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අමළතළා කල් ේලරුන්/ රළජ් අමළතළා කල් ේලරුන් 

ක ොමින් වභළ කල් ේලරුන් 

දිවහත්රික් කල් ේලරුන් 

කදඳළර්තකේන්තු ප්රධළීනන් 
 

රැකියා විරහිත් උපාධිධාරින් රැකියාගත් කිරීසේ ලැඩසටහන - 2020 

ඒකාබද්ධ සසේලාසේ ස්ථිර පත්වීේාභී සාංලර්ධන නිධාරීන් සහ ස්ථීරල පුහුණු සසේලා ස්ථානලට 

අනුයුක්ත්ලන අභයාසාන්න් රාජ්කාරි භාර ගැනීම 
 

උක්ත  රුණ වේබන්ධකයන් රළජ් කව ලළ  ඳෂළ්  වභළ ශළ ඳෂළ්  ඳළන අමළතළාකේ කල් ේක  

2022.01.03 දිනෆති ලිපියට අලධළනය කයොමු  රලමි.  

 

02. ඒ අනුල උක්ත ලෆඩවටශන යටක්  2022.01.03 දින සිට වාලර්ධන නිධළරි කව ලකේ වහථීර ඳ් වීේ 

බන නිධළරීන් අනුයුක්ත  රනු බන කව ලළ වහථළන එම නිධළරීන්ක  දෆන ගෆීනම වශළ ඳශත වබෆඳිය 

මගින් ප්ර ළයට ඳ්   රනු ෆකබ්.  
 

 https://bit.ly/3zzQ1YH   
 

 

03. එකව ම ඔබ විසින් සිදු  රන ද  ළර්යය මණ්ඩල අලතළලයන් ද වෆිලල්ට කගන ඔබ 

ආයතනය කලත අනුයුක්ත  රන ද නිධළරින්ක  නළම කල්ඛනය ඳශත වබෆඳියට ප්රකශ වීකමන් බළ ගත 

ශෆිලය.  

 https://bit.ly/3G2JmZy  
 

 

04. එකව ම රළජ් ළරියට ලළර්තළ ිලරීකේ දී වශ රළජ් ළරි භළර දීකේ දී නිධළරින් කමන් ම ආයතන ප්රධළීනන් 

MISCO ඳද්ධතිය භළවිතළ  ෂ යුතු ආ ළරය දෆක්කලන තළක්ණි  උඳකදවහ ද ඉශත වබෆඳිලට ප්රකශවීකමන් 

කලන කලන ම බළ ගත ශෆිල බල  ළරුණි ල දන්ලමි.  

 

05. නිධළරින් වශළ රළජ් ළරි භළර දීමට සුදුසු  ළ වටශනක් ඔබක  ඳශසුල පිණිව කයෝජ්නළ  ර ඇති 

අතර  එඳරිදි  ටයුතු  රන්කන් නේ ඳද්ධති අලහිරතළලයිලන් කතොරල නිධළරින්ට රළජ් ළරි භළර දීකේ 

 ටයු් ත සිදු  ෂ ශෆිල බල වෆකුල මෆනවි.  

 

සටහන - ිලසියේ සුවික ෂි ත් ් ලයක් තුෂ කදඳළර්තකේන්තු ප්රධළීනන් අන ආ ළරය  වෆෆවහමක් තුෂ 

රළජ් ළරි භළර දීමට වෆසුේ  රන්කන් නේ  ඒ වශළ ඉශත  ළ වටශන බළධළලක්  ර කනොගන්නළ කව 

ඉල්ළ සිටින නමු්  MISCO ඳද්ධතිකේ රළජ් ළරි භළර ගෆීනම වටශන් ිලරීම වශ එමගින් බළගත  ර ගන්නළ 

ද රළජ් කව ලළ ක ොමින් වභළ  ළර්යය ඳටිඳළටි  රීති 03 වශ 04 ඳරිිෂහට කමම  ටයු් ත කයොදළ ගෆීනම 

අනිලළර්ය  රුණක් බල ව න්න. 

මක  අා ය  ඔබක  අා ය     දිනය  
எது இல  உநது இல   திகதி:         

My No Your No Date 

 

PS/GT/2020 (IIIකලළුම) 2022.01.07 

 



06. අදළෂ කදඳළර්තකේන්තු ප්රධළීනන්ක   ෆවීම අනුල නල කව ලළ වහථළනලට ලළර්තළ  රන කව නල 

ඳ් වීේළභී නිධළරීන් දෆනුල්   ර ඇත. 

 

07. කමම ලෆඩවටශන තුෂ යේ පුද්ගකයකුක  කව ලළ වහථළනය දර්නය කනොවීම වශ ඳ් වීේ ලිපියක් 

කනොෆබීම ක කරහි ඳශත  රුණු බඳ ශෆිලය.  

 

i. අභළවළභින් විසින් ද් ත ිලසිලක්ම ඇතුෂ්   ර කනොතිබීම වශ ඇතුෂ්   ෂ ද් ත අවේපූර්ණ වීම. 

 

ii. ඇතෆේ ප්රළකද්ය ය කල් ේ  ළර්යළ මගින් සිදු  රන ද යළල්  ළන න ිලරීේල ගෆට  

 

iii. අධළඳන සුදුසු ේ වේබන්ධල ලෆදුදුර සිදු  රන ද විමසිේලට අදළෂල කල්ඛන භළර කනොදීම ලෆනි 

 රුණු 

iv. ඳෂළ්  වභළ (Province)/ ඳෂළ්  වභළ ඳළවල්  (Provincial School)  ජ්ළති  ඳළවල් (National School) 

වශ රළජ් කව ලය (Public) අතර නිහචය ිලරීේල ගෆට  

 

v. විළ වාඛළල  ද් ත වමග  ටයුතු ිලරීකේ දී ඇතිලන තළක්ණි  කදෝ 

 

08. කමම ලෆඩවටශන යටක්  නිධළරීන්ට රළජ් ළරි භළරගෆීනමට ප්රමළණල්   ළයක් ඳ් වීේ ලිපිකේ 

විධිවිධළන මගින් බළ දී ඇති බෆවින් ඉදිරි වතිය  ඳමණ  ළ සීමළල තුෂ ඉශත ගෆට  නිරළ රණය  ර 

සුදුසු ේ වෆපිර සිය  අභළවළභින්ට වහථීර ඳ්  වීේ බළ දීමට  ටයුතු  රනු ෆකබ්.  

 

09. ඉශත ගෆට  නිරළ රණය වශළ කයොදළ ගන්නළ වළධළරණ  ළසීමළල තුෂ රළජ් ළරි භළර ගෆීනකේ දී 

නිධළරීන්ක  කජ්හාතළලයට ශළනියක් සිදු කනොලනු ඇත.  

 

10. 2022.04.01 දිනෆතිල ඒ ළබද්ධ කව ලකේ වහථීර ඳ් වීේ ෆබීමට නියමිත අභළවළභින් 2022.01.03 

දින සිට ක්රියළ් ම  ලන ඳරිදි වහර ර ඳදනමින් කව ලළ වහථළනලට අනුයුක්ත ිලරීකේ ලිපි ද අදළෂ දිවහත්රික් 

කල් ේලරු කලත යෆවීමට  ටයුතු  ර ඇති අතර එම අභළවළභින් අදළෂ ලිපිය ද ඳසු එම කව ලළ 

වහථළනලලින් නිදශවහල නල කව ලළ වහථළනලට කයොමු විය යුතු කශ. එම අභළවළභින්ක  රළජ් ළරි ලළර්තළ 

ිලරීේ MISCO ඳද්ධතිය භළවිතකයන් සිදු කනොක කර්. 

 

සැකිය යුතුයි  -  කමම අභළවළභීන් අතරින් අධළඳන අමළතළායට කයොමු  ර ඇති අභළවළභීන් එම 

අමළතළාය කලතින්  ෆවීමක් ෆකබන කතක් තළල ළලි ල දෆනට සිටින පුහුණු කව ලළ 

වහථළනල රැඳී සිටිය යුතුය. 

 

11. කමම  රුණ වේබන්ධල රළජ් කව ලළ  ඳෂළ්  වභළ ශළ ඳෂළ්  ඳළන අමළතළාකේ කල් ේක  

2022.01.03 දිනෆති ලිපිකේ 4  5 වශ 6 කේදල වශන්  රුණු ක කරහි නෆල්  ලරක් වික  අලධළනය කයොමු 

 රලමි.  

 

 

එවහ. ආකෝ බණ්ඩළර 

ඒ ළබද්ධ කව ලළ අධක් ජ්නරළල් 

රළජ් කව ලළ  ඳෂළ්  වභළ ශළ ඳෂළ්  ඳළන අමළතළාය 

 


