අධ්යාපන අමඅතායාාංශය
ව්යාපන ි කමමනතඅාම ඒමකමමයම
ළගතමපන ාසනමහහාදතමපන ාසනමජා කමමව්ැඩමසටහඅ
පු ප්පන ාඩු
පාසල් සංවර්ධනය උදෙසා වන “ළගම පාසල ද ාඳම පාසල” ජාතික වැඩසට දේ වයාපිති කළමනාක
ඒකකදේ පවත්නා ප ත සෙ ේ පු ප්පාඩු පි වීම සෙ ා නියමිත සුදුසුකම් ලත්
ා පළපුරුදු සහිත
අයදුම්කරුවේ දවතිේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැදේ.
අනුම
අාංමය

අතු

මළතඅාම ඒමහේව්ාමචක්රමහඛ ම
අාංමම01/2016මසහමඑහිමසාංහශෝධ්අම
පන රිදිමඅව්ශයමුදුසුදම් මසහම
පන නපුරුද්ද,ම

මළතඅාම ඒම
හේව්ාමචක්රහඛ ම
අාංමම 01/2016ම
පන රිදිමවැටුප

ඇබෑර්තතුම
සාං යාව්ම
හාම හේව්ාම
ේථාඅය

අධ්යාපන පොදපන ා සොතික පොපන රො
(තාමාපයොදපන ) ොිභාායද ොක්වර ො
සිංිලො/ොදෙමල/ොඉිංග්රීසොයපොාාෂාො
තුදපන්ොඕපෑමොොක්ොාාෂාවරපටොතිො
යණිතයොඇතුළුවරොිභෂයන්ොිත ්ො(04 ො
තඳිාොතම්මාපොතහිතවරොිභෂයන්ො
ියකින්ො(06 තමත්ොවීොක බීම.
තිො
අධ්යාපන පොදපන ා සොතික පොපන රො(සත්ො
දපන ) ොිභාායද ොිභෂයන්ොතුපකින්ො(03 ොො
(තමාපයොදපන ා සෝරශ්ණ ොපන රයොිර ො
තමත්ොවීොක බීම.ො

ො ාජ්යොද්වරද ො
තමාපොතපතුරුොො
තෙිාොමූලිපො
පියවර ොතමයො
මූලිපොපියවරද ත්ො
50% ්

01 (වයාපිති
කලමනාක
න ඒකකය,
ඉසුරුපාය බත්ත මුල්ල)

01

මළතඒා
ම ඒම
සහමා

02

මාර්තයානම අධ්යාපන පොදපන ා සොතික පොපන රො
මාර්තයයම (තාමාපයොදපන ) ොිභාායදයන්ොතම්මාපො
සහයම දෙප්ො(02 ොතහිතවරොිභෂයන්ොියකින්ො
(06 තමත්ොවීොක බීම.

ො ාජ්යොද්වරද ො
තමාපොතපතුරුොො
තෙිාොමූලිපො
පියවර ොතමයො
මූලිපොපියවරද ත්ොො
50%ෝ

01 (ෙකුණු
පළාත ගාල්ල)

හපන ාුසමහමාන්හද්සිම
01. සියළුම අයදුම්කරුවේ අයදුම්පත් බා ගැනීම අවසේක නු ලබන දින වන විට වයස අවුරුදු 35 ට අඩු
විය යුතුයි.
02. ප)මපාප
ොතිපා ොතපතු ොතඳිාොස්ප්දෙඩ් ෂ ට්, ව වෙේ සැකසුමව ඉදිපතපත් රීම,මව අේතර්ජාලය ා
දම්ල් සම්බේධ පපතග ක සාක්ෂ තාව අනිවාර්යදයේ තිබිය යුතුයි.
03. ප)මපාප
ොතිපා ොතපතු ොතඳිාොඉංග්රීසි ෂාෂාදවේ වැඩ රීපතදම් ැරීයාව තිබිය යුතුයි.
04. දස්ප්වා දකාේත ාත්තුව මූලික වශදයේ එක් වස ක් සෙ ා වන අත , ඉේ මාස 06 ක් පපතවාස කාලයකට
යටත් වනු ඇත.දකාේරාත් කාලය, සතුටුොයක කාර්යසාධනය ස වයාපිතිදේ අවශයතාවය මත
තවදු ටත් වාර්ිකව අළුත් රීම,දම් ැරීයාව පවතී.
05. දතෝ ාගත් දස්ප්වකයේ ට ජීවන වියෙම් දීමනාව ා දස්ප්වක අර්ථසාධක අ මුෙල් ා දස්ප්වක ෂා කා
අ මුෙල් ොයකත්වයෙ හිමිය.

06. ෙැනටමත් ාජය දස්ප්වදේ නියුතු අයදුම්කරුවේව තම අයදුම්පත්ව අොල ආයතන ෙධානී ෙධාන විධායක
නිලධාම, මගිේ දයාමු කල යුතු අත ව ඔහු විසිේ දමම අයදුම්කරු දමම පැවරුමට දතෝ ාගනු
ලැබුවද ාත් ෙැනට ෙ
තනතුපතේ මුො ැපතය ැරීෙ යේන සෙ ේකල යුතුය.
07. දකටි ලැයිස්ප්තුගත අයදුම්කරුවේ පමනක් සම්මුඛ පම,ක්ෂ යේට කැඳවනු ලැදේ.
08. තමේ විසිේම සකස්ප් ක ගනු ලබන ජීව ෙත්ත සහිත අයදුම්පතක්ව අධයාපනිකව විත්තීයව ස
පළපුරුද්ෙ පිළිබඳ ස තිකවල පිටපත්ෙ සමග ඥාතී දනාවන නිර්දද්ශකයේ දෙදෙදනකුදේ නම්ෙ
සහිතව ඉදිපතපත් කල යුතුයි.
අයදුම් පත බ ා එවනු ලබන කව දේ වම් ඉ ල දකළවදර් අයදුම් ක නු ලබන තනතු සෙ ේ ක .
“දල්කම්ව අධයාපන අමාතයාංශයව වයාපිති කළම ාක
ඒකකයව 0 වන ම ල ඉසුරුපායව පැලවත්තව
බත්ත මුල්ල” යන ලිපිනයට 2019.01.18 දිනට දප ලැබීමට සැළැස්ප්විය යුතුයි.

දල්කම්,
අධයාපන අමාතයාංශය,
ඉසුරුපාය,
පැළවත්ත,
බත්ත මුල්ල.

