
 

 

නව සිසුසැරිය සසේවාවන් ආරම්භ කිරීම සදහා අවශ්ය වන ලිපිසේඛණ / අවශ්යතා 

(අන්තර් පළාත් සිසුසැරිය සසේවා සදහා ජාතික ගමනාගමන සකාමිෂන් සභාව මගින් නිකුත් කරන  

මගී සසේවා අවසර පත්ර යටසත් ආරම්භ කරන සසේවා සදහා) 

1. සිසුසැරිය සසේවාව ලබා ගන්නා පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන් විසින් සහතික කළ ළමුන්සේ නාම 

සල්ඛණය 

2. ඉල්ුම්කරුසේ ජාතික හැදුනුම්පසේ පිටපතක් 

3. බසේරථසේ අයිතිය ඉල්ුම්කරුසේ නමින් පවතින බවට සමෝටර්රථ ප්රවාහන සෙපාර්තසම්න්ුසවන් 

නිකුේ කරන ලෙ ලියාපදිංචි සහතිකසේ පිටපතක්. 

4. පූර්ණ රක්ෂණ කාඩ්පත, ජාතික ගමනාගමන සකාමිෂන් සභාසේ ලිපිනයට ලබාගේ අසීමිත රක්ෂණ 

සහතිකසේ පිටපතක් 

5. ආොයම් බලපත්රය සහ දුම් සහතිකය 

6. බසේරථ සයෝගයතා සහතිකසේ පිටපතක්. බසේරථය නිෂේපාදත වර්ෂය අනුව වසර 15ේ 20ේ අතර 

බසේරථයක් නම් සමෝටර්රථ ප්රවාහන සෙපාර්තසම්න්ුසේ දසේික් සහෝ ප්රාසේශීය කාර්යාල මගින් 

විස ේෂ පරීක්ෂාවක් සිදුකර නිකුේ කරන ලෙ සයෝගයතා සහතිකයක් ඉදරිපේ කළ යුු අතර වසර 

20ට වඩා වැඩි බසේරථ සිසුසැරිය සසේවාව ආරම්භ කිරීම සෙහා සයාෙවා ගනු සනාලැසේ. 

7. රියදුරු මහතාසේ සහ සකාන්සොසේතර මහතාසේ රාජකාරී හැදුනුම්පේ වල පිටපේ( වයස අවුරුදු 

30ට වඩා වැඩි විය යුුය) සහ වලිංගු රියදුරු බලපත්රසේ පිටපතක් 

8. ගමන් මාර්ගසේ දුර සමග ෙළ සටහන 

9. කිසිදු අවසේථාවකදී අන්තර් පළාේ සිසුසැරිය අවසර පත්රය පෙනමින් අන්තර් පළාේ ධාවනය කිරීම 

සෙහා සවනේ මගී සසේවා අවසර පත්රයක් ඉල්ුම් සනාකරන බවට දේරුම් ප්රකා යක් 

 

සැලකිය යුුයි 

10. අොල බසේරථය ජාතික ගමනාගමන සකාමිෂන් සභාව සවත සභෞතිකව පරීක්ෂා කිරීම සෙහා ඉදරිපේ 

කළ යුුය. 

11. සිසුසැරිය සසේවාව සෙහා ගිවිසුම්ගත වීසම්දී කහ වර්ණ කරන ලෙ, ජීපීඑසේ උපාිංග සවිකරන ලෙ 

බසේරථයක් ජාතික ගමනාගමන සකාමිෂන් සභාව සවත ඉදරිපේ කළ යුුය.  

12. දැනටමත් මිලදී සගන ඇති බසේරථයක් නම් ගිවිසුම්ගත වී මාස 03ක් ඇතුලත බසේරථය කහ වර්ණ 

ගැන්විය යුතු සේ.   

13.  ගාසේතු  

a. මගී සසේවා අවසර පත්ර ඉල්ුම් පත්ර ගාසේුව රු.  500.00 

b. මගී සසේවා අවසර පත්ර ගාසේු ව   රු.    15,000.00 

c. සසේවා ගාසේුව     රු.         200.00 

14. නිකුේ කරනු ලබන සිසුසැරිය අවසර පත්රය වාර්ිකව රු.15000.00 බැගින් අයකර වලිංගු කාලය 
දීර්ඝ කරනු ලැසේ. 

15. සිසුසැරිය සසේවාව සෙහා ගිවිසුම්ගත වීමට ආපසු සගවනු ලබන කාර්ය සාධන ඇපකර මුෙල ව සයන් 

රු. 7500.00 ක් තැන්පේ කළ යුු සේ. 

16. ගිවිසුමට සාක්ි අේසන් කිරීම සෙහා සාක්ිකරුසවකු අව ය සේ. 
     සභාපති 

ජාතික ගමනාගමන සකාමිෂන් සභාව 

 

 



 

 

නව සිසුසැරිය සසේවාවන් ආරම්භ කිරීම සදහා අවශ්ය වන ලිපිසේඛණ 

(පළාත් මාර්ගසේථ මගී ප්රවාහන අධිකාරී වල මගී සසේවා අවසර පත්ර යටසත් ආරම්භ කරන සසේවා සදහා) 

1. සිසුසැරිය සසේවාව ලබා ගන්නා පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන් විසින් සහතික කළ ළමුන්සේ නාම 

සල්ඛණය 

2. ඉල්ුම්කරුසේ ජාතික හැදුනුම්පසේ පිටපතක් 

3. බසේරථසේ අයිතිය ඉල්ුම්කරුසේ නමින් පවතින බවට සමෝටර්රථ ප්රවාහන සෙපාර්තසම්න්ුසවන් 

නිකුේ කරන ලෙ (ඔම්නි කරන ලෙ) ලියාපදිංචි සහතිකසේ පිටපතක්. 

4. ප්රවාහන අධිකාරිය මගින් අොල මාර්ගයට නිකුේ කරන ලෙ වලිංගු මගී සසේවා අවසර පත්රසේ 

පිටපතක් 

5. රක්ෂණ සහතිකසේ පිටපතක්, ජාතික ගමනාගමන සකාමිෂන් සභාසේ ලිපිනයට ලබාගේ අසීමිත 

රක්ෂණ සහතිකසේ පිටපතක් 

6. ආොයම් බලපත්රසේ පිටපතක් 

7. බසේරථ සයෝගයතා සහතිකසේ පිටපතක්. බසේරථය නිෂේපාදත වර්ෂය අනුව වසර 15ේ 20ේ අතර 

බසේරථයක් නම් සමෝටර්රථ ප්රවාහන සෙපාර්තසම්න්ුසේ දසේික් සහෝ ප්රාසේශීය කාර්යාල මගින් 

විස ේෂ පරීක්ෂාවක් සිදුකර නිකුේ කරන ලෙ සයෝගයතා සහතිකයක් ඉදරිපේ කළ යුු අතර වසර 

20ට වඩා වැඩි බසේරථ සිසුසැරිය සසේවාව ආරම්භ කිරීම සෙහා සයාෙවා ගනු සනාලැසේ. 

8. අොල ප්රවාහන අධිකාරිය විසින් නිකුේ කරන ලෙ රියදුරු මහතාසේ සහ සකාන්සොසේතර මහතාසේ 

රාජකාරී හැදුනුම්පේ වල පිටපේ( වයස අවුරුදු 30ට වඩා වැඩි විය යුුය) සහ වලිංගු රියදුරු බලපත්ර 

සේ පිටපතක් 

9. අොල ගාසේු  සටහසන් පිටපතක් (ආරම්භක සේථානය සහ ගමනාන්ත පාසල අතර ) බසේ ගාසේු 

සිංස ෝධනය අනුව ගාසේු සවනසේ වන විට නව ගාසේු සල්ඛණය ඉදරිපේ කළ යුුය. 

10. ආරම්භක සේථානය සහ බසේරථය ධාවනය වන ගමනාන්ත පාසල අතර කාල සටහසන් පිටපතක් 

11. මාර්ගසේ ෙළ  සටහනක් (ආරම්භක සේථානය සහ ගමනාන්ත පාසල අතර මාර්ගසේ තනි අතට දුර  

සභෞතිකව මිනුම්ගත කර සතය හා නිවැරද බවට සහතික කළ  වාර්තාව) 

12. ප්රධාන ප්රවාහන අධිකාරි කාර්යාලය මගින් නිකුේ කරන ලෙ නිර්සේශිත ලිපිය. එම ලිපිසේ සිසුසැරිය 

මාර්ග සතාරුරු, බසේරථසේ අිංකය සහ මගී සසේවා අවසර පත්රසේ සතාරුරු, මාර්ගය සභෞතිකව 

මිනුම්ගත කර සතය හා නිවැරද බවට සහතික කළ දුර, නව සසේවාව ආරම්භ කිරීසම්දී එම මාර්ගසේ 

පවතින අසනකුේ සිසුසැරිය සසේවාවන් වල බිෙවැටීමක් සහෝ තරගකාරිේවයක් සිදු සනාවන බවට 

සෙහන් වී තිබිය යුුය. 

13. ඇප මුෙලක් ව සයන් ආපසු සගවනු ලබන කාර්ය සාධන ඇපකර මුෙල රු.7500.00ක් සහ ගිවිසුමට 

සාක්ි අේසන් කිරීම සෙහා ජාතික හැදුනුම්පත සමග පුේගලසයක්. 

ඉහත සියළුම ලිපි සල්ඛන වල පිටපේ පළාේ ප්රවාහන අධිකාරිසේ බලයලේ නිලධාරිසයකුසේ අේසන හා 

නිලමුද්රාව සහිතව සහතික කර තිබිය යුුය 

                   සභාපති 

  ජාතික ගමනාගමන සකාමිෂන් සභාව 

 

 

 

 


