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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

ශ්රී කිංකා බක්න්් ජ රාලා ජ කාර්යාකබප ප්වන්ා ්ිං ෘ්කික ක අධයාපා ් ප ළිවෙබ්කට අොළ  

බක්න්බද්සි මාකා් 2016-2017 

 

1.0 සිකුරාදා දිනවල පහත සඳහන් වවලාවන් තුල පන්ති පැවැත්වවනු ඇත. 

 හතර (4)  සිට අට (8)  වසර දක්වා පන්ති - වප ව 8:00 සිට දහවල් 11:15 දක්වා  

 වදක (2) වසර සහ තුන (3) වසර පන්ති - දහවල් 11:45 සිට ප ව 3:00 දක්වා  

 එක (1) වසර සඳහා පන්ති - ප ව 3:30 සිට සවස 6:25 දක්වා  

2.0 ඉහත සඳහන් කාල වේලාවන් ට අනුකුලව දරුවන් රැවෙන ඒම සහ රැවෙන යාම වදමාපිය භාරකරුවන්වේ 

වෙකීමකි. ප.ව. 6:30 න් පසු වකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය සහ එම පරිශ්රවේ ෙැවවසන දරුවන්වේ සම්පුර්ණ 

වෙකීම වදමාපියන් සතුවනු ඇත.  

3.0 පාසලට ඇතුලත් කරණු ලබන්වන් 2016 අවෙෝස්තු මස 31 වැනිදාට වයස අවුරුදු හය (6) සම්පුර්ණ වන (2010 

අවෙෝස්තු 31 දින වහෝ එදිනට වපර උපන් දරුවන්) දරු දැරියන් වහෝ දිනපතා පාසවල් එක (01) පන්තිවේ 

ඉවෙනුම ලබන දරු දැරියන් පමණකි.     

4.0 වදක (2) වසර සහ ඉන් ඉහල පන්ති වලට ඇතුලත් කිරීමට අවශ්යය දරුවන් සඳහා ලිඛිත සහ වාචික 

පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එයින් සමත්වන දරුවන් දහම් පාසවල් කමිටුවේ අනුමැතිය මත පමණක් 

ඉහල පන්තිවලට අනුෙත කරනු ලැවේ. එම දරු දැරියන්වේ වයස 2016 අවෙෝස්තු මස 31 වැනිදාට අවුරුදු හය 

(6) සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය. 

5.0 පිරිමි දරුවන් වකොණ්ඩය වකොටට කපා මනාව පීරා, සුදු පැහැති ජාතික ඇඳුවමන් සැරසිය යුතු වන අතර අත් 

වකොට කමිස වහෝ අවනකුත් ඇඳුමින් සැරසී වනොපැමිණිය යුතුය. ෙැහැණු දරුවන් පිට සහ කර ප්රවශශ්යන්, නාභිය 

සහ උදරය මනාව වැවසන වසේ සකසන ලද සුදු පැහැති චාම් ළමා සාරියකින් සැරසී, වකොණ්ඩය කරල් වදකකට 

වනවසේ වෙොතා සුදු පැහැති රිබන් පටි වලින් මනා වලස බැඳ  පාසලට පැමිණිය යුතු වේ.  

6.0 අධ්යාපන කටයුතු සාර්ථකව කරවෙන යෑම සඳහා දරුවන් දිනපතා පාසලට පැමිණීම අතයාවශ්ය වනු ඇත. 

අධ්යයන වසර ඇතුලත පැවැත්වවන දින ප්රමාණවයන් 70% කට වැඩිවයන් ( දින 20 කට වැඩිවයන් ) සහභාගී 

වන දරු දැරියන් හට පමණක් වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් විය හැකි බවත්, ඒ අනුව ඉහල පන්තියට 

අනුෙත කිරීම සිදු වකරන බවද කරුණාවවන් සලකන්න. 

7.0 දැනුම් දීමකින් වතොරව වනොකඩවා දින තුනක් පාසලට වනොපැමිවණන දරුවන් පාසල හැර ගියාවසේ සලකනු ඇත. 

එම දරුවන් නැවත පාසලට ඇතුලත් කරවීමට අවශ්ය නම් ීළළ  පාසල් වාරවේදී අුතත් ඉල්ුතම් පතක් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය.  

8.0 පාසල වනොපවවත්වන දින, විවශ්ේෂ අවස්ථාවන් පිළිබඳව සහ වවනත් පුහුණු කිරීම් කටයුතු පිළිබඳව පුර්ණ දැනුම් 

දීමක් වදමාපියන් වවත වකවරනු ඇත. එවන් හදිසි අවස්ථාවන් පිළිබඳව දැනුම් දීම සඳහා ඉල්ුතම් පත්රවේ සඳහන් 

දුරකථන අංක, අන්තර්ජාල ලිපිනයන් ආදිය වවනස ් වන්වන් නම් වනොපමාව ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීම 

වදමාපියන්වේ වෙකීම වනු ඇත.  

9.0 දු දරුවන් වවලාවට රැවෙන ඒම, රැවෙන යාම සහ වැඩ සටහන් පැවැත්වවන වේලාවන් තුලදී වකොන්සල් ජනරාල් 

කාර්යාල පරිශ්රය තුල වහෝ ඒ අවට අනවශ්ය වලස ෙැවසීම සහ රැස්වීම්  පැවැත්වීවමන් වැළකිය යුතුය.  
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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තුබේ ලියාපදිංචි අිංක E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

10.0 වකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය අසල තම වාහන නවත්වීවම්දී අවට නිවැසියන් හට අවහිර වනොවන  අයුරින් 

කටයුතු කල යුතුය. දරුවන් වාහනවයන් බැසව්ීම වහෝ නැංවීම සඳහා වකොන්සල් වජනරාල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට 

වහෝ නවතා ඇති වාහන අසල වහෝ මාර්ෙය අවහිර වනවසේ වාහන නවත්වන අවස්ථාවන් හිදී ඒ පිළිබඳව ක්රියා 

කිරීමට අදාළ නිලධ්ාරින් හට දැනුම් දී නීතිමය පියවර ෙැනීමට සිදුවනු ඇත. දරුවන් ආරක්ෂා සහිතවත් 

සැකසුරුවම් සහිතවත් වාහනයට වෙොඩ නැංවීම සහ වෙොඩ බැස්වීම වදමේපියන්වේ පූර්ණ වෙකීමක් වනු ඇත. 

 

11.0 දු දරුවන්ට අවශ්ය පරිදි විවේක කාලවේදී අනුභවය සඳහා නිර්මාංශ් සුළු ආහාරයක් සහ බීමක් සුදුසු වලස පාර්සල් 

වකොට එවීම වදමේපියන් වේ වෙකීමක් වනු ඇත. එම පාර්සල් වල අනිවාර්යවයන් දරුවාවේ නම සඳහන් කල 

යුතුය. 

 

12.0 සිකුරාදා දිනවල දහම් පාසල අසල සිසුන් හැසිරවීම, වාහන හැසිරවීම ආදිවයහි වෙකීම වදමාපිය කමිටුව සතු වන 

අතර තම වාහනය නිසි වලස නවතා දරුවන් රැවෙන ඒම / යාම සිදුකරමින් එම කටයුතු සඳහා වදමාපියන්වේ 

සම්පුර්ණ සහවයෝෙය ලබා දිය යුතුය. ශවිත්ව නවතන (double parking), ප්රධ්ාන වදොරටුව ඉදිරිපස නැවතීම, 

දරුවා එනවතක් පාවර් අවනක් පස වාහනය නවතා වෙන සිටීවමන් සපුරා වැළකිය යුතුයි.   

 

13.0 දහම් පාසල මගින් පවත්වන විවිධ් වැඩසටහන් වලට සහභාගී වන දූ දරුවන් වේ චායාරූප, වීඩිවයෝ පට සහ හඬ 

පට විවිධ් මාධ්යයන් සස්වසේ දහම් පාසල මගින් ප්රචාරය කිරීම පිළිබඳව කිසියම් විවරෝධ්යක් වනොමැති විය යුතුයි.     

 

14.0 දරුවාවේ වසෞඛ්ය වහෝ හැසිරීම් රටාව සම්බන්ධ්වයන් දහම් පාසල දැනෙතයුතු විවශ්ේෂ කරුණු (ආසාත්මිකතා - 

allergies, ආබාධිත තත්වයන් - special needs) වවවතොත් එය අදාල ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා 

සංවිධ්ායක කමිටුව වවත දැනුම්දිය යුතුයි. 

 

15.0 වදමේපියන් දහම් පාසලට දරුවන් රැවෙන එන විට සුදුසු චාම් ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණිය යුතුයි. සුදු පැහැති  

ඇඳුමකින් සැරසී දහම් පාසලට පැමිණීම වඩාත් සුදුසු බව සලකන්න  

 

16.0 හැකිතාක් දුරට නිතර භාවිතා කරන පුශෙලික විදුත් තැපැල් (e-mail) ලිපිනයක් ලබාදීමට කටයුතුකළ යුතුය. 

 

17.0 වමම වකොන්වශසි මාලාව විටින් විට වවනස් වකවරන අතර ඒ පිළිබඳව වදමාපියන් දැනුවත් කරනු ඇත.   

 

සංස්කෘතික අධ්යාපන වක්න්රය මගින් පනවා ඇති වකොන්වශසි මාලාවට එක  වන බවටත් දහම් පාසැවල් දු දරුවන් සහ 

වදමාපියන් සඳහා පනවා ඇති විනය නීති මාලාව පිළිපදින බවටත් සහතික කරමු.  

 

මව / පියා / භාරකරු වේ නම: ....................................................................................................... 

 

අත්සන:.................................................................  දිනය:............................................  


