
නිවාඩු ලබාදුන් රජයේ සියලු පාසල් අය ෝස්තු 10 වැනි දා සිට යලි ඇරයෙයි 

සතියේ දින පහ තුළම පාසල් කැඳවන්යන් 5,10,11,12,13 යරේණි ප පමියි  

ක ොවිඩ් වෛරසකේ ෛයාප්ති ත ්ත්ත්ෛහ ක ු කෛන් නිෛාඩු ලබාදුන් රජකේ පාසල් ස  රජහ අනුම් 

කපෞද්ගලි  පාසල් කසෞඛ්ය බලාාීනන් විිනන් ලබා ී  ත ත නිර්කද්ශහන්ට  අනුකූල ෛ නැෛ් ආරම්භ කිරිම 
පිහෛර කිහිපහක් හටකත් ිනදුකිීනමට අායාපන අමා්යාාංශහ විිනන් ණයරකහ  ර ත්  

ඒ අනුෛ, ජූලි මස 27 ෛැනි සඳුදා දින ිනට 11,12 ස  13 කරුණි ස සා ා පමකක් පාසල් ආරම්භ  රන ලද 

අ්ර, 31 ිනකුරාදා දින ක්ක් එම කරුණි සෛල ිනන්න් පමකක් පාසල් කෛ්  ැාෛනු ලැකේ  

2020 පාර්ලිකම්න් මැ තෛරකහ සා ා ඡන්ද මායසථාාන කලස  ා ගකන් කිීනකම් මායසථාාන කලස 
පාසල් කහොදා ගැනීම ස  මැ තෛරක රාජ ාීන සා ා කබොක ෝ ගුරුභෛන් කහොදාගැනීමත් ක ුකෛන් 

අකගෝසථ මස 04 ෛැනි අඟ රුෛාදා දින ිනට අකගෝසථ මස 07 ෛැනි දා ක්ක් පාසල් ෛසා ්ැබීමට පිහෛර 
කගන  තකේ  

1 ිනට 13 දක්ෛා ෛන ිනහලු ම කරුණි ස සා ා අකගෝසථ මස 10 ෛැනි දා ිනට පාසල් ආරම්භ  රනු ලැකේ  
එහිී  ිනන්න් පාසලට කගන්ෛා ගැනීම ශිෂ්ය සාංඛ්යාෛ පදනම්  රන්න් ණයරකහ කිීනමට දපකදසථ ලබා ී  ත්  

ඒ අනුෛ, පාසකල් සමසථ් ශිෂ්ය සාංඛ්යාෛ 200 ක ෝ ඊට අඩු පාසල් මීටරහ  ශිෂ්ය පර්රහ ත තෛ පන් ත 

පෛත්ෛාකගන හා  ැකි නම් ිනහලුම කරුණි සෛල ිනන්න්ට න්රුරුදු පරිදි අකගෝසථ මස 10 ෛැනි දා ිනට පාසල් 
පෛත්ෛාකගන හාමට පළාත් ස   ලාප බලාාීනන් ස  විදු ල්ප තෛරුන් කෛ් දපකදසථ ලබා ී   තකේ  

ශිෂ්ය සාංඛ්යාෛ 200ට ෛැඩි ප්රාාන්  පාසල්ෛල 1-5 පන් ත පැෛැත්කෛන පාසල් ස  ද්විණයයි  පාසල්ෛල 
ප්රාාන්  අාංශ ප ් පරිදි පාසල් විෛ ් කිීනමට පිහෛර ගැකන්  

සමස්ත ශිෂ්ය සඛ්යාව 200ට වැඩි ප්රාථමික ක පාසල් සහ ද්විතීයික පාසල්වල ප්රාථමික ක අඛ  

නිහන්් දිනහ  ැාවීමට නිහන්් කරුණි ස පාසල්  ාලහ 

සඳුදා 1  ා 5 කරුණි ස 

සාමානය පරිදි යේ 

අඟ රුෛාදා 2  ා 5 කරුණි ස 

බදාදා 3  ා 5 කරුණි ස 

බ්ර සථප තන්දා 4  ා 5 කරුණි ස 

ිනකුරාදා 4  ා 5 කරුණි ස 



සමස්ත ශිෂ්ය සඛ්යාව 200ට වැඩි ද්විතීයික පාසල් 

නිහන්් දිනහ  ැාවීමට නිහන්් කරුණි ස පාසල්  ාලහ 

සඳුදා 6,10,11,12  ා 13 කරුණි ස 

6,7,8 හා 9 යරේණි ප සඳහා පාසල් කාලය යප ව  7.0 සිට 

ප ව  1.30  

 

10,11,12 හා 13 යරේණි ප සඳහා පාසල් කාලය යප ව  7.30 

සිට ප ව  3.30 

අඟ රුෛාදා 7,10,11,12  ා 13 කරුණි ස 

බදාදා 8,10,11,12  ා 13 කරුණි ස 

බ්ර සථප තන්දා 9,10,11,12  ා 13 කරුණි ස 

ිනකුරාදා 9,10,11,12  ා 13 කරුණි ස 

 

්ෛ ද, 2020-08-10 ෛැනි දින ිනට පාසල්ෛල අායහන  ාර්හ ම්ඩලලකේ ිනහලු කදනා රාජ ාරිහට 

ෛාර්්ා  ළ යු අ්ර, ඔවුන් සා ා ඉගැන්වීම් ක්රිහාෛලිහට අදාළ  ටයුෛලට අම්ර ෛ, න්පීනක්ෂ්ක 

 ාර්හහ, පැෛරුම් පීනක්ෂ්ා කිීනම, කසෞඛ්ය  ා විනහ ආරක්ෂ්ක  ටයුෛල ෛගීමම් ද පෛරනු ලැකේ  ප ෛ  

3.30 දක්ෛා  ාලසට න් හින් ගුරුෛරුන්  ැර අකනකුත් ිනහලු ම ගුරුභෛන්කේ රාජ ාීන කේලාෛ කප ෛ  

7.30 ිනට  ප ෛ 1.30 දක්ෛා කේ    

පෛත්නා ්ත්ෛහ ්ෛදුරටත් පාලනහ වී ත ත බෛ කසෞඛ්ය බලාාීනන් විිනන් ් වුරු  රන රු පාසල් 

ආපන ශාලා විෛ ් කනො රන කලස ද, පාසල් ප්රාානීන් කෛ් දැනුම් දි  තකේ  එකමන් ම කසෞඛ්යාරක්ෂ්ාෛ 
සම්බන්ාකහන් නිකුත්  ර ත ත දපකදසථ  ා මගකපන්වීම් නිිනහා ාර ෛ පිළිපදින්න් නිකරෝගී පාසල් 
පරිසරහක් පෛත්ෛාකගන හාම ක කරහි සමසථ් පාසල් ප්රජාෛකේ අෛාානහ කහොු   රෛන කලස ද 
අායාපන අමා්යාාංශහ පාසල් ප්රාානීන් කෛ් දපකදසථ ලබා ී  ත්  

 

දරුටා ගැනීම - https://moe.gov.lk/ 


