
       

අධ්යාපන අ අමාත්යාාංය 

දිලයිඅ පුරා පිහිටි ජාතික පන ාවල්ල පුරප්පන ාඩු වී ඇති 

ශ්රී ාංකා දුහලශල්පන ති වවයලව  1 වරයණිව  

දුහලශල්පන ති ත්අතුරු පුරප්පන ාඩු පිරවීම - 2021 
  

වේ වමඟ ඇති උපන වල්ඛඅව  වඳශන් ජාතික පන ාවල්ල  දුහලශල්පන ති ත්අතුරු පුරප්පන ාඩු පිරවීම 

වඳශා සුහලසු නිධ්ාරීන්   වත්ෝරා ගැනීමට  රාජය වවයලා වකොමින් වභාවේ අධ්යාපන අ වවයලා 

කමිටුවේ නියමය  පන රිදි  ශ්රී ාංකා දුහලශල්පන ති වවයලව  1 වරයණිව   සුහලසුකේත් නිධ්ාරීන්වගන් 

අයහලේපන ත් කැඳලනු ැවේ.  

 

01. සුහලසුකේ  

 

i.  ශ්රී  ලංකා විදුහල්පති සසේවසේ 1 සරේණියේසේ ලධලරායෙසු ව ම . 

            වටශඅ 1 :    අුදුම්පත්  කැඳමසම්  අවසන්  දිනවන විට ශ්රී ලංකා විදුහල්පති සසේවසේ I සරේණියේුට    

 උසස්මම්  ලැබී ට  සසේවා වයවස්ාාස   විධිවිරාන  අනුව  සිුලු  සුදුසුකම් ලබා ඇතත්, ස සතක්  

 එ   උසස්මම්   සනොලද  සසේවසේ  11 සරේණියේසේ  ලධලරාරීන්ටද  ස    පුරප්පාඩු සඳහා අුදුම් කළ  

 හැකිු. (සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවස්ාාව වන විට 1 සරේණියේුට උසස්මම් ලද ලධලරාරීන් ප ණක් අදාළ  

 පුරප්පාඩු සඳහා පත් කරනු ලැසේ.) 

            වටශඅ 2 : අුදුම්පත් කැඳමසම් අවසන් දිනවන විට ශ්රී ලංකා විදුහල්පති සසේවසේ 1 සරේණියේසේ 1 1  

 සරේණියේුට උසස්ම ට සුදුසුකම් ලබා ඇති ලධලරාරීන්ට ප ණක් ස   පුරප්පාඩු සඳහා අුදුම් කළ  

 හැකි අතර, සවනත් ලධලරාරීන් විසින් ඉදියෙපත් කරනු ලබන ඉල්ලුම්පත් ප්රතික්සෂේප කරනු ලැසේ.   

  

ii.  රාජ්ය  සසේවා සකොිෂෂන් සාාව සහ  අරයාපන සසේවා කිෂටුව විසින්, ජ්ාතික පාසල් විදුහල්පතිවරු    

     සලස  පත් කිරී ට  නුසුදුසු  බවට දන්වා  ඇති ලධලරාරීන්ට අුදුම් කළ සනොහැකිු. 

 

iii. අුදුකම්රුවන් අුදුම්පත්  ාාරගන්නා අවසන් දිනට වුස අවුරුදු 58ට සනොවැඩි විු යුතුු. 

     (දැනට ත් ුම්  ජ්තික  පාසලක  විදුහල්පති  තනතුසේ  වැඩ බැලී ට 1 රාජ්කායෙ ඉටුකිරී ට 1 රාජ්කායෙ    

      ආවරණු කිරී ට විධි ත්ව පත්කර ඇති ලධලරාරීන්ට එ  විදුහල්පති තනතුරට   ඉල්ලුම් කිරී  සඳහා  

      ස   වුස් සී ාව අදාළ සනොස .) 

 

02. වකොන්වේසි 

 

ස වර පුරප්පාඩු පිරමසම්දී අදාළ විදුහල්පති තනතුරු සඳහා පත්මම් ලබන ලධලරාරීන් එ  තනතුසේ අව  

වශසුන් වසර 03ක් වත් සසේවු කළ යුතුු. 

 



  

03. අයහලේපන ත් වයොමු කෂ යුතු ආකාරය   

i.  අුදුම්කරුවන් විසින් සම් ස ඟ දක්වා  ඇති ආදේශ  ආකෘතිුට අනුකූලව A4 ප්ර ාණසේ  කඩදාසිවල  

පිළිසුළ කරන ලද අුදුම්පත  ලධසි පයෙදි  සම්පූේණ කර, ලිුාපදිංචි තැපෑසලන් ප ණක් පහත 
දැක්සවන ලිපිනුට 2021.10.12 දිනට සහ  ඊට සපර ලැසබන සසේ එවිු යුතුු.ඉල්ලුම්පත්රු බහා එවන 

ලියුම් කවරසේ වම්පස ඉහළ සකළවසරහි “ජාතික පන ාවල්  දුහලශල්පන ති ත්අතුර - ශ්රී  ාං.දුහල.වවය.  – I ”  
ුන්න සඳහන් සකොට  තිබිු  යුතුු. ප්ර ාද  ම ලසබන  අුදුම්පත් ප්රතික්සෂේප  කරනු ලැසේ. අුදුම්පත් 

“වශකාර  වල්කේ,  අධ්යාපන අ වවයලා ආයත්අ ාඛාල,  අධ්යාපන අ අමාත්යාාංය,  ඉසුරුපන ාය,  
බත්ත්රමුල්”  ුන  ලිපිනුට සුොමු කළ යුතුු.  

     වටශඅ 

     අුදුම්පත් ලිුාපදිංචි තැපෑලට සුොමු කරන අතර පහත සඳහන් විදුත් තැපැල් ලිපිනුටද සුොමු කළ 
යුතුු. විදුත් තැපැල් ලිපිනුට සුොමු කරන අුදුම්පත්  සඳහා කලාප1පළාත්  ලධේසේශු සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ  දිනුට ඉදියෙපත් කළ යුතුු. අුදුම්පත් කැඳමසම් අවසන් දිනට සපර (2021.10.12) ලැසබන  
ලිුාපදිංචි තැපෑල 1 විදුත් තැපෑලට සුොමු  කරන ලද අුදුම්පත් සඳහා ප ණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
කැඳම  සිදු  කරනු ලැසේ. විදුත් තැපෑල අුදුම්පත පහත ලිපිනුට ලද බව අරයාපන සසේවා ආුතන 
ශාඛාසවන් විදුත් තැපෑල  න්න්  අුදුම්කරු විසින් තහවුරු කර ගත යුතුු. 

     විදුත් තැපැල් ලිපිනු - eseas.moe@gmail.com      
                                          sasese.moe@gmail.com 
   
ii. ඔබසේ   ෑතකදී   ලබා  ගන්නා  ලද  අඟල් 2x2 ½   වේණ  ඡාුාරපුක්  අුදුම්පසත් ද වණු පස ඉහළ    
    සකළවසරහි අලවා එවිු යුතු ස . 
 

04. ක්රමවේයය 

      පාසල්  පදනම්  කරගලධිෂන්  විදුහල්පතිවරු  සලස  ලධලරාරීන්  සත රා  සනොගන්නා  අතර, පුරප්පාඩු  

      පවතින පාසල්  සංඛයාවට ස ාන ලධලරාරීන් සංඛයාවක් විදුහල්පතිවරු සලස පත් කිරී  සඳහා සත රා 

      ගනු ලැසේ. 

      සකසසේ සවතත් අුදුම්පත් සුොමු කිරීසම් දී අුදුම්කරුවන්ට ත   නාපු පයෙදි ප්රරාන පාසල් 03ක්  හා  

      අතිසේක  වශසුන් පාසල්  02 ක් නම් කළ හැකි අතර,  විදුහල්පති තනතුරට පත් කිරීසම් දී එ   නාප  

      ප්රමුඛතාවුද සළකා බලනු ලැසේ. 

      ඒ අනුව, රාජ්ය සසේවා සකොිෂෂන් සාාස  අරයාපන සසේවා කිෂටුව විසින් අනු ත කරන ලද සම් ස ග  

      දක්වා ඇති ල වණු පටිපාටිුට අනුව, එ  කිෂටුව විසින් පත් කරන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණ  ණ්ඩලුක්  

      විසින්  ලබාසදනු  ලබන ල වණු,  අුදුම්කරුසේ  නාපු, අුදුම්කරු සම්බන්රසුන් පැවති 1 පවතින  

      විනු  කටයුතු ස   සළකා  බැලිු  යුතු සවනත්  කරුණු  ද සැළකිල්ලට  ගලධිෂන්  අරයාපන  සල්කම්  

      විසින් ලබාසදන ලධේසේශුන්  ත පදනම්ව රාජ්ය සසේවා සකොිෂෂන් සාාස  අරයාපන කිෂටුව විසින්  

      විදුහල්පති තනතුරු සඳහා පත් කරනු ලැසේ.     

 

රාජ්ය සසේවා සකොිෂෂන් සාාස  අරයාපන සසේවා කිෂටුස  ලධු ු පයෙදි, 
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