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සබරගමුව පළාත් සභාතේ පාසේවල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා ගුරු
තස්වයට බඳවා ගන්නා උපාධිධ්ාරීන්හට ගුරු පත්ීම් ලිපි ප්රදානය කිරීම - 2020.
උක්ත කරුණ යටතේ ඔබ විසින් සබරගමුව පළාේ අධ්යාපන අමාතයාාංශය තවත තයාමු කරන ලද අයදුම්පත්රය
අනුව 2019.03.31 දින ශ්රී ලාංකා විභාග තදපාර්තතම්න්ුව මගින් පවේවන ලද තරඟ විභාගතේ ප්රතිඵල මත හා
ඊට අදාලව පවේවන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණතේ සහ ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේ ප්රතිඵල මත, අදාල ගුරු පේීම්
ලබාදීම සඳහා ඔබ තතෝරාතගන ඇති බව සුටින් දන්වම.
02.
එකී පේීම් ලිපි ප්රදානය කිරීතම් උේසවය 2020.03.03 වන අඟහරුවාදා දින සබරගමුව පළාේ ගරු
ආණ්ඩුකාර ටිකිරි තකාබ්බෑකුව මැතිුමාතේ ප්රධ්ානේවතයන්, සබරගමුව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරතේදී
පැවැේීමට නියමතය.
ඒ අනුව, ඔබට හිම පේීම් ලිපිය ලබාගැනීම සඳහා 2020.03.03 දින තපරවරු 09.00 ට රත්නපුර, නව
නගරතේ සබරගමුව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයට පැමතණන තලස තමයින් ඔබට දන්වා සිටිම.
03.
පිරිම පේීම්ලාභීන් කළු කලිසම, සුදු කමසය හා ටයි පටියක් (තහෝ ජාතික ඇඳුම) පැලඳිය යුු අතර,
කාන්තා පේීම්ලාභීන් සුදු තහෝ ලා පැහැති ඔසරිය තහෝ සාරියකින් සැරසී පැමණිය යුු තේ.
04.

තපරවරු 08.45ට තපර ඔබට හිමි ආසන අංකය අනුව අසුන් ගත යුතුය.

05.
තමදින සභභාගී වන ඔබ තමම කැඳීම් ලිපිය සහ ඔබතේ ජාතික හැඳුනුම්පත අනිවාර්යතයන්ම
රැතගන ආ යුු බව සැලකිය යුුය.
ඉතා වැදගත් : තම් සමග අමුණා ඇති දිවුරුම් ප්රකාශතේ සඳහන් කරුණු වලට එකඟ වන බවට සාම
විනිසුරුවරතයකු/දිවුරුම් තකාමසාරිස්වරතයකු ඉදිරිපිටදී රු.50/- ක වලංගු මුද්දරයක් මත අත්සන් තබා එය
2020.03.03 දින රැතගන ආ යුතුය.
ඒ.ඩේ. රුක්මණී ආරියරත්න,
තේකම්,
අධ්යාපන, තතාරුරු තාක්ෂණ හා සාංස්කෘතික කටයුු අමාතයාාංශය,
සබරගමුව පළාත.

දිවුරුම් ප්රකාශයයි.
.....................................................................................................................................ලිපිනතේ

පදිාංචි

...............................................................................................(ජා.හැ.අාංකය:....................................) වන
මම

තබෞද්ධ්තයකු/

...................................................................

වශතයන්

සතයවාදීවේ,

අවාංකවේ,

ගරුගාම්භීරතා පූර්වකවේ ප්රතිඥා දී ප්රකාශ කර සිටින වග නම්,
01. තමහි සිද්ි ප්රකාශක හා ප්රතිඥාකරු මම තවම.
සබරගමුව පළාේ උපාිධ්ාරී ගුරු පේීමක් සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටින මම ශ්රී ලාංකා ගුරු තස්වා වයවස්ථා
සාංග්රහතේ සහ තමම බඳවා ගැනීමට අදාල පුවේපේ නිතේදනතේ සඳහන් සියළුම තකාන්තද්සි හා සියළුම
නියමයන් වලට එකඟ වන බවටේ,
තමකී ගුරු පුරප්පාු සඳහා අයදුම්පේ කැඳවන ලද පුවේපේ නිතේදනයන්හි සඳහන් තකාන්තද්සි ප්රකාරව
පුරප්පාු සහිත පාසලක තහෝ පේීම් ලබාතදන අවස්ථාතේදී පුරප්පාුී පවතින තවනේ ඕනෑම සබරගමුව
පළාේ පාසලක තහෝ තස්වය කිරීමට එකඟ වන බවටේ, පේකරනු ලබන පාසතේම තහෝ එම කලාපතේම
අඛණ්ඩඩව වසර 05ක අනිවාර්යය තස්වා කාලයක් තස්වය කිරීමට එකඟ වන බවටේ,
මා විසින් වයාජ තතාරුරු ඉදිරිපේ කර ඇති බවට පේීම් ලබාදීමට තපර තහෝ පසුව අනාවරණය
වුවතහාේ සබරගමුව පළාේ ගුරු තස්වයට ඇුලේ ීම සඳහා වන මාතේ සියළු හිමකම් අතහෝසි වන
බවටේ,
තමම පේීම ලබා ගැනීම සඳහා කිසිදු අනිසි බලපෑමක් සිදුතනාකරන බවටේ,
තමයින් දිවුරා ප්රකාශ කර සිටිම.
02. ඒ අනුව, සබරගමුව පළාේ රාජය තස්වයට උපාිධ්ාරී ගුරුභවතතකු වශතයන් තතෝරා පේකරතගන ඇති
මම, මා තවත ලබාදී ඇති ME/03/19/TE/RE – 2020 දරණ පේීම් ලිපිතේ සඳහන් තකාන්තද්සි ප්රකාරව
එකී පේීම භාර ගැනීමට එකඟ වන බව තමයින් දිවුරා ප්රකාශ කර සිටිම.

මුද්දරය
රු. 50/-

……………………………….
සිද්ි ප්රකාශක
ඉහත නම් සඳහන් සිද්ි ප්රකාශක විසින් කියවා
තේරුම් ගැනීතමන් පසු මනාව තේරුම් ගේ
බවටේ,

නිවැරදි

බවටේ,

සතය

බවටේ

පිළිතගන .................................................ක් වු
............................... වන දින .......................
දී මා ඉදිරිපිටදී ප්රතිඥා දී අේසන් තබන ලදී.
………………………………………..
(සාම විනිසුරු/ දිවුරුම් තකාමසාරිස්)

