
 

 

2021 වර්ෂයේ 6 සිට 12 යරේණිය දක්වා අනාවරණ පරීක්ෂණයේ ප්රශේන පත්ර, 

පිළිතුරු පත්ර මුද්රණය කර යකාට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාලවට යෙදාහැරීම  

පූර්ව ලංසු රැසේීම 2021.12.20 

ලංසු ලියවිලි වල කරන ලද සංයශෝධ්න  

සියළු ම ලංසුකරුවන් වවත, 

2021.12.20 වන දින පැවති පූර්ව ලංසු රැස්වීවේ දී ලංසු ලියවිලි වල කරන ලද ස්ංව ෝධන 

පහත දක්වා ඇත.  

04. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ඇති ආකෘතිය අනුව (ඇමුණුම - 16 ) මතු දැක්මවන වටිනාකමට 

වාණිජ බැංකුවකින් ලංසු සුරක්ෂණයක් ලබාදිය යුතුය. 

මලාට් අංකය  මේණිය  ලංසු සුරක්ෂණමේ 

වටිනාකම රු. 

වලංගුවිය යුතු දිනය  

1 6-9 90,000.00  

2022.04.26 
2 10,11 70,000.00 

3 12 45,000.00 

 

 

27. එමලස පැකට් කළ ප්රශ්න පත්ර මතු දැක්මවන දින වන විට කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කමේ 

මකාට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාල 22 කටත්  පුත්තලම  දිස්ත්රික්කමේ මකාට්ඨාස අධ්යාපන 

කාර්යල 09 කටත් වශමයන් ඇති  මකාට්ඨාස  අධ්යපන කාර්යාලයන් 31 හි මකාට්ඨාස  

අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්ට භාරදිය යුතුය. මේ සඳහා වැයවන ප්රවාහන පිරිවැය සඳහා මවනම 

ගාස්ත්රතු මගවනු මනාලැමේ. 

මලාට් අංකය මේණිය ප්රශ්න පත්ර භාරදිය යුතු දිනය 

1 6,7,8,9 2022.02.20 

2 10, 11 2022.02.20 

3 12 2022.02.20 

 

➢ එවස්වම ඉහත පරීක්ෂණ සියල්ල ස්ඳහා  



සිංහල මාධය පිළිතුරු පත්ර  2500 ක් පාස්ල් 850 කට ආස්න්න ස්ංඛ්යාවකටත් , 
වදමළ මාධය පිළිතුරු පත්ර 250 ක් පාස්ල් 150 කට ආස්න්න ස්ංඛ්යාවකටත් , 
ඉංග්රීසි මාධය පිළිතුරු පත්ර 75 ක් 60 කට ආස්න්න ස්ංඛ්යාවකටත්  පැකට් කර අදාල 
වකාට්ඨාස්  අධයාපන අධයක්ෂවරුන්ට භාරදිය යුතු ය. 

 
➢ පිළිතුරු පත්ර ලබාදීවේ දී එක් විෂයකට ශිෂය ස්ංඛ්යාව 30 ට අඩු පාස්ල් ස්ඳහා  පිළිතුරු 

පත්ර 2 ක් ද  30 ට වැඩි වන අවස්වථාවල 40 ට 3  බැගින්ද වන වස්ව ඇතුළත් කල යුතු 

ය. 

➢ පිළිතුරු පත්ර පැකට් කිරීවේදී කාල ස්ටහවන් නියමිත දිනයන් අනුව විෂයයන් හා 

පාස්ල් අනුව වවන් වවන්ව පැකට් කළයුතු අතර පාස්ල් වලට  ප්ර වන පත්ර පැකට් 

භාරවදන අවස්වථාවේදීම සියලුම පිළිතුරු පත්ර පැකට් ද වකාට්ඨාස්  අධයාපන 

කාර්යාලවලට භාරදිය යුතු ය.  

29. මුද්රණය කිරීම සදහා භාරගනු ලබන ලංසුකරු විසින්  විභාග කාල සටහන පිටපත්  සිංහල 

හා මදමළ මාධ්ය වලින් 1100 හා ප්රාමයෝගික ප්රශ්න පත්ර එනේ නැටුේ , සංගීත , චිත්ර , නාටය හා 

රංගකලාව, පාසල් සංඛ්යාව අනුව මතු සඳහන් දිනට මපර පළාත් අධ්යාපන 

මදපාර්තමේන්තුමේ විභාග හා ඇගයීේ නිමයෝජය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ මවත භාරදිය යුතුය. මේ 

සදහා මවනම ගාස්ත්රතු මගවනු මනාලැමේ. 
 

මලාට් 

අංකය 

 

මේණිය 
කාල සටහන  භාරදිය 

යුතු දිනය කාල සටහමන්   

වර්ණය 

ප්රාමයෝගික ප්රශ්න 

පත්ර  භාරදිය යුතු 

දිනය 

1. 6,7,8,9 2022.02.13 නිල්  2022.02.13 

 
2. 

 
10, 11 

 
2022.02.13 

 

මරෝස 
 

2022.02.13 

 
3. 

 
12 

 
2022.02.13 

 

කහ 
 

2022.02.13 
 

33. වමම අනාවරණ පරීක්ෂණවේ ප්ර වන පත්ර  පාස්ල් දරුවන් වවත ලබා දීවේ දී COVID 19 

වවරස්ය පැතිරීම වැළැක්ීම ස්ඳහා මුද්රණකරුවන් පහත ස්ඳහන් විව වෂ ක්රියාමාර්ග 

අනුගමනය කළ යුතු ය. 

i. ප්ර වන පත්ර  මුද්රණය කිරීමට වයාදගන්නා කඩදාසිය විෂ බීජහරණය කිරීම. 
ii. ප්ර වන පත්ර   මුද්රණය කිරීවේ දී , පැකට් කිරීවේ දී විෂබීජ හරණය කිරීම. 

iii. ප්ර වන පත්ර   ප්රවාහනය කිරීමට වයාදාගන්නා වාහන විෂ බීජ හරණය කිරීම. 
iv. ප්ර වන පත්ර   භාර දීවේ දී අදාල වස්ෞඛ්ය ආරක්ිත පිළිවවත් අනුගමනය කිරීම. 
v. ඉහත ක්රියාවන් සියල්ලට ම ස්ේබන්ධවන පුද්ගලයින් COVID 19 වවරස්ය 

පැතිරීම වැළැක්ීමට අව ය ක්රියාමාර්ග පූර්ව ක්රියාමාර්ග ගැනීම. 



vi. ස්ෑම ප්ර වන පත්රයකම  COVID 19 වවරස්ය වැළැක්ීමට අව ය ක්රියාමාර්ග 

ගන්නා වලස් දරුවන් දැනුවත් කිරීවේ පණිවිඩයක් මුද්රණය කිරීම. 
 
 
 

ඒ.එස්ව.වක්. ජයලත්, 

වදපාර්තවේන්තු ප්රස්ේපාදන කමිටු ස්භාපති, 

වයඹ පළාත් අධයාපන වදපාර්තවේන්තුව, 

නුවර පාර,  

කුරුණෑගල.  

වවබ්    :  www.nwpedu.lk 

දුරකථන /ෆැක්ස්ව : 0372222422 

 දිනය : 2021.12.20 


