
දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ අතායාාංශය යට ට පත් පන පඅ පළාත් පාහි    ගුරු පුරප්පාඩු හඳහා 

උපාධිධ්ාරීන් හා ඩිප්ප ෝතාධ්ාරීන් බඳනා ගැනිත  - 2022 

1. පපොදු උපපදහ ්

1.1. පනබ් අඩවිට  ප්රපේශය ය වීත  පපර, පත  හඳහන් උපපදහ් සිටි   පහොඳින් කිටනා අනපබෝධ් කරග 

යුතුට. 

1.2. පතත පත්වීම්  බාදීත අාංක 21/0658/340/013 හා 2021.04.19 දිඅැ ප, අාංක 21/2076/315/033-I හා 

2021.12.13 දිඅැ ප අතාය ත්ඩඩ  තීරණ  හා අාංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිඅැ ප  ශ්රී  ාංකා ගුරු 

පහේනා නයනහ්ාාපේ විධිවිධ්ානුකූ න සිදු කරනු  ැපබ්. 

1.2.1. ගුරු පත්වීම්  බා දීත  පටෝජි කා්ඩඩ හා එත නැඩපිළිපන  පහ පරිදි පේ. 

1.2.1.1 උපාධිධ්ාරීන් රැකිටාග කිරීපම් නැඩහ හඅ - 2020 ට පත් බඳනාගනු  ැබ සිටලුත 

උපාධිධ්ාරී අභ්යාහ ානන්.  

1.2.1.2 2018 හහ 2019 නහරන දී ක්රිටාත්තක කළ “අභ්යාහ ාන උපාධිධ්ාරීන් හ  රජපේ 

ආටඅන  පුහුණුනක්  බා දීත”නැඩහ හඅ ට පත් උපාධිධ්ාරී අභ්යාහ ානන් 

ප හ පුහුණුන  බඳනාගනු  ැබ 2020.01.01 හහ 2021.01.01 දිඅ සි  හාංනර්ධ්අ 

නි ධ්ාරී පහේනපේ හ්ථිර පත්වීම්  ැබ කා්ඩඩාටත. 

1.2.1.3 උපාධිධ්ාරීන් රැකිටාග කිරීපම් නැඩහ හඅ - ට පත් 2020,2019 හා 2018 නහර 

න  බඳනාගනු  ැබ ඩිප්ප ෝතාධ්ාරීන්. 

1.2.2 අටදුම්පත්ර ඉදිරිපත් කරනු  බඅ අටදුම්කරුනන් හඳහා හාතාඅය හම්මුඛ පරීක්ෂණටක් 

පනත්නා ඔවුන් අාංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිඅැ ප ශ්රී  ාංකා ගුරු පහේනා නයනහ්ාාපේ 

7.2.4.4.1(1) නගන් පට පරිදි බඳනා ගැනීපම් මුලික සුදුසුකම් හම්පූර්ණ කර ඇත්ද ටන්අ 

පරීක්ෂා කරනු  ැපබ්. 

1.2.3 ශ්රී  ාංකා ගුරුපහේනපේ අතුරුන   බඳනාගැනීපම්දී “2020 උපාධිධ්ාරීන් රැකිටාග 

කිරීපම් නැඩහ හඅ” ට පත් බඳනාගත් අභ්යාහ ානන්පේ, 2020.01.01 දිඅ සි  

හාංනර්ධ්අ නි ධ්ාරී පහේනට  බඳනා ගන්අා  ද නි ධ්ාරීන්පේ හහ 2021.01.01 දිඅ  

හාංනර්ධ්අ නි ධ්ාරී පහේනට  බඳනා ගන්අා  ද හාංනර්ධ්අ නි ධ්ාරීන්පේ නටහ 

2019.12.31 දිඅ  අවුරුදු 35  අඩු ප හ හ කනු  ැපබ්. 

1.2.4 අාංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිඅැ ප ශ්රී  ාංකා ගුරු පහේනා නයනහ්ාාපේ 7.2.4.4.(2) 

නගන් පට පරිදි හාතාඅය හම්මුඛ පරීක්ෂණපටන් සුදුසුකම්  බඅ අටඳුම්කරුනන් 

ප්රාපටෝකක පරීක්ෂණට  කැඳනනු  ැපබ්. 

1.2.5 පතත ප්රාපටෝකක පරීක්ෂණට අාංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිඅැ ප ශ්රී  ාංකා ගුරු පහේනා 

නයනහ්ාාන පරිදි පනත්නනු  ැපබ්. 

1.2.6 එක් එක් විෂටට හඳහා පන පඅ පුරප්පාඩු හඳහා පත්වීම්  බාදීපම් දි ප්රාපටෝකක 

පරීක්ෂණපේ  කුණු අනුපිළිපන  අනුන පත්වීම්  බා පදනු  ැපබ්. 
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1.2.7 පතපහේ  බා පදනු  බඅ පත්වීත ානකාලික පත්වීතක් නඅ අර පත්වීම්  බඅ පාහපි  

නහර 10 ක පහේනා කා ටක   ට ත්පේ. 

1.2.8 ානකාලික පත්වීම්  බා දී නහර 3 ක් ඇතුළ ගුරු පහේනා නයනහ්ාාපේ 7.2.4.1 අනුන 

ලිඛි විභ්ාගටක් පනත්නා ඉන් හතත්නඅ නි ධ්ාරීන් හඳහා පතණක් නිය පත්වීම්  බා 

පදනු  ැපබ්. 

1.2.9 ඉහ විභ්ාගට අහතත් නඅ අටඳුම්කරුනන් හඳහා නහරක් තුළ අැන විභ්ාගටක් 

පැනැත්වීත පහෝ ඔවුන් පපරළා පපර සිටි අතුර  පත් කිරීත පහෝ උපාධිධ්ාරී 

අභ්යාහ ානන්  හාංනර්ධ්අ නි ධ්ාරීන් ප හ අනුයුක් කිරීත පහෝ විභ්ාගට අහතත්නඅ 

ඩිප්ප ෝතාධ්ාරීන්පේ පහේනට අනහන් කිරීත සිදු කරනු  පබ්.  

1.2.10 එක් එක් විෂටට හඳහා සුදුසුකම් ත් උපාධිධ්ාරීන් ප්රතාණනත් හාංඛයානක් පඅොතැ ප අම් 

පතණක් ඩිප්ප ෝතාධ්ාරීන්පගන් පුරප්පාඩු හම්පූර්ණ කිරීත  ක යුතු කරනු  ැපබ්. 

1.2.11 පන පඅ ගුරු පුරප්පාඩු හඳහා අටඳුම්කරුනන් පෝරා ගැනීපම්දී එක් එක් අටඳුම්කරුනාපේ 

අධ්යාපඅ සුදුසුකම් හළකා විෂටානුබද්ධ්න පන පඅ පුරප්පාඩු හඳහා පතණක් බඳනා 

ගැනීත  ක යුතු කරනු  ැපබ්. 

1.2.12 එක් එක් විෂටට හඳහා අටඳුම් කිරීපම්දී එත විෂටට ත උපාධිපට  පහෝ ඩිප්ප ෝතා 

පාඨතා ාපන  ප්රධ්ාඅ විෂටක් නශය යපටන් (1/3 ක්) හදාරා  පබීත අනිනාර්ටට පේ. 

(2017.09.13 දිඅැ ප අතප/17/1597/742/027 අාංක දරණ අතාය ත්ඩඩ  තීරණට අනුන 

අටදුම් කරනු  බඅ විෂට  අදාළ න උපපි ඛඅ අාංක 01  දක්නා ඇ ප උපාධිට , අටදුම් 

කරනු  බඅ විෂට මුළු විෂට හාංධ්ාරපටන් අනත නශය යපටන් 1/3ක් විට යුතු ට.) 

(උපපි ඛණ අාංක 01   ඒ ඒ විෂටන්  අදාළ න අධ්යාපඅ සුදුසුකම් දක්නා ඇ.) 

1.3. අටදුම්පත්රපට  හඳහන් කරුණුන   අතරන හඳහන් කළ යුතු කරුණු පේ අම් ඒ බන දත් 

පද්ධ් පපේ Requests/Comments තීරුපේ හඳහන් කරන්අ. 

1.4. විදුහි ප පනරුන් විසින්  බා පදනු  බඅ පුරප්පාඩු ලිපි ප්ර පක්පෂේප කරනු  ැපබ්. 

1.5. පතත පත්වීම් දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ අතායාාංශය යපේ පි කම්නරටා  විසින් ඔබ පන නිකුත් කරනු 

ඇ. 

1.6. නිපරෝධ්ාටඅ නී පටක  ට ත් කර  පබීත පහෝ පනඅත් එනැනි පහේතුනක් නිහාපනන් නිටමි දිඅ  

පපර පතත තාර්ගග අටදුම්පත්රට හම්පූර්ණ කිරීත  අපපොපහොහත් නඅ අටනළුන් නහාත උපකාරක 

දුරකාඅ අාංක (Help Desk) අතා අනශය යය උපපදහ්  බා ගන්අ. 

1.7. අටදුම්පත්රට හම්පූර්ණ කිරීපම්දී පන පඅ කිසිටම් ගැ ළුනක් පේ අම්, හාංනර්ධ්අ නි ධ්ාරී පහේනපේ 

හ්ථිර කිරීපම් ලිපිට,ජා පක හැඳුනුම්පප  ඡාටා පි පක්, උපාධි හහ පකපේ හහ විහ්රාත්තක 

උපාධි හහ පකපේ ඡාටා පි පක් ආටඅ ප්රධ්ානිටා තිනන් හහ පක කර ඔබ හම්බන්ධ් කර ග 

හැකි දුරකාඅ අාංකටක් හඳහන් ඉි ලීම් ලිපිටක්ද හතඟ පරිප ෝකඅට (Scan) කර එත පි පත් 

spdorecprob@gmail.com අම් දරණ විදුත් ැපැි  ලිපිඅට  එවීපතන් අඅතුරුන අපපේ Help 

Desk දුරකඅ අාංක හඳහා ඇතතීත  කාරුණික නන්අ. 
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1.8. පතත පරිප ෝකි (Scan) පි පත් විදුත් ැපැ  තිනන් එවීපම්දී පණිවිඩපට  Subject ටඅ 

තීරුපන  ඔබපේ අත මුි  අකුරු හතග ඉාංග්රීසී තාධ්යපටන් හහ ජා පක හැඳුනුම්පත් අාංකට හඳහන් 

කිරීත අයානශය යය පේ.  

 

උදා : Subject 

1.9. නද අදාළ ක්ඩඩාටම් Help Desk  දුරකඅ අාංක ඇතතීපම්දී එක් එක් දුරකඅ අාංක පනන්න 

පන පඅ ආකාරට පිළිබඳන හැ කිලිතත් පනමින් එත දුරකඅ අාංකටත හම්බන්ධ් කර ගැනීත  

හැ කිලිතත් නන්අ. 

1.10. අටදුම්පත් කැඳවීපම් අනහන් දිඅට 2022.03.28 දිඅ පේ. 

1.11. දකුණු පළා තු  හ්ථීර පදිාංචිට හ  අටදුම්කරුනන්  ප්රමුඛානට  මි නනු ඇ. 

 

2. පුරප්පාඩු පත්රීත හඳහා උපපදහ ්

2.1.  ඔබපේ විෂටට  හහ තාධ්යට  අදාළන පද්ධ් පපේ පන පඅ පළාත් පාහි    පුරප්පාඩු අතුරින් තන් 

කැත ප විෂටටන් 03ක් පෝරාගැනීත  ඔබ  හැකිටාන ඇ. එපහේත ඔබපේ තඅාපට අනුන අටදුම් 

කිරීත  කැත ප අධ්යාපඅ ක ාප 02ක්ද පෝරා ග හැක.  

2.2. ඔබ විසින් අටදුම් කරනු  බඅ ක ාපන  පුරප්පාඩු පඅොතැ ප වුනපහොත් පහෝ ප්රාපටෝකක පරීක්ෂණ 

 කුණු අනුන නැඩි  කුණු ඇ ප අටදුම්කරුනන්පගන් පුරප්පාඩු හම්පූර්ණ කර  පබුණපහොත් ඔබ 

පුරප්පාඩු පන පඅ ක ාපටක් පන අතායාාංශය යට තකන් හ්ාාඅග කරනු ඇ. 

2.3. ගුරු පත්වීම්  බාදීත , හ්ාාඅග කිරීත සිදුකරනු  බන්පන් පුරප්පාඩු හාංඛයාන හා ප්රාපටෝකක 

පරීක්ෂණපේ කුහ ා අනුපිළිපන  අනුන පතණක් පේ. 

2.4. ඔබ බඳනාගනු  බඅ විෂට හා හ්ාාඅග කරනු  බඅ ක ාපට පිළිබඳ අනහන් තීරණට දකුණු 

පළාත් අධ්යාපඅ අතායාාංශය ය පි කම්නරටා හතු පේ. 

 

3. පනබ් අඩවිට පරිශී අට කිරීපම්  පපොදු උපපදහ ්

3.1. ඔබපේ හැදුනුම්පත් අාංකට (N.I.C.Number) ඔබපේ  user name එක ප හ භ්ාවිා ක  යුතු 

අර ලිටාපදිාංචිට හම්පූර්ණ  වීත හඳහා ඔබ විසින් මුර පදටක්(password)  බා පදමින්  අැන 

login විට යුතුට.(login)ව පසුන මුර පදට (password) පනඅහ් කිරීත  ඉඩ  බා පදනු පඅො ැ පබ්. 

3.2. ඔබපේ මුර පදට (password) සි  බා ගැනීත තිනන් ඇතුළත් කරඅ  ද පොරතුරු හාංපශය යෝධ්අට 

කිරීත  හැකිටානක් ඇ.  

3.3. අටදුම්පත් කැඳවීපම් අනහන් දිඅට දක්නා පොරතුරු හාංපශය යෝධ්අට කිරීත  හැකිටාන පන ප. 

3.4. අටදුම්පත් කැඳවීපම් අනහන් දිඅ  පසුන කරනු  බඅ ඉි ලීම් භ්ාරගනු පඅො ැපබ්. 

3.5. තාර්ගග අටදුම්පපත් පුද්ගලික පොරතුරු,අධ්යාපනික සුදුසුකම් හා ඉි ලුම් කරනු  බඅ විෂටටන්  

ටඅ පකො හ් ඔබ විසින් හම්පූර්ණ කළ යුතුට. 

A.W. Nanayakkara – 921456789v 
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3.6. එක් අටදුම්කරුපනකු  එක් නරක් පතණක් ලිටාපදිාංචි වීත හඳහා අනහා්ාන  මිපේ. 

 

4. පනබ් අඩවිට පරිශී අට කිරීපම් ාක්ෂණික  උපපදහ ්

 

4.1. Login ව පසු ඔබ විසින් මුර පදටක් (password)  බා දිට යුතුට. ඔබ විසින්  බා පදනු  බඅ  මුර 

පදට (password) ඔහ්පහේ ඔබ  ඔබපේ පත්රීත හාංපශය යෝධ්අට කළ හැකිට. 

4.2. මුරපදට  බා දීත  පපර පොරතුරු කිටනා අනපබෝධ් කර ගැනීපතන් පසු පතණක් අදාළ හා්ාඅපේ     

( )    හ කුණ පටොදන්අ. 

4.3. තීරපේ මුරපදට  බා දීත හාර්ාකයි ටනුපනන් දිහ්නනු ඇ.ඉදිරිට  ටන්අ පබොත්ත click 

කිරීපතන් පසුන ඔබ අැනත් මුි  පිටුන පන පටොමු නනු ඇ.පපර පරිදිත ඔබපේ ලිටාපදිාංචි ව 

හැදුනුම්පත් අාංකට (N.I.C.Number) , භ්ාෂා තාධ්ය  බා දීපතන් පසු ඔබපේ ලිටාපදිාංචි ව  මුර පදට 

(password) පටොදා අැන නාරටක් ප්රපේශය ය( login) නන්අ. 

4.4. පසුන ඔබපේ පුද්ගලික පොරතුරු ,අධ්යාපනික පොරතුරු හා ඉි ලුම් කරඅ විෂටටන් පිළිබඳ 

පොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතුට. 

4.5. ඔබ  නදුර ත් පම් හම්බන්ධ්පටන් ඉි ලීතක් ඇත්අම්, පතනුපන   requests/ comments 

තීරුපේ හඳහන් කරන්අ. 

4.6. ඔබපේ ඇතු ත් ක  පොරතුරු ඇතු ත් හාරාාංශය යට පරීක්ෂා කර, ගැ ලුනක් පනතී අම් උපකාර 

දුරකඅ අාංක පතනුපන  ඇ ප අපපේ දුරකාඅ අාංකටන් අතන්අ. 

4.7. ඔබපේ පත්රීත අැන හාංපශය යෝධ්අට කිරීත  අනශය යය අම් ඔබ  පත දි අැන පුද්ගලික පොරතුරු 

,අධ්යාපනික පොරතුරු හා ඉි ලුම් කරනු  බඅ විෂටන් පිළිබඳ පොරතුරු ඇතුළත් කළ හැකිට. 

4.8. අඅතුරුන  Download Iconට Click කර PDF පගොනුනක් ප හ භ්ාග කර ගන්අ. එප හ භ්ාග 

කරගත් PDF පගොනුන මුද්රණට කර, නිසිප හ දත් හම්පූර්ණ කරඅ  ද අටදුම්පත්රට ඔබපේ 

ආටඅ ප්රධ්ානිටා තිනන් හහ පක කර එ  පරිප ෝකඅට (Scan) කරඅ  ද ඡාටා පි පක්  

graduates.recsp@gmail.com ටඅ විදුත් ැපැි  ලිපිඅට  අටදුම්පත් කැඳවීපම් අනහන් දිඅ  පහෝ 

ඊ  පපර පටොමු කරන්අ. (ලිටාපදිාංචි ැපෑප න් එවීපතන් නළකින්අ) 

4.9. අටදුම්පත්රපට  පරිප ෝකි (Scan) පි ප විදුත් ැපැ  තිනන් එවීපතදී පණිවිඩපට  Subject 

ටඅ තීරුපන  ඔබපේ අත මුි  අකුරු හතග ඉාංග්රීසී තාධ්යපටන් හහ ජා පක හැඳුනුම්පත් අාංකට 

හඳහන් කිරීත අයානශය යය පේ.  

4.10. එත අටදුම්පප  මුි  පි ප ඔබ හම්මුඛ පරීක්ෂණට  පැමිපණඅ දිඅටන්හීදි 

අනිනාර්ටපටන් රැපගඅ පැමිණිට යුතුට. 

4.11. ටම් පහටකින් ඔබ අටදුම්පත් කැඳවීපම් දිඅට  පපර අටදුම්ප හාංපශය යෝධ්අට කපි  අම් අනහන් 

නර  හාංපශය යෝධි අටදුම්පප  පරිප ෝකඅට (Scan) කරඅ  ද පි ප පතණක් ඉහ විදුත් 

ැපැි  ලිපිඅට  එවිට යුතුට. 
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4.12. අටඳුම්පත් කැඳවීපම් අනහන් දිඅ  පසුන කරඅ අටඳුම්පත්රපේ අඩාංගු පොරතුරු හාංපශය යෝධ්අ කිරීත 

හඳහා නඅ ඉි ලීම් භ්ාරගනු පඅො ැපබ්. 

 

5. උපකාරක දුරකාඅ අාංක (Help Desk) 

 

091-2030705      - 2018 නර්ෂපේදී අභ්යාහ ානන් ප හ බඳනා ගන්අා   ද උපාධිධ්ාරීන් හා ඩිප්ප ෝතාධ්ාරීන් 

091-2030706      - 2019 නර්ෂපේදී අභ්යාහ ානන් ප හ බඳනා ගන්අා  ද උපාධිධ්ාරීන් හා ඩිප්ප ෝතාධ්ාරීන් 

091–2030708     - 2020 නර්ෂපේදී අභ්යාහ ානන් ප හ බඳනා ගන්අා  ද උපාධිධ්ාරීන් හා ඩිප්ප ෝතාධ්ාරීන් 
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