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2018 මැයි 21                                                                                                                             යයොමු අංකය: 1718-043      
 

දයොබර යදමව්පියන් යෙත,  
 

2017-2018 අධයයන වසබර් අවසානය නව අධයයන වසබර් රමේභයය  
 

අප, අපයේ පෙතින අධ්යයන ෙරය  අෙරොනය  ලඟොවී  ඇති බෙත් 2018 රැප්තැම්බ  මර නෙ අධ්යයන ෙරර රරම්භ  ෙන බෙත් 
ඔබ සියලු යදනො දන්නො කරුණකි. 

ෙරර අෙරොනය රහ නෙ ෙරය  රරම්භ ය ිලිබඳ ෙැදගත් කරුණු ඔබ රැමයේ දැනගැනීම ිණිර පහත රඳහන් කරමු: 

1. පෙතින 2017-2018 අධ්යයන ෙරය  අෙරොන පොර්  ිනනය 2018 මැයි මස 25 වැනිො, සිකුරොදො ෙන්යන්ය. 

2. දැන  දහම් පොරය්  අධ්යොපනය ලබන දරුෙන් හ  2018-2019 නෙ අධ්යයන ෙරර රරම්භ ය 2018 සැප්තැේ ර් 14 
වැනිො, සිකුරොදො වනු ඇත. එිනන, දහම් පොරය්  දැන  ඉයගන ගන්නො පන්තිය  රහභ ොගී විය යුතුය.  

3. පසුගිය ෙරය  පොඩම් නැෙත මතක්කර දීම 2018 සැප්තැේ ර් 14 සහ 21 සිකුරාදා දනයන්තිදී සිදුකෙකෙනු ඇත. 

4. නෙ අධ්යයන ෙරර රඳහො නෙක සිසු සිසුවියන් බඳෙො ගැනීම 2018 රැප්තැම්බ  මර 14, 21 රහ 28 ිනනයන්ිදී දහම් 
පොර්  පරිශ්රයදදී සිුකයකයරු  ඇත. 1 වන කරේණියේක  නෙක දරුවන් සදහා අධ්යාපන න ෙුතු ආ මෙභ  ෙෙනුක  
ඔකකතෝබර් 5 ෙැනිදො, සිකුොදා ය.  

5. සියලුම පන්තිෙල සිංහල, බුද්ධාගම සහ අබප් උරුමය විෂයයන්ත රඳහො ඇගයීයම් පරීක්ෂණය පැෙැත්වීම අදොළ විෂයයන් 

පැෙැත්යෙන කොල සීමොෙ ඇතුලතදී 2018 සැප්තැේ ර් 28 වන සිකුොදා සිුකයකයරු  ඇත.  

සැ. යු.: බමම ඇගයීබේ පරීක්ෂණ නැවත බනාපැවැත්බවන  ව කරුණාබවන්ත අවධාමණය කම සටිමු. පරීක්ෂණයද 
ප්රතිලල අු ෙ දරුෙො සුුකසු පන්තියක  අු ගත කරන අතර දරුෙොයේ ඉිනරි අධ්යොපන ක යුතු එම පන්තියදදී කරයගන 

යෑම අනිෙො ය ෙු  ඇත. එබැවින් නිෙොඩු කොලය තුල පසුගිය ෙරය  ඉයගනගත් පොඩම් යහොඳින් මතක්කර  දී දරුෙන්  

පරීක්ෂණය  සුදොනම්  කරවීම  ඔබයේ ෙගකීම ෙු  ඇත. පරීක්ෂණය  රහභ ොගී යනොෙන දරුෙන් නෙ අධ්යයන ෙරය දී 
දැන  අධ්යොපනය ලබන පන්තියදම අධ්යොපන ක යුතු කරයගන යො යුතුය. 

6. යමම පරීක්ෂණ ෙලින් පහසුයෙන් රමත් වීම රඳහො, පහළ පන්ති ෙල දරුෙන් හ  නිෙොඩු කොලය තුල නිෙයරේදී ලබොිනය 
හැකි පොඩම්, දහම් පොරය්  අෙරොන ිනනයදදී, 2018 මැයි 25 වැනිො දහම් පොරය් දී ලබො යදු  ඇත.  

7. දහම් පොරල  ඔබයේ දරුෙො ඇතුලත් කිරීයම්දී ඔබ ිළිපිනන බෙ  රහතික කල යකොන්යේසි මොලොයව්ප යකොන්යේසි අංක 6 
රහ 7 (උපු ො ගැනීමක් පහත දක්ෙො ඇත) අු ෙ දහම් පොරල පැෙැත්ූ ිනන ප්රමොණයයන් 7%  ක  ෙැඩියයන් රහභ ොගී 
යනොූ රහ දහම් පොරල  දැු ම් දීමකින් යතොරෙ යනොකඩෙො ිනන තුනක් පොරල  යනොපැමිණි දරු දැරියන් හ  නෙ 
අධ්යයන ෙරය  ඇගයීයම් පරීක්ෂණය  ඉිනරිපත් විය යනොහැකි බෙ අෙධ්ොරණය කරමු.  

යමම යකොන්යේසි කඩකළ දරු දැරියන්යේ යදමොියන් හ  ඒ බෙ දන්ෙො විදුත් තැපෑල email පණිවිඩ එෙු  ඇත. එම 
යදමොියන් හ  ඒ රම්බන්ධ්ෙ රංවිධ්ොයක කමිුවෙ රමග රොක්චො කිරීම  අේය නම් කරුණොකර දහම් පොරය්  විදුත් 
තැපෑල (email) මගින් දන්ෙො එවිය හැක.    

8. දහම් පොරල  දරු දැරියන් කැඳෙොයගන ඒම රහ යොම රඳහො පැමියණන ෙොහන නැෙැත්වීම ිළිබඳෙ පනෙො ඇති 

යකොන්යේසි කඩ කල යදමොියන්, එම යකොන්යේසි කඩකිරීම ිළිබඳෙ දන්ෙො එෙො ඇති දැන්වීම අු ෙ දහම්පොරය්  
රංවිධ්ොයක කමිුවෙ හමුවීම  යනොපැමිු න යදමොියන්යේ දරුෙන් හ ද යමම ඇගයීයම් පරීක්ෂණය  යපනී සිටීම  

අෙරේථොෙ ලැයබු යද   රංවිධ්ොයක කමිුවෙ හමුවීයමන් පසුෙ පමණක් බෙ දන්ෙො සිටිමු.    

එම යදමොියන්  රංවිධ්ොයක කමිුවෙ හමුවීම රඳහො රැප්තැම්බර මර 14 රහ 21 ිනන උදෑරන 9.%%-10.00 අතර  
යෙලොෙක්, email පණිවිඩයක් එවීයමන් යෙන්කර ගත හැක.  

ෙහේ පාසලට ඔ බේ ෙරුවා ඇතුලත් කිරීබේදී ඔ  පිළිපදන  වට සහතික කල බකාන්තබද්ස මාලාබේ උපුටා ගැනීමක්: 

 

සතතුතියි,  

සිංවිධායක මණ්ඩලය   


