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අධ්යාපන අමඅමායාාංශය 

මදිවයිනේමජාතිකමපන ාසල්වල 

විනේශමභාෂාමඉගැේවීමටම 

ශී්මරමලාංකාමුරරුමනවවන ම3-1(අ)මනේණියට 

උපන ාධිධ්ාරීේමබඳවාමගැනීනේ විවෘමරග විභාගයම-2021 

දිවයිනේ ජාතික ඳාසරූවල විනේශ බාෂා ඉගැේවීභ සහා  ශී් ර ලකකා ුරරු නවවන  3-

1(අ) නේණියටඹඋ  ඳාධිධාරීේ ඵවා ගැනීභ සහා අඹදුම්ඳත් කැවනු ලැනේ.  ඒ සහා 

වන අඹදුම්ඳත ශ්රී ලකකා විබාග නදඳාතමතනම්ේතුන  www.doenets.lk නවේ අඩවින  

"Our Service" ඹඋනත් ඇති " Online Applications – Institutional Exams" ඔවනව ඳළ කර 

ඇති අතර අඹදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කළ හැක්නක් භාතමගගත ක්රභඹඋ  online) ඳභණියට. 

අඹදුම්ඳත භාතමගගතව නඹොමු කළ ඳසු එඹ ඵාගත කර මුද්රිත ටපඋඳනති අදාළ 

නකොඋව අත් අකුරිේ පුරවා අඹදුම්කරුනේ අත්සන සහතික කර අදාළ නම් ආඹතන 

ප්රධාියඹානේ සහතිකඹ සභ  අඹදුම්ඳත් බාර ගේනා අවසාන දිනඋ නහ  ටඋ නඳර 

"විබාග නකොභසාරිව ජනරාරූ,  ආඹතියක විබාග සකවිධාන ශාඛාව, ශ රී ලකකා විබාග 

නදඳාතමතනම්ේතුව, තැ.නඳ. 1503, නකොළම,” නවත ලැනඵන නව රඹාඳදිකචි තැඳෑනලේ 

එවිඹ යුතුඹ.  කවරන  වම් ඳස ඉහළ නකළවනතම "දිවයිනේ ජාතික ඳාසරූ වල විනේශ 

බාෂා ඉගැේවීභඋ ශී් ර ලකකා ුරරු නවවන  3-1(අ) නේණියටඹඋ  ඳාධිධාරීේ ඵවා ගැනීනම් 

විවෘත තරග විබාගඹ -2021"  ඹනුනවේ ඳැහැදිරව සඋහේ කළ යුතුඹ. අඹදුම්ඳත් බාර 

ගේනා අවසාන දිනඹ 2021.08.13 දින න .  

සටහඅම 

අඹදුම්ඳනත් මුද්රිත ටපඋඳත තැඳැරූ භන්ේ එවීභ අියවාතමඹ අතර එඹ තැඳෑනරූදී නැතිව 

ඵවඋ නහ  ප්රභාද ව ඵවඋ නහ  නකනරන ඳැමිණියටර ගැන සලකා ඵලනු නනොලැනේ. 

අවසාන දිනඹ දක්වා අඹදුම්ඳත් ප්රභාද ිරරීනභේ ිදදුවිඹ හැිර අලාබහාිය 

අඹදුම්කරුවේ විිදේභ විදරා ගත යුතුඹ. 

02. නවවයටමබඳවාමගැනීනේමක්රමය ම

2.1 විබාග නකොභසාරිව ජනරාරූ විිදේ ඳවත්වනු ලඵන රඛිත තරග 

විබාගන  ිදඹරෙභ ප්ර ශ්න ඳත්ර වලඋ නඳනී ිදඋ, එක් එක් ප්ර ශ්න 

ඳත්ර ඹඋ ලකුණු 40%ක් ව අවභ ලකුණු ප්ර භාණඹක් ලඵා ගේනා 

අඹදුම්කරුවේනේ මුළු ලකුණුවල එකතුන  ඳ රමුඛතාව අනුව සාභානය සම්මුඛ 

ඳරීක්ෂණඹකඋ නඹොමු කර, ඳාසරූ ඳාදක ක රභඹ ඳදනම් කර නගන 

ඳවත්නා පුරප්ඳාඩු    සකඛයාව අනුව ඵවා ගැනීම් ිදදු කරනු ලැනේ. 

නභභ ගැසට් ියන දනන  සහේ සුදුසුකම්   සපුරා නනොභැති 

අඹදුම්කරුවේ සම්මුඛ ඳරීක්ෂණන දී ප්ර තික්නේඳ කරනු ලැනේ. 
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2.2 සාභානය සම්මුඛ ඳරීක්ෂණනඹේ සුදුසුකම් ලැබවේ වෘත්තින  දී වැදගත් 

වන ඉනගනුම් හා ඉගැේවීම් ක්රිඹාවරඹ ටපබඳඵව කුසලතාව භැන ඵැරෘභ 

සහා නභභ ගැසට් ියන දනන  12.3 වගේතිඹ අනුව ප්රානඹ න්ක 

ඳරීක්ෂණඹකඋ බාජනඹ ිරරීනභේ අනතුරුව අඹදුම්කරු විිදේ 

 ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණන  දි හා රඛිත ඳරීක්ෂණන දී ලඵා ගේනා මුළු ලකුණුවල 

ප්රමුඛතාව භත ඳාසරූ ඳාදක ක්රභඹ ඳදනම් කර නගන ඳවත්නා 

පුරප්ඳාඩු සකඛයාව අනුව ඵවා ගැනීම් ිදදු කරනු ලැනේ. 

 2.3 ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණ අවවථාන  දී අඹදුම්කරුවේඋ අදාළ පුරප්ඳාඩු 

නරූඛනඹ ඳ රදතමශනඹ කරනු ලැනේ.  ඒ අනුව අඹදුම්කරුවේ 

විිදේ එභ අවවථාන  දී පුරප්ඳාඩු ඳවතින ඳාසරූ සහා 

වවකීඹ ඳත්වීම් ලඵා ගැනීභඋ ඇති භනාඳඹ අනුටපබඳනවබඳේ දැක්විඹ යුතුඹ. 

සටහඅ 

එකභ ඳාසලඋ ඉරූලා ඇති අඹදුම්කරුවේ ිරිඳ නදනකු සභාන ලකුණු ලඵා තිනඵන 

අවවථාවකදී සුදුසුකම් ලැබවේ අධයාඳන අභාතයාකශන  නරූකම් විිදේ අනුභත කරන 

ියශ්චිත ලකුණු ලඵා දීනම් ඳටිඳාටිඹකඋ අනුව සුදුසු අඹදුම්කරුවේ නත රා ගනු ලැනේ. 

2.4  නභභ පුරප්ඳාඩු සහා ඵවාගනු ලඵේනේ ඳාසරූ ඳාදක ක රභඹ ඳදනම් කර 

නගන වන ඵැවිේ  වසර 05 ක් ගත වනතුරු ිරිදදු අයුරිරේ වථාන භාරුවීම් ලඵා 

නදනු නනොලැනේ. 

2.5 පුරප්ඳාඩු නරූඛනඹ 

ඳළාත බාෂා 

විදයාගාර 

සකඛයාව 

පුරප්ඳාඩු සහ නවක ුරරු සකඛයාව 

ප්රකශ ජඳේ චීන නකොරිඹේ ිේදි ජතමභේ 

ඵවනාිර 134 11 10 30 15 05 10 

භධයභ 155 10 10 25 15 05 15 

දකුණ 110 10 10 40 20 05 15 

 තුර 91 05 07 18 18 05 10 

නැනගනිර104 10 10 25 20 05 15 

වඹම 127 10 10 25 25 05 10 

 තුරු භැද 83 10 10 20 25 05 15 

ඌව 88 10 10 20 20 05 10 
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සඵරගමුව113 10 10 20 20 05 10 

එකතුව 1005 86 87 223 178 45 110 

03. නවවන මනියුක්මකරවීනේමනකොේනේසිම

i. නභභ තනතුර වථිරඹ. ඔඵඋ ිමි විශ්රාභ වැටුප් ක්ර භඹ ටපබඳඵ රජඹ විිදේ ඉදිරින දී

ගනු ලඵන ප්ර තිඳත්තිභඹ තීරණඹේඋ ඔඵ ඹඋත් විඹ යුතුඹ.

ii. නභභ තනතුරඋ ඳත්වීම් ලඵන ියලධාරීේ වසර තුනක  03) ඳරිවාස

කාලඹකඋ ඹඋත් වන අතර එභ වසර තුන  03) ඇතුළත ඳළමුවැිය

කාතමඹක්ෂභතා කඩඉම් ඳරීක්ෂණඹ සභත්විඹ යුතුඹ.

iii. රාජය ඳරිඳාලන කක්රනරූඛ 18/2020  හා ටඋ අනුශකන්ක කක්රනරූඛ අනුව රාජය

බාෂාව ටපබඳඵ ප්රවීණතාව ඔඵ ලඵා ගත යුතුඹ.

iv. රාජය නවවා නකොමිෂේ සබා කාතමඹ ඳරිඳාටික රීතිවලඋ ද ශ්රී ලකකා

ප්රජාතාේ්රික සභාජවාදී ජනරජන  ආඹතන සකග්රහඹඋද, රජන  මුදරූ

නරුරලාිදවලඋ ද නදඳාතමතනම්ේතුගත අනනකුත් ියනඹ ගවලඋ ද නභභ

ඳත්වීභ ඹඋත්න .

v. 2014.10.23 වැිය දින ශී් ර ලකකා ඳ රජාතාේති රක සභාජවාදී ජනරජන  අකක

1885/38 දරන අති විනශ්ෂ ගැසට් ඳත රන  ඳළකරන ලද ශ්රී ලකකා ුරරු නවවා

වයවවථා සකග රහන  සහේ විධිවිධානඹේඋ ද එභ නවවා වයවවථාවඋ මිේ

භතුවඋ ිදදුකරනු ලඵන සකනශ ධනඹේඋ ද රාජය නවවන  ඳත්වීම්වලඋ අදාළ

නඳොදු නකොේනේිදවලඋ ද නභභ ඳත්වීභ ඹඋත් වනු ඇත.

04. වැටුප්මපන රිමාණය

නභභ තනතුරඋ රාජය ඳරිඳාලන කක්රනරූඛ අකක 03/2016 දරන වැටුප් කක්රනරූඛඹඋ

අනුව G-E-01-2016 ි රු. 27,740-300x6-380x7-445x2-රු.33,090/- භාිදක) වැටුප්

ඳරිභාණඹක් ිමි න . ඳත්වීම්ලාභීේ නභභ වැටුප් ඳරිභාණන  14 වන වැටුප් ටපඹවර

වන 32,200/- ි ටපිටුවනු ලැනේ. වැටුප් නගවීභ ිදදු කරනු ලඵේනේ එභ

කක්රනරූඛන  II  ඳනරූඛනන  සහේ විධිවිධාන අනුව න . නභඹඋ අභතරව රජන

ියලධරඹේ නවත රජඹ විිදේ කරේ කලඋ නගවනු ලඵන නවනත් දීභනාවේ ද ඔඵඋ

ිමිඹ.

05. අධ්යාපන අමසුසුසුකේ:

5.1 ශ රී ලකකා ුරරු නවවා වයවවථාව ඳ රකාරව හා අකක අභඳ/19/1412/127/011-

I හා 2019.07.19 දිනැති අභාතය භ්ඩඩල තීරණඹ අනුව  2021.08.13 දිනඋ 

ඳහත සහේ සුදුසුකම් සපුරා තිබිඹ යුතුඹ.  
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(I) විශ්වවිදයාල ප්රතිඳාදන නකොමිෂේ සබාන  අනුභැතිඹ ලද නේශී්ඹ/

විනේශී්ඹ විශ්වවිදයාලවල  ඳාධිඹ සම්පුතමණ කරනු ලැබ , අදාළ විෂඹඹ

විනේශ බාෂා)  ඳාධිඹඋ එක් විෂඹක් නලස හදාරණු ලැබු නහ  අදාළ

විෂඹඋ විනශ්ෂ  ඳාධිඹක් ලඵා තිබීභ.

සඋහන-   සෑභ අඹදුම්කරුවකුභ ඉහත සහේ සුදුසුකම්වලඋ අභතරව අ.නඳො.ස. 

 සා.නඳළ.) විබාගන දී ිදකහල බාෂාව නහ  නදභළ බාෂාව විෂඹක් වශනඹේ 

සභත් විඹ යුතුඹ. විබාග නකොභසාරිව ජනරාරූ විිදේ නේශී්ඹ අ.නඳො.ස. සා.නඳළ) 

විබාගඹ හා සභානව ටපබඳගනු ලඵන විබාග සභතුේඋ ද නම් සහා ඉරූරෙම් කළ 

හැිරඹ.  

06. වයවමසීමාවම

අඹදුම්ඳත් බාර ගේනා අවසේ දිනඋ වඹස අවුරුදු 18 සම්පූතමණ වී තිබිඹ යුතු 

අතර, එදිනඋ වඹස අවුරුදු 35 නනොඉක්භවිඹ යුතුඹ.( ඒ අනුව 2003.08.13 දිනඋ 

නහ  ටඋ නඳර හා 1986.08.13 දිනඋ නහ  ටඋ ඳසු  ඳේ දිනඹ නඹදී ඇති අඹඋ 

ඳභණක් නම් සහා අඹදුම් ිරරීභඋ සුදුසුකම් ඇත. ) 

07. අනඅකුත්මඅවශයා

i. අඹදුම්කරුවේ ශ්රී ලකකාන  පුරවැිදඹේ විඹ යුතුඹ.

ii. අඹදුම්කරුවේ විශිේඋ කරිතඹිරේ යුක්ත විඹ යුතුඹ.

iii. නභභ ියන දනන සහේ අඹදුම්ඳත් කැවීනම් අවසේ දිනඋ, තනතුරඋ 

ඵවා ගැනීභ සහා අවශය ිදඹරෙභ සුදුසුකම් සම්පූතමණ කර තිබිඹ යුතුඹ. 

iv. සෑභ අනප්ක්ෂකඹකුභ ශ්රී ලකකාන  ෑනෑභ ප්රනේශඹක නවවඹ ිරරීභඋත්

තනතුනරි රාජකාරි ඉටු ිරරීභඋත් ප්රභාණවත් ශාරීරික හා භානිදක

නඹ ගයතානවේ යුක්ත විඹ යුතුඹ.

08. විභාගමනකොේනේසිම

8.1 භාතමගගත (online) විබාග අඹදුම්ඳත ඉකග්රීිද බාෂානවේ ඳභණක් 

සම්පූතමණ කළ යුතුඹ. අඹදුම්කරු විිදේ භාතමගගතව නඹොමු කරන ලද භෘදු 

ටපඋඳත හා රඹාඳදිකචි තැඳෑනලේ නඹොමු කරන ලද මුද්රිත ටපඋඳත  printout) 

ඹන නදකභ විබාග නදඳාතමතනම්ේතුවඋ ලැබුණු ඳසු එභ භෘදු ටපඋඳත හා 

මුද්රිත ටපඋඳත සතයාඳනඹ ිරරීභ  verification) ිදදු කරනු ලඵන අතර, 

වලකුර අඹදුම්ඳතක් ඵවඋ නදඳාතමතනම්ේතුව විිදේ බාර ගේනා ලද ඵව/ 

බාර නනොගේනා ඵව ඳේධතිඹඋ ප්රන ශ වීභඋ බාවිත කරන ලද ජකගභ 

දුරකථන අකකඹඋ නකටි ඳණියටවිඩඹක් (SMS) භන්ේ නහ  විදුත් තැඳැරූ 

ඳණියටවිඩඹක් භන්ේ නහ  දැනුම් නදනු ලැනේ. භාතමගගත අඹදුම්ඳත 

සම්පුතමණ ිරරිභඋ නඳර විබාගඹ සහා  අඹදුම් ිරරීභ නවනුනවේ සකසා 

ඇති නඳොදු  ඳනදව ඳ්රිකාව  Common Instructions) ඵාගත කරගේන. 

අඹදුම්ඳත ටපරවීනම්දී නභභ  ඳනදව තරන  ටපබඳඳදිේන. අඹදුම්ඳනත් මුද්රිත 

ටපඋඳතක් ලඵා ගැනීනභේ ඳසුව, එි ිදදුකරනු ලඵන ිරිදදු 
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සකනශ ධනඹක් වලකුර සකනශ ධනඹක් නලස සලකනු නනොලැනේ. 

අසම්පූතමණ අඹදුම්ඳත් දැනුම්දීභිරේ නතොරව ප්රතික්නේඳ කරනු ලැනේ.  

8.2  විබාග ඳටිඳාටිඹ 

i. නභභ විබාගඹ ිදකහල, නදභළ හා ඉකග්රීිද භාධයවරේ ඳැවැත්නවන

අතර ලැනඵන අඹදුම්ඳත් සකඛයාව සැලිරරූලඋ ගියමිේ ඳවත්වන

වථානඹ තීරණඹ කරනු ලැනේ.

ii. සෑභ අඹදුම්කරුවකුභ නභභ විබාගන  ිදඹරෙභ ප්රශ්න ඳත්රවලඋ

නඳනී ිදටිඹ යුත්නත්, එක් බාෂා භාධයඹිරිය. එභ බාෂා භාධයඹ

ිදඹ ඳත්වීභ ලැබීභඋ ියඹමිත බාෂා භාධයභ විඹ යුතුඹ.

iii. අඹදුම්කරුවකුඋ වවකීඹ අඹදුම්ඳනති දැක්නවන බාෂා භාධයඹ

ඳසුව නවනව ිරරීභඋ අවසර නදනු නනොලැනේ.

iv. විබාගඹ ප්රශ්න ඳත්ර නදක  02)ිරේ සභේවිත න . සෑභ

අඹදුම්කරුවකුභ ප්රශ්න ඳත්ර නදක  02)උභ නඳනී ිදටිඹ යුතුඹ.

සාභතමථය සහා එක් එක් ප්රශ්න ඳත්රඹඋ අවභ වශනඹේ ලකුණු

40%ක් ලඵා ගැනීභ අියවාතමඹ න .

v. ඵවා ගනු ලඵන සකඛයාව ඳත්වීම් ඵලධාරිඹා විිදේ තීරණඹ

කරනු ලැනේ.

8.3 එක් අඹදුම්කරුවකුඋ ඉදිරිඳත් කළ හැක්නක්  එක් අඹදුම්ඳතක් ඳභණියට. 

8.4 අඹදුම්ඳනති ද විබාගඹ සහා වන ප්රන ශ ඳත්රන  ද අඹදුම්කරුනේ 

අත්සන සහතික කර තිබිඹ යුතුඹ. ිරිදඹම් රාජය ආඹතනඹිරේ 

විබාගඹඋ ඉරූරෙම් කරන අඹදුම්කරුවකු තභ අත්සන ආඹතන ප්රධාියඹා 

නහ  ඔහු විිදේ ඵලඹ ඳවරන ලද ියලධාරිඹකු ලවා ද එනව නනොවන 

අඹදුම්කරුවකු තභ අත්සන රජන  ඳාසලක විදුහරූඳතිවරඹකු/විශ්රාමික 

ියලධාරිඹකු, නකොට්ඨාශන ග්රාභ ියලධාරිවරඹකු, සාභදාන 

විියශ්කඹකාරවරඹකු/ දිවුරුම් නකොභසාරිවවරඹකු/ නීතිඥවරඹකු, 

ඳ රිදේධ නනොතාරිවවරඹකු, ති රවිධ හමුදාන  අධිකාරි ඵලඹලත් 

ියලධාරිඹකු, රජන  නහ  ඳළාත් රාජය නවවන  නහ  වථිර භා්ඩඩරක 

නේණියටන  ියලධාරිඹකු නහ  නඵ්ේධ විහාරවථානඹක විහාරාධිඳති නහ  

නාඹක වවාමීේ වහේනව නභක්/ අනය ආගමික පුජය වථානඹක් බාර 

නහ  පූජය ඳක්ෂන  සැලිරඹ යුතු තත්ත්වඹක් දරන අඹකු ලවා සහතික 

කරනු ලැඵ තිබිඹ යුතුඹ. 

8.5 ගැසට් ියන දනන  සහේ සුදුසුකම් ඇති අඹ ඳභණක් ඉරූරෙම් කර 

ඇතැයි ඹන පූතමව ියගභනඹ භත ියන දනන  සහේ වඹව සීභාව තුළ 

වන, අඹදුම්ඳත් බාර ගේනා අවසාන දිනඋ නහ  එදිනඋ නඳර ියඹමිත 

විබාග ගාවතුව නගවා අඹදුම්ඳත් ියවැරදිව භාතමගගතව නඹොමු නකොඋ 

අඹදුම්ඳනත් මුද්රිත ටපඋඳත නඹොමු නකොඋ ඇති අඹදුම්කරුවේ නවත විබාග 

නකොභසාරිව ජනරාරූ විිදේ විබාග ප්රන ශ ඳත්ර ියකුත් කරනු ඇත. 

විබාග ප්රන ශ ඳත්ර ියකුත් කළ වහාභ ඒ ඵව සහේ කරමිේ පුවත්ඳත් 

ියන දනඹක් ශී් ර ලකකා විබාග නදඳාතමතනම්ේතුව විිදේ  ඳළ කරනු ඇත. 
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ියන දනඹ ඳළ වී දින 02 ක් නහ  03 ක් ගතව ඳසුවත් තභ ඳ රන ශ ඳත රඹ 

නනොලද අඹදුම්කරුවකු න  නම්, දැේවීනම් සහේ ඳරිදි ඒ ටපබඳඵව ශ්රී 

ලකකා විබාග නදඳාතමතනම්ේතුන  ආඹතියක විබාග සකවිධාන 

ශාඛානවේ විභිදඹ යුතුඹ. එනව විභසීනම්දී අඹදුම්කරු තභා අඹදුම්කරන 

ලද විබාගන  නභ, අඹදුම්කරුනේ සම්පූතමණ නභ, ජාතික හැඳුනුම්ඳත් 

අකකඹ හා රටපනඹ ියවැරදිව සදහේ කළ යුතුඹ. අඹදුම්කරු නකොළඹිේ 

ඵැහැර ඳදිකචිකරුවකු නම්, එභ විවතර සභ  ෆැක්ව භඟිේ විබාග 

ප්රන ශ ඳත්රන  ටපඋඳතක් කඩිනමිේ ලඵා ගැනීභඋ හැිර අඹදුම්කරුනේ 

ෆැක්ව අකකඹක් ද සහේ ඉරූරෘම් රටපඹක් 011-2784232 දරන ෆැක්ව 

අකකඹ නවත නඹොමු කර විභසා ිදටීභ වඩාත් පලදායි වනු ඇත. එනව 

විභසීනම්දි විබාග නදඳාතමතනම්ේතුව විිදේ විභසා ිදටින ිරිදඹම් 

නතොරතුරක් සනාථ ිරරීභ සහා තභා ළ  තඵා ගත් අඹදුම්ඳනත් ටපඋඳත 

හා අඹදුම්ඳනත් මුද්රිත ටපඋඳත තැඳැරූ ිරරීනම්දී රඹාඳදිකචි කළ 

කුවිතාේිදඹ සදානමිේ තඵා ගැනීභ ද ප්රනඹ ජනවත් වනු ඇත. 

09. විභාගයටමනපන නීමසිටීමම ම

මම

9.1  ියවැරදිව අඹදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කර ඇති ිදඹරෙභ අඹදුම්කරුවේඋ විබාග 

නකොභසාරිව ජනරාරූ විිදේ ප්රන ශ ඳත්ර ියකුත් කරනු ඇත.  විබාගඹඋ 

නඳනී ිදටින අඹදුම්කරුවකු විබාග භධයවථානන   ශාලාධිඳති නවත තභ 

අත්සන සහතික කරන ලද ඳ රන ශ ඳත රඹ ඉදිරිඳත් නකොඋ විබාගඹඋ 

නඳනී ිදටිඹ යුතුඹ. එනව ඉදිරිඳත් නනොකරන අඹදුම්කරුවකුඋ විබාගඹඋ 

නඳනී ිදටීභඋ අවසර නදනු නනොලැනේ. 

9.2  අඹදුම්කරුවකු තභාඋ ියඹභ කර ඇති විබාග ශාලාන  දී විබාගඹඋ නඳනී 

ිදටිඹ යුතුඹ. සෑභ අනප්ක්ෂකඹකුභ ියඹමිත විබාග ශාලාවඋ අදාළ 

ඳ රන ශ ඳත රඹ අත්සන සහතික කරවානගන ඳළමුනවේභ එභ ශාලාන  

නඳනී ිදටින දින එි ශාලාධිඳති නවත බාර දිඹ යුතුඹ. විබාගඹ 

ඳැවැත්වීභ හා ප්රතිපල ියකුත් ිරරීභ සම්ඵේධනඹේ විබාග නකොභසාරිව 

ජනරාරූ විිදේ ඳනවනු ලඵන නීතිරීතිවලඋ විබාග අනප්ක්ෂකයිේ ඹඋත් 

න .  එභ නීතිරීති  රූලකඝනඹ කළනහොත් විබාග නකොභසාරිව ජනරාරූ 

විිදේ ඳනවනු ලඵන දඬුවභකඋ ඹඋත් වීභඋ ඔහුඋ නහ  ඇඹඋ නහ  

ිදදුවනු ඇත. 

සඋහන 

 අඹදුම්කරුවකුඋ විබාග ඳ රන ශ ඳත රඹක් ියකුත් ිරරීභ ඔහු නහ  ඇඹ නහ  විබාගඹඋ 

ඉදිරිඳත් වීභඋ නහ  තනතුරක් දැරීභඋ සුදුසුකම් සපුරා ඇති ඵවඋ ටපබඳගැනීභක් නලස 

සලකනු නනොලඵන අතර විබාගඹ සභත් වීභ ඳත්වීම් ලැබීභඋ සුදුසුකභක් නලස 

සලකනු නනොලැනේ. 
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10. අනප්ක්ෂකයිේනේමඅඅඅයාවම

ම

විබාග අනප්ක්ෂක /අනප්ක්ෂිකාවේ විබාග ශාලාව තුළ දී තභේ නඳනී 

ිදටින සෑභ විෂඹක් සහාභ ශාලාධිඳති සෑහීභකඋ ඳත්වන ඳරිදි වවකීඹ 

අනනයතාව සනාථ කළ යුතුඹ. ඒ සහා ඳහත දැක්නවන කවර රඹවිරූලක් 

නහ  බාර ගනු ලැනේ. 

i. ජාතික හැඳුනුම්ඳත

ii. වලකුර විනේශ ගභේ ඵලඳත්රඹ

iii. වලකුර ශ්රී ලාකිරක රිඹදුරු ඵලඳත්රඹ

එනභේභ විබාග අනප්ක්ෂකයිේ අනනයතාව තහවුරු කර ගත හැිර වන 

ඳරිදි මුහුණ හා නදකේ ආවරණඹ ිරරීනභේ නතොරව විබාග ශාලාවඋ 

ඇතුළු විඹ යුතුඹ. එනව තභ අනනයතාව සනාථ ිරරීභ ප්රතික්නේඳ කරන 

අඹදුම්කරුවේ විබාග ශාලාවඋ ඇතුළත් කර නනොගැනේ. තව ද විබාග 

ශාලාවඋ ඇතුළු ව නභොනහොනත් ිදඋ විබාගඹ අවසේ වී ඉේ ටපඋවන නතක් 

විබාග ඵලධාරීේඋ අඹදුම්කරු හඳුනාගත හැිර ඳරිදි මුහුණ හා නදකේ 

ආවරණඹ ිරරීනභේ නතොරව ිදටිඹ යුතුඹ.   

11. සාවද්යමනොරුරරුමසැපන ීමමටමද්ඬුවේම මම

අඹදුම්ඳත ටපරවීනම් දී ඉතා සැලිරරභත්ව ියරවදය නතොරතුරු සැඳයිඹ යුතුඹ. 

නභභ විබාගන  නීතිරීති අනුව ඹම් අඹදුම්කරුවකුඋ සුදුසුකම් නනොභැති ඵව 

අනාවරණඹ වුවනහොත් විබාගඹඋ කරේ නහ  විබාගඹ ඳවත්වන කාලන දී නහ  

විබාගනඹේ ඳසුව නහ  ෑනෑභ අවවථාවක දී ඔහුනේ/ඇඹනේ අනප්ක්ෂකත්වඹ 

අවලකුර ිරරීභඋ ඉඩ ඇත.  

12. විෂයමනිර්නේශයම

12.1  රඛිත විබාගඹ 

නභභ විබාගඹඋ ියඹමිත ඳ රශ්න ඳත ර සකඛයාව නදකිර. ිදඹරෙභ 

අඹදුම්කරුවේ එභ  ඳ රශ්න ඳත ර නදක සහාභ නඳනී ිදටීභ අියවාතමඹඹ න . 

(i) අභිනඹ ගයතාව - කාලඹ ඳැඹ 01 යි  ලකුණු 100 යි)

සකඛයාත්භක, බාෂාභඹ හා රඳාකාර වයූහඹක් සහ අේතතම

සම්ඵේධතාවේඋ අදාළව ඉදිරිඳත් නකනරන ගැඋරෙ සම්ඵේධනඹේ

විශ්නරූෂණ කුසලතාව, තාතමිරක අවනඵ ධඹ, අතමථකථන හැිරඹාව,

නවනත් තත්වඹේඋ අදාළ කර ගැනීනම් හැිරඹාව, ප්රභාණකරණඹ,

කාලඹ හා අවකාශ අතර සම්ඵේධතා වඋහා ගැනීනම් ලා
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අනප්ක්ෂකඹා සතු කුසලතාව මිනුම් ිරරීභ අනප්ක්ෂා නකනතම. 

ඵහුවරණ / නකටි ටපබඳතුරු සැඳයීනම් භාදිරන  ප්රශ්න 50ිරේ යුක්ත 

න . ප්රශ්න ිදඹරූලඋභ ටපබඳතුරු සැඳයිඹ යුතුඹ.   

ii) සාභානය දැනීභ   - කාලඹ ඳැඹ 01යි. (ලකුණු 100 යි)

ුරරු ක්නේත රඹඋ අදාළව එභ ක්නේත රඹ ටපබඳඵව ඇති සාභානය

දැනුභ හා / නහ නේශී්ඹ වශනඹේ ිදදු වී ඇති හා ිදදුවන අධයාඳන 

ඳ රවණතා ටපබඳඵ සාභානය දැනුභ  හා අධයාඳන,  සව අධයාඳන, 

තාක්ෂණියටක ුරරු අධයාඳනඹ ආදී ක්නේත්ර  සම්ඵේධනඹේ 2010 

වතමෂනඹේ ඳසුව ිදදු කරන ලද අධයාඳන නවීකරණ ටපබඳඵ 

සාභානය දැනුභ ඳරීක්ෂා නකනරන ඵහුවරණ හා නකටි ටපබඳතුරු 

භාදිරන  ඳ රශ්න 50  ිරේ  සභේවිත න . එභ ඳ රශ්න ිදඹරූලඋභ ටපබඳතුරු 

සැඳයිඹ යුතුඹ. 

12.2  සාභානය සම්මුඛ ඳරීක්ෂණඹ 

සාභානය සම්මුඛ ඳරීක්ෂණඹඋ ලකුණු ලඵා නදනු නනොලැනේ. 

සඋහන - ඉටුකර ගැනීභඋ අනප්ක්ෂිත අරමුණු - 

නවවා වයවවථාව හා ටඋ අනුකලව ප්රිදේධ කරනු ලඵන නභභ 

ියන දනන  සහේ සුදුසුකම් සපුරා තිනේදැයි ඳරීක්ෂා ිරරීභ සහ 

කායික සුදුසකම් ඳරීක්ෂා ිරරීභ.  

12.3  ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණඹ 

ප්රානඹ න්ක ඳරික්ෂණඹ වශනඹේ අඹදුම්කරු විිදේ හඳුනාගේනා ලද භාතෘකාවක් 

ඹඋනත් ඉදිරිඳත් ිරරීභක් කළ යුතුඹ. ඒ සහා විනාඩි 05 කඋ නනොඅඩු කාලඹක් ලඵා 

නදනු ලැනේ. නම් සහා ඳහත ඳරිදි ලකුණු ිමින . 

අනු 

අකකඹ 

ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණන දී ලකුණු 

ලඵා නදනු ලඵන ියතමණාඹක 

 ඳරිභ 

ලකුණු 

සකඛයාව 

සභත් වීභඋ අවශය  

අවභ ලකුණු සකඛයාව

01 අරමුණ හා ප්රවිශ්උ වීභ 05 02 

02 නඳ්රුෂඹ හා හඬ ඳාලනඹ 05 02 

03 සේියන දනන  ඳැහැදිර ඵව 05 02 

04 කාල කළභනාකරණඹ 05 02 

05 ඉදිරිඳත් ිරරීනම් ශිරූඳ ක්රභ බාවිතඹ 05 02 

මුළු ලකුණු සකඛයාව 25 10 

සඋහන - ඉටු කර ගැනීභඋ අනප්ක්ෂිත අරමුණු 
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ුරරු වෘත්තින දී වැදගත් වන ඉනගනුම් ඉගැේවීම් ක්රිඹාවරඹ ටපබඳඵ අඹදුම්කරු 

සතු කුසලතාව භැන ඵැරෘභ. 

12.3.1 ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණ ක්රභන දඹ 

(i) ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණඹ සහා කාලඹ විනාඩි ඳහ  05)කඋ නනොඅඩු කාලඹක්

ලඵා නදනු ලැනේ.

(ii) ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණඹ සහා ලඵා ගත හැිර  ඳරිභ ලකුණු සකඛයාව විිද

ඳහ  25) ිර.

(iii) ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණඹ සභත් වීභ සහා එක් එක් ියතමණාඹක සහා අවභ

වශනඹේ ලකුණු 02 ඵැන්ේ ලඵා ගත යුතුඹ.

(iv) ප්රානඹ න්ක ඳරීක්ෂණන ඇගයීභ අධයාඳන විෂඹ බාර නතමයඹ 

අභාතයාකශන නරූකම් විිදේ ඳත් කරනු ලඵන සම්මුඛ ඳරීක්ෂණ 

භ්ඩඩලඹක් විිදේ ිදදු කරනු ලැනේ. 

13.2.2 ියතමණාඹකඹේ ි අරමුණු 

(i) අරමුණ හා ප්රවිශ්උ වීභ.

සාතමථකව ඳාඩනභ ි අරමුණු ඳැහැදිර ිරරීභ හා ඳාඩභඋ ප්රවිශ්උ වීනම්

හැිරඹාව ඇගයීභ.

(ii) නඳ්රුෂඹ හා හඬ ඳාලනඹ

ුරරුවරඹකු නලස භනා නඳ්රුෂඹිරේ යුතු වීභ හා ඉගැේවීනම් දී භනා නලස

හඬ ඳාලනඹ ිරරීභඋ ඇති හැිරඹාව ඇගයීභ.

(iii) සේියන දනන  ඳැහැදිර ඵව

ඉනගනුම් ඉගැේවීම් ක්රිඹාවරන දී අදාළ කරුණු පලදායී නලස 

සේියන දනඹ ිරරීනම් හැිරඹාව ඇගයීභ. 

13. විභාගමගාවුරම

14.1   විබාග ගාවතුව රු:600/-ිර. විබාග ගාවතු නගවීනම්දී භාතමගගත 

ඳේධතිනඹේ ලඵානදන ඳහත ගාවතු නගවීනම් ක්රභන ද ඹඋනත් ඳභණක් 

නගවීභ ිදදු කළ යුතුඹ. 

i. ෑනෑභ ඵැකකු ණඹ කාඩ්ඳත් භන්ේ  Any Bank Credit Card)

ii. අේතතමජාල නගවීම් ඳහසුකම් සක්රීඹ කර ඇති ඵැකකු හර කාඩ්ඳත්

භන්ේ  Through  any  bank debit cards with internet transaction facilities)

iii. ලකකා ඵැකකු ඔේලයිේ ඵෑේිරේ ක්රභඹ  Bank of Ceylon online

Banking  Method)

iv. ෑනෑභ ලකකා ඵැකකු ශාඛාවක් භන්ේ  Bank of Ceylon Teller Slip

Payments )

v. තැඳැරූ නදඳාතමතනම්ේතුන ෑනෑභ තැඳැරූ කාතමඹාලඹක් භන්ේ 

 Postal Department Payment at any Post Office) 
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සඋහන : ඉහත ක්රභ භන්ේ නගවීභ ිදදු කරනු ලඵන ආකාරඹ ටපබඳඵ  ඳනදව 

නවේ අඩවින  විබාගඹඋ අදාළ තාක්ෂණියටක  ඳනදව ඹඋනත් ඳළකර 

ඇත. 

14.2 නගවීභ ලැබුණු ඵවඋ නකටි ඳණියටඩුඩඹක්  SMS) භන්ේ නහ  විදුත් තැඳැරූ 

ඳණියටවුඩඹක් භන්ේ නහ  දේවනු ලැනේ. විබාග ගාවතුව සහා වන 

සම්පූතමණ මුදලභ නගවිඹ යුතු වන අතර විබාග ගාවතු අඩුනවේ නහ  

වැඩිනඹේ නගවා ඇති අඹදුම්ඳත් ප්රතික්නේඳ කරනු ලැනේ. ඉහත සහේ 

නගවීම් ක්රභ භඟිේ විබාග ගාවතු නගවීනම්දී ිදදුවන නද ෂඹේ 

සම්ඵේධනඹේ ශ්රී ලකකා විබාග නදඳාතමතනම්ේතුව වග ිරඹනු නනොලැනේ.  

14.3 විබාගඹ සහා නගවන ලද මුදල ිරිදභ නේතුවක් ියසා ආඳසු නගවනු/ 

නවනත් විබාගඹක් සහා භාරු කරනු නනොලැනේ. 

14. විභාගමප්රතිලලම

15.1   රඛිත විබාගන  මුළු ලකුණුවල ඳ රමුඛතාව අනුව සකව කළ ඳ රතිපල 

නරූඛනඹ විබාග නකොභසාරිව ජනරාරූ විිදේ නරූකම්, අධයාඳන 

අභාතයාකශඹ නවත ලඵා නදනු ඇත. විබාගඹඋ නඳනී ිදටි ිදඹරෙභ 

අඹදුම්කරුවේ නවත නඳ්ේගරකව ඳ රතිපල දේවා ඹැවීභඋ නහ  

www.results.exams.gov.lk නවේ අඩවින  ඳ රිදේධ ිරරීභඋ විබාග 

නකොභසාරිව ජනරාරූ විිදේ කඋයුතු කරනු ඇත. 

15. අයසුේපන මපිරවීමමසඳහාමඋපන නද්වම

ඳහත  ඳ නරූඛන 01  බාවිතකර භාතමගගත අඹදුම්ඳත සකසා තිනේ. 

උපන මනල්ඛඅයම01 

විනේශ බාෂාව නක්ත අකකඹ 

ප්රකශ 1 

ජඳේ 2 

චීන 3 

නකොරිඹේ 4 

ිේදි 5 

ජතමභේ 6 

16. දැනඋ රජන  නවවන  ියයුතු ියලධාරීේ අඹදුම්ඳනත් අකක 14 ශී්තමෂඹ ඹඋනත්

තභ නදඳාතමතනම්ේතු ඳ රධාියඹා භන්ේ සහතික කරන ලද අඹදුම්ඳත ඉදිරිඳත්

ිරරීභ අියවාතමඹ න .

tamilguru.lk
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17. සම්මුඛ ඳරීක්ෂණ සහා ියඹමිත දිනන දී සහබාගී නනොවන අඹදුම්කරුවේ

ටපබඳඵව ිරිදදු අයුරිරේ නැවත සලකා ඵලනු නනොලැනේ.

18. එනභේභ සම්මුඛ ඳරීක්ෂණ දිනඹඋ ිදඹරෙ සහතික ඉදිරිඳත් කළ යුතු වන අතර,

ඳසුව ඉදිරිඳත් කරනු ලඵන ිරිදදු සහතිකඹක් ඵාරගනු නනොලැනේ.

19. නභභ ියන දනනඹේ ආවරණඹ නනොවන ිරිදඹම් කාරණඹක් නවනතොත් ඒ

ටපබඳඵව තීරණඹ ිරරීනම්  අයිතිඹ ද ිරිදඹම් පුරප්ඳාඩුවරේ නකොඋසක් නහ

මුළුභියේභ ටපරවීභ නහ  නනොටපරවීභ නහ   ටපබඳඵව අවසේ තීරණඹ ගැනීනම්

අයිතිඹ අධයාඳන අභාතයාකශ   නරූකම් සතු න .

20. ිදකහල, නදභළ හා ඉකග රීිද බාෂාවරේ ඳළ කරන නභභ ියන දනන  බාෂා ඳාඨ

අතර ිරිදඹම්  අනනුකලතාවක් ඳවතී නම් එවැිය විඋක ිදකහල භාධය ියන දනඹ

ියවැරදි නව සලකා කඋයුතු  කරනු ලැනේ.

භහාකාතමඹ නක්. කටපල සී.නක්. නඳනතමරා 

නරූකම්,  

අධයාඳන අභාතයාකශඹ, ඉසුරුඳාඹ,  

ඳැලවත්ත, ඵත්තරමුරූල. 

2021 . ........   ..........   වැිය දින 

ආදතමශ අඹදුම්ඳත 
කාර්යාලීයමප්රනයජජඅයම

සඳහා

අධ්යාපන අමඅමායාාංශය 
දිවයිනේමජාතිකමපන ාසල්වලමවිනේශමභාෂාමඉගැේවීමටමශී්මරමලාංකාම
ුරරුමනවවන ම

3-1(අ)නේණියට උපන ාධිධ්ාරීේම බඳවාම ගැනීනේ විවෘමරග 

විභාගයම-2021

Open Competitive Examination to Recruit Graduates  

to Grade 3-1(a) of the Sri Lanka Teachers’ Service to Teach Foreign Languages 

in National Schools Islandwide – 2021 ම 

විබාගඹඋ නඳනී ිදටින බාෂා භාධයඹ  -සිාංහලමමාධ්යය 2 

නද්මළම මාධ්යය 3 

මමමමමමමමඉාංග්රීසිමමාධ්යයමමමම4 

01. අඹදුම් කරනු ලඵන විනේශ බාෂා භාධයඹ සහා  ඳනරූඛන 01 බාවිතා කර නක්ත

අකකඹ නඹොදේන

බාෂා භාධයඹ 

02' 
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2.1 සම්පූතමණ නභ  ^ඉකග්රිිද කැටපඋරූ අකුරිේ&^  දා(-AMRAKOON  MUDIYANSELAGE  NAMAL 
HERATH  &   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

2"2 අගඋ නඹනදන නභ මුරේ ද අනනකුත් නම්වල මුලකුරු ඳසුව ද නඹොදා නභ^  දා(-

HERATH A.M.N &   

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

2.3  සම්පූතමණ නභ  ිදකහනලේ/නදභනළේ) --------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

03"  3.1 වතමතභාන රටපනඹ  (  ඉකග්රිිද කැටපඋරූ අකුරිේ) ---------------------------------------------------------------
--------- 

 ප්රන ශ ඳත්රඹ නභභ රටපනඹඋ තැඳැරූ කරනු ලැනේ) 

04. ව්රි/පුරුෂ බාවඹ   වත්රී-1 පුරුෂ -0)  අදාළ අකකඹ නකොටුව තුළ රඹේන) 

05. ජාතික හැඳුනුම්ඳත් අකකඹ

06. ජකගභ දුරකථන අකකඹ

07. වථාවර දුරකථන අකකඹ

08. විවාහක/අවිවාහක ඵව ( අවිවාහක-1 විවාහක-2

 අදාළ අකකඹ නකොටුව තුළ රඹේන) 

09. 09.1  ඳේ දිනඹ         වතමෂඹ        භාසඹ     දිනඹ 

09.2  2021...... දිනඋ වඹස අවු භාස   දින 

10" අධයාඳන සුදුසුකම් ටපබඳඵව විවතර 

අ.නඳො.ස. සා.නඳළ) විබාගඹ අ.නඳො.ස.  .නඳළ) විබාගඹ 

වතමෂඹ ......     විබාග අකකඹ ....... 

විෂඹඹ සාභතමථයඹ   විෂඹඹ       

සාභතමථයඹ 

වතමෂඹ ......      විබාග 

අකකඹ ....... 

     විෂඹඹ  

සාභතමථයඹ   

1 6 1 

2 7 2 

3 8 3 

4 9 4 

5 10 

11"  සව අධයාඳන සුදුසුකම් ටපබඳඵව විවතර 

11.1  ඳාධිඹ (…………………………………………..     

11.2 ියකුත් කළ විශ්වවිදයාලඹ (………………………………………….. 

11.3  ඳාධිඹ වලකුර දිනඹ  (………………………………………….. 
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11.4  ඳාධිඹඋ හදාරා ඇති ප්රධාන විෂඹඹ/විෂඹඹේ (………………………………………….. 

11.5  ඳාධිඹ ලඵා ඇති භාධයඹ( ………………………………………….. 

12. විබාග ගාවතු නගවීභ ටපබඳඵ විවතර

12.1 නගවා ඇති විබාග ගාවතුව රුටපඹරූ  අකුරිේ)…………………………………. 

12.2 කුවිතාේිදන  අකකඹ  ( ............................................................................. 

12.3 ියකුත් කළ කාතමඹාලඹ  (…………………………………………………. 

12.4 දිනඹ ( …………………………………………………………………… 

      නභි සහේ කර ඇති නතොරතුරු භානේ දැනීනම් හා විශ්වාසන  හැටිඹඋ සතය ඵව ප්රකාශ 

කරමි. භා නභභ තනතුරඋ නත රා ගනු  ලැබීනභේ ඳසුව නුසුදුසු ඵව අනාවරණඹ වුවනහොත් භා 

නවවනඹේ ඳහ ිරරිභඋ ඹඋත්වන ඵව ද දියමි. නභි සහේ ිරිදභ නතොරතුරක් ඳසුව නවනව 

නනොකරමි. තව ද විබාගඹ ඳැවැත්වීභ හා ප්රතිපල ියකුත් ිරරීභ සම්ඵේධනඹේ විබාග 

නකොභසාරිේ ජනරරූ විිදේ ඳනවනු ලඵන නීතිරීතිවලඋ ඹඋත් වන ඵව ද ප්රකාශ කරමි.  

…………..    ……………………. 

දිනඹ         අඹදුම්කරුනේ අත්සන 

13. අඹදුම්කරුනේ අත්සන සහතික ිරරීභ

      නභභ අඹදුම්ඳත ඉදිරිඳත් කරනු ලඵන  ........................... භහතා/භහත්මිඹ/නභනවිඹ භා 

නඳ්ේගරකව හඳුනන ඵව ද, ඔහු/ඇඹ භා ඉදිරිටපඋදි ...........   දින ඔහුනේ/ ඇඹනේ අත්සන තැබු 

ඵව ද ියඹමිත විබාග ගාවතු නගවා ඇති ලදුඳත අලවා ඇති ඵව ද සහතික කරමි 

දිනඹ සහතික කරන ියලධාරිඹානේ 

අත්සන 

 ියල මුද්රාව) 

සහතික කරන ියලධාරිඹානේ සම්පූතමණ නභ ------------------------------------- 

තනතුර ------------------    

රටපනඹ --------------------------------- 

14 අඹදුම්කරු රජන  නවවකඹකු නම් නදඳාතමතනම්ේතු ප්රධාියඹානේ සහතිකඹ 

------------------------------------------------------------------------------භහතා/ භහත්මිඹ/ නභනවිඹනේ 

ඉරූරෙම් ඳත්රඹ ඉදිරිඳත් කරමි. ඔහු/ඇඹ නභභ අභාතයාකශන /නදඳාතමතනම්ේතුන 

වථිර/තාවකාරක/අියඹම් නවවකඹකු/නවවිකාවක වශනඹේ නවවඹ කරන ඵවත් නභභ 

තනතුර සහා නත රාගනු ලැඵවනහොත් ඔහු/ඇඹ නවවනඹේ ියදහව කළ හැිර/නනොහැිර 

ඵවත් දේවමි. 

දිනඹ  --------------- 

තනතුර ------------------            ------------------------ 

අභාතයාකශඹ/නදඳාතමතනම්ේතුව -------------  නදඳාතමතනම්ේතු ප්රධාියඹා නහ 

ඵලඹ ඳවරනු ලැබ  

ියලධාරිඹානේ අත්සන   
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 ියල මුද්රානවේ සනාථ කරේන)
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  11. Details of higher educational qualifications  

6.1 Degree …………………………………………..              

6.2 University issued ………………………………………….. 

6.3 Effective date of the degree ………………………………………….. 

6.4 Main subject / subjects followed for the degree ………………………………………….. 

6.5 Medium of the degree ………………………………………….. 
 

 

12 Details of the payment of examination fees   

7.1 Examination fee paid -  Rs. (in letters …………………………………. 

7.2 No of the receipts ............................................................................. 

7.3 Office issued ………………………………………………….  

7.4 Date…………………………………………………………………… 
    
 

     I hereby declare that the particulars stated here are true and accurate to the best of my knowledge. I am 

aware that I would be subjected to dismissal from service if found not eligible for this post. I will not 

change later any information stated here. Furthermore, I subject myself to the rules and regulations imposed 

by the Commissioner General of Examinations in relation to conducting and issuing results of the 

examination.    

 
 

…………..      …………………….                                                

         

Date                  Signature of the applicant 

         
 

13. Attestation of the signature of the applicant   

 

      Mr./ Mrs./ Miss. ………………………………………….., who is submitting this application is 

personally known to me and I certify that he/ she has placed his / her signature on …………. before me and 

he/she has paid the prescribed examination fee and pasted the receipt.  
 

 

 

Date       Signature of the officer attesting the signature   

                                                    (Official Stamp) 

Full name of the attesting officer  ------------------------------------- 

Designation ------------------    

Address --------------------------------- 

 

14 If the applicant is a public servant, the attestation of the Head of the Institution  

I hereby forward the application of Mr./ Mrs./ Miss. 

…………………………………………………………… He / She serves as a permanent / temporary / 

casual employee of this Ministry / Department and he / she can / cannot be released from service if he / she 

is selected to this post.  

 

Date --------------- 

Designation ------------------            ----------------------                  

Ministry / Department -------------      Signature of Head of the Department or Authorized Officer    

(Affirm with the official stamp)                               


