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දයාබර කදමව්පියන්ද් කෙත, 
  
නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවවල සම්බන්ධවෙන් වකවරන දැණුම් දීමයි  
  
පසුගිය මහා සභා රැස්ීකේදී ප්රකාශයට පත් කකරුණු පහත සඳහන්ද් නෙ ආරේෂක ෙැඩිළිකෙල 2019 ඔේකතෝේබර් 
25 ෙන දින සිට කකාන්ද්සල් ජනරාල් කාර්යාල පරිශ්රකේදී ක්රියාත්මක ෙන බෙ ගරු කකාන්ද්සල් ජනරාල්ුමන්ද් විසින්ද් 
අප හට දැනුේ දී ඇත.  
  
ආරක්ෂක වැඩපිළිවවල:  

1.      ආරේෂක නිලධ්ාරීන්ද් කයාදො කකාන්ද්සල් ජනරාල් කාර්යාල පරිශ්රයට පැමිකෙන සියලු කදනා 

පරිේෂාෙට ලේ කිරීම.  

2.      එහිදී පැමිකෙන අය ලියාපදිංචි කිරීම සහ තාෙකාලික හැඳුනුේපතේ නිකුත් කිරීම.  

3.      පරීේෂක උපකරෙ (metal director) කයාදා කගන ගමන්ද් මළු පරිේෂා කිරීම. 

  
දරුෙන්ද්කේ ආරේෂාෙ තහවුරු කකකරන කමම නෙ ෙැඩිළිකෙල සාර්ථකෙ පෙත්ොකගන යාම සඳහා දහේ පාසැල 
සහ කදමාියන්ද් ෙශකයන්ද් උපරිම සහාය ලබා දිය යුු බෙ අෙධ්ාරෙය කරන අතර පහත සඳහන්ද් කරුණු ෙැඩිදුර 
අෙධ්ානයට ලේ කරමු.  
  

ඉහත ආරේෂක ෙැඩිළිකෙල යටකත් ප්රධ්ාන කදාරටුෙ අසල මුර කුටියේ ි හිටුො පුද්ගලික ආරේෂක කස්ෙයේ මගින්ද් 

පැමිකෙන අය පරීේෂා කිරීම සහ ලියාපදිංචි කර තාෙකාලික අෙසර පත්රයේ ලබාදීම කකකරනු ඇත.  එනමුදු, දහේ 

පාසකල් කදමාියන්ද් හට අප විසින්ද් ලබාකදන හැඳුනුේ පත්රය දහේ පාසැල ුලට පැමිණීම සඳහා ෙන අෙසර පත්රයේ 

බෙට පත් කර, ලියාපදිංචියකින්ද් කතාරෙ කකාන්ද්සල් ජනරාල් කාර්යාල පරිශ්රයට ඇුල් ීමට හැකි ෙනු ඇත.  එකස් 

වුෙද, කදාරටුෙ අසළ තදබදය අෙම කරගැනීම සඳහා  පහත සඳහන්ද් ක්රමකව්පද ක්රියාත්මක කිරීමට අදහස් කකකර්:  

 කදාරටුෙ අසලින්ද් දරුෙන්ද් ඇුල් කර කදමාියන්ද් ආපසු යා යුු අතර දහේ පාසකල් කටයුු සඳහා දායක 

ෙන කදමාියන්ද් පමෙේ ශාලාෙ ුලට පැමිණීම කල යුු කව්ප. පාසැල අෙසන්ද්ෙ දරුෙන්ද් රැකගන යාමට 

පැමිකෙන කදමාියන්ද් සුපුරුදු පරිදි කකාන්ද්සල් ජනරාල් කාර්යාල පරිශ්රය ුලට පැමිෙ දරුො භාරගත 

යුුය. ඒ සඳහා තම දහේ පාසල් හැඳුනුේපත පැළඳ සිටීම අනිොර්ය ෙනු ඇත.  

 උදැසන ෙරුකව්ප පාසකල් අධ්යයන කටයුු කප.ෙ.11:50 ට අෙසන්ද් කරන බැවින්ද් දරුෙන්ද් රැකගන යාමට 

පැමිකෙන කදමාියන්ද් 12:15 ට කපර දරුෙන්ද් රැකගන යාම කල යුු කව්ප.  

 දහේ පාසල් සැසිොර කදක අතර ඇතිෙන තදබදය අෙම කිරීම සඳහා දහෙල් ෙරුකව්ප පාසල් ආරේභය 

විනාඩි 15 කින්ද් ඉදිරියට කගන ගිය අතර ඒ අනුෙ දහෙල් සැසිොරය 12:45 ට ආරේභ කකකරනු ඇත. එම 

නිසා දහෙල් ෙරුකව්ප දරුෙන්ද් රැකගන එන කදමාියන්ද් 12:20 සිට පමෙේ පාසලට පැමිණිය යුු ෙනු ඇත.   

 එම අෙස්ථාකව්පදීද, පළමුෙන පන්ද්තිකේ දරුෙන්ද් රැකගන එන කදමාියන්ද් පමෙේ දරුෙන්ද් සමග පාසැල 

ුළට පැමිණීමට අෙසර ලැකබන අතර 2 සහ 3 පන්ද්තිෙල දරුෙන්ද් ප්රධ්ාන කදාරටුකෙන්ද් ඇුල් කර 

කදමාියන්ද් ිටත්ෙ යා යුු ෙනු ඇත. 

 පළමු පන්ද්තිකේ දරුෙන්ද්හට පාසල හුරු පුරුදු ෙන කතේ එම කදමාියන්ද්හට පාසලට ඇුල්ී පන්ද්තියට 

දරුො රැකගන යාම කල හැකි අතර, මාස කදකකින්ද් පමෙ දරුෙන්ද් හුරු පුරුදු වූ පසු එම කදමාියන්ද්ටත් 

ප්රධ්ාන කදාරටුෙ අසලින්ද් දරුො ඇුල් කිරීකමන්ද් පසුෙ ිටත් ෙ යාම කල යුු ෙනු ඇත.  

 අකනකුත් පන්ද්තිෙල දරුෙන්ද් ප්රධ්ාන කදාරටුකව්ප සිට පන්ද්ති කාමරය දේො දරුො රැකගන යාම කදමාිය 

කමිටුකව්ප සාමාජිකයන්ද් විසින්ද් සිදු කරනු ඇත.  

  

ඉහත සඳහන්ද් පරිදි කදමාිය හැඳුනුේපත් සඳහා මෙකේ සහ ියාකේ චායාරූප 2018 ඔේකතෝේබර් 31 දිනට කපර 

අපකෙත එීමට අප දහේ පාසකල් කෙබ් අඩවියට ිවිස එහි සඳහන්ද් උපකදස් අනුගමනය කරන කමන්ද් කරුොකෙන්ද් 



ඉල්ලා සිටිමු. කේ සඳහා පහත දිගුෙ ද (https://forms.gle/hHbnqzAaUGSxVjXW9) භාවිතා කල හැක. කමකලස 

ිළිකයළ කරන හැඳුනුේපකතහි දරුොකේ සහ කදමාියන්ද්කේ චායාරූපයද අඩංගු ෙන අතර කදාරටුකව්පදී හැඳුනුේ පත් 

පරීේෂාෙට ලේකෙන නිසා එය පැළදකගන සිටීම අනිොර්ය අෙශයතාෙයේ කෙනු ඇත. කේ සඳහා ෙන වියදේ සඳහා 

ෙන මුදල කදමාිය කමිටුෙ කෙත ලබාදී හැඳුනුේපත් ලබා ගන්ද්නා කමන්ද් කරුොකෙන්ද් ඉල්ලා සිටිමු.  

  

හැඳුනුේපත කනාපැළඳීකමන්ද් ඔබ, අප සහ ආරේෂක නිලධ්ාරීන්ද් අපහසුතාෙයකට පත් ෙන අතර, එකස් 

කනාෙනකස්  හැඳුනුේපත පැළඳ ඒමට ඔබ සැම කාරුණික ෙන කමන්ද් අෙධ්ාරෙය කර සිටිමු. යේ කහයකින්ද් 

හැඳුනුේපත රැකගන ඒමට කනාහැකි වුෙකහාත්, හැඳුනුේ පත් ඇති දරුෙන්ද් කදමාියන්ද් ආරේෂක කටයුු නිමො ගිය 

පසු ආරේෂක නිලධ්ාරීන්ද් ලියාපදිංචිකයන්ද් පසු ලබාකදන තාෙකාලික හැඳුනුේපතේ ලබාකගන පැමිණීමට සිදුකෙනු 

ඇත.  

  

කමානයේ කහ්ුෙේ මත කපාලිසිය කැඳීම අෙශය වුෙකහාත් ඒ සඳහා ක්රියා කිරීම කකාන්ද්සල් ජනරාල්ුමන්ද් කහෝ ඒ 

සඳහා පත්කරන ලද කකාන්ද්සල් ජනරාල් කාර්යාල නිලධ්ාරිකයේ විසින්ද් සිදු කකකරනු ඇත. ඔවුන්ද්ට අදාළ ක්රියාමාර්ග 

ගැනීමට සේූර්ෙ සහාය ලබා දීම අප සැමකේ යුුකමේ සහ ෙගකීමේ ෙනු ඇත.   

  

කමම ආරේෂක ෙැඩිළිකෙල සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා දහේ පාසකල් සහකයෝගය ගරු කකාන්ද්සල් ජනරාල්ුමන්ද් 

හට සහ එම නිලධ්ාරීන්ද් හට අනිොර්කයන්ද්ම ලබා දිය යුු ෙනු ඇත. අකේ දරුෙන්ද් කේ ආරේෂාෙ කේ මගින්ද් තහවුරු 

ෙන බැවින්ද් කමම ෙැඩිළිකෙල දහේ පාසැකල් කටයුු සාමානය කලස පෙත්ොකගන යාමට හැකිෙනු ඇත.  

  

ස්ුතියි 
  
සංවිධ්ායක මණ්ඩලය, ඩුබායි දහේ පාසල 
http://www.dhahampasala.org/ 
 

https://forms.gle/hHbnqzAaUGSxVjXW9
http://www.dhahampasala.org/

