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2017 සැප්තැම්බර් 03                                                                                              ය ොමු අංක : 1718-001  
 
 ද ොබර යදමව්පි න් යෙත, 
   

2017-2018 අධයය  සරබර් ආරේභය   

 
අප දහම් පොසයේ 2017-2018 අධ්ය   ෙසර, සැප්තැම්බර් 8 ෙැනිදො සිකුරොදො ආරම්භ ෙ  බෙ ඉතො සතුටින් දැනුම් යදමු. 
යමම අධ්ය   ෙසයර් ඉිරි  ෙැකකයුතතු පහත සහහන් කො  සයහ ය අනුෙ පැෙැ්යෙනු තත.  
 

1. 2017 රැප්තැේ ර් 08: පසුගි  ෙසයර් පසුගි  ෙසයර් පොකම්  ැෙත මතක්කර දීම. 

2. 2017 රැප්තැේ ර් 15 : පසුගි  ෙසයර් පසුගි  ෙසයර් පොකම්  ැෙත මතක්කර දීම. 

3. 2017 රැප්තැේ ර් 22  සි ලුම පන්ිෙ  සිංහල, බුද්ධාගම රහ අබප් උරුමය විෂයයන්ත සහහො තගයීයම් 
පරීක්ෂණ  පැෙැ්ීම. පරීක්ෂණ අදොළ විෂ  න් පැෙැ්යෙ  කො  සීමොෙ තතු ත සිදුයකයරනු තත.  

රැ. යු.: යමම තගයීයම් පරීක්ෂණ  ැසත බ ාපැසැත්බස   ස කරුණාබසන්ත අසධාරණය කර සටිමු. 
පරීක්ෂණයේ ප්රිල  අනුෙ දුවෙො සුදුසු පන්ි කය අනුගත කර  අතර දුවෙොය  ඉිරි  අධ්යොප  කයුතතු  ම 

පන්ියේදී කරයග   ෑම අනිෙොර්  ෙනු තත.  බැවින් පසුගි  ෙසයර් ඉයග ග් පොකම් යහොඳින් මතක්කර  

දී දුවෙන්  පරීක්ෂණ ය සුදො ම්  කරීම  ඔබය  ෙගකීම ෙනු තත.  

4. 2017 රැප්තැේ ර් 29: සි ලුම දුවෙන් සහහො  ෙ අධ්ය   ෙසයර් පන්ි යමිර  ආරම්භ ෙනු තත.  
01 ෙසර සහහො තතු ් ක   ෙක සිසු-සිසුවි න් හයද යමිර  සෙස 3.40 සිය පන්ි ආරම්භ ෙනු තත.  

5. 2017 රැප්තැේ ර් 30 බර සුරාො : 2017-2018 සරබර් පළමු බෙමාපිය මහා රභා රැරවීම. බමම රැරවීමට 1 

සරරට ලියාපදිංචි වූ  සක සසුවියන්තබේ බෙමේපියෙ අනිසාර්යබයන්ත රහභාගී විය යුතු  ස කරුණාබසන්ත 

රලකන්ත . බමම හමුස උෙෑර  9:00 සට 11:00 පැසැත්බස  ඇත. රවථා ය පසුස ෙැනුේ බෙනු ඇත.   

       සැෙගත් 

රැප්තැේ ර් 08 ද  සට පන්ති පැසැත්බසන්තබන්ත පහත රඳහන්ත කො  සයහ ය අනුෙ බෙ කුවණොයෙන් 
ස කන් . 

- උද  ෙුවෙ: යප ෙ 7.55 - යප ෙ 11.20  
- දහෙේ ෙුවෙ : යප ෙ 11.55 - ප ෙ 03.05  
- සෙස් ෙුවෙ: ප ෙ 03.40 සිය ප ෙ 06.35  

 
  ෙැදග්:  

 පසුගි  ෙසයර් 3 ෙසර (සෙස ්ෙුවෙ 1 ) පන්ි ෙ  ඉයග ග් දුවෙන්, සැප්තැම්බර් මස 22  ිර  පැෙැ්යෙ  
පරීක්ෂණය න් පසුෙ, 4 ෙසරය සම් ෙ  දුවෙන් පමණක්, සැප්තැම්බර් මස 29 ිර   ිර  සිය උද  ෙුවයව්ප 
(යප.ෙ 7.55 සිය) පැෙැ්යෙ  4 පන්ි ෙ ය සහභොගී වි ුතතු .  

 පසුගු  ෙසයර් 1 ෙසයරන් සම්ෙ  දුවෙන් සැප්තැම්බර් 29 ිර  සිය දහෙේ ෙුවයව්ප පන්ිෙ ය සහභොගී වි  
ුතතු ුතතු . (යප ෙ 11.55 සිය) 

 අසම් ෙ  දුවෙන් ගැ  යදමොි න් යෙත email මගින් දන්ෙො  ෙ  බෙ කුවණොයෙන් ස කන් .  ම දුවෙන් 
දැ ය ඉයග  ගන් ො පන්ි ෙ ම අධ්යොප   ැය   ුතතු බෙද අෙධ්ොරණ  කරමු.  

 තගයීයම් පරීක්ෂණ ය සහභොගී ය ොෙ  දුවෙන් ඉිරි  අධ්ය   ෙසයර්දීද තමන් දැ ය ඉයග  ගන් ො 
පන්ියේම අධ්යොප   ැය   ුතතු . 

 
ස්තුියි,   
සංවිධ්ො ක කමිටුෙ                                                                                                                 


