
 
තනතුරු වලට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමයි. 

 
 

අධ්යාපන රතිසසසසකකණ,  ිවවතත ිව්කව ිව්යාල හා දුණසකඅ අධ්යාපන රව්ධධ්න  ණා්ය  
අමාතයාස්ය 

 
අධ්යාපන රතිසසසසකකණ, කටුතතු හා දුණසකඅ අධ්යාපන රව්ධධ්න කටුතතු ුළුල්  කණින්  ්රියාත්මක රීමේ ම් 
අණමුණු ඉටුකණ ගැනීම පිණිස පිහිට වූ  මම ණා්ය අමාතයාස් න අත මත තනතුරු වලට ණමුණු ම් 
සඳහ්  සුදුසුකම් සහිත ශ්රී ලසකා අධ්යාපන පපාපාලන  සයව න ලධලධ්ාමේ්  ග්  අයදුම්පත් කැඳවත  
ලැ ේ. 
 
02. තම අයදුම්පත්රය සම  තමා ඉ් ුමම් කණන  ෂ ක්ත්ර න ිව ්ය් පලුළරු්ද්ෂ  හ   සයවාවක ලධණතව 
සිටි න නම් එම ිවසකතණ් ණතුළත් කණ ජීව ්ත්ත පත්රිකාවෂ සම  අ්ාළ තයතන රධ්ාලධයා මා්ධග ය්  
2020.10.07 දිනට  පණ පහත ලිපිනයට ලැබීමට සලසකවන  ම්  කාරුණිකව ්් වා සිටිින. 
 
 
 
 
තචා්ධය එම්. උපාලි  සය්ණ  
 ් කම් 
අධ්යාපන රතිසසසසකකණ,  ිවවතත ිව්කව ිව්යාල හා දුණසකඅ අධ්යාපන රව්ධධ්න ණා්ය අමාතයාස්ය 
ඉසුරුපාය 
පැලවත්ත 
බත්තණමු් ල 
 
දු.ක.  :  011 -2413865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



අයදුම්පත් කැඳවත  ලබන තනතුරු 

අයදුම්පත් 

කැඳවත  ලබන 

තනතුරු 

තනතුරු 

සසඛ්යාව හා 

වැටුප් 

 ෂතය 

 රයණිය  

ප් තිසය 
ිව ්ය්  සුදුසුකම් තනතුරු මඟි්  

අ ප්ෂෂිත 

 සයවා  ෂ්කත්රය 

අධ්යාපන 

අධ්යෂ් 
01 

SL1-2016 

 

ශ්රී ල.අ.ප. සය. I 
ප් තිසය 

I. අධ්යාපන සැලසුම්කණ,ය හා 

කළමනාකණ,ය පිළිබඳව 

ර ්දීයය ්ැත ම  පළුළරු්ද් 

II. අධ්යාපන රතිසසසසකකණ, 

කටුතතු සඳහා මීට  පණ ලබා 

ණතිස පලුළරු්ද් හා ්ැත ම 

අධ්යාපන 

රතිසසසසකකණ, 

කටුතතු 

අධ්යාපන 

අධ්යෂ් 
01 

SL1-2016 

 

ශ්රී ල.අ.ප. සය. I 

ප් තිසය 

I. දුණසකඅ අධ්යාපන  ෂ්කත්ර න 

කටුතතු  කොට ණතිස පලුළරු්ද් 

II.  තොණතුරු තාෂ්, 

භාිවත ය්  දුණසකඅ අධ්යාපන 

කටුතතු රව්ධධ්නය රීමේ ම් 

කටුතතු වල මීට  පණ ලබා 

ණතිස අත්්ැකීම් 

III. ිවවතත ඉ ගත ම් මාධ්යය්  

භතිවතය පිළිබඳ ්ැත ම 

IV. අධ්යාපන පපාපාලන  ෂ්කත්රය 

කුළ ලබා ණතිස පළුළරු්ද් 

දුණසකඅ අධ්යාපන 

රවණධ්න 

කටුතතු 

ලධ ය ්ය        

  අධ්යාපන 

අධ්යෂ් 

01 

SL1-2016 

 

ශ්රී ල.අ.ප. සය. 

II ප් තිසය 
I. අධ්යාපන සැලසුම්කණ,ය 

පිළිබඳ ිව ය්්  ුළහුණුවීම් හා 

රා ය ක ක අත්්ැකීම් සහිත 

වීම 

II. අධ්යාපන රතිසසසසකකණ, 

්රියාවලියට සහභා ව වී ලබා 

ණතිස අත්්ැකීම් හා ්ැත ම 

අධ්යාපන 

රතිසසසසකකණ, 

ලධ ය ්ය 

අධ්යාපන 

අධ්යෂ් 

01 

SL1-2016 

 

ශ්රී ල.අ.ප. සය. 

II ප් තිසය 
I. දුණසකඅ අධ්යාපන  ෂ්කත්රය 

පිළිබඳව ලබා ණතිස ුළහුණුව  

්ැත ම  පලුළරු්ද් 

II.  තොණතුරු තාෂ්, ක්රම ද් 

දුණසකඅ අධ්යාපනය සඳහා 

භාිවතා  කොට ලබා ණතිස 

අත්්ැකීම්  වයාපතතිස  ්ැත ම 

සහිත වීම 

දුණසකඅ අධ්යාපන 

රව්ධධ්න 

කටුතතු 



සහකාණ 

අධ්යාපන 

අධ්යෂ් 

01 

SL1-2016 

 

ශ්රී ල.අ.ප. සය. 

II ප් තිසය 
I. අධ්යාපන කළමනාකණ, හා 

සැලසුම්කණ,ය පිළිබඳව 

ිව ය්් ුළහුණුව  පලුළරු්ද් 

II. අධ්යාපන  ෂ්කත්ර න ිවිවධ් 

සකඅණවල  සයවා ඉටු රීමේ ම්  

ල් අත්්ැකීම් සහිත වීම 

III.  තොණතුරු තාෂ්,ය සැලසුම් 

කටුතතු සඳහා භාිවතා රීමේ ම් 

හැරීයාව 

අධ්යාපන 

රතිසසසසකකණ, 

කටුතතු 

සහකාණ 

අධ්යාපන 

අධ්යෂ් 

01 

SL1-2016 

 

ශ්රී ල.අ.ප. සය. 

III ප් තිසය 

I. දුණසකඅ අධ්යාපන ර ද්ය්  

භාිවතය පිළිබඳ පලුළරු්ද් 

II.  තොණතුරු තාෂ්,ය භාිවතා 

රීමේ ම් හැරීයාව 

III. අධ්යාපන  ෂ්කත්ර න 

පලුළරු්ද් 

දුණසකඅ අධ්යාපන 

රව්ධධ්න 

කටුතතු 

 

 

 


