
1 
 

දුරකථන njhiyNgrp ,y./Telephone Nos.     අධ්යාපන නමඅතායාාංශය 
  
 fy;tpmikr;R 
අතායතුමතා 2784832         

mikr;ru; 2784807 Ministry of  Education 
Minister 2785617 ‘ඉසුරුපන ාය’මශ්රීමජයවර්ධ්නපුර,මකකෝට්කට්, 
කේකම්        බත්රමුේල. 
nrayhsu; 2784812 ',RUghah'  = [atu;jdGuNfhl;il  
Secretary gj;juKy;y

"Isurupaya",  SriJayawardhanapuraKotte 
කාර්යාලය 2785141-50      Battaramulla.  
mYtyfk;  Fax: 2784846                                                                                                                  පන ාසේමකටයුතුමමශාඛාව 
Office   

ඊමකම්ේ <-nkapy; E-mail : isurupaya@moe.gov.lk තකේමඅාංකය           
vkJ ,y.  
 My No.            
මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම  
ඔකේමඅාංකය දිනය 
ckJ ,y.      ………………………… jpfjp  2017.06.01 

Your No.         Date 
 
 

චක්රලේඛ අංක අ-අඅඅ23/2017 

 

පන ළාත්මප්රධ්ානමකේකම්වරු්, 

පන ළාත්මඅධ්යාපන නමකේකම්වරු්, 

පන ළාත්මඅධ්යාපන නමඅධ්යක්ෂවවරු්, 

කලාපන මඅධ්යාපන නමඅධ්යක්ෂවවරු්, 

කකොට්ඨාසමභාරමනිකයෝජය/සසකකාරමඅධ්යාපන නමඅධ්යක්ෂවවරු්, 

විදුකේපන තිවරු්,මපන රිකේණාධිපන තිවරු්මසකමරජකේමඅනුතමකපන ෞද්ගලිකමපන ාසේවලමප්රධ්ාීන්මකව, 

 

පාසලඅපදනම්අ රඅගත්අතක්ලේසේරු රණයඅ6අ–අ13අලේරේණිඅසඳහාඅ 

වර්ෂඅ2017අසහඅ ඉන්අඉදිරියටඅක්රියාත්  අරීම  

 
අධ්යාපන නකේම නකරකරණම සකම කාලීනම ප්රවණාම පන ාකකම කරම ගනිමි්ම වඩාත්ම ඵලකායීම කලසම ඉකගනුම්ම

ඉගැ්කරම්මක්රියාවලියමබලගැ්කරතමඅරමුුමකකොටමපන ාසලමපන කනම්මකරමගත්මක්ෂකසේරුකරණයමවර්වම2017ම

සිටමනවමමුහුුවරකි්මපන ාසේමපන ද්ධ්තියමතුමළමක්රියාත්තකමකිමටතටමඅක්ක්ෂවාමකකකර්.මකතතමවැඩළිවෙකවළම

සැලසුම්මකිමටත,මසාංවිධ්ානයමකිමටතමසකමක්රියාත්තකමකිමටතමපන ාසේමතඟි්මසිදුමකරනමඅරමකතකකයකරතමකාම

අධීක්ෂවණයමඅධ්යාපන නමඅතායාාංශකේමිකලිකත්වයම තිමවමජාතිකමඅධ්යාපන නමතයනය,මශ්රීමලාංකාමවිභාගම

කකපන ාර්කම්්තුමවමසකමපන ළාත්මඅධ්යාපන නමකකපන ාර්කම්්තුමමවිසි්මඉ කමකකකරනුම . 

 

2.0 ඒමඅනුව,ම6-13මකරේණිවලමපන ාසලමපන කනම්මකරගත්මක්ෂකසේරුකරණමවැඩමළිවෙකවළමක්රියාත්තකමකිමටතමමම

සම්බ්ධ්ව,ම අධ්යාපන නම අතායාාංශය,ම ජාතිකම අධ්යාපන නම තයනයම සකම ශ්රීම ලාංකාම විභාගම

කකපන ාර්කම්්තුමවම විසි්ම වරි්ම වරම කම්ම කක්ෂවාම නිකුත්ම කරම  තිම සියලුම තම චක්රකේඛම අිබබවාම

2017.06.01ම දිනම සිටම පන ාසලම පන කනම්මකරම ගත්ම ක්ෂකසේරුකරණම වැඩළිවෙකවළම ක්රියාත්තකමකිමටතම

ළිවෙබඳම වම කතතම චක්රකේඛකේම විධිවිධ්ානම බලපන ැවැත්ම කේ.ම ඒම අනුවම 2017ම වසකර්ම පන ැවැත්කවනම

අ.කපන ො.ස.ම(උ.කපන ළ)මවිභාගකේමසකමඅ.කපන ො.ස.ම(සා.කපන ළ)මවිභාගකේමසිටතමකතතමනවමචක්රකේඛකේම

සඳක්මඋපන කකස්මඅනුවමකටයුතුමමකළමයුතුමමය. 
 

3.0 පන ාසලම පන කනම් කරගත්ම ක්ෂකසේරුකරණයම සම්බ්ධ්වම කම්ම සතඟම නිකුත්ම කරනම ිකලිකම උපන කකසම්

සාංග්රකයටමඅතරවමවැඩිදුරටත්ම6-9මකරේණිවලටමඅකාළමඋපන කකස්මජාතිකමඅධ්යාපන නමතයනයමවිසි්ම

ක,ම10-13මකරේණිවලටමඅකාළමඋපන කකස්මශ්රීමලාංකාමවිභාගමකකපන ාර්කම්්තුමවමතඟි්මක,මඉදිරිකේමදීමනිකුත්ම

කරනුම .මවමකමකතතමවැඩළිවෙකවලටමඅකාළමපුහුුමකටයුතුමමසිදුකිමටතටමකාමනියාතනයමකිමටතටමඅකාළම
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සියලුම කටයුතුමම අධ්යාපන නම අතායාාංශය,ම ශ්රීම ලාංකාම විභාගම කකපන ාර්කම්්තුමව,ම ජාතිකම අධ්යාපන නම

තයනයමකාමපන ළාත්මඅධ්යාපන නමකකපන ාර්කම්්තුමමඒකාබද්ධ්වමසිදුමකරනුම . 

 

4.0 ක්රියාත්  අරීම  
 

6මකරේණිකේමසිටම13මවනමකරේණියමකක්ෂවාමසියලුමතමකරේණිවලමඋග්වනුමලබනමසියලුමතමවිවයය්ම

සඳකාමකතතමවැඩළිවෙකවළමක්රියාත්තකමකළමයුතුමමය. 
 

6මසිටම13මකක්ෂවාමකරේණිවලමදීමසිසු්මඉකගනුතමලබනමසෑතමවිවයයක්ෂමසඳකාමතමමපන ාසේමවාරයකටමඑක්ෂම

ක්ෂකසේරුකරණම අවස්ථාවක්ෂම බැගි්ම ක්රියාත්තකම කිමටතම අනිවාර්යම කේ.ම කතතම ක්ෂකසේරුකරණම

වැඩළිවෙකවළමසිසු්කේමපන වතිනමඉකගනුම්මකැකියාමතට්ටම්මකඳුනාකගනමඔවු්ටමඅක්ක්ෂෂිමනිපුණාමම

තට්ටම්මඅත්පන ත්මකරගැීනතමසඳකාමඅවශයමප්රතිකපන ෝවණමලබාමදීතමකපන රකැරිවමක්රියාත්තකමකරනුමලබනම

බැවි්ම ගුරුවරයාකේම අිබතයම අනුවම ඊටම වඩාම වැඩිම ක්ෂකසේරුකරණම අවස්ථාම ගණනක්ෂම වුවම කම

ක්රියාත්තකමකළමකැකිමය. 
 

5.0 මසහති  රණයඅසඳහාඅංදාළඅ රඅගන්නාඅතක්ලේසේරු රණඅංවස්ථාඅසක යාව: 
 

ම5.1.මමමපාසලඅපදනම්අ රගත්අතක්ලේසේරු රණඅවැඩපිළිලේවළඅ6-9අලේතක්අලේරේණිම 

 අඅඅඅඅ(වසරමඅවසානමප්රගතිමවාර්ාකේමසඳක්මකිමටතමසඳකා) 

මමම 

විවයය නිපුණාමතට්ටතමතීරණයමකිමටතමසඳකාමඑක්අවාරයක්අතුළම

අකාළමකරමග්නාමක්ෂකසේරුකරණමඅවසථ්ාමසාංඛයාව 

6මකරේණිය 7මකරේණිය 8මකරේණිය 9මකරේණිය 

තගත (බුද්ධ්මධ්ර්තය/සම 

ශශවනරි/සකකෝලිකමධ්ර්තය/ස 

ක්රිස්තියානිමධ්ර්තය/සමඉසල්ාම්) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

සිාංකලමභාවාවම/සමකකතළමභාවාවම 1 1 1 1 

ඉාංග්රීසි 1 1 1 1 

ගණිය 1 1 1 1 

විකයාව 1 1 1 1 

ඉතිකාසය 1 1 1 1 

භූකගෝලමවිකයාවම 1 1 1 1 

ජීවනමනිපුණාමකාමපුරවැසිමඅධ්යාපන නයම  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

කසෞ්කර්යමවිවයය්ම 1 1 1 1 

ප්රාකයෝගිකමකාමාක්ෂවණිකමකුසලා 1 1 1 1 

කසෞඛයමකාමශාමටරිකමඅධ්යාපන නය 1 1 1 1 

කකවනමභාවාවමකලසම 

සිාංකල/සමකකතළ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

5.2ම  ං.ලේපො.ස.අ(සා.ලේපළ)අවිභාගලේේඅසහති  රණයඅසඳහා 
  

10මවනමකරේණිකේමපන ළමුවනමවාරය,මකකවනමවාරයමසකමතුම්වනමවාරයත්ම11මවනමකරේණිකේම

පන ළමුවනමසකම කකවනමවාරයත්මයනමවාරම 5කමක්ෂකසේරුකරණමලකුු,ම මනිපුණාමතට්ටම්ම

තීරණයමමකිමටතමසඳකාමකයොකාමගනුමලැකේ. 
 
 

එක්ෂමඑක්ෂමවිවයමසඳකාම එක්ෂම වාරයක්ෂමතුමළමකළමයුතුමමක්ෂකසේරුකරණමඅවස්ථාම සාංඛයාවමසකම

අ.කපන ො.ස.ම(සා.කපන ළ)මනිපුණාමතට්ටතමතීරණයමකිමටතමසඳකාම10මසකම11මකරේණිවලි්මලබාම

ග්නාමක්ෂකසේරුකරණමඅවස්ථාමසාංඛයාවමපන කමවගුකේමකැක්ෂමකේ. 
 



3 
 

 

 

විවයය 

අ.කපන ො.ස.(සා.කපන ළ)මම

නිපුණාමතට්ටතමතීරණයම

කිමටතමසඳකාමඑක්අවාරයක්අ

තුළමඅකාළමකරමග්නාම

ක්ෂකසේරුකරණමඅවස්ථාම

සාංඛයාව 

අ.කපන ො.ස.(සා.කපන ළ)ම

නිපුණාමතට්ටතමතීරණයම

කිමටතමසඳකාම10අහාඅ11අ

ලේරේණිවලින්මලබාමග්නාම

මුළුමක්ෂකසේරුකරණමඅවස්ථාම

සාංඛයාව 

තගත 

 

1 5 

පන ළමුවනම භාවාවම සකම

සාහිය 

1 5 

ඉාංග්රීසිමභාවාව 

 

1 5 

ගණිය 1 5 

විකයාව 1 5 

ඉතිකාසය 

 

1 5 

කාණ්ඩමවිවයයම1 1 5 

කාණ්ඩමවිවයයම2 

 

1 5 

කාණ්ඩමවිවයයම3 1 5 

 

5.3මං.ලේපො.ස.අ(උ.ලේපළ)අවිභාගලේේඅසහති  රණයඅසඳහාම 
 

12මවනමකරේණිකේමපන ළමුවනමවාරය,මකකවනමවාරයමසකමතුම්වනමවාරයත්ම13මවනමකරේණිකේම

පන ළමුවනමසකමකකවනමවාරයත්මයනමවාරම5කමක්ෂකසේරුකරණමලකුුමකාමකණ්ඩායම්මවයාපන ිතිම

ලකුු,මනිපුණාමතට්ටතමතීරණයමකිමටතමසඳකාමකයොකාමගනුමලැකේ. 
 

එක්ෂමඑක්ෂමවිවයමසඳකාමඑක්ෂමවාරයක්ෂමතුමළමසිදුමකළමයුතුමමක්ෂකසේරුකරණමඅවස්ථාමසාංඛයාවමසකම

අ.කපන ො.ස.ම (උ.කපන ළ)මනිපුණාමතට්ටතමතීරණයමකිමටතමසඳකාම 12මසකම13මකරේණිවලි්මලබාම

ග්නාමක්ෂකසේරුකරණමඅවස්ථාමසාංඛයාවමපන කමවගුකේමකැක්ෂමකේ. 
 

විවයය අ.කපන ො.ස.ම(උ.කපන ළ)මනිපුණාම

තට්ටතමතීරණයමකිමටතමසඳකාමඑක්අ

වාරයක්අතුළමඑක්ෂමඑක්ෂමවිවයමසඳකාම

අකාළමකරමග්නාම

ක්ෂකසේරුකරණමඅවස්ථාමසාංඛයාව 

අ.කපන ො.ස.ම(උ.කපන ළ)මනිපුණාම

තට්ටතමතීරණයමකිමටතමසඳකාම12අ

හාඅ13අලේරේණිවලින්අල ාඅගන්නාඅ

මුළුමක්ෂකසේරුකරණමඅවස්ථාම

සාංඛයාව 

සියලුමතමවිවයය් 1 5 

කණ්ඩායම්මවයාපන ිති - 1 

 

කතතමවැඩළිවෙකවළමක්රියාත්තකමකිමටතමළිවෙබඳමවමවැඩිදුරමඋපන කකස්මජාතිකමඅධ්යාපන නමතයනයම

විසි්මකාමශ්රීමලාංකාමවිභාගමකකපන ාර්කම්්තුමවමවිසි්මඉදිරිකේමදීමනිකුත්මකරනුමලබනමඅරමඑතම

උපන කකස්මඅනුවමකතතමවැඩළිවෙකවළමසාර්ථකවමක්රියාත්තකමකිමටතටමඅවශයමසියලුමළියවරමඔබම

විසි්මගමයුතුමමය. 
ම 

6.0 ං.ලේපො.ස.අ(උ.ලේපළ)අපන්තිවලටඅඇතුළත්අවී අසඳහාඅසා ානයඅසුදුසු ම්අයටලේත්අපාසලඅපදනම්අ

 රඅගත්අතක්ලේසේරු රණඅනිපුණතාඅ ට්ටම්අලේයොදාඅගැනී . 
 

2008/ස17ම කරණමචක්රකේඛකයහිම ම2.1මඋපන කේකයමකාම ම 2.3ම මඋපන කේකයමයටකහිම ම කැක්ෂකවනම  පන රිදිමම

අ.කපන ො.ස.මම(උ.කපන ළ)මමමපන ්තිවලටමම තුමළත්කරතමමසඳකාමඅවශයමවනමමසාතානයමමසුදුසුකම්මමඅවශයාවමම

සපුරාලීතමමමසඳකාමමමඅ.කපන ො.ස.මම(සා.කපන ළ)මමමලිඛිමමපන මටක්ෂවණකේමමමදීමමවිවයය්මමම03මමමකටමඅවශයම

සම්තානමසාතාර්ථමතුමකන්මමඑකක්ෂමමලබාමමමකනොතැතිමඅවස්ථාවකමමමදීමමමපන තණක්ෂමමඅ.කපන ො.ස.මම(සා.කපන ළ)ම

ලිඛිමමමපන මටක්ෂවණකය්මඅකාළමමවිවයටමසාතානයමසාතාර්ථයක්ෂමමමමලබාමමමම ත්නම්මමමමමසකම 
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එතමවිවයටතමපන ාසලමපන කනම්කරමගත්මක්ෂකසේරුකරණමවැඩළිවෙකවළමයටකත්මසම්තානමකකෝම ඊටම

ඉකළමනිපුණාමතට්ටතක්ෂමලබාම ත්නම්,මඑයමඑක්ෂමසම්තානමසාතාර්ථයක්ෂමකලසමසලකනුමලැකේ.ම

එකකත්ම කතයම තාධ්යම භාවාවම කාම ගණියම විවයය්ම සඳකාම අකාළම කරගම කනොකැක.ම

අ.කපන ො.ස.(සා.කපන ළ)මවිභාගයටමකකවනමවරටමකපන ීනමසිටමසම්තානයකමඅවශයාවමසපුරාමගැීනතටම

කනොකැකිම වූම අයදුම්කරුවකුටම එයටම කපන රම වාකේම පන ාසලම පන කනම්ම කරගත්ම ක්ෂකසේරුකරණයම

යටකත්මවනමනිපුණාමතට්ටම්මඅකාළමපන රිදිමකයොකාමගමකැකිමය. 
 

7.0 නියා නයඅ: 
 

මමමමමමමමමමකතතමවැඩළිවෙකවලමනියාතනයමකිමටතමඅභය්රමකාමබාහිරමයනමක්රතමකකකටතමසිදුමකළමයුතුමමය. 
 

මමමමමමමමමම7.1.මංභයන්තරඅනියා නය 
 

මමමමමමමමමමමමමමමමම7.1.1මමමමමපන ාසේමතට්ටකම්මනියාතනයම: 
 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමවිදුකේපන තිම,මනිකයෝජයමවිදුකේපන තිම(අධ්යාපන නමසාංවර්ධ්න)මසකමඅාංශමප්රධ්ාීන්කග්ම

සැදුම්ලත්මතණ්ඩලයක්ෂමතඟි්මසිදුමකකකර්.මමම 
මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම 

මමමමමමමමම7.2.ම ාහිරඅනියා නය 
 

මමමමමමමමමමමමමමමම7.2.1.මමමමමකලාපන /සකකොට්ඨාසමතට්ටකම්මනියාතනය 
 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමකලාපන මමඅධ්යාපන නමමඅධ්යක්ෂව,මමකලාපන මවිවයමමභාරමනිකයෝජය/සමසකකාරමඅධ්යාපන නමමම 

මමමඅධ්යක්ෂවමසකමගුරුමඋපන කද්ශකවරු්කග්මසැදුම්ලත්මතණ්ඩලයක්ෂමතඟි්මසිදුමකකකර්. 
 

මමමමමමමමමමමමමමමමම7.2.2.මමමමපන ළාත්මතට්ටකම්මනියාතනය 
 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමපන ළාත්මමඅධ්යාපන නමමඅධ්යක්ෂව,මපන ළාත්මමඅධ්යාපන නමමකකපන ාර්කම්්තුමකේමමවිවයමමභාර 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමනිකයෝජය/සසකකාරමඅධ්යාපන නමඅධ්යක්ෂවමසකමගුරුමඋපන කද්ශකවරු්කග්මසැදුම්ලත්මම 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමතණ්ඩලයක්ෂමතඟි්මසිදුමකකකර්. 
 

මමමමමමමමමමමමමමමමමම7.2.3.මමමජාතිකමතට්ටකම්මනියාතනය 
 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමඅධ්යාපන නමමඅතායාාංශය,මශ්රීමලාංකාමවිභාගමකකපන ාර්කම්්තුමවමකාමජාතිකමඅධ්යාපන නම

තයනයමතඟි්මසිදුමකකකර්.මමමම 

 

 
 

 

ළිටපන ත්ම-: 

1. සභාපන ති-ජාතිකමඅධ්යාපන නමකකොමිව්මසභාව 

2. සියලුතමඅතිකර්කමකේකම්වරු්-මඅධ්යාපන නමඅතායාාංශය 

3. විභාගමකකොතසාරිස්මජනරාේම-මශ්රීමලාංකාමවිභාගමකකපන ාර්කම්්තුමව 

4. අධ්යක්ෂවමජනරාේම-මජාතිකමඅධ්යාපන නමතයනය 

5. අධ්යාපන නමප්රකාශනමකකොතසාරිස්මජනරාේම-මඅධ්යාපන නමප්රකාශනමකකපන ාර්කම්්තුමව 

6. ප්රධ්ානමකකොතසාරිස්ම-මගුරුමඅධ්යාපන නමපන රිපන ාලනමකාමවිකයාපීඨ ඨමශාඛාව 


