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බස්නාහිර පළාත් සභා පාසල්වල පවතින  සිංහල, දෙමළ හා ඉිංග්රීස මාධ්යය  ුරු  ුරර්පපාු 
සඳහා අධ්යාපනදී උ ාපාධාධ්ාන් ශ රී ලිං ා ුරු  දසයවද  2 ප ශතිද  II දරයණියටය බ බඳවා 

ගැනීම - 2021 
 

ඵ්නාහිය ඳශාත් බා ඳාල්ර ඳතින  සිංවර, දදභශ වා ඉිංග්රීස භාධයඹ ගුරු පුයප්ඳාඩු වා ශ්රී රිංකා ගුරු 
දේදේ 2 ඳන්තිදේ II දරේණියටඹඅ ්ධයාඳනද ී උඳාධිධාරීන් ඵා ගැනීභ දවා සුදුසුකම්රත් 
්ඹදුම්කරුන්දගන් ්ඹදුම්ඳත් කැනු රැදේ. දභභ නිද දනඹ ්ානදේ ඇති ආදර්ල ආකෘතිඹ ්නු 

පිළිදඹර කයන රද ්ඹදුම්ඳත් 2021.02.01 දිනඅ දවෝ ඊඅ දඳය “දල්කම්, ඵා ගැනිම් ලාඛා, ඵ්නාහිය 
ඳශාත් යාජ්ය දේා දක ිෂන් බා, දන  628, 10 න භවර, ජ්න ජ්ඹ සටි දග ඩනැඟිල්ර, නාර ඳාය 
යාජ්ගිරිඹ ” දත රැදඵන දේ ලිඹාඳදිිංචි තැඳෑදරන් එවිඹ යුතුඹ. ත ද ්ඹදුම්ඳදතහි භාතෘකා සිංවර 
්ඹදුම්ඳත්ර සිංවර බාාඅ ්භතය ඉිංග්රීස බාාදන් ද, දදභශ ්ඹදුම්ඳත්ර දදභශ බාාඅ ්භතය 

ඉිංග්රීස බාාදන් ද දඹදිඹ යුතුඹ. ්ඹදුම්ඳත් ඵවා එනු රඵන කයදේ ම්ඳ ඉවශ දකශදර් “බස්නාහිර  

පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉිංග්රීස මාධ්යය  ුරු  ුරර්පපාු සඳහා අධ්යාපනදී උ 

ාපාධාධ්ාන් ශ බඳවා ගැනීම -2021” දර වා ්ඹදුම් කයනු රඵන විඹ වා භාධයඹ ්නිාර්ඹදඹන්භ වන් කශ 
යුතුඹ. 
 

(ාො :- “බස්නාහිර  පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉිංග්රීස මාධ්යය  ුරු  ුරර්පපාු සඳහා 

අධ්යාපනදී උ ාපාධාධ්ාන් ශ බඳවා ගැනීම -2021” - භූදගෝල විෙයාව - සිංහල මාධ්යය ”) 

 

සබහන 1:- ්ඹදුම්ඳතක් දවෝ ඒ ම්ඵන්ධිත ලිපිඹක් තැඳෑදල්ී නැතිවූ ඵඅ දවෝ ප්රභාද වූ ඵඅ දකදයන 
ඳැිෂණියටලි ගැන රකා ඵරනු දන රැදේ. ්ාන දිනඹ දක්ා ්ඹදුම්ඳත් ප්රභාද ිරරීදභන් සදුවිඹ වැිර වානිඹ 
්ඹදුම්කරුන් විසන්භ විදයා ගත යුතුඹ. එදභන්භ ්ඹදුම්ඳත් රැබුණු ඵ දන්නු දන රැදේ. 

02. දසයවය බ බඳවා ගැනීදේ ක්රමය :  
 

2.1 ්ඹදුම්කරුන් දභභ නිද දනදේ 5.1 හි වන් සුදුසුකම් භඟ  5.2 වා 5.3 හි වන් සුදුසුකම් පුයා 
තිදේද ඹන්න ඳරීක්ා ිරරීභ වා ාභානය ම්මුඛ ඳරීක්ණඹකඅ දඳනී සටිඹ යුතුඹ. දභහි වන් 
සුදුසුකම් පුයා දන භැති ්ඹදුම්කරුන් ාභානය ම්මුඛ ඳරීක්ණදේී ප්ර තික්දේඳ කයනු රැදේ. 

2.2 ාභානය ම්මුඛ ඳරීක්ණදඹන් සුදුසුකම් රැබුන් ෘත්ීයදේ ී ැදගත් න ඉදගනුම් වා ඉගැන්ීමම් 
ක්රිඹාලිඹ පිළිඵ සලරතාඹ භැන ඵැම භ වා දභභ ගැ න නිද දනදේ 9.2 ගන්තිඹ ්නු 
ප්රාදඹෝගික ඳරීක්ණඹකඅ බාජ්නඹ කයනු ඇත. ්ඹදුම්කරු විසන් ප්රාදඹෝගික ඳරීක්ණදේ දි රඵා 
ගන්නා මුළු රසලණු ර ප්රමුඛතාඹ ඳදනම් කය දගන ඳත්නා පුයප්ඳාඩු ිංඛයා ්නු ඵා ගැනීම් සදු 
කයනු රැදේ. 

2.3 දභභ පුයප්ඳාඩු වා ඵා ගනු රඵන්දන් ඳශාත් ඳදනභ භත න ්තය ඉල්ලුම් කර වැිර දැනඅ 
ඳතින පුයප්ඳාඩු වා භාධයඹ පිළිඵ වි්තය ඳවත ඳරිදි ද . 

අනු 

අිං ය  

ඉල්ලුේ  ල හැකි විෂය ය  ශ සිංහල 

මාධ්යය  

දෙමළ 

මාධ්යය  

ඉිංග්රීස 

මාධ්යය  

1 ප්රාථිෂක √ √  

2 ගණියටතඹ √ √  

3 විදයා √ √  

4 සිංවර බාා √   

5 ඉිංග්රිස බාා   √ 
6 දදභශ බාා  √  

7 බුද්ධ ධර්භඹ √   
8 ඉ්රාම් ධර්භඹ √ √  

9 කදතෝලික ධර්භඹ √ √  

10 හින්දු ිං්කෘතිඹ  √  

11 භූදගෝර විදයා √ √  

12 දද්ලඳාරන විදයා √ √  

13 දත යතුරු තාක්ණඹ √ √  

14 ඉතිවාඹ √ √  

15 නාඅය වා යිංගකරා √ √  

16 පුයැස ්ධයඹනඹ √ √  

17 විදලේ ්ධයාඳනඹ √ √  
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03. දසයවද  නියුක්ත  රවීදේ ද ො ශදේස : 

 
i. දභභ තනතුය ්ථියඹ. තනතුයඅ හිිෂ විරාභ ැප්ප්  භඹ පිළිඵ යජ්ඹ විසන් ඉදිරිදේී ගනු රඵන 

ප්ර තිඳත්තිභඹ ීයයණඹන්අ ඹඅත් විඹ යුතුඹ.  
ii. උ්ීමම් ඵ්නාහිය ඳශාත් ගුරු දේා ය්ථා ිං්රවඹ ඹඅදත් සදු කයනු ඇත. 

iii. ්ඹදුම්කරුන් තභ උඳාධිඹඅ ්දාශ විඹඹන් ඹඅදත් ්ඹදුම් කශ යුතු ්තය, ඳත්ීමම් විඹඹ 
ිරසදු දවේතුක් නිා දවෝ දන් කයනු දන රැදේ. 

 
ඵ්නාහිය ඳශාත් ගරු ආණ්ඩුකායතුභා විසන් 2017.06.20 දිනැති ්නුභත කයන රද ඵ්නාහිය ඳශාත් ගුරු 

දේා ය්ථා ිං්රවඹ ව එභ දේා ය්ථාඅ ිෂන් භතුඅ සදු කයනු රඵන ිංදලෝධනඹන්අද යාජ්ය 

දේදේ ඳත්ීමම් රඅ ්දාශ දඳ දු දක න්දද්සරඅද දභභ ඳත්ීමභ ඹඅත් නු ඇත. 

 

04. වැටු්ප පරිමාණය : 

 
දභභ තනතුයඅ යාජ්ය ඳරිඳාරන කදල්ඛ ්ිංක 03/2016 දයණ ැප්ප් කදල්ඛඹඅ ්නු GE-02-2016 

හි රු.33,300-495x5-680x5-825x7-1,335x20-රු.71,650/- (භාසක) ැප්ප් ඳරිභාණඹක් හිිෂ ද . ඔවුන් 

දභභ ැප්ප් ඳරිභාණදඹහි 3 න පිඹය න රු.34,290/- පිහිප්නු රැදේ. දභඹඅ ්භතය යජ්දේ 

නිරධයඹන් දත යජ්ඹ විසන් කලින් කරඅ දගනු රඵන දනත් ීභනාන් ද ඔඵඅ හිිෂඹ. 

 

05. අධ්යාපන දුසුදු ේ : 
 
 ඵ්නාහිය ඳශාත් ගුරු දේා ය්ථා ිං්රවදේ විධිවිධාන ඳ රකාය ඳවත වන් සුදුසුකම් පුයා තිියඹ 

යුතුඹ.  

 

5.1 විල්විදයාර ප්රතිඳාදන දක ිෂන් බා විසන් පිළිගත් විල්විදයාරඹිරන් දවෝ විල්විදයාර ප්රතිඳාදන 
දක ිෂන් බා විසන් පිළිගත් උඳාධි පිරිනැමීදම් ආඹතනඹිරන් රඵා ගත්  ්ධයාඳනද ී උඳාධිඹක්  

 
ව 

 
5.2 ශ්රී රිංකා ගුරු දේා ය්ථාද  විධිවිධාන ්නු ්ධයඹන දඳ දු වතික ඳත ර ාභානය දඳශ විබාගදේ 

ී දදයකඅ දන ැඩි ාය ගණනකදි භ ඵ වා ගණියටතඹ වා ාභාර්ථඹන් හිත ම්භාන තුනක් 
භඟ විඹඹන් 06ක් භත් ීමභ (්භ ලදඹන් එක් ්්ථාකදි විඹඹන් 05ක්  භත් ීම තිියඹ 
යුතුඹ.)   

ව 

5.3   ්ධයඹන දඳ දු වතික ඳ්ර (උ් දඳශ) විබාගදේදි එක් යකදි විඹඹන් තුනක් භත් ීමභ 

 

06.       වය ස් සීමාව:- 

්ඹදුම්ඳත් බායගන්නා ්ාන දිනඅ ඹ ්වුරුදු 18 ම්පූර්ණ ීම තිියඹ යුතු ්තය, එදිනඅ ඹ ්වුරුදු 
35 දන ඉක්භවිඹ යුතුඹ. ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජ්ය දේදේ ්ථිය තනතුරු දයන සුදුසුකම් හිත 
උඳාධිධාරින්අ දභභ ඹ් සීභා ඵර දන ඳැැත්ද . 
 

(“ඒ ්නු  1986.02.01 දින දවෝ  ඊඅ ඳසු වා  2003.02.01 දින දවෝ ඊඅ දඳය  උඳන් දිනඹ දඹී ඇති 
්ඹඅ ඳභණක් දම් වා ්ඹදුම් ිරරීභඅ සුදුසුකම් ඇත”) 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

07. අදනකුත් අවශ්යතා : 

i. ්ඹදුම්කරු ශ්රි රිංකාද  පුයැසඹසල විඹ යුතුඹ. 
ii. ්ඹදුම්කරු විශි්අ කරිතඹිරන් යුක්ත විඹ යුතුඹ. 
iii. ෑභ ්ඹදුම්කරුසලභ ඵ්නාහිය ඳශාදත් ඕනෑභ ප්රදද්ලඹක දේඹ ිරරීභඅත් තනතුදයහි 

යාජ්කාරි ඉප් ිරරීභඅත් ප්රභාණත් ලාරීරික වා භානසක දඹෝගයතාදඹන් යුක්ත විඹ යුතුඹ. 
 

iv. ්ඹදුම්ඳත් බාය ගන්නා ්න් දින න විඅ  පුර්ාන්න ය 03ක ඵ්නාහිය ඳශාදත් ්ථිය 
්ඛණ්ඩ ඳදිිංචිඹ තිබීභ. 

දවෝ 
 

්ඹදුම්ඳත් බාය ගන්නා ්න් දින න විඅ ්ඹදුම්කරු ඵ්නාහිය ඳශාදත් ්ථිය ඳදිිංචිඹ ව 
කර්රඹා පුර්ාන්න ය 03ක ඵ්නාහිය ඳශාදත් ්ථිය ්ඛණ්ඩ ඳදිිංචිඹ තිියඹ යුතුඹ.  
 

v. දභභ නිද දනදේ වන් ්ඹදුම්ඳත් කැීමදම් ්න් දිනඅ, තනතුයඅ ඵා ගැනීභ දවා 
්ලය සඹලුභ සුදුසුකම් ම්පුර්ණ කය තිියඹ යුතුඹ. 

 
 

08. අය සුේකින්දේ   රමය : 

8.1 ්ඹදුම්ඳත  දභභ නිද දනඹඅ ්මුණා ඇති ආදර්ල ආකෘතිඹඅ ්නුකූර විඹ යුතු ්තය එඹ A4 ඳ රභාණදේ 
කඩදාසඹක දදඳැත්ත බාවිත කයිෂන් ක් කය ්ඹදුම්කරු විසන්භ පියවිඹ යුතුඹ. 1.0 සඅ 4.2 දතක් 
න ශීර් ඳශමුන පිප්ද ද 5.0 සඅ ශීර් ්නිසලත් පිප් රඅ ද ඇතුශත් න ඳරිදි තභ ්ඹදුම්ඳත ක ්
කශ යුතු ඵ විදලේදඹන් ැරිරඹ යුතුඹ. ආදර්ල ්ඹදුම්ඳතඅ ්නුකූර දන න ්ඹදුම්ඳත් ද  ්ම්පූර්ණ 
දර දත යතුරු වන් කය ඇති ්ඹදුම්ඳත් ද දැනුම් ීභිරන් දත ය ඳ රතික්දේඳ කයනු රැදේ. 
(්ඹදුම්ඳදත් ඡාඹා පිඅඳතක් ශඟ තඵා ගැනීභ ඳ රදඹෝජ්නත් විඹ වැිරඹ.) ම්පූර්ණ කයනු රඵන 
්ඹදුම්ඳත ගැ න නිද දනදේ දැක්දන ්ඹදුම්ඳතඅ ්නුකූර ද ඹන්න පිළිඵ ්ඹදුම්කරු විසන් විභා 
ඵැලිඹ යුතු ද . එදේ දන වුනදව ත් ්ඹදුම්ඳත ඳ රතික්දේඳ විඹ වැිරඹ. 

8.2   එක් ්ඹදුම්කරුසලඅ ඉදිරිඳත් කශ වැක්දක්  එක් ්ඹදුම්ඳතක් ඳභණියට. 

8.3 ්ඹදුම්ඳදත් ්ඹදුම්කරුදේ ්ත්න වතික කය තිියඹ යුතුඹ. ිරසඹම් ආඹතනඹිරන් ඉල්ලුම් කයන 
්ඹදුම්කරුදසල තභ ්ත්න ආඹතන ප්රධානිඹා දවෝ ඔු  විසන් ඵරඹ ඳයන රද නිරධාරිඹසල රා ද 
එදේ දන න ්ඹදුම්කරුසල තභ ්ත්න යජ්දේ ඳාරක විදුවල්ඳතියඹසල, දක  නඨාලදේ ්රාභ 
නිරධාරියඹසල, ාභදාන විනිල්කඹකායයඹසල, දිවුරුම් දක භාරි්යඹසල, නීතිඥයඹසල, ඳ රසද්ධ 
දන තාරි්යඹසල, ත්රිවිධ වමුදාද  ්ධිකාරි ඵරඹරත් නිරධාරිඹසල දවෝ රු. 498,960/- ක් දවෝ ඊඅ ැඩි 
දවෝ ාර්ෂික ඒකාඵද්ධ ැප්ඳක් රඵන යජ්දේ දවෝ ඳශාත් යාජ්ය දේදේ දවෝ ්ථිය භාණ්ඩලික 
දරේණියටදේ නිරධාරිඹසල දවෝ දඵෞද්ධ විවාය්ථානඹක විවායාධිඳති දවෝ නාඹක ්ාමීන් වන්දේ 
නභක් දවෝ ්නයආගිෂක පුජ්ය ්ථානඹක් බාය දවෝ පුජ්ය ඳක්දේ ැරිරඹ යුතු තත්ත්ඹක් දයන 
්ඹසල රා වතික කයනු රැඵ තිියඹ යුතුඹ. 

 
8.4 පුයප්ඳාඩු වා ඔඵ විසන් ඉල්ලුම් කයනු රඵන විඹඹ වා බාා භාධයඹ ඳසු ්්ථාරී දන ්

ිරරීභ ිරසදේත්භ සදු ිරරීභ කශ දන වැිර ්තය ඒ පිළිඵ ඉදිරිඳත් කයන ්භිඹාකනා පිළිඵ රකා 
ඵරනු දන රැදේ.  

(ඔඵ විසන් ඉල්ලුම් කයනු රඵන විඹඹ වා භාධයඹ ඳදනම් කය ගනිිෂන් ඔඵ දත ම්මුඛ ඳරීක්ණ 
ඳැැත්ීමභ වා ඳත්ීමම් රඵා ීභ සදු කයනු රඵන ඵත් ්ඹදුම් කයන ්්ථාද ී ්දාශ විඹඹ වා 
භාධයඹ පිළිඵ ැරිරලිභත් න දරත් එඹ ඳසුකාම න දන් කයනු දන රඵන ඵත් ැඩිදුයඅත් 
දැනුම් දදනු රැදේ.) 

8.5 ආදර්ල ්ඹදුම්ඳතඅ ්නුකූර දන න ව ්ම්පූර්ණ දර දත යතුරු වන් කය ඇති ්ඹදුම්ඳත් 
ප්රතික්දේඳ කයනු රැදේ.  
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09. සේමුඛ පන්ක්ෂණය  

9.1 ාභානය ම්මුඛ ඳරීක්ණඹ  - 

ාභානය ම්මුඛ ඳරීක්ණඹඅ රසලණු රඵා දදනු දන රැදේ. 

සබහන 2 :    ඉප්කය ගැනීභඅ ්දප්ක්ෂිත ්යමුණු - 

දේා යථ්ා වා ඊඅ ්නුකූර ප්රසද්ධ කයනු රඵන දභභ නිද දනදේ දවෝ පුත්ඳත්  දැන්ීමදම් 
වන් සුදුසුකම් පුයා තිදේදැයි ඳරීක්ා ිරරීභ ව කායික සුදුසුකම් ඳරීක්ා ිරරීභ. 

 

9.2 ප්රාදය ෝක   පන්ක්ෂණය    

ප්රාදඹෝගික ඳරීක්ණඹ ලදඹන් ්ඹදුම්කරු විසන් වදුනාගන්නා රද භාතෘකාක් ඹඅදත් ඉදිරිඳත් 
ිරරිභක් කශ යුතුඹ. දම් වා ඳවත ඳරිදි රසලණු හිිෂ ද .  

අනු 

අිං ය  

ප්රාදය ෝක   පන්ක්ෂණද  උ ලකු  

ලබාදෙනු ලබන නිර්ණාය   

ාපරිම ලකු  

ප්රමාණය  

සමත්වීමබ අවශ්ය 

අවම ලකු  ප්රමාණය  

01 ්යමුණ වා ප්රවිල්අ ීමභ 05 02 

02 දඳෞරුඹ වා වඬ ඳාරනඹ 05 02 
03 න්නිද දනදේ ඳැවැදිලි ඵ 05 02 

04 කාර කශභනාකයණඹ 05 02 

05 ඉදිරිඳත් ිරරීදම් ශිල්ඳ භ බාවිතඹ 05 02 

 මුළු රසලණු ප්රභාණඹ 25  

  

සබහන 3 :-   ඉප්කය ගැනීභඅ ්දප්ක්ෂිත ්යමුණු - 
ගුරු ෘත්තිදේී ැදගත්න ඉදගනුම් ඉගැන්ීමම් ක්රිඹාලිඹ පිළිඵ ්ඹදුම්කරු තු සලරතා භැන 
ඵැම භ. 

 
9.2.1 ප්රාදඹෝගික ඳරීක්ණ භද දඹ 

 
(i) ප්රාදඹෝගික ඳරීක්ණඹ වා කාරඹ විනාඩි ඳව (05)කඅ දන ්ඩු කාරඹක් රඵා දදනු රැදේ. 
(ii) ප්රාදඹෝගික ඳරීක්ණඹ වා රඵා ගත වැිර උඳරිභ රසලණු ප්රභාණඹ විස ඳව (25) ිර. 
(iii) ප්රාදඹෝගික ඳරීක්ණඹ භත් ීමභ වා එක් එක් නිර්ණාඹක වා ්භ ලදඹන් රසලණු 02 

ඵැගින් රඵා ගත යුතුඹ. 
(iv) ප්රාදඹෝගික ඳරීක්ණදේ ඇගමභ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජ්ය දේා දක ිෂන් බා  විසන් ඳත් 

කයනු රඵන ම්මුඛ ඳරීක්ණ භණ්ඩරඹක් විසන් සදු කයනු රැදේ. 
 

9.2.2 නිර්ණාඹකඹන් හි ්යමුණු  
  

(i) අරමුණ හා ප්රවිශ්්බ වීම 
ාර්ථක ඳාඩදභ හි ්යමුණු ඳැවැදිලි ිරරීභ වා ඳාඩභඅ ප්රවිල්අ ීමදම් වැිරඹා ඇගමභ. 
 

(ii) දපෞු ෂය  හා හඬ පාලනය  
        ගුරුයදඹසල දර භනා දඳෞරුඹිරන් යුතු ීමභ වා ඉගැන්ීමදම් ී භනා දර වඬ ඳාරනඹ ිරරීභඅ 

ඇති වැිරඹා ඇගමභ. 
 

(iii) ස ශනිදීෙනද  පැහැදිලි බව 
ඉදගනුම් ඉගැන්ීමම් ක්රිඹාලිදේ ී ්දාශ කරුණු පරදාම දර න්නිද දනඹ ිරරීදම් වැිරඹා 
ඇගමභ.  
 

(iv)   ාල  ළමනා රණය  
 රඵා දදනු රඵන කාර සීභා තුශ ්යමුණ දකදයහි රඟා ීමදම් සලරතාඹ ඇගයිභ. 
 

(v) ඉදිරිපත් කින්දේ ශිල්ප ක්රම භාවිතය  
්යමුණ දකදයහි රඟා ීමභ වා ඉදිරිඳත් ිරරීදම් ශිල්ඳ භ භනා දර බාවිතා ිරරීදම් වැිරඹා 
ඇගමභ. 
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10. අය සුේපත පිරවීම සෙහා ාපදෙස් : 

්ඹදුම්ඳත පියීමදම්ී ඳවත උඳ දල්ඛනඹ වා දේද ්ිංක 2.3 හි වන් කරුණු බාවිතා කයන්න. 
 

 

ාප දල්ඛනය  01 

භාෂා මාධ්යය  දක්ත අිං ය  

සිංවර  භාධයඹ 1 

දදභශ  භාධයඹ 2 

ඉිංග්රීස භාධයඹ 3 

 
 
11. දැනඅ යජ්දේ දේදේ නියුතු නිරධාරීන් ්ඹදුම්ඳත රදේ ්ිංක 8.0 ශීර්ඹ ඹඅදත් තභ දෙපාර්තදේ ශතු 

ප රධ්ානිය ා මක  ශ වතික කයන රද ්ඹදුම්ඳත ඉදිරිඳත් ිරරීභ ්නිාර්ඹ ද . 
 
12. ම්මුඛ ඳරීක්ණ වා නිඹිෂත දිනදේී වබාගී දන න ්ඹදුම්කරුන් පිළිඵ කිසසු අයුරකි ශ 

නැවත සල ා බලනු දනොලැදේ. 

 

13.      එදභන්භ ම්මුඛ ඳරීක්ණ දිනඹඅ සඹලු වතික ඉදිරිඳත් කශ යුතු න ්තය පදුව ඉදිරිපත්  රනු 

ලබන කිසසු සහති ය ක් බාරගනු දනොලැදේ. 

14 දභභ නිද දනදඹන් ආයණඹ දන න ිරසඹම් කායණඹක් දදත ත් ඒ පිළිඵද ීයයණඹ ිරරීදම් 
්යිතිඹ ද ිරසඹම් පුයප්ඳාඩුලින් දක අක් දවෝ මුළුභනින්භ පියීමභ දවෝ දන පියීමභ දවෝ පිළිඵ 
්න් ීයයණඹ ගැනීදම් ්යිතිඹ ඵ්නාහිය ඳශාත් යාජ්ය දේා දක ිෂන් බා තුද . 

15. සිංවර, දදභශ වා ඉිංග රිස බාාලින් ඳශ කයන දභභ නිද දනදේ බාා ඳාඨ ්තය ිරසඹම් 
්නනුකූරතාඹක් ඳීය නම් එැනි විඅක සිංවර භාධය නිද දනඹ නිැයදි දේ රකා කඅයුතු කයනු 
රැදේ.  

 
 
 
 
තිරක් දනයත්  
දල්කම්, 
යාජ්ය දේා දක ිෂන් බා, 
ඵ්නාහිය ඳශාත. 
2020.12.28 ැනි දින   
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ආෙර්ශ් අය සුේපත 
                                                                                                  (කාර්ඹාම ඹ ප්රදඹෝජ්නඹ වා) 
 
 

බස්නාහිර පළාත් සභා පාසල්වල පවතින  සිංහල, දෙමළ හා ඉිංග්රීස මාධ්යය  ුරු  ුරර්පපාු සඳහා 

අධ්යාපනදී උ ාපාධාධ්ාන් ශ රී ලිං ා ුරු  දසයවද  2 ප ශතිද  II දරයණියටය බ බඳවා ගැනීම - 2021 
 

Recruitment of Bachelor of Education Graduates to Grade II of Class 2 of the  
Sri Lanka Teachers’ Service for Sinhala, Tamil and English Medium Vacancies 

existing in Western Provincial Schools - 2021 

 
 

1.0.  පුයප්ඳාඩු වා ඉල්ලුම් කයනු රඵන බාා භාධයඹ වා උඳදල්ඛන 01 බාවිතා කය දක්ත ්ිංකඹ 
දඹ දන්න. (්දාශ ්ිංකඹ දක ප් තුශ ලිඹන්න) 

                                                               බාා භාධයඹ        
 
 
2.0   ්ඹදුම් කයනු රඵන විඹඹ දේද ්ිංක 2.3 වන් ඳරිදි (්සලදයන්) 
 

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

3. 0  ම්පූර්ණ නභ (ඉිංග්රීස කැපිඅල් ්සලරින්) (උදා:-AMRAKOON MUDIYANSELAGE NAMAL HERATH)  

 
.......................................................................................................................................................... 
 
3.1  ්ගඅ දඹදදන නභ මුලින් ද ්දනසලත් නම්ර මුරසලරු ඳසුද දඹ දා නභ (උදා:- HERATH A.M.N.)  
  
........................................................................................................................................................... 
 
3.2  ම්පුර්ණ නභ (සිංවදරන්/දදභදශන්)  
 
.......................................................................................................................................................... 
 
3.3 ර්තභාන ලිපිනඹ (ඉිංග්රීස කැපිඅල් ්සලරින්)  
 
......................................................................................................................................................... 

 

4.0  ්ඹදුම්කරුදේ ්ථිය ඳදිිංචි දි්ත්රික්කඹ      දක ශම     (්දාශ දක ප් තුශ √ දඹ දන්න) 

 කළුතය  

 ගම්ඳව   

 

4.1  ප්රාදද්ශිඹ දල්කම් දක  නඨාඹ           -     ........................................................................................ 

4.2  2021.02.01 දිනඅ ඵ්නාහිය ඳශාදත් ්ථිය ඳදිිංචි සටින කාර සීභා -  ........................................... 
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5.0  ්ඹදුම්කරු යජ්දේ දේදේ දඹදි සටිඹදි ්ඹදුම් කයන්දන් නම් , 
 
(5.1)  දැනඅ දයණ තනතුය -........................................................................ 
 

(5.2)  තනතුයඅ ඳත් කර දිනඹ -................................................................ 
 

(5.3) ආඹතන ප්රධානිඹාදේ නිර නාභඹ-.................................................... 
 

(5.4)  දේඹ කයන ආඹතනඹ-..................................................................... 
 

(5.5) ආඹතනදේ ලිපිනඹ -............................................................................ 
 
 

 
6.0  ජ්ාතික වැඳුනුම්ඳත් ්ිංකඹ   
 
 
7.0  දුයකථන ්ිංකඹ                ්ථාය        
    

                                     ජ්ිංගභ 
 

( දම් ම්ඵන්ධදඹන් න දත යතුරු sms ඳණියටවිඩ භඟින්ද රඵා ීභඅ කඅයුතු කයන ඵැවින් බාවිතදේ ඳතින 
දුයකථන ්ිංකඹක් වන් කයන්න) 
 

8.0  විාවක/්විාවක ඵ:               භඹා/ිෂඹ /දභඹ      
     (දක ප් තුශ ්සලදයන් වන් කයන්න) 
 

 
 9.0  උඳන් දිනඹ : ්වුරුදු                               භා                           දින  
 
 
10.0  ්ත්රි/පුරු බාඹ:               ්ත්රි  / පුරු           
        (දක ප් තුශ ්සලදයන් ලිඹන්න)  
 
 
11.0 ්ධයාඳන සුදුසුකම් පිළිඵ වි්තය  
 

අ.දපො.ස.(සා.දපළ) විභාගය  අ.දපො.ස.(ා.දපළ) විභාගය  

ර්ඹ ...........                          විබාග ්ිංකඹ ....................... ර්ඹ 
...........                          

විබාග ්ිංකඹ 
....................... 

ර්ඹ ...........                          විබාග ්ිංකඹ ....................... 

විඹඹ ාභාර්ථඹ ර්ඹ විඹඹ ාභර්ථඹ ර්ඹ විඹඹ ාභාර්ථඹ 

1.   6.   1.  

2.   7.   2.  

3.   8.   3.  

4.   9.     

5.   10.     
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12.0   උ් ්ධයාඳන සුදුසුකම් පිළිඵ වි්තය  
 
12.1   උඳාධිඹ:- …………………………………………..              

12.2   නිසලත් කශ විල්විදයාරඹ:- ………………………………………….. 

12.3   උඳාධිඹ රිංගු දිනඹ:- ………………………………………….. 

12.4   උඳාධිඹඅ වදායා ඇති ප්රධාන විඹඹ/විඹඹන්:- ………………………………………….. 

12.5   උඳාධිඹ රඵා ඇති භාධයඹ:- ………………………………………….. 

 

දභහි වන් කය ඇති දත යතුරු භාදේ දැනීදම් වා විල්ාදේ වැටිඹඅ තය ඵ ප්රකාල කයිෂ. භා දභභ 
තනතුයඅ දතෝයාගනු  රැබීදභන් ඳසු නුසුදුසු ඵ ්නායණඹ වුදව ත් භා දේදඹන් ඳව ිරරිභඅ ඹඅත්න 
ඵ ද දනිිෂ. දභහි වන් ිරසභ දත යතුයක් ඳසු දන් දන කයිෂ.  
 
 
                                        
............................... ................................................................ 
දිනඹ ්ඹදුම්කරුදේ ්ත්න 

 

 

 

13.0 අය සුේ ු දේ අත්සන සහති  කින්ම  
 
දභභ ්ඹදුම්ඳත ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ........................................................   භවතා/භවත්ිෂඹ/දභනවිඹ භා 
දඳෞද්ගලික වඳුනන ඵ ද ඔු /ඇඹ භා ඉදිරිපිඅ ී ...........   දින ඔු දේ/ ඇඹදේ ්ත්න තැබු ඵ ද වතික 
කයිෂ. 
 
                                                  
දිනඹ:.............................  ..................................................... 
  ්ත්න වතික කයන නිරධාරිදේ ්ත්න  
 
 

 
වතික කයන නිරධාරිඹාදේ ම්පූර්ණ නභ ................................................................. 

තනතුය .........................................................    

ලිපිනඹ ......................................................... 

(නිර මුද්රාදන් නාථ කයන්න)                               

 

 

 

14.0 අය සුේ ු  රජද  දසයව ය කු නේ දෙපාර්තදේ ශතු ප්රධ්ානිය ාදේ සහති ය  
  
.....................................................................................................භවතා/භවත්ිෂඹ/දභනවිඹදේ ඉල්ලුම් ඳ්රඹ 
ඉදිරිඳත් කයිෂ. ඔු /ඇඹ දභභ ්භාතයාිංලදේ/දදඳාර්තදම්න්තුද  ්ථිය/තාකාලික/්නිඹම් 
දේකඹසල/දේවිකාක ලදඹන් දේඹ කයන ඵත් දභභ තනතුය වා දතෝයාගනු රැබුදව ත් ඔු /ඇඹ 
දේදඹන් නිදව් කශ වැිර/දන වැිර ඵත් දන්ිෂ. 
 
 
 ................................................................ 
 දදඳාර්තදම්න්තු ප්රධානිඹා දවෝ ඵරඹ ඳයනු  
 රැබු නිරධාරිඹාදේ ්ත්න   
 
දිනඹ  ..................................       

තනතුය .................................          

්භාතයාිංලඹ/දදඳාර්තදම්න්තු ......................................      

(නිර මුද්රාදන් නාථ කයන්න)           


