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 අධ්යාපන අ අතායාාංශය 

 

දිවයිනේ ජාතික හා පන ළාත් පන ාසල්වල ඉාංග්රීසි ගුරු පුරප්පන ාඩු හා උතුරු හා අැනෙඅහිර පන ළාත් සඳහා 

නාරතුරු ාක්ෂණය, ෙෘහ ආර්ථික විද්යාව, නස්ේද්ර්ථය විෂයේ (චිත්ර, සාංීත, අර්ථඅය  සඳහා         

ශ්රී ලාංකා ගුරු නසයවන    I(ඇ  නරයණියටයබ වඳවා ෙැමේනව විවෘ රෙ විභාෙය - 2021  
 
දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ඉංග්රීසි ග රු ප රප්පාපා හ හා ුරු ප හා ගෙනහගර ් පළාත්  සාහා 

නතා්රු ප තාක්ෂණය, හෘහ ආර්ථික විද්යාව, නස්ේද්ර්ථය විෂයේර  (චිත්ර, සංීතය, ගර්ථතගය ) පවතිග 

රප්පාපා හ සාහා ශ්රී ලංකා රු ප නසයවන  3 I(ඇ) නරයණියටයඩ ප්පානලාධාරාන්ේ බාවා හෙනීධ සාහා සුදුසුකම් 

ලත් සයී, රප පෂ නද්පාර්ථශවනයේධ අයදුම්පත් කොවනු ලෙනේ . ඒ සාහා වග අයදුම්පත ශ්රී ලංකා විභාහ 

නද්පාර්ථතනම්ේරුනේ www.doenets.lk නවේ අඩවින  “Our Services” යඩනත් ඇති “Online 

Applications - Institutional Exams” ඔසයනසය පළක් ඇති අත් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හෙක්නක් 

ධාර්ථහහත ක්රධයඩ (online) පධණියට.  අයදුම්පත ධාර්ථහහතව නයාමු කළ පසු එය බාහත ක් මුද්රිත 

පිඩපනතර  (3) සි ගඩ (6) ද්ක්වා නකාඩසය අත් අකුරිේ රප්වා අයදුම්ක පනේ අත්සග සහතික ක් (7) අද්ාළ 

ගම් ආයතග ප්රරානියානේ සහතිකය (8) සධඟ අයදුම්පත් භා්හේගා අවසාග දිගඩ නහා ඊඩ  නප් 

විභාහ නකාධසාරිසය ජග්ාල්, ආයතනික විභාහ සංවිරාග ශාඛාව, ශ්රී ලංකා විභාහ නද්පාර්ථතනම්ේරුව. 

තෙ.නප. 1503, නකාළඹ, නවත ලෙනබග  නසය ලියාපදිංචි තෙපෑනලේ එවිය යුරුය. (අයදුම්පනත් ඡායා 

පිඩපතක් ළඟ තබා හෙනීධ ප රනයාජගවත් විය හෙියය.) කව්න  වම් පස ඉහළ නකළවනර්ථ “දිවයිනේ 

ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ඉංග්රීසි ග රු ප රප්පාපා හ හා ුරු ප හා ගෙනහගර ් පළාත් සාහා නතා්රු ප 

තාක්ෂණය, හෘහ ආර්ථික විද්යාව හා නස්ේද්ර්ථය විෂයේ (චිත්ර, සංීතය, ගර්ථතගය) සාහා ශ්රී ලංකා රු ප 

නසයවන  3 I(ඇ) නරයණියටයඩ බාවා හෙනීනම් විවෘත ත්හ විභාහය-2021”යනුනවේ පෙහෙදිලිව සඩහේ කළ 

යුරුය. අයදුම්පත් භා්හේගා අවසාග දිගය 2021.03.31 දිග නේ. නධධ විභාහය 2021 ජුනි ධස පවත්වනු 

ලබග අත් ලෙනබේගා වූ අයදුම්පත් සංඛයාව සෙලියල්ලඩ හනිමිේ පවත්වග සයථාග තී්ණය ක්නු 

ලෙනේ. 

සබහඅ- නම් වග විඩත් ුක්ත විභාහය සාහා විභාහ හාසයරු නහවා අයදුම්පත් තෙපෑලඩ නයාමු ක් ඇති 
අයදුම්ක පවේ ධාර්ථහහත ක්රධය ඔසයනසය අයදුම්පත නයාමු ියන්ධ අවශය නගානේ. අයදුම්පනත් මුද්රිත 
පිඩපත තෙපෙල් ධගිේ එවීධ අනිවාර්ථය අත් එය තෙපෑනල්දී ගෙති වූ බවඩ නහා ප්රධාද් වූ බවඩ නකන්ග 
පෙමිණියටලි හෙග සලකා බෙලිය හෙිය නගානේ. අවසාග දිගය ද්ක්වා අයදුම්පත් ප්රධාද් ියන්නධේ සි ගදුවිය 
හෙිය අලාභ හානි අයදුම්ක පවේ විසි ගේධ විාද්්ා හත යුරුය.          

     

02. නසයවයබ වඳවා ෙැමේනව ක්රතය   

 
2.1 විභාහ නකාධසාරිසය ජග්ාල් විසි ගේ පවත්වනු ලබග ලිඛිත ත්හ විභාහන  ප්ර තිඵල ධත එක් එක් 

විෂයේ හා ධාරය අනුව  පවතිග රප්පාපා හ සංඛයාව නධේ පසය  (05) රුණයක් සාධාගය සම්මුඛ 

පන්ක්ෂණයකඩ නයාමු ක්නු ඇත. නධධ හෙසට් නිනේද්ගන  සාහේ සුදුසුකම් සරප්ා නගාධෙති 

අයදුම්ක පවේ සාධාගය සම්මුඛ පන්ක්ෂණන  දී ප්රතික්නෂයප ක්නු ලෙනේ. 
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2.2 සාධාගය සම්මුඛ පන්ක්ෂණනයේ සුදුසුකම් ලෙබූවේ රු ප වෘත්තින  දී වෙද්හත් වග ඉනහනුම් හා 

ඉහෙේවීම් ක්රියාවලිය පිබඳබාව කුසලතාව ධෙග බෙලීධ සාහා නධධ හෙසට් නිනේද්ගන  13.2 
වහේතිය අනුව ප්රානයාගික පන්ක්ෂණයකඩ භාජගය ියන්නධේ අගරු පව අයදුම්ක ප විසි ගේ 
ප්රානයාගික පන්ක්ෂණන  දී හා ලිඛිත පන්ක්ෂණන  දී ලබා හේගා මු ල ලකුවලවල ප්රමුඛතාව ධත 
පාසල් පාද්ක ක්රධය පද්ගම් ක් නහග පවත්ගා රප්පාපා හ සංඛයාව අනුව බාවා හෙනීම් සි ගදු ක්නු 
ලෙනේ. 

 

2.3 ප්රානයාගික පන්ක්ෂණ අවසයථානේ දී අයදුම්ක පවේඩ අද්ාළ රප්පාපා හ නල්ඛගය ප්රද්ර්ථශගය ක්නු 
ලෙනේ. ඒ අනුව අයදුම්ක පවේ විසි ගේ එධ අවසයථානේ දී රප්පාපා හ පවතිග පාසල් සාහා සයවකීය 
පත්වීම් ලබා හෙනීධඩ ඇති ධගාපය අනුපිබඳනවබඳේ ද්ෙක්විය යුරුය. 

2.4   නධධ රප්පාපා හ සාහා බාවාහනු ලබේනේ පාසල් පාද්ක ක රධය පද්ගම් ක් නහග වග බෙවිේ 
වස් 08 ක් හත වගරු ප ියසි ගදු අයු්ියේ සයථාග ධා පවීම් ලබා නද්නු නගාලෙනේ. නධධ වස් 08 
රුළ පත්වීම්ලාභීේ සාහා ධා පවීම් අයදුම් කළ නගාහෙිය අත් යම් නහයියේ රු ප සයථාග 
ධා පවක් සාහා අයදුම් ක්ේනේ ගම්  එය ඔහුනේ /ඇයනේ පත්වීධ අවසේ ියන්ධඩ නහයරුවක් 
වනු ඇත. 

 

2.5.  පන වතිඅ පුරප්පන ාඩු 

පළාත 

ඉංග්රීසි ග ධාරයය  සි ගංහල ධාරයය නද්ධළ ධාරයය 

ඉ
ාංග්රී
සි

 

න

ාර
තු
රු
 
ාක්
ෂ
ණ
ය

 

ෙ
ෘහ
 ආ
ර්ථ
ි
ක
 වි
ද්ය
ාව

 

ස
ාංීත

ය

 

අ
ර්ථ

අ
ය

 

චි
ත්ර

 

 

ස
ාංීත

ය

 

අ
ර්ථ

අ
ය

 

චි
ත්ර

 

ෙ
ෘහ
 ආ
ර්ථ
ි
ක
 වි
ද්ය
ාව

 

බසයගාර ් √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ධරයධ √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ද්කුණ √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ුරු් √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ගෙනහගර ් √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

වයඹ √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ුරු ප ධෙද් √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

සබ්හමුව √ - - - - - - - - - 

ඌව √  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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03. නසයවන  නියුක් කරවීනව නකාේනේසි   

 
i. නධධ තගරු් සයි්ය. තගරු්ඩ ර මි විරාධ වෙප්පා ක්ර ධය පිබඳබා ්ජය විසි ගේ ඉදිරින දී 

හනු ලබග ප්ර තිපත්තිධය තී්ණයේඩ ඔබ යඩත් විය යුරුය.  
 

ii. නධධ තගරු්ඩ පත්වීම් ලබග නිලරාන්ේ වස් රුගක (03) පරිවාස කාලයකඩ යඩත් 
වග අත් එධ වස් රුග (03) ඇරුළත පළමුවෙනි කාර්ථයක්ෂධතා කඩඉම් පන්ක්ෂණය 
සධත්විය යුරුය. 
 

iii. ්ාජය පරිපාලග කක්රනල්ඛ 01/2014, 18/2020 හා ඊඩ අනුශංගික කක්රනල්ඛ අනුව ්ාජය 
භාෂාව පිබඳබා ප්රවීණතාව ලබා හත යුරුය.  

 

iv. ්ාජය නසයවා නකාමිෂේ සභා කාර්ථය පටිපාටික න්තිවලඩ ද් ශ්රී ලංකා ප්රජාතාේත්රික 
සධාජවාදී ජග්ජන  ආයතග සංග්රහයඩ ද් ්ජන  මුද්ල් න්රුලාසි ගවලඩ ද් 
නද්පාර්ථතනම්ේරුහත අනගකුත් නිනයාහවලඩ ද් නධධ පත්වීධ යඩත්නේ. 
 

v. 2014.10.23 වෙනි දිග ශ්රී ලංකා ප්රජාතාේත්රික සධාජවාදී ජග්ජන  අංක 1885/38 ද්්ග 
අති විනශයෂ හෙසට් පත රන  පළක්ග ලද් ශ්රී ලංකා රු ප නසයවා වයවසයථා සංහ රහන  සාහේ 
විධිවිරාගයේඩ ද් එධ නසයවා වයවසයථාවඩ මිේ ධරුවඩ සි ගදුක්නු ලබග සංනශාරගයේඩ 
ද් ්ාජය නසයවන  පත්වීම්වලඩ අද්ාළ නපාදු නකාේනේසි ගවලඩ ද් නධධ පත්වීධ යඩත් වනු 
ඇත.  

 
vi. ඔබ පත්වීධ ලෙබීධඩ සුදුසුකම් ලත් භාෂා ධාරය වනුන  ඔබ විසි ගේ අයදුම්පනත් සාහේ 

ක්නු ලබග භාෂා ධාරය නේ. 
 

 

04. වැටුප් පන රිතාණය  

 
නධධ තගරු්ඩ ්ාජය පරිපාලග කක්රනල්ඛ අංක 03/2016 ද්්ග වෙප්පා කක්රනල්ඛයඩ අනුව G-E-

01-2016 ර   ප.27,740-300x6-380x7-445x2- ප.33,090/-(ධාසි ගක) වෙප්පා පරිධාණයක් ර මි 

නේ. පත්වීම්ලාභීේ  නධධ වෙප්පා පරිධාණන  7 වග වෙප්පා පියව් වග  ප. 29,540/- වෙප්නපර  

පිර ප්වනු ලෙනේ. වෙප්පා නහවීධ සි ගදු ක්නු ලබේනේ එධ කක්රනල්ඛන  II ු පනල්ඛගන  සාහේ 

විධිවිරාග අනුව නේ. නධයඩ අධත්ව ්ජන  නිලර්යිේ නවත ්ජය විසි ගේ කලිේ කලඩ 

නහවනු ලබග නවගත් දීධගාවේ ද් ඔබඩ ර මිය.  

 

05. අධ්යාපන අ දුසුදුකව : 
 

5.1     2014.10.23 වෙනි දිග ශ්රී ලංකා ප්රජාතාේත්රික සධාජවාදී ජග්ජන  අංක 1885/38 ද්්ග අති  

විනශයෂ හෙසට් පත රන  පළක්ග ලද් ශ රී ලංකා රු ප නසයවා වයවසයථාව ප්රකා්ව 2021.03.31 දිගඩ 

පහත සාහේ  සුදුසුකම් සරප්ා තිබිය යුරුය. 

5.2   2.5 යඩනත් සාහේවග පවත්ගා රප්පාපා හ විෂයේ සාහා අරයාපග විෂය භා් නර්ථීය අධාතයාංශය 

විසි ගේ පි බඳහනු ලබග ආයතගයක් විසි ගේ පිරිගධනු ලබග නද්වස්කඩ නගාඅ හ කාල ප්ාසයක් 

සර ත වූ ද්  ජාතික වෘත්තීය කුසලතා ධට්ඩධ හය (NVQ 6) ඩ නගාඅ හ ත්ාති්ධක ප්පානලාධා 

පාඨධාලාවක් සාර්ථථක නලස හද්ා්ා සම්ූර්ථණ ක් තිබිය යුරුය.  

5.3      ශ්රී ලංකා රු ප නසයවා වයවසයථානේ විධිවිරාග අනුව අරයයග නපාදු සහතික පත ර (සාධාගය නපළ) 
විභාහන  දී සි ගංහල භාෂාව නහා නද්ධළ භාෂාව විෂයක් වශනයේ සධත් වී තිබිය යුරුය. 
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සබහඅ: විභාහ නකාධසාරිසය ජග්ාල් විසි ගේ නේශීය අ.නපා.ස. (සා.නපළ.) විභාහය හා සධාගව පිබඳහනු 

ලබග  විභාහ සධරුේඩ ද් නම් සාහා ඉල්ුම් කළ හෙියය. 

06. වයසය සීතාව - 

අයදුම්පත් භා්හේගා අවසාග දිගඩ වයස අවු පදු 18 සම්ූර්ථණ වී තිබිය යුරු අත්, එදිගඩ වයස 
අවු පදු 35 නගාඉක්ධවිය යුරුය. 
 (“ඒ අනුව 2003.03.31 දිගඩ නහා ඊඩ නප් හා 1986.03.31 දිගඩ නහා ඊඩ පසු ුපේ දිගය 
නයදී ඇති අයඩ පධණක් නම් සාහා අයදුම් ියන්ධඩ සුදුසුකම් ඇත.”) 
 
 

07. අනඅකුත් අවශයා   

i. අයදුම්ක පවේ ශ්රි ලංකානේ රප්වෙසි ගයේ විය යුරුය. 
ii. අයදුම්ක පවේ විශිෂයඩ කරිතයියේ යුක්ත විය යුරුය. 
iii. නධධ නිනේද්ගන  සාහේ අයදුම්පත් කොවීනම් අවසේ දිගඩ තගරු්ඩ බාවා හෙනීධ 

සාහා අවශය සි ගයුධ සුදුසුකම් සම්රපර්ථණ ක් තිබිය යුරුය. 
iv.  සෑධ අයදුම්ක පවකුධ ශ්රී ලංකානේ ෑගෑධ ප්රනේශයක නසයවය ියන්ධඩත් තගරුන්ර  

්ාජකාරි ඉප් ියන්ධඩත් ප්රධාණවත් ශාන්රික හා ධාගසි ගක නයාහයතානවේ යුක්ත විය 

යුරුය. 
 

08. විභාෙ නකාේනේසි  

8.1 ධාර්ථහහත (online) විභාහ අයදුම්පත ඉංග්රීසි ග භාෂානවේ පධණක් සම්ූර්ථණ කළ යුරුය. 

අයදුම්ක ප විසි ගේ ධාර්ථහහතව නයාමු ක්ග ලද් ධෘදු පිඩපත හා ලියාපදිංචි තෙපෑනලේ නයාමු 

ක්ග ලද් මුද්රිත පිඩපත (printout) යග නද්කධ විභාහ නද්පාර්ථතනම්ේරුවඩ ලෙබුවල පසු එධ ධෘදු 

පිඩපත හා මුද්රිත පිඩපත සතයාපගය ියන්ධ (verify) සි ගදු ක්නු ලබග අත්, වලංරු අයදුම්පතක් 

බවඩ නද්පාර්ථතනම්ේරුව විසි ගේ භා්හේගා ලද් බව/ භා් නගාහේගා බව පේරතියඩ ප්රනේශ  

වීධඩ භාවිත ක්ග ලද් ජංහධ දු්කථග අංකයඩ නකටි පණියටවුඩයක් (SMS)ධගිේ නහා විද්ුත් 

තෙපෙල් පණියටවිඩයක් ධගිේ  නහා ද්ෙනුම් නද්නු ලෙනේ. ධාර්ථහහත අයදුම් ියරිධ නවනුනවේ සකසා 

ඇති නපාදු ුපනද්සය පත්රිකාව (Common Instruction) බාහත ක්හේග. අයදුම්පත පි්වීනම්දී 

නධධ ුපනද්සය ත්න  පිබඳපදිේග. අයදුම්පනත්  මුද්රිත පිඩපතක් ලබාහෙනීනධේ පසුව, එර  

සි ගදුක්නු ලබග ියසි ගදු සංනශාරගයක් වලංරු සංනශාරගයක් නලස සලකනු නගාලෙනේ. 

අසම්ූර්ථණ අයදුම්පත් ද්ෙනුම්දීධියේ නතා්ව ප්රතික්නෂයප ක්නු ලෙනේ. 

8.2      විභාහ පටිපාටිය 

i. නධධ විභාහය සි ගංහල, නද්ධළ හා ඉංග්රීසි ග ධාරයනයේ පෙවෙත්නවග අත් ලෙනබග අයදුම්පත් 

සංඛයාව සෙලියල්ලඩ හනිමිේ පවත්වග සයථාගය තී්ණය ක්නු ලෙනේ.  

ii. සෑධ අයදුම්ක පවකුධ නධධ විභාහන  සි ගයුධ ප්රශයග පත්රවලඩ නපනී සි ගටිය යුත්නත්, එක්   භාෂා 

ධාරයයියනි. එධ භාෂා ධාරයය සි ගය පත්වීම් ලෙබීධඩ නියමිත භාෂා ධාරයධ විය යුරුය. 

iii. අයදුම්ක පවකුඩ සයවකීය අයදුම්පනතර  ද්ෙක්නවග භාෂා ධාරයය පසුව නවගසය ියන්ධඩ අවස් 

නද්නු නගාලෙනේ. 

iv. විභාහය ප්රශයග පත්ර නද්ක (02)ියේ සධේවිත නේ. සෑධ අයදුම්ක පවකුධ ප්රශයග පත්ර නද්ක 

(02)ඩධ නපනී සි ගටිය යුරුය. සාධර්ථථය සාහා එක් එක් ප්රශයග පත්රයඩ අවධ වශනයේ ලකුවල 

40%ක් ලබා හෙනීධ අනිවාර්ථය නේ. 

v. බාවා හනු ලබග සංඛයාව පත්වීම් බලරරියා විසි ගේ තී්ණය ක්නු ලෙනේ.   

8.3   එක් අයදුම්ක පවකුඩ ඉදිරිපත් කළ හෙක්නක්  එක් අයදුම්පතක් පධණියට. 
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8.4 අයදුම්පනතර  ද් විභාහය සාහා වග ප්රනේශ පත්රනයර  ද්  අයදුම්ක පනේ අත්සග ්ජන  

විද්යාලයක විදුහල්පතිව්යකු / සාධද්ාග විනිශයකයකා්ව්යකු/ දිවු පම් නකාධසාරිසයව්යකු/ 

නීතිඥව්යකු/ ප රසි ගේර නගාතාරිසයව්යකු/ ත්රිවිර හමුද්ානේ අධිකාරි බලයලත් නිලරාරියකු/ 

නපාලිසය නසයවන  හෙසට් කළ තගරු්ක් ද්්ග නිලරාරියකු, ්ජන  සයි් තගරු්ක් ද්්ග 

නිලරාරියකු නහා විසි ගේ සහතික ක්නු ලෙබ තිබිය යුරුය. 

8.5      විභාහ ප්රනේශපත්ර නිකුත් කළ වහාධ ඒ බව සාහේ ක්මිේ රපවත්පත් නිනේද්ගයක් ශ්රී ලංකා 
විභාහ නද්පාර්ථතනම්ේරුව විසි ගේ පළ ක්නු ඇත. නිනේද්ගය පළ වී දිග 02 ක් නහා 03 ක් හත වූ 
පසුවත් තධ ප්රනේශපත නගාලද් අයදුම්ක පවකු නේ ගම්, ද්ෙේවීනම් සාහේ පරිදි ඒ පිබඳබාව ශ්රී 
ලංකා විභාහ නද්පාර්ථතනම්ේරුනේ ආයතනික විභාහ සංවිරාග ශාඛානවේ විධසි ගය යුරුය. 
එනසය විධසීනම් දී අයදුම්ක ප තධා අයදුම්ක්ග ලද් විභාහන  ගධ, අයදුම්ක පනේ සම්ූර්ථණ ගධ, 
ජාතික හෙඳුනුම්පත් අංකය හා ලිපිගය නිවේදිව සාහේ කළ යුරුය. අයදුම්ක ප නකාළඹිේ 
බෙහේ පදිංචික පවකු ගම්, එධ විසයත් සධහ ෆෙක්සය ධගිේ විභාහ ප්රනේශ පත්රනයර  පිඩපතක් 
කප්ගමිේ ලබාහෙනීධඩ හෙිය අයදුම්ක පනේ ෆෙක්සය අංකයක් ද් සාහේ කළ ඉල්ලීම් ලිපියක් 
011-2784232 ද්්ග ෆෙක්සය අංකය නවත නයාමු ක් විධසා සි ගටීධ වඩාත් ඵලද්ායී වනු ඇත. එනසය 
විධසීනම් දී විභාහ නද්පාර්ථතනම්ේරුව විසි ගේ විධසා සි ගටිග ියසි ගයම් නතා්රු්ක් සගාථ ියන්ධ 
සාහා තධා ළඟ තබා හත් අයදුම්පනතර  පිඩපත, විභාහ හාසයරු නහවීනධේ ලද් ලදුපනතර  පිඩපත 
හා අයදුම්පත තෙපෙල් ියන්නම් දී ලියාපදිංචි කළ කුවිතාේසි ගය සූද්ාගමිේ තබා හෙනීධ ද් 
ප්රනයාජගවත් වනු ඇත.  

 

 

09.  විභාෙයබ නපන මේ සිටීත     
 
9.1  හෙසට් නිනේද්ගන  සාහේ සුදුසුකම් ඇති අය පධණක් අයදුම් ක් ඇතෙ’යි යග ූර්ථව නිහධගය 

ධත නිනේද්ගන  සාහේ වයසය සීධාව රුළ වග, අයදුම්පත් භා්හේගා අවසාග දිගඩ නහා 
එදිගඩ නප් නියමිත විභාහ හාසයරුව නහවා නිවේදිව සම්ූර්ථණ ක්ග ලද් අයදුම්පත් 
නයාමුනකාඩ ඇති අයදුම්ක පවේ නවත විභාහ නකාධසාරිසය ජග්ාල් විසි ගේ විභාහ ප්රනේශපත්  
නිකුත් ක්නු ඇත. විභාහයඩ නපනී සි ගටිග අයදුම්ක පවකු විභාහ ධරයසයථාගන   ශාලාධිපති 
නවත තධ අත්සග සහතික ක්ග ලද් ප රනේශපත්රය ඉදිරිපත් නකාඩ විභාහයඩ නපනී සි ගටිය යුරුය. 
එනසය ඉදිරිපත් නගාක්ග අයදුම්ක පවකුඩ විභාහයඩ නපනී සි ගටීධඩ අවස් නද්නු නගාලෙනේ. 

 
9.2  අයදුම්ක පවකු තධාඩ නියධ ක් ඇති විභාහ ශාලානේ දී විභාහයඩ නපනී සි ගටිය යුරුය. සෑධ 

අයදුම්ක පවකුධ නියමිත විභාහ ශාලාවඩ අද්ාළ ප රනේශ පත්රය අත්සග සහතික ක්වානහග 
පළමුනවේධ එධ ශාලානේ නපනී සි ගටිග දිග එර  ශාලාධිපති නවත භා් දිය යුරුය. 

 
9.3   විභාහය පෙවෙත්වීධ හා ප්රතිඵල නිකුත් ියන්ධ සම්බේරනයේ විභාහ නකාධසාරිසය ජග්ාල් විසි ගේ 

පගවනු ලබග නීතින්තිවලඩ විභාහ අයදුම්ක පවේ යඩත් නේ.  එධ නීතින්ති ුල්ලංඝගය 
කළනහාත් විභාහ නකාධසාරිසය ජග්ාල් විසි ගේ පගවනු ලබග ද්ඬුවධකඩ යඩත් වීධඩ ඔහුඩ නහා 
ඇයඩ නහා සි ගදුවනු ඇත. 

 

සබහඅ   අයදුම්ක පවකුඩ විභාහ ප රනේශ පත රයක් නිකුත් ියන්ධ ඔහු නහා ඇය නහා විභාහයඩ ඉදිරිපත් 
වීධඩ නහා තගරු්ක් ද්ෙන්ධඩ සුදුසුකම් සරප්ා ඇති බවඩ පිබඳහෙනීධක් නලස සලකනු නගාලබග අත් 
විභාහය සධත්වීධ පත්වීම් ලෙබීධඩ සුදුසුකධක් නලස සලකනු නගාලෙනේ. 
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10. අයසුවකරුවේනේ අඅඅයාව   

 
තධා නපනී සි ගටිග සෑධ විෂයක් සම්බේරනයේධ විභාහ ශාලාධිපති සෑහීධකඩ පත් වග අයුරිේ 
අයදුම්ක පවකු  විභාහ ශාලානේ දී තධ අගගයතාව ඔපාරප ක් සි ගටිය යුරුය. නම් සාහා පහත සාහේ 
එක් අගගයතා පතක් ඉදිරිපත් කළ යුරුය.   

 
(i) ජාතික හෙදුනුම්පත.  
(ii) වලංරු විනේශ හධේ බලපත රය.  
(iii) වලංරු ශ්රී ලාංියක රියදු ප බලපත්රය. 

 
එනධේධ විභාහ අනපාක්ෂකයිේ අගගයතාව තහවු ප ක් හත හෙිය වග පරිදි මුහුණ හා නද්කේ 
ආව්ණය ියන්නධේ නතා්ව විභාහ ශාලාවඩ ඇරු ල විය යුරුය. එනසය තධ අගගයතාව සගාථ ියන්ධ 
ප රතික්නෂයප ක්ග අයදුම්ක පවේ විභාහ ශාලාවඩ ඇරුළත් ක් නගාහෙනේ. තව ද් විභාහ ශාලාවඩ 
ඇරුළත් වූ නධානහානත් සි ගඩ විභාහය අවසේ වී ඉේ පිඩවග නතක් විභාහ නිලරාන්ේඩ අයදුම්ක ප 
හඳුගාහත හෙිය පරිදි මුහුණ හා නද්කේ ආව්ණය ියන්නධේ නතා්ව සි ගටිය යුරුය.   
 
 

11. සාවද්ය නාරතුරු සැපන ීමතබ ද්ඬුවත    

 
අයදුම්පත පි්වීනම් දී ඉතා සෙලියලිධත්ව  නි්වද්ය නතා්රු ප සෙපයිය යුරුය. නධධ විභාහන  
නීතින්ති අනුව යම් අයදුම්ක පවකුඩ සුදුසුකම් නගාධෙති බව අගාව්ණය වුවනහාත් විභාහයඩ කලිේ 
නහා විභාහය පවත්වග කාලන  දී නහා විභාහනයේ පසුව නහා ෑගෑධ අවසයථාවක දී ඔහුනේ 
අනපාක්ෂකත්වය අවලංරු ියන්ධඩ ඉඩ ඇත. අයදුම්ක පවේ ඉදිරිපත් ක් ඇති ියසි ගයම්  
ක පණක් සාවද්ය බව නහබඳ වුවනහාත් එනසය ගෙතිගම් යම් වෙද්හත් ක පණක් ඔහු/ ඇය ෑගෑකමිේ 
යඩපත් ක් ඇත්ගම් ඔහු/ ඇය ්ජන  නසයවනයේ පහ ියන්ධඩ යඩත් නේ. 
 

 

12. විෂය නිර්ථනේශය  

 
සි ගයුධ අයදුම්ක පවේ ලිඛිත විභාහන  ප්රශයග පත්ර නද්ක සාහා නපනී සි ගටීධ අනිවාර්ථයය නේ. 
 
 

1. අභිනයාහයතා පන්ක්ෂණය - කාලය පෙය 01යි. (ලකුවල 100) 
අනපාක්ෂකයා සරු තර්ථකානුකූල බුේධිය පිබඳබා ද්ෙනුධ ධෙග බෙලීධ අ්මුවල නකාඩ නහග 
නධධ ප්රශයග පත්රය සකසනු ලෙනේ. නධය බහුව්ණ හා නකටි පිබඳරු ප ධාදිලින  ප්රශයග 50 
ියේ සධේවිතය. එධ ප්රශයග සි ගයල්ලඩධ නකටි පිබඳරු ප සෙපයිය යුරුය. 

   
2. සාධාගය ද්ෙනීධ - කාලය පෙය 01 යි. (ලකුවල 100 යි) 

රු ප ක්නෂයත්රයඩ අද්ාළව එධ ක්නෂයත්රය පිබඳබාව ඇති සාධාගය ද්ෙනීධ හා/ නහා නේශීය 
වශනයේ සි ගදු වී ඇති හා සි ගදුවග අරයාපග ප්රවණතා පිබඳබා සාධාගය ද්ෙනීධ හා අරයාපග 
ගවීක්ණය පිබඳබා සාධාගය ද්ෙනීධ පන්ක්ෂා නකන්ග බහුව්ණ හා නකටි පිබඳරු ප 
ධාදිලින  ප්රශයග 50 ියේ සධේවිත නේ. එධ ප්රශයග සි ගයල්ලඩධ නකටි පිබඳරු ප සෙපයිය යුරු 
නේ. 
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1 . සවුඛ පන රීක්ෂණය 

13.1 සාධාගය සම්මුඛ පන්ක්ෂණය  - 

සාධාගය සම්මුඛ පන්ක්ෂණයඩ ලකුවල ලබා නද්නු නගාලෙනේ. 

සබහඅ     ඉප්ක් හෙනීධඩ අනපාක්ිත අ්මුවල - 

නසයවා වයවසයථාව හා ඊඩ අනුකූලව ප්රසි ගේර ක්නු ලබග නධධ නිනේද්ගන  නහා රපවත්පත් 
 ද්ෙේවීනම් සාහේ සුදුසුකම් සරප්ා තිනේද්ෙ’යි පන්ක්ෂා ියන්ධ සහ කායික සුදුසුකම් පන්ක්ෂා 
 ියන්ධ. 

13.2 ප්රානයික ක පන රීක්ෂණය   

ප්රානයාගික පන්ක්ෂණය වශනයේ අයදුම්ක ප විසි ගේ හඳුගාහේගා ලද් ධාතෘකාවක් යඩනත් 
ඉදිරිපත් ියරිධක් කළ යුරුය. නම් සාහා පහත පරිදි ලකුවල ර මි නේ.  

 

අනු 

අාංකය 

ප්රානයික ක පන රීක්ෂණන  ල ලකු  

ලවානද්නු ලවඅ නිර්ථණායක 

උපන රිත ලකු  

ප්රතාණය 

සතත්වීතබ අවශය 

අවත ලකු  

ප්රතාණය 

01 අ්මුණ හා ප්රවිශයඩ වීධ 05 02 

02 නප් පෂය හා හඬ පාලගය 05 02 
03 සේනිනේද්ගන  පෙහෙදිලි බව 05 02 

04 කාල කළධගාක්ණය 05 02 

05 ඉදිරිපත් ියන්නම් ශිල්ප ක්රධ 
භාවිතය 

05 02 

 මු ල ලකුවල ප්රධාණය 25 10 

  
 

සබහඅ:  ඉප්ක් හෙනීධඩ අනපාක්ිත අ්මුවල - 
 රු ප වෘත්තින දී වෙද්හත්වග ඉනහනුම් ඉහෙේවීම් ක්රියාවලිය පිබඳබා අයදුම්ක ප සරු කුසලතාව 
 ධෙග බෙලීධ. 
 
13.2.1  ප්රානයාගික පන්ක්ෂණ ක්රධනේද්ය 

 
(i) ප්රානයාගික පන්ක්ෂණය සාහා කාලය විගාප් පහ (05)කඩ නගාඅ හ කාලයක් ලබා නද්නු 

ලෙනේ. 
(ii) ප්රානයාගික පන්ක්ෂණය සාහා ලබා හත හෙිය ුපරිධ ලකුවල සංඛයාව විසි ග පහ (25) ිය. 
(iii) ප්රානයාගික පන්ක්ෂණය සධත් වීධ සාහා එක් එක් නිර්ථණායක සාහා අවධ වශනයේ ලකුවල 

02 බෙඟිේ ලබා හත යුරුය. 
(iv) ප්රානයාගික පන්ක්ෂණන  ඇහයීධ අරයාපග විෂය භා් නර්ථීය අධාතයාංශන  නල්කම් 

විසි ගේ පත් ක්නු ලබග සම්මුඛ පන්ක්ෂණ ධණ්ඩලයක් විසි ගේ සි ගදු ක්නු ලෙනේ. 
 
13.2.2  නිර්ථණායකයේ ර  අ්මුවල  
  

(i)  අ්මුණ හා ප්රවිශයඩ වීධ. 
 සාර්ථථකව පාඩනධර  අ්මුවල පෙහෙදිලි ියන්ධ හා පාඩධඩ ප්රවිශයඩ වීනම් හෙියයාව ඇහයීධ. 

(ii)   නප් පෂය හා හඬ පාලගය 
රු පව්යකු නලස ධගා නප් පෂයියේ යුරු වීධ හා ඉහෙේවීනම් දී ධගා නලස හඬ පාලගය 
ියන්ධඩ ඇති හෙියයාව ඇහයීධ 
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(iii)  සේනිනේද්ගන  පෙහෙදිලි බව 
ඉනහනුම් ඉහෙේවීම් ක්රියාවලින  දී අද්ාළ ක පවල ඵලද්ායී නලස සේනිනේද්ගය ියන්නම් 
හෙියයාව ඇහයීධ 

(iv)  කාල කළධගාක්ණය 
ලබා නද්නු ලබග කාල සීධාව රුළ අ්මුණ නකන්ර  ළඟා වීනම් කුසලතාව ඇහයීධ 

(v) ඉදිරිපත් ියන්නම් ශිල්ප ක්රධ භාවිතය 
අ්මුණ නකන්ර  ළඟා වීධ සාහා ඉදිරිපත් ියන්නම් ශිල්ප ක්රධ ධගා නලස භාවිත ියන්නම් 
හෙියයාව ඇහයීධ  

 

14.     විභාෙ ොසයතු 

 
14.1    විභාහ හාසයරුව  ප.600/- ිය. විභාහ හාසයරු නහවීනම්දී ධාර්ථහහත පේරතිනයේ ලබානද්ග පහත 

හාසයරු නහවීනම් ක්රධනේද් යඩනත් පධණක් නහවීධ සි ගදු කළ යුරුය. 
 

I. ෑගෑධ බෙංකු ණය කාඩ්පත් ධගිේ (Any Bank Credit Card)  

II. අේතර්ථජාල නහවීම් පහසුකම් සක්රීය ක් ඇති බෙංකු හ් කාඩ්පත් ධගිේ (Through any bank 

debit card with internet transaction facilities) 
III. ලංකා බෙංකු ඔේලයිේ බෑේියේ ක්රධය ( Bank of Ceylon Online Banking Method) 
IV. ෑගෑධ ලංකා බෙංකු ශාඛාවක් ධගිේ ( Bank of Ceylon Teller Slip Payments) 
V. තෙපෙල් නද්පාර්ථතනම්ේරුනේ ෑගෑධ තෙපෙල් කාර්ථයාලයක් ධගිේ (Postal Department Payment 

at any Post Office) 
 
සබහඅ: ඉහත  ක්රධ ධගිේ නහවීධ සි ගදු ක්නු ලබග ආකා්ය පිබඳබා ුපනද්සය නවේ අඩවින  
විභාහයඩ අද්ාළ තාක්ෂණියටක ුපනද්සය යඩනත් පළක් ඇත. 

 

14.2    නහවීධ ලෙබුවල බවඩ  නකටි පණියටවුඩයක් (SMS) ධගිේ නහා  විද්ුත් තෙපෙල් පණියටවුඩයක් ධගිේ 
නහා ද්ේවනු ලෙනේ. විභාහ හාසයරුව සාහා වග සම්ූර්ථණ මුද්ලධ නහවිය යුරු වග අත් විභාහ 
හාසයරු අ හනවේ නහා වෙප්නයේ නහවා ඇති අයදුම්පත් ප්රතික්නෂයප ක්නු ලෙනේ. ඉහත සාහේ 
නහවීම්  ක්රධ ධගිේ විභාහ හාසයරු නහවීනම්දී සි ගදුවග නද්ාෂයේ සම්බේරනයේ  ශ්රී ලංකා විභාහ 
නද්පාර්ථතනම්ේරුව වහියයනු නගාලෙනේ. 

 
14.      විභාහය සාහා නහවග ලද් මුද්ල ියසි ගධ නහයරුවක් නිසා ආපසු නහවනු/ නවගත් විභාහයක් සාහා   

ධා ප ක්නු නගාලෙනේ. 
 

15.     විභාෙ ප්රතිඵල 

 
 ලිඛිත විභාහයඩ නපනී සි ගඩ විභාහය සධත් අයදුම්ක පවේනේ ලිඛිත විභාහන  හා ප්රානයාගික 

පන්ක්ෂණන  මු ල ලකුවලවල ප්රමුඛතාව අනුව රප්පාපා හ සංඛයාවඩ සධාග අනපාක්ෂකයිේ 
සංඛයාවක් ඇරුළත් වග නසය සකසය කළ අවසේ ප්රතිඵල නල්ඛගය විභාහ නකාධසාරිසය ජග්ාල් 
විසි ගේ නල්කම්, අරයාපග අධාතයාංශය නවත ලබා නද්නු ඇත. විභාහයඩ නපනී සි ගටි සි ගයුධ 
අයදුම්ක පවේ නවත නප්ේහලිකව ප්රතිඵල ද්ේවා යෙවීධඩ නහා www.results.exams.gov.lk 
නවේ අඩවින  ප්රසි ගේර ියන්ධඩ විභාහ නකාධසාරිසය ජග්ාල් විසි ගේ කඩයුරු ක්නු ඇත.   

  

http://www.results.exams.gov.lk/
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16. අයසුවපන  පිරවීත සද්හා උපන නද්සය   

පහත ුප නල්ඛග (01,02,03,04) භාවිතක් ධාර්ථහහත අයදුම්පත සකසා තිනේ. 

 

උපන  නල්ඛඅය 01 

විෂය හා ධාරයය නක්ත අංකය 
ඉංග්රීසි ග - ඉංග්රීසි ග 1 

නතා්රු ප තාක්ෂණය- ඉංග්රීසි ග  2 

හෘහ ආර්ථික විද්යාව -සි ගංහල 3 

 හෘහ ආර්ථික විද්යාව - නද්ධළ 4 
සංීතය - සි ගංහල 5 

සංීතය - නද්ධළ 6 

චිත්ර- සි ගංහල 7 
චිත්ර - නද්ධළ 8 

ගර්ථතගය - සි ගංහල 9 

ගර්ථතගය - නද්ධළ 10 

 

 

උපන  නල්ඛඅය 02 

 

 

 

 

 

 

 

උපන  නල්ඛඅය 0  

පළාත නක්ත අංකය 

බසයගාර ් පළාත 1 

ධරයධ පළාත 2 

ද්කුවල පළාත 3 
ුරු ප පළාත 4 

ගෙනහගර ් පළාත 5 

වයඹ පළාත 6 
ුරු ප ධෙද් පළාත 7 

ඌව පළාත 8 

සබ්හමුව පළාත 9 

දිසයත්රික්කය නක්ත අංකය 

නකාළඹ 01 

හම්පහ 02 

ක ලත් 03 
ධහනුව් 04 

ධාතනල් 05 

නුව්එබඳය 06 
හාල්ල 07 

ධාත් 08 

හම්බේනතාඩ 09 
යාපගය 10 

ධේගා්ධ 11 

වවුනියාව 12 

මුලතිේ 13 
ියලිනගාච්චචිය 14 

ධඩකලරපව 15 
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උපන  නල්ඛඅය 04 

 
 

 
  

අම්පා් 16 
ත්රිකුණාධලය 17 

කු පණෑහල 18 

රපත්තලධ 19 
අනු්ාරරප්ය 20 

නපානළාේග පව 21 

බදුල්ල 22 

නධාණ්ාහල 23 
්ත්ගරප්ය 24 

කෑහල්ල 25 

ගහ්ය ගහ් අංකය 

නකාළඹ 101 

හම්පහ 102 
ක ලත් 103 

ධහනුව් 104 

ධාතනල් 105 
නුව්එබඳය 106 

හාල්ල 107 

ධාත් 108 
හම්බේනතාඩ 109 

යාපගය 110 

ධේගා්ධ 111 

වවුනියාව 112 

මුලතිේ 113 

ියලිනගාච්චචිය 114 

ධඩකලරපව 115 
අම්පා් 116 

ත්රිකුණාධලය 117 

කු පණෑහල 118 
රපත්තලධ 119 

අනු්ාරරප්ය 120 

නපානළාේග පව 121 
බදුල්ල 122 

නධාණ්ාහල 123 

්ත්ගරප්ය 124 

කෑහල්ල 125 
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17. ද්ෙගඩ ්ජන  නසයවන  නියුරු නිලරාන්ේ අයදුම්පනත් අංක (8) ශීර්ථෂය යඩනත් තධ 

නද්පාර්ථතනම්ේරු ප රරානියා ධගිේ සහතික ක්ග ලද් අයදුම්පත ඉදිරිපත් ියන්ධ අනිවාර්ථය නේ. 
 
18. සම්මුඛ පන්ක්ෂණ සාහා නියමිත දිගන දී සහභාී නගාවග අයදුම්ක පවේ පිබඳබාව ියසි ගදු 

අයු්ියේ ගෙවත සලකා බලනු නගාලෙනේ. 

19.      එනධේධ සම්මුඛ පන්ක්ෂණ දිගයඩ සි ගයු සහතික ඉදිරිපත් කළ යුරු වග අත් පසුව ඉදිරිපත් 
ක්නු ලබග ියසි ගදු සහතිකයක් බා්හනු නගාලෙනේ. 

20. නධධ නිනේද්ගනයේ ආව්ණය නගාවග ියසි ගයම් කා්ණයක් නවනතාත් ඒ පිබඳබද්ව තී්ණය 
ියන්නම්  අයිතිය ද් ියසි ගයම් රප්පාපා හවලිේ නකාඩසක් නහා මු ලධනිේධ පි්වීධ නහා නගාපි්වීධ 
නහා පිබඳබාව අවසේ තී්ණය හෙනීනම් අයිතිය අරයාපග අධාතයාංශ නල්කම් සරුනේ. 

21. සි ගංහල, නද්ධළ හා ඉංහ රිසි ග භාෂාවලිේ පළ ක්ග නධධ නිනේද්ගන  භාෂා පාඨ අත් ියසි ගයම් 
 අගනුකූලතාවක් පවතී ගම් එවෙනි විඩක සි ගංහල ධාරය නිනේද්ගය නිවේදි නසය සලකා 
 කඩයුරු ක්නු ලෙනේ.  

 
 
ධහාකාර්ථය නක්. කපිල සී. නක්. නපනර්ථ්ා 
නල්කම්,  
අරයාපග අධාතයාංශය, ඉසු පපාය,         
පෙලවත්ත, බත්ත්මුල්ල. 
2021.03.15 වෙනි දිග 


