
            

අධ්යාපන අමාත්යංශය 

දිවයින පුරා පිහිටි ජාතික පාසල්වල පුරප්පාඩු වී ඇති 

ශ්රී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන සසේවසේ II/ III සරේණිසේ 

විදුහල්පති ත්නතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම - 2019 

 
සේ සමඟ ඇති උපසල්ඛනසේ සඳහන් ජාතික පාසල්වල විදුහල්පති ත්නතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සුදුසු 

නිලධ්ාරීන් සත්ෝරාගැනීමට රාජය සසේවා සකාමිෂන් සභාසේ අධ්යාපන සසේවා කමිටුසේ නියමය පරිදි ශ්රී 

ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන සසේවසේ II හා III සරේණිවල සුදුසුකේලත් නිලධ්ාරීන්සගන් අයදුේපත් 

කැඳවනු ලැසේ. 

 
 

01. සුදුසුකේ 
 

i. ශ්රී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ස ේවසේ  ාමානය ස ේවක  ංඛ්යාවට අයත් II ස ෝ III 

සරේණිසේ නිලධ්ාරිසයකු වීම.  

ස ෝ 

ශ්රී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ස ේවසේ විස ේෂ ස ේවක  ංඛ්යාවට අයත් II සරේණිසේ 

නිලධ්ාරිසයකු වීම.  

 

සටහන 1: ශ්රී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ස ේවසේ  ාමානය ස ේවක  ංඛ්යාවට අයත් 

II  ා III සරේණිවල නිලධ්ාරීන්    විස ේෂ ස ේවක  ංඛ්යාවට අයත් II සරේණිසේ 

නිලධ්ාරීන් පමණක් සමම පුරප්පාඩු  ඳ ා අයදුම් කළ යුතු අතර, සවනත් නිලධ්ාරීන් 

විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලුම්පත්ර  ප්ර තික්සෂේප කරනු ලැසේ. 

 

සටහන 2: ශ්රී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ස ේවසේ විස ේෂ ස ේවක  ංඛ්යාවට අයත් 

නිලධ්ාරීන් II සරේණියට පත්ූ පසු එම සරේණිසේ  ම්ූර්ණ ස ේවා කාලය තුළ උපරිම 

සල  ව ර 5 ක් විදු ල්ලපති / නිසයෝජ්ය විදු ල්ලපති තනතුරක ස ේවය කළ  ැකිය. 
 

ii. රාජ්ය ස ේවා සකාමිෂන්  භාව ස ෝ අධ්යාපන ස ේවා කමිටුව විසින්, ජ්ාතික පා ල්ල 

විදු ල්ලපතිවරු සල  පත් කිරීමට නුසුදුසු බවට දන්වා ඇති නිලධ්ාරීන්ට අයදුම් කළ 

සනා ැකිය. 
 

 

02. අයදුේපත්  සයාමු කළ යුතු ආකාරය 
 

i. අයදුම්කරුවන් විසින් සම්  මඟ දක්වා ඇති ආදර්  ආකෘතියට අනුකූලව A4 ප්රමාණසේ 

කඩදාසිවල පිළිසයළ කරන ලද අයදුම්පත නිසි පරිදි  ම්ූර්ණ කර, ලියාපදිංචි තැපෑසලන් 

පමණක් ප ත දැක්සවන ලිපිනයට 2019.08.21 දිනට ස ෝ ඊට සපර ලැසබන ස ේ එවිය 

යුතුය. ඉල්ලුම්පත්රය බ ා එවන ලියුම් කවරසේ වම්ප  ඉ ළ සකළවසරහි “ජාතික පාසල් 

විදුහල්පති ත්නතුර - ශ්රී.ලං.අ.ප.සසේ. II/ III” යන්න  ඳ න් සකාට තිබිය යුතුය. ප්රමාද 

වී ලැසබන අයදුම්පත් ප්රතික්සෂේප කරනු ලැසේ. අයදුම්පත් “සහකාර සල්කේ, අධ්යාපන 

සසේවා ආයත්න ශාඛාව, අධ්යාපන අමාත්යංශය, ඉසුරුපාය, බත්ත්රමුල්ල” යන ලිපිනයට 

සයාමු කළ යුතුය. 

 



ii. ඔබසේ මෑතකදී ලබා ගන්නා ලද අඟල්ල 2x21/2 වර්ණ ඡායාරූපයක් අයදුම්පසත් දකුණු ප  

ඉ ළ සකළවසරහි අලවා එවිය යුතු සේ. 

 

 

03. ක්රමසේදය 
 

 පා ල්ල පදනම් කරගනිමින් විදු ල්ලපතිවරු සල  නිලධ්ාරීන් සතෝරා සනාගන්නා අතර, 

පුරප්පාඩු පවතින පා ල්ල  ංඛ්යාවට  මාන නිලධ්ාරීන්  ංඛ්යාවක් විදු ල්ලපතිවරු සල  පත් 

කිරීම  ඳ ා සතෝරා ගනු ලැසේ. 

 සකස ේ සවතත් අයදුම්පත් සයාමු කිරීසම් දී අයදුම්කරුවන්ට තම මනාපය පරිදි පා ල්ල 

කිහිපයක් නම් කළ  ැකි අතර, විදු ල්ලපති තනතුරට පත් කිරීසම් දී එම මනාපය ද  ලකා 

බලනු ලැසේ.  

ඒ අනුව, රාජ්ය ස ේවා සකාමිෂන්  භාසේ අධ්යාපන ස ේවා කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලද 

සම්  මඟ දක්වා ඇති ලකුණු පටිපාටියට අනුව, එම කමිටුව විසින් පත් කරන ලද  ම්මුඛ් 

පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් ලබාසදනු ලබන ලකුණු, අයදුම්කරුසේ ඉල්ලීම, ස ේවා 

අව යතාව, අයදුම්කරු  ම්බන්ධ්සයන් පැවති/ පවතින විනය කටයුතු,    අධ්යාපන 

සල්ලකම්සේ නිර්සේ ය මත පදනම්ව රාජ්ය ස ේවා සකාමිෂන්  භාසේ අධ්යාපන ස ේවා 

කමිටුව විසින් විදු ල්ලපති තනතුරු  ඳ ා පත් කරනු ලැසේ. 

 

 

රාජ්ය ස ේවා සකාමිෂන්  භාසේ අධ්යාපන ස ේවා කමිටුසේ නියමය පරිදි, 

 

 

එේ.එන්.රණසංහ 

සල්කේ,  

අධ්යාපන අමාත්යාංශය 

   

 


