2018 වර්ෂයේ අ.ය ො.ස.(උ.ය ළ) ප්රතිඵල
විද්යතපීඨවලව

ම

ාතතිඵ

අ්යත න

ශික්ෂණ තභීන් ඇතුළත් කිරීම - 2020

සියලුම අයදුම්කරුවන්ගේ විගේෂ අවධානය පිණිසයි.


2020 වර්ෂය සහා ජාතික අධයාඳන වියාපීඨ ස සහා අයදුම්
කිරීමට ගඳර ඳහත

සහන්

උඳගස් පිළිබව ඔබගේ ැඩි

අවධානය ගයොමු කළ යුතු ගේ.
1. සියළුම අයදුම්

රුවන් අයදුම්කිරීම සිදු කිරීම

2020.09.04 දිනැතිඵ රායේ ගැසට්
නියේද්නයම ඉ
අ යතවය

ත්රයේ

ය ර ඊ

අද්තළව

ළ ී  ඇතිඵ සම්ත

ගැසට්

ත යහොඳින් කියවත පූර්ව අවයබෝ්යක්

යේ.

(අ්යත න

අමත යතාංය

නි

බත ගැනීම

යවඅඩ

අයවිය

www.moe.gov.lk හරහත හත info.moe.gov.lk ඔ්තය්ත ද් ගැසට් නියේද්නය
යව

පිවිසිය හැකි යේ.)

2. අයදුම් කිරීම මතර්ගග
සිදු

ක්රමයේද්ය (Online System) ඔ්තය්ත

ළ යුතු අ ර, ලියත දිාංචි

ැ ෑය න්

වරත

මණක්

තරය

යහෝ

ම සුදුසු

ම් හත

යේඛනයක් යනොඑවිය යුතු යේ.
3. ගැසට් නියේද්නය ප්ර
ගැ ය න

තරව සෑම අයුමම්

තලමත ත තුන

රුවකු ම

(03) උ රිම වයයන් අයදුම්

ළ හැකි

යේ.
4. මතර්ගග

ක්රමයේද්ය

වැයස හන

ඔ්තය්ත

අයදුම්

කිරීම

පිවිසීයම් ආරම්භයේ දී ම “පූාය / පූා

(Clergy) ය සින් යමන්ම “පූාය / පූා
ය සින් වන ය
සහහත අයදුම්

ො ්ත යද්

ක්

රන සියළුම

ළ යුතු යේ. ඕනෑම

ගිහි අයදුම්

වතී. ඒ අනුව ආගමි
ැවිදි

අාංය යව

පිවිස අයදුම්

ක්ෂය”
තලමත ත

තර්ශ්වයන් “පූාය / පූා
පිවිස අයදුම් කිරීම

තලමත තවක් සහහත අයදුම්

රුවන් “පූාය / පූා

අද්තළ

ක්ෂය යනොවන” (Non Clergy)

ක්ෂය”(Clergy) යනුයවන් සහහන් අාංය යව
සිදු

සහහත

රන සියළුම

ක්ෂය යනොවන” (Non Clergy) යන

ළ යුතු යේ.

5. ගැසට් නියේද්නයේ 6.0 – ‘2020 වර්ෂය සහහත ශික්ෂණ තභීන් ය ෝරත
ගැනීයම්
විද්යතපීඨවලය

ටි තටිය‘

ය යත්

ාතතිඵ

අ්යත න

ය ෝරත ගැනීම‘ යේද්යේ සහහන් සුදුසු

ම් සම්පූර්ණ

6.3

–‘ශ්රී තද්

ර ඇතිඵ සිාංහ
ාතතිඵ

/ යද්මළ මත්ය අයදුම්

අ්යත න විද්යතපීඨවලයේ

6. අයදුම්

රුවන්යේ ්තථීර

රුවන්

තලමත ත සහහත අයදුම්

දිාංචි දි්තත්රික්

මණක් ශ්රී තද්
ළ යුතු යේ.

ය නිර්ණය කිරීම ගැසට්

නියේද්නයේ 6.0 – ‘2020 වර්ෂය සහහත ශික්ෂණ තභීන් ය ෝරත
ගැනීයම්

ටි තටිය’ ය යත් 6.2 - ්තථීර

සහහන් උ යද්්ත ප්ර

තරව සිදු කිරීම අනිවතර්ය යේ.

7. ගැසට් නියේද්නය ය
සම්පූර්ණ

දිාංචිය නිර්ණය ය යත්

යරහි අව්තනයක් යනොද්ක්වත අයදුම් කිරීම

ර එය යයොමු කිරීයමන් (submit)

සාංයෝ්නයක් සිදු

සු, නැව

කිසිදු

ළ යනොහැකි බැවින්, එවැනි ප්රමතද් යද්ෝෂ

සම්බන්් පූර්ණ වගකීම අයදුම්

රු සතු යේ. ඒ සම්බන්් කිසිදු

වගකීමක් අ්යත න අමත යතාංය විසින් ද්රනු යනො ැයඅඩ.

