
l 2021 සැප්ැම්බර් 21 අඟහරුවාදාදැන්වීම 

”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ පළකර ලබන “ෙ“දනය”
2020 අ.ෙපා.ස. (උස— ෙපළ) ”භාගෙ“ “ඵල අ•ව 2020/2021 අ–යන වෂෙ“ 
”•ව”ල ෙ“ශය සඳහා අය’ කළ අය’ක”ව” ෙවත ෙකෙරන “ෙ“දනය”

2020 ව•ෂෙය“  අ.ෙපා.ස (උස— ෙපළ) ”භාගය, නව සහ පැර ”ෂය “•ෙ–ශ යටෙ’ ”භාග ෙදක ෙලස පැවැ’මට “ය“ත බව ”භාග 
ෙදපා•තෙ”“ව ”’” ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ෙවත කරන ලද ’• මට අ•ව 2011 ව•ෂෙ“ අ.ෙපා.ස. (උස— ෙපළ) ”භාගය සඳහා නව 
සහ පැර ”ෂය “•ෙ–ශය” යටෙ’ ෙප” ’“ ’””ට අ—ළව ෙ”’ඨා“කරණ (”•ක අ”“වා’ක) අංක 29/2012 දරන න—ෙ“ ෙ”’ඨා“කරණය 
”’” ලබා ”” “ෙයගය අ•ව ය“”, 2020 ව•ෂෙ“  අ.ෙපා.ස. (උස— ෙපළ) ”භාගය සඳහා නව “•ෙ–ශය සහ පැර “•ෙ–ශය යටෙ’ ෙප” ’“න 
’”” ද ෙවනම කා–ඩ ෙදක (two distinct populations) වශෙය” සැල–මට ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”රණය කරන ල”. ඒ අ•ව, 
2020 ව•ෂෙ“ අ.ෙපා.ස. (උස— ෙපළ) ”භාගෙ“ ’”” ”’” ලබා ග”නා Z-අගය පදන කරෙගන 2020/ 2021 අ–යන ව•ෂෙ“ ”•ව”—ල සඳහා 
’”” ෙතරා ගැ”මට භා”ත කළ –“ ”මෙ“ද ””බඳව “•ෙ–ශ •“ම සඳහා “–ණතා ක“•ව (Committee of Experts) ”•ව”—ල ““පාදන 
ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ප’ කරන ල”.

එ“, එම “–ණතා ක“•ෙව“ “•ෙ–ශ පදන කර ෙගන, 1978 අංක 16 දරණ ”•ව”—ල පනෙ’ 15 (vii) වග”“යට අ•ව ”•ව”—ල “ෙ“ශ 
ක“•ෙ“ ද “•ෙ–ශ ප’” ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව පහත සඳහ” ”රණවලට එළ•“ අතර, පහත සඳහ” ”මෙ“දය ’ෙවන “ෙ“දනය 
2020 ඔෙතබ• මස 07 වන ”න ”නපතා –ව’ප’ වන ෙ”• “–—, ”න“ණ, ලංකාප, “න—ර”, 2020 ඔෙතබ• මස 08 වන ”න “නකර” 
යන –ව’ප’  සහ 2020 ඔෙතබ• මස 11 ෙව“— ස“ අ”ත –ව’ප’ වන ස”ෙ” ඔ•ස•ව•, ස”ෙ” ට”—, ’”“ණ, ලංකාප, “න—ර” සහ 
වාරම”ජ“ යන –ව’ප’“ පළ කරන ල”.

2020 ව•ෂෙ“ අ.ෙපා.ස.(උස— ෙපළ) ”භාගය සඳහා නව “ෙශය යටෙ’ ෙප” ’“න ’”” ”•ව”—ලවල එ එ උපා“ පාඨමාලාව” හැ““ම 
සඳහා ”—— —සලතා පදනම මත සෑම ”——කය•”ම සහ ප ”ා“ත —සලතා පදනම මත ෙතරා ග• ලබන ““ශතය, 2014 වසෙ• ’ට 
2018 වසර දවා — ප— අ–”” කාලය “ළ  පළ“ සහ ෙදවන වරට අ.ෙපා.ස.(උස— ෙපළ) ”භාගය සඳහා ෙප” ’“, ””ෙව”” ”—— —සලතා 
පදනම මත සෑම ”——කය•”ම සහ ප ”ා“ත —සලතා පදනම මත එම එ එ උපා“ පාඨමාලාව හැ““ම සඳහා ”•ව”—ලවලට ඇ“ළ’ 
කරන ලද ’””ෙ” සං–ත ම–කෙ“ (Composite Average) ““ශතය ෙ“.

2020 ව•ෂෙ“ අ.ෙපා.ස.(උස— ෙපළ) ”භාගය සඳහා පැර— “ෙශය යටෙ’ ෙප” ’“න ’”” ”•ව”—ලවල එ එ උපා“ පාඨමාලාව” 
හැ““ම සඳහා ”—— —සලතා පදනම මත සෑම ”——කය•”ම සහ ප ”ා“ත —සලතා පදනම මත ෙතරා ග• ලබන ““ශතය, 2014 වසෙ• 
’ට 2018 වසර දවා — ප— අ–”” කාලය “ළ  “”වන වරට අ.ෙපා.ස.(උස— ෙපළ) ”භාගය සඳහා ෙප” ’“, ””ෙව”” ”—— —සලතා පදනම 
මත සෑම ”——කය•”ම සහ ප ”ා“ත —සලතා පදනම මත එම එ එ උපා“ පාඨමාලාව හැ““ම සඳහා ”•ව”—ලවලට ඇ“ළ’ කරන ලද 
’””ෙ” සං–ත ම–කෙ“(Composite Average) ““ශතය ෙ“.

”ට අමතරව ඉහත “ෙ“දනය ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාෙව“ “ල ෙව• අඩ”ෙ“ ද මහජනයාෙ” අවධානය ”ස පළ කරන ල. 

තව ද, 2020/2021 අ–යන ව•ෂයට අ—ළව 2021 මැ” මස “—’ කරන ලද – ලංකාෙ“ ”•ව”—ල “ථම උපා“ පාඨමාලා සඳහා වන “ෙ“ශ 
අ’ෙපාෙත“ ඉහත ’ෙවන “ෙ“දනයට අමතරව 2014/2015 අ–යන ව•ෂෙය” ප”ව හ“”වා ”” පාඨමාලා සබ”ධෙය” ඉහත සඳහ” කර ඇ“ 
”මෙ“ද අ•ව ’”” ෙතරා ගැ”ම සඳහා අව“ ස—•ණ වසර 5 ක ද’ත ෙනාමැ“ ම ෙ’“ෙව”, එම පාඨමාලා සඳහා  ’”” ෙතරා ගැ”ම එ– වසර 
5 “ළ අ–යන පාඨමාලා සඳහා ’නට පව“න ද’ත මත පමණ පදනව ’” කරන බව සඳහ” කර ඇත. 

ඒ අ•ව 2014/2015 අ–යන ව•ෂෙය” ප”ව හ””වා ”” පාඨමාලා සඳහා ’නට පව“න ද’ත ෙයා— ෙගන  ”—— —සලතා පදනම මත සෑම 
”——කය•”ම සහ ප ”ා“ත —සලතා පදනම මත එම එ එ උපා“ පාඨමාලාව” හැ““ම සඳහා නව “•ෙ–ශය සහ පැර “•ෙ–ශය යටෙ’ 
”•ව”—ලවලට 2020/2021 අ–යන ව•ෂය සඳහා ඇ“ළ’ කර ග• ලබන ’””ෙ” ““ශත පහත ප’” ”මෙ“දය” ෙදක යටෙ’ ගණනය 
•“මට “–ණතා ක“•ව (Committee of Experts) ”’” “•ෙ–ශ කරන ල”. ඒ අ•ව එ–  “•ෙ–ශ ”•ව”—ල “ෙ“ශ ක“•ෙ“ ද “•ෙ–ශය ප’” 
”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” අ•මත කරන ල.

ඒ අ•ව, 2014/2015 අ–යන ව•ෂෙ“ ’ට 2018/2019 අ–යන ව•ෂය දවා – අ–යන ව•ෂ පහක කාල “මාව “ළ හ“”වා ”” පාඨමාලා සඳහා 
නව “ෙශය සහ පැර— “ෙශය යටෙ’ ”—— —සලතා පදනම මත සෑම ”——කය•”ම සහ ප ”ා“ත —සලතා පදනම මත ෙතරා ග• 
ලබන ’””ෙ” ““ශතය, එ– පාඨමාලාව” හ“”වා ”” අ–යන ව•ෂෙ“ ’ට 2018/2019 අ–යන ව•ෂය දවා  පව“න දත මත පදන’ව නව 
“ෙශය සඳහා පළ“ සහ ෙදවන වරට අ.ෙපා.ස.(උස— ෙපළ) ”භාගය සඳහා ෙප” ’“ සහ පැර— “ෙශය සඳහා “”වන වරට අ.ෙපා.ස.(උස— ෙපළ) 
”භාගය සඳහා ෙප” ’“ ’”” ””ෙව”” ”—— —සලතා පදනම මත සෑම ”——කය•”ම සහ ප ”ා“ත —සලතා පදනම මත එම එ එ උපා“ 
පාඨමාලාව හැ““ම සඳහා ”•ව”—ලවලට ඇ“ළ’ කරන ලද ’””ෙ” සං–ත ම–කෙ“ (Composite Average) ““ශතය ෙ“.

තවද, 2019/2020 සහ 2020/2021  අ–යන ව•ෂ ෙදක “ළ  හ“”වා ”” පාඨමාලා සඳහා නව “ෙශය සහ පැර— “ෙශය  යටෙ’ ”—— 
—සලතා පදනම මත සෑම ”——කය•”ම සහ ප ”ා“ත —සලතා පදනම මත ෙතරා ග• ලබන ’””ෙ” ““ශතය, 2020/2021 අ–යන ව•ෂය 
සඳහා ”•ව”—ල “ෙ“ශයට එ– පාඨමාලාව”ට අ—ළ  “Uni-Code” ෙත සඳහා නව හා පැර “•ෙ–ශය යටෙ’ ෙවන ෙවනම අය” කළ ’””ෙ” 
““ශතය ෙ“.

ඒ අ•ව, අ.ෙපා.ස ( උස— ෙපළ ) “ධාන ”ෂය ධාරාව”ට අ—ළව ”•ව”—ල අ–යන පාඨමාලා •“පයක 2020/2021 අ–යන ව•ෂෙය“ ”•ව”—ල 
“ෙ“ශය සඳහා උත ”මෙ“දය”ට අ•ව ගණනය කරන ලද ““ශත පහත ’ෙ“. 

ෛව– ”ව ඉං“ෙ”” ”ව ද”ත ශ“ ”ව කළමනාකරණය ”“ය

නව “ෙශය පැර— “ෙශය නව “ෙශය පැර— “ෙශය නව “ෙශය පැර— “ෙශය නව “ෙශය පැර— “ෙශය නව “ෙශය පැර— “ෙශය

ප ”ා“ත —සලතා පදනම 83.9% 16.1% 95.2% 4.8% 87.1% 12.9% 98.2% 1.8% 99.0% 1.0%

”—— —සලතා පදනම නව “•ෙ–ශය පැර “•ෙ–ශය නව “•ෙ–ශය පැර “•ෙ–ශය නව “•ෙ–ශය පැර “•ෙ–ශය නව “•ෙ–ශය පැර “•ෙ–ශය නව “•ෙ–ශය පැර “•ෙ–ශය

1. ෙකාළඹ 84.9% 15.1% 95.5% 4.5% 88.0% 12.0% 99.1% 0.9% 98.3% 1.7%

2. ගපහ 78.3% 21.7% 90.9% 9.1% 80.0% 20.0% 97.5% 2.5% 100.0% 0.0% *

3. ක”තර 61.0% 39.0% 77.8% 22.2% 50.0% 50.0% 96.4% 3.6% 96.5% 3.5%

4. මාතෙ” 57.4% 42.6% 83.8% 16.2% 60.0% 40.0% 92.6% 7.4% 96.0% 4.0%

5. මහ•වර 77.1% 22.9% 89.4% 10.6% 81.7% 18.3% 97.4% 2.6% 97.0% 3.0%

6. •වරඑ”ය 74.1% 25.9% 80.9% 19.1% 90.0% 10.0% 95.5% 4.5% 97.5% 2.5%

7. ගා”ල 67.0% 33.0% 87.8% 12.2% 70.0% 30.0% 96.2% 3.8% 96.0% 4.0%

8. මාතර 62.5% 37.5% 89.0% 11.0% 90.0% 10.0% 86.2% 13.9% 95.0% 5.0%

9. හබ”ෙතාට 60.5% 39.5% 72.4% 27.6% 60.0% 40.0% 86.3% 13.7% 91.4% 8.6%

10. යාපනය 87.7% 12.3% 96.9% 3.1% 100.0% 0.0% * 99.3% 0.7% 100.0% 0.0% *

11. ••ෙනා–— 81.3% 18.7% 97.1% 2.9% 60.0% 40.0% 100.0% 0.0% * 100.0% 0.0% *

12. ම”නාරම 80.0% 20.0% 92.7% 7.3% 80.0% 20.0% 100.0% 0.0% * 100.0% 0.0% *

13. “ල““ 70.0% 30.0% 88.0% 12.0% 40.0% 60.0% 96.6% 3.4% 100.0% 0.0% *

14. ව““යා 89.6% 10.4% 95.5% 4.5% 80.0% 20.0% 99.2% 0.8% 90.0% 10.0%

15. ——ණාමලය 74.0% 26.0% 93.4% 6.6% 100.0% 0.0% * 96.6% 3.4% 95.0% 5.0%

16. මඩකල–ව 81.5% 18.5% 94.7% 5.3% 80.0% 20.0% 99.7% 0.3% 96.7% 3.3%

17. අපාර 72.6% 27.4% 90.5% 9.5% 50.0% 50.0% 97.2% 2.8% 97.5% 2.5%

18. –’තලම 69.9% 30.1% 91.8% 8.2% 80.0% 20.0% 98.7% 1.3% 97.8% 2.2%

19. —”ණෑගල 68.5% 31.5% 81.9% 18.1% 73.3% 26.7% 93.4% 6.6% 93.5% 6.5%

20. අ•රාධ–රය 65.2% 34.8% 84.5% 15.5% 90.0% 10.0% 91.5% 8.5% 92.0% 8.0%

21. ෙපාෙලා”න”ව 66.1% 33.9% 86.5% 13.5% 40.0% 60.0% 93.9% 6.1% 92.0% 8.0%

22. බ””ල 65.5% 34.5% 86.6% 13.4% 80.0% 20.0% 90.4% 9.6% 93.6% 6.4%

23. ෙමානරාගල 53.8% 46.2% 82.5% 17.5% 40.0% 60.0% 83.9% 16.1% 96.0% 4.0%

24. කෑග”ල 55.8% 44.2% 83.0% 17.0% 30.0% 70.0% 93.5% 6.5% 95.0% 5.0%

25. ර’න–ර 62.1% 37.9% 84.7% 15.3% 66.7% 33.3% 91.9% 8.1% 96.7% 3.3%

ඉං“ෙ”” තා” ෂණෙ“දය (ET) ෛජවපධ“ තා” ෂණෙ“දය (BST) ෙතාර“” ස”“ෙ“දන  තා” ෂණය

නව “ෙශය පැර— “ෙශය නව “ෙශය පැර— “ෙශය නව “ෙශය පැර— “ෙශය

ප ”ා“ත —සලතා පදනම 95.2% 4.8% 96.1% 3.9% 96.4% 3.6%

”—— —සලතා පදනම නව “•ෙ–ශය පැර “•ෙ–ශය නව “•ෙ–ශය පැර “•ෙ–ශය නව “•ෙ–ශය පැර “•ෙ–ශය

1. ෙකාළඹ 100.0% 0.0% * 95.2% 4.8% 98.4% 1.6%

2. ගපහ 98.2% 1.8% 96.1% 3.9% 93.2% 6.8%

3. ක”තර 91.7% 8.3% 92.6% 7.4% 87.8% 12.2%

4. මාතෙ” 95.8% 4.2% 95.5% 4.5% 100.0% 0.0% *

5. මහ•වර 90.0% 10.0% 91.9% 8.1% 94.4% 5.6%

6. •වරඑ”ය 93.2% 6.8% 97.5% 2.5% 100.0% 0.0% *

7. ගා”ල 98.2% 1.9% 89.6% 10.4% 92.9% 7.1%

8. මාතර 97.5% 2.5% 91.7% 8.3% 95.5% 4.5%

9. හබ”ෙතාට 86.8% 13.2% 88.2% 11.8% 100.0% 0.0% *

10. යාපනය 91.7% 8.3% 100.0% 0.0% * 100.0% 0.0% *

11. ••ෙනා–— 100.0% 0.0% * 100.0% 0.0% * 100.0% 0.0% *

12. ම”නාරම 100.0% 0.0% * 100.0% 0.0% * 100.0% 0.0% *

13. “ල““ 66.7% 33.3% 100.0% 0.0% * 50.0% 50.0%

14. ව““යා 90.0% 10.0% 100.0% 0.0% * 83.3% 16.7%

15. ——ණාමලය 91.7% 8.3% 95.5% 4.5% 92.9% 7.1%

16. මඩකල–ව 96.9% 3.1% 100.0% 0.0% * 100.0% 0.0% *

17. අපාර 92.9% 7.1% 81.6% 18.4% 90.0% 10.0%

18. –’තලම 98.0% 2.0% 95.2% 4.8% 92.3% 7.7%

19. —”ණෑගල 96.2% 3.8% 95.9% 4.1% 92.7% 7.3%

20. අ•රාධ–රය 79.6% 20.4% 83.3% 16.7% 78.5% 21.5%

21. ෙපාෙලා”න”ව 92.3% 7.7% 95.5% 4.5% 85.7% 14.3%

22. බ””ල 90.0% 10.0% 97.8% 2.2% 96.4% 3.6%

23. ෙමානරාගල 85.7% 14.3% 96.2% 3.8% 100.0% 0.0% *

24. කෑග”ල 92.9% 7.1% 97.4% 2.6% 85.9% 14.1%

25. ර’න–ර 92.4% 7.6% 90.0% 10.0% 88.6% 11.4%

 සං–ත මයකය” (composite average) “ශතය 0.0% වන අව—ථාෙ““ —”කය සඳහා එ” —ථාන සං“ාව” ලබා ෙද• ලැෙ.  

ෙස” පාඨමාලාව” සඳහා ද අ—ළ ““ශත ඉහත සඳහ” ”මෙ“දය”ට අ•ව ගණනය කර ඇත. ෙ ””බඳව වැ•”ර ෙතාර“” අව“ ෙ“ න ”•ව”—ල 
““පාදන ෙකා“ෂ” සභාෙව”  ”ම“ කළ හැක.  

ඒ අ•ව, 2020 ව•ෂෙ“ අ.ෙපා.ස. (උස— ෙපළ) ”භාගෙ“ ’”” ”’” ලබා ග’ Z-අගය පදන කරෙගන 2020/2021 අ–යන ව•ෂෙ“ ’ය— ”•ව”—ල 
අ–යන පාඨමාලා සඳහා ’”” ෙතරා ගැ”ම ඉහත සඳහ” කරන ලද ”මෙ“දය”ට අ•ව ගණනය කළ ““ශතවලට සහ 2020/2021 අ–යන ව•ෂය 

සඳහා 2021 මැ” මස  “—’ කළ “– ලංකාෙ“ ”•ව”ල ථම උපා“ පාඨමාලා සඳහා ෙ“ශය” යන අ’ෙපාෙත“ ඇ“ළ’ ”“““වලට යට’ව 
’” ෙකෙර• ඇත.

සභාප“,
”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව,
අංක 20, ෙව–” ෙපෙදස, ෙකාළඹ 07.
2021.09.21


