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අභ්යන්තර  බවා ගැනීමේ නිමේදනයයි! 

PPSC/EX/3/2/1/2022  

ලයඹ ඳෂාත් වභා රාජය ේව ලා ේම ිෂ්  වභාල  

ඳෂාත් වභා මාර්යා වංකීර්ණය  

කුරුණෑග. 

      2022.04.08  

 

උඳාධිධාරී අභ්යාසලාභාන්න්ත  ා සලාරවධනධන නිභධාරීන්ත වය  ඳළාත් සලාභ්ා ඳාසලාල්වභ ඳවතින  

ශ්රී භරකා ගුරු මසලාේවමේ 3 ඳන්තතිමේ I(අ) මරේණිමේ ගුරු පු ප්ඳාඩු සලා ා බවා ගැනීම - 2022 

 

අංම අමඳ : 21/0658/340/013 ශා 2021.04.19 දිනැති ශා අංම අමඳ: 21/2076/315/033-1 ශා 

2021.12.13 දිනැති අමාතය මණ්ඩ තීරණ ශා ලයඹ ඳෂාත් රාජය ේව ලේ  ්රී ංමා රුරු ේව ලා ලයලවථථා 

වංග්රශය ප්රමාරල  ලයඹ ඳෂාේත් ඳෂාත් වභා ඳාවල්ල ඳලතින රුරු පුරප්ඳාඩු වශා ්රී ංමා රුරු 

ේව ලේ  3 ඳ් තිේ  I (අ) ේර ණියට, ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව ඳදනම මත බලා ගැනීමට  ඳශත 

වශ්  නිධාරී මාණ්ඩය් ේග්  අයඳු ඳත්  මැලනු ැේේ. 

 

 උඳාධිධාරී්  රැකියාගත කිරීේ  ලැඩවටශන - 2020 යටේත් බලාගනු ැබූ  සියලුම 

උඳාධිධාරී අභයාවාන්්  ශා  ම ලැඩවටශන යටේත් බලාගනු ැබ වංලර්ධන නිධාරි ේව ලේ  

වථථිර ඳත්වී  ැබූ මණ්ඩායම. 

 

 2018 වශ 2019 ලවරලදී ක්රියාත්මම මෂ “අභයාවාන් උඳාධිධාරී් ශට රජේ  තයතනල 

පුහුණුලක් බා දීම” ලැඩවටශන යටේත් උඳාධිධාරී අභයාවාන්්  ේව පුහුණුලට බලාගනු ැබ 

වංලර්ධන නිධාරි ේව ලේ  වථථිර ඳත්වී  ැබූ මණ්ඩායම. 

 

 ඩිප්ේෝමාධාරී්  බලා ගනු බන වියය්  වශා උඳාධිධාරී්  රැකියාගත කිරීේ  ලැඩවටශ්  

යටේත් 2018  2019 ශා 2020 ලර්ල බලාගනු ැබූ ඩිප්ේෝමාධාරී් . 

 

01. 1.1 අධයාඳන දුසුදුකේ :- 

I. ඉගැ් වී  මාර්යය්  වශා පිළිගත් සුවිේ ෂි මරන ද ක්ේ ත්රලට අයත්  විථලවිදයා 

ප්රතිඳාදන ේම ිෂ්  වභාල විසි්  පිළිගත් විථලවිදයායක් මඟි්  ේශෝ විථලවිදයා ප්රතිඳාදන 

ේම ිෂ්  වභාල විසි්  පිළිගත් උඳාධි පිරිනැමීේ  තයතනයක් මඟි්  ේශෝ ප්රදානය මරනු ැබූ 

උඳාධියක්/ ඩිප්ේෝමාලක් බා තිබිය යුතුය.  

වශ 

II. අධයාඳන ේඳ දු වශතිම ඳත්ර වාමානය ේඳෂ විභාගේ දී සිංශ භාාල ේශෝ ේදමෂ භාාල ශා 

ගණිතය යන වියය්  වහිතල  ම විභාගය වමත්ල තිබිය යුතුය. 

 

1.2  කායික සලා  මානසික මයෝගයරාවය:- 

වෑම අේප්ක්මේයකුම රුරුලරේයකු ලේය්  රාජමාරි ඉටුකිරීමට වරින මානසිම ශා 

ාරීරිම ේයෝගයතාලයකි්  යුක්ත විය යුතුය. 

 

1.3 වයසලා:- 
2019.12.31  දිනට ලයව අවුරුදු  35ට ේන ලැඩි විය යුතුය. 

 

02. මවනත් දුසුදුකේ:- 

I. අයදු මරු/අයදු මාරිය  රී ංමාේප පුරලැසිේයකු විය යුතුය. 
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II. අයඳු මරුල් ශට රුරු ඳත්වීමක් ැබීමට සුදුසුම  ැබීම වශා ලයඹ ඳෂාත තුෂ අලම 

ලේය්  ලවර 03ම වථථිර ඳදිංචියක් තිබිය යුතුය. අදාෂ වියය පුරප්ඳාඩුලට බලා 

ගැනීේ දී ලයඹ ඳෂාත තුෂ වථථිර ඳදිංචි සුදුසුම ාන්්  ේන මැති අලවථථාලමදී ඳමණක්  

ේලනත් ඳෂාත්ල වථථිර ඳදිංචි අයඳු මරුල්  ව බ් ධේය්  වමා බනු ැේේ. 

 

III. අයදු මරු/අයදු මාරිය විශිථට චරිතයකි්  ශා මනා රීර ේවෞඛ්යේය්  යුක්ත විය යුතුය. 

 

IV. ලයඹ ඳෂාේත් ඕනෑම ප්රේීයම ේව ලය මෂ ශැකි විය යුතුය. 

 

03. වැටුප් ක්රමය:- 

 තාලමාලිම රුරු ඳත්වී  මාසීමාල තුෂ  වංලර්ධන නිධාරි තනතුරට හිිෂ ලැටුප් ඳරිමාණයට 

අදාෂල  ලැටුප් ේගලනු බන අතර  රුරු ේව ලේ  නිතය ඳත්වී  ද ඳසු ඊට අදාෂ ලැටුප් පියලේර් පිහිටුලනු 

ැේේ. 

 

04. මසලාේවා මකොන්තමේසි :- 

I. රාජය/ඳෂාත් වභා රාජය ේව ලා ඳත්වී  ඳානය ේමේරන ේඳ දු ේම ් ේීසිලටද  ලයඹ ඳෂාත් 

වභා රාජය ේව ලේ  ්රී ංමා රුරු ේව ලා ලයලවථථා වංග්රශේ  ඳනලා තති ේම ් ේීසිලටද   ම 

ලයලවථථාලට මර තති ේශෝ ිෂ්  මතුලට ේමේරන ේශෝ වංේෝධනය් ට ද යටත්ල ේතෝරාගනු 

බන උඳාධිධාරී අේප්ක්මයි්  ්රී ංමා රුරු ේව ලේ  3 ඳ් තිේ  I (අ) ේර ණියට ඳත්මරනු 

ැේේ. 
 

II. ේමේව  බා ේදනු බන රුරු ඳත්වීම තාලමාලිම රුරුඳත්වීමක් ලන අතර  ඳත්වී ාභියා ඳත්වී  

බන ඳාවේල් ලවර 10 ම මායක් අනිලාර්ය ේව ලා මායමට යටත් විය යුතුය. 

 

III. තාලමාලිම ඳත්වීම බා දී ලවර 3ක් තතුෂත ලයඹ ඳෂත් වභා රුරු ේව ලා ලයලවථථාේප විධිවිධාන 

ප්රමාරල ලිිතත විභාගයක් ඳලත්ලා  ඉ්  වමත් ලන නිධාරි්  වශා ඳමණක් නිතය ඳත්වී  බා 

ේදනු ැේේ.  

 

IV.  ම විභාගය අවමත් ලන අයඳු මරුල්  වශා ලවරක් තුෂ නැලත විභාගයක් ඳැලැත්වීම ේශෝ 

ඔවු්  ේඳරෂා සිටි තනතුරට ඳත් කිරීම ේශෝ උඳාධිධාරී අභයාවාන්්  වංලර්ධන නිධාරී්  ේව 

අනුයුක්ත කිරීම ේශෝ සිදු මරනු ැේේ. 

 

05.  බවා ගැනීමේ ක රමය :- 

 

5.1. සිංශ  ේදමෂ ශා ඉංග්රීසි මාධයය වියය්  වශා ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව ඳදනිෂ්  බලා 

ගනු ැේේ.  

 

5.2 ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව ඳාදමල ඳලතින රුරු පුරප්ඳාඩු වශා අයඳු මරුල්  ේතෝරා 

ගැනීේ දී  ක්  ක් අයඳු මරුේේ අධයාඳන සුදුසුම  වෂමා වියානුබීධල ඳලතින පුරප්ඳාඩු 

වශා ඳමණක් බලා ගැනීමට මටයුතු මරනු ැේේ. 

 

5.3 ේතෝරාගැනී  වශා  ව මුඛ් ඳරීක්ණයක් ඳලත්ලා බලා ගැනීමට අදාෂ සුදුසුම  

ව පර්ණ මර තත්ද ය් න ඳරීක්ා මර  ඉ්  සුදුසුම  බන අයඳු මරුල්  ප්රාේයෝකම 

ඳරීක්ණයට ේය මු මරනු ැේේ. 

 

https://filehik.com/


3 
 

5.4  ක්  ක් භාා මාධයයේය්  ඳලතින වියය පුරප්ඳාඩු වශා ඳත්වී  

බාදීේ දී ව මුඛ් ඳරීක්ණේ  කුණු ශා ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණේ  කුණු යන ේදේමහිම 

 මතුේප ප්රමුඛ්තාල අනුල ඳත්වී  බාේදනු ැේේ. 

 

06. 6.1 සලාේමුඛ ඳරීක්ෂණය:- 

 

අයඳු ඳත්ර ඉදිරිඳත් මරන අයඳු මරුල්  වශා ව මුඛ් ඳරීක්ණයක් ඳලත්ලා  බලා ගැනීමට 
අදාෂ සුදුසුම  ව පර්ණ මර තිේේද ය් න ඳරීක්ා මර  ඳශත ඳරිදි කුණු බා ේදනු ැේේ.  
 

(අ) උඳාධිය  ා ඳන්තති සලාාමාධනථය සලා ා භකුණු භබා දීම (භකුණු 10 ) 
 

අනු 
අංමය 

උඳාධිය වශා කුණු බා දීම උඳරිම කුණු 

01 විේ ේපදී උඳාධිය 10 

02  
 
වාමානය උඳාධිය 

ඳෂමු ේඳෂ ඉශෂ ඳ් ති වාමාර්ථයක් වහිත 
වාමානය උඳාධිය 

10 

ේදලන ේඳෂ ඉශෂ ඳ් ති වාමාර්ථයක් වහිත 
වාමානය උඳාධිය 

8 

ේදලන ේඳෂ ඳශෂ ඳ් ති වාමාර්ථයක් වහිත 
වාමානය උඳාධිය 

6 

 

 (ආ) අමර  දුසුදුකේ සලා ා භකුණු භබා දීම. (භකුණු 15) 

 

අනු අංමය 
 

නිර්ණායමය 
උඳරිම 
කුණු 

01 දශ  ඳාවල් අලවාන විභාගය ේශෝ ධර්මාචාර්ය විභාගය 
ේශෝ ේලනත් තග  වශා ඒ ශා වමාන මට්ටේ  
විභාගයක් වමත්වී තති බලට පිළිගත් වශතිමයක් බා 
තිබීම. 

05 

02 ක්රීඩා  ේවෞ් දර්ය තදී විය වමගාමී ක්රියාමාරම  වශා 
රජේ  ේශෝ රජය පිළිගත් ජාතිම මට්ටේ  
ප්රථම  ේදලන  ේතලන ජයග්රශණ වශා වශතිම  මක් 
ේශෝ කිහිඳයක් බා තිබීම. 

05 

03 දුථමර ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාවයම* අලම ලේය්  
ලවර 03ම මා සීමාලක් ඳදිංචිල සිටීම. 

05 

 මුළු කුණු 15 

 

  

* ලයඹ ඳෂාත තුෂ දුථමර ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව ේව ශඳුනාේගන තති ඳශත වශ්  ප්රාේීය ය 

ේල්ම  ේම ට්ඨාවයම ඳාවම ඳලතින පුරප්ඳාඩු වියය්  වශා මනාඳය ඳෂ මරන අලවථථාලමදී  ම 

අයඳු මරු  ම දුථමර ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාවේ  අලම ලේය්  ලවර 03ම මායක් වථථිරල 

ඳදිංචිල සිටින බලට ග්රාම නිධාරි වශතිමයක් මඟි්  වනාථ මර් ේ්  න   ඒ වශා කුණු 05 ක් බා 

ේදනු ැේේ. 

කුරුණෑග දිවථත්රික්මේ  පිහිටා තති දුථමර 
ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව 

පුත්තම දිවථත්රික්මේ  පිහිටා තති දුථමර  
ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව 

 

නිමලැරටිය පුත්තම 

රවථනායමපුර මල්පිටිය 

ේම ටේලේශර තණමඩුල 

ේඳ ල්පිතිගම මරුලගවථලැල 

තශැටුලැල මශකුඹුක්මඩල 
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ගල්ගමුල මු් දම 

අඹ් ේඳ  නලගත්ේත්ගම 

කරිබාල ඳල්ම 

මශල ලනාතවිල්ලුල 

 තරච්චිමට්ටුල 

 

6.2 ප්රාමයෝක ක ඳරීක්ෂණය (උඳරිම භකුණු 25) 

 

ඉශත 6.1 හි වශ්  ඳරිදි ඳලත්ලනු බන ව මුඛ් ඳරීක්ණේය්  සුදුසුම  බන අයඳු මරුල්  

වශා ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණයක් ඳලත්ලනු ැේේ. ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණේ දී අයඳු මරු විසි්  

විනාඩි 10මට ේන අඩු  තම වියයට අදාල ශඳුනා ග් නා ද මාතෘමාලක් යටේත්  ඳාඩමක් 

ඉදිරිඳත් මෂ යුතුය.  ම ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණය වශා ඳශත ඳරිදි උඳරිම කුණු 25ක් බා ේදනු 

ැේේ. 

 

අනු 
අංමය 

ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණේ දී කුණු බා 
ේදනු බන නිර්ණායම 

උඳරිම කුණු 
ප්රමාණය 

වමත් වීමට අලය 
අලම කුණු ප්රමාණය 

1 අරමුණ ශා ප්රවිථට වීම 5 2 

2 ේඳෞරුය ශා ශඬ ඳානය 5 2 

3 ව් නිේපදනේ  ඳැශැදිලි බල 5 2 

4 මා මෂමනාමරණය 5 2 

5 ඉදිරිඳත් කිරීේ  ශිල්ඳක්රම භාවිතය 5 2 

 මුළු කුණු  ගණන  25 10 

 

 ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණය වශා මාය විනාඩි 10 මට ේන අඩු මායක් බා ේදනු ැේේ. 
 

 ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණය වමත් වීම වශා  ක්  ක් නිර්ණායමයට අලම ලේය් කුණු 2 

බැක්  බා ගත යුතුය. 

 

07. මරෝ ා ගැනීමේ ක්රමය:- 

  ක්  ක් භාා මාධයේය්  ඳලතින වියය පුරප්ඳාඩු වශා ඳත්වී  බාදීේ  

දී  ව මුඛ් ඳරීක්ණේ  කුණු ශා ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණේ  කුණු යන ේදේමහිම  මතුේප 

ප්රමුඛ්තාල අනුල ඳත්වී  බා ේදනු ැේේ. ඳත්වීමක් වශා සුදුසුම  ැබීමට ප්රාේයෝකම 

ඳරීක්ණය වමත්වීම අනිලාර්ය ේප. 

 

 ඩිප්ේෝමාධාරී්  බලා ගතශැකි ය  වියක් වශා සුදුසුම  ැබූ උඳාධිධාරී්  ප්රමාණලත් 

වංඛ්යාලක් ේන මැතින  ඳමණක්  සුදුසුම  වහිත ඩිප්ේෝමාධාරී් ේග්  අදාෂ පුරප්ඳාඩු 

ව පර්ණ කිරීම වශා වෂමා බනු ැේේ. 

 

08. විෂයයන්ත මරෝ ාගැනීම සලා ා උඳමදසලා් :- 

 

8.1 අයදු මරුේේ උඳාධිේ  ප්රධාන වියය් ට අදාෂල තම මනාඳය ඳරිදි වියය්  01ක් වශා 

ඉල්ලු  මෂ ශැකිය.  

  ක්  ක් වියයට වශ භාා මාධයයට අදාෂල ඳීධතිේ  ඳලතින රුරු පුරප්ඳාඩු ශා වියය 

 සුදුසුම  ේල්ඛ්නය  ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව ඳාදමල www.psc.nw.gov.lk ේලේ අඩවිේ  

 වශ්  මර තත. 

වැදගත් :-  එක් එක් විෂයය සලා ා අයඳුේ කිරීමේදී එම විෂයය රම උඳාධිමයහි ප්රධාන විෂයයක් වයමයන්ත 

   දා ා තිබීම අනිවාධනයය මේ. 
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8.2  ක් පුරප්ඳාඩු වියයක් වශා ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව 03ක් වශා මනාඳය ඳෂම ශැම. 

8.3 රුරු ඳත්වී  වශා ේතෝරා ගැනීම ශා ඳත්වී  බාදීම සිදුමරනු බ් ේ්   පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාලට 

 අදාෂල ව මුඛ් ඳරීක්ණේ  ශා ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණේ  කුණුල  මතුේලහි අනුපිළිේල 

 අනුල ඳමණක් ලන අතර ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාව වශා මනාඳ කුණු කිරීම  රුරු ඳත්වීමක් 

 බා ගැනීම වශා සුදුසුමමක් ේව  වමනු ේන ැේේ. 

8.4 ව මුඛ් ඳරීක්ණේ  ශා ප්රාේයෝකම ඳරීක්ණේ  කුණු  මතුේලහි අනුපිළිේල අනුල 

ේතෝරාගැනීේ දී අයදු මරුලකු විසි්  ඉල්ලු  මරනු බන වියය් ට අදාෂල රුරු පුරප්ඳාඩු 

ව පර්ණ වී තත්න  ේලනත් වියයක් වශා රුරු ඳත්වීමක් බා දීම ේශෝ මනාඳ කුණු මරනු 

බන ඕනෑම ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාවයක් වශා රුරු ඳත්වීමක් බා දීම ේශෝ මනාඳය 

ඳෂමරනු බන ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාවය් හි අදාෂ විය පුරප්ඳාඩු ේන මැති ේප න   

ේලනත් ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ඨාවයම වියය පුරප්ඳාඩුලක් වශා ඳත්වී  බා දීම ේශෝ ේ  

ව බ් ධේය්  ඳැනනඟිනු බන ඕනෑම ගැටළුලක් ව බ් ධේය්  අලව්  තීරණය ලයඹ ඳෂාත් 

වභා රාජය ේව ලා ේම ිෂ්  වභාල වතු ේප. 

 

09. අයසුේ කළ යුතු පිළිමවභ :- 

 ලයඹ ඳෂාත් වභා රාජය ේව ලා ේම ිෂ්  වභාේප ේලේ අඩවිය ලන www.psc.nw.gov.lkේලේ 

අඩවියට පිවිව මාර්ගගත ක්රමය (Online) මඟි්  තම අයඳු ඳත්රය ේය මු මෂ යුතුය. 

 

 අයඳු ඳත්රේයහි වශ්  මරුණුලට අමතරල වශ්  මෂ යුතු මරුණු ේප න   ඒ බල දත්ත 

ඳීධතිේ  Requests/Comments තීරුේප වශ්  මෂ යුතුය. 

 

 අයඳු ඳත්ර මැවීේ  අලව්  දිනය 2022.05.10 ේප. 

 

10. මවබ් අඩවිය ඳරිශීභනය කිරීමේ මඳොසු උඳමදසලා් :- 

 අයදු මරුේේ ජාතිම ශැඳුනු ඳත් අංමය (N.I.C. Number)  තම user name  ම ේව භාවිතා 

මෂ යුතු අතර ලියාඳදිංචිය ව පර්ණ වීම වශා  ඔහු/තය විසි්  මුරඳදයක් (password) බා 

ේදිෂ්  නැලත login විය යුතුය. Login ව ඳසුල මුර ඳදය (password) ේලනවථ කිරීමට ඉඩ 

බාේදනු ේන ැේේ. 

 

 අයදු මරුේේ මුරඳදය (password) සිහිතබා ගැනීම මඟි්   තතුෂත් මරන ද ේත රතුරු 

වංේෝධනය කිරීමට ශැකියාලක් තත. 

 

 අයඳු ඳත්ර මැවීේ  අලව්  දිනය දක්ලා අයදු මරුල් ට තම ේත රතුරු වංේෝධනය කිරීමට 

ශැකියාල ඳලතී. 

 

 අයඳු ඳත්ර මැවීේ  අලව්  දිනට ඳසුල මරනු බන ඉල්ීම  භාරගනු ේන ැේේ. 

 

 මාර්ගගත අයඳු ඳේත් පුීගලිම ේත රතුරු  අධයාඳනිම සුදුසුම  ශා අභිමත ප්රාේීය ය ේල්ම  

ේම ට්ඨාව ේත්රීම යන ේම ටවථ  අයදු මරු විසි්  ව පර්ණ මෂ යුතුය. 

 

  ක් අයඳු මරුේලකුට  ක් ලරක් ඳමණක් ලියාඳදිංචි වීම වශා අලවථථාල හිිෂේප. 
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11. මවබ් අඩවිය ඳරිශීභනය කිරීමේ රාක්ෂණික උඳමදසලා් :- 

 Login ව ඳසු අයදු මරු විසි්  මුර ඳදයක් (password) බා දිය යුතුය.   ේව  බා ේදනු බන 

මුර ඳදය (password) ඔවථේව  තම් ේේ ේඳර ේත්රීම වංේෝධනය මෂ ශැකිය. 

 

 මුරඳදය බා දීමට ේඳර ේත රතුරු කියලා අලේබෝධ මර ගැනීේම්  ඳසු ඳමණක් අදාෂ වථථානේ  

() වකුණ ේයදිය යුතුය. 

 

 තීරේ  „මුරඳදය බා දීම වාර්ථමයි‟ යනුේල්  දිවථලනු තත. „ඉදිරියට ය් න‟ ේබ ත්තම click 

කිරීේම්  ඳසුල නැලතත් මුල් පිටුල ේලත ේය මු ලනු තත. ේඳර ඳරිදිම තම් ේේ ලියාඳදිංචි 

ව ජාතිම ශැඳුනු ඳත් අංමය (N.I.C. Number) ශා භාා මාධයය බාදීේම්  ඳසු   ේඳර 

ලියාඳදිංචි ව මුර ඳදය (password) ේය දා නැලත ලාරයක් ප්රේප (login)  විය යුතුය.  

 

 ඳසුල අයඳු මරුේේ පුීගලිම ේත රතුරු  අධයාඳනිම ේත රතුරු ශා අභිමත ප්රාේීය ය ේල්ම  

ේම ට්ඨාව ේත්රීේ  ේත රතුරු තතුෂත් මෂ යුතුය. 

 

 අයඳු මරුේේ මනාඳය මත පුරප්ඳාඩු ප්රාේීය ය ේල්ම  ේම ට්ටාව න  කිරීමට අලවථථාල හිිෂේප. 

ඒ වශා විෂයයන්ත මරෝ ාගැනීම සලා ා වන උඳේදවථ බ් න. ඉ් ඳසු ේත රතුරු තතුෂත් 

මර් න. 

 

 අයඳු මරුට තලදුරටත් ේ  ව බ් ධේය්  ඉල්ීමමක් තත්න   ේමනුේලහි requests/comments 

තීරුේප වශ්  මර් න. 

 

 අයඳු මරු තතුෂත් මෂ ේත රතුරුල වාරාංය ඳරීක්ා මර  ගැටලුලක් ඳලතී න                                 

071 8695882 යන දුරමථන අංමය  අමතා අලය උඳේදවථ බාග් න. 

 

 අනතුරුල Download Iconය Click මර PDF ේග නුලක් ේව භාගත මර ග් න.  ේව භාගත 

මරගත් PDF ේග නුල මුද්රණය මර  නිසිේව දත්ත ව පර්ණ මරන ද අයඳු ඳත්රය තම තයතන 

ප්රධානියා මඟි්  වශතිම මර අයදු ඳත බශාන ලිපි මලරේ  ල  ඳව ඉශෂ ේමලේර් 

“උඳාධිධාරී අභ්යාසලාභාන්න්ත  ා සලාරවධනධන නිභධාරින්ත වය  ඳළාත් සලාභ්ා ඳාසලාල්වභ ඳවතින ශ්රී භරකා 

ගුරු මසලාේවමේ 3 ඳන්තතිමේ 1 (අ) මරේණිමේ ගුරු පු ප්ඳාඩු සලා ා බවා ගැනීම - 2022” වශ ඳදරචි 

ඳළාර වශ්  මර 2022.05.12 දිනට ේඳර “මල්කේ, වය  ඳළාත් සලාභ්ා  ාජ්ය මසලාේවා මකොමිෂන්ත 

සලාභ්ාව, ඳළාත් සලාභ්ා කාධනයාභ සලාරකීධනණය, කුරුණෑගභ” යන ලිපිනයට ලියාඳදිංචි තැඳෑේ්  

 විය යුතුය. 

 

 ය  ේශයකි්  අයඳු මරුලකු විසි්  අයඳු ඳත්ර මැවීේ  අලව්  දිනයට ේඳර තම අයඳු ඳත 

වංේෝධනය මෂේශ ත්  අලව්  ලරට වංේෝධිත අයඳු ඳේතහි මුල් පිටඳත ඳමණක් ඉශත 

තැඳැල් ලිපිනයට  විය යුතුය. 

 

  ම අයඳු ඳේතහි ඡායා පිටඳතක් අයඳු මරු ව මුඛ් ඳරීක්ණයට ඳැිෂේණන 

අලවථථාේපදී අනිලාර්යේය්  රැේගන ඳැිෂණිය යුතුය. 

 

 මාර්ගගත (Online) අයඳු ඳත්ර මැවීේ  අලව්  දිනට ඳසුල මරන අයඳු ඳත්රේ  අඩංරු 

ේත රතුරු වංේෝධනය කිරීම වශා ලන ඉල්ීම  භාරගනු ේන ැේේ. 

 

12. ඉශත තනතුරට අයඳු ඳත්ර මැවීේම්  ඳසු ව මුඛ් ඳරීක්ණ ඳලත්ලා ේතෝරා ගැනීම/ ේන ගැනීම 

ේශෝ පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාල පිළිබ අලවාන තීරණය ලයඹ ඳෂාත් වභා රාජය ේව ලා ේම ිෂ්  වභාල වතුය.  
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13. අයදු ඳත් මැවීේ  නිේපදනයට අදාෂ මරුණු ේශෝ  ම නිේපදනේය්  තලරණය ේන ලන ේශෝ 

 ම නිේපදනේ  විධිවිධාන වවා ේන මැති ේලනත් කිසිය  මරුණක් ේලේත ත්  ඒ ව බ් ධේය්  ලයඹ 

ඳෂාත් වභා රාජය ේව ලා ේම ිෂ්  වභාේප තීරණය අලවාන තීරණය ේප. 

 

14. සිංශ, ේදමෂ ශා ඉංග්රීසි මාධයය් ේග්  ඳෂලන ේමම නිේපදනේ  භාා ඳාඨ අතර කිසිය  ේශෝ 

ේන ගැපීමක් ේශෝ අනනුකතාලක් තති බල ේඳනී ය් ේ්  න    ලැනි අලවථථාලම සිංශ මාධයය 

නිේපදනය නිලැරදි ේව  වෂමා මටයුතු මරනු ැේේ. 

 

ලයඹ ඳෂාත් වභා රාජය ේව ලා ේම ිෂ්  වභාේප නියමය ඳරිදි  

 

 

 

ටී.බී. වික්රමසිංශ  

ේල්ම   

ලයඹ ඳෂාත් වභා රාජය ේව ලා ේම ිෂ්  වභාල. 

 

ඳෂාත් වභා මාර්යා වංකීර්ණය  

කුරුණෑග  

2022.04 .08 
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