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සබරගමුව පළාත් අධ්යාපන, තතාරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශය 

“අභ්යාසලාභී උපාධිධ්ාරීන් රැකියාගත කිරීතේ වැඩසටහන” යටතත් බඳවා ගත් උපාධිධ්ාරීන් සහ ඩිපතලෝමාධ්ාරීන් 

සබරගමුව පළාතත් පළාත් සභ්ාවට අයත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරපපාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම - 2022. 

සබරගමුව පළාතේ පළාේ සභාවට අයේ සිංහල හා තෙමළ මාධ්ය පාසල්වල, උප තල්ඛන අිංක I යටතේ ෙක්වා ඇති 

විෂය ක්තෂේත්රයන්ට අොලව පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අිංක 21/0658/340/013 හා 2021.04.19 දිනැති 

අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය, අිංක 21/2076/315/033-I හා 2021.12.13 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය හා අිංක 1885/38 

හා 2014.10.23 දිනැති ශ්රී ලිංකා ගුරු තසේවා වයවසේථාතේ විධිවිධ්ාන ප්රකාරව, තර්ඛීය අධ්යාපන අමාත්යාිංශ තල්කම්පතේ 

අිංක ED/02/29/21/AI/01/2020 හා 2021.12.31 දිනැති ලිපිතේ උපතෙසේ ප්රකාරව, තමම නිතේෙනතේ අිංක 1 යටතේ 

ෙක්වා ඇති කාණ්ඩ වලට අයේ, උපාධිධ්ාරීන්තගන් හා ඩිප්තලෝමාධ්ාරීන්තගන් පමණක් අයදුම්පපේ කැඳවනු ලැතේ.  

1). අයදුේකල හැකි කාණ්ඩයන් :- 

1:1.  “උපාධිධ්ාරීන් රැකියාගත කිරීතේ වැඩසටහන - 2020” යටතේ බඳවා ගනු ලැබූ සයලුම උපාධිධ්ාරී 

අභයාසලාභීන්. 

1:2. 2018 සහ 2019 වර්ෂයන්ිදී ක්රියාේමක කළ “අභ්යාසලාභී උපාධිධ්ාරීන් හට රජතේ ආයතනවල පුහුණුවක් 

ලබාදීම” වැඩසටහන යටතේ උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභීන් තලස පුහුණුවට බඳවාගනු ලැබ 2020.01.01 සහ 

2021.01.01 දින සට සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරී තසේවතේ සේිර පේීම්ප ලැබූ කණ්ඩායම. 

1:3. ඩිප්තලෝමාධ්ාරීන් බඳවා ගනු ලබන විෂයයන් සඳහා ඉහත් 2020, 2019 හා 2018 කණ්ඩායම්පවලට අයේ 

ඩිප්තලෝමාධ්ාරීන්. 

2). සාමානය  සුදුසුකේ :- 

i. ශ්රී ලිංකාතේ පුරවැසතයකු විය යුතුය. 

ii. යහපේ චරිත්යකින් සහ මනා මානසක හා ශාරීරික තසෞඛයතයන් යුක්ත් විය යුතුය. 

iii. 2019.12.31 දිනට වයස  අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ ී තිබිය යුතු අත්ර, එදිනට වයස අවුරුදු  35 තනාඉක්මවිය යුතුය. 

iv. තමම නිතේෙනතේ සඳහන් ත්නතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය වන සයළුම සුදුසුකම්ප සම්පූර්ණ කර තිබිය 

යුතුය. 

3). අධ්යාපන සුදුසුකේ :- 

i. අිංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති ශ්රී ලිංකා ගුරු තසේවා වයවසේථාතේ සටහන 6 වගන්තිය ප්රකාරව අයදුම්ප 

කරනු ලබන සෑම අයදුම්පකරුවකුම අ.තපා.ස (සා.තපළ) විභාගතේදී සිංහල භාෂාව තහෝ තෙමළ භාෂාව විෂයයක් 

වශතයන් සමේ ී තිබිය යුතුය. 

ii. ඉගැන්ීම්ප කාර්යයන් සඳහා පිළිගේ සුවිතශේෂ කරන ලෙ ක්තෂේත්රවලට අයේ, විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන තකාමිෂන් 

සභාව විසන් පිළිගේ (තේශීය/විතේශීය) විශේවවිෙයාලයක් මගින් තහෝ විශේවවිෙයාල ප්රතිපාෙන තකාමිෂන් සභාව 

විසන් පිළිගේ උපාධි පිරිනැතමන ආයත්නයක් මගින් තහෝ ප්රොනය කරනු ලැබූ උපාධියක්/ඩිප්තලෝමාවක් ලබා 

තිබිය යුතු අත්ර, එම උපාධියට/ඩිප්තලෝමාවට හොරා ඇති ප්රධ්ාන විෂයයන් වලට අනුකූලව එක් එක් විෂය 

සඳහා උප තල්ඛන අිංක I ි සඳහන් සුදුසුකම්ප සපුරා තිබීම අනිවාර්යය තේ.  

(සැලකිය යුතුයි :- විෂය තක්ත අංක 14,15 හා 36 යටතත් අයදුේ කරනු ලබන අයදුේකරුවන් හැර අයදුේ 

කරනු ලබන තසසු සෑම උපාධිධ්ාරිතයකුම/ඩිපතලෝමාධ්ාරිතයකුම අංක 17/1597/742/027 හා 2017.08.29 

දිනැති අමාතය මණ්ඩල තීරණය ප්රකාරව ඉගැන්ීමට නියමිත විෂය, උපාධියට හදාරනු ලැබූ මුළු විෂය 

සංධ්ාරතයන් තුතනන් එකක් (1/3) සේූර්ණ කල අයවළුන් පමණක් විය යුතුය.) 

4). බඳවා ගැනීතේ ක්රමය හා තස්වා තකාන්තේසි :- 

4:1.  පවතින පාසල් පාෙක ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පකරුවන් තත්ෝරා ගැනීතම්පදී එක් එක් අයදුම්පකරුවාතේ 

අධ්යාපන සුදුසුකම්ප සළකා විෂයානුබේධ්ව පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පමණක් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරනු 

ලැතේ. 
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4:2. සබරගමුව පළාේ පාසල්වල පවතින, උප තල්ඛන අිංක I ි ෙක්වා ඇති පුරප්පාඩු විෂයයන් සඳහා පමණක් 

පාසල් පාෙකව තමම බඳවා ගැනීම්ප සදුකරනු ලැතේ. ඊට අොළ විෂයානුබේධ් පුරප්පාඩු තල්ඛනය සම්පමුඛ 

පරීක්ෂණ සඳහා කැඳීමට තපර ප්රසේධ් කරනු ලබන තහෝ සම්පමුඛ පරීක්ෂණ අවසේථාවට තපර ප්රෙර්ශනය කරනු 

ඇත්. එකී පුරප්පාඩු තල්ඛනය මත් පමණක් පෙනම්පව පේීම්ප ලබා තෙනු ලැතේ. විදුහල්පතිවරුන් විසන් 

අතප්ක්ෂකයන් තවත් තපෞේගලිකව නිකුේ කරනු ලබන පුරප්පාඩු ලිපි ප්රතික්තෂේප කරනු ලැතේ. 
 

4:3. එතසේ ප්රසේධ් කරනු ලබන විෂයානුබේධ් පුරප්පාඩු තල්ඛනය අනුව, අයදුම්පකරුවන් විසන් පුරප්පාඩු පවතින 

පාසල් සඳහා පේීම්ප ලබාගැනීමට ඇති සේවකීය මනාපය අනුපිළිතවලින් සම්පමුඛ පරීක්ෂණ අවසේථාතේදී ෙැක්විය 

යුතුය.  

4:4. එක් එක් විෂය සඳහා පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පේීම්ප ලබාදීතම්පදී ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේ ලකුණු අනුපිළිතවල 
අනුව පේීම්ප ලබා තෙනු ලැතේ. 

 

4:5. පේීම්ප ලබාදීම, සේථානගත් කිරීම සදුකරනු ලබන්තන් පවතින පුරප්පාඩු සිංඛයාව, ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේ 

ලකුණු අනුපිළිතවල හා පදිිංචිය අනුව වන අත්ර, පාසල් සඳහා මනාප ලකුණු කිරීම පේීමක් ලබා ගැනීම 

සඳහා වන සුදුසුකමක් තසේ සලකනු තනාලැතේ.  

4:6. මනාප ලකුණු කරනු ලැැබූ පාසල් සඳහා පේකිරීම තහෝ මනාප ලකුණු තනාකලෙ සබරගමුව පළාතේ දුෂේකර 

හා අතිදුෂේකර පාසල්වල පවතින ගුරු ිඟත්ාව මත්, තසේවා අවශයත්ාව සලකා පුරප්පාඩු තල්ඛනතේ සඳහන් 

තවනේ ඕනෑම පාසලක් තවත් අයදුම්පකරුතවකු පේකිරීතම්ප අවසන් තීරණය සබරගමුව පළාේ අධ්යාපන 

තල්කම්ප  සතුතේ. 

4:7. පේීම්ප ලබාදීතම්පදී සබරගමුව පළාත් තුල සේිර පදිිංචි අයදුම්පකරුවන් සඳහා ප්රමුඛත්ාව ලබාතෙන අත්ර,  ෙැනට 

සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන් තලස/අභයාසලාභී උපාධිධ්ාරීන් තලස පාසල් වලට අනුයුක්ත්ව පුහුණුව ලබන 

අයදුම්පකරුවන්තේ අනුයුක්ත් පාසල තහෝ එම පාසතල් කිසයම්ප විෂයක් ආවරණය කිරීම විතශේෂ සුදුසුකමක් තසේ 

සලකනු තනාලැතේ. 

4:8. තමම නිතේෙනතේ සඳහන් සුදුසුකම්ප එකක් තහෝ කිිපයක් තහෝ සපුරා තනාමැති අයදුම්පකරුවන් සම්පමුඛ 

පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු තනාලැතේ. සම්පමුඛ පරීක්ෂණතේදී ඉල්ලා ඇති නමුේ ඉදිරිපේ කිරීමට 

අතපාතහාසේ වන සහතිකපේ සම්පබන්ධ්ව පසුව සලකා බලනු තනාලැතේ.   

4:9. සාමානය සම්පමුඛ පරීක්ෂණය :- අිංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති ශ්රී ලිංකා ගුරු තසේවා වයවසේථාතේ 

7.2.4.4.1(1) වගන්තිය ප්රකාරව ගුරු තසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වන තමම නිතේෙනතේ සඳහන් සුදුසුකම්ප 

සපුරා තිතේෙැයි පරීක්ෂා කිරීමට සහ කායික හා මානසක තයෝගයත්ාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පවේවනු ලැතේ. 

තම්ප යටතේ ලකුණු ලබාදීමක් සදුකරනු තනාලබන අත්ර, සාමානය සම්පමුඛ පරීක්ෂණතයන් සුදුසුකම්ප ලබන 

අයදුම්පකරුවන් පමණක් ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැතේ. 

4:10. ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණය :- අිංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති ශ්රී ලිංකා ගුරු තසේවා වයවසේථාතේ 7.2.4.4.1(2) 

වගන්තිය ප්රකාරව ගුරු වෘේතිතේදී වැෙගේ වන ඉතගනුම්ප ඉගැන්ීම්ප ක්රියාවලිය පිළිබඳ අයදුම්පකරු සතු 

කුසලත්ාවය මැන බැලීම සඳහා පවේවනු ලැතේ. අයදුම්පකරුවන් විසන් පේීම්ප ලබා ගැනීමට අතප්ක්ෂා කරන 

විෂයට අොලව හඳුනාගන්නා ලෙ මාත්ෘකාවක් යටතේ විනාඩි 05කට තනාඅඩු ඉදිරිපේ කිරීමක් ප්රාතයෝගික 

පරීක්ෂණ අවසේථාතේදී ඉදිරිපේ කල යුතුය. ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේදී පහත් සඳහන් නිර්ණායක ඔසේතසේ ලකුණු 

ලබාතෙනු ඇත්. 

අනු 

අංකය 

ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතේදී ලකුණු 

ලබාතදනු ලබන නිර්ණායක 
උපරිම ලකුණු ප්රමාණය 

සමත් ීමට අවශය අවම 

ලකුණු ප්රමාණය 

1.  අරමුණ හා ප්රවිෂේට ීම. 05 02 

2.  තපෞරුෂය හා හඬ පාලනය. 05 02 

3.  සන්නිතේෙනතේ පැහැදිලි බව. 05 02 

4.  කාල කළමනාකරණය. 05 02 

5.  ඉදිරිපේ කිරීතම්ප ශිල්ප ක්රම භාවිත්ය. 05 02 

 මුළු ලකුණු ප්රමාණය. 25 10 
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4:11. තමතසේ ලබා තෙනු ලබන පේීම ත්ාවකාලික පේීමක් වන අත්ර, පේීම්ප ලබන පාසතල් වසර හත්ක (07) 

තසේවා කාලයකට යටේ තේ. 
 

4:12. ත්ාවකාලික පේීම්ප ලබාදී වසර තුනක් (03) ඇතුළත් ගුරු තසේවා වයවසේථාතේ 7.2.4.1. වගන්තිය ප්රකාරව ලිඛිත් 

විභාගයක් පවේවා ඉන් සමේවන නිලධ්ාරීන් සඳහා පමණක් නිත්ය පේීම්ප ලබා තෙනු ලැතේ. 
 

4:13. ඉහත් විභාගය අසමේ වන අයදුම්පකරුවන් සඳහා වසරක් (01) තුළ නැවත් විභාගයක් පැවැේීම තහෝ ඔවුන් 

තපරළා තපර සටි ත්නතුරට පේ කිරීම තහෝ උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභීන් සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන් තලස අනුයුක්ත් 

කිරීම සදු කරනු ලැැතේ.  

4:14. රාජ්ය පරිපාලන චක්රතල්ඛ අිංක 27/88 ි විධිවිධ්ාන අනුව, පේීම්ප ලබාදීතම්පදී පවේනා පුරප්පාඩු ප්රමාණතයන් 

3%ක් විතශේෂ අවශයත්ා ඇති අය සඳහා තවන් කරනු ලැතේ. පේීම්ප සඳහා තත්ෝරාගනු ලබන අවසේථාතේදී අොල 

ත්නතුතර් තසේවය කිරීමට ත්ම විතශේෂ අවශයත්ා ත්ේේවය බාධ්ාවක් තනාවන බව විතශේෂ වවෙය පරීක්ෂණ 

වාර්ත්ාවක් මගින් සනාථ කල යුතුය. තකතසේ තවත්ේ විතශේෂ අවශයත්ා ඇති අතප්ක්ෂකතයකු පේීම්ප ලබාගැනීම 

සඳහා සුදුසුකම්ප ලැබීමට නම්ප ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණතයන් නියමිත් ලකුණු ප්රමාණයන් ලබා තිබිය යුතුතේ. 

4.15. වැටුප් පරිමාණය :- තමම බඳවා ගැනීම ශ්රී ලිංකා ගුරු තසේවතේ නිත්ය පේීමක් බවට පරිවර්ත්නය වන්තන් වසර 

03ක් අවසානතේ පවේවනු ලබන විභාගතයන් සමේ වන අයවළුන් සඳහා පමණි. එතත්ක් තගවනු ලබන වැටුප 

වන්තන් සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරී තසේවා වයවසේථාවට අොළ වැටුප් පියවර තේ. (රජ්ය විසන් ගනු ලබන ප්රතිපේතිමය 

තීරණ මත් වැටුප් පරිමාණ සිංතශෝධ්නය විය හැකිය). 

5). තවබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීතේ තපාදු උපතදස් :- 

5.1. ඔබතේ ජ්ාතික හැදුනුම්පපේ අිංකය (N.I.C. Number) ඔබතේ user name එක තලස භාවිත්ා කල යුතු අත්ර, 

ලියාපදිිංචිය සම්පූර්ණ ීම සඳහා ඔබ විසන් මුරපෙයක් (password) ලබා තෙමින් නැවත් ප්රතේශ (login) විය 

යුතුය. ප්රතේශ (login) වූ පසුව මුරපෙය (password) තවනසේ කිරීමට ඉඩ ලබා තෙනු තනාලැ තේ. 

5.2. ඔබතේ මුරපෙය (password) සිත්බා ගැනීම මගින් ඇතුළේ කරන ලෙ තත්ාරතුරු සිංතශෝධ්නය කිරීමට 

හැකියාවක් ඇත්.  

5.3. අයදුම්පපේ කැඳීතම්ප අවසන් දිනය ෙක්වා ඔබ විසන් ඇතුලේ කරන ලෙ තත්ාරතුරු සිංතශෝධ්නය කිරීමට 

හැකියාව පවත්ැ . 

5.4. අයදුම්පපේ කැඳීතම්ප අවසන් දිනට පසුව කරනු ලබන ඉල්ලීම්ප භාරගනු තනාලැතේ. 

5.5. මාර්ගගත් අයදුම්පපතේ පුේගලික තත්ාරතුරු, අධ්යාපනික සුදුසුකම්ප හා උපතල්ඛන අිංක I ි සුදුසුකම්ප මත් 

අතප්ක්ිත් විෂය තේරීම යන තකාටසේ ඔබ විසන් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

5.6. එක් අයදුම්පකරුතවකුට එක් වරක් පමණක් ලියාපදිිංචි ීම සඳහා අවසේථාව ිමිතේ.  

5.7. යම්පතහයකින් ඔබ තමම නිතේෙනතේ 1,2 හා 3 වගන්තිි සඳහන් සුදුසුකම්ප සපුරා තනාමැේතේ නම්ප ඔබට තමම 
තත්ාරතුරු පේධ්තියට ඇතුළේ ීමට තනාහැකිය. 

 

6). තවබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීතේ තාක්ෂණික උපතදස ්:- 

6.1. නිවැරදි ජ්ාතික හැදුනුම්පපේ අිංකය (N.I.C. Number) ඇතුලේ කිරීතමන් පමණක් ඔබට තවේ අඩවියට ප්රතේශ 

ීමට අවසේථාව ිමිතේ. 

6.2. නිවැරදි ජ්ාතික හැදුනුම්පපේ අිංකය (N.I.C. Number) ඇතුලේ කිරීතමන් පසු ෙේත් පේධ්තියට ූරණය ීමට 

ප්රථම ඔබතේ මේ භාෂාව ඇතුලේ කරන්න. අනතුරුව “continue” තබාේත්ම  click කරන්න. 

6.3. ප්රතේශ වූ පසු ඔබ විසන් මුරපෙයක් (password) ලබා දිය යුතුය. ඔබ විසන් ලබා තෙනු ලබන මුරපෙය 

(password) ඔසේතසේ ඔබට ඔබතේ තේරීම්ප ඇතුළේ කළ හැකිය. 

6.4. තපර ලබාදුන් මුරපෙයම (password) නැවත්ේ ලබා තෙන්න. 

6.5. මුරපෙය (password) ලබා දීමට තපර තත්ාරතුරු කියවා අවතබෝධ් කර ගැනීතමන් පසු පමණක් අොළ සේථානතේ 

(✓) සලකුණ තයාෙන්න. ඉන්පසු “ලියාපදිංචි ීම සඳහා ඉදිරියට යන්න” තබාේත්ම click කරන්න. 

6.6. තීරතේ “නව මුරපදය ලබා දීම සාර්ථකයි” යනුතවන් දිසේවනු ඇත්. ඉන්පසු “ඉදිරියට යන්න” තබාේත්ම click 

කිරීතමන් පසුව ඔබ නැවත්ේ මුල් පිටුව තවත් තයාමු වනු ඇත්. තපර පරිදිම ඔබ ලියාපදිිංචි වූ හැදුනුම්පපේ අිංකය 

(N.I.C. Number), භාෂා මාධ්යය ලබා දීතමන් පසු නැවත් “continue” තබාේත්ම  click කරන්න. 
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6.7. ඔබ ලියාපදිිංචි වූ මුරපෙය (password) තයාො නැවත් වාරයක් ප්රතේශ “(login)” වන්න. 

6.8. පසුව ඔබතේ පුේගලික තත්ාරතුරු, අධ්යාපනික තත්ාරතුරු හා උපතල්ඛන අිංක I ි සුදුසුකම්ප මත් අතප්ක්ිත් 

විෂය තේරීතම්ප තත්ාරතුරු ඇතුළේ කළ යුතුය. 

6.9. ඔබ ඇතුලේ කල තත්ාරතුරු ඇතුලේ සාරාිංශය පරීක්ෂා කර, ගැටළුවක් පවතී නම්ප උපකාර දුරකත්න අිංක 

(Help Desk) තමනුතවි ඇති අපතේ දුරකථන අිංකයන් අමත්න්න. 

6.10. ඔබතේ තේරීම නැවත් සිංතශෝධ්නය කිරීමට අවශය නම්ප ඔබට තමිෙැ  නැවත් පුේගලික තත්ාරතුරු, අධ්යාපනික 

තත්ාරතුරු හා උපතල්ඛන අිංක I ි සුදුසුකම්ප මත් අතප්ක්ිත් විෂය තේරීතම්ප තත්ාරතුරු සිංතශෝධ්නය කළ 

හැකිය. 

6.11. ඔබතේ තත්ාරතුරු ඇතුලේ කිරීතමන් අනතුරුව “Download” Iconය Click කර PDF තගානුවක් තලස 

බාගත් කර ගන්න. එතලස බාගත් කරගේ PDF තගානුව මුද්රණය කර, නිස තලස ෙේත් සම්පූර්ණ කරන ලෙ 

අයදුම්පපත්රය අොළ ආයත්න ප්රධ්ානියා ලවා සහතික කරවාතගන එි පරිතලෝකනය (Scan) කරන ලෙ ඡායා 

පිටපත්ක් qgraduate.sg@gmail.com යන විෙුේ ත්ැපැල් ලිපිනයට අයදුම්පපේ කැඳීතම්ප අවසන් දිනට 

(2022.04.29) තහෝ ඊට තපර තයාමු කරන්න. (ලියාපදිිංචි ත්ැපෑතලන් එීතමන් වළකින්න). 

6.12. අයදුම්පපත්රතයි පරිතලෝකිත් (Scan) පිටපත් විෙුේ ත්ැපැල මඟින් එීතම්පදී පණිවිඩතයි Subject යන තීරුතවි 
ඔබතේ නම මුල් අකුරු සමග ඉිංග්රීස මාධ්යතයන් සහ ජ්ාතික හැදුනුම්පපේ අිංකය සඳහන් කිරීම අත්යාවශය තේ. 

  උො :- Subject 

6.13. එම අයදුම්පපතත්ි පරිතලෝකිත් (Scan) මුල් පිටපත් ඔබ සතුව ත්බා ගැනීම ඔබට පසුවට වැෙගේ වනු ඇත්. එකී 

මුල් පිටපත් ඔබ සම්පමුඛ පරීක්ෂණයට පැමිතණන දිනයන්ිදී අනිවාර්යතයන් රැතගන ආ යුතුය. 

6.14. යම්ප තහයකින් ඔබ අයදුම්පපේ කැඳීතම්ප අවසන් දිනයට තපර අයදුම්පපත් සිංතශෝධ්නය කතල් නම්ප අවසන් වරට 

සිංතශෝධිත් අයදුම්පපතත්ි පරිතලෝකනය (Scan) කරන ලෙ පිටපත් පමණක් ඉහත් විෙුේ ත්ැපැල් ලිපිනයට එවිය 

යුතුය. 

6.15. අයදුම්පපේ කැඳීතම්ප අවසන් දිනට පසුව කරන අයදුම්පපත්රතේ අඩිංගු තත්ාරතුරු සිංතශෝධ්න කිරීම සඳහා වන 

ඉල්ලීම්ප භාරගනු තනාලැතේ. 

6.16. අයදුම්පපත්රය සම්පූර්ණ කිරීතම්පදී පවතින කිසයම්ප ගැටළුවක් තේ නම්ප, ආයත්න ප්රධ්ානියා මගින් සහතික කරන 

ලෙ සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරී තසේවතේ සේිර පේීම්ප ලිපිතේ තහෝ අභයාසලාභී පේීම්ප ලිපිතේ පිටපත්ක්, ජ්ාතික 

හැඳුනුම්පපතත්ි ඡායා පිටපත්ක් සහ ඔබ සම්පබන්ධ් කර ගත් හැකි දුරකථන අිංකයක් සඳහන් ඉල්ලීම්ප ලිපියක්ෙ 

සමග පරිතලෝකනය (Scan) කර එම පිටපේ probgraduate.sg@gmail.com යන විෙුේ ත්ැපැල් ලිපිනයට 

තයාමු කිරීමට කාරුණික වන්න. 

තමම පරිතලෝකිත් (Scan) පිටපේ විෙුේ ත්ැපෑල මගින් තයාමුකිරීතම්පදී පණිවිඩතයි Subject යන තීරුතවි 
ඔබතේ නම මුල් අකුරු සමග ඉිංග්රීස මාධ්යතයන් සහ ජ්ාතික හැඳුනුම්පපේ අිංකය සඳහන් කිරීම අත්යාවශය තේ.  

උො :- Subject  

 

7). පුරපපාඩු තත්රීම සඳහා උපතදස් :- 

7.1. එක් එක් විෂයට සහ මාධ්යයට අොළව සබරගමුව පළාේ පාසල්ි පවතින ගුරු පුරප්පාඩු තල්ඛනය පාසල් 

පාෙකව හා විෂයානුබේධ්ව සකසේ කර, සම්පමුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳීමට තපර ප්රසේධ් කරනු ලබන තහෝ 

සම්පමුඛ පරීක්ෂණ අවසේථාවට තපර ප්රෙර්ශනය කරනු ඇත්.  

7.2. එම පුරප්පාඩු තල්ඛනය අනුව උපතල්ඛන අිංක I ි ෙක්වා ඇති සුදුසුකම්ප මත්, අයදුම්පකරනු ලබන විෂයට 

අොලව ගුරු පුරප්පාඩු පවතින පාසල් 05 ක් පමණක් තත්ෝරා සම්පමුඛ පරීක්ෂණ අවසේථාතේදී ලබාදිය යුතුය.  
 

8). උපකාරක දුරකථන අංක (Help Desk) :-  

උපතෙසේ සඳහා කාර්යාල දිනවල තපරවරු 8.30 සට පසේවරු 4.15 ෙක්වා පහත් දුරකථන අිංකය ඔසේතසේ  පමණක් 

විමසීම්ප කල හැකිය. 

045-3466960 

අතිවිතශේෂ තහේතුවක් මත් නියමිත් දිනට තපර තමම මාර්ගගත් අයදුම්පපත්රය සම්පූර්ණ කිරීමට අතපාතහාසේ වන 

අයවළුන් වහාම ඉහත් උපකාරක දුරකථන අිංකය (Help Desk) අමත්ා අවශය උපතෙසේ ලබා ගන්න. 
 

9). අයදුම්පපේ කැඳීතම්ප අවසන් දිනය 2022.04.29 තේ. එදින මධ්යම රාත්රී 12.00 ෙක්වා පමණක් අයදුම්ප කිරීම 
සඳහා අවසේථාව ිමිවනු ඇත්. 
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10). කිසයම්ප අයදුම්පකරුතවකු සුදුසුකම්ප සපුරා තනාමැති බව පේීම්ප ලැබීමට තපර අනාවරණය වුවතහාේ 

ඔහුතේ/ඇයතේ අයදුම්පපත් කිසදු තහේතුවක් තනාෙන්වා ප්රතික්තෂේප කරනු ලැතේ. ත්වෙ නියමිත් සුදුසුකම්ප පිළිබඳව 

ෙැන ෙැනම තහෝ ඕනෑකමින් සාවෙය තත්ාරතුරු ඉදිරිපේ කර ඇති බව තහෝ නිරවෙය තත්ාරතුරු යටපේ කර ඇති 

බව තහෝ පේීම්ප ලැබීතමන් පසු අනාවරණය වුවතහාේ තහෝ පේකිරීම සඳහා ඔබ නුසුදුසු බව තහෝ අනාවරණය 

වුවතහාේ, වහාම රජ්තේ තසේවතයන් පහ කරනු/තසේවය අවසන් කරනු ලැතේ. 
 

11). උපතල්ඛන අිංක I ි සඳහන් පුරප්පාඩු විෂයයන් සඳහා පමණක් තමම නිතේෙනය මගින් අයදුම්පපේ කැඳවා ඇති 

අත්ර, එබැවින් තමම නිතේෙනයට අොලව අයදුම්පපත්ක් ඉදිරිපේ කිරීම, පාසල් සඳහා මනාප ලකුණු කිරීම, 

සම්පමුඛ පරීක්ෂණය සඳහා/ප්රාතයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා කැඳීම තහෝ ඊට ඉදිරිපේ ීම තහෝ ෙැනට සිංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරිතයකු/අභයාසලාභී උපාධිධ්ාරිතයකු තලස කිසයම්ප පාසලක් තවත් අනුයුක්ත්ව පුහුණුව ලැබීම යන කිසදු 

කරුණක් තහෝ තවනයම්ප ඕනෑම කරුණක් සබරගමුව පළාේ රාජ්ය තසේවතේ නිත්ය ගුරු පේීමක් ලබා ගැනීම 

සඳහා වන අයිතිවාසකමක් තහෝ නීත්යානුකූල ිමිකමක් තනාවන්තන්ය.  
 

12). තමම නිතේෙනතයන් ආවරණය තනාවන කිසයම්ප කාරණයක් තවතත්ාේ ඒ පිළිබඳව තීරණය කිරීතම්ප අයිතිය ෙ 

පුරප්පාඩුවලින් තකාටසක් තහෝ මුලුමනින්ම පිරීම තහෝ තනාපිරීම තහෝ ඒ පිළිබඳව අවසන් තීරණය ගැනීතම්ප 

අයිතිය ෙ සබරගමුව පළාේ අධ්යාපන, තත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ හා සිංසේකෘතික කටයුතු අමාත්යාිංශතේ තල්කම්ප 

සතුය. 
 

13). සබරගමුව පළාේ සභාතේ පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තමතත්ක් පැවති ත්රඟ විභාග 

සම්පන්ධ්තයන් කළමනාකරණ තසේවා තෙපාර්ත්තම්පන්තුතේ අධ්යක්ෂ ජ්නරාල්තේ අිංක DMS/SG/0301/Vol III 

හා 2020.10.23 දිනැති ලිපිතේ උපතෙසේ ප්රකාරව කටයුතු කරනු ලබන බව විතශේෂතයන් සැලකිය යුතුය. 
 

14). සිංහල, තෙමළ හා ඉිංග්රීස භාෂාවලින් පල කරන තමම නිතේෙනතේ භාෂා පාඨ අත්ර කිසයම්ප අනනුකූලත්ාවක් 

පවතී නම්ප එවැනි විටක සිංහල මාධ්ය නිතේෙනය නිවැරදි තසේ සලකා කටයුතු කරනු ලැතේ. 

 

සුජානි ආර්. විතේතුංග, 

තල්කම්ප, 

අධ්යාපන, තත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ හා  

සිංසේකෘතික කටයුතු අමාත්යිංශය, 

සබරගමුව පළාත්. 

2022.03.29 වන දින, 

සබරගමුව පළාේ සභාතේ, 

අධ්යාපන තත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ හා සිංසේකෘතික කටයුතු අමාත්යිංශතේදීය. 

 

 

https://moe.sg.gov.lk/recruitment/index.php 


