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උපාධිධාරී අභ්යාසලාභීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් වයඹ පළාත් සභ්ා පාසල්වල පවතින  

ශ්රී ලංකා ගුරු ශසේවශේ 3 පන්තිශේ I (අ) ශරේණිශේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම - 

2022 
 

 

උක්ත බඳවා ගැනීම යටතේ වයඹ පළාේ සභා රාජ්ය තසේවා ත ාමිෂන් සභාව තවත මාර්ගගත ක්රමය 

මගින් අයදුම්පේ ඉදිරිපේ  ළ උපාධිධාරී අභයාසලාභීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන්සඳහා සුදුසු ම් 

පරීක්ෂාකිරීතම් සම්ුඛ පරීක්ෂණ හා ප්රාතයෝගි  පරීක්ෂණ 2022.07.10 දිතනන් පසුව වයඹ පළාේ 

සභා  ාර්යාල සංකීර්ණතේදී පැවැේීමට  ටයුතු සැලසුම්  රමින් පවතී. 

 

තමම සුදුසු ම් පරීක්ෂාකිරීතම් සම්ුඛ පරීක්ෂණ හා ප්රාතයෝගි  පරීක්ෂණ සඳහා ඒ ඒ 

අයදුම් රුවන්ට  තවන් තවන්ව  ැඳීම් ලිපි එීමක් සිදු තනා රන අතර  ැඳීම් නිතේදන තමම 

තවබ් අඩවිතයහි පමණක් පළ  රනු ලැතබ්. එබැවින් නිරන්තරශයන් ශමම ශවබ් අඩවිය පරිශීලනය 

කරන ශමන් දැනුම් ශදමි. 

 

බඳවා ගැනීතම් නිතේදනතේ සඳහන් ලකුණු ලබා දීමට අදාළ සහති  කිසිවක් සම්ුඛ 

පරීක්ෂණතයන් පසුව භාර තනාගන්නා බැවින්, අදාළ සියලු සහති  සම්ුඛ පරීක්ෂණයට 

පැමිතණනවිට රැතගන ඒමට  ල් තේලාසන සූදානම්  ර තබා ගැනීම සුදුසුය. 

 

ඊට අමතරව, බඳවා ගැනීතම් නිතේදනතේ සඳහන් ආ ාරයට ප්රාතයෝගි  පරීක්ෂණයක්ද, සම්ුඛ 

පරීක්ෂණය පැවැේතවන අවසේථාතේදීම පැවැේතවන බැවින්, ඊට ද  ල් තේලාසන සූදානම් ීම 

සුදුසුය. තමහිදී පරිගණ  හා තවනේ විදුේ මාධය ආශ්රිත ඉදිරිපේ කිරීම් සඳහා පහසු ම් සැපයීමක් 

සිදු තනා රන බව දන්වන අතර සෑම සම්ුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය ටම White Board සපයනු 

ලැතබ්. අවශ්ය White board markers හාඅතනකුේරවයඅතේක්ෂ යින්විසින්සපයාගතයුතුය. 

 

පහත සඳහන් තල්ඛනවල ුල් පිටපේ සහ ඡායා පිටපේ තවන තවනම ස සේ  රතගන ඡායා 

පිටපේවල''මුල් පිටපශතහි සතය පිටපතක් බවට සහතික කරමි."යනුතවන් ඔබ විසින් ලියා 

අේසන් තබා නියමිත දින සම්ුඛ පරීක්ෂණය සඳහා පැමිතණනවිට රැතගන ඒමට සූදානම්  ර තබා 

ගන්නා තමන් ද දන්වමි. 

• උේපැන්න සහති ය 

• ජ්ාති  හැඳුනුම්පත  

• උපාධි සහති ය / ඩිේතලෝමා සහති ය (උපාධිය වලංගු වන දිනය පැහැදිලිව 

සඳහන් විය යුතුය) 

• උපාධි ප්රතිඵලවලට අදාළ විසේතරාේම  තල්ඛනය (උපාධිය වලංගු වන දිනය 

පැහැදිලිව සඳහන් විය යුතුය) 

• බඳවා ගැනීතම් නිතේදනතේ සඳහන් අමතර ලකුණු ලබා දීමට අදාළ සියලු සහති  

• උපාධිධාරී අභයාසලාභී බඳවා ගැනීතම් ලිපිය 

• පුහුණුව සඳහා වැඩභාරගේ ලිපිය 

• සංවර්ධන නිලධාරී සේිර පේීම් ලිපිය 

• සේිර පේීම අනුව වැඩ භාරගේ ලිපිය 

• ග්රාම නිලධාරී සහති ය (අයදුම් රුහට වයඹ පළාත තුළ වසර 03  සේීර පදිංචිය 

තනාමැති අවසේථාවල,  ලත්රයාතේ පදිංචි සහති ය හා විවාහ සහති ය 

අයදුම් රුතේ පදිංචි සහති ය සමඟ ඉදිරිපේ කිරීම තහෝ අයදුම් රු වයඹ පළාත 



තුළම තවනේ ග්රාම නිලධාරී වසම  පදිංචි ී සිටිතේ නම් අදාළ ග්රාම නිලධාරී 

තවතින් ලබා ගේ ලිපියක් ද ග්රාම නිලධාරී සහති ය සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් 

තහෝ වසර තුන  පදිංචිය සනාථ  ළ හැකිය.) 

• වර්තමාන තසේවා සේථානතයන් ලබා ගේ තසේවා සහති ය 

• සහති වල සඳහන් නම්වල තවනසක් ඇේනම් ඒ සඳහා දිවුරුම් ප්ර ාශ්යක්. 

 

සම්ුඛ පරීක්ෂණය සඳහාපැමිණීතම්දී, ඉදිරිතේදී තමම තවබ් අඩවිතේ පළ කිරීමට නියමිත ප්ර ාශ් 

පත්රය ද සම්ූර්ණ  ර රැතගන ආ යුතු බවද සල න්න. 

 

 

 

 

 
 

ටී.බී. වික්රමසිංහ, 

තල් ම්, 

වයඹ පළාේ සභා රාජ්ය තසේවා ත ාමිෂන් සභාව 


