
බවන්ාහිර පෂාත් අධ්යාපන ස ව්වත්ික ත ශා තා තුතු අ අමායා්ය 
අන්ර් තායන රගාලලිය 2022  

තායන රග වඳශා අයදුම් කිරීමම්  සුදුසුතම් ශා මපොදු මතොන්මේසි 
 

01. ඉදිරිපත් ලන වෑම රගතරුමලක්ම රගතාරියක්ම බව්නාහිර පෂාමත් ව්ථිර පදි්චිතරුමලකු විය 
තු අය. රගයු ඉදිරිපත්වීමු මපර ජාක ත ශැඳුනුම්ප මගින් මශෝ උප්පැන්න වශක තය වමඟ 
මෑතදී බාගත් ඡායාරපයක් ග්රාම ලධධ්ාරී අනනයාල වශක ත තර ඉදිරිපත් තෂ තු අය. 
 

02. ව්ව්තික ත මෙපාර්මම්න් අමේ ලියාපදි්චි තායනයක් විය තු අ ය. 
 

03. රග වඳශා අයදුම් පත්රය තායනාිපපක  විසින්ම අත්වන් තර ලධ ුද්ාල වමඟ ප්රාමේයය 
මේතම්මේ ලධර්මේය බා මගන පශ වඳශන් ලිපිනයුස අයදුම්පත් තැඳලා ඇක  අලවන් දින 
මශෝ එදිනු මපර ැමබන මවේ ලියාපදි්චි ැපෑමන් එවිය තු අය.එමවේ නැත්නම් ව්ව්තික ත 
ලධධ්ාරී මඟින් අමාය්යු මයොුද තෂ ශැකිය. 
 

04. නර්න රග වශ ව්ගී රග වඳශා අුදණා ඇක  රග අයදුම්පත් මඟින් මලන මලනම අයදුම් 
තෂ තු අය. 
 

05. එක් එක් රග යර් වඳශා වශභාගී ලන සිසුන්මේ ලයව එකී යර්ය යුමත්  වෙශන් තර ඇ. 
වශය ලාෙන ශා ගායන තුතු අ වෙශා වශභාගී ලන තණ්ඩායම වම්බන්ධ්මයන් මමම ලයව් සීමාල 
බ මනොපායි.  
 

06. ප්රාමේයය මේතම්මේ ලධර්මේය වහිල අයදුම්පත්ර ඉදිරිපත් කිරීමමන් පසුල රග යර් මලනව ්
තරන්මන් නම් ස රග පැලැත්වීමු වක  02 තු මපර ප්රාමේයය මේතම් මඟින් මලනව් තරනු 
බන රග යර් වඳශා  ඉේලීම් තෂ තු අය. රගය පැලැත්මලන දිනය  අෂ අයදුම් පත්රමයහි 
වඳශන්  රග යර් ශැර මලනත් රග යර් ඉදිරිපත් කිරීමු අලව්ථාල මෙනු මනොැමේ.  
 

07. කිසියම් සිසුමලකු තායන කිහිපයත ඉමගනුම ැබූලත් රග වඳශා ඉදිරිපත් විය ශැක්මක් එක් 
තායනයකින් පමණක් බල වැකිය තු අය. 
 

08. රග වඳශා අක මර්ත සිසුන් සිේ මෙමනකු නම් තෂ ශැකිය.  එම සිසුන් රග ඉවේලු ඉදිරිපත් 
කිරීමු අලය මනොවුලෙස එම අලව්ථාලු පැිණි  සිි  බලු අත්වන් මේනනය මඟින් ශවුරු විය 
තු අයි. 
 

09. කිසියම් රග අ්ගයක් වඳශා පෂුද  මශෝ මෙලන මශෝ මලන වථ්ාන බාදීමු රම් සුදුසු 
ත්ත්ලයත මනොමැක  නම් ඒ බල ලධර්මේ කිරීමු විලධ්චය මණ්ඩයු බය පැලමරනු ඇ. 
 

10. රගයු ඉදිරිපත් වීමු විනාඩි 15 තු මපර අොෂ විලධ්චය මණ්ඩමයහි වම්බන්ධීතරණ 
ලධධ්ාරීන් මගින් සිසුන්මේ අනනයාලයන්  ශවුරු තර ග තු අයි. 
රග වඳශා බා මෙන ලධයිණ මලාලු ඉදිරිපත් මනොවී ප්රමාෙවී පැිණමණන  රගතරුලන්ු  
පසුල රගය වඳශා ඉදිරිපත්වීමු මනොශැකිවීම වම්බන්ධ්මයන් ලගකියනු මනොැමේ.  
 
 

11. විමරෝධ්ාලයක් ඇත්නම් අොෂ රග ඉවේල පලත්ලා පැය භාගයත තායක් ඇ අෂ ඔබමේ  
අභියාචනා ඉදිරිපත් තෂ ශැකි අරස අොෂ රග ඉවේල අලවාන වී පැය භාගයකින් පසුල  
බාමෙන විමරෝධ්ා ප්රක ක්මේප තරනු ැමේ. ලෙස රගතරුලන්ු ශා විලධ්චය මණ්ඩයු 
බාධ්ා ලන බැවින්ස රගය පැලැත්මලන අලව්ථාමේදී රග යර් පි ග මනොකිරීමු 
තායනාිපපක  මශත්ම මශත්මීන් ලග බා ග තු අය.  
 



12. මමම සියළු රග වඳශා මා විසින් පත් තරනු බන විලධ්චය මණ්ඩ මඟින් ගනු බන තීරණ 
අලවාන තීරණය ලන බල තරුණාමලන් වතන්න. ප්රව්   රග අ්ගයක් ඉදිරිපත් කිරීමම්දී  එහි 
තා තෂමනාතරණමයහි සුඵ මලනවක් වුලෙස එය වතා බැලීමම් අයික ය විලධ්චය මණ්ඩය 
ව අය. ලධයිණ තාය ඉක්මලා යන්මන් නම්ස ඒය රග නීක  උේ්ඝනය කිරීමක් මව වතා 
රග පථමයන් ඉලත් කිරීමම් අයික ය විලධ්චය මණ්ඩය ව අය.  
   

13. ඒත රග වඳශා (ව්ගී) පමණක් වශභාගීවී ජයග්රශණයක් මනොැබූ තායන වෙශා 
වශභාගිත්ල දීමනාල මව රු 750.00 ක් හිිණමේ. වමූශ රග වෙශා වශභාගීවී ජයග්රශණයක් 
මනොැබූ තායන වෙශා හිිණලන්මන් රු 5000.00 ත ුදෙකි. 
 

14. රග පැලැත්මලන දින එම පරිශ්රමේ  ූරර්ල ුහුණු  තුතු අ සිදු තරන බල අමායා්ය මල 
ලධරීක්ණය වී ඇක  අරස එය රග ව්විධ්ාන තුතු අලු බාධ්ාලක් ලන බැවින් එදින එම  
පරිශ්රමේ  ුහුණු  තුතු අ සිදු කිරීම වුහරා ශනම් ලන අර එමවේ මනොවීමු 
තායනාිපපක ලරුන් විසින් ම ූරර්ණ අලධ්ානය මයොුද තෂ තු අය. 
 

15. රගාලලිය ුහරා තායනාිපපක  ඇ අළුල සියළුම රගතරුලන් ඉශෂ විනයක් ශා ව්යමයකින් 
තුක්ල ශැසිරීම අලධලාර්ය ලන අරස එකී මතොන්මේසි තඩ කිරීම රගලු වශභාගී වීමු ඉඩ 
මනොදීමස වශභාගී ව රග ඉවේ ලලින් ඉලත් තාමවේ වැකීමස ඉදිරි තා උමෂ එතක් මශෝ 
කීපයක් වඳශා වශභාගී වීමු  ඉඩ මනොදීම යන ෙඩුලම් ලු යුත් කිරීමු මශේ අ ලනු ඇ.  
 

16. .මමම රගාලලිය වම්බන්ධ් තුතු අලදීසරමේ පලත්නා මතොවිඩි 19 ලව්ග ත්ත්ලය මස 
මවෞනය අමාය්ය  විසින් අනුම තර ඇක  මාර්මගෝපමේයන්ු අනුකල ක්රියා කිරීමු 
තායනාිපපක  මශත්ම මශත්මීන් ලගබා ග තු අය.  රග දින වශභාගී වියශැක්මක්  අොෂ 
රග වඳශා ඉදිරිපත්ලන්නන් ශා තායනාිපපක  පමි . එමශත් 12 න් පශෂ රග ඉවේ 
ඉදිරිපත් තරන්මන්නම් පමණක් මෙමේපියන් 02කු වශභාගී තරග ශැකිය.     
 

17. අයඳුම්පත් භාර ගන්නා අලවාන දිනය 2022  මාර් අ  මව 31 දින මේ. 
 

18. රගතරුලන්මේ ලයව් සීමාල 2022 මාර් අ  31  දිනු ගණනය තරනු ැමේ. 
 

 අවු 12න් පශෂ            -  2010 03.31 දිනු පසු  
 අවුරුදු 12-23 අර       -  2010.03.31-1999.03.31 ෙක්ලා  

 අවුරුදු 15-18 අර       -   2007.03.31-2004.03.31 ෙක්ලා  

 අවුරුදු  15-23 අර      -   2007.03.31-1999.03.31 ෙක්ලා 

 

17 දිව්ත්රික් රග 2022 මැයි මව වශ  ජූලධ මාවමේ දී  පැලැත්වීමු අමප්ක්ා තරන අරස රග 
පැලැත්වීමු දින ලධයම කිරීමමන් පසුල අමාය්මයහි මනොලැැක්විය ශැකි මශේ අලක් ම 
ශැමරන්නු රග පැලැත්මලන දිනයන් මලනව් තරනු මනොැමේ.  

 
18  ලැඩි විව්ර ෙැනගැනීම වඳශා බව්නාහිර පෂාමත් ව්ව්තික ත ශා තා තුතු අ අමායා්මේ  

දුරතන අ්ත 011-2092875 මශෝ 070-7327835 ලධ එව්. මප්රේමසිරි මශත්ිණය (ව්ව්තික ත 

ලධධ්ාරී) මගින් මශෝ ප්රාමේයය මේතම් තාර්යාමයහි බව්නාහිර පෂාත් ව්ව්තික ත ලධධ්ාරී  
ව්ලර්ධ්න ලධධ්ාරී මගින් ෙැනග ශැකිය. 

 

19 මමම චක්රමේනය ශා අොෂ අයදුම් පත්රය මමම අමායා්මේ  www.moe.wp.gov.lk ෙරන මලේ 

අඩවිය මගින් බාග ශැකිය. 
 

https://www.moe.wp.gov.lk/


20 . අයදුම්පත්ර මයොුද කිරීමම්දී ලිපිමයහි ලම් පව ඉශෂ මතෂලමරහි  “බවන්ාහිර පෂාත් තායන 

රග 2022 ” යන්න වඳශන් තෂ තු අය. 
 

21 අයදුම්පත්ර මයොුද තෂ තු අ ලිපිනය : 

    මේතම් 
    ව්ව්තික ත ශා තා තුතු අ අමාය්ය (බ.ප.) 
    2ලන මශස 
    මනො.204ස නල පෂාත් වභා මගොඩනැගිේස 
    මඩන්සිේ මතොේබෑතඩුල මාලස 
    බත්රුදේ. 
 

 

 

 


