අධ්යාපන අමඅතායාාංය
අාංකමඅතපන /21/0320/308/016මමශාම2021.03.01මදිඅැතිමඅතායමත්ඩලමීරරයයම්රකාරලම
ශ්රීමාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මIIIමලඅමවරයණියටයබමවාලාමගැමත - ම2021/2022
අධ්යාපන අම අතායාාංයම යබවතම ඇතිම ශ්රීම ාංකාම දුහලශපතපන තිම වවයලව I,II,IIIම වරයණියටලම ඒකාවද්ධ්ලම පන ලතිඅම
පුරප්පන ාඩුම4718මක්මපිරවීතමවාශාමශ්රීමාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මIIIමවරයණියටයබමවාලාමගැමතමපිණියටව,මමපන ලතලනුම
වඅමලූශගමවම්මුඛමපන රීක්යයමවලනුවලන්මඅයහලම්පන තමභාරමගනුමැවේ.මඅදාෂමසියළුමසුහලසුකම්මඅයහලම්පන තම
භාරමගැමවම්මඅලවාඅමදිඅයබමවම්පූර්යමකරමතිබියමයුතුය.
ජාතිකමමපන ාවපතලමශාමමපන ෂාතමපන ාවපතලමශ්රීමාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මඅතුවලලමපන ලතඅාමපුරප්පන ාඩුම4718ක්ම
සිාංශමමශාමමවදතෂමතාධ්යමලවයන්මපන ශමපන ිදදිමව..
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වවරගමුල
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තධ්යත
ඌල
දකුය
වව්අාහිර
උතුවලමතැද
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335
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13
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වදතෂ
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137
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217
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එකතුල

784
664
623
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463
526
499
315
230
4718

වතතම නිව.දඅව ම “වවයලය”ම යඅම පන දවයන්ම අදශව්ම කරන්වන්ම ශ්රීම ාංකාම දුහලශපතපන තිම වවයලය..ම “ලයලව්ා ාම
වාංග්රශය”ම යනුවලන්ම අදශව්ම කරන්වන්ම ශ්රීම ාංකාම ්රජාාන්්රිකම වතාජලා ජම ජඅරජව ම ම අාංකම 1885/31ම වශම
2014.10.22මලැනිමදිඅමදරඅමඅතිදුවයමගැවට්මපන ත්රව මපන ෂමකරමඇතිමමශ්රීමාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මලයලව්ා ාම
වාංග්රශය..
02.
වතතම නිව.දඅව ම අගම දක්ලාම ඇතිම ආදර්ම ආකෘතියම අනුලම පිළිවයම කරඅම දම අයහලම්පන තම කාපන ම
අධ්යාපන අමඅධ්යක්ව ම නිර්වද්මවහිලමලියාපන දිාංචිමැපන ෑවන්මශාමදුදුතමැපන ෑවන්මයඅමවදයාකාරවයන්තම
එවීතමඅනිලාර්යමව..මම අයහලම්පන තම“වශකාරමවපතකම්ම,මදුහලශපතපන තිම ාඛාල,මඅධ්යාපන අමඅතායාාංය,මරසුවලපන ාය,ම
වතරමුපත”.මයඅමලිපිඅයබම2022.01.26 ලැනිමදිඅබමවශෝමඑදිඅබමවපන රමවශෝමඑදුයමයුතුය.මඑවතන්තමකාපන ම
අධ්යාපන අම අධ්යක්ව ම
නිර්වද්ම ම වහිම රපතලුම්ම
පන ත්රම principalbranch2@gmail.comම ශාම
sasese.moe@gmail.comමයඅමදුදුතමලිපිඅයන්මවලමපන තයක්මම2022.01.26 ලැනිමදිඅබමවශෝමඑදිඅබමවපන රම
වශෝම එදුයම යුතුය.ම එවවයම ම වයොමුම වඅොකරඅම ම රපතලුම්ම පන ත්රම ්රතික්වයපන ම කරනුම ැවේ.ම ලූශගම වම්මුඛම
පන රීක්යයම වදශාම කැදවීම්ම කරනුම වන්වන්ම නියමිම දිඅබම වශෝම එදිඅබම වපන රම දුදුතම ලිපිඅයන්ම වලම ම ශාම
ලියාපන දිාංචිමැපන ෑමවලමරපතලුම්මපන ත්රමරදිිදපන තමකරනුමවඅමඅවප්ක්ක.න්මවාශාමපන තණියට.ම
අයහලම්පන තම වශාඅම කලරව ම ලම්ම පන වම රශෂම වකෂලවර්ම “අාංකම අතපන ම /21/0320/308/016ම ම ශාම 2021.03.01ම
දිඅැතිමඅතායමත්ඩලමීරරයයම්රකාරලමශ්රීමාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මIIIමලඅමවරයණියටයබමවාලාමගැමතමවාශාම
ලඅමමලූශගමවම්මුඛමපන රීක්යයමම2021/2022ම”මයන්අමවාශන්මකෂමයුතුය.

I

03.මවවයලාමවකොන්වද්සි:
ශ්රීමාංකාම්රජාාන්්රිකමවතාජලා ජමජඅරජව මඅාංකම1885/31මවශම2014.10.22මලැනිමදිඅමදරඅමඅතිදුවයමගැවට්ම
පන ත්රව ම පන ෂකරඅම දම ශ්රීම ාංකාම දුහලශපතපන තිම වවයලව ම ලයලව්ා ාම වාංග්රශව ම පන අලාම ඇතිම වකොන්වද්සිම ද,ම එතම
ලයලව්ා ාම වාංග්රශයබම වම්ලඅදුබම සිහලම කරම ඇතිම වාංවෝධ්අද,ම ම මින්ම තතුම වකවරඅම වාංවෝධ්අම ලබද,ම රජව ම
වවයලව ම පන තවීම්ම පන ාඅයම කරඅම වපන ොහලම වකොන්වද්සිම ලබද,ම යබතලම වෝරාගනුම වඅම අවප්ක්කයකුම ශ්රීම
ාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මIIIමලඅමවරයණියටයබමපන තකරනුමැවේ.

04.මමලැටුප්මපන ිදතායය:මජී.ඊ.ම-4-2016
වල.ම35,280ම-ම7x680ම-ම6x825ම-ම11x1,335ම-ම14x1,650ම–ම82,775

05.මමසුහලසුකම්:
5.1ම පන ශම වාශන්ම සුහලසුකම්ම වපුරාම ඇතිම වවයලව ම ව්ථිරම කරඅම දම ශ්රීම ාංකාම රුවලම වවයලව ම ම රුවලලවලම ම ශාම
දුහලශපතපන තිමඅතුවර්මලැලමවඅම/රාජකාිදමආලරයයමකරඅමරුවලලවලමමශ්රීමාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මIIIම
ලඅම වරයණියටයබම වාලාම ගැමතම වාශාම ලඅම ලූශගම වම්මුඛම පන රීක්යයබම වපන මම ම ම සිටීතබම සුහලසුකම්ම
වති.
5.2මමමඅධ්යාපන අමශාමලෘතීරයමසුහලසුකම්
(i) දු්ලම දුදයාම ්රතිපන ාදඅම වකොමින්ම වභාලම දුසින්ම පිළිගතම දු්ලදුදයායන්න්ම වශෝම ජාතිකම අධ්යාපන අම
ආයඅවයන්මවාගතමඅධ්යාපන අව. ජමඋපන ායය
වශෝ
(ii) දු්ලම දුදයාම ්රතිපන ාදඅම වකොමින්ම වභාලම දුසින් පිළිගතම ඕඅෑතම දුයම ක්වයත්රයකම ම උපන ායයම වතඟම
පන ශමවාශන්මඑක්මවශෝමසුහලසුකතක්මවාමතිබීත.
(අ)ම පන ්චාතමඋපන ායමඅධ්යාපන අමප්ප්වෝතාලමවශෝමදුයමවාංයුතිවයහිමඅධ්යාපන අමදුයය
පිළිවාලමඅලතමලවයන්ම50%ක්මඅන්ර්ගමලඅමදුයානුවද්ධ්මපන ්චාතමඋපන ායමඅධ්යාපන අම
ප්ප්වෝතාලක්,
(ආ)මමරුවලමපුහුණුමවශතිකය,
(ඇ)මමජාතිකමශික්යමදුදයාමප්ප්වෝතාල,ම
වශෝ
(iii)මජාතිකමශික්යමදුදයාමප්ප්වෝතාලම/මරුවලමපුහුණුමවශතිකයමවාමතිබීත.
වබශඅ:“මරුවලමපුහුණුමවශතිකය”මයනුමමඅධ්යාපන අමමඅතායාංයමදුසින්මඅනුතමකරඅමදමවදලවරකබමවඅොඅඩුම
වමආයනිකමරුවලමමපුහුණුමමපන ාඨතාාලක්මවශෝමඅධ්යාපන අමඅතායාංයමදුසින්මඅනුතමකරඅමදමහලරව්ා ම
ක්රතයමතිනන්මශදාරඅමදමවලවරකබමවඅොඅඩුමරුවලමපුහුණුමපන ාඨතාාලක්මව..ම

II

5.3මමමපන ෂපුවලද්ද:
(අ)ම

රශම5.2ම(i)මවශෝම5.2ම(ii)මමසුහලසුකම්මැබූමශ්රීමාංකාමරුවලමවවයලව මලවරමපන ශකම(05)මවක්රීයමශාමම
වතුටුදායකමවවයලාමකායක්මවම්පූර්යමකමනිධ්ාිදයකුමවීතමශාමඑතමකායමතුෂමසියලුමලැටුප්ම
ලර්ධ්කමඋපන යාවගඅමතිබීත
ම
වශෝ

(ආ)ම

රශම5.2ම(iii)මසුහලසුකම්මැබූමශ්රීමාංකාමරුවලමවවයලව මලවරමශයකම(06)මවක්රීයමශාමවතුටුදායකම
වවයලාමකායක්මවම්පූර්යමකමනිධ්ාිදයකුමවීතමශාමඑතමකායමතුෂමසියලුමලැටුප්මලර්ධ්කම
උපන යාවගඅමතිබීත.

මමමමමමමම

5.4මමමකා.කමශාමතාඅසිකමවයෝගයාලය
වෑතම අයහලම්කවලවලක්තම දිල.වන්ම ඕඅෑතම ්රවද්යකම වවයලයම න්රීතබත,අතුවර්ම රාජකාරීම රටුන්රීතබත,ම
්රතායලතමකා.කමශාමතාඅසිකමවයෝගයාලයන්න්මයුක්මදුයමයුතුය.
වබශඅම ම : අයහලම්පන තම කැාලඅම අලවාඅම දිඅබම රශම වාශන්ම පූර්ලාවන්අම වවයලාම කායම තුෂම
සියළුතම ලැටුප්ම ලර්ධ්කම නියමිම දිඅබම උපන යාවගඅම අැතාවද,ම වතතම කායම තුෂම
කරඅම දම ලරදකබම න්සියම්ම දඬුලතක්ම (අලලාදම න්රීතක්ම ශැර)ම වාම ඇතාවදම
නිධ්ාිදවයක්ම /ම නිධ්ාිදනියක්ම වතතම වම්මුඛම පන රීක්යයබම වපන මම සිටීතම වාශාම
සුහලසුකම්මවඅොව..

5.5මමවලඅතමසුහලසුකම්
i.

ශ්රීමාාංන්කමපුරලැසියකුමදුයමයුතුය.

ii.

ශ්රීම ාංකාම දුහලශපතපන තිම වවයලයබම වාලාම ගැමතම වාශාම පන ලතලඅම රඟම දුභාගයම වාශාම තුන්ම (03)මම
ලාලකබමලලාමවපන මමසිටීතබමන්සිහලමඅවප්ක්කයකුබමඅලවරමඅැ.මමඅමුතමදුහලශපතපන තිමඅතුරකමම
ලැලමවඅම/මරාජකාිදමආලරයයමකරඅමනිධ්ාරීන්මවාශාමපන තයක්මඅාංකමඅතපන /21/0320/308/016මම
ශාම 2021.03.01ම දිඅැතිම අතායම ත්ඩලම ීරරයයම ්රකාරලම පන ලතලනුම වඅම ලූශගම ම වම්මුඛම
පන රීක්යයදමඇතුෂතලමඅලව්ා ාමගයඅමසි.මලාලක්ම(04)මවවමවකනුමැවේ.ම

iii.

දුහලශපතපන තිම වවයලයබමවාලාම ගැමතමවාශාමලඅම ලූශගමවම්මුඛමපන රීක්යයබමවපන මමසිටීතමවාශාම
අලයම සියළුම සුහලසුකම්ම වතතම නිව.දඅව ම වාශන්ම කරනුම වඅම දිඅබම වෑතම ආකාරයන්න්තම
වම්පූර්යමකරමතිබියමමයුතුය.

iv.

ශ්රීමාංකාමරුවලමවවයලව මව්ර රමකරමතිබියමයුතුය.

v.

රාජයම වවයලාම වකොමින්ම වභාම චක්රවපතඛම 01/2020ම අනුලම දුඅයානුකූම දඬුලතක්ම වාම වඅොතිබියම
යුතුය.

III

5.6මමලයවම
උපන ිදතමලයවම2022.01.26මමදිඅබමඅවුවලහලම50මදුයමයුතුය.
වබශඅ:ම ම ම අාංකම අතපන /21/0320/308/016ම ශාම 2021.03.01ම දිඅැතිම අතායම ත්ඩලම ීරරයව ම දක්ලාම
ඇතිමපන ිදදිම2022.01.26මමදිඅබමපූර්ලාවන්අමලවරම05කමකායමතුෂමදුහලශපතපන තිමඅතුවලමලම
ලැලමවැලීත/රාජකාරීමආලරයයමකරඅමදමමනිධ්ාරීන්මවාශාමඋපන ිදතමලයව්ම සීතාලම58මව..ම
ලද,ම වතතම නිධ්ාරීන්ම ශ්රීම ාංකාම දුහලශපතපන තිම වවයලාම ලයලව්ා ාලම අනුලම වම්පූර්යම කෂම යුතුම
අවඅකුතමසියලුමසුහලසුකම්ම2022.01.26මමදිඅබමවපුරාමතිබියමයුතුය.
06.මමරපතලුම්මන්රීවම්මක්රතයම:
(i) අයහලම්කවලම ලූශගම වම්මුඛම පන රීක්යයබම වපන මම සිටීතබම සුහලසුකම්ම ඇතිම තාධ්යම භාාවලන්තම රපතලුම්ම
පන ත්රයම රදිිදපන තම කෂම යුතුය.ම ආදර්ම අයහලම්පන ත්රයබම අනුකූම වඅොලඅම අයහලම්පන ත්රම ශාම අවම්පූර්යම වවම
වොරතුවලමවාශන්මකරමඇතිමඅයහලම්පන ත්රමදැනුම්ම ජතන්න්මවොරලම්රතික්වයපන මකරනුමැවේ.ම
(ii) රපතලුම්මපන ත්රමභාරගැමවම්මඅලවාඅමදිඅබමපන සුලමැවවඅමඅයහලම්පන ත්රමශාමවෑතමආකාරයන්න්තමවම්පූර්යම
වඅොලඅමරපතලුම්පන ත්රම්රතික්වයපන මකරනුමඇ.ම
07.මවාලදයමවොරතුවලමවැපන ීත:ම
අයහලම්කවලම සුහලසුකම්ම වඅොතැතවක්ම වලම අඅාලරයයම වුලවශොතම ඕඅෑතම අලව්ා ාලක ජම ඔහුව /ඇයව ම
අවප්ක්කතලයමඅලාංරුමන්රීතබමරලමඇ.මඅයහලම්කවලමදුසින්මන්සියම්මකවලයක්මවාලදයමවලමදැඅමදැඅතම
රදිිදපන තමකරනුමැවමඇතිමවලමවඅාා මවුලවශොතමවශෝමඑවවයමඅැවශොතමයම්මලැදගතමකවලයක්මඕඅෑකමින්ම
යබපන තමකරනුමැවමඇතිමවලමවශලිදර.මවුලවශොතමඔහු/ඇයමවම්වන්ධ්වයන්මදුඅයානුකූලමකබයුතුමකරනුම
ැවේ.
08.මලූශගමවම්මුඛමපන රීක්යයමශාමවාලාමගැමවම්මක්රතව.දය
(i)මලූශගමවම්මුඛමපන රීක්යය:-ම
ලූශගමවම්මුඛමපන රීක්යයබමඅදාෂමකරමගන්අාමකුණුමපන ටිපන ාටියමපන ශමදැක්ව..ම
කුණුමපන ටිපන ාටියමම

මමමකුණු

1. 2022.01.26මදිඅබමපූර්ලාවන්අමලවරම5මතුෂමපන ෂාතමවධ්ාරීන්ව මදුයතතම මමමමමමම
පන තන්රීවම්මලිපියම/මලැලමභාරගතමවො මවබශඅමඅනුලමමලැලමවඅමදමවශෝම
ලැලමආලරයමකායමවාශාම(ලර්යකබමකුණුම07මවැිනන්මඋපන ිදතයමලවරම05)
මමමමමමමමමමමවබශඅ:

i. ලැලමවඅමදුහලශපතපන තිලරවයකුමවවමවවයලයමකරඅමකායම
වම්වන්ධ්වයන්මකාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ව මනිර්වද්ම
ශාමපන ෂාතමඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ව මඅනුතැතියමවහිලමවවයලයම
වඅාා මන්රීතමවාශාමලිපියක්මවම්මුඛමපන රීක්යව  ජමඅනිලාර්වයන්ම
රදිිදපන තමකෂමයුතුය.
(අඛ්ඩලලමතාවම12ක්මවම්පූර්යමකමවවයලාමකායමවාශාමපන තයක්ම
ලර්යකබමහිමිමකුණුම්රතායයමවාමවදනුමැවේ)
ii. වශකාරමශාමනිවයෝජයමදුහලශපතපන තිමඅතුවලමවාශාමලැලමවැලීතබ
වශෝමරාජකාරීමආලරයයබමමපන තමකරමඇතිමනිධ්ාරීන්මවාශාමමවම්ම
යබවතමකුණුමහිමිමවඅොව..

IV
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2. 2022.01.26මදිඅබමපූර්ලාවන්අමලවරම5කමකායමතුෂමහල්කරමවවයලාමකාය
ලවරකබමකුණුම06මවැිනන්මඋපන ිදතයමලවරම05ම(අඛ්ඩලලමතාවම12ක්ම
වම්පූර්යමකමවවයලාමකායමවාශාමපන තයක්මලර්යකබමහිමිමකුණුම්රතායයම
වාමදියමයුතුය)ම
තව මඅාංකමED/3/37/9/2/3(i) මශාම2005.01.18මදිඅැතිමදාමින්මනිකුතමකර
ඇතිම2005/01මඅාංකමදරයම“මශ්රීමාංකාමරුවලමවවයලාමලයලව්ා ාමවාංග්රශව
දුයදුධ්ාඅමශාමජාතිකමරුවලමතාවලම්රතිපන තතියම්රියාතතකමන්රීවම්මඅලයාල
වාශාමපන ශසුකම්මපන ාදකමපන ාවපතමලර්ගීකරයය”මචක්රවපතඛයබමඅනුලමශා
අාංකමED/3/37/9/31මශාම2006.11.24මදාමින්මනිකුතමකරමඇතිම2006/43
මඅාංකමදරය“හල්කරමශාමඅතිහල්කරම්රවද්ලමපිහිටිමපන ාවපතලමරුවලමහිඟයම
පියවීතමවාශාමරුවලලවලන්මවවදාශැරීතමදිිදගැන්වීතමපිණියටවමමූයතයම
දිිද ජතඅාලක්මවාම ජතමවාශාමපන ාවපතමහල්කරමවශමඅතිමහල්කරමවව
ලර්ගමන්රීත”මයඅමතැවයන්මනිකුතමකරමඇතිමචක්රවපතඛයබමඅනුලමපන ෂාත
වධ්ාරීන්මදුසින්මශඳුඅාමගන්අාමදමහල්කරමපන ාවපතමවපතඛඅමඅනුලම
අතිමහල්කරමශාමහල්කරමපන ාවපතමලමවවයලයමකරනුමවඅමලැලමවඅම/රාජකාරී
ආලරයමදුහලශපතපන තිලවලන්බමවශමරුවලලවලන්බමවතතමකුණුමවාමවදනුමැවේ.
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3. පන ්චාතමඋපන ායයම(උපන ිදතමකුණුමම15) මමම
මමමමමමමමම15ම
(අධ්යාපන අමවශෝමකෂතඅාකරයමදුයමක්වයත්රයන්න්මවාගත මපන ්චාතම
උපන ායයකබමපන තයක්මවතතමකුණුමහිමිව..)
මමම
4. අධ්යාපන අමක්වයත්රයබමඅදාෂමවමපන ර්ව යම/මනිවන්ධ්අ/ම්රකාඅ/ලයාපන ෘතිමරදිිදපන තමමමමමමමම10
න්රීත.ම(උපන ිදතමකුණුමම10)
4.1මපන ර්ව ය-ම(එක්මපන ර්ව යයකබමකුණුම3මවැිනන්මඋපන ිදතමපන ර්ව යම02ක්මවාශා)
ම(පන ්චාතමඋපන ායයබම/පන ්චාතමඋපන ායමප්ප්වෝතාලමවාශාමරදිිදපන තමකරඅමදමම
මනිවන්ධ්අයබමඅදාෂමපන ර්ව යම/නිවන්ධ්අමවාශාමකුණුමවාමවදනුමවඅොැවේ)
4.2ම්රකාඅමවශෝමලයාපන ෘති-ම(එක්ම්රකාඅයකබ/ලයාපන ෘතියකබමකුණුම2මවැිනන්ම
උපන ිදතම්රකාඅමවශෝමලයාපන ෘතිම02ක්මවාශාම)
වබශඅ
I.

II.

වපන ෂවපන ොතම ශාම ඒම ආශ්රිම ග්රන්ා ම වාශාම කුණුම වාම වදනුම වඅොවඅම අරම ,
අධ්යාපන අ ග්රන්ා ම්රකාඅමඋපන වද්කමත්ඩලයමදුසින්මඅනුතමකරඅමද ්රකාඅම
වාශාමපන තයක්මකුණුමවාමවදනුමැවේ.
අධ්යාපන අම ක්වයත්රයබම අදාෂලම ්රාවයෝිනකලම ්රියාතතකම කරඅම දම ලයාපන ෘතිම වාශාම
පන තයක්මකුණුමවාමවදඅමඅරමඒමවාශාමකාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්මදුසින්මවශතිකම
කරඅමදමලිපියක්මවම්මුඛමපන රීක්යව  ජමරදිිදපන තමන්රීතමඅලයමව..

V

5. රාංග්රීසිමභාාමනිපුයාලයම(උපන ිදතමකුණුමම05)ම

මමමමමමමමම05

5.1 රාංග්රීසිමප්ප්වෝතාලක්මශදාරාමවාමගතමවශතිකයක්මවශෝමඊබමරශෂමසුහලසුකතක්මමමම
(ප්ප්වෝතාලබමඅදාමකාසීතාලමතාවම06ක්මවශෝමඊබමලැප්මදුයමයුතු..)ම
(කුණුම05)
5.2 රාංග්රීසිමවශතිකමපන ත්රමපන ාඨතාාලක්මශදාරාමවාමගතමවශතිකයම(වශතිකමපන ත්රම
පන ාඨතාාලමමඅදාමකාසීතාලබමතාවම03මක්මවශෝමඊබමලැප්මදුයමයුතුය)ම
(කුණුම03)
5.3 රාංග්රීසිමභාාමනිපුයාලයමවාශාමතාමවම1මසිබම3මවක්මශදාරාමවාමගතම
වශතිකයම(කුණුම02)
වබශඅ
I.

දු්ලමදුදයාම්රතිපන ාදඅමවකොමින්මවභාලමදුසින්මපිළිගතමදු්ලදුදයායන්න්ම
වශෝමදු්ලමදුදයාමම්රතිපන ාදඅමවකොමින්මවභාලමමපිළිගතමඋපන ායමම්රදාඅයම
කරඅමආයඅයන්න්මවශෝමශ්රීමාංකාමෘීරයමශාමලෘතීරයමපුහුණුමවකොමින්ම
වභාලමදුසින්මඅනුතමකරඅමදමආයඅමතිනන්මපිිදඅතනුමවඅමවශතිකම
වාශාමපන තයක්මමකුණුමවාමවදනුමැවේ.
II.
වාමඇතිමරශෂතමසුහලසුකතමවාශාමකුණුමහිමිමලඅමපන ිදදිමඑක්මවශතිකයකබම
පන තයක්මකුණුමවාමවදනුමැවේ.
III.
වශතිකමපන ත්රලමකාමසීතාලමශවුවලමන්රීතබමඅදාමවපතඛඅමවම්මුඛම
පන රීක්යව  ජමරදිිදපන තමකෂමයුතුය.
මම
6. වොරතුවලමශාමවන්නිව.දඅමාක්යමදැනුතම(උපන ිදතමකුණුමම05)
මමමමමමමමම05
6.1 වොරතුවලමාක්යමප්ප්වෝතාලක්මශදාරාමවාමගතමවශතිකයක්මවශෝමඊබම
රශෂමසුහලසුකතක්ම(ප්ප්වෝතාලබමඅදාමකාසීතාලමතාවම06ක්මවශෝමඊබමලැප්ම
දුයමයුතුය)මම(කුණුම05)
6.2 වොරතුවලමාක්යමවශතිකමපන ත්රමපන ාඨතාාලක්මශදාරාමවාමගතමවශතිකයම
(වශතිකමපන ත්රමපන ාඨතාාලමඅදාමකාසීතාලබමතාවම03ක්මවශෝමඊබමලැප්මදුයම
යුතුය)ම(කුණුම03)
මවබශඅ
I.

II.
III.

දු්ලමදුදයාම්රතිපන ාදඅමවකොමින්මවභාලමදුසින්මපිළිගතමදු්ලදුදයායන්න්
මවශෝමදු්ලමදුදයාම්රතිපන ාදඅමවකොමින්මවභාලමපිළිගතමඋපන ායම්රදාඅය
මකරඅමආයඅයන්න්මවශෝමශ්රීමාංකාමෘීරයමශාමලෘතීරයමපුහුණුමවකොමින්ම
වභාලමදුසින්මඅනුතමකරඅමදමආයඅමතිනන්මපිිදඅතනුමවඅමවශතිකමවාශාම
පන තයක්මකුණුමවාමවදනුමැවේ.
වාමඇතිමරශෂතමසුහලසුකතමවාශාමකුණුමහිමිමලඅමපන ිදදිමඑක්මවශතිකයකබම
පන තයක්මකුණුමවාමවදනුමැවේ.
වශතිකමපන ත්රලමකාමසීතාලමශවුවලමන්රීතබමඅදාමවපතඛඅමවම්මුඛම
පන රීක්යව  ජමරදිිදපන තමකෂමයුතුය.
VI

7. 2016,ම2017,ම2018,ම2019,ම2020මලවරම05මතුෂමරතිිදමකරමගතමනිලාඩුම,
(රශමඑක්මලර්යකමරතිිදමකරමගතමනිලාඩුම05ක්මවශෝමඊබමලැප්මඅම්,මලර්යකබ
උපන ිදතමකුණුම02මවැිනන්මඋපන ිදතමකුණුම10)
දුහලශපතපන තිමමවශෝමකාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්මවශතිකමකරඅමදමවපතඛඅම
වම්මුඛමපන රීක්යව  ජමරදිිදපන තමකෂමයුතුය.මම

මමමමමමමමම10

8. පන ාවවපතමවාංලර්ධ්අයබමවෘජුමදායකතලයමශවුවලමන්රීත
(රතදාඅ/්රතිඵමවාංලර්ධ්අය/්රදර්අ/දුඅයමකමිටු/දුයමවතගාී මවශ
මවලඅතමජයග්රශය)මඑකමකවලයකබමකුණුම02මවැිනන්මඋපන ිදතමකවලණුමම03ක්ම
වාශාමකුණුමවදනුමැවේ.

මමමමමමමමම06

වබශඅ
I.

දුහලශපතපන තිමදුසින්මනිර්වද්මකරඅමදමශාමකාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්මවශතිකම
කෂමවපතඛඅමවම්මුඛමපන රීක්යව  ජමමරදිිදපන තමකෂමයුතුය.
II.
ලැලමවඅම/මරාජකාිදමආලරයයමකරනුමවඅමදුහලශපතපන තිලවලන්මරශමඅාංකම8හිම
වාශන්මකවලණුමශවුවලමකරඅමවපතඛයමකාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්මතිනන්ම
වශතිකමකරමවම්මුඛමපන රීක්යව  ජමමරදිිදපන තමකෂමයුතුය.
මමමම
9. රවගනුම්ම-මරගැන්වීම්ම්රියාලලියබමඅතරලමපන ාවවපතමසිසුමදවලලන්ව මදුභලයාමමමමමමමමමමමමමමම09
වාංලර්ධ්අයබමදුදුධ්මඅාංමලලින්මකරඅමදමවවයලාලන්/දායකතලය/
ශියමවාංගම්/වමිතිමලගීමම්මදැරීත/මපුහුණුමකබයුතු
(එකමකවලයකබමකුණුම03මවැිනන්මඋපන ිදතමකවලණුම03ක්මවාශාමකුණුමවදනුමැවේ)
වබශඅ
I.
දුහලශපතපන තිමමදුසින්මනිර්වද්මකරඅමදමශාමකාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්ම
වශතිකමකෂමවපතඛඅමවම්මුඛමපන රීක්යව  ජමරදිිදපන තමකෂමයුතුය.
II.
ලැලමවඅම/මරාජකාිදමආලරයයමකරනුමවඅමදුහලශපතපන තිලවලන්මරශම
අාංකම9 හිමවාශන්මකවලණුමශවුවලමකරඅමවපතඛඅමකාපන මඅධ්යාපන අම
අධ්යක්මතිනන්මවශතිකමකරමවම්මුඛමපන රීක්යව  ජමරදිිදපන තමකෂමයුතුය.
10. මලූශගමවම්මුඛමපන රීක්යයබමවපන මමසිටීවම් ජමදක්ලඅමකුවාලයම
කාර්යමභාරයබමඅදාෂමතාෘකාලක්මඔව්වවයමරදිිදපන තමන්රීතක්මකෂමයුතුය.ම
ඒමවාශාමපන ශමමනිර්යායකමයබවතමකුණුම25ක්මවාමවදනුමැවේ.
නිර්යායක
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(ii) අාංකම අතපන /21/0320/308/016ම ශාම 2021.03.01ම දිඅැතිම අතායම ත්ඩලම ීරරයයම ්රකාරලම ශ්රී ාංකාම මම
දුහලශපතපන තිමවවයලව මIIIමලඅමවරයණියටයබමවාලාමගැමවම්මක්රතව.දය:
a) අදාෂමපන ෂාවතමඇතිමමජාතිකමශාමපන ෂාතමපන ාවපතලමශ්රීමාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මපන ලතිඅමපුරප්පන ාඩු,මඑතම
පන ෂාබමරපතලුම්මකරමඇතිමනිධ්ාරීන්වගන්තමපිරවීතබමකබයුතුමකරනුමැවේ.
b) ශ්රීම ාංකාම දුහලශපතපන තිම වවයලව ම III වරයණියටයබම වාලාම ගැමවම් ජම අයහලම්කවලලන්ම ලූශගම වම්මුඛම
පන රීක්යව  ජමවාමගන්අාමකුණුලම්රමුඛාලයමඅනුලමසිාංශමශාමවදතෂමතාධ්යමලවයන්මරශෂතම
කුණුම වාම ගතම නිධ්ාරීන්ම පන ෂාතම කලරම්ම කුණුම පන දඅම්ලම තාධ්යම ලවයන්ම වලන්ම වලන්ලම වාලාම
ගැමතබමකබයුතුමකරනුමැවේ.
c) ලැලම වැලීවම්ම පන දඅතම ම තම වශෝම රාජකාරීම ආලරයම පන දඅතම තම කුණුම වාම ගන්අාම ලැලම වඅ/ම
රාජකාරීමආලරයමදුහලශපතපන තිලවලන්මශාමහල්කරමපන දඅතමතමකුණුමවාමගන්අාමරුවලලවලන්මදුහලශපතපන තිම
වවයලයබම ම පන තවුලවශොතම එතම නිධ්ාරීන්ම හල්කරම ්රවද්ලම පන ාවපතලම පන ලතිඅම දුහලශපතපන තිම වවයලව ම
පුරප්පන ාඩුමවාශාමපන තන්රීතබම්රමුඛාලයක්මමවදනුමැවේ.
d) රශමc වේදව මවාශන්මමනිධ්ාරීන්මව්ා ාඅමගමකරනුමවඅමපන ාවවහිමලවරම03කමවවයලාමකායක්ම
අනිලාර්වයන්ම වවයලයම කෂම යුතුම අරම එතම අනිලාර්යයම වවයලාම කාවයන්ම පන සුලම ඒම ශාම වතාඅම පන ාවපතම
අරමව්ා ාඅමතාවලමන්රීතබමකබයුතුමකරනුමමැවේ.ම
09.මවවයලව මනියුක්මකරවීවම්මවකොන්වද්සිම:
9.1 වතතම අතුරම ව්ථිරය.ම දුරාතම ලැටුප්ම වහිය.ම ලැන්ද අම අඅතදවල/ලැන්ද අම පුවලම ශාම අඅතදවලම දුරාතම
ලැටුප්මමක්රතයබමදායකමදුයමයුතුය.මඑක්මඅවුවලද්දකමලැලමවැලීවම්මපන දඅතමතමපන තමකරනුමැවේ.
9.2 ශ්රීම ාංකාම ්රජාාන්්රිකම වතාජලා ජම ජඅරජව ම ආයඅම වාංග්රශව ම 11ම ලැනිම පන ිදච්වේදව ම 12.1ම ශාමමමමමම
12.6මසිබම12.12මලගන්තිද,මරාජයමවවයලාමවකොමින්මවභාමකාර්යමපන ටිපන ාටිමරීතිද,මඅදාෂමව..
9.3 ශ්රීම ාංකාම දුහලශපතපන තිම වවයලව ම IIIම ලඅම වරයණියටයබම පන තවීම ලවරම 03ම කබම වපන රම පන ෂමුම කාර්යක්තාමමමමම
කලරම්මපන රීක්යයමවතතදුයමයුතුය.ම
9.4 රාජයම පන ිදපන ාඅම චක්රවපතඛම අාංකම 18/2020ම අනුලම අවඅක්ම රාජයම භාාලම පිළිවාම අදාෂම ්රවීයාම
තට්බත,මපන තවීවම්මදිඅමසිබමලවරම03ක්මඇතුමවාමගමයුතුමව..මවන්ධ්ාඅමභාාලමලඅමරාංග්රීසිමභාාලම
පිළිවාම්රවීයාලයමවෑතමනිධ්ාිදවයකුතමවාලාමගැමවම්මදිඅමසිබමලවරමතුඅම(03)මක්මඇතුමවාම
ගම යුතුය.ම රාජයම වවයලාම වකොමින්ම වභාම චක්රවපතඛම 08/2020ම අනුලම එහිම වාශන්ම සුහලසුකම්ම වහිමම
නිධ්ාරීන්මවන්ධ්ාඅමභාාලමවතතමවීවම්මඅලයාලමවම්පූර්යමකෂමනිධ්ාරීන්මවවමවකනුමවඅම
අරම වවසුම නිධ්ාරීන්ම ශ්රීම ාංකාම දුහලශපතපන තිම වවයලයම වාශාම වම රාංග්රීසිම භාාම පන රීක්යයබම වපන මම සිබම
අලතමලවයන්ම40%මක්මකුණුමවාමගමයුතුය.
9.5 ශ්රීමාංකාමදුහලශපතපන තිමවවයලව මපන තවීම්මලිපියමභාරමගතමදමඒමඅනුලමවාමවදඅමව්ා ාඅගමන්රීතමඅනුලම
රාජකාරීම භාරම වඅොගන්වන්ම අම්ම එතම පන තවීතම අලාංරුම කරම එතම නිධ්ාරීන්ම අැලම රුවලම වවයලයබම
යැවීතබමකබයුතුමකරනුමැවේ.
10.ම වතහිමවාශන්මවඅොලඅමයම්මකවලයක්මවලවොතමඒමපිළිවාලමශාමවතතමපුරප්පන ාඩුමපිරවීතමවම්වන්ධ්ලමමමරාජයම
වවයලාමවකොමින්මවභාලමශාමඅධ්යාපන අමඅතායාාංමවපතකම්මදුසින්මීරරයයමකරනුමඇ.
11. සිාංශම ශාමවදතෂම භාාමලලින්මපන ෂම කරඅමවතතම නිව.දඅව මභාාමපන ාඨම අර,ම අඅනුකූාලයක්මඇතිම
වුලවශොතමසිාංශමභාාමතාධ්යමනිව.දඅයමනිලැරදිමවවයමවකාමකබයුතුමකරනුමැවේ.
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