නිවේදනය

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය

2023 වර්ෂවේ රජවේ පාසල්වල
පළමුවන වරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ උපවදසේ
2023 වර්ෂයේ දී රජයේ පාසල්වල පළමුවන යරේණියට තම දරුවන් ඇතුළත් කිරීමට බලායපායරාත්තු වන
යදමාපියන්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් යමම නියේදනයේ දැක්යවන උපයදසේ අනුව හා ලබා දී ඇති ආකෘති පත්රයට අනුව
සකසේ කළ අයදුම්පත් තමන්ට අදාළ වන පාසල්වල ප්රධානීන් යවත 2022 ජුලි 16 ට ප්රථම ලැයබන යසේ ලියාපදිංචි
තැපෑයලන් ඉදරිපත් කළ යුතු යේ. සියලු ම සුදුසුකම් සපුරාලිය යුත්වත් 2022 ජූනි 30 දිනට වලාංගු වන පරිදිය.
අයදුම්පත් පහත දැක්යවන ආදර්ශ ආකෘති පත්රය අනුව සකසේ කළ යුතු ය.
2023 වර්ෂවේ දී ....................................................................... විදයාලවේ
පළමුවන වරේණියට ඇතුළත් කිරීම සඳහා අයදුම් පත්රය
(ළමයායේ

උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක් හා තමා ඉල්ුම් කරනු ලබන ගණය යටයත්, අදාළ වන සියු ම ලිපි යල්ඛනවල
පිටපත්, දේරුම් ප්රකාශයක් මඟින් සහතික කර යමයට අමුණා එවිය යුතු ය.)

01. ඉල්ලුම් කරන ගණය :(ගණ කිහිපයකට අයත් නම් යවන යවන ම ඉල්ුම් කළ යුතු ය.)
02. ළමයා පිළිබඳ විසේත්ර :2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

සම්ූර්ණ නම:වාසගමට යටින් ඉරක් අඳින්න.)
මුලකුරු සමඟ නම (සිිංහයලන්):(අගට යයයදන එක් නමක් පමණක් ලියන්න. උදා -බී.එසේ.එසේ. පීරිසේ )
මුලකුරු සමඟ නම (ඉිංග්රීසියයන්) :(අගට යයයදන එක් නමක් පමණක් ලියන්න. උදා - B.S.S. PEIRIS)
සේී/ පුරුෂ භාවය:ආගම:ඉයගනුම් මාධයය (සිිංහල/ යදමළ)
උපන්දනය:- අවුරුද්ද.............. මාසය .............. දනය .........................
2023 ජනවාරි මස 31 දනට වයස: - අවුරුදු ................. මාස ............. දන.........

03. අයදුම්කරු පිළිබඳ විසේත්ර :-

(මව/ පියා/නිත්යනුකූල භාරකරු)

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

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

3.3 මුලකුරු සමඟ නම:-.......................
.........................................................
3.5 ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය:...........................................................
3.7 ශ්රී ලාිංකිකයයක් ද:-.........................
3.9 ආගම:-...............................................

3.4
මුලකුරු සමඟ නම:-........................................
........................................................................
3.6 ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය:...............................................................................
3.8
ශ්රී ලාිංකිකයයක් ද:-..........................................
3.10 ආගම:-............................................................

3.11 සේිර ලිපිනය:-....................................
.....................................................................

3.12 සේිර ලිපිනය:-.....................................................
.....................................................................................
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3.13 දුරකථන අිංකය :....................................................................
3.15 පදිංචි ව සිටින දසේික්කය:.....................................................................
3.17 පදිංචි සේථානය අයත් ප්රායද්ශීය යල්කම්
යකාට්ඨාසය :........................................................
3.19 පදිංචි සේථානයට අදාළ ග්රාම නිලධාරී
වසම :-...........................................
අිංකය :- ........................................

3.14
දුරකථන අිංකය :............................................................................
3.16
පදිංචි ව සිටින දසේික්කය:....................................................................
3.18
පදිංචි සේථානය අයත් ප්රායද්ශීය යල්කම් යකාට්ඨාසය :...............................................................
3.20

පදිංචි සේථානයට අදාළ ග්රාම නිලධාරී
වසම :-.........................................
අිංකය :- ......................................

04. ඉල්ලුම් කරන පාසල් (වමම පාසල ද ඇතුළු ව ත්ම කැමැත්ත් අනුපිළිවවළට ලිවිය යුතු ය.) :අනු

පාසවල් නම

අාංකය

පාසල් වර්ගය
(ජාතික/
පළාත්)

පදිාංචි සේථානවේ
සිට පාසලට ඇති
දුර (මීටර්/කි.මී.)

01.
02.
03.
04.
05.
06.

(ඔබයේ ළමයා ඉල්ුම් කරන ලද පාසල් කිහිපයකට යත්රුණු අවසේථාවක දී ඔබ විසින් ඉහත සඳහන් කරන ලද ප්රමුඛතා
අනුපිළියවළ සලකා බලා ප්රමුඛතාව වැඩි පාසල ලබා යදනු ලබන අතර අයනකුත් පාසල් ලැයිසේතුවලින් නම ඉවත් කරනු
ලැයේ.)
05. ඉල්ලුම් කරන වමම පාසලට වඩා පදිාංචි සේථානයට ආසන්න දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි වවනත් පාසල්
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

06. ඡන්ද හිමි නාමවල්ඛනවේ ලියාපදිාංචිය
(පදිංචිය සනාථ කිරීමට අවශය ආසන්න හා සයහෝදර ගණවලට අදාළ ව මේපියන්/නිතයනුකූල භාරකරු විසින් ග්රාම නිලධාරී
කාර්යාලයයන් විසේතර ලබා යගන යමම යකාටස සම්ූර්ණ කර තමන් විසින් ම සහතික කළ යුතු ය.)

2

වර්ෂය

:

ඡන්ද ප්රයද්ශය

:

වර්ෂය

:

ඡන්ද ප්රයද්ශය

:

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අිංකය :

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අිංකය :

ඡන්ද යකාට්ඨාසය :

ඡන්ද යකාට්ඨාසය :

ගම/ වීදය, වත්ත :

ගම/ වීදය, වත්ත :

ගෘහ
අිංකය

පිළියවල
අිංකය

ඡන්ද හිමියන්යේ නම් (සිටින
සියු යදනා)

ගෘහ
අිංකය

පිළියවල
අිංකය

වර්ෂය

:

වර්ෂය

:

ඡන්ද ප්රයද්ශය

:

ඡන්ද ප්රයද්ශය

:

ඡන්ද හිමියන්යේ
(සිටින සියු යදනා)

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අිංකය :

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අිංකය :

ඡන්ද යකාට්ඨාසය :

ඡන්ද යකාට්ඨාසය :

ගම/ වීදය, වත්ත :

ගම/ වීදය, වත්ත :

ගෘහ
අිංකය

පිළියවල
අිංකය

වර්ෂය

:

ඡන්ද ප්රයද්ශය

:

ඡන්ද හිමියන්යේ නම් (සිටින
සියු යදනා)

ගෘහ
අිංකය

පිළියවල
අිංකය

ඡන්ද හිමියන්යේ
(සිටින සියු යදනා)

නම්

නම්

ග්රාම නිලධාරි වසම හා අිංකය :
ඡන්ද යකාට්ඨාසය :
ගම/ වීදය, වත්ත :
ගෘහ
අිංකය

පිළියවල
අිංකය

ඡන්ද හිමියන්යේ නම් (සිටින
සියු යදනා)

ඉහත යතාරතුරු ඡන්ද හිමි නාමයල්ඛන පරික්ෂා කර මා විසින් ම නිවැරද ව සටහන් කර ගත් බව යමයින් සහතික කරමි.

.....................................................
ඉල්ුම්කරුයේ අත්සන

……………………………….
දනය
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07. පහත සඳහන් යකාටසේවල තමා ඉල්ුම් කරන ගණයට අදාළ යකාටසේ පමණක් සම්ූර්ණ කරන්න.

කරුණු

ලකුණු
(කාර්යාලයීය
ප්රවයෝජනය
සඳහා)

7.1 පාසලට ආසන්න පදිාංචිකරුවන්වේ දරුවන්
7.1.1 පදිංචිය තහවුරු කරන ප්රධාන යල්ඛනය :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7.1.2 පදිංචිය තහවුරු කරන අතියර්ක යල්ඛන :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7.1.3 ඡන්දහිමි නාම යල්ඛනයේ ඉල්ුම්කරුයේ නම ඇතුළත් ව තියබන වසර
ගණන : .......................
ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ කලත්රයායේ නම ඇතුළත් ව තියබන වසර
ගණන : .....................
ඡන්දහිමි නාම යල්ඛනයේ නිතයනුකූල භාරකරුයේ නම ඇතුළත් ව
තියබන වසර ගණන : ..............................................
(අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරන වර්ෂයට යපර වර්ෂයේ සිට ආසන්න වර්ෂ 05ක
කාලයක් සඳහා යමය අදාළ යේ.)
අනිවාර්යයයන් ම අිංක 06 සම්ූර්ණ කළ යුතු ය.
7.1.4 ඉල්ුම් කරන යමම පාසලට වඩා පදිංචි සේථානයට ආසන්න දරුවාට
ඇතුළත් වීමට හැකි යවනත් පාසල් සිංඛයාව : ...................
7.2 ආදි ශිෂය/ශිෂයාවන්වේ දරුවන්
7.2.1 ශිෂයයයකු/ශිෂයාවක වශයයන් පාසයල් ඉයගනුම ලැබූ යරේණි සිංඛයාව
:.........................
................යරේණිය සිට .............................. යරේණිය දක්වා
7.2.2 පාසල් කාලය තුළ ලබා ගත් අධයාපන ජයග්රහණ :
..........................................................................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................
7.2.3 පාසල් කාලය තුළ විෂය සමගාමී කටයුතුවලින් ලබා ගත් ජයග්රහණ :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
7.2.4 ආද ශිෂය සිංගමයේ සාමාජිකත්වය, පාසල් කාලයයන් පසු ලබා ඇති
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අධයාපනික ජයග්රහණ හා (විදුහල්පති විසින් නිර්යද්ශ කරන ලද) පාසයල්
දයුණුව සඳහා ලබා දුන් විවිධ ආකාරයේ සහයයෝග :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................
7.3 දැනටමත් අදාළ පාසවල් අධ්යාපනය ලබන සිසු/සිසුවියන්වේ සවහෝදර/
සවහෝදරියන්
7.3.1 අයදුම්කරුයේ ළමයයකු යහෝ ළමයින් පාසයල් ඉයගනුම ලබමින් සිටී නම්
ළමයාවේ නම

වරේණිය හා
ඇතුළත්වීවම්
අාංකය

වමම
පාසලට
ඇතුළත් වූ
වරේණිය

ගත් කළ
වරේණි
ගණන

1.
2.
3.
4.
7.3.2 පාසයල් සිටින සයහෝදර/ සයහෝදරියන් පාසලට ලබා දී ඇති ජයග්රහණ හා
පාසයල් දයුණුව සඳහා ඉල්ුම්කරු ලබා දුන් විවිධාකාරයේ සහයයෝග :
.........................................................................................................
7.3.3 පදිංචිය තහවුරු කරන ප්රධාන යල්ඛනය :
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
7.3.4 ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ ඉල්ුම්කරුයේ නම ඇතුළත්ව තියබන වසර
ගණන : ....................
ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ කලත්රයායේ නම ඇතුළත් ව තියබන වසර
ගණන : ................
ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ නීතයනුකූල භාරකරුයේ නම ඇතුළත් ව
තියබන වසර ගණන : ................
(අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරන වර්ෂයට යපර වර්ෂයේ සිට ආසන්න වර්ෂ
05ක කාලයක් සඳහා යමය අදාළ යේ.)
අනිවාර්යයයන් ම අිංක 06 සම්ූර්ණ කළ යුතු ය.
7.3.5 ඉල්ුම් කරනු ලබන යමම පාසලට වඩා පදිංචි සේථානයට ආසන්න දරුවා
ඇතුළත් වීමට හැකි යවනත් පාසල් සිංඛයාව : ...............
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7.4

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය යටවත් රජවේ පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුව ම
බලපාන ආයත්නයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් ත්ැනැත්ත්න්වේ දරුවන්

7.4.1 අදාළ ආයතනවල සේිර යසේවකයයකු යලස තනතුර හා යසේවා කාලය :
..........................................................................................................
7.4.2 දැනට දුෂේකර පාසලක යසේවයේ යයයද් නම් අඛණ්ඩ දුෂේකර පාසල් යසේවා
කාලය :
............................................................................................
7.4.3 දුෂේකර පාසලක යසේවයේ යයදී ඇත්නම් එම යසේවා කාලය :
...........................
7.4.4 ලබා යනාගත් නිවාඩු දන ගණන :
2021 ......................................
2020 ......................................
2019 ......................................
2018 ......................................
2017 ......................................
7.4.5 ඉල්ුම් කරන පාසයල් ම යසේවයේ යයදී සිටී නම් එම පාසයල් යසේවා
කාලය :……………………………………………
7.4.6 සේිර පදිංචි සේථානයේ සිට ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසලට ඇති දුර (කි.මී) :
.....................................................................
7.4.7 පදිංචිය තහවුරු කරන ප්රධාන යල්ඛනය :
...........................................................................................................
.
7.4.8 වර්තමාන යසේවා සේථානයේ සිට ඉල්ුම් කරන පාසලට ඇති දුර (කි.මී)
:.....................
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7.5

රජවේ වසේවා අවශයත්ා මත් සේථාන මාරුවීම්/ රජවේ වාර්ික සේථාන
මාරුවීම් ලැබ පැමිණි නිලධ්රයන්වේ දරුවන් :

7.5.1 අවසානයට සේථාන මාරුවීම් ලැබ නව යසේවා සේථානයේ වැඩ භාරගත් දනය
: .............................
7.5.2 සේථාන මාරුවීමට අදාළ ව, නව යසේවා සේථානයේ නම සහ ලිපිනය :
..............................................................................................................
.
..............................................................................................................
..
7.5.3 සේථාන මාරුවීමට අදාළ ව, යපර යසේවා සේථානයේ නම සහ ලිපිනය :
..............................................................................................................
..
..............................................................................................................
7.5.4 යපර යසේවා සේථානයේ අඛණ්ඩ යසේවා කාලය :
......................................... සිට .................................... දක්වා
7.5.5 යපර යසේවා සේථානය හා මාරුවීම් ලැබ පැමිණි නව යසේවා සේථානය අතර දුර
(කි.මී): ..............................
7.5.6 ඉල්ුම් කරන යමම පාසලට වඩා පදිංචි සේථානයට ආසන්න දරුවාට
ඇතුළත් වීමට හැකි යවනත් පාසල් සිංඛයාව : ...........................
7.5.7 රාජය/ සිංසේථා/ වයවසේථාපිත මණ්ඩල/ රාජය බැිංකු යසේවකයයකු යලස
යසේවා කාලය : .........................
7.5.8 ලබා යනාගත් නිවාඩු දන ගණන :
2021 ......................................
2020 ......................................
2019 .....................................
2018 ......................................
2017 ......................................
7.6 ළමයා සමඟ විවේශගත්ව පදිාංචිව සිට පැමිවණන ත්ැනැත්ත්න්වේ දරුවන්
:
7.6.1 වියද්ශගතව සිට නැවත දවයිනට පැමිණි දනය :
..........................
7.6.2 ළමයා සමඟ අඛණ්ඩ ව වියද්ශගත ව සිටි කාලසීමාව :
............................ දන සිට .............................. දන දක්වා
7.6.3 වියද්ශගත වූ යහේතුව :………………………………………..
..................................................................................................
7.6.4 ඉල්ුම් කරන යමම පාසලට වඩා පදිංචි සේථානයට ආසන්න දරුවාට
ඇතුළත්වීමට හැකි යවනත් පාසල් සිංඛයාව: ......................................
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08. ප්රකාශය :
මයේ ළමයා ඉයගනීම පිණිස රජයේ යහෝ රජයේ අනුමත යපෞද්ගලික යහෝ යවනත් පාසලකට යහෝ දැනට යනායන බව
යමයින් ප්රකාශ කර සිටිමි. පුවත්පයත් පළවන පළමුවන යරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ විධිවිධාන හා උපයදසේ
හි අිංක 01 සිට අිංක 12 දක්වා දැක්යවන කරුණුවලට එකඟ යවමි. තව ද, යමහි ඉහතින් සඳහන් කරනු ලැබූ යතාරතුරු
සතය බවත්, මවිසින් යමහි සඳහන් කළ සේිර පදිංචිය හා අයනකුත් යතාරතුරු පිළිබඳ සතුටුදායක සාක්ි ඉදරිපත් කිරීමට
එකඟවන බවත් ප්රකාශ කරමි. මවිසින් සඳහන් කරන ලද යම් යතාරතුරක් අසතය/කූට බව යහළි වුවයහාත් මායේ
අයදුම්පත්රය ප්රතික්යෂේප කරනු ලබන බවත් මම දනිමි. මායේ ළමයා පාසලට ඇතුළත් කළ පසු යතාරතුරු අසතය/කූට බව
යහළි වුවයහාත් ඔහු/ ඇය පාසයලන් ඉවත් කර යගන පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ විසින් නම් යකයරන එම ප්රයද්ශයේ
යවනත් පාසලකට ඇතුළත් කිරීමට මම එකඟ යවමි.
............................
දනය

.......................................................................................
මවයේ/ පියායේ/ නිතයනුකූල භාරකරුයේ අත්සන
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පළමුවන වරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ විධිවිධ්ාන හා උපවදසේ
1.0

අයදුම්පත්රය සම්ූර්ණ කිරීමට යපර පහත සඳහන් කර ඇති විධිවිධාන හා යතාරතුරු යහාඳින් අධයයනය කළ
යුතු ය.

2.0

මූලික සුදුසුකම් :

3.0

2.1

2023 ජනවාරි මස 31 දනට ළමයායේ වයස අවුරුදු 05 ක් සම්ූර්ණ විය යුතු ය. යම් සඳහා උප්පැන්න
සහතිකය ඉදරිපත් කළ යුතු ය. පාසයල් ඇති පුරප්පාඩු සිංඛයාවට ප්රමාණවත් අයදුම්පත් සිංඛයාවක් ලැබී
යනාමැති පාසල්වල පමණක් ළමයයකුට උප්පැන්න සහතිකය යනාමැති නම් ඒ යවනුවට උපන් දනය
සනාථ කිරීමට උප්පැන්න විවාහ හා මරණ පිළිබඳ යරජිසේරාර් ජනරාල්වරයා යහෝ ඔහු විසින් බලය පවරන
ලද අදාළ දසේික් යරජිසේරාර් යහෝ අතියර්ක දසේික් යරජිසේරාර්වරයයකු විසින් නිකුත් කරනු ලබන
අනුමාන වයසේ සහතිකයක් ඉදරිපත් කළ යුතු ය. එයහත්, පසු ව උප්පැන්න සහතිකය නිශේචිත ව ම ලබා
දීමට කටයුතු කළ යුතු ය.

2.2

2023 ජනවාරි 31 දනට වයස අවුරුදු 06 යහෝ 06 ට වැඩි ළමයින් ඇතුළත් කළ හැක්යක් වයස අවුරුදු 06
ට අඩු, සුදුසුකම් සපුරා ඇති ළමයින් සියු යදනා ම ඇතුළත් කර ගැනීයමන් පසුව ය.

අවධ්ානය වයාමු කළ යුතු කරුණු : (සියලු ම ගණ සඳහා)
3.1

පළමුවන යරේණියේ සමාන්තර පන්තියක් සඳහා ළමයින් 35 යදයනකු සම්මුඛ පරීක්ෂණය මඟින් ද
ළමයින් 05 යදයනකු ක්රියාන්විත රාජකාරියේ යයදුණු ිවිධ හමුදායේ හා යපාලිසියේ සාමාජිකයින්යේ
ළමයින්යගන් ද යතෝරා ගනු ලබයි.
ඒ අනුව, පන්තියක ශිෂය සිංඛයාව 40කි.

3.2

1960 අිංක 05 දරන උපකෘත පාඨශාලා සහ අභයාස විදයාල (වියශේෂ විධිවිධාන) හා 1961 අිංක 08 දරන
උපකෘත පාඨශාලා සහ අභයාස විදයාල (පරිූරක විධිවිධාන) යන පනත් අනුව රජයට පවරා ගන්නා ලද
පාසල්වල පුරප්පාඩු පිරවීයම් දී පවරා ගන්නා ලද අවසේථායේ තත් පාසයල් සිටි ආගමික සිසු අනුපාතය
සැළකිල්ලට යගන පුරප්පාඩු සිංඛයාව ආගම් අනුව හා එක් එක් ගණ අනුව යබදා යවන් කරනු ලැයේ. යම්
ආගමක එක් ගණයකට යවන් කරන ලද ප්රමාණයට වඩා අඩු අයදුම්කරුවන් ප්රමාණයක් ඉල්ලා ඇති
කල්හි එම පුරප්පාඩු එම ආගමට අයත් යසසු ගණ අතර අනුපාතික ව යබදා හැරීම සිදු කරයි. යම්
ආගමකට අයත් අයදුම්කරුවන් යනාමැති විට යහෝ අඩුයවන් සිටින විට යහෝ එම පුරප්පාඩු අනුපාතික ව
අයනකුත් ආගම් අතර යබදා යදනු ලැයේ.

3.3

මේපියන් පදිංචිව සිටින්යන් එක ම සේථානයක යනාවන කල්හි ඔවුන් නීතියයන් යවන් යනාවූ අය නම් ඒ
අය නීතියයන් යවන් වීම සඳහා අධිකරණ ක්රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වූ බව ලිපි යල්ඛන මඟින් සනාථ කර
ඇති විට ඉල්ුම්පත්රය ඉදරිපත් කර ඇති අයයේ (පියා යහෝ මව) පදිංචි සේථානය, ළමයා පදිංචි සේථානය
වශයයන් සලකනු ලැයේ.

3.4

උසාවි තීන්දුවක් මඟින් නිතයනුකූල ව සේිර ව දරුකමට හදා ගැනීම සඳහා පත් කරනු ලැබූ පුද්ගලයයකු
මව යහෝ පියා වශයයන් පිළිගනු ලැයේ. ළමා නිවාසවල සිටින ළමයින්යේ නිතයනුකූල භාරකරු වශයයන්
නිවාසයේ භාරකරු සැලයක්. නිතයනුකූල ව දරුකමට හදා ගන්නා පුද්ගලයා විසින් ඒ පිළිබඳ උසාවි
තීන්දුව අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දනට යපර ලබා තිබිය යුතු ය. මව හා පියා
යදයදනා ම මිය යගාසේ ඇති අවසේථාවක පමණක් ළමයාට රැකවරණය සලසන පුද්ගලයාට එම ළමයායේ
භාරකරු යලස ළමයා යවනුයවන් ඉල්ුම් කළ හැකි ය.

3.5

දරුවායේ මව හා පියා වියද්ශ ගත ව සිටි අවසේථාවක දී යහෝ යදමාපියන්යගන් එක් අයයකු ජීවතුන් අතර
යනාමැති විට සහ අයනක් පුද්ගලයා වියද්ශගත ව ඇති විටක නිතයනුකූල ව භාරකාරත්වය පවරා
යනාතිබුණ ද තාවකාලික ව ළමයායේ භාරකාරත්වය උසුලන්නාට ළමයායේ යදමේපියන්යේ නමින්
ඉල්ුම් කළ හැකි ය. එයසේ වුව ද ඉහත කරුණුවලට අදාළ වූ ලිපි යල්ඛන සලකා බලනු ලබන්යන්
දරුවායේ යදමාපියන්ට අදාළ ව ය. එයසේ ම ළමයායේ මව/පියා වියද්ශගත වී සිටීම යහෝ ජීවතුන් අතර,
යනාමැති වීම පිළිබඳ ව අදාළ සහතික මඟින් සනාථ කළ යුතු ය.
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3.6

4.0

5.0

පාසලට අයදුම් කරන මේපියන්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් පාසල අයත් යපෝිත ප්රයද්ශය තුළ පදිංචි වී
සිටිය යුතු අතර, අදාළ ග්රාම නිලධාරී විසින් පදිංචිය සහතික කළ යුතු ය. යපෝිත ප්රයද්ශය යනු පාසල
පිහිටි පරිපාලන දසේික් බල ප්රයද්ශය හා පරිපාලන දසේික් බල ප්රයද්ශ මායිමක යම් පාසලක් පිහිටා ඇති
අවසේථාවක මායියම් ඇති අයනක් පරිපාලන දසේික්කයේ ආසන්න ම ප්රායද්ශීය යල්කම් යකාට්ඨාසය යේ.
(ආද ශිෂය/ශිෂයාවන්ට අදාළ ගණය සඳහා යම් සීමාව බල යනා පැවැත්යේ.)

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීවම් ක්රියා පිළිවවල:
4.1

ක්රියාන්විත රාජකාරී සඳහා ලබා යදන වියශේෂ අනුග්රහය යටයත් තම දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීමට
අයප්ක්ෂා කරන ක්රියාන්විත රාජකාරියේ යයදුණු ිවිධ හමුදායේ සහ යපාලිසියේ නිලධාරීන් තම
අයදුම්පත් අදාළ යසේවායේ සුබසාධක අධයක්ෂ යවතින් ලබා යගන, විධිමත් ව සම්ූර්ණ කර, ආයතන
ප්රධානියා මඟින් අදාළ සුබසාධක අධයක්ෂ යවත නියමිත දනට යපර ඉදරිපත් කළ යුතු ය.

4.2

තම දරුවා සඳහා ඉල්ුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන අයනකුත් සියු ම මේපියන්/ නිතයනුකූල භාරකරුවන්
අදාළ පාසයල් විදුහල්පති යවත 2022 ජුලි 16ට ප්රථම ලැයබන යසේ අයදුම්පත සමඟ තම නම, ලිපිනය
සඳහන් ලියාපදිංචි තැපෑල සඳහා අවශය මුද්දර සහිත ලියුම් කවරයක් ද ළමයා ඇතුළත් කිරීම සඳහා
අවශය සුදුසුකම් පිළිබඳ ත්මන් විසින් ම සහතික කළ, ත්මන් ඉල්ලුම් කරන ගණයන්ට අදාළ සියලු ම ලිපි
වල්ඛනවල පිටපත් ද ඒවා සනාථ කිරීමට දිේරුම් ප්රකාශයක් ද සමඟ, ලියාපදිාංචි ත්ැපෑවලන් ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය. (විදුලි,ජල සහ දුරකථන බිල්පත් ඉදරිපත් කරන අයදුම්කරුවන්,එක් අවුරුද්දකට එක්
බිල්පත බැගින් සහ අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දනට යපර මාසයේ බිල්පත් ද
අමුණා එවිය යුතු ය. එයහත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ඉල්ලා සිටින
පරිද බිල්පත් ඉදරිපත් කළ යුතු ය). පුරප්පාඩු සිංඛයාවට වඩා අඩුයවන් අයදුම්පත් ලැයබන පාසල්වල
පමණක් යමම අයදුම්පත් අතින් වුව ද යගනවිත් භාර දය හැකි අතර, අතින් යගනවිත් භාර යදන්යන් නම්
විදුහලින් එම ඉල්ුම්පත භාර ගත් බවට ලදුපතක් ලබා ගත යුතු ය.

4.3

ක්රියාන්විත රාජකාරියේ යයදුණු ිවිධ හමුදායේ හා යපාලිසියේ සාමාජිකයින්යේ දරුවන් සෘජු ව ම
පාසලට ඉල්ුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන්යන් නම් අදාළ පාසයල් විදුහල්පති යවත ද සාමානය පටිපාටිය
යටයත් අයදුම්පත් ඉදරිපත් කළ හැකි ය.

4.4

මේපියන්/නිතයනුකූල භාරකරුවන් එක් පාසලකට ගණ කිහිපයක් යටයත් ඉල්ුම් කිරීමට සුදුසුකම්
ලබන්යන් නම් එම එක් එක් ගණයට යවන යවන ම ඉල්ුම්පත් ඉදරිපත් කළ යුතු ය. ලියුම් කවරයේ
වම්පස ඉහළ යකළවයර් පැහැදලි ව අදාළ ගණය ලියා එවිය යුතු ය. (අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන
වර්ෂයේ ජුනි 30 දන වන විට අයදුම්කරු අදාළ ගණය යටයත් සුදුසුකම් ලබා තිබිය යුතු ය. )

4.5

සෑම අයදුම්කරුයවකු ම අවම වශවයන් ත්මාට ආසන්න පළාත් සභා පාසල් 03ක් ද ඇතුළු ව පාසල්,
06කටවත් ඉල්ලුම් කිරීම අනිවාර්ය යේ. පාසල් නම් කිරීවම් දී සෑම ඉල්ලුම්පත්රයක ම එම පාසල් ප්රමුඛත්ා
අනුපිළිවවලින් සඳහන් කළ යුතු ය. එයසේ ම පාසල් 06කට ඉල්ුම් කර එම පාසල්වලින් සම්මුඛ
පරීක්ෂණයට කැඳවා ඒ සඳහා සහභාගී යනාවන අයදුම්කරුවන් හා අයදුම් යනාකළ යදමාපියන්,
නිතයනුකූල භාරකරුවන් පාසලක් යනාලැබීම සම්බන්ධයයන් කලාප අධයාපන අධයක්ෂ යවත
අභියාචනයක් ඉදරිපත් කළ යුතු ය. එම අභියාචනා සැලකිල්ලට යගන ඔහු/ඇය විසින් නම් කරනු ලබන
පාසලකට තම ළමයා ඇතුළත් කළ යුතු ය.

4.6

සිිංහල හා යදමළ මාධය යදයකන් ම ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන පාසල් සඳහා අයදුම් කරන්යන් නම්, එම
පාසල් සඳහා එක් භාෂා මාධයයකින් පමණක් ඉල්ුම්පත් ඉදරිපත් කළ හැකි ය. ඉල්ුම් කරන ලද
මාධයයයන් පාසලට යතෝරා ගනු ලැබුවයහාත් ඉන්පසු එම මාධය යවනසේ කිරීමට ඉඩ යදනු යනා ලැයේ.

වත්ෝරා ගැනීවම් කාර්ය පටිපාටිය
5.1

නියමිත දනට ලැබූ අයදුම්පත් සිංඛයාව පාසයල් පළමුවන යරේණියට පාසල මඟින් යතෝරා ඇතුළත් කර
ගත හැකි ළමයින් සිංඛයාවට වඩා වැඩි වන්යන් නම් පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මඟින්
ළමයින් යතෝරා ගැනීම කරනු ඇත.

5.2

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් අයදුම්පත් පරීක්ෂා කර, පහත සඳහන් කර ඇති ලකුණු ක්රමයට අනුව
ලකුණු ලබා යදනු ඇත. ඉන් අනතුරුව එම ලකුණු ප්රමුඛතා අනුව පාසලට සම්මුඛ පරීක්ෂණය මඟින්
10

ඇතුළත් කර ගත හැකි ශිෂය සිංඛයාව යමන් සිේ ගුණයක් යතෝරා යගන එම අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ
පරීක්ෂණයකට කැඳවනු ඇත.

6.0

5.3

පුරප්පාඩු සිංඛයාව යමන් සිේ ගුණයක් තුළ අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් යනාවන්යන් නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණය
සඳහා කැඳවීම් යනායකයර්. එයහත් යම් සම්බන්ධයයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා යනාකැඳවීයම් යහේතු
පැහැදලි ව ම සඳහන් කර ලිඛිතව ම සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමට යපර අයදුම්කරුවන්ට දැන්වීමට
විදුහල්පති විසින් කටයුතු කරනු ඇත.

5.4

සුදුසුකම් තිබියදීත් තම දරුවායේ ඉල්ුම්පත්රය සිේ ගුණයට යනායගන ප්රතික්යෂේප වී ඇත් නම් පමණක්,
අදාළ ලිපි යල්ඛන සහිත ව (යපර අයදුම් පත්රය සමඟ ඉදරිපත් කරනු ලැබූ යල්ඛන) නැවත ඉල්ුම්පත්රයක්
හා ලකුණු සනාථ කිරීම සඳහා තර්කානුකූල ව ඉදරිපත් කරන යතාරතුරු ඇතුළත් ඉල්ීමක් ප්රතික්යෂේපිත
ලිපියේ පිටපතක් සමඟ එම පාසයල් විදුහල්පති යවත ඉදරිපත් කළ යුතු ය. ලියුම් කවරයේ වම් යකළවයර්
“පළමුවන යරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම - නැවත සලකා බැීම” යලස සඳහන් කර ප්රතික්යෂේප ලිපිය
ලැබී සතියක් ඇතුළත එවිය යුතු ය.

වත්ෝරා ගැනීම සඳහා උපවයෝගී කර ගන්නා ක්රමවේදය
(අ)

යම් පාසලක පළමුවන යරේණියේ පවත්නා පුරප්පාඩුවලින් පාසල මඟින් යතෝරා ගන්නා ළමයින්
සිංඛයාව යමහි දැක්යවන ප්රතිශත අනුව පහත සඳහන් ගණවලට අයත් ළමයින් අතරින් යතෝරා
ගැයන්.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්යේ දරුවන්
අදාළ පාසයල් ආද සිසු/ සිසුවියන් වන මේපියන්යේ දරුවන්
දැනටමත් අදාළ පාසයල් අධයාපනය ලබන සිසු/
සිසුවියන්යේ සයහෝදර/ සයහෝදරියන්
අධයාපන අමාතයාිංශය යටයත් රජයේ පාසල් අධයාපනයට
සෘජුව ම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත්
තැනැත්තන්යේ දරුවන්
රජයේ යසේවා අවශයතා මත සේථාන මාරුවීම්/ රජයේ
වාර්ික සේථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජය/ සිංසේථා/ වයවසේථාපිත
මණ්ඩල/ රාජය බැිංකු නිලධරයන්යේ දරුවන්
ළමයා සමඟ වියද්ශගතව පදිංචි ව සිට පැමියණන
තැනැත්තන්යේ දරුවන්

50%
25%
14%
06 %

04%

01%

(ආ)

එක් එක් ගණ යටයත් සඳහන් කර ඇති ලකුණු ක්රමයට අනුව යතෝරා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ
පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ලකුණු ලබා යදනු ඇත. යමහි දී එම ලකුණු ක්රමයට අනුව යම්
ගණයක් යටයත් ලබා දය හැකි උපරිම ලකුණු සිංඛයාව 100 ක් යේ.

(ඇ)

අයදුම්කරුවකු විසින් ගණ කිහිපයක් යටයත් ඉල්ුම්කර ඇති අවසේථාවකදී, එක් ගණයක් යටයත්
සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඉදරිපත් කරනු ලබන යල්ඛනවලින් එක් යල්ඛනයක් යහෝ වයාජ /කූට
යල්ඛනයක් බවට සනාථ වන්යන් නම්, එවැනි අවසේථාවකදී එම අයදුම්කරු විසින් සියු ගණ
යටයත් ඉදරිපත් කර ඇති අයදුම්පත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ප්රතික්යෂේප යකයර්.

(ඈ)

ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනවල ලියාපදිංචි වූ විසේතර සටහන් කර ගැනීම සඳහා ඉල්ුම්පත්රයේ ඉඩකඩ
ලබා දී ඇත. තම පදිංචිය සනාථ කිරීම පිණිස ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනවල ලියාපදිංචි වූ විසේතර
ඉදරිපත් කිරීමට අවශය වන ආසන්න හා සයහෝදර ගණවල යදමාපියන්/ නිතයනුකූල භාරකරුවන්
ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලයයන් විසේතර ලබා යගන යමම යකාටස සම්ූර්ණ කර තමන් විසින් ම
සහතික කළ යුතු ය.

(ඉ)

පදිංචි සේථානයේ සිට ඉල්ුම් කරන ලද පාසලට ඇති ආසන්නතාව සලකා බැීයම්දී
අයදුම්කරුයේ නිවස (ප්රධාන යදාරටුව) යක්න්රය කර යගන ඉල්ුම් කරන පාසයල් ප්රධාන
කාර්යාලයට (ප්රාථමික අිංශය ප්රධාන පාසලින් බැහැර යවනත් පරිරයක පවතින්යන් නම් එම
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කාර්යාලයට) ඇති (අහසේ) දුර අරය යලස යගන අඳින වෘත්තයක සීමාව තුළට ඇතුළත් වන
පාසල් සඳහා ලකුණු අඩු යකයර්. යමහි දී ප්රධාන පාසලින් බැහැර ව යවනම පරිරයක ප්රාථමික
අිංශය පිහිටා ඇති පාසල් සම්බන්ධයයන් ලකුණු අඩු කරනුයේ, ප්රාථමික අිංශය පිහිටි සේථානයට
වන අතර ද්වීතීයීක අිංශය පිහිටි සේථානයට යනායේ.
යම් පාසලක් ඉහත් වෘත්ත් සීමාව තුළ පිහිටිය ද ගාංගා, කලපු, වගුරුබිම්, රක්ිත් වනාන්ත්ර ආදී
සේවභාවික බාධ්ාවන් වහෝ අධිවේගී මාර්ග පවතින අවසේථාවලදී පමණක් නිවවසේ සිට එම පාසලට
ගමන් කල හැකි වකටිම මාර්ග දුර ඉල්ලුම් කරන පාසලට ඇති වකටිම මාර්ග දුරට වඩා වැඩි නම්
ලකුණු අඩු වනාවකවර්. එහිදී වදමේපියන් පිළිගත් හැකි සාක්ි සහිත්ව මාර්ග සිතියම සම්මුඛ
පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
ඉහත අවසේථාවන්හිදී ආසන්නතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රජයේ මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුව
මගින් නිකුත් කර ඇති පරිමාණය 1:10000 සිතියම භාවිතා කරන අතර, යමයට අමතරව ගූගල්
සිතියම ද (Google Map) සමග සිංසන්දනය කර තීරණ ගනු ලැයේ. ඉහත මාර්ග දුර ගණනයේදී
ප්රායයෝගිකව ගැටු සහගත අවසේථා විසඳාගැනීම සඳහා සාධාරණ හා යපාදු තීරණයක් ගැනීමට
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලවලට බලතල හිමිවන අතර, අවශයතාවය මත සේථානීය පරීක්ෂණ
මඟින් කරුණු සනාථ කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැයේ.
(ඊ)

පදිංචිය සනාථ කිරීමට අදාළ ලිපි යල්ඛන, ඉල්ුම්පත් ඉදරිපත් කරන අවසේථායේ පදිංචි ව සිටින
සේථානයට අදාළ ව ම තිබිය යුතු ය.

6.1 පාසලට ආසන්න පදිාංචිකරුවන්වේ දරුවන් - 50%
(අ)

යමම ගණය යටයත් යපෝිත ප්රයද්ශය (පළමුවන යරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ විධි
විධාන හා උපයදසේහි 3.6 උප වගන්තියට අනුව) තුළ පදිංචි සියුයදනාට ම අයදුම් කළ හැකි ය.
යමහි දී පදිංචි වී සිටීම සහ ඒ බව යභෞතික ව හා ලිඛිත ව සනාථ කිරීම අනිවාර්ය යේ.

(ආ)

යමහි දී යතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුයේ පහත දක්වා ඇති ලකුණු ක්රමයට අනුකූලව ය.
ලකුණු ක්රමය
I.

පදිාංචිය ත්හවුරු කරන ප්රධ්ාන හා අතිවර්ක වල්ඛන
ඉහත යල්ඛන අදාළ පුද්ගලයායේ නමට පැවරී, අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ
ජුනි 30 දන සිට ූර්ව වසර 05 ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලයක් යහෝ ගත වී ඇත්නම්
සම්ූර්ණ ලකුණු ද වසර 05 ට අඩු හා වසර 04 දක්වා කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු
ලකුණු ප්රමාණයයන් 80% ක් ද, වසර 04 ට අඩු වසර 03ක් දක්වා කාලයක් ගත වී
ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 60% ක් ද, වසර 03ට වඩා අඩු වසර 02ක් දක්වා
කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 40% ක් ද වසර 02ට අඩු එක් වසරක්
දක්වා කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 20%ක් ද, එක් වසරකට අඩු
මාස 06ක් දක්වා කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 10%ක් ද මාස 06ට
අඩු කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 05%ක් ද ලබා දය යුතු ය.
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(අ)

පදිංචිය තහවුරු කරන ප්රධාන යල්ඛන

✓
✓
✓
✓
✓

සින්නක්කර ඔප්පු
බිම්සවිය සහතිකය
තෑගි ඔප්පු
දීමනා පත්ර
රජයේ ප්රදාන (හිමිකරු මිය යගාසේ ඇත්නම් අයදුම්කරු/කලත්රයා, අනුප්රාප්තිකයකු
යලස නම් කර තිබිය යුතු අතර, අදාළ බලධාරියා විසින් ඒ බව සනාථ කළ යුතු
ය.)
✓ විහාර හා යද්වාල ගම් පනත යටයත් යබෞද්ධ කටයුතු යකාමසාරිසේ ජනරාල් විසින්
නිකුත් කරන ලද බදු ඔප්පු යහෝ යබෞද්ධ කටයුතු යකාමසාරිසේ ජනරාල් විසින්
සහතික කරන ලද අදාළ විහාරාධිපති විසින් නිකුත් කරන සහතික
✓ පත් ඉරු මඟින් සනාථ කර ඇති වසර 10කට වැඩි කාලයක් සහිත ප්රකාශන ඔප්පු
✓ රාජය/අර්ධ රාජය ආයතනයකින් යගවීයම් පදනම මත මිල දී යගන, සම්ූර්ණ
මුදලම යගවා අවසන් කර ඇති නමුත් යමයතක් අදාළ ආයතන මඟින් එහි
හිමිකරු යවත එම යද්පල පවරා යනාමැති නිවාස (සම්ූර්ණ මුදලම යගවා
අවසන් කරන ලද බවට අදාළ ආයතනයයන් ලබාගත් ලිඛිත තහවුරුවක් ඉදරිපත්
කළ යුතුය.)
(සින්නක්කර ඔප්පු හා තෑගි ඔප්පු ප්රකාශන ඔප්පුවකින් ලියා ඇත්නම් එම
ප්රකාශන ඔප්පුව වසර 10 ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතු ය.)
• ඉල්ලුම්කරුවේ/කලත්රයාවේ නමට පදිාංචි සේථානවේ හිමිකම තිවේ නම්
- ලකුණු 20
• ඉල්ලුම්කරුවේ/කලත්රයාවේ මවවේ වහෝ පියාවේ වහෝ නමට පදිාංචි
සේථානවේ හිමිකම තිවේ නම්
- ලකුණු 16
අදාළ වර්ෂ 05ක කාලය තුළ අයදුම්කරුයේ යහෝ කලත්රයායේ මව/පියා නමින්
පැවති හිමිකම අයදුම්කරු යහෝ කලත්රයා යවත පවරා ඇත්නම්,ඒ ඒ පාර්ශේව
යවත හිමිකම පැවති කාලච්යේද යදකම සැළකිල්ලට යගන,ලකුණු ලබා යද්.
(හිමිකම අයනකුත් අයයේ නමට තියේ නම් යමම ලකුණු ලබා යනායද්.)
අවශය වන්යන් නම් පත්ඉරු හා යදවන පිටපත් පරීක්ෂා කර හිමිකම තහවුරු කර
ගැයන්.
අයදුම්කරුයේ /කලත්රයායේ නමින් පමණක් ඇති අඛණ්ඩ ව ලියාපදිංචි කළ බදු
ඔප්පුව (අවශය වන්යන් නම් බදු දීමනාකරුයේ අයිතිය සම්බන්ධව පත්ඉරු මඟින්
සනාථ කළ යුතුය.) බදු ඔප්පුව අවම වශයයන් අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන
වර්ෂයේ ජුනි 30 දන සිට ඉදරි වර්ෂයක කාලයක් සඳහා වලිංගු විය යුතු අතර,
අදාළ යද්පල/නිවස සඳහා යවනම වරිපනම් අිංකයක්/ගෘහ අිංකයක් තිබිය යුතු ය.
/අයදුම්කරුයේ /කලත්රයායේ නමින් පමණක් ඇති රජයේ නිල නිවාස යල්ඛනය
(යදපාර්තයම්න්තු ප්රධානියේ තහවුරු කිරීයම් ලිපිය), තනිකඩ නිල නිවාසවල
පදිංචිකරුවන් අදාළ කර යනාගත යුතු ය./ යගවල් කුී පනත යටයත් ලියාපදිංචි
වී කුී නිවැසියන් බව සනාථ කරනු ලබන යල්ඛන, අයදුම්කරුයේ/කලත්රයායේ
නමින් පමණක් ඇති, රාජය/අර්ධ රාජය ආයතනයකින් යගවීයම් පදනම මත මිල
දී යගන ඇති එයහත්, යගවීම අවසන් කර යනාමැති නිවාස යල්ඛන (රජයේ/අර්ධ
රාජය ආයතනයක් සමඟ ඇති කර ගත් විකුණුම් ගිවිසුම් සම්බන්ධයයන් එම
ගිවිසුම හා යගවීම් කරන ලද ලදුපත් ද, ඉදරිපත් කළ යුතුය.)
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- ලකුණු 10
අදාළ වර්ෂ 5ක කාලය තුල ලියාපදිංචි බදු ඔප්පු හිමියකු, එම යද්පයලහි
හිමිකරුවකු බවට පත්ව ඇත්නම්, ඒ ඒ කාලච්යේද යවන යවනම සැළකිල්ලට
යගන අදාළ ප්රතිශත අනුව ලකුණු ලබා යද්.යමහිදී එම සේථානයේ පදිංචිය
අඛණ්ඩව තිබිය යුතුය.
(ලියාපදිංචි බදු ඔප්පුවක් ප්රකාශන ඔප්පුවකින් ලියා ඇත්නම් එම ප්රකාශන ඔප්පුව
වසර 10 ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතු ය.)
✓ අයදුම්කරු /කලත්රයා අඛණ්ඩ ව වසර 10කට වඩා වැඩි කාලයක් රජයේ ඉඩමක
(අදාළ ලිපිනයේ) පදිංචි බවට අදාළ ප්රයද්ශයේ නාගරික යකාමසාරිසේ /ප්රායද්ශීය
යල්කම් විසින් නිකුත් කරන සහතික (අදාළ සහතිකය අයනකුත් අයයේ නමට
ඇත්නම් යමම ලකුණු ලබා යනායද්.) - ලකුණු 05
✓ යවනත් පිළිගත හැකි යල්ඛන - ලකුණු 04
පදිංචි සේථානයට අදාළ ව ඉහත දක්වා ඇති යල්ඛන යනාමැති නමුත්,
අයදුම්කරු/කලත්රයා අදාළ ලිපිනයේ අඛණ්ඩ ව සේිර පදිංචිකරුවකු නම්,
අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දන වන විට ූර්වාසන්න වර්ෂ
06ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලයක් වූ, පදිංචි ලිපිනය සනාථ යකයරන පහත යල්ඛන
04ක් සඳහා, එක් යල්ඛනයකට අයදුම්කරු යහෝ කලත්රයා නමින් නම් ලකුණු 01
බැගින් යහෝ අයදුම්කරු/ කලත්රයායේ මවයේ යහෝ පියායේ නමින් නම් ලකුණු
0.5 බැගින් යමම ලකුණු ලබා යදනු ලැයේ.
විදුලි බිල්පත්, ජල බිල්පත්, වරිපනම් බදු බිල්පත්, අක්කර බදු බිල්පත්,
අයදුම්කරු/කලත්රයායේ උප්පැන්න සහතික
ඉහත යල්ඛන අනිවාර්යයයන් ම ූර්වාසන්න වර්ෂ 06කට යහෝ ඊට වැඩි
කාලයකට අදාළ විය යුතු අතර එම යල්ඛනවලින් අවම වශයයන් තුනක්වත්
තියේ නම් පමණක් යම් සඳහා ලකුණු ලැයේ.
අදාළ වර්ෂ 06ක කාලය තුළ අයදුම්කරුයේ යහෝ කලත්රයායේ මව/පියා නමින්
යගවන ලද බිල්පත් පසුව අයදුම්කරු යහෝ කලත්රයා නමින් යගවා ඇත්නම්, ඒ ඒ
පාර්ශේව විසින් බිල්පත් යගවන ලද කාලච්යේද යදකම සැළකිල්ලට යගන, ලකුණු
ලබා යද්.

✓
රාජය/අර්ධ රාජය ආයතනයක් සතු යද්පලක (ඉල්ුම් කරන ලද සේථානය)
උපන්දා සිට පදිංචිව සිටින නමුත්, එම යද්පල සඳහා පදිංචිය තහවුරු කරන ප්රධාන
යල්ඛනයක් යනාමැති අවසේථාවකදී, එයහත් කිසිදු ආසන්න පාසලක් සඳහා ලකුණු
යනාකැයපන, අයදුම්කරු/කලත්රයා ට අදාළ ලිපිනයයහි ූර්වාසන්න වර්ෂ 5ක
ඡන්ද ලියාපදිංචිය ඇති, උපන්දා සිට අයදුම්කරු/කලත්රයා අදාළ සේථානයේ පදිංචි
බවට තහවුරු කළ හැකි (උප්පැන්න සහතිකය, අසේවීම් සහතිකය.......ආදය මඟින්)
විවාහයයන් පසු ද යම් දක්වා ඉල්ුම් කරන ලිපිනයේ ම පදිංචිව සිටින බවට
තහවුරු කරන අයදුම්කරුවන්ට (එම යද්පල රාජය/අර්ධ රාජය ආයතනයක් සතු
යද්පලක් වන බවටත්, අයදුම්කරු එම යද්පයලහි උපන්දා සිට පදිංචිව සිටින
බවටත්, ආදාල ආයතන මඟින් කරන ලද තහවුරුවක් අයදුම්කරු විසින් සම්මුඛ
පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ඉදරිපත් කළ යුතු ය.)
- ලකුණු 15
(උපරිම ලකුණු 20)
14

වමම ගණය යටවත් ඉහත් කරුණුවලට අදාල ව පදිාංචිය ත්හවුරු කිරීම සඳහා
හිමිවන ලකුණු උපයා ඇති අයදුම්කරුවන්ට පමණක් මින් ඉදිරියට ඇති වකාටසේ
සඳහා ලකුණු ලබා දිය යුතු ය.
(ආ)

පදිාංචිය ත්හවුරු කරන අතිවර්ක වල්ඛන
අයදුම්කරු යහෝ කලත්රයා නමින් ඇති පහත යල්ඛන අතරින් ඕනෑ ම 05ක්
සඳහා එක් යල්ඛනයකට එක් ලකුණක් බැගින් - ලකුණු 05

ජාතික හැඳුනුම්පත යහෝ රියදුරු බලපත්රය / සේථාවර දුරකථන බිල්පත් (රැහැන් සහිත)/
පාසල හැරයායම් සහතිකය/ විවාහ සහතිකය/ ජීවිත රක්ෂණ හිමිකම් ඔප්පුව/ ළමයායේ
උප්පැන්න සහතිකය/ බැිංකු යපාත/ වාහන ලියාපදිංචි සහතිකය යහෝ වාහන ආදායම්
බලපත්රය යහෝ වාහන රක්ෂණ සහතිකය.
(යන්වාසික විදුලි බිල්පත්/ ජල බිල්පත්/ වරිපනම් බදු බිල්පත්/ අක්කර බදු බිල්පත්,
පදිංචිය තහවුරු කරන ප්රධාන යල්ඛන යටයත් යවනත් පිළිගත හැකි යල්ඛනයක් යලස
ලකුණු උපයා යනාමැති නම් පමණක්, පදිංචිය තහවුරු කරන අතියර්ක යල්ඛනයක්
යලස යයාදාගත හැකිය.)
(උපරිම ලකුණු 05)
II . පදිාංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාම වල්ඛනවේ ලියාපදිාංචිය
ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ ලියාපදිංචි වී ඇති බව සටහන් කිරීමට අයදුම්පයතහි ලබා දී ඇති
යකාටස (අිංක 06) සම්ූර්ණ කර ලියාපදිංචිය සනාථ කළ යුතු ය.
(අ)

ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ ලියාපදිංචියට ලකුණු ලබා දීයම් දී අයදුම් කරන
වර්ෂයට යපර වර්ෂයේ සිට ආසන්න පසුගිය වර්ෂ 05ක් (2021-2017) සළකා
බලනු ලැයේ.

වගු අිංක (I) ඡන්ද හිමි නාමවල්ඛනවේ ලියාපදිාංචිය සඳහා ලකුණු ලබාදීම.
විසේත්රය
i. මව හා පියා යන වදවදනාවේ /නීත්යානුකූල භාරකරුවේ නම වර්ෂ
05 ක් ලියාපදිංචි වී තියේ නම් යහෝ මව/ පියායේ නම වර්ෂ 5ක් ද,
විවාහය ලියාපදිංචි කර වර්ෂයක් ඇතුළත කලත්රයායේ නම
ඡන්දහිමි නාම යල්ඛනයේ ඇතුළත් කිරීමට අයදුම් කර ඇත්නම්
සහ ඉන් අනතුරුව අඛණ්ඩව වර්ෂ 04 ක් කලත්රයායේ නම ද ඡන්ද
හිමි නාම යල්ඛනයේ ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
ii. මව/ පියායේ නම වර්ෂ 5ක් ද කලත්රයායේ නම ඕනෑ ම වර්ෂ 04ක්
ද ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
iii. මව/ පියායේ නම වර්ෂ 5ක් ද කලත්රයායේ නම ඕනෑ ම වර්ෂ 03ක්
ද ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
iv. මව /පියායේ නම වර්ෂ 05 ක් ද කලත්රයායේ නම ඕනෑම වර්ෂ 02ක්
ද ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
v. මව / පියායේ නම වර්ෂ 05 ක් ද කලත්රයායේ යේ නම ඕනෑම
වර්ෂයක් ද ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
vi. මව / පියායේ නම පමණක් වර්ෂ 05 ක් ලියාපදිංචි වී තියේ නම්

ලකුණු
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සැ.යු -: එක් අවයකුට එක් වර්ෂයකට ලකුණු 2.5 බැගින් ලබා දී ඉහත් ලකුණූ ක්රමය සකසේ කර ඇත්.
ඉහත් ලකුණු ක්රමවයන් ආවරණය වනාවන අවසේථාවන්හි දී ඡන්ද හිමි නාමයල්ඛනයේ ලියාපදිංචි ව
සිටින කාලයට එක් අයයකුට ලකුණු 2.5 බැගින් වන යසේ ලකුණු ලබා දය යුතු ය.
නීතයානුකූල භාරකරු මව හා පියා යන යදයදනාම යසේ සලකනු ලබන බැවින්, මව හා පියා යන
යදයදනාට ම ලියාපදිංචි වර්ෂ සිංඛයාව අනුව හිමි වන ලකුණු (එනම් වර්ෂයකට ලකුණු 05ක්)
නීත්යානුකූල භාරකරුට ලබා දය යුතු ය.
(උපරිම ලකුණු 25)
(ආ)

එයසේ ම, යපර වර්ෂවල ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ ලියාපදිංචි වී සිටි
ඉල්ුම්කරුයේ කලත්රයා වියද්ශගතව සිටී නම් යහෝ මිය යගාසේ ඇත්නම් යහෝ
නිතයනුකූල ව දක්කසාද වී ඇත්නම් අදාළ ලිපි යල්ඛන සැලකිල්ලට යගන
යදයදනා සිටින යසේ සලකා ලකුණු ලබා යදනු ඇත.

(ඇ)

පදිංචිය සඳහා ලකුණු ලබා යදන්යන් දැනට පදිංචි වී සිටින සේථානයේ ලිපි යල්ඛන
මඟිනි. එයහත්, දැනට පදිංචි වී සිටින සේථානයේ පදිංචි වීමට යපර යපෝිත
ප්රයද්ශය තුළ තවත් සේථානයක පදිංචි වී සිටි අයදුම්කරුයවකු තම අවම වසර 05ක
පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාමයල්ඛන සේථාන යදයකන් ම ඉදරිපත්
කරන විට, විට (යපර පදිංචි සේථානයද 6.1.I (අ) හී සඳහන් යල්ඛන මඟින් සනාථ
කර ගත යුතුය).එම සේථාන යදයකහි දී ම ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා
ආසන්නයේ අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාසල්, එක ම පාසල් වන්වන් නම්
පමණක් සේථාන යදකින් ම ඉදරිපත් කර ඇති ඡන්ද හිමි නාමයල්ඛන, දැනට පදිංචි
සේථානයේ ඡන්ද හිමි නාමයල්ඛන යසේ සලකා ලකුණු ලබා යදනු ඇත.

(ඈ)

අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දන සිට ූර්වාසන්න වර්ෂ 05ක්
තුළ ක්රියාත්මක වූ රජයේ සිංවර්ධන වයාපෘති යහෝ සිංවර්ධන යයෝජනා ක්රම
යහේතුයවන්, යම් ප්රයද්ශයක පදිංචිකරුවන් එම ප්රයද්ශවලින් ඉවත් යකාට යවනත්
ප්රයද්ශයක පදිංචි කරවා ඇති අවසේථාවක යහෝ ඉහත රජයේ සිංවර්ධන කටයුතු
යහේතුයවන් අවතැන් වූ පදිංචිකරුවන් විසින් රජයයන් වන්ද මුදල් ලබායගන
යවනත් ප්රයද්ශයක සේිර ව පදිංචි වී ඇති අවසේථාවක, ඔවුන්යේ දරුවන් පාසල්වල
පළමුවන යරේණියට ඇතුළත් කිරීයම් දී යපර සහ වර්තමාන පදිංචියට අදාළ ව
සේථාන යදයකන් ම ඉදරිපත් කර ඇති යල්ඛන, එක ම සේථානයකට අදාළ යල්ඛන
යසේ සළකා අදාළ නිර්ණායක අනුව ලකුණු ලබා යදනු ලැයේ.

III. පදිාංචි සේථානවේ සිට පාසලට ඇති ආසන්නත්ාව
ඉල්ුම්කරුයේ පදිංචිය සනාථ වන්යන් නම් පමණක් ඔහු/ඇය විසින් තමන් දැනට පදිංචි
සේථානයේ සිට ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා ආසන්නයේ, අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට
හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල් යනාමැත්යත් නම්, උපරිම ලකුණු ලබා යදනු
ඇත. ඉල්ුම් කරන පාසලට වඩා පදිංචි සේථානයට ආසන්නයේ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි
ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල් පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු ප්රමාණයයන්
ආසන්න එක් පාසලක් යවනුයවන් ලකුණු 05 බැගින් අඩු කරනු ඇත.
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(අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල් යනුයවන්
අදහසේ කරන්යන් එම දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ඉයගනුම් මාධයය සහිත පාසලක් ද,
තමන්ට අදාළ ගැහැනු යහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිර පාසලක් ද යන්න සහ අදාළ ළමයා අයිති
ආගම යවනුයවන් 10% යහෝ ඊට වැඩි ප්රතිශතයක් ඇතුළත් කර ගන්නා රජයේ පාසල් යේ.
එයහත් ආගමික ප්රතිශතයක් අදාළ යනාවන පාසල් සඳහා ඕනෑම ආගමක සිසුන්ට ඇතුළත්
වීමට හැකිය. )
(උපරිම ලකුණු 50)
යමම ගණය යටයත් අයදුම්කරුයේ පදිංචිය සනාථ යනාවන්යන් නම් ලබා දුන් ලකුණු
අවලිංගු කරනු ඇත.

6.2

අදාළ පාසවල් ආදි ශිෂය/ශිෂයාවන් වන මේපියන්වේ දරුවන් - 25%
(අ) යම් ගණය යටයත් අදාළ පාසයල් ඉයගනුම ලැබූ ශිෂයයයකු/ ශිෂයාවක වශයයන්
ළමයායේ මව/පියා/නිතයනුකූල භාරකරුට අයදුම් කළ හැකි ය.
(ආ) ද්විතියික පාසල් සිංකල්පය යටයත් මේ පාසලින් ප්රාථමික අිංශය යවනම පාසලක්
යලස යවන් කර පවත්වා යගන යන්යන් නම්, එයසේ යවන් කරන ලද වර්ෂයේ සිට
ද්විතියික පාසයල් 6 වන යරේණියේ සිට ඉහළට ඉයගනුම ලැබූ සිසුන් සහ ඒ වනවිට
ද්විතියික පාසල හැරයගාසේ සිටි ආද සිසුන් අදාළ ප්රාථමික පාසයල් ආද සිසුන් යලස
සැළකිය හැකි ය.
(ඇ)යමහි දී යතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුයේ පහත දක්වා ඇති ලකුණු ක්රමය අනුව ය.
I . අයදුම්කරු පාසයල් අධයාපනය ලැබූ එක් යරේණියකට ලකුණු 02 බැගින්. (යරේණියක නැවත
රැඳීම යවනුයවන් ලකුණු ලබා යනායද්.)
(උපරිම ලකුණු 26)
II . පාසල් කාලය තුළ අයදුම්කරු විසින් ලබා ගත් අධයාපනික ජයග්රහණ
(උපරිම ලකුණු 25)
III . පාසල් කාලය තුළ අයදුම්කරු විසින් විෂය සමගාමී කටයුතුවලින් ලබා ගත් ජයග්රහණ
(උපරිම ලකුණු 25)
IV ආද ශිෂය සිංගමයේ සාමාජිකත්වය, පාසල් කාලයයන් පසු ලබා ඇති අධයාපනික ජයග්රහණ හා
පාසයල් දයුණුව සඳහා (විදුහල්පති නිර්යද්ශ කරන කාර්යයන් සඳහා) ලබා දුන් විවිධ
ආකාරයේ සහයයෝග (යමහි දී පාසයල් දයුණුව සඳහා ලබා දුන් විවිධ ආකාරයේ සහයයෝග
සඳහා ලබා ගත හැක්යක් උපරිම ලකුණු 06 ක් පමණි. )
(උපරිම ලකුණු 24)
සටහන - II, III හා IV හි සඳහන් උපරිම ලකුණු සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ එකඟතාව
පරිද ලබා දී ඇති චක්රයල්ඛ උපයදසේවලට පටහැනි යනාවන ආකාරයට යබදා යවන් කරනු
ලැයේ.

6.3

දැනටමත් අදාළ පාසවල් අධ්යාපනය ලබන සිසු/සිසුවියන්වේ සවහෝදර සවහෝදරියන් - 14%
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(අ) ළමයායේ මේපියන්යේ/ නිතයනුකූල භාරකරුයේ වැඩිමහල් ළමයින් දැනටමත් එම
පාසයල් ඉයගනුම ලබමින් සිටී නම් යමම ගණය යටයත් අයදුම් කළ හැකි ය.
(ආ) යමහි දී යතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුයේ පහත දක්වා ඇති ලකුණු ක්රමය අනුව ය.
ලකුණු ක්රමය
I.

පාසවල් සිටින සවහෝදර/ සවහෝදරියන්
(අ) පාසයල් ගත කළ එක් යරේණියක් යවනුයවන් ලකුණු 02 බැගින් ලකුණු 20 (පාසයල්
ඉයගනුම ලබන සයහෝදර/සයහෝදරියන් සිංඛයාව යකාපමණ වුව ද ලකුණු ලබා දය
යුත්යත් ඉන් එක් අයයකු සඳහා පමණි.)
(ආ) අදාළ පාසයල් ඉයගනුම ලබන ඉහත සඳහන් කළ සයහෝදරයා/සයහෝදරිය පළමුවන
යරේණියට ඇතුළත් ව ඉයගනුම ලබන්යන් නම් (ලකුණු 05)
(ඇ) අදාළ පාසයල් සයහෝදරයන්/සයහෝදරියන් යදයදයනකු යහෝ යදයදයනකුට වඩා
ඉයගනුම ලබන්යන් නම් (ලකුණු 05)
(ඈ) පාසයල් සිටින සයහෝදර/සයහෝදරියන් පාසලට ලබා දී ඇති ජයග්රහණ හා පාසයල්
දයුණුව සඳහා යදමේපියන් විසින් පාසලට දක්වන ලද විවිධාකාර සහයයෝග
(පාසලට දක්වන ලද විවිධාකාර සහයයෝග සඳහා ලබා ගත හැක්යක් ලකුණු 04 ක්
පමණි.) (ලකුණු 10)
(උපරිම ලකුණු 40)

II.

පදිාංචිය ත්හවුරු කරන ප්රධ්ාන වල්ඛන
අදාළ පුද්ගලයායේ නමට ඇති පදිංචිය තහවුරු කරන යල්ඛනය තමා නමින් පැවරී,
අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දන සිට ූර්ව වසර 05 ක් යහෝ ඊට වැඩි
කාලයක් යහෝ ගත වී ඇත්නම් සම්ූර්ණ ලකුණු ද වසර 05 ට අඩු හා වසර 04 දක්වා
කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 80% ක් ද, වසර 04 ට අඩු වසර 03ක්
දක්වා කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 60% ක් ද, වසර 03ට වඩා අඩු
වසර 02ක් දක්වා කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 40% ක් ද වසර
02ට අඩු එක් වසරක් දක්වා කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 20%ක් ද,
එක් වසරකට අඩු මාස 06ක් දක්වා කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන්
10%ක් ද මාස 06ට අඩු කාලයක් ගත වී ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්රමාණයයන් 05%ක් ද
ලබා යදනු ලැයේ.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

සින්නක්කර ඔප්පු
බිම්සවිය සහතිකය
තෑගි ඔප්පු
දීමනා පත්ර
රජයේ ප්රදාන (හිමිකරු මිය යගාසේ ඇත්නම් අයදුම්කරු/කලත්රයා, අනුප්රාප්තිකයකු
යලස නම් කර තිබිය යුතු අතර, අදාළ බලධාරියා විසින් ඒ බව සනාථ කළ යුතු
ය.)
විහාර හා යද්වාල ගම් පනත යටයත් යබෞද්ධ කටයුතු යකාමසාරිසේ ජනරාල් විසින්
නිකුත් කරන ලද බදු ඔප්පු යහෝ යබෞද්ධ කටයුතු යකාමසාරිසේ ජනරාල් විසින්
සහතික කරන ලද අදාළ විහාරාධිපති විසින් නිකුත් කරන සහතික
පත් ඉරු මඟින් සනාථ කර ඇති වසර 10කට වැඩි කාලයක් සහිත ප්රකාශන ඔප්පු
රාජය/අර්ධ රාජය ආයතනයකින් යගවීයම් පදනම මත මිල දී යගන, සම්ූර්ණ
මුදලම යගවා අවසන් කර ඇති නමුත් යමයතක් අදාළ ආයතන මඟින් එහි
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හිමිකරු යවත එම යද්පල පවරා යනාමැති නිවාස (සම්ූර්ණ මුදලම යගවා
අවසන් කරන ලද බවට අදාළ ආයතනයයන් ලබාගත් ලිඛිත තහවුරුවක් ඉදරිපත්
කළ යුතුය.)
(සින්නක්කර ඔප්පු හා තෑගි ඔප්පු ප්රකාශන ඔප්පුවකින් ලියා ඇත්නම් එම
ප්රකාශන ඔප්පුව වසර 10 ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතු ය.)
• ඉල්ුම්කරුයේ/කලත්රයායේ නමට පදිංචි සේථානයේ හිමිකම තියේ නම්
- ලකුණු 10
• ඉල්ුම්කරුයේ/කලත්රයායේ මවයේ යහෝ පියායේ යහෝ නමට පදිංචි සේථානයේ
හිමිකම තියේ නම්
- ලකුණු 06
අදාළ වර්ෂ 05ක කාලය තුළ අයදුම්කරුයේ යහෝ කලත්රයායේ මව/පියා නමින් පැවති
හිමිකම අයදුම්කරු යහෝ කලත්රයා යවත පවරා ඇත්නම්, ඒ ඒ පාර්ශේව යවත හිමිකම පැවති
කාලච්යේද යදකම සැළකිල්ලට යගන, ලකුණු ලබා යදනු ලැයේ.
(හිමිකම අයනකුත් අයයේ නමට තියේ නම් යමම ලකුණු ලබා යනායද්.)
අවශය වන්යන් නම් පත්ඉරු හා යදවන පිටපත් පරීක්ෂා කර හිමිකම තහවුරු කර
ගැයන්.
අයදුම්කරුයේ /කලත්රයායේ නමින් පමණක් ඇති අඛණ්ඩ ව ලියාපදිංචි කළ බදු
ඔප්පුව, (අවශය වන්යන් නම් බදු දීමනාකරුයේ අයිතිය සම්බන්ධව පත්ඉරු
මඟින් සනාථ කළ යුතුය.) බදු ඔප්පුව අවම වශයයන් අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු
ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දන සිට ඉදරි වර්ෂයක කාලයක් සඳහා වලිංගු විය යුතු
අතර, අදාළ යද්පල/නිවස සඳහා යවනම වරිපනම් අිංකයක්/ගෘහ අිංකයක් තිබිය
යුතු ය./අයදුම්කරුයේ /කලත්රයායේ නමින් පමණක් ඇති රජයේ නිල නිවාස
යල්ඛනය(යදපාර්තයම්න්තු ප්රධානියේ තහවුරු කිරීයම් ලිපිය) තනිකඩ නිල
නිවාසවල පදිංචිකරුවන් අදාළ කර යනාගත යුතු ය./යගවල් කුී පනත යටයත්
ලියාපදිංචි වී කුී නිවැසියන් බව සනාථ කරනු ලබන යල්ඛන,
අයදුම්කරුයේ/කලත්රයායේ නමින් පමණක් ඇති, රාජය/අර්ධ රාජය
ආයතනයකින් යගවීයම් පදනම මත මිල දී යගන ඇති එයහත්, යගවීම අවසන් කර
යනාමැති නිවාස යල්ඛන (රජයේ/අර්ධ රාජය ආයතනයක් සමඟ ඇති කර ගත්
විකුණුම් ගිවිසුම් සම්බන්ධයයන් එම ගිවිසුම හා යගවීම් කරන ලද ලදුපත් ද,
ඉදරිපත් කළ යුතුය.)
- ලකුණු 04
අදාළ වර්ෂ 5ක කාලය තුල ලියාපදිංචි බදු ඔප්පු හිමියකු, එම යද්පයලහි හිමිකරුවකු බවට
පත්ව ඇත්නම්, ඒ ඒ කාලච්යේද යවන යවනම සැළකිල්ලට යගන අදාළ ප්රතිශත අනුව
ලකුණු ලබා යද්.යමහිදී එම සේථානයේ පදිංචිය අඛණ්ඩව තිබිය යුතුය.
(ලියාපදිංචි බදු ඔප්පුවක් ප්රකාශන ඔප්පුවකින් ලියා ඇත්නම් එම ප්රකාශන ඔප්පුව වසර
10 ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතු ය.)
✓

අයදුම්කරු /කලත්රයා අඛණ්ඩ ව වසර 10කට වඩා වැඩි කාලයක් රජයේ ඉඩමක
(අදාළ ලිපිනයේ) පදිංචි බවට අදාළ ප්රයද්ශයේ නාගරික යකාමසාරිසේ /ප්රායද්ශීය
යල්කම් විසින් නිකුත් කරන සහතික (අදාළ සහතිකය අයනකුත් අයයේ නමට
ඇත්නම් යමම ලකුණු ලබා යනායද්.) - ලකුණු 04
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✓

යවනත් පිළිගත හැකි යල්ඛන - ලකුණු 02
පදිංචි සේථානයට අදාළ ව ඉහත දක්වා ඇති යල්ඛන යනාමැති නමුත්,
අයදුම්කරු/කලත්රයා අදාළ ලිපිනයේ අඛණ්ඩ ව සේිර පදිංචිකරුවකු නම්,
අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දන වන විට ූර්වාසන්න වර්ෂ
06ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලයක් වූ, පදිංචි ලිපිනය සනාථ යකයරන පහත යල්ඛන
04ක් සඳහා, එක් යල්ඛනයකට අයදුම්කරු යහෝ කලත්රයා නමින් නම් ලකුණු 0.5
බැගින් යහෝ අයදුම්කරු/ කලත්රයායේ මවයේ යහෝ පියායේ නමින් නම් ලකුණු
0.25 බැගින් යමම ලකුණු ලබා යදනු ලැයේ.
විදුලි බිල්පත්, ජල බිල්පත්, වරිපනම් බදු බිල්පත්, අක්කර බදු බිල්පත්,
අයදුම්කරු/කලත්රයායේ උප්පැන්න සහතික
ඉහත යල්ඛන අනිවාර්යයයන් ම ූර්වාසන්න වර්ෂ 06කට යහෝ ඊට වැඩි
කාලයකට අදාළ විය යුතු අතර එම යල්ඛනවලින් අවම වශයයන් තුනක්වත්
තියේ නම් පමණක් යම් සඳහා ලකුණු ලැයේ.
අදාළ වර්ෂ 06ක කාලය තුළ අයදුම්කරුයේ යහෝ කලත්රයායේ මව/පියා නමින්
යගවන ලද බිල්පත් පසුව අයදුම්කරු යහෝ කලත්රයා නමින් යගවා ඇත්නම්, ඒ ඒ
පාර්ශේව විසින් බිල්පත් යගවන ලද කාලච්යේද යදකම සැළකිල්ලට යගන, ලකුණු
ලබා යද්.
✓
රාජය/අර්ධ රාජය ආයතනයක් සතු යද්පලක (ඉල්ුම් කරන ලද සේථානය)
උපන්දා සිට පදිංචිව සිටින නමුත්, එම යද්පල සඳහා පදිංචිය තහවුරු කරන ප්රධාන
යල්ඛනයක් යනාමැති අවසේථාවකදී, එයහත් කිසිදු ආසන්න පාසලක් සඳහා ලකුණු
යනාකැයපන, අයදුම්කරු/කලත්රයා ට අදාළ ලිපිනයයහි ූර්වාසන්න වර්ෂ 5ක
ඡන්ද ලියාපදිංචිය ඇති, උපන්දා සිට අයදුම්කරු/කලත්රයා අදාළ සේථානයේ පදිංචි
බවට තහවුරු කළ හැකි (උප්පැන්න සහතිකය, අසේවීම් සහතිකය.......ආදය මඟින්)
විවාහයයන් පසු ද යම් දක්වා ඉල්ුම් කරන ලිපිනයේ ම පදිංචිව සිටින බවට
තහවුරු කරන අයදුම්කරුවන්ට (එම යද්පල රාජය/අර්ධ රාජය ආයතනයක් සතු
යද්පලක් වන බවටත්, අයදුම්කරු එම යද්පයලහි උපන්දා සිට පදිංචිව සිටින
බවටත්, ආදාල ආයතන මඟින් කරන ලද තහවුරුවක් අයදුම්කරු විසින් සම්මුඛ
පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ඉදරිපත් කළ යුතු ය.)
- ලකුණු 06
(උපරිම ලකුණු 10)
වමම ගණය යටවත් ඉහත් කරුණුවලට අදාල ව පදිාංචිය ත්හවුරු කිරීම සඳහා
හිමිවන ලකුණු උපයා ඇති අයදුම්කරුවන්ට පමණක් මින් ඉදිරියට ඇති වකාටසේ
සඳහා ලකුණු ලබා දිය යුතු ය.

III. පදිාංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාමවල්ඛනවේ ලියාපදිාංචිය.
ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ ලියාපදිංචි වී ඇති බව සටහන් කිරීමට අයදුම්පයතහි ලබා දී ඇති
යකාටස (අිංක 06) සම්ූර්ණ කර ලියාපදිංචිය සනාථ කළ යුතු ය.
(අ) ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ ලියාපදිංචියට ලකුණු ලබා දීයම් දී අයදුම් කරන වර්ෂයට
යපර වර්ෂයේ සිට ආසන්න පසුගිය වර්ෂ 05ක් (2021-2017) සළකා බලනු ලැයේ.

20

වගු අිංක (II)

ඡන්ද හිමි නාමවල්ඛනවේ ලියා පදිාංචිය සඳහා ලකුණු ලබාදීම.

විසේත්රය
i. මව හා පියා යන වදවදනාවේ /නීත්යානුකූල
භාරකරුවේ නම වර්ෂ 05 ක් ලියා පදිංචි වී තියේ නම්
ii. මව/ පියායේ නම වර්ෂ 5ක් ද කලත්රයායේ නම ඕනෑ
ම වර්ෂ 04ක් ද ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
iii. මව/ පියායේ නම වර්ෂ 5ක් ද කලත්රයායේ නම ඕනෑ
ම වර්ෂ 03ක් ද ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
iv. මව /පියායේ නම වර්ෂ 05 ක් ද කලත්රයායේ නම
ඕනෑම වර්ෂ 02ක් ද ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
v. මව / පියායේ නම වර්ෂ 05 ක් ද කලත්රයායේ යේ නම
ඕනෑම වර්ෂයක් ද ලියාපදිංචි වී තියේ නම්
vi. මව / පියායේ නම පමණක් වර්ෂ 05 ක් ලියාපදිංචි වී
තියේ නම්

ලකුණු
20
18
16
14
12
10

(උපරිම ලකුණු 20)
සැ.යු -: එක් අවයකුට එක් වර්ෂයකට ලකුණු 02 බැගින් ලබා දී ඉහත් ලකුණූ ක්රමය සකසේ කර
ඇත්. ඉහත් ලකුණු ක්රමවයන් ආවරණය වනාවන අවසේථාවන්හි දී ඡන්ද හිමි
නාමයල්ඛනයේ ලියාපදිංචි ව සිටින කාලයට එක් අයයකුට ලකුණු 02 බැගින් වන යසේ
ලකුණු ලබා දය යුතු ය.
නීතයානුකූල භාරකරු මව හා පියා යන යදයදනාම යසේ සලකනු ලබන බැවින්, මව හා පියා යන
යදයදනාට ම ලියාපදිංචි වර්ෂ සිංඛයාව අනුව හිමි වන ලකුණු (එනම් වර්ෂයකට ලකුණු 04ක්)
නීත්යනුකූල භාරකරුට ලබා දය යුතු ය.
(ආ)

යපර වර්ෂවල ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ ලියාපදිංචි වී සිටි ඉල්ුම්කරුයේ
කලත්රයා වියද්ශගත ව සිටී නම් යහෝ මිය යගාසේ ඇත්නම් යහෝ නිතයනුකූල ව
දක්කසාද වී ඇත්නම් යහෝ අදාළ යල්ඛන සැලකිල්ලට යගන යදයදනා ම සිටින
යසේ සලකා බලා ලකුණු ලබා යදනු ඇත.

(ඇ) පදිංචිය සඳහා ලකුණු ලබා යදන්යන් දැනට පදිංචි වී සිටින සේථානයේ ලිපි යල්ඛන
මඟිනි. එයහත්, දැනට පදිංචි වී සිටින සේථානයේ පදිංචි වීමට යපර යපෝිත ප්රයද්ශය
තුළ තවත් සේථානයක පදිංචි වී සිටි (යපර පදිංචි සේථානයද 6.3 IIහී සඳහන් යල්ඛන
මඟින් සනාථ කර ගත යුතුය). අයදුම්කරුයවකු තම අවම වසර 05ක පදිංචිය
සනාථ කිරීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාමයල්ඛන සේථාන යදයකන් ම ඉදරිපත් කරන විට,
එම සේථාන යදයකහි දී ම ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා ආසන්නයේ අදාළ
දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි පාසල්, එක ම පාසල් වන්වන් නම් පමණක් සේථාන
යදකින් ම ඉදරිපත් කර ඇති ඡන්ද හිමි නාමයල්ඛන, දැනට පදිංචි සේථානයේ ඡන්ද
හිමි නාමයල්ඛන යසේ සලකා ලකුණු ලබා යදනු ඇත.
(ඈ)

අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දන සිට ූර්වාසන්න වර්ෂ 05ක්
තුළ ක්රියාත්මක වූ රජයේ සිංවර්ධන වයාපෘති යහෝ සිංවර්ධන යයෝජනා ක්රම
යහේතුයවන්, යම් ප්රයද්ශයක පදිංචිකරුවන් එම ප්රයද්ශවලින් ඉවත් යකාට යවනත්
ප්රයද්ශයක පදිංචි කරවා ඇති අවසේථාවක යහෝ ඉහත රජයේ සිංවර්ධන කටයුතු
යහේතුයවන් අවතැන් වූ පදිංචිකරුවන් විසින් රජයයන් වන්ද මුදල් ලබායගන
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යවනත් ප්රයද්ශයක සේිර ව පදිංචි වී ඇති අවසේථාවක, ඔවුන්යේ දරුවන් පාසල්වල
පළමුවන යරේණියට ඇතුළත් කිරීයම් දී යපර සහ වර්තමාන පදිංචියට අදාළ ව
සේථාන යදයකන් ම ඉදරිපත් කර ඇති යල්ඛන, එක ම සේථානයකට අදාළ යල්ඛන
යසේ සළකා අදාළ නිර්ණායක අනුව ලකුණු ලබා යදනු ලැයේ.
IV.

පදිාංචි සේථානවේ සිට පාසලට ඇති ආසන්නත්ාව
අයදුම්කරු පදිංචි සේථානයේ සිට තමන් විසින් ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා
ආසන්නයේ තම දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල්
යනාමැත්යත් නම් උපරිම ලකුණු ලබා යදනු ඇත. යම් යහයකින් ඉල්ුම් කරන පාසලට
වඩා පදිංචි සේථානයට ආසන්නයේ තම දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත
යවනත් රජයේ පාසල් පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු ප්රමාණයයන් ආසන්න එක් පාසලක්
යවනුයවන් ලකුණු 03 බැගින් අඩු කරනු ලැයේ.
(අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල් යනුයවන්
අදහසේ කරන්යන් එම දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ඉයගනුම් මාධයය සහිත පාසලක් ද,
තමන්ට අදාළ ගැහැනු යහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිර පාසලක් ද යන්න සහ අදාළ ළමයා අයිති
ආගම යවනුයවන් 10% යහෝ ඊට වැඩි ප්රතිශතයක් ඇතුළත් කර ගන්නා රජයේ පාසල් යේ.
එයහත් ආගමික ප්රතිශතයක් සඳහන් යනාවන පාසල් සඳහා ඕනෑම ආගමක සිසුන්ට
ඇතුළත් වීමට හැකිය.)
(උපරිම ලකුණු30)

6.4 අධ්යාපන අමාත්යාාංශය යටවත් රජවේ පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුව ම බලපාන ආයත්නයක කාර්ය මණ්ඩලයට
අයත් ත්ැනැත්ත්න්වේ දරුවන් - 06%
(අ) අධයාපන අමාතයාිංශය යටයත් රජයේ පාසල් අධයාපනයට සෘජුව ම බලපාන ආයතනයක
කාර්ය මණ්ඩලයේ සේිර තනතුරක මව/ පියා/ නිතයනුකූල භාරකරු අයදුම්පත් ඉදරිපත්
කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දනට යසේවයේ නියුක්තව සිටී නම් පමණක් යමම ගණයට
ඉල්ුම් කළ හැකි ය.
(ආ) යමහි දී යතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුයේ පහත දක්වා ඇති ලකුණු ක්රමයට අනුව ය.
ලකුණු ක්රමය
I

II

අධයාපන අමාතයාිංශය යටයත් රජයේ පාසල් අධයාපනයට සෘජුව ම බලපාන ආයතනයන්හි
කාර්ය මණ්ඩලයේ සේිර යසේවකයයකු යලස යසේවා කාලය ූර්ණ වර්ෂයකට ලකුණු
01බැගින්
(උපරිම ලකුණු 20)
දුෂේකර පාසල් යසේවා කාලය (දුෂේකර පාසල් යසේවා කාලය අදාළ කලාප අධයාපන
අධයක්ෂ විසින් සහතික කළ යුතුය. අධයාපන අමාතයාිංශය විසින් අති දුෂේකර හා දුෂේකර
පාසල් යලස නම් කරනු ලැබූ චක්රයල්ඛ අනුව)
(අ) දැනට දුෂේකර පාසලක යසේවයේ යයයද් නම් දුෂේකර යසේවා කාලය (යමම කාලය
අඛණ්ඩ ව තිබිය යුතු යි.) - ූර්ණ වසරකට ලකුණු 05 බැගින් ලකුණු 25
(ආ) දැනට දුෂේකර පාසලක යසේවයේ යනායයයදන නමුත් මීට යපර දුෂේකර යසේවයේ
යයදුයණ් නම් යසේවා කාලය - ූර්ණ වසරකට ලකුණු 03 බැගින් ලකුණු 15
(උපරිම ලකුණු 25)
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සැ.යු - අවම වශයයන් වසරකට වඩා වැඩි දුෂේකර යසේවා කාලයක් සපුරා ඇති අයට පමණක් ූර්ණ වසරකට
වඩා වැඩි වන මාස හයක් යහෝ ඊට වැඩි වන මාස ගණනට අදාළ ලකුයණන් භාගයක් සඳහා හිමිකම
ඇත.
III.

ලබා යනාගත් නිවාඩු
අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයට යපර වසර 05 ක් සඳහා ලිත් වර්ෂය තුළ ලබා
යනාගත් නිවාඩු දන 20 ට ලකුණු 02 බැගින්
(වර්ෂයකට ලබා යනාගත් නිවාඩු දන 20 ට වඩා අඩු නම් ලකුණු ලබා යනායදනු ඇත.)
(උපරිම ලකුණු 10)

IV

දරුවා ඇතුළත් කිරීමට බලායපායරාත්තු වන පාසයල් ම යසේවයේ යයයදන්යන් නම්

❖

යසේවා කාලය වර්ෂයකට ලකුණු 2 බැගින් වර්ෂ 5ක් සඳහා ලකුණු 10
(උපරිම ලකුණු 10)
V පදිංචි සේථානයේ සිට ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසලට ඇති දුර
(යකටිම, යපාදු ප්රවාහන මාර්ගය අදාළ කර ගත යුතු ය.)
කි.මී. 01ක් ඇතුළත නම්
කි.මි. 01ට වැඩි කි.මි. 03 දක්වා
කි.මී. 03ට වැඩි කි.මී. 05 දක්වා
කි.මී. 05ට වැඩි නම්

-ලකුණු 10
-ලකුණු 08
-ලකුණු 06
-ලකුණු 04

සේිර පදිංචි සේථානය සනාථ කර ගැනීම සඳහා 6.3 II හි සඳහන් යල්ඛන අදාළ කර ගන්නා
අතර එහි සඳහන් කාලය සැලකිල්ලට යගන ලකුණු ලබා යද්.
(උපරිම ලකුණු 10)
VI

වර්තමාන යසේවා සේථානයේ සිට ඉල්ුම් කරන පාසලට ඇති දුර
කි.මී. 100 හා ඊට වැඩි නම්
කි.මී.100ට අඩු කි.මී. 70 දක්වා
කි.මී. 70ට අඩු කි.මී. 40 දක්වා
කි.මී. 40ට අඩු 20 දක්වා
කි.මී. 20ට අඩු නම්

- ලකුණු 25
- ලකුණු 20
- ලකුණු 15
- ලකුණු 10
- ලකුණු 05
(උපරිම ලකුණු 25)

6.5

රජවේ වසේවා අවශයත්ා මත් සේථාන මාරුවීම්/ රජවේ වාර්ික සේථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජය/ සාංසේථා/
වයවසේථාපිත් මණ්ඩල/ රාජය බැාංකු නිලධ්රයන්වේ දරුවන් - 04%
(අ) යමම ගණය යටයත් රජයේ යසේවා අවශයතා මත සේථාන මාරුවීම් ලැබූ යහෝ රජයේ
වාර්ික සේථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජය/ සිංසේථා/ වයවසේථාපිත මණ්ඩල/ රාජය බැිංකුවල
නිලධාරීන්ට අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දනට යපර වසර 05 ක
කාලයක් ඇතුළත පාසල පිහිටි ප්රයද්ශය තුළ සේථාපිත ආයතනයකට සේථාන මාරුවීම් ලැබ
රාජකාරී භාර ගැනීවමන් පසු ව පාසයල් යපෝිත ප්රයද්ශය තුළ පදිංචි ව සිටින්යන් නම්
පමණක් ඉල්ුම් කළ හැකිය.
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යමහි දී පාසල පිහිටි ප්රයද්ශය යනුයවන් අදහසේ වන්යන් අදාළ පාසල යක්න්රය කර
කියලෝ මීටර් 10 ක් අරය යලස යගන අඳින වෘත්තයක සීමාව තුළ අදාළ ආයතනය පිහිටා
තිබීම යේ. (අදාළ සීමාව තුළ ප්රමාණවත් අයදුම්පත් ලැබී වනාමැති නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ
මණ්ඩලයට යමම සීමාව වැඩි කර ගත හැක). එයමන් ම යපර යසේවා සේථානය පිහිටා ඇති
ප්රයද්ශයේ කලත්රයා හා ළමයා ද සමඟ පදිංචි ව සිට, නව යසේවා සේථානයට අදාළ පදිංචි
සේථානයට කලත්රයා හා ළමයා සමඟ පැමිණිය යුතු ය. තව ද, අවසානයට ලද සේථාන
මාරුව පමණක් සලකා බලනු ඇත. එයමන් ම, අනුයුක්ත කිරීම්, පුහුණු පාඨමාලා හා
අධයයන කටයුතු සඳහා පදිංචිය යවනසේ කිරීම් ආදය යම් යටයත් සලකා බලනු යනාලබන
අතර, යපර යසේවා සේථානය හා නව යසේවා සේථානය අතර අවම දුර 50කි.මී.ක් විය යුතු
අතර, අවම වශවයන් වසරක්වත් වපර වසේවා සේථානවේ වසේවය කර තිබිය යුතු ය.
(ආ)

යමහි දී යතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුයේ පහත දක්වා ඇති ලකුණු ක්රමය අනුව ය.
ලකුණු ක්රමය

I.

යපර යසේවා සේථානයේ සිට සේථාන මාරුවීම් ලබා පැමිණ ඇති නව
යසේවා සේථානය අතර දුර (යකටිම, යපාදු ප්රවාහන මාර්ගය අදාළ කර
ගත යුතු ය.)
කි.මී. 150 හා ඊට වැඩි නම්
කි.මී.150ට අඩු කි.මී. 100 දක්වා
කි.මී.100ට අඩු කි.මී. 50 දක්වා

- ලකුණු 35
- ලකුණු 28
- ලකුණු 21
(උපරිම ලකුණු 35)

II.

පදිාංචි සේථානවේ සිට පාසලට ඇති ආසන්නත්ාව
(6.3 II හි සඳහන් වල්ඛන මඟින් පදිාංචිය සනාථ කර ගත් යුතු ය.)
සේථාන මාරුවීම් ලැබ පැමිණ පදිංචි වූ සේථානයේ සිට ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා
ආසන්නයේ අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල්
යනාමැත්යත් නම් උපරිම ලකුණු ලබා යදනු ඇත. ඉල්ුම් කරන පාසලට වඩා පදිංචි
සේථානයට ආසන්නයේ තම දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශය සහිත යවනත්
රජයේ පාසල් පිහිටා ඇත්නම් උපරිම ලකුණු ප්රමාණයයන් ආසන්න පාසලක් යවනුයවන්
ලකුණු 03 බැගින් අඩු කරනු ඇත.
(අදාළ දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල් යනුයවන්
අදහසේ කරන්යන් එම දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ඉයගනුම් මාධයය සහිත පාසලක් ද,
තමන්ට අදාළ ගැහැනු යහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිර පාසලක් ද යන්න සහ අදාළ ළමයා
අයිති ආගම යවනුයවන් 10% යහෝ ඊට වැඩි ප්රතිශතයක් ඇතුළත් කර ගන්නා රජයේ
පාසල් යේ. එයහත් ආගමික ප්රතිශතයක් අදාළ යනාවන පාසල් සඳහා ඕනෑම ආගමක
සිසුන්ට ඇතුළත් වීමට හැකිය.)
(උපරිම ලකුණු 30)

III.

රාජය/ සිංසේථා/ වයවසේථාපිත මණ්ඩල/ රාජය බැිංකු යසේවකයකු යලස
යසේවා කාලය - වසරකට එක් ලකුණක් බැගින්
(උපරිම ලකුණු 10)

IV. වපර වසේවා සේථානවේ වසේවය කළ කාලය (අවසාන සේථාන මාරුවීම
ලැබීමට යපර, යසේවය කළ සේථානය)
වර්ෂ 3 යහෝ ඊට වැඩි
වර්ෂ 2 සිට වර්ෂ 3ට අඩු
වර්ෂ 1 සිට වර්ෂ 2ට අඩු

-

ලකුණු 10
ලකුණු 08
ලකුණු 05
(උපරිම ලකුණු 10)
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V. සේථාන මාරුවීම් ලැබ ගත වූ කාලය (අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30 දනට)
වර්ෂයක කාලයක් තුළ නම්
වර්ෂයකට වැඩි වර්ෂ 02 දක්වා කාලයක් තුළ නම්
වර්ෂ 02කට වැඩි වර්ෂ 03 දක්වා කාලයක් තුළ නම්
වර්ෂ 03කට වැඩි වර්ෂ 04දක්වා කාලයක් තුළ නම්
වර්ෂ 04කට වැඩි වර්ෂ 05 දක්වා කාලයක් තුළ නම්

-ලකුණු 05
-ලකුණු 04
-ලකුණු 03
-ලකුණු 02
-ලකුණු 01
(උපරිම ලකුණු 05)

VI. ලබා යනාගත් නිවාඩු
අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයට යපර වසර 05 ක් සඳහා ලිත් වර්ෂය තුළ ලබා
යනාගත් නිවාඩු දන20 ට ලකුණු 02 බැගින්
(වර්ෂයකට ලබා යනාගත් නිවාඩු දන 20 ට වඩා අඩු නම් ලකුණු ලබා යනායද්.)
(උපරිම ලකුණු 10)
සැ.යු - පළමුවන යරේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ ජුනි 30
දනට පසු යහෝ පළමු යරේණිය ආරම්භ වීයමන් පසු යහෝ රජයේ යසේවා අවශයතා මත සේථාන මාරුවීම්
ලැබූ යහෝ අදාළ දරුවා සමඟ වියද්ශගතව සිට පැමියණන නිලධරයන්යේ දරුවන්ට පාසල් ලබාදීම
සඳහා අදාළ පාසල අයත් වන පළාත් අධයාපන යදපාර්තයම්න්තුයේ පළාත් අධයාපන අධයක්ෂට
ඉල්ුම්පත් යයාමු කළ යුතු ය. අදාළ අධයාපන බලධාරීන් විසින් තීරණය කරන ලද පාසල් යමම
යදමාපියන්යේ දරුවන් සඳහා ලබා යදනු ඇත.
6.6

ළමයා සමඟ විවේශගත් ව පදිාංචිව සිට පැමිවණන ත්ැනැත්ත්න්වේ දරුවන් - 01%
(අ) යමම ගණය යටයත් ළමයා සමඟ වියද්ශගත ව පදිංචි ව සිට අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන
වර්ෂයට යපර වර්ෂයේ ජූලි මස 01 වන දන සිට අයදුම්පත් ඉදරිපත් කරනු ලබන වර්ෂයේ
ජුනි 30 දන දක්වා කාලය තුළ යමරටට පැමියණන මව/ පියා/නීතයනුකූල භාරකරුට ඉල්ුම්
කළ හැකිය. එයසේ ම ඔවුන් අවම වශයයන් අඛණ්ඩ ව වර්ෂයකට යනාඅඩු කාලයක්
වියද්ශගත ව සිට පැමිණි අය විය යුතු ය.
(ආ) යමහි දී යතෝරා ගැනීම් සිදු කරනුයේ පහත දක්වා ඇති ලකුණු ක්රමය අනුව ය.
ලකුණු ක්රමය
I. දවයිනට පැමිණි දනය දක්වා ළමයා සමඟ වියද්ශගත වී සිටි කාලය
අඛණ්ඩව වසර 03ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලයක්
අඛණ්ඩව වසර 03ට අඩු වසර 02 ක් දක්වා කාලයක්
අඛණ්ඩව වසර 02ට අඩු වසර 01ක් දක්වා කාලයක්

ලකුණු 25
ලකුණු 15
ලකුණු 10

(උපරිම ලකුණු 25)
(යමම කාලය තුළ මසකට අඩු කාලයක් නිවාඩු ලබා ලිංකාවට පැමිණ නැවතත් අදාළ
සේථානයට යගාසේ ඇත්නම් අඛණ්ඩ කාලය ඛණ්ඩනය යනාවන බව සැලකිය යුතු ය. )
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II. වියද්ශගත වූ සේවභාවය
ශ්රී ලිංකා දූත මණ්ඩල රාජකාරි සඳහා
ලකුණු 40
යපෞද්ගලික රැකියා අවශයතාවයක් සඳහා
ලකුණු 30
(අවම වශයයන් වසර 02ක්වත් වියද්ශ රැකියාවක නිරත ව සිටි අය විය යුතු ය.)
ශ්රී ලිංකා රජයේ අවශයතා සඳහා
ලකුණු 25
(රජය මඟින් යහෝ රජය යවනුයවන් වියද්ශයක රාජකාරියක්
ඉටු කිරීම සඳහා පත් කළ පුද්ගලයන් සඳහා)
ශිෂයත්වයක් සඳහා
ලකුණු 20
(නිරත වන රාජකාරියේ වෘත්තීය සිංවර්ධනය සඳහා අවශය වන)
(උපරිම ලකුණු 40)
III. පදිංචි සේථානයේ සිට පාසලට ඇති ආසන්නතාව
(6.3 II හි සඳහන් යල්ඛන මඟින් පදිංචිය සනාථ කළ යුතු ය.)
පදිංචි සේථානයේ සිට ඉල්ුම් කරනු ලබන පාසලට වඩා ආසන්නයේ දරුවාට ඇතුළත්
වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල් යනාමැත්යත් නම් උපරිම ලකුණු
ලබා යදනු ඇත. ඉල්ුම් කරන පාසලට වඩා පදිංචි සේථානයට ආසන්නයේ අදාළ දරුවාට
ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශය සහිත යවනත් රජයේ පාසල් පිහිටා ඇත්නම් උපරිම
ලකුණු ප්රමාණයයන් ආසන්න පාසලක් යවනුයවන් ලකුණු 3.5 බැගින් අඩු කරනු ඇත.
(දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ප්රාථමික අිංශ සහිත යවනත් රජයේ පාසල් යනුයවන් අදහසේ
කරන්යන් දරුවාට ඇතුළත් වීමට හැකි ඉයගනුම් මාධයය සහිත පාසලක් ද, තමන්ට
අදාළ ගැහැනු යහෝ පිරිමි පාසලක් ද, මිර පාසලක් ද යන්න සහ ළමයා අයිති ආගම
යවනුයවන් 10% යහෝ ඊට වැඩි ප්රතිශතයක් ඇතුළත් කර ගන්නා රජයේ පාසල් යේ.
එයහත් ආගමික ප්රතිශතයක් අදාළ යනාවන පාසල් සඳහා ඕනෑම ආගමක සිසුන්ට
ඇතුළත් වීමට හැකිය.)
(උපරිම ලකුණු 35)

7.0

ක්රියාන්විත් රාජකාරිවේ වයදුණු ත්රිවිධ් හමුදාවේ හා වපාලිසිවේ සාමාජිකයන්ට ලබා දී ඇති විවශේෂ අනුග්රහය
7.1

ක්රියාන්විත රාජකාරියේ යයදුණු ිවිධ හමුදායේ හා යපාලිසියේ නිලධාරීන් තම දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත්
කිරීම සඳහා රාජය ආරක්ෂක අමාතයාිංශයේ යල්කම් යහෝ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාතයාිංශයේ යල්කම්
යහෝ අදාළ බලධාරීන් යවත එවනු ලබන අයදුම්පත් අතරින් සුදුසු ළමයින් යතෝරා ගැනීම සඳහා නිර්ණායක
හා ලකුණු ක්රමයක් අදාළ අමාතයාිංශයන්හි යල්කම්වරු හා බලධාරීන් විසින් සකසේ කර ඒ අනුව ළමයින්
යතෝරා ගනු ඇත. යමහි දී ක්රියාන්විත රාජකාරියේ යයදී සිට ආබාධිත වූ සාමාජිකයන්ට ප්රමුඛතාවය ලබා දය
යුතු ය.

7.2

රාජය ආරක්ෂක අමාතයාිංශයේ යල්කම් විසින් හා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාතයාිංශයේ යල්කම් විසින්
එක් පාසලක එක් සමාන්තර පන්තියක් සඳහා ළමයින් 05 යදයනක් බැගින් යතෝරා අධයාපන අමාතයාිංශය
යවත ලබා දීයමන් අනතුරුව පාසල්වලට එම ළමයින් යයාමු කරනු ඇත.

7.3

රාජය ආරක්ෂක අමාතයාිංශයේ හා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාතයාිංශයේ බලධාරීන් විසින් ලකුණු ක්රමයක්
මත යමම ළමයින් යතෝරා පාසල් ලබා දීයම් කටයුතු සිදු කරන බැවින්, ඒ සම්බන්ධව පැන නගින ගැටු
නිරාකරණය කර ගත යුත්යත් එම අමාතයාිංශවල අදාළ බලධාරීන් මඟින් පමණක් ම බව අවධාරණය කර
ගත යුතු ය.
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8.0

9.0

ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වවත් ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි වල්ඛන
8.1

ළමයින් යතෝරා ගැනීම සඳහා මේපියන්/ නිතයනුකූල භාරකරුවන් විසින් ළමයායේ උප්පැන්න සහතිකයේ
මුල් පිටපත ද ඉල්ුම්පතට අමුණන ලද ලිපි යල්ඛනවල මුල් පිටපත් ද, ලබා දී ඇති ලකුණු ක්රමයට
අනුකූල ව ලකුණු ලබා ගැනීම සනාථ කිරීම සඳහා අදාළ වන සියු ලිපි යල්ඛනවල මුල් පිටපත් ද ඉදරිපත්
කළ යුතු ය. මීට අමතර ව එම යල්ඛනවල ඡායා පිටපතක් ද ඉදරිපත් කළ යුතු ය.

8.2

තමා විසින් ඉදරිපත් කරනු ලබන ලිපි යල්ඛනවල නිරවදයතාව, දවුරුම් යපත්සමක් මඟින් සහතික
කළ යුතු ය.

8.3

ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලය මඟින් සටහන් කර ලබා දුන් ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනවල ලියාපදිංචි විසේතර
මැතිවරණ යදපාර්තයම්න්තුව විසින් ලබා දී ඇති ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛන මඟින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ
මණ්ඩලය විසින් ම සනාථ කර ගනු ඇත. ඡන්ද හිමි නාම යල්ඛනයේ ලියාපදිංචිය පිළිබඳ යම් ගැටුවක්
මතු වන අවසේථාවන්හි දී මැතිවරණ යදපාර්තයම්න්තුව මඟින් ම එය සනාථ කිරීම කර ගනු ඇත.

8.4

ඉදරිපත් කරන ලද යම් යල්ඛනයක් කූට යල්ඛනයක් යැයි සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට හැඟී යන්යන්
නම්, එය නිකුත් කර ඇති ආයතනයයන් යහෝ බලධාරියායගන් විමසීමක් යකාට එහි සතය අසතයතාව
තහවුරු කර ගැනීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිට සම්ූර්ණ බලය ඇත. එවැනි අවසේථා ඇති
වූ කල්හි ඒ පිළිබඳව අදාළ බලධාරියාට සුදුසු පරිද කටයුතු කිරීමට දන්වා සිටිය හැකි ය. ඒ අනුව ඉදරිපත්
කර ඇති යල්ඛනයක් යහෝ යල්ඛන, කූට යල්ඛනයක් යහෝ යල්ඛන යැයි සනාථ වන්යන් නම් එවැනි
යල්ඛනයක්/ යල්ඛන ඉදරිපත් කිරීමට විරුද්ධව නිතයනුකූලව කටයුතු කිරීමට පියවර ගනු ලැයේ.

8.5

යමම සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවසේථායේ දී ඉදරිපත් කරන යල්ඛන හා අයනකුත් යතාරතුරු අනුව අයදුම්කරු
අභිමුඛයේ දී ලකුණු ලබා දීයම් පිකායේ ලකුණු ඇතුළත් කරනු ලැයේ. එයහත් වැරද යතාරතුරු/ කූට
යල්ඛන ලබා දී ඇති බව තහවුරු වුවයහාත් අයදුම්පත් ප්රතික්යෂේප කිරීමට/ ලකුණු සිංයශෝධනය කිරීමට
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට සම්ූර්ණ බලය ඇත.

ත්ාවකාලික ලැයිසේතුව
9.1

ලකුණු ප්රමුඛතා මත එක් එක් ගණ සඳහා යවන යවන ම යතෝරා ගැනීම සිදු කරන අතර, තාවකාලික
ලැයිසේතුව හා යපායරාත්තු යල්ඛනය සකසේ කරනු ලැයේ.

9.2

තාවකාලික ලැයිසේතුව හා යපායරාත්තු යල්ඛන ප්රසිද්ධ කිරීමට යපර පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්යේ
ගණය යටයත් යත්රී ඇති ළමයින්යේ පදිංචිය සේථානීය පරීක්ෂණය මඟින් තහවුරු කර ගනු ලැයේ.
සේථානීය පරීක්ෂණයේ දී පදිංචිය තහවුරු යනායේ නම් යල්ඛනයයන් නම ඉවත් කරනු ලබයි. අවශය
වන්යන් නම් අයනකුත් ගණයන් ද සේථානීය පරීක්ෂණයට ලක් කළ හැකි ය.

9.3

ගණ කිහිපයකින් ඉල්ුම් කළ ළමයකු ඉන් එක ගණයකට වඩා යත්රී ඇති අවසේථාවක දී එම එක්
ගණයකින් යහෝ යත්රී පත් වීමට අවසේථාවක් ඇත් නම් පමණක් එම ගණය යටයත් ළමයායේ නම ඉතිරි
කර අයනකුත් ගණවල ලැයිසේතුවලින් ඉවත් කරනු ලැයේ.

9.4

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය මඟින් යතෝරා ගැනීමට නියමිත ළමයින්යේ තාවකාලික ලැයිසේතුව හා
යපායරාත්තු යල්ඛනය සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්යේ අත්සනින් යුතු ව පාසල් දැන්වීම්
පුවරුයේ සහ පාසයල් යවේ අඩවියේ ප්රදර්ශනය කිරීම විදුහල්පති විසින් සිදු කරනු ලබන අතර, එක් එක්
අයදුම්කරුවන්ට පුද්ගලිකව දැනුම් යදනු යනාලබයි. එබැවින් යම් පිළිබඳව යදමේපියන්/ නිතයනුකූල
භාරකරුවන් විමසිලිමත්ව සිටීම අතයවශය වනු ඇත.

10.0 අභියාචනා හා විවරෝධ්ත්ා ඉදිරිපත් කිරීම.
10.1

ප්රදර්ශනය කරන ලද තාවකාලික ලැයිසේතුව හා යපායරාත්තු යල්ඛනය පාසල් දැන්වීම් පුවරුයේ සහ
පාසයල් යවේ අඩවියේ ප්රදර්ශනය කර සති 02ක් ඉකුත්වීමට යපර, එම පාසලට අයදුම්කළ අයදුම්කරුවන්
විසින් පමණක් එම යල්ඛනවල යම් සේථානයක හිමිකම් යනාලැබිය යුතු ළමයයකුයේ නම අඩිංගු වී
27

ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ වියරෝධතාව හා/යහෝ සුදුසුකම් තිබියදීත් තම දරුවායේ නම නුසුදුසු තැනක සේථානගත ව
ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව අභියාචනයක් දැන්වීම් පුවරුයේ සහ පාසයල් යවේ අඩවියේ ප්රදර්ශනය කරන
ආකෘතියට අනුව, ලියාපදිංචි තැපෑයලන් විදුහල්පති යවත වහා ම ඉදරිපත් කළ යුතු ය. ඒ සමඟ තම නම
සහ ලිපිනය සඳහන් ලියාපදිංචි තැපෑල සඳහා අවශය මුද්දර සහිත ලියුම් කවරයක් ද එවිය යුතු ය. යමම සති
02 ක කාල සීමායවන් පසු ව ඉදරිපත් කරනු ලබන කිසිදු අභියාචනයක් යහෝ වියරෝධතාවක් සලකා බලනු
යනාලැයේ.
10.2

වියරෝධතා ඉදරිපත් කිරීයම් දී සම්ූර්ණ ලැයිසේතුවට ම ඉදරිපත් යනායකාට නම් වශයයන් සඳහන් කර
ඉදරිපත් කළ යුතු ය. යමහි දී වියරෝධයට ලක්වන ළමයා/ ළමයින්යේ නම්, කැඳවීම් අිංකය හා තම
වියරෝධය යකටියයන් ලියා දැක්වීම අවශය යේ.

10.3

අභියාචනා හා වියරෝධතා විමර්ශනය කිරීම සඳහා අභියාචනා හා වියරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත්
කරනු ඇත. යමම මණ්ඩලය මඟින් වියරෝධතා ඉදරිපත් කළ අය, වියරෝධතාවයට ලක් වූ අය හා අභියාචනා
ඉදරිපත් කළ අය යවන් යවන් ව ප්රථම පරීක්ෂණයට ඉදරිපත් කළ ලිපි යල්ඛන මඟින් නැවත විමර්ශනයට
ලක් කරනු ඇත. එයසේ ම වියරෝධතා පරීක්ෂායේ දී වියරෝධතාවට ලක් වූ ළමයායේ මේපියන්/නිතයනුකූල
භාරකරුවන් කැදවා පරීක්ෂා කර තීරණයකට එළඹීමට යපර ඔවුන්ට කරුණු පැහැදලි කර ගැනීමට
අවසේථාවක් ලබා යදනු ඇත.

10.4

අභියාචනා හා වියරෝධතා පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් අභියාචනා හා වියරෝධතා පරීක්ෂා කර
සනාථ කිරීයමන් පසු ව සුදුසුකම් අනුව (ලකුණු ප්රමුඛතා මත) අභියාචනාකරුවන් හා වියරෝධතාවයට ලක්
වූ/ දැක් වූ අයදුම්කරුවන් තාවකාලික ලැයිසේතුයේ නිසි තැනට ඇතුළත් යකාට සිංයශෝධිත තාවකාලික
ලැයිසේතුව සකසේ කරනු ඇත.

10.5

එක් එක් ගණය අනුව සිංයශෝධනය කරන ලද තාවකාලික ලැයිසේතුයවන් පාසලට ඇතුළත් කර ගත හැකි
සිංඛයාව අනුව ඉහළ ම සිටින අය යතෝරා යගන අවසන් යල්ඛනය සකසේ කරනු ලැයේ.

10.6

තාවකාලික හා අවසන් යල්ඛනයන්හි දී යම් ගණයක යතෝරා ගත යුතු සිංඛයාව සම්ූර්ණ වන අවසන්
සේථානයට හිමි ලකුයණ්, සම ලකුණු ලැබූ ළමයින් කිහිප යදයනකු සිටින අවසේථාවක දී පාසලට ඇති
ආසන්නතාව අනුව යපළගසේවා, යතෝරා ගත යුතු ය. එක් එක් ගණයන්ට යවන යවන ම ලකුණු ලබා දුන්න
ද ආසන්නතාව අනුව ලකුණු ලබා දීම වඩා සාධාරණ බැවින්, යමවැනි අවසේථාවක පාසලට ඇති
ආසන්නතාව අනුව (දුර අනුව) යපළ ගැසේවීම සිදු කළ යුතු ය.

10.7

අභියාචනා හා වියරෝධතා පරීක්ෂණයයන් පසු ව ළමයින් යතෝරා ගැනීයම් අවසාන ලැයිසේතුව හා
යපායරාත්තු යල්ඛනය අභියාචනා හා වියරෝධතා මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්යේ අත්සන් සහිත ව පාසල්
දැන්වීම් පුවරුයේ සහ පාසයල් යවේ අඩවියේ ප්රදර්ශනය කරනු ඇත.

10.8

අභියාචනා හා වියරෝධතා ඉදරිපත් කරන ලද යම් අයදුම්කරුයවකු පිළිබඳ අභියාචනා හා වියරෝධතා
පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් යදනු ලබන තීරණය අවසාන තීරණය යේ. යම් යහයකින් වියරෝධතාවකට
ලක් වූ ළමයායේ මේපියන් නිතයනුකූල භාරකරුවන් විධිමත්ව දැනුම් දී තිබිය දීත් වියරෝධතා විභාගය
සඳහා යනාපැමිණියේ නම් වියරෝධතාව පිළිබඳ ඒක පාර්ශේවික තීරණ ගැනීමට අභියාචනා හා වියරෝධතා
මණ්ඩලයට හැකි ය.

10.9

යදමේපියන්/නිතයනුකූල භාරකරු විසින් ඉල්ුම් කරන ලද පාසල් කිහිපයකට තම ළමයා යත්රුණු
අවසේථායේ දී යදමේපියන්/ නිතයනුකූල භාරකරු විසින් තම අයදුම්පත්රයයහි පාසල් ඉල්ුම් කරන ලද
ප්රමුඛතා අනුපිළියවල සළකා බලා ප්රමුඛතාව වැඩි පාසයල් ලැයිසේතුයේ ළමයායේ නම ඉතිරි කර අයනකුත්
යත්රුණු පාසල් ලැයිසේතුවලින් ළමයායේ නම ඉවත් කරනු ලැයේ.

10.10 ඉන් පසු ව යත්රුණු හා යනායත්රුණු අයදුම්කරුවන්ට ඒ පිළිබඳව සඳහන් කර විදුහල්පතියේ අත්සන හා
නිල මුරාව සහිතව ලිපියක් මඟින් දැනුම් යදනු ලැයේ. යතෝරාගත් ළමයින් අතුරින් කිසියම් ළමයකු
ඇතුළත් කිරීමට නියමිත දන සිට සති 2ක් තුළ, පාසලට ඇතුළත් යනාකරන්යන් නම්, එම ළමයා පාසලට
ඇතුළත් යනාකරන ළමයකු යසේ සළකා අදාළ පුරප්පාඩුව යපායරාත්තු යල්ඛනයයන් සම්ූර්ණ කරනු
ලැයේ.
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10.11 පළමුවන යරේණියට ළමුන් ඇතුළත්කිරීම සඳහා ළමයාද සමඟ පැමිණීම අනිවාර්ය යේ.
10.12 පළමුවන යරේණිය සඳහා සිසුන් යතෝරා ගැනීම කාල රාමුවකට අනුව සිදු කරනු ලබයි. යතෝරා ගත් ළමයින්
2023 ජනවාරි මාසයේ පළමුවන සතියේ දී පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු යයාදා ඇත.
11.0

වත්ෝරා වනාගත් ළමයින්ට පාසල් ලබා දීම.
අයදුම්කරු විසින් ඉල්ුම් කරන ලද පාසල් අතුරින්, යත්රී ඇති පාසලකට දරුවා ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කළ
යුතු අතර, කිසිම පාසලකට යතෝරා යනාගත් ළමයකුයේ මව/ පියා/ නිතයනුකූල භාරකරු විසින් තම දරුවාට
විකල්ප පාසලක් ලබා ගැනීම සඳහා අනිවාර්යයයන්ම මසක් ඇතුළත තමන් පදිංචි ප්රයද්ශයේ කලාප අධයාපන
අධයක්ෂවරයාට නව අයදුම්පතක් ඉදරිපත් කළ යුතු ය.
ඒ අනුව, සෑම දරුයවකුට ම පාසල් ලබා දීම කලාප අධයාපන අධයක්ෂවරුන් විසින් සිදු කරනු ඇත.

12.0

ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මුදල් සහ වවනත් ආධ්ාර ලබා ගැනීම ත්හනම් කිරීම.
සියු ම රජයේ පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම යවනුයවන් පහසුකම් හා යසේවා ගාසේතු සහ පාසල් සිංවර්ධන
සමිති සාමාජික මුදල හා සියු ළමයින්යගන් අයකර ගැනීමට පාසල විසින් අනුමත කර යගන ඇති මුදල හැර
සෘජුව ම යහෝ වක්ර ව යවනත් ගාසේතු යහෝ ආධාර මුදල් යහෝ යවන යම් බඩු බාහිරාදයක් යහෝ පාසලට/ පාසලට
සම්බන්ධ සිංවිධානවලට/ තුන්වන පාර්ශේවයකට ලබා දීම සපුරා තහනම් යේ. ළමයින් ඇතුළත් කිරීයමන් පසු ව ද
එයසේ ලබා දීමක් සිදු යනාකළ යුතු ය. එයසේ සිදු කරන්යන් නම් එය නීති වියරෝධී කටයුත්තක් වන අතර දඬුවම්
ලැබිය හැකි වරදක් බව ද සලකන්න.
යමම පුවත්පත් නියේදනයේ සඳහන් ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයයන් අවසන් තීරණය අධයාපන යල්කම් සතුය.

වල්කම්
අධ්යාපන අමාත්යාාංශය
2022.06.16
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