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ඇමුණුම 01 

 

(A)   ජළතික මට්ටදේ ඳළවල් මෘදුකළංග  රගළලලිය (NSSC) - ශ්රී ංකළ ඳගණගණක වංගමය (CSSL) මගින් ඳලේලනු 

බන මළර්ගග  (Online)  රගළලලිය 

 

 (A.1)   රග කළණ්ඩය 
 

                  දමම  රගය ලයවහ කළණ්ඩ දෙකකින් යුතු ල ඳශ  ඳගණදි ඳෆලෆේදේ. 

       1. ඳෂමු කළණ්ඩය (Group 1)     -     6-11 දරේණි   (ලයව අවුරුදු 10 - 16) 

        2. දෙලන කළණ්ඩය (Group 2)   -     12-13 දරේණි (ලයව අවුරුදු 17 - 19)  

 

 

 (A.2)   රගළලලිද  වහලභළලය 
  

 (A.2.1)   මූලික ලටද   රග 

I. දමය ඳගණගණක භළළ පිළිබ මුලික ෙෆනුම ඳරීක්ළ කරනු බන මළර්ගග  (Online) දව 

ඳෆලෆේදලන  රගයකි. දමම  රගය කළඳ/ ඳෂළේ මට්ටමින් ඳලේලනු බයි.  
 

II. කළඳ මට්ටදේ මළර්ගග  (Online)  රග ඳෆලෆේවීදේ කටයුතු සිදු කිරීම කළඳද  ද ොරතුරු ශළ 

වන්නිදේෙන  ළක්ණ ිධය භළර නිදයෝජය අධයළඳන අධයක්/ වශකළර අධයළඳන අධයක්දේ 

ලගකීමකි. කළඳ මට්ටදේ  රගලලින් නියමි  අලම කුණු සීමළල ඉක්ම වු සිසුන් වශළ ඳෂළේ 

මට්ටමින්  රගය ඳෆලෆේදලන අ ර එය ඳෂළදේ ද ොරතුරු  ළක්ණ ිධය භළර නිදයෝජය අධයළඳන 

අධයක්/ වශකළර අධයළඳන අධයක් ිධසින් සිදු කෂ යුතු ය. 
 

III. එදවේ වුල ෙ ෆදබන අයදුේඳේ ප්රමළණය සීමළවහි  බල දඳනී යන්දන් නේ ඳෂළේ අධයළඳන 

අධයක්දේ අනුමෆතිය වහි  ල කළඳ මට්ටමින්  රග දනොඳලේලළ ඳෂළේ මට්ටමින් ඳමණක් 

 රගය ඳෆලෆේවීම සිදු කෂ ශෆකි ය.  
 

 

 (A.2.2)   අලවන්  රගය 
 

I.         උක්  A.2.1 හි වශන්  රගදයන් නියමි  අලම කුණු සීමළල ඉක්ම ව සිසුන් වශළ අලවන්  රගය 

අධයළඳන අමළ යළංද  ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළදේ දමදශයවීදමන් දකොෂඹ දී 

ඳලේලනු ෆද . 
 

II. දමය මළර්ගග  (Online) දව ඳෆලෆේදලන  රගයකි. ඳගණගණක ලෆඩවටශන් දගොඩ නෆංවීමට 

 රගකරුලන්ට සිදුලන අ ර ඇගයීම ෙ මළර්ගග  ල ම  (Online) සිදු කරනු බයි. [ රගකරුලන් 

ිධසින් මළර්ගග  (Online)  රගද  දී ඔවුන් වඳයනු බන පිළිතුරට අෙළෂ ල මෘදු ආරක්ෂි  

(Backups) පිටඳේ  බළ ග  යුතු ය.]  
 

 

 (A.3)      රග දකොන්දේසි 
 

1.  රගය වශළ අයදුේ කිරීමට C/C++ දශෝ C#  දශෝ Java පිළිබ මූලික අලදබෝධයක් තිබිය යුතු ය.      
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ජළතික මට්ටදේ ඳළවල් මෘදුකළංග  රගළලලිය (NSSC) පිළිබ ලෆඩිදුර ිධමසීේ වශළ 

 

වභළඳති,         

ශ්රී ංකළ ඳගණගණක වංගමය (CSSL),    

275/75, මශළචළර්ය වහටෆන්ලි ිධදේසුන්ෙර මළල ,      

දකොෂඹ 07.       

දුරකථන  -  011-2592762/ 0114713290  

සෆක්වහ   -    011-2508009  

E-mail - info@cssl.lk/ admin.exec@cssl.lk  

Web site - www.cssl.lk  

                                                                             

 

 

 

  (A.4)      රගය වශළ ලියළඳදිංචි වීම ශළ අයදුේ කෂ ශෆකි ආකළරය  

 

1.    අෙළෂ ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දින දශෝ එදිනට ප්රථම දශෝ ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය වශළ ලන 

මළර්ගග  (Online) අයදුේඳ  අධයළඳන අමළ යළංද  දල  අඩිධය (www.moe.gov.lk)  දල  පිිධව 

වේපුර්ණ කිරීම. 

 

මළර්ගග  (Online) ක්රමයට අයදුේ කරන්නන් ිධසින් ඳළවදල් ිධදුශල්ඳති ිධසින් වශතික කරන ෙ 

ලිඛි  අයදුේඳ  වේපූර්ණ කර  රගය වශළ ඉදිගණඳේ ලන අලවහථළදේ දී ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. දමම 

අයදුේඳ  ෙ www.moe.gov.lk යන දල  අඩිධදයන් බළ ග  ශෆකි ය.     

                                      

                                       දශෝ 

 

 2. අෙළෂ ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දින දශෝ එදිනට ප්රථම දශෝ ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය වශළ අෙළෂ  ලන 

‘REGISTRATION-NSSC’ අයදුේඳ  වේපූර්ණ කර ිධදුශල්ඳතිදේ නිර්දේය වහි  ල ලියළඳදිංචි 

 ෆඳදන් ඳශ  වශන් ලිපිනයට එවීම.   

 

 

ලියුේ කලරදයහි ලේ ඳව ඉශෂ දකෂලදරහි ‘Registration – NSSC’ දව වශන් කෂ යුතු ය.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රගය වශළ ලියළඳදිංචි වීමට භළිධ  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අධයළඳන අධයක්, 

   ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළල, 

   අධයළඳන අමළ යළංය, 

   'ඉසුරුඳළය', 

   බේ රමුල්. 

 

අධයළඳන අධයක්, 

ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ 

ළයළල, 

අධයළඳන අමළ යළංය, 

‘ඉසුරුඳළය’,  

බේ රමුල්. 

දුරකථන -  011-2785821 

සෆක්වහ -     011-2785821 

E-mail- ictchamps.2021@moe.gov.lk 

Web site - www.moe.gov.lk 

 

mailto:info@cssl.lk
mailto:admin.exec@cssl.lk
http://www.cssl.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
mailto:ictchamps.2021@moe.gov.lk
http://www.moe.gov.lk/
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ඇමුණුම 02 

 

(B)   රුණ ඳගණගණක ිධෙයළඥයියින්දේ  රගළලලිය (YCS) - ශ්රී ංකළ ද ොරතුරු  ළක්ණ කර්මළන්  මණ්ඩය 

(FITIS) මඟින් ක්රියළේමක කරනු බන  රගළලලිය 

 
 

 (B.1)   රග කළණ්ඩය 

 

     දමම  රගය ක්දේත්ර 3ක් යටදේ ලයවහ  කළණ්ඩ 3 කට ඳශ  ඳගණදි ඳෆලෆේ දේ. 

අංකය ක්දේත්රය ලයවහ කළණ්ඩය 

01  මූලික ෙෘඪළංග අන් ර්ජළයට වේබන්ධ 

කිරීදේ  IOT (Internet of Things) 

නිර්මළණ 

 කෘතිම බුේිය ආශ්රි  (Artificial 

Intelligence) නිර්මළණ  

 දරොදබෝ  ළක්ණික ( Robotics) 

නිර්මළණ 

 වමූශ ෙේ  ිධහදල්ණ (Big Data 

Analytics) ආශ්රි  නිර්මළණ  

කනිහඨ 1 අංය 

6-8 දරේණි (ලයව අවුරුදු 10-13) 

කනිහඨ 2 අංය 

9-11 දරේණි (ලයව අවුරුදු 14-16) 

දජයහඨ අංය 

12-13 දරේණි (ලයව අවුරුදු 17-20) 

02  දල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජංගම දයෙවුේ (Mobile App) නිර්මළණය 

 ඳගණගණක දයෙවුේ (Desktop App) 

නිර්මළණය 

 ඳගණගණක ක්රීඩළ ලෆඩවටශන් (Computer 

Game Application) නිර්මළණය  

කනිහඨ 1 අංය 

6-8 දරේණි (ලයව අවුරුදු 10-13) 

කනිහඨ 2 අංය 

9-11 දරේණි (ලයව අවුරුදු 14-16) 

දජයහඨ අංය 

12-13 දරේණි (ලයව අවුරුදු 17-20) 

03 විලෘත තරග අංය 

(බා දෙන ගැටලුලක්; දතොරතුරු තාක්ණ ෙැනුම 

භාවිතදයන් දගොඩ නගන නිර්මළණයක් ඇසුදරන් 

ිධවඳීමට ඇති ශැකියාල මැනීදේ අභිදයෝගය ළ 

තරග අංයකි.) 

අෙළෂ ලර්දේ ඔක්දතෝබර් මව 31 

දිනට ලයව අවුරුදු 16 ට දනොඅඩු 

ශළ ලයව අවුරුදු 21 ට දනොලෆඩි  

පාවල් සිසුන් 

  

  

  (B.2)   රග දකොන්දේසි 

I. දක්ල නිර්මළණයක් දශෝ කණ්ඩළයේ නිර්මළණයක් දශෝ ඉදිගණඳේ කෂ ශෆකි ය. නිර්මළණය 

අ යලයදයන් ම වහල නිර්මළණයක් ිධය යුතු ය. (කණ්ඩළයමක සිටිය ශෆකි උඳගණම සිසුන් වංයයළල 3කි). 
 

II. දමම නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම සිංශදන්/ දෙමදෂන් දශෝ ඉංග්රීසි භළළදලන් දශෝ කෂ ශෆකි ය. 
 

III. ඉදිගණඳේ කරනු බන නිර්මළණ දේමළලට අෙළෂ ිධය යුතු අ ර දෙනු බන ඳණිවුඩය ඳළවල් ඳේධතියට 

දශෝ අන් ර් ජළතික මට්ටමින් දශෝ භළිධ  කෂ ශෆකි සුබලළදී අර්ථලේ නිර්මළණයක් ිධය යුතු ය. 
 

IV. එක්  රගකරුලකු/ කණ්ඩළයමක් ිධසින් එක් නිර්මළණයක් ඳමණක් ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. 
 

V.  රගය වෙශළ ලියළඳදිංචි වීම ශළ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම B.3 හි දී ඇති උඳදෙවහ අනුල සිදු කෂ යුතු ය. 
 

VI. ඒ ඒ  රගයට අෙළෂ උඳදෙවහ අනුල වේපූර්ණ කරන ෙ අලවළන නිර්මළණය මෘදු පිටඳේ දෙකක් 

(වංයුක්   ෆටි දෙකක්)  මගින් ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. නිර්මළණය වමඟ එම නිර්මළණය ධළලනය කිරීම 

වශළ අලය පියලර, උඳදෙවහ වටශනක් මගින් ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. නිර්මළණ ධළලනය කිරීම වශළ 

දයොෙළ ග  යුතු සියලු ම මෘදුකළංග උඳදෙවහ වටශදන් වශන් කෂ යුතු අ ර ිධදේ මෘදුකළංග දලද ොේ 

(Service Pack/Drivers/Correct Software Versions, etc...) වංයුක්   ෆටියක ඇතුෂේ කර ඉදිගණඳේ 

කෂ යුතු ය. ෙෘඪළංග ශළ මෘදුකළංග වේබන්ධ නිර්මළණ වීඩිදයෝග  කර සියලු ද ොරතුරු වහි  ල ඉදිගණඳේ 

කෂ යුතු ය. 
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VII. ලයළඳෘති  ිධනිහචය කිරීම ඳශ  වශන් කරුණු ම  ඳෙනේ ල සිදු කරනු ෆද . 

 

 ඒකීය බල 

 වංකල්ඳ ඉදිගණඳේ කිරීම 

 ක්රියළකළරීේලය වශ ක්ණ 

 ගුණළේමක බල 

 ඉදිගණඳේ කිරීදේ නිර්මළණශීලී බල  

 

 රුණ ඳගණගණක ිධෙයළඥයියින්දේ  රගළලලිය පිළිබ ලෆඩිදුර ිධමසීේ වශළ 
         

 කෂමනළකරු,      

 ශ්රී ංකළ ද ොරතුරු  ළක්ණ කර්මළන්  මණ්ඩය,  

 4 මශ, දනො 344,     

 ගළලු ඳළර,       

 දකොෂඹ 03.                                                           

 දුරකථන -   011-2577103     

 E-mail -  ycs@fitis.lk     

 Web site -  www.ycs.lk / www.fitis.lk                                       

        
 

  

(B.3)  ලියළඳදිංචි වීම වශ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම 

 

 

 

 

 

 රගය වශළ ලියළඳදිංචි වීම නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම 

1.    අෙළෂ ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දින දශෝ එදිනට 

ප්රථම දශෝ ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය  වශළ ලන මළර්ගග  

(Online) අයදුේඳත්රය අධයළඳන අමළ යළංද  දල  

අඩිධය (www.moe.gov.lk) දශෝ www.ycs.lk/ 

www.fitis.lk දල  අඩිධ දල  පිිධව වේපුර්ණ කිරීම.   

 

         මළර්ගග  (Online) ක්රමයට අයදුේ කරන්නන් 

ිධසින් ඳළවදල් ිධදුශල්ඳති ිධසින් වශතික කරන ෙ ලිඛි  

අයදුේඳ  වේපුර්ණ කර  රගය වශළ ඉදිගණඳේ ලන 

අලවහථළදේ දී ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. දමම අයදුේඳ  ෙ 

www.moe.gov.lk  දල  අඩිධදයන් දශෝ  www.ycs.lk/ 

www.fitis.lk දල  අඩිධ මඟින් බළ ග  ශෆකි ය.   
    

දශෝ 
 

  2. අෙළෂ ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දින දශෝ එදිනට ප්රථම  

දශෝ ෆදබන දවේ ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය වශළ අෙළෂ ලන 

"REGISTRATION-YCS අයදුේ ඳත්රය  වේපූර්ණ කර 

ිධදුශල්ඳතිදේ නිර්දේය වහි  ල ලියළඳදිංචි  ෆඳදන් 

අධයළඳන අමළ යළංද  ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන 

 ළක්ණ ළයළලට දයොමු කිරීම. 

අෙළෂ ලර්ද  ජුනි මව 30 ලන දින දශෝ එදිනට 

ප්රථම දශෝ ෆදබන දවේ වේපූර්ණ කරන ෙ 

නිර්මළණ, වංයුක්   ෆටිල ඳමණක් අඩංගු 

කරන ෙ මෘදු පිටඳේ 2ක් වමඟ ‘ENTRY 

SUBMISSION FORM–  YCS’ නමෆති 

අයදුේඳත්රය වේපූර්ණ කර ිධදුශල්ඳතිදේ 

නිර්දේය වහි  ල ලියළඳදිංචි  ෆඳදන් ඳශ  

වශන් ලිපිනයට දයොමු කිරීම. 
  

දශෝ 
 

අෙළෂ ලර්ද  ජුනි මව 30 ලන දින දශෝ එදිනට 

ප්රථම දශෝ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම වශළ 

අධයළඳන අමළ යළං දල  අඩිධය 

(www.moe.gov.lk) දල  දශෝ www.ycs.lk/ 

www.fitis.lk දල  අඩිධ පිිධව මළර්ගග  

(Online) ක්රමයට උඩුග  (Upload)  කිරීම සිදු 

කෂ ශෆකි අ ර ඒ වමඟ ම ‘ENTRY 

SUBMISSION FORM –YCS’ නමෆති 

අයදුේඳත්රය ෙ වේපුර්ණ කර ිධදුශල්ඳතිදේ 

නිර්දේ වහි  ල  උඩුග  (Upload) කිරීම. 

 ෆඳදන් අයදුේඳේ ඉදිගණඳේ කිරීදේ දී ‘Registration- YCS’ දව ශළ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීදේ දී          

‘Entry Submission – YCS’ දව අෙළෂ ලියුේ කලරදයහි ලේ ඳව ඉශෂ දකෂලර වශන් කෂ යුතු ය. 

අධයළඳන අධයක්, 

ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ 

ළයළල, 

අධයළඳන අමළ යළංය, 

‘ඉසුරුඳළය’,  

බේ රමුල්. 

දුරකථන - 011-2785821 

සෆක්වහ - 011-2785821 

E-mail- ictchamps.2021@moe.gov.lk 

Web site – www.moe.gov.lk 

 

mailto:ycs@fitis.lk
http://www.fitis.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.ycs.lk/
http://www.fitis.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.ycs.lk/
http://www.fitis.lk/
http://www.ycs.lk/
http://www.fitis.lk/
mailto:ictchamps.2021@moe.gov.lk
http://www.moe.gov.lk/
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ඇමුණුම 03   

(C)  ගුරුලරුන් ශළ ගුරු සිසුන් වශළ ලන "නිර්මළණළේමක ගුරුලරු"  රගළලලිය - අධයළඳන අමළ යළංය 

මඟින් ක්රියළේමක කරනු බන  රගළලලිය 

 

දමම  රගය වශළ රජද  ඳළවල් වශ රජද  අනුම  දඳෞේගලික ඳළවල්ල දවේලය කරනු බන  

ගුරුභලතුන්ට ශළ ජළතික අධයළඳන ිධෙයළපීඨවඨල ක්ක්ණ ිධෙයළ ඩිලෝදෝමළ ඳළඨමළළ ශෙළරන ගුරු සිසුන්ට 

අයදුේ කෂ ශෆකි ය. 

 

  (C.1)  ගුරුලරුන් වශළ ලන ‘නිර්මළණළේමක ගුරුලරු’  රගය - Teachers (T) 

   

කළණ්ඩය නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කෂ ශෆකි ක්දේත්ර 

ිධලෘ   මුලික ෙෘඪළංග අන් ර්ජළයට වේබන්ධ කිරීදේ  IOT (Internet of Things) නිර්මළණ 

 කෘතිම බුේිය ආශ්රි  (Artificial Intelligence) නිර්මළණ  

 දරොදබෝ  ළක්ණික ( Robotics) නිර්මළණ 

 දල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජංගම දයෙවුේ (Mobile App) නිර්මළණය  

  ඳගණගණක දයෙවුේ (Desktop App) නිර්මළණය 

 

 
   

       (C.2)  ිධෙයළපීඨවඨ ගුරු සිසුන් වශළ ලන ‘නිර්මළණළේමක ගුරුලරු’  රගය - Teachers (T/T) 

   

කළණ්ඩය නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කෂ ශෆකි ක්දේත්ර 

ිධලෘ   මුලික ෙෘඪළංග අන් ර්ජළයට වේබන්ධ කිරීදේ  IOT (Internet of Things) නිර්මළණ 

 කෘතිම බුේිය ආශ්රි  (Artificial Intelligence) නිර්මළණ  

 දරොදබෝ  ළක්ණික ( Robotics) නිර්මළණ 

 දල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජංගම දයෙවුේ (Mobile App) නිර්මළණය 

 ඳගණගණක දයෙවුේ (Desktop App) නිර්මළණය 

 

 

          (C.3)   රග දකොන්දේසි 

I. දක්ල නිර්මළණයක් ිධය යුතු අ ර අනිලළර්දයන් ම වහල නිර්මළණයක් ිධය යුතු ය. 
 

II. දමම නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම සිංශ/ දෙමෂ දශෝ ඉංග්රීසි භළළදලන් දශෝ කෂ ශෆකි ය. 
 

III. ඉදිගණඳේ කරනු බන නිර්මළණ දේමළලට අෙළෂ ිධය යුතු අ ර දෙනු බන ඳණිවුඩය 

ඳළවල් ඳේධතියට සුබලළදී අර්ථලේ නිර්මළණයක් ිධය යුතු ය. 
 

IV. එක් අයදුේකරුලකු ිධසින් එක් නිර්මළණයක් ඳමණක් ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. 
 

V.   රගය වශළ ලියළඳදිංචි වීම ශළ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම ඳශ  දී ඇති උඳදෙවහ අනුල සිදු 

කෂ යුතු ය. 

   රගය වශළ ලියළඳදිංචි වීමට වශ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීමට භළිධ  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අධයළඳන අධයක්, 

   ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළල, 

   අධයළඳන අමළ යළංය, 

   'ඉසුරුඳළය', 

   බේ රමුල්. 
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VI.  ඒ ඒ  රගයට අෙළෂ උඳදෙවහ අනුල වේපූර්ණ කරන ෙ නිර්මළණය ධළලනය කිරීම වශළ  

දයොෙළග  යුතු සියලු ම මෘදුකළංග උඳදෙවහ වටශනක් මගින් ඉදිගණඳේ කෂ යුතු අ ර ිධදේ  

මෘදුකළංග දලද ොේ ඒලළ ෙ ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. අලවළන නිර්මළණය මෘදු පිටඳේ දෙකක් 

(වංයුක්   ෆටි දෙකක්) මගින් ඉදිගණඳේ කෂ යුතු අ ර ෙෘඪළංග ශළ මෘදුකළංග වේබන්ි  

නිර්මළණ වීඩිදයෝග  කර සියලු ද ොරතුරු ඇතුෂේ කර ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. 

 

‘නිර්මළණළේමක ගුරලරු’  රගය පිළිබ ලෆඩිදුර ිධමසීේ වශළ 

 

අධයළඳන අධයක්, 

ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළල, 

අධයළඳන අමළ යළංය, 

‘ඉසුරුඳළය’, 

බේ රමුල්.   

දුරකථන - 011-2785821   

සෆක්වහ -    011-2785821   

E-mail –ictchamps.2021@moe.gov.lk 

Web site – www.moe.gov.lk 

 

 

 (C.4)  ලියළඳදිංචි වීම වශ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම 
 

 රගය වශළ ලියළඳදිංචි වීම නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම 

 1.       අෙළෂ ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දින දශෝ එදිනට ප්රථම ඔබට 

අෙළෂ කළණ්ඩය වශළ ලන මළර්ගග  (Online) අයදුේඳත්රය අධයළඳන 

අමළ යළංද  දල  අඩිධය (www.moe.gov.lk) දල  පිිධව වේපුර්ණ 

කිරීම.  

 

           මළර්ගග  (Online) ක්රමයට අයදුේ කරන්නන් ිධසින් ඳළවදල් 

ිධදුශල්ඳති ිධසින් වශතික කරන ෙ ලිඛි  අයදුේඳ  වේපුර්ණ කර 

 රගය වශළ ඉදිගණඳේ ලන අලවහථළදේ දී ඉදිගණඳේ කෂ යුතු ය. දමම 

අයදුේඳ  ෙ www.moe.gov.lk යන දල  අඩිධදයන් බළ ග  ශෆකි ය.     

                          දශෝ 

2. අෙළෂ ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දින දශෝ එදිනට ප්රථම දශෝ ෆදබන 

දවේ ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය වශළ අෙළෂ ලන ‘REGISTRATION-

TEACHERS     (T)’ අයදුේඳත්රය දශෝ ‘REGISTRATION - 

TEACHERS (T/T)’ දශෝ නිර්දේය වහි  ල ලියළඳදිංචි  ෆඳදන් 

ඳශ  වශන් ලිපිනයට දයොමු කිරීම. 

අෙළෂ ලර්ද  ජුනි මව 30 ලන දින 

දශෝ එදිනට ප්රථම දශෝ ෆදබන දවේ 

වේපූර්ණ කරන ෙ නිර්මළණ 

වංයුක්   ෆටිල ඳමණක් අඩංගු 

කරන ෙ මෘදු පිටඳේ 2ක් වමඟ 

ිධදුශල්ඳතිදේ දශෝ පීඨවඨළිඳතිදේ දශෝ 

නිර්දේය වහි  ල වේපූර්ණ කරන 

ෙ   

‘ENTRY SUBMISSION FORM–

TEACHERS (T)’  අයදුේඳත්රය දශෝ 

‘ENTRY SUBMISSION FORM–

TEACHERS (T/T)’ අයදුේඳත්රය 

දශෝ වේපූර්ණ කර ලියළඳදිංචි 

 ෆඳදන් ඳශ  වශන් ලිපිනයට 

දයොමු කිරීම. 

ලියුේ කලරදයහි ලේ ඳව ඉශෂ දකෂලර TEACHERS (T) දශෝ TEACHERS (T/T)  දශෝ දව ඔබට අෙළෂ 

 රග කළණ්ඩය වශ ඳෂළ  වශන් කෂ යුතු ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   රගය වශළ ලියළඳදිංචි වීමට වශ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීමට භළිධ  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අධයළඳන අධයක්, 

   ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළල, 

   අධයළඳන අමළ යළංය, 

   ‘ඉසුරුඳළය’, 

   බේ රමුල්. 

 

http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
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(D)  දඳොදු කරුණු 
 

I. ඳළවල් ෙෆනුලේ කිරීම - ඇමුණුම 01, 02 ශළ 03 මගින් ෙක්ලළ ඇති සියලු ම  රගලට අෙළෂ ල 

ලියළඳදිංචි වීම වශ නිර්මළණ ඉදිගණඳේ කිරීම; එක් එක්  රගය වශළ අෙළෂ දිනයට දශෝ එදිනට 

ප්රථම දශෝ සිදු කෂ යුතු ය. එදවේ නියමි  දිනට දනොෆදබන අයදුේඳත්ර ශළ නිර්මළණ ප්රතික්දේඳ 

කරනු ෆද .  

 

II.  රග ඇගයීම - ඉශ  වශන්  රග සියල් ම ඇගයීම දකොෂඹ ිධහලිධෙයළයීය ඳගණගණක 

අධයයනළංය මගින් සිදු කරනු ෆද . (ිධනිහචය මණ්ඩද  තීරණය අලවන් තීරණය දේ.) 

 රග ඇගයීේ කටයුතු මළර්ගග  ල (Online) වශ සිසුන් කෆවීදමන් යන ආකළර 02 ම  

භළිධ දයන් සිදු කිරීමට නියමි  ය. 

 

III. ජළතික මට්ටදේ වශතික ප්රෙළනය සිදු කරන දිනය වේබන්ධදයන් ඒ ඒ ලර්ද  දී ෙෆනුේ දීමට 

කටයුතු දකදර්. 

 

IV. දේ වේබන්ධදයන් නිකුේ කර ඇති 2020.02.19 දිනෆති 10/2020 අංක ෙරන චක්රදල්යද  04 

ලගන්තිය දකදරහි ෙ ඔද  අලධළනය දයොමු කෂ යුතු ය.  

 

V. දමම  රගය වෙශළ ගුරුභලතුන්, ගුරු ක්යයන් ශළ ඳළවල් ක්යයින් වශභළී  කරවීමට අලය 

කටයුතු සිදු කරන දව සියලු ිධදුශල්ඳතිලරුන්ට, කළඳ, ඳෂළේ අධයළඳන බධළරීන්ට 

කළරුණික ල ෙන්ලනු ෆද . 

 

(E)  දකොිධඩ් 19 ලවංග   ේේලය දශේතුදලන් සියලු ම  රගළලලි ඳෆලෆේවීදේ දී ඳශ  වශන් දවෞයය නිර්දේ 

අනුගමනය කෂ යුතු ය. 

 

 ජළතික මට්ටදේ ඳළවල් මෘදුකළංග  රගළලලිය ( NSSC) 

 

 කළඳ/ඳෂළේ /ජළතික මට්ටදේ  රග ඳෆලෆේවීම වශළ උඳදෙවහ : 

I. කළඳ/ ඳෂළේ මට්ටදේ මළර්ගග  (online)  රග ඳෆලෆේවීදේදී ිධභළග මධයවහථළන දව 

ක්රියළේමක ලන ඳගණගණක ිධෙයළගළර තුෂ දවෞයය නිර්දේළනුකුල වමළජ දුරවහථභළලය ආරක්ළ 

ලන ඳගණදි ළළල තුෂ සිටිය ශෆකි උඳගණම සිසුන් ප්රමළණය නිර්ණය කර ිධභළගය වශළ අදියර 

ලදයන් සිසුන් කෆවීම සිදු කෂ යුතු අ ර ිධභළගය ඳෆලෆේදලන දිනයන් පිළිබල ප්රදේද  

දවෞයය ෛලෙය නිධළරී කළර්යළය දල  ෙෆනුේ දිය යුතු ය.  

 

II. ිධභළග ළළලට ඇතුළු වීමට දඳර වබන් දයොෙළ ෙේ දවේදීම, මුල ආලරණ ඳෆෂෆඳීම ශළ වමළජ 

දුරවහථභළලය ආරක්ළ කිරීම ලෆනි දකොිධඩ් 19 ලවංග   ේේලදයන් ආරක්ළ වීම වශළ වු පියලර 

අනුගමනය කෂ යුතු අ ර ප්රදේය භළර මශජන දවෞයය ඳරීක්කදේ උඳදෙවහ අනුල කටයුතු කෂ 

යුතු ය. 

 

        රුණ ඳගණගණක ිධෙයළඥයියන්දේ  රගළලලිය (YCS) 

 

 කණ්ඩළයේ නිර්මළණ ඳළවල් මට්ටමින් වකවහ කිරීම වශළ උඳදෙවහ : 

I. කණ්ඩළයමක් ලදයන් නිර්මළණ වකවහ කිරීදේදී එක් එක් කණ්ඩළයේ වළමළජිකයළ දල  කළර්යයන් 

දබෙළ දී දකොිධඩ් 19 ලවංග   ේේලය දශේතුදලන් අනුගමනය කෂ යුතු වමළජ දුරවහථභළලය 

ආරක්ළ කිරීම, මුල ආලරණ ඳෆෂදීම ලෆනි දවෞයය ආරක්ෂි  ක්රමදේෙ පිළිඳෆදී ම වේබන්ධදයන් 

ෙෆනුලේවීේ කෂ යුතු ය.  

 

II. වම ිධටම ප්රදේද  දවෞයය ෛලෙය නිධළරී කළර්යළය පූර්ලදයන් ෙෆනුලේ කර මශජන දවෞයය 

ඳරීක්දේ උඳදෙවහ අනුල ක්රියළ කෂ යුතු ය. 
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  රග ඇගයීේ කටයුතු සිදු කිරීම වශළ  උඳදෙවහ : 

I. ඳෂමු ලටද   රග ඇගයීම මළර්ගග ල (online) සිදු කරන අ ර ජළතික මට්ටදේ  රග ඇගයීම 

වශළ සිසුන් කෆවීදේ දී දවෞයය උඳදෙවහ ඳගණදි දිනකට කෆිධය ශෆකි උඳගණම සිසුන් වංයයළල 

කෆලළ අදියර ලදයන් සිදු කෂ යුතු ය.  

 

II.  රග ඇගයීේ සිදු කරන වහථළනයට ඳෆමිණීමට දඳර වබන් දයොෙළ ෙේ දවේදීම, මුල ආලරණ 

ඳෆෂදීම ශළ  රග ඇගයීේ අලවහථළදේදී වමළජ දුරවහථභළලය ආරක්ළ කරමින් කටයුතු කෂ යුතු ය. 

 

      නිර්මළණළේමක ගුරුලරු  රගළලලිය 

   රග ඇගයීේ කටයුතු සිදු කිරීම වශළ ලන උඳදෙවහ : 

I.    දමහි  රග ඇගයීම ජළතික මට්ටමින් සිදු කරන අ ර ඒ වශළ ගුරුලරුන් කෆවීදේදී දවෞයය 

උඳදෙවහ ඳගණදි දිනකට කෆිධය ශෆකි උඳගණම වංයයළල ඳමණක්  කෆලමින් අදියර ලදයන් 

ඇගයීේ කටයුතු සිදු කිරීම.  

 

II.     රග ඇගයීේ සිදු කරන වහථළනයට ඳෆමිණිමට දඳර වබන් දයොෙළ ෙේ දවේදීම, මුල ආලරණ 
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