
 
 

            ED/04/60/07/44/බඳවා ගැනීම (i)               2019.07. 

 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය - ........................ 

 

ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවව  III වන වරයණියටයබ බඳවා ගැනීම සඳහා වන මිත ත ත ව දුභාගය - 2018(2019) 

 

අංක 1885/31 හා 2014.10.22 දිනැ ස ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවා වයවසථාාවබ අනුව 2018(2019) වර්ෂව  පැව ස 

මිත ත ත ව දුභාගව  ප්ර සඵක මත ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවව  III වරයණියටයබ බඳවා ගැනීම සඳහා වූ සාමානය හා 

වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඔබ කැඳවනු කබන බව සතුටින් දන්වා සිටිත . 

 

02. ඒ අනුව අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ........................ දින   .........................බ බත්ත මුපතක, 

ඉසුරුපාය, අධ්යාපන අමාතයාංශව  4 වන මහවපත රවණාගා යබ පැත වණන වකස කාරුණියටකව දන්වා සිටිත . 

 

03. එදිනබ පහත සඳහන් අධ්යාපන සුහලසුකම් හා වසයවා පළරුරුදටදබ අදාළ ලිපි වපතඛන වක මුපත පිබපත් හා 

එම වපතඛනයන්හි කකාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දුසින් සහ සක ක න කද ාායා පිබපත් වවන වවනම ලිපි වගොනු 

වදකක රැවගන එන වකස වැඩිහල බත් දන්වා සිටිත .  

(අංක I සිබ VI දක්වා වන වපතඛන සියළුම වදනා දුසින් අනිවාර්වයන්ම රැවගන ආ යුතු අත  , අංක VII සිබ XI 

දක්වා ඇ ස 2018.06.01 දිනබ සරු ා ඇ ස අධ්යාපන හා වෘත්තීය සුහලසුකම් වලින් ඔබබ අදාළ වන සුහලසුකම් වක 

සහ සක පමණක් ඉදිරිපත් කක යුතුය) 

 

I. ජා සක හැඳුනුම්පත 

II. උප්පැන්න සහ සකය (නවමහි වවනසථකම් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්රකාශයක්) 

III. වසයවා සහ සකය (වර්තමාන වසයවා සථාානවයන් කබා ගත යුතුය) 

IV. ශ්රී කංකා රුරු වසයවව  මුපත පත්ම්ම් ලිපිය 

V. රුරු වසයවව  සථථි  ක න කද ලිපිය 
VI. දුධිමත්ව සම්පූර්ණ ක න කද කකාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂකවේ වාර්තාව මීබ අමුණා ඇ ස වපතඛනයබ 

අනුව වයොමු කක යුතුය. (ඇමුණම 01) ( අදාළ වාර්තාවේ ඔබ සම්බන්ධ්වයන් වන වතො තුරු හා ඔබවේ 

සුහලසුකම් වකබ අදාළ වතො තුරු නිවැ දිව හා උපවදසථ ප්රකා ව සම්පූර්ණ ක  ඇත්දැයි පරීක්ෂා ක  

බකා ඉදිරිපත් කක යුතුය) 

VII. දුශථව දුදයාක ප්ර සපාදන වකොත ෂන් සභාව මිනන් පිිගගත් දුශථව දුදයාකයන්න් වහ  ජා සක අධ්යාපන 

ආයතනවයන් පිරිනමනු කැබූ අධ්යාපනවේ උ උපාධිය පිිගබඳ සහ සකය 
VIII. දුශථව දුදයාක ප්ර සපාදන වකොත ෂන් සභාව මිනන් පිිගගත් නනෑම දුෂයය ක්වෂය්රයක උපාධිය පිිගබඳ 

සහ සකය 

IX. පශථචාත් උපාධි අධ්යාපන ඩිප්වක මාව පිිගබඳ සහ සකය  

X. රුරු රුහුණු සහ සකය  

XI. ජා සක ශික්ෂණ දුදයා ඩිප්වක මාව පිිගබඳ සහ සකය 
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04. ඉහත 03 වේදවයහි දක්වා ඇ ස සියලුම වපතඛන සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවසථාාවේ උම ඉදිරිපත් කක යුතු අත , 

පසුව ඉදිරිපත් ක නු කබන න්සිහල වපතඛනයක් භා ගනු වනොකැවේ. 

 

05. සාමානය සම්මුඛ පරීක්ෂණව  උ මලික සුහලසුකම් සරු ාකන නිකධ්ාරීන් වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයබ 

වයොමු ක නු කබන අත  වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණව  උ දුහලහපතප ස කාර්යභා යබ අදාළ මාතෘකාවක් ඔසථවසය 

වාචිකව ඉදිරිපත් න්රීමක් කළ යුතුය. එම ඉදිරිපත් න්රීම සඳහා කබා වදන උපරිම කාකය දුනාඩි 05ක් වේ. වම් 

සඳහා අවශය නම් පරිීලකන ්රන්ා රැවගන ඒවම් අවසථාාව ඇත. අදාළ වාචික ඉදිරිපත් න්රීම සකසථ ක ගත් පූර්ව 

සැකැසථමකබ අනුව ඉදිරිපත් කළ හැක. ඔබවේ ඉදිරිපත් න්රීම සඳහා රුවරු (White board සහ එම පෑන්) 

පමණක් ආධ්ා ක වශවයන් කබා වදන අත , එම ඉදිරිපත් න්රීම සඳහා කකුණු කබා උවම්  උ පහත සඳහන් 

නිර්ණායක වකව හි අවධ්ානය වයොමු ක න බව වැඩිහල බත් සඳහන් ක ත . 

 

I. හැඳින්ම්ම   - (කකුණු 04) 

II. ඉදිරිපත් න්රීවම් සැකැසථම - (කකුණු 04) 

III. ඉදිරිපත් න්රීවම් කුසකතාවය - (කකුණු 08) 

IV. දුෂය දැනුම   - (කකුණු 05) 

V. කාක කළමනාක ණය  - (කකුණු 04) 

 

06. සම්මුඛ පරීක්ෂණයබ පැත ණීම වවනුවවන් ගමන් දුයදම් වහ  වවනත් න්සිහල  උමනාවක් වගවනු 

වනොකැවේ. 

 

07. වමම සම්මුඛ පරීක්ෂණයබ වපනී සිටීමම පමණක් ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවව  3 වරයණියටව  පත්ම්මක් 

කැබීම සඳහා හිත කමක් වනොවන බව ද තවහල බත් දන්වා සිටිත . 

 

 

 

  

අනෂා බබවක ගමවේ               අත්.කවපත / එම්.එන්.  ණසිංහ 

වජයෂථස සහකා  වපතකම්           වපතකම් 

(අධ්යාපන වසයවා ආයතන)            අධ්යාපන අමාතයාංශය  

 

 

අවධ්ානය - ඔබබ නියත ත දින නියත ත වේකාවබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයබ සහභාගී ම්ම අනිවාර්යය වේ. අධ්යාපන හා 

වසයවා පළරුරුදටද සනාා න්රීමබ අදාළ වපතඛනයන්හි මුපත පිබපත් හා කකාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දුසින් සහ සක 

ක න කද එම ලිපිවක ාායා පිබපත් ඉහත අංක 03 හි I සිබ XII දක්වා සඳහන් පරිදි අනුපිිගවවකබ වගොනු ක  එම 

වගොනුවේ ඉදිරිපස ඔබවේ නම හා කැඳම්ම් අංකය සඳහන් ක  රැවගන එන වමන් ඉතා නනෑකත න් දන්වත . 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවසථාාවවන් පසුව න්සිහල වහයතුවක් මත ඉහත න්සිහල වපතඛනයක් සුහලසුකම් සනාා න්රීම සඳහා 

ඉදිරිපත් කළ වනොහැන් බව අවධ්ා ණය ක ත .  
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ඇමුණුම් 01 

 

ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවව  III වන වරයණියටයබ බඳවා ගැනීම සඳහා වන මිත ත ත ව දුභාගය - 2018(2019) 

( පිටුව 2 හි ඇ ස උපවදසථ අනුව වමම වතො තුරු පත්රිකාව සම්පූර්ණ ක න්න)  

................................................................................. දුදයාකව  වසයවව  නියුතුව සිටින ශ්රී කංකා රුරු 

වසයවව  .............. පන් සව  නිකධ්ාරී .................................................................... මහතා/මහත්ත ය, අංක 

2094 හා 2018.10.19 දිනැ ස ගැසට් ප්රව  ප්රකාශිත 2018(2019) ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවයබ බඳවා ගැනීවම් 

නිවේදනය අනුව ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවව  පත්ම්මක් සඳහා ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවා වයවසථාානුූලකව 

සුහලසුකම් පරීක්ෂා ක නු කබන  2018.06.01 දිනබ පූර්වාසන්නව  වූ වස  පහක*/හයක* කාකය තුළ වතො තුරු 

පහත පරිදි වේ. 

(අදාළ වනොවන වචන කපා හරින්න) 
 

1. හැඳුනුම්පත් අංකය - 

2. රුරු වසයවව  පත්ම්ම ක්රියාත්මක වන දිනය - 

3. රුරු වසයවව  සථථි  ක න කද දිනය -  

4. පූර්වාසන්න වස  පහක*/හයක* කාකය තුළ සතුටුදායක වසයවා කාකයක් සම්පූර්ණ ක  ඇත* / නැත*  

(අදාළ වනොවන වචනය කපා හරින්න)  

5. පූර්වාසන්න වස  පහක*/හයක* කාකය තුළ වැටුප්  හිත නිවාඩු කබා ඇත* / නැත*  . (අදාළ වනොවන 

වචනය කපා හරින්න) එවසය වැටුප්  හිත නිවාඩු කබා  සවේ නම් ඒ පිිගබඳ වතො තුරු  
1.  

 

වර්ෂය කාකය වැටුප්  හිත නිවාඩු 

 ......................... සිබ .................... දක්වා ......... අවු  .......... මාස .......... දින 

 ......................... සිබ .................... දක්වා ......... අවු  .......... මාස .......... දින 

 ......................... සිබ .................... දක්වා ......... අවු  .......... මාස .......... දින 

 ......................... සිබ .................... දක්වා ......... අවු  .......... මාස .......... දින 

 ......................... සිබ .................... දක්වා ......... අවු  .......... මාස .......... දින 

 ......................... සිබ .................... දක්වා ......... අවු  .......... මාස .......... දින 

 

6.      පූර්වාසන්න වස  පහක*/හයක* කාකය තුළ සියලුම වැටුප් වර්ධ්ක උපයාවගන ඇත* / නැත*  . (අදාළ 

වනොවන වචනය කපා හරින්න) වැටුප් වර්ධ්ක දුකම්බනය ක  ඇත්නම් එවසය න්රීමබ වහයතු :     

 

  
 .........................................                                                                                                
                                                                                                                කකාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   
                    (අත්සන හා නික මුද්රාව) 

*2 පිටුවේ උපවදසථ බකන්න  1 

 

 

 

 

 

 

වැටුප් වර්ධ්ක දුකම්බන කාකය වහයතුව 

........................  සිබ .................... දක්වා  

......................... සිබ .................... දක්වා  

.......................  සිබ .................... දක්වා  



7. පූර්වාසන්න වස  පහක*/හයක* කාකය තුළ දුනය, දුගණන වහ  දුමර්ශන ඇත* / නැත*  . (අදාළ 

වනොවන වචනය කපා හරින්න) එවසය දුනය, දුගණන වහ  දුමර්ශන ඇත්නම් ඒ පිිගබඳ වතො තුරු   

    

වර්ෂය දුනය/ දුගණන/ දුමර්ශන ද යන වග 2018.06.01 දිනබ තත්ත්වය 

   

   

   

   

   

   

 

ඉහත සඳහන් ක  ඇ ස වතො තුරු වමම නිකධ්ාරියාවේ / නිකධ්ාරිනියවේ වපෞදටගලික ලිපිවගොනුව අනුව නිවැ දි 

බවබ සහ සක ක ත .  

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

                                                                                                                  කකාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   

                           (අත්සන හා නික මුද්රාව) 

උපවදසථ - 

1. (අ)  ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවා වයවසථාාව අනුව වස  05ක පළරුරුදටද අදාළ වනුව  ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවා 

වයවසථාාවේ 7.2.2.1 හි (i) වහ  (ii) යබවත් දක්වා ඇ ස පහත සුහලසුකම් සහිත නිකධ්ාරීන් වන බැදුන් එම අධ්යාපන 

සුහලසුකම් සහිත නිකධ්ාරියකු සම්බන්ධ්වයන් වමම වතො තුරු පත්රිකාව පි ම්වම් උ සකකා බකනු කබන පූර්වාසන්න 

වස  ගණන වස  05 න්.  

 

 7.2.2.1 (i)   දුශථව දුදයාක ප්ර සපාදන වකොත ෂන් සභාව මිනන් පිිගගත් දුශථව දුදයාකයන්න් වහ  ජා සක අධ්යාපන 

ආයතනවයන් කබාගත් අධ්යාපනවේ උ උපාධිය  

 7.2.2.1 (ii)   දුශථව දුදයාක ප්ර සපාදන වකොත ෂන් සභාව මිනන් පිිගගත් නනෑම දුෂයය ක්වෂය්රයක උපාධිය සමව 

පශථචාත් උපාධි අධ්යාපන ඩිප්වක මාව වහ  රුරු රුහුණු සහ සකය / ජා සක ශික්ෂණ දුදයා ඩිප්වක මාව 

 

(ආ) ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවා වයවසථාාව අනුව වස  06ක පළරුරුදටද අදාළ වනුව  වයවසථාාවේ 7.2.2.1 හි (iii) යබවත් 

දක්වා ඇ ස පහත සුහලසුකම් සහිත නිකධ්ාරීන් වන බැදුන් එම අධ්යාපන සුහලසුකම් සහිත නිකධ්ාරියකු සම්බන්ධ්වයන් 

වමම වතො තුරු පත්රිකාව පි ම්වම් උ අදාළ වස  ගණන වස  06 න්. 

 7.2.2.1 (iii)   ජා සක ශික්ෂණ දුදයා ඩිප්වක මාව / රුරු රුහුණු සහ සකය කබා ඇ ස                 

(වමම වතො තුරු පත්රිකාවේ වසයවා පළරුරුදටදබ අදාළ වස  ගණන නිවැ දිව සඳහන් න්රීම ඉතා වැදගත්ය)  

 

2. නිකධ්ාරියාබ අදාළව සම්පූර්ණ ක නු කබන වතො තුරු පත්රිකාවේ යම් සංවශ ධ්නයක් සිහල ක  ඇත්නම් එම 

සථාානයන්හි වකටි අත්සන් වයොදා  නිකමුද්රාව තැබිය යුතු අත , මකන දිය  භාදුතා ක  සංවශ ධ්න සිහල වනොකක යුතුය. 

සබහන : වමම වතො තුරු පත්රිකාව, වමය රැවගන එන නිකධ්ාරියා / නිකධ්ාරිනිය ශ්රී කංකා දුහලහපතප ස වසයවව  
III වරයණියටයබ බඳවා ගැනීවම් කබයුතු සඳහා අතයාවශය වන බැදුන්, සම්පූර්ණ න්රීවම් උ වසයවා ප්රමුඛතාවය කබා 

වදත න් නිවැ දිව ඉටු ක න වදන වකස කාරුණියටකව දන්වා සිටිත . වම් පිිගබඳව ඔබ දක්වන සහවය ගය ඉතා 

අගය වකොබ සකකත .     
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