IM-ST1
පාසල් සංගණනය - 2021
අධ්යාපන අමාත්යාංශය
දශක පහකටත් වඩා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් හිමි වාර්ික පාසල් සංගණනය අධ්යාපනය සම්බන්ධ් තත්ාරතුරු
ලබාගන්නා ප්රධ්ානත්ම මූලාශ්රය තේ. පාසල් පද්ධ්තිතේ සියළුම සංවර්ධ්න වැඩසටහන් සඳහා පාදක
කරගනු ලබන්තන් තමම සංගණන තත්ාරතුරු තේ.

සියළුම විදුහල්පතිවරුනි,
එබැවින් සංගණන තත්ාරතුරු ඉත්ාමත් ම නිවැරදිව හා නියම කරනු ලබන කාල සීමාව තුළ දී සම්ූර්ණ
කර ලබාදීතමන් පාසල් පද්ධ්තිතේ ඉදිරි අභිවෘද්ිය සඳහා ඔබතේ වටිනා කාලය තම් සඳහා වැයකරමින්
ඔබ තවත් අද දින පැවරුණු වගකීම තනාපිරි තහළා ම ඉටු කරනු අධ්යාපන අමාත්යාංශය අතේක්ෂා කරයි.

ශිෂය තත්ාරතුරු උපතල්ඛනය (ST1) සම්ූර්ණ කිරීතම් අවධ්ානයට ලක්කල යුතු
කරුණු
2 ක ොටස - කරේණි අනුව සිසුන් සංඛ්යොව, ඉකෙනුම් භොෂො මොධ්යය හො සේී පුරුෂ භොවය අනුව
1. ඔබ පාසතල් ඉතගනුම් භාෂා මාධ්ය එකක්, තදකක් තහෝ තුනම තහෝ තිබිය හැක. ඒ අනුව පාසතල්
දැනට ක්රියාත්මක භාෂා මාධ්ය යටතත් ම පමණක් තත්ාරතුරු ඇතුළත් කරන්න.
2. ද්වි මාධ්යතයන් (ඉංග්රීසි මාධ්යතයන් විෂයයන් කිහිපයක්) ඉගැන්ීම සිදු කරනු ලබන පාසල් පහත්
කරුණු පිළිබඳව අවධ්ානයට ලක් කලයුතු තේ.


ද්වි මාධ්ය/ ඉංග්රීසි මාධ්යතයන් තවනම පන්ති පවත්වාතගන යන අවස්ථාවලදී පමණක් ඉංග්රීසි
මාධ්ය යටතත් පන්ති ගණන සඳහන් කර එම සිසුන් සංඛයාව ඉංග්රීසි මාධ්ය යටතත් දක්වන්න.



නමුත් තවනම පන්ති තනාමැති අවස්ථාවලදී ඉංග්රීසි මාධ්ය යටතත් පන්ති සංඛයාව 0 තලස දක්වා
එම සිසුන් සංඛයාව ඉංග්රීසි මාධ්ය යටතත් ම දැක්වියයුතු අත්ර එම සිසුන් නැවත් සිංහල තහෝ තදමළ
මාධ්ය යටතත් තනාදැක්ීමට වගබලා ගත් යුතු තේ.

3. 11 තශ්ර්ණිය (තදවන වර) යටතත් සිසුන් සංඛයා දැක්විය යුත්තත් සත්ය වශතයන් ම 11 තශ්ර්ණිය
(තදවන වර) සිසුන් පන්ති/යක් පවත්වා තගන යන්තන් නම් පමණි.


එහිදී තභෞතිකව පන්තියක් පැවැත්ීම හා තවනමම නාම තල්ඛනයක් පවත්වා ගැනීම තමන් ම
කාල සටහනක් තිබීම සහ ඒ අනුව ගුරුවරුන් තවන් කර තිබීම යන සියලුම කරුණු පැවතිය යුතු
තේ.



පසුගිය වසතර් සාමානය තපළ විභාගයට මුහුණ දී උසස් තපළ සඳහා ත්වමත් ඇතුළත් තනාවූ තහෝ
සාමානය තපළ අසමත් ව නිතවස්වල සිටින සිසුන් තම් යටතත් දැක්ීතමන් වලකින්න.

4. උසස් තපළ විෂය ධ්ාරා 2ක සිසුන් එකම පන්තියක සිටින අවස්ථාවල දී වැඩි සිසුන් සංඛයාවක් සිටින
විෂය ධ්ාරාව සඳහා පන්ති 1ක් තලස දක්වා අතනක් විෂය ධ්ාරාව සඳහා පන්ති 0 තලස දක්වා සිසුන්
සංඛයාවන් අදාළ විෂය ධ්ාරාවන් යටතත්ම දැක්විය යුතු තේ.
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IM-ST1
3 ක ොටස - කරේණි අනුව සිසුන් සංඛ්යොව, උපන් වර්ෂය හො සේී පුරුෂ භොවය අනුව


අධ්යාපන ක්තෂ්ත්රතේ පවතින ත්ත්ත්වය තගෝලීය වශතයන් සසඳා බැලීම සඳහා භාවිත්යට ගන්නා
ඉත්ා වැදගත් අනුපාත් සහ අනුපාතික (Rates/Ratios) ගණනාවක් සැකසීම සඳහා තමම
තකාටසින් ලබා ගන්නා සිසුන්තේ වයස පදනම් වන තමම වගුතේ දත්ත් තයාදා ගන්නා බැවින් හා
පසුගිය වසරවල දී තමම තකාටස සෑම පාසලක්ම නිවැරදිව ම සම්ූර්ණ කර තනාතිබීම තපාදු
අඩුපාඩුවක් වූ බැවින් ඉත්ා ම නිවැරදිව තමම තකාටස සම්ූර්ණ කිරීමට තමවර වග බලා ගත් යුතු
තේ.



පහත් වගුතේ දක්වා ඇති පරිදි සාමානයතයන් 1තශ්ර්ණිතේ සිසුන් තලස ඉතගනුම ලබන්තන් 2015
තහෝ 2016 වර්ෂ වල උපත් ලද සිසුන් තේ. ඒ ආකාරයට ම අතනක් තශ්ර්ණිවල ද නියමිත් වයතස්
පසුවන සිසුන් පහත් වර්ණ කර තපන්වා ඇති වර්ෂවල පමණක් විය යුතු අත්ර තවනත් පසු
වර්ෂයක තකාටුවක දැක්විය යුත්තත් අසමත් වූ සිසුන් තහෝ වයසින් වැඩි සිසුන් නම් පමණි. එතස්
ම අදාළ වර්ෂයට තපර වර්ෂයක තකාටුවක දැක්විය යුත්තත් වයසින් අඩු සිසුන් නම් ම පමණි.
නියමිත් වයතස් සිසුන් පමණක් ඒ ඒ තශ්ර්ණිවල සිටී නම් වගුතේ විකර්ණය ඔස්තස් සටහන් වන
බැවින් තම් පිළිබඳව අවධ්ානය දක්වන්න.

වයස අවුරුද්දක් වැඩිමල්3 සිසුන් 3ක් 2 තශ්ර්ණිතේ සිටී
3

2

වයස අවුරුද්දක් අඩු සිසුවියන් 2ක් 4 තශ්ර්ණිතේ සිටී
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7 ක ොටස - 2021 වර්ෂකේදී පොසලට ඇතුළත් වූ නව , අසේ වී ගිය, පොසලට කනොපැමිකෙන
සහ 2020 අවසොන වොර විභොෙය අසමත් වූ සිසුන් සංඛ්යොව







2021 වර්ෂතේදී (සංගණන දිනය දක්වා) ඔතේ පාසලට නවක සිසුන් තලස ඇතුළත් වූ ( නව
ඇතුළත්ීතම් අංකයක් නිකුත් කරන ලද) සිසුන් ඇතුළත් වූ තශ්ර්ණිය අනුව තීරු අංක 2, 3 සහ 4
යටතත් දක්වන්න. එකම පාසතල් ප්රාථමික අංශතේ සිසුන් 6 තශ්ර්ණියට ඇතුළත් කිරීම තමහිදී
සලකනු තනාලැතේ.
එම කාලසීමාව තුළදී අස්ීම් සහතික ලබා පිටව ගිය සිසුන් තශ්ර්ණිය අනුව තීරු අංක 5, 6 සහ
7යටතත් දක්වන්න.
2020 වර්ෂතේදී පැවති තගෝලීය තකාවිඩ් වසංගත් ත්ත්ත්වය හමුතේ ක්රමානුකූලව පාසල් තනාපැවත්
වූ බැවින් 2021 වර්ෂතේදී (සංගණන දිනය දක්වා) පාසලට තනාපැමිණි සිසුන් පිළිබඳ තකාටස (තීරු
අංක 8, 9 සහ 10) තමවර සංගණනතේ දී සම්ූර්ණ කල යුතු නැත්.
2020 වර්ෂතේ අවසාන වාර විභාගය තනාපැවැත් වූ බැවින් අසමත් වූ සිසුන් සංඛයාව පිළිබඳ තකාටස
(තීරු අංක 11, 12 සහ 13) තමවර සංගණනතේ දී සම්ූර්ණ කල යුතු නැත්.

8 ක ොටස - ඒ ඒ කරේණිවල සිසුන් සංඛ්යොව හදොරනු ලබන විෂයයන් ඉකෙනුම් භොෂො මොධ්ය
අනුව







තපළතපාත් මුද්රණයට සහ විවිධ් පර්තේෂණ කටයුතු සඳහා ඒ ඒ විෂයය හදාරනු ලබන සිසුන් සංඛයා
පිළිබඳ සංඛයාතල්ඛන සඳහා අති විශාල ඉල්ලුමක් පවතින බැවින් තමම තකාටස ඉත්ාමත්
සුපරික්ෂාකාරීව සම්ූර්ණ කිරීමට වග බලා ගන්න.
තමහි විභාග තදපාර්ත්තම්න්තුව මඟින් පවත්වනු ලබන අ.තපා.ස. (සා/තපළ) හා අ.තපා.ස. (උ/තපළ)
සියලු විෂයයන් දක්වා ඇති බැවින් ඔබ පාසතල් සිසුන් ඉතගන ගනු ලබන විෂයයන් ඉදිරිතේ ම
පමණක් සිසුන් සංඛයාවන් ඇතුළත් කිරීමට වග බලා ගන්න.
ඒ ඒ තශ්ර්ණියට අදාළව ඒ ඒ විෂයයන් හදාරනු ලබන සිසුන් සංඛයාවන් අදාළ භාෂා මාධ්ය යටතත්
ඇතුළත් කරන්න.
වැරදි තේළියක තත්ාරතුරු ඇතුළත්ීම මඟ හරවා ගැනීමට ඒ ඒ අංශවල තහෝ තශ්ර්ණිවල ඉගැන්ීම්
තනාකරන විෂයන් ඉදිරිතේ ඇති තකාටු පැන්සතලන් ත්නි ඉරකින් කපා දමන්න.

9 ක ොටස - විභොෙ ක ොරතුරු (2020 වර්ෂය)
9A ක ොටස: 5 කරේණිකේ ශිෂයත්ව විභොෙ ක ොරතුරු



ඔබ පාසතල් තමම වසතර් (2021) සහ පසුගිය වසතර් (2020) 5 කරේණිය සඳහා පන්ති පැවතිතේ
නම් පමණක් 9.1 වගුව සම්ූර්ණ කරන්න.
5 තශ්ර්ණිතේ ශිෂයත්ව විභාගතේ දිස්ික් කඩඉම් ලකුණට වැඩිතයන් ලබා ගත් සිසුන් පමණක්
සමත් වූ සිසුන් තලස සලකා තත්ාරතුරු ඇතුළත් කරන්න.

9B ක ොටස: අ.කපො.ස (සො/ කපළ) විභොෙ ක ොරතුරු-2020



ඔබ පාසතල් පසුගිය වසතර් (2020) 11 කරේණිය සඳහා පන්ති පැවතිතේ නම් පමණක් 9.2 වගුව
සම්ූර්ණ කරන්න.
විභාග තදපාර්ත්තම්න්තුතේ නිර්ණායක අනුව උසසේ කපළට සුදුසු ම් ලැබූ සිසුන් පිළිබඳ තත්ාරතුරු
ඇතුළත් කරන්න.
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10 ක ොටස - ශිෂොධ්ොර ලබන සිසුන් සංඛ්යොව


ඔබ පාසතල් 6 තශ්ර්ණිතයන් ඉහළ තශ්ර්ණි සඳහා පන්ති පවතී නම් සහ එම එක තශ්ර්ණියක තහෝ
5වන තශ්ර්ණිතේ ශිෂයත්ව විභාග ප්රතිඵල මත් ශිෂයාධ්ාර ලබන සිසුන් සිටී නම් තමම 10.1 වගුව
සම්ූර්ණ කරන්න.

11 ක ොටස - සොමොනය පන්ි වල ඌන ො සහි සිසුන් පිළිබඳ ක ොරතුරු


ඔබ පාසතල් පවතින සියලුම තශ්ර්ණිවල ඒ ඒ තශ්ර්ණි සඳහා පවතින සොමොනය පන්ිවල සිටින
ඌනත්ා සහිත් සිසුන් සංඛයාව 11A වගුතේ සඳහන් කර ඇති ඌනත්ාව අනුව පිරිමි හා ගැහැණු
සිසුන් සංඛයාවන් අදාළ තීරුවල දක්වන්න.



ඌනත්ා එකකට වඩා ඇති සිසුන් බහුවිධ් ඌනත්ා යටතත් ඇති තීරු අංක 2 සහ 3 හි සඳහන්
කරන්න. (උදා. ථන ඌන ො සහ දෘෂේි ඌන ො ඇි සිසුකවක් සිටී නම් බහුවිධ් ඌන ො යටකත්
ඇතුලත් රන්න.)
ඌනත්ා කිහිපයක් ඇති සිසුන් කිසිම විටක ද්වි ගණනයකට/ කිහිපවරක් ම ගණනයට ලක්වන
පරිදි එකම සිසුවා ඌනත්ා කිහියක් යටතත් දැක්ීතමන් වලකින්න.




තමහි සදහන් ඌනත්ාවලට අමත්රව තවනත් සැලකිය යුතු ඌනත්ා/වක් ඇත්නම් පමණක්තවනත්
යටතත් දක්වන්න. ඌනත්ා කිසිවක් තනාමැති සිසුන් කිසිවිතටකත් තවනත් යටතත් දැක්ීතමන්
වලකින්න.



11A වගුතේ සඳහන් කර ඇති ඌනත්ා සහිත් පිරිමි හා ගැහැණු සිසුන් උපන් වර්ෂය අනුව 11B
වගුව සම්ූර්ණ කරන්න.

ඌනත්ා වල අර්ථ දැක්ීමි හා ඉංග්රීසි වචන ඔබතේ පහසුව සඳහා අවසන් පිටුතේ දක්වා ඇත්.

12 ක ොටස - විකශ්ේෂ අවශ්ය ො සහි සිසුන් සඳහො ඇි විකශ්ේෂ අධ්යොපන ඒ
පිළිබඳ ක ොරතුරු

වල සිසුන්



ඔබ පාසතල් විකශ්ේෂ අවශ්ය ො සහි

යක් පවතී නම්



12A වගුව යටතත් විතශ්ෂ ඒකකතේ සිසුන් සංඛයාව ඉතගනුම් භාෂා මාධ්යය හා ස්ී පුරුෂ භාවය
අනුව ද, 12B වගුව යටතත් විතශ්ෂ ඒකකතේ සිසුන්තේ උපන් වර්ෂය අනුවද, 12C වගුව යටතත්
විතශ්ෂ ඒකකතේ සිසුන්තේ පවතින ඌනත්ා අනුවද සිසුන් සංඛයාවන් දක්වන්න.
ඌනත්ා සම්බන්ධ්තයන් 12C වගුව පිරවිය යුත්තත් ද 11 තකාටතස් ලබාදුන් උපතදස් අනුව තේ.



සිසුන් සඳහො ඇි විකශ්ේෂ අධ්යොපන ඒ
පමණක් තමම 12 තකාටස සම්ූර්ණ කරන්න.
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IM-ST1
ශ්රවණ ඌණතා (Hearing Impairment)

බුද්ධිමය ඌනතා (Intellectual Impairment)

පූර්ණ බිහිරි
කිසිදු

නමාළයට සිදු වූ හානියක්ව නිසා සම වයනස්

ශබ්දයකට

න

ාහැකි

න

ාමැති සිසුන්.

ප්රතිචාර

දැක්වීමට

සම්පූර්ණනයන්ම

ඇසීම

වඩා වසර 3 ක්ව නහෝ ඊට වැඩි ප්රමාදයක්ව
සිසුන්

නසනමන් ඉනග

පරිසරනේ සාමා

ය ශබ්දවලට ප්රතිචාර

න

(සාමා

ය

නේතු

මත

ගන් ා සිසුන් මීට අයත්

ානේ).

ාහැකි එනහත් සවන් වහල්

(Hearing Aid) භාවිතා කිරීනමන් ඇසීම
වර්ධ

ය දරුවකුනේ ක්රියාකාරකම්පවලට

දක්වව

අර්ධ බිහිරි

දැක්වීමට න

සාමා

ශාරීරික ඌනතා (Physical Disability)
ශාරීරික

ය කර ගත හැකි සිසුන්.

අසාමා

අවයව

වල

අඩුපාඩු

නහෝ

ය පිහිටීම්ප ඇති සිසුන්.

දෟෂ්ඨි ඌණතා (Visual Impairment)
අපස්මාරය (Epilepsy)

පූර්ණ අන්ධ
සම්පූර්ණනයන්ම
අධයාප

නපනීම

න

ාමැති,

ය සඳහා නේල් ක්රමය භාවිතා

වවදයවරුන්
ඇති/

ැති

විසින්

අපස්මාර

හඳු ානග

නරෝගී

තත්ත්වය

සහිත සිසුන්.

කල යුතු සිසුන්.
ඌන දෟෂ්ඨික
සුදුසු ඇස් කණ්
සාමා
න

ාඩි භාවිතා කිරීනමන්

ය තත්ත්වයට නපනීම ලබා ගත

ාහැකි නිරන්තරනයන් නපනීනම්ප ගැටළු

මතුකර

සිසුන් (සුදුසු ඇස් කණ්

භාවිතා කර සාමා

ාඩි

ය නපනීම ලබාගත

හැකි සිසුන් ඇතුලත් න

ාකරන්

චිත්තලේගී ගැටළු (Behaviour Difficulties)
පන්ති

කාමරය

තුළ

අධි

කලහාකාරී, ආක්රමණශීලී, හුදකලා නහෝ
මන

ෝ

අසාමා

වික්විප්ත

තත්ත්වයන්

ය චර්යා ලක්වෂණ නපන්ුම්ප කර

බහුවිධ ඌනතා (Multiple Disabilities)

Difficulties)

ඉහත

සිය අදහස් වාචිකව ප්රකාශ කිරීනම්පදී දැඩි

නදකක්ව නහෝ ඊට වැඩි ගණ

ආයාසයක්ව

ලැනබ

(නගාත

උච්චාරණ නදෝෂ සහ කථ
පසුබටතාවන් දක්වව

ගැසීම)

හා භාෂණ

සිසුන්.

ඌ

ට ලැනබ

සුවිනේෂ ගැටළු.
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තා

තත්ත්වයන්
ක්ව දක්ව

ට

ාමැති නව

ත්

සිසුන්.

ලවනත් (Other)

ඌ

කියීම, ලිීම හා ගණිතය පිළිබඳ දිගු
ව සිසුන් තුළ දක්ව

සදහන්

නමහි සඳහන් කර

ඩිස්ලෙක්ෂියා (Dyslexia)

කාලී

නිසා

සිසුන්.

).

කථන ඌණතා (Speech Language

ගන් ා

ක්රියාකාරී,

දක්ව

තාවක්ව

නහෝ

ට ඇති සිසුන්.

න

විනේෂ

ගැටළුවක්ව

