ළාේ අධ්යා න අධ්යක්ව
khfhzfy;tpg;gzpg;ghsh;
Provincial Director of Education

ඳළාත් අධයාඳන
වදඳාර්තව න්තුෙ
ඵස්නාහිර ඳළාත

011 2694951

76, ආන් දා කුමාරස්රාමි
මාර
,පකොළඹ
07.
76 Mde;
jFkhuRthkpkhtj;
ijnfhOk;G07

khfhz fy;tpj;jpizf;fsk;
Nky; khfhzk

76,Ananda Coomaraswami Mawatha, Colombo 07
මපේ
අංකය
vdJ ,y
My No.

බ /අ.පදා./අ රි/04/රඥාජ්
නනී

බස්නාහිර

ළාපේ සියලුම කලා

Department of Education
Western Province
ඔප

දුරකථන ප ොදු
nghJ njhiyNgrp
General Telephone

ෆැක්ස්
njhiyefy;
Fax
ඊ-පේල්
kp -mQ;ry;
E – mail
දිනය
jpRjp
Date

අංකය
ckJ ,y
Your No.

අධ්යා න අධ්යක්වරරු්  පර

011 2693893
011 2693895
011 2693894 (P.D)
011 2682263 (Admin)
011 2678398 (Planning)
011 2691574 (Chief Acc.)

westedudep@gmail.com

2018.08.

,

ඵස්නාහිර ඳළාත් සබාවෙන් පිරිනැවභන අ.වඳො.ස.(උසස් වඳළ)
ප්රඥාජනනී ශිෂ්යත්ෙ ෙැ සහනන - 2019
ාසල්රලි්  2016 අ.ප ො.ස.(සා.ප ළ) විභාගයට ප නී සිට නියමි
සුදුසුකේ
සපුරා 2019 රර්වපේ අ.ප ො.ස.(උ.ප ළ) විභාගයට ප නී සිටීමට නියමි සිසු් පග් 
ඉහ ශිවයාධ්ාර රදාානය සහහා අයදුේ ේ කැහරනු ලැප . පේ සමග ඔබ පර පයොමු
කරනු ලබන අදාාළ අයදුේ
උසස් ප ළ
් ති
ැරැේපරන
ාසල්රල
විදුහල් තිරරු්  පර
පනො මාර ලබා දී හ
දාැක්පරන සුදුසුකේ සපුරා ඇති
සිසු් පේ අයදුේ ේ විදුහල් තිරරු්  පරති්  ඔබ කාර්යාලය පර 2018.09.20 රන
දිනට රථම ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. එපස් ලබාගේ අයදුේ ත්ර කලා
කාර්යාල මට්ටමි්  ේ කරන ලදා සේමුඛ රීක්වණ මණ්ඩලයක් මගි්  සුදුසුකේ
රීක්වා කර බලා නියමි ලකුණු රදාානය ිරරීපම්  අනතුරුර ලකුණු අනුපිළිපරලි් 
සිසු්  25 පදාපනකුපග්  යුේ නාම පල්ඛනයක් 2018.10.20 දිනට රථම පමම
පදා ාර් පේ් තුර පර
ඉදිරි ේ ිරරීමට කටයුතු කළ යුතුය. එම ලිපිපගොනුර
කලාඳය නමින් අ.වඳො.ස.(උ.වඳළ) ප්රඥාජනනී ශිෂ්යාධාර ෙැ සහනන-2019
පලස නේ කළ යුතුය. නියමි දිනට සුර ලැපබන අයදුේ ේ ිරසිරක් සලකා බලනු
පනොලබන බර දා කරුණාපර්  සලක් න.
අදාාළ
සේමුඛ
රික්වණ
මණ්ඩලය
සහහා
නිපයෝජ්ය
අධ්යා න
අධ්යක්වරරපයකු, සහකාර අධ්යා න අධ්යක්වරරයකු, විදුහල් තිරරපයක්/ගුරු
උ පේශකරරපයක්, කලා අධ්යා න කාර්යාලපේ රි ාලන නිලධ්ාරි යන අය අතුරි් 
තිපදාපනක් ප ෝරා ග යුතුය.
ලකුණු ප්රදානය ිරීමව පිිවවෙල:අ.වඳො.ස.(සා.වඳළ) විබාගය සනා
1. A - සාමාර්ථය සහහා ලකුණු - 5
2. B - සාමාර්ථය සහහා ලකුණු - 4
3. C - සාමාර්ථය සහහා ලකුණු - 3
4. S - සාමාර්ථය සහහා ලකුණු - 2

"We dedicate for child's
tomorrow"

"දාරුර් පේ පහට පරනුපර්  අදා
කැ පරමු"

"gps;isapd; ehisa cah;Tf;fha; ek;ik mh;g;gzpg;Nghk;"

තරඟ ජයග්රන
: ක්රී ා වසෞන්දර්යය නා නෙ නිර්භා
සමස් ලංකා මට්ටම
1 රන ස්ථානය ලකුණු - 5
2 රන ස්ථානය ලකුණු - 3
3 රන ස්ථානය ලකුණු - 2

ළාේ මට්ටම
1 රන ස්ථානය ලකුණු
-4
2 රන ස්ථානය ලකුණු
-2
3 රන ස්ථානය ලකුණු
-1
කලා මට්ටම
1 රන ස්ථානය ලකුණු
-3
2 රන ස්ථානය ලකුණු
-2
3 රන ස්ථානය ලකුණු
-1
පකොට්ඨාස මට්ටම
1 රන ස්ථානය ලකුණු
-2
2 රන ස්ථානය ලකුණු
-1
ාසල් මට්ටම
1 රන ස්ථානය ලකුණු
-1
සුදුසුක :
1. පදාමව්පිය්  බස්නාහිර ළාපේ ස්ථිර දිංචිකරුර්  වීම
2. බස්නාහිර ළාේ සභාරට අයේ ාසලිර්  2015 අ.ප ො.ස.(සා.ප ළ)
විභාගයට ප නී සිට ළමු ර ාපව්දීම අරම රශපය්  ගණි ය හා මාධ්ය
භාවාර ඇතුළුර විවය්  06ිර්  සමේ වී ඉ්  විවය්  තුනකටරේ
සේමාන සාමාර්ථ ලබා තිබීම .
3. සමෘේධිලාභී පහෝ අපනකුේ සහනාධ්ාර හිමි වුලක සාමාජිකයකු විම
පහෝ මාසික ආදාායම රු.5000/= පනොඉක්ම රන වුලක සාමාජිකයකු විම
4. බස්නාහිර ළාපේ ාසලක උසස් ප ළ හදාාරමි්  සිටීම
5. යහ ේ චරි යිර්  යුතු පුේගලයකු විම
6. පරනේ ශිවයේර ්රමයක් (5 පේණිපේ ශිවයාධ්ාර, ජ්නාධි ති අරමුදාලි් 
පිරිනැපමන ශිවයේර හා අධ්යා න අමා යංශපේ සිසු දිරිය ශිවයේරය,
මහි් පදාෝදාය ශිවයේරය) යටපේ ආධ්ාර පනොලබ් නකු වීම
03.ශිවයේර රදාානපය්  අනතුරුර වුර දා පමහි හ දාැක්පරන පතතු ම ශිවයේරය
අරලංගු කළ හැිරය.
 ඉහ 06 හි දාැක්පරන පරනේ ්රමයක් යටපේ ආධ්ාර ලබා ගැනිම
 පරනේ ළා ක ාසලකට ඇතුල් විම
 අදාාළ කාල සීමාර තුල අධ්යා න කටයුතු න ර ිරරීම
 විනය විපරෝධි හැසිරීම
04.ශිවයාධ්ාර ලබා දීම සහහා සෑම මාසයකම 80%ක් ැමිණීම අපේක්වා කරනු ලැප .
එපස් පනොමැති ව විට එම මාසපේ ශිවයාධ්ාර අහිමි රනු ඇ .එපහේ පනො ැණීමට
සාධ්ාරණ පතතු ඉදිරි ේ කර තිප නේ විදුහල් තිපේ නිර්පේශය ම
ශිවයාධ්ාර
ලබා ග හැිරය.

05.අයදුේකරුපේ දිංචිය හා වුපල් ආදාායම පිළිබහර අදාාළ ග්රාම නිලධ්ාරී විසි් 
නිර්පේශි සහතිකය රාපේය ය පල්කේ විසි්  අනිරාර්යපය්  ම අනුම කර තියය
යුතුය. එම ආදාායේ රාර් ාර සුර පරනස් කර ඇති බරට ප නී ගියපහොේ අපනකුේ
සුදුසුකේ සියල්ලම සේපූර්ණ කර ඇ ේ එම අයදුේ
රතික්පප ිරරීමට සිදු රන
බර අරධ්ාරණය කරමි.(පබොපහෝ අරස්ථාරල රාපේය ය පල්කේපේ අනු අේසන
පනොමැතිර අයදුම ේ පයොමු කරන බැවි්  ඒ පිළිබහර ඔබ ප ෞේගලිකර සැලිරලිමේ
විය යුතුය.)
06.ඉහ
සහහ්  කරුණු පිළිබහර උසස් ප ළ
් ති
ැරැේපරන
ාසල්රල
විදුහල් තිරරු මගි්  සිසු්  දාැනුරේ කර අදාාළ සුදුසුකේ සේපූර්ණ කර ඇති අයපග් 
පේ සමග එරා ඇති ආදාර්ශ ආකෘතිය අනුර අයදුේ ේ ලබා පගන නියමි දිනට ප ර
ඉදිරි ේ කරන පලස කාරුණිකර දා් රමි.

පි.ශ්රී ලාල් පනෝනිස්
ළාේ අධ්යා න අධ්යක්ව
ළාේ
අධ්යා න
පදා ාර් පේ් තුර (බ )
පිට ේ - 01. ළාේ අධ්යා න පල්කේ(බ ) - දාැ.ගැ.ස.
02.පකොට්ඨාස අධ්යා න අධ්යක්වරරු්  - අදාාළ විදුහල් තිවිරු්  දාැනුරේ
ිරරිම සහහා

කාර්යාලීය රපයෝජ්නය සහහා
ලි. . අංකය :
කලා ය :
ලබා ඇති ලකුණු :

ආදාර්ශ අයදුේ

ඵස්නාහිර ඳළාත් සබාවෙන් පිරිනැවභන අ.වඳො.ස.(උ.වඳළ) ප්රඥාජනනී
ශිෂ්යත්ෙ
සනා අයදු ඳත්රය - 2016 අ.වඳො.ස.(සා.වඳළ) ප්රතිඵපල භත
01.

i. නම (මුලකුරු සමග)

:......................................................................

ii. මුලකුරුරලි්  හැඳි් පරන නේ :....................................................................
...........................................................................................................................
02.

දිංචිය පිළිබහ විස් ර
i. ලිපිනය : ........................................................................................................
...........................................................................................................................
ii. රාපේය ය පල්කේ පකොට්ඨාසය : .....................................................................
iii. ග්රාම නිලධ්ාරී රසම : …..................................................................................

03.

i. උ ්  දිනය :

රර්වය......................මාසය ............. දිනය .......................

ii. 2016.12.31 දිනට රයස : අවු. ............ මාස ........... දින ..............
04. අ.ප ො.ස.(සා.ප ළ) විභාගය පිළිබහ විස්

ර ( ළමුපරනි රර)

i. රර්වය : .......................... ii. විභාග අංකය : .................................................
iii. විභාගයට ඉදිරි ේ ව

ාසල : .........................................................................

iv. විභාග රතිලල :
සභත් වූ විෂ්යයන්

ලඵාගත්

සාභාර්ථය
i.

…………………………..

……………

ii.

…………………………..

……………

iii.

…………………………..

…………….

iv.

…………………………..

…………….

v.

…………………………..

…………….

vi.

…………………………...

…………….

vii.

……………………………

……………..

viii.

……………………………

……………..

ix.

…………………………….

……………..

රඟ ජ්යග්රහණ පිළිබහ විස් ර
අංශය
ක්රීඩා

කලා

පකොට්ඨාස

1
ස්ථානය
2
ස්ථානය
3
ස්ථානය
1ස්ථානය

1 ස්ථානය

2
ස්ථානය
3
ස්ථානය
පසෞ් දාර්යය 1ස්ථානය

1
ස්ථානය
2
ස්ථානය
3
ස්ථානය
1ස්ථානය

2
ස්ථානය
3
ස්ථානය
1ස්ථානය

2
ස්ථානය
3
ස්ථානය
1ස්ථානය

2
ස්ථානය
3
ස්ථානය

2
ස්ථානය
3
ස්ථානය

නර
නිර්මාණ

ජ්ාතික

ළාේ

1ස්ථානය

2 ස්ථානය

1
ස්ථානය
-

-

-

1 ස්ථානය

1
ස්ථානය

2
ස්ථානය
3
ස්ථානය
1ස්ථානය

2 ස්ථානය

-

-

-

1 ස්ථානය

2
ස්ථානය
3
ස්ථානය

2 ස්ථානය

1
ස්ථානය
-

-

-

සැ.යු.-ලකුණු ලබාදිය යුේපේ එක් අදියරක් සහහා
ලකුණු 10ිර.

05. අ.ප ො.ස.(උ.ප ළ) හදාාරන
i.

ාසල්

මණක් රන අ

ලකුණු

ර උ රිම

ාසල පිළිබහ විස් ර

ාසපල් නම : ….............................................................................................

ii.අධ්යා න කලා ය : ........................................................................................
06. ඔබට පරනේ ශිවයේරයක් හිමිර තිප

දා ? ...........................................................

එපස් නේ ඒ පිළිබහ විස් ර : ...............................................................................
..........................................................................................................................
07. මර/පියා/භාරකරුපේ නම : ................................................................................
ලිපිනය : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
දුරකථන අංකය : .....................................................(සේබ් ධ් විය හැිර කුමන පහෝ
දුරකථන අංකයක් සහහ්  කර් න)
08.

වුපල් මාසික ආදාායම : 1රැිරයාපර් (ඉලක්කපම් ) රු.....................................
(අකුපර් ) රු................................................................
11. පරනේ (ඉලක්කපම් ) රු. .....................................
(අකුපර් ) රු. ..............................................................

09.

ඉහ

සහහ්  අය පමම ග්රාම නිලධ්ාරි රසපේ

නිරැරදි බරේ , සමෘේධිලාභී

දිංචි බරේ , දාක්රා ඇති ආදාායම

වුලක් රන/පනොරන බරේ සහතික කරමි.
අනු අේස්  කරමි.

...............................................

......................................

ග්රාම නිලධ්ාරියාපේ අේසන

රාපේය ය පල්කේ

අංක ...........................

රාපේය ය පල්කේ කාර්යාලය

රසම ...........................

.......................................

නිල මුද්රාර හා දිනය
ඉහ

ප

නිල මුද්රාර හා දිනය

ොරතුරු නිරැරදි බර සහතික කරමි. පමම ශිවයාධ්ාර සහහා මා ප ෝරා

ගනු ලැබුරපහොේ බස්නාහිර

ළාේ අධ්යා න පදා ාර් පේ් තුර විසි්  පේ පිළිබහර

නරා ඇති නීති රීති රලට අනුකූලර කටයුතු කරන බරට ප ොපරෝ දු පරමි. මා විසි් 
ඉදිරි ේ කරන ලදා ප
රීති රලට

ොරතුරු රැරදි බර ඔේපු වුරපහොේ පහෝ පේ පිළිබහර අදාාළ නීති

ටහැනිර කටයුතු කළ පහොේ පහෝ පමම ශිවයාධ්ාරය අහිමි රන බරේ ,

ලබාග් නා

ලදා

ශිවයාධ්ාර

මුදාල

නැර

බස්නාහිර

ළාේ

අධ්යා න

පදා ාර් පේ් තුරට පගවීමට සිදු රන බරේ දානිමි. 5 පේණි ශිවයේර , ජ්නාධි ති
අරමුදාල මගි්  පිරිනැපමන ශිවයේර , අධ්යා න අමා

යංශපය්  පිරිනැපමන සිසු

දිරිය ශිවයේර ආධ්ාර සහහා මා සුදුසුකේ ලබා පනොමැති බර දා රකාශ කරමි.
..............................................
අයදුේකරුපේ අේසන
දිනය :
ඉහ

නම සහහ්  රන ශිවයයා/ශිවයයාර පමම විදුහපල් ඉපගනුම ලබන බරේ , අංක

04 යටපේ දාක්රා ඇති රතිලල ලබා ඇති බරේ ,

ැමිණීම හා හැසිරිම සතුටුදාායක

බරේ , පදා ාර් පේ් තුර අපේක්වා කරන සුදුසුකේ සපුරා ඇති බරේ සහතික කරමි.
........................................
දිනය :

විදුහල් තිපේ අේසන
නිල මුද්රාර

