
 

 

                                                                                                          

සියලු ම පළාත් අධ්යාපඅ අධ්යක්ෂවරුන් වවත,  

 

“ශිෂ්යෝදා” විෂ් ේ හා අන්තර්කරණ අධ්යාපන ජ තාකක ආයතජයෂ්ේ ගුරු තජතුරු සඳහා අයදුම්පන ත් 

කැඳවීම. 

 

විව ේෂ අව යතා ති  ළමිනන්ව  අධ්යාපඅ වරවධනධ්අය වවනුවවන් ව ෝමාගම අධ්යාපඅ ාපාපවය  

ා තුඩුව, වවනිවැල්වාොළ පි ටි “ශිවෂයෝදා” විව ේෂ  ා අන්තධනාරණ අධ්යාපඅ තාි ා ආයතඅවය  

ගුරු තඅතුරු වඳ ා ශ්රී පරාා ගුරු වවේවවේ 3-I  ා 3-II වරේණියේවේ ගුරුභවතුන් පත්ාර ගැනීමට අවේක්ෂා 

වාවධන. වම දී විව ේෂ අධ්යාපඅ ගුරුවරුන්    වදවඅකු ද, ක්රීඩා,ා, දපවන අය, ත්ර, අැුම්, වරගීත, 

වතොරතුරු  ා පරිගණා තාක්ෂණය විෂයයන්වගන් එක් ගුරුභවවතකු බැගින් ද වතෝරා ගැනීම වඳ ා  

පළාත්/තාි ා පාවල්වප දැඅටමත් වවේවවේ වයදී සිටිඅ ප ත සුදුසුා් ති  ගුරුභවතුන්වගන් (සිර ප 

 ා වදමළ මාධ්යය  අයදු්පත් ාැඳවනු පැවේ.  
 

විෂ් ේ අධ්යාපන ජ ගුරුතුතුන් - 04  

වතෝරා ගැනීම වඳ ා ප ත සුදුසුා් ි බිය යුතු ය. 

 

a) “ශිවෂයෝදා” විව ේෂ  ා අන්තධනාරණ අධ්යාපඅ තාි ා ආයතඅය, විව ේෂ අධ්යාපඅය  ා 

අන්තධනාරණ අධ්යාපඅය ව්බන්ධ්වයන් තාි ා ආයතඅයක් වඅ බැවින් ළමිනන් තක්වවේරු රීමම, 

ගුරු දපවදව් වරග්ර  වාව් රීමම, ගවගනු්, ගගැන්ීම් ්රම  ා තගීම් ්රම වරවධනධ්අය රීමම, 

විව ේෂ අධ්යාපඅ ගුරුවරුන් හුණු ක රීමම වැනි අර  පිබඳබඳව හුණු කවක්  ා පළහුරුනදක් ි බීම.  
 

b) විව ේෂ අධ්යාපඅ අව යතා ති  ළමිනන් වඳ ා වවර  2ාට වඅොඅඩු ාාපයක් ගගැන්ීමව් පළහුරුනද 

පබා ති  අවයකු ීමම.  
 

c) සිර ප, වදමළ, ගරග්රීසි භාෂාවන්වගන් භාෂා වදාාවත් ාටයුතු රීමව්  ැරීයාවක් ි බීම. 

 

ක්රීඩා,ාඋ දපන ෂ්න ජයඋ ත්රඋ ජැුමම්උ සංගීතඋ ෂ්තොරතුරු හා පන රිගණක තාක්ණය වියයන් සඳහා 

ගුරුතුතුන් -  06 
 

වතෝරා ගැනීම වඳ ා ප ත සුදුසුා් ි බිය යුතු ය. 

 

a) තමා ගල්ලු් ාරඅ විෂය වඳ ා රතවේ පාවපා වවර  2ාට වඅොඅඩු පළහුරුනදක් ි බීම.  

b) විව ේෂ අධ්යාපඅ ළමිනන්ට අදාළ ව ගවගනු්, ගගැන්ීම් රියාවයේවේ නිරතීමම, අන්තධනාරණය 

ාරඅ පද ළමිනන්ට අදාළ ව ගවගනු් ගගැන්ීම් රියාවයේවේ නිරතීමම, එම ළමිනන්ව  සුවිව ේෂී 

දක්ෂතා වධනධ්අයට රියාමාධනග ගැනීම, හුණු ක ාරීමම, තරග විනි ්චය, තයග්ර ණ ආදී ාටයුතුවපට 

ව භාගි ීම ි බීම  ා ගන් තයග්ර ණ පබා ි බීම විව ේෂ සුදුසුාමක් වපව වැපවක්. 

 

c) සිර ප, වදමළ, ගරග්රීසි භාෂාවන්වගන් භාෂා වදාාවත් ාටයුතු රීමව්  ැරීයාවක් ි බීම.  

ED/9/18/5/1 (II  2021. 1. 



ඒ අනුව දක්ත තඅතුර වඳ ා ඔබ පළාවත  වවේවය ාරඅ ශ්රී පරාා ගුරු වවේවවේ 3-I  ා 3-II වරේණියේවේ 

ගුරුභවතුන්ව  අයදු්පත් ව් වමඟ වයොමුාරඅ ආදධන  අයදු්රය පිබඳවවපට වාවා ඔබව  නිධනවන ය 

ද ව ත ව “අධ්යාපඅ අධ්යක්ෂ, වඅොවිධිමත්  ා විව ේෂ අධ්යාපඅ  ා ාව, අධ්යාපඅ අමාතයාර ය, 

‘ගසුරුපාය’, බත්තරමුල්ප” යඅ යේපිඅයට වවත 2021.02.23 දිඅට වපර යේයාපදිරත් තැපෑවපන් එීමමට 

ාටයුතු ාරඅ වමන් ාාරුණියේාව දන්වමි.  අයදු්පරය බ ා එවඅ ාවරවේ ව්පව ග ළ වාළවවධන 

අයදු් ාරඅ විෂයය වඳ න් ාළ යුතු වේ.  

 

අයදු්ාරු පළාත් වභා පාවපා වවේවය ාරන්වන් අ් විදු ල්පි , ාපාප අධ්යාපඅ අධ්යක්ෂ, පළාත් 

අධ්යාපඅ අධ්යක්ෂව  නිධනවන ය ව ත ව ද, තාි ා පාවපා වවේවය ාරන්වන් අ් අදාළ අයදු්පරය 

විදු ල්පි , ාපාප අධ්යාපඅ අධ්යක්ෂව  නිධනවන ය ව ත ව ද ගදිරිපත් ාළ යුතු ය.  

 
 

සැ.යු.:- වතෝරා ගන්අා පද සියලු ම ගුරුභවතුන් ආයතඅවේ අරමු ක ගෂ්ඨ ාර ගැනීම වඳ ා 

පැවැත්වවඅ වන්වාසිා, වන්වාසිා වඅොවඅ ව  සුවිව ේෂී වැඩා,වට න්වපදී වවේවා අව යතාවය 

මත වවේවවේ වයදීමට එාඟ විය යුතු ය.  

 

වක්.ඒ.ඩී. හුණයදාව  

අධ්යාපඅ අධ්යක්ෂ  

(වඅොවිධිමත්  ා විව ේෂ අධ්යාපඅ  

 අත්/ාවළේ : ම ාචාධනය වක්. ාපිප සී.වක්. වපවධනරා 

වල්ා් 

අධ්යාපඅ අමාතයාර ය 

 

පිටපන ත:- 

1. සියලු ම විව ේෂ අධ්යාපඅ විෂයභාර පළාත්/ාපාප නි.අ.අ./ව.අ.අ.   -    ාරු.අ.ා.ව. 

 

 

 

 

 

 

 

 


