
                     

   

                

 

 

නම 

වම්මුඛ පරීක්ණ අංකය  

 

ජාතික ඳාසල්වල පුරප්ඳාඩු වී ඇති විදුහල්ඳති තනතුරු සහා නිලධාරීන් තතෝරා ඳත් කිරීතේ සේමුඛ ඳරීක්ෂණ 

සහා කැවිම - ශ්රී ලාකා විදුහල්ඳති තසයව  I 

රාජ්ය ේව ලා ේක මින් වභාේේ අධ්යාපන ේව ලා කමිවේේේ යමයමය පදි ද  දලන න රාරා හිටි ශ්රී ංකා දුහලශපතප  

ේව ලේේ 1 ේර ණියේේේ යමෂධ්ාදිේය ව දුහලශපතප  රයරය රිදිය තු ජ්ා ක පාවපත 111 ක දුහලශපතප  රාරප්පාඩු 

වම්පූර්ණ කිරීේම් වම්මුඛ පරීක්ණ වඳශා ඔබ කිඳලනු බන බල වුින් රන්ලා සිිමි. 

02. ඒ වඳශා ඉසුරුපාය, අධ්යාපන අමාත්යංේේ 04 ලන මශේපත රලනාගාරය  ....................  දන ේප.ල. 

.............පිමිේණන ේව කාරුණියේකල රන්ලා සිිමි. එ දන  පශත් වඳශන් ලිහි ේපතඛනල මුපත හි පත් ශා එම 

ේපතඛනයන්හී කාප අධ්යාපන අධ්යක්/ දුහලශපතප  දුසින් වශ ක කරන ර ඡායා හි පත් (අංක I සි  VIII 

රක්ලා ේපතඛන) ේග නුලක් පශත් වඳශන් අනුහිළිේල  වකව් කර ඔබේේ නම ශා වම්මුඛ පරීක්ණ අංකය 

වඳශන් කර වම්මුඛ පරීක්ණ මණ්ඩය ේලත් ඉ දදිපත් කෂ තුය. 

I. වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා කිඳවීේම් ලිහිය 

II. ජ්ා ක ශිහලනුම්පත් 

III. නේමට ේලනවක් පලතී නම් ඒ වඳශා  දවුරුම් ප්රකාය (නේමට ේලනවක් පලතී නම් පමණක්) 

IV. ේව ලා පෂරාරුද්ර  වනාථ කිරීම වඳශා 

a) ශ්රී ංකා දුහලශපතප  ේව ලේේ 1 ේර ණියේ සවව්වීේම් ලිහිය/ අන්ත්ර්ග්රශණය කිරීේම් ලිහිය/ පත්වීේම් 

ලිහිය (සවව්වීම් ලිහිය බා ේන මි  නම් ඒ වඳශා සියලුම සුහලසුකම් වරාරා ඇ  බල  

ේරපාර්ත්ේම්න්ු ප්රධ්ායමයාේේ ලාර්ත්ාල 

b) ශ්රී ංකා දුහලශපතප  ේව ලය  පත් ව  දන සි  2020.12.04  දන රක්ලා ආයත්න ප්රධ්ායමයා දුසින් 

යම වත් කරනු බන ේව ලය හිළිබඳ වශ කය ( ආකෘ  පත්ර අංක 01) 

 

V. අධ්යාපන සුහලසුකම් - අනු අංක 02 ය ේත් ර 

 

VI.  වණු පදිපාිේේ අනු අංක 03 ශා අනු අංක 04 ය ේත් පශත් සුහලසුකම් වනාථ කිරීම වඳශා,  
a)  ඉංග්රිසි භාා යමරාණත්ාල  අරාෂ වශ ක / ේපතඛන 

c) ේත් රුරු ශා වන්යමේේරන ත්ාක්ණ රිනුම හිළිබඳ බා ඇ  වශ ක / ේපතඛන 
 

VII. ේව ලා ඇගයීම අනු අංක 05 ය ේත් ර 
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VIII. අධ්යාපනය  අරා පර්ේේණ වශ ප්රකාන අනු අංක 6 ය ේත් ර 

a) අයහලම්පත් කිඳවීේම් යමේේරනේේ  වණු පිපාිේේ අංක 6 ය ේත් ඔබ දුසින් ඉ දදිපත් කිරීම  

බාේප ේර ත්ු ලන අධ්යාපන පර්ේේණ ශා ප්රකා ල වශ ක කරන ර හි පත් ඉ දදිපත් 

කිරීේම්දී එම පර්ේේණ/ප්රකානය  වමක්ර යන්න පිශි දලිල රක්ලා ඇ  හිවේල/හිවේ එම 

ප්රකානයන් කෘ /ප්රකාන ේව ඔබේේ නම වඳශන් ලන හිවේල/හිවේ ල වශ ක කරන ර 

හි පත් වමඟ අරා පර්ේේණ ශා ප්රකාන ල මුපත හි පත් ඉ දදිපත් ක තුය. 

03.  වණු බා ගිනීම වඳශා ඉ දදිපත් කරනු බන ේපතඛනයන්ට ර වණු පව ඉශ ේකලර  වණු පිපාිේේ 

 වමන අනු අංකය ය ේත්  වණු බා ගිනීම  ඉ දදිපත් කරන්ේන්ර යන්න වඳශන් කර  බිය තුය.  

 සරා - ේත් රුර ශා වන්යමේේරන ත්ාක්ණ රිනුම වඳශා ඉ දදිපත් කරනු බන වශ ක  - සුහලසුකම් 04 

ඒ අනුල ඡායා හි පත් ේග නුල විකසීේමන් පසු ේම් වමග අමුණා ඇ  ආකෘ  පත්ර අංක 02 වම්පූර්ණ කර 

ේග නුල වමග වම්මුඛ පරීක්ණ මණ්ඩය ේලත් ඉ දදිපත් ක තුය. ප්රසිද්ධ් කර ඇ   වණු පිපාිේේ රක්ලා 

ඇ  ‘ව ශන්’ ේකේරට මනා අලධ්ානේයන් තක්ත්ල ේපතඛන ඉ දදිපත් ක තුය    

 

04. ේමම වම්මුඛ පරීක්ණේේදී ඔබ රක්ලනු බන කාර්ය වාධ්නය ශා ඔබේේ අධ්යාපන සුහලසුකම් අනුල 

සපයාගනු බන  වණු මත් බා ගන්නා වමව්ත්   වවත්ාලේේ ප්රමුඛත්ාලය අනුල පමණක්  දුහලශපතප  ත්නුරු 

රාරප්පාඩු දු ඇ  ජ්ා ක පාවපත දුහලශපතප  ත්නුරක  පත් කරනු ිබීම සිහල ේේ. 

 

05. වම්මුඛ පරීක්ණය  වශභාගිවීම පමණක් රාරප්පාඩු වී ඇ  ජ්ා ක පාවක දුහලශපතප  ත්නුරක් බා 

ගිනීම වඳශා ටමිකමක් ේන ලන බලත්, අයහලම්පත් කිඳලන අලවන්  දනය ව 2020.12.04  දන  පසු අයහලම්පත් 

එලන ර යමධ්ාරීන් වඳශා ර වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා කිඳවීම් ිබ වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා ඉ දදිපත් වු බල  

පසුල අනාලරණය වුලේශ ත් වම්මුඛ පරීක්ණය  ඉ දදිපත් වීම පත්වීම් ිබීම  සුහලසුකමක් ේන ලන බල ර 

අලධ්ාරණය කරමි. 

 

 

ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.ේේ. රා්ප වමාර       

අ ේර්ක ේපතකම්       

(අධ්යාපන ේව ලා ආයත්න) 

අධ්යාපන ේපතකම් ේලනුල         

 

අවධාන ට: ඔබ යමයමිත්  දන වම්මුඛ පරීක්ණය  වශභාගී වීම අයමලාර්යය බල ර වම්මුඛ පරීක්ණය  වශභාගී 

වීේම්දී ඉශත් වඳශන් ලිහි ේපතඛන සියපතම යමලිර ද ේව රැේගන පිමිණියේය තු බලර වම්මුඛ පරීක්ණ 

අලව්ථාේලන් පසුල කිසිහල ේශ ුලක් මත් කිසිහල ේපතඛනයක් සුහලසුකම් වනාථ කිදිම වඳශා භාර ේන ගන්නා බල ර 

ත්ලහලර ත් අලධ්ාරණය කරමි.  

 

 

 


