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චක්රලේඛ අංක අ:-අ14/2020  
 
සියලු ම පෂාත් ධ්යාපල කම්වරලරු්,  
සියලු ම පෂාත් ධ්යාපල ධ්යක්ෂලරු්, 
සියලු ම ්ාප ධ්යාපල ධ්යක්ෂලරු්, 
සියලු ම ක්ොට්ඨාව භාර ධ්යාපල නිධ්ාරීලරු්, 
වයලු ම පරිකලණාධිපතී ව්ලාමී් ලශ්කවේා, 
සියලු ම විදුශමපතිලරු්, 
සියලු ම කපෞද්ගලි් පාවම ප්රධ්ාීන්,   
 

අ“රටක්අලටිනඅලේ ොතක්”අලිවීලේේඅජාති අලැඩසටහන.අ  
 
 

2020 ලර්කේ කොල පුරා පැතිර යල COVID 19 ලවංගත කරෝග තත්ත්ලය කශේතුකල් ප රකට් 
ශතළිව්තු් ක්ෂය්ට අව්ල පාවම ශිය ශියාල් තම නිකලව්ලට ම වී ්ාය ගත ්රල 
තර ඔවු්කේ චිත්ත ක්ෂතිය, භිකයෝග ජය ගැීනකවර ක්ෂතිය ශා නිර්මාණ ක්ෂතිය ලර්ධ්ලය 
කිරීකවර රමුණි් කමම ලැඩවටශල ශඳු්ලා කෙනු ැකේ. කමම ල්ලානුකේ සිසු ෙරුල්කේ සිත් 
තුෂ බපැලැත්කලල “රටක්ෂ ලටිල ෙශව්” එක්ෂ්ර ග්ර්යයක්ෂ කව එළිෙැක්ෂවීමට ඔවු්ට ලව්යාල 
වවා දීමත්, කපොතපත කියවීකම් කමම ්ාය තුෂ තම ෙැනුම, යශපත් අ්මප ශා කුවතා 
ලර්ධ්ලය ්රකගල එය නිර්මාණාත්ම් කව ජාතිය කලත පිරිලැමීමත්, ංකුර කමඛ්-කමඛි්ාල් 
පිරිවක්ෂ පාවම පද්ධ්තිය තුළි් බිහි ්රලීමත් කමම ලැඩවටශල අරවරභ කිරීකවර රමුණු කලයි. කමම 
ලැඩවටශල වඳශා දිලයික් සියලු ම පාවම, පිරිකල්, කපෞද්ගලි් ශා ජාතය්තර පාවම ල 
ඉකගනුම බල පෂමුලල කරේණිකේ සිට ෙශතු්ලල කරේණිය ෙක්ෂලා ශිය ව්ලාමී් ලශ්කවේා ශා 
ශිය ශියාල්ට ව්ලකීය නිර්මාණ සිංශ, කෙමෂ ශා ඉංග්රීසි යල ඕලෑ ම භාා මාධ්යයකි් ඉදිරිපත් 
්ෂ ශැකි ය.  කමම ලැඩවටශල පාවම, ්ාප, පෂාත් ශා ජාති් මට්ටමි් ක්රියාත්ම් ක්කර්.  
 

02.අ ාසලේඛඅ ාර්යභාරයඅ:- 

 
පාවම ආගයීකවර ්වරටුලක්ෂ විදුශමපතිකේ ප්රධ්ාලත්ලකය් පිහිටුලා ගත යුතුය. එම ආගයීවර ්මිටුකේ 
වභාපතිලරයා විදුශමපතිලරයා කශෝ ඔහු විසි් ලවර ්රල ෙ නිකයෝජය  විදුශමපතිලරකයක්ෂ විය 
යුතුය. ඊට මතරල ොෂ භාා විය භාර ප්රවීණ අාාර්යලරයා වශ පාවම පුව්ත්ා භාර ගුරුභලතා 
වමඟ විය ප්රවීණ ගුරුලරු් කෙකෙකලකු වහිත 05 කෙකලකුකග් ්මිටුල වම්විත කේ. සිසු්කේ 
නිර්මාණ ආගයීමට ක්ෂ කිරීම කමම ්මිටුකේ ්ාර්යය කේ. විදුශමපතිලරයා විසි් සිසු් 
නිර්මාණ්රණයට කයොමු ්රවීම වඳශා සියලුම ගුරුභලතු් ෙැනුලත් කිරීම ්ෂ යුතුය. ප්තිකේ 
සියලුම ෙරුල් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම වඳශා උල්දු ්රවීම ප්තිභාර ගුරුලරයාකේ ලගකීම ලල 
තර සිසු් විසි් ඉදිරිපත් ්රල ත් පිටපත් ප්ති භාර ගුරුලරයා විසි් ශියයාකේ ම ව්ල 
නිර්මාණයක්ෂ බලට වශති් ්ර පාවම ආගයීවර ්මිටුල කලත ඉදිරිපත් ්ෂ යුතුය. පාවම ආගයීවර 
්මිටුකල් කතෝරා ගත් වාර්ය් නිර්මාණ ක්ොට්ඨාව භාර ධ්යාපල නිධ්ාරී කලත ඉදිරිපත් ්ෂ 
යුතුය. කමම ලැඩවටශල පිළිබඳ පාවම මට්ටකවර ්ටයුතු ධීක්ෂණය ශා එහිදී මතුවිය ශැකි ගැටලු 
පිළිබඳ තීරණ ගැීනකවර බය ක්ොට්ඨාව භාර ධ්යාපල නිධ්ාරීලරයා වතුකලයි. 
 
 
 



 

 

ක්ොට්ඨාව භාර ධ්යාපල නිධ්ාරී විසි් පාවමලලි් බා කෙල ප්රව්ත ්තති පාවමල සිටිල  
ශිය වංඛයාල නුල ශියයි් 200ට ු,, 201 සිට 500 ෙක්ෂලා වශ 500ට ලැඩි කව ්ාණ්ඩ ්ෂ 
යුතුය. එම ්ාණ්ඩ ලැලතත් 01 සිට 05 කරේණිය ෙක්ෂලා, 06 සිට 10 කරේණිය ෙක්ෂලා වශ 11 සිට 13 
කරේණිය ෙක්ෂලා කව කබො ඉවේ 09ක්ෂ නුල ලර්ග ්ර ්ාප ධ්යාපල ්ාර්යායට භාර දිය යුතු 
ය. 
 

03.අ ා අංධ්යා නඅ ාර්යාලේ අ ාර්යභාරයඅ:- 
 

්ාප ධ්යාපල ධ්යක්ෂ කශෝ ඔහු විසි් ලවර ්රල ෙ නිකයෝජය ධ්යාපල ධ්යක්ෂලරයකු, 
පාවම පුව්ත්ා වංලර්ධ්ල විය භාර ධ්යාපල නිධ්ාරී, ොෂ භාා (සිංශ/කෙමෂ/ඉංග්රීසිව විය 
භාර නිධ්ාරී ශා ග්ර්ය ්තුලරකයකු කශෝ ොෂ භාා ප්රවීණයකු ෙ, ොෂ විය භාර ධ්යාපල 
නිධ්ාරිකයකු ෙ ආතුලු 05 කෙකලකුකග් යුතු ආගයීවර ්මිටුලක්ෂ පත්්ර ගත යුතු ය. ක්ොට්ඨාව භාර 
නිධ්ාරී් විසි් ඉදිරිපත් ්රල ශිය නිර්මාණ, කමම ්මිටුල මඟි් ආගයීමට ක්ෂ ්ර නියමිත 
දිලයට කපර ආගයීවරල කුණු ලාර්තා ෙ වමඟ කතෝරාගත් ප්රව්ත ්තති පශත ං් 06 යටකත් 
ෙැක්ෂකලල ලැඩවටශලට ොෂ ක්ෝකද්සිලට නුල ්ාප ධ්යාපල ධ්යක්ෂ විසි් පෂාත් 
ධ්යාපල ධ්යක්ෂ කලත ඉදිරිපත් ්ෂ යුතු ය. 
 

04.අ ළාත්අංධ්යා නඅලේෙ ාර්තලේේන්තුලේේඅ ාර්යභාරයඅ:- 
 
පෂාත් ධ්යාපල ධ්යක්ෂ කශෝ ඔහු විසි් ලවර ්රල ෙ නිකයෝජිතකයක්ෂ, පෂාත් පාවම පුව්ත්ා 
වංලර්ධ්ල විය භාර නිධ්ාරී, ොෂ භාා විය භාර නිධ්ාරී (සිංශ/කෙමෂ/ඉංග්රීසිව, ග්ර්ය 
්තුලරකයකු කශෝ ොෂ භාා ප්රවීණයකු ෙ, ොෂ විය භාර ධ්යාපල නිධ්ාරියකු ෙ ආතුෂත් පංා 
පුද්ග ආගයීවර ්මිටුලක්ෂ පත්්ර ගත යුතු ය. එම ්මිටුකල් කතෝරා ගත් ප්රව්ත ම නිර්මාණ 
ධ්යාපල මාතයාංකේ පාවම පුව්ත්ා වංලර්ධ්ල ංය කලත ආගයීවර කුණු ලාර්තා වශ ත් 
පිටපත් වමඟ මතදු ශා ෙතඩ පිටපත් නියමිත දිලට කපර එවිය යුතුය.     
 

05.අනියමිතඅ ාසටහනඅ:- 

කමම ලැඩවටශක් නිර්මාණ භාර දිය යුතු ්ා වටශල ශා ලව් දිලය් 

  
2020 ලර්ය වඳශා 

2021 ලර්ය වශ ඉ් 
ඉදිරියට 

01 පාවම නිර්මාණ ආගයීවර ක්ොට්ඨාව ්ාර්ය 
භාර කෙල ලවාල දිලය 

ජූනි 30 මැයි 31 

02 ක්ොට්ඨාව ්ාර්යාය මඟි් ්ාප 
්ාර්යායට භාර දිය යුතු ලවාල දිලය 

ජූලි 15 ජූනි 15 

03 ්ාප ආගයීවර සිදු ්ර පෂාත් ධ්යාපල 
කෙපාර්තකවර්තුල කලත භාර දිය යුතු ලවාල 
දිලය 

කගෝව්තු 15 ජූලි 15 

04 පෂාත් ආගයීවර ලව් ්ර ධ්යාපල 
මාතයාංය කලත එවිය යුතු ලවාල දිලය 

වැප්තැවරබර් 15 කගෝව්තු 15 

05 ජාති් ප්රතිඵය නිකුත් ්ෂ යුතු දිලය ඔක්ෂකතෝබර් 15 වැප්තැවරබර් 15 

 

06.අලැඩසටහනටඅංොළඅලේ ොන්ලේේසි :- 
  

6.1.     01 කරේණිය සිට 13 කරේණිය ෙක්ෂලා සියලු ම සිසු-සිසුවිය් ට කවර වඳශා ඉදිරිපත් විය ශැකිය.  
01 වශ 02 කරේණිය ල සිසු්කේ කතෝරාගත් නිර්මාණ ආතුත් ්ර ව්ව් ්රල ෙ  
නිර්මාණ වංග්රශයක්ෂ  (චිත්ර/ ්වි/ ෂමා ්තා/ චිත්ර ්තා/ ්ාටු් අදී ෂමා නිර්මාණ ආතුෂත්ව  
කව ඉදිරිපත් ්ෂ ශැ්. 

 
02 



 

 

6.2.     03 කරේණිය සිට 13 කරේණිය ෙක්ෂලා සියලු සිසු් ට පශත වඳශ් ාලරලලි් එ්ක්ෂ  
කතෝරාකගල නිර්මාණ ඉදිරිපත් ්ෂ ශැකිය. 

 
 

ලේ ොත්අලර්ගඅ(ානර) 
 
 ෂමා ්ත්ෙර   ්ාලය රාලා   කයොවු් වාහිතය ්තති 
 ක්ටි්තා   ලල්තා   ලාටය රාලා 
        පරිලර්තල   ඓතිශාසි් ්තා  මායා ්තා  
 මියයා ්තා   භිරශව් ්තා   උපමා ්තා 
        ජල ්තා   විෙයා ප්රබ්ධ්   පරිවර විත්ති  
 ාරිතාපොල   ව්ලයංාරිතාපොල  සුරංගලා ්තා 
        තිකයෝක්ෂති ්තා  අගමි් ්තා   වීර ්තා   
 වියානුබද්ධ් කපොත්  පුරාලතත්ත   මිර 
 
 
 

6.3. වෑම නිර්මාණයක්ෂ ම තම ත් කුරි් ලියල ෙ පිටපතක්ෂ ශා පරිගණ් ගත ්ෂ පිටපත ෙ  
ඉදිරිපත් ්ෂ යුතු ය. පරිගණ් ගත ්ෂ මතදු පිටපත ඉදිරිපත් කිරීකවර දී එහි ෙතඩ පිටපත ෙ  
ඉදිරිපත් ්ෂ යුතු ය. (පරිගණ් ලියලය ්ර කලොතිබීම ලැඩවටශකල් ඉලත්වීමට කශේතුලක්ෂ 
කලොකේව  

 
6.4. ක්ටි්තා වංග්රශයක්ෂ ලවර, ලම ලකය් ක්ටි ්තා 5 ක්ෂ ආතුෂත් විය යුතු ය. 
  
6.5. ්ාලය වංග්රශයක්ෂ ලවර පෙය කශෝ නිවෙැව් ්වි පංති, 20 - 50 තර විය යුතු ය. 
  
6.6. ලල්තාලක්ෂ ලවර, පරිගණ්ගත ්ෂ පසු A5 පිටු ලම ලකය්  පිටු 120 ක්ෂ පැලතිය යුතු ය. 
  
6.7. ෂමා ්ත්ෙර කපොත් A4 පිටු 16 ක්ෂ ලත් තිබිය යුතුයි. නිකුත් කපොත්ල පිටු ගණල  49ට  

ලැඩි ශා 150ට ු, විය යුතු ය. 
  
6.8. ෂමා ්ත්ෙර නිර්මාණ ඉදිරිපත් ්ර්ක් ලවර, ලර්ණ පිටු ශා චිත්ර වහිත විය යුතු ය. 
 
6.9. පරිගණ් යතුරු ලියලය ්ර්ක් ලවර කුරු ලර්ගය Iskoole Pota විය යුතු ය.  

 
6.10. ෂමා ්ත්ෙරල පරිගණ් කුරු ප්රමාණය 14 විය යුතුයි. කලක්ෂ කපොත්ල කුරු ප්රමාණය  

12 විය යුතුයි. කප්ළි තර පරතරය 1.5 ක්ෂ විය යුතු ය. 
  
6.11. මාතත්ාලක්ෂ ශා කප්ළිය තර පරතරය 02 ක්ෂ විය යුතු ය. 
  
6.12. ලියනු බල පිටුල් ලට ඉඩ ප්රමාණය පශත පරිදි විය යුතු ය. ලවර ත ඟම 1.5 ් ඉඩක්ෂ ෙ,  

ඉතිරි තු් පැත්ත ඟ  බැගි් ඉඩක්ෂ ෙ තබා ලිවිය යුතු ය.  
  
6.13. ඡායාරප ආත්ලවර ඒලා ්ළු සුදු කශෝ ලර්ණ ඡායාරප විය යුතුයි. ලර්ණ ඡායාරප 4 colours විය  

යුතුයි. ඡායාරප ෙක්ෂලා ආති ලව්යාල කිසිදු පුද්ගයකු කපෞද්ගලි් ල ශඳුලා ගැීනමට  
කලොශැකි ලල අ්ාරකේ ඡායාරප පමණක්ෂ එ්තු ්ෂ යුතුය.  

 
6.14. නිර්මාණය වඳශා භාවිත ්රල සියලු ලවර ගවර මලඃ්මපිත විය යුතුය. 
.  
6.15. පිට ්ලරය ලර්ණ ඡායාරප ලලි් කශෝ චිත්ර ලලි් වැ්සිය ශැකිය. 
  
6.16. ්වි කපොත් චිත්ර වහිත කශෝ රහිත විය ශැකිය. එකශත් ඒලා clip art කලොවිය යුතුය. 
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 6.17. ති් ලියල ෙ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීකවර දී කපොතක්ෂ කව බැඳ තිබිය යුතුය. එය ෙතඩ  
පිටපතක්ෂ කව ෙ ඉදිරිපත් ්ෂ ශැකිය. ලමුත්, සිසු් විසි් තම නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීකවර දී  
මතදු පිටපතක්ෂ ව්ව් ්ර ගැීනම ට කලොශැකිවීම, කමම ලැඩවටශලට ආතුත්වීමට කිසිදු  
බාධ්ාලක්ෂ ්ර කලොගත යුතුය. එලැනි ලව්යාල් දී ති් ලියල ෙ පිටපත භාරකගල  
ඉදිරි ආගයීවර සිදු කිරීම ට  විදුශමපති ආතුළු සියලු ම නිධ්ාරී් ්ටයුතු ්ෂ යුතුය. 

 
6.18. ්ාපකේ ආගයීවර මණ්ඩය විසි් කතෝරාග්ලා නිර්මාණල මතදු පිටපත් (CD) වංයුක්ෂත  

තැටි මගි් කශෝ ඉදිරිපත් ්ෂ ශැකි තර විෙුත් තැපෑක් pdf ලියවිමක්ෂ අ්ාරයට ෙ,  
පෂාත කලත ඉදිරිපත් ්ෂ ශැකිය. එකව ම පෂාත් ආගයීවර මණ්ඩය මඟි් කතෝරා ග්ලා  
නිර්මාණ ඉශත අ්ාරකය් ධ්යාපල මාතයාංය කලත ඉදිරිපත් ්ෂ ශැකිය.  

 
6.19. මි් කපර කිසිදු ලව්යාල් ප්රසිද්ධ් ලියවිමක්ෂ කසි් ප්ර්ායට පත් ්රල ෙ  

නිර්මාණය් කශෝ ්තතිය් ක්ොටවක්ෂ නිසි පරිදී උපුටා ෙැක්ෂවීමකි් කතොරල කශෝ නිසි  
ලවරයකි් කතොරල පෂ කිරීම කශෝ තම නිර්මාණය් ආතුෂත් කිරීම කලෝෂ යුතුය. 

  
6.20. 11 සිට 13 කරේණි ්ාණ්ඩය වඳශා වියානුබද්ධ් කපොත්, ලයාපතති කශෝ පර්කේණ ලාර්තා ෙ  

ඉදිරිපත් ්ෂ ශැකිය. ඒ වඳශා පශත ං් 6.20, 6.21, 6.22 පරිදී ්ටයුතු ්ෂ යුතුය. 
  
6.21. විය ්රුණු වහිත කපොත් වඳශා පැශැදිලි කිරීවර ලය ලව්යාල පමණක්ෂ ඡායාරප ශා චිත්ර  

ආතුෂත් ්ෂ යුතුය. 
 
6.22. උපුටා ගැීනවර ෙැක්ෂවීකවර දී අශ්රිත ග්ර්ය ලාම කමඛලයක්ෂ ආමිණිය යුතුය. එහිදී APA ක්රමය  

කශෝ Harvard ක්රමය නුගමලය ්ෂ යුතුය. 
 

ඔබට ලය ලවර පශත උොශරණය බ්ල. 
 

්තුලරයාකේ ලම  :- පී. කත්ලබදු 
ලර්ය    :- 1959 
කපොකත් ලම   :- සිංශ රාලය ශා වාහිතය රවාව්ලාෙය 
ප්ර්ා්යා   :- ක්ොෂඹ ආකපොති්රීව් වමාගම 
ප්ර්ාශිත ලගරය  :- ක්ොෂඹ. 
 

කමම කතොරතුරු අශ්රිත ග්ර්ය ලාම  කමඛලය් වඳශ් ්ර්ක් කමකවේය.  
 
කත්ලබදු, පී . (1959 ව. සිංශ රාලය ශා වාහිතය රවාව්ලාෙය. ක්ොෂඹ : ආකපොති්රීව්.  
යල අ්ාරයට ය. 
 
6.23. එම ්ාණ්ඩකේ ඉදිරිපත් ්රනු බල කපොත්පත් තර ලයාපතති කශෝ පර්කේණ ලාර්තා  

ඉදිරිපත් ්ර්ක් ලවර ඒ වඳශා ලල අාාර ධ්ර්ම ඔබ විසි් පිළිපැදිය යුතුය. 
 
6.24. කලලත් ආමුණුවර ෙක්ෂලල විට එම ආමුණුවරලට ං් බා දී, ඒ නුල  ත් පිටපතට  

මුණා තිබිය යුතු ය. ආමුණුවර ෙ එ්තු ්ර්ල.  
  
6.25. ඔබකේ ්තතිකේ පිටු පශත පරිදි ව්ව් ්ෂ යුතු කේ. 
 

i. මුඛඅපිටුලඅ:- කපොකත් ලම, ්තුලරයාකේ ලම ශා මුමපිටුකේ චිත්රය ආතුෂත් විය යුතුය.  

ii. ලේෙලනඅමුඛඅපිටුලඅ:- පිට ්ලරයට මතරල එලැනිම මුම පිටුලක්ෂ ව්ව් ්ර්ල. (කපොකත් 
ලම, ්තුලරයාකේ ලම, ප්ර්ා්යාකේ ලම වහිතලව 

iii. පිදුමඅ :- ඔබට ලය කයකුට කපොත පිදිය ශැකිය. මමකේ කමම කපොත ................කලත 
ඉතා අෙකර් පුේරමිම ලැනි ලැකියක්ෂ කයොො ගත ශැකිය. 
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iv. ස්තුතියඅ :- කමම කපොත එළිෙැක්ෂවීමට ඔබට උප්ාර ්ෂ යට ව්තතිය පෂ කිරීමට 
කයොොගැක්. (A -4 පිටුල්ට සීමා විය යුතුය.ව 

v. ලේ රලෙනඅ:- කපොත ශා ්තුලරයා පිළිබඳ ලියල ෙ විව්තරයකි. (A 4 පිටු කේ්ට ලඩා 
කයොො කලොගැීනමට ලගබා ගතයුතුය.ව 

vi.  ටුනඅ :- ප්රධ්ාල මාතත්ා නුමාතත්ා පිටු ං් වහිතල ෙැක්ෂවිය යුතුය. (ෂමා ්ත්ෙර 
කපොත් වඳශා ො කලොකේ.ව 

  

පටුල ෙක්ෂලා පිටු ං් කිරීම ලේරෝමඅ ඉක් ේලලි් ෙ, එතැ් සිට හින්දු ංරාබිඅ ඉක් ේලලි් ෙ  
්ෂ යුතු ය. 
 
ග්ර්ය්රණය පිළිබඳ ලැඩි දුර කතොරතුරු ෙැලගැීනම වඳශා http://www.natlib.lk,  
http://www.moe.gov.lk, යල කලේ ඩවි පරිශීලය ්ෂ ශැකි තර ලැඩි දුර කතොරතුරු වඳශා 
ධ්යාපල මාතයාංකේ පාවම පුව්ත්ා වංලර්ධ්ල ාඛාල ශා ජාති් පුව්ත්ා ශා ප්රකමඛල 
කවේලා මණ්ඩකය් විමසිය ශැකි කේ.  

 

07.අ ෘතිඅඇගයීේඅ රඅසේමානඅපිරිනැමීමඅසඳහාඅංොළඅනිර්ණාය අ:- 
 
7.1. පෂාත් ධ්යාපල කෙපාර්තකවර්තු ආගයීවරලලි් පසුල ධ්යාපල මාතයාංය කලත එලනු 

බල ප්රව්ත මට්ටකවර ්තතිලලි් ජාති් මට්ටම ෙක්ෂලා කතෝරා ගත් කශොඳම ්තති 10,000 
විෙුත් ්තති බලට පත් ්ර විෙුත් පුව්ත්ායට ආතුෂත් ්රනු ැකේ. ඒ වමග ම 
වශභාගිත්ල වශති් පත්ර ෙ පිරිලමනු ැකේ. 
 

7.2. එම ්තති 10,000 තරි් එක්ෂ එක්ෂ ්ාණ්ඩ යටකත් කතෝරාගත් කශොඳම ්තති 1,000්ට 
කුවතා වශති් ෙ පිරිලමනු ැකේ. 

  
7.3. එම ලලි් විශි්ටතම ්තති 100ක්ෂ කතෝරාකගල විශි්ට වවරමාල පිරිලමනු ැකේ. කමම ්තති 

ධ්යාපල මාතයාංය ශා ජාති් පුව්ත්ා ශා ප්රකමඛල කවේලා මණ්ඩය මඟි් මුද්රණය 
්ර ප්ර්ායට පත් ්රනු ැකේ. 

 
කමම ලැඩවටශල වාර්ය් ්ර ගැීනම වඳශා ොෂ  සියලුම නිධ්ාරී්කේ වශාය කප්ක්ෂා ්රල 
තර, කමය ජාති් ලැෙගත්්මකි් යුත් ්ටයුත්තක්ෂ කවේ ව්ා ක්රියා ්ෂ යුතු බල ේලමි. සිංශ, 
කෙමෂ ශා ඉංග්රීසි යල පිටපත් ල වඳශ් ්රුණු තර යවර කලොගැපීමක්ෂ කශෝ ගැටලු වශගත 
ලව්යාලක්ෂ ආති වුලකශොත් සිංශ පිටපත නිලැරදි කවේ ව්ා ්ටයුතු ්ෂ යුතුය. 
  
කමම වවරපර්ණ ්ාර්ය වවරබ්ධී්රණය ්රනු බ්ක්ෙ ධ්යපල මාතයාංය ශා රී ං්ා 
ජාති් පුව්ත්ා ශා ප්රකමඛල කවේලා මණ්ඩය මගිනි.  
 
 

ංත්/ ලේළේඅඑන්.අඑච්.අඑේ.අචිත්රානන්ෙ 

කම්වර, 
ධ්යාපල මාතයාංය. 
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