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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

ශ්රී කිංකා බකාන්ත් ජ රාලා ජ කාර්යාකබප ප්වන්ා ්ිං්ෘකික ක අධයාපා ් ප ළිවෙබ්කට අොළ  

බකාන්තබද්සි මාකා් 2019-2020 

(ක ොන්කේසි මොලොව කමම අධ්යයන වසර සඳහො සංක ෝධ්නය  ර ඇත) 

1. සිකුරොදො දිනවල පහත සඳහන් කවලොවන් තුළ පන්ි පැවැත්කවනු ඇත.  

 හතර (4) වසර සිට අට (8)  වසර දක්වො පන්ි - කප.ව 7.55 සිට දහවල් 11:50 දක්වො, 

 එ  (1) කද  (2) සහ තුන (3) වසර පන්ි - දහවල් 12.25 සිට ප.ව 4.10 දක්වො, 

ඉහත සඳහන්  ොල කේලොවන් ට අනුකූලව දරුවන් රැකෙන ඒම සහ රැකෙන යොම කදමොපිය භොර රුවන්කේ වෙකීමකි. 
ප.්. 4.15 න්ත පසු ක ොන්සල් ජනරොල්  ොර්යොලය සහ එම පරිශ්රකේ දරුවන් කිසි විකට දී රැඳි කනොසිටිය යුතු අතර එකසේ 
ෙැවකසන දරුවන්කේ සම්පුර්ණ වෙකීම කදමොපියන් සතුවනු ඇත. වසරක් පොසො ඇතුලත් වන දරුවන් සංඛ්යොවන් අනුව 
ඉහත  ොලකේලොවන් කවනසේ විය හැ .   

2. දහම්පපොසලට දරුවකු ඇතුළු කිරීම සඳහො එම දරුවො 2019 කදසැම්පබර් මස 31 වැනිදොට වයස අවුරුදු හය (6) සම්පුර්ණ වී 

ිබිය යුතුය. එනම්ප 2013 කදසැම්පබර් මස 31 දින කහෝ එදිනට කපර උපන් දරුකවක් විය යුතුය.  

3. 2 වසර 3 වසර පන්ි සඳහො දරුවන් ඇතුළත් කිරීමක් සිදු බාාබකබලා බව  රුණොකවන් දැනුම්ප කදමු.  

4. හතර (4) වසර සහ ඉන් ඉහළ පන්ි වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහො සිංහල, බුේධ්ොෙම සහ අකේ උරුමය විෂයයන් 
ආශ්රිතව සරල ලිඛිත සහ වොචි  පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර ලබොෙන්නො ප්රථිපපල අනුව දහම්ප පොසකල්  මිටුකේ 

අනුමැිය මත සුදුසු පන්ිවලට අනුෙත  රනු ලැකේ. එම දරු දැරියන්කේ වයස 2019 කදසැම්පබර් මස 31 වැනිදොට අවුරුදු 
නමය  (9) සම්පුර්ණ වී ිබිය යුතුය. 

5. පිරිමි දරුවන් ක ොණ්ඩය ක ොටට  පො මනොව පීරො, සුදු පැහැි ජොි  ඇඳුකමන් සැරසිය යුතු වන අතර අත් ක ොට  මිස 
කහෝ අකනකුත් ඇඳුමින් සැරසී කනොපැමිණිය යුතුය. ෙැහැණු දරුවන් පිට සහ  ර ප්රකේ යන්, නොභිය සහ උදරය මනොව 
වැකසන කසේ ස සන ලද සුදු පැහැි චොම්ප ළමො සොරියකින් සැරසී, ක ොණ්ඩය  රල් කද  ට වනකසේ කෙොතො සුදු පැහැි 
රිබන් පටි වලින් මනො කලස බැඳ  පොසලට පැමිණිය යුතු කේ.  

6. අධ්යොපන  ටයුතු සොර්ථ ව  රකෙන යෑම සඳහො දරුවන් දිනපතො පොසලට පැමිණීම අතයොව ය වනු ඇත. අධ්යයන වසර 
ඇතුළත දහම්ප පොසල පැවැත්කවන දින ප්රමොණකයන් 70%  ට වැඩිකයන්  සහභොගී වන දරු දැරියන් හට පමණක් වර්ෂ 
අවසොන පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් විය හැකි බවත්, ඒ අනුව ඉහළ පන්ියට අනුෙත කිරීම සිදු ක රන බවද  රුණොකවන් 
සල න්න. 

7. කිසිම දැනුම්ප දීමකින් කතොරව කනො ඩවො දින තුනක් (3) පොසලට කනොපැමිකණන දරුවන් පොසල හැර ගියොකසේ සල නු 
ඇත. ඔබ විසින් කපර දැන්වීමක්  ලද එය අප දහම්ප පොසකල් ක ොන්කේසි මොලොකේ 6 වැනි ක ොන්කේසිය සම්පූර්ණ වීමක් 
කනොවන බව  රුණොකවන් සල න්න. එම දරුවන් නැවත පොසලට ඇතුළත්  රවීමට අව ය නම්ප ීළළ  පොසල් වොරකේදී 
අලුත් ඉල්ලුම්ප පතක් ඉදිරිපත්  ළ යුතුය.  

8. පොසල කනොපවත්වන දින, වික ේෂ අවසේථොවන් පිළිබඳව සහ කවනත් ුහුණු කිරීම්ප  ටයුතු, නිකේදන පිළිබඳව ුර්ණ දැනුම්ප 
දීමක් කදමොපියන් කවත ක කරනු ඇත. එවන් අවසේථොවන් පිළිබඳව දැනුම්ප දීම සඳහො ඉල්ලුම්ප පත්රකේ සඳහන් දුර ථන 
අං , අන්තර්ජොල ලිපිනයන් ප්රකයෝජනයට ෙන්නො අතර එම දත්තයන්කේ කවනසේවීම්ප කනොපමොව  සංවිධ්ොය   මිටුව 
කවත දැනුම්ප දීම කදමොපියන්කේ වෙකීම වනු ඇත.  

9. දූ දරුවන් කවලොවට රැකෙන ඒම, රැකෙන යොම සහ වැඩසටහන් පැවැත්කවන කේලොවන් තුළ ක ොන්සල් ජනරොල්  ොර්යොල 
පරිශ්රය තුළ කහෝ ඒ අවට අනව ය කලස ෙැවසීකමන් සහ රැසේවීකමන් වැළකිය යුතුය.  

10. කදමොපියන් තමන්කේ වොහන ක ොන්සල් ජනරොල්  ොර්යොලයට යොබද මොර්ෙ වලට (ඇමුණුම 1) අවතීර්ණ කනො ර කවනත් 
නීතයොනුකුලව නතර  ළ හැකි සේථොනයන්ි නවතො පොසලට දරුවන් රැකෙන ඒම සහ රැකෙන යොම  ළ යුතුය. කමම 
ක ොන්කේසිය සිකේ දිනයන් ි පැවැත්කවන අිකර්  පංි, ුහුණුකිරීම්ප  ටයුතුවලට සහභොගී වීකම්පදීද ක්රියොත්ම   ළ 
යුතුය.   

11. දහම්ප පොසල අසල ඇි පල්ලිය පරිශ්රකේ කහෝ පදි  කේදි ොව මත කහෝ ේවිත්ව නැවතීම්ප (double parking) ක ොට කහෝ 
අකනකුත් නිකවසේ ඉදිරිපිට දරුවො එනකතක් වොහනය නවතොකෙන සිටීම සුරො තහනම්ප බව සැලකිය යුතුයි. 

12. දහම්පපොසල පවත්වොකෙන යොමට කමොනයම්ප ආ ොරයකින් කහෝ තර්ජනයක් වන අන්දකම්ප ක්රියො ොර ම්ප කනොකිරීමට 

සැමවිටම වෙ බලො ෙත යුතුය.  
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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

13. තම වොහන නැවත්වීකම්පදී ක ොන්සල් ජනරොල්  ොර්යොල භූමිය අවට නිවැසියන් හට අවිරයක්, අපහසුතොවයක්  කනොවන 
අයුරින්  ටයුතු  ළ යුතුය. දරුවන් වොහනකයන් බැසේවීම කහෝ නැංවීම සඳහො මොර්ෙය අවිර වනකසේ වොහන නවත්වන 
අවසේථොවන් ිදී ඒ පිළිබඳව ක්රියො කිරීමට අදොළ නිලධ්ොරින් හට දැනුම්ප දී නීිමය පියවර ෙැනීමට සිදුවනු ඇත.  

14. දහම්ප පොසල අසල සිසුන් හැසිරවීම, වොහන හැසිරවීම, නීි උල්ලංෙනය  රන්නන්කේ විසේතර ලබො ෙැනීම,  ආදිකයි 
වෙකීම කදමොපිය  මිටුව කහෝ දහම්ප පොසල විසින් පත් රන ලද නිලධ්ොරීන් සතු වන අතර තම වොහනය නිසි කලස නවතො 
දරුවන් රැකෙන ඒම / යොම සිදු රමින් එම  ටයුතු සඳහො සම්පුර්ණ සහකයෝෙය ලබො දීම කදමොපියන්කේ යුතු මක් වනු 
ඇත.  

15. දූ දරුවන්ට අව ය පරිදි විකේ   ොලකේදී අනුභවය සඳහො නිර්මොං  සුළු ආහොරයක් සහ සුදුසු බීමක් නිසි කලස ස සේ 
ක ොට සුරක්ිතව අසුරො එවීම කදමේපියන් කේ වෙකීමක් වනු ඇත. එම පොර්සල් වල අනිවොර්යකයන් දරුවොකේ නම සඳහන් 
 ළ යුතුය. 

16. දහම්ප පොසල මගින් පවත්වන විවිධ් වැඩසටහන් වලට සහභොගී වන දූ දරුවන් කේ ඡොයොරූප, වීඩිකයෝ පට සහ හඬ පට විවිධ් 
මොධ්යයන් ඔසේකසේ දහම්ප පොසල මගින් ප්රචොරය කිරීම පිළිබඳව කිසියම්ප විකරෝධ්යක් කනොමැි විය යුතුයි.     

17. දරුවොකේ කසෞඛ්ය කහෝ හැසිරීම්ප රටොව සම්පබන්ධ්කයන් දහම්ප පොසල දැනෙතයුතු වික ේෂ  රුණු (ආසොත්මි තො - allergies, 

ආබොධිත තත්වයන් - special needs, වික ේෂ හැසිරීම්ප රටොවන්) කවකතොත් එය අදොල ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම සඳහො 
සංවිධ්ොය   මිටුව කවත දැනුම්පදිය යුතුයි. 

18. කදමේපියන් දහම්ප පොසලට දරුවන් රැකෙන එන විට සුදුසු චොම්ප ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණිය යුතුයි. සුදු පැහැි  ඇඳුමකින් 
සැරසී දහම්ප පොසලට පැමිණීම වඩොත් සුදුසු බව සල න්න  

19. හැකිතොක් දුරට නිතර භොවිතො  රන ුේෙලි  විදුත් තැපැල් (e-mail) ලිපිනයක් ලබොදීමට  ටයුතු ළ යුතුය. කමම 
ලිපිනයන් කවත පණිවිඩ එවීම දහම්ප පොසකල්  මිටුකේ අධීක්ෂණය යටකත් සිදු රන බව සල න්න. දහම්ප පොසකල් 
සංවිධ්ොය  මණ්ඩලය විසින් සුදුසුයයි තීරණය  රන දහම්ප පොසකල් දැන්වීම්ප සහ බොිර වැඩසටහන් පිළිබඳව දැන්වීම්ප ද 
කමම ලිපිනයන් කවත එවන අතර, බොිර දැන්වීම්ප ලබොෙැනීමට අව ය කනොමැිනම්ප ඒ බව සංවිධ්ොය   මිටුව දැනුවත් 
 ල යුතුය. 

20. දරුවො ඉකෙනෙන්නො පන්ියට අදොළ පණිවිඩ එවීම සඳහො ඔබ අයදුම්ප පත්රකේ සපයො ඇි දුර ථන අං ය එම පන්ිකේ 
WhatsApp  ණ්ඩොයම සඳහො ඇතුලත්  රනු ඇත.  

21. දහම්ප පොසල පවත්වන දිනයන්ිදී පන්ි පිළිකයළ කිරීම ආදී වැඩ ටයුතු සඳහො වසර ට දින 3ක් පමණ ඔබකේ 
සහකයෝෙය අව ය වනු ඇත. පන්ි ආරම්පභයට කපර සහ අවසොනකේදී කමම සහකයෝෙය අව ය වන අතර එම දිනයන් 
ඔබ කවත  ලින් දැනුම්ප කදන බවත් එම දිනයන්ිදී එම වැඩ පිළිකවල සඳහො ඔබකේ සහභොගී වීම අනිවොර්ය වන බවත් 
සල න්න.  

22. දහම්ප පොසල පවත්වොකෙන යොමට තර්ජනයක් වන අන්දමින් ක ොන්සල් ජනරොල්  ොර්යොල භුමිය තුළ සහ අවට ප්රකේ ය 
තුළ කිසිම ආ ොරය  කවළඳ ප්රචොර  ප්රි ො කබදොහැරීම කහෝ ඒ හො සම්පබන්ධ්  ටයුතු සඳහො සහභොගීවීකමන්, අනුබල 
දීකමන් කහෝ අනුග්රහය දැක්වීකමන් වැළකිය යුතුය.   

23. සෑම වසරක් අවසොනකේ පැවැත්කවන පරීක්ෂණකයන් ඉහළ පන්ියට සමත්වීම සඳහො 50% ක් කහෝ ඊට වැඩිකයන් ලබො 
ෙත යුතුය. කම්ප සඳහො, විෂයන්කෙන් ලබො ෙන්නො ලකුණු වලට අමතරව, දිනපතො පැමිණීම, වසර ුරො පැවැත්කවන 
අිකර්  ක්රියො ොර ම්ප වලට සහභොගීවීම, කවනුකවන් ලබො ෙන්නො ලකුණුද සල ො බලනු ඇත.   

සංසේ ෘි  අධ්යොපන කක්න්රය මගින් පනවො ඇි ක ොන්කේසි මොලොවට එ   වන බවටත්, දහම්ප පොසකල් දූ දරුවන් සහ 
කදමොපියන් සඳහො පනවො ඇි විනය නීි මොලොව පිළිපදින බවටත්, ඉහත සඳහන් එක් ක ොන්කේසියක් කහෝ  ඩ රන පළමු 
අවසේථොකේදීම දරුවොකේ දහම්ප පොසකල් ශිෂය භොවය අකහෝසි කිරීමට දහම්ප පොසකල් සංවිධ්ොය  මණ්ඩලයට සහ අනුබේධිත 
කදමොපිය  මිටුවට ුර්ණ බලය ඇි බව පිළිෙන්නො අතර කිසිම  ොරණයක් මත එවැනි දරුවො/දරුවන් නැවත දහම්ප පොසලට 
ඇතුළත්  ර කනොෙන්නො බවද පිළිෙනිමි. තවද කමම ක්රියො පරිපොටිය සම්පබන්ධ්කයන් දහම්ප පොසකල් සංවිධ්ොය  මණ්ඩලකේ සහ 
අනුබේධිත කදමොපිය  මිටුකේ තීරණ අවසන් තීරණ බවද පිළිෙනිමි.  

 

මව / පියො / භොර රුකේ නම: ................................................................................................... 

දරුවොකේ නම: ......................................................................................................................... 

අත්සන:.................................................................  දිනය:............................................  
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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

ඩු ායි ශ්රී ලිංකා බකාන්තසල් ජනරාල් කාර්යාලයට අනු ද්ිත  

ශ්රී ලිංකා සිංසෘකික ක අධයාපන බේන්තරබේ   

සිංසෘකික ක අධයාපන ඩ ප  ළිබඩල සඳහා අයදුේ පත - 2019-2020 

 

අමුණා ඇති නීති මාලාවේ සඳහන් අයැදුම් කිරීමට අවශ්ය ුදදුුදමම් කියවන්න.   

ඇතුල් වීම සඳහා ුදදුුදමම් ඇති දරුවන් සඳහා පහත සඳහන් වල්ඛන. අයදුම් පත්රයට  

අඩංගු මළ යුතුය  අදාල වල්ඛන.ය අමුණා ඊට අදාල වමාටුව මත මතිරයක් වයාදන්න.  

 

  වවබ් අඩවිවේ ඇති වපෝරමය (දත්ත) සම්ූර්ණ මරන්න.   

i. ගමන් බලපත්රය ්රමාණවේ ඡායාරුප වදමක් (2). එමක් ඉහළ වමාටුවේ අලවන්න.  

ii. දරුවාවේ ගමන් බලපත්රවේ ( passport ) පිටු අංම 02 සහ VISA පිටුවල  ඡායා පිටපත් අමුණන්න.   

iii. වමාන්වේසි මාලාව 2019-2020 හි අත්සන් මරන. ලද පිටපත් වදමක් (2) අමුණන්න.   

 

ශිෂ්යයා / ශිෂ්යාඩ බව ස්සෘතර 

1. සම්ුර්ණ න.ම (සිංහවලන්) :                                                                                                                   

 

1 1  Full Name (in English):                                                                                                                       

  

සටහන.: දහම් පාසවල් න.ාම වල්ඛන. වල සහ දහම් පාසල මගින් නිකුත් මරන. සියලුම සහතිම පත්ර සඳහා 

ඉහත සඳහන් න.ම භාවිතා මරනු ලැවබ්  එබැවින් එම ලියවිලි වල භාවිතා මළ යුතු ආමාරයටම න.ම 

සඳහන් කිරීම වදමේපියන්වේ වගකීමක් බව සලමන්න.     

 

2. උපන් දින.ය           : වසර                    මාසය                           දින.ය               

3  දැන.ට ඉවගනුම ලබන. පාසල :                                                                      පන්තිය:                       

4  දරුවාවේ සිංහල භාෂා දැනුම : 

         [ ] වහාඳයි            [ ] සාමාන.යයයි            [ ] දුර්වලයි  

 

5  පදිංචි එමිවර්ටය:                                            

 

ඡායාරුපය 

වමතන.  අලවන්න. 
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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

 

6  මඩ /  යා / භාරකරු බව ස්සෘතර:  

6 1 න.ම       :                                                                                                                 ...             

6.2 ලිපින.ය  :                                                                                                               ...              

6 3 දුරමථන. අංම: අ) මාර්යාලය:                                                  ආ) නිවස:                            ...               

                             ඇ) ජංගම 1:                      .....                           ඈ) ජංගම 2:…        …………              

                             ඉ) WhatsApp Group සඳහා:                                                               

6.4 විදුත් තැපැල් ලිපින.ය (Email) ුේගලිම 1:                   ..................................................................       

6 5 විදුත් තැපැල් ලිපින.ය (Email) ුේගලිම 2:                   ..................................................................       

 

6 6 ඔබවේ වමෝටර් රථවේ /රථ වල වර්ගය සහ ලියාපදිංචි අංමයන්:                             

1  ලියාපදිංචි අංමය:  ................                            වර්ගය:                                           

2  ලියාපදිංචි අංමය:  ................                            වර්ගය:                                           

 

6 6 හදිසි අවස්ථාවම දැනුම් දීමට (වදමාපියන් හැර ) වවන.ත් අවයකුවේ, (වම් බව ඔහුට/ඇයට මලින් දන්වා 

තිබීම වදමාපියන් වේ වගකීමක් බව සලමන්න.) 

      න.ම:            ...............................................                       දුරමථන. අංමයන්:                          

 

ශ්රී ලංමා සංස්මිතිම අයාපන. වක්න්රය මගින් පන.වා ඇති වමාන්වේසි මාලාව 2019-2020 කියවූ බවටත් ඊට 

එමඟ වන. බවත් සහතිම මරමි  

 

 

…………………………………………… 

මව / පියා / භාරමරුවේ අත්සන.                                           දින.ය:           .................................. 

  

මාර්යාලයීය ්රවයෝජන.ය සඳහා පමණයි.                                 ඇතුළත් කිරීවම් අංමය:                          

 

සටහන් :………………………………………….               ඇතුළත් මළ පන්තිය :                       

AESW00106
Typewriter
6.7

AESW00106
Stamp


	Conditions 2018-2019 and Map-R
	Application 2019-2020



