
2021 වර්ෂයේ 05 යරේණියේයේ ෂ්ෂයත්වව ඳීක්ෂෂයයේ ්රතිඵප  භ  2022-06 

යරේණියේ   ඳාසල් සහා භාර්ගග  අභි ාචනා අ දුම්ඳත්ව සම්පූර්ය කිීකභ 

සහා උඳයෙස්. 
 

යඳොදු උඳයෙස ්

01. 2021 වර්ෂයේ 05 යරේණියේ ෂ්ෂයත්වව ඳීක්ෂෂයය ්  ුදදුුදමම්  ෙ ිසුද්   2022-

06 යරේණියේ  සහා ඳාසල් යම් වන ටත ත්ව  ඵා  ඇ ඇ .  

යභභ මලිම අදි යර්  ඇ ඳාස ්ෂ යනො ැබූ යහෝ කිිස ම් යහේතුව්ෂ භ   ැබී ඇතිඵ 

ඳාස   ඇතුළත්ව ටත  යනොහැකි ිසුදයවකු යේ නම් ඒ සම්ඵ් ධය ්  අභි ාචනා 

අ දුම්ඳ ්ෂ ඉදිරිඳත්ව කිීකභ  අවස්ථාව  ැයඵනු ඇ . යභභ අභි ාචනා 

අ දුම්ඳත්ව සම්පූර්ය කිීකභ භාරගග  වැඩස හන්ෂ ඔස්යසේ ඳභය්ෂ ිසදු 

යමයරනු ඇතිඵ අ ර 2022.06.15 ිස  2022.06.30 ේෂවා මා   තුළ ඊ  

අවස්ථාව  ැයේ. 

 

02. අභි ාචනා අ දුම්ඳත්ව සම්පූර්ය කිීකභ https://g6application.moe.gov.lk/#/ 

 න යවේ අඩටත   පිටතසී  ඵා  ඇ ඇතිඵ උඳයෙස් අනුගභන  මරමි්  යෙභාපි ්   

යඳෞද්ගලිමව භ ිසදු මළ හැකි  . 

 

03. භාර්ගග  වැඩස හන ඔස්යසේ අභි ාචනා අ දුම්ඳත්ව සම්පූර්ය කිීකභ  කිිස ම් 

අඳහුද ාව්ෂ යේ නම්, ිසුදවායේ වර් භාන ඳාසයල් ටතදුහල්ඳතිඵයග්  යහෝ එභ 

ඳාස  අ ත්ව ම ාඳ අධයාඳන මාර් ා යේ ලධ ධාීක් යග්  අ දුම්ඳ  සම්පූර්ය 

කිීකභ සහා අවශ්ය සහා   ඵා ග  හැකි  . 

 

04. අභි ාචනා අ දුම්ඳ  සම්පූර්ය කිීකයම්  ඇ ඉල්ලුම් මරන ඳාසයල් මඩඉම්  කුය 

පිළිඵ ව සැ කිලිභත්ව ටත  යුතු අ ර ිසුදවා  ඵා ඇතිඵ  කුණු ්රභාය  ඳාසල් 

මඩඉම්  කුය  ගැ යඳන ඵව  හවුරු මර ගැනීයභ්  අනතුරුව ඳාසල් 

ඉල්ලුම් මර් න. ිසුදවා  ඵා ඇතිඵ  කුය  යනොගැ යඳන ඳාසල් ඉල්ලුම් කිීකභ 

භගි්  අභි ාචනා ක්රි ාවලි  භගි් ෙ ඳාස ්ෂ යනො ැබී  ාභ  ඉඩ ඇතිඵ ඵව 

අවධාරය  මර ිසටිමු. 

 

05. එ්ෂ අ දුම්මරුයවකු සහා අභි ාචනා අ දුම්ඳත්ව ඉදිරිඳත්ව මළ හැ්ෂය්ෂ එම්ෂ 

ඳභය්ෂ වන අ ර එභ අ දුම්ඳ  භගි්  ඳාසල් 03්ෂ සහා අ දුම් කිීකභ  

අවසථ්ාව  ැයේ. 

 

 

https://g6application.moe.gov.lk/#/


භාර්ගග  අභි ාචනා අ දුම්ඳ  සම්පූර්ය කිීකභ සහා උඳයෙස්  

01. https://g6application.moe.gov.lk/#/  න යවේ අඩටත  යව  පිටතුදණු ඳුදව “අභි ාචනා 

ඉදිරිඳත්ව කිීකභ”   යත්ව  ඵා  ඇ ඇතිඵ සඵැඳි  භ  ්ෂලි්ෂ මර් න. 

 

02. එටත   ැයඵන යවේ පිටුයේ ිසුදවායේ ටතබාග අංම  ඇතුළත්ව මර භාර්ගග  අ දුම්ඳ  යව  

්රයේශ් ටත  හැකි  . 

 

03. මුල් වර  ඳාසල් අ දුම් කිීකයම්  ඇ ඔඵ ටතිස්  සඳ ා තිඵබූ ඳදිංචි ලිපින  යම් වන ටත  යවනස් වී 

ඇත්වනම් ඒ ඵව සහ්  කිීකභ  යමොටුව්ෂ  ඵා  ඇ ඇතිඵ අ ර එභ යමොටු භ  ්ෂලි්ෂ කිීකභ 

භගි්  නව ඳදිංචි ලිපින  සහ්  කිීකභ  ඔඵ  අවස්ථාව  ැයේ. 

 

04. ඔඵයේ වර් භාන ඳදිංචි ලිපින   අොළ ව ඳහ  ය ොරතුරු සම්පූර්ය මර් න.  

 

 ඳළා   

 දිස්ත්රි්ෂම  

 ්රායද්ය   යල්මම් යමොඨාසාස  

 ග්රාභ ලධ ධාීක වසභ 

යභභ ය රතුරු ඇතුළත්ව කිීකභ අලධවාර්  ඵව ස ම් න. 

05. අනතුරුව අභිභ  ඳාසල් 03්ෂ ඉල්ලුම් කිීකභ  අවස්ථාව  ැයේ. ඳාසල් සංගයන අංම මී  

යඳර ඔඵ යව   ඵා  ඇ ඇතිඵ අ ර එභ ය ොරතුරු අනුව භාර්ගග  අ දුම්ඳ  සම්පූර්ය මළ 

හැකි  . අ දුම්ඳය හි Add Schools භ  ්ෂලි්ෂ මර අොළ යමොටුව තුළ ඳාසල් සංගයන 

අංම  (Census No.) සහ්  මර  භා  අවශ්ය ඳාස  ඇතුළත්ව මළ හැකි . යම් 

සම්ඵ් ධය ්   වදුර ත්ව සහා  අවශ්ය ඵව හැ යේ ය්  නම් ඒ සහා වර් භාන ඳාසයල් 

ටතදුහල්ඳතිඵවර ා යහෝ ම ාඳ අධයාඳන ලධ ධාීක්  සම්ඵ් ධ මරග් න. 

 

06. ිස ලු ය ොරතුරු සම්පූර්ය කිීකයභ්  ඳුද පිටුයේ ඳහළ ෙකුණු යමළවයර් ඇතිඵ Submit 

Application භ  ්ෂලි්ෂ මර අ දුම්ඳ  ය ොමු මළ යුතු  .  වෙ, එ්ෂ අ දුම්මරුයවකු  

ඉදිරිඳත්ව මළ හැ්ෂය්ෂ එ්ෂ අ දුම්ඳ ්ෂ ඳභය්ෂ ඵව අවධාරය  මර ිසටිමු. 

 

07. අ දුම්ඳ  Submit මළ ඳුදව එහි Pdf ආමෘතිඵ ්ෂ ඵාග  මරගැනීභ  ඔඵ  අවස්ථාව  ැයේ.  

 

08. අ දුම්ඳ  සම්පූර්ය කිීකභ සහා උඳයෙස් සහ ඳාසල් සංගයන අංම (Census No.) 

www.moe.gov.lk  න අධයාඳන අභා යාංශ් යවේ අඩටතය ්   ඵාග  හැකි  .  

වැඩිදුර ටතභසීම් සහා 0112784845 දුරමථන අංම  භගි්  ඳාසල් ම යුතු ශ්ාඛාව අභ ් න. 

https://g6application.moe.gov.lk/#/
http://www.moe.gov.lk/

