අභ්යාසලාභා උප ාධාධාරා කප රමය ප

තේ  ප 2018/2019/2020ප වසලාරප වභදීප බඳවාප ග ප ාධාධාරා කන්ප හාප

ඩිප්ේ භෝමයාරා කන්පජාතිකපධාසලාල්හිපගුරුපපුරප්ධාඩුපසලාඳහාපබඳවාපගැනීමයප-ප 2022

උක්ත බඳවා ගැනීම යටතේ අප තවත මාර්ගගත අයදුම්පත්ර තය ු  රන

ද

අයදුම්රුවව්  ටට

අයදුම්පත්රතේ  පිලතද ිතත පිටපත (Scan) අප තවත තය ු  ිතරීම සඳටා Graduates.app@gmail.com ටා
appgraduates@gmail.com

ම් නණ වි ුේ තැපැ ල පිපි ය්  දබා ත

02 එම වි ුේ තැපැ ල පිපි

සඳටා තම අයදුම්පත්රතේ  පිලතද ිතත (Scan) පිටපත තය ු  ිතරීමට

ත

ටැිත වූ අයදුම්රුවව්  ටට පමණක් පටත පිල.

03 තමහිදී පටත උපත ස් අ ලගම ය රන
අ ලගම ය ත

රන

ව වි ුේ තැපැ ල පිපි

ද.

දබා ත  ල දැත

තම්  රාුවණිරව ඉ ලදා සිටි

අතන තමම උපත ස්

අයදුම්රුවව් තේ පිලතද ිතත (Scan) පිටපේ ප්රතිකක්තපප ිතරීමට රටුතු  රන ල

දැත
1. ඉටතික්  ක්වා ඇතික වි ුේ තැපැ ල පිපි ය්  ත තර්  එරරට තම අයදුම්පත්රය තම් ව

විට

තය ු  රන ඇතික අයදුම්රුවව් තේ අයදුම්පත්ර අප තවත දැී  ඇතික අතන එම අයදුම්රනව් 

ැවත

පටත

ව වි ුේ තැපැ ල පිපි ය් ට තම අයදුම්පත්රය

ැවත තය ු  ත

ර ුතු ය

2. එක් අයදුම්රුවතවක් එවිය ුතේතේ එක් වි ුේ තැපෑදක් (e – mail එරක් ) පමණි
3. වි ුේ තැපැ ල එමේතම්දී අයදුම්පත්රය පමණක් ඇු ුමම වයතය්  එමේමට රටුතු  රද ුතු  අතන
තව ේ ඇු ුමම් ත

එවිය ුතු ය

4. තම ස්ථීන ප.ිංචි ප ාතට අ ා

වි ුේ තැපැ ල පිපි යට පමණක් තම අයදුම්පත්රය තය ු  රද

ුතු ය
5. අයදුම්පත්රය රැඳමේතම්දී අප විසි්  දබා දී ඇතික උපත ස් පිල. අයදුම්පත්රතයහි ු  ල පිටපත
තැධෑේ භන්ප අධප ේ වතප ේ  ොඑවි ප යුතුප අතරප සලාම්මුඛප ධ කක්ෂණ තප කැඳවීේ ම්දීප එමයප මුල්ප පිතධතප
රැේ ග පධැමිණීමයපඅනිවාර්

පේ ේ.

ප ාත

ව වි ුේ තැපැ ල පිපි ය

Western province

westernappdo@gmail.com

Eastern province

easternappdo@gmail.com

Northern province

northernappdo@gmail.com

Sothern province

southernappdo@gmail.com

Central province

centralappdo@gmail.com

North western province

northwesternappdo@gmail.com

North central province

northcentralappdo@gmail.com

Uva province

uvaappdo@gmail.com

Sabaragamuwa province

sabaragamuappdo@gmail.com

