
 

උතුරු මැද පළාතේ පළාේ සභා පාසල් වල පවතින ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවතේ  

3 පන්තතිතේ I (අ) තරේණිතේ පුරප්පාඩු සඳහා පාසල් පාදකව, සංවර්ධන නිලධාරී තලස 

පේීම් ලැබූ උපාධිධාරීන්ත හා ඩිප්තලෝමාධාරීන්ත බඳවා ගැනීම - 2022 
 

අධයාපන අමාත්යාංශ තල්කම්තේ අංක ED/02/29/21/AI/01/2020 හා 2021.12.31 දිනැති ලිපිය හා 

2021/04/19 දිනැති අංක අමප/21/0658/340/013 දරන අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයේ, 2021/12/21 දිනැති 

අංක අමප/21/2076/315/003-1 දරණ අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයේ, අති විතශේෂ ගැසට් පත්ර අංක 1885/38 

හා 2014/10/23 දිනැති ශ්රී ලංකා ගුරු වයවසේථාතේ විධිවිධානේ ප්රකාරව, උතුරු මැද පළාතේ පළාේ 

පාසල්වල 01/2016 චක්රතල්ඛතේ අනුමත් ගරු කාර්ය මණ්ඩල සංඛයාව අනුව  2022.06.30 දිනට පවතින 

ගුරු පුරප්පාඩු 1993 ක් සඳහා පාසල් පාදකව බඳවා ගැනීම සදහා අයදුම්පේ කැදවනු ලැතේ. 

 
  

01. මේ සදහා අයදුේ කළ හැක්මක් පහත නිලධාරී කාණ්ඩයන්ට අයත් නිලධාරීන් සදහා පමණි 
 

I. උපාධිධාරින් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන - 2020 යටමත් බඳවාගනු ලැබූ සියලුම 

උපාධිධාරී අභ්යාසලාභීන්. 

 

II. 2018 සහ 2019 වසරවලදී ක්රියාත්මක කළ "අභ්යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජමේ 

ආයතනවල පුහුණුවක් ලබා දීම" වැඩසටහන යටමත් උපාධිධාරීන් අභ්යාසලාභීන් 

මලස පුහුණුවට බඳවාගනු ලැබ 2020.01.01 සහ 2021.01.01 දින සිට සංවර්ධන 

නිලධාරී මසේවමේ සේීර පත්ීේ ලැබූ කණ්ඩායම. 

 

III. ඩිපමලෝමාධාරීන් බඳවා ගනු ලබන විෂයයන් සඳහා ඉහත 2020, 2019 හා 2018 

කණ්ඩායේවල ඩිපමලෝමාධාරීන්. 
 

02. සිංහල, මදමළ හා ඉංග්රීසි මාධය විෂයයන් සඳහා පාසල් පාදකව උපාධිධාරීන් හා ඩිපමලෝමාධාරීන් 
බඳවා ගැනීම සිදු කරන අතර ඒ ඒ පාසමල් පවතින විෂයය පුරපපාඩු සඳහා අයදුේ කළ හැකි ය. එමසේ 
අයදුේපත් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී අයදුේ කළ හැක්මක් ප්රමුඛතාව මත උපරිම පාසල් සංඛයාව 03 ක් සඳහා 
පමණි. ඉල්ලුේ කළ හැකි විෂය ගණන 03 කි. එම විෂයයන්ට අදාළව පලාමත් ඕනෑම පාසල් 3 ක් 
කැමැත්මත් ප්රමුඛතාව අනුව ඉල්ලුේ කළ හැකි ය. එක් එක් පාසමල් සිංහල, මදමළ හා ඉංග්රීසි 
මාධයවලට අදාළ විෂයය පුරපපාඩු උපමල්ඛනමයහි දැක්මේ.(පුරපපාඩු මල්ඛණය උපමල්ඛණ 01 හි 
දක්වා ඇත) 
 

03. අයදුේ කර ඇති විෂයයට අදාළ ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණමේදී වැඩිම ලකුණුලාභියා/ලකුණුලාභීන් 
මතෝරාගැනීම සිදු කරන අතර අයදුේකරු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පාසැල් ප්රමුඛතාව අනුව මතෝරා 
ගැනීම සිදු කරනු ලැමේ. (ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණමේදී ලබා ගන්නා ලකුණු කුසලතාවය ඉල්ලුේ කර 
ඇති පාසල සදහා පත් කිරීමට ප්රමාණවත් මනාවන අවසේථාවක අයදුේපත්රමේ 9.4 යටමත් එකගතාවය 
ලබාදී ඇති අයදුේකරුවන් අතරින් සුදුසුකේලාභින් ඒ ඒ විෂයන් සදහා පුරපපාඩු පවතින පළාත තුළ 
මවනත් ඕනෑම පාසලක් සදහා පත් කිරීමේ බලය උතුරු මැද පළාත් රාජය මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාව 
සතුය). 

 

04. පහත සඳහන් සිංහල හා මදමළ මාධයය විෂයයන් සඳහා ඉහත 01 හි සුදුසුකේ සේූර්ණ කරන ලද  
මවනත් පළාත්වල පදිංචිකරුවන්ට ද ඉල්ලුේ කළ හැකි ය. අදාළ විෂය පුරපපාඩුවට බදවා ගැනීමේදී 
උතුරු මැද පළාත තුළ සේිර පදිංචි සුදුසුකේලාභීන් මනාමැති අවසේථාවකදී පමණක් මවනත් 
පළාත්වල සේිර පදිංචි අයදුේකරුවන් සේබන්ධමයන් සළකා බලනු ලැමේ. 
 

මාධයය හා විෂයය 

සංහල  තදමළ 

සා/මපළ ගණිතය සා/මපළ ගණිතය 

සා/මපළ විදයාව සා/මපළ විදයාව 

සා/මපළ මදවන බස (මදමළ) - 

- සා/මපළ මදවන බස (සිංහල) 



 

සා/මපළ මතාරතුරු සන්නිමේදන 
තාක්ෂණය 

සා/මපළ මතාරතුරු සන්නිමේදන 
තාක්ෂණය 

සා/මපළ චිත්ර සා/මපළ චිත්ර 

උ/මපළ මතාරතුරු සන්නිමේදන 
තාක්ෂණය 

උ/මපළ මතාරතුරු සන්නිමේදන 
තාක්ෂණය 

උ/මපළ ජජව පද්ධති තාක්ෂණමේදය උ/මපළ ජජව පද්ධති තාක්ෂණමේදය 

උ/මපළ තාක්ෂණමේදය සඳහා විදයාව උ/මපළ තාක්ෂණමේදය සඳහා විදයාව 

උ/මපළ ඉංජිමන්රු තාක්ෂණමේදය උ/මපළ ඉංජිමන්රු තාක්ෂණමේදය 

උ/මපළ රසායන විදයාව උ/මපළ රසායන විදයාව 

උ/මපළ මභ්ෞතික විදයාව උ/මපළ මභ්ෞතික විදයාව 

උ/මපළ ජීව විදයාව උ/මපළ ජීව විදයාව 

උ/මපළ සංයුක්ත ගණිතය උ/මපළ සංයුක්ත ගණිතය 

 

13 වසරක සහතික කරන ලද අනිවාර්ය අධයාපනය 

ළමා මමනෝ විදයාව  හා ආරක්ෂණය 

Child Psychology and care 

මසෞඛය හා සමාජ ආරක්ෂණය 
Health & Social Care 

ශාරීරික අධයාපනය හා ක්රීඩා  
Physical Education & Sports 

ප්රාසංගික කලාව 

Performing Arts 

කාර්යසිද්ධි කළමනාකරණය  
Event Management 

ශිල්ප කලා  
Art & Craft 

අභ්යන්තර නිර්මාණකරණය 
Interior Designing 

විලාසිතා නිර්මාණකරණය 

Fashion Designing 

ග්රැෆික් නිර්මාණකරණය 

Graphic Designing 

භූ දර්ශන නිර්මාණකරණය 

Landscaping 

වයවහාරික උදයාන විදයා තාක්ෂණ අධයයනය 

Applied Horticultural Studies 

පශු සේපත් නිෂේපාදන තාක්ෂණ අධයයනය 
 Livestock Product Studies 

ආහාර නිෂේපාදන තාක්ෂණ අධයයනය 

Food Processing Studies 

වැවිලි මබෝග නිෂේපාදන  තාක්ෂණ අධයයනය 

Plantation Product Studies 

ඉදිකිරීේ තාක්ෂණ අධයයනය 
Construction Studies 

මමෝටර් යාන්ික තාක්ෂණ අධයයනය 
Automobile Studies 

විදුලිය හා ඉමලක්මරානික තාක්ෂණ අධයයනය 
Electrical and Electronic Studies 



 

මපෂකර්ම හා ඇඟලුේ තාක්ෂණ අධයයනය 
Textile & Apparel Studies 

මලෝහ සැකසුේ තාක්ෂණ අධයයනය 
Metal Fabrication Studies 

ඇලුමිනියේ පිරිසැකසුේ තාක්ෂණ අධයයනය 
Aluminium Fabrication Studies  

පරිගණක දෘඩාංග සහ ජාලකරණය 
Computer Hardware and Networking 

නිෂේපාදනය 
Manufacturing 

සංචරණය හා ආගන්තුක සත්කාර 

Tourism and Hospitality 

 

 

05. පවතින ප්රතිපාදන හා මසේවා අවශයතාව මත බඳවා ගන්නා සංඛයාව තීරණය කරනු ලැමේ.  
 

06. වැටුප් ක්රමය:  
 

මමම බඳවා ගැනීම ශ්රී ලංකා ගුරු මසේවමේ නිතය පත්ීමක් මලස පරිවර්තනය වන්මන් 

බඳවාගැනීමමන් පසු වසර 3 ක් අවසානමේ පවත්වනු ලබන විභ්ාගමයන් සමත් වන පත්ීේලාභීන් 

සදහා පමණි.  

තාවකාලික ගුරු පත්ීේ කාලසීමාව තුළ, සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරට හිමි වැටුප පරිමාණයට 

අදාළව වැටුප මගවනු ලබන අතර, ගුරු මසේවමේ නිතය පත්ීේ ලද පසු ගුරු මසේවා වයවසේථාමේ අදාළ 

වැටුප පියවමර් පිහිටවනු ලැමේ.  

එමතක් මගවන වැටුප වන්මන් සංවර්ධන නිලධාරී මසේවා වයවසේථාවට අදාළ වැටුප පරිමාණය මේ. 

 

07. අධයාපන හා තවනේ සුදුසුකම්:  

7.1  අධයාපන සුදුසුකේ: 
 

I. ඉගැන්ීේ කාර්යයන් සඳහා පිළිගත් සුවිමශේෂි කරනලද ක්මෂේත්රවලට අයත්, 

විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභ්ාව විසින් පිළිගත් විශේවවිදයාලයක් මඟින් මහෝ 

විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභ්ාව විසින් පිළිගත් උපාධි පිරිනැමීමේ 

ආයතනයක් මගින් මහෝ ප්රදානය කරනු ලැබූ, උපමල්ඛන 02 හි සඳහන් කර ඇති 

විෂයයන්ට අදාළ උපාධියක් මහෝ ඩිපමලෝමාවක් ලබා තිබීම 
 

සහ 

II. අංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති ශ්රී ලංකා ගුරු මසේවා වයවසේථාමේ සටහන 6 

වගන්තිය ප්රකාරව අයදුේ කරනු ලබන සෑම අයදුේකරුමවකුම අ.මපා.ස. (සා.මපළ) 

විභ්ාගමේ දී සිංහල භ්ාෂාව මහෝ මදමළ භ්ාෂාව විෂයක් වශමයන් සමත් ී තිබිය යුතුය. 

          ඉතා වැදගත්:- (ඉල්ලුේ පත්ර සේූර්ණ කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගත යුතු ය) 

 සේවකීය උපාධිය/ඩිපමලෝමාව අනුව ඉල්ලුේ කළ හැකි විෂයයන් පිළිබඳව 

අයදුේකරුවන් සැලකිලිමත් විය යුතු ය. 
 

 උපාධියට/ඩිපමලෝමාවට හදාරා ඇති ප්රධාන විෂයය / විෂයයන් අනුව පමණක් අදාළ 

ගුරු පුරපපාඩු සඳහා ඉල්ලුේ කළ යුතුය. 
 

 ඉල්ලුේ කළ විෂයය/විෂයයන් සහ පාසල් කිසිදු මහේතුවක් මත මහෝ පසුව මවනසේ 

කිරීමට ඉඩ මදනු මනා ලැමේ. 

 

 



 

7.2  කායික සහ මානසික මයෝගයතාව: 

 සෑම අමපක්ෂකමයකු ම ගුරුවරමයකු වශමයන් රාජකාරි ඉටු කිරීමට සරිලන මානසික 
සහ ශාරීරික මයෝගයතාවකින් යුක්ත විය යුතු ය. 

 
 

7.3 වයස: 
 
2019.12.31 දිනට වයස අවුරුදු  18 ට මනාඅඩු හා අවුරුදු 35 ට මනාවැඩි විය යුතු ය. 

සටහන  

“2020 උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන” යටමත් බඳවාගත් අභ්යාසලාභින්මේ, 

2020.01.01 දින සිට සහ 2021.01.01 දින සිට සංවර්ධන නිලධාරී මසේවයට බඳවාගත් 

උපාධිධාරීන්මේ 2019.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 35ට අඩු මසේ සලකනු ලැමේ. 

7.4 මවනත් සුදුසුකේ: 

 

I. අයදුේකරු /අයදුේකාරිය ශ රී ලංකාමේ පුරවැසිමයකු විය යුතු ය. 

 

II. විශිෂේට චරිතයකින් හා මනා ශරීර මසෞඛයමයන් යුක්ත විය යුතු ය. 

 

III. උතුරු මැද පළාමත් ඕනෑම ප්රමද්ශයක මසේවය කළ හැකි විය යුතු ය. 

 

IV. (අ) පුරපපාඩු සඳහා ඉල්ලුේ කරන අයදුේකරුවන් උතුරු මැද පළාත් සභ්ා බල 

ප රමද්ශමේ සේිර පදිංචිකරුවන් විය යුතු ය. (ග්රාම නිලධාරී විසින් නිකුත් කරන ලද 

පදිංචි සහතිකයක් මඟින් සේමුඛ පරීක්ෂණ අවසේථාමේ දී පදිංචිය සනාථ කළ      

යුතු ය.) 
 

 

(ආ) 04 මේදමේ සඳහන් සිංහල හා මදමළ මාධයය විමශේෂ විෂයයන් සඳහා 

අයදුේකරන ලද මවනත් පළාත් වල පදිංචි අයදුේකරුවන් තමන් පදිංචි ප්රමද්ශමේ 

ග්රාම නිලධාරී විසින් නිකුත් කරන ලද පදිංචි සහතිකයක් සේමුඛ පරීක්ෂණ 

අවසේථාමේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 
 

08. තසේවා තකාන්තතේස :- 
 

I. මමමසේ ලබාමදන පත්ීේ තාවකාලික පත්ීේ වන අතර, තාවකාලික පත්ීේ ලබා දී වසර 3 ක් 

ඇතුළත ගුරු මසේවා වයවසේථාමේ 7.2.4.1 අනුව ලිඛිත විභ්ාගයක් පවත්වා ඉන් සමත්වන 

නිලධාරීන් සඳහා නිතය ගුරු පත්ීේ ලබා මදනු ලැමේ. 
 

II. ඉහත විභ්ාගමයන් අසමත් වන අයදුේකරුවන් සඳහා වසරක් තුළ නැවත විභ්ාගයක් පවත්වා ඉන් 

සමත් වන අය සඳහා නිතය ගුරු පත්ීේ ලබාමදනු ලැමේ. ඉන් අසමත් වන අය මපර සිටි තනතුරට 

පත් කිරීම මහෝ උපාධිධාරී අභ්යාසලාභීන් සංවර්ධන නිලධාරීන් මලස අනුයුක්ත කිරීම මහෝ 

විභ්ාගය අසමත්වන ඩිපමලෝමාධාරීන්මේ මසේවය අවසන් කරනු ලැමේ. 
 
 

III. රාජය/පළාත් සභ්ා රාජය මසේවා පත්ීේ පාලනය මකමරන මපාදු මකාන්මද්සිවලට ද, උතුරු මැද 

පළාත් සභ්ා රාජය මසේවමේ ශ්රී ලංකා ගුරු මසේවා වයවසේථා සංග්රහමේ පනවා ඇති මකාන්මද්සි වලට 

ද, එම වයවසේථාවට කර ඇති මහෝ මින් මතුවට මකමරන මහෝ සංමශෝධනවලට ද, යටත්ව 

මතෝරාගනු ලබන උපාධිධාරී හා ඩිපමලෝමාධාරී අමපක්ෂකයින් අතුරින් වසර 3 ක් ඇතුලත 

පවත්වනු ලබන විභ්ාගමයන් සමත් වන අය පත්ීේ ලද දින සිට ශ්රී ලංකා ගුරු මසේවමේ 3 පන්තිමේ 

I (අ) මරේණියට  පත් කරනු ලැමේ. 
 



 

IV. මමම තනතුරට බඳවා ගැනීමමන් පසුව වුව ද නිතය ගුරු මසේවයට බඳවා ගන්නා මතක් සංවර්ධන 

නිලධාරී මසේවා වයවසේථාමේ විධිවිධාන හා එම මසේවා වයවසේථාව යටමත් ඔබට නිකුත් කර ඇති 

පත්ීේ ලිපිමේ මකාන්මද්සි අදාළ මේ. 
 

V. පත්ීේ ලබන පාසමල් වසර 05 ක් හා එම පාසල අයත් අධයාපන මකාට්ඨාසමේ පාසල්වල තවත් 

වසර 02 ක් මසේවය කළ යුතු ය. පත්ීේ ලබන පාසමල් හා එම මකාට්ඨාසය තුළ වසර 07 ක මසේවා 

කාලයකින් පසුව පමණක් පත්ීේලාභියාට සේථාන මාරු සඳහා අයදුේ කළ හැකි ය. 

 
 

 

09. බඳවා ගැනීම 
  

9.1 බඳවා ගැනීමේ ක රමය : 

(අ)   උතුරු මැද පළාමත් පදිංචිකරුවන් ඒ ඒ පාසල්වල පවතින පුරපපාඩු සඳහා පාසල් පාදක පදනම 

මත බඳවාගනු ලැමේ (උපමල්ඛන 01 ට අනුව). අදාළ පාසමල් ඒ ඒ විෂයයන් සඳහා ඉල්ලුේ 

කළ සියලුම ඉල්ලුේකරුවන් සඳහා අංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති ශ්රී ලංකා ගුරු 

වයවසේථාමේ විධිවිධාන පරිදි සුදුසුකේ පරීක්ෂා කිරීමේ සේමුඛ පරීක්ෂණයක් හා ප්රාමයෝගික 

පරීක්ෂණයක් පවත්වා ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණමේ ලකුණු, කුසලතා අනුපිළිමවල අනුව බඳවාගනු 

ලැමේ. ඒ අනුව ඉල්ලුේ කළ අයමේ මූලික අධයාපන සුදුසුකේ හා අයදුේකරු ගුරුවරමයකු 

මලස රාජකාරි කිරීමට ප්රමාණවත් කායික හා මානසික මයෝගයතාවකින් යුක්ත වන්මන් ද 

යන්න ද පරීක්ෂා කරනු ලැමේ. 

 

9.2 සේමුඛ පරීක්ෂණය:- 

මමම ගැසට් නිමේදනමේ සඳහන් මූලික සුදුසුකේ සපුරා තිමේදැයි පරීක්ෂා කිරීම, කායික හා මානසික 
මයෝගයතාව පරීක්ෂා කිරීම සේමුඛ පරීක්ෂණමේදී සිදු කරනු ලැමේ. මමහිදී ලකුණු ලබාදීමක් සිදුමනාමේ. 
සේමුඛ පරීක්ෂණමයන් සුදුසුකේ ලබන අයදුේකරුවන් ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණයකට භ්ාජනය මකමර්. 
 

9.3  ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණය  සඳහා ලකුණු ලබා දීම (උපරිම ලකුණු 25) 
 

ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණමේ දී අයදුේකරු විසින් අයදුේ කරන ලද විෂයකට  අදාළ  මාතෘකාවක් 

යටමත් විනාඩි පහකට (5) මනාඅඩු ඉදිරිපත් කිරීමක් කළ යුතු ය. මමහි දී අයදුේකරුමේ ඉදිරිපත් 

කිරීමේ කුසලතාව සහ සන්නිමේදන කුසලතාව පිළිබඳ විමශේෂමයන් සලකා බලනු ලැමේ. 

  

අනු 

අංකය 

ප්රාමයෝගික පරික්ෂණමේදී 

ලකුණු ලබා මදනු ලබන 

නිර්ණායක 

උපරිම ලකුණු 

ප්රමාණය 

01 අරමුණ හා ප්රවිශේට ීම 05 

02 මපෞරුෂය හා හඞ පාලනය  05 

03 සන්නිමේදනමේ පැහැදිළි බව  05 

04 කාල කළමනාකරණය  05 

05 
ඉදිරිපත් කිරීමේ ශිල්ප ක්රම 

භ්ාවිතය  
05 

මුළු ලකුණු ප්රමාණය 25 

10. තත්ෝරා ගැනීතම් ක්රමය :- 

(අ) මමම ගැසට් නිමේදනමේ විධිවිධාන ප්රකාර ව බඳවාගැනීම සිදුකරනු ලැමේ. 

(ආ) යේකිසි අමපක්ෂකමයකු විෂයයන් මදකකට (02) මහෝ තුනටම (03) මත්රී පත් ී ඇති 

අවසේථාවක පවතින පුරපපාඩු හා ඉල්ලුේකරුවන්මේ සංඛයාව සලකා බලා එම අයට 

පත්ීේ ලබා මදන විෂය පිළිබඳව උතුරු මැද පළාත් සභ්ා රාජය මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාව 

විසින් තීරණය කරනු ලැමේ. 



 

 
 

11.  අයදුම් කිරීතම් ක්රමය  
  
11.1 අයදුේපත්ර මමම නිමේදනයට අමුණා ඇති ආදර්ශ ආකෘතියට අනුව අමපක්ෂකයා විසින් කඩදාසිමේ    

මදපැත්ත භ්ාවිත කරමින් A4 ප්රමාණමේ කඩදාසියක සකසේ කර තම අත් අකුරින්ම සේූර්ණ කළ 
යුතුය. 1 සිට 4 මතක් වන ශීර්ෂය පළමු පිටුමේ ද 5 සිට 7 මතක් මදවන පිටුමේ ද, ඉතිරි ශීර්ෂ මතවන 
පිටුවට ද වන පරිදි අයදුේ පත්රය සකසේ කළ යුතු බව විමශේෂමයන් සැළකිය යුතු ය. 

 
11.2 නියමිත සුදුසුකේ සෑම ආකාරයකින්ම සේූර්ණ කර මනාමැති අයදුේ කරුවන්මේ අයදුේපත් හා 

නියමිත ආකෘතියට අනුකූලව සකසේ මනාකළ, අසේූර්ණ හා නියමිත දිනට පසුව ලැමබන 
අයදුේපත් ප්රතික්මෂේප කරනු ලැමේ. එම අයදුේ කරුවන්ට සේමුඛ පරීක්ෂණයට හා ප්රාමයෝගික 
පරීක්ෂණයට මපනී සිටීම සඳහා ඉඩ මදනු මනාලැමේ. ඒ සේබන්ධමයන් ූර්ව දැනුේ දීමක් 
මනාමකමර්.(ඉදිරිපත් කරන අයදුේ පත්රමේ ඡායා පිටපතක් අයදුේ කරු විසින් තමා ළඟ තබා ගැනීම 
ප්රමයෝජනවත් විය හැකිය.) 

 
11.3 දෘශයාබාධිත, රවනාබාධිත/ මවනත් විමශේෂ අවශයතා ඇති අයදුේකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් මකමරන     

අයදුේපත් වල වේ පස උඩ මකළවමර් රතු පාටින් තම ආබාධිත තත්ත්වය පැහැදිළිව සටහන් කළ 
යුතු ය. 

 
11.4 විෂයයන්ත කීපයක් සඳහා ඉල්ුම් කරන්තතන්තනම් අයදුම්පත්රතේ අදාළ විෂය අංක සහිත්ව, පැහැදිලිව 

එම විෂයයන්ත සටහන්ත කර එක් අයදුම්පත්ක් පමණක් ඉදිරිපේ කළ යුතුය. 
 
11.5 අයදුේපමතහි අමපක්ෂකයාමේ අත්සන අයදුේකරු වර්තමානමේ මසේවය කරන ආයතනමේ 

ආයතන ප්රධානියා මහෝ බලය පවරන ලද නිලධාරිමයක් විසින් සිදුකළ යුතු ය. 
 
11.6 රාජය මසේවමේ හා පළාත් රාජය මසේවමේ නියුක්ත නිලධාරීන් සේවකීය අයදුේපත අනිවාර්මයන්ම තම 

ආයතන ප්රධානියා මාර්ගමයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු වන අතර මමම පත්ීම සදහා සුදුසේමසකු වශමයන් 
මත්රී පත්වුවමහාත් එම ආයතනමයන් නිදහසේ කිරීමට එකඟ වන බවට සහතික කරවා ගත යුතු ය. 

 
11.7 නිවැරදිව සේූර්ණ කරන ලද අයදුේපත්රය 2022.09.09 දිනට මහෝ ඊට මපර ලැමබන මසේ 

“මල්කේ,උතුරු මැද පළාත් රාජය මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාව, දිසේීක් මල්කේ කාර්යාල පරිරය, 
අනුරාධපුර”යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑමලන් එවිය යුතුය.අයදුේපත් බහා එවනු ලබන කවරමේ 
වේ පස ඉහළ මකලවමර් (උපාධිධාරීන්/ඩිපමලෝමාධාරීන් ශ්රී ලංකා ගුරු මසේවයට බඳවා ගැනීම - 
2022) තලස හා ඉල්ුම් කරන දිසේීක්කය හා ඉල්ුම් කරන විෂය අනිවාර්යතයන්තම සඳහන්ත කළ 

යුතු ය. 
 
11.8 තැපැල් මඟින් ඉදිරිපත් කිරීමේදි අයදුේපත්රයක් නැතිීම මහෝ ප්රමාද ීම පිළිබඳව වූ කිසිදු 

පැමිණිල්ලක් සළකා බලනු මනාලැමේ. 
 
 
12.  අතප්ක්ෂකයන්තතේ අනනයත්ාවය:- 

 

අමපක්ෂකයින් තමා මපනී සිටින සේමුඛ පරීක්ෂණය සහ ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා පහත 

මල්ඛණ වලින් තම අනනයතාවය තහවුරු කළ යුතු ය. 

 (අ) පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ මදපාර්තමේන්තුව මඟින් නිකුත් කරන ලද ජාතික  

හැඳුනුේපත  

මහෝ 
 

 (ආ) වලංගු විමද්ශ ගමන් බලපත්රය / වලංගු රියදුරු බලපත්රය 

 

13.  ඉල්ලුේ පත්රය සේූර්ණ කිරීමේ දී  සැලකිලිමත්ව නිරවදය මතාරතුරු සැපයිය යුතු ය. එම මතාරතුරු 

කිසිදු අයුරකින් සංමශෝධනයට ඉඩමදනු මනාලැමේ. මමම බඳවා ගැනීමේ නිමේදනමේ සඳහන් 

සුදුසුකේ නියමිත දිනට සේූර්ණ කර මනාමැති ීම අනුව යේ අයදුේකරුවකු සේමුඛ පරීක්ෂණයට 



 

සහ ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණයට මපනී සිටීමට නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවමහාත් ඒවා පැවැත්ීමට 

මපර මහෝ පැවැත්මවන අතරතුර මහෝ ඉන්පසුව මහෝ ඕනෑම අවසේථාවක දී ඔහුමේ/ඇයමේ 

අමපක්ෂකත්වය අවලංගු කළ හැකි ය. අයදුේකරුවන් සාවදය මතාරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති බව මහෝ 

නිරවදය මතාරතුරු ඕනෑකමින් යටපත් කර ඇති බව මහෝ අනාවරණය වුවමහාත් ඕනෑම අවසේථාවක 

මසේවමයන් පහ කිරීමට මහෝ මසේවය අවසන් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැමේ. 

 

14. මමම නිමේදනමේ සඳහන් සුදුසුකේ ඇති අය පමණක් අයදුේකර ඇතැයි යන ූර්ව නිගමනය මත     

අයදුේපත් භ්ාරගන්නා අවසාන දිනට මහෝ එදිනට මපර නියමිත පරිදි සේූර්ණ කරන ලද අයදුේපත් 

ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුේකරුවන් මවත උතුරු මැද පළාත් රාජය මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාමේ මල්කේ 

විසින් සේමුඛ පරීක්ෂණය සහ ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා කැඳීේ ලිපි නිකුත් කරනු ඇත. 

අයදුේකරුවන් මවත කැඳීේ ලිපි නිකුත් කළ වහාම ඒ බව සඳහන් කරමින් උතුරු මැද පළාත් රාජය 

මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාමේ කාර්යාලීය මවේ අඩවිමේ (psc.nc.gov.lk) නිමේදනයක් පළකරනු ලැමේ. 

සේමුඛ පරීක්ෂණය මහෝ ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණය පැවැත්මවන දිනට දින 3 කට මපර කැඳීේ ලිපිය 

මනාලැබිණි නේ  ඒ බව වහාම “තල්කම්, පළාේ රාජ්ය තසේවා තකාමිෂන්ත සභාව, උතුරු මැද පළාත්, 

අනුරාධපුර.” යන ලිපිනයට දැන්විය යුතු යි. එමසේ දැනුේ දීමේ දී පහත විසේතර ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

I. අයදුේකරුමේ සේූර්ණ නම: 
II. මසේවා සේථානමේ ලිපිනය: 

III. ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය : 
IV. දුරකථන අංකය : 

 
 
අයදුේපත් කැඳීමේ නිමේදනයට අදාළ කරුණු මහෝ මමම නිමේදනමයන් ආවරණය මනාවන මහෝ මමම 
නිමේදනමේ විධිවිධාන සලසා මනාමැති මවනත් කිසියේ කරුණක් මවමතාත් ඒ සේබන්ධමයන් උතුරු 
මැද පළාත් රාජය මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාමේ තීරණය අවසාන තීරණය මේ. 
 

15. මමම සේමුඛ පරීක්ෂණය සහ ප්රාමයෝගික පරීක්ෂණය පැවැත්ීම, කල්දැමීම, අවලංගු කිරීම මහෝ 

පැවැත්ීමමන් පසු මතෝරා ගැනීම/ මනාගැනීම මහෝ සේූර්ණ කරනු ලබන පුරපපාඩු සංඛයාව පිළිබඳ 

අවසාන තීරණය උතුරු මැද පළාත් රාජය මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාව සතු ය.  

 

16. සිංහල හා මදමළ මාධයයන්මගන් ප්රසිද්ධ කරනු ලබන මමම නිමේදනමේ භ්ාෂා පාඨ අතර කිසියේ 

මහෝ මනාගැළපීමක් මහෝ අනනුකූලතාවක් ඇති බව මපනී යන්මන් නේ එවැනි අවසේථාවක සිංහල මාධය 

නිමේදනය නිවැරදි මසේ සලකා කටයුතු කරනු ලැමේ. 

උතුරු මැද පළාත් රාජය මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාමේ නියමය පරිදි, 

 

 

මල්කේ, 

උතුරු මැද පළාත් රාජය මසේවා මකාමිෂන් සභ්ාව. 
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