මාර්ගගතව අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපදෙස්

A. මාර්ගගත (Online) විභාග අයදුම්පත ඉංග්රීසි ම මායදය්  පමණ්  ිරවවිය ුතු  ය
B. සම්පූර්ණ කවන ලෙ දතොවු රු නිවැවදි ව හා දී ඇති උපදෙස් පරිදි සම්පූර්ණ කව තිදේෙැයි පරී් ෂා
කව තහවුරු කවග් න (දපොදු උපදෙස් හා තා් ෂණික පරිදි)
C. ඉ්  පසු "Submit" click කව අයදුම්පත මාර්ගගතව දයොමු කළ ුතු  ය
D. අයදුම්පදත් මෘදු ිරටපත බාගත කව (download), මුද්රිත ිරටපත්  (printout) ළඟ තබා ගත ුතු  ය
E. අොළ ෙෘඩ ිරටපත සම්මුඛ පරී් ෂණය්  සඳහා කැඳවීදම් දී රැදගන ආ ුතු  ය
F. දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනි ව දයොමු කවන අයදුම්පත් ප්රති් දෂප දකදර්

(අ) දපොදු උපදෙස් :
1. අයදුම්ඳත පිරවීමම් දී විමේෂිත අක්ර (Special characters) ලන " " ? : { } [ ] , ! ` ~ # $ % ^ * < >
= + - _ | මනොමයදිය යුතු ය. එලැනි විමේෂිත අක්ර මයොදා වම්පූර්ණ කර ඉදිරිඳත් කරනු බන
අයදුම්ඳත් ප්රතිකක්මේඳ කරනු ැම..
2. අයදුම්කරු විසින් නිසි ඳරිදි වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳමත් දත්ත, මාර්ගගත ඳද්ධතිකයට ඇතුත්
කිරීමට මඳර, ඳෂාත් අධයාඳන මමකම් විසින් ඳනලන ද තිතික රීතිකලට එකව ලන බල තශවුරු කෂ
යුතු ය.
3. අයදුම්ඳත් වම්බන්ධමයන් ඳශත වශන් විධිවිධාන බඳැලැත්මේ.


අවම්පූර්ණ ශා වාලදය මතොරතුරු විතත අයදුම්ඳත් කිසිු  දැනුම් දීමකින් මතොරල ප්රතිකක්මේඳ
කරනු ැම..



ප්රමාද වී ඉදිරිඳත් කරනු බන අයදුම්ඳත් වම්බන්ධ ල දකුු  ඳෂාත් අධයාඳන අමාතයාාංය
ලග කියනු මනොැම..
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4. විමසීම් කිරීම 

අධයාඳන අාංය කදකුු  ඳෂාත් අධයාඳන අමාතයාාංය) – 0912030702



විදුත් තැඳෑ - exams.moesp@gmail.com

5. අයදුම්ඳත මාර්ගගතල මයොමු කෂ ඳසු එිත වශන් ලන මතොරතුරු කිසිලක් කිසිු  මශේතුලක් මත ඳසුල
මලනව් කරනු මනොැම.. එබැවින් අයදුම්ඳත් නිසි ඳරිදි වම්පූර්ණ කර ඉදිරිඳත් කිරීම අයදුම්කරුමේ
පූර්ණ ලගකීම මේ.
6. අයදුම්ඳමත් මුද්රිත පිටඳමත් සිදු කරනු බන කිසිු  වාංමනධනයක් ලාං ස වාංමනධනයක් මව
වකනු මනොැම..

(ආ) තා් ෂණික උපදෙස් :
1. පද්තියට ප්රදශ වීම
I.

අයදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරීම වශා දකුු  ඳෂාත් අධයාඳන අමාතයාාංම

නි මල.

අඩවියට ප්රමේ ලන්න. කwww.edumin.sp.gov.lk)
II.

එිත මවේලාලන් කServices) යටමත් ඇතික Online Applications (Recruitment of
Teachers) මුහුණත මත click කරන්න.

III.

ඉන් ඳසු ඔබට ඳශත දිව් ලන මල. පිටුලට ප්රමේ විය ශැක.



අයදුම් කෂ ශැකි විභාග වම්බන්ධ මතොරතුරු ඉශත කවුළුමලන් දිව් මේ.
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IV.

එිත “Instruction” යටමත් දක්ලා ඇතික “Download icon” මත click කිරීමමන් විභාගය
වම්බන්ධ ගැවට් නිමේදනය බාගත කෂ ශැකි අතර “Apply” මත click කිරීමමන් ඒ ඒ
විභාගයට අදාෂ අයදුම්ඳත මලත ප්රමේ විය ශැක.

2. අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම
ඳශත අයිතමයන් වම්පූර්ණ කිරීමම් දී දක්ලා ඇතික උඳමදව් පිළිඳදින්න.
I.

වම්පූර්ණ කෂ යුතු මාර්ගගත අයදුම්ඳමත් ඇතික අයිතමයන්ිත * වකුණ මයොදා ඇතික වෑම
අයිතමයක්ම ඔබ විසින් අනිලාර්යමයන් පිරවිය යුතු මේ.

II.

වම්පූර්ණ නම (Full Name), මුකුරු වමග නම (Name With Initials) ඇතුත් කිරීමම් දී
ඳශත නිදසුන් ඳරිදි ENGLISH BLOCK CAPITALS මයොදා ගනිමින් ඔබමේ නම අදාෂ
අයිතමයන්ිත ඇතුත් කරන්න.

III.

ව්ථීර ලිපිනය (Permanent Address) ශා තාලකාලික ලිපිනය (Temporary Address)
මම් වශා ඳශත උදාශරණ බන්න.

No. 24/1,

Address without Postal Town කලිපිනය)

Sadaham Mawatha,
Baddegama.


-

Postal Town (ලිපිනයට අයත් තැඳැම නගරය)

ව්ථීර ලිපිනය ශා තාලකාලික ලිපිනයන් මලනව් විය ශැකි බැවින් නිලැරදි ල

ලිපිනයන් ඇතුත් කරන්න. ක ඔබ විසින් තාලකාලික ලිපිනයක් ඇතුත් කරනු ැබුලමශොත් වම්මුඛ
ඳරීක්ණ වශා ලන ලිපි, එම ලිපිනයට මයොමු කරනු ඇත.)
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IV.

ව්ථීර ඳදිාංචියට අයත් ප්රාමද්ය ය මමකම් මකොට්ශාය (Divisional Secretariat), ජාතිකක
ශැු නුම්ඳත් අාංකය (NIC Number), ව්ත්රී ප රුරු භාලය (Gender) ශා අමනකුත් අයිතමයන්
නිලැරදි ල රුරලන්න.

V.

වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් මාර්ගගතල මයොමු කිරීම.

නිලැරදි ල වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත්, දකුු  ඳෂාත් අධයාඳන අමාතයාාංය ම් න් දක්ලා ඇතික විභාග
මකොන්මද්සීන්ට එකව මලමින් මයොමු කෂ ශැකි මේ.



අයදුම්ඳමතිත සියලු මතොරතුරු ඇතුත් කෂ ඳසු ඉදිරියට යාම වශා “SUBMIT”
Click කෂ යුතු ය.

“SUBMIT”

button Click කෂ ඳසු තිකරමයිත ඉශලින්, ඳශත ඳරිදි “Alert” window එකක්

මඳන්නුම් කරනු බන අතර, එිතදී ඔබ විසින් ඇතුත් කරන ද මතොරතුරු නැලත ඳරීක්ා කිරීම
වශා "Cancel" button Click කෂ ශැකි අතර, එවිට අයදුම්ඳත පූරණය කිරීමට අදාෂ ව මකොටව
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මලත මගොව් අදාෂ මලනව්කම් මේ නම් සිදු කෂ ශැක.

එමවේ නැලත ඳරීක්ා කිරීම වශා

අලයතාලයක් මනොලන්මන් නම් "OK" Click කරන්න.



නිලැරදි ල අයදුම්ඳත වම්පූර්ණ කර මනොතිකබීම, අයදුම්ඳත ප්රතිකක්මේඳ වීමට මශේතු
විය ශැකි බැවින් මමම පියලමර් දී ඔබ විසින් පූරණය කරන ද දත්තයන් නැලත
ඳරීක්ා මකොට බැලීම සුදුසු මේ.

3. අයදුම්පත බාගත කිරීම (Download) හා මුද්රිත ිරටපත (Print) ලබා ගැනීම
ඳශත රඳම ඳරිදි "DOWNLOAD MY APPLICATION" Click කිරීමමන් ඔබමේ අයදුම්ඳත බාගත කර ගත
ශැක. බාගත කර ගත් ඳසු එිත මුද්රිත පිටඳතක් බාගන්න. එම මුද්රිත පිටඳමතිත මාර්ගගතල රුරලන ද
මතොරතුරුිත කිසිු  වාංමනධනයක් (Edit) සිදු මනොකෂ යුතු ය.
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