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අභිප්ර ය ලංප්ර  ශය 
 

‘වඩ ත් ලංයහපත් ලංජ්ක වක් ලංජ්ග ඩ ලංනැගීම ලංසහහ ’ ලංධ්න ත්ම  ලං

ජ්කස ලංද ය  වන්න  ලංවූ ලංස්වකීය ලංප්ර ජ්ේයය, ය ති  ලංසහ ලං

ය තෙන්තර ලංප්රය ව ලංුළළ ලංවගකිව ලංයුුළ ලංපුරවැසියන් ලංජ්කස ලං

සහ ලං ණ්ඩ යමක් ලංවශජ්යන් ලංක්රිය  ලංකිීමට ලංහැකි ලං

පුේගකයන් ලංජ්කස ලංළම  ලංහ  ලංතරුණ ලංප්රය ජ්වහි ලංස්පූරර්ණ ලං

  යි , බුේධිමය, චිත්තජ්ේගීය, ස ම ජීය ලංසහ ලං

අධ්ෙ ත්   ලංහැකිය වන් ලංසාවර්ධ්නය ලංකිීමට ලංද ය  ලංමම ලං

ශ්රී ලංකා   ලංබ කදක්ෂ ලංසාගමජ්යහි ලංඅභිප්ර ය ලංජ්ේ.     

 

Purpose 

The purpose of the Sri Lanka Scout Association 

is to contribute to the development of young 

persons in achieving their full physical, 

intellectual, emotional, social and spiritual 

potentials as individuals able to work in a team, 

as responsible citizens and as members of their 

local, national and international communities 

who contribute positively towards ‘Creating a 

Better World’. 
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බ කදක්ෂ ලංවෙ ප රජ්ම ලංජ්මජ්හවර ලංප්ර  ශය 

 

ස්වයා ලංපරිසම ප්ත ලංපුේගකයන් ලංවශජ්යන් ලංසම යයට ලං

ඵකද යී ලං  ර්ය ලංභ රයක් ලංඉටු ලං ර න් ලංවඩ ත් ලංයහපත් ලං

ජ්ක වක් ලංජ්ග ඩ ලංනැගීම ලංසහහ  ලංසහය ලංමමට, බ කදක්ෂ ලං ලං

ජ්ප ජ්ර න්ුව ලංහ  ලංනීතිය ලංමත ලංපදන් ලංවූ ලංපිළිගත් ලංහර ලං

පේධ්තියක් ලංමගින් ලංළම  ලංහ  ලංතරුණ ලංඅධ්ෙ පනයට ලංද ය  ලං

මම ලංබ කදක්ෂ ලං වෙ ප රජ්ම ලංජ්මජ්හවරයි.   

 

Mission of Scouting  

The mission of Scouting is to contribute to the 

education of young people, through a value 

system based on Scout Promise and Scout 

Law, to help build a better world where people 

are self-fulfilled as individuals and play a 

constructive role in society. 
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බ කදක්ෂ ලංවෙ ප රජ්ම ලංඅධ්ෙ පනි  ලංඅරණු 
 

 

  යි  සාවර්ධ්නය (Physical Development)  

ශීරජ්ම ලංවර්ධ්නය ලංහ  ලංක්රිය   රිත්වය ලංසහහ  ලංවගකිව ලංයුුළ ලංමජ්් ලං

හැකිය ව ලංබ කදක්ෂය  ලංුළළ ලංසාවර්ධ්නය ලංකිීම.  

  

බුේධිමය ලංසාවර්ධ්නය (Intellectual Development) 

නව ලංව ත වරණයට ලංගැළජ්පන ලංපරිදි ලංසිතීජ්්, නිමැමජ්් ලංසහ ලං

නවත වජ්යන් ලංයුුළව ලංජ්ත රුළරු ලංඋපජ්යෝගී ලං ර ලංගැනීමට ලංඇති ලං

හැකිය ව ලංබ කදක්ෂය  ලංුළළ ලංසාවර්ධ්නය ලංකිීම.  

 

චිත්තජ්ේගීය ලංසාවර්ධ්නය (Emotional  Development) 

සිය ලංහැඟී් ලංහඳුන  ලංගැනීමට ලංහ  ලංඇුළළ න්ත ලංනිදහසත්, සමබරත වත්, 

චිත්තජ්ේගී ලංපරිණත ලංභ වයත්, ලංඅත් ර ලංගැනීම ලංසහ ලංපවත්ව ජ්ගන ලං

ය ජ්් ලංඅරණණින් ලංඑම ලංහැගී් ලංපිළිජ්වළින් ලංප්ර  ශ ලංකිීමට ලංබ කදක්ෂය  ලං

ුළළ ලංඇති ලංහැකිය ව ලංසාවර්ධ්නය ලංකිීම.  

 

ස ම ජීය ලංසාවර්ධ්නය (Social Development) 

අජ්නෙ නෙ ලංවශජ්යන් ලංබැඳීම, පිළිබහ ලංසා ල්පය ලංඇති ලං ර ලංගනි න් ලං

සහජ්යෝගජ්යන් ලංක්රිය  ලංකිීමට ලංසහ ලංන ය ත්වය ලංසහහ  ලංහැකිය වන් ලං

සාවර්ධ්නය ලං ලං ර ලංගැනිමට ලංඇති ලංහැකිය ව ලං ලංබ කදක්ෂය  ලංුළළ ලං ලං

සාවර්ධ්නය ලංකිීම. 

 

ආධ්ෙ ත්   ලං ලංසාවර්ධ්නය (Spiritual  Development) 

අනෙයන්ජ්ේ ලංආධ්ෙ ත්   ලංජ්තෝර  ලංගැනී්වකට ලං ලංගරු ලං රන ලංඅතර ලංම, 

සිය ලංප්රය ජ්වහි ලංආධ්ෙ ත්   ලංඋරුමය ලංපිළිබහ ලංජ්ත්රු් ලංගැනීම ලංහ  ලං

ගැඹුරු ලංදැනුමක් ලංකබ ගැනීම, ජීවිතයට ලංඅරුතක් ලංජ්ගන ලංජ්දන ලංආත්   ලං
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සහනය ලංජ්ස ය  ලංගැනීම ලංසහ ලංජ් ජ්නකුජ්ේ ලංදදනි  ලංජීවිතජ්ම ලං

නිගමනයන්ට ලංඑළඹීම ලං ලංපිළිබහ ලංදැනුම ලං ලංබ කදක්ෂය  ලංුළළ ලං ලංසාවර්ධ්නය ලං

කිීම. 

 

සාස් ිති  සාවර්ධ්නය (Cultural  Development) 

සම ය ලංහැඩ ලංගැස්මට ලංද ය  ලංවන ලංඋරුමයන් ලංමන ව ලංවටහ ජ්ගන, ඒව ට ලං

ගරු ලං ර න්, පිළිපදි න් ලංඊළග ලංපරපුරට ලංද ය  ලං ර ලංදීම ලංසහහ  ලංහැඩ ලං

ගැසීමට ලංබ කදක්ෂය  ලංුළළ ලංඇති ලංහැකිය ව ලංසාවර්ධ්නය ලංකිීම. 
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බ කදක්ෂ ලංජ්ප ජ්ර න්ුව 
 

ම ජ්ේ ලංආගම ලංසහ ලංරට ලංජ් ජ්රහි ලංයුුළ ් ලංඉටු ලංකිීමට ලංද ලං 

සෑම ලං ල්හිම ලංඅනුන්ට ලංඋප  ර ලංකිීමට ද ලං 

බ කදක්ෂ ලංනීතියට ලංකී රු ලංමමට ද ලං 

ම ජ්ේ ලංඅවා  ලංවිශ්ව සය ලංඋඩ ලංස්පූරර්ණ ලංඋත්ස හය ලංජ්යදීමට ලං

ජ්ගෞරව ලංබහුම නජ්යන් ලංයුුළව ලංජ්ප ජ්ර න්ු ලංජ්ව .   

 

 

The Scout Promise  

On my honour,  I promise to do my best, to do  

my duty to my religion and country,                                                                                                    

to help other people at all times, and to obey the 

Scout Law. 
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බ කදක්ෂ ලංනීතිය 

The Scout Law  

 

1. බ කදක්ෂය  ලංවිශ්ව ස ලං ටයුුළ ලංඅජ්යකි. 

A Scout is trustworthy. 

2. බ කදක්ෂය  ලංපක්ෂප තී ලංඅජ්යකි. ලං 

A Scout is loyal. 

3. බ කදක්ෂය  ලංහිතවත්ව ලංඋදේ ලං රන්ජ්නකි. ලං 

A Scout is friendly and considerate. 

4. බ කදක්ෂය  ලංසෑම ලංබ කදක්ෂජ්යකුජ්ේම ලංසජ්හෝදරජ්යකි. ලං 

A Scout is a brother to every other scout. 

5. බ කදක්ෂය  ලංදධ්ර්යය ලංස්පන්න ලංඅජ්යකි. ලං 

A Scout is courageous. 

6. බ කදක්ෂය  ලං රුණ වන්ත ලංඅජ්යකි. 

A Scout is kind.  

7. බ කදක්ෂය  ලංසහජ්යෝගජ්යන් ලංක්රිය  ලං රන්ජ්නකි. ලං 

A Scout is cooperative. 

8. බ කදක්ෂය  ලංජ්ස ්නස් ලංසහගත ලංඅජ්යකි. ලං 

A Scout is cheerful. 

9. බ කදක්ෂය  ලං ලංස සුරුව් ලංඅජ්යකි. 

A Scout is thrifty. 

10. බ කදක්ෂය  ලංසිත, ලං ය, ලංවචනජ්යන් ලංපිරිසිු ලංඅජ්යකි. ලං 

A Scout is clean in thought, word, and deed. 
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අාශ ලංසහ ලංවයස් ලං  ණ්ඩ 
 

1. සිඟිති ලංබ කදක්ෂ ලංඅාශය ලං- අවුරුු ලං05 සිට ලංඅවුරුු ලං07 දක්ව  ලං 

2. ජ්පෝත  ලංබ කදක්ෂ ලංඅාශය ලං- අවුරුු ලං07 සිට ලංඅවුරුු ලං11 දක්ව  ලං 

3.  නිෂ්ඨ ලංබ කදක්ෂ ලංඅාශය ලං- අවුරුු ලං10 ම ස ලං06 සිට ලංඅවුරුු ලං14 ම ස ලං06   

දක්ව  ලං 

4. ජ්යෙෂ්ඨ ලංබ කදක්ෂ ලංඅාශය ලං- අවුරුු ලං14 ම ස ලං06 සිට ලංඅවුරුු ලං18 දක්ව  ලං 

5. ම නව  ලංබ කදක්ෂ ලංඅාශය ලං- අවුරුු ලං17 ම ස ලං06 සිට ලංඅවුරුු ලං26 දක්ව  

 

 පිරිමි  ෙෝ ගැෙැණු දරු වකු ෙට තව  වශ යාතන් තවුරුදු 10  ාහ 06 දී වනිෂ්ඨ 

බාැදක්ෂ වණ්ටායාත වට හ බන්ධ වියාත ෙැකි තතර වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ 

වණ්ටායාත   ස  ාහ 03 ව  ්වා වාැයාතක් හ ූර්ණ කිරී  න් පසු ඔහුට/ඇයාතට 

වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ දි රු  දියාත ෙැකි යාත. 

 

 බාැදක්ෂ වයාපාර යාත ස හා ාකයව යාතකු  ැහ වටයුතු  වාට  නා ැති පිරිමි  ෙෝ 

ගැෙැණු දරු වකුට පෙත හඳෙන් තවශයතා හ ූර්ණ කිරී ට යාතටමකව වයාතහ 

තවුරුදු 10  ාහ 02 දී වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ වණ්ටායාත වට හ බන්ධ වියාත ෙැකි යාත.  

- විෂයාත නිර් ේශ යාත ස දක්වා ඇති ූර්ව හා ාකයව ක්රියාතාවාරව  වැටහටෙන 

හ ූර්ණ කිරී   

- වයාතහ තවුරුදු 10  ාහ 06 දී වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ වණ්ටායාත   ස ලියාතාපදිංචියාත ැබා 

ගැනී , හෙ  

- ූර්ව හා ාකයව ක්රියාතාවාරව  වැටහටෙන තුළ දී හ ූර්ණ  නාවරන ැද 

හා ාකයව පදක්ව ට තයාතමක  හසු තවශයතා ද හ ූර්ණ වරන තතර වනිෂ්ඨ 

බාැදක්ෂ වණ්ටායාත   ස ලියාතාපදිංචි ීම  න් පසු  ාහ 02 ව  ්වා වාැයාතක් 

හ ූර්ණ කිරී . 

 

  පෝතව බාැදක්ෂ වයාත් වාණ්ට යාත ස තවහාන තදියාතර ො බාැදක්ෂ තංශ යාත ස 

වයාත් වාණ්ට යාත ස ආර භව තව්ථාව තතර  ාහ 06 ව හ පාත වාැයාතක් පවතී. 

 පෝතව බාැදක්ෂ යාතකු ෙට ඔහු/ඇයාත වැ ති න   පෝතව බාැදක්ෂ නායාතව ේ 

තවහරයාත හ සතව ඔහුට/ඇයාතට වයාතහ තවුරුදු 11 හ ූර්ණ වන  තක්  පෝතව 

බාැදක්ෂ රැ ළ ස වටයුතු වළ ෙැකි යාත.  ව ් වුවද,  පෝතව බාැදක්ෂ නායාතව 
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තවහරයාත යාතට මක  පෝතව රැ ළන් ඉවමක ීම වයාතහ තවුරුදු 10  ාහ 06 දී වනිෂ්ඨ 

බාැදක්ෂ තංශයාතට හ බන්ධ ීම ට  පෝතව බාැදක්ෂයාතාට තව්ථාව ඇත.  
 

  පෝතව බාැදක්ෂ යාතකු රන් තරුව දිනා ඇමකන  ඔහුට/ඇයාතට වයාතහ තවුරුදු 10 

 ාහ 06 දී වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ වණ්ටායාත ට හ බන්ධ වියාත ෙැකි තතර, විෂයාත 

නිර් ේශ යාත ස හඳෙන් නියාතමිත පරීක්ෂණ හ ූර්ණ  වාට  ාහයාතව  ්වා 

වාැයාතක් හ ූර්ණ කිරී  න් පසුව ඔහුට/ඇයාතට වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ 

දිවුරු  දියාත ෙැකි යාත. 
 

  පෝතව බාැදක්ෂ යාතකු රීදී තරුව දිනා ඇමකන  ඔහුට/ඇයාතට වයාතහ තවුරුදු 10  ාහ 

06 දී වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ වණ්ටායාත ට හ බන්ධ වියාත ෙැකි තතර, විෂයාත නිර් ේශ යාත ස 

හඳෙන් නියාතමිත පරීක්ෂණ හ ූර්ණ  වාට  ාහ  දවව  ්වා වාැයාතක් 

හ ූර්ණ කිරී  න් පසුව ඔහුට/ඇයාතට වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ දිවුරු  දියාත 

ෙැකි යාත. 

 

  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂයාතන් 16 ක්  ෙෝ ඊට වටා හ සත (වාණ්ට  දවකින් යුතු) 

වණ්ටායාත ක් බැපත්රැාී බාැදක්ෂ නායාතව යාතකු හ සත  වන   වණ්ටායාත ක් 

 ැහ හැැ ක්. කිසියාත  වණ්ටායාත ව  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂයාතන් හංඛ්යාව 16 වට වටා 

තඩුන  එ  බාැදක්ෂයාතන් තදාළ වණ්ටායාත     වාණ්ටයාතක්/වාණ්ට යාතට මක 

ඇතුළමක වළ ෙැකි යාත.  
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ළම  ලං ලංහ  ලංතරුණ ලංවැඩසටහන 
 

 ශ්රී කා   ලංබ කදක්ෂ සාගමජ්යහි ලංළම  ලංහ  ලංතරුණ ලංවැඩසටහන ලං

පහත ලංසදහන් ලංපදක් ් ලංහ  ලංප්රද නවිනන් ලංසමන්විත ලංජ්ේ.  

1. ස ම ජි  ලංපදක් ම 

2. බ කදක්ෂ ප්රද නය ලං 

3. ප්රධ් න ලංජ්  මස රිස් ලංප්රද නය 

4. අග්ර ම තෙ ලංබ කදක්ෂ ප්රද නය ලං 

5. යන ධිපති ලංබ කදක්ෂ ප්රද නය 

 

ළම  ලං ලංහ  ලංතරුණ ලංවැඩසටහජ්නහි ලංස ර ාශය 
 

පදක් ම/ 

ප්රද නය ලං 

  ක ලං

සීම ව ලං

(ම ස ලං

ගණන) 

අවශෙත  ලං 

සා ෙ ව 

 හවුරු ලං

ර ත්රී ලං

සා ෙ ව 

අනිව ර්යය 

ප්රමණත  

පදක් ් ලං

සා ෙ ව 

ස ම ජි  ලං

පදක් ම 

3 14 නැත නැත 

බ කදක්ෂ ලංප්රද නය ලං 
 

6 23* 2 3 

ප්රධ් න ලං

ජ්  මස රිස් ලං

ප්රද නය 

9 24* 2 3 

අග්ර ම තෙ ලං

බ කදක්ෂ ලංප්රද නය ලං 

9 22 4 5 

යන ධිපති ලං

බ කදක්ෂ ලංප්රද නය 

9 13 4 5 

ස්පූරර්ණ ලං

ප්රම ණය 

36 96 12 16 

*මුහුදු බාැදක්ෂයාතන් ො ගුවන් බාැදක්ෂයාතන් විසින් තති ර්ව තවශයතා හ ූර්ණ 

වළ යුතු යාත. 
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 හා ාකයව පදක්ව  මුහුදු බාැදක්ෂයාතන්ට ො ගුවන් බාැදක්ෂයාතන්ට ද  පාදු   .  
 

 මුහුදු බාැදක්ෂයාතන් හෙ ගුවන් බාැදක්ෂයාතන් විසින් හ ූර්ණ වළ යුතු තති ර්ව 

තවශයතා විෂයාත නිර් ේශ යාත ස තටංගු   .  
 

 ප්රධාන  වා හාරි් ප්රදානයාත යාතට මක වන ප්රීමණතා පදක්ව  හ ූර්ණ කිරී ට 

 පර වූවමක, ප්රධාන  වා හාරි් ප්රදානයාත යාතට මක වන දිහා  වා හාරි් පාග න 

හ ූර්ණ කිරී  න් පසුව බාැදක්ෂ යාතකු ෙට දිහා  වා හාරි් රැෙැන පැළඳියාත 

ෙැකි   . 
 

 කිසියාත  බාැදක්ෂ යාතකු වයාතහ තවු 14  ාහ 03 ට  පර ප්රධාන  වා හාරි් ප්රදානයාත 

දිනා ගන්නා ැද තව්ථාවව, ඔහුට/ ඇයාතට වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු වශ යාතන් 

තග්රා ාතය බාැදක්ෂ ප්රදාන යාත ස තවශයතා 04 ක් (තංව 1 සිට 4 දක්වා) හ ූර්ණ 

වළ ෙැකි යාත. ඔහු/ඇයාත  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු වශ යාතන්  ාහ 09 ව  ්වා වාැයාත 

හ ූර්ණ වළ යුතු යාත.  
 

 බාැදක්ෂ යාතකු විසින් තග්රා ාතය බාැදක්ෂ ප්රදානයාත දිනා ගැනී  හඳො  වන 

තවහාන තවශයතාව  ැහ වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත හ ූර්ණ වළ යුතු   . මුහුදු 

බාැදක්ෂයාතන් විසින් සී න් (Seaman) පදක්ව  ො ගුවන් බාැදක්ෂයාතන් විසින් 

එයාතා න් (Airman) පදක්ව  දිනා ගන්නා තතර   වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත 

හ ූර්ණ වළ යුතු   . වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත පළඳින විට දිහා  වා හාරි් 

රැෙැන නිැ ඇඳුමින් ඉවමක වළ යුතු යාත.  

 

 බාැදක්ෂ යාතකු විසින් තග්රා ාතය බාැදක්ෂ ප්රදානයාත දිනා ගැනී  හඳො  සියාත වයාතහ 

තවුරුදු 15 හ ූර්ණ ීම  න් පසු  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු වශ යාතන්, ශ්රී ැංවා 

බාැදක්ෂ හංග  යාත ස ජාතිව වැටහටෙන් තංශයාත විසින් පාහල් නිවාඩු වාැයාත තුළ 

හංවිධානයාත වරනු ැබන ජාතිව  ට්ට   නායාතවමකව පුහුණු පාඨ ාැාවට 

හෙභාගී ීම එයාත හාර්ථවව හ ූර්ණ වළ යුතු යාත.    
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ප්රද නයන් ලංසහහ  ලංන් ලං ළ ලංස්ණ  ලංපීක්ෂ වරුන් ලං 
 

පදක්ව /ප්රදානයාත හ මුඛ් පරීක්ෂව 

හා ාකයව පදක්ව   බාැදක්ෂ නායාතව/නායිවා 

බාැදක්ෂ ප්රදානයාත බාැදක්ෂ නායාතව/නායිවා 

හමූෙ බාැදක්ෂ නායාතව/නායිවා 

 

ප්රධාන  වා හාරි් 

ප්රදානයාත 

වැාප භාර හෙයාත දිහා  වා හාරි්  ෙෝ දිහා 

 වා හාරි් විසින් න  වරන ැද  වනමක හෙයාත දිහා 

 වා හාරි්වර යාතකු 

තග්රා ාතය බාැදක්ෂ 

ප්රදානයාත 

හෙයාත දිහා  වා හාරි් (වැටහටෙන්)/හෙයාත දිහා 

 වා හාරි් (පුහුණු)  ෙෝ දිහා  වා හාරි් විසින් 

න  වරන ැද  වනමක හෙයාත දිහා  වා හාරි් 

වර යාතකු 

ජනාධිපති බාැදක්ෂ 

ප්රදානයාත 

නිර්ජ්ේශය - දිහා හ මුඛ් පරීක්ෂව  ණ්ටැ යාත ස 

හෙයාත හ සතව දිහා  වා හාරි් ( ෙෝ වැට ආවරණ 

දිහා  වා හාරි්) 

අවස න ලංස්ණ  ලංපීක්ෂණය - හෙයාත ප්රධාන 

 වා හාරි් (හංවර්ධන) හෙ ඔහු ේ/ ඇයාත ේ 

හ මුඛ් පරීක්ෂව  ණ්ටැ යාත ස හෙයාත හ සතව 

ප්රධාන  වා හාරි්   

අවස න ලංඅනුමැතිය - ප්රධාන  වා හාරි්   

 

 ජ්යෙෂ්ඨ ලංබ කදක්ෂජ්යකු ලංවශජ්යන් ලංබ කදක්ෂජ්යකු ලංවිසින් ලංදින  ලංගනු ලංකබන ලං

ඉහළම ලංප්රද නය ලංජයන ධිපති ලංබ කදක්ෂ ලංප්රද නය  ලංඅග්ර ම තෙ ලංබ කදක්ෂ ලං

ප්රද නය  ලංජ්වනුජ්වන් ලංශ්රී ලංකා   ලංබ කදක්ෂ ලංසාගමය ලංමගින් ලංඔහු ඇය ලංසිය ලං

දහඅට ලංවැනි ලංඋපන්දිනය ලංස්පූරර්ණ ලංකිීජ්මන් ලංපසුව ලංය ති  ලංමට්ටජ්් ලං

සහති යක් ලංපිරිනැජ්්. ලං 
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සවිස්තර ලංවිෂය ලංනිර්ජ්ේශය 
 

ස ම ජි  පදක් ජ්් පුහුු   කය සහහ  වන නිදහස් කිී්  
 

 ස ම ජි  ලංපදක් මට ලංඅද ළව ලංජ්ස්ව  ලං  කය ලංසහහ  ලංවන ලංනිදහස් ලංකිී් ලං

පහත ලංපරිදි ලංජ්ේ. 
 

1. වයස ලංඅවුරුු ලං10 ම ස ලං02 දී ලං නිෂ්ඨ ලංබ කදක්ෂ  ණ්ඩ යමට ලංස්බන්ධ් 

වන ලං(බ කදක්ෂ ලංවෙ ප රජ්ම ලංස ම ජි ජ්යකු ලංජ්කස ලං ටයුුළ ලංජ්  ට ලං

ජ්න මැති) පිරි /ගැහැු ලංදරුජ්වකු ලංවිසින් ලංපහත ලංසහහන් ලංඅවශෙත  ලං

ස්පූරර්ණ ලං ළ ලංයුුළ ලංය.  

- පෙත දක්වා ඇති පරිදි ූර්ව හා ාකයව ක්රියාතාවාරව  වැටහටෙන 

හ ූර්ණ කිරී ,    

- වයාතහ තවුරුදු 10  ාහ 06 දී වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ වණ්ටායාත   ස හා ාකයවමකවයාත 

ැබා ගැනී , හෙ  

- ූර්ව හා ාකයව ක්රියාතාවාරව  වැටහටෙන තුළදී හ ූර්ණ  නාවරන ැද 

හා ාකයව පදක්ව ට තයාතමක  හසු තවශයතා හ ූර්ණ වරන තතර, 

වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ වණ්ටායාත   ස ලියාතාපදිංචි ීම  න් පසු  ාහ 02 ව  ්වා 

වාැයාතක් හ ූර්ණ කිරී .   

 

පූරර්ව ලංස ම ජි  ලංක්රිය   ර ් ලංවැඩසටහන 
 

(අ) බ කදක්ෂ ජ්ප ජ්ර න්ුව ලංහ  ලංබ කදක්ෂ නීතිය ලං 

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ො බාැදක්ෂ නීතියාත දැන ගැනී , එයාත  තව යාතන් 

ප්රවාශ වළ ෙැකි ීම  හෙ ෛදනිව ීවවිත දදී බාැදක්ෂයාතා    තනුව 

වටයුතු වරන බව  පන්ීම     

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ගැනී   පිළි වළ දැන ගැනී   

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව බාැදක්ෂ වයාපාර ද පදන  බව දැන ගැනී  

(ආ)  බ කදක්ෂ සකකුණ ලංසහ ලංආච ර ලංකිීජ්් ලංක්රම ලං 

- බාැදක්ෂ හැකු ණ ස, බාැදක්ෂ ආචාර යාත ස හෙ ව තින් තතට දී   

තර්ථයාත දැන සිටී .   

- බාැදක්ෂ හැකුණ තතින් හව්  වාට  පන්ීම ට ෙැකිීම  

- එ ් වරන තව්ථා දැන සිටී  

- බාැදක්ෂ ආචාරයාත දක්වන තව්ථා දැන සිටී   
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(ඇ)  නක  ලංසාඥ  ලං 

- පෙත හඳෙන් නැා හංඥා දැන සිටී  හෙ ඒ තනුව ක්රියාතා කිරී ට දැන සිටී   

 නිශ්ශබ්ද වන්න/ සීරු වන් සිටින්න/ මීළග නැා හංඥාවට ඇහු වන් 

 දන්න 

 රැ්වන්න 

 විසිර යාතන්න 

 තනතුරක්  

 වාණ්ට නායාතවයාතන් වැඳීම  

  ්වා වාණ්ට නායාතව වැඳීම  

(ඈ)  හස්ත ලංසාඥ  

- පෙත හඳෙන් ේත හංඥා දැන සිටී  හෙ ඒ තනුව ක්රියාතා කිරී ට දැන 

සිටී   

 තශ්ව ැාට  

  ේළි 

 වි සදි තීරුව 

 ඇහුරු  තීරුව 

 වවයාත 

 විවෘත  වාටුව 

 විධාන ැබා  දන්නාට මුහුණ දී උ රන් උර ගැ ටන පරිදි තනි  ේළියාත 

(ඉ) විධ් න ලං 

- පෙත හඳෙන් විධාන පිළිපැදී ට දැන සිටී  

 සීරු වන් සිටී   

 පෙසු වන් සිටී  

 දකුණට ෙැරී   

 ව ට ෙැරී  

 ආපසු ෙැරී   

(ඊ) ගැට ලංසහ ලංසරක ලංජ්වළීම 

- පෙත හඳෙන් ගැට හෙ  වළී  පිළිබඳ නිපුණතාව 

 පිරිමි ගැටයාත 

 රුවල් ගැටයාත 

  වා්පට්ටා ගැටයාත 
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 වඹ  වාට කිරී   ගැටයාත  

 ීවවිතාරක්ෂව ගැටයාත 

 වටයාතක් පැටළවූ වළලු  ද ක් ගැටයාත 

 හරැ වඔ තග  වළී  

 

2. රන් ලංතරුව දින  ලංවයස ලංඅවුරුු ලං10  ම ස ලං06 දී ලං නිෂ්ඨ ලංබ කදක්ෂ ලං

 ණ්ඩ යමට ලංස්බන්ධ් ලංවන ලංජ්පෝත  ලංබ කදක්ෂජ්යකු ලංවිසින් ලංපහත ලං

සහහන් ලංඅවශෙත  ලංස්පූරර්ණ ලං ළ ලංයුුළ ලංය.  

- වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ වණ්ටායාත ට හ බන්ධ ීම  ාහයාතව  ්වා වාැයාතක් 

හ ූර්ණ කිරී  

- දි රු  දී ට  පර පෙත හඳෙන් තවශයතා හ ූර්ණ කිරී  

 

(අ) බ කදක්ෂ ජ්ප ජ්ර න්ුව ලංහ  ලංබ කදක්ෂ නීතිය ලං 

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ො බාැදක්ෂ නීතියාත දැන ගැනී , එයාත  තව යාතන් 

ප්රවාශ වළ ෙැකි ීම  හෙ ෛදනිව ීවවිත දදී බාැදක්ෂයාතා    තනුව 

වටයුතු වරන බව  පන්ීම     

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ගැනී   පිළි වළ දැන ගැනී   

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව බාැදක්ෂ වයාපාර ද පදන  බව දැන ගැනී  

 

(ආ) ය ති  ලංගීය ලං 

- ජාතිව ගීයාත තනිව ගායාතනා වළ ෙැකි ීම  

- ජාතිව ගීයාත ගායාතනා කිරී   දී පිළිපැදියාත යුතු පිළි වමක දැන ගැනී   

- ජාතිව ගී ද නිර් ාතෘ හෙ එ ස ඉතිොහයාත දැන සිටී   

- ජාතිව ගී ද තර්ථයාත දැන සිටී  

(ඇ)  නක  ලංසාඥ  

- පෙත හඳෙන් නැා හංඥා දැන සිටී  හෙ ඒ තනුව ක්රියාතා කිරී ට දැන සිටී    
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 නිශ්ශබ්ද වන්න/ සීරු වන් සිටින්න/ මීළග නැා හංඥාවට ඇහු වන් 

 දන්න 

 රැ්වන්න 

 විසිර යාතන්න 

 තනතුරක්  

 වාණ්ට නායාතවයාතන් වැඳීම  

  ්වා වාණ්ට නායාතව වැඳීම  

 

(ඈ)  හස්ත ලංසාඥ  

- පෙත හඳෙන් ේත හංඥා දැන සිටී  හෙ ඒ තනුව ක්රියාතා කිරී ට දැන 

සිටී    

 තශ්ව ැාට  

  ේළි 

 වි සදි තීරුව 

 ඇහුරු  තීරුව 

 වවයාත 

 විවෘත  වාටුව 

 විධාන ැබා  දන්නාට මුහුණ දී උ රන් උර ගැ ටන පරිදි තනි  ේළියාත 

 

(ඉ)  ස සුරුවම ලං- ඉතිරි ලංකිීජ්් ලංගිුම ලං 

- හවසුරුව  ීම   වැදගමකව  දැන ගැනී  හෙ තව බෝධ වර ගැනී  

- ඉතිරි කිරී   ගිණු ක් ආර භ කිරී  ො පවමකවා ගැනී  

(ඊ)  ලංවන ලංම ර්ග ලංසකකුු 

- බාැදක්ෂ විදයාව ග්රන්ථ ද දක්වා ඇති වන  ං හැකුණු භාවිතා  වාට 

(මීටර් 500 ව ප ණ) බාධව හ සත පාග නවට හෙභාගී ීම  
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3. රිදී ලංතරුව ලංදින  ලංවයස ලංඅවුරුු ලං10 ලං ලංම ස ලං06 ලංදී ලං නිෂ්ඨ ලංබ කදක්ෂ ලං

 ණ්ඩ යමට ලංස්බන්ධ් ලංවන ලංජ්පෝත  ලංබ කදක්ෂජ්යකු ලංවිසින් ලංපහත ලං

සහහන් ලංඅවශෙත  ලංස්පූරර්ණ ලං ළ ලංයුුළ ලංය. ලං 

- වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ වණ්ටායාත ට හ බන්ධ ීම  ාහ  දවව  ්වා වාැයාතක් 

හ ූර්ණ කිරී  

- දි රු  දී ට  පර පෙත හඳෙන් තවශයතා හ ූර්ණ කිරී  
 

(අ) බ කදක්ෂ ජ්ප ජ්ර න්ුව ලංහ  ලංබ කදක්ෂ නීතිය ලං 

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ො බාැදක්ෂ නීතියාත දැන ගැනී , එයාත  තව යාතන් 

ප්රවාශ වළ ෙැකි ීම  හෙ ෛදනිව ීවවිත දදී බාැදක්ෂයාතා    තනුව 

වටයුතු වරන බව  පන්ීම     

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ගැනී   පිළි වළ දැන ගැනී   

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව බාැදක්ෂ වයාපාර ද පදන  බව දැන ගැනී  
 

(ආ) ය ති  ලංගීය ලං 

- ජාතිව ගීයාත තනිව ගායාතනා වළ ෙැකි ීම  

- ජාතිව ගීයාත ගායාතනා කිරී   දී පිළිපැදියාත යුතු පිළි වමක දැන ගැනී   

- ජාතිව ගී ද නිර් ාතෘ හෙ එ ස ඉතිොහයාත දැන සිටී   

- ජාතිව ගී ද තර්ථයාත දැන සිටී  

(ඇ)  නක  ලංසාඥ  

- පෙත හඳෙන් නැා හංඥා දැන සිටී  හෙ ඒ තනුව ක්රියාතා කිරී ට දැන සිටී    

 නිශ්ශබ්ද වන්න/ සීරු වන් සිටින්න/ මීළග නැා හංඥාවට ඇහු වන් 

 දන්න 

 රැ්වන්න 

 විසිර යාතන්න 

 තනතුරක්  

 වාණ්ට නායාතවයාතන් වැඳීම  

  ්වා වාණ්ට නායාතව වැඳීම  
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(ඈ)  හස්ත ලංසාඥ  

- පෙත හඳෙන් ේත හංඥා දැන සිටී  හෙ ඒ තනුව ක්රියාතා කිරී ට දැන 

සිටී    

 තශ්ව ැාට  

  ේළි 

 වි සදි තීරුව 

 ඇහුරු  තීරුව 

 වවයාත 

 විවෘත  වාටුව 

 විධාන ැබා  දන්නාට මුහුණ දී උ රන් උර ගැ ටන පරිදි තනි  ේළියාත 

 

(ඉ)  ස සුරුවම ලං- ඉතිරි ලංකිීජ්් ලංගිුම ලං 

- හවසුරුව  ීම   වැදගමකව  දැන ගැනී  හෙ තව බෝධ වර ගැනී  

- ඉතිරි කිරී   ගිණු ක් ආර භ කිරී  ො පවමකවා ගැනී  

(ඊ)  වන ලංම ර්ග ලංසකකුු 

- බාැදක්ෂ විදයාව ග්රන්ථ ද දක්වා ඇති වන  ං හැකුණු භාවිතා  වාට 

(මීටර් 500 ව ප ණ) බාධව හ සත පාග නවට හෙභාගී ීම  
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1. ලංස ම ජි  ලංපදක් ම 

MEMBERSHIP BADGE 
 

1) බ කදක්ෂ ලංජ්ප ජ්ර න්ුව ලංහ  බ කදක්ෂ ලංනීතිය 1 

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ො බාැදක්ෂ නීතියාත දැන ගැනී , එයාත  තව යාතන් 

ප්රවාශ වළ ෙැකි ීම  හෙ ෛදනිව ීවවිත ද දී බාැදක්ෂ යාතා ඒ තනුව 

වටයුතු වරන බව  පන්ීම  

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ගැනී   පිළි වළ දැන ගැනී  

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව බාැදක්ෂ වයාපාර ද පදන  බව දැන ගැනී  

 

2) ය ති  ලංගීය 

- ජාතිව ගීයාත තනිව ගායාතනා වළ ෙැකි ීම  

- ජාතිව ගීයාත ගායාතනා කිරී   දී පිළිපැදියාත යුතු පිළි වමක දැන ගැනී  

- ජාතිව ගී ද නිර් ාතෘවරයාතා පිළිබඳ ො ඉතිොහයාත දැන ගැනී  

- ජාතිව ගී ද තර්ථයාත දැන ගැනී  

 

3) බ කදක්ෂ ලංසකකුණ ලංසහ ලංආච ර ලංකිීජ්් ලංක්රම 

- බාැදක්ෂ හැකුණ, බාැදක්ෂ ආචාරයාත ො ව තින් තතට තත දී   තර්ථයාත 

දැන සිටී   

- බාැදක්ෂ හැකුණ තතින් හව්  වාට  පන්ීම ට ෙැකි ීම  

- එ ් වරන තව්ථා දැන සිටී  

- බාැදක්ෂ ආචාරයාත දක්වන තව්ථා දැන සිටී   

 

4) නිර්ම තිවරය  

- බාැදක්ෂ වයාපාර ද නිර් ාතෘවරයාතා පිළිබඳ දැන සිටී  

-  බ්ඩ්නන් පවල් හාමිවරයාතා ේ ීවවිත ද වැදගමක තව්ථා පිළිබඳව දැන සිටී  
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- ශ්රී ැංවා බාැදක්ෂ වයාපාර ද නිර් ාතෘවරයාතා පිළිබඳ දැන සිටී  ො ශ්රී 

ැංවා   බාැදක්ෂ වටයුතු ආර භ වූ වර්ෂයාත දැන සිටී  

 

5) නක  ලංසාඥ  ලංසහ ලංහස්ත ලංසාඥ  ලං ලං 

- නක  ලංසාඥ  - පෙත හඳෙන් නැා හංඥා දැන සිටී  ො ඒ තනුව ක්රියාතා 

කිරී ට ෙැකි ීම  

 නිශ්ශබ්ද වන්න/ සීරු වන් සිටින්න/ මීළග නැා හංඥාවට ඇහු වන් 

 දන්න 

 රැ්වන්න 

 විසිර යාතන්න 

 තනතුරක් 

 වාණ්ට නායාතකින් වැඳීම  

  ්වා වාණ්ට නායාතවයින් වැඳීම   

 

- හස්ත ලංසාඥ  - පෙත හඳෙන් ේත හංඥා දැන සිටී  ො ඒ තනුව ක්රියාතා 

කිරී ට ෙැකි ීම  

 තශ්ව ැාට  

 ඇහුරු  තීරු 

 වි සදි තීරු 

  ේළි 

 වවයාත 

 විවෘත  වාටුව 

 තනි  ේළි (විධාන ැබා  දන්නාට මුහුණ දී උ රන් උර ගැ ටන පරිදි 

තනි  ේළියාත) 

 

6) ගැට ලංහ  ලංජ්වළී් ලං1 

- පෙත දැක් වන ගැට ො  වළී  පිළිබඳ නිපුණතාව ො ඒවා ද ප්ර යාතෝජන 

දැන සිටී   

 පිරිමි ගැටයාත 

 රුවල් ගැටයාත 

  වා්පට්ටා ගැටයාත 
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 වඹ  වාට කිරී   ගැටයාත 

 ීවවිතාරක්ෂව ගැටයාත 

 වටයාතක් පැටළවූ වළලු  ද ක් ගැටයාත 

 හරැ වඹ තග  වළී   
 

 

7) සුරුබුහුටි ම ලංහ  ලංනිසි ලංපිළිජ්වළ ලං1 

- පෙත දක්වා ඇති විධාන තනුව ක්රියාතාමක ව ීම   ෙැකියාතාව  පන්ීම  

 සීරු වන් සිටී   

 පෙසු වන් සිටී  

 දකුණට ෙැරී  

 ආපසු ෙැරී   

 ආචාර කිරී   

 විසිර යාතා   

 

8) ජ්ක ේ ලංජ්ප ත ලං1 

- වාලීන හටෙන් ලිීම  හඳො බාැදක්ෂයාතා විසින් බාැදක්ෂ නායාතවයාතා ේ 

උප ද් තනුව  පෞේගලිව  ැාේ  පාතක් පවමකවා ගන යාතෑ  ආර භ 

කිරී  

-  ැාේ  පාත බාැදක්ෂයාතා ේ බාැදක්ෂ ීවවිත යාත ස වැදගමක හටෙන් 

තබන්නක් බව තව බෝධ යාතන් දැන සිටී  
 

 

9) ජ්සෞ ෙ නීති ලං1 

- වහංගත තව්ථාවැදී  හෞඛ්ය ත ාතයාංශයාත විසින් දක්වා ඇති  හෞඛ්ය 

 ාර් ගෝප ේශ තනුග නයාත කිරී   වැදගමකව  දැන සිටී   

 

10) හ නිජ්යන් ලංසුරක්ෂ ව 7 

- සියාත න  තංවයාත ො ලිපිනයාත,  ද  පියාතන් ේ න , දුරවථන තංව දැන සිටී  

ො ඒවා හ බන්ධ වර ගත ෙැකි ආවාරයාත ො  ද ාපියාතන් ේ  ්වා 

්ථානයාත බාැදක්ෂයාතා විසින් දැන සිටී   
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-  ද ාපියාත තනු දැනු  හ සතව  ග තනිව යාතා ට ෙැකිීම  (  යාත 

බාැදක්ෂයාතාට තනිව ග න් කිරී ට  ද  පියාතන් විසින් පුහුණු වරන ැද 

 ාර්ගයාත වියාත යුතු යාත) 

-  නා හෙ  නා නා ්පර්ශයාත වටො ගැනී /  නා නා ්පර්ශයාත පිළිබඳ 

බාැදක්ෂ නායාතවයාතා දැනුවමක වරන ආවාරයාත දැන සිටී  (වවුද/ කු ක්ද/ 

වවදාද/  වා සදීද/ කීවරක්ද) 

- ආගන්තුවයාතන් හ ග වටයුතු  නාකිරී   ෙෝ ඔවුන් ො වථා  නාකිරී   

වැදගමකව  දැන සිටී  - කිසිදු ආගන්තුවයාතන්  වත සියාත  පෞේගලිව 

 තාරතුරු කිසි වි ටව  ෙළි  නාකිරී  ො එවැන්නක් සිදුවූ විට වාර්තා 

වරන ආවාරයාත දැන සිටී  

- බාැදක්ෂයාතන් ෙට සිදුවියාත ෙැකි ශාරීරිව තප යාතෝජන තව්ථා දැන සිටී  හෙ 

ඒවා නිවැරදිව වාර්තා වරන ආවාරයාත දැන සිටී  (ව ද/ කු ක්ද/ වවදද/ 

 වා සදිද/ කීවරක්ද)  

- බාැදක්ෂයාතා  ානසිව වශ යාතන් තපෙසුතාවයාතට පමකවන තව්ථා දැන සිටී  

ො එවැනි වි ටව බාැදක්ෂ  නායාතවයාතා  වත ප්රවාශ වළ ෙැකි ීම  (ව ද/ 

කු ක්ද/ වවදද/  වා සදිද/ කීවරක්ද)  

- බාැදක්ෂයාතා  සරිෙැරයාතට ො පීටාවට පමකවන තව්ථා (Bullying) ෙඳුනා 

ගැනී  - යාත කු එ ් වරන් න් යාතැයි සි තන විට එයාත වාර්තා වරන 

ආවාරයාත දැන සිටී  (ව ද/ කු ක්ද/ වවදාද/  වා සදිද/ කීවරක්ද)  

(හටෙන - ොනි යාතන් සුරක්ෂාව තංව 01 සිට 06 දක්වා සිඟිති ො  පෝතව 

බාැදක්ෂ  තංශ යාත ස විෂයාත නිර් ේශයාත තුළ ආවරණයාත   ) 

  

11) ස සුරුවම ලංහ  ලංඉතිරි ලංකිීජ්් ලංගිුම 1 

- හවසුරුව  යාතනු කු ක්ද යාතන්න දැන සිටී   

- ඉතිරි කිරී   ගිණු  ආර භ කිරී / පවමකවා  ගන යාතෑ  
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12) යහපත් ලංපුරුු 1 

- දිනපතා යාතෙපමක ක්රියාතාවක් කිරී  (කුහුඹුවකු ජැ යාතන්  බ්රා ගැනී  වැනි 

සුළු ක්රියාතාවක්) හෙ ඒ පිළිබඳ වාවයයාතක්  ැාේ  පා මක හටෙන් කිරී  

(හතියාතවට තව  වශ යාතන් යාතෙපමක ක්රියාතා පෙක් වමක කිරී ට උමකහෙ 

වරන්න.   යාත පුරුේදක්  ැහ බාැදක්ෂ හමූෙයාත ෙැර ගියාත පසුවද පවමකවා 

 ගන යාතා ට උමකහෙ වරන්න)   

 

ස්වයා ලංඇගයීම 

දිනපතා රාත්රී නින්දට යාතා ට  පර එ  දින දදී වළ යාතෙපමක වැට පිළිබඳව 

සි ස වරන්න. යාත   ෙයාතකින් එදින යාතෙපමක ක්රියාතාවක් කිරී ට  නාෙැකි වූවා 

න  පසු දින යාතෙපමක ක්රියාතා  දවක් කිරී ට උමකහෙ වරන්න.  

නිවසින් පිටව යාතා   දී  ද ාපියාත ආශිර්වාදයාත ැබා ගැනී  පුරුේදක්  ැහ 

වරන්න. ඔ බ් ආග ට ො හං්වෘතියාතට තනුව එයාත සිදු වරන්න. 

 ද ාපියාතන්  නා ැති තව්ථාවව වටයුතු වළ යුතු ආවාරයාත බාැදක්ෂ 

නායාතවයාතා ගන් උප ද් ගන්න.  

 

13) ප්රථමම ධ් ර 1  

- ප්රථ ාධාර දී ට  තතු දැන සිටී   

- සුළු තුවාැයාතක් පිරිසිදු වර  බ ෙමක දැමී  වළ ෙැකි ීම   

 

14) වන ලංමා ලංසකකුු ලං 

- බාැදක්ෂ  විදයාව ග්රන්ථ ද දක්වා ඇති වන  ං හැකුණු භාවිතා  වාට 

හව් වළ මීටර් 500 ව ප ණ පාග නවට හෙභාගි ීම . 
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ජ්ස්ව    කය ම ස ුළනයි ලං(03) 

 වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ  හමූෙයාතට හ බන්ධ වියාත ෙැකි තව  වයාතහ තවුරුදු 10  ාහ 06 කි. 

 ව ් වුවද බාැදක්ෂ ක්රියාතාවාරව  වයාතහ තවුරුදු 10  ාහ 02 දී ආර භ වළ ෙැකි 

තතර එ සදී බාැදක්ෂයාතා විසින් ූර්ව හා ාකයව ක්රියාතාවාරව  වැටහටෙන 

හ ූර්ණ වළ යුතු යාත.  

 රන් තරුව දිනූ  පෝතව බාැදක්ෂයින් ෙට බාැදක්ෂ වණ්ටායාත ට ඇතුළමක ීම 

 ාහයාතව වාැයාත තුළ නියාතමිත තවශයතා හ ූර්ණ කිරී  න් පසුව බාැදක්ෂ 

හා ාකයව පදක්ව  පිරිනැමියාත ෙැකි යාත. 

 රිදී තරුව දිනූ  පෝතව බාැදක්ෂයින් ෙට බාැදක්ෂ වණ්ටායාත ට ඇතුළමක ීම  ාහ 

 දවව වාැයාත තුළ නියාතමිත තවශයතා හ ූර්ණ කිරී  න් පසුව බාැදක්ෂ 

හා ාකයව පදක්ව  පිරිනැමියාත ෙැකි යාත. 

 

ප්රමණත  ලංපදක් ් ලං- ලංනැත 

ස්ණ  ලංපීක්ෂ  ලං- ලංබ කදක්ෂ ලංන ය  

නික ලංඇඳුම ලං- ලංස්මත ලංබ කදක්ෂ ලංනික ලංඇඳුම 
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2. බ කදක්ෂ ලංප්රද නය 

SCOUT AWARD                                 

 

1) ශ්රී ලංකා   ලංබ කදක්ෂ ලං ලංවෙ ප රය 

- ශ්රී ැංවා බාැදක්ෂ  වයාපාර ද ඉතිොහයාත පිළිබඳ  වටි යාතන් දැන සිටී . 

 

2) ය ති  ලංධ්යය ලංහ  ලංය ති  ලංසාජ්ක්ත 

- ජාතිව ධජ යාත ස හැවැ්  ො එ ස හං ක්තවලින් කියාතැ වන මූලිව තර්ථයාත 

දැන සිටී . 

- ජාතිව ක්රීටාව, ජාතිව පුෂ්පයාත, ජාතිව වෘක්ෂයාත, ජාතිව පක්ෂියාතා හෙ රාජය 

ැාංඡනයාත පිළිබඳව දැන සිටී . 

 

3) ජ්සෞ ෙ ලංනීති ලං2 

- හරැ  හෞඛ්ය නීතී දැන සිටී  ො ඒවා ප්රා යාතෝගිවව භාවිතා කිරී .  

 

4) නිවැරදි ලංඉරියේ ලංහ  ලංචර්ය  ලංධ්ර්ම 

- පෙත හඳෙන්  ේ නිවැරදිව කිරී   ක්ර යාත දැන සිටී  ො තනුග නයාත කිරී .  

 සිට ගැනී , වාඩි ීම , ඇවිදී , බරක් එහීම , නිදා ගැනී , හෙ  පාදු   

සුරුබුහුටිව .  
 

- පෙත හඳෙන් පිළිගමක චර්යාතාධර්  දැනසිටී  ො තනුග නයාත කිරී .  

 ්ථානයාතවට ඇතුළු ීම ට  පර තවහර ගැනී , තන් තයාතට උද  කිරී , 

්ූති කිරී , හ ාව ගැනී , නිරෙංවාර බව. 

 

5) ප්රය  ලංජ්සෞ ෙය 1 

- දු පානයාත,  මකපැන්,  මකරවය ො බුැමක විට භාවිත ද තයාතෙපමක විපාව 

දැන සිටී .  

- ඒ පිළිබඳ  තාරතුරු බාැදක්ෂ   ැාේ  පා මක එක් රැ් කිරී .  
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- දු පානයාත,  මකපැන්,  මකරවය ො බුැමක විට භාවිතයාත වැළැක්ීම ට තදාළව 

 පෝ්ටරයාතක් නිර් ාණයාත කිරී , මිනිමකතු පෙව වථාවක් කීරී , වචන 

 දසීයාතව රචනාවක් ලිීම , පද ෙතරව වවියාතක් රචනා කිරී ,  වටි 

නාටයයාතක් රචනා කිරී  ආදී තතරින් එවක් කිරී .    

 

6) ධ්යය ලංවිහිුමම/එසමම ලං ලං 

-  වාඩියාත වි සදුීම ට/එහීම ට හව් වළ ෙැකි ීම .  

 

7) අවට ලංප්රජ්ේශය ලංපිළිබහව ලංඅවජ්බෝධ්ය 1 

- බාැදක්ෂයාතා ේ නිව ් සිට කි ැෝමීටර ½ ප ණ තරයාතව සී ාවක් තුළ 

ප්ර ේශයාත පිළිබඳ තව බෝධයාත ො වැදගමක ්ථාන පිළිබද දැනු ක් හ සත ීම .  

- වටපිටා   ඇති වැදගමක ්ථාන ො ඒවාට ඇති දුර හ සතව 

ආගන්තුව යාතකුට  ග  පන්වියාත ෙැකි ීම .  

 

8) එළිමහන් ලංක්රිය   ර ් 

- පෙත ක්රියාතාවාරව වලින්  දවවට හෙභාගී ීම  

  හාබාදෙ   ග  ෂණ චාරිවාවක්  

 පක්ෂි නිරීක්ෂණයාත  

 පුරාවිදයා  ෙෝ වැදගමක ්ථාන ග  ෂණයාත  

 එක් දින වාණ්ට පා ග න 

 එවැනි  වනමක ක්රියාතාවාරව   

-    පිළිබඳව  ැාේ  පා මක හටෙන් කිරී    

 

9) තිරසර ලංබව ලංසහහ  ලංපරිසර ලංආරක්ෂාව   

- වෘමිනාශනයාත, වල්පැළ නාශනයාත ආදි ද දී රහායාතනිව  පා ොර භාවිත ද 

ප්රතිවිපාව තව බෝධ යාතන් දැන සිටී .  

- ඒ පිළිබඳ  තාරතුරු රැ්වර වාචිව වාර්තාවක් බාැදක්ෂ  නායාතවයාතාට 

ඉදිරිපමක කිරී .  
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- නිව ්  ෙෝ පාහ ල්  වා  පෝ්ට්වැක් හැවසී   පිළි වළ දැන සිටී , 

පැළයාතක් සිටුීම  ො නටමකතු කිරී  ඒ හඳො බාැදක්ෂයාතා නිපදවූ 

 වා  පෝ්ට් භාවිතා කිරී .  
 

 

10) හ නිජ්යන් ලංසුරක්ෂ ව 8   

- ත න්ට වටා වයාතසින් තඩු බාැදක්ෂ යාතකුට ඔහු ේ/ ඇයාත ේ  ද  පියාතන් 

හ බන්ධ වර ගැනී  හඳො හෙයාත ීම ට ෙැකි ීම . 

- ෙදිසි ගිැන් රථ හෙ ෙදිසි  පාලි් ඇ තු  තංවයාත දැන සිටී . 

- ෛදනිව ීවවිත ද වැදගමක වන ආරක්ෂව පිළි වමක දැන සිටී . 

නිදසුන් - 

 තාේපයාතක් නැගී   ෙෝ වැටක් පැනී  

 ගින්දර හ ග වටයුතු කිරී  

 තියුණු මුවෙත හ සත උපවරණ භාවිතයාත 

 උ් ්ථානවැ වටයුතු කිරී  

 පි සනු  තටාව, ගංගා ඇළ  දාළවැ දී ආරක්ෂිත ෙැසිරී  

  දුරුවන්, විෂ හ සත හර්පයාතන් ො තයාතා ල් යාතන සුනඛ්යාතන්  වතින් 

ආරක්ෂ  ීම  

- විවිධ සුරක්ෂ  ලං ක් ෂ්ත්ර (ලිංගිව, වායිව,  ානසිව, චිමකත  ග, තන්තර්ජාැ, 

දුරවථන ආදී) දැන සිටී  ො එක් එක් ක් ෂ්ත්රයාත පිළිබඳ උදාෙරණ 

දැක්ීම ට ෙැකි ීම .  

- ත ාට  ෙෝ  වනමක ත යාතකුට සිදුවූ තප යාතෝජන  ෙෝ  සරිෙැර තව්ථාවක් 

වාර්තා කිරී   ක්ර  පිළිබඳ වාණ්ටයාතට පැෙැදිලි කිරී ට ෙැකි ීම . 

- ත ා තතර ං වූ තව්ථාවව වළ යුතු  ේ දැන සිටී . 

  

11) ගැට ලංහ  ලංබැ  2 

- පෙත හඳෙන් ගැට පිළිබඳව ප්රා යාතෝගිව ෙැකියාතාව ො ඒවා  යාතාදන තව්ථා 

පිළිබඳ තව බෝධයාතක් පැවතී  

 තන්ගු් ගැටයාත 

 තන්ටල් ගැටයාත 



 

30 
 

YS%  ,xld nd,oCI ix.uh - <ud yd ;reK jevigyk 2021                                    

 වඳන් ගැටයාත 

 ටයි ගැටයාත 

- පෙත හඳෙන් බැමි පිළිබඳ ප්රා යාතෝගිව ෙැකියාතාව ො ඒවා  යාත දන තව්ථා 

පිළිබඳ තව බෝධයාත පැවතී  

 ෙතරැ් බැ   

 වතුරු බැ   

 වතිර බැ    

 
12) පුජ්රෝග මී ලංක්රිය   ර ් 1 

- පාැ  පාදයාත ො ජංග   වාඩි ගහ හව් කිරී   ප්රා යාතෝගිව ෙැකියාතාව 

ප්රදර්ශනයාත වළ ෙැකි ීම . 

- වඹයාතව  වාට් දැන සිටී . 

 

13) ම ිනම ව ලංහ  ලංසිතිය් රණය 1 

- චු භව  ාලි ාව පිළිබඳ මූලිව තව බෝධයාතක් තිබී  ො  ාලි ා   දිහා 16 

 පන්ීම ට ෙැකි ීම .  

නිදසුන් - උතුරු ඊහාන, උතුර ඊහාන 

- පෙත හඳෙන්  ේ පිළිබඳ  ෙැකියාතාව ප්රදර්ශනයාත කිරී  

 සිතියාත ව මූලිව  වාට් ෙැඳින්ීම  

 සිතියාත ව හ  ත හැකුණු 

 ේ ැෝබල්  පාසිෂනින් සි්ට  (ීව.පී.එ්) භාවිතා වරණ ආවාරයාත  

 
 

14) බී.පී ලංවෙ ය ම ලං  

- බී.පී තු ා ෙඳුන්වා දුන් වයායාතා  06 වළ ෙැකි ීම  ො  හෞඛ්ය හ පන්න 

ශරීරරක් රැව ගැනී  හඳො ඒවා භාවිතයාත ත  දින චර්යාතාවට ඇතුළමක 

කිරී .   
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15) ඉන්ිය ලංපුහුුව 

- කි  ේ ක්රීටාව 

 රවය 24 ක් විනාඩියාතව වාැයාත තුළ නිරීක්ෂණයාත වර එයින් තව  වශ යාතන් 

18ක්  තව තබා  ගන විනාඩි 3 වදී ලිීම ට ෙැකි ීම . 

 නිරීක්ෂණයාත  වනුවට සුවඳ, ්පර්ශයාත, රහයාත ො හවන්දී  වැනි ඉන්ියාත 

පුහුණු වටයුතු කිරී ට බාැදක්ෂයාතාට ෙැකියාතාව ඇති ීම ..  

 
16) ගස් ලංවර්ග ලං15 

- ආර්ිව යාත වටිනාව ක් ඇති ශාව වර්ග 15 ක් ෙඳුනාගත ෙැකි ීම . 

- එ  ග් පි සටි ්ථාන දැන සිටී . 

- ඒවා ්වභාවිවව වැ ටන ්ථාන, ඒවා යාත ස භාවිතයාත, හා ානය ෙැටයාත, 

පත්ර ද ෙැටයාත, උේ සද විදයා නා යාත දැන ගැනී  ො  ැාේ  පා මක හටෙන් 

කිරී .  

 

17) සුරුබුහුටි ම ලංහ  ලංනිසි ලංපිළිජ්වළ 2 

- සියාත වාණ්ටයාත හ ග මීටර 100 ක් ග  න් යාතෑ . 

- වල් බැලී , වණ්ටායාත  හරඹ ආදියාත වර  පන්ීම ට ෙැකි ීම .  

 

18) ප්රථමම ධ් ර 2 

- ප්රථ ාධාර දී   DRABC හංවල්පයාත දැන සිටී .  

D – Danger:  තවදාන  ( රෝගියාතාට  ෙෝ ප්රථ ාධාරවරුට  එ  ්ථාන ද 

තවදාන ක් ඇේද යාතන බව) 

R – Response :  රෝගියාතා ේ ප්රතිචාරයාත 

A – Airway : ්වහන  ාර්ගයාත විවෘතව තැබී   

B – Breathing :  රෝගියාතාට තනිව  ආශ්වාහ වළ ෙැකි ීම  

C – Circulation : රුධිර හංහරණයාත හඳො ෙදවත  තරපී   වෘත්රි  ්වහනයාත 

දී  
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- විහඥ වූ පුේගැ යාතකු සුව ීම   ්ථාපිත ක්ර යාත (Recovery Position) තනුව 

තැබී  ො එ ස වැදගමකව  දැන සිටී . 

- CPR ( පනෙලු ප්රති පෝෂණයාත) වෘත්රි  ්වහනයාත දී   ක්ර යාත,  දන ආවාරයාත 

පැෙැදිලි කිරී  ො ෙැකි න  ආවෘතියාතක් උප යාතෝගී වර  ගන පුහුණු ීම . 

(වෘත්රි  ්වහනයාත දී  හඳො කිසි වි ටවමක නි රෝගී පුේගැ යාතකු  යාතාදා 

 නාගත යුතු යාත)  

- තවමක ත යාතකු ේ හෙයාත ඇතිව තුවාැවරු වකු රැ ගන යාතන ක්ර  තුනක් 

ආදර්ශනයාත වර  පන්ීම  හෙ ගිනි භටයාතා ේ එහීම  (Fireman’s Lift)  

ප්රදර්ශනයාත කිරී .  

       

19) ජ්ත රුළරු ලං ලංත ක්ෂණ  දැනුම 1 

- පරිගණව පේධතියාතවට තදාළ උපවරණ පිළිබඳව මූලිව දැනු ක් පැවතී  . 

- පරිගණවයාතව මූලිව භාවිතයාත පිළිබඳව දැන සිටී  . 

- දමකත ගබටා කිරී   මූලිව ක්ර  පිළිබඳව දැන සිටී  .  

 

20) ස්බන්ී රණ ලංභ ෂ  ලංකුසකත  ලං1 

- බාැදක්ෂයාතා ේ   බහ ෙැර  වනමක භාෂා  දවව  ෙෝඩියාත දැන සිටී  

(සිංෙැ,  ද ළ ො ඉංග්රීසි භාෂා තතරින්).  

- භාෂා තු න ස එදි නදා භාවිත වන වචන 15 ක් ඉ ගන ගැනී .  

 

21) යහපත් ලංපුරුු ලං2 

- කුටා ප්ර ාණ ද ප්රජා  ්වා වයාපෘතියාතවට වාණ්ටයාත හ ග දායාතව ීම  

(පාහ ල්  ෙෝ  වනමක ්ථානයාතව තව  පැයාතක් වියාත යුතු යාත). 

- ඒ පිළිබඳ වාවය 5 ක්  ැාේ හටෙන්  පා මක හටෙන් කිරී  (ෙැකි න  

ඡායාතා රූප   ෙෝ චිත්ර හටෙන් තැබී ට බාැදක්ෂයාතාට ෙැකි යාත) 
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22)  හවුරු ලං ලංර ත්රී ලංජ්ද  ලං 

- රාත්රී  දවක් වඳවුරු  ගතීම  (කූටාර ක් තුළ) හෙ  පෞේගලිව  ැාේ 

 පා මක හටෙන් තැබී .  

( ද වුපියාතන්, බාැදක්ෂ  නායාතව, විදුෙල්පති ආදී තවහර යාතට මක වඳවුර 

ආරක්ිත තැනව පැවැමකවියාත යුතු යාත) 

- ගිනි දැල්ීම  හඳො ගිනිකූරු  දවක් ප ණක් භාවිතා වර වාණ්ටයාත හඳො 

 මක පිළි යාතැ කිරී .   

 

23) කි.මී. 12 එක් ලංදින ලංප ගමන ලං 

- පාග න හඳො වරවට බාැදක්ෂයාතන් ෙතර  ද දකුට වටා හෙභාගී 

 නාවියාත යුතු යාත.  ව ්  වතමක    ස දී බාැදක්ෂයාතන්  ද දනා බැගින් පා 

ග  න ස නිරත වියාත යුතු යාත.  

- බාැදක්ෂ  නායාතවයාතා විසින් පා ග න හංවිධානයාත කිරී  ො ග න්  ාර්ග 

උප ද් ලිඛිතව පා ග න්වරුවන්ට හැපයියාත යුතු යාත. පා ග න තතරතුර සිදු 

වළ යුතු  ේ උප ද්වැ ඇතුළමක වියාත යුතු යාත.  

- බාැදක්ෂයාතා විසින් ප්රථ ාධාර, වෑ  බී  ආදියාත උර ස්  ල් ල් රැ ගන යාතා 

යුතු යාත.  

- පාග න තුළ රාත්රී නවාතැන් ගැනී ක්  නා ැත. 

- පා ග න යාතෑ ට  පර  ද ාපියාතන් ගන් ො පාහල් පාැන තධිවාරි යාතන් 

තවහර ැබා ගත යුතු යාත.  

- පා ග න තවහාන ද දී පා ග න තතරතුර සිදුවූ දෑ පිළිබඳව වාචිව 

වාර්තාවක් එක් එක් බාැදක්ෂයාතා විසින්  වන්  වන්ව බාැදක්ෂ  නායාතවයාතාට 

ඉදිරිපමක වළ යුතු යාත.  

-   යාත බාැදක්ෂ  ප්රදාන ද තවහාන පරීක්ෂණයාත වියාත යුතු යාත.   
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24) ණහුු ලංබ කදක්ෂයන් ලංසහ ලංුවවන් ලංබ කදක්ෂයන් ලංසහහ  ලංඅවශෙත  ලං 

- ඉෙත දැක්වූ 1-23 දක්වා තවශයතාවැට තති ර්වව     තවශයතා 

හ ූර්ණ වළ යුතු යාත. 

 

ණහුු ලංබ කදක්ෂයන් ලංසහහ  ලංඅවශෙත  ලං 

-  නෞවාවව පෙත හඳෙන්  වාට් පැෙැදිලි කිරී  - Aft, Fore Castle, Port 

Side, Starboard  Side  

- නාවිව යාතකු විසින් ශාබ්දිව  ෙෝඩියාත (Phonetic Alphabet) භාවිතා කිරී   

 තතු පැෙැදිලි කිරී   

 

ුවවන් ලංබ කදක්ෂයන් ලංසහහ  ලංඅවශෙත  ලං 

- පෙත හඳෙන්  ේ පිළිබඳ තව බෝධයාත ො බාැදක්ෂ  නායාතව  වත පැෙැදිලි 

කිරී  - Fuselage, Tail, Main Plane, Port & Starboard   

- භූමි ද   ගයාත හෙ ගුව න්   ගයාත තතර  වනහ හෙ ගුවන් ගත ීම  දී ො 

 ගාට බෑ  දී සුළඟ උප යාතෝගී වරගන්නා ආවාරයාත පැෙැදිලි කිරී . 

 

ජ්ස්ව    කය ම ස හයයි ලං(06) 

 හා ාකයව පදක්ව  ැබා ගැනී  න් පසු වාණ්ටයාතව තව  වශ යාතන්  ාහ ෙයාතව 

(06)  ්වා වාැයාතක් හ ූර්ණ කිරී .  

  ැෝව බාැදක්ෂ හංවිධානයාත  වත හා ාකයව යාතකු වශ යාතන් හා ාකයව ගා්තු 

 ගීම . 

  පෞේගලිව  ැාේ  පාත තඛ්ණ්ටව පවමකවා  ගන යාතෑ  හෙ වාණ්ට  ැාේ 

 පාත පවමකවා  ගන යාතෑ ට හෙයාත ීම . 
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ප්රමණත  ලංපදක් ් ලං 

 බාැදක්ෂයාතා විසින් ප්රීමණතා පදක්ව  03 ක් දිනා ගත යුතු යාත.  

- පහන් නිවැසි පදක්ව   

- වඳවුරු ශිල්ප හෙ  ෙජන  ්වා වාණ්ටවලින් ෙැර  වනමක ඕනෑ  

වාණ්ට  දවකින්  තෝරා ගමක පදක්ව   දවක්  

 තනිවාර්යාත පදක්ව  03 ෙැර වඳවුරු ශිල්ප හෙ  ෙජන  ්වා වාණ්ටවැට තයාතමක 

 නාවන  වනමක ඕනෑ  පදක්ව  06 ක් දිනා ගැනී ට බාැදක්ෂයාතාට ෙැකි යාත.  

 ඉෙත තනිවාර්යාත පදක්ව  03 යාතට මක මුහුදු බාැදක්ෂයාතන් ෙට සී න් වාණ්ට යාතන් 

ො ගුවන් බාැදක්ෂයාතන් ෙට එයාතා න් වාණ්ට යාතන් පදක්ව   තෝරා ගත ෙැකි යාත.  

 කිසියාත  බාැදක්ෂ යාතකු වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ     ප්රදාන යාත ස වටයුතු 

ආර භ  වාට  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ ප්රදාන යාත ස වටයුතු හ ූර්ණ 

වරනු ැබන තව්ථාවව, එ  බාැදක්ෂයාතා විසින් වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ 

දිනා ගන්නා ැද වනිෂ්ඨ පදක්ව  සුදුසුව  හපුරා ලී  හඳො පිළිගනු ැැ බ් 

(ඇතැ  බාැදක්ෂයාතන් විසින් පදක්ව  හ මක  වරනු ැබන තව්ථා   ඔහු ේ/ 

ඇයාත ේ වයාතහ තනුව වනිෂ්ඨ   න්    ජයෂ්ඨ පදක්ව  ද  දිනා සිටී ට ඉට ඇත) 

ආර්භ ලං ළ ලංහැකි ලංඅවම ලංවයස ලං- අවුරුු ලං10 ම ස ලං09  

දින  ලංගත ලංහැකි ලංඅවම ලංවයස ලං- අවුරුු ලං11 ම ස ලං03 

අවම ලංජ්ස්ව  ලං  කය ලං- ම ස ලං06  

වයස ලංඅවුරුු ලං18 ට ලංජ්පර ලංදින  ලංගත ලංයුුළ ලංය ලං 

ස්ණ  ලංපීක්ෂ  ලං- බ කදක්ෂ න ය / සමූහ ලංබ කදක්ෂ න ය  
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3. ප්රධ් න ලංජ්  මස රිස් ලංප්රද නය 

CHIEF COMMISSIONER’S AWARD 

 

1) ස සුරුවම ලං- ඉතිරි ලංකිීජ්් ලංගිුම 2 

- හා ාකයව පදක්ව   දී ආර භ වරණ ැද ඉතිරි කිරී   ගිණු  බාැදක්ෂයාතා 

විසින්  තඛ්ණ්ටව පවමකවා  ගන යාතනු ැබන බවට තෙවුරු කිරී .  

 

2)  ක  ලංසහ ලංවිජ්නෝද ාශ ලංපිළිබහ ලංකුසකත  ලං1 

- බාැදක්ෂ  නායාතව හෑීම ට පමකවන තයුරින් පෙත හඳෙන් වැා හෙ 

වි නෝදාංශ තතරින් එවක් පිළිබඳ බාැදක්ෂයාතා හතු ෙැකියාතාව  පන්ීම   ෙෝ 

පැෙැදිලි කිරී  -   

ගායාතනයාත, හංගීත භාණ්ට වාදනයාත, නර්තනයාත, රංගනයාත, චිත්ර ඇී , ඇඹී , 

ග්රැෆික්ක් හැැසු වරණයාත, ීමඩි යාතෝ හං්වරණයාත, හංගීත නිර් ාණයාත, පරිගණව 

හීවීමවරණයාත, පරිගණව පවර්  පායින්ට් ඉදිරිපමක කිරී   ෙෝ  වනමක හ ාන 

වැා/ වි නෝදාංශයාතක් (බාැදක්ෂයාතා ෙට සියාත ෙැකියාතාව, හනාථ කිරී  හඳො 

 තෝරාගමක වැා/ වි නෝදාංශයාතට තදාළ හෙතිව වුව ඉදිරිපමක වළ ෙැකි යාත.)  

 

3) ගැට ලංහ  ලංජ්වළී් ලං2 

- පෙත හඳෙන් ගැට/බැමි  යාතදී ට ො ඒවා යාත ස ප්රා යාතෝගිව භාවිතයාත පැෙැදිලි 

කිරී ට ෙැකිීම .  

 ගිනි නිවන්නා ේ පුටු ගැටයාත 

  දපට  වා්පට්ටා ගැටයාත 

  දපට රුවල් ගැටයාත 

  බෝැයින් ඔන් ද බයිට්  

  ං පෙරන්නා ේ ගැටයාත  

 රුවල් වරුවා ේ  වළු   
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4) ගිනි ලංජ්මකමජ්් ලංක්රම 

- රව  ප රෝලියාත  වායු (LP Gas) උදුන් ආරක්ෂාවාරී  ැහ භාවිතා කිරී  හෙ 

නටමකතු කිරී  දැන සිටී   

- තනතුරුදායාතව තමකමකව හෙ ඒවා භාවිත කිරී  දී තනුග නයාත වළ යුතු 

ආරක්ෂාවාරී පිළි වමක පිළිබඳ දැන සිටී .  

- පෙත හඳෙන් උදුන් වර්ග භාවිතයාත පිළිබඳ දැන සිටී   

 තල්තාර උදුන 

 තාරවා උදුන 

 ත්රිපාද උදුන  

  දාඹවර උදුන 

 පරාවර්තන උදුන 

 වානු උදුන   

 

5) පුජ්රෝග මී ලංවෙ පිතිය ලං2 

- බාැදක්ෂ  පු රෝගාමී වයපෘතියාතක් යාතනු වන් තදේ වරන් න් කු ක්දැයි දැන 

සිටී .  

- පු රෝගාමී වයාපෘතියාතව දී භාවිතා වන මූලිව බාැදක්ෂ ශිල්පීයාත දක්ෂතා ප්රගුණ 

වර තිබී .  

- විවිධ වඹ වර්ග පිළිබඳ තව බෝධයාත. 

- වඹ නටමකතු කිරී , ආරක්ෂා කිරී  ො ගබටා වරණ ආවාරයාත දැන සිටී .  

- බාැදක්ෂ  පු රෝගාමී වයාපෘතිවැ භාවිතා වන මූලිව ආවෘති පිළිබඳ දක්ෂතා 

ප්රදර්ශනයාත කිරී  (ත්රිපාදයාත, පාැ  පාදයාත, ‘A’ රාමුව)  

- බාැදක්ෂ  වඳවුරව දී, දිහා රැළියාතව දී ආදි තව්ථාවව සියාත වාණ්ටයාත හ ග 

වඳවුරු  දාරටු, වාලීන උපවරණ ආදියාත ඉදි කිරී   දී හක්රීයාත දායාතවමකවයාත ැබා 

දී තිබී .  
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6) ප  ලංසටහන් 

- බාැදක්ෂ  විදයාව ග්රන්ථයාතට තනුව මිනි් පා හටෙනව/ හපමකතු තඩියාතව/ 

හමකමකව  ෙෝ පක්ෂි පා හටෙනව  වාට් ෙඳුනා ගැනී ට ෙැකිීම .  

- විවිධ පෘෂ්ඨ  ත හැකුණු වන විවිධ පා හටෙන් නිරීක්ෂණයාත කිරී  හෙ ඒ 

ඇසුරින් සිදුවූ සිේධියාතක් විග්රෙ කිරී ට ඇති ෙැකියාතාව ප්රදර්ශනයාත කිරී .  

- ේැා්ටර් ඔෆ් පැරි් භාවිතා  වාට හමකමකව  ෙෝ පක්ෂි පා හටෙනව 

ආවෘතියාතක් හව් කිරී . 

- බාැදක්ෂ  විදයා   හඳෙන් වඳවුරු වතාන්දර තංව 12  ස ඇති පා හටෙන් 

පිළිබඳ වරුණු තධයයාතනයාත වර තිබී .   

 

7) ම ිනම ව ලංහ  ලංසිතිය් රණය ලං2 

- පෙත හඳෙන් වරුණු පිළිබඳ ෙැකියාතාව ප්රදර්ශනයාත කිරී   

 සිතියාත ක් දිශා ගත කිරී   

 ත්රි වෝණ ක්ර යාතට වටු සිතියාත ක් පරි ාණයාතට ඇී  ( ාලි ා යාතන්ත්රයාත 

 ෙෝ ීව.පී.එ් තාක්ෂණයාත උප යාතෝගී වර ගත ෙැකි යාත) 

 
8) උස, ුර, ලංබර ලංනිශ්චය ලංකිීම 

- මිනු  උපවරණ  නා ැති තව්ථාවැ දී මිනු  කිරී ට  යාතාදා ගත ෙැකි පරිදි 

සියාත තත, ඇඟිලි, තඩියාත ආදි යාත ස දිග දැන සිටී . 

-  හවණැලි ක්ර යාත, 10 : 1  ක්ර යාත ො තවමක එක් උහ  ැනී  ක්ර යාතක් භාවිතා 

කිරී ට ෙැකි ීම .   

- ත්රි වෝණ ක්ර යාත  ෙෝ නැ පෝලියාතන් ක්ර යාත උප යාතෝගි වර  ගන දුර  ැනී ට 

ෙැකි ීම .  

- බරක් දළ වශ යාතන් තනු ාන වළ ෙැකි ීම  (  යාත බාැදක්ෂයාතාට තපෙසුවකින් 

 තාරව එහවියාත ෙැකි බරක් වියාත යුතු යාත) 
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9) විවිධ් ලංඋප රණ ලංභ විතය 

- පෙත හඳෙන් උපවරණ ආරක්ෂාවාරී  ැහ භාවිත කිරී  ො නටමකතුව දැන 

සිටී   

 තමක  පා රාව, කියාතත, පි සයාත, මිටියාත, තත වාළුව ආදියාත 

 

10) පක්ෂීන් 10 ජ්දජ්නකු ලංඅධ්ෙයනය ලංකිීම 

- සියාත ප්ර ේශ ද හැරිහරන ප්ෂීන් වර්ග 10 ක් නිරීක්ෂණයාත කිරී . 

- ඔවුන් ේ වර්ණ, ශරීර ප්ර ාණයාත, නාදයාත, වාහ්ථාන, බිමකතර වර්ණයාත, පාදවැ 

ෙැටයාත,  ො ට ස ෙැටයාත ආදියාත පිළිබඳ  තාරතුරු රැ් කිරී  ො  ැාේ 

 පා ත ස හටෙන් කිරී .   
 

 

11) පිහිනීම/ වි ල්ප ලංදක්ෂත    

- මීටර් 50 ක් පි සනී   ෙෝ ක්රීටවයාතා/  ජයෂ්ඨ ක්රීටවයාතා  ෙෝ  ැැ ක්රීටවයාතා 

 ෙෝ  ගාවි, ග  ෂව  ෙෝ තධයාපන වාණ්ට යාතන් පදක්ව ක් දිනා ගැනී .  

- ගුවන් බාැදක්ෂයාතන් ෙට     වනුවට එයාතා න් වාණ්ට ද පදක්ව ක් හ මක 

වළ ෙැකි යාත.  

- මුහුදු බාැදක්ෂයාතන් ෙට විවල්ප දක්ෂතා තදාළ නැති තතර පි සනී  තනිවාර්යාත 

  .  

 

12) සුරුබුහුටි ම ලංසහ ලංමන  ලංපිළිජ්වළ ලං3 

- වාණ්ටයාත හ ග ආචාරයාත හෙ දකුණට තවධානයාත  යාතාමු වරණ තතර මීටර් 200 

ක් ග  න් යාතෑ ට ෙැකි ීම .  

- වණ්ටායාත / හමූෙ/ දිහා/ ජාතිව  ට්ටමින් තමුමකතකු පිළිගැනී  හඳො තනි 

 ේළියාතවට  ෙෝ උමකත ාචාර  පළපාලියාතවට හෙභාගී ීම .   
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13) ප්රය  ලංජ්සෞ ෙය 2 

- දු වැටි,  මකපැන් ො  මකරවය ආදියාත පිටු දැකී  හඳො වාණ්ට ක්රියාතාවාරව ක් 

හැැසු   වාට ක්රියාතාමක ව කිරී .   

 

14) ම ර්ග ලංනීති ලං 

- ශ්රී ැංවා   ෝටර් රථ ප්රවාෙන  වා හාරි්  දපාර්තු  න්තුව  ගින් නිකුමක 

වර ඇති  ො  ාර්ග නීති හංග්රෙ යාත ස තන්තර්ගතයාත ො ඒ තනුව වටයුතු 

වරණ ආවාරයාත දැන සිටී .    

 

15) ජ්ත රුළරු ලංත ක්ෂණ දැනුම ලං2 

- පද හවහනයාත (Word Processing) හෙ පැතුරු  පත්ර (Spread Sheets) පිළිබඳ මූලිව 

දැනු ක් පැවතී . 

- තන්තර්ජාැයාත භාවිත ද දී තනුග නයාත වළ යුතු ආරක්ෂාවාරී ක්ර  හෙ 

තන්තර්ජාැ භාවිත ද දී තදාළ වන ආචාරධර්  පිළිබඳ බාැදක්ෂ  නායාතව 

හ ග හාවච්ඡා කිරී . 

 

16) අවට ලංප්රජ්ේශය ලංපිළිබහ ලංඅවජ්බෝධ්ය ලං2 

- සියාත නිව ් සිට කි.මී. 1 ව තරයාත ඇතුළමක වන භූමියාතව වටු සිතියාත ක් හව් 

 වාට වැදගමක ්ථාන 10 වට  නාතඩු හංඛ්යාවව පි සටී  හැකුණු කිරී ට 

ෙැකිීම  ( ාලි ාව දිශාගත කිරී  තනුව දිශාව දැක්ීම ට හෙ නිවැරදිතාව 

පරීක්ෂා කිරී ට ගූගල් සිතියාත  උප යාතෝගී වර ගැනී ට බාැදක්ෂයාතාට ෙැකි යාත) 

 

17) බ කදක්ෂ ලං ලංඅභිප්ර ය ලංප්ර  ශය ලංහ  ලංජ්මජ්හවර ලංප්ර  ශය 

- ශ්රී ැංවා බාැදක්ෂ  හංග  යාත ස තිපප්රායාත ප්රවාශයාත ලිීම ට  ෙෝ පැෙැදිලි 

කිරී ට ෙැකි ීම . 

-  ැෝව බාැදක්ෂ  වයාපාර ද    ෙවර ප්රවාශයාත ලිීම ට  ෙෝ පැෙැදිලි කිරී ට 

ෙැකි ීම . 
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18) ප්රථමම ධ් ර ලං3 

- ව පනයාත, ක්ැාන්ත ීම , නාහ යාතන්  ල් ගැලී , දෂ්ඨ කිරී  ො හපා වෑ , සුළු 

වැපු , පිලි්සු , උණු දි යාතන් පිලි්සු , දි ද ගිලී , ෙදිසි ගිනි ගැනී  

පාැනයාත, විදුලි හැර වැදී  ආදී ෙදිසි තනතුරුවැ දී ප්රථ ාධාර භාවිතයාත පිළිබඳ 

දැන සිටී .  

- ප්රථ ාධාර වටයුතුවැ දී ්වයාතංක්රීයාත බා සර විදයුමක ්පන්දනයාත  ගින් ෙදවත 

ක්රියාතා වරවනයාත (Automated External Defibrillator) උප යාතෝගී වර ගනු ැබන 

තව්ථා හෙ ඒ පිළිබඳ දැන සිටී .  

 

19) හ නිජ්යන් ලංසුරක්ෂ ව ලං9   

- තතර ං වූ ළ  යාතකුට ඔහු ේ/ ඇයාත ේ  ද ාපියාතන් හ බන්ධ වර ගැනී  

 ගින් උපවාර වළ ෙැකි ීම . 

- කිසියාත  ගැටලුවවට  ැදිීම සිටින තව්ථාවව එයාත තවමක  ව නකුට 

පවහන් න්  ව ්ද යාතන්න දැන ගැනී  (කු ක්/ වාතන/ වදින/ වාප ණ 

වතාවක්/  වනමක තදාළ තමකමකව) 

- ෙදිසි ගිැන් රථ තංවයාත, ෙදිසි  පාලි් ඇ තු  තංවයාත ො ගිනි නිීම    ්වා 

තංවයාත දැන සිටී   

- පාහ ල් දී ෙදිසි තව්ථාවව වටයුතු වරණ ආවාරයාත දැන සිටී . 

- නිව ්දී ෙදිසි තව්ථාවන්ට මුහුණ  දන ආවාරයාත දැන සිටී .   

- තවදාන  හෙගත ෙැසිරී  කු ක්ද යාතන්න උදාෙරණ හ සතව දැන සිටී  ො 

වණ්ටායාත    හසු බාැදක්ෂයාතන් ේ තවදාන  ෙැසිරී  වැළැක්ීම ට කු ක් වළ 

යුතුද යාතන්න දැන සිටී . 

 

20) පරිසර ලංආරක්ෂණ ලංක්රිය   ර ම 

- පරිහර හංරක්ෂණයාතට තදාළ ආර් 5 (5R) ක්ර යාත පිළිබඳ දැන සිටී , ඒ පිළිබඳ 

දමකත එවතු කිරී  ො එයාත වාචිවව පැෙැදිලි කිරී ට ෙැකිීම .  
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 Refuse (ප්රතික් ෂ්ප කිරී ) - තනවශය ඇසුරු  පත්රිවා, ේැා්ටික්  ළු 

ආදියාත 

 Repair (තලුමකවැඩියාතාව) - ඇඳු , විදුලි උපවරණ ආදියාත 

 Reduce (තඩු කිරී ) - නා්තියාත තඩුකිරී , තවශය   ේ ප ණක් මිැට 

ගැනී  

 Reuse (යාතළි භාවිතයාත) - පැරණි ො භාවිතා වළ භාණ්ට මිැදී ගැනී , 

තනවශය  ේ පරිතයාග කිරී  ආදියාත 

 Recycle (ප්රතිචක්රීවරණයාත) - ෙැකි හෑ  විට  ප්රතිචක්රීවරණයාත වළ ෙැකි 

 ේ මිැට ගැනී , ෙැකි හැ  විට  ප්රතිචක්රීවරණයාත කිරී .   

 

 

21) ස්බන්ී රණ ලංභ ෂ  ලංකුසකත  2 

- බාැදක්ෂයාතා ේ භාෂාව  නාවන  වනමක භාෂා  දවවට තදාළ හරැ වාවය 20 

ක් හව් කිරී ට ෙැකි ීම  (සිංෙැ,  ද ළ ො ඉංග්රීසි භාෂා තතුරින්) 

 

22) නව ජ්යකු ලංහඳුන්ව  ලංදීම 

- බාැදක්ෂ  වයාපාරයාත හඳො නවව හා ාකයව යාතකු ෙඳුන්වා දී ට ක්රියාතා කිරී . 

 

23)  හවුරු ලංර ත්රී ලං2  

- රාත්රී  දවක් ඇතුළමක හති තන්ත වඳවුරවට (වාණ්ටයාත හ ග/වණ්ටායාත  

වශ යාතන් ) හෙභාගී ීම ඒ පිළිබඳ  ැාේ  පා ත ස හටෙන් කිරී . 

  

24) දිස  ලංජ්  මස රිස් ලංප ගමන ලං(එක් ලංර ත්රියක් ලංසහ ලංකි.මී. 22) 

-     ප්රදානයාත හඳො වන තවහාන තවශයතාව  ැහ පාග න හ ූර්ණ වළ 

යුතු   .  

-     පාග  න ස හ ූර්ණ වගකී  දිහා  වා හාරි් හතු   .  

- පාග න හංවිධානයාත කිරී   දී දිහා  වා හාරි්වරයාතා ෙට හෙයාත දිහා 

 වා හාරි් (වැටහටෙන්)  ෙෝ ඔහු  නා ැති තව්ථාවව  වනමක හෙයාත දිහා 

 වා හාරි්වර යාතකු/ දිහා බාැදක්ෂ  නායාතව යාතකු  ෙෝ ලී පදක්ව ධාරී 

බාැදක්ෂ  නායාතව යාතකු ේ හෙයාත ැබා ගත ෙැකි යාත.  
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- පාග නට හෙභාගී වියාත ෙැක් ක් පරීක්ෂණයාතට සුදුසුව  ැැූ බාැදක්ෂයාතන් 

 ද ද නකුට ප ණි.  

- බාැදක්ෂයාතන්  ද දනාට   පාග න් පරීක්ෂණයාතට හෙභාගී වියාත ෙැකි තතර පා 

ග න් වාර්තා  වන  වන  හව් වර ඉදිරිපමක වළ යුතු යාත.  

- හ ාන සුදුසුව  ැමක බාැදක්ෂයාතන්  ද ද නකු  නා ැති තව්ථාවව දී හ  

වයාත ්  වනමක බාැදක්ෂ යාතකු හොයාතට හෙභාගී වර ගත ෙැකි යාත. 

- පාග න හදො තවශය වන සියාතලු  උප ද් ලිඛිතව ැබා දී  දිහා  වා හාරි් 

වරයාතා ේ වගකී  වන තතර, පාග න හදො තවශයයාත වන සියාතලු  තවහර ැබා 

 ගන ඇති බව තෙවුරු වර ගත යුතු යාත. 

- කූටාර ව රාත්රී නවාතැන් ගැනී  සිදු වළ යුතු තතර, රාත්රී ආොරයාත ො 

උදෑහන ආොරයාත හෙභාගිවයාතන් විසින් පිළි යාතැ වර ගත යුතු යාත.  

- පා ග න නි ීම  න් හති  දවක් ඇතුළත හ ූර්ණ සිතියාත  හ සත පාග න් 

වාර්තාව පරීක්ෂව  වත ඉදිරිපමක වළ යුතු යාත. පා ග න් වාර්තාව භාර දන 

විට බාැදක්ෂයාතා විසින් පරීක්ෂව  වත  වටි වාචිව වාර්තාවක් ඉදිරිපමක වළ 

යුතු යාත.  

- පරීක්ෂව  වත ඉදිරිපමක කිරී ට  පර බාැදක්ෂයාතා ෙට ගූගල් සිතියාත  

ආධාර යාතන් ත න් විසින් හැවසූ සිතියාත   ස නිවැරදිතාව පරීක්ෂා වළ ෙැකි යාත.  

- පා ග න් වාර්තාව හව් කිරී  හදො තවශය වන  තාරතුරු රැ් කිරී ට ො 

වාර්තා තබා ගැනී ට තවශය  පාදු ආවෘතියාත පෙත දක්වා ඇත.  

ජ්ේක ව ුර දිස ව විස්තරය  ටු ලංසිතියම 

     

     

 

- ජ්මම ලංප්රද නය ලංයටජ්ත් ලංඑන ලංප්රමණත  ලංපදක් ් ලංස්පූරර්ණ ලංජ්  ට ලං

ජ්න තිබුණ ලංද ලංදිස  ලංජ්  මස රිස් ලංප ගමන ලංසමත් ලංමජ්මන් ලංපසු ලං

බ කදක්ෂය  ලංහට ලංදිස  ලංජ්  මස රිස් ලංැහහැන ලංපැළියය ලංහැකි ලංය.  
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25) ණහුු ලංබ කදක්ෂයන් ලංහ  ලංුවවන් ලංබ කදක්ෂයන් ලංසහහ  ලංඅවශෙත  ලං 

-     තවශයතා ඉෙත හඳෙන් තංව 1-24 දක්වා වන තවශයතාවැට ත තරව 

හපුරාලියාත යුතු   .  

 

ණහුු බ කදක්ෂයන් ලංසහහ  ලංඅවශෙත  ලං 

- පෙත හඳෙන් ගැට ො ඒවා යාත ස භාවිතයාත දැන ගැනී . 

 රනින්  බෝැයින්(Running Bowline) 

 බ්ැැක්  වෝල් ගැටයාත (Black Wall Hitch) 

  ාර්ලින් ්පයික් ගැටයාත (Marlin Spike Hitch) 

- ශාබ්දිව  ෙෝඩියාත (Phonetic Alphabet) දැන සිටී .  

 

ුවවන් ලංබ කදක්ෂයන් ලංසහහ  ලංඅවශෙත  ලං 

- ශාබ්දිව  ෙෝඩියාත (Phonetic Alphabet)  දැන සිටී . 

- එයාත භාවිතා කිරී ට  තතු පැෙැදිලි කිරී  හෙ එයාත භාවිතා වරන ආවාරයාත 

 පන්ීම .  

 

ජ්ස්ව    කය ම ස නවයයි (09) 

 බාැදක්ෂ  ප්රදානයාත හ ූර්ණ කිරී  න් පසු තව  වශ යාතන්  ාහ 09 ව  ්වා 

වාැයාතක් හ ූර්ණ වළ යුතු යාත.  

 බාැදක්ෂයාතා විසින් සියාත වයාතහ තවුරුදු 11  ාහ 03 න් පසුව ො බාැදක්ෂ  ප්රදානයාත 

හ ූර්ණ කිරී  න් පසු     ප්රදාන යාත ස වටයුතු ආර භ වළ යුතු යාත. 
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ප්රමණත  ලංපදක් ් 

 බාැදක්ෂයාතා විසින් තනිවාර්යාත ප්රීමණතා පදක්ව  තුනක්  දිනාගත යුතු යාත.  

- ප්රථ ාධාරවරු 

- හාමකතු  ්වව 

-  වනමක එක් පදක්ව ක් (ප්රා යාතෝගිව විදයා/ වඳවුරු ශිල්ප  ෙෝ ජාතයන්තර 

Better World Framework පදක්ව /ග  ෂව - සී න් - එයාතා න් වාණ්ටවලින්) 

 කිසියාත  බාැදක්ෂ යාතකු වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ     ප්රදාන යාත ස වටයුතු 

ආර භ  වාට  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ ප්රදාන යාත ස වටයුතු හ ූර්ණ වරනු 

ැබන තව්ථාවව ඔහු/ ඇයාත විසින් වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ හ ූර්ණ වරන 

ැද වනිෂ්ඨ පදක්ව  තදාළ සුදුසුව  හපුරාලී  හඳො පිළිගැ න්. ඇතැ  

බාැදක්ෂ යාතකු විසින් එ  පදක්ව  හ මක වරන තව්ථා   ඔහු/ඇයාත ේ වයාතහ 

තනුව වනිෂ්ඨ   න්   ජයෂ්ඨ පදක්ව  ද හ ූර්ණ  වාට තිබියාත ෙැකි යාත. 

 ප්රදාන  වා හාරි් ප්රදානයාත දිනා ගැනී  න් පසුවද කිසියාත  බාැදක්ෂ යාතකු ෙට 

තව දුරටමක වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු  ැහ ප්ර ාණවමක වයාතහ ති බ් න  ඔහු/ඇයාතට 

සියාත වැ ැමකත  ත  හසු සියාතලු වනිෂ්ඨ පදක්ව  හ මක වළ ෙැකි යාත.  

 බාැදක්ෂ යාතකු විසින් ප්රදාන  වා හාරි් ප්රදාන යාත ස තවශයතා හ ූර්ණ 

කිරී  න් පසු ඔහුට/ඇයාතට ජාතයන්තර පදක්ව  දිනා ගැනී  හඳො උමකහාෙ වළ 

ෙැකි යාත. 

ආර්භ ලං ළ ලංහැකි ලංඅවම ලංවයස ලං- අවුරුු ලං11 යි ලංම ස ලං03 

අවම ලංජ්ස්ව  ලං  කය ලං- ම ස ලං09  

දින  ලංගත ලංහැකි ලංඅවම ලංවයස ලං- අවුරුු ලං12  

වයස ලංඅවුරුු ලං18 ට ලංජ්පර ලංදින  ලංගත ලංයුුළ ලංය 

ස්ණ  ලංපීක්ෂ  ලං-  ක ප ලංභ ර ලංසහය ලංදිස  ලංජ්  මස රිස්/ දිස  ලං

ජ්  මස රිස් ලංවිසින් ලංන් ලං රන ලංකද ලංසහය ලංදිස  ලංජ්  මස රිස් ලං



 

46 
 

YS%  ,xld nd,oCI ix.uh - <ud yd ;reK jevigyk 2021                                    

ජ්යෙෂ්ඨ බ කදක්ෂ අාශය 

 

 වයස් සීම ව අවුරුු 14 ම ස 06 සිට අවුරුු 18 දක්ව   

 කිසිය් පිරි /ගැහැු දරුජ්වකු ජ්යෙෂ්ඨ බ කදක්ෂජ්යකු ජ්කස බ කදක්ෂ 

වෙ ප රයට ස්බන්ධ් වූ විට, ඔහු/ ඇය විසින් බ කදක්ෂ ස ම ජි  

පදක් ජ්මහි අවශෙත  ස්පූරර්ණ ජ්  ට දිවුරු් දිය යුුළ අතර, ඔහු/ ඇය 

විසින්   ර්යක්ෂමත  ප්රස දනජ්යහි  ටයුුළ ආර්භ කිීමට ජ්පර 

 නිෂ්ඨ බ කදක්ෂයන් හට අද ළ වන සියලුම ප්රද නයන් ජ්යෙෂ්ඨ ප්රමණත  

පදක් ් සමග ස්පූරර්ණ  ළ යුුළ ලංය. 

 

4. අග්ර ම තෙ බ කදක්ෂ ප්රද නය 

PRIME MINISTER’S SCOUT AWARD 

 

1) බ කදක්ෂ ලංජ්ප ජ්ර න්ුව ලංහ  ලංබ කදක්ෂ ලංනීතිය ලං2 

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ො බාැදක්ෂ නීතියාත පිළිබඳව සියාත තව බෝධයාත වර්ධනයාත 

වර ගැනී  හෙ බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ො නීතියාත පිළිබඳව (ෙැකි න  

බාැදක්ෂයාතා විසින් බඳවා ගනු ැැූ) නවව යාතකුට තව බෝධයාතක් ැබා දී  (  යාත 

බාැදක්ෂ නායාතවයාතා ේ තධීක්ෂණයාත යාතට මක සිදුවළ යුතුයාත) 

  

2) ය තෙන්තර බ කදක්ෂ ලංසාවිධ් නජ්යහි වෙූහය 

-  ැෝව බාැදක්ෂ හංවිධාන යාත ස වයූෙයාත, බාැදක්ෂ වැාප 06 ො ආසියාතා 

ශාන්තිවර වැාපයාත හෙ  පාදු   ජාතයන්තර බාැදක්ෂ වටයුතු පිළිබඳ 

දැනු ක් පැවතී . 
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3) ස සුරුවම - ඉතිරි කිීජ්් ගිුම 3 

- හා ාකයව පදක්ව   දී ආර භ වරණ ැද ඉතිරි කිරී   ගිණු  පවමකවා  ගන 

යාතෑ  හෙ එ ස ඉතුරු  තඛ්ණ්ටව වර්ධනයාත ීම ඇති බව බාැදක්ෂ නායාතවයාතා  වත 

හනාථ කිරී .   

 

4) ප්රය  හැගීම හ  ජ්ප ු ස්පත් සුැහකීම 

- හ ාජ වි රෝධී ක්රියාතාවැ ත සතවර භාවයාත තව බෝධ වර ගැනී .  

 මක ාවට උචිත වන  ් හන්නි  දන  ාධය  තාරතුරු රැ්වර බාැදක්ෂ 

 පා රාන්දුවට ො නීතියාතට ගැළ පන  ්  ඡායාතාරූප ආදියාත ද හ ග A4  

ප්ර ාණ ද පිටුවව වචන 250  ප ණ ක් ෂ්ත්ර වාර්තාවක් හව් කිරී .  

 

5)  ක  හ  විජ්නෝද ාශ කුසකත  2 

- ප්රධාන  වා හාරි් ප්රදාන ද දී  තෝරා ගනු ැැූ වැා ො වි නෝදාංශ 

ක් ෂ්ත්ර ද ප්රීමණතා ප්රගුණ කිරී  ො ඒ පිළිබඳ බාැදක්ෂ නායාතවයාතා හෑීම වට 

පමකීම .  

විවිධ ප්රහංගයාතව, චිත්ර ප්රදර්ශනයාතව  ෙෝ   ෙජන හංදර්ශනයාතවට ක්රියාතාලලී 

තන්දමින් හෙභාගී ීම   ෙෝ ත ා  තෝරා ගමක කුහැතාව යාතන් ැැූ 

ප්රීමණමකවයාත වණ්ටායාත  රැ්ීම   දී ඉදිරිපමක වර  පන්ීම .  

 

6) භ යන රහිතව ආහ ර පිසීම 

- ත  වාණ්ටයාත හ ග භාජන ර සතව ආොර පිසී  ො ඒ පිළිබඳ බාැදක්ෂ 

නායාතවයාතා හෑීම වට පමක ීම . 

 

7) පිරිේදී් 

- වඹ ආධාර යාතන් ආපසු පිරිේදී , පුඩුවක් පිරිේදී ,  වටි පිරිේදී  වර  පන්ීම  

ො පිරිේදී වැ තවශයතාව දැන සිටී .  
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8) පුජ්රෝග මී  ටයුුළ 3 

- ඇදී  (Straining), තදවර තැබී  (Holdfast), රැඳීම  (Anchorages) ක්ර  ො ෙැන්ඩි 

බිලි (Handy Billy) වේපි පේධතියාත භාවිතා වර  පන්ීම .  

- ත  වාණ්ටයාත හ ග විවිධ පු රෝගාමී වටයුතුවැට ක්රියාතාවාරී දායාතවමකවයාත ැබා 

දී .  

 

9) කූඩ රම සහ ජ්වනත් උප රණ  

- බිමකති කූටාර ව (Wall Tent) හෙ  වනමක උපවරණවැ  වාට් න  කිරී ට 

දැන සිටී . 

- ත  වාණ්ටයාත හ ග කූටාර ක් හවි කිරී  ො ගැවා පිරිසිදු වර නවා ගබටා 

කිරී ට ෙැකි ීම .  

 

10) සුරුබුහුටි ම හ  මන  පිළිජ්වළ 4 

- වණ්ටායාත  හ ග ග  න් යාතෑ , වල් බැලී , නැවතී , ග  න් දී වල් බැලී , 

යාතෂ්ටියාත ො  වාඩියාත  ගන යාතෑ  ො ග  න් දී ආචාර වළ ෙැකි ීම .  

 

11) සමබක ආහ රය 

- හ බැ ආොර   ැක් හව් කිරී  පිළිබඳ  තාරතුරු රැ් කිරී   

- තව බෝධ යාතන් යුතුව හ  වයාත ් බාැදක්ෂ යාතකු හඳො හ බැ ආොර   ැක් 

හව් කිරී ට ෙැකි ීම .  

- ක්ෂණිව ආොර ගැනී   ොනිදායාතව බව බාැදක්ෂ නායාතව  වත පැෙැදිලි 

කිරී .  
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12) ඵකද යිත  සා ල්පය 

- වර්ත ාන  ැෝව ද භාවිතා වන ඵැදායිතා වර්ධන තමකමකව චක්රයාත, එ් පෙ 

(S5) ො  යාතෝජනා ක්ර  (වයි හන් - Kaizen) හෙ  පෞේගලිව වයි හන් වැනි  

ක්ර   ද පිළිබඳ දැනු  ො තව බෝධයාත ැබා තිබී .  

 

13) ජ්ත රුළරු ත ක්ෂණ දැනුම ලං3 

- පරිගණව ආශ්ර යාතන් පවර්  පායින්ට් ඉදිරිපමක කිරී  ො හීවීමවරණයාත පිළිබඳ 

මූලිව දැනු ක් තිබී . 

-  පෞේගලිව විදයුමක තැපැල් ලිපිනයාතක් නිර් ාණයාත  වාට එයාත භාවිතා කිරී . 

- www.scout.org  වබ් තටවි යාත ස ලියාතා පදිංචි ීම  (තනිවාර්යාත නැත).   

 

14) ස්බන්ී රණ භ ෂ  කුසකත  3 

- තව  වශ යාතන් විනාඩි 2 ක් භාෂා තුනින්  ත ා පිළිබඳ වතාවක් වළ ෙැකි 

ීම .  

- පෙත හඳෙන්  ේ භාෂා තු නන්   ලිීම ට ෙැකිීම .  

න , ලිපිනයාත, රට, පාහ ල් න , වි නෝදාංශ 

 

15) ම ිනම ව හ  සිතිය් රණය ලං3  

- පෙත හඳෙන්  ේ පිළිබඳ ෙැකියාතාව ප්රදර්ශනයාත කිරී . 

  ාලි ාව භාවිතා  වාට ඉදිරි දිශාංශයාතක් ගැනී  

 ත්රි වෝණ ක්ර යාත උප යාතෝගී වර ගැනී  - (ප්රති දදනයාත - Resection)  හෙ 

තන්තර් ේදනයාත (Intersection) 

 සිතියාත  ො ත්රි වෝණ ක්ර යාත  යාතාදා ගනිමින් බාැදක්ෂයාතා සිටින ්ථානයාත 

ෙඳුනා ගත ෙැකි ීම .  

 සිතියාත ව හඳෙන් භූමි ැක්ෂණ හැබෑ පරිහර යාත ස ෙඳුනා ගත ෙැකි 

ීම .  

 සිතියාත ව හ  ෝච්ච  ර්ඛ්ා හැැකිල්ැට  ගන පාග න්  ාර්ගයාතක් හව් 

කිරී ට දැන සිටී .    

http://www.scout.org/
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16)  හවුරු ජ්මවක් 

- වඳවුරුවරණ ද දී තවශය වන කූටාර  වැනි උපවරණ ො   වැ   නාව 

භාවිත කිරී ට දැන සිටී .  

- ඒවා තලුමක වැඩියාතා කිරී ට, පිරිසිදු කිරී ට ො නටමකතු කිරී ට දැන සිටී .  

 

17) වික්රම න්විත ක්රිය  

- පෙත හඳෙන් ක්රියාතාවාරව  තතුරින් තව  වශ යාතන් 04 ක් වමක හ ූර්ණ වළ 

ෙැකි ීම .  

 ටාහන් පි   

 වඹ යාත ස නැගී  

 ග් නැගී  

  වා ාන් ටෝ පාැ  ො වඳුරු පාැ  තරණයාත කිරී   

 තතු ර ස යාතෑ  

 ඉෙළ නැගී  (Three Perfect Grips) 

 

-  බෝැයින් ො  බෝැයින් ඔන් ත බයිට් භාවිතා කිරී ට දැන ගැනී .  

- ත්රාහජනව පා ග නවට, ග  ෂණයාතවට සූදාන  වන ආවාරයාත ො ආරක්ෂව 

උපායාත ක්ර  පිළිබඳ දැන සිටී .  

 

සටහන් - ශ්රී ැංවා බාැදක්ෂ හංග  යාත ස ජාතිව වැටහටෙන් තංශයාත විසින් 

තදාළ ආරක්ෂව උපායාත  ාර්ග තනුග නයාත වරමින් හංවිධානයාත වරනු ැබන 

 ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂයාතන් හඳො වූ ජාතිව  ට්ට   නායාතවමකව පුහුණු 

පාඨ ාැා   දී     වික්ර ාන්විත ක්රියාතා ආවරණයාත  ව ර්.  

 

18)   කය  ළමන  රණය කිීම  

- වාැයාත වළ නාවරණයාත කිරී  පිළිබඳ මූලිව දැනු ක් තිබී  

 වැදගමක හෙ තමකයාතාවශ්යාත   

 වැදගමක හෙ තතයවශය නැති 

 තතයවශය හෙ වැදගමක නැති   

 තතයවශය නැති හෙ වැදගමක නැති 
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- ඉෙත හඳෙන්  වාට්වැට තනුව සියාත වාර්යාතයාතන් වර්ග  වාට ඒවා තවශය 

පරිදි ඉටු කිරී  හඳො තව බෝධයාතක් ැබා ගැනී . 

 

19) හ නිජ්යන් සුරක්ෂ ව 10 

- තතර ං වූ දරු වකු ේ  ද ාපියාතන් ඇ තී   ගින් උපවාර කිරී ට ෙැකිීම  

හෙ  ද  පියාතන් හ බන්ධවර ගත  නාෙැකි විටව කු ක් වළ යුතු ද යාතන්න 

දැන ගැනී .  

- ඔබ ගැටලුවවට  ැදිීම ඇති වි ටව කිසි වකු විසින්  වතින් වමක උපවාරයාතක් 

 නාවන වි ටව කු ක් වළ යුතු ද යාතන්න දැන සිටී .  

- ෙදිසි ගිැන් රථ තංවයාත, ෙදිසි  පාලිසි ඇ තු  තංවයාත, ගිනි නිීම    ්වා 

තංවයාත ො ළ ා හොයාත තංශ තංව දැන සිටී .  

-  ානසිව  හෞඛ්යයාත ඉෙළ නැංවියාත ෙැකි ආවාරයාත පැෙැදිළි වළ ෙැකි ීම . 

- පෙත දැක් වන එක් එක් තව්ථාවැදී ඔබ විසින් තනුග නයාත වරනු ැබන 

යාතෙපමක ආරක්ෂව ක්ර  03 ක් වාණ්ට හභා   දී පැෙැදිලි වළ ෙැකි ීම .  

 හතිපතා/ වි ශ්ෂ බාැදක්ෂ රැ්ීම වැදී  

 වඳවුරුවැදී 

 පා ග න් හෙ හංචාරවැදී 

 පාහ ල්දී 

 නිව ්දී 

 නෑදෑ  ෙෝ මිතු රකු ේ නිව ්දී  

 වැට හතියාත තුළදී  

 තනි  ෙෝ හමූෙ  පෞේගලිව උපවාර පංතිවැදී  

 දඩුව ක්  ැහ පාහැල්  වැා වන් පසු රදවා ගනු ැැූ වි ටවදී  

 

20)  හවුරු  ලංර ත්රී 4 

- ප්රධාන  වා හාරි් ප්රදාන යාත ස දී හ ූර්ණ වරණ ැද වඳවුරු රාත්රී  දවට 

ත තරව වඳවුරු රාත්රී 04 ක් හ ූර්ණ කිරී . 

- වයාතහ තවුරුදු 15 හ ූර්ණ ීම  න් පසුව  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු වශ යාතන් ශ්රී 

ැංවා බාැදක්ෂ හංග  යාත ස ජාතිව වැටහටෙන් තංශයාත විසින් පාහල් නිවාඩු 
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වාැ ද දී හංවිධානයාත වරනු ැබන ජාතිව  ට්ට   නායාතවමකව පුහුණු 

පාඨ ාැාවට හෙභාගී ීම හාර්ථවව හ ූර්ණ කිරී .  

 

21) ප්රය  ජ්ස්ව  වෙ පිතිය 

- ත  පාහැ  ෙෝ  වනමක හංවිධානයාතක් විසින් හංවිධානයාත වරණ ැද ප්රජා  ්වා 

වයාපෘතියාතව පැයාත 06 ව ශ්ර  දායාතවමකවයාතක් ැබා දී  ො ඒ පිළිබඳ  ැාේ 

 පා ත ස වාර්තා තබා ගැනී   

ජ්හෝ  

- හාක්ෂරතාව ඉතා දුර්වැ ළ  යාතකු/පුේගැ යාතකු ෙඳුනා ගන එ  තැනැමකතා 

 ේ හාක්ෂරතාව දියුණු කිරී  හඳො හව් වළ වැටහටෙනක් තනිව/ වාණ්ට/ 

හමූෙයාත වශ යාතන් ක්රියාතාමක ව කිරී . 

- ජාතිව හංවර්ධනයාතට තදාළ වයාපෘතියාතක් (නිවාහ වයාපෘතියාතක්,  ාර්ග  ෙෝ 

පාැ  ඉදි කිරී  ආදියාත) තධයයාතනයාත වර ඒ පිළිබඳව ත ා විසින් හව් වළ 

්වතන්ත්ර වාර්තාවක් නිර් ාණලලීව ඉදිරිපමක කිරී .  

ජ්හෝ 

- විවල්ප වශ යාතන්, Better World Framework යාතට මක එන ප්රීමණතා පදක්ව  

තතුරින්  ‘Scouts of the World Award’ පදක්ව ට තදාළ තවශයතා හ ූර්ණ 

කිරී . 

- ‘Scouts of the World Award’ ප්රීමණතා පදක්ව ට තදාළ තවශයතා හ ූර්ණ 

කිරී   ගින්  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු ෙට තග්රා ාතය බාැදක්ෂ ප්රදාන යාත ස 

තංව 21 තවශයතාව හ ූර්ණ වන තතර ජාතයන්තර පිළිගැනී ක් හ සත 

පදක්ව ක් දිනාගත ෙැකි යාත (තදාළ විෂයාත නිර් ේශයාත ප්රීමණතා පදක්ව  

නිර් ේශ යාත ස ො Better World Framework ප්රීමණතා පදක්ව  තමක පා ත ස 

ඇතුළමක   ). 
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22)   ර්යක්ෂමත  ප්රස දනය 

- බාැදක්ෂයාතා විසින් හෙයාත දිහා  වා හාරි් (වැටහටෙන්)  ෙෝ හෙයාත දිහා 

 වා හාරි් (වැටහටෙන්) - වැට ආවරණ ඉදිරිපිට දී සියාත වාර්යාතක්ෂ තා 

ප්රහාදනයාත ත ා විසින්   හව් කිරී .  

- මුහුදු බාැදක්ෂයාතන් ො ගුවන් බාැදක්ෂයාතන් ද ඇතුළුව සියාතලු  බාැදක්ෂයාතන්ට 

වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත හ මක කිරී  තනිවාර්යාත   .  

- වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත පළදින විට දිහා  වා හාරි් රැෙැන නිැ ඇඳුමින් 

ඉවමක වළ යුතු යාත.  

 

ජ්ස්ව    කය ම ස නවයයි (9) 

 බාැදක්ෂ යාතකු විසින් වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත හ ූර්ණ කිරී  හඳො වටයුතු 

ආර භ වළ යුමක මක ඔහු/ ඇයාත විසින් ප්රධාන  වා හාරි් ප්රදාන යාත ස තවශයතා 

හ ූර්ණ කිරී  න් පසුව හෙ වයාතහ තවුරුදු 14  ාහ 06 හ ූර්ණ ීම  න් පසුව 

ප ණි.  

 තග්රා ාතය බාැදක්ෂ ප්රදාන ද තවහාන තවශයතාව  ැහ වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත 

හ මක වළ යුතු යාත. 

 කිසියාත  බාැදක්ෂ යාතකු වයාතහ තවුරුදු 14  ාහ 03 ට  පර ප්රධාන  වා හාරි් 

ප්රදානයාත දිනා ගන්නා තව්ථාවව ඔහුට/ඇයාතට වනිෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු වශ යාතන්   

තග්රා ාතය බාැදක්ෂ ප්රදාන යාත ස තංව 1- 4 දක්වා වූ තවශයතා 4 ක් හ ූර්ණ වළ 

ෙැකි යාත. ඔහු/ ඇයාත  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු වශ යාතන්  ාහ 09 ව  ්වා වාැයාතක් 

හ ූර්ණ වළ යුතු යාත.  
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ප්රමණත  පදක් ්  

 බාැදක්ෂයාතා විසින් ප්රීමණතා පදක්ව  පෙක් (05) හ ූර්ණ වළ යුතු යාත.  

- තධයාපන  ෙෝ හං්වෘතිව වාණ්ට යාතන් පදක්ව ක්  ෙෝ  ජයෂ්ඨ ඉතිරි 

වරන්නා පදක්ව   ෙෝ Better World Framework  පදක්ව ක් (Scout of the 

World  ෙෝ Messenger of Peace ෙැර) 

- ක්රීටා වාණ්ට යාතන් පදක්ව ක් 

- වෘිවර්  වාණ්ට යාතන් පදක්ව ක්  

- ප්රජා පාැව පදක්ව  

- ධීරයාතා පදක්ව  (  යාත වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත හ මක කිරී  හඳො වන 

තවහාන පරීක්ෂණයාත වියාත යුතු යාත) 

 

 සියාතලු  ප්රීමණතා පදක්ව   ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ තංශ යාතන්  තෝරා ගත යුතු යාත.  

 

ණහුු බ කදක්ෂයන් සහ ුවවන් බ කදක්ෂයන් සහහ  අවශෙත  

   ර්යක්ෂමත  ප්රස දනය ස්පූරර්ණ කිීමට ජ්පර  

- මුහුදු බාැදක්ෂයාතන් විසින් සී න් ප්රදානයාත දිනා ගැනී  හඳො සී න් 

වාණ්ට යාතන් එක් පදක්ව ක් හ මක වළ යුතු යාත. 

- ගුවන් බාැදක්ෂයාතන් විසින් එයාතා න් ප්රදානයාත දිනා ගැනී  හඳො එයාතා න් 

වාණ්ට යාතන් එක් පදක්ව ක් හ මක වළ යුතු යාත.  

 

 වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත හ මක කිරී  න් පසු බාැදක්ෂයාතන් ෙට (ජනාධිපති 

බාැදක්ෂ  ප්රදාන යාත ස තවශයතාවලින් ෙැර)  වනමක  ජයෂ්ඨ ප්රීමණතා පදක්ව  

හ මක වළ ෙැකි යාත.   
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ීරය  ප ගමන සහහ  උපජ්දස් (ුර කි.මී 32) 

     පාග  න ස සියාතලු  වගකී  දිහා  වා හාරි්වරයාතා හතු   .  

 පාග න හංවිධානයාත කිරී   දී දිහා  වා හාරි්වරයාතා ේ තිප තයාත පරිදි හෙයාත 

දිහා  වා හාරි් (වැටහටෙන්)  ෙෝ ඔහු  නා ැති තව්ථාවව  වනමක හෙයාත දිහා 

 වා හාරි් වර යාතකු ේ/ දිහා බාැදක්ෂ  නායාතව යාතකු ේ/ ලී පදක්ව ධාරී 

බාැදක්ෂ  නායාතව යාතකු ේ හෙයාත ැබා ගත ෙැකි යාත.  

 පාග නට හෙභාගී වියාත ෙැක් ක් පරීක්ෂණයාතට සුදුසුව  ැැූ බාැදක්ෂයාතන් 

 ද ද නකුට ප ණි.  

 පාග න හදො තවශය වරනු ැබන නිසි උප ද් ලිඛිතව හැපයී  දිහා 

 වා හාරි් වරයාතා ේ වගකී  වන තතර තදාළ සියාතලු තවහරයාතන් ැබා  ගන ඇති 

බව තෙවුරු වර ගත වර ගත යුතු යාත. 

 කූටාර ව රාත්රී නවාතැන් ගැනී  සිදු වළ යුතු තතර, රාත්රී ආොරයාත ො උදෑහන 

ආොරයාත හෙභාගිවයාතන් විසින් පිළි යාතැ වර ගත යුතු යාත.  

 පාග න නි  ීම  න් පසු හති  දවක් ඇතුළත සිතියාත  හ සත පාග න් වාර්තාව 

පරීක්ෂවවරයාතා  වත ඉදිරිපමක වළ යුතු යාත. 

 පාග  න් දී ඔවුන් විසින් ැබා ගමක ඉදිරි දිශාංශ හෙ හ  ත ැකුණු හෙ දිහාවන් 

සිතියාත  හැවසී   දී උප යාතෝගී වර ගැනී ට බාැදක්ෂයාතන්ට ෙැකි තතර, හවහන 

ැද සිතියාත   උතුරු දිශාව හෙ පරි ාණයාත එ ස හටෙන් වළ යුතු යාත.  

 හවහන ැද සිතියාත   ස නිවැරදිතාව ගූගල් සිතියාත  ඇසුරින් පරීක්ෂා කිරී ට 

බාැදක්ෂයාතන්ට ෙැකියාත.  
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ආර්භ  ළ හැකි අවම වයස - ප්රධ් න ලංජ්  මස රිස් ප්රද නය 

දින  ගැනීජ්මන් පසුව සහ වයස අවුරුු 14 ම ස 06  

අවම ජ්ස්ව    කය - ම ස 09 

ස්පූරර්ණ  ළ හැකි අවම වයස - අවුරුු 15 ම ස 03 

වයස අවුරුු 18 ට ජ්පර ස්පූරර්ණ  ළ යුුළ ලංය 

ස්ණ  පීක්ෂ  - සහය දිස  ජ්  මස රිස් (වැඩසටහන්)/ සහය 

දිස  ජ්  මස රිස් (පුහුු) ජ්හෝ දිස  ජ්  මස රිස් විසින් න් 

 රණ කද ජ්වනත් ඕනෑම සහය දිස  ජ්  මස රිස්වරජ්යකු. 
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5. ලංයන ධිපති බ කදක්ෂ ලංප්රද නය 

PRESIDENT’S SCOUT AWARD 

 

1) බ කදක්ෂ ලංජ්ප ජ්ර න්ුව හ  ලංබ කදක්ෂ ලංනීතිය 3 

- බාැදක්ෂ  පා රාන්දු ව ස  ෙෝ බාැදක්ෂ නීති යාත ස එක්  වාටහක් පදන  

වර  ගන ක්රිටා/තිප යාතෝග/රඟපෑ  (නාටයයාතක්) ඉදිරිපමක කිරී  

- බාැදක්ෂ නීති යාත ස  වාට්  දවක් පදන  වර ගන බාැදක්ෂ වණ්ටායාත ට 

වථාවක් පැවැමකීම . 

 

2) ජ්ක ේ ජ්ප ත 2 

- ජනාධිපති බාැදක්ෂ ප්රදාන යාත ස සියාතලු තවශයතා හ ූර්ණ කිරී  න් පසුව 

දිහා  වා හාරි් වරයාතා විසින් බාැදක්ෂයාතා හ මුඛ් පරීක්ෂණයාතවට ැක් වළ 

යුතු   .     හ මුඛ් පරීක්ෂණ ද දී බාැදක්ෂයාතා විසින් සියාත  ැාේ  පාත දිහා 

 වා හාරි්වරයාතා  වත ඉදිරිපමක වළ යුතු   . හ මුඛ් පරීක්ෂණයාතට  පර 

තව  වශ යාතන් තවුරුදු 02  ාහ 06 ක් ආවරණයාත වන පරිදි      ැාේ  පා ත ස 

වාර්තා තටංගු වියාත යුතු   .     වාර්තා තුළ බාැදක්ෂ යාතකු වශ යාතන් 

ඔහු ේ/ඇයාත ේ තමකදැකී , හෙභාගී වූ වඳවුරු, ෛදනිව වණ්ටායාත  රැ්ීම  

ආදි යාත ස වළ  ේ යාතනාදියාත ඇතුළමක වියාත යුතු යාත.  

 

3)  ක  හ  විජ්නෝද ාශ කුසකත  3 

- වැාමක ව  ෙෝ හා සතය යාත තංශයාතව නිර් ාණයාතක් කිරී . 

නිදසුන්  - පින්තාරු කිරී , මූර්තියාතක්, වවිපංතියාතක්, සිංදුවක්, නාටයයාතක්, විව 

තරගයාතවට වථාවක්, ඓතිොසිව  ෙෝ හං්වෘතිව වටිනාව ක් ඇති 

්ථානයාතක් පිළිබඳ හමීක්ෂණ වාර්තාවක්, වතාන්දරයාතක් (    නිර් ාණයාත 

තදාළ බාැදක්ෂයාතා ේ  බවට බාැදක්ෂ නායාතව විසින් හෑීම වට පමකවියාත යුතු 

යාත) 
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4) බ කදක්ෂ ලං ලංිලල්පය 

- බාැදක්ෂ යාතකුට  ෙෝ වණ්ටායාත වට බාැදක්ෂ  ප්රදානයාත ො ප්රධාන 

 වා හාරි් ප්රදානයාත හඳො නියාතමිත බාැදක්ෂ  ශිල්පීයාත දක්ෂතා 3 ක් බාැදක්ෂ  

නායාතව ේ තවහරයාත  ත පුහුණු වරීම . 

 

5) පුජ්රෝග මී වෙ පිති 4 

- පු රෝගාමී වයාපෘතියාතක් හංවිධානයාත කිරී   නායාතවමකවයාත දැරී  (පාැ , 

නිරීක්ෂණ කුළුණු, තුරු  ත කුටි, වාලීන උපවරණ, පිවිසු   දාරටු හංකීර්ණ, 

ඔංචිල්ැා, සී හෝ, වඳවුරු මුළුතැන් ගයාත, ගබටා වා ර ආදියාත ඉදි කිරී ).  

 

6) හදිසි අවස්ථම ව  ලංදී ස්ව භ වි  විපත  ලංදී න ය ත්වය ලංදැීම 

- ෙදිසි තනතුරව දී, ්වාභාවිව විපතව දී, ක්රියාතා වළ යුතු ආවාරයාත පිළිබඳව 

ත ා තුළ ඇති දැනු  ො තව බෝධයාත පිළිබඳව බාැදක්ෂ  නායාතව හ ග 

හාවච්ඡා කිරී  (ප්රථ ාධාර දී  ඇතුළමකව) 

 

7) ජ්සෞ ෙ පුරුු 

- බාැදක්ෂ ප්රදානයාත හඳො ඉදිරිපමක වන බාැදක්ෂ යාතකුට  පෞේගලිව  හෞඛ්ය 

පුරුදු පිළිබඳව බාැදක්ෂ නායාතව ේ තවහරයාත  ත පුහුණු වරීම .  

 

8) ජ්ත රුළරු ත ක්ෂණ දැනුම ලං4 

- පරිගණව යාතතුරු පුවරුවක් උප යාතෝගී වර  ගන බාැදක්ෂයාතා ේ භාෂාව  නාව 

 වනමක භාෂාවකින් ෛදනිව ීවවිත ද දී වැදගමක වන වචන 15 ක් 

තක්ෂරවරණයාත කිරී ට ඉ ගන ගැනී .  

- විනාඩි 5 ක් තුළ ඉදිරිපමක කිරී  හඳො පෙත හඳෙන් උප ද් ො ආවෘතියාත 

තනුව පවර් පායින්ට් ඉදිරිපමක කිරී ක් හව් කිරී .  
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ම ති  ව              පරිගණ  ලංපිටු ලං(Slides) ප්රම ණය 

බාැදක්ෂ  පා රාන්දුව ො බාැදක්ෂ නීතියාත    02 

බාැදක්ෂ වයාපාර යාත ස නිර් ාතෘ      03 

බාැදක්ෂ වයාපාර යාත ස තිපප්රායාත ො    ෙවර    02 

 ැෝව බාැදක්ෂ හංවිධානයාත ො වැාප     03 

ශ්රී ැංවා බාැදක්ෂ වයාපාරයාත ො ඉතිොහයාත     04 

බාැදක්ෂයාතා  ේ තධයාපන/ජයාතග්රෙණ ඇතුළමක ත ා ගැන වි්තර  03 

බාැදක්ෂයාතා ේ වණ්ටායාත /හමූෙයාත     01 

බාැදක්ෂයාතා ේ බාැදක්ෂ ීවවිතයාත/ජයාතග්රෙණ/හෙභාගීමකවයාත/නායාතවමකවයාත 05 

බාැදක්ෂයාතා ේ තනාගත තරමුණු       01  

            එ ුළව        24 

 

9) ස්බන්ී රණ භ ෂ  කුසකත  4 

- ඕනෑ   ාතෘවාවක් පිළිබඳ බාැදක්ෂයාතා ේ    භාෂාව  නාවන  වනමක 

භාෂාවකින් විනාඩි 03 ව වථාවක් පැවැමකීම  (පවර් පායින්ට් ඉදිරිපමක කිරී  

   ස දී  යාතාදාගත ෙැකියාත) 

 

10) හ නිජ්යන් සුරක්ෂ ව 11 

- තවදාන  තක් ්රු කිරී   මූලිව ක්ර  පිළිබඳ පැෙැදිලි කිරී   ෙැකියාතාවක් 

තිබී .  

- තයුතු බැපෑ   ෙෝ  සරිෙැරයාතට පමක ත යාතකුට උපවාර වරණ ආවාරයාත දැන 

සිටී .  

- ෙදිසි ගිැන් රථ තංවයාත, ෙදිසි  පාලිසි ඇ තු  තංවයාත, ගිනි නිීම    ්වා 

තංවයාත, ළ ා හෙයාතව තංශ තංවයාත ො  පාලි් ෙදිසි වණ්ටායාත  තංවයාත දැන 

සිටී .  

- පෙත හඳෙන්  ේ පිළිබඳ දැනු  ප්රදර්ශනයාත කිරී . 

 පාහල්  ගාටනැගිල්ැ තුළ ආරක්ෂාව 
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 බාැදක්ෂ ක්රියාතාවාරව වැ දී ආරක්ෂාව 

 ගින් නන් ආරක්ෂාව 

 ඔබ ේ නිවහ පි සටා ඇති ප්ර ේශයාතට තදාළ වන පරිදි වඳු, ගංගා ො 

වැැෑ ආදි ද දී ආරක්ෂාව  

-  හෞඛ්ය හ පන්න ීවවිතයාතවට තදාළ නීති දැන ගැනී . 

- තවංවමකවයාත යාතන්න කු ක් ද ො එයාත දියුණු වරනු ැබන ආවාරයාත දැන ගැනී . 

 

11) බ ධ්  සහිත ප ගමනක් සාවිධ් නය  

- බාැදක්ෂ විදයාව ග්රන්ථ ද හඳෙන් වන  ං හැකුණු භාවිතා වරමින් බාැදක්ෂ 

නායාතවයාතා ේ තනු ැතියාත, උප ද් ො තධීක්ෂණයාත හ සතව වණ්ටායාත ක්  ෙෝ 

බාැදක්ෂයින්  ද ද නකු හඳො ත  වණ්ටායාත  පි සටි ප්ර ේශයාත තුළ උපරි  

කි.මී. 1 ක් දුර පා ග නක් හංවිධානයාත කිරී .  

-    පිළිබඳ බාැදක්ෂ නායාතව  වත වාචිව වාර්තාවක් ඉදිරිපමක කිරී . 

 

12) ප්රය  ජ්ස්ව  වෙ පිතිය 

- බාැදක්ෂයාතා විසින් උපරි  වශ යාතන් බාැදක්ෂයාතන් 12  ද නකු ගන් හ න්විත 

වණ්ටායාත ක් හ ගින් මිනි් පැයාත 72 ව ප්රජා  ්වා වයාපෘතියාතක් ක්රියාතාමක ව 

කිරී  (    මිනි් පැයාත 72 හඳො දිවා ආොරයාත හෙ  මක පානයාත ආදියාත හඳො 

වැයාත වරන ැද පැයාතව වාැයාත තටංගු වියාත ෙැකි යාත) 

- වයාපෘති  යාතෝජනාව හඳො දිහා  වා හාරි්වරයාතා ේ  ෙෝ ඔහු විසින් න  

වරන ැද හෙයාත දිහා  වා හාරි්වරයාතා ේ තනු ැතියාත ැබා ගත යුතු යාත.  

- හැැසු වරණයාත හෙ ක්රියාතාමක ව කිරී  ආදියාත  ාහයාතව ප ණ වාැයාත තුළ සිදු 

වළ යුතු යාත.  

- බාැදක්ෂයාතා විසින් දිහා  වා හාරි්වරයාතා  ෙෝ ඔහු විසින් න  වරනු ැබන 

තයාත  වත වාර්තාවක් ඉදිරිපමක වළ යුතු යාත.     වාර්තාව තුළ තවහර ලිපි, 

ඡායාතාරූප, ඇගයී , ගිණු  ආදියාත ඇතුළමක   .  
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- ප්රා ේලයාත  ෙෝ  වනමක ආයාතතන හ ග එක්ව     වයාපෘතියාත හංවිධානයාත 

කිරී  සුදුසු   .  

- වයාපෘතියාත පැවැමකීම ට තදාළ වි්තර      පා ත ස තවහාන  වාට හ ස 

දැක්  .  

ජ්හෝ 

- විවල්ප වශ යාතන්, Better World Framework යාතට මක එන ප්රීමණතා පදක්ව  

තතුරින්  ‘හා  ද පණිවිටවරු’ (Messenger of Peace) පදක්ව ට තදාළ 

තවශයතා හ ූර්ණ කිරී . 

‘හා  ද පණිවිටවරු’ ප්රීමණතා පදක්ව ට තදාළ තවශයතා හ ූර්ණ කිරී  

 ගින්  ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ යාතකු ෙට ජනාධිපති ප්රදාන යාත ස තංව 12 තවශයතාව 

හ ූර්ණ වන තතර ජාතයන්තර පිළිගැනී ක් හ සත ‘හා  ද පණිවිටවරු’ 

පදක්ව  දිනාගත ෙැකි යාත (තදාළ විෂයාත නිර් ේශයාත ප්රීමණතා පදක්ව  

නිර් ේශ යාත ස ො Better World Framework ප්රීමණතා පදක්ව  තමක පා ත ස 

ඇතුළමක   ). 

 

  

13)  හවුරු ර ත්රි 4  

- වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත හඳො වන තවශයතා හ ූර්ණ කිරී   සිට වඳවුරු 

රාත්රි 4 ක් ගත වර තිබී  (    රාත්රි 4 එව දිගට  ෙෝ වඩින් වට වියාත ෙැකි යාත). 

   පිළිබඳ  ැාේ  පා ත ස හටෙන් වළ යුතු යාත.  

 

ජ්ස්ව    කය ම ස නවයයි (09) 

 තග්රා ාතය බාැදක්ෂ  ප්රදානයාත යාතට මක වාර්යාතක්ෂ තා ප්රහාදනයාත හ ූර්ණ වළ දින 

පටන් තව  වශ යාතන්  ාහ 09 ව  ්වා වාැයාතක් හ ූර්ණ වළ යුතු යාත.  
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ප්රමණත  පදක් ්  

 බාැදක්ෂයාතා විසින් පෙත හඳෙන් ප්රීමණතා පදක්ව  පෙ (05) හ මක වළ යුතු යාත.  

-  ජයෂ්ඨ පහන් නිවැසි (හ මක කිරී   ෙෝ යාතළි හ මක කිරී )  

- ගිැන්  ්වා (හ මක කිරී   ෙෝ යාතළි හ මක කිරී ) 

- ගබටා පාැව  ෙෝ වඳවුරු පාැව (හ මක කිරී   ෙෝ යාතළි හ මක කිරී ) 

-  ෙජන  ්වා වාණ්ට ද බාැදක්ෂයාතා විසින් දැනට හ මක  වාට ඇති 

පදක්ව වැට ත තර එක් පදක්ව ක්  

-  ජයෂ්ඨ හංවිධායාතව  

 

 සියාතලු  පදක්ව   ජයෂ්ඨ බාැදක්ෂ තංශ යාතන්  තෝරා ගත යුතු යාත.  

 ප්රජා ්වා වයාපෘතියාත ක්රියාතාමක ව කිරී ට  පර හංවිධායාතව පදක්ව  හ මක වළ 

යුතු යාත. 

 ජනාධිපති බාැදක්ෂ ප්රදාන යාත ස තවශයතා හ ූර්ණ කිරී  න් පසු බාැදක්ෂයාතා 

ෙට  වනමක ඕනෑ   ජයෂ්ඨ ප්රීමණතා පදක්ව ක් හ මක වළ ෙැකි යාත.  

 බාැදක්ෂයාතා ෙට ජනාධිපති බාැදක්ෂ  ප්රදානයාත දිනා ගත ෙැකිවන් න් ඔහුට/ඇයාතට 

වයාතහ තවුරුදු 16 හ ූර්ණ වූ පසුව වන තතර, තවුරුදු 18 න් පසු එයාත දිනා ගත 

 නාෙැකියාත.  

 බාැදක්ෂයාතා විසින් ජනාධිපති බාැදක්ෂ ප්රදානයාත සියාත නිැ ඇඳු   ව  වමිහ 

හාක්කුවට ඉෙළ  ්වා තරුවැට ඉෙළින් පැළඳියාත යුතු යාත.  

 බාැදක්ෂයාතා ේ වයාතහ තවුරුදු 18 හ ූර්ණ ීම ට  පර පෙත හඳෙන් ලියාතකියාතවිලි 

හ ගින් තවහාන තයාතදු පත ප්රධාන  වා හාරි්වරයාතා  වත ඉදිරිපමක වළ යුතු යාත. 

 

සටහන්  - වයාතහ තවුරුදු 18 ඉක් ීම ට  පර තයාතදු පමක  යාතාමු කිරී   ගින් 

බාැදක්ෂයාතා ෙට වල්තියාතා තවශය නිවැරදි කිරී  වරගැනී ට තවවාශ ැැ බ්. 

ඔහු ේ/ ඇයාත ේ වයාතහ ඉක් වූ පසු කිසියාත   දෝෂයාතක් ෙඳුනාගත ෙැකි වුව ොමක 

බාැදක්ෂයාතා ේ යාතෙපත පිණිහ ශ්රී ැංවා බාැදක්ෂ හංග යාත ෙට කිසිමක උපවාරයාතක් 

වළ  නාෙැකි වනු ඇත. 
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 අවසන් අයු්පත පහත සහහන් ජ්ල් න සමග ඉදිරිපත්  ළ යුුළ ලංය.  

- ප්රජා  ්වා වයාපෘති වාර්තාව  

- විදුෙල්පති/ තංශ ප්රධාන විසින් හෙතිව වරන ැද උපමක හෙතිව යාත ස පිටපත 

- ප්රගති වාඩ්නපමක  දව 

- ශ්රී ැංවා බාැදක්ෂ හංග යාත විසින් ඉල්ැා සිටින  වනමක ඕනෑ   ල්ඛ්නයාතක්  

 

ආර්භ  ළ හැකි අවම වයස - අවුරුු 15 මස 03 ස්පූරර්ණ 

වූ පසු හ    ර්යක්ෂමත  ප්රස දනය හ  අග්ර ම තෙ බ කදක්ෂ ලං

ප්රද නය දින  ගැනීජ්මන් පසු  

දින  ගත හැකි අවම වයස - අවුරුු 16  

අවම ජ්ස්ව    කය - ම ස 9 යි 

වයස අවුරුු 18 ට ජ්පර දින  ගත යුුළ ලංය 

අවස න ස්ණ  පීක්ෂණය - ශ්රී කා   ලංබ කදක්ෂ ලංසාගමජ්යහි 

සහය ප්රධ් න ජ්  මස රිස් (සාවර්ධ්න) සහ ඔහුජ්ේ/ඇයජ්ේ 

ස්ණ  පීක්ෂණ මණ්ඩකජ්යහි සහය සහිතව ප්රධ් න 

ජ්  මස රිස්වරය   

අවස න අනුමැතිය - ප්රධ් න ජ්  මස රිස්වරය   
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යන ධිපති ලංබ කදක්ෂ ලංප්රද නය සහහ                                    

ප්රය  ජ්ස්ව  වෙ පිතිය 

 

  ගෝලීයාත ප්රජා ව ස පුරවැසියාතන් වශ යාතන් බාැදක්ෂයාතන් විසින් සියාත වයාපෘති 

ක්රියාතාමක ව කිරී   දී එක්හමක ජාතීන් විසින් ප්රවාශයාතට පමක වරණ ැද තිරහර 

හංවර්ධන තිප තාර්ථ (Sustainable Development Goals/SDGs)   ව ර ස 

තවධානයාත  යාතාමු කිරී  සුදුසු   .  

 තිරහර හංවර්ධන තිප තාර්ථවැට (ති.හ.ත.) තදාළ වයාපෘති හඳො නිදසුන් 

කි සපයාතක් පෙත දක්වා ඇත.  

 

ජ්යෝජිත වෙ පිති 

 

ති.ස.අ. 1 - ුගී බව ුරලීම 

- දුගී පවුැක්  ෙෝ දුගී පුේගැ යාතකු  වනු වන් නිවහක් ඉදි කිරී . 

 

ති.ස.අ. 2 - කුසගිනි ුරලීම 

- හරණාගත වඳවුරු ආදි ද දී වියාතළි ආොර  බදාදී  ආදියාත හංවිධානයාත කිරී  

 

ති.ස.අ. 3 - නිජ්රෝගිමත් ජීවිතය 

-  පාදු සුහාන භූමියාතක් පිරිසිදු කිරී  

-  ෙජන ක්රිටාංගණයාතව/තහරණ හරණ නිවාහයාතව තලුමක වැඩියාතාවක් කිරී  

-  රෝෙල් වාට්ටුවව/ වැඩි සටි  ෙෝ තහරණ හරණ නිවාහයාතව පිරිසිදු කිරී  ො 

පින්තාරු කිරී  

- රජ ද  දපාර්තු  න්තුවක්  ෙෝ  වනමක හංවිධානයාතක් විසින් ක්රියාතාමක ව 

වරණ  ටංගු උවදුර දුරලී  වැනි වයාපෘතියාතවට හෙයාත ීම . 
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- තඩු පෙසුව  හ සත පාහල්වැ  හෞඛ්ය හායාතන ආදියාත හංවිධානයාත කිරී  

-  වනමක හංවිධානවැ හෙයාත හ සතව තක්ෂි හායාතන, ඇ් වණ්නාඩි  බදා දී  ආදියාත 

හංවිධානයාත කිරී   

-  ල් දන්දී   වැටහටෙනක් හංවිධානයාත කිරී  

-  ෙජන හනීපාරක්ෂව වයාපෘති හංවිධානයාත කිරී  

 

ති.ස.අ. 4 - අධ්ෙ පනය 

- තඩු පෙසුව  හ සත පාහල්වැ පු්තවාැ පෙසුව  ආදියාත හංවිධානයාත කිරී   

 

ති.ස.අ. 5 - ස්ත්රී පුරුෂ සමත ව 

- පිරිමි ො ගැෙැණු ළමුන් ේ හෙභාගිමකව යාතන් හං්වෘතිව උමකහවයාතක් 

හංවිධානයාත කිරී . 

 

ති.ස.අ. 6 - පවිත්ර යකය 

- ග්රාමීයාත ළිං/  පාකුණු ආදියාත පවිත්ර කිරී   ෙෝ තලුමකවැඩියාතාව. 

-  පාදු ජැ නළ පෙසුව  වැනි  පාදු පෙසුව  තලුමකවැඩියාතාව . 

- වන්දනාවරුවන් හඳො තවශය වන පිරිසිදු පානීයාත ජැ පෙසුව  හැපයී . 

 

ති.ස.අ. 7 - පවිත්ර බකශක්තිය 

- කුටා පරි ාන ද පුනර්ජනනීයාත බැශක්ති ප්රභවයාතක් ්ථාපනයාත කිරී  හඳො 

වයාපෘතියාතක් හංවිධානයාත කිරී  

 

ති.ස.අ. 8 - ආර්ි  වර්ධ්නය  

- දුගී පවුැවට ආදායාත   ාර්ගයාතක් හපයාතා ගත ෙැකි ආවාර ද ආර්ිව 

වටයුමකතක් වයාපෘතියාතක් හංවිධානයාත කිරී  

 

ති.ස.අ. 9 -  ර්ම න්ත සහ යටිතක පහසු ්  

-  වනමක ආයාතතන විසින්  නාහැවා ෙරින ැද  ාර්ග පිළිහවර කිරී  
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ති.ස.අ. 10 - අසම නත ව ුරලීම 

-  ෙජන ක්රිටාංගණයාතක්  ෙෝ තහරණ හරණ නිවාහයාතක් තලුමකවැඩියාතා කිරී . 

 

ති.ස.අ. 11 - තිරසර භ වය 

- දුගී පවුැක්  ෙෝ දුගී පුේගැ යාතකු හඳො නිවහක් ඉදි කිරී . 

 

ති.ස.අ. 12 - වගකී් ලංසහගත ලංපරිජ්භෝයනය 

- හ පමක, ආොර ආදියාත නා්ති  නාකිරී  පිළිබඳ  ෙජනතාව දැනු වමක 

කිරී   වැටහටෙනක් හංවිධානයාත කිරී .  

 

ති.ස.අ. 13 - ජ්ේශුවණය ලංැහ  ලංගැනීම 

- රුක්  රෝපණ වයාපෘති හංවිධානයාත කිරී . 

 

ති.ස.අ. 14 - යකය ලංජීවිතය ලං 

-  වරළ, ගංගා ඉවුරු ආදියාත පිරිසිදු කිරී   වයාපෘතියාතක් හංවිධානයාත කිරී . 

 

ති.ස.අ. 15 -  හිමත ලංජීවිතය ලං 

- රුක්  රෝපණ වයාපෘති හංවිධානයාත කිරී . 

 

ති.ස.අ. 16 - ස මය ලංසහ ලංයුක්තිය ලං 

- විවිධ ජාතීන්ට තයාතමක ජනතාව හෙභාගී වර ගනිමින් හං්වෘතිව හුව ාරු 

වැටහටෙනක් හංවිධානයාත කිරී . 

 

ති.ස.අ. 17 - හවුල්  ීත්වය ලං 

- විවිධ රාජය/රාජය  නාවන ආයාතතනවැ හෙභාගිමකව යාතන් ප්රජාවට  ්වාවක් 

හැැසී  හදො  හෞඛ්ය හායාතන, ෙැඳුනු පමක නිකුතුව, විවිධ උප යාතෝගිතා 

 ්වා ආදියාත හපයාතන  ්වා වඳවුරු ආදියාත හංවිධානයාත කිරී . 
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 ඉෙත හඳෙන් උදාෙරණවැට ත තරව, බාැදක්ෂයාතා ේ ප්ර ේශයාතට ො ෙැකියාතාවට 

ගැළ පන පරිදි වයාපෘති  තෝරා ගැනී ට බාැදක්ෂයාතාට ෙැකි යාත.  ව ් වුව ද 

 තෝරා ගන්නා ැද වයාපෘති  යාතෝජනාව දිහා  වා හාරි්වරයාතා  ෙෝ ඔහු ේ 

නි යාතෝකයත විසින් තනු ත වළ යුතු යාත. එ  න්  එ  වයාපෘතියාත හු දක් 

බාැදක්ෂයාතා ේ නිවහට තදාළ වන්නක්  නාව හ ්තයාතක් වශ යාතන් ගමකවැ 

හ ාජ ද යාත   වාටහවට උපවාරයාතක් වන වයාපෘතියාතක් වියාත යු තුයාත. ඉෙත 

දැක් වන තිරහර හංවර්ධන තරමුණු වලින් පරිබා සර වි ශ්ෂ වයාපෘති ක්රියාතාමක ව 

කිරී   දී හෙයාත ප්රධාන  වා හාරි් (හංවර්ධන) ේ එවගතාව ැබාගැනී  තවශය 

  .  

 වයාපෘතියාත ක්රියාතාමක ව කිරී ට  හවට  පර පටන් වමක වයාපෘතියාත හැැසු  කිරී  

ආර භ වළ යුතු යාත. වයාපෘතියාත ආර භ ීම ට  පර පැවති තමකමකවයාත, වයාපෘතියාත 

ක්රියාතාමක ව වරණ තව්ථාව, වයාපෘතියාත ක්රියාතාමක ව කිරී  න් පසු තමකමකවයාත යාතන 

තව්ථාවැට තදාළ ඡායාතාරූප තව  වශ යාතන් තුනක් තවහාන වාර්තාව තුළ තටංගු 

වියාත යුතු යාත. 

 වයාපෘතියාත තවහාන ද දී පෙත හඳෙන් වරුණු තන්තර්ගත වාර්තාවක් ඉදිරිපමක 

වළ යුතු යාත. 

වෙ පිති ලංජ්යෝයන ව  ලංඇුළළත් ලංවිය ලංයුුළ ලං රුු 

1. ත ේක්ෂවයාතා ේ න , ලිපිනයාත, බාැදක්ෂ හමූෙයාත 

2.  ාතෘවාව (කු ක් හඳො සිදු වරන වයාපෘතියාතක් ද යාතන වග) 

3. ෙැඳින්ීම  

4. ගතවන වාැයාත ො ත ේක්ෂිත දින 

5. තරමුණු ො තිප තාර්ථ 

6. වයාපෘතියාත හඳො තවහර ැබා ගත යුතු තයාත (ආයාතතන ප්රධානීන්, ග්රා  

නිැධාරීන්, පැාමක පාැන ආයාතතන වැනි)  

7. වයාපෘතියාත හඳො හව් වළ ලිපි පිටපමක 
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8. තවශයතා ො උපවරණ  ල්ඛ්නයාත 

9. තවශය මිනි් ශ්ර  ප්ර ාණයාත ො ැබා ගැනී ට ත ේක්ෂා වරණ ක්ර යාත 

10. ඇ්ත  න්තුගත තයාත - වැයාත  ල්ඛ්නයාත 

11. ඒ හඳො තවශය මුදල්  හායාතා ගන්නා පිළි වළ 

12. තවශය හ පමක  හායාතා ගන්නා පිළි වළ  

13. ආොරපාන ො හංග්රෙ වටයුතු සූදාන  වරන ආවාරයාත 

14.     වයාපෘතියාතට හ බන්ධ වර ගත ෙැකි ආයාතතන ො  වනමක 

හංවිධාන 

15. වයපෘතියාත ක්රියාතාමක ව වරණ ආවාරයාත  වටි යාතන් 

16. ගැන්ට් වාැ රාමුව (1 වන හටෙන) 

17. දිහා  වා හාරි්/හෙයාත දිහා  වා හාරි් තනු ැතියාත. 

1 වන ලංසටහන ලං- ගැන්ට්   ක ර ණව  

ක්රිය   ර ම වගකී්   ම සය 
                

                              දිනය 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A              

B              

C              

D              

E              

 

 ශ්රී ැංවා බාැදක්ෂ හංග යාත  වත ඉදිරිපමක වරනු ැබන තවහාන වාර්තාව තුළ 

වයපෘති  යාතෝජනාව ඇතුළමක වළ යුතු යාත. වයාපෘති  යාතෝජනාව තුළ තටංගු වියාත යුතු 

වරුණුවැට ත තරව, තවහාන වාර්තාව තුළ පෙත හඳෙන්  ේ තටංගු වියාත යුතු යාත. 
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- වයාපෘතියාත ක්රියාතාමක ව වළ ආවාරයාත, මුහුණ දුන් ගැටලු ො බාැදක්ෂයාතා විසින් 

ඒවා විහඳාගමක ආවාරයාත, දින හැැසු , ඡායාතාරූප, දමකත, රූප හටෙන්, 

පුවමකපමක උපුටන ආදී තවශය වරුණු ලිඛිත වාර්තාව තුළ තටංගු වියාත යුතු යාත.  

 

වෙ පිති ලංව ර්ත ව ලංුළළ ලංඅඩාුව ලංවිය ලංයුුළ ලං රුු 

1. තවශය හ පමක හෙ ඒවා ැබාගමක තයුරු 

2. හෙභාගී වූ තයාත ේ න  

3. මිනි් පැයාත ගණන, ආොර හෙ වි  වයාතට ගත වූ වාැයාත (මිනි් පැයාත 

72 ක් උපරි  බාැදක්ෂයාතන් 12  ද නකු විසින් හ ූර්ණ වළ යුතු යාත)  

4. ආොර ආදියාත ැබා ගමක ක්ර යාත 

5.    හඳො ැබා දුන් ප්රචාරයාත 

6. තවහාන තයාතවැයාත 

7. ආයාතතන ප්රධානියාතා ගන් වයාපෘතියාත හාර්ථවව ඉටු වළ බවට ලිපියාත  

8. වයාපෘතියාත පිළිබඳව ඇගයී   

9. බාැදක්ෂ නායාතව ේ නිර් ේශයාත 

10. දිහා  වා හාරි්/ හෙයාත දිහා  වා හාරි් ේ නිර් ේශයාත 
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ළම  ලංහ  ලංතරුණ ලංවැඩසටහන ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

සහහ  ලංඅනුගතම් ලංසැකැස්ම 
 

 දැනට ලංක්රිය ත්ම  ලංවන ලං(පැරණි) ළම  ලංහ  ලංතරුණ ලංවැඩසටහජ්න් ලංසිට ලං2021 

නව ලංතරුණ ලංවැඩසටහනට ලංඅනුගත ලංමජ්්දී පහත ලංසහහන් ලංසැකැස්ම ලංඅනුව ලං

 ටයුුළ ලං රන ලංජ්මන් ලංබ කදක්ෂයන්ට ලංඋපජ්දස් ලංජ්දනු ලංකැජ් .  

පැරණි ලං

නිර්ජ්ේශය ලං

යටජ්ත් ලං

පදක් ම/ 

ප්රද නය 

ස්පූරර්ණ ලං

 ළ ලංදිනය ලං

(ජ්මහි ලං

දැක්ජ්වන ලං

දිනට ලංජ්පර) 

පැරණි ලං

නිර්ජ්ේශය ලං

අනුගමනය ලං

ජ්  ට ලං

කබ ගත ලං

හැකි ලංප්රද නය 

පැරණි ලංනිර්ජ්ේශය ලං

අනුගමනය ලංජ්  ට ලං

කබ ගත් ලංප්රද නජ්යන් ලං

පසු ලංකබ ගත ලංහැකි ලං

නව ලංනිර්ජ්ේශජ්යහි ලං

ප්රද නය 

සටහන් 

ස ම ජි  ලං

පදක් ම 

2021.01.01 බාැදක්ෂ 

ආචාර්යාත 

වරයාතා ේ 

ප්රදානයාත 

බාැදක්ෂ ප්රදානයාත 2021.01.01 දිනට  පර පැරණි 

නිර් ේශයාත යාතට මක හා ාකයව 

පදක්ව  හ ූර්ණ  වාට 

 නා ැති න  නව නිර් ේශයාතට 

තනුගත වියාත යුතු යාත 

බ ක ලංදක්ෂ ලං

ආච ර්යවරය

ා ජ්ේ ලංප්රද  ලං

නය 

2021.01.01 හමූෙ ආචාර්යාත 

වරයාතා ේ 

ප්රදානයාත 

ප්රධාන  වා හාරි් 

ප්රදානයාත 

2021.01.01 දිනට  පර ඔහු/ඇයාත 

වයාතහ තවු. 15ට වටා තඩු න  

(නැත ොමක පැරණි නිර් ේශයාත 

යාතට මක වටයුතු වළ යුතු යාත) 

සමූහ ලං

ආච ර්යවරය

ා ජ්ේ ලංප්රද නය 

2021.01.01  ප්රධාන  වා හාරි් 

ප්රදානයාත 

2021.01.01 දිනට  පර ඔහු/ඇයාත 

වයාතහ තවු. 15ට වටා තඩු න  

(නැත ොමක පැරණි නිර් ේශයාත 

යාතට මක වටයුතු වළ යුතුයාත) 

දිස  ලං

ජ්  මස රිස් ලං

ප්රද නය 

2021.01.01  තග්රා ාතය බාැදක්ෂ 

ප්රදානයාත 

2021.01.01 දිනට  පර ඔහු/ඇයාත 

වයාතහ තවු. 16ට වටා තඩු න  

(නැත ොමක පැරණි නිර් ේශයාත 

යාතට මක වටයුතු වළ යුතුයාත) 

වන ලං

ව සිය ජ්ේ ලං

ැහහැන 

2021.01.01 ජනාධිපති 

බාැදක්ෂ 

ප්රදානයාත 

(2021.01.01 

දිනට  පර 

ඔහු/ඇයාත වයාතහ 

තවු. 17ට වැඩි 

න ) 

ජනාධිපති බාැදක්ෂ 

ප්රදානයාත (2021.01.01 

දිනට  පර ඔහු/ඇයාත 

වයාතහ තවු. 17ට තඩු න ) 

 

 


