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චක්රලේඛ අංක  - 28/2022  

             
 
 
 
 
පළාත් ප්රධාන ලේකම්වරුන්, 
පළාත් අධයාපන ලේකම්වරුන්, 
පළාත් අධයාපන අධයක්ෂවරුන්, 
කලාප අධයාපන අධයක්ෂවරුන්, 
ලකාට්ඨාස භාර නිල ෝජ්ය/සහකාර අධයාපන අධයක්ෂවරුන්, 
සි ලු ම පාසේවල විදුහේපතිවරුන් ලවත, 
 

පාසේවල පළමුවන ලරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 

පාසේවල පළමුවන ලරේණි ට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධල න් ලම ට ලපර නිකුත් කර ඇති 

2019.05.24 දිනැති අංක 29/2019 දරණ චක්රලේඛ , 2020.05.26 දිනැති අංක 16/2020, දරණ 

චක්රලේඛ  2021.05.28 දිනැති අංක 13/2021, දරණ චක්රලේඛ  2021.07.29 දිනැති අංක 13/2021(1) 

 න චක්රලේඛ අභිබවා ලමම චක්රලේඛලේ උපලදසේ 2023 වර්ෂලේ දී හා ඉන්පසු ව පාසේවල පළමුවන 

ලරේණි ට ළමයින් ඇතුළත් කිරීලම් දී බලපවත්වනු ඇත.  

 

2.0 ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මූලික සුදුසුකම් 

 

2.1 පාසලට ඇතුළත් කරන වර්ෂලේ ජ්නවාරි 31 දිනට ළම ාලේ ව ස අවුරුදු පහක් සම්ූර්ණ 

වි  යුතු  . ව ස සනාථ කිරීම සඳහා උප්පැන්න සහතික  ලබා ගත යුතු ලේ. පාසලේ 

ඇති පුරප්පාඩු සංඛයාවට ප්රමාණවත් අ දුම්පත් සංඛයාවක් ලැබී ලනාමැති අවසේථාවක 

පමණක් ළමල කුට උප්පැන්න සහතික  ලනාමැති නම් ඒ ලවනුවට උපන් දින  සනාථ 

කිරීමට උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ පිළිබඳ ලරජිසේරාර් ජ්නරාේවර ා ලහෝ ඔහු විසින් 

බල  පවරන ලද අදාළ දිසේික් ලරජිසේරාර්වර ා ලහෝ අතිලර්ක දිසේික් ලරජිසේරාර්වර කු 

විසින් නිකුත් කරනු ලබන අනුමාන ව සේ සහතික ක් පිළි ගතහැකි අතර, පසුව උප්පැන්න 

සහතික  ලබා ගත යුතු  . (ව ස අවුරුදු පහට අඩු ළමයින් ඇතුළත් කර ලනාගැනීමට 

විදුහේපතිවරුන් තරලේ වගබලා ගත යුතු  .) 

 

2.2 පාසලට ඇතුළත් කරන වර්ෂලේ, ජ්නවාරි 31 දිනට ව ස අවුරුදු 6 ලහෝ 6 ට වැඩි ළමයින් 

ඇතුළත් කළ හැකි වන්ලන්, එදිනට ව ස අවුරුදු 6 ට අඩු, සුදුසුකම් සපුරා ඇති ළමයින් 

සි ලු ලදනා ම ඇතුළත් කර ගැනීලමන් පසුව  .  

 

3.0      පාසලට ළමයින් ඇතුළත් කරගැනීමට අදාළ ගණ 

 

3.1 පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ලේ ළමයින් 

3.2 අදාළ පාසලේ ආදි සිසු/සිසුවි න් වන මේපි න්ලේ ළමයින්     

3.3 දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධයාපන  ලබන සිසු/ සිසුවි න්ලේ සලහෝදර/සලහෝදරි න් 

3.4 අධයාපන අමාතයාංශ   ටලත් රජ්ලේ පාසේ අධයාපන ට සෘජුව ම බලපාන ආ තන ක 

කාර්  මණ්ඩල ට අ ත් තැනැත්තන්ලේ ළමයින් 

3.5 රජ්ලේ ලසේවා අවශයතා මත/වාර්ික සේථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්ය/සංසේථා/වයවසේථාපිත 

මණ්ඩල/රාජ්ය බැංකු  නිලධර න්ලේ ළමයින්  

3.6 ළම ා සමඟ විලේශ රටක  පදිංචි ව සිට පැමිලණන තැනැත්තන්ලේ ළමයින් 

  

ED/09/12/11/02/01 
අධයාපන අමාතයාංශ , 
“ඉසුරුපා ” 
පැලවත්ත, 
බත්තරමුේල 
2022.06.15 
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4.0     ල ෝරා ගැනීලම් දී අවධානය ලයාමු විය යුතු කරුණු  (සියලු ම ගණ සඳහා අදාළ ලේ) 

 
4.1 2023 හා ඉන් ඉදිරි ට එක් සමාන්තර පන්ති කට සම්මුඛ පරීක්ෂණල න් ලතෝරා ගත යුතු 

ළමයින් සංඛයාව 35 ක් වි  යුතු . ලම ට අමතරව ක්රි ාන්විත රාජ්කාරි අනුග්රහ   ටලත් 

පංති කට ලතෝරා ගනු ලබන ළමයින් සංඛයාව 5කි. ඒ අනුව එක් පංති ක ශිෂය සංඛයාව 

40 ක් ලේ. 

 
4.2       1960 අංක 05 දරන උපකෘත පාඨශාලා සහ අභයාස විදයාල (විලශේෂ විධිවිධාන) හා 1961 

අංක 08 දරන උපකෘත පාඨශාලා සහ අභයාස විදයාල (පරිූරක විධිවිධාන)  න පනත් 

අනුව රජ් ට පවරා ගන්නා ලද පාසේවල පුරප්පාඩු පිරවීලම් දී පවරා ගන්නා ලද 

අවසේථාලේ තත් පාසලේ සිටි ආගමික සිසු අනුපාත  සැළකිේලට ලගන, පුරප්පාඩු 

සංඛයාව ආගම් අනුව හා එක් එක් ගණ අනුව ලබදා ලවන් කළ යුතු  .  ම් ආගමක එක් 

ගණ කට ලවන් කරන ලද ප්රමාණ ට වඩා අඩු අ දුම්කරුවන් ප්රමාණ ක් ඉේලා ඇති 

කේ හි එම පුරප්පාඩු එම ආගමට අ ත් ලසසු ගණ අතර අනුපාතික ව ලබදා හැරි  යුතු  . 

 ම් ආගමකට අ ත් අ දුම්කරුවන් ලනාමැති විට ලහෝ අඩුලවන් සිටින විට ලහෝ එම 

පුරප්පාඩු අනුපාතික ව අලනකුත් ආගම් අතර ලබදා හැරි  යුතු  . 

  
4.3 පළමුවන ලරේණි  සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කර ගනු ලබන්ලන් සිංහල/ලදමළ මාධය සඳහා 

පමණි. ඉංග්රීසි මාධය සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කර ගනු ලනාලැලේ. 

 
4.4  මේපි න් පදිංචි ව සිටින්ලන් එක ම සේථාන ක ලනාවන කේ හි ඔවුන් නීතිල න් ලවන් 

ලනාවූ අ  වුව ද ඒ අ  නීතිල න් ලවන් වීම සඳහා අධිකරණ ක්රි ාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වූ 

අ  නම්, ඒ බව  ලිපි ලේඛනවලින් තහවුරු වන විට ඉේලුම් පත්ර  ඉදිරිපත් කර ඇති 

අ ලේ (පි ා ලහෝ මව) පදිංචි සේථාන , ළම ා පදිංචි සේථාන  වශල න් සලකනු ලැලේ. 

 
4.5 උසාවි තීන්දුවක් මගින් නිතයනුකූලව සේිර ව දරුකමට හදා ගැනීම සඳහා පත් කරනු ලැබූ 

පුේගල කු මව/පි ා වශල න් පිළිගනු ලැලේ. ළමා නිවාසවල සිටින ළමයින්ලේ 

නිතයනුකූල භාරකරු වශල න් ළමා නිවාසලේ භාරකරු සලකනු ලැලේ. නිතයනුකූලව 

දරුකමට හදා ගන්නා පුේගල ා විසින් ඒ පිළිබඳ උසාවි තීන්දුව, අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දිනට ලපර ලබා තිබි  යුතු  . මව හා පි ා ලදලදනාම මි  ලගාසේ 

ඇති අවසේථාවක පමණක් ළම ාට රැකවරණ  සලසන පුේගල ාට එම ළම ාලේ 

භාරකරු ලලස ළම ා ලවනුලවන් ඉේලුම් කළ හැකි  . ලමම භාරකරු, නිතයනුකූල 

භාරකරු ලනාවුණ ද නිතයනුකූල භාරකරු වශල න් සලකා කටයුතු කළ යුතු  . 

ලදමේපි න් මි ලගාසේ ඇති බව හා භාරකරු වශල න් කටයුතු කරන බව ලිපි ලේඛන 

මඟින් සනාථ කර ගත යුතු  .  

 

4.6    ළම ාලේ මව හා පි ා විලේශගත ව සිටි අවසේථාවක දී ලහෝ ලදමාපි න්ලගන් එක් අ කු 

ජීවතුන් අතර ලනාමැති  විට සහ අලනක් පුේගල ා විලේශගත ව ඇති  විටක දී ලහෝ 

නිතයනුකූලව භාරකාරත්ව  පවරා ලනාතිබුණ ද, තාවකාලිකව ළම ාලේ භාරකාරත්ව  

උසුලන්නාට ළම ාලේ ලදමේපි න්ලේ නමින් ඉේලුම් කළ හැකි  . ඉහත කරුණුවලට 

අදාළ වූ ලිපි ලේඛන සලකා බලනු ලබන්ලන් ළම ාලේ ලදමාපි න්ට අදාළ ව  . එලසේ ම 

ළම ාලේ මව/පි ා විලේශගත වී සිටීම ලහෝ ජීවතුන් අතර ලනාමැති වීම පිළිබඳ ව අදාළ 

සහතික මඟින් සනාථ කර ගත යුතු  . 
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4.7  පාසලට අ දුම් කරන මේපි න්/නීතයනුකූල භාරකරුවන් පාසල අ ත් ලපෝිත ප්ර ලේශ   

තුළ පදිංචි වී සිටි  යුතු අතර, අදාළ ග්රාම නිලධාරී විසින් අ දුම්කරුලේ පදිංචි  සහතික 

කළ යුතු  . ලපෝිත ප්ර ලේශ   නු පාසල පිහිටි පරිපාලන දිසේික් බල ප්රලේශ  හා  

පරිපාලන දිසේික් බල ප්රලේශ මායිමක  ම් පාසලක් පිහිටා ඇති අවසේථාවක මායිලම් ඇති 

අලනක් පරිපාලන දිසේික්කලේ ආසන්න ම ප්රාලේශී  ලේකම් ලකාට්ඨාස  ලේ. (ආදි 

ශිෂය/ශිෂයාවන්ට අදාළ ගණ  සඳහා ලම් සීමාව බල ලනා පැවැත්ලේ). 

 

5.0     ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීලම් කාර්ය පටිපාටිය  
 

5.1     අධයාපන  අමාතයාංශ   විසින් සෑම වර්ෂ ක ම, ඊළඟ  වර්ෂ   සඳහා  පළමුවන  ලරේණි ට 

ළමයින් ඇතුළත් කිරීමට බලාලපාලරාත්තුවන මේපි න්ලගන් ලහෝ නීතයනුකූල 

භාරකරුවන්ලගන් අ දුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දින සහිත ව අ දුම්පත් කැඳවීලම් 

දැන්වීම, රජ්ලේ හා අලනකුත් ප්රවෘත්ති පත්රවල සහ අධයාපන අමාතයාංශලේ නිල ලවේ 

අඩවිලේ පළ කරනු ඇත. 

 

5.2    මේපි න්/ නීතයනුකූල භාරකරුවන් තම ළම ා පාසලකට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දින වන විට සුදුසුකම් ලබන්ලන් නම්, 

ලතෝරා ගැනීමට අදාළ ගණ  ටලත්, රජ්ලේ හා අලනකුත් ප්රවෘත්ති පත්රවල සහ අධයාපන 

අමාතයාංශලේ නිල ලවේ අඩවිලේ පළ කරනු ලබන ලමම චක්රලේඛලේ අංක 01 

උපලේඛනලේ සඳහන් ආකෘති පත්ර ට අනුව ම සාදා ගත් අ දුම්පත්ර  ලි ාපදිංචි 

තැපෑලලන් අ දුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට ලහෝ ඊට ලපර ලැලබන ලසේ 

අදාළ පාසලේ විදුහේපති ලවත ල ාමු කළ යුතු  . එම අ දුම්පත්ර  සමඟ ළම ා ඇතුළත් 

කිරීම සඳහා අවශය සුදුසුකම් පිළිබඳ තමන් විසින් ම සහතික කළ, පුවත්පත් ලහෝ ලවේ 

අඩවි දැන්වීලම් සඳහන් තමන් ඉේලුම් කරන ගණ න්ට අදාළ සි ලු ම ලිපි ලේඛනවල 

පිටපත් ද,  ඒවා සනාථ කිරීමට දිේරුම් ප්රකාශ ක් ද සමඟ තම නම, ලිපින  සඳහන් 

ලි ාපදිංචි තැපෑල සඳහා අවශය මුේදර සහිත ලියුම් කවර ක් ද එවි  යුතු  . පුරප්පාඩු 

සංඛයාවට වඩා අඩුලවන් අ දුම්පත් ලැලබන පාසේවල පමණක් ලම් අ දුම්පත් අතින් වුව 

ද භාර ගත හැකි අතර, අතින් භාර ගත් බවට ලදුපතක් ලබා දි  යුතු  . 

 
5.3. ක්රි ාන්විත රාජ්කාරි සඳහා ලබා ලදන විලශේෂ අනුග්රහ   ටලත් තම ළමයින් පාසේවලට 

ඇතුළත් කිරීමට අලප්ක්ෂා කරන ක්රි ාන්විත රාජ්කාරිලේ ල දුණු ිවිධ හමුදාලේ සහ 

ලපාලිසිලේ සාමාජිකයින්, තම අ දුම්පත් අදාළ ලසේවාලේ සුභසාධක අධයක්ෂ ලවතින් 

ලබා ලගන විධිමත් ව සම්ූර්ණ කර, ආ තන ප්රධානි ා මඟින් අදාළ සුභසාධක අධයක්ෂ 

ලවත නි මිත දිනට ලපර ඉදිරිපත් කළ යුතු  .  

 

5.4 ක්රි ාන්විත රාජ්කාරිලේ ල දුණු ිවිධ හමුදාලේ හා ලපාලිසිලේ සාමාජික න්ලේ ළමයින් 

සෘජුව ම පාසලට ඉේලුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන්ලන් නම්, අදාළ පාසලේ විදුහේපති ලවත 

ද සාමානය පටිපාටි   ටලත් අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි  . 

 

5.5    මේපි න්/නීතයනුකූල භාරකරු එක් පාසලකට ගණ කිහිප ක්  ටලත් ඉේලුම් කිරීමට 

සුදුසුකම් ලබන්ලන් නම්, එම එක් එක් ගණ ට ලවන ලවන ම ඉේලුම්පත් ඉදිරිපත් කළ 

යුතු  . ලියුම් කවරලේ වම්පස ඉහළ ලකළවලර් පැහැදිලිව අදාළ ගණ  ලි ා එවි  යුතු  . 

 

5.6    අ දුම්කරුවන් අවම වශල න් තමාට  ආසන්න පළාත් සභා  පාසේ 03ක් ද ඇතුළු ව, පාසේ 

06කට වත් ඉේලුම් කිරීම අනිවාර්  ලේ. පාසේ නම් කිරීලම් දී සෑම ඉේලුම් පත්ර ක ම එම 

පාසේ ප්රමුඛතා අනුපිළිලවළින් සඳහන් කළ යුතු  . එලසේ ම පාසේ 06කට ඉේලුම් කර 
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එම පාසේවලින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ ට කැඳවා ඒ සඳහා සහභාගි ලනාවන අ දුම්කරුවන් 

හා අ දුම් ලනාකළ ලදමාපි න්/නීතයනුකූල භාරකරුවන් පාසලක් ලනාලැබීම 

සම්බන්ධල න් කලාප අධයාපන අධයක්ෂ ලවත අභි ාචන ක් ඉදිරිපත් කළ යුතු  . එම 

අභි ාචනා සැලකිේලට ලගන ඔහු විසින් නම් කරනු ලබන පාසලකට තම ළම ා ඇතුළත් 

කළ යුතු  .  

 
5.7 සිංහල හා ලදමළ මාධය ලදලකන් ම ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන පාසේ සඳහා අ දුම් 

කරන්ලන් නම්, එම පාසේ සඳහා එක් භාෂා මාධය කින් පමණක් ඉේලුම්පත් ඉදිරිපත් 
කළ යුතු  . ඉේලුම් කරන ලද මාධයල න් පාසලට ලතෝරා ගනු ලැබුවලහාත් ඉන්පසු එම 
මාධය ලවනසේ කිරීමට ඉඩ ලදනු ලනා ලැලේ. 

 

6.0 ල ෝරා ගැනීලම් කාර්ය පටිපාටිය 

 
6.1 ඇතුළත් කර ග  හැකි ළමයින් සංඛයාවට වඩා අඩු අයදුම්පත් සංඛයාවක් ලැබුණු පාසේ 
 

          අ දුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට ලපර ලැබුණු අ දුම්පත් සංඛයාව පාසලේ පළමුවන 

ලරේණි ට ඇතුළත් කළ හැකි ළමයින් සංඛයාවට වඩා අඩු වන්ලන් නම්, ළමයින්ලේ 

උප්පැන්න සහතික මඟින් ව ස සනාථ කර ගැනීලමන් පසු ව අදාළ දින ට ළමයින් 

පාසලට ඇතුළත් කර ගත යුතු  . 

 

6.2 ඇතුළත් කරග  හැකි ළමයින් සංඛයාවට වඩා වැඩි අයදුම්පත් සංඛයාවක් ලැබුණු පාසේ  

 අ දුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට ලැබූ අ දුම්පත් සංඛයාව පාසලේ පළමුවන 

ලරේණි ට ලතෝරා ඇතුළත් කළ හැකි ළමයින් සංඛයාවට වඩා වැඩි වන්ලන් නම් පමණක් 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල ක් මගින් ලතෝරා ගැනීම් කළ යුතු  . 

 

එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  අදාළ පාසලේ විදුහේපති විසින් පහත සඳහන් පරිදි 

ලතෝරා ගත යුතු  .  

 

6.2.1. සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සංයුතිය. 
 

6.2.1.1    අදාළ පාසලේ විදුහේපති (සභාපති) 

6.2.1.2 අදාළ පාසලේ ප්රාථමික අංශ ප්රධානි ා/ප්රාථමික අංශලේ ලජ්යෂේඨ 

ගුරුවරල ක් 

6.2.1.3  අදාළ පාසලේ වසරකට වඩා වැඩි ලසේවා කාල ක් සහිත නිල ෝජ්ය/ 

සහකාර විදුහේපතිවරල ක් ලහෝ ලජ්යෂේඨ ගුරුවරල ක් (ලේකම්)  

6.2.1.4    පාසේ සංවර්ධන සමිති නිල ෝජිතල ක් (එම පාසලේ ආදි ශිෂය කු ලහෝ 

පාසලේ අධය න ලහෝ අනධයන කාර්  මණ්ඩලලේ සාමාජික කු 

ලනාවි  යුතු  .) 

6.2.1.5 ආදි ශිෂය සංගම් නිල ෝජිතල ක් 

 

6.2.2. විදුහේපති විසින් තම පාසලේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල ට පාසේ සංවර්ධන 

සමිතිලේ සාමාජික කු ලතෝරා ගැනීලම් දී පාසේ සංවර්ධන කමිටුලේ එකඟතාව 

මත ද, ආදි ශිෂය සංගමලේ නිල ෝජිත ා ලතෝරා ගැනීලම් දී අධයාපන අමාතයාංශ  

විසින් නිකුත් කර ඇති  ආදි ශිෂය සංගම් චක්රලේඛ  අනුව පිහිටුවා ඇති ආදි ශිෂය 

සංගමලේ කාරක සභාලේ එකඟතාව මත ද නිල ෝජිත ා පත් කර ගත යුතු  .  
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          ආදී ශිෂය සංගම් චක්රලේඛ විධිවිධාන ප්රකාර ව ආදී ශිෂය සංගම් ක්රි ාත්මක 

ලනාවන අවසේථාවන්ී දී එම චක්රලේඛ ප්රකාරව ආදී ශිෂය සංගම් පිහිටුවා අදාළ 

නිල ෝජිත ා පත්කර ගැනීමට ලහෝ එලසේ පිහිටුවීමට අලපාලහාසත් වන 

අවසේථාවන්හි දී ආදී ශිෂය නිල ෝජ්න  රහිත ව අනිකුත් සාමාජික න්ලගන් 

සමන්විත සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල ක් මඟින් එම ගණලේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ද 

පැවැත්වි  යුතු  .  

 

6.2.3. ලමලසේ ඉහත කාරණාවලට එකඟ ව ලතෝරා ගත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ 

සාමාජික න් ලවත, පත්කිරීලම් ලිපි ක් විදුහේපති විසින් නිකුත් කළ යුතු  . පත් 

කරනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  පිළිබඳ ව ජ්ාතික පාසලක් නම් ජ්ාතික 

පාසේ අධයාපන අධයක්ෂ සහ පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ ලවත ද, පළාත් පාසලක් 

නම් පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ ලවත ද, වාර්තා කළ යුතු  . 

 

6.2.4 අදාළ පාසලේ විදුහේපති සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සභාපති වන 

අතර, වසරකට වැඩි ලසේවා කාල ක් ඇති නිල ෝජ්ය/සහකාර විදුහේපතිවරල කු 

ලහෝ ලජ්යෂේඨ ගුරුවරල කු ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ ලේකම් වශල න් 

කටයුතු කළ යුතු  . එලසේ ම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ ලේකම්, අභි ාචනා හා 

විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ අවශයතාව අනුව සහල ෝග  ලබා දි  යුතු  .

  

6.2.5. තමන්ලේ දරුලවකු ලහෝ මුණුබුරකු/මිණිබිරි ක ලහෝ තමාලේ/බිරිඳලේ සලහෝදර 

සලහෝදරි න්ලේ දරුවන්  ම් පාසලකට ඇතුළත් වීමට අ දුම් කර ඇති විට 

ඔහුට/ඇ ට එම පාසලේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සාමාජිකත්ව  දැරි   

ලනාහැකි  . එලහත් ලම  විදුහේපතිට අදාළ ලනාලේ. තව ද විදුහේපති හා 

ප්රාථමික අංශ ප්රධානි ා හැර අලනකුත් සි ලුම සාමාජික න් අදාළ පාසලේ 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ/අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ 

පසුගි  වසර ලදකක කාල  තුළ ලනා සිටි අ  වි  යුතු  . 

 
6.2.6. පළමුවන ලරේණි ට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා පත් කරන සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

මණ්ඩල ට ළමයින් ලතෝරා ගැනීමට අදාළ ව සි ලු ම සාධක සලකා බලා සුදුසු 

පරිදි තීරණ ලගන ක්රි ාත්මක කිරීලම් බලතල හිමි ලේ. එහි දී ලබා දී ඇති චක්රලේඛ 

විධිවිධානවලට අනුකූල වන පරිදි ලතෝරා ගැනීලම් කටයුතු කරලගන  ා යුතු අතර, 

චක්රලේඛලේ සඳහන්  කරුණු පිළිබඳ විග්රහ කර ගැනීම ද, ලතෝරා ගැනීලම් ගැටලු 

පිළිබඳ තීරණ ගැනීම ද සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ වගකීම ලේ. සම්මුඛ 

පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සි ලු ලදනාලේ එකඟතාව සහිත ව ලමලසේ ගනු ලබන 

තීරණ හා විග්රහ කිරීම් පිළිබඳ  ව සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සභාපති විසින් 

සාරාංශගත ව ලලාේ සටහන් තැබි  යුතු අතර, ලවන ම ලපාතක වාර්තා කර අවශය 

අවසේථාවල දී ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස සුරක්ිත ව තබා ගත යුතු  . එලසේම එම තීරණ 

පිළිබඳ ව ජ්ාතික පාසලක් නම් අධයාපන අමාතයාංශලේ ජ්ාතික පාසේ අධයක්ෂ 

ලවත ද පළාත් පාසලක් නම් එම පාසල අ ත් කලාප අධයාපන අධයක්ෂ ලවත ද  

දැනුම් දි  යුතු  . 
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7.0     ල ෝරා ගැනීම සඳහා උපලයෝගී කර ගන්නා ක්රමලේදය  

 

7.1.   ම් පාසලක පළමුවන ලරේණිලේ පවත්නා පුරප්පාඩුවලින් පාසල මඟින් ලතෝරා ගන්නා 

ළමුන් සංඛයාව ලමහි දැක්ලවන ගණවලට අ ත් ළමුන් අතරින් පහත සඳහන් ප්රතිශත 

අනුව සම්ූර්ණ කළ යුතු  . 

i. පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ලේ  ළමයින් 
 

50% 

ii. අදාළ පාසලේ ආදි සිසු/සිසුවි න් වන මේපි න්ලේ 
ළමයින් 

 

25% 

iii. දැනටමත්  අදාළ  පාසලේ  අධයාපන   ලබන  සිසු/ 
සිසුවි න්ලේ  සලහෝදර/ සලහෝදරි න් 

 

14% 

iv. අධයාපන අමාතයාංශ   ටලත් රජ්ලේ පාසේ 
අධයාපන ට සෘජුව ම බලපාන ආ තන ක කාර්  
මණ්ඩල ට අ ත් තැනැත්තන්ලේ ළමයින් 

 

 
06% 

v. රජ්ලේ ලසේවා අවශයතා මත/ වාර්ික සේථාන මාරුවීම් 
ලැබූ රාජ්ය/සංසේථා/වයවසේථාපිත මණ්ඩල/රාජ්ය බැංකු  
නිලධර න්ලේ ළමයින් 

 

 
 

04% 

vi. ළම ා සමඟ විලේශ රටක පදිංචි ව සිට පැමිලණන 
තැනැත්තන්ලේ ළමයින් 

 

01% 

        

  (ලමම චක්රලේඛලේ 4.2  ටලත්  ම් ආගමකට අ ත් ගණවල අඩුවන පුරප්පාඩු එම 

ආගලම් අනිකුත් ගණ අතර ලබදාහැරීලම්දී  ඉහත 7.1. හි සඳහන් අනුපාත ලවනසේ වි  

හැකි .) 

 

7.1.1 ළමයින්  ලතෝරා  ගැනීලම් දී  ඉහත  සඳහන්  ගණ කට  අ ත්  ළමයින්  සංඛයාව 

සම්ූර්ණ ලනාවන්ලන් නම්, එම පුරප්පාඩු සංඛයාව අලනකුත් ගණ අතර ඉහත 

සඳහන් අනුපාතවලට අනුව ලබදා ලතෝරා ගත යුතු  . 

 

7.1.2 එක් එක් ගණ  ටලත් සඳහන් කර ඇති ලකුණු ක්රම ට අනුව ලතෝරා ගැනීම සඳහා 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් ලකුණු ලබා දි  යුතු  . ලමහි දී එම ලකුණු 

ක්රම ට අනුව  ම් ගණ ක්  ටලත් ලබා දි  හැකි උපරිම ලකුණු සංඛයාව 100 ක් 

ලේ. 
   

7.1.3 එලහත්, අ දුම්කරුවකු විසින් ගණ කිහිප ක්  ටලත් ඉේලුම්කර ඇති 

අවසේථාවකදී, එක් ගණ ක්  ටලත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ  සඳහා ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන ලේඛනවලින් එක් ලේඛන ක් ලහෝ වයාජ්/කූට ලේඛන ක් බවට සනාථ 

වන්ලන් නම්, එවැනි අවසේථාවකදී එම අ දුම්කරු විසින් අලනකුත් සි ලු ගණ 

 ටලත් ඉදිරිපත් කර ඇති අ දුම්පත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින්  

ප්රතික්ලෂේප  කළ  යුතු  . 

 
 

7.1.4  ආසන්නතාව  ටලත් සහ සලහෝදර පදනම  ටලත් පදිංචි  සනාථ කිරීම සඳහා 

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන  ඉදිරිපත් කිරීලම් දී, තම නම් ලි ාපදිංචි වී ඇති බවට ග්රාම 

නිලධාරී කාර් ාලලේ ඇති ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන අනුව සටහන් කර ලගන 

මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරු විසින් ම සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතු  . ලමම 
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විසේතර සටහන් කරගැනීම සඳහා පළමුවන ලරේණි ට ළමයින් ඇතුළත් කිරීලම් 

අ දුම්පත්රලේ (අංක 06) ඉඩකඩ සලසා දී ඇත. ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනවල 

ලි ාපදිංචි වූ විසේතර ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය වන මේපි න්/නිතයනුකූල 

භාරකරුවන් ලමම ලකාටස අනිවාර් ල න් ම සම්ූර්ණ කළ යුතු  .  
 

 

7.1.5 පදිංචි සේථානලේ සිට ඉේලුම් කරන ලද පාසලට ඇති ආසන්නතාව සලකා 

බැලීලම්දී අ දුම්කරුලේ නිවස (ප්රධාන ලදාරටුව) ලක්න්ර  කර ලගන ඉේලුම් 

කරන පාසලේ ප්රධාන කාර් ාල ට (ප්රාථමික අංශ  ප්රධාන පාසලින් බැහැර 

ලවනත් පරිර ක පවතින්ලන් නම් එම කාර් ාල ට) ඇති (අහසේ) දුර අර  ලලස 

ලගන අඳින වෘත්ත ක සීමාව තුළට ඇතුළත් වන පාසේ සඳහා ලකුණු අඩු කරනු 

ලැලේ. ලමහි දී ප්රධාන පාසලින් බැහැර ව ලවනම පරිර ක ප්රාථමික අංශ  පිහිටා 

ඇති පාසේ සම්බන්ධල න් ලකුණු අඩු කළ යුත්ලත්, ප්රාථමික අංශ  පිහිටි 

සේථාන ට වන අතර ේවීතීයීක අංශ  පිහිටි සේථාන ට ලනාලේ.  

          යම් පාසලක් ඉහ  වෘත්  සීමාව තුළ පිහිටිය ද ගංගා, කලපු, වගුරුබිම්, රක්ි  

වනාන් ර ආදී සේවභාවික බාධාවන් ලහෝ අධිලේගී මාර්ග පවතින අවසේථාවලදී 

පමණක් නිවලසේ සිට එම පාසලට ගමන් කල හැකි ලකටිම මාර්ග දුර ඉේලුම් කරන 

පාසලට ඇති ලකටිම මාර්ග දුරට වඩා වැඩි නම් ලකුණු අඩු ලනාකළ යුතු ය. එහිදී 

ලදමේපි න් පිළිගත හැකි සාක්ි සහිතව මාර්ග සිති ම සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

මණ්ඩල ට ඉදිරිපත් කළ යුතු  .  

          ඉහත අවසේථාවන්හිදී ආසන්නතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රජ්ලේ මිනින්ලදෝරු 

ලදපාර්තලම්න්තුව මගින් නිකුත් කර ඇති පරිමාණ  1:10000 සිති ම භාවිතා කළ 

යුතු අතර, ලම ට අමතරව ගූගේ සිති ම ද (Google Map) භාවිතා කළ හැකි . 

          ඉහත මාර්ග දුර ගණනලේදී ප්රාල ෝගිකව ගැටලු සහගත අවසේථා විසඳාගැනීම සඳහා 

සාධාරණ හා ලපාදු තීරණ ක් ගැනීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලවලට බලතල 

හිමිවන අතර, අවශයතාව  මත සේථානී  පරීක්ෂණ මඟින් කරුණු සනාථ කර 

ගැනීමට කටයුතු කළ හැකි . එම තීරණ ලහේතු සහිතව සටහන් තබා ගත යුතු  . 

 

7.1.6 පදිංචි  සනාථ කිරීමට අදාළ ලිපි ලේඛන, ඉේලුම් කරන අවසේථාලේ දී පදිංචි ව 

සිටින සේථාන ට අදාළ ව තිබි  යුතු  . 
 
 

7.2     පාසලට ආසන්න පදංචිකරුවන්ලේ ළමයින් -  50%      
    

  ලමම ගණ   ටලත් ලපෝිත ප්රලේශ  තුළ (4.7 උපවගන්ති ට අනුව) පදිංචි වී සිටින 

සි ලු ලදනාට ම අ දුම් කළ හැකි  . ලමහි දී අ දුම්කරුවන් අ දුම් කරන සේථානලේ පදිංචි 

වී සිටීම සහ ඒ බව සනාථ කිරීම අනිවාර්  ලේ. අ දුම්කරුලේ සැබෑ පදිංචි  ලභෞතිකව 

සනාථ කර ගැනීම ලමම චක්රලේඛලේ 9.3.3. හි සඳහන් සේථානී  පරීක්ෂාව මඟින් ද, ලිඛිත 

ව සනාථ කර ගැනීම පදිංචි ට අදාළ ප්රධාන ලේඛන පරීක්ෂාව මඟින් ද සිදු කළ යුතු . 

   

  ලමහිදී පදිංචි  සනාථ කිරීමට අදාළව ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන පහත දැක්ලේ.  
 

7.2.1 පදංචිය  හවුරු කරන ප්රධාන හා අතිලර්ක ලේඛන  
 

පදිංචි  තහවුරු කරන ප්රධාන හා අතිලර්ක ලේඛන අදාළ පුේගල ාලේ නමට පැවරී, 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දින සිට ආසන්න ූර්ව වර්ෂ 05ක 

කාල  සැළකිේලට ලගන පහත ප්රතිශත අනුව ඊට හිමි ලකුණු ලබාදි  යුතු  .  
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වර්ෂ 05 ක් ලහෝ ඊට වැඩි             100% 

වර්ෂ 05 ට අඩු වර්ෂ 04 දක්වා      80% 

වර්ෂ 04 ට අඩු වර්ෂ 03 දක්වා      60% 

වර්ෂ 03 ට අඩු වර්ෂ 02 දක්වා      40% 

වර්ෂ 02 ට අඩු වර්ෂ 01 දක්වා      20% 

වර්ෂ 01 ට අඩු මාස 06 දක්වා      10% 

මාස 06 ට අඩු             05% 

 

7.2.1.1 පදංචිය  හවුරු කරන ප්රධාන ලේඛන 

                                   පදිංචි  තහවුරු කරන ප්රධාන ලේඛන ලලස පහත ලේඛන  පිළිගැලන්.  

✓ සින්නක්කර ඔප්පු  

✓ බිම්සවි  සහතික   

✓ තෑගි ඔප්පු  

✓ දීමනා පත්ර 

✓ රජ්ලේ ප්රදාන (හිමිකරු මි  ලගාසේ ඇත්නම් අ දුම්කරු/කලත්ර ා 

අනුප්රාප්තික කු ලලස නම් කර තිබි  යුතු අතර, අදාළ බලධාරි ා 

විසින් ඒ බව සනාථ කළයුතු .) 

✓ විහාර හා ලේවාල ගම් පනත  ටලත් ලබෞේධ කටයුතු ලකාමසාරිසේ 

ජ්නරාේ විසින් නිකුත් කරන ලද බදු ඔප්පු ලහෝ ලබෞේධ කටයුතු 

ලකාමසාරිසේ ජ්නරාේ විසින් සහතික කරන ලද අදාළ විහාරාධිපති 

විසින් නිකුත් කරන සහතික 

✓ පත් ඉරු මගින් සනාථ කර ඇති වසර 10කට වැඩි කාල ක් සහිත 

ප්රකාශන ඔප්පු 

✓ රාජ්ය/අර්ධ රාජ්ය ආ තන කින් ලගවීලම් පදනම මත මිල දී ලගන, 

සම්ූර්ණ මුදලම ලගවා අවසන් කර ඇති නමුත්, ලමලතක් අදාළ 

ආ තන මඟින් එහි හිමිකරු ලවත එම ලේපල පවරා ලනාමැති නිවාස 

(සම්ූර්ණ මුදලම ලගවා අවසන් කරන ලද බවට අදාළ 

ආ තනල න් ලබාගත් ලිඛිත තහවුරුවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු .)         

 

(සින්නක්කර ඔප්පු හා තෑගි ඔප්පු ප්රකාශන ඔප්පුවකින් ලි ා 

ඇත්නම්  එම ප්රකාශන ඔප්පුව වසර 10ක් ලහෝ ඊට වැඩි කාල ක් 

ලි ාපදිංචි වී තිබි  යුතු .) 

I. පදිංචි සේථානලේ හිමිකම ඔප්පු කිරීමට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉහත 

ලේඛන ඉේලුම්කරුලේ/කලත්ර ාලේ නමට  ඇත්නම්  - ලකුණු 20 

 

II. ඉේලුම්කරුලේ/කලත්ර ාලේ මවලේ ලහෝ පි ාලේ නමට හිමිකම 

ඇත්නම්                   - ලකුණු  16 

 

අදාළ වර්ෂ 5ක කාල  තුළ අ දුම්කරුලේ ලහෝ කලත්ර ාලේ  මව/පි ා නමින් පැවති හිමිකම  

අ දුම්කරු ලහෝ කලත්ර ා ලවත පවරා ඇත්නම්, ඒ ඒ පාර්ශේව ලවත හිමිකම පැවති කාලච්ලේද 

ලදකම සැළකිේලට ලගන, ලකුණු ලබා දි  යුතු  .(හිමිකම අලනකුත් අ ලේ නමට ඇත්නම් 

ලමම ලකුණු ලබා ලනාදි  යුතු  . අවශය වන්ලන් නම් පත්ඉරු හා ලදවන පිටපත් පරීක්ෂා කර 

හිමිකම තහවුරු කරගත යුතු  .) 
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✓ අ දුම්කරුලේ /කලත්ර ාලේ නමින් පමණක් ඇති අඛණ්ඩ ව ලි ාපදිංචි කළ 

බදු ඔප්පුව, (අවශය වන්ලන් නම් බදු දීමනාකරුලේ අයිති  සම්බන්ධව 

පත්ඉරු මඟින් සනාථ කළ යුතු .) බදු ඔප්පුව අවම වශල න් අ දුම්පත් 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දින සිට ඉදිරි වර්ෂ ක කාල ක් 

සඳහා වලංගු වි  යුතු අතර, අදාළ ලේපල/නිවස සඳහා ලවනම වරිපනම් 

අංක ක්/ගෘහ අංක ක් තිබි  යුතු  ./අ දුම්කරුලේ /කලත්ර ාලේ නමින් 

පමණක් ඇති රජ්ලේ නිල නිවාස ලේඛන  (ලදපාර්තලම්න්තු ප්රධානිලේ 

තහවුරු කිරීලම් ලිපි )  තනිකඩ නිල නිවාසවල පදිංචිකරුවන් අදාළ කර 

ලනාගත යුතු  ./ ලගවේ කුලී පනත  ටලත් ලි ාපදිංචි වී කුලී නිවැසි න් 

බව සනාථ කරනු ලබන ලේඛන, අ දුම්කරුලේ/කලත්ර ාලේ නමින් 

පමණක් ඇති, රාජ්ය/අර්ධ රාජ්ය ආ තන කින් ලගවීලම් පදනම මත මිල දී 

ලගන ඇති එලහත්, ලගවීම අවසන් කර ලනාමැති නිවාස ලේඛන 

(රජ්ලේ/අර්ධ රාජ්ය ආ තන ක්  සමඟ ඇති කර ගත් විකුණුම් ගිවිසුම් 

සම්බන්ධල න් එම ගිවිසුම හා ලගවීම් කරන ලද ලදුපත් ද, ඉදිරිපත් කළ 

යුතු .)                                                                            - ලකුණු 10 
 

අදාළ වර්ෂ 05ක කාල  තුල ලි ාපදිංචි බදු ඔප්පු හිමි කු, එම ලේපලේ හිමිකරුවකු බවට පත්ව 

ඇත්නම්, ඒ ඒ කාලච්ලේද ලවන ලවනම සැළකිේලට ලගන අදාළ ප්රතිශත අනුව ලකුණු ලබා දි  

යුතු  . ලමහි දී එම සේථානලේ අදාළ පුේගල ාලේ පදිංචි , අඛණ්ඩ ව තිබි  යුතු  . 

(ලි ාපදිංචි බදු ඔප්පුවක් ප්රකාශන ඔප්පුවකින් ලි ා ඇත්නම් එම ප්රකාශන ඔප්පුව වසර 10ක් ලහෝ      

ඊට වැඩි  කාල ක් ලි ාපදිංචි වී තිබි  යුතු  .) 

✓ අ දුම්කරු /කලත්ර ා අඛණ්ඩ ව වසර 10කට වඩා වැඩි කාල ක් රජ්ලේ 

ඉඩමක (අදාළ ලිපිනලේ) පදිංචි බවට අදාළ ප්රලේශලේ නාගරික 

ලකාමසාරිසේ /ප්රාලේශී  ලේකම් විසින් නිකුත් කරන සහතික (අදාළ 

සහතික  අලනකුත් අ ලේ නමට ඇත්නම් ලමම ලකුණු ලබා ලනාදි  යුතු 

 .) - ලකුණු 05 
 

✓ ලවනත් පිළිගත හැකි ලේඛන  - ලකුණු 04  
 

 පදිංචි සේථාන ට අදාළව ඉහත දක්වා ඇති ලේඛන ලනාමැති නමුත්, 

අ දුම්කරු/ කලත්ර ා අදාළ ලිපිනලේ අඛණ්ඩ ව සේිර පදිංචිකරුවකු නම්,  

අ දුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දින වන විට ූර්වාසන්න වර්ෂ 06ක්  ලහෝ 

ඊට වැඩි කාල ක් වූ, පදිංචි ලිපින  සනාථ ලකලරන පහත ලේඛන  04ක් 

සඳහා එක් ලේඛන කට අ දුම්කරු/කලත්ර ා නමින් නම් ලකුණු 01  

බැගින් ලහෝ අ දුම්කරු/කලත්ර ාලේ මවලේ ලහෝ පි ාලේ නමින් නම්   

ලකුණු 0.5 බැගින් ද ලබා දි  යුතු  .         

 විදුලි බිේපත්, ජ්ල බිේපත් , වරිපනම් බදු බිේපත්, අක්කර බදු බිේපත්, 

අ දුම්කරු / කලත්ර ාලේ උප්පැන්න සහතික   
 

ඉහත ලේඛන අනිවාර් ල න්ම ූ ර්වාසන්න වර්ෂ 6කට ලහෝ ඊට වැඩි කාල කට 

අදාළ වි  යුතු අතර, එම ලේඛන  වලින් අවම වශල න් තුනක්වත් තිලේ නම් 

පමණක් ලම් සඳහා ලකුණු ලබා දි  යුතු . 

අදාළ වර්ෂ 06ක කාල  තුළ අ දුම්කරුලේ ලහෝ කලත්ර ාලේ  මව/පි ා නමින් 

ලගවන ලද බිේපත් පසුව අ දුම්කරු ලහෝ කලත්ර ා නමින් ලගවා ඇත්නම්, ඒ ඒ 

පාර්ශේව විසින් බිේපත් ලගවන ලද කාලච්ලේද ලදකම සැළකිේලට ලගන, 

ලකුණු ලබා දි  යුතු  .        
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✓ රාජ්ය/අර්ධ රාජ්ය ආ තන ක් සතු ලේපලක (ඉේලුම් කරන ලද සේථාන ) 

උපන්දා සිට පදිංචිව සිටින නමුත්, එම ලේපල සඳහා පදිංචි  තහවුරු කරන 

ප්රධාන ලේඛන ක් ලනාමැති අවසේථාවකදී, එලහත් කිසිදු ආසන්න පාසලක් 

සඳහා ලකුණු ලනාකැලපන, අ දුම්කරු/කලත්ර ා ට අදාළ ලිපිනල හි 

ූර්වාසන්න වර්ෂ 5ක ඡන්ද ලි ාපදිංචි  ඇති, උපන්දා සිට 

අ දුම්කරු/කලත්ර ා අදාළ සේථානලේ පදිංචි බවට තහවුරු කළ හැකි 

(උප්පැන්න සහතික , අසේවීම් සහතික .......ආදි  මඟින්) විවාහල න් පසු 

ද ලම් දක්වා ඉේලුම් කරන ලිපිනලේ ම පදිංචිව සිටින බවට තහවුරු කරන 

අ දුම්කරුවන්ට (එම ලේපල රාජ්ය/අර්ධ රාජ්ය ආ තන ක් සතු ලේපලක් 

වන බවටත්, අ දුම්කරු එම ලේපලලහි උපන්දා සිට පදිංචිව සිටින බවටත්, 

ආදාල ආ තන මඟින් කරන ලද තහවුරුවක් අ දුම්කරු විසින් සම්මුඛ 

පරීක්ෂණ මණ්ඩල ට ඉදිරිපත් කළ යුතු  . 

                                                               

ලමහිදී, ඉහත කරුණු පාසේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කමිටුව විසින් විධිමත් ව 

පරීක්ෂා කර නිසි පරිදි තහවුරු කරලගන ලකුණු ලබා දි  යුතු අතර ලවනම 

ලේඛන ක එම අ දුම්කරුවන්ලේ ලතාරතුරු සටහන් කර තබාගත යුතු  . 

එලසේ ම, ලම් සම්බන්ධව ලලාේ සටහන් ද තබාගත යුතු  .  

                                                                                            - ලකුණු 15 

                      (උපරිම ලකුණු 20)  

 

ලමම ගණය යටලත් ඉහ  කරුණුවලට අදාල ව පදංචිය  හවුරු කිරීම සඳහා 

හිමිවන ලකුණු උපයා ඇති අයදුම්කරුවන්ට පමණක් මින් ඉදරියට ඇති 

ලකාටසේ සඳහා ලකුණු ලබා දය යුතු ය .”  

 

                          7.2.1.2.   පදංචිය  හවුරු කරන අතිලර්ක ලේඛන 

අ දුම්කරු ලහෝ කලත්ර ා නමින් ඇති පහත සදහන් ඕනෑම ලේඛන 05ක් 

සඳහා එක් ලේඛන කට, එක් ලකුණක් බැගින් ලකුණු 05  
 

(ජ්ාතික හැඳුනුම්පත ලහෝ රි දුරු බලපත්ර /සේථාවර දුරකථන බිේපත් 

(රැහැන් සහිත) / පාසේ හැර  ාලම් සහතික / විවාහ සහතික / ජීවිත 

රක්ෂණ හිමිකම් ඔප්පුව/ ළම ාලේ උප්පැන්න සහතික / බැංකු ලපාත/ 

වාහන ලි ාපදිංචි සහතික  ලහෝ වාහන ආදා ම් බලපත්ර  ලහෝ වාහන 

රක්ෂණ සහතික  

 

විදුලි බිේපත්/ ජ්ල බිේපත්/ වරිපනම් බදු බිේපත්/ අක්කර බදු බිේපත් 

පදිංචි  තහවුරු කරන ප්රධාන ලේඛන  ටලත් ලවනත් පිළිගත හැකි 

ලේඛන ක් ලලස ලකුණු උප ා ලනාමැති නම් පමණක්,  පදිංචි  තහවුරු 

කරන අතිලර්ක ලේඛන ක් ලලස ල ාදාගත හැකි .   

        (උපරිම ලකුණු 05) 

 

7.2.2 පදංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ලියාපදංචිය 

 
 

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ලි ාපදිංචි වී ඇති බව සටහන් කිරීමට අ දුම්පලතහි 

ලබා දී ඇති ලකාටස (අංක 06) සම්ූර්ණ කර ලි ාපදිංචි  සනාථ කළ යුතු  . 
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7.2.2.1. ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ලි ාපදිංචි ට ලකුණු ලබා දීලම් දී අ දුම් කරන 

වර්ෂ ට ලපර වර්ෂලේ සිට ආසන්න පසුගි  වර්ෂ 05ක් සලකා බලනු 

ලැලේ.  
 

          ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ලි ාපදිංචි  සඳහා පහත පරිදි ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 

                 වගු අංක - (I)    ඡන්ද හිමි නාමලේඛනලේ ලියා පදංචිය සඳහා ලකුණු ලබා දීම  

 විසේ රය  ලකුණු 

(i) මව හා පි ා  න ලදලදනාලේ / නීතයනුකූල භාරකරුලේ නම වර්ෂ 

05ක් ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් ලහෝ මව/ පි ාලේ නම වර්ෂ 5ක් ද, 

විවාහ  ලි ාපදිංචි කර වර්ෂ ක් ඇතුළත කලත්ර ාලේ නම ඡන්දහිමි 

නාම ලේඛනලේ ඇතුළත් කිරීමට අ දුම් කර ඇත්නම් සහ ඉන් 

අනතුරුව අඛණ්ඩව වර්ෂ 04 ක් කලත්ර ාලේ නම ද ඡන්ද හිමි නාම 

ලේඛනලේ ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 
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(ii) මව/ පි ාලේ නම වර්ෂ 5ක්ද කලත්ර ාලේ නම ඕනෑම වර්ෂ 04ක් ද 

ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 

22.5 

(iii) මව/ පි ාලේ නම වර්ෂ 5ක්ද කලත්ර ාලේ නම  ඕනෑම වර්ෂ 03ක් ද 

ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 

20 

(iv) මව /පි ාලේ නම වර්ෂ 05ක්ද කලත්ර ාලේ නම ඕනෑම වර්ෂ 02ක් ද 

ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 

17.5 

(v) මව / පි ාලේ නම වර්ෂ 05ක් ද කලත්ර ාලේ ලේ නම ඕනෑම 

වර්ෂ ක් ද ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 

15 

(vi) මව / පි ාලේ  නම පමණක් වර්ෂ 05ක් ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 12.5 
 

සැ.යු -: එක් අල කුට එක් වර්ෂ කට ලකුණු 2.5 බැගින් ලබා දී ඉහත ලකුණු ක්රම  සකසේ කර ඇත. 

එමනිසා ලමම ලකුණු ක්රමල න් ආවරණ  ලනාවන අවසේථාවන්හි දී ඡන්ද හිමි නාමලේඛනලේ ලි ාපදිංචි 

වී සිටින කාල ට එක් අල කුට ලකුණු 2.5 බැගින් වන ලසේ ලකුණු ලබා දි  යුතු  .     
 

නීතයනුකූල භාරකරු මව හා පි ා  න ලදලදනාම ලසේ සලකනු ලබන බැවින්, මව හා පි ා  න ලදලදනාට 

ම ලි ාපදිංචි වර්ෂ සංඛයාව අනුව හිමි වන ලකුණු (එනම් වර්ෂ කට ලකුණු 05ක්) නීතයනුකූල භාරකරුට 

ලබා දි  යුතු  .                                

            (උපරිම ලකුණු 25) 

                         7.2.2.2 ලපර වර්ෂවල ඡන්ද හිමි නාමලේඛනලේ ලි ාපදිංචි වී සිටි ඉේලුම්කරුලේ 

කලත්ර ා විලේශගත වී සිටී නම් ලහෝ මි  ලගාසේ ඇත්නම් ලහෝ නිතයනුකූල ව 

දික්කසාද වී ඇත්නම් ලහෝ අදාළ ලේඛන පරීක්ෂා කර ලදලදනාම සිටින ලසේ 

සලකා ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 
 

7.2.2.3  පදිංචි  සඳහා ලකුණු ලබා ලදන්ලන් දැනට පදිංචි වී සිටින සේථානලේ ලිපි 

ලේඛන මඟිනි. එලහත් දැනට පදිංචි වී සිටින සේථානලේ පදිංචි වීමට ලපර 

ලපෝිත ප්රලේශ  තුළ තවත් සේථාන ක පදිංචි වී සිටි අ දුම්කරුවකු තම අවම 

වසර 05ක පදිංචි  සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන  සේථාන 

ලදලකන් ම ඉදිරිපත් කරන විට (ලපර පදිංචි සේථාන ද 7.2.1.1ී සඳහන් 

ලේඛන මඟින් සනාථ කර ගත යුතු ). එම සේථාන ලදලකහිදීම ඉේලුම්කරනු 

ලබන පාසලට වඩා ආසන්නව පිහිටි ළම ාට ඇතුළත් වි  හැකි පාසේ, එකම 

පාසේ වන්ලන් නම් පමණක් සේථාන ලදලකන් ම ඉදිරිපත් කර ඇති  ඡන්ද හිමි 

නාමලේඛන ,දැනට පදිංචි සේථානලේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ලසේ සලකා 

ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 
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7.2.3    අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දින සිට ූර්වාසන්න වර්ෂ පහක් 

තුළ ක්රි ාත්මක වූ රජ්ලේ සංවර්ධන වයාපෘති ලහෝ සංවර්ධන ල ෝජ්නා ක්රම 

ලහේතුලවන්,  ම් ප්රලේශ ක පදිංචිකරුවන් එම ප්රලේශවලින් ඉවත් ලකාට ලවනත් 

ප්රලේශ ක පදිංචි කරවා ඇති අවසේථාවක ලහෝ රජ්ලේ ඉහත සංවර්ධන කටයුතු 

ලහේතුලවන් අවතැන් වූ පදිංචිකරුවන් විසින් රජ්ල න් වන්දි මුදේ ලබාලගන 

ලවනත් ප්රලේශ ක සේිරව පදිංචි වී ඇති අවසේථාවක, ඔවුන්ලේ ළමයින් පාසේවල 

පළමුවන ලරේණි ට ඇතුළත් කිරීලම් දී, ලපර සහ වර්තමාන පදිංචි ට අදාළ ව 

සේථාන ලදලකන්ම ඉදිරිපත් කර ඇති ලේඛන, එකම සේථාන කට අදාළ ලේඛන 

ලසේ සළකා අදාළ නිර්ණා ක අනුව ලකුණු ලබා දි  යුතු  .     

                               

7.2.4 පදංචි සේථානලේ සිට පාසලට ඇති ආසන්න ාව 

 ලමහිදී, දැනට පදිංචි සේථානලේ සිට ඉේලුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා ආසන්න වූ, 

ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ පාසේ 

ලනාමැත්ලත් නම්, උපරිම ලකුණු ලබා දි  යුතු  . ඉේලුම් කරන පාසලට වඩා 

පදිංචි සේථාන ට ආසන්නවූ, ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත 

ලවනත් රජ්ලේ පාසේ පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු ප්රමාණල න් ආසන්න එක් 

එක් පාසලක් ලවනුලවන් ලකුණු 05 බැගින් අඩු කළ යුතු  .  

          

 (ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ පාසේ  නුලවන් 

අදහසේ කරන්ලන් එම ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ඉලගනුම් මාධය  සහිත පාසලක් 

ද, තමන්ට අදාළ ගැහැණු ලහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිර පාසලක් ද  න්න සහ ළම ා 

අයිති ආගම ලවනුලවන් 10% ලහෝ ඊට වැඩි ප්රතිශත ක් ඇතුළත් කර ගන්නා රජ්ලේ 

පාසේ ලේ. එලහත් ආගමික ප්රතිශත ක් සඳහන් ලනාවන පාසේ සඳහා ඕනෑම 

ආගමක සිසුන්ට ඇතුළත් වීමට හැකි . ) 
   

                                                                 (උපරිම ලකුණු 50)    

                                              
 

7.3. අදාළ පාසලේ ආද ශිෂය/ශිෂයාවන් වන මේපියන්ලේ ළමයින් - 25%  

 

ලමම ගණ   ටලත් අදාළ පාසලේ ඉලගනුම ලැබූ ශිෂයල කු/ශිෂයාවක වශල න් 

ළම ාලේ මව/පි ා/නිතයනුකූල භාරකරුට අ දුම් කළ හැකි  . (ආදි 

ශිෂයල කු/ශිෂයාවක මි  ගි  ද ඔහුලේ/ඇ ලේ ආදි ශිෂයභාව  අලහෝසි ලනාවන 

බැවින්, ඔහු/ඇ  ලවනුලවන් ඉදිරිපත් කරන අ දුම්පත් ද සලකා බැලි  යුතු  .)  
 

                        පහත සඳහන් ලකුණු ක්රම ට අනුව ලම් ගණ   ටලත් ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 

 

7.3.1. අ දුම්කරු පාසලේ අධයාපන  ලැබූ එක් ලරේණි කට ලකුණු 02 බැගින් 

(ලරේණි ක නැවත රැඳීම ලවනුලවන් ලකුණු ලබා ලනාදි  යුතු  .)         

          (උපරිම ලකුණු 26) 

7.3.2. පාසේ කාල  තුළ අ දුම්කරු විසින් ලබා ගත් අධයාපන ජ් ග්රහණ                  

 (උපරිම ලකුණු 25) 

7.3.3. පාසේ කාල  තුළ අ දුම්කරු විසින් විෂ  සමගාමී කටයුතුවලින් ලබාගත්   

 ජ් ග්රහණ            (උපරිම ලකුණු 25) 
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7.3.4. ආදි ශිෂය සංගම් සාමාජිකත්ව , පාසේ කාලල න් පසු ලබා ඇති අධයාපන 

ජ් ග්රහණ හා පාසලේ දියුණුව සඳහා විදුහේපති නිර්ලේශ කරන කාර්  න් සඳහා 

ලබා දුන් විවිධ ආකාරලේ සහල ෝග (ලමහි දී පාසලේ දියුණුව සදහා ලබා දුන් 

විවිධ ආකාරලේ සහල ෝග  සඳහා ලබා දි  යුත්ලත් උපරිම ලකුණු 06ක් පමණි) 

                        (උපරිම ලකුණු 24)    

             

7.3.5. උක්ත අංක 7.3.2. සිට 7.3.4. හි සඳහන් උපරිම ලකුණු, චක්රලේඛ උපලදසේවලට 

අනුකූල ව, සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සි ලු සාමාජිකයින්ලේ එකඟතාව පරිදි 

ලබදා ලවන් කර ගත හැකි  . ලම් පිළිබඳ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සභාපති 

විසින් පාසලේ ලලාේ ලපාලත් සටහන් තැබි  යුතු අතර, තමාලේ වාර්තා 

ලපාලතහි ද සටහන් කර තබා ගත යුතු  . 

 

7.3.6. ආදි ශිෂය ගණ   ටලත් ලබා දී ඇති ලකුණු ලබදා ලවන් කිරීම් කරන්ලන් අදාළ 

පාසලේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  වන බැවින් ලකුණු දීලම් පටිපාටි  අ දුම් 

කරුවන් ලනාදන්නා නිසා සම්මුඛ පරීක්ෂණ  සඳහා කැඳවන අවසේථාලේ දී 

ඔවුන් දැනුවත් කළ යුතු  . 

 

7.3.7. ේවිතියික පාසේ සංකේප   ටලත් මේ පාසලින් ප්රාථමික අංශ  ලවනම 

පාසලක් ලලස ලවන් කර පවත්වා ලගන  න අවසේථාවක, එලසේ ලවන් කරන ලද 

වර්ෂලේ සිට ේවිතියික පාසලේ 6 වන ලරේණිලේ සිට ඉහළට ඉලගනුම ලැබූ සිසුන් 

සහ ඒ වන විට ේවිතියික පාසල හැර ලගාසේ සිටි ආදි සිසුන් අදාළ ප්රාථමික පාසලේ 

ආදි සිසුන් ලලස සැළකි  යුතු . 

 
 

7.4.  දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධයාපනය ලබන සිසු/සිසුවියන්ලේ සලහෝදර සලහෝදරියන් - 14% 

 
 

 ළම ාලේ මේපි න්ලේ/ නීතයානුකූල භාරකරුලේ වැඩිමහේ ළමයින් දැනටමත් එම 

පාසලේ ඉලගනුම ලබමින් සිටී නම් ලමම ගණ   ටලත් අ දුම් කළ හැකි  .  
 

පහත සඳහන් ලකුණු ක්රම ට අනුව ලම් ගණ   ටලත් ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 

 

7.4.1.  පාසලේ සිටින සලහෝදර/සලහෝදරියන් 

 

7.4.1.1  අදාළ පාසලේ ඉලගනුම ලබන සලහෝදර /සලහෝදරි න් ඉලගනුම ලබන 

ලද එක් ලරේණි ක් ලවනුලවන් ලකුණු 02 බැගින් ලකුණු 20 (ලම් සඳහා 

ලකුණු   ලබා දීලම් දී පාසලේ ඉලගනුම ලබන සලහෝදර/සලහෝදරි න් 

සංඛයාව ලකාපමණ වුව ද ලකුණු ලබා දි  යුත්ලත් ඉන් එක් අල කු 

සඳහා පමණි.)                                                               

        (ලකුණු 20) 
 

7.4.1.2 අදාළ පාසලේ ඉලගනුම ලබන ඉහත සඳහන් කළ සලහෝදර ා/ 

සලහෝදරි  එම පාසලට පළමු ලරේණි ට ඇතුළත්ව දැනට ඉලගනුම 

ලබන්ලන් නම්                                                                                   

    (ලකුණු 05) 

7.4.1.3  අදාළ පාසලේ සලහෝදර/ සලහෝදරි න් ලදලදලනකු ලහෝ ලදලදලනකුට 

වඩා ඉලගනුම ලබන්ලන් නම්                                                                         

                     (ලකුණු 05)
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7.4.1.4. පාසලේ සිටින සලහෝදර/ සලහෝදරි න් පාසලට ලබා දී ඇති ජ් ග්රහණ 

හා පාසලේ දියුණුව සඳහා  මේපි න්/ නිතයනුකූල  භාරකරුවන්  විසින්  

පාසලට  දක්වන  ලද  විවිධාකාර සහල ෝග (පාසලට දක්වන ලද  

විවිධාකාර  සහල ෝග  සඳහා ලබා දි  යුත්ලත් උපරිම වශල න් ලකුණු 

04 ක් පමණි.)                 

  (ලකුණු 10)                                                                            
                                        

   (උපරිම ලකුණු 40) 
   

   7.4.2.  පදංචිය  හවුරු කරන ප්රධාන ලේඛන  
 

ලමම ලේඛන අදාළ පුේගල ාලේ නමට පැවරී, අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

වර්ෂලේ ජුනි 30 දින සිට ූ ර්ව වර්ෂ 5 ක කාල  සැලකිේලට ලගන පහත ප්රතිශත 

අනුව ඊට හිමි ලකුණු ලබාදි  යුතු  .  

 

වර්ෂ 05 ක් ලහෝ ඊට වැඩි             100% 

වර්ෂ 05 ට අඩු වර්ෂ 04 දක්වා      80% 

වර්ෂ 04 ට අඩු වර්ෂ 03 දක්වා      60% 

වර්ෂ 03 ට අඩු වර්ෂ 02 දක්වා      40% 

වර්ෂ 02 ට අඩු වර්ෂ 01 දක්වා      20% 

වර්ෂ 01 ට අඩු මාස 06 දක්වා      10% 

මාස 06 ට අඩු           05% 

 

                                  පදිංචි  තහවුරු කරන ප්රධාන ලේඛන ලලස පහත ලේඛන  පිළිගැලන්.  

✓ සින්නක්කර ඔප්පු  

✓ බිම්සවි  සහතික   

✓ තෑගි ඔප්පු  

✓ දීමනා පත්ර 

✓ රජ්ලේ ප්රදාන (හිමිකරු මි  ලගාසේ ඇත්නම් අ දුම්කරු/ කලත්ර ා 

අනුප්රාප්තික කු ලලස නම් කර තිබි  යුතු අතර, අදාළ බලධාරි ා 

විසින් ඒ බව සනාථ කළයුතු .) 

✓ විහාර හා ලේවාල ගම් පනත  ටලත් ලබෞේධ කටයුතු ලකාමසාරිසේ 

ජ්නරාේ විසින් නිකුත් කරන ලද බදු ඔප්පු ලහෝ ලබෞේධ කටයුතු 

ලකාමසාරිසේ ජ්නරාේ විසින් සහතික කරන ලද අදාළ විහාරාධිපති 

විසින් නිකුත් කරන සහතික 

✓ පත් ඉරු මගින් සනාථ කර ඇති වසර 10කට වැඩි කාල ක් සහිත 

ප්රකාශන ඔප්පු 

✓ රාජ්ය/අර්ධ රාජ්ය ආ තන කින් ලගවීලම් පදනම මත මිල දී ලගන, 

සම්ූර්ණ මුදලම ලගවා අවසන් කර ඇති නමුත්, ලමලතක් අදාළ 

ආ තන මඟින් එහි හිමිකරු ලවත එම ලේපල පවරා ලනාමැති නිවාස 

(සම්ූර්ණ මුදලම ලගවා අවසන් කරන ලද බවට අදාළ 

ආ තනල න් ලබාගත් ලිඛිත තහවුරුවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු .)         

 (සින්නක්කර ඔප්පු හා තෑගි ඔප්පු ප්රකාශන ඔප්පුවකින් ලි ා ඇත්නම් එම 

ප්රකාශන ඔප්පුව වසර 10ක් ලහෝ ඊට වැඩි කාල ක් ලි ාපදිංචි වී තිබි  

යුතු .) 
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I. පදිංචි සේථානලේ හිමිකම ඔප්පු කිරීමට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉහත 

ලේඛන ඉේලුම්කරුලේ/කලත්ර ාලේ නමට  ඇත්නම්  -     

        ලකුණු 10 

II. ඉේලුම්කරුලේ/කලත්ර ාලේ මවලේ ලහෝ පි ාලේ නමට හිමිකම 

ඇත්නම් -                  ලකුණු 06 

 

අදාළ වර්ෂ 5ක කාල  තුළ අ දුම්කරුලේ ලහෝ කලත්ර ාලේ  මව/පි ා නමින් පැවති හිමිකම  

අ දුම්කරු ලහෝ කලත්ර ා ලවත පවරා ඇත්නම්, ඒ ඒ පාර්ශේව ලවත හිමිකම පැවති කාලච්ලේද 

ලදකම සැළකිේලට ලගන, ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 
 

(හිමිකම අලනකුත් අ ලේ නමට ඇත්නම් ලමම ලකුණු ලබා ලනා දි  යුතු  . අවශය වන්ලන් 

නම් පත්ඉරු හා ලදවන පිටපත් පරීක්ෂා කර හිමිකම තහවුරු කරගත යුතු  .)  
 

✓ අ දුම්කරුලේ /කලත්ර ාලේ නමින් පමණක් ඇති අඛණ්ඩ ව ලි ාපදිංචි කළ 

බදු ඔප්පුව, (අවශය වන්ලන් නම් බදු දීමනාකරුලේ අයිති  සම්බන්ධව 

පත්ඉරු මඟින් සනාථ කළ යුතු .) බදු ඔප්පුව අවම වශල න් අ දුම්පත් 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දින සිට ඉදිරි වර්ෂ ක කාල ක් සඳහා 

වලංගු වි  යුතු අතර, අදාළ ලේපල/නිවස සඳහා ලවනම වරිපනම් 

අංක ක්/ගෘහ අංක ක් තිබි  යුතු  ./අ දුම්කරුලේ /කලත්ර ාලේ නමින් 

පමණක් ඇති රජ්ලේ නිල නිවාස ලේඛන  (ලදපාර්තලම්න්තු ප්රධානිලේ 

තහවුරු කිරීලම් ලිපි )  තනිකඩ නිල නිවාසවල පදිංචිකරුවන් අදාළ කර 

ලනාගත යුතු  ./ ලගවේ කුලී පනත  ටලත් ලි ාපදිංචි වී කුලී නිවැසි න් බව 

සනාථ කරනු ලබන ලේඛන,  අ දුම්කරුලේ /කලත්ර ාලේ නමින් පමණක් 

ඇති රාජ්ය/අර්ධ රාජ්ය ආ තන කින් ලගවීලම් පදනම මත මිල දී ලගන ඇති 

එලහත් ලගවීම අවසන් කර ලනාමැති නිවාස ලේඛන (රජ්ලේ/අර්ධ රාජ්ය 

ආ තන ක්  සමඟ ඇති කර ගත් විකුණුම් ගිවිසුම් සම්බන්ධල න් එම ගිවිසුම 

හා ලගවීම් කරන ලද ලදුපත් ද, ඉදිරිපත් කළ යුතු .)    -    ලකුණු 04 

 

අදාළ වර්ෂ 5ක කාල  තුල ලි ාපදිංචි බදු ඔප්පු හිමි කු, එම ලේපලේ හිමිකරුවකු බවට පත්ව 

ඇත්නම්, ඒ ඒ කාලච්ලේද ලවන ලවනම සැළකිේලට ලගන අදාළ ප්රතිශත අනුව ලකුණු ලබා දි  

යුතු  . ලමහි දී එම සේථානලේ අදාළ පුේගල ාලේ පදිංචි , අඛණ්ඩ ව තිබි  යුතු  . 

 

 (ලි ාපදිංචි බදු ඔප්පුවක් ප්රකාශන ඔප්පුවකින් ලි ා ඇත්නම් එම ප්රකාශන ඔප්පුව වසර 10ක් ලහෝ 

ඊට වැඩි  කාල ක් ලි ාපදිංචි වී තිබි  යුතු  .)  

 

✓ අ දුම්කරු /කලත්ර ා අඛණ්ඩ ව වසර 10කට වඩා වැඩි කාල ක් රජ්ලේ 

ඉඩමක (අදාළ ලිපිනලේ) පදිංචි බවට අදාළ ප්රලේශලේ නාගරික 

ලකාමසාරිසේ /ප්රාලේශී  ලේකම් විසින් නිකුත් කරන සහතික (අදාළ 

සහතික  අලනකුත් අ ලේ නමට ඇත්නම් ලමම ලකුණු ලබා ලනාදි  යුතු 

 .) - ලකුණු 04 

  

✓ ලවනත් පිළිගත හැකි ලේඛන  - ලකුණු 02  

 

පදිංචි සේථාන ට අදාළව  ඉහත දක්වා ඇති ලේඛන ලනාමැති නමුත්, 

අ දුම්කරු/ කලත්ර ා අදාළ ලිපිනලේ අඛණ්ඩ ව සේි ර පදිංචිකරුවකු නම්,  

අ දුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දින වන විට ූර්වාසන්න වර්ෂ 06ක්  ලහෝ 
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ඊට වැඩි කාල ක් වූ, පදිංචි ලිපින  සනාථ ලකලරන පහත ලේඛන 04ක් 

සඳහා එක් ලේඛන කට අ දුම්කරු/කලත්ර ා නමින් නම් ලකුණු 0.5 බැගින් 

ලහෝ අ දුම්කරු/කලත්ර ාලේ මවලේ ලහෝ පි ාලේ නමින් නම්   ලකුණු 0.25 

බැගින් ද ලබා දි  යුතු  . 

        

                 විදුලි බිේපත්, ජ්ල බිේපත් , වරිපනම් බදු බිේපත්, අක්කර බදු බිේපත්, 

අ දුම්කරු/ කලත්ර ාලේ උප්පැන්න සහතික   

 

ඉහත ලේඛන අනිවාර් ල න්ම ූ ර්වාසන්න වර්ෂ 06කට ලහෝ ඊට වැඩි කාල කට අදාළ වි  යුතු 

අතර, එම ලේඛන  වලින් අවම වශල න් තුනක්වත් තිලේ නම් පමණක් ලම් සඳහා ලකුණු ලබා 

දි  යුතු .       

අදාළ වර්ෂ 06ක කාල  තුළ අ දුම්කරුලේ ලහෝ කලත්ර ාලේ  මව/පි ා නමින් ලගවන ලද 

බිේපත් පසුව අ දුම්කරු ලහෝ කලත්ර ා නමින් ලගවා ඇත්නම්, ඒ ඒ පාර්ශේව විසින් බිේපත් 

ලගවන ලද කාලච්ලේද ලදකම සැළකිේලට ලගන, ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 

                                                                              
 

✓ රාජ්ය/අර්ධ රාජ්ය ආ තන ක් සතු ලේපලක (ඉේලුම් කරන ලද සේථාන ) 

උපන්දා සිට පදිංචිව සිටින නමුත්, එම ලේපල සඳහා පදිංචි  තහවුරු කරන 

ප්රධාන ලේඛන ක් ලනාමැති අවසේථාවකදී, එලහත් කිසිදු ආසන්න පාසලක් 

සඳහා ලකුණු ලනාකැලපන, අ දුම්කරු/කලත්ර ා ට අදාළ ලිපිනල හි 

ූර්වාසන්න වර්ෂ 5ක ඡන්ද ලි ාපදිංචි  ඇති, උපන්දා සිට 

අ දුම්කරු/කලත්ර ා අදාළ සේථානලේ පදිංචි බවට තහවුරු කළ හැකි 

(උප්පැන්න සහතික , අසේවීම් සහතික .......ආදි  මඟින්) විවාහල න් පසු 

ද ලම් දක්වා ඉේලුම් කරන ලිපිනලේ ම පදිංචිව සිටින බවට තහවුරු කරන 

අ දුම්කරුවන්ට (එම ලේපල රාජ්ය/අර්ධ රාජ්ය ආ තන ක් සතු ලේපලක් 

වන බවටත්, අ දුම්කරු එම ලේපලලහි උපන්දා සිට පදිංචිව සිටින බවටත්, 

ආදාල ආ තන මඟින් කරන ලද තහවුරුවක් අ දුම්කරු විසින් සම්මුඛ 

පරීක්ෂණ මණ්ඩල ට ඉදිරිපත් කළ යුතු  .  - ලකුණු 06 

                                                                                  

 (උපරිම ලකුණු 10) 

    

ලමහිදී, ඉහත කරුණු පාසේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කමිටුව විසින් විධිමත් ව 

පරීක්ෂා කර නිසි පරිදි තහවුරු කරලගන ලකුණු ලබා දි  යුතු අතර ලවනම 

ලේඛන ක එම අ දුම්කරුවන්ලේ ලතාරතුරු සටහන් කර තබාගත යුතු  . 

එලසේ ම, ලම් සම්බන්ධව ලලාේ සටහන් ද තබාගත යුතු  .  

 

“ලමම ගණය යටලත් ඉහ  කරුණුවලට අදාල ව පදංචිය  හවුරු කිරීම සඳහා හිමිවන ලකුණු 

උපයා ඇති අයදුම්කරුවන්ට පමණක් මින් ඉදරියට ඇති ලකාටසේ සඳහා ලකුණු ලබා දය යුතු ය.” 

 

7.4.3.  පදංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ලියාපදංචිය 

 

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ලි ාපදිංචි වී ඇති බව සටහන් කිරීමට අ දුම්පලතහි 

ලබා දී ඇති ලකාටස (අංක 06) සම්ූර්ණ කර ලි ාපදිංචි  සනාථ කළ යුතු  . 

 

7.4.3.1 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ලි ාපදිංචි ට ලකුණු ලබා දීලම් දී අ දුම් 

කරන වර්ෂ ට ලපර වර්ෂලේ සිට ආසන්න වර්ෂ 05 ක් සළකා බලනු 

ලැලේ.  
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           ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ලි ාපදිංචි  සඳහා පහත පරිදි ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 

 
 

          වගු අංක - (II)  ඡන්ද හිමි නාමලේඛනලේ ලියාපදංචිය සඳහා ලකුණු ලබා දීම  

 විසේ රය  ලකුණු 

(i) මව හා පි ා  න ලදලදනාලේ /නීතයනුකූල භාරකරුලේ නම 

වර්ෂ 05ක් ලි ා පදිංචි වී තිලේ නම් 

20 

(ii) මව/ පි ාලේ නම වර්ෂ 5ක්ද කලත්ර ාලේ නම  ඕනෑම වර්ෂ 

04ක් ද ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 

18 

(iii) මව/ පි ාලේ නම වර්ෂ 5ක්ද කලත්ර ාලේ නම ඕනෑම  වර්ෂ 

03ක් ද ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 

16 

(iv) මව /පි ාලේ නම වර්ෂ 05ක් ද කලත්ර ාලේ නම ඕනෑම වර්ෂ 

 02ක් ද ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 

14 

(v)     මව / පි ාලේ නම වර්ෂ 05ක් ද කලත්ර ාලේ ලේ නම  ඕනෑම 

වර්ෂ ක් ද ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 

12 

(vi) මව / පි ාලේ  නම පමණක් වර්ෂ 05ක් ලි ාපදිංචි වී තිලේ නම් 10 

 

එක් අල කුට එක් වර්ෂ කට ලකුණු 02 බැගින් ලබා දී ඉහත ලකුණු ක්රම  සකසේ 

කර ඇත.ඒ නිසා ඉහත ලකුණු ක්රමල න් ආවරණ  ලනාවන අවසේථාවන්හි දී ඡන්ද 

හිමි නාමලේඛනලේ ලි ාපදිංචි වී සිටින කාල ටම එක් අල කුට ලකුණු 02 

බැගින් වන ලසේ ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 

නීතයානුකූල භාරකරු මව හා පි ා  න ලදලදනාම ලසේ සලකනු ලබන බැවින්, මව 

හා පි ා  න ලදලදනාටම ලි ාපදිංචි වර්ෂ කට හිමිවන ලකුණු (එනම් වර්ෂ කට 

ලකුණු 04ක්)  නීතයානුකූල භාරකරුට ලබා දි  යුතු  .   

                     (උපරිම ලකුණු 20) 

7.4.3.2 ලපර වර්ෂවල ඡන්ද හිමි නාමලේඛනලේ ලි ාපදිංචි වී සිටි 

ඉේලුම්කරුලේ කලත්ර ා විලේශගත  වී සිටී නම් ලහෝ මි  ලගාසේ 

ඇත්නම් ලහෝ නීතයානුකූලව දික්කසාද වී ඇත්නම් ලහෝ අදාළ ලේඛන 

පරීක්ෂා කර ලදලදනා ම සිටින ලසේ සලකා ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 

         

   7.4.3.3  පදිංචි  සඳහා ලකුණු ලබා ලදන්ලන් දැනට පදිංචි වී සිටින සේථානලේ  

 ලිපිලේඛන මඟිනි. එලහත් දැනට පදිංචි වී සිටින සේථානලේ පදිංචි වීමට    

ලපර ලපෝිත ප්රලේශ  තුළ තවත් සේථාන ක පදිංචි වී සිටි (ලපර පදිංචි      

සේථාන  7.4.2 ී සඳහන් ලේඛන මඟින් සනාථ කළ යුතු .)      

අ දුම්කරුවකු, තම අවම වසර 05ක පදිංචි  සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද 

හිමි නාම ලේඛන  සේථාන ලදලකන් ම ඉදිරිපත් කරන විට, එම සේථාන 

ලදලකහිදීම ඉේලුම්කරනු ලබන පාසලට වඩා ආසන්නව පිහිටි ළම ාට 

ඇතුළත් වි  හැකි පාසේ, එකම පාසේ වන්ලන් නම් පමණක් සේථාන 

ලදලකන් ම ඉදිරිපත් කර ඇති  ඡන්ද හිමි නාමලේඛන, දැනට පදිංචි 

සේථානලේ  ඡන්ද හිමි නාමලේඛන  ලසේ සලකා ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 
 

       7.4.4     අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දින සිට ූර්වාසන්න වර්ෂ 

පහක් තුළ ක්රි ාත්මක වූ රජ්ලේ සංවර්ධන වයාපෘති ලහෝ සංවර්ධන ල ෝජ්නා 

ක්රම ලහේතුලවන්,  ම් ප්රලේශ ක පදිංචිකරුවන් එම ප්රලේශවලින් ඉවත් ලකාට 

ලවනත් ප්රලේශ ක පදිංචි කරවා ඇති අවසේථාවක ලහෝ රජ්ලේ ඉහත සංවර්ධන 
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කටයුතු ලහේතුලවන් අවතැන් වූ පදිංචිකරුවන් විසින් රජ්ල න් වන්දි මුදේ 

ලබාලගන ලවනත් ප්රලේශ ක සේිරව පදිංචි වී ඇති අවසේථාවක, ඔවුන්ලේ 

ළමයින් පාසේවල පළමුවන ලරේණි ට ඇතුළත් කිරීලම්දී ලපර සහ වර්තමාන 

පදිංචි ට අදාළව සේථාන ලදලකන්ම ඉදිරිපත් කර ඇති ලේඛන, එකම 

සේථාන කට අදාළ ලේඛන ලසේ සළකා අදාළ නිර්ණා ක අනුව ලකුණු ලබා 

දි  යුතු  . 
                              

7.4.5    පදංචි සේථානලේ සිට පාසලට ඇති ආසන්න ාව 
   

  ලමහිදී දැනට පදිංචි සේථානලේ සිට ඉේලුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා 

ආසන්නවූ, ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ 

පාසේ ලනාමැත්ලත් නම්, උපරිම ලකුණු ලබා දි  යුතු  . ඉේලුම් කරන 

පාසලට වඩා පදිංචි සේථාන ට ආසන්නවූ, ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික 

අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ පාසේ පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු ප්රමාණල න් 

ආසන්න එක් එක් පාසලක් ලවනුලවන් ලකුණු 03 බැගින් අඩු කළ යුතු  . 

 (ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ පාසේ 

 නුලවන් අදහසේ කරන්ලන් එම ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ඉලගනුම් මාධය  

සහිත පාසලක් ද, තමන්ට අදාළ ගැහැණු ලහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිර පාසලක් ද 

 න්න සහ, ළම ා අයිති ආගම ලවනුලවන් 10% ලහෝ ඊට වැඩි ප්රතිශත ක් 

ඇතුළත් කර ගන්නා රජ්ලේ පාසේ ලේ. එලහත් ආගමික ප්රතිශත ක් සඳහන් 

ලනාවන පාසේ සඳහා ඕනෑම ආගමක සිසුන්ට ඇතුළත් වීමට හැකි .)     

        (උපරිම ලකුණු 30)   
   

 

  7.5 අධයාපන අමා යාංශය යටලත් රජලේ පාසේ අධයාපනයට සෘජු ව ම බලපාන 

ආය නයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත්  ැනැත් න්ලේ ළමයින්  -  06%  

 
අධයාපන අමාතයාංශ   ටලත් රජ්ලේ පාසේ අධයාපන ට සෘජු ව ම බලපාන 

ආ තන ක කාර්  මණ්ඩලලේ සේිර තනතුරක, මව/ පි ා/ නිතයනුකූල භාරකරු 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දිනට ලසේවලේ නියුක්ත ව සිටී නම් 

පමණක් ලමම ගණ ට ඉේලුම් කළ හැකි   (මව/ පි ා ලදලදනා ම ලමම ගණ   ටලත් 

සුදුසුකම් ලබන්ලන් නම් ලකුණු වැඩිල න් ලබා ගත හැකි තැනැත්තාලේ ලකුණු පමණක් 

සැලකිේලට ගත යුතු  ).  
 

පහත සඳහන් ලකුණු ක්රම ට අනුව ලමම ගණ   ටලත් ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 
 

 

7.5.1 අධයාපන අමාතයාංශ   ටලත් රජ්ලේ පාසේ අධයාපන ට සෘජු ව ම බලපාන 

ආ තන න් හි කාර්  මණ්ඩලලේ සේිර ලසේවක කු ලලස ලසේවා කාල           

ූර්ණ වර්ෂ කට ලකුණු 1 බැගින්         (උපරිම ලකුණු 20) 
 

 

7.5.2 ඉේලුම්කරු ලසේව  කර ඇති පාසල අදාළ කාල සීමාලේ දී, අධයාපන 

අමාතයාංශලේ චක්රලේඛ අනුව, අති දුෂේකර හා දුෂේකර ලලස වර්ග කරනු ලැබූ 

පාසලක් බවට කලාප අධයාපන අධයක්ෂ විසින් සහතික කළ යුතු  .  

 

7.5.2.1  දැනට දුෂේකර පාසලක ලසේවලේ ල ලේ නම් දුෂේකර ලසේවා කාල  (ලමම 

කාල  අඛණ්ඩ ව තිබි  යුතු  .) ූර්ණ වසරකට ලකුණු 05 බැගින් 

ලකුණු 25 
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7.5.2.2  දැනට දුෂේකර පාසලක ලසේවලේ ලනාල ලදන නමුත් මීට ලපර දුෂේකර 

ලසේවලේ ල දුලණ් නම් ලසේවා කාල  ූර්ණ වසරකට ලකුණු 03 

බැගින් ලකුණු 15      

                                                               (උපරිම ලකුණු 25) 

7.5.2.3  අවම වශල න් වසරකට වඩා වැඩි දුෂේකර ලසේවා කාල ක් සපුරා ඇති 

අ ට පමණක් ූර්ණ වසරකට වඩා වැඩි වන මාස 06ක් ලහෝ ඊට වැඩි 

වන මාස ගණනට අදාළ ලකුලණන් භාග ක් ලබා දි  යුතු  .  
 

 

7.5.3   ලබා ලනාගත් නිවාඩු 
 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂ ට ලපර වසර 05ක් සඳහා එක් එක් ලිත් 

වර්ෂ ක් තුළ ලබා ලනාගත් නිවාඩු දින 20ක් සඳහා  ලකුණු 02 බැගින් ලබා දි  

යුතු . වර්ෂ කදී ලබා ලනාගත් නිවාඩු දින සංඛයාව 20 ට වඩා අඩු නම් ලකුණු 

ලබා ලනාදි  යුතු  . ලමහි දී වැටුප් සහිත ප්රසූත නිවාඩුලවන් පසු ලබා ගන්නා අඩ 

වැටුප් නිවාඩු, වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා තිලේ නම් පුේගල කුට හිමි සාමානය 

නිවාඩුවලින් (අනි ම් හා අසනීප/විලේක) එ  අඩු කළ යුතු  . 

                      (උපරිම ලකුණු 10) 

7.5.4  ළමයා ඇතුළත් කිරීමට බලාලපාලරාත්තු වන පාසලේ ම ලසේවලේ ලයලදන්ලන්   

           නම්, 
 

7.5.4.1    ලසේවා කාල  වර්ෂ කට ලකුණු 2 බැගින් වර්ෂ 5ක් සඳහා                       

                    (උපරිම ලකුණු  10) 
 

 

7.5.5. වර් මාන සේිර පදංචි සේථානලේ සිට ළමයා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉේලුම් කරනු 

ලබන පාසලට ඇති දුර  (ලකටිම, ලපාදු ප්රවාහන මාර්ගය අදාළ කර ග  යුතු ය.) 
 

කි.මී. 01ක් ඇතුළත නම්  - ලකුණු 10 
කි.මි. 01 ට වැඩි කි.මි. 03 දක්වා - ලකුණු 08 
කි.මී. 03 ට වැඩි කි.මී. 05 දක්වා - ලකුණු 06 
කි.මී. 05ට වැඩි නම්  - ලකුණු 04 
 

සේිර පදිංචි සේථාන  සනාථ කර ගැනීම සඳහා 7.4.2. හි සඳහන් පදිංචි  තහවුරු 

කරන ලේඛන ලම් සඳහා අදාළ කර ගත යුතු අතර, එහි සදහන් කාල  

සැළකිේලට ලගන ලකුණු ලබාදි  යුතු   . එලසේම පදිංචි වී සිටින බව සනාථ 

කළ යුතු . 

          (උපරිම ලකුණු 10) 

  

7.5.6  වර්තමාන ලසේවා සේථානලේ සිට ළම ා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉේලුම් කරනු ලබන 

පාසලට ඇති දුර            

කි.මී. 100 හා ඊට වැඩි නම්   - ලකුණු 25 
කි.මි. 100ට අඩු කි.මි.70 දක්වා  -  ලකුණු 20 
කි.මී. 70 ට අඩු කි.මී. 40 දක්වා -  ලකුණු 15 
කි.මී. 40 ට අඩු කි.මී.20 දක්වා  - ලකුණු 10  
කි.මී. 20 ට අඩු නම්   - ලකුණු 05  
       (උපරිම ලකුණු 25) 
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7.6     රජලේ ලසේවා අවශය ා ම  ලහෝ රජලේ වාර්ික සේථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජය/ සංසේථා/ 

වයවසේථාපි  මණ්ඩල/ රාජය බැංකු නිලධරයන්ලේ ළමයින් -   04% 
 

ලමම ගණ   ටලත් රජ්ලේ ලසේවා අවශයතා මත සේථාන මාරු වීම් ලැබූ ලහෝ රජ්ලේ 

වාර්ික සේථානමාරුවීම් ලැබූ රජ්ලේ/ සංසේථා/ වයවසේථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්ය බැංකුවල 

නිළධාරීන්ට, අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දිනට ලපර වසර 05ක 

කාල ක් ඇතුළත පාසල පිහිටි ප්රලේශ  තුළ සේථාපිත ආ තන කට සේථාන මාරුවීම් ලැබ  

රාජ්කාරී භාරගැනීලමන් පසුව පාසලේ ලපෝිත ප්රලේශ  තුළ පදිංචි ව සිටින්ලන් නම් 

පමණක් ඉේලුම් කළ හැකි  . ලමහි දී පාසල පිහිටි ප්රලේශ   නුලවන් අදහසේ වන්ලන් 

අදාළ පාසල ලක්න්ර  කර, කිලලෝමීටර් 10ක් අර  ලලස ලගන අඳින වෘත්ත ක සීමාව 

තුළ අදාළ ආ තන  පිහිටා තිබීම ලේ.(අදාළ සීමාව තුළ ප්රමාණවත් අ දුම්පත් ලැබී 

ලනාමැති අවසේථාවක පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල ට ලමම සීමාව වැඩි කර ගත 

හැකි  .) එලමන් ම ලපර ලසේවා සේථාන  පිහිටා ඇති ප්රලේශලේ කලත්ර ා හා ළම ාද 

සමඟ පදිංචි ව සිට, නව ලසේවා සේථාන ට අදාළ පදිංචි සේථාන ට කලත්ර ා හා ළම ා සමඟ 

පැමිණි  යුතු  . තව ද අවසාන ට ලද සේථාන මාරුව පමණක් සලකා බැලි  යුතු  . 

එලමන් ම අනුයුක්ත කිරීම්, පුහුණු පාඨමාලා හා අධය න කටයුතු සඳහා පදිංචි  ලවනසේ 

කිරීම් ආදි  ලම්  ටලත් සලකා බලනු ලනාලබන අතර, ලපර ලසේවා සේථාන  හා නව 

ලසේවා සේථාන  අතර අවම දුර කි.මී.50ක් වි  යුතු අතර, අවම වශලයන් වසරක්වත් ලපර 

ලසේවා සේථානලේ ලසේවය කර තිබිය යුතු ය.  

 

  පහත සඳහන් ලකුණු ක්රම ට අනුව ලමම ගණ   ටලත් ලකුණු ලබා දි  යුතු .  

 

7.6.1  ලපර ලසේවා සේථානලේ සිට සේථාන මාරුවීම් ලබා පැමිණ ඇති නව ලසේවා සේථානය 

අ ර දුර (ලකටිම, ලපාදු ප්රවාහන මාර්ගය අදාළ කරග  යුතු ය. ) 
 

කි.මී. 150 හා ඊට වැඩි නම්  -           ලකුණු 35 
කි.මි. 150 ට අඩු කි.මි. 100 දක්වා-          ලකුණු 28 
කි.මි. 100 ට අඩු කි.මි.   50 දක්වා-          ලකුණු 21 
  

              (උපරිම ලකුණු 35) 
 

 

7.6.2 සේථාන මාරු වීම් ලැබ පැමිණ පදංචි වූ සේථානලේ සිට පාසලට ඇති ආසන්න ාව 

(7.4.2. හි සඳහන් ලේඛන මඟින් පදිංචි  සනාථ කර ගත යුතු  .) 
 

      දැනට පදිංචි සේථානලේ සිට ඉේලුම් කරනු ලබන පාසලට  වඩා ආසන්න වූ, 

ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ පාසේ 

ලනාමැත්ලත් නම්, උපරිම ලකුණු ලබා දි  යුතු  . ඉේලුම් කරන පාසලට වඩා 

පදිංචි සේථාන ට ආසන්නවූ, ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත 

ලවනත් රජ්ලේ පාසේ පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු ප්රමාණල න් ආසන්න එක් 

එක් පාසලක් ලවනුලවන් ලකුණු 03 බැගින් අඩු කළ යුතු  .  

(ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ පාසේ  නුලවන් 

අදහසේ කරන්ලන් එම ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ඉලගනුම් මාධය  සහිත  

පාසලක් ද, තමන්ට අදාළ ගැහැණු ලහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිර පාසලක් ද  න්න 

සහ ළම ා අයිති ආගම ලවනුලවන් 10% ලහෝ ඊට වැඩි ප්රතිශත ක් ඇතුළත් කර 

ගන්නා රජ්ලේ පාසේ ලේ. එලහත් ආගමික ප්රතිශත ක් සඳහන් ලනාවන පාසේ 

සඳහා ඔිනෑම ආගමක සිසුන්ට ඇතුළත්වීමට හැකි .) 

                     (උපරිම ලකුණු 30)    
 

7.6.3 රාජ්ය/සංසේථා/වයවසේථාපිත මණ්ඩල/රාජ්ය බැංකු ලසේවකල කු ලලස ලසේවා කාල  

වසරකට එක් ලකුණක් බැගින් ලකුණු 10               

         (උපරිම ලකුණු 10)  
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7.6.4  ලපර ලසේවාසේථානලේ ලසේවය කළ කාලය  

වර්ෂ 3 ලහෝ ඊට වැඩි    - ලකුණු 10 
වර්ෂ 2 සිට වර්ෂ 3ට අඩු   - ලකුණු 08 
වර්ෂ 1 සිට වර්ෂ 2ට අඩු   - ලකුණු 05   

(උපරිම ලකුණු 10) 

 

7.6.5  සේථාන මාරුවීම් ලැබ ග  වූ කාලය (අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂලේ          

ජුනි 30 දිනට) 

වර්ෂ ක කාල ක් තුළ නම්                          -          ලකුණු 05 

වර්ෂ කට වැඩි වර්ෂ 2 දක්වා කාල ක් තුළ නම්             -          ලකුණු 04 

වර්ෂ 2 කට වැඩි වර්ෂ 3 දක්වා කාල ක් තුළ නම්       - ලකුණු 03 

වර්ෂ 3 කට වැඩි වර්ෂ 4 දක්වා කාල ක් තුළ නම්       - ලකුණු 02 

වර්ෂ 4 කට වැඩි වර්ෂ 5 දක්වා කාල ක් තුළ නම්       - ලකුණු 01        
                
         (උපරිම ලකුණු 05) 
 

7.6.6  ලබා ලනාගත් නිවාඩු 
 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වර්ෂ ට ලපර වසර 05ක් සඳහා ලිත් වර්ෂ  තුළ ලබා 

ලනාගත් නිවාඩු දින 20 ට ලකුණු 02 බැගින් ලබාදි  යුතු  . ලමහිදී වර්ෂ කට ලබා 

ලනාගත් නිවාඩු දින 20 ට වඩා අඩු නම් ලකුණු ලබා ලනාදි  යුතු  . ලමහි දී වැටුප් සහිත 

ප්රසූත නිවාඩුලවන් පසු ලබා ගන්නා අඩ වැටුප් නිවාඩු, වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා තිලේ නම් 

පුේගල කුට හිමි සාමානය නිවාඩුවලින් (අනි ම් හා අසනීප/විලේක) එ  අඩු කළ යුතු  . 

                  (උපරිම ලකුණු 10) 
 

සැ.යු - පළමුවන ලරේණි ට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරනු  

ලබන වර්ෂලේ ජුනි 30 දනට පසු ලහෝ පළමුවන ලරේණි  ආරම්භ වීලමන් පසු ලහෝ රජ්ලේ 

ලසේවා අවශයතා මත සේථාන මාරුවීම් ලැබූ ලහෝ අදාළ ළම ා සමඟ විලේශගතව සිට 

පැමිලණන නිලධර න්ලේ ළමයින්ට ලහෝ පාසේ ලබා දීම සඳහා අදාළ පාසල අ ත් වන 

පළාත් අධයාපන ලදපාර්තලම්න්තුලේ පළාත් අධයාපන අධයක්ෂට ඔවුන් විසින් 

ඉේලුම්පත් ල ාමු කළ යුතු  . ලමම මේපි න්ලේ ළමයින් සඳහා අදාළ අධයාපන 

බලධාරීන් විසින් තීරණ  කරන ලද පාසේ ලබා ලදනු ඇත. ලම් අ  සඳහා ද ඉහත ලකුණු 

ක්රම  අදාළ කර ගත හැකි  . 

 

 7.7.   ළමයා සමඟ විලේශ රටක පදංචි ව සිට පැමිලණන  ැනැත් න්ලේ ළමයින්  -  01% 

ලමම ගණ   ටලත් ඉේලුම්පත් භාර ගන්නා වර්ෂ ට ලපර වර්ෂලේ ජූලි 01 වන දින සිට 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරන වර්ෂලේ ජුනි 30 දින දක්වා කාල  තුළ ළම ා සමඟ විලේශ 

රටක පදිංචිව සිට පැමිණි මව/පි ා/නිතයනුකූල භාරකරුට ඉේලුම් කළ හැකි  . එලසේම 

ඔවුන් අවම වශල න් අඛණ්ඩ ව වර්ෂ කට ලනාඅඩු කාල ක් විලේශගතව සිට පැමිණි 

අ  වි  යුතු  .  

පහත සඳහන් ලකුණු ක්රම ට අනුව ලමම ගණ   ටලත් ලකුණු ලබා දි  යුතු  . 

7.7.1   දවයිනට පැමිණි දනය දක්වා ළමයා සමඟ විලේශ ග  වී සිටි කාලය 

අඛණ්ඩ ව වසර 03 ලහෝ ඊට වැඩි කාල ක්                    -  ලකුණු 25 

අඛණ්ඩ ව වසර 03 ට අඩු වසර 02 ක් දක්වා කාල ක්    - ලකුණු 15 

අඛණ්ඩ ව වසර 02 ට අඩු වසර 01 දක්වා කාල ක්        -  ලකුණු 10  

                 

                                                                             (උපරිම ලකුණු 25) 
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(ලමම කාල  තුළ, මසකට අඩු කාල ක් නිවාඩු ලබා ලංකාවට පැමිණ නැවතත් අදාළ සේථාන ට ලගාසේ 

ඇත්නම්, අඛණ්ඩ කාල ට එ  බලපෑමක් ලනාවන බව සලකන්න. ) 
 

7.7.2.  විලේශග  වූ සේවභාවය 

ශ්රී ලංකා දූත මණ්ඩල රාජ්කාරි සඳහා 

 

ලපෞේගලික රැකි ා අවශයතාවක් සඳහා 

(අවම වශල න්  වසර 2ක් වත් විලේශ රැකි ාවක 

නිරතව සිටි අ  වි  යුතු .) 

 

- 

 

- 

ලකුණු 40 

 

ලකුණු 30 

 

ශ්රී ලංකා රජ්ලේ අවශයතා සඳහා 

(රජ්  මඟින් ලහෝ රජ්  ලවනුලවන් විලේශ ක  

රාජ්කාරි ක් ඉටු කිරීම සඳහා පත් කළ පුේගල න් 

සඳහා) 

 

- ලකුණු 25 

 

ශිෂයත්ව ක් සඳහා (නිරතවන රාජ්කාරිලේ වෘත්තී  

සංවර්ධන  සඳහා අවශය වන) 

-  ලකුණු 20 

           

(උපරිම ලකුණු 40) 

 

7.7.3.  පදංචි සේථානලේ සිට පාසලට ඇති ආසන්න ාව (7.4.2. හි සඳහන් ලේඛන මඟින් 

පදිංචි  සනාථ කර ගත යුතු  .) 

පදිංචි සේථානලේ සිට ඉේලුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා ආසන්නවූ, අදාළ ළම ාට 

ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ පාසේ ලනාමැත්ලත් නම් 

උපරිම ලකුණු ලබා දි  යුතු  . ඉේලුම් කරන පාසලට වඩා පදිංචි සේථාන ට 

ආසන්නවූ,  ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ  සහිත ලවනත් රජ්ලේ 

පාසේ පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු ප්රමාණල න් ආසන්න පාසලක් ලවනුලවන් 

ලකුණු 3.5 බැගින් අඩු කළ  යුතු  .  

(ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අංශ සහිත ලවනත් රජ්ලේ පාසේ 

 නුලවන් අදහසේ කරන්ලන්, එම ළම ාට ඇතුළත් වීමට හැකි ඉලගනුම් මාධය 

සහිත පාසලක් ද, තමන්ට අදාළ ගැහැනු ලහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිර පාසලක් ද 

 න්න සහ අදාළ ළම ා අයිති ආගම ලවනුලවන් 10% ලහෝ ඊට වැඩි ප්රතිශත ක් 

ඇතුළත් කර ගන්නා රජ්ලේ පාසේ ලේ. එලහත් ආගමික ප්රතිශත ක් සඳහන් 

ලනාවන පාසේ සඳහා ඔිනෑම ආගමක සිසුන්ට ඇතුළත්වීමට හැකි .)                                                                                      

       (උපරිම ලකුණු 35) 
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8.0      අයදුම්පත් ලැබීලමන් පසු ක්රියා පිළිලවළ 

 

8.1  අ දුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනල න් පසු ව, සි ලු ම අ දුම්පත් විදුහේපතිවර ාලේ 

ලපෞේගලික අධීක්ෂණ   ටලත් මාධය අනුව පැහැදිලි ලලස ලේඛනගත කළ යුතු  . 

ලමහි දී ඉහත 7.2 සිට 7.7 දක්වා වූ උප වගන්තිවල සඳහන් ගණ අනුව වර්ීකරණ  

කළ යුතු  .  ඉන්පසුව ලැබූ අ දුම්පත් සි ේල ඒ ඒ ගණ  ටලත් අංක කර, සි ළුම 

අ දුම්කරුවන් ඇතුළත්  ලේඛන  (දරුවාලේ නම, අ දුම්කරුලේ නම සහ ලිපින  

සහිතව) පාසලේ දැන්වීම් පුවරුලේ සහ පාසේ ලවේ අඩවිලේ පළ කළ යුතු  .  

 

 8.2   ඉන්පසුව ඉහත 8.1 උප වගන්තිල  හි විසේතර කරන ලද ලේඛන , සී.ආර්.ලපාතක ඒ ඒ 

ගණ ට ලවන් කරන ලද පිටුවල අනු අංක සහිත ව ලේඛනගත කළ යුතු  . ලම් සඳහා 

ලපාලතහි එක  ාව පිටු 02ක් සම්බන්ධ වන ලසේ ල දි  හැකි වන අතර, පහත සඳහන් 

ආකෘති  ඒ සඳහා භාවිත කළ යුතු  . ලම් ලේඛනගත කිරීම පරිගණක  මඟින් සිදු 

කරන්ලන් නම් මූලික ලතාරතුරු පමණක් පරිගණක ගත කළ යුතු අතර, අලනකුත් 

ලතාරතුරු එනම් ලබා ගත් ලකුණු හා විලශේෂ සටහන් පරිගණක මුද්රිත පිටපලත හි අතින් 

සටහන් කළ යුතු  .  

 

   ගණ  - .......................................... 

අනු  
අංක  
 

ළම ාලේ  
නම 

උපන්  
දින  

සේී/ 
පුරුෂ 
භාව  

මව/පි ා/ 
භාරකරුලේ 

නම 

ජ්ාතික 
හැඳුනුම් 
පත් 
අංක  

ලිපින  ලබා  
ගත්  
ලකුණු 
 

විලශේෂ 
සටහන් 

         
  

8.3 ක්රි ාන්විත රාජ්කාරිලේ ල දී සිටි ිවිධ හමුදාලේ හා ලපාලිසිලේ 

සාමාජික න්ලේ දරුවන්, ඉහත 7.2 සිට 7.7 දක්වා  වූ උප වගන්තිවල සඳහන් 

ගණ  ටලත් ද අදාළ සුදුසුකම් ලබා තිලේ නම්, ක්රි ාන්විත  සඳහා ලබා ලදන 

විලශේෂ අනුග්රහ  ගැන ලනාසලකා කටයුතු කළ යුතු  . 

 

8.4 සි ලු ගණ සඳහා ලකුණු ලබා දීලම් ක්රම හඳුන්වා දී ඇති නිසා සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

මණ්ඩල  විසින් එක් එක් ගණ  සඳහා ලවන ලවන ම ඉදිරිපත් කරන 

ලේඛනවල අඩංගු අවශය විසේතර සටහන් කර ගැනීමටත්, ලකුණු ලබා දීමටත්, 

ලකුණු ක්රම ට අනුකූල වන පරිදි ලකුණු ලබා දීලම් පිකා සකසේ කර ගැනීමටත් 

කටයුතු කළ යුතු  .එම පිකාව උපලේඛන අංක 02හි ආකෘති  අනුව, සම්මුඛ 

පරික්ෂණ ට ලපර අ දුම්කරු විසින් ද, සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් ද, 

අභි ාචනා සහ විලරෝධතා මණ්ඩල  විසින් ද ඒ ඒ අවසේථාලේ දී  ලබා ලදන 

ලකුණු සටහන් කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි, ලවන ලවන ම තීරු තුනක් සහිත ව  

සකසේ කර ගත යුතු  . 

 

9.0 ල ෝරා ගැනීලම් ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණය 
 

9.1 සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම්කරුවන් ල ෝරා ගැනීම. 

 

9.1.1 සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් අ දුම්පත් පරීක්ෂා කිරීමට ලපර පාසලේ 

ආගමික ප්රතිශත  (ඇත්නම් පමණක්)  4.2 උප වගන්ති  අනුව ලබදා ගැනීලමන් 
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පසු ව, එක් එක් ගණ   ටලත් ලැබී ඇති අ දුම්පත් ආගම අනුව ලවන් කර ගත 

යුතු  . (ගණ අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීලම් දී ද, ආගම අනුව ලවන ලවන 

ම කැඳවා පරීක්ෂා කළ යුතු අතර, ළමයින්ලේ ලත්රීම් ලැයිසේතුව නිකුත් කිරීලම් 

දී ද එක් එක් ගණ  ටලත් එක් එක් ආගම්වලට හිමි ළමයින් සංඛයාව අනුව 

ළමයින්ලේ නාම ලේඛන  ලවන් ලවන් ව දැක්වි  යුතු  .) 

 

9.1.2   අ දුම්පත් ලැබී ලේඛනගත කිරීලමන් පසු ව, සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් 

අ දුම්පත්වල සඳහන් ලතාරතුරු පරීක්ෂා කර අ දුම්පත්වල ලකුණු සටහන් කළ 

යුතු  . එලසේ ලබා ලදන ලකුණු අනුව ප්රමුඛතා ලේඛන සකසේ කර, එම 

ලේඛනලේ ඉහළ සිටින, සම්මුඛ පරීක්ෂණ  මගින් ඇතුළත් කළ හැකි සංඛයාව 

ලමන් සිේ ගුණ ක් වන ලසේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ  සඳහා සුදුසු අ ලේ නාම 

ලේඛන ක් පිළිල ල කර ගත යුතු  . ලමම සංඛයාව වැඩිකර ගැනීමට අවශය 

වන්ලන් නම් ජ්ාතික පාසේ සඳහා ජ්ාතික පාසේ අධයක්ෂලේද, පළාත් පාසේ 

සඳහා පළාත් අධයාපන අධයක්ෂලේද අනුමැති  ලබා ගත යුතු  . පුරප්පාඩු 

සංඛයාව ලමන් සිේ ගුණ ට අඩුලවන් අ දුම්පත් ලැබී ඇති අවසේථාවල දී, අ දුම් 

කළ සි ලු ලදනා ම සම්මුඛ පරීක්ෂණ  සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.  

  

9.1.3   සම්මුඛ පරීක්ෂණ  මණ්ඩල   සමඟ  සාකච්ඡා කර  දින තීරණ  කිරීලමන් පසුව, 

විදුහේපති විසින් අදාළ මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

සඳහා කැඳවි  යුතු  . කැඳවීම් ලිපි පාසලේ ප්රධානි ාලේ අත්සන හා නිල මුරාව 

සහිත ව, සති ලදකකටවත් ලපර අදාළ මව/පි ා/ නිතයනුකූල භාරකරුට ලැලබන 

ලසේ ලි ාපදිංචි තැපෑලලන්  ැවි  යුතු  . එලසේ ල ාමු කරනු ලබන ලේඛන 

සම්බන්ධ ලතාරතුරු, විධිමත් ව ලේඛනවල සටහන් කර තැබි  යුතු  . එලසේ ම 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්ලවන දින පිළිබඳ විසේතර, කේ ඇති ව පාසලේ උදෑසන 

රැසේවීලම් දී ප්රකාශ කිරීලමන් හා දැන්වීම් පුවරුලේ ප්රදර්ශන  කිරීලමන් 

ප්රසිේධ කළ යුතු  . එලසේ ම සම්මුඛ පරික්ෂණ ට කැඳවන අ ලේ නාමලේඛන  

පාසේ දැන්වීම් පුවරුලේ සහ පාසේ ලවේ අඩවිලේ පළ කළ යුතු  .  

 

9.1.4   සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් ඉේලුම්පත්ර පරීක්ෂා කර ලකුණු ලබා දීලමන් 

පසුව, ලකුණු ප්රමුඛතා අනුව සකසේ කර ගනු ලබන පුරප්පාඩු සංඛයාව ලමන් සිේ 

ගුණ  ඇතුළත් ලේඛනලේ ලනාසිටින අ දුම්කරුවන් සම්මුඛ පරික්ෂණ  සඳහා 

ලනාකැඳවි  යුතු  . එලහත් ඔවුන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ  සඳහා කැඳවනු 

ලනාලැබීමට ලහේතු පැහැදිලි ව සඳහන් කරන ලද ලිපි ක්, අදාළ අ දුම්කරුවන් 

ලවත සම්මුඛ පරීක්ෂණ  ආරම්භ කිරීමට සති කට ලපර විදුහේපති විසින්  ැවි  

යුතු අතර, ඒ පිළිබඳ ලේඛන පවත්වා ගත යුතු  .  

 

9.1.5   සුදුසුකම් තිබි දීත් තම ළම ාලේ ඉේලුම්පත්ර  සිේ ගුණ ට ලනාලගන ප්රතික්ලෂේප 

වී ඇත්නම් පමණක්, අදාළ ලිපි ලේඛන (ලපර අ දුම්පත්ර  සමඟ ඉදිරිපත් කරන 

ලද ලේඛන පමණක්) සහිත ව නැවත ඉේලුම්පත්ර ක් හා ලකුණු සනාථ කිරීම 

සඳහා තර්කානුකූල ව ඉදිරිපත් කරන  ලතාරතුරු ඇතුළත් ඉේලීමක් 

ප්රතික්ලෂේපිත ලිපිලේ පිටපතක් සමඟ එම පාසලේ විදුහේපති ලවත ඉදිරිපත් 

කළ හැකි  .  ලියුම් කවරලේ වම් ලකළවලර් “පළමුවන ලරේණි ට ළමයින් 

ඇතුළත් කිරීම - නැවත සලකා බැලීම” ලලස සඳහන් කර ප්රතික්ලෂේප ලිපි  ලැබී 

සති ක් ඇතුළත එවි  යුතු  .  
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9.1.6    සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ  පවත්වන අතරතුර  එලසේ 

ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි, සම්මුඛ පරීක්ෂණ  අවසන් වීමට සති කට ලපර 

ලහෝ සලකා බලා සුදුසුකම් ලබන අ දුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ ට 

කැඳවි  යුතු අතර, නැවතත් ප්රතික්ලෂේප වන පැමිණිලිකරුවන් ලවත ඒ බව 

ලහේතුව පැහැදිලි ව සඳහන් කර ලිපි කින් දැනුම් දි  යුතු  . ලම් සම්බන්ධ අදාළ 

ලේඛන ද තබා ගත යුතු  . 
 

9.2 සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 

9.2.1  සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවසේථාලේ දී චක්රලේඛලේ සඳහන් ලකුණු ක්රම ට අනුව, 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් අ දුම්පත්රල  හි ලබා දී ඇති ලකුණු, ලිපි 

ලේඛන මගින් සනාථ කර ගත යුතු  . ලමහි දී 8.4 උප වගන්තිල  හි සඳහන් 

පරිදි සකසේ කර ගත් ලකුණු ලබා  දීලම් පිකාලවහි මේපි න්/නිතයනුකූල 

භාරකරු අභිමුඛලේ දී ලකුණු ලබා දී එම පිකාලවහි ම එම ලකුණට එකඟවන 

බවටත්, වැරදි ලතාරතුරු, කූට ලේඛන ලබා දී ඇති බව තහවුරු වුවලහාත් ලකුණු 

සංලශෝධන  වීමට/අලහෝසි වීමට ඉඩ ඇති බව තමන් දැන සිටින බවටත් 

ඔවුන්ලේ අත්සන් ලබා ගත යුතු  .එම පිකාලේ අ දුම්කරු විසින් සටහන් කර 

තිලබන ලකුණු, සම්මුඛ පරික්ෂණ මණ්ඩල  ලබා ලදන ලකුණුවලට වඩා 

ලවනසේ නම්, ඊට ලහේතු  පැහැදිලි කර දි  යුතු  . 

   

9.2.2    ඉන්පසුව උපලේඛන අංක 02හි සඳහන් පරිදි, ලකුණු ලබා දීලම්  පිකාලේ  ලබා 

දුන් ලකුණු  පිළිබඳ  සංක්ිප්ත වාර්තාවක් සම්මුඛ පරීක්ෂණලාභීන්ට ලබා දි  

යුතු  . ලම  සි ලු ගණ සඳහා ලවන ලවන ම සකසේ කර දි  යුතු  . 

 

9.2.3   ම් පාසලක් සඳහා ඉේලුම්කරුවකු ගණ කිහිප කින් ඉේලුම් කර ඇත්නම් 
ඉේලුම් කළ සෑම ගණ ක් සඳහා ම සුදුසුකම් පරීක්ෂා කළ යුතු  .  

 
9.2.4 මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡන්ද හිමි   

නාමලේඛනවල ලි ාපදිංචි විසේතර ලකාට්ඨාස අධයාපන කාර් ාලවලට ලබා දී 

ඇති  ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ලහෝ මැතිවරණ ලදපාර්තලම්න්තුලවන් ලබා ගන්නා 

සංයුක්ත තැටි (CD) මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  සනාථ කර ගත යුතු  . 

 

9.2.5  ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනල හි ලි ාපදිංචි  පිළිබඳ ව  ම් ගැටලුවක් මතුවන 

අවසේථාවල දී මැතිවරණ ලදපාර්තලම්න්තුලවන් එ  සනාථ කර ගත යුතු  . 

 

9.2.6  සම්මුඛ පරීක්ෂණලේ දී මේපි න්/නීතයනුකූල භාරකරුවන් විසින් ළම ාලේ 

උප්පැන්න සහතිකලේ මුේ පිටපත ද, ඉදිරිපත් කර ඇති විසේතර සනාථ කර 

ගැනීම සඳහා අදාළ වන සි ලු ලිපි ලේඛනවල මුේ පිටපත් ද ඉදිරිපත් කළ යුතු 

 . මීට අමතර ව එම ලේඛනවල ඡා ා පිටපත් ලගාණුවක් ද ලබා ගත යුතු  . එම 

ලගාණුලේ අ දුම්කරුවන්ලේ ල ාමු අංක  සඳහන් කර සුරක්ිතව තබා ගත යුතු 

 . 

 

9.2.7   මේපි න්/ නීතයනුකූල භාරකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි ලේඛනවල 

නිරවදයතාව, දිවුරුම් ලපත්සමක් ලබා ගැනීලමන් සහතික කර ගත යුතු  . 

 

9.2.8  එලසේ වුව ද ඉදිරිපත් කරන ලද  ම් ලේඛන ක් කූට ලේඛන ක්  ැයි සම්මුඛ 

පරීක්ෂණ මණ්ඩල ට හැඟී  න්ලන් නම්, එ  නිකුත් කර ඇති ආ තනල න් 
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ලහෝ බලධාරි ාලගන් විමසීමක් ලකාට, එහි සතය අසතයතාව තහවුරු කර 

ගැනීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සභාපතිට බල  ඇත. එවැනි අවසේථා 

ඇති වූ කේ හි, ඒ පිළිබඳ ව අදාළ බලධාරි ාට සුදුසු පරිදි කටයුතු කිරීමට දන්වා 

සිටි  හැකි  . ඒ අනුව ඉදිරිපත් කර ඇති ලේඛන  ලහෝ ලේඛන, කූට ලේඛන 

ලලස සනාථ වන්ලන් නම් එවැනි ලේඛන ක්/ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට විරුේධ 

ව නීතයනුකූල ව කටයුතු කිරීමට පි වර ගත යුතු  . 

 

 9.3   ාවකාලික ලැයිසේතුව හා ලපාලරාත්තු ලේඛනය  

 

9.3.1 ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණල න් පසු ව, අ දුම්කරුවන් ලබා ගන්නා ලකුණු අනුව 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල  මගින් එක් එක් ගණ සඳහා ලවන ලවන ම ලකුණු 

ප්රමුඛතා අනුව ලැයිසේතු පිළිල ල කර ගත යුතු  . ලමම ලේඛන අනුසාරල න් 

පාසලට ඇතුළත් කිරීම සඳහා, ලකුණු ප්රමුඛතා අනුව තාවකාලිකව ලතෝරා ගන්නා 

ළමයින්ලේ තාවකාලික ලැයිසේතුවක් පිළිල ල කළ යුතු  .  
 

ලම් සඳහා ලමම චක්රලේඛලේ 4.1 උප වගන්ති ට අනුව, ඒ ඒ වර්ෂලේදී පන්ති ක 

ශිෂය සංඛයාලවන් ක්රි ාන්විත අනුග්රහ   ටලත් ලබා ලදන පුරප්පාඩු අඩු කිරීලමන් 

අනතුරුව අදාළ වර්ෂලේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ  මගින් ලතෝරාගත යුතු ශිෂය 

ප්රමාණ  තීරණ  කළ යුතු . 2023 වර්ෂලේ සිට ඉදිරි ට සමාන්තර පන්ති කට 

සම්මුඛ පරීක්ෂණල න් ලතෝරා ගත හැකි ශිෂය සංඛයාව 35 කි. තාවකාලික 

ලැයිසේතුවට අමතර ව, ලකුණු ප්රමුඛතා අනුව එක් එක් ගණ කින් ලවන ලවන ම 

පුරප්පාඩු සංඛයාව ලමන් 50%ක් වන ලසේ තාවකාලික ලපාලරාත්තු ලේඛන ක් ද 

සකසේ කළ යුතු  .  

9.3.2 තාවකාලික ලැයිසේතුව පහත දක්වා ඇති ආකෘති ට අනුකූල වි  යුතු  . 

තාවකාලික ලැයිසේතුව සකසේ කිරීලම්දී පාසලේ පුරප්පාඩු සංඛයාව අනුව ලකුණු 

අනු පිළිලවළට එක් එක් ගණ  ලවන ලවනම සඳහන් කළ යුතු . ලම් අයුරින්ම 

ලපාලරාත්තු ලේඛන ද සකසේ වි  යුතු .ලමහි දී අවසාන ලකුලණ් සම ලකුණු 

ලබා ගත් ළමයින් කිහිප ලදලනකු සිටින්ලන් නම් පාසලට ඇති ආසන්න ාව 

අනුව ලපළ ගැසේවිය යුතු ය. එක් එක් ගණයන්ට ලවන ලවන ම ලකුණු ලබා දුන්න 

ද ආසන්න ාව අනුව පාසේ ලබා දීම වඩා සාධාරණ බැවින්, ලමවැනි අවසේථාවක 

පමණක් පාසලට ඇති ආසන්න ාව අනුව (දුර අනුව) ලපළ ගැසේවීම සිදු කළ යුතු 

ය. (ලමය අවසාන ලේඛනය සකසේ කිරීලම් දී ද අදාළ කර ග  යුතු ය.) 

 

 ගණ    : ....................... 

 පුරප්පාඩු සංඛයාව  : ....................... 

 

අනුක්රමික 
අංක  

ළම ාලේ 
නම 

මවලේ/පි ාලේ 
නිතයනුකූල 
භාරකරුලේ 
නම 

හැඳුනුම්පත් 
අංක  

 
ලිපින  

ලබා 
ගත් 
ලකුණු 

 
වි ලශේෂ 
සටහන් 
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  සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය : 

    නම              අත්සන 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  

9.3.3. තාවකාලික ලැයිසේතුව හා ලපාලරාත්තු ලේඛන ප්රසිේධ කිරීමට ලපර පාසලට 

ආසන්න පදිංචිකරුවන්ලේ ගණ   ටලත්, ඉහත ලේඛනවල  නම් සඳහන් 

ළමයින්ලේ පදිංචි , සේථානී  පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කර ගත යුතු  . උපරිම 

අවසේථා තුනකදීවත් සේථානී  පරීක්ෂණලේ දී පදිංචි  තහවුරු ලනාලේ නම්, 

තාවකාලික ලැයිසේතුව හා ලපාලරාත්තු  ලේඛනවලින් එම නම් ඉවත්කළ යුතු  . 

ලමහි දී අභි ාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට ඉේලා සිටින අ දුම්කරුවන් අභි ාචනා 

පරීක්ෂණ  සඳහා කැඳවි  යුතු  . අවශය වන්ලන් නම් අලනකුත් ගණ සඳහා ද 

සේථානී  පරීක්ෂණ කළ හැකි  . ( ම් පුේගල කු පදිංචි බව ලහෝ පදිංචි ලනාවන 

බව පසුකාලීන ව සනාථ කිරීමට අවශය වුවලහාත් එ  සනාථ කිරීමට හැකි වන 

පරිදි සේථානී  පරීක්ෂණ පිළිබඳ සි ලු ලතාරතුරු සමඟ වාර්තා සකසේ ලකාට තබා 

ගත යුතු  . ලමම වාර්තාලේ සේථානී  පරීක්ෂණ  කළ දින , ලේලාව සහ 

සේථානී  පරීක්ෂණ  කළ අ ලේ නම හා අත්සන තබා ගැනීම ද අනිවාර් ල න් 

කළ යුතු  .) 

 

9.3.4  ගණ කිහිප කින් ඉේලුම් කළ ළම කු ඉන් එක් ගණ කට වඩා ලත්රී ඇති 

අවසේථාවක දී, එම එක් ගණ කින් ලහෝ ලත්රී පත් වීමට අවසේථාවක් ඇත්නම් 

පමණක්, එම ගණ   ටලත් ළම ාලේ නම ඉතිරි කර අලනකුත් ගණවල 

ලැයිසේතුවලින් ඉවත් කළ යුතු  .  

 

9.3.5  ඉහත සඳහන් පරිදි සකසේ කරන ලද තාවකාලික ලේඛනලේ හා ලපාලරාත්තු 

ලේඛනලේ පිටපත් 04ක් ලබා ලගන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සි ලු ම 

සාමාජික න් සි ලු ම පිටුවල අත්සන් කිරීලමන් අනතුරුව විදුහේපති භාර ගත 

යුතු  . ලකලසේ ලවතත් නි මිත කාල ට ලමම ලේඛන  ප්රදර්ශන  කිරීම 

අනිවාර්  වන ලහයින්, කිසි ම් ලහේතුවක් මත සි ලු ලදනාලේ අත්සන් ඒ වන 

විට ලබා ගැනීමට ලනාහැකි වන්ලන් නම්, සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ 

සභාපති, ලේකම් හා පාසලේ ප්රාථමික අංශ ප්රධානි ා/ලජ්යෂේඨ ගුරුවර ා ඇතුලු 

ව මණ්ඩලලේ අලනක් සාමාජික න් අතුරින් අවම වශල න් එක් අ කුලේ 

අත්සන සහිතව ලහෝ විදුහේපති විසින් එම ලේඛන භාරගත යුතු  . ඉන් අනතුරු 

ව විදුහේපති විසින් ජ්ාතික පාසලක් නම්; ජ්ාතික පාසේ අධයාපන අධයක්ෂට එක් 

පිටපතක් ද, පළාත් අධයාපන අධයක්ෂට එක් පිටපතක් ද, පළාත් පාසලක් නම්; 

පළාත් අධයාපන අධයක්ෂට හා කලාප අධයාපන අධයක්ෂට එක් පිටපතක් 

බැගින් ද ලබා දි  යුතු  . ලතවන පිටපත පාසේ දැන්වීම් පුවරුලේ ප්රදර්ශන  

කළ යුතු අතර, හතර වන පිටපත පාසේ ලගාණුලේ ලගාණු කිරීම ද කළ යුතු  . 

මීට අමතර ව පළාත් පාසලක් නම් තවත් පිටපතක් ලබා ලගන, පළාත් අධයාපන 

ලේකම් ලවත ද එවි  යුතු  . 



28 
 

 තාවකාලික ලේඛන  හා තාවකාලික ලපාලරාත්තු ලේඛන  පාසලේ ප්රදර්ශන  

කිරීමට ප්රථම ලවනත් පාර්ශව න් ලවත ලබා ලනාදීමට විදුහේපතිවර ා විසින් 

වගබලා ගත යුතු  . 

 

9.3.6   තාවකාලික ලේඛන  හා ලපාලරාත්තු ලේඛන , දැන්වීම් පුවරුලේ සහ පාසලේ 

ලවේ  අඩවිලේ   ප්රදර්ශන  කළ  යුතු  . එම අවසේථාලේ දී ම “ලමම ආකෘති ට 

අනුව අභි ාචනා/විලරෝධතා ඉදිරිපත් කළ යුතු”  ැයි සටහනක් ල ාදා, 

චක්රලේඛලේ  උපලේඛන  අංක 03 හි  දැක්ලවන ආකෘති  ද  ප්රදර්ශන  කළ  

යුතු  .  

 

9.3.7  දැන්වීම් පුවරුලේ සහ පාසලේ ලවේ අඩවිලේ  පළ කරනු ලබන තාවකාලික 

ලැයිසේතුව හා ලපාලරාත්තු ලේඛන  සති ලදකක්වත් අඛණ්ඩ ව ප්රදර්ශන  

කළ යුතු  . තාවකාලික ලැයිසේතුව  අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ අත්සන් 

(9.3.5හි ලදන ලද උපලදසේවලට අනුකූල ව) ලනාමැති ව ප්රසිේධ කිරීම ලනාකළ 

යුතු  .  

 

 

10.0 අභියාචනා හා විලරෝධ ා ඉදරිපත් කිරීම. 

 
10.1    තාවකාලික ලැයිසේතුව හා ලපාලරාත්තු ලේඛන  පාසේ දැන්වීම් පුවරුලේ සහ පාසලේ 

ලවේ අඩවිලේ  ප්රදර්ශන  කර සති 02ක් ඉකුත් වීමට ලපර, පාසලට අයදුම් කළ 

අයදුම්කරුවන් විසින් පමණක්, එම ලේඛනවල  ම් සේථාන ක නුසුදුසු ළමල කුලේ නම 

අඩංගු වී ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විලරෝධතාව හා/ලහෝ සුදුසුකම් තිබි දීත් තම දරුවාලේ නම 

නුසුදුසු තැනක ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ ව අභි ාචන ක් විදුහේපති ලවත ලි ාපදිංචි 

තැපෑලලන් ඉදිරිපත් කළ යුතු  . ලමම අභි ාචන , තාවකාලික ලේඛන  සමඟ දැන්වීම් 

පුවරුලේ සහ පාසලේ ලවේ අඩවිලේ  ප්රදර්ශන  කරන ලද ආකෘති පත්ර ට අනුව සකසේ 

කළ යුතු  . අභි ාචනා හා/ ලහෝ විලරෝධතා සමඟ, තම නම සහ ලිපින  සඳහන් 

ලි ාපදිංචි තැපෑල සඳහා අවශය මුේදර සහිත ලියුම් කවර ක් ද එවි  යුතු  . ලමම කාල 

සීමාලවන් පසු ව ඉදිරිපත් කරනු ලබන කිසිදු අභි ාචන ක් ලහෝ විලරෝධතාව ක් සලකා 

බලනු ලනාලැලේ. 

 

10.2 අභියාචනා හා විලරෝධ ා පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් පවත්වාලගන යා යුතු ලේඛන 

10.2.1  විදුහේපතිලේ ලපෞේගලික අධීක්ෂණ   ටලත්, සි ලු ම විලරෝධතා ලිපි ලවන 

ලවන ම අංක කර, පහත සඳහන් ආකෘති ට අනුව ලේඛනගත කිරීලම් වගකීම, 

ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සාමාජික කු ලනාවූ විදුහලේ නිල ෝජ්ය 

විදුහේපතිවරල කුට පැවරි  යුතු  . 

අනු 
අංක  

විලරෝධතාවට  
ලක්වූ  
ළම ාලේ නම 

එම  
ළම ාලේ  
කැඳවීම් 
අංක  

එම ළම ාලේ  
මව/පි ා/ 
භාරකරුලේ නම  
හා ලිපින  

ලිපි 
අංක  

දැක් වූ  
විලරෝධතාව 
ලකටිල න් 

      

    (ලමම ලේඛන  රහසිගත ව තබා ගත යුතු ලේ.) 

10.2.2   මීට අමතර ව, අභි ාචනා ඉදිරිපත් කළ අ ලේ ලේඛන ක් ද ඉහත 10.2.1හි 

සඳහන් කරන ලද නිල ෝජ්ය විදුහේපති විසින් සුදුසු අයුරින් සකසේ කර ගත යුතු 

 . 
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10.3  අභියාචනා හා විලරෝධ ා පිළිබඳ දැනුම් දය යුතු පාර්ශවයන්  

 

10.3.1        සි ලු ම විලරෝධතා හා අභි ාචනා ලේඛනගත කර, අභි ාචනා හා විලරෝධතා 

ඉදිරිපත් කිරීමට ලබා දී ඇති ලදසති ක කාල සීමාව ඉකුත් වීලමන් පසු, දින 

දහ ක් ඇතුළත විලරෝධතාවලට ලක් වූ ළමයින්ලේ සංඛයාව හා අභි ාචනා 

ඉදිරිපත් කර ඇති සංඛයාව, පළාත් පාසලක් නම් අදාළ පළාත් අධයාපන 

අධයක්ෂ හා කලාප අධයාපන අධයක්ෂ ලවත ද, ජ්ාතික පාසලක් නම් 

අධයාපන අමාතයාංශලේ ජ්ාතික පාසේ අධයාපන අධයක්ෂ හා පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂ ලවත ද විදුහේපති විසින් ලි ාපදිංචි තැපෑලලන්  දැනුම් 

දි  යුතු  . 

10.3.2 ලේඛනගත ඉහත සඳහන් විලරෝධතා ලේඛන  හා අභි ාචනා ලේඛන  

අනුව, මූලික සම්මුඛ පරීක්ෂණ ට උපල ෝී කර ගත් ලේඛනලේ 

(සී.ආර්.ලපාත/පරිගණක මුද්රිත ලේඛන) අදාළ නම්  ටින් එක් වර්ණ කින් 

ඉරි ඇඳීම ලහෝ ඉසේමතු කිරීලමන් (Highlight) විලරෝධතාවට ලක් වන බව 

දැක්වි  යුතු අතර, අභි ාචනා ඉදිරිපත් කළ අ ලේ නම් ලවනත් වර්ණ කින් 

ඉරි ඇඳීම ලහෝ ඉසේමතු කර දැක්වීම කළ යුතු  . 

11.0 අභියාචනා හා විලරෝධ ා පරීක්ෂණ 

 
11.1 පාසල ලවත ලැබූ අභි ාචනා හා විලරෝධතා විධිමත් ව පරීක්ෂා ලකාට තීරණ ක් ගැනීම 

සඳහා අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩල ක් පත් කර ගත යුතු  . ලම් 

මණ්ඩල  ජ්ාතික පාසේ සඳහා අධයාපන අමාතයාංශලේ ජ්ාතික පාසේ අධයාපන 

අධයක්ෂ/පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ විසින් පත් කළ යුතු අතර, පළාත් පාසේ සඳහා 

පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ විසින් පත් කළ යුතු  .  
 

11.2  අභියාචනා හා විලරෝධ ා පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සංයුතිය පහ  සඳහන් පරිද විය යුතු ය. 

 

11.2.1 පාසේ වර්ීකරණ ට අනුව සමාන මට්ටලම් ලවනත් පාසලක 

විදුහේපතිවරල ක්, (පාසේ ලදකක විදුහේපතිවරුන් එම පාසේ ලදකට 

මාරු කර පත් කිරීම ලනාකළ යුතු  .)/ අධයාපන අමාතයාංශ  ලහෝ පළාත් 

අධයාපන ලදපාර්තලම්න්තුව විසින් නම් කරනු ලබන ශ්රී ලංකා අධයාපන 

පරිපාලන ලසේවලේ නිලධාරි කු (සභාපති) 
 

11.2.2  අදාළ පාසලේ වසරකට වැඩි ලසේවා කාල ක් සහිත පළමු සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

පරීක්ෂණ මණ්ඩල ට සහභාගි ලනාවූ නිල ෝජ්ය/සහකාර විදුහේපති/ 

අංශ ප්රධානි/ ලජ්යෂේඨ ගුරුවරල ක් (ලේකම්)  
 

11.2.3  පාසේ සංවර්ධන සමිති නිල ෝජිතල ක් (එම පාසලේ ආදි ශිෂයල ක් ලහෝ 

පාසලේ අධය න ලහෝ අනධයන කාර්  මණ්ඩලලේ සාමාජික කු ලනාවි  

යුතු  .) 
 

11.2.4  ජ්ාතික පාසලක් නම් ජ්ාතික පාසේ අධයාපන අධයක්ෂ විසින් ද, පළාත් 
පාසලක් නම් පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ විසින් ද නම් කරනු ලබන ලවනත් 
විදුහලක ලසේව  කරන නිල ෝජ්ය විදුහේපති, සහකාර විදුහේපති ලහෝ අංශ 
ප්රධාන තනතුරක ලසේව  කරන ශ්රී ලංකා අධයාපන පරිපාලන ලසේවලේ ලහෝ 
ශ්රී ලංකා විදුහේපති ලසේවලේ නිලධාරි කු (සභාපති ලසේව  කරන පාසලේ 
ලකලනකු ලනාවි  යුතු  .). 

 
11.2.5   ආදි ශිෂය සංගමලේ නිල ෝජිත කු  
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11.3  අභියාචනා හා විලරෝධ ා පරීක්ෂණ මණ්ඩලය පත් කිරීලම් දී සැලකිය යුතු කරුණු  

11.3.1 ඉහත සඳහන් අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සි ලු ම 

සාමාජික න්, අදාළ පාසලේ ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ ලහෝ 

අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ පසුගි  වර්ෂ ලදකක කාල  

තුළ ලනාසිටි අ  වි  යුතු  . ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ ලේකම් 

ලලස කටයුතු කළ පුේගල ා, අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ 

මණ්ඩලලේ අවශයතාව අනුව සහල ෝග  ලබා දි  යුතු  . එහිදී සම්මුඛ 

පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් ගත් ලපාදු තීරණ ඇතුළත් සි ලු වාර්තා 

අධය න  සඳහා අභි ාචනා මණ්ඩල ට ලබාදි  යුතු .  

11.3.2  ලමම අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ ඕනෑම 

සාමාජික කුලේ දරුලවකු ලහෝ මුණුබුරකු/මිණිබිරි ක ලහෝ තමාලේ/ 

බිරිඳලේ සලහෝදර සලහෝදරි න්ලේ දරුවන් ලමම පාසලට ඇතුළත් වීමට 

අ දුම් කර ඇති විට ඔහුට/ඇ ට එම පාසලේ ලමම පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ 

සාමාජිකත්ව  දැරි  ලනාහැකි  . 

 

11.4 මීට අමතර ව 11.1 උප වගන්තිල  හි සඳහන් පත් කිරීලම් බලධර ා විසින් ලමම 

අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ කටයුතු නිරීක්ෂණ  කිරීම සඳහා, අධයාපන 

අමාතයාංශලේ ලහෝ පළාත් අධයාපන ලදපාර්තලම්න්තුලේ නිලධර කු පත් කළ හැකි  . 

 

11.5 නිරීක්ෂණ  කරනු ලබන නිලධර ා අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩල ට 

සම්බන්ධ ලනාවන අතර, ලමම කටයුතු නිරීක්ෂණ  කර අවශය උපලදසේ ලබා ලදනු ඇත. 

තව ද අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩල ට අවශය වන්ලන් නම් ලමම 

නිරීක්ෂක ාලගන් උපලදසේ ලබා ගැනීමට ද හැකි  . 

 
 

 11.6 විලරෝධතා විභාග කිරීලම් දී, විලරෝධතාවලට ලක් වූ ළම ාලේ මේපි න්/නිතයනුකූල 

භාරකරුවන් විසින් ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණ ට ඉදිරිපත් කළ ලිපි ලේඛන පමණක්, 

නැවත වරක් විමර්ශන  කරන අතර, විලරෝධතාව දැක්වූ අ  කැඳවා විලරෝධතාලව හි 

නිරවදයතාව විමර්ශන ට ලක් කළ යුතු  . ඉන්පසු විලරෝධතාවට ලක් වූ ළම ාලේ 

මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් ද කැඳවා පරීක්ෂා කර තීරණ කට එළඹීම අවශය 

ලේ. ලමහි දී  ඔවුන්ට කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීමට අවසේථාවක් ලබා දි  යුතු  . 

විලරෝධතාව දැක් වූ මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් හා විලරෝධතාව ට ලක් වූ 

ළමයින්ලේ මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් ලවන ලවන ම කැඳවි  යුතු  . ප්රථම 

සම්මුඛ පරීක්ෂණලේ දී භාවිත කළ සී.ආර්.ලපාලතහි/ පරිගණක මුද්රිත ලේඛනල  හි 

විලශේෂ සටහන් තීරුලේ, ලම් පිළිබඳ විසේතර හා තීරණ රතු පාටින් ලි ා දැක්වි  යුතු අතර, 

විලරෝධතා පරීක්ෂණ  සම්බන්ධ ව ලවන  ම වාර්තාවක් ද තබා ගත යුතු  .  

 

11.7   ම් ලහ කින් විලරෝධතාවට ලක් වූ ළම ාලේ මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් 

විධිමත්ව දැනුම් දී තිබි  දී ත් විලරෝධතා විභාග  සඳහා ලනාපැමිණිලේ නම්, විලරෝධතාව 

පිළිබඳව ඒක පාර්ශේවිකව  තීරණ ගැනීමට අභි ාචනා මණ්ඩල ට හැකි  .  
 

11.8 අභි ාචනා විභාග කිරීලම් දී ද, අභි ාචනා ඉදිරිපත් කළ සි ලුලදනා ම කැඳවා, සම්මුඛ 

පරීක්ෂණ ට ඉදිරිපත් කළ ලිපි ලේඛන පමණක් නැවත වරක් විමර්ශන  කළ යුතු  . 

ලමහි දී ගනු ලබන තීරණ හා අදාළ විසේතර, ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණලේ දී උපල ෝී කර 

ගත් සී.ආර්.ලපාලතහි/පරිගණක මුද්රිත ලේඛනල හි, රතු පාටින් විලශේෂ සටහන් තීරුලේ 

ලි ා දැක්වි  යුතු අතර, ලවන ම වාර්තාවක් ද තබා ගත යුතු  . 
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11.9  අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැඳවීම් සිදු කරන අවසේථාලේ ප්රථම 

සම්මුඛ පරීක්ෂණලේ දී ලබා දුන් ලකුණු පිළිබඳ සංක්ිප්ත වාර්තාව, අ දුම්කරුවන් 

විසින් රැලගන ආ යුතු බව දැන්වි  යුතු  . 
 

11.10  මුේ සම්මුඛ පරීක්ෂණලේ දී අ දුම්කරුවන්ට ලකුණු ලබා දීම සඳහා පාසල විසින් භාවිත 

කළ ලකුණු පිකාලේ ම අභි ාචනා හා විලරෝධතා මණ්ඩලලේ ලකුණු ද, අදාළ තීරුලේ 

සටහන් කළ යුතු  . එලමන් ම අ දුම්කරුවන්  ලවත ලබා දී ඇති සංක්ිප්ත වාර්තාලේ ද 

අදාළ තීරුලේ ලකුණු සටහන් කර, නැවත අ දුම්කරු ලවත ලබා දි  යුතු  . 
 

11.11  අභි ාචනා හා විලරෝධතා විභාග කිරීලම් කටයුතු විවෘත ව හා විනිවිදභාවල න් යුක්ත ව 

පැවැත්වි  යුතු අතර, කමිටුවට  ම් කරුණක් පිළිබඳ ව සනාථ කර ගැනීමට (සේථානී  

පරීක්ෂණ  ඇතුළු ව) අවශය අවසේථාවල ඊට අදාළ විවිධ පි වර ගත හැකි  . එවැනි 

අවසේථාවල දී පදිංචි  සනාථ කර ගැනීම සඳහා සේථානී  පරීක්ෂණ සිදුකරන විට, එ  

සිදුකළ යුත්ලත් සම්මුඛ පරික්ෂණ අවසේථාලේ දී සේථානී  පරික්ෂණ ට සහභාගි ලනාවූ 

සාමාජිකයින් විසින් පමණි.  
 

11.12  අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ ට කැඳවීම හා සංවිධාන කටයුතු සිදු කිරීම 

විදුහේපතිලේ වගකීම ලේ.  
 

12.0     අවසාන ලැයිසේතුව 
 

12.1  අවසාන ලැයිසේතුව සකසේ කිරීලම් දී සැලකිය යුතු කරුණු  

12.1.1  අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් අභි ාචනා හා විලරෝධතා 

පරීක්ෂා කිරීලමන් පසු, අවසාන ලැයිසේතුව සැකසි  යුතු  . ලමහි දී ලකුණුවල 

ලවනසේකමක් සිදු වන්ලන් නම්, තාවකාලික ලැයිසේතුලේ නිසි තැනට 

අභි ාචනාකරුවන් හා විලරෝධතාවට  ලක් වූ/දැක් වූ අ  ඇතුළත් ලකාට, නැවත 

සංලශෝධිත තාවකාලික ලේඛන  සකසේ කළ යුතු  .  
 

12.1.2  ඉහත 12.1.1 අනුව සකසේ කිරීලම් දී අභි ාචනා හා විලරෝධතාවලින් සුදුසුකම් 

ලබා තාවකාලික ලැයිසේතුලේ නිසි තැන්වලට ළමයින් ඇතුළත් වන අවසේථාලේ 

දී, තාවකාලික ලැයිසේතුලේ අවසාන ට සිටින ළමයින් ලැයිසේතුලවන් ඉවත් 

වීමට ඉඩ ඇත. එවැනි ළමයින්ලේ මේපි න් නැවත අභි ාචනා හා විලරෝධතා 

පරීක්ෂණ මණ්ඩල  විසින් කැඳවා, ඔවුන්ලේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බැලීලමන් 

පසු ව අවසාන තීරණ කට එළඹි  යුතු  . 
 

12.2 සංලශෝධිත තාවකාලික ලේඛනලේ සිටින ළමයින්ලගන් ලකුණු ප්රමුඛතා අනුව අවශය 

සංඛයාව ලතෝරා ලගන අවසාන ලැයිසේතුව සැකසි  යුතු  . අවසාන ලැයිසේතුව මගින් 

සමාන් ර පන්තියක් සඳහා ළමයින් සංඛයාව 4.1 උපවගන්තියට අනුව ල ෝරා ග  යුතු 

ය.  

 
 

12.3   අවසාන ලේඛනය ප්රදර්ශනය කිරීලම් දී සැලකිය යුතු කරුණු 

12.3.1 දැන්වීම් පුවරුලේ සහ පාසලේ ලවේ අඩවිලේ අවසන් ලේඛන  ප්රදර්ශන  

කිරීමට ලපර, එක ම ළම ාලේ නම පාසේ කිහිප ක තිබීම වැළැක්වීම සඳහා 

අදාළ පළාත් අධයාපන අධයක්ෂලේ  ප්රධානත්වල න් රැසේවීමක් කැඳවි  යුතු  . 

එම රැසේවීම සඳහා, එලසේ සිදු වී ඇතැයි සිතන පාසේවල විදුහේපතිවරුන් කැඳවි  

යුතු  . 
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12.3.2 එම රැසේවීලම් දී අදාළ පාසේවල අවසන් ලේඛන  මගින් එක ම ළම ාලේ ම නම 

පාසේ කිහිප ක ම තිලබනවා ද  න්න ලසා ා බලා, එම ළමයින්ලේ ලේඛන ක් 

සකසා ගත  යුතු  . පසුව පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ හා අදාළ විදුහේපතිවරුන් 

විසින් අ දුම්පලතහි මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් විසින් ඉේලා ඇති 

පාසේ ප්රමුඛතා අනුව, පහළ ප්රමුඛතා දක්වා ඇති පාසේවල ලැයිසේතුලවන් නම 

ඉවත් කර, ඉහළ ප්රමුඛතා ලබා දී ඇති පාසලේ අවසාන ලේඛනලේ පමණක් නම 

ඉතිරි කළ යුතු  .  
 

12.3.3 තාවකාලික ලේඛනලේ ඇතුළත් ව සිටි ළමයින්ලේ නම් අවසන් ලේඛන  සකසේ 

කිරීලම් දී ඉවත් වී අදාළ සංඛයාව අඩු වන්ලන් නම්, අදාළ ගණලේ ලපාලරාත්තු 

ලේඛනලේ ඉහළ සිටින ළමයින්ලේ නම් අවසන් ලේඛනලේ අවසාන ට 

ඇතුළත් කළ යුතු  . 
 

12.3.4 අවසාන ලේඛන  හා අවසන් ලපාලරාත්තු ලේඛන  සකසේ කිරීලමන් පසු, 

අලනකුත් ළමයින්ලේ නාම ලේඛන  ද ලකුණු ප්රමුඛතා අනුව සකසේ කර තබා 

ගත යුතු ලේ. එම ලේඛන  ද අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩල  

විසින් අත්සන් කළ යුතු  . 
 

12.4  අවසාන ලැයිසේතුව හා අවසාන ලපාලරාත්තු ලේඛනය ඉදරිපත් කිරීම  

12.4.1 එක් එක් ගණවල ලවන ලවන ම අවසාන ලැයිසේතුව හා අවසාන ලපාලරාත්තු 

ලේඛන  පිටපත් 04 කින් සකසේකර, අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ 

මණ්ඩල  විසින් පරික්ෂණ ට ලක් කළ ළමුන් සඳහා පමණක් වගකි නු ලබන 

බවට සටහනක් තබා, එම මණ්ඩලලේ සි ලු ම සාමාජික න් විසින් අදාළ 

ලේඛනවල සි ලු ම පිටුවල අත්සන් තැබි  යුතු  . ලමම ලේඛන නි මිත 

කාලලේ දී ප්රදර්ශන  කිරිම අනිවාර්  ලේ. එබැවින්  ම් ලහේතුවක් මත සි ලු 

ලදනාලේ අත්සන් ලබා ගැනීමට ලනාහැකි වන අවසේථාවන් හි දී, අභි ාචනා හා 

විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සභාපති, ලේකම් හා ජ්ාතික පාසේ අධයක්ෂ/ 

පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ විසින් නම් කරනු ලබන නිලධාරි ා ඇතුළු ව, 

අනිකුත් සාමාජික න් අතුරින් අවම වශල න් එක් අ කුලේ අත්සන සහිතව 

ලහෝ අදාළ පාසලේ විදුහේපති විසින් ලමලසේ සම්ූර්ණ කරනු ලබන ලේඛන 

භාර ලගන, ජ්ාතික පාසලක් නම් ජ්ාතික පාසේ අධයාපන අධයක්ෂට හා පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂට එක් පිටපතක් බැගින් ද, පළාත් පාසලක් නම් අදාළ පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂට හා කලාප අධයාපන අධයක්ෂට එක් පිටපතක් බැගින් ද 

ලි ාපදිංචි තැපෑලලන්  ැවි  යුතු අතර, එහි ලතවන පිටපත පාසේ දැන්වීම් 

පුවරුලේ  හා පාසේ ලවේ අඩවිලේ ප්රදර්ශන  කළ යුතු  . සිේ වන පිටපත 

පාසලේ ලගානු කර තබා ගත යුතු  . මීට අමතර ව පළාත් පාසලක් නම් තවත් 

පිටපතක් ලබා ලගන පළාත් අධයාපන ලේකම් ලවත ද  ැවි  යුතු  . 

 අවසාන ලැයිසේතුව හා අවසාන ලපාලරාත්තු ලේඛන  පාසලේ ප්රදර්ශන  

කිරීමට ප්රථම ලවනත් පාර්ශව න් ලවත ලබා ලනාදීමට විදුහේපතිවර ා විසින් 

වගබලා ගත යුතු  . 

 

12.4.2 දැන්වීම් පුවරුලේ සහ පාසලේ ලවේ අඩවිලේ ඇතුළත් කරන  ලේඛන ලදක, 

(අවසාන ලැයිසේතුව හා අවසාන ලපාලරාත්තු ලේඛන ) සති ලදකක්වත් 

අඛණ්ඩ  ව ප්රදර්ශන  කළ යුතු  . ලමම ලේඛන අභි ාචනා හා විලරෝධතා 

පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ අත්සන් (12.4.1හි උපලදසේවලට අනුකූල ව) ලනාමැති ව 

ප්රසිේධ කිරීම ලනාකළ යුතු  . 
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12.5 ලතෝරා ගත් ළමයින්ලේ ලදමාපි න්/නිතයනුකූල භාරකරුවන්ට, ලිඛිත ව විදුහේපතිලේ 

අත්සන හා නිල මුරාව සහිත ව දැනුම් දි  යුතු  . ලතෝරාගත් ළමයින් අතුරින්, කිසි ම් 

ළම කු ඇතුළත් කිරීමට නි මිත දින සිට සති 2ක් තුළ, පාසලට ඇතුළත් ලනාකරන්ලන් 

නම්, එම ළම ා පාසලට ඇතුළත් ලනාකරන ළම කු ලසේ සලකා අදාළ පුරප්පාඩුව 

ලපාලරාත්තු ලේඛනල න් සම්ූර්ණ කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර, ඒ බව ලදමාපි න්ට 

ලි ාපදිංචි තැපෑලලන් දැනුම් දි  යුතු  .(උපලේඛන අංක 04 ආකෘති  අනුව) 

 

12.6  අවසන් ලේඛන  ප්රසිේධ කරන අවසේථාලේදීම ලතෝරා ලනාගත් අ දුම්කරුවන්ට 

විදුහේපතිලේ අත්සන හා නිලමුරාව සහිත ව, ඒ බව ලිඛිත ව දන්වා  ැවි  යුතු  . ළමයින් 

ලතෝරා ගැනීලම් දී ඒ ඒ ගණ ට සීමා වූ අවම ලකුණු ප්රමාණ , අනිවාර් ල න් ම එම 

ලිපිලේ සඳහන් කළ යුතු  . ලම් සඳහා ලමම චක්රලේඛලේ  උපලේඛන අංක 05 දරන 

ආකෘති  භාවිත කළ යුතු  . 

 

12.7  ලතෝරා ගත් ළමයින්ලේ ලි කි විලිවල ඡා ා පිටපත් අඩංගු ලිපි ලගාණු ලවන ම තබා 

ගත යුතු අතර, ලනාලත්රුණු ළමයින්ලේ ලිපිලගාණු ද ලවන ම තබා ගත යුතු  . 

 

12.8  අභියාචනා හා විලරෝධ ා ඉදරිපත් කරන ලද යම් අයදුම්කරුවකු පිළිබඳ ව අභියාචනා හා 

විලරෝධ ා පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ලදනු ලබන තීරණය අවසාන තීරණය වනු ඇ .   

 

12.9 පළමුවන ලරේණි ට ළමුන් ඇතුළත්කිරීම සඳහා ළම ාද සමඟ පැමිණීම අනිවාර්  වන 

අතර, ළමුන් ඇතුළත් කිරීලම් සි ලු කටයුතු ජ්නවාරි මාස  අවසන් වීමට ලපර නිම කළ 

යුතු  . 

   

12.10  පළමුවන ලරේණි ට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධ ව අධීක්ෂණ  කිරීමටත්,  ම් 

ගැටලුවක් ඇති වුවලහාත් එ  නිරාකරණ  කිරීමට අදාළ තීරණ ගැනීමටත්, අධයාපන 

අමාතයාංශලේ ලේකම්ට බල  ඇත. 

 

         13.0  ක්රියාන්වි  රාජකාරිලේ ලයදී සිටි ත්රිවිධ හමුදාලේ හා ලපාලිසිලේ සාමාජිකයන්ට ලබා 

ලදන විලශේෂ අනුග්රහ 
 

13.1  ක්රි ාන්විත රාජ්කාරිලේ ල දී සිටි ිවිධ හමුදාලේ හා ලපාලිසිලේ සාමාජික න් විසින් තම 

ළමයින් පාසේවලට ඇතුළත් කිරීම සඳහා අ දුම්පත් ිවිධ හමුදාව හා ලපාලීසි  අ ත් 

වන අමාතයාංශලේ ලේකම් ලවත ලහෝ අදාළ බලධාරීන් ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතු  . 

 

13.2  ි විධ හමුදාව හා ලපාලීසි  අ ත් වන අමාතයාංශලේ ලේකම්වරු මගින් ළමයින් ලතෝරා 

ගැනීම සඳහා අදාළ නිර්ණා ක හා ලකුණු ක්රම ක් සකසේ කර ගත යුතු  . ක්රි ාන්විත 

ලසේවලේ ල දී සිටි  දී ආබාධිත වූ අ ලේ දරුවන් ලවනුලවන් ලමහි දී ප්රමුඛතාව  ලබා දී 

සුවිලශේෂී අනුග්රහ ක් හිමි වන ලසේ, එම ලකුණු ක්රම  හා නිර්ණා ක සකසේ කරගත යුතු 

 . එලසේ සකසේ කරනු ලබන ලකුණු ක්රම ට අනුව, අධයාපන අමාතයාංශල න් ලබා 

ගන්නා පාසේ නාම ලේඛනලේ සඳහන් පාසේවලට ල ාමු කළ හැකි ළමයින් සංඛයාව 

ලතෝරා ගැලන්. ක්රි ාන්විත අනුග්රහ  සඳහා එක් සමාන්තර පන්ති කට ලතෝරා ගනු 

ලබන්ලන් ළමයින් 05 ලදලනකු පමණි. 

 



34 
 

13.3 එක් එක් පාසලට ක්රි ාන්විත අනුග්රහ  මගින් ලතෝරාගත් ළමයින්ලේ ලැයිසේතු, ිවිධ 

හමුදාව හා ලපාලීසි  අ ත් වන අමාතයාංශලේ ලේකම්වරු මගින්, ඔක්ලතෝබර් මස 30 

වන දිනට ලපර අධයාපන අමාතයාංශ  ලවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු  . 

 

13.4 ිවිධ හමුදාව හා ලපාලීසි  අ ත් වන අමාතයාංශවලින් පාසේවලට ලතෝරා එවනු ලබන 

ළමයින් පාසලට ඇතුළත් කර ගැනීමට ප්රථම, අවශය සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවටත්, 

ඉදිරිපත් කරන ලේඛන සතය බවටත් විදුහේපතිවරුන් විසින් සනාථ කර ගත යුතු  . 

 

 13.5 ිවිධ හමුදාව හා ලපාලීසි  අ ත් වන අමාතයාංශ  සමඟ ලමම කටයුතු 

සම්බන්ධීකරණ  ජ්ාතික පාසේ අධයාපන අධයක්ෂ විසින් ඉටු කරනු ඇත. 

 
 

14.0    ව දුරටත් පවතින පුරප්පාඩු සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කිරීම. 

 

 14.1 ලතෝරා ගත් අවසන් ලේඛනලේ නම් සඳහන් ළමයින් ද, ක්රි ාන්විත රාජ්කාරිලේ ල දී සිටි 

සාමාජික න්ලගන් ලතෝරා ල ාමු කරන ලද ළමයින් ද, ඇතුළත් කිරීලමන් පසු ව 

තවදුරටත් පුරප්පාඩු පවතින්ලන් නම්, අදාළ ගණ  අනුව අවසාන ලපාලරාත්තු 

ලේඛනලේ සඳහන් අනුපිළිලවලින් පුරප්පාඩු පිරවි  යුතු  . ක්රි ාන්විත රාජ්කාරි සඳහා 

ලබා ලදන විලශේෂ අනුග්රහ   ටලත් ළමයින් ඇතුළත් කිරීලමන් අනතුරු ව, තවදුරටත් 

එම අනුග්රහ   ටලත් පුරප්පාඩු පවතී නම්, ලමම චක්රලේඛලේ 7.1 හි සඳහන් ගණ 06 

තුළ සමානුපාතිකව ලබදා හැර එම ගණ න් හි ලපාලරාත්තු ලේඛනලේ අනුපිළිලවළට 

ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු  . ලමම ක්රමලේද ට පරිබාහිර ව ක්රි ාන්විත විලශේෂ 

අනුග්රහ   ටලත් ඉතිරි වන පුරප්පාඩු සම්ූර්ණ ලනාකළ යුතු  . 

 

 14.2  ඉහත 14.1හි සඳහන් පරිදි ඒ ඒ ගණවල අවසාන ලපාලරාත්තු ලේඛනවල සිටින ළමයින් 

සි ළු ලදනා ද ඇතුළත් කළ පසු, තවදුරටත් පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ජ්ාතික 

පාසලක් නම් ජ්ාතික පාසේ අධයාපන අධයක්ෂලගන් ද පළාත් පාසලක් නම් අදාළ පළාත් 

අධයාපන අධයක්ෂලගන් ද අනුමති  ලබා ගත යුතු  . 

 

15.0     ල ෝරා ලනාගත් ළමයින්ට පාසේ ලබා දීම. 
 

15.1 අ දුම්කරු විසින් ඉේලුම් කරන ලද පාසේ අතුරින්, ලත්රී ඇති පාසලකට දරුවා 

ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු  . කිසි ම පාසලකට ලතෝරා ලනාගත්  ම් 

ළමල කුලේ මේපි /නිතයනුකූල භාරකරු විසින් තමන්ලේ ළම ාට විකේප පාසලක් 

ලබා ගැනීම සඳහා, අනිවාර් ල න්ම මසක් ඇතුළත තමන් පදිංචි ප්රලේශලේ කලාප 

අධයාපන අධයක්ෂ ලවත නව අ දුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු  . ඒ අනුව කිසි ම පාසලක් 

ලනාලැබූ ළමයින්ට පාසේ ලබා දීම, කලාප අධයාපන අධයක්ෂලේ වගකීම ලේ. 

 

15.2  ලතෝරා ලනාගත් ළමයින් පිළිබඳ වාර්තාවක්, විදුහේපති විසින් කලාප අධයාපන 

අධයක්ෂ ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතු  . එම වාර්තාව, කලාප අධයාපන අධයක්ෂ විසින් 

කිසිදු පාසලක් ලනාලැබූ ළමයින්ට පාසලක් ලබා දීලම් දී උපල ෝී කර ගත යුතු  . 

 

16.0  සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලවල සහ අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලවල 

සාමාජික න් සඳහා ද, එම කටයුතු ලවනුලවන් ද  ම් වි දමක් දැරීමට සිදු වන්ලන් නම් ඒ සඳහා 

අදාළ අධයාපන බලධාරීන්ලේ අවසර  මත, පාසේ සංවර්ධන සමිති ගිණුලමන් වි දම් කළ හැකි 

 . ලමම වි දම පාසලේ වාර්ික සැලැසේමට ඇතුළත්  කළ යුතු  . 
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17.0    කාල රාමුව 
 

 පළමුවන ලරේණි ට ළමයින් ලතෝරා ගැනීලම් වැඩ කටයුතු පහත සඳහන් කාල රාමුවට අනුව 

අනිවාර් ල න් ම නිම කළ යුතු  . 

(i) සුදුසුකම් සලකා බලනු ලබන අවසන් දින  
 

(ii) ඉේලුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දින  
 

- 
 
- 

ජුනි 30 
 
ජූලි 16 

(iii) සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 
 

- සැප්තැම්බර් 15ට ලපර 

(iv) තාවකාලික ලැයිසේතුව දැන්වීම් පුවරුලේ 
ප්රදර්ශන  කිරීම 
 

- සැප්තැම්බර් 30 

(v) අභි ාචනා හා විලරෝධතා භාර ගැනීලම් 
අවසාන දින  
 

- ඔක්ලතෝබර් 15 

(vi) අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ  
 

- ඔක්ලතෝබර් 25 - ලනාවැම්බර් 20 

(vii) අවසාන ලේඛන  ප්රසිේධ කිරීම 
 

- ලදසැම්බර් 01 

(viii) පළමු වන ලරේණිලේ පන්ති ආරම්භ කිරීම - පළමු වන පාසේ වාර  ආරම්භ වන 
පළමු වන දින  

 

  

 17.1    ජ්නවාරි මස පළමු වන සතිලේ දී පළමුවන ලරේණිලේ පන්ති විධිමත් ලලස ආරම්භ කළ  

  යුතු ලේ. ඊට ලපර ලතෝරා ගත් ළමයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා කණ්ඩා ම් වශල න් 

පාසේවලට ලගන්වා ගත යුතු  . 

 

18.0    ලපාදු කරුණු 
 

 18.1 ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධල න් ඇති වන ගැටලු පිළිබඳ ව අ දුම්කරුවන් විසින්  

  විමසීම් සිදු කරන අවසේථාවල දී, එම ගැටලුවලට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා නිශේචිත දින න් 

හා ලේලාවන් ලවන් කර, විදයාලලේ  ලමම ගැටලුවලට පිළිතුරු සැපයි  හැකි නිල ෝජ්ය 

විදුහේපතිවර කු ලහෝ සහකාර විදුහේපතිවර කු නම් කළ යුතු අතර, ලකුණු ලබා දීම, 

ප්රතික්ලෂේප කිරීම ඇතුළු කරුණුවලට ලහේතු, ඔවුන් විසින් පැහැදිලි ව අ දුම්කරුවන් 

දැනුවත් කළ යුතු  . 
  

18.2  ළමයින් ඇතුළත් කිරීලම් කටයුතුවල නිරත වන අවසේථාවන්හි දී සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

මණ්ඩලලේ  ලහෝ අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සාමාජික න් විසින් 

හිතා මතා වැරදිකර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ ව සම්ූර්ණ වගකීම අදාළ සාමාජික න් විසින් 

දැරි  යුතු බව අවධාරණ  කරමි.    
 

            18.3   පාසලින් මේපි න් ලවත ල ාමු කරනු ලබන ලිපි සම්බන්ධල න් විමසීම් කරන විට දී 

එ ට අදාළ ලතාරතුරු ලබා දීම සඳහා එලසේ ල ාමු කරනු ලබන ලිපි පිළිබඳ සවිසේතර 

වාර්තාවක් පාසල තුළ රඳවා තබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු  . 
 

18.4 සේවාභාවික වයසන ලහේතු ලකාට ලගන ලහෝ පිළිගත හැකි ලවනත් වයසන ක් ලහේතුලවන් 

අවතැන් වූ පවුේවල ළමයින් පාසේවලට ඇතුළත් කිරීලම් දී උප්පැන්න සහතික ආදි  

ලනාමැති වූ විට, එකී පවුේ සේවාභාවික වයසන කට පත් වූ බවට පිළිගත හැකි ග්රාම 

නිලධාරි සහතික / අනාථ කඳවුරු සහතික  ආදි  සලකා බලා සුදුසු පරිදි ඇතුළත් කර 

ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු  . එලහත් උපන්දින  සනාථ කිරීම සඳහා උප්පැන්න, විවාහ 
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පිටපත් :- 

1. රාජ්ය ආරක්ෂක අමාතයාංශලේ ලේකම් 

2. අධීකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා ප්රතිසංසේකරණ  

අමාතයාංශලේ ලේකම් 

3. මහජ්න ආරක්ෂක අමාතයාංශලේ ලේකම් 

4. විගණකාධිපති 

5. ජ්ාතික අධයාපන ලකාමිෂන් සභාලේ සභාපති 

6. ජ්ාතික අධයාපන ආ තනලේ අධයක්ෂ ජ්නරාේ 

7. විභාග ලකාමසාරිසේ ජ්නරාේ 

8. අධයාපන ප්රකාශන ලකාමසාරිසේ ජ්නරාේ 

9. අධයාපන අමාතයාංශලේ සි ලු ම මාණ්ඩලික නිලධාරීන් 

10. අධයාපන අමාතයාංශලේ සි ලු ම ශාඛා ප්රධානීන් 
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උපලේඛන අංක 01 

20...... වර්ෂලේ දී ....................................................................... විදයාලලේ  

පළමුවන ලරේණියට ඇතුළත් කිරීම සඳහා අයදුම් පත්රය 

(සියලු සුදුසුකම් සපුරාලිය යුතු දනය 2022.06.30 දනට)  
 

(ළම ාලේ උප්පැන්න සහතිකලේ පිටපතක් හා තමා ඉේලුම් කරනු ලබන ගණ   ටලත්, අදාළ වන සි ලු ම 
ලිපි ලේඛනවල පිටපත්, දිේරුම් ප්රකාශ ක් මඟින් සහතික කර ලම ට අමුණා එවි  යුතු  .) 

 

01. ඉේලුම් කරන ගණය :-          

(ගණ කිහිප කට අ ත් නම් ලවන ලවන ම ඉේලුම් කළ යුතු  .) 
 

02. ළමයා පිළිබඳ විසේ ර :- 

2.1 සම්ූර්ණ නම:-           

 (වාසගමට  ටින් ඉරක් අඳින්න.) 

2.2 මුලකුරු සමඟ නම (සිංහලලන්):-         

 (අගට ල ලදන එක් නමක් පමණක් ලි න්න. උදා -බී.එසේ.එසේ. පීරිසේ ) 

2.3 මුලකුරු සමඟ නම (ඉංග්රීසිල න්) :-       

  

 (අගට ල ලදන එක් නමක් පමණක් ලි න්න. උදා - B.S.S. PEIRIS) 
 

2.4 සේී/ පුරුෂ භාව :-          

2.5 ආගම:-            

2.6 ඉලගනුම් මාධය  (සිංහල/ ලදමළ)         

2.7 උපන්දින :- අවුරුේද.............. මාස   ................   දින  ...................... 

2.8 2023 ජ්නවාරි මස 31 දිනට ව ස: - අවුරුදු ................... මාස ................. දින......... 

 

03. අයදුම්කරු පිළිබඳ විසේ ර :-  (මව/ පියා/නි යනුකූල භාරකරු) 

අයදුම්කරු කලත්රයා 

3.1      සම්ූර්ණ නම:-................................. 
..................................................................... 
 

3.2      සම්ූර්ණ නම:-.................................................. 
.................................................................................... 
 

3.3     මුලකුරු සමඟ නම:-....................... 
......................................................... 

3.4      මුලකුරු සමඟ නම:-........................................ 
........................................................................ 

3.5     ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් අංක :-
........................................................... 

3.6      ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් අංක :-
............................................................................... 

3.7     ශ්රී ලාංකිකල ක් ද:-......................... 3.8      ශ්රී ලාංකිකල ක් ද:-.......................................... 

3.9     ආගම:-............................................... 3.10    ආගම:-............................................................ 

 

3.11   සේිර ලිපින :-.................................... 
 .................................................................. 

3.12    සේිර ලිපින :-..................................................... 
.....................................................................................  
            

3.13     දුරකථන අංක  :- 
.................................................................... 

3.14       දුරකථන අංක  :-  
............................................................................ 

3.15      පදිංචි ව සිටින දිසේික්ක :- 
..................................................................... 

3.16       පදිංචි ව සිටින දිසේික්ක :- 
....................................................................  

3.17      පදිංචි සේථාන  අ ත් ප්රාලේශී  ලේකම්       
             ලකාට්ඨාස  :-     
........................................................ 

3.18       පදිංචි සේථාන  අ ත්  ප්රාලේශී  ලේකම්  
              ලකාට්ඨාස  :- 
............................................................... 

 

3.19      පදිංචි සේථාන ට අදාළ ග්රාම නිලධාරී  
             වසම :-........................................... 
             අංක  :- ........................................     

3.20       පදිංචි සේථාන ට අදාළ ග්රාම නිලධාරී  
              වසම :-......................................... 
              අංක  :- ......................................     

04. ඉේලුම් කරන පාසේ (ලමම පාසල ද ඇතුළු ව  ම කැමැත්  අනුපිළිලවළට ලිවිය යුතු ය.) :- 
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අනු 

අංකය 

පාසලේ නම පාසේ වර්ගය 

(ජාතික/ 

පළාත්) 

පදංචි සේථානලේ 

සිට පාසලට ඇති 

දුර (මීටර්/කි.මී.) 
01.     

02.     

03.     

04.     

05.     

06.     

 

(ඔබලේ ළම ා ඉේලුම් කරන ලද පාසේ කිහිප කට ලත්රුණු අවසේථාවක දී ඔබ විසින් ඉහත සඳහන් කරන 

ලද ප්රමුඛතා අනුපිළිලවළ සළකා බලා ප්රමුඛතාව වැඩි පාසල ලබා ලදනු ලබන අතර අලනකුත් පාසේ 

ලැයිසේතුවලින් නම ඉවත් කරනු ලැලේ.) 

 

05. ඉේලුම් කරන ලමම පාසලට වඩා පදංචි සේථානයට ආසන්න දරුවාට ඇතුළත් වීමට  

හැකි ලවනත් පාසේ 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………….... 

9. ……………………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………………… 

 

06. ඡන්ද හිමි නාමලේඛනලේ ලියාපදංචිය 

(පදිංචි  සනාථ කිරීමට අවශය ආසන්න හා සලහෝදර ගණවලට අදාළ ව මේපි න්/නිතයනුකූල භාරකරු විසින් 

ග්රාම නිලධාරී කාර් ාලල න් විසේතර ලබා ලගන ලමම ලකාටස සම්ූර්ණ කර තමන් විසින් ම සහතික කළ යුතු 

 .) 

  

වර්ෂ                   : 

ඡන්ද ප්රලේශ        : 

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අංක  : 

ඡන්ද ලකාට්ඨාස  : 

ගම/ වීදි , වත්ත   : 

ගෘහ 
අංක  

පිළිලවල 
අංක  

ඡන්ද හිමි න්ලේ නම් (සිටින 
සි ලු ලදනා) 

   

 

 

 

වර්ෂ                   : 

ඡන්ද ප්රලේශ        : 

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අංක  : 

ඡන්ද ලකාට්ඨාස  : 

ගම/ වීදි , වත්ත   : 

ගෘහ 
අංක  

පිළිලවල 
අංක  

ඡන්ද හිමි න්ලේ නම් 
(සිටින සි ලු ලදනා) 

   

 

 

 

 
 

 



40 
 

වර්ෂ                   : 

ඡන්ද ප්රලේශ        : 

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අංක  : 

ඡන්ද ලකාට්ඨාස  : 

ගම/ වීදි , වත්ත   : 

ගෘහ 
අංක  

පිළිලවල 
අංක  

ඡන්ද හිමි න්ලේ නම් (සිටින 
සි ලු ලදනා) 

   

 

 

 

 

 

 

වර්ෂ                   : 

ඡන්ද ප්රලේශ        : 

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අංක  : 

ඡන්ද ලකාට්ඨාස  : 

ගම/ වීදි , වත්ත   : 

ගෘහ 
අංක  

පිළිලවල 
අංක  

ඡන්ද හිමි න්ලේ නම් 
(සිටින සි ලු ලදනා) 

  

 

 

 

 

 

 

 

වර්ෂ                   : 

ඡන්ද ප්රලේශ        : 

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අංක  : 

ඡන්ද ලකාට්ඨාස  : 

ගම/ වීදි , වත්ත   : 

ගෘහ 
අංක  

පිළිලවල 
අංක  

ඡන්ද හිමි න්ලේ නම් (සිටින 
සි ලු ලදනා) 

   

 

 

 

ඉහත ලතාරතුරු ඡන්ද හිමි නාමලේඛන පරික්ෂා කර මවිසින් නිවැරදි ව සටහන් කර ගත් බව ලමයින් සහතික 

කරමි. 
 

 

 

.....................................................    ………………………………. 

     ඉේලුම්කරුලේ අත්සන               දින  
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07. පහත සඳහන් ලකාටසේවල තමා ඉේලුම් කරන ගණ ට අදාළ ලකාටසේ පමණක් සම්ූර්ණ කරන්න. 
 

කරුණු ලකුණු 

(කාර්යාලයීය 

ප්රලයෝජනය 

සඳහා) 

7.1 පාසලට ආසන්න පදංචිකරුවන්ලේ ළමයින් 
 
7.1.1   පදිංචි  තහවුරු කරන ප්රධාන ලේඛන  :  
           ....................................................................................................... 

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

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

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

7.1.2   පදිංචි  තහවුරු කරන අතිලර්ක ලේඛන : 
 ....................................................................................................... 

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

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

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

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

7.1.3 ඡන්දහිමි නාම ලේඛනලේ ඉේලුම්කරුලේ නම ඇතුළත් ව තිලබන වසර 
ගණන : .......................   

      
  ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ කලත්ර ාලේ නම ඇතුළත් ව තිලබන වසර    
  ගණන : ..................... 
       
 ඡන්දහිමි නාම ලේඛනලේ නිතයනුකූල භාරකරුලේ නම ඇතුළත් ව   
 තිලබන වසර ගණන :  ..............................................  
    
(අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරන වර්ෂ ට ලපර වර්ෂලේ සිට ආසන්න වර්ෂ 05ක 
කාල ක් සඳහා ලම  අදාළ ලේ.)   
 

         අනිවාර් ල න් ම අංක 06  සම්ූර්ණ කළ යුතු  .   
 

 
 

7.1.4 ඉේලුම් කරන ලමම පාසලට වඩා පදිංචි සේථාන ට ආසන්න ළම ාට   
         ඇතුළත් වීමට හැකි ලවනත් පාසේ සංඛයාව : ................... 
            

 

 

7.2  ආද ශිෂය/ශිෂයාවන්ලේ ළමයින් 
  
7.2.1 ශිෂයල කු/ශිෂයාවක වශල න් පාසලේ ඉලගනුම ලැබූ ලරේණි සංඛයාව 

:......................... 
           ................ලරේණි  සිට .............................. ලරේණි  දක්වා 
 
7.2.2   පාසේ කාල  තුළ ලබා ගත් අධයාපන ජ් ග්රහණ : 

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

7.2.3   පාසේ කාල  තුළ විෂ  සමගාමී කටයුතුවලින් ලබා ගත් ජ් ග්රහණ : 
 .......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 



42 
 

.......................................................................................................... 
7.2.4   ආදි ශිෂය සංගමලේ සාමාජිකත්ව , පාසේ කාලල න් පසු ලබා ඇති    

අධයාපනික ජ් ග්රහණ හා (විදුහේපති විසින් නිර්ලේශ කරන ලද) පාසලේ 
දියුණුව සඳහා ලබා දුන් විවිධ ආකාරලේ සහල ෝග :    
......................................................................................................... 

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

 

7.3 දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධයාපනය ලබන සිසු/සිසුවියන්ලේ සලහෝදර/      

      සලහෝදරියන් 
 

 7.3.1 අ දුම්කරුලේ ළමල කු ලහෝ ළමයින් පාසලේ ඉලගනුම ලබමින් සිටී නම් 
 
 

ළමයාලේ නම ලරේණිය හා 

ඇතුළත්වීලම් 

අංකය 

ලමම 

පාසලට 

ඇතුළත් වූ 

ලරේණිය 

ග  කළ 

ලරේණි 

ගණන 

1.    
2.    

3.    

4.    
 
 
7.3.2   පාසලේ සිටින සලහෝදර/ සලහෝදරි න් පාසලට ලබා දී ඇති ජ් ග්රහණ හා 

පාසලේ දියුණුව සඳහා ඉේලුම්කරු ලබා දුන් විවිධාකාරලේ සහල ෝග : 
......................................................................................................... 

 
 7.3.3   පදිංචි  තහවුරු කරන ප්රධාන ලේඛන  : 

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

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

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

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

 7.3.4  ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ ඉේලුම්කරුලේ නම ඇතුළත්ව තිලබන වසර 
ගණන : ....................       
 
ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ කලත්ර ාලේ නම ඇතුළත් ව තිලබන වසර 
ගණන : ................ 
 
ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනලේ  නීතයනුකූල භාරකරුලේ නම ඇතුළත් ව 
තිලබන වසර ගණන : ................ 
 
(අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කරන වර්ෂ ට ලපර වර්ෂලේ සිට ආසන්න වර්ෂ   05ක 
කාල ක් සඳහා ලම  අදාළ ලේ.) 

           අනිවාර් ල න් ම අංක 06 සම්ූර්ණ කළ යුතු  . 
 

7.3.5 ඉේලුම් කරනු ලබන ලමම පාසලට වඩා පදිංචි සේථාන ට ආසන්න ළම ාට  
ඇතුළත් වීමට හැකි ලවනත් පාසේ සංඛයාව : ............... 
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7.4      අධයාපන අමා යාංශය යටලත් රජලේ පාසේ  අධයාපනයට සෘජුව ම 

බලපාන ආය නයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත්  ැනැත් න්ලේ  දරුවන්    

 
7.4.1   අදාළ ආ තනවල සේිර ලසේවකල කු ලලස තනතුර හා ලසේවා කාල  : 

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

7.4.2   දැනට දුෂේකර පාසලක ලසේවලේ ල ලේ නම් අඛණ්ඩ දුෂේකර පාසේ ලසේවා 
කාල  :  
............................................................................................  

 
7.4.3 දුෂේකර පාසලක ලසේවලේ ල දී ඇත්නම් එම ලසේවා කාල  :  

........................... 
 
 
7.4.4   ලබා ලනාගත් නිවාඩු දින ගණන : 
 

         20...  ...................................... 
         20...  ...................................... 
         20...  ...................................... 
         20...  ...................................... 
         20...  ...................................... 

             
7.4.5  ඉේලුම් කරන පාසලේ ම ලසේවලේ ල දී සිටී නම් එම පාසලේ ලසේවා කාල  

:……………………………………………  
7.4.6  සේිර පදිංචි සේථානලේ සිට ඉේලුම් කරනු ලබන පාසලට ඇති දුර (කි.මී) : 

   ..................................................................... 
7.4.7  පදිංචි  තහවුරු කරන ප්රධාන ලේඛන  :  
           ............................................................................................................ 
7.4.8 වර්තමාන ලසේවා සේථානලේ සිට ඉේලුම් කරන පාසලට  ඇති දුර (කි.මී)  

:..................... 
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7.5  රජලේ ලසේවා අවශය ා ම  සේථාන මාරුවීම්/ රජලේ වාර්ික සේථාන මාරුවීම් 

ලැබ පැමිණි නිලධරයන්ලේ  ළමයින් :  
 

7.5.1 අවසාන ට සේථාන මාරුවීම් ලැබ නව ලසේවා සේථානලේ වැඩ භාරගත් දින   : 
.............................  

7.5.2 සේථාන මාරුවීමට අදාළ ව, නව ලසේවා සේථානලේ නම හා ලිපින  : 
 ............................................................................................................... 

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

7.5.3 සේථාන මාරුවීමට අදාළ ව, ලපර ලසේවා සේථානලේ නම හා ලිපින  : 
         ................................................................................................................ 
         .............................................................................................................. 
 7.5.4 ලපර ලසේවා සේථානලේ අඛණ්ඩ ලසේවා කාල  :     
         .........................................  සිට  .................................... දක්වා  
  
7.5.5 ලපර ලසේවා සේථාන  හා මාරුවීම් ලැබ පැමිණි නව ලසේවා සේථාන  අතර දුර 

(කි.මී): .............................. 
 

7.5.6 ඉේලුම්  කරන  ලමම  පාසලට වඩා පදිංචි සේථාන ට  ආසන්න  ළම ාට 
ඇතුළත් වීමට හැකි ලවනත් පාසේ සංඛයාව : ........................... 

7.5.7  රාජ්ය/ සංසේථා/ වයවසේථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්ය බැංකු ලසේවකල කු ලලස     
          ලසේවා කාල  : ......................... 
 

7.5.8  ලබා ලනාගත් නිවාඩු දින ගණන : 
           20...   ...................................... 
           20...   ...................................... 
           20...   ..................................... 
           20...   ...................................... 
           20...   ...................................... 
 

  

7.6  ළමයා සමඟ විලේශග ව පදංචිව සිට පැමිලණන  ැනැත් න්ලේ   දරුවන් : 
 

7.6.1   විලේශගතව සිට නැවත දිවයිනට පැමිණි දින  : 
            .......................... 
 

 7.6.2  ළම ා සමඟ අඛණ්ඩ ව විලේශගත ව සිටි කාලසීමාව :  
             ............................ දින සිට .............................. දින දක්වා 
 

 7.6.3  විලේශගත වූ ලහේතුව :……………………………………….. 
             .................................................................................................. 
 

 7.6.4 ඉේලුම් කරන ලමම පාසලට වඩා පදිංචි සේථාන ට ආසන්න ළම ාට 
ඇතුළත්වීමට හැකි ලවනත් පාසේ සංඛයාව:  ...................................... 

 

 

 
 

08. ප්රකාශ  : 
 

මලේ ළම ා ඉලගනීම පිණිස රජ්ලේ ලහෝ රජ්ලේ අනුමත ලපෞේගලික ලහෝ ලවනත් පාසලකට ලහෝ 
දැනට ලනා න බව ලමයින් ප්රකාශ කර සිටිමි. පුවත්පලත් පළවන පළමුවන ලරේණි ට ළමයින් ඇතුළත් 
කිරීම පිළිබඳ විධිවිධාන හා උපලදසේ හි අංක 01 සිට අංක 12 දක්වා දැක්ලවන කරුණුවලට එකඟ ලවමි. 
තව ද, ලමහි ඉහතින් සඳහන් කරනු ලැබූ ලතාරතුරු සතය බවත්, මවිසින් ලමහි සඳහන් කළ සේිර පදිංචි  
හා අලනකුත් ලතාරතුරු පිළිබඳ සතුටුදා ක සාක්ි ඉදිරිපත් කිරීමට එකඟවන බවත් ප්රකාශ කරමි. 
මවිසින් සඳහන් කරන ලද  ම් ලතාරතුරක් අසතය/කූට බව ලහළි වුවලහාත් මාලේ අ දුම්පත්ර  
ප්රතික්ලෂේප කරනු ලබන බවත් මම දනිමි. මාලේ ළම ා පාසලට ඇතුළත් කළ පසු ලතාරතුරු අසතය/කූට 
බව ලහළි වුවලහාත් ඔහු/ ඇ  පාසලලන් ඉවත් කර ලගන පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ විසින් නම් ලකලරන 
එම ප්රලේශලේ ලවනත් පාසලකට ඇතුළත් කිරීමට මම එකඟ ලවමි. 
 

  

  ............................        ....................................................................................... 
       දින                                 මවලේ/ පි ාලේ/ නිතයනුකූල භාරකරුලේ අත්සන 
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උපලේඛන අංක 02 

 

අයදුම්කරු  මා විසින් ද සම්මුඛ පරීක්ෂණය සහ අභියාචනා හා විලරෝධ ා පරීක්ෂණ මගින් ද ලබා දුන් 

ලකුණු සටහන් කිරීමට අදාළ ආකෘතිය 

                   විදුහල: .................................................................. 

                                       ලිපින : ................................................................

  

පළමුවන ලරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම - 20...... 

ලකුණු ලබා ගත් ආකාරය - ........................................ (ගණය) 

(ලමම ලේඛන  ලදමාපි න් විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ  සහ අභි ාචනා අවසේථාවන් හි දී රැලගන ආ යුතු 

 .) 

ළම ාලේ නම : .............................................................. 
අ දුම්කරුලේ නම : ........................................................ 
අ දුම්කරුලේ හැඳුනුම්පත් අංක  : .................................. 
 

 
විසේතර  

අ දුම්කරු විසින් 
සටහන් කරන 

ලකුණු 

ප්රථම සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ  
ලකුණු 

අභි ාචනා 
හා විලරෝධතා 
පරීක්ෂණ  
ලකුණු 

 
සටහන් 

     
     

     

     
     

     

මුළු එකතුව     

පරීක්ෂණ මණ්ඩල මඟින් ලබා දුන් ඉහත ලකුණුවලට එකඟ වන බවත්, වැරදි/කූට ලේඛන ලබා දී ඇති 

බව තහවුරු වුවලහාත් ලකුණු සංලශෝධන  වීමට/ අලහෝසි වීමට ඉඩ ඇති බවත් මම දනිමි.  

          

          (ප්රථම සම්මුඛ  (අභි ාචනා හා  

            පරීක්ෂණ )      විලරෝධතා  

              පරීක්ෂණ ) 

අ දුම්කරුලේ අත්සන        .......................     .......................... 

පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සභාපතිලේ අත්සන   .......................     .......................... 

දින         .......................     ..........................  

 

(ඉහත ලකුණට අ දුම්කරු එකඟ වීම ද,  පරීක්ෂණ මණ්ඩලලේ සභාපති සහතික කිරීම ද, තහවුරු කිරීම 

සඳහා ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණල න් පසුව හා  අභි ාචනා හා විලරෝධතා පරීක්ෂණල න් පසුව අත්සන් 

කර දින  ල දිම ද සිදුකළ යුතු  .  ) 
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          උපලේඛන අංක 03 

 

අභියාචනා/විලරෝධ ා ඉදරිපත් කිරීම සඳහා උපලයෝගී කර ග  යුතු ආකෘතිය 

 

1.0 අභි ාචනා/විලරෝධතා ඉදිරිපත් කරන්නා පිළිබඳ විසේතර : 

 

 1.1 අභි ාචනා/විලරෝධතා ඉදිරිපත් කරන්නාලේ නම : ................................... 

 1.2 ලිපින  :......................................................................................... 

 1.3 ළම ාලේ නම හා කැඳවීම් අංක  :........................................................ 

 

2.0 විලරෝධතාවට ලක්වන ළම ා/ළමයින් පිළිබඳ විසේතර (විලරෝධතා ඉදිරිපත් කරන්නන් පමණක් 

ලම  සම්ූර්ණ කළ යුතු  .) : 

   

 2.1 විලරෝධතාවට ලක්වන ළම ාලේ නම :..................................................... 

 2.2 එම ළම ාලේ ගණ  හා කැඳවීම් අංක  :.................................................. 

 2.3 ලදමේපි න්/භාරකරුලේ නම :................................................................ 

 2.4 ලිපින  :.............................................................................................. 

 

3.0 අභි ාචනා/විලරෝධතාව   

 3.1 අභි ාචනා/විලරෝධතා දැක්වීමට ලහේතු :.................................................... 

 3.1 එ  සනාථ කිරීමට ඉදිරිපත් කරනු ලබන කරුණු  :..................................... 

 

 

දින  - ......................    ...................................... 

      අභි ාචනා/විලරෝධතා ඉදිරිපත් කරන්නාලේ අත්සන

             

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



47 
 

          උපලේඛන අංක 04  
 

ඇතුළත් කිරීම සඳහා ල ෝරා ගත් බවට දන්වන ලිපිලේ ආකෘතිය 

      විදුහල: ..................................................................... 

      ලිපින : ................................................................... 

      දින    : .................................................................... 

 

.................................................................... ම ා/ මි , 

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

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

 

පළමු ලරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම - 20...... 

ළම ා අ ත් ගණ  : ................................................... 

එම ගණ ට තීරණ  වූ අවම ලකුණු : .............................. 

ළම ා ලබා ගත් ලකුණු : ......................... 

 

ඔලේ ළම ා වන ...................................................................... ලමම විදයාලලේ පළමු වැනි ලරේණි ට 

ඇතුළත් කිරීම සඳහා ලතෝරා ලගන ඇති බව සතුටින් දන්වමි. 

 

ඒ අනුව, ළම ා පාසලට ඇතුළත් කිරීම සඳහා පාසල විසින් දන්වා එවනු ලබන දින සිට සති 2ක් ඇතුළත 

ළම ා පාසලට ඇතුළත් ලනාකරන්ලන් නම්, ඔලේ ළම ා පාසලට ඇතුළත් ලනාකරන ලසේ සළකා 

කටයුතු කරන බව කාරුණිකව දන්වමි. 

 

තවද, ලතෝරා ගැනීම පිළිබඳ  ම් කිසි අක්රමිකතාවක් සිදු කර ඇතැයි සනාථ වුවලහාත් ලම් ලතෝරා ගැනීම 

අවලංගු වි  හැකි බව සැලකි  යුතු  . 

 

විදුහේපතිලේ අත්සන හා 

නිල මුරාව 
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උපලේඛන අංක 05 
 

ප්රතික්ලෂේප වූ බව දන්වන ලිපිලේ ආකෘතිය 

 

      විදුහල: ..................................................................... 

      ලිපින : ................................................................... 

      දින : ....................................................................... 

 

.................................................................... ම ා/ මි , 

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

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

පළමු ලරේණි ට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම - 20...... 

ළම ා අ ත් ගණ  : ................................................... 

එම ගණ ට තීරණ  වූ අවම ලකුණු : .............................. 

ළම ා ලබා ගත් ලකුණු : ......................... 

 

ඔලේ ළම ා වන ...................................................................... ලමම ගණ ට තීරණ  වූ අවම ලකුණට 

වඩා අඩු ලකුණු ලබා ගත් නිසා, ඇතුළත් කර ගැනීමට හැකි ාවක් ලනාමැති බව කණගාටුලවන් දන්වමි. 

ලවනත් පාසලක් ලබා ගැනීම සඳහා .......................................... කලාප භාර අධයාපන අධයක්ෂ ලවත 

නව අ දුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

එම ලිපින  : ............................................................... 

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

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

විදුහේපතිලේ අත්සන හා 

නිල මුරාව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


