
 
 

දකුණු පෂාත් අධ්යාපඅ අමායංය 
 

දකුණු පෂාත් වභා දදමෂ මාධ්ය පාව්  ල ිෂය කකක 25ක පලතිඅ ගුරු පුරප්පාඩු වඳශා උපාධිධ්ාරීන්, 

උවව ්ජාතික ඩිප්දෝමාධ්ාරීන් ශා උවව ්දපෂ වමතුන් ශ්රී ංකා ගුරු දවේලයට බඳලා ගැනීම. – 2021 

(සියළුම අයදුම්කරුලන් අ.දපො.ව උවව ්දපෂ දදමෂ මාධ්යයන් ශදාරා තිීමම අිවලා්යයය ද ) 

 
දකුණු පෂාත් වභා දදමෂ මාධ්ය පාව්  ල ිෂයය කකක 25ක පලතිඅ ගුරු පුරප්පාඩු වඳශා උපාධිධ්ාරීන්, උවව ්
ජාතික ඩිප්දෝමාධ්ාරීන් ශා උවව් දපෂ වමතුන් ශ්රී ංකා ගුරු දවේලයට බඳලා ගැනීම වඳශා ගුරු දවේලා ලයලව්ාාල 
ප්රකාරල ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාව මඨාටන්න් ශ්රී ංකා ගුරු දවේලයට බඳලා ගැනීම පිණිව සුදුසුකම්ත් 
උපාධිධ්ාරින්දගන්, ඩිප්දෝමාධ්ාරීන්දගන් ශා උවව් දපෂ වමතුන්දගන් මා්යගග ක්රමය සව්දවේ අයදුම්පත් කැඳලු  
ැදේ. 
 
 
02. දවේලයට බඳලා ගැනීදම් ක්රමය  :- 

2.1  දකුණු පෂාත් වභා පාව් ල පලතිඅ ගුරු පුරප්පාඩු දලුදලන් අයදුම්පත් කැඳවීදම් අලවන් දිඅට ිවයන් 

සුදුසුකම් වපුරා ඇති උපාධිධ්ාරීන්ට, ඩිප්දෝමාධ්ාරීන්ට ශා උවව් දපෂ වමතුන්ට අයදුම් කෂ ශැකි ය. 

 2.2  2008.07.01 දිඅ සිට ක්රියාත්මක අල ශ්රී ංකා ගුරු දවේලා ලයලව්ාාද  7.2.4.4.1 ලගන්තිය අුල දකුණු 

පෂාත් අධ්යාපඅ අමායාංය ම් න් පලත්ලු බඅ වාමාඅය වම්ුඛ  පරී්ෂයයට වශ ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයයට 

දයොුඛ කර එම පරී්ෂයදයන් වමත් ලඅ අයදුම්කරුලන්දගන් පමය්ෂ පශතින් ද්ෂලා ඇති ආකාරයට බඳලා ගැනීම 

සිදුකරු ැදේ. 

2.3 අයදුම්පත් භාරගන්අා අලවාඅ දිඅට අධ්යාපඅ අමායාංය දල මා්යගග ක්රමය ශරශා ැදබඅ 

අයදුම්පත් අුල ඉශ 2.2 හි ද්ෂලා ඇති පරී්ෂයයන්දගන් සුදුසුකම්ත් (වාමාඅය වම්ුඛ  පරී්ෂයය ශා 

ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයය වමත්ලඅ)  අයදුම්කරුලන් දකුණු පෂාදත් අදාෂ ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාව මඨාටන්න් 

බඳලා ගැනීමට අදප්්ෂා දකද්ය. අදාෂ ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාව ල ව්ර ර පදිං අ අයදුම්කරුලන් එම ප්රාදීය ය 

ද් කම් දකොඨාසාවදේ පාව් ල ඇබෑ්යතු වම්ප්යය කිරීදම් දී ප්රාමදයන් බඳලා ගු ැදේ. යම් ප්රාදීය ය ද් කම් 

දකොඨාසාවයක ව්ර ර පදිං අය ඇති (දමම ිවද දඅදේ 7 හි II දේදදේ ද්ෂලා ඇති පරිදි) සුදුසුකම්ත් අයදුම්කරුලන් 

එම ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාවදේ පුරප්පාඩු පිරවීමට ප්රමායලත් දඅොමැති අම් ප්රාමදයන් ආවන්අ ප්රාදීය ය 

ද් කම් දකොඨාසාව ලලින් ද  දදලුල ඊෂඟ ආවන්අ ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාව ලලින්ද සුදුසුකම් වහි 

අදප්්ෂකයින් දෝරාගු ැදේ.  

2.4 බඳලා ගැනීම් සිදුකරඅ වෑම පියලරකදීම බඳලා ගන්අා ිෂයයට අදාෂ සුදුසුකම් වහි අයදුම්කරුලන් අරින් 

(දමම ිවද දඅදේ 5.1 ශා 5.2හි වඳශන් පරිදි) පන්ති වාමා්යා වහි අයදුම්කරුලන් බඳලා ගැනීම ප්රාමදයන් සිදු 

කරු බඅ අර ඉන් පසු පිළිදලලින් උපාධිධ්ාරීන් ද ඉන් පසු ඩිප්දෝමාධ්ාරීන් ද ඉන් පසු උවව් දපෂ වමතුන් ගුරු 

වශායකයින් දව ද බඳලා ගු ැදේ.  

2.5 උවව් දපෂ වමතුන් වඳශා ගුරු වශායක පත්වීම් බා දීමට අදප්්ෂෂි අර එදවේ බඳලාගු බඅ ගුරු 

වශායකයින් ව්ලකීය පෂුඛ පත්වීම් දිඅදේ සිට ලවර 05්ෂ ඇතු මන් පත් කෂ ිෂයයට අදාෂ ල අධ්යාපඅ 

අමායාංය ිෂසින් පිළිගු බඅ ගුරු පුුවණුල්ෂ දශෝ ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල ිෂසින් පිළිගු බඅ 

ිෂ්ල ිෂදයායකින් උ උවව් අධ්යාපඅ ආයඅයකින් අදාෂ ිෂයයට උපාධිය්ෂ බා ග තුතු අර එම ගුරු පුුවණුල 

දශෝ උපාධිය ලංගු ලඅ දිඅ සිට සුවඋඇය ශ්රී ංකා ගුරු දවේලදේ 3 ලඅ පන්තිදේ 1 දරේණියට අන්්යරශයය දකොට 

දවේලය ව්ර ර කරු ැදේ. 
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ලවර පශ්ෂ (05) ඇතුෂ ඉශ 2.5හි වඳශන් සුදුසුකම් වපුරා ගැනීමට අදපොදශොවත් ලඅ ගුරු වශායකලරුන්දේ 

දවේලය අලවන් කරු ැදේ. 

2.6 දකුණු පෂාත් ගුරු දවේලා ලයලව්ාා වංරශදේ 7.2.4.4.1 (1) හි දැ්ෂදලඅ පරිදි වාමාඅය වම්ුඛ  පරී්ෂයය 

ශා ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයය වඳශා අයදුම්කරුලන් දයොුඛ කරු ැදේ. 

2.7 ිෂරාම යාම, දලඅත් පෂාකට ව්ාාඅ මාරුවීයාම, දලඅත් දවේලයක උවව්වීම් ැීමම දශේතුදලන් ඇතිලඅ 

ගුරු පුරප්පාඩු ද දම් යටදත් වම්ප්යය කිරීමට අදප්්ෂෂි අර, එහිදී ඇතිලඅ ඇබෑ්යතු වම්ප්යය කිරීම ද ඉශ 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.වශ 2.6  අුල සිදු දකද්ය. 

 

03. දවේලදේ ිවතු්ෂ කරවීදම් දකොන්දීසි :- 

3.1 දමම පත්වීම ව්ර රය. ිෂරාම ලැප්ප් වහිය. සබට හින් ිෂරාම ලැප්ප් ක්රමය පිළිබඳ රජය ිෂසින් ඉදිරිදේදී ගු 

බඅ ප්රතිපත්තිමය ීරරයයකට සබ යටත් ිෂය තුතු ද . 

3.2       ුඛලින් පත්වීම් බඅ ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාවදේ අලම ලදයන් ලවර 05 ්ෂ දවේලය කෂ තුතු ද . 

3.3 රාජය දවේලා දකොන්න් වභා කා්යය පරිපාිකක රීතිලට ද ශ්රී ංකා ප්රජාාන්්රික වමාජලාදී ජඅරජදේ 

ආයඅ වංරශයට ද රජදේ ුඛද්  දරගුාසිලට ද දදපා්යදම්න්තු අදඅකුත් ිවදයෝගලට ද දමම පත්වීම 

යටත්ද . 

3.4 උවව් වීම් ශ්රී ංකා ගුරු දවේලා ලයලව්ාා වංරශදේ ිෂධිිෂධ්ාඅ යටදත් සිදුකරු ඇ. 

 

3.5 උපාධිය දශෝ ඩිප්දෝමාලට අදාෂ ිෂයයන් යටදත් අයදුම්කෂ තුතු අර, පත්වීම් ිෂයය කිසිඳු දශේතුල්ෂ 

ිවවා දලඅව් කරු දඅොැදේ.  

3.6        රාජය පරිපාඅ කක්රද්   01උ2014 ශා ඊට අුාං් ක කක්රද්   අුල රාජය භාාල පිළිබඳ ප්රවීයාලය 

බා ග තුතු ය. 

 

 

04. ලැප්ප් පරිමායය :- 

 

4.1 උපාධිධ්ාරී අයදුම්කරුලන්  

 

2016.02.25 දිඅැති රාජය පරිපාඅ කක්රද්   අංක 03උ2016 අුල දමම පත්වීමට හින් ලැප්ප් ක්රමය ලඅ G-E-01-

2016 දරය ලැප්ප් කාණ්ඩය (මාසික රු. 27,740 – 6x300 – 7x380 – 9x445 – 36,205 ්ෂ) ද . සබ දමම ලැප්ප් 

පරිමායදේ  14 ලඅ පියලර ලඅ රු. 32,200.00 ක මාසික ලැප්ප ම පිහිප්ලු ැදේ. දමයට අමර ල රජදේ 

ිවධ්රයින් දල රජය ිෂසින් කලින් කට දගලු බඅ දලඅත් දීමඅාලන් ද සබට හින් ය. 

 

4.2 ඩිප්දෝමාධ්ාරී අයදුම්කරුලන්  

 

2016.02.25 දිඅැති රාජය පරිපාඅ කක්රද්   අංක 03උ2016 අුල දමම අතුරට හින් ලැප්ප් ක්රමය G-E-01-2016 

දරය ලැප්ප් කාණ්ඩය (මාසික ලැප්ප රු. 27,740 – 6x300 – 7x380 – 2x445 – 33,090 ්ෂ) ද . සබ දමම ලැප්ප් 

පරිමායදේ  07 ලඅ පියලර ලඅ රු. 29540.00 ක මාසික ලැප්ප ම පිහිප්ලු ැදේ.  

 

4.3 උවව් දපෂ වමත් අයදුම්කරුලන් (ගුරු වශායකයින් දව බඳලාගැනීම) 

 

ගුරු වශායකයින් දව දෝරාගන්අා අයදුම්කරුලන් වඳශා සියලු දීමඅා ඇතුත් ල මවකට රු. 10,000 ක 

දීමඅාල්ෂ දගලු ැදේ. 

https://filehik.com/


 

05. අධ්යාපඅ සුදුසුකම් :- 

 

5.1 අයදුම්පත් භාර ගන්අා අලවන් දිඅට පශ දැ්ෂදලඅ සුදුසුකම්, 2017.08.29 දිඅැතිල ගරු අමාය මණ්ඩදේ 

අුමැතිය ද "ශ්රී ංකා ප්රජාාන්්රික වමාජලාදී ජඅරජදේ ආණ්ඩුක්රම ලයලව්ාාද  13 ලඅ වංදෝධ්අදේ III 

පරිශි්සදේ ද්ෂලා ඇති පරිදි ගුරුලරුන් රාජය දවේලයට බඳලා ගැනීම" යඅ මැදයන්  අධ්යාපඅ අමායතුමා 

2017.07.20 දිඅැතිල ගරු අමාය මණ්ඩයට ඉදිරිපත් කර ඇති අමාය මණ්ඩ වංදීදේ දයෝජඅා අංක 2 හි 

ද්ෂලා ඇති පරිදි වපුරා තිබිය තුතුය. 

උපාධිධ්ාරීන්, ඩිප්දෝමාධ්ාරීන් 

අු අංකය ිෂයය අධ්යාපඅ සුදුසුකම් 

01 ප්රාාන්ක 
වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු දදමෂ භාාල වශ වාහියය දශෝ 
දදමෂ ලාේ ිෂදයාල ිෂයය්ෂ දව ශදාරා ඇති ාව්රද දී 
උපාධිය 

02 දදලඅ බව - සිංශ 

වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු උපාධියට සිංශ භාාල ප්රධ්ාඅ 
ිෂයය්ෂ දව වමත් ල තිීමම  
 
වශ 
 
අ.දපො.ව. වාමාඅය දපෂ ිෂභාගදේ දී ශර ිෂයය්ෂ දව දදමෂ 
භාාලට වම්මාඅ වාමා්යාය්ෂ බා තිීමම දශෝ පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායක දශෝ රජදේ ලයලව්ාාපි ආයඅයක මාව 06කට 
දඅොඅඩු දදමෂ භාාල පිළිබඳ ඩිප්දෝමාල්ෂ ශදාරා වශතිකය්ෂ 
බා තිීමම. 
 

03 දදලඅ බව - දදමෂ 

වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු උපාධියට දදමෂ භාාල ප්රධ්ාඅ 
ිෂයය්ෂ දව වමත් ල තිීමම  
 
වශ 
 
අ.දපො.ව. වාමාඅය දපෂ ිෂභාගදේ දී ශර ිෂයය්ෂ දව සිංශ 
භාාලට වම්මාඅ වාමා්යාය්ෂ බා තිීමම දශෝ පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායක දශෝ රජදේ ලයලව්ාාපි ආයඅයක මාව 06කට 
දඅොඅඩු සිංශ භාාල පිළිබඳ ඩිප්දෝමාල්ෂ ශදාරා වශතිකය්ෂ 
බා තිීමම. 
 

04 දදමෂ 
වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු දදමෂ භාාල ප්රධ්ාඅ ිෂය්ෂ 
දව ශැදෑර ාව්රද දී උපාධිය 

05 ගණිය  

අ.දපො.ව. (උ.දපෂ)  ගණිය/ිෂදයාල ිෂයය ධ්ාරාල යටදත් උවව ්
දපෂ ිෂභාගය වමත්ල ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල 
පිළිගත් ිෂ්ලිෂදයායකින් ගණිය ප්රධ්ාඅ ිෂයය දව 
ිෂදයාද දී උපාධිය්ෂ බා තිීමම.  

06 ිෂදයාල 

 
අ.දපො.ව. (උ.දපෂ)  ිෂදයා ිෂයය ධ්ාරාල යටදත් උවව් දපෂ 
ිෂභාගය වමත්ල ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් 
ිෂ්ල ිෂදයායකින් දභෞතික ිෂදයාල/රවායඅ ිෂදයාල / ජීල ිෂදයාල 
උඋීභිද ිෂදයාලඋවත්ත්ල ිෂදයාල යඅ ිෂයයන් ලලින් අලම 
ලදයන් එ්ෂ ිෂයය්ෂ දශෝ ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල  ිෂදයාද දී 
උපාධිය්ෂ බා තිීමම.  
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07 ඉංග්රීසි 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් ඉංග්රීසි භාාල දශෝ ඉංග්රීසි වාහිය ප්රධ්ාඅ ිෂයය 
වහිල උපාධිය්ෂ බා තිීමම. 

08  අර 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින්  අර ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල උපාධිය්ෂ බා තිීමම 

09 ක්යයාටක වංගීය 

වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු ප්රධ්ාඅ ිෂයය්ෂ ලදයන් 
ක්යයාටක වංගීය ිෂය ඇතුත් ලඅ ලි කාද දී උපාධියඋ 
දවෞන්ද්යයය උපාධිය දශෝ ාව්රද දී ිෂදේ (ක්යයාටක 
වංගීය) උපාධිය 

10 අැප්ම් (භාරීරය) 

වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු ප්රධ්ාඅ ිෂයය්ෂ ලදයන් 
භාරීරය අ්යඅ ිෂය ඇතුත් ලඅ ලි කාද දී උපාධියඋ 
දවෞන්ද්යයය උපාධිය දශෝ ාව්රද දී ිෂදේ (භාරීරය 
අ්යඅය) උපාධිය 

11 
දොරතුරු ා්ෂයය 
ශා වන්ිවද දඅය 

ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් දොරතුරු ා්ෂයය දශෝ පරිගයක ිෂදයාල 
ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල උපාධිය්ෂ බා තිීමම 

12 භූදගෝ ිෂදයාල 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් භූදගෝ ිෂදයාල ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල උපාධිය්ෂ 
බා තිීමම 

13 හින්දු ධ්්යමය 
වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු හින්දු ධ්්යමයඋහින්දු ශි්ටාකාරය 
ිෂය, ප්රධ්ාඅ ිෂය්ෂ දව ඇතුත් ාව්දර දී උපාධිය්ෂ බා 
ීරීමම. 

14 ඉතිශාවය 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් ඉතිශාවය ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල උපාධිය්ෂ බා 
තිීමම 

15 පුරලැසි අධ්යාපඅය  

 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් වමාජ ිෂදයාල දශෝ දීපාඅ ිෂදයාල ප්රධ්ාඅ 
ිෂයය වහිල උපාධිය්ෂ බා තිීමම 
 

16 ශිය උපදීඅය 

ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් මදඅෝ ිෂදයාලඋ උපදීඅය ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල 
උපාධිය්ෂ බා තිීමම දශෝ ිෂ්ල ිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් 
වභාල පිළිගත් ිෂ්ල ිෂදයායකින් වමාජ ිෂදයාල ප්රධ්ාඅ ිෂයය 
වහිල උපාධිය්ෂ බා තිීමම වශ ිෂ්ල ිෂදයා ප්රතිපාදඅ 
දකොන්න් වභාල පිළිගත් ආයඅයකින් එ්ෂ අවුරුීදකට 
දඅොඅඩු උපදීඅය පිළිබඳල ඩිප්දෝමාල්ෂ බා තිීමම. 

17 දරෝමාු කදෝලික  
වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු දරෝමාු කදෝලික ිෂය, ප්රධ්ාඅ 
ිෂය්ෂ දව ඇතුත් ාව්රද දී උපාධිය්ෂ බා ීරීමම. 
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18 අරාබි 
වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු අරාබි ිෂය, ප්රධ්ාඅ ිෂය්ෂ දව 
ඇතුත් ාව්රද දී උපාධිය්ෂ බා ීරීමම. 

19 ඉව්ාම් 
වම්ප්යය අධ්යයඅ කාය තු ඉව්ාම් ිෂය, ප්රධ්ාඅ ිෂය්ෂ 
දව ඇතුත් ාව්රද දී උපාධිය්ෂ බා ීරීමම. 

20 ිෂදේ අධ්යාපඅය 

ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් 

ිෂ්ලිෂදයායකින් ිෂදේ අධ්යාපඅය පිළිබඳ අධ්යාපඅද දී 

උපාධිය්ෂ බා තිීමම. 

                          දශෝ 

 

ජාතික අධ්යාපඅ ආයඅය දශෝ ශ්රී ංකා ිෂල  ිෂ්ල ිෂදයාය 

ම් න් ිෂදේ අධ්යාපඅය  වඳශා ඩිප්දෝමාල්ෂ බා තිීමම. 

21 ග ශ ආ්යථික ිෂදයාල 
ශ්රී ංකා උවව් අධ්යාපඅ ආයඅදේ පාරිදභෝ් ක ිෂදයාල ශා 
ිවපැතුම් ා්ෂය ඩිප්දෝමා පාසමාාල ශදාරා තිීමම. 

22 දීපාඅ ිෂදයාල 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් දීපාඅ ිෂදයාල ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල 
උපාධිය්ෂ බා තිීමම. 

23 ලයාපාර අධ්යයඅය 

අ.දපො.ව. (උ.දපෂ)  ලාිවජය ිෂයය ධ්ාරාල යටදත් උවව් දපෂ 
ිෂභාගය වමත්ල ිෂ්ල ිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් 
ිෂ්ල ිෂදයායකින්  ලාිවජයද දී උපාධියඋ ලයාපාර පරිපාඅ 
උපාධියඋ රාජය පරිපාඅ උපාධිය බා තිීමම.  

24 ආ්යථික ිෂදයාල 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් ආ්යථික ිෂදයාල ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල උපාධිය්ෂ 
බා තිීමම 

25 ් ණුම්කරයය 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිපාදඅ දකොන්න් වභාල පිළිගත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් ් ණුම්කරයය ප්රධ්ාඅ ිෂයය වහිල උපාධිය්ෂ 
බා තිීමම 

 

 

උවව ්දපෂ වමතුන් 

 දදමෂ මාධ්යදයන් අ.දපො.ව.(වාමාඅය දපෂ) දදලරකට දඅොලැඩි ලාර ගයඅකදී ම බව ශා ගණිය 
වමත්ල වම්මාඅ 3්ෂ බා ිෂයයන් 6කින් වමත් වීම.  
 
වශ 
 
අ.දපො.ව.(උවව් දපෂ) ිෂභාගදයන් එ්ෂ ලරක දී ිෂයයන් 03්ෂ වමත් වීම. 
 
වැ.තු :-  

1. ඉ් ලුම්කරු ිෂසින් අයදුම් කරු බඅ ිෂයය අ.දපො.ව. උවව් දපෂ ිෂය ධ්ාරාල යටදත් වමත් 
ල තිීමම අිවලා්යයය ද . 

 
2. ප්රාාන්ක ිෂයය වඳශා අ.දපො.ව. උවව් දපෂ ිෂභාගදේ දී දදමෂ ිෂයය ශදාරා තිීමම 

අිවලා්යයය ද . 

 

https://filehik.com/


5.2 අ.දපො.ව.(වාමාඅය දපෂ) දදලරකට දඅොලැඩි ලාර ගයඅකදී ම බව ශා ගණිය වමත්ල වම්මාඅ 3්ෂ බා 

ිෂයයන් 6කින් වමත් වීම. 

5.3 අ.දපො.ව. (උවව් දපෂ) ිෂභාගදයන් එ්ෂලරකදී ිෂයයන් 3 කින් වමත්වීම. 

 

06. ලයව ්සීමාල :- 

6.1 අයදුම්පත් භාරගන්අා අලවාඅ දිඅට (2022.01.12 දිඅට) ලයව, 

අලම සීමාල : අවුරුදු 18 

උපරිම සීමාල : අවුරුදු 35  

ක අුල 2004.01.12 ලැිව දිඅ දශෝ ඊට දපර ශා 1987.01.12 ලැිව දිඅට දශෝ ඊට පසු උපන් දිඅය දයදී ඇති අයට 

පමය්ෂ දම් වඳශා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ඇ. 

 

07. දලඅත් සුදුසුකම් :- 

I. අයදුම්කරුලන් ශ්රී ංකා පුරලැසියන් ිෂය තුතු ය. 

II. අයදුම්පත් භාර ගන්අා අලවාඅ දිඅට ප්යලාවන්අ ලවර 03 ක දකුණු පෂාදත් අ ණ්ඩ පදිං අය දශෝ 

ප්යලාවන්අ ලවර 03 ක කාය තු කරයාදේ වර් ර පදිං අය වමග අයදුම්කරුදේ ප්යලාවන්අ එ්ෂ ලවරක 

පදිං අය තිබිය තුතු ය. 

III. යශපත් කරියකින් ශා මඅා රීර දවෞ යදයන් තු්ෂ ිෂය තුතු ය. 

 

08.  අයදුම් කිරීදම් ක්රමය :-  

8.1 අයදුම්පත් පිරවීදම්දී ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාව  අංක ශඳුඅා ගැනීම වඳශා උපද්  අ 01 හි ඇති ලගුල 

භාිෂා කරන්අ. ලද මා ව්ර ර පදිං අ ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාවය ශා අදාෂ අංකය අයදුම්පරදේ ිවලැරදිල 

වඳශන් ක තුතුය. 

8.2 ිවලැරදිල වම්ප්යය කරඅ ද අයදුම්පත් 2022.01.12 දිඅ දශෝ ඊට දපර දකුණු පෂාත් අධ්යාපඅ 

අමායාං වය දලේ අඩිෂදේ මා්යගග ීලාරය ශරශා (www.edumin.sp.gov.lk) ඉදිරිපත් කෂ තුතු ද . අදාෂ 

අයදුම්ප සබ ිෂසින් වා්යාක ල වම්ප්යය කෂ පසු එහි ම දු පිටප බාග කිරීදම් ශැකියාල පලතිඅ අර ම එය 

සුර්ෂෂි ල ඟ බා ග තුතු ද . 

8.3 එ්ෂ අයදුම්කරුලකුට ඉදිරිපත් ක ශැ්ෂද්ෂ එ්ෂ අයදුම්ප්ෂ පමය්ෂ ලඅ අර අයදුම් කෂ ශැ්ෂද්ෂ 

ිෂයයන් 02්ෂ වඳශා පමණි.  

8.4       අයදුම් කරු බඅ ිෂයය කිසිදවේත් දලඅව් කෂ දඅොශැකි අර ක පිළිබඳ ල ඉදිරිපත් කරඅ අභියාකඅා 

වකා බු දඅොැදේ. 

8.5      ිෂභාග ගාව්තු දව රු.1000උ= ක ුඛද්ෂ වම්ුඛ  පරී්ෂයයන් වඳශා පැන්ණිදම් දී දකුණු පෂාත් අධ්යාපඅ 

අමායාංදේ වරප් ිවධ්ාරී ම් න්, දකුණු පෂාත් ප්රධ්ාඅ ද් කම්දේ අංක 2003.2.13 දරය අය ය ්යයට දගලා 

දුප්ෂ බා ග තුතු අර එය වම්ුඛ  පරී්ෂයදේ දී ඉදිරිපත් කිරීම අිවලා්යයය ද . 
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09. වම්ුඛ  පරී්ෂයය :- 

 

9.1 වාමාඅය වම්ුඛ  පරී්ෂයය - 

වාමාඅය වම්ුඛ  පරී්ෂයයට කුණු බා දදු දඅොැදේ. 

 

 වටශඅ 1 - ඉප් කර ගැනීමට අදප්්ෂෂි අරුඛණු - 

 දවේලා ලයලව්ාාල ශා ඊට අුකල ප්රසිීධ් කරු බඅ දමම ිවද දඅදේ වඳශන් සුදුසුකම් වපුරා තිදේ දැයි 

පරී්ෂා කිරීම වශ කායික සුදුසුකම් පරී්ෂා කිරීම. 

 

9.2 ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයය 

             අයදුම්කරු ිෂසින් අයදුම්කරඅ ිෂයයට අදා ශඳුඅාගත් මා කාල්ෂ යටදත් ිෂඅාඩි පශක (05) ඉදිරිපත් 

කිරීම්ෂ ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයය ලදයන් සිදුක තුතු ද . දමහිදී පශ පරිදි කුණු ිෂසිපශ්ෂ (25) බා දදු 

ැදේ. 
 

අු 
අංකය 

ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයදේ දී කුණු බා 
දදු බඅ ිව්යයායක 

උපරිම කුණු ප්රමායය වමත් වීමට අලය අලම 
කුණු ප්රමායය 

01 අරුඛය ශා ප්රිෂ්ටවීම 05 02 

02 දපෞරුය ශා ශඬ පාඅය 05 02 
03 වන්ිවද දඅදේ පැශැදිලි බල 05 02 

04 කා කෂමඅාකරයය 05 02 

05 ඉදිරිපත් කිරීදම් ශි් පක්රම භාිෂය 05 02 
 ුඛළු කුණු ප්රමායය 25 10 

 

9.2.1 ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂය ක්රමද දය 

i. ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයය වඳශා ිෂඅාඩි 5ක කාය්ෂ දදු ැදේ. 

ii. ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයය බාග ශැකි උපරිම කුණු ප්රමායය ිෂසි පශ (25) කි. 

iii. ප්රාදයෝ් ක පරී්ෂයය වමත්වීම වඳශා එ්ෂ එ්ෂ ිව්යයායක වඳශා අලම ලදයන් කුණු 2 බැ් න් බා ග 

තුතු ය. 

 

වටශඅ 2 - ඉප් කර ගැනීමට අදප්්ෂෂි අරුඛණු - 

 ගුරු ල ත්තිදේ දී ලැදගත් ලඅ ඉදගුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාලලිය පිළිබඳ ල අයදුම්කරු වතු කුවා මැඅ බැම.ම.  

 
 

 

10. අයදුම්ප වම්ප්යය කිරීම වඳශා උපදදව ්:- 

 

10.1 අයදුම්ප පිරවීදම්දී පශ උපද්  අ අංක 01පමය්ෂ භාිෂා ක තුතු ය. 
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ප්රාදීය ය ද් කම් දකොඨාසාවය අංකය 

අ්ෂමීමඅ   -101 

අම්බන්දගොඩ   -102 

බීදීගම   -103 

බපිිකය    -104 

දබන්දොට   -105 

දබෝදප් - දපෝීද  -106 

ඇ් පිිකය   -107 

ගා්     -108 

දගෝඅපීුල   -109 

ශබරාදුල    -110 

හි්ෂකඩුල   -111 

ඉමදුල    -112 

කරන්දදණිය   -113 

අාදගොඩ   -114 

දඅළුල    -115 

ිවයාගම    -116 

ලම    -117 

ලැලිිෂිකය - දිිෂතුර  -118 

ය්ෂකුඛ්    -119 

ලඳුරඹ                  -120 

රජ්ගම                     -121 

මාදම්පාගම                                -122 

අකුරැව්ව   -123 

අතුරලිය    -124 

දදිෂුලර   -125 

දි්ෂලැ්    -126 

ශ්ෂමඅ    -127 

කඹුරුපිිකය   -128 

කිරින්ද පුුව් ලැ්   -129 

දකොටදපො   -130 

මාලිම්බඩ   -131 

මාර    -132 
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පව්දගොඩ   -134 

පිටබැීදර   -135 

තිශදගොඩ   -136 

ලැලිගම    -137 

ලැලිපිිකය   -138 

අම්බන්දොට   -139 

අඟුණුදකොපැැව්ව  -140 

දබලිඅත්   -141 

ශම්බන්දොට   -142 

කප්ලඅ    -143 

ලුණුගම්දලදශර   -144 

ඕදකදල   -145 

සරියලැල   -146 

ංග්     -147 

තිව්වමශාරාමය   -148 
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11. වම්ුඛ  පරී්ෂය වඳශා ිවයන් දිඅදේ දී වශභාගී දඅොලඅ අයදුම්කරුලන් පිළිබඳ ල කිසිඳු අතුරකින් අැල 

වකා බු දඅොැදේ. 

12. එදමන්ම වම්ුඛ  පරී්ෂය දිඅයට සියලු වශතික ඉදිරිපත් කෂ තුතු ලඅ අර පසුල ඉදිරිපත් කරු බඅ කිසිඳු 

වශතිකය්ෂ බාර ගු දඅොැදේ. 

13.  දමම ිවද දඅදේ ආලරයය දඅොලඅ කිසියම් කාරයය්ෂ දලදොත් ක පිළිබඳ ීරරයය කිරීදම් අයිතියද, බඳලා 

ගැනීදම් ක්රමයට අදාෂ දකොන්දීසි වංදෝධ්අ ද , කිසියම් පුරප්පාඩුලලින් දකොටව්ෂ දශෝ ුඛළුමිවන්ම පිරවීම දශෝ 

දඅොපිරවීම පිළිබඳල අලවන් ීරරයය ගැනීම දකුණු පෂාත් අධ්යාපඅ ද් කම් වතු ද . 

14. සිංශ, දදමෂ ශා ඉංග්රීසි භාාලලින් පෂකරඅ දමම ිවද දඅදේ භාා පාස අර කිසියම් අඅුකාලය්ෂ 

පලීර අම් එලැිව ිෂදටක සිංශ මාධ්ය ිවද දඅය ිවලැරදි දවේ වකා කටතුතු කරු ැදේ. 

 
 
රංජිත් යාපා 
ද් කම්, 
දකුණු පෂාත් අධ්යාපඅ අමායාංය. 
2021 දදවැම්බ්ය මව 29 ලැිව දිඅ
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