
උපදෙස් පත්රිකාල 
 

අ.දපො.ස.(උ.දපළ) හැෙෑරීමට ජනාධිපති අරමුෙ මගින් පිරිනමන ශිෂ්යත්වල සහහා 

අයදුම්පත්ව කැහවීම. 
 

සුදුසුකම් 

1. අයදුම්කරු 2021 (2022) ලර්යේදී ඳලත්ලන ද අ.යඳො.ව.(වා.යඳෂ) විබාගයට ඳෂමුලරට යඳනී 

සිට 2024 ලර්යේදි අ.යඳො.ව.(උ.යඳෂ) ශැදෑරීභ වශා වම්පූර්ණ සුදුසුකම් ැඵ සිටිය යුතුය. 
 
2. රජයේ ඳාවක යශෝ ගාව්තු අය යනොකරන යඳෞද්ගලික ඳාවක යශෝ ඉයගනුභ ඵන 

ශියයයකුශශියාලක විය යුතුය. 

 

3. අයදුම්කරුලන්යේ ඳවුයේ භාසික ආදායභ රු75,000/- යනොඉක්භවිය යුතුය. 
 

අයදුම් පත්රය සම්ූර්ණ  ිරරීම 

 අයදුම්ඳත්රයේ අකක 1  සිට 16 දක්ලා අයදුම්කරු විසින් වම්පූර්ණ කයුතුය. 

 අදා ප්ර්න වශා කුු  ඵා දීභද අයදුම්කරු විසින්භ සිදු ක යුතු අතර අදා ප්රතිඵප වතය ඵලට 

විදුශේඳතිඵ විසින් වශතිඵක ක යුතුය. 

 ඳවුයේ ආදායම් තත්ලය  පිළිඵල තභන් ඳදිකචි ප්රයද්යේ ්ාභ ලධධාරීයේ  වශතිඵකයද , ප්රායද්යය 

යේකම්යේ ලධර්යද්යද වභඟින්  වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත  ඔඵ අ.යඳො.ව. (වාශයඳෂ) ශදාරන ද 

ඳාවයේ විදුශේඳතිඵ යලත ඳභණක් බාර දිය යුතුය. 
 

කුණු බා දීදම් ක්රමදදෙය 

 

01.01.  ඳවුයේ ලයව 21ට අඩු දරුලන් වකඛ්යාල යදයදයනකු යශෝ  ට ලැනමනම් - කුු  04 

01.02. යදභව්පියන් යදයදනාභ අහිමි වීභ     - කුු  06 

01.03. යදභව්පියන්යගන් එක් අයයක් අහිමිවීභ     - කුු  03 

01.04. යදභව්පියන් යනොභැතිඵ බාරකරුයලකු ඟ සිටිනම්   - කුු  02 

01.05. ශියයායේශශියාලයේ පූර්ණ ාරීක ක දුඵතාලයකදී   - කුු  10 

     (අර්ධ දුඵතාලයක් නම් කුු  05 ක් ඳභණක් ඵා යදන්න) 
 

                       (උඳක භ කුු  25) 

 

සැ.යු. :- දරුලන් යව වකනු ඵන්යන් යදභව්පියන්යගන් යැයඳන අවුරුදු 21 ට අ ඩු අවිලාශක 

දරුලන්ය.  ාරීක ක දුඵතාලයන් පිළිඵල රජයේ වලදය ලධධාක යයකු විසින් වශතිඵක කෂයුතුයි. 
 

 අ .යඳො.ව.(වා.යඳෂ) විබාගයේ ප්රථිපඳ 
 

             12.1   අ.යඳො.ව (වා.යඳෂ) විබාගයේ අලධලාර්ය වියන් වශා  
 

විශි්ට වාභාර්ථයක් වශා              (A) - කුු   18 
අධි වම්භාන වාභාර්ථයක් වශා  (B) - කුු  16 
වම්භාන වාභාර්ථයක් වශා              (C) - කුු  14 
වාභානය වාභාර්ථයක් වශා               (S) - කුු  12 
 
අධයා.ශයේ. යේ 2116ශ19 ශා 2116.13.17 දිනැතිඵ චක්රයේඛ්යේ වශන් ලන වභත් ව කා්ඩ  
වියයන් වශා එක් වියයකට කුු  1  ඵැගින් වියයන් 12 ක උඳක භයකට යටත්ල කුු  
යදකක් ඵාදිය යුතුය. 

(උඳක භ කුු  51) 



 
 

 3. ක්රි ා 
යලොලියඵෝේ ශ දැේඳන්දු ශ ඳාඳන්දු ශ ඳැසිඳන්දු ශ ක්රික / ශ එේයේ ශ ඵැමිමින්ටන් ශ කඵනම ශ රගර්ශ 
යශොකී ශ භ ක්රී ා ශ යචව් ශ කැරම් ශ යටලධව් ශ පිහිනුම් ශ ම්ම්නාවට්ික් ශ කරාය / ශ යම්ව ඳන්දු 

 
                                                                                            ජාතිඵක       ඳෂාත්     කාඳ 
         භ /ටභ      භ /ටභ   භ /ටභ                                                     
                    
ක්රී ා ඉවව්ලදී ඳෂමුලන වථ්ානය                             19            17            15 
ක්රී ා ඉවව්ලදි යදලන ව්ථානය                              18            15            14 
ක්රී ා ඉවව්ලදී තුන්ලන වථ්ානය                             16            13            12 
නායකත්ලය                                1          1             1   
 
                                                                                                        (උඳක භ කුු   1) 
 

 4. දසෞන්ේණය දහෝ විෂ්ය සමගාමී ක්රියාකාරකම් 
 

 අ. ශියබට 
ඵාදක් ශ ඵාදක්ෂිකා 
ප්රථභාධාරශඳක වර ලධයමුශයලනත් 
 

ආ. ජාතිඵක බාා ශා වාහිතය තරඟ 
විලාදශකථිපකශලධයව්දනශදැනුභ මිනුභ 
චිත්රශනැුමම්ශලාදනයශගායනයශයව්දිකා නාටය 
විය ප්රවීනතා ජය්ශණ 
 
 

                                                                                                            ඳෂාත්        කාඳ       ජාතිඵක   
                               භ /ටභ       භ /ටභ      භ /ටභ 
 
                 ඳෂමුලන ව්ථානය                                                     19             17  15 
                 යදලන ව්ථානය                                                      18             15  14 
                 තුන්ලන ව්ථානය                                                     16             13              12 
                 නායකත්ලය                           1              1               1  
 

 (උඳක භ කුු   1) 

 5. ශිෂ්ය නායකත්වලය  

 
ඳාවයේ ප්රධාන ශිය නායක       15 
ඳාවේ උඳ ප්රධාන ශිය නායක                  14 
ශිය නායක (යජයක්ශකෂ්්ක)                   13 
යරේෂ් නායක                     12 
ඳන්තිඵ නායක           1  

                                       (උඳක භ කුු  15 කි) 
 

සැ.යු. :-  

 ඉහත 03 සහ 04 හිදි, ඔබ එකම විෂ්ය සමගාමී කටයුත්වතක් සහහා ජාතික,පළාත්ව හා කාප යන 

මට්ටම් සියල්ටම කුණු බා දනොදිය යුතුය.  කුණු දීදම්දී සැිරල්ට ගතයුත්වදත්ව ඉහළම  

මට්ටම් පමණි. 

 

 ඉහත 05 හිදි කුණු දීදම්දී සැිරල්ට ගතයුත්වදත්ව ඉහළම  මට්ටම් පමණි. 


