
 

අංක 2141/73 ශා 2019.09.19 දිනැති  වශ අංක 2153/6 ශා 2019.12.09 දිනැති අතිවිශේ ගැවට් පත්ර ඟින්  

ශ්රි ංකා ගුරු අධයාපනස ශවේලශස ශවේලා ලයලව්ථාලට සිදු කරන ද වංශෝධන අනූල  

අ්තර්කාය තුෂ ශවේලශස III ශරේණියේශස සිට II ශරේණියේයට සවව් රීමඟ. 

 

ශ්රී ලං කා ග ලං රු  ලං අධ්යගපනඥ ස ලං ව යේවඋ ලං උත ස ලං ව යේග ලං ේයේ ථාග ලං  ාවධ ධ් න්  ලං අනුේ, ලං අ් සර් ගකන ලං තුළ ලං දී ලං

(2017.07.28 ලංදි  ලංදත ේග) ලංව යේවඋ ලං III වරයණියේවඋ ලංට  ලං II වරයණියේන  ලංඋ  ථ ලංරීම ස ලං ා ග ලංඅදගළ ලංදුදුදු  ස ලං රා ග ලංඇ  ලං

නිකධ්ගරි් , ලංඋ  ථ ලංරීම ස ලං ා ග ලංේ  ලංඉල්ලී ස ලංව ස ලං සඟ ලංඅමුණග ලංඇ  ලංආදර්ධ ලංඅනදු ස ලංපනඥත්රවන්  ලංසග ලංවේස ලංඉදිරිපනඥත් ලං

    ලංවක  ලංද් ේග ලංටටිමි. 

 

වසස ලංඉල්ලීස ලං ථේකීන ලංආනස /වදපනඥගර්සව ස් තු ලංප්රධ්ගනිනග ලං   ග ලංඉදිරිපනඥත් ලං ළ ලංුතතු ලංඅස , ලංඅදගළ ලංදුදුදු  ස ලං  ගා ලං

රීම ව ස ලං    ේක/ ලංවල්ඛ ේක ලං     ලං    ලංකද ලංපි පනඥත්ද ලංඅනදු සපනඥත්ර ලං සඟ ලංඉදිරිපනඥත් ලං ළ ලංුතතුන. 

 

III ශරේණියේශස සිට II ශරේණියේයට සවව් රීමඟට අදාෂ සුදුසුකම්. 

 

I. පනඥත්වීස ලං ථථි  ලං   ලං බීස. 

II. අා  ලං 1070/13 ලං  ග ලං 1999.03.11 ලං දි ැ  ලං ව යේග ලං ේයේ ථාගව  ලං 14 ලං ේන්  වනි  ලං (අ) ලං ි  ලං  ා ්  ලං දුදුදු  ස ලං

  සරාර්ණ ලං   ලං බීස. ලං 

1) 3 ලං ේ  ලංපනඥ්  න ලංන වත් ලංඋපනඥවල්ඛ නස ලංස තු   ලංේ   ලං 7   ලංව ොඅඩු ලං තුටුදගන  ලංව යේග ලං පනඥළරා ද්දත  ලං

කබග ලං බීස; ලං   

2) පිළිනත් ලං විධථේවිදයගකනරී්  ලං අධ්යගපනඥ න ලං පිළිබා ලං 1 ලං ේැනි ලං පනඥ්  වඋ ලං ව   ලං 2 ලං ේැනි ලං පනඥ්  වඋ ලං (ඉ ළ) ලං

උපනඥගධිනත  ලංකබග ලං බීස ලංව   ලංඅධ්යගපනඥ න ලංපිළිබාේ ලංඉ ළ ලංඋපනඥගධිනත  ලංකබග ලං බීස; ලංව   

3) පිළිනත් ලංවිධථේවිදයගකනරී්  ලංඅදගළ ලංවි න ලංත ව යත්රන ලංපිළිබා ලංඋපනඥගධිනත  ලංකබග ලං බීස ලං   ලංවිශි ථ  ලංව   ලං  සසග  ලං

ව   ලං  සගර්ානත  ලං  ි සේ ලං පනඥධථචගත් ලං උපනඥගධි ලං අධ්යගපනඥ  ලං ඩිප්වක සගේත  ලං ව   ලං අදගළ ලං වි න ලං ත ව යත්රවන්  ලං

පනඥධථචගත් ලංඋපනඥගධිනත  ලංකබග ලං බීස; ව   

4) පිළිනත් ලංවිධථේවිදයගකනරී්  ලං1 ලංේැනි ලංපනඥ්  න ලංව   ලං2 ලංේ  ලංපනඥ්  වඋ ලං(ඉ ළ) ලං සගර්ානත  ලං ි සේ ලංඋපනඥගධිනත  ලං

 ග ලං පනඥධථචගත් ලං උපනඥගධි ලං අධ්යගපනඥ  ලං ඩිප්වක සගේත  ලං ව   ලං අදගළ ලං වි න ලං ත ව යත්රවන්  ලං ව   ලං අධ්යගපනඥ න ලං පිළිබා ලං

පනඥධථචගත් ලංඋපනඥගධිනත  ලංකබග ලං බීස. 

 

III. උ  ථ ලංරීම ස ලං ා ග ලංදුදුදු  ස ලංකබ  ලංදි   ලං III ලංවරයණියේවඋ ලංඅේස ලංේ   ලං ස  ලං(07)  ලං ක්රීන ලං ග ලං තුටුදගන  ලං

ව යේග ලං ගකනත  ලං  සරාර්ණ ලං   ලං බීස ලං ග ලංේැටුප් ලංේර්ධ්  ලං ස ලං(07)ත  ලංඋපනඥගනගවන  ලං බීස. ලං 

IV. අනුසස ලං ගර්න ලං ගධ්  ලංඇනයීව ස ලංපනඥටිපනඥගටින ලංඅනුේ ලංඋ  ථ ලංකීම ව ස ලංදි   ලංවපනඥ ගතුේ ලංවු ලංේ   ලං ස ලං(07)ත  ලංතුළ ලං

 තුටුදගන  ලංව   ලංඊ  ලංඉ ළ ලං ගර්න ලං ගධ් නත  ලංවපනඥ් නු ස ලං   ලං බීස. ලං 

V. උ  ථ ලංරීම ව ස ලංදි   ලංරාර්ේග ්   ලංේ   ලංපනඥ  ලං(5) ලංතුළ ලං තුටුදගන  ලංව යේග ලං ගකනත  ලං  සරාර්ණ ලං   ලං බීස. 



VI. පනඥළමු ලං ගර්නත  සසග ලං ඩඉ ස ලංපනඥම ත  ණන ලංනිනමිස ලංදි   ලං සත් ලංවී ලං බීස. ලං( ලංව යේග ලංේයේ ථාගව  ලං8 ලංේන්  න ලං

න වත් ලංේ  ලං ාකත  න ලං2 ලංඅදගළ ලං ලංව .) 

  ාකත  න ලං2 ලං : ලංඅා  ලං1070/13 ලං ග ලං1999.03.11 ලංදි ැ  ලංඅ  ලංවිවධය  ලංනැ ට් ලංනිව ද වඋ ලංපනඥළ ලං    ලංකද ලංශ්රී ලං

කා ග ලංරු  ලංඅධ්යගපනඥ ස ලංව යේග ලං ේයේ ථාගේ ලංන වත් ලං 3 ලං පනඥ්  න ලං ා ග ලං පනඥළමු ලංේ  ලං ගර්නත  සසග ලං ඩඉ ස ලං

පනඥම ත  ණන ලං සත් ලංනිකධ්ගම ්  ලංවසස ලංේයේ ථාගේ ලංන වත් ලං2 ලංේ  ලං ගර්නත  සසග ලං ඩඉස ලං සත් ලංවක  ලංද, ලං2 ලං

පනඥ්  වඋ ලං II වරයණියේන ලං ා ග ලංේ  ලං ගර්නත  සසග ලං ඩඉ ස ලංපනඥම ත  ණන ලං සත් ලංනිකධ්ගරි්  ලංවසස ලංේයේ ථාගේ ලං

න වත් ලං1 ලංේ  ලං ලං ගර්නත  සසග ලං ඩඉස ලං( ලංඉාග්රීට ලංවි නන ලං ැ  ලං) ලං සත් ලංවක  ලංද ලං ලංපිළිනනු ලංකැවේ. 

VII. අදගළ ලංසට් ව ස ලං ගජ්ය ලංාග ග ලංප්රවීණසගේන ලංකබග ලංවන  ලං බීස. ලං( ගජ්ය ලංාග ග ලංච්රවල්ඛ ලංඅා  ලං01/2014 ලං ග ලංඊ  ලං

අනුධගාගි  ලංච්රවල්ඛ ලංසින්  ලංකබග ලංදී ලංඇ  ලංවිධිවිධ්ග  ලංඅදගළ ලංව .) ලං 

VIII. අදගළ ලං  ් ධ්ග  ලං ාග ග ලං ප්රවීණසග ලං (ඉාග්රීට) ලං කබග ලං වන  ලං  බීස.( ලං අා  ලං 2153/6 ලං  ග ලං 2019.12.09 ලං දි ැ  ලං

අ විවධය  ලංනැ ට් ලංපනඥත්ර ලංසින්  ලං ාවධ ධිස ලංශ්රී ලංකා ග ලංරු  ලංඅධ්යගපනඥ ස ලං  ලංව යේවඋ ලංව යේග ලංේයේ ථාගව  ලං15.1 ලං

ේන්  වඋ ලං(ඇ) ලංඅදගළ ලංව .) ලං 

 (ඇ) ලංේන්  න ලං - ලංඅා  ලං1070/13 ලං ග ලං1999.03.11 ලංදි ැ  ලංව යේග ලංේයේ ථාගව  ලං ා ්  ලං17 ලංේන්  න ලංඅනුේ ලං

ඉාග්රීට ලං සත්වීව ස ලංඅේධයසගේ ලං  සරාර්ණ ලං   ලංව ොසැ  ලං2002.01.01 ලංදි   ලංවපනඥ  ලංශ්රී ලංකා ග ලංරු  ලංඅධ්යගපනඥ ස ලං

ව යේන  ලං බාේග ලං ඇ  ලං නිකධ්ගරි්  ලං අධ්යගපනඥ  ලං අසගසයාධ ලං වල්  සේ නග ලං විට්  ලං තී ණන ලං   නු ලං කබ  ලං

ආනස නරී්  ලංපනඥේත්ේනු ලංකබ  ලං   ලං02   ලංව ොඅඩු ලංඉාග්රීට ලංපනඥගාසගකගේත  ලං ගර්ා ේ ලං  සරාර්ණ ලං ළ ලංුතතුන. ලං

එස ලංනිකධ්ගරි් වේ ලංඅධ්යන  ලංවපනඥොදු ලං     ලංපනඥත්ර ලං( ගසග ය ලංවපනඥළ) ලංඉාග්රීට ලංවි න ලං සත් ලංවී ලංඇ  ලංනිකධ්ගරි්  ලං

වසස ලංදුදුදු ස ලං  සරාර්ණ ලං   ලංඇ  ලංනිකධ්ගරි්  ලංවක  ලං ක නු ලංකැවේ. 

IX. උපනඥවල්ඛ  ලංVII සින්  ලංබාේගනත් ලංඅන ලං ාකත  න ලං01 ලං  සරාර්ණ ලංරීම ස. 

 ව යේග ලං ේයේ ථාගව  ලං උපනඥවල්ඛ  ලං VII ලං ි  ලං දත ේග ලං ඇ  ලං වසස ලං අේස ලං දුදුදු  ස ලං න වත් ලං බාේග ලං නනු ලං කබ  ලං

නිකධ්ගරි්  ලංබාේග ලං නත් ලං දි  ලං ට  ලං ේ   ලං 05ත  ලං තුළ ලං සසග ලං බාේග ලං නත් ලං වි නන  ලං අදගළේ ලං ව යේග ලං ේයේ ථාගව  ලං

 ා ්  ලං මුලි  ලං අධ්යගපනඥ  ලං දුදුදු  ස ලං   සරාර්ණ ලං    ලං නැනීස  ලං අවපනඥොව ො ත් ලං ේ  ලං නිකධ්ගරි් වේ ලං ේැටුප් ලං

ේර්ධ්  ලංකබග ලංදීස ලංදුදුදු  ස ලං  සරාර්ණ ලං    ලංතු  ලං ස  ලං ළ ලංුතතුන. ලංඑස ලංනිළධ්ගරි් වේ ලං II ලංවරයණියේවඋ ලංඅදගළ ලං

උ  ථවී ස ලං දුදුදු  ස ලං  සරාර්ණ ලංරීම ස ලං  ා ග ලං නනු ලංකබ  ලං අසස  ලං ගක ලං සීසගේ  ලං  සග  ලං ගකනරී්  ලංප්රසගද ලං

  නු ලංකැවේ. 

 

 

එ්.එච්.එම්. චිත්රාන්ද 

ශේකම් 

අධයාපන අඟාතයංය 

 ලං ලං 

 


