
සබරගමුව පළාත් අධ්යාපඅ අමායාාංශය යට ට දත්  ැඅ  පුරප්පාඩුව පවතිඅ පහ අතුරු සඳහා ශ්රී කාං ා 

අධ්යාපඅ පපාපාකඅ දසයවද  සුදුසු ම් සහි නිකධ්ාපාන් දවතින් දීප වයාප්ව අටදුම්පත්  ැඳවනු කැද . .  

අ.අං පුරප්ඳාඩු තනතුර අනුමත ශ්රේණිය පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාල 

01 අතිශ්ේක ඳෂාත් අධයාඳන අධයක් ශ්රී.ං.අ.ඳ.ශ්වේ I 01 

02 කාඳ අධයාඳන අධයක් දශ්දිඕවිට)  ශ්රී.ං.අ.ඳ.ශ්වේ I 01 

03 කාඳ අධයාඳන අධයක් දලංශ්ඩ )  ශ්රී.ං.අ.ඳ.ශ්වේ I 01 

ද2023.01.01 දින) පුරප්ඳාඩු ලන  

04 කාඳ අධයාඳන අධයක් දරත්නපුර  ශ්රී.ං.අ.ඳ.ශ්වේ I 01 

05 කාඳ අධයාඳන අධයක් දිවිටතිඩ  ශ්රී.ං.අ.ඳ.ශ්වේ I 01 

01.  සුදුසුකම් :- 

 ශ්රී ංකා අධයාඳන ඳපාඳාන ශ්වේලශ්  I ශ්රේණිශ්  ිවධාපාශ්යවීමම. 

 අයදුම්කරු පුලත්ඳත් දැන්මශ්ම් වශන් අයදුම්ඳත් භාරඩන්නා අලවාන දිනය ලන 2022.10.31  

දින) පූේලාවන්න 05 තුෂ කිසිඳු ිටනයානුකූ දඬුලමක) ය)ත් ශ්න වූ අශ්යවී ිටය යුතු අතර, එම 

ලවර 05 තුදී සියලුම ලැටුප් ලේධක උඳයාශ්ඩන තිබිය යුතුය. 

 වෑම අයදුම්කරුශ්ලවීම තම තනතුශ්ේ ශ්වේලය කිරීම) ප්රමාවලත් ාරීපාක ශා මානසික 

ශ්යෝඩයතාලකින් යුක්ත ිටය යුතුය. 

 

 

 

 



02.  ලලා ඩන්නා ක්රමශ්ේදය :- 

ඉහ අාං  01 දේ ද  සඳහන් සුදුසු ම් සම්පුර්ණ  රඅ ක  අටදුම්පත් ඉදිපාපත්  රනු කබඅ ශ්රී කාං ා 

අධ්යාපඅ පපාපාකඅ දසයවද  1 දරයණියේද  නිකධ්ාරීන්, සබරගමුව පළාත් අධ්යාපඅ දේ ම් විසින් පත් 

 රනු කබඅ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩකටක් මගින් පවත්වනු කබඅ වුහග සම්මුඛ පපාක්ෂණට දී 

අනුම  රඅ ක  කකුණු පටිපාටිට   අනුව කකුණු පිපාඅමා, කබා ගන්අා කකුණු වක කුසකා 

අනුපිළිදවක ම ඉහළ කකුණු කබා ගත් නිකධ්ාරීන් අ ාළ අතුරු සඳහා දෝරා ගැනීම    යුතු  රනු 

කැද . (අනුම කකුණු නිර්ණාට  www.moe.sg.gov.lk දව  අඩවිදටහි පළ  ර ඇ.) 

ව)ශන : සුදුසුකම් වනාථ කරන සියලුම වශතිකල වශතික කරන ද ඡායා පි)ඳත්, ජාතික 

ශැදුනුම්ඳශ්ත් ශා උප්ඳැන්න වශතිකශ්  වශතික කරන ද ඡායා පි)ඳතක් අයදුම්ඳත වමඟ අමුවා එිටය 

යුතුය. 

03.  අයදුම්ඳත් ඉදිපාඳත් කිරීම. 

සිටලුම අටදුම්පත් විධිමත්ව හා නිවැරදිව සම්පූර්ණ  ර 2022.10.31 ලන දිඅ දහෝ ඊ  දපර 

ද පාර්දම්න්තු ප්රධ්ානිටා සහ අ ාළ අමායාාංශය ය දේ ම් මගින් (සබරගමුව පළාදත් අටදුම් රුවන් හැර 

අදඅකුත් පළාත් සභාවක  අන්ර්ග්රහණට ූ අටදුම් රුවන් ඔබදේ අටදුම්ප අ ාළ පළාත් අමායාාංශය ය 

දේ ම්දේ හා ප්රධ්ාඅ දේ ම්දේ නිර්දශශය ය සහිව දට මු  ළ යුතු ද..) “ශ්ේකම්, අධයාඳන ශ්ත රතුරු 

තාක්ව ශා වංව්කෘතික ක)යුතු අමාතයාංය, වලරඩමුල ඳෂාත් වභාල, නල නඩරය, රත්නපුර” ටඅ 

ලිපිඅට  කැදබඅ දසය ලිටාපදිාංචි ැපෑදකන් එවිට යුතුට.  

එදසයම අතුරු කිහිපට   ඉේලුම්  රනු කබන්දන් අම් නිකධ්ාරීන් විසින් ඒ සඳහා දවන් දවන් 

වශය යදටන් අටදුම්පත් ඉදිපාපත්  ක යුතුට. අටදුම්පත් බහාකඅ ලිපි  වරද  වම්පස ඉහළ ද ළවදර් 

ඉේලුම්  රනු කබඅ අතුර සඳහන්  ළ යුතුට. නිටමි දිඅ  පසුව කැදබඅ අටදුම්පත්, අසම්පූර්ණ 

අටදුම්පත් සහ අටදුම්පත්  ැඳවීදම් අවසන් දිඅ  නිටමි සුදුසු ම් සපුරා දඅ මැති අටදුම් රුවන්දේ 

අටදුම්පත් කිසිදු  ැනුම් දීමකින් ද රව ප්රතික්දෂයප  රනු කැද . අටදුම්පත් ප්රමා වීම දහෝ අැති වීම 

පිළිබඳ කිසිදු පැමිණියේේකක් සබරගමුව පළාත් අධයාඳන ශ්ත රතුරු තාක්ව ශා වංව්කෘතික ක)යුතු 

අමාතයාංය ිටසින් භාර ඩනු ශ්න ැශ්ේ. දආ ර්ශය ය අටදුම්ප www.moe.sg.gov.lk ටඅ දව  අඩවිදටන් 

බාග  ර ග හැකිට) 

දමහිදි අතුරු කිහිපට   ඉේලුම්  ක හැකි අමුත්, පවත්වනු කබඅ විධිමත් සම්මුඛ පපාක්ෂණද දී 

කබා ගන්අා ක  කකුණු   සැකකිේක  දගඅ ඉහ අතුරු සඳහා දත්රීපත් වඅ නිකධ්ාරීන් එම පුරප්පාඩු 

ම ස්ථාඅග කිරීම සම්බන්ධ්දටන් අවසන් තීරණට සබරගමුව පළාත් අධ්යාපඅ දේ ම් සතු ද.. 

ශ්මම දැන්මශ්ම් සිංශ, ශ්දමෂ ශා ඉංග්රීසි ඳාඅ අතර, යම් ඳරව්ඳරතාලයක් ඇති වහලශ්ශ ත් එිට) සිංශ 

භාා ඳාඅය ලඳැලැත්ශ්ලනු ඇත. 

 

 

 

 

සුජාිව ආේ. ිටශ්ේතුංඩ, 
ශ්ේකම්, 

අධයාඳන ශ්ත රතුරු තාක්ව ශා 

වංව්කෘතික ක)යුතු අමාතයාංය 
2022.10.14        වලරඩමුල ඳෂාත් වභාල. 

http://www.moe.sg.gov.lk/
http://www.moe.sg.gov.lk/

