ජනාධිපති කාර්යාලය
ජනාධිපති අරමුදල
අ.ප ො.ස.(උ.ප ළ) හැදෑරීමට ජනාධි ති අරමුදල මගින් පිරිනමන ශිෂ්යතත්ව සහහා අදුම්ප ත්ව ැැහීම
2017 වර්ෂයේදී පවත්වන ලද අ.යපො.ස.(සා.යපළ) විභාගයට පළමුවරට යපනී සිට විභාගය සමත්ව 2020
වර්ෂයේදී අ.යපො.ස.(උ.යපළ) විභාගයට යපනී සිටීමට නියමිත, ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති සිසුනට ශිෂ ත්ව
පිරිනැමීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් තීරණය කර ඇත. සුදුස්සන් යතෝරා ගැනීම සඳහා පහත
සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇති ශිෂ /ශිෂ ාවන්යගන් අයදුම්පත් කැඳව ල ලැයේ.
 අයදුම් කිරීම සඳහා සුදුසුකම්
(1)

අයදුම්කරුවන්යේ පවුයේ මාසික ආදායම රු.10,000/- යනොඉක්ම විය යුතුය.

(2)

රජයේ පාසලක යහෝ ගාස්තු අය යනොකරන යපෞද්ගලික පාසලක යහෝ ඉයග ලම ලබන
ශිෂ යයු/ශිෂ ාවක විය යුතුය.

(3)

අයදුම්කරු 2017 වර්ෂයේදී පවත්වන ලද අ.යපො.ස.(සා.යපළ) විභාගයට පළමුවරට
යපනී සිට 2020 වර්ෂයේදි අ.යපො.ස.(උ.යපළ) හැදෑරීම සඳහා සම්පූර්ණ සුදුසුකම් ලැබ
සිටිය යුතුය.

(4)

අයදුම්කරු 5 වසර ශිෂ ත්වාාාරලාියයයු යනොවිය යුතුය.

 එක් අා ාපන කලාපයකට පිරිනැයමන ශිෂ ත්ව ්ර මාණය 100 කි. යතෝරා ගන්නා
ශිෂ ත්වලාීනනට අ.යපො.ස. (උ.යපළ) විභාගයට යපනී සිටින යතක් මසකට රු: 500/- බැගින්
මාස 24 ක උපරිම කාලසීමාවක් සඳහා ශිෂ ත්වාාාරයක් පිරිනම ල ලැයේ.
 අයදුම්කරුවන් පහත දැක්යවන ආදර්ශ අයදුම්පත අ ලව පිළියයල කරගත් අයදුම්පත් සම්පූර්ණ
යකොට තමා අ.ප ො.ස.(සා.ප ළ) විභාගද සහහා අධ්යතදන ැටුතුව ල පදුමු  ාසප
විුමහ ති ප ත මණක් 2018.10.12 දින පහෝ ඊට ප ර භාරදිද ුතුවද. විදුහේපති විසින්
අදාළ කටයුතුවලින් පසුව එම අයදුම්පත් 2018.10.26 දිනට යපර කලාප අා ාපන අා ක්ෂ
යවත ද, අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීයමන් පසු කලාප අා ාපන අා ක්ෂ විසින් තම
නිර්යද්ශයන් සහිත අයදුම්පත් 2018.11.16 දිනට යපර පළාත් අා ාපන අා ක්ෂ යවත ද
භාරදීමට නියමිත බැවින් ්ර මාද වී ලැයබන අයදුම්පත් ්ර තික්යෂප කර ල ලැයේ.
 යතෝරා ගන්නා සියලුම ශිෂ ත්වලාීනන්ට ලංකා බැංු ශාඛාවක ගිණුමකට ඍජුවම වාරික
මුදේ ලබාදීයම් ක්රයමයදදයක් සකස් කර ඇත.
 යම් සම්බන්ාව සම්පූර්ණ විස්තර සියලුම පළාත් සභාවල ්ර ාාන යේකම්වරුන් යවත ලබාදීමට
කටයුතු කර ඇත. ජනාධිපති අරමුදයේ www.presidentsfund.gov.lk ලිපිනයැති යවේ
අඩවියයන් ද විස්තර ලබාගත හැක.
උදය ආර්.යසයනවිරත්න
ජනාධි ති ප ැ්ප
ජනාධිපති කාර්යාලය
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වන දින

ආදර්ශ අයදුම්පත්රයය
2017 ර්ෂ්යපේදී
ත්ව න ලද අ.ප ො.ස.(සා.ප ළ) විභාගදට ළමු රට ප නී සිට විභාගද සමත්ව
2020 ර්ෂ්යපේදි අ.ප ො.ස.(උ.ප ළ) හදාරන ශිෂ්යත ශිෂ්යතා න් ප ු ප න් ජනාධි ති අරමුදල මගින්
පිරිනමන ශිෂ්යතත්ව
(අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමට යපර සටහන බලන්න.)
කාර්යාලයීය ්ර යයෝජනය සඳහා
පළාත
දිස්ත්රි ක්කය
අා ාපන කලාපය
01.

:
:
:

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

අදුම්පැරුපේ ප ෞද්ගලිැ පතොරුවරු

01.01. අදුම්පැරු පිළිබහ පතොරුවරු
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

මුලුරු සමග නම
:-................................................................................................
මුලුරුවලින් හැඳින්යවන නම:-......................................................................................
අ.යපො.ස.(සා.යපළ) විභාගයට යපනී සිටි
මාා ය
:-..........................................
විභාගඅංකය:-..........................................
යපනී සිටි පළමු අවස්ථායදදීම අ.යපො.ස.(සා.යපළ) විභාගය සමත්ව
උසස් යපළ හැදෑරීමට සුදුසුකම් ලැබුයදද යන බව:-...........................................................
අ.යපො.ස.(සා.යපළ) විභාගය සඳහා අා ාපනය ලද පාසල:-................................................
අ.යපො.ස.(උ.යපළ) හදාරන පාසල
:-........................................................................
උපන් දිනය
:-..................................
යපෞද්ගලික ලිපිනය
:-................................................................................................
ඔබ 5 වැනි යේණියේයේ ශිෂ ත්වාාාරලාියයයක්ද? :-.......................................

01.02. වුල ස්පබන්ධ්ය පතොරුවරු

ලුණු

1.

මාපියන්යගන් යැයපන වයස අවුරුදු 21ට අඩු
පවුයේ සයහෝදර සයහෝදරියන් සංඛ ාව

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

2.

ඔබයේ මදපිය යදයදනාම ජීවත්ව සිටිත්ද?

ඔද/නැත

3.

ඔබයේ මව යහෝ පියා පමණක් ජීවත්ව සිටින්යන්ද?

5.

.........
පමණක් සිටී.
යදමදපියන් යනොවන භාරකරුවු යටයත් සිටින්යන්ද? ඔද/නැත
(එයස නම් නීත ා ලල ල භාරකාරත්වය සනාථ වන
යේඛනවල පිටපත් ඇමිණියේය යුතුය.)
ඔබ ශාරීරික දුබලතාවයකින් යපයළන්යන්ද?
ඔද/නැත

6.

5 ්ර ශ්නයට පිළිතුර ‘ඔද’ නම් ඒ දුබලතාවය ුමක්ද?

4.

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

ලබායගන ඇති ලුණු එකතුව
(උපරිම ලුණු ්ර මාණය 25 කි.)

02. අධ්යතදන ප ොුම සහතිැ ්ර  (සා.ප ළ) විභාගපේ ප්ර.ථිප ල
විෂ්යදද

පරේිණිද

1. ආගම

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

2. භාෂාව හා සාහිත ය

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

3. ඉංග්රීහසි භාෂාව

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

4. ගණියේතය

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

5. ඉතිහාසය

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

6. විද ාව

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

7. පළමු විෂය කාණ්ඩයට අයත් විෂයය
(විෂයය...............................................)

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

8. යදවන විෂය කාණ්ඩයට අයත් විෂයය
(විෂයය...............................................)

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

9. යතවන විෂය කාණ්ඩයට අයත් විෂයය
(විෂයය...............................................)

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

ලබායගන ඇති ලුණු එකතුව

ලකුණු

............
(උපරිම ලුණු ්ර මාණය 50 කි.)

03. (ක්රිපඩා)
ක්රීඋඩා (උදාහරණ:අත්පන්දු / දැේපන්දු / පාපන්දු / පැසිපන්දු /ක්රිකක / එේයේ / බැඩ්මින්ටන් / කබඩි /
රගර් / යහොකී / මලල ක්රීඋඩා / යෙස් / කැරම් /යටනිස් / පිහි ලම් / ජිම්නාස්ටික් / කරාය / යම්ස පන්දු)
ක්රීඋඩාව

ජාතික ම ටමින්
නායකත්වය/සහභාගිත්වය
1 වන
ස්ථානය

2 යහෝ 3 වන
ස්ථානය

පළාත් ම ටමින්
නායකත්වය/සහභාගිත්වය
1 වන
ස්ථානය

1 වන
ස්ථානය

කලාප ම ටමින්
නායකත්වය/සහභාගිත්වය
2 යහෝ 3 වන
ස්ථානය

1.
2.
3.

ලබායගන ඇති ලුණු එකතුව
(උපරිම ලුණු ්ර මාණය 10 කි.)

1 වන
ස්ථානය

04. පසෞන්දර්ද පහෝ විෂ්යද සමගාමි ක්රිපදාැාරැ්ප
(උදාහරණ-විවාද/කථික/දැ ලමමි ලම/වාදනය/ගායනය/චිත්රය/නැටුම්/බාලදක්ෂ/ශිෂ භට/්ර ථමාදාර/පරිසර
නියමු/යවනත්/ විෂය ්ර වීනතා ජය්රහණ)
ක්රිකයාකාරකම්

ජාතික ම ටමින්
නායකත්වය/සහභාගිත්වය
1 වන
2 යහෝ 3 වන
ස්ථානය
ස්ථානය

පළාත් ම ටමින්
නායකත්වය/සහභාගිත්වය
1 වන
2 යහෝ 3 වන
ස්ථානය
ස්ථානය

කලාප ම ටමින්
නායකත්වය/සහභාගිත්වය
1 වන
2 යහෝ 3 වන
ස්ථානය
ස්ථානය

1.
2.
3.
ලබායගන ඇති ලුණු එකතුව
(උපරිම ලුණු ්ර මාණය 10 කි.)
05. ශිෂ්යත නාදැත්ව ද
1. පාසේ ්ර ාාන ශිෂ නායක
2. පාසේ උප ්ර ාාන ශිෂ නායක
3. ශිෂ නායක (කණියේෂ්ඨ/යජ ෂ්ඨ)
4. යේණියේ නායක
5. පන්ති නායක
(උපරිම ලුණු ්ර මාණය 05 කි)

ලුණු සාරාංශය

- පවුල සම්බන්ා යතොරතුරු
අ.යපො.ස.(සා.යපළ) විභාගය
විෂය සමගාමී - (ක්රීඋඩා)
විෂය සමගාමී - (යසෞන්දර්ය හා යවනත්)
ශිෂ නායකත්වය
ලබායගන ඇති මුළු ලුණු ්ර මාණය

ඉහත දැක්යවන කරුණු සත හා නිවැරදි බව සහතික කරමි. අවශ අවස්ථාවකදී අදාළ සහතිකවල මුේ පිටපත්
ඉදිරිපත් කිරීමට මම එකඟ යවමි.
……………………..
අයදුම්කරුයේ අත්සන
දිනය : 2018................ දින
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------විදුහේපතියේ සහතිකය
ඉහත කරුණු සත හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.
................................
විදුහේපතියේ අත්සන
දිනය : ...................

නිල මුද්රාාව

සටහන: (1)

අයදුම්කරුවන් අයදුම්පත් සම්පූර්ණ යකොට තමා අ.ප ො.ස.(සා.ප ළ) විභාගදට අධ්යතදන
ැටුතුව ල පදුමු  ාසප විුමහ ති ප ත මණක් 2018.10.12 දිනට පහෝ ඊට ප ර භාරදිද
ුතුවද. ලකුණු ඇුවළත්ව ැළුතුව පැොටු අදුම්පැරු විසින් පිරවිද ුතුව පනොපේ.

(2)

අදාළ ක්යෂත්රය පිළිබඳව ලුණු ලබාදීම විදුහේපති විසින් ශිෂ යායේ/ශිෂ ාවයේ අියමුඛයේදී
කළයුතුය. ලුණු දීම පිළිබඳ විස්තර විදුහේපතිවරුන් යවත ලැබී යනොමැති නම්, විදුහේපතිවරුන්
විසින් ඒවා කලාප අා ාපන අා ක්ෂ යවතින් ලබාගත යුතුය.

(3)

විදුහේපති විසින් එම අයදුම්පත් 2018.10.26 දිනට යපර කලාප අා ාපන අා ක්ෂ යවත ද,
කලාප අා ාපන අා ක්ෂ විසින් අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා තම නිර්යද්ශයන් 2018.11.16
දිනට යපර පළාත් අා ාපන අා ක්ෂ යවත ද භාරදීමට නියමිත බැවින් ්ර මාද වී ලැයබන
අයදුම්පත් ්ර තික්යෂප කර ල ලැයේ.

පවුයේ මාසික ආදායම පිළිබඳ ්ර කාශය :(මව/පියා/භාරකරු විසින් සම්පූර්ණ කළයුතුය)
මම ............................................................................... රැකියාව කරමි./ රැකියාවක් යනොකරමි. මයේ
ස්වාමිපුරුෂයා / භාර්යාව....................................................................................... ආයතනයේ රැකියාව
කර ල ලබයි. / රැකියාවක් කර ල යනොලබයි. අප පවුයේ මාසික ආදායම රු: ...................................
(අුයරන්) බව ද ්ර කාශ කරමි.
............................................
මව/පියා/භාරකරුයේ අත්සන
දිනය: ......................
නම : ......................................
ඉහත සඳහන් ආදායම පිළිබඳ කරුණු නිවැරදි බව සහතික කරමි.
.....................................
්රාම නිලාාරියේ අත්සන
දිනය: .......................
නිල මුද්රාාව
ඉහත ආදායම පිළිබඳ කරුණු නිවැරදි බව සහතික කරමි.
...............................
්ර ායද්ය ය යේකම්
දිනය: ......................
නිල මුද්රාාව
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------කලාප අා ාපන අා ක්ෂ,
ඉදිරිපත් කරමි.
...............................
විදුහේපතියේ අත්සන
දිනය: ....................
නිලමුද්රාාව
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------කාර්යාලයීය ්ර යයෝජනය සඳහා,
කලාපීය සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්යේ විස්තර
නම

තනතුර

අත්සන

1.

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

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

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

2.

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

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

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

3.

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

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

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

