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2020 02.

සියලුම පළාත් අධ්යාපල කම්වරු ව කු
සියලුම පළාත් අධ්යාපල අධ්යක්ෂක්ු ව කු
ශ්රී ලංකා ව ලංදුහල්පති ස ලංව ේ
ය වශ ලංවරයණිධාරවන්ගේවඋ ලංස

ම්
ී  ස ලං  ස්ගේරවි.

මාකේ සමාාං් හා 2018.10.26 දිලැති ලිපිය හා බැකේ.
02.

උක්ෂ

ලිපිය මගින් දක්ෂුා ඇති පරිදි විදුහමපති කසේුකේ ුයුසථාා සාංකධ ධ්ලය ිරීමම ම

ශ්රී

ලාං්ා විදුහමපති කසේුකේ 2012 ුර්කයන්හිදී විදුහමපති කසේුකේ 2-II කරේණියටයඅ අසේකසේු් පත්ම්වර ලැබ
ඉන් අලතු වු 2014.01.01 දිලඅ

නි ය කසේු් සාං්යාුඅ විසේමත්ු අන් ර්රහයය ූ නිලධ්ාරින්

විදුහමපති කසේුකේ I කරේණියටයඅ අන් ර්්ාලීල විසේවිධ්ාල බලපැුැත්කුල ්ාල සීමාු තුල උසසථම්වර
ලැබීමඅ සුදුසු්වර ලබයි.
03.

එබැවින් ුයුසථාානුූලලු සුදුසු්වර සවරූරර්ය ්නල ලද නිළධ්ාීමන් සඳහා ඔවුන්අ අදාළ ුල

කමහි ඇමුණුවර 01 දක්ෂුා ඇති අයදුවර පත්රය සවරූරර්ය ්න එහි සඳහන් ්ලාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂක මගින්
සහති් ්නල ලද සියලුම කම්ල ද සමග අදාළ කරේණියට උසසථිරීමවර සඳහා අයදුවරපත්ර ඉදිරිපත් ්ළ ුතතු
කේ. කමම අයදුවර පත්රය ්ලාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂක් මගින් කය මු විය ුතතු අ න අයදුවර් වුන් ශ්රී ලාං්ා
විදුහමපති කසේුා ුයුසථාාු අනුු කරේණියට උසසථම්වර සඳහා සුදුසු්වර සපුනා ඇත්ලවර පමයක්ෂ අයදුවර පත්රකේ
II ක් අකසහි (ඇමුණුම 02) දක්ෂුා ඇති උපකදසථ පත්රි්ාු ර්ානු සවරූරර්ය ්න ්ලාප අධ්යාපල
අධ්යක්ෂක්කේ නිර්කේධ සහි ු “ සහ්ාන කම්වර විදුහමපති ධා්ාු අධ්යාපල අමා යාාංධය ඉසු වපාය
බත් නමුමල ” යල ලිපිලයඅ කය මු ්නල කමන් ්ා වණියට්ු දන්ුා සිටිමි.
04.

(i)

ුද නාජ්ය පරිපාලල ක්රකම් 122014(viii) හි 2 කේදය ර්ානු නාජ්ය ාාකා රම්ය ාු

සවරූරර්ය ිරීමම අුධය ාුක්ෂ කලස බදුා ගැනීවර පරිපාටිුල සහ කසේුා ුයුසථාාුල සදහන්ු තිබීම නිසා
කමක ක්ෂ කරේණියට උසසථම්වර ලබාග

කල හැිර ූ නිලධ්නයන්අ නාජ්ය ාාකා රම්ය ාු සවරූරර්ය ිරීමම හැන

අනිකුත් අුධය ා සවරූරර්ය ්න ඇත්ලවර එම කරේණියට උසසථම්වර ලබා දීමඅ ්අුතතු ්ලුතතු කේ.

(ii) එබැවින් 2009 ුර්කකේ සිඅ 2012 ුර්කය ක ක්ෂ ශ්රී ලාං්ාවිදුහමපති කසේුකේ පත්ම්වර ලබා කවර ුල
විඅ අමා යාාංධය කු උසසථම්වර සඳහා අයදුවර්න ඇති ලමුත් නාජ්ය ාාකා රම්ය ාු සවරූරර්ය කල ිරීමම
ම

උසසථම්වර ලබාග

ලමුත් උක්ෂ

කල හැිර ූ නිලධ්නයන්අ හා කවර ුල විඅ උසසථම්වර සඳහා අයදුවර්න කල මැති

නාජ්ය පරිපාලල ක්රකම් 122014(viii) විසේවිධ්ාල ර්ානු කරේණියට උසසථම්වර ලබාදිය හැිර

නිලධ්නයන්අ උසසථම්වර ලබා දීමඅ ්අුතතු ිරීමම සදහා කවර සමග අමුයා ඇති ඇමුණුම 03 හා 04 අනුු එම
නිලධ්ාීමන්කේ ක
05.

නතු ව ඉදිරිපත් ්නල කලස දන්ුා සිටිමි.

ඒ අනුු, ඔබ ්ලාපයඅ අයත් සියලුම විදුහමපති කරේණියටධ්ාරින් ඔවුන්කේ උසසථම්වර සඳහා අයදුවර

්ල ුතතු ්රමකේදය පිිබබඳුද, දැනුුත් ්නල කමන් ුැඩිදුනඅත් දන්ුා සිටිමි.

එගේ එච් එ ස චිත්රවනන්ගේ
වපත  ස
අරයවිනන් ලංඅතවයවාශි
පිඅපත්:
01. ්ලාප අධ්යාපල අධ්යක්ෂක (......................................... ) - ් ව. අ.්.ස. හා දැ.ගැ.ස

