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නම..............................
ලිපිනය.........................
...................................
...................................
ජා.හැ.අ. ............................
මාධ්යය - .....................
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල අංකය ..................
සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ............
මහත්මයාවණනි/ මහත්මියණි/ වමනවියනි,
දිවයිනේ පළාත් පාසල්වල වින ේෂ අධ්යාපන කයයයේ  ප පවන න ංහලහල හා නළමළ මාධ්යය ුරු  ුරප්පපාු
සඳහා අධ්යාපනනී උ ාපාධාධ්ාන්ේ රී ලහලයා ුරු  නසේවන2 2 පේන න2 II නරේණියටයබ වඳවා නැමම - 2019
ඉහත බඳො ගැනීම සම්බන්ධ්වයන් ප්රසිද්ධධ් කනන ල අංක. 2143 හා 2019.09.27 දිනැති ගැසට් නිවේ නය
අනුෙ ශ්රී ලංකා ගුරු වසේෙවේ 2 පන්තිවේ II වරේණියබ බඳො ගැනීම සඳහා ඔවේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කන බැලීවම්
සාමානය සම්මුඛ පරීක්ෂණය හා ප්රාවයිකක පරීක්ෂණය 2020.10.13 දින වප.ෙ. 9.00 බ බත්තනමුල්ල,
ඉසුරුපාය, අධ්යාපන අමාතයාංශයේ වේ පැ පැෙැත්වේ.
1. සාමානය සම්මුඛ පන්ක්ෂණය
පහත සඳහන් සහතිකෙල මුල් පිබපත් හා ඡායා පිබපත් (තමා විංේ සහන ය යපන ලළ)
වේලාෙබ සහභාගී ෙන වලස කාරුණිකෙ න්ෙමි.
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

රැවගන නියමිත

ජාතික හැඳුනුම්පත වහි ෙලංගු විව්ධශයේ  ගමන් බලපත්රය වහි රියදුරු බලපත්රය
උප්පැන්න සහතිකය.( වකටි උ්ධධ්ෘත භානගනු වනොලැවේ. විොහවයන් පසු නම වෙනස් කන
ඇත්නම් විොහ සහතිකය සමඟ දිවුරුම් ප්රකාශයේ යක් ඉදිරිපත් කළ ුතතුවේ.
විභාන නයොමසාරිස් ජනපාල් විංේ නිකුත් යපන ලළ අ.නපො.ස. සාමානය නපළ විභාන සහන යය
(විභාග වකොමසාරිස් ජනනාල් විසිදන් ව්ධශීය හා විව්ධශීය අ.වපො.ස. සාමානය වපළ විභාගය හා
සමානෙ පිළිගනු ලබන විභාග සමතුන් විසිදන් ඒ බෙ සහතික කනන ල විභාග වකොමසාරිස් ජනනාල්
විසිදන් නිකුත් කනන ල සහතිකය රැවගන පැමිණීම අනිොර්ය වේ.
ෙලංගු උපාධි සහතිකය හා උපාධියබ හ ානා ඇති විෂයයන් ඇතුළත් සහතිකය ( අනිොර්යවයන්ම
ඉදිරිපත් කළ ුතතුවේ.
උපාධිය හ ානන ල මාධ්යය සනා කනන ියයවිිය
පදිංචිය සනා කිරීම සඳහා ග්රාම නිලධ්ාරී සහතිකය
මෑතකපැ ලබා ගන්නා ල චරිත සහතික 01
ඔබ විසිදන් ඉදිරිපත් කනනු ලබන සහතිකෙල නවම් වෙනස්කම් පෙතී නම් ඊබ අ ාළෙ දිවුරුම් ප්රකාශයේ 
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1.2. ක්ො ඇති සිදයළුම වල්ඛන සුදුසුයම් පන්ක්ෂණ දිනන2 උ ම ඉදිරිපත් යළ යුතු අතප පසුව ඉදිරිපත් යපනු
ලවන නල්ඛන භාප නනු නනොලැනේ.
ඔබ සාමානය සම්මුඛ පරීක්ෂණවයන් සමත් වුෙවහොත්, දදිනම පැෙැත්වෙන ප්රාවයිකක පරීක්ෂණයබ
සහභාගී විය ුතතු වේ.
02. ප්රානයිකය පන්ක්ෂණය
2.01. ඒ අනුෙ අංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජොපැ ජනනජවේ අතිවිවශයේ ේෂ
ගැසට් පත්රවේ පළ කනන ල ශ්රී ලංකා ගුරු වසේෙවේ ෙයෙස් ා සංග්රහවේ 7.2.3.1 ෙගන්තිය අනුෙ ශ්රී ලංකා ගුරු
වසේෙවේ 3-II වරේණියබ ගුරුෙරුන් බඳො ගැනීම සඳහා ෙන ප්රාවයිකක පරීක්ෂණය සඳහා පහත පරිදි
ස ානම්ෙ සහභාගී ෙන වලස කාරුණිකෙ න්ෙමි.
2.02. වමම පරීක්ෂණය ශ්රී ලංකා ගුරු වසේො ෙයෙස් ා සංග්රහවේ “ආ” පරිශිෂ්බයබ අනුෙ පහත පරිදි සිදදු
වකවර්.
1) ප්රාවයිකක පරීක්ෂණය ෙශයේ වයන් අයදුම්කරු විසිදන් හඳුනා ගන්නා ල මාතෘකාෙක් යබවත් ඉදිරිපත්
කිරීමක් කළ ුතතුය. වම් සඳහා පහත පරිදි ලකුණු හිමි වේ.
අනු
අංකය
1
2
3
4
5

ප්රාවයිකක පරීක්ෂණවේ පැ ලකුණු
ලබා ව නු ලබන නිර්ණායක
අනමුණ හා ප්රවිෂ්බ වීම
වපෞරුෂය හා හඩ පාලනය
සන්නිවේ නවේ පැහැදිිය බෙ
කාල කළමනාකනණය
ඉදිරිපත් කිරීවම් ශිල්පක්රම භාවිතය
මුළු ලකුණු ප්රමාණය

උපරිම ලකුණු ප්රමාණය
05
05
05
05
05
25

සමත් වීමබ අෙශයේ ය
අෙම ලකුණු ප්රමාණය
02
02
02
02
02
10

2) ප්රාවයිකක පරීක්ෂණ ක්රමවේ ය
I. ප්රාවයිකක පරීක්ෂණය සඳහා විනා 5 5කබ වනොඅ ක කාලයක් ලබා ව නු ලැවේ.
II.
ප්රාවයිකක පරීක්ෂණවේ පැ ලබා ගත හැකි උපරිම ලකුණු ප්රමාණය විසිද පහ (25 කි.
III.
ප්රාවයිකක පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහා දක් දක් නිර්ණායක සඳහා අෙම ෙශයේ වයන් ලකුණු 2
බැඟින් ලබා ගත ුතතුය.
3) නිර්ණායකයන්හි අනමුණ
I. අනමුණ හා ප්රවිෂ්බ වීම
සාර් කෙ පාඩවමහි අනමුණ පැහැදිිය කිරීම හා පාඩමබ ප්රවිශයේ ්බ වීවම් හැකියාෙ ඇගීම
II.
වපෞරුෂය හා හඩ පාලනය
ගුරුෙනවයකු වලස මනා වපෞරුෂයකින් ුතතු වීම හා ඉගැන්වීවම් දි මනා වලස හඩ පාලනය
කිරීවම් ඇති හැකියාෙ ඇගීම
III.
සන්නිවේ නවේ පැහැදිිය බෙ
ඉවගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාෙියවේ දි අ ාළ කරුණු ඵල ා ල වලස සන්නිවේ නය කිරීවම්
හැකියාෙ ඇගීම
IV. කාල කළමනාකනණය
ලබා ව නු ලබන කාල සීමාෙ තුළ අනමුණ වකවනහි ලගා වීවම් කුසලතාෙය ඇගීම
V. ඉදිරිපත් කිරීවම් ශිල්ප ක්රම භාවිතය
අනමුණ වකවනහි ළගා වීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීවම් ශිල්ප ක්රම මනා වලස භාවිතා කිරීවම්
හැකියාෙ ඇගීම
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03. ඉහත සාමානය සම්මුඛ පරීක්ෂණය හා ප්රාවයිකක පරීක්ෂණය සඳහා නියමිත දිනවේ පැ සහභාගී වනොෙන
අයදුම්කරුෙන් පිළිබඳෙ පසුෙ කිසිදදු අුතනකින් සලකා බලනු වනොලැවේ.
04. වමම පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වීම පත්වීමක් ලැබීමබ සුදුසුකමක් වනොෙන බෙ සැලකිය ුතතුය.
05. වමම පරීක්ෂණෙලබ සහභාගී වීම සඳහා ගමන් විය ම් වහි උපවේශයේ න පැමනා කිසිදෙක් වගෙනු
වනොලැවේ.
වමයබ විශයේ ්ොසී,

ොසනා පී. ගුණනත්න
වජයෂ්ස සහකාන වල්කම්
(ගුරු ආයතන

අත්/කවළේ: මහාචාර්ය වක්.කපිල සී.වක් වපවර්නා
වල්කම්
අධ්යාපන අමාතයාංශයේ ය
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