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ශී ලංකා ෙකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලෙය් පවත්වන සංස්කෘතික අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවලට අදාළ ෙකොන්ෙද්සි මාලාව  

සාමාන්ය තත්වයන් යටෙත් දහම් පාසල පැවැත්වීම 
(ෙකොන්ෙද්සි මාලාව ෙමම අධ්යයන වසර සඳහා සංෙශෝධනය කර ඇති අතර නැවත දැනුම්ෙදන තුරු ෙම් හා සබැඳි 

විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි මාලාවටද සමාන පමුඛත්වය හිමිවන බව සැලකිය යුතු ෙව්.) 

 

1. සිකුරාදා දිනවල පහත සඳහන් ෙවලාවන් තුළ පන්ති පැවැත්ෙවනු ඇත.  

● හතර (4) වසර සිට අට (8) වසර දක්වා පන්ති - ෙප.ව 7.55 සිට දහවල් 11:50 දක්වා, 

● එක (1) ෙදක (2) වසර සහ තුන (3) වසර පන්ති - දහවල් 12.25 සිට ප.ව 4:10 දක්වා, 

ඉහත සඳහන් කාල ෙව්ලාවන් ට අනුකූලව දරුවන් රැෙගන ඒම සහ රැෙගන යාම ෙදමාපිය භාරකරුවන්ෙග් වගකීමකි. 
ප.ව. 4:10 න් පසු ෙකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය සහ එම පරිශෙය් දරුවන් කිසි විෙටකදී රැඳි ෙනොසිටිය යුතු අතර 
එෙසේ ගැවෙසන දරුවන්ෙග් සම්පුර්ණ වගකීම ෙදමාපියන් සතුවනු ඇත. වසරක් පාසා ඇතුලත් වන දරුවන් සංඛ්යාවන් 
අනුව ඉහත කාලෙව්ලාවන් ෙවනස් විය හැක.  

2. දහම්පාසලට දරුවකු ඇතුළු කිරීම සඳහා එම දරුවා 2020 ෙදසැම්බර් මස 31 වැනිදාට වයස අවුරුදු හය (6) සම්පුර්ණ වී 
තිබිය යුතුය. එනම් 2014 ෙදසැම්බර් මස 31 දින ෙහෝ එදිනට ෙපර උපන් දරුෙවක් විය යුතුය.  

3. 2 වසර සහ 3 වසර පන්ති සඳහා දරුවන් ඇතුළත් කිරීමක් සිදු ෙනොෙකෙරන බව කරුණාෙවන් සලකන්න.  
 

4. හතර (4) වසර සහ ඉන් ඉහළ පන්ති වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා සිංහල, බුද්ධාගම සහ අෙප් උරුමය විෂයයන් 
ආශිතව සරල ලිඛිත සහ වාචික පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අතර එයින් ලබාගන්නා පතිඵල අනුව දහම් පාසෙල් 
සංවිධායක කමිටුෙව් අනුමැතිය මත දරුවන් සුදුසු පන්තිවලට අනුගත කරනු ලැෙබ්. එම දරු දැරියන්ෙග් වයස 2020 
ෙදසැම්බර් මස 31 වැනිදාට අවුරුදු නමය (9) සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය. 

5. පිරිමි දරුවන් ෙකොණ්ඩය ෙකොටට කපා මනාව පීරා, සුදු පැහැති ජාතික ඇඳුෙමන් සැරසිය යුතු වන අතර අත් ෙකොට 
කමිස ෙහෝ අෙනකුත් ඇඳුමින් සැරසී ෙනොපැමිණිය යුතුය. ගැහැණු දරුවන් පිට සහ කර පෙද්ශයන්, නාභිය සහ උදරය 
මනාව වැෙසන ෙසේ සකසන ලද සුදු පැහැති චාම් ළමා සාරියකින් සැරසී, ෙකොණ්ඩය කරල් ෙදකකට වනෙසේ ෙගොතා සුදු 
පැහැති රිබන් පටි වලින් මනා ෙලස බැඳ පාසලට පැමිණිය යුතු ෙව්.  

6. අධ්යාපන කටයුතු සාර්ථකව කරෙගන යෑම සඳහා දරුවන් දිනපතා පාසලට පැමිණීම අත්යවශ්ය වනු ඇත. අධ්යයන 
වසර ඇතුළත දහම් පාසල පැවැත්ෙවන දින පමාණෙයන් 70% කට වැඩිෙයන් සහභාගී වන දරු දැරියන් හට පමණක් 
වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් විය හැකි බවත්, ඒ අනුව ඉහළ පන්තියට අනුගත කිරීම සිදු ෙකරන බවද 
කරුණාෙවන් සලකන්න. 

7. කිසිම දැනුම් දීමකින් ෙතොරව ෙනොකඩවා දින තුනක් (3) පාසලට ෙනොපැමිෙණන දරුවන් පාසල හැර ගියාෙසේ සලකනු 
ඇත. ඔබ විසින් ෙපර දැන්වීමක් කලද එය අප දහම් පාසෙල් ෙකොන්ෙද්සි මාලාෙව් 6 වැනි ෙකොන්ෙද්සිය සම්පූර්ණ වීමක් 
ෙනොවන බව කරුණාෙවන් සලකන්න. එම දරුවන් නැවත පාසලට ඇතුළත් කරවීමට අවශ්යනම් මීළඟ පාසල් වාරෙය්දී 
අලුත් ඉල්ලුම් පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

8. පාසල ෙනොපවත්වන දින, විෙශේෂ අවස්ථාවන් පිළිබඳව සහ ෙවනත් පුහුණු කිරීම් කටයුතු, නිෙව්දන පිළිබඳව පුර්ණ 
දැනුම් දීමක් ෙදමාපියන් ෙවත ෙකෙරනු ඇත. එවන් අවස්ථාවන් පිළිබඳව දැනුම් දීම සඳහා ඉල්ලුම් පතෙය් සඳහන් 
දුරකථන අංක, අන්තර්ජාල ලිපිනයන් පෙයෝජනයට ගන්නා අතර එම දත්තයන්ෙග් ෙවනස්වීම් ෙනොපමාව සංවිධායක 
කමිටුව ෙවත දැනුම් දීම ෙදමාපියන්ෙග් වගකීම වනු ඇත. ෙදමව්පියන් සමග සංනිෙව්දනය කිරීමට වඩාත් උචිත සහ 
වඩාත් පහසුදායී ෙතොරතුරු තාක්ෂණ මාධ්යයන් භාවිතා කරන අතර ඒ සමගින් සහභාගී වීමට යම් ෙදමව්පිෙයකු 
අකමැතිනම් ඒ බව සංවිධායක මණ්ඩලය දැනුවත් කල යුතුය.  

9. දූ දරුවන් ෙවලාවට රැෙගන ඒම, රැෙගන යාම සහ වැඩසටහන් පැවැත්ෙවන ෙව්ලාවන් තුළ ෙකොන්සල් ජනරාල් 
කාර්යාල පරිශය තුළ ෙහෝ ඒ අවට අනවශ්ය ෙලස ගැවසීෙමන් සහ රැස්වීෙමන් වැළකිය යුතුය.  
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10. ෙදමාපියන් තමන්ෙග් වාහන ෙකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයට යාබද මාර්ග වලට (අමුණුම 1) අවතීර්ණ ෙනොකර 
ෙවනත් නිත්යානුකූලව නතර කළ හැකි ස්ථානයන්හි නවතා පාසලට දරුවන් රැෙගන ඒම සහ රැෙගන යාම කළ යුතුය. 
ෙමම ෙකොන්ෙද්සිය සතිෙය් දිනයන් හි පැවැත්ෙවන අතිෙර්ක පංති, පුහුණුකිරීම් කටයුතුවලට සහභාගී වීෙම්දීද 
කියාත්මක කළ යුතුය.  
  

11. පදික ෙව්දිකාව මත ෙහෝ ද්විත්ව මාර්ග නවතන (double lane parking) ෙකොට ෙහෝ අෙනකුත් නිෙවස් ඉදිරිපිට දරුවා 
එනෙතක් වාහනය නවතාෙගන සිටීම සපුරා තහනම් බව සැලකිය යුතුයි. 

 
12. දහම් පාසල පවත්වාෙගන යාමට ෙමොනයම් ආකාරයකින් ෙහෝ තර්ජනයක් වන අන්දෙම් කියාකාරකම් ෙනොකිරීමට 

සැමවිටම වග බලා ගත යුතු අතර දහම් පාසෙල් පැවැත්ම සහ උන්නතිය සඳහා උපකාර කිරීම ෙදමව්පියන්ෙග් අනිවාර්ය 
වගකීමක් වනු ඇත. 

 
13. තම වාහන නැවත්වීෙම්දී ෙකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාල භූමිය අවට නිවැසියන් හට අවහිරයක්, අපහසුතාවයක් ෙනොවන 

අයුරින් කටයුතු කළ යුතුය. දරුවන් වාහනෙයන් බැස්වීම ෙහෝ නැංවීම සඳහා මාර්ගය අවහිර වනෙසේ වාහන නවත්වන 
අවස්ථාවන් හිදී ඒ පිළිබඳව කියා කිරීමට අදාළ නිලධාරින් හට දැනුම් දී නීතිමය පියවර ගැනීමට සිදුවනු ඇත.  
 

14. දහම් පාසල අසල සිසුන් හැසිරවීම, වාහන හැසිරවීම, නීති උල්ලංඝනය කරන්නන්ෙග් විස්තර ලබා ගැනීම, ආදිෙයහි 
වගකීම ෙදමාපිය කමිටුව ෙහෝ දහම් පාසල විසින් පත්කරන ලද නිලධාරීන් සතු වන අතර තම වාහනය නිසි ෙලස නවතා 
දරුවන් රැෙගන ඒම / යාම සිදුකරමින් එම කටයුතු සඳහා සම්පුර්ණ සහෙයෝගය ලබා දීම ෙදමාපියන්ෙග් යුතුකමක් වනු 
ඇත.  

 
15. දූ දරුවන්ට අවශ්ය පරිදි විෙව්ක කාලෙය්දී අනුභවය සඳහා නිර්මාංශ සුළු ආහාරයක් සහ සුදුසු බීමක් නිසි ෙලස සකස් 

ෙකොට සුරක්ෂිතව අසුරා එවීම ෙදමව්පියන් ෙග් වගකීමක් වනු ඇත. එම පාර්සල් වල අනිවාර්යෙයන් දරුවාෙග් නම 
සඳහන් කළ යුතුය. 
 

16. දහම් පාසල මගින් පවත්වන විවිධ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වන දූ දරුවන් ෙග් ඡායාරූප, වීඩිෙයෝ පට සහ හඬ පට 
විවිධ මාධ්යයන් ඔස්ෙසේ දහම් පාසල මගින් පචාරය කිරීම පිළිබඳව කිසියම් විෙරෝධයක් ෙනොමැති විය යුතුයි.  

 
17. දරුවාෙග් ෙසෞඛ්යය ෙහෝ හැසිරීම් රටාව සම්බන්ධෙයන් දහම් පාසල දැනගතයුතු විෙශේෂ කරුණු (ආසාත්මිකතා - 

allergies, ආබාධිත තත්වයන් - special needs, විෙශේෂ හැසිරීම් රටා) ෙවෙතොත් එය අදාල ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම 
සඳහා සංවිධායක කමිටුව ෙවත දැනුම්දිය යුතුයි. 

 
18. ෙදමව්පියන් දහම් පාසලට දරුවන් රැෙගන එන විට සුදුසු චාම් ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණිය යුතුයි. සුදු පැහැති ඇඳුමකින් 

සැරසී දහම් පාසලට පැමිණීම වඩාත් සුදුසු බව සලකන්න  
 

19. දහම් පාසෙල් සංනිෙව්දන සඳහා හැකිතාක් දුරට නිතර භාවිතා කරන පුද්ගලික විද ත් තැපැල් (e-mail) ලිපිනයක් 
ලබාදීමට කටයුතුකළ යුතුය. ෙමම ලිපිනයන් ෙවත පණිවිඩ එවීම දහම් පාසෙල් කමිටුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් සිදුකරන 
බව සලකන්න. දහම් පාසෙල් සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් සුදුසුයයි තීරණය කරන දහම් පාසෙල් දැන්වීම් සහ බාහිර 
වැඩසටහන් පිළිබඳව දැන්වීම් ද ෙමම ලිපිනයන් ෙවත එවන අතර, බාහිර දැන්වීම් ලබාගැනීමට අවශ්ය ෙනොමැතිනම් ඒ 
බව සංවිධායක කමිටුව දැනුවත් කල යුතුය. 

 
20. දහම් පාසෙල් ගුරුවරුන් විසින් දරුවන් සහ ෙදමාපිය දැනුවත් කිරීෙම් ෙකටි පණිවිඩ සඳහා WhatsApp පසුකම පන්ති 

මට්ටමින් උපෙයෝගී කිරීමට සහෙයෝගය ලබාදිය යුතු අතර, ඒ සඳහා වූ උපෙදස් මාලාව පිළිපැදීමට සැමවිටම කටයුතු 
කල යුතුය. 

 
21. දහම් පාසල පවත්වාෙගන යාමට තර්ජනයක් වන අන්දමින් ෙකොන්සල් ජනරාල් කාර්යාල භුමිය තුළ සහ අවට පෙද්ශය 

තුළ කිසිම ආකාරයක ෙවළඳ පචාරක පතිකා ෙබදාහැරීම ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතු සඳහා සහභාගීවීෙමන්, අනුබල 
දීෙමන් ෙහෝ අනුගහය දැක්වීෙමන් වැළකිය යුතුය.  
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22. සෑම වසරක් අවසානෙය් පැවැත්ෙවන පරීක්ෂණෙයන් ඉහළ පන්තියට සමත්වීම සඳහා 50% ක් ෙහෝ ඊට වැඩිෙයන් ලබා 
ගත යුතුය. ෙම් සඳහා, විෂයන්ෙගන් ලබා ගන්නා ලකුණු වලට අමතරව, දිනපතා පැමිණීම, වසර පුරා පැවැත්ෙවන 
අතිෙර්ක කියාකාරකම් වලට සහභාගීවීම, ෙවනුෙවන් ලබා ගන්නා ලකුණුද සලකා බලනු ඇත.  

 
සංස්කෘතික අධ්යාපන ෙක්න්දය මගින් පනවා ඇති ෙමම ෙකොන්ෙද්සි මාලාවට සහ විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි මාලාවනට එකඟ 
වන බවටත්, දහම් පාසෙල් දූ දරුවන් සහ ෙදමාපියන් සඳහා පනවා ඇති විනය නීති මාලාව පිළිපදින බවටත්, ඉහත සඳහන් 
එක් ෙකොන්ෙද්සියක් ෙහෝ කඩකරන පළමු අවස්ථාෙව්දීම දරුවාෙග් දහම් පාසෙල් ශිෂ්යභාවය අෙහෝසි කිරීමට දහම් පාසෙල් 
සංවිධායක මණ්ඩලයට සහ අනුබද්ධිත ෙදමාපිය කමිටුවට පුර්ණ බලය ඇති බව පිළිගන්නා අතර කිසිම කාරණයක් මත 
එවැනි දරුවා/දරුවන් නැවත දහම් පාසලට ඇතුළත් කර ෙනොගන්නා බවද පිළිගනිමි. තවද ෙමම කියාපටිපාටිය 
සම්බන්ධෙයන් දහම් පාසෙල් සංවිධායක මණ්ඩලෙය් සහ අනුබද්ධිත ෙදමාපිය කමිටුෙව් තීරණ අවසන් තීරණ බවද 
පිළිගනිමි.  
 

දරුවාෙග් නම: ......................................................................................................................... 

 

මව / පියා / භාරකරුෙග් නම: ................................................................................................... 
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