
 

ප�ොලිස් නිලධොරියකු නොනොකොර වූ අභිපයො�ගොත්මක වූ ප්මපෙයන් ඉටු කරයි. ප�ොලීසිය ජීවිත සෙ පේ�ළවල 
ආරව සැලසී්මට, අ�රොධකරුවන් පසොයො ගැනී්මට සෙ සිරභොරයට ගැනී්මට, සෙ ආධොර අවශ අයට 
උ�කොර කිරී්මට කටයුතු කරයි.

ඔපේ මූලික බඳවො ගැනීපේ පුහුණුපවන් �සුව, Victoria Police හි ආධුනික ප�ොලිස් පකොස්තො�ලවරයකු පලස 
ඔපේ රැකියොව ආරේභ පවයි. තනතුපරහි ස්ථිර කිරී්මට ප�ර වසර 2ක් සෝමොන පස්වො ප�ොලිස් නිලධොරියකු 
පලස පුහුණුව සෙ නිපුණතොව වරධනය කර ගැනී්මට ඔබට සිදු පවයි.

සෝමොත� පස්වො ප�ොලිස් නිලධොරීන් ඕනෑ්ම වොරතො කළ ෙැකි අ�රොධයකදී පෙො� ්මෙජන අවශ�තොවකදී 
�ළමුපවන් �ැමිණිය යුතු අය වන අතර ඔවුහු දවපස් �ැය 24 ්මත, සතිපේ දින 7්මත, වික්පටො�රියොනු �ජොවට 
පස්වො ස�යති.

Victoria Police හි වැඩි්මනක් සෝමොජිකපයො� සෝමොත� පස්වො ප�ොලිස් නිලධොරීන් වශපයන් කටයුතු කරති. 
එපෙත, පබොපෙො� විපේෂිත තනතුරු ද �වතින අතර ඒ සඳෙො වැඩිදුර පුහුණුව සෙ අව්ම තරමින් වසර 
2 - 4 දක්වො සෝමොත� පස්වො ප්මපෙයුේ �ළපුරුේද අවශ� පේ.

ප�ොලිස් නිලධොරී

බඳවො ගැනීේ  
දැන් සිදු පකපර



සොමොන� පස්වො ප�ොලිස් නිලධොරියකු ඉටු කරන පස්වොවවන් පමොනවොද?

සෝමොන� පස්වො ප�ොලිස් නිලධොරියකු වශපයන් ඔබට කළ්මනොකරණය කරගැනී්මට සිදුවිය ෙැකි අවස්්ො 
ගණනොවක් �ෙත දැක්පේ:
• ස්මොජ-විපරො�ධී චරයොවන් වැළකී්ම
• �ජො ආර��වට තරජනයක් වන අවස්්ොවන්ට 

�තිචොර දැක්වී්ම
• ආරවුල නිරොකරණය
• ෙදිසි අනතුරු �රි�� කිරී්මට යෝම

• අ�රොධ �රී�ණය
• ර්වොෙන නීති �යොත්මක කිරී්ම
• ්මතදව� සෙ ්මත�ැන් භොවිත කළ පුේගලයන් 

ෙො කටයුතු කිරී්ම
• බර�තළ සිේධි සෙ ෙදිසි අවශ�තොවලට 

�තිචොර දැක්වී්ම

ඔබ සෙභොගී වන පබොපෙො� සිේධීන් සේබන්ධ ලිඛිත වොරතොවක් සැ�යී්මට ඔබට සිදු පේ; ඔබ එක් එක් 
වැඩමුරවලදී ඉටුකරන රොජකොරි ඇතුළත දිනප�ොතක් වැනි වැඩකටයුතු ප�ළගැස්්මක් සැකසී්මද මීට ඇතුළතය. 
ඔබට අධිකරණ කටයුතු සඳෙො ද ලියකියවිලි සැකසී්මට සිදු වන අතර ඒ අනුව සො�� සැ�යී්මට අධිකරණපේ 
ප�නී සිටී්මටද සිදු පේ.

මට ප�ොලිස් නිලධොරියකු වීමට සුදුසුකම් තිපේද?

Victoria Police හි ප�ොලිස් නිලධොරියකු පලස කටයුතු කිරී්මට ඔබ �ෙත සඳෙන් සුදුසුකේ සේපූරණ කළ යුතුය:

ඕස්ප�ලියොනු පුරවැසිභොවය ප�ො� ඕස්ප�ලියොනු ස්ථිර �දිංචිය දැරීම

මනො චරිතයකින් යුකත වීම ස� කීර්තිධර පුද්ගලයකු වීම
Victoria Police ය බඳවො ගැනීපේ �යොවලිය තුළදී අයදුේකරුවන්පගේ චරිතය පිළිබඳ පුළුල පලස 
�රී�� කරයි. Victoria Police චරිත ඉතිෙොසය/යටගියොව පිළිබඳ ්මොරපගො��පේශයක් සඳෙො 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police පවේ අඩවියට පිවිපසන්න.

සටෙන: ඔපේ යටගියොව ඔපේ අයදුේ�තට බල�ොනු ඇති බවට සැකයක් ඇතනේ, අයදුේ�ත පයොමු කිරී්මට ප�ර ඔබට 
ස්වයං අනොවරණ ආකෘති ��යක් Victoria Police හි බඳවො ගැනීපේ අංශයට ඉදිරි�ත කළ ෙැකිය. ප්ම්ම ආකෘති ��ය  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police පවේ අඩවිපයන් බොගත කරගන්න.

අවම වවද� අවශ�තො සම්පූර්්ණ කළ යුතුය
ප්ම්ම තනතුපරහි කටයුතු කිරී්ම සඳෙො Victoria Police වවද� �ති�තතියට අනුව ඔබ අව්ම වවද� අවශ�තො 
සේපූරණ කළ තැනැතතකු වී්ම අවශ�ය. Victoria Police හි වවද� අවශ�තො පිළිබඳ වැඩිවිස්තර සඳෙො  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police පවේ අඩවියට පිවිපසන්න.

�වතින: වවද� තතවයක් ඔපේ අයදුේ�තට බල�ොනු ඇති බවට සැකයක් ඇතනේ, අයදුේ�ත පයොමු කිරී්මට ප�ර, 
ඔබට වවද� තතවයක් පිළිබඳ මූලික �රී�ණයක් සඳෙො වන ආකෘති ��යක් Victoria Police හි වවද� උ�පේශක ඒකකයට 
පයොමු කළ ෙැකිය. ආකෘති ��ය http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police පවේ අඩවිපයන් බොගත කර ගන්න.

ඉිං�සිපයන් සන්නිපේදන කටයුතු කිරීපම් ඉ�ළ නිපු්ණතොවක ප�න්වීම
අයදුේකරුවකු වශපයන් ඔබ සතුව තිබිය යුතු මූලික ෙැකියොවක් වන්පන් ඉං�සි භොෂොපවන් ්මනොව සන්නිපේදන 
කටයුතු කිරීපේ ෙැකියොවයි. ප්මයින් අදෙස් වන්පන් ප්මපෙයුේ කටයුතුවලදී රොජකොරී වඩො කොරය�්ම පලස 
ඉටුකිරී්මට අවශ� ්මටටප්මන් කියවී්මට, ලිවී්මට, ඇසී්මට ප්මන්්ම ඉං�සි භොෂොපවන් කතො කිරී්මට ෙැකි වී්මයි. 

සටෙන: Victoria Police ය යේ �ජො සෝමොජිකයකුට ඔවුන්පගේ ්මේ බසින් කතො කළ ෙැකි ේවිභොෂික සන්නිපේදන ෙැකියොව 
සහිත අයදුේකරුවන් පිළිබඳව ද විපේෂ උනන්දුවක් දක්වයි.

වයස අවුරුදු 21 ට අඩුනම්, අධ���න සුදුසුකම් පිළිබඳ ස�තික ඉදරි�ත් කිරීම
ප�ොලිස් නිලධොරී තනතුර සඳෙො අයදුේ කිරී්මට ඔබට වයස අවුරුදු 18 ක් විය යුතුය. ඔබ වයසින් අවුරුදු 
21 ට වඩො අඩු නේ, අයදුේ කිරී්මට ප�ර ඔබ Victorian Certificate of Education (VCE), පජ��ෂට තලපේ 
Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) පෙො� ඊට ස්මොන විභොගයක් ස්මත වී තිබිය යුතු.

විකපටො�රියොනු රියදුරු බල��ය දැරීම
අයදුේ කරන අවස්්ොව වන විට ඔබට වරත්මොන වික්පටො�රියොනු රියදුරු බල��ය (්මැනුවල පෙො� 
ඔපටො�්මැටික් පදක්ම පිළිගැපන්) තිබිය යුතුය.



For further information, please visit www.policecareer.vic.gov.au/police

ප�ොලිස් නිලධොරියකු වීමට අයදුම් කිරීමට ප�ර මපේ අවධොනයට පයොමු 
විය යුතු වැද්ගත් පතොරතුරු පමොනවොද?

• Victoria Police ට සතිපේ දින 7 ්මත දවපස් �ැය 24 ්මත වික්පටො�රියොනු �ජොපවහි අවශ�තොවලට 
�තිචොර දැක්වී්ම සඳෙො විවිධ පස්වො මුරවල ඔබ පදසතියකට �ැය 80 ක් වැඩ කරනු ඇත.

• ඔපේ රැකියොව ආරේභක ස්මපේදී ඔබට වික්පටො�රියොනු �ොන්තය තුළ Victoria Police තීරණය කරනු ලබන 
ඕනෑ්ම ස්්ොනයක රොජකොරී කිරී්මට සිදු වනු ඇත.

• ඔබට අරබුදකොරී වොතොවරණයන්ට මුහුණ �ෑ්මට, දරුණු අ�රොධකරුවන්ට මුහුණ දී්මට ප්මන්්ම ්මන්�ව� සෙ 
්මත�ැන් භොවිත කළ පුේගලයන් ෙො ගනුපදනු කිරී්මට සිදු වනු ඇත.

• ��න්තපේ නීතිය අනුව කටයුතු කිරී්ම සඳෙො ඔපේ ප�ෞේගලික, ආගමික සෙ පේශ�ොලනික ්මතවොදයන් 
�පසක තැබී්මට ඔබට සිදු වනු ඇත.

• ඔබට ගිනි අවියක් දැරී්මට සිදු වනු ඇත.

• රොජකොරි කොලය තුළ සෙ ඉන් බැෙැරදී ඔපේ චරයොව උසස් ්මටටපේ තිබිය යුතු අතර එය Victoria Police හි 
ආචොරධර්ම පිළිබිඹු කළ යුතුය.

• වැඩ භොර ගැනී්මට �්්මපයන් ඔබට �්්මොධොර සෙතිකය ලබො ගැනී්මට සිදු වනු ඇත; ප්ම්ම සෙතිකය 
අභ�ොස වි��ොලපේ පුහුණු කොලය තුළ සෙ රැකියොපේ �ළමු වසර සඳෙො වළංගු වනු ඇත.

ප�ොලිස් නිලධොරී තනතුර සඳ�ො වන අයදුම්�ත් �යොවලිය කුමකද?

අයදුේකරුවකු වශපයන් Victoria Police හි පස්වය කිරී්මට පතො�රො ගනු ලැබී්මට �්්මපයන් �ෙත සඳෙන් පියවර 
අනුග්මනය කිරී්මට ඔබට සිදු වනු ඇත:

පියවර 1
www.policecareer.vic.gov.au/police පවේ අඩවිය ඔස්පස් ජොලගතව අයදුේ�තක් 
ඉදිරි�ත කිරී්ම

පියවර 2 සුදුසුකේ �රී�ොව

පියවර 3 �පේශ විභොගය

පියවර 4 �සුබිේ �රී�ොව

පියවර 5 ශරීර පයො�ශ�තො �රී�ොව

පියවර 6 ්මපනො�වි��ොත්මක �රී�ොව

පියවර 7 පසෞඛ� �රී�ොව

පියවර 8 විස්තීරණ �රී�ොව

පියවර 9 නිලධොරී ්මණඩළයක් ඉදිරිපේ �ැවැතපවන සේමුඛ �රී�ොව



තවදුර විස්තර අවශ�ද?
වැඩිදුර විස්තර සඳෙො පිවිපසන්න: www.policecareer.vic.gov.au/police

ඔපේ වි්මසී්ම ඊපේල කරන්න: rsbmarketing@police.vic.gov.au

නැතනේ (03) 9247 3212 න් අ�ව අ්මතන්න

 

ප�ොලිස් නිලධොරියකු වීපමන් හිමිවන වැටුප් ස� 
�තිලොභ පමොනවොද?
• අභ�ොස ආයතනපේ පුහුණුව ලබන �ළමු දින සිට්ම තරඟකොරී මූලික වැටු�ක්

• වොරෂික �ඩි වැඩි කිරීේ සෙ මූලික �ඩියට අ්මතර අතිපරක පස්වො මුර දී්මනො

• නිරපලො�භී වි�ෝම �ොරිපතො�ෂික �ැපක්ජයක්

• සති 9 ක වොරෂික නිවොඩු

• ආර�ක බළකො නිවොඩු; ්මොතෘ/පීතෘ නිවොඩු; අධ�යන නිවොඩු; දිගු කොල පස්වො නිවොඩු

• අධ�යන නිවොඩු

• දිගු කොල පස්වො නිවොඩු

• ඔපේ රැකියොව පුරොවට අඛණඩ අධ�යන සෙ වෘතතීය සංවරධන අවස්්ො.

ප�ොලිස් නිලධොරියකු වශපයන් මට ලැපබන පුහුණුව කුමකද?

Victoria Police අනුබේධ රැකියොව සේබන්ධ �ළමු වසර පදක සෙ සති 12 තුළ ඔපේ පුහුණුවට �ෙත සඳෙන් පේ 
ඇතුළත පේ:

සති
1 – 12

ඇකඩමිය තුළ ඔබ ගත කරන �ළමු සතිය නිලොරේභක සතියක් පේ, ප්ම්ම කොලය තුළ 
ආයතනයක් වශපයන් Victoria Police බඳවො ගැනීේ �ටි�ොටිය හුරුපුරුදු කිරී්ම සඳෙො 
කැ� පකපර.

අභ�ොස ආයතනපේදී නීතිය, සන්නිපේදන නිපුණතො, සරඹ සෙ ප්මපෙයුේ නිරො�දොව 
(ගිනි අවි පුහුණුවද ඇතුළතව) සෙ �ජො කටයුතු පිළිබඳ පුහුණුව ආරේභ පේ. 

සති 12 අවසොනපේදී ඔබ දිවුරුේ පදනු ඇත, පේ කොලපේදී ඔබ POL50115 ප�ොලිස් 
කටයුතුපිළිබඳ ඩිපපලො�්මොව (Diploma of Policing) ආරේභ කරනු ඇත.

සති  
13 – 31

ප�ොලිස් ස්්ොනපේ රොජකොරිවල නිරත වී්මට අ්මතරව අභ�ොස ආයතනපේ පුහුණුව ලබො 
ගැනී්ම, �ජො නිපයො�ග �තිචොර පුහුණුව ලබන අතර �වුල �චණඩතොවන්ට අදොළ සිේධීන් 
විසඳමින් පකොට්ොශපේ ප�ොලිස් වෑන්රිපේ පස්වය කිරී්ම.

ඔබ �්මපයන් දැනු්ම, නිපුණතො සෙ �ළපුරුේද ලබන අතරතුර ඔපේ රොජකොරි කටයුතුද 
�්මපයන් පුළුල පේ.

සති 
32 – 52

ඔබ යේ ප�ොලිස් ස්්ොනයක �ළමුව �තිචොර දක්වන්නො වශපයන් �ේචොත අධ�යන 
�තවීේ භොරගනු ලබන අතර අධිපේගී ්මොරග මුර සංචොර ඒකකය සෙ RPDAS 
(Road Policing Drug and Alcohol Section – ප�ොලීස් ර්වොෙන සෙ ඇලපකොපෙොල අංශය – 
RPDAS – Booze Bus) ඇතුළත ්මොරග ප�ොලිස් ඒකකය ස්මග කටයුතු කරනු ඇත.

සති 
53 – 116

ඔබ ඔපේ රියදුරු පුහුණුව සේපූරණ කරනු ලබන අතර ඔබ සිලවර රියදුරු බල��ය 
හිමිකර ගනී.

ඔපේ �තවී්ම ස්ථිර පකපරනු ඇති අතර පුහුණු ආයතනපයහි්ම රැකියොවට අදොළ වැඩිදුර 
�යොකොරකේද සහිතව සෝමොන� පස්වො ප�ොලිස් නිලධොරියකු පලස පයදවී්ම.

ප්ම්ම කොලසී්මොව අවසොනපේදී, ඔබ ප�ොලිස් ඩිපපලො�්මොවට අදොළ සියලු අවශ�තො සේපූරණ කපේ නේ, ඔබ ප�ොලිස් 
පකොස්තො�ලවරයකු පලස ස්ථිර පකපරනු ඇති අතර ඔබට ඩිපපලො�්මොවද හිමි පේ.

ප්ම්ම මූලික පුහුණුව ආරේභයක් �්මණි. Victoria Police හි සෝමොජිකයකු පලස ඔපේ වෘතතීය ජීවිතය පුරෝම 
රැකියොවට අදොළ පුහුණුවීේවල නිරත වී්මට ඔබට සිදු පේ.


