සබරගමුව පළාත් අධ්යාපන, තතොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශය
සබරගමුව පළාත් සභාතේ පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ශ්රී
ලංකා ගුරු තසේවයට උපාධිධ්ාරීන් හා ඉංග්රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු ඩිප්තලෝමාධ්ාරීන්
(සිංහල/තදමළ මාධ්යය) බඳවා ගැනීතම් තරඟ විභාගය - 2018.
සබරගමුව පළාතේ පළාේ සභාවට අයේ පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවා
වයවස්ථාව ප්රකාරව ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවතේ 3-I(අ) තරේණියට උපාධිධාරීන් සහ 3-I(ඇ) තරේණියට ඉංග්රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු
ඩිප්තලෝමාධාරීන් (සිංහල/තදමළ මාධයය) පාසල් පාදකව බඳවා ගැනීම පිණිස සබරගමුව පළාත තුල ස්ථිර පදංචි
උපාධිධාරීන්තගන්/ ඉංග්රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු ඩිප්තලෝමාධාරීන්තගන් අයදුම්පේ කැඳවනු ලැතේ.
01)

තයෝගයතා :-

අ.

සාමානය සුදුසුකම් :
i.

ශ්රී ලංකාතේ පුරවැසිතයකු විය යුතුය.

ii.

යහපේ චරිතයකින් සහ මනා මානසික හා ශාරීරික තසෞඛ්යතයන් යුක්ත විය යුතුය.

iii.

අයදුම්පේ භාර ගන්නා අවසාන දනයට එනම් 2018.07.20 දනට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වී තිබිය යුතු අතර,
එදනට වයස අවුරුදු 45 තනොඉක්මවිය යුතුය.

iv.

අයදුම්පේ භාර ගන්නා අවසාන දනයට එනම් 2018.07.20 දනට පූර්වාසන්න, සබරගමුව පළාතේ වසර 03ක
ස්ථිර පදංචිකරුතවකු විය යුතුය. (සම්මුඛ් පරීක්ෂණතේදී තම ස්ථිර පදංචිය ග්රාම තසේවා සහතික තහෝ අදාල
තවනේ ලියවිලි මගින් සනාථ කල යුතු තේ.)

v.

තමම නිතේදනතේ සඳහන් අයදුම්පේ කැඳවීතම් අවසන් දනට, තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය සියළුම
සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.

ආ.
i.

අධයාපන සුදුසුකම් :
අයදුම් කරනු ලබන සියළුම උපාධිධාරීන් ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවා වයවස්ථාව ප්රකාරව 2018.07.20 දනට විශ්ව
විදයාල ප්රතිපාදන තකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගේ ඕනෑම (තේශීය/විතේශීය) විශ්ව විදයාලයකින් තහෝ විශ්ව
විදයාල ප්රතිපාදන තකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගේ උපාධි පිරිනැතමන ආයතනයකින් උපාධියක් ලබා තිබිය යුතු
අතර, ඉංග්රීසි පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම් කරන ඩිප්තලෝමාධාරීන් 2018.07.20 දනට ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ
අධයාපන ආයතනය (SLIATE) මගින් තහෝ විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන තකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගේ ඕනෑම
(තේශීය/විතේශීය) විශ්ව විදයාලයකින් පිරිනමනු ලබන ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ දෑ අවුරුදු, ඩිප්තලෝමාවක් ලබා
තිබිය යුතුය. එම උපාධියට/ඩිප්තලෝමාවට හදාරා ඇති ප්රධාන විෂයයන් වලට අනුකූලව එක් එක් විෂය සඳහා
උප තල්ඛ්න අංක I හි සඳහන් සුදුසුකම් සමග පහත ii හි සුදුසුකම සපුරා තිබීම අනිවාර්යය තේ.

ii.

අධයාපන අමාතයාංශතේ පිළිගේ ප්රතිපේතිය මත අ.තපො.ස.(සා.තපළ) හා අ.තපො.ස.(උ.තපළ) විභාගය පහත
සඳහන් පරිද සමේව තිබිය යුතුය.
 අ.තපො.ස.(සා.තපළ) විභාගය තදවරකට තනොවැඩි වාර ගණනකදී මේබස හා ගණිතය සමේව, සම්මාන
03ක් සහිතව විෂයන් 06 කින් සමේවීම.
 අ.තපො.ස.(උ.තපළ) විභාගතයන් නව නිර්තේශය යටතේ එක්වරකදී විෂයයන් 03 (සාමානය ඉංග්රීසි හා තපොදු
පරීක්ෂණය හැර) සමේවීම.
(සටහන : විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තේශීය අ.තපො.ස.(සා.තපළ) හා අ.තපො.ස.(උ.තපළ) විභාග හා
සමානව පිළිගනු ලබන විභාග සමතුන්ටද අයදුම්කල හැකිය).
1

උපතල්ඛන අංක I
විෂය
තක්ත
අංකය

පුරප්පාඩු විෂය

අධ්යාපන සුදුසුකම්

පළාත තුල පවතින
පුරප්පාඩු සංඛයාව
සිංහල
මාධ්යය

තදමළ
මාධ්යය

68

42

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් මේබස (සිංහල/තදමළ),
ප්රධාන විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම තහෝ,
1

ප්රාථමික

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ අධයාපනතේදී
උපාධියක් ලබා තිබීම තහෝ,
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ මතනෝ විදයාව
පිළිබඳ විතශේෂතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

2

3

විදයාව (සා.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් තභෞතික විදයාව, රසායන
විදයාව, ජීව විදයාව, විදයාව ප්රධාන විෂයයක් සහිතව
ලබාගේ විදයාතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

60

20

ගණිතය (සා.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ශුේධ ගණිතය,
වයවහාරික ගණිතය, ගණිතය ප්රධාන විෂයයක්
සහිතව ලබාගේ විදයාතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

87

23

60

25

14

5

8

6

4

ඉංශ්රීසි භාෂාව (සා.තපළ)

5

ගෘහ ආර්ථික විදයාව
(සා.තපළ)

6

තාක්ෂණතේදය සඳහා විදයාව
(උ.තපළ)

උපාධිධාරිතයකු නම් පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින්
ඉංග්රීසි භාෂාව/ඉංග්රීසි සාහිතයය/ඉංග්රීසි විෂය
ඉගැන්වීම ප්රධාන විෂයයක් තලස හදාරා ලබාගේ
උපාධියක් ලබා තිබීම (ඉංග්රීසි මාධයතයන් තවනේ
උපාධියක් හදාරා තිබීම සුදුසුකමක් තනොතේ). තහෝ,
ඩිප්තලෝමාධාරිතයකු නම් අ.තපො.ස. (සා/තපළ)
විභාගතයන් තදවරකට තනොවැඩි වාර ගණනකදී
ඉංග්රීසි විෂය සඳහා අවම වශතයන් සම්මාන (C)
සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම සමග, උසස් අධයාපන
අමාතයාංශය යටතේ ක්රියාේමක වන ශ්රී ලංකා උසස්
තාක්ෂණ අධයාපන ආයතනය (SLIATE) මගින්
පිරිනමනු ලබන ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ දෑ අවුරුදු
(පූර්ණ කාලීන/අර්ධ කාලීන) ඩිප්තලෝමාවක් ලබා
තිබීම තහෝ,
ඩිප්තලෝමාධාරිතයකු නම් අ.තපො.ස. (සා/තපළ)
විභාගතයන් තදවරකට තනොවැඩි වාර ගණනකදී
ඉංග්රීසි විෂය සඳහා අවම වශතයන් සම්මාන (C)
සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම සමග, විශ්ව විදයාල
ප්රතිපාදන තකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගේ ඕනෑම
(තේශීය/විතේශීය) විශ්ව විදයාලයකින් පිරිනමනු
ලබන ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ දෑ අවුරුදු (පූර්ණ
කාලීන/අර්ධ කාලීන) ඩිප්තලෝමාවක් ලබා තිබීම.
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ආහාර විදයාව හා
තපෝෂණය, ආහාර විදයාව හා තාක්ෂණය, ගෘහ
ආර්ථික විදයාව ප්රධාන විෂයයක් සහිතව ලබාගේ
උපාධියක් ලබා තිබීම තහෝ,
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ ඕනෑම
උපාධියක් සමග අ.තපො.ස. (උ/තපළ) විභාගතේදී ගෘහ
ආර්ථික විදයාව විෂය සඳහා අවම වශතයන් අධි (B)
සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම.
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ තාක්ෂණතේදී
උපාධියක් ලබා තිබීම තහෝ තභෞතික විදයා විෂය
ප්රධාන විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.
2

7

ඉංජිතන්රු තාක්ෂණතේදය
(උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් තාක්ෂණතේදී,
යාන්ත්රික, ඉදකිරීම්, විදුලිය හා ඉතලක්තරොනික යන
ක්තෂේත්රයන්ට අදාලව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

8

ජජව පේධති තාක්ෂණතේදය
(උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් කෘෂි විදයා විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

4

6

9

රසායන විදයාව/තභෞතික
විදයාව/ජීව විදයාව (උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් තභෞතික විදයාව, රසායන
විදයාව, ජීව විදයාව ප්රධාන විෂයයක් සහිතව ලබාගේ
විදයාතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

25

22

සංයුක්ත ගණිතය (උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ශුේධ ගණිතය,
වයවහාරික ගණිතය, ගණිතය ප්රධාන විෂයයක්
සහිතව ලබාගේ විදයාතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

6

6

8

8

15

7

40

-

32

20

66

30

10

11

ගිණුම්කරණය (උ.තපළ)

12

ආර්ථික විදයාව (උ.තපළ)

13

සිංහල භාෂාව හා සාහිතයය
(සා.තපළ)
සිංහල (උ.තපළ)

14

වයාපාර හා ගිණුම්කරණ
අධයයනය (සා.තපළ)
වයාපාර අධයයනය (උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් තහෝ උසස් ජාතික
ගිණුම්කරණ සිේ අවුරුදු ඩිප්තලෝමාවක් ලබා තිබීම.
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී උපාධියක්
ලබා තිබීම.
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී උපාධියක්
ලබා තිබීම.
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් තහෝ උසස් ජාතික
වාණිජ/කලමනාකරණ/ගිණුම්කරණ සිේ අවුරුදු
ඩිප්තලෝමාවක් ලබා තිබීම.

4

8

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ තසෞන්දර්යය/ලලිතකලා
විතශේෂතේදී/සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම තහෝ,
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී/සාමානයතේදී
උපාධියක් ලබා තිබීම තහෝ,
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ ඕනෑම
උපාධියක් සමග අ.තපො.ස. (උ/තපළ) විභාගතේදී චිත්ර
කලාව විෂය සඳහා අවම වශතයන් අධි (B)
සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම තහෝ,
පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ ඕනෑම
උපාධියක් සමග රජතේ ආයතනයකින් ලබාගේ චිත්ර
කලාව පිළිබඳ එක් අවුරුේදකට තනොඅඩු ඩිප්තලෝමා
සහතිකයක් ලබා තිබීම.

15

චිත්ර/චිත්ර කලාව
(සා.තපළ/උ.තපළ)

16

නාටය හා රංග කලාව
(සා.තපළ/උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

14

9

17

ප්රංශ භාෂාව
(සා.තපළ/උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

8

1

18

ජර්මන් භාෂාව
(සා.තපළ/උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

4

1

3

19

ජපන් භාෂාව
(සා.තපළ/උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

10

2

20

රුසියානු භාෂාව
(සා.තපළ/උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

6

1

21

තතොරතුරු හා සන්නිතේදන
තාක්ෂණය
(සා.තපළ/උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් තතොරතුරු තාක්ෂණය,
පරිඝණක විදයාව ප්රධාන විෂයයක් සහිතව ලබාගේ
විදයාතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

28

15

22

සන්නිතේදනය හා මාධය
අධයයනය (සා.තපළ/උ.තපළ)

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් පුරප්පාඩු විෂය ප්රධාන
විෂයයක් සහිතව ලබාගේ විතශේෂතේදී තහෝ
සාමානයතේදී උපාධියක් ලබා තිබීම.

13

12

උපතේශනය

පිළිගේ විශ්ව විදයාලයකින් ලබාගේ
මතනෝවිදයාව/සමාජවිදයාව පිළිබඳව විතශේෂතේදී
උපාධියක් ලබා තිබීම තහෝ පිළිගේ විශ්ව
විදයාලයකින් උපතේශනය ප්රධාන විෂයයක් සහිතව
ලබාගේ උපාධියක් ලබා තිබීම.

50

20

23

සැලකිය යුතුයි : - විෂය තක්ත අංක 1,5,15 හා 23 හි සඳහන් විෂයයන් හැර තසසු විෂයයන් සඳහා අයදුම් කරනු
ලබන සෑම උපාධිධ්ාරිතයකුම අමාතය මණ්ඩල පත්රිකා අංක 17/1597/742/027 යටතත් 2017 අතගෝස්තු මස 29 දින
පැවැති අමාතය මණ්ඩල රැස්වීතම්දී එළඹි තීරණය පරිදි ඉගැන්වීමට අතප්ක්ෂිත විෂයය, උපාධියට හදාරනු ලැබූ මුළු
විෂය සංධ්ාරතයන් 1/3 ක් සම්පූර්ණ කල අයවළුන් පමණක් විය යුතුය.
02) බඳවා ගැනීතම් ක්රමය සහ තසේවා තකොන්තේසි :2:1
උප තල්ඛ්න අංක I පරිද සබරගමුව පළාත තුල පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව මත පමණක් තමම බඳවා ගැනීම් සිදු
තකතරන අතර (තකතසේ තවතත් පවතින ප්රතිපාදන මත බඳවා ගන්නා දිනට ඇතිවන පුරප්පාඩු සංඛයාවද සලකා බලනු
ඇත), තමම දැන්වීමට අදාලව 01.අ. හා 01.ආ. හි සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් සඳහා පේවීම් බලධරයා විසින්
නියම කරනු ලබන පරිද විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව විසින්
තහෝ බලය පවරනු ලබන තවනේ ආයතනයක් විසින් සුදුස්සන් තතෝරා ගැනීම සඳහා තරඟ විභාගයක් පවේවනු ලැතේ.
එම විභාගතයන් ලබා ගන්නා ලකුණුවල එකතුතේ ප්රමුඛ්තාවය මත සබරගමුව පළාේ අධයාපන, තතොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශතේ තල්කම්වරයා විසින් පේකරනු ලබන සම්මුඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් සාමානය
සම්මුඛ් පරීක්ෂණයකට හා ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණයකට අයදුම්කරුවන් භාජනය කරනු ලැතේ. ඒ අනුව ඔවුන් ලබාගන්නා
මුළු ලකුණුවල එකතුතේ ප්රමුඛ්තාවය අනුව පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා පාසල් පාදකව පේවීම් ලබාදීමට සුදුස්සන්
තතෝරාගනු ලැතේ.
2:2
සාමානය සම්මුඛ පරීක්ෂණය :- ගුරු තසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වන තමම නිතේදනතේ සඳහන් සුදුසුකම්
සපුරා තිතේදැයි පරීක්ෂා කිරීමට සහ කායික හා මානසික තයෝගයතාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පවේවන ලැතේ. සාමානය
සම්මුඛ් පරීක්ෂණතේදී ලකුණු ලබාදීමක් සිදුකරනු තනොලැතේ.

4

2:3
ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණය :- ගුරු වෘේතිතේදී වැදගේ වන ඉතගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය පිළිබඳ අයදුම්කරු සතු
කුසලතාවය මැන බැලීම සඳහා පවේවනු ලැතේ. අයදුම්කරුවන් විසින් පේවීම් ලබා ගැනීමට අතප්ක්ෂා කරන විෂයයට
අදාලව හඳුනාගන්නා ලද මාතෘකාවක් යටතේ විනාඩි 05කට තනොඅඩු ඉදරිපේ කිරීමක් ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණ
අවස්ථාතේදී ඉදරිපේ කල යුතුය. ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේදී පහත සඳහන් නිර්ණායක ඔස්තසේ ලකුණු ලබාතදනු ඇත.
අනු
අංකය

ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේදී ලකුණු ලබාතදනු
ලබන නිර්ණායක

උපරිම ලකුණු ප්රමාණය

සමත් වීමට අවශය අවම
ලකුණු ප්රමාණය

1.

අරමුණ හා ප්රවිෂ්ට වීම.

05

02

2.

තපෞරුෂය හා හඬ පාලනය.

05

02

3.

සන්නිතේදනතේ පැහැදලි බව.

05

02

4.

කාල කළමනාකරණය.

05

02

5.

ඉදරිපේ කිරීතම් ශිල්ප ක්රම භාවිතය.

05

02

මුළු ලකුණු ප්රමාණය.

25

10

2:3:1 අතිතර්ක ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණය (ඉංග්රීසි විෂයය සඳහා) :- ඉංග්රීසි විෂය සඳහා අයදුම් කරනු ලබන
අයදුම්කරුවන්තේ ඉංග්රීසි විෂයය ඉගැන්වීමට උචිත කථනය, රවණය, කියවීම හා ලිවීම පිළිබඳ කුසලතාවය මැන බැලීම
සඳහා ඉහත 2:3 හි සඳහන් ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණයට අතිතර්කව ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණයක් පවේවනු ලැතේ. එහිදී
අයදුම්කරුවන් විසින් ඉංග්රීසි විෂයයට අදාලව තදන ලද මාතෘකාවක් යටතේ විනාඩි 05කට තනොඅඩු ඉදරිපේ කිරීමක්
ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණ අවස්ථාතේදී ඉදරිපේ කල යුතු අතර, එහිදී පහත සඳහන් නිර්ණායක ඔස්තසේ ලකුණු ලබාතදනු
ඇත.
අනු
අංකය

ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේදී ලකුණු ලබාතදනු
ලබන නිර්ණායක

උපරිම ලකුණු ප්රමාණය

සමත් වීමට අවශය අවම
ලකුණු ප්රමාණය

1.

වාචික ඉදරිපේ කිරීම/විස්තර කිරීම.

10

04

2.

ලිඛිත ඉදරිපේ කිරීම.

10

04

මුළු ලකුණු ප්රමාණය.

20

08

2:4
තමම නිතේදනතේ සඳහන් සුදුසුකම් තනොමැති අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ් පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු තනොලැතේ.
සම්මුඛ් පරීක්ෂණතේදී ඉල්ලා ඇති නමුේ ඉදරිපේ කිරීමට අතපොතහොසේ වන සහතිකපේ සම්බන්ධව පසුව සලකා
බලනු තනොලැතේ.
2:5
තමම නිතේදනයට අදාලව පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීතම්දී දුෂ්කර ප්රතේශයන්හි ඇති පාසල්වල පවතින ගුරු
පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ප්රමුඛ්තාවය ලබා තදනු ඇත. සම්මුඛ් පරීක්ෂණ පවේවන අවස්ථාතේදී අදාල පුරප්පාඩු
තල්ඛ්නය අයදුම්කරුවන්හට ප්රදර්ශනය කරනු ලැතේ.
2:6
පළාේ මට්ටමින් විෂයානුබේධව ලැතබන සුදුසුකම් සහිත අයදුම්පේ සංඛ්යාව පවේනා පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට වඩා
අඩු අවස්ථාවකදී, තරඟ විභාගයකින් තතොරව සබරගමුව පළාේ අධයාපන, තතොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාතයාංශතේ තල්කම්වරයා විසින් පේකරනු ලබන සම්මුඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් සාමානය සම්මුඛ්
පරීක්ෂණයකට හා ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණයකට අයදුම්කරුවන් භාජනය කර සුදුස්සන් තතෝරා ගැනීමට කටයුතු කරනු
ලැතේ.

5

2:7
අදාල දස්ත්රික්කතේ පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට සරිලන, සුදුසුකම් ලේ අයදුම්පේ ප්රමාණයක් එම
දස්ත්රික්කතයන් ලැබී තනොමැති වුවතහොේ පමණක් යාබද දස්ත්රික්කතේ (රේනපුර/කෑගල්ල) සුදුසුකම් ලේ අයදුම්කරුවන්
පිළිබඳව සලකා බලනු ඇත.
2:8
රජතේ/පළාේ රාජය තසේවතේ පේවීම් පාලනය තකතරන තපොදු තකොන්තේසි වලට ද, ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවා
වයවස්ථා සංග්රහතේ පනවා ඇති තකොන්තේසිවලට ද, එම වයවස්ථාවට කර ඇති තහෝ මින් මතුවට තකතරන තහෝ
සංතශෝධනවලටද යටේව තතෝරා ගනු ලබන උපාධිධාරීන් සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවතේ ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවතේ 3I(අ) තරේණියටේ, ඩිප්තලෝමාධාරීන් 3-I(ඇ) තරේණියටේ පේ කරනු ලැතේ.
2:9
තමම තනතුරට හිමි මාසික වැටුප් පරිමාණය 2016.02.25 දනැති රාජය පරිපාලන චක්රතල්ඛ් අංක 03/2016
අනුව වන අතර, තමම පේවීමට හිමි වැටුප් ක්රමය ජීඊ-1-2016 දරණ වැටුප් ඛ්ණ්ඩය යටතේ මාසිකව රු.27,740-300x6380x7-445x2-රු.33,090/= ක් තේ. උපාධිධාරීන් තමම වැටුප් පරිමාණතේ 14 වන පියවර වන රු 32,200/- මාසික වැටුප
මත ද, ඩිප්තලෝමාධාරීන් තමම වැටුප් පරිමාණතේ 07 වන පියවර වන රු 29,540/- මාසික වැටුප මත ද පිහිටවනු ලැතේ.
වැටුප් තගවීම් සිදුකරනු ලබන්තන් එම චක්රතල්ඛ්තේ II වන උපතල්ඛ්නතේ සඳහන් විධිවිධාන අනුව තේ.
2:10 තමම බඳවා ගැනීම් පාසල් පාදකව සිදුතකතරන බැවින් සෑම අතයකුම මුල් පේවීම ලබන පාසතල් තහෝ එම
පාසල අයේ අධයාපන කලාපතේ අවම වශතයන් අඛ්ණ්ඩව වසර 05ක් අනිවාර්යතයන්ම තසේවය කල යුතු අතර, එම
කාල සීමාව තුලදී ස්ථාන මාරු හිමිකම් තනොලැතේ. තවද සබරගමුව පළාත තුල අනිවාර්යතයන්ම අවම වශතයන් වසර
10ක් තසේවය කල යුතුය. තමම කාල සීමාව තුල කුමන තහෝ තහේතුවක් මත ජාතික පාසල් තහෝ අන්තර් පළාේ ස්ථාන
මාරුවීම් ලබා තදනු තනොලැතේ. එතහේ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවතේ අවශයතාවයන් මත ඕනෑම අවස්ථාවක පළාත
තුල ඕනෑම පාසලකට ස්ථාන මාරු කිරීතම් බලය සබරගමුව පළාේ අධයාපන අමාතයාංශතේ තල්කම්වරයා සතු තේ.
පේවීම් ලබන සියළුම පේවීම්ලාභීන් සබරගමුව පළාේ අධයාපන, තතොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාතයාංශතේ තල්කම් සමග තම් පිළිබඳව ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුය.
2:11 තමම පේවීම ස්ථිරය. විරාම වැටුප් සහිතය. විරාම වැටුප් ක්රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදරිතේදී ගනු ලබන
ප්රතිපේතිමය තීරණයකට පේවීම්ලාභීන් යටේ විය යුතු තේ. 2014.10.23 වන දන ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී
ජනරජතේ අංක 1885/38 දරණ අතිවිතශේෂ ගැසට් පත්රතේ පළ කරන ලද ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවා වයවස්ථා සංග්රහතේ 7.2.3.2
හා 7.2.3.4 හි සඳහන් විධිවිධාන අනුව බඳවා ගැනීම් සිදුකරනු ලබන අතර, උසස්වීම් ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවා වයවස්ථා
සංග්රහය ප්රකාරව සිදුකරනු ඇත. එතමන්ම තමම පුවේපේ නිතේදනතයන් ආවරණය තනොවන්නාවූ යම් කරුණක්
තවතතොේ එම අවස්ථා ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවා වයවස්ථා සංග්රහතේ සඳහන් විධිවිධාන වලට යටේවනු ඇත.
03) ඉල්ලුම් කිරීතම් ක්රමය :3:1
ඒ 4 ප්රමාණතේ කඩදාසිවල තදපිටම භාවිත කරමින් තමම නිතේදනතේ අවසානතේ දක්වා ඇති ආදර්ශ ආකෘතිය
අනුව අයදුම්පේ සකස් කරගත යුතුය. අයදුම් පත්රතේ 01 සිට 3:6 තතක් තේද මුල් පිටුතේේ ඉතිරිය තදවන පිටුතේේ
සඳහන් විය යුතුය. අදාළ ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූල තනොවන හා සෑම ආකාරතයන්ම අසම්පූර්ණ අයදුම්පේ දැනුම්
දීමකින් තතොරව ප්රතික්තෂේප කරනු ලැතේ. (අයදුම්පත්රතේ ජායා පිටපතක් ලඟ තබා ගැනීම ප්රතයෝජනවේ විය හැක).
ඉදරිපේ කරනු ලබන අයදුම්පත්රය පුවේපේ නිතේදනතේ දැක්තවන ආකෘති පත්රයට අනුකූලවම ඉදරිපේ කිරීම
අතප්ක්ෂකයාතේ වගකීමකි. එතමන්ම අයදුම්පත්රය සකස් කර ගැනීතම්දී එහි ශීර්ෂතේ සඳහන් නම, සිංහල අයදුම්පේවල
සිංහල භාෂාවට අමතරව ඉංග්රීසි භාෂාතවන් ද, තදමළ ඉල්ලුම්පේවල තදමළ භාෂාවට අමතරව ඉංග්රීසි භාෂාතවන් ද
තයදීම අතයාවශය තේ.
3:2
අයදුම්පත්රතේ
අතප්ක්ෂකයාතේ
අේසන
රජතේ
විදයාලයක
විදුහල්පතිවරතයකු/
සමාදාන
විනිශ්චයකාරවරතයකු/ දවුරුම් තකොමසාරිස්වරතයකු/ නීතිඥවරතයකු/ ප්රසිේධ තනොතාරිස්වරතයකු/ ත්රිවිධ හමුදාතේ
අධිකාරී බලයලේ නිලධාරිතයකු/ තපොලිස් තසේවතේ ගැසට් කල තනතුරක් දරණ නිලධාරිතයකු/ දීප වයාප්ත තසේවාවක
නිලධාරිතයකු තහෝ රු. 240,360/- කට වැඩි මූලික වාර්ෂික වැටුපක් ලබන රජතේ ස්ථිර තනතුරක් දරණ නිලධාරිතයකු
විසින් සහතික කරනු ලැබිය යුතුය.
3:3
නිවැරදව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පේ 2018.07.20 දනට තහෝ ඊට තපර “තල්කම්, අධ්යාපන, තතොරතුරු හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශය, සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර” යන ලිපිනයට ලැතබන පරිද
ලියාපදංචි තැපෑතලන් එවිය යුතුය. අයදුම්පේ බහා එවනු ලබන කවරතේ වම් පස ඉහල තකළවතර් “සබරගමුව පළාත්
ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම් කිරීම - 2018” යනුතවන් අනිවාර්යතයන්ම සඳහන් කළ යුතුය.
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3:4
එක් අයදුම්කරුතවකුට ඉදරිපේකල හැක්තක් එක් අයදුම්පතක් පමණි. සෑම ආකාරයකින් සම්පූර්ණ තනොවන
අයදුම්පේ කිසිදු දැනුම් දීමකින් තතොරව ප්රතික්තෂේප කරන අතර, අයදුම්පේ ලැබී ඇති බව අයදුම්කරුවන් තවත දන්වනු
තනොලැතේ. තැපෑතල්දී නැති වන තහෝ ප්රමාද වන තහෝ අයදුම් පේ ගැන කිසිදු පැමිණිල්ලක් භාර ගනු තනොලැතේ. අයදුම්
කරනු ලබන විෂය අනුපිළිතවල කිසිතසේේ තවනස් කරනු තනොලබන අතර, ඒ පිළිබඳව ඉදරිපේ කරන අභියාචනා සලකා
බලනු තනොලැතේ. තවද, උපාධියට/ඩිප්තලෝමාවට හදාරා ඇති ප්රධාන විෂයය/විෂයයන් යටතේ උප තල්ඛ්න අංක I හි
සඳහන් සුදුසුකම් සමග පමණක් අයදුම් කළයුතු අතර, පේවීම් ලබන පාසල තහෝ පේවීම් විෂය කිසිදු තහේතුවක් නිසා
තවනස් කරනු තනොලැතේ.
3:5
i.
ii.
iii.

iv.

සෑම අයදුම්කරුතවකුම සිය අයදුම්පත සමග පහත තල්ඛ්න අමුණා තිබීම අනිවාර්යය තේ.
ශ්රී ලංකා විභාග තදපාර්තතම්න්තුව මගින් නිකුේ කරන ලද අ.තපො.ස.(සා.තපළ) සහ අ.තපො.ස.(උ.තපළ) විභාග
ප්රතිඵල තල්ඛ්නවල සහතික කරන ලද පිටපේ,
මූලික උපාධියට/ඩිප්තලෝමාවට අදාල විස්තරාේමක සහතිකතේ (Detail Certificate/Academic Transcript)
සහතික කල පිටපතක්,
උපතල්ඛ්න අංක I අනුව ඒ ඒ විෂයයන් සඳහා උපාධි සුදුසුකමට අතිතර්කව ඉල්ලා ඇති ඩිප්තලෝමාවන්ට අදාල
ඩිප්තලෝමා සහතිකතේ (Diploma Certificate) සහ එහි විස්තරාේමක සහතිකතේ (Detail
Certificate/Academic Transcript) සහතික කල පිටපේ,
ජාතික හැඳුනුම්පතේ සහතික කල පිටපතක්.

04) විභාග පටිපාටිය :4:1
ඉහත 01 වන තකොන්තේසියට අනුව සුදුසුකම් සපුරන ලද අතප්ක්ෂකයන්හට පමණක් විභාග තකොමසාරිස්
ජනරාල් විසින් තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව විසින් තහෝ බලය පවරනු ලබන තවනේ
ආයතනයක් විසින් විභාග ප්රතේශපත්ර නිකුේ කරනු ඇත. අතප්ක්ෂකයා එහි තම අේසන සහතික කරවා ගත යුතු අතර,
විභාගයට තපනී සිටින පළමු දනතේ විභාග මධයස්ථානතේ ශාලාධිපති තවත සිය අේසන සහතික කරවා ගේ
ප්රතේශපත්රය ඉදරිපේ කල යුතුය. එතසේ ඉදරිපේ තනොකරන කිසිදු අතප්ක්ෂකතයකුට විභාගයට තපනී සිටීමට අවසර තදනු
තනොලැතේ. අයදුම්කරුවන් තවත ප්රතේශපේ නිකුේ කල වහාම ඒ බව සඳහන් කරමින් පුවේපේ නිතේදනයක් ශ්රී ලංකා
විභාග තදපාර්තතම්න්තුව මගින් තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව මගින් තහෝ බලය පවරනු ලබන
තවනේ ආයතනයක් මගින් පළ කරනු ඇත. නිතේදනය පළවී දන 02ක් තහෝ 03ක් ගතවූ පසුවේ ප්රතේශපත්රය
තනොලැබුණි නම් එහි සඳහන් ආකාරයට ඒ බව ශ්රී ලංකා විභාග තදපාර්තතම්න්තුව තවත තහෝ සබරගමුව පළාේ
රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව තවත තහෝ බලය පවරනු ලබන තවනේ ආයතනය තවත දන්වා සිටිය යුතුය. ඔබ තවත
තබාගේ අයදුම්පත්රතේ පිටපත ද, විභාග ගාස්තු තගවීමට අදාල ලදුපතේ පිටපත ද අතැතිව ඔබතේ සම්පූර්ණ නම,
ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පේ අංකය හා විභාගතේ නම සඳහන් කරමින් ප්රතේශපත්රතේ පිටපතක් ෆැක්ස් මගින් එවීම සඳහා
ඔබතේ ෆැක්ස් අංකයක් ද සඳහන් ලිපියක් ශ්රී ලංකා විභාග තදපාර්තතම්න්තුව තවත තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා
තකොමිෂන් සභාව තවත තහෝ බලය පවරනු ලබන තවනේ ආයතනය තවත තයොමු කරමින්ම විමසා සිටීම වඩාේ ඵලදායී
වනු ඇත.
4:2
අතප්ක්ෂකතයකු තමන්හට නියම කරන ලද විභාග ශාලාතේදී විභාගයට තපනී සිටිය යුතුය. විභාගය පැවැේවීම
සම්බන්ධතයන් විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව විසින් තහෝ
බලය පවරනු ලබන තවනේ ආයතනයක් විසින් පනවනු ලබන නීතිරීති වලට විභාග අතප්ක්ෂකයින් යටේතේ. එම
නීතිරීති උල්ලංඝනය කළ තහොේ විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන්
සභාව විසින් තහෝ බලය පවරනු ලබන තවනේ ආයතනයක් විසින් පනවනු ලබන දඬුවමකට යටේ වීමට ඔහුට තහෝ
ඇයට සිදුවනු ඇත.
4:3
විභාග මධයස්ථානතේදී විභාග අතප්ක්ෂකයාතේ අනනයතාවය විභාග ශාලාධිපති තවත තහවුරු කිරීම සඳහා
පිළිගනු ලබන්තන් පුේගලයන් ලියාපදංචි කිරීතම් තදපාර්තතම්න්තුතවන් නිකුේ කළ ජාතික හැඳුනුම්පත තහෝ වලංගු
විතේශ ගමන් බලපත්රය තහෝ පමණක් බව සැලකිය යුතුය.
4:4
අතප්ක්ෂකයකුට විභාග ප්රතේශ පත්රයක් නිකුේ කිරීම ඔහු තහෝ ඇය විභාගයට ඉදරිපේ වීම සුදුසුකම් සපුරා ඇති
බවට පිළිගැනීමක් තලස සලකනු තනොලැතේ.
4:5
තමම විභාගය සිංහල හා තදමළ මාධය වලින් පමණක් පවේවනු ලැතේ. විභාගයට අයදුම් කරනු ලබන මාධය
පසුව තවනස් කිරීමට ඉඩ තනොලැතේ.
7

4:6
ඒ අනුව විභාගය පහත සඳහන් පරිද ප්රශ්න පත්ර තදකකින් සමන්විත තේ. ප්රශ්න පත්ර තදකම බහුවරණ හා තකටි
පිළිතුරු අතප්ක්ෂිත ප්රශ්න වලින් යුක්තය.
01. අභිතයෝගයතා පරීක්ෂණය - කාලය පැය 01 යි (ලකුණු 100 යි)
අතප්ක්ෂකයා සතු ගුරු වෘේතිය සඳහා වන කුසලතා සහ තර්කානුකූල බුේධිය පිළිබඳ දැනුම මැන බැලීම
අරමුණු තකොට තගන තමම ප්රශ්න පත්රය සකසනු ලැතේ. තමය බහුවරණ හා තකටි පිළිතුරු මාදලිතේ ප්රශ්න
50කින් සමන්විතය. එම ප්රශ්න සියල්ලටම තකටි පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
02. සාමානය දැනීම - කාලය පැය 01 යි (ලකුණු 100 යි)
ගුරු ක්තෂේත්රයට අදාලව එම ක්තෂේත්රය පිළිබඳව ඇති සාමානය දැනුම හා/තහෝ තේශීය වශතයන් සිදුවී ඇති
හා සිදුවන අධයාපන ප්රවණතා පිළිබඳ සාමානය දැනුම හා අධයාපන නවීකරණය පිළිබඳ සාමානය දැනුම
පරීක්ෂා තකතරන බහුවරණ හා තකටි පිළිතුරු මාදලිතේ ප්රශ්න 50කින් සමන්විතය. එම ප්රශ්න සියල්ලටම
පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
4:7
තමම ලිඛිත විභාගය සමේවීම සඳහා එක් එක් ප්රශ්න පත්රය සඳහා අවම වශතයන් ලකුණු 40 ක් තහෝ ඊට ඉහල
ලකුණු ලබා තගන විෂයයන් තදකම සමේ විය යුතුය. එතසේ ලබා ගේ අයදුම්කරුවන්තේ ප්රමුඛ්තා තල්ඛ්නයක් සකස්
තකොට විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව විසින් තහෝ බලය
පවරනු ලබන තවනේ ආයතනයක් විසින් සබරගමුව පළාේ අධයාපන, තතොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාතයාංශතේ තල්කම් තවත ලබා තදනු ඇත. තවද විභාගයට තපනී සිටින සියළුම අයදුම්කරුවන් තවත විභාග
තකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව විසින් තහෝ බලය පවරනු ලබන
තවනේ ආයතනයක් විසින් තපෞේගලිකව ප්රතිඵල දන්වා යවනු ඇත.
4:8
තරඟ විභාගතේ, සම්මුඛ පරීක්ෂණතේ හා ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේ ප්රතිඵල අනුව බඳවා ගන්නා දිනට
සබරගමුව පළාත තුල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සංඛයාව සඳහා පමණක් පාසල් පාදකව බඳවා ගැනීම් සිදුකරනු ඇත. තමම
ලිඛිත විභාගතේ ප්රතිඵල, විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තහෝ සබරගමුව පළාත් රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව විසින්
තහෝ බලය පවරනු ලබන තවනත් ආයතනයක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන දින සිට ඉදිරි වසර 02ක කාලසීමාවක් තුල
ඇතිවන ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පමණක් වලංගු වන බව සැලකිය යුතුය.
05) විභාග ගාස්තු :විභාග ගාස්තුව රු. 600/- කි. තමම විභාග ගාස්තුව සබරගමුව පළාේ සභාතේ අංක 20.03.02.99 දරණ ආදායම් ශීර්ෂයට
බැරවන පරිද සබරගමුව පළාේ සභාතේ ඕනෑම අමාතයාංශ කාර්යාලයකට/තදපාර්තතම්න්තුවකට (පළාේ පාලන
ආයතන හැර) තහෝ ඕනෑම දස්ත්රික්/ප්රාතේශීය තල්කම් කාර්යාලයකට මුදල් තගවා ලබා ගන්නා ලදුපත අයදුම්පත්රතේ
නියමිත තීරුතේ අලවා එම ලදුපේ අංකය සඳහන් කර එවිය යුතුය. (ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීම
ප්රතයෝජනවේ වනු ඇත).
06) විභාග මධ්යස්ථාන :තමම විභාගය පහත දැක්තවන නගර වලදී පැවැේතවනු ලැතේ. විභාගය පැවැේතවන දනය විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල්
විසින් තහෝ සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව විසින් තහෝ බලය පවරනු ලබන තවනේ ආයතනයක් විසින්
පසුව දැනුම් තදනු ඇත.
නගරය
රේනපුර
කෑගල්ල

නගර අංකය
01
02

07)
කිසියම් අයදුම්කරුතවකු සුදුසුකම් සපුරා තනොමැති බව පේවීම් ලැබීමට තපර අනාවරණය වුවතහොේ
ඔහුතේ/ඇයතේ අයදුම්පත කිසිදු තහේතුවක් තනොදන්වා ප්රතික්තෂේප කරනු ලැතේ. තවද නියමිත සුදුසුකම් පිළිබඳව දැන
දැනම තහෝ ඕනෑකමින් සාවදය තතොරතුරු ඉදරිපේ කර ඇති බව තහෝ නිරවදය තතොරතුරු යටපේ කර ඇති බව තහෝ
පේවීම් ලැබීතමන් පසු අනාවරණය වුවතහොේ තහෝ පේකිරීම සඳහා ඔබ නුසුදුසු බව තහෝ අනාවරණය වුවතහොේ, වහාම
රජතේ තසේවතයන් පහ කරනු/තසේවය අවසන් කරනු ලැතේ.
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08)
උපතල්ඛ්න අංක I හි සඳහන් පුරප්පාඩු විෂයයන් හා සංඛ්යාව සඳහා පමණක් තමම නිතේදනය මගින් අයදුම්පේ
කැඳවා ඇති අතර, එබැවින් තමම නිතේදනයට අදාලව අයදුම්පතක් ඉදරිපේ කිරීම, අදාල තරඟ විභාගයට තපනී සිටීම
තහෝ ඉන් සමේවීම, සම්මුඛ් පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම තහෝ ඊට ඉදරිපේ වීම යන කිසිදු කරුණක් තහෝ තවනයම් ඕනෑම
කරුණක් සබරගමුව පළාේ රාජය තසේවතේ ගුරු පේවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා වන අයිතිවාසිකමක් තහෝ නීතයානුකූල
හිමිකමක් තනොවන්තන්ය.
09)
තමම නිතේදනතයන් ආවරණය තනොවන කිසියම් කාරණයක් තවතතොේ ඒ පිළිබඳව තීරණය කිරීතම් අයිතිය ද
පුරප්පාඩුවලින් තකොටසක් තහෝ මුලුමනින්ම පිරවීම තහෝ තනොපිරවීම තහෝ පිළිබඳව අවසන් තීරණය ගැනීතම් අයිතිය ද
සබරගමුව පළාේ අධයාපන, තතොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශතේ තල්කම් සතුය.
10)
සිංහල, තදමළ හා ඉංග්රීසි භාෂාවලින් පල කරන තමම නිතේදනතේ භාෂා පාඨ අතර කිසියම් අනනුකූලතාවයක්
පවතී නම් එවැනි විටක සිංහල මාධය නිතේදනය නිවැරද තසේ සලකා කටයුතු කරනු ලැතේ.

මහින්ද එස්.වීරසූරිය,
තල්කම්,
අධයාපන, තතොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයංශය,
සබරගමුව පළාත.

2018.06.21 වන දන,
සබරගමුව පළාේ සභාතේ,
අධයාපන තතොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයංශතේදීය.

සැලකිය යුතුයි : තමම නිතේදනතේ හා අයදුම්පත්රතේ තදමළ පරිවර්තනය සඳහා 2018.06.22 වන දින තිනකරන්
පුවත්පත ද, ඉංග්රීසි පරිවර්තනය සඳහා 2018.06.22 වන දින Daily News පුවත්පතද බලන්න.
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ආදර්ශ අයදුම් පත්රය
කාර්යාලීය ප්රතයෝජනය සඳහා
සබරගමුව පළාත් සභාතේ පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා ගුරු තසේවයට උපාධිධ්ාරීන්
හා ඉංග්රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු ඩිප්තලෝමාධ්ාරීන් (සිංහල/තදමළ මාධ්යය) බඳවා ගැනීතම් තරඟ විභාගය - 2018.
Competitive Examination for Recruitment of Graduates/ Diploma (Two Year) Holders In
English To Sri Lanka Teachers Service To Fill The Exsisting Vacancies Of The Schools In
Sabaragamuwa Province – 2018.


විභාගයට තපනී සිටින නගරය

නගර අංකය

(රේනපුර - 01, කෑගල්ල - 02)


විභාගයට තපනී සිටීමට අතප්ක්ෂිත මාධයය
(සිංහල - 2, තදමළ - 3) (අදාළ අංකය තකොටුව තුළ ලියන්න)



ස්ථිර පදංචි දස්ත්රික්කය

දස්ත්රික් අංකය

(රේනපුර - 01, කෑගල්ල - 02)


ස්ථිර පදංචි ප්රාතේශීය තල්කම් තකොට්ඨාශය



උපතල්ඛ්න අංක I සඳහන් සුදුසුකම් අනුව පේවීම් ලැබීමට අයදුම් කරන විෂය තක්ත අංකය, විෂයය, මාධයය
හා දස්ත්රික්කය අදාල තකොටුව තුළ ලියන්න.

අනු
අංකය

විෂය තක්ත
අංකය

විෂය

මාධයය

දස්ත්රික්කය

01
02
1). 1:1 මුලකුරු අගට තයොදා මුලකුරු සමග නම ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් (උදා :- PERERA A.B.)
........................................................................................................................................................................
1:2 මුලකුරු අගට තයොදා මුලකුරු සමග නම සිංහතලන්/තදමතළන්
........................................................................................................................................................................
1:3 මුලකුරු වලින් දැක්තවන නම : (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින්) ............................................................................
........................................................................................................................................................................
2). 2:1 වර්තමාන ලිපිනය : (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින්)..............................................................................................
........................................................................................................................................................................
2:2 වර්තමාන ලිපිනය : (සිංහතලන්/තදමතළන්) (ප්රතේශපත්ර තමම ලිපිනයට තැපැල් කරනු ලැතේ) ......................
........................................................................................................................................................................
2:3 දුරකථන අංකය : ජංගම......................................... නිවස.........................................
3). 3:1 ජාතික හැඳුනුම්පේ අංකය :
3:2 උපන් දනය : වර්ෂය

මාසය

3:3 2018.07.20 දනට වයස : අවු
3:4 ස්ත්රී/පුරුෂ භාවය :

මාස

දන

(ස්ත්රී - 1, පුරුෂ - 0 ) (අදාළ අංකය තකොටුව තුළ ලියන්න)

3:5 විවාහක/අවිවාහක බව :
3:6 ජන වර්ගය :

දනය

(අවිවාහක - 1, විවාහක - 2 ) (අදාළ අංකය තකොටුව තුළ ලියන්න)

(සිංහල - 1, තදමළ - 2, මුස්ලිම් - 3, බර්ගර් - 4, තවනේ - 5) (අදාළ අංකය තකොටුව තුළ

ලියන්න)
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4). අධයාපන සුදුසුකම් : (විභාග ප්රතිපල තල්ඛනවල සහතික කල පිටපත් අමුණා එවීම අනිවාර්යය තේ.)
4:1 අ.තපො.ස. (සා.තපළ) විභාගය :

සමේ වූ වර්ෂය

4:2 අ.තපො.ස. (උ.තපළ) විභාගය :

විභාග අංකය

සමේ වූ වර්ෂය

විභාග අංකය

පළමු වර
තදවන වර
විෂයය

පළමුවර
සාමාර්ථය

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

තදවනවර
සාමාර්ථය

විෂයය

සාමාර්ථය

01
02
03
04

4:3 උසස් අධයාපන සුදුසුකම් පිළිබඳ විස්තර :
අ. උපාධිය/ඉංග්රීසි පිළිබඳ ජාතික ඩිප්තලෝමාව/ඩිප්තලෝමාව : ..........................................................................
ආ. නිකුේ කළ විශ්ව විදයාලය/ උසස් තාක්ෂණ අධයාපන ආයතනය : ............................................................
ඇ. උපාධිය/ ඩිප්තලෝමාව වලංගු දනය : ........................................................................................................
ඈ. උපාධියට/ ඩිප්තලෝමාවට හදාරා ඇති ප්රධාන විෂයය/විෂයයන් : ..............................:.................................
(උපාධියට/ඩිප්තලෝමාවට අදාල විස්තරාත්මක සහතිකතේ (Detail Certificate/Academic Transcript) සහතික
කල පිටපතක් අමුණා එවීම අනිවාර්යය තේ)
5). 5:1 තගවා ඇති විභාග ගාස්තුව රුපියල් (අකුරින්) : ................................................................................................
5:2 කුවිතාන්සිතේ අංකය :..........................................................
5.3 නිකුේ කල කාර්යාලය :.....................................................
5:4 දනය :.....................................................

කුවිතාන්සිතේ ඡායා පිටපතක් ඔබ තවත තබා ගන්න. මුදල් කුවිතාන්සිය තනොගැලතවන තසේ තමහි අලවන්න.
6).

අයදුම්කරුතේ/අයදුම්කාරියතේ ප්රකාශය : තමහි සඳහන් කර ඇති තතොරතුරු මාතේ දැනීතම් හා විශ්වාසතේ හැටියට සතය
බව ප්රකාශ කරමි. මාවිසින් සපයා ඇති තතොරතුරු අසම්පූර්ණ තහෝ අසතය බව තමම තනතුරට තතෝරාගැනීමට තපර
අනාවරණය වුවතහොේ අයදුම්පත ප්රතික්තෂේප වන බවේ, පසුව අනාවරණය වුවතහොේ මා තසේවතයන් පහ කිරීමට යටේ
වන බවේ මම දනිමි. තවද විභාගය පැවැේවීම සම්බන්ධතයන් විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තහෝ සබරගමුව
පළාේ රාජය තසේවා තකොමිෂන් සභාව විසින් තහෝ බලය පවරනු ලබන තවනේ ආයතනයක් විසින් පනවනු ලබන නීතිරීති
වලට සහ ප්රතිඵල නිකුේ කිරීම සම්බන්ධතයන් ගනු ලබන තීරණ වලට මම යටේ වන බවද ප්රකාශ කරමි.
.....................................
දනය

7).

8).

......................................................
අයදුම්කරුතේ/කාරියතේ අේසන

අයදුම්කරුතේ අේසන සහතික කිරීම : තමම අයදුම්පත ඉදරිපේ කරනු ලබන .....................................................
ස්වාමීන් වහන්ස/මයා/මිය/තමය මා තපෞේගලිකව හඳුනන බවද, ඔහු/ඇය මා ඉදරිපිටදී ........................................ දන
ඔහුතේ ඇයතේ අේසන තැබූ බවද, නියමිත විභාග ගාස්තුව තගවා ඇති බවද එම ලදුපත අලවා ඇති බවද සහතික කරමි.
.....................................
..............................................
දනය
අේසන සහතික කරන නිලධාරියාතේ අේසන
අයදුම්කරු රජතේ තසේවකතයකු නම් තදපාර්තතම්න්තු/ආයතන ප්රධානියාතේ සහතිකය : ....................................
.......................... ස්වාමීන්වහන්ස/මහතා/මහේමිය/තමනවියතේ ඉල්ලුම්පත්රය ඉදරිපේ කරමි. ඔහු/ඇය තමම
අමාතයාංශතේ/ තදපාර්තතම්න්තුතේ ස්ථිර/තාවකාලික/අනියම් තසේවකතයකු/තසේවිකාවක වශතයන් තසේවය කරන බවේ,
තමම තනතුර සඳහා තතෝරාගනු ලැබුවතහොේ ඔහු/ඇය තසේවතයන් නිදහස් කල හැකි/තනොහැකි බවේ දන්වමි.

දනය :....................................
...............................................................
තනතුර :.......................................................
තදපාර්තතම්න්තු ප්රධානියා තහෝ බලය පවරනු ලැබූ නිලධාරියා
අමාතයාශය/තදපාර්තතම්න්තුව :.....................................
(නිල මුද්රාව)
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