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මුළු සපුරප්පන ාඩු සෙණස 18 

 
 

1. සුදුසු ම් 

 

I. ශ්රීමල හාංරාමඅධ්යාපන අමපන රිපන ාල හඅමඅංාෘඅ මIමඅරාණියේඅ මලධල හධ්ාරිඅය වමමත. 
 

II. ණා්යමඅංාෘාමඅරසකෂන්මංගාමක්රඅල් ම1/2020මඅනුෘමකිසිදුමිවඅයම්ඩුෘතරටමයටත්මඅඅසවුමං මම

ෘංණම5රමරාල හයමවේල හමංක්රීයම ාමංවේදා්ායරමඅංාෘාමරාල හයක්මංම්ර්්ධ,මරණමතිසමත. 

III. සියලුමසුදුසුරම්මඅයඳුම්පන ත්මගාණමදැනමඅම්මඅෘංන්මදිඅටමඅ ෝමඊටමඅපන ණමංම්ර්්ධ,මරණමතිසමත. 

 

2. අයදුම්පන  ක ස සේයොමු ස ෂ සයුරු සආ ාරය 

 

I. අම්මංතඟම්ක්ෘාමඇතිසමආ්්ධශයේ මආරතතිසයටමඅනුකූල හෘමA4මරතා,අ මරද්ාසිෘල හමපිියඅයළමරණඅමල හ්ම

අයදුම්පන ම ලධසිම පන රිදිම ංම්ර්්ධ,ම රණ, 2021 09.30 දිඅටම අ ෝම ඊටම අපන ණම ල හැඅෙඅම අංාම “වශ ාර ස

ේේ ම්, සඅධ්යාපන ස සේව ලා සආයස සාවාල, සඅධ්යාපන ස සඅතායාංය, සරසුවලපන ාය, සත කරමුේ”මයඅම

ලිපිඅයටමලියාපන දිාංචිමැපන ෑඅල හන්මඑිවයමයුවේය.මඉල්ලුම්පන ත්රයමෙ ාමඑෘඅමලියුම්මරෘණඅ මෘම්පන ංමඉ ළම

අරළෘඅණහිම“අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම /මඅරසතංාරිංකමඅවේරුමංඳ ාමඉල්ලුම්මකිරීත”මයනුඅෘන්මංඳ න්ම

අරසටමතිසබියමයුවේය.මරතා්මම ල හැඅෙඅමඅයදුම්පන ත්මරතිසක්අෂාපන මරණනුමල හැඅ.. 

 

II. ඔෙඅේමතෑරදීමල හොමදන්අාමල හ්මඅඟල්ම2x21/2ම ෘ්ධ,මඡායාරපන යක්මඅයදුම්පන අත්ම් වණුමපන ංමඉ ළම

අරළෘඅණහිමඅල හෘාමඑිවයමයුවේමඅව. 

 

III. අයදුම්පන ත්මලියාපන දිාංචිමැපන ැල හටමඅයසමුමරල හමයුවේමඅණමපන  මංඳ න්මිව්ුත්මැපන ැල්මලිපිඅයට්මඅයසමුම

රළම යුවේය.ම ිව්ුත්ම ැපන ැල්ම ලිපිඅයටම අයසමුම රණඅම අයදුම්පන ත්ම ංඳ ාම රල හාපන ම /ම පන ළාත්ම ලධ්ධඅේශයේ යම

අයදුම්පන ත්ම ලියාපන දිාංචිම ැපන ැල හටම අයසමුම රණඅම අෘංකඅාඅවදීම අ්ාළම අයදුම්පන ම ංතදම අ ෝම ංම්මු ම

පන රීක්ෂ,මදිඅඅ දීමඅ ෝමඉදිරිපන ත්මරළමයුවේය.මඅයදුම්පන ත්මරැ්මඅම්මඅෘංන්මදිඅටමඅපන ණම(2021.09.30)ම

ල හැඅෙඅමලියාපන දිාංචිමැපන ැල හම /ම ිව්ුත්මැපන ැල හටමඅයසමුමරණඅමල හ්ම අයදුම්පන ත්මංඳ ාම පන ත,ක්මංම්මු ම

පන රීක්ෂ,යටමරැ්මතමසිදුමරණනුමල හැඅ..මිව්ුත්මැපන ැල හමතඟින්මඅයසමුමරණඅමඅයදුම්පන මපන  මලිපිඅයටම



ල හ්මෙෘමඅධ්යාපන අමඅංාෘාමආයඅමශයේ ා ාඅෘන්මිව්ුත්මැපන ැල හමතඟින්තමඅයදුම්රරුමිවසින්ම වුරුමරණම

දමයුවේය. 

 

මමමමමමිව්ුත්මැපන ැල්මලිපිඅයමම-මesebranch.moe@gmail.comම 

    මsasese.moe@gmail.comම 

මමමමමමමමමමම        මමමමතාතරාෘ මමමමමමමමමම- Calling application for the post of Director of Education  

      මමමමමමමමමමමම(NAME & ID No)  

 

3. ක්රතේේදය 

ණා්යම අංාෘාම අරසකෂන්ම ංගාම රා්ධයපන ටිපන ාටිරම රීතිසම අනුෘ ම අධ්යාපන අම අතායාාංශයේ අ ම අල්රම්ම ිවසින්ම පන ත්ම

රණනුමල හෙඅමංාතාජිරයන්මතිසඅ්අඅ වඅදන්මංතන්ිවමංම්මු ම පන රීක්ෂ,මතණ්දල හයක්මතඟින්මල හොඅ්නුම

ල හෙඅමල හ වණු ංැල හකිල්ල හටමදලධකන්ම2021.12.31මදිඅම්ක්ෘාමපුණප්පන ාඩුමෘඅමඅවේරුමෘල හටමලධල හධ්ාරීන්මපන ත්ම

කිරීතමඅංාෘාමඅෘශයේ යාෘයමතමණා්යමඅංාෘාමඅරසකෂන්මංගාඅවමඅධ්යාපන අමඅංාෘාමරකදාඅවමඅනුතැතිසයමපන රිදිම

අධ්යාපන අමඅල්රම්අේමඅභිතයමඅනුෘමසිදුමරණනුමල හැඅ.. 

 

4.ම අ්ාළම ෘූ දම ංම්මු ම පන රීක්ෂ,යම ෙත්ණමුල්ල හ ම ඉසුරුපන ාය ම අධ්යාපන අම අතායාාංශයේ අ ම දීම පන ැෘැත්අව.ම

ංම්මු ම පන රීක්ෂ,යම පන ෘත්ෘනුම ල හෙඅම දිඅයම පන සුෘම ්ැනුම්ම අ්නුම ල හැඅ..ම අතතම අවේරුම ෘල හටම පන ත්කිරීතම

ංම්ෙන්ධ්අයන්මණා්යමඅංාෘාමඅරසකෂන්මංගාඅවමඅධ්යාපන අමඅංාෘාමරකදාඅවමතීණ,යමඅෘංාඅමතීණ,යමඅව. 

 

5  ස සිාං ල හ අ්තළම  ාම ඉාංග්රීසිම ගාෂාම ෘලින්ම පන ළම රණඅම අතතම ලධඅව්අඅ ම ගාෂාම පන ාඅම අණම කිසියම්මමමම

අඅනුකූල හාෘයක්මපන ෘතීමඅම් මඑෘැලධමඅෘංකඅාෘරමසිාං ල හමතාධ්යමලධඅව්අයමලධෘැණදිමඅංාම ංල හරාමරටයුවේම

රණනුමල හැඅ.. 

 

ණා්යමඅංාෘාමඅරසකෂන්මංගාඅවමඅධ්යාපන අමඅංාෘාමරකදාඅවමලධයතයමපන රිදි  

 

 

 

ත ාකා්ධයමඅක්.මරපිල හමසී.අක්.මඅපන අ්ධණා 

අල්රම් ම 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයේ ය 

 

2021.09.13 
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උපන ේේවසය ස01 

ශ්රී සං ා සඅධ්යාපන ස සපන පාපන ාස සේව ලේ  සI සේර ණියේේ  සලධධ්ාන්න් සසරුවල සලප සපන  ක සරීන්ත සවඳශා සපන ලතිස ස

ශා සරදිපාේ දී සපුරප්පන ාඩු සලස සසරුවල 

 

1. අධ්යාපන ස සඅතායාංය 

අනුම
අාංරය 

අවේණ 
පුණප්පන ාඩුමෘඅම/ම

මතටමලධයකමදිඅය 

01 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(අධ්යාපන අමංාංෘ්ධධ්අ) 2021.04.26 

02 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(්ාතිසරමගාෂාම ාමතාඅෘමශයේ ාංකත්ර) 2021.06.11 

03 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(ලධයාතඅම ාමරා්ධයමංාධ්අමංතාඅල හෝකඅ) 2021.07.07 

04 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(ුරරුමඅධ්යාපන අමපන රිපන ාල හඅ) 2021.07.22 

05 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(ිවෂයමංතදාී, තා්ධඅදෝපන අේශයේ අම ාමඋපන අේශයේ අ) 2021.08.22 

06 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(අපන  ේදලිරමපන ාංල්) 2021.09.10 

07 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(පුංකරාල හමංාංෘ්ධධ්අ) 2021.09.20 

08 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(ාක්ෂ,මඅධ්යාපන අ) 2021.11.10 

09 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(රතිසපන ත්තිසම ාමංැල හසුම්) 2021.11.14 

 

2. දශම් සපන ාවේ, සපිපාේලන් සශා සභික්ෂු සඅධ්යාපන ස සරාජ්ය සඅතායාංය 

අනුම
අාංරය 

අවේණ පුණප්පන ාඩුමෘඅම/මමතටමලධයකමදිඅය 

01 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(පිරිඅෘන්) රළත,ාරණ,මඅංාෘාමඅ්පන ා්ධඅම්න්වේම
අධ්යක්ෂම්අණාල්අේමDMS/SM 14  ා  

2020.09.04මදිඅැතිසමලිපිඅයන්මඅනුතමරණමඇතිසම
අවේරුම02 

02 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(පිරිඅෘන්මංාංෘ්ධධ්අ) 

 

3.  ාන්ා සශා සෂතා සවංලර්ධ්ස, සේපන ර සපන ාවේ සශා සප්රාථමිමි  සඅධ්යාපන ස, සපන ාවේ සයතල සපන ශසු ම් සශා ස

අධ්යාපන ස සේව ලා සරාජ්ය සඅතායාංය 

අනුම
අාංරය 

අවේණ 
පුණප්පන ාඩුමෘඅම/ම

මතටමලධයකමදිඅය 

01 අධ්යාපන අමඅධ්යක්ෂම(රාඅකරමඅධ්යාපන අ) 2021.06.09 

 

  



 

 

4. අධ්යාපන ස සප්රතිවංවක රණ, සිවලත සිවකලිවදයා සශා සදුරවකථමි සඅධ්යාපන ස සප්රලර්ධ්ස සරාජ්ය සඅතායාංය 

අනුම
අාංරය 

අවේණ පුණප්පන ාඩුමෘඅම/මමතටමලධයකමදිඅය 

01 අධ්යක්ෂ රළත,ාරණ,මඅංාෘාමඅ්පන ා්ධඅම්න්වේම
අධ්යක්ෂම්අණාල්අේමDMS/SM 12  ාම 

2020.11.19 දිඅැතිසමලිපිඅයන්මඅනුතමරණමඇතිසම
අෘමඅවේරුම02ම 

02 අධ්යක්ෂ 

 

5. අධ්යාපන ස සප්ර ාස සේදපන ාර්ේම්න්රුල 
අනුම
අාංරය 

අවේණ 
පුණප්පන ාඩුමෘඅම/මමතටම
ලධයකමදිඅය 

01 අධ්යාපන අමරරාශයේ අමඅරසතංාරිංකම(ලධෂකපන ා්අම ාමඅේා ැරීත) 2021.12.30 

 
6. ශ්රී සං ා සිවභාෙ සේදපන ාර්ේම්න්රුල 

අනුම
අාංරය 

අවේණ 
පුණප්පන ාඩුමෘඅම/ම

මතටමලධයකමදිඅය 

01 ිවගාදමඅරසතංාරිංකම(ං තිසරපන ත්රම ාමණ ංයමපන ාංල්මිවගාද) 2021.09.19 

02 ිවගාදමඅරසතංාරිංකම(පන ාංල්මිවගාදමඇදයීම්) 2021.09.28 

03 ිවගාදමඅරසතංාරිංකම(පන ාංල්මිවගාදමංාංිවධ්ාඅම ාමරතිසලල හ) 2021.11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


