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ඇමුණුම 01 

 

(A)   ජාතික මට්ටදේ පාවල් මෘදුකාංග  රගාලලිය (NSSC) - ශ්රී ංකා පගණගණක වංගමය (CSSL) මගින් පලත්ලනු 

බන මාර්ගග  (Online)  රගාලලිය 

 

 (A.1)   රග කාණ්ඩය 
 

                  ලේමම තරගය ලයවහ කළණ්ඩ ලේදකකින් යුතු ල ඳශත ඳරිදි ඳෆලෆේලේේ. 

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

        2. ලේදලන කළණ්ඩය (Group 2)   -     12-13 ලේරේණි (ලයව අවුරුදු 17 - 19)  

 

 

 (A.2)   රගාලලිදේ ව්ලභාලය 
  

 (A.2.1)   මූලික ලටදේ  රග 

I. ලේමය ඳරිගණක භළළ පිළිබ මුලික දෆනුම ඳරීක්ළ කරනු බන මළර්ගගත (Online) ලේව 

ඳෆලෆේලේලන තරගයකි. ලේමම තරගය කළඳ/ ඳෂළේ මට්ටමින් ඳලේලනු බයි.  
 

II. කළඳ මට්ටලේේ මළර්ගගත (Online) තරග ඳෆලෆේවීලේේ කටයුතු සිදු කිරීම කළඳලේ  ලේතොරතුරු ශළ 

වන්නිලේේදන තළක්ණ ිධය භළර නිලේයෝජ්ය අධයළඳන අධයක්/ වශකළර අධයළඳන අධයක්ලේේ 

ලගකීමකි. කළඳ මට්ටලේේ තරගලලින් නියමිත අලම කුණු සීමළල ඉක්ම වු සිසුන් වශළ ඳෂළේ 

මට්ටමින් තරගය ඳෆලෆේලේලන අතර එය ඳෂළලේේ ලේතොරතුරු තළක්ණ ිධය භළර නිලේයෝජ්ය අධයළඳන 

අධයක්/ වශකළර අධයළඳන අධයක් ිධසින් සිදු කෂ යුතු ය. 
 

III. එලේවේ වුල ද ෆලේබන අයදුේඳේ ප්රමළණය සීමළවහිත බල ලේඳනී යන්ලේන් නේ ඳෂළේ අධයළඳන 

අධයක්ලේේ අනුමෆතිය වහිත ල කළඳ මට්ටමින් තරග ලේනොඳලේලළ ඳෂළේ මට්ටමින් ඳමණක් 

තරගය ඳෆලෆේවීම සිදු කෂ ශෆකි ය.  
 

 

 (A.2.2)   අලවන්  රගය 
 

I.         උක්ත A.2.1 හි වශන් තරගලේයන් නියමිත අලම කුණු සීමළල ඉක්ම ව සිසුන් වශළ අලවන් තරගය 

අධයළඳන අමළතයළංලේ  ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ ළයළලේේ ලේමලේශයවීලේමන් ලේකොෂඹ දී 

ඳලේලනු ෆලේ . 
 

II. ලේමය මළර්ගගත (Online) ලේව ඳෆලෆේලේලන තරගයකි. ඳරිගණක ලෆඩවටශන් ලේගොඩ නෆංවීමට 

තරගකරුලන්ට සිදුලන අතර ඇගයීම ද මළර්ගගත ල ම  (Online) සිදු කරනු බයි. [තරගකරුලන් 

ිධසින් මළර්ගගත (Online) තරගලේ  දී ඔවුන් වඳයනු බන පිළිතුරට අදළෂ ල මෘදු ආරක්ෂිත 

(Backups) පිටඳේ තබළ ගත යුතු ය.]  
 

 

 (A.3)      රග දකොන්දේසි 
 

1. තරගය වශළ අයදුේ කිරීමට C/C++ ලේශෝ C#  ලේශෝ Java පිළිබ මූලික අලලේබෝධයක් තිබිය යුතු ය.      
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ජාතික මට්ටදේ පාවල් මෘදුකාංග  රගාලලිය (NSSC) පිළිබඳ ලැඩිදුර විමසීේ වඳශා 

 

 

වභළඳති,         

ශ්රී ංකළ ඳරිගණක වංගමය (CSSL),    

275/75, මශළචළර්ය වහටෆන්ලි ිධලේේසුන්දර මළලත,      

ලේකොෂඹ 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 වඳශා ලියාපදංචි වීම ශා අයදුේ කෂ ශැකි ආකාරය  

 

 

                       අදළෂ ලර්ලේ  ජුනි මව 15 ලන දින ලේශෝ එදිනට ප්රථම ලේශෝ ඔබට අදළෂ කළණ්ඩය වශළ ලන    

මළර්ගගත (Online) අයදුේඳත අධයළඳන අමළතයළංලේ  ලේල  අඩිධය (www.moe.gov.lk)ලේලත පිිධව වේපුර්ණ 

කිරීම. 

ිධදුශඛඳති ිධසින් වශතික කරන ද  REGISTRATION- NSSC අයදුේඳත වේපුර්ණ කර එහි ඳරිලේෝකිතය 

(Scan Copy) අදළෂ වහථළනලේ  උඩුගත (Upload) කර මුඛ පිටඳත ලියළඳදිංචි තෆඳලේන් අධයළඳන අමළතයළංලේ  

ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ ළයළලට ලේයොමු කෂ යුතුය. 

 

 

             ලියුේ කලරලේයහි ලේ ඳව ඉශෂ ලේකෂලලේරහි ‘Registration – NSSC’ ලේව වශන් කෂ යුතු ය.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රගය වඳශා ලියාපදංචි වීමට භාවි  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අධයළඳන අධයක්, 

   ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ ළයළල, 

   අධයළඳන අමළතයළංය, 

   'ඉසුරුඳළය', 

   බේතරමුඛ. 

 

අධයළඳන අධයක්, 

ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ 

ළයළල, 

අධයළඳන අමළතයළංය, 

‘ඉසුරුඳළය’,  

බේතරමුඛ. 

දුරකථන -  011-2785821 

සෆක්වහ -     011-2785821 

E-mail- ictchamps.2022@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/
mailto:ictchamps.2022@moe.gov.lk
http://www.moe.gov.lk/
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ඇමුණුම 02 

 

(B)   රුණ පගණගණක විෙයාඥයින්න්දත  රගාලලිය (YCS) - ශ්රී ංකා ද ොරතුරු  ාක්ණ කර්මාන්  මණ්ඩය 

(FITIS) මඟින් ක්රියාත්මක කරනු බන  රගාලලිය 

 
 

 (B.1)   රග කාණ්ඩය 

 

     ලේමම තරගය ක්ලේේත්ර 3ක් යටලේේ ලයවහ  කළණ්ඩ 3 කට ඳශත ඳරිදි ඳෆලෆේ ලේේ. 

අංකය ක්ලේේත්රය ලයවහ කළණ්ඩය 

01  මූලික දෘඪළංග අන්තර්ජ්ළයට වේබන්ධ 

කිරීලේේ  IOT (Internet of Things) 

නිර්මළණ 

 කෘතිම බුද්ිය ආශ්රිත (Artificial 

Intelligence) නිර්මළණ  

 ලේරොලේබෝ තළක්ණික ( Robotics) 

නිර්මළණ 

 වමූශ දේත ිධහලේඛණ (Big Data 

Analytics) ආශ්රිත නිර්මළණ  

කනිහඨ 1 අංය 

6-8 ලේරේණි (ලයව අවුරුදු 10-13) 

කනිහඨ 2 අංය 

9-11 ලේරේණි (ලයව අවුරුදු 14-16) 

ලේජ්යහඨ අංය 

12-13 ලේරේණි (ලයව අවුරුදු 17-20) 

02  ලේල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජ්ංගම ලේයදවුේ (Mobile App) නිර්මළණය 

 ඳරිගණක ලේයදවුේ (Desktop App) 

නිර්මළණය 

 ඳරිගණක ක්රීඩළ ලෆඩවටශන් (Computer 

Game Application) නිර්මළණය  

කනිහඨ 1 අංය 

6-8 ලේරේණි (ලයව අවුරුදු 10-13) 

කනිහඨ 2 අංය 

9-11 ලේරේණි (ලයව අවුරුදු 14-16) 

ලේජ්යහඨ අංය 

12-13 ලේරේණි (ලයව අවුරුදු 17-20) 

03 විලෘත තරග අංය 

(බා දෙන ගැටලුලක්; දතොරතුරු තාක්ණ ෙැනුම 

භාවිතදයන් ලේගොඩ නගන නිර්මළණයක් ඇසුලේරන් 

ිධවඳීමට ඇති ශැකියාල මැනීදේ අභිලේයෝගයතළ 

තරග අංයකි.) 

අදළෂ ලර්දේ ඔක්දතෝබර් මව 31 

දිනට ලයව අවුරුදු 16 ට දනොඅඩු 

ශළ ලයව අවුරුදු 21 ට ලේනොලෆඩි  

පාවල් සිසුන් 

  

  

  (B.2)   රග දකොන්දේසි 

I. ලේක්ල නිර්මළණයක් ලේශෝ කණ්ඩළයේ නිර්මළණයක් ලේශෝ ඉදිරිඳේ කෂ ශෆකි ය. නිර්මළණය 

අතයලයලේයන් ම වහල නිර්මළණයක් ිධය යුතු ය. (කණ්ඩළයමක සිටිය ශෆකි උඳරිම සිසුන් වංයයළල 3කි). 
 

II. ලේමම නිර්මළණ ඉදිරිඳේ කිරීම සිංශලේන්/ ලේදමලේෂන් ලේශෝ ඉංග්රීසි භළළලේලන් ලේශෝ කෂ ශෆකි ය. 
 

III. ඉදිරිඳේ කරනු බන නිර්මළණ ලේේමළලට අදළෂ ිධය යුතු අතර ලේදනු බන ඳණිවුඩය ඳළවඛ ඳද්ධතියට 

ලේශෝ අන්තර් ජ්ළතික මට්ටමින් ලේශෝ භළිධත කෂ ශෆකි සුබලළදී අර්ථලේ නිර්මළණයක් ිධය යුතු ය. 
 

IV. එක් තරගකරුලකු/ කණ්ඩළයමක් ිධසින් එක් නිර්මළණයක් ඳමණක් ඉදිරිඳේ කෂ යුතු ය. 
 

V. තරගය වදශළ ලියළඳදිංචි වීම ශළ නිර්මළණ ඉදිරිඳේ කිරීම B.3 හි දී ඇති උඳලේදවහ අනුල සිදු කෂ යුතු ය. 
 

VI. ඒ ඒ තරගයට අදළෂ උඳලේදවහ අනුල වේපූර්ණ කරන ද අලවළන නිර්මළණය මෘදු පිටඳේ ලේදකක් 

(වංයුක්ත තෆටි ලේදකක්)  මගින් ඉදිරිඳේ කෂ යුතු ය. නිර්මළණය වමඟ එම නිර්මළණය ධළලනය කිරීම 

වශළ අලය පියලර, උඳලේදවහ වටශනක් මගින් ඉදිරිඳේ කෂ යුතු ය. නිර්මළණ ධළලනය කිරීම වශළ 

ලේයොදළ ගත යුතු සියලු ම මෘදුකළංග උඳලේදවහ වටශලේන් වශන් කෂ යුතු අතර ිධලේේ මෘදුකළංග ලේලලේතොේ 

(Service Pack/Drivers/Correct Software Versions, etc...) වංයුක්ත තෆටියක ඇතුෂේ කර ඉදිරිඳේ 

කෂ යුතු ය. දෘඪළංග ශළ මෘදුකළංග වේබන්ධ නිර්මළණ වීඩිලේයෝගත කර සියලු ලේතොරතුරු වහිත ල ඉදිරිඳේ 

කෂ යුතු ය. 
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VII. ලයළඳෘති  ිධනිහචය කිරීම ඳශත වශන් කරුණු මත ඳදනේ ල සිදු කරනු ෆලේ . 

 

 ඒකීය බල 

 වංකඛඳ ඉදිරිඳේ කිරීම 

 ක්රියළකළරීේලය වශ ක්ණ 

 ගුණළේමක බල 

 ඉදිරිඳේ කිරීලේේ නිර්මළණශීලී බල  

 

 රුණ පගණගණක විෙයාඥයින්න්දත  රගාලලිය පිළිබඳ ලැඩිදුර විමසීේ වඳශා 
         

 කෂමනළකරු,      

 ශ්රී ංකළ ලේතොරතුරු තළක්ණ කර්මළන්ත මණ්ඩය,  

 4 මශ, ලේනො 344,     

 ගළලු ඳළර,       

 ලේකොෂඹ 03.                                                           

 දුරකථන -   011-2577103     

 E-mail -  ycs@fitis.lk     

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

        
 

  

(B.3)  ලියාපදංචි වීම වශ නිර්මාණ ඉදගණපත් කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රගය වශා ලියාපදංචි වීම නිර්මාණ ඉදගණපත් කිරීම 

        අදළෂ ලර්ලේ  ජුනි මව 15 ලන දින ලේශෝ එදිනට 

ප්රථම ලේශෝ ඔබට අදළෂ කළණ්ඩය  වශළ ලන මළර්ගගත 

(Online) අයදුේඳත්රය අධයළඳන අමළතයළංලේ  ලේල  

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

www.fitis.lk ලේල  අඩිධ ලේලත පිිධව වේපුර්ණ කිරීම.   

 

ිධදුශඛඳති ිධසින් වශතික කරන ද  REGISTRATION-

YCS අයදුේඳත වේපුර්ණ කර එහි ඳරිලේෝකිතය (Scan 

Copy) අදළෂ වහථළනලේ  උඩුගත (Upload) කර මුඛ 

පිටඳත ලියළඳදිංචි තෆඳලේන් අධයළඳන අමළතයළංලේ  

ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ ළයළලට ලේයොමු 

කෂ යුතුය. 

(ලියුේ කලරලේයහි ලේ ඳව ඉශෂ ලේකෂලලේරහි 

‘Registration – YCS’ ලේව වශන් කෂ යුතු ය.)    

අදළෂ ලර්ලේ  අලේගෝවහතු මව 31 ලන දින ලේශෝ 

එදිනට ප්රථම ලේශෝ නිර්මළණ ඉදිරිඳේ කිරීම 

වශළ අධයළඳන අමළතයළං ලේල  අඩිධය 

(www.moe.gov.lk) ලේලත ලේශෝ www.ycs.lk/ 

www.fitis.lk ලේල  අඩිධ පිිධව මළර්ගගත 

(Online) ක්රමයට උඩුගත (Upload)  කිරීම සිදු 

කෂ ශෆකි අතර ඒ වමඟ ම ‘ENTRY 

SUBMISSION FORM –YCS’ නමෆති 

අයදුේඳත්රය ද ිධදුශඛඳතිලේේ නිර්ලේද් වහිතල 

වේපූර්ණ කර එහි ඳරිලේෝකිත ( (Scan Copy) 

අදළෂ වහථළනලේ  උඩුගත (Upload) කිරීම. 

 

 

 

. 

   රගය වඳශා ලියාපදංචි වීමට වශ නිර්මාණ ඉදගණපත් කිරීමට භාවි  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අධයළඳන අධයක්, 

   ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ ළයළල, 

   අධයළඳන අමළතයළංය, 

   'ඉසුරුඳළය', 

   බේතරමුඛ. 

 

අධයළඳන අධයක්, 

ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ 

ළයළල, 

අධයළඳන අමළතයළංය, 

‘ඉසුරුඳළය’,  

බේතරමුඛ. 

දුරකථන - 011-2785821 

සෆක්වහ - 011-2785821 

E-mail- ictchamps.2022@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.ycs.lk/
http://www.fitis.lk/
mailto:ictchamps.2022@moe.gov.lk
http://www.moe.gov.lk/
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ඇමුණුම 03   

 

(C)  ගුරුලරුන් ශා ගුරු සිසුන් වඳශා ලන "නිර්මාණාත්මක ගුරුලරු"  රගාලලිය - අධ්යාපන අමා යාංය 

මඟින් ක්රියාත්මක කරනු බන  රගාලලිය 

 

ලේමම තරගය වශළ රජ්ලේ  ඳළවඛ වශ රජ්ලේ  අනුමත ලේඳෞද්ගලික ඳළවඛල ලේවේලය කරනු බන  

ගුරුභලතුන්ට ශළ ජ්ළතික අධයළඳන ිධදයළපීඨවඨල ක්ක්ණ ිධදයළ ඩිලෝලේෝමළ ඳළඨමළළ ශදළරන ගුරු සිසුන්ට 

අයදුේ කෂ ශෆකි ය. 

 

  (C.1)  ගුරුලරුන් වඳශා ලන ‘නිර්මාණාත්මක ගුරුලරු’  රගය - Teachers (T) 

   

කාණ්ඩය නිර්මාණ ඉදගණපත් කෂ ශැකි ක්දේත්ර 

ිධලෘත  මුලික දෘඪළංග අන්තර්ජ්ළයට වේබන්ධ කිරීලේේ  IOT (Internet of Things) නිර්මළණ 

 කෘතිම බුද්ිය ආශ්රිත (Artificial Intelligence) නිර්මළණ  

 ලේරොලේබෝ තළක්ණික ( Robotics) නිර්මළණ 

 ලේල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජ්ංගම ලේයදවුේ (Mobile App) නිර්මළණය  

  ඳරිගණක ලේයදවුේ (Desktop App) නිර්මළණය 

 

 
   

       (C.2)  විෙයාපීඨ ග ගුරු සිසුන් වශා ලන ‘නිර්මාණාත්මක ගුරුලරු’  රගය - Teachers (T/T) 

   

කාණ්ඩය නිර්මාණ ඉදගණපත් කෂ ශැකි ක්දේත්ර 

ිධලෘත  මුලික දෘඪළංග අන්තර්ජ්ළයට වේබන්ධ කිරීලේේ  IOT (Internet of Things) නිර්මළණ 

 කෘතිම බුද්ිය ආශ්රිත (Artificial Intelligence) නිර්මළණ  

 ලේරොලේබෝ තළක්ණික ( Robotics) නිර්මළණ 

 ලේල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජ්ංගම ලේයදවුේ (Mobile App) නිර්මළණය 

 ඳරිගණක ලේයදවුේ (Desktop App) නිර්මළණය 

 

 

          (C.3)   රග දකොන්දේසි 

I. ලේක්ල නිර්මළණයක් ිධය යුතු අතර අනිලළර්ලේයන් ම වහල නිර්මළණයක් ිධය යුතු ය. 
 

II. ලේමම නිර්මළණ ඉදිරිඳේ කිරීම සිංශ/ ලේදමෂ ලේශෝ ඉංග්රීසි භළළලේලන් ලේශෝ කෂ ශෆකි ය. 
 

III. ඉදිරිඳේ කරනු බන නිර්මළණ ලේේමළලට අදළෂ ිධය යුතු අතර ලේදනු බන ඳණිවුඩය 

ඳළවඛ ඳද්ධතියට සුබලළදී අර්ථලේ නිර්මළණයක් ිධය යුතු ය. 
 

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

V.  තරගය වශළ ලියළඳදිංචි වීම ශළ නිර්මළණ ඉදිරිඳේ කිරීම ඳශත දී ඇති උඳලේදවහ අනුල සිදු 

කෂ යුතු ය. 
 

VI.  ඒ ඒ තරගයට අදළෂ උඳලේදවහ අනුල වේපූර්ණ කරන ද නිර්මළණය ධළලනය කිරීම වශළ  

ලේයොදළගත යුතු සියලු ම මෘදුකළංග උඳලේදවහ වටශනක් මගින් ඉදිරිඳේ කෂ යුතු අතර ිධලේේ  

මෘදුකළංග ලේලලේතොේ ඒලළ ද ඉදිරිඳේ කෂ යුතු ය. අලවළන නිර්මළණය මෘදු පිටඳේ ලේදකක් 

(වංයුක්ත තෆටි ලේදකක්) මගින් ඉදිරිඳේ කෂ යුතු අතර දෘඪළංග ශළ මෘදුකළංග වේබන්ිත 

නිර්මළණ වීඩිලේයෝගත කර සියලු ලේතොරතුරු ඇතුෂේ කර ඉදිරිඳේ කෂ යුතු ය. 
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‘නිර්මාණාත්මක ගුරලරු’  රගය පිළිබඳ ලැඩිදුර විමසීේ වශා 

 

අධයළඳන අධයක්, 

ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ ළයළල, 

අධයළඳන අමළතයළංය, 

‘ඉසුරුඳළය’, 

බේතරමුඛ.   

දුරකථන - 011-2785821   

සෆක්වහ -    011-2785821   

E-mail –ictchamps.2022@moe.gov.lk 

Web site – www.moe.gov.lk 

 

 

 (C.4)  ලියාපදංචි වීම වශ නිර්මාණ ඉදගණපත් කිරීම 
 

 රගය වඳශා ලියාපදංචි වීම නිර්මාණ ඉදගණපත් කිරීම 

 1.       අදළෂ ලර්ලේ  ජුනි මව 15 ලන දින ලේශෝ එදිනට ප්රථම ඔබට අදළෂ 

කළණ්ඩය වශළ ලන මළර්ගගත (Online) අයදුේඳත්රය අධයළඳන 

අමළතයළංලේ  ලේල  අඩිධය (www.moe.gov.lk) ලේලත පිිධව වේපුර්ණ 

කිරීම.  

 

ිධදුශඛඳති ිධසින් වශතික කරන ද  ‘REGISTRATION-

TEACHERS     (T)’ අයදුේඳත්රය ලේශෝ ‘REGISTRATION වේපුර්ණ 

කර එහි ඳරිලේෝකිතය (Scan Copy) අදළෂ වහථළනලේ  උඩුගත (Upload) 

කර මුඛ පිටඳත ලියළඳදිංචි තෆඳලේන් අධයළඳන අමළතයළංලේ  

ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ ළයළලට ලේයොමු කෂ යුතුය. 

 

(ලියුේ කලරලේයහි ලේ ඳව ඉශෂ ලේකෂලර TEACHERS (T) ලේශෝ 

TEACHERS (T/T)  ලේශෝ ලේව ඔබට අදළෂ තරග කළණ්ඩය වශ 

පෂා  වශන් කෂ යුතු ය.) 

 

 

 

 

   

අදළෂ ලර්ලේ  අලේගෝවහතු මව 31 ලන 

දින ලේශෝ එදිනට ප්රථම ලේශෝ ෆලේබන 

ලේවේ වේපූර්ණ කරන ද නිර්මළණ 

වංයුක්ත තෆටිල ඳමණක් අඩංගු 

කරන ද මෘදු පිටඳේ 2ක් වමඟ 

ිධදුශඛඳතිලේේ ලේශෝ පීඨවඨළිඳතිලේේ ලේශෝ 

නිර්ලේද්ය වහිත ල වේපූර්ණ කරන 

ද   

‘ENTRY SUBMISSION FORM–

TEACHERS (T)’  අයදුේඳත්රය ලේශෝ 

‘ENTRY SUBMISSION FORM–

TEACHERS (T/T)’ අයදුේඳත්රය 

ලේශෝ වේපූර්ණ කර ලියළඳදිංචි 

තෆඳලේන් ඳශත වශන් ලිපිනයට 

ලේයොමු කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   රගය වඳශා ලියාපදංචි වීමට වශ නිර්මාණ ඉදගණපත් කිරීමට භාවි  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අධයළඳන අධයක්, 

   ලේතොරතුරු ශළ වන්නිලේේදන තළක්ණ ළයළල, 

   අධයළඳන අමළතයළංය, 

   ‘ඉසුරුඳළය’, 

   බේතරමුඛ. 

 

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

I. ඳළවඛ දෆනුලේ කිරීම - ඇමුණුම 01, 02 ශළ 03 මගින් දක්ලළ ඇති සියලු ම තරගලට අදළෂ ල 

ලියළඳදිංචි වීම වශ නිර්මළණ ඉදිරිඳේ කිරීම; එක් එක් තරගය වශළ අදළෂ දිනයට ලේශෝ එදිනට 

ප්රථම ලේශෝ සිදු කෂ යුතු ය. එලේවේ නියමිත දිනට ලේනොෆලේබන අයදුේඳත්ර ශළ නිර්මළණ ප්රතික්ලේේඳ 

කරනු ෆලේ .  

 

II. තරග ඇගයීම - ඉශත වශන් තරග සියඛ ම ඇගයීම ලේකොෂඹ ිධහලිධදයළයීය ඳරිගණක 

අධයයනළංය මගින් සිදු කරනු ෆලේ . (ිධනිහචය මණ්ඩලේ  තීරණය අලවන් තීරණය ලේේ.) 

තරග ඇගයීේ කටයුතු මළර්ගගත ල (Online) වශ සිසුන් කෆවීලේමන් යන ආකළර 02 ම  

භළිධතලේයන් සිදු කිරීමට නියමිත ය. 

 

III. ජ්ළතික මට්ටලේේ වශතික ප්රදළනය සිදු කරන දිනය වේබන්ධලේයන් ඒ ඒ ලර්ලේ  දී දෆනුේ දීමට 

කටයුතු ලේකලේර්. 

 

IV. ලේේ වේබන්ධලේයන් නිකුේ කර ඇති 2020.02.19 දිනෆති 10/2020 අංක දරන චක්රලේඛයලේ  04 

ලගන්තිය ලේකලේරහි ද ඔලේ  අලධළනය ලේයොමු කෂ යුතු ය.  

 

V. ලේමම තරගය වදශළ ගුරුභලතුන්, ගුරු ක්යයන් ශළ ඳළවඛ ක්යයින් වශභළී  කරවීමට අලය 

කටයුතු සිදු කරන ලේව සියලු ිධදුශඛඳතිලරුන්ට, කළඳ, ඳෂළේ අධයළඳන බධළරීන්ට 

කළරුණික ල දන්ලනු ෆලේ . 

 

 


