
            

අධ්යාපන අමඅතායංය 
දිලයිඅමපුරාමපිහිටිමජාතිකමපන ාවල්ලමපුරප්පන ාඩුමවීමඇති 

ශ්රීමංකාමවිදුශල්පන තිමසවේලසේමIමසරේණිසේ 
විදුශල්පන තිමඅතුරුමපුරප්පන ාඩුමපිරවීතම-ම2020 

 
සේමවතඟමඇතිමඋපන සල්ඛඅසේමවඳශන්මජාතිකමපන ාවල්ලමවිදුශල්පන තිමඅතුරුමපුරප්පන ාඩුමපිරවීතමවඳශාමසුදුසුම

නිධ්ාරීන්ම සෝරාගැනීතටම රාජයම සවේලාම සක ිෂන්ම වාාස ම අධ්යාපන අම සවේලාම කිෂවේස ම නියතයම පන රිදිම                  

ශ්රීමංකාමවිදුශල්පන තිමසවේලසේමIමසරේණිසේමසුදුසුකේත්මනිධ්ාරීන්සගන්මඅයදුේපන ත්මකැඳලනුමැසේ. 
 

 

01. සුදුසුකේ 

 

i. ශ්රීමංකාමවිදුශල්පන තිමසවේලසේමIමසරේණිසේමනිධ්ාරිසයකුමවීත.ම 

වටශඅ 1:ම අයදුේපන ත්ම කැඳවීසේම අලවන්ම දිඅලඅම විටම ශ්රීම ංකාම විදුශල්පන තිම සවේලසේම Iම

සරේණියටමඋවවීවීේමැමතට සවේලාමලයලවීාාස මවිිවවිධ්ාඅමඅනුලමසියලුතමසුදුසුකේමබාම

ඇත්,ම සතසක්ම එතම උවවීවීේම සඅ දම සවේලසේම ම IIම සරේණිසේම නිධ්ාරීන්ටම දම සතතම

පුරප්පන ාඩුමවඳශාම අයදුේමකෂමශැකිය.ම (වේමුඛම පන රීක්ණඅලවීාාලම ලඅමවිටම Iම සරේණියටම

උවවීවීේමදමනිධ්ාරීන්මපන තණක්මඅදාෂමපුරප්පන ාඩුමවඳශාමපන ත්මකරනුමැසේ.) 

වටශඅ 2:ම අයදුේපන ත්ම කැඳවීසේම අලවන්ම දිඅලඅම විටම ශ්රීම ංකාම විදුශල්පන තිම සවේලසේම Iම

සරේණිසේ ම Iම සරේණියටම උවවීවීතටම සුදුසුකේම බාම ඇතිම නිධ්ාරීන්ටම පන තණක්ම සතතම

පුරප්පන ාඩුමවඳශාමඅයදුේමකෂමශැකිමඅර,මසලඅත්මනිධ්ාරීන්මවිසින්මඉදිරිපන ත්මකරනුමබඅම

ඉල්ලුේපන ත්රමමප්රමතික්සේපන මකරනුමැසේ. 

 

ii. රාජයම සවේලාම සක ිෂන්ම වාාලම සශෝම අධ්යාපන අම සවේලාම කිෂවේලම විසින්,ම ජාතිකම පන ාවල්ම

විදුශල්පන තිලරුම සවම පන ත්ම කිරීතටම නුසුදුසුම බලටම දන්ලාම ඇතිම නිධ්ාරීන්ටම අයදුේම කෂම

සඅ ශැකිය. 

 

iii. අයදුේකරුලන්මඅයදුේපන ත්මාාරගන්අාමඅලවන්මදිඅටමලයවමඅවුරුදුම58මටමසඅ ලැඩිමවියමයුතුය. 

(දැඅටතත්ම යේම ජාතිකම පන ාවකම විදුශල්පන තිම අතුසේම ලැඩම බැලීතට ම රාජකාරිම ඉවේකිරීතට ම

රාජකාරිමආලරණයමකිරීතටමවිිවතත්ලමපන ත්කරමඇතිමනිධ්ාරීන්ටමඑතමවිදුශල්පන තිමඅතුරටතම

ඉල්ලුේමකිරීතමවඳශාමසතතමලයවමීසීතාලමඅදාෂමසඅ ස .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02. අයදුේපන ත්මමසය මුමකෂමයුතුමආකාරය 

 

i. අයදුේකරුලන්ම විසින්ම සේම වතඟම දක්ලාම ඇතිම ආදේම ආකෘතියටම අනුකූලම A4ම ප්රතාණසේම

කඩදාසිලමපිළිසයෂමකරඅමදමඅයදුේපන මනිසිමපන රිදිමවේපූේණමකර,මලියාපන දිංචිමැපන ෑසන්ම

පන තණක්ම පන ශම දැක්සලඅම ලිපිඅයටම 2020.12.04ම දිඅටම සශෝම ඊටම සපන රම ැසබඅම සවේම එවියම

යුතුය.මඉල්ලුේපන ත්රයමබශාමඑලඅමලියුේමකලරසේමලේපන වමඉශෂමසකෂලසරහිම “ජාතිකමපන ාවල්ම

විදුශල්පන තිම අතුරම -ම ශ්රීම ං.විදු.සවේ.ම – I”ම යන්අම වඳශන්ම සක ටම තිබියම යුතුය.ම ප්රතාදම

වී ැසබඅම අයදුේපන ත්ම ප්රතික්සේපන ම කරනුම ැසේ.ම අයදුේපන ත්ම “වශකාරම සල්කේ,ම

අධ්යාපන අසවේලාම ආයඅම ාඛාල,ම අධ්යාපන අම අතායංය,ම ඉසුරුපන ාය,ම බත්රමුල්”ම යඅම

ලිපිඅයටමසය මුමකෂමයුතුය. 

වටශඅ 

අයදුේපන ත්මලියාපන දිංචිමැපන ැටමසය මුමකරඅමඅරමපන ශමවඳශන්මවිදුත්මැපන ැල්මලිපිඅයටදම

සය මුම කෂම යුතුය.ම විදුත්ම ැපන ැල්ම ලිපිඅයටමසය මුම කරඅම අයදුේපන ත්ම වඳශාමකාපන  පන ෂාත්ම

නිේසේයමවේමුඛමපන රීක්ණමදිඅයටමඉදිරිපන ත්මකෂමයුතුය.මඅයදුේපන ත්මකැදවීසේමඅලවන්මදිඅටම

සපන රම (2020-12-04)ම ැසබඅ ලියාපන දිංචිම ැපන ැ ම විදුත්ම ැපන ැටම සය මුම කරඅම දම

අයදුේපන ත්ම වඳශාම පන තණක්ම වේමුඛම පන රීක්ණම කැදවීතම සිදුම කරනුම ැසේ.ම විදුත්ම ැපන ැම

අයදුේපන ම පන ශම ලිපිඅයටම දම බලම අධ්යාපන අම සවේලාම ආයඅම ාඛාසලන්ම විදුත්ම ැපන ැම

තඟින්තමඅයදුේකරුමවිසින්මශවුරුමකරමගමයුතුය. 

විදුත්මැපන ැල්මලිපිඅයම-ම eseas.moe@gmail.com 

    sasese.moe@gmail.com 

 

ii. ඔබසේමතෑකදීමබාමගන්අාමදමඅඟල්ම2x21 2මලේණමඡායාරපන යක්මඅයදුේපන සත්මදකුණුමපන වම

ඉශෂමසකෂලසරහිමඅලාමඑවියමයුතුමස . 

 

03. මක්රතස දය 

 පන ාවල්ම පන දඅේම කරගනිිෂන්ම විදුශල්පන තිලරුම සවම නිධ්ාරීන්ම සෝරාම සඅ ගන්අාම අර,ම

පුරප්පන ාඩුමපන ලතිඅමපන ාවල්මවංඛයාලටමවතාඅමනිධ්ාරීන්මවංඛයාලක්මවිදුශල්පන තිලරුමසවමපන ත්ම

කිරීතමවඳශාමසෝරාමගනුමැසේ. 

 සකසවේමසලත්මඅයදුේපන ත්මසය මුමකිරීසේමදීමඅයදුේකරුලන්ටමතමතඅාපන යමපන රිදිමපන ාවල්ම3මක්ම

අේමකෂමශැකිමඅර,ම විදුශල්පන තිම අතුරටමපන ත්මකිරීසේම දීම එතමතඅාපන මප්රමුඛාලයදමවකාම

බනුමැසේ.ම 

ඒමඅනුල,මරාජයමසවේලාමසක ිෂන්මවාාස මඅධ්යාපන අමසවේලාමකිෂවේලමවිසින්මඅනුතමකරඅමදම

සේමවතඟමදක්ලාමඇති කුණුමපන ටිපන ාටියටමඅනුල,මඑතමකිෂවේලමවිසින්මපන ත්මකරඅමදමවේමුඛම

පන රීක්ණම තණ්ඩයක්ම විසින්බාසදනුම බඅම කුණු,ම අයදුේකරුසේතඅාපන ය,ම අයදුේකරුම

වේබන්ධ්සයන්ම පන ැලති ම පන ලතිඅම විඅයම කටයුතු,ම වශමවකාම බැලියම යුතුම සලඅත්මකරුණුම දම

වැකිල්ටමගනිිෂන්මඅධ්යාපන අමසල්කේමවිසින්මබාසදඅමනිේසේයන්මතමපන දඅේලමරාජයම

සවේලාම සක ිෂන්ම වාාස ම අධ්යාපන අම සවේලාම කිෂවේලම විසින්ම විදුශල්පන තිම අතුරුම වඳශාම

පන ත්කරනුමැසේ. 

 

රාජයමසවේලාමසක ිෂන්මවාාස මඅධ්යාපන අමසවේලාමකිෂවේස මනියතයමපන රිදි, 

 

 

තශාචාේයමකපිමසී.සක්.මසපන සේරාම 

සල්කේම 

අධ්යාපන අමඅතායාංය 

   

 

 

 



 
ජාතිකමපන ාවල්මවඳශාමවිදුශල්පන තිලරුන්මසෝරාමපන ත්මකරමගැනීතශ්රීමංකාමවිදුශල්පන තිමසවේලසේමIම

සරේණිසේමනිධ්ාරීන් 
 

සයෝජිමකුණුමපන රිපන ාටිය 

1. සවේලාමපන පුරුේදම 

(විඅයමදඬුලතක්මතමසශෝමලැවේප්මරහිමනිලාඩුමබාගැනීතමතමසශෝමවතුවේදායකමසවේලාමකායමඅහිිෂමවම

නිධ්ාරියකුටමපන තණක්මඑතමකායමවඳශාමකුණුමබාමසදනුමසඅ ැසේ.) 

 

I සරේණිසේමසවේලාමකායමවඳශා  ලවරකටමකුණුම02මබැගින්   

වටශඅ: 
(තාවම12කමසවේලාමකායක්මවඳශාමපන තණක්මලවරකටමහිිෂමමුළුමකුණූමවංඛයාලමමහිිෂලඅමඅර,මඊටමලඩාමඅඩුම
කායක්මවඳශාමකුණුමහිිෂමසඅ ස .) 
 

 

2. අධ්යාපන අමසුදුසුකේමම 

විලීම විදයාම ප්රතිපන ාදඅම සක ිෂන්ම වාාස ම ලියාපන දිංචිම විලීවිදයායකින් ම ආයඅයකින්ම බාගත්ම

සුදුසුකේමවඳශාමපන තණක්මකුණුමබාමසදනුමැසේ 

(බාමඇතිමඉශෂතමඅධ්යාපන අමසුදුසුකතමවඳශාමකුණුමහිිෂලඅමපන රිදිමඑක්මවශතිකයකටමපන තණක්මකුණූම

බාමසදනුමැසේ.) 

මමමම2.1මපන ීචාත්මඋපන ාිවයමසශෝමඊටමඉශෂමසුදුසුකතක්     -මකුණුම15 

2.2මපන ීචාත්මඋපන ාිවමඩිප්සෝතාල       -මකුණුම12 

2.3මමූලිකමඋපන ාිවය         -මකුණුම09 

2.4මපන ාවල්මකෂතඅාකරණයමපිළිබඳමඩිප්සෝතාල     -මකුණුම06 
 

3. ඉංග්රීසිමාාාමනිපුණාලය 

 

3.1මඉංග්රීසිමඩිප්සෝතාලක්මශදාරාමබාගත්මවශතිකයක්සශෝමඊටමඉශෂමසුදුසුකතක් 

(ඩිප්සෝතාලටමඅදාමකාසීතාලටමතාවම06ක්මසශෝමඊටමලැඩිමවියමයුතුයි)  -මකුණුම05 

3.2මඉංග්රීසිමවශතිකමපන ත්රමපන ාමතාාලක්මශදාරාමබාගත්මවශතිකයම(වශතිකමපන ත්ර 

පන ාමතාාලමඅදාමකාසීතාලටමතාවම03ක්මසශෝමඊටමලැඩිමවියමයුතුයි)  -කුණුම03 

 

4.  ස රතුරුමශාමවන්නිස දඅමාක්ණමදැනුත 

    

4.1මස රතුරුමාක්ණමඩිප්සෝතාලක්මශදාරාමබාගත්මවශතිකයක්සශෝමඊටමඉශෂමසුදුසුකතක් 

(ඩිප්සෝතාලටමඅදාමකාසීතාලටමතාවම06ක්මසශෝමඊටමලැඩිමවියමයුතුයි)  -මකුණුම05 

4.2මස රතුරුමාක්ණමවශතිකමපන ත්රමපන ාමතාාලක්මශදාරාමබාගත්මවශතිකයම(වශතිකමපන ත්ර 

පන ාමතාාලමඅදාමකාසීතාලටමතාවම03ක්මසශෝමඊටමලැඩිමවියමයුතුයි)  -මකුණුම03 
 

වටශඅ: 

ඉශම3මවශම4මනිේඅායකයන්ටමඅදාෂමකුණුමබාමදීසේදී, 

එක්ම එක්ම නිේඅායකයම යටසත්,ම බාම ඇතිම ඉශෂතම සුදුසුකතම වඳශාම කුණුම හිිෂලඅම පන රිදිම එක්ම

වශතිකයකටමපන තණක්මකුණූමබාමසදනුමැසේ. 

අදාෂමවශතිකලමපන ාමතාාමකායමවඳශන්මසඅ ස මඅේ,මඑතමකායමවඅාාමකිරීතමවඳශාමඅයදුේකරුම

විසින්මඅදාෂමආයඅසයන්මබාගත්මලිපියක්මවේමුඛමපන රීක්ණසේමදීමඉදිරිපන ත්මකෂමයුතුය. 

 

 

5.  සවේලාමඇගයීේ 

 

අධ්යාපන අම සල්කේම මසශෝම සදපන ාේසේන්තුම ප්රධ්ානියාම විසින්ම සපන  දුම 230ම මම ප්රංවාම ශාම සදෝම දේඅම

ආකෘතියටමඅනුලමවිිවතත්මපන රිදිමනිකුත්මකරඅමදමසවේලාමඇගයීේමවඳශා 

 -මඑකකටමකුණුම1මබැගින්මඋපන රිතමසවේලාමඇගයීේම5මක්මවඳශා ම 

උපන රිතමකුණුම30 

උපන රිතමකුණුම15 

උපන රිතමකුණුම05 

උපන රිතමකුණුම05 

උපන රිතමකුණුම05 



වටශඅ: 

(සදපන ාේසේන්තුමප්රධ්ානියාමයනු,ම පන ෂාත්මඅධ්යාපන අමසල්කේ,ම පන ෂාත්මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්,මකාපන ම අධ්යාපන අම

අධ්යක්,මවිාාගමසක තවාරිවීමජඅරාල්මසශෝමඅධ්යාපන අමප්රකාඅමසක තවාරිවීමජඅරාල්මය.) 
 

6.  අධ්යාපන අයටමඅදාෂමපන ේසේණමවශමප්රකාඅම 
  

(උපන රිතයමකුණුම5කටමයටත්ලමපන ශමපන රිදිමකුණුමසදනුමැසේ) 

  

6.1මපන ේසේණම-ම(එක්මපන ේසේණයකටමකුණුමම3මබැගින්) 

(පන ීචාත්මඋපන ාිවයටම  මපන ීචාත්මඋපන ාිවමඩිප්සෝතාලමවඳශාමඉදිරිපන ත්මකරඅමදමනිබන්ධ්අයටමඅදාෂම

පන ේසේණ මනිබන්ධ්අමවඳශාමකුණුමබාමසදනුමසඅ ැසේ) 

6.2මප්රකාඅම-ම(එක්මප්රකාණයකටමකුණුමම2මබැගින්) 

 (සපන ෂසපන  ත්මශාමඒමආශ්රිමරන්ාමවඳශාමකුණුමබාමසදනුමසඅ බඅමඅර,මරන්ාමප්රකාඅම 

 තණ්ඩයමතඟින්මඅනුතතියමදමප්රකාඅමපන තණක්මකුණුමබාමදීසේදීමවෂකාමබනුමැසේ) 

 
 

7. ඉදිරිපන ත්මකිරීත 
 

අධ්යාපන අම ක්සේත්රසේම අලම ප්රලණා,ම ලේතාඅම අධ්යාපන අම ප්රතිපන ත්තිම ශාම 21ම ලඅම සියලසවේම අධ්යාපන අම

ක්සේත්රසයමහිම අියසයෝගාමයඅමක්සේත්රයන්මපිළිබඳලම අලධ්ාඅයමසය මුමකරිෂන්මතාම ඉල්ලුේමකරනුම

බඅම එක්ම පන ාවක්ම ගැඅම පූේලම අධ්යයඅයක්ම සිදුකරම එතම පන ාවසල්ම අරමුණුම වාක්ාත්ම කිරීතටම

බාසපන  සර ත්තුමලඅමවංලේධ්අමලැඩපිළිසලමඉදිරිපන ත්මකිරීතටමදෘඩමපිටපන ක්මඉදිරිපන ත්මකෂමයුතුමඅර,ම

තමප්රාසයෝගිකමඅත්දැම්ේමදමඇසුරුකරමගනිිෂන්මවිඅාඩිම05කමලාචිකමඉදිරිපන ත්මකිරීතක්මකෂමයුතුමය.මඒම

වඳශාමපන ශමවඳශන්මකරුණුමයටසත්මකුණුමබාමසදනුමැසේ. 
 

7.1මකායමකෂතඅාකරණය     -මකුණුම05 

7.2මවන්නිස දඅමකුවාලය     -මකුණුම05 

7.3මඅන්ේගයම-ම(පන ාවමශඳුඅාගැනීත,මඅරමුණු,මසයෝජඅා)  -මකුණුම05 

7.4මවතවීාමඉදිරිපන ත්මකිරීත      -මකුණුම05 

 

8. සිේිවමඅධ්යයඅයම 

(වේමුඛමපන රීක්ණමතණ්ඩයමවිසින්මඉදිරිපන ත්මකරනුමබඅමලාචිකමසිේිවයක්මඇසුරින්මප්රීණසය මුම

කරනුමැසේ) 

 

 

9. වේමුඛමපන රීක්ණසේදීමදක්ලනුමබඅමවතවාීමකුවාලයමශාමසපන ෞරුත්ල 

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපන රිතමකුණුම05 

 

 

උපන රිතමකුණුම20 

උපන රිතමකුණුම10 

 

උපන රිතමකුණුම05 

 

 
මුළුමකුණුම100 



 

 

ජාතිකමපන ාවල්මවිදුශල්පන තිමඅතුරුමවඳශාමඉල්ලුේමපන ත්රයම-ම2020 
ශ්රීමං.විදු.සවේම1මසරේණීයේසේමවිදුශල්පන තිමඅතුරුමවඳශා 

  

1. මුකුරුමවතඟමඅතම(පන ැශැදිලිමඉංග්රීසිමකැපිටල්මඅකුරින්මලියන්අ):ම............................................... 

................................................................................................................................................ 

හිිෂ තයා ිෂය සතසඅවියම 

 

2. මුකුරුමලලින්මශැඳින්සලඅමඅත අේම:ම....................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

3. 3.1 උපන න්මදිඅය:     අවු..............මතාවය................මදිඅය........... 

3.2 ලයවම(අයදුේපන ත්මාාරගන්අාමඅලවන්මදිඅට): අවු..............මතාව.............මදිඅ.............. 

3.3 ජාතිකමශැදුනුේපන ත්මඅංකය:ම................................................ 

3.3මආගත:ම............................................................................................................................... 

3.4 වීත්රී පුරුමාාලය:ම.............................................................................................................. 

 

4. ලිපිඅයම (ලිපිම ැපන ැල්ම කෂම යුතුම ලිපිඅයම X කුණින්ම දක්ලන්අ.ම පන ැශැදිලිම ඉංග්රීසිම කැපිටල්ම අකුරින්ම

ලියන්අ) 

4.1 රාජකාරීමලිපිඅයම:ම.............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

4.2 රාජකාරීමදුරකාඅමඅංකය:ම.................................................................................................. 

4.3 විදුත්මැපන ෑ:.................................................................................................................. 

4.4 වීථිරමලිපිඅය:................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

4.5 සපන ෞේගලිකමදුරකඅමඅංකය:............................................................................................. 

 

5. 5.1මශ්රීමංකාමවිදුශල්පන තිමසවේලයටමපන ත්මවමදිඅය:ම.....................................මම 

5.2 සවේලසේමවීථිරමකමදිඅය:……………………………………………. 

5.3 ශ්රීමංකාමවිදුශල්පන තිමසවේලසේමI සරේණියටමඋවවමීවමදිඅය:ම.......................................... 

 

6.   6.1 දැඅටමදරඅමඅතුර:ම.................................................................................................. 

6.2 එතමඅතුරටමඔබමපන ත්මකරඅමදමලිපිසේමඅංකයමශාමදිඅය 

.......................................................................................................................................... 

6.3 ඉශම පන ත්වීතම අනුලම එතම අතුසේම රාජකාරීම ාාරගත්ම දිඅයම ශාම අයදුේපන ත්ම කැඳලඅම දිඅටම එතම

අතුසේසවේලාකාය 

 .......................................................................................................................................... 
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7 අධ්යාපන අමසුදුසුකේම(ඩිප්සෝතා මඋපන ාිවම පන ීචාත්මඋපන ාිවමඩිප්සෝතා මපන ීචාත්මඋපන ාිව) 

උපන ාිව පන ීචාත්මඋපන ාිව සපන නීමසිටිමතාධ්යය ආයඅය වශතිකයමලංගුමලඅමදිඅය 

    

    

    

    

    

    

 

8 ඉංග්රීසිමාාාමනිපුණාලම(වශතිකමපන ත්රමපන ාමතාා මඩිප්සෝතා) 

පන ාමතාාල ආයඅය වශතිකයමලංගුමලඅමදිඅය 

   

   

   

   

 

9 මස රතුරුමාක්ණමශාමවන්නිස දඅමදැනුතම(වශතිකමපන ත්රමපන ාමතාා මඩිප්සෝතා) 

පන ාමතාාල ආයඅය වශතිකයමලංගුමලඅමදිඅය 

   

   

   

   

 

10 විදුශල්පන තිමඅතුරමවඳශාමඉල්ලුේමකරනුමබඅමපන ාවල්ම(තඅාපන යමඅනුලමඅනුපිළිසලලින්මවඳශන්මකරන්අ) 

ප්රධ්ාඅ පන ාවසල්මඅත අංකය 

1   
2   
3   

අතිසේක පන ාවසල්මඅත අංකය 
1   
2   

 

තවිසින්මඉශමවඳශන්මකෂමස රතුරුමනිලැරදිමබලමවශතිකමකරිෂ. 
 
 
................................      මමමමම.............................................. 

දිඅය        අයදුේකරුසේමඅත්වඅ 
 

 

 

 

 

 

 



11.මකාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්කසේමනිේසේය 

11.1-මනිධ්ාරියාම1මසරේණියටමඋවවීවීේමබාමඇතිමදිඅමසිටමසේමදක්ලාමඅඩමලැවේප්මවහිම ලැවේප්මරහිම

නිලාඩුමබාමතිසේද?ම.................... 

බාමඇත්අේමඒමපිළිබඳලමවිවීර 

අදාෂමකායමපන රිච්සේදය විවීරම(අඩමලැවේප්මවහිම ලැවේප්මරහි) 

  

  

  

  

  

 

11.2-මනිධ්ාරියාම1මසරේණියටමඋවවීවීේමබාමඇතිමදිඅමසිටමසේමදක්ලාමඔහුටමවිරුේධ්ලමවිඅයමපියලරම

සගඅමතිසේද?ම................... 

විඅයමපියලරමසගඅමඇත්අේමඒමපිළිබඳමවිවීර 

අදාෂමකායමපන රිච්සේදය විවීරම(විඅයපියලර මවිඅයමනිසයෝග) 

  

  

  

  

  
 

11.3ම රාජයම සවේලාම සක ිෂන්ම වාාලම සශෝම අධ්යාපන අම සවේලාම කිෂවේලම විසින්,ම ජාතිකම පන ාවල්ම විදුශල්පන තිලරුම

සවමපන ත්මකිරීතටමනුසුදුසුමබලටමදන්ලාමඇතිමනිධ්ාරීයකුදම?ම......................ම 

 

අයදුේකරුමවිසින්මඉදිරිපන ත්මකරමඇතිමස රතුරුමනිලැරදිමබලත්,ම ජාතිකමපන ාවල්මවිදුශල්පන තිමස රතුරුමවඳශාම

කැඳවීේමනිස දඅයටමඅනුලමවාතාඅයමසුදුසුකේමයටසත්මලඅමඅලයාලන්මවපුරාමඇතිමබලත්,ම දැඅටමසතතම

අයදුේකරුටම විරුේධ්ලම කිසියේම විඅයම පන රීක්ණයක්ම සඅ පන ැලැත්සලඅ පන ැලැත්සලඅම බලත්,ම පූේලාවන්අම

අවුරුදුම 05මකමවතුවේදායකම සවේලාම කායක්ම වහි රහි,ම උවාවියකින්ම දඬුලේම බාම ඇතිම  ම සඅ තැතිම බලත්ම

සතයින්මවශතිකමකරිෂ. 

 

................................      මමමමම.............................................. 

දිඅය         අත්වඅ 
 (කාපන මඅධ්යාපන අමඅධ්යක්කසේම 

නිමමුද්රාල) 
 

12.මපන ෂාත්මඅධ්යාපන අමසල්කේ පන ෂාත්මඅධ්යාපන අමඅධ්යක් සදපන ාේසේඅතුමප්රධ්ානියාසේමනිේසේය 

 

අයදුේකරුමවිසින්මඉදිරිපන ත්මකරමඇතිමස රතුරුමනිලැරදිමබලටත්,මසතතමඅයදුේකරුටමවිරුේධ්ලමකිසියේමවිඅයම

පන රීක්ණයක්ම පන ැලැත්සලඅ ම සඅ පන ැලැත්සලඅම බලටත්ම වශතිකම කරිෂ.ම සතතම නිධ්ාරියා නිධ්ාරිනියම

විදුශල්පන තිම අතුරක්ම වඳශාම සෝරාගනුම ැබුලසශ ත්ම පන ෂාත්ම රාජයම සවේලසයන් සවේලාම වීාාඅසයන්ම

අනුප්රාප්තිකසයකුමරහිලමනිදශවීමකිරීතටමඑකඟමසලිෂ සඅ සලිෂ. 

 

................................      .............................................. 

දිඅය        අත්වඅ 

මමමමමමමමමමම(පන ෂාත්මඅධ්යාපන අමසල්කේ* අධ්යක් සදපන ාේසේන්තුම 
ප්රධ්ානියාසේමනිමමුද්රාල) 

 
*පන ෂාත්මරාජයමසවේලසේමනියුතුමනිධ්ාරින්මවඳශාමපන තණක්මඅදාෂමස . 
 


