
     

 

අධ්යාපන අමඅතායංය 

දිලයිඅමපුරාමපිහිටිමජාතිකමපන ාවල්ලමපුරප්පන ාඩුමවීමඇති 

ශ්රීමංකාමඅධ්යාපන අමපන පාපන ාඅමවවයලව මIමවරයණිව  

විදුශල්පන තිමඅතුරුමපුරප්පන ාඩුමපිරවීතම-ම2021 

 

වේමවතඟමඇතිමඋපන වල්ඛඅව මවඳශන්මජාතිකමපන ාවල්ලමවිදුශල්පන තිමඅතුරුමපුරප්පන ාඩුමපිරවීතමවඳශාමසුදුසුම

නිධ්ාරීන්ම වෝරාගැනීතටම රාජයම වවයලාම වක ිෂන්ම වාාව ම අධ්යාපන අම වවයලාම කිෂවේව ම නියතයම පන පාදිම                     

ශ්රීම ංකාම අධ්යාපන අම පන පාපන ාඅම වවයලව ම Iම වරයණිව  සුදුසුකේත්ම නිධ්ාරීන්වගන්ම අයදුේපන ත්ම කැඳලනුම

ැවේ. 
 

01. සුදුසුකේ 
 

i. ශ්රී ලංකා අ ලං්ධයඅඳන ලංඳපාඳඅකන ලංව යේව  ලංI ලංවරයණියේව  ලංලකධඅපාවෙක් ලංවීම. ලං 

වටශඅ 1: ලං ්ෙදුම්ඳත් ලං  ැවීවම් ලං ්ේ න් ලං දිනට ලං වඳර ලං ශ්රී ලං කා අ ලං ්ධයඅඳන ලං ඳපාඳඅකන ලං

ව යේව  ලංI ලංවරයණියේෙට ලංඋ  ීවීම් ලංකැබීමට ලංසුදුසු ම් ලංකබඅ ලංඇති ලං ලංලකධඅරීන්ට ලංඳමණක් ලංවමම ලං

පුරප්ඳඅඩු ලං  හඅ ලං ඉල්ලුම් ලං ළ ලං හැකි ලං ්තර, ලං වේනත් ලංලකධඅරීන් ලං විසින් ලං ඉදිපාඳත් ලං රනු ලං

කබන ලං්ෙදුම්ඳත්ර ලං ලංප්ර ලංතික්ව යඳ ලං රනු ලංකැවේ. ලං( ම්මුඛ ලංඳරීක් ණ ලං්ේ ීථඅවේදී ලං1 ලංවරයණියේෙට ලං

උ  ීවීම් ලංකද ලංලිපිෙ ලංඉදිපාඳත් ලං ළ ලංයුතුෙ.) 

 

ii. රඅජ්ය ලං ව යේඅ ලං ව  ිෂ න් ලං  ාඅේ ලං වහ  ලං ්ධයඅඳන ලං ව යේඅ ලං  ිෂව ේ ලං විසින්, ලං ජ්අති  ලං ඳඅ ල් ලං

විදුහල්ඳතිේරු ලං වක  ලං ඳත් ලං කිරීමට ලං නුසුදුසු ලං බේට ලං දන්ේඅ ලං ඇති ලං ලකධඅරීන්ට ලං ්ෙදුම් ලං  ළ ලං

වන හැකිෙ. 

 

iii. ්ෙදුම් රුේන් ලං්ෙදුම්ඳත් ලංාඅරගන්නඅ ලං්ේ න් ලංදිනට ේෙ  ලං්වුරුදු ලං58 ලංටවන ේැඩි ලංවිෙ ලංයුතුෙ. 

(දැනටමත් ලංෙම් ලං ජ්අති  ලං ඳඅ ක  ලං විදුහල්ඳති ලංතනතුවේ ලං ේැඩ ලං බැලීමට/ ලං රඅජ් අපා ලං ඉව කිරීමට/ ලං

රඅජ් අපා ලංආේරණෙ ලංකිරීමට ලංවිධිමත්ේ ලංඳත් ර ලංඇති ලංලකධඅරීන්ට ලංඑම ලංවිදුහල්ඳති ලංතනතුරටම ලං

ඉල්ලුම් ලංකිරීම ලං හඅ ලංවමම ලංේෙ ී ලංසීමඅේ ලං්දඅළ ලංවන වේ.) 

 

02. වක න්වේසි 

 

වතලරමපුරප්පන ාඩුමපිරවීවේදීමඅදාෂමවිදුශල්පන තිමඅතුරුමවඳශාමපන ත්වීේමබඅමනිධ්ාරීන්මඑතමඅතුවේම

අලතමලවයන්මලවරම3 ක්මලත්මවවයලයමකෂමයුතුමය. 

 

03. අයදුේපන ත්මමවය මුමකෂමයුතුමආකාරය 
 

i. ්ෙදුම් රුේන් ලං විසින් ලං වම් ලං මඟ ලං දක්ේඅ ලංඇති ලංආදේශ ලංආ ෘතිෙට ලං ්නුකූකේ ලංA4 ලං ප්රමඅණව  ලං

 ඩදඅසිේක ලංපිළිවෙළ ලං රන ලංකද ලං්ෙදුම්ඳත ලංලසි ලංඳපාදි ලං ම්පූේණ ලං ර, ලංලිෙඅඳදිාචි ලංතැඳෑවකන් ලං

ඳමණක් ලංඳහත ලං දැක්වේන ලංලිපිනෙට ලං 2021.10.12 ලං දිනට ලං වහ  ලං ඊට ලං වඳර ලංකැවබන ලංව ය ලං එවිෙ ලං

යුතුෙ. ලංඉල්ලුම්ඳත්රෙ ලංබහඅ ලංඑේන ලංලියුම් ලං ේරව  ලංේම්ඳ  ලංඉහළ ලංව ළේවරි ලං“ජාතිකමපන ාවල්ම

විදුශල්පන තිම අතුරම -ම ශ්රීම ං.අ.පන .වවය.ම – I” ලං ෙන්න ලං  හන් ලං ව  ට ලං තිබිෙ ලං යුතුෙ. ලං ප්රමඅද ලං



වී කැවබන ලං ්ෙදුම්ඳත් ලං ප්රතික්ව යඳ ලං  රනු ලං කැවේ. ලං ්ෙදුම්ඳත් ලං “වශකාරම වල්කේ,ම අධ්යාපන අම

වවයලාම ආයඅම ාඛාල,ම අධ්යාපන අම අතායංය,ම ඉසුරුපන ාය,ම බත්රමුල්” ලං ෙන ලංලිපිනෙට ලං

වෙ මු ලං ළ ලංයුතුෙ. 

 

වටශඅ: 

්ෙදුම්ඳත් ලං ලිෙඅඳදිාචි ලං තැඳැකට ලං වෙ මු ලං  ළ ලං යුතු ලං ්තර ලං ඳහත ලං  හන් ලං විදුත් ලං තැඳැල් ලං

ලිපිනෙටද ලං වෙ මු ලං  ළ ලං යුතුෙ. ලං විදුත් ලං තැඳැල් ලං ලිපිනෙට ලං වෙ මු ලං  රන ලං ්ෙදුම්ඳත් ලං  හඅ ලං

 කඅඳ/ඳළඅත් ලං ලේවේශෙ ලං  ම්මුඛ ලං ඳරීක් ණ ලං දිනෙට ලං ඉදිපාඳත් ලං  ළ ලං යුතුෙ. ලං ්ෙදුම්ඳත් ලං

 ැදවීවම් ලං ්ේ න් ලං දිනට ලං වඳර ලං (2021.10.12) ලං කැවබන ඳපාදි ලිෙඅඳදිාචි ලං තැඳැක/ ලං විදුත් ලං

තැඳැකට ලංවෙ මු ලං රන ලංකද ලං්ෙදුම්ඳත් ලං හඅ ලංඳමණක් ලං ම්මුඛ ලංඳරීක් ණට ලං ැදවීම ලංසිදු ලං රනු ලං

කැවේ. ලං විදුත් ලං තැඳැක ලං ්ෙදුම්ඳත ලං ඳහත ලං ලිපිනෙට ලං කද ලං බේ ලං ්ධයඅඳන ලං ව යේඅ ලං ආෙතන ලං

ශඅඛඅවේන් ලංවිදුත් ලංතැඳැක ලංමන්න්ම ලං්ෙදුම් රු ලංවිසින් ලංතහවුරු ලං ර ලංගත ලංයුතුෙ. 

විදුත් ලංතැඳැල් ලංලිපිනෙ ලං- ලං eseas.moe@gmail.com 

    sasese.moe@gmail.com 

 

ii. ඔබවේ ලංමෑත දී ලංකබඅ ලංගන්නඅ ලංකද ලං්ඟල් ලං2x21/2 ලංේේණ ලංඡඅෙඅරඳෙක් ලං්ෙදුම්ඳවත් ලංදකුණු ලංඳ  ලං

ඉහළ ලංව ළේවරි ලං්කේඅ ලංඑවිෙ ලංයුතු ලංවේ. 
  

 

04. මක්රතව දය 
 

 ඳඅ ල් ලං ඳදනම් ලං  රගලිෂන් ලං විදුහල්ඳතිේරු ලං වක  ලං ලකධඅරීන් ලං වත රඅ ලං වන ගන්නඅ ලං ්තර, ලං

පුරප්ඳඅඩු ලංඳේතින ලංඳඅ ල් ලං ාඛයඅේට ලං මඅන ලංලකධඅරීන් ලං ාඛයඅේක් ලංවිදුහල්ඳතිේරු ලංවක  ලංඳත් ලං

කිරීම ලං හඅ ලංවත රඅ ලංගනු ලංකැවේ. 

 ව ව ය ලං වේතත් ලං ්ෙදුම්ඳත් ලං වෙ මු ලං කිරීවම් ලං දී ලං ්ෙදුම් රුේන්ට ලං තම ලං මනඅඳෙ ලං ඳපාදි ලං ප්රධඅන ලං

ඳඅ ල් ලං3ක් ලංහඅ ලං්තිවේ  ලංේශවෙන් ලංඳඅ ල් ලං2 ලංක් ලංනම් ලං ළ ලංහැකි ලං්තර, ලංවිදුහල්ඳති ලංතනතුරට ලංඳත් ලං

කිරීවම් ලංදී ලංඑම ලංමනඅඳෙ ලංද ලං ක අ ලංබකනු ලංකැවේ. ලං 

ඒ ලං්නුේ, ලංරඅජ්ය ලංව යේඅ ලංව  ිෂ න් ලං ාඅවේ ලං්ධයඅඳන ලංව යේඅ ලං ිෂව ේ ලංවිසින් ලං්නුමත ලං රන ලංකද ලං

වම් ලං මඟ ලංදක්ේඅ ලංඇති කකුණු ලංඳටිඳඅටිෙට ලං්නුේ, ලංඑම ලං ිෂව ේ ලංවිසින් ලංඳත් ලං රන ලංකද ලං ම්මුඛ ලං

ඳරීක් ණ ලංමණ්ඩකෙක් ලංවිසින් කබඅ වදනු ලංකබන ලංකකුණු, ලං්ෙදුම් රුවේ මනඅඳෙ, ලං්ෙදුම් රු ලං

 ම්බන්ධවෙන් ලං ඳැේති/ඳේතින ලං විනෙ ලං  ටයුතු, ලං  හ  ක අ ලං බැලිෙ ලං යුතු ලං වේනත් ලං  රුණු ලං ද ලං

 ැකකිල්කට ලංගලිෂන් ලං්ධයඅඳන ලංවල් ම් ලංවිසින් ලංකබඅවදන ලංලේවේශෙන් ලංමත ලංඳදනම්ේ ලංරඅජ්ය ලං

ව යේඅ ලං ව  ිෂ න් ලං  ාඅවේ ලං ්ධයඅඳන ලං ව යේඅ ලං  ිෂව ේ ලං විසින් ලං විදුහල්ඳති ලං තනතුරු ලං  හඅ ලං

ඳත් රනු ලංකැවේ. 

 

රඅජ්ය ලංව යේඅ ලංව  ිෂ න් ලං ාඅවේ ලං්ධයඅඳන ලංව යේඅ ලං ිෂව වේ ලෙමෙ ලංඳපාදි, 

 

 

 
 

 

තශාචාේයමකපිමසී.වක්.මවපන වේරාම 

වල්කේ 

අධ්යාපන අමඅතායාංය 



   

   

 


