ අතවන 

                

                                                        

                                                          ආයත්න ප්රධ්ානියාව  වශති ය 

පජය ......................................................................... හිි/මයා/ිය/ශමයශේ රේලුම්ප රදිිදපත රරි.  

ඔහු/ඇය ශමම ආයනශේ   ......................................................... ලශය්  ශවේලය රරන බලතඅ 

ශමම අයදුම්පශත වහශ්  රර ඇති ශ රතු අ වය ශා නිලැරදි ලන/ශන ලන බලතඅ 

පසුගිය ලවර 5 ර රාය තුෂ විනය  ඩුලමර  ය ත ව/ශන ව බලතඅ 

 ැන  විනයඅ විගණන වශ විමර්න ර යුතක් නදු ලන/ශන ලන බලතඅ 

රාජය ශවේලා ශර ි්  වභා චක්රශේඛ 1/2020 පිදදි විනයානුකූ  ඩුලමර  පතල ඇති/නැති බලත, 

ඔහුශේ/ඇයශේ පසුගිය ලවර 5 ර ශවේලා රාය වක්රීය ශා වතුටු ායර ලන/ශන ලන බලත  ් ලි. 
                

*අනලය ලචන රපා ශිද් න.     

 

 

දිනය : ....................     ...................................................... 

ආයනය : ......................................................         ආයන ප්රානියාශේ   

                                                                                                       අතවන ශා නි ්ද්රාල                

                


