
 

 

 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

විභාගමකකොතසාරිස්මජඅරාල්මඅතුරමසඳහාමඅයදුම්පන ත්මකැඳවීත 

 

ශ්රී ලංකා ව ලංභාගවද ලංපාරවතමේප්තුවේපව ලංභාගවද ලංප සාරවස්රජ ලංරාලව  ලංධූලය ලං2021 ලංපාසවැ්බතම ලං27 ලං

දිා ලංසිට ලංපුලප්රවඩු ලංවීාට ලංනියමිේව ලංඇති ලංබැභාතු ලංඒ ලංරඳහව ලංරහේ ලංරඳහතු ලංසුදුසු ්කත් ලංශ්රී ලංකා ව ලං

අධ්යවරා ලංරස්රවකා ලංපරයවප  ලංපරයෂජඨ ලංනිකධ්වරීතු ලං/ ලංනිකධ්වස්නියතු ලංපවතිතු ලංඅයදු්රත් ලං ැඳවනු ලං

කැපේ. 

සුදුසු ් 

1. ශ්රී ලංකා ව ලංඅධ්යවරා ලංරස්රවකා ලංපරයවප  ලංභාප යෂ ලංපරයණියේප  ලංනිකධ්වස්පයු ලං/ ලංනිකධ්වස්නිය  ලං

වීා. 

2. අයදු්රත් ලං ැඳවනු ලංකබා ලංදිාට ලංපූතමවවරතුා ලංවරල ලංරහ ලංවේළ ලංඅයදු් රු ලං/ ලංඅයදු් වස්ය, 

I. රක්රීය ලංහව ලංරවේදාාවය  ලංපරයවව ලං වකයක් ලංර්පූතමණ ලං ල ලංතිබීා. 

II. නියමිේ ලංවැදාප් ලංවතමධ්  ලංඋරයවපදා ලංතිබීා. 

III. භාායවනුකූක ලංාඬුවා ට ලංයටත් ලංවී ලංපාසතිබීා. 

 

ඉහේ ලංරඳහතු ලංමූලි  ලංසුදුසු ් ලංර්පූතමණ ලං ල ලංඇති ලංනිකධ්වරීතු ලං/ ලංනිකධ්වස්නියතු ලංප් ලංරාද ලංඇති ලං

ඇමුණුපාහි ලං රඳහතු ලං පේසලවේරුා ලං ඇවේළත් ලං  ල, ලං ේාතු ලං භාසිතුා ලං ර රජ ලං  ලදත් ලං අයදු්රේක් ලං

2021.10.14 දිා ලං පහෝ ලං ඊට ලං පරල moecombinedservice@gmail.com ලං යා ලං භාාුත් ලං ේැරැ  ලං

ලිපිායට ලංපයසමු ලං ලා ලංපාතු ලං වරුණියේ ව ලංාතුවමි. ලං 

 

ලවරය ලං අාවේයවා  ලං වක ලං පරයවප  ලං නිු වේ ලං නිකධ්වරීතු ලං / ලං නිකධ්වස්නියතු ලං සිය ලං අයදු්රපේහි ලං ාෘඪ ලං

පිටරේක්ා ලංඅාවළ ලංලවරය ලංඅාවේයවා ප  ලංප  ් ලංා් තු ලංඉදිස්රත් ලං ළ ලංු වේ ලංපව. ලං ලං 

 

 

 

 

ාහවචවතමය ලංපක්. ලං පික ලංසී.පක්. ලංපරපතමලව 

ප  ් 

අධ්යවරා ලංඅාවේයවා ය 

  

 

 



 

 

ඇමුණූා 

අධ්යවරා ලංඅාවේයවා ය 

ශ්රී ලංකා ව ලංභාගවද ලංපාරවතමේප්තුවේපව ලංභාගවද ලංප සාරවස්රජ ලංරාලව  ලංේාවේල ලංරඳහව ලංඅයදු් ලංරත්රය 
 

01. පරෞද්දලි  ලංපේසලවේරු 

 

I.   ර්පූතමණ ලං ලංාා: ……………………………………………………………………………(ායව/මිය) 

II.  උරතු ලංදිාය: 

III.  රවති  ලංහැඳුනු්රත් ලංඅා ය: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

IV. ලිපිාය:   ලංපරෞද්දලි :…………………………..     ලවර වස්: …………………… 

V.  භාාුත් ලංේැරැ  ලංලිපිාය: 

VI. දුල ථා ලංඅා ය:   ලවර වස් :……………………….   රාදා : ……………………………. 
 

02. පරයවව ලංපේසලවේරු 

 

I. ශ්රී ලංකා ව ලංඅධ්යවරා ලංරස්රවකා ලංරස්රවකා ලංපරයවයට ලංඇවේළත් ලංවූ ලංදිාය: ලං ලං ලං 

II. ශ්රී ලංකා ව ලංඅධ්යවරා ලංරස්රවකා ලංපරයවප  ලංභාප යෂ ලංපරයණියේයට ලංරත්වූ ලංදිාය: ලං 

III. ාැාට ලංාලණ ලංේාවේල: 

IV. පුතමවවරතුා ලංවරල ලං10 ලංවේළ ලංපරයවව ලංභාරජේල: 

අනු ලං

අා ය 

ේාවේල ලං හව ලං

පරයවව ලං

රජථවාය 

පරයවව ලං වකය ාලණ ලංකා ලංවදකීා 

සිට ාක්වව 

     

 

03.  අධ්යවරා ලංහව ලංවෘත්තීය ලංසුදුසු ් ලං:  

I. අධ්යවරනි  ලංසුදුසු ් 

II. වෘත්තීය සුදුසු ් 

III.  පවාත් ලංසුදුසු ් 

 

04.  ලංඉදිරිමමසැලසුම්මපිළිබඳමවාර්ාව 

 

මවිභාගමකකොතසාරිසම්ජඅරාල්මවශකයන්මකෝරාමගනුමලැබුවකහොත්මවිභාගමකෙපන ාර්කම්න්තුකේම

උන්අතියමසඳහාමඑහිමෙැක්තමහාමකතකහවරමඅනුවමක්රියාත්තකමරීමටතඅමඅක්ක්ත මවැිපිළිකවලම

ඇතුළත්මකකටිමවාර්ාවක්මඅයදුම්පන ත්රයමසතගමඉදිරිපන ත්මරීමටතමඅිවවාර්යමකේ  

වෙමසුදුසුකම්මසලකාමබැලීකම්මමසම්මුඛමපන රික්ෂණකේදීමඑකීමවාර්ාවමපිළිබඳවමමිිවත්තුම10කම

ඉදිරිපන ත්මරීමටතක්මසිදුකළමයුතුමය  


