
බවන්ාහිර පෂාත් නිවේදක ලැඩමුළුල ශා  තරගාලලිය 2022 

උපවදව ්පත්රිකාල ශා දයම්පතපරය 

 

බව්නාහිර පෂාත් දධ්යාපනස ව්ව්කික ක ශා කා කුතු අ දමාතයා්ය  මඟින් 2022 නිවේදක ලැඩමුළුල 

ශා තරගාලලිය පැලැත්වීමු වැෂසුපත කර ඇක  දතර ඒ දනුල පශත වඳශන් උපවදව් ශා වකොන්වේසි දනුල 

උක්ත තරගාලලිය වලනුවලන් දයම්පතපත් කැඳලනු ැවේ. 

 

තරග වකොන්වේසි 

1. වපත වඳශා වශභාගී විය ශැක්වක් බව්නාහිර පෂාවත් ව්ථිර පද්චිකරුලන් වඳශා පමණී. 

 

      වමම තරගාලලිය පශත වඳශන් ලයව් කාණ්ඩ  අන යුවත් ක්රියාත්මක වේ. 

 

 කණි්ඨ ද්ය   - 2022.04.25 දනු ලයව දවුරුම් 11 වපතපූර්ණ වු ශා ලයව     

දවුරුම් 16 ු දඩු 

 වයය්ඨ ද්ය  - 2022.04.25 දනු ලයව දවුරුම් 16 වපතපූර්ණ වු ශා ලයව     

දවුරුම් 20 ු දඩු 

 විලිත ද්ය  - ලයව දවුරුම් 20 සිු 35 දක්ලා  

 

2. පාවල් දයම්පතකරුවලක් නපත විම්ශල්පක  /නිවයෝයය විම්ශල්පක  ශා ්ාමනිධ්ා ව විසින් වශක ක කර 

දයම්පතපත් ඉද වපත් කෂ තු අ දතර දවනකුත් සියලුම දයම්පතකරුලන් ්ාමනිධ්ා ව විසින් වශක ක 

කර දයම්පතපත් ඉද වපත් කෂ තු අය. 

3. විලිත ද්ය වඳශා පාවල් ගුරු මශත්ම මශත්මීන්ු ද වශභාගී විය ශැක. 

 

4. වෑම තරගකරුවලක්ම දයම්පතපර වයොමු ිරීමවපතී  යාක ක ශැම්නුපතපත/ ල්ගු විවේ ගමන් 

බපරය/ ල්ගු  වයම්රු බපරය/උ්පපැන්න වශක කව  ිටුපතක් දමුණා වවිය තු අි. 

 

5. තරග සි්ශ මාධ්යවයන් පමණක් පැලැත්වේ. 

 

6. දව්ත්රික් මටමුන්න් තරගකරුලන් වතෝරාගැනීවපත ී  තමන් කැමක  නිවේදනයක් ශා විනි්චය 

මණ්ඩය විසින් බා වදනු බන ඉද වපත් ිරීමමක් සිම් කෂ තු අවේ.(ඉද වපත් ිර වම ප්රලිත්ක  

නිවේදනයක් වනොවිය තු අය.) දව්ත්රික් මටමුන්න් තරගකරුලන් වතෝරාගැනීවපත තරග 2022 නිනි 

මාවව  දග ී  පැලැත්වලන දතර තරගය පැලැත්වලන නි්චිත දනයන් දයම්පතකරුලන් වලත 

ඉද වව  ද දැනුපත වදනු ැවේ. 

 

7. දව්ත්රික් මටමුන්න්  මලික තරග පලත්ලා වතෝරාගනු  බන තරගකරුලන් 110 වදවනකු වඳශා 

නිවේදක ලැඩමුළුල පලත්ලා පෂාත් තරගය වලත ඉද වපත් කර යය්ාශකින් වතෝරාගනු ැවේ. 

 

8. යය්ාශකින් වඳශා වශක ක පර ශා මය තයාග ිට වනමනු ැවේ. 



 

9. තරගයු දදා සියලු ක්රියාකාරකපත වවෞය නීක  ීමක  ශා මාර්වගෝපවේයන්ු දනුකල 

පැලැත්වේ. 

 

10. වමම උපවදව් පත්රිකාල ශා දයම්පතපරය දමාතය්ව  www.moe.wp.gov.lk  දරන වලේ දඩවිය 

මගින් ද බා ගත ශැිරය. 

 

11. දයම්පතපත් වයොමු ිරීමම 

 ඔබ විසින් වශක ක කර වපතපූර්ණ කරන ද දයම්පතපරය පැශැදලිල බා ගත ශැිර ප වද SCAN 

කර announcingwp@gmail.com  විදුත් ලිිටනයු වයොමුිරීමම. 

වශෝ 

 ඔබ ප්රාවේය ය වල්කපත කාර්යාව  බව්නාහිර පෂාත් ව්ව්කික ක නිධ්ා ව වලත බාරදම. 

වශෝ 

 ලියාපද්චි තැපෑවන් වයොමුිරීමම. 

වමහි ී  දයම්පතපත් බශාන කලරව  ලපතපව ඉශෂ වකලවර් බවන්ාහිර පෂාත් නිවේදක 

තරගාලලිය 2022 යනුවලන් වඳශන් කර පශත ලිිටනයු වයොමුිරීමම. 

 

 

වල්කපත 

බවන්ාහිර පෂාත් දධ්යාපනස ව්වක්ික ක ශා කා කුතු අ දමාතයා්යස 

02 මශස 

නල පෂාත් වභා කාර්යා ව්කීර්ණයස 

204ස 

වඩන්සිල් වකොේබෑකඩුල මාලතස 

බත්තරමුල්. 

 

12. දයම්පතපත් 2022.04.25 දනු වපර වවිය තු අය.  

 

විමසීපත : රන්ද වකොෂමුන්න න්ය -  0718272052 

      වකෞමී  මධුභාෂිණි න්ය -  0702730651 

 

 ලැඩිම්ර තරග විව්තර වඳශා ඔබු දයත් ප්රාවේය ය වල්කපත කාර්යාව  බව්නාහිර පෂාත් 

ව්ව්කික ක නිධ්ාීම මශතා / මශත්න්ය වපතබන්ධ් කර ගත ශැක. 

  

වල්කපතස 

දධ්යාපන, ව්වක්ික ක ශා කා කුතු අ දමාතයා්ය(බ.ප) 

https://www.moe.wp.gov.lk/
mailto:announcingwp@gmail.com

