අ.ෙප�.ස.(උ.ෙපළ) හැදෑ�මට ජනා�ප� අර�දල ම�� ��නමන �ෂ��ව සඳහා අය��ප� කැඳ�ම
2015 ව�ෂෙ�� පව�වන ලද අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගයට පළ�වරට ෙප� �ට �භාගය සම�ව 2018
ව�ෂෙ�� අ.ෙප�.ස.(උ.ෙපළ) �භාගයට ෙප� ��මට �ය�ත, ආ��ක �ෂ්කරතා ඇ� ��නට �ෂ��ව
��නැ�මට අ�ග� ජනා�ප��මා ��� �රණය කර ඇත. ��ස්ස� ෙත�රා ගැ�ම සඳහා පහත
සඳහ� ���ක� ස�රා ඇ� �ෂ�/�ෂ�ාව�ෙග� අය��ප� කැඳව� ලැෙ�.
� අය�� ��ම සඳහා ���ක�
(1)

අය��ක�ව�ෙ� ප�ෙ� මා�ක ආදායම �:10,000/- ෙන�ඉ�ම �ය ��ය.

(2)

රජෙ� පාසලක ෙහ� ගාස්� අය ෙන�කරන ෙප��ග�ක පාසලක ෙහ� ඉෙග�ම ලබන
�ෂ�ෙය�/�ෂ�ාවක �ය ��ය.

(3)

අය��ක� 2015 ව�ෂෙ�� පව�වන ලද අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගයට පළ�වරට
ෙප� �ට අ.ෙප�.ස.(උ.ෙපළ) හැදෑ�ම සඳහා ස���ණ ���ක� ලැබ ��ය ��ය.

(4)

අය��ක� 5 වසර �ෂ��වාධාරලා�ෙය� ෙන��ය ��ය.

� එ� අධ�ාපන කලාපයකට ��නැෙමන �ෂ��ව �මාණය 100 �. ෙත�රා ග�නා
�ෂ��වලා�නට අ.ෙප�.ස. (උ.ෙපළ) �භාගයට ෙප� ��න ෙත� මසකට �: 500/- බැ��
මාස 24 ක උප�ම කාල�මාව� සඳහා �ෂ��වාධාරය� ��නම� ලැෙ�.
� අය��ක�ව� පහත දැ�ෙවන ආද�ශ අය��පත අ�ව ��ෙයල කරග� අය��ප� ස���ණ
ෙක�ට තමා අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගය සඳහා අධ�යන කට��වල ෙය�� පාසෙ�
��හ�ප� ෙවත පමණ� 2016.11.11 �න ෙහ� ඊට ෙපර භාර�ය ��ය. ��හ�ප� ���
අදාළ කට��ව�� ප�ව එම අය��ප� 2016.11.25 �නට ෙපර කලාප අධ�ාපන අධ��ෂ
ෙවත ද, අදාළ ස��ඛ ප��ෂණ පැවැ��ෙම� ප� කලාප අධ�ාපන අධ��ෂ ��� තම
��ෙ�ශය� ස�ත අය��ප� 2016.12.16 �නට ෙපර පළා� අධ�ාපන අධ��ෂ ෙවත ද
භාර�මට �ය�ත බැ�� �මාද � ලැෙබන අය��ප� ���ෙෂ�ප කර� ලැෙ�.
� ෙත�රා ග�නා �ය�ම �ෂ��වලා��ට ලංකා බැං� ශාඛාවක ��මකට ඍ�වම වා�ක
�ද� ලබා�ෙ� �මෙ�දය� සකස් කර ඇත.
� ෙ� ස�බ�ධව ස���ණ �ස්තර �ය�ම පළා� සභාවල �ධාන ෙ�ක�ව�� ෙවත ලබා�මට
කට�� කර ඇත. ජනා�ප� අර�දෙ� www.presidentsfund.gov.lk ��නයැ� ෙව�
අඩ�ෙය� ද �ස්තර ලබාගත හැක.

�.�. අෙ�ෙක��,
ජනා�ප� ෙ�ක�
ජනා�ප� කා�යාලය
ෙක�ළඹ - 01
2016 ඔ�ෙත�බ� මස

වන �න

ආද�ශ අය��ප�ය
2015 ව�ෂෙ�� පව�වන ලද අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගයට පළ�වරට ෙප� �ට �භාගය සම�ව
අ.ෙප�.ස.(උ.ෙපළ) හදාරන �ෂ� �ෂ�ාව� ෙව�ෙව� ජනා�ප� අර�දල ම�� ��නමන �ෂ��ව
(අය��පත ස���ණ ��මට ෙපර සටහන බල�න.)
කා�යාල�ය �ෙය�ජනය සඳහා
පළාත
�ස්��කය
අධ�ාපන කලාපය
01.

:
:
:

....................................................
....................................................
....................................................

අය��ක� ��බඳ ෙත�ර��
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

�ල�� සමඟ නම
: .........................................................................................
�ල��ව�� හැ��ෙවන නම: ..................................................................................
අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගයට ෙප� ��
මාධ�ය
: ...................................
�භාග අංකය: ...................................
ෙප� �� පළ� අවස්ථාෙ��ම අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගය සම�ව
උසස් ෙපළ හැදෑ�මට ���ක� ලැ�ෙ�ද යන බව: ......................................................
අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගය සඳහා අධ�ාපනය ලද පාසල: ..........................................
අ.ෙප�.ස.(උ.ෙපළ) හදාරන පාසල
: ..................................................................
උප� �නය
: .......................................................
ෙප��ග�ක ��නය
: ..........................................................................................
ඔබ 5 වැ� ෙ���ෙ� �ෂ��වාධාරලා�ෙය�ද? : .......................................

ප�ල ස�බ�ධ ෙත�ර��

ල��

1.

ප�ෙ� සෙහ�දර සෙහ�ද�ය� සංඛ�ාව

..................

2.

ඔබ ශා��ක �බලතාවය�� ෙපෙළ�ෙ�ද?

ඔ�/නැත

3.

2 �ශ්නයට ���ර ‘ඔ�’ න� ඒ �බලතාවය �ම�ද?

.................

4.

ඔබෙ� ම��ය ෙදෙදනාම �ව�ව ���ද?

ඔ�/නැත

5.

ඔබෙ� මව ෙහ� �යා පමණ� �ව�ව ���ෙ�ද?

6.

.........
පමණ� ��.
ෙදම��ය� ෙන�වන භාරක�ව� යටෙ� ���ෙ�ද? ඔ�/නැත
(එෙස� න� �ත�ා��ල භාරකාර�වය සනාථ වන
ෙ�ඛනවල �ටප� ඇ��ය ��ය.)
ලබාෙගන ඇ� ල�� එක�ව
(උප�ම ල�� �මාණය 25 �.)

02.

අධ�යන ෙප�� සහ�ක ප� (සා.ෙපළ) �භාගෙ� සාමා�ථය�
�ෂයය

ෙ���ය

ල��

1. ආගම

............

2. භාෂාව හා සා�ත�ය

............

3. ඉං�� භාෂාව

............

4. ග�තය

............

5. ඉ�හාසය

............

6. �ද�ාව

............

7. පළ� �ෂය කා�ඩයට අය� �ෂයය
(�ෂයය...............................................)

............

8. ෙදවන �ෂය කා�ඩයට අය� �ෂයය
(�ෂයය...............................................)

............

9. ෙතවන �ෂය කා�ඩයට අය� �ෂයය
(�ෂයය...............................................)

............

ලබාෙගන ඇ� ල�� එක�ව

............

(උප�ම ල�� �මාණය 50 �.)

03.

�ෂය සමගා� �යාකාරක�
�ඩා (උදාහරණ:අ�ප�� / දැ�ප�� / පාප�� / පැ�ප�� /�ක� / එ�ෙ� / බැ���ට� / කබ� /
රග� / ෙහ�� / මලල �ඩා / ෙචස් / කැර� /ෙට�ස් / ���� / ��නාස්�� / කරාෙ� / ෙ�ස ප��)
�ඩාව

ජා�ක ම�ට��
නායක�වය/
1 වන
ස්ථානය

සහභා��වය/
2 ෙහ� 3 වන
ස්ථානය

පළා� ම�ට��
නායක�වය/
1 වන
ස්ථානය

සහභා��වය/
2 ෙහ� 3 වන
ස්ථානය

කලාප ම�ට��
නායක�වය/
1 වන ස්ථානය

1.
2.
3.
4.
5.

ලබාෙගන ඇ� ල�� එක�ව
(උප�ම ල�� �මාණය 15 �.)

සහභා��වය/
2 ෙහ� 3 වන
ස්ථානය

ෙස��ද�ය ෙහ� ෙවන� �යාකාරක�
(උදාහරණ - �වාද/සං�තය/ගායනය/��/නැ��/බාලද�ෂ/�ෂ� භට)
�යාකාරක�

ජා�ක ම�ට��
නායක�වය
/
1 වන
ස්ථානය

පළා� ම�ට��

සහභා��වය
/
2 ෙහ� 3 වන
ස්ථානය

නායක�වය
/
1 වන
ස්ථානය

කලාප ම�ට��

සහභා��වය/ නායක�වය
2 ෙහ� 3 වන /
1 වන
ස්ථානය
ස්ථානය

සහභා��වය/
2 ෙහ� 3 වන
ස්ථානය

1.
2.
3.
4.
5.

ලබාෙගන ඇ� ල�� එක�ව
(උප�ම ල�� �මාණය 10 �.)
ල�� සාරාංශය

- ප�ල ස�බ�ධ ෙත�ර��
අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගය
�ෂය සමගා� - (�ඩා)
�ෂය සමගා� - (ෙස��ද�ය හා ෙවන�)
ලබාෙගන ඇ� �� ල�� �මාණය

ඉහත දැ�ෙවන ක�� සත� හා �වැර� බව සහ�ක කර�. අවශ� අවස්ථාවක� අදාළ සහ�කවල ��
�ටප� ඉ��ප� ��මට මම එකඟ ෙව�.
……………………..
අය��ක�ෙ� අ�සන
�නය : 2016 ................ �න
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��හ�ප�ෙ� සහ�කය
ඉහත ක�� සත� හා �වැර� බව සහ�ක කර�.
................................
��හ�ප�ෙ� අ�සන
�නය : ...................

�ල ��ාව

සටහන: (1)

අය��ක�ව� අය��ප� ස���ණ ෙක�ට තමා අ.ෙප�.ස.(සා.ෙපළ) �භාගයට අධ�යන
කට��වල ෙය�� පාසෙ� ��හ�ප� ෙවත පමණ� 2016.11.11 �නට ෙහ� ඊට ෙපර භාර�ය
��ය. ල�� ඇ�ළ� කළ�� ෙක�� අය��ක� ��� �ර�ය�� ෙන�ෙ�.

(2)

අදාළ �ෙෂ�� ��බඳව ල�� ලබා�ම ��හ�ප� ��� �ෂ�යාෙ�/�ෂ�ාවෙ� අ��ඛෙ��
කළ��ය. ල�� �ම ��බඳ �ස්තර ��හ�ප�ව�� ෙවත ලැ� ෙන�මැ� න�, ��හ�ප�ව��
��� ඒවා කලාප අධ�ාපන අධ��ෂ ෙව�� ලබාගත ��ය.

(3)

��හ�ප� ��� එම අය��ප� 2016.11.25 �නට ෙපර කලාප අධ�ාපන අධ��ෂ ෙවත ද ,
කලාප අධ�ාපන අධ��ෂ ��� අදාළ ස��ඛ ප��ෂණ පව�වා තම ��ෙ�ශය� 2016.12.16
�නට ෙපර පළා� අධ�ාපන අධ��ෂ ෙවත ද භාර�මට �ය�ත බැ�� �මාද � ලැෙබන
අය��ප� ���ෙෂ�ප කර� ලැෙ�.

ප�ෙ� මා�ක ආදායම ��බඳ �කාශය :
(මව/�යා/භාරක� ��� ස���ණ කළ��ය)
මම ............................................................................... ��යාව කර�./ ��යාව� ෙන�කර�. මෙ�
ස්වා���ෂයා / භා�යාව....................................................................................... ආයතනෙ� ��යාව
කර� ලබ�. / ��යාව� කර� ෙන�ලබ�. අප ප�ෙ� මා�ක ආදායම �: ...................................
(අ�ෙර�) බව ද �කාශ කර�.
............................................
මව/�යා/භාරක�ෙ� අ�සන
�නය: ......................
නම : ...................................
ඉහත සඳහ� ආදායම ��බඳ ක�� �වැර� බව සහ�ක කර�.
.....................................
�ාම �ලධා�ෙ� අ�සන
�නය: .......................
�ල ��ාව
ඉහත ආදායම ��බඳ ක�� �වැර� බව සහ�ක කර�.
...............................
�ාෙ��ය ෙ�ක�
�නය: ......................
�ල ��ාව
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------කලාප අධ�ාපන අධ��ෂ,
ඉ��ප� කර�.
...............................
��හ�ප�ෙ� අ�සන
�නය: ....................
�ල��ාව
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------කා�යාල�ය �ෙය�ජනය සඳහා
කලා�ය ස��ඛ ප��ෂණ ම�ඩලෙ� සාමා�කය�ෙ� �ස්තර නම
තන�ර
අ�සන
1.

.................................................

..............................

..........................

2.

.................................................

..............................

..........................

3.

.................................................

..............................

..........................

