
ගුරු සසේවසේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් කැඳවිම - 2018 

උපසෙස් සංග්රහය 
 
 

1. 2018 වර්ෂය සඳහා අධ්යාපන අමායාංශය වය වි් නි ුතකුත් කත  ආක තකයආකය ම් නි පම ස් සථ්ාන මාරුවීම් සඳහා ඉල්ලුම් 

කිරීම අුතවාර්ය වන අත සවනත් තකයආක පත්ර ම් නි ඉිරිපපත් වන ඉල්ීමම් සථ්ාන මාරු ්රියාවය ය සඳහා අොළ කතග  

සනොලැසේ. සමම ඉල්ලුම්පත්රය අධ්යාපන අමායංශය ව www.moe.gov.lk සවේ අඩවිය ඔස්සසේ බාග කත ග හැකිය.  
 

2. ගුරුභවතුනිසේ ් යලු ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් විදුහල්පආක ම් නි අධ්යාපන අමායාංශය වය සව ඉිරිපපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු 

සේ. එබැවිනි අයදුම්පත් භාතගනිනා අවසාන ිරනට සපත (2017/06/30) අධ්යාපන අමායාංශය වය සව සයොකි කිරීමට හැකිවන 

පිපිර කල් සේලා  ආක ව ම ඉල්ලුම්පත් විදුහල්පආක සව භාත දීම ගුරුභවතුනිසේ වගකීම ව   . 
 

3. ඉිරිපපත් කත  ලබන සෑම අයදුම්පත්රයස් ම විදුහල්පආකසේ ුතර්සශශය වය සිතව ඉිරිපපත් කළ යුතු අත විදුහල්පආක ුතර්සශශය වය 

සනොමැආක සහ අපැහැිරය  අයදුම්පත් සලකා බල  සනොලැසේ. 
 

4.  

I. ගුරුභවතුනි ම සථ්ාන මාරු අයදුම්පත්රය සමග කිල්පත්වීම් ය ියසේ ියටපස්  ෙැනට සසේවය කත  ලබන පාසලට පත් කිරීමට 

අොළ පත්වීම් ය ියසේ සහෝ සථ්ාන මාරු ය ියසේ ියටපස්  ම සපෞශගය ක කාලසටහසනි ියටපස් අකි ා ඉිරිපපත් කළ යුතු 

සේ. කි් යම් ගුරුභවසකු සවනත් පාසලස් සව අ යුස්ව සසේවය කතයි නම් අ යුස් කිරීම් ය ියසේ ියටපස් ෙ සථ්ාන 
මාරු අයදුම්පත්රය සමග ඉිරිපපත් කළ යුතු සේ. 
 

 

            II ස්ථාන මාරුවීමට අොළ වනිසනි වවෙය සහේතුවස් නම් ම සපෞශගය ක අභියාචනය  වවෙය සහආකකය සමඟ අයදුම්පත්රයට 
අකි ා ඉිරිපපත් කළ යුතු සේ. වවෙය සහආකක ඉිරිපපත් කිිපසම් දී ියිගගත් තයසේ වවෙයවතයකු වි් නි අොළ සතෝී  ත්ත්වය 

සනාථ කතමිනි ඉිරිපපත් කතන වවෙය සහආකක පම ස් ියිගග  ලැසබන අත ඖෂධ් වට්සටෝරු සහෝ සායුතක සටහනි හා 

විවිධ් වවෙය පරීස්ෂ  වාර්ා  වවෙය සහආකක සලස භාතසනොගනිනා බව අයදුම්කරුවනි වි් නි සැලකිය යුතු ය. 
 

           III ඉහ I හා  II යටසත් සයොකි කතන ලෙ ය යවිය  හැත සවනත් බාිතත පාර්ශය වවයනිසේ ුතර්සශශය ව සිත ය ිය අයදුම්පත්රයට 

 මිණීසමනි වැළකී ් ටින සලස ෙනිවා ් ටිමි. එසසේ අකි ා එවීසමනි විසශය වේෂ වතප්රසාෙයස් ිතමි සනොවන බව ෙ සැළකිය යුතුය. 
 

5. අයදුම්පත්රයට  මිණීම සඳහා 04 ිත සඳහනි අආකසර්ක ය ිය සල්ඛන අධ්යාපන අමායාංශය වය     සව විපනි වත ඉිරිපපත් කිරීම 

ගුරුභවතුනි වි් නි ් දු සනොකළ යුතු අත  තායකාරී කටයුතු කතසගන යාසම් පහසුව සඳහා එසසේ භාතගැනීමස්ෙ ් දු 

සනොසකසර්. 
 

6. ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම්කත  ලබනිසනි යාආකක පාසල් අත ෙ සනොඑසසේ නම් යාආකක පාසල් සසේවසයනි පළාත් තායය සසේවයට යන 

වග අයදුම්පත්රය තතම්භසේ දී පැහැිරය ව සලකුු  කළ යුතු ය. 
  

7. ම මනාපසේ අ ියිගසවළට පහසු පාසල් 5 ස් ඉල්ලුම්පත්ර සේ සටහනි කිරීම ගුරුභවතුනි වි් නි ් දු කළ යුතු වනිසනි ය. එස් 

පාසලස් පම ස් සටහනි කිරීම සථ්ාන මාරු ලබා දීම සඳහා  ආක අවස්ථා අවම වීමට බලපා   . 
 

8. වතස් ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් ඉිරිපපත් කළ පසු නැව නැව අොළ අයදුම්පත්රසේ ියටපත් සහෝ නව අයදුම්පස් ඉිරිපපත් කිරීම 

ගුරුභවතුනි වි් නි සනොකළ යුතු අත විදුහල්පආක වි් නි නැව නැව ඉල්ලුම්පත් ුතර්සශශය ව කිරීම සනොකළ යුතුය.  එසසේම ඔබ 

වි් නි යාආකක පාසල් ඉල්ලුම් කතනිසනි නම් එස් අයදුම්පස් ෙ පළාත් පාසල් ඉල්ලුම් කතනිසනි නම් අයදුම්පත් 4 ස් ෙ 

වශය වසයනි පම ස් අයදුම්පත් එකවත ඉිරිපපත් කළ යුතුය. 

 

II. පළාත් පාසල් ඉල්ලුම් කතනිසනි නම් ඔබසේ අයදුම්ප සමඟ  
  

 කිල් පත්වීම් ය ියසේ සහආකක කළ ියටප 

 සසේවසේ ස්ථීත කිරීසම් ය ියසේ සහආකක කල ියටප 

 කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ම් නි ුතකුත් කත  ලබන විනය හා විග න විමසුම් සනොමැආක බවට වූ ය ියය යන ය ියවය නි 

සමනිවි අයදුම්පත් කට්ටල 04 ස් ඉිරිපපත් කල යුතුය. 

  

9. ් යලුම අයදුම්පත් ගුරුභවතුනිසේ නාමසල්ඛ ය සිතව විදුහල්පආකසේ තවත  ය ියය සමඟ විදුහල්පආක ම් නි එවිය යුතු අත  

අයදුම්පත්  භාතගනිනා අවසාන ිරනය 2017.06.30 ිරන වන අත  එිරනට සපත අයදුම්පත් “අධ්යාපන අධ්යස්ෂ යාආකක පාසල් 

ගුරු ස්ථානමාරු ඒකකය  අධ්යාපන අමායංශය වය    ඉසුරුපාය  පැලවත්  බත්තකිල්ල” යන ය ියනයට  ය යාපිරංච් ැපෑසලනි 

එවිය යුතුය. ඉල්ලුම්පත්  බහාලන කවතසේ වම්පස ඉහල සකලවසර් “ වාර්ෂික ගුරු ස්ථානමාරු -2018 ” වශය වසයනි සඳහනි කළ 
යුතුය. ඉල්ලුම්පත් භාතගනිනා අවසාන ිරනට පසුව ලබා සෙන අයදුම්පත් මාරු මණ්ඩලයට සයොකි සනොවන බව අවධ්ාත ය කතමි. 

 

10. අයදුම්පත් ුතයමි ිරනට සපත භාතදීම / පැහැිරය ව ුතවැතිරව  සම්පුර්  කිරීම හා අොළ  කිු ම් සමඟ ඉිරිපපත් කිරීම 

ගුරුභවතුනිසේ සමනිම විදුහල්පආකසේ වගකීම ව   . විදුහල්පආකසේ තවත  ය ියයට බැහැතව කි් දු අයදුම්පත්රයස් භාත 
සනොගනිනා අත අසම්පුර්  අයදුම්පත් ෙැ ම් දීමකිනි සොතව අවලංගු අයදුම්පත්රයස් සලස සලක  ලැසේ.  

 

 

 

සල්කම් 

අධ්යාපන අමායාංශය වය 

ඉසුරුපාය 

බත්තකිල්ල 

http://www.moe.gov.lk/


 

 

 
 


