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ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 

උපාධිධාරින් ශ්රි ලංකා ගුරුස ේවසේ 3 වන පන්ිසේ I (අ) සරේණියට බඳවා ගැනීම. 

 

1. බඳවා ගැනීමට අදාළ විස්තර අඩංගු කරමින් ප්රසිද්ධ පුවත්පත් නිවේදනය මගින් 

සුදුසුකම් ලත් අයදුම් කරුවන්වේ අයදුම්පත් කැදවීම. 

2. පුවත්පත්  නිවේදනවේ දක්වා ඇති පරිදි අයදුම්කරුවන් සදහා තරඟ විභාගය පැවැත්වීම 

(ලිඛිත,ප්රාවයෝගික) 

3. බඳවා ගැනීමට අදාළ පුවත්පත් නිවේදනවේ වකාන්වද්සි හා නියමයන්ට අනුව 

අයදුම්කරුවන් තරග විභාගවේදී ලබා ඇති ප්රතිඵල අනුව දන්වා ඇති පුරප්පාඩු සදහා 

බඳවා ගැනිම. 

4. වමම බඳවාගැනීමට අදාල මූලික සුදුසුකම් පහතින් දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ශික්ෂණ විද්යා ඩිපසලෝමාධාරී පත්වීම් ලිපි නිකුත්ව කිරීම. 

 1. වේඛීය අධයාපන වේකම් විසින් ශික්ෂණ විදයා ඩිප්වලෝමාව සම්පුේණ කරන ලද     

ඩිප්වලෝමාධාරීන් සම්ුඛ පරීක්ෂණයට ලක් කර දකුණු පළාතට බඳවා ගන්නා අයවේ නාම 

වේඛනය දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට වයාු කිරිම කරනු ලබයි. 

2.  පුරප්පාඩු  සහිත පාසේ සදහා ඩිප්වලෝමාධාරින් ස්ථානගත කරමින් දකුණු පළාත් 

අධයාපන අමාතයංශය ඔවුන්වේ  පත්වීම් ලිපි නිකුත් කරනු ලැවේ. 

මූලික සුදුසුකම් 

I. ශ්රී ලංකා පුරවැසිවයකු විය යුතු ය. 

II. ගුරු පත්වීම්වලට අදාළව පිළිගත් සුවිවශ්ෂි කරන ලද විෂය ක්වෂ්ත්ර වලට අයත්, විශ්ව විදයාල 

ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව විදයාලයකින් උපාධියක් ලබා තිබීම. 

III. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට පූේවාසන්න වසර 03 ක දකුණු පළාවත් අඛණ්ඩ පදිංචිය වහෝ 

පූේවාසන්න වසර 03 ක කාලය තුල කලත්රයාවේ ස්ීර පදිංචිය සමග අයදුම්කරුවේ පූේවාසන්න එක් 

වසරක පදිංචිය තිබිය යුතු ය. 

IV. දකුණු පළාත තුළ පදිංචිය වවනස් කර ඇත්නම් ස්ීර පදිංචිය ඇති ප්රාවද්ශීය වේකම් වකාට්ඨාසය තුළ 

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට අවම වශවයන් පූේවාසන්න එක් වසරකවත් අඛණ්ඩ පදිංචිය 

තිබිය යුතුය. 

(පදිංචිය සනාථ කරගැනීම මැතිවරණ කාේයාලවේ ලියාපදිංචි නාමවේඛනය අනුව සිදුකරනු ලැවේ) 

V. යහපත් චරිතයකින් හා මනා ශරීර වසෞඛයවයන් යුක්ත විය යුතු ය. 

VI. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට වනාඅඩු සහ වයස අවුරුදු 35 ට වනාවැඩි විය 

යුතු ය. 

 

 
වමම බඳවා ගැනීම් දකුණු පළාත් අධයාපන  අමාතයාංශය විසින්ම සිදුකරන අතර ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවේ 3 වන පන්තිවේ 

I(අ) වරණ්ියට බඳවා ගැනීම සිදුකරනු ලැවේ. 
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අධයාපනසේදී උපාධිධාරින් ශ්රි ලංකා ගුරුස ේවසේ 2 වන පන්ිසේ ii සරේණියට බඳවා 

ගැනීම 

1. අධයාපනවේදී උපාධිය සම්පුේණ කරන උපාධිධාරින්වේ නාම වේඛනවේ සෑම 

වේෂයකම වකාළඹ විශ්ව විදයාලය මඟින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට 

වයාුකරනු ලැවේ. 

 

2. වේඛීය අධයාපන වේකම්වේ අනුමැතියට යටත්ව වමම අධයාපනවේදී උපාධිධාරින් 

සම්ුඛ පරීක්ෂණයට ලක්කර පුරප්පාඩු සහිත පාසේ වවත  ස්ථාන ගත කර දකුණු 

පළාත් අධයාපන අමාතයාංශය මගින් ඔවුන්ට පත් වීම් ලිපි නිකුත් කරයි. 

 

වෘත්වීය විෂයන්  ඳහා උපාධිධාරින් ශ්රි ලංකා ගුරුස ේවසේ 3 වන පන්ිසේ I (අ) 

සරේණියට බද්වා ගැනීමට අද්ාළ පත්වවිම් ලිපි නිකුත්ව කිරිම   

1. වේඛීය අධයාපන වේකම් වසින් සුදුසුකම් ලත්  උපාධිධාරින්වේ අයදුම්පත් කැඳවා 

තරඟ විභාගයට වයාු කර සුදුසුකම් ලබන්නන් දකුණු පළාවත් වෘත්ීය විෂයයන් 

උගන්වන පාසේ වවත වයාු කරනු ලැවේ. 

2.      වමවලස වයාු කරන උපාධිධාරීන්ට පත්වීම් ලිපි නිකුත් කීරිම දකුණු පළාත් 

අධයාපන අමාතයංශය මඟින් සිදු  කරනු ලැවේ. 
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ගුරු ස ේවසේ ස ේවය  ේිර කිරීම. 

 

 

 

 

අවශය ලිපි වේඛන 

1. වස්වය ස්ිර කිරීමට බලය ලබාදීවම්  වාේතාව(බාගත කරගන්න)1 

2. පත්වීම් ලිපිවේ වපෞද්ගලික ලිපි වගානුවේ / කලාප අධයාපන අධයක්ෂ පිටපවත් 

සහතික කල පිටපත  

3. වැඩ භාර ගැනීම සටහන් වකවරන වලාේ සටහවන් / වැඩ භාරගත් ලිපිවේ 

සහතික කල පිටපත  

4. වසෞඛය 169 වවදය පරීෂකවේ වාේතාවේ සහතික කල පිටපත 

5. උපාධි / විදයාපීඨ / ගුරු විදයාල / අ.වපා.ස.(සා.වපළ) / අ.වපා.ස.(උ.වපළ) ප්රතිඵල 

සනාථ කිරීම් ලිපිවල සහතික කල පිටපත් 

6. අංක 05 පරිශිෂ්ටය ප්රකාරව සමාවලෝචන වාේතා(බාගත කරගන්න)  

7. පරිවාස කාලයට අදාල සවිස්තර නිවාඩු විස්තර සහතිකය ( B 100 වාේතා මඟින්) 

කල පිටපත 

8. පූේව වස්වා පුහුණු සහතිකය (අදාල නම් පමණි)  

9. වැටුප් රහිත නිවාඩු සඳහා අයකිරීම / හිලේ කිරීම අනුමත වාේතාව 

10. උප්පැන්න සහතිකවේ සහතික කළ පිටපත හා සනාථ කිරිවම් ලිපිවේ සහතික        

කළ පිටපත  

11.    නවම් වවනසට දිවුරුම් ප්රකාශයක් සහතික කල පිටපත (අදාල නම් පමණි)  

12.   අධයයන නිවාඩු අනුමත ලිපිය (අදාල නම් පමණි) 

13.   දකුණු පළාත් රාජ්ය වස්වයට අන්තේරහණය කිරීවම් ලිපිය(අදාල නම් පමණි) 

14.   විගණන විමසුම් හා විනය පරීක්ෂණ සම්බන්ධ ලිපිය 

15.   චේයා සටහවනහි සහතික කරන ලද පිටපත  

16.   පැවදිව සිටීනම් පැවැදි සහතිකය(අදාල නම් පමණි) 

17.   පැවදිව සිට උපැවිදි වී ඇත්නම් උපැවිදි සහතිකය(අදාල නම් පමණි) 

වස්වය ස්ිර කිරිමට අදාල ලිපි ලැබීම සම්බන්ධ යාවත්කාලීන වාේතාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

ස්ිර කිරිමට ලිපිය 
නිකුත් කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ ස්ීර කිරීවම් ලිපිය දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශය 

විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් වකවේ. ඒ සඳහා පහත 

ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ 

මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවසේ උ  ේීම් ලබාදීම. 

 

 

 

 

 

අවශය ලිපි වේඛන 

1. උසසව්ීම් අයදුම්පත්රය.(බාගත කර ගන්න)2. 

2. විධිමත් ස්ි ර පත්වීම් ලිපිවේ සහතික කළ පිටපත 

3. ුේ පත්විම අනුව වැඩ භාර ගැනීවම් වලාේ සටහන් සහතික කළ පිටපත 

4. පැරණි ගුරු වසව්ා වයවසථ්ාව හා නව ගුරු වස්වා වයවස්ථාව අනුව වම් දක්වා 

ලබා දී ඇති පත් කිරීම් හා වර්ණි උසස් වීම් ලිපි පිටපත් 

5. පත්වීම ස්ි ර කිරීවම් ලිපිවේ සහතික කළ පිටපත් 

6. විනය පරීක්ෂණ හා විගණන විමසුම පිළිබඳ වාේතාව. 

7. නව ගුරු වයවසථ්ාවට අන්තේරහණය කිරීවම් ලිපිවේ සහතික කළ පිටපත් 

8.  ගුරු පුහුණුව/උපාධි / පශ්චාත් උපාධි ප්රතිඵල සනාථ ලිපි. 

9. වවනත්(අදාළ වන්වන් නම් පමණි) 

 

 ගුරු ස ේව සේ  උ  ේ කිරිමට අද්ාල ලිපි ලැබීම  ම්බන්ධ යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

උසසව්ීම් ලිපිය 
නිකුත් කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

 

 ශ්රි ලංකා ගුරු වස්වවේ උසස් කිරීවම් ලිපිය දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශය විසින් 

විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  

කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් 

අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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දකුණු පළාත් රාජ්ය වස්වයට අන්තේරහණය කිරීම. 

 

 

 

 

 

අවශය ලිපි වේඛන 

1. දකුණු පළාතට අන්තේරහණය කිරීවම් අයදුම් පත්රය( SP/PSC/ADM/FO/01 ුේ 

පිටපත) (බාගත කරගන්න)3. 

2. අන්තේරහණය සඳහා ඉේුම් කිරීම වසරකට වඩා ප්රමාද වී ඇත්නම් ඊට වහත්ු 

දක්වන ලිපිය 

3. ුේ පත්වීම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත  

4. වස්වය ස්ිර කිරීවම් ලිපිය(සහතික  පිටපත)   

5. ස්ථාන මාරුව දකුණු පළාත් රාජ්ය වසව්ා වකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද 

ලිපිය(සහතික පිටපත) 

6. නිදහස් කල දිනය සනාථ වන පරිදි වපර වස්වා ස්ථානවයන් ලබාගත් 

වාේතා(සහතික  පිටපත) 

7. දකුණු පළාත් සභාවේ වස්වයට වාේතා කළ බවට සඳහන් ලිපිවේ/වලාේ සටහන් 

පිටපවත්/වැඩ භාර ගත් බවට සඳහන් ලිපිවේ ( සහතික කල පිටපත) 

 

 

දකුණු පළාත් රාජ්ය වස්වයට අන්තේරහණයට අද්ාල ලිපි නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   

යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

අන්තේරහණයට 
අදාල ලිපි 
වකාමිසමට නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 දකුණු පළාත් රාජ්ය වස්වයට අන්තේරහණය කිරීවම් ලිපිය දකුණු පළාත්රජ්ය 

වස්වා වකාමිෂන් සභාව විසින්  නිකුත් වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප 

අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් 

අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 

 



pg. 6 
 

නව ගුරු ස ේවා වයව ේථාවට අන්තර්රහණය කිරීම. 

 

 

 

 

 

අවශය ලිපි වේඛන 

1. අයදුම්පත්රය (බාගත කර ගන්න)4. 

2. ුේ පත්වීම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

3. ුේ පත්වීම අනුව වැඩභාර ගැනීවම් වලාේ සටහවන් සහතික කල පිටපත 

4. ගුරු වසව්වේ උසස් කිරීවම් ලිපිවල සහතික කල පිටපත් 

5. රාජ්ය පරිපාලන චක්රවේඛ අංක 28/2010 අනුව වැටුප් පරිවේතන ලිපිවේ සහතික 

කල පිටපත් 

 

නව ගුරු වස්වා වයවස්ථාවට  අන්තේරහණයට අද්ාල ලිපි නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   

යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

නව වයවස්ථාවට 
අන්තේරහණය 
කිරීමට අදාල ලිපි 
නිකුත් කළ දිනය  

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

විධිමත්ව පත්වීම් සපරද්ාතම කිරීම. 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ නව ගුරු වස්වා වයවස්ථාවට අන්තේරහණය කිරීම ලිපිය 

දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශය විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් 

වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. වපරදාතම අයදුම්පත්රය (බාගත කරගන්න)5. 

2. අභයාසලාභී පත්වීම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත  

3. ස්ීර පත්වීම් ලිපිවේ සහතිකය  

4. පත්වීම ස්ී ර කිරීවම් ලිපිවේ සහතිකය 

5. ුේ පත්වීම අනුව වැඩභාර ගැනීවම් වලාේ සටහවන් සහතිකය 

6. අ.වපා.ස.(සා.වප.) , අ.වපා.ස.(උ.වප.)  හා උපාධි ප්රතිඵල සනාථ කිරීවම් ලිපිවල 

සහතික කල පිටපත්  

 

විධිමත් පත්වීම් වපරදාතම කිරීම අද්ාල ලිපි නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන 
වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

වපරදාතම කිරිමට 
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවසයන් මුද්ාහැරීම . 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ විධිමත් පත්වීම් වපරදාතම  කිරීම ලිපිය දකුණු පළාත් 

අධයාපන අමාතයංශය විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් වකවේ. 

ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් අධයාපන 

අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන                    

1. ුදාහැරීම සඳහා ඉේලීම් ලිපිය 

2. 10 පරිශිෂඨ්ය / 11 පරිශිෂඨ්ය (බාගත කරගන්න)6. 

3. ුේ පත්වීම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

4. ුේ පත්වීම මත රාජ්කාරී භාර ගැනීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

5. එම තනතුවේ වසව්ය ස්ි ර ක්රීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

6. නව තනතුරට බඳවා ගැනීවම් සම්ුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් ලිපිවේ 

සහතික තල පිටපත 

7. නව තනතුරට පත් කිරීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

8. එම තනතුවේ රාජ්කාරී භාර ගැනීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

9. විනය පරීක්ෂණ වහෝ විගණන විමසුම් ඇති / නැති බවට සහතිකය (ුේ 

පිටපත) 

10. රජ්යට අයත් බඩුභාහිරාදිය විධිමත් පරිදි භාරදුන් බවට සහතිකය (ුේ 

පිටපත) 

11. රජ්යට අයවිය යුතු ුදේ අයකරවගන ඇති බවට සහතිකය (ුේ පිටපත) 

12. අවසන් මස වැටුප් විසත්රය  (ුේ පිටපත) 

 

     ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවයන් ුදාහැරීමට අද්ාල ලිපි නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   
යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

ගුරු වසව්වයන් 
ුදාහැරීමට අදාලව 
වකාමිසමට ලිපි 
ඉදිරිපත් කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

අන්තර් කලාප ගුරු  ේථාන මාරු ලබා දීම. 

 දකුණු පළාත් රාජ්ය වස්වයට ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවයන් ුදාහැරීවම්  ලිපිය 

දකුණු පළාත් රාජ්ය වස්වා වකාමිෂන් සභාව විසින්  නිකුත් වකවේ. ඒ සඳහා පහත 

ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ මගින් 

දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. අයදුම් පත්රය. (බාගත කරගන්න)7. 

2. පත්වීම් ලිපිවේ සහතික පිටපත. 

3. ස්ීර කිරීවම් ලිපිවේ සහතික පිටපත. 

4. විනය  පරීක්ෂණ හා විගණන විමසුම් වනාමැති බවට ලිපිවේ ුේ පිටපත 

 

ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවයන් ගුරු ස්ථාන මාරු(අන්තේ කලාප) ලබා දීමට  අද්ාල ලිපි 
නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

ගුරු සථ්ාන 
මාරු(අන්තේ 
කලාප)  ලබාදීමට 
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

අන්තර් පළාත්ව ගුරු  ේථාන මාරු ලබා දීම 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ ගුරු ස්ථාන මාරු ලබා දීම පිළිබඳ (අන්තේ කලාප)  ලිපිය 

දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශය විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා 

වවත නිකුත් වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ 

දකුණු පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට 

එවිය යුතුය. 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ ගුරු ස්ථාන මාරු ලබා දීම පිළිබඳ (අන්තේ පළාත්)  ලිපිය දකුණු 

පළාත් අධයාපන අමාතයංශය විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් 

වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය.වමම 

අමාතයංශය විසින් නිේවද්ශය ලබා දී දකුණු පළාත් රාජ්ය වස්වා වකාමිසම වවත ඉදිරිපත් 
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අවශය ලිපි වේඛන පිටපත් 03 බැගින් 

1. අයදුම් පත්රය. (බාගත කරගන්න)8. 

2. පත්වීම් ලිපිවේ  සහතික කල පිටපත. 

3. විනය පරීක්ෂණ හා විගණන විමසුම් වනාමැති බවට වාේතාව 

4. ස්ිර කිරීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

 

ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවයන් ගුරු ස්ථාන මාරු(අන්තේ පළාත්) ලබා දීමට  අද්ාල ලිපි 
නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

ගුරු සථ්ාන 
මාරු(අන්තේ 
පළාත්)   ලබාදීමට 
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ගුරු ස ේවසයන් ඉල්ලා අ ේීම. 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවයන් ඉේලා අස්වීම පිළිබඳ ලිපිය දකුණු පළාත් අධයාපන 

අමාතයංශය විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් වකවේ. ඒ සඳහා 

පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ 

මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. ඉේලීම් ලිපිවේ ුේ පිටපත 

2. ුේ පත්වීම් ලිපිවේ ුේ පිටපත. 

3. විනය පරීක්ෂණ වහෝ විගණන විමසුම් ඇති / නැති බවට සහතිකය. 

4.  රජ්යට අයත් බඩුභාහිරාදිය විධිමත් පරිදි භාරදුන් බවට ඇති සහතිකය. 

5. රජ්යට අයවිය යුතු ුදේ අයකරවගන ඇති බවට සහතිකය.  

6.  වැටුප අයකර ගත් බවට සහතිකවේ ුේ පිටපත . 

7. ආයතන සංරහවේ v පරිච්වේදවේ 4.3 , 4.3.1 හි සඳහන් කරුණු දැනුවත් බවට 

සහතිකය. 

8. බැඳුම්කර වහෝ ගිවිසුම් කිසිවක් වනාමැති බවට සහතිකය. 

ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවයන් ඉේලා අස්වීම පිළිබඳ අද්ාල ලිපි නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   
යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

ගුරු වසව්වයන්  
ඉේලා අසව්ීමට 
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

 

අධයයන නිවාඩු අනුමත කිරීම. 

 

 ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ අධයයන නිවාඩු අනුමත කිරීවම් ලිපිය දකුණු පළාත් 

අධයාපන අමාතයංශය   විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් 

වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 

 



pg. 12 
 

 

 

 

 

අවශය ලිපි වේඛන 

1. වැටුප් සහිත අධයාපන නිවාඩු අයදුම් පත්රය.(බාගත කරන්න)9. 

2. ඉේලීම් ලිපිවේ ුේ පිටපත . 

3. පාඨමාලාව සඳහා වතෝරාගත් බවට නිකුත් කරන ලිපිවේ සහතික කල පිටපත . 

4. රාජ්කාරි ආවරණ ලිපිවේ සහතික කල පිටපත . 

5. විදුහේපතිවේ නිේවද්ශය සහිත ලිපිය . 

6. විභාග කාල සටහවන් සහතික කල පිටපත . 

7. වස්වය ස්ීර කිරීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත . 

8. පැමිණීවම් සහතිකවේ සහතික කල පිටපත . 

 

 

ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවසේ අධයයන නිවාඩු අනුමත කිරිම පිළිබඳ අද්ාල ලිපි නිකුත්ව 

කිරිම  ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

අධයයන නිවාඩු 
අනුමත කිරීමට 
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරීම 

 

 ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරීම පිළිබඳ   ලිපිය දකුණු 

පළාත් අධයාපන අමාතයංශය   විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් 

වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. ගුරුභවතාවේ ඉේලිම් ලිපිවේ ුේ පිටපත . 

2. කලාප අධයාපන අධයක්ෂ නිේවද්ශය . 

3. වදපාේතවම්න්තු පරීක්ෂණ වාේතාව . 

4. 5වන වපාදු ආකෘති පත්රය . 

5. අනතුර සම්බන්ධව දැනුම් දීවමන් පසුව තබන ලද වලාේ සටහවන් සහතික කල 

පිටපත . 

6. නැවත වසව්යට වාේථා කිරීවමන් පසු තබා ඇති වලාේ සටහවන් සහතික කල 

පිටපත . 

7. ඇසින් දුටු සාක්ෂි 02 . 

8. වපාදු 142-I වවදය පරීක්ෂණ මණ්ඩල වාේථාව . 

9. වරෝග නිශ්චය තුණ්ඩුව හා වවනත් අදාළ වවදය සහතිකය .   

 

ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරිම පිළිබඳ අද්ාල ලිපි 
නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

හදිසි අනතුරු 
නිවාඩු අනුමත 
කිරිමට අදාල ලිපි 
නිකුත් කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

විස ේෂ සරෝග නිවාඩු අනුමත කිරීම. 

 

 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වසව්වේ විවශෂ් වරෝග නිවාඩු අනුමත කිරීම පිළිබඳ   ලිපිය දකුණු 

පළාත් අධයාපන අමාතයංශය   විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් 

වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. ඉේලීම් ලිපිවේ ුේපිටපත. 

2. වවදය පරීක්ෂණ මණ්ඩල වාේථාව සහතික කල පිටපත. (වපාදු 142-I) 

3. වරෝග නිශ්චය තුණ්ඩුවේ සහතික කල පිටපත. 

4. වවදය වාේතාවේ සහතික කල පිටපත. 

5. නිවාඩු B-100 සහතික කල පිටපත  

6. කලාප අධයාපන අධයක්ෂකවේ නිේවද්ශිත ලිපිවේ සහතික කල පිටපත. 

7. දකුණු පළාත් අධයාපන අධයක්ෂකවේ නිේවද්ශිත ලිපිවේ සහතික කල පිටපත. 

 

ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවසේ විස ේෂ සරෝග නිවාඩු අනුමත කිරිම පිළිබඳ අද්ාල ලිපි 

නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

විවශ්ෂ  වරෝග 
නිවාඩු අනුමත 
කිරීමට අදාල ලිපි 
නිකුත් කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

 

විසේ  නිවාඩු අනුමත කිරිම.(සකටි කාලීන/දීර්ඝ කාලීන) 

 

 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වසව්වේ විවද්ශ නිවාඩු   අනුමත කිරීම පිළිබඳ   ලිපිය දකුණු පළාත් 

අධයාපන අමාතයංශය   විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් 

වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 

 



pg. 15 
 

 

 

අවශය ලිපි වේඛන 

1. වපාදු 126 ආකෘති පත්රවේ ුේ පිටපත 

2. 16 වැනි පරිශිෂ්ටවේ ුේ ප්ටපත 

3. ඉේලීම් ලිපිවේ ුේ පිටපත 

4. වස්වය ස්ිර කිරීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

5. රාජ්කාරී ආවරණ ලිපිවේ සහතික කල පිටපත  

6. ජ්ාතික හැඳුනුම්පවත් සහ විවද්ශ ගමන් බලපත්රය ලබාගැනීම සම්බන්ධ ලිපිවේ 

පිටපත්  

7. ගුරුභවතාවේ සහ රාජ්කාරී ආවරණය කරන ගුරුභවතාවේ කාලසටහන 

8. 10 වැනි පරිශිෂ්ටවේ ුේ පිටපත 

9. විවද්ශ නිවාඩු සඳහා පූේව අනුමැතිය ලබාදීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

 

ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවේ විවද්ශ නිවාඩු  අනුමත කිරිම පිළිබඳ අද්ාල ලිපි නිකුත්ව කිරිම 
 ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

විවද්ශ නිවාඩු  
අනුමත කිරීමට 
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

විසේ  නිවාඩු  ංස ෝධනය කිරීම. 

 

 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ විවද්ශ නිවාඩු සංවශෝධනය අනුමත කිරීම පිළිබඳ   ලිපිය 

දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශය   විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත 

නිකුත් වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු 

පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. වදපාේතවම්න්තු නිලධාරින්වේ / අමාතයාංශය වේකම්වේ නිේවද්ශය 

2. සංවශෝධනයට වහ්තු ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළව ලියවිලිවල හා  නිලධාරීන්යාවේ 

ඉේලීම් ලිපිය 

3. ගුවන් ගමන් බලපත්රවේ සහතික කල පිටපත 

4. වීසා බලපත්රවේ සහතික කල පිටපත 

5. නැවත වසව්යට වාේථා කිරීවම් ලිපිය හා රාජ්කාරී ආවරණය 

 

ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවේ විවද්ශ නිවාඩු සංවශෝධනය අනුමත කිරිම පිළිබඳ අද්ාල ලිපි 
නිකුත්ව කිරිම  ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

විවද්ශ නිවාඩු 
සංවශෝධනය  
අනුමත කිරීමට 
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

ගුරු උපසේ ක තනතුරට පත්වකිරීම. 

 

 

 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වසව්වේ ගුරු උපවද්ශක තනතුරට පත්කිරීම පිළිබඳ  ලිපිය දකුණු 

පළාත් අධයාපන අමාතයංශය   විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් 

වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. අයදුම්පත්ර භාරගන්නා දිනට වයස අවුරුදු 54ට අඩුවිය යුතුයි. 

2. වකාට්ඨාස, කලාප, දිස්ික්, පලාත් මට්ටමින් බඳවා ගැනීම සිදු කරන අතර 

අයදුම්කරුවන් තමන් ඉේලා සිටින වකාට්ඨාසවේ, කලාපවේ, දිස්ි ක්කවේ වහෝ 

පලාවත් ස්ි ර පදිංචිකරුවන් විය යුතුයි. 

3. ඉේුම්පතු කැඳවන අවසාන දිනට ගුරුවස්වවේ 1 වහෝ 2-1 පන්තියට පත්ව 

තිබීම,වසෞන්දේය අධයාපන,වතාරතුරු තාක්ෂණය,ඉස්ලාම් ධේමය , වසෞඛය හා 

ශාරීරික අධයාපනය,විවශ්ෂ අධයාපනය,නාටය හා රංග කලාව,උපවද්ශන හා 

මාේවගෝපවද්ශනය,ප්රාවයෝගික තාක්ෂණ කුසලතා ,වදවන බස වදමළ යන විෂයන් 

සඳහා ප්රමාණවත් අයදුම්පත් වනාලැබුනු විට  ගුරුවසව්වේ 2-II වරණ්ිවේ වසර 10 

ක් පලපුරුද්ද  ඇති අයවගන් බඳවා ගැනීමට අවප්ක්ෂිත වහයින් එම ගුරු භවතුන්ටද 

අයදුම් කළ හැකිය. 

4. පුහුණු උපාධිධාරිවයකු නම් වසර 05 ක්ද පුහුණුව වහෝ ඩිප්වලෝමාධාරී ගුරුභවතකු 

නම් වසර 10 ක්ද  ඉගැන්විවම් පලපුරුද්ද ලබා සිටීම  

 

විස ේෂ සුදුසුකම්. 

1. ඉස්ලාම් ධේමය :- ඉහත මූලික සුදුසුකම්වලට අමතරව අේ අලිම් විභාගය සමත්ව 

තිබීම සහ වමෞලවි සහතික ධාරීන් වීම. 

2. වදවන බස වදමළ :- වදමළ සඳහා ඉහත මූලික සුදුසුකම්වලට අමතරව  වදළ විෂය 

සහිතව සිංහල මාධයවයන් අ.වපා.ස (සා.වපල) විෂය සමත්ව තිබිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

විරාම පූර්ව නිවාඩු අනුමත කිරීම. 

 

 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවේ විරාම පූේව නිවාඩු අනුමත  කිරීම පිළිබඳ  ලිපිය දකුණු 

පළාත් අධයාපන අමාතයංශය   විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් 

වකවේ. ඒ සඳහා පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. ගුරු භවතාවේ ඉේලීම. 

2. 2016,2017,2018 හා 2019 වේෂවල බී 100 වාේතා. 

3. සනාථ කර ගන්නා ලද උප්පැන්න සහතිකය.   

 

ශ්රී ලංකා ගුරු වස්වවේ විරාම පූේව නිවාඩු අනුමත  කිරිම පිළිබඳ අද්ාල ලිපි නිකුත්ව 
කිරිම  ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

ගුරු වසව්වේ 
විරාම පූේව නිවාඩු 
අනුමත කිරීමට  
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 

 

 

 

ගුරු ස ේවසයන් විරාම ගැන්ීම. 

 

 

 

 

 

ශ්රි  ලංකා ගුරු වස්වවයන් විරාම ගැන්වීම පිළිබඳ  ලිපිය දකුණු පළාත් අධයාපන 

අමාතයංශය   විසින් විදුහේපති මඟින් අදාල ගුරුභවතා වවත නිකුත් වකවේ. ඒ සඳහා 

පහත ලිපි වේඛන  කලාප අධයාපන අධයක්ෂ සහ දකුණු පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ 

මගින් දකුණු පළාත් අධයාපන අමාතයංශයට එවිය යුතුය. 
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අවශය ලිපි වේඛන 

1. විරාම ගැන්වීවම් නිවයෝග පත්රය (බාගත කරන්න)10. 

2. විදුහේපතිවේ නිේවද්ශය සහිත ගුරුභවතාවේ ඉේලීම් ලිපිය 

3. උප්පැන්න සහතිකවේ සහතික කල පිටපත 

4. විධිමත් ස්ි ර පත්වීම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

5. වස්වය ස්ිර කිරීවම් ලිපිවේ සහතික කල පිටපත 

6. විනය පරීක්ෂණ / විගණන විමසුම් සම්බන්ධ වාේතා 

7. ජ්ාතික හැඳුනුම්පවත් සහතික කල පිටපත  

8. PD 03 ආකෘති පත්රය 

9. දිේරුම් ප්රකාශය  

10. වනාඉේුම් සහතිකය 

11. වැටුප් රහිත/සහිත නිවාඩු සම්බන්ධ වාේතාව 

ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවසයන් විරාම ගැන්ීම පිළිබඳ අද්ාල ලිපි නිකුත්ව කිරිම 

 ම්බන්ධ   යාවත්වකාලීන වාර්තාව 

අනු 
අංකය 

නම පාසල කලාපය ලැබුණු 
දිනය 

ගුරු වසව්වයන් 
විරාම ගැන්වීමට  
අදාල ලිපි නිකුත් 
කළ දිනය 

අඩුපාඩු 

 

 

      

 


