වබරගමුල පෂාත් අධ්යාපන අමාත්යාාංය
වබරගමුල පෂාත් වභාවේ පාවල්ල පලතින ගුරු පුරප්පාඩු වම්පූර්ණ කිරීම
වඳශා උපාධිධ්ාරීන්වගන් ශා ඉාංග්රීසි ප ළිබඳබඳ ෑ අවුරුු ඩිප්වෝමාධ්ාරීන්වගන්
(සි පාංශ/ව මෂ මාධ්යය) අයුම්පත් කැඳවීම - 2017.
වඵරගමුල ඳෂළතේ ඳෂළේ වබළලට අයේ ඳළවල්ල ඳලතින ගුරු පුරප්ඳළඩු වම්පූර්ණ කිරීභ වශළ ශ්රී ංකළ ගුරු තවේලළ
ලයලවහථළල ප්රකළරල ශ්රී ංකළ ගුරු තවේලතේ 3-I(අ) තරේණියට උඳළධිධළරීන් වශ 3-I(ඇ) තරේණියට ඉංග්රීසි ප ළිබඵ ද අවුරුදු
ඩිප්තෝභළධළරීන් (සි පංශ/තදභෂ භළධයය) දිවහත්රික් ප ඳදනභ භත ඵලළ ගෆනීභ ළිණිව වඵරගමුල ඳෂළේ උඳළධිධළරීන්තගන්/
ඉංග්රීසි ප ළිබඵ ද අවුරුදු ඩිප්තෝභළධළරීන්තගන් අයදුම්ඳේ කෆලනු ෆතේ.
01)

වයෝගයත්ා :-

අ.

වළභළනය සුදුසුකම් :
i.

ශ්රී ංකළතේ පුරලෆසි පතයකු විය යුතුය.

ii.

යශඳේ චරිතයකින් වශ භනළ භළනසි පක ශළ ළරීරික තවෞඛ්යතයන් යුක් පත විය යුතුය.

iii.

2017.03.10 දිනට ලයව අවුරුදු 18 ට තනොඅඩු වශ ලයව අවුරුදු 45 ට තනොලෆඩි විය යුතුය.

iv.

අයදුම්ඳේ බළර ගන්නළ අලවළන දිනයට එනම් 2017.03.10 දිනට පූර්ලළවන්න, වඵරගමුල ඳෂළතේ ලවර 03ක
වහථිර ඳදිංචිකරුතලකු විය යුතුය. (වම්මුඛ් ඳරීක් පණතේදී තභ වහථිර ඳදිංචිය ග්රළභ තවේලළ වශතික තශෝ අදළ
තලනේ ලියවිලි භගින් වනළථ ක යුතු තේ.)

ආ.
i.

අධයළඳන සුදුසුකම් :
අයදුම් කරනු ඵන සි පයළුභ උඳළධිධළරීන් ශ්රී ංකළ ගුරු තවේලළ ලයලවහථළල ප්රකළරල 2017.03.10 දිනට විහල
විදයළ ප්රතිඳළදන තකොමින් වබළල විසි පන් ළිබගේ ඕනභ (තේශීය/විතේශීය) විහල විදයළයකින් තශෝ විහල
විදයළ ප්රතිඳළදන තකොමින් වබළල විසි පන් ළිබගේ උඳළධි ළිරිනෆතභන ආයතනයකින් උඳළධියක් ප ඵළ තිබිය යුතු
අතර, ඉංග්රීසි ප පුරප්ඳළඩු වශළ අයදුම්කරන ඩිප්තෝභළධළරීන් 2017.03.10 දිනට ශ්රී ංකළ උවවහ තළක් පණ
අධයළඳන ආයතනය (SLIATE) භගින් තශෝ විහල විදයළ ප්රතිඳළදන තකොමින් වබළල විසි පන් ළිබගේ ඕනභ
(තේශීය/විතේශීය) විහල විදයළයකින් ළිරිනභනු ඵන ඉංග්රීසි ප බළළල ළිබඵ ද අවුරුදු, ඩිප්තෝභළලක් ප ඵළ
තිබිය යුතුය. එභ උඳළධියට/ඩිප්තෝභළලට ශදළරළ ඇති ප්රධළන වියයන් ලට අනුකල එක් ප එක් ප විය වශළ
උඳ තල්ඛ්න අංක I හි වශන් සුදුසුකම් වභග ඳශත ii හි සුදුසුකභ වපුරළ තිබීභ අනිලළර්යය තේ.

ii.

අධයළඳන අභළතයළංතේ ළිබගේ ප්රතිඳේතිය භත අ.තඳො.ව.(වළ.තඳෂ) ශළ අ.තඳො.ව.(උ.තඳෂ) විබළගය ඳශත
වශන් ඳරිදි වභේල තිබිය යුතුය.
 අ.තඳො.ව.(වළ.තඳෂ) විබළගය තදලරකට තනොලෆඩි ලළර ගණනකදී භේඵව ශළ ගණිතය වභේල, වම්භළන
03ක් ප වහිතල වියන් 06 කින් වභේවීභ.
 අ.තඳො.ව. (උ.තඳෂ) විබළගතයන් නල නිර්තේය යටතේ වියයන් 03 (තඳොදු ඳරීක් පණය ශෆර) එක් පලරකදී
වභේවීභ.
(වටශන : විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් තේශීය අ.තඳො.ව.(වළ.තඳෂ) ශළ අ.තඳො.ව.(උ.තඳෂ) විබළග ශළ
වභළනල ළිබගනු ඵන විබළග වභතුන්ටද අයදුම්ක ශෆකිය).

1

උපවල්ඛනය අාංක I
පුරප්පාඩු වාංඛයාල
විය
වේත්
අාංකය

පුරප්පාඩු විය

අධ්යාපන දුුදුකම්

රත්නපුර
දිව්ත්රිේකය

කෑගල්
දිව්ත්රිේකය

සි පාංශ
මාධ්යය

ව මෂ
මාධ්යය

සි පාංශ
මාධ්යය

ව මෂ
මාධ්යය

32

48

10

20

07

-

03

-

22

සි පංශ බළළල
(උ/තඳෂ)

ළිබගේ විහල විදයළයකින් භේඵව (සි පංශ/තදභෂ)
ළිබඵල ඵළගේ විතේතේදී උඳළධිය
තශෝ
ළිබගේ විහල විදයළයකින් ඵළගේ අධයළඳනතේදී
උඳළධිය
තශෝ
ළිබගේ විහල විදයළයකින් ඵළගේ භතනෝ විදයළල
ළිබඵ විතේතේදී උඳළධිය
ළිබගේ විහල විදයළයකින් ඵළගේ සි පංශ
විතේතේදී උඳළධිය

33

තේඳළන විදයළල
(උ/තඳෂ)

ළිබගේ විහල විදයළයකින් ඵළගේ තේඳළන
විදයළල විතේතේදී උඳළධිය

07

02

03

02

44

ඉතිශළවය (උ/තඳෂ)

ළිබගේ විහල විදයළයකින් ඵළගේ ඉතිශළවය
විතේතේදී උඳළධිය

11

02

05

03

55

භූතගෝ විදයළල
(උ/තඳෂ)

ළිබගේ විහල විදයළයකින් ඵළගේ භූතගෝ
විදයළල විතේතේදී උඳළධිය

05

-

08

01

28

12

10

16

08

-

08

-

32

12

21

08

11

ප්රළථමික

66

ඉංශ්රීසි ප බළළල

77

තඵෞේධ ශිහඨළචළරය/
තඵෞේධ වංවහකෘතිය
(උ/තඳෂ)

88

චිත්ර කළල

උඳළධිධළරිතයකු නම් ඉංග්රීසි ප බළළල/ඉංග්රීසි ප
වළහිතයය/ඉංග්රීසි ප විය ඉගෆන්වීභ ප්රධළන වියයක් ප
තව ශදළරළ ඵළගේ උඳළධියක් ප ඵළ තිබිය යුතුය
(ඉංග්රීසි ප භළධයතයන් තලනේ උඳළධියක් ප ශදළරළ තිබීභ
සුදුසුකභක් ප තනොතේ).
ඩිප්තෝභළධළරිතයකු නම් අ.තඳො.ව. (වළ/තඳෂ)
විබළගතයන් තදලරකට තනොලෆඩි ලළර ගණනකදී
ඉංග්රීසි ප විය වශළ අලභ ලතයන් වම්භළන (C)
වළභළර්ථයක් ප ඵළ තිබීභ වභග, ශ්රී ංකළ උවවහ
තළක් පණ අධයළඳන ආයතනය (SLIATE) භගින්
ළිරිනභනු ඵන ඉංග්රීසි ප බළළල ළිබඵ ද අවුරුදු
(පූර්ණ කළලීන/අර්ධ කළලීන) ඩිප්තෝභළලක් ප, ඵළ
තිබිය යුතුය.
තශෝ
අ.තඳො.ව. (වළ/තඳෂ) විබළගතයන් තදලරකට
තනොලෆඩි ලළර ගණනකදී ඉංග්රීසි ප විය වශළ අලභ
ලතයන් වම්භළන (C) වළභළර්ථයක් ප ඵළ තිබීභ
වභග, විහල විදයළ ප්රතිඳළදන තකොමින් වබළල
විසි පන් ළිබගේ ඕනභ (තේශීය/විතේශීය) විහල
විදයළයකින් ළිරිනභනු ඵන ඉංග්රීසි ප බළළල ළිබඵ
ද අවුරුදු (පූර්ණ කළලීන/අර්ධ කළලීන)
ඩිප්තෝභළලක් ප ඵළ තිබිය යුතුය.
පුරප්ඳළඩු වියයට අදළල ළිබගේ විහල
විදයළයකින් ඵළගේ විතේතේදී උඳළධිය
තශෝ
පුරප්ඳළඩු වියය ප්රධළන වියයක් ප වහිතල ඵළගේ
වළභළනයතේදී උඳළධිය වභග ධර්භළචළර්ය අලවන්
විබළගය වභේ වී තිබිය යුතුය.
ළිබගේ විහල විදයළයකින් පුරප්ඳළඩු විය ප්රධළන
වියයක් ප වහිතල ඵළගේ වළභළනයතේදී තශෝ
විතේතේදී උඳළධිය

2

02) බඳලා ගැනීවම් ක්රමය වශ වවලා වක න්වසසි ප :2:1
උඳ තල්ඛ්න අංක I ඳරිදි ඒ ඒ දිවහත්රික් පකතේ ඳලතින පුරප්ඳළඩු වංඛ්යළල භත ඳභණක් ප තභභ ඵලළ ගෆනීම් සි පදු
තකතරන අතර (වකවව වලත්ත් පලතින ප්රතිපා න මත් බඳලා ගන්නා දින ඇතිලන පුරප්පාඩු වාංඛයාල වකා බනු
ඇත්), තභභ දෆන්වීභට අදළල 01.අ. ශළ 01.ආ. හි සුදුසුකම් වපුරළ ඇති අයදුම්කරුලන් වශළ ඳේවීම් ඵධරයළ විසි පන්
නියභ කරනු ඵන ඳරිදි විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් සුදුවහවන් තතෝරළ ගෆනීභ වශළ තරඟ විබළගයක් ප ඳලේලනු
ෆතේ. එභ විබළගතයන් ඵළ ගන්නළ කුණුල එකතුතේ ප්රමුඛ්තළලය භත වඵරගමුල ඳෂළේ අධයළඳන අභළතයළංතේ
තල්කම්ලරයළ විසි පන් ඳේකරනු ඵන වම්මුඛ් ඳරීක් පණ භණ්ඩයක් ප භගින් වළභළනය වම්මුඛ් ඳරීක් පණයකට වශ
ප්රළතයෝගික ඳරීක් පණයකට අයදුම්කරුලන් බළජනය කරනු ෆතේ. ඒ අනුල ඔවුන් ඵළගන්නළ මුළු කුණුල එකතුතේ
ප්රමුඛ්තළලය අනුල දිවහත්රික් ප භටමටමින් ඳලතින ගුරු පුරප්ඳළඩු වශළ ඳේවීම් ඵළදීභට සුදුවහවන් තතෝරළගනු ෆතේ.
(අයදුම්කරුලන් විසි පන් ඳේවීම් ඵළ ගෆනීභට අතප්ක් පළ කරන වියයට අදළල ශඳුනළගන්නළ ද භළතෘකළලක් ප යටතේ
විනළඩි 05කට තනොඅඩු ඉදිරිඳේ කිරීභක් ප ප්රළතයෝගික ඳරීක් පණ අලවහථළතේදී ඉදිරිඳේ ක යුතුය.) ප්රළතයෝගික
ඳරීක් පණතේදී ඳශත වශන් නිර්ණළයක ඔවහතවේ කුණු ඵළතදනු ඇත.
අනු අාංකය

ප්රාවයෝක ක පරීේණවී ල ණු ල බාව නු
බන නිර්ණායක

උපරිම ණු ල ප්රමාණය

වමත් වීම අලය අලම
ණු ල ප්රමාණය

1.

අරමුණ ශළ ප්රවිහට වීභ.
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2.

තඳෞරුය ශළ ශඬ ඳළනය.
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3.

වන්නිතේදනතේ ඳෆශෆදිලි ඵල.
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4.

කළ කෂභනළකරණය.
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5.

ඉදිරිඳේ කිරීතම් ශිල්ඳ ක්රභ බළවිතය.
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මුළු කුණු ප්රභළණය.

25

10

තභභ නිතේදනතේ වශන් සුදුසුකම් තනොභෆති අයදුම්කරුලන් වම්මුඛ් ඳරීක් පණය වශළ කෆලනු තනොෆතේ. වම්මුඛ්
ඳරීක් පණතේදී ඉල්ළ ඇති නමුේ ඉදිරිඳේ කිරීභට අතඳොතශොවේ ලන වශතිකඳේ වම්ඵන්ධල ඳසුල වකළ ඵනු
තනොෆතේ.
2:2
තභභ නිතේදනයට අදළල පුරප්ඳළඩු ඳලතින්තන් නගරළශ්රිත ප්රතේලලින් ඵෆශෆර දුහකර ප්රතේල ඳළවල්ලය.
වම්මුඛ් ඳරීක් පණ අලවහථළතේදී අයදුම්කරුලන්ට අදළ පුරප්ඳළඩු තල්ඛ්නය ප්රදර්නය කරනු ෆතේ. ඒ අනුල
අයදුම්කරුලන් විසි පන් එභ අලවහථළතේදී පුරප්ඳළඩු ඳලතින ඳළවල් වශළ ඳේවීම් ඵළගෆනීභට ඇති වහලකීය භනළඳය
අනුළිබතලලින් දෆක් පවිය යුතුය.
2:3
තභභ ඵලළ ගෆනීම් දිවහත්රික් ප භටමටමින් ඳළවල් ඳළදකල සි පදුතකතර්. එකභ පුරප්ඳළඩු ඳළව වශළ අයදුම්කරුලන්
කිහිඳතදතනකු ඉදිරිඳේවී ඇති අලවහථළලකදී, තරඟ විබළගතේදී ඵළගන්නළ ද කුණුල තශෝ ප්රළතයෝගික
ඳරීක් පණතේදී ඵළගන්නළ ද කුණුල ප්රමුඛ්තළලය වකළ ඵනු ෆතේ. එකභ පුරප්ඳළඩුලක් ප වශළ ඉල්ලුම්කර ඇති
අයදුම්කරුලන් කිහිඳතදතනකු වභළන කුණු ඵළ ඇති අලවහථළලකදී අයදුම්කරුලන්තේ වහථීර ඳදිංචි වහථළනතේ සි පට එභ
ඳළවට ඇති දුර ප්රභළණය අනුල ප්රමුඛ්තළලය ඵළතදනු ෆතේ.
2:4
දිවහත්රික් ප භටමටමින් ෆතඵන සුදුසුකම් වහිත අයදුම්ඳේ වංඛ්යළල ඳලේනළ පුරප්ඳළඩු වංඛ්යළලට ලඩළ අඩු
අලවහථළලකදී, තරඟ විබළගයකින් තතොරල වඵරගමුල ඳෂළේ අධයළඳන අභළතයළංතේ තල්කම්ලරයළ විසි පන් ඳේකරනු
ඵන වම්මුඛ් ඳරීක් පණ භණ්ඩයක් ප භගින් වළභළනය වම්මුඛ් ඳරීක් පණයකට වශ ප්රළතයෝගික ඳරීක් පණයකට
අයදුම්කරුලන් බළජනය කර සුදුවහවන් තතෝරළ ගෆනීභට කටයුතු කරනු ෆතේ.
2:5
අදළ දිවහත්රික් පකතේ ඳලතින පුරප්ඳළඩු වංඛ්යළලට වරින, සුදුසුකම් ේ අයදුම්ඳේ ප්රභළණයක් ප එභ
දිවහත්රික් පකතයන් ෆබී තනොභෆති වුලතශොේ ඳභණක් ප යළඵද දිවහත්රික් පකතේ (රේනපුර/කගල්) සුදුසුකම් ේ අයදුම්කරුලන්
ළිබඵල වකළ ඵනු ඇත.
3

2:6
රජතේ/ඳෂළේ රළජය තවේලතේ ඳේවීම් ඳළනය තකතරන තඳොදු තකොන්තේසි ප ලට ද, ශ්රී ංකළ ගුරු තවේලළ
ලයලවහථළ වංග්රශතේ ඳනලළ ඇති තකොන්තේසි පලට ද, එභ ලයලවහථළලට කර ඇති තශෝ මින් භතුලට තකතරන තශෝ
වංතෝධනලටද යටේල තතෝරළ ගනු ඵන උඳළධිධළරීන් වඵරගමුල ඳෂළේ රළජය තවේලතේ ශ්රී ංකළ ගුරු තවේලතේ 3I(අ) තරේණියටේ, ඩිප්තෝභළධළරීන් 3-I(ඇ) තරේණියටේ ඳේ කරනු ෆතේ.
2:7
තභභ තනතුරට හිමි භළසි පක ලෆටුප් ඳරිභළණය 2016.02.25 දිනෆති රළජය ඳරිඳළන චක්රතල්ඛ් අංක 03/2006
අනුල ලන අතර, තභභ ඳේවීභට හිමි ලෆටුප් ක්රභය ජීඊ-1-2006 දරණ ලෆටුප් ඛ්ණ්ඩය යටතේ භළසි පකල රු.27,740-300x6380x7-445x2-රු.33,090/= ේ තේ. උඳළධිධළරීන් තභභ ලෆටුප් ඳරිභළණතේ 14 ලන ළියලර ලන රු 18872/- භළසි පක ලෆටුඳ
භත ද, ඩිප්තෝභළධළරීන් තභභ ලෆටුප් ඳරිභළණතේ 07 ලන ළියලර ලන රු 17332/- භළසි පක ලෆටුඳ භත ද ළිහිටලනු ෆතේ.
ලෆටුප් තගවීම් සි පදුකරනු ඵන්තන් එභ චක්රතල්ඛ්තේ II ලන උඳතල්ඛ්නතේ වශන් විධිවිධළන අනුල තේ.
2:8
තභභ ඵලළ ගෆනීම් ඳළවල් ඳළදකල සි පදුතකතරන ඵෆවින් වභ අතයකුභ මුල් ඳේවීභ ඵන ඳළවතල් අලභ
ලතයන් අඛ්ණ්ඩල ලවර 05ක් ප අනිලළර්යතයන්භ තවේලය ක යුතු අතර, එභ කළ සීභළල තුදී වහථළන භළරු හිමිකම්
තනොෆතේ. තලද වඵරගමුල ඳෂළත තු අනිලළර්යතයන්භ අලභ ලතයන් ලවර 10ක් ප තවේලය ක යුතුය. තභභ කළ
සීභළල තු කුභන තශෝ තශේතුලක් ප භත ජළතික ඳළවල් තශෝ අන්තර් ඳෂළේ වහථළන භළරුවීම් ඵළ තදනු තනොෆතේ. එතශේ
වඵරගමුල ඳෂළේ රළජය තවේලතේ අලයතළලයන් භත ඕනභ අලවහථළලක ඳෂළත තු ඕනභ ඳළවකට වහථළන භළරු
කිරීතම් ඵය වඵරගමුල ඳෂළේ අධයළඳන අභළතයළංතේ තල්කම්ලරයළ වතු තේ. ඳේවීම් ඵන සි පයළුභ ඳේවීම්ළභීන්
වඵරගමුල ඳෂළේ අධයළඳන තල්කම් වභග තම් ළිබඵල ගිවිසුභකට එෂඹිය යුතුය.
2:9
තභභ ඳේවීභ වහථිරය. විරළභ ලෆටුප් වහිතය. 2014.10.23 ලන දින ශ්රී ංකළ ප්රජළතළන්ත්රික වභළජලළදී ජනරජතේ
අංක 1885/38 දරණ අතිවිතේ ගෆවටම ඳත්රතේ ඳෂ කරන ද ශ්රී ංකළ ගුරු තවේලළ ලයලවහථළ වංග්රශතේ 7.2.3.2 ශළ
7.2.3.4 හි වශන් විධිවිධළන අනුල ඵලළ ගෆනීම් සි පදුකරනු ඵන අතර, උවවහවීම් ශ්රී ංකළ ගුරු තවේලළ ලයලවහථළ වංග්රශය
ප්රකළරල සි පදුකරනු ඇත. එතභන්භ තභභ පුලේඳේ නිතේදනතයන් ආලරණය තනොලන්නළව යම් කරුණක් ප තලතතොේ එභ
අලවහථළ ශ්රී ංකළ ගුරු තවේලළ ලයලවහථළ වංග්රශතේ වශන් විධිවිධළන ලට යටේලනු ඇත.
03) ඉල්ලුම් කිරීවම් ක්රමය :3:1
ඒ 4 ප්රභළණතේ කඩදළසි පල තදළිටභ බළවිත කරමින් තභභ නිතේදනතේ අලවළනතේ දක් පලළ ඇති ආදර් ආකෘතිය
අනුල අයදුම්ඳේ වකවහ කරගත යුතුය. අයදුම් ඳත්රතේ 01 සි පට 3:6 තතක් ප තදද මුල් ළිටුතේේ ඉතිරිය තදලන ළිටුතේේ
වශන් විය යුතුය. අදළෂ ආදර් ආකෘතියට අනුක තනොලන ශළ වභ ආකළරතයන්භ අවම්පූර්ණ අයදුම්ඳේ දෆනුම්
දීභකින් තතොරල ප්රතික් පතේඳ කරනු ෆතේ. (අයදුම්ඳත්රතේ ජළයළ ළිටඳතක් ප ඟ තඵළ ගෆනීභ ප්රතයෝජනලේ විය ශෆක).
ඉදිරිඳේ කරනු ඵන අයදුම්ඳත්රය පුලේඳේ නිතේදනතේ දෆක් පතලන ආකෘති ඳත්රයට අනුකලභ ඉදිරිඳේ කිරීභ
අතප්ක් පකයළතේ ලගකීභකි. එතභන්භ අයදුම්ඳත්රය වකවහ කර ගෆනීතම්දී එහි ශීර්තේ වශන් නභ, සි පංශ අයදුම්ඳේල
සි පංශට අභතරල ඉංග්රීසි ප බළළතලන් ද, තදභෂ ඉල්ලුම්ඳේල තදභෂට අභතරල ඉංග්රීසි ප බළළතලන් ද තයදීභ අතයළලය
තේ.
3:2
අයදුම්ඳත්රතේ
අතප්ක් පකයළතේ
අේවන
රජතේ
විදයළයක
විදුශල්ඳතිලරතයකු,
වභළදළන
විනිහචයකළරලරතයකු, දිවුරුම් තකොභවළරිවහලරතයකු, නීතිඥලරතයකු, ප්රසි පේධ තනොතළරිවහලරතයකු, ත්රිවිධ ශමුදළතේ
අධිකළරී ඵයේ නිධළරිතයකු, තඳොලිවහ තවේලතේ ගෆවටම ක තනතුරක් ප දරණ නිධළරිතයකු, දීඳ ලයළප්ත තවේලළලක
නිධළරිතයකු තශෝ රු. 240360/- කට ලෆඩි මලික ලළර්ෂික ලෆටුඳක් ප ඵන රජතේ වහථිර තනතුරක් ප දරණ නිධළරිතයකු
විසි පන් වශතික කරනු ෆබිය යුතුය.
3:3

දෆනට රැකියළලක නිරත ලන අයදුම්කරුලන් තභ ආයතන ප්රධළනියළ භගින් ඉල්ලුම් ක යුතුය.

3:4
නිලෆරදිල වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳේ 2017.03.10 දිනට තශෝ ඊට තඳර “වල්කම්, අධ්යාපන අමාත්යාාංය,
වබරගමුල පෂාත් වභාල, නල නගරය, රත්නපුර” යන ලිළිනයට ෆතඵන ඳරිදි ලියළඳදිංචි තෆඳතන් එවිය යුතුය.
අයදුම්ඳේ ඵශළ එලනු ඵන කලරතේ ලම් ඳව ඉශ තකෂලතර් “වබරගමුල පෂාත් ගුරු පුරප්පාඩු වඳශා අයුම් කිරීම 2017” යනුතලන් අනිලළර්යතයන්භ වශන් කෂ යුතුය.
3:5
එක් ප අයදුම්කරුතලකුට ඉදිරිඳේක ශෆක් පතක් ප එක් ප අයදුම්ඳතක් ප ඳභණි. වභ ආකළරයකින් වම්පූර්ණ තනොලන
අයදුම්ඳේ කිසි පදු දෆනුම් දීභකින් තතොරල ප්රතික් පතේඳ කරන අතර, අයදුම්ඳේ ෆබී ඇති ඵල අයදුම්කරුලන් තලත දන්ලනු
තනොෆතේ. තෆඳතල්දී නෆති ලන තශෝ ප්රභළද ලන තශෝ අයදුම් ඳේ ගෆන කිසි පදු ඳෆමිණිල්ක් ප බළර ගනු තනොෆතේ. අයදුම්
කරනු ඵන ඳළවල් අනුළිබතල කිසි පතවේේ තලනවහ කරනු තනොඵන අතර, ඒ ළිබඵල ඉදිරිඳේ කරන අභියළචනළ
4

වකළ ඵනු තනොෆතේ. තලද, උඳළධියට/ඩිප්තෝභළලට ශදළරළ ඇති ප්රධළන වියය/වියයන් යටතේ ඳභණක් ප අයදුම්
කෂයුතු අතර, ඳේවීම් ඵන ඳළව තශෝ ඳේවීම් විය කිසි පදු තශේතුලක් ප නිවළ තලනවහ කරනු තනොෆතේ.
04) විභාග පටිපාටිය :4:1
ඉශත 01 ලන තකොන්තේසි පයට අනුල සුදුසුකම් වපුරන ද අතප්ක් පකයන්ශට ඳභණක් ප විබළග තකොභවළරිවහ
ජනරළල් විසි පන් විබළග ප්රතේඳත්ර නිකුේ කරනු ඇත. අතප්ක් පකයළ එහි තභ අේවන වශතික කරලළ ගත යුතු අතර,
විබළගයට තඳනී සි පටින ඳෂමු දිනතේ විබළග භධයවහථළනතේ ළළධිඳති තලත සි පය අේවන වශතික කරලළ ගේ
ප්රතේඳත්රය ඉදිරිඳේ ක යුතුය. එතවේ ඉදිරිඳේ තනොකරන කිසි පදු අතප්ක් පකතයකුට විබළගයට තඳනී සි පීමභට අලවර තදනු
තනොෆතේ. අයදුම්කරුලන් තලත ප්රතේඳේ නිකුේ ක ලශළභ ඒ ඵල වශන් කරමින් පුලේඳේ නිතේදනයක් ප ශ්රී ංකළ
විබළග තදඳළර්තතම්න්තුල භගින් ඳෂ කරනු ඇත. නිතේදනය ඳෂවී දින 02ක් ප තශෝ 03ක් ප ගතව ඳසුලේ ප්රතේඳත්රය
තනොෆබුණි නම් එහි වශන් ආකළරයට ඒ ඵල ශ්රී ංකළ විබළග තදඳළර්තතම්න්තුල තලත දන්ලළ සි පටිය යුතුය. ඔඵ තලත
තඵළගේ අයදුම්ඳත්රතේ ළිටඳත ද, විබළග ගළවහතු තගවීභට අදළ දුඳතේ ළිටඳත ද අතෆතිල ඔඵතේ වම්පූර්ණ නභ,
ලිළිනය, ජළතික ශෆඳුනුම්ඳේ අංකය ශළ විබළගතේ නභ වශන් කරමින් ප්රතේඳත්රතේ ළිටඳතක් ප සෆක් පවහ භගින් එවීභ වශළ
ඔඵතේ සෆක් පවහ අංකයක් ප ද වශන් ලිළියක් ප ශ්රී ංකළ විබළග තදඳළර්තතම්න්තුල තලත තයොමු කරමින්භ විභවළ සි පීමභ ලඩළේ
පදළයී ලන ඇත.
4:2
අතප්ක් පකතයකු තභන්ශට නියභ කරන ද විබළග ළළතේදී විබළගයට තඳනී සි පටිය යුතුය. විබළගය ඳෆලෆේවීභ
වම්ඵන්ධතයන් විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් ඳනලනු ඵන නීතිරීති ලට විබළග අතප්ක් පකයින් යටේතේ. එභ
නීතිරීති උල්ංඝනය කෂ තශොේ විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් ඳනලනු ඵන දඬුලභකට යටේ වීභට ඔහුට තශෝ
ඇයට සි පදුලනු ඇත.
4:3
විබළග භධයවහථළනතේදී විබළග අතප්ක් පකයළතේ අනනයතළලය විබළග ළළධිඳති තලත තශවුරු කිරීභ වශළ
ළිබගනු ඵන්තන් පුේගයන් ලියළඳදිංචි කිරීතම් තදඳළර්තතම්න්තුතලන් නිකුේ කෂ ජළතික ශෆඳුනුම්ඳත තශෝ ලංගු
විතේ ගභන් ඵඳත්රය තශෝ ඳභණක් ප ඵල වෆකිය යුතුය.
4:4
අතප්ක් පකයකුට විබළග ප්රතේ ඳත්රයක් ප නිකුේ කිරීභ ඔහු තශෝ ඇය විබළගයට ඉදිරිඳේ වීභ සුදුසුකම් වපුරළ ඇති
ඵලට ළිබගෆනීභක් ප තව වකනු තනොෆතේ.
4:5
තභභ විබළගය සි පංශ ශළ තදභෂ භළධය ලලින් ඳභණක් ප ඳලේලනු ෆතේ. විබළගයට අයදුම් කරනු ඵන භළධය
ඳසුල තලනවහ කිරීභට ඉඩ තනොෆතේ.
4:6
ඒ අනුල විබළගය ඳශත වශන් ඳරිදි ප්රහන ඳත්ර තදකකින් වභන්විත තේ. ප්රහන ඳත්ර තදකභ ඵහුලරණ ශළ තකටි
ළිබතුරු අතප්ක් පෂිත ප්රහන ලලින් යුක් පතය.
01. අභිතයෝගයතළ ඳරීක් පණය - කළය ඳෆය 01 යි (කුණු 100 යි)
අතප්ක් පකයළ වතු ගුරු ලෘේතිය වශළ ලන කුවතළ වශ තර්කළනුක බුේධිය ළිබඵ දෆනුභ භෆන ඵෆලීභ
අරමුණු තකොට තගන තභභ ප්රහන ඳත්රය වකවනු ෆතේ. තභය ඵහුලරණ ශළ තකටි ළිබතුරු භළදිලිතේ ප්රහන
50කින් වභන්විතය. එභ ප්රහන සි පයල්ටභ තකටි ළිබතුරු වෆඳයිය යුතුය.
02. වළභළනය දෆනීභ - කළය ඳෆය 01 යි (කුණු 100 යි)
ගුරු ක් පතේත්රයට අදළල එභ ක් පතේත්රය ළිබඵල ඇති වළභළනය දෆනුභ ශළ/තශෝ තේශීය ලතයන් සි පදුවී ඇති
ශළ සි පදුලන අධයළඳන ප්රලණතළ ළිබඵ වළභළනය දෆනුභ ශළ අධයළඳන නවීකරණය ළිබඵ වළභළනය දෆනුභ
ඳරීක් පළ තකතරන ඵහුලරණ ශළ තකටි ළිබතුරු භළදිලිතේ ප්රහන 50කින් වභන්විතය. එභ ප්රහන සි පයල්ටභ
ළිබතුරු වෆඳයිය යුතුය.
4:7
තභභ ලිඛිත විබළගය වභේවීභ වශළ එක් ප එක් ප ප්රහන ඳත්රය වශළ අලභ ලතයන් කුණු 40 ක් ප තශෝ ඊට ඉශ
කුණු ඵළ තගන වියයන් තදකභ වභේ විය යුතුය. එතවේ ඵළ ගේ අයදුම්කරුලන්තේ ප්රමුඛ්තළ තල්ඛ්නයක් ප වකවහ
තකොට විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් වඵරගමුල ඳෂළේ අධයළඳන තල්කම් තලත ඵළ තදනු ඇත. තලද විබළගයට
තඳනී සි පටින සි පයළුභ අයදුම්කරුලන් තලත විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් තඳෞේගලිකල ප්රතිප දන්ලළ යලනු ඇත.
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05) විභාග ගාව්තු :විබළග ගළවහතුල රු. 600/- කි. තභභ විබළග ගළවහතුල වඵරගමුල ඳෂළේ වබළතේ අංක 20.03.02.99 දරණ ආදළයම්
ශීර්යට ඵෆරලන ඳරිදි වඵරගමුල ඳෂළේ වබළතේ ඕනභ අභළතයළං කළර්යළයකට/තදඳළර්තතම්න්තුලකට (ඳෂළේ
ඳළන ආයතන ශෆර) තශෝ ඕනභ දිවහත්රික් ප/ප්රළතේශීය තල්කම් කළර්යළයකට මුදල් තගලළ ඵළ ගන්නළ දුඳත
අයදුම්ඳත්රතේ නියමිත ීරරුතේ අලළ එභ දුඳේ අංකය වශන් කර එවිය යුතුය. (දුඳතේ ඡළයළ ළිටඳතක් ප ෂඟ තඵළ
ගෆනීභ ප්රතයෝජනලේ ලනු ඇත).
06) විභාග මධ්යව්ථාන :- තභභ විබළගය ඳශත දෆක් පතලන නගර ලදී ඳෆලෆේතලනු ෆතේ. විබළගය ඳෆලෆේතලන දිනය
විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් ඳසුල දෆනුම් තදනු ඇත.
නගරය
රේනපුර
කගල්

නගර අංකය
01
02

07)
කිසි පයම් අයදුම්කරුතලකු සුදුසුකම් වපුරළ තනොභෆති ඵල ඳේවීම් ෆබීභට තඳර අනළලරණය වුලතශොේ
ඔහුතේ/ඇයතේ අයදුම්ඳත කිසි පදු තශේතුලක් ප තනොදන්ලළ ප්රතික් පතේඳ කරනු ෆතේ. තලද නියමිත සුදුසුකම් ළිබඵල දෆන
දෆනභ තශෝ ඕනකමින් වළලදය තතොරතුරු ඉදිරිඳේ කර ඇති ඵල තශෝ නිරලදය තතොරතුරු යටඳේ කර ඇති ඵල තශෝ
ඳේවීම් ෆබීතභන් ඳසු අනළලරණය වුලතශොේ තශෝ ඳේකිරීභ වශළ ඔඵ නුසුදුසු ඵල තශෝ අනළලරණය වුලතශොේ, ලශළභ
රජතේ තවේලතයන් ඳශ කරනු/තවේලය අලවන් කරනු ෆතේ.
08)
උඳතල්ඛ්න අංක I හි වශන් පුරප්ඳළඩු වංඛ්යළල වශළ ඳභණක් ප දිවහත්රික් ප ඳදනභ භත තභභ නිතේදනය භගින්
අයදුම්ඳේ කෆලළ ඇති අතර, එඵෆවින් තභභ නිතේදනයට අදළල අයදුම්ඳතක් ප ඉදිරිඳේ කිරීභ, අදළ තරඟ විබළගයට
තඳනී සි පීමභ තශෝ ඉන් වභේවීභ, වම්මුඛ් ඳරීක් පණය වශළ කෆවීභ තශෝ ඊට ඉදිරිඳේ වීභ යන කිසි පදු කරුණක් ප තශෝ
තලනයම් ඕනභ කරුණක් ප වඵරගමුල ඳෂළේ රළජය තවේලතේ ගුරු ඳේවීභක් ප ඵළ ගෆනීභ වශළ ලන අයිතිලළසි පකභක් ප තශෝ
නීතයළනුක හිමිකභක් ප තනොලන්තන්ය.
09)
තභභ නිතේදනතයන් ආලරණය තනොලන කිසි පයම් කළරණයක් ප තලතතොේ ඒ ළිබඵල ීරරණය කිරීතම් අයිතිය ද
පුරප්ඳළඩුලලින් තකොටවක් ප තශෝ මුලුභනින්භ ළිරවීභ තශෝ තනොළිරවීභ තශෝ ළිබඵල අලවන් ීරරණය ගෆනීතම් අයිතිය ද
වඵරගමුල ඳෂළේ අධයළඳන තල්කම් වතුය.

භහින්ද එවහ.වීරසරිය,
තල්කම්,
අධයළඳන, තතොරතුරු තළක් පණ ශළ
වංවහකෘතික කටයුතු අභළතයංය.

2017.02.15
වඵරගමුල ඳෂළේ වබළල,
නල නගරය, රේනපුර.
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ආ ර් අයුම් පත්රය
කළර්යළලීය ප්රතයෝජනය වශළ

වබරගමුල පෂාත් වභාවේ පාවල්ල පලතින ගුරු පුරප්පාඩු වම්පූර්ණ කිරීම වඳශා උපාධිධ්ාරීන්වගන් ශා
ඉාංග්රීසි ප ළිබඳබඳ ෑ අවුරුු ඩිප්වෝමාධ්ාරීන්වගන් (සි පාංශ/ව මෂ මාධ්යය) අයුම්පත් කැඳවීම - 2017.
Calling For Applications From The Graduates/ Diploma (Two Year) Holders In English To Fill
The Exsisting Vacancies Of The Schools In Sabaragamuwa Province – 2017.


විබළගයට තඳනී සි පටින නගරය

නගර අංකය

(රේනපුර - 01, කගල් - 02)


විබළගයට තඳනී සි පීමභට අතප්ක් පෂිත භළධයය
(සි පංශ - 01, තදභෂ - 02) (අදළෂ අංකය තකොටුල තුෂ ලියන්න)



වහථිර ඳදිංචි දිවහත්රික් පකය

දිවහත්රික් ප අංකය

(රේනපුර - 01, කගල් - 02)


වහථිර ඳදිංචි ප්රළතේශීය තල්කම් තකොටමඨළය



උඳළධියට ශදළරළ ඇති ප්රධළන වියට/වියයන්ට අනුල ඳේවීභ ෆබීභට අයදුම් කරන වියය, විය තක් පත
අංකය, දිවහත්රික් පකය ශළ භළධයය අදළ තකොටුල තුෂ ලියන්න (උඳතල්ඛ්නය I අනුල වම්පූර්ණ ක යුතුය)
අනු
අංකය

විය තක් පත
අංකය

විය

භළධයය

දිවහත්රික් පකය

01
02
1). 1:1 මුකුරු අගට තයොදළ මුකුරු වභග නභ ඉංග්රීසි ප කෆළිටල් අකුරින් (උදළ :- PERERA A.B.)
........................................................................................................................................................................
1:2 මුකුරු අගට තයොදළ මුකුරු වභග නභ සි පංශතන්/තදභතෂන්
........................................................................................................................................................................
1:3 මුකුරු ලලින් දෆක් පතලන නභ : (ඉංග්රීසි ප කෆළිටල් අකුරින්) ............................................................................
........................................................................................................................................................................
2). 2:1 ලර්තභළන ලිළිනය : (ඉංග්රීසි ප කෆළිටල් අකුරින්)..............................................................................................
........................................................................................................................................................................
2:2 ලර්තභළන ලිළිනය : (සි පංශතන්/තදභතෂන්) (ප්රතේඳත්ර තභභ ලිළිනයට තෆඳෆල් කරනු ෆතේ) ......................
........................................................................................................................................................................
2:3 දුරකථන අංකය : ජංගභ......................................... නිලව.........................................
3). 3:1 ජළතික ශෆඳුනුම්ඳේ අංකය :
3:2 උඳන් දිනය : ලර්ය

භළවය

3:3 2017.03.10 දිනට ලයව : අවු
3:4 වහත්රී/පුරු බළලය :

භළව

දින

(වහත්රී - 1, පුරු - 2 ) (අදළෂ අංකය තකොටුල තුෂ ලියන්න)

3:5 විලළශක/අවිලළශක ඵල :
3:6 ජන ලර්ගය :

දිනය

(අවිලළශක - 1, විලළශක - 2 ) (අදළෂ අංකය තකොටුල තුෂ ලියන්න)

(සි පංශ - 1, තදභෂ - 2, මුවහලිම් - 3, ඵර්ගර් - 4, තලනේ - 5) (අදළෂ අංකය තකොටුල තුෂ

ලියන්න)
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4). අධයළඳන සුදුසුකම් : (විභාග ප්රතිප වල්ඛනල වශතික ක ළි පත් අමුණා වවීම අනිලාර්යය වේ.)
4:1 අ.තඳො.ව. (වළ.තඳෂ) විබළගය :
වභේ ව ලර්ය

4:2 අ.තඳො.ව. (උ.තඳෂ) විබළගය :

විබළග අංකය

වභේ ව ලර්ය

විබළග අංකය

ඳෂමු ලර
තදලන ලර
වියය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ඳෂමුලර
වළභළර්ථය

තදලනලර
වළභළර්ථය

වියය

වළභළර්ථය

01
02
03
04

4:3 උවවහ අධයළඳන සුදුසුකම් ළිබඵ විවහතර :
අ. උඳළධිය/ඉංග්රීසි ප ළිබඵ ජළතික ඩිප්තෝභළල/ඩිප්තෝභළල : ..........................................................................
ආ. නිකුේ කෂ විහල විදයළය/ උවවහ තළක් පණ අධයළඳන ආයතනය : ............................................................
ඇ. උඳළධිය/ ඩිප්තෝභළල ලංගු දිනය : ........................................................................................................
ඈ. උඳළධියට/ ඩිප්තෝභළලට ශදළරළ ඇති ප්රධළන වියය/වියයන් : ..............................:.................................
(උපාධිය /ඩිප්වෝමාල අ ා විභාග වත් රතුරු වල්ඛනවී (Detail Certificate/Academic Transcript)
වශතික ක ළි පත්ේ අමුණා වවීම අනිලාර්යය වේ)
5). 5:1 තගලළ ඇති විබළග ගළවහතුල රුළියල් (අකුරින්) : ................................................................................................
5:2 කුවිතළන්සි පතේ අංකය :..........................................................
5.3 නිකුේ ක කළර්යළය :.....................................................
5:4 දිනය :.....................................................
ණුවිත්ාන්සි පවී ඡායා ළි පත්ේ ඔබ වලත් ත්බා ගන්න. මු ල් ණුවිත්ාන්සි පය වන ගැවලන වව වමහි අලන්න.
6). අයදුම්කරුතේ/අයදුම්කළරියතේ ප්රකළය : තභහි වශන් කර ඇති තතොරතුරු භළතේ දෆනීතම් ශළ විහලළවතේ
ශෆටියට වතය ඵල ප්රකළ කරමි. භළවිසි පන් වඳයළ ඇති තතොරතුරු අවම්පූර්ණ තශෝ අවතය ඵල තභභ තනතුරට
තතෝරළගෆනීභට තඳර අනළලරණය වුලතශොේ අයදුම්ඳත ප්රතික් පතේඳ ලන ඵලේ, ඳසුල අනළලරණය වුලතශොේ භළ
තවේලතයන් ඳශ කිරීභට යටේ ලන ඵලේ භභ දනිමි. තලද විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් විබළගය ඳෆලෆේවීභ
වම්ඵන්ධතයන් විබළග තකොභවළරිවහ ජනරළල් විසි පන් ඳනලනු ඵන නීතිරීති ලට වශ ප්රතිප නිකුේ කිරීභ
වම්ඵන්ධතයන් ගනු ඵන ීරරණ ලට භභ යටේ ලන ඵලද ප්රකළ කරමි.
.....................................
......................................................
දිනය
අයදුම්කරුතේ/කළරියතේ අේවන
7). අයදුම්කරුතේ අේවන වශතික කිරීභ : තභභ අයදුම්ඳත ඉදිරිඳේ කරනු ඵන .....................................................
වහලළමීන් ලශන්ව/භයළ/මිය/තභය භළ තඳෞේගලිකල ශඳුනන ඵලද, ඔහු/ඇය භළ ඉදිරිළිටදී ........................................
දින ඔහුතේ ඇයතේ අේවන තෆබ ඵලද, නියමිත විබළග ගළවහතුල තගලළ ඇති ඵලද එභ දුඳත අලළ ඇති ඵලද
වශතික කරමි.
.....................................
..............................................
දිනය
අේවන වශතික කරන නිධළරියළතේ අේවන
8). අයදුම්කරු රජතේ තවේලකතයකු නම් තදඳළර්තතම්න්තු/ආයතන ප්රධළනියළතේ වශතිකය : ....................................
.......................... වහලළමීන්ලශන්ව/භශතළ/භශේමිය/තභනවියතේ ඉල්ලුම්ඳත්රය ඉදිරිඳේ කරමි. ඔහු/ඇය තභභ
අභළතයළංතේ/ තදඳළර්තතම්න්තුතේ වහථිර/තළලකළලික/අනියම් තවේලකතයකු/තවේවිකළලක ලතයන් තවේලය කරන
ඵලේ, තභභ තනතුර වශළ තතෝරළගනු ෆබුලතශොේ ඔහු/ඇය තවේලතයන් නිදශවහ ක ශෆකි/තනොශෆකි ඵලේ
දන්ලමි.
දිනය :....................................
...............................................................
තනතුර :.......................................................
තදඳළර්තතම්න්තු ප්රධළනියළ තශෝ ඵය ඳලරනු ෆබ නිධළරියළ
අභළතයළංය/තදඳළර්තතම්න්තුල :.....................................
(නි මුද්රළල)
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