
 
 

ඌල පෂාත් වභා වේ සිංශ ශා වෙමෂ මාධ්ය පාවල්ල  පලතින  ගුරු පුරප්පාඩු වඳශා  
උපාධිධ්ාරින් බඳලා ගැනීවේ තරග විභාගය - 2020 

 

ඌල ඳෂළත් වබළවේ සිංශ ශළ වදභෂ  භළධය ඳළවල්ල ඳශත වශන්  වියන්ල ඳලතින ගුරු පුරප්ඳළඩු පිරවීභ වශළ  
උඳළධිධළරීන් ඵලළ ගෆනීවේ තරග විබළගය වශළ ඌල ඳෂළවත් වහථීර ඳදිංචි අයදුේකරුලන්  වගන් අයදුේඳත් කෆලනු ෆවේ.   

අයදුේඳත් බළර ගන්නළ අලවළන දනය 2020.12.30 දන  වේ. තරග විබළගය 2021 ජනලළරි භළවවේදී ඳලත්ලනු ෆවේ. 
 

උඳවල්ඛන අිංක 01  - පුරප්ඳළඩු විය වල්ඛනය 
 

අ.අ විය විය  අිංකය 
06- 11 වරේණිය ෙක්ලා පුරප්පාඩු වියන් 

1 ගණිතය 1 

2 විදයළල 2 

3 කෘෂි ශළ ආශළර තළක්ණය  3 

අ. වපො.ව. (උ/ වපෂ ) වියන් 

1 ඉිංජිවන්රු තළක්ණවේදය 4 

2 ජජල ඳද්ධති තළක්ණවේදය 5 

3 තළක්ණවේදය වශළ විදයළල 6 

4 රවළයන විදයළල 7 

5 වබෞතික විදයළල 8 

6 විංයුක්ත ගණිතය 9 

7 උවවහ ගණිතය 10 

8 කෘෂි විදයළල 11 

9 ඉිංග්රීස 12 

 
 01. බඳලා ගැනීවේ වපොදු සුදුසුකේ :- 

 (අ) අයදුේකරු /අයදුේකළරිය ඳරේඳරළවලන් වශෝ ලියළඳදිංචි කිරීවභන් ශ්රී ිංකළ පුරලෆසයකු විය යුතුය. 
 (ආ) යශඳත් චරිතයකින් ශළ භනළ ළරීරික ශළ භළනසක වයෝගයතළලයකින් යුක්ත විය යුතුය. 
 (ඇ) 2020.12.30  දනට පර්ලළවන්න ලවර 03 ක අඛණ්ඩ වහථීර ඳදිංචියක් ඌල ඳෂළත තුෂ තිබිය යුතුය. 

 (ග්රළභ වව ලළ නිධළරි විසන් නිකුත් කරනු ඵන ග්රළභ වව ලළ වශතිකයක් භගින් වේමුඛ  ඳරික්ණ  
අලවහථළවේ දී ඳදිංචිය වනළථ කෂ යුතුය.) 

  ඌල ඳෂළත් වබළ සීභළල තුෂ අයදුේඳත් කෆවීවේ අලවළන දනට ලවර 03 ක් වශෝ ඊට ලෆඩි වහථීර ඳදිංචියක් 
  ඇති අයකු වභග නිතයළනුකල විලළශ වී ඌල ඳෂළවත් ඳදිංචියට ඳෆණ ණ අයදුේඳත් කෆලන අලවළන 
  දනට ඡන්ද හිණ  නළභවල්ඛනවයන් ලියළඳදිංචිය වනළථ කරන වකනකුට ද අයදුේ කෂ ශෆක.  එලෆනි අය 
  ලිඛිත වළක්ෂි භගින් වභභ තත්ත්ලය තශවුරු කිරීභ අනිලළර්ය වේ. 
   

(ඈ) 2020.12.30  දනට ලයව අවුරුදු 18 ට වනොඅඩු වශ 35 ට වනොලෆඩි විය යුතුය.  (ඒ අනුල  2002.12.30 දන 
වශෝ ඊට වඳර ශළ 1985.12.30  දන වශෝ ඊට ඳසු උඳන් දනය වයදී ඇති අයට ඳභණක් වේ වශළ අයදුේ 

කිරීභට සුදුසුකේ ඇත) 
   

02. අධ්යාපන සුදුසුකේ :- 
 

 2.1 2.1.1 අ.වඳො.ව. (වළ/වඳෂ) විබළගවේද සිංශ බළළල වශෝ වදභෂ බළළල වියක් ලවයන් වභත් 
   වීභ. 

 

2.1.2 අ.වඳො.ව. (උ/වඳෂ) නල විය නිර්වද්ය යට වත්  වළභළනය වඳොදු ඳරීක්ණය ශෆර අලභ 
 ලවයන් වියන් තුනකින් එකලර වභත් වීභ  වශෝ 
 

 අ. වඳො.ව. (උ/ වඳෂ) ඳෆරණි විය නිර්වද්ය යට වත් විහලවිදයළ රවේය වහිතල (අලභ 
 ල වයන් වියන් 03 කින් ) එකලර  වභත් වීභ. 

 
වටශන -  විබළග වකොභවළරිවහ ජනරළල් විසන්  වද්ශීය අ. වඳො.ව. (වළ. වඳෂ) ශළ අ. වඳො.ව (උ/ වඳෂ )  
   විබළග ශළ   වභළනල පිළිගනු ඵන විබළග වභතුන්ටද අයදුේ කෂ ශෆක. 

  
2.2 ඉශත 2.1 හි සුදුසුකේ වභග එක් එක් වියට අදළෂල ඳශත වශන් සුදුසුකේ වපුරළ තිබිය යුතුය. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

-02- 
  2.2.1 06 - 11 ලවර  වියන්ට අොෂ සුදුසුකේ : 
 

අ.අ විය අධ්යාපන සුදුසුකේ 

1 ගණිතය, විෙයාල 
විහලවිදයළ රතිඳළදන වකොණ න් වබළල පිළිගත් විහලවිදයළයක් භගින් වශෝ උඳළධි 
පිරිනෆමීවේ ආයතනයකින් වබෞතීය විදයළ /  ජජවීය විදයළ විව  වශෝ වළභළනය 
උඳළධියක් ඵළ තිබීභ.   

2 
කෘෂි ශා ආශාර 

තාක්ණය 

විහලවිදයළ රතිඳළදන වකොණ න් වබළල පිළිගත් විහලවිදයළයක් භගින් වශෝ උඳළධි 
පිරිනෆමීවේ ආයතනයකින් කෘෂි විදයළවේද විව  වශෝ වළභළනය උඳළධියක් ඵළ  
තිබීභ 

 

 

  2.2.2. අ.වපො.ව. (උ/වපෂ ) වියන්ට අොෂ සුදුසුකේ : 
 

අ.අ විය අධ්යාපන සුදුසුකේ 

1 

ඉිංජිවන්රු තාක්ණවේෙය,  
ජෛල පද්ධ්ති තාක්ණවේෙය  
තාක්ණවේෙය වඳශා විෙයාල 
රවායන විෙයාල 
වභෞතික විෙයාල 
විංයුක්ත ගණිතය 
උවව් ගණිතය 
කෘෂි විෙයාල 
 

විහලවිදයළ රතිඳළදන වකොණ න් වබළල පිළිගත් විහලවිදයළයක් 
භගින් වශෝ උඳළධි පිරිනෆමීවේ ආයතනයකින් අයදුේකරනු ඵන 
වියට අදළෂල විව  වශෝ වළභළනය උඳළධියක් ඵළ තිබීභ. 

2 ඉිංග්රීස 

විහලවිදයළ රතිඳළදන වකොණ න් වබළල පිළිගත් විහලවිදයළයක් 
භගින් වශෝ උඳළධි පිරිනෆමීවේ ආයතනයකින් ඉිංග්රීස බළළල පිළිඵ 
විව  වශෝ වළභළනය උඳළධියක් ඵළ තිබීභ. (ඉිංග්රීස බළළවලන් 
උඳළධියක් ශදළරළ තිබීභ ර භළණලත් වනොවේ) 

 
 

2.3 එක් එක් වියට අොෂල ඉශත 2.1 ශා 2.2 හි ෙක්ලා ඇති සුදුසුකේ 2020.12.30 දිනට වශෝ ඊට  වපර 
  ලිංගු පරිදි වේපූර්ණ කර තිබිය යුතුය. 
 

03. වවේලා වකොන්වද්ස :- 
 

 (අ) වභභ තනතුර වහථීරය.  තනතුරට හිණ  විශ්රළභ ලෆටුප් රභය පිළිඵ රජය විසන් ඉදරිවේද ගනු ඵන  
  රතිඳත්තිභය තීරණයන්ට යටත් විය යුතුය. 

(ආ) මුලින් ඳත් කරන ඳළවවල් ලවර 05 ක් අනිලළර්යවයන්භ වව ලය කෂ යුතු අතර, කිසදු වශ තුලක් භත 
වහථළන භළරුවීේ වශෝ අනුයුක්ත කිරීේ වශළ වකවරන ඉල්ලීේ වකළ ඵනු වනොෆවේ. 

 (ඇ) ලවර 05 ක වව ලළ කළයකට ඳසු ඌල ඳෂළත් ගුරු භළරු රතිඳත්තිය අනුල වව ලළ අලයතළලය භත ඌල 
  ඳෂළවත් වලනත් ඳළවකට වහථළන භළරුවීේ ඵළ දීභට ඌල ඳෂළත්  වබළ අධයළඳන අභළතයළිංය භගින්
  වකළ ඵනු ඇත. 
 (ඈ) රජවේ ඳත්වීේ ඳළනය කරන වඳොදු වකොන්වද්සලට ද 2014.10.23 දනෆති ශ්රී ිංකළ රජළතළන්්රික 
  වභළජලළද ජනරජවේ අිංක 1885/38 දරන අති විව  ගෆවට් ඳත්රවේ ඳෂ කරන ද ශ්රී ිංකළ ගුරු වව ලළ 
  ලයලවහථළ විංග්රශවේ ඳනලළ ඇති වකොන්වද්සලට ද එභ ලයලවහථළලට කර ඇති වශෝ ණ න් භතුලට වකවරන 
  විංවෝධනලට ද යටත් වේ.  

(ඉ) උඳළධිධළරීන් ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලවේ ශ්රී ිංකළ ගුරු වව ලවේ 3 - I (අ) වශ්ර ණියට  ඵලළ ගනු ඵන 

අතර, 2016.02.25 දනෆති රළ.ඳ.ච. අිංක  03/2016 හි GE-1-2016 ලැටුප් ඛණ්ඩය යටවත් මාසකල 

රු.27 740 300 6 380 7  445 2 33 090 මාසක ලෆටුප් ඳරිභළණවේ 14 ලන ලෆටුප් පියලර  ලන 
රු.32,200/- ක භළසක ලෆටුප් පියලවරහි පිහිටුලනු ෆවේ. 

  

04. බඳලා ගැනීවේ ක්රමය :- 

  

 4.1 එක් එක් විවයහි ඳලතින පුරප්ඳළඩු රභළණයට ලඩළ ලෆඩි විංඛයළලක් අයඳුේඳත් ඉදරිඳත් කර ඇත් නේ 

ඳභණක් විබළග වදඳළර්තවේන්තුල වශෝ ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල  භගින් ඳලත්ලනු ඵන 
ලිඛිත තරග විබළගවයන් වභත් ලන අයදුේකරුලන්  ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල භගින් 
ඳලත්ලන වේමුඛ  ඳරීක්ණයට ශළ ඉගෆන්වීවේ ශෆකියළල භෆන ඵෆලීභ වශළ ඳෆලෆත්වලන රළවයෝගික 
ඳරීක්ණයකට  බළජනය  කර ලිඛිත තරග විබළගවේ ශළ රළවයෝගික ඳරීක්ණවේ කුණුල කුවතළ 
අනුපිළිවල අනුල සුදුවහවන් වතෝරළ ගෆනීභට කටයුතු කරනු ෆවේ. 
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  එක් එක් විවයහි ඳලතින පුරප්ඳළඩු රභළණයට ලඩළ අඩු විංඛයළලක් අයඳුේඳත් ඉදරිඳත් කර ඇත්නේ ඌල 
ඳෂළත් රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල භගින් ඳලත්ලන වේමුඛ  ඳරීක්ණයකට ශළ ඉගෆන්වීවේ ශෆකියළල 
භෆන ඵෆලීභ වශළ ඳෆලෆත්වලන රළවයෝගික ඳරීක්ණයකට  බළජනය  කර රළවයෝගික ඳරීක්ණවේ 
කුණුල කුවතළ අනුපිළිවල  අනුල සුදුවහවන් වතෝරළ ගෆනීභට කටයුතු කරනු ෆවේ .  

 4.3 වාමානය වේුඛඛ පීකක්ණය : 

 ශ්රී ිංකළ ගුරු වව ලළ ලයලවහථළල ශළ ඊට අනුකල රසද්ධ කරනු ඵන ගෆවට් නිවේදනවේ  වශෝ පුලත්ඳත් 
 දෆන්වී වේ  වශෝ  වලේ අඩවිවේ දෆන්වීවේ වශන් සුදුසුකේ වපුරළ තිවේදෆයි ඳරීක්ළ කිරීභ වශ කළයික ශළ 
 භළනසක වයෝගයතළලය  ඳරීක්ළ කිරීභ සදු  වක වර්.  වේමුඛ ඳරීක්ණය වශළ කුණු ඵළ වදනු 
 වනොෆවේ.   

4.4 ප්රාවයෝක ක පීකක්ණය : 

 ගුරු ලෘත්තිවේදී ලෆදගත් ලන ඉවගනුේ ශළ ඉගෆන්වීේ ක්රියළලලිය  පිළිඵ අයදුේකරු වතු කුවතළලය භෆන 
 ඵෆ වල්.  ශ්රී ිංකළ ගුරු වව ලළ ලයලවහථළ විංග්රශවේ වශන් නිර්ණළයක ඳදනේ වකොට වගන වේ වශළ 
 කුණු  ඵළ වදනු ෆවේ. 

 4.5 එවභන්භ වභභ ගෆවට් නිවේදනවයන් ආලරණය වනොලන යේ කරුණක් වලවතොත් එභ අලවහථළ ගුරු වව ලළ 
 ලයලවහථළ විංග්රශවේ වශන් විධිවිධළනලට  යටත්ලනු ඇත.  

 

05. අයදුේ කෂ යුතු පිළිවල :- 
 
 

5.1 වභභ නිවේදනවේ අගට වයොදළ ඇති ආදර් අයදුේඳත අනුල ඒ4 රභළණවේ කඩදළසයක වදඳෆත්තභ 
රවයෝජනයට ගනිණ න් අයදුේඳත වකවහ කර ගත යුතුය.  අයදුේඳවත් ඒ ඒ ශීර්යන් ඵළ දී ඇති උඳවදවහ 
අනුගභනය කරණ න් ඳෆශෆදලිල තභ අත් අකුවරන්භ වේපර්ණ කෂ යුතුය.  අිංක 01 සට 07 දක්ලළ  වකොටවහ 
ඳෂමු පිටුලටද ඉතිරිය වදලන පිටුලටද ඇතුෂත් ලන වව  අයදුේඳත වෆකසය යුතුය. 

5.2 වේපර්ණ කරන ද අයදුේඳත්  2020.12.30  දන වශෝ  ඊට රථභ ෆවඵන වව  “ වල්කේ, ඌල ඳෂළත් වබළ 

රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල, අිංක 14/4, පීලිවඳොතගභ ඳළර, පිිංඅරළල, ඵදුල්” යන ලිපිනයට ලියළඳදිංචි 
තෆඳවන් ඳභණක් එවිය යුතුය. අයදුේඳත් ද ඵල දන්ලනු වනොෆවේ.  අයදුේඳත් ඵශළන ලියුේ 

කලරවේ ලේඳව ඉශෂ වකෂලවර් “ඌල ඳෂළත් වබළ වේ සිංශ ශළ වදභෂ භළධය ඳළවල්ල  ඳලතින  
ගුරු පුරප්ඳළඩු වශළ උඳළධිධළරින් ඵලළ ගෆනීවේ තරග විබළගය - 2020” යනුවලන් වශ ඔඵ අයදුේ 
කරන විය ශළ විය අිංකය ඳෆශෆදලිල  වටශන් කෂ යුතුය.  

5.3 දෆනට රළජය/ඳෂළත් රළජය වව ලවේ නියුතු අයදුේකරුලන්, අයදුේඳත තභ වදඳළර්තවේන්තු රධළනියළ භගින් 
ඉදරිඳත් කෂ යුතුය. 

 5.4 අයදුේකරුලකුට එක් වියක් වශළ ඳභණක් ඉල්ලුේ කෂ ශෆකි අතර, අයදුේකරනු ඵන විය ඳසුල 
 වලනවහ කිරීභට ඉඩවදනු වනොෆවේ. ඒ පිළිඵල ඉදරිඳත් කරනු ඵන අභියළචනළ පිළිඵල වකළ ඵනු 
 වනොෆවේ.  උඳවල්ඛන අිංක 01 අනුල අයදුේකරනු ඵන විය ශළ විය  අිංකය, අයදුේඳවත්  අදළෂ 
 වහථළනවේ ඳෆශෆදලිල  වශන් කෂ යුතුය. 

5.5 එක් අවප්ක්කයකුට ඉදරිඳත් කෂ ශෆක්වක් එක් අයදුේඳතක් ඳභණි. ඵලළගනු ඵන අලවහථළවේ ඳලතින 
පුරප්ඳළඩු  විංඛයළල වශළ ඵලළගනු ඵන අතර, ඌල ඳෂළවත් ඳලතින ඕනභ ඳළවක වව ලය කිරීභ 
වශළ අයඳුේකරු එකඟ විය යුතු වේ. 

5.6 නියණ ත ආදර් අයදුේඳතට අනුක වනොලන, විබළග ශළ ඳරිඳළන ගළවහතු වගලළ වනොභෆති අයදුේඳත්, 
රභළද වී ෆවඵන අයදුේඳත්, අවේපර්ණ වව වතොරතුරු වශන් කර ඇති අයදුේඳත්  වශ නියණ ත 
සුදුසුකේ වනොභෆති අයදුේඳත් කිසදු දෆනුේ දීභකින් වතොරල රතික්ව ඳ කරනු ෆවේ. ඉදරිඳත් කරනු 
ඵන අයදුේඳත්ර පුලත්ඳත් නිවේදනවේ දෆක්වලන ආකෘති ඳත්රයට අනුකලභ ඉදරිඳත් කිරීභ 
අවප්ක්කයන්වේ ලගකීභකි.  අයදුේඳත තෆඳවල්ද නෆතිවීභ ශළ රභළද වීභ පිළිඵල වකවරන කිසදු 
ඳෆණ ණිල්ක් වකළ ඵනු වනොෆවේ.  ඉදරිඳත් කරන අයදුේඳවත් ඡළයළ පිටඳතක් ෂඟ තඵළ ගෆනීභ 
රවයෝජනලත් ලනු ඇත. 

 5.7 අත්වන වශතික කිීකම :- 
 

අයදුේඳවත් අයදුේකරුවේ අත්වන රජවේ විදයළයක විදුශල්ඳතිලරවයකු/වකොට්ඨළවේ ග්රළභ 
නිධළරිලරවයකු/වළභදළන විනිහචයකළරලර යකු/දවුරුේ වකොභවළරිවහලරයකු /රසද්ධ වනොතළරිවහලරයකු/ 
්රිවිධ ශමුදළවේ අධිකළරි ඵයත් නිධළරියකු/වඳොලිවහ වව ලවේ ගෆවට් කෂ තනතුරක් දරන නිධළරියකු/ 
රජවේ  වශෝ ඳෂළත් රළජය වව ලවේ වහථීර තනතුරක් දරන රු. 47,615/- ක් වශෝ ඊට ලෆඩි භළසක 
ඒකළඵද්ධ ලෆටුඳක් ඵන වහථීර භළණ්ඩලික වශ්ර ණිවේ නිධළරියකු විසන් වශතික කරනු ෆඵ තිබිය 
යුතුය. 

 



 
 
 

-04- 
06. විභාග ශා පරිපාන ගාව්තු : 
 

විබළග ගළවහතු ශළ ඳරිඳළන වියදේ රු.900/- කි.  වභභ මුද ඌල ඳෂළවත් රධළන වල්කේවේ ආදළයේ ශීර් 
20.03.02.13 ට ඵෆර ලන ඳරිද  ඌල ඳෂළත තුෂ පිහිටළ ඇති ඕනභ රළවද්ශීය වල්කේ කළර්යළයක් වලත මුදලින් 
වගලළ අයදුේකරුවේ නණ න් ඵළගන්නළ දුඳත, එහි එක් දළරයක් භගින් අයදුේඳවත් නියණ ත වහථළනවේ 
වනොගෆවලන වව ඇවිය යුතුය. ඉදරි රවයෝජනය වශළ එහි ඡළයළ පිටඳතක් ඟ තඵළ ගෆනීභ ලෆදගත් වේ.  
ඌල ඳෂළවත් රළවද්ශීය  වල්කේ කළර්යළයකට මුදල් වගලළ ඵළගත් දුඳත් ශෆර වලනත් ආයතනලට මුදල් 

වගලළ ඵළ ගත් දුඳත් වශෝ මුදල් ඇණවුේ වශෝ මුද්දර වශෝ බළරගනු වනොඵන අතර, එභ අයදුේඳත් රතික්ව ඳ 
කරනු ෆවේ.   විබළගය වශළ වගලන ද ගළවහතුල වභොනභ  වශ තුලක් නිවළලත් ආඳසු වගවීභක් වශෝ වලනත් 
විබළගයක් වශළ භළරු කිරීභක් වශෝ සදු කරනු වනොෆවේ.  

 

07. විබළග ඳටිඳළටිය වශ තරග විබළගවේ විය නිර්වද්ය :- 

 7.1 ගෆවට් නිවේදනවේ වශන් සුදුසුකේ ඇති අය ඳභණක් ඉල්ලුේ කර ඇතෆයි යන පර්ල නිගභනය භත 
 නිවේදනවේ  වශන් ලයවහ සීභළල තුෂලන, අයදුේඳත් බළරගන්නළ අලවළන දනට වශෝ එදනට වඳර 
 නියණ ත  විබළග ගළවහතුල වගලළ ඊට අදළෂ දුඳත වභග නිලෆරදල වේපර්ණ කරන ද අයදුේඳත් 
 වයොමුවකොට ඇති අයදුේකරුලන් වලත විබළග වකොභවළරිවහ ජනරළල් වශෝ ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලළ  

වකොණ න් වබළවේ විබළග ඒකකය විසන් විබළග රවේ ඳත්ර නිකුත්  කරනු ඇත. තභ රවේ ඳත්රය 
වනොද අවප්ක්කයකු වේ නේ ඒ පිළිඵල ශ්රී ිංකළ  විබළග වදඳළර්තවේන්තුවේ විංවිධළන ශළ විවද් 
විබළග ළඛළවලන් වශෝ ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළවේ විබළග ඒකකය වලතින් විභසය යුතුය.  
එවව  විභසීවේද  අයදුේකරු තභළ ඉල්ලුේකරන ද විබළගවේ නභ, අයදුේකරුවේ වේපර්ණ නභ, ජළතික 
ශෆඳුනුේඳත්  අිංකය ශළ ලිපිනය නිලෆරදල වශන් කෂ යුතුය.  එභ විවහතර වභග, සෆක්වහ භගින් විබළග 
රවේ ඳත්රවේ  පිටඳතක් කඩිනණ න් ඵළගෆනීභට ශෆකි අයදුේකරුවේ සෆක්වහ අිංකයක්ද වශන් 
කරණ න් ඉල්ලීේ ලිපියක්  වයොමුකර විභවළ සටීභ ලඩළත් පදළයී ලනු ඇත.  එවව  විභසීවේ ද  විබළග 
වදඳළර්තවේන්තුල /ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල විසන්  විභවළ සටින කිසයේ වතොරතුරක් 
වනළථ කිරීභ වශළ තභළ ඟ තඵළ  ගත් අයදුේඳවත් පිටඳත, විබළග ගළවහතු වගවීවභන් ද දුඳවතහි 
පිටඳත / අයදුේඳත් තෆඳෆල් කිරීවේ ද ලියළඳදිංචි කෂ කුවිතළන්සය සුදළනණ න් තඵළ ගෆනීභ ද රවයෝජනලත් 
ලනු ඇත.   

 
 7.2 තරග විබළගය ඵදුල් නගරවේදී ඳභණක් ඳෆලෆත්වලනු ඇත.   
 

7.3 නියණ ත විබළග ළළවේ දී විබළගයට වඳනී සටිය යුතුය.  විබළගය ඳෆලෆත්වීභ ශළ රතිප නිකුත් කිරීභ 
වේඵන්ධවයන් විබළග වකොභවළරිවහ ජනරළල් /ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළවේ වල්කේ විසන් 
ඳනලනු ඵන නීතිරීතිලට විබළග අවප්ක්කයින්  යටත්  වේ.  එභ නීතිරීති උල්ිංඝනය කෂවශොත් 
විබළග වකොභවළරිවහ ජනරළල්/ ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළවේ වල්කේ විසන් ඳනලනු ඵන 
දඬුලභකට යටත් වීභට ඔහුට වශෝ ඇයට සදුලනු ඇත. 

 

 7.4 විබළග දනවේද අවප්ක්කයළවේ අනනයතළලය වනළථ කිරීභ වශළ පුද්ගයින් ලියළඳදිංචි කිරීවේ 
 වදඳළර්තවේන්තුවලන් නිකුත් කෂ ජළතික ශෆඳුනුේඳත, ලිංගු විවද් ගභන් ඵඳත්රය වශෝ ලිංගු රියදුරු 
 ඵඳත්රය විබළග  ළළධිඳති වලත ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.  වභභ ලියවිලි ශෆර වලනත් කිසදු ලියවිල්ක් 
 පිළිගනු  වනොෆවේ. 

 

7.5 තරග විබළගයට වඳනී සටීභට රවේ ඳතක් නිකුත් කිරිභ අයදුේකරු අදළෂ තනතුර වශළ සුදුසුකේ වපුරළ 
ඇති  ඵලට පිළිගෆනීභක් වව වකනු වනොෆවේ.  වේමුඛ ඳරීක්ණ අලවහථළ වේදී අලය සුදුසුකේ 
වපුරළ  වනොභෆති  ඵල අනළලරණය වුල වශොත් එභ අයදුේකරු ඳත්වීේ ඵළ දීභ වශළ නුසුදුවහවකු  වව 
වකනු ෆ වේ. 

   
7.6 වභභ  තරග විබළගය සිංශ වදභෂ ශළ ඉිංග්රීස භළධයවයන් ඳලත්ලනු ෆවේ. අ වප්ක්ක යකු මුළු විබළගය 

වශළභ  වඳනී සටිය යුත්වත් එක් බළළ භළධයයකිනි.  අයදුේඳත් ඉදරිඳත් කිරීවභන් ඳසු බළළ භළධ යය 
වලනවහ  කිරීභට  ඉඩ වදනු වනොෆ වේ.  

  

 7.7 ලිඛිත තරග විබළගය  ඵහුලරණ ශළ වකටි පිළිතුරුලලින් වභන්විත ඳශත රහන ඳත්ර 02 කින් යුක්ත වේ.  
 වභ අවප්ක්කවයකුභ රහන ඳත්ර වදක (02 ) වශළභ වඳනී සටිය යුතුය. 

 

01 අභිවයෝගයතාල -  කාය පැය 01  - කුණු 100 

 අවප්ක්කයළ වතු ගුරු ලෘත්තිය වශළ ලන කුවතළ, තර්කළනුක බුද්ධිය පිළිඵ දෆනුභ භෆන  ඵෆලීභ 
අරමුණු වකොට වගන වභභ  රහන ඳත්රය වකවනු ෆවේ.   වභභ රහන ඳත්රය ඵහුලරණ  ශළ වකටි 
පිළිතුරු  භළදලිවේ රහන 50කින් වභන්විතය.  එභ රහන සයල්ටභ පිළිතුරු වෆඳයිය යුතුය. 
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02. වාමානය ෙැනීම  - කාය පැය 01  - කුණු 100 

ගුරු ක්ව ත්රයට අදළෂල එභ ක්ව ත්රය පිළිඵල ඇති වළභළනය දෆනුභ ශළ /වශෝ වද්ශීය ලවයන් 
සදු වී ඇති ශළ සදුලන අධයළඳන රලණතළ පිළිඵ වළභළනය දෆනුභ ශළ අධයළඳන නවීකරණය 
පිළිඵල වළභළනය දෆනුභ ඳරීක්ළ වකවරන ඵහුලරණ ශළ වකටි පිළිතුරු භළදලිවේ රහනලලින් 
වභන්විත වේ.  එභ රහන සයල්ටභ පිළිතුරු වෆඳයිය යුතුය. 

 

 තරග විබළගය වභත් වීභ වශළ  එක් එක් රහන ඳත්රය වශළ අලභ ලවයන් කුණු 40% ක් වශෝ ඊට 
 ඉශෂ කුණු ඵළ ගත යුතුය.  
 

 7.8 රළවයෝගික ඳරීක්ණය :  කාය -  විනාඩි 5 කට වනොඅඩු කායක් බා වෙනු ැවේ  -   
     උපරිම කුණු 25 
 

  අයදුේකරු විසන් ශඳුනළගන්නළ ද භළතෘකළලක් යටවත් ඉදරිඳත් කිරීභක් කෂ යුතුය.  වේ වශළ ඳශත 
  ඳරිද කුණු හිණ  වේ.  වභභ ඳරීක්ණය ඌල ඳෂළත් වබළ රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල භගින් ඳත් 
  කරනු ඵන ඳරීක්ණ භණ්ඩයක් විසන් සදු කරනු ෆවේ. 
 

අනු 

අිංකය 
ප්රාවයෝක ක පීකක්ණව  

දී කුණු බා වෙනු බන 

නිර්ණායක 

නිර්ණායකයන්හි අරුඛණ 
 

උපරිම 

කුණු 

ප්රමාණය 

වමත් වීමට අලය 

අලම කුණු 

ප්රමාණය 

01 අරමුණ ශළ රවිහඨ වීභ 
වළර්ථකල ඳළඩවභහි අරමුණ ඳෆශෆදලි කිරීභ 

ශළ ඳළඩභට රවිහඨ වීවේ ශෆකියළල ඇගයීභ. 
05 02 

02 
වඳෞරුය ශළ ශඬ 
ඳළනය 

ගුරුලරයකු වව භනළ වඳෞරුයකින් 
යුතුවීභ ශළ ඉගෆන්වීවේ දී භනළ වව ශඬ 

ඳළනය කිරීවේ ඇති ශෆකියළල ඇගයීභ. 
05 02 

03 
වන්නිවේදනවේ ඳෆශෆදලි 
ඵල 

ඉවගනුේ /ඉගෆන්වීේ ක්රියළලලිවේදී අදළෂ 
කරුණු පදළයි වව වන්නිවේදනය කිරීවේ 
ශෆකියළල ඇගයීභ. 

05 02 

04 කළ කෂභනළකරණය 
ඵළ වදනු ඵන කළසීභළල තුෂ අරමුණ 
වකවරහි ෂඟළ වීවේ කුවතළල ඇගයීභ. 

05 02 

05 
ඉදරිඳත් කිරීවේ ශිල්ඳරභ 
බළවිතය 

අරමුණ වකවරහි ෂඟළ වීභ වශළ ඉදරිඳත් 
කිරීවේ ශිල්ඳ රභ භනළ වව බළවිතළ 
කිරීවේ ශෆකියළල ඇගයීභ. 

05 02 

 ුඛළු කුණු ප්රමාණය  25 10 

 රළවයෝගික ඳරීක්ණය වභත්වීභ වශළ එක් එක් නිර්ණළයක වශළ අලභ ලවයන් කුණු 2 ඵෆගින් ඵළ ගත 
යුතුය. 

08. වේමුඛ ඳරීක්ණ වශළ නියණ ත දන  වේද වශබළගී  වනොලන අයදුේකරුලන් පිළිඵල කිසදු අයුරකින් නෆලත වකළ 
 ඵනු  වනොෆවේ.  
 
09. එ  වභන්භ වේමුඛ ඳරීක්ණ දනයට සයලු වශතික ඉදරිඳත් කෂ යුතු අතර, ඳසුල ඉදරිඳත් කරනු ඵන කිසදු 
 වශතිකයක් බළර ගනු  වනොෆ වේ. 
 

10. වාලෙය වතොරතුරු වැපයිම :- 
 

වභභ විබළගයට ඉදරිඳත්වීභ වශළ කිසයේ අවප්ක්කයකුට සුදුසුකේ වනොභෆති ඵල අනළලරණය වුලවශොත් 
විබළගයට වඳර වශෝ විබළගය ඳෆලෆත්වලන අතරතුර වශෝ විබළගවයන් ඳසුල වශෝ ඕනභ අලවහථළලකද ඔහු වේ 
/ඇයවේ අවප්ක්කත්ලය අලිංගු කිරීභට  ඉඩ ඇත.  වව ලයට ඵලළ ගත් ඳසුල වුලද අවප්ක්කයකු ඉදරිඳත් කෂ 
යේ වතොරතුරක් වළලදය ඵල වශෝ  දෆන දෆනභ වළලදය වතොරතුරු ඉදරිඳත් කර ඇති ඵල වශෝ නිරලදය වතොරතුරු 
ඕනකණ න් යටඳත් කර ඇති ඵල වශෝ අනළලරණය වුලවශොත් ඔහු/ඇය වව ලවයන් ඳශ කිරීභට ඉඩ ඇත. 
 

 

11.  වභභ තනතුරු වශළ ඵලළ ගෆනීේ සදුකිරීභ /වනොකිරීභ වශෝ පුරප්ඳළඩු විංඛයළවලන් වකොටවක් වේපර්ණ කිරීභ 
වශෝ පුරප්ඳළඩු විංඛයළල පිළිඵල වශෝ වේ වේඵන්ධවයන් ලන කුභන වශෝ කරුණක් පිළිඵල අලවළන තීරණය 
ඌල ඳෂළත් වබළ රළජය වව ලළ  වකොණ න් වබළල වතුය.  එවභන්භ වභභ නිවේදනවේ විධි විධළන වවළ 
වනොභෆති කිසයේ කරුණක් වලවතොත් ඒ ගෆන ඳෆශෆදලි කිරීේ / තීරණය කිරීභ ඌල ඳෂළත් ආණ්ඩුකළරලරයළ වේ 
උඳ වදවහ භත ඌල ඳෂළත් වබළ රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල භගින් සදුකරනු ඇත.    

12. සිංශ ශළ වදභෂ භළධයයන්වගන් ඳෂලන වභභ නිවේදනවේ බළළ ඳළඨ අතර කිසයේ වනොගෆපීභක් වශෝ 
අනනුකතළලයක් ඇති ඵල වඳනී යන්වන් නේ එලෆනි අලවහථළලක සිංශ භළධය නිවේදනයට අනුල කටයුතු කරනු 
ෆවේ.  

 
 

                  
2020.11. 30    ලන දන.       (ගළණ ණි භහින්දඳළ වජෝපියවහ) 
ඌල ඳෂළත් වබළ රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල.         වල්කේ 
ඵදුල්.                     ඌල ඳෂළත් වබළ රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල 



 
 

 
ආෙර් අයදුේපත 

 
 

          කළර්යළලීය රවයෝජනය පිණිවයි 
 

ඌල පෂාත් වභා වේ සිංශ ශා වෙමෂ මාධ්ය පාවල්ල  පලතින  ගුරු පුරප්පාඩු වඳශා  
උපාධිධ්ාරින් බඳලා ගැනීවේ තරග විභාගය - 2020 

COMPETITIVE EXAMINATION TO RECRUITE GRADUATES , TO FILL THE EXCISTING TEACHER 
VACANCIES IN UVA PROVINCIAL COUNCIL SINHALA & TAMIL MEDIUM SCHOOLS -2020 

 

                      
01.  වහථීර ඳදිංචි දවහ්රික්කය :                              :   
    

       (ඔඵ අයත්ලන දවහ්රික්කය “ඵදුල්” ද “වභොණරළග” ද යන්න ඳෆශෆදලිල වශන් කරන්න). 

 
02.  2.1     විබළගයට වඳනී සටින බළළ භළධයය  :                                    සිංශ -1, වදභෂ -2    ඉිංග්රීස - 3 
 
 

      2.2  ඉල්ලුේ කරනු ඵන විය   :                  
 

                
  

(උඳවල්ඛන අිංක 01 අනුල ඔඵ අයදුේකරන විය ශළ විය වක්ත අිංකය වශන් කරන්න) 
   

03. 3.1 වේපර්ණ නභ  :................................................................................................................ 
  (ඉිංග්රීස කෆපිටල් අකුවරන්) 
    .................................................................................................................. 
  

 3.2 අගට වයවදන නභ මුලින්ද අවනකුත් නේල මුකුරු ඳසුලද වයොදළ නභ :Mr/Mrs/Miss  
  .......................................................................................................................................................... 
  (ඉිංග්රීස කෆපිටල් අකුවරන්) උදළ :- HERATH A.M.N. 
 

 3.3 වේපර්ණ නභ :................................................................................................................ 
  (සිංශවන් / වදභවෂන්)  
   ............................................................................................................ 
 

04. 4.1 වහථීර ලිපිනය :................................................................................................................ 
  (ඉිංග්රීස කෆපිටල් අකුවරන්) 
   ................................................................................................................. 
 

 4.2 වහථීර ලිපිනය :................................................................................................................ 
  (සිංශවන් / වදභවෂන්) 
  
 4.3 ජිංගභ දුරකථන අිංකය :       
  
 
05. ජළතික ශෆඳුනුේඳත් අිංකය : 
      
06. 6.1 වහත්රී/පුරු බළලය : වහත්රී - 1 / පුරු - 0 

 6.2 උඳන් දනය : අවුරුද්ද                                   භළවය                   දනය 

          6.3     2020.12.30 දනට ලයව     : අවුරුදු                    භළව     දන  

 6.4 විලළශක / අවිලළශක බළලය : විලළශක - 1 / අවිලළශක - 2  

 
07.    2020.12.30  දනට ඌල ඳෂළ  වත් වහථීර ඳදිංචි කළ සීභළල : අවුරුදු                භළව        දන   
      
 
 
 

විය විය වක්ත අිංකය 

  

          

 

      

      

 

 

 

 

  

   



 
 
 

-02- 
 
 
08. අධයළඳන සුදුසුකේ :- 

8.1 අ.වඳො.ව. (වළ/වඳෂ) විබළගය:        8.2 අ.වඳො.ව. (උ/වඳෂ) විබළගය : 
 

 ලර්ය  :...................... විබළග අිංකය :...................... 

වියය වළභර්ථය  වියය වළභර්ථය 

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   

 
8.3 ඵළවගන ඇති උඳළධිය පිළිඵ විවහතර : 

උඳළධිය ඵළගත් ආයතනය ලිංගු දනය ශදළරළ ඇති වියන් උඳළධිය ඵළ ඇති 
භළධය 

 
 
 

 
 

   

   
   

09. වගලළ ඇති විබළග ගළවහතුල : රු. :......................................................... 
 විබළග ගළවහතු  වගව දුඳත් අිංකය :................................ 

 දුඳත ඵළගත් රළවද්ශීය වල්කේ කළර්යළය :......................................................... 

 
 

 
10. අයදුේකරුවේ වශතිකය : 
 
උක්ත අයඳුේඳත් ඉදරිඳත් කරන භළ විසන් වභභ අයදුේඳවත් වශන් කර ඇති වතොරතුරු භළ වේ දෆනීවේ ශළ විහලළවවේ 
ශෆටියට වතය ශළ නිලෆරද ඵල වශතික කරණ .  භළ විසන් වඳයළ ඇති වතොරතුරු වළලදය යෆයි වවොයළ ගනු ෆබුලවශොත් භළ 
විසන් ඉල්ලුේකර ඇති ඉශත තනතුරට ඳත් කිරිභ වශළ ව භළවේ හිණ කභ වනොවකළ ශරිනු ෆබීභට ද භට විරුද්ධල 
විනයළනුකල කටයුතු කරනු ෆබීභටද ශෆකි ඵල  දනිණ . භළ ඌල ඳෂළවත් ඳලතින ඕනෆභ ඳෂළත් ඳළවක වව ලය කිරීභට 
එකඟ ලන අතර, තරග විබළගය ඳෆලෆත්වීභ ශළ රතිප නිකුත් කිරීභ වේඵන්ධවයන්  විබළග වකොභවළරිවහ ජනරළල් / 
ඌල ඳෂළත් රළජය වව ලළ වකොණ න් වබළල විසන් ඳනලනු ඵන නීතිරීතිලට වශ රතිප නිකුත් කිරීභ වේඵන්ධවයන් ගනු 
ඵන තීරණලට  භභ යටත් ලන ඵල ද රකළ කරණ .   
 
 දනය :.............................................        ................................................. 
                       අයදුේකරුවේ අත්වන 
 

11.  අයදුේකරුවේ අත්වන වශතික කිීකම : 

  වභභ අයදුේඳත ඉදරිඳත් කරන ........................................................................................................ 
ලිපිනවේ ඳදිංචි  ........................................................................................... භයළ /ණ ය / වභනවිය භළ වඳෞද්ගලිකල 
ශඳුනන ඵලත්,  නියණ ත විබළග ගළවහතුල වගලළ එභ දුඳත අලළ ඇති ඵලත්, ඔහු /ඇය ........................................ දන භළ 
ඉදරිපිටදී ඔහුවේ /ඇයවේ අත්වන තෆබ ඵලත් වශතික කරණ . 
 
දනය :.........................................                        

.................................................................. 
අත්වන වශතික කරන නිධළරියළවේ අත්වන 

                                (නි මුද්රළල තඵන්න) 
 
වශතික කරන අයවේ වේපර්ණ නභ :..................................................................... 
තනතුර        :.................................................................... 
ලිපිනය       :.................................................................... 
        .................................................................... 
 
 

 ලර්ය  :.......... විබළග අිංකය :................. 

වියය වළභර්ථය 

1   
2   
3   
4   

මුදල් වගව දුඳත වභභ වකොටුල තුෂ වනොගෆවලන වව  අලන්න 
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12. රජවේ වශෝ ඳෂළත් රළජය වව ලවේ දෆනට වව ලවේ නියුතු අයදුේකරුලන් වශළ වදඳළර්තවේන්තු 
 රධළනියළවේ වශතිකය 
 
 ...................................................................භයළ/ණ ය/වභනවිය දෆනට  ................................................. 
 ................................................................අභළතයළිංවේ/වදඳළර්තවේන්තුවේ/ආයතනවේ ............................. 
 දන සට  ................................................................... ලවයන් වව ලවේ වයදී  සටින ඵලත්, ඔහු /ඇයට විරුද්ධල 
 විනයළනුකුල කටයුතු කර වනොභෆති ඵලත්, කටයුතු කිරීභට අදශවහ කර වනොභෆති ඵලත්,  ඉශත වශන් වතොරතුරු 
 නිලෆරද ඵලත් වශතික කරන අතර, ඳත්වීභක් වශළ ඔහු/ඇය  වතෝරළ ගනු ෆබුලවශොත්  ඔහු/ඇය දෆනට දරන 
 තනතු රින් නිදශවහ කෂ ශෆකි ඵලත් නිර්වද් කරණ . 
 
  
 දනය  :.....................................    ........................................................................ 

                        වදඳළර්තවේන්තු රධළනියළවේ අත්වන 
                                      (නි මුද්රළල තඵන්න) 
  
 වදඳළර්තවේන්තු රධළනියළවේ වේපර්ණ නභ :................................................................ 
 තනතුර     :.................................................................. 
 ලිපිනය     :................................................................. 
      .................................................................. 
      
  
 

 
 


