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ව1.1වවවි  වපනයථ  

කනු වපනයකේේවකරගතත්වට ජී වහවආර්ථිකවටාංදර්ධ්ේව ටමහ මවකරවශ්රීවලාංය  වජේදවේගතවසිටුවී ව

ටසහ,ව ියරටරව අධ්යපනයේව ක්ර  ෝපනය  ්ව තුළි්ව ළ ව න්තුරු,ව ගුණත් කව ප්රථන්කව හව ධතවිතීයීකව

අධ්යපනයේව අදටථව ටහව ේ දෝත්පනයකේව පනයකේේවකරගතත්ව විශි හව උටටව අධ්යපනයේව අදටථව කරුව පනයරපුරව

 දවවිදෘවකරවදී . 

1.2වවකර්  ්වහවකර්දය ්ව  

 “ ටෞභගතය නව කම ”ව ප්රියපනයත්ියව ප්රකශ හව අනුූලලදව ටහව රජ ව  ගි්ව ්රි ත් කව කිරී හව

අ ප්මෂිව අ ේකුත්ව ජියකව ප්රියපනයත්තී්ව ව ියහිහව “කනු  ්ව ියරිපු්වට ජ ම”ව බිහිවකිරී ව

ටසහව අකළව රජයව අ යාංශව ටසහව ප්රියපනයත්ිය  ව  ගතව  පනය්වීේව සිදුව කිරී ,ව ිම න්ව ීතියව ටහව

අණපනයේත්දලහවඅනුූලලදවඅධ්යපනයේවවි   හවඅකළවප්රියපනයත්ියවටේපනයකේ ,වජියකවඅ ද ,වරජයව

ආ  ෝජේව හව ජියකව ටාංදර්ධ්ේව දඩියළි දළව  හ ත්ව ඇියව දයපනයෘියව ්රි ත් කව කිරී ව ටහව

අ යාංශ ව  හ ත්ව ඇියව  කපනයර් ේ්තු,ව රජයව ටාංටථව හව දයදටථියව ආ ේ ්හිව

වි   ්වහවකර්  ්වහවඊහවඅකළවප්රියපනයත්ිය,වදඩටහහ්වටහවදයපනයෘියව්රි ත් කවකිරී ,වපනයසුව

විපනයරේවකිරී වහවඇගතයී . 

 අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණ ව ටසහව ජේධිපනයියව කර්කව ටධ්ේව  ලක ව විසි්ව ිමර් ධතශිව ජියකව

අධ්යපනයේවප්රියපනයත්ියව්රි ත් කවකිරී හවඅදශයවකර් භර ්වලටුවකිරී .  

 

1.3වවසුවි ශ්ෂීවප්රමුතව2පනයටල්වඅධ්යපනයේවඅාංශ ) 

  පනයරවපනයටල්වඅධ්යපනයේ නවසිහවඋටටවඅධ්යපනයේ වටේර්ර්ණවකරේව මවපනයහදිලිව ර්ගතවටලට මව

ටකටවකිරී වටසහවප්රියපනයත්ිය  ව ගත පනය්වීේවසිදුවකිරී . 

 ට් ව කරුදකුහ ව අධ්යපනයේ ව ටසහව ප්ර ශශව අයිිය ව හවුරුව දේව ගුණත් කව අධ්යපනයේව ක්ර  මව

ටථපනයේ ව කිරී හව අදශයව පුළුල්ව ප්රියටාංටකරණ මව ඇියව කිරී ව ටසහව ප්රියපනයත්ිය  ව රමුදමව

ටථපනයේ වකිරී . 

 පනයටල්ව ගුරුදරු් ේව පනයරිපනයලේව ගතහළුවම ණිකදව විටී ව ටසහව කේහව පනයදියේව අකළව චක්ර ල්තව

විධිවිධ්ේ,ව රීිය,ව  රගුලසිව ට  ලෝචේ ව  කොහව  දත්කලීේව කිරී ව ටහව පනයදියේව ආ ිමකව

දුහ වකර් ම  දව්රි ත් කවකිරී වටසහවවි ශ් වඅක්ම ණවකකක මවහරහවකහයුතුවකිරී . 

 පනයටල්ව අදශයද ව ටේ ්ධ්  ්වේදව ටීකම ණ මව සිදුව  කොහව කව අනුදව පනයටල්ව පනයධතධ්ිය ව

ප්රියටථේගතවකිරී . 

 ගුරුදරුවඅදශයද වපනයරිදිවටථේගතවකිරී වටසහවප්රියපනයත්ිය  වවිටුණ මවල වදී . 

 වි  ව හිරව්රි කරකේවපනයටල්වතුළවප්රචලිවකිරී වටසහව්රීඩවහවරුණවකහයුතුවඅ යාංශ ව

ට ගතවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී . 

 

01.වවඅධ්යපනයේවඅ යාංශ නවකර් භර  
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1.4වවපනයටල්වපනයධතධ්ිය වියළි සවටාංතයවකත්වට කවි්ව22020) 

 

 
 

 

පනයටල්වදර්ීකරණ වහවපනයරිපනයලේ වඅනුදවරජ නවපනයටල්වටාංතයද,වගුරුදරුවටාංතයදවහවශි යව

ටාංතයද 

පනයටල්වදර්ගත ව පනයටල්වටාංතයදව ශි යවටාංතයදව ගුරුදරුවටාංතයදව 

 
ජියකව

පනයටල් 

පනයළත්ව

පනයටල් 

ජියකව

පනයටල් 

පනයළත්ව

පනයටල් 

ජියකව

පනයටල් 

පනයළත්ව

පනයටල් 

1AB දර්ගත  348 652 776,994 793,646 40,110 42,134 

1C දර්ගත  24 1,908 19,789 1,056,840 1,415 66,422 

2වදර්ගත  1*වි ශ්ෂිව
පනයටලකි 

3,223 29 750,697 13 61,715 

3වදර්ගත  - 3,999 - 665,690 - 37,685 

 

 

මූලර ව:වපනයටල්වටාංගතණේ ව-ව2020 

රජ නවමුළුවපනයටල්වටාංතයද,වගුරුදරුවටාංතයදවහවශි යවටාංතයද 

පනයටල්වටාංතයද ගුරුදරුවටාංතයද ශි යවටාංතයද 

10,155 249,494 4,063,685 

   

පනයළ ජියකවපනයටල්   ෝජිවජියකව
පනයටල් පනයළත්වපනයටල් මුළුවරජ නවපනයටල් 

 ටේහිර වවවවවවවවවවවවවව74ව වවවවවවවවවවවව160ව වවවවවවවවවවව1,121ව වවවවවවවවවවව1,355ව 

 ධ්ය  වවවවවවවවවවවවවව54ව වවවවවවවවවවවව125ව වවවවවවවවවවව1,339ව වවවවවවවවවවව1,518ව 

කකුණ වවවවවවවවවවවවවව67ව වවවවවවවවවවවවවව94ව වවවවවවවවවවවවවව946ව වවවවවවවවවවව1,107ව 

උතුර වවවවවවවවවවවවවව22ව වවවවවවවවවවවවවව51ව වවවවවවවවවවවවවව912ව වවවවවවවවවවවවවව985ව 

ේ ගතේහිර වවවවවවවවවවවවවව40ව වවවවවවවවවවවවවව71ව වවවවවවවවවවව1,004ව වවවවවවවවවවව1,115ව 

ද ඹ වවවවවවවවවවවවවව37ව වවවවවවවවවවවව103ව වවවවවවවවවවව1,105ව වවවවවවවවවවව1,245ව 

උතුරුව ක වවවවවවවවවවවවවව15ව වවවවවවවවවවවවවව54ව වවවවවවවවවවවවවව746ව වවවවවවවවවවවවවව815ව 

ඌද වවවවවවවවවවවවවව36ව වවවවවවවවවවවවවව70ව වවවවවවවවවවවවවව790ව වවවවවවවවවවවවවව896ව 

ට රගතමුද වවවවවවවවවවවවවව28ව වවවවවවවවවවවව103ව වවවවවවවවවවවවවව988ව වවවවවවවවවවව1,119ව 

මුළුවඑකතුද වවවවවවවවවවවව373ව වවවවවවවවවවවව831ව වවවවවවවවවවව8,951ව වවවවවවවවව10,155ව 

පනයළවඅනුදවරජ නවපනයටල්වදර්ීකරණ  
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   පනයට ල්වපනය්ියවපනයරට වඅනුදවරජ නවපනයටල්වටාංතයද,වගුරුදරුවටාංතයදවහවශි යවටාංතයද 

පනය්ියවපනයරට  පනයටල්වටාංතයද ගුරුදරුවටාංතයද ශි යවටාංතයද 

1-5 3,884 36,432 649,719 

1-8 115 1,253 15,971 

1-11 3,204 61,462 748,139 

1-13 1,949 95,322 1,705,640 

6-11 20 266 2,587 

6-13 983 54,759 941,629 

   

පනයළ 
පනයරිපනයලේව

දිටත්රිමක  
අධ්යපනයේවකලපනය  

ජියකව

පනයටල් 

  ෝජිව

ජියකව

පනයටල් 

පනයළත්ව

පනයටල් 
මුළුවපනයටල් 

 ටේහිර           කොළඹ         කොළඹ                      21                  13                90               124  

     හෝ ගත                         4                  12                83                 99  

    ියළි ්කල                     4                    9                74                 87  

    ශ්රීවජ දර්ධ්ේපුර                8                    7                74                 89  

  ගතේපනයහ         ගතේපනයහ                6                  18              121               145  

    කලණි                         6                  14                95               115  

    න්ණුද් ගතොඩ                      3                  17              139               159  

    ීකගතමුද                4                  17                96               117  

  කලුර        හොරණ                5                  18              114               137  

    කලුර               11                  21              120               152  

     තුගත                             2                  14              115               131  

 ධ්ය     නුදර             කනුදර                          4                    9                74                 87  

    ගතේ පනයොළ                            6                  17              120               143  

    නුදර                             9                  17                90               116  

    කටුගතට ොහ                     10                    5              107               122  

     ල් කිම                           3                    6                88                 97  

    දත් ත්ගත                          3                  11                72                 86  

    ල්           ගත ල් දල                          2                  10                97               109  

      ල්                          9                  10              102               121  

    ේවුල                           1                    2                36                 39  

    විල්ගතමුද          -                   5                43                 48  

  නුදරඑළි   හඟුර් ක                       2                    4                63                 69  

    හහ්               -                 12              138               150  

     කොත්  ල්                           3                    3                80                 86  

    නුදරඑළි                 1                  10              145               156  

    දලපනය ්                           1                    4                84                 89  

කලපනය වඅනුදවරජ නවපනයටල්වදර්ීකරණ  
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පනයළ 
පනයරිපනයලේව

දිටත්රිමක  
අධ්යපනයේවකලපනය  

ජියකව

පනයටල් 

  ෝජිව

ජියකව

පනයටල් 

පනයළත්ව

පනයටල් 
මුළුවපනයටල් 

කකුණ        ගතල්ල  අේ ල් ගතොඩ        5                   8                69                 82  

    ඇල්ියටි                         3                    9              111               123  

    ගතල්ල                        18                  16              111               145  

    උඩුගත                         3                    7                69                 79  

   ර අකුරැටට                       2                    9                67                 78  

     ර                         13                    8                90               111  

      ොරදක                        4                    7                67                 78  

    මුලටි ේ(හම ේ)              3                    7                81                 91  

  හේ ් ොහ    හේ ් ොහ                        7                  12              103               122  

    ාංගතල්ල                      5                    6                96               107  

    දලටමුල්ල                     4                    5                82                 91  

ේ ගතේහිර        පනයේ        දිදයි්            -                    4                 60                  64  

     පනයේ                            4                     4                 92                100  

     ් රච්චි              1                     2                 55                  58  

    දඩ රච්චි                   1                     6                 74                  81  

    දලික ේ                     1                   10               134                145  

   ්ේර              ඩු                -                    2                 49                  51  

     ්ේර                            5                    5                 72                  82  

  දවුිම ද         දවුිම දවඋතුර        -                    2                 74                  76  

    දවුිම ද කකුණ              5                     3                 89                  97  

  මුලියශ      මුලියශ                      2                     3                 61                  66  

    තුනුමකයි                       1                     4                 56                  61  

  කිලි ේොච්චි  කිලි ේොච්චි                     2                     6                 96                104  

ේ ගතේහිර         ඩකලපුද       අේපනයර               - -                   1                    1  

     ඩකලපුද                       4                     4                 57                  65  

     ඩකලපුද  ධ්ය                6                     5                 65                  76  

     ඩකලපුද   ටේහිර     -                    4                 64                  68  

    කල්කුඩ                       1                     6                 76                  83  

    පනයදිරිප්පු                      2                     3                 64                  69  

  අේපනයර          අමක රයිපනයත්තු                  3                     5                 64                  72  

    අේපනයර                           3                     7                 90                100  

     කහිඅත්කණ්දි                 1                     2                 44                  47  

    කල්මු ණ්                      3                     9                 53                  65  

     හඔ                           1                     1                 38                  40  

    ට ්තු ර්                    3                     5                 63                  71  

    ියරුම කෝවිල්              2                     1                 42                  45  

  ත්රිකුණ ල       ක් ල්                         1                     5                 37                  43  

    කි්ිම                         3                     1                 62                  66  

 

 



5 

පනයළ 
පනයරිපනයලේව

දිටත්රිමක  
අධ්යපනයේවකලපනය  

ජියකව

පනයටල් 

  ෝජිව

ජියකව

පනයටල් 

පනයළත්ව

පනයටල් 
මුළුවපනයටල් 

    මුතර්                   1                     4                 84                  89  

    ත්රිකුණ ල                       6                     5                 70                  81  

    ත්රිකුණ ල  උතුර    -                    4                 30                  34  

ද ඹ කුරුණ්ගතල       ගිරිඋල්ල                            8                     7               122                137  

    ලබ් ගතමුද                       2                     9                 98                109  

    කුලි ියටි                      5                   11               150                166  

    කුරුණ්ගතල                       7                   16                 96               119 

     හද              5                   11               172                188  

    ිමකදරටි                      3                   12               139                154  

  පුත්ල           හලද                          4                   18               137                159  

    පුත්ල                         3                   19               191                213  

උතුරුව ක අනුරධ්පුර     අනුරධ්පුර                        3                   12               123                138  

   ගත ල්බිුණණුදද   -                     6                 89                  95  

    කබිිය ගතොල්ල්ද                     1                     6               120                127  

    කකිරද                         1                     9               120                130  

    බුත් ත්ගත                      1                     6                 65                  72  

   පනයො ළෝේරුද      දිඹුලගතල                       1                     5                 98                104  

    හිඟුරම ගතොඩ                       5                     4                 86                  95  

     පනයො ළෝේරුද                       3                     6                 45                  54  

ඌද              දුල්ල          දුල්ල                            6                     6               100                112  

     ණ්ඩර දළ                   10                   10               124                144  

     හි ාංගතේ                      2                     8                 71                  81  

    පනයටටර                2                     6                 80                  88  

    වි ළුද                           3                     4                 63                  70  

    දලි ඩ                            4                     7                 99                110  

    ොේරගතල      බිබි ල්                           2                     9                 71                  82  

      ොේරගතල                         3                     9                 97                109  

    ණ ල්විල                       2                     6                 35                  43  

    දල්ලද                          2                     5                 50                  57  

ට රගතමුද රත්ේපුර       ලාං ගතොඩ                           2                   12               119                133  

    ඇඹිලිියටි                      3                   15               109                127  

    ිමවිියගතල                        2                     9               135                146  

    රත්ේපුර                          7                   28               157                192  

  ක්ගතල්ල          කහිඕවිහ                         4                   15               203                222  

    ක්ගතල්ල                            6                   13               143                162  

     දේල්ල                         4                   11               122                137  

 

 

මූලර ව:වපනයටල්වටාංගතණේ ව-ව2020 
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පනයට ල්වශි යවටාංතයවපනයරට වඅනුදවපනයටල්වටාංතයද,වගුරුදරුවටාංතයදවහවශි යවටාංතයද 

 

අ. පනයො.ට.2උටටව පනයළ)එමවඑමවවි  වධ්රදවටහිවරජ නවපනයටල්වටාංතයද 

   

ල ගතනුේව ධ්යවඅනුදවරජ නවපනයටල්වවටාංතයදව 

පනයට ල්වශි යව

ටාංතයදව 
පනයටල්වටාංතයද ගුරුදරුවටාංතයද ශි යවටාංතයද 

1-50 1,439 9,021 42,792 

51-100 1,523 15,423 113,125 

101-200 2,169 30,533 317,607 

201-500 2,690 58,225 863,229 

501-1000 1,404 52,908 972,049 

1001-1500 398 24,243 480,791 

1501-2000 215 18,117 368,325 

2001-3000 212 23,458 506,501 

3001-ව4000 73 10,927 248,472 

4000හවදදි 32 6,639 150,794 

ල ගතනු වල ේව ධ්යව පනයටල්වටාංතයද 

සිාංහලවපනය ණම 6,357 

 ක ළවපනය ණම 3,042 

සිාංහලවහව ක ළ 42 

සිාංහලවහවලාංග්රීසි 524 

 ක ළවහවලාංග්රීසි 157 

සිාංහල,ව ක ළවහවලාංග්රීසි 33 

වි  වධ්රද පනයටල්වටාංතයද 

විකයවවි  වධ්රදවටහිවමුළුවපනයටල් 1,000 

වවවවවවවවවවවවවජීදවවිකය 957 

වවවවවවවවවවවවව භෞියකවවිකය 920 

කල 2,910 

දණිජ 1,871 

ම ණව2ත්රජදවම ණ /වලාංජි ්රුව

ම ණ ) 
512 

දෘත්තී වවවි  ධ්රදව 421 

 පනයොදුවවි  ධ්රවව 61 
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පනයත්වීේවටදභද වඅනුදවරජ නවපනයටල්දලවගුරුදරුවටාංතයදව 

 

 පනයෞධතගතලිකවපනයටල්වටාංතයද,වගුරුදරුවටාංතයදවහවශි යවටාංතයද 

 

ියරි ද්වටාංතයද,වගුරුදරුවටාංතයදවහවශි යවටාංතයද 

පනයටල්වටාංතයද ගුරුදරුවටාංතයද ශි යවටාංතයද 

90 8,019 136,230 

 

කලපනයවකර් ලවටාංතයදව 

99ව* 

 කොටමඨටවකර් ලවටාංතයදව 

312 

පනයත්වීේවටදභද  ගතහණුව ියරින් එකතුද 

උපනයධිධ්රී 88,955 32,614 121,569 

පුණුණුදවලත් 93,924 27,872 121,796 

පුණුණුදේ 3,666 859 4,525 

නුපුණුණු 1,099 373 1,472 

 දේත් 103 29 132 

එකතුද 187,747 61,747 249,494 

මූලර ව:වපනයටල්වටාංගතණේ ව-ව2020 

ියරි ද්වටාංතයද ගුරුදරුවටාංතයද ගිහිවහවපනයවිදිවශි යවටාංතයද 

816 7,336 69,878 

*වකිලි ේොච්ච් වකලපනයවකර් ල ව100වදේවකලපනයවකර් ල ව ලටවටථපනයේ වකිරී හවිම න් . 
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2.1ව ටෞභගතය නවකම වහව ුණනුවඅධ්යපනයේ නවේදවකම  

ටතුහව ටියරිව පනයවුලම,ව ඵලකයීව පුරදසි  ම,ව විේ ව ගතරුකව

ට ජ මව ටහව  ටෞතයව ටේපනය්ේව අේගතව පනයරපුරමව ව  ේව

චතුර්විධ්වඅරමුණුවජ වගතිමන්්ව ටෞභගතය ත්වරහමවිමර් ණ ව

කිරී ව ශ්රීව ලාංක ශවේදව කම ව “ ටෞභගතය නව කම ”ව තුළි්ව

ියළිබිඹුවදේවඅ ප්ම දයි.ව 

 

 ටෞභගතය නව කම ව ට ට මව  ලටව ර ටමව  ේදව ටේපනයව

ට් ව අිය් ව ලහළව ල කහව  ගතේ  ව ටසහව අධතවිතී ව

ක්ර  ෝපනය  ්ව  ෝජේවකරේවඅරවඑහිවදීවඅධ්යපනයේ වටසහව

ල වදීවඇත් ත්වලවලහළව වප්රමුතද කි.ව 

 

ලහවචතුර්විධ්වඅරමුණුවකරව  ේව දීවකවදහව ේවි්ව පනයළව

ගතසුණුවකටවප්රියපනයකව අරි්වපනයහවටසහ්වප්රියපනයකවලවටෘජුදව

හවදි්වඅධ්යපනයේ වහවට ව ස්. 

 

 ඵලකයීවපුරදසි  මව 

 ට්රී ව ේදවටේපනයමව 

 ියරටරවපනයරිටරවකළ ේකරණ ම 

 ම ණ ව වපනයකේේවදේවට ජ ම 

 විේ ගතරුක,වීතියගතරුකවටහවගුණගතරුකවට ජ ම 
 

ර ටමව අේගතව ජීදේලි ව දේව කරුව පනයරපුරව ටතුව විශි හව විභදව

කුටලවඔප්වේාංදලී හවට ත්වදේවපනයරිදි,වඔවු්වේදවකනු  ්ව

 පනයෝ ණ වකිරී ,ව ඔවු්වටතුවිමපුණව ටාංදර්ධ්ේ වකිරී ව හව

ඔවු්ව තුළව   ේෝව ට ජී ව කුටලව හව ධ්ේත් කවආකල්පනයව

ප්රදර්ධ්ේ ව කිරී ව අිමදර් ව අදශයදමව  ට්ව අධ්යපනයේව

අ යාංශ ව දහහව  ගතේව ඇියව අරව විශදව ගතේ ේ නව

විශි හත්ද වකරව   ොමුව  ක රේවීත රෝී ත්වහව ටවි ලියව

 ේදව ප්රේධ්ේ මව උත්පනයකේ ව කිරී ව ටසහව කද්ව

අදිල මව ටපනයයී ව ට ේයව අධ්යපනයේ නව පුළුල්ව අරමුණව

 ලටව ගතේවකවටසහවලදිරිවගත ්ව ාවටලසුේවකිරී හවිය දරව

 ගතේවඇ. 

02.වඅධ්යපනයේ නවලදිරිවගත ්ව ා 
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2.2වපුළුල්වඅධ්යපනයේවප්රියටාංටකරණව්රි ක  මවඇරඹී ව 

අධ්යපනයේවඅ යාංශ වහව අධ්යපනයේවප්රියටාංටකරණ,වවිදෘවවිශදවවිශදවවිකයලවටහව දුරටථවඅධ්යපනයේව

ප්රදර්ධ්ේව රජයව අ යාංශ ව එමදව  පනයරව පනයටල්ව අධ්යපනයේ ,ව පනයරිපනයලේව ප්රියටාංටකරණ ,ව වි   ලව

ප්රියටාංටකරණ ,ව  ටෞතයව පනයළමුද,ව ජියකව පනයටල්ව 1000+ව ටාංකල්පනය ,ව දෘත්තී ව ටාංදර්ධ්ේ ,ව දෘත්තී ව

අධ්යපනයේ හවියවිමට හවපනයල මවට්දී ,වදුරටථවඅධ්යපනයේ වප්රචලිවකිරී ,වඋටටවඅධ්යපනයේ ව ේවම  ්රවව

ඔට ට්වලදිරිවඅධ්යපනයේ නවපුළුල්වප්රියටාංටකරණ මවසිදුකරනුවල යි.වකවඅනුදව 
 

 ගුරු ගතකරවරපනයදහිීතවදඩටහහේ,වe - මටලදවල ගතනුේවකළ ේකරණවපනයධතධ්ිය වදදිව

දියුණුව කිරී ,ව ණේටව රපනයදහිීතව දඩටහහ්ව ආරේභ ව හව ජියකව විකශේව  ම්ර ව

2National Streaming Hubs) ආරේභවකිරී වසිදුවකරවඇ. 

 ජියකව අධ්යපනයේව පනයධතධ්ිය ව ටකමට හව අකළව දව ේදව වි   ලව රමුදමව ටකමට ,ව ේදව

ඇගතයීේවරමුදමවටකමට ,වජියකවගුරුවිමපුණවරමුදවටකමට ,විම දටවපනයකකවඅධ්යපනයේව

  ොදියුලවටකමට ව ේවකරණව ේවදේවවිහවසිදුව ක රන්්වපනයදතී. 

 පනයරිපනයලේව දුහ නව ේදව ප්රියටාංටකරණ ,ව  ටෞතයව පනයළමුදව ප්රියපනයත්ිය ව හව දෘත්තී ව

අධ්යපනයේ හව පනයල මවටකහව දේවේදව අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණව  ෝජේව ටකටව කරන්්ව

පනයදතී. 

 දකවජියකවඅධ්යපනයේවවිකයපීඨයඨවවිශදවවිකයලව දහවඋටටවකිරී හවඅකළවදවඋපනයධිවපනයඨ ලව

05මව ේවදේවවිහවටකටවකරවඇ. 

 ජියකවපනයටල්ව1000මවටාංදර්ධ්ේ වකිරී ව වහ ත්ව ෝරගතත්වපනයටල්වටහවකේහවපනයදත්ේව

ජියකව පනයටල්ව සි ල්ලව ටසහව පනයටල්ව ටාංදර්ධ්ේව ටලසුේව ටකටව ඇ.ව එ ව පනයටල්දලහව

අදශයව භෞියකවහව ේදවටේපනයත්වටපනය වදී වටසහවලදිරිවආ  ෝජේවටලසුේවටකටවකරව

ඇ. 
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හඳි්වී  
 

' ටෞභගතය නව කම  ව රජයව ප්රියපනයත්ියව ප්රකශේ න,ව  පනයටල්ව අධ්යපනයේ නව ේ දෝක  ව දඩටහහේව

 හ ත්,වලදිරිපනයත්වකරවඇියවප්රියපනයත්ියව  ෝජේවඅරවකනු ව ම්්රී වආර්ථික මවලලමකකරවගතිමන්්ව

ර ටමවඅේගතවආර්ථිකවටහවට ජයී වටාංදර්ධ්ේ වටසහවඋපනයකරීදේවජියකවපනයටල්වටාංතයදව 1000මව

කමදවදදිවදියුණුවකිරී ,වප්රමුතවදඩටහහේමව ලටවහුණේ ගතේවඇ.ව 
 

කේහවජියකවපනයටල්වකිසිදමව ේො ියවට් වප්ර ධත්ෂ ව ල්කේව කොටමඨට කහ වඅද වදශ  ්වඑමව

පනයටලමදත්ව ජියකව පනයටලමව  ලටව උටටව කිරී ව ටහව මුළුව ජියකව පනයටල්ව ටාංතයදව 1000+ව දේව පනයරිදි,ව

ිමර්ණ කව වපනයකේේවදව ෝරගතත්වදත්වපනයටල්වජියකවපනයටල්ව ලටවඋටටවකිරී ව  හිවඇතුළත්ව ශ. 
 

අරමුණුවටහවපනයටල්ව ෝරවගතීත ේවක්ර  ශක ව 
 

ට් ව කරු දකුහ ව ගුණත් කව අධ්යපනයේ මව ටසහව ට ේව අදටථව ල ව දී ේව දී,ව ිමර්ණ කව හව

ටේ  ්හවඅනුදවල ගතනුේ-හිකීකවපනයරිටර මවිමර් ණ වකිරී වටසහවඅදශයව ේදවහව භෞියකව

ටේපනයත්ව ටපනයයී ,ව ජියකව පනයටල්ව ටාංතයදව 1000මව කමදව දදිව දියුණුව කිරී ව දඩටහහ ේහිව ප්රමුතව

අභි ර්ථ ව ශ. 
  

   ව දඩටහහේව ටසහ,ව පනයටල්ව සිිය ේකරණවක්ර  ශක ්ව අනුද,ව ජේගතහේව හව ශි යව නේත්ද ්,ව

භූ ගතෝලී වවිකයත් කවටධ්ක,වවප්ර ධත්ෂ ව ල්කේව කොටමඨටවඅනුදවපනයටල්දලවවිසිරී වහවඑ වපනයටල්දලව

පනයදත්ේව භෞියකවහව ේදවටේපනයත්,වප්ර ශශවපනයහසුකේ,වගත ේවගත ේවපනයහසුකේව ේදීවිමර්ණ කව10මව

ඔට ට්වපනයටල්ව ෝරගත්ේවලදී.ව 
 

ේදවඅධ්යපනයේවප්රියටාංටකරණදලහවඅනුගතව දන්්ව   වදඩටහහේව හ ත්ව2021වසිහව2023ව කමදව

දටරවතුේකවකල මවතුළ,වපනයහවටසහ්වටාංරචකව හ ත්ව්රි ත් කවකිරී හවිම න් . 
 

පනයටල්ව ෝරගතීත ේවිමර්ණ ක 
 

I. අධ්යපනයේවප්ර ශශවඅදටථවහවටහභීත්ද ව2access to and participation in edu-

cation). 

II. ශි යවගතලේ ව2student flow). 

III.  ටිලව පනයහසුකේව පුළුල්වකිරී ේව ශකයදව 2feasibility for expanding of infra-

structure facilities). 

IV. අ. පනයො.ට.ව 2වඋ. පනයළ)වශි යවගතලේ වහව වශි යවජේගතහේ ව 2student flow and stu-

dent population of GCE A/L ) 

V. ත්රරභ ව ධ්යවල ගතනුේවටසහවපනයහසුකේව2possibility to implement trilingual 

study facilities) 

VI. ට ජ-ආර්ථිකවටධ්කව2socio-economic factors). 

VII. පනයටල්වජල හවඅ ත්වදේවප්රථන්කවහවධතවීියයිකවපනයටල්දලවශි යවජේගතහේ ව23වදර්ගත නව

2.3වජියකවපනයටල්වටාංතයදව1,000+වමව ලටවදර්ධ්ේ වකිරී වහව පනයොකුරුවපනයටල්වටාංදර්ධ්ේ වවව 

වවවවවවකිරී ේවදඩටහහේවහවත්රරභෂික, ධතවිියයීකවආකර්ශවපනයටල්ව20 මවවදිටත්රිමක 

වවවවවවව ටමහ  ්වටථපනයේ වකිරී  

2.3.1වජියකවපනයටල්වටාංතයදව1,000+මව ලටවදර්ධ්ේ වකිරී වහව පනයොකුරුවපනයටල්වටාංදර්ධ්ේ වවව 

වවවවවවවවකිරී ේවදඩටහහේ 
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හව2වදර්ගත න)ව [2student population in primary and secondary schools in 

the school network) (Type 2 & Type 3)]. 

VIII. පනයටල්වජල වතුළවියබි වයුතුවපනයටල්වටාංතයදව2number of schools per network). 

IX. ප්රධ්ේව ම්්රී වපනයට ලහිවශි යවටාංතයදව2school size of the core school in the 

network). 

X. ප්රධ්ේව ම්්රී වපනයටලවටසහවකේහ ත්වසිදුකරවඇියවරජයවආ  ෝජේව2කු ේවකරුණුව

අරභ කව/වමූලයවආ  ෝජේවරුිය ල්වන්ලි ේව කොපනය ණවකව ්ේවටහිද)ව2public in-

vestments so far made for the core school of the network).  
 

ප්රගතිය ව 
 

 අධ්යපනයේව අ යාංශ ව විසි්ව දයපනයෘියව   ෝජේව ටකටකර,ව කදව ලදිරිපනයත්ව කිරී  ්ව

අේතුරුදවඅ යව ණ්ඩලවඅනු තී්වල ව ගතේවඇ.ව 

 අධ්යපනයේවඅ යාංශ වටහවපනයළත්වඅධ්යපනයේව ලධ්රී්වඑමදවිමර්ණ කවහවසිිය ේකරණව

අභයටව හරහව සි ලු ව ප්ර ධත්ෂ ව  ල්කේව  කොටමඨටව ආදරණ ව දේව පනයරිදිව පනයටල්ව

 ෝර ගතේවඇ.වපනයළත්වඅධ්යපනයේව කපනයර් ේ්තුවවිසි්විමර් ධතශවකරේවලකව   වපනයටල්ව

ටසහවගතරුවපනයළත්වආණ්ඩුකරදරු් ේවඅනු ිය වලබීවඇ. 
 

පනයළත්වදශ  ්වහුණේ ගතේවඇියවපනයටල්වටාංතයද 

 
 

    වදඩටහහේහව ව2021වදර්  වටසහවරු.වන්ලි ේව1,950වකවමුකලම,වක්වහවළ ව

ටාංදර්ධ්ේ,ව පනයරවපනයටල්වහවප්රථන්කවඅධ්යපනයේ,ව ටිලවපනයහසුකේවටහවඅධ්යපනයේව ට්දවරජයව

අ යාංශ ව දව ද්වවීවඇ.වඑ වඅරමුකල්වඅරි්ව ේවදේවිහව ෝරව ගතේවඇියවපනයටල්ව

ටසහ,ව 

 පනයටල්වියරි වදදිවදියුණුවකිරී වහවටාංදර්ධ්ේ ව දනු ද්වරුිය ල්වන්ලි ේව1.00මව

 ගි්ක 

 ල ගතනුේවඋපනයකරණවන්ළදීවගතීත ව දනු ද්වරුිය ල්වන්ලි ේව1.00මව ගි්වකව

ප්රියපනයකේවල වදීවඇ. 

    වපනයටල්දලවඅදශයවවි  නු ධතධ්වපනයහසුකේවහව ොරතුරුවම ණවඅධ්යපනයේවපනයහසුකේව

  ් ව අ ේකුත්ව  භෞියකව අදශයව ෘප්ව කිරී හව අකලදව පනයටල් පනයකකව ටලසුේව

ටේපනයකේ ව කිරී ව ඇතුළුව කළ ේකරණව ධ්රිව ටාංදර්ධ්ේ ව ටේ ්ධ්  ්ව අධ්ය ේව

අනුව

අාංක  
පනයළ 

  ෝජිවේදව

ජියකවපනයටල්ව

ටාංතයද 

කේහවඇියව

ජියකවපනයටල්ව

ටාංතයද 

කවඅනුදව  ෝජිව

මුළුවජියකව

පනයටල්වටාංතයද 

01  ටේහිර 160 74 234 

02  ධ්ය  125 54 179 

03 කකුණ 94 67 161 

04 උතුර 51 22 73 

05 ේ ාේහිර 71 40 111 

06 ද ඹ 103 37 140 

07 උතුරව ක 54 15 69 

08 ඌද 70 36 106 

09 ට රගතමුද 103 28 131 

එකතුද 831 373 1,204 
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හඳි්වී  
 

දිදයි ්වට් වදිටත්රිමක කහ වඅද වදශ  ්ව“ත්රරභෂික, අග්රගතණයවසුියරිවජියකවපනයටලම”ව ඟි්ව

හින්දේව ධතවිියයීකව ආකර්ශව පනයටල්ව 20 මව ටථපනයේ ව ව කිරී ව   ටෞභගතය නව කම  ව රජයව ප්රියපනයත්ියව

ප්රකශේ න,ව  පනයටල්ව අධ්යපනයේ ව දදිදියුණුව කිරී  ව දඩටහහේව  හ ත්ව ලදිරිපනයත්ව කරව ඇියව ප්රමුතවව

ප්රියපනයත්ියව  ෝජේදකි. 
 

ප්රගතිය  
 

 රත්ේපුරවහව පනයො ළෝේරුදවදිටත්රිමකදලවේදවපනයටල්වියහිටුවී වටසහවටථේවහදුේව ගතේවඇ. 

අකළවදයපනයෘියව  ෝජේවජියකවටලසුේව කපනයර් ේ්තුදව දවලදිරිපනයත්වකරවඇ. 
 

 කේහවපනයදත්ේවපනයටල්වඅතුරි්ව ෝරවගතත්වපනයටල්වඅදශයවපනයරිදිවත්රරභ වපනයටල්ව ලටවටාංදර්ධ්ේ ව

කිරි වවහවේදවවත්රරභ වවපනයටල්ව20වමවටථියවකිරි ව ේවවිකල්පනයව  ෝජේව කකවටහිදවදයපනයෘියව

  ෝජේදමවටකටවකරවඇියව අරවකව අනුදවටාංදර්ධ්ේවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී හවිම න්දව

පනයදතී. 

 පනයටල්දලවට ටවටාංදර්ධ්ේවදඩටහහ්වටසහවපනයටල්වපනයකකවටලසුේවටකටවකරවටාංදර්ධ්ේව

දඩටහහ්ව්රි දහවේාංදන්්වපනයදතී.ව 

 2022වහව2023වදර් වටසහවඅදශයවඅ ද වඇට ේ්තුවටකටවකරවඇ. 

 

 පනයොකුරුවපනයටල්වටාංදර්ධ්ේ වකිරී ේවදඩටහහේ 
 

හඳි්වී  
 

  ටෞභගතය නවකම  වරජයවප්රියපනයත්ියවප්රකශේ න,ව  පනයටල්වඅධ්යපනයේ වදදිදියුණුවකිරී  වදඩටහහේව

 හ ත්වලදිරිපනයත්වකරවඇියවප්රමුතවප්රියපනයත්ියව  ෝජේදකි. 
 

සි ලුව භෞියකව වහව ේදවපනයහසුකේදලි්වටේර්ර්ණවපනයටල්වට් වප්ර ධත්ෂ ව ල්කේව කොටමඨට මව ව

ආදරණ ව දේව පනයරිදිව ියහිටුදව කදව ජියකව පනයටල්ව  ලටවඋටටව කරව ප්ර ධත්ෂ දව ියහිටිව අ ේකුත්ව පනයටල්ව

කරුද්හවඑ වපනයහසුකේවභුමියවවිී වටසහව පනයොකුරුවපනයටල්වක්ර  මවබිහිවකිරී වඅරමුණුව කොහවඇ. 
 

ප්රගතිය  
 

 දිදයි ්වසි ලු ව පනයටල්ව  ම්්රී ව ව පනයටල්ව දහව  ගතොනුව ගතව දේව අයුරි්වසිිය ේව ගතව අභයට මව

ඇසුරි්වපනයටල්ව පනයොකුරුවහුණේව ගතේවඇ. 

 

    වදඩටහහේහව ව2021වදර්  වටසහවරු.වන්ලි ේව400කවමුකලම,වක්වහවළ වටාංදර්ධ්ේ,ව

 පනයරවපනයටල්වහවප්රථන්කවඅධ්යපනයේ,ව ටිලවපනයහසුකේවටහවඅධ්යපනයේව ට්දවරජයවඅ යාංශ ව දව

 ද්වවීවඇ.ව  පනයොකුරුවපනයටල්වටාංදර්ධ්ේ වදයපනයෘියව   ෝජේදමවටකටවකරවඇියව අරවකව අනුදව

දඩටහහේවලදිරි  දීව්රි ත් කවකිරී හවිම න් . 

 

 2022 හව2023 දර් වටසහවඅදශයවඅ ද වඇට ේ්තුවටකටවකරවමුකල්වඅ යාංශ ව දව

2.3.2වත්රරභෂික, ධතවිියයීකවආකර්ශවපනයටල්ව20 මවදිටත්රිමකව ටමහ  ්වටථපනයේ වකිරී වවවව 
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2.4වදිටත්රිමව ටමහන්්වඅධ්යපනයේවටාංදර්ධ්ේවඅදශයවහුණේවගතිම වටහවගතහළුවවිටී  

අධ්යපනයේවම  ්ර නවපනයදත්ේවගතහළුවහුණේගතීත ේවහවටාංදර්ධ්ේවඅදශයවහුණේවගතීත ව හ ත්ව

පනයහව ටසහ්ව වි ශ් ව දයපනයෘියව හව දඩටහහ්ව  ලදමව අියගතරුව ජේධිපනයියතු  ේව

උපනය ධතශකත්ද  ්වදි ත්වකරවඇ. 

 

 “ගත වට ගතවියළිටකර“වවදඩටහහේ 

 ට ජී ව ටිලවපනයහසුකේවටාංදර්ධ්ේවකන්ටුද  

 “රහවහකේව ටෞභගතය නවවකම ”වප්රියපනයත්ියවප්රකශේ හවඅනුදවඅ යාංශවකර් වවව 
වවවවවවභර ්හවඅකළවලලමකවටියරී ේවප්රගතිය ව 

 "ගත වට ගතවියළිටකරමවතුළි්වදඩවට ගතව ලිවගත හව-ව2021වඅ ද ව  ෝජේව්රි ත් කවවව 

වවවවවවකිරී "වවවජියකවටේ ්ක්කරණවට ජව ටිලවපනයහසුකේවඅනුකන්ටුදවහවප්ර ධත්ෂ වවවවවව 

වවවවවවටේ ්ක්කරණවඅනුකන්ටුවරැටවීේව 

 

   ව වි ශ් ව කර්  ්ව හව දඩටහහ්ව ටසහව පනයළත්ව අධ්යපනයේවආ ේව හව  කපනයර් ේ්තුව කව

රජයව අ යාංශව කව යුධ්ව හමුකදව කව ටේ ්ක්කරණ ව කරන්්ව අදශයව කදිේේව ිය දරව ගතීත ත්ව

සි ලු වපනයටල්දලවගතහළුවවිටී වටසහවකර් ම  දවකහයුතුවකිරී ව  ් ව්රි ත් වකරේවලකව

දයපනයෘියව පනයසුව විපනයරේවකරන්්විම  ේවකර්  ්ව සිදුවකිරී ව කව අධ්යපනයේව අ යාංශ ව විසි්ව සිදුව

කරනුවල යි. 

 

    ව දඩටහහේහව ව 2021ව දර්  ව ටසහව රු.ව න්ලි ේව 500කව මුකලම,ව ක්ව හව ළ ව

ටාංදර්ධ්ේ,ව  පනයරවපනයටල්වහව ප්රථන්කවඅධ්යපනයේ,ව ටිලවපනයහසුකේවටහවඅධ්යපනයේව ට්දව රජයව

අ යාංශ ව දව ද්වවීවඇ.ව 

 

 2022වහව2023වදර් වටසහවඅදශයවඅ ද වඇට ේ්තුවටකටවකරවඇ. 
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03.වවව2022වදර්  වටසහවවවප්රධ්ේවලලමක 

 වි සුේව පනයකක,ව ්රි කරකේව  ම්රගතව න්රව ල ගතනුේව අදටථව ටහිව ේදව වි   ලදමව

අ. පනයො.ට.ව2ට. පනයළ)වටහවඅ. පනයො.ට.2උ. පනයළ)වලලමකගතවවි   ්වටසහවටකටවකිරී . 

 2022-2026ව ධ්යකලීේවටාංදර්ධ්ේවටලට වටේපනයකේ . 

 ේදවවි   ලදවහවට ඳිවජියකවශි යවඇගතයීේවරමුදවටේර්ර්ණවකරව්රි ත් කවකිරී ,වජියකව

ගුරුවිමපුේවරමුදව්රි ත් කවකිරී . 

 2021ව දර්  නව දීව ටකටවකළව ජියකවඅධ්යපනයේවකළ ේකරණව ොරතුරුවපනයධතධ්ිය ව 2NEMIS) 

ියළි සවප්රියපනයත්ිය ,වට ටවඅධ්යපනයේවපනයධතධ්ිය නවිම  ේවහවඇගතයීේවරමුදව 2M&E Frame-

work) හවඅධ්යපනයේවපනයර් න ණවපනයධතධ්ිය වතුළව්රි ත් කවකිරී . 

 ජියකව ටමහ ේවඅධ්යපනයේව ේදවටේපනයත්ව ොරතුරුවපනයධතධ්ිය ,වශි යව ොරතුරුවපනයධතධ්ිය වටේර්ර්ණව

කරව්රි ත් කවකිරී . 

 ජියකවපනයටල්ව1000මවටාංදර්ධ්ේ වකිරී ව වහ ත්ව ෝරගතත්වපනයටල්වටහවකේහවපනයදත්ේවජියකව

පනයටල්වසි ල්ලවටසහවපනයටල්වටාංදර්ධ්ේවටලසුේවටකටවකරවඅදට්ව වි්වකවඅනුදවපනයටල්දලහව

අදශයව භෞියකවහව ේදවටේපනයත්වටපනය වදී . 

 අග්රගතණයව ේදව ත්රරභ ව පනයටල්ව ටසහව අදශයව ලඩේව අත්පනයත්ව කරව ගතීතේව අදට්ව කිරී ව හව

ටලසුේදලහවඅනුූලලදවව ගතොඩේගිලිවලදිකිරීේවආරේභවකිරී ව2වේදවපනයටල්ව කකමව  ෝජි )වවහව

පනයදත්ේවපනයටල්වඅතු ර්ව ෝරවගතත්වඅ ේකුත්වපනයටල්දලවපනයහසුකේවදදිදියුණුවකිරී .ව 

  ම්්රී ව පනයටල්ව දහව ඇියව පනයටල්ව ජල මව  ලටව පනයටල්ව පනයධතධ්ිය ව දුහගතවකරව එ ව  පනයොකුරුව

පනයටල්වටසහවඅදශයව ේදවහව භෞියකවටේපනයත්වල දී වහවප්රථන්කවපනයටල්වළ වන්තුරුවපනයටල්ව

 ලටවටාංදර්ධ්ේ වකිරී . 

 ජියකව අධ්යපනයේව විකයපීඨයඨදලි්ව අධ්යපනයේ ශදීව උපනයධිධ්රී්ව බිහිකිරී ේව අරමුණි්ව ජියකව

ශිම ණ ශදීව දිප් ලෝ ද,ව අධ්යපනයේ ශදීව උපනයධිව  ටමහ ව කමදව උටටව කිරී හව අදශයව කහයුතුව

කිරී ව ටසහව විකයපීඨයඨව වි   ලදව ටාං ශෝධ්ේ වටහව  භෞියකවහව  ේදව ටේපනයත්වටාංදර්ධ්ේ හව

අදශයවකහයුතුවකිරී . 

 ක ිමකව  පනයො හොරව ටකමට ව දයප්ව කිරී ේව අරමුණි්ව කලපනයව  ටමහන්්ව  ෝරගතත්ව පනයටල්ව

 ගතොවිපනයළව100කවක ිමකව පනයො හොරවිම පනයකේ වකිරී ේවදයපනයෘිය මවආරේභවකිරී . 

 පනයටල්වඇගතයීේව ර් ගතෝපනය ධතශ ව දත්කලීේවකිරී වහවවිදුහල්පනයියවඅත් පනයොවියළි කවදවකනුේදත්ව

කිරී . 

 පනයටල්වගුණත් කව දවහවුරුදවටසහවපනයර් න ණවසිදුවකිරී වහව කොටමඨටවඅධ්යපනයේවකර් ලව

ටසහවප්රන්ියවටකමට . 

 2022වදර්  වටකහවේදව්රීඩවපනයටල්ව04මවඅරේභවකිරී හව  ෝජිවඅරවට ටවලාංකවපනයටල්ව

්රීඩවටකහවේදව්රීඩවලටශවඇතුළත්වකිරී හවකවසි ලුවපනයටල්ව්රීඩවටාංගතේවේදවචක්ර ල්ත මව හ ත්ව

්රි ත් කවකිරී හවකව  ෝජි . 

 ට  වහවටාංහිඳි දහවඅකළව" හපුරදසිභද ව"ව2Good Citizenship)වටාංකල්පනය වප්රදර්ධ්ේ ව

කිරී වඋ කටවලියහට ,වපුරදසිවඅධ්යපනයේ වහවවි  වට ගතීකව්රි කරකේවඇසු ර්වටකටේව

ලකවඅත් පනයොත්වටේ ්ධ්වදඩටහහ්විම  ේ හවිම  ේව  දලේව2සිාංහලවහව ක ළ)වටකමට . 
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 අ. පනයො.ට.ව උ/ පනයළව ම ණ ශක ව වි  ව ධ්ර ද්ව උටටව  පනයළව විභගත හව  පනයීතව සිටිේව

විශදවිකයලව ප්ර ශශ ව අහින්ව වව සිසු්ව ටකහව NVQ 4  ටමහ ව ල දී හව අදශයව   ොදියුලව

ටේපනයකේ . 

 ජියකවහවදිටත්රිමව ටමහ ේවිමර් ණත් කවවිකයගතරව2National Resource Hubs & Innova-

tion Labs) ටකමට වහවකවියළි කවකනුදත්වකිරී වහවපුණුණුකරුද්වපුණුණුවකිරී ේවදඩියළි දළව

ලදිරි හවසිදුවකිරී . 

 ශ්රීවලාංකවඅධ්යපනයේවපනයරිපනයලේව ට්ද නවIII  ර්ණි හවිමලධ්රී්ව සදගතීත . 

 2021.12.31වදිේහවපුරප්පනයඩුවදේවජියකවපනයටල්වවිදුහල්පනයියවේතුරුවටසහවිමලධ්රී්වපනයත්කිරී . 

 2021.12.31ව දිේහව පුරප්පනයඩුව දේව අධ්යපනයේව අ යාංශ නව අධ්යපනයේව අධ්යම ව ේතුරුව ටසහව

ිමලධ්රී්වපනයත්වකිරී . 

 නුපුණුණුවගුරුභදතු්වසි ලු කේවපුණුණුවගුරුභදතු් ව දහවපනයත්කිරී ,වගුරුව ට්ද හව කදවගත්ේව

ේදකවගුරුභදතු්වටකහව දිශනුගතවපුණුණුදවල දී වහව ගුරුව ධ්යටථේවතුළව භෞියකවටේපනයත්ව

ටාංදර්ධ්ේ වතුළි්වගුරුභදතු්වශමිය ත්වකිරී . 

 අධ්යපනයේවපනයරිපනයලේව ට්ද ,වගුරුවඅධ්යපනයේසව ට්ද ,වවිදුහල්පනයියව ට්ද වහවගුරුව ට්ද නවපනයදියේව

පුරප්පනයඩුවටසහවිමලධ්රී්ව සදවගතීත වහවිමලධ්රී්වඅකළව ර්ණිවටසහවඋටටවකිරී වක,ව ට්ද නව

ටථිරවකිරී ,ව විර වගත්වී ,වකර් මශ වකඩව ලේවටහේවල දී වහව ටථේව රුව පනයටිපනයටි ව

්රි ත් කවකිරී .  

 ගුරු,වවිදුහල්පනයියවදටුප්වවි  විමරකරණ වකිරී හවිම න් . 

 ශ්රීවලාංකවඅධ්යපනයේවපනයරිපනයලේව ට්ද නවිමලධ්රී්වටසහවදේවටථේව රුවපනයටිපනයටි ව්රි ත් කව

කිරී   

 පනයටල්ව පනයධතධ්ිය ව දිජිහල්ව ම ණ  ්ව ටවි ලව ගත්වී ව ටසහව පනයටල්ව ටසහව පනයරිගතණකවආශ්රිව

උපනයාංගතවහවඅ්ර්ජලවපනයහසුකේවල වදී හවකහයුතුවකිරී . 

   ෝජිවපනයටල්ව1000වදඩටහහේව හ ත්වගතණිවවි   හවඅකළවදවල ගතනුේවචිරගතරවටථපනයේ හව

කහයුතුවකිරී . 

 Covid - 19 වසංගත තත්ත්වය හහේතුහවන් පාසල් සිසුන්ට මඟහැරුණු ඉහගනුම අඛණ්ඩව 

පනයදත්දව  ගතේව   ව ටසහව ප්රියකර් ව දඩටහහ්ව ්රි ත් කව කිරී ව හව ේදව අධ්යපනයේව

ප්රියටාංටකරණදලහවඅකළවගුරුවධ්රිවවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී .ව 

 දණිජව වි  ව ම  ්ර හව අකළව දෘත්ියකයි්,ව ප්රමුතව  පනය ළ්ව දයදට කයි්,ව පනයළත්ව ටහව කලපනයව

 ටමහන්්ව අකළව අධ්යපනයේව ිමලධ්රී්ව ටේ ්ධ්ව කරව ගතිමන්්ව ව  ර්ගතගතව විධතදත්ව කියකදමව

ටාංවිධ්ේ වකිරී වතුළි්වකනු ව දත්කලීේවකිරී . 

 ට ටවලාංකවපනයටල්ව රො  ෝවම ණවවහවේදවිමර් ණවරගතදලි වපනයදත්වී වහවටේප්රකයිකව

ශිල්පනයව ඇසුරි්ව ශිල්පනයව ේ දෝකව ජියකව ප්රකර්ශේ ව හව රගත ව ේදව ිමපනයයුේව  කොන්ට ව ට ාව

කක ධතධ්වදවපනයදත්වී . 

 අධ්යපනයේවගුණත් කවටාංදර්ධ්ේ වටසහව“වපනයටල්වපනයකකවල ගතනුේවප්රදර්ධ්ේවප්රකේ ”ව2වSchool 

Based Learning Improvement Grant – SBLIG ) හව “ ේදව ටේපනයත්ව ප්රදර්ධ්ේව

ප්රකේ ”ව 2ව Human Resource  Improvement Grant – HRIG ) ක,ව ධතවිතීයීකව අාංශ නව

ගුණත් කව  කවුේවටසහවප්රකේ වකවල දී හවටලසුේවකිරී . 

 ළ යි්ව ටසහව අ්ර්කරණව අධ්යපනයේ ව ල දී ව ියළි සදව චක්ර ල්ත ව ටහව උපනය කටව ටාංග්රහ ව

2චක්ර ල්තවඅාංකව37/2020)වවි ශ් වඅධ්යපනයේවම  ්ර වතුළව්රි ත් කවකිරී . 

 පනයටල්ව ආපනයකව කළ ේකරණව  ර් ගතෝපනය ධතශව ටාංග්රහ ව හුණ්දව දී ව හව ආපනයකව කළ ේකරණව

ජියකව ධ්යටථේ ව ට ාවටේ ්ක්කරණ  ්වපනයළත්ව හවකලපනයව අධ්යපනයේවිමලධ්රී්වටසහව

ආපනයකවඅද වකිරී ේව පනයරවසූකේේවදඩටහහ්වපනයදත්වී . 
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 පුටකල ධිපනයියව  ට්දව දයදටථදව අනු ිය හව ලදිරිපනයත්වකිරී ව හව ටකටේව ලකව පුටකල  

ප්රන්ියවඅනුදවපනයටල්වපුටකලවප්රන්ියවදර්ීකරණ වකිරී . 

 පුටකලවසුච්කරණ ව2Library Automation) ටසහවදඩටහහේමවවටකමට . 

 පනයටල්ව ඇගතයී ව ටසහව ටකටව කරව ඇියව විකුත්ව කත්ව පනයකක ව ්රි ත් කව කිරී ව හව දුරටථව

අධ්යපනයේ නවගුණත් කව දවිම  ේ හවේදවක්ර  ශක මවහුණ්දවදී . 

 පනයරිටර නව  හපනයදත් ව උ කටව පනයරිටර ව ියළි සව අධ්ය ේ ව හව ිමරීම ණ ව 2GLOBE) 

දඩටහහේව  හ ත්ව පනයට,ව ජල ,ව දයු ගතෝල ව හව භූන්ව ආදරණ ව ියළි සව අධ්ය ේ ව හව

ටාංරම ණ වටසහවපනයටල්ව50කවගුරුදරු්වපුණුණුවකිරී . 

 ට ජවකකග්රද වටකහව ෘදුවකුටලවටහවභ වකුටලවශි ය ්වතුළවප්රදර්ධ්ේ හවඅකළව

දඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී . 

 අ. පනයො.ට.ව2උ/ පනයළ)වජීද,වරට ේ,ව භෞියකවවිකයවගුරුවඋපනය ධතශකදරු්,වගුරුදරු්,වවිකයගතරව

ටහ කදරු්වවටසහවධ්රිවටාංදර්ධ්ේවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී . 

 ජියකවඅධ්යපනයේවවිකයපීඨයඨවටකහවගුරුවශිම ණලන්්ව8,000මව කදවගතීත . 

 ගුණත් කවර්ර්දව ට්දවගුරුවඅධ්යපනයේවල දී වටකහවදෘත්තී වහවකුටලවඇියවදෘත්තී  වහව

ට ජව කනුදත්භද වටහිවකර් ව ණ්ඩලවහව අේගතවගුරුදරු්වටවි ලවගත්වී ව හ ත්ව

අධ්ය ේවහවඅේධ්ය ේවිමලධ්රී්වටකහවපුණුණුවදඩටහහ්වටාංවිධ්ේ වකිරී ව.  

 කර් ම  වකඩවලේවවිභගතවහවට්ධ්ේවභ වපනයරීම ණවපනයදත්වී හවඅකළවගතටටමවිම ශකේව

ටකමට වහවප්රියඵලවිමකුත්වකිරී හවඅකළවකහයුතුවසිදුවකිරී .  

 පනයටල්වපනයධතධ්ිය  ්වඇසහ ලේවසිසු්වටසහවඅිමදර් වඅධ්යපනයේ ව්රි ත් කවකිරී ව හ ත්ව

වි ශ ්වදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී වහව දජීදවල ගතනුේවදඩටහහේව ( life long learning 

Programme ) ්රි ත් වකිරී . 

 ිමදටව පනයකකව කරගතත්ව ල ගතනුේව දඩටහවහේව 2Home based learning) අතණ්ඩදව පනයදත්දව

 ගතේව  වහවදුරටථවලගත්වීේව්රි දලි වටසහවගුරුදරු්ව ලවගත්වී . 

 වි  වට ගතීකව්රි කරකේවියළි සවපනයටල්වසිසු්වහවප්රජදවකනුදත්වකිරි වටසහවYou-tube 

චේල මව ආරේභව කිරී ව හව වි  ව ට ගතීකව ්රි කරකේව  ලගත්වී ව තුළි්ව පුධතගතලව

ටාංදර්ධ්ේ වටසහවඅත් පනයොමවටකටවකිරී . 

 කලපනයව ටමහන්්ව්රි කරීවශි යවපනයර්ලි ේ්තුවකකකව100වමවියහිටුවී වහවපුණුණුකරුද්ව/ගුරුව

භදතු්වපුණුණුවකිරී ේවදඩටහහ්වපනයදත්වී . 

 ආපනයකව අධිව අදකේේව පනයටල්ව හුණේව  ගතේව ආපනයකව කළ ේකරණව  පනයරව සූකේේව ටලට මව

ටකටවකිරී වවිශ ල් ණවදර්දවටකටවකිරී . 

 2022ව අ. පනයො.ටව උටට පනයළව විභගත හව  පනයීතව සිටිේව සිසු්ව ටසහව  ර් ගතෝපනය ධතශව අත් පනයොව

 ර්ගතගතදවිමකුත්වකිරී . 

 “ල ගතනු හව අරමුණම”ව දඩටහහේව  හ ත්ව පනයටල්ව  ර් ගතෝපනය ධතශව ්රි දලි ව ටේ ්ධ්දව

විදුහල්පනයියදරු්ව හව ගුරුභදතු්ව කනුදත්ව කිරී ේව එමව දිේව දඩමුළුව පනයදත්වී ව හව ILO 

ටහ  ෝගත  ්ව “School to –Work” දඩටහහේව  හ ත්ව  ක ිය ්ව කනුදත්ව කිරී ේව

දඩටහහ්වපනයදත්වී වටසහවපුණුණුකරුද්වපුණුණුවකිරී . 

 ේදවට ේයවත්ත්ද වතුළව තුදවඇියව ේසිකවගතහලුවටසහවසිසු්හව  ේෝවඋපනය ධතශේ ව

ල වදී වටසහවගුරුවඋපනය ධතශකදරු්වටහවගුරුදරු්වපුණුණුවකිරී . 

 ජියකව ළ ව ආරම ණව අධිකරි ව ටේ ්ක්කරණ  ්ව පනයළත්ව  ටමහන්්ව උපනය ධතශේව

ගුරුදරු්වටසහවළ වආරක්ෂදවියළි සවපුණුණුදවල වදී .ව 
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4.1වඑමවඑමවවි   වම  ්ර ව හ ත්වළාවකරවගතත්වප්රගතිය ව22021.08.31වදිේහ) 

04.ව2021වවදර්  නවප්රගතිය ව 

ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

 ප්රථන්කවහවධතවීියයීකවඅධ්යපනයේ වටසහවප්ර ශශ වහවටහභගිත්ද වලහළවේාංවී  

ජියකව පනයටල්ව ටාංදර්ධ්ේ ව ටහව ේදව

ජියකවපනයටල්වඇියවකිරී  

 පනයටල්ව පනයකකව ල ගතනුේව ප්රදර්ධ්ේව 2SBLEG) දඩටහහේව
 ගි්ව පනයටලකහව රු.න්.1මව  ඟි්ව පනයළමුව අදි රව  හ ත්ව
රු.න්.50මව ෝරවගත්ේවලකවජියකවපනයටල්ව50මවටසහවකව
 කදේව අදි රව  හ ත්ව රු.න්.ව 127මව  ෝරව ගත්ේව ලකව
ජියකවපනයටල්ව127මවටසහවකවප්රකේ වකිරී . 

 
 ධතවිියයීකව අාංශ නව ගුණත් කව   කවුේව ටසහව පනයටලකහව

රු.න්.0.1ව  ඟි්ව රු.න්.15ව මව  ෝරව ගත්ේව ලකව ජියකව
පනයටල්ව150වමවටසහවප්රකේ වකිරී . 

 
 2021ව දර්  ව ටසහව ජියකව පනයටල්ව ටසහව ටලසුේවකළවලීව

 ඩු,ව ් රෝපනයකරණවහව ගතොඩේගිලිවඅදශයවල වදී හව
කහයුතුවකිරී . 

වි ශ් ව අධ්යපනයේ ,ව  ේොවිධි ත්ව

අධ්යපනයේ ව ටහව අ්ර්කරණව

අධ්යපනයේ වටවි ලවගත්වී  

 “වි ශ් ව අධ්යපනයේව අදශයව හව වි ශ් ව අදශයව ටහිව

ළ යි්වටසහවඅධ්යපනයේවපනයහසුකේවටලමට වඇතුළුවසි ලුව ව

ළ යි්වටසහවඅ්ර්කරණවඅධ්යපනයේ වල දී වියළි සදව

අාංක.ව37/2020වකරණව2020.12.03වදිේියවචක්ර ල්ත වටහව

උපනය කටව ටාංග්රහ ”ව ියළි සව පුණුණුකරුද්ව 1,462මව පුණුණුව

කිරී ේවදඩටහහ්ව06වපුණුණුවකිරී . 

 පනයටල්වහරව ගි ව කරුද්ව අරවම ණ ව ප්රචලිවකිරී ේව

අරමුණි්ව හරිගතරව 100මව ්රි ත් කව කිරී ව ටේ ්ධ්ව

කනුදත්ව කිරි ේව දඩටහහේව  හ ත්ව ව  ර්ගතගතව ක්ර  ව

ඔට ට්වපනයළත්ව ේොවිධි ත්වඅධ්යපනයේවවි  වභරවිමලධ්රී්,ව

විදුහල්පනයියදරු්,වගුරුදරු්ව419මවකනුදත්වකිරී .  

 පනයළත්ව ිමලධ්රී්ව 45මව ටසහව  ේොවිධි ත්ව හව වි ශ් ව

අධ්යපනයේව ම  ්ර නව වි  ව ටාංදර්ධ්ේ ව හව ප්රගතියව

ට  ලෝචේ වඅරමුණුවකරවගතත්වදඩටහහේමවපනයදත්වී . 
 

  ධ්ය ,ව ඌදව හව උතුරු කව පනයළත්දලව ිමලධ්රී්ව 30මව

ටසහව ේොවිධි ත්වවි   වභරවකලපනයව ටමහ ේවිමලධ්රී්ව

කනුදත්වකිරී ේවදඩමුළුව02මවපනයදත්වී . 
 

  ේොවිධි ත්ව අධ්යපනයේව දෘත්ියක ්ව 176මව ටහව ව වි ශ් ව

අධ්යපනයේව දෘත්ියක ්ව 163මව ව  ර්ගතගතව ක්ර  ව  ඟි්ව

දඩටහහ්ව3මවඔට ට්වපුණුණුවකිරී . 
 

 අ්ර්කරණව අධ්යපනයේ ව තුළි්ව වි ශ් ව අදශයව ටහිව

සිසු් ේව අධ්යපනයේව අදටථව ප්රදර්ධ්ේ ව කිරී ව 2JICA)  
 වහ ත්ව දඩටහහ්ව 2මව  ගි්ව ිමලධ්රී්ව 69මව පුණුණුව

කිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

   දිමදල් කොළව ශිව  යෝකව වි ශ් ව හව අ්ර්කරණව

අධ්යපනයේවආ ේ නවම ණවඅධ්යපනයේව ගතොඩේගිල් ල්වව

ලදිකිරීේවකහයුතුව95%වකවප්රගතිය වල වගතීත . 
 

 බුධතධි  වඌේවඇතුළුවසි ලුවවදු ලවටහිවවළමු්වටකහව

ලගත්වී හව ගුරුව උපනය කටව ටාංග්රහ ව 2ID guide book) 

 කටුේපනයව ටකමට ව හව ව  ර්ගතගතව ක්ර  ව  ඟි්ව ව වි ශ් ව

අදශයව ටහිව ළ යි්ව ටසහව ලගත්වී ව ියළි සව

ගුරුදරු්හවඋපනය කටවල වදී . 

දතුවපනයටල්වටාංදර්ධ්ේ ව

ටහව ක ළව ධ්යවපනයටල්ව

ටාංදර්ධ්ේ  

 ල්දි නුව රජ නව ව 2රු.න්.ව 95)ව ටහව ශ්රීව ලාංකව රජ ව 2කළව

දශ  ්ව රු.න්.15)ව එමදව පුටටල්ලදව ටරටදතීව  ධ්යව

විකයල වටාංදර්ධ්ේ වකිරී ව වහ ත් 

වවවවවවවවවවව-ව  ටිලව පනයහසුකේව ටාංදර්ධ්ේ වකරවඇ.ව භණ්ඩව හව

උපනයකරණවටපනයයී වසිදුවකරන්්වපනයදතී. 

 ල්දි නුවරජ නව2වරු.න්.ව300)වටහවශ්රීවලාංකවරජ ව2වරු.න්.ව

15)වවඑමදවසිදුවකරේවදයපනයෘිය මවදේවදතුකර නවපනයටල්ව9ව

මවටාංදර්ධ්ේ වකිරී ව හ ත් 

වවවවවවවවවවවව-ව  හ්ඩර්වකිරී ේව්රි දලි වඅදට්වවව අරව අදශයව

කහයුතුව ටසහව 2021ව ටහව 2022ව දීව ම ණිකව හව

මූලයවන්ලවගතණ්වවිදෘවකරේවලදී. 

 දතුව පනයටල්ව ටාංදර්ධ්ේව ශතදව  ඟි්ව  ෝරගතත්ව දවිලිව

පනයටල්දලව  ටිලව පනයහසුකේව ටාංදර්ධ්ේව දඩව ටලට ව

ක්ව හව ළ ව ටාංදර්ධ්ේව රජය,ව  පනයරව පනයටල්ව ටහව

ප්රථන්කවඅධ්යපනයේ,වපනයටල්ව ටිලවපනයහසුකේවටහවඅධ්යපනයේව

 ට්දවරජයවඅ යාංශ වවිසි්ව්රි ත් කවක ර්. 

 ට ේයව පනයළවසිසු්වටකහවකර් වපනයත්රිකවහවපනයසුගි වප්රශේව

පනයරව මුරණ ව කරව   කහරී ව හව Covid -19 දටාංගත ව

ිමටවමුටලිේවපනයටල්වතුළවසිදුවවීවඇියව ලපනය් වඅක්ම ණ හව

කහයුතුවකිරී . 

පනයටල්ව දෘත්තී ව  ර් ගතෝපනය ධතශව හවව

උපනය ධතශේව දඩටහහ්ව ්රි ත් කව

කිරී  

 අ. පනයො.ට.2උ/ පනයළ)වවිභගත හව පනයීතවසිටිවසිසු්වටසහවදේව

 ර් ගතෝපනය ධතශව අත් පනයොව  ර්ගතගතවක්ර  ව ඔට ට්ව ිමකුත්ව

කරවඇ. 

 විදුහල්පනයියදරු්ව ටසහව දේව දෘත්තී ව  ර් ගතෝපනය ධතශේව

ියළි සවජියකව ර් ගතෝපනය ධතශ වටේපනයකේ වකිරී . 

 "ල ගතනු හව අරමුණම"ව දඩටහහේව  හ ත්ව දෘත්තී ව

 ර් ගතෝපනය ධතශේ වියළි සවගුරුදරු්,වවිදුහල්පනයියදරු්වහව

ිමලධ්රී්ව කනුදත්ව කිරී ව ටසහව එමව දිේව දඩමුළුදමව

පනයදත්වි . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  ILO ට ගතව ටේ ්ක්කරණ  ්ව school to work 

දඩටහහේව ියළි සව  ක ිය ්ව කනුදත්ව කිරී ව ටසහව

පුණුණුකරුද්වපුණුණුවකිරී ේවදඩටහහ්ව04මවපනයදත්වී . 

  කොවිඩ්-19වදටාංගතවත්ත්ද ව හ ත්වපනයටල්වසිසු්හවඅදශයව

 ේසිකවටහ  ෝගත වල දී හවඋපනය ධතශේවගුරුදරු්ව 42මව

පුණුණුවකිරී වටසහවදඩටහහේමවපනයදත්වී . 

ශි යවඋපනය ධතශේ ව: 

 පනයටල්ව  ටමහන්්ව ගුරුදරු්ව 300මව සිසු්ව 1400මව ටසහව

ශි යව උපනය ධතශේ ව ියළි සව  ර්ගතගතව ක්ර  ව ඔට ට්ව  ධතශේව

 ලදමවපනයදත්වී . 

 ගුරුව උපනය ධතශකදරු්ව හව උපනය ධතශේව ගුරුදරු්ව ටසහව

උපනය ධතශේ වටේ ්ධ්දව ර්ගතගතවක්ර  වඔට ට්වදඩටහහ්ව

පනයදත්වී . 

  කොවිඩ්-19ව දටාංගත ව  හ ත්ව පනයටල්ව උපනය ධතශේව  ට්දදව

්රි ත් කව කිරී ව ටසහව  ර් ගතෝපනය ධතශව ටාංග්රහ මව ටකටව

කරන්්වපනයදතී. 

13වදටරකවඅධ්යපනයේ වටහියකවකිරී ේවප්රියපනයත්ිය ව්රි ත් කවකිරී   

13 දටරකවඅධ්යපනයේ වටහියකව

කිරී ේවප්රියපනයත්ිය ව්රි ත් කවකිරීව  

 

දෘත්තී වවි  වධ්රද 

 කහතු්ව දටරකව ටහියකව කරේව ලකව අධ්යපනයේව දඩටහහේව

 හ ත්ව ව සිසු්ව  දව දෘත්තී ව පුණුණුදව ල ව දී ව ටසහව

 ොරතුරුව ම ණ ව භවිව කරන්්ව  ර්ගතගතව ක්ර  ශක ව

ඔට ට්වපනයටල්වටහවදෘත්තී වපුණුණුවආ ේවටේ ්ක්කරණ ව

කිරී . 

 සිසු්ව4,615වදෘත්තී වපුණුණුවආ ේදලවලි පනයදිාංචිවකිරී  

 සිසු්ව 900ව ක ේව ව පනය ණව දෘත්තී ව පුණුණුව පනයඨ ලද්ව

 ර්ගතගතව ක්ර  ශක ව ඔට ට්ව පනයදත්වී ව ටේ ්ක්කරණ ව

කරවඇ. 

 දෘත්තී වපුණුණුදවල වදී වටසහවසුදුසුවේදවආ ේවටේ ්ධ්ව

කරවගතීත . 

 දෘත්තී ව ර් ගතෝපනය ධතශේ ,වආ ධිවළමු්ව දවදෘත්තී ව

ප්ර ශශ ව ල ව දී ව හව  පනයෞරු ත්දව දර්ධ්ේ ව අරමුණුව කරව

ගතිමන්්ව දිදයි ේහිව දිටත්රිමකව කිහිපනය කව පනයදත්දේව ලකව

කනුේදත්ව කිරී ේව දඩටහහ්ව තුළි්ව ල ව ගතත්ව

ප්රිය පනයෝ ණ ්ව භවිව කරන්්ව දෘත්තී ව අධ්යපනයේ ව

දිශභිමුතවකිරී ේව දඩටහහේමවිමර් ණ වකරවඇ.ව එහිව

මුලිකවිය දරව ේවදේවවිහව්රි ත් කවදේවඅරවප්රදර්ධ්ේ ව

කවටලසුේවකරවඇ. 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  13ව දටරකව අධ්යපනයේ ව ටහියකව කිරී ේව අධ්යපනයේව

දඩටහහ ්වගුරුවඅියරිමවහවඌේව ොරතුරුවපනයළත්ව

 දිය්වල  ගතේවගුරුවතුලේ වටසහවටලසුේවටකටවකරව

ඇ.ව ද ඹව පනයළ හිව පනයළත්ව පනයටල්දලව ගුරුව තුලේ ව

අදට්වකරවඇ.වජියකවපනයටල්වටසහවිමර් ධතශවලදිරිපනයත්ව

කරවඇ.ව  ටසුව පනයළත්දලව ඊහව අකළවකහයුතුව සිදුකරන්්ව

පනයදතී. 

ියරටරවටාංදර්ධ්ේව 

  පනයරව පනයටල්ව අධ්යපනයේ ව ියළි සව ජියකව ප්රියපනයත්ිය ව

්රි ත් කව කිරී හව අකළදව ව ජියකව  ටමහ ේව ්රි කරීව

ටලට වටකටවකරවඇ. 

 ියරටරව ටාංදර්ධ්ේව අරමුණුව  දව ළාවී ේව ශ්රීව ලාංක ශව

ප්රගතිය ව කර්ශකව 11හව අකළව දව අගත  ්ව ගතණේ ව කරව ශ්රීව

ලාංක ශවප්රගතිය වියළි සවඅකළවඅාංශව දවදර්වකරවඇ. 

විකය,වගතණි.වලාංග්රීසිවහවම ණවඅධ්යපනයේ වටාංදර්ධ්ේ  

ගතණිවඅධ්යපනයේ ව

ටාංදර්ධ්ේ  
  ලෝකව  ාංකුව මූලයව ටහ ව ටහිව ට ේයව අධ්යපනයේව

ේවීකරණව දයපනයෘිය ව 2GEMP)  හ ත්ව 01,ව 02ව හව 03ව

 ර්ණිවටසහව කලිටවව ල ගතනුේව රදයවකටමහලව ක,ව 10ව හව 11ව

 ර්ණිවටසහවඅයදශයවල ගතනුේවටාංකල්පනයවකර් වපනයත්රිකව

ටාංග්රහ වමුරණ වකිරී . 

 GEMP දයපනයෘිය ව හ ත්ව ප්ර කණි වවිශදව විකයල නව

පනයශචත්ව උපනයධිව විකයව ආ ේ ව 2PGIS) හව එමදව

ගුරුදරු් ේව පනයර් න ණව භවි ද්ව ල ගතනුේව

ලගත්වීේව ්රි දලි ව ටාංදර්ධ්ේව කිරී ේව දඩටහහ්ව

පනයදත්ව වව අරව  ෝරගතත්ව පනයර් න ණව 21මව PGIS 

ආ ේ ව  ගි්ව ටාංවිධ්ේ ව කරේව ලකව අ්ර්ජියකව

ජියකව ගතණිව ටහව ගතණිව අධ්යපනයේව ියළි කව දඩමුළුව

2වICMME ) ටකහවලදිරිපනයත්වකිරී හවිම න් . 

 “වගුරුව ගතකරව”වරපනයදහිීතවඅධ්යපනයේවදඩටහහේවව හ ත්වව

Iවවදර වටකහවවවසි ලු වපනයඩේවපනයටිගතවකරවඅදට්වඅරව

II දේව දර ව ටකහව 7ව ටහව 11ව  ර්ණි නව සි ලු ව පනයඩේව

පනයටිගතවකරවඅදට් . 

 “e - මටලද”ව ටසහව 6,ව 7,ව 8,ව 9,ව  රණ්ිව ටසහව I දර හව

අදශයවවීදි  ෝවපනයඩේවටකටවකරවඅදට්දවඇ. 

 ට රගතමුදවපනයළවහවඑමදව10වටහව11ව ර්ණිවටකහවවිමදටව

පනයකකවල ගතනුේවවදඩටහහ්වවටකටවකරවඅදට් . 

 “ ර්දි  ෝවමටලදවදඩටහහේ”ව හ ත්ව වපනයළමුවඅදි රව

 ලටව ව වගතණිවපනයඩේදලවවි  වඅ්ර්ගත විමරදකයදව
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

විකයවඅධ්යපනයේ වදදිවදියුණුවකිරී    ර්ගතගතව ක්ර  ව ඔට ටව් ලගත්වීේව සිදුකරේව විකයව

ගුරුභදතු්ව  ේව  ෘදුව කුටලව ලහළව ේාංවී ේව දඩටහහේව

2ශ්රීව ලාංකව විකයභිදර්ධ්ේව ටාංගත  ව ටහ  ෝීත්ද  ්)ව

 හ ත්ව දඩටහහ්ව  කකමව  ඟි්ව විකයව ගුරුභදතු්ව 200ව

පුණුණුවකරවඇ.ව  

 2021 අ්ර්ජියකව රුණව විකයස ව පනයර් න ණව

රගතදලි හව  ල්සි  ශවපනයදත්දේවලකව ර්ගතවගතවරා ව

ටසහව නු ේ ගතොඩ,ව ව ට්ව  ජෝටප්ව විකයල නව සිසුවි කව

ටහභීවකරවවවඅරවඇ වජරි නවවි ශ් වටේ ේ මවල ව

ගත්ේවලදී. 

 ජියකව පනයටල්ව 40ව මව ටකහව න්ලි ේව 8.0ව දටිේකන්්ව යුත්ව

රට ේවරදයවල වදී හවකහයුතුවසිදුවකිරී . 

 ශ්රීව ලාංකව විකයභිදර්ධ්ේව ටාංගත  ව ටහ  ෝීත්ද  ්ව පුාංචිව

කෘෂිවිකයස ව දඩටහහේව  හ ත්ව ව 6,7,8ව  ර්ණිව කරුද්ව

ටසහව කෘෂිව පනයරිටර ව පනයකකව කරව ගතත්ව විකයව ම  ්රව

 ධ්යටථේවදඩටහහේවපනයදත්වී . 

 දුරටථව අධ්යපනයේව දඩටහහේව  හ ත්ව 6-13ව “ගුරු ගතකර”ව

රපනයදහිීතව අධ්යපනයේව දඩටහහ්ව ටේ ්ක්කරණ ව ටහව

අක්ම ණ වකිරී . 

 6-11 ර්ණිව ටසහව ටද ාංව ල ගතනුේව කටමහලව භ ව

ත්රිත්ද  ් වටකටවකිරී වහවe - මටලදව දබ්වඅඩවි  හිව

පනයළවකිරී . 

 ිමදටව පනයකකව කරගතත්ව අධ්යපනයේව දඩටහහේව

ටේ ්ක්කරණ වටහවඅක්ම ණ වකිරී . 

 ප්රකශේව කපනයර් ේ්තුදවට ගතවඑමදවකටු්වටහවවිදි  ෝව

ඇසුරි්වආකර් ණී ව ලටවආධ්රකවපනයඩේවටකටවකරවඇියව

අරවදදුරහත්වඑ වකහයුත්වසිදුකරන්්වපනයදිය. 

 ඩ  ලොේව ආ ේ ව ටහ  ෝීත්ද  ්ව අ. පනයො.ට.ව 2උටටව

 පනයළ)ව  භෞියකව විකයව ප්ර  ෝගිකව පනයරීම ණව වීදි  ෝව ගතව

කිරී . 

 අ. පනයො.ට.ව 2ට/ පනයළ)ව අඩුව ටධ්ේව  ටමහේව ටහිව පනයටල්දලව

ගුරුභදතු් ේව ධ්රිව ටාංදර්ධ්ේව කිරී ේව දඩටහහේව

 හ ත්ව පුණුණුව   ොදියුල ව ටකව ිම කරව ඇියව අරව ගුරුව

පුණුණුදව ර්ගතගතවආකර හවසිදුවකිරී හවටලසුේවකරවඇ. 

 

ලාංග්රීසිව හව වි ධතශව භ ව අධ්යපනයේ ව

ටාංදර්ධ්ේ  
  ලෝකව  ාංකුව මූලයව ටහ ව  හ ත්ව ලාංග්රීසිව භ ව ල ගතනුේව

ප්රදර්ධ්ේව දඩටහහේව 2English Language Learning En-

hancement Programme) පනයටල්ව500කව්රි ත් කවකිරී . 

 බ්රිේයව කවු්සිල ව ට ගතව පනයදත්දනුව ල ේව  ර්ගතගතව

පනයඨ ලදව ගි්වලාංග්රීසිවගුරුදරු්ව185මවපුණුණුවකරවඇ. 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  GEMP - ELLE දඩටහහේව  හ ත්ව පනයටල්ව දීර්නකලීේදව

දටවකීක විමටවසිසු් ේවලාංග්රීසිවභ වල ගතනු වඅතණ්ඩදව

සිදුව කිරී ව ටකහව 6,7,8,9,10,11ව  ර්ණිදලව 1ටහව 2දේව

දරදලව පනයඩේව ටකහව ටද ාංව අධ්යපනයේව  පනයොත්ව කටමහලව

ටකමට . 

 අ. පනයො.ට.ව 2ට. පනයළ)ව ලාංග්රීසිව භ ව ප්රියඵලව ටාංදර්ධ්ේව

දඩටහහේමව්රි ත් කවකිරී වහව8,9,10,11ව ර්ණිවටකහව

ල ගතනුේවආධ්රකවකටමහලවවටකමට . 

  පනයරවපනයටල්වටහවප්රථන්කව ර්ණිවමූලිකවඅදධිවටකහවලාංග්රීසිව

ට්ිම ශකේව කුටලව හදු්දදී ව මූලිකව ටලට ව ටහව

ටාංකල්පනයවපනයත්රිකදවහදු්දවදීවඇ. 

 ගුරුව ගතකරවරපනයදහිීතවඅධ්යපනයිමකවේලිකදවටකහව ලාංග්රීසිව

වි   හවඅකළවවීදි  ෝවපනයඩේව124මවටකටවකරවදීවඇ. 

 Us Peace Corps ටාංවිධ්ේ ව ට ගතව පනයදත්දනුව ල ේව

 ර්ගතගතව පනයඨ ලව  ගි්ව ලාංග්රීසිව ගුරුදරු්ව 120මව ටහව

විදුහල්පනයියදරු්ව32මවපුණුණුවකරවඇ. 

 RESC  ධ්යටථේව 2ව Regional English Support Center) 

ටකහවේදවපුණුණුකරුද්ව17මව කද ගතේවඇ. 

 බ්රිේයවකවු්සිල වට ගතවපනයදත්දනුවල ේවLMS ල ගතනුේව

කළ ේකරණවපනයධතධ්ියවපනයකකව ර්ගතගතවපනයඨ ලදව ගි්ව

   වදටරවඅදටේවී හව පනයරවලාංග්රීසිවගුරුවඋපනය ධතශකදරු්ව

36ව  ක ේකුව ටහව ලාංග්රීසිව ගුරුදරු්ව 720ව  ක ේකුව පුණුණුව

කිරී හවිම න්දවඇ. 

 GEMP, ELLE 2English Language Learning En-

hancement Programme) දඩටහහේව 2 හ ත්ව  ර්ගතගතව

දුරටථව අධ්යපනයේව ක්ර ව ටේ ්ධ්දව  ර්ගතගතව පනයඨ ලදමව

 ගි්ව ලාංග්රීසිව ගුරුදරු්ව 1000ව පනය ණව ියරිටමව    ව දටරව

ම ණවඅධ්යපනයේවටාංදර්ධ්ේ   OPEC මූලයව ටහ ව ටල ටේව ම ණව අධ්යපනයේව

ටාංදර්ධ්ේව දයපනයෘිය ව 2TEDP)ව  හ ත්ව ලාංජි ්රුව

ම ණ ශක ,ව ත්රජදව පනයධතධ්ියව ම ණ ශක ව ටහව

ම ණ ශක ව ටසහව විකයදව වි  ්හව අකළව ධ්රිව

ටාංදර්ධ්ේව දඩටහහේව  ඟි්ව අධ්ය ේව හව අේධ්ය ේව

ිමලධ්රී්වජියකවඅධ්යපනයේවආ ේ නවදීවටහවපනයළත්වපුණුණුව

 ධ්යටථේ ්හිවදීවපුණුණුවකිරී හවටලසුේවකරවඇ. 

 ම ණ ශක ව වි  ව ධ්රදව  හ ත්ව ලාංජි ්රුව

ම ණ ශක ,ව ම ණ ශක ව ටසහව විකයද,ව

ිමර් ණකරණ ව හව ම ණ ශක ,ව ගතෘහවආර්ථිකව විකයදව

වි   ්වටසහවආකර්ශවප්රශේවපනයරවකටමහලවටකටවකිරී . 

  රො  ෝවම ණවපුණුණුවවඅත් පනයොත්ව ල ශව02වදේව පනයොව

ටකටවකිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  ඔ පනයමව ආ ේ ව  ගි්ව ම ණ ශක ව වි  ව ධ්රදව

්රි ත් කවදේවඑ හත්වම ණවපීඨයඨව ේො ියවපනයටල්ව36ව

කව ේදව ම ණව පීඨයඨව 36ව මව කව ම ණව පීඨයඨව  ේො ියව

එ හත්ව පීඨයඨ මව ලදිවකිරි ව ටසහව ප්ර ණදත්ව ප්රියපනයකේව හව

ලඩකඩව පනයහසුකේව  ේො වී ව  ව පනයදත්ේව පනයාංියව ක රව

ම ණගතරව  දහව පනයත්ව කිරී හව පනයටල්ව 15ව කව කව ටකහව

අදශයව ප්රටේපනයකේව ්රි දලි්ව ආරේභව කරව ඇියව අරව

ට හරව කකකදලව දඩව අදට්ව කරව ඇ.2ව    ව වි ධත්ෂව

දයපනයෘියව අරමුකල්ව  හ ත්ව සිදුකරනුව ල ේව ලදිව කිරීේව

කර්  මවදේවඅරවඑ වදඩවකහයුතුවම ණවටාංදර්ධ්ේව

කකක වවිසි්වටේ ්ධිකරණ වකරනුවල ේවඅරවසි ලුව

්රි ක  ්ව ටෘජුව  ගතවීේව විසි්ව ආධ්රව කජ්සි ව විසි්ව

ටෘජුද ව අකලව පනයර්ශද ්ව  දව  ගතදනුව ල ේව දඩව

ියලි දලමව හ ත්ව්රි ත් කව ශ.) 

 පනයටල්වශි යව ප්රජදව තුළව  රො  ෝව ම ණ ව ජේ්රි වකිරී ව

ටසහව ට ටව ලාංකව  රො  ෝව ම ණව හව ේදව ිමර් ණව

රා ව  ර්ගතගතව ක්ර  ශක ව  හ ත්ව ව    ව දර්  ව තුළව

පනයදත්වී . 

 පනයටල්ව ේදව ිමපනයයුේව ට ජව ේදව  ලව ගත්වී ව ටසහව

කහයුතුවසිදුවකිරී . 

 ම ණ ශක ව වි  ව ධ්රදව ටේ ්ධ්  ්ව කරනුව ල ේව

පනයර් න ණ වපනයළත්ව ටමහන්්වසිදුවකිරී . 

 ගුරුව  ගතකර,ව ඊව මටලදව හව ිම දටව පනයකකව දඩටහහ්ව

 දනු ද්ව ව පනයළමුව දර හව අකළව ව අධ්යපනයේව දඩටහහ්ව

විකශ හවභරදීවඇියවඅරව කදේවදර හවඅකළව වඅධ්යපනයේව

දඩටහහ්වටකටවකරන්්වපනයදතී. 

 ගතෘහවආර්ථිකවවිකයවවි  ව හ ත්ව ණුේවවි  වටකහවවීදි  ෝව

පනයඩේවටකමකරවපනයටල්ව දවල වදීවඇ. 

 ම ණ ශක වවි  ධ්රදවහක්රවසිසු්වටකහවිමපුණව4ව

දේව ටමහ හව2NVQ 1) අකළවටහියකවල දී ේවදඩටහහේව

දෘත්තී වපුණුණුවඅ යාංශ වට ගතවඇරඹී . 

 සිසු් ේවප්ර  ෝගිකවම ණවකුටලවදර්ධ්ේ ව

 දනු ද්වඅදශයවගතර්හිවදහේවල දී හවකහයුතුවකිරී . 

සිසු්වතුළවපනයරිදර්තී වකුටල,වට ජවචිත් ශගතවකුටල,වආචරධ්ර් වහවටරධ්ර් ව ගතොඩේාංවී   

ප්රථන්කවඅධ්යපනයේවටාංදර්ධ්ේ   ිමදටව පනයකකවකරගතත්ව ල ගතනුේව දඩටහවහේව ටසහව 2Home 

based learning) ල ගතනුේවඋපනයකරණවටකටවකිරී . 

 Covid-19 දටාංගතව ත්ත්ද ව තුළව ප්රථන්කව  රණ්ිදලව

අධ්යපනයේ වල ේවසිසු්හවඅහින්වවවල ගතනුේවඅදටථවටසහව

ප්රියකර් වල ගතනුේවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී හවunicef 

ආ ේ ව හව පනයළත්ව අධ්යපනයේව ිමලධ්රී්ව අරව

ටේ ්ක්කරණ . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  “e මටලද“ව ල ගතනුේව කළ ේකරණව පනයධතධ්ිය ව ටසහව

ල ගතනුේවඅ්ර්ගතවටකටවකිරී . 

  ගුරුව ගතකරවව“රුපනයදහිිමවඅධ්යපනයේවදඩටහහේවටසහව1වහව

2ව  ර්ණිදලහව අකළව දව I දර ව ටසහව පනයඩේව පනයටිගතවකරව

අදට්ව කිරී ව හව 3,ව 4,ව හව 5 ර්ණිව ටසහව I හව III  

දරදලහවඅකළවපනයඩේවපනයටිගතවකරවඅදට්වකිරී . 

 Covid 19 දටාංගතව ත්ද ව ිමටව ප්රථන්කව  ර්ණිදලව

අධ්යපනයේවල ේවසිසු් ේවල ගතනුේව්රි දලි හවසිදුවීවඇියව

 ලපනය් ව වි ටව  ලී ව ටසහව ්රි ත් කව පනයර් න ණ හව

අකළවපනයර් න ණවඋපනයකරණවටකටවකිරී වටසහවටහ වවී . 

 ජියකව පනයටල්ව 177ව කව ප්රථන්කව අාංශව ටසහව ගුණත් කව

  කවුේවටසහවමුකල්වල දී . 

 ජියකව පනයටල්ව 8කව ප්රථන්කව අාංශ නව  ගතොඩේගිලිව

අලුත්දදි ව කිරී හව ටහව ජියකව පනයටල්ව 5ව කව ප්රථන්කව

අාංශ නව ේදව  ගතොඩේගිලිව ලදිකිරී හව අකළව අදශයව

 ල්තේවපනයටල්ව ගතොඩේගිලිවශතදහවල දී . 

 ජියකවපනයටල්ව49කවප්රථන්කවඅාංශවටසහව ධ්ය වප්ර ණ නව

ළ ව ඩටවහවපුටුවල දී . 

ජියකව භව ව හව  ේදව ශටරව

අධ්යපනයේ වටාංදර්ධ්ේ වකිරී  

 නුදණව හව ූලර් ියව ටගතරව  කකව මුරණ ව ටකහව අදශයව

කහයුතුවටේපනයකේ වකිරී . 

 රපනයදහිණිව ගුරුව  ගතකර,ව ඊව මටලද,ව ල.ගුද්ව විදුලි ,ව

ිම දටව පනයකකව ල ගතනුේව දඩටහහ්ව  දනු ද්ව පනයඩේව

ටකටවකිරී . 

 ේදව ප්රියටාංටකරණව  හ ත්ව   ෝජිව වි  ව ිමර් ධතශව

ප්රියාංටකරණලදලහවඅකළවදවවි  වකරුණුවටේ ්ධ්  ්ව

ජියකවඅධ්යපනයේවආ ේ වට ාවකහයුතුවකිරී . 

ධතවිව භ ව අධ්යපනයේව පනයහසුකේව ලහළව

ේාංවී  

 ප්රමුතව ධ්රිව දඩටහහේව  ලටව  ෝරගතත්ව ගුරුදරු්ව

කණ්ඩ ේව  කකමව ටසහව පනයශචත්ව උපනයධිව අධ්යපනයේව

දිප් ලෝ දව2ධතවිභ වඅධ්යපනයේ )වහක්රී වටසහවඅනුග්රහ ව

ල ව දී ව හව  ර්ගතගතව ක්ර  ව ඔට ට්ව ධ්රිව ටාංදර්ධ්ේව

්රි කරකේවහවප්ර  ෝගිකවගුරුවපුණුණුදවසිදුවකිරී . 

 ගුණත් කවටාංදර්ධ්ේ ව හ ත්වපනයහවටසහ්වදඩටහහ්ව

3වලලමකවකරවගතිමන්්ව ර්ගතගතවක්ර  වඔට ට්ව්රි ත් කව

කිරී ේවදඩටහහ්වරමුවටකමට .ව 

 Content Language Integrated Learning 

(CLIL) දඩටහහේව2වි  වහවභ වට  ෝධ්ිමකව

ල ගතනු )ව  හ ත්ව  ා පනය්ද්ේ්ව

2Navigators)  ලත් කවකිරී ේවදඩටහහේ. 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  Subject based English Language Improve-

ment Programme (SELI) ධතවීභ ව

ප්ර ශශ කි්ව ට්දවටපනය ේවගුරුභදතු් ේවලාංග්රීසිව

භ වකුටලවටාංදර්ධ්ේ වටසහවසුටධ්යකරුද්ව

2Mentors)  ලත් කවකිරී ේවදඩටහහේ. 

 ICT based 21st Century Core Skills En-

hancement Programme ධතවී ධ්යවප්ර ශශ  ්ව

 ට්දව ටපනය ේව ගුරුභදතු්ව ටසහව  ොරතුරුව

ම ණ ව පනයකකවකරව ගතත්ව 21ව දේව සි ද ටව්  ෘදුව

කුටලව ටාංදර්ධ්ේ ව කිරී ව ටසහව ්රි කරුද්ව

2Operators)  ලත් කවකිරී ේවදඩටහහේ. 

ට වඅධ්යපනයේ වහවට ජවවටාංහිඳි ද  ට  ව හව ටාංහිඳි දහව අකළව “ හපුරදසිභද ”වවව

ටාංකල්පනය ව ප්රදර්ධ්ේ ව කිරී ව උ කටව ලියහට ,ව පුරදසිව

අධ්යපනයේ ව ව හව වි  ව ට ගතීකව ්රි කරකේව ඇසු ර්ව

ටකටව කරේව ලකව අත් පනයොව හව ගුරුව පුණුණුදව ටේ ්ධ්ව

පුණුණුව  දලේව වඇතුළත්ව ව වීදි  ෝව පනයහවහ මවසිාංහලවහව

 ක ළව ධ්ය  ්වටකටවකිරී . 

 එ ව අත් පනයොත්ව ටේ ්ධ්ව කනුේදත්ව කිරී ේව දඩටහහ්ව

ද ඹව හව කකුණුව පනයළත්දලව පනයදත්දේව ලකව අරව ව මුරණ ව

කරේව ලකව අත් පනයොත්ව ද ඹ,වඌද,ව ේ ගතේහිරව හව කකුණුව

පනයළත්දලව  කවහරී .  

කෘෂිකර් වහවපනයරිටරවඅධ්ය ේ වටහව

ත්රජදවපනයධතධ්ියවම ණ ශක වවි   ව

ටාංදර්ධ්ේ  

 අ. පනයො.ට.ව 2උ/ පනයළ)ව ත්රජදව පනයධතධ්ියව ම ණ ශක ව හව

කෘෂිවවිකයදවවි  වටසහවටද ාංවල ගතනුේවකටමහලවව24මවක,ව

ත්රජදවපනයධතධ්ියවම ණ ශක වආකර්ශවප්රශේවපනයරව01මවක,ව

කෘෂිව විකයදව වි  ව ටසහව ආකර්ශව ප්රශේව පනයරව 01ව මව ක,ව

අ. පනයො.ට.ව 2ට/ පනයළ)ව කෘෂිව හව ආහරව ම ණ ශක ව

වි   ව ටසහව ටද ාංව ල ගතනුේව කටමහලව 12මව කව ටකටවව

කිරී . 

 ‘ගුරුව ගතකර‟වරපනයදහිීතවදඩටහහේව හ ත්වඅ. පනයො.ට.ව2උ/

 පනයළ)වත්රජදවපනයධතධ්ියවම ණ ශක වහවකෘෂිවවිකයදවවි  ව

ටසහව දඩටහහ්ව ටාංටකරණ ව හව ටේ ්ක්කරණ ව

කිරී . 

 ඊව -ව මටලදව ටසහව අ්ර්ගතව පනයඩේව ටකටව කිරී ව හව

ිම දටවපනයකකවල ගතනුේව හ ත්වඅ. පනයො.ට.2ට/ පනයළ)වකෘෂිව

හව ආහරව ම ණ ශක ව ටසහව ටකටව කළව ල ගතනුේව

උපනයකරකවපනයත්රිකවටාංටකරණ වකිරී .  

 අ. පනයො.ට.2උ. පනයළ)වත්රජදව පනයධතධ්ියව ම ණ ශක ව වි   ව

ටසහවප්ර  ෝගිකව්රි කරකේවඅත්දලවටකටවකිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

දණිජ,වදයපනයරවඅධ්ය ේ වහව

ගිණුේකරණ  
 ේදව අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණව ව  හ ත්ව ව දණිජව වි  ව

ධ්ර ශවේ වටාං ශෝධ්ේ හවඅදශයවවකහයුතුවකිරී . 

 පනයටල්වතුළවදයදට කත්දවටාංගතේවියහිටුවී වටේ ්ධ්  ්ව

SLIM ආ ේ ව ට ාව සි ලු ව පනයළත්දලව වි  ව

අධ්යම දරුව ටසහව කනුදත්ව කිරී ේව දඩමුළුදමව කව

ගුරුදරු්ව ටසහව ව  ර්ගතගතව පුණුණුව දඩටහහ්ව කව

පනයදත්වී . 

 අ. පනයො.ටව 2ට/ පනයළ)ව දයපනයරව හව ගිණුේකරණව අධ්ය ේ ව

ටහව දයදට කත්දව අධ්ය ේ ව ව ටසහව කව අ. පනයො.ටව 2උ/

 පනයළ)වගිණුේකරණ ,වදයපනයරවඅධ්ය ේ ,වආර්ථිකවවිකයදව

වි   ්වටසහවපුේරීම ණවප්රශේව ාංකුදමවභ ර  ්ව

ටකටවකිරී ේවකහයුතුව75%වමවපනය ණවටේර්ර්ණවකරවඇ. 

 දුරටථවඅධ්යපනයේ ව්රි ත් කවකිරී ව හ ත්වe මටලදහව

අ්ර්ගත ්ව පනයරීම ව කිරී ව හව ිමදටව පනයකකව කරගතත්ව

අධ්යපනයේවදඩටහහේව්රි ත් කවකිරී . 

 ගුරු ගතකරවරපනයදහිීතවඅධ්යපනයේවදඩටහහේවටසහවජියකව

අධ්යපනයේව ආ ේ ව ට ගතව එමදව සිාංහලව හව  ක ළව

 ධ්ය  ්ව අ. පනයො.ට.ව 2උ. පනයළ)ව ගිණුේකරණ ,ව ආර්ථිකව

විකයද,ව දයපනයරව අධ්ය ේ ව  ේව වි   ්දලව පනයටිගතව

කිරීේව අදට්ව කරව ඇියව අරව අ. පනයො.ට.ව 2ට. පනයළ)වව

දයපනයරවහවගිණුේකරණ ,වදයදට කත්දවඅධ්ය ේ ව ේව

වි   ්දලවපනයඩේවපනයටිගතව ක රන්්වපනයදතී. 

 අ. පනයො.ටව2ට/ පනයළ)වටසහව3වදේවදර හත්වවඅ. පනයො.ටව2උ/

 පනයළ)ව ටසහව 1ව දේව දර හත්ව ටද ාංව ල ගතනුේව කටමහලව

ටකටවකිරී . 

 ලාංග්රීසිව ධ්යවදඩටහහ්වදෘත්ිය වආ ේවට ාවපනයටිගතව

කිරී වටසහවමූලිකවකහයුතුවසිදුකරවඇ. 

පනයටල්වපුටකලවටාංදර්ධ්ේ   ගුරුව පුටකල ධිපනයියව  ට්දව දයදටථ ශව  කටුේපනයව

ටකටවකිරී . 

 පුටකලවප්රන්ියව කටුේපනයවටකටවකිරී . 

 පුටකලව ටසහව උපනය කටව ටාංග්ර නව  කටුේපනයව ටකටව

කිරී . 

 පනයටල්ව පුටකලව ටේ ්ධ්ව කත්ව  ගතොනුදහව සි ලු ව

පනයළත්දලි්වල  ේව ොරතුරුවඇතුළත්වකිරී .  

වි  වට ගතන්වහවවි  ව හිරව

්රි කරකේවටාංදර්ධ්ේ  
 ේදව අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණව  හ ත්ව ව වි  ව ට ගතීකව

වි   ලදව පනයටල්ව වි   ලදව තුළව අිමදර් ව

අදශයදමව  දහව පනයත්කිරි හව අකළව ටලසුේව ටකටව කරව

ඇියව අර,ව කව අනුදව ටිය කහව පනය ව 1ව  ඟි්ව දටරකහව

අිමදර්ව පනය ව 30මව තුළව සිසු්ව   දි ව යුතුව වි  ව ට ගතීකව

්රි කරකේව ියළි කව   ෝජේව කව ජියකව අධ්යපනයේව

ආ ේ ව දවලදිරිපනයත්වකිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

 
 ශි යේ කයි්ව  සදගතීත ව ටසහව දේව ජියකව

 ර් ගතෝපනය ධතශවටාංග්රහ ව ක ළවභ  ද්වටකටවකිරී . 

  ේදවවට ේයකරණ ව හ ත්වවි  වට ගතීකවවිදුහල්පනයියදරුව

හවිම  ෝජයවවිදුහල්පනයියදරු්වටසහවදඩටහහ්වදි ත්වකළව

යුතුවආකර වියළි සවමූලිකවටකච්ඡදමවපනයදත්දවඇියවඅර,ව

දඩටහහ්ව  ොදියුලවටකටවකිරී හවිය දරවගතීත . 

 පනයදත්ේව දටාංගතව ත්ත්ද ්ව  හ ත්ව පනයටල්ව  ටමහන්්ව

දඩටහහ්ව දි ත්ව කිරී ව ටේ ්ධ්දව ජියකව ශි යභහව

 ලක ,වශ්රීවලාංකව ලකම වටාංගත  ,වශ්රීවලාංකව ලකමෂිකව

ටාංගත  ව හව ශ්රීව ලාංකව  ටෞතයකේව දයපනයර ව ට ාව මූලිකව

ටකච්ඡදමවපනයදත්දවමූලිකවඋපනය කටවල වදී . 

පනයටල්ව ආපනයකව කළ ේකරණව හවව

ශි යවපනයර්ලි ේ්තුද 

 ශි යව පනයර්ලි ේ්තුව ේදව චක්ර ල්ත ව ියළි සව දව පනයළත්ව හව

කලපනයව ටේ ්ක්කරණව ිමලධ්රී්ව හව ටලසුේව

අධ්යම දරු්ව 56ව මව කනුදත්ව කිරි ව ටසහව දේව

දඩටහහේමව ජියකව  ියදරණව  කොන් ්ව ටභ ශව

ටහ  ෝගත වකවටහිදවපනයදත්වී . 

  ර්ගතගතව ක්ර  ව ඔට ට්ව ශි යව පනයර්ලි ේ්තුව ප්රගතියව

ට  ලෝචේවදඩටහහේවපනයදත්වී . 

 පනයටල්ව පනයකකව කළ ණකරණව  ර් ගතෝපනය ධතශව ටාංග්රහ වව

ටකටවකිරී . 

්රීඩවහවශරීරිකවඅධ්යපනයේ   ේදකව පනයටල්ව ්රීඩව පුණුණුකරුද්ව ටසහව කළණි ව

විශදවිකයල ව හව ශ්රීව ජ දර්ධ්ේපුරව විශදවිකයල ව  ඟි්ව

ශරීරිකව අධ්යපනය ව ියළි සව ්රීඩව දිප් ලෝ ව පනයඨ ලද්ව

ආරේභවකරවඇියවඅරවජියකවඅධ්යපනයේවආ  ,වට රගතමුදවව

විශදවිකයල ව ,ව  පනයේ ව ව විශදවිකයල ව ව හව ජියකව්රීඩව

විකය  ව  ඟි්ව කව දිප් ලෝ ව පනයඨ ලද්ව ආරේභව

කිරී හවිම න් . 

  ර්ගතගතවදඩටහහ්වහවටකච්ඡව ඟි්ව්රීඩව පනයටල්දලව

විදුහල්පනයියදරු් ේව ගුණත් කව ටාංදර්ධ්ේව ප්ර ශශ ්ව සිදුව

කිරී ව හව සිසු් ේව අභි ප්්රරණ ව හව  ේසිකව ටාංදර්ධ්ේ ව

ටසහවකහයුතුවකිරී ව. 

 ග්රීක ව හව පනයටල්ව ්රීඩව  ටිලව පනයහසුකේව ප්රදර්ධ්ේව රජයව

අ යාංශ ව ට ාව එමදව්රීඩව හව ජියකව පනයටල්ව සි ල්ලව

ටසහව්රීඩවඋපනයකරණවන්ළදීවගතීත ,වවඅධ්යපනයේවකලපනය කහව

එමව ්රීඩව ියටි මව  ගි්ව ්රීඩව ියටිව සි  මව ටාංදර්ධ්ේ ව

කිරී වටහවව්රීඩවපනයටල්ව16මවටාංදර්ධ්ේ වකිරී . 

 අධ්යපනයේව ට්දවරජයවවඅ යාංශ වවට ාවඑමදවේදව්රීඩව

පනයටල්ව2මවටාංදර්ධ්ේ වටසහවකහයුතුවකිරී . 

 පනයටල්ව ්රීඩව පුණුණුකරුද්ව ටසහව කනු ව ටාංදර්ධ්ේව

දඩටහහ් පනයටල්ව ්රීඩව ටාංගතේ ට ගත ව එමදව  ර්ගතගතව

දඩටහහ් කව්රි ත් කවකිරී . 2ව ලලව්රීඩ,ව ේටවපනය්දුව,ව

ක දි,ව චට,වජ ඩෝ,වඑල් ල්ව) 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

 ටෞ්කර්  වඅධ්යපනයේ   චිර,ව ේර්ේ,ව  පනයරදිගතව ටාංගිව හව ේහයව කලව  ේව

වි   ්හව අකළව දව 6-13ව  ර්ණිව ටසහව විදි  ෝව පනයඩේව

ටකසි ,ව වීදි  ෝව පනයඩේව පනයටිගතව කිරී ව හව ටාංටකරණ ව

කිරී . 

  ටෞ්කර් ව ල ගතනුේව ලගත්වීේව ්රි දලි ව ටසහව වීදි  ෝව

ම ණ වභවි හවගුරුදරු්වපුණුණුවකිරී . 

  ටෞ්කර් ව වි  ්ව ටසහව වීදි  ෝව පනයඩේව ටකමට ේව  පනයරව

පුණුණුවදඩටහහේවපනයදත්වී . 

 ටාංීත්වශටත්රී වටගතරදව24වදේවකලපනය )වියහපනයත්ව7,000වමවව

මුරණ වකරව  කවහරී . 

  ර්ගතටථව ල ගතනුේව ආධ්රකව 2video Lesson) ටකටව කිරී ව

ටසහව ගුරුදරුව පුණුණුව කිරී ේව දඩමුළුදව  හ ත්ව පනයළත්ව

 ටමහන්්වවි  නු ධතධ්දවශිල්ිය වගුරුවභදතු්ව554මවපුණුණුව

කිරී . 

 ජය්රව ෘවභ වදිේවට රුේවදඩටහහේවපනයදත්වී . 

 දුරටථව අධ්යපනයේ ව  ගි්ව  ටෞ්කර් ව වි  යී ව පනයඩේව

ලගත්වීේවකහයුතුවසිදුවකිරි . 

ගුරුවටාංදර්ධ්ේ ,වගුරුවඅධ්යපනයේ වහවගුරුවකළ ේකරණ  

ජියකවඅධ්යපනයේවවිකයපීඨයඨදලව

ත්ද වලහළවේාංවී  
 ජියකවඅධ්යපනයේවවිකයපීඨයඨවටකහවගුරුවශිම ණලන්්ව4253වව

 ක ේකුව සදවගතීත . 

 ගුණත් කව පුර්දව  ට්දව ගුරුව අධ්යපනයේ ව ල ව දී ව ටසහව

දෘත්තී වකුටලවඇියවදෘත්තී  වහවට ජව කනුදත්භද ව

ටහිවකර් ව ණ්ඩල මවටහව අේගතවගුරුදරු්වටවි ලව

ගත්වි ව හ ත්වඅධ්ය ේවහවඅේධ්ය ේවිමලධ්රී්වටසහව

දෘත්තී  වටාංදර්ධ්ේවපුණුණුවදඩටහහ්වපනයදත්වී . 

  ෝරගතත්ව ජියකව අධ්යපනයේව විකයපීඨයඨව  දව සුණුරුව පනයාංියව

ක රව ටසහව අදශය,ව ප්රථන්කව ආකර්ශව පනයාංියව ක රව ටසහව

අදශයව උපනයාංගත,ව දිජිහල්ව පුටකලව ටසහව අදශයව උපනයාංගත,ව

ලාංග්රීසිව්රි කරකේවක රවටසහවඅදශයවටහවSmart In-

teractive Panels   කවහරී හවකහයුතුවකිරී . 

 ම ණිකව ජියකව අධ්යපනයේව විකයියඨ ව ලදිව කිරී ව ටසහව

කහයුතුවකිරී .  

පනයටල්වපනයකකවදෘත්තී වගුරුව

ටාංදර්ධ්ේවදඩටහහේව2SBPTD) 

 පනයටල්ව තුළව පනයටල්ව පනයකකව දෘත්තී ව ගුරුව ටාංදර්ධ්ේ වටකහව

අදශයව  ර් ගතෝපනය ධතශ ව   කහරී ව හව එ ව ිම  ේ ව

ටකහවියරිමසුේවලයිටතුදමවටකමට . 

 ගුරුව  ධ්යටථේව 112ව  ගි්ව ගුරුභදතු් ේව ධ්රිව

ටාංදර්ධ්ේ වඋ කටව   ොදියුලවටකටවකරව ර්ගතගතවක්ර  ව

ඔට ට්ව්රි ත් කවකිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

 

 ගුරුව විකයලදලහව අවුරුදුව  කකකව පුණුණුව පනයඨ ලදව ටකහව

උපනයධිධ්රීව ේොදේවගුරුදරු්ව973ව ක ේකුව කදවගතීත . 

 ගුරුව ධ්යටථේදලව භෞියකවටේපනයත්වටාංදර්ධ්ේ හවකහයුතුව

ටපනයයී . 

ජියකවගුරුවටාංදර්ධ්ේ ,වගුරුව

අධ්යපනයේ වටහවගුරුව

කළ ේකරණ  

 ජියකවගුරුවිමපුණවරමුදවටකටවකරවලදිරිවකහයුතුවටසහව

ජියකව අධ්යපනයේව ආ ේ ව හව ප්රධ්ේව  කො ටරිටව 2ගුරුව

ටාංදර්ධ්ේ)ව දවලදිරිපනයත්වකිරී . 

 පනයටල්ව  ටමහ ේව අධ්යපනයේව කර් ව  ණ්ඩල ව 6/2021ව

චක්ර ල්ත හව අනුූලලදව ගතණේ ව කිරී ව ටහව කව ටේ ්ධ්ව

ජියකවපනයටල්වටහවපනයළත්වටේ ්ක්කරකදරුවපුණුණුවකිරී . 

පනයටල්වේගතවසිටුවී ේවදඩටහහේවහරහවපනයටල්ව ලවගත්වී .ව 

පනයටල්වේගතවසිටුවී ේවදඩටහහේව

ටවි ලවගත්වී . 

  ටෞතයව අ යාංශ නව ිමර් ධතශ හව අනුදව පනයටල්ව

පනයදත්ද ගතේව   හව අකළව  ර් ගතෝපනය ධතශව පනයටල්ව  දව

ල දී . 

 කරුද්ව ටකහව ගත ේගත ේව පනයහසුකේව ටපනයයී හව අකළව

ටේ ්ක්කරණවකහයුතුවසිදුවකිරී . 

 පනයටල්වේගතසිටුවී ේවහව ලගත්වී ේවදඩටහහේවශමිය ත්ව

කිරී වහවකවහවට ඳිව  ේෝවට ජී වකුටලවටාංදර්ධ්ේ හව

පනයටල්ව දවඅදශයව්රි කරකේවහවඋපනය කටවල දී .  

 ගුරුභදතු්ව ටකහ Covid -19 හව එ රහිව එ්ේත්ව  රව

ල දී හවඅකළවිය දරවගතීත . 

 5  ර්ණි නව ශි යත්දව විභගත හව අකළව දව කරුද්ව ටකහව

පනයටල්ව ගි්වඅ දුේවකිරී හව ර්ගතගතවක්ර  මවටකමට වටහව

එ ගි්ව අභි චේව හව ශි යත්දලන්්ව  ත්රී හව කහයුතුව

කිරී . 

 ොරතුරුවම ණවඅධ්යපනයේ වටහවදිජිහල්ව ධ්යවභවි  ්වප්රථන්කවහවධතවිියයීකවඅධ්යපනයේ නවල ගතනුේව

ලගත්වීේව්රි දලි වආකර් ණී ව ලටවටාංදර්ධ්ේ  

 ොරතුරුවම ණවඅධ්යපනයේ වටහව

දිජිහල්ව ධ්යවභවි  ්වප්රථන්කව

හවධතවිියයීකවඅධ්යපනයේ නවල ගතනුේව

ලගත්වීේව්රි දලි වආකර් ණී ව

 ලටවටාංදර්ධ්ේ  

 පනයටල්ව පනයරිගතණකව විකයගතරදලව පනයරිගතණකව කෘඪාංගතව හව

 ෘදුකාංගතව ේඩත්තුව කර්  ්ව ටසහව කලපනයව  ටමහන්්ව

ටථියව කරව ඇියව පනයරිගතණකව හව ජලකරණව විටුණේව

කණ්ඩ  ේව ගුරුභදතු් ේව කනු ව  දත්කලීේව කිරී ේව

අරමුණි්වගුරුභදතු්වහළිටව  ක කේකුවටසහවප්ර  ෝගිකව

පුණුණුවදඩටහහ්ව3මවපනයදත්වී . 

 2021 දර්  වටසහවඋතුරුව කවපනයළ ත්වපනයටල්දලවපනයරිගතණකව

ේඩත්තුවදඩටහහේවඅධ්යපනයේව අ යාංශ වහවඋතුරුව කව

පනයළත්වඅධ්යපනයේව කපනයර් ේ්තුදවකක ධතධ්වදවසිදුවකිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

 

 අධ්යපනයේවඅ යාංශ නව ොරතුරුවහවට්ිම ශකේවම ණව

ශතදව  ගි්ව ිමර් ණ ව කරේව ලකව ිමකහටව හව විදෘව

 ෘදුකාංගත මව දේව „ලසුරුව ලිේමට‟ව  ෘදුකාංගත නව ේදව

ටාංටකරණ මවටකටව කරව එ ව පනයටල්ව පනයධතධ්ිය හව හුණ්දව දී ව

ටසහවඅත් පනයොමවටකටවකිරී වටසහවදඩමුලුවපනයදත්වී . 

 අධ්යපනයේව අ යාංශ ,ව අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණ,ව විදෘව

විශදවිකයලවහවදුරටථවඅධ්යපනයේවවප්රදර්ධ්ේවරජයවඅ යාංශ වව

ටහව ජියකව අධ්යපනයේව ආ ේ ව ව එමදව  ොරතුරුව හව

ට්ිම ශකේව ම ණව වි   හව අකළදව ්රි ත් කව දයපනයෘියව

ටේ ්ක්කරණ වකිරී . 

 „ගුරුව ගතකර‟වඅධ්යපනයිමකවරපනයදහිීතවදඩටහහේ 

 „ිම දටව පනයකකව ල ගතනුේව දඩටහහේ‟ව හව 10-

11 ර්ණිදලහවඅකළවදව  ොදියුලවටකටවකිරී .ව 

 ල-මටලදවල ගතනුේවඅ්ර්ගතවපනයධතධ්ිය  

  ර්ගතගත/දුරටථව ල ගතනුේව ක්ර  ශක ව ්රි ත් කව කිරී ේව දීව

අදශයවමූලිකවඋපනය කටවහව ගතව පනය්වීේවඇතුළත්ව ර් ගතෝපනය ධතශව

ටාංග්රහ මවසිාංහල,ව ක ළවහවලාංග්රීසිව ේවභ ර  ්ව වටකටව

කරවඅධ්යපනයේවඅ යාංශව දබ්වඅඩවි නවඅ්ර්ගතවකිරී . 

 අ්ර්ජල/ ර්ගතගතව අධ්යපනයේව ්රි දලි ව ට ාව

ටේ ්ධ්වී හව  ේොහකිව කරුද්ව උ කටව කලපනයව  ටමහන්්ව

ප්ර ධත්ෂ ව ල ගතනුේව  ධ්යටථේව 3000ව මව ටථියව කිරී ේව

දඩටහහේවටේ ්ක්කරණ වකිරී . 

 හබ්ව පනයරිගතණකව දයපනයෘිය හව අකළදව හබ්ව පනයරිගතණකව ප්රශටථව

 ටමහන්්ව භවිව කිරී ව ටසහව උපනය කටව ටාංග්රහ මව ටකටව කරව

සිාංහලව/ව ක ළවියහපනයත්ව5,000වමවපනයටල්ව දවල වදී . 

 හබ්වපනයරිගතණකවල වදී ේවදයපනයෘිය ව හ ත්වජියකවඅධ්යපනයේව

විකයපීඨයඨදලවපීඨයඨධිපනයියවඇතුළුවකථිකචර් දරු්වපුණුණුවකිරී . 

 පනයටල්ව ටසහව  දබ්ව අඩවිව ිමර් ණ හව අදශයව පුණුණුදව ල දිවව

2021වදර්  වතුළවපනයටල්ව350කවපනය ණව දබ්වඅඩවිවිමර් ණ ව

කරවටථියවකිරී . 

  කොවිඩ්-19වදටාංගත ව හත්ු ද්ව ලෝකව ාංකුවටහේකයීවණ ව

ආධ්රව හ ත්වපනයටල්වපනයධතධ්ිය වදිජිහල්වම ණ  ්වටවි ලව

ගත්වී වටසහවවපනයහවදයපනයෘියවආරේභවකිරී . 

 වග්රීක ව පනයටල්ව 100මව ටසහව පනයරිගතණකව හව ආශ්රිව

උපනයාංගතවල වදී . 

 ජියකවපනයටල්වහවජියකවපනයටල්ව ලටවටාංදර්ධ්ේ වවී හව

ිම න්වපනයටල්ව25මවටසහවසුණුරුවපනය්ියවක රවඋපනයාංගතව

ල ව දී ව හව පනයටල්ව 35මව ටසහව පනයරිගතණකවහව ආශ්රිව

උපනයාංගතවල වදී . 

 පනයටල්ව 705කව අභය්රව ජල ව ටථියව කිරී ,ව

අ්ර්ජලව පනයහසුකේව ල ව ගතීත ව හව අ්ර්ජලව

බිල්පනයත්ව  ගතවී ව ටසහව අකළව ප්රටේපනයකේවකහයුතුව සිදුව
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

ප්රථන්කවහවධතවීියයීකවඅධ්යපනයේ නවප්රන්තී්වහවගුණත් කභද වහවුරුවකිරී ව 

පනයටල්වහවඅධ්යපනයේවආ ේව

ඇගතයීේවතුළි්වප්රන්තී්වහව

ගුණත් කභද වහවුරුවවකිරි . 

 පනයටල්ව පනයධතධ්ිය හව ිමකුත්ව කිරී ව ටසහව 2017-2019ව පනයටල්ව

විශි හව දයදහරව ඇතුළත්ව ප්රකශේ ව ටහව පනයටල්ව ඇගතයීේව

ියළි සවවිකුත්වකත්වපනයකක වටකටවකරන්්වපනයදතී. 

 පනයටල් ඇගතයීේ ියළි සව විකුත්ව කත්ව පනයකක  ටකටවකරවඇියව

අරවපනයටල්වආරේභවවී  ්වපනයසුවඑ ව්රි ත් කවකිරී හවහකිව

 ශ.  

 අධ්යපනයේ නවගුණත් කවත්ද වියළි ස අධ්යපනයේවිමලධ්රි්ව

විසි්වසිදුවකරේවලක පනයර් න ණව11මවඇතුළත් කර ටකටවකළව

පනයර් න ණවප්රකශේ වමුරණ වටසහවලදිරිපනයත්වකරවඇ. 

 2020 පනයටල්ව ගුණත් කව ත්ත්ද ව ියළි සව දර්ෂිකව

දර්ද ටකටව කරව මුරණ ව ටසහව ලදිරිපනයත්ව කරව ඇියව අරව

2021වදර්දවටකටවකිරී වටසහවටලසුේවකරන්්වපනයදතී. 

 විදුහල්පනයියව අත් පනයොව ටකටව කර  දබ්ව අඩවි හව ඇතුළත්ව කරව

ඇියවඅර පනයටල්දලහව  කවදී වටසහ මුරණ හවලදිරිපනයත්වකරව

ඇ. 

ටමෂිවපනයකේේවකරවගතත්වඅධ්යපනයේවප්රියපනයත්ියවටේපනයකේ ,වටලසුේකරණ ,පනයර් න ණවටහවප්රියඵලවපනයකකව

ිම  ේ වහවඇගතයී වටවි ලවගත්වී . 

ටමෂිවපනයකේේවකරගතත්වඅධ්යපනයේව

ප්රියපනයත්ියවටේපනයකේ ,ව

ටලසුේකරණ ,වපනයර් න ණවටහවව

ප්රියඵලවපනයකකවිම  ේ වහව

ඇගතයී වටවි ලවගත්වී . 

 2022ව දර්  ව ටසහව අධ්යපනයේව අ යාංශ නව දර්ෂිකව

්රි ත් කවකිරී ේවටලට ව කටුේපනයත්වකිරී . 

  ලෝකව ාංකුවටහේකයීවණ වආධ්රව හ ත්ව්රි ත් කවදේව

ට ේයව අධ්යපනයේව ේවීකරණව දයපනයෘිය නව 2GEM Project) 

අධ්යපනයේව අ යාංශ ව හව අකළව ජියකව  ටමහ ේව අධ්යපනයේව

ආ ේදලව 2021ව දර්  නව ටලසුේව හව පනයළත්දලව දයපනයෘියව

ටලසුේවටසහවටහ වල වදීව ලෝකව ාංකුවඑකාද වල ව

ගතීත හව කහයුතුව කිරී ව හව එ ව ටලසුේව ්රි ත් කව කිරී ව

ටසහවඅදශයවටේ ්ක්කරණවකහයුතුවසිදුවකිරී . 

 2020 ට ේයව අධ්යපනයේව ේවීකරණව දයපනයෘිය නව තු්දේව

පනයර්ශවී වඇගතයී වටේ ්ක්කරණ . 

  කොළඹවවිශදවවිකයල නවNEREC ආ ේ වට ාවඑමවවීව8ව

 ර්ණි නව ශි යව ප්රප්ියව  ටමහේවඇගතයී විම කරවඇියව අරව 4ව

 ර්ණි නව ශි යව ප්රප්ියව  ටමහේව ඇගතයී ේව ම ට්රුකරණ ව

දඩටහහ ්වමූලිකවකහයුතුවආරේභවවකිරී . 

 ජියකවපනයටල්ව1000මවටාංදර්ධ්ේ වකිරී ේවදඩටහහේව හ ත්ව

 ෝරගත්ේවලකව පනයටල්වටසහව පනයටල්වපනයකකවටලසුේකරණව

ටේ ්ධ්  ්ව  ර් ගතෝපනය ධතශ ව ච ක්රල්ත මව ිමකුත්ව කිරී ව

හව එ ව පනයටල්ව 831හිව ව විදුහල්පනයියදරු්,ව ව සි ලු ව පනයළත්ව හව

කලපනයදලව ිම  ෝජයව හව ටහකරව අධ්යපනයේව අධ්යම දරු්ව

පනයටල්ව පනයකකව ටලසුේකරණ ව ටේ ්ධ්  ්ව  ර්ගතගතව

ක්ර  ශකවඔට ට්වපුණුණුවකිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

 
 ජියකවපනයටල්ව1,000වහවඅකළවඅදට්වපනයටල්වලයිටතුවටකටවකරව

්රි ත් කවකිරී ේවකහයුතුවටසහවඑ ව ල්තණවඅකළවඅාංශව දව

ලදිරිපනයත්වකිරී . 

    ව දඩටහහේහව  ෝරව ගත්ේව ලකව ව පනයටල්දලව ට ටව

ටාංදර්ධ්ේව දඩටහහ්ව ටසහව අදශයව මූලයව ප්රියපනයකේව

ටේ ්ධ්  ්ව 2021-2023ව කමදව ටලසුේව ගතව අ ද ව

  ෝජේදමවලදිරිපනයත්වකිරී හවඅදශයවකහයුතුවටේපනයකේ වකිරී . 

    ව දඩටහහේහව  ෝරගත්ේව ලකව පනයටල්දලව ට ටව

ටාංදර්ධ්ේව දඩටහහ්ව ටසහව  ධ්යකලීේව ටලට මව

 කටුේපනයත්ව කරව ඇියව අරව පනයටල්-පනයකකව අදශයව කව ඇතුළත්ව

කරන්්ව දදුරහත්ව දදිදියුණුව කරේව ලකව ට ටව

  ෝජේදලි මව මුකල්ව අ යාංශ හව ලදිරිපනයත්වකිරී හවකහයුතුව

කිරී . 

  ෝර ගතේව ඇියව ජියකව පනයටල්ව 831ව කව ටසහව පනයටල්ව පනයකකව

මුලයවප්රකේ මවල වදී . 

 පනයටල්ව ටසහව වව ේදව ජියකව ප්රිය ේව හව ිමර්ණ කව හුණ්දව

දී . 

 දිටත්රිමකව  ටමහන්්ව ත්රරභ ව ධතවිතීයිකව පනයටල්ව ටාංදර්ධ්ේ ව

කිරී ව ටසහව අධ්යපනයේව පනයළත්ව  ලධ්රී්ව  දව උපනය කටව

ටාංග්රහ මව ිමකුත්ව කරව ඇියව අරව කව ජියකව පනයටල්ව 1,000ව

ටාංදර්ධ්ේ ව කිරී ේව දඩටහහේව  හ ත්ව  පනයොකුරුව පනයටල්ව /ව

පනයටල්ව ජලව ටාංදර්ධ්ේ ව කිරී ව ටේ ්ධ්  ්ව දයපනයෘියව

  ෝජේදමව කටුේපනයත්වකරවඇ. 

 2020වඅ වද ව ඟි්ව  ෝජේවවීවඇියවරුිය ල්වන්ලි ේව3,000ව

හව  හත්දව දයපනයෘියව   ෝජේව ටකටව කරව මුකල්ව අ යාංශ ව

 දවලදිරිපනයත්වකරවඇ. 

 තුර්කි වහවශ්රීවලාංකදවඅරවඅධ්යපනයේ වටේ ්ධ්දවඅද  ෝධ්ව

ගිවිසු වඅත්ට්වකිරී වටසහවඅකළවපනයර්ශදදලි්විමරීම ණවහව

අකහටවල වගතීත . 

 ල්දි නුව ආධ්රව  හ ත්ව ගතල්ලව දිටත්රිමක නව පනයටල්ව 200කව

සුණුරුවපනය්ියවක රවඇියවකිරී වටේ ්ධ්දවඅද  ෝධ්වගිවිසු ව

ටසහව වි ධතශව ටේපනයත්ව  කපනයර් ේ්තු ද්ව අකළව අනු තී්ව

ල වගතීත වටහවඅකළවඅද  ෝධ්වගිවිසු වඅත්ට්වකිරී වටසහව

අ යව ණ්ඩල හවලදිරිපනයත්වකිරී . 

 ආසි නුව ටාංදර්ධ්ේව  ාංකුව ආධ්රව  හ ත්ව ්රි ත් කව දේව

ධතවිියයිකවඅධ්යපනයේවආාං්ෂ වටාංදර්ධ්ේවදඩටහහ ේහිව (SESIP)ව

අදශයවටේ ්ක්කරණවකහයුතුවකිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

 

 COVID-19 හදිසිවත්ද හවමුණුණවදී වටසහවටකටවකළව

ටලට හව 2Contingency Emergency Response 

Component –CERC Plan) අකලදවදයපනයෘියව  ෝජේව

ටකටව කිරී ,ව මුකල්ව ප්රියපනයකේව  ගත්දව ගතීත හව කහයුතුව

කිරී ව ටහව ්රි ත් කව කිරී ේව ටේ ්ක්කරණව කහයුතුව

සිදුකිරී . 

 CERC ටලට හව අනුදව පනයටල්ව පනයකකදව  ටෞතයරමෂිව

පනයරිටර මව ඇියව කිරී ව හව ප්රියකර්  ව කදිේේව ප්රකේ මව

ල දී .ව කව ටසහව අකලව චක්ර ල්තවටකටවකිරී වහව රජ නව

සි ලු වපනයටල්වටසහවපනයටල්වපනයකකවප්රකේ ්වල දී . 

 UNICEF ආධ්රව ල  කේව ඌද/ ධ්ය /ේ ගතේහිර/

උතුරවපනයළත්දලහවඅ රද,වඅ ේකුත්වසි ලුව වපනයළත්වටසහව

ක COVID-19 දටාංගත ව හ ත්වආධ්රවල දී හවඅදශයව

කහයුතුවසිදුකිරී වටසහවරුිය ල්වන්ලි ේව2ව ගි්වප්රියපනයකේව

ල දී . 

 පනයටල්වදුහවකහයුතුවටසහවලදිරිපනයත්වවීවඇියවසි ලු වලල්ලීේව

ියළි සදව ටලකව  ලව අදශයව තීරණවල ව දීවඇ.ව   හිව දීව

ට ්රව පනය්ියව දදිව කිරී ,ව ේදව පනය්ියව ආරේභව කිරී ,ව

කිලි ේොච්චිවහවණ ල්විලවේදවඅධ්යපනයේවකලපනයවියහිටුවී ව

හවේදව්රීඩවපනයටල්වආරේභවකිරී වකවඅරි්වප්රධ්ේව ශ 

පනයටල්,කලපනය,වපනයළත්වහවජියකව ටමහ ේවඅධ්යපනයේවකළ ේකරණව්රි දලි වටවි ලවගත්වී  

අධ්යපනයේවපනයධතධ්ිය විම  ේ වහව

ඇගතයී  

 දර්ෂිකව කර් ටධ්ේව දර්ථදව හව පනයර්ලි ේ්තුව අ ද ව

කරකටභවඅදටථදවටසහවප්රගතියවදර්දවටකටවකිරී . 

 ට ටවඅධ්යපනයේවපනයධතධ්ිය විම  ේ වහවඇගතයීේවරමුදමව

ටකටවකිරී . 

 ප්රේධ්ේවටාංදර්ධ්ේවදයපනයෘියදලවප්රගතිය ,ව න්ලි ේව 1000ව හව

දදිව ප්රේධ්ේව දයපනයෘියදලව ප්රගතිය ,ව අධ්යපනයේව

අ යාංශ නව දර්ෂිකව ්රි කරීව ටලට ේව ප්රගතිය ව

 සිකදව හව කර්තු  ව දශ  ්ව දයපනයෘියව කළ ණකරේව

 කපනයර් ේ්තුදව දවහවඅකළවඅාංශව දවදර්ථවකිරී . 

 ගත වට ගතවියළිටකරවදඩටහහේ,වට ජී ව ටිලවපනයහසුකේව

ටාංදර්ධ්ේව කන්ටුදහව අකළව ප්රගතිය ,ව  ටෞභගතය නව කම ව

ප්රියපනයත්ියව ප්රකශ හව අනුදව අධ්යපනයේව අ යාංශ නව

කර්  භර් ව ලටුව කිරී ේව ප්රගතිය ,ව "ගත ව ට ගතව ියළිටකරමව

තුළි්ව දඩව ට ගතව  ලිව ගත හව -ව 2021ව අ ද ව   ෝජේව

්රි ත් කවකිරී "ව ජියකවටේ ්ක්කරණව අනුකන්ටුදව හව

ප්ර ධත්ෂ ව ටේ ්ක්කරණව අනුකන්ටුව ප්රගතිය ව ජේධිපනයියව

කර් ල හවදිටත්රිමව ල්කේවකර් ල හවටහවඅකළවඅාංශව

 දවදර්වකිරී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

 ොරතුරුවපනයධතධ්තී්ව දත්කලීේව

කිරී වහවකර්  ණ්ඩලවඅදශයව

ීතර්ණ වකිරී  

 අධ්යපනයේව දෘත්ියක ් ේව කත්ව පනයධතධ්ිය ,ව ජියකව ශි යව

 ොරතුරුව පනයධතධ්ිය ,ව භූ ගතෝලී ව  ොරතුරුව පනයධතධ්ිය ව හව

 දේත්ව ර්ගතගතව ොරතුරුවපනයධතධ්ියවටාංදර්ධ්ේ වකිරී වහවව

පුණුණුවකිරී . 

 පනයටල්වටාංගතණේව කත්ව අනුදව දර්ව ප්රකශ හව පනයත්කිරී ,ව

අදට්ව කත්ව පනයරි්ෂලක ්ව  දව කත්ව ල දී ව 2පනයටල්ව

ටාංගතණේව කත්ව හව  දේත්ව පනයර්ශද ් ගත්ව ල ගත්ේව

කත්ව වපනයකේේද) 

 5  ර්ණි ව ශි යත්දව සිසු්ව ටකහව අකලව කඩලේව ලකුණුව

ල දී ේව්රි දලි හවම ණිකවටහ වල දී . 

 විකයපීඨයඨවටකහවසිසු්ව ෝරගතීත හවඅකළවදවම ණිකව

ටහ වල දී . 

 ත්රිවිධ්ව හමුකව ටහව  පනයොලිටව ිමලධ්රී් ේව ව කරුද්ව 1ව

 ර්ණි හව ඇතුළත්වී ේව දීව පනයටල්ව  ත්රී හව ම ණිකව

ටහ වල දී . 

  ර්ගතගතව පනයධතධ්ියදලව ියරටරව ටාංදර්ධ්ේ ව ටකහව ටේපනයත්ව

ල දී . 

 ජියකව අධ්යපනයේව කළ ේකරණව  ොරතුරුව පනයධතධ්ිය ව

ටේ ්ධ්වප්රියපනයත්ිය වටකමට වහවකළ ේකරණ . 

 පනයදත්ේව අධ්යපනයේව කළ ේකරණව  ොරතුරුව පනයධතධ්ිය හව

අකළවදවහදුේගතීත ේවඅධ්ය ේ මව්රි ත් කවකිරී . 

අධ්යපනයේවපනයර් න ණවතුළි්ව

අධ්යපනයේවටාංදර්ධ්ේ  
 ට ේයවඅධ්යපනයේවපනයධතධ්ිය ව ම්රවකරවගතිමන්්වසිදුකරේව

ලකවපනයර් න ණවඅධ්ය ේව03මවටසහවමූලයවප්රකේවල වදී . 

 අධ්යපනයේවපනයර් න ණවියළි සව ර් ගතෝපනය ධතශ මව කටුේපනයත්ව

කිරී . 

 ශ්රීවලාංක ශවට් වපනයටලක වල ගතනු වල ේවශි යවශි යද්ව

ටසහව ප්රශටව  ටමහ ේව ගුණත් කව අධ්යපනයේ මව ල දී ව

හවුරුව ය රී ේව  ්රණ මව හුණේගතීත ව ටසහව දේව

පනයර් න ණවඅධ්ය ේ මවටහව කොවිඩ්ව19වදටාංගතවත්ත්ද ව

 හ්තු ද්ව පනයටල්දලව ්රි ත් කව වව දුරටථව අධ්යපනයේව

ක්ර  ශකවියළි සවපනයර් න ණවඅධ්ය ේ මවසිදුකරව ගතේව  . 

 ේදවටේපනයත්වටාංදර්ධ්ේ   ශ්රීව ලාංකව අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව  ටද් නව II / III  රණ්ිදලව

ිමලධ්රී්ව 223ව  ක ේකුව ටසහව  ර්ගතගතව ක්ර ව ඔට ටව්

ධ්රිවටාංදර්ධ්ේවදඩටහහ්වපනයදත්වී . 

 ශ්රීව ලාංකව අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව  ට්ද නව හව ව ශ්රීව ලාංකව ගුරුවව

අධ්යපනයේසව ව  ට්ද නව ිමලධ්රී් ේව දෘත්තී ව ටාංදර්ධ්ේ ව

ටසහවහකරණවවි ධත්ෂ වපනයශචත්වඋපනයධිවපනයඨ ලව දනු ද්වවව

පනයරිපනයලේවහවපනයඨ ලවගතටතුව ගතවී . 
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  ජියකවඅධ්යපනයේවආ ේ වවිසි්වපනයදත්දේවලකවවඅධ්යපනයිමකව

ම ට්රුදවහවඇගතයී වියළි සවදිප් ලෝ වපනයඨ ලදව22021

-2022)ව ටසහව විභගතව  කපනයර් ේ්තු ශව ිමලධ්රී්ව 17මවව

ටහභීවකරවී . 

 ශ්රීව ලාංකව අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව  ට්ද නව I  ර්ණි නව

ිමලධ්රී්වවි ශ් ව ර්ණි හවඋටටවකිරී වවටසහවදේවධ්රිව

ටාංදර්ධ්ේවදඩටහහේවටාංවිධ්ේ වකිරී . 

 අධ්යපනයේව අ යාංශ නව  ට්ද නව ිමයුතුව කර් ලව කර් ව

ටහ කයි්ව ටසහව වව දෘත්තී ව ටාංදර්ධ්ේ ව දඩටහහේව

පනයදත්වී ව දනු ද්ව ගතවීේවකිරී . 

 මූලිකව විදුහල්පනයියදරුව දඩටහහ ්ව 2BPP)වව

විදුහල්පනයියදරු් ේවපනයදරුේපනයත්වපනයරීම ද. 

 ගුරුව කර් ම  ව කඩලේව පනයරීම ණව ටසහව ්රි ත් කව

 ක රේව  ොදියුලවදඩටහහේවටසහවප්රියපනයකේවල වදී .ව 

ගුරුවටාංදර්ධ්ේ ,වගුරුවඅධ්යපනයේ වහවගුරුවකළ ේකරණ  

අධ්යපනයේව ට්දද්හිවේතුරුව

පුරප්පනයඩුවියරවී ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ශ්රීව ලාංකව අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව  ට්ද නව  ට්දව දයදටථව

ටාං ශෝධ්ේ වසිදුවකිරී . 

 ශ්රීවලාංකවඅධ්යපනයේවපනයරිපනයලේව ට්ද නවවි ශ් ව ර්ණි හව10ව

 ක ේකුවඋටටවකිරී . 

 ජියකවපනයටල්වවිදුහල්පනයියවේතුරුව 166මවටසහව  ර්ණිධ්රීව

විදුහල්පනයියදරුවපනයත්වකිරී . 

 ශ්රීවලාංකවවවිදුහල්පනයියවව ට්ද නවටථිරවකිරීේවව820මවසිදුවකිරී . 

 ශ්රීවලාංකවවිදුහල්පනයියව ට්ද නවිමලධ්රී්ව1වපනය්ිය හව636මව

ටහව2වපනය්ිය හව422මව ලටවඋටටවීේවසිදුවකිරී . 

 ට්දද 
 සදව

ගතීතේ 
උටටවකිරීේ 

ශ්රීව ලාංකව අධ්යපනයේව

පනයරිපනයලේව ට්ද  - 
I  - 35 

II - 135 

ශ්රීව ලාංකව විදුහල්පනයියව

 ට්ද  - 
I - 326 

II - 387 

ශ්රීවලාංකවගුරුවඅධ්යපනයේසව

 ට්ද  24 
I - 05 

II - 30 

ශ්රීවලාංකවගුරුව ට්ද  

2016-2018 ්ෂම ණව

දිප් ලෝ ධ්රී් 

උපනය ධතශේවගුරුදරු් 

 

3730 
 

750 

- 



38 

ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  ජියකව අධ්යපනයේව විකයපීඨයඨව හව ගුරුව විකයලදලව පනයදියව

පීඨයඨධිපනයිය,වඋපනයව පීඨයඨධිපනයියව හව ගුරුව විකයලදලවවිදුහල්පනයියව

 ේවේතුරුවපුරප්පනයඩුව 84කි්වසුදුසුකේවලකවිමලධ්රී්ව

ගතණේවඅනුදවපුරප්පනයඩුව53මවටේර්ර්ණවකිරී . 

 ජියකවපනයටල්වවිදුහල්පනයියවපුරප්පනයඩුව හ ත්ව2020.12.31ව

දිේහව පනයදියව පුරප්පනයඩුව 170්ව 105ව ටේමුතව පනයරීම ණ ව

 ගි්ව සදවගතීත හවකහයුතුවකරවඇ. 

 ශ්රීවලාංකව අධ්යපනයේවපනයරිපනයලේව ට්ද හවිමලධ්රී්ව සදව

ගතීත ව හ ත්. 

 2016 දර්   ්ව පනයසුදව 2017,2018,2019ව හව

2020ව දර් දලව අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව  ට්ද නව

මටන්ව /ව විදෘව හව කුටලව පනයකේ ව  ව  සදව

ගතීත හව අකලව විභගතව පනයදත්දව  ේො ියව  වි්ව

 ට්ද නවිමලධ්රී්වහිා මවඇියවවීවඇ. 

 2021.06.04 දිේියදව මටන්ව හව කුටලව පනයකේ ව

 ව ියළි දලි්ව පුරප්පනයඩුව 442මව හව 67මව

ටේර්ර්ණවකිරී ව ටසහව ගතටටමව ිම ශකේ ව ිමකුත්ව

කරවඇ. 

 2021.07.16 දිේියදව විදෘව පනයකේ ව  ව පුරප්පනයඩුව

113මව ටේර්ර්ණවකිරී ව ටසහව ගතටටමව ිම ශකේ ව

ිමකුත්වකරවඇ. 

 ශ්රීව ලාංකව ගුරුව අධ්යපනයේසව  ට්ද නව III  ර්ණි හව

ිමලධ්රී්ව සදවගතීත ව හ ත්. 

 ශ්රීවලාං.ගු.අ. ට.්වඅනු වකර්  ව ණ්ඩල වතුළව

පනයදියේවපුරප්පනයඩුව1090මවටේර්ර්ණවකිරී වටසහව

අකළවආ ේවදලි්වඅනු ිය වල වගතත්වඅරව

ගතටටමවිම ශකේ ව2020.02.07ව දිේවප්රසිධතධ්වකරව

ිමලධ්රී් ගත්ව අ දුේපනයත්ව කසදේව ලදි.ව කව

අනුදව විදෘව විභගත ව  ේව දේව විහව පනයදත්දව

අදට්ව අරව රහව තුළව පනයදියේව  කොවිඩ්-19ව

දටාංගතව ත්ත්ද ව  ව මටන්ව විභගත ව

පනයදත්වී හව  ේොහකිව වි .ව  ක ට්ව වුදකව 2022ව

දර්   ව තුළව  සදව ගතීත ේව කර්  ව අදට්ව

කිරී හවඅ ප්මෂි . 

 ශ්රීවලාංකවගුරුවඋපනය ධතශකව ට්ද නවටථියවකිරී . 

 කේහව  ට්ද නව ිමයුතුව ගුරුව උපනය ධතශකදරුව ගුරුව

උපනය ධතශකව ට්ද හවඅ්ර්ග්රහණ වකිරී වටසහව

 ේපනය ව පනයලව කළව ගුරුව උපනය ධතශකදරු් ේව

පුධතගතලිකවලිිය ගතොනුවඅනුදවසුදුසුකේවපනයරීම වකිරී ව

සිදුවකරනුවල බ්. 

 ගුරුවඋපනය ධතශකව ට්ද වටසහවේදව සදවගතීතේව

ටසහව සි ලුව පනයළත්ව  දිය්ව පුරප්පනයඩුව කසදව
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ම  ්ර  ළාවකරවගතත්වප්රගතිය  

  ශ්රීව ලාංකව ගුරුව  ටද් නව III  රණ්ි හව ිමලධ්රී්ව  සදව

ගතීත ව හ ත්. 

 13 දටරකව ටහියකව කරේව ලකව අධ්යපනයේව

දඩටහහේව හ ත්වගුරුවපනයත්වීේවල වදී වටසහව

2018 දර්  නව දීව පනයදත්වව රගතව විභගත නව

ප්රියඵලව  ව ට ේයව ටේමුතව පනයරීම ණ හව

 පනයීතවසිටිවඅ දුේකරුද්වප්ර  ෝගිකවපනයරීම ණ ව

ටසහව කසවී හව අ ප්මෂි .ව ඊහව අ රදව

උපනයධිධ්රී්ව හව දිප් ලෝ ධ්රී්ව  සදව

ගතීත හවේදවගතටටමවිම ශකේ මවපනයලවකිරී හව

කවකහයුතුවකරන්්වපනයදතී. 
 

 ගුරුව විදුහල්පනයියව දටුප්ව වි  ද ව ිමරකරණ ව කිරී වව

ටේ ්ධ්  ්ව වව අ යව  ණ්ඩලව තීරණ ව අනුද,ව

අ යව  ණ්ඩලව අනුකන්ටුදව  ගි්ව   ෝජිව පනයරිදිව 2018ව

දර් ශවඇතුළත්වදටුප්ව  ෝජේවලදිරි නදීව්රි ත් කව

කිරී හවිම න් . 

 

 පනයදත්ේවගුරුව ට්දවදයදටථ ශව කෝ වහුණේවගතීත වටහව

කව ටසහව  ට්දව දයදටථව ටාං ශෝධ්ේව ලදිරිපනයත්වකිරී ව හව

අධ්යපනයේව ම  ්ර නව සි ලුව  ට්දද්ව කක ධතධ්ව  කොහව

ටාංදෘව ට්දදමව දහවපනයත්වකිරී හවිම න්ව වි්වඑ ව

කර්  වහවට ගතීකදවසිදුවකිරී හවඅ ප්මෂි . 

 ශ්රීව ලාංකව අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව  ට්ද නව  කදේව

කර් ම  වකඩලේව විභගත හව අකළදව ප්රියඵලවිමකුත්ව

කරවඇියවඅරවපනයලමුවදේවකර් ම  වකඩවලේවවිභගත ව

2021.01.01ව දිේියව ගතටටමව ිම ශකේ ව  ගි්ව අ දුේපනයත්ව

කසදව ඇ.ව ශ්රීව ලාංකව අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව  ට්ද නව

ිමලධ්රී්වටසහවදේවට්ධ්ේවභ වපනයරීම ණ හවඅකලව

ගතටටමවිම ශකේ වකව2021.01.01වදිේියදවපනයලවකරවඇ. 
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ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව:වඇ රිකනුව ඩොලර්වන්ලි ේව60.7ව 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:ව2018ව-ව2023 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවවව:වජය්රවටාංදර්ධ්ේ වටසහවOPEC ආධ්රව2OFID)ව 

දයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

 ම ණිකවවිකයගතරව36වමවඅලුිය්වලදිවකිරී . 

 පනයදියේවම ණිකවවිකයගතරවව15කවඅලුත්දදි වහවදදිදියුණුවකිරීේවකහයුතුවසිදුවකිරී . 

 පනයටල්ව380වකවම ණිකවවිකයගතරවපනයහසුකේවේඩත්තුවකිරී . 

 පනයටල්ව51වමවටසහව ්ර,වඋපනයකරණවහවගතෘහවභණ්ඩවල දී . 

 13ව දටරකව අිමදර් ව අධ්යපනයේව දඩටහහේව ්රි ත් කව දේව පනයටල්ව 286ව කව  ්රව ව හව

උපනයකරණවදදිවදියුණුවකිරී . 

 ම ණව ගුරුදරු් ේව හව අකළව වි   ව ිමලධ්රී් ේව ධ්රිව ටාංදර්ධ්ේ ව ටසහව

දඩටහහ්වපනයදත්වී .ව 

 ගුරුදරු්වටසහවඅධ්යපනයේවඋපනයධිවහවපනයශචත්වඋපනයධිවඅධ්යපනයේවදිප් ලෝ වඅදටථවල වදී . 

 ගුරුව පුණුණුදව ටසහව ජියකව අධ්යපනයේව ආ ේ හව ම ණව උපනයකරණව හව ගතෘහව භණ්ඩව

ල දී . 

දයපනයෘිය නවට ටවප්රගතිය ව: 

 ම ණිකවවිකයගතරව 36මවලදිවකිරී හව ප්රටේපනයකේවකහයුතුවසිදුකරව හ්ඩර්ව ල ව දීව ල්ව

24කවලදි කිරීේවකහයුතුවආරේභවකරවඇ. 

 පනයදියේ ම ණික විකයගතර 5ක අලුත්දදි  හ දදිදියුණු කිරීේ කහයුතු සිදුව කිරී ව ටසහව

 හ්ඩර් ල වදීවඇියවඅරවදත්වවිකයගතරව10මවටසහවඇට ේ්තුවටකටවකරන්්වපනයදතී. 

 දෘත්තී  වි   ධ්රද ්රි ත් ක කරනු ල ේ පනයටල් 286කහ උපනයකරණ හ  ්ර ල දී  

ටසහ  හ්ඩර්වකසවීේවසිදුකරවඇ. 

 ගුරුදරු් ේව දෘත්තී ව ටාංදර්ධ්ේ ව  හ ත්ව අදශයව විශ ල් ණ මව සිදුකරව සිාංහලව හව

ලාංග්රීසිව පුණුණුව  ර් ගතෝපනය ධතශව හව අදශයව ලගත්වීේව උපනයාංගතව ටකටව කිරී ව හව දඩටහහ්ව

ටලසුේවකිරී වසිදුකරන්්වපනයදතී. 

 ම ණවගුරුදරු්වටකහවඅධ්යපනයේවඋපනයධි ව2B.Ed) ල වදී ේවදඩවකහයුතුවආරේභවකරව

ඇ. 

 ජියකවඅධ්යපනයේවආ ේ වටසහවභණ්ඩවහවඋපනයකරණවල දී ව හ ත්වඅනු වභණ්ඩව

දලි්ව කොහටමවල වදීවඇියවඅරවලියරි වටසහව හ්ඩර්වකසවීේවසිදුවකරවඇ. 

2021.08.31 වි ක ව:වරුිය ල්වන්ලි ේවව146.33 

2022 දර්  හවිම න්වදඩකහයුතුව: 

 ම ණිකවවිකයගතරව36වමවලදිවකිරීේවකහයුතු,වම ණිකවවිකයගතරවව15කවඅලුත්දදි වහව

දදිදියුණුවකිරීේවකහයුතුවහවපනයටල්ව380වකවම ණිකවවිකයගතරවපනයහසුකේවේඩත්තුවකිරීේව

ලදිරි හවකර ගතේව  . 

5.1වම ණිකවඅධ්යපනයේවටාංදර්ධ්ේවදයපනයෘිය ව 

05.වවි ධතශධ්රව හ ත්ව්රි ත් කදේවදඩටහහ්වහවදයපනයෘිය 
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ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව:වඇ  රිකනුව ඩොලර්වන්ලි ේව100ව 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:ව2019ව–ව2023 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවවව:ව ලෝකව ාංකුද 
 

දයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

 ලාංග්රීසිවවි   හිවල ගතනුේවඵලවදදිවදියුණුවකිරී . 

 ගතණිවවි  හවඅකළවල ගතනුේවඵලවදවදිවදියුණුවකිරී . 

 පනයටල්වපනයකකවදෘත්ිය වගුරුවටාංදර්ධ්ේවදඩටහහ්වරජ නවසි ලුවපනයටල්දලව්රි ත් කවකිරී . 

 පනයටල්වේාසිටුවී ව ලගත්වී ේවදඩටහහේවසි ලුවරජ නවපනයටල්දලව්රි ත් කවකිරී . 

 ගතණිවටහවලාංග්රීසිවවි  ්වටසහවදිජිහල්වල ගතනුේවමූලරවප්රදර්ධ්ේ . 

 ප්රන්ියවටහවගුණත් කව දවහවුරුවකිරී වටසහවපනයටල්වප්රජදවපනයකකවකරගතත්වපනයටල්වඅභය්රව

හව හිරවඇගතයීේව්රි ත් කවකිරී . 

  ේදව ටේපනයත්ව ටාංදර්ධ්ේව දඩටහහේව  හ ත්ව අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව ිමලධ්රී්,ව වි   ලව

ටාංදර්ධ්කයි්වටහවගුරුවඅධ්යපනයේසයි්වටසහවපනයශචත්වඋපනයධිවපනයඨ ලවල දී . 

 අ්ර්කරණව අධ්යපනයේ ,ව පුරදසිව අධ්යපනයේ ව හව ට ජව කක ධතධ්ද ,ව දෘත්තී ව

 ර් ගතෝපනය ධතශේ වටවි ලවගත්වී . 

 පනයටල්ව ටෞතයවහව හපනයදත් වේාවසිටුවී .  

 

දයපනයෘිය නවට ටවප්රගතිය ව: 

 ලාංග්රීසිව වි   හිව ල ගතනුේව ඵලව ටාංදර්ධ්ේ වකිරී ව ටසහව වව දඩටහහේව 2English Language 

Learning Enhancement – ELLE programme) පනයටල්වපනයළත්ව09ව වආදරණ වදේවපනයරිදිව

පනයටල්ව 500කව්රි ත් කවකිරී ,ව  ර් ගතෝපනය ධතශ ්වටහවඋපනය කටව  ලද්වටකටව කරව පනයටල්ව

 දව   කව හරී ,ව පනයළත්ව ටහව කලපනයව  ටමහන්්ව අධ්යපනයේව ිමලධ්රී්,ව විදුහල්පනයියදරු,ව ගුරුව

උපනය ධතශකදරුවටහවගුරුදරුවපුණුණුවකිරී . 

 ගතණිව වි  හව අකළව ල ගතනුේව ඵලව ටාංදර්ධ්ේ ව කිරී ව ටසහව වව දඩටහහේව [Mathematics 

Learning Enhancement (MLE) programme] පනයළත්ව09ව වආදරණ වදේවපනයරිදිවපනයටල්ව

500වකව්රි ත් කවකිරී ,වපනයළත්වටහවකලපනයව ටමහන්්වඅධ්යපනයේවිමලධ්රී්,වවිදුහල්පනයියදරු,වගුරුව

උපනය ධතශකදරුව ටහව ගුරුදරුව පුණුණුව කිරී ,ව  ර් ගතෝපනය ධතශ,ව ගුරුදරුව ටහව සිසු්ව ටසහව අදශයව

උපනය කටවටාංග්රහවපනයටල්වටසහව  කවහරී . 

 

5.2වට ේයවඅධ්යපනයේවේවීකරණවදයපනයෘිය ව( GEMP) 

 පනයටල්ව 286කව  ්රව ව හව උපනයකරණව දදිව දියුණුවකිරී ව හව ජියකව අධ්යපනයේවආ ේ ව

ටසහවභණ්ඩවහවඋපනයකරණවල දී ේවලියරිවදඩවටේර්ර්ණවකිරී . 

 ගුරුදරු් ේව දෘත්තී ව ටාංදර්ධ්ේ ව හව ම ණව ගුරුදරු්ව ටකහව අධ්යපනයේව උපනයධි ව

2B.Ed) ල වදී ේවදඩවකහයුතුවලදිරි හව්රි ත් කවකිරී . 
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 පනයටල්ව ටමහන්්වටීකම ණ මවසිදුකරවපනයටල්වපනයකකවදෘත්තී වගුරුවපුණුණුවඅදශයවහුණේව

 ෝරවගතත්වකලපනයව45%වකවිමලධ්රී්වහවවිදුහල්පනයියදරුවකනුේදත්වකිරී . 

 පනයටල්වේාසිටුවී ව ලගත්වී ේවදඩටහහේව[Enhanced Programme for School Im-

provement (EPSI)] ටේ ්ධ්  ්වටකටේවලකව ර් ගතෝපනය ධතශවසි ලුවපනයටල්ව දව  කව

හරී . 

 අයදශයව වි  ව කකකව ටකහව ල ගතනුේව ආධ්රකව ටකටව කරව ඊ-ව මටලදව  දබ්ව අඩවි හව

 ගතවකිරී හවකහයුතුවකරවඇ. 

 දිජිහල්ව ල ගතනුේව ආධ්රකව ටකටව කිරී ව ියළි සව දව ිමලධ්රී්ව ටසහව දිේව තුේකව පුණුණුව

දඩටහහ්වපනයදත්දේවලදී. 

 පනයටල්වඅධ්යපනයේවප්රන්ියවටහවගුණත් කව දවකළ ේකරණ වටසහව වව ජියකවදඩටහහේව

ටේ ්ධ්  ්වඅධ්යපනයේවිමලධ්රී්වහවවිදුහල්පනයියදරුවකනුේදත්වකර,වඅභය්රවහව හිරව

ඇගතයීේවපනයටල්ව2,000වකව්රි ත් කවකිරී . 

 අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව ිමලධ්රී්,ව වි   ලව ටාංදර්ධ්කයි්ව ටහව ගුරුව අධ්යපනයේසයි්ව 101ව

 ක ේකුව  ෝර ගතේව ඔවු්හව විශදව විකයලව  ෝරව  ගතේව ක්දේව  ලටව උපනය කටව ල ව දීව

කේහව ිමලධ්රී්ව 05ව  ක ේකුව  ර්ගතගතව ක්ර  ශක ව  හ ත්ව වි ධත්ෂ ව පනයශචත්ව උපනයධිව

පනයඨ ලවහකරණුවල ේවඅරවදත්ව17ව ක ේකුවවිශදවවිකයලවටසහව ත්රීවපනයත්වීවඇියවඅරව

ඔවු්හවකවටසහවඇතුළත්වවී ේවකහයුතුව ේවදේවිහවසූකේේවකරන්්වපනයදතී. 

 අධ්යපනයේවකලපනයව45%වකවප්ර ණ මවව හපුරදසිවඅධ්යපනයේවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී . 
 

2021 දර්  වතුළවලටුකරේවලකවසුවි ශ්ෂීවකර්  ්ව: 

ට ේයවඅධ්යපනයේවේවීකරණව2GEM) දයපනයෘිය ව හ ත්ව්රි ත් කවකිරී වටසහවCOVID – 19 

හදිසිව ප්රියචරව ටලට ව 2Contingency Emergency Response Component) ටකටව කරව

්රි ත් කවකිරී ේවකහයුතුවආරේභවකරවඇ. 

 COVID-19 දටාංගතව ත්ත්ද ව  ව  ටෞතයරමෂීව ක්ර  ශක ්ව  හ ත්ව කරුද් ේව

අධ්යපනයේවකහයුතුවඅතණ්ඩව්රි ත් කවකිරී ේවඅරමුණි්ව   වටලට ව්රි ත් කව ක ර්. 

 ටලට ේවට ටවඇට ේ්තුගතවමුකලව22021/2022)ව -ඇ. ඩො.වන්ලි ේව20.02ව2ආට්ේව

දශ  ්වරු.න්.ව3,800.00) 

    වටලට වටසහවප්රියපනයකේවටල ටනු නව ලෝකව ාංකුවණ වආධ්රව හ ත්වටාංචිවමූලයව

ප්රියපනයකේවහරහව . 

    ව ටලට ව ්රි ත් කව දනු නව ජියකව ක්ර ටේපනයකේව  කපනයර් ේ්තු ශව

ටේ ්ක්කරණ  ්වදේවඅරවඅධ්යපනයේවඅ යාංශ හවප්රියපනයකේවලබු ්ව2021වජිමව ටව

සිහව . 

ව   වටලට ව හ ත්ව්රි ත් කවදේවදඩටහහ් 

1)වවවවපනයටල්ව ටමහ ේව ටෞතයරමෂිවක්ර  ශකවප්රදර්ධ්ේ  

 පනයීත ව ජලව පනයහසුකේව  ේො ියව පනයටල්ව 267ව මව ටසහව 2021ව දර්  නව ව ජලව පනයහසුකේව

ටපනයයී . 

 ජියකවප්රිය ේවඅනුදවටීතපනයරම කවපනයහසුකේවප්ර ණදත්ව ේොදේවපනයටල්ව881වමවටසහව

එ වපනයහසුකේවටපනයයි . 

2)වවවවවදිජිහල්වටේන්රණවල ගතනුේවප්රදර්ධ්ේ ව2Blended Learning) 

 රපනයදහිීතවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී ව2ජියකවඅධ්යපනයේ ව ඟි්ව්රි ත් කව ශ) 
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 අ්ර්ජලවපනයහසුකේව ේො ියවපනයටල්ව651වමවටසහවඑ වපනයහසුකේවල දි . 

 පනයරිගතණකවපනයහසුකේවඌේවපනයළත්වපනයටල්ව100මවටසහවඑ වඋපනයකරණවහවඋපනයාංගතවටපනයයී ,ව

පනයටල්ව 35මව ටසහව පනයරිගතණකව 2All in one computers) ටපනයයී ,ව සුණුරුව පනය්ියක රව 25මව

ටසහවඋපනයකරණවල දී . 

 දිජිහල්වල ගතනුේවක්ර  ශකවියීබ සවගුරුදරු්වපුණුණුවකිරී . 

3)ව ව ව COVID -19 දයදටේව ත්ත්ද ව ිමටව සිසු්හව අහින්ව වව ල ගතනුේව /අධ්ය ේව කල ව

ටේ ්ධ්  ්ව ල ගතනුේව කදිේේව දඩටහහ්ව ්රි ත් කව කිරී ව හව පනයටල්ව  ටමහන්්ව

 ටෞතයරමෂිවදඩටහහ්වප්රදර්ධ්ේ . 

 

2021.08.31වදිේහවවි ක ව- රුපියල් මිලියන 1316.89 
 

2022 දර්  හවිම න්වදඩකහයුතුව: 

 ලාංග්රීසිව වි   හිව ල ගතනුේව ඵලව ටාංදර්ධ්ේ ව කිරී ේව දඩටහහේව 2ELLE)ව පනයටල්ව 500ව කව

්රි ත් කවකිරී ව ගි්වසිසු්ව60%කවලාංග්රීසිවවි   හිවල ගතනුේවඵලවටාංදර්ධ්ේ වකිරී  

 ගතණිව වි   හිව ල ගතනුේව ඵලව ටාංදර්ධ්ේ ව කිරී ේව දඩටහහේව 2MLE) පනයටල්ව 500ව කව

්රි ත් කවකිරී ව ගි්වසිසු්ව60%කවගතණිවවි   හිවල ගතනුේවඵලවටාංදර්ධ්ේ වකිරී ව 

 අධ්යපනයේවකලපනයව 60%වකවප්ර ණ මවපනයටල්වපනයකකව දෘත්ිය වගුරුවටාංදර්ධ්ේ වදඩටහහේහව

අකළවලලමකවකරවළාවකරවී . 

 අධ්යපනයේව කලපනයව 60%ව කව ප්ර ණ මව පනයටල්ව  ලව ගත්වී ේව දඩටහහේහව 2EPSI) අකළව

ලලමකවකරවළාවකරවී . 

 පනයටල්වප්රජදව පනයකකවකරගතත්වපනයටල්වගුණත් කව දවහවුරුවකිරී ේව දඩටහහ්වදදුරහත්ව

පනයටල්වඅද වදශ  ්ව2,500වකව්රි ත් කවකිරී . 

 අධ්යපනයේව පනයරිපනයලේව ිමලධ්රී්,ව ගුරුව අධ්යපනයේසයි්,ව වි   ලව ටාංදර්ධියි් ගත්ව

 ෝරගතත්ව 65ව  ක ේකුහව වි ධතශව විශදවිකයලදලව ශටරපනයියව උපනයධිව පනයඨ ලදමව හක්රී ව

ටසහවඅදටථදවල වදී . 

 අධ්යපනයේවකලපනයව60%වකවප්ර ණ මව හපුරදසිවඅධ්යපනයේවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී . 

 පනයටල්ව750කව ටෞතයවහව පනයෝ ණවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී . 

 සි ලු ව වි   ව කකකව ටසහව දිජිහල්ව ල ගතනුේවආධ්රකව ටකටව කිරී ව ටහව ඊව -ව මටලදහව

උඩුගතවකිරී . 

 ගතණිව ටහව ලාංග්රීසිව වි   ්ව ටසහව සුණුරුව ල ගතනුේව ආධ්රකව ටකටව කිරී ව ියළි සව ධ්රිව

ටාංදර්ධ්ේවදඩටහහ්වපනයදත්වී . 



45 

ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව:වඇ  රිකනුව ඩොලර්වන්ලි ේව7.5 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:ව2018-2022ව 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවවවව:ව කොයිකව2KOICA) 

දයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

 කිලි ේොච්චිවදිටත්රිමක නව ෝරගතත්වපනයටල්ව13කවේදවලදිකිරීේවහවපනයහසුකේවදදිවදියුණුව

කිරී . 

  ෝරගතත්වපනයටල්වටකහවගතෘහභණ්ඩවඋපනයකරණවහවත්ද  ්වඋටටවල ගතනුේවආධ්රකව

ල දී . 

 දඩත්ව අ්ර්කරණ ව වව හව ශි යව  ම්්රී ව ල ගතනුේව ලගත්වීේව ්රි දලි මව ටකහව

ගුරුදරු් ේවහවගුරුවඋපනය ධතශකදරු් ේවධ්රිවටාංදර්ධ්ේ වසිදුකිරි . 

 ගුරුදරු්ව හව ගුරුව උපනය ධතශකදරු්ව ටකහව   ේෝව ට ජී ව  හපනයදත් ,ව ධ්ේත් කව

ටාංදර්ධ්ේ ,වදෘත්තී ව ර් ගතෝපනය ධතශේ වටකහවදඩටහහ්වසිදුවකිරී . 

 අධ්යපනයේවිමලධ්රී්වටකහවපනයළත්වහවකලපනයව ටමහ ේවඅධ්යපනයේවචරිකවටාංවිධ්ේ වකිරී . 

 කිලි ේොච්චිවදිටත්රිමක නවසි ලු වවි ශ් වඅධ්යපනයේවගුරුදරුවහවගුරුවඋපනය ධතශකදරුවටකහව

කනු වහවහකි දවප්රදර්ධ්ේ හවපුණුණුවදඩමුළුවපනයදත්වී . 

 

දයපනයෘිය නවට ටවවප්රගතිය ව: 

 කිලි ේොච්චිවදිටත්රිමක නව ෝරගතත්වපනයටල්ව13මවඅලුත්දදි වකිරී වහවපනයහසුකේවදදිව

දියුණුවකිරී ව හ ත්වඅලුත්දදි වකිරීේව25%වකවපනය ණවහවේදවලදිකිරීේව83%වපනය ණවිම ව

කිරී . 

  ෝරගතත්වපනයටල්ව13වටසහවගතෘහවභණ්ඩවහවල ගතනුේවඋපනයකරණවල දී ව හ ත්ව ේට,ව

පුටු,ව්රීඩවභණ්ඩ,වම ණිකවඋපනයකරණවහවදකේවභණ්ඩවල වදී . 

 පනයටල්ව 13ව ටසහව ත්ද  ්ව උටටව ල ගතනුේව ලගත්වීේව ආධ්රකව ල දී ේව පනයළමුව හව

 කදේවඅදි රවඅදට්වකිරී . 

 දඩත්වඅ්ර්කරණ වවවහවශි යව ම්්රී වල ගතනුේවලගත්වීේව්රි දලි මවගුරුදරු්ව

ටසහවහුණ්දවදී වහවධ්රිවටාංදර්ධ්ේ වකිරී ,වකිලි ේොච්චිවදිටත්රිමක නවසි ලු වවි ශ් ව

අධ්යපනයේව ගුරුදරුව ටසහව කනු ව හව හකි දව දර්ධ්ේ ව කිරී ව ටසහව පුණුණුව දඩමුළුව

පනයදත්වී ව හව ට ජව ටාංහිඳි දව හව   ේෝව ට ජී ව  හපනයදත් ව ප්රදර්ධ්ේ ව ටසහව

දඩටහහ්වසිදුකිරී   ේව කොහටව60%වපනය ණවිම වකිරී . 

 

2021.08.31වදිේහවවි ක ව- ඇ  රිකනුව ඩොලර්වන්ලි ේව4.90 

2022 දර්  හවිම න්වදඩවකහයුතුව:ව 

    ටලසුේවකරවඇියවදඩටහහ්දලවලදිරිවකහයුතුවසිදුකිරී . 

5.3වකිලි ේොච්චිවදිටත්රිමක නවඅධ්යපනයේවපනයරිටර වදදිදියුණුවකිරී ේවදයපනයෘිය  
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ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව:වරුිය ල්වන්ලි ේව4281 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වව2019ව-ව2021 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවව:වKorean Exim Bank/EDCF 

දයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

 ජියකවවි  නු ධතධ්ව ෘදුකාංගතවවිමර් ණව ධ්යටථේ ව හෝ ගත වලදිකිරී . 

 කකුණුවහවේ ගතේහිරවපනයළත්දලවප්ර ධත්ෂ ව ොරතුරුවහවට්ිම ශකේවම ණව

 ධ්යටථේවලදිකිරී  

 ජියකවවි  නු ධතධ්ව ෘදුකාංගතවවිමර් ණව ධ්යටථේ වහවප්ර ධත්ෂ ව ොරතුරුවහව

ට්ිම ශකේවම ණව ධ්යටථේවටසහවඋපනයකරණවල වදී . 

 අකළවිමලධ්රී්වටසහව ධත්ෂ වහවවි ධත්ෂ වපුණුණුවඅදටථවල වදී . 
 

දයපනයෘිය නවට ටවප්රගතිය ව: 

 දයපනයෘිය වආරේභවකිරී වටසහවමූලිකවටලසුේවකර්  ්වසිදුවකිරී .ව 

 ශකයවවිශ ල් ණ මවසිදුවකිරී . 

 ජියකවවි  නු ධතධ්ව ෘදුකාංගතවවිමර් ණව ධ්යටථේ වටසහවටථේ මව ෝරවගතීත . 

 ණ වටසහවඅත්ට්වබී වහවඋපනය ධතශේව ට්දදමවහුණේවගතීත . 

 මූලිකවප්රටේපනයකේවදඩවකහයුතුවසිදුවකිරී . 

5.4වධතවිතීයිකවඅධ්යපනයේ වටසහව ොරතුරුවම ණව ම්රටථේව2වICT Hubs) වටථපනයේ ව

කිරී ේවදයපනයෘිය  

ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව:වරුිය ල්වන්ලි ේව109.25 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වව2019-2021 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවව:වල්දි නුවජේරජ  

දයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

 පුටටල්ලදව ටරටදතීව  ධ්යව විකයල නව විකයගතර,ව පනය්ියකව ක රව ටහව පනයරිපනයලේව

 ගතොඩේගිල්ලවඅලුත්දදි වකිරී ව 

 පනයටලහවවඅදශයවභණ්ඩවහවඋපනයකරණවටපනයයී ව 

2021වදර්  වතුළවල වඇියවප්රගතිය :ව 

  ටිලවපනයහසුකේවටාංදර්ධ්ේවඅාංගත වටේර්ර්ණවකරවඇ.ව 

 පනයටල්වභණ්ඩවහවඋපනයකරණවටපනයයුේවඅාංගත වටක ටන්්වපනයදතී. 
 

2021.08.31වවි ක ව:වරුිය ල්වන්ලි ේව76.84ව 

5.5වපුටටල්ලදවටරටදතීව ධ්යවවිකයල වටාංදර්ධ්ේ වකිරී  
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ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව2වදර්ෂික)ව:ව2021වටසහවරුිය ල්වන්ලි ේව10 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වවදර්ෂිකද 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වUNESCO 

අ ප්මෂිවඅරමුණුව:ව 

 ජියකවියරටරවටාංදර්ධ්ේ වඅත්වකරවගතීත වටසහවඅධ්යපනයේ ,වවිකයද,වටාංටකෘිය ,වජේව

ට්ිම ශකේ ,වට ජවවිකයදවටහවපනයරිටර ව ේවම  ්රදලහවඅකළවටාංදර්ධ්ේ වටම ත්ව

කරවගතීත වියණිටවඑමවඑමවඅ යාංශ වට ාවටහ  ෝගි ද්වහවටේ ්ක්කරණ  ්ව

කහයුතුවකිරී . 

 ට  වටහවියරටරවටාංදර්ධ්ේ වටහියකවකිරී වටසහව රජ වටහව රජයව ේොදේවටාංවිධ්ේව

ට ාවකහයුතුවකිරී . 

 ේදව ටාංකල්පනයව දි ත්ව කිරී හව ප්රථ   ්ව  ධත්ෂ ව පනයටල්ව පනයධතධ්ිය ව තුළව එ ුණව ටාංකල්පනයව

 කො මවදුරහවටර්ථකකව ්ේවපනයරීම වකරව ලී ව දනු ද්විම මුවදයපනයෘියව්රි ත් කව

කිරී . 

  ධත්ෂ ව ටාංදර්ධ්ේ ව තුළව  ධත්ෂ ව උරු  ්හව හව ේදයද්හව ජය්රව ය ර්ිය ව

ආරම දවල වගතීත ව දනු ද්ව්රි වකිරී . 

 යු ේට කෝදව හව ට ඳිව ආ ේව ට ාව ටේ ්ක්කරණ  ්ව ජියකව ටහව ජය්රව

ටේ ්රණවහවපුණුණුවදඩමුළුව   හ වී හව්රි වකිරී . 

 අපනය ේවරහහවගතල පනයේවයු ේට කෝව ගතෝලී වටාංකල්පනයවහවදයපනයෘියව්රි ත් කවකිරී වටසහව

අදශයවඅරමුකල්වල වගතීත හවකහයුතුවකිරී . 

 

2021වදර්  වතුළවල වඇියවප්රගතිය ව: 

 enikki festa චිරවරගතදලි වඅදට්වකරවඇියවඅරවජ ග්රහක ්වටසහවයගතව  කවදී ව

සිදුවකරන්්වපනයදතී. 

  කොවිඩ්ව දටාංගතව කල ව තුළව කරුද් ේව  ේසිකව  ටෞතයව ලහළව ේාංවී ව ටසහව වව

දඩටහහ්දලහවක කත්ද වටපනය ේවලදී. 

 ටහකේපනයේ ව ියළි සව ල ගතීත ව ටේ ්ධ්  ්ව ගුරුව උපනය ධතශකදරුව කනුදත්ව කිරී ේව

දඩටහහ්වපනයදත්දේවලදී. 

 

2020.08.31වදිේහවවි ක වව-වරුිය ල්වන්ලි ේව1.43 

5.6වයු ේට කෝවආධ්රවල ේවදඩටහහ්ව-වශ්රීවලාංකවයු ේට කෝවජියකව කොන් ්වටභද 
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5.7වයුිම ටෆවහවඅධ්යපනයේවඅ යාංශ වඅරවටහ  ෝගිවදඩටහහේ 

ඇට ේ්තුවගතවආ  ෝජේ ව22021වදර්  වටසහ)ව:වරුිය ල්වන්ලි ේව16ව 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වව2018-2022 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වයුිම ටෆව 
 

2021වදර්  වටසහවදයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

 ජියකවඅධ්යපනයේවආ ේ ව ගි්වසිදුකරේව ටෞතයවහවශරීරිකවඅධ්යපනයේවහව ටෞ්කර්  ව

අධ්යපනයේ හවඅකළවදඩටහහ්වටසහවමූලයවහවම ණවටහ වල වදී . 

 අධ්යපනයේවඅ යාංශ නවට ජවටාංහිඳි දවකකක ව ගි්වසිදුවකරේවට ජවටාංහිඳි දවහව

ට ව අධ්යපනයේ ව ටසහව ජියකව  ටමහ ේව ප්රියපනයත් මව ටකටව කිරී හව අදශයව ව මූලයව හව

ම ණවටහ වල වදී . 
 

2021වදර්  වතුළවල වඇියවප්රගතිය :ව 

වරහවතුළවපනයදියේවදටාංගතවත්ද ව හ්තු ද්වඅධ්යපනයේවඅ යාංශ ව ගි්වසිදුකරේවදඩටහහ්ව

ආරේභකරව ේො ියවඅරවජියකවඅධ්යපනයේවආ ේ ව ගි්වසිදුකරේවදඩවකහයුතුවකවඅ ගතෝටතුව

 ටවසිහවආරේභවකරවඇ.  

 පනයටල්ව ළමු්හව අතණ්ඩව අධ්යපනයේව අදටථව ටපනයයී :ව 1ව ටහව 2ව දටරදලව ළමු්ව ටසහව

්රි කරකේවපනයකකවල ගතනුේවරදයවටකටවකරන්්වපනයදතී. 

  ටෞ්කර් ව අධ්යපනයේ ව ටසහව අිය ර්කව   ොදියුලව ටකටව කිරී ව ටසහව ගුරුදරුව හව ගුරුව

උපනය ධතශකදරුව 100කව ේවධ්රිව ටාංදර්ධ්ේ වසිදුවකිරී වටසහව්රි කරීව ටලට ව ටකටව

කිරී වහවලදිරිවකහයුතුවසිදුවකරන්්වපනයදතී. 

 ට ජවකක ධතධ්ද වහවට  ව ගතොඩේාංවී වටසහවටමූහිකව්රීඩවදඩටහහ්ව්රි ත් කව

කිරී හවටලසුේවටකටවකරන්්වපනයදතී. 

 

2021.08.31වදිේහවවි ක ව-වරුිය ල්වන්ලි ේවව0.00 

 

2022වදර්  හවිම න්වදඩකහයුතුව: 

 අධ්යපනයේවඅ යාංශ නවට  වහවටාංහිඳි දවකකක නව ේවදට ර්වකිරී හවිම න්වදඩව

කහයුතුවරහවතුළවපනයදියේවදටාංගතවත්ද ව හ්තු ද්වල ේවදටරවතුළව්රි ත් කවකිරී හව

UNICEF ආ ේ වඑකගතවවීවඇ.  
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5.8වවවම ණවවි  වධ්රදවටසහවජියකවඅධ්යපනයේවවිකයපීඨයඨ මවලදිකිරී වහවගුරුවපුණුණුවවවව 

වවවවවවවවක්ර  ශක මව ගතොඩේී   

ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ :වරුිය ල්වන්ලි ේව2080 

 දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වවව2015-2022 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවව:ව කොයිකව2KOICA) 

අ ප්මෂිවඅරමුණුව:ව 

 ම ණවගුරුදරු්වවටසහවජියකවඅධ්යපනයේවවිකයපීඨයඨ මවලදිකිරී . 

 ම ණවගුරුදරු්වවටසහවේදවගුරුවපුණුණුවක්ර  ශක මව ගතොඩේී . 

 

 දයපනයෘිය නවට ටවප්රගතිය ව: 

 ම ණිකව ජියකව අධ්යපනයේව විකයියඨ ව ලදිව කිරී ව ටසහව ේරාංගතල්ල,ව කුලි ියටි ව අකළව

ලඩ  හිව2020-08-31වදේවදිේවමුල්ගතලව වඇ.ව 

    වවිකයපීඨයඨ වලදිකිරී ේවටථේ ව දේටවකිරී වියළි සවපනයසුදව  ෝජේදමවලදිරිපනයත්වවවදවි්ව

කව ියළි සව ටකච්ඡව කරව තීරණ ව කිරී හව අදශයව වව ිමටව   හිව ලදිව කිරීේව ව කහයුතුව  ේව කිසිව

ප්ර ක කහවලමවවවඅරවපනයසුදවඑ වටථේ  වසුදුසුව දහවඅදටේවතීරණ වවව වි්වඑහිවකහයුතුව

ේදවආරේභවකිරී හවඅධ්යපනයේවඅ යාංශ ,වවි ධතශවටේපනයත්ව කපනයර් ේ්තුදවහවKOICA 

ආ  ේ වකහයුතුවවකරන්්වපනයදතී. 

 KOICA ආ  ේ නව  ෝජේදමව වඋධතගතවවීවඇියවCOVID දටාංගත වහමු ශවලදිවකිරීේව

කහයුතුව කදිේේව කිරී ේව අරමුණි්ව ලදිකිරීේව ප්ර ශශ ව දයපනයෘියව පනයකකව ප්ර ශශ හව 2Project 

Based Approach)  රුවකිරී හවතීරණ වකරවඇියවඅරවකවඅනුදවටකච්ඡවගිවිසු ව2වRoad of  

Discussion)  ටාං ශෝධ්ේ වකරව   වදයපනයෘිය  හිවදගතකිදවයුතුවපනයර්ශදවතුේවදේවඅධ්යපනයේව

අ යාංශ ,ව වි ධතශව ටේපනයත්ව  කපනයර් ේ්තුදව හව KOICA ිම  ෝජි ්ව විසි්ව අත්ට්ව

කිරී හවිම න් . 

 

2021.08.31 වි ක ව:වරුිය ල්වන්ලි ේව16.63ව 

2022වදර්  හවිම න්වදඩකහයුතුව:ව  

ලහවටසහ්වකළවදඩටහහ්වදලවලදිරිවදඩකහයුතුව2022වදර්  වටකහවටලසුේවකරවඇ. 
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ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව:වරුිය ල්වන්ලි ේව1200 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වව2017ව-ව2022 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවවව:වල්දි නුවජේරජ ව/වශ්රීවලාංකවජේරජ  

දයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

  පනයො ළෝේරුදවදිටත්රිමක වතුළවත්රරභ වපනයටලමවආරේභවකිරී . 
 

දයපනයෘිය නවට ටවප්රගතිය ව:ව 

 දයපනයෘිය නවපනයළමුවඅදි රවල්දි නුවජේරජ නවන්ලි ේව300කවආධ්රව හ ත්ව්රි ත් කව ශ. 

 පනයළමුවඅදි  ර්වකහයුතුදලි්ව41%මවපනය ණව38%කවමූලයවප්රගතිය මවටහිදවමුල්වටපනයයීේකරුද්ව

විසි්විම වීවඇ. 

 ලියරිව  කොහටව ටකහව ේදව ටපනයයුේකරුදකුව  ෝර ගතේවඇියව අරව එහිව දඩවකහයුතුවආරේභව

කරන්්වපනයදතී. 

  කදේවඅදි  ර්වදඩවකහයුතුදලි්ව38%මවපනය ණව39.8%කවමූලයවප්රගතිය මවටහිදවිම වීවඇ.ව

ලියරිවදඩවකහයුතුවලදිරි හවකර ගතේව න්්වපනයදතී. 

2021.08.31වවි ක ව:වරු.වන්.ව194.84 

2022වදර්  හවිම න්වදඩකහයුතුව: 

 කදේවඅදි රවලියරිවදඩවකහයුතුවටහවතු්දේවඅදි රවදඩවකහයුතුව2022වදර්  හවටලසුේවකරව

ඇ. 

5.9ව පනයො ළෝේරුදවදිටත්රිමක වතුළවත්රරභ වපනයටලමවආරේභවකිරී  

ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව:වරුිය ල්වන්ලි ේව345 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වව2019-2021 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවව:වල්දි නුවජේරජ ව/වශ්රීවලාංකවජේරජ  

දයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

 ඌද,ව ධ්ය ,වට රගතමුදවහවකකුණුවපනයළත්දලවදතුවපනයටල්වේද මවේගතසිටුවී . 
 

2021වදර්  වතුළවල වඇියවප්රගතිය :ව 

  හ්ඩර් කිරී ේ ්රි දලි  අදට් ව අර අදශය කහයුතු ටසහ ම ණික හ මූලය න්ල 

ගතණ් විදෘ කිරීේ සිදුකරන්් පනයදතී. 

2022 දර්  හවිම න්වදඩකහයුතුව:ව 

 ම ණිකවහවමූලයවන්ලවගතණ්වවිදෘවකිරීේවසිදුකිරී ව 

  ෝරගතත්වදතුවපනයටල්වේද  හිවලදිකිරීේවකහයුතුවආරේභවකිරී . 

2021.08.31වවි ක ව:වරුිය ල්වන්ලි ේව4.89 

5.10වදතුකරවප්ර ධතශදලවපනයටල්වේගතසිටුවී ව 
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5.11වධතවිතීයිකවඅධ්යපනයේවඅාංශ වදදිදියුණුවකිරී ේවදඩටහහේව2SESIP)  

වවවවවවව22021වසිහව්රි ත් කවකිරී හවඅ ප්මෂි) 

ඇට ේ්තුවගතවට ටවආ  ෝජේ ව:වඇ  රිකනුව ඩොලර්වන්ලි ේව400 

දයපනයෘියවකලවමට දවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව:වව2021-2025 

ආධ්රවල  කේවආ ේ වවවවවවවවවවවවවවවවව:වආසි නුවටාංදර්ධ්ේව ාංකුද 

දයපනයෘිය ව ගි්වඅ ප්මෂිවඅරමුණුව:වව 

 පුළුල්වජියකවවි   ලවප්රියටාංටකරණ මවසිදුවකිරී . 

 ේදවවි   ලව්රි ත් කවකිරී හවඅදසිවේදයවගුරුවපුණුණුද. 

 කවහවට ගතීකවේදයවවවශි යවඇගතයීේව්රි දලි මවහුණ්දවදී . 

 පුළුල්ව අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණව ියළි සව අධ්යපනයේව ිමළධ්රී්/ව  ලධ්රී්ව හව විදුහල්පනයියව

පුණුණුදවහවසූකේේවකරවී . 

 ගුරුවතුලේ වහවගුරුවටපනයයී වටහියකවකිරී . 

 අ. පනයො.ට.ව 2ට. පනයළ)ව ගතණි ව හව විකයව වි  ව ටහව අ. පනයො.ට.ව 2උ. පනයළ)ව විකය,ව ගතණි,ව

ම ණ,වදණිජවවි  වධ්රවටසහවලහළවප්රමුතද මවල වදී . 

 ිමර්ණ කව මූලිකදව 1AB දර්ගත නව ජියකව පනයටල්ව 148ව මව හව පනයළත්ව පනයටල්ව 600ව මව

 ෝර ගතේවලලමකවටයපනයේ වකිරී . 

 2024වදට ර්වදිවේදවවි   ලදවහවඇගතයීේවක්ර  ශක හවඅනුදවඅ. පනයො.ට.ව2ට. පනයළ)වවිභගත ව

පනයදත්වී . 

 අධ්යපනයේව කළ ේකරණව  ොරතුරුව පනයධතධ්ිය ව 2NEMIS) ප්රියපනයත්ිය ,ව ිම  ේ ව හව

ඇගතයීේවරමුදවටකමට . 

 අධ්යපනයේවපනයර් න ණවියළි සවවිටරත් කව ර් ගතෝපනය ධතශ මවටකමට . 

 

දයපනයෘිය නවට ටවප්රගතිය ව: 

 “ ටෞභගතය නව කම ”ව අධ්යපනයේව හව  ේදව ප්රගතධ්ේව ටාංදර්ධ්ේව ලලමකව හව  ුණණුව ේදව

අධ්යපනයේවප්රියටාංටකරණවටසහවප්රමුතදවල  ේවඅයුරි්වආසි නුවටාංදර්ධ්ේව ාංකුව2ADB) 
ආධ්රව ව්රි ත් කවSESIP දඩටහහේවආරේභවකරවඇ. 

 

 දයපනයෘිය නවට ටවප්රගතිය ව: 

DLI 1  ේදව වි   ලදව අනුදව ජියකව ශි යව ඇගතයීේව රමුදමව ිමර් ණ ව කිරී හව

අකලදව ජියකව හව පනයටල්ව  ටමහ  ්ව ඇගතයීේව අ්ර්ගත ව හව ප්රන්තී්ව

හදුේගතීත ,ව ඇගතයීේව ප්රියපනයත්ියව රමුදහව අකළව මූලිකව අ්ර්ගත ව  ගතොනුව

කිරී වආදි වසිදුවකිරී . 

 ේදව ජියකව ශි යව ඇගතයීේව රමුදව 2NSAF) ියළි කව පුණුණුදව ටකහව විභගතව

 කපනයර් ේ්තු ශ,වජියකවඅධ්යපනයේවආ ේ න,වඅධ්යපනයේවඅ යාංශ නව

හවප්රකශේව කපනයර් ේ්තු ශවකණ්ඩ ේවහදුේගතිමන්්වපුණුණුදවආරේභව

කිරී හවකහයුතුවටකටවකරන්්වපනයදතී. 
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 දයපනයෘිය නවට ටවප්රගතිය ව: 

DLI 2  අ. පනයො.ට.ව ට/ පනයළව හව උටටව  පනයළව  ෝරගතත්ව වි   ්ව ටකහව විචරත් කව

ටේන්ශ්රිව ල ගතනුේව වි   ලව ටාංදර්ධ්ේ ව සිදුකිරී ේව කහයුතුව ටකහව විභගතව

 කපනයර් ේ්තුද,ව අධ්යපනයේව ප්රකශේව  කපනයර් ේ්තුදව හව ජියකව අධ්යපනයේව

ආ ේ හවටේ ්ධ්විමලධ්රී්වඇතුළත්වකන්ටුදමවපනයත්කරවඇියවඅරවප්රථන්කව

 ර්ණිව සිහව 11ව  ර්ණිව කමදව වි  ව ිමර් ධතශව හව ල ගතනුේව උපනයකරණව සූකේේව

කරන්්වපනයදතී. 

 ටත්රීව පුරු ව ට ජභද ව ටේ ්ධ්දව ටාං ශදීව වව  ධ්යව දඩටහහ්වටකහව ජේව

කනුදත්කිරීේව සිදුකරව ජේව   ව වි මට ව හව ජියකව අධ්යපනයේව ආ ේ ව හව

අධ්යපනයේවප්රියටාංටකරණවරජයවඅ යාංශ වහවඑමදව ේවටකහවටලසුේවටකටව

කිරී වසිදුකරනුවල යි. 

DLI 3  ගුරුවපුණුණුදවටකහව දේවජියකවදයදහරව ටේපනයත්ව ක කත්දව ම්ර වියහිටුවී ව

ටකහව කක ධතධ්ව කන්ටුදමව  ගි්ව අදශයව ප්රන්ියව හුණේව ගතීත ,ව කව ටකහව

ටථේ ව හදුේගතීත ,ව අදශයදේවඋපනයකරණවටපනයයී ,වකර් ව ණ්ඩලව අදශයව

ටපනයයී වආදි ක,ව ගුරුවිමපුණව රමුදහව අනුදව 6-ව 11ව ගුරුව පුණුණුව ටකහව පුණුණුව

  ොදියුලවටකටවකිරී වසිදුකිරි . 

DLI 4  පනයළත්,ව ජියකව අධ්යපනයේව ආ ේ ව හව අධ්යපනයේව අ යාංශ ව එමදව පනයටල්ව

පනයකකවගුරුවසිිය ේගතකරණ වටසහවට ටවපනයටල්වපනයධතධ්ිය ව දේ ව ගතොනුදේව

පනයරිදිවගුරුවඅදශයවහදුේගතීත ,විම දිවපනයටල්වටකහව748මවහදුේ ගතේවකවියළි කව

වි ශ් වඅදධ්ේ ව  ොමුවකිරී වහවකවඅතුරි්වගුරු වහිගත වහවගුරුවඅියරිමවටහිවව

පනයටල්වටසහව ගත්ේව ිය දරවලයිටතුගතවකිරී ,ව 2018/2019ව හදුේගතත්ව පනයටල්ව

600මවඅතු ර්වපනයටල්ව400මවපනය ණවජියකවපනයටල්ව දහවපනයත්කිරී වආදි වසිදුකරව

ඇ. 

DLI 5  ේදව වි   ලව ට ගතව අනුගතදේව පනයරිදිව උපනය ධතශේත් කවේ කත්දව   ොදියුලව

ටකටකිරී හව ජියකව අධ්යපනයේව ආ ේ ව  ගි්ව   ොදියුලව ටාංරචකව ටසහව

අනු ිය ව ල දී ව හව ජියකව අධ්යපනයේව ආ ේ නව අධ්යම ව ජේරල්ව හව

අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණව රජයව  ල්කේතු  ේව අක්ම ණ ව  හ ත්ව   ොදියුලව

රමුදවටකටවඅදට්වකිරී . 

 ේදව   ොදියුලව ටකහව පුණුණුකරුද්ව පුණුණුවකිරී හව අදශයව ටේපනයත්ව පුධතගතල ්ව

හදුේගතීත ව හව විදුහල්පනයියදරු්ව හව ිමළධ්රී්ව පුණුණුව කිරී ේව ලදිරිව කහයුතුව

ටලසුේවකිරී . 

 ේ දෝත්පනයකේවවිකයගතර,ව ටේන්ශ්රිවල ගතනුේවටසහව පනයළත්ව ටමහ  ්වටලසුේව

ටකමට වහව වපනයටල්වටසහවමූලයවප්රියපනයකේවල දී ේවදඩවකහයුතුවආරේභවකරව

ලදිරි හවසිදුකිරී . 

DLI 6  අධ්යපනයේවඅ යාංශ වහවපනයළත්වඅධ්යපනයේවආ ේවඅරව්රි කරකේවපනයකකව

ටහභීත්දවගිවිසු වවටකටවකිරී හවඅකළදවමූලිකවලලමකව13මවහුණ්දවදීවවපනයළත්ව

9වටසහව කටුේපනයත්වටකටවඅදට්වවකරවකන්ටුවිමරීම ණවල ව ගතේවඇියවඅරව

එමවපනයළමවටසහවරු.න්.5ව ගි්වල වදී හවීතියවඋපනය කටවලබීවඇ 

DLI 7  අධ්යපනයේවපනයධතධ්ිය වටසහවිම  ේවහවඇගතයීේවරමුදමවහුණ්දදී ේවදඩකහයුතුව

ටසහව කන්ටුදව ියහිටුදව ව පනයළත්දලව කේහව ිම  ේ ව සිදුදේව ආකර ව ියළි සව

ටීකම ණ මවසිදුවකරවඋපනය ධතශකදරු් ේවටහ වඇියදවඅධ්යපනයේවඅ යාං නව

හවපනයළත්වටලසුේවිමලධ්රී් ේවකනුදත්වකිරීේවදඩටහහ්වපනයදත්දවිම  ේ ව

හවඇගතයීේවඅනුදවටකටවකිරී වසිදුවකරන්්වපනයදතී.ව 

 NEMIS ්රි කරිව ටලට හව අනුදව  ොරතුරුව හව ට්ිම ශකේව ම ණව

උපනයකරණව ටපනයයී ව සිදුකරන්්ව පනයදතී.ව අධ්යපනයේව පනයර් න ණව උපනය කටව ටාංග්රහ ව

ටසහවමූලිකවකහයුතුවටකටකරවඅදට්වකරවඇ.ව 
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2022 දර්  හවිම න්වදඩවකහයුතුව:ව 

 NSAF ටහව ේදව වි   ලව  ව පනයකේේදව  ෝරගතත්ව වි  ්ව ටසහව ේදව ම ටර්ුව

  ොදියුලවටාංදර්ධ්ේ වකිරී . 

 21දේවසි ද ට්වකුටලවටහවර ව දළසපනයලවඅදශයවකක ධතධ්වකරේවන්රවල ගතනුේව

ප්ර ශශ මවටසහවේදවSTMP වි   ලදවම ටර්ුවක්ර වියළි සව කනුදත්වකිරී හවටත්රීව

පුරු වට ජභද හවටාං ශදීවජියකව ධ්යවදයපනයර වියහිටුවී . 

 ජියකව හව පනයළත්ව දයදහරිකව ටේපනයත්ව  ධ්යටථේදලව 2Applied Resource Hub)ව 50%කව

කර්  ව ණ්ඩල වහවපුණුණුකරුද්වටසහවපුණුණුවදඩටහහ්වපනයදත්වී . 

  ෝරගතත්ව වි  ්ව ටසහව 10ව  ර්ණි නව ගුරුදරු් ේව 80%ව මව වි ර්ශේ ව පනයකේේව

කරගතත්වඅ්ර්ව්රි කරීවලගත්වීේ,වන්රවල ගතනුේවහවප්රියකර් වලගත්වීේවටසහවපුණුණුව

කිරී . 

 අ යාංශව චක්ර ල්ක හව අනුදව  ෝරගතත්ව වි  ධ්රව හව වි  ්ව ටසහව අ. පනයො.ට.ව

2ට. පනයළ)ව ගුරුවටාංතයදව 70%වකි්ක,ව අ. පනයො.ට.ව 2උ. පනයළ)ව ගුරුව ටාංතයදව 40%වකි්කව

ලහළවේාංවී . 

 උපනය ධතශේව ේ කත්ද ව ටසහව  ෝරගතත්ව පනයටල්දලව විදුහල්පනයියදරු්,ව ිම  ෝජයව හව

ටහකරවවිදුහල්පනයියදරුව50%ම,වපනයළත්,වකලපනයවහව කොටමඨටවඅධ්යපනයේවිමලධ්රී්වටහව

ගතණි වහවවිකයදවගුරුවඋපනය ධතශකදරු්ව50%මවපුණුණුවකිරී . 

 STMC වි  ්දලව ල ගතනුේව ප්රියඵලව දදිදියුණුව කිරී ,ව STMC  වි  ්ව ටසහව ගතහණුව

ළමු් ේවටහභගිත්ද වදදිකිරී ,වියරින්වළමු් ේවපනයටල්වඅහරව  වඅඩුවකිරී වආදි ව

ටසහව ෝරගතත්වපනයටල්ව20%කවියරටරවටාංදර්ධ්ේවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී . 

 පනයළත්ව හව ජියකව ්රි කරීව ටලසු හව හව ප්රමුතව අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණව ේය ව

පනයරදලහවටහ වවී වටසහව පනයළත්ව 9හිව වකර් ටධ්ේ වපනයකේේවකරගතත්වහවුල්වගිවිසුේව

ට  ලෝචේ වකරව දත්කලීේවකිරී . 

 අධ්යපනයේව පනයධතධ්ියව අක්ම ණව ආකෘියව අර්ථව කමවී ව ටහව  ර් ගතෝපනය ධතශව අධ්යපනයේව

අ යාංශ ,වපනයළත්වහවකලපනයව ටමහන්්වප්රන්ියගතවකිරී වහවකත්වපනයධතධ්ිය නවප්රන්ිය ව

ටාංදර්ධ්ේවකිරී . 
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කරුද් ේව අධ්යපනයේ ව අතණ්ඩදව පනයදත්දව ගතීත ව ටසහව දුරටථව අධ්යපනයේව ක්ර  ශකව හුණ්දදී ේව

අභි  ෝගත ව හමු ශව අ ේකුත්ව රජයවආ ේ,ව  පනයෞධතගතලිකවආ ේවහව එමදව අ යාංශව  ටමහන්්ව

පනයළත්,වකලපනයවහවපනයටල්වටේ ්ක්කරණ වකරවවගතිමන්්වදඩටහහ්වරැටමව්රි දහවේාංදවඇ. 

 කරුද් ේවඅධ්යපනයේවකහයුතුවපනයසු ් කි්ව ොරදවකරව ගතේව ් වටසහව"ගුරුව ගතකරව"වරපනයදහිීතව

දඩටහහේ,ව e-මටලදව හරහව වීදි  ෝව පනයඩේව ල ව දී ව හව වි ්ව FM ගුද්විදුලිව ේලිකදව

ඇරඹී ව අධ්යපනයේව ප්රියටාංටකරණව රජයව අ යාංශ නව  දිහත්ව වී ව  ව සිදුවකරේවලදි.ව කව ටසහව

අධ්යපනයේවඅ යාංශ නවවි   භරවඅධ්යපනයේවඅධ්යම දරු් ේවක කත්ද වල ව කේවලදි. 
 

 අධ්යපනයේ ව  දනු ද්ව රපනයදහිීතව ේලිකව 20මව ආරේභව කිරී ේව දඩටහහ ේහිව පනයළමුව ිය දරව

දශ  ්වරපනයදහිීතවේලිකව06මව ේවදේවවිහවආරේභවකරවඇියවඅරවජියකවඅධ්යපනයේවආ ේ නව

 දිහත්වවී  ්වවීදි  ෝවදඩටහහ්ව7000කහවඅවධිකවප්ර ණ මවපනයටිගතවකිරී වඅදට්වකරවඇ.ව.ව 
 

 පනයටල්ව ොරතුරුවම ණ  ්ව ලගත්වී ේවඅරමුණවඇියදවපනයටල්වටසහවපනයරිගතණකවඋපනයාංගතවහව

අ්ර්ජලව පනයහසුකේව ල ව දී ේව දඩියළි දළමව  ොරතුරුව ම ණව ශත ශව මූලිකත්ද  ්ව

්රි ත් කවවි . 

 ට් ව වි   ම ව ආදරණ ව දේව පනයරිදිව ටද ාංව ල ගතනුේව කටමහලව ටකටව කිරී ව හව ිම දටව පනයකකව

අධ්යපනයේ හවමුලපුරේව  ොදියුලවටකටවකිරී වආරේභවකරවඇ. 

06.ව කෝවිදිව-19වදටාංගතවත්ද වහමු ශවකරුද් ේවඅධ්යපනයේ වපනයසු ් හව

ලමව ේොවී වටසහවගතනුවලබව්රි  ර්ගතව 

2021වදර්  නවපනයටල්වපනයදත්වවවආකර ව 
 

 2021වදර්  වටසහවපනයටල්වඅදි රවකිහිපනය මව හ ත්වපනයහවකම දේවආකර හවආරේභවකරේවලදි. 

 

  ටේහිරව පනයළවහව ණුකකලවකරවඇියවප්ර ධතශදලව ියහිටිව පනයටල්වහරව අ ේමවපනයළත්දලව

ියහිටිවපනයටල්වජේදරිව11වදේවදිේවආරේභවකරේවලදි.ව 

 2021ව  ර්තුව  ටව පනයදත්වී හව ිම න්,ව 2020 - අ.හපො.ස. (සා/හපළ) විභාගයට හපනී 

සිටිේවසි ලුව වසිසු් ේවඅධ්ය ේවකහයුතුව2021.01.25වදිේවආරේභවකරේවලදි. 

එ ව සිසු් ේව අධ්ය ේව කහයුතුව ටසහවප්රමුතද ව ල ව දී ව අදශයව දේව  වි්,ව කව

ටසහව ලඩව පනයහසුකේව ප්ර ණදත්ව  ේොද් ්ව ේේ, 6,7,8ව හව 9ව  ර්ණිදලව සිසු්ව

කණ්ඩ ේව  ලටව දරි්ව දරව  ගත්දව ගතීත හව කහයුතුව කළව හකිව  දහව දදිදුරහත්ව

ක්දේවලදි. 2 ටේහිරවපනයළවහර) 

  ටේහිරවපනයළ හිව2ණුකකලවකරවඇියවප්ර ධතශදලවියහිටිවපනයටල්වහරවඅ ේමවප්ර ධතශදල)ව

ියහිටිවපනයටල්දලව5,11වහව13ව ර්ණිවපනය ණමවව2021.03.15වවදිේවආරේභවකරේවලදි. 

  ටේහිරවපනයළ හිව2ණුකකලවකරවඇියවප්ර ධතශදලවියහිටිවපනයටල්වහරවඅ ේමවප්ර ධතශදල)ව

ියහිටිවපනයටල්දලවසි ලු ව ර්ණිවව2021.03.29වවදිේවආරේභවකරේවලදි.  

 2021.04.09ව දිේව සි ල ව පනයටල්දලහව පනයළමුව පනයටල්ව දර ව ටසහව ිමදඩුව ල  කේව ලකව

අර,ව 2021.04.19ව දිේව සි ල ව සිාංහලව හව  ක ළව පනයටල්ව  කදේව දර ව ටසහව ආරේභව

කරේවලදී. 

  කොවිඩ්ව19වදටාංගතවත්ත්ද වේදත්වදර්ධ්ේ වවී ව හ්තු ද්ව2021.04.27වදේවදිේව

සිහවසි ලුව වපනයටල්වටසහවිමදඩුවල ව කේවලදි. 
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ලදිරි නවදීවආරේභවකිරී හවටලසුේවකරවඇියවආකර  
 

 ේදව පනයටල්ව පනයරිටර හව කරුද්ව අනුගතව කරව ඔවු් ේව  ේසිකව  ටෞතයව ඔප්ේාංවි හව සුදුසුව

්රි කරකේවකිරී හව මූලිකත්ද ව ල ව දීව කහයුතුවකළව යුතුව  වි්,ව පනයටලවආරේභවකළව දහ ව

විභගතවකහයුතුවටහවරගතවටසහවළ යි්ව  ොමුව ේොකරේව ලටවක්දේවලදි. 
 

 පුධතගතලව දුරටථභද ව ආරම ව දේව  ට්ව පනයහව ටසහ්ව පනයරිදිව පනය්ියව පනයදත්වි ව යුතුව  දහව කව

අදධ්රණ වකරේවලදි.ව 
 

 
 

 පනයටල්ව ටමහන්්වතීරණවගතීත  
 

විදුහල්පනයියව ප්රධ්ේත්ද  ්ව යුතුද,ව පනයටල්ව ටාංදර්ධ්ේව විධ් කව කන්ටුදව හව  ටෞතයව ප්රදර්ධ්ේව

කන්ටුදව එමදව පනයහවිමලධ්රි්ව කව ටේ ්ධ්වකරව ගතිමන්්ව ියහිටුදනුවල ේව ප්රධ්ේවකන්ටුදහව

පනයටලවආරේභවකරවපනයදත්දව ගතේව  වටසහවඅදශයවසි ලුවතීරණවගතීත ේව ලලවපනයදරේව

ලදි.ව  ේව ගතහළුකරීව අදටථදමව  ශව ේේව දදිදුරව උපනය කටව කලපනයව අධ්යපනයේව අධ්යම  ගත්ව

ල වගතවයුතුව දවක්දේවලදි. 
   

 ප්ර ධතශ නව ටෞතයවත්රදකයවිමලධ්රි 

  හජේව ටෞතයවපනයරීම ක 

 ග්ර විමලධ්රි 

  පනයොලිසි  

 ප්ර ධත්ෂ වප්රදහේවඅධිකරිවිම  ෝජි ්ව 

 වඅධ්ය ේවහවඅේධ්ය ේවකර්  ව ණ්ඩලවපනයටලහවකසවී  
 

 පනයටල්වඅදි රවදශ  ්වආරේභවකළව හයි්ව ටෞතයවඅධ්යම වජේරල් ේවිමර් ධතශ ්හව

අනුදවඅධ්ය ේවහවඅේධ්ය ේවකර් ව ණ්ඩලවඅධ්ය ේවකහයුතුව ධ්දකි්ව ොරදවකරව

 ගතේව  වටසහවඅදශයවපනයරිදිවකසදේව ලටවඋපනය කටවල ව කේවලදි.ව 

   හිවදී,වපනයහසුකේවහවහකි දවඇත්ේේව ට්ද හව ේොකසදේවඅධ්ය ේවකර් ව ණ්ඩල ව

 ර්ගතගතවක්ර  හව ලගත්වි ේවකහයුතුවකිරී හත්,ව එ වකර් ව  ණ්ඩල නව  ේොපනයන්ණි ව

ඔවු් ේව පනයෞධතගතලිකවිමදඩුදලහවහිලශව ේොකරේව ලටත්වඋපනය කටවල වදීවඇ.ව 

 ප්රදහේවපනයහසුකේ 
 

පනයටල්ව සිසු්ව ටසහව ටපනය  ේව ප්රදහේව පනයහසුකේව විධි ත්ව කරදලී ව ටේ ්ධ්  ්ව

අධ්යපනයේව අ යාංශ ව  ගි්ව ිමකුත්ව කරව ඇියව අාංකව ED/01/02/05/01/89 හව

2021.01.06ව දිේියව ලිිය  හිව ටසහ්ව පනයරිදිව සිසුව සිසුවි ්හව ප්රදහේව පනයහසුකේව ටලටව

ගතීත හවකහයුතුවකළවහකිවඅර,වකවටසහව දකගතත්වදේව දුරකථේවඅාංකවකිහිපනය මවල ව

 කේවලදි. 

 අධ්යපනයේවඅ යාංශ ව ගි්ව2020.05.11 දිේවිමකුත්ව කොහවඇියවඅාංකව15/2020 කරණව කොවිඩ්ව

19 පනයියරී වදළමවී වටසහවපනයටල්වටහවඅධ්යපනයේවආ ේවසූකේේවකිරී වචක්ර ල්ත නවටසහ්ව

ිම   ්වහව ා පනය්වීේවකවඅධ්යපනයේවඅ යාංශ ව ගි්වඅාංකවED/01/21/07/03/2020 (III) 

හව2021.01.04 දිේියදවිමකුත්වකරේවලකව කොවිඩ්ව19 දටාංගතවත්ද ව හ ත්ව ටෞතයරමෂිදව

පනය්ිය නවසිටිේවසිසු්ව

ටාංතයද 
පනය්ියවපනයදත්වි වයුතුවආකර  

සිසු්ව15 කමද ට් වදිේක වසි ලුවපනය්ියවපනයදත්වී . 

සිසු්ව16 සිහව30 කමද 
පනය්ිය නවසිසු්වකණ්ඩ ේව කකකහව ද්වකරවටිය මවහරව

ටිය මවපනය්ියවපනයදත්වී . 

සිසු්ව30 හවදදි 
සිසු්ව15  ගි්වකණ්ඩ ේවකරවට ේවදිේවටාංතයදමවදේව ට්ව

පනය්ියවපනයදත්වී . 
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පනයටල්වආරේභවකිරි වටසහවවුවඋපනය කටවහව ටෞතයවඅ යාංශ ව ගි්වල දීවඇියවඋපනය කටවකව

අනුගත ේ වකළවයුතුව දවටසහ්වකරවඇ. 

 

රජ නවහවරජ නවඅනු ව පනයෞධතගතලිකවපනයටල්ව කොවිඩ්ව19වදටාංගතවත්ත්ද ව හ ත්ව2021ව

දර්  වටසහවේදවවිදෘවකිරී හවටලසුේවකිරී . 
 

 එ වසි ලුව වගුරුදරු්වහවඅේධ්යේවකර්  ව ණ්ඩලවඑ්ේත්කරණ වකිරී  ්වඅේතුරුදව

සිසු්ව200හවඅඩුවප්රථන්කවපනයටල්වඔම ෝේ ර්ව ටව21වදේවදිේවආරේභවකිරි හවටලසුේවකරව

ඇ. 

  හිවදී,වීකහව පනයරවල ව කේවලකවඋපනය කටව  දත්කලීේවකරවපනයහව කම දේවපනයරිදිවකහයුතුව

කරේව ලටවකනුේවදීවඇ.ව 

ව 

 ශි යවටාංතයදවපනයකේේවකරවගතිමන්්,වම ණිකවකන්ටුවතීරණව වපනයහවපනයරිදිවඅදි රවදශ  ්ව

පනයටල්වආරේභවකරනුවකළවයුතුව ශ. 

 

 
 

වවවවකව අනුද,ව ප්රධ්ේව දශ  ්ව පනයහව කම දේව ම  ්රව තුේව ියළි සදව අදධ්ේ ව   ොමුව කරන්්ව

පනයටල්වේදවආරේභ වටසහවකහයුතුව ක ර්.වඑේේ, 
 

1. පනයටලවආරේභවකිරී හවඅකළව පනයරවසූකේ ව 
 

  හිවදීවදිටත්රිමවටාංදර්ධ්ේවකන්ටුවහවප්ර ධත්ෂ වටාංදර්ධ්ේවකන්ටුවටේ ්ක්කරණ  ්වකවකවපනයටල්ව

ආරේභවකිරී හවඅකළවටලසුේවටකටවකිරී ේදිවසි වපනයළහවඅකළදවකර්  ්වටේ ්ධිකරණ ව

කිරී ේවදගතය  වපනයළත්වඅධ්යපනයේවඅධ්යම දරු්ව දවපනයදරේවලදි.ව 
 

2.වවල ගතනුේවපනයරිටර ව ටෞතයරමෂිදවසුකේේවකිරී  
 

ශි යවටාංතයදවඅනුදවපනය්ියවකළ ේකරණ වියළි සවටලසු  
 

 
වවවවවව  හිවදීවශි යවකණ්ඩ ේවන්රව ේොදේවපනයරිදිව2ත්රජදවබුබුළුවක්ර  ශක වඅනුද)වකහයුතුවකිරී හව

දගත ලවවගතවයුතුව දවදදිදුරහත්වක්දේවලදි. 

3 ල ගතනුේවපනයරිටර හවඅනුගතදේව ට්වළ ව ේටවසූකේේවකිරී  

ව“ටතුටුව හහමව ගතොඩේගත්ේ,වආ  ත්ව  වලට කෝ ල්හ”ව ේවසිසු් ේව ේසිකව ටෞතය ව

ප්රදර්ධ්ේ වටසහවදේවදඩටහහේව්රි ත් කවකිරී .ව 

අදි රව01 ශි යවටාංතයදව200වහවඅඩුවවපනයටල්දලවප්රථන්කවවඅාංශ 

අදි රව02 
ශි යවටාංතයදව200වහවදදිවවපනයටල්දලවප්රථන්කවවඅාංශවහවශි යවටාංතයදවව100වහව

අඩුවවපනයටල්දලවසි ලුව ව රණ්ි 

අදි රව03 
සි ලුව වපනයටල්දලව10,11,12,13ව ර්ණිවටහවමුළුවශි යවටාංතයදව200හවඅඩුව

පනයටල්දලවසි ලුව ව ර්ණි 

අදි රව04 සි ලුව ව ර්ණිවටසහවපනයටල්වවිදෘවකිරී  

පනය්ිය කවශි යවටාංතයද පනය්ියවපනයදත්වි වයුතුවආකර  

සිසු්ව20වකමද ට් වදිේකව වසි ලුවපනය්ියවපනයදත්වී . 

සිසු්ව21වසිහව40වකමද පනය්ිය නවසිසු්වකණ්ඩ ේව කකකහව ද්වකරවටිය මවහරව

ටිය මවපනය්ියවපනයදත්වී . 

සිසු්ව40වහවදදි සිසු්වට ේව කොහටවතුේකහව ද්කරවපනය්ියවපනයදත්වී . 

පුධතගතලව දුරටථභද ව පනයදත්දගතව හකිව ේේව  කොහටව  කකකහවව

 ද්කරවපනය්ියවපනයදත්වී . 
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 කොවිඩ්ව19වදටාංගතවත්ත්ද ව හ්තු ද්වදිර්නවකල මව වට ේයවඅධ්යපනයේව්රි පනයටිපනයටි  ්ව

 හරදවිම දටගතදවඅධ්ය ේවකහයුතුවදලවිමරව, ශි යවශි යද් ේවආිය වදුරුකරව ේසිකව

 ටෞතයවලහළවේාංවී ේවදඩටහහ්ව“ටතුටුව හහමව ගතොඩේගත්ේ, ආ  ත්ව  වලට කෝ ල්හ”, 

ල ගතනුේවලගත්වීේව්රි දලි වආරේභවකිරී හව පනයරවපනයළමුවටිය වතුළව්රි ත් කවකළවයුතුව දහව

උපනය කටවල වදීවඇ.ව 

   ව දඩටහහ්ව ්රි ත් කව කිරී ව ටේ ්ධ්  ්ව අදශයව උපනය කටව හව  ාව  පනය්වීේව ටහිව

 ර් ගතෝපනය ධතශවපනයසුදවල ව කනුවඇ. 
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7.1වඅධ්යපනයේවඅ යාංශවද ව්ෂර්  ව හ ත්වප්රේධ්ේවවි කේවව2ව2021.08.31වදිේහ)ව-වපනයටල්වඅධ්යපනයේවම  ්ර  

දඩටහහේ 

2021ව

ඇට ේ්තුදව 

2රු.න්.) 

2021.08.31ව

දිේහවවි ක  

2රු.න්.) 

අ යවකර් ල  10.00 3.13 

ආ ේවහවපනයරිපනයලේවකහයුතු 450.00 70.24 

උටටවඅධ්යපනයේවඅාංශ  2000.00 900.65 

ප්රථන්කවඅධ්යපනයේ  468.62 256.62 

වි ශ් වවඅධ්යපනයේ  120.00 4.14 

ගුරුවටාංදර්ධ්ේවරමුද 500.00 138.18 

ට ේයවඅධ්යපනයේවටාංදර්ධ්ේවදයපනයෘියව   

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව-වවි ධතශවආධ්රව 3,143.00 118.58 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව-ව ධත්ෂ  2,039.15 341.80 

උටටවඅධ්යපනයේවටාංදර්ධ්ේවදයපනයෘියව 9,550.00 5,545.52 

උටටවඅධ්යපනයේ නවගුණත් කවටාංදර්ධ්ේ වටසහව

ආ ිමකවටහ වල වගතීත  
800.00 152.50 

එකතුද 19,080.77 7,531.36 

07.වමූලයවප්රගතිය   

මූලර ව:වවිවිධ්වගිණුේවශතද,වඅධ්යපනයේවඅ යාංශ  
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7.2වවවඅධ්යපනයේවඅ යාංශවද ව්ෂර්  ව හ ත්වපුේරදර්ේවවි කේව22021.08.31)ව-වපනයටල්වඅධ්යපනයේවම  ්ර  

  

දඩටහහේ 

  

2021වඇට ේ්තුද 

ව2රු.න්ලි ේ) 
2021.08.31වදිේහව

වි ක වව2රු.න්ලි ේ) 

අ යවකර් ල  30.00 15.89 

ආ ේවහවපනයරිපනයලේවකහයුතු 1,297.3 787.22 

ආ ේවහවපනයරිපනයලේව-වඋටටවඅධ්යපනයේවඅාංශ  584.00 171.73 

ප්රථන්කවඅධ්යපනයේ  5,403.5 3,430.66 

ධතවීතීයිකවවඅධ්යපනයේ  29,213.6 19,002.60 

වි ශ් වවඅධ්යපනයේ  2,330.35 1,516.75 

ගුරුවටාංදර්ධ්ේ ව-වගුරුවවිකයලවහවගුරුව ධ්යටථේ 439.65 250.46 

ගුරුවටාංදර්ධ්ේ ව-වජියකවවිකයපීඨයඨ 2,331.20 1,273.10 

උටටවඅධ්යපනයේ නවගුණත් කවටාංදර්ධ්ේ වටසහව

ආ ිමකවටහ වල වගතීත  
1,894.00 980.9 

එකතුද 43,523.60 27,429.30 

මූලර ව:වමුකල්වශතද,වඅධ්යපනයේවඅ යාංශ  



61 

8.1වපනයටදේව ර්ණි වශි යත්දවවිභගත නවශි යවටධ්ේ  

08.වශි යවවටධ්ේ  

පනයටදේව ර්ණි වශි යත්දවවිභගත වටසහව පනයීතවසිටිවශි යවටාංතයදවටහවශි යවටධ්ේ ව22015ව–ව2020) 

 

 

 
මූලර ව:වශ්රීවලාංකවවිභගතව කපනයර් ේ්තු ශවඇගතයීේවදර්ද් 

 

වපනයටදේව ර්ණි වශි යත්දවවිභගත  ්වලකුණුව70හවදඩවල වගතත්වශි යවප්රියශ ව22015ව–ව2020) 

වවවවවවවවවවවවමූලර ව:වශ්රීවලාංකවවිභගතව කපනයර් ේ්තු ශවඇගතයීේවදර්ද 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 පනයීතවසිටිවශි යවටාංතයද 333,672 343,757 350,462 350,191 332,179 326,264 

ලකුණුව70හවදඩවලබව

ශි යවප්රියශ ව2%) 

76.33 75.67 69.40 79.09 78.10 86.83 

 ධ්යේයවලකුණ 109.50 107.86 106.43 117.98 114.38 125.65 

අ. පනයො.ට.ව2ට/ පනයළ)වවිභගත  ්වඅ. පනයො.ට.ව2උ/ පනයළ)වටසහවසුදුසුකේලත්වශි යවටාංතයදවටහවප්රියශ ව 

ව22015ව–ව2020) 
 

 

මූලර ව:වශ්රීවලාංකවවිභගතව කපනයර් ේ්තු ශවඇගතයීේවදර්ද 

8.2වවඅ. පනයො.ට. (ට. පනයළ) විභගත නවශි යවටධ්ේ  

 2015ව 2016ව 2017වව 2018 2019 2020 

 පනයීතවසිටිවශි යව

ටාංතයද 
273,224 286,251 296,812 296,029 305,427 308,126 

ට ත්වශි යවටාංතයද 189,428 200,208 216,815 222,281 225,539 231,452 

ට ත්වප්රියශ වව% 69.3 69.9 73.0 75.1 73.84 75.1 



62 

මූලර ව-වශ්රිවලාංකවවිභගතව කපනයර් ේ්තුද 

8.3වවඅ. පනයො.ට. (උ. පනයළ) විභගත නවශි යවටධ්ේ  

අ. පනයො.ට.ව2උ. පනයළ)වවිභගත නවශි යවටධ්ේ  (පනයටල්වඅ දුේකරුද්)වවව2016ව-ව2020 

 2016 2017 2018 
2019 
 (ේදව

ිමර් ධතශ ) 

2019 
 (පනයරණිව

ිමර් ධතශ ) 

2020 
 (ේදව

ිමර් ධතශ ) 

2020 
 (පනයරණිව

ිමර් ධතශ ) 

 පනයීතවසිටිවශි යවටාංතයද 211,865 206,630 218,191 173,781 61,769 251,168 24146 

විශදවවිකයලවප්ර ශශ වටසහව

සුදුසුකේවලත්වශි යවටාංතයද 
134,238 136,421 141,172 108,353 46,552 165,711 15,960 

විශදවවිකයලවප්ර ශශ වටසහව

සුදුසුකේවලත්වශි යවප්රියශ ව

2%) 

63.36 66.02 64.70 62.35 75.36 65.98 66.10 

2019 2020 

පනයළ  පනයීතවසිටිවශි යව

ටාංතයද 

ට ත්වශි යව

ටාංතයද 

ට ත්ව

ප්රියශ ව% 

 පනයීතවසිටිවශි යව

ටාංතයද 

ට ත්වශි යව

ටාංතයද 

ට ත්ව

ප්රියශ ව% 

කකුණ 38,180 29,898 78.31 38695 31,113 80.41 

ද ඹ 35,669 26,849 75.27 36286 27.283 75.19 

 ටේහිර 79,835 60,671 76.00 80849 60,789 75.19 

ඌද 21,041 14,761 70.15 21086 15,812 74.99 

 ධ්ය  40,717 28,886 70.94 41262 30,812 74.67 

ට රගතමුද 28,683 21,513 75.00 28836 21.498 74.55 

උතුරුව ක 20,465 14,690 71.78 20796 15,428 74.19 

ේ ගතේහිර 24,215 17,012 70.25 23739 17,183 72.38 

උතුර 16,622 11,259 67.74 16577 11,534 69.58 

මුළුවඑකතුද 305,427 225,539 73.84 308126 231,452 75.12 

පනයළත්වඅනුදවඅ. පනයො.ට.ව2ට/ පනයළ)වවිභගත  ්වඅ. පනයො.ට.ව2උ/ පනයළ)වටසහවසුදුසුකේලත්වශි යවටාංතයදව

ටහවප්රියශ වව22019ව–ව2020) 
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එමවඑමවවි  වධ්ර ද්වවිශදවවිකයලවප්ර ශශ වටසහවසුදුසුකේවලබවශි යවප්රියශ ව 

ව2වපනයළමුවදරහව පනයීතවසිටිේව2016ව-ව2020) 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
මූලර ව:වශ්රීවලාංකවවිභගතව කපනයර් ේ්තු ශවඇගතයීේවදර්ද 
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09.වඅධ්යපනයේවඅ යාංශ හවඅනු ධතධිවආ ේ  

2021.08.31වදිේහවප්රගතිය  

 

   ොවු්වටහියවකෘියවඇගතයී වටසහවිමර්ණ කව ලදවටකටකරවඑ වපනයර් න ණ හවලමව

කිරී .  

 ටහභගිවද්හවටහියකවපනයරව  කදී වහවලදිරිවටසිවියළි සවකනුදත්වකිරී වකව

අනුග්රහක ් ේවආධ්රවඇියදවඅදට්වකරවඇ. 

  ෝරගතත්වසිාංහලවහව ක ළව කටිකව12මවපනයරිදර්ේ වකරවභ දවටාංටකරණ වකරව

 දළුේව කකමව ලටවටකමට .  

 ව කටිකවපනයරිදර්ේ වකරවමුරණ හවටකටවකරවඇ.ව 

 " පනයොත්වකි ද් ේෝවදිවි වදිේ් ේෝ"වකි වීේවප්රදර්ධ්ේවදඩටහහේ  

 වර්ර්දගතීකදවපනයටල්වසිසු්වඅරවචිරවරා මවපනයදත්දවජ ග්රහකයි්ව ෝරවඇ.ව 

  ෝරගතත්ව පනයොත්හල්වටසහවගුරුළු ගතෝීකවටේ ේ වප්රකේ වකිරී . 

  පනයොත්දලවගුණත් කභද ව ීත ේවිමර්ණ කව ලදමවියළි  ලවකිරී .  

  ණ්ඩලිකවරැටවීේව06වමවපනයදත්දවඅනු වකරවගතත්ව ණ්ඩලවපනයත්රිකදලහවඅනුදවේදව

දඩටහහ්වආරේභවකිරී . 

 ිමර් ණත් කවඅධ්යපනයිමකව  දල මවදශ  ්වරදයව පනයොත්වහුණ්වදදී ේවදඩටහහේව

ටසහවටාංකර්භ වහුණේවගතීත හවරැටවීේවපනයදත්වී .ව 

 

2022වදර්  නවටලසුේ 

 

   ොවු්වටහි වකෘියවටසහවටකටවකළවිමර්ණ කව ලදවමුරණ වකරවප්රකශ හවපනයත්ව

කිරී . 
 

 සිාංහලවහව ක ළවපනයරිදර්ියව කටිකවටාංග්රහව කකවමුරණ  ්ව කොරහවදීම වහවපනයටල්ව

පුටකලව දව  කවහරී . 
 

  පනයොත්වකි ් ේෝව-වදිවි වදිේ් ේෝවකි වීේවදඩටහහේවප්රදර්ධ්ේවවකිරී . 
 

 ිමර් ණත් කවඅධ්යපනයිමකව  දල මවදශ  ්වරදයව පනයොත්වහුණ්වදදී ේවදඩටහහේව

්රි ත් කවකිරී . 
 

  ල්තේ නවකම වකමදේව ෝරගතත්වසිසුව ල්තකව- ල්ඛිකද් ේවකම වප්රදර්ධ්ේ ව

කිරී ේවදඩමුළුවපනයදත්වී . 

 

 

9.1වශ්රීවලාංකවජියකවග්ර්වටාංදර්ධ්ේව ණ්ඩල  
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2021.08.31වදිේහවප්රගතිය  

 ල ගතනුේව්රි දලි වතුළවටහකේපනයේ ව(Learning for Empathy)  

 සි ලු ව පනයටල්ව ළමු්,ව ගුරුදරු්ව හව විදුහල්පනයියදරු්ව ටේ ්ක්රකණ ව කරව

ගතිමන්්වදඩමුළුව කකමවපනයදත්දවඇ.ව 

 ල ගතනුේව්රි දලි වතුළවටහකේපනයේ වියළි සවඅත් පනයොවමුරණ වකරවඇ.ව 

 දඩමුළුදව  දනු ද්ව දඩමුළුදහව අකළදව ල ගතනුේව ්රි දලි ව තුළව ටහකේපනයේ ව

ියළි සවදර්දවමුරණ වකිරී හවිම න් . 

 ලිමමකිව ෆටහවචිරවරගත ව(Enikki Festa Art Competition)  

 ජපනයේ නවයු ේට කෝවජියකවටේ ේලේ වහවඑමදව   ව කොන් ්වටභදව ගි්ව

   වචිරවරගත වටාංවිධ්ේ වකරනුවල ේවඅරවපනයටල්ව ටමහන්්වඅපනයව දවලකවචිරව

3000මවඅරි්වමුලිකවදහ නවදීවචිරව300මවකව කදේවදහ නවදීවචිරව8මව ෝරවගතනුව

ලබි .වඅදටේවදහ  ්ව ෝරවගතනුවලබුවචිරවජපනයේ ව දව දේවලකවඅරවල්ව

Grand frixed winner  ලටවටාං ධතටවලමදුලවශි ය ව ත්රීවපනයත්දවඇ.වඔණුහවහින්ව

මුකල්ව යගතව හව  ටසුව යගතව ල ව දීව ඇ.ව අදට්ව දහ නව සි ලුව  කේව  දව කවව

යගතවල වදීවඇ.ව 

  ලෝකවඋරු වියළි සවකලීේවදර්කරණ හවඅකළදවටථීත වකළ ේකරුද්ව දවල ව

 කනුවල ේවප්රශේදලි වසිාංහලවහව ක ළවභ දලහවපනයරිදර්ේ වකිරී . 

     (Third cycle of periodic reporting in the region of asia and the pacific)  

  ලෝකව උරු ව කන්ටුදව විසි්ව ලදිරිපනයත්ව කරව ඇියව  ලෝකව උරු ව ියළි සව කලීේව

දර්කරණ ව ටේර්ර්ණව කරව ලදිරිපනයත්ව කිරී ව ටසහව එදේව ලකව ප්රශේදලි ව 2ව

 කොහටවහව ලෝකවඋරු වටථීත වකළ ේකරුද්වටසහවභවිවකිරී හවඑදේව

ලකවඅත් පනයොව ක ළවහවසිාංහලවභ දහවපනයරිදර්ේ වකරවඇ.වඅකළවපනයර්ශද ්හව

ල වදීවඇ.ව 

 යු ේට කෝවටහභගිත්දවදඩටහහේ (Participation Programme)  

 ශ්රීවලාංකවයු ේට කෝවජියකව කොන් ්වටභදවවිසි්ව ගත්දවගතනුවල ේවදයපනයෘියව

දර්,වයු ේට කෝවමුලටථේ ව ගි්වඅනු ිය වල වදී,ව ෝරවගතීත කහවලමව

කළවදයපනයෘියවපනයහව2021-2022වදර්  වතුළවදීව්රි ත් කවකිරී හවකහයුතුවටාංවිධ්ේ ව

කරවඇ.ව 

 අකළවදයපනයෘියවටේ ්ධ්  ්වපනයර්ශදවහවට ගතවටකච්ඡවපනයදත්දවඇ.ව 

2022වදර්  නවටලසුේ 

 යු ේට කෝවටහභගිත්දවදඩටහහේවටසහවමුලයවපනයහසුකේවටපනයයී වහවදයපනයෘියව්රි ත් කවකිරී හව

අකළව   හයුේව්රි දලි වසිදුවකිරී  . 

 ල ගතනුේව්රි දලි වතුළවටහකේපනයේ වදඩටහහේ ටසහවදඩමුළු,වටේ ්රණවහවප්රකශේවතුළි්ව

ටහකේපනයේවටාංකල්පනය වපනයටල්වතුළවප්රටරණ වකිරී  . 

 විකයවවි  වපනයටල්වපනයධතධ්ිය වතුළවප්රදර්ධ්ේ වකිරී හවදඩමුළු,වටේ ්රණවපනයදත්වී වහවප්රකශේවව

ඵලවකිරී   

9.2වශ්රීවලාංකවයු ේට කෝවජියකව කොන් ්වටභදව 
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 කක ධතධ්වපනයටල්වදයපනයෘිය ව හ ත්වපනයටල්වකරුද්හව හිරව ලෝක වියළි සවකනු වල වගතීත හව

පනයටල්වවි  වරමුදවතුළවපනය්ියවක ර වඇතුළවටාංවිධ්ේ වවුව්රි දලි හවටහ ව දන්්වසි ලු ව

ද ටදලහවඅ ත්වසිසු් ේවඅකහටදලහවඅනුදවදඩටහහ්ව්රි ත් කවකිරී වටහවඔවු්වඅරවහව

අ ේකුත්වරහදල්දලවපනයටල්වඅරවඅ ේයේයවඅද  ෝධ් වටහ  ෝීද වඇියවකිරී වටහවපනයටල්ව

ප්රජද ේවඅදහවපනයරිටර නවආරම දවහවසුරමෂිදවඇියවකිරී . 

 පනයටල්ව ලාංග්රීසිව ගුරුදරු්ව ටවි ලව ගත්වී ව  හ ත්ව ලාංග්රීසිව වි  හව අකළව කනු ,ව කුටලදව

ටාංදර්ධ්ේ වකිරී ව 

 අටපනයෘශයවටාංටකෘියකවඋරු වරැකවගතීත හවඅකළ කහයුතුවසිදුවකිරී . 

 ේදව ලෝකවඋරු  ්වියළි සවදඩමුළුවහවම  ්රවපනයරීම ණවසිදුවකිරී . 

 ටකචරත් කවශමිය ත්විමකහටව ධ්යවටාංටකෘිය මවඋ කටවයු ේට කෝවඅරමුකල්වභවි  ්ව

පනයදත්දේවදඩමුළුවපනයදත්වී . 
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2021.08.31වදිේහවප්රගතිය  

 රජයවමුරණවීතියගතවටාංටථවලියහට වතුළවදදි ව පනයළ පනයොත්වප්ර ණ මව2වන්ලි ේව14.641)වඑේේව

ටේර්ර්ණව පනයළ පනයොත්වඅදශයද  ්ව45%වකහවආට්ේව පනයළ පනයොත්වප්ර ණ මව2021වදටරවතුළදීව

මුරණ වකරවලලමකගතවදිේහවක නවකරුද්ව දවල දී  .2021.09.30වහවිම කරවඇියව
 පනයළ පනයොත්වටසහවවි ක වරු.න්ලි ේව8.27කි. 

 හරිවකර් ්කරණවටාංකල්පනය ව හ ත්ව්රි කරේව2021වදට ර්වමුල්ව ටව5වතුළවදීවපනය ණමව

භවි  ්වලදත්වකළව පනයොලිිය්ව  ට්රිමව හෝව1.45 පනයරිටරවහිකීකව ලටවප්රියච්රීකරණ වකිරී .ව 

 රජයවමුරණවීතියගතවටාංටථව ලියහට වතුළවප්රථ වදරහවදිජිහල්වමුරණව ට්දව ටපනය ේවේදවසුණුරුව

 දළසටලමව 2SMART DIGITAL PRINTING OUTLET) ේර හ්්ියහව රජදටව

 ගතොඩේගිල්ලවතුළවටථපනයේ වකිරී .ව 

 ේදවSPC දිජිහල්ව ලෝ ල්ටිවකඩ්වපනයත්වටහවSPC ජාංගත ව  කවු මවක නවකරුද්ව දවහුණ්දවදී ව

තුළි්ව30%වදටමහ මව හ ත්ව දළස පනයොළවතුළවපනයදියේවන්ලහවදඩ,වදඩත්වටහේකයීවන්ලකහවSPC 

ිම පනයකේවක නවදුව කරුද්ව දවල දී හවහකිවී වහවSPC  දළස පනයොළව15%වකි්වපනය ණවදදිව

කරවගතවහකිවවී . 

 ේදව දයදට ව ටේපනයත්ව ටලසුේව කරේව පනයධතධ්ිය මව 2ERP) ආ ේ ව  දව හුණ්දදී ව තුළි්ව

සි ලු ව ට්දකව හත් ව හත්ීක් ේවකර් ම  දවටහවඵලකයීදවදදිවකරගතීත හවහකිවී ව

හවසි ලු වඅාංශවතුළව ර්ගතගතවක්ර  හව2Online) රජකරීවලටුවකිරී හවහකිවී . 

 ේදවවිචලයවකත්වමුරණව ්ර මවටථපනයේ වකිරී ව ගි්විම පනයකේවධ්රිද වදදිවකිරී වටහවේදව

ඵලකයීවටාංකල්පනයවහුණ්දදී වතුළි්වශ්රීවලාංකදවතුළවලහළවප්රන්ිය කි්වයුතුවසුරම වමුරණවකහයුතුව

සිදුවකිරී වහවකවටසහව දේ වකකක මවියහිටුවී ත්වකවතුළි්වත්රකිමකවිම පනයකේ ව100%වකි්වදදිව

වී . 

 කේහවපනයදියේවපනයටල්ව පනයොත්වමුරණව ්රව  ්ව කගුණ කවිම පනයකේවධ්රිද  ්වයුතුවේවීේව

ම ණ  ්වයුත්ව දබ්වමුරණව ්ර මවටවිකිරී ව ගි්වකකකවියරිද වඅඩුවකිරී . 

 ේවීේවම ණ  ්වයුත්වසිශවදර්ණව දබ්වඔෆ ටටමවමුරණව ්ර මවන්ලදීව ගතේවටවිකිරී ව

 ේදේවවිහවසිදුකරේවඅරවඑ ගි්වට ේවකල මවතුලවිම පනයකේ ව100%වකි්වදදිවී ව

තුලව ියරිද ව 50%ව කි්ව අඩුව කිරී හව හකිදනුව ඇ.ව එ  ් ව    ව  ්ර නව ඇියව

ටද ාං්රී දව කඩකසිව  රෝල්ව  රුව කිරී ේව හකි දව  ව  රෝල්ව  රුව කිරී ේදීව කඩකසිව

අපනය ත්ව  වට ප්ම දවවිශලව ලටවඅඩුවී වතුලවවි ක වඅඩුවී වටහවරීල්ව රුවකිරී වටසහව

ගතදේවකල වඅද වවි වතුලවිම පනයකේ වදදිවවී කවසිදු ශ. 

 ේවීේව සිශදර්ණව ඕෆ ටටමව මුරණව  ්ර මව රජ නව ආධ්රව  ව ඇණවුේව කිරී ව  ගි්ව 22021ව

 කටේ ර්ව 15ව දේවිහව ලබී හව ිම න්යි)ව ලහලව ප්රන්ිය  ්ව හව ගුණත් කභද  ්ව යුතුදව

ඕෆ ටටමවමුරණවකහයුතුවසිදුවකිරී ේවහකි දවඇියවකිරී . 

    ව ්ර ව ගි්වදර්ණවහර වඑකදරවමුරණ වවී ව හ්තු ද්ව   මවඅපනයවටතුදවියබව

ිමවදර්ණවහවධතවීවදර්ණවමුරණව ්රදලහවදඩවඅඩුවන්ිමටවපනය වප්ර ණ කි්වමුරණවකහයුතුව

ිම වකිරී හවහකිවී ව වමුරණවියරිද වඅඩුවවී වහවඑ ගි්වරාකරීවලාංසුව ගි්වල ව

ගතහකිව මුරණව කර්  ්ව දදිව කරව ගතීත ේව හය  දව ල  නුව ඇ. කව තුළි්ව දණිජව

මුරණවකහයුතුවලහලවප්රන්ිය  ්වහව පනයෞධතගතලිකවආ ේවහවරගතකරීව ටමහන්්වසිදුවකිරී හව

හකිවී .  

 රජයව ටහව  පනයෞධතගතලිකව අාංශව අරි්ව ශ්රීව ලාංක ශව ප්රථ ව දරහව ජය්රදව ියළිගතත්ව රදයව ප්රදහව

ියරිද ව ගිණුේකරණව 2MFCA) පනයධතධ්ිය ව එේේ,ව ISO 14051:2011 ටහියක වල ව ගතිම ව ටහව

9.3වරජයවමුරණවීතියගතවටාංටථදව 
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රජයවමුරණවීතියගතවටාංටථවලියහට වතුළවප්රථ වදරහවත්ත්දවකළ ේකරණවපනයධතධ්ිය මවඑේේ,ව

ISO 9001:2015 හුණ්දව දී ව තුළි්ව ජය්රදව ියළිගතත්ව ප්රන්ියව ටහියකව 2මව ල ව ගතීත හව

හකිවී . 

2022වදර්  නවටලසුේ 

ප්රධ්ේවලලමක වව:-වවi.   2023වපනයටල්ව පනයළව පනයොත්වඅදශයද  ්ව50%වටපනයයී . 

වව ii.  දණිජවමුරණ වම  ්ර නවමුරණවකර්  ්ව1200වලටුවකිරී . 

 iii. න්ලි ේව7.6වඅභයටව පනයොත්විම පනයකේ වකිරී . 

  iv. ටිකටමපනයත්වන්ලි ේව640කව ලොරැයිපනයත්වමුරණ වකිරී . 

 

අරමුණුවවවවවවවවවවව:-වවi.  2023වපනයටල්ව පනයළව පනයොත්වඅදශයද  ්ව50%වකහව ේොඅඩුවප්ර ණ මවජියකව

කර්ද මව හව දගතය  මව  ලටව ටලකව ිම න්ව මුරණව කලව මට දව තුළවවව

මුරණ වකරවල දී . 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවii. දණිජව මුරණව ම  ්ර නව ප්රමුතව  පනය ළ්ව මුරණකරුව වී ව හව රජයවවවවවවවවවවවව

ආ ේ ් ේවමුරණවඅදශයද ්වටපනය ්ේව දහවපනයත්වවී . 

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවiii. ක නව දව කරුද්ව  දව ප්රන්ිය  ්වඋටටව අභයටව  පනයොමව  දළස පනයොලව අද වවවවව
න්ලවගතණ්ව හ ත්වල දී . 

iv. ජියකව  ලොරැයිව  ණ්ඩල නව ප්රධ්ේව මුරණව පනයර්ශදකරුව වී ව හව ජියකව හව

ජය්රව දළස පනයොළවතුළවප්රමුතදවසුරම වමුරණවඅදශයද ්වටපනය ්ේව

 දහවපනයත්වවී .වව 

 

්රි ත් කවකිරී ේවටලට  

දඩටහහේ 
ප්රධ්ේව

්රි කරකේ 
කලවරමුද කර්ශකව2KIP) 

ඇට ේ්තුවගතව

මුකලව2රුිය ල්ව

න්ලි ේ) 

ප්රධ්ේව

මුරණල  

පනයටල්ව පනයළව

 පනයොත්වමුරණ  

අ ප්්රල්ව1වසිහව

 ේොදන් ර්ව30ව

කමද 

 පනයොත්වන්ලි ේව

16.5 
1450 

ප්රධ්ේව

මුරණල  

දණිජවමුරණව

කහයුතු 

ජේදරිව01වසිහව

 කටන් ර්ව31 

මුරණව

කර්  ්ව

1200 

350 

ලිියරදයවකේහල 
අභයටව පනයොත්ව

ිම පනයකේ  

ජේදරිව01වසිහව

 කටන් ර්ව31 

 පනයොත්වන්ලි ේව

7.5ව280ව
Page) 

300 

සුරම වමුරණ  
 ලොරැයිව

මුරණ  

ජේදරිව01වසිහව

 කටන් ර්ව31 

ටිකටමපනයත්ව

න්ලි ේව640 
360 
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 පනයරිගතණකවආශ්රිවසුචිගතවකිරී ව 

 Koha පුටකලව  ෘදුකාංගත ව  ගි්ව පනයරිගතණකගතව කිරී ව තුළි් අත්පනයත්ව කරගත්ේව ලකව

ප්රකශේව3755 Koha කත්වපනයකේ හවඇතුළත්වකරවිය බ්. 

 දිජිහල්වපුටකලවකහයුතු  

 ජියකවදිජිහල්වපුටකල හවඇතුළත්වකළවහකිවදිජිහල්වටේපනයත්වවිවිධ්වමුලරවඔට ට්වහුණේව

ගතීත ව හව එමරැටව කිරී   හ ත්ව 2017/2018ව දර් දලව ගතටටමපනයරව හව  ල්මහවුට,ව උපනයලිව
විජ වපුදත්පනයත්වආ ේදලවපුදත්පනයත්වදිජිහල්වපුටකල හවඑකතුවකිරී .  

 ජියකවදිජිහල්වපුටකල වදදිදියුණුවකිරී ව හ ත්ව ණ්ඩලයී වප්රකශේව16වටක්්වකරව

ියටුව1509මවDSpace කත්වපනයකේ හවupload කිරී .  

  ොරතුරුවම ණවකහයුතු  

  දේත්වපුටකලවටද ාං්රි කරණ වකිරී වහවදිජිහල්ව ටිලවපනයහසුකේවටාංදර්ධ්ේ වකිරී  

 හ ත්ව  කොල්ලුියටි නව ියහිටිව ජියකව ආරම කව විකය ේ නව ිමලධ්රී්ව ටසහව Koha 

 ෘදුකාංගත වියළි සව ර්ගතගතවපුණුණුවීේවසිදුවකිරී . 

 ප්ර ල්තේවකහයුතු  

 ශ්රීවලාංකවජියකවග්ර්ථවේ දලි වකලීේදවප්රකශ හවපනයත්වකිරී . 

 ශ්රීවලාංකවදරවටාරවලිියවඅනුක්ර ණිකදවත්රර සිකදවටකමට  . 

 ශ්රීව ලාංකව පුදත්පනයත්ව ලිියව අනුක්ර ණිකදව Koha කත්ව පනයකේ ව ඇසුරි්ව  දත්කලිේව කිරි ව

 හ ත්වජියකවපුදත්පනයත්දලි්වටාං ල්තව2233කව ොරතුරුවකත්වපනයධතධ්ිය හවප්ර ශශවකිරී  . 

 ප්රකශේව101මවටසහවපනයළවකිරී වටසහවප්රකශේගතවසුචිකරණවකත්ව2CIP) වල වදී .ව 

 ටාංරම ණවකහයුතු  

 ජියකවපුටකලවඑකතුදවටාංරම ණ වප්රිය ඨපනයේ වහව ල්තේවප්රියටාංටකරණ ව ේදව

පනයදත්ද ගතේව  ව තුළි්ව ප්රකශේව 530මව ූම  ේ වකිරී ,ව ප්රකශේව 09කව ියටුව 828වමව

ිමරේලිකරණ වකිරී වහවියටුව216වමවටිෂූවකීක .  

 UNESCO MOW World List  ටසහව  හදාංශ ව පුට කොළව  පනයොව ඇතුළත්ව කිරී ව ටසහව

ටසහවඅකළ ටකච්ඡවපනයදත්දවකහයුතුවසිදුවකිරී .ව 

  කොරි  ශව ICHCAP ආ ේ නව මූලයව අනුග්රහ ව  හ ත්ව   රහව ව අටපනයර්ශණී ව

ටාංටකෘියකවඋරු  හවඅකළවඅදටථවවිදි  ෝවගතවකිරී ේවදයපනයෘිය මවආරේභවකිරී වටසහව

කන්ටුදමවපනයත්වකිරී . 

 පනයර් න ණවකහයුතු  

 ජියකවපුටකලවපනයර් න ණවටේ ්රණ හවඅකළවලිියවවිවිධ්වආ ේව දිය්වව ගත්දව

ගතීත හවකහයුතුව සිදුවකිරී .ව ටේ ්රණ වටසහව IFLA  ආ ේ නව අනුග්රහ වල ව ගතීත ව

ටහව2021වඔම ෝ ර්ව29වදේවදිේවපනයදත්වී හවකහයුතුවකිරී  . 

 ශ්රීවලාංක ශවපුටකලවියළි සවටාංතයේ  වඅත් පනයොවටේපනයකේ වකිරී වStatistical Hand-

book on Libraries in Sri Lanka (2021)  හ ත්ව 2020 දර්  හව අකළදව රැටකරගතත්ව

 ොරතුරුවවි ශ් ල් ණ ව කොහවමූලිකව ොරතුරුවඇතුළත්වකිරී .  

9.4වජියකවපුටකලවහවප්ර ල්තේව ටද්ව ණ්ඩල  
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 පනයර් න ණවක්ර  ශක වියළි සවදඩමු¿ 08වමව ලදමවපනයදත්වී .  

 දයප්ියව ට්ද  

 2021වජියකවකි වී ේව ට වචක්ර ල්ත වටකටව කොහවපනයළත්වපනයලේවආ ේව දව  ොමුව

කිරී . 

 ජියකව කි වී ේව  ට ව  දනු ද්ව  ර්ගතගතව ක්ර  හව ටේ ්රණව  ලදමව පනයදත්වී ව

ටසහවඅදශයවකහයුතුවසිදුවකිරී   

  ණ්ඩලයී ව ප්රකශේව  හ ත්ව ජියකව ග්ර්ථව ේ දලි , ශ්රීව ලාංකව දරව ටාරව ලිියව
අනුක්ර ණිකද, ප්ර ල්තව ටාරද, පනයළත්ව  ධ්යව පුටකලව ටාංදර්ධ්ේ ව  ේදිව ප්රකශේව
අ ලවිවකිරී . 

 අධ්යපනයේවපුණුණුවදඩටහහ්  

 Commonwealth of Learningව ආ ේ ව විසි්ව ජියකව පුටක ලව හව ප්ර ල්තේව  ට්දව

 ණ්ඩල වහරහවපනයදත් දේවSkills online Sri Lankaවදයපනයෘිය නව ගත පනය්වීේවකහයුතුව

සිදුවකිරී .  

 ප්රකශේවකහයුතු  

  ල්තකයි්ව දිරිගත්වී ව ටසහව  ල්තකයි් ේව ව මුද්රිව ියහපනයත්ව 361මව ටසහව අනුග්රහ ව

කමවී . 

 ජය්රව ටමුළුව ියළි සව ප්රජදව කනුදත්ව කිරී ව ටසහව Natnet Lanka ප්රදෘත්ියව පනයත්රිකදව

ටේපනයකේ වකිරී . 

 රහතුළවගුණත් කවප්රකශේවසුලභවකිරී   හ ත්වප්රන්ියවඅාංකවිමකුත්වකිරී  ්වපනයළව ක රේව

ප්රකශේවටසහවඅ්ර්ජියකවදටිේක මවල වගතීත . 

 

2022වදර්  නවටලසුේ 

 රු.න්ලි ේව150.0කවවි කන්්වජියකවපුටකලව ගතොඩේගිල්ලවේවීකරණ වකහයුතුවඅදට්වකිරී .ව 

 රු.න්ලි ේව3.0කවවි කන්්වග්රීක වපුටකලවේවීකරණ වකිරී . 


