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අධ්යාපන චක්රලේඛ - 17/2020    මලේ අංකය - ED/05/67/28/02 (iii) 

        අධ්යාපන අමායාංය, 

        ඉසුරුපාය, 

        බත්රමුේ. 

        2020.06. 

 

කාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂලරු් /  

ජාතික අධ්යාපන ද්යාපීඨ ප ඨාපාපතපතිලරු් / 

ද්දුශේපතිලරු් / ගුරු ද්යා ද්දුශේපතිලරු් / 

ගුරු මධ්යවථාාන කෂමණාකරුල් ලල, 

 

අධ්යාපන අ අතායාාංශයෙන් පත පන කර  ලඅ  අ  අඅධ්ය අ  ා්ය  ත්ඩල    අ කර ිල ධ්ලිනපත්ේ  

වා්යෂි  සථ්ාඅතාරු  -  2021 

 

අංක 1589/30 ශා 2009.02.20 දිනැති (අති ද්ලේ) ගැවට් පත්රලේ පෂකර ඇති රාජය ලවේලා ලක ිෂ් 

වභාලේ කාර්ය පටිපාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1) හි XVIII පරිච්ලේලේ රාජය නිධ්රයි්ලේ වථාාන මාරු 

වීම් වම්බ්ධ්ල ද්පතද්ධ්ාන ලට  ලමයට යාකර ඇති රාජය ලවේලා ලක ිෂ් වභාලේ ලේකම්ලේ අංක 

PSC/EST/02-04-34/01/2017 වශ 2017.06.21 දිනැති ලිඨාලය් අනුමැතිය  අධ්යාපන 

අමායාංලය් පත් කරන  අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩයට අයත් නිධ්රයි් වඳශා ලන ලාර්ෂික 

වථාානමාරු ප්රතිපත්තියට ඔලේ අලධ්ානය ලය මු කරලනු ැලේ. 

 

02.   අධ්යාපන අමායාංලය් පත් කරන  අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩයට අයත් පශ වඳශ් 

නිධ්රයි්ලේ ලාර්ෂික වථාානමාරු 2021 ජනලාරි මව 01 දින සිට බ පැලැත්ලලන ලවේ ක්රියාත්මක ද්ය 

යුතුය. 

 

01. වංලර්ධ්න වශකාර නිධ්ාරී්    11. වශකාර ල්ලාසිකාගාර  

02. මුය වශකාර                                        පාක/පාලිකා    

03. ලයාපිති වශකාර (ලන ද්පතමත් අධ්යාපන)   12. රවායනාගාර වශකාර 

04. ලයාපිති වශකාර (ම රීඩා)    13. ජ න/ද්දුලි /ලඩු කාර්ිෂක   

05. ලයාපිති නිධ්ාරී (වරඹ රීඩා)    14. අරක්ෂකැිෂ 

06. කෂමනාකරණ වශකාර (උපාපත)    15. රවායනාගාර ලවේලක 

07. ශිය නිලාවාපතකාරී      16. පුවථකා ලවේලක 

08. ල්ලාසිකාගාර පාක/පාලිකා    17. පාවේ මුරකරු 

09. ලේඛන වශකාර නිධ්රයි්    18. පාවේ කම්කරු  

10. වශකාර ශිය නිලාවාපතකාරී     19. වනීපාරක්ෂක කම්කරු 

  

නිධ්රයි්ට ලම්ම ආයන ල ලවේලාල්ට ඇතිලන අපශසුා මඟශැරවීම ඨාණිව පශ වඳශ් 

ආකාරයට වථාානමාරු ඨාළිබඳ රීයාමාර්ග අනුගමනය රීරීමට වැෂරීලිමත් ද්ය යුතුය. ල  2020 ජූලි 

මව 01 දිනයත්, 2020 ලවැම්බර්  මව 31 ලන දිනයත් අර කාලේදී අලනයෝනය වථාාන මාරුවීම් වඳශා 

ඉේලුම්පත්ර භාර ගනු ලන ැලේ. 
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03. සථ්ාඅතාරු සඳහා ිල ධ්ල පත්ේ සුදුසු ම් තීලණ  කිරී්ම් ්පන ොදු ප්රතිපපන කරතිප   

 

ලම් වම්බ්ධ්ලය් අධ්යාපන අමායාංලය් පත් කරන  අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩයට අයත් 

නිධ්රයි්ලේ  ලාර්ෂික වථාානමාරු ප්රතිපත්තිලේ ලලන ලග්තිලේ  වඳශ් පශ ද්පතද්ධ්ාන අාෂ ලේ. 

 

3.1   ම ලවේලා වථාානලේ අඛණ්ඩල ලවර ලකක්ෂ (02) ලවේලය කරන  නිධ්රයි් ලාර්ෂික     

 වථාාන මාරුවීම් වඳශා අයදුම් රීරීමට සුදුසුකම් බයි.  

 

3.2. එකම ලවේලා වථාානයක ලවර පශකට(05) ලැඩි ලවේලා කායක්ෂ වම්පූර්ණකර ඇති නිධ්රය් 

 වථාාන මාරුවීම් ලට යටත් ලේ. 

 

3.3 ප්රියමනාප ලවේලා වථාානල ලවර පශක (05) ලවේලා කායක්ෂ වම්පූර්ණ කරන  නිධ්රය් 

 අනිලාර්යලය්ම වථාාන මාරුවීම් ලට යටත් ලේ. 

 

3. 4     එකම කාපයක ජනප්රිය ලවේලා වථාානල ලවර 10 ක ලවේලා කායක්ෂ වම්පූර්ණ කෂ නිධ්රයි් 

දිවථත්රික්ෂකලය් ඨාටට වථාානමාරු රීරීමට යටත් ලේ. 

 

04. සථ්ාඅතාරු  මිටු ්ව ඉදිරිපන කර  ළයුතු ්ේඛඅ 
 

වථාානමාරු කිෂටු ලල පශ වඳශ් ලියද්ලි 2020 ජූලි මව 31 දිනට ලපර ඉදිරිපත් රීරීමට ආයන 

ප්රධ්ානී් ක්රියාක යුතුය. 

 

  (අ)   ලාර්ෂික වථාානමාරු ආකිති පත්රය (ඇමුණුම් අංක 02 රණ ආකිතිය) 

 

     (ආ)  සියලුම වථාානමාරු අයදුම්පත් උපලේඛණග  කරන  ලම් වමඟ ඇති ලාර්ෂික වථාානමාරු 

ආකිති පත්රය (ඇමුණුම් අංක 03 රණ  ආකිතිය) 

 

     (ඇ)   2020.12.31 දිනට එකම ලවේලා වථාානලේ ලවර 05 කට ලඩා ලවේලා කායක්ෂ වම්පූර්ණ ලන 

නිධ්ාරී් ලේ ල රතුරු ඇතුත් ලේඛනය (ඇමුණුම් අංක 04 රණ ආකිතිය) නිලැරදිල 

වම්පූර්ණකර අා ආයන ප්රධ්ානියා ද්සි් අධ්යාපන අමායාංලේ ලේකම් ලල එද්ය යුතුය. 

එලම්ම ඇමුණුම් අංක 04 රණ ආකිතිලයහි ආයනය තු රඳලා ගැනීමට අලය නිධ්ාරී් 

වශ වලය වශතික මින් වනාා කර ඇති බරප ලරෝගාබාධ් ලලි් ලපලෂන වථාාන මාරු 

ලන කෂයුතු නිධ්ාරී් වම්බ්ධ්ලය් ලපාර්ලම්්තු ප්රධ්ානියා පු්ගගලිකලම වනාා ක 

යුතුය.   

 

    (ඈ)  ලාර්ෂික වථාාන මාරුවීම් වඳශා එලනු බන අයදුම්පත්රය ලමයට අමුණා ඇති ලාර්ෂික වථාානමාරු 

ඇමුණුම් අංක 02 රණ ආකිති පත්රයට අනුල වකවථකර ආයන ප්රධ්ානියාලේ නිර්ල්ග වහිල 

ඉදිරිපත් ක යුතුය. ල එක්ෂ නිධ්ාරිලයකුට එක්ෂ අයදුම්පත්රයක්ෂ පමණක්ෂ ඉදිරිපත් කරන 

ලවට උපලවථ දිය යුතුය.    

  

     (ඉ)  ඉශ සියළුම ආකිති පත් ලේකම්, අධ්යාපන අමායාංය, ඉසුරුපාය, බත්රමුේ යන 

ලිඨානයට එද්ය යුතු අර එම අයදුම්පත් බශා එලනු බන කලරලේ ලම්පව ලකෂලරහි  

“අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩ ලාර්ෂික වථාානමාරු - 2021 ” ලව වඳශ් කර එද්ය යුතුය.    
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05. වා්යෂි  සථ්ාඅතාරු ් ෝජඅා සතා් ෝචඅ  මිටුව 
   
 5.1 වථාානමාරු ලයෝජනාල්ට ද්රු්ගධ්ල ලකලරන අභියාචනා වකා බැලීම වඳශා කාර්ය පටිපාටික 

රීති්හි  210 ලග්තිය අනුල ලාර්ෂික වථාානමාරු ලයෝජනා වමාලෝචන කිෂටු ඨාහිටුලා ඒ අනුල 

අලය කටයුතු කෂ යුතුය. ලාර්ෂික වථාානමාරු වම්බ්ධ්ලය් ඉදිරිපත් කරනු බන අභියාචනා 

වකා බනු බ්ල් කාර්ය පටිපාටික රීතී්හි 211 ලග්තියට අනුක ලේ නම් පමණි. 
 

5.2  නිධ්රයකුලේ ඉේලීමක්ෂ අනුල කරන  මාරුවීමක්ෂ අලංගු කරන ලව ලශෝ කේ මන ලවට 

පසුල අභියාචනා රීරීමට එම නිධ්රයාට ලශෝ ඒ ඨාළිබඳ නිර්ල්ග ඉදිරිපත් රීරීමට ලපාර්ලම්්තු 

ප්රධ්ානියාට  හිිෂකමක්ෂ නැ.  
 

 වථාානමාරු නිලයෝගය්ට ද්රු්ගධ්ල ලකලරන අභියාචනා වකා බැලීම වඳශා ලාර්ෂික වථාානමාරු 

ලයෝජනා වමාලෝචන කිෂටු ද්සි් පශ වඳශ් කරුණු ඨාළිබඳ ලදුරටත් පරීක්ෂා කර තීරණ ගනු 

ඇ.  
 

1. මාරුවීම් ප්රතිපත්තියට අනුක ලන ලන පරිදි කරන  මාරුවීම් 
 

2. නිධ්රය්ලේ ඉේලීම් ඉටු ලන වුනු අලවථාා (මනාප අනුල 1, 2, 3 යන ලවේලා වථාාන ඉේලීම් 
ලව වකනු ැලේ.) 

 

3. නිධ්රය් ලේ ඉේලීම් ලට පටශැනි ලව කරන  මාරුවීම්  
 

4. වථාාන මාරුවීම් අයදුම් කරන  දිනලය් පසුල නිධ්රය්ට සිදුව ශදිසි ද්පත්, කරර, අවනීප 
ලැනි වානුකම්ඨා ත්ලය් ඨාළිබඳ ඨාළිග ශැරී නිර්ල්ග ඉදිරිපත් රීරීම්.  
 

5.3  ලාර්ෂික වථාාන මාරු ලයෝජනා වමාලෝචන කිෂටු තීරණ නිකුත් ක පසු ඉදිරිපත් කරනු බන   

අභියාචනා කාර්ය පටිපාටික රීතී්හි XX ලන පර්ච්ලේලේ 230 ලග්තිය අනුල රාජය ලවේලා 

ලක ිෂ් වභාල ලල ඉදිරිපත් ක යුතුය.  වමාලෝචන කිෂටුලට ඉදිරිපත් ලන ව අභියාචනා 

ඨාළිබඳ රාජය ලවේලා ලක ිෂ් වභාල වෂකා ලන බනු ඇ.   

  

  06. සථ්ාඅ තාරු  ා ස හඅ 

 

     
 

 ා්ය   දිඅ  

01 ලාර්ෂික වථාාන මාරු කිෂටුල ඨාහිටු වීම ජුනි මව 30 ලන දිනට 
ලපර 

02 ලාර්ෂික වථාානමාරු ැ්වීම් නිකුත් රීරීම ජූලි මව 01 ලන දිනට 
ලපර 

03 වම්පූර්ණ කරන  ලාර්ෂික වථාානමාරු අයදුම්පත්ර අා 
බධ්ාරියා ලල ඉදිරිපත් රීරීම 

ජූලි මව 31 ලන දිනට 
ලපර 

04 අා බධ්රයා ද්සි් අයදුම්පත්ර වථාානමාරු කිෂටුලට 
භාරදීම 

අලගෝවථතු මව 15 ලන 
දිනට ලපර 
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05 ලාර්ෂික වථාානමාරු කිෂටුලේ වථාානමාරු ලයෝජනා 
අා බධ්ාරියා ලල ලිඛිල භාර දීම   

අලගෝවථතු මව 31 ලන 
දිනට ලපර 

06 ලාර්ෂික වථාානමාරු කිෂටුලේ වථාානමාරු ලයෝජනා 
අධ්යාපන අමායාංලේ නි ලලේ අඩද්ය ම් ් ප්රසි්ගධ් 
රීරීම 

වැප්ැම්බර් මව 05 ලන 
දිනට ලපර 

07 ලයෝජි ලාර්ෂික වථාානමාරු ඨාළිබඳ ැ්වීම් නිකුත් 
රීරීම වශ ලාර්ෂික වථාානමාරු ලයෝජනා වමාලෝචන 
කිෂටු පත්රීරීම 

වැප්ැම්බර් මව 15 ලන 
දිනට ලපර 

08 වථාානමාරු වීම් ඨාළිබඳ වමාලෝචන කිෂටු වඳශා 
අභියාචනා භාර ගැනීලම් අලව් දිනය  

වැප්ැම්බර් මව 20 ලන 
දිනට ලපර 

09 ලාර්ෂික වථාානමාරු ලයෝජනා වමලෝචන කිෂටුල ද්සි් 
ලයෝජි ලාර්ෂික වථාානමාරු වම්බ්ධ්ලය් ලන ම 
ලිඛි නිර්ල්ග අා බධ්ාරියා ලල ලිඛිල භාරදීම   

ඔක්ෂලෝම්බර් මව 15 ලන 
දිනට ලපර 

10 අලවාන ලාර්ෂික වථාානමාරු වීම් නිලයෝග අධ්යාපන 
අමායාංලේ නි ලලේ අඩද්ය ම් ් ප්රසි්ගධ් රීරීම 

ලන ලැම්බර් මව 01 ලන 
දිනට ලපර 

11 අලවාන ලාර්ෂික වථාානමාරු වීම් නිලයෝග නිකුත් රීරීම ලන ලැම්බර් මව 05 ලන 
දිනට ලපර 

12 ලාර්ෂික වථාාන මාරු නිලයෝග බාත්මක රීරීම  ජනලාරි මව 01 දින සිට 

 

 

07. වා්යෂි  සථ්ාඅතාරු සම්බපතධ්් පත ්අපන ා්ය්ම්පතතු ප්රධ්ාීනපත්ේ වකීත 

 
7.1 වථාාන මාරුවීම් ැබීමට ඉඩ ඇැයි සිලන රීසියම් නිධ්ාරිලයකු ලවේලා අලයාල ම ලත් 

ලර්යක්ෂ ම ආයනය තු රඳලාග යුතුයයි ආයන ප්රධ්ානියා අශවථ කර්ල් නම්, නිර්ල්ගශි 

අයදුම්පත්ර ලය මු කරන අලවථාාලේදීම ඒ ඨාළිබඳල පැශැදිලිකර අා ආයන ප්රධ්ානියාලේ නිර්ල්ග 

ඇතිල ඉදිරිපත් ක යුතුය. එක්ෂ ආයන ප්රධ්ානියකුට ීමිෂ නිධ්රයි් ඨාරිවක්ෂ වඳශා පමණක්ෂ 

ඉේලීම් කෂ ශැක.  එක්ෂ ලාලකදී ලමම අලවථාාල බාදී ඇති නිධ්රලයකු වඳශා නැල අලවථාාලක්ෂ 

බාලනු ලන ැලේ. 

 
7.2 වෑම නිධ්ාරිලයක්ෂ ඨාළිබඳලම නිලැරදි ශා වම්පූර්ණ ල රතුරු වැපයීමට ආයන ප්රධ්ානී් ලගබා 

ගයුතුය. වාලය අවම්පූර්ණ ල රතුරු වපයා ඇති බල ලශළිවුලලශ ත් ඒ ඨාළිබඳල අාෂ ආයන 

ප්රධ්ානී් ශා එම ැයිවථතු වකවථක ශා ශරි ලැරදි බන  නිධ්රයි් ලගකීමට බැඳී සිටින අර 

වාලය කරුණු ඉදිරිපත් රීරීම වම්බ්ධ්ල ද්නය ක්රියාමාර්ග ගනු ැලේ. 

 

7.3 ලාර්ෂික වථාානමාරු නිලයෝග මින් ආයනලය් ඨාටට වථාානමාරුවීම් බා ඇති නිධ්ාරී් 

අනුප්රාප්තිකය් පැිෂලණන ලක්ෂ රඳලා ලන ලගන නියිෂ දින නල ලවේලා වථාානලේ රාජකාරි භාර 

ගැනීමට ශැරීලන ලවේ ඔවු් මුාශැරීමට කටයුතු ක යුතුය.  ලමම ද්පතද්ධ්ාන ලට පටශැනිල 

කටයුතු කරන ආයන ප්රධ්ානී් වම්බ්ධ්ලය් ද්නයානුකල කටයුතු රීරීම ඨාණිව අා 

බධ්ාරී් ලල ලාර්ා කරනු ැලේ. 

7.4 වථාාන මාරු ැබූ නිධ්ාරී් නියිෂ දින සිට නල ලවේලා වථාානලේ රාජකාරි කටයුතුලට 

ලාර්ාකර තිබියදීත් ඇැම් ආයන ප්රධ්ානී් ද්සි් අා නිධ්ාරී් මුාශැර ලන මැති අලවථාා 
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ලාර්ාවී ඇ.  එලැනි අලවථාා උ්ගග ලන වීමට ආයන ප්රධ්ානී් ලගබාග යුතු අර එම 

නිධ්ාරී් මුා ලන ශරි්ල් නම් ලදුරටත් ලැටුප් ලගවීම වම්බ්ධ්ලය් ආයන ප්රධ්ානී් ද්සි් 

ලගකීම භාරග යුතුය. 

 

7.5 වථාානමාරු නිලයෝග ක්රියාත්මක රීරීම වම්බ්ධ්ලය් කාර්ය පටිපාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 01 ) හි 

11 ලග්තිලේ ද්පතද්ධ්ාන ලට  නිධ්ාරී්ලේ අලධ්ානය ලය මුකෂ යුතුලේ. 

 

7.6 වථාානමාරු ැලේයැයි අලප්ක්ෂා කරන නිධ්ාරී්ලේ රාජකාරී කටයුතු කේ ඇතිල ලලනත් 

නිධ්ාරිලයකුට පුහුණු කර ලාර්ෂික වථාානමාරුවීම් නියිෂ දිනට ක්රියාත්මක කරවීමට ආයන 

ප්රධ්ානී් ද්සි් කටයුතු කෂ යුතුය.  ලමලැනි කරුණු වම්බ්ධ්ලය් පසුල ලකලරන ඉේලීම් වකා 

බනු ලන ැලේ. 

 

7.7 ලමම චක්රලේඛලේ වඳශ් ද්පතද්ධ්ාන ඔබලේ ආයනලේ සියළු නිධ්රය් ලල ැනගැනීමට 

වැැවථද්ය යුතුය. 

 

7.8 ලාර්ෂික වථාානමාරු ක්රියාත්මක රීරීම වම්බ්ධ්ලය් රාජය ලවේලා ලක ිෂ් වභාලේ කාර්ය 

පටිපාටික රීති 214, 215, 216, 217 ලග්තිල වඳශ් ද්පතද්ධ්ාන බපැලැත්ලලනු ඇ.  

 

08. ිල ධ්ාරීපත්ේ වකීත 

 

      ලාර්ෂික වථාානමාරු නිලයෝගයක්ෂ ැබූ සියළුම නිධ්ාරී් නියිෂ දිනලේ දී නල රාජකාරී වථාාන 

ලල ලවේලය වඳශා ලාර්ා රීරීමට බැඳී සිටිති. 

 

09. ලමම චක්රලේඛලේ ක්ෂලා ලන මැති ද්පතද්ධ්ාන වම්බ්ධ්ලය් අධ්යාපන අමායාං ලේකම්ලේ 

තීරණය අලවාන තීරණය ලේ. 

 

10.  ලමම චක්රලේඛය රාජය ලවේලා ලක ිෂ් වභාලේ කාර්ය පටිපාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 01 ) හි XVIII 

පරිච්ලේලේ 202 ලග්තිය අනුල නිකුත් රනු ැලේ. 

 

 

 

එ්.එච්.එම්.චිත්රාන් 

අධ්යාපන ලේකම්. 

 

ඨාටපත් -  
 

01. ජාතික පාවේ අධ්යක්ෂ   

02. ද්යාපීඨ ප ලක මවාරිවථ                     අ.ක.ව/ැ.ග.ව. 

03. සියළුම පෂාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂලරු් 


