
 
 
 

තනතුරු - ඇබෑර්තු 

ලයඹ පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුදේ පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  තනතුර සඳහා බඳලා ගැනීම 

 

ලයඹ ඳෂාත් අධයාඳන දදඳාර්තදේන්තුදේ පුරප්ඳාඩු වීමට නියමිත ඳෂාත් අධයාඳන අධයක්ෂ තනතුර 

වශා ඳත්කිරීමට, ලයඹ ඳෂාත් ප්රධාන දකමේද  නිර්දශය වශ ගරු ආණ්ඩුමාරතුමාද  අනුමැතිය ඳරිදි 

දැනට රාජ්ය දව ලදයි  ශා ඳෂාත් රාජ්ය දව ලදයි   නියුතු ශ්රී ාමා අධයාඳන ඳරිඳාන දව ලද  I 

දර ණීයේද  නිධාරීන් දලතින් අයම්ේඳත් මැලනු ැද   

01. සුදුසුමේ: 

I. ශ්රී ාමා අධයාඳන ඳරිඳාන දව ලද  I දර ණියේද  ලවර 05මට දනොඅඩු වක්රීය ශා 

වතුටුදායම දව ලා මායක්ෂ තිබිය යුතුය  

II. අයම්ේඳත් භාර ගන්නා අලවන් දින ලන විට ලාර්ෂිම ලැටුප් ලර්ධම සියක උඳයාදගන 

වතුටුදායම දශෝ ඉන් ඉශෂ මාර්යවාධන මට්ටමක්ෂ අත්මරදගන තිබිය යුතුය  

III. අයම්ේඳත් මැවීදේ අලවන් දිනට පූර්ලාවන්න ඳව් ලවරම මා සීමාලක්ෂ තුෂ විනය 

මටයුත්තමට දශෝ විනය දඬුලමමට භාජ්නය දනොව අදයකු විය යුතු ය  

 

සටහන: අයදුේඳත් භාරගන්නා අලවන් දින ලන විට දමම සුදුසුමේ වේපූර්ණ මර තිබිය 

යුතු අතර ඉශත වශන් සුදුසුමේ වනාථ දමදරන සියලුම වශතිමල වශ ජ්ාතිම 

ශැම්නුේඳදත් තමා විසින් වශතිම මරන ද ඡායා පිටඳත් අයම්ේඳත වමඟ අමුණා එවිය 

යුතු ය  

 

02. දතෝරා ගැනීදේ ක්රමය: 

 

ලයඹ ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩුමාරතුමාද  අනුමැතිය වි තල ලයඹ ඳෂාත් ආණ්ඩුමාරලර දකමේ විසින් 

නේ මරනු බන වේමුඛ ඳරීක්ෂණ මණ්ඩයක්ෂ විසින් ඳලත්ලනු බන ලුශගත වේමුඛ 

ඳරීක්ෂණයම දී, බා ගන්නා කුණු ල කුවතා අනුපිළිදල මත දතෝරා ගැනීම සිදු මරනු 

ැද   

 

03. අයම්ේඳත් ඉදිරිඳත් කිරීම: 
 

සියලුම අයම්ේඳත් (ආදර් අයදුේඳත්රය www.psc.nw.gov.lk යන දල  අඩවිදයන් භාගත මරගත 

ශැකිය) විධිමත්ල ශා නිලරැදිල වේපූර්ණ මර 2023.01.10 ලැනි දින දශෝ ඊට දඳර ැදබන දව 

දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානියා වශ අදාෂ අමාතයාා දකමේ ම් න් (ඳෂාත් වභාලට අන්තර්රශණය ව 

නිධරදයකු නේ ඔබද  අයම්ේඳත ඳෂාත් අමාතයාා දකමේ ශා ප්රධාන දකමේ ද  නිර්දශ 

වි තල දයොමු මෂ යුතුය ) "ආණ්ඩුකාරලර දේකේ, ආණ්ඩුකාරලර කාර්යාය, මාලිගාල, 

කුරුණෑග" යන ලිපිනයට ැදබන දව  ලියාඳදිාචි තැඳෑදන් එවිය යුතුය  අයම්ේඳත් බශාන 

ලිපි මලරද  ලේඳව ඉශෂ දමලදර් "ලයඹ පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  තනතුර සඳහා අයුමේපත් 

කැෙවීම" යනුදලන් වශන් මෂ යුතුය  නියමිත දිනට ඳසු ැදබන අයම්ේඳත්, අවේපූර්ණ 

අයම්ේඳත් වශ අයම්ේඳත් මැවීදේ අලවන් දිනට නියමිත සුදුසුමේ වපුරා දනොමැති 

අයම්ේමරුලන්ද  අයම්ේඳත් පූර්ල දැනුේ දීමකින් දතොරල ප්රතික්ෂද ඳ මරනු ැද   අයම්ේඳත් 



 
 
 

ප්රමාද වීම දශෝ නැතිවීම පිළිබ කිසිදු ඳැමිණියේකක්ෂ ලයඹ ඳෂාත් ආණ්ඩුමාරලර මාර්යාය විසින් 

භාර ගනු දනොැද    

 

04. දමම බලා ගැනීම වේබන්ධදයන් දමි  විධිවිධාන වවා දනොමැති මරුණු පිළිබ තිරණ 

ගැනිදේ බය ලයඹ ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩුමාරලරයා වතු දේ  

 

05. දමම දැන්වීදේ සිාශ, දදමෂ ශා ඉාග්රිසි භාා ඳාඅ අතර යේ ඳරව්ඳරතාලයක්ෂ ඇති වුලදශොත් එවිට 

සිාශ භාා ඳාඅය බ ඳැලැත්විය යුතු දේ  

 

06. දමම තනතුර වශා බලා ගැනීම වේබන්ධදයන් අලවාන තීරණය ලයඹ ඳෂාත් ගරු 

ආණ්ඩුමාරලරයා වතු දේ  

 

 

දමයට, 

ලයඹ ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩුමාරතුමාද  නියමය ඳරිදි, 

 

 

ආණ්ඩුමාරලර දකමේ, 

ආණ්ඩුමාරලර මාර්යාය, 

ලයඹ ඳෂාත  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


