
 

මහප ොළ ශිෂ්යත්ව  යදුම්ප   ිරවීමම ඳහහ  යදුම්පරුට  ප පසඳ  

2021 (2019/2020) යධ්යද   ්ෂෂ්ද  

 

යදුම්ප ප හි විමඳ  ඇති ඳෑම ප්රශ්  ද් ම පහොඳින් කිද   ඳ්පපූ්ෂණ රළ යුතුද. 

 

1. ඔබ උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ ලියාපදිංචියේ දී සඳහන් කළ සම්පූර්ණ නම එපරිද ම අයදුම්පයතහිත් පැහැදලි ව ලිවිය යුතුය. 

එම නයමහි යවනස්වීමක් සිදු වී ඇත්නම්, ඒ සඳහා පිළිගත හැකි ලිපි යේඛන සමඟ දවුරුම් ප්රකායයක් දදරිපත් කළ යුතු ය. 

(දවුරුම් ප්රකායයේ අත්සන රු.0/ - මුද්දරයක් මත තැබිය යුතු ය). 

2. ඔබට වයස අවු. 18 යහෝ 18 ට අඩු පාසේ යන සයහෝදර සයහෝදරියන් සිටී නම්, ඔවුන්යේ උප්පැන්න සහතිකවල සහතික කළ 

පිටපත් ඇමිණිය යුතු ය. 

3. මහයපොළ ශිෂයත්වයක් යහෝ ශිෂයධාාරයක් යනොලබන විය්ව විදයාල යහෝ උසස් උසස් අධායාපන ආයතනයක අධායාපනය 

හදාරන සයහෝදර සයහෝදරියන් සිටී නම්, ඔවුන් මහයපොළ ශිෂයත්ව යහෝ ශිෂයධාාර යනොලබන බව සනා  කිීමමට අදාළ 

ආයතනයයන් ලබාගත් ලිපිවල මුේ පිටපත් ඇමිණිය යුතු ය. 

4. වතු පිටි, යගොඩ මඩ දඩම් යනාදයයන් හා කුලී   බදු නිවාසවලින් ලබන ආදායම පිළිබඳ ප්රායද්ය ය යේකම් කාර්යාලයයන් 

ලබා ගත් වාර්තාවක් දදරිපත් කළ යුතු ය. 

5. ඔබයේ පියායේ   මවයේ රැකියායවන්   විශ්රාම වැපෙයපන් සියලු දීමනා සහිත ව ලැයබන සළ   ්ෂෂිර ආස දම පිළිබඳ ව අදාළ 

යසේවයයායගන් ලබාගත් වැපෙප් වාර්තාවල මුේ පිටපත් යහෝ ඔබයේ පියා   මව, වයාපාරයක   ස්වයිං රැකියාවක නියුක්ත නම්, 

ඔවුන්යේ දළ වාර්ෂික ආදායම පිළිබඳ ප්රායද්ය ය යේකම් කාර්යාලයයන් ලබා ගත් ආදායම් වාර්තාවක් දදරිපත් කළ යුතු ය. 

(2021 ජ   රි සි  2021 පසඳැ්පබ්ෂ ස්   ම ඳ 12 ඳහහ  ම) 

උදා: ඔබයේ මව යහෝ පියා ස්වයිං රැකියාවක යහෝ වයාපාරයක නියුක්ත නම්, මවයේ පියායේ ආදායම සම්බන්ධා ආදායම් 

වාර්තාවක් අදාළ ප්රායද්ය ය යේකම් කාර්යාලයයන් ලබායගන දදරිපත් කළ යුතු ය. 

6. ඔබයේ පියා  මව ආදායම සලකා බලන කාලපරිච්යේදය තුළ (2021 ජනවාරි සිට 2021 යදසැම්බර් දක්වා ) විශ්රාම යගොස් 

ඇත්නම්   යසේවයයන් දවත් වූයේ නම්, දන කාල වකවානු සහිත ව ඒ බව පැහැදලි ව සඳහන් කළ යුතු අතර, ඒ සම්බන්ධා ව 

අදාළ ආයතනවලින් නිකුත් කළ ලිපි යේඛනවල (විශ්රාම වැපෙප් ප්රදාන ලිපිය යහෝ යසේවය අවසන් කළ ලිපිය) සහතික කළ 

පිටපත් ඇමිණිය යුතු ය. 

7. සියලුම ආදායම් මාර්ග පිළිබඳ විස්තර සහ අසා ඇති අයනකුත් සියලුම විස්තර සඳහන් කළ යුතු ය. ඔබ විසින් සඳහන් කරනු 

ලබන ආදායම් විස්තර අදාළ ග්රාම නිලධාාීමයගන් හා  ප්රායද්ය ය යේකම් කාර්යාලයයන් විමසා බලනු ඇත. 

8. ඔබ යදමාපියන්යගන් යවන් ව නීතයානුල ල රාරකරුවකු යටයත් සිටින්යන් නම්, ඒ බව සනා  කිීමමට අධිකරණය විසින් 

යදනු ලබන යේඛනවල සහතික කළ පිටපත් දදරිපත් කළ යුතු ය. එයසේ යනොමැති නම්, යපොලිස් වාර්තාවක් සමඟ ග්රාම 

නිලධාාීම සහතිකයක් ඇමිණිය යුතු ය. 

9. ඔබයේ යදමාපියන් යවන් ව ඇත්නම්, ඒ බව සනා  කිීමමට අධිකරණය විසින් යදනු ලබන නීතයානුල ල යේඛනවල  පිටපත් 

දදරිපත් කළ යුතුය. 

10. කිසිම යකොපෙවක් හිස් ව යහෝ හරහට දරි ඇඳ යනොතිබිය යුතු ය.සඳහන් කිීමමට කිසිවක් යනොමැති නම්, ඒ බව සඳහන් කළ 
යුතු ය. යඳ්පපූ්ෂණ පහෝ නිදමි  දි   ප ොලැපබ  පහෝ යස ළ  ැටුප්   ්ෂ  , ආස ද්ප   ්ෂ   ඇතුලු යප කුත්ව ලිිර පේඛ  

යදුම්ප    යමුණ  ප ොමැති පහෝ ග්ර ම නිලධ්  හ හ  ප්ර පීය ද පේර්ප මන්න් ප ොන   යදුම්ප ත්ව ප්රති්පෂ්   රවු  ලැප.. 

11. ඔබ පමම යදුම්ප ප හි ඳහහන් රව ඇති ප ොවතුුට යඳ ය බ   පඳඳ    ්ෂ්ණ ආද   බලධ්  හන්  තත්වතු ියදපහොත්ව, 

ඔබ  නී ය ු ලවල  සවම ්ප මටම  පහෝ ඔබප  යභ්යන් ව ශිෂ්යභ්  ද ය ලගු  කි හම  පහෝ මහප ොළ ශිෂ්යත්ව ද ඳහහ  

ඔබප  යදුම්ප   ප්රති්පෂ්   කි හම  පහෝ මහප ොළ ශිෂ්යත්ව ද යපහෝසි කි හම  සිුම   බ   වපේ   හ  ග  යුතු ද. 

12. යමම අයදුම්පත නිසි පරිද සම්පූර්ණ කර යමහි මුේ පිපෙයවහි සඳහන් දනට යහෝ එදනට යපර ලැයබන යසේ එවීම සඳහා පළායත් 

ග්රාම නිලධාාීම යවත රාරදය යුතු ය. නිසි පරිද සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පයතහි පිටපතක්, මුේ පිටපත ග්රාම නිලධාාීම යවත 

රාර යදන අවස් ායේ දී සතය පිටපතක් යලස සහතික කරවා (අත්සන සමග නිල මු්ාව, දනය සහිත ව) අයදුම්කරු විසින් 
ලියාපදිංචි වූ උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ අධායක්ෂක යවත ලියාපදිංචි තැපලයලන් එවිය යුතුය.  

ග්රාම නිලධාාීම යවත රාර යදන ලද මහයපොළ අයදුම්පත, එහි 12 වන යකොපෙයේ විස්තර කර ඇති පරිද  ප්රායද්ය ය යේකම් මන්න් 

නියමිත දනට යපර දදරිපත් කරනු ඇත. අයදුම්පත ලියාපදිංචි තැපලයලන් එවිය යුතු යහයින්, ඒ සඳහා අවයය වටිනාකමකින් 

යුත් මුද්දර ඇලවූ, උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ   අිංයයේ ලිපිනය ලියු 13cm x 24.5cm ප්රමාණයේ දග කවරයක්, සම්පූර්ණ 

කරන ලද අයදුම්පත සමඟ ග්රාම නිලධාාීම යවත රාරදය යුතු ය. යමම කවරයේ වම්පස දහළ යකළවයර් “මහයපොළ අයදුම්පත” 

යනුයවන් සඳහන් කළ යුතු ය. කුමන යහේතුවක් නිසාවත් සහතික කළ අයදුම්පත් අයත් යගනවිත් රාරදීම යනොකළ යුතු ය. 

 

 

 
ඉ    ැසගත්ව : ඔබප  යදුම්ප   ඳමඟ න ු  ලබ  සිදලුම ඳහතිර ඳහ ලිිර යදුම්ප පත්ව ිරටු 4 ත්ව 5 ත්ව ය ව වහ න් . 

https://uplankajobs.com/

