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ාවාව්ය ධ්යවපනය්ස ළිබඳ ා රතිපපනය්තතිප පනයසුිමා 

     

      අයි්ෙග ලංකාෙේ ාාම්රදාිකක අධ්යාපන ප ආක්ප ෙලා ක්රිකා්තසක යේෙග පන ් ාල්, පිරිෙව්   ා ෙකෝවිල් 

ආදික ික. පන ්තුග්රීසි, ල් ෙේසි ආරසතවිය්  පන සු වවු් ෙඅ ආයම් පන දපම් කය ය්ත අධ්යාපන ප ආක්ප ද ඇති වික. 

ඉංග්රීසි ආිකපන ්යෙක්  පන සු වධන්සාප අධ්යාපන ප රසකට මුඛලපිරුි.. එසින්  විෂකසාලා ඇතුළ්ත පන ාාල් රසක්  

වයාේ් යේ පමුඛ්ත, ාැසට ාසාප අධ්යාපන ප අවාකාා ෙපොලැණිි.. 1930 වප විට ඉංග්රීසි භාෂාව මුඛල් කයය්ත 

වාසිදාකක සට්ටසක පන ැවති රභූ  අධ්යාපන පක්  නිරි්දිය  ා උතුරු රෙේශවල ද, අෙප්  රෙේශවල ෙේශීක භාෂා 

මුඛල්කයය්ත අඩු සට්ටෙම් අධ්යාපන ප රසක්  ද පන ැවතුි.. 

           1931 ාධනවජප ඡ් ද බලක  ඳු් වා දීෙස්  ඇති යේ ාසාජ පන රිවධන්පක්ත ාසඟස යාජය ස් රත ාභාෙේ 

අධ්යාපන ප විධ්ාකක කමිටුව  ය ා අධ්යාපන ප රසෙග තිුණණු ෙවපාකකම් ආයම්භ යේෙග ක. 1939 අධ්යාපන ප 

ආිාපන ත්  ඳු් වා දීෙස්  පන සු අධ්යාපන ප පන රිපන ාලපෙග කට්ත විජි් බල වයු ක ෙදදයා ගිෙග ක. 1940 දශකෙග 

සධ්යස පන ් තිෙග ාංරසතක්ත, වයවාකාාදාකක ාභාෙේ ෙේශීක නිෙකෝජපක වැිවවීස්ත ාසඟස අධ්යාපන පෙග 

ාසාප්ාවක  ා ණාතා්තසකභාවක වධනධ්පක ව් පට පන ට්  ය්  කේ  කක. ක් ප් යය සධ්ය ස ා විදයාල නිාා අඩු 

ආදාකම් ලැබූ ජප ාසාජෙග දරුෙවෝද ශිෂය්තව  ය ා ෙ ොා ේවියික අධ්යාපන පකට ිමමිකම් කී . ෙසකී 

ක් ප් යය අධ්යාපන ප රතිාංාකකයත  ය ා රාාමික සට්ටෙම් සිට උාාක අධ්යාපන පක ද් වා ෙපොමිෙල් 

අධ්යාපන පක ලබා දීෙම් ඉති ාා ය් ාංසිේිකක ඇයඹුි.. 1950 දශකෙග ඉයැ් වීෙම් සාධ්ය ෙලා සවුබා 

 ඳු් වාදීස්ත, ාසාජ ාංාකක්තික පුපරුදක්ත ාසඟ පුළුල් පන ාාල් ජාලක්  ඇතිවීස්ත ාසඟ ස අධ්යාපන ප 

ක්රිකාවියකට ඇතුළු වප දරුව්  ාංතයාව ඝ්රෙක්  වැිව වික. ආයස, භාෂාව  ා ියංගික්තවක අධ්යාපන පකට 

අවිමයක්  ෙපොවීස, රවා ප ා පාධ්ාය, ෙපොමිෙල  ක දිවා ආ ායක ාැපන  ළස  ා අෙපකු්ත සුභාාධ්ප වැඩාට ්  

නිාා දිළිඳු පන වුල්වල දරුව්  ද පන ාාලට ආකධනෂතක යේ නිාා පන ාාල් ා භාගී්තවක  ා ාා් ෂය්ාවක විශකසකජපක 

ෙලා ඉ ළ ගිෙග ක. ෙකොේ වුවද කාලක ඉ් ස කාෙම් දී ෙම් රසාතා්තසක වධනධ්පකට ාරිලප පන රිදි 

අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසකභාවක දිුණණු ෙපොවී ක. අධ්යාපන පෙග නිසැවුස වැඩ ෙලෝකකට බේධ් ෙපොවීස ෙ ේතුෙව්  

ආධනථික ාංවධනධ්පක දුධනවල යේ අ්ය, විරැරීකාව නිාා 1970-80 දශකවල උය්ත ්රුතෙකෝ කැයිය යැසූ . ඒ 

රශකප ආ්රි් ව ඇති යේ රතිාංාකකයත නිාා ේවියික සට්ටෙම් විෂකසාලා ාසබය කයුස ලැබී ක. 

           1987 වධනෂෙග ආණ්ඩුරස වයවාකාාෙේ 13 වප ාංෙශෝධ්පක්ත ාසඟ ස අධ්යාපන ප ක්රිකාවියක පන ළා්ත 

සට්ටෙස්  විසධ්යය් වික. පන ාාල් පන ාදක ඇය ළම්  ය ා ාම්භවප  ා ාම්පිණ්ිව් ඇය ළම් බේධ් රීම සට ෙවය 

දයුස ලැබී ක. ්වද ශ්රී ලංකා ණාරු ොේවක, ශ්රී ලංකා විදු ල්පන ති ොේවක, ශ්රී ලංකා ණාරු අධ්යාපන පි ොේවක, ශ්රී ලංකා 

අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප ොේවක ාකාාපන පක ෙකොට අධ්යාපන ප ් ෙෂේරෙග ොේවා නිුණ් තිකක් ෙඅ ොේවා ්්ත්තවක  ා 

කාධනකාාධ්පක පයා සිටුවීසට උ්තාා  දයත ලදි. 1992 ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාව පිිමටුවා ඒ  ය ා 

අධ්යාපන ප රතිාංාකකයත ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත කයප ලදි. ජපාිකපන ති කාධනකාාධ්ප බලකාක සින්  ෙම් ෙකෝජපා 

ක්රිකා්තසක රීම සට අුසර ක ලබා දුනි. 1997  ා 1999 දී සිදු යේ විෂක සාලා ාංෙශෝධ්ප අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක 

ාංවධනධ්පකට ෙ ේතු වික. ක්රිකාකායකම් පන ාදක ඉයැ් වීස, අ්යාවශය ඉයැුසම්  ැරීකා  ඳුපා යැනීස, ඉංග්රීසි 

අධ්යාපන පකට වැිව අුසබලක්  දීස ආදික ෙසවැනි ාංෙශෝධ්ප රීිමපන කරී. 2003 දී ස ාචාධනක ආධන. පී. ණාතවධනධ්ප 

සැතිතුස් ෙඅ ාභාපන ති්තවෙක්  ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිාස විසි්  ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිකකට මූියක වප 

වැදය්ත ෙකෝජපා සාලාව්  ඉදිරිපන ්ත කයප ලදි.  

          අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග ෙසවැනි ජකර ත ලබාෙයප තිණිත ද, අනිවාධනක අධ්යාපන පෙග ෙකෙද් ප්  83%්  

පන සත වීස, තිුණණු පන ාාල් විෂස්ාවක, ජපප්රික පන ාාල් ාා ා ්යඟක, අ්යවශය ාම්පන ්ත ිමඟක, අධ්යාපන ප 

ොේවාව් හී නිුණ් යි් ෙඅ විවිධ් ව්්තයික රශකප, ාම්පිණ්ිව් විභාය මුඛල් කය ය්ත ඇය ළම් රසෙග දුධනවල්ා, 

අ් ්ධනකයතෙග  ා උපන ෙේශප ොේවාව් ෙඅ හීප්ාවක, ්්යික අධ්යාපන ප ඝ්සා ආදී යැටලු නිාා ෙසයට 

අධ්යාපන පෙකිම ්්ත්තවක යැප ්්ේතිස්ත වික ෙපො ැරී ක.   

          ඉ් පන සුව ිමටපු අධ්යාපන ප අසා්ය සුසිල් ෙරේසජක් ් සැතිතුසා විසි්  ආචාධනක පී. බී. ණාතවධනධ්ප 

සැතිතුස් ෙඅ ාභාපන ති්තවෙක්  ාාසාපය අධ්යාපන පක ාා ා පව අධ්යාපන ප පන ප්්  පිළිබාව ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත 

රීම සට ජාතික කමිටුව්  පන ්ත කයප ලදි. එිම කමිටු වාධන්ාව 2009 දී රකාශකට පන ්ත කයප ලදි.  ්තවප  



පන ාධනියෙම්් තුෙේ පන ළමුඛවප ාැසිවායෙග දීඅ 2010 ජූනි සා 23 වැනි දිප අධ්යාපන ප අසා්ය යරු බ් දුල 

ණාතවධනධ්ප සැතිතුසාෙඅ ාභාපන ති්තවෙක්  රැාක යේ පන ාධනියෙම්් තුෙේ අධ්යාපන ප කටුණතු පිළිබා උපන ෙේශක කායක 

ාභාෙේඅ පන ළමුඛවප රැාකවීෙම් දී, ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාව විසි්  අධ්යාපන ප රතිාංාකකයත පිළිබාව 

අතියරු ජපාිකපන තිතුසා ෙව් ඉදිරිපන ්ත කළ ෙකෝජපා ා  ඉ ් ද් යේ ආචාධනක පී. බී. ණාතවධනධ්ප කමිටුව ඉදිරිපන ්ත 

කළ ෙකෝජපා ද, අෙපකු්ත බහු්ය ජප්ාවෙඅ අද ාක  ා ෙකෝජපාද පන දපම් කයෙයප විෙශේෂ අධ්යාපන ප 

උපන ෙේශක කායක ාභාව්   ය ා ශ්රී ලංකාෙේ ාාසාපය අධ්යාපන පක පිළිබා නීති ෙකටුම්පන ් ක ාකාක කළ ුණතු 

බවට ෙකෝජපාව්  ාම්ස් කයප ලදි. ඉ් පන සුව විවිධ් ස ජප ාංවිධ්ාප, ණාරුවරු, විශකවවිදයාල ආචාධනකවරු, ආදී 

ශිෂය ාංයම්  ා අධ්යාපන පකට ාම්බ් ධ් විවිධ් පන ාධනශව විය්  ඉදිරිපන ්ත යේ ෙකෝජපා ෙසකී විෙශේෂ පන ාධනියෙම්් තු 

කායක ාභා රැාකවීම් වාය 25 කදීඅ ආචාධනක පී. බී. ණාතවධනධ්ප ෙකෝජපාසාලාව පන දපම් කයෙයප ාාකච්ඡා කයප 

ලදි. ඒ ාාකච්ඡාවල දී ඉදිරිපන ්ත යේ ෙකෝජපා  ා ආචාධනක පී. බී. ණාතවධනධ්ප කමිටු වාධන්ාෙේ ාා ්  කරුණු 

ඇසුරි්  එකී පන ාධනියෙම්් තු විෙශේෂ කායක ාභාව විසි්  ද් වා ඇති ෙකෝජපා සාලාව පිළිබාව මූියක වාධන්ාව්  

පැව් ාකාක කයප ලදි. අපතුරුව වාය යතපාව්  රැාක යේ විෙශේෂ කායක ාභාව එස මූියක වාධන්ාව පැව් 

විශකෙල්ෂතක කය ාංෙශෝධ්පක කයප ලදි. එස ාංෙශෝික් වාධන්ාව ෙම් ාසඟ ඉදිරිපන ්ත කය ඇ්.  

 

ාවාව්ය ධ්යවපනය්ස පනයවල්ස ාා ව ඇතිප ධව පනය්්ත  ව නීතිප 

          1939 අංක 31 දයත අධ්යාපන ප ආිා පන ප්අ 1939 අංක 61, 1946 අංක 3, 1947 අංක 27, 1951 අංක 5, 

1958 අංක 37, 1973 අංක 35 කප පන ප්ත විය්  ාංෙශෝධ්පක වී ඇ්. ආධ්ාය ලබප පන ාාල්  ා ණාරු විදයාල 

පන ප්, 1960 අංක 5, 1961 අංක 8, 1981 අංක 65 කප පන ප් ද, 1968 අංක 25 දයත රසිේධ් විභාය පන ප්, 1979 

අංක 64 දයත පිරිෙව්  අධ්යාපන ප පන ප්, 1985 අංක 28 දයත ජාතික අධ්යාපන ප ආක්ප පන ප්, 1986 අධ්යාපන ප 

විදයාක්ප පන ප්  ා 1991 අංක 19 දයත ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභා පන ප් ආදික ෙසයට අධ්යාපන පක 

පන ාලපක කළ ෙේශීක අත පන ප්ත ෙේ. මීට අස්යව ාස ය අ් ්ධනජාතික  ා ෙයෝලීක රකාශප  ා රිාේතිවිය්  

ද ෙසයට අධ්යාපන පක  ැඩ යැාකවී ඇ්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 අයමුඛණු  ා සාධනෙයෝපන ෙේශ මූලධ්ධනස 

          අධ්යාපන පෙග අයමුඛත ාසාකා පුේයල ාංවධනධ්පක තුළි්  ාසාජ ාංවධනධ්පක ් වුරු රීම ස ෙේ. යටක 

ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික්  නිධනසාතක රීම ෙම් දී එ්  එ්  පුේයල අිවව්ේිකක, විවිධ් ාසාජ කණ්ඩාකම් 

ඇතුළුව ාසාකා ාසාජක විසි්  ඉෂකඨ සිේධ් කය යැනීසට අෙේ් ෂා කයප ජාතික අයමුඛණු මුඛදු්  පන මුඛණුවා ය් 

 ැරී වික ුණතු ක. ාංවධනධ්පක කප ාංකල්පන ක ඒක දිාා්නික ාංසිේිකක්  ෙපොව බහුවිධ්සාප  ා ාෙසෝධ්ානි් 

යේවරී. එොේස එක ෙභෞතික, ණිේිකසක, ාංාකක්තික, ාදාචායා්තසක ෙස්  ස ධ්පා්තසක ාංයචක ආවයතක 

ෙකෙයප සුළුවික ුණතු ක. එබැවි්  ාාසාපය අධ්යාපන පෙග මූියක රතිපන ්තතික ාැකඝ්ෙම් දී පුේයලක් ෙඅ 

ාෙසෝධ්ානි් ාංවධනධ්පක ෙක් ද්රි් වික ුණතු ක. ෙපන ය පන ාාල් අවිකෙග සිටස දරුව් ෙඅ විභවය ශ් ති 

 ඳුපාෙයප ෙකෝයය නිෂකඨාව්  වාකොේ ඒවා උපන රිසක කයා ාංවධනධ්පක කළ  ැරී පන රිදි රාාමික අධ්යාපන පෙග 

රතිපන ්තති ාැකසික ුණතු ෙේ. අධ්යාපන පක තුළි්  දරුව් ෙඅ සාපසික  ා කාිකක වධනධ්පක උපන රිස සට්ටසට පන ්ත 

කයමි්  ාසාකා ෙපන ෞරුෂ ාංවධනධ්පකට තුඩු ෙදප පන රිදි කාධනක පන න්පන ාන්ක්  ාැකඝ්ස අනිවාධනක අවශය්ාවරී.  

          ාාසාපය අධ්යාපන පක පුේයලකාෙඅ ාාසාපය ජීවි්ක ලලදා ළ ෙලා ය් රීම සට, ාාධනාක ෙලා එදිෙපදා 

ක්රිකාකායකම්වල නිය්වීෙම් ශ් තික ලබා ෙදමි්  පුේයලකාෙඅ ක පන ්ත ොෞතය ාකාාවය්තවක තුළි්  ාසාජ 

ාකාාවය්තවක ් වුරු ෙකෙයප පන රිදි ාසාකා වශෙක්  පන ්ථුල යේ කාා දධනශපක්  තුළ විෂක මූියක වශෙක්  

කරුණු දැකීසට්ත, රාෙේශීක, ජාතික  ා අ් ්ධනජාතික වශෙක්  පව අ්තදැකීම් හුවසාරු කය යැනීසට අුසබල 

ෙදප ාංෙේදීක්තවක්  වධනධ්පකට ාස්ත යේව්  වික ුණතු ක. එොේස ජාතික ඒකාබේධ්්ාව ා  ජාතික 

ාෙසෝධ්ාපක තුළි්  ශ්රී ලාංරීක අපපය්ාව රතිෂකඨාපන පක කයමි්  ජාතික ාසිනක  ය ා ෙයොඩ පැෙයප “ශ්රී 

ලාංකීක” ජාතික ාංවධනධ්පක එිම මූියක ඉල් කක වික ුණතු ක.  

          ෙේශෙග පන ායම්පන රික උරුසෙක්  ලද ආයමික, ාංාකක්තික ාායධ්ධනස ස් යේ  ැදිකාව ්වදුයට්ත වපන  

සට්ටම් කය යනිමි්  අධ්යාපන පක තුළි්  පව ාසාජකට වබිප ා ෙකෝගී්ාව, පන යිම්කාමී්තවක  ා සාපව දකාව 

ෙපන යටු ෙකොටය්ත ණාතයරුක ාායධ්ධනස පන ේධ්තික්  පන ව්තවාෙයප කා ුණතු ෙේ. ෙසස රකායතක තුළ ජාතික 

අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග ාාසාපය අධ්යාපන පක තුළ ඉටුවික ුණතුෙපන ොදු අයමුඛණු පන ේධ්තික්  ාා ා ෙකෝජපා දැ් ෙවප 

අ්ය ාසාකා අධ්යාපන ප ක්රිකාවියකස එකී අයමුඛණු ඉෂකඨ සිේධ් කය යැනීෙසිම ලා ඇපන කැපන  වීස අෙේ් ෂා ෙකෙධන.  

 

1.1 නවතිපකා ේපනයොුල ධරමුණු  

 

1. සවුබිස ෙවුසෙව්  කැපන  වී ජාතික, ආයමික  ා ාංාකක්තික  ය පන ේධ්යි්   ා උරුසක්  ආයා් ෂා 

කයප ආ්තස අිවසාපෙක්  ුණ්ත පුයවැසිෙකකු බිිම රීම ස. 

 



2. ආයමික  ා වාධනගික විවිධ්්තවක පිළිය් පා, ජාතික ාසිනක, ඒකාර්ාවක  ා ාංිමියකාව අයකප 

සාපව ාායධ්ධනස විය්  පිරිපු්  පුයවැසිෙකකු බිිම රීම ස. 

 
3. ෙවපාකවීම් වලට වෙයෝතතු ෙදප පූධනත, ්්ේතිස්ත, ාසබය, නිද ාක, රජා්් රවාදී පුයවැසිෙකකු බිිම 

රීම ස. 

 
4. පුේයල  ා ජාතික ආධනථිකෙකිම ාංවධනධ්පකට ලලදා ළව  ා කාධනක් ෂසව දාකක වික  ැරී දැුසම්, 

කුාල්ා  ා ආකල්පන  විය්  පිරි විදයා් ක සක ිනප  ක්පෙකප  ක ුණ්  ක නිධනසාතශීලී ණිේිකසතු් , 

වයවාාකකක් , පාකකක්   ා ්රස දාකකක්  බිිම රීම ස. 

 
5. පුේයලෙකකු ාතු පූධනත විභව ශ් තික විකසි් රීම ස  ය ා විවිධ් ් ෙෂේරවල පව නිපන ැුණම් සිදු කයප 

ුණය පුරුෂක්  බිිම රීම ස. 

 
6. පව නිද ාක ෙයෝලීක ාසාජකක ්යඟකාම  ාකාාපක්  ලබා යැනීස ාා ා අවශය ූත්ප විදයා් ක සක 

දැුසස ෙපන ෝෂතක රීම ස. 

 

1.2 ාවලිේග පනයේ   මූල්ලිා 

  
1. අකවැෙක්  ෙව්  ෙකෙයප ාාසාපය අධ්යාපන පක ාා ා වාධනක ක පිරිවැක දළෙේශීක නිෂකපන ාදි්ෙක්  

5% ්  ද් වා වධනධ්පක රීම සට උපන රිස උ්තාා ක දැරික ුණතු ක. එකී ාම්පන ්ත ාසොේ, ාාධ්ායතව, 

රසාතව්තව  ා ලලදා ළ ෙලා ෙබදී කා ුණතු ක.  

 
2. ණාතා්තසක  ා ාසබය අධ්යාපන පක්  ලැබීස ාා ා ා ස දරුෙවකුටස ාාධ්ායත අවාකාා ාැපන  ළස 

යජෙග වයකීස ෙේ. 

 
3. ෙපන ය පන ාාල් අධ්යාපන පක සධ්යස අිකකාරිකරී්  නිකාසපක වික ුණතු ක. 

 
4. වකා අවුරුදු 5-16 ද් වා අධ්යාපන පක අනිවාධනකක වික ුණතු ක. 

 
5. ා ස දරුෙවකුෙඅස නිද ාක අධ්යාපන ප අවාකාා ් වුරු කයමි්  සුරැකීස යජෙග වයකීස ෙේ. 

 
6. ඉ ් කී අනිවාධනකක  ා නිද ාක අධ්යාපන පක  දිසි  ා ආපන දා අවාකාා කටේත වුවද ා තික කළ ුණතු ක. 

 
7. අතිශක බහු්ය ශ්රී ලාංරීක දරුව් ෙඅ සවුබා  ා ජාතික භාෂා සිං ල ෙ ෝ ෙදසළ ෙේ. එකී සවුබා 

පන දපම් කය ය්ත ත්රිභාෂා අධ්යාපන ප අවාකාා ා තික කළ ුණතු ක. සවුබා යියතක රීම ස ෙදසාපික 

අිකතික්  ෙේ. ජාතික  ා ජා්ය් ්ය වශෙක්  ාම්බ් ධීකයත භාෂාව ෙලා ඉංග්රීසි ඉයැ් වික  ැරී 

ක. 

 
8. පන ාාල තුළ ්ස ආයස  ැද ම සට  ා පිළිපන ැදීසට පිළිය්ත ආයම්වල දරුව් ට අිකතික තිබික  ුණතු ක. 

 
9. පන ාාෙල් ෙකොඳු පායන්ක ෙලා අදාළ පාකක්තව ණාත, ෙපන ෞරුෂක, පැත ණාත  ා සුදුසුකම් ඇති 

විදු ල්පන තිවරු්  පන ්ත ෙකොට කාව්තකාලීප ෙකොට ාංවධනධ්පක කයමි්  පන ව්තවා ය්  ුණතු ක.  

 
10. සුදුසුකම් ාිම්, දැුසසැති, ද් ෂ, කාධනක් ෂස, ාසාජකට වය වප, ක පන ්ත, ආදධනශස්ත  ා උපන ාිකධ්ාම  

ණාරු පන යපුය්  බිිම ෙකොට ාංවධනධ්පක කයමි්  පන ව්තවා ය් ුණතු ක. 

 



11. අධ්යාපන ප ව්්තයිෙග, ව්්තයිකභාවක ෙ ව්ත ණාතා්තසක ්්ත්තවක, ාකවාධීප්තවක  ා ෙයෞයවක 

ා තික කළ ුණතු ෙේ. 

 
12. ෙයෝලීක රවත්ාවක් ට අුසව විෂක නිධනෙේශ, ඉයැුසම් පන න්පන ාන්ක, කාලාට ්  ආදික ා ස වාය 5 

කට ව්ාව්  ස කාව්තකාලීප කයමි් , ඒ ාා ා ණාරුවරු පුහුණු කළ ුණතු ක.  

 

13. ා ස දරුෙවකුටස ොෞතය  ා ශාම රික අධ්යාපන පක ලබා දික ුණතු ක. ඊට අස්යව විෂක ාසයාමී 

ක්රිකාකායකසක ෙ ෝ රීඩාවක ෙකදීස අනිවාධනක වික ුණතු ක. ්වද ඒ ාා ා පන  සුකම් ාැළසික ුණතු ක. 

 
14. විෂක සාලාව ඉයැ් වීස, විෂක ාසයාමී ක්රිකාකායාකම්, රීඩා ආදික ණාතා්තසකව්ත, රමිතිකට්ත 

පන ව්තවාෙයප කාසට අවශය කන්්ල පන  සුකම්  ා ඉෙයුසම් ආධ්ායක  ා උපන කයත ඇතුළු අෙපකු්ත 

පන  සුකම් ාැසට ාාධ්ායත ෙලා ලබා දීස යජෙග වයකීස්  ෙේ. 

 
15. අධ්යාපන ප ක්රිකාවියක ාා ා ෙපන ෞේයියක අංශෙග  ා භාගි්තවක ලැබික ුණතු ක. ෙම් ක්රිකාවියක 

ියකාපන දිංින රීම ම්  ය ා නිවැයදි පන රිපන ාලපක් , ්්ත්තව පන ාලපක්   ා නිකාසපක්  කටේත සිදුවික 

ුණතු ක.  

 
16. ා ස වැිවිමන්ෙකකුස ණාරුවයෙකරී. ආදධනශස්ත වැිවිමන් පන යපුය්   ය ා ඉපන දුුස  ා ඉපන ෙද් පට සින්ප 

දරුව්  නිවැයදි අධ්යාපන ප සාධනයකකට ෙයප ඒසට්ත, සපා ශාම රික  ා සාපසික ොෞතයකරී්  ුණ්ත 

පන යපුය්  ෙයොඩපැගීසට්ත, එකී වැිවිමන්ක්  දැුසව්ත රීම සට  ා පුහුණු රීම සට අධ්යාපන පක ාා ා 

කැපන  යේ ජාතික රූපන වාිමනී පාියකාව්  ඇති කළ ුණතු ක. එවැනි රූපන වාිමනී පාියකාව් , පන ාාල් 

දරුව් ට  දුයාකා අධ්යාපන පක ලබා දීසට්ත, ණාරුවරු් ට  ා ාසාකා අධ්යාපන ප පන ේධ්තිකට අ්තවැල්  

ෙලා්ත භාවි් කළ ුණතු ක. 

 
17. ා ස රාෙේශීක ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශකකස ේෝයා ය්ත පන ාාල් එකක ව්ත  විෙශේෂ අවශය්ා  ා 

ඉෙයුසම් ඌප්ා ඇති දරුව්  ාා ා අ් ්ධනකයත පන ාඨසාලා ඇති ෙකොට ාම්පන ්ත කාසය ද ආයම්භ 

කළ ුණතු ක. අ් ්ධනකයත අධ්යාපන ප ක්රිකාවියක ාා ා එස පන ාාල්වල ණාරුවරු්  පුහුණු කළ ුණතු අ්ය 

ාසාජ ාංවධනධ්පකට අදාළ පන ාඩම් සිදු කයප කාලපන රිච්ෙේද තුළ දී විෙශේෂ අවශය්ා ඇති දරුව්  

අධී් ෂතක්  ාිම්ව ාාසාපය දරුව්  ාසඟ ්ැබික ුණතු ක. 

 
18. දරුවකු පව ෙකෞවප විකට පන ා ්ැබීස්ත ාසඟ ස ඇතිවප ශාම රික  ා සාපසික විචලය්ාව නිාා පන ැප 

පගිප ින්ත් ෙේය පන ාලපක රීම සට වවු්  පුහුණු කය සඟ ෙපන ් වුස වාක, ා ස පන ාාලකස ණාරුවරු 

රීිමපන  ෙදෙපකුව්ත සෙපෝවිදයා්තසක උපන ෙේශකවරු ෙලා පුහුණු කළ ුණතු ක. පන ාරිාරික  ා පන වුල් 

රශකප නිාා බැට කා අා පකට  ා විශාදකට පන ්ත යේ දරුව්  ාා ා ද ෙම් සෙපෝ විදයා්තසක 

උපන ෙේශප ොේවා අ්යාවශය ෙේ. 

 
19. ා ස පන ාාල් ස ආවයතක වප පන රිදි සුදුසුකම් ඇති සෙපෝ විදයා්තසක උපන ෙේශප ොේවා ාැපන ිකක ුණතු 

ක.  

 
20. දරුෙවකු 9 වැනි ේරේි.කට පන ැමිෙතප විට පන ළාේත  ා යෙට් ාකවාභාවික ාම්පන ්ත ආ්රි්ව්ත, 

ෙලෝකෙග පව රවත්ාවක්  ාම්බ් ධ්ව්ත, දරුවාෙඅ ා ජ විභවය්ා  ා ණිේධී් ට අුසූලලව්ත 

දරුවාෙඅ අපාය්  ව්්තයික පිළිබා ඉල් ක ේෝයා යැනීසට  ැරීවප පන රිදි සඟ ෙපන ් වීම් වාක එකී 

වකොේ දරුව් ට ව්්තයික උපන ෙේශප ලබා දික  ැරී ව්්තයික උපන ෙේශකක්  පුහුණු ෙකොට ාැපන ිකක 

ුණතු ක. 

 



21. ේවියිිකක අධ්යාපන පක ාම්පූධනත කයප සිකලු දරුව්  ්්යික අධ්යාපන පක්   ය ා ව්්තයික 

පුහුණුවකට  ා ව්්තයිකකට්ත, උපන ාිකකකට්ත ෙකොමුඛ වප ේ්  වවු්  අිවෙරේයතක ෙකොට සඟ 

ෙපන ් වීසට අවශය සිකලු පන  සුකම්  ා ඉඩකඩ ාැලඝ්ස අධ්යාපන පක පිළිබා ජාතික වයකීසික. 

 
22. ාාසාපය ෙපන ළ විභායෙක්  පන සු ලැෙබප රතිලල අුසව දරුව්  සුදුසු පන රිදි උාාක ෙපන ළ අධ්යාපන පකට 

ෙ ෝ පන ාාල් පන ාදක ව්්තයික අධ්යාපන ප පන ාඨසාලාවලට ෙබදා ඇතුළු කළ ුණතු ක. 

 
23. පන ාාල්වල කන්්ල පන  සුකම් භාවි්ා කයමි් , පන ාකවරුෙේ ෙ ෝ ාති අ් ්වල පන ව්තවප ව්්තයික 

අධ්යාපන ප පන ාඨසාලාවලට ෙකෞවප කටුණතු  ා නිපුත්ා ාංවධනධ්ප අසා්යාංශෙග ාම්බ් ධීකයතක 

 ා ා ෙකෝයක ලබා ය් ුණතු ක. පුහුණුෙව්  පන සු එකී දරුව්  නිපුත්ා උපන ාිකක්  ද් වා ාංවධනධ්පක 

රීම ස එස අසා්යාංශෙග වයකීස ෙේ.  

 
24. උාාක ෙපන ළ විභායෙක්  පන සු දරුව්  සුදුසු පන රිදි විශකව විදයාල අධ්යාපන පකට, ෙවප්ත ්්යික 

අධ්යාපන පකකට ෙ ෝ පන ාාල් පන ාදක ව්්තයික පන ාඨසාලාවලට අුසුණ් ් කළ ුණතු ක. 

 

25. පන ාාෙල් සුළු පඩ්තතු කටුණතු, කළසපාකයතක, පන විර්ාවක, ාංවිධ්ාපක, රසව්තබව, ණාරුවරු  ා 

ොේවකක් , මුඛදල් පන රිපන ාලපක, ාාසාපය පන රිපන ාලපක, ආදික පිළිබා කටුණතු පන ාාල් සට්ටෙස්  කය 

යැනීස පිි.ා අධ්යාපන ප අසා්යාංශකට, පන ළා්ත අධ්යාපන ප අසා්යාංශකට වය වප පන ාාල් ාංවධනධ්ප 

ාමිති  [School Development Society] ඇති ෙකොට පන ාාල්වලට කම් ාකවාධීප්තවක්  ලබා  දික ුණතු 

ක.  

 

26. ජාතික විෂක සාලාව ාංවධනධ්පක රීම ස, කාව්තකාලීප රීම ස  ා ා තිකකයතක  ා ඇය ළස, සධ්යස 

යජෙග වයකීම් ෙේ. සිසු ඇය ළස  ා ා තිකකයතක ාම්භවප  ා ාම්පිණ්ඩප රස අුසව සිදු වික ුණතු 

අ්ය, ෙම් ක්රිකාවිය ජාතික  ා ජා්ය් ්ය රමියි් ට අුසූලල වික ුණතු ක.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ධ්යවපනය් පනය ්තිපස - වු ස ා  කාවලිසභවරස 

 

          අධ්යාපන ප පන ේධ්තිෙග වයු ක  ා කාධනකභායක අද ෙවපදාට වඩා ාංකීධනත, කාධනක බහුල එෙස් ස 

ෙේශපන ාලප  ා යාජය පන රිපන ාලපසක අවශය්ා ස්, ස ජප උපන ෙකෝගී්ාව ෙපන යටුෙකොටය්ත, ්යඟකාම  

ාකවාභාවකරී්  ද ාංුණ් ් වී පන වතිප බව අමුඛතුෙව්  රීවුණතු ෙපොෙේ. එිම රතිලලක්  වශෙක්  සධ්යස යජෙග 

අිකකායක් ව පන ැවති අධ්යාපන පක ලබා දීෙම් වයකීස  ා අිකතික පන ළා්ත ාභා පන ාලපක කයා ද වි්ැ්  වී පන වතිප 

අ්ය ෙපන ෞේයියක අංශෙග දාකක්තවක ලබා යැනීස ද යාජය උපන ාක සාධනයක්  බවට පන ්ත වී ඇ්.  

 

          13 වැනි ආණ්ඩුරස වකවාකාා ාංෙශෝධ්පක කටේත එේ්  සධ්යස යජක විසි්  ණි් ති විියප ලද කම් කම් 

බල්ල  ා යාජකාම  වයකීම් පන ළා්ත ාභා වලට විසධ්යය් රීම ස්ත ාසඟස ඇ්ැම් විට ෙපන නීගික, අා් පට 

ලැණිණු කළසපාකයත ාංකීධනත්ා සැපවි්  පන ාලපක කය යනිමි්  ායල සුයස ෙලා  සුරුවා යැනීස ාා ා 

අධ්යාපන ප කළසපාකයතෙග රීසිකම් රතිවයු කයතක්  අවශය බව ෙපන නී ගික කරුතරී. ෙසස රකායතක තුළ 

යාජය අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික ාාධ්ායත ෙලා ක්රිකා්තසක රීම සට අවශයෙක් ස සැදි ්ත වික ුණතු පන රිපන ාලප ඒකක 

දම්වැලක පුරු්  ෙස්  එකට අමුඛතා අධ්යාපන පෙග රතිලාභ ලබප ෙපන ය පන ාාල් දරුවා ද් වා විිමද කප පන රිදි 

කළසපාකයත ා් දධනභක්  ාකාක කළ ුණතුව පන වයි.  

 

          ජපාිකපන තිවයකාට අධ්යාපන පක ාම්බ් ධ්ෙක්  උපන ෙදාක ලබා යැනීස ාා ා එතුසා විසි්  පන ්ත කයුස ලබප 

ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාව, සධ්යස යජෙග අධ්යපන ාප අසා්යාංශක, අධ්යාපන ප කවු් සිලක, ජාතික 

අධ්යාපන ප ආක්පක, ශ්රී ලංකා විභාය ෙදපන ාධන්ෙම්් තුව, අධ්යාපන ප ර් ා රකාශප ෙදපන ාධන්ෙම්් තුව, පන ළා්ත 

අධ්යාපන ප අසා්යාංශක, පන ළා්ත අධ්යාපන ප ෙදපන ාධන්ෙම්් තුව, දිාකත්රි් ක අධ්යාපන ප කාධනකාලක, ෙකොට්ඨාශ 

අධ්යාපන ප කාධනකාලක, කපාදී වශෙක්  පන ාාල ද් වා ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික ක්රිකා්තසක රීම ස, නිකාසපක, 

අධී් ෂතක, ඇය ළස  ා ්්ත්තව පන ාලපක ාම්බ් ධ් කළසපාකයතක, කාා ෙකෝයය පන රිදි පන ව්තවා ෙයප ක ස 

ාා ා සතු දැ් ෙවප ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත කයමුඛ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1   ා්යා ධිකකාවරිස  

           2.1.1     අධ්යාපන ප ාංවධනධ්ප, පන රිපන ාලප  ා කළසපාකයත වයු ක පන  ් දැ් ෙවප පන රිදි වික ුණතු ක.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

නවතිපකා 
ධ්යවපනය් ේකාොමිාා 

(ාභවපනයතිප) 

 

ධ්යවපනය් 

ධාවතයවං ස 

(ධාවතයවං  ේල්කා්) 

ධ්යවපනය්  

කාුරතුසිලස 

(ාභවපනයතිප) 

ශේභවග 

ේදපනයවලිතේ්තු පව 

(ේකාොාාවරිාා න්රවල්) 

SLEAS 1 

ධ්යවපනය් රකාව ්   

ේදපනයවලිතේ්තු පව 

(ේකාොාාවරිාා න්රවල්) 

SLEAS 1 

 

පනයනව්ත ධ්යවපනය්   

ධාවතයවං ස   

(පනයනව්ත ධ්යවපනය්  ේල්කා්) 

SLEAS 1 

 

නවතිපකා  

ධ්යවපනය් තසත්ස  

(ධ්යෂණප  න්රවල්) 

 

පනයනව්ත ධ්යවපනය් ේදපනයවලිතේ්තු පව 
(පනයනව්ත ධ්යවපනය් ධ්යෂණපකා SLEAS 1) 

දිාාත්රිෂණ ධ්යවපනය් කාවලිසවලස  
(දිාාත්රිෂණ ධ්යවපනය් ධ්යෂණපකා SLEAS 1) 

 

ේකාොට්ඨව  ධ්යවපනය් කාවලිසවලස  
(ේකාොට්ඨව  ධ්යවපනය් ධ්යෂණපකා SLEAS 1) 

 

පනයවාල්  
(ශේුල ල්පනයතිප SLEAS, අ SLPS) 

 

 



2.1.2 ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික ක්රිකා්තසක රීම ස, නිකාසපක, අධී් ෂතක, ඇය ළස, ්්ත්තව 

පන ාලපක, ජාතික සට්ටෙම් ොේවක කළසපාකයතක ආදික අධ්යාපන ප අසා්යාංශෙග [MOE] 

කාධනක භායකික. ෙම් ාා ා උපන ෙදාක වශෙක්  ෙධනඛීක අසා්යාංශ  ා පන ළා්ත අසා්යාංශ 

නිළධ්ාම ් ට නිකු්ත ෙකෙයප සිකලු චරෙල්තප සිං ල, ෙදසළ, ඉංග්රීසි භාෂා තුෙප් ස වික ුණතු 

ක. 

 

2.1.3 ාාසාපය අධ්යාපන පකට ා භාගී වප සිකලු ආකායවල ෙපන ෞේයියක  ා ජා්ය් ්ය පන ාාල් 

නිධනෙේශ කයුස ලබප අවස ්්ත්තවක් ට කට්තව අධ්යාපන ප අසා්යාංශෙග ියකාපන දිංිනකට, 

නිකාසපකට, අධී් ෂතකට  ා රමිතිකයතකට කට්ත වික ුණතු ක. 

 

2.1.4 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග [NIE] කාධනකභායක ඉ්ා පන ැ ැදිියව අධනාකාපක කළ ුණතු ක. 

ාාසාපය අධ්යාපන පෙග සිකලු අංශ ාා ා විෂක සාලා ාංවධනධ්පක, ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් කටුණතු 

ාංවධනධ්පක පිි.ා ෙභෞතික ාම්පන ්ත නිධනසාතක රීම ස, නිපන දවීස  ා උපන ෙදාක දීස, විදු ල්පන ති  ා 

ණාරු පුහුණුව, අධ්යාපන ප ණාරු උපන ාික ලබා දීෙම් වයකීස, ණාරු ව්්තයික කාව්තකාලීප රීම ස,  

අධ්යාපන ප රූපන වාිමනී පාියකා පන ව්තවාෙයප කාස, පූධනව ළසා වික ාංවධනධ්පක  ා සුරැකුස පිළිබා 

නිකාසපක ආදික ඊට අක්ත වික ුණතු ක. (1985 අංක 28 දයත ජාතික අධ්යාපන ප ආක්ප පන ප්) 

 

2.1.5 අධ්යාපන ප ොේවාව් ිම ෙකෙද් ප් , ව්්තතිකක්  බවට පන ්ත රීම සට පන  ් දැ් ෙවප කාධනක 

භායෙක්   ා බල්ල විය්  ුණතු ාකවාධීප අධ්යාපන ප කවු් සිලක්  [EC] ාකාාපන පක කළ ුණතු ක. 

 

ධ්යවපනය් කාුරතුසිලේ  කාවලිසභවරස  
                

 ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිකට  අුසූලලව අධ්යාපන ප ව්්තතිෙග නිකැලීස ාා ා අවශය අවස 

අධ්යාපන ප  ා ව්්තයික සුදුසුකම් යියතක රීම ස. 

 

 අධ්යාපන ප ව්්තයිකෙේදී්  ියකාපන දිංින රීම ස, බලපන ර ලබා දීස  ා එස ව්්තයිකෙේදී් ෙඅ 

ෙල්තපක්  අ් ්ධනජාලෙග  රසිේධ් රීම ස  ා කාව්තකාලීපව පන ව්තවාෙයප කාස. 

 

 ියකාපන දිංින අධ්යාපන ප ව්්තයිකෙේදී් ට බලපන ාප ආචාය ධ්ධනස සාලාව්  පන ව්තවාෙයප කාස . 

 

 ියකාපන දිංින අධ්යාපන ප ව්්තයිකෙේදී් ට එෙයිමව ඉදිරිපන ්තවප ෙචෝදපා විභාය රීම ස ා  අ  කාපන ප 

ව්්තයිකට ෙපොයැලෙපන ප අුණරි්  කටුණතු කයප ්ැපැ්ත්්  පිළිබාව නිසි පිකවය යැනීස. 

(ියකාපන දිංින ව්්තයික ලැිකාකතුෙව්  පස ඉව්ත රීම ස) 

 

 අධ්යාපන ප ව්්තතිෙකිම නිකැලීසට අවශය ව්්තයික සුදුසුකම් පිරිපසප විශකව විදයාල ෙ ෝ එවැනි 

ෙවප්ත ආක්ප ්් ොේරු රීම ස  ා පිළියැනීස  ා නිකමි් රමිතිවලට අුසව පන ව්තවා ෙයප 

ෙපොකප අධ්යාපන ප ආක්ප වාා  දැමීස ෙ ෝ පිළිෙපොයැනීස ාා ා අදාළ ආක්පවලට නිධනෙේශ 

ඉදිරිපන ්ත රීම ස. 

 

 සුදුසුකම් ෙපොල්ත ්ැපැ්ත්්  අධ්යාපන ප ව්්තතිෙකිම නිකැලීස වැළැ් වීසට පිකවය යැනීස. 

 

 අධ්යාපන ප ව්්තතිකට අදාළ කායාතාවලදී ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාවට වැටුේ  ා ොේවක 

ාංතයා ෙකොමිෂ්  ාභාවට ා  ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පකට නිධනෙේශ ඉදිරිපන ්ත රීම ස  ා 

අධ්යාපන ප අසා්යාංශකට උපන ෙදාක දීස.  

 



                       ධ්යවපනය් කාුරතුසිලේ  ාංතුතිපස       

 ාභාපන ති (අසා්යවයකා විසි්  පන ්ත කයුස ලබප විශිෂකඨ අධ්යාපන පිෙක් ). 
 

      විශකව විදයාල අධ්යාපන ප පීඨ ආචාධනකවරු්  අ්රි්  පන ්ත කයුස ලබප නිෙකෝජි්ෙක් . 
 

      ණාරු අධ්යාපන පිික්  අ්රි්  පන ්ත කයුස ලබප ාාසාජිකෙක් . 
 

      අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප ොේවෙග නිලධ්ාම ්  අ්රි්  පන ්ත කයුස ලබප ාාසාජිකෙක් . 
 

      විදු ල්පන ති ොේවෙග නිලධ්ාම ්  අ්රි්  පන ්ත කයුස ලබප ාාසාජිකෙක් . 
 

      ණාරු ොේවෙග නිලධ්ාම ්  අ්රි්  පන ්ත කයුස ලබප ාාසාජිකෙක් . 
 

 ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාෙේ නිධනෙේශ ස් අධ්යාපන ප අසා්යවයකා විසි්  පන ්ත             
කයුස ලබප වි්රාමික විශිෂකඨ අධ්යාපන පිික්  තිෙදෙප් . 

 
 

2.1.6 1968 අංක 25 දයත විභාය පන ප් ාංෙශෝධ්පක කළ ුණතු ක. විභාය ෙදපන ාධන්ෙම්් තුව [ED] 

විශකවාානීක්තවක , ය ායභාවක, වලංණාභාවක, රමිතික  ා ාකවාධීප්තවක ආය් ෂා කයෙයප 

පන ාාල් පන ේධ්තිෙග ජාතික සට්ටෙම් ඇය ළම් ද යජෙග උාාක රීම ම්, බාවා යැනීම්  ා කාධනක් ෂස්ා 

කඩඉම් පිළිබා ඇය ළම් ද සිදු කය රතිලල  ා ා තිකක්  නිකු්ත රීම ම්  ා රසිේධ් රීම ස සිදු කළ 

ුණතු ක. 

 

2.1.7 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක  ා එ් ව පන ාාල් පන ේධ්තිවල පන ව්තවප ඇය ළම්  ා ්් ොේරු රස 

අධී් ෂතක, නිකාසපක  ා උපන ෙදාක දීස ද, ජා්ය් ්ය සට්ටෙම් ඇය ළම් රස ොොකා බලා සුදුසු 

රස  ඳු් වා දීස ද විභාය ෙදපන ාධන්ෙම්් තුෙේ වයකීස්  ෙේ. ්වද ාා.ෙපන ළ  ා උ.ෙපන ළ 

රතිලලවිය්  වාධනක කව ාකාක කයප පන ාාල් ාාධ්ප දධනශක  ය ා පන ාාල්වල ලලදා ළ්ාවක 

ඇාක්ෙම්් තු ෙකොට පන ාාල් පන ේධ්තික අිවෙරේයතක රීම සට එක ෙකොදවා ය් ුණතු ක. 

 

2.1.8 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක  ා ඒකාබේධ්ව පන ාාල් පන ාදක ඇය ළම් අ ජාතික සට්ටෙම් විභාය පන ාදක 

ඇය ළම් ාසඟ ඒකාබේධ් කළ  ැරී රස ෙේද  ඳුපාෙයප ක්රිකා්තසක රීම ස විභාය 

ෙදපන ාධන්ෙම්් තුෙේ වයකීස ෙේ. 

 

2.1.9 ජාතික සට්ටෙම් විභාය වලදී ඉංග්රීසි භාෂාව ාා ා ඇහුම්ක්  දීෙම්  ා ක්ා රීම ෙම් 

කුාල්ාවක්  රාෙකෝගිකව ්් ොේරු කළ  ැරී සුදුසු රසෙේදක්   ඳුපාෙයප ඒ ාා ා ලකුණු 

රසාතක්  ලබා දික ුණතු ක. 

 

2.1.10 විභාය ෙදපන ාධන්ෙම්් තුව විසි්  ජාතික සට්ටෙම් විභාය පන ව්තවප කාල වකවාුස පැව් 

ාසාෙලෝචපක කළ ුණතු අ්ය, ඕප ස විභායකක රතිලල ාති 10කට  අඩු කාලකක දී ද, පැව් 

ාමී් ෂත කටුණතු ාති 8කට අඩු කාලකක දී ද නිස ෙකොට රතිලල ඉදිරිපන ්ත කළ ුණතු ක. 

 

2.1.11 ජාතික සට්ටෙම් විභාය පන ැවැ්තවීෙම් දී  ශිෂයක්  අපවශය පීඩපකකට ල්  ෙපොවප පන රිදි අදාළ 

රස ෙේදක්  ාකාක කය යැනීස විභාය ෙදපන ාධන්ෙම්් තුෙේ  වයකීසරී. 

 

2.1.12 ජාතික අධ්යාපන ප  ආක්පක  නිධනෙේශ කයප පන ාාල් ෙපන ළෙපන ෝත  ා ෙවප්ත රකාශප ියවීස, 

ඒවාෙග නියවදය්ාව, අදාළ බව, කාව්තකාලීප බව ා තික රීම ස, මුඛද්රතක රීම ස, 

්්ත්තවපන ාලපක  ා රසාදක වළ් වා ා ස පන ාාල් කප දරුෙවකුටස ෙපොමිෙල් ෙබදා  ැම ස 

අධ්යාපන ප රකාශප ෙදපන ාධන්ෙම්් තුෙේ [DOP] කාධනකභායකික. 



2.1.13 ෙසකී රකාශප ෙවපාක පිට කවය කටේත මුඛද්රතක ෙකොට අවශය ඕප ස ෙකෙපකුට මිලදී යැනීස 

ාා ා වාි.ජ ෙවෙළා ෙපන ොෙළේ ද සුළභ කළ ුණතුක.  

 

2.1.14 යටට උවසපා ාසාකා ණාරුවරු රසාතක ාංවධනධ්පක කය යැනීස පිි.ා ජාතික අධ්යාපන ප 

ේදයාපීඨ ිවේෙලෝසා පන ාඨසාලා, වාය 4 ක උපන ාිකක්  ද් වා උාාක කය, ඒ කටේත ා ස 

ණාරුවයෙකකුටස ඉංග්රීසි, පන රිකපක, විෙශේෂ අධ්යාපන පක, අ් ්ධනකයතක  ා උපන ෙේශපක 

අනිවාධනක විෂක්  ෙලා රණාත කයවික ුණතුක. (1986 අංක 130 දයත අධ්යාපන ප විදයාපීඨ පන ප්)                

 

 

2.2 පනයනව්ත ධ්යවපනය් ධිකකාවරිස 

 
2.2.1 13 වප ආණ්ඩුරස වයවාකාාව කටේත පන ළා්ත  අධ්යාපන ප අිකකාරිකට විසධ්යය් කළ කාධනකභායක 

9 වප උපන  ෙල්තතෙග  1 වප ලිකාකතුෙේ III වප පන රිශිෂකඨෙකිම ද් වා ඇ්. ඒ අුසව පන වයා ඇති 

් ෙෂේර ආවයතක වප අධ්යාපන ප රිාේති  ා වයවාකාා ාම්පන ාදපක ෙකොට ක්රිකා්තසක රීම ස 

පන ළා්ත අධ්යාපන ප අිකකාරිෙග වයකීස ික. 

 

2.2.2 පන ළා්ත අධ්යාපන ප අසා්යාංශක  ා පන ළා්ත අධ්යාපන ප කාධනකාලක ඒකාබේධ්ව පන ළාේත සිකලු 

අධ්යාපන ප කටුණතු කළසපාකයතක කළ ුණතු ක. පන ළා්ත අධ්යාපන ප අධ්ය් ෂකෙඅ එකඟ්තවක 

ඇතිව ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තති පිළිබා ාැළසුම් පන ළා් තුළ ක්රිකා්තසක රීම ස පන ළා්ත අධ්යාපන ප 

ෙල්කම්ෙඅ කාධනකභායකික. 

 

2.2.3 පන ළා්ත අධ්යාපන ප ාංවිධ්ාප වයූ ක  ා කාධනකක්  ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තයි්  ස් යියතක වික 

ුණතු ක. 

 

2.2.4 දැපට පන වතිප අධ්යාපන ප කලාපන  ෙවුසවට දිාකත්රි්  අධ්යාපන ප කාධනකාල පිිමටුවික ුණතුක. ෙකොට්ඨාශ  

අධ්යාපන ප කාධනකාල රාෙේශීක ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශ අුසව ාංවිධ්ාපක වික ුණතුක. 

 

2.2.5 දිාකත්රි්  අධ්යාපන ප කාධනකාල  ය ා දිාකත්රි්  අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප  ා මූලය කටුණතු සිදු වික ුණතුක. 

ෙසිම දී  පන ාාල් පන රිපන ාලපකට අදාළ සිකලු චර ෙල්තප  ා ියපි සිං ල  ා ෙදසළ භාෂා ෙදෙක් ස 

නිකු්ත කළ ුණතු ක. 

 

2.2.6 අධ්යාපන ප කාධනකාලවල සිකලු නිළධ්ාම ් ෙඅ කාධනකභායක  ා නිල බල්ල ඉ්ා පන ැ ැදිියව 

නිධනවචපක කළ ුණතු අ්ය, ඊට උයදීසට ්යම් සුදුසුකම්, පුහුණුව  ා  පන ළපුරුේද ඇති නිළධ්ාම ්  

ාරිලප රසාතක්  ොේවෙකිම ෙකදික ුණතු ක. 

 

2.2.7 පන ළා්ත අධ්යාපන ප ාංවිධ්ාපක වයු ක  ය ා රසෙක්  පන ාාෙල් ාකවාධීප්තවක වැිව කයමි් , පන ාාල් 

පන ාදක කළසපාකයත  ා ාංවධනධ්ප වැඩපිළිෙවල ක්රිකා්තසක කළ ුණතු ක 

 

 

2.3 වයවාාවවළිත ාඩ ල 

  
2.3.1    ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාව  ා ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක වයවාකාාපි් අධ්යාපන ප 

ආක්ප ෙේ. එකී ආක්ප වලට ආෙේි.ක අත පන ප්ත වල ඇති සිකලු බල්ල පැව් 

අධනාකාපක කය, එස විික විධ්ාප කාධනක් ෂසව  ා ලලදා ළව ඉටු රීම ස ඒවාෙග කාධනකභායක ෙේ. 

 

 



2.4 පනයවාල් පනය ්තිපස  

 
2.4.1 පන ාාල කුස , අධ්යාපන පෙග ජාතික ෙපන ොදු අයමුඛණු කයා දරුවා ෙයප කප ආක්පකික.  

 

2.4.2 විවිධ්ාකායෙක්  පන ාාල වධනගීකයතක රීම ස ප්ය කළ ුණතු ක. පන ාාල් වයු ෙග පන ැවතික ුණ්තේත 

ේ යාාමික පන ාාල්, ේවියිිකක පන ාාල් කප වධනය පන සි.. පන ාාල් නිශකින් කාල යාමුඛව්  තුළ 

රසාුසූලලව ෙසකී පන රිවධන්පක කයා ෙයප කා ුණතු ක. 

 

2.4.3 රාෙේශීක ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශකකට 3 ්  ව්ත වප පන රිදි උාාක ෙපන ළ ද් වා සිකලු විෂක ධ්ායා 

ක්රිකා්තසක වප ේවියිිකක පන ාාල් පන ේධ්තික්  ාංවධනධ්පක ෙකොට පන ව්තවා ය් ුණතු ක. එකී එ්  

පන ාාල්  ාා ා ෙපන ෝෂක රාාමික පන ාාල් පන  ්  බැගි් ව්ත තිබික ුණතු ක. රාාමික අදිකය ාම්පූධනත 

කයප ා ස ළසෙකකුටස අංය ාම්පූධනත ේවියික පන ාාල්  ලැබීස ා තික කළ ුණතු ක. 

 

2.4.4 සිකලුස පන ාාල්වල අධ්යාපන පක නිකමි් ණාතා්තසක ්්ත්තවක් ට ෙයප ඒස පිි.ා අවශය 

කා් රතක්  ව ාස ාකාක කළ ුණතු ක. ඒ  ය ා අධ්යාපන පෙග ාසාපා්තස්ාවක ් වුරු කළ 

ුණතු ක. 

 

2.4.5 කුඩා පන ාාල්වල දරුව් ට ලැෙබප අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක බව ් වුරු රීම සට යජෙග  ා 

ෙපන ෞේයියක අංශෙග ආක්ප විය්  උපන රිස අුසර ක ලබා ය් ුණතු ක. 

 

2.4.6 නිධනෙේශි් අවස ්්ත්තවක්  ඇති සිකලු ෙපන ෞේයියක පන ාාල් අධ්යාපන ප අසා්යාංශෙග ියකාපන දිංින 

කය ්්ත්තව පන ාලපක් , අධී් ෂතක්   ා නිකාසපක්  සිදු කළ ුණතු ක. අධ්යාපන ප ධ්ායාෙේ පව 

ෙවපාකවීම්  ා රවත්ා පිළිබා සිකලු චර ෙල්තප එස පන ාාල්වලට ලබා දික ුණතු ක. 

 

2.4.7 ජාති, ආයම්, ෙේදවිය්  ේොය, එෙ ්ත එකී  අපපය්ාව රැකෙයප ඉදිරිකට කා  ැරී මි්ර පන ාාල් 

පන ේධ්තික්  ඇති රීම ස අධ්යාපන පෙග  අපාය් වයකීසික. 

 

2.4.8 පන ංතිකක සින්ප උපන රිස සිසු්  ාංතයාව රාාමික පන ාාලක 35 ්  ද, ේවියිිකක පන ාාලක 40 ්  ද වික 

ුණතු ක. 

 

2.4.9 පන ් තිකක සිසු ය තක අ ඹු ෙලා මි්ර වී තිබික ුණතු ක. 

 

2.4.10 1 වප ේරේි.කට දරුෙවකු ඇතුල්ත රීම ෙම් මූියක නිධනතාකක වික ුණ්තේත, පන දිංිනෙග ාමීපන ්ාවක 

 ා වකාික. 

 

2.4.11 වාය්  තුළ පන ැවැ්තෙවප අවස පන ාාල් දිප ාංතයාව 210 ්  වික ුණතු ක. අවස වශෙක්  දිපක දී 

රාාමිකක ාා ා පන ැක 5්  ද, ේවියිිකකක ාා ා පන ැක 6්  ද වශෙක්   ලලදා ළ ඉයැුසම් ඉයැ් වීම් 

කටුණතු සිදු වික ුණතු ක. 

 

2.5 ධනිවවලිස ධ්යවපනය්ස  

 
2.5.1 වකා අවුරුදු 5-16 ද් වා අධ්යාපන පක අනිවාධනක ෙේ. ෙදසාපික්  විසි්  දරුව්  පන ාාලට 

ෙපොකැවීස නීතිෙක්  දඬුවම් කළ  ැරී වයද්  බවට පන ්ත කළ ුණතු ක. 

 

2.5.2 රාෙේශීක ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශ සට්ටෙස්  ළසික පන ාාල් ක ෙම් රවප්ාව පන ම ් ෂා රීම ෙම් වයකීස 

සුදුසු වයවාකාාපි් නිළධ්ාරිෙකකුට භාය ෙකොට අදාළ වකාක කාණ්ඩෙග සිකලු  දරුව්  පන ාාල් 

කාස ා තික කළ ුණතු ක. 



2.6 ේපනයර පනයවාල් ධ්යවපනය්ස (මුල් නාව ශේස ාංවලි්්ස  ව සුකුම)ා). 

 
2.6.1 ෙම් ාා ා රතිපන ්තති ාම්පන ාදපක රීම ස ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිාෙම් වයකීසික. ඒ ාා ා වනි්ා  

කටුණතු  ා ළසා ය් ෂත අසා්යාංශෙග්ත, ොෞතය අසා්යාංශෙග්ත ා ෙකෝයක ලබා ය් ුණතු 
ක. 
 

2.6.2 අධ්යාපන ප අසා්යාංශක විසි්  එකී රතිපන ්තතික ක්රිකා්තසක රීම ෙම්  ා රමිතික රැක යැනීෙම් 
වයකීස ඉටු කළ ුණතු ක. ෙපන ය පන ාාල් ියකාපන දිංින රීම ස, නිකාසපක  ා අධී් ෂතක පන ළා්ත සින්   
පන රිපන ාලපක වික ුණතු ක.  
 

 

2.7  ධතුතලිකාරව ධ්යවපනය්ස   ධවවසිදවයී නායිතුේ  ධ්යවපනය්ස  

 

2.7.1 රැකවයතක අිමමි යේ දිළිදු, වි්ැ්  යේ, වතුවල, වීථිවල  ා අපාා ආදී යේ ළසික ාා ා රසාතව්ත 

පන  සුකම් ලබා දී අධ්යාපන ප ධ්ායාවට වවු්  ඇතුළු රීම ෙම්  ා පන ව්තවාෙයප කාෙම් රසෙේදක්  

ඇති ෙකොට ඒ ාා ා රමුඛත්තවක්  ලබා දික ුණතු ක. 

 

2.7.2 ළසික 50 ට අඩු  ා අවාසිදාකක පන ාාල්  ඳුපාෙයප ඒවා ාංවධනධ්පක ෙකොට ළසික ාංතයාව වැිව 

කය යැනීසට සිකලු කටුණතු ාම්පන ාදපක කළ ුණතු ක. ෙම් කටුණතු ාා ා ෙපන ෞේයියක අංශවල 

ා ෙකෝයක, ාම්පන ්ත දාකක්තවක  ා අුසරා ක්තවක ලබා  ය්  ැරී ක.  

 

2.7.3 කුඩා, හුදකලා  ා අවාසිදාකක පන ාාල්වල ොේවක ාා ා ණාරුවරු අනිවාධනකෙක්  අුසුණ් ් කළ 

 ැරී ාාධ්ායත රසක්  ක්රිකා්තසක කළ ුණතු ක.  එකී ණාරුවරු අදාළ රාමීක රෙේශ මුඛල්කයෙයප 

පුහුණු රීම ස  ා සුදුසු දිරි දීසපා ලබා දීස්ත කළ ුණතු ක. 

 

2.7.4 ආබාික්  ා ඉෙයුසම් ඌප්ා ාිම් දරුව්  ාා ා අ් ්ධනකයතක දිරිස්ත කළ ුණතු ක. එ්  එ්  

රාෙේශීක ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශකරී්  අවස වශෙක්  ේෝයා ය්ත රාාමික පන ාාල් 3 කට  ා 

ේවියිිකක පන ාාලකට අ් ්ධනකයතක  ඳු් වා දී වවු් ෙඅ ාංචයතක පන  සු වප කන්්ල පන  සුකම්, 

ාම්පන ්ත කාසය  ා විෙශේෂ පුහුණු ණාරුවරු ාැපන ිකක ුණතු ක. 

 

2.7.5 අ් ්ධනකයතක  ක්රිකාවියක කටේත ාාසාපය පන ාාල්වලට ඇතුළු කය ය් ෙපො ැරී ්යම් දැිව 

ෙලා ආබාික් දරුව් ෙඅ විෙශේෂ අවශය්ා ාපුයුස වාක, ා ස දිාකත්රි් කකකස එක විෙශේෂ 

පන ාාල්  බැගි් , පිිමටුවික ුණතු ක. අවශය විෙටක ඒවාෙග ේ වාසික පන  සුකම් ාැපන ිකක ුණතු ක. 

 

2.7.6 ජාතික අධ්යාපන ප විදයාපීඨ පන ාඨසාලා උපන ාික පන ාඨසාලාව්  බවට පන රිවධන්පක රීම ෙම් දී, ා ස 

ණාරුවයෙකකුටස විෙශේෂ දරුව්   ා අ් ්ධනකයතක  ා උපන ෙේශපක පිළිබාව අනිවාධනක  ක 

සාසික විෂක සාලාව්  ඇතුළු ෙකොට සිකලු ණාරුවරු් ට ෙම් පිළිබා අවෙබෝධ්ක් , පුහුණුව්   ා 

සුභවාදී ආකල්පන  ලබා දික ුණතු ක. 

 

 



           3   ධ්යවපනය් පනය ්තිපස  -  ධතුතලිගතස  ව ක්රිසවවමේස 

          ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිකට අුසූලල විිකස්ත  ා අවිිකස්ත අ්තදැකීම් සින්  ෙපන ෝෂතක ලබමි්  පන ාාෙල් 

ාංවිධ්ාපකට, ාැලසුම්කයතකට  ා ක්රිකා්තසක රීම සට කට්තවප සිකලු ස වයු ය් ඉෙයුසම් අ්තදැකීම් පන ාාල් 

විෂක සාලාවට අක්ත ෙවික. ෙසෙලා ජාතික සට්ටෙස්  ාකාකෙකොට පන ාාලට  ඳු් වා ෙදුස ලබප විෂක සාලාව 

තුළි්  අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක බව විශාල වශෙක්  වැිව දිුණණු රීම ස අෙේ් ෂා කළ ුණතු ක. එොේස 

ෙයෝලීකකයතක  ා දැුසස ආධනථිකක තුළ සිදුෙවමි්  පන ව්තපා සිකලු ෙවපාකකම්  මුඛෙේ උදාවප ්්ත්තවක් ට 

මුඛහුත ෙදමි්  සික අපාය්ක ෙයොඩ පංවා යැනීසට උපන රිස දාකක්තවක්  ලබා දික  ැරී පන රිදි පන ාාල් පන ේධ්තික 

තුළ ඉෙයුසම්  ඉයැ් වීෙම් ක්රිකාවියක ෙබෙ වි්  පවීකයතකට බඳු්  වික ුණතු ක.  

 

 

          ඉයැ් වීෙම් සාධ්යක පිළිබා ාැබවි් ස පන වතිප යැටලු පන ැ ැදිියව නියාකයතක කයය් ුණතු ෙේ. ජාතික 

ඒකාර්ාව ඉ්ා ඉ ිය්  අවශය ෙසව්  ුණයකක ඉයැ් වීෙම් භාෂා සාධ්යක භාවි්ක ඊට අතිස ්ත ශ් තික්  වික 

ුණතු ක. විෂක සාලාව ෙබදා  ැම සට්ත, ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක සපාෙකොට ශ් තිස්ත රීම සට්ත දාකක වික 

 ැරී ණාතා්තසක වශෙක්  ෙස් ස ආකධනශනීක වශෙක්  ද දරුව් ට සි්ත අලවප පන රිදි සවුබා  ා ජාතික 

භාෂාවිය්  ෙපන ළෙපන ෝත නිපන දවා කලට ෙේලාවට ෙපොමිෙල් නිකමි් පන රිදි දරුව්  අ්ට පන ්ත රීම ස ජාතික 

අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග රබල්ස අවශය්ාවකරී. පන ාාල්පන ාදක ඇය ළම් ණාතා්තසක ෙලා ාංවධනධ්පක කයමි්  

ාම්භවප  ා ාම්පිණ්ිව් කප ෙදආකායෙක් ස දරුව්  ලබප ඉෙයුසස ්් ොේරුවට  ා ඇයුණසට බඳු්  කළ 

ුණතුව පන වයි. ඊට ාසයාමී අවශය්ාව්  වප දරුව් ෙඅ ඉෙයුසසට නිසිසඟ ෙපන ් වා දීස  ා උපන ෙේශපක් ද, 

අධ්යාපන ප ක්රිකාවියෙකිමලා ෙදසාපික දාකක්තවක, ාායධ්ධනස අධ්යාපන පක ද කප රකායතක්  කාව්තකාලීපව 

ාංවධනධ්පක වප පන රිදි විික රස  ා උපන ාක සාධනය ාැලසුම් කළ ුණතු ක.  

 

 

එොේස ූත්ප ෙලෝකෙග අධ්යාපන පක ලබා දීස ාා ා දිුණණු යටවල ෙකොදා ය් පා  යේ ්ා් ෂි.ක රසෙේද, 

අ් ්ධනජාලක, රූපන වාිමනික, ණාව්  විදුියක ඇතුළු බහු සාධ්ය ා් නිෙේදපක කුසප ආකායෙක්   ා කවය 

අුසපන ා්ෙක්  පන ාාල තුළට වැේදය් ුණතු ද ක් ප ෙසිමලා යියතක කළ ුණතු ෙේ. ෙසස සිකලු ්්ත්තවක්   ා 

ඉදිරි යසප  මුඛෙේ පන වතිප දුෂකකය්ා යැටලු ජක යැනීසට පම් අනිවාධනෙක් ස පන ාාෙල් වදනික ඉෙයුසම් 

පන රිායක රසාතා්තසක වශෙක්  ෙස් ස ණාතා්තසක වශෙක්  ද වැිව දිුණණු  ා අංය ාම්පූධනත රීම ස ාා ා 

පන ාාල් පඩ්තතුව  ා කන්්ල පන  සුකම් රවධනධ්පක කළ ුණතුව පන වයි. ෙසස අවශය්ා ාසපක රීම ස ාා ා ෙසස 

රකයතක තුළ ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත කැෙයුස ඇ්.  

 

3.1  රවවමිකා  ව  ශේතීයිකා ශේපසාවලව ාංවලි්්ස  

 
3.1.1 දරුවාෙඅ වකාට යැලෙපන ප පන රිදි ද, වහුෙඅ ාසබය ාංවධනධ්පකට දාකක වප පන රිදි ද දැුසස, 

කුාල්ා, ආකල්පන  කැන්වුත, නිපුත්ා  පූධනත පුයවැසිෙකකු ාසාජ ය් කළ  ැරී වප පන රිදි විෂක 

සාලා ාකාක වික ුණතු ක. 

 

3.1.2 විෂකසාලා ාංෙශෝධ්ප  ා කාව්තකාලීප රීම ස සිදුවික ුණ්තේත වාය පන  කට ව්ාවරී. ඒවා ද සිදු 

කළ ුණ්තේත අධ්යාපන පෙග අ්යාවශය පව රවප්ාවක්  ාැළරීල්ලට යනිමිනි. ෙකොේ වුවද 

විෂකසාලා කාලීපව ාසාෙලෝචපක රීම ස වැදය්ත ෙේ 



3.1.3 ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබා විෂකසාලා ාකාක රීම ෙම් දී එක රාෙකෝගික භාෂාව්  කය යැනීස පිි.ා 

පන ළමුඛ ේරේි.ෙග සිටස ඇහු් ක්  දීස  ා කාාව පිළිබා කුාල්ා ාසාප සට්ටෙස්  ඉාකසතු 

ෙකොට ඇයිකක ුණතු ක. ඒ ාා ා ෙපොමිෙල් ආධ්ායක ෙපන ළ ෙපන ෝත ාැපන ිකක ුණතු ක. 

 

3.1.4 විෂකසාලා ාංවධනධ්පෙග දී වකාක කාණ්ඩ අුසව පන  ් දැ් ෙවප සට්ටම්  ඳුපාෙයප එරීෙපකට 

බැඳී රසාුසූලලව වධනධ්පක වප විෂක සාලාව්  ාකාක කළ ුණතු ක. 

 

 රාාමික සට්ටස                                        පන ළමුඛවප අවිකක  (1, 2 ේරේි.) 

                                                                          ෙදවප අවිකක      (3, 4 ේරේි.)                                         

                                                         තු් වප අවිකක   ( 5 ේරේි.ක )                                                            

                        කි.ෂකඨ ේවියික සට්ටස                             (6, 7, 8, 9 ේරේි.) 

 

 

                        ෙජ්කෂකඨ      ේවියික සට්ටස                            පන ළමුඛවප අවිකක  (10, 11 ේරේි.) 

                                                                                       ෙදවප අවිකක     (12, 13 ේරේි.)  

                

3.1.5 කි.ෂකඨ ේවියික සට්ටෙම් දී ොෞතයක  ා ශාම රික අධ්යාපන පක, භාෂා, ්රාාකර, ාසාජ  ා 

ාකවාභාවික විදයා, යි.්ක, ොෞ් දධනකක, ජීවප  ා ්ා් ෂි.ක කුාල්ා රණාත රීම ස 

අනිවාධනකක  වික ුණතු ක.  

 

3.1.6 ෙජ්කෂකඨ ේවිතිිකක සට්ටෙම් පන ළමුඛ අවිකක සවුබා, ඉංග්රීසි, යි.්ක, විදයාව, වයවාාකක්තවක, 

ඉති ාාක  ා ආයස කප  ය විෂක් ෙය් ද වවකල්පි් විෂක කාණ්ඩ තුපරී්  ේෝයාය්ත 

විෂකක්  ෙදකරී්  ද ාස් වි් වික ුණතු ක. එකී විෂක කාණ්ඩ ්ා් ෂතක, අතිෙධනක භාෂා  ා 

ොෞ් දධනකක කප අංශ විය්  ාස් වි් වික ුණතු ක 

 

 

3.1.7 ජාතික සට්ටෙම් විභායවලට අනිවාධනක ෙපොයේවද, ෙජ්කෂකඨ ේවියිිකක අංශෙග දී  ොෞතයක  ා 

ශාම රික අධ්යාපන පක අනිවාධනක විෂක්  ෙලා පන ාාල්වල ඉයැ් වික ුණතු ක. 

 

3.1.8 සවුබා විෂකට ාාිම්ය ාංයචකද එකතු කළ ුණතු ක. 

 

3.1.9 ඉංග්රීසි  ා යි.්ක ාා ා එකස රශකප පන රක තුළ සට්ටම් ෙදකක ෙකොටාක ෙදක්  ඇතුල්ත වප 

පන රිදි විෂක සාලාව ාකාක වික ුණතු ක. 

 

3.1.10 විදයා, යි.්, වාි.ජ, කලා, ්ා් ෂි.ක  ා ෙවප්ත කප විෂක ධ්ායා  කරී්  ෙජ්කෂකඨ ේවියිිකක 

අංශෙග ෙදවප අදිකය ාා ා විෂක සාලා ාකාක කළ ුණතු ක. ්වද ඒ ඒ විෂක ධ්ායාෙේ විෂකක්  

තුපකට අස්යව ාාසාපය ඉංග්රීසි, ාාසාපය ේොයතුරු ්ා් ෂතක  ා යි.්ක වැනි විෂක්  

ාා ා නිධනෙේශ ාකාක වික ුණතු ක. 

 

3.1.11 ා ස විෂක නිධනෙේශක්  ාංවධනධ්පෙගදීස නිපුත්ා ාංවධනධ්පක  ා ෙපන ොදු  ැරීකා වධනධ්පක 

පන දපම් කයය් ුණතු ක. 

 

3.1.12 දරුවා දැුසස  ඹා කමි් , ාක වකං ඉෙයප ය් ෙපකු බවට පන ්ත රීම සට්ත, දැුසස විෙපෝදක්   ා 

ාතුට්  බවට පන ්තවප පන රිදී්ත ශ්රී ලංකාෙේ දරුව් ෙඅ ාාසාපය සධ්යාකා ණිේික සට්ටසට 

යැළෙපන ප පන රිදි්ත බහුවිධ් ණිේික නිපුත්ා පන දපම් ෙකොට ෙයප සිකලු විෂකසාලා ාකාක වික ුණතු ක. 



3.1.13 විෂක සාලා රතිාංාකකයතක රීම ෙම් දී ජා්ය් ්ය පව රවත්ා ෙේශීක ්්ත්තවක් ට යලපන ා 

යැනීසට්ත, ඒවා පූධනව පන ම ් ෂතකට ල්  රීම සට්ත සාා 18කට ෙපොඅඩු කාලක්  ලබා දික ුණතු 

ක.  

 

3.1.14 ජාතික ෙපන ොදු අයමුඛණුවලට පන ට ැනි ෙපොවප පන රිදි, ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග අුසසැතික ඇතිව 

රාෙේශීක අවශය්ාව් ට යැළෙපන ප පන රිදි විෂකසාලා අුසවධන්පක කය යැනීසට පන ළා්තවලට 

නිද ා තිබික ුණතු ක. 

 

 

3.2  ඉේගනු් ඉගැතුවී් ක්රිසවවමේස  

  
3.2.1 පන ාාල් කාෙම්  ා ඉෙයප යැනීෙම් ාැබ  ්්ේතික ා ස ළසෙකකුටස ලැෙබප පන රිදි ණාරු භූ මිකා 

ෙවපාක වික ුණතු අ්ය, ශිෂය ේ ් ්රීක ක්රිකාකායකම්, ා ෙකෝගී යෙේෂත, පන රිාය සිේික ආදී බහු 

විධ් ඉයැුසම් රස භාවි්ා රීම ස  ය ා ඉයැුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක ාකාක වික ුණතු ක. 

 

3.2.2 ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියකට ා භාගී ව් ප් ට විචායක, පව ින් ්පක, නිම ් ෂතක  ා 

ර්යාෙේෂතක, රතිචායක  ා රශකප රීම ස, විාක්ායතක, ාට ්  ියවීස  ා විවිධ් ා් නිෙේදප 

උපන රස  ය ා ඉදිරිපන ්ත රීම ස, ඇය ළස වැනි භූ මිකා යඟ දැ් වීසට ඉඩකඩ තිබික ුණතු ක. 

 

3.2.3 පන ංති කාසය පුාක්කාල ෙකොදවා යැනීස  ය ා දරුවා රීකවීසට ෙකොමුඛ කළ ුණතු ක. 

3.2.4 ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක  ය ා ජීවප නිපුත්ා, බහුවිධ් ණිේිකක, ෙවප්ත ෙපන ොදු නිපුත්ා 

ාංවධනධ්පක කයමි්  දරුවා තුළ වැඩදාකක  ා කාවජීව පුරුදු ෙයොඩපැිනක ුණතු ක.  

 

3.2.5 විෂකසාලා තුළ දිෙවප ෙපන ොදු රෙේශක්  ෙකොදා යනිමි්  ාදාචාය ධ්ධනස, අයකක්  [Values]  ා 

ආකල්පන  අ් ්ධනර තක ාා ා දරුවා ෙකොමුඛ කළ ුණතු ක. 

 

3.2.6 ා ස ණාරුවයෙක් ස කම් ්යසක උපන ෙේශකෙක්  ද [Counsellor] වික ුණතු ක. ඒ  ය ා දරුවාෙඅ 

පුේයියක, ාසාජ ළක  ා ින්ත්ෙේය රශකප ඇති කයප යැටලු ජකෙයප ආ්තස අවෙබෝධ්ෙක්   ා 

ආ්තස අිවසාපෙක්  ක්රිකා රීම සට්ත, දයා යැනීෙම්  ැරීකාව්ත, පන යාජකට වෙයෝතතු දීෙම් 

 ැරීකාව්ත සිසු්  තුළ වධනධ්පක කළ ුණතු ක. 

 

3.2.7 පව ෙකෞවප විෙග දරුව්  ාා ා ව්්තයික උපන ෙේශප ලබා ෙදමි්  ාකවකීක විභවක්   ඳුපාෙයප 

වැඩ ෙලෝකකට බේධ් වීෙම් බලාෙපන ොෙයෝතතු, අයමුඛණු  ා ඉල් ක ඇති කය යැනීසට්ත, ඒ 

ඉල් ක ාා් ෂා්ත කය යැනීෙම් අිකෂකඨාප ශ් තික්ත ලබා දික ුණතු ක. 

 

3.2.8 ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක  ය ා දරුව්  දැුසසැ්ත්්  පන සත්  ෙපොව, කස්  කය් ප්  

බවට ද පන ්ත කළ ුණතු ක. ෙම් ාා ා  ද ්ත ෙදපන ා භාවි්ා රීම ෙම් අයක්ත, ද ිවෙග වන්පාකස්ත  

අවධ්ායතක කළ ුණතු ක. 

 

3.2.9 1, 2, 3 ේරේි.වල දරුව් ට ෙයදය වැඩ [Home work] පන ැවම ස අනිවාධනකක ෙපොකළ ුණතු අ්ය, 

ඉ ළ සට්ටම් වලදී ද එක උින් පන රිදි ඝ්සා කළ ුණතු ක. 

 

3.2.10 පන ාාල් බ යෙග බය අවස රීම ස ාා ා විිකවිධ්ාප පන ැපවික ුණතු ක.  

 
3.2.11 කි.ෂකඨ ේවියික සට්ටෙම් සිට ඉ ළට විෂක්  රීිමපන ක්  ඉංග්රීසි භාෂාෙව්  ඉයැ් වීස  ැරී ්යම් 

වධ්ධනකස්ත කළ ුණතු ක. 

 



3.2.12 දඬුවම් රීම ස අ්යාවශය අවාකාාව් ට ඝ්සා කළ ුණතු අ්ය, විපක ක්රිකා සාධනය ාා ා ෙපන ොදු 

පිළිෙව්්  ඇති කය ය් ුණතු ක. ෙම් ාා ා විපක නීති සාලාව්  ණාරු ෙදණාරු සිසු 

ා භාගී්තවෙක්  ා ස පන ාාල්  විසි් ස ාකාක කය ය් ුණතු ක. එිමලා ශිෂයක් ෙඅ ක පන ්ත විපක 

 ැසිම ම් ාා ා රශංාා, යතු ලකුණු, ා තික පන ්ත  ා ය්  පන ද් කම් වැනි ධ්පා්තසක උපන ාකාම්භක 

ෙකොදවා ය්  ැරී ක. 

 

3.2.13 ශාම රික වදිමංාා,  ානි, අපන චාය, පවක වදක, අපන ෙකෝජප ආදී විපක විෙයෝධී ක්රිකා ාා ා සිවිල් 

නීතික ක්රිකා්තසක කළ ුණතු ක. 

 

3.2.14  ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක තුළ දරුවාෙඅ ාසබය ාංවධනධ්පක ා තික වුස වාක, 

විෂකාුසබේධ්  ා විෂක පන රිබාිමය ක්රිකාකායකම්ද ොෞතය  ා ෙපන ෝෂතකට අදාළ ෙකදවුම්ද, 

ෙදසාපික ණාරුවය ා ෙකෝගී්තවකද ෙපොසාව ාැපන ිකක ුණතු ෙේ. 

 

3.2.15 විෂක නිධනෙේශක තුළ ද, විෂකාුසබේධ්  ා විෂක පන රිබාිමය කටුණතු තුළ ද කණ්ඩාකම් ක්රිකාකායකම් 

ාා ා විශාල ඉඩ්  තිබික ුණතු අ්ය අ ඒ  ය ා අ් ්ධන පුේයල, පාකක්තව  ැරීකාව්  

ාංවධනධ්පක රීම සට අස්යව අපය් ෙඅ අද ාක වලට යරු කයප, ඒවාට වෙයෝතතු ෙදප 

ාංිමියකාෙව් , ාාසෙක්   ා ා ජීවපෙක්  එකට ජීව්ත වික  ැරී ාකවකං පන ාිය්, විපකයරුක  ා 

නීතියරුක පුයවැසිෙකකු බිිමරීම ෙම් රබල ාසාජ ාංවධනධ්ප ාාධ්ක ඉාකසතු වික ුණතු ක. 

 

3.2.16 ා ස සට්ටසකට ස විෂක්  ාා ා ණාරු සාධනෙයෝපන ෙේශ  ා අ්ත ෙපන ෝත ාකාක ෙකොට සිකලු 

ණාරුවරු් ට කලට ෙේලාවට ෙපොමිෙල් ෙබදා  ැරික ුණතු ක. ෙම් ෙපන ෝත අවශය අකට මිලදී 

යැනීසට ද පන  සුකම් ාැළසික ුණතු ක. පව අධ්යාපන ප රතිාංාකකයත ඇති කයප විට ෙසක වඩා්ත 

වැදය්ත ෙේ. 

 

3.2.17 ෙකෝජි් අධ්යාපන ප රූපන වාිමනී පාියකාව වාකොේ ද, වැඩමුඛළු  ා ආදධනශ වැඩාට ්  සින්  ද එකී 

සාධනෙයෝපන ෙේශවල අයමුඛණු, ාැළසුම්, ක්රිකා්තසක රීම ස  ා ාකවකං නිකාසපක පිළිබා ව්්තතිසක 

පුහුණුව්  සිකලු ණාරුවරු් ට ලබා දික ුණතු ක. ෙම් ක්රිකාවියක  ය ා විෙශේෂෙක්  පව අධ්යාපන ප 

රතිාංාකකයතවලට පන සුබිම් යේ පව ින් ්පක කුස්  ද ක් ප ණාරුවරු් ට ාා් ෂා්ත කය දීස 

අතිශික්  වැදය්ත ෙේ. 

 

3.2.18 ණාරු සාධනෙයෝපන ෙේශ පන ැවතිකද ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක තුළ දී පව රෙේශ අධ්යපක 

කයමි්  ද, අුසවධන්පක කයමි්   ා නිධනසාතක කයමි්  ද ණාරුවයකා ව්්තයික භාවකට 

ෙපන ොළඹවප පසයශීලී බව්  පන ැවතික  ුණතු ක. 

 

3.2.19 ණාරු උපන ෙේශකවරු් ෙඅ කාධනකභායක නිධනවචපක ෙකොට වයවාකාාපි් කළ ුණතු ක. වවු්  පන ාාල් 

අධී් ෂතක  ා සුපන ම ් ෂතක ාා ා ද ෙකොදවා යැනීෙස්  ඉයැ් වීෙම් ණාතා්තසක භාවක 

විනිශකචක රීම ස, සිදුවප අපන යසප  ඳුපා යැනීස, පව රතිාංාකකයත ඉටු කය යැනීස ාා ා 

ණාරුවරු් ට ා ක වීස, එකී පව උපන කයත  ා දැුසස ාසාෙලෝචපක කය අවශය ෙවපාකකම් 

ෙකෝජපා රීම ස වැනි කටුණතු ාා ා වවු්  බල යැ් වික ුණතු ක. 

 

3.2.20 ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක ාාධනාක කය යැනීස ාා ා සිදු කයප පව රතිාංාකකයත  ා 

වයව ායක්  පිළිබාව ෙදසාපික්  දැුසව්ත රීම සට විදු ල්පන තිවරු්  ෙකොමුඛ කළ ුණතු ක. 

 

3.2.21 ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක කාධනකක් ෂස රීම ස පිි.ා පන ාාල් සට්ටෙම් සාපව, ෙභෞතික, 

ද්රවයසක, මුඛලයසක  ා කාල ාම්පන ්තවල ිමදැාක  ැරී ්යමි්  පුයවාෙයප ඒවා උපන රිස 

ලලදා ළ්තවෙක්  ුණ් ්ව භාවි්ා කළ ුණතු ක. ඒ ාා ා පසයශීලී වීසට විදු ල්පන තිවරු් ට ඉඩකඩ 

ලබා දික ුණතු ක.   

 



3.2.22 පන ාාල පන ාදක “ණාතා්තසක ෙකදවුම් වැක ශීධනෂක” ාරීක ෙකොට බල යැ් වික ුණතු ක. ෙසිමදී  

ේ වාසිකායාය පන ව්තවාෙයප කප පන ාාල් විෙශේෂෙක්  ාලකා බැියක ුණතු ක. 

 

3.2.23 පන ම ් ෂතායාය  ා පුාක්කාල ෙපොසැති අවාකාාවලදී ජංයස පන ම ් ෂතායාය  ා පුාක්කාල 

ාංකල්පන ක දිරියැ් වික ුණතු ක. 

 

3.2.24 ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියක දැුසස ාම්ෙරේෂතකට  ා දැුසස යණුෙදුසවට පන සත්  ඝ්සා 

ෙපොවී ඒ ක්රිකාවියක තුළ ඇය ළස  ා ්් ොේරුව ද රබලව ඉාකසතු වික ුණතු ක. පන ාාල් පන ාදක 

අතණ්ඩ ්් ොේරු  ා ඇය ළම්  ය ා සිසු ාංවධනධ්ප සට්ටස  ඳුපාෙයප, ඒ අුසව ක්රිකා්තසක 

ෙවමි්  අදාළ පන රිාාධ්ප සට්ටසට සිසු්  ාාධ්පක රීම ස ාා ා ණාරු ෙදණාරු වයකීම් ක්රිකා්තසක 

කළ ුණතු ක. 

 

3.2.25 දරුවාට අපවශය බය්  ෙපොවප පන රිදි පන ාාල පන ාදක ාම්භවප ්් ොේරු  ා ඇය ළම් රසෙේදක්  

ාැළසුම් කය යැනීස ාා ා ජා්ය් ්ය  ා ජාතික සට්ටෙස්  පන වතිප ෙසවලම් පිළිබාව ණාරුවරු 

දැුසව්ත ෙකොට, ආදධනශ වැඩාට ්   ය ා වවු්  පුරුදු පුහුණු කළ ුණතු ක. 

 

3.2.26 අ.ෙපන ො.ා. (ාා.ෙපන ළ) විභාය රතිලල ලබා දීෙම් දී ඉංග්රීසි, විදයාව  ා යි.්ක විෂක්  ාා ා 

ලකුණුවලට පන ාාල් පන ාදක ාම්භවප ලකුණුවිය්  රතිශ්ක්  එකතු කළ ුණතු ක. පන සුව සුදුසු පන රිදි 

එොේ කයුස ලබප විෂක්  ාංතයාව වැිව කළ  ැරී ක.  

 

3.2.27  රාාමික අංශෙග සිසු්  ඇය ළෙම් දී වවු් ෙඅ ශාම රික  ා සාපසික විභවය්ා ඇ්තේත බහුවිධ් 

ණිේධී්  අ්රි්  කවය ණිේධී්  ාා ා දැික  ඳුපා යැනීෙම්  ා දැුසම් දීෙම් වැඩපිළිෙවල්  ාකාක 

වික ුණතු ක. එස ා ජ ණිේධී්  පිළිබාව ෙදසාපික්  දැුසව්ත ෙකොට විෙශේෂෙක්  නිවොේ දී  ා 

පන ාාෙල්  පිට් දී එකී ණිේධී්  වැිව වැිවෙක්  අවදි රීම ෙම්  ා ෙපන ෝෂතක රීම ෙම් 

වැඩපිළිෙවලකට ෙදසාපික්  ෙකොමුඛ කළ ුණතු ක. 

 

3.2.28 දරුව් ෙඅ ෙවප්ත ආබාධ්  ඳුපා යැනීස ාා ා අදාළ ොෞතය වවදය කාධනකාලෙග 

ා භාගී්තවෙක්  ාාකප පන ැවැ්තවික ුණතු ක.  එකී  ඳුපා යැනීම් අුසව එස දරුව්  ාා ා ෙදප 

අධ්යාපන පක  ා වවු්  පිළිබාව වප ාම්භවප  ා ාම්පිණ්ිව් ඇය ළම්  සුදුසු පන රිදි ෙවපාක කළ ුණතු 

ක. 

 

3.2.29 පන ාාල් වාය පන ම ් ෂත පන ළා්ත සට්ටෙස්  ාංවිධ්ාපක කයමි් , සු්්ය රසකට ාකාක කයප 

ාම්පිණ්ිව් ඇය ළම්වල වලංණාභාවක  ා විශකවාානීක්තවක ඉ ළ පැංවික ුණතු ක. 

 

3.2.30 පන ාාල් සට්ටෙම් ඇය ළම්වලදී දරුවා ආයම්භෙග සින් සට්ටෙම් සිට අ්තපන ්ත කයෙයප ඇති රයතික 

ෙපන ් වා ෙදප පන ම ් ෂත රස  ා වාධන්ා රීම ම් වැිව වැිවෙක්  භාවි්ා කළුණතු ක. 

 

3.2.31 පන ාාල් පන ම ් ෂතවලදී  ා රසිේධ් විභායවලදී පන ාාල් කාලක තුළ ාංවධනධ්පක කය ය් පා දැුසම් 

 ා නිපුත්ා පන දපම් කයෙයප ාැබ  ජීවි් අවාකාාව් ට මුඛහුත දීස ාා ා දරුව්  ද් වප 

සූදාපස පන ම ් ෂා කළ  ැරී සු්්ය (Authentic) පන ම ් ෂත උපන කයත  ා ෙසවලම්  ැරී්ා්  

අ් ්ධනය් කළුණතු ක. 

 

3.2.32 ජාතික සට්ටෙම් විභායවලදී සිසු්  අයක කයප විට වාේධ්ා් තික දැුසම් අවෙබෝධ්ක සැනීස 

පන සත්  ෙපොව එකී දැුසස ා්ය ජීවි්ෙග රාෙකෝගික අවාකාාවල යැටලු විාඳීස ාා ා ද, පව 

නිපන ැුණම්  ා විාඳුම් ඉදිරිපන ්ත රීම ස ාා ා ද ෙකොදවා ය්  ැරී දැික පන ම ් ෂා කළ ුණතු ක. එවැනි 

පිරි් සුම් ෙසවලම් ෙකොදවා යැනීසට ජාතික සට්ටෙම් පන ම ් ෂතවල 20% - 40% අ්ය රශකප 

රතිශ්ක්  ෙව්  කළ ුණතු ක. 

 



3.2.33 ේවියික ෙජ්කෂකඨ සට්ටෙම් විභායවලදී විවිධ් විෂකක් ෙය්   ාම්ස් සූර, ාමීකයත ආදික්ත, කම් 

කම් ාම්ස් අයකකුස්ත කටපන ාඩම් කයවීස ෙවුසවට ඒවා මුඛද්රි්වස ලබා දික ුණතු ක. 

 

3.2.34 ෙසොේ සිසු්  අයක රීම ෙම් දී අ්ත දරීපා ඒ ඒ සිසු් ට ආෙේි.ක  ද් ෂ්ා  ා ණිේධී්  අුසව 

වවු් ෙඅ අපාය් ව්්තතික යියතක රීම සට සුදුසු වකොේ සිට ( 9 ේරේි.ෙග දී පන සත ) දරුව් ට 

ව්්තයික උපන ෙේශප ලබා දික ුණතු ක. ෙම් ාා ා පන ළමුඛ ේරේි.ෙග සිට ෙයොඩපැෙයප ා් ්් ශිෂය 

ඇය ළම් වාධන්ාව්  ා ස ශිෂයෙක්  ාම්බ් ධ්ෙක් ස පන ව්තවාෙයප කාසට ා ස පන ාාලකටස  ැරී 

වික ුණතු ක. ා ස පන ාාල් ස සිසු්  ාම්බ් ධ්ව ෙසවැනි වාධන්ා  ා ද්ත් ඇතුළ්ත ශිෂය ේොයතුරු 

පන ේධ්තික්  (Studdent Information System) පන ව්තවාෙයප කා  ුණතු ක. 

 

3.3  ඉගැතුවීේ් ාව්යස  

 
3.3.1 ෙපන ය පන ාාල්  ා රාාමික අවදිෙග දී ඉයැ් වීෙම් සාධ්යක සේබා වික ුණතු ක. ෙසයට රධ්ාප සා්් 

භාෂාව්  ව් ේ  ජාතික භාෂාව්  වප සිං ල  ා ෙදසළක. සේබා කුස උපන ේත සිට දරුවාට 

උපන රිස වශෙක්  අා් පට ලැණිණු භාෂාව බැවි් ෙදසාපික්  විසි්  සේබා යියතක කළ ුණතු ක.  

 

3.3.2 ෙයෝලීක භාෂාව ෙපොෙ ෝත ාම්බ් ධීකයත භාෂාව ෙලා ඉංග්රීසි භාෂාෙේ වැදය්තකස ාලකා 

සේබා සිං ල ෙ ෝ ෙදසළ වප දරුව් ට ෙදවප බා ෙලා ඉංග්රීසි ඉයැ් වික ුණතු ක. 1 වප 2 වප 

ේරේි.වලදී ෙසකට ායල ඇහුම්ක්  දීෙම්  ා කාා රීම ෙම් කුාල්ාද,  3 වප ේරේි.ෙග සිට 

රීකවීෙම්  ා ියවීෙම් කුාල්ාද එකතු කළ ුණතු ක. 

 

3.3.3 සේබා ඉංග්රීසි වප දරුව්  අනිවාධනකෙක්  ෙදවප බා ෙලා සිං ල ෙ ෝ ෙදසළ ේෝයා ය් ුණතු 

ක. තු් වප ේරේි.ෙග සිට ඉ ළට ඉතිරි ජාතික භාෂාවද ඉයැ් වික  ැරී ක. 

 

3.3.4 ේවිතිිකක පන ාාල්වල අධ්යාපන ප සාධ්යක, ේවිභාෂාසක වික ුණතු ක. එපම් සේ භාෂාෙව්  විෂක 

රීිමපන ක්  ා  ෙදවප භාෂාෙව්  විෂක රීිමපන ක්  ඉයැ් වීසික. 

 

3.3.5 සිකලුස ණාරුවරු්   ැරී්ා්  දුයට ේවිසාධ්ය (සේබා  ා ඉංග්රීසි) ණාරුවරු්  ෙලා ඉෙයුසම්, 

ඉයැ් වීම් කාධනකෙග ෙකදවික  ැරීවප පන රිදි වවු්  පුහුණු කළ ුණතු ක. ඒ ාා ා ඇති පුහුණු 

ආක්ප ශ් තිස්ත කළ ුණතු ක. 

 

 

3.4  තෂණේා රුව  ව ඇගයීා  

 
3.4.1 පන ාාල් පන ාදක (ාම්භවප) ඇය ළම්  ා ාාසාපය විභාය (ාම්පිණ්ිව්) ඇය ළම් කප ෙදආකායකක 

ඇය ළම් සිදු වික ුණතු අ්ය, ඒවා ඒකාබේධ් කළ ුණතු ක. 

 

3.4.2 ජාතික සට්ටෙම් රසිේධ් විභායවලදී ද සුදුසු විෂක්  ාා ා ෙපන ය වධනෂ ෙදකක පන ාාල් පන ාදක 

ඇය ළම්වල ලකුණු රතිශ්ක්  ඇතුළු කළ  ැරී රසෙේදක්  ාකාක කළ ුණතු ක. 

 

3.4.3 පන ාාල් පන ාදක ඇය ළම්වල වලංණාභාවක  ා විශකවාානීක්තවක රැෙකප පන රිදි ද, ාංා් දපක කළ 

 ැරී වප පන රිදි ද පන ැ ැදිිය නිශකින් ්් ොේරු රස  ා ෙසවලම්  ඳු් වා දික ුණතු ක. 

 

3.4.4 අධ්යාපන ප නිළධ්ාම ් ට, විදු ල්පන තිවරු් ට  ා ණාරුවරු් ට පන ාාල් පන ාදක ඇය ළම්වල අයමුඛණු එස 

වයකීස, ණාතා්තසකභාවක  ා විශකවාානීක්තවෙග වැදය්තකස පන ැ ැදිිය වප පුහුණු වැඩාට ්  

පන ැවැ්තවික ුණතු ක. ෙම් ාා ා ෙදසාපික්  තුළ ද අවෙබෝධ්ක්  ඇති රීම ස වැදය්ත ෙේ. 

 



3.4.5 1968 අංක 25 දයත විභාය පන ප් කාලීප වප පන රිදි ාංෙශෝධ්පක කළ ුණතු ක. 

 

3.4.6 රීඩා ඇය ළම් ා තික  ා ද ම් පන ාාල් ා තික වලට ද ්් ොේරුෙේ දී නිසි වන්පාකස්  ලබා දික 

ුණතු ක. 

 
 

3.5  ේපනයනේපනයෝත  

 
3.5.1 ජාතික විෂක සාලාවට  ා අදාළ වකාක කාණ්ඩවලට යැලෙපන ප පන රිදි ද ජාතික අධ්යාපන ප 

ආක්පෙග සාධනය උපන ෙේශක් ට අුසව ද ෙපන ළ ෙපන ෝත යචපා  කය මුඛද්රතක කළ ුණ්තේත 

අධ්යාපන ප රකාශප ෙදපන ාධන්ෙම්් තුවික.  

 

3.5.2 ෙපන ළ ෙපන ෝත ා ස දරුෙවකුටස ලැෙබප පන රිදි ෙපොමිෙල් ෙබදා  ැම ස පන ළා්ත අධ්යාපන ප 

අසා්යාංශවල වයකීසික. 

 

3.5.3 ෙපන ළ ෙපන ෝතවල ආකධනශනීකභාවක, ණාතා්තසකභාවක රැකෙයප ඒවා ශිෂය් ෙඅ විෂක සාලාවට, 

වකාට, රජාපප ණාතාංයවලට, ෙපන ෞරුෂ ාංවධනධ්පකට, අ්තදැකීම්වලට  ා පන රිායකට යැළෙපන ප 

පන රිදි  ායලව්ත, ියිමල්ව්ත නිධනසාතක රීම සට ද, ඒවාෙග ්ා් ෂි.ක අයක වැිව දිුණණු රීම සට ද 

ඒවා ාම්පන ාදපක කයප ෙල්තකක්  ේෝයා යැනීෙම් උපන සාප ාකාක රීම සට ද මුඛද්රතක, ෙබදා 

 ැම ස  ා භාවි්ක පිළිබා උපන ෙදාක ෙදුස පිි.ා ද සුදුසු විෙශේෂික් ෙය්  ාැදුම්ල්ත ෙපන ළ ෙපන ෝත 

සණ්ඩලක්  පිිමටු වික ුණතු ක. 

 

3.5.4  ැරී ා ස විටකස ෙපන ළ ෙපන ෝතවල සිං ල, ෙදසළ  ා ඉංග්රීසි පිටපන ්ත එකවය ාම්පන ාදපක රීම ස 

 ය ා ඒවාෙග ෙපොයැළපීම් ඉව්ත කය ය්  ුණතු ක. 

 

3.5.5 ෙපන ළ ෙපන ෝතවලට අස්යව, අතිෙධනක රීකවීම් ෙපන ෝත, ජාතික විභාය ාා ා රශකෙපෝ්ත්ය ෙපන ෝත, 

ෙවප්ත අධ්යාපන පකට අදාළ පන රිවධන්ප ආදික ාංාකකයතක ෙකොට රකාශ රීම සට ද, ඒවා 

ාාධ්ායත මිලකට ෙවළා ෙපන ොළට නිකු්ත රීම සට ද අධ්යාපන ප රකාශප ෙදපන ාධන්ෙම්් තුව ෙකොමුඛ 

වික ුණතු ක. 

 

3.5.6 ෙපන ළ ෙපන ෝත  ා ණාරු අ්තෙපන ෝත ආදික අවශය ෙේශීක  ා විෙේශීක පුේයලික් ට මිලදී ය්  ැරී 

පන රිදි ඒවාෙග පිටකවය ාැකසුස ෙවපාක ෙකොට ෙවළාෙපන ොෙල් සුලභ කළ ුණතු ක. 

 

3.5.7 ෙපන ළ ෙපන ෝත බෙය්  අඩුවප පන රිදි අවශය අවාකාාවලදී ෙකොටාකවලට ෙව්  ෙකොට කුඩා ඒකක 

වශෙක්  මුඛද්රතක රීම ස වැදය්ත ෙේ. 

 

3.5.8 ෙපන ළ ෙපන ෝත, වැඩෙපන ෝත, ාම්පන ්ත ෙපන ෝත  ා ආදධනශ රශකප උ්ත්ය (විභාය) [Resource books] 

ආදිෙකිම ඒ ඒ ෙකොටාකවලට පන ාාල් පන ාදක ඇය ළම් සිදු කළ ුණතු ආකායක පිළිබා සඟ ෙපන ් වීම් ද, 

ආදධනශ පන ැවරුම් ද ඇතුළු කළ  ැරී ක. 

 

3.5.9 සිකලු ෙපන ළ ෙපන ෝත, සිකලු ෙදපාට ෙපොමිෙල් පන රි යතක කළ  ැරී වප පන රිදි ඒවා ෙවේ 

අඩවිකරී්  ද රකාශ ෙකොට රසිේධ් කළ ුණතු ක. 

 
 

3.6  ාඟ ේපනයතුවීා  ව දපනයේ  ්ස 
 
3.6.1 ජාතික අධ්යාපන ප විදයාපීඨ පන ාඨසාලාවලට අනිවාධනකක විෂක්  ෙලා අධ්යාපන ප උපන ෙේශපක, 

සෙපෝවිදයා උපන ෙේශපක  ා ව්්තයික උපන ෙේශපක ෙලා ඇතුළු ෙකොට ා ස ණාරුවයෙකකුෙඅස 

උපන ෙේශක  ැරීකාව්  දිුණණු කළ ුණතු ක. 



3.6.2 ා ස පන ාාලකස දරුව් ට ාසබය සෙපෝවිදයා්තසක උපන ෙේශප ලබා දික  ැරී රසෙේදක්  ාකාක 

කළ ුණතු ක. ෙම් ාා ා අධ්යාපන ප අසා්යාංශෙග අංක 2001/16  චරෙල්තක ක්රිකා්තසක කළ ුණතු 

අ්ය ඒ ාා ා පන වතිප බාධ්ා ඉව්ත කළ ුණතු ක.  

 

3.6.3 රාාමික අවිකෙකිම සිට දරුවාෙඅ විභවක්   ා දුධනවලකම්  ඳුපාෙයප ඒ ඒ දරුවා යැප 

වාධන්ාව්  ්බා යැනීෙස්  උපන ෙේශප ොේවා ෙබොෙ ෝ අධනාව්ත කළ  ැරී ක. 

 

3.6.4 8-9 ේරේි.වල සින්ප සිසු් ෙඅ ආෙේි.ක නිාඟ කුාල්ා ෙස් ස වවු් ෙඅ රුිනක්තවක  ා 

 ැරීකාව අුසව වවු්  නිවැයදි ව්්තයික සාධනයකක යස්  කයවික  ැරී ව්්තයික උපන ෙේශප ොේවා 

පන ව්තවාෙයප කා ුණතු ක. දරුවා කැසති විවිධ් ව්්තයි්  කයා එළඹික  ැරී රස, ඒ ාා ා අවශය 

දැුසස, අුසය් වික ුණතු පන ාඨසාලා, ාම්බ් ධ් වික ුණතු ආක්ප, අුසයසපක කළ ුණතු ක්රිකාසාධනය 

යැප දරුවා දැුසව්ත කයමි්  වහු රැරීකා රමුඛත ඉයැුසම් සාපසික්තවකට ෙපන ළඹවීස ෙසිම අයමුඛණු 

වික ුණතු ක. 

 

3.6.5 ජා්ය් ්ය  ා ෙේශීක වයවාාකක ් ෙෂේරෙග පන වතිප ්්ත්තවක පිළිබාව අවෙබෝධ්ක්  ලබා 

දීසට  ා පන වතිප රැරීකා අවාකාා ාා ා යැළෙපන ප පිරිා්  බිිම රීම ස ාා ා 10, 11, 12, 13  

ේරේි.වල දරුව්  ාා ා වයවාාකක්තව ෙෂේරෙග සුදුසු රවීපක්  ලවා සාකට වය්  පන සත 

ෙේශප පන ැවැ්තවික ුණතු ක. 

 

3.6.6 වාධනක කව කාව්ත කාලීප කළ විවිධ් ව්්තයි්  පිළිබාව යේ ක්තික්  පන ාාල් පුාක්කාලවලට 

ාැපන ිකක ුණතු ක. සුදුසු ෙවේ අඩවික්   ය ා ද ෙම් දැුසව්ත රීම ස සිදු කළ ුණතු ක.  

 

3.7  ධ්යවපනය් ක්රිසවවමේේසලාලව ේදාවළිස කාවලිසභවරස  

 
3.7.1 දරුවා උපන ේත සිට වැිවිමන්ෙකකු වප ේ් ස ෙදසාපික්   ා වැිවිමන්ක් , දරුවාෙඅ ාසාකා 

අධ්යාපන ප ක්රිකාවියෙග  වුල්කරුව්  වික ුණතු ක. වවු්  ්ස ාංාකක්තික, භාෂාව, අ්තදැකීම්, 

දැුසස, ්ා් ෂතක, සිරි්ත විරි්ත, ක  ණාතධ්ධනස, කලාව, ආයස, ාසාජ අයකක්   ා ද් ෂ්ා  ැරී 

පන සි.්  ඊළඟ පන යම්පන යාවට පන වයා දික ුණතු ක. ෙම් ාා ා වවු්  ාැසවිටස වචපෙක්   ා 

ක්රිකාෙව්  ආදධනශස්ත වික ුණතු ක.  

 

3.7.2 ාසාජක එක ්ැපස පන ල්වීස වළ් වුස වාක, වැිවිමන්ක්  ෙසොේ සිදු කයප පන වයාදීම්වලදී, 

පන ැ ැදිියවස ඊළඟ පන යපුයට ඒ පන වයාදීම් ඉ් සවා ෙයොාක ඒවාට අලු්ත සිතුම් පන ැතුම්, පව ක්යි්   ා 

රබ් ධ්, පව නිපන ැුණම් එකතු කය් පට්ත, අලුේ්  ිම්් පට්ත ඉඩකඩ ්ැබික ුණතු ක. ක පන ්ත 

රවත්ා ඇති පවයකයත  ා ෙවපාක රීම ම් වලට ඊළඟ පන යපුයට ඉඩදික ුණතු අ්ය, ඒවා අයක 

කළ ුණතු ක. පුේයල  ා ාසාජ ාංවධනධ්පක ඇති වික  ැ් ේ  ෙසකී පවයකයත  ය ා පන සි.. 

 

3.7.3 1979 දී ාකාක කළ සාපික රිාේතිෙකිම [Parent’s Charter] අඩංණා අිකතිවාසිකම්  ා ුණතුකම් 

පිළිබාව සිකලු ෙදසාපික්   ා අධ්යාපන පකට ාම්බ් ධ් සිකලු ෙදපා දැුසව්ත ෙකොට එස රිාේතික 

ක්රිකා්තසක රීම සට ෙදසාපික්  උ්තසුක කළ ුණතු ක. අධ්යාපන පකට ාම්බ් ධ් සිකලු නිළධ්ාම ්   ා 

ණාරුවරු්  විසි්  ෙම් ාා ා ෙදසාපික්  දිරියැ් වික ුණතු ක. 

 

3.7.4 ෙදසාපික්  ාම්බ් ධ් පන ාාල් ාංවධනධ්ප ාමිතික්  ෙ ෝ ාමිතික්  සිකලු පන ාාල්වල පිිමටුවා ඒ 

 ය ා අධ්යාපන ප ක්රිකාවියකට සිකලු ෙදසාපික්  ාම්බ් ධ් කය ය් ුණතු ක. 

 

3.7.5 පිළිසිා ය්ත දිප සිට ොෞතය ාම්පන ් ප, නිෙයෝගී දරුෙවකු බිිම රීම සට්ත , ජ් සය් විභවක්  

 ඳුපාෙයප දරුව්  ජකරාහී සාධනයකට ෙයප කාසට්ත, ආ්තස ේ ් ්රීක ෙපොවප, අෙප්  

දරුව්   ා ාසාජාුසය් ෙවමි්  ාම්පන ්ත ෙබදා  දා ය් පා දරුෙවකු ාාදායැනීසට්ත, ෙදසාපික්  

උප් දු වික ුණතු ක. ්යයකාම  ෙලොෙේ කධනකශභාවකට  ා අටෙලෝ ද සට වෙයෝතතු ෙදප 



පන ් පයක ලබා දීසට අවශය ්යම් අිවෙකෝය දරුවා ෙව් ඉදිරිපන ්ත රීම සට්ත, ජකර ත  ඹා ගික ද 

පන යාජෙග අමිිමය උෙේ් ෂාෙව්  විා යැනීසට දරුවා පුහුණු රීම සට්ත ෙදසාපික්  පුරුදු පුහුණු 

වික ුණතු ක. ෙම් ාා ා අවශය වැඩාට ්  අධ්යාපන ප රූපන වාිමනික වැනි සාධ්ය  ය ා ඉදිරිපන ්ත කළ 

ුණතු ක. 

 

3.7.6 විදු ල්පන තිවරු පන ාාල් වායකකට වය් ව්ත (වාය අවාාප විභායෙක්  පන සු) ෙදසාපික දිප පන ව්තවා 

දරුව් ෙඅ ේොයතුරු ෙදසාපික්  ාසඟ ෙබදා  දා යනිමි්  අවශය උපන ෙදාක ලබා දීස කළ ුණතු ක. 

ෙදසාපික්  ාසඟ නිය් ්ය ා් නිෙේදපක්  පන ව්තවා යැනීස ාා ා දරුවා දිපපන ්ා පන ාාල ෙව් 

රැෙයප ආ ුණතු “ශිෂය වාධන්ා ෙපන ෝ් ” භාවි්ා කළ ුණතු ක. 

 

3.7.7 දරුවා ෙව් පන ාාෙල්  ලබා ෙදප පන ැවරුම්, ඉටු රීම සට දරුවා වධ්ධනකස්ත කළ ුණතු ක. එෙ ්ත 

ඒවා ෙදසාපික්  විසි්  ඉටු ෙපොකළ ුණතු ක.  

 

 

3.8   ාවර්ලිා ධ්යවපනය්ස  

 
3.8.1 අධ්යාපන පෙග මූියකස අයමුඛත්  වික ුණ්තේත “එකට ජීව්ත වීසට ඉෙයප යැනීසික” [Learning to 

Live Together] ාසාජ ඒකාර්ාවක  ා ාකාාවය්තවක ඇති කය ආයම්, ජාති, කුල-සල ආදී 

විවිධ්්තවක්  ඇති ෙලෝකෙග ඒ විවිධ්්තවක්  තුළ ඇති ශ් යි්  එකතු කය ෙයප ාංිමියකාෙව්  

ජීව්ත වික  ැරී දරුෙවකු බිිම වික ුණතු ක. 

 
3.8.2 අ්  අකෙඅ ජීවි් යැප ාැළරීල්ල්  ද් වා, ා ස ආකායකකස ිමංාපක, රචණ්ඩ්තවක, දූෂතක, 

අිකපන ාරිෙභෝගික්තවක, උර ආ්තසාධනාකාමී්තවක ඉ් සවා ගික, රජා  ා ාසාජ වයකීසරී්  ුණ්ත 

පුයවැසිෙකකු බිිම රීම ස ාා ා අවශය සාපසික පන සුබිස දරුවා තුළ ඇති කළ  ැරී වැඩපිළිෙවල්  

ා ස විෂක නිධනෙේශක්  තුළස වරාකායෙක්  දිෙවප පන රිදිඅ විෂක නිධනෙේශ ාකාක කළ ුණතු ෙේ. 

 

3.8.3 ඉ ් කී ණාතාංය දරුවා තුළ වධනධ්පක ෙකොට ක පන ්ත ආකල්පන  විය්  ෙ බි පුයවැසිෙකකු බිිම 

රීම ස පිළිබා වයකීසට සිකලු ණාරුවරු උයදික ුණතු ෙේ. අවෙබෝධ්ෙක්    ා අවදිෙක්  සින්ප 

ණාරුවයකාට ෙම් ාා ා ආයමික අධ්යාපන පකට අස්යව, ා ස පන ාඩස් ස ෙකොදවා ය්   ැරී ක. 

විෂක ාසයාමී  ක්රිකාකායකම් ද  ාායධ්ධනස අධ්යාපන පකට අ්තවැල්  කය ය් ුණතු ක. 

 

3.8.4 දරුවාෙඅ ාායධ්ධනස අධ්යාපන පක ලලදා ළ ව් ේ  ෙදසාපික, ණාරුවය  ා වැිවිමන් පන යපුය ආදධනශස්ත 

වීෙස් ක. 

 

3.8.5 අධ්යාපන පෙග නිකස පන යසාධනා පිළිබාව ෙදසාපික වැිවිමන්ක්  දැුසව්ත රීම ස්ත, අදාළ 

රසෙේදක්  වවුපට රීකා දීස්ත අධ්යාපන ප බලධ්ාම ් ෙඅ වයකීස ෙේ. ජාතික අධ්යාපන ප 

ආක්පක  ය ා  ක්රිකා්තසක ෙකෙයප අධ්යාපන පකටස ෙව්  යේ රූපන වාිමනී පාියකාව්  සගි්  

වැිවිමන්ක් ට ජාතික සට්ටෙස්  ෙම් පිළිබාව විශාල අවෙබෝධ්ක්  ලබා දික  ැරී ක. ෙදසාපික්  

දරුෙවකුෙඅ ාංවධනධ්ප ක්රිකාවියක පිළිබාව දැුසව්ත වික ුණ්තේත  ා ක්රිකා්තසක වික ුණ්තේත 

දරුවා පිළිසිා යැනීසට්ත ෙපන ය සිට වීස මීට ෙ ේතුවික. 

 

3.8.6 ඉරිදා දිපවල ෙපන යවරුව සිකලු ආයම්වල ද ම් අධ්යාපන ප කටුණතු ාා ා ෙව්  ෙකොට ්ැබීසට 

අවශය විික විධ්ාප ෙකදික ුණතු ක. 

 

3.8.7 ාායධ්ධනස පන රි ානිකට ෙ ේතුවප වැඩාට ්  ජප ා් නිෙේදප සාධ්යවල විකාශපක වප ෙවලාව 

පිළිබාව අධී් ෂතක   ා නිකාසපක කළ ුණතු ක.  



3.8.8 පන ් තිකාසය තුළ භාවි් කයප, අුසස් ්ා් ෂත උපන කයත  ැය ෙවප්ත උපන කයත පන ාාල තුලට 

ෙයප ඒස ් පම් වික ුණතු ක. 

 

3.8.9 පන ාාල් දරුව් ට ජංයස දුයකාප භාවි්ක ් පම් කළ ුණතු ක. 

 

 

3.9  ධ්යවපනය් තවෂණපවස  ව ේතොර පරු ා  ාතුනිේ ද් තවෂණපවස  

 
3.9.1 අධ්යාපන පක ාා ා ්ා් ෂතක ෙකොදවා යැනීෙම් රාස පිකවය ෙලා පන ාාල් පන ේධ්තිෙග උර 

විෂස්ා තුය්  වප ොේ පන ාාල්වලට අවශය ණාතා්තසක පන  සුකම් ලබා දික ුණතු ක. 

 

3.9.2 පන ාාල්වල පුාක්කාල ාංවධනධ්පක කය දරුව්  තුළ රීකවීෙම් පුරුදු වැිව දිුණණු කළ ුණතු ක. 

 

3.9.3 ූත්ප ෙලෝකෙග අධ්යාපන පක ලබා දීස ාා ා ෙකොදවා ය් පා ්ා් ෂි.ක රසෙේද 

(අ් ්ධනජාලක, බහුසාධ්ය ්ා් ෂතක, පන රියතක ්ා් ෂතක, දුයාකා අධ්යාපන ප රසෙේද, 

රූපන වාිමනික ඇතුළු ඉෙල් ෙරොනික සාධ්ය) ෙසයට දරුව්  ාා ා ද අ්ත විඳීසට ඉඩ දීස  ය ා 

වවු්  පව ා ්රකෙග දරුව්  බවට පන ්ත කළ ුණතු ක. 

 

3.9.4 ෙකොේ වුවද ෙසස කටුණ්තේතදී විකදම් “දයා ය්”  ැරී වීස්ත, ාම්පන ්ත ාාධ්ායතව ෙබදී කාස්ත 

පිළිබා උපන රිස අවධ්ාපක්  ෙකොමුඛ වික ුණතු ක. 

 

3.9.5 දිවිකප පුයා ාාධ්ායතව විසිම  කප පන රිදි එ්  රාෙේශීක ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශකකට අවස වශෙක්  

තුප්  වප පන රිදි ේෝයා ය්ත ේවියිිකක පන ාාල් 1000 ක ්ා් ෂි.ක විදයායාය ෙයොඩපැගිිය ඉදි 

කළ ුණතු ක. ෙම්වාෙග භාෂායායක් , යි.්ායායක්  , දුයාකා අධ්යාපන ප ඒකකක්   ා පන රියතක 

විදයායායක්  බැගි්  විදයායාය  ්ය්  ාකාක ෙකොට ඒවාෙග සුදුසු විෂකසාලා ෙසවලම් භාවි්ා 

රීම ෙස්  දරුව් ෙඅ අධ්යාපන පක උේදීපන පක රීම සට ්ා් ෂතක ෙකොදවා ය්  ැරී ක. 

 

3.9.6 ෙම් ේවිතිිකක පන ාාල් ද ා රසාුසූලලව ෙපන ෝෂතක රීම ස සින්  අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග ඇති වී 

තිෙබප විවිධ් රශකප යතපාවකට ්ා් ෂතක ඇතුළු අෙපකු්ත රසෙේද  ය ා රතිකධනස ෙකදික 

 ැරී ක. 

 

3.9.7 ේොයතුරු ්ා් ෂතක පන ාාල් අ්ය රචිය් වීස්ත ාසඟස රස රසෙක්  විෂක සාලාෙේ  ැරී 

ා ස විෂක් ස ඉයැ් වීස ාා ා ෙකොදවා ය් පාඅ ්ා් ෂි.ක ා් නිෙේදප ෙසවලම්  ා 

අ් ්ධනය්ක වැිව කළ ුණතු ක. 

 

3.9.8 ෙකොේ වුවද, ේොයතුරු ්ා් ෂතක භාවි්ක තුළි්  ලැෙබප කා් ත්රික කුාල්ා ෙ ේතුෙව්  

දරුව් ෙඅ රජාපප කුාල්ා කටපන ්ත වීසට ඉඩ ෙපෝැබික ුණතු ක. 

 

3.9.9 පන රියතක භාවි්ක, ඒවාෙග පඩ්තතුව  ා ේොයතුරු ා් නිෙේදප ්ා් ෂතෙග ඉෙයුසම්-

ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියෙග ණාතා්තසකභාවක වැිව දිුණණු කළ  ැරී වප පන රිදි ණාරුවරු, පන ාාල් 

රධ්ානී්   ා අධ්යාපන ප පන රිපන ාලකක්  පුහුණු කය ාංවධනධ්පක කය ය් ුණතු ක. 

 

3.9.10 අධ්යාපන ප ්ා් ෂතක  ා පන රියතක ්ා් ෂතක ාා ා භාවි්ා කයප සිකලු අ් ්ධනජාල පන  සුකම් 

විය්  අපවශය ෙවේ අඩවි ෙපන යා ඉව්ත කළ ුණතු ක. වකා අවුරුදු 19  ද් වා යේ පන ාාල් දරුව්  

පන රියතක ආ්රි් දුයාචාය  ා අපන යාධ් විය්  ඉව්ත කය යැනීසට්ත අවශය වපතික පිකවය 

ෙකෝජපා ෙකොට ක්රිකා්තසක කළ ුණතු ක. ෙසකී වකාකවල දරුව්  අාභය, වික්ති ෙවේ අඩවි වලට 

පිවිඝ්ස  ා විවිධ් ාසාජ ජාලක්   ය ා ශ්රී ලාංරීක ාංාකක්තිකට ෙපොයැළෙපන ප ාසාජ 

ාම්බ් ධ්්ා ඇති කය යැනීස්ත නීතිෙක්  ් පම් කළ ුණතු ක. 



3.9.11 පන ාාල් කාලෙක්  පන සු පන ාාල් පන රියතක විදයායායවල පන  සුකම් පන ාාල අවට රජාවට ලබා දීස 

 ය ා පන ාාල් පඩ්තතුව ාා ා ආදාකස්  ලබා යැනීසට පන ාාල් වලට අවාය ලබා දික ුණතු ක. 

 

3.9.12 උාාක ෙපන ළ ාා ා යතක ක් ර [calculators] භාවි්කට ඉඩ දික ුණතු ක.  

 

 

3.10 ඉේගනීේ් පනයරිාරස  ව පනයවාල්වල ඇතිප සටිතල පනය සුකා් 

 

3.10.1 පන ාාල් පන රිායක දරුවාට සුය් ක ්යේ ද, කලාපීක ෙේශණාතකට යැළෙපන ප ෙලා ාකාක කයප ලේදා 

යේ ද, ඉෙයුසසට ිම්කය, ළසා මිතුරු, ආකධනෂණීක පන රිායක්  වික ුණතු ක. 

 

3.10.2 උපන රිස වශෙක්  ළසික 35 කට ඉෙයප ය්  ැරී පන ් ති කාසයකක ාම්ස් වධනය රසාතක වධනය 

අිව 460 කට වැිව වික ුණතු අ්ය, ඒවා ෙ ොිය්  ෙව්  වී තිබික ුණතු ක. එක තුළ ඇති පුටු, ෙම්ා, 

ියවීෙම් ල ිය, අල්සාරි, දැ් වීම් පුවරු ඇතුලුව ාසාකා වා්ාවයතක විිකස්තව දරුවාෙඅ වකාට 

යැළෙපන ප පන රිදි  ාකාක කය තිබික ුණතු ක. 

 

3.10.3 පන ාාල් භූ මි පන රිෙභෝජප යටාවියක [Master plan] ාා ා ාම්ස් ාැලසුස්  තිබික ුණතු ක. ඊට 

අස්යව අවස වශෙක්  කාධනකාලක් , ණාරු කාසයක් , අෙපකු්ත ාම්පන ්ත කාසය, පුාක්කාලක් , 

රීඩා පින්ක් , පන ානීක ජලක, වැසිරීිය කැසිරීිය  ා ආයක්ෂි් යබඩා කාසයක්  තිබික ුණතු ක. 

 

3.10.4 පන ාාල්වලට රැාකවීම් ශාලාව්  ද ලබා දික ුණතු ක. ාසාක්   පන ාාල පඩ්තතු කයමි් , පිරිසිදුව 

පන ව්තවාෙයප කාස විදු ල්පන ති, ආචාධනකවරු්   ා සිසු්  ඇතුලු පන ාාල් ාංවධනධ්ප ාමිතිෙග 

වයකීස වික ුණතු ක. 

 

3.10.5 යටක අපාය් සුභසිේිකක ාා ා ෙකෙයප වැදය්තස ආෙකෝජපක අධ්යාපන පක ාා ා ෙකෙයප 

ආෙකෝජපක බව පිළියනිමි්  ා ස වායකස අකවැෙගදී අවස වශෙක්  යජෙග ාසාක් විකදෙස්  

නිශකින්  ා රසාතව්ත රතිශ්ක්  ාාසාපය අධ්යාපන පෙග කන්්ල පන  සුකම් ාංවධනධ්පක ඇතුළු 

රාඅධ්ප විකදම් ාා ා ෙව්  රීම සට යජක  රමුඛත්ාවක දික ුණතු ක. 

 

3.10.6 පන ාාෙල් ෙයොඩපැගිිය  ා අෙපකු්ත පන  සුකම් වැිවදිුණණු කය යැනීස පිි.ා රජාපන ාදක සිවිල් 

ාංවිධ්ාප  ා ආදී ශිෂය ාංයම් ද ෙකොදවා ය්  ැරී ක. 

 

 

3.11 ේපනයෞ ගමේකා දපනයකාවරකා පනයංතිප  

 
3.11.1 දරුවාට අපවශය බය්  ඇති ෙපොවප පන රිදි විෂකසාලා අ් ්ධනය්ක, ඉයැ් වීෙම් රස ාකාක කය 

දීස සින්  ද, නිධනසාතා්තසක  ා ්ධනකප කුාල්ා එළි දැ් ෙවප රශකප පන ර  ය ා දරුවා කට 

පන ාඩෙස්  වේබට ෙයප කාස සින්  ද දුධනවල ළසික ාා ා පන ාාෙල්ස පන ව්තවප අතිෙධනක රතිකධනස 

ඉයැ් වීම් ආදික  ය ා ද දරුවා ෙපන ෞේයියක උපන කායක පන ් තිවල පිිමට ොවීම් අඩු කය ය්  ැරී 

ක. 

 

3.11.2 ා ස ණාරුවයෙකකුස ෙපොකඩවා, කළට ෙේලාවට අදාළ පන ් තිකට ෙයොාක සුදුසු පන ාඩම් ාැලසුස්  

ඇතිව ආකධනශනීක ෙලා පන ාඩස උය් ව් ේ  පම් දරුවාට ෙපන ෞේයියක උපන කායක පන ් ති පිළිබා 

අවශය්ාවක්  ඇති ෙපොෙේ. 

 



3.11.3 5 වැනි ේරේි.ෙක්  පන සු ා ස දරුෙවකුටස ෙ ොා ේවියිිකක පන ාාල්  ා තික කයප ේවියිිකක 

පන ාාල් 1000 වැනි වැඩපිළිෙවල්   ය ා 5 ශිෂය්තවෙග පීඩපක පැති ෙකොට කුඩා දරුව්  

උපන කායක පන ් ති පිිමට පන ැයිස වළ් වාියක ුණතු ක. 

 

3.11.4 ාම්ස් පන ාාල් කාලක තුළ පන ාාල් දරුව්  ාා ා උපන කායක පන ් ති පන ැවැ්තවීස  ා  ඒවාට ා භාගී 

වීස ් පම් කළ ුණතු ක. 

 

3.11.5 පිළිය්  ැරී ෙ ේතුව්  ෙපොසැති පම් ා ස පන ් තිකකස ශිෂය ශිෂයාව් ෙඅ පන ැමිණීෙම් රතිශ්ක 

80% ට වැිව වික ුණතු ක. පන ාාල් සට්ටෙම්, ජාතික සට්ටෙම් විභාය වලදී ද, ඉ ළ ේරේි.කට උාාක 

රීම ෙම්දී ද පන ැමිණීෙම් රතිශ්ක ාැලරීල්ලට ය් ුණතු ක. 

 

3.11.6 ාම්ස් පන ාාල් කාලෙක්  පන සු දරුවාෙඅ ාංවධනධ්පක ෙවුසෙව්  රතිලාභ ෙපොසැතිව කැපන ෙවප 

ණාරුවරු ාා ා අයක රීම ස්  සිදු වික ුණතු ක. 

 

3.11.7 ෙපන ෞේයියක උපන කායක පන ් ති පන ව්තවප ණාරුවරු් ෙඅ සුදුසුකම්  ා පන ව්තවප ාකාාපවල කන්්ල 

පන  සුකම් පිළිබා නිධනතාකකක්   ා පන ාලපක්  තිබික ුණතු ක.  

 
3.12 ාතුනිේ ද් ාව්යස  ව දරුවව  

 
3.12.1 සාධ්යෙග ක්රිකාකාම ්තවක, බලපන  ස, සාධ්ය පන ි.වුඩ අධනාකාපක ආදික පිළිබාව දරුවා  ා 

ෙදසාපික්  දැුසව්ත කළ ුණතු ක.  

 

3.12.2 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග අධී් ෂතක කටේත සුදුසු  ළසා ෙපන ෝත,  ාඟයා, පාටය, ිනර  ා 

කලා්තසක රකාශප, ළසා ිනරපන ට  ා වීිවෙකෝ පන ට නිෂකපන ාදපක  ා ෙබදා ැම ස දිරිස්ත කළ ුණතු ක. 

 

3.12.3 අ් ්ධනජාලක  ා අෙපකු්ත ාසාජ ළක ජාලක්   ය ා දරුවා අක පන ්ත ාම්බ් ධ්්ා  ා ේොයතුරු 

වලට විවය වීස වැළ් වීසට අදාළ ්ා් ෂි.ක  ා අෙපකු්ත උපන ාක සාධනය පිළිබාව ණාරුවරු  ා 

ෙදසාපික්  දැුසව්ත ෙකොට ඒවා ක්රිකා්තසක කළ ුණතු අ්ය ෙ ොා, පයක ෙව්  කය යැනීසට්ත, 

ාකවකංපන ාලපක්  ඇති කය යැනීස ාා ා්ත දරුවා පුහුණු කළ ුණතු ක. 

 

3.12.4 පන ාාල් කප වකොේ දරුව්  පන ාාල තුළ ජංයස දුයකාප භාවි්ක ් පම් කළ ුණතු ක. පන ාාිය්  

පිට්දී වුවද ෙම් පන  සුකම් අ්යාවශය විෙටක පන සත්  ලබා දීසට ෙදසාපික්  දැුසව්ත කළ ුණතුක. 

 

3.12.5 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක කටේත ක්රිකා්තසක වප ජාතික සට්ටෙම් රූපන වාිමනී පාියකා ෙදක්  

අධ්යාපන පක ාා ාස ෙව්  ෙකොට පන ව්තවාෙයප කා ුණතු ක. ඉ්  එක්  ෙපන යවරුෙේ පන ාාල් 

ඉල් ක කයය්ත දුයාකා අධ්යාපන ප පන ාඨසාලා ාා ා ද ,  වාක වරුෙේ දරුව්  ඉල් ක කය ය්ත 

විෂකාුසබේධ් පන ාඨසාලා ාා ා ද වික ුණතු ක. අෙප්  පාියකාව ෙපන යවරුෙේ ෙදසාපික, වැිවිමන් 

අධ්යාපන පක ාා ා ද, පන ාකවරුෙේ ණාරු අධ්යාපන පක  ා ඉංඅ ම සි අධ්යාපන පක ාා ාද ෙව්  වික ුණතුක. 

 
 

3.13 පුහුණුව මුල් කාරග්ත ේා වස 
 

අ.ෙපන ො.ා. (ාා.ෙපන ළ)  ා (උ.ෙපන ළ) විභාය විය්  පන සු ෙකෝජි් පන ාාල් පන ාදක ව්්තයික අධ්යාපන ප  

පන ාඨසාලාවලට ෙකොමුඛ වප ශිෂයක්  ්ස අධ්යකප කාලෙක්  යි් දු කළ ෙකොටා්  අදාළ 

ව්්තයික ් ෙෂේරකට ආෙේි.ක විවිධ් ආක්පවල ොේවෙකිම ෙකොදවමි්  වවු් ෙඅ අ්තදැකීම්  ා 

නිපුත්ා ාංවධනධ්ක කය යැනීසට ඉඩ දීස ජාතික රතිපන ්තතික්  වික ුණතු ක. ෙසක වවු්  ාා ා සිදු 

ෙකෙයප අනිවාධනක ොේවා අධ්යාපන පක්  ෙලා ාැලරීක ුණතු අ්ය, අදාළ ආක්ප විය්  ෙසස 

්රුත පුහුණුව් ප්  ාා ා කම් ෙයවීස්  කළ  ැරී ක.  



4  ධ්යවපනය් කානා්වකාරවස ා  ්වසකා්තවස 

           අධ්යාපන ප කළසපාකයතක  ා පාකක්තවෙග මුඛතය පන යසාධනාක ව් ේ  ලලදා ළ පන ාාල්  බිිම රීම ස ක. 

ලලදා ළ පන ාාලක ාාධනාක කළසපාකයතක්  තිබික ුණතු අ්ය, ඒ ාා ා අවශය ා ෙකෝයක  ා පාකක්තවක ලබා 

ෙදප ාංවිධ්ාපක්  අවශය ෙකෙධන. පන ාාෙල් රධ්ානිකා ලලදා ළ පන ාාලක කළසපාකයත  ා පන රිපන ාලප කටුණතුවල 

මූියකකා ෙේ. අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක බව වධනධ්පක රීම ෙසිම ලා විදු ල්පන තිෙඅ භූ මිකාවඅ අධ්යාපන ප 

පාකක්තවක, ාැලසුම්කයතක, උ්තෙරේයතක, ආයම්භක ශ් තික ා  අධී් ෂතක කප කාධනකක්  අිවෙකෝයකට 

ල්  කළ ෙපො ැරීක. දරුව් ෙඅ ඉෙයනීස  ා ාසාකා ෙපන ෞරුෂ වධනධ්පක අයභකා පන ාාෙල් පාකක්තවක අතිශක 

වැදය්ත ාාධ්කකරී. පන ාාල් අධී් ෂතක  ා සඟ ෙපන ් වීෙම් පන යසාධනාක ව් ේ  ඉයැ් වීෙම් අයමුඛණු ඉටු කය 

යැනීෙම් කාධනක වඩා්ත සුතපසය කය යැනීස ාා ා ණාරුවරු්  අිවෙරේයතක කයමි්  ඉෙයුසම් ඉයැ් වීෙම් 

ක්රිකාවියක වඩා්ත ලලදා ළ රීම ස පිි.ා ෙභෞතික  ා සාපව ාම්පන ්ත උපන රිස අුණරි්  උපන ෙකෝජපක කය යැනීසික. 

           ආණ්ඩුරස වයවාකාාවට 13 වැනි ාංෙශෝධ්පක එ්  කළ පන සු ාාසාපය අධ්යාපන පෙග වයකීම් යාශික්  

පන ළා්ත ාභාවලට විසධ්යය් කයප ලදි. එොේ වුවද අධ්යාපන ප රතිපන ්තති ාා ා ජාතික සට්ටෙම් ෙසෙ ුණම් 

නිධනතාකක යියතක රීම ස, අධ්යාපන ප ාැලසුම්කයතක, කාධනක ාාධ්පක අධී් ෂතක රීම ස, අධ්යාපන පෙග 

ණාතා්තසකබව ්් ොේරු රීම ස, ණාරු අධ්යාපන පක  ා ාංවධනධ්පක, ජාතික සට්ටෙම් විභාය පන ැවැ්තවීස, පන ාාල් 

ෙපන ළ ෙපන ෝත නිෂකපන ාදපක  ා ෙබදා  ැම ස, පන ාාල් නිල ඇඳුම් ාැපන  ළස, ජාතික පන ාාල්  ා විෙශේෂ පන ාාල් පන රිපන ාලපක 

රීම ස වැනි රධ්ාප කාධනකක්  යතපාව් ස සධ්යස යජෙග අධ්යාපන ප අසා්යාංශෙග කළසපාකයතක විසි්  

්වස්ත සිදු කයුස ලැෙේ. ෙම් ආදී වශෙක්  අධ්යාපන ප කළසපාකයතක  ා පාකක්තවක, වයකීම්  ා 

කාධනකභායක වඩා්ත කාධනකක් ෂස  ා කාා ෙකෝයය පන රිදි පන ව්තවාෙයප කාසට අවශය විිකවිධ්ාප ෙසෙලා 

ෙකෝජපා කයමුඛ. 

         

4.1  ාවාව්ය ධ්යවපනය් පනය ්තිපේ  කානා්වකාරවස  

4.1.1   ාාසාපය අධ්යාපන ප පන ේධ්තික ාා ා යේ කළසපාකයත වයු ක ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික්  ස් 

යියතක වික ුණතු ක. ෙසිම දී දැපට පන වතිප වයු කස ්ව්ත ්ධනකාුසූලල ෙකොට ාකාක රීම ස්ත, ඒ 

ඒ සට්ටසට අදාළ බල්ල  ා කාධනකභායක තිුණණුව  ා නිවැයදිව අධනාකාපක රීම ස්ත සිදු කළ 

ුණතු ක. 

 

4.1.2   ජාතික සට්ටෙම් අධ්යාපන ප කළසපාකයත පන ේධ්තික කාධනකක් ෂස රීම ස ාා ා ජාතික අධ්යාපන ප 

ආක්පක, අධ්යාපන ප විදයාපීඨ, විභාය ෙදපන ාධන්ෙම්් තුව  ා අධ්යාපන ප රකාශප 

ෙදපන ාධන්ෙම්් තුව ාම්බ් ධීකයතක රීම සට කමිටුව්  පන ්ත කළ ුණතු ක. 

 

4.1.3   පන ළා්ත සට්ටෙම් දී ඉ ් අධනාකාපක යේ බල්ල ාකවාධීපව, නියවුල්ව  ා කාධනකක් ෂසව 

ක්රිකා්තසක කළ  ැරී පන ළා්ත, දිාකත්රි් ක  ා ෙකොට්ඨාශ අධ්ය් ෂකවරු පන ්ත කළ ුණතු ක. වවු් ට 

තිබික ුණතු සුදුසුකම්,  පන ළපුරුේද  ා පුහුණුව කුස්  වික ුණතු කැික යියතක ෙකොට රතිපන ්තති ය් 

කය එකී සුදුසුකම් ඇති අධ්ය් ෂකවරු පන සත්  ොේවෙකිම ෙකදික ුණතු ක. 

 

4.1.4   ඉ ් විාක්ය කළ කාධනකභායක  ා බල්ල අතණ්ඩව ක්රිකා්තසක රීම සට ා ෙ ප පන රිදි සාපව  ා 

ෙභෞතික ාම්පන ්ත ාැපන  ළස අනිවාධනක වික ුණතු ක. ෙම් ාා ා පන රිපන ාලප නිළධ්ාම ්  බාවා යැනීෙම් 

විභාය, ඇය ළම්  ා ාම්මුඛත පන ම ් ෂත වාධනක කව සිදුවික ුණතු අ්ය, උවසපා ෙභෞතික ාම්පන ්ත 

වාධනක කව නිධනතක ෙකොට ාැපන ිකක ුණතු ක. 



4.1.5   පන ළා්ත, දිාකත්රි් ක  ා රා. ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශවලට අුසුණ් ් ා ස නිළධ්ාරිෙකකුෙඅස රැරීකා 

කාධනකභායක [Job description] නිවැයදිව නිධනවචපක කය එකී කාධනකභායක ාකවාධීපව කයෙයප 

කාසට අවශය අිකකාරික වවු් ට පන ැවරික ුණතු ක. ඒ ාා ා වවු්  වය වික ුණතු ක. ෙම් ාා ා කාධනක 

ාාධ්ප ඉල් ක, අධී් ෂතක  ා ාාධ්ප ඇය ළම් සිදු කළ  ැරී ක. 

 

4.1.6   දිාකත්රි් ක  ා රාෙේශීක ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශ සට්ටෙස්  ෙදසළ භාෂාෙව්  වැඩ රීම සට රසාතව්ත 

්යම් නිළධ්ාම ්  පන ්ත ෙකොට වවු්  බල ය් වා ෙදසළ පන ාාල් ාම්බ් ධ්  පන රිපන ාලප කටුණතු 

අරසාදව කයෙයප කාසට සිකලු පන  සුකම් ාැළසික ුණතු ක. 

 

4.1.7   කළසපාකයත වයු ෙග ඕප ස සට්ටසක ොේවකෙකකුෙඅ නිධනසාතශීලීබව,  ැරීකාව  ා 

ලලදාකක්තවක ාැලරීල්ලට ෙයප එක පිළියැනීස, රෙකෝජපකට යැනීස, දිරි දීස, අිවප් දපක 

 ා තිළිත පිරිපැමීස සිදු කළ ුණතු ක. 

 

4.1.8   කළසපාකයත වයු ෙග ඕප ස සට්ටසක ොේවකකකු එකී ොේවක ාා ා ුසසුදුසු බව ාපාා 

වුවෙ ෝත, වහු ෙ ෝ ඇක සුදුසු ෙවප්ත යාජය ොේවකකට අුසය් රීම ෙම් රසෙේදක්  ාකාක කළ 

ුණතු ක.   

 

4.1.9 ෙධනඛීක අසා්යාංශක  ා ා ස සට්ටසකස පන ළා්ත අධ්යාපන ප බලධ්ාම ්  අ්ය සු ද ා ෙකෝගී්ාවක්  

ෙයොඩ පැගික ුණතු ක. 
 
4.2  පනයවාල් කානා්වකාරව  ව ්වසකා්තවස  

 
4.2.1 විදු ල්පන ති රධ්ාප අ පන ාාල් පන ාධනශවකරුව්  අ්ෙය්  ේෝයා ය්ත පන ළපුරුදු පැතව්ත 

කණ්ඩාකස්  ෙකොදවා පන ාාල් පන ාදක කළසපාකයතක දිරිස්ත කළ ුණතු ක. 

 

4.2.2 පන ාාෙල් ාංවධනධ්පක  ා ාාධනාක්තවක ාා ා පන ාාල් ාංවධනධ්ප ාමිතික ෙකොදවා ය්  ැරී ක. එකී 

පන ාාල් ාංවධනධ්ප ාමිතික කටේත පන ාාල් කළසපාකයත කමිටුව්  ද පිිමටුවා ය්   ැරී ක. 

කළසපාකයත කමිටුව ෙකෝජපා කයප ාකවාධීප කමිටුවරී්  වාධනක ක පන ාාල් කාධනක ාාධ්ප  ා 

වියතප වාධන්ාව්  රකාශකට පන ්ත කළ ුණතු ක. 

 

4.2.3 පන ාාෙල් විදු ල්පන ති අ පාමික පාකකකා ෙලා ද [Figure head], ාැබ  පාකකකා ෙලා ද, 

ාම්බ් ධ්්ා යරී් පා ෙලා ද, ේොයතුරු ේෝයා ෙේයා ෙබදා  රි් පා ෙලා ද, රකාශකකා 

ෙලා ද, වයවාාකෙකකු ෙලා ද, යැටලු නිවායතක කය් ෙපකු ෙලා ද, ාම්පන ්ත ෙබදා 

 රි් ෙපකු ෙලා ද , ාම්මුඛතිකරුෙවකු ෙලා ද ක්රිකා කළ ුණතු ක. 

 

4.2.4 සිකලු ියපි ෙල්තප කටුණතු සිදු කළ  ැරී පන ාාල් පන රිපන ාලප ෙල්තකාිකකාම වයෙක්  ෙව් 

වයු ය් පන ාාල් පන රිපන ාලප කටුණතු පන වයා විදු ල්පන ති පන ාාෙල්  අයමුඛණු වප කරුණු සිසු් ට යලා 

ක් ේ ද කප කායතක ාා් ෂා්ත රීම ස පිි.ා, විෙශේෂෙක්  ණාරුවරු් ෙඅ උපන රිස රෙකෝජපක 

දරුව් ට ලබා දීස පිි.ා පන ාාල් කාලක තුළ කටුණතු කළ ුණතු ක. 

 

4.2.5 වයකීෙස්  ුණතුව පන ාාල් මුඛදල් පන රි යතක රීම ස, අවශය සිකලු අංශක්  ාා ා යේ 

ාංවධනධ්පා්තසක සැදි ්තවීස, පන ාාෙල් රජා ශ් ති උපන රිස ෙලා පන ාාෙල් ක පන ් පිි.ා ෙකොදවා 

යැනීස විදු ල්පන තිවයකාෙඅ කාධනකභායෙක්  ෙකොටා්  වික ුණතු ක. 
 
4.3  ධ්යවපනය් ාැනසු් ක්රිසවවමේස  

 
4.3.1 අපාය් අධ්යාපන ප අවශය්ා ඉටු කය යැනීස ාා ා ජප  ා නිවාා ාංයතපක් ට ාසයාමීව 

පන ාාල් ාංයතපක්  ද සිදු කළ ුණතු ක. 



4.3.2 ජාතික සට්ටෙම් අධ්යාපන ප ාැළසුම්කයතක ාාසාපය අධ්යාපන පක පිළිබා ජාතික ඉල් ක  ා 

රතිපන ්තති ස් පන දපම් වික ුණතු ක. ෙම් ාා ා සධ්යස යජෙග  ා සිකලු පන ළා්ත සට්ටම්වල 

ා භාගී්තවක  ා ා ෙකෝයක ලබා ය් ුණතු ක. 

 

4.3.3 අධ්යාපන ප ාංවධනධ්ප ක්රිකාවියක ාැළසුම් රීම ෙම් දී ආංශික ාංවධනධ්ප රෙේශක ෙකොදා ය් ුණතු ක. 

බහුපන ාධනශකවික  ා ේවිපන ාධනශකවික, අ් ්ධනජාතික, යාජය ෙපොවප ාංවිධ්ාප ආදිෙක්  ලැෙබප 

අධ්යාපන පක ාා ා යේ ආධ්ාය ෙකොදවා යැනීස පිළිබාව ාැළසුම් රීම ෙම් දී අවෙබෝධ්්ා ගිවිසුස්  

තුළි්  එස ආධ්ාය ාපන කප ආක්ප ාසාක් අධ්යාපන ප ාංවධනධ්ප වැඩපිළිෙවෙලිම  ා යාමුඛෙවිම 

ෙකොටාක කරුව්  කයෙයප එකී ආධ්ාය යජක  ය ා පන සත්  ෙකදවික ුණතු ක. 

 

4.3.4 අධ්යාපන ප ාැළසුම්කයත ක්රිකාවියක ාා ා ා ස අංශකරී් ස ේොයතුරු ලබා ය් ුණතු ක. 

 

4.4  ධ්යවපනය් කානා්වකාරව ේතොර පරු පනය ්තිපස  

4.4.1 අධ්යාපන ප ාැලසුම්කයතක ාා ා ේොයතුරු ලබාය් ුණ්තේත පන  ් දැ් ෙවප පන ේධ්යි් ෙඅ් ක.                                              

 අධ්යාපන ප කළසපාකයත ේොයතුරු පන ේධ්තික  

 මූලය කළසපාකයත ේොයතුරු පන ේධ්තික 

 භූ ෙයෝලීක ේොයතුරු පන ේධ්තික 

 සාපව ාම්පන ්ත ේොයතුරු පන ේධ්තික 

 

4.4.2 වාය 2000 දී අයඹප ලද ේොයතුරු පන ේධ්යි්  වඩා නිවැයදිව, කාධනක් ෂසව  ා කාව්තකාලීපව 

පන ව්තවාෙයප කා ුණතු ක. 

 

4.4.3 දැපට පන ව්තපා ේොයතුරු පන ේධ්තික පන ළා්ත, දිාකත්රි් ක, ෙකොට්ඨාශ කාධනකාල  ා පන ාාල් ාසඟ 

ාම්බ් ධ් කළ ුණතු ක. එසින්  ේොයතුරු කාව්තකාලීප රීම ෙම් පන  සු වයු ක්  පන ේධ්තික තුළ 

ාකාක කය තිබික ුණතු ක. සධ්යය් ද්ත් යබඩාව්  ාසඟ ා් නිෙේදප පන ේධ්තිකරී්   ාම්බ් ධ් 

වප ඕප ස ෙකෙපකුට ෙසිම ෙපන ොදු ේොයතුරු ලබා ය්  ැරී වික ුණතු ක. 

 

4.5  පනයවාල් ධක්ෂණපවස  ව ාඟේපනයතුවීා. 

 
4.5.1 පන ාාල් සුපන ම ් ෂත ෙකොසාාරිාක ජපයාල්වයෙකකු පන ්ත ෙකොට ාසාකා අධී් ෂතක  ා සුපන ම ් ෂත 

ක්රිකාවියකට සඟ ෙපන ් වීස්  ලබා දික  ැරී ක. ෙම් ාා ා පන ාාල් සුපන ම ් ෂත සණ්ඩලක්  පැව් 

පිිමටුවික  ැරී ක. පැ්ෙ ෝත අධ්යාපන ප ්්ත්තව ් වුරුකයතක පිළිබා ඒකකක කට්ට පන ාාල් 

අධී් ෂතක  ා සුපන ම ් ෂතක අුසුණ් ් කළ  ැරී ක.  

 

4.5.2 පන ාාල් අධී් ෂතක බාිමය සට්ටෙස්  ෙස් ස, අභය් ්යෙක්  ද සිදු කයප ආකායෙග 

වැඩපිළිෙවල්  ාකාක කය ය් ුණතු ක. 

 

4.5.3 අතණ්ඩ ණාරු ාංවධනධ්පක ාා ා ණාරු සධ්යාකාාප ෙකොදවා ය් පා අ්ය, සුපන ම ් ෂතක  ය ා ණාරු 

කාධනක ාාධ්ප ඇය ළම් රසක්  ඇති කළ ුණතු ක.   

 

4.5.4 දැපට ොේවෙග සින්ප 3,000 කට වැිව ණාරු උපන ෙේශකවරු් ෙඅ කාධනකභායක නිධනවචපක ෙකොට 

වවු් ෙඅ ව්්තයික වයවාකාාපි් සටසකට ෙයප ආ ුණතු ක. ෙම් ාා ා 2007 අේ ෙධනල් සා 30 



වැනි දිප අසා්ය සණ්ඩලක අුසස් කළ ඒකපාකක කමිටු නිධනෙේශ (2001) ක්රිකා්තසක කළ ුණතු 

ෙේ. 

4.5.5 දැපට සිදු ෙකෙයප අ පව අධ්යාපන ප ාංවධනධ්ප කටුණතු, ණාරු පුහුණු රීම ම්, පව දැුසස ලබා දීස, 

අධී් ෂතක, ආදධනශ ඉයැ් වීස, විෂකාුසබේධ් ්යඟ ාංවිධ්ාපක රීම ස වැනි ණාරු 

උපන ෙේශකවරු් ෙඅ කාධනකභායක ඊට වඩා විිකස්ත පුළුල් පන ාාල් සුපන ම ් ෂත ක්රිකාවියක්  

ෙකෙයිම ෙකොමුඛ කළ ුණතු ක. 

 

4.5.6 විෙශේෂෙක්  දුෂකකය රෙේශවල පිිමන් වැිව රමුඛත්ාවක්  දික ුණතු පන ාාල් සුපන ම ් ෂතක කය අවශය 

රතිකධනස ව ා ෙකදීසට කටුණතු කළ ුණතු ක. ෙම් ාා ා අවශය රවා පක වැනි පන  සුකම් ාැපන ිකක 

ුණතු ක. 

 

4.5.7 සුපන ම ් ෂතෙක්   ඳුපා ය් පා විශිෂකඨ පන ාාල් ාා ා දිරි යැ් වීම්  ා තිළිත ලබා දික ුණතු ක.  

 

4.6  ධ්යවපනය් පනයලිේ පව  

  
4.6.1 අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත කටුණතු ාා ා අවශය ්යම් මුඛදල් ෙව්  කය දිරි යැ් වික ුණතු ක. 

 

4.6.2 අධ්යාපන ප රතිපන ්තති ාම්පන ාදපක පන ධනෙගෂත ස් පන දපම් වික ුණතු ක. ා ස සට්ටසකදීස පන ධනෙගෂත 

සිදු රීම සට උප් දු කළ ුණතු අ්ය, ණාරුවරු මූියක පන ධනෙගෂකක්  වික ුණතු ක. 

 

4.6.3 දැපට පන වතිප අධ්යාපන ප රසක  ා පන ාාල් ණාරුවරු්  ාම්බ් ධ්ව දරුව්  දයත ආකල්පන  පිළිබාව 

ේොයතුරු ලබා යැනීසට ෙපන ෞේයියක සට්ටමි්  දරුව්  ාම්බ් ධ් කයෙයප ාමී් ෂතක්  සිදු 

කළ ුණතු ක. 

 

4.6.4 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක කටේත විෂක සාලාව, ණාරු අධ්යාපන පක  ා අධ්යාපන ප 

කළසපාකයතක පිළිබා ඒකාබේධ් පන ධනෙගෂත සිදුවික ුණතු ක. 

 

4.6.5 අධ්යාපන ප අසා්යාංශෙග ෙල්කම්වයකාෙඅ ා භාගී්තවෙක්  “ජාතික අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත 

ාභාව” ්  පිිමටුවා සිකලු සට්ටම්වල සිදුවප පන ධනෙගෂත ාම්බ් ධීකයතක, රතිලල විාකයියතක, 

රවධනධ්පක, උේදීපන පක  ා ාසාෙලෝචපක සිදු කළ ුණතු ක. 

 

4.6.6 ජාතික අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ාභාවට ාාසාජිකික්  නිකමි් ාංතයාව්  විෂක භාය අසා්යවයකා 

විසි්  පන ්ත කළ ුණතු වප අ්ය, පන ධනෙගෂත ාභාව පන  ් ාා ්  කාධනකක්  ාා ා වය රීව ුණතු ක. 

 

(අ)   සිකලු අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ාංවිධ්ාප ාම්බ් ධීකයතක රීම ස. 

(ආ)  ෙේශීක පන ධනෙගෂත රතිලල විාකයිධනත රීම ස. 

(ඇ)  මූියක, රතිපන ්තතිසක ා  ක්රිකාකාම  පන ධනෙගෂත රවධනධ්පක රීම ස. 

(ඈ)  විදයා්තසක අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ාා ා  ැරීකා වධනධ්පක උේදීපන පක රීම ස. 

(ඉ)   අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ොොකා යැනීම් ාසාෙලෝචපක රීම ස. 

(ඊ)   විෙේශීක පන ධනෙගෂත ආක්ප ාසඟ ාම්බ් ධ්්ා ඇති කය යැනීස. 

(උ)  අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත රීම සට ව්්තතිසක විෙශේෂි්ා දැුසස ඇති පුේයලික්  උප් දු          

        කයවීස. 

(ඌ) වාධනක කව අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ාාකච්ඡා මුඛළුව්  [symposium] ාංවිධ්ාපක ෙකොට  

        පන ැවැ්තවීස. 

 

 



 

 

4.7  කාවලිසාව්්ස  ව පනයසු ශේපනයරා  

 
4.7.1 අධ්යාපන ප පන ේධ්තිෙග යැටලු නියාකයතක රීම ස පිි.ා අධ්යාපන ප අසා්යාංශෙග  ා ජාතික 

අධ්යාපන ප ආක්පෙග ා භාගී්තවෙක්  කාධනකාාධ්ප, ාසාෙලෝචප  ා ාම්බ් ධීකයත 

කමිටුව්  පිිමටුවික ුණතු ක. එිම වයකීම් වුසෙග, 

 

 රතිපන ්තති ාසාෙලෝචපක, ේ යතිෙශෝධ්පක  ා ාංෙශෝධ්පක. 

 ාැළසුම්කයතක ාා ා සාධනෙයෝපන ෙේශපක  ා විධ්ාප ාැපන  ළස. 

 නිකාසපක ාා ා රමියි්  නිකස රීම ස. 

 ජාතික ඉල් ක ාාධ්පක නිකාසපක රීම ස ආදිකික. 

 

4.8  සිසු ශේ්ස කානා්වකාරවස  

 
4.8.1 සිසු විපක පිරිහීසට මූියක ෙ ේතු  ඳුපාෙයප ඒවාට රතිකධනස ෙකදවික ුණතු ක. ඒ ාා ා පන ාාල් 

ාංවධනධ්ප ාමිතික කටේත පන ාාල් විපක කමිටුව්  පන ්ත කය ක්රිකා්තසක  කළ ුණතු ක. 

 

4.8.2 යජෙග පන ාාල් වල සිසු් ට ආෙේි.ක ෙපන ොදු නීති පන ේධ්තික්  ාකාක කළ ුණතු ක. එස නීති පන ේධ්තික 

මුඛද්රතක ෙකොට ශිෂය අ්ත ෙපන ෝ්   ය ා ා ස දරුෙවකුටස ලබා දික ුණතු ක. 

 

4.8.3 දරුෙවකු නීතික්  කඩ කළ විට ලැෙබප දඬුවම් ශිෂය අ්තෙපන ොේත ාට ්  වී තිබික ුණතු ක. කළු 

ලකුණු, පන ාාෙල්  පන සු යාවා යැනීම්, පන ් ති ් පම් රීම ම්, පන ාාෙල්  ඉව්ත රීම ස ආදී වශෙක්  

ෙේ. ෙම් ා ස දඬුවස් ස දරුවා නිවැයදි රීම ෙම්  ා උපන ෙේශප ලබා දීෙම් ක්රිකාවියකකට ද බේධ් 

කළ ුණතු ක. 

 

4.8.4 නීති ආය් ෂා රීම ස  ා විපකව්ත ාදාචාය ාම්පන ් ප  ැසිම ම් ාා ා සිසු් ට අිවප් දප  ා 

ධ්පා්තසක අිවෙරේයත ලබා දික ුණතු ක. යතු ලකුණු, ා තික පන ්ත, පන ද් කම් ආදී වශෙකනි. 

 

4.8.5 වයදට දඬුවම්  ා ාදාචායකට අිවෙරේයත  ා රතිපන ාදප ලබා දීෙම් දී පන රිපන ාලකක්  ාාධ්ායතව  ා 

ාසාපා්තස්ාවෙක්  කටුණතු කළ ුණතු ක. 

 

4.8.6 සිසු් ට දඬුවම් රීම ෙම් දී අදාළ සාපව ිමමිකම් නීති, විපක නීති, සිසු අිකතිවාසිකම් පිළිබා 

ජා්ය් ්ය නීති යැප අවෙබෝධ්කරී්  ක්රිකා කළ ුණතු ක. 

 

4.8.7 වයද්  සිදු කළ දරුවකු ාදාකාියකවස එස වයද ාම්බ් ධ්ෙක්  වයදකරුෙවකු ෙලා ාලකමි්  

කටුණතු ෙපොරීම සට ණාරුවරු්  ෙපන ළඹවික ුණතු ක. 

 

4.8.8 ළසා ිම්කාමී සුසට පන රිායක්  පන ාාල තුළ ඇති ෙකොට ආදධනශක සින්  දරුවා තුළ ාකවකංපන ාලපක 

ෙයොඩපඟා ඒ ාා ා ෙදසාපික්  ඇතුළු සිකලු පන ාාල් රජාවෙඅ ා ෙකෝයක ලබා ය් ුණතු ක. 

 

4.8.9 ෙදසාපික් , විදු ල්පන ති  ා ණාරුවරු දරුව් ට ආදධනශස්තව කටුණතු කළ ුණතු ක. 



 

 

5  ධ්යවපනය් කාවලිසාඩ ලස 
           අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික වඩා්ත කාධනකක් ෂස  ා ලලදා ළ ෙලා ක්රිකා්තසක රීම ස  ා පන ව්තවාෙයප කාස 

ාා ා සුදුසුකම් ා  පන ළපුරුේද ද් ෂ, එෙස් ස උතුම් ස ජප ොේවාව්  ාා ා කැපන වුණු කාධනක සණ්ඩල 

ොේවාව්  පන ව්තවාෙයප කාස අ්යාවශය යේ මූලධ්ධනසකරී. එොේ වුවද පන සුගික වකවාුසව ෙදා ආපන සු  ැම  බලප 

විට අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග කාධනක සණ්ඩලවල ව්්තයික ාංවධනධ්පක  ා රැරීකාෙේ උාාකවීම්, ාකාාප සාරුවීම් ාා ා 

පන ැ ැදිිය  ා විිකස්ත වැඩපිළිෙවල්  ෙපොවීස, විසධ්යය් කාධනකාල ද අධ්යාපන ප පන ේධ්තිෙකිම එ්  එ්  සට්ටසට 

පන ැවෙයප කාධනකක්   ා එ්  එ්  ්පතුෙධන භූ මිකා නිරූපන තක පිළිබා පන ැ ැදිිය්ාව්  ෙපොවීස, දීධනක කාලක්  

තිාකොේ පව පන ්තවීම්  ා උාාකවීම් නිසි පන රිදි සිදු ෙපොරීම ස නිාා වඩා්ත බයපන ්ල යේ කාධනකක් ෂස  ා සුදුසුකම් 

ාිම් නිළධ්ාම ් ෙඅ ිමඟක ආදික අවධ්ාපකට ෙකොමුඛවික ුණතු රතිපන ්තතිසක අවශය්ාව් ෙය්  ාස යරී. 

           උල්පන ්ට වඩා ඉ ළි්  දිකපන  ය ෙපොයල් පා ොේ ණාරුවයකාෙඅ සට්ටසට වඩා ඉ ළි්  අධ්යාපන පක යස්  

ෙපොකයික. අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික කවය ෙලා පවීකයතක කළ ද, ණාරුවයකාෙඅ ොේවා ්්ත්තවක පඟා 

සිටුවීෙස්  ේොයව ලලදා ළ  ා ාාධනාක රතිලල අ්තකය යැනීස අඝ්රු ක. ෙම් නිාා අනිවාධනකෙක් ස ණාරුවරු්  

ාංවධනධ්පක ෙකොට අතණ්ඩව ෙපන ෝෂතක කළ ුණතු ක. උපන ාිකධ්ාම ් ෙය්  පන සත්  ාංුණ් ් යේ ව්්තයික සුදුසුකම් 

ාිම් ද් ෂ ණාරු බලකාක්  ෙයොඩ පැගීස ණාරු අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග එ්  අයමුඛතරී. එෙස් ස ශ්රී ලංකාෙේ 

ණාරුවරු්  ාා ා ෙසේ්  කල් අ්පන සු කය තිබූ ණාරු ව්්තතිෙකිම  ය වන්පකාම් පන දපම් ෙකොටය්ත ආචායධ්ධනස 

පන ේධ්තික්  ද ාකාක කයය් ුණතුව ඇ්.  

          එොේස ශ්රී ලංකා ණාරු ොේවක, ණාරු අධ්යාපන පි ොේවක, අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප ොේවක, ශ්රී ලංකා විදු ල්පන ති 

ොේවක  ා ශ්රී ලංකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප ොේවෙග පන වතිප යැටලු නියාකයතක කයමි්  අධ්යාපන ප කාධනක 

සණ්ඩලක වඩා්ත කාධනකක් ෂස  ා ්්ේතිස්ත ොේවාව්  බවට පන ්ත රීම ෙම් අිවලාෂෙක්  සතු දැ් ෙවප 

ෙකෝජපා ෙයප එමුඛ.    

 

5.1  ුණරු ධ්යවපනය්ස  
     

5.1.1 උාාක කාධනක ාාධ්පක් , නිපුත්ාවක්   ා චධනකාධ්ධනස ඇති නිධනසාතශීලී, බහු්රැ්, ව්්තතිසක  

ණාරුවරු ෙයොඩපඟා යැනීෙම් ඉල් ක ඇතිව ණාරු ාංවධනධ්ප වැඩාට ්  ක්රිකා්තසක කළ ුණතු ක. 

 

5.1.2 ණාරු අධ්යාපන ප වැඩාට ්  ාැළසුම් රීම ස, ාංවධනධ්පක රීම ස, ාම්බ් ධීකයතක, ේොයතුරු 

ාැපන  ළස, ්් ොේරු රීම ස, අධී් ෂතක, ්්ත්තව ා තිකක  ා රමිතික කප වයකීම් දැරික  ැරී 

“ණාරු අධ්යාපන ප සණ්ඩලක් ” අධ්යාපන ප අසා්යංශෙග ඇති ෙකොට පන ව්තවාෙයප කා ුණතු ක. 

 

5.1.3 2025 වාය වප විට ලංකාෙේ සිකලුස ණාරුවරු උපන ාිකධ්ාම ්  වික ුණතු ක කප දැිව රතිපන ්තතිසක 

යි් දුවකට එළඹී, එක ාා් ෂා්ත කය යැනීසට වුවසපා සිකලු කටුණතු ාැළසුම් කළ ුණතු ක. දැපට 



පන ාාල් පන ේධ්තිෙග සින්ප ණාරුවරු්  අදාළ උපන ාික ලබා යැනීසට දිරිස්ත කළ ුණතු ක. රාාමික 

අංශක ද ඇතුළුව ාසාකා අධ්යාපන පක ාා ා බාවා ය් පා සිකලු පව ණාරුවරු්  උපන ාිකධ්ාම ්  වික 

ුණතු ක. විෙශේෂ අවාකාාවලදී පන සත්  සුදුසු ිවේෙලෝසාධ්ාම ්  ණාරු ොේවකට පන ්ත කය යැනීසට ඉඩ 

තිබික ුණතු ක. පමුඛ්ත නිකමි් කාල ඝ්සාවකදී වවු්  උපන ාිකධ්ාම  ්්ත්තවකට ෙයප ඒස ජාතික 

අධ්යාපන ප ආක්පෙග වයකීස ෙේ. 

 

5.1.4 ජාතික අධ්යාපන ප විදයා පීඨවල පන ාඨසාලාවල කාල ඝ්සාව අවුරුදු 4 ද් වා දීධනක කය, එක උපන ාික 

පන ාඨසාලාව්  බවට පන ්ත කළ ුණතු ක. යටට අවශය සිකලු ණාරුවරු්  ජාතික අධ්යාපන ප පීඨ  ය ා 

ාංවධනධ්පක කය ය් ුණතු අ්ය, එස උපන ාික පන ාඨසාලා වලට ඇතුළ්ත කය යැනීස උාාක ෙපන ළ “Z” 

ලකුත අුසව වික ුණතු ක.  අධ්යාපන ප විදයා පීඨ  ය ා රාාමික ණාරුවරු්  ාා ා විෙශේෂ යේ උපන ාික 

පන ාඨසාලාව්  ආයම්භ ෙකොට අවශය උපන ාිකධ්ාම  රාාමික ණාරුවරු්  බිිම කය ය් ුණතු ෙේ. 

 

5.1.5 දිවිකේ  පන ාාල්වල උාාක ෙපන ළ ද් වා සිකලු විෂකක්  ඉයැ් වීෙම් විවිධ් අවශය්ාවක්  

 ඳුපාෙයප ඊට යැළෙපන ප පන රිදි විවිධ් අංශ  ා විෂකක්  ආ්රි් උපන ාිකධ්ාම  විෙශේෂි ණාරුවරු 

ාංවධනධ්පක කය ය්  ැරී වප පන රිදි අධ්යාපන ප විදයා පීඨවල පන ාඨසාලා ාසාෙලෝචපක ෙකොට වැිව 

දිුණණු කළ ුණතු ක. රාාමික අධ්යාපන පක ාා ා ද උපන ාිකධ්ාම  ණාරුවරු්  ෙකොදවා යැනීස අපාය් 

ජාතික වයකීස්  ඇති කටුණ්ත්්  ෙලා ාැළසුම් කළ ුණතු ක. 

 

5.1.6 ඉංග්රීසි ණාරුවරු් ට අස්යව අෙපකු්ත සිකලු ණාරුවරු ඉංග්රීසි රවීපක්  බවට පන ්ත රීම ෙම් 

රසාුසූලල වැඩ ාැලැාකස්  ඇති ෙකොට ක්රිකා්තසක කළ ුණතුක. විදයා පීඨවල සිකලු 

පන ාඨසාලාවලට ඉ්ා ඉ ළ සට්ටෙම් ඉංග්රීසි නිධනෙේශක්  ඇතුළු කළ ුණතු ක. 

 

5.1.7 විශකව විදයාල උපන ාිකධ්ාම ්  ණාරු ව්්තතිකට බාවා යැනීෙම් දී ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක ාකාක 

කයප,  සාා තුපකට වැිව  පූධනත කාලීප පුහුණු පන ාඨසාලාව්   ැද ම ස අනිවාධනක කළ ුණතු ක. 

 

5.1.8 ණාරු අධ්යාපන පක  ා අතණ්ඩ ණාරු ාංවධනධ්පක කාධනකක් ෂස කය යැනීසට උවසපා සාපව  ා 

ෙභෞතික ාම්පන ්ත ෙපොසාව ාැපන ිකක ුණතු ක. 

 

5.1.9 ජාතික විශකව විදයාල පන ේධ්තික සින්  දැපටස්ත ලබා ෙදප ණාරු අධ්යාපන පක අයක කළ ුණතු අ්ය 

එක අසා්යාංශෙග ඝ්සා සට්ටෙස්  වේබට විෙශේෂි ණාරු අධ්යාපන ප සුදුසුකම් වධනධ්පග ෙකෙයිම 

ෙකොමුඛ කයවා ය් ුණතු ක. 

 

5.1.10  සිකලු ණාරුවරු ාකවකං ාංවධනධ්පක ාා ා රබලව ෙකොමුඛ කළ ුණතු ක. ඒ ාා ා ්මුඛ් ස දැුසස 

ොොකා කමි්  ද, පව කරුණු  ා ව්තස්  රවත්ා යෙේශපක කයමි්  ද, රවීපක්  වීසට ාම්පන ්ත 

 ා දිරිදීම් ලබා දික ුණතු ක. ෙම් ාා ා ණාරුවරු් ට ඉංග්රීසි දැුසස  ා පන රියතක ාා් ෂත්ාවක  

අ්යාවශය ෙේ.    

   

5.1.11 පන ාාල අතණ්ඩව ණාරු ාංවධනධ්පක ාා ා රසව්තව ෙකොදවා ය් ුණතු ක. ෙසකී ණාරු ාංවධනධ්පකඅ 

විෂක සාලා ාංවධනධ්පකට බේධ් වික ුණතු ක. ණාරු උපන ෙේශකවරු් ට පන ාාල ආ්රි් ණාරු 

ාංවධනධ්පක  ා සුපන ම ් ෂතක ාම්බ් ධ් විශාල වැඩ ෙකොටා්  ඉටු කළ  ැරී ක. පන ාාෙල් 

පන ළපුරුදු ෙජ්කෂකඨ ණාරුවරු පවක ණාරුවරුඅ ාංවධනධ්පක කයප සුාාධ්යකරුව්  [Mentors] ෙලා 

පන ්ත කළ ුණතු ක. 

 

5.1.12 වාය ෙදකකට ව්ාව්  ණාරුවරු්  පන ාාෙල්  බැ ැය අනිවාධනක රතිපුහුණුවකට ෙකොමුඛ කළ ුණතු 

ක. ෙම් ාා ා ණාරු විදයාල  ා ණාරු සධ්යාකාාප ෙකොදවා ය්  ැරී ක.  
 



5.1.13 පන ාාෙල්  බැ ැය සිදුවප රතිපුහුණු රීම ම් පන ාාල් කාලෙග සිදු ෙපොවික ුණතු ක. 
 

5.1.14 ෙසකී රතිපුහුණු වැඩාට ්  ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග ෙසෙ කවීෙස්  සිදුවික ුණතු අ්ය, 

ඒවා පන ැවැ්තවීස ණාරු උපන ෙේශකවරු් ෙඅ ව්්තතික වයකීම්වල ෙකොටා්  වික ුණතු ක. 

 

5.1.15 ණාරුවරු් ෙඅ ාංවධනධ්පකට  ා පුහුණුවට ාසයාමීව අතණ්ඩ කාධනකලල ඇය ළස්   ය ා 

වවු් ෙඅ ව්්තයික ්්ත්තවක  ා වැටුේ වධනධ්පක රීම ෙම් රසෙේදක්  ාකාක ෙකොට වවු් ෙඅ 

ාංවධනධ්පක දිරිස්ත කළ ුණතු ක.   

 

5.1.16 ණාරු ව්්තතිෙග නිවැයදිව ෙපොෙකෙද් ප්  ණාරු ව්්තතිෙක්  ඉව්තකය ෙවප්ත සුදුසු යාජය 

ොේවාව් ට අුසුණ් ් රීම සට රසෙේදක්  ාකාක කළ ුණතු ක. 
 

5.2  ුණරු තචවර ්ලිා පනය ්තිපස     

 
5.2.1 පිිමටුවුස ලබප අධ්යාපන ප කවු් සිලෙග ෙසෙ ක වීෙස්  ෙ ෝ ෙවප්ත සුදුසු කමිටුවක 

ආධ්ායෙක්  ණාරු ආචාය ධ්ධනස පන ේධ්තික්  ාකාක කළ ුණතු ක. 

 

5.2.2 ෙම් ආචාය ධ්ධනස පන ේධ්තිකට ණාරුවයෙකකුෙඅ සිකලු භූ මිකා ඇතුල්ත වික ුණතු අ්ය ඒ  ය ා වහු 

ව්්තයික සට්ටසට ෙයප ආ  ැරී වික ුණතු ක. 
 

5.3  ුණරු ධ්යවපනය්ියිතුේ  වෘ්තතීස ාංවලි්්ස   
 

5.3.1 අපාය් උපන ාිකධ්ාම  ව්්තතිිකක ණාරුවයෙකකු බිිම රීම සට  ා පුහුණු රීම සට දාකක වප 

පුේයලෙකකු ෙලා ණාරු අධ්යාපන පික් ෙඅ කාධනකභායක පැව් නිධනවචපක ෙකොට ඒ ්්ත්තවක 

ලබා යැනීස ාා ා ණාරු අධ්යාපන පික්  ාංවධනධ්පක ෙකොට සුදුසුකම් ලබා දී පුරුදු පුහුණු කළ 

ුණතු ක. 

 

5.3.2 ණාරු අධ්යාපන පික් ෙඅ ව්්තයික සට්ටම්  ා සුදුසුකම් විශකව විදයාල කථිකාචාධනකවරු් ෙඅ 

සට්ටසට ෙයප ඒසට කටුණතු කළ ුණතු ක. ෙම් ාා ා විශකව විදයාල, අධ්යාපන ප පීඨ  ා ජාතික 

අධ්යාපන ප ආක්පක ආදික සින්  අධ්යාපන පපන ති  ා අධ්යාපන ප දධනශපපන ති [M.Phil] සට්ටෙම් 

විෙශේෂ පන ශකචා්ත උපන ාික පන ාඨසාලා ාැළසුම් කය දික්ත කළ ුණතු ක. 

 

5.4  ශ්රී ලංකාව ධ්යවපනය් පනයරිපනයවල් ේා වේ   ව ශ්රී ලංකාව ශේුල ල්පනයතිප ේා වේ   

         නින්වරීතුේ  වෘ්තතීස ාංවලි්්ස 
 

5.4.1 විදු ල්පන ති ොේවෙග උාාකවීම්  ා වැටුේ වධනධ්ක නිශකින් සුදුසුකම්, පුහුණුව  ා පන ළපුරුේද අුසව 

ඉ්ා රසව්ත ෙලා ෙබදා දීස නීතික්  කළ ුණතු ක. 

 

5.4.2 පන ාාල් කළසපාකයතක විසධ්යය් කළ  ැරී වප පන රිදි විදු ල්පන තිවයකා පාකකෙකකු ෙස් ස, 

කළසපාකරුෙවකු ෙලා ශ් තිස්ත කළ ුණතු ක. 

 

5.4.3 ශ්රී ලංකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප ොේවෙග  ා ශ්රී ලංකා විදු ල්පන ති ොේවෙග සුදුසු සට්ටම්වල 

නිළධ්ාම ්  ්මුඛ්  මුඛහුත දික ුණතු අිවෙකෝයා්තසක අවාකාාවලට තුලපා්තසකව මුඛහුත දික  ැරී 

වප පන රිදි ද, පාකක්තවක වධනධ්පක වප පන රිදි ද ාංවධනධ්පක කළ ුණතු ක. ෙම් ාා ා මීෙේ 

පාකක්තව පුහුණු සධ්යාකාාපක උපන රිස වශෙක්  රෙකෝජපකට ය් ුණතු ක. 

 



5.4.4 ේසාකට වැිව කාලක්  ාා ා පුහුණුවීම් වලට විෙේශය්වප ෙසස සට්ටම්වල නිළධ්ාම ්  ලවා 

පුහුණුව ාා ා වැක වප මුඛළු මුඛදලට ාරිලප ොේවා ගිවිසුසකට ෙ ෝ ඇපන  වේපුවකට ෙ ෝ අ්තා්  

කය ය් ුණතු ක. 

5.4.5 අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග සාපව ාංවධනධ්පකට අදාළ ාම්පූධනත ේොයතුරු පන ේධ්තික්  පිිමටුවික ුණතු ක. 
 

5.5  ධ්යවපනය් ෂණේප රේසලා ේා වව  
       ශ්රී ලංකාව ුණරු ේා වස  
 

5.5.1 ණාරු ොේවක ාා ා බාවා ය් ුණ්තේත විදයාපීඨ උපන ාිකධ්ාම ්  ෙ ෝ අවස වශෙක්  ව රසාසික 

පන ාඨසාලාවරී්  අධ්යාපන පක පිළිබා උය්ත විශකව විදයාල උපන ාිකධ්ාම ්  පන සි.. රාාමික අංශක 

ාා ා ද ෙසක වලංණා වික ුණතු ක. අවශය්ාව ාා ා එවැනි ණාරුවරු ෙපොසැතිවප සුවිෙශේෂ 

්්ත්තව කටේත පන සත්  ෙවප්ත සුදුසු සට්ටසක ණාරුවරු බාවා යැනීසට ඉඩ තිබික ුණතු ක.  

 

5.5.2 දැපටස්ත ොේවෙග ෙකදී සින්ප ණාරුවරු උපන ාිකක්  ද් වා ාංවධනධ්පක ෙකොට ාසාකා ලංකාෙේ 

සිකලු ණාරුවරු උපන ාිකධ්ාම ්  රීම ෙම් ජාතික ඉල් කක්  ඇති ෙකොට එක ාා් ෂා්ත කය යැනීසට 

කටුණතු කළ ුණතු ක.  

 

5.5.3 ණාරුවරු ෙබදී කාෙම් විෂස්ාවක්  පැති රීම ස ාා ා සිකලු ණාරු පන ්තවීම් පන ාාල් පන ාදක  ා 

විෂකපන ාදක පන ්තවීම් ෙලා ලබා දික ුණතු ක.  පන ාාලකට ණාරු වැටුේ ෙව්  රීම ස පන ාාැෙල් ණාරු 

අවශය්ාවක ස් වික ුණතු ක. ණාරුවයෙකකු බාවා ය් ුණ්තේත වාය 6 ක අනිවාධනක ොේවක්  

ාා ා ක. ෙවප්ත පන ාාලක ඇබ ධනතුව්  ාා ා ණාරුවයෙකකු සාරු කළ ුණ්තේත අදාළ පන ාාෙල් 

ඇබ ධනතුව අෙ ෝසි ව් ේ  පම් ෙ ෝ ඒ ාා ා ෙවප්ත ණාරුවයෙකකු පන ්ත ව් ේ  පම් පන සි.. 

අකධනසපය්ාවකකදී ණාරුවරු සාරු ෙපොෙකොට ව්්තතිෙක්  ඉව්ත රීම ස සැපවි. 

 

5.5.4 සුදුසුකම් ඇති ණාරුවරු් ට ව්්තයික බලපන රක්  නිකු්ත රීම ෙම් බලක අධ්යාපන ප කවු් සිලකට 

[EC] පන ැවරික ුණතු ක. එවිට “ව්්තයික ණාරු බලපන රක” ෙපොසැති ණාරුවයෙකකු නී්යාුසූලල 

ණාරුවයෙකකු ෙලා පිළිය් ෙපො ැරී ෙේ. 

 

5.5.5 ණාරුවරු් ෙඅ වාධනක ක උාාකවීම් ාා ා ශ්රී ලංකා ණාරු ොේවා ාංර ෙග නිකස කය ඇති ක්රිකාදාසක 

පිළිබාව කළි ාලකා බලා සුදුසුකම්, පන ළපුරුේද, පුහුණුව, ද් ෂකම්, කැපන වීම්  ා දුෂකකය පන ළා්තවල 

ොේවක ආදික ාලකා බලමි්  උාාකවීම්  ා වැටුේ වධනධ්ක ලබා දීස පිළිබා දැිව නීති පන ේධ්තික්  

පිළිෙකළ ෙකොට ක්රිකා්තසක කළ ුණතු ක. ෙම් ාා ා ණාරු කාධනක ාාධ්ප ඇය ළෙම් රසෙේදක්  

ාකාක ෙකොට ක්රිකා්තසක කළ ුණතු ක. 

 

5.5.6 ණාරු සාරු රීම ම් ාා ා 2007.12.13 දිප දයත 2007/20 චරෙල්තපෙග ාා ්  රසෙේදක 

අුසයසපක කළ ුණතු ක. අළුේ්  ාකාක කයප ණාරු සාරු ක්රිකා්තසක වික ුණ්තේත ඊළඟ 

අධ්යාපන ප වධනෂක ආයම්භෙග සිට ක. 

 
 

5.5.7 ණාරු ොේවෙග උාාකවීම් ාා ා දැපට පන  ් දැ් ෙවප පන ් ති  ා ේරේි. භාවි්ා කළ  ැරී ක. 
එෙ ්ත අපාය්ෙග පන ් ති  ්ය පන සත්  පන ව්තවා ය්  ැරී ක. 
 
3 වප පන ් තික          ( I  ා II ේරේි. ) 

2 වප පන ් තික          ( I  ා II ේරේි. ) 

1 වප පන ් තික           

විශිෂකඨ පන ් තික    

 
5.5.8 1 වප පන ් තිෙග  ා විශිෂකඨ පන ් තිෙග ණාරුවරු සුදුසු විභායකරී්   ා සුදුසු පුහුණුවරී්  පන සු ණාරු 

උපන ෙේශක සට්ටසට උාාක කළ  ැරී ක. වවු්  ාා ා වයවාකාාපි් ොේවක්  ආයම්භ කළ ුණතු 



අ්ය, වවු්  අධ්යාපන ප ෙකොට්ඨාශක් ට අුසුණ් ් කළ ුණතු ක. ොේවාාකා ණාරු පුහුණු, විෂකසාලා 

ක්රිකා්තසක රීම ස, ණාරු උපන ෙේශපක  ා පන  සුකම් ාැපන  ළස, පන ාාල් සුපන ම ් ෂතක  ා ඇය ළස 

ෙසොවු් ෙඅ කාධනකභායක ෙේ. 

5.5.9 පව පන ්තවීම් ලබප ා ස ණාරුවයෙකකු ාා ාස අවස වශෙක්  වායක කාලක්  ාා ා පන ාාෙල් 

සුදුසු ෙජ්කෂකඨ ණාරුවයෙකකු සුාාධ්යකායකෙකකු [Mentor] ෙලා පන ්ත කය නිසි සඟ ෙපන ් වීස්  

කළ ුණතු ක. 

 

5.5.10 ණාරුවරු පන ්ත රීම ෙම් දී, ාකාාපය් රීම ෙම් දී  ා සාරු රීම ෙම් දී ණාරුවයකා රවීප්තවක ද් වප 

භාෂා සාධ්ය ාැළරීල්ලට ෙයප ඒ අුසව සුදුසු පන ාාල්වලට පන සත්  අුසුණ් ් කළ ුණතු ක. 

 

5.5.11 අපාය්ෙග වාය  ්යරී්  පන සු ඒ ඒ පන ළා්තවල සතුවික  ැරී විවිධ් විෂක්  ාා ා යේ ණාරු 

පුයේපන ාඩු  ඳුපා යැනීෙම් රසක්  ාකාක ෙකොට එකී අවශය්ා අුසව විදයා පීඨ වලට සිසු්  බාවා 

ය් ුණතු ක. 

 

5.5.12 දුෂකකය පන ළා්තවල ොේවක කයප ණාරුවරු ාා ා ේ වාසික පන  සුකම් ඇතුළු සුදුසු දිරි දීසපා ලබා 

දික ුණතු ක. 

 

5.5.13 දිාකත්රි් ක සට්ටෙස්  විශිෂකඨ ණාරුවරු  ඳුපාෙයප වාධනක කව වවු්  අයක කයමි්  ණාරු උපන  ාය 

උෙළල්  පන ැවැ්තවික ුණතු ක. 
 

          ශ්රී ලංකාව ශේුල ල්පනයතිප ේා වස  

 
5.5.14 ශ්රී ලංකා අධ්යපන ාප පන රිපන ාලප ොේවෙග නිළධ්ාම ්  පන ළපුරුේද්  ලබා ය් පා අවාකාාවක  ැය 

සිකලු විදු ල්පන ති ්පතුරුවලට පන ්තවික ුණ්තේත ශ්රී ලංකා විදු ල්පන ති ොේවෙග සින්් ප්  පන සි.. 

 

5.5.15 විදු ල්පන ති ොේවෙග ්පතුරු අෙේ් ෂා කය් ප්  පන ාාල් කළසපාකයතක, පන රිපන ාලපක  ා 

පාකක්තවක පිළිබද පන ශකචා්ත උපන ාික ෙ ෝ ිවේෙලෝසාධ්ාරිෙකකු වික ුණතු ක. 

 

5.5.16 පව විදු ල්පන තිවයෙකකු පන ්ත රීම ෙම් දී විදු ල්පන ති ොේවෙග අකකු පන ාාලකට අුසුණ් ් කළ 

ුණ්තේත එිම සින්ප විදු ල්පන තිවයකා ඉව්ත වීසට ේසාකට ෙපන යක. 

 

5.5.17 විදු ල්පන තිවරු පන ්ත රීම ෙම් දී , උාාකවීම් වලදී  ා සාරු රීම ම් වලදී ශ්රී ලංකා විදු ල්පන ති ොේවෙග 

වයවාකාාෙේ ාා ්  ක්රිකා පිළිෙවල අුසයසපක කළ ුණතු ක.  

 

5.5.18 අ්යාවශය අවාකාාවක වැඩ බලප විදු ල්පන තිවයෙකකු පන ්ත කය් ේ  පම් එක සාා 3 කට 

පන සත්  ඝ්සා වික ුණතු ක. 

 

5.5.19 කැපී ෙපන ෙපප ොේවක්  කයප විදු ල්පන තිවරු් ට ජාතික සට්ටෙම් පිළියැනීස්   ා රදාපක්  

සිදු ෙකොට රසිේධ් ෙයෞයව රීම ස්  සිදු කළ ුණතු ක. 

 

5.5.20 ෙසකී ොේවා පුයේපන ාඩු ාා ා පන ්තවීම්, උාාකවීම් දීසට පන ව්තවප සිකලු ්යඟකාම  විභාය වාධනක කව 

පන ැවැ්තවික ුණතු ක. 

 

          ශ්රී ලංකාව ුණරු ධ්යවපනය්ි ේා වස  

  



5.5.21 අපාය්ෙග බාවා ය් පා ණාරු අධ්යාපන පික්  ාා ා අදාළ විෂක ෙෂේරෙග පන ශකචා්ත උපන ාික, 

ඉංග්රීසි දැුසස, අ්තදැකීම්, කැපන වීස  ා අෙපකු්ත අ්යාවශය ණාතාංය සුදුසුකම් ෙලා ාැළරීක ුණතු 

අ්ය, වවු්  දිරිස්ත වප සට්ටෙම් වැටුේ ්ලක්  ද ඇති ෙකොට අධ්යාපන ප විදයා පීඨ පන ාඨසාලාව 

උපන ාික සට්ටසට ෙයප ඒස  කිවපම් කළ ුණතු ක. 

5.5.22 ෙසස ොේවෙග පන වතිප පුයේපන ාඩු සාා 6 රී්  ාම්පූධනත කළ ුණතු අ්ය, ොේවෙග ෙකදී සින්් ප්  

අදාළ සට්ටසට ාංවධනධ්පක කය ය් ුණතු ක. 

 

5.5.23 උාාක ෙපන ළ ද් වා යි.්, කලා, වාි.ජ  ා ්ා් ෂි.ක කප විෂක ධ්ායා  ා ඉංග්රීසි ද, ශාම රික 

අධ්යාපන පක වැනි විෂක්  ද, ඉයැ් වික  ැරී ද් ෂ උපන ාිකධ්ාම  ණාරු පිරිා්  අපාය්ෙග අධ්යාපන ප 

විදයා පීඨ විය්  බිිම කය දීසට ්යම් සුදුසුකම්  ා නිපුත්ා ඇති විෙශේෂි ණාරු අධ්යාපන පික්  

අවශය රසාතක්  පන ේධ්තික තුළට ඇතුළු කය ය් ුණතු ක. ෙම් ාා ා එවැනි පුේයලක්  ණාරු 

අධ්යාපන පි ොේවක ආකධනෂතක කය යැනීෙම් රස ෙේදක්  ාකාක කය ය් ුණතු ෙේ. 

 

         ශ්රී ලංකාව ධ්යවපනය් පනයරිපනයවල් ේා වස  

 

5.5.24 ෙසකී ොේවකට බාවා යැනීම්, උාාකවීම්  ා සාරුවීම් ශ්රී ලංකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප ොේවෙග 

වයවාකාාවට අුසූලලව පන සත්   සිදු වික ුණතු ක. 

 

5.5.25 ොේවෙග ා ස ධූයකකස කාධනකභායක  ා බල්ල නිවැයදිව  ා පන ැ ැදිියව නිධනවචපක කය, එකී 

කාධනකභායෙග ාකවාධීප වයකීම් පන ැවරික ුණතු ක. 

 

5.5.26 වවු් ට කුාල්ාවක  ා ෙජ්කෂකඨ්ාවක ස් උාාකවීම් උපන කා ය්  ැරී වික ුණතු ක. 

 

5.5.27 ඒ ඒ පන ළාේත භාෂා අවශය්ාවක අුසව අදාළ භාෂාව් ෙය්  නිපුප අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප 

නිළධ්ාම ්  අවශය ්යම් ොේවෙග ෙකදවික ුණතු ක. වවු් ට අවශය බල්ල ද ලබා දික ුණතු ක. 

 

5.5.28 අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප ොේවෙග නිුණ් යි්  පන ාාල් ාා ා චර ෙල්තප නිකු්ත රීම ෙම් දී එකවිටස 

භාෂා තුෙප් ස නිකු්ත කළ ුණතු වීස නීතික්  කළ ුණතු ක. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6  ධ්යවපනය් රමිතිප  ව ුණවව්තාකා ත ුරරුව 
          අධ්යාපන ප රතිාංාකකයතවල මුඛතය අයමුඛත ව් ේ  අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග ෙ ෝ අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග 

පන ාාල සින්  ලබා ෙදප අධ්යාපන පෙග ාංවධනධ්පක ඇති රීම ස ෙ ෝ පන ාාල් විෂකසාලාව ඇය ළස විභාය, ණාරු 

ොේවක වැනි ාංයචකවල ාංවධනධ්පක්  ඇති රීම ස ක. අධ්යාපන ප ාංවධනධ්ප ාංකල්පන ක්  ෙලා ය්ත කළ 

අධ්යාපන පෙග සිකලු ස අංශවල ණාතා්තසක අද ාක කයික. ාාසාපය අධ්යාපන පක පිළිබා ා් දධනභක තුළ ණාතා්තස 

් වුරුව කුස අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික  ා ජාතික අයමුඛණු ඉටු කය යැනීෙම් දී නිකමි් රමියි්  ් වුරු රීම ස ාා ා 

අධ්යාපන ප ක්රිකාවියෙග ාැලසුම්කයතක ක්රිකා්තසක රීම ස  ා පන සු විපන යම් රීම ස පැ්ෙ ෝත ෙකදවුම්  ා නිපන ැුණම් 

විිකස්ත ෙලා විසධනශපක රීම ස ික. ෙම් අුසව පන ාාල් විෂක සාලාව, ෙපන ළෙපන ෝත ඉෙයුසම් ඉයැ් වීම් ඇය ළස  ා 

්් ොේරු රීම ස පිළිබා ණාතා්තසක ් වුරුව ාා ා රමියි්  පන ව්තවාෙයප කාෙම් වයකීස අධ්යාපන ප 

අසා්යාංශක  ා එිම නිෙකෝජි් ආක්ප ාතු වයකීසරී. ඒ ාම්බ් ධ්ෙක්  සුදුසු වයවාකාාපි් පන දපස්  

රතිෂකඨාපන පක රීම ස පිි.ා සතු දැ් ෙවප ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත කයමුඛ. 

  

6.1 ශ්රී ලංකාෙේ ාසාකා අධ්යාපන ප ක්රිකාවියෙග සිකලු සට්ටම්, අංශ  ා පිකවයක් ිම තිබික ුණතු පිළිය්  ැරී 

අවස රමියි්   ා ණාතා්තසක බව රසාතා්තසකව නිධනෙේශ ෙකොට රසිේධ් ෙකොට අ “ාැළසුම් රීම ස 

ක්රිකා්තසක රීම ස           පන සු විපන යම්” කප රචිය් රසෙේදක  ය ා එකී අවස සට්ටස රසාුසූලලව ඉ ළට 

වාවමි්  අධ්යාපන පෙග ්්ත්තව ා තික රීම ස  ා අතණ්ඩව ්්ත්තව ාංවධනධ්පක රීම ස රමුඛත්ාවක ලබා 

දික ුණතු ජාතික සට්ටෙම් රධ්ාප වයකීස්  ෙේ. 

 

6.2 ෙම් ාා ා අධ්යාපන ප අසා්යාංශෙග 2001 වධනෂෙග පිිමටුවප ලද ්්ත්තව ් වුරු රීම ෙම් ඒකකෙකිම 

සාපව  ා ෙභෞතික ාම්පන ්ත ජා්ය් ්ය සට්ටසට ාංවධනධ්පක කය එක නිකාසප ්්ත්තව ් වුරුකයත  ා 

සුපන ම ් ෂත ඒකකක ෙලා පම් කළ ුණතු ක. 

 

6.3 ෙසස ඒකකෙක්  ක්රිකා්තසක කයප රමීයි්   ා ්්ත්තව සුරැකීෙම් වැඩපිළිෙවල ාා ා පන ාාල් 

සුපන ම ් ෂතක කප අංයක ද එකතු ෙකොට පව අධ්යාපන ප පන ප් කටේත එස ඒකකක ාකවාධීප ශ් තිස්ත 

වපතික පන දපස්  කටේත ාකාාපි් කළ ුණතු ක. 

 

6.4 ෙසස ඒකකෙග පන ාලපක අ විෙශේෂි දැුසස්   ා සුදුසුකම් ඇති පන ළපුරුදු, ද් ෂ  ා ක්රිකාකාම  ්්ත්තව පන ාලප 

 ා සුපන ම ් ෂත ෙකොසාාරිාක ජපයාල්වයෙකකු කට්ට පන ්ත කළ ුණතු ක. වහුට ්්ත්තව පන ාලපක  ා 

සුපන ම ් ෂතක ාා ා අිකකාම  බල්ල ෙස් ස ක්රිකා්තසක වීෙම් නීතිසක බල්ල ද ලබා දික ුණතු ික.   

 

6.5 ෙසස ඒකකක කටේත  යජෙග  ා ෙපන ෞේයියක අංශෙග ාාසාපය අධ්යාපන පක ලබා ෙදප පන ාාල්වල පන  ් 

දැ් ෙවප අංයවල රමිතික  ා ණාතා්තසකභාවක ් වුරු කළ ුණතු ක. එපම් ජාතික ෙපන ොදු අයමුඛණු, පන ාාල් 

දැ් ස  ා ෙසෙ වය, ඉෙයුසම්-ඉයැ් වීම් කාධනකක, ඇය ළම්  ා රතිලල, විෂකසාලා  ා ඉයැුසම් රසෙේදක, 

ෙපන ළ ෙපන ෝත, ණාරු උපන ෙේශප  ා වැඩ පන න්පන ාන් [Work  schemes], ාම්පන ්ත ද්රවය ෙකදවීම්, සාපව ෙකදවීම්, 

පාකක්තවක  ා කළසපාකයතක, ක්රිකාකායකම්, අභය් ්ය  ා බාිමය සුපන ම ් ෂතක  ා ඇය ළස, රජා 

ා භාගී්තවක ආදී අංය ික. 

 



6.6 ්වදුයට්ත කරුණු ාලකා බැලීෙස්  පන සු සුදුසු කැික  ැෙඅ පම් ණාරු උපන ෙේශකවරු්  ෙසස ඒකකක 

කටේත වයවාකාාපි් ෙකොට පන ළා්ත  ය ා විසධ්යය් කළ  ැරී ක. ්්ත්තව පන ාලපක  ා ්්ත්තව 

් වුරුකයතක ාා ා බාිමය ඇය ළම් වාධන්ා ලබා යැනීස ාා ා ෙ ොාස රභවක ණාරු උපන ෙේශකවරු ෙේ. 

වවු්  ාකවාධීපව  ා ඍජුවස රධ්ාප ඒකකකට වාධන්ා කළ ුණතු ෙේ. 

 

6.7 පන ාාල් තුළ පිිමටුවප සිසු් ෙඅ  ා ණාරුවරු් ෙඅ  ්්ත්තව කවක්  [Quality circles] ලලදා ළව ක්රිකා්තසක 

රීම ෙස්  පන ාාල තුළ අභය් ්ය ඇය ළස්  කය ්්ත්තව ාංවධනධ්පක ාා ා ාකවකං උවසපාව්  ක්රිකාවියක්  

ඇති රීම සට වධ්ධනකස්ත කළ ුණතු ක. 

 

6.8 අධ්යාපන ප අසා්යාංශක, පන ළා්ත අධ්යාපන ප අසා්යාංශක, දිාකත්රි්  කාධනකාල  ා ෙකොට්ඨාශ කාධනකාල කප 

සිකලු අධ්යාපන ප පන රිපන ාලප ආක්ප වල ද සිකලු අංශවල ණාතා්තසක ෙකදවුම්, ක්රිකාවිය  ා නිසැවුම්වල 

්්ත්තව සුපන ම ් ෂතක  ා ් වුරුකයතක ෙසස ්්ත්තව ් වුරු කයප ඒකකක කට්ට අක්ත ෙේ. ඒ ාා ා 

අධ්යාපන ප අසා්යාංශ සට්ටෙම් සිට පන ාාල් සට්ටස ද් වා විිමෙදප සුදුසු ාංවිධ්ාප වයු ක්  ාකාක කය ය් 

ුණතු ෙේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7          ශ්රී ලංකාවේ  ධ්යවපනය්ස ේවනුේවතු 

                        ා්පනය්තකාරවස  ව මූලයකාරවස 

 
          ාංවධනධ්පක ෙවමි්  පන වතිප යටවල්  ා ාැාදීෙම් දී ශ්රී ලංකාව අධ්යාපන ප රතිලාභ මුඛදු් පන ්ත කය යැනීස 

ාම්බ් ධ්ෙක් , ඉ ළ සට්ටසරී්  පන ැවතික ද, අධ්යාපන ප ද්ත් අුසව අධ්යාපන ප ආෙකෝජපක රසාතා්තසකව අඩු 

සට්ටසරී්  පන වයි. අධ්යාපන ප විකදම් දළ ෙේශීක නිෂකපන ාදි්ෙග රතිශ්ක්  වශෙක්  ය්ත කළ 2000 දී 2.50 ්  ව 

පන ැවයි අ්ය එ්ැ්  සිට රසෙක්  අඩු වී 2007 දී 2.10 ද් වා පන  ් වැටී ඇති අ්ය, 2008 දී එක 2.83 ද් වා ඉ ළ 

පැය ඇ්. ජා්ය් ්ය රමියි් ට අුසව බලප විට ශ්රී ලංකාව අධ්යාපන නික අ්තපන ්ත කය යැනීම් ඉ ළ සට්ටසක 

පන ැවතික ද, අධ්යාපන නික ආෙකෝජපක අඩු අයක්  ෙයප ඇ්. ෙම් ්්ත්තවක ඉ් සවා දළ ෙේශීක නිෂකපන ාදි්ෙක්  

මීට වඩා වැිව රතිශ්ක්  අධ්යාපන ප ාා ා ෙකදවීස අවශයෙක් ස සිදු කළ ුණතු ෙේ. ෙසස රතිශ්ක 5% ද් වා 

වධනධ්පක කළ  ැරී පම් ජාතික්  වශෙක්  අපන  කාට්ත ාතුටු වික  ැරී ්්ත්තවකරී. එොේස ාම්පන ්ත ෙකදවීෙම් දී 

අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග අයමුඛත  ා කාලීප අවශය්ා ාැලරීල්ලට යනිමි් , වඩා්ත රාෙකෝගිකයේ්ත විනිවිද 

භාවකරී්  ද සිදු කළ ුණතු ෙේ. 

 

7.1  පන ාාලකට මූලය ාම්පන ්ත ලබා ෙදප රධ්ාප රභවක යජකික. මීට අස්යව පන  සුකම්  ා ොේවා යාාකතු, ාමිති 

ාසාජික යාාකතු, ාල්පිල්, රදධනශප, රාංය, ්යඟ රීඩා, කන්්ල පන  සුකම් කුියකට දීස ආදී රස සින්  පන ාාල 

විසි් ස මූලය පන  සුකම් උපන දවා යැනීස්  ද සිදු කයුස ලැෙේ. ඉෙයුසම්-ඉයැ් වීම් ක්රිකාවියකට  ානික්  

ෙපොවප පන රිදි ඉ ් ක්රිකාකායකම් (පන ාාල් ාංවධනධ්ප සණ්ඩලෙග අධී් ෂතක කටේත) විනිවිද භාවකරී්  

ුණ් ්ව සිදු රීම ස  ය ා පන ාාල් පඩ්තතුව ාා ා අවශය මූලය ාම්පන ්ත ොොකා යැනීසට නී්යාුසූලලව ඉඩ්  

ලබා දික ුණතු ක. ෙම් පන  සුකම් ාලාා ය් ෙපො ැරී පන ාාල්වලට  වැිව මූලය පන  සුකම් යජෙක්  ාැපන  ළස 

රතිපන ්තතික්  වික ුණතු ක. 

 

7.2 යජක අකවැක සින්  ාාසාපය අධ්යාපන පක ාා ා ෙව්  කයප මුඛදල දළ ෙේශීක නිෂකපන ාදි්ෙක්  5% ද් වා 

වැිව රීම සට උපන රිස උ්තාා ක්  දැරික ුණතු ක. 

 

7.3 ජාතික රමුඛත්ා  ා අවශය්ා ස් පන දපම් වප ආංශික ාංවධනධ්ප යාමුඛවට  ා රෙේශ වැඩාට පට [Sector-

wide development frame work & approach] යැලෙපන ප අුණරු අකවැක යාමුඛව ාකාක ෙකොට දිුණණු කළ 

ුණතු ක. 

 

7.4  අස්ය ාම්පන ්ත අවශය්ා ඇති ාකාාප වප අවාසිදාකක සට්ටෙම් පන ාාල්, විෙශේෂ අවශය්ා ඇති දරුව් ෙඅ 

අධ්යාපන පක, අ් ්ධනකයත ක්රිකාවියක සිදුවප පන ාාල්, දුෂකකය පන ාාල් ආදික නිවැයදිව  ඳුපාෙයප ඒවා ාා ා 

වැිව ෙභෞතික ාම්පන ්ත  ා සාපව ාම්පන ්ත ාැපන ිකක ුණතු ක. 

 

7.5 අධ්යාපන පෙග මූලය අවශය්ා යියතක කළ ුණ්තේත පන ාාල් සට්ටෙම් සිට ඉ ළට ක. දැපට දැිව මූලය 

ෙයණාලාසි නිාා  එකී ෙයණාලාසි මුඛල් කයෙයප ඒවා අුසව ාම්පන ්ත ෙබදා දික ුණතු ආකායක යියතක කළ ුණතුව 

තිෙේ. එෙ ්ත වික ුණ්තේත අවශය්ාවක  ා රමුඛත්ාවක අුසව නිවැයදි ාම්පන ්ත ෙබදා දික  ැරී වප පන රිදි නීති 

ම ති  ා චරෙල්ත ාකාක කය යැනීසික. 

 

7.6 ඉ්ා අඩු ආදාකම් ඇති පන වුල්වල දරුව් ෙඅ අධ්යාපන පක පන ව්තවාෙයප කාස ාා ා වවු් ට අවශය මූලයසක 

ා ෙකෝයක  ා සුභාාධ්පක ෙපොසාව ලබා දික ුණතු ක. 

 



7.7 ාම්පන ්ත ෙකදවීෙම් දී අධ්යාපන පෙග ජාතික අයමුඛණු  ා කාලීප අයමුඛණු ාැළරීල්ලට ෙයප එකී අයමුඛණු ෙව් 

ළඟා වීෙම් ඉල් ක ාා් ෂා්ත කයයැනීස ාැළරීල්ලට ය් ුණතු ක. ෙකදූ ාම්පන ්ත විය්  එකී අයමුඛණු ෙක්යම් 

දුයට ඉටු යේෙග ද ක් ප එපම්, ෙකදවුම්වල රතිලලක පන ැ ැදිියව විනිශකචක ෙකොට ාසාෙලෝචපක කළ ුණතු ක. 

 

7.8 පන ාාල් වැක ශීධනෂක ාැළසුම්  රීම ස  ා කළසපාකයතක පන ාාල් සට්ටසට විසධ්යය් කළ ුණතු ක. ඒ අුසව 

පන ාාල් ාංවධනධ්ප ාමිතික කටේත ඇති පන ාාල් කළසපාකයත කමිටුෙේ  ා ෙකෝයක ඇතිව වැක පිළිබාව 

යියත යැනීසට්ත, ක්රිකා්තසක වීසට්ත, විදු ල්පන තිවයකාට  ැරී වික ුණතු ක. 

 

7.9 ා ස පන ාාල් ස වාධනක කව වියතප  ා කාධනකලල ාසාෙලෝචප වාධන්ාව්  ාකාක කය අධ්යාපන ප 

අසා්යාංශෙග ණාතා්තසක ාංවධනධ්ප ඒකකකට ෙකොමුඛ කළ ුණතු ක. 

 

7.10  දිසි ෙ ෝ ආපන දා අවාකාාවක දී ෙකොදවා යැනීස පිි.ා අධ්යාපන ප අසා්යාංශක කටේත ජාතික  අධ්යාපන ප   

        අයමුඛදල්  ඇති ෙකොට එක ෙපන ෝෂතක කයමි්  පන ව්තවා ය් ුණතු ක. අධ්යාපන පෙග මූලය අවශය්ාවක්   

        යියතක කළ ුණ්තේත පන ාාල් සට්ටෙස්  පන ට්  ෙයප ඉ ළටක.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         8        වෘ්තතීස ධ්යවපනය්ස 

          ාාම්රදාිකක විිකස්ත පන ාාල් අධ්යාපන පක සින්  ාපුයාියක ෙපො ැරී අවශය්ා ඉටු රීම ස ාා ා නිද සි්  

පන සු අපන  යට අධ්යාපන ප ඉති ාාෙග වැඩ ෙලෝකක  ඳු් වා දීස, වැඩ හුරුව, රාඅව්්තයික අධ්යාපන පක, ජප්ා 

අධ්යාපන පක, ෙපොවිිකස්ත අධ්යාපන පක කපාදී වශෙක්  විවිධ් ාංකල්පන  කටේත වරි් වය ව කම් දයා ඇ්්ත, 

පන ාාිය්  පන සු විශකව විදයාලකට ෙ ෝ ෙකළි් ස රැරීකාවකට රෙේශවප අක අ් ැය ොසු අකෙඅ අපාය්ක 

පිළිබා යැටලුව ්වස්ත ෙපොවිාඳුුස රශකපක්  වශෙක්  ෙශේෂ වී පන වයි. බැලූ බැල්සට ෙසක පම් අධ්යාපන ප 

අසා්යාංශෙග විෂක පන ාෙක්   ා වයකීෙස්  බැ ැය අංශක්  බව ෙපන නී ගික ද පන ාාල්  ැයකප දරුව්  පන ාාිය්  

ඉව්තව කාසට ෙපන ය වවු්  ාා ා සුදුසු ව්්තයික අධ්යාපන පකකට ෙකොමුඛ රීම ෙම් වයකීස ාාසාපය අධ්යාපන පෙග 

රතිපන ්තතික්  වශෙක්  ාලකමුඛ. ෙසස අයමුඛත ්ව වැිවදුයට්ත ඉ්  වේබට ාංවධනධ්පක කය පන ාාල් පන ැවැ්තෙවප 

කාලෙක්  පන සු ාවාක කාලෙග දී ා  ාති අ් ්  ා පන ාාල් නිවාඩු කාලවලදී පන ාාැෙල් ෙභෞතික ාම්පන ්ත 

පන රි යතක කයමි්  එස දරුව් ෙඅ ව්්තයික ාංවධනධ්පක උෙදාා ා්ය වශෙක් ස දාකක වික  ැරී අධ්යාපන නික 

වැඩපිළිෙවල්  ෙකදික  ැරී ක. ෙම් ාා ා ෙකෞවප කටුණතු  ා නිපුත්ා ාංවධනධ්ප අසා්යාංශෙග ා ෙකෝයක 

ලබා ය්  ැරී වප අවෙබෝධ්්ා ගීවිසුසකට එළඹ ිවේෙලෝසා ා  උපන ාික ා තික ද් වා වවු් ෙඅ නිපුත්ා 

ාංවධනධ්පක කය යැනීෙම් ාරීක වැඩපිළිෙවල්  ාකාක කළ ුණතු ෙේ.  

 

 

8.1 ජාතික විශකවවිදයාල අධ්යාපන ප අවාකාා ෙපොලබ් පා යේ, ාා.ෙපන ළ  ා උ.ෙපන ළ අධ්යාපන පෙක්  පන සු පන ාාල් 

 ැයකප සිසු්  එොේ පන ාාෙල්  ඉව්ත වීසට ෙපන ය සුදුසු ව්්තයික අධ්යාපන පකකට බේධ් රීම ස ාාසාපය 

අධ්යාපන පෙග රතිපන ්තතික්  වික ුණතු ක. 

 

8.2 ාාසාපය පන ාාල් අධ්යාපන පක අවා්  කයප දරුෙවකුට ාා.ෙපන ළ ෙ ෝ උ.ෙපන ළ ජාතික විභාය  ා තිකකට 

අස්යව පන ාාල තුළ වහු ලබා ය්ත දැුසස, කුාල්ා  ා ආකල්පන  නිරූපන තක වප ආකධනශනීක ා තිකක්  

නිකු්ත කළ ුණතු ක. ෙසක අාකවීෙම් ා තිකක්  ෙපොවප අ්ය එිම ශිෂයකා ේවියිිකක සට්ටෙම්  දායප ලද 

විවිධ් විෂක්   ා ඒ ඒ විෂක ාා ා ෙකද යේ ාසාකා කාලක ද පන ාාල් පන ාදක අතණ්ඩ ශිෂය ඇය ළම්වල රතිලල 

ද, විෂකාුසබේධ්, විෂක ාසයාමී  ා විෂක පන රිබාිමය ක්රිකාකායකම්  ා රීඩා ආදික පිළිබා ාාධනාක්තවක 

නිරූපන තක කයප ද්ත්ක්  ද අ් ්ධනය් වික ුණතු ක. ෙම් ා තිකක ාා ා ජාතික සට්ටෙම් ෙපන ොදු වයු ක්  

නිධනසාතක ෙකොට ෙකොදවා ය් ුණතු ක. ෙසික්  ශිෂයකා  අාස්ත යේෙවකු ෙපොව උය්ත, කස්  කළ  ැරී 

ද් ෂෙකකු බව ෙපන ් ුසම් ෙකෙයුස ඇ්. 

 

8.3  ෙසස සිසු්  තුළ උපන ෙේශප ොේවා  ය ා වවු් ෙඅ  ැරීකාව්  යැප දැිව ආ්තස විශකවාාක්   ා ආ්තස 

අිවසාපක්  ද ඇති ෙකොට ව්්තතික්  පිළිබා අපාය් බලාෙපන ොෙයෝතතු ඉ ළ පංවා පන ාාෙල්  ගිියහී කා 

ෙපොදී වවු්  ාා ා පන ාාල් පන ාදක ව්්තයික අධ්යාපන ප පන ාඨසාලා පන ාාල් තුළස ආයම්භ කළ ුණතු ක. 

 

8.4 ෙම් ාා ා පන ාකවරුෙේ ෙ ෝ/ ා  ාති අ් ්වලදී දැපට පන වතිප පන ාාල් කන්්ල පන  සුකම් ෙකොදවා ය් ුණතු ෙේ. 

ේවියිිකක පන ාාල් ද ොේ ්ා් ෂි.ක විදයායාය ෙම් කටුණ්ත්ට අපූරු ෙලා යැලෙේ. 

 

 

 



8.5 ෙසකී ව්්තයික අධ්යාපන ප පන ාඨසාලා විදු ල්පන තිෙඅ අධී් ෂතක කටේත අ ෙකෞවප කටුණතු  ා නිපුත්ා 

ාංවධනධ්ප අසා්යාංශෙග සැදි ්ත වීෙස්  පන ැවැ්තවික ුණතු ක. ෙම් ාා ා අසා්යාංශ අ්ය සුදුසු අවෙබෝධ්්ා 

ගිවිසුස්  ඇති කය ය් ුණතු ෙේ. 

 

8.6  ායල කළසපාකයත මූලධ්ධනස, ායල ගිණුම්කයතක, වයවාාකක්තවක, රාෙකෝගික ඉංග්රීසි, ා් නිෙේදප 

්ා් ෂතක ෙසකී ආයම්භක පන ාඨසාලාෙේ  ය විෂක්  වික ුණතු අ්ය, ශිෂයකා ේෝයා ය් පා ව්්තයික 

් ෙෂේරක්  අුසව අදාළ අෙපකු්ත විෂක්  ාකාක කය ය් ුණතු ක. 

 

8.7 ෙසකී සිසු්  පන ාාලට ෙපොපන ැමිෙතප කාලක තුළ (එපම් ෙපන යවරුෙේ) රෙේශෙග කම් ආක්පකක 

්ාවකාියක රැරීකා පුහුණුව  ා අ්තදැකීම් ලැබීස ාා ා අුසුණ් ් කළ  ැරී ක. ෙසවැනි සිසු් ට ඉඩ දීස  ා 

පුහුණු රීම ස ාා ා ෙපන ෞේයියක  ා යජෙග ආක්ප ජාතික සට්ටෙස්  උප් දු කළ ුණතු ක. ෙම් ාා ා ්සා 

ේෝයා ය් පා ව්්තයික ් ෙෂේරකස යලපන ා යැනීස වැදය්ත ෙේ. 

 

8.8 පන ාඨසාලාව අවාාපෙග ශිෂයක් ට අදාළ නිපුත්ා ා තික පන රක ලබා දී වවු්  අදාළ ව්්තයික ් ෙෂේරකට 

යැළෙපන ප පන ාඨසාලා ඇති කාධනමික විදයාලකකට ෙ ෝ ව්්තයික පුහුණු සධ්යාකාාපකකට ඇතුළු කළ ුණතු ක. 

්සා ෙකදී සින් ්ාවකාියක රැරීකා පුහුණුෙේ දියටස ෙකදීසට වවු්  වධ්ධනකස්ත කළ ුණතු ක.  

 

8.9 ෙම් පන ාඨසාලා ්ා් ෂි.ක ිවේෙලෝසාව්   ා අපතුරුව ව්්තයික අධ්යාපන ප උපන ාිකක්  ද් වා දීධනක වික ුණතු ක. 

 

8.10 ෙසොේ දරුෙවකුෙඅ ාාසාපය අධ්යාපන පක  ය ා උපන ාිකක ද් වා ාංවධනධ්ප සාධනයක අවාාප පිටුෙේ දැ්   

        ෙේ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 ළිරිේවතු ධ්යවපනය්ස 

          ශ්රී ලංකාෙේ ඉ්ා පන ැයි. අධ්යාපන ප ඉති ාාකකට උරුසකම් රීකප පිරිෙව්  අධ්යාපන පක ාාසාපය 

අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිකකට බැ ැයව ාසයාමී ෙවපස පන ප්්  කටේත දැපටස්ත ක්රිකා්තසක ෙේ. පිරිෙව්  

අධ්යාපන පක ාංවධනධ්පක  ා කාව්තකාලීප රීම ස ාා ා ණිේධ් ශාාප අසා්යාංශෙග ා  යරු ස පාකක ාකවාමී්  

ව ් ොේලාෙඅ උපන ෙදාක පන රිදි පිරිෙව්  පන ප් ාංෙශෝධ්පක කයමි්  පවීකයතක කළ ුණතු ෙේ. පිරිෙව්  

අධ්යාපන පෙග අයමුඛත වික ුණ්තේත ෙබෞේධ් ිව් න්්  ව ් ොේලාෙඅ ආයමික දැුසස, අවෙබෝධ්ක, අධ්යා්තමික 

ාංවධනධ්පක, උ් ව ් ොේලාෙඅ ාැඟවුණු කලා කුාල්ා වේ පැංවීස  ා ාසාජ සුභාාධ්ප ෙපන ොදු ජප ොේවා 

පිළිබා පවීප රාෙකෝගික අධ්යාපන පකට පැඹුරු රීම සක. ෙසිමදී ඝ්ලසා්ා පිරිෙවප  ඳු් වා දීස, පිරිෙව්  පුහුණු 

ආක්ප ඇති රීම ස  ා පිරිෙව්  විෂකසාලා කාව්තකාලීප ෙකොට පවීකයතක රීම සට රමුඛත්ාව ිමමිවුස ඇ්. 

 

9.1  පිරිෙව්  අධ්යාපන පක පිළිබා පන ප් පන  ් දැ් ෙවප අුණරි්  ාංෙශෝධ්පක කළ ුණතු ක. 

 

 (අ)  වය් තික අ අරික් ති, පන න්පන ්තති, පන න්ෙේදී කප ත්රිවිධ් ශාාපෙග ආය් ෂාව  ා අිවව්ේිකක ෙකෙයිම 

       ිව් න්්  ව ් ොේලා අ්ය උප් දුව ඇති රීම ස  ා වධනධ්පක රීම ස. 

 

 (ආ) උපන  වය් තික අවාාපෙග ද් වප “ඇති රීම ස” ක් පට “ඇති රීම ස  ා වධනධ්පක රීම ස” කප  

       වචප ෙකදීස. 

 

 (ඇ) උපන  වය් තික “ාැරිුණ්ත මුඛයල්  පන යපුෙය්  පන ැව් එප ාඟ පන යපුය අවිච්ඡි් පව පන ව්තවාෙයප ක ස  

       ාා ා අවශය වප විපක ත්රිපිටක ිාපක, ධ්ධනසයරුක බව ිව් න්්  ව ් ොේලා ෙව් ඇති රීම ස  ා   

       වධනධ්පක රීම ස” කුසෙව්  ාංෙශෝධ්පක වික ුණතු ක.   

 

 (ඈ) උපන  වය් තික, “ෙබෞේධ් දධනශපක, ෙබෞේධ් ාංාකක්තික, ෙබෞේධ් ඉති ාාක, සිං ල, පන ාිය, ාංාකක්්  

       ඇතුළු භාෂා් ්ය, විෂකා් ්ය  ා ාසකා් ්ය පිළිබා යැඹුරු දැනීස්  ලබා යැනීස ාා ා ිව් න්්   

       ව ් ොේලාට ා  ගිිම ශිෂය් ට පන  සුකම් ාළාා දීස” කුසෙව්  ාංෙශෝධ්පක වික ුණතු ක. 

 

9.2 ඝ්ල සා්ාව් ෙඅ ා  ඝ්ල සා්ා  පිරිෙව්  අධ්යාපන ප ආක්ප තුළ ාකවකීක අධ්යාපන පක ලැබීසට අෙේ් ෂා 

කයප ගිිම ශිෂයකාව් ටද අධ්යාපන ප සුදුසුකම් ාැලඝ්ස අයමුඛණු කය ය්ත ඝ්ල සා්ා පිරිෙව්  අධ්යාපන ප 

ආක්ප ාා ා ද ෙසස පන පති්  විික විධ්ාප ාැලඝ්ස. 

 

9.3 කායක ාභා අවාකාාවලදී පිරිෙව්  ාම්බ් ධ්ෙක්  ඉදිරිපන ්ත වප කරුණු ාම්බ් ධ්ෙක්  පිරිෙව්  සණ්ඩලක 

රැාක වී යියතවලට පන ැමිත ණිේධ් ශාාප අසා්යාංශක  ය ා අධ්යාපන ප අසා්යාංශකට ඉදිරිපන ්ත කළ  ැරී වික 

ුණතු ක. 

 

9.4 පිරිෙව්  අධ්යාපන ප ක්රිකාවියක තුළ ිව්  හ  ා පන ැවිදි කා් ්ා පිරිෙව්   ා පුහුණු  ආක්ප පිිමටුවීස. 

 

9.5 පිරිෙව්  සණ්ඩලක පන ්ත රීම ෙම් දී නිකාකවල ස පාකක ාකවාමී්  ව ් ොේලා දැපට නිල බලෙක්  පන ්ත 

ෙවති. ඊට අස්යව අධ්යාපන ප ඇසතිවයකා විසි්  පන ාිය, ාංාකක්් භාෂා, ධ්ධනසක, අධ්යා්තමික වධනධ්පක  ා 

භාවපා රස පිළිබා දැුසස්  ඇති, විෂෙකිම රවීත ාකවාමී් ව ් ොේලා සුදුසු ාංතයාව්  ද පන ්ත කළ ුණතු ක. 



 

9.6 පිරිෙව්  අධ්යාපන පෙග අයමුඛත වික ුණ්තේත ිව් න්්  ව ් ොේලා අධ්යා්තමික ාංවධනධ්පකට්ත ාසාජ ොේවා 

කටුණතුවලට්ත ෙකොමුඛ යේ රාෙකෝගික අධ්යාපන පකකට පැඹුරු කයවීස ික.  

 

9.7 පිරිෙව්  අධ්යාපන පක ලබප ිව් න්්  ව ් ොේ තුළ ාැඟව ඇති ිනර, මූධනති වැනි කලාව්  වේපැංවීසට 

අවාකාාව ලබා දීස. 

 

9.8 සුදුසු ේරේි. ාා ා ෙපන යවරුෙේ පන ් ති ආයම්භ රීම සට පිරිෙව්  වලට අවාකාාව ලබා දික ුණතු ක. 

 

9.9 පිරිෙව්  පන ාඨසාලාවල විෂක පන ාක සුදුසු පන රිදි පුළුල් කළ ුණතු ක. 

  

 

  



ධ්යවපනය් ධාවතයං ේ  කානා්වකාරව වු ස 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ධ්යවපනය් ේල්කා් 

ධතිපේලිකා ේල්කා් 

(ධ්යව.ුණවව්තාකා 

ාංවලි්්) 

(SLEAS 1) 

ධතිපේලිකා ේල්කා් 

(රතිපපනය්තතිප, අ ාැලසු්  ව 

කාවලිසාව්් 

ාාවේල ච්) (SLEAS 1) 

ධතිපේලිකා ේල්කා් 

(ේා වව ඉදිකිරී්  ව 

ාැපනයයී්) 

(SLAS 1) 

ධතිපේලිකා ේල්කා් 

(පනයවල්  ව මුදල්) 

(SLAS 1) 

අතිෙධනක ෙල්කම් 

(අධ්යාපන ප ොේවා 

ආක්ප) 

(SLEAS 1) 

ර්ව් 

ගවකාවිකකාවරී 

(SLACS 1) 

රවනය කානා්වකාරව ා වසකා ේා වව / ේව්්ත ා  ේා වව කාවලිසාඩ ල 

 

නිේස නය ධ්යවපනය් ධ්යෂණපකාවරු / ා කාවර ධ්යවපනය්  

ධ්යෂණපකාවරු (SLEAS 11/111)  

ා කාය ෙල්කම්වරු (විෂක භාය ) 

(SLAS (11) 

ධභයතුතර 

ශේගව් 

ධං ස 

යතකාිකකාම ්  

(SLACS 1) 

ධ්යවපනය් ධ්යෂණපකාවරු (ශේපස භවර ) (SLEAS 1) අධ්ය් ෂ 

( පන ා.ෙයො.) 

ෙජකෂකඨ ා කාය ෙල්කම්වරු (විෂකක්  භායව ) 

(SLEAS 1 / SLAS (1) 



 

පනයනව්ත ධ්යවපනය් ේදපනයවලිතේ්තු පව - කානා්වකාරව වු ස 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

  

 

පනයනව්ත ධ්යවපනය් ේදපනයවලිතේ්තු පව 

පනයනව්ත ධ්යවපනය් ධ්යෂණප 

ගවකාවිකකාවරී ධතිපේලිකා පනය.ධ.ධ. 

ධ්යවපනය් ාංවලි්් 

ධතිපේලිකා පනය.ධ.ධ. 

ධ්යවපනය් පනයරිපනයවල් 

ධතිපේලිකා පනය.ධ.ධ. 

ශේපස ාාගවමී 

නිේස නය ධ්යවපනය් ධ්යෂණපවරුතු (ශේපසසතු ධනුව) /  

ා.ධ.ධ. ධ්යෂණපවරුතු (ශේපසසතු ධනුව) 

රවනය කානා්වකාරව ා කාවර ේා වවවතු / ේපනයොුල ේා වවවතු 



 

ේකාොට්ඨවා ධ්යවපනය් කාවලිසවලස  - කානා්වකාරව වු ස 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

   

 
 

 

 
 

ේකාොට්ඨවා ධ්යවපනය් ධ්යෂණප 

SLEAS – 1 

නි.ධ.ධ. 

(ධ්යවපනය් ාංවලි්්) 

නි.ධ.ධ. (3 යි) 

(ශේපස භවර) 

නි.ධ.ධ. 

(ධ්යවපනය් පනයරිපනයවල්) 

ගවකාවිකකාවරී 

 

ා.ධ.ධ. 

(ාැලසු්) 

ා.ධ.ධ. 

(ශේපස 

ාාගවමී) 

ා.ධ.ධ. 

(ශේපස 

ා් තුක්කාවරකා) 

ා.ධ.ධ. 

පනයරිපනයවල් 

රවනය කානා්වකාරව ා කාවර ේා වවවතු / ේපනයොුල ේා වවවතු 


