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දයාබර දදමාපියන් දෙත, 

තාවකාලිකව නවත්වන ලෙ ෙහේ පාසැල් අධයයන කටයුතු නැවත ආරේභ කිරීම   
 
දහම් පාසයේ යදමාපියන් යවත 2017 යදසැම්බර් මස 25 දින 1617-022 දරන දැන්ීයමන් දන්වා එවූ පරිදි දහම් 
පාසල පවත්වායෙන යාම සඳහා ඇතිවූ ෙැටළු සහෙත තත්වය තාවකාලික පදනමක් තුල ඉතා සුවිය ේෂ 
යකාන්යේසි යටයත් 2017 ජනවාරි මස තුල නැවත ආරම්භ කිරීමට අව ය කටයුතු යයාදායෙන යන බව දැනුම් 
යදමු. 

යකාන්සේ ජනරාේ කාර්යාල පරිශ්රයේ පිහිටි දහම් පාසේ  ාලායේ පන්ති පවත්වායෙන යාම සඳහා එම 
යොඩනැගිලි හිමියන්යෙන් අවසර ලබාෙැනීම සඳහා ඔවුන් විසින් පනවන ලද  යකාන්යේසි පහත සඳහන් යේ.  

1. යකාන්සේ ජනරාේ කාර්යාලය පරිශ්රය අවට ්රයේ වාසීන් අපහසුතාවයට පත් වනයසේ වාහන ොේ කිරීම 
සහ මාර්ෙයේ අවහිර වනයසේ නවතා යනාතැබීම  

2. යවළඳ ්රවර්ධනන ්රචාාර  කටයුතු සඳහා යකාන්සේ ජනරාේ කාර්යාලය අවට පරිසරය යයාදා 

යනාෙැනීම. 

3. දහම්පාසල පැවැත්යවන අවසේථාවන් හි දී අවට ්රයේ වාසීන්ට බාධනා පැමිය න ආකාරයට කණ්ඩායම් 

ව යයන් එම නියවසේ අවට කාලය ෙත යනාකිරීම. 
ඉහත යකාන්යේසි එකක් යහෝ කඩකිරීම වසර 15 තිසේයසේ පවත්වායෙන ආ දහම් පාසල සම්ූර් යයන්ම වසා 
දැමීමට යහේතු වන බව යදමාපියන් වන ඔබ සියලු යදනා යවත නැවතත් අවධනාර ය කර සිටිමු.  
 
ජාතික යමයහවරක් යලස අප දරුවන් දහසේ ෙ නකට අයේකම ඉෙැන්වූ දහම් පාසල මින් ඉදිරියට පවත්වායෙන 
යාමට නම් යමයතක් අනුෙමනය කල ක්රමයේදයේ සම්පුරර්  යවනසක් සිු  කල යුතු බව ද ඒ සඳහා සියලුම 
යදමාපියන්යේ පුරර්  අවයබෝධනය සහ යකාන්යේසි විරහිත  කැපීම බලායපායරාත්තු වන බවද සඳහන් කරමු. ඒ 
සඳහා පහත දැක්යවන ක්රියාමාර්ෙයන් ෙැනීමට තීර ය කර ඇත. 

1. සියලුම යදමේපියන් දහම්පාසයේ නව යකාන්යේසි මාලාවකට එකඟ විය යුතු අතර සියලුම දරුවන් ඒ 
යටයත් නැවත ලියාපදිංචි කල යුතුය.  

2. නැවත ලියාපදිංචි යනාකළ දරුවන් දහම් පාසලට ඇතුලත් කර ෙනු යනාලැයේ.  
3. ලියාපදිංචියට පැමිය න විට දරුවායේ ‘ශිෂය වාර්තා යපාත’ අනිවාර්යයයන් යෙන ආ යුතුය. 

 
යමතැන් සිට ක්රියාත්මක යකයරන වැඩ පිළියවල සම්භන්ධනයයන් සහ නව යකාන්යේසි මාලාව පිළිබඳව ඔබ සියලු 
යදනා දැනුවත් කිරීම සඳහා 2017 ජනවාරි මස 13 වැනිදා සිකුරාදා යපරවරුයේදී විය ේෂ රැසේීමක් යකාන්සේ 
යජනරාේ තුමායේ ්රධනානත්වයයන් පැවැත්යවන අතර සේථානය සහ යවලාව පසුව දැනුම් යදනු ලැයේ. එම 
අවසේථායේදීම  දරුවන් සඳහා වූ නව ලියාපදිංචි කිරීම සඳහාද කටයුතු යයාදා ඇත. යමය සියලුම දරුවන් සඳහා 
අනිවාර්ය වන අතර නැවත ලියා පදිංචිය සම්ූර්  කල දරුවන් හට පම ක් නැවත දහම් පාසල ආරම්භ කල පසු 
පන්ති සඳහා සම්බන්ධන ීමට අවසර ලැයබනු ඇත. යම් සමෙ අමු ා ඇති යකාන්යේසි සහිත පත්රිකාව යහාඳින් 
කියවා, අත්සන් කර රැසේීමට පැමිය න විට රැයෙන විත්  සංවිධනායක මණ්ඩලයට භාර යදන්න.  
 
යමම විය ේෂ රැසේීමට දරුවන්යේ පැමිණීම අව ය යනාවන බවත්  එක් පවුලකින් මව යහෝ පියා පම ක් සහභාගී 
ීම ්රමා වත් වන බවත් කරු ායවන් දන්වා සිටිමු.  
 
ස්තුතියි, 

ස්ංවිධායක මණ්ඩලය 


