
 

 
 
                      

ප්රසම්පාදන දැන්වීමයි 
අධ්යාපන,තතාරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශය 

සබරගමුව පළාත් සභාව 
සබරගමුව පළාත් සභාතේ අධ්යාපන,තතාරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශතේ 

ප්රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින්ව සාමානය අධ්යාපන නවයකරණ  වයාපෘතිය (GEMP) යටතත් කර්මාන්වත 09 

ක් ඉටුකිරීම සදහා මිළ ගණන්ව කැඳවනු ලැතේ. 

  

 
01.තමම කර්මාන්වත තේඛනය හා වැඩි විස්තර www.sg.gov.lk තවේ අඩවියතුල ඇති තටන්වඩර් දැන්වීම් තවේ පිටුව තවත 

තගාස් තහෝ www.moe.sg.gov.lk  යන අධ්යාපන අමාතයාංශ තවේ පිටුවට පිවිස ලබාගත හැකිය. 

 

02. මෙෙ ලංසු කැදවීෙ ජාතික තරගකාරී ප්රසම්පාදන ක්රියා පටිපාටිය යටමේ සිදුකරනු ලබන අතර සෑෙ කර්ොන්තයක්ෙ 

ඇස්තමම්න්ු වටිනාකෙ රු.මි.50 ට වඩා අඩු බැවින් රාජ්ය මූලය චක්රතේක අංක   04/2016 (ii) හා 04/2016(iii)  අනුව 

ප්රාතේශීය ප්රමුඛතා හා අදාල CIDA තරණ්ිගත ප්රමුඛතාවය තහෝ සබරගමුව පළාත් ඉදිකිරීම් තකාන්වරාත් ලියාපදිංචිය 

පදනම් කරගනිමින් ලංසු කරුවන් මතෝරා ගැනීෙ සිදුකරනු ලැමේ. එමෙන්ෙ එෙ චක්රමේඛයට අදාලව පසුව නිකුේකරන 

ලද රාජ්ය මූලය චක්රතේඛ 03/2020 හා 03/2020(i) යන චක්රමේඛයන්ද ප්රසම්පාදන කටයුු සදහා අදාල මේ. 

            

     03. ඉහත කර්ොන්තයන්ට අදාළ ප්රසම්පාදන මේඛන  2022.08.31  දින සිට 2022.09.21  දින දක්වා, සතිමේ වැඩ කරන 

දින වල තප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා මනාමිමේ පරික්ෂාකර බලා මෙෙ කාර්යාලමේ සංවර්ධ්න අංශතයන්ව එහි 

සඳහන් පරිදි ගාස්ු මගවීමෙන් ලබා ගත හැකිය.  

04. සියලුෙ ලංසුකරුවන් එක් එක් ඉදිකිරීම්  සදහා එෙ කර්ොන්ත ඉදිරිමයන්  සදහන් ලංසු බැදුම්කර වටිනාකෙට අදාලව 

ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුමේ ලියාපදිංචි පිළිගේ වාණිජ බැංකුවකින් 2022.09.22  දින සිට 2023.01.20  දින දක්වා වලංගුවන 

පරිදි තේකම්,අධ්යාපන,තතාරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශය.සබරගමුව පළාත් සභාව. නව 

නගරය,රත්නපුර නමින් අදාල කර්ොන්තය නෙට ලබාගේ ලංසු බැදුම්කරයක් මහෝ  ලංසු සුරක්ෂණ මුදල මලස 

අමාතයාංශ තේකම් තවත අදාළ මුදේ තැන්වපත් කර ලබා ගත් රිසිට් පත  ලංසුව සමග බැදුම්කරය  තලස ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. ලංසු බැදුම්කරය ඉදිරිපත් කිරීතම් දී මුදේ තගවා ලබාගන්වනා රිසිට් පතතහි තහෝ ලංසු සුරක්ෂණතයහි මුේ පිටපත 

අනිවාරතයන්වම ඉදිරිපත්කළ යුතුය.    

           සම්ූර්ණ කරන ලද එෙ කර්ොන්තයන්ට අදාල ලංසු  මේඛන  2022.09.22     වන දින තප.ව.11.00 ට මපර 

ලැමබන මස් පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑමලන් එවීෙ මහෝ සබරගමුව පළාේ සභා සංකීර්ණමේ පළමු ෙහමළ් පිහිටි 

අධ්යාපන, මතාරුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික  කටයුු අොතයාංශමේ ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරී  කාෙරය ඉදිරිපස  තබා ඇති 

මටන්ඩර් මපට්ටටියට බහාලීෙ මහෝ කළ යුුය. ප්රොද වී ලැමබන ලංසු ප්රතික්මෂ්ප කරනු ලැමේ. මිළ ගණන් බහාලන 

කවරමේ ඉහළ වම් මකළවමර් කර්ොන්තමේ නෙ සඳහන් කළ යුුය. සෑෙ මටන්ඩරයක් සඳහාෙ අනුපිටපතක් ,ඒ බව 

කවරමේ සඳහන් කරමින් මවනෙ කවරයක බහා ඉදිරිපේ කළ යුුය. 
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05.ලංසු පේ විවෘත කිරීෙ ලංසුපේ භාරගැනීෙ අවසන් වූ වහාෙ සිදුකරනු ලබන අතර, ලංසු කරුට මහෝ ඔහුමේ බලයලේ 

නිමයෝජිතමයකුට එෙ අවස්ථාවට සහභාගී විය හැකිය. 

 

06. මෙෙ ලංසු කැඳවීෙ සම්බන්ධ්මයන් පැන නගින ඕනෑෙ ගැටළුවක් සම්බන්ධ්මයන් කාර්යාල මේලාවන් ුලදි අවශය 

විස්තර අොතයාංශ කාර්යාලමයන් දුරකතන අංක  045 -2222542, ෆැක්ස් 045-2228042   සහ ඊතම්ේ 

edusabaram@gmail.com ෙගින් ලබා ගත හැකි අතර සාර්ථක ලංසු කරුවන්ට ලංසු පිරිනැමීෙ ඔවුන්මේ ලියාපදිංචි 

වටිනාකෙට සීො මකමරනු ඇත. මටන්ඩර් පේ සම්ූර්ණමයන් මහෝ මකාටස් වශමයන් මහෝ භාර ගැනීමම් මහෝ ප්රතික්මෂ්ප 

කිරීමම් අයිතිය ප්රසම්පාදන කමිටුමේ සභාපති සු මේ. 

07.රට තුල පවතින විවිධ් හදිසි තත්වයන්ව තහ්තුතවන්ව තහෝ තවනත් තහ්තූන්ව මත  ලංසු විවෘතකිරීමට නියමිත දිනතේ 

කාර්යාල කටයුතු සිදුකල තනාහැකි තතවයක් නිසා තහෝ තවනත් තහ්තූන්ව මත රජ්තේ කාර්යාල වසාදමනු ලැබුවතහාත්  

පමණක් ඉහත සදහන්ව ලංසු විවෘතකරනු ලබන දිනතේදී ලංසු විවෘතකිරීම සිදුතනාකරනු ලබන අතර, නැවත තමම ලංසු 

විවෘතකිරීම , නැවත රජ්තේ කාර්යාල විවෘතකරන දිනතේ තප.ව.11.00 ට ලංසු භාරගැනීම  සිදුකර අවසන්ව වූ වහාම 

සිදුකරනු ඇත.  

 

08. සියළුම ලංසු 2022.12.22  දින දක්වා වලංගු විය යුතුය. 

 

09.තමම සියළු කර්මාන්වතයන්වට අදාල පූර්ව ලංසු සාකච්ඡාව 2022.09.14 දින තප.ව.10.00 අධ්යාපන අමාතයාංශතේදී 

පවත්වනු ලැතේ.තම් සදහා තමදිනට අමාතයාංශයට පැමිණිය තනාහැකි අය තවතතාත්, ඒ බව ඉහත අංක 06 යටතත් 

සදහන්ව දුරකතන ෆැක්ස් සහ ඊතම්ේ මගින්ව දැන්වවූ පසු ZOOM තාක්ෂණය යටතත් සහභාගිීතම් අවස්ථාව සලසා තදනු 

ලැතේ. 

 

 

සභාපති  
ප්රසම්පාදන කමිටුව, 
මේකම් 
අධ්යාපන,මතාරුරුතාක්ෂණ හා 
සංස්කෘතික කටයුු 
අොතයාංශය, 
සබරගමුව පළාේ සභාව, 
නව නගරය, රේනපුර  
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