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       ඊඩී/05/72/01/04/03               2022.11. 

 

චක්රලේඛ අංක යඅ:අඅ24/අ2022 

 

ංධ්යළපන අඅංතළයළකලේේ, 

ංතිලේේ අලේඛ ම්අ(පන ළඅ), 

ංතිලේේ අලේඛ ම්අ(ංඅධ්යඅඅශළඅක ළද්ධධ්අලේව ලළ), 

ංතිලේේ අඅලේඛ ම්අ(ංධ්යළපන අඅලේව ලළ), 

ංතිලේේ අලේඛ ම්අ(ගුරුඅආයඅ), 

සියළුතඅපන ෂළත්අංධ්යළපන අඅලේඛ ම්ලරුන්, 

ප්රධ්ළඅඅලේ  තවළිසවහ (ගුරුඅංධ්යළපන අ), 

ජළති අපන ළවඛඅංධ්යක්, 

 

රළජ ළිසඅලෆඩඅශඅම්අකිරීත,අංනිලළේයයඅනිලළඩුඅගෆන්වීතඅශළඅඅෆලඅලේව ලලේේඅපිහිටුවීත 

රළජයඅලේව ලලේේඅිවිවධ්අඅතුරුඅරරඅඅනිධ්ළරීන්අිවළඅපිිසවක්අංධ්යළපන අඅංතළයළකලේේඅවශඅකඅයටලේත්අඇතිඅ

ජළති අපන ළවඛ,අිවරයළපීඨ,අගුරුඅතධ්යවහාළඅඅආී අආයඅලඅලේව ලයඅ රයි.අඔවුන්අිවිවධ්අිවයඅක්ලේ ත්රලටඅ

ංයත්අ රළජ ළරීඅ ඉටුඅ  රඅඅ දෆිවන්අ ලේතතඅ ංතළයළකයඅ ශළඅ ංතළයළකයඅ යඅටලේත්අ පන ලතිඅඅආයඅඅ ලුශයඅ

ලඩළත්අපුළුඛලඅපන ලතියි.අ 

02. ලේතහිී ,අකඅඑක්අඑක්අනිධ්ළරීන්ලේේඅආයනි අශළඅපන ිසපන ළඅඅ අටයුතුඅංරළෂඅපන ිසදිඅආයනි අ ටයුතුඅ

භළරඅ ංකඅතගින්අසිදුඅ රනුඅදයි.අඑහිී අආයඅඅවකග්රශලේේඅXLVIII අ පන ිසච්ලේේරලේේඅ 31අලගන්තියඅයටලේත්අ

රළජ ළිසඅලෆඩඅශඅම්අකිරීත,අකඅකඅආයනි අංකඅලේලතින්අසිදුඅකිරීතඅතඅඑකීඅනිධ්ළරීන්අවම්දන්ධ්අඉදිිසඅ

ිවඅයඅ ටයුතුලඅී අපන ශඅගෆටළුඅදහුඅලලේයන්අඇතිඅලඅඅදලඅපන සුගියඅ ළයඅපුරළඅනිරීක්ණයඅිවය. 

i. රළජ ළිසඅලෆඩඅශඅතටඅක්අවුඅනිධ්ළරීන්අවම්දන්ධ්ලඅඉදිිසඅිවඅයඅ ටයුතුඅතඟශෆරීඅයළත 

ii. කඅලේශ තුලේලන්අරළජ ළරීඅලෆඩඅශඅතටඅක්අවඅනිධ්ළිසයළටඅංවළධ්ළරණයක්අවීත 

iii. ලෆඩඅශඅතඅ රනුඅදඅඅආයඅඅවකග්රශලේේඅලගන්තියඅනිලෆරදිලඅවඳශන්අලේඅ වීතඅතඅඉදිිසඅ

ිවඅයඅ ටයුතුඅකිරීතඅඵරහිඅවීත 

03. ංධ්යළපන අඅ ංතළයකලේේඅ ලේව ලයඅ  රඅඅ සියළුතඅ ලේව ලළලන්හිඅ නිධ්ළරීන්අ ිවලේයහිඅ ිවතේඅඅ

පන ෆලෆත්වීතඅශළඅ ිවඅයඅ ටයුතුඅවඳශළඅ ලේලඅතඅංකයක්අපිහිටුලළඅක්රියළත්ත අලේේ.අ ඉශඅත්ත්ලයඅතඟශරලළඅ

ගෆනීතඅ වඳශළඅ ංධ්යළපන අඅ ංතළයළකලේේඅ වශඅ කඅ යටලේත්අ ඇතිඅ ජළති අ පන ළවඛ,අ ිවරයළපීඨ,අ ගුරුඅ තධ්යවහාළඅඅ

යඅළදිලේේඅලේව ලයඅ රඅඅසියළුතඅඅතුරු/අලේව ලළලන්ටඅංයත්අනිධ්ළරීන්අවම්දන්ධ්ලේයන්අලඅඅරළජ ළිසඅලෆඩඅ
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ශඅම්අ කිරීතඅ (ංධ්යළපන අඅ ලේඛ ම්අ ිවඅයඅ දධ්ළිසයළඅ ලේඅ ලඅඅ ංලවහාළලී අ ංරළඅ ිවඅයඅ දධ්ළිසයළලේේඅ

ආලරණඅංනුතෆතියටඅයටත්ල)අංනිලළේයයඅනිලළඩුඅගෆන්වීතඅවශඅඅෆලඅලේව ලලේේඅපිහිටුවීතඅයඅඅ ළේයයන්අ

මින්අඉදිිසයටඅංධ්යළපන අඅංතළයළකලේේඅිවඅයඅංකයඅතගින්අසිදුඅ රනුඅඇ. 

04. කඅංනුලඅමින්අඉදිිසයටඅයම්අනිධ්ළිසලේයකුඅිවලේයහිඅරළජ ළිසඅලෆඩඅශඅම්අකිරීතටඅපියලරඅගයුතුඅ

අම්,අ කඅ වඳශළඅ ලඅඅ ලේශ තුඅ වළධ් අ පන ෆශෆදිළිලඅ වඳශන්අ රඅ අ ංරළෂඅ ලේඛ අලඅ මුඛඅ පිටපන ත්/අ වශති අ ෂඅ

පිටපන ත්අ වතඟ,අ ංරළෂඅ පන ිසදිඅ ංකයඅ භළරඅ ංතිලේේ අ ලේඛ ම්ලේේ/අ පන ෂළත්අ ංධ්යළපන අඅ ංධ්යක් ලේේ/අ  ළපන අ

ංධ්යළපන අඅංධ්යක් ලේේඅනිේලේ්ධයන්අවතඟඅලේඅ පන තළලඅංතිලේේ අලේඛ ම්අ(පන ළඅ)අලේලඅඉදිිසපන ත්අකිරීතටඅ

 ටයුතුඅ රඅඅලේවඅ ළරුණි ලඅරන්ලමි. 

05. යම්අ නිධ්ළිසලේයකුඅ රක්ෂිඅ දන්ධ්අළගළරගඅ  රඅ සිටිඅඅ  ළයටඅ ංරළෂලඅ ංනිලළේයයඅ නිලළඩුඅ

ගෆන්වීම්අසිදුඅකිරීතඅවඳශළඅකඅවම්දන්ධ්ලේයන්අ ළපන අභළරඅනිධ්ළිසන්අලේශෝඅලේපන  ලිවහඅනිධ්ළරීන්අලේශෝඅලේලතින්අඅ

ඔදඅලේලඅෆලේදඅඅමුඛඅලිපිය/අවශති අ ෂඅපිටපන අඅංතිලේේ අලේඛ ම්අ(පන ළඅ)අලේලඅලේය මුඅ ෂඅයුතුඅලේේ. 

06. යම්අ නිධ්ළිසලේයකුඅ ලේපන  ලිවහඅ ලේරපන ළේලේම්න්තුලඅ ලේශෝඅ ලේලඅත්අ ලයලවහාළපිඅ දධ්රයකුලේේඅ ලේශෝඅ

ංත්ංඩකගුලටඅ පන ත්අ වුඅ දලඅ තළටඅ ලළේළඅ වුඅ ලශළතඅ කඅ දලඅ ආයඅඅ ප්රධ්ළනියළඅ ිවසින්අ සෆක්වහඅ අ ංක අ

0112785491/0112784846අතඟින්අලේඅ පන තළලඅංධ්යළපන අඅලේඛ ම්ලඅරෆනුලත්අකිරීතටඅ අටයුතුඅ ෂඅයුතුඅලේේ.අ 

එලේතන්තඅ ඉශඅ 04අ ශළඅ 05අ අලේේරලේේඅ පන ිසදිඅ  ටයුතුඅ කිරීතටඅ ංරළෂඅ නිධ්ළිසයළඅ ිවසින්අ සිදු රඅ ඇතිඅ

ලරර/ිවතළචළරයඅවම්දන්ධ්ලේයන්අපන ශඅවඳශන්අ ලේ රතුරුඅසියඛඅංතිලේේ අලේඛ ම්අ (පන ළඅ)අ ලේලඅමුඛඅ

ංලවහාළලේේී තඅඑවීතටඅංරළඅදධ්ළරීන්අිවසින්අ ටයුතුඅ ෂඅයුතුඅලේේ. 

i. ංත්ංඩකගුලටඅගත්අදිඅය 

ii. ඇපන අතඅනිරශවහඅ ෂඅදිඅය 

iii. රක්ෂිඅදන්ධ්අළගළරගඅ ෂඅ ළය 

iv. ලරලේරහිඅවහලභළලය 

v. ඉදිිසපන ත්අ ෂඅංධි රණය,අඅඩුඅංක යඅශළඅදිඅය 

vi. නීතිලේේඅලගන්තිය 

vii. ලේතලේක්අඅඩුඅපන ලරළඅඇත්ර/අඅෆ්ධරඅයඅඅලග 

viii. ංරළෂඅනිධ්ළිසයළඅලේම්අලඅඅිවටඅලේව ලයටඅලළේළඅ රන්ලේන්අරඅයඅඅලග 

ix. එලේව අලේඅ තෆතිඅම්අංලවන්අලරටඅලේව ලයටඅලළේළඅ ෂඅදිඅය 

x. ලේතතඅනිධ්ළිසයළඅවම්දන්ධ්ලේයන්අලේලඅත්අඅඩුලක්/අනීතිඅ ෘයයක්අපන ලතින්ලේන්රඅයඅඅලග 

xi. නිධ්ළිසයළලේේඅපන ෆමිණීත,අලෆඩඅශෆසිරීතඅවම්දන්ධ්ලේයන්අආයඅඅප්රධ්ළනියළලේේඅනිරීක්ණ 

ඉශඅ ලේ රතුරුඅ වඅළාඅ කිරීතඅ වඳශළඅ ංරළෂඅ ලිපිඅ ලේඛ අලඅ මුඛඅ පිටපන ත්/වශති අ  ෂඅ පිටපන ත්අ එවීතටඅ

 ටයුතුඅ ෂඅයුතුය. 
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07. රළජ ළරීඅලෆඩඅශඅම්අකිරීලේම්අලිපියඅනිකුත්අ ෂඅපන සු,අඑහිඅලේපන ෞ්ධගලි අලිපිලේග නුලටඅංරළෂඅපිටපන අ

නිධ්ළිසයළලේේඅ ලේපන ෞ්ධගලි අ ලිපිලේග නුලටඅ ඇතුෂත්අ කිරීතටඅ ලේපන ෞ්ධගලි අ ලිපිලේග නුඅ භළරලඅ  ටයුතුඅ  රඅඅ

දධ්රයළඅ ිවසින්අංනිලළේයලේයන්අ ටයුතුඅ ෂඅයුතුය.අ එලේව අ ටයුතුඅකිරීලේතන්අංඅතුරුලඅකඅදලඅංතිලේේ අ

ලේඛ ම්අ (පන ළඅ)අලේලඅශවුරුඅ රඅ රන්ලළඅඑිවයඅයුතුය.අලේම්අවඳශළඅලඅඅආ ෘතිඅපන ත්රයක්අ /අඋපන ලේරවහ,අ ලෆඩඅ

ශඅම්අකිරීලේම්අලිපියඅවතගඅඔදඅලේලඅඑවීතටඅ ටයුතුඅ රනුඅඇ. 

08. රළජ ළරීඅලෆඩඅශඅම්අ රනුඅෆදඅඇතිඅනිධ්ළිසලේයකුඅඅෆලඅලේව ලලේේඅපිහිටුවීලේම්ී අඔහුඅවහාළඅගඅ

 ෂයුතුඅ ලේව ලළඅ වහාළඅයඅ අම්අ කිරීතඅ ශළඅ කඅ වම්දන්ධ්අ නිේලේ්ධඅ දළඅ ී තඅ ිවඅයඅ නිලේයෝගලේේඅ වඳශන්අ

ලේ  න්ලේ්ධසිලටඅ යටත්ලඅ එතඅනිධ්ළිසයළඅ ංයත්අඅතුලේේ/අ ලේව ලලේේ,අආයනි /අ පන ිසපන ළඅඅ ටයුතුඅ භළරඅ

ංතිලේේ අ ලේඛ ම්/අ ංකඅ ප්රධ්ළනීඅ ිවසින්අ සිදුඅ  රඅ ිවඅයඅ ංකයඅ ලේලඅ ලේඅ පන තළලඅ රෆන්ිවයඅ යුතුඅ ය.අ ිවඅයඅ

ංකලේයන්අලේම්අවම්දන්ධ්අිවතසීතක්අරිවටඅඊටඅ ඩිඅමින්අප්රතිචළරඅරෆක්වීතටඅංරළෂඅංතිලේේ අලේඛ ම්/අංකඅ

ප්රධ්ළනීඅිවසින්අ ටයුතුඅ ෂඅයුතුය.අංරළෂඅලේ රතුරුඅරඅපන සුඅඅෆලඅලේව ලලේේඅපිහිටුවීලේම්අඅලිපියඅිවඅයඅංකයඅ

තගින්අනිකුත්අකිරීතටඅ ටයුතුඅ රනුඅඇ. 

09. ලේතතඅ චක්රලේඛ ලේේඅ වඳශන්අ රුණුඅවම්දන්ධ්ලේයන්අයම්අ පන ෆශෆදිළිඅ රඅ ගෆනීතක්අ ංලයඅ ලේේඅඅම්,අ

ංතිලේේ අලේඛ ම්අ(පන ළඅ)අඇතතීලේතන්අදළගඅශෆකිය.අ 

 

එම්.එන්.අරණසිකශ 

 

 

ලේඛ ම් 

ංධ්යළපන අ ංතළයළකය 

 

දු. .ංක අඅඅඅඅ:අ0112784811 

සෆක්වහඅංක අ:අ0112785162 

ඊලේම්ඛඅ    අඅඅ :අsecretary.education@moe.gov.lk අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ 

 

 

පිටපන ත්අ: 

1. ිවගණ ළධිපන ති,අජළති අිවගණඅඅ ළේයළය 

2. ලේඛ ම්,අරළජයඅපන ිසපන ළඅ,අවහලලේ්ධඅ ටයුතු,අ 

පන ෂළත්අවභළඅශළඅපන ෂළත්අපන ළඅඅංතළයළකය  

3. ලේඛ ම්,අරළජයඅලේව ලළඅලේ  මින්අවභළලඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ රු.අරෆ.ගෆ.වඳශළ 

4. ලේඛ ම්,අරළජයඅලේව ලළඅලේ  මින්අවභළලේේඅංධ්යළපන අඅලේව ලළඅ මිටුල 
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5. ංධ්යළපන අඅංතළයළකලේේඅසිය අතඅංතිලේේ අලේඛ ම්ලරුන්, 

ංධ්යක්අජඅරළඛලරුන්,අප්රධ්ළඅඅූලයඅනිධ්ළරීන් 

 


