
 

 

 

 

               4/AD/ES/3/5/1(iv)                                                                                               2017.10. 

ලේකම්, ඌව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාාංශය, 

ඌව පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ,, 

සියළුම කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ,වුන්, 

 

ඌව පළාත් රාජ්ය ලව වල  ුරර්පපාුවව කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, ත්නතුුන වඳහා බඳවා ගැනීමට 

අයදුම්පත් කැඳවීම  
 

ඌව පළාත් රාජ්ය ලව වල  ුරර්පපාුවව පවින පහත් වඳහ් කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, 

කාර්යාලය්හි කාලප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, ත්නතුුන වඳහා ඌව පළාත් රාජ්ය ලව වල  නියුතු සුදුසුකම් ලත් 

ශ්රී ලාංකා අධ්යාපන පපාපාලන ලව වල  1 ලර ණියේල  නිලධ්ාරී්ලග් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැලේ. 

 

1. බදුේල කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, කාර්යාලය 

2. ලමොණරාගල කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, කාර්යාලය 

3. බිබිල කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, කාර්යාලය 

4. මහියාංගනය කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, කාර්යාලය 

5. වියළුව කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, කාර්යාලය 

 

බඳවා ගැනීලම් ක්රමය 

සුදුසුකම් වුරරා ඇි ශ්රී ලාංකා අධ්යාපන පපාපාලන ලව වල   1 ලර ණියේල  අයදුම්කුනව් අත්පා් 

වුහගත් වම්ඛ ප පරීක්ෂ,ණයක රිලල මත් හහලම ලුණු  ලබා ග්නා අල්පක්ෂ,කින්  හහත් ුරර්පපාුව 

වඳහා බදවා ගනු ලැලේ. ක්ෂල, ත්රයට අදාල පශ්චාත් උපාධියක්ෂ ලහෝ ඊට හහළ සුදුසුකම් ලබා ිබීම, ලව වා 

කාලය, වි,යානුබද්ධ් දැනුම, පපාපාලනමය හැකියාව හා අධ්යාපන සුදුසුකම් පිලිබඳව වුහගත් වම්ඛ ප 

පරීක්ෂ,ණල දී වලකා බලනු ලැලේ. එහිදී පහත් පපාදි ලුණු  ලබා ලදනු ලැලේ. 

ලජ්ය,්ාත්ාවය  - ලුණු  40 

ුණවලත්ාවය - ලුණු  60 
 

02. අයදුම්කුනව් විසි් ලම් වමඟ ඇි ආදර්ශ අයදුම්පත්රය අනුව ීවව දත්ත් ලත්ොරතුුන ඇතුලත් කර 

නිවැරදිව වම්පූර්ණ  කරන ලද අයදුම්පත් ලදපාර්ත්ලම්්තු රධ්ානී හා අමාත්යාාංශ ලේකම් ම්,්, 

අයදුම්කරන ත්නතුර වඳහා ලත්ෝරා ගනු ලැබුවලහොත් දැනට දරණ ත්නතුලර් නිදහව් කළ හැකි බවට 

නිර්ලද්ශය ද වමඟ 2017.11.06 වන දින ලහෝ එදිනට ලපර,  ඌව පළාත් රධ්ාන ලේකම් ලවත් හදිපාපත් 

කළ යුතුය 
 



03. නියමිත් දිනට පසුව ලැලබන අයදුම්පත්, අවම්පූර්ණ අයදුම්පත් හා අයදුම්පත් කැඳවීලම් දිනට 

සුදුසුකම් වම්පූර්ණ කර ලනොමැි අයදුම්පත් කිසිදු දැනුම් දීමකි් ලත්ොරව රික්ෂල, ප කරනු ලැලේ. 

අයදුම්පත් රමාද වීම ලහෝ නැිවීම වම්බ්ධ්ලය් කිසිදු පැමිණියේේලක්ෂ වලකා බලනු ලනොලැලේ. ලමම 

ුරර්පපාුවව වම්පූර්ණ කිරීම ලහෝ ලනොකිරීම ලහෝ ලමම බඳවා ගැනීම වම්බ්ධ්ලය් ලමහි විධිවිධ්ාන 

වලවා ලනොමැි කුනු  වම්බ්ධ්ලය් තීරණ ගැනීලම් අිනිය ඌව පළාත් ගුන ආණ්ුවකාරතුමා වතු ලේ. 

ලම් පිළිබඳව විව්ත්ර කාර්යාල ලේලාව තුළ නිලයෝජ්ය රධ්ාන ලේකම් (පාලන  කාර්යාලල   දුරකනන අාංක 

055-2229426  ඇමතීලම් ලබා ගත් හැකි ලේ. 
 

 

04. හහත් සුදුසුකම් වුරරන  අයදුම්පත් රමාණවත් වාංපයාවක්ෂ ලනොලැලබ්ල් නම් අදාල ලර ණියේයට 

ආව්න පහළ ලර ණියේල  නිලධ්ාරී් වැබ බැමේලම් පදනම මත් බඳවා ගැනීමට වලකා බලන අත්ර, ලමම 

බඳවා ගැනීම් හා අයදුම්පත් හදිපාපත් කිරීම වම්බ්ධ් විව්ත්ර up.gov.lk දරණ ලවේ අබවිලය් ලබා ගත් 

හැක. 
 

05. ලම් වම්බ්ධ්ලය්  ශ්රී ලාංකා අධ්යාපන පපාපාලන ලව වල  නිලධ්ාරී් දැනුවත් කරීමට අවශය 

කටයුතු කරන ලම් කාුනණියේකව ද්වා සිටිමි. 

 

 

        ආර්.එම්.එව්.ඩී.රත්නායක                                                              අ/කලේ: පී.බී.විජ්යරත්න  

    නිලයෝජ්ය රධ්ාන ලේකම්(පාලන                                                      ඌව පළාත් රධ්ාන ලේකම්  

 

  



ඌව පළාත් රාජ්ය ලව වල  ුරර්පපාුවව කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, ත්නතුුන වඳහා බඳවා ගැනීමට 

අයදුම්පත් කැඳවීම  
 

අයදුම් කරන ත්නතුර :- ............................................................................... 

1. වම්පූර්ණ නම :- ......................................................................................................................... 

2. ඛ ලුණුන වමග නම :- ............................................................................................................ 

3. රාජ්කාපා ලිපිනය  :- ............................................................................................................ 

4. ලපෞද්ගලික ලිපිනය :- ............................................................................................................ 

5. උප් දිනය :- ......................................... 2017.09.30 දිනට වයව. :- .......................... 

6. ව්ත්රී/ුරුන, වාවය   :- ............................................................ 

7. ජ්ාික හැඳුනුම්පත් අාංකය  :- ............................................................. 

8. දුරකනන අාංකය   

රාජ්කාපා:- ..............................................  ලපෞද්ගලික:- ................................................... 

9. ඛ ේ පත්වීම් දිනය :- .................................................  

10. ලව වය ව්ථිර කළ දිනය  :- ............................................................ 

11. II ලර ණියේයට උවව් කළ දිනය :- ............................................................. 

12. I ලර ණියේයට උවව් කළ දිනය :- ............................................................. 

13. දැනට දරණ ත්නතුර හා ඊට පත්වූ දිනය :- ............................................................. 

14. පශ්චාත් උපාධි/ පශ්චාත් උපාධි ඩි්පලලෝමා පිළිබඳව ලත්ොරතුුන 

I. ලබා ඇි පශ්චාත් උපාධි/ පශ්චාත් උපාධි ඩි්පලලෝමාව :-...................................................... 

II. ලබා ගත් ආයත්නය :- ............................................................................................... 

III. කාල සීමාව  :- ............................................................................................... 

IV. සුදුසුකම් වුරරා ඇි දිනය :- ............................................................................................... 

 

15. ආව්න වවර 05  ක වාර්ෂික කාර්ය වාධ්නය අනුව අවවාන ඇගයීම 

වර්,ය අවවාන ඇගයීම 

විශි,්ාින/ වමානය රමාණයට වබා හහලින/  වතුු  දායකින/ 

අවතුු දායකින 

  

  

  

  

  

 

 

 



16. ලබා ඇි වැු ්ප රහිත් නිවාුව පිළිබඳ විව්ත්ර:-   

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

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

17. විලශ , සුදුසුකම්  :- 

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

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

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

18. ලවනත් ලත්ොරතුුන :- 

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

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

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

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

19. ලබා ඇි ලද්ශය හා විලද්ශීය ුරහුු  පිළිබඳ ලත්ොරතුුන:- 

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

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

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

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

 

 ලමම අයදුම්පලත් මා විසි් වපයා ඇි සියළු ලත්ොරතුුන වත්ය හා නිවැරදි බව රකාශ කරමි. 

 

දිනය :-  ........................................  ............................................. 

       අයදුම්කුන ලේ අත්වන 

 

 

 

ආයත්න රධ්ානියාලේ නිර්ලද්ශය 

 

.......................................... ලලව ලව වය කරන ..................................................... (ලව වය  

............. ලර ණියේල  ..................................................... මහත්ා/මිය පූර්වාව්න වර්, 05 ක සියළු 

වැු ්ප වර්ධ්ක උපයා ඇි /නැි බවත්, පූර්වාව්න වර්, 05 ක කාලල දී නිලධ්ාපායාට / 

නිලධ්ාපාණියේයට විුනද්ධ් විනයානුකූල කටයුතු සිදුකර ඇි/ නැි බවත්, හදිපාල දී නිලධ්ාපායාට / 

නිලධ්ාපාණියේයට විුනද්ධ්ව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට අදහව් කර ඇි / ලනොමැි බවත් වහික 

කරමි. හහත් වඳහ් ත්නතුරට ඔහු/ ඇය සුදුසුකම් ලබන /ලනොලබන බව වඳහ් කරන අත්ර ඒ අනුව 

අයදුම්පත් නිර්ලද්ශ කරමි./ ලනොකරමි. 

 

දිනය :-...............................   ................................................................... 

ආයත්න රධ්ානියාලේ අත්වන හා නිල ඛ ්ාව 



 

ලදපාර්ත්ලම්්තු රධ්ානියාලේනිර්ලද්ශය 

.......................................... ලලව ලව වය කරන ..................................................... 

(ලව වය .............ලර ණියේල  ..................................................... මහත්ා/මිය පූර්වාව්න වර්, 05 ක 

සියළු වැු ්ප වර්ධ්ක උපයා ඇි /නැි බවත්, පූර්වාව්න වර්, 05 ක කාලල දී නිලධ්ාපායාට / 

නිලධ්ාපාණියේයට විුනද්ධ් විනයානුකූල කටයුතු සිදුකර ඇි/ නැි බවත්, හදිපාල දී නිලධ්ාපායාට / 

නිලධ්ාපාණියේයට විුනද්ධ්ව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට අදහව් කර ඇි / ලනොමැි බවත් වහික 

කරමි.  හහත් වඳහ් ත්නතුරට ඔහු/ ඇය සුදුසුකම් ලබන /ලනොලබන බව වඳහ් කරන අත්ර ඒ අනුව 

අයදුම්පත් නිර්ලද්ශ කරමි./ ලනොකරමි. 

 

 

දිනය:-.................................            .....................................................  

ලදපාර්ත්ලම්්තු රධ්ානියාලේ අත්වනහා නිල ඛ ්ාව 

 

 

අමාත්යාාංශ ලේකම්ලේනිර්ලද්ශය 

.......................................... ලලව ලව වය කරන .....................................................(ලව වය  

...........................ලර ණියේල  .....................................................මහත්ා/මිය පූර්වාව්න වර්, 05 ක 

සියළු වැු ්ප වර්ධ්ක උපයා ඇි /නැි බවත්, .....................................................(ලව වය  

පූර්වාව්න වර්, 05 ක කාලල දී නිලධ්ාපායාට / නිලධ්ාපාණියේයට විුනද්ධ් විනයානුකූල කටයුතු සිදුකර 

ඇි/ නැි බවත්, හදිපාල දී නිලධ්ාපායාට / නිලධ්ාපාණියේයට විුනද්ධ්ව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට 

අදහව් කර ඇි / ලනොමැි බවත් වහික කරමි.  හහත් වඳහ් ත්නතුරට ඔහු/ ඇය සුදුසුකම් ලබන 

/ලනොලබන බව වඳහ් කරන අත්ර ඒ අනුව අයදුම්පත් නිර්ලද්ශ කරමි./ ලනොකරමි. 

 

 

දිනය:-....................................   .............................................................. 

අමාත්යාාංශ ලේකම්ලේඅත්වන හා නිල ඛ ්ාව 

 

 

 


