ශ්රී ලංකාවේ ස ලංමේනේය ලංධ්යේපනයස ලංමා ේ ලං

ධ්යේපනය ලංරතිපපනය්තතිප ලං ේ ලං ස නේ
(මාම්වරණස ලංවක ලංපිටපනයත)

ධ්යේපනය ලංවටතු ප ලංපිබඳ ා ලංශේ

ප ලංපනයේලිමේ ්තු ප ලංදපනය

වේරව ලංමභේ ට ලංඉදිරිපනය්තවූ ලං ස නේ
ඇසුරිනි

ව

ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික්  අුසාායෙක්  අධ්යාපන ප පන ප්්  ාකාක රීම ස ාා ා
ශ්රී කාකාප ළිබද ද ෙපාපන ාකප ස්පාදස ාප්රදාිකක අයක් ස රමුඛත්ා ා
අපාය් දැ් ස ළිබදබිඹු කයමි්  අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක ාාපධනධ්පක් 
අෙේ් ෂා කය් ප්  විසි්  ඉදිරිපන ්ත කයප කද ෙකෝජපා ළිබද ාප විභාය ෙකොට
පාධන්ා රීම ස ාා ා පන ්ත කයප කද

ධ්යේපනය ලංවටතු ප ලංපිබඳ ා ලංශේ

ප ලංපනයේලිමේ ්තු ප ලංදපනය

මේනේජිවසතු ලං

ව ලංවේරව ලංමභේ ස

ත

ගරු ලංධ්යේපනය ලංධනේතය ලං තුුලක ලංුණණ ලි්සතු
ශේසිතු ලංපිබඳගතු නු ලංක  ලං ේලිතේ යි.

ධ්යේපනය ලංවටතු ප ලංපිබඳ ා ලංශේ
පනයේලිමේ ්තු ප ලංදපනය

ප

ව ලංවේරව ලංමභේ

ගරු ලං තුුලක ලංුණණ ලි් ලංනැතිප පනේ ලං(මභේපනයතිප)
යරු එාක. බී. දිාාපාකක සැතිතුසා
යරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙරේසජක් ් සැතිතුසා
යරු (ස ාචාධනක) තිාකා වි්ායත සැතිතුසා
යරු (ආචාධනක) ාය්ත අමුඛණුයස සැතිතුසා
යරු යවුෆක කීප් සැතිතුසා
යරු ක් ෂකස්  කාපන ා අෙේපධනධ්ප සැතිතුසා
යරු කා් ් අකගිකප් ප සැතිතුසා
යරු නිධනසක ෙකෝකාපක සැතිතුසා
යරු කබීධන ෂීප් සැතිතුසා
යරු ආධන. එප්. යාජි්ත සපදුස ණ්ඩාය සැතිතුසා
යරු විජකදාා යාජපන ් ෂ සැතිතුසා
යරු ාජි්ත ෙරේසදාා සැතිතුසා
යරු සිපා් ති ආප් ද්  සැතිතුසා
යරු අරීක වියාජ් කාරිකපාප් සැතිතුසා
යරු (පූජය) අතුයලිෙග ය්ප හිමි
යරු සිල්ෙේාකත්රි අකා් න්්  සැතිතුසා
යරු (වපදය) යෙප්ෂක පන තියත සැතිතුසා
යරු පී. ළිකොේප සැතිතුසා
යරු ාා් ් ණ්ඩාය සැතිතුසා
යරු ෙජ්. ශ්රී යායා සැතිතුසා
යරු යජීප විෙජ්සිා සැතිතුසා
ගරු ලංගේමිණි ලංශේජි්ත ලංශේනසමුණි ලංද ලං ලං මොයිමේ ලංනැතිප පනේ ලං(ධ්යේපනය ලංනි ස නය ලංධනේතය) ලං

ගරු ලං නො ේතු ලංකේල් ලං රරු ලංනැතිප පනේ ලං(ධක්ෂණපණ ලංනතුරී, අ ලංධ්යේපනය)

ධතුතලිගතස
1. ධරමුණු ලං ේ ලංනේලි ග පනය
1.1
1.2

 ලංමූක්ලින ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ජාතික ෙපන ොදු අයමුඛණු
සාධනෙයෝපන ෙපා මූකධ්ධනස

2. ධ්යේපනය ලංපනය ්තිපස ලං- ලං ු ස ලංම  ලංවේලිසභේරස
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

සධ්යස අිකකාරික
පන ළා්ත අධ්යාපන ප අිකකාරික
පයපාකාාළි් ආක්ප
පන ාාල් පන පධ්තික
අනිපාධනකක අධ්යාපන පක
ෙපන ය පන ාාල් අධ්යාපන පක
අ් ්ධනකයත අධ්යාපන පක අ අපාසිදා ළ ළසික් ෙඅ අධ්යාපන පක
ෙපොවිිකස්ත අධ්යාපන පක

3. ධ්යේපනය ලංපනය ්තිපස ලං- ලංධතුතලිගතස ලං ේ ලංක්රිසේ මේස
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

විෂකසාකා ාාපධනධ්පකස රාාමික ා පවියිිකක
ඉෙයුසප්-ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික
ඉයැ් වීෙප් සාධ්යක
්් ොේරුප ා ඇය ළස
ෙපන ළෙපන ෝත
සඟ ෙපන ් වීස ා උපන ෙපාපක
අධ්යාපන ප ක්රිකාපලිෙකහි කා ෙදසාළික් ෙඅ කාධනකභායක
ාායධ්ධනස අධ්යාපන පක
අධ්යාපන ප ්ා් ෂතක ා ේොයතුරු ා ා් නිෙේදප ්ා් ෂතක
ඉෙයනීෙප් පන රිායක ා පන ාාල්පක ඇති පන  සුකප්
ෙපන ෞපයලික උපන කායක පන ් ති
ා් නිෙේදප සාධ්ය ා දරුපා
පුහුණුප මුඛල්කයය්ත ොේපක

4. ධ්යේපනය ලංවනනේවරණස ලංම  ලංේසව්ත ස ලං
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ාාසාපය අධ්යාපන ප පන පධ්තිෙග කළසපාකයතක
පන ාාල් කළසපාකයතක ා පාකක්තපක
අධ්යාපන ප ාැළසුප් ක්රිකාපලික
අධ්යාපන ප කළසපාකයතක ා ේොයතුරු පන පධ්තික
පන ාාල් අධී් ෂතක ා සඟ ෙපන ් වීස

4.6
4.7
4.8

5.

ධ්යේපනය ලංවේලිසනඩ ක

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත
කාධනකාාධ්ප පන සු විපන යස ා ාප් ් ධීකයතක
සිසු විපක කළසපාකයතක
ණාරුපරුස විදු ල්පන තිපරුස ණාරු අධ්යාපන පිික්  ා අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපෙග
නිළධ්ාම ් 
ණාරු අධ්යාපන පක
ණාරු ආචාය ධ්ධනස පන පධ්තික
ණාරු අධ්යාපන පිික් ෙඅ ප්්තයික ාාපධනධ්පක
ශ්රී කාකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපෙග ා ශ්රී කාකා විදු ල්පන ති ොේපෙග නිළධ්ාම ් ෙඅ
ප්්තයික ාාපධනධ්පක
අධ්යාපන ප ් ෙෂේරෙකහි ොේපා
ශ්රී කාකා ණාරු ොේපක
ශ්රී කාකා විදු ල්පන ති ොේපක
ශ්රී කාකා ණාරු අධ්යාපන පි ොේපක
ශ්රී කාකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපක

ධ්යේපනය ලංරමිතිපස ලංම  ලංුණණේ්තනව ලංත ුරරු  ලං
ණාතා්තසක ් වුරුප
පයවීස
විෂක පන ාක
රමිති ා ණාතා්තසකභාපක ් වුරු රීම ෙප් සණ්ඩකක

7.

ශ්රී ලංකාවේ ස ලංධ්යේපනයස ලං

නු

තු ලංම්පනය්තවරණස ලං ේ ලංමූකයවරණස ලං ලං

පන ාාල් මූකය මූකාාක් 
ාප්පන ්ත ෙ දා ැම ෙප් අාසාප්ා ා විෂස්ා
යාජය මූකය ආෙකෝජපෙග විනිවිදභාපක ා පන ායද්ායභාපක
අධ්යාපන ප ආෙකෝජපක ා අධ්යාපන ප නිසැවුප් ා රතිලක අ්ය ාප් ් ධ්්ාප
මූකය ෙකදවුප් ාප් ් ධීකයතක

8.
9.

ෘ්තතීස ලංධ්යේපනයස ලං ලං
පිරි

තු ලංධ්යේපනයස ලං

මේනේය ලංධ්යේපනයස ලංපිබඳ ා ලංරතිපපනය්තතිප ලංපනයසුින

අයි්ෙග කාකාෙේ ාාප්රදාිකක අධ්යාපන ප ආක්ප ෙකා ක්රිකා්තසක යේෙග පන ් ාල්ස ළිරිෙප්  ා ෙකෝවිල් ආදික
ික. පන ්තුග්රීසිස ක් ෙපසි ආරසතපලි්  පන සු වවු් ෙඅ ආයප් පන දපප් කය ය්ත අධ්යාපන ප ආක්ප ද ඇති වික.
ඉාග්රීසි ආිකපන ්යෙක්  පන සු පධන්සාප අධ්යාපන ප රසකට මුඛකළිරුි.. එසින්  විෂකසාකා ඇතුළ්ත පන ාාල් රසක් 
පයාේ් යේ පමුඛ්තස ාැසට ාසාප අධ්යාපන ප අපාකාා ෙපොකැණිි.. 1930 පප විට ඉාග්රීසි භාෂාප මුඛල් කයය්ත
පාසිදාකක සට්ටසක පන ැපති රභූ  අධ්යාපන පක්  නිරි්දිය ා උතුරු රෙපාපක දස අෙප්  ේයෙපාපක ෙපශීක
භාෂා මුඛල්කයය්ත අඩු සට්ටෙප් අධ්යාපන ප රසක්  ද පන ැපතුි.. 1931 ාධනපජප ඡ් ද කක ඳු් පා දීෙස්  ඇති
යේ ාසාජ පන රිපධන්පක්ත ාසඟස යාජය ස් රත ාභාෙේ අධ්යාපන ප විධ්ාකක කමිව ප ය ා අධ්යාපන ප රසෙග
තියුණු ෙපපාකකප් ආයප්භ යේෙග ක. 1939 අධ්යාපන ප ආිාපන ත් ඳු් පා දීෙස්  පන සු අධ්යාපන ප පන රිපන ාකපෙග
කට්ත විජි් ක පු ක ෙදදයා ගිෙග ක. 1940 දාකෙග සධ්යස පන ් තිෙග ාාරසතක්තස පයපාකාාදාකක ාභාෙේ
ෙපශීක නිෙකෝජපක පැඩිවීස්ත ාසඟස අධ්යාපන පෙග ාසාප්ාපක ා ණාතා්තසකභාපක පධනධ්පක ප් පට පන ට් 
යැණුනි. ක් ප් යය සධ්ය ස ා විදයාක නිාා අඩු ආදාකප් කැබූ ජප ාසාජෙග දරුෙපෝද ශිෂය්තප ය ා ෙ ොා
පවියික අධ්යාපන පකට හිමිකප් කී . ෙසකී ක් ප් යය අධ්යාපන ප රතිාාාකකයත ය ා රාාමික සට්ටෙප් සිට
උාාක අධ්යාපන පක ද් පා ෙපොමිෙල් අධ්යාපන පක ක ා දීෙප් ඉති ාාය් ාාසිපිකක ඇයඹුි.. 1950 දාකෙග
ඉයැ් වීෙප් සාධ්ය ෙකා සවු ා ඳු් පාදීස්තස ාසාජ ාාාකක්තික පුපරුදක්ත ාසඟ පුළුල් පන ාාල් ජාකක් 
ඇතිවීස්ත ාසඟස අධ්යාපන ප ක්රිකාපලිකට ඇතුළු පප දරුප්  ාාතයාප ඝ්රෙක්  පැඩි වික. ආයසස භාෂාප ා
ලිාගික්තපක අධ්යාපන පකට අපහියක්  ෙපොවීසස රපා ප ා පාධ්ායස ෙපොමිකෙග දිපා ආ ායක ාැපන  ළස ා
අෙපකු්ත සුභාාධ්ප පැඩාට ්  නිාා දිබදඳු පන වුල්පක දරුප් ද පන ාාකට ආකධනෂතක යේ නිාා පන ාාල්
ා භාගී්තපක ා ාා් ෂය්ාපක විාකසකජපක ෙකා ඉ ළ ගිෙග ක. ෙකොේ වුපද කාකක ඉ් ස කාෙප් දී ෙප්
රසාතා්තසක පධනධ්පකට ාරිකප පන රිදි අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසකභාපක දියුණු ෙපොවී ක. අධ්යාපන පෙග නිසැවුස
පැඩ ෙකෝකකට පධ් ෙපොවීස ෙ ේතුෙප්  ආධනථික ාාපධනධ්පක දුධනපක යේ අ්යස විරැරීකාප නිාා 1970-80
දාකපක උය්ත ්රුතෙකෝ කැයලි යැසූ . ඒ රාකප ආ්රි්ප ඇති යේ රතිාාාකකයත නිාා පවියික සට්ටෙප්
විෂකසාකා ාස ය කයුස කැබී ක. 1987 පධනෂෙග ආණ්ඩුරස පයපාකාාෙේ 13 පප ාාොෝධ්පක්ත ාසඟස
අධ්යාපන ප ් රිකාපලික පන ළා්ත සට්ටෙස්  විසධ්යය් වික. පන ාාල් පන ාදක ඇය ළප් ය ා ාප්භපප ා ාප්ළිණ්ඩි්
ඇය ළප් පධ් රීම සට ෙපය දයුස කැබී ක. ්පද ශ්රී කාකා ණාරු ොේපකස ශ්රී කාකා විදු ල්පන ති ොේපකස ශ්රී කාකා ණාරු
අධ්යාපන පි ොේපකස ශ්රී කාකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපක ාකාාපන පක ෙකොට අධ්යාපන ප ් ෙෂේරෙග ොේපා
නියු් තිකක් ෙඅ ොේපා ්්ත්තපක ා කාධනකාාධ්පක පයා සිව වීසට උ්තා ා දයත කදි. 1992 ජාතික අධ්යාපන ප
ෙකොමිෂ්  ාභාප ළිහිව පා ඒ ය ා අධ්යාපන ප රතිාාාකකයත ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත කයප කදි. ජපාිකපන ති
කාධනකාාධ්ප කකාක සින්  ෙප් ෙකෝජපා ක්රිකා්තසක රීම සට අුසර ක ක ා දුනි. 1997 ා 1999 දී සිදු යේ විෂක
සාකා ාාොෝධ්ප අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක ාාපධනධ්පකට ෙ ේතු වික. ක්රිකාකායකප් පන ාදක ඉයැ් වීසස අ්යාපාය
ඉයැුසප් ැරීකා ඳුපා යැනීසස ඉාග්රීසි අධ්යාපන පකට පැඩි අුස කක්  දීස ආදික ෙසපැනි ාාොෝධ්ප රීහිපන කරී.
2003 දී ස ාචාධනක ආධන. පී. ණාතපධනධ්ප සැතිතුස් ෙඅ ාභාපන ති්තපෙක්  ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිාස විසි් 
ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිකකට මූලික පප පැදය්ත ෙකෝජපා සාකාප්  ඉදිරිපන ්ත කයප කදි.

අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග ෙසපැනි ජකර ත ක ාෙයප තිණිත දස අනිපාධනක අධ්යාපන පෙග ෙකෙද් ප්  83්් 
පන සත වීසස තියුණු පන ාාල් විෂස්ාපකස ජපප්රික පන ාාල් ාා ා ්යඟකස අ්යපාය ාප්පන ්ත හිඟකස අධ්යාපන ප
ොේපාප් හී නියු් යි් ෙඅ විවිධ් ප්්තයික රාකපස ාප්ළිණ්ඩි් විභාය මුඛල් කය ය්ත ඇය ළප් රසෙග දුධනපක්ාස
අ් ්ධනකයතෙග ා උපන ෙපාප ොේපාප් ෙඅ හීප්ාපකස ්්යික අධ්යාපන ප ඝ්සා ආදී යැටළු නිාා ෙසයට
අධ්යාපන පෙකහි ්්ත්තපක යැප ්්ේතිස්ත වික ෙපො ැරී ක.

ඉ් පන සුප හිටපු අධ්යාපන ප අසා්ය සුසිල් ෙරේසජක් ් සැතිතුසා විසි්  ආචාධනක පී. බී. ණාතපධනධ්ප සැතිතුස් ෙඅ
ාභාපන ති්තපෙක්  ාාසාපය අධ්යාපන පක ාා ා පප අධ්යාපන ප පන ප්්  ළිබද ාප ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත රීම සට
ජාතික කමිව ප්  පන ්ත කයප කදි. එහි කමිව  පාධන්ාප 2009 දී රකාාකට පන ්ත කයප කදි. ්තපප
පන ාධනලිෙප්් තුෙේ දී පන ළමුඛපප ාැසිපායෙග දීඅ 2010 ජූනි සා 23 පැනි දිප අධ්යාපන ප අසා්ය යරු ් දුක
ණාතපධනධ්ප සැතිතුසාෙඅ ාභාපන ති්තපෙක්  රැාක යේ පන ාධනලිෙප්් තුෙේ අධ්යාපන ප කටයුතු ළිබද ා උපන ෙපාක
කායක ාභාෙේඅ පන ළමුඛපප රැාකවීෙප් දීස ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාප විසි්  අධ්යාපන ප රතිාාාකකයත
ළිබද ාප අතියරු ජපාිකපන තිතුසා ෙප් ඉදිරිපන ්ත කළ ෙකෝජපා ා ඉ ් ද් යේ ආචාධනක පී. බී. ණාතපධනධ්ප
කමිව ප ඉදිරිපන ්ත කළ ෙකෝජපා දස අෙපකු්ත හු්ය ජප්ාපෙඅ අද ාක ා ෙකෝජපාද පන දපප් කයෙයප විොේෂ
අධ්යාපන ප උපන ෙපාක කායක ාභාප්  ය ා ශ්රී කාකාෙේ ාාසාපය අධ්යාපන පක ළිබද ා නීති ෙකව ප්පන ්්  ාකාක
කළ යුතු පට ෙකෝජපාප්  ාප්ස් කය ය් පා කදි. ඉ් පන සුප විවිධ් ස ජප ාාවිධ්ාපස ආයමික ාාවිධ්ාපස
ජපපාධනගික ාාවිධ්ාපස වපදයපරුස පන ාධනලිෙප්් තු ස් ්රීපරුස විදු ල්පන තිපරුස ණාරුපරුස විාකප විදයාක
ආචාධනකපරුස ආදී ශිෂය ාායප් ා අධ්යාපන පකට ාප් ් ධ් විවිධ් පන ාධනාප පලි්  ඉදිරිපන ්ත යේ ෙකෝජපා ෙසකී
විොේෂ පන ාධනලිෙප්් තු කායක ාභා රැාකවීප් පාය 25 කදීඅ ආචාධනක පී. බී. ණාතපධනධ්ප ෙකෝජපාසාකාප පන දපප්
කයෙයප ාාකච්ඡා කයප කදි. ඒ ාාකච්ඡාපක දී ඉදිරිපන ්ත යේ ෙකෝජපා ා ආචාධනක පී. බී. ණාතපධනධ්ප කමිව 
පාධන්ාෙේ ාා ්  කරුණු ඇසුරි්  එකී පන ාධනලිෙප්් තු විොේෂ කායක ාභාප විසි් අ පන  ් ද් පා ඇති ෙකෝජපා
සාකාප ළිබද ාප මූලික පාධන්ාප්  පැප් ාකාක කයප කදි. අපතුරුප පාය යතපාප්  රැාක යේ විොේෂ කායක
ාභාප එස මූලික පාධන්ාප පැප් විාකෙල්ෂතක කය ාාොෝධ්පක කයප කදි. එස ාාොෝික් පාධන්ාප ෙප් ාසඟ
ඉදිරිපන ්ත කය ඇ්.

මේනේය ලංධ්යේපනයස ලංපනයේකස ලංමා ේ ලංඇතිප ලංධණ ලංපනය්ත ලං ේ ලංතිතිප.
1939 අාක 31 දයත අධ්යාපන ප ආිා පන ප්අ 1939 අාක ,1ස 194, අාක 3ස 1947 අාක 27ස 1951 අාක 5ස 1958
අාක 37ස 1973 අාක 35 කප පන ප්ත පලි්  ාාොෝධ්පක වී ඇ්. ආධ්ාය ක ප පන ාාල් ා ණාරු විදයාක පන ප්ස
19,0 අාක 5ස 19,1 අාක 8ස 1981 අාක ,5 කප පන ප්ත දස 19,8 අාක 25 දයත රසිපධ් විභාය පන ප්ස 1979 අාක
,4 දයත ළිරිෙප්  අධ්යාපන ප පන ප්ස 1985 අාක 28 දයත ජාතික අධ්යාපන ප ආක්ප පන ප්ස 198, අධ්යාපන ප
විදයාක්ප පන ප් ා 1991 අාක 19 දයත ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභා පන ප් ආදික ෙසයට අධ්යාපන පක
පන ාකපක කළ ෙපශීක අත පන ප්ත ෙේ. මීට අස්යප ාස ය අ් ්ධනජාතික ා ෙයෝලීක රකාාප ා රිාේති
පලි්  ද ෙසයට අධ්යාපන පක ැඩ යැාකවී ඇ්.

1.
ධරමුණු ලං ේ ලංනේලි ග පනය

 ලංමූක්ලින

අධ්යාපන පෙග අයමුඛත ාසාකා පුපයක ාාපධනධ්පක තුබද්  ාසාජ ාාපධනධ්පක ් වුරු රීම ස ෙේ. යටක ජාතික
අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික්  නිධනසාතක රීම ෙප් දී එ්  එ්  පුපයක අිවප්පිකකස විවිධ් ාසාජ කණ්ඩාකප් ඇතුළුප
ාසාකා ාසාජක විසි්  ඉෂකඨ සිපධ් කය යැනීසට අෙේ් ෂා කයප ජාතික අයමුඛණු මුඛදු්  පන මුඛණුපා ය් ැරී වික
යුතු ක. ාාපධනධ්පක කප ාාකල්පන ක ඒක දිාා්නික ාාසිපිකක්  ෙපොප හුවිධ්සාප ා ාෙසෝධ්ානි් යේපරී.
එොේස එක ෙභෞතිකස ණිපිකසකස ාාාකක්තිකස ාදාචායා්තසක ෙස් ස ධ්පා්තසක ාායචක ආපයතක ෙකෙයප
සුළුවික යුතු ක. එ ැවි්  ාාසාපය අධ්යාපන පෙග මූලික රතිපන ්තතික ාැකඝ්ෙප් දී පුපයකක් ෙඅ ාෙසෝධ්ානි්
ාාපධනධ්පක ෙක් ද්රි් වික යුතු ක. ෙපන ය පන ාාල් අපිකෙග සිටස දරුප් ෙඅ විභපය ා් ති ඳුපාෙයප ෙකෝයය
නිෂකඨාප්  වාකොේ ඒපා උපන රිසක කයා ාාපධනධ්පක කළ ැරී පන රිදි රාාමික අධ්යාපන පෙග රතිපන ්තති ාැකසික යුතු
ෙේ. අධ්යාපන පක තුබද්  දරුප් ෙඅ සාපසික ා කාිකක පධනධ්පක උපන රිස සට්ටසට පන ්ත කයමි්  ාසාකා ෙපන ෞරුෂ
ාාපධනධ්පකට තුඩු ෙදප පන රිදි කාධනක පන න්පන ාන්ක්  ාැකඝ්ස අනිපාධනක අපාය්ාපරී. ාාසාපය අධ්යාපන පක
පුපයකකාෙඅ ාාසාපය ජීවි්ක ලකදා ළ ෙකා ය් රීම සටස ාාධනාක ෙකා එදිෙපදා ක්රිකාකායකප්පක නිය්වීෙප්
ා් තික ක ා ෙදමි්  පුපයකකාෙඅ ක පන ්ත ොෞතය ාකාාපය්තපක තුබද්  ාසාජ ාකාාපය්තපක ් වුරු ෙකෙයප
පන රිදි ාසාකා පාෙක්  පන ්ථුක යේ කාා දධනාපක්  තුළ විෂක මූලික පාෙක්  කරුණු දැකීසට්තස රාෙපශීකස ජාතික
ා අ් ්ධනජාතික පාෙක්  පප අ්තදැකීප් හුපසාරු කය යැනීසට අුස ක ෙදප ාාෙේදීක්තපක්  පධනධ්පකට
ාස්ත යේප්  වික යුතු ක. එොේස ජාතික ඒකා පධ්්ාප ා
ජාතික ාෙසෝධ්ාපක තුබද්  ශ්රී කාාරීක අපපය්ාප
රතිෂකඨාපන පක කයමි්  ජාතික ාසිනක ය ා ෙයොඩ පැෙයප “ශ්රී කාාකීක” ජාතික ාාපධනධ්පක එහි මූලික
ඉක් කක වික යුතු ක. ෙපාෙග පන ායප්පන රික උරුසෙක්  කද ආයමිකස ාාාකක්තික ාායධ්ධනස ස් යේ ැදිකාප
්පදුයට්ත වපන  සට්ටප් කය යනිමි්  අධ්යාපන පක තුබද්  පප ාසාජකට වබිප ා ෙකෝගී්ාපස පන යහි්කාමී්තපක
ා සාපප දකාප ෙපන යව  ෙකොටය්ත ණාතයරුක ආචායධ්ධනස පන පධ්තික්  පන ප්තපාෙයප කා යුතු ෙේ. ෙසස
රකායතක තුළ ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග ාාසාපය අධ්යාපන පක තුළ ඉව වික යුතුෙපන ොදු අයමුඛණු පන පධ්තික් 
ාා ා ෙකෝජපා දැ් ෙපප අ්ය ාසාකා අධ්යාපන ප ක්රිකාපලිකස එකී අයමුඛණු ඉෂකඨ සිපධ් කය යැනීෙසහි කා
ඇපන කැපන  වීස අෙේ් ෂා ෙකෙධන.

1.1 නේතිපව ලං පනයොුල ලංධරමුණු ලං
1. සවුබිස ෙපුසෙප්  කැපන  වී ජාතිකස ආයමික ා ාාාකක්තික
කයප ආ්තස අිවසාපෙක්  යු්ත පුයපැසිෙකකු බිහි රීම ස.

ය පන පධ්යි්  ා උරුසක්  ආයා් ෂා

2. ආයමික ා පාධනගික විවිධ්්තපක ළිබදය් පාස ජාතික ාසිනකස ඒකාර්ාපක
සාපප ාායධ්ධනස පලි්  ළිරිපු්  පුයපැසිෙකකු බිහි රීම ස.

ා ාාහිියකාප අයකප

3. ෙපපාකවීප් පකට වෙයෝතතු ෙදප පූධනතස ්්ේතිස්තස ාස යස නිද ාකස රජා්් රපාදී පුයපැසිෙකකු
බිහි රීම ස.
4. පුපයක ා ජාතික ආධනථිකෙකහි ාාපධනධ්පකට ලකදා ළප ා කාධනක් ෂසප දාකක වික ැරී දැුසප්ස
කුාක්ා ා ආකල්පන  පලි්  ළිරි ණිපිකසතු් ස පයපාාකකක් ස පාකකක්  ා ්රස දාකකක්  බිහි
රීම ස.
5. පුපයකෙකකු ාතු පූධනත විභප ා් තික විකසි් රීම ස ය ා විවිධ් ් ෙෂේරපක පප නිපන ැයුප් සිදු කයප
යුය පුරුෂක්  බිහි රීම ස.
6. පප නිද ාක ෙයෝලීක ාසාජකක ්යඟකාම  ාකාාපක්  ක ා යැනීස ාා ා අපාය ූත්ප දැුසස
ෙපන ෝෂතක රීම ස.

1.2 නේලි ග පනය
 ලං

 ලංමූක්ලින

1. අකපැෙක්  ෙප්  ෙකෙයප අ ාාසාපය අධ්යාපන පක ාා ා පාධනක ක ළිරිපැක දළෙපශීක
නිෂකපන ාදි්ෙක්  5් ්  ද් පා පධනධ්පක රීම සට උපන රිස උ්තාා ක දැරික යුතු ක. එකී ාප්පන ්ත ාසොේස
ාාධ්ායතපස රසාතප්තප ා ලකදා ළ ෙකා ෙ දී කා යුතු ක.
2. ණාතා්තසක ා ාස ය අධ්යාපන පක්  කැබීස ාා ා ා ස දරුෙපකුටස ාාධ්ායත අපාකාා ාැපන  ළස
යජෙග පයකීප් ෙේ.
3. ෙපන ය පන ාාල් අධ්යාපන පක සධ්යස අිකකාරිකරී්  නිකාසපක වික යුතු ක.
4. පකා අවුරුදු 5-1, ද් පා අධ්යාපන පක අනිපාධනකක වික යුතු ක.
5. ා ස දරුෙපකුෙඅස නිද ාක අධ්යාපන ප අපාකාා ් වුරු කයමි්  සුරැකීස යජෙග පයකීස ෙේ.
6. ඉ ් කී අනිපාධනකක ා නිද ාක අධ්යාපන පක දිසි ා ආපන දා අපාකාා කටේත වුපද ා තික කළ යුතු
ක.
7. අතිාක හු්ය ශ්රී කාාරීක දරුප් ෙඅ සවු ා ා ජාතික භාෂා සිා ක ෙ ෝ ෙදසළ ෙේ. එකී සවු ා
පන දපප් කය ය්ත ත්රිභාෂා අධ්යාපන ප අපාකාා ා තික කළ යුතු ක. සවු ා යියතක රීම ස ෙදසාළික
අිකතික්  ෙේ. ාප් ් ධීකයත භාෂාප ෙකා ඉාග්රීසි ඉයැ් වික ැරී ක.
8. පන ාාක තුළ ්ස ආයස ැද ම සට ා ළිබදපන ැදීසට ළිබදය්ත ආයප්පක දරුප් ට අිකතික තිබික යුතු ක.
9. පන ාාෙල් ෙකොඳු පායන්ක ෙකා අදාළ පාකක්තප ණාතස ෙපන ෞරුෂකස පැත ණාත ා සුදුසුකප් ඇති
විදු ල්පන තිපරු්  පන ්ත ෙකොට කාප්තකාලීප ෙකොට ාාපධනධ්පක කයමි්  පන ප්තපා ය් යුතු ක.
10. සුදුසුකප් ාහි්ස දැුසසැතිස ද් ෂස කාධනක් ෂසස ාසාජකට පය පපස ක පන ්තස ආදධනාස්ත ා උපන ාිකධ්ාම 
ණාරු පන යපුය්  බිහි ෙකොට ාාපධනධ්පක කයමි්  පන ප්තපා ය් යුතු ක.

11. අධ්යාපන ප ප්්තයිෙගස ප්්තයිකභාපක ෙ ප්ත ණාතා්තසක ්්ත්තපකස ාකපාධීප්තපක
ා තික කළ යුතු ෙේ.

ා ෙයෞයපක

12. ෙයෝලීක රපත්ාපක් ට අුසප විෂක නිධනෙපාස ඉයැුසප් පන න්පන ාන්කස කාකාට ්  ආදික ා ස පාය 5
කට ප්ාප් ස කාප්තකාලීප කයමි් ස ඒ ාා ා ණාරුපරු පුහුණු කළ යුතු ක.
13. ා ස දරුෙපකුටස ොෞතය ා ාාම රික අධ්යාපන පක ක ා දික යුතු ක. ට අස්යප විෂක ාසයාමී
ක්රිකාකායකසක ෙ ෝ රීඩාපක ෙකදීස අනිපාධනක වික යුතු ක. ්පද ඒ ාා ා පන  සුකප් ාැළසික යුතු ක.

14. විෂක සාකාප ඉයැ් වීසස විෂක ාසයාමී ක්රිකාකායාකප්ස රීඩා ආදික ණාතා්තසකප්තස රමිතිකට්ත
පන ප්තපාෙයප කාසට අපාය කන්්ක පන  සුකප් ා ඉෙයුසප් ආධ්ායක ා උපන කයත ඇතුළු අෙපකු්ත
පන  සුකප් ාැසට ාාධ්ායත ෙකා ක ා දීස යජෙග පයකීස්  ෙේ.
15. අධ්යාපන ප ක්රිකාපලික ාා ා ෙපන ෞපයලික අාාෙග ා භාගි්තපක කැබික යුතු ක. ෙප් ක්රිකාපලික
ලිකාපන දිාචි රීම ප් ය ා නිපැයදි පන රිපන ාකපක් ස ්්ත්තප පන ාකපක්  ා නිකාසපක්  කටේත සිදුවික
යුතු ක.
16. ා ස පැඩිහින්ෙකකුස ණාරුපයෙකරී. ආදධනාස්ත පැඩිහින් පන යපුය්  ය ා ඉපන දුුස ා ඉපන ෙද් පට සින්ප
දරුප්  නිපැයදි අධ්යාපන ප සාධනයකකට ෙයප ඒසට්තස සපා ාාම රික ා සාපසික ොෞතයකරී්  යු්ත
පන යපුය්  ෙයොඩපැගීසට්තස එකී පැඩිහින්ක්  දැුසප්ත රීම සට ා පුහුණු රීම සට අධ්යාපන පක ාා ා
කැපන  යේ ජාතික රූපන පාහිනී පාලිකාප්  ඇති කළ යුතු ක. එපැනි රූපන පාහිනී පාලිකාප් ස පන ාාල්
දරුප් ට දුයාකා අධ්යාපන පක ක ා දීසට්තස ණාරුපරු් ට ා ාසාකා අධ්යාපන ප පන පධ්තිකට අ්තපැක් 
ෙකා්ත භාවි් කළ ැරී ක.
17. ා ස රාෙපශීක ෙල්කප් ෙකොට්ඨාාකකස ේෝයා ය්ත පන ාාල් 3 ක ප්ත විොේෂ අපාය්ා ා ඉෙයුසප්
ඌප්ා ඇති දරුප්  ාා ා අ් ්ධනකයත පන ාඨසාකා ඇති ෙකොට ාප්පන ්ත කාසය ද ආයප්භ කළ යුතු
ක. අ් ්ධනකයත අධ්යාපන ප ක්රිකාපලික ාා ා එස පන ාාල්පක ණාරුපරු්  පුහුණු කළයුතු අ්ය ාසාජ
ාාපධනධ්පකට අදාළ පන ාඩප් සිදු කයප කාකපන රිච්ෙේද තුළ දී විොේෂ අපාය්ා ඇති දරුප් 
අධී් ෂතක්  ාහි්ප ාාසාපය දරුප්  ාසඟ ්ැබික යුතු ක.
18. දරුපකු පප ෙකෞපප විකට පන ා ්ැබීස්ත ාසඟස ඇතිපප ාාම රික ා සාපසික විචකය්ාප නිාා පන ැප
පගිප චි්ත් ෙේය පන ාකපක රීම සට වවු්  පුහුණු කය සඟ ෙපන ් පුස පාකස ා ස පන ාාකකස ණාරුපරු
රීහිපන  ෙදෙපකුප්ත සෙපෝවිදයා්තසක උපන ෙපාකපරු ෙකා පුහුණු කළයුතු ක. පන ාරිාරික ා පන වුල්
රාකප නිාා ැට කා අා පකට ා විාාදකට පන ්ත යේ දරුප්  ාා ා ද ෙප් සෙපෝ විදයා්තසක
උපන ෙපාප ොේපා අ්යාපාය ෙේ.
19. ා ස පන ාාක් ස ආපයතක පප පන රිදි සුදුසුකප් ඇති සෙපෝ විදයා්තසක උපන ෙපාප ොේපා ාැපන ිකක යුතු
ක.
20. දරුෙපකු 9 පැනි ේරේි.කට පන ැමිෙතප විට පන ළාේත ා යෙට් ාකපාභාවික ාප්පන ්ත ආ්රි්ප්තස
ෙකෝකෙග පප රපත්ාපක්  ාප් ් ධ්ප්තස දරුපාෙඅ ා ජ විභාපය්ා ා ණිපධී් ට අුසූලකප්ත
දරුපාෙඅ අපාය් ප්්තයික ළිබද ා ඉක් ක ේෝයා යැනීසට ැරීපප පන රිදි සඟ ෙපන ් වීප් පාක එකී
පකොේ දරුප් ට ප්්තයික උපන ෙපාප ක ා දික ැරී ප්්තයික උපන ෙපාකක්  පුහුණු ෙකොට ාැපන ිකක
යුතු ක.

21. පවියිිකක අධ්යාපන පක ාප්පූධනත කයප සික ද දරුප්  ්්යික අධ්යාපන පක්  ය ා ප්්තයික
පුහුණුපකට ා ප්්තතිකකකට්තස උපන ාිකකකට්ත ෙකොමුඛ පප ේ්  වවු්  අිවෙරේයතක ෙකොට සඟ
ෙපන ් වීසට අපාය සික ද පන  සුකප් ා ඉඩකඩ ාැකඝ්ස අධ්යාපන පක ළිබද ා ජාතික පයකීසික.
22. ාාසාපය ෙපන ළ විභායෙක්  පන සු කැෙ ප රතිලක අුසප දරුප්  සුදුසු පන රිදි උාාක ෙපන ළ අධ්යාපන පකට
ෙ ෝ පන ාාල් පන ාදක ප්්තයික පුහුණු පන ාඨසාකාපකට ෙ දා ඇතුළු කළ යුතු ක.
23. පන ාාල්පක කන්්ක පන  සුකප් භාවි්ා කයමි් ස පන ාකපරුෙේ ෙ ෝ ාති අ් ්පක පන ප්තපප ප්්තයික
අධ්යාපන ප පන ාඨසාකාපකට ෙකෞපප කටයුතු ා නිපුත්ා ාාපධනධ්ප අසා්යාාාෙග ාප් ් ධීකයතක
ා ා ෙකෝයක ක ා ය් යුතු ක. පායක පුහුණුෙප්  පන සු එකී දරුප්  නිපුත්ා උපන ාිකක්  ද් පා
ාාපධනධ්පක රීම ස එස අසා්යාාාෙග පයකීස ෙේ.
24. උාාක ෙපන ළ විභායෙක්  පන සු දරුප්  සුදුසු පන රිදි විාකප විදයාක අධ්යාපන පකටස ෙපප්ත ්්යික
අධ්යාපන පකකට ෙ ෝ පන ාාල් පන ාදක ප්්තයික පුහුණු පන ාඨසාකාපකට අුසයු් ් කළ යුතු ක.
25. පන ාාෙල් සුළු පඩ්තතු කටයුතුස කළසපාකයතකස පන විර්ාපකස ාාවිධ්ාපකස රසප්ත පස ණාරුපරු ා
ොේපකක් ස මුඛදල් පන රිපන ාකපකස ාාසාපය පන රිපන ාකපකස ආදික ළිබද ා කටයුතු පන ාාල් සට්ටෙස්  කය
යැනීස ළිි.ා අධ්යාපන ප අසා්යාාාකටස පන ළා්ත අධ්යාපන ප අසා්යාාාකට පය පප පන ාාල් ාාපධනධ්ප
ාමිති [School Development Society] ඇති ෙකොට පන ාාල්පකට කප් ාකපාධීප්තපක්  ක ා දික යුතු
ක.
26. ජාතික විෂක සාකාප ාාපධනධ්පක රීම සස කාප්තකාලීප රීම ස ා ා තිකකයතක ඇය ළප්ස සධ්යස
යජෙග පයකීප් ෙේ. සිසු ඇය ළස ා ා තිකකයත ාප්භපප ා ාප්ළිණ්ඩප රස අුසප සිදු වික යුතු
අ්යස ෙප් ක්රිකාපලි ජාතික ා ජා්ය් ්ය රමියි් ට අුසූලක වික යුතු ක.

2.
ධ්යේපනය ලංපනය ්තිපස ලං- ලං ු ස ලංම  ලංවේලිසභේරස
අධ්යාපන ප පන පධ්තිෙග පු ක ා කාධනකභායක අද ෙපපදාට පඩා ාාකීධනතස කාධනක හුක එෙස් ස ෙපාපන ාකප
ා යාජය පන රිපන ාකපසක අපාය්ා ස්ස ස ජප උපන ෙකෝගී්ාපක ෙපන යව ෙකොටය්තස ්යඟකාම  ාකපාභාපකරී්  ද
ාායු් ් වී පන පතිප ප අමුඛතුෙප්  රීපයුතු ෙපොෙේ. එහි රතිලකක්  පාෙක්  සධ්යස යජෙග අිකකායක් ප
පන ැපති අධ්යාපන පක ක ා දීෙප් පයකීස ා අිකතික පන ළා්ත ාභා පන ාකපක කයා ද වි්ැ්  වී පන පතිප අ්ය
ෙපන ෞපයලික අාාෙග දාකක්තපක ක ා යැනීස ද යාජය උපන ාක සාධනයක්  පට පන ්ත වී ඇ්. 13 පැනි ආණ්ඩුරස
පකපාකාා ාාොෝධ්පක කටේත එේ්  සධ්යස යජක විසි්  ණි් ති විියප කද කප් කප් ක්ක ා යාජකාම 
පයකීප් පන ළා්ත ාභා පකට විසධ්යය් රීම ස්ත ාසඟස ඇ්ැප් විට ෙපන නීගිකස අා් පට කැණිණු කළසපාකයත
ාාකීධනත්ා සැපවි්  පන ාකපක කය යනිමි්  ායක සුයස ෙකා සුරුපා යැනීස ාා ා අධ්යාපන ප
කළසපාකයතෙග රීසිකප් රතිපු කයතක්  අපාය ප ෙපන නීගික කරුතරී. ෙසස රකායතක තුළ යාජය
අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික ාාධ්ායත ෙකා ක්රිකා්තසක රීම සට අපායෙක් ස සැදි ්ත වික යුතු පන රිපන ාකප ඒකක
දප්පැකක පුරු්  ෙස්  එකට අමුඛතා අධ්යාපන පෙග රතිකාභ ක ප ෙපන ය පන ාාල් දරුපා ද් පා විහිද කප පන රිදි
කළසපාකයත ා් දධනභක්  ාකාක කළ යුතුප පන පයි. ජපාිකපන තිපයකාට අධ්යාපන පක ාප් ් ධ්ෙක්  උපන ෙදාක
ක ා යැනීස ාා ා එතුසා විසි්  පන ්ත කයුස ක ප ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාපස සධ්යස යජෙග අධ්යපන ාප
අසා්යාාාකස අධ්යාපන ප කවු් සිකකස ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පකස ශ්රී කාකා විභාය ෙදපන ාධන්ෙප්් තුපස අධ්යාපන ප
ර් ා රකාාප ෙදපන ාධන්ෙප්් තුපස පන ළා්ත අධ්යාපන ප අසා්යාාාකස පන ළා්ත අධ්යාපන ප ෙදපන ාධන්ෙප්් තුපස
දිාකත්රි් ක අධ්යාපන ප කාධනකාකක කපාදී පාෙක්  පන ාාක ද් පා ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික ක්රිකා්තසක රීම සස

නිකාසපකස අධී් ෂතකස ඇය ළස ා ්්ත්තප පන ාකපක ාප් ් ධ් කළසපාකයතකස කාා ෙකෝයය පන රිදි පන ප්තපා
ෙයප ක ස ාා ා සතු දැ් ෙපප ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත කයමුඛ.

2.1 ලං ලං ලංන්යන ලංධිකවේරිස ලං
2.1.1

අධ්යාපන ප ාාපධනධ්පස පන රිපන ාකප ා කළසපාකයත පු ක පන  ් දැ් ෙපප පන රිදි වික යුතු ක.

නේතිපව
ධ්යේපනය ලං වොමිමන
(මභේපනයතිප)

ශේභේග
දපනයේලිත ්තු ප ට
( වොනමේරිම් ලංනරේල්)
SLEAS ලං1

ධ්යේපනය
ධනේතයේා ස
(ධනේතයේා  ලං ල්ව්)

ධ්යේපනය ලංරවේ  ලං
දපනයේලිත ්තු ප ට
( වොනමේරිම් ලංනරේල්)
SLEAS ලං1

ධ්යේපනය ලං ලං
වුරතුසිකස ලං
(මභේපනයතිප)

පනයනේ්ත ලංධ්යේපනය ලං
ධනේතයේා ස ලං
(පනයනේ්ත ලංධ්යේපනය ලං ලං ල්ව්)
SLEAS ලං1

නේතිපව ලං
ධ්යේපනය ලංතසතස ලං
(ධ්යෂණප  ලංනරේල්)

පනයනේ්ත ලංධ්යේපනය ලං දපනයේලිත ්තු ප
(පනයනේ්ත ලංධ්යේපනය ලංධ්යෂණපව ලංSLEAS ලං1)

දිම්ත්රිෂණ ලංධ්යේපනය ලංවේලිසේකස ලං
(දිම්ත්රිෂණ ලංධ්යේපනය ලංධ්යෂණපව SLEAS ලං1)

වොට්ඨේ  ලංධ්යේපනය ලංවේලිසේකස ලං
( වොට්ඨේ  ලංධ්යේපනය ලංධ්යෂණපව SLEAS ලං1)

පනයේමල් ලං

2.1.2

ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික ක්රිකා්තසක රීම සස නිකාසපකස අධී් ෂතකස ඇය ළසස ්්ත්තප
පන ාකපකස ජාතික සට්ටෙප් ොේපක කළසපාකයතක ආදික අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග [MOE]
කාධනකභායකික. ෙප් ාා ා නිකු්ත ෙකෙයප සිකළු චරෙල්තප සිා කස ෙදසළස ඉාග්රීසි භාෂා
තුෙප් ස වික යුතු ක.

2.1.3

ාාසාපය අධ්යාපන පකට ා භාගී පප සිකළු ආකායපක ෙපන ෞපයලික පන ාාල් නිධනෙපා කයුස ක ප
අපස ්්ත්තපක් ට කට්තප අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග ලිකාපන දිාචිකටස නිකාසපකටස අධී් ෂතකට
ා රමිතිකයතකට කට්ත වික යුතු ක.

2.1.4

ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග [NIE] කාධනකභායක ඉ්ා පන ැ ැදිලිප අධනාකාපක කළ යුතු ක.
ාාසාපය අධ්යාපන පෙග සිකළු අාා ාා ා විෂක සාකා ාාපධනධ්පකස ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් කටයුතු
ාාපධනධ්පක ළිි.ා ෙභෞතික ාප්පන ්ත නිධනසාතක රීම සස නිපන දවීස ා උපන ෙදාක දීසස විදු ල්පන ති ා
ණාරු පුහුණුපස අධ්යාපන ප ණාරු උපන ාික ක ා දීෙප් පයකීසස ණාරු ප්්තයික කාප්තකාලීප රීම සස
අධ්යාපන ප රූපන පාහිනී පාලිකා පන ප්තපාෙයප කාසස පූධනප ළසා වික ාාපධනධ්පක ා සුරැකුස ළිබද ා
නිකාසපක ආදික ට අක්ත වික යුතු ක. (1985 අාක 28 දයත ජාතික අධ්යාපන ප ආක්ප පන ප්)

2.1.5

අධ්යාපන ප ොේපාප් හි ෙකෙද් ප් ස ප්්තතිකක්  පට පන ්ත රීම සට පන  ් දැ් ෙපප කාධනක
භායෙක්  ා ක්ක පලි්  යුතු අධ්යාපන ප කවු් සිකක්  [EC] ාකාාපන පක කළ යුතු ක.
ධ්යේපනය ලංවුරතුසික ක ලංවේලිසභේරස ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං


ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිකට අුසූලකප අධ්යාපන ප ප්්තතිෙග නිකැලීස ාා ා අපාය අපස
අධ්යාපන ප ා ප්්තයික සුදුසුකප් යියතක රීම ස.



අධ්යාපන ප ප්්තයිකෙේදී්  ලිකාපන දිාචි රීම සස කපන ර ක ා දීස ා එස ප්්තයිකෙේදී් ෙඅ
ෙල්තපක්  අ් ්ධනජාකෙග රසිපධ් රීම ස ා කාප්තකාලීපප පන ප්තපාෙයප කාස.



ලිකාපන දිාචි අධ්යාපන ප ප්්තයිකෙේදී් ට කපන ාප ආචාය ධ්ධනස සාකාප්  පන ප්තපාෙයප කාස .



ලිකාපන දිාචි අධ්යාපන ප ප්්තයිකෙේදී් ට එෙයහිප ඉදිරිපන ්තපප ෙචෝදපා විභාය රීම ස ා
අධ්යාපන ප ප්්තයිකට ෙපොයැකෙපන ප අයුරි්  කටයුතු කයප ්ැපැ්ත්්  ළිබද ාප නිසි
ළිකපය යැනීස. (ලිකාපන දිාචි ප්්තයික කැිකාකතුෙප්  පස ඉප්ත රීම ස)



අධ්යාපන ප ප්්තතිෙකහි නිකැලීසට අපාය ප්්තයික සුදුසුකප් ළිරිපසප විාකප විදයාක ෙ ෝ
එපැනි ෙපප්ත ආක්ප ්් ොේරු රීම ස ා ළිබදයැනීස ා නිකමි් රමිතිපකට අුසප
පන ප්තපාෙයප ෙපොකප අධ්යාපන ප ආක්ප පාා දැමීස ෙ ෝ ළිබදෙපොයැනීස ාා ා අදාළ
ආක් පකට නිධනෙපා ඉදිරිපන ්ත රීම ස.



සුදුසුකප් ෙපොක්ත ්ැපැ්ත්්  අධ්යාපන ප ප්්තතිෙකහි නිකැලීස පැකැ් වීසට ළිකපය
යැනීස.



අධ්යාපන ප ප්්තතිකට අදාළ කායාතාපකදී ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාපට පැව ේ ා
ොේපක ාාතයා ෙකොමිෂ්  ාභාපට ා ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පකට නිධනෙපා ඉදිරිපන ්ත
රීම ස ා අධ්යාපන ප අසා්යාාාකට උපන ෙදාක දීස.

ධ්යේපනය ලංවුරතුසික ක ලංමාතුතිපස ලං ලං ලං ලං ලං ලං








ාභාපන ති (අසා්යපයකා විසි්  පන ්ත කයුස ක ප විශිෂකඨ අධ්යාපන පිෙක් ).
විාකප විදයාක අධ්යාපන ප පීඨ ආචාධනකපරු්  අ්රි්  පන ්ත කයුස ක ප නිෙකෝජි්ෙක් .
ණාරු අධ්යාපන පිික්  විසි්  පන ්ත කයුස ක ප ාාසාජිකෙක් .
අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපෙග නිකධ්ාම ්  විසි්  පන ්ත කයුස ක ප ාාසාජිකෙක් .
විදු ල්පන ති ොේපෙග නිකධ්ාම ්  අ්රි්  පන ්ත කයුස ක ප ාාසාජිකෙක් .
ණාරු ොේපෙග නිකධ්ාම ්  අ්රි්  පන ්ත කයුස ක ප ාාසාජිකෙක් .
ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාෙේ නිධනෙපා ස් අධ්යාපන ප අසා්යපයකා විසි්  පන ්ත
කයුස ක ප වි්රාමික විශිෂකඨ අධ්යාපන පිික්  තිෙදෙප් .

2.1.6

19,8 අාක 5 දයත විභාය පන ප් ාාොෝධ්පක කළ යුතු ක. විභාය ෙදපන ාධන්ෙප්් තුප [ED]
විාකපාානීක්තපක ස ය ායභාපකස පකාණාභාපකස රමිතික ා ාකපාධීප්තපක ආය් ෂා කයෙයප
පන ාාල් පන පධ්තිෙග ජාතික සට්ටෙප් ඇය ළප් ද යජෙග උාාක රීම ප්ස ාපා යැනීප් ා
කාධනක් ෂස්ා කඩඉප් ළිබද ා ඇය ළප් ද සිදු කය රතිලක ා ා තිකක්  නිකු්ත රීම ප් ා
රසිපධ් රීම ස සිදු කළ යුතු ක.

2.1.7

ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක ා එ් ප පන ාාල් පන පධ්තිපක පන ප්තපප ඇය ළප් ා ්් ොේරු රස
අධී් ෂතකස නිකාසපක ා උපන ෙදාක දීස දස ජා්ය් ්ය සට්ටෙප් ඇය ළප් රස ොොකා කා සුදුසු
රස ඳු් පා දීස ද විභාය ෙදපන ාධන්ෙප්් තුෙේ පයකීස්  ෙේ. ්පද ාා.ෙපන ළ ා උ.ෙපන ළ
රතිලකපලි්  පාධනක කප ාකාක කයප පන ාාල් ාාධ්ප දධනාක ය ා පන ාාල්පක ලකදා ළ්ාපක
ඇාක්ෙප්් තු ෙකොට පන ාාල් පන පධ්තික අිවෙරේයතක රීම සට එක ෙකොදපා ය් යුතු ක.

2.1.8

ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක ා ඒකා පධ්ප පන ාාල් පන ාදක ඇය ළප් අ ජාතික සට්ටෙප් විභාය
පන ාදක ඇය ළප් ාසඟ ඒකා පධ් කළ ැරී රස ෙේද ඳුපාෙයප ක්රිකා්තසක රීම ස විභාය
ෙදපන ාධන්ෙප්් තුෙේ පයකීස ෙේ.

2.1.9

ජාතික සට්ටෙප් විභාය පකදී ඉාග්රීසි භාෂාප ාා ා ඇහුප්ක්  දීෙප් ා ක්ා රීම ෙප්
කුාක්ාපක්  රාෙකෝගිකප ්් ොේරු කළ ැරී සුදුසු රසෙේදක්  ඳුපාෙයප ඒ ාා ා
කකුණු රසාතක්  ක ා දික යුතු ක.

2.1.10 විභාය ෙදපන ාධන්ෙප්් තුප විසි්  ජාතික සට්ටෙප් විභාය පන ප්තපප කාක පකපාුස පැප්
ාසාෙකෝචපක කළ යුතු අ්යස ඕප ස විභායකක රතිලක ාති 10කට අඩු කාකකක දී දස පැප්
ාමී් ෂත කටයුතු ාති 8කට අඩු කාකකක දී ද නිස ෙකොට ේයතිලක ඉදිරිපන ්ත කළ යුතු ක.

2.1.11 ජාතික සට්ටෙප් විභාය පන ැපැ්තවීෙප් දී ශිෂයක්  අපපාය පීඩපකකට ක්  ෙපොපප පන රිදි අදාළ
රස ෙේදක්  ාකාක කය යැනීස විභාය ෙදපන ාධන්ෙප්් තුෙේ පයකීසරී.
2.1.12 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක නිධනෙපා කයප පන ාාල් ෙපන ළෙපන ෝත ා ෙපප්ත රකාාප ලිවීසස
ඒපාෙග නියපදය්ාපස අදාළ
පස කාප්තකාලීප
ප ා තික රීම සස මුඛද්රතක රීම සස
්්ත්තපපන ාකපක ා රසාදක පළ් පා ා ස පන ාාල් කප දරුෙපකුටස ෙපොමිෙල් ෙ දා ැම ස
අධ්යාපන ප රකාාප ෙදපන ාධන්ෙප්් තුෙේ [DOP] කාධනකභායකික.
2.1.13 ෙසකී රකාාප ෙපපාක ළිට කපය කටේත මුඛද්රතක ෙකොට අපාය ඕප ස ෙකෙපකුට මිකදී යැනීස
ාා ා පාි.ජ ෙපෙළා ෙපන ොෙළේ ද සුළභ කළ යුතුක.
2.1.14 යටට උපසපා ාසාකා ණාරුපරු රසාතක ාාපධනධ්පක කය යැනීස ළිි.ා ජාතික අධ්යාපන ප
ේදයාපීඨ ඩිේෙකෝසා පන ාඨසාකාස පාය 4 ක උපන ාිකක්  ද් පා උාාක කයස ඒ කටේත ා ස
ණාරුපයෙකකුටස ඉාග්රීසිස පන රිකපකස විොේෂ අධ්යාපන පකස අ් ්ධනකයතක ා උපන ෙපාපක
අනිපාධනක විෂක්  ෙකා රණාත කයවික යුතුක. (198, අාක 130 දයත අධ්යාපන ප විදයාපීඨ පන ප්)

2.2 පනයනේ්ත ලංධ්යේපනය ලංධිකවේරිස
2.2.1

13 පප ආණ්ඩුරස පයපාකාාප කටේත පන ළා්ත අධ්යාපන ප අිකකාරිකට විසධ්යය් කළ
කාධනකභායක 9 පප උපන  ෙල්තතෙග 1 පප කිකාකතුෙේ III පප පන රිශිෂකඨෙකහි ද් පා ඇ්. ඒ
අුසප පන පයා ඇති ් ෙෂේර ආපයතක පප අධ්යාපන ප රිාේති ා පයපාකාා ාප්පන ාදපක ෙකොට
ක්රිකා්තසක රීම ස පන ළා්ත අධ්යාපන ප අිකකාරිෙග පයකීසික.

2.2.2

පන ළා්ත අධ්යාපන ප අසා්යාාාක ා පන ළා්ත අධ්යාපන ප කාධනකාකක ඒකා පධ්ප පන ළාේත සිකළු
අධ්යාපන ප කටයුතු කළසපාකයතක කළ යුතු ක. පන ළා්ත අධ්යාපන ප අධ්ය් ෂකෙඅ එකඟ්තපක
ඇතිප ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තති ළිබද ා ාැළසුප් පන ළා් තුළ ක්රිකා්තසක රීම ස පන ළා්ත
අධ්යාපන ප ෙල්කප්ෙඅ කාධනකභායකික.

2.2.3

පන ළා්ත අධ්යාපන ප ාාවිධ්ාප පයූ ක ා කාධනකක්  ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තයි්  ස් යියතක වික
යුතු ක.

2.2.4

දැපට පන පතිප අධ්යාපන ප කකාපන  ෙපුසපට දිාකත්රි්  අධ්යාපන ප කාධනකාක ළිහිව  වික යුතුක.
ෙකොට්ඨාා අධ්යාපන ප කාධනකාක රාෙපශීක ෙල්කප් ෙකොට්ඨාා අුසප ාාවිධ්ාපක වික යුතුක.

2.2.5

දිාකත්රි්  අධ්යාපන ප කාධනකාක ය ා දිාකත්රි්  අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ා මූකය කටයුතු සිදු වික යුතුක.
ෙසහි දී පන ාාල් පන රිපන ාකපකට අදාළ සිකළු චර ෙල්තප ා ලිළි සිා ක ා ෙදසළ භාෂා
ෙදෙක් ස නිකු්ත කළ යුතු ක.

2.2.6

අධ්යාපන ප කාධනකාකපක සිකළු නිළධ්ාම ් ෙඅ කාධනකභායක ා නික ක්ක ඉ්ා පන ැ ැදිලිප
නිධනපචපක කළ යුතු අ්යස ට උයදීසට ්යප් සුදුසුකප්ස පුහුණුප ා පන ළපුරුපද ඇති නිළධ්ාම ් 
ාරිකප රසාතක්  ොේපෙකහි ෙකදික යුතු ක.

2.2.7

පන ළා්ත අධ්යාපන ප ාාවිධ්ාපක පු ක ය ා රසෙක්  පන ාාෙල් ාකපාධීප්තපක පැඩි කයමි් ස
පන ාාල් පන ාදක කළසපාකයත ා ාාපධනධ්ප පැඩළිබදෙපක්  ක්රිකා්තසක කළ යුතු ක

2.3 ය ම්ාේපිත ලංනඩ ක

 ලං
2.3.1

ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිෂ්  ාභාප ා ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක පයපාකාාළි් අධ්යාපන ප
ආක්ප ෙේ. එකී ආක්ප පකට ආෙේි.ක අත පන ප්ත පක ඇති සිකළු ක්ක පැප්
අධනාකාපක කයස එස විික විධ්ාප කාධනක් ෂසප ා ලකදා ළප ඉව  රීම ස ඒපාෙග කාධනකභායක
ෙේ.

2.4 පනයේමල් ලංපනය ්තිපස ලං
2.4.1

පන ාාක කුස ස අධ්යාපන පෙග ජාතික ෙපන ොදු අයමුඛණු කයා දරුපා ෙයප කප ආක්පකික.

2.4.2

විවිධ්ාකායෙක්  පන ාාක පධනගීකයතක රීම ස ප්ය කළ යුතු ක. පන ාාල් පු ෙග පන ැපතික යු්තේත
රාාමික පන ාාල්ස පවියිිකක පන ාාල් කප පධනය පන සි.. පන ාාල් නිාකචි් කාක යාමුඛප්  තුළ
රසාුසූලකප ෙසකී පන රිපධන්පක කයා ෙයප කා යුතු ක.

2.4.3

රාෙපශීක ෙල්කප් ෙකොට්ඨාාකකට 3 ්  ප්ත පප පන රිදි උාාක ෙපන ළ ද් පා සිකළු විෂක ධ්ායා
ක්රිකා්තසක පප පවියිිකක පන ාාල් පන පධ්තික්  ාාපධනධ්පක ෙකොට පන ප්තපා ය් යුතු ක. එකී එ් 
පන ාාක්  ාා ා ෙපන ෝෂක රාාමික පන ාාල් පන  ්  ැගි් ප්ත තිබික යුතු ක. රාාමික අදිකය
ාප්පූධනත කයප ා ස ළසෙකකුටස අාය ාප්පූධනත පවියික පන ාාක්  කැබීස ා තික කළ යුතු ක.

2.4.4

සිකළුස පන ාාල්පක අධ්යාපන පක නිකමි් ණාතා්තසක ්්ත්තපක් ට ෙයප ඒස ළිි.ා අපාය
කා් රතක්  ප ාස ාකාක කළ යුතු ක. ඒ ය ා අධ්යාපන පෙග ාසාපා්තස්ාපක ් වුරු කළ
යුතු ක.

2.4.5

කුඩා පන ාාල්පක දරුප් ට කැෙ ප අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක ප ් වුරු රීම සට යජෙග
ෙපන ෞපයලික අාාෙග ආක්ප පලි්  උපන රිස අුසර ක ක ා ය් යුතු ක.

2.4.6

නිධනෙපශි් අපස ්්ත්තපක්  ඇති සිකළු ෙපන ෞපයලික පන ාාල් අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග ලිකාපන දිාචි
කය ්්ත්තප පන ාකපක් ස අධී් ෂතක්  ා නිකාසපක්  සිදු කළ යුතු ක. අධ්යාපන ප ධ්ායාෙේ පප
ෙපපාකවීප් ා රපත්ා ළිබද ා සිකළු චර ෙල්තප එස පන ාාල්පකට ක ා දික යුතු ක.

2.4.7

ජාතිස ආයප්ස ෙේදපලි්  ේොයස එෙ ්ත එකී අපපය්ාපක්  රැකෙයප ඉදිරිකට කා
පන ාාල් පන පධ්තික්  ඇති රීම ස අධ්යාපන පෙග අපාය් පයකීසික.

2.4.8

පන ාතිකක සින්ප උපන රිස සිසු්  ාාතයාප රාාමික පන ාාකක 35 ්  දස පවියිිකක පන ාාකක 40 ්  ද වික
යුතු ක.

2.4.9

පන ් තිකක සිසු ය තක අ ඹු ෙකා මි්ර වී තිබික යුතු ක.

ා

ැරී මි්ර

2.4.10 1 පප ේරේි.කට දරුෙපකු ඇතුක්ත රීම ෙප් මූලික නිධනතාකක වික යු්තේතස පන දිාචිෙග ාමීපන ්ාපක
ා පකාික.
2.4.11 පාය්  තුළ පන ැපැ්තෙපප අපස පන ාාල් දිප ාාතයාප 210 ්  වික යුතු ක. අපස පාෙක්  දිපක දී
රාාමිකක ාා ා පන ැක 5්  දස පවියිිකක ාා ා පන ැක ,්  ද පාෙක්  ලකදා ළ ඉයැුසප් ඉයැ් වීප්
කටයුතු සිදු වික යුතු ක.

2.5 ධනි ේලිස ලංධ්යේපනයස ලං

2.5.1

පකා අවුරුදු 5-1, ද් පා අධ්යාපන පක අනිපාධනක ෙේ. ෙදසාළික්  විසි්  දරුප්  පන ාාකට
ෙපොකැවීස නීතිෙක්  දඬුපප් කළ ැරී පයද්  පට පන ්ත කළ යුතු ක.

2.5.2

රාෙපශීක ෙල්කප් ෙකොට්ඨාා සට්ටෙස්  ළසික පන ාාල් ක ෙප් රපප්ාප පන ම ් ෂා රීම ෙප් පයකීස
සුදුසු පයපාකාාළි් නිළධ්ාරිෙකකුට භාය ෙකොට අදාළ පකාක කාණ්ඩෙග සිකළු දරුප්  පන ාාල්
කාස ා තික කළ යුතු ක.

2.6 පනයර ලංපනයේමල් ලංධ්යේපනයස ලං(මුල් ලංනනේ ලංශේස ලංමා ලි්ස ලං ේ ලංසුරැකුන).
2.6.1

ෙප් ාා ා රතිපන ්තති ාප්පන ාදපක රීම ස ජාතික අධ්යාපන ප ෙකොමිාෙප් පයකීසික. ඒ ාා ා පනි්ා
කටයුතු ා ළසා ය් ෂත අසා්යාාාෙග්තස ොෞතය අසා්යාාාෙග්ත ා ෙකෝයක ක ා ය් යුතු
ක.

2.6.2

අධ්යාපන ප අසා්යාාාක විසි්  එකී රතිපන ්තතික ක්රිකා්තසක රීම ෙප් ා රමිතික රැක යැනීෙප්
පයකීස ඉව  කළ යුතු ක. ෙපන ය පන ාාල් ලිකාපන දිාචි රීම සස නිකාසපක ා අධී් ෂතක පන ළා්ත සින් 
පන රිපන ාකපක වික යුතු ක.

2.7  ලංධ ේසිදේසව ලංත්ත්ත සට ලංපනය්ත ලංවූ ලංනනයිතු. ලං
2.7.1

රැකපයතක අහිමි යේ දිබදදුස වි්ැ්  යේස පතුපකස වීථිපක ා අපාා ආදී යේ ළසික ාා ා රසාතප්ත
පන  සුකප් ක ා දී අධ්යාපන ප ධ්ායාපට වවු්  ඇතුළු රීම ෙප් ා පන ප්තපාෙයප කාෙප් රසෙේදක් 
ඇති ෙකොට ඒ ාා ා රමුඛත්තපක්  ක ා දික යුතු ක.

2.7.2

ළසික 50 ට අඩු ා අපාසිදාකක පන ාාල් ඳුපාෙයප ඒපා ාාපධනධ්පක ෙකොට ළසික ාාතයාප පැඩි
කය යැනීසට සික ද කටයුතු ාප්පන ාදපක කළ යුතු ක. ෙප් කටයුතු ාා ා ෙපන ෞපයලික අාාපක
ා ෙකෝයකස ාප්පන ්ත දාකක්තපක ා අුසරා ක්තපක ක ා ය් ැරී ක.

2.7.3

කුඩාස හුදකකා ා අපාසිදාකක පන ාාල්පක ොේපක ාා ා ණාරුපරු අනිපාධනකෙක්  අුසයු් ් කළ
ැරී ාාධ්ායත රසක්  ක්රිකා්තසක කළ යුතු ක. එකී ණාරුපරු අදාළ රාමීක රෙපා මුඛල්කයෙයප
පුහුණු රීම ස ා සුදුසු දිරි දීසපා ක ා දීස්ත කළ යුතු ක.

2.7.4

ආ ාික් ා ඉෙයුසප් ඌප්ා ාහි් දරුප්  ාා ා අ් ්ධනකයතක දිරිස්ත කළ යුතු ක. එ්  එ් 
රාෙපශීක ෙල්කප් ෙකොට්ඨාාකරී්  අපස පාෙක්  ේෝයා ය්ත රාාමික පන ාාල් 3 කට ා
පවියිිකක පන ාාකකට අ් ්ධනකයතක ඳු් පා දී වවු් ෙඅ ාාචයතක පන  සු පප කන්්ක
පන  සුකප්ස ාප්පන ්ත කාසය ා විොේෂ පුහුණු ණාරුපරු ාැපන ිකක යුතු ක.

2.7.5

අ් ්ධනකයතක ක්රිකාපලික කටේත ාාසාපය පන ාාල්පකට ඇතුළු කය ය් ෙපො ැරී ්යප් දැඩි
ෙකා ආ ාික් දරුප් ෙඅ විොේෂ අපාය්ා ාපුයුස පාකස ා ස දිාකත්රි් කකකස එක විොේෂ
පන ාාක්  ැගි් ස ළිහිව වික යුතු ක. අපාය විෙටක ඒපාෙග ේ පාසික පන  සුකප් ාැපන ිකක යුතු ක.

2.7.6

ජාතික අධ්යාපන ප විදයාපීඨ පන ාඨසාකා උපන ාික පන ාඨසාකාප්  පට පන රිපධන්පක රීම ෙප් දීස ා ස
ණාරුපයෙකකුටස විොේෂ දරුප්  ා අ් ්ධනකයතක ා උපන ෙපාපක ළිබද ාප අනිපාධනක ක
සාසික විෂක සාකාප්  ඇතුළු ෙකොට සිකළු ණාරුපරු් ට ෙප් ළිබද ා අපෙ ෝධ්ක් ස පුහුණුප්  ා
සුභපාදී ආකල්පන  ක ා දික යුතු ක.

3.
ධ්යේපනය ලංපනය ්තිපස ලං ලං- ලං ලංධතුතලිගතස ලං ේ ලංක්රිසේ මේස
ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිකට අුසූලක විිකස්ත ා අවිිකස්ත අ්තදැකීප් සින්  ෙපන ෝෂතක ක මි්  පන ාාැෙල්
ාාවිධ්ාපකටස ාැකසුප්කයතකට ා ක්රිකා්තසක රීම සට කට්තපප සිකළුස පු ය් ඉෙයුසප් අ්තදැකීප් පන ාාල්
විෂක සාකාපට අක්ත ෙපික. ෙසෙකා ජාතික සට්ටෙස්  ාකාකෙකොට පන ාාකට ඳු් පා ෙදුස ක ප විෂක සාකාප
තුබද්  අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක ප විාාක පාෙක්  පැඩි දියුණු රීම ස අෙේ් ෂා කළ යුතු ක. එොේස
ෙයෝලීකකයතක ා දැුසස ආධනථිකක තුළ සිදුෙපමි්  පන ප්තපා සිකළු ෙපපාකකප් මුඛෙේ උදාපප ්්ත්තපක් ට
මුඛහුත ෙදමි්  සික අපාය්ක ෙයොඩ පාපා යැනීසට උපන රිස දාකක්තපක්  ක ා දික ැරී පන රිදි පන ාාල් පන පධ්තික
තුළ ඉෙයුසප් ඉයැ් වීෙප් ක්රිකාපලික ෙ ෙ වි්  පවීකයතකට ඳු්  වික යුතු ක. ඉයැ් වීෙප් සාධ්යක ළිබද ා
ාැ වි් ස පන පතිප යැටළු පන ැ ැදිලිප නියාකයතක කයය් යුතු ෙේ. ජාතික ඒකාර්ාප ඉ්ා ඉ ලි්  අපාය
ෙසප්  යුයකක ඉයැ් වීෙප් භාෂා සාධ්යක භාවි්ක ට අතිස ්ත ා් තික්  වික යුතු ක. විෂක සාකාප ෙ දා
ැම සට්තස ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික සපාෙකොට ා් තිස්ත රීම සට්ත දාකක වික ැරී ණාතා්තසක
පාෙක්  ෙස් ස ආකධනානීක පාෙක්  ද දරුප් ට සි්ත අකපප පන රිදි සවු ා ා ජාතික භාෂාපලි්  ෙපන ළෙපන ෝත
නිපන දපා කකට ෙේකාපට ෙපොමිෙල් නිකමි් පන රිදි දරුප්  අ්ට පන ්ත රීම ස ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග
ර ක්ස අපාය්ාපකරී. පන ාාල්පන ාදක ඇය ළප් ණාතා්තසක ෙකා ාාපධනධ්පක කයමි්  ාප්භපප ා ාප්ළිණ්ඩි්
කප ෙදආකායෙක් ස දරුප්  ක ප ඉෙයුසස ්් ොේරුපට ා ඇයයුසට ඳු්  කළ යුතුප පන පයි. ට ාසයාමී
අපාය්ාප්  පප දරුප් ෙඅ ඉෙයුසසට නිසිසඟ ෙපන ් පා දීස ා උපන ෙපාපක් දස අධ්යාපන ප ක්රිකාපලිෙකහිකා
ෙදසාළික දාකක්තපකස ාායධ්ධනස අධ්යාපන පක ද කප රකායතක්  කාප්තකාලීපප ාාපධනධ්පක පප පන රිදි විික රස
ා උපන ාක සාධනය ාැකසුප් කළ යුතු ක. එොේස ූත්ප ෙකෝකෙග අධ්යාපන පක ක ා දීස ාා ා දියුණු යටපක ෙකොදා
ය් පා යේ ්ා් ෂි.ක රසෙේදස අ් ්ධනජාකකස රූපන පාහිනිකස ණාප්  විදුලික ඇතුළු හු සාධ්ය ා් නිෙේදපක
කුසප ආකායෙක්  ා කපය අුසපන ා්ෙක්  පන ාාක තුළට පැපදය් යුතු ද ක් ප ෙසහිකා යියතක කළ යුතු ෙේ.
ෙසස සික ද ්්ත්තපක්  ා ඉදිරි යසප මුඛෙේ පන පතිප දුෂකකය්ා යැටළු ජක යැනීසට පප් අනිපාධනෙක් ස
පන ාාෙල් වදනික ඉෙයුසප් පන රිායක රසාතා්තසක පාෙක්  ෙස් ස ණාතා්තසක පාෙක්  ද පැඩි දියුණු ා
අාය ාප්පූධනත රීම ස ාා ා පන ාාල් පඩ්තතුප ා කන්්ක පන  සුකප් රපධනධ්පක කළ යුතුප පන පයි. ෙසස අපාය්ා
ාසපක රීම ස ාා ා ෙසස රකායතක තුළ ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත කැෙයුස ඇ්.

3.1 ලංරේාමිව ලං ේ ලං ශේතීයිව ලංශේපසනේකේ ලංමා ලි්ස ලං
3.1.1

දරුපාෙඅ පකාට යැකෙපන ප පන රිදි දස වහුෙඅ ාස ය ාාපධනධ්පකට දාකක පප පන රිදි ද දැුසසස
කුාක්ාස ආකල්පන  කැන්වුතස නිපුත්ා පූධනත පුයපැසිෙකකු ාසාජ ය් කළ ැරී පප පන රිදි
විෂක සාකා ාකාක වික යුතු ක.

3.1.2

විෂකසාකා ාාොෝධ්ප ා කාප්තකාලීප රීම ස සිදුවික යු්තේත පාය පන  කට ප්ාපරී. ඒපා ද සිදු
කළ යු්තේත අධ්යාපන පෙග අ්යාපාය පප රපප්ාපක්  ාැළරීල්කට යනිමිනි. ෙකොේ වුපද
විෂකසාකා පාරිකප ාසාෙකෝචපක රීම ස පැදය්ත ෙේ.

3.1.3

ඉාග්රීසි භාෂාප ළිබද ා විෂකසාකා ාකාක රීම ෙප් දී එක රාෙකෝගික භාෂාප්  කය යැනීස ළිි.ා
පන ළමුඛ ේරේි.ෙග සිටස ඇහු් ක්  දීස ා කාාප ළිබද ා කුාක්ා ාසාප සට්ටෙස්  ඉාකසතු
ෙකොට ඇයිකක යුතු ක. ඒ ාා ා ෙපොමිෙල් ආධ්ායක ෙපන ළ ෙපන ෝත ාැපන ිකක යුතු ක.

3.1.4

විෂකසාකා ාාපධනධ්පෙග දී පකාක කාණ්ඩ අුසප පන  ් දැ් ෙපප සට්ටප් ඳුපාෙයප එරීෙපකට
ැඳී රසාුසූලකප පධනධ්පක පප විෂක සාකාප්  ාකාක කළ යුතු ක.
රාාමික සට්ටස

පන ළමුඛපප අපිකක (1ස 2 ේරේි.)
ෙදපප අපිකක (3ස 4 ේරේි.)
තු් පප අපිකක ( 5 ේරේි.ක )

කි.ෂකඨ පවියික සට්ටස

(,ස 7ස 8ස 9 ේරේි.)

ෙජ්කෂකඨ පවියික සට්ටස

පන ළමුඛපප අපිකක (10ස 11 ේරේි.)
ෙදපප අපිකක (12ස 13 ේරේි.)

3.1.5

කි.ෂකඨ පවියික සට්ටෙප් දී ොෞතයක ා ාාම රික අධ්යාපන පකස භාෂාස ්රාාකරස ාසාජ ා
ාකපාභාවික විදයාස යි.්කස ොෞ් දධනකකස ජීපප ා ්ා් ෂි.ක කුාක්ා රණාත රීම ස
අනිපාධනකක වික යුතු ක.

3.1.6

ෙජ්කෂකඨ පවිතිිකක සට්ටෙප් පන ළමුඛ අපිකක සවු ාස ඉාග්රීසිස යි.්කස විදයාපස පයපාාකක්තපකස
ඉති ාාක ා ආයස කප ය විෂක් ෙය් ද වපකල්ළි් විෂක කාණ්ඩ තුපරී්  ේෝයාය්ත
විෂකක්  ෙදකරී්  ද ාස් වි් වික යුතු ක. එකී විෂක කාණ්ඩ ්ා් ෂතකස අතිෙධනක භාෂා ා
ොෞ් දධනකක කප අාා පලි්  ාස් වි් වික යුතු ක.
ජාතික සට්ටෙප් විභාය පකට අනිපාධනක ෙපොයේපදස ෙජ්කෂකඨ පවියිිකක අාාෙග දී ොෞතයක ා
ාාම රික අධ්යාපන පක අනිපාධනක විෂක්  ෙකා පන ාාල්පක ඉයැ් වික යුතු ක.

3.1.7

3.1.8

සවු ා විෂකට ාාහි්ය ාායචකද එකතු කළ යුතු ක.

3.1.9

ඉාග්රීසි ා යි.්ක ාා ා එකස රාකප පන රක තුළ සට්ටප් ෙදකක ෙකොටාක ෙදක්  ඇතුක්ත පප
පන රිදි විෂක සාකාප ාකාක වික යුතු ක.

3.1.10 විදයාස යි.්ස පාි.ජස කකාස ්ා් ෂි.ක ා ෙපප්ත කප විෂක ධ්ායා කරී්  ෙජ්කෂකඨ පවියිිකක
අාාෙග ෙදපප අදිකය ාා ා විෂක සාකා ාකාක කළ යුතු ක. ්පද ඒ ඒ විෂක ධ්ායාෙේ විෂකක් 
තුපකට අස්යප ාාසාපය ඉාග්රීසිස ාාසාපය ේොයතුරු ්ා් ෂතක ා යි.්ක පැනි විෂක් 
ාා ා නිධනෙපා ාකාක වික යුතු ක.
3.1.11 ා ස විෂක නිධනෙපාක්  ාාපධනධ්පෙගදීස නිපුත්ා ාාපධනධ්පක
පන දපප් කයය් යුතු ක.

ා ෙපන ොදු

ැරීකා පධනධ්පක

3.1.12 දරුපා දැුසස ඹා කමි් ස ාකපකා ඉෙයප ය් ෙපකු පට පන ්ත රීම සට්තස දැුසස විෙපෝදක්  ා
ාතුට්  පට පන ්තපප පන රිදී්ත ශ්රී කාකාෙේ දරුප් ෙඅ ාාසාපය සධ්යාකා ණිපික සට්ටසට

යැළෙපන ප පන රිදි්ත හුවිධ් ණිපික නිපුත්ා පන දපප් ෙකොට ෙයප සිකළු විෂකසාකා ාකාක වික යුතු
ක.
3.1.13 විෂක සාකා රතිාාාකකයතක රීම ෙප් දී ජා්ය් ්ය පප රපත්ා ෙපශීක ්්ත්තපක් ට යකපන ා
යැනීසට්තස ඒපා පූධනප පන ම ් ෂතකට ක්  රීම සට්ත සාා 18කට ෙපොඅඩු කාකක්  ක ා දික යුතු
ක.
3.1.14 ජාතික ෙපන ොදු අයමුඛණුපකට පන ට ැනි ෙපොපප පන රිදිස ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග අුසසැතික
ඇතිප රාෙපශීක අපාය්ාප් ට යැළෙපන ප පන රිදි විෂකසාකා අුසපධන්පක කය යැනීසට
පන ළා්තපකට නිද ා තිබික යුතු ක.

3.2 ලංඉ ගනු් ලංඉගැතුවී් ලංක්රිසේ මේස ලං
 ලං
3.2.1

පන ාාල් කාෙප් ා ඉෙයප යැනීෙප් ාැ ්්ේතික ා ස ළසෙකකුටස කැෙ ප පන රිදි ණාරු භූ මිකා
ෙපපාක වික යුතු අ්යස ශිෂය ේ ් ්රීක ක්රිකාකායකප්ස ා ෙකෝගී යෙේෂතස පන රිාය සිපික ආදී හු
විධ් ඉයැුසප් රස භාවි්ා රීම ස ය ා ඉයැුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික ාකාක වික යුතු ක.

3.2.2

ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලිකට ා භාගී ප් ප් ට විචායකස පප චි් ්පකස නිම ් ෂතක ා
ර්යාෙේෂතකස රතිචායක ා රාකප රීම සස විාක්ායතකස ාට ්  ලිවීස ා විවිධ් ා් නිෙේදප
උපන රස ය ා ඉදිරිපන ්ත රීම සස ඇය ළස පැනි භූ මිකා යඟ දැ් වීසට ඉඩකඩ තිබික යුතු ක.

3.2.3

පන ාති කාසය පුාක්කාක ෙකොදපා යැනීස ය ා දරුපා රීකවීසට ෙකොමුඛ කළ යුතු ක.

3.2.4

ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික ය ා ජීපප නිපුත්ාස ෙපප්ත ෙපන ොදු නිපුත්ා ාාපධනධ්පක
කයමි්  දරුපා තුළ පැඩදාකක ා කාපජීප පුරුදු ෙයොඩපැිනක යුතු ක.

3.2.5

විෂකසාකා තුළ දිෙපප ෙපන ොදු රෙේාක්  ෙකොදා යනිමි්  ාදාචාය ධ්ධනස ා අයකක්  [Values]
ා ආකල්පන  අ් ්ධනර තක ාා ා දරුපා ෙකොමුඛ කළ යුතු ක.

3.2.6

ා ස ණාරුපයෙක් ස කප් ්යසක උපන ෙපාකෙක්  ද [Counsellor] වික යුතු ක. ඒ ය ා
දරුපාෙඅ පුපයලිකස ාසාජ ළක ා චි්ත්ෙේය රාකප ඇති කයප යැටළු ජකෙයප ආ්තස
අපෙ ෝධ්ෙක්  ා ආ්තස අිවසාපෙක්  ක්රිකා රීම සට්තස දයා යැනීෙප් ැරීකාප්තස පන යාජකට
වෙයෝතතු දීෙප් ැරීකාප්ත සිසු්  තුළ පධනධ්පක කළ යුතු ක.

3.2.7

පප ෙකෞපප විෙග දරුප්  ාා ා ප්්තයික උපන ෙපාප ක ා ෙදමි්  ාකපකීක විභපක් 
ඳුපාෙයප පැඩ ෙකෝකකට පධ් වීෙප් කාෙපන ොෙයෝතතුස අයමුඛණු ා ඉක් ක ඇති කය
යැනීසට්තස ඒ ඉක් ක ාා් ෂා්ත කය යැනීෙප් අිකෂකඨාප ා් තික්ත ක ා දික යුතු ක.

3.2.8

ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික ය ා දරුප්  දැුසසැ්ත්්  පන සත්  ෙපොපස කස්  කය් ප් 
පට ද පන ්ත කළ යුතු ක. ෙප් ාා ා ද ්ත ෙදපන ා භාවි්ා රීම ෙප් අයක්තස ද ඩිෙග පන්පාකස්ත
දරුප් ට අපධ්ායතක කළ යුතු ක.

3.2.9

1ස 2ස 3 ේරේි.පක දරුප් ට ෙයදය පැඩ [Home work] පන ැපම ස අනිපාධනකක ෙපොකළ යුතු අ්යස
ඉ ළ සට්ටප් පකදී ද එක උචි් පන රිදි ඝ්සා කළ යුතු ක.

3.2.10 පන ාාල්

යෙග ය අපස රීම ස ාා ා විිකවිධ්ාප පන ැපවික යුතු ක.

3.2.11 කි.ෂකඨ පවියික සට්ටෙප් සිට ඉ කට විෂක්  රීහිපන ක්  ඉාග්රීසි භාෂාෙප්  ඉයැ් වීස ැරී ්යප්
වධ්ධනකස්ත කළ යුතු ක.
3.2.12 දඬුපප් රීම ස අ්යාපාය අපාකාාප් ට ඝ්සා කළ යුතු අ්යස විපක ක්රිකා සාධනය ාා ා ෙපන ොදු
ළිබදෙප්්  ඇති කය ය් යුතු ක. ෙප් ාා ා විපක නීති සාකාප්  ණාරු ෙදණාරු සිසු
ා භාගී්තපෙක්  ා ස පන ාාක්  විසි් ස ාකාක කය ය් යුතු ක. එහිකා ශිෂයක් ෙඅ ක පන ්ත
විපක ැසිම ප් ාා ා රාාාාස යතු කකුණුස ා තික පන ්ත ා ය්  පන ද් කප් පැනි ධ්පා්තසක
උපන ාකාප්භක ෙකොදපා ය් ැරී ක.
3.2.13 ාාම රික පදහිාාාස ානිස අපන චායස පපක පදකස අපන ෙකෝජප ආදී විපක විෙයෝධී ක්රිකා ාා ා සිවිල්
නීතික ක්රිකා්තසක කළ යුතු ක.
3.2.14

ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික තුළ දරුපාෙඅ ාස ය ාාපධනධ්පක ා තික පුස පාකස
විෂකාුස පධ් ා විෂක පන රි ාහිය ක්රිකාකායකප්ද ොෞතය ා ෙපන ෝෂතකට අදාළ ෙකදවුප්දස
ෙදසාළික ණාරුපය ා ෙකෝගී්තපකද ෙපොසාප ාැපන ිකක යුතු ෙේ.

3.2.15 විෂක නිධනෙපාක තුළ දස විෂකාුස පධ් ා විෂක පන රි ාහිය කටයුතු තුළ ද කණ්ඩාකප්
ක්රිකාකායකප් ාා ා විාාක ඉඩ්  තිබික යුතු අ්ය අ ඒ ය ා අ් ්ධන පුපයකස පාකක්තප
ැරීකාප්  ාාපධනධ්පක රීම සට අස්යප අපය් ෙඅ අද ාක පකට යරු කයපස ඒපාට වෙයෝතතු
ෙදප ාාහිියකාෙප් ස ාාසෙක්  ා ා ජීපපෙක්  එකට ජීප්ත වික ැරී ාකපකා පන ාලි්ස
විපකයරුක ා නීතියරුක පුයපැසිෙකකු බිහිරීම ෙප් ර ක ාසාජ ාාපධනධ්ප ාාධ්ක ඉාකසතු වික
යුතු ක.
3.2.16 ා ස සට්ටසකටස විෂක්  ාා ා ණාරු සාධනෙයෝපන ෙපා ා අ්ත ෙපන ෝත භාෂා තුෙප් ස ාකාක
ෙකොට සිකළු ණාරුපරු් ට කකට ෙේකාපට ෙපොමිෙල් ෙ දා ැරික යුතු ක. ෙප් ෙපන ෝත අපාය
අකට මිකදී යැනීසට ද පන  සුකප් ාැළසික යුතු ක. පප අධ්යාපන ප රතිාාාකකයත ඇති කයප විට
ෙසක පඩා්ත පැදය්ත ෙේ.
3.2.17 ෙකෝජි් අධ්යාපන ප රූපන පාහිනී පාලිකාප වාකොේ දස පැඩමුඛළු ා ආදධනා පැඩාට ්  සින්  ද එකී
සාධනෙයෝපන ෙපාපක අයමුඛණුස ාැළසුප්ස ක්රිකා්තසක රීම ස ා ාකපකා නිකාසපක ළිබද ා ප්්තතිසක
පුහුණුප්  සිකළු ණාරුපරු් ට ක ා දික යුතු ක. ෙප් ක්රිකාපලික ය ා විොේෂෙක්  පප අධ්යාපන ප
රතිාාාකකයතපකට පන සුබිප් යේ පප චි් ්පක කුස්  ද ක් ප ණාරුපරු් ට ාා් ෂා්ත කය දීස
අතිාික්  පැදය්ත ෙේ.
3.2.18 ණාරු සාධනෙයෝපන ෙපා පන ැපතිකද ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික තුළ දී පප රෙේා අධ්යපක
කයමි්  දස අුසපධන්පක කයමි්  ා නිධනසාතක කයමි්  ද ණාරුපයකා ප්්තයික භාපකට
ෙපන ොළඹපප පසයශීලී ප්  පන ැපතික යුතු ක.
3.2.19 ණාරු උපන ෙපාකපරු් ෙඅ කාධනකභායක නිධනපචපක ෙකොට පයපාකාාළි් කළ යුතු ක. වවු් 
පන ාාල් අධී් ෂතක ා සුපන ම ් ෂතක ාා ා ද ෙකොදපා යැනීෙස්  ඉයැ් වීෙප් ණාතා්තසක භාපක
විනිාකචක රීම සස සිදුපප අපන යසප ඳුපා යැනීසස පප රතිාාාකකයත ඉව  කය යැනීස ාා ා
ණාරුපරු් ට ා ක වීසස එකී පප උපන කයත ා දැුසස ාසාෙකෝචපක කය අපාය ෙපපාකකප්
ෙකෝජපා රීම ස පැනි කටයුතු ාා ා වවු්  ක යැ් වික යුතු ක.

3.2.20 ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික ාාධනාක කය යැනීස ාා ා සිදු කයප පප රතිාාාකකයත
පයප ායක්  ළිබද ාප ෙදසාළික්  දැුසප්ත රීම සට විදු ල්පන තිපරු්  ෙකොමුඛ කළ යුතු ක.

ා

3.2.21 ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික කාධනකක් ෂස රීම ස ළිි.ා පන ාාල් සට්ටෙප් සාපපස ෙභෞතිකස
ද්රපයසකස මුඛකයසක ා කාක ාප්පන ්තපක හිදැාක ැරී ්යමි්  පුයපාෙයප ඒපා උපන රිස
ලකදා ළ්තපෙක්  යු් ්ප භාවි්ා කළ යුතු ක. ඒ ාා ා පසයශීලී වීසට විදු ල්පන තිපරු් ට
ඉඩකඩ ක ා දික යුතු ක.
3.2.22 පන ාාක පන ාදක “ණාතා්තසක ෙකදවුප් පැක ශීධනෂක” ාරීක ෙකොට ක යැ් වික යුතු ක.
ේ පාසිකායාය පන ප්තපාෙයප කප පන ාාල් ෙසහිදී විොේෂෙක්  ාකකා ැලික යුතු ක.
3.2.23 පන ම ් ෂතායාය ෙපොසැති අපාකාාපකදී ජායස පන ම ් ෂතායාය
දිරියැ් වික යුතු ක.

ා පුාක්කාක ාාකල්පන ක

3.2.24 ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලික දැුසස ාප්ෙරේෂතකට යණුෙදුසපට පන සත්  ඝ්සා ෙපොවී ඒ
ක්රිකාපලික තුළ ඇය ළස ා ්් ොේරුප ද ර කප ඉාකසතු වික යුතු ක. පන ාාල් පන ාදක අතණ්ඩ
්් ොේරු ා ඇය ළප් ය ා සිසු ාාපධනධ්ප සට්ටස ඳුපාෙයපස ඒ අුසප ක්රිකා්තසක ෙපමි් 
අදාළ ෙපන ොෙයෝතතු සට්ටසට සිසු්  ාාධ්පක රීම ස ාා ා ණාරු ෙදණාරු පයකීප් ක්රිකා්තසක කළ
යුතු ක.
3.2.25 දරුපාට අපපාය ය්  ෙපොපප පන රිදි පන ාාක පන ාදක ාප්භපප ්් ොේරු ා ඇය ළප් රසෙේදක් 
ාැළසුප් කය යැනීස ාා ා ජා්ය් ්ය ා ජාතික සට්ටෙස්  පන පතිප ෙසපකප් ළිබද ාප
ණාරුපරු දැුසප්ත ෙකොටස ආදධනා පැඩාට ්  ය ා වවු්  පුරුදු පුහුණු කළ යුතු ක.
3.2.26 අ.ෙපන ො.ා. (ාා.ෙපන ළ) විභාය රතිලක ක ා දීෙප් දී ඉාග්රීසිස විදයාප ා යි.්ක විෂක්  ාා ා
කකුණුපකට පන ාාල් පන ාදක ාප්භපප කකුණුපලි්  රතිා්ක්  එකතු කළ යුතු ක. පන සුප සුදුසු
පන රිදි එොේ කයුස ක ප විෂක්  ාාතයාප පැඩි කළ ැරී ක.
3.2.27

රාාමික අාාෙග සිසු්  ඇය ළෙප් දී වවු් ෙඅ ාාම රික ා සාපසික විභපය්ා ඇ්තේත හුවිධ්
ණිපධී්  අ්රි්  කපය ණිපධී්  ාා ා දැික ඳුපා යැනීෙප් ා දැුසප් දීෙප් පැඩළිබදෙපක්  ාකාක
වික යුතු ක. එස ා ජ ණිපධී්  ළිබද ාප ෙදසාළික්  දැුසප්ත ෙකොට විොේෂෙක්  නිපොේ දී ා
පන ාාෙක්  ළිට් දී එකී ණිපධී්  පැඩි පැඩිෙක්  අපදි රීම ෙප් ා ෙපන ෝෂතක රීම ෙප්
පැඩළිබදෙපකකට ෙදසාළික්  ෙකොමුඛ කළ යුතු ක.

3.2.28 දරුප් ෙඅ ෙපප්ත ආ ාධ් ඳුපා යැනීස ාා ා අදාළ ොෞතය වපදය කාධනකාකෙග
ා භාගී්තපෙක්  ාාකප පන ැපැ්තවික යුතු ක. එකී ඳුපා යැනීප් අුසප එස දරුප්  ාා ා ෙදප
අධ්යාපන පක ා වවු්  ළිබද ාප පප ාප්භපප ා ාප්ළිණ්ඩි් ඇය ළස සුදුසු පන රිදි ෙපපාක කළ
යුතු ක.
3.2.29 පන ාාල් පාය පන ම ් ෂත පන ළා්ත සට්ටෙස්  ාාවිධ්ාපක කයමි් ස සු්්ය රසකට ාකාක කයප
ාප්ළිණ්ඩි් ඇය ළප්පක පකාණාභාපක ා විාකපාානීක්තපක ඉ ළ පැාවික යුතු ක.
3.2.30 පන ාාල් සට්ටෙප් ඇය ළප්පකදී දරුපා ආයප්භෙග සින් සට්ටෙප් සිට අ්තපන ්ත කයෙයප ඇති රයතික
ෙපන ් පා ෙදප පන ම ් ෂත රස ා පාධන්ා රීම ප් පැඩි පැඩිෙක්  භාවි්ා කළයුතු ක.
3.2.31 පන ාාල් පන ම ් ෂතපකදී ා රසිපධ් විභායපකදී පන ාාල් කාකක තුළ ාාපධනධ්පක කය ය් පා දැුසප්
ා නිපුත්ා පන දපප් කයෙයප ාැ ජීවි් අපාකාාප් ට මුඛහුත දීස ාා ා දරුප්  ද් පප

සූදාපස පන ම ් ෂා කළ ැරී සු්්ය (Authentic) පන ම ් ෂත උපන කයත
අ් ්ධනය් කළයුතු ක.

ා ෙසපකප්

ැරී්ා් 

3.2.32 ජාතික සට්ටෙප් විභායපකදී සිසු්  අයක කයප විට වාපධ්ා් තික දැුසප් අපෙ ෝධ්ක සැනීස
පන සත්  ෙපොප එකී දැුසස ා්ය ජීවි්ෙග රාෙකෝගික අපාකාාපක යැටළු විාඳීස ාා ා දස පප
නිපන ැයුප් ා විාඳුප් ඉදිරිපන ්ත රීම ස ාා ා ද ෙකොදපා ය් ැරී දැික පන ම ් ෂා කළ යුතු ක. එපැනි
ළිරි් සුප් ෙසපකප් ෙකොදපා යැනීසට ජාතික සට්ටෙප් පන ම ් ෂතපක 20් - 40් අ්ය රාකප
රතිා්ක්  ෙප්  කළ යුතු ක.
3.2.33 පවියික ෙජ්කෂකඨ සට්ටෙප් විවිධ් විෂකක් ෙය්  ාප්ස් සූරස ාමීකයත ආදික්තස කප් කප්
ාප්ස් අයකකුස්ත කටපන ාඩප් කයවීස ෙපුසපට ඒපා මුඛද්රි්පස ක ා දික යුතු ක.
3.2.34 ෙසොේ සිසු්  අයක රීම ෙප් දී අ්ත දරීපා ඒ ඒ සිසු් ට ආෙේි.ක ද් ෂ්ා ා ණිපධී්  අුසප
වවු් ෙඅ අපාය් ප්්තතික යියතක රීම සට සුදුසු පකොේ සිට ( 9 ේරේි.ෙග දී පන සත ) දරුප් ට
ප්්තයික උපන ෙපාප ක ා දික යුතු ක.
ෙප් ාා ා පන ළමුඛ ේරේි.ෙග සිට ෙයොඩපැෙයප ා් ්් ශිෂය ඇය ළප් පාධන්ාප්  ා ස
ශිෂයෙක්  ාප් ් ධ්ෙක් ස පන ප්තපාෙයප කාසට ා ස පන ාාකකටස ැරී වික යුතු ක. ා ස
පන ාාක් ස සිසු්  ාප් ් ධ්ප ෙසපැනි පාධන්ා ා ද්ත් ඇතුළ්ත ශිෂය ේොයතුරු පන පධ්තික් 
(Studdent Information System) පන ප්තපාෙයප කා යුතු ක.

3.3 ලංඉගැතුවී ් ලංනේ්යස ලං
3.3.1

ෙපන ය පන ාාල් ා රාාමික අපදිෙග දී ඉයැ් වීෙප් සාධ්යක සේ ා වික යුතු ක. ෙසයට රධ්ාප සා්්
භාෂාප්  ප් ේ  ජාතික භාෂාප්  පප සිා ක ා ෙදසළක. සේ ා කුස උපන ේත සිට දරුපාට
උපන රිස පාෙක්  අා් පට කැණිණු භාෂාප ැවි් ෙදසාළික්  විසි්  සේ ා යියතක කළ යුතු ක.

3.3.2

ෙයෝලීක භාෂාප ෙපොෙ ෝත ාප් ් ධීකයත භාෂාප ෙකා ඉාග්රීසි භාෂාෙේ පැදය්තකස ාකකා
සේ ා සිා ක ෙ ෝ ෙදසළ පප දරුප් ට ෙදපප ා ෙකා ඉාග්රීසි ඉයැ් වික යුතු ක. 1 පප 2
පප ේරේි.පකදී ෙසකට ායක ඇහුප්ක්  දීෙප් ා කාා රීම ෙප් කුාක්ාදස 3 පප ේරේි.ෙග සිට
රීකවීෙප් ා ලිවීෙප් කුාක්ාද එකතු කළ යුතු ක.

3.3.3

සේ ා ඉාග්රීසි පප දරුප්  අනිපාධනකෙක්  ෙදපප ා ෙකා සිා ක ෙ ෝ ෙදසළ ේෝයා ය් යුතු
ක. තු් පප ේරේි.ෙග සිට ඉ ළට ඉතිරි ජාතික භාෂාපද ඉයැ් වික ැරී ක.

3.3.4

පවිතිිකක පන ාාල්පක අධ්යාපන ප සාධ්යකස පවිභාෂාසක වික යුතු ක. එපප් සේ භාෂාෙප්  විෂක
රීහිපන ක්  ා ෙදපප භාෂාෙප්  විෂක රීහිපන ක්  ඉයැ් වීසික.

3.3.5

සිකළුස ණාරුපරු්  ැරී්ා්  දුයට පවිසාධ්ය (සේ ා ා ඉාග්රීසි) ණාරුපරු්  ෙකා ඉෙයුසප්ස
ඉයැ් වීප් කාධනකෙග ෙකදවික ැරීපප පන රිදි වවු්  පුහුණු කළ යුතු ක. ඒ ාා ා ඇති පුහුණු
ආක්ප ා් තිස්ත කළ යුතු ක.

3.4 ලංතෂණ මරු  ලං ේ ලංඇගයීන ලං

3.4.1

පන ාාල් පන ාදක (ාප්භපප) ඇය ළප් ා ාාසාපය විභාය (ාප්ළිණ්ඩි්) ඇය ළප් කප ෙදආකායකක
ඇය ළප් සිදු වික යුතු අ්යස ඒපා ඒකා පධ් කළ යුතු ක.

3.4.2

ජාතික සට්ටෙප් රසිපධ් විභායපකදී ද සුදුසු විෂක්  ාා ා ෙපන ය පධනෂ ෙදකක පන ාාල් පන ාදක
ඇය ළප්පක කකුණු රතිා්ක්  ඇතුළු කළ ැරී රසෙේදක්  ාකාක කළ යුතු ක.

3.4.3

පන ාාල් පන ාදක ඇය ළප්පක පකාණාභාපක ා විාකපාානීක්තපක රැෙකප පන රිදි දස ාාා් දපක කළ
ැරී පප පන රිදි ද පන ැ ැදිලි නිාකචි් ්් ොේරු රස ා ෙසපකප් ඳු් පා දික යුතු ක.

3.4.4

අධ්යාපන ප නිළධ්ාම ් ටස විදු ල්පන තිපරු් ට ා ණාරුපරු් ට පන ාාල් පන ාදක ඇය ළප්පක අයමුඛණු එස
පයකීසස ණාතා්තසකභාපක ා විාකපාානීක්තපෙග පැදය්තකස පන ැ ැදිලි පප පුහුණු පැඩාට ් 
පන ැපැ්තවික යුතු ක. ෙප් ාා ා ෙදසාළික්  තුළ ද අපෙ ෝධ්ක්  ඇති රීම ස පැදය්ත ෙේ.

3.4.5

19,8 අාක 25 දයත විභාය පන ප් කාලීප පප පන රිදි ාාොෝධ්පක කළ යුතු ක.

3.4.6

රීඩා ඇය ළප් ා තික
දික යුතු ක.

ා ද ප් පන ාාල් ා තික පකට ද ්් ොේරුෙේ දී නිසි පන්පාකස්  ක ා

3.5 ලං පනයන පනයෝත ලං
3.5.1

ජාතික විෂක සාකාපට ා අදාළ පකාක කාණ්ඩපකට යැකෙපන ප පන රිදි ද ජාතික අධ්යාපන ප
ආක්පෙග සාධනය උපන ෙපාක් ට අුසප ද ෙපන ළ ෙපන ෝත යචපා කය මුඛද්රතක කළ යු්තේත
අධ්යාපන ප රකාාප ෙදපන ාධන්ෙප්් තුපික.

3.5.2

ෙපන ළ ෙපන ෝත ා ස දරුෙපකුටස කැෙ ප පන රිදි ෙපොමිෙල් ෙ දා
අසා්යාාාපක පයකීසික.

3.5.3

ෙපන ළ ෙපන ෝතපක ආකධනානීකභාපකස ණාතා්තසකභාපක රැකෙයප ඒපා ශිෂය් ෙඅ විෂක සාකාපටස
පකාටස රජාපප ණාතාායපකටස ෙපන ෞරුෂ ාාපධනධ්පකටස අ්තදැකීප්පකට ා පන රිායකට යැළෙපන ප
පන රිදි ායකප්තස ලිහිල්ප්ත නිධනසාතක රීම සට දස ඒපාෙග ්ා් ෂි.ක අයක පැඩි දියුණු රීම සට ද
ඒපා ාප්පන ාදපක කයප ෙල්තකක්  ේෝයා යැනීෙප් උපන සාප ාකාක රීම සට ද මුඛද්රතකස ෙ දා
ැම ස ා භාවි්ක ළිබද ා උපන ෙදාක ෙදුස ළිි.ා ද සුදුසු විොේෂික් ෙය්  ාැදුප්ක්ත ෙපන ළ
ෙපන ෝත සණ්ඩකක්  ළිහිව  වික යුතු ක.

3.5.4

ැරී ා ස විටකස ෙපන ළ ෙපන ෝතපක සිා කස ෙදසළ ා ඉාග්රීසි ළිටපන ්ත එකපය ාප්පන ාදපක රීම ස
ය ා ඒපාෙග ෙපොයැළපීප් ඉප්ත කය ය් යුතු ක.
ෙපන ළ ෙපන ෝතපකට අස්යපස අතිෙධනක රීකවීප් ෙපන ෝතස ජාතික විභාය ාා ා රාකෙපෝ්ත්ය ෙපන ෝතස
ෙපප්ත අධ්යාපන පකට අදාළ පන රිපධන්ප ආදික ාාාකකයතක ෙකොට රකාා රීම සට දස ඒපා
ාාධ්ායත මිකකට ෙපළා ෙපන ොළට නිකු්ත රීම සට ද අධ්යාපන ප රකාාප ෙදපන ාධන්ෙප්් තුප ෙකොමුඛ
වික යුතු ක.

3.5.5

3.5.6

ැම ස පන ළා්ත අධ්යාපන ප

ෙපන ළ ෙපන ෝත ා ණාරු අ්තෙපන ෝත ආදික අපාය පුපයකික් ට මිකදී ය් ැරී පන රිදි ඒපාෙග ළිටකපය
ාැකසුස ෙපපාක ෙකොට ෙපළාෙපන ොෙල් සුකභ කළ යුතු ක.

3.5.7

ෙපන ළ ෙපන ෝත ෙය්  අඩුපප පන රිදි අපාය අපාකාාපකදී ෙකොටාකපකට ෙප්  ෙකොට කුඩා ඒකක
පාෙක්  මුඛද්රතක රීම ස පැදය්ත ෙේ.

3.5.8

ෙපන ළ ෙපන ෝතස පැඩෙපන ෝතස ාප්පන ්ත ෙපන ෝත ා ආදධනා රාකප උ්ත්ය (විභාය) [Resource books]
ආදිෙකහි ඒ ඒ ෙකොටාකපකට පන ාාල් පන ාදක ඇය ළප් සිදු කළ යුතු ආකායක ළිබද ා සඟ ෙපන ් වීප්
දස ආදධනා පන ැපරුප් ද ඇතුළු කළ ැරී ක.

3.5.9

සිකළු ෙපන ළ ෙපන ෝතස සිකළු ෙදපාට ෙපොමිෙල් පන රි යතක කළ
අඩවිකරී්  ද රකාා ෙකොට රසිපධ් කළ යුතු ක.

3.6 ලංනඟ ලං පනයතුවීන ලං ේ ලංදපනය

ැරී පප පන රිදි ඒපා ෙපේ

ස

3.6.1

ජාතික අධ්යාපන ප විදයාපීඨ පන ාඨසාකාපකට අනිපාධනකක විෂක්  ෙකා අධ්යාපන ප උපන ෙපාපකස
සෙපෝවිදයා උපන ෙපාපක ා ප්්තයික උපන ෙපාපක ෙකා ඇතුළු ෙකොට ා ස ණාරුපයෙකකුෙඅස
උපන ෙපාක ැරීකාප්  දියුණු කළ යුතු ක.

3.6.2

ා ස පන ාාකකස දරුප් ට ාස ය සෙපෝවිදයා්තසක උපන ෙපාප ක ා දික ැරී රසෙේදක් 
ාකාක කළ යුතු ක. ෙප් ාා ා අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග අාක 2001/1, චරෙල්තක ක්රිකා්තසක
කළ යුතු අ්ය ඒ ාා ා පන පතිප ාධ්ා ඉප්ත කළ යුතු ක.

3.6.3

රාාමික අපිකෙකහි සිට දරුපාෙඅ විභපක්  ා දුධනපකකප් ඳුපාෙයප ඒ ඒ දරුපා යැප
පාධන්ාප්  ් ා යැනීෙස්  උපන ෙපාප ොේපා ෙ ොෙ ෝ අධනාප්ත කළ ැරී ක.

3.6.4

8-9 ේරේි.පක සින්ප සිසු් ෙඅ ආෙේි.ක නිාඟ කුාක්ා ෙස් ස වවු් ෙඅ රුචික්තපක ා
ැරීකාප අුසප වවු්  නිපැයදි ප්්තයික සාධනයකක යස්  කයවික ැරී ප්්තයික උපන ෙපාප
ොේපා පන ප්තපාෙයප කා යුතු ක. දරුපා කැසති විවිධ් ප්්තයි්  කයා එළඹික ැරී රසස ඒ ාා ා
අපාය දැුසසස අුසය් වික යුතු පන ාඨසාකාස ාප් ් ධ් වික යුතු ආක්පස අුසයසපක කළ යුතු
ක්රිකාසාධනය යැප දරුපා දැුසප්ත කයමි්  වහු රැරීකා රමුඛත ඉයැුසප් සාපසික්තපකට ෙපන ළඹවීස
ෙසහි අයමුඛණු වික යුතු ක.

3.6.5

ජා්ය් ්ය ා ෙපශීක පයාපන ාය ් ෙෂේරෙග පන පතිප ්්ත්තපක ළිබද ාප අපෙ ෝධ්ක්  ක ා දීසට
ා පන පතිප රැරීකා අපාකාා ාා ා යැළෙපන ප ළිරිා්  බිහි රීම ස ාා ා 10ස 11ස12ස ේරේි.පක
දරුප්  ාා ා පයපාාකක්තප ෙෂේරෙග සුදුසු රවීපක්  කපා සාකට පය්  පන සත ෙපාපා
පන ැපැ්තවික යුතු ක.

3.6.6

පාධනක කප කාප්ත කාලීප කළ විවිධ් ප්්තයි්  ළිබද ාප යේ ක්තික්  පන ාාල් පුාක්කාකපකට
ාැපන ිකක යුතු ක. සුදුසු ෙපේ අඩවික්  ය ා ද ෙප් දැුසප්ත රීම ස සිදු කළ යුතු ක.

3.7 ලංධ්යේපනය ලංක්රිසේ මේ සලාකේ ලං දනේපිස ලංවේලිසභේරස ලං
3.7.1

දරුපා උපන ේත සිට පැඩිහින්ෙකකු පප ේ් ස ෙදසාළික්  ා පැඩිහින්ක් ස දරුපාෙඅ ාසාකා
අධ්යාපන ප ක්රිකාපලිෙග වුල්කරුප්  වික යුතු ක. වවු්  ්ස ාාාකක්තිකස භාෂාපස අ්තදැකීප්ස
දැුසසස ්ා් ෂතකස සිරි්ත විරි්තස ක ණාතධ්ධනසස කකාපස ආයසස ාසාජ අයකක්  ා ද් ෂ්ා

ැරී පන සි.්  ළඟ පන යප්පන යාපට පන පයා දික යුතු ක. ෙප් ාා ා වවු්  ාැසවිට පචපෙක් 
ක්රිකාෙප්  ආදධනාස්ත වික යුතු ක.

ා

3.7.2

ාසාජක එක ්ැපස පන ල්වීස පළ් පුස පාකස පැඩිහින්ක්  ෙසොේ සිදු කයප පන පයාදීප්පකදීස
පන ැ ැදිලිපස ළඟ පන යපුයට ඒ පන පයාදීප් ඉ් සපා ෙයොාක ඒපාට අළු්ත සිතුප් පන ැතුප්ස පප ක්යි් 
ා ර ් ධ්ස පප නිපන ැයුප් එකතු කය් පට්තස අළුේ්  හි්් පට්ත ඉඩකඩ ්ැබික යුතු ක.
ක පන ්ත රපත්ා ඇති පපයකයත ා ෙපපාක රීම ප් පකට ළඟ පන යපුයට ඉඩදික යුතු අ්යස ඒපා
අයක කළ යුතු ක. පුපයක ා ාසාජ ාාපධනධ්පක ඇති වික ැ් ේ  ෙසකී පපයකයත ය ා
පන සි..

3.7.3

1979 දී ාකාක කළ සාළික රිාේතිෙකහි [Parent’s Charter] අඩාණා අිකතිපාසිකප් ා යුතුකප්
ළිබද ාප සිකළු ෙදසාළික්  ා අධ්යාපන පකට ාප් ් ධ් සිකළු ෙදපා දැුසප්ත ෙකොට එස
රිාේතික ක්රිකා්තසක රීම සට ෙදසාළික්  උ්තසුක කළ යුතු ක. අධ්යාපන පකට ාප් ් ධ් සිකළු
නිළධ්ාම ්  ා ණාරුපරු්  විසි්  ෙප් ාා ා ෙදසාළික්  දිරියැ් වික යුතු ක.

3.7.4

ෙදසාළික්  ාප් ් ධ් පන ාාල් ාාපධනධ්ප සණ්ඩකක්  ෙ ෝ ාමිතික්  සිකළු පන ාාල්පක ළිහිව පා ඒ
ය ා අධ්යාපන ප ක්රිකාපලිකට ෙදසාළික්  ාප් ් ධ් කය ය් යුතු ක.

3.7.5

ළිබදසිා ය්ත දිප සිට ොෞතය ාප්පන ් පස නිෙයෝගී දරුෙපකු බිහි රීම සට්ත ස ජ් සය් විභපක් 
ඳුපාෙයප දරුප්  ජකරාහී සාධනයකට ෙයප කාසට්තස ආ්තස ේ ් ්රීක ෙපොපපස අෙප් 
දරුප්  ා ාසාජාුසය් ෙපමි්  ාප්පන ්ත ෙ දා දා ය් පා දරුෙපකු ාාදායැනීසට ෙදසාළික් 
උප් දු වික යුතු ක. ්යයකාම  ෙකොෙේ කධනකාභාපකට ා අටෙකෝ ද සට වෙයෝතතු ෙදප
පන ් පයක ක ා දීසට අපාය ්යප් අිවෙකෝය දරුපා ෙප් ඉදිරිපන ්ත රීම සට්තස ජකර ත ඹා ගික
ද පන යාජෙග අමිහිය උෙේ් ෂාෙප්  විා යැනීසට දරුපා පුහුණු රීම සට්ත ෙදසාළික්  පුරුදු පුහුණු
වික යුතු ක. ෙප් ාා ා අපාය පැඩාට ්  අධ්යාපන ප රූපන පාහිනික පැනි සාධ්ය ය ා ඉදිරිපන ්ත
කළ යුතු ක.

3.7.6

විදු ල්පන තිපරු පන ාාල් පායකකට පය් ප්ත (පාය අපාාප විභායෙක්  පන සු) ෙදසාළික දිප පන ප්තපා
දරුප් ෙඅ ේොයතුරු ෙදසාළික්  ාසඟ ෙ දා දා යනිමි්  අපාය උපන ෙදාක ක ා දීස කළ යුතු
ක. ෙදසාළික්  ාසඟ නිය් ්ය ා් නිෙේදපක්  පන ප්තපා යැනීස ාා ා දරුපා දිපපන ්ා පන ාාක
ෙප් රැෙයප ආ යුතු “ශිෂය පාධන්ා ෙපන ෝ් ”භාවි්ා කළ යුතු ක.

3.7.7

දරුපා ෙප් පන ාාෙක්  ක ා ෙදප පන ැපරුප්ස ඉව  රීම සට දරුපා වධ්ධනකස්ත කළ යුතු ක. එෙ ්ත
ඒපා ෙදසාළික්  විසි්  ඉව  ෙපොකළ යුතු ක.

3.8 ලං ලංමේර්ලින ලංධ්යේපනයස ලං
3.8.1

අධ්යාපන පෙග මූලිකස අයමුඛත්  වික යු්තේත “එකට ජීප්ත වීසට ඉෙයප යැනීසික” [Learning to
Live Together] ාසාජ ඒකාර්ාපක ා ාකාාපය්තපක ඇති කය ආයප්ස ජාතිස කුක-සක ආදී
විවිධ්්තපක්  ඇති ෙකෝකෙග ඒ විවිධ්්තපක්  තුළ ඇති ා් යි්  එකතු කය ෙයප ාාහිියකාෙප් 
ජීප්ත වික ැරී දරුෙපකු බිහි වික යුතු ක.

3.8.2

අ්  අකෙඅ ජීවි් යැප ාැළරීල්ක්  ද් පාස ා ස ආකායකකස හිාාපකස රචණ්ඩ්තපකස දූෂතකස
අිකපන ාරිෙභෝගික්තපකස උර ආ්තසාධනාකාමී්තපක ඉ් සපා ගිකස රජා ා ාසාජ පයකීසරී්  යු්ත
පුයපැසිෙකකු බිහි රීම ස ාා ා අපාය සාපසික පන සුබිස දරුපා තුළ ඇති කළ ැරී

පැඩළිබදෙපක්  ා ස විෂක නිධනෙපාක්  තුළස පරාකායෙක්  දිෙපප පන රිදිඅ විෂක නිධනෙපා
ාකාක කළ යුතු ෙේ.
3.8.3

ඉ ් කී ණාතාාය දරුපා තුළ පධනධ්පක ෙකොට ක පන ්ත ආකල්පන  පලි්  ෙ බි පුයපැසිෙකකු බිහි
රීම ස ළිබද ා පයකීසට සිකළු ණාරුපරු උයදික යුතු ෙේ. අපෙ ෝධ්ෙක්  ා අපදිෙක්  සින්ප
ණාරුපයකාට ෙප් ාා ා ආයමික අධ්යාපන පකට අස්යපස ා ස පන ාඩස් ස ෙකොදපා ය් ැරී ක.
විෂක ාසයාමී ක්රිකාකායකප් ද ාායධ්ධනස අධ්යාපන පකට අ්තපැක්  කය ය් යුතු ක.

3.8.4

දරුපාෙඅ ාායධ්ධනස අධ්යාපන පක ලකදා ළ ප් ේ  ෙදසාළිකස ණාරුපය
ආදධනාස්ත වීෙස් ක.

3.8.5

අධ්යාපන පෙග නිකස පන යසාධනා ළිබද ාප ෙදසාළික පැඩිහින්ක්  දැුසප්ත රීම ස්තස අදාළ
රසෙේදක්  වවුපට රීකා දීස්ත අධ්යාපන ප කධ්ාම ් ෙඅ පයකීස ෙේ. ජාතික අධ්යාපන ප
ආක්පක ය ා ක්රිකා්තසක ෙකෙයප අධ්යාපන පකටස ෙප්  යේ රූපන පාහිනී පාලිකාප්  සගි් 
පැඩිහින්ක් ට ජාතික සට්ටෙස්  ෙප් ළිබද ාප විාාක අපෙ ෝධ්ක්  ක ා දික ැරී ක.
ෙදසාළික්  දරුෙපකුෙඅ ාාපධනධ්ප ක්රිකාපලික ළිබද ාප දැුසප්ත වික යු්තේත ා ක්රිකා්තසක වික
යු්තේත දරුපා ළිබදසිා යැනීසට්ත ෙපන ය සිට වීස මීට ෙ ේතුපික.

3.8.6

ඉරිදා දිපපක ෙපන යපරුප සිකළු ආයප්පක ද ප් අධ්යාපන ප කටයුතු ාා ා ෙප්  ෙකොට ්ැබීසට
අපාය විික විධ්ාප ෙකදික යුතු ක.

3.8.7

ාායධ්ධනස පන රි ානිකට ෙ ේතුපප පැඩාට ්  ජප ා් නිෙේදප සාධ්යපක විකාාපක පප
ෙපකාප ළිබද ාප අධී් ෂතක ා නිකාසපක කළ යුතු ක.

3.8.8

පන ් තිකාසය තුළ භාවි් කයපස අුසස් ්ා් ෂත උපන කයත
තුකට ෙයප ඒස ් පප් වික යුතු ක.

3.8.9

පන ාාල් දරුප් ට ජායස දුයකාප භාවි්ක ් පප් කළ යුතු ක.

ා පැඩිහින් පන යපුය

ැය ෙපප්ත උපන කයත පන ාාක

3.9 ලංධ්යේපනය ලංතේෂණපණස ලං ේ ලං තොර පරු ලංම  ලංමතුනි සද ලංතේෂණපණස ලං
3.9.1

අධ්යාපන පක ාා ා ්ා් ෂතක ෙකොදපා යැනීෙප් රාස ළිකපය ෙකා පන ාාල් පන පධ්තිෙග උර
විෂස්ා තුය්  පප ොේ පන ාාල්පකට අපාය ණාතා්තසක පන  සුකප් ක ා දික යුතු ක.

3.9.2

පන ාාල්පක පුාක්කාක ාාපධනධ්පක කය දරුප්  තුළ රීකවීෙප් පුරුදු පැඩි දියුණු කළ යුතු ක.

3.9.3

ූත්ප ෙකෝකෙග අධ්යාපන පක ක ා දීස ාා ා ෙකොදපා ය් පා ්ා් ෂි.ක රසෙේද
(අ් ්ධනජාකකස හුසාධ්ය ්ා් ෂතකස පන රියතක ්ා් ෂතකස දුයාකා අධ්යාපන ප රසෙේදස
රූපන පාහිනික ඇතුළු ඉෙක් ෙරොනික සාධ්ය) ෙසයට දරුප්  ාා ා ද අ්ත විඳීසට ඉඩ දීස ය ා
වවු්  පප ා ්රකෙග දරුප්  පට පන ්ත කළ යුතු ක.

3.9.4

ෙකොේ වුපද ෙසස කටයු්තේත විකදප් “දයා ය්” ැරී වීස්තස ාප්පන ්ත ාාධ්ායතප ෙ දී කාස්ත
ළිබද ා උපන රිස අපධ්ාපක්  ෙකොමුඛ වික යුතු ක.
දිපිකප පුයා ාාධ්ායතප විසිම  කප පන රිදි එක රාෙපශීක ෙල්කප් ෙකොට්ඨාාකකට අපස පාෙක් 
තුප්  පප පන රිදි ේෝයා ය්ත පවියිිකක පන ාාල් 1000 ක ්ා් ෂි.ක විදයායාය ෙයොඩපැගිලි ඉදි

3.9.5

කළ යුතු ක. ෙප්පාෙග භාෂායායක් ස යි.්ායායක්  ස දුයාකා අධ්යාපන ප ඒකකක්  ා පන රියතක
විදයායායක්  ැගි්  විදයායාය ්ය්  ාකාක ෙකොට ඒපාෙග සුදුසු විෂකසාකා ෙසපකප් භාවි්ා
රීම ෙස්  දරුප් ෙඅ අධ්යාපන පක උපදීපන පක රීම සට ්ා් ෂතක ෙකොදපා ය් ැරී ක.
3.9.6

ෙප් පවිතිිකක පන ාාල් ද ා රසාුසූලකප ෙපන ෝෂතක රීම ස සින්  අධ්යාපන පෙග ෙෂේරෙග ඇති වී
තිෙ ප විවිධ් රාකප යතපාපකට ්ා් ෂතක ඇතුළු අෙපකු්ත රසෙේද ය ා රතිකධනස ෙකදික
ැරී ක.

3.9.7

ේොයතුරු ්ා් ෂතක පන ාාල් අ්ය රචලි් වීස්ත ාසඟස රස රසෙක්  විෂක සාකාෙේ ැරී
ා ස විෂක් ස ඉයැ් වීස ාා ා ෙකොදපා ය් පාඅ ්ා් ෂි.ක ා් නිෙේදප ෙසපකප් ා
අ් ්ධනය්ක පැඩි කළ යුතු ක.

3.9.8

ෙකොේ වුපදස ේොයතුරු ්ා් ෂතක භාවි්ක තුබද්  කැෙ ප කා් ත්රික කුාක්ා ෙ ේතුෙප් 
දරුප් ෙඅ රජාපප කුාක්ා කටපන ්ත වීසට ඉඩ ෙපෝැබික යුතු ක.

3.9.9

පන රියතක භාවි්කස ඒපාෙග පඩ්තතුප ා ේොයතුරු ා් නිෙේදප ්ා් ෂතෙග ඉෙයුසප්ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලිෙග ණාතා්තසකභාපක පැඩි දියුණු කළ ැරී පප පන රිදි ණාරුපරුස පන ාාල්
රධ්ානී්  ා අධ්යාපන ප පන රිපන ාකකක්  පුහුණු කය ාාපධනධ්පක කය ය් යුතු ක.

3.9.10 අධ්යාපන ප ්ා් ෂතක ා පන රියතක ්ා් ෂතක ාා ා භාවි්ා කයප සිකළු අ් ්ධනජාක
පන  සුකප් පලි්  අපපාය ෙපේ අඩවි ෙපන යා ඉප්ත කළ යුතු ක. පකා අවුරුදු 19 ද් පා යේ පන ාාල්
දරුප්  පන රියතක ආ්රි් දුයාචාය ා අපන යාධ් පලි්  ඉප්ත කය යැනීසට්ත අපාය සිකළු වපතික
ළිකපය ක්රිකා්තසක කළ යුතු ක. ෙසකී පකාකපක දරුප්  අාභයස වික්ති ෙපේ අඩවි පකට ළිවිඝ්ස
ා විවිධ් ාසාජ ජාකක්  ය ා ශ්රී කාාරීක ාාාකක්තිකට ෙපොයැළෙපන ප ාසාජ ාප් ් ධ්්ා ඇති
කය යැනීස්ත නීතිෙක්  ් පප් කළ යුතු ක.
3.9.11 පන ාාල් කාකෙක්  පන සු පන ාාල් පන රියතක විදයායායපක පන  සුකප් පන ාාක අපට රජාපට ක ා දීස
ය ා පන ාාල් පඩ්තතුප ාා ා ආදාකස්  ක ා යැනීසට පන ාාල් පකට අපාය ක ා දික යුතු ක.
3.9.12 උාාක ෙපන ළ ාා ා යතක ක් ර [calculators] භාවි්කට ඉඩ දික යුතු ක.

3.10 ධ්යේපනය ලංතේෂණපණස ලං ේ ලං තොර පරු ලංම  ලංමතුනි සද ලංතේෂණපණස ලං
3.10.1 පන ාාල් පන රිායක දරුපාට සුය් ක ්යේ දස කකාපීක ෙපාණාතකට යැළෙපන ප ෙකා ාකාක කයප
කපදා යේ දස ඉෙයුසසට හි්කයස ළසා මිතුරුස ආකධනෂණීක පන රිායක්  වික යුතු ක.
3.10.2 උපන රිස පාෙක්  ළමුඛ්  35 කට ඉෙයප ය් ැරී පන ් ති කාසයකක ාප්ස් පධනය රසාතක පධනය
අඩි 4,0 කට පැඩි වික යුතු අ්යස ඒපා ෙ ොිය්  ෙප්  වී තිබික යුතු ක. එක තුළ ඇති පුව ස ෙප්ාස
ලිවීෙප් ක ලිස අල්සාරිස දැ් වීප් පුපරු ඇතුළුප ාසාකා පා්ාපයතක විිකස්තප දරුපාෙඅ පකාට
යැළෙපන ප පන රිදි ාකාක කය තිබික යුතු ක.
3.10.3 පන ාාල් භූ මි පන රිෙභෝජප යටාපලික [Master plan] ාා ා ාප්ස් ාැකසුස්  තිබික යුතු ක. ට
අස්යප අපස පාෙක්  කාධනකාකක් ස ණාරු කාසයක් ස අෙපකු්ත ාප්පන ්ත කාසයස
පුාක්කාකක් ස රීඩා ළින්ක් ස පන ානීක ජකකස පැසිරීලි කැසිරීලි ා ආයෂි් ය ඩා කාසයක් 
තිබික යුතු ක.

3.10.4 පන ාාල්පකට රැාකවීප් ාාකාප්  ද ක ා දික යුතු ක. ාසාක් පන ාාක පඩ්තතු කයමි් ස ළිරිසිදුප
පන ප්තපාෙයප කාස විදු ල්පන තිස ආචාධනකපරු්  ා සිසු්  ඇතුළු පන ාාල් ාාපධනධ්ප ාමිතිෙග
පයකීස වික යුතු ක.
3.10.5 යටක අපාය් සුභසිපිකක ාා ා ෙකෙයප පැදය්තස ආෙකෝජපක අධ්යාපන පක ාා ා ෙකෙයප
ආෙකෝජපක ප ළිබදයනිමි්  ා ස පායකස අකපැෙගදී අපස පාෙක්  යජෙග ාසාක්
විකදෙස්  නිාකචි් ා රසාතප්ත රතිා්ක්  ාාසාපය අධ්යාපන පෙග කන්්ක පන  සුකප්
ාාපධනධ්පක ඇතුළු රාඅධ්ප විකදප් ාා ා ෙප්  රීම සට යජක රමුඛත්ාපක දික යුතු ක.
3.10.6 පන ාාෙල් ෙයොඩපැගිලි ා අෙපකු්ත පන  සුකප් පැඩිදියුණු කය යැනීස ළිි.ා රජාපන ාදක සිවිල්
ාාවිධ්ාප ා ආදී ශිෂය ාායප් ද ෙකොදපා ය් ැරී ක.

3.11

පනයෞ ගමේව ලංදපනයවේරව ලංපනයාතිප ලං
3.11.1 දරුපාට අපපාය ය්  ඇති ෙපොපප පන රිදි විෂකසාකා අ් ්ධනය්කස ඉයැ් වීෙප් රස ාකාක කය
දීස සින්  දස නිධනසාතා්තසක ා ්ධනකප කුාක්ා එබද දැ් ෙපප රාකප පන ර ය ා දරුපා කට
පන ාඩෙස්  වේ ට ෙයප කාස සින්  ද දුධනපක ළමුඛ්  ාා ා පන ාාෙල්ස පන ප්තපප අතිෙධනක
රතිකධනස ඉයැ් වීප් ආදික ය ා ද දරුපා ෙපන ෞපයලික උපන කායක පන ් තිපක ළිහිට ොවීප් අඩු
කය ය් ැරී ක.
3.11.2 ා ස ණාරුපයෙකකුස ෙපොකඩපාස කළට ෙේකාපට අදාළ පන ් තිකට ෙයොාක සුදුසු පන ාඩප් ාැකසුස් 
ඇතිප ආකධනානීක ෙකා පන ාඩස උය් ප් ේ  පප් දරුපාට ෙපන ෞපයලික උපන කායක පන ් ති
ළිබද ා අපාය්ාපක්  ඇති ෙපොෙේ.
3.11.3 5 පැනි ේරේි.ෙක්  පන සු ා ස දරුෙපකුටස ෙ ොා පවියිිකක පන ාාක්  ා තික කයප පවියිිකක
පන ාාල් 1000 පැනි පැඩළිබදෙපක්  ය ා 5 ශිෂය්තපෙග පීඩපක පැති ෙකොට කුඩා දරුප් 
උපන කායක පන ් ති ළිහිට පන ැයිස පළ් පාලික යුතු ක.
3.11.4 ාප්ස් පන ාාල් කාකක තුළ පන ාාල් දරුප්  ාා ා උපන කායක පන ් ති පන ැපැ්තවීස ා ඒපාට ා භාගී
වීස ් පප් කළ යුතු ක.
3.11.5 ළිබදය් ැරී ෙ ේතුප්  ෙපොසැති පප් ා ස පන ් තිකකස ශිෂය ශිෂයාප් ෙඅ පන ැමිණීෙප් රතිා්ක
80් ට පැඩි වික යුතු ක. පන ාාල් සට්ටෙප්ස ජාතික සට්ටෙප් විභාය පකදී දස ඉ ළ ේරේි.කට උාාක
රීම ෙප්දී දපන ැමිණීෙප් රතිා්ක ාැකරීල්කට ය් යුතු ක.
3.11.6 ාප්ස් පන ාාල් කාකෙක්  පන සු දරුපාෙඅ ාාපධනධ්පක ෙපුසෙප්  රතිකාභ ෙපොසැතිප කැපන ෙපප
ණාරුපරු ාා ා අයක රීම ස්  සිදු වික යුතු ක.
3.11.7 ෙපන ෞපයලික උපන කායක පන ් ති පන ප්තපප ණාරුපරු් ෙඅ සුදුසුකප් ා පන ප්තපප ාකාාපපක කන්්ක
පන  සුකප් ළිබද ා නිධනතාකකක්  ා පන ාකපක්  තිබික යුතු ක.

3.12 මතුනි සද ලංනේ්යස ලං ේ ලංදරු ේ ලං

3.12.1 සාධ්යෙග ක්රිකාකාම ්තපකස කපන  සස සාධ්ය පන ි.වුඩ අධනාකාපක ආදික ළිබද ාප දරුපා
ෙදසාළික්  දැුසප්ත කළ යුතු ක.

ා

3.12.2 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග අධී් ෂතක කටේත සුදුසු ළසා ෙපන ෝතස ාඟයාස පාටයස චිර ා
කකා්තසක රකාාපස ළසා චිරපන ට ා වීඩිෙකෝ පන ට නිෂකපන ාදපක ා ෙ දා ැම ස දිරිස්ත කළ යුතු
ක.
3.12.3 අ් ්ධනජාකක ා අෙපකු්ත ාසාජ ළක ජාකක්  ය ා දරුපා අක පන ්ත ාප් ් ධ්්ා ා
ේොයතුරු පකට විපය වීස පැළ් වීසට අදාළ ්ා් ෂි.ක ා අෙපකු්ත උපන ාක සාධනය ළිබද ාප
ණාරුපරු ා ෙදසාළික්  දැුසප්ත ෙකොට ඒපා ක්රිකා්තසක කළ යුතු අ්ය ෙ ොාස පයක ෙප්  කය
යැනීසට්තස ාකපකාපන ාකපක්  ඇති කය යැනීස ාා ා්ත දරුපා පුහුණු කළ යුතු ක.
3.12.4 පන ාාල් කප පකොේ දරුප්  පන ාාක තුළ ජායස දුයකාප භාවි්ක ් පප් කළ යුතු ක. පන ාාලි් 
ළිට් දී වුප ද ෙප් පන  සුකප් අ්යාපාය විෙටක පන සත්  ක ා දීසට ෙදසාළික්  දැුසප්ත කළ යුතු
ක.
3.12.5 ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක කටේත ක්රිකා්තසක පප ජාතික සට්ටෙප් රූපන පාහිනී පාලිකා ෙදක් 
අධ්යාපන පක ාා ාස ෙප්  ෙකොට පන ප්තපාෙයප කා යුතු ක. ඉ්  එක්  ෙපන යපරුෙේ පන ාාල්
ඉක් ක කයය්ත දුයාකා අධ්යාපන ප පන ාඨසාකා ාා ා ද ස පාක පරුෙේ දරුප්  ඉක් ක කය ය්ත
විෂකාුස පධ් පන ාඨසාකා ාා ා ද වික යුතු ක. අෙප්  පාලිකාප ෙපන යපරුෙේ ෙදසාළිකස පැඩිහින්
අධ්යාපන පක ාා ා දස පන ාකපරුෙේ ණාරු අධ්යාපන පක ා ඉාග්රීසි අධ්යාපන පක ාා ා ද ෙප්  වික යුතු
ක.

3.13 පුහුණු  ලංමුල් ලංවරග්ත ලං ම ස
3.13.1 අ.ෙපන ො.ා. (ාා.ෙපන ළ) ා (උ.ෙපන ළ) විභාය පලි්  පන සු ෙකෝජි් පන ාාල් පන ාදක ප්්තයික පුහුණු
පන ාඨසාකාපකට ෙකොමුඛ පප ශිෂයක්  ්ස අධ්යකප කාකෙක්  යි් දු කළ ෙකොටා්  අදාළ
ප්්තයික ් ෙෂේරකට ආෙේි.ක විවිධ් ආක්පපක ොේපෙකහි ෙකොදපමි්  වවු් ෙඅ අ්තදැකීප් ා
නිපුත්ා ාාපධනධ්ක කය යැනීසට ඉඩ දීස ජාතික රතිපන ්තතික්  වික යුතු ක. ෙසක වවු්  ාා ා සිදු
ෙකෙයප අනිපාධනක ොේපා අධ්යාපන පක්  ෙකා ාැකරීක යුතු අ්යස අදාළ ආක්ප පලි්  ෙසස
්රුත පුහුණුකරුප්  ාා ා කප් ෙයවීස්  කළ ැරී ක.

4.
ධ්යේපනය ලංවනනේවරණස ලං ේ ලංේසව්ත ස
අධ්යාපන ප කළසපාකයතක ා පාකක්තපෙග මුඛතය පන යසාධනාක ප් ේ  ලකදා ළ පන ාාක්  බිහි රීම ස ක. ලකදා ළ
පන ාාකක ාාධනාක කළසපාකයතක්  තිබික යුතු අ්යස ඒ ාා ා අපාය ා ෙකෝයක ා පාකක්තපක ක ා ෙදප
ාාවිධ්ාපක්  අපාය ෙකෙධන. පන ාාැෙල් රධ්ානිකා ලකදා ළ පන ාාකක කළසපාකයත ා පන රිපන ාකප කටයුතුපක
මූලිකකා ෙේ. අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක ප පධනධ්පක රීම ෙසහි කා විදු ල්පන තිෙඅ භූ මිකාපඅ අධ්යාපන ප
පාකක්තපකස ාැකසුප්කයතකස උ්තෙරේයතකස ආයප්භක ා් තික ා අධී් ෂතක කප කාධනකක්  අිවෙකෝයකට
ක්  කළ ෙපො ැරීක. දරුප් ෙඅ ඉෙයනීස ා ාසාකා ෙපන ෞරුෂ පධනධ්පක අයභකා පන ාාෙල් පාකක්තපක අතිාක
පැදය්ත ාාධ්කකරී. පන ාාල් අධී් ෂතක ා සඟ ෙපන ් වීෙප් පන යසාධනාක ප් ේ  ඉයැ් වීෙප් අයමුඛණු ඉව  කය

යැනීෙප් කාධනක පඩා්ත සුතපසය කය යැනීස ාා ා ණාරුපරු්  අිවෙරේයතක කයමි්  ඉෙයුසප් ඉයැ් වීෙප්
ක්රිකාපලික පඩා්ත ලකදා ළ රීම ස ළිි.ා ෙභෞතික ා සාපප ාප්පන ්ත උපන රිස අයුරි්  උපන ෙකෝජපක කය යැනීසික.
ආණ්ඩුරස පයපාකාාපට 13 පැනි ාාොෝධ්පක එ්  කළ පන සු ාාසාපය අධ්යාපන පෙග පයකීප් යාශික්  පන ළා්ත
ාභාපකට විසධ්යය් කයප කදි. එොේ වුපද අධ්යාපන ප රතිපන ්තති ාා ා ජාතික සට්ටෙප් ෙසෙ යුප් නිධනතාකක
යියතක රීම සස අධ්යාපන ප ාැකසුප්කයතකස කාධනක ාාධ්පක අධී් ෂතක රීම සස අධ්යාපන පෙග ණාතා්තසක ප
්් ොේරු රීම සස ණාරු අධ්යාපන පක ා ාාපධනධ්පකස ජාතික සට්ටෙප් විභාය පන ැපැ්තවීසස පන ාාල් ෙපන ළ ෙපන ෝත
නිෂකපන ාදපක ා ෙ දා ැම සස පන ාාල් නික ඇඳුප් ාැපන  ළසස ජාතික පන ාාල් ා විොේෂ පන ාාල් පන රිපන ාකපක රීම ස පැනි
රධ්ාප කාධනකක්  යතපාප් ස සධ්යස යජෙග අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග කළසපාකයතක විසි්  ්පස්ත සිදු
කයුස කැෙේ. ෙප් ආදී පාෙක්  අධ්යාපන ප කළසපාකයතක ා පාකක්තපකස පයකීප් ා කාධනකභායක පඩා්ත
කාධනකක් ෂස ා කාා ෙකෝයය පන රිදි පන ප්තපාෙයප කාසට අපාය විිකවිධ්ාප ෙසෙකා ෙකෝජපා කයමුඛ.

4.1 ලං ලංමේනේය ලංධ්යේපනය ලංපනය ්තිප ක ලංවනනේවරණස ලං
4.1.1

ාාසාපය අධ්යාපන ප පන පධ්තික ාා ා යේ කළසපාකයත පු ක ජාතික අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික් 
ස් යියතක වික යුතු ක. ෙසහි දී දැපට පන පතිප පු කස ්ප්ත ්ධනකාුසූලක ෙකොට ාකාක
රීම ස්තස ඒ ඒ සට්ටසට අදාළ ක්ක ා කාධනකභායක තියුණුප ා නිපැයදිප අධනාකාපක
රීම ස්ත සිදු කළ යුතු ක.

4.1.2

ජාතික සට්ටෙප් අධ්යාපන ප කළසපාකයත පන පධ්තික කාධනකක් ෂස රීම ස ාා ා ජාතික අධ්යාපන ප
ආක්පකස අධ්යාපන ප විදයාපීඨස විභාය ෙදපන ාධන්ෙප්් තුප
ා අධ්යාපන ප රකාාප
ෙදපන ාධන්ෙප්් තුප ාප් ් ධීකයතක රීම සට කමිව ප්  පන ්ත කළ යුතු ක.

4.1.3

පන ළා්ත සට්ටෙප් දී ඉ ් අධනාකාපක යේ ක්ක ාකපාධීපපස නියවුල්ප ා කාධනකක් ෂසප
ක්රිකා්තසක කළ ැරී පන ළා්තස දිාකත්රි් ක ා ෙකොට්ඨාා අධ්ය් ෂකපරු පන ්ත කළ යුතු ක. වවු් ට
තිබික යුතු සුදුසුකප්ස පන ළපුරුපද ා පුහුණුප කුස්  වික යුතු කැික යියතක ෙකොට රතිපන ්තති ය්
කය එකී සුදුසුකප් ඇති අධ්ය් ෂකපරු පන සත්  ොේපෙකහි ෙකදික යුතු ක.

4.1.4

ඉ ් විාක්ය කළ කාධනකභායක ා ක්ක ක්රිකා්තසක රීම සට ා ෙ ප පන රිදි සාපප ා ෙභෞතික
ාප්පන ්ත ාැපන  ළස අනිපාධනක වික යුතු ක.ෙප් ාා ා පන රිපන ාකප නිළධ්ාම ්  ාපා යැනීෙප් විභායස
ඇය ළප් ා ාප්මුඛත පන ම ් ෂත පාධනක කප සිදුවික යුතු අ්යස උපසපා ෙභෞතික ාප්පන ්ත පාධනක කප
නිධනතක ෙකොට ාැපන ිකක යුතු ක.

4.1.5

පන ාාල්ස දිාකත්රි් ක ා රා. ෙල්කප් ෙකොට්ඨාාපකට අුසයු් ් ා ස නිළධ්ාරිෙකකුෙඅස රැරීකා
කාධනකභායක [Job description] නිපැයදිප නිධනපචපක කය එකී කාධනකභායක ාකපාධීපප කයෙයප
කාසට අපාය අිකකාරික වවු් ට පන ැපරික යුතු ක. ඒ ාා ා වවු්  පය වික යුතු ක. ෙප් ාා ා
කාධනක ාාධ්ප ඉක් කස අධී් ෂතක ා ාාධ්ප ඇය ළප් සිදු කළ ැරී ක.

4.1.6

දිාකත්රි් ක ා රාෙපශීක ෙල්කප් ෙකොට්ඨාා සට්ටෙස්  ෙදසළ භාෂාෙප්  පැඩ රීම සට
රසාතප්ත ්යප් නිළධ්ාම ්  පන ්ත ෙකොට වවු්  ක ය් පා ෙදසළ පන ාාල් ාප් ් ධ් පන රිපන ාකප
කටයුතු අරසාදප කයෙයප කාසට සිකළු පන  සුකප් ාැළසික යුතු ක.

4.1.7

කළසපාකයත පු ෙග ඕප ස සට්ටසක ොේපකෙකකුෙඅ නිධනසාතශීලී පස ැරීකාප ා
ලකදාකක්තපක ාැකරීල්කට ෙයප එක ළිබදයැනීසස රෙකෝජපකට යැනීසස දිරි දීසස අිවප් දපක
ා තිබදත ළිරිපැමීස සිදු කළ යුතු ක.

4.1.8

කළසපාකයත පු ෙග ඕප ස සට්ටසක ොේපකකකු එකී ොේපක ාා ා ුසසුදුසු ප ාා ් 
වුපෙ ෝතස වහු ෙ ෝ ඇක සුදුසු ෙපප්ත යාජය ොේපකකට අුසය් රීම ෙප් රසෙේදක්  ාකාක
කළ යුතු ක.

4.1.9 ෙධනඛීක අසා්යාාාක
ා ා ස සට්ටසකස පන ළා්ත අධ්යාපන ප
ා ෙකෝගී්ාපක්  ෙයොඩ පැගික යුතු ක.

කධ්ාම ්  අ්ය සු ද

4.2 ලං ලංපනයේමල් ලංවනනේවරණ ලං ේ ලංේසව්ත ස ලං

4.2.1

විදු ල්පන ති රධ්ාප අ පන ාාල් පන ාධනාපකරුප්  අ්ෙය්  ේෝයා ය්ත පන ළපුරුදු පැතප්ත
කණ්ඩාකස්  ෙකොදපා පන ාාල් පන ාදක කළසපාකයතක දිරිස්ත කළ යුතු ක.

4.2.2

පන ාාෙල් ාාපධනධ්පක ා ාාධනාක්තපක ාා ා පන ාාල් ාාපධනධ්ප ාමිතික ෙකොදපා ය් ැරී ක.
එකී පන ාාල් ාාපධනධ්ප ාමිතික කටේත පන ාාල් කළසපාකයත කමිව ප්  ද ළිහිව පා ය් ැරී ක.
කළසපාකයත කමිව ප ෙකෝජපා කයප ාකපාධීප කමිව පරී්  පාධනක ක පන ාාල් කාධනක ාාධ්ප ා
වියතප පාධන්ාප්  රකාාකට පන ්ත කළ යුතු ක.

4.2.3

පන ාාෙල් විදු ල්පන ති අ පාමික පාකකකා ෙකා ද [Figure head]ස ාැ පාකකකා ෙකා දස
ාප් ් ධ්්ා යරී් පා ෙකා දස ේොයතුරු ේෝයා ෙේයා ෙ දා රි් පා ෙකා දස රකාාකකා
ෙකා දස පයපාාකෙකකු ෙකා දස යැටළු නිපායතක කය් ෙපකු ෙකා දස ාප්පන ්ත ෙ දා
රි් ෙපකු ෙකා ද ස ාප්මුඛතිකරුෙපකු ෙකා ද ක්රිකා කළ යුතු ක.

4.2.4

සිකළු ලිළි ෙල්තප කටයුතු සිදු කළ ැරී පන ාාල් පන රිපන ාකප ෙල්කප්පයෙක්  ෙප් පු ය්
පන ාාල් පන රිපන ාකප කටයුතු පන පයා විදු ල්පන ති පන ාාෙක්  අයමුඛණු පප කරුණු සිසු් ට යකා
ක් ේ ද කප කායතක ාා් ෂා්ත රීම ස ළිි.ාස විොේෂෙක්  ණාරුපරු් ෙඅ උපන රිස රෙකෝජපක
දරුප් ට ක ා දීස ළිි.ා පන ාාල් කාකක තුළ කටයුතු කළ යුතු ක.

4.2.5

පයකීෙස්  යුතුප පන ාාල් මුඛදල් පන රි යතක රීම සස අපාය සිකළු අාාක්  ාා ා යේ
ාාපධනධ්පා්තසක සැදි ්තවීසස පන ාාෙල් රජා ා් ති උපන රිස ෙකා පන ාාෙල් ක පන ් ළිි.ා ෙකොදපා
යැනීස විදු ල්පන තිපයකාෙඅ කාධනකභායෙක්  ෙකොටා්  වික යුතු ක.

4.3 ලං ලංධ්යේපනය ලංමැනසු් ලංක්රිසේ මේස ලං

4.3.1

අපාය් අධ්යාපන ප අපාය්ා ඉව  කය යැනීස ාා ා ජප
පන ාාල් ාායතපක්  ද සිදු කළ යුතු ක.

ා නිපාා ාායතපක් ට ාසයාමීප

4.3.2

ජාතික සට්ටෙප් අධ්යාපන ප ාැළසුප්කයතක ාාසාපය අධ්යාපන පක ළිබද ා ජාතික ඉක් ක ා
රතිපන ්තති ස් පන දපප් වික යුතු ක. ෙප් ාා ා සධ්යස යජෙග ා සිකළු පන ළා්ත සට්ටප්පක
ා භාගී්තපක ා ා ෙකෝයක ක ා ය් යුතු ක.

4.3.3

අධ්යාපන ප ාාපධනධ්ප ක්රිකාපලික ාැළසුප් රීම ෙප් දී ආාශික ාාපධනධ්ප රෙේාක ෙකොදා ය් යුතු ක.
හුපන ාධනාකවික ා පවිපන ාධනාකවිකස අ් ්ධනජාතිකස යාජය ෙපොපප ාාවිධ්ාප ආදිෙක්  කැෙ ප
අධ්යාපන පක ාා ා යේ ආධ්ාය ෙකොදපා යැනීස ළිබද ාප ාැළසුප් රීම ෙප් දී අපෙ ෝධ්්ා ගිවිසුස් 
තුබද්  එස ආධ්ාය ාපන කප ආක්ප ාසාක් අධ්යාපන ප ාාපධනධ්ප පැඩළිබදෙපෙකහි ා යාමුඛෙපහි
ෙකොටාක කරුප්  කයෙයප එකී ආධ්ාය යජක ය ා පන සත්  ෙකදවික යුතු ක.

4.3.4

අධ්යාපන ප ාැළසුප්කයත ක්රිකාපලික ාා ා ා ස අාාකරී් ස ේොයතුරු ක ා ය් යුතු ක.

4.4 ලං ලංධ්යේපනය ලංවනනේවරණ ලං තොර පරු ලංපනය ්තිපස ලං
4.4.1

4.4.2

4.4.3

අධ්යාපන ප ාැකසුප්කයතක ාා ා ේොයතුරු ක ාය් යු්තේත පන  ් දැ් ෙපප පන පධ්යි් ෙඅ් ක.
 අධ්යාපන ප කළසපාකයත ේොයතුරු පන පධ්තික
 මූකය කළසපාකයත ේොයතුරු පන පධ්තික
 භූ ෙයෝලීක ේොයතුරු පන පධ්තික
 සාපප ාප්පන ්ත ේොයතුරු පන පධ්තික
පාය 2000 දී අයඹප කද ේොයතුරු පන පධ්යි්  පඩා නිපැයදිපස කාධනක් ෂසප ා කාප්තකාලීපප
පන ප්තපාෙයප කා යුතු ක.
දැපට පන ප්තපා ේොයතුරු පන පධ්තික පන ළා්තස දිාකත්රි් කස ෙකොට්ඨාා කාධනකාක ා පන ාාල් ාසඟ
ාප් ් ධ් කළ යුතු ක. එසින්  ේොයතුරු කාප්තකාලීප රීම ෙප් පන  සු පු ක්  පන පධ්තික තුළ
ාකාක කය තිබික යුතු ක. සධ්යය් ද්ත් ය ඩාප්  ාසඟ ා් නිෙේදප පන පධ්තිකරී්  ාප් ් ධ්
පප ඕප ස ෙකෙපකුට ෙසහි ෙපන ොදු ේොයතුරු ක ා ය් ැරී වික යුතු ක.

4.5 ලං ලංපනයේමල් ලංධක්ෂණපණස ලං ේ ලංනඟ පනයතුවීන.
4.5.1

පන ාාල් සුපන ම ් ෂත ෙකොසාාරිාක ජපයාල්පයෙකකු පන ්ත ෙකොට ාසාකා අධී් ෂතක ා
සුපන ම ් ෂත ක්රිකාපලිකට සඟ ෙපන ් වීස්  ක ා දික ැරී ක. ෙප් ාා ා පන ාාල් සුපන ම ් ෂත
සණ්ඩකක්  පැප් ළිහිව වික ැරී ක. පැ්ෙ ෝත අධ්යාපන ප ්්ත්තප ් වුරුකයතක ළිබද ා
ඒකකක කට්ට පන ාාල් අධී් ෂතක ා සුපන ම ් ෂතක අුසයු් ් කළ ැරී ක.

4.5.2

පන ාාල් අධී් ෂතක ාහිය සට්ටෙස්  ෙස් සස අභය් ්යෙක්  ද සිදු කයප ආකායෙග
පැඩළිබදෙපක්  ාකාක කය ය් යුතු ක.

4.5.3

අතණ්ඩ ණාරු ාාපධනධ්පක ාා ා ණාරු සධ්යාකාාප ෙකොදපා ය් පා අ්යස සුපන ම ් ෂතක
ණාරු කාධනක ාාධ්ප ඇය ළප් රසක්  ඇති කළ යුතු ක.

4.5.4

දැපට ොේපෙග සින්ප 3,000 කට පැඩි ණාරු උපන ෙපාකපරු් ෙඅ කාධනකභායක නිධනපචපක ෙකොට
වවු් ෙඅ ප්්තයික පයපාකාාළි් සටසකට ෙයප ආ යුතු ක. ෙප් ාා ා 2007 අෙරේල් සා 30 පැනි
දිප අසා්ය සණ්ඩකක අුසස් කළ ඒකපාකක කමිව  නිධනෙපා (2001) ක්රිකා්තසක කළ යුතු
ෙේ.

4.5.5

දැපට සිදු ෙකෙයප අ පප අධ්යාපන ප ාාපධනධ්ප කටයුතුස ණාරු පුහුණු රීම ප්ස පප දැුසස ක ා දීසස
අධී් ෂතකස ආදධනා ඉයැ් වීසස විෂකාුස පධ් ්යඟ ාාවිධ්ාපක රීම ස පැනි ණාරු
උපන ෙපාකපරු් ෙඅ කාධනකභායක ට පඩා විිකස්ත පුළුල් පන ාාල් සුපන ම ් ෂත ක්රිකාපලික් 
ෙකෙයහි ෙකොමුඛ කළ යුතු ක.

4.5.6

විොේෂෙක්  දුෂකකය රෙපාපක ළිහින් පැඩි රමුඛත්ාපක්  දික යුතු පන ාාල් සුපන ම ් ෂතක කය
අපාය රතිකධනස ප ා ෙකදීසට කටයුතු කළ යුතු ක. ෙප් ාා ා අපාය රපා පක පැනි පන  සුකප්
ාැපන ිකක යුතු ක.

4.5.7

සුපන ම ් ෂතෙක්  ඳුපා ය් පා විශිෂකඨ පන ාාල් ාා ා දිරි යැ් වීප් ා තිබදත ක ා දික යුතු ක.

ය ා

4.6 ලං ලංධ්යේපනය ලංපනයලි කපණ ලං
4.6.1

අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත කටයුතු ාා ා අපාය ්යප් මුඛදල් ෙප්  කය දිරි යැ් වික යුතු ක.

4.6.2

අධ්යාපන ප රතිපන ්තති ාප්පන ාදපක පන ධනෙගෂත ස් පන දපප් වික යුතු ක. ා ස සට්ටසකදීස
පන ධනෙගෂත සිදු රීම සට උප් දු කළ යුතු අ්යස ණාරුපරු මූලික පන ධනෙගෂකක්  වික යුතු ක.

4.6.3

දැපට පන පතිප අධ්යාපන ප රසක ා පන ාාල් ණාරුපරු්  ාප් ් ධ්ප දරුප්  දයත ආකල්පන 
ළිබද ාප ේොයතුරු ක ා යැනීසට ෙපන ෞපයලික සට්ටමි්  දරුප්  ාප් ් ධ් කයෙයප
ාමී් ෂතක්  සිදු කළ යුතු ක.
ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක කටේත විෂක සාකාපස ණාරු අධ්යාපන පක
ා අධ්යාපන ප
කළසපාකයතක ළිබද ා ඒකා පධ් පන ධනෙගෂත සිදුවික යුතු ක.

4.6.4

4.6.5

අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග ෙල්කප්පයකාෙඅ ා භාගී්තපෙක්  “ජාතික අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත
ාභාප” ්  ළිහිව පා සිකළු සට්ටප්පක සිදුපප පන ධනෙගෂත ාප් ් ධීකයතකස රතිලක විාකයියතකස
රපධනධ්පකස උපදීපන පක ා ාසාෙකෝචපක සිදු කළ යුතු ක.

4.6.6

ජාතික අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ාභාපට ාාසාජිකික්  නිකමි් ාාතයාප්  විෂක භාය අසා්යපයකා
විසි්  පන ්ත කළ යුතු පප අ්යස පන ධනෙගෂත ාභාප පන  ් ාා ්  කාධනකක්  ාා ා පය රීප යුතු
ක.
(අ) සිකළු අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ාාවිධ්ාප ාප් ් ධීකයතක රීම ස.
(ආ) ෙපශීක පන ධනෙගෂත රතිලක විාකයිධනත රීම ස.
(ඇ) මූලිකස රතිපන ්තතිසක ා ක්රිකාකාම  පන ධනෙගෂත රපධනධ්පක රීම ස.
(ඈ) විදයා්තසක අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ාා ා ැරීකා පධනධ්පක උපදීපන පක රීම ස.
(ඉ) අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ොොකා යැනීප් ාසාෙකෝචපක රීම ස.
( ) විෙපශීක පන ධනෙගෂත ආක්ප ාසඟ ාප් ් ධ්්ා ඇති කය යැනීස.
(උ) අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත රීම සට ප්්තතිසක විොේෂි්ා දැුසස ඇති පුපයකික්  උප් දු
කයවීස.
(ඌ) පාධනක කප අධ්යාපන ප පන ධනෙගෂත ාාකච්ඡා මුඛළුප්  [symposium] ාාවිධ්ාපක ෙකොට
පන ැපැ්තවීස.

4.7 ලං ලංවේලිසමේ්ස ලං ේ ලංපනයසු ලංශේපනයරන ලං
4.7.1

අධ්යාපන ප පන පධ්තිෙග යැටළු නියාකයතක රීම ස ළිි.ා අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග ා ජාතික
අධ්යාපන ප ආක්පෙග ා භාගී්තපෙක්  කාධනකාාධ්පස ාසාෙකෝචප ා ාප් ් ධීකයත
කමිව ප්  ළිහිව වික යුතු ක. එහි පයකීප් පුසෙගස
 රතිපන ්තති ාසාෙකෝචපකස රතිොෝධ්පක ා ාාොෝධ්පක.
 ාැළසුප්කයතක ාා ා සාධනෙයෝපන ෙපාපක ා විධ්ාප ාැපන  ළස.
 නිකාසපක ාා ා රමියි්  නිකස රීම ස.
 ජාතික ඉක් ක ාාධ්පක නිකාසපක රීම ස ආදිකික.

4.8 ලං ලංසිසු ලංශේස ලංවනනේවරණස ලං
4.8.1

සිසු විපක ළිරිහීසට මූලික ෙ ේතු ඳුපාෙයප ඒපාට රතිකධනස ෙකදවික යුතු ක. ඒ ාා ා පන ාාල්
ාාපධනධ්ප ාමිතික කටේත පන ාාල් විපක කමිව ප්  පන ්ත කය ක්රිකා්තසක කළ යුතු ක.

4.8.2

යජෙග පන ාාල් පක සිසු් ට ආෙේි.ක ෙපන ොදු නීති පන පධ්තික්  ාකාක කළ යුතු ක. එස නීති
පන පධ්තික මුඛද්රතක ෙකොට ශිෂය අ්ත ෙපන ෝ්  ය ා ා ස දරුෙපකුටස ක ා දික යුතු ක.

4.8.3

දරුෙපකු නීතික්  කඩ කළ විට කැෙ ප දඬුපප් ශිෂය අ්තෙපන ොේත ාට ්  වී තිබික යුතු ක. කළු
කකුණුස පන ාාෙක්  පන සු යාපා යැනීප්ස පන ් ති ් පප් රීම ප්ස පන ාාෙක්  ඉප්ත රීම ස ආදී පාෙක් 
ෙේ. ෙප් ා ස දඬුපස් ස දරුපා නිපැයදි රීම ෙප් ා උපන ෙපාප ක ා දීෙප් ක්රිකාපලිකකට ද පධ්
කළ යුතු ක.

4.8.4

නීති ආය් ෂා රීම ස ා විපකප්ත ාදාචාය ාප්පන ් ප ැසිම ප් ාා ා සිසු් ට අිවප් දප
ධ්පා්තසක අිවෙරේයත ක ා දික යුතු ක. යතු කකුණුස ා තික පන ්තස පන ද් කප් ආදී පාෙකනි.

4.8.5

පයදට දඬුපප් ා ාදාචායකට අිවෙරේයත ා රතිපන ාදප ක ා දීෙප් දී පන රිපන ාකකක්  ාාධ්ායතප ා
ාසාපා්තස්ාපෙක්  කටයුතු කළ යුතු ක.

4.8.6

සිසු් ට දඬුපප් රීම ෙප් දී අදාළ සාපප හිමිකප් නීතිස විපක නීතිස සිසු අිකතිපාසිකප් ළිබද ා
ජා්ය් ්ය නීති යැප අපෙ ෝධ්කරී්  ක්රිකා කළ යුතු ක.

4.8.7

පයද්  සිදු කළ දරුපකු ාදාකාලිකපස එස පයද ාප් ් ධ්ෙක්  පයදකරුෙපකු ෙකා ාකකමි් 
කටයුතු ෙපොරීම සට ණාරුපරු්  ෙපන ළඹවික යුතු ක.

4.8.8

ළසා හි්කාමී සුසට පන රිායක්  පන ාාක තුළ ඇති ෙකොට ආදධනාක සින්  දරුපා තුළ
ාකපකාපන ාකපක ෙයොඩපඟා ඒ ාා ා ෙදසාළික්  ඇතුළු සිකළු පන ාාල් රජාපෙඅ ා ෙකෝයක ක ා
ය් යුතු ක.

4.8.9

ෙදසාළික් ස විදු ල්පන ති ා ණාරුපරු දරුප් ට ආදධනාස්තප කටයුතු කළ යුතු ක.

ා

5.
ධ්යේපනය ලංවේලිසස ලංනඩ කස
අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික පඩා්ත කාධනකක් ෂස ා ලකදා ළ ෙකා ක්රිකා්තසක රීම ස ා පන ප්තපාෙයප කාස ාා ා
සුදුසුකප් ා පන ළපුරුපද ද් ෂස එෙස් ස උතුප් ස ජප ොේපාප්  ාා ා කැපන වුණු කාධනක සණ්ඩක ොේපාප් 
පන ප්තපාෙයප කාස අ්යාපාය යේ මූකධ්ධනසකරී. එොේ වුපද පන සුගික පකපාුසප ෙදා ආපන සු ැම  කප විට
අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග කාධනක සණ්ඩකපක ප්්තයික ාාපධනධ්පක ා රැරීකාෙේ උාාකවීප්ස ාකාාප සාරුවීප් ාා ා
පන ැ ැදිලි ා විිකස්ත පැඩළිබදෙපක්  ෙපොවීසස විසධ්යය් කාධනකාක ද අධ්යාපන ප පන පධ්තිෙකහි එ්  එ්  සට්ටසට
පන ැපෙයප කාධනකක්  ා එ්  එ්  ්පතුෙධන භූ මිකා නිරූපන තක ළිබද ා පන ැ ැදිලි්ාප්  ෙපොවීසස දීධනක කාකක් 
තිාකොේ පප පන ්තවීප් ා උාාකවීප් නිසි පන රිදි සිදු ෙපොරීම ස නිාා පඩා්ත යපන ්ක යේ කාධනකක් ෂස ා සුදුසුකප්
ාහි් නිළධ්ාම ් ෙඅ හිඟක ආදික අපධ්ාපකට ෙකොමුඛවික යුතු රතිපන ්තතිසක අපාය්ාප් ෙය්  ාස යරී.
උල්පන ්ට පඩා ඉ බද්  දිකපන  ය ෙපොයක් පා ොේ ණාරුපයකාෙඅ සට්ටසට පඩා ඉ බද්  අධ්යාපන පක යස් 

ෙපොකයික. අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික කපය ෙකා පවීකයතක කළ දස ණාරුපයකාෙඅ ොේපා ්්ත්තපක පඟා
සිව වීෙස්  ේොයප ලකදා ළ ා ාාධනාක රතිලක අ්තකය යැනීස අඝ්රු ක. ෙප් නිාා අනිපාධනකෙක් ස ණාරුපරු් 
ාාපධනධ්පක ෙකොට අතණ්ඩප ෙපන ෝෂතක කළ යුතු ක. උපන ාිකධ්ාම ් ෙය්  පන සත්  ාායු් ් යේ ප්්තයික සුදුසුකප්
ාහි් ද් ෂ ණාරු කකාක්  ෙයොඩ පැගීස ණාරු අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග එ්  අයමුඛතරී. එෙස් ස ශ්රී කාකාෙේ
ණාරුපරු්  ාා ා ෙසේ්  කල් අ්පන සු කය තිබූ ණාරු ප්්තතිෙකහි ය පන්පකාප් පන දපප් ෙකොටය්ත ආචායධ්ධනස
පන පධ්තික්  ද ාකාක කයය් යුතුප ඇ්. එෙස් ස ශ්රී කාකා ණාරු ොේපකස ණාරු අධ්යාපන පි ොේපකස අධ්යාපන ප
පන රිපන ාකප ොේපකස ශ්රී කාකා විදු ල්පන ති ොේපක ා ශ්රී කාකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපෙග පන පතිප යැටළු
නියාකයතක කයමි්  අධ්යාපන ප කාධනක සණ්ඩකක පඩා්ත කාධනකක් ෂස ා ්්ේතිස්ත ොේපාප්  පට පන ්ත
රීම ෙප් අිවකාෂෙක්  සතු දැ් ෙපප ෙකෝජපා ෙයප එමුඛ.

5.1 ලං ලංුණරු ලංධ්යේපනයස ලං
 ලං ලං ලං ලං
5.1.1

උාාක කාධනක ාාධ්පක් ස නිපුත්ාපක්  ා චධනකාධ්ධනස ඇති නිධනසාතශීලීස හු්රැ්ස ප්්තතිසක
ණාරුපරු ෙයොඩපඟා යැනීෙප් ඉක් ක ඇතිප ණාරු ාාපධනධ්ප පැඩාට ්  ක්රිකා්තසක කළ යුතු ක.

5.1.2

ණාරු අධ්යාපන ප පැඩාට ්  ාැළසුප් රීම සස ාාපධනධ්පක රීම සස ාප් ් ධීකයතකස ේොයතුරු
ාැපන  ළසස ්් ොේරු රීම සස අධී් ෂතකස ්්ත්තප ා තිකක ා රමිතික කප පයකීප් දැරික ැරී
“ණාරු අධ්යාපන ප සණ්ඩකක් ” අධ්යාපන ප අසා්යාාෙග ඇති ෙකොට පන ප්තපාෙයප කා යුතු ක.

5.1.3

2025 පාය පප විට කාකාෙේ සිකළුස ණාරුපරු උපන ාිකධ්ාම ්  වික යුතු ක කප දැඩි රතිපන ්තතිසක
යි් දුපකට එළඹීස එක ාා් ෂා්ත කය යැනීසට වුපසපා සිකළු කටයුතු ාැළසුප් කළ යුතු ක.
දැපට පන ාාල් පන පධ්තිෙග සින්ප ණාරුපරු්  අදාළ උපන ාික ක ා යැනීසට දිරිස්ත කළ යුතු ක.
රාාමික අාාක ද ඇතුළුප ාසාකා අධ්යාපන පක ාා ා ාපා ය් පා සිකළු පප ණාරුපරු් 
උපන ාිකධ්ාම ්  වික යුතු ක. විොේෂ අපාකාාපකදී පන සත්  සුදුසු ඩිේෙකෝසාධ්ාම ්  ණාරු ොේපකට පන ්ත
කය යැනීසට ඉඩ තිබික යුතු ක. පමුඛ්ත නිකමි් කාක ඝ්සාපකදී වවු්  උපන ාිකධ්ාම  ්්ත්තපකට
ෙයප ඒස ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග පයකීස ෙේ.

5.1.4

ජාතික අධ්යාපන ප විදයා පීඨපක පන ාඨසාකාපක කාක ඝ්සාප අවුරුදු 4 ද් පා දීධනක කයස එක උපන ාික
පන ාඨසාකාප්  පට පන ්ත කළ යුතු ක. යටට අපාය සිකළු ණාරුපරු්  ජාතික අධ්යාපන ප පීඨ ය ා
ාාපධනධ්පක කය ය් යුතු අ්යස එස උපන ාික පන ාඨසාකා පකට ඇතුළ්ත කය යැනීස උාාක ෙපන ළ “Z”
කකුත අුසප වික යුතු ක. අධ්යාපන ප විදයා පීඨ ය ා රාාමික ණාරුපරු්  ාා ා විොේෂ යේ උපන ාික
පන ාඨසාකාප්  ආයප්භ ෙකොට අපාය උපන ාිකධ්ාම  රාාමික ණාරුපරු්  බිහි කය ය් යුතු ෙේ.

5.1.5

දිපිකේ  පන ාාල්පක උාාක ෙපන ළ ද් පා සිකළු විෂකක්  ඉයැ් වීෙප් විවිධ් අපාය්ාපක් 
ඳුපාෙයප ට යැළෙපන ප පන රිදි විවිධ් අාා ා විෂකක්  ආ්රි් උපන ාිකධ්ාම  විොේෂි ණාරුපරු
ාාපධනධ්පක කය ය් ැරී පප පන රිදි අධ්යාපන ප විදයා පීඨපක පන ාඨසාකා ාසාෙකෝචපක ෙකොට
පැඩි දියුණු කළ යුතු ක. රාාමික අධ්යාපන පක ාා ා ද උපන ාිකධ්ාම  ණාරුපරු්  ෙකොදපා යැනීස
අපාය් ජාතික පයකීස්  ඇති කටයු්ත්්  ෙකා ාැළසුප් කළ යුතු ක.

5.1.6

ඉාග්රීසි ණාරුපරු් ට අස්යප අෙපකු්ත සිකළු ණාරුපරු ඉාග්රීසි රවීපක්  පට පන ්ත රීම ෙප්
රසාුසූලක පැඩ ාැකැාකස්  ඇති ෙකොට ක්රිකා්තසක කළ යුතුක. විදයා පීඨපක සිකළු
පන ාඨසාකාපකට ඉ්ා ඉ ළ සට්ටෙප් ඉාග්රීසි නිධනෙපාක්  ඇතුළු කළ යුතු ක.

5.1.7

විාකප විදයාක උපන ාිකධ්ාම ්  ණාරු ප්්තතිකට ාපා යැනීෙප් දී ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක ාකාක
කයපස සාා තුපකට පැඩි පූධනත කාලීප පුහුණු පන ාඨසාකාප්  ැද ම ස අනිපාධනක කළ යුතු ක.

5.1.8

ණාරු අධ්යාපන පක ා අතණ්ඩ ණාරු ාාපධනධ්පක කාධනකක් ෂස කය යැනීසට උපසපා සාපප
ෙභෞතික ාප්පන ්ත ෙපොසාප ාැපන ිකක යුතු ක.

5.1.9

ජාතික විාකප විදයාක පන පධ්තික සින්  දැපටස්ත ක ා ෙදප ණාරු අධ්යාපන පක අයක කළ යුතු අ්ය
එක අසා්යාාාෙග ඝ්සා සට්ටෙස්  වේ ට විොේෂි ණාරු අධ්යාපන ප සුදුසුකප් පධනධ්පග
ෙකෙයහි ෙකොමුඛ කයපා ය් යුතු ක.

ා

5.1.10 සිකළු ණාරුපරු ාකපකා ාාපධනධ්පක ාා ා ර කප ෙකොමුඛ කළ යුතු ක. ඒ ාා ා ්මුඛ් ස දැුසස
ොොකා කමි්  දස පප කරුණු ා ප්තස්  රපත්ා යෙේාපක කයමි්  දස රවීපක්  වීසට
ාප්පන ්ත ා දිරිදීප් ක ා දික යුතු ක. ෙප් ාා ා ණාරුපරු් ට ඉාග්රීසි දැුසස ා පන රියතක
ාා් ෂත්ාපක අ්යාපාය ෙේ.
5.1.11 පන ාාල් අතණ්ඩප ණාරු ාාපධනධ්පක ාා ා රසප්තප ෙකොදපා ය් යුතු ක. ෙසකී ණාරු ාාපධනධ්පකඅ
විෂක සාකා ාාපධනධ්පකට පධ් වික යුතු ක. ණාරු උපන ෙපාකපරු් ට පන ාාක ආ්රි් ණාරු
ාාපධනධ්පක ා සුපන ම ් ෂතක ාප් ් ධ් විාාක පැඩ ෙකොටා්  ඉව  කළ ැරී ක. පන ාාෙල්
පන ළපුරුදු ෙජ්කෂකඨ ණාරුපරු පපක ණාරුපරුඅ ාාපධනධ්පක කයප සුාාධ්යකරුප්  [Mentors] ෙකා
පන ්ත කළ යුතු ක.
5.1.12 පාය ෙදකකට ප්ාප්  ණාරුපරු්  පන ාාෙක්  ැ ැය අනිපාධනක රතිපුහුණුපකට ෙකොමුඛ කළ යුතු
ක. ෙප් ාා ා ණාරු විදයාක ා ණාරු සධ්යාකාාප ෙකොදපා ය් ැරී ක.
5.1.13 පන ාාෙක්  ැ ැය සිදුපප රතිපුහුණු රීම ප් පන ාාල් කාකෙග සිදු ෙපොවික යුතු ක.
5.1.14 ෙසකී රතිපුහුණු පැඩාට ්  ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පෙග ෙසෙ කවීෙස්  සිදුවික යුතු අ්යස
ඒපා පන ැපැ්තවීස ණාරු උපන ෙපාකපරු් ෙඅ ප්්තතික පයකීප්පක ෙකොටා්  වික යුතු ක.
5.1.15 ණාරුපරු් ෙඅ ාාපධනධ්පකට ා පුහුණුපට ාසයාමීප අතණ්ඩ කාධනකලක ඇය ළස්  ය ා
වවු් ෙඅ ප්්තයික ්්ත්තපක ා පැව ේ පධනධ්පක රීම ෙප් රසෙේදක්  ාකාක ෙකොට ාාපධනධ්පක
දිරිස්ත කළ යුතු ක.
5.1.16 ණාරු ප්්තතිෙග නිපැයදිප ෙපොෙකෙද් ප්  ණාරු ප්්තතිෙක්  ඉප්තකය ෙපප්ත සුදුසු යාජය
ොේපාප් ට අුසයු් ් රීම සට රසෙේදක්  ාකාක කළ යුතු ක.

5.2 ලං ලංුණරු ලංතචේර ලං්ලින ලංපනය ්තිපස ලං ලං ලං ලං
5.2.1

ළිහිව පුස ක ප අධ්යාපන ප කවු් සිකෙග ෙසෙ ක වීෙස්  ෙ ෝ ෙපප්ත සුදුසු කමිව පක
ආධ්ායෙක්  ණාරු ආචාය ධ්ධනස පන පධ්තික්  ාකාක කළ යුතු ක.

5.2.2

ෙප් ආචාය ධ්ධනස පන පධ්තිකට ණාරුපයෙකකුෙඅ සිකළු භූ මිකා ඇතුක්ත වික යුතු අ්ය ඒ ය ා වහු
ප්්තයික සට්ටසට ෙයප ආ ැරී වික යුතු ක.

5.3 ලං ලංුණරු ලංධ්යේපනයියිතු ව ලං ෘ්තතීස ලංමා ලි්ස ලං ලං
5.3.1

අපාය් උපන ාිකධ්ාම  ප්්තතිිකක ණාරුපයෙකකු බිහි රීම සට ා පුහුණු රීම සට දාකක පප
පුපයකෙකකු ෙකා ණාරු අධ්යාපන පික් ෙඅ කාධනකභායක පැප් නිධනපචපක ෙකොට ඒ ්්ත්තපක
ක ා යැනීස ාා ා ණාරු අධ්යාපන පික්  ාාපධනධ්පක ෙකොට සුදුසුකප් ක ා දී පුරුදු පුහුණු කළ
යුතු ක.

5.3.2

ණාරු අධ්යාපන පික් ෙඅ ප්්තයික සට්ටප් ා සුදුසුකප් විාකප විදයාක කථිකාචාධනකපරු් ෙඅ
සට්ටසට ෙයප ඒසට කටයුතු කළ යුතු ක. ෙප් ාා ා විාකප විදයාකස අධ්යාපන ප විදයාපීඨ ා
ජාතික අධ්යාපන ප ආක්පක ආදික සින්  අධ්යාපන පපන ති ා අධ්යාපන ප දධනාපපන ති [M.Phill]
සට්ටෙප් විොේෂ පන ාකචා්ත උපන ාික පන ාඨසාකා ාැළසුප් කය දික්ත කළ යුතු ක.

5.4 ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ලංධ්යේපනය ලංපනයරිපනයේක ලං ම ක ලං ේ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංශේුල ල්පනයතිප ලං ම
නින්ේරීතු ව ලං ෘ්තතීස මා ලි්ස
5.4.1
5.4.2

ක ලං

විදු ල්පන ති ොේපෙග උාාකවීප් ා පැව ේ පධනධ්ක නිාකචි් සුදුසුකප්ස පුහුණුප ා පන ළපුරුපද අුසප
ඉ්ා රසප්ත ෙකා ෙ දා දීස නීතික්  කළ යුතු ක.
පන ාාල් කළසපාකයතක විසධ්යය් කළ ැරී පප පන රිදි විදු ල්පන තිපයකා පාකකෙකකු ෙස් සස
කළසපාකරුෙපකු ෙකා ා් තිස්ත කළ යුතු ක.

5.4.3

ශ්රී කාකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපෙග ා ශ්රී කාකා විදු ල්පන ති ොේපෙග සුදුසු සට්ටප්පක
නිළධ්ාම ්  ්මුඛ්  මුඛහුත දික යුතු අිවෙකෝයා්තසක අපාකාාපකට තුකපා්තසකප මුඛහුත දික ැරී
පප පන රිදි දස පාකක්තපක පධනධ්පක පප පන රිදි ද ාාපධනධ්පක කළ යුතු ක. ෙප් ාා ා මීෙේ
පාකක්තප පුහුණු සධ්යාකාාපක උපන රිස පාෙක්  රෙකෝජපකට ය් යුතු ක.

5.4.4

ේසාකට පැඩි කාකක්  ාා ා පුහුණුවීප් පකට විෙපාය්පප ෙසස සට්ටප්පක නිළධ්ාම ් 
කපා පුහුණුප ාා ා පැක පප මුඛළු මුඛදකට ාරිකප ොේපා ගිවිසුසකට ෙ ෝ ඇපන  වේපුපකට ෙ ෝ
අ්තා්  කය ය් යුතු ක.

5.4.5

අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග සාපප ාාපධනධ්පකට අදාළ ාප්පූධනත ේොයතුරු පන පධ්තික්  ළිහිව වික යුතු
ක.

5.5 ලං ලංධ්යේපනය ලංෂණ පර සලා ලං ම ේ ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ලංුණරු ලං
5.5.1

ම ස ලං

ණාරු ොේපක ාා ා ාපා ය් යු්තේත විදයාපීඨ උපන ාිකධ්ාම ්  ෙ ෝ අපස පාෙක්  වරසාසික
පන ාඨසාකාපරී්  අධ්යාපන පක ළිබද ා උය්ත විාකප විදයාක උපන ාිකධ්ාම ්  පන සි.. රාාමික අාාක
ාා ා ද ෙසක පකාණා වික යුතු ක. අපාය්ාප ාා ා එපැනි ණාරුපරු ෙපොසැතිපප සුවිොේෂ
්්ත්තප කටේත පන සත්  ෙපප්ත සුදුසු සට්ටසක ණාරුපරු ාපා යැනීසට ඉඩ තිබික යුතු ක.

5.5.2

දැපටස්ත ොේපෙග ෙකදී සින්ප ණාරුපරු උපන ාිකක්  ද් පා ාාපධනධ්පක ෙකොට ාසාකා කාකාෙේ
සිකළු ණාරුපරු උපන ාිකධ්ාම ්  රීම ෙප් ජාතික ඉක් කක්  ඇති ෙකොට එක ාා් ෂා්ත කය යැනීසට
කටයුතු කළ යුතු ක.

5.5.3

ණාරුපරු ෙ දී කාෙප් විෂස්ාපක්  පැති රීම ස ාා ා සිකළු ණාරු පන ්තවීප් පන ාාල් පන ාදක ා
විෂකපන ාදක පන ්තවීප් ෙකා ක ා දික යුතු ක. පන ාාකකට ණාරු පැව ේ ෙප්  රීම ස පන ාාැෙල් ණාරු
අපාය්ාපක ස් වික යුතු ක. ණාරුපයෙකකු ාපා ය් යු්තේත පාය , ක අනිපාධනක ොේපක් 
ාා ා ක. ෙපප්ත පන ාාකක ඇ ධනතුප්  ාා ා ණාරුපයෙකකු සාරු කළ යු්තේත අදාළ පන ාාෙල්
ඇ ධනතුප අෙ ෝසි ප් ේ  පප් ෙ ෝ ඒ ාා ා ෙපප්ත ණාරුපයෙකකු පන ්ත ප් ේ  පප් පන සි..
අකධනසපය්ාපකකදී ණාරුපරු සාරු ෙපොෙකොට ප්්තතිෙක්  ඉප්ත රීම ස සැපවි.

5.5.4

සුදුසුකප් ඇති ණාරුපරු් ට ප්්තයික කපන රක්  නිකු්ත රීම ෙප් කක අධ්යාපන ප කවු් සිකකට
[EC] පන ැපරික යුතු ක. එවිට “ප්්තයික ණාරු කපන රක” ෙපොසැති ණාරුපයෙකකු නී්යාුසූලක
ණාරුපයෙකකු ෙකා ළිබදය් ෙපො ැරී ෙේ.

5.5.5

ණාරුපරු් ෙඅ උාාකවීප් ාා ා ශ්රී කාකා ණාරු ොේපා ාාර ෙග නිකස කය ඇති ක්රිකාදාසක
ළිබද ාප කබද ාකකා කා සුදුසුකප්ස පන ළපුරුපදස පුහුණුපස ද් ෂකප්ස කැපන වීප් ා දුෂකකය
පන ළා්තපක ොේපක ආදික ාකකා කමි්  උාාකවීප් ා පැව ේ පධනධ්ක ක ා දීස ළිබද ා දැඩි නීති
පන පධ්තික්  ළිබදෙකළ ෙකොට ක්රිකා්තසක කළ යුතු ක. ෙප් ාා ා ණාරු කාධනක ාාධ්ප ඇය ළෙප්
රසෙේදක්  ාකාක ෙකොට ක්රිකා්තසක කළ යුතු ක.

5.5.6

ණාරු සාරු රීම ප් ාා ා 2007.12.13 දිප දයත 2007/20 චරෙල්තපෙග ාා ්  රසෙේදක
අුසයසපක කළ යුතු ක. අළුේ්  ාකාක කයප ණාරු සාරු ක්රිකා්තසක වික යු්තේත ළඟ
අධ්යාපන ප පධනෂක ආයප්භෙග සිට ක.
ණාරු ොේපෙග උාාකවීප් ාා ා දැපට පන  ් දැ් ෙපප පන ් ති ා ේරේි. භාවි්ා කළ ැරී ක.
එෙ ්ත අපාය්ෙග පන ් ති ්ය පන සත්  පන ප්තපා ය් ැරී ක.

5.5.7

3 පප පන ් තික
2 පප පන ් තික
1 පප පන ් තික
විශිෂකඨ පන ් තික

( I ා II ේරේි. )
( I ා II ේරේි. )

5.5.8

1 පප පන ් තිෙග ා විශිෂකඨ පන ් තිෙග ණාරුපරු සුදුසු විභායකරී්  ා සුදුසු පුහුණුපරී්  පන සු ණාරු
උපන ෙපාක සට්ටසට උාාක කළ ැරී ක. වවු්  ාා ා පයපාකාාළි් ොේපක්  ආයප්භ කළ යුතු
අ්යස වවු්  අධ්යාපන ප ෙකොට්ඨාාක් ට අුසයු් ් කළ යුතු ක. ොේපාාකා ණාරු පුහුණුස විෂකසාකා
ක්රිකා්තසක රීම සස ණාරු උපන ෙපාපක ා පන  සුකප් ාැපන  ළසස පන ාාල් සුපන ම ් ෂතක ා ඇය ළස
ෙසොවු් ෙඅ කාධනකභායක ෙේ.

5.5.9

පප පන ්තවීප් ක ප ා ස ණාරුපයෙකකු ාා ාස අපස පාෙක්  පායක කාකක්  ාා ා පන ාාෙල්
සුදුසු ෙජ්කෂකඨ ණාරුපයෙකකු සුාාධ්යකායකෙකකු [Mentor] ෙකා පන ්ත කය නිසි සඟ ෙපන ් වීස් 
කළ යුතු ක.

5.5.10 ණාරුපරු පන ්ත රීම ෙප් දීස ාකාාපය් රීම ෙප් දී ා සාරු රීම ෙප් දී ණාරුපයකා රවීප්තපක ද් පප
භාෂා සාධ්ය ාැළරීල්කට ෙයප ඒ අුසප සුදුසු පන ාාල්පකට පන සත්  අුසයු් ් කළ යුතු ක.
5.5.11 අපාය්ෙග පාය ්යරී්  පන සු ඒ ඒ පන ළා්තපක සතුවික ැරී විවිධ් විෂක්  ාා ා යේ ණාරු
පුයේපන ාඩු ඳුපා යැනීෙප් රසක්  ාකාක ෙකොට එකී අපාය්ා අුසප විදයා පීඨ පකට සිසු් 
ාපා ය් යුතු ක.

5.5.12 දුෂකකය පන ළා්තපක ොේපක කයප ණාරුපරු ාා ා ේ පාසික පන  සුකප් ඇතුළු සුදුසු දිරි දීසපා ක ා
දික යුතු ක.
5.5.13 දිාකත්රි් ක සට්ටෙස්  විශිෂකඨ ණාරුපරු ඳුපාෙයප පාධනක කප වවු්  අයක කයමි්  ණාරු උපන  ාය
උෙළක්  පන ැපැ්තවික යුතු ක.

ශ්රී ලංකාවේ ලංශේුල ල්පනයතිප ලං ම ස ලං
5.5.14 ශ්රී කාකා අධ්යපන ාප පන රිපන ාකප ොේපෙග නිළධ්ාම ්  පන ළපුරුපද්  ක ා ය් පා අපාකාාපක ැය
සිකළු විදු ල්පන ති ්පතුරුපකට පන ්තවික යු්තේත ශ්රී කාකා විදු ල්පන ති ොේපෙග සින්් ප්  පන සි..
5.5.15 විදු ල්පන ති ොේපෙග ්පතුරු අෙේ් ෂා කය් ප්  පන ාාල් කළසපාකයතකස පන රිපන ාකපක
පාකක්තපක ළිබද ද පන ාකචා්ත උපන ාික ෙ ෝ ඩිේෙකෝසාධ්ාරිෙකකු වික යුතු ක.

ා

5.5.16 පප විදු ල්පන තිපයෙකකු පන ්ත රීම ෙප් දී විදු ල්පන ති ොේපෙග ෙකෙපකු පන ාාකට අුසයු් ් කළ
යු්තේත එහි සින්ප විදු ල්පන තිපයකා ඉප්ත වීසට ේසාකට ෙපන යක.
5.5.17 විදු ල්පන තිපරු පන ්ත රීම ෙප් දී ස උාාකවීප් පකදී ා සාරු රීම ප් පකදී ශ්රී කාකා විදු ල්පන ති ොේපෙග
පයපාකාාෙේ ාා ්  ක්රිකා ළිබදෙපක අුසයසපක කළ යුතු ක.
5.5.18 අ්යාපාය අපාකාාපක පැඩ
පන සත්  ඝ්සා වික යුතු ක.

කප විදු ල්පන තිපයෙකකු පන ්ත කය් ේ  පප් එක සාා 3 කට

5.5.19 කැපී ෙපන ෙපප ොේපක්  කයප විදු ල්පන තිපරු් ට ජාතික සට්ටෙප් ළිබදයැනීස් 
සිදු ෙකොට රසිපධ් ෙයෞයප රීම ස්  සිදු කළ යුතු ක.

ා රදාපක් 

5.5.20 ෙසකී ොේපා පුයේපන ාඩු ාා ා පන ්තවීප්ස උාාකවීප් දීසට පන ප්තපප සිකළු ්යඟකාම  විභාය පාධනක කප
පන ැපැ්තවික යුතු ක.

ශ්රී ලංකාවේ ලංුණරු ලංධ්යේපනයි ලං ම ස ලං
5.5.21 අපාය්ෙග ාපා ය් පා ණාරු අධ්යාපන පික්  ාා ා අදාළ විෂක ෙෂේරෙග පන ාකචා්ත උපන ාිකස
ඉාග්රීසි දැුසසස අ්තදැකීප්ස කැපන වීස ා අෙපකු්ත අ්යාපාය ණාතාාය සුදුසුකප් ෙකා ාැළරීක යුතු
අ්යස වවු්  දිරිස්ත පප සට්ටෙප් පැව ේ ්කක්  ද ඇති ෙකොට අධ්යාපන ප විදයා පීඨ පන ාඨසාකාප
උපන ාික සට්ටසට ෙයප ඒස ඉ්ා කඩිපප් කළ යුතු ක.
5.5.22 ෙසස ොේපෙග පන පතිප පුයේපන ාඩු සාා , රී්  ාප්පූධනත කළ යුතු අ්යස ොේපෙග ෙකදී සින්් ප් 
අදාළ සට්ටසට ාාපධනධ්පක කය ය් යුතු ක.
5.5.23 උාාක ෙපන ළ ද් පා යි.්ස කකාස පාි.ජ ා ්ා් ෂි.ක කප විෂක ධ්ායා ා ඉාග්රීසි දස ාාම රික
අධ්යාපන පක පැනි විෂක්  දස ඉයැ් වික ැරී ද් ෂ උපන ාිකධ්ාම  ණාරු ළිරිා්  අපාය්ෙග අධ්යාපන ප
විදයා පීඨ පලි්  බිහි කය දීසට ්යප් සුදුසුකප් ා නිපුත්ා ඇති විොේෂි ණාරු අධ්යාපන පික් 
අපාය රසාතක්  පන පධ්තික තුළට ඇතුළු කය ය් යුතු ක. ෙප් ාා ා එපැනි පුපයකක්  ණාරු
අධ්යාපන පි ොේපක ආකධනෂතක කය යැනීෙප් රස ෙේදක්  ාකාක කය ය් යුතු ෙේ.

ශ්රී ලංකාවේ ලංධ්යේපනය ලංපනයරිපනයේක ලං ම ස ලං
5.5.24 ෙසකී ොේපකට ාපා යැනීප්ස උාාකවීප් ා සාරුවීප් ශ්රී කාකා අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපෙග
පයපාකාාපට අුසූලකප පන සත්  සිදු වික යුතු ක.
5.5.25 ොේපෙග ා ස ධූයකකස කාධනකභායක ා ක්ක ඉ්ා නිපැයදිප ා පන ැ ැදිලිප නිධනපචපක කයස
එකී කාධනකභායෙග ාකපාධීප පයකීප් පන ැපරික යුතු ක.
5.5.26 වවු් ට කුාක්ාපක ා ෙජ්කෂකඨ්ාපක ස් උාාකවීප් උපන කා ය් ැරී වික යුතු ක.
5.5.27 ඒ ඒ පන ළාේත භාෂා අපාය්ාපක අුසප අදාළ භාෂාප් ෙය්  නිපුප අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප
නිළධ්ාම ්  අපාය ්යෙප් ොේපෙග ෙකදවික යුතු ක. වවු් ට අපාය ක්ක ද ක ා දික යුතු ක.
5.5.28 අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ොේපෙග නියු් යි්  පන ාාල් ාා ා චර ෙල්තප නිකු්ත රීම ෙප් දී එකවිටස
භාෂා තුෙප් ස නිකු්ත කළ යුතු වීස නීතික්  කළ යුතු ක.

6.
ධ්යේපනය ලංරමිතිප ලං ේ ලංුණණේ්තනව ලංත ුරරු
අධ්යාපන ප රතිාාාකකයතපක මුඛතය අයමුඛත ප් ේ  අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග ෙ ෝ අධ්යාපන ප ෙෂේරෙග පන ාාක
සින්  ක ා ෙදප අධ්යාපන පෙග ාාපධනධ්පක ඇති රීම ස ෙ ෝ පන ාාල් විෂකසාකාප ඇය ළස විභායස ණාරු ොේපක
පැනි ාායචකපක ාාපධනධ්පක්  ඇති රීම සක. අධ්යාපන ප ාාපධනධ්ප ාාකල්පන ක්  ෙකා ය්ත කළ අධ්යාපන පෙග
සිකළුස අාාපක ණාතා්තසක අද ාක කයික. ාාසාපය අධ්යාපන පක ළිබද ා ා් දධනභක තුළ ණාතා්තස ් වුරුප කුස
අධ්යාපන ප රතිපන ්තතික ා ජාතික අයමුඛණු ඉව  කය යැනීෙප් දී නිකමි් රමියි්  ් වුරු රීම ස ාා ා අධ්යාපන ප
ක්රිකාපලිෙග ාැකසුප්කයතක ක්රිකා්තසක රීම ස ා පන සු විපන යප් රීම ස පැ්ෙ ෝත ෙකදවුප් ා නිපන ැයුප් විිකස්ත
ෙකා විසධනාපක රීම ස ික. ෙප් අුසප පන ාාල් විෂක සාකාපස ෙපන ළෙපන ෝත ඉෙයුසප් ඉයැ් වීප් ඇය ළස ා
්් ොේරු රීම ස ළිබද ා ණාතා්තසක ් වුරුප ාා ා රමියි්  පන ප්තපාෙයප කාෙප් පයකීස අධ්යාපන ප
අසා්යාාාක ා එහි නිෙකෝජි් ආක්ප ාතු පයකීසරී. ඒ ාප් ් ධ්ෙක්  සුදුසු පයපාකාාළි් පන දපස් 
රතිෂකඨාපන පක රීම ස ළිි.ා සතු දැ් ෙපප ෙකෝජපා ඉදිරිපන ්ත කයමුඛ.

6.1 ශ්රී කාකාෙේ ාසාකා අධ්යාපන ප ක්රිකාපලිෙග සිකළු සට්ටප්ස අාා ා ළිකපයක් හි තිබික යුතු ළිබදය් ැරී
අපස රමියි්  ා ණාතා්තසක ප රසාතා්තසකප නිධනෙපා ෙකොට රසිපධ් ෙකොට අ “ාැළසුප් රීම ස
ක්රිකා්තසක රීම ස
පන සු විපන යප්” කප රචලි් රසෙේදක ය ා එකී අපස සට්ටස රසාුසූලකප ඉ ළට
වාපමි්  අධ්යාපන පෙග ්්ත්තප ා තික රීම ස ා අතණ්ඩප ්්ත්තප ාාපධනධ්පක රීම ස අ රමුඛත්ාපක ක ා
දික යුතු ජාතික සට්ටෙප් ේයධ්ාප පයකීස්  ෙේ.

6.2 ෙප් ාා ා අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග 2001 පධනෂෙග ළිහිව පප කද ්්ත්තප ් වුරු රීම ෙප් ඒකකෙකහි
සාපප ා ෙභෞතික ාප්පන ්ත ජා්ය් ්ය සට්ටසට ාාපධනධ්පක කය එක නිකාසප ්්ත්තප ් වුරුකයත ා
සුපන ම ් ෂත ඒකකක ෙකා පප් කළ යුතු ක.
6.3 ෙසස ඒකකෙක්  ක්රිකා්තසක කයප රමීයි්  ා ්්ත්තප සුරැකීෙප් පැඩළිබදෙපක ාා ා පන ාාල්
සුපන ම ් ෂතක කප අායක ද එකතු ෙකොට පප අධ්යාපන ප පන ප් කටේත එස ඒකකක ාකපාධීප ා් තිස්ත
වපතික පන දපස්  කටේත ාකාාළි් කළ යුතු ක.
6.4 ෙසස ඒකකෙග පන ාකපක අ විොේෂි දැුසස්  ා සුදුසුකප් ඇති පන ළපුරුදුස ද් ෂ ා ක්රිකාකාම  ්්ත්තප
පන ාකප ා සුපන ම ් ෂත ෙකොසාාරිාක ජපයාල්පයෙකකු කට්ට පන ්ත කළ යුතු ක. වහුට ්්ත්තප පන ාකපක ා
සුපන ම ් ෂතක ාා ා අිකකාම  ක්ක ෙස් ස ක්රිකා්තසක වීෙප් නීතිසක ක්ක ද ක ා දික යුතු ික.
6.5 ෙසස ඒකකක කටේත යජෙග ා ෙපන ෞපයලික අාාෙග ාාසාපය අධ්යාපන පක ක ා ෙදප පන ාාල්පක පන  ්
දැ් ෙපප අායපක රමිතික ා ණාතා්තසකභාපක ් වුරු කළ යුතු ක. එපප් ජාතික ෙපන ොදු අයමුඛණුස පන ාාල්
දැ් ස ා ෙසෙ පයස ඉෙයුසප්-ඉයැ් වීප් කාධනකකස ඇය ළප් ා රතිලකස විෂකසාකා ා ඉයැුසප් රසෙේදකස
ෙපන ළ ෙපන ෝතස උරු උපන ෙපාප ා පැඩ පන න්පන ාන් [Work schemes]ස ාප්පන ්ත ද්රපය ෙකදවීප්ස සාපප ෙකදවීප්ස
පාකක්තපක ා කළසපාකයතකස ක්රිකාකායකප්ස අභය් ්ය ා ාහිය සුපන ම ් ෂතක ා ඇය ළසස රජා
ා භාගී්තපක ආදී අාය ික.
6.6 ්පදුයට්ත කරුණු ාකකා ැලීෙස්  පන සු සුදුසු කැික ැෙඅ පප් ණාරු උපන ෙපාකපරු්  ෙසස ඒකකක
කටේත පයපාකාාළි් ෙකොට පන ළා්ත ය ා විසධ්යය් කළ ැරී ක. ්්ත්තප පන ාකපක ා ්්ත්තප
් වුරුකයතක ාා ා ාහිය ඇය ළප් පාධන්ා ක ා යැනීස ාා ා ෙ ොාස රභපක ණාරු උපන ෙපාකපරු ෙේ.
වවු්  ාකපාධීපප ා ඍජුපස රධ්ාප ඒකකකට පාධන්ා කළ යුතු ෙේ.
6.7 පන ාාල් තුළ ළිහිව පප සිසු් ෙඅ ා ණාරුපරු් ෙඅ ්්ත්තප කපක්  [Quality circles] ලකදා ළප ක්රිකා්තසක
රීම ෙස්  පන ාාක තුළ අභය් ්ය ඇය ළස්  කය ්්ත්තප ාාපධනධ්පක ාා ා ාකපකා උපසපාප් 
ක්රිකාපලික්  ඇති රීම සට වධ්ධනකස්ත කළ යුතු ක.
6.8 අධ්යාපන ප අසා්යාාාකස පන ළා්ත අධ්යාපන ප අසා්යාාාකස දිාකත්රි්  කාධනකාක ා ෙකොට්ඨාා කාධනකාක කප
සිකළු අධ්යාපන ප පන රිපන ාකප ආක්ප පක ද සිකළු අාාපක ෙකදවුප්ස ක්රිකාපලි ා නිසැවුප්පක ්්ත්තප
සුපන ම ් ෂතක ා ් වුරුකයතක ෙසස ්්ත්තප ් වුරු කයප ඒකකක කට්ට අක්ත ෙේ. ඒ ාා ා
අධ්යාපන ප අසා්යාාා සට්ටෙප් සිට පන ාාල් සට්ටස ද් පා විහිෙදප සුදුසු ාාවිධ්ාප පු ක්  ාකාක කය ය්
යුතු ෙේ.

7.
ශ්රී ලංකාවේ ස ලංධ්යේපනයස ලං

නු

තු ලංම්පනය්තවරණස ලං ේ ලං

මූකයවරණස
ාාපධනධ්පක ෙපමි්  පන පතිප යටපල් ා ාැාදීෙප් දී ශ්රී කාකාප අධ්යාපන ප රතිකාභ මුඛදු් පන ්ත කය යැනීස
ාප් ් ධ්ෙක් ස ඉ ළ සට්ටසරී්  පන ැපතික දස අධ්යාපන ප ද්ත් අුසප අධ්යාපන ප ආෙකෝජපක රසාතා්තසකප අඩු

සට්ටසරී්  පන පයි. අධ්යාපන ප විකදප් දළ ෙපශීක නිෂකපන ාදි්ෙග රතිා්ක්  පාෙක්  ය්ත කළ 2000 දී 2.50 ්  ප
පන ැපයි අ්ය එ්ැ්  සිට රසෙක්  අඩු වී 2007 දී 2.10 ද් පා පන  ් පැටී ඇති අ්යස 2008 දී එක 2.83 ද් පා
ඉ ළ පැය ඇ්. ජා්ය් ්ය රමියි් ට අුසප කප විට ශ්රී කාකාප අධ්යාපන නික අ්තපන ්ත කය යැනීප් ඉ ළ
සට්ටසක පන ැපතික දස අධ්යාපන නික ආෙකෝජපක අඩු අයක්  ෙයප ඇ්. ෙප් ්්ත්තපක ඉ් සපා දළ ෙපශීක
නිෂකපන ාදි්ෙක්  මීට පඩා පැඩි රතිා්ක්  අධ්යාපන ප ාා ා ෙකදවීස අපායෙක් ස සිදු කළ යුතු ෙේ. ෙසස
රතිා්ක 5් ද් පා පධනධ්පක කළ ැරී පප් ජාතික්  පාෙක්  අපන  කාට්ත ාතුව  වික ැරී ්්ත්තපකරී. එොේස
ාප්පන ්ත ෙකදවීෙප් දී අධ්යාපන ප රතිපන ්තතිෙග අයමුඛත ා කාලීප අපාය්ා ාැකරීල්කට යනිමි් ස පඩා්ත
රාෙකෝගිකයේ්ත විනිවිද භාපකරී්  ද සිදු කළ යුතු ෙේ.
7.1 පන ාාකකට මූකය ාප්පන ්ත ක ා ෙදප රධ්ාප රභපක යජකික. මීට අස්යප පන  සුකප් ා ොේපා යාාකතුස ාමිති
ාසාජික යාාකතුස ාල්ළිල්ස රදධනාපස රාායස ්යඟ රීඩාස කන්්ක පන  සුකප් කුලිකට දීස ආදී රස සින්  පන ාාක
විසි් ස මූකය පන  සුකප් උපන දපා යැනීස්  ද සිදු කයුස කැෙේ. ඉෙයුසප්-ඉයැ් වීප් ක්රිකාපලිකට ානික් 
ෙපොපප පන රිදි ඉ ් ක්රිකාකායකප් (පන ාාල් ාාපධනධ්ප සණ්ඩකෙග අධී් ෂතක කටේත) විනිවිද භාපකරී් 
යු් ්ප සිදු රීම ස ය ා පන ාාල් පඩ්තතුප ාා ා අපාය මූකය ාප්පන ්ත ොොකා යැනීසට නී්යාුසූලකප ඉඩ් 
ක ා දික යුතු ක. ෙප් පන  සුකප් ාකාා ය් ෙපො ැරී පන ාාල්පකට පැඩි මූකය පන  සුකප් යජෙක්  ාැපන  ළස
රතිපන ්තතික්  වික යුතු ක.
7.2 යජක අකපැක සින්  ාාසාපය අධ්යාපන පක ාා ා ෙප්  කයප මුඛදක දළ ෙපශීක නිෂකපන ාදි්ෙක්  5් ද් පා
පැඩි රීම සට උපන රිස උ්තාා ක්  දැරික යුතු ක.
7.3 ජාතික රමුඛත්ා ා අපාය්ා ස් පන දපප් යේ ආාශික ාාපධනධ්ප යාමුඛපට ා රෙේා පැඩාට පට [Sectorwide development frame work & approach] යැකෙපන ප අයුරු අකපැක යාමුඛප ාකාක ෙකොට දියුණු කළ
යුතු ක.
7.4 අස්ය ාප්පන ්ත අපාය්ා ඇති ාකාාප පප අපාසිදාකක සට්ටෙප් පන ාාල්ස විොේෂ අපාය්ා ඇති දරුප් ෙඅ
අධ්යාපන පකස අ් ්ධනකයත ක්රිකාපලික සිදුපප පන ාාල්ස දුෂකකය පන ාාල් ආදික නිපැයදිප ඳුපාෙයප ඒපා ාා ා
පැඩි ෙභෞතික ාප්පන ්ත ා සාපප ාප්පන ්ත ාැපන ිකක යුතු ක.
7.5 අධ්යාපන පෙග මූකය අපාය්ා යියතක කළ යු්තේත පන ාාල් සට්ටෙප් සිට ඉ ළට ක. දැපට දැඩි මූකය
ෙයණාකාසි නිාා එකී ෙයණාකාසි මුඛල් කයෙයප ඒපා අුසප ාප්පන ්ත ෙ දා දික යුතු ආකායක යියතක කළ යුතුප
තිෙේ. එෙ ්ත වික යු්තේත අපාය්ාපක ා රමුඛත්ාපක අුසප නිපැයදි ාප්පන ්ත ෙ දා දික ැරී පප පන රිදි නීති
ම ති ා චරෙල්ත ාකාක කය යැනීසික.
7.6 ඉ්ා අඩු ආදාකප් ඇති පන වුල්පක දරුප් ෙඅ අධ්යාපන පක පන ප්තපාෙයප කාස ාා ා වවු් ට අපාය මූකයසක
ා ෙකෝයක ා සුභාාධ්පක ෙපොසාප ක ා දික යුතු ක.
7.7 ාප්පන ්ත ෙකදවීෙප් දී අධ්යාපන පෙග ජාතික අයමුඛණු ා කාලීප අයමුඛණු ාැළරීල්කට ෙයප එකී අයමුඛණු ෙප්
ළඟා වීෙප් ඉක් ක ාා් ෂා්ත කයයැනීස ාැළරීල්කට ය් යුතු ක. ෙකදූ ාප්පන ්ත පලි්  එකී අයමුඛණු
ෙක්යප් දුයට ඉව  යේෙග ද ක් ප එපප්ස ෙකදවුප්පක රතිලකක පන ැ ැදිලිප විනිාකචක ෙකොට ාසාෙකෝචපක
කළ යුතු ක.
7.8 පන ාාල් පැක ශීධනෂක ාැළසුප් රීම ස ා කළසපාකයතක පන ාාල් සට්ටසට විසධ්යය් කළ යුතු ක. ඒ අුසප
පන ාාල් ාාපධනධ්ප ාමිතික කටේත ඇති පන ාාල් කළසපාකයත කමිව ෙේ ා ෙකෝයක ඇතිප පැක ළිබද ාප
යියත යැනීසට්තස ක්රිකා්තසක වීසට්තස විදු ල්පන තිපයකාට ැරී වික යුතු ක.

7.9 ා ස පන ාාක් ස පාධනක කප වියතප ා කාධනකලක ාසාෙකෝචප පාධන්ාප්  ාකාක කය අධ්යාපන ප
අසා්යාාාෙග ණාතා්තසක ාාපධනධ්ප ඒකකකට ෙකොමුඛ කළ යුතු ක.
7.10 දිසි ෙ ෝ ආපන දා අපාකාාපක දී ෙකොදපා යැනීස ළිි.ා අධ්යාපන ප අසා්යාාාක කටේත ජාතික අධ්යාපන ප
අයමුඛදක්  ඇති ෙකොට එක ෙපන ෝෂතක කයමි්  පන ප්තපා ය් යුතු ක. අධ්යාපන පෙග මූකය අපාය්ාපක් 
යියතක කළ යු්තේත පන ාාල් සට්ටෙස්  පන ට්  ෙයප ඉ ළටක.

8.
ෘ්තතීස ලංධ්යේපනයස
ාාප්රදාිකක විිකස්ත පන ාාල් අධ්යාපන පක සින්  ාපුයාලික ෙපො ැරී අපාය්ා ඉව  රීම ස ාා ා නිද සි්  පන සු අපන 
යට අධ්යාපන ප ඉති ාාෙග පැඩ ෙකෝකක ඳු් පා දීසස පැඩ හුරුපස රාඅප්්තයික අධ්යාපන පකස ජප්ා අධ්යාපන පකස
ෙපොවිිකස්ත අධ්යාපන පක කපාදී පාෙක්  විවිධ් ාාකල්පන  කටේත පරි් පය ප කප් දයා ඇ්්තස පන ාාලි්  පන සු විාකප
විදයාකකට ෙ ෝ ෙකබද් ස රැරීකාපකට රෙේාපප අක අ් ැය ොසු අකෙඅ අපාය්ක ළිබද ා යැටළුප ්පස්ත
ෙපොවිාඳුුස රාකපක්  පාෙක්  ොේෂ වී පන පයි. ැූ  ැල්සට ෙසක පප් අධ්යාපන ප අසා්යාාාෙග විෂක
පන ාෙක්  ා පයකීෙස්  ැ ැය අාාක්  ප ෙපන නී ගික ද පන ාාල් ැයකප දරුප්  පන ාාලි්  ඉප්තප කාසට ෙපන ය
වවු්  ාා ා සුදුසු ප්්තයික අධ්යාපන පකකට ෙකොමුඛ රීම ෙප් පයකීස ාාසාපය අධ්යාපන පෙග රතිපන ්තතික් 
පාෙක්  ාකකමුඛ. ෙසස අයමුඛත ්ප පැඩිදුයට්ත ඉ්  වේ ට ාාපධනධ්පක කය පන ාාල් පන ැපැ්තෙපප කාකෙක් 
පන සු ාපාක කාකෙග දී ා ාති අ් ් ා පන ාාල් නිපාඩු කාකපකදී පන ාාැෙල් ෙභෞතික ාප්පන ්ත පන රි යතක කයමි් 
එස දරුප් ෙඅ ප්්තයික ාාපධනධ්පක උෙදාා ා්ය පාෙක් ස දාකක වික ැරී අධ්යාපන නික පැඩළිබදෙපක් 
ෙකදික ැරී ක. ෙප් ාා ා ෙකෞපප කටයුතු ා නිපුත්ා ාාපධනධ්ප අසා්යාාාෙග ා ෙකෝයක ක ා ය් ැරී
පප අපෙ ෝධ්්ා ගීවිසුසකට එළඹ ඩිේෙකෝසා ා උපන ාික ා තික ද් පා වවු් ෙඅ නිපුත්ා ාාපධනධ්පක කය
යැනීෙප් ාරීක පැඩළිබදෙපක්  ාකාක කළ යුතු ෙේ.

8.1 ජාතික විාකපවිදයාක අධ්යාපන ප අපාකාා ෙපොක ් පා යේස ාා.ෙපන ළ ා උ.ෙපන ළ අධ්යාපන පෙක්  පන සු පන ාාල්
ැයකප සිසු්  එොේ පන ාකපෙක්  ඉප්ත වීසට ෙපන ය සුදුසු ප්්තයික අධ්යාපන පකකට පධ් රීම ස ාාසාපය
අධ්යාපන පෙග රතිපන ්තතික්  වික යුතු ක.
8.2 ාාසාපය පන ාාල් අධ්යාපන පක අපා්  කයප දරුෙපකුට ාා.ෙපන ළ ෙ ෝ උ.ෙපන ළ ජාතික විභාය ා තිකකට
අස්යප පන ාාක තුළ වහු ක ා ය්ත දැුසසස කුාක්ා ා ආකල්පන  නිරූපන තක පප ආකධනානීක ා තිකක් 
නිකු්ත කළ යුතු ක. ෙසක අාකවීෙප් ා තිකක්  ෙපොපප අ්ය එහි ශිෂයකා පවියිිකක සට්ටෙප් දායප කද
විවිධ් විෂක්  ා ඒ ඒ විෂක ාා ා ෙකද යේ ාසාකා කාකක ද පන ාාල් පන ාදක අතණ්ඩ ශිෂය ඇය ළප්පක රතිලක
දස විෂකාුස පධ්ස විෂක ාසයාමී ා විෂක පන රි ාහිය ක්රිකාකායකප් ා රීඩා ආදික ළිබද ා ාාධනාක්තපක
නිරූපන තක කයප ද්ත්ක්  ද අ් ්ධනය් වික යුතු ක. ෙප් ා තිකක ාා ා ජාතික සට්ටෙප් ෙපන ොදු පු ක් 
නිධනසාතක ෙකොට ෙකොදපා ය් යුතු ක. ෙසික්  ශිෂයකා අාස්ත යේෙපකු ෙපොප උය්ත කස්  කළ ැරී
ද් ෂෙකකු ප ෙපන ් ුසප් ෙකෙයුස ඇ්.
8.3 ෙසස සිසු්  තුළ උපන ෙපාප ොේපා ය ා වවු් ෙඅ ැරීකාප්  යැප දැඩි ආ්තස විාකපාාක්  ා ආ්තස
අිවසාපක්  ද ඇති ෙකොට ප්්තතික්  ළිබද ා අපාය් කාෙපන ොෙයෝතතු ඉ ළ පාපා පන ාාෙක්  ගිලිහී කා
ෙපොදී වවු්  ාා ා පන ාාල් පන ාදක ප්්තයික අධ්යාපන ප පන ාඨසාකා පන ාාල් තුළස ආයප්භ කළ යුතු ක.

8.4 ෙප් ාා ා පන ාකපරුෙේ ෙ ෝ/ ා ාති අ් ්පකදී දැපට පන පතිප පන ාාල් කන්්ක පන  සුකප් ෙකොදපා ය් යුතු
ෙේ. පවියිිකක පන ාාල් ද ොේ ්ා් ෂි.ක විදයායාය ෙප් කටයු්ත්ට අපූරු ෙකා යැකෙේ.
8.5 ෙසකී ප්්තයික අධ්යාපන ප පන ාඨසාකා විදු ල්පන තිෙඅ අධී් ෂතක කටේත අ ෙකෞපප කටයුතු ා නිපුත්ා
ාාපධනධ්ප අසා්යාාාෙග සැදි ්ත වීෙස්  පන ැපැ්තවික යුතු ක. ෙප් ාා ා අසා්යාාා අ්ය සුදුසු අපෙ ෝධ්්ා
ගිවිසුස්  ඇති කය ය් යුතු ෙේ.
8.6 ායක කළසපාකයත මූකධ්ධනසස ායක ගිණුප්කයතකස පයපාාකක්තපකස රාෙකෝගික ඉාග්රීසිස ා් නිෙේදප
්ා් ෂතක ෙසකී පන ාඨසාකාෙේ ය විෂක්  වික යුතු අ්යස ශිෂයකා ේෝයා ය් පා ප්්තයික ් ෙෂේරක් 
අුසප අදාළ අෙපකු්ත විෂක්  ාකාක කය ය් යුතු ක.
8.7 ෙසකී සිසු්  පන ාාකට ෙපොපන ැමිෙතප කාකක තුළ (එපප් ෙපන යපරුෙේ) රෙපාෙග කප් ආක්පකක
්ාපකාලික රැරීකා පුහුණුප ා අ්තදැකීප් කැබීස ාා ා අුසයු් ් කළ ැරී ක. ෙසපැනි සිසු් ට ඉඩ දීස ා
පුහුණු රීම ස ාා ා ෙපන ෞපයලික ා යජෙග ආක්ප ජාතික සට්ටෙස්  උප් දු කළ යුතු ක. ෙප් ාා ා ්සා
ේෝයා ය් පා ප්්තයික ් ෙෂේරකස යකපන ා යැනීස පැදය්ත ෙේ.
8.8 පන ාඨසාකාප අපාාපෙග ශිෂයක් ට අදාළ නිපුත්ා ා තික පන රක ක ා දී වවු්  අදාළ ප්්තයික ් ෙෂේරකට
යැළෙපන ප පන ාඨසාකා ඇති කාධනමික විදයාකකකට ෙ ෝ ප්්තයික පුහුණු සධ්යාකාාපකකට ඇතුළු කළ යුතු ක.
්සා ෙකදී සින් ්ාපකාලික රැරීකා පුහුණුෙේ දියටස ෙකදීසට වවු්  වධ්ධනකස්ත කළ යුතු ක.
8.9 ෙප් පන ාඨසාකා ්ා් ෂි.ක ඩිේෙකෝසාප්  ා අපතුරුප ප්්තයික අධ්යාපන ප උපන ාිකක්  ද් පා දීධනක වික යුතු
ක.

8.10 ෙසොේ දරුෙපකුෙඅ ාාසාපය අධ්යාපන පක ය ා උපන ාිකක ද් පා ාාපධනධ්ප සාධනයක අපාාප ළිව ෙේ දැ් 
ෙේ.

9.
පිරි

තු ලංධ්යේපනයස

ශ්රී කාකාෙේ ඉ්ා පන ැයි. අධ්යාපන ප ඉති ාාකකට උරුසකප් රීකප ළිරිෙප්  අධ්යාපන පක ාාසාපය අධ්යාපන ප
රතිපන ්තතිකකට ැ ැයප ාසයාමී ෙපපස පන ප්්  කටේත දැපටස්ත ක්රිකා්තසක ෙේ. ළිරිෙප්  අධ්යාපන පක
ාාපධනධ්පක ා කාප්තකාලීප රීම ස ාා ා ණිපධ් ාාාප අසා්යාාාෙග ා යරු ස පාකක ාකපාමී් 
ප ් ොේකාෙඅ උපන ෙදාක පන රිදි ළිරිෙප්  පන ප් ාාොෝධ්පක කයමි්  පවීකයතක කළ යුතු ෙේ. ළිරිෙප් 
අධ්යාපන පෙග අයමුඛත වික යු්තේත ෙ ෞපධ් ිව් න්්  ප ් ොේකාෙඅ ආයමික දැුසසස අපෙ ෝධ්කස අධ්යා්තමික
ාාපධනධ්පකස උ් ප ් ොේකාෙඅ ාැඟවුණු කකා කුාක්ා වේ පැාවීස ා ාසාජ සුභාාධ්ප ෙපන ොදු ජප ොේපා
ළිබද ා පවීප රාෙකෝගික අධ්යාපන පකට පැඹුරු රීම සක. ෙසහිදී ඝ්කසා්ා ළිරිෙපප ඳු් පා දීසස ළිරිෙප්  පුහුණු
ආක්ප ඇති රීම ස ා ළිරිෙප්  විෂකසාකා කාප්තකාලීප ෙකොට පවීකයතක රීම සට රමුඛත්ාප හිමිපුස ඇ්.
9.1 ළිරිෙප්  අධ්යාපන පක ළිබද ා පන ප් පන  ් දැ් ෙපප අයුරි්  ාාොෝධ්පක කළ යුතු ක.

3 (ආ) පය් තික අ අරික් තිස පන න්පන ්තතිස පන න්ෙේදී කප ත්රිවිධ් ාාාපෙග ආය් ෂාප ා අිවප්පිකක ෙකෙයහි
ිව් න්්  ප ් ොේකා අ්ය උප් දුප ඇති රීම ස ා පධනධ්පක රීම ස.
3 (ආ) උපන  පය් තික අපාාපෙග ද් පප “ඇති රීම ස” ක් පට “ඇති රීම ස ා පධනධ්පක රීම ස” කප පචප
ෙකදීස.
3 (ඇ) උපන  පය් තික “ාැරියු්ත මුඛයක්  පන යපුෙය්  පන ැප් එප ා පන යපුය අවිච්ඡි් පප ලංපන ප්තපාෙයප ක ස
ාා ා අපාය පප විපක ත්රිළිටක ිාපකස ධ්ධනසයරුක ප ිව් න්්  ප ් ොේකා ෙප් ඇති රීම ස” පධනධ්පක
රීම ස කුසෙප්  ාාොෝධ්පක වික යුතු ක. ලං ලං
3 (ඈ) උපන  පය් තිකස “ෙ ෞපධ් දධනාපකස ෙ ෞපධ් ාාාකක්තිකස ෙ ෞපධ් ඉති ාාකස සිා කස පන ාලිස ාාාකක්්
ඇතුළු භාෂා් ්යස විෂකා් ්ය ා ාසකා් ්ය ළිබද ා යැඹුරු දැනීස්  ක ා යැනීස ාා ා ිව් න්් 
ප ් ොේකාට ා ගිහි ශිෂය් ට පන  සුකප් ාළාා දීස” කුසෙප්  ාාොෝධ්පක වික යුතු ක.
9.2 ඝ්ක සා්ාප් ෙඅ ා ඝ්ක සා්ා ළිරිෙප්  අධ්යාපන ප ආක්ප තුළ ාකපකීක අධ්යාපන පක කැබීසට අෙේ් ෂා
කයප ගිහි ශිෂයකාප් ටද අධ්යාපන ප සුදුසුකප් ාැකඝ්ස අයමුඛණු කය ය්ත ඝ්ක සා්ා ළිරිෙප්  අධ්යාපන ප
ආක්ප ාා ා ද ෙසස පන පති්  විික විධ්ාප ාැකඝ්ස.
9.3 කායක ාභා අපාකාාපකදී ළිරිෙප්  ාප් ් ධ්ෙක්  ඉදිරිපන ්ත පප කරුණු ාප් ් ධ්ෙක්  ළිරිෙප් 
සණ්ඩකක රැාක වී යියතපකට පන ැමිත ණිපධ් ාාාප අසා්යාාාක ය ා අධ්යාපන ප අසා්යාාාකට ඉදිරිපන ්ත
කළ ැරී වික යුතු ක.
9.4 ළිරිෙප්  අධ්යාපන ප ක්රිකාපලික තුළ ිව්  හ ා පන ැවිදි කා් ්ා ළිරිෙප්  ා පුහුණු ආක්ප ළිහිව වීස.
9.5 ළිරිෙප්  සණ්ඩකක පන ්ත රීම ෙප් දී නිකාකපක ස පාකක ාකපාමී්  ප ් ොේකා දැපට නික කෙක්  පන ්ත
ෙපති. ට අස්යප අධ්යාපන ප ඇසතිපයකා විසි්  පන ාලිස ාාාකක්් භාෂාස ධ්ධනසකස අධ්යා්තමික පධනධ්පක ා
භාපපා රස ළිබද ා දැුසස්  ඇතිස විෂක ද් ෂ ාකපාමී් ප ් ොේකා සුදුසු ාාතයාප්  ද පන ්ත කළ යුතු ක.
9.6 ළිරිෙප්  අධ්යාපන පෙග අයමුඛත වික යු්තේත ිව් න්්  ප ් ොේකා අධ්යා්තමික ාාපධනධ්පකට්ත ාසාජ ොේපා
කටයුතුපකට්ත ෙකොමුඛ යේ රාෙකෝගික අධ්යාපන පකකට පැඹුරු කයවීස ික.
9.7 ළිරිෙප්  අධ්යාපන පක ක ප ිව් න්්  ප ් ොේ තුළ ාැඟප ඇති චිරස මූධනති පැනි කකාප්  වේපැාවීසට
අපාකාාප ක ා දීස.
9.8 සුදුසු ේරේි. ාා ා ෙපන යපරුෙේ පන ් ති ආයප්භ රීම සට ළිරිෙප්  පකට අපාකාාප ක ා දික යුතු ක.
9.9 ළිරිෙප්  පන ාඨසාකාපක විෂක පන ාක සුදුසු පන රිදි පුළුල් කළ යුතු ක.
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