අධ්යාපන අමඅතායංය
දිලයිඅමපුරාමපිහිටිමජාතිකමපන ාවල්ලමපුරප්පන ාඩුමවීමඇති
ශ්රීමංකාමඅධ්යාපන අමපන පාපන ාඅමවවයලව මII/ IIIමවරයණිව
විදුශල්පන තිමඅතුරුමපුරප්පන ාඩුමපිරවීතම-ම2021
වේමවතඟමඇතිමඋපන වල්ඛඅව මවඳශන්මජාතිකමපන ාවල්ලමවිදුශල්පන තිමඅතුරුමපුරප්පන ාඩුමපිරවීතමවඳශාමසුදුසුම
නිධ්ාරීන්ම වෝරාගැනීතටම රාජයම වවයලාම වක ිෂන්ම වාාව ම අධ්යාපන අම වවයලාම කිෂවේව ම නියතයම පන පාදිම ශ්රීම
ංකාම අධ්යාපන අම පන පාපන ාඅම වවයලව ම IIම ශා IIIම වරයණිලම සුදුසුකේ නම නිධ්ාරීන්වගන්ම අයදුේපන  නම
කැඳලනුමැවේ.
01. සුදුසුකේ
i.

ශ්රී ලං ා අ ලං ්යඅපන ප ලං පන පාපන අප ලං වවලවේ ලං වඅමඅපය ලං වවල  ලං වා්යඅලට ලං ්යත් ලං II වශෝ ලං III ලං
වරණියේවේ ලංනිඅපාවයකු ලංවීම. ලං
වශෝ
ශ්රී ලං ා අ ලං ්යඅපන ප ලං පන පාපන අප ලං වවලවේ ලං විව වවල  ලං වා්යඅලට ලං ්යත් ලං II ලං වරණියේවේ ලං
නිඅපාවයකු ලංවීම.
වටශඅම 1: ලං ශ්රී ලං ා අ ලං ්යඅපන ප ලං පන පාපන අප ලං වවලවේ, ලං වඅමඅපය ලං වවල  ලං වා්යඅලට ලං ්යත් ලං II
වශෝ ලං III ලං වරණියේවේ ලං නිඅරීන්ට ලං වශ ලං විව වවල  ලං වා්යඅලට ලං ්යත් ලං II ලං වරණියේවේ ලං
නිඅපාන්ට ලං පන මණක් ලං වමම ලං පුරප්පන අඩු ලං වඳශඅ ලං ්යදුම් ලං ෂ ලං ශැකි ලං ්තර, ලං වලපත් ලං නිඅරීන් ලං
විසින් ලංඉදිපාපන ත් ලං රනු ලංබප ලංඉල්ලුම්පන ත්ර ලං ලංප්ර ලංතික්වපන  ලං රනු ලංැවේ.
වටශඅම 2: ලං ශ්රී ලං ා අ ලං ්යඅපන ප ලං පන පාපන අප ලං වවලවේ ලං විව ලං වවල  ලං වා්යඅලට ලං ්යත් ලං
නිඅරීන් ලංII ලංවරණියේයට ලංපන ත් ලංව ලංපන සු ලංඑම ලංවරණියේවේ ලංවම්ර්ණ ණ ලංවවලඅ ලං අය ලංළෂ ලංඋපන පාම ලංවව ලං
ලවර ලං5ක් ලංවිදුශල්පන ති ලං/ ලංනිවයෝජ්ය ලංවිදුශල්පන ති ලංතපළර  ලංවවලය ලං  ලංශැකිය.

ii.

රඅජ්ය ලං වවලඅ ලං ව

ිෂන් ලං වාඅල ලං වශෝ ලං ්යඅපන ප ලං වවලඅ ලං

ිෂව ල ලං විසින්, ලං ජ්අති  ලං පන අවල් ලං

විදුශල්පන තිලරු ලං වව ලං පන ත් ලං කිරීමට ලං නුසුදුසු ලං බලට ලං දන්ලඅ ලං ඇති ලං නිඅරීන්ට ලං ්යදුම් ලං

ෂ ලං

වප ශැකිය.
iii.

්යදුම් රුලන් ලං්යදුම්පන ත් ලංාඅරගන්පඅ ලං්ලවන් ලංදිපට ලංලයව ලං්වුරුදු ලං58 ලංට ලංවප ලැඩි ලංවිය ලංයුළය. ලං

(දැපටමත් ලං යම් ලං ජ්අති  ලං පන අව  ලං විදුශල්පන ති ලං තපළවණ  ලං ලැඩ ලං බැලීමට/ ලං රඅජ් අපා ලං ඉව කිරීමට/ ලං
රඅජ් අපා ලංආලරණය ලංකිරීමට ලංවිධිමත්ල ලංපන ත් ර ලංඇති ලංනිඅරීන්ට ලංඑම ලංවිදුශල්පන ති ලංතපළරටම ලං
ඉල්ලුම් ලංකිරීම ලංවඳශඅ ලංවමම ලංලයව් ලංසීමඅල ලං්දඅෂ ලංවප වේ.)
02. වක න්වේසි
වතලරමපුරප්පන ාඩුමපිරවීවේදීමඅදාෂමවිදුශල්පන තිමඅතුරුමවඳශාමපන  නවීේමබඅමනිධ්ාරීන්මඑතමඅතුවේම
අලතමලවයන්මලවරම3මක්මල නමවවයලයමකෂමයුතුමය.
03. අයදුේපන  නමමවය මුමකෂමයුතුමආකාරය
i.

්යදුම් රුලන් ලං විසින් ලං වම් ලං වමඟ ලං දක්ලඅ ලං ඇති ලං ආදණ  ලං ආ ෘතියට ලං ්නුකූල ලං A4 ලං ප්රමඅණවේ ලං
ඩදඅසිල ලංපිළිවයෂ ලං රප ලංද ලං්යදුම්පන ත ලංනිසි ලංපන පාදි ලංවම්ර්ණ ණ ලං ර, ලංලියඅපන දිාචි ලංතැපන ෑවන් ලං
පන මණක් ලං පන ශත ලං දැක්වලප ලං ලිපිපයට ලං 2021.10.12 ලං දිපට ලං වශෝ ලං ඊට ලං වපන ර ලං ැවබප ලං වව ලං එවිය ලං
යුළය. ලංඉල්ලුම්පන ත්රය ලංබශඅ ලංඑලප ලංලියුම් ලං ලරවේ ලංලම්පන ව ලංඉශෂ ලං ව ෂලවරි ලං “ජාතිකමපන ාවල්ම
විදුශල්පන තිම අතුරම -ම ශ්රී.ං.අ.පන .වවය.ම II/ III” ලං යන්ප ලං වඳශන් ලං ව
වී ැවබප ලං ්යදුම්පන ත් ලං ප්රතික්වපන  ලං

ට ලං තිබිය ලං යුළය. ලං ප්රමඅද ලං

රනු ලං ැවේ. ලං ්යදුම්පන ත් ලං “වශකාරම වල්කේ,ම අධ්යාපන අම

වවයලාම ආයඅම ාඛාල,ම අධ්යාපන අම අතායංය,ම ඉසුරුපන ාය,ම බ නරමුල්” ලං යප ලං ලිපිපයට ලං
වය මු ලං ෂ ලංයුළය.
වටශඅ
්යදුම්පන ත් ලං ලියඅපන දිාචි ලං තැපන ැට ලං වය මු ලං
ලිපිපයටද ලං වය මු ලං

ෂ ලං යුළ ලං ්තර ලං පන ශත ලං වඳශන් ලං විදුත් ලං තැපන ැල් ලං

ෂ ලං යුළය. ලං විදුත් ලං තැපන ැල් ලං ලිපිපයට ලං වය මු ලං

රප ලං ්යදුම්පන ත් ලං වඳශඅ ලං

අපන /පන ෂඅත් ලං නිණ වේය ලං වම්මු් ලං පන රීක්ණ ලං දිපයට ලං ඉදිපාපන ත් ලං

ෂ ලං යුළය. ලං ්යදුම්පන ත් ලං

ැදවීවම් ලං ්ලවන් ලං දිපට ලං වපන ර ලං ( ලං 2021.10.12 ලං ) ලං ැවබප ලං පන පාදි ලියඅපන දිාචි ලං තැපන ැ/ ලං විදුත් ලං
තැපන ැට ලං වය මු ලං

රප ලං ද ලං ්යදුම්පන ත් ලං වඳශඅ ලං පන මණක් ලං වම්මු් ලං පන රීක්ණයට ලං

ැදවීම ලං සිදු ලං

රනු ලං ැවේ. ලං විදුත් ලං තැපන ැ ලං ්යදුම්පන ත ලං පන ශත ලං ලිපිපයට ලං ද ලං බල ලං ්යඅපන ප ලං වවලඅ ලං ආයතප ලං
අ්අවලන් ලංවිදුත් ලංතැපන ැ ලංමන්න්ම ලං්යදුම් රු ලංවිසින් ලංතශවුරු ලං ර ලංගත ලංයුළය.
විදුත් ලංතැපන ැල් ලංලිපිපය ලං- ලං eseas.moe@gmail.com
sasese.moe@gmail.com
ii.

ඔබවේ ලංමෑත දී ලංබඅ ලංගන්පඅ ලංද ලං්ඟල් ලං2x21/2 ලංලණ ණ ලංඡඅයඅරපන යක් ලං්යදුම්පන වත් ලංදකුණු ලංපන ව ලං
ඉශෂ ලංව ෂලවරි ලං්ලඅ ලංඑවිය ලංයුළ ලංවේ.

04. මක්රතව දය
පන අවල් ලං පන දපම් ලං

රගනිිෂන් ලං විදුශල්පන තිලරු ලං වව ලං නිඅරීන් ලං වතෝරඅ ලං වප ගන්පඅ ලං ්තර, ලං

පුරප්පන අඩු ලංපන ලතිප ලංපන අවල් ලංවා්යඅලට ලංවමඅප ලංනිඅරීන් ලංවා්යඅලක් ලංවිදුශල්පන තිලරු ලංවව ලංපන ත් ලං
කිරීම ලංවඳශඅ ලංවතෝරඅ ලංගනු ලංැවේ.

ව වව ලං වලතත් ලං ්යදුම්පන ත් ලං වය මු ලං කිරීවම් ලං දී ලං ්යදුම් රුලන්ට ලං තම ලං මපඅපන ය ලං පන පාදි ලං ප්රඅප ලං
පන අවල් ලං3ක් ලංශඅ ලං්තිවණ   ලංලවයන් ලංපන අවල් ලං2 ලංක් ලංපම් ලං ෂ ලංශැකි ලං්තර, ලංවිදුශල්පන ති ලංතපළරට ලංපන ත් ලං
කිරීවම් ලංදී ලංඑම ලංමපඅපන ය ලංද ලංව අ ලංබනු ලංැවේ. ලං
ඒ ලං්නුල, ලංරඅජ්ය ලංවවලඅ ලංව

ිෂන් ලංවාඅවේ ලං්යඅපන ප ලංවවලඅ ලං ිෂව ල ලංවිසින් ලං්නුමත ලං රප ලංද ලං

වම් ලං වමඟ ලං දක්ලඅ ලං ඇති ලං කුණු ලං පන ටිපන අටියට ලං ්නුල, ලං එම ලං ිෂව ල ලං විසින් ලං පන ත් ලං රප ලං ද ලං වම්මු් ලං
පන රීක්ණ ලංමණ්ඩයක් ලංවිසින් ලංබඅවදනු ලංබප ලංකුණු, ලං්යදුම් රුවේ ලංමපඅපන ය, ලං්යදුම් රු ලං
වම්බන්වයන් ලං පන ැලති/ ලං පන ලතිප ලං විපය ලං ටයුළ, ලං වශ ලං ව අ ලං බැලිය ලං යුළ ලං වලපත් ලං රුණු ලං ද ලං
වැකිල්ට ලංගනිිෂන් ලං්යඅපන ප ලංවල් ම් ලංවිසින් ලංබඅවදප ලංනිණ වේයන් ලංමත ලංපන දපම්ල ලංරඅජ්ය ලං
වවලඅ ලං ව

ිෂන් ලං වාඅවේ ලං ්යඅපන ප ලං වවලඅ ලං

ිෂව ල ලං විසින් ලං විදුශල්පන ති ලං තපළරු ලං වඳශඅ ලං

පන ත් රනු ලංැවේ.
රඅජ්ය ලංවවලඅ ලංව

ිෂන් ලංවාඅවේ ලං්යඅපන ප ලංවවලඅ ලං ිෂව වේ ලංනියමය ලංපන පාදි,

තශාචාේයමකපිමසී.වක්.මවපන වේරාම
වල්කේම
අධ්යාපන අමඅතායාංය

