
දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ අතායංශය 

දකුණු පළාත් සභා සංහල තාධ්ය පාසල්වල පවතිඅ විශශේෂ අධ්යාපඅග හ හ ආර්ථික විදයාව හා භාෂාතය විෂයන්හි 

(ප්රංශ භාෂාව සහ නපන්හ භාෂාව  ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධ්ාරින්හග ඩිප්ශලෝතාධ්ාරීන්හ බඳවා හැනීත සහ ශසෞඛ්ය හා 

ශාරීරික අධ්යාපඅ විෂශයි පවත්අා ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ගුරු සහායකයින්හ බඳවා හැනීත.  - 2021 

දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ අතායංශය ය යේ ත් ි  සංහල තාධ්ය පාසල් වල වි ශය ේෂ අධ්යාපඅ, ගෘහ ආර්ථික විදයාව, 

භාෂාතය විෂයන්හි (ප්රංශය  භාෂාව සහ නපන්හ භාෂාව) සහ  සෞඛ්ය හා ශය ාීරිකක අධ්යාපඅ විෂ යි පවත්අා ගුරු 

පුරප්පාඩු සම්පූර්ථණ කිීරත සඳහා ගුරු  සේවා වයවසේාාව ප්රකාරව ප්රා ීය ය  ල්කම්ප  කාඨාසාස තඨාේන්න්හ රී ලංකා ගුරු 

 සේවයේ බඳවා ගැනීත පිණිස සුදුසුකම්පලත් උපාධිධ්ාිකන්හ ගන්හ, ඩිප් ලෝතාධ්ාීරන්හ ගන්හ හා (උසසේ  පළ සතතුන්හ ගන්හ 

-  සෞඛ්ය හා ශය ාීරිකක අධ්යාපඅ විෂයේ පතණක් අදාළ  ේ.) තාර්ථගග ක්රතය සසේ සේ අයදුම්පපත් කැඳවු  ලැ ේ.

02. ශසේවයට බඳවා හැනීශේ ක්රතය  :-

2.1 දකුණු පළාත් සභා පාසල් වල පව අ ගුරු පුරප්පාඩු  වු වන්හ අයදුම්පපත් කැඳවී ම්ප අවසන්හ දිඅේ නියන් 

සුදුසුකම්ප සපුරා ි  උපාධිධ්ාීරන්හේ, ඩිප් ලෝතාධ්ාීරන්හේ හා උසසේ  පළ සතතුන්හේ අයදුම්ප කළ හැකි ය. 

2.2  2008.07.01 දිඅ සේ ක්රියාත්තක අව රී ලංකා ගුරු  සේවා වයවසේාා ේ 7.2.4.4.1 වගන්හ ය අුව දකුණු 

පළාත් අධ්යාපඅ අතායාංශය ය ත් න්හ පවත්වු ලබඅ සාතාඅය සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණයේ සහ ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණයේ 

 යාමුඛ කර එත පීරක්ෂණ යන්හ සතත් වඅ අයදුම්පකරුවන්හ ගන්හ පතණක් පහ න්හ දක්වා ි  ආකාරයේ බඳවා ගැනීත 

සදුකරු ලැ ේ. 

2.3 අයදුම්පපත් භාරගන්හඅා අවසාඅ දිඅේ අධ්යාපඅ අතායාංශය ය  ව තාර්ථගග ක්රතය හරහා ලැ බඅ 

අයදුම්පපත් අුව ඉහ 2.2 ි දක්වා ි  පීරක්ෂණයන්හ ගන්හ සුදුසුකම්පලත් (සාතාඅය සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණය හා 

ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණය සතත්වඅ)  අයදුම්පකරුවන්හ දකුණු පළා ත් අදාළ ප්රා ීය ය  ල්කම්ප  කාඨාසාස තඨාේන්න්හ 

බඳවා ගැනීතේ අ ප්ක්ෂා  ක ර්ථ. අදාළ ප්රා ීය ය  ල්කම්ප  කාඨාසාස වල සේ ර පදිං අ අයදුම්පකරුවන්හ එත ප්රා ීය ය 

 ල්කම්ප  කාඨාසාස ේ පාසල්වල ිබෑර්ථතු සම්පූර්ථණ කිීර ම්ප දී ප්රාත යන්හ බඳවා ගු ලැ ේ. යම්ප ප්රා ීය ය  ල්කම්ප 

 කාඨාසාසයක සේ ර පදිං අය ි  ( තත නි ේදඅ ේ 7 ි II  ේද ේ දක්වා ි  පිකදි) සුදුසුකම්පලත් අයදුම්පකරුවන්හ 

එත ප්රා ීය ය  ල්කම්ප  කාඨාසාස ේ පුරප්පාඩු පිරවීතේ ප්රතාණවත්  අාතැ  අම්ප ප්රාත යන්හ ආසන්හඅ ප්රා ීය ය 

 ල්කම්ප  කාඨාසාස වලින්හ ද   දවුව ඊළඟ ආසන්හඅ ප්රා ීය ය  ල්කම්ප  කාඨාසාස වලින්හද සුදුසුකම්ප සි 

අ ප්ක්ෂකයින්හ  ෝරාගු ලැ ේ. 

2.4 බඳවා ගැනීම්ප සදුකරඅ සෑත පියවරකදීත බඳවා ගන්හඅා විෂයයේ අදාළ සුදුසුකම්ප සි අයදුම්පකරුවන්හ අිකන්හ 

( තත නි ේදඅ ේ 5.1 හා 5.2ි සඳහන්හ පිකදි) පන්හ  සාතාර්ථා සි අයදුම්පකරුවන්හ බඳවා ගැනීත ප්රාත යන්හ සදු 

කරු ලබඅ අර ඉන්හ පසු පිළි වලින්හ උපාධිධ්ාීරන්හ ද ඉන්හ පසු ඩිප් ලෝතාධ්ාීරන්හ ද  බඳවා ගු ලැ ේ. ශසෞඛ්ය හා 

ශාරීරික අධ්යාපඅය විෂය සඳහා පත් උ උසසේ ශපළ සතන්න්හශහන්හ ලබා ිති සතසේ ලංකා නයරහ් පදඅේ 

කරහනිමින්හ බඳවා හැනීේ සදු කරනු ලැශේ. 

2.5  සෞඛ්ය හා ශය ාීරිකක අධ්යාපඅ විෂය සඳහා උසසේ  පළ සතතුන්හ සඳහා ගුරු සහායක පත්වීම්ප ලබා දීතේ අ ප්ක්ි 

අර එ සේ බඳවාගු ලබඅ ගුරු සහායකයින්හ සේවකීය පළමුඛ පත්වීම්ප දිඅ ේ සේ වසර 05ක් ිතුල තන්හ පත් කළ 

විෂයයේ අදාළ ව අධ්යාපඅ අතායාංශය ය විසන්හ පිළිගු ලබඅ ගුරු පුුවණුවක්  හෝ විශය ේවවිදයාල ප්ර පාදඅ  කාන්ෂන්හ 

සභාව විසන්හ පිළිගු ලබඅ විශය ේව විදයාලයකින්හ උ උසසේ අධ්යාපඅ ආයඅයකින්හ අදාළ විෂයයේ උපාධියක් ලබා ග 

tamilguru.lk

tamilguru.lk



යුතු අර එත ගුරු පුුවණුව  හෝ උපාධිය වලංගු වඅ දිඅ සේ සුවඋිය රී ලංකා ගුරු  සේව ේ 3 වඅ පන්හ  ේ 1 

 රේණියේ අන්හර්ථරහණය  කාේ  සේවය සේ ර කරු ලැ ේ. 

වසර පහක් (05) ිතුළ ඉහ 2.5ි සඳහන්හ සුදුසුකම්ප සපුරා ගැනීතේ අ පා හාසත් වඅ ගුරු සහායකවරුන්හ ේ 

 සේවය අවසන්හ කරු ලැ ේ. 

දැඅේතත් දකුණු පළාත් සභා පාසල්වල පව අ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධ්ාීරන්හ රී ලංකා ගුරු   සේවයේ බඳවා 

ගැනීත යේ ත්  සෞඛ්ය හා ශය ාීරිකක අධ්යාපඅ විෂයය සඳහා අයදුම්ප කර ි  උපාධිධ්ාීරන්හ  ව ප්රමුඛඛ්ත්වය ලබා දී 

 තත බඳවා ගැනීත සදු  ක ර්ථ. 

2.6 දකුණු පළාත් ගුරු  සේවා වයවසේාා සංරහ ේ 7.2.4.4.1 (1) ි දැක් වඅ පිකදි සාතාඅය සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණය 

හා ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණය සඳහා අයදුම්පකරුවන්හ  යාමුඛ කරු ලැ ේ. 

2.7 විරාත යාත,  වඅත් පළාකේ සේාාඅ තාරුවීයාත,  වඅත්  සේවයක උසසේවීම්ප ලැම ත  හේතු වන්හ ි වඅ 

ගුරු පුරප්පාඩු ද  ම්ප යේ ත් සම්පූර්ථණ කිීරතේ අ ප්ක්ි අර, එිදී ි වඅ ිබෑර්ථතු සම්පූර්ථණ කිීරත ද ඉහ 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.සහ 2.6  අුව සදු  ක ර්ථ. 

03. ශසේවශේ නියු උ කරවීශේ ශකාන්හශේස :- 

3.1  තත පත්වීත සේ රය. විරාත වැප්ප් සිය. සබේ ින් විරාත වැප්ප් ක්රතය පිළිබඳ රනය විසන්හ ඉදිික ේදී ගු 

ලබඅ ප්ර පත් තය ීරරණයකේ සබ යේත් විය යුතු  ේ. 

3.2       මුඛලින්හ පත්වීම්ප ලබඅ ප්රා ීය ය  ල්කම්ප  කාඨාසාස ේ අවත වශය  යන්හ වසර 05 ක්  සේවය කළ යුතු  ේ. 

3.3 රානය  සේවා  කාන්ෂන්හ සභා කාර්ථය පිකපාිකක ීර වලේ ද රී ලංකා ප්රනාාන්හත්රික සතානවාදී නඅරන ේ 

ආයඅ සංරහයේ ද රන ේ මුඛදල්  රගුලාසවලේ ද  දපාර්ථ ම්පන්හතු අ අකුත් නි යෝගවලේ ද  තත පත්වීත 

යේත් ේ. 

3.4 උසසේ වීම්ප රී ලංකා ගුරු  සේවා වයවසේාා සංරහ ේ විධිවිධ්ාඅ යේ ත් සදුකරු ි. 

3.5 උපාධිය  හෝ ඩිප් ලෝතාවේ අදාළ විෂයයන්හ යේ ත් අයදුම්පකළ යුතු අර, පත්වීම්ප විෂයය කිසඳු  හේතුවක් 

නිසා  වඅසේ කරු  අාලැ ේ. 

3.6        රානය පිකපාලඅ කක්ර ල්ඛ් 01උ2014 හා ඊේ අුශය ාං් ක කක්ර ල්ඛ් අුව රානය භාෂාව පිළිබඳ ප්රවීණාවය 

ලබා ග යුතු ය. 

04. වැටුප් පරිතා්ය :- 

4.1 උපාධිධ්ාීර අයදුම්පකරුවන්හ 

2016.02.25 දිඅැ  රානය පිකපාලඅ කක්ර ල්ඛ් අංක 03උ2016 අුව  තත පත්වීතේ ින් වැප්ප් ක්රතය වඅ G-E-01-

2016 දරණ වැප්ප් කාණ්ඩය (තාසක රු. 27,740 – 6x300 – 7x380 – 9x445 – 36,205 ක්)  ේ. සබ  තත වැප්ප් 

පිකතාණ ේ  14 වඅ පියවර වඅ රු. 32,200.00 ක තාසක වැප්ප ත පිිප්වු ලැ ේ.  තයේ අතර ව රන ේ 

නිලධ්රයින්හ  ව රනය විසන්හ කලින්හ කලේ  ගවු ලබඅ  වඅත් දීතඅාවන්හ ද සබේ ින් ය.
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4.2 ඩිප් ලෝතාධ්ාීර අයදුම්පකරුවන්හ 

2016.02.25 දිඅැ  රානය පිකපාලඅ කක්ර ල්ඛ් අංක 03උ2016 අුව  තත අතුරේ ින් වැප්ප් ක්රතය G-E-01-2016 

දරණ වැප්ප් කාණ්ඩය (තාසක වැප්ප රු. 27,740 – 6x300 – 7x380 – 2x445 – 33,090 ක්)  ේ. සබ  තත වැප්ප් 

පිකතාණ ේ  07 වඅ පියවර වඅ රු. 29540.00 ක තාසක වැප්ප ත පිිප්වු ලැ ේ.  

4.3 උසසේ  පළ සතත් අයදුම්පකරුවන්හ (ගුරු සහායකයින්හ  ලස බඳවාගැනීත) 

ගුරු සහායකයින්හ  ලස  ෝරාගන්හඅා අයදුම්පකරුවන්හ සඳහා සයලු දීතඅා ිතුලත් ව තසකේ රු. 10,000 ක 

දීතඅාවක්  ගවු ලැ ේ. 

05. අධ්යාපඅ දුදුදුකේ :- 

5.1 අයදුම්පපත් භාර ගන්හඅා අවසන්හ දිඅේ පහ දැක් වඅ සුදුසුකම්ප, 2017.08.29 දිඅැ ව ගරු අතාය තණ්ඩල ේ 

අුතැ ය ලද "රී ලංකා ප්රනාාන්හත්රික සතානවාදී නඅරන ේ ආණ්ඩුක්රත වයවසේාා ේ 13 වඅ සං ශය ෝධ්අ ේ III 

පිකශිෂේස ේ දක්වා ි  පිකදි ගුරුවරුන්හ රානය  සේවයේ බඳවා ගැනීත" යඅ තැ යන්හ  අධ්යාපඅ අතායතුතා 

2017.07.20 දිඅැ ව ගරු අතාය තණ්ඩලයේ ඉදිිකපත් කර ි  අතාය තණ්ඩල සං ීශය  ේ  යෝනඅා අංක 2 ි 

දක්වා ි  පිකදි සපුරා  බිය යුතුය. 

විෂයය දුදුදුකේ 

වි ශය ේෂ අධ්යාපඅ 

වි ශය ේෂ අධ්යාපඅ 

ගුරුවරු 

විශය ේවවිදයාල ප්ර පාදඅ  කාන්ෂන්හ සභාව පිළිගත් 

විශය ේවවිදයාලයකින්හ වි ශය ේෂ අධ්යාපඅය පිළිබඳ අධ්යාපඅ ේදී 

උපාධියක් ලබා  ම ත. 

 හෝ 

නා ක අධ්යාපඅ ආයඅය  හෝ රී ලංකා විවෘ විශය ේව විදයාලය 

ත් න්හ වි ශය ේෂ අධ්යාපඅය  සඳහා ඩිප් ලෝතාවක් ලබා  ම ත. 

 ේල් තාධ්ය වි ශය ේෂ 

අධ්යාපඅ ගුරුවරු 

විශය ේවවිදයාල ප්ර පාදඅ  කාන්ෂන්හ සභාව පිළිගත් 

විශය ේවවිදයාලයකින්හ ෑඅෑත උපාධියක්  ලබා  ම ත හා  ේල් 

ලිවීතේ හා කියවීතේ ි  හැකියාව 

 හෝ 

පිළිගත් විශය ේව විදයාලයකින්හ  හෝ නා ක අධ්යාපඅ ආයඅය 

ත් න්හ  ේල් තාධ්යය පිළිබඳ ඩිප් ලෝතා  හෝ සහ ක ප්ර 

පාසතාලාවක් හදාරා  ම ත. 
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සංඥා භාෂා වි ශය ේෂ 

අධ්යාපඅ ගුරුවරු 

විශය ේවවිදයාල ප්ර පාදඅ  කාන්ෂන්හ සභාව පිළිගත් 

විශය ේවවිදයාලයකින්හ සංඥා භාෂා ේ සහාය ි ව  ාල් 

පාසඅ යන්හ උපාධියක්  ලබා  ම ත  

 හෝ 

පිළිගත් විශය ේව විදයාලයකින්හ  හෝ නා ක අධ්යාපඅ ආයඅය 

ත් න්හ සංඥා භාෂාව පිළිබඳ ඩිප් ලෝතා  හෝ සහ ක ප්ර 

පාසතාලාවක් හදාරා  ම ත. 

 හෝ 

 අ. පා.ස. සාතාඅය  පළ විභාගය සතත්, සංඥා භාෂාව ත් න්හ  

 අධ්යාපඅය ලබා දිය හැකි සු හ  හෝ තධ්ය රවණාබාධි පිිකසේ. 

ගෘහ ආර්ථික විදයාව 
රී ලංකා උසසේ අධ්යාපඅ ආයඅ ේ පාික භෝ් ක විදයාව හා 
නිපැයුම්ප ාක්ෂණ ඩිප් ලෝතා පාසතාලාව හදාරා  ම ත. 

භාෂාතය විෂයයන්හ (ප්රංශය , නපන්හ) 
විශය ේවවිදයාල ප්ර පාදඅ  කාන්ෂන්හ සභාව විසන්හ පිළිගත්  ීය යඋ 
වි ීය ය විශය ේවවිදයාලයක් ත් න්හ අදාළ විෂයය උපාධියේ එක් 
විෂයක්  ලස හදාරු ලැබූ  හෝ අදාළ විෂයේ වි ශය ේෂ උපාධියක් 
ලබා  ම ත. 

 සෞඛ්ය හා ශය ාීරිකක අධ්යාපඅය 

අ. පා.ස.(සාතාඅය  පළ)  දවරකේ  අාවැඩි වාර ගණඅකදී 
තේබස හා ගණිය සතත්ව සම්පතාඅ 3ක් ලබා විෂයයන්හ 6කින්හ 
සතත් වීත.  

සහ 

අ. පා.ස.(උසසේ  පළ) විභාග යන්හ එක් වරක දී විෂයයන්හ 03ක් 
සතත් වීත. 

සහ 

1. අධ්යාපඅ අතායාංශය ය ත් න්හ පවත්වු ලබඅ සතසේ 
ලංකා ක්රීඩා රඟාවලියක  ක්වල සහ කණ්ඩායම්ප 
රඟවල නයරහණ ලබා  ම ත. 

 හෝ 

2. ක්රීඩා අතායාංශය ය ත් න්හ පවත්වු ලබඅ සතසේ
ලංකා ක්රීඩා රඟාවලියක  ක්වල සහ කණ්ඩායම්ප 
රඟවල නයරහණ ලබා  ම ත. 

උක් 1. හාඋ හෝ 2. සුදුසුකම්ප සපුරා ි අයදුම්පකරුවන්හ 
නායන්හර රඟවලේ සහභාී  වී  ම ත හාඋ හෝ නයරහණ 
ලබා  ම ත අතර සුදුසුකතක්  ලස සැල කඅ අර, 



නායන්හර රඟවලේ සහභාී  වී  ම ත හාඋ හෝ නයරහණ 
ලබා  බුණ ද උක් 1.  හෝ 2. සුදුසුකම්ප සපුරා  අාතැ  අම්ප 
 ම්ප සඳහා සුදුසුකම්ප  අාලබයි. 

උක් නිර්ථණායකයන්හ යේ ත් අයදුම්ප කරු ලබඅ 
අයදුම්පකරුවන්හ  ව ප්රමුඛඛ්ාවය ලබා  දු ලබඅ අර ත 
පවත්අා පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ආවරණය කර ග  අාහැකි අම්ප 
පතණක් නා ක හා පාසල් සංගම්ප ත් න්හ පවත්වු ලබඅ 
සතසේා ලංකා තඨාේ ම්ප නයරහණයන්හ පිළිබඳව ද සලකා බලු 
ලැ ේ. 

5.2 අ. පා.ස.(සාතාඅය  පළ)  දවරකේ  අාවැඩි වාර ගණඅකදී තේබස හා ගණිය සතත්ව සම්පතාඅ 3ක් ලබා 

විෂයයන්හ 6කින්හ සතත් වීත. 

5.3 අ. පා.ස. (උසසේ  පළ) විභාග යන්හ එක්වරකදී විෂයයන්හ 3 කින්හ සතත්වීත. 

06. වයසේ සීතාව :- 

6.1 ගෘහ ආර්ථික විදයාව, භාෂාතය විෂයන්හ (ප්රංශය  භාෂාව සහ නපන්හ භාෂාව) සඳහා - 

අයදුම්පපත් භාරගන්හඅා අවසාඅ දිඅේ (2021.10.22 දිඅට  වයස, 

අවත සීතාව : අවුරුදු 18 

උපිකත සීතාව : අවුරුදු 35  

ඒ අුව 2003.10.22 වැනි දිඅ  හෝ ඊේ  පර හා 1986.10.22 වැනි දිඅේ  හෝ ඊේ පසු උපන්හ දිඅය  යදී ි  අයේ 

පතණක්  ම්ප සඳහා අයදුම්ප කිීරතේ සුදුසුකම්ප ි. 

6.2 වි ශය ේෂ අධ්යාපඅ විෂය සඳහා - 

අයදුම්පපත් භාරගන්හඅා අවසාඅ දිඅේ (2021.10.22 දිඅට   වයස, 

අවත සීතාව : අවුරුදු 18 

උපිකත සීතාව : අවුරුදු 40 

ඒ අුව 2003.10.22 වැනි දිඅ  හෝ ඊේ  පර හා 1981.10.22 වැනි දිඅේ  හෝ ඊේ පසු උපන්හ දිඅය  යදී ි  අයේ 

පතණක්  ම්ප සඳහා අයදුම්ප කිීරතේ සුදුසුකම්ප ි. 

6.2  සෞඛ්ය හා ශය ාීරිකක අධ්යාපඅය විෂය සඳහා - 

අයදුම්පපත් භාරගන්හඅා අවසාඅ දිඅේ (2021.10.22 දිඅට  වයස, 

අවත සීතාව : අවුරුදු 18 

උපිකත සීතාව : අවුරුදු 28 

ඒ අුව 2003.10.22 වැනි දිඅ  හෝ ඊේ  පර හා 1993.10.22 වැනි දිඅේ  හෝ ඊේ පසු උපන්හ දිඅය  යදී ි  අයේ 

පතණක්  ම්ප සඳහා අයදුම්ප කිීරතේ සුදුසුකම්ප ි. 
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07. ශවඅත් දුදුදුකේ :- 

I. අයදුම්පකරුවන්හ රී ලංකා පුරවැසයන්හ විය යුතු ය.

II. අයදුම්පපත් භාර ගන්හඅා අවසාඅ දිඅේ ූර්ථවාසන්හඅ වසර 03 ක දකුණු පළා ත් අඛ්ණ්ඩ පදිං අය  හෝ

ූර්ථවාසන්හඅ වසර 03 ක කාලය තුල කල්රයා ේ සේ ර පදිං අය සතග අයදුම්පකරු ේ ූර්ථවාසන්හඅ එක් වසරක

පදිං අය  බිය යුතු ය.

III. යහපත් කිකයකින්හ හා තඅා ශය ීරර  සෞඛ්ය යන්හ යුක් විය යුතු ය.

08. අයදුේ කිරීශේ ක්රතය :- 

8.1 අයදුම්පපත් පිරවී ම්පදී ප්රා ීය ය  ල්කම්ප  කාඨාසාස  අංක හඳුඅා ගැනීත සඳහා උප ල්ඛ්අ 01 ි ි  වගුව 

භාවිා කරන්හඅ. වද තා සේ ර පදිං අ ප්රා ීය ය  ල්කම්ප  කාඨාසාසය හා අදාළ අංකය අයදුම්පප්ර ේ නිවැරදිව 

සඳහන්හ කල යුතුය. 

8.2 නිවැරදිව සම්පූර්ථණ කරඅ ලද අයදුම්පපත් 2021.10.22 දිඅ  හෝ ඊේ  පර දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ 

අතායාංශය  වය  වේ අඩවි ේ තාර්ථගග ීවාරය හරහා (www.edumin.sp.gov.lk) ඉදිිකපත් කළ යුතු  ේ. අදාළ 

අයදුම්පප සබ විසන්හ සාර්ථාක ව සම්පූර්ථණ කළ පසු එි තෘදු පිේප බාග කිීර ම්ප හැකියාව පව අ අර ත එය 

සුරක්ි ව ලඟ බා ග යුතු  ේ. 

8.3 එක් අයදුම්පකරුවකුේ ඉදිිකපත් කල හැක් ක් එක් අයදුම්පපක් පතණක් වඅ අර අයදුම්ප කළ හැක් ක් 

විෂයයන්හ 02ක් සඳහා පතණි. 

8.4  අයදුම්ප කරු ලබඅ විෂයය කිස සේත්  වඅසේ කළ  අාහැකි අර ඒ පිළිබඳ ව ඉදිිකපත් කරඅ අභියාකඅා 

සලකා බලු  අාලැ ේ. 

8.5      විභාග ගාසේතු  ලස රු.1000උ= ක මුඛදලක් සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණයන්හ සඳහා පැන්ණි ම්ප දී දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ 

අතායාංශය  ේ සරප් නිලධ්ාීර ත් න්හ, දකුණු පළාත් ප්රධ්ාඅ  ල්කම්ප ේ අංක 2003.2.13 දරණ අය ය ර්ථෂයේ  ගවා 

ලදුපක් ලබා ග යුතු අර එය සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණ ේ දී ඉදිිකපත් කිීරත අනිවාර්ථයය  ේ. 

09. සේුඛ් පරී උෂ්ය :- 

9.1 සාතාඅය සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණය - 

සාතාඅය සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණයේ ලකුණු ලබා  දු  අාලැ ේ. 

සේහඅ 1 - ඉප් කර ගැනීතේ අ ප්ක්ි අරමුඛණු - 

 සේවා වයවසේාාව හා ඊේ අුූලලව ප්රසීධ් කරු ලබඅ  තත නි ේදඅ ේ සඳහන්හ සුදුසුකම්ප සපුරා   ේ දැයි 

පීරක්ෂා කිීරත සහ කායික සුදුසුකම්ප පීරක්ෂා කිීරත. 

tamilguru.lk

tamilguru.lk

http://www.edumin.sp.gov.lk/


9.2 ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණය 

අයදුම්පකරු විසන්හ අයදුම්පකරඅ විෂයයේ අදාල හඳුඅාගත් තාෘකාවක් යේ ත් විඅාඩි පහක (05) ඉදිිකපත් 

කිීරතක් ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණය වශය  යන්හ සදුකල යුතු  ේ.  තිදී පහ පිකදි ලකුණු විසපහක් (25) ලබා  දු 

ලැ ේ. 

අනු 

අංකය 

ප්රාශයෝක ක පරී උෂ්ශේ  ල ලකුණු ලබා 

ශදනු ලබඅ නිර්ථ්ායක 

උපරිත ලකුණු ප්රතා්ය සතත් වීතට අවශය අවත 

ලකුණු ප්රතා්ය 

01 අරමුඛණ හා ප්රවිශය ේේවීත 05 02 

02  පෞරුෂය හා හඬ පාලඅය 05 02 

03 සන්හනි ේදඅ ේ පැහැදිලි බව 05 02 
04 කාල කළතඅාකරණය 05 02 

05 ඉදිිකපත් කිීර ම්ප ශිල්පක්රත භාවිය 05 02 

මුඛ හ ලකුණු ප්රතාණය 25 10 

9.2.1 ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණ ක්රත ේදය 

i. ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණය සඳහා විඅාඩි 5ක කාලයක්  දු ලැ ේ.

ii. ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණය ලබාග හැකි උපිකත ලකුණු ප්රතාණය විස පහ (25) කි.

iii. ප්රා යෝ් ක පීරක්ෂණය සතත්වීත සඳහා එක් එක් නිර්ථණායක සඳහා අවත වශය  යන්හ ලකුණු 2 බැ් න්හ ලබා ග 

යුතු ය.

සේහඅ 2 - ඉප් කර ගැනීතේ අ ප්ක්ි අරමුඛණු - 

ගුරු වෘත්  ේ දී වැදගත් වඅ ඉ ගුම්ප ඉගැන්හවීම්ප ක්රියාවලිය පිළිබඳ ව අයදුම්පකරු සතු කුසලා තැඅ බැම.ත. 

10. අයදුේප සේූර්ථ් කිරීත සඳහා උපශදසේ :- 

10.1 අයදුම්පප පිරවී ම්පදී පහ උප ල්ඛ්අ අංක 01පතණක් භාවිා කල යුතු ය. tamilguru.lk



උපශල්ඛ්අය 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකාට්ඨාසය අංකය 

අක්ීතඅ -101

අම්පබලන්හ ගාඩ -102

බී ීගත -103

බලපිිකය  -104

 බන්හ ාේ -105

 බෝ ප් -  පෝීදල -106

ිල්පිිකය -107

ගාල්ල  -108

 ගෝඅපීුවල -109

හබරාදුව  -110

ික්කඩුව -111

ඉතදුව  -112

කරන්හ දණිය -113

අා ගාඩ -114

 අ හව -115

නියාගත -116

වලත  -117

වැලිවිිකය - දිවිතුර -118

යක්කලමුඛල්ල -119

වඳුරඹ     -120

රජ්ගත        -121

තාදම්පපාගත -122

අකුරැසේස -123

අතුරලිය  -124

 දවිුවර -125

දික්වැල්ල -126

හක්තඅ  -127

කඹුරුපිිකය -128

කිිකන්හද පුුවල්වැල්ල -129

 කාේ පාල -130

තාලිම්පබඩ -131

තාර  -132

මුඛලිකයඅ -133

පසේ ගාඩ -134

පිේබැීදර -135

 හ ගාඩ -136

වැලිගත  -137

වැලිපිිකය -138

අම්පබලන්හ ාේ  -139

අඟුණු කාලපැලැසේස -140

 බලිඅත් -141

හම්පබන්හ ාේ -142

කප්වඅ  -143

ලුණුගම්ප ව හර -144

ෑ ක වල -145

සූිකයවැව -146

ංගල්ල  -147

 සේසතහාරාතය -148

වලසේමුඛල්ල -149

වීරකැිකය -150



 
11. සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණ සඳහා නියන් දිඅ ේ දී සහභාී   අාවඅ අයදුම්පකරුවන්හ පිළිබඳ ව කිසඳු අයුරකින්හ අැව 

සලකා බලු  අාලැ ේ. 

12. එ තන්හත සම්පමුඛඛ් පීරක්ෂණ දිඅයේ සයලු සහ ක ඉදිිකපත් කළ යුතු වඅ අර පසුව ඉදිිකපත් කරු ලබඅ කිසඳු 

සහ කයක් බාර ගු  අාලැ ේ. 

13.   තත නි ේදඅ ේ ආවරණය  අාවඅ කිසයම්ප කාරණයක්  ව ාත් ඒ පිළිබඳ ීරරණය කිීර ම්ප අයි යද, බඳවා 

ගැනී ම්ප ක්රතයේ අදාළ  කාන්හ ීස සං ශය ෝධ්අ ද , කිසයම්ප පුරප්පාඩුවලින්හ  කාේසක්  හෝ මුඛ හතනින්හත පිරවීත  හෝ 

 අාපිරවීත පිළිබඳව අවසන්හ ීරරණය ගැනීත දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ  ල්කම්ප සතු  ේ. 

14. සංහල,  දතළ හා ඉංග්රීස භාෂාවලින්හ පළකරඅ  තත නි ේදඅ ේ භාෂා පාස අර කිසයම්ප අඅුූලලාවයක් 

පවීර අම්ප එවැනි වි ේක සංහල තාධ්ය නි ේදඅය නිවැරදි  සේ සලකා කේයුතු කරු ලැ ේ. 

 

රංජිත් යාපා 
 ල්කම්ප, 
දකුණු පළාත් අධ්යාපඅ අතායාංශය ය. 
2021සැප්ැම්පබර්ථ තස 29 වැනි දිඅ




