
 
 

දකුණු පෂාත් අධ්යාපඅ අමායංය 

 

දකුණු පෂාත් වභා දදමෂ මාධ්ය පාව්  ල ිෂය කකක 26ක පලතිඅ ගුරු පුරප්පාඩු වඳශා උපාධිධ්ාරීන්, 

උවව් ජාතික ඩිප්දෝමාධ්ාරීන් ශා උවව් දපෂ වමතුන් ශ්රී ංකා ගුරු දවේලයට බඳලා ගැනීම. - 2021 

 
දකුණු ඳෂාත් වභා දදමෂ මාධය ඳාව්  ල ිෂය කකක 26ක ඳලතින ගුරු පුරප්ඳාඩු වශා උඳාධිධාරීන්, උවව ්
ජාතික ඩිප්දෝමාධාරීන් ශා උවව් දඳෂ වමතුන් ශ්රී ාකා ගුරු දවයලයබ වලා නීමම වශා ගුරු දවයලා ලයලව්ථාල 
ප්රකාරල ප්රාදීය ය ද් ක ක දක්ඨාසාව මඨාබමින් ශ්රී ාකා ගුරු දවයලයබ වලා නීමම පිණිව සුදුසුක කත් 
උඳාධිධාරින්දනන්, ඩිප්දෝමාධාරීන්දනන් ශා උවව් දඳෂ වමතුන්දනන් මාර්නනත ක්රමය සව්දවය යයදු කඳත් කීලු  
ීදේ. 
 
 
02. දවේලයට බඳලා ගැනීදේ ක්රමය  :- 

2.1  දකුණු ඳෂාත් වභා ඳාව් ල ඳලතින ගුරු පුරප්ඳාඩු දලුදලන් යයදු කඳත් කීවීද ක යලවන් දිනබ නියමිත 

සුදුසුක ක වපුරා ඇති උඳාධිධාරීන්බ, ඩිප්දෝමාධාරීන්බ ශා උවව් දඳෂ වමතුන්බ යයදු ක කෂ ශීකි ය. 

2.2  2008.07.01 දින සිබ ක්රියාත්මක නල ශ්රී ාකා ගුරු දවයලා ලයලව්ථාද  7.2.4.4.1 ලනන්තිය යුල දකුණු 

ඳෂාත් යධයාඳන යමාතයාාය ම් න් ඳලත්ලු වන වාමානය ව කමු  ඳරී්ෂයයබ වශ ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂයයබ 

දය්මු කර එම ඳරී්ෂයදයන් වමත් ලන යයදු කකරුලන්දනන් ඳමය්ෂ ඳශතින් ද්ෂලා ඇති ආකාරයබ වලා නීමම 

සිදුකරු ීදේ. 

2.3 යයදු කඳත් භාරනන්නා යලවාන දිනබ යධයාඳන යමාතයාාය දලත මාර්නනත ක්රමය ශරශා ීදවන 

යයදු කඳත් යුල ඉශත 2.2 හි ද්ෂලා ඇති ඳරී්ෂයයන්දනන් සුදුසුක කත් (වාමානය ව කමු  ඳරී්ෂයය ශා 

ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂයය වමත්ලන)  යයදු කකරුලන් දකුණු ඳෂාදත් යදාෂ ප්රාදීය ය ද් ක ක දක්ඨාසාව මඨාබමින් 

වලා නීමමබ යදප්්ෂා දකදර්. යදාෂ ප්රාදීය ය ද් ක ක දක්ඨාසාව ල ව්ර ර ඳදිා අ යයදු කකරුලන් එම ප්රාදීය ය 

ද් ක ක දක්ඨාසාවදේ ඳාව් ල ඇවෑර්තු ව කපර්ය කිරීද ක දී ප්රථමදයන් වලා නු ීදේ. ය ක ප්රාදීය ය ද් ක ක 

දක්ඨාසාවයක ව්ර ර ඳදිා අය ඇති (දමම නිද දනදේ 7 හි II දේදදේ ද්ෂලා ඇති ඳරිදි) සුදුසුක කත් යයදු කකරුලන් 

එම ප්රාදීය ය ද් ක ක දක්ඨාසාවදේ පුරප්ඳාඩු පිරවීමබ ප්රමායලත් දන්මීති න ක ප්රථමදයන් ආවන්න ප්රාදීය ය 

ද් ක ක දක්ඨාසාව ලලින් ද  දදලුල ඊෂඟ ආවන්න ප්රාදීය ය ද් ක ක දක්ඨාසාව ලලින්ද සුදුසුක ක වහිත 

යදප්්ෂකයින් දතෝරානු ීදේ.  

2.4 වලා නීම ක සිදුකරන වෑම පියලරකදීම වලා නන්නා ිෂයයබ යදාෂ සුදුසුක ක වහිත යයදු කකරුලන් යතරින් 

(දමම නිද දනදේ 5.1 ශා 5.2හි වශන් ඳරිදි) ඳන්ති වාමාර්ථ වහිත යයදු කකරුලන් වලා නීමම ප්රථමදයන් සිදු 

කරු වන යතර ඉන් ඳසු පිළිදලලින් උඳාධිධාරීන් ද ඉන් ඳසු ඩිප්දෝමාධාරීන් ද ඉන් ඳසු උවව් දඳෂ වමතුන් ගුරු 

වශායකයින් දව ද වලා නු ීදේ.  

2.5 උවව් දඳෂ වමතුන් වශා ගුරු වශායක ඳත්වී ක වා දීමබ යදප්්ෂෂිත යතර එදවය වලානු වන ගුරු 

වශායකයින් ව්ලකීය ඳෂමු ඳත්වී ක දිනදේ සිබ ලවර 05්ෂ ඇතුත තමන් ඳත් කෂ ිෂයයබ යදාෂ ල යධයාඳන 

යමාතයාාය ිෂසින් පිළිනු වන ගුරු පුහුණුල්ෂ දශෝ ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල ිෂසින් පිළිනු වන 

ිෂ්ල ිෂදයායකින් උ උවව් යධයාඳන ආයතනයකින් යදාෂ ිෂයයබ උඳාධිය්ෂ වා නත තුතු යතර එම ගුරු පුහුණුල 

දශෝ උඳාධිය ලාගු ලන දින සිබ සහුඋඇය ශ්රී ාකා ගුරු දවයලදේ 3 ලන ඳන්තිදේ 1 දරයණියබ යන්තර්ග්රශයය දක්බ 

දවයලය ව්ර ර කරු ීදේ. 



ලවර ඳශ්ෂ (05) ඇතුෂත ඉශත 2.5හි වශන් සුදුසුක ක වපුරා නීමමබ යදඳ්දශ්වත් ලන ගුරු වශායකලරුන්දේ 

දවයලය යලවන් කරු ීදේ. 

2.6 දකුණු ඳෂාත් ගුරු දවයලා ලයලව්ථා වාග්රශදේ 7.2.4.4.1 (1) හි දී්ෂදලන ඳරිදි වාමානය ව කමු  ඳරී්ෂයය 

ශා ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂයය වශා යයදු කකරුලන් දය්මු කරු ීදේ. 

2.7 ිෂරාම යාම, දලනත් ඳෂාතකබ ව්ථාන මාරුවීයාම, දලනත් දවයලයක උවව්වී ක ීම ම දශයතුදලන් ඇතිලන 

ගුරු පුරප්ඳාඩු ද ද ක යබදත් ව කපර්ය කිරීමබ යදප්්ෂෂිත යතර, එහිදී ඇතිලන ඇවෑර්තු ව කපර්ය කිරීම ද ඉශත 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.වශ 2.6  යුල සිදු දකදර්. 

 

03. දවේලදේ නියුක් කරවීදේ දකොන්දේසි :- 

3.1 දමම ඳත්වීම ව්ර රය. ිෂරාම ලීප්ප් වහිතය. සවබ හිමි ිෂරාම ලීප්ප් ක්රමය පිළිව රජය ිෂසින් ඉදිරිදේදී නු 

වන ප්රතිඳත්තිමය ීරරයයකබ සව යබත් ිෂය තුතු ද . 

3.2       මුලින් ඳත්වී ක වන ප්රාදීය ය ද් ක ක දක්ඨාසාවදේ යලම ලදයන් ලවර 05 ්ෂ දවයලය කෂ තුතු ද . 

3.3 රාජය දවයලා දක්මින් වභා කාර්ය ඳරිඳාිකක රීතිලබ ද ශ්රී ාකා ප්රජාතාන්්රික වමාජලාදී ජනරජදේ 

ආයතන වාග්රශයබ ද රජදේ මුද්  දරගුාසිලබ ද දදඳාර්තද කන්තු යදනකුත් නිදයෝනලබ ද දමම ඳත්වීම 

යබත්ද . 

3.4 උවව් වී ක ශ්රී ාකා ගුරු දවයලා ලයලව්ථා වාග්රශදේ ිෂධිිෂධාන යබදත් සිදුකරු ඇත. 

 

3.5 උඳාධිය දශෝ ඩිප්දෝමාලබ යදාෂ ිෂයයන් යබදත් යයදු කකෂ තුතු යතර, ඳත්වී ක ිෂයය කිසිඳු දශයතුල්ෂ 

නිවා දලනව් කරු දන්ීදේ.  

3.6        රාජය ඳරිඳාන කක්රද්   01උ2014 ශා ඊබ යුාා් ක කක්රද්   යුල රාජය භාාල පිළිව ප්රවීයතාලය 

වා නත තුතු ය. 

 

04. ලැටුප් පරිමාණය :- 

 

4.1 උඳාධිධාරී යයදු කකරුලන්  

 

2016.02.25 දිනීති රාජය ඳරිඳාන කක්රද්   යාක 03උ2016 යුල දමම ඳත්වීමබ හිමි ලීප්ප් ක්රමය ලන G-E-01-

2016 දරය ලීප්ප් කාණ්ඩය (මාසික රු. 27,740 – 6x300 – 7x380 – 9x445 – 36,205 ්ෂ) ද . සව දමම ලීප්ප් 

ඳරිමායදේ  14 ලන පියලර ලන රු. 32,200.00 ක මාසික ලීප්ඳ මත පිහිප්ලු ීදේ. දමයබ යමතර ල රජදේ 

නිධරයින් දලත රජය ිෂසින් කලින් කබ දනලු වන දලනත් දීමනාලන් ද සවබ හිමි ය. 

 

4.2 ඩිප්දෝමාධාරී යයදු කකරුලන්  

 

2016.02.25 දිනීති රාජය ඳරිඳාන කක්රද්   යාක 03උ2016 යුල දමම තනතුරබ හිමි ලීප්ප් ක්රමය G-E-01-2016 

දරය ලීප්ප් කාණ්ඩය (මාසික ලීප්ඳ රු. 27,740 – 6x300 – 7x380 – 2x445 – 33,090 ්ෂ) ද . සව දමම ලීප්ප් 

ඳරිමායදේ  07 ලන පියලර ලන රු. 29540.00 ක මාසික ලීප්ඳ මත පිහිප්ලු ීදේ.  

 

4.3 උවව් දඳෂ වමත් යයදු කකරුලන් (ගුරු වශායකයින් දව වලානීමම) 

 

ගුරු වශායකයින් දව දතෝරානන්නා යයදු කකරුලන් වශා සියලු දීමනා ඇතුත් ල මවකබ රු. 10,000 ක 

දීමනාල්ෂ දනලු ීදේ. 

  



 

05. අධ්යාපඅ සුසුසුකේ :- 

 

5.1 යයදු කඳත් භාර නන්නා යලවන් දිනබ ඳශත දී්ෂදලන සුදුසුක ක, 2017.08.29 දිනීතිල නරු යමාතය මණ්ඩදේ 

යුමීතිය ද "ශ්රී ාකා ප්රජාතාන්්රික වමාජලාදී ජනරජදේ ආණ්ඩුක්රම ලයලව්ථාද  13 ලන වාදෝධනදේ III 

ඳරිශි්සදේ ද්ෂලා ඇති ඳරිදි ගුරුලරුන් රාජය දවයලයබ වලා නීමම" යන මීදයන්  ය් යාඳන යමාතයතුමා 

2017.07.20 දිනීතිල නරු යමාතය මණ්ඩයබ ඉදිරිඳත් කර ඇති යමාතය මණ්ඩ වාදීදේ දයෝජනා යාක 2 හි 

ද්ෂලා ඇති ඳරිදි වපුරා තිබිය තුතුය. 

උපාධිධ්ාරීන්, ඩිප්දෝමාධ්ාරීන් 

අනු අංකය ිෂයය අධ්යාපඅ සුසුසුකේ 

01 ප්රාථමික 
ව කපර්ය යධයයන කාය තු දදමෂ භාාල වශ වාහිතයය දශෝ 
දදමෂ ලාේ ිෂදයාල ිෂයය්ෂ දව ශදාරා ඇති ාව්රද දී 
උඳාධිය 

02 දදලන වව - සිාශ 

ව කපර්ය යධයයන කාය තු උඳාධියබ සිාශ භාාල ප්රධාන 
ිෂයය්ෂ දව වමත් ල තිම ම  
 
වශ 
 
ය.දඳ්.ව. වාමානය දඳෂ ිෂභානදේ දී ශර ිෂයය්ෂ දව දදමෂ 
භාාලබ ව කමාන වාමාර්ථය්ෂ වා තිම ම දශෝ පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායක දශෝ රජදේ ලයලව්ථාපිත ආයතනයක මාව 06කබ 
දන්යඩු දදමෂ භාාල පිළිව ඩිප්දෝමාල්ෂ ශදාරා වශතිකය්ෂ 
වා තිම ම. 
 

03 දදලන වව - දදමෂ 

ව කපර්ය යධයයන කාය තු උඳාධියබ දදමෂ භාාල ප්රධාන 
ිෂයය්ෂ දව වමත් ල තිම ම  
 
වශ 
 
ය.දඳ්.ව. වාමානය දඳෂ ිෂභානදේ දී ශර ිෂයය්ෂ දව සිාශ 
භාාලබ ව කමාන වාමාර්ථය්ෂ වා තිම ම දශෝ පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායක දශෝ රජදේ ලයලව්ථාපිත ආයතනයක මාව 06කබ 
දන්යඩු සිාශ භාාල පිළිව ඩිප්දෝමාල්ෂ ශදාරා වශතිකය්ෂ 
වා තිම ම. 
 

04 දදමෂ 
ව කපර්ය යධයයන කාය තු දදමෂ භාාල ප්රධාන ිෂය්ෂ 
දව ශීදෑර ාව්රද දී උඳාධිය 

05 නණිතය  

ය.දඳ්.ව. (උ.දඳෂ)  නණිතය/ිෂදයාල ිෂයය ධාරාල යබදත් උවව ්
දඳෂ ිෂභානය වමත්ල ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල 
පිළිනත් ිෂ්ලිෂදයායකින් නණිතය ප්රධාන ිෂයය දව 
ිෂදයාද දී උඳාධිය්ෂ වා තිම ම.  

06 ිෂදයාල 

 
ය.දඳ්.ව. (උ.දඳෂ)  ිෂදයා ිෂයය ධාරාල යබදත් උවව් දඳෂ 
ිෂභානය වමත්ල ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් 
ිෂ්ල ිෂදයායකින් දභිතික ිෂදයාල/රවායන ිෂදයාල / ජීල ිෂදයාල 
උඋීභිද ිෂදයාලඋවත්ත්ල ිෂදයාල යන ිෂයයන් ලලින් යලම 
ලදයන් එ්ෂ ිෂයය්ෂ දශෝ ප්රධාන ිෂයය වහිතල  ිෂදයාද දී 
උඳාධිය්ෂ වා තිම ම.  



07 ඉාග්රීසි 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් ඉාග්රීසි භාාල දශෝ ඉාග්රීසි වාහිතය ප්රධාන ිෂයය 
වහිතල උඳාධිය්ෂ වා තිම ම. 

08 
දවි ය ශා ාරීරික 
යධයාඳනය 

ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් රීඩා ිෂදයාල ශා කෂමනාකරයය ප්රධාන ිෂයය 
වහිතල උඳාධිය්ෂ වා තිම ම 

09  අර 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින්  අර ප්රධාන ිෂයය වහිතල උඳාධිය්ෂ වා තිම ම 

10 කර්යාබක වාගීතය 

ව කපර්ය යධයයන කාය තු ප්රධාන ිෂයය්ෂ ලදයන් 
කර්යාබක වාගීතය ිෂය ඇතුත් ලන ලිත කාද දී උඳාධියඋ 
දවින්දර්යය උඳාධිය දශෝ ාව්රද දී ිෂදය (කර්යාබක 
වාගීතය) උඳාධිය 

11 නීප් ක (භාරීරය) 

ව කපර්ය යධයයන කාය තු ප්රධාන ිෂයය්ෂ ලදයන් 
භාරීරය නර්තන ිෂය ඇතුත් ලන ලිත කාද දී උඳාධියඋ 
දවින්දර්යය උඳාධිය දශෝ ාව්රද දී ිෂදය (භාරීරය 
නර්තනය) උඳාධිය 

12 
දත්රතුරු තා්ෂයය 
ශා වන්නිද දනය 

ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් දත්රතුරු තා්ෂයය දශෝ ඳරිනයක ිෂදයාල 
ප්රධාන ිෂයය වහිතල උඳාධිය්ෂ වා තිම ම 

13 භූදනෝ ිෂදයාල 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් භූදනෝ ිෂදයාල ප්රධාන ිෂයය වහිතල උඳාධිය්ෂ 
වා තිම ම 

14 හින්දු ධර්මය 
ව කපර්ය යධයයන කාය තු හින්දු ධර්මයඋහින්දු ශි්බාකාරය 
ිෂය, ප්රධාන ිෂය්ෂ දව ඇතුත් ාව්දර දී උඳාධිය්ෂ වා 
ීරම ම. 

15 ඉතිශාවය 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් ඉතිශාවය ප්රධාන ිෂයය වහිතල උඳාධිය්ෂ වා 
තිම ම 

16 පුරලීසි යධයාඳනය  

 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් වමාජ ිෂදයාල දශෝ දීඳාන ිෂදයාල ප්රධාන 
ිෂයය වහිතල උඳාධිය්ෂ වා තිම ම 
 

17 ශිය උඳදීනය 

ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් මදනෝ ිෂදයාලඋ උඳදීනය ප්රධාන ිෂයය වහිතල 
උඳාධිය්ෂ වා තිම ම දශෝ ිෂ්ල ිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් 
වභාල පිළිනත් ිෂ්ල ිෂදයායකින් වමාජ ිෂදයාල ප්රධාන ිෂයය 
වහිතල උඳාධිය්ෂ වා තිම ම වශ ිෂ්ල ිෂදයා ප්රතිඳාදන 
දක්මින් වභාල පිළිනත් ආයතනයකින් එ්ෂ යවුරුීදකබ 
දන්යඩු උඳදීනය පිළිවල ඩිප්දෝමාල්ෂ වා තිම ම. 



18 දරෝමාු කදතෝලික  
ව කපර්ය යධයයන කාය තු දරෝමාු කදතෝලික ිෂය, ප්රධාන 
ිෂය්ෂ දව ඇතුත් ාව්රද දී උඳාධිය්ෂ වා ීරම ම. 

19 යරාබි 
ව කපර්ය යධයයන කාය තු යරාබි ිෂය, ප්රධාන ිෂය්ෂ දව 
ඇතුත් ාව්රද දී උඳාධිය්ෂ වා ීරම ම. 

20 ඉව්ා ක 
ව කපර්ය යධයයන කාය තු ඉව්ා ක ිෂය, ප්රධාන ිෂය්ෂ 
දව ඇතුත් ාව්රද දී උඳාධිය්ෂ වා ීරම ම. 

21 ිෂදය යධයාඳනය 

ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් 

ිෂ්ලිෂදයායකින් ිෂදය යධයාඳනය පිළිව යධයාඳනද දී 

උඳාධිය්ෂ වා තිම ම. 

                          දශෝ 

 

ජාතික යධයාඳන ආයතනය දශෝ ශ්රී ාකා ිෂල ත ිෂ්ල ිෂදයාය 

ම් න් ිෂදය යධයාඳනය  වශා ඩිප්දෝමාල්ෂ වා තිම ම. 

22 න ශ ආර්ථික ිෂදයාල 
ශ්රී ාකා උවව් යධයාඳන ආයතනදේ ඳාරිදභෝ් ක ිෂදයාල ශා 
නිඳීතු ක තා්ෂය ඩිප්දෝමා ඳාසමාාල ශදාරා තිම ම. 

23 දීඳාන ිෂදයාල 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් දීඳාන ිෂදයාල ප්රධාන ිෂයය වහිතල 
උඳාධිය්ෂ වා තිම ම. 

24 ලයාඳාර යධයයනය 

ය.දඳ්.ව. (උ.දඳෂ)  ලානිජය ිෂයය ධාරාල යබදත් උවව් දඳෂ 
ිෂභානය වමත්ල ිෂ්ල ිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් 
ිෂ්ල ිෂදයායකින්  ලානිජයද දී උඳාධියඋ ලයාඳාර ඳරිඳාන 
උඳාධියඋ රාජය ඳරිඳාන උඳාධිය වා තිම ම.  

25 ආර්ථික ිෂදයාල 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් ආර්ථික ිෂදයාල ප්රධාන ිෂයය වහිතල උඳාධිය්ෂ 
වා තිම ම 

26 ් ණු කකරයය 
ිෂ්ලිෂදයා ප්රතිඳාදන දක්මින් වභාල පිළිනත් ිෂ්ල 
ිෂදයායකින් ් ණු කකරයය ප්රධාන ිෂයය වහිතල උඳාධිය්ෂ 
වා තිම ම 

 

 

උවව් දපෂ වමතුන් 

 දදමෂ මාධයදයන් ය.දඳ්.ව.(වාමානය දඳෂ) දදලරකබ දන්ලීඩි ලාර නයනකදී ම වව ශා නණිතය 
වමත්ල ව කමාන 3්ෂ වා ිෂයයන් 6කින් වමත් වීම.  
 
වශ 
 
ය.දඳ්.ව.(උවව් දඳෂ) ිෂභානදයන් එ්ෂ ලරක දී ිෂයයන් 03්ෂ වමත් වීම. 
 
වී.තු :-  

1. ඉ් ලු කකරු ිෂසින් යයදු ක කරු වන ිෂයය ය.දඳ්.ව. උවව් දඳෂ ිෂය ධාරාල යබදත් වමත් 
ල තිම ම යනිලාර්යය ද . 

 



2. ප්රාථමික ිෂයය වශා ය.දඳ්.ව. උවව් දඳෂ ිෂභානදේ දී දදමෂ ිෂයය ශදාරා තිම ම 
යනිලාර්යය ද . 
 

3. දවි ය ශා ාරීරික යධයාඳනය ිෂයය වශා ය.දඳ්.ව. උවව ්දඳෂ වමත් වීම ශා  වා ඇති 
වමව්ත ාකා ජයග්රශය ඳදන ක කර නනිමින් වලානීම ක සිදු කරු ීදේ. 

 

 

5.2 ය.දඳ්.ව.(වාමානය දඳෂ) දදලරකබ දන්ලීඩි ලාර නයනකදී ම වව ශා නණිතය වමත්ල ව කමාන 3්ෂ වා 

ිෂයයන් 6කින් වමත් වීම. 

5.3 ය.දඳ්.ව. (උවව් දඳෂ) ිෂභානදයන් එ්ෂලරකදී ිෂයයන් 3 කින් වමත්වීම. 

 

06. ලයව් සීමාල :- 

6.1 යයදු කඳත් භාරනන්නා යලවාන දිනබ (2021.10.22 දිනබ) ලයව, 

යලම සීමාල : යවුරුදු 18 

උඳරිම සීමාල : යවුරුදු 35  

ක යුල 2003.10.22 ලීනි දින දශෝ ඊබ දඳර ශා 1986.10.22 ලීනි දිනබ දශෝ ඊබ ඳසු උඳන් දිනය දයදී ඇති යයබ 

ඳමය්ෂ ද ක වශා යයදු ක කිරීමබ සුදුසුක ක ඇත. 

 

07. දලඅත් සුසුසුකේ :- 

I. යයදු කකරුලන් ශ්රී ාකා පුරලීසියන් ිෂය තුතු ය. 

II. යයදු කඳත් භාර නන්නා යලවාන දිනබ පර්ලාවන්න ලවර 03 ක දකුණු ඳෂාදත් ය ණ්ඩ ඳදිා අය දශෝ 

පර්ලාවන්න ලවර 03 ක කාය තු කරයාදේ වර් ර ඳදිා අය වමන යයදු කකරුදේ පර්ලාවන්න එ්ෂ ලවරක 

ඳදිා අය තිබිය තුතු ය. 

III. යශඳත් කරිතයකින් ශා මනා රීර දවි යදයන් තු්ෂත ිෂය තුතු ය. 

 

08.  අයසුේ කිරීදේ ක්රමය :-  

8.1 යයදු කඳත් පිරවීද කදී ප්රාදීය ය ද් ක ක දක්ඨාසාව  යාක ශඳුනා නීමම වශා උඳද්  න 01 හි ඇති ලගුල 

භාිෂතා කරන්න. තලද තමා ව්ර ර ඳදිා අ ප්රාදීය ය ද් ක ක දක්ඨාසාවය ශා යදාෂ යාකය යයදු කඳරදේ නිලීරදිල 

වශන් ක තුතුය. 

8.2 නිලීරදිල ව කපර්ය කරන ද යයදු කඳත් 2021.10.22 දින දශෝ ඊබ දඳර දකුණු ඳෂාත් යධයාඳන 

යමාතයාා වය දලේ යඩිෂදේ මාර්නනත ීලාරය ශරශා (www.edumin.sp.gov.lk) ඉදිරිඳත් කෂ තුතු ද . යදාෂ 

යයදු කඳත සව ිෂසින් වාර්ථක ල ව කපර්ය කෂ ඳසු එහි ම දු පිබඳත වානත කිරීද ක ශීකියාල ඳලතින යතර ම එය 

සුර්ෂෂිත ල ඟ තවා නත තුතු ද . 

8.3 එ්ෂ යයදු කකරුලකුබ ඉදිරිඳත් ක ශී්ෂද්ෂ එ්ෂ යයදු කඳත්ෂ ඳමය්ෂ ලන යතර යයදු ක කෂ ශී්ෂද්ෂ 

ිෂයයන් 02්ෂ වශා ඳමණි.  

8.4       යයදු ක කරු වන ිෂයය කිසිදවයත් දලනව් කෂ දන්ශීකි යතර ක පිළිව ල ඉදිරිඳත් කරන යභියාකනා 

වකා වු දන්ීදේ. 

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


8.5      ිෂභාන නාව්තු දව රු.1000උ= ක මුද්ෂ ව කමු  ඳරී්ෂයයන් වශා ඳීමිණිද ක දී දකුණු ඳෂාත් යධයාඳන 

යමාතයාාදේ වරප් නිධාරී ම් න්, දකුණු ඳෂාත් ප්රධාන ද් ක කදේ යාක 2003.2.13 දරය යය ය ර්යබ දනලා 

දුඳත්ෂ වා නත තුතු යතර එය ව කමු  ඳරී්ෂයදේ දී ඉදිරිඳත් කිරීම යනිලාර්යය ද . 

 

09. වේමුඛ පරීක්ණය :- 

 

9.1 වාමානය ව කමු  ඳරී්ෂයය - 

වාමානය ව කමු  ඳරී්ෂයයබ කුණු වා දදු දන්ීදේ. 

 

 වබශන 1 - ඉප් කර නීමමබ යදප්්ෂෂිත යරමුණු - 

 දවයලා ලයලව්ථාල ශා ඊබ යුකල ප්රසිීධ කරු වන දමම නිද දනදේ වශන් සුදුසුක ක වපුරා තිදේ දීයි 

ඳරී්ෂා කිරීම වශ කායික සුදුසුක ක ඳරී්ෂා කිරීම. 

 

9.2 ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂයය 

             යයදු කකරු ිෂසින් යයදු කකරන ිෂයයබ යදා ශඳුනානත් මාත කාල්ෂ යබදත් ිෂනාඩි ඳශක (05) ඉදිරිඳත් 

කිරීම්ෂ ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂයය ලදයන් සිදුක තුතු ද . දමහිදී ඳශත ඳරිදි කුණු ිෂසිඳශ්ෂ (25) වා දදු 

ීදේ. 
 

අනු 

අංකය 

ප්රාදයෝක ක පරීක්ණදේ  ල කුණු බා 

දදනු බඅ නිර්ණායක 

උපරිම කුණු ප්රමාණය වමත් වීමට අලය අලම 

කුණු ප්රමාණය 

01 යරමුය ශා ප්රිෂ්බවීම 05 02 
02 දඳිරුය ශා ශඬ ඳානය 05 02 

03 වන්නිද දනදේ ඳීශීදිලි වල 05 02 

04 කා කෂමනාකරයය 05 02 

05 ඉදිරිඳත් කිරීද ක ශි් ඳක්රම භාිෂතය 05 02 

 මුළු කුණු ප්රමායය 25 10 

 

9.2.1 ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂය ක්රමද දය 

i. ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂයය වශා ිෂනාඩි 5ක කාය්ෂ දදු ීදේ. 

ii. ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂයය වානත ශීකි උඳරිම කුණු ප්රමායය ිෂසි ඳශ (25) කි. 

iii. ප්රාදයෝ් ක ඳරී්ෂයය වමත්වීම වශා එ්ෂ එ්ෂ නිර්යායක වශා යලම ලදයන් කුණු 2 වී් න් වා නත 

තුතු ය. 

 

වබශන 2 - ඉප් කර නීමමබ යදප්්ෂෂිත යරමුණු - 

 ගුරු ල ත්තිදේ දී ලීදනත් ලන ඉදනු ක ඉනීන්වී ක ක්රියාලලිය පිළිව ල යයදු කකරු වතු කුවතා මීන වීම.ම.  

 
 

 

10. අයසුේප වේපූර්ණ කිරීම වඳශා උපදදව් :- 

 

10.1 යයදු කඳත පිරවීද කදී ඳශත උඳද්  න යාක 01ඳමය්ෂ භාිෂතා ක තුතු ය. 
 

 

 

 

 



උපද් ඛඅය 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රාදේය ය ද් කේ දකොඨාසාවය අංකය 

ය්ෂමීමන   -101 

ය කවන්දන්ඩ   -102 

වීදීනම   -103 

වපිිකය    -104 

දවන්දත්බ   -105 

දවෝදප් - දඳෝීද  -106 

ඇ් පිිකය   -107 

නා්     -108 

දනෝනපීුල   -109 

ශවරාදුල    -110 

හි්ෂකඩුල   -111 

ඉමදුල    -112 

කරන්දදණිය   -113 

නාදන්ඩ   -114 

දනළුල    -115 

නියානම    -116 

තලම    -117 

ලීලිිෂිකය - දිිෂතුර  -118 

ය්ෂකමු්    -119 

ලඳුරඹ                  -120 

රජ්නම                     -121 

මාද කඳානම                                -122 

යකුරැව්ව   -123 

යතුරලිය    -124 

දදිෂුලර   -125 

දි්ෂලී්    -126 

ශ්ෂමන    -127 

කඹුරුපිිකය   -128 

කිරින්ද පුහු් ලී්   -129 

දක්බදඳ්   -130 

මාලි කවඩ   -131 

මාතර    -132 

මුිකයන              -133 

ඳව්දන්ඩ   -134 

පිබවීීදර   -135 

තිශදන්ඩ   -136 

ලීලිනම    -137 

ලීලිපිිකය   -138 

ය කවන්දත්බ   -139 

යඟුණුදක්ඳීීව්ව  -140 

දවලියත්ත   -141 

ශ කවන්දත්බ   -142 

කප්ලන    -143 

ලුණුන කදලදශර   -144 

ඕදකදල   -145 

සරියලීල   -146 

තාන්     -147 

තිව්වමශාරාමය   -148 

ලව්මු්    -149 

වීරකීිකය   -150 

 



11. ව කමු  ඳරී්ෂය වශා නියමිත දිනදේ දී වශභාගී දන්ලන යයදු කකරුලන් පිළිව ල කිසිඳු යතුරකින් නීලත 

වකා වු දන්ීදේ. 

12. එදමන්ම ව කමු  ඳරී්ෂය දිනයබ සියලු වශතික ඉදිරිඳත් කෂ තුතු ලන යතර ඳසුල ඉදිරිඳත් කරු වන කිසිඳු 

වශතිකය්ෂ වාර නු දන්ීදේ. 

13.  දමම නිද දනදේ ආලරයය දන්ලන කිසිය ක කාරයය්ෂ දලදත්ත් ක පිළිව ීරරයය කිරීද ක යයිතියද, වලා 

නීමද ක ක්රමයබ යදාෂ දක්න්දීසි වාදෝධන ද , කිසිය ක පුරප්ඳාඩුලලින් දක්බව්ෂ දශෝ මුළුමනින්ම පිරවීම දශෝ 

දන්පිරවීම පිළිවල යලවන් ීරරයය නීමම දකුණු ඳෂාත් යධයාඳන ද් ක ක වතු ද . 

14. සිාශ, දදමෂ ශා ඉාග්රීසි භාාලලින් ඳෂකරන දමම නිද දනදේ භාා ඳාස යතර කිසිය ක යනුකතාලය්ෂ 

ඳලීර න ක එලීනි ිෂදබක සිාශ මාධය නිද දනය නිලීරදි දවය වකා කබතුතු කරු ීදේ. 

 
 

රංජිත් යාපා 
ද් ක ක, 
දකුණු ඳෂාත් යධයාඳන යමාතයාාය. 
2021 වීප්තී කවර් මව 29 ලීනි දින



 


