
 

පපෞද්ගලික ලිපිපගොනු යොවත්කොලීන කිරීම පිළිබඳ උපපෙස් පත්රිකොව. 

 

01. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුපේ සියළුම පිටු හින්දු අරොබි ඉලක්කමින්ද අංක කල යුතුය. ( උදො: 1.2.3....) 

02. සටහන්ද  ත්ර පර ම ඉලක්කමින්ද අංක කල යුතුය. ( උදො: I,II,III,...) 

03.  ත්වීම් ලිපිපේ ප ෞද්ගලික ලිපි පගොනුවට පිට ත/කලො  අධ්යො අ අධ්යක්  පිට ත අමුණො තිබිය 

යුතුය. 

 උප් ැන්දඅ සහතිකපේ අම හො  ත්වීම් ලිපිපේ අම අතර පවඅසක්  වතී අම්, උප් ැන්දඅ 
සහතිකපේ හො ජොතික හැුනුම් පත්ව සහතික කල පිට ත්ව  ත්වීම් බලධ්ොරියො පවත ඉදිරි ත්ව කර 
 ත්වීම් ලිපිපේ අම සංප  ධ්අය කර ගත යුතුය. 

 
 

04. වැඩ භොර ගැනීපම් පලොග් සටහපන්ද  හත කරුණු ඇතුළත්වව තිබිය යුතුය. 

 ගුරුවරයොපග් අම (උප් ැන්දඅ සහතිකය අනුව ගුරු භවතොපග් නිවැරදි අම සඳහන්ද විය යුතුය) 

 වැඩ භොරගත්ව දිඅය 

  ොසල 

 විුහල් ති අත්වසඅ සහ අම සහිත නිල මුද්රොව  

 වැඩ භොර ගනු ලැබුපේ කලො  අධ්යො අ කොයායොලපේ අම්  ම කොයායොලපේ වැඩ භොර ගත්ව බව          

සඅොථ කරඅ පල්ඛණයක් ලබො ගත යුතුය.  

05. පසෞඛය 169 ආකෘති  ත්රය ්රකොරව නිුතත්ව කළ වවදය  ීකක් ණ වොයාතොපේ මුල් පිට ත පගොනුපේ තිබිය යුතුය. 

 ගුරුවරයොපග් අම නිවැරදිව සඳහන්ද ී තිබිය යුතුය. 

 රජපේ පසේවොව සඳහො  ොීකරිකව සුුසු / නුසුුසු බව පසෞඛය පසේවො අධ්යක්  විසින්ද සහතික කර 

තිබිය යුතුය. 

06. ්රතිලල සඅොථ ිරීකපම් ලිපි 

 ගුරුවරයො විසින්ද සහතික කර ප ෞද්ගලික ලිපි පගොනුවට ලබො දී ඇති අ.ප ො.ස.(සො.ප ළ) 

අ.ප ො.ස (උ.ප ළ), විදයොපීඨ, , ගුරු විදයොල, උ ො  ්රතිලල සහතික අදොළ ආයතඅ පවතින්ද සඅොථ 

කල ලිපි අමුණො තිබිය යුතුය. 

 ප ෞද්ගලික ලිපි පගොනුවට භොර දී ඇති ්රතිලල පල්ඛණ සහ ්රතිලල සඅොථ ලිපි අතර පවඅසක් 

 වතී අම් වහොම ඒ සම්බන්දධ්ව වොයාතො කල යුතුය. 
 

 ්රතිලල සඅොථ ිරීකපම් ලිපි වල අපම් සහ උප් ැන්දඅ සහතිකපේ සඳහන්ද අම අතර පවඅසක් 

 වතී අම් දිවුරුම් සහතිකයක් ඉදිරි ත්ව කල යුතුය. 
 

07. ප ොු 160 ආකෘති  ත්රය ්රකොර පසේවො ිවවිසුම 

 ප ොු 160 ිවවිසුපම් සම්ූයාණ කරඅ ලද සමම පප්ලියකම  ක්  ැත්වතක අදොළ ගුරුවරයො සහ 

අපඅක්  ැත්වපත්ව ආයතඅ ්රධ්ොනියො විසින්ද පකි  අත්වසන්ද තැබිය යුතු අතර, ගුරුවරයොපග් අත්වසඅට 

සහ ආයතඅ ්රධ්ොනියොපග් අත්වසඅට සොක්ෂි  ව පයන්ද පවඅ පවඅම අත්වසන්ද පදක බැිවන්ද පයොදො 

තිබිය යුතුය. 

 ආයතඅ ්රධ්ොනියොපග් අත්වසඅ යි න්ද අම සහිත නිල මුද්රොව තැබිය යුතුය. 

 



08. ප ොු 278 ආකෘති  ත්රය 

 ආකෘති  ත්රපේ ගුරුවරයොපග් අත්වසඅ හො ආයතඅ ්රධ්ොනියොපග් අත්වසඅ පයොදො අම සහිත නිල 

මුද්රොව තැබිය යුතුය. 
 

09. චයායො සටහන්ද  ත්රය 

 චයායො සටහපන්ද අනු අංක 01 – 06 දක්වො ඇති පතොරතුරු නිවැරදිව සම්ූයාණ කල යුතු අතර අදොළ 

මොණ්ඩලික නිලධ්ොරියො විසින්ද අත්වසන්ද කර අම සහිත නිල මුද්රොව පයදිය යුතුය. 

 ගුරුවරයොපග් අත්වසඅ අදොළ සේථොඅපේ පයදිය යුතුය. 

 වැඩ භොර ගැනීම, වැටුප් වයාධ්ක 03 උ යො ගැනීම, අදොළ වඅ සියළු වැටුප්  රිවයාතඅ සම්බන්දධ්ව 

චයායො සටහපන්ද සටහන්ද පයොදො තිබිය යුතු අතර  කී පතොරතුරු නිවැරදි බවට මොණ්ඩලික 

නිලධ්ොරිපයුත විසින්ද අත්වසන්ද සහ අම සහිත නිල මුද්රොව පයොදො සහතික කර තිබිය යුතුය. 

10. අදොළ වඅ  රිදි වැන්දදඹු හො අඅත්වදරු විශ්රොම වැටු  පහ  වැන්දදඹු පුරු  අඅත්වදරු විශ්රොම වැටු  පහ  පිළිබඳ 

්රකො පේ පිට ත අමුණො තිබිය යුතුය. 

11. ජොතික හැුනුම් පත්ව සහතික කල පිට තක් අමුණො තිබිය යුතුය. 

12.  උප් ැන්දඅ සහතිකපේ මුල් පිට තක් පගොනුවට අමුණො තිබිය යුතු අතර  ය සඅොථ ිරීකපම් ලිපිය අමුණො තිබිය 

යුතුය. 

13. විවොහක අම් විවොහ සහතිකය, කලත්රයොපග් උප් ැන්දඅ සහතිකය හො දරුවන්ද සිි  අම් දරුවන්දපග් උප් ැන්දඅ 

සහතික වල පිට ත්ව අමුණො තිබිය යුතුය. 

14. ප ොු 261 ආකෘති  ත්රපේ වත්වකම් ්රකො ය අමුණො තිබිය යුතුය.  හි ගුරුවරයොපග් අත්වසඅ පයොදො තිබිය යුතුය. 

15. සේිර පහ  තොවකොලික  දිංචි සේථොඅ වල ලිපිඅය, ුරකථඅ අංකය හො විදුත්ව තැ ැල් ලිපිඅය ප ෞද්ගලික ලිපි 

පගොනුවට ඇතුලත්ව කර තිබිය යුතුය. 

16. අංක 05  රිශි ේ ය ්රකොරව සමොපල චඅ වොයාතොව 

  ක් සමොපල චඅ වොයාතොවක් මඟින්ද ආවරණය විය යුත්වපත්ව  ක් වයා යක්  මණි. 

 උදො -:  ත්වීම් දිඅය 2013.04.02 අම්, 

  1.5 වගන්දතිය - 2016.04.01 පලස සඳහන්ද විය යුතුය. 

  1.6 වගන්දතිය - 2013.04.02 දිඅ සිට 2014.04.01 දක්වො විය යුතුය. 

 වැරදීමිරන්ද, සමොපල චඅ කොල  රිච්පේදපේ යම් පවඅසක් පහ  සමොපල චඅ වොයාතොපේ ිරසියම් 

පහ  පවඅසේකමක් සිු කරන්දපන්ද අම්  ය අදොළ මොණ්ඩලික නිලධ්ොරියො විසින්ද අත්වසන්ද තබො සඅොථ 

කල යුතුය. 
 
 

 සමොපල චිත වසපයා නිවොඩු පිළිබඳ පතොරතුරු 3.5 යටපත්ව පවඅ පවඅම දැක්ීය යුතුය. ( ඉහත 

උදොහරණයට අනුව සමොපල්චඅ කොල රිච්පේදය 2013.04.02 – 2014.04.01 පේ අම්, අදොළ 

නිවොඩු 2013.04.02 – 2013.12.31 දක්වො පවඅමත්ව, 2014.01.01 – 2014.04.01 දක්වො පවඅමත්ව 

දැක්විය යුතුය.) වැටුප් රහිත නිවොඩුපේ අම්  යද ඇතුලත්ව විය යුතුය. 



  රිවොස කොලය තුල වැටුප් රහිත නිවොඩු ලබො ඇති විට  කී කොලයද ආවරණය වඅ  රිදි 

සමොපල චඅ වොයාතො ඉදිරි ත්ව විය යුතුය. අම්  රිවොස කොලය 2016.04.01 දිපඅන්ද අවසන්ද වඅ 

ගුරුවරපයුතපග් වැටුප් රහිත නිවොඩු දිඅ 30 ක් ඇත්වඅම් 2016.04.02 දිඅ සිට 2016.04.30 දිඅ 

දක්වො කොලයට සමොපල චඅ වොයාතොවක් ඉදිරි ත්ව කළ යුතුය. 

 ිරසියම් නිලධ්ොරිපයුත පකි  කොලීඅව (වසරකට අඩු) පවඅත්ව ඒකකයක පසේවපේ නිරතව සිට ඇති 

අම්  කී කොලය සඳහො නිලධ්ොරියො වැඩ,  ැමිණීම, හැසිීකම පිළිබඳ වොයාතොවක් අදොළ ඒකකය 

පවතින්ද ලබො පගඅ  ම කොලයද ආවරණය වඅ  රිදි සේිර ඒකකය පවතින්ද වොයාෂි ක සමොපල චඅ 

වොයාතොව පයොමු කළ යුතුය. 

17. පුයාව පසේවො පුහුණු සහතිකය  

 ූයාව පසේවො පුහුණුවකට පහ  ධ්ොරිතො සංවයාධ්අ පුහුණුවකට සහභොගී ී ඇත්වඅම්  හි  ැමිණීපම් 

සහතිකය පගොනුවට අමුණො තිබිය යුතුය. 

18. B 100 ආකෘතිය ්රකොරව නිවොඩු වොයාතො අමුණො තිබිය යුතුය. 

 වැටුප් රහිත නිවොඩු හො නිවොඩු හිලේ ිරීකම සිු කර ඇත්වඅම් ඊට අදොළ අනුමත ලිපි අමුණො තිබිය 

යුතුය. 

19. අධ්යයඅ නිවොඩු අනුමත ලිපි 

  රිවොස කොලපේ  ළමු අවුරුද්ද තුල අධ්යයඅ නිවොඩු ලබොගත පඅොහැිර අතර  පසේ අධ්යයඅ 

නිවොඩු ලබො ඇත්වඅම්, ඒවො නිවැරදි ිරීකමට කටයුතු කළ යුතුය. 

  රිවොස කොලපේ ඉතිරි වයා  පදක තුළ අධ්යයඅ නිවොඩු ලබො ඇත්වඅම්, අධ්යො අ පල්කම් පවතින්ද 

අනුමත කර තිබිය යුතුය. 

 

20.  ළොත්ව රොජය පසේවයට අන්දතයාරහණය 

 ජොතික  ොසලක පහ  පවඅත්ව  ළොතක මුල්  ත්වීම ලබො දුතණු  ළොපතහි  ොසලක් පවත සේථොඅ 

මොරු ී  ැමිණ ඇත්වඅම් දුතණු  ළොත්ව රොජය පසේවයට අන්දතයාරහණය කර තිබිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


