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2022 පාසල් ක්රියාකාරාරර ඇ ඇළතළ ද න න ්ශනයනයාක 

1 වන වාරයාක 

මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 

ඉටු කර 
ඇත/නැත 

අප්රේල්  
  

18 සඳු්ා සිංහල හා ප්්මළ 
පාසල් සඳහා 2022 
නව පාසල් වාරයාක 
ආර ඇභ වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 

 

අප්ප්රේල් 18 වඳුදා සිට ජුනි 
15 බදාදා දක්ලා 

කාප ක්රීඩා තරග අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශා ාික ක 
අධ්යාපන ශා ක්රීඩා 
ාඛාල/ පෂාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්/ 
කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/  ිදදුශල්පි 

 

අප්ප්රේල්  19 අඟශරුලාදා 01 ලන ප්රේණියටයට 
සිසුන් ඇතුෂත් කිිකම 
(සිාංශ ශා ප්දමෂ 
පාවල් වඳශා)   

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් ශා 
ප්රාථමික ක අධ්යාපනාපාවල් 
යටිත පශසුකම් ශා 
අධ්යාපන ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය / පෂාත් 
අධ්යාපන 
ප්දපාර්තප්ම්න්තු / 
ිදදුශල්පි 

 

අප්ප්රේල්  
  

25 වඳුදා ිදදුශල්පි/ප්ය්ඨ 
ගුරුලරයකු මඟින් 
“ප්පෂ ප්පොත් භාිදතා 
කරක න් ඉප්ගනුම 
වාර්ථමික කර ගනිමු” 
මැප්යන් කථමිාලක් 
ප්රධ්ාන ැසව්ීමප්ම් දි 
පැලැත්ීමම. 

අධ්යාපන ප්රකාන 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල/ 
ිදදුශල්පි 

 

අප්ප්රේල්  
  

25 වඳුදා ප්ෝක මැප්ල් යා 
දිනය පිළිබඳ සිසුන් 
දැනුම්ලත් කිිකම 

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් ශා 
ප්රාථමික ක අධ්යාපනාපාවල් 
යටිත පශසුකම් ශා 
අධ්යාපන ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය /  
ිදදුශල්පි 

 

අප්ප්රේල් මාර්තු 07 වඳුදා සිට 
අප්ප්රේල් 29 සිකුරාදා 
දක්ලා 

පාවල් මට්ටක න් 
ක්රීඩා තරග වඳශා 
ප්තෝරා ගැනීම 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ාික ක අධ්යාපන ශා 

ක්රීඩා ාඛාල / පෂාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්/ 
කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/  ිදදුශල්පි 

 

මැයි 04 බදාදා මුස්ලි ඇ පාසල් සඳහා 
2022 නව පාසල් 
වාරයාක ආර ඇභ වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 
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මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 
ඉටු කර 
ඇත/නැත 

මැයි 05 බ්රශව්පින්දා 01 ලන ප්රේණියටයට 
සිසුන් ඇතුෂත් කිිකම 
(මුව්ලිම් පාවල් 
වඳශා)    

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් ශා 
ප්රාථමික ක අධ්යාපනාපාවල් 
යටිත පශසුකම් ශා 
අධ්යාපන ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය / පෂාත් 
අධ්යාපන 
ප්දපාර්තප්ම්න්තු 
/ිදදුශල්පි 

 

මැයි  

  
 

06 සිකුරාදා මැයි 8 ලන දිනට 
ප්යප්දන ප්ෝක 
තැසීක යා දිනය 
පිළිබඳ සිසුන් 
දැනුම්ලත් කිිකම 

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් ශා 
ප්රාථමික ක අධ්යාපනාපාවල් 
යටිත පශසුකම් ශා 
අධ්යාපන ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය/ිදදුශල්පි 
 

 

මැයි   

  
 

09 වඳුදා සිට 16 
වඳුදා දක්ලා 

පාවල් ප්ලවක් විය අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ආගක ක ශා වාරධ්ර්ම 
ාඛාල/ පෂාත් අධ්යාපන 
අධ්යක්/ කාප 
අධ්යාපන අධ්යක්/   
ිදදුශල්පි 
 

 

මැයි 20 සකුරා්ා සයාකලු පාසල්වල 
පළමුවන වාරප්ේ 
පළමු අන යාකර 
අවසන් වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 

 

මැයි   

  
23 වඳුදා සිට ජූනි 
01 බදාදා දක්ලා 

අ.ප්පො.ව. (වාමානය  
ප්පෂ) ිදභාගය 2021 
(2022) 

ිදභාග 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුප්ේ 
පාවල් ිදභාග ාඛාල 
 

 

මැයි  
  

31 අඟශරුලාදා ප්ෝක දුම්ලැටි 
ිදප්රෝධී දිනය පිළිබඳ 
සිසුන් දැනුම්ලත්  
කිිකම 

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් ශා 
ප්රාථමික ක අධ්යාපනාපාවල් 
යටිත පශසුකම් ශා 
අධ්යාපන ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය / ිදදුශල්පි 

 

ජුනි   
  

03 සිකුරාදා වාරධ්ර්ම දිනය 
වැමිකම 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ආගක ක ශා වාරධ්ර්ම 
අධ්යාපන ාඛාල/ පෂාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්/ 
කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/ ිදදුශල්පි 
 

 

ජුනි   
  

06 සඳු්ා සයාකලු පාසල්වල 
පළමුවන වාරප්ේ 
ප්්වන අන යාකර 
ආර ඇභවීම 
 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 
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මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 
ඉටු කර 
ඇත/නැත 

ජුනි  
  

13 වඳුදා ප්පොප්වොන් උත්වලය 
නික ත්ප්තන් 
පාවල්ල ආගක ක 
ලැඩවටශන් 
පැලැත්ීමම 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ආගක ක ශා වාරධ්ර්ම 
අධ්යාපන ාඛාල පෂාත් 
අධ්යාපන 
අධ්යක්/කාප 
අධ්යාපනඅධ්යක්/ 
ිදදුශල්පි 

 

ජුනි   

  
 

18 ප්වනසුරාදා දශම් පාවල් ගුරු 
ිදභාගය 

ප්බෞද්ධ් කටයුතු පිළිබඳ  
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල 

 

ජුනි  
  

26 ඉ දා මත්ද්රලය ිදප්රෝධී 
දිනයට වමගාමීල 
පාවල් ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්මක කිිකම 
(ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්මක කරන 
දිනයන් ඉදි ප්ශදී 
දැනුම් ප්දනු ැප්ේ) 

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් ශා 
ප්රාථමික ක අධ්යාපනාපාවල් 
යටිත පශසුකම් ශා 
අධ්යාපන ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය / ිදදුශල්පි 

 

ජුනි 30 බ්රශව්පින්දාට 
ප්පර 

වමව්ත ාංකා පාවල් 
ප්රොප්බෝ තාක්ණ 
තරඟාලලිය (පාවල් 
මට්ටම) 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
තාක්ණ අධ්යාපන 
ාඛාල 

 

ජූලි  
  

01 සිකුරාදා සිට 08 
සිකුරාදා දක්ලා 

වමව්ත ාංකා පාවල් 
බටහිර වාංගීත 
තරඟය (පෂාත්) 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

ජූලි  

  
  

  

04 වඳුදා සිට 08 
සිකුරාදා දක්ලා 

ලාණියට විය අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ලාණියට ශා ලයාපාර 
අධ්යයන 
ාඛාල/ිදදුශල්පි 

 

ජූලි 01 සිකුරාදා සිට 
අප්ගෝව්තු 31 බදාදා 
දක්ලා 

පෂාත් ක්රීඩා තරග අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ාික ක අධ්යාපන ශා 

ක්රීඩා ාඛාල / පෂාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්/ 
කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/  ිදදුශල්පි 

 

ජූලි 05 අඟශරුලාදා ලාණියට දිනය අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ලාණියට ශා ලයාපාර 
අධ්යයන 
ාඛාල/ිදදුශල්පි 

 

ජූලි 08 සකුරා්ා සයාකලු පාසල්වල 
පළමුවන වාරයාක 
අවසන් වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 

 

ජූලි  
  

09 ප්වනසුරාදා 10 
ඉ දා 

වමව්ත ාංකා පාවල් 
නර්තන තරගය   

අධ්යාපන අමාතයාප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

ජූලි 15 සිකුරාදා සිට 17 
ඉ දා දක්ලා 

වමව්ත ාංකා පාවල් 
බටහිර වාංගීත 
තරඟය (ාික) 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 
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2 වන වාරයාක 

මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 

ඉටු කර 
ඇත/නැත 

ජූලි 18 සඳු්ා සයාකලු පාසල්වල 
ප්්වන වාරයාක 
ආර ඇභ වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 

 

ජූලි 24 ඉ දා දශම් පාවල් තුෂ 
නිපුණතා ඇගයීම  

ප්බෞද්ධ් කටයුතු පිළිබඳ 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල 

 

අප්ගෝව්තු 

  
   

03 බදාදා දශම් පාවල් දින 
වැමරුම් උත්වලය 

ප්බෞද්ධ් කටයුතු පිළිබඳ 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල 

 

අප්ගෝව්තු 

   
 

27 ප්වනසුරාදා  වමව්ත ාංකා 
පාවල් ෂමා චිත්ර 
ාික තරඟය 
(භූක  දර්න සිතුලම් 
කිිකම) 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

අප්ගෝව්තු 31 බදාදාට ප්පර වමව්ත ාංකා 
පාවල් ප්රොප්බෝ 
තාක්ණ 
තරඟාලලිය  
(පෂාත් මට්ටම) 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
තාක්ණ අධ්යාපන 
ාඛාල 
 

 

වැප්තැම්බර් 

   
 

01 බ්රශව්පින්දා 
සිට 30 සිකුරාදා 
දක්ලා 

ාික වාහිතය 
මාවය - වාහිතය  
ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්මක කිිකම 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
පාවල් පුව්තකා 
වාංලර්ධ්න ාඛාල 
පෂාත්/කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/ිදදුශල්පි 

 

වැප්තැම්බර් 

  
  
 

03 ප්වනසුරාදා  වමව්ත ාංකා 
පාවල් ෂමා චිත්ර 
තරඟය (ාික 
තරඟය) 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

වැප්තැම්බර් 
   

04 ඉ දා ප්රාප්ද්ය ය සිසු 
නිපුණතා ඇගයීම 

ප්බෞද්ධ් කටයුතු පිළිබඳ 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල 

 

වැප්තැම්බර් 
   

07 බදාදා ප්ෝක ප්රථමිමාධ්ාර 
දිනයට වමගාමීල 
පාවල් ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්මක කිිකම 

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් ශා 
ප්රාථමික ක අධ්යාපනාපාවල් 
යටිත පශසුකම් ශා 
අධ්යාපන ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය / ිදදුශල්පි 

 

සැප්තැ ඇබශන 16 සකුරා්ා සයාකලු පාසල්වල 
ප්්වන වාරයාක 
අවසන් වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 
 

 

වැප්තැම්බර් 
   

17 ප්වනසුරාදා ශා 
18 ඉ දා 

වමව්ත ාංකා 
පාවල් නර්තන 
තරගය   

අධ්යාපන අමාතයාප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

වැප්තැම්බර් 
  

17 ප්වනසුරාදා ශා 
18 ඉ දා 

සිාංශ භාාල ශා 
වාහිතය තරග 
(ලිඛිත) - පෂාත් 
මට්ටම 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ාික භාා ශා මානල 
ාව්ත්ර ාඛාල 
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3 වන වාරයාක 

මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 

ඉටු කර 
ඇත/නැත 

සැප්තැ ඇබශන 19 සඳු්ා සයාකලු පාසල්වල 
ප්තවන වාරයාක පළමු 
අන යාකර ආර ඇභ වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 
 

 

වැප්තැම්බර් 17 ප්වනසුරාදා 
සිට 19 වඳුදා 
දක්ලා 

වමව්ත ාංකා පාවල් 

ක්රීඩා I අදියර 
අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ාික ක අධ්යාපන ශා 

ක්රීඩා ාඛාල / පෂාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්/ 
කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/  ිදදුශල්පි 

 

වැප්තැම්බර් 
   

21 බදාදා අන්තර් ාික වාම 
දිනය 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
වාමය ශා වාංහිඳියාල 
පිළිබඳ අධ්යාපන 
ඒකකය 
 

 

වැප්තැම්බර් 23 සිකුරාදා සිට 

26 වඳුදා දක්ලා 
වමව්ත ාංකා පාවල් 

ක්රීඩා II අදියර 
අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ාික ක අධ්යාපන ශා 

ක්රීඩා ාඛාල / පෂාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්/ 
කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/  ිදදුශල්පි 
 

 

වැප්තැම්බර් 24 ප්වනසුරාදා ශා 
25 ඉ දා 

වමව්ත ාංකා නාටය ශා 
රාංග කා උප්ෂ- 
සිාංශ මාධ්ය  
 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

වැප්තැම්බර් 
ඔක්ප්තෝබර් 

   
 

වැප්තැම්බර් 26 
වඳුදා සිට 
ඔක්ප්තෝම්බර් 05 
බදාදා දක්ලා 

නලරාත්රී ජාාල අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ආගක ක ශා වාරධ්ර්ම 
ාඛාල / පෂාත් 
අධ්යාපන 
අධ්යක්/ කාප 
අධ්යාපන අධ්යක්/   
ිදදුශල්පි 
 

 

ඔක්ප්තෝම්බර් 01 ප්වනසුරාදා ාික තරුණ තූර්ය 
ලාදක මණ්ඩ 
වාංදර්ණය (ප්කොෂඹ) 
 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

ඔක්ප්තෝම්බර් 01 ප්වනසුරාදා ිද්ල ෂමා දිනය 
ප්ලනුප්ලන් 
ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්මක කිිකම 
 

පෂාත් අධ්යාපන 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල/ 
ිදදුශල්පි 
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මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 
ඉටු කර 
ඇත/නැත 

ඔක්ප්තෝම්බර් 01 ප්වනසුරාදා 
සිට 04 
අඟශරුලාදා දක්ලා 

වමව්ත ාංකා පාවල් 

ක්රීඩා III අදියර 
අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ාික ක අධ්යාපන ශා 

ක්රීඩා ාඛාල / පෂාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්/ 
කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/  ිදදුශල්පි 

 

ඔක්ප්තෝබර් 

   
 

01 ප්වනසුරාදා 
සිට 31 වඳුදා 
දක්ලා 

ාික කියීමම් මාවය - 
කියීමම් ප්රලර්ධ්න 
කුවතා ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්මක කිිකම 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
පාවල් පුව්තකා 
වාංලර්ධ්න ාඛාල  
පෂාත්/කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/ිදදුශල්පි 

 

ඔක්ප්තෝබර් 

   
 

02 ඉ දා දිව්ත්රික් සිසු නිපුණතා 
ඇගයීම 

ප්බෞද්ධ් කටයුතු පිළිබඳ 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල 
 

 

ඔක්ප්තෝබර් 
   

03 වඳුදා ප්ෝක අමදයප දිනයට 
වමගාමීල පාවල් 
ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක 
කිිකම 
 

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් 
ශා ප්රාථමික ක 
අධ්යාපනාපාවල් යටිත 
පශසුකම් ශා අධ්යාපන 
ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය/ ිදදුශල්පි 

 

ඔක්ප්තෝබර් 
  

06 බ්රශව්පින්දා ප්ෝක ගුරු දිනයට 
වමගාමීල ාික ගුරු 
දිනය වැමිකම 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
කෂමනාකරණ ශා ප්රක ි 
ාඛාල 

 

ඔක්ප්තෝබර් 
   

07 සිකුරාදා ඔක්ප්තෝබර් 19 ලන 

දිනට ප්යප්දන “ක ා දුන් 

නබි” ප්මොශමඩ් 
නබිතුමාප්ේ උපන් දිනය 
ප්ලනුප්ලන් පාවල් 
ලැඩවටශන් 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ආගක ක ශා වාරධ්ර්ම 
අධ්යාපන ාඛාල/ පෂාත් 
අධ්යාපනඅධ්යක් 
/කාප අධ්යාපන  
අධ්යක්/ිදදුශල්පි 

 

ඔක්ප්තෝබර් 

   
  

08 ප්වනසුරාදා සිාංශ භාාල ශා 
වාහිතය තරග - වමව්ත 
ාංකා ශා ාික මට්ටම 
(ලාචික තරග) 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ාික භාා ශා මානල 
ාව්ත්ර ාඛාල 

 

ඔක්ප්තෝබර් 

   
  

10 වඳුදා ප්ෝක මානසික ප්වෞඛය 
දිනය පිළිබඳ පාවල් 
සිසුන් දැනුම්ලත් කිිකම 

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් 
ශා ප්රාථමික ක අධ්යාපන 
පාවල් යටිත පශසුකම් 
ශා අධ්යාපන ප්වේලා 
රාය අමාතයාාංය / 
ිදදුශල්පි 

 

ඔක්ප්තෝබශන 13 බ්රහස්පතින්්ා සයාකලු පාසල්වල 
ප්තවන වාරයාක පළමු 
අන යාකර අවසන් වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 

 

ඔක්ප්තෝබර් 13  බ්රහස්පතින්්ා ආචාර්ය 
සී.ඩේ.ඩේ.කන්නන්ගර 
ශ්රීමතාණන්ප්ේ  
138ලන න්ම දින 
වමරු ලැඩවටශන 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
පාවල් කටයුතු ාඛාල 

 



12 
 

මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 
ඉටු කර 
ඇත/නැත 

ඔක්ප්තෝබර් 
   

15 ප්වනසුරාදා ශා 
16 ඉ දා 

සිාංශ භාාල ශා 
වාහිතය තරග - වමව්ත 
ාංකා ශා ාික මට්ටම 
(ලාචික තරග) 

අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ 
ාික භාා ශා මානල 
ාව්ත්ර ාඛාල 

 

ඔක්ප්තෝබර් 16 ඉ දා 2022-05 ප්රේණියටය  
ශියත්ල ිදභාගය 

ිදභාග 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුප්ේ 
පාවල් ිදභාග ාඛාල 
 

 

ඔක්ප්තෝබර් 17 වඳුදා සිට 
ප්නොලැම්බර් 12 
ප්වනසුරාදා දක්ලා 

2022 අ.ප්පො.ව. 
(උ/ප්පෂ) ිදභාගය 

ිදභාග 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුප්ේ 
පාවල් ිදභාග ාඛාල 
 

 

ඔක්ප්තෝබර් 25 අඟශරුලාදා පාවල් පුව්තකා දිනය 
- පාවල් පුව්තකා 
දිනයට වමගාමී 
ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්මක කිිකම 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ පාවල් 
පුව්තකා වාංලර්ධ්න 
ාඛාල  
පෂාත්/කාප 
අධ්යාපන 
අධ්යක්/ිදදුශල්පි 
 

 

ඔක්ප්තෝබශන 27 බ්රහස්පතින්්ා මුස්ලි ඇ පාසල් සඳහා 
ප්තවන වාරයාක ප්්වන 
අන යාකර ආර ඇභ වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 
 
 

 

ඔක්ප්තෝබර් 25 අඟශරුලාදා 
සිට 28 සිකුරාදා 
දක්ලා 

පාවල් පුව්තකා 
විය - පාවල් 
පුව්තකා ආශ්රීත 
ක්රියාකාරකම් 
ක්රියාත්මක කිිකම 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ පාවල් 
පුව්තකා වාංලර්ධ්න 
ාඛාල  
පෂාත්/කාප 
අධ්යාපන 
අධ්යක්/ිදදුශල්පි 
 

 

ප්නොලැම්බර් 

   
 

14 වඳුදා ප්ෝක දියලැඩියා දිනයට 
වමගාමීල පාවල් 
ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක 
කිිකම 

කාන්තා ශා ෂමා 
වාංලර්ධ්නාප්පර පාවල් 
ශා ප්රාථමික ක 
අධ්යාපනාපාවල් යටිත 
පශසුකම් ශා අධ්යාපන 
ප්වේලා රාය 
අමාතයාාංය / 
ිදදුශල්පි 
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මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 
ඉටු කර ඇත/නැත 

ප්නොලැම්බර් 14 වඳුදා සිංහල හා ප්්මළ 
පාසල් සඳහා 
ප්තවන වාරයාක 
ප්්වන අන යාකර 
ආර ඇභ වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 
 
 

 

ප්නොලැම්බර් 
   

19 ප්වනසුරාදා ශා 
20 ඉ දා 

වමව්ත ාංකා 
ප්දමෂ භාා දින 
තරග - 
(ලිඛිත/ලාචික) 
 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ ාික 
භාා ශා මානල ාව්ත්ර 
ාඛාල 
 

 

ප්නොලැම්බර්  
   

19 ප්වනසුරාදා ශා 
20 ඉ දා 

වමව්ත ාංකා 
පාවල් වාංගීත 
තරගය 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 
 

 

ප්නොලැම්බර් 
   

19 ප්වනසුරාදා ශා 
20 ඉ දා 

වමව්ත ාංකා 
ඉාංග්රීසී භාා ශා 
නාටය 
තරඟාලලිය 

අධ්යාපන 
අමාතයාප්ශ ඉාංග්රීසි 
ශා ිදප්ද් භාා  
ාඛාල 
 

 

ප්නොලැම්බර් 22 අඟශරුලාදා සිට 
26 ප්වනසුරාදා 
දක්ලා 

වමව්ත ාංකා 
පාවල් ම ක්රීඩා 
තරග 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ ාික ක 
අධ්යාපන ශා ක්රීඩා 

ාඛාල / පෂාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්/ 
කාප අධ්යාපන 
අධ්යක්/  ිදදුශල්පි 
 
 

 

ප්නොලැම්බර් 
  

26 ප්වනසුරාදා වමව්ත ාංකා/ 
ාික වමා 
ිදදයා තරගාලලිය 
(ලිඛිත තරග) 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ 
ාික භාා ශා 
මානල ාව්ත්ර ාඛාල 

 

ප්නොලැම්බර් 
   

27 ඉ දා වමව්ත ාංකා 
ප්දමෂ භාා දින 
තරග - (කණ්ඩායම් 
ශා ප්ලනත් ) 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ ාික 
භාා ශා මානල ාව්ත්ර 
ාඛාල 
 

 

ප්නොලැම්බර් 
  

27 ඉ දා දශම් පාවල් ප්රේණියට 

ිදභාගය (06-10)  

ප්බෞද්ධ් කටයුතු පිළිබඳ 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල 
 

 

ප්නොලැම්බර් 30 බදාදාට ප්පර වමව්ත ාංකා 
පාවල් ප්රොප්බෝ 
තාක්ණ 
තරඟාලලිය (ාික 
මට්ටම) 
 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ 
තාක්ණ අධ්යාපන 
ාඛාල 
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මාවය දිනය ලැඩවටශන ලගකීම ප්රගිය 
ඉටු කර ඇත/නැත 

ප්දවැම්බර් 03 ප්වනසුරාදා වමව්ත ාංකා 
ඉාංග්රීසී භාා ශා 
නාටය 
තරඟාලලිය 

අධ්යාපන 
අමාතයාප්ශ ඉාංග්රීසි 
ශා ිදප්ද් භාා  
ාඛාල 
 

 

ප්දවැම්බර් 03 ප්වනසුරාදා ශා 
04 ඉ දා 

වමව්ත ාංකා 
පාවල් වාංගීත 
තරගය 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 
 

 

ප්දවැම්බර් 

  
  
 

06 අඟශරුලාදා ශ්රී මශා ප්බෝධීන් 
ලශන්ප්වේ 
ලැඩමීමප්ම් වමරු 
ලැඩවටශන 
(දුක න්දාගමනය) 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ ආගක ක 
ශා වාරධ්ර්ම අධ්යාපන 
ාඛාල/ පෂාත් 
අධ්යාපන 
අධ්යක්/ කාප 
අධ්යාපන අධ්යක්/   
ිදදුශල්පි 
 

 

ප්දවැම්බර් 10 ප්වනසුරාදා 11 
ඉ දා 

වමව්ත ාංකා 
පාවල් නර්තන 
තරගය   

අධ්යාපන 
අමාතයාප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

ප්දවැම්බර් 

   
17 ප්වනසුරාදා ශා 
18 ඉ දා 

වමව්ත ාංකා 
පාවල් කර්ණාටක 
වාංගීත ශා මුව්ලිම් 
තරඟය 
 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංප්ශ 
ප්වෞන්දර්ය ාඛාල 

 

ප්දවැම්බර් 23 සිකුරාදා සිට 25 
ඉ දා දක්ලා 

වමව්ත ාංකා සිසු 
නිපුණතා ඇගයීම  

ප්බෞද්ධ් කටයුතු පිළිබඳ 
ප්දපාර්තප්ම්න්තුල 
 

 

ප්්සැ ඇබශන 23 සකුරා්ා සයාකලුම පාසල් 
සඳහා ප්තවන 
වාරයාක අවසන් වීම 

පළා ද අධ්යාපන 
ප්්පාශනතප් ඇන්ළත/ 
විදුහල්පති 
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සැළකියාක යුළත වැ්ග ද රරුණු 

01. ප්මහි අඩාංගු ලැඩවටශන් පලින තත්ලය අනුල ල න්ලර ප්ලනව් ිදය ශැක. එප්වේ 
ප්ලනව් ලන්ප්න් නම් පසුල දැනුම් දීමට කටයුතු ප්කප්ර්. 
 

02. 2022 ලර්ය වඳශා වැසුම් කර ඇි ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිිකප්ම් දී ඉ දා දින 
උදය ලරුල ප්යොදා ගැනීප්මන් ලැෂකිය යුතුය.  
 

03. කිසියම් ප්ශේතුලක් මත ඉශත කී ලැඩවටශන් පලත්ලන දිනයන්හි ප්ලනවක් සිදු ප්ේ 
නම් ඒ බල අධ්යාපන අමාතයාාංප්ශ පාවල් කටයුතු ාඛාල දැනුලත් කෂ යුතුය. 

 

04. පාවල් ක්රීඩා වාංගම් ිදසින් පලත්ලනු බන තරගා පාවල් දින දර්නප්ශ වඳශන් 
දිනයන් ශැර ප්ලනත් දිනයන්හි පමණක්  පැලැත්ිදය යුතුය.  
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විදුහල්පතිවරුන්ප්ේ විප්යේෂ අවධ්ානයාකට 

1. ප්මම ලාර වටශප්නහි ලගකීම් දරන්නන් ිදසින් තම කාර්යයන් නිම කිිකම පිළිබඳ 
ප්රගිය ීරරුප්ලහි වටශන් කෂ යුතු අතර පාවට පැක ප්ණන අධීක්ණ 
නිෂධ්ාිකන්ප්ගන් අත්වන් බාප්ගන එය තශවුරු කෂ යුතු ය. 

 
2. තුන්ලන ලාරප්ශ දී පාවල්ල අධ්යාපන කටයුතුලට ප්රමුඛතාලය හික ිදය යුතු බැිදන්ා 

ඔබ පාවප්ල් ලාර්ෂික තයාග ප්රදාප්නෝත්වලයා ිදිදධ් දින (උදා - ලාණියට, ිදදයා, .....ආදි 
ප්ව)ා ලාර්ෂික අධ්යාපන චා කා/ක්ප්ේත්ර චා කා ආදිය පෂමුලන ශා ප්දලන ලාර තුෂ 
දී පමණක් සිදුකෂ යුතු ය. 

 
3. සියලු ම භාා  ශා අනිකුත් තරඟ (සිාංශා ඉාංග්රීසිා ප්දමෂා වමා ිදදයාා චිත්රා නැටුම්ා 

වාංගීතයා නාටය ශා රාංග කා.....) පාවල් මට්ටක න් නියක ත දිනල පලත්ලා 
ප්කොට්ඨා ශා කාප තරඟ වඳශා ෂමුන් ඉදි පත් කිිකමට වෑම ිදදුශල්පිලරප්යකු ම 
ලග බා ගත යුතු ය. 

 
4. පාවල් ලාර ිදභාගප්ශ ඇගයීම් කුණු පාවල් ලාර නිලාඩුලට ප්පර සිසුනට බාදීමට 

කටයුතු කෂ යුතුය. 
 

5. ලාර්ෂික ල අභයන්තර භාණ්ඩ වමීක්ණයක් තම කාර්ය මණ්ඩ ප්යොදලා ගනික න් 
අනිලාර්යප්යන් ම සිදු කෂ යුතු ප්ේ. 

 
6. 2014/ 31 චක්රප්ල්ඛයට වශ “අප්ප් පාව ප්කොතරම් ගුණාත්මක ද” මාර්ප්ගෝපප්ද්යට 

අනුල පාව තුෂ අභයන්තර ඇගයීම් ලර්ය පුරා වෑම පාවකම සිදු කෂ  යුතු ය. 
 

7. “ගුරු ප්රිභා ප්රභා” ලාර්ෂික ගුරු ශා ිදදුශල්පි ඇගයීම් උප්ෂ වඳශා අයදුම් කිිකමට 
සුදුසුකම් වපුරන ද සියලු ගුරු භලතුන් ඒ පිළිබඳල දැනුම්ලත් කෂ යුතු ය. 

 
8. 2015 ලර්ප්යහි සිට අධ්යාපන අමාතයාාංය මඟින් ශඳුන්ලා ප්දන ද ගුරු ලාර්තා 

ප්පොත යාලත්කාලීනල පලත්ලාප්ගන යාම වඳශා සියලු ම ගුරුභලතුන් දැනුම්ලත් කිිකම 
සිදු කෂ යුතු ය. 
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වැකසුම: 

පාවල් කටයුතු ාඛාල 

පාවල් කටයුතු අාංය 

                                                  අධ්යාපන අමාතයාාංය 
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