ෙ දනය

අධ්යාපන අමාත්යාංශය

2017 වර්ෂෙ රජෙ පාස වල
පළ වන ෙ ේ යට ළම
ඇ ළ

ම

2017 වර්ෂෙය් දී රජෙය් පාසල්වල පළමුවන ෙශේණියට තම දරුවන් ඇතුළත් කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදමාපියන්/ නිත්යනුකූල භාරකරුවන් ෙමම නිෙව්දනෙය් දැක්ෙවන උපෙදස් අනුව හා
ලබා දී ඇති ආකෘති පතයට අනුව සකස් කළ අයදුම්පත් තමන්ට අදාළ වන පාසල්වල පධානීන් ෙවත 2016
30 ට පථම ලැෙබන ෙසේ ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්.
අයදුම්පත් පහත දැක්ෙවන ආදර්ශ ආකෘති පතය අනුව සකස් කළ යුතු ය.
2017 වර්ෂෙ
(ළමයාෙග්

01. ඉ

....................................................................... ද්යාලෙ
පළ වන ෙ ේ යට ඇ ළ
ම සඳහා අය ප ය

උප්පැන්න සහතිකෙය් පිටපතක් හා ඉදිරිපත් කර ඇති විස්තර සනාථ කිරීම සඳහා අදාළ වන ලිපි
ෙල්ඛනවල පිටපත් අයදුම්කරු විසින් ම සහතික කර ෙමයට අමුණා එවිය යුතු ය.)

කරන ගණය :-

(ගණ කිහිපයකට අයත් නම් ෙවන ෙවන ම ඉල්ලුම් කළ යුතු ය.)
02. ළමයා

බඳ ස්තර :-

2.1

සම්පූර්ණ නම :යටින් ඉරක් අඳින්න.)
මුලකුරු සමඟ නම :(අගට ෙයෙදන එක් නමක් පමණක් ලියන්න. උදා - එම්.එම්.එස්.පනාන්දු)
(වාසගමට

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ස්තී/ පුරුෂ භාවය :ආගම :ඉෙගනුම් මාධ්යය (සිංහල/ ෙදමළ)
උපන්දිනය :- අවුරුද්ද ....... මාසය ....... දිනය .......
2017 ජනවාරි මස 31 දිනට වයස : - අවුරුදු ..... මාස ..... දින .....

2.7
03. අය

ක

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
04. ඉ

බඳ ස්තර :-

(මව/ යා/ ත්ය කූල භාරක )

සම්පූර්ණ නම :මුලකුරු සමඟ නම :ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :ශී ලාංකිකෙයක් ද :ආගම :ස්ථිර ලිපිනය :දුරකථන අංකය :පදිංචි ව සිටින දිස්තික්කය :පදිංචි ස්ථානයට අයත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය :පදිංචි ස්ථානයට අදාළ ගාම නිලධාරී වසම :කරන පාස
අනු
අංකය

(ෙමම පාසල ද ඇ
පාසෙල් නම

ව තම කැමැ ත අ

අංකය :ෙවළට

ය

ය.) :-

පාසල් වර්ගය පදිංචි ස්ථානෙය්
(ජාතික/
සිට පාසලට ඇති
පළාත්)
දුර (මීටර්/කි.මී.)

01.
02.
03.
1

04.
05.
06.

(ඔබෙග් ළමයා ඉල්ලුම් කරන ලද පාසල් කිහිපයකට ෙත්රුණු අවස්ථාවක දී ඔබ විසින් ඉහත සඳහන් කරන
ලද පමුඛතා අනුපිළිෙවළ සළකා බලා පමුඛතාව වැඩි පාසල ලබා ෙදනු ලබන අතර අෙනකුත් පාසල්
ලැයිස්තුවලින් නම ඉවත් කරනු ලැෙබ්.)
05. ඉ

කරන ෙමම පාසලට වඩා ප ං ස්ථානයට ආස න අදාළ ද වාට ඇ ළ

මට හැ

ෙවන

පාස

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

06. ඡ ද

නාමෙ ඛනෙ

යාප ං ය

(පදිංචිය සනාථ කිරීමට අවශ්ය ගණවලට අදාළ ව මව්පියන්/ නිත්යනුකූල භාරකරු විසින් ගාම නිලධාරී
කාර්යාලෙයන් විස්තර ලබා ෙගන ෙමම ෙකොටස සම්පූර්ණ කර තමන් විසින් ම සහතික කළ යුතු ය.)
වර්ෂය

:

වර්ෂය

:

ඡන්ද පෙද්ශය

:

ඡන්ද පෙද්ශය

:

ගාම නිලධාරි වසම හා අංකය :

ගාම නිලධාරි වසම හා අංකය :

ඡන්ද ෙකොට්ඨාසය :

ඡන්ද ෙකොට්ඨාසය :

ගම/ වීදිය, වත්ත :

ගම/ වීදිය, වත්ත :

ගෘහ
අංකය

පිළිෙවල
අංකය

ඡන්ද හිමියන්ෙග් නම් (සිටින
සියලු ෙදනා)

ගෘහ
අංකය

පිළිෙවල
අංකය

වර්ෂය

:

වර්ෂය

:

ඡන්ද පෙද්ශය

:

ඡන්ද පෙද්ශය

:

ඡන්ද හිමියන්ෙග්
(සිටින සියලු ෙදනා)

ගාම නිලධාරි වසම හා අංකය :

ගාම නිලධාරි වසම හා අංකය :

ඡන්ද ෙකොට්ඨාසය :

ඡන්ද ෙකොට්ඨාසය :

ගම/ වීදිය, වත්ත :

ගම/ වීදිය, වත්ත :

ගෘහ
අංකය

පිළිෙවල
අංකය

ඡන්ද හිමියන්ෙග් නම් (සිටින
සියලු ෙදනා)

ගෘහ
අංකය

පිළිෙවල
අංකය

ඡන්ද හිමියන්ෙග්
(සිටින සියලු ෙදනා)

නම්

නම්

2

වර්ෂය

:

ඡන්ද පෙද්ශය

:

ගාම නිලධාරි වසම හා අංකය :
ඡන්ද ෙකොට්ඨාසය :
ගම/ වීදිය, වත්ත :
ගෘහ
අංකය

පිළිෙවල
අංකය

ඡන්ද හිමියන්ෙග් නම් (සිටින
සියලු ෙදනා)

ඉහත ෙතොරතුරු ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛන පරික්ෂා ෙකොට මා විසින් ම නිවැරදිව සටහන් කර ගත් බව ෙමයින් සහතික
කරමි.
. . . . . . . . . . . . .
ඉල්ලුම්කරුෙග් අත්සන
07.

පහත සඳහන් ෙකොටස්වල තමා ඉල්ලුම් කරන ගණයට අදාළ ෙකොටස් පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න.

කරුණු

ලකුණු
(කාර්යාලීය
පෙයෝජනය
සඳහා)

7.1 පාසලට ආස න ප ං ක ව ෙ ද ව
(අ) ඡන්දහිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ඉල්ලුම්කරු හා කලතයා යන ෙදෙදනා ම/
නිත්යනුකූල භාරකරු ඇතුළත් ව සිටින වසර ගණන : .......................
ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ඉල්ලුම්කරුෙග් නම පමණක් ඇතුළත් ව සිටින
වසර ගණන : .....................
(අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන වර්ෂයට ෙපර වර්ෂෙය් සිට ආසන්න වසර 05ක
කාලයක් සඳහා ෙමය අදාළ ෙව්.)
(ආ) පදිංචි ස්ථානෙය් හිමිකමට අදාළ ෙල්ඛනය :
.........................................................................
(ඇ) පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ හැකි අතිෙර්ක ෙල්ඛන :
.........................................................................
(ඈ) ඉල්ලුම් කරන ෙමම පාසලට වඩා පදිංචි ස්ථානයට ආසන්න අදාළ දරුවාට
ඇතුළත් වීමට හැකි ෙවනත් පාසල් සංඛ්යාව : ...................
(අනිවාර්යෙයන් ම අංක 06 සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.)
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7.2 ආ

ෂ්ය/ ෂ්යාව ෙ ද ව

(අ) ශිෂ්යෙයකු/ශිෂ්යාවක වශෙයන් පාසෙල් ඉෙගනුම ලැබූ ෙශේණි සංඛ්යාව
.....................................................................
.........................ෙශේණිය සිට .............................. ෙශේණිය දක්වා
(ආ) පාසල් කාලය තුළ ලබා ගත් අධ්යාපන ජයගහණ :
.........................................................................................
.........................................................................................
(ඇ) පාසල් කාලය තුළ විෂය සමගාමී කටයුතුවලින් ලබා ගත් ජයගහණ :
.........................................................................................
(ඈ) ආදි ශිෂ්ය සංගමෙය් සාමාජිකත්වය, පාසල් කාලෙයන් පසු ලබා ඇති
අධ්යාපනික ජයගහණ හා පාසෙල් දියුණුව සඳහා ලබා දුන් විවිධ ආකාරෙය්
සහෙයෝග :
.......................................................................................
.......................................................................................
7.3 දැනටම අදාළ පාසෙ
සෙහ දර/සෙහ ද ය

අධ්යාපනය ලබන

/

ය ෙ

(අ) අයදුම්කරුෙග් ළමෙයකු ෙහෝ ළමයින් පාසෙල් ඉෙගනුම ලබමින් සිටී නම්
ළමයාෙග් නම

ෙශේණිය හා
ඇතුළත්වීෙම්
අංකය

ෙමම
ගත
කළ
පාසලට
ෙශේණි
ඇතුළත් වූ ගණන
ෙශේණිය

1.
2.
3.
4.
(ආ) ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ඉල්ලුම්කරු හා කලතයා යන ෙදෙදනා ම/
නිත්යානුකූල භාරකරු ඇතුළත්ව සිටින වසර ගණන : ....................
ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ඉල්ලුම්කරුෙග් නම පමණක් ඇතුළත්ව
තිෙබන වසර ගණන : ................
(අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන වර්ෂයට ෙපර වර්ෂෙය් සිට ආසන්න වසර
05ක කාලයක් සඳහා ෙමය අදාළ ෙව්.)
(ඇ) ඉල්ලුම් කරනු ලබන ෙමම පාසලට වඩා පදිංචි ස්ථානයට ආසන්න අදාළ
දරුවා ඇතුළත් වීමට හැකි ෙවනත් පාසල් සංඛ්යාව : ...............
(ඈ) පදිංචි ස්ථානෙය් හිමිකමට අදාළ ෙල්ඛනය :
..............................................................
(ඉ) පාසෙල් සිටින සෙහෝදර/ සෙහෝදරියන් පාසලට ලබා දී ඇති ජයගහණ හා
පාසෙල් දියුණුව සඳහා ඉල්ලුම්කරු ලබා දුන් විවිධාකාරෙය් සහෙයෝග :
............................
(අනිවාර්යෙයන් ම අංක 06 සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.)
7.4 අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙ රජෙ පාස අධ්යාපනයට සෘ ව ම
බලපාන ආයතනයක කාර්ය ම ඩලයට අය තැනැ ත ෙ ද ව
(අ) අදාළ ආයතනවල ස්ථිර ෙසේවකෙයකු ෙලස තනතුර හා ෙසේවා කාලය :
.......................................................................................
(ආ) ස්ථිර පදිංචි ස්ථානෙය් සිට ෙසේවා ස්ථානයට ඇති දුර (කි.මී): .....................
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(ඇ) දැනට දුෂ්කර පාසලක ෙසේවෙය් ෙයෙද් නම් අඛණ්ඩ දුෂ්කර පාසල් ෙසේවා
කාලය : ..............................................................................
(ඈ) දුෂ්කර පාසලක ෙසේවෙය් ෙයදී ඇත්නම් එම ෙසේවා කාලය : ....................
(ඉ) ලබා ෙනොගත් නිවාඩු දින ගණන :
2015 ......................................
2014 ......................................
2013 ......................................
2012 ......................................
2011 .......................................
(ඊ) දැනට පාසලක ෙසේවෙය් ෙයදී සිටී නම් එම පාසෙල් නම හා එම පාසෙල්
ෙසේවා කාලය :
....................................................................................................
7.5 රජෙ
ද ව :

ෙසේවා අවශ්යතා මත ස්ථාන මා

ලැබ පැ

ලධරය ෙ

(අ) අවසානයට ස්ථාන මාරුවීම් ලැබ නව ෙසේවා ස්ථානෙය් වැඩ භාරගත් දිනය
: .............................
(ආ) ස්ථාන මාරුවීමට අදාළ ව ෙපර සහ නව ෙසේවා ස්ථානවල නම් හා
ලිපිනයන් :
........................................................................................................
........................................................................................................
(ඇ) ෙපර ෙසේවා ස්ථානය හා මාරුවීම් ලැබ පැමිණි නව ෙසේවා ස්ථානය අතර
දුර (කි.මී): ..............................
(ඈ)ඉල්ලුම් කරන ෙමම පාසලට වඩා පදිංචි ස්ථානයට ආසන්න අදාළ දරුවාට
ඇතුළත් වීමට හැකි ෙවනත් පාසල් සංඛ්යාව : ...........................
(ඉ) රාජ්ය/ සංස්ථා/ ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්ය බැංකු ෙසේවකෙයකු ෙලස
ෙසේවා කාලය : .........................
(ඊ) ලබා ෙනොගත් නිවාඩු දින ගණන :
2015 ......................................
2014 ......................................
2013 ......................................
2012 ......................................
2011 ......................................
7.6 අදාළ ද වා සමඟ
ද ව :

ෙ ශගතව ප ං ව

ට පැ ෙණන තැනැ ත ෙ

(අ) විෙද්ශගතව සිට නැවත දිවයිනට පැමිණි දිනය : ..........................
(ආ) ළමයා සමඟ අඛණ්ඩ ව විෙද්ශගතව සිටි කාලසීමාව :
............................ දින සිට .............................. දින දක්වා
(ඇ) විෙද්ශගත වූ ෙහේතුව : .................................................................
(ඈ)ඉල්ලුම් කරන ෙමම පාසලට වඩා පදිංචි ස්ථානයට ආසන්න අදාළ දරුවාට
ඇතුළත්වීමට හැකි ෙවනත් පාසල් සංඛ්යාව : ......................................
08. පකාශය :
මෙග් ළමයා ඉෙගනීම පිණිස යම්කිසි රජෙය් ෙහෝ අනුමත ෙපෞද්ගලික ෙහෝ ෙවනත් පාසලකට දැනට
ෙනොයන බව ෙමයින් පකාශ කර සිටිමි. තව ද, ෙමහි ඉහතින් සඳහන් කරනු ලැබූ ෙතොරතුරු සත්ය බවත්,
මවිසින් ෙමහි සඳහන් කළ ස්ථිර පදිංචිය හා අෙනකුත් ෙතොරතුරු පිළිබඳ සතුටුදායක සාක්ෂි ඉදිරිපත්
කිරීමට එකඟ වන බවත් පකාශ කරමි. මවිසින් සඳහන් කරන ලද යම් ෙතොරතුරක් අසත්ය/ කූට බව ෙහළි
වුවෙහොත් මාෙග් අයදුම්පතය පතික්ෙෂේප කරනු ලබන බවත් මම දනිමි. මාෙග් ළමයා පාසලට ඇතුළත් කළ
පසු ෙතොරතුරු අසත්ය/කූට බව ෙහළිවුවෙහොත් ඔහු/ ඇය පාසෙලන් ඉවත් කර ෙගන පළාත් අධ්යාපන
අධ්යක්ෂ විසින් නම් ෙකෙරන එම පෙද්ශෙය් ෙවනත් පාසලකට ඇතුළත් කිරීමට මම එකඟ ෙවමි.
............................
දිනය

...........................................................
මවෙග්/ පියාෙග්/ නිත්යනුකූල භාරකරුෙග් අත්සන
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පළ වන ෙ ේ යට ළම
1.0

ම

බඳ

ධාන හා උපෙදස්

අයදුම්පතය සම්පූර්ණ කිරීමට ෙපර පහත සඳහන් කර ඇති විධිවිධාන හා ෙතොරතුරු ෙහොඳින්
අධ්යයනය කළ යුතු ය.
ක

2.0
2.1

2.2

3.0

ඇ ළ

ක :
2017 ජනවාරි මස 31 දිනට ළමයාෙග් වයස අවුරුදු 05 ක් සම්පූර්ණ විය යුතු ය. ෙම් සඳහා
උප්පැන්න සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පාසෙල් ඇති පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට පමාණවත්
අයදුම්පත් සංඛ්යාවක් ලැබී ෙනොමැති පාසල්වල පමණක් ළමෙයකුට උප්පැන්න සහතිකය
ෙනොමැති නම් ඒ ෙවනුවට උපන්දිනය සනාථ කිරීමට උප්පැන්න විවාහ හා මරණ පිළිබඳ
ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයා ෙහෝ ඔහු විසින් බලය පවරන ලද අදාළ දිස්තික් ෙරජිස්ටාර් ෙහෝ
අතිෙර්ක දිස්තික් ෙරජිස්ටාර්වරෙයකු විසින් නිකුත් කරනු ලබන අනුමාන වයස් සහතිකයක්
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එෙහත්, පසුව උප්පැන්න සහතිකය නිශ්චිතවම ලබා දීමට කටයුතු
කළ යුතු ය.
2017ජනවාරි 31 දිනට වයස අවුරුදු 06 ෙහෝ 06 ට වැඩි ළමයින් ඇතුළත් කළ හැක්ෙක්
වයස අවරුදු 06 ට අඩු, සුදුසුකම් සපුරා ඇති ළමයින් සියලු ෙදනාම ඇතුළත් කර ගැනීෙමන්
පසුව ය.

අවධානය ෙය

කළ

ක

: ( ය ම ගණ සඳහා)

3.1

පළමුවන ෙශේණිෙය් සමාන්තර පන්තියක් සඳහා 34 ෙදෙනකු පාසල මඟින් ද 05 ෙදෙනකු
කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයදුණු තිවිධ හමුදාෙව් හා ෙපොලිසිෙය් සාමාජිකයින්ෙග්
ළමයින්ෙගන් ද ෙතෝරා ගනු ලබයි. ඒ අනුව, පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්ය සංඛ්යාව
39කි.

3.2

1960 අංක 05 දරන උපකෘත පාඨශාලා සහ අභ්යාස විද්යාල (විෙශේෂ විධිවිධාන) හා 1961
අංක 08 දරන උපකෘත පාඨශාලා සහ අභ්යාස විද්යාල (පරිපූරක විධිවිධාන) යන පනත්
අනුව රජයට පවරා ගන්නා ලද පාසල්වල පුරප්පාඩු පිරවීෙම් දී පවරා ගන්නා අවස්ථාෙව්
තත් පාසෙල් සිටි ආගමික සිසු අනුපාතය සැළකිල්ලට ෙගන පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ආගම් අනුව
හා එක් එක් ගණ අනුව ෙබදා ෙවන් කරනු ලැෙබ්. යම් ආගමක එක් ගණයකට ෙවන් කරන
ලද පමාණයට අඩු අයදුම්කරුවන් පමාණයක් ඇති කල්හි එම පුරප්පාඩු එම ආගමට අයත්
ෙසසු ගණ අතර අනුපාතිකව ෙබදා හැෙර්. යම් ආගමකට අයත් අයදුම්කරුවන් ෙනොමැති
විට ෙහෝ අඩුෙවන් සිටින විට ෙහෝ එම පුරප්පාඩු අනුපාතිකව අෙනකුත් ආගම් අතර ෙබදා
ෙදනු ලැෙබ්.

3.3

මව්පියන් පදිංචිව සිටින්ෙන් එක ම ස්ථානයක ෙනොවන කල්හි ඔවුන් නීතිෙයන් ෙවන්
ෙනොවූ අය නම් ඒ අය නීතිෙයන් ෙවන් වීම සඳහා අධිකරණ කියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වූ
බව ලිපි ෙල්ඛන මඟින් සනාථ කර ඇති විට ඉල්ලුම්පතය ඉදිරිපත් කර ඇති අයෙග් (පියා
ෙහෝ මව) පදිංචි ස්ථානය, ළමයා පදිංචි ස්ථානය වශෙයන් සළකනු ලැෙබ්.

3.4

උසාවි තීන්දුවක් මඟින් නිත්යනුකූලව ස්ථිරව දරුකමට හදා ගැනීම සඳහා පත් කරනු ලැබූ
පුද්ගලෙයකු මව ෙහෝ පියා වශෙයන් පිළිගනු ලැෙබ්. ළමා නිවාසවල සිටින ළමයින්ෙග්
නිත්යනුකූල භාරකරු වශෙයන් නිවාසෙය් භාරකරු සැලෙක්. නිත්යනුකූලව දරුකමට හදා
ගන්නා පුද්ගලයා විසින් ඒ පිළිබඳ උසාවි තීන්දුව අයදුම්පත භාර ගන්නා අවසාන දිනට ෙපර
ලබා තිබිය යුතු ය. මව හා පියා ෙදෙදනා ම මිය ෙගොස් ඇති අවස්ථාවක පමණක් ළමයාට
රැකවරණය සලසන පුද්ගලයාට එම ළමයාෙග් භාරකරු ෙලස ළමයා ෙවනුෙවන් ඉල්ලුම්
කළ හැකි ය.

3.5

දරුවාෙග් මව හා පියා විෙද්ශ ගත ව සිටි අවස්ථාවක දී ෙහෝ ෙදමාපියන්ෙගන් එක් අෙයකු
ජීවතුන් අතර ෙනොමැති විට සහ අෙනක් පුද්ගලයා විෙද්ශ ගත ව ඇති විටක නිත්යනුකූලව
භාරකාරත්වය පවරා ෙනොතිබුණ ද තාවකාලිකව ළමයාෙග් භාරකාරත්වය උසුලන්නාට
ළමයාෙග් ෙදමව්පියන්ෙග් නමින් ඉල්ලුම් කළ හැකි ය. එෙසේ වුව ද ඉහත කරුණුවලට අදාළ
වූ ලිපි ෙල්ඛන සලකා බලනු ලබන්ෙන් දරුවාෙග් ෙදමාපියන්ට අදාළව ය. එෙසේ ම
ළමයාෙග් මව/පියා විෙද්ශගත වී සිටීම ෙහෝ ජීවතුන් අතර, ෙනොමැති වීම පිළිබඳව අදාළ
සහතික මඟින් සනාථ කළ යුතු ය.
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3.6

4.0

5.0

මව්පියන්/ නිත්යනුකූල භාරකරුවන් පාසල අයත් පරිපාලන දිස්තික් බල පෙද්ශය තුළ පදිංචි
වී සිටිය යුතු ය. යම් පාසලක් පරිපාලන දිස්තික් බල පෙද්ශ මායිමක පිහිටා ඇති අවස්ථාවක
මායිෙම් ඇති අෙනක් පරිපාලන දිස්තික්කෙය් ආසන්නම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල
පදිංචිකරුවන්ට ද එම පාසලට අයදුම් කළ හැකි ය. ෙමය අදාළ පාසෙල් ෙපෝෂිත පෙද්ශය
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලැෙබ්. ආදි ශිෂ්ය ගණය සඳහා ෙමම සීමාව බල ෙනොපැවැත්ෙව්.

අය

ප

ඉ

ප

ෙ

යා

ෙවල:

4.1

කියාන්විත රාජකාරී සඳහා ලබා ෙදන විෙශේෂ අනුගහය යටෙත් තම දරුවන් පාසල්වලට
ඇතුළත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයදුණු තිවිධ හමුදාෙව් සහ
ෙපොලිසිෙය් නිලධාරීන් තම අයදුම්පත් අදාළ ෙසේවාෙව් සුබසාධක අධ්යක්ෂ ෙවතින් ලබා
ෙගන, විධිමත්ව සම්පූර්ණ කර, ආයතන පධානියා මඟින් අදාළ සුබසාධක අධ්යක්ෂ ෙවත
නියමිත දිනට ෙපර ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

4.2

තම දරුවා සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන අෙනකුත් සියලු ම මව්පියන්/ නිත්යනුකූල
භාරකරුවන් අදාළ පාසෙල් විදුහල්පති ෙවත 2016 ජූනි 30 ට පථම ලැෙබන ෙසේ අයදුම්පත
සමඟ තම නම, ලිපිනය සඳහන් ලියාපදිංචි තැපෑල සඳහා අවශ්ය මුද්දර සහිත ලියුම් කවරයක්
ද ළමයා ඇතුළත් කිරීම සඳහා අවශ්ය
ක
බඳ තම
ම සහ ක කළ
ෙ ඛනවල ටප ද සහිතව ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට
වඩා අඩුෙවන් අයදුම්පත් ලැෙබන පාසල්වල පමණක් ෙමම අයදුම්පත් අතින් වුව ද ෙගනවිත්
භාර දිය හැකි අතර, අතින් ෙගනවිත් භාර ෙදන්ෙන් නම් විදුහලින් එම ඉල්ලුම්පත භාර ගත්
බවට ලදුපතක් ලබා ගත යුතු ය.

4.3

කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයදුණු තිවිධ හමුදාෙව් හා ෙපොලිසිෙය් සාමාජිකයින්ෙග් දරුවන්
සෘජුව ම පාසලට ඉල්ලුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන්ෙන් නම් අදාළ පාසෙල් විදුහල්පති ෙවත ද
සාමාන්ය පටිපාටිය යටෙත් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

4.4

මව්පියන්/නිත්යනුකූල භාරකරුවන් එක් පාසලකට ගණ කිහිපයක් යටෙත් ඉල්ලුම් කිරීමට
සුදුසුකම් ලබන්ෙන් නම් එම එක් එක් ගණයට ෙවන ෙවන ම ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු
ය. ලියුම් කවරෙය් වම්පස ඉහළ ෙකළවෙර් පැහැදිලිව අදාළ ගණය ලියා එවිය යුතු ය.

4.5

සෑම අයදුම්කරුෙවකු ම අවම වශෙය තමාට ආස න පළා සභා පාස 03 ද ඇ
ව
පාස , 06 කට ඉ
කළ
ය. පාස න
ෙ
සෑම ඉ
ප යක ම එම පාස
ඛතා අ
ෙව
සඳහ කළ
ය. එෙසේ ම පාසල් 06කට ඉල්ලුම් කර එම
පාසල්වලින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා ඒ සඳහා සහභාගී ෙනොවන අයදුම්කරුවන් හා
අයදුම් ෙනොකළ ෙදමාපියන්, නිත්යනුකූල භාරකරුවන් පාසලක් ෙනොලැබීම සම්බන්ධෙයන්
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ෙවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම අභියාචනා
සැලකිල්ලට ෙගන ඔහු විසින් නම් කරනු ලබන පාසලකට තම ළමයා ඇතුළත් කළ යුතු ය.

4.6

සිංහල හා ෙදමළ මාධ්ය ෙදෙකන් ම ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන පාසල් සඳහා අයදුම් කරන්ෙන්
නම්, මාධ්ය ෙදක සඳහා ම ෙවන ෙවන ම ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. එෙහත්, එක්
මාධ්යයකින් පාසලට ෙත්රුණු පසු ව එම මාධ්යය ෙවනස් කිරීමට ඉඩ ෙදනු ෙනොලැෙබ්.

ෙත රා ගැ ෙ කාර්ය ප පා ය
5.1

නියමිත දිනට ලැබූ අයදුම්පත් සංඛ්යාව පාසෙල් පළමුවන ෙශේණියට පාසල මඟින් ෙතෝරා
ඇතුළත් කර ගත හැකි ළමයින් සංඛ්යාවට වඩා වැඩි වන්ෙන් නම් පමණක් සම්මුඛ
පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මඟින් ළමයින් ෙතෝරා ගැනීම කරනු ඇත.

5.2

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් පළමුව අයදුම්පත් පරීක්ෂා කර, පහත සඳහන් කර ඇති
ලකුණු කමයට අනුව ලකුණු ලබා ෙදනු ඇත. ඉන් අනතුරුව එම ලකුණු පමුඛතා අනුව
පාසලට සම්මුඛ පරීක්ෂණය මඟින් ඇතුළත් කර ගත හැකි සිසුන් සංඛ්යාව ෙමන් සිව්
ගුණයක් ෙතෝරා ෙගන එම අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැඳවනු ඇත.
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6.0

5.3

පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ෙමන් සිව් ගුණයක් තුළ අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් ෙනොවන්ෙන් නම්
සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් ෙනොෙකෙර්. එෙහත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සම්මුඛ
පරීක්ෂණය සඳහා ෙනොකැඳවීෙම් ෙහේතු පැහැදිලිව ම සඳහන් කර ලිඛිතව ම සම්මුඛ
පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමට ෙපර අයදුම්කරුවන්ට දැන්වීමට විදුහල්පති විසින් කටයුතු කරනු
ඇත.

5.4

සුදුසුකම් තිබියදීත් තම දරුවාෙග් ඉල්ලුම්පතය සිව් ගුණයට ෙනොෙගන පතික්ෙෂේප වී ඇත්
නම් පමණක්, අදාළ ලිපි ෙල්ඛන සහිත ව (ෙපර අයදුම් පතය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ
ෙල්ඛන) නැවත ඉල්ලුම්පතයක් හා ලකුණු සනාථ කිරීම සඳහා තර්කානුකූල ව ඉදිරිපත්
කරන ෙතොරතුරු ඇතුළත් ඉල්ලීමක් පතික්ෙෂේපිත ලිපිෙය් පිටපතක් සමඟ එම පාසෙල්
විදුහල්පති ෙවත ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. ලියුම් කවරෙය් වම් ෙකළවෙර් “පළමු ෙශේණියට
ළමයින් ඇතුළත් කිරීම - නැවත සලකා බැලීම” ෙලස සඳහන් කර පතික්ෙෂේප ලිපිය ලැබී
සතියක් ඇතුළත එවිය යුතු ය.

ෙත රා ගැ ම සඳහා උපෙය
(අ)

කර ග නා

මෙ දය

යම් පාසලක පළමුවන ෙශේණිෙය් පවත්නා පුරප්පාඩුවලින් පාසල මඟින් ෙතෝරා
ගන්නා ළමයින් සංඛ්යාව ෙමහි දැක්ෙවන පතිශත අනුව පහත සඳහන් ගණවලට
අයත් ළමයින් අතරින් ෙතෝරා ගැෙන්.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ෙග් දරුවන්
අදාළ පාසෙල් ආදි සිසු/ සිසුවියන් වන මව්පියන්ෙග් දරුවන්
දැනටමත් අදාළ පාසෙල් අධ්යාපනය ලබන සිසු/ සිසුවියන්ෙග්
සෙහෝදර/ සෙහෝදරියන්
අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් රජෙය් පාසල් අධ්යාපනයට
සෘජුව ම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත්
තැනැත්තන්ෙග් දරුවන්
රජෙය් ෙසේවා අවශ්යතා මත මාරුවීම් ලැබූ රාජ්ය/ සංස්ථා/
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්ය බැංකු නිලධරයන්ෙග් දරුවන්
ළමයා සමඟ විෙද්ශගතව පදිංචි ව සිට පැමිෙණන
තැනැත්තන්ෙග් දරුවන්

50%
25%
15%
05 %
04%
01%

(ආ)

එක් එක් ගණ යටෙත් සඳහන් කර ඇති ලකුණු කමයට අනුව ෙතෝරා ගැනීම සඳහා
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ලකුණු ලබා ෙදනු ඇත. ෙමහි දී ලබා ගත හැකි
උපරිම ලකුණු සංඛ්යාව 100 ක් ෙව්.

(ඇ)

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි ෙල්ඛනවලින් අවම වශෙයන්
එක් ෙල්ඛනයක් ෙහෝ නිත්යනුකූල ෙනොවන ෙල්ඛනයක් වන්ෙන් නම් එම ෙහේතුව
නිසා ම එකී අයදුම්පත සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් පතික්ෙෂේප කිරීමට
ලක්විය හැක.

(ඈ)

ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනවල ලියාපදිංචි වූ විස්තර සටහන් කර ගැනීම සඳහා
ඉල්ලුම්පතෙය් ඉඩකඩ ලබා දී ඇත. තම පදිංචිය සනාථ කිරීම පිණිස ඡන්ද හිමි නාම
ෙල්ඛනවල ලියාපදිංචි වූ විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය වන ෙදමාපියන්/
නිත්යනුකූල භාරකරුවන් ගාම නිලධාරී කාර්යාලෙයන් විස්තර ලබා ෙගන ෙමම
ෙකොටස සම්පූර්ණ කර තමන් විසින් ම සහතික කළ යුතු ය.

(ඉ)

පදිංචි ස්ථානෙය් සිට පාසලට ඇති ආසන්නතාවය සළකා බැලීෙම් දී පාසෙල් සිට
පදිංචි නිවස සඳහා වූ අහස් දුර ගණනය කරන අතර රජෙය් මිනින්ෙදෝරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් නිකුත් කර ඇති සිතියම භාවිතා කරනු ඇත.
අයදුම්කරුෙග් නිවස (පධාන ෙදොරටුව) ෙක්න්දය කර ෙගන ඉල්ලුම් කරන පාසෙල්
පධාන කාර්යාලයට (පාථමික අංශය ෙවන ම ස්ථානයක පවතින්ෙන් නම් එම
කාර්යාලයට) ඇති දුර අරය ෙලස ෙගන අඳින වෘත්තයක සීමාව තුළට ඇතුළත්
පාසල් සඳහා ලකුණු අඩු කරනු ලැෙබ්. යම් පාසලක් ඉහළ වෘත්ත සීමාව තුළ
පිහිටිය ද පවතින ස්වාභාවික බාධාවන් නිසා (උදා: ගංඟා, කලපු, වගුරු බිම්, රක්ෂිත
වනාන්තර ආදිය) එම පාසලට ගමන් කිරීමට ෙනොහැකි නම් අදාළ පාසලට ලකුණු
අඩු ෙනොකළ යුතු ය.
8

(ඊ)

පදිංචිය සනාථ කිරීමට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන, ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්
පදිංචිව සිටින ස්ථානයට අදාළව ම තිබිය යුතු ය.

6.1 පාසලට ආස න ප ං ක ව ෙ ද ව

- 50%

(අ)

ෙමම ගණය යටෙත් ෙපෝෂිත පෙද්ශය (පළමුවන ෙශේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම
පිළිබඳ විධි විධාන හා උපෙදස්හි 3.6 උප වගන්තියට අනුව) තුළ පදිංචි සියලුෙදනාට
ම අයදුම් කළ හැකි ය. ෙමහි දී පදිංචිය ඉතා වැදගත් ෙව්.

(ආ)

ෙමහි දී ෙතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුෙය් පහත දක්වා ඇති ලකුණු කමයට අනුකූලවය.
ලකු

I.

මය

පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය්
ලියාපදිංචිය
ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ලියාපදිංචි වී ඇති බව සටහන්
කිරීමට අයදුම්පෙතහි ලබා දී ඇති ෙකොටස (අංක 06) සම්පූර්ණ
කර ලියාපදිංචිය සනාථ කළ යුතු ය.

(අ)

ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ලියාපදිංචියට ලකුණු ලබා
දීෙම් දී අයදුම් කරන වර්ෂයට ෙපර වර්ෂෙය් සිට ආසන්න
වර්ෂ 05ක් (2015-2011) සළකා බලනු ලැෙබ්.

ස්තරය (මව/ යා/ ත්ය කූල භාරක ෙ ඡ ද ලකු
යාප ං ය)
35
 මව හා පියාෙග් නම්/නිත්යනුකූල භාරකරුෙග් නම
වර්ෂ 05ක් ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම්
35
 මව/ පියාෙග් නම වර්ෂ 05ක් ද අෙනක් අයෙග් නම
ඕනෑම වර්ෂ 03ක්වත් ලියාපදිංචි වි තිෙබ් නම්
 මව/පියාෙග් නම වර්ෂ 05ක් ද අෙනක් අයෙග් නම
ඕනෑ ම වර්ෂ 02ක් ද ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම්
 මව/පියාෙග් නම වර්ෂ 05ක් ද අෙනක් අයෙග් නම
ඕනෑ ම වර්ෂයක් ද ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම්
 මව/පියාෙග් නම පමණක් වර්ෂ 05ක් තිෙබ් නම්

29
27
25

ඉහත
ලකුණු
කමෙයන්
ආවරණය
ෙනොවන
අවස්ථාවන්හි දී එක ම වර්ෂයක දී ෙදමාපියන්
ෙදෙදනාෙග් ම නම් ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙයහි
ලියාපදිංචි ව තිෙබ් නම් වර්ෂයකට ලකුණු 07 බැගින් ද,
එක් අෙයකු පමණක් ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම් ලකුණු 05
බැගින් ද, ලබා ෙදනු ලැෙබ්.
(ආ)

එෙසේ ම, ෙපර වර්ෂවල ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය්
ලියාපදිංචි වී සිටි ඉල්ලුම්කරුෙග් කලතයා විෙද්ශගතව
සිටී නම් ෙහෝ මිය ෙගොස් ඇත්නම් ෙහෝ නිත්යනුකූලව
දික්කසාද වී ඇත්නම් අදාළ ලිපි ෙල්ඛන සැලකිල්ලට
ෙගන ෙදෙදනා සිටින ෙසේ සලකා ලකුණු ලබා ෙදනු
ඇත.

(ඇ)

පදිංචිය සඳහා ලකුණු ලබා ෙදන්ෙන් දැනට පදිංචි වී සිටින
ස්ථානෙය් ලිපි ෙල්ඛන මඟිනි. එෙහත්, දැනට පදිංචි වී
සිටින ස්ථානෙය් පදිංචි වීමට ෙපර ෙපෝෂිත පෙද්ශය තුළ
තවත් ස්ථානයක පදිංචි වී සිටි අයදුම්කරුෙවකු තම අවම
වසර 05ක පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි
9

නාමෙල්ඛන ස්ථාන ෙදෙකන් ම ඉදිරිපත් කරන විට
ඉල්ලුම්කරනු ලබන පාසලට වඩා ආසන්නෙය් අදාළ
දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාසල් සඳහා අඩු කරනු
ලබන ලකුණු, ෙනොෙවනස් වන්ෙන් නම් පමණක් ස්ථාන
ෙදකින් ම ඉදිරිපත් කර ඇති ඡන්දහිමි නාමෙල්ඛන
දැනට පදිංචි ස්ථානෙය් ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය ෙසේ
සලකා ලකුණු ලබා ෙදනු ඇත.
II.

(උපරිම ලකුණු 35)

පදිංචිය තහවුරු කරන ෙල්ඛන
අදාළ පුද්ගලයාෙග් නමට ඇති පදිංචිය තහවුරු කරන
ෙල්ඛනය තමා නමින් පැවරී වසර 05 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි
කාලයක් ෙහෝ ගත වී ඇත්නම් සම්පූර්ණ ලකුණු ද වසර 05 ට
අඩු හා වසර 03 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ෙහෝ ගත වී
ඇත්නම් මුළු ලකුණු පමාණෙයන් 75% ක් ද, වසර 03 ට අඩු
හා වසරකට වැඩි නම් මුළු ලකුණු පමාණෙයන් 50% ක් ද
වසරකට වඩා අඩු නම් මුළු ලකුණු පමාණෙයන් 25% ක
ලකුණු පමාණයක් ද ලබා ගැනීමට හිමිකම ඇත. (පදිංචි
ස්ථානෙය් හිමිකමට හා අතිෙර්ක ෙල්ඛන සඳහා ෙමය අදාළ
කර ගනු ලැෙබ්.)

(අ)

පදිංචි ස්ථානෙය් හිමිකම
 ඉල්ලුම්කරුෙග්/කලතයාෙග් නමට
හිමිකම තිෙබ් නම් - ලකුණු 10


පදිංචි

ස්ථානෙය්

ඉල්ලුම්කරුෙග්/කලතයාෙග් මවෙග් ෙහෝ පියාෙග් ෙහෝ
නමට පදිංචි ස්ථානෙය් හිමිකම තිෙබ් නම් - ලකුණු 06
හිමිකම අෙනකුත් අයෙග් නමට තිෙබ් නම් ෙමම ලකුණු
ලබා ෙනොෙද්.
ඉහත පදිංචියට අදාළ හිමිකම තහවුරු කරන ෙල්ඛන ෙලස
පහත ෙල්ඛන පිළිගැෙන්.
 සින්නක්කර ඔප්පු
 තෑගි ඔප්පු
 දීමනා පත
 රජෙය් පදාන
 විහාර හා ෙද්වාල ගම් පනත යටෙත් නිකුත් කර
ඇති ෙල්ඛන
 පත් ඉරු මඟින් සනාථ කර ඇති වසර 10කට වැඩි
කාලයක් සහිත පකාශන ඔප්පු
 ෙගවීෙම් පදනම මත මිළ දී ෙගන ඇති නිවාස
ෙල්ඛන
අවශ්ය වන්ෙන් නම් පත්ඉරු හා ෙදවන පිටපත් පරීක්ෂා
කර හිමිකම තහවුරු කර ගැෙන්.



ලියාපදිංචි
බදු
ඔප්පුව/
රජෙය්
නිල
නිවාස
ෙල්ඛනය(තනිකඩ නිල නිවාසවල පදිංචිකරුවන් අදාළ
කර ෙනොගත යුතු ය) /ෙගවල් කුලී පනත යටෙත්
ලියාපදිංචි වී කුලී නිවැසියන් ෙලස සනාථ කරන ෙල්ඛන ලකුණු 04

 ලියාපදිංචි ෙනොකළ බදු ඔප්පුව - ලකුණු 02
(උපරිම ලකුණු 10)
10

(ආ)

පදිංචිය තහවුරු කරන අතිෙර්ක ෙල්ඛන
එක් ෙල්ඛනයක් සඳහා එක් ලකුණක් බැගින් ලකුණු 05
(ජාතික හැඳුනුම්පත/ විදුලි බිල්පත්/ ජල බිල්පත්/ ස්ථාවර
ෙහෝ ජංගම දුරකථන බිල්පත්/ රියදුරු බලපතය/ෙසෞඛ්ය
පවර්ධන කාඩ්පත/සමෘද්ධි හිමිකම් කාඩ්පත/පාසල හැරයාෙම්
සහතිකය/ විවාහ සහතිකය /රක්ෂණ හිමිකම් ඔප්පුව/බැංකු
ගිණුම්/පත්වීම් ලිපි යනාදිය)

III.

(උපරිම ලකුණු 05)

පදිංචි ස්ථානෙය් සිට පාසලට ඇති ආසන්නතාව
ඉල්ලුම්කරුෙග් පදිංචිය සනාථ වන්ෙන් නම් පමණක්
ඔහු/ඇය විසින් තමන් දැනට පදිංචි ස්ථානෙය් සිට ඉල්ලුම්
කරනු ලබන පාසලට වඩා ආසන්නෙය්, අදාළ දරුවාට
ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශ සහිත ෙවනත් රජෙය්
පාසල් ෙනොමැත්ෙත් නම් එවැනි අවස්ථාවක දී උපරිම ලකුණු
ලබා ෙදනු ඇත. ඉල්ලුම් කරන පාසලට වඩා පදිංචි ස්ථානයට
ආසන්නෙය් දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශ සහිත
ෙවනත් රජෙය් පාසල් පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු
පමාණෙයන් ආසන්න එක් පාසලක් ෙවනුෙවන් ලකුණු 05
බැගින් අඩු කරනු ඇත.
(අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශ සහිත
ෙවනත් රජෙය් පාසල් යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් එම
දරුවාට ඇතුළත් වීමට අවශ්ය ඉෙගනුම් මාධ්යය සහිත
පාසලක් ද, තමන්ට අදාළ ගැහැනු ෙහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිශ
පාසලක් ද යන්න සහ අදාළ ළමයා අයිති ආගම ෙවනුෙවන්
10% ෙහෝ ඊට වැඩි පතිශතයක් ඇතුළත් කර ගන්නා රජෙය්
පාසල් ෙව්.)

(උපරිම ලකුණු 50)

ෙමම ගණය යටෙත් අයදුම්කරුෙග් පදිංචිය සනාථ ෙනොවන්ෙන්
නම් ලබා දුන් ලකුණු අවලංගු කරනු ඇත.
6.2 අදාළ පාසෙ
(අ)

ආ

ෂ්ය/ ෂ්යාව

වන ම

ය ෙ ද ව

- 25%

ෙම් ගණය යටෙත් අදාළ පාසෙල් ඉෙගනුම ලැබූ ශිෂ්යෙයකු/
ශිෂ්යාවක වශෙයන් ළමයාෙග් මව/ පියා/නිත්යනුකූල භාරකරුට
අයදුම් කළ හැකි ය.

(ආ) ෙමහි දී ෙතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුෙය් පහත දක්වා ඇති ලකුණු කමය අනුව ය.
I.
II.
III.
IV.

ලකු
මය
අයදුම්කරු පාසෙල් අධ්යාපනය ලැබූ එක් ෙශේණියකට
ලකුණු 02 බැගින්. (ෙශේණියක නැවත රැඳීම ෙවනුෙවන්
ලකුණු ලබා ෙනොෙද්.)
පාසල් කාලය තුළ අයදුම්කරු විසින් ලබා ගත්
අධ්යාපනික ජයගහණ
පාසල් කාලය තුළ අයදුම්කරු විසින් විෂය සමගාමී
කටයුතුවලින් ලබා ගත් ජයගහණ
ආදි ශිෂ්ය සංගමෙය් සාමාජිකත්වය, පාසල් කාලෙයන්
පසු ලබා ඇති අධ්යාපනික ජයගහණ හා පාසෙල්
දියුණුව සඳහා ලබා දුන් විවිධ ආකාරෙය් සහෙයෝග
(ෙමහි දී පාසෙල් දියුණුව සඳහා ලබා දුන් විවිධ
ආකාරෙය් සහෙයෝග සඳහා ලබා ගත හැක්ෙක් උපරිම
ලකුණු 06 ක් පමණි. )

(උපරිම ලකුණු 26)
(උපරිම ලකුණු 25)
(උපරිම ලකුණු 25)

(උපරිම ලකුණු 24)
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II, III හා IV හි සඳහන් උපරිම ලකුණු සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් අභිමතය පරිදි
ලබා දී ඇති චකෙල්ඛ උපෙදස්වලට පටහැනි ෙනොවන ආකාරයට ෙබදා ෙවන් කර
ගත හැකි ය.

සටහන -

6.3 දැනටම

අදාළ පාසෙ

අධ්යාපනය ලබන

/

ය ෙ සෙහ දර සෙහ ද ය

- 15%

(අ) ළමයාෙග් මව්පියන්ෙග්/ නිත්යනුකූල භාරකරුෙග් වැඩිමහල් ළමයින් දැනටමත් එම
පාසෙල් ඉෙගනුම ලබමින් සිටී නම් ෙමම ගණය යටෙත් අයදුම් කළ හැකි ය.
(ආ) ෙමහි දී ෙතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුෙය් පහත දක්වා ඇති ලකුණු කමය අනුව ය.
ලකු
I.

මය

පාසෙල් සිටින සෙහෝදර/ සෙහෝදරියන්

(අ)

පාසෙල් ඉෙගනුම ලබන සෙහෝදර/ සෙහෝදරියන් සංඛ්යාව
ෙකොපමණ වුව ද ලකුණු ලබා ගත හැක්ෙක් ඉන් එක් අෙයකු
සඳහා පමණි. එෙසේ ලකුණු ලබා දීෙම් දී ඔහු/ ඇය එම පාසෙල්
ගත කළ එක් ෙශේණියක් ෙවනුෙවන් ලකුණු 02 බැගින්
(ලකුණු 20)

(ආ)

අදාළ පාසෙල් ඉෙගනුම ලබන ඉහත සඳහන් කළ
සෙහෝදරයා/සෙහෝදරිය පළමු ෙශේණියට ඇතුළත්ව ඉෙගනුම
ලබන්ෙන් නම් (ලකුණු 05)

(ඇ)

අදාළ පාසෙල් සෙහෝදරයන්/සෙහෝදරියන් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ
ෙදෙදෙනකුට වඩා ඉෙගනුම ලබන්ෙන් නම් (ලකුණු 05)

(උපරිම ලකුණු 30)

II. පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනෙය්
ලියාපදිංචිය.
ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ලියාපදිංචි වී ඇති බව සටහන්
කිරීමට අයදුම්පෙතහි ලබා දී ඇති ෙකොටස (අංක 06)
සම්පූර්ණ කර ලියාපදිංචිය සනාථ කළ යුතු ය.
(අ)

ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ලියාපදිංචියට ලකුණු ලබා දීෙම් දී
අයදුම් කරන වර්ෂයට ෙපර වර්ෂෙය් සිට ආසන්න වර්ෂ 05ක්
(2015-2011) සළකා බලනු ලැෙබ්.

ස්තරය (මව/ යා/ ත්ය කූල භාරක ෙ
ඡ ද ලකු
යාප ං ය)
15
 මව හා පියාෙග් නම්/ නීත්යනුකූල භාරකරුෙග් නම
වර්ෂ 05ක් ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම්
15
 මව/පියාෙග් නම වර්ෂ 05ක් ද අෙනක් අයෙග් නම
ඕනෑම වර්ෂ 03ක්වත් ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම්
12
 මව/ පියාෙග් නම වර්ෂ 05ක් ද අෙනක් අයෙග් නම
ඕනෑ ම වර්ෂ 02ක් ද ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම්
11
 මව/ පියාෙග් නම වර්ෂ 05ක් ද අෙනක් අයෙග් නම
නම ඕනෑ ම වර්ෂයක් ද ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම්
10
 මව/ පියාෙග් නම පමණක් වර්ෂ 05ක් තිෙබ් නම්

(උපරිම ලකුණු 15)

ඉහත ලකුණු කමෙයන් ආවරණය ෙනොවන අවස්ථාවන්හි දී
එක ම වර්ෂයක දී ෙදමව්පියන් ෙදෙදනාෙග් ම නම් ඡන්දහිමි
නාමෙල්ඛනහි ලියාපදිංචි ව තිෙබ් නම්, ලකුණු 03 බැගින් ද
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එක් අෙයකු පමණක් ලියාපදිංචි වී තිෙබ් නම් ලකුණු 02
බැගින් ද ලබා ෙදනු ඇත.
(ආ)

ෙපර වර්ෂවල ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ලියාපදිංචි වී සිටි
ඉල්ලුම්කරුෙග් කලතයා විෙද්ශගතව සිටී නම් ෙහෝ මිය
ෙගොස් ඇත්නම් ෙහෝ නිත්යනුකූලව දික්කසාද වී ඇත්නම් ෙහෝ
අදාළ ෙල්ඛන සැලකිල්ලට ෙගන ෙදෙදනා ම සිටින ෙසේ
සලකා බලා ලකුණු ලබා ෙදනු ඇත.

(ඇ)

පදිංචිය සඳහා ලකුණු ලබා ෙදන්ෙන් දැනට පදිංචි වී සිටින
ස්ථානෙය් ලිපි ෙල්ඛන මඟිනි. එෙහත්, දැනට පදිංචි වී සිටින
ස්ථානෙය් පදිංචි වීමට ෙපර ෙපෝෂිත පෙද්ශය තුළ තවත්
ස්ථානයක පදිංචි වී සිටි අයදුම්කරුෙවකු තම අවම වසර 05ක
පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛන ස්ථාන
ෙදෙකන් ම ඉදිරිපත් කරන විට ඉල්ලුම්කරනු ලබන පාසලට
වඩා ආසන්නෙය් අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාසල්
සඳහා අඩු කරනු ලබන ලකුණු, ෙනොෙවනස් වන්ෙන් නම්
පමණක් ස්ථාන ෙදකින් ම ඉදිරිපත් කර ඇති ඡන්දහිමි
නාමෙල්ඛන දැනට පදිංචි ස්ථානෙය් ඡන්ද හිමි නාම
ෙල්ඛනය ෙසේ සලකා ලකුණු ලබා දිය යුතු ය.

III. පදිංචිය තහවුරු කරන ෙල්ඛන (පදිංචි ස්ථානෙය් හිමිකම)
අදාළ පුද්ගලයාෙග් නමට පදිංචිය තහවුරු කරන ෙල්ඛන
ඉදිරිපත් කරන විට ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට වසර
05ක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ගත වී ඇත්නම් සම්පූර්ණ ලකුණු
ද වසර 05 ට අඩු හා වසර 03 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ගත වී
ඇත්නම් මුළු ලකුණු පමාණෙයන් 75% ක් ද වසර 03 ට අඩු හා
වසරකට වැඩි මුළු ලකුණු පමාණෙයන් 50% ක් ද වසරකට
වඩා අඩු නම් 25%ක ලකුණු පමාණයක් ද ලබා දිය යුතු ය.
 ඉල්ලුම්කරුෙග්/කලතයාෙග් නමට පදිංචි ස්ථානෙය් හිමිකම
තිෙබ් නම් - ලකුණු 10
 ඉල්ලුම්කරුෙග්/ කලතයාෙග් මවෙග් ෙහෝ පියාෙග් නමට
පදිංචි ස්ථානෙය් හිමිකම් ඔප්පුව තිෙබ් නම් - ලකුණු 06
හිමිකම අෙනකුත් අයෙග් නමට තිෙබ් නම් ෙමම ලකුණු ලබා
ෙනොෙද්.
ඉහත පදිංචියට අදාළ හිමිකම තහවුරු කරන ෙල්ඛන ෙලස,
පහත ෙල්ඛන පිළිගැෙන්.






සින්නක්කර ඔප්පු
තෑගි ඔප්පු
දීමනා පත
රජෙය් පදාන
විහාර හා ෙද්වාල ගම් පනත යටෙත් නිකුත් කර ඇති
ෙල්ඛන
 පත් ඉරු මඟින් සනාථ කර ඇති වසර 10කට වැඩි
කාලයක් සහිත පකාශන ඔප්පු
 ෙගවීෙම් පදනම මත මිළ දී ෙගන ඇති නිවාස
ෙල්ඛන
අවශ්ය වන්ෙන් නම් පත්ඉරු හා ෙදවන පිටපත් පරීක්ෂා කර හිමිකම
තහවුරු කර ගත යුතු ය.


ලියාපදිංචි බදු ඔප්පුව/ රජෙය් නිල නිවාස ෙල්ඛනය(තනිකඩ
නිල නිවාසවල පදිංචිකරුවන් අදාළ කර ෙනොගත යුතු ය)/
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ෙගවල් කුලී පනත යටෙත් ලියාපදිංචි වී කුලී නිවැසියන්
ෙලස සනාථ කරන ෙල්ඛන - ලකුණු 04
 ලියාපදිංචි ෙනොකළ බදු ඔප්පුව - ලකුණු 02

(උපරිම ලකුණු10)

IV පදිංචි ස්ථානෙය් සිට පාසලට ඇති ආසන්නතාව
අයදුම්කරු පදිංචි ස්ථානෙය් සිට තමන් විසින් ඉල්ලුම් කරනු
ලබන පාසලට වඩා ආසන්නෙය් තම දරුවාට ඇතුළත් වීමට
හැකි පාථමික අංශ සහිත ෙවනත් රජෙය් පාසල් ෙනොමැත්ෙත්
නම් උපරිම ලකුණු ලබා ෙදනු ඇත. යම් ෙහයකින් ඉල්ලුම්
කරන පාසලට වඩා පදිංචි ස්ථානයට ආසන්නෙය් තම දරුවාට
ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශ සහිත ෙවනත් රජෙය් පාසල්
පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු පමාණෙයන් ආසන්න එක්
පාසලක් ෙවනුෙවන් ලකුණු 05 බැගින් අඩු කරනු ලැෙබ්.
(අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශ සහිත
ෙවනත් රජෙය් පාසල් යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් එම දරුවාට
ඇතුළත් වීමට අවශ්ය ඉෙගනුම් මාධ්යය සහිත පාසලක් ද,
තමන්ට අදාළ ගැහැනු ෙහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිශ පාසලක් ද
යන්න සහ අදාළ ළමයා අයිති ආගම ෙවනුෙවන් 10% ෙහෝ ඊට
වැඩි පතිශතයක් ඇතුළත් කර ගන්නා රජෙය් පාසල් ෙව්.)
V.

(උපරිම ලකුණු35)

පාසෙල් සිටින සෙහෝදර/සෙහෝදරියන් පාසලට ලබා දී ඇති
ජයගහණ හා පාසෙල් දියුණුව සඳහා ෙදමව්පියන් විසින්
පාසලට දක්වන ලද විවිධාකාර සහෙයෝග
(පාසලට දක්වන ලද විවිධාකාර සහෙයෝග සඳහා ලබා ගත
හැක්ෙක් ලකුණු 04 ක් පමණි.)
(උපරිම ලකුණු 10)

6.4 අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙ රජෙ පාස අධ්යාපනයට සෘ ව ම බලපාන ආයතනයක
කාර්ය ම ඩලයට අය තැනැ ත ෙ ද ව - 05%
(අ)

අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් රජෙය් පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුව ම බලපාන
ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලෙය් ස්ථිර තනතුරක මව/ පියා/ නිත්යනුකූල භාරකරු
ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට ෙසේවෙය් නියුක්තව සිටී නම් පමණක් ෙමම
ගණයට ඉල්ලුම් කළ හැකි ය.

(ආ)

ෙමහි දී ෙතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුෙය් පහත දක්වා ඇති ලකුණු කමයට අනුව ය.

ලකු
මය
I. අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් රජෙය් පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුව ම
බලපාන ආයතනයන්හි කාර්ය මණ්ඩලෙය් ස්ථිර ෙසේවකෙයකු ෙලස
ෙසේවා කාලය පූර්ණ වර්ෂයකට ලකුණු 02බැගින්
II වර්තමාන ස්ථිර පදිංචි ස්ථානෙය් සිට වර්තමාන ෙසේවා ස්ථානයට
ඇති දුර
කි.මී. 100 ට වැඩි නම්
- ලකුණු 35
කි.මී.99 සිට කි.මී. 50 දක්වා
- ලකුණු 25
කි.මී.49 සිට කි.මී. 25 දක්වා
- ලකුණු 15
කි.මී. 25 ට අඩු නම්
- ලකුණු 05

(උපරිම ලකුණු 20)

(උපරිම ලකුණු 35)

ෙමම ලකුණු ලබා ගත හැක්ෙක් ස්ථිර පදිංචි ස්ථානයට
අදාළ ෙපෝෂිත පෙද්ශය තුළ ඇති පාසලකට ඉල්ලුම් කරන
ඉල්ලුම්කරුවන්ට පමණි. (පදිංචිය තහවුරු කළ යුතු ය.)
14

III

දුෂ්කර පාසල් ෙසේවා කාලය (දුෂ්කර පාසල් ෙසේවා කාලය
අදාළ කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ සහතික කළ යුතු ය.)
(අ) දැනට දුෂ්කර පාසලක ෙසේවෙය් ෙයෙද් නම් දුෂ්කර ෙසේවා
කාලය (ෙමම කාලය අඛණ්ඩව තිබිය යුතු යි.) පූර්ණ වසරකට ලකුණු 05 බැගින් ලකුණු 25
(ආ) දැනට දුෂ්කර පාසලක ෙසේවෙය් ෙනොෙයෙදන නමුත් මීට ෙපර
දුෂ්කර ෙසේවෙය් ෙයදුෙණ් නම් ෙසේවා කාලය - පූර්ණ වසරකට
ලකුණු 03 බැගින් ලකුණු 15

(උපරිම ලකුණු 25)

සැ. - අවම වශෙයන් වසරකට වඩා වැඩි දුෂ්කර ෙසේවා කාලයක් සපුරා
ඇති අයට පමණක් පූර්ණ වසරකට වඩා වැඩි වන මාස හයක් ෙහෝ ඊට
වැඩි වන මාස ගණනට අදාළ ලකුෙණන් භාගයක් සඳහා හිමිකම ඇත.
IV ලබා ෙනොගත් නිවාඩු
ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා වර්ෂයට ෙපර වසර 05 ක් සඳහා ලිත්
වර්ෂය තුළ ලබා ෙනොගත් නිවාඩු දින 20 ට ලකුණු 02 බැගින්
(වර්ෂයකට ලබා ෙනොගත් නිවාඩු දින 20 ට වඩා අඩු නම් ලකුණු
ලබා ෙනොෙදනු ඇත.)
V දරුවා ඇතුළත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පාසෙල් ම ෙසේවෙය්
ෙයෙදන්ෙන් නම්
 ෙසේවා කාලය අවු.03 ෙහෝ ඊට වැඩි නම් ලකුණු 10
 ෙසේවා කාලය අවු.03 ට අඩු නම් ලකුණු 05
6.5 රජෙ
ෙසේවා අවශ්යතා මත ස්ථාන මා
රාජ්ය බැංකු ලධරය ෙ ද ව - 04%
(අ)

ලැ

(උපරිම ලකුණු 10)

(උපරිම ලකුණු 10)

රාජ්ය/ සංස්ථා/ ව්යවස්ථා ත ම

ඩල/

ෙමම ගණය යටෙත් රජෙය්/ සංස්ථා/ ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්ය බැංකු
නිලධරයකුෙග් ඉල්ලීම මත ෙනොව රජෙය්/ ආයතනෙය් ෙසේවා අවශ්යතා මත අයදුම්පත්
භාර ගන්නා අවසන් දිනට ෙපර වසර 05 ක කාලයක් ඇතුළත පාසල පිහිටි පෙද්ශය
තුළ ස්ථාපිත ආයතනයකට ස්ථාන මාරුවීම් ලැබ පැමිණ පාසෙල් ෙපෝෂිත පෙද්ශය තුළ
පදිංචිව සිටින්ෙන් නම් පමණක් ඉල්ලුම් කළ හැකිය.
ෙමහි දී පාසල පිහිටි පෙද්ශය යනුෙවන් අදහස් වන්ෙන් අදාළ පාසල ෙක්න්දය කර
කිෙලෝ මීටර් 2ක් අරය ෙලස ෙගන අඳින වෘත්තයක සීමාව තුළ අදාළ ආයතනය පිහිටා
තිබීම ෙව්. (අවශ්ය වන්ෙන් නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ෙමම සීමාව වැඩි කර
ගත හැක). එෙමන් ම ෙපර ෙසේවා ස්ථානය පිහිටා ඇති පෙද්ශෙය් දරුවා ද සමඟ පදිංචි
ව සිට, නව ෙසේවා ස්ථානයට අදාළ පදිංචි ස්ථානයට දරුවා සමඟ පැමිණිය යුතු ය. තව
ද, අවසානයට ලද ස්ථාන මාරුව පමණක් සලකා බලනු ඇත. එෙමන් ම, අනුයුක්ත
කිරීම්, පුහුණු පාඨමාලා හා අධ්යයන කටයුතු සඳහා පදිංචිය ෙවනස් කිරීම් ආදිය ෙම්
යටෙත් සලකනු ෙනොලැෙබ්.

(ආ) ෙමහි දී ෙතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුෙය් පහත දක්වා ඇති ලකුණු කමය අනුවය.
ලකු
I.

මය

ෙපර ෙසේවා ස්ථානෙය් සිට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා පැමිණ ඇති නව
ෙසේවා ස්ථානය අතර දුර
කි.මී. 150 ට වැඩි නම්
කි.මී.149 සිට කි.මී. 100 දක්වා
කි.මී.99 සිට කි.මී. 50 දක්වා
කි.මී.49 සිට කි.මී.25 දක්වා
කි.මී. 25 ට අඩු නම්

- ලකුණු 40
- ලකුණු 32
- ලකුණු 24
- ලකුණු 16
- ලකුණු 08 (උපරිම ලකුණු 40)
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II.

ස්ථාන මාරුවීම් ලැබ පැමිණ පදිංචි වූ ස්ථානෙය් සිට පාසලට ඇති
ආසන්නතාව (පදිංචිය සනාථ කළ යුතු ය.)
දැනට පදිංචි ස්ථානෙය් සිට ඉල්ලුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා
ආසන්නෙය් අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශ සහිත
ෙවනත් රජෙය් පාසල් ෙනොමැත්ෙත් නම් උපරිම ලකුණු ලබා ෙදනු
ඇත. ඉල්ලුම් කරන පාසලට වඩා පදිංචි ස්ථානයට ආසන්නෙය් තම
දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශය සහිත ෙවනත් රජෙය්
පාසල් පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු පමාණෙයන් ආසන්න
පාසලක් ෙවනුෙවන් ලකුණු 05 බැගින් අඩු කරනු ඇත.
(අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශ සහිත ෙවනත්
(උපරිම ලකුණු 35)
රජෙය් පාසල් යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් එම දරුවාට ඇතුළත්
වීමට අවශ්ය ඉෙගනුම් මාධ්යය සහිත පාසලක් ද, තමන්ට
අදාළ ගැහැනු ෙහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිශ පාසලක් ද යන්න සහ
අදාළ ළමයා අයිති ආගම ෙවනුෙවන් 10% ෙහෝ ඊට වැඩි පතිශතයක්
ඇතුළත් කර ගන්නා රජෙය් පාසල් ෙව්.)

III. රාජ්ය/ සංස්ථා/ ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්ය බැංකු ෙසේවකයකු ෙලස
ෙසේවා කාලය - වසරකට එක් ලකුණක් බැගින්

(උපරිම ලකුණු 10)

IV. ස්ථාන මාරුවීම් ලැබ ගත වූ කාලය (අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන්
දිනට)
වර්ෂයක කාලයක් තුළ නම්
- ලකුණු 05
වර්ෂ 01 – 02 කාලයක් තුළ නම්
- ලකුණු 04
වර්ෂ 02 – 03 කාලයක් තුළ නම්
- ලකුණු 03
වර්ෂ 03 – 04කාලයක් තුළ නම්
- ලකුණු 02
වර්ෂ 04 – 05 කාලයක් තුළ නම්
- ලකුණු 01

(උපරිම ලකුණු 05)

V.

ලබා ෙනොගත් නිවාඩු
ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා වර්ෂයට ෙපර වසර 05 ක් සඳහා ලිත් වර්ෂය
තුළ ලබා ෙනොගත් නිවාඩු දින20 ට ලකුණු 02 බැගින්
(උපරිම ලකුණු 10)
(වර්ෂයකට ලබා ෙනොගත් නිවාඩු දින 20 ට වඩා අඩු නම් ලකුණු
ලබා ෙනොෙද්.)

සැ.

- පළමු ෙශේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට පසු
ෙහෝ පළමු ෙශේණිය ආරම්භ වීෙමන් පසු ෙහෝ රජෙය් ෙසේවා අවශ්යතා මත ස්ථාන මාරුවීම්
ලැබ/ අදාළ දරුවා සමඟ විෙද්ශගතව සිට පැමිෙණන නිලධරයන්ෙග් දරුවන්ට පාසල් ලබාදීම
සඳහා අදාළ පාසල අයත්වන පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පළාත් අධ්යාපන
අධ්යක්ෂට ඉල්ලුම්පත් ෙයොමු කළ යුතුය. අදාළ අධ්යාපන බලධාරීන් විසින් තීරණය කරන ලද
පාසල් ෙමම ෙදමාපියන්ෙග් දරුවන් සඳහා ලබා ෙදනු ඇත.

6.6 ළමයා සමඟ ෙ ශගත ව ප ං ව ට පැ ෙණන තැනැ ත ෙ ද ව

- 01%

(අ) ෙමම ගණය යටෙත් ළමයා සමඟ විෙද්ශගත ව පදිංචි ව සිට ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා
වර්ෂයට ෙපර වර්ෂෙය් ජූලි මස 01 වන දින සිට ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දින
දක්වා කාලය තුළ ෙමරටට පැමිෙණන මව/ පියා/නීත්යනුකූල භාරකරුට ඉල්ලුම් කළ
හැකිය.
(ආ) ෙමහි දී ෙතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුෙය් පහත දක්වා ඇති ලකුණු කමය අනුවය.
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ලකු
I.

මය

දිවයිනට පැමිණි දිනය දක්වා ළමයා සමඟ විෙද්ශගත වී සිටි කාලය
අඛණ්ඩව වසර 03 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක්
ලකුණු 25
අඛණ්ඩව වසර 02 සිට වසර 03 ක් දක්වා
ලකුණු 15
අඛණ්ඩව වසර 01 සිට වසර 02 දක්වා
ලකුණු 10

(උපරිම ලකුණු 25

(ෙමම කාලය තුළ මසකට අඩු කාලයක් නිවාඩු ලබා ලංකාවට
පැමිණ නැවතත් අදාළ ස්ථානයට ෙගොස් ඇත්නම් අඛණ්ඩ කාලය
ඛණ්ඩනය ෙනොවන බව සැලකිය යුතු ය. )
II.

විෙද්ශගත වූ ස්වභාවය
ශී ලංකා දූත මණ්ඩල රාජකාරි සඳහා
ලකුණු 40
ශී ලංකා රජෙය් අවශ්යතා සඳහා
ලකුණු 30
(රජය මඟින් ෙහෝ රජය ෙවනුෙවන් විෙද්ශයක රාජකාරියක්
ඉටු කිරීම සඳහා පත් කළ පුද්ගලයන් සඳහා)
ශිෂ්යත්වයක් සඳහා
ලකුණු 20
ෙපෞද්ගලික අවශ්යතාවයක් සඳහා
ලකුණු 10

(උපරිම ලකුණු 40

III. පදිංචි ස්ථානෙය් සිට පාසලට ඇති ආසන්නතාව
පදිංචි ස්ථානෙය් (පදිංචිය සනාථ කළ යුතුය.) සිට ඉල්ලුම් කරනු
ලබන පාසලට වඩා ආසන්නෙය් අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි
පාථමික අංශ සහිත ෙවනත් රජෙය් පාසල් ෙනොමැත්ෙත් නම් උපරිම
ලකුණු ලබා ෙදනු ඇත. ඉල්ලුම් කරන පාසලට වඩා පදිංචි ස්ථානයට
ආසන්නෙය් අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශය සහිත
ෙවනත් රජෙය් පාසල් පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු පමාණෙයන්
ආසන්න පාසලක් ෙවනුෙවන් ලකුණු 05 බැගින් අඩු කරනු ඇත.
(අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාථමික අංශ සහිත ෙවනත්
(උපරිම ලකුණු 35
රජෙය් පාසල් යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් එම දරුවාට ඇතුළත්
වීමට අවශ්ය ඉෙගනුම් මාධ්යය සහිත පාසලක් ද, තමන්ට
අදාළ ගැහැනු ෙහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිශ පාසලක් ද යන්න සහ
අදාළ ළමයා අයිති ආගම ෙවනුෙවන් 10% ෙහෝ ඊට වැඩි පතිශතයක්
ඇතුළත් කර ගන්නා රජෙය් පාසල් ෙව්.)
යා

7.0
ඇ

ත රාජකා ෙ ෙය
ෙශේෂ අ හය

ධ හ දාෙ හා ෙප

ෙ සාමා කය ට ලබා

7.1 කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයදුණු තිවිධ හමුදාෙව් හා ෙපොලිසිෙය් නිලධාරීන් තම දරුවන්
පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම සඳහා රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙහෝ නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙහෝ අදාළ බලධාරීන් ෙවත එවනු ලබන අයදුම්පත්
අතරින් සුදුසු ළමයින් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා නිර්ණායක හා ලකුණු කමයක් අදාළ
අමාත්යාංශයන් හි ෙල්කම්වරු හා බලධාරීන් විසින් සකස් කර ඒ අනුව ළමයින් ෙතෝරා ගනු
ඇත.
7.2 රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් හා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම් විසින් එක් පාසලක එක් සමාන්තර පන්තියක් සඳහා ළමයින් 05 ෙදෙනක් බැගින්
ෙතෝරා අධ්යාපන අමාත්යාංශය ෙවත ලබා දීෙමන් අනතුරුව පාසල්වලට එම ළමයින් ෙයොමු
කරනු ඇත.
7.3 රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් හා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් බලධාරීන් විසින්
ලකුණු කමයක් මත ෙමම ළමයින් ෙතෝරා පාසල් ලබා දීෙම් කටයුතු සිදු කරන බැවින්, ඒ
සම්බන්ධව පැන නගින ගැටලු නිරාකරණය කර ගත යුත්ෙත් එම අමාත්යාංශවල අදාළ
බලධාරීන් මඟින් පමණක් ම බව අවධාරණය කර ගත යුතු ය.
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ථම ස

ඛප

ෂණ ම

ඩලය ෙවත ඉ

ප

කළ

ෙ ඛන

8.1

ළමයින් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා මව්පියන්/ නිත්යනුකූල භාරකරුවන් විසින් ළමයාෙග්
උප්පැන්න සහතිකෙය් මුල් පිටපත ද ඉල්ලුම්පතට අමුණන ලද ලිපි ෙල්ඛනවල මුල් පිටපත්
ද, ලබා දී ඇති ලකුණු කමයට අනුකූල ව ලකුණු ලබා ගැනීම සනාථ කිරීම සඳහා අදාළ වන
සියලු ලිපි ෙල්ඛනවල මුල් පිටපත් ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. මීට අමතරව එම ෙල්ඛනවල ඡායා
පිටපතක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

8.2

තමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි ෙල්ඛනවල නිරවද්යතාව, දිවුරුම් ෙපත්සමක් මඟින්
සහතික කළ යුතු ය.

8.3

ගාම නිලධාරී කාර්යාලය මඟින් සටහන් කර ලබා දුන් ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනවල
ලියාපදිංචි විස්තර මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දී ඇති ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛන
මඟින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ම සනාථ කර ගනු ඇත. ඡන්ද හිමි නාම
ෙල්ඛනෙය් ලියාපදිංචිය පිළිබඳ යම් ගැටලුවක් මතුවන අවස්ථාවන්හි දී මැතිවරණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ම එය සනාථ කිරීම කර ගනු ඇත.

8.4

ඉදිරිපත් කරන ලද යම් ෙල්ඛනයක් කූට ෙල්ඛනයක් යැයි සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට
හැඟී යන්ෙන් නම්, එය නිකුත් කර ඇති ආයතනෙයන් ෙහෝ බලධාරියාෙගන් විමසීමක්
ෙකොට එහි සත්ය අසත්යතාව තහවුරු කර ගැනීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් සභාපතිට
සම්පූර්ණ බලය ඇත. එවැනි අවස්ථා ඇති වූ කල්හි ඒ පිළිබඳව අදාළ බලධාරියාට සුදුසු පරිදි
කටයුතු කිරීමට දන්වා සිටිය හැකි ය. ඒ අනුව ඉදිරිපත් කර ඇති ෙල්ඛනයක් ෙහෝ ෙල්ඛන,
කූට ෙල්ඛනයක් ෙහෝ ෙල්ඛන යැයි සනාථ වන්ෙන් නම් එවැනි ෙල්ඛනයක්/ ෙල්ඛන
ඉදිරිපත් කිරීමට විරුද්ධව නිත්යනුකූලව කටයුතු කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්.

8.5

ෙමම සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවස්ථාෙව් දී ඉදිරිපත් කරන ෙල්ඛන හා අෙනකුත් ෙතොරතුරු අනුව
ඔබ අභිමුඛෙය් දී ලකුණු ලබා දීෙම් පතිකාෙව් ලකුණු ඇතුළත් කරනු ලැෙබ්. එෙහත් වැරදි
ෙතොරතුරු/ කූට ෙල්ඛන ලබා දී ඇති බව තහවුරු වුවෙහොත් අයදුම්පත් පතික්ෙෂේප කිරීමට/
ලකුණු සංෙශෝධනය කිරීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට සම්පූර්ණ බලය ඇත.

තාවකා ක ලැ ස් ව
9.1

ලකුණු පමුඛතා මත එක් එක් ගණ සඳහා ෙවන ෙවන ම ෙතෝරා ගැනීම සිදු කරන අතර,
තාවකාලික ලැයිස්තුව හා ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනය සකස් කරනු ලැෙබ්.

9.2

තාවකාලික ලැයිස්තුව හා ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛන පසිද්ධ කිරීමට ෙපර පාසලට ආසන්න
පදිංචිකරුවන්ෙග් ගණය යටෙත් ෙත්රී ඇති ළමයින්ෙග් පදිංචිය ස්ථානීය පරීක්ෂණය මඟින්
තහවුරු කර ගනු ලැෙබ්. ස්ථානීය පරීක්ෂණෙය් දී පදිංචිය තහවුරු ෙනොෙව් නම්
ෙල්ඛනෙයන් නම ඉවත් කරනු ලබයි. අවශ්ය වන්ෙන් නම් අෙනකුත් ගණයන් ද ස්ථානීය
පරීක්ෂණයට ලක් කළ හැකි ය.

9.3

ගණ කිහිපයකට ඉල්ලුම් කළ ළමයකු යම් ෙහයකින් ගණ කිහිපයකට ෙත්රී ඇති
අවස්ථාවක දී එම ළමයාෙග් නම ඒ අතරින් වැඩි ම පතිශතයක් ඇති ගණය යටෙත්
පමණක් ඉතිරි කර අෙනකුත් ගණවල ලැයිස්තුවලින් ඉවත් කරනු ලැෙබ්.

9.4

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය මඟින් ෙතෝරා ගැනීමට නියමිත ළමයින්ෙග් තාවකාලික
ලැයිස්තුව හා ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනය සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයින්ෙග්
අත්සනින් යුතුව පාසල් දැන්වීම් පුවරුෙව් පදර්ශනය කිරීම විදුහල්පති විසින් සිදු කරනු
ලබන අතර, එක් එක් අයදුම්කරුවන්ට පුද්ගලිකව දැනුම් ෙදනු ෙනොලබයි. එබැවින් ෙම්
පිළිබඳව ෙදමව්පියන්/ නිත්යනුකූල භාරකරුවන් විමසිලිමත්ව සිටීම අත්යවශ්ය වනු ඇත.

10.0 අ යාචනා හා ෙර ධතා ඉ
10.1

ප

ම.

පදර්ශනය කරන ලද තාවකාලික ලැයිස්තුව හා ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනය පාසල් දැන්වීම්
පුවරුෙව් පදර්ශනය කර සති 02ක් ඉකුත්වීමට ෙපර ෙල්ඛනවල යම් ස්ථානයක හිමිකම්
18

ෙනොලැබිය යුතු ළමෙයකුෙග් නම අඩංගු වී ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විෙරෝධතාව හා/ෙහෝ සුදුසුකම්
තිබියදීත් තම දරුවාෙග් නම නුසුදුසු තැනක ස්ථානගතව ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව අභියාචනයක්
දැන්වීම් පුවරුෙව් පදර්ශනය කරන ආකෘතියට අනුව, ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් විදුහල්පති ෙවත
වහා ම ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ඒ සමඟ තම නම සහ ලිපිනය සඳහන් ලියාපදිංචි තැපෑල සඳහා
අවශ්ය මුද්දර සහිත ලියුම් කවරයක් ද එවිය යුතු ය. ෙමම සති 02 ක කාල සීමාෙවන් පසුව
ඉදිරිපත් කරනු ලබන කිසිදු අභියාචනයක් ෙහෝ විෙරෝධතාවක් සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.
10.2

විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවට ම ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට නම් වශෙයන්
සඳහන් කර ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ෙමහි දී විෙරෝධයට ලක්වන ළමයා/ ළමයින්ෙග් නම්,
කැඳවීම් අංකය හා තම විෙරෝධය ෙකටිෙයන් ලියා දැක්වීම අවශ්ය ෙව්.

10.3

අභියාචනා හා විෙරෝධතා විමර්ශනය කිරීම සඳහා අභියාචනා හා විෙරෝධතා පරීක්ෂණ
මණ්ඩලයක් පත් කරනු ඇත. ෙමම මණ්ඩලය මඟින් විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කළ අය,
විෙරෝධතාවයට ලක් වූ අය හා අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ අය ෙවන් ෙවන්ව පථම
පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කළ ලිපි ෙල්ඛන මඟින් නැවත විමර්ශනයට ලක් කරනු ඇත.

10.4

අභියාචනා හා විෙරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් අභියාචනා හා විෙරෝධතා පරීක්ෂා කර
සනාථ කිරීෙමන් පසුව සුදුසුකම් අනුව (ලකුණු පමුඛතා මත) අභියාචනාකරුවන් හා
විෙරෝධතාවයට ලක් වූ/ දැක් වූ අයදුම්කරුවන් තාවකාලික ලැයිස්තුෙව් නිසි තැනට ඇතුළත්
ෙකොට සංෙශෝධිත තාවකාලික ලැයිස්තුව සකස් කරනු ඇත.

10.5

එක් එක් ගණය අනුව සංෙශෝධනය කරන ලද තාවකාලික ලැයිස්තුෙවන් පාසලට ඇතුළත්
කර ගත හැකි සංඛ්යාව අනුව ඉහළ ම සිටින අය ෙතෝරා ෙගන අවසන් ෙල්ඛනය සකස්
කරනු ලැෙබ්.

10.6

අභියාචනා හා විෙරෝධතා පරීක්ෂණෙයන් පසුව ළමයින් ෙතෝරා ගැනීෙම් අවසාන ලැයිස්තුව
හා ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනය අභියාචනා හා විෙරෝධතා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙග් අත්සන්
සහිතව පාසල් දැන්වීම් පුවරුෙව් පදර්ශනය කරනු ඇත.

10.7

අ යාචනා හා ෙර ධතා ඉ ප
ෙර ධතා ප ෂණ ම ඩලය

10.8

ෙදමව්පියන්/ නිත්යනුකූල භාරකරු විසින් ඉල්ලුම් කරන ලද පාසල් කිහිපයකට තම ළමයා
ෙත්රුණු අවස්ථාෙව් දී ෙදමව්පියන්/ නිත්යනුකූල භාරකරු විසින් තම අයදුම්පතෙයහි පාසල්
ඉල්ලුම් කරන ලද පමුඛතා අනුපිළිෙවල සළකා බලා පමුඛතාව වැඩි පාසෙල් ලැයිස්තුෙව්
ළමයාෙග් නම ඉතිරි කර අෙනකුත් ෙත්රුණු පාසල් ලැයිස්තුවලින් ළමයාෙග් නම ඉවත්
කරනු ලැෙබ්.

10.9

ඉන් පසුව ෙත්රුණු හා ෙනොෙත්රුණු අයදුම්කරුවන්ට ඒ පිළිබඳව සඳහන් කර ලිපියක්
මඟින් විදුහල්පතිෙග් අත්සන හා නිල මුදාව සහිතව දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

කරන ලද ය අය ක ෙවකු
බඳ අ යාචනා හා
ෙද ලබන රණය අවසාන රණය ෙ .

10.10 පළමුවන ෙශේණිය සඳහා සිසුන් ෙතෝරා ගැනීම කාල රාමුවකට අනුව සිදු කරනු ලබයි.
ෙතෝරා ගත් ළමයින් 2017 ජනවාරි මාසෙය් පළමුවන සතිෙය් දී පාසල්වලට ඇතුළත්
කිරීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත.
11.0

ෙත රා ෙන ග ළම
ට පාස ලබා ම.
කිසිම පාසලකට ෙතෝරා ෙනොගත් ළමයකුෙග් මව/ පියා/ නිත්යනුකූල භාරකරු විසින් තම දරුවාට
විකල්ප පාසලක් ලබා ගැනීම සඳහා තමන් පදිංචි පෙද්ශෙය් කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයාට නව
අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ඒ අනුව, සෑම දරුෙවකුට ම පාසල් ලබා දීම කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් විසින් සිදු කරනු ඇත.

12.0

ළම

ඇ ළ

ම සඳහා ද

සහ ෙවන

ආධාර ලබා ගැ ම තහන

ම.

සියලු ම රජෙය් පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම ෙවනුෙවන් පහසුකම් හා ෙසේවා ගාස්තු සහ
පාසල් සංවර්ධන සමිති සාමාජික මුදල හා සියලු ළමයින්ෙගන් අයකර ගැනීමට පාසල විසින්
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අනුමත කර ෙගන ඇති මුදල හැර සෘජුව ම ෙහෝ වක ව ෙවනත් ගාස්තු ෙහෝ ආධාර මුදල් ෙහෝ ෙවන
යම් බඩු බාහිරාදියක් ෙහෝ පාසලට/ පාසලට සම්බන්ධ සංවිධානවලට/ තුන්වන පාර්ශ්වයකට
ලබාදීම සපුරා තහනම් ෙව්. ළමයින් ඇතුළත් කිරීෙමන් පසුව ද එෙසේ ලබා දීමක් සිදු ෙනොකළ යුතු
ය. එෙසේ සිදු කරන්ෙන් නම් එය නීති විෙරෝධී කටයුත්තක් වන අතර දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව
ද සලකන්න.

ෙ ක
අධ්යාපන අමාත්යාංශය
2016.05. 27
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20

