
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රජාලවලනුවලන්ව ොවිධිමත්අධ්යාපන  ලසටවනශන් 

1. මුලිකවාක්රලසටවනශ  

 

අවුරුදු 5 – 16 පාවල් යායුතු ලයසවේ පාවල් සනොයන දරුලන් ශා අකුරු සනොදත් ලැඩිහිටියන් සලනුසලන් 

වාක්ර පාඨමා පැලැත්විම. 

 

 

2. කාර්යබද්ධ්වාක්රතාලසටවනශ  

 

ලඩාත් ඵදායි ආර්ථික රටාලකට ක්තිමත්ල මුහුණදීම වඳශා අලය කාර්ය බ්ධ  වාක්රාාල අවුරුදු 

16ට ලැඩි දරුලන් ශා ලැඩිහිටියන්  වඳශා බා දිම, ජිලන නිපුණාා ශා මුලික ලෘත්තිය නිපුණාා බා දිම ද 

සිදු සකසර් 

 

 

3. ප්රජාඉවෙනුම්මධ්යවථාා ලසටවනශ  

 

විධිමත් අ යාපන අලවා ා අහි ව වු සශ  අාර මග අත්ශැමටමට සිදු වු  ජාලසේ ජිලන ාත්ලය උවවා කරලීම 

වශ  ජා වංලර් නය උසදවා  ජා දායකත්ලය තුලින්ම ඔවුන්සේ අලයාාලන්ට අනුල විවි  ලැඩවවටශන් 

ක්රියාත්මක කරන ම යවා ානයි. සමහි ලැඩවටශන් පශා වඳශන් ක්සේත්ර  යටසත් ක්රියාත්මක ස . 

 වාක්ර ලැඩවටශන් 

 ආදායම් උපයන ලැඩවටශන් 

 ජිලන ාත්ලය උවවා ිමටසම් ලැඩවටශන් 

 වමානාත්මක ලැඩවටශන් 

 අඛණ්ඩ අ යාපන ලැඩවටශන් 

 



 

4. මාලත්ලාසිදරුලන්වඳශා සණවරණලසටවනශ  

  මාලත්ලාසි දරුලන්සේ අ යාපන වංලර් නය වඳශා අලය  පශසුකම් වැපයිම ඇතුළු සන්ලාසික පශසුකම්, 

  අශාරපාන, ක්රිඩා  පශසුකම් ශා අමාර අ යාපන පශසුකම් වැසීම සමම ලැඩවටශන මගින්  සිදු කරනු 

  බයි. 

 

5. ආදායම්ඉපන යිවම්ලසටවනශ (කාර්මිකපන ාඨමා) 

 
පාවල් ශැරයන්නන් ශා ලැඩිහිටියන් වඳශා ලෘත්තීය පුහුණු අලවා ා බා දිසම් අරමුණින් සමම ලැඩවටශන් 

ක්රියාත්මක ස . සමම පාඨමා ාෘතීය ශා ලෘත්තීය අ යාපන සකො වන් වභාල යටසත් ලියාපදිං ක ිමටම 

ශා පාඨමා  තීානය ිමටමට වැසුම් කර ඇා. 

 

උදා - සේකමට ආශිා නිාපාදන, ගෘශ ආර්ථික විදයාල,ගෘශ විදුලි හැශැන් ඇදිම, ගෘශ විදුලි උපකරණ  අලුත් 

ලැඩියා ිමටම, විදයානුල  ඇදුම් මැසිම, මටයදුරු පුහුණුල 

 

 

6. ප්රජාලදසනුලත්කිරිවම්ලසටවනශ  

 
 ජාලසේ අලයාාල පමටදි  ජා ඉගනුම් ම යවා ාන ආශිාල දැනුලත් ිමටසම් ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක 

කරනු බයි.සප ණය, සවෞඛය ,මානල හි වකම්, පමටවර වංරක්ණය ආදි කාලීන අලයාා ිළිබඳ  ජාල 

වැනුලත් ිමටම සමහි අරමුණ ස . 

 

 

 

 

7. විවද්ෙතල කාන්තාලන්වඳශාවාක්රශසකියාලබාදීම 

  විස්ධ හැියා වඳශා යාමට අසේක්ෂිා එසශත් ාම ම  භාාසලන් කටයුතු ිමටමට සනොශැි කාන්ාාලන් 

  වඳශා මුලික වාක්රාාල බා දිම වඳශා  දින 18ක විසේ ලැඩවටශනක් සිංශ ශා සදමෂ මා යසයන් 

  ක්රියාත්මක කරනු බයි.සෙ 

 

8. පන ාවල්යායුතුලයවවේපන ාවල්ව ොය ෂමයින්පන ාවල්ෙතකිරිම 

  අනිලාර්ය අ යාපන ලයසවේ පාවල් සනොයන ෂමයින් ශදුනා ගැනිම, ඒ වඳශා ව වක්ණ සිදු ිමටම, ඹවුන්  

  පාවල්ගා ිමටම ශා අලය පශසුකම් වැපයිසම් ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක ිමටම සමහිදි සිදු  සකසර්. 

   

9. ලයලවායකත්ලඅධ්යාපන  වරලර්ධ් ලසටවනශ  

  පාවල් සිසුන් ශා පාවල් ශැරයන ාරුණ ාරුණියන් සලනුසලන් ලයලවායකත්ල අ යාපන වංලර් න 

  ලැඩවටශනක් දිලයිසන් පාවල් 45ක ශා සනොවිධිමක් අ යාපන  ජා ඉසගනුම් ම යවා ාන 9කක  

  ක්රියාත්මක ිමටම ආරම්භ ාර ඇා. 

10. ශසකියාලර්ධ් ලසටවනශ  

  සනොවිධිමත් ශා විසේ අ යාපන ලෘත්තිකයන්සේ ශැියා ලර් න ලැඩවටශන් වංවි ානය කර  

  ක්රියාත්මක ිමටම. 

  ඉශා ලැඩවටශන් වමවා   ජාල සලනුසලන් දිලයින පුරා ක්රියාත්මක ලන අාර ඒ වඳශා ඔබටත් වම්බන්  

  ද විය ශැක. 


