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ණණ්ාල   සහ දණණ  දප ත සකස් කිරීණ   සහ  ලබාදුන්  සි   ණ 

පාමා ව න්   ණාදප  ස්තුති  ිළපානණින. 

රදේ සි    ෙුනවන්හ  ගුණයාත්ණක අධ්යාපන ක් ලබාදීණ සඳහා පාසල් 

පද්ධ්තිද  ම සි    විදුහල්පතිවුනන්  දණණ අත්දප ත පපාලීලන  කිරීණ 

ණගින් ඉණහත් ිළටුවහලක් ලදදබයේ තතදයි අදේක්ෂා කරින. 
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විවිධ් වූ සණාත හා යමාථික පපාසරවක න් පදිනදණයන ෙුනවන්දප ර්පුණයතා 

සංවමාධ්න  කරිනන් තාතික අධ්යාපන අරමුණු සාක්ෂාත් කර  දමේදම් විවිදී  

දණදහවර  පාසල  විසින් ඉටු කරයේ ලබයි.  

දණ ම දී පාසල දණදහ වීදම් ර් මුවා වන්දන් විදුහල්පතිවර ා  . ඒ අයේව 

පාසලක අභිණාන  හා යදේණික හර පද්ධ්තීන් යරක්ෂා කර  ර්ිනන්  හපත් 

පාසල් සංස්කෘති ක් ද  ා නදංවීදම් ලික ක ව කීණ විදුහල්පතිවර ා දවත 

පදවදමා. දම් සෙහා විදුහල්පතිවර ා ෙදයේදණන්, අත්ෙදකීම්වක න් සහ 

ර්මාණාණයලීක ත්වද න් යුතු ර්රවුල් ෙදක්ණක් ස මත ණනා දපෞුනෂ කින් දහබි 

ණානව  මතවාදී පුද් ලද කු වි  යුතු  . 

උක්ත අරමුණු ඉටු කර  දමේණ සෙහා අධ්යාපන අණාතයාං   හා අ  අයේබද්ධ් 

ය තන ණගින් විදුහල්පති පුහුණු පාඨණාලා, නා කත්ව සංවමාධ්න වදාස හන්, 

ධ්ාපාතා සංවමාධ්න වදාස හන්, විදද්  සංචාර වදර් විවිධ් වදාස හන් ක්රි ාත්ණක  

කරයේ ලබයි. ඉහත වදාස හන් දණන් ණ විදුහල්පති භූිනකාව  අොළ මුද්රිත 

ප්රකා න ක් දලස අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් වදෙවදර් හා දතවදර් දේණි 

විදුහල්පතිවුනන් සඳහා විදුහල්පති අත්දප තව 983  වසදමා දී හඳුන්වා දී තත. එණ 

අත්දප ත ර්කුත් වී ෙදන   ෙ ක දෙකක ත් වදඩි කාල ක්  ත වී තති අතර 

දණණ කාල  තුළ අධ්යාපනදර විවිධ් දවනස්කම් සකසක් සිදු කර තත. ඒ අයේව  

වපාන් වර පාසල් පද්ධ්තිද  ම සිදු කරයේ ලදබූ  දවනස්වීම් හා නව ප්රවණයතා ිළිබබඳ 

පුු ල් අවදබෝධ් කින් යුතුව ක යුතු කිරීණ වමාතණාන විදුහල්පති භූිනකාදේ 

සාමාථකත්ව   ප්රබල බලපමණක් ලබාදෙයේ තත. 

ඒ අයේව විදුහල්පතිවුනන් සවිබල  දන්වීණ   ත් තවත් එක් ිළ වරක් දලස 

අධ්යාපන අණාතයාං දර කළණනාකරණය හා ප්රිනති  ාාාව ණගින් දණණ 

වවිදුහල්පති අත්දප තව සකස් කර තත. 

පාසල  ර්වදරදි ව දණදහ වීණ සෙහා  විදුහල්පතිවර ා විසින් සදලකික ණත් වි  

යුතු විවිධ් ණාන න් ිළිබබඳ ර්රවුල් අවදබෝධ් කින් යුතු ව ක යුතු කිරීණ   දණණ 

අත්දප ත  ප්රණාණයවත් ණ  දපන්වීණක් වයේ තත. 

1.මමමමමමහැඳින්වීත 
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Ministry of Education, Sri Lanka 

 

අධ්යාපනදර දක්න්ද්රස්ථාන  පාසල යි. පාසලක කාමා  සාඵලයතාව සඳහා එ ම 

දමාඛී  කළණනාකුන වන විදුහල්පතිවර ාදප ක්රි ාකාරීත්ව  හා දණදහයුම් 

නා කත්ව  සෘජු බලපමණක් තති කර යි. ඒ සඳහා සි    ස්තරවල  ක්ති  හා 

ණාමාද ෝපදද්  ලබා  ර්ිනන් ඵලො න හා කාමා ක්ෂණ දලස අධ්යාපන අරමුණු ඉටු 

කර  දමේණ  පාසල  නා කත්ව  ලබා දීණ විදුහල්පතිදප කාමා භාර  යි. එ ම දී 

රාතය ප්රතිපත්ති, අධ්යාපන අරමුණු, සණාත ඉල්  ණ, ප්රතා අභිලාෂ හා කා අන 

ප්රවණයතා හමුදේ පාසල් ප්රතිපත්ති දකදස් සකස් වි  යුතු ෙ  න්න ිළිබබඳ ව ණනා 

අවදබෝධ් ක් ලබා  ත යුතු දේ. එදණන් ණ ඒ සඳහා චක්රදල්ා වදරගුලාසිව 

සම්ප්රො  න්, කා අන දවනස්කම්, ප්රතිසංස්කරණය හා නවයතාවන් ිළිබබඳ ව 

අවදිද න් ක යුතු කළ යුතු දේ. 

පාසල හා සම්බන්ධ් සි    පාමාීවකුනවන්දප ෙක්ෂතා හා කුසලතා හදුනා 

 ර්ිනන් අදේක්ෂිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර  දමේණ  ණානව හා දභෞතික සම්පත්   

ඵලො න දලස ද  ො  දමේණ අව ය දේ. එ ම දී පාසල් සංස්කෘති , පපාසර , සහ 

ප්රතාදේ විවිධ් කණ්ාා ම් ණදනවින් කළණනාකරණය  කර  ර්ිනන් ර්මාණාණයලී අ ව 

පාසල විශිෂ් ත්ව  කරා දණදහ වීණ විදුහල්පතිදප ව කීණ යි. 

විදුහල්පතිවර ා තණ පාසල විශිෂ්  පාසලක් දලස ඔසවා තදබීදණ ම ලා සි  

දපෞද් ක ක විශිෂ් ත්ව  (Personal Greatness) නා කත්ව විශිෂ් ත්ව  (Leadership 

Greatness) දණන් ණ ය තර්ක විශිෂ් ත්ව  (Organizational Greatness) ළඟා කර 

 දමේණ දකදර ම අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු දේ. 

නා කත්වදර සාමාථකත්ව  සඳහා තයිකල්ම පුලන්ම ඉදිපාපත් කර තති පහත 

සඳහන් කුනණු දපෞද් ක ක විශිෂ් ත්ව  (Personal Greatness) අත්පත් කර  දමේණ  

සඳහා භාවිත කළ හදකි  . 

 තණ ය තනදර ක යුතු ණදනවින් ර්රීක්ෂණය  කිරීණ හා සවන් දීණ  

 ණනා සබඳතා සඳහා සවන්දීණ සහ සංවිධ්ානාත්ණක දලස තණ කථාව 

හවිුනවා  දමේණ 

 පාසල දකදර ම උනන්දු වන පාමා ව සහ පාසල තුළ තති අයේ 

කණ්ාා ම්වල නා කයින්ද න් අෙහස් සකස් කිරීණ 

 තණ විභවයතාවන්  අොළ ක්දෂ්්ර ිළිබබඳ වද ීමණක් තති කර  දමේණ 

 ණනා සන්ර්දේෙනද න් හා ක්රි ාකාරීව ක යුතු දණදහ වීණ 

 පාසදල් ක යුතුවල සණස්ත  ෙදකීණ 

                         2.      විදුහල්පන තිමභූමිකාව 
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නා කත්ව විශිෂ් ත්ව  (Leadership Greatness)  ළඟා කර  දමේණ සඳහා දහන්පා 

ිනන්ස්බමාපදප  නා කත්ව භූිනකා ිළිබබඳ පහත විග්රහ   අොළ කර  ත හදකි  . 

 

අන්ර්මපුේ ලමභූමිකාම-ම(මInter Personal Roles ) 

 නාිනක භූිනකාව       (Figure Head Role) 

 නා කත්ව භූිනකාව     (Leadership Role) 

 සබඳතා භූිනකාව     (Liaison Role) 

 

ගොරතුරුමසම්බන්ධ්මභූමිකාම-ම(මInformation Roles ) 

 දත රතුුන ලබා  දමේදම් භූිනකාව   (Monitor Role) 

 දත රතුුන දබො හදරීදම් භූිනකාව  (Disseminator  Role) 

 ප්රකා න භූිනකාව    (Spokesperson  Role) 

 

තීරණමසම්බන්ධ්මභූමිකාම-මම(මDecisional Roles ) 

 වයවසා කත්ව භූිනකා     (Entrepreneur Role) 

  ද    ර්වාරණය භූිනකා     (Disturbance Handler Role) 

 සම්පත් දබො හදරීදම් භූිනකාව   (Resource Allocator Role ) 

 ගිවිවිම්කුනවකුදප භූිනකාව   (Negotiator Role )   

ය තර්ක විශිෂ් ත්ව  (Organizational Greatness) සඳහා පහත ෙදක්දවන 

ලිලධ්මාණ පෙනම් කර  ත හදකි  . 

 සණ අවස්ථා ලබාදීණ හා සණානාත්ණතාව  (Equity and Equality) 

 කාමා ක්ෂණතාව  (Efficiency) 

 පාරෙෘ යභාව  (Transparency) 

 ව වීණ හා ව කීණ  (Accountability and responsibility)  

 සහභාගිත්ව කළණනාකරණය  (Participation) 

 පුදරෝකථන ද  ාන ා  දමේණ (Predictability)   

03 
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ද ෝ අ  ප්රවණයතා දකර ම සදලකික ණත් දවිනන් විදුහල්පතිවර ාදප  

 උපදද් න නා කත්ව (Instructional Leadership),  

 සංකලමේ  නා කත්ව (Inspirational Leadership)  

වදර් නා කත්ව ශ  අන් දක දර ම ෙ අවධ්ාන  ද  මු  කිරීණ වදෙ ත් දේ. 

ඉහත විශිෂ් ත්ව න්  ළඟා කර  දමේණ සඳහා පහත ෙදක්දවන කළණනාකරණය 

ක්රි ාව අන් ද  ො  ත හදකි  . 

 පවතින තත්ත්ව න් අනාවරණය  හා උපා ණාමා  හªනා  දමේණ 

 උචිත ප්රිනති පවත්වා  දමේණ හා ය තර්ක උපණාන ද  ා න ා  දමේණ 

 නවයතාදවන් යුතු වදාස හන් හා වයාපෘති ර්මාණාණය  කිරීණ 

 කළණනාකරණය වි ණයන ක ද දීණ 

 දස්ව  සඳහා කදපවීණ 
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අන්ර් ය 
 
 
 

3.1 හදඳින්වීණ 

3.2 පාසල් වමාගීකරණය  

3.3  පාසලක් තුළ ක යුතු සංවිධ්ාන  කිරීණ  අොළ කාමා භාර  

3.4 පාසලක පදවති  යුතු විධිණත් සංවිධ්ාන ලක්ෂණය  

3.   පාසලක සංවිධ්ාන වයූහ  

3.6 පාසල් සංස්කෘති  

3.7 පාසල් අභයන්තර කිනටු 

3.8 රාතකාපා පදවරීණ 

      

3.  මමවිධිතත්මකළතඅාකරණයක්මසඳහාමපන ාසලමමමම

 මසාංවිධ්ාඅයමකරම ැනීත 
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3.1 හැඳින්වීත 

 
පාසල විධිණත්  සංවිධ්ාන ක් වන බදවින් එ ම අරමුණු සාක්ෂාත් කර  දමේණ 

උදෙසා  හපත් කළණනාකරණය ව ිළ ාවක් ර්මාණාණය  කර  දමේණ අතයව ය 

දේ. ය තර්ක අරමුණු ඉටු කර  දමේදම් දී  පාසදල් විවිධ් ක යුතු දණදහ වීණ 

සඳහා අව ය වයූහ න් සකස් කර  දමේණ දණන්ණ   විවිධ් පාමාීවකුනවන් දවත 

ව කීම් හා බල  පදවරීණ ෙ ඉතා වදෙ ත්  . එ ම දී ණනා සංවිධ්ාන කින් යුක්ත 

කාමා ක්ෂණ කළණනාකරණය වයූහ ක් සකස් කර  දමේණ තුිබන් 

විදුහල්පතිවර ා  පාසදල් පාපාපාලන ක යුතු  වාාත් පහවිදවන් ඉටු කර ත 

හදකි දේ. 

3.2  පන ාසල්මවර්ගීකරණය   

කළණනාකරණය පහවිව සඳහා ශ්රී ලංකාදේ සි    ණ රතදර පාසල් ප්රධ්ාන වමා  4 

ක  දබො තත. 

 
වගුව 01 : රතදර පාසල් වමාගීකරණය     

 
 

 

පාසල් 
වමා   

වයහූ  

1 AB 

අ.දප .ස.(උසස් දපළ) විෙයා, කලා  සහ  වාණිත විෂ  ධ්ාරා 

ස මත පාසල් 

(තතදම් පාසල්වල තාක්ෂණය විෂ  ධ්ාරාව ෙ ක්රි ාත්ණක දේ.) 

1 C 

අ.දප .ස.(උසස් දපළ) කලා සහ වාණිත විෂ  ධ්ාරා දහෝ ඉන් 

එක් විෂ  ධ්ාරාවක් උ න්වන පාසල් / විෙයා විෂ  ධ්ාරාව 

දන ණදති පාසල් 
(තතදම් පාසල්වල තාක්ෂණය විෂ  ධ්ාරාව ෙ ක්රි ාත්ණක දේ.) 

2 වමා   
1 - 11 දේණි/  1 -9 දේණි දහෝ  6 -11  දේණි ෙක්වා පන්ති 

පදවදත්දවන  පාසල් 

3 වමා   

1 දේණිදර සි  5 දේණි  (ප්රාථිනක අං   ප පණණයක් තති  

පාසල්   හා   1 දේණිදර සි  8 දේණි  ෙක්වා පන්ති 

පද වදත්දවන පාසල් 

(ලිලාශ්ර    සංායාදල්ාන  ාාාව - අධ්යාපන අණාතයාං  ප 
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 3.4   පන ාසලකමමමපන ැමවතියමමයුතුමමවිධිතත්මමමසාංමවිධ්ාඅමමලක්ෂණ 

 පාස දල්  නා කත්ව    සඳ හා මේතයයේූලල ව  බලතල   මින වී තිබීණ  

 පාස දල්  ෙදක්ණ, දණදහවර, දප දු  පරණාමාථ  හා  අරමුණු  ඉටුකර   දමේණ 

       සඳහා  පාසදල්    ප්රතාව  දි ායේ ත  කරවීණ 

 පාසදල්  අභයන්තර  ප්රතාව  අතර  පදහදදික ව  වදා  දබදීණක්  පදවතී ණ 

 ර්ීචිත  මේති  රීති, දරගුලාසි  පද්ධ්ති ක්  පදවතීණ 

 පාස ල්  ප්රතාව   අනනය වූ  ිළිබ ත්  යචාරධ්මාණ  පද්ධ්ති ක් සකස්   වී තිබීණ  

 පදහදදික  ව  සදකසූ  සංවිධ්ාන  වයූහ ක්  අයේව  තනතුුන  රාරාවක  ක්  පදවතීණ 

 පණිවුා හා තීරණය,   ලා  මණ  සඳහා  පදහදදික   ර ාවක්  ර්මාණාණය   වී තිබීණ  

 පුද් ල ා  වාා තනතුර  ප්රමුාත්ව   ලදබීණ 

 අභයන්තර   ප්රතාව   අතර   පදවති    යුතු   සබඳතා   ර්මාවචන   කර තිබීණ  

 කාමා   සිදු  කිරීදම්  සංස්කෘති ක්  සකස් වී තිබීණ  

 පාසල්  සංස්කෘති   දිමාඝ  කා අන වන අතර  පාස ල්  ප්රතාව  අ   අයේ ත  වීණ 

 සණස්ත  අධ්යාපන  පද්ධ්තිදර  දක  සක්  දලස ක්රි ාත්ණක වීණ 

 පාස ල්  ප්රතාදව ම ිළපාස්  ඉවත්  වීණ  හා  අ  ත්  වීණ  පාසදල්  සාණානය   

ක්රි   ාවක     බාධ්ාවක්  දන වීණ 

3.8මමමමපන ාසලමතුළමකටයුතුමමසාංවිධ්ාඅයමකිරීතටමඅදාළම

 කාර්ය ාරය 

 කළ යුතු වදා දක  ස් හඳුනා  දමේණ 

 වදා දක  ස් වමා  කිරීණ 

 වමාගීකරණය  කරන ලෙ වදා දක  ස් ර්ණ කිරීණ  අව ය පපාදි කාමා  න් 

සඳහා  විදුස්සන් දතෝරා  දමේණ 

 වදා දක  ස් ඉටු කිරීණ  අොළ ව රාතකාපා පදවරීණ හා රාතකාපා ක යුතුවල 

ර්යුක්ත කරවීණ 

 කාමා  ඉටු කිරීණ  අව ය බලතල, අධිකාපා , සම්පත් හා පහවිකම් සදප නණ  

 කාමා  ඉටු කරන පුද් ල න් සහ  කාමා  න් අතර ණනා සම්බන්ධීකරණය ක් 

තති කිරීණ 

 ණානව සම්පත් කළණනාකරණය  
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3.5මමපන ාසලකමසාංවිධ්ාඅමවයූහය 
 
සංවිධ්ාන වයූහ ක් සකස් කිරීදම් දී  පාසදල් ශිෂය සංායාව, සණාන්තර දේණි 

සංායාව, අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල යදී කුනණු දකදර ම අවධ්ාන  

ද  මු කළ යුතු  . 

ෙදන  පාසල්වල ක්රි ාත්ණක කරන සංවිධ්ාන වයුහ කි මප ක යෙමා  පහත ෙක්වා 

තති අතර එණ වයුහ න් ම ර්ද ෝතය හා සහකාර විදුහල්පති සංායා ෙදන  

අධ්යාපන අණාතයාං   ණ් න් ර්කුත් කර තති 20/2229 චක්රදල්ා විධිවිධ්ාන අයේව 

සකස් කර තත. 

 

සටහඅම01 
 
ශිෂය සංායාව 400  වදඩි පාසලක සංවිධ්ාන වයූහ   සඳහා යෙමා න ක් 
 
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

සහා  කාමා  ණණ්ාල  

පන්ති නා කද ෝ 

ශිෂය/ශිෂයාදවෝ 

 
විදුහල්පති 

ගුුනවුන 

පාසල් සංවමාධ්න 

කිනටුව 

පාසල් සංවමාධ්න සිනති  
යදි ශිෂය 

සං ණ  

ශිෂය නා කද ෝ 

 
ර් ද ෝතය විදුහල්පති 
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පාසල් සංවමාධ්න 
කිනටුව 

ර්ද ෝතය විදුහල්පති 
(සංවමාධ්න /පපාපාලන) 

සටහඅම02 

ශිෂය සංායාව 700  වදඩි පාසල් සඳහා විදුවි  සංවිධ්ාන වයූහ ක  

යෙමා න ක් 

දේණි/ විෂ  
ප්රධ්ාර්න් 

පන්ති භාර 
ගුුනවුනන් 

පාසල් සංවමාධ්න 
සිනති  

යදි ශිෂය 
සං ණ  

දේණි 
ප්රධ්ාර්න් 

සහා  කාමා  
ණණ්ාල 

ශිෂය/ 
ශිෂයාවන් 

විදුහල්පති 

අං  ප්රධ්ාමේන් 

සහකාර විදුහල්පති
(ප්රාථිනකප 

විෂ  භාර ගුුනවුනන් 
හා  

පන්ති භාර ගුුනවුනන් 

ශිෂය නා ක 
ණණ්ාල  

පන්ති නා ක නායිකාවන් 

සහකාර විදුහල්පති   
(ද්විති නකප 
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සටහඅම03 

ශිෂය සංායාව 2000  වදඩි පාසලක් සඳහා විදුවි  සංවිධ්ාන වයූහ ක  

යෙමා න ක් 

පන්ති භාර ගුුනවුනන් හා විෂ  භාර ගුුනවුනන් 

සහා  කාමා  
ණණ්ාල 

 

ශිෂය නා ක 
ණණ්ාල  

ශිෂය/ ශිෂයාවන් 

පන්ති නා ක / නායිකාවන් 

විෂ  ප්රධ්ාර්න් / දේණි ප්රධ්ාර්න් 

පාසල් සංවමාධ්න 
කිනටු ර්ද ෝතය විදුහල්පති 

(පපාපාලන) 
 

සහකාර 
විදුහල්පති 

සහකාර 
විදුහල්පති 

අං  ප්රධ්ාමේන් 

පාසල් සංවමාධ්න 
සිනති  

යදි ශිෂය 
සං ණ  

ප්රාථිනක 
අං  ප්රධ්ාන 

විදුහල්පති 

ර්ද ෝතය විදුහල්පති 
(සංවමාධ්න) 

 

ර්ද ෝතය විදුහල්පති 
(විෂ  සණ ාමී) 

 

සහකාර 
විදුහල්පති 

සහකාර 
විදුහල්පති 

ප්රාථිනක දේණි 
ප්රධ්ාමේන් 

ප්රාථිනක පන්ති 
භාර ගුුනවුනන් 
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3.6 පන ාසල්මසාංස්කෘතියම 
 
පාසදල් පවතින සම්ප්රො න්, අ  න්, විීවාස, ප්රතිපත්ති හා යකල්ප  නාදි  

තවිපාන් අාණ්ා ව දි ත් වන සණස්ත වදාිළිබදවළක එකතුව එණ පාසදල්  

සංස්කෘති යි. 

එක් එක් පාසදල්  පවත්නා විවිදී  සංස්කෘතික ලක්ෂණය දේතුදවන් පාසල් 

සඳහා අනනයතාවක්  ද  ා නදගී තත.  විදුහල්පතිවර කු ව ද න් පාසදල් 

ප්ර ණන  දවයේදවන්  පවතින සංස්කෘති  ණනාව අධ්ය න  කරිනන්, අව ය  

දවනස්කම් කළයුතු  නම් අොළ පාමාීවකුනවන්දප  සහභාගිත්වද න් ඒ 

සඳහා ක්රි ාත්ණක වීණ විදුවි දේ.  එ ම දී විවිදී   ද   වක් ර්මාණාණය  දන වන 

යකාර   සිදු කළ යුතු  . 

එදස් දවනසක් සිදුකිපාදම් දී පහත ිළ වර අයේ ණන  කළ හදකි  . එ ම සමණ 

ිළ වරක දී ණ අොළ සි    පාමාීව සණ  සාකච්තා කර තීරණය  ත යුතු දේ. 

 සංවමාධ්න  වි  යුතු අං /ක්දෂ්්ර දතෝරා  දමේණ 

 දතෝරා  ත් ක්දෂ්්රදර කළ යුතු සංවමාධ්නාත්ණක දවනස්කම් 

අධ්ය න  කිරීණ 

 සංවමාධ්න  සිදු කිරීදණන් ලදදබන ප්රතිලාභ තක්දස්ුන කිරීණ 

 සංවමාධ්න  සඳහා සදලවිම් සම්පාෙන  කිරීණ 

 සංවමාධ්න  සඳහා අව ය ක්රි ාණාමා  දි ත් කිරීණ 

 පවතින තත්ත්ව   සංවමාධ්න  කිරීණ 

 සංවමාධ්න අං  අාණ්ා ව පවත්වා ද න  ාණ  ිළ වර  දමේණ 

 සණස්ත ක්රි ාවක   ර් ාණන  කිරීණ 
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       3.7 පන ාසල්මඅ යන්රමකමිටු 

 
පාසලක කළණනාකරණය   අොළව ර්කුත් කර තති චක්රදල්ා හා විධිවිධ්ාන 

ණගින් හඳුන්වා දී තති පපාදි විවිධ් කිනටු අව යතා ව අයේව ස්ථාිළත කර 

ක්රි ාත්ණක කළ යුතු දේ. කා අන අව යතා ව  අයේව ර්කුත් කරන විවිධ් 

උපදෙස්වල  අයේූලල ව පාසල්වල විවිධ් කිනටු  පත් කිරීණ සිදු කළ  යුතු දේ.  

ප්රධ්ාඅ  කමිටු  
 

 පාසල් සංවමාධ්න විධ්ා ක කිනටුව        

 පාසල් කළණනාකරණය කිනටුව 

 පාසල් ප්රසම්පාෙන කිනටුව 

 තාක්ෂණය හා ත  නම් කිනටුව  

 වින  කිනටුව 

 පාසල් අභයන්තර ත  නම් කිනටුව 

 අර්වාමා  අධ්යාපන කිනටුව 

 විෂ  සංවමාධ්න කිනටුව 

අගඅකුත්මකමිටු 
 

• යපො කළණනාකරණය කිනටුව 

• ක්රීාා කළණනාකරණය  කිනටුව  

• විභා  සංවිධ්ාන කිනටුව  

• පාසල් පුස්තකාල කිනටුව 

• තිරසර අධ්යාපන කිනටුව 

• දසෞාය ප්රවමාධ්න කිනටුව 

• පාසල් දන්වාසිකා ාර කිනටුව 

• පාසල් යපණය  ාලා කිනටුව 

• ළණා යරක්ෂණය කිනටුව 

• විභසාධ්න කිනටුව 
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අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කර තති 20/2293 පාසල් පාෙක 

ගුණයාත්ණක, ප්රණාණයාත්ණක හා වයූහාත්ණක සංවමාධ්න  සඳහා සදලවිම්කරණය  

හා ප්රසම්පාෙන  ිළිබබඳ  චක්රදල්ා  සණ  ණාමාද ෝපදද්  අත්දප ත හා 

98/2298 ෙරණය සංද ෝධිත චක්රදල්ා  ෙ පපාලීලන  කරන්න. 

ඉහත සඳහන්  කිනටු අව යතාව හා අවස්ථා ව අයේව ිළ මටුවා  ත යුතු අතර 

මී  අණතර ව පාසදල් අව යතා ව  හා කා අන ව ර්කුත් කරයේ ලබන චක්රදල්ා 

හා උපදෙස් අයේව  විවිදී  කාමා  න් සඳහා විවිධ් කිනටු ෙ පාසලක ිළ මටුවා 

 ත හදකි  . දණණ කිනටු පත් කිරීණ, අයේණත කර  දමේණ, ව කීම් පදවරීණ, 

දණදහ වීණ හා ර් ාණන  කිරීදණ ම ව කීණ විදුහල්පතිවර ා සතු දේ. දණණ 

ක යුතු සි ල්ල ක ඛිතව සිදු කළ යුතු අතර කිනටු වාමාතා ෙ ර්සි පපාදි පවත්වා 

 ත යුතු  . 

 

8.8මමරාජාකාරීමපන ැවරීත 

 
 පුද් ල හදකි ා හා ළදදි ා ිළිබබෙ ව 

අවධ්ාන  ද  මු කිරීණ 

 පාසදල් අධ්ය න හා අනධ්ය න 

කාමා  ණණ්ාලදර සමණ සාණාජික කු    

සඳහා ණ තනතුර  අොළ රාතකාරී 

දපෞද් ක ක ව ක ඛිත ව පදවරීණ 

 පාසල් කළණනාකරණය කිනටුදේ ෙ 

අෙහස් ලබා  ර්ිනන් විදුවි හා 

අවස්දථෝචිත පපාදි  විදීෂ රාතකාරී 

පදවරීණ 

 අොළ පාමාීව දවත කාමා  කිරීණ  

අව ය ණාමාද ෝපදද්  ලබා දීණ හා 

පහවිකම් සදප නණ 

 පවරන ලෙ රාතකාරී ඉටුකිරීණ විවිධ් 

ක්රණදේෙ ණගින් ර් ාණන  හා ත  නම් 

සිදු කිරීණ 



Ministry of Education, Sri Lanka 

 

14 

Source : Strategic School Planning – Learnex Education  

Source : Educational Psychology Interactive: Overview of Classroom 

https://learnex.com.gh/education-consulting/what-we-do/strategic-school-planning/
http://www.edpsycinteractive.org/topics/process/class.html
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අන්ර් ය 

 

4.1 හදඳින්වීණ 

4.2 පාසල් සදලවිම්කරණයද  ම ිළ වර 

  4.2.1 තත්ත්ව විීදල්ෂණය  හා පාසල ිළිබබඳ ස්ව ං ත  නණ 

  4.2.2 ප්රතිපත්ති ඉලක්ක හා අරමුණු හඳුනා  දමේණ 

   4.2.2.1 පාසදල් ෙදක්ණ 

4.2.2.2 පාසදල් දණදහවර 

4.2.2.3 පාසලක අරමුණු 

4.2.3 ණධ්යකා අන හා වාමාෂික සදලවිම් සකස් කිරීණ 

                 4.2.3.1 ණධ්ය කා අන සදලදස්ණ 

                 4.2.3.2 වාමාෂික ක්රි ාකාරී සදලදස්ණ 

                 4.2.3.3 පාසල් ක ත 

     4.2.4 පාසල් සදලවිම් සඳහා අයේණදති  ලබා  දමේණ. 

  4.2.   සදලවිම් ක්රි ාත්ණක කිරීණ හා ර් ාණන  

4.3  පාසල් වයූහ ක යුතු  

 4. .9  පාසදල් වයුහාත්ණක දවනසක් සිදු කිරීදම් දී සකස් කළ යුතු දල්ාන 

 

4.මමමමමපන ාසල්මසැලසුම්කරණය 
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4.1 හැඳින්වීත 
 
පාසදල් අරමුණු හා  ඉලක්ක අත්පත් කර  දමේණ සඳහා ර් ිනත කාල රාමුවක් 

තුළදී පවතින සීිනත සම්පත් ඵලො න දලස යද ෝතන  කිරීදම් ක්රදණෝපා  

තීරණය  කරිනන් පාසල් සදලවිම් සකස් කළ යුතු  . එ ම දී තාතික අධ්යාපන 

ප්රතිපත්ති, අධ්යාපන අරමුණු හා දප දු ර්පුණයතා, තාතයන්තර එකඟතා සහ 

ප්රවණයතා, කා අන රාතය ප්රතිපත්ති සහ සාණානය අධ්යාපන  සඳහා ෙදන  

සකස් කර තති අධ්යාපන යංශික සංවමාධ්න රාමු පෙනම් කර  ත යුතු දේ. 

එදණන් ණ අධ්යාපන අණාතයාං   විසින් ර්කුත් කර තති පාසල් 

සදලවිම්කරණය  ිළිබබඳ ණාමාද ෝපදද්  ෙ  අයේ ණන  කළ යුතු දේ. 

4.2 පන ාසල්මසැලසුම්කරණගයහිමපියවර 

16 
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        4.2.1 ත්ත්වමවිශ්ගල්ෂණයමහාමපන ාසලමපිළිබඳමස්වයාංමඇ යීත 

 
පාසල් සදලවිම්කරණයදර දී,  පළමු ිළ වර වි  යුත්දත් තත්ත්ව විීදල්ෂණය  යි. 

දණ ම දී  පාසදල් වමාතණාන තත්ත්ව, ද    සහ පාසල් ප්රතාවදප අභිණතාමාථ 

ිළිබබඳව විීදල්ෂණයාත්ණක ව සලකා බදක   යුතු  . 

පහත  දත්ණා    දත් විීදල්ෂණය  කිරීණ ණගින්, පහවිදවන් වමාතණාන තත්ත්ව 

හා  ද     ිළිබබඳ අවදබෝධ් ක් ලබා  ත හදකි  . 

 අධ්යාපන ප්රදේ  අවස්ථා ිළිබබඳ ෙමා ක  

 (උොහරණය - ප්රාථිනක අධ්යාපන  අවසන් කරන ශිෂය සංායාව, එක් එක් 

 දේණිවල තෙහදදලන ශිෂය ප්රති ත.......ප 

 අධ්යාපන ගුණයාත්ණක ෙමා ක 

 (උොහරණය - තාතික ණේ දම් විභා වල සණත් ප්රති ත, අභයන්තර හා 

බා මර ත  නම් අයේව  අධ්යාපන ගුණයාත්ණක ෙමා ක......ප 

  හපාලන  හා දස්වා සදප නණ ිළිබබඳ ෙමා ක 

 (උොහරණය - ශිෂය සංායාව අයේව සමේපාරක්ෂක පහවිකම්, එක් ශිෂය කු 

සඳහා දවන් කළ පන්ති කාණර ඉා ප්රණාණය .......ප 

මී  අණතරව පහත සඳහන් කුනණු ිළිබබඳ ව ෙ අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු දේ. 

 පාසදල් ඓතිහාසික පවිබිණ, වමාතණාන ශිෂය සංායා, සාධ්න ණේ ම් 

දත රතුුන , දභෞතික හා ණානව සම්පත් දත රතුුන, බා මර හා අභයන්තර 

ත  නම් අනාවරණය යදි දත රතුුන  

 පාසල් ප්රතාවදප  අෙහස්, ද ෝතනා  හා  පාසල් කළණනාකරණය දත රතුුන 

පද්ධ්තිද  ම  ෙත්ත විීදල්ෂණය 

පාසදල්  ක්තීන්, දුමාවලතා, අවස්ථා  හා අභිද ෝ  ර්වදරදිව හඳුනා  දමේණ 

සදලවිම් සකස් කිරීදම් දී ඉතාණත් වදෙ ත් වන අතර තත්ත්ව විීදල්ෂණය  

සඳහා විවිධ් ක්රණදේෙ භාවිත කළ හදකි දේ. 

උො.  SWOT විීදල්ෂණය,  FISH BONE විීදල්ෂණය 

හªනා ත්  ද    හා අව යතා  ප්රමුාතාකරණය   කර  ත යුතු අතර එණ 

ප්රමුාතා ණත විසªම් හා උපා ණාමා  හªනා ද න  ඒ අයේව වදාස හන් හා  

වයාපෘති   සකස් කර සදලදස්ණ  තතුළත් කළ යුතු දේ. 
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4.2.2 ප්රතිපන ත්ති,මලලක්කමහාමඅරමුු මහුනඅාම ැනීත 

 
පාසල පවතින ණේ දම් සි  අනා තදර දී ළඟා කරවීණ  අදේක්ෂිත ණේ ණ 

තීරණය  කළ යුතු දේ. එණ අදේක්ෂිත ණේ ණ  ළඟා වීණ සඳහා පාසදල් ෙදක්ණ, 

දණදහවර හා අරමුණුවල  අයේූලල ව සදලවිම් සකස් කළ යුතු දේ. 

 

4.2.2.1 පන ාසගල්මදැක්ත 

“ෙදක්ණ”  යේ පාසල අනා තද  ම අත්පත් කර  ත යුතු අභිණතාමාථ සහ 

ළඟාවි  යුතු ගුණයාත්ණක තත්ත්ව  ිළිබබඳ සණස්ත  ිළිබබිඹු  කරන අමාථාන්විත 

ප්රකා න යි.  

ෙදක්ණ සකස් කිරීදම් දී පහත සඳහන් කුනණු ිළිබබඳව විදීෂද න්  අවධ්ාන  

ද  මු කළ යුතු දේ. 

 සි    පාමාීව න්  පහවිදවන් අවදබෝධ් වීණ 

 පදහදදික , දකටි හා සරල වීණ 

 ළඟා කර  ත  හදකි ඉලක්ක ක් වීණ 

 පාසදල් අනා ත පරණාමාථ සණ   දළපීණ 

 අමාථාන්විත වීණ 

 පාසදල් තිරසර සංවමාධ්න  උදෙසා ො කත්ව  සදපයි  හදකි වීණ 

 ෙදක්ණ  ළඟා වීණ ණගින් ප්රතිලාීනන්  අත්පත් කර දෙන ගුණයාං  හා  

        සණස්ත    ිළිබබිඹු වීණ 

 ෙදක්ණ සකස් කිරීදම් දී පාසල් ප්රතාදව ම සහභාගිත්ව  ලබා  දමේණ 

 

4.2.2.2 පන ාසගල්මගතගහවර 

පාසදල් ෙදක්ණ සාක්ෂාත් කර  දමේණ උදෙසා පාසදල් පාමාීවකුනවන් විසින් ඉටු 

කළ යුතු සණස්ත කාමා භාර  දණදහවර ප්රකා ද න් විෙයණාන වි  යුතු  . එ ම 

විවිධ් ක්රදණෝපා , වටිනාකම්, ක්රි ාත්ණක කිරීදම් හා අනා ත ර්ණදවුම් ිළිබබඳ ව 

සඳහන් වි  යුතු  . 

දණදහවර සකස් කිරීදම් දී පහත කුනණු දකදර ම සදලකික ණත් වි  යුතු අතර 

දණණගින් පාසදල් සණස්ත ක්රි ාවක දර සංක්ෂිේත හර  විෙහා ෙදක් වීණ 

අදේක්ෂා දකදමා. 

 ෙදක්ණ අමාථකථන  වන අයුපාන් දණදහවර සකස් වීණ 

 පදහදදික   වීණ, සරල වීණ හා පාසල් සංස්කෘති  ිළිබබිඹු වීණ 

 පාසල ිළිබබඳ තීරණය  දමේදම් දී  පාෙක කර  ත හදකි වීණ 



PRINCIPAL HAND BOOK 

 

 

උදාහරණමම-මම01ම 

  ෙදක්ණ   

             “ගුණය ුනක යෙමා වත් සණාත ක නා කත්ව ලක්ෂණය න්ද න් 

             දහබි ෙුන ිළපාසක්” 

 

  දණදහවර  

           “ශ්රී ලාංකික සංස්කෘති  හා තාතික අනනයතාව යරක්ෂා කරන              

 ර්පුණයතාවන්ද න් දහබි සණබර දපෞුනෂද න් යුත් ෙුනවන් ිළපාසක් 

 බි ම කිරීණ ” 

 

 

 උදාහරණමම-මම02 

 ෙදක්ණ    

   “සමණ අතින්ණ සණබර දපෞුනෂ කින් දහබි අනා ත වදා දලෝක   

  දලදපන ිළපාසක් සණාත   බි ම කිරීණ 

 

දණදහවර    

 ˝තාතික අධ්යාපන අරමුණු අයේව ර්මාණය විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක 

 කිරීදණන් ෙුනවන්දප සදඟවුණු ෙක්ෂතා උපපාණ ණේ ණ  වමාධ්න  

 කරන සංස්කෘතින්   ුන කරන  සාරධ්මාණ යරක්ෂා කරන ිළපාසක් බි ම 

 කිරීණ සඳහා කාමා ක්ෂණ හා ඵලො න ය තන ක් ව ද න් පාසල 

 සංවමාධ්න  කිරීණ” 

          

 
ලිලාශ්ර     පාසල් සදලවිම්කරණය  ිළිබබඳ ණාමාද ෝපදද්  සංග්රහ  229  -   

        අධ්යාපන අණාතයාං   
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4.2.2.8මපන ාසලකමඅරමුු  
 
පහත සෙහන් කුනණු සදලකිල්ල   ර්ිනන් පාසදල් දකටි කා අන සහ දීමාඝ කා අන 

අරමුණු ිළ මටුවා  ත යුතු  . 

 තත්කා අන තාතික අධ්යාපන අරමුණු හා දප දු ර්පුණයතා  

 පාසදල් ෙදක්ණ හා දණදහවර 

 

අරමුණු සකස් කිරීදම් දී පහත සෙහන් කුනණු ිළිබබෙ අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු  . 

 

 
         

    

    S   – Specific  -  විවිදී  බව  

   M – Measurable -  ණදර්   හදකි බව  

   A  – Attainable -  අත්පත් කර ත හදකි බව 

   R  – Realistic -  ථාවාදී බව 

   T  – Timely / Time bound - කාලායේරූපී බව 
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4.2.3 තධ්යමකාීනඅමහාමවාර්ිකකමසැලසුම්මසකස්මකිරීතම 
 
පාසලක සදලවිම් අධ්යාපනදර ප්රණාණයාත්ණක, ගුණයාත්ණක හා වයූහාත්ණක 

සංවමාධ්න ඉලක්ක සපුරා අදම් වදෙ ත් ණ ිළ වර දේ. සදලවිම් සම්පාෙන   

සහභාගිත්ව ක්රි ාවක  ක් වි  යුතු  . පාසල් ප්රතාවද න්  ද ෝතනා ලබා  දමේණ  

හා එණ ද ෝතනා විීදල්ෂණය  හා ප්රමුාතාකරණය   කිරීණ ණගින් විදුවි 

වදාස හන් සකස් කර තතුළත් කිරීණ වදෙ ත් දේ. 

සදලවිම් සකස් කිරීදම් දී පහත සෙහන් ක්දෂ්්ර ිළිබබඳ අවධ්ාන  ද  මු වි  

යුතු  .  

 ඉද යේම්  ඉ දන්වීම් ක්රි ාවක    

 විෂ ණාලා කළණනාකරණය  

 දභෞතික හා ලිලය සම්පත් කළණනාකරණය  

 පාසල් පාෙක වෘත්තී  ගුුන සංවමාධ්න  

 ප්රතා සම්බන්ධ්තා  

 ශිෂය ගුණයාත්ණක සංවමාධ්න  
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       4.2.3.1 තධ්යමකාීනඅමසැලැස්තම 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් හªන්වා දෙයේ ලබන ණාමාද ෝපදද්  න්  අයේව 

සමණ පාසලක් ණ ණධ්ය කා අන සදලදස්ණක් සකස් කළ යුතු  . පාෙක වමාෂදර සි  

අළඟ වසර පහ තුළ සි  අරමුණු සාක්ෂාත් කර දමේණ දවයේදවන් ක්රි ාත්ණක 

කළ යුතු ප්රධ්ාන ක්රි ාකාරකම් අ  තතුළත් වි  යුතු  . 

 

ණධ්ය කා අන සදලදස්ණ සකස් කිරීදණන් පාසදල් පවත්නා වමාතණාන 

ප්රවණයතාවල  වාමාෂික ව සිදු වන බලපමණ දපන්යේම් කරන අතර ඒ අයේව ඉදිපා  

සදලවිම් කිරීණ  පහවිකම් සලස යි. දණණ සදලදස්ණ වසපාන් වසර  ාවත්කා අන 

කිරීදම් දී  දපරු ම් සදලවිම් ක්රණ  භාවිත කළ හදකි  . 

ණධ්යකා අන සදලදස්ණක පහත සඳහන් කුනණු අන්තමා ත වි  යුතු  . 

 ප්රතිඵල 

 ර්ණදවුම් අරමුණු 

 ර්ණදවුණ 

 කාමා  සාධ්න ෙමා ක 

 වද  තස්තදම්න්තු 

 ක්රදණෝපා /වදාස හන්/ක්රි ාකාරකම් 

 ප්ර ති  වාමාතා කරන ක්රණ  

 බා මර  සාධ්ක 

 දභෞතික ඉලක්ක 

4.2.3.2 වාර්ිකකමක්රියාකාරීමසැලැස්ත 

ණධ්යකා අන සදලදස්ණ  අයේව අොළ වමාෂ  තුළ ක්රි ාත්ණක කිරීණ  අදේක්ෂිත 

ක්රි ාකාරකම් හªනා ද න වාමාෂික සදලදස්ණ එනම්, ණධ්යකා අන සදලදස්ණ 

අයේව අොළ වමාෂදර ක්රි ාකාරකම් ිළිබබෙ 

සවිස්තරාත්ණක දල්ාන  සකස් කළ යුතු  . එණ 

වමාෂ   අොළ අ  වද  තස්තදම්න්තුව ෙ මී  

සණ ාමී ව සකස් කළ යුතු  . විදීෂ අවස්ථාවල දී 

ර්මාව අයේණදති  ණත වාමාෂික ක්රි ාකාරී සදලදස්ණ 

හා තස්තදම්න්තුව සංද ෝධ්න  කර  ත හදකි  . 
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 උපා  ණාමා  

 ක්රි ාකාරකම් 

 කාල රාමුව 

 අ  වද  

 ලිලය තස්තදම්න්තුව 

 ලිලය ලිලාශ්ර  

 කාමා  සාධ්න ෙමා ක 

 ව කීණ 

සදලවිම් සකස් කරන අවස්ථාදේ දී  ප්රතිඵල අත්පත් කර  දමේම් ිළිබබඳ ණදන 

බද අණ සඳහා ෙ ෙමා ක සකස් කළ යුතු  . 

මමම4.2.8.8මපන ාසල්මය  

 පාසල් ක ත  යේ අධ්යාපන අණාතයාං  , පළාත් අධ්යාපන දෙපාමාතදම්න්තු, 

කලාප අධ්යාපන කාමා ාල ප්රකා    පත් කරයේ ලබන විවිධ් දින න් /

වදාස හන් ිළිබබෙව ෙ අවධ්ාන  ද  මු කරිනන්, හා පාසදල් වාමාෂික 

ක්රි ාත්ණක සදලස්ණ  අයේ ාමී ව වමාෂ  තුළ විවිධ් වදාස හන් ක්රි ාත්ණක 

කරන දින ර්ීචිත ව තතුළත් දක   සකස්  දකදරන දල්ාන  යි. 

4.2.4 පන ාසල්මසැලසුම්මසඳහාමඅනුතැතියමලබාම ැනීත 
 
පාසල් සදලවිම් සකස් කළ පවි, අොළ පාමාීවකුනවන් ෙදයේවත් කර  කා අන ව 

ර්කුත් කරන පාසල්  සදලවිම් හා ලිලය චක්රදල්ා න් ම ෙක්වා තති පපාදි අොළ  

අයේණදතීන් ලබා  ත යුතු දේ. ඒ අයේව  සමණ වසරක ණ අද ෝස්තු ණස අවසන් 

වීණ  දපර එළදෙන වමාෂද  ම අ  වද  දල්ාන  ෙ තතුළත් වාමාෂික 

ක්රි ාත්ණක කිරීදම් සදලදස්ණ ිළිබද ල කර, සමණ වමාෂ ක ණ දන වදම්බමා 9  

දින  දපර විදීෂ පාසල් සංවමාධ්න සිනති ණහා සභා සකස්වීණක්  කදඳවා එ  

සම්ණත දක   දන වදම්බමා  2 දින  දපර කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ / පළාත් 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ /  අධ්යාපන අණාතයාං  දල්කම් දවත ද  මු කර අයේණදති  

ලබා ද න ක්රි ාත්ණක කළ යුතු  . 

වාමාෂික සදලදස්ණක පහත සඳහන් කුනණු අන්තමා ත වි  යුතු  . 
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4.2.5මසැලසුම්මක්රියාත්තකමකිරීතමහාමයායාතඅය 
 
පාසල් සංවමාධ්න  විධ්ා ක කිනටුව සහ ව කීම් පවරා තති ර්ලධ්ාරීන් විසින්  

හªනා ත් ක්රදණෝපා න් සහ ක්රි ාකාරකම් ර් ිනත පපාදි ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

දණන් ණ ඒ ිළිබබඳ ප්ර ති  ර් ාණන  කිරීණ සිදු කළ යුතු දේ. දණණ ර් ාණන  

අාණ්ා ක්රි ාවක  ක් වි  යුතු අතර, ර් ාණනදර දත රතුුන ණත, සදලවිම් 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ ිළිබබඳ ප්රතිකාමා  ක්රණදේෙ ක්රි ාත්ණක කළ යුතු  . 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කර තති පාසල් සදලවිම්කරණය  ිළිබබඳ 

ණාමාද ෝපදද්  සංග්රහ  (2013), සාණානය අධ්යාපන  ිළිබබඳ ණධ්යකා අන සදලදස්ණ  

2018-2025  සහ අධ්යාපන අණාතයාං  චක්ර දල්ා අංක 20/2293 “පාසල් පාෙක 

ගුණයාත්ණක ,ප්රණාණයාත්ණක හා වයූහාත්ණක සංවමාධ්න  සඳහා සදලවිම්කරණය  හා 

ප්රසම්පාෙන  ිළිබබඳ චක්රදල්ා  සහ ණාමාද ෝපදද්  අත්දප ත ”පපාලීලන  කරන්න. 
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4.8මපන ාසල්මවයූහමකටයුතු 

 
පාසලක පහත සඳහන්   ක්රි ාකාරකම් වයූහ ක යුතු දලස සදලදක්. 

 නව පාසලක් යරම්භ කිරීණ 

 නව පන්ති දහෝ අධ්යාපන චක්ර යරම්භ කිරීණ 

 පාසල් ප්රතිවයූහ ත කිරීණ  

 ( පාසල් ඒකාබද්ධ් කිරීණ, අධික ශිෂය සංායාවක් තති පාසල් දවන් 

 කිරීණ, ප්රාථිනක දේණි යරම්භ කිරීණ,දේණි සංායා අඩු කිරීණ, නව 

 දේණි යරම්භ කිරීණ, නව විෂ  ධ්ාරා යරම්භ කිරීණ, පාසලක් වසා    

 ෙදමීණප 

 පාසල් උසස් කිරීණ 

 පාසල්වල ස්ථාමේ  දවනස්කම් සිදු කිරීණ 

 පාසලක නණ දවනස් කිරීණ 

 පාසල් සඳහා ඉාම් අත්පත් කර  දමේණ 
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පාසලක ඉහත කාමා  න්  සිදු කිරීණ  අව ය අවස්ථාවල දී පාසල් සංවමාධ්න  

කිනටුදේ ද ෝතනා සම්ණත කිරීදණන් පවි අොළ වාමාතාව හා අත්සන් දල්ාන  

තතුළත් ව, අව යතා ව ිළිබබඳව විදුහල්පති විසින්, අව ය අවස්ථාවල දී  

දක ේඨාස අධ්යාපන  අධ්යක්ෂවර ාදප ර්මාදද්   ෙ ස මතව කලාප අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂවර ා  ඉල් අණක් ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

එණ ද ෝතනාව පළමුව කලාප වයූහ කිනටුදවන් ර්මාදද්  කිරීදණන් පවි පළාත් 

වයූහ කිනටුව  ඉදිපාපත් කර ර්මාදද්  ලබා ත යුතු  . පළාත් පාසලක් නම් 

පළාත් අධ්යාපන අණාතයාං  දල්කම් ණගින් ෙ, තාතික පාසලක් නම් දමාඛී  

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ෙ අයේණදති  ලබා  දමේදණන් පවි කලාප 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් ස්ථාවර ර්ද ෝ  ර්කුත් කර අොළ දවනස් කිරීම් සිදු 

දකදමා.  

4.3.1 මපන ාසගල්මවයූහාත්තකමගවඅසක්මදුදුමකිරීගම්ම සමසකස්ම   

  කළ යුතුමගල්ඛඅමම 

      
 අොළ යකෘති  

 පාසල් සංවමාධ්න සිනති ද ෝතනාදේ උපු න  හා වාමාෂික ණහා සභා 

සකස්වීම් වාමාතාව 

 පාසල් සංවමාධ්න සිනති අත්සන් දල්ාන  

 නව විෂ  ධ්ාරාවක් යරම්භ කරන්දන් නම් එණ විෂ  ධ්ාරාව සඳහා 

තතුළත් වීණ  අදේක්ෂිත ශිෂය සංායාව (නම් හා ප්රතිඵල දල්ාන  ෙ 

සණ ප 

 නව විෂ  ධ්ාරාවක් යරම්භ කරන්දන් නම් පවිගි  වමාෂවල ප්රතිඵල 

විීදල්ෂණය 

 දභෞතික පහවිකම්  සකස් කර  න්නා යකාර  ිළිබබඳ වාමාතාව 

 ණානව සම්පත් සම්පාෙන  ිළිබබඳ වාමාතාව 

 අව  පාසල්වල පදවදත්දවන පන්ති / විෂ  ධ්ාරා සහ අොළ පාසල්වල  

තති දුර තතුළත් කර පාසදල් විෂ  ධ්ාරා / පන්ති යරම්භ කිරීණ 

සාධ්ාරණීකරණය  දකදරන විස්තර  (අොළ යකෘති  අයේව ) 

 පාසල හා අව  පාසල් ස මත ෙළ සිති ණ 

 අව ය අවස්ථාවල දී ණහතන ර්ද ෝජිත න්දප එකඟතා ව  ලබා  ත් ක ිළ 
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අන්ර් ය 

5.1 හදඳින්වීණ 

5.2 විෂ ණාලා වමාගීකරණය  

5.3 විධිණත් විෂ ණාලාව 

5.3.1 විධිණත් විෂ ණාලාව හා බදඳුණු ප්රධ්ාන කාමා  න්  

  5.3.2  විෂ  ප්රතිපත්ති 

  5.3.3 විෂ ණාලා කළණනාකරණය සදලදස්ණ 

5.3.4 විෂ ණාලා කළණනාකරණයද න් ලදදබන ප්රතිලාභ 

5.3.5 විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක කිරීදම් දී විදුහල්පතිවර ාදප  කාමා භාර  

  5.3.6 ප්රාථිනක අධ්යාපනදර විධිණත් විෂ ණාලාව  

 5.3.6.1 ප්රාථිනක අධ්යාපනදර විධිණත් විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක  කිරීණ 

 5.3.6.2 ප්රාථිනක අං දර කාල ස හන සකස් කිරීණ. 

 5.3.6.3  ප්රාථිනක අං දර විෂ  සණ ාමී වදාස හන් 

 5.3.6.4  ප්රාථිනක අං දර විෂ ණාලා තක්දස්ුනව 

5.3.7  ද්විතීයික අධ්යාපනදර විධිණත් විෂ ණාලාව 

5.3.7.1  0 – 8 දේණි සඳහා වන කර්ෂ්ඨ ද්විතීයික විෂ ණාලාව 

5.3.7.2 10-11 දේණි සඳහා වන ද්විතීයික විෂ ණාලාව  

5.3.7.3 12-13 දේණි සඳහා වන විෂ ණාලාව 

  5.3.8. ද්විතීයික අං දර තක්දස්ුනකරණය  

5.3.8.1 පාසල පෙනම් කර ත් තක්දස්ුනකරණය වදාිළිබදවළ 

5.3.8.2 වාර ත  නණ 

             5.3.9.  9  වසරක සහතික කළ අධ්යාපන වදා ස හන 

         5.3.9.1   ප්රධ්ාන අරමුණු 

         5.3.9.2   වදා ස හන ණගින් ලදදබන සණාත යමාථික ප්රතිලාභ 

         5.3.9.3  9  වසරක අාණ්ා අධ්යාපන වදා ස හන තුළ  

                                      විදුහල්පති  කාමා භාර  

5.4 අවිධිණත් විෂ ණාලාව  

5.4.1 විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් 

  5.4.1.1 විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම්වල අව යතාව  

 5.4.1.2 විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් ම විදුහල්පතිදප භූිනකාව 

   5.4.1.  පාසලක ක්රි ාත්ණක කළ හදකි විවිධ් විෂ  සණ ාමී ක යුතු 

5.4.1.4  විවිධ් තර , පුහුණු කඳවුුන සම්ණන්්රණය යදි  සඳහා සිවින්  

                                   සහභාගි කරවීණ 

  5.4.2  පාසල් අධ්යාපන චාපාකා සංවිධ්ාන  කිරීණ. 

   5.4.2.1 අධ්යාපන චාපාකාවක්  මණ සඳහා අයේණදති  ලබා  දමේණ         

                                   ඉදිපාපත් කළ යුතු දල්ාන 

  5.4.3  සදඟවුණු විෂ ණාලාව  

5.4.3.1 සදඟවුණු විෂ ණාලාදව ම වදෙ ත්කණ හා ප්රතිලාභ 

5.5 විදීෂ අධ්යාපන  හා අන්තමාකරණය අධ්යාපන  

5.6  පාසල් කාල ස හන 
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Ministry of Education, Sri Lanka 

 

5.1 හැඳින්වීත  

 
තාතික අරමුණු, ලික ක ර්පුණයතා හා අධ්යාපන ප්රතිපත්ති ඉලක්ක කර  ර්ිනන්, 

දෙණාිළ  අභිලාෂ හා සණාත ඉල්  ණ ෙ සාක්ෂාත් වන පපාදි පාසදල ම විෂ ණාලාව 

කළණනාකරණය  කළ යුතු  . ශිෂය ර්පුණයතා සාධ්න  හා ඔවුන්දප විභවයතා 

ඉස්ණතු කිපාණ සඳහා ක යුතු කිරීණ විෂ ණාලා කළණනාකරණය  ණගින් 

අදේක්ෂා දකදමා. 

 

සිවින්දප ෙදයේණ, කුසලතා, යකල්ප හා වටිනාකම් වමාධ්න  තුිබන්, ර්පුණයතා 

ද  ානදංවීණ සඳහා පාසල තුළ දී දහෝ ඉන් ිළ ත දී ගුුනවරද කු ස මතව දහෝ 

ර මතව ක්රි ාත්ණක කළ හදකි පාසල ණගින් සදලවිම් කර ඉදිපාපත් කරයේ ලබන 

සි    ක යුතු විෂ ණාලාව  අ ත් දේ. දම් ර්සා සමණ පාසලක ණ එවදර් 

ක්රි ාකාරකම් සමුො ක් ස මත ර්මාණය විෂ ණාලාවක් (Total Curriculum) 

ක්රි ාත්ණක කළ යුතු දේ. 

5.2මවිෂයතාලාමවර්ගීකරණය 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ර්මාණය විෂ ණාලාව 
(Total Curriculum) 

 

අවිධිණත් විෂ ණාලාව 

(Informal Curriculum) 
 

විධිණත් විෂ ණාලාව 

(Formal Curriculum) 
 

සණ ාමී විෂ ණාලාව 
(Co-Curricular Curriculum) 

 

සදඟවුණු විෂ ණාලාව 
(Hidden Curriculum) 
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5.8මවිධිතත්මවිෂයතාලාව 
 
ඉද යේම් හා ඉ දන්වීම් පහවිකම් පාසදල් දී සදලසීණ ිළණිස අභිණතාමාථ, අරමුණු, 

අන්තමා ත , ඉ දන්වීදම් ක්රදණෝපා , ත  නම් හා අතයව ය ඉද යේම් ලිලාශ්ර න් 

යදි  ලබා දෙන සංවිධිත අත්ෙදකීම් සමුො  විධිණත් විෂ ණාලාවයි. දණ  

ක්රි ාත්ණක කිරීදම් දී විෂ  ර්මාදද් , ගුුන ණාමාද ෝපදද් , දපළදප ත්, චක රදල්ා  

දණන් ණ ගුුනවර ාදප ර්මාණාණයලීක ත්ව  හා අත්ෙදකීම් ෙ භාවිත කිරීණ අතයව ය 

දේ. 

විධිණත් විෂ ණාලාව  යේ අභිණතාමාථ හා අරමුණු සඳහා විධිණත් දලස සකස්  කර 

තති අන්තමා ත , ඉද යේම් අත්ෙදකීම්, ඉද යේම් සම්පත් හා තක්දස්ුනකරණය 

ක්රි ාවක  ක් ස මතව පාසල ණගින් ක්රි ාත්ණක කරන සදලවිම් ත වදා ස හනකි. 

යුදනස්දකෝ අමාථ ෙදක්වීණ -  2220 

5.8.1මමමවිධිතත්මවිෂයතාලාවමහාමබැුනු මපන මරධ්ාඅමකාර්ය 

 තාතික අධ්යාපන අරමුණු හා දප දු ර්පුණයතා ිළිබබඳ ණනා අවදබෝධ් ක් ලබා 

 දමේණ 

 කක න් කල  ර්කුත් කරන චක්රදල්ා උපදෙස්වල  අයේ තව ක යුතු කිරීණ 

 විධිණත් විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක කිරීණ සඳහා සදලවිම් සකස් කිරීණ 

 උපපාණ ඵලො නත්ව  හා කාමා ක්ෂණතාව ලදදබන පපාදි කාල ස හන සකස් 

කිරීණ 

 විෂ  ර්මාදද්  හා ගුුනණාමාද ෝපදද්  ිළිබබඳ ණනා අවදබෝධ් ක් ලබා  දමේණ 

 ඉද යේම් ඉ දන්වීම් සම්පත් ඵලො න දලස භාවිත කිරීණ 

 ප්රාද ෝගික ක්රි ාකාරකම් සඳහා ප්රණාණයවත් අවස්ථා සම්පාෙන  කිපාණ 

 ර් ිනත පපාදි තක්දස්ුනකරණය ක්රි ාවක   සිදු කිරීණ (ත  නම්, පදවුනම්, 

පරීක්ෂණය ප 

 සාධ්න ණේ ම් විීදල්ෂණය  දක   අව ය ප්රතිකාමා  ක්රි ාකාරකම් සදලවිම් කර 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 ඉද යේම් ඉ දන්වීම් ක්රි ාවක   ණගින් සිවින් උ ත් දද් තවදුර ත් ප්රාද ෝගික 

දලස සංවමාධ්න   අොළ ඉද යේණ දීමාඝ කිරීදම් ක්රි ාකාරකම් / වදාස හන් / 

වයාපෘති සදලවිම් කිරීණ හා ක්රි ාත්ණක කිරීණ 
27 
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5.3.2මවිෂයමප්රතිපන ත්ති  

තාතික අධ්යාපන අරමුණු ඉටු කර  දමේණ සඳහා විධිණත් විෂ ණාලාව  අයේ ත 

දවිනන්, පාසල  උචිත විෂ  ප රතිපත්ති ක් ද  ා න ා  දමේණ පාසදල් 

කාමා භාර යි. 

ශිෂය ඉද යේම් සාධ්න  දණන් ණ ර්පුණයතා සංවමාධ්න   අොළ ක්රි ාකාරකම් 

සඳහා ෙ ප්රණාණයවත් අවධ්ාන ක් විෂ  ප රතිපත්ති  ණගින් ද  මු කළ යුතු දේ.  

විෂ  ප්රතිපත්ති  යේ සිවි ර්පුණයතා සංවමාධ්න  ඉලක්ක කර  ත්, අොළ චක්රදල්ා 

හා ගුුන ණාමාද ෝපදද්   සීණාවන්  අයේ තව ඒ ඒ පාසල  හා විෂ  න්  උචිත 

පපාදි පාසල ණගින් සදලවිම් කර ක්රි ාත්ණක කරයේ ලබන ක්රි ාකාරකම් සමුො කි. 

උො. :- ක්දෂ්්ර චාපාකා, විෂ  දින පදවදත්වීණ, ප්රතිකාමා  ඉ දන්වීම් යදී....... 

 

විෂ  ප්රතිපත්ති සකස් කිරීදම් දී පහත සඳහන් කුනණු පෙනම් කර  ත යුතු . 

 තාතික අධ්යාපන අරමුණු හා දප දු ර්පුණයතා 

 පාසදල් අරමුණු 

 සිවි ර්පුණයතා සංවමාධ්න  

 පුද් ල චපාත සංවමාධ්න  

 සණාත අභිලාෂ හා සකකි ා දව දළඳදප ළ  අව ය ර්ණදවුම් 

 ඉද යේම්  පහවිකම්   

     (දභෞතික  හා ණානව සම්පත්, ඉද යේම් ඉ දන්වීම් සම්පත් යදි ප 

 තාක්ෂණික ක්රණදේෙ 

 ශිෂය  ර්පුණයතා සංවමාධ්න වයාපෘති 

 විෂ  සණ ාමී ක රි ාකාරකම් 

  තක්දස්ුනව හා ප්රතිකාමා  වදාස හන් 

 

විෂ  ප්රතිපත්ති ක් ක්රි ාත්ණක කිරීදම් දී අයේ ණන  කළ යුතු පහත සඳහන්  

ිළ වර දකදර ම ෙ සදලකික ණත් වීණ වදෙ ත් දේ. 

 පවත්නා තත්ත්ව න් අනාවරණය  කර  දමේණ 

 අදේක්ෂිත ඉලක්ක ිළ මටුවා  දමේණ 

 ඉලක්ක සාධ්න  සඳහා උපා  ණාමා  සකසා  දමේණ 

 වයාපෘති සකස් කිරීණ 

 එණ වයාපෘති ඵලො න දලස ක රි ාත්ණක කිරීණ  

 ර් ාණන   
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         5.3.3 විෂයතාලාමකළතඅාකරණමසැලැස්ත 

පාසදල් පවත්නා දභෞතික හා ණානව සම්පත් දණන් ණ කාල  ෙ ඵලො නව හවිුනවා 

 ර්ිනන්, අදේක්ෂිත ඉලක්ක කරා ළඟා වීණ  කාමා ක්ෂණව ක යුතු සම්පාෙන  

කිරීණ සඳහා විෂ ණාලා කළණනාකරණය සදලදස්ණ සකස් කරයේ ලබයි. එණගින් 

පහත ෙක්වා තති අරමුණු සාක්ෂාත් වි  යුතු  .  

    විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක කිරීණ සෙහා විෂ  න් අතර සදණෝධ්ාන  තති කිරීණ 

    උපපාණ ශිෂය සහභාගිත්ව  ලබා  දමේණ  

    සිවින් ඉද යේණ  දපලෙවීණ 

   ගුුන සංවමාධ්න  සහ ත  නණ 

   සම්පත් දබො හදරීණ, එ ම උපද ෝගීතාව හා කාමා ක්ෂණතාව ඉහළ නදංවීණ 

    විෂ  සණ ාමී ක යුතු  ඵලො නව ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

   පාසදල් ගුණයාත්ණක ෙමා ක  ඉහළ නංවා  දමේණ 

 

 5.8.4මමවිෂයතාලාමකළතඅාකරණගයන්මලැගබඅමප්රතිලා  

 පාසල්  ප රතිපත්ති හා විෂ   ප රතිපත්ති අතර සබඳතා තහවුුන කර  ත හදකි වීණ 

 විෂ ණාලා සදලදස්ණ  අයේව අොළ ක්රි ාකාරකම් සිදු කළ හදකි වීණ 

 ශිෂය සාධ්න  හා දපෞුනෂ සංවමාධ්න  සඳහා ඉවහල් වන ඉද යේම් පපාසර ක් 

ස්ථාිළත වීණ 

 අරමුණු කරා ළඟා වීණ  සම්පත් සහ කාල  කළණනාකරණය  කර  ත හදකි වීණ 

 ගුුන සංවමාධ්න   ප රදේ  සලසා  ත හදකි වීණ 

 ඌන සාධිත සිවින්දප කාමා  සාධ්න  ඉහළ නදංවීණ 

 විදීෂ අව යතා ස මත සිවින් ිළිබබඳව විදීෂ අවධ්ාන  ද  මු කළ හදකි වීණ 

හා විභ  සිවින් සඳහා වදඩි අවස්ථා සම්පාෙන  කිපාණ  හදකි වීණ 

 ර් ාණන කාමා    ක්තිණත් කර ත හදකි වීණ  

 අනා ත වදා දලෝක   සපාලන ර්ණදවුණක් පාසල තුිබන් බි ම කිරීණ  හදකි වීණ 

 විෂ ණාලා ප්රතිපත්ති ක්රි ාත්ණක කිරීණ සඳහා ප්රතා සහාභාගිත්ව  ලබා  දමේණ 

 ළණා යරක්ෂාව හා විරක්ෂිතතාව තහවුුන කර  දමේණ  හදකි වීණ 
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5.8.5මමමවිෂයතාලාවමක්රියාත්තකමකිරීගම්ම සමවිදුහල්පන තිවරයාග ම

කාර්ය ාරය 

 විෂ ණාලාව ිළිබබඳ ෙදයේවත් වීණ හා ෙදයේවත් කිරීණ 

 විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක කිරීණ සඳහා සදලවිම් සකස් කිරීණ  නා කත්ව  දීණ 

 කාල ස හන සකස් කර ර් ිනත කාල  තුළ  දබො හදරීණ 

 සිවින්දප ඉද යේම්  කයතා වදඩි දියුණු කිරීණ හා ඉහළ කාමා  සාධ්න ක් සඳහා 

ද  මු කරවීණ 

 විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක කිරීණ   ණදදි කළණනාකුනවන්දප සහා  ලබා  දමේණ 

 අදේක්ෂිත ඉද යේම් පල සාධ්න  ඉලක්ක කර ත් ඉද යේම්-ඉ දන්වීම් 

වාතාවරණය ක් තති කිරීණ  

  අදේක්ෂිත ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර  දමේණ  ගුුනවුනන්  අව ය වන පහවිකම් 

සදප නණ 

 ඉද යේම් ඉ දන්වීම්  පහවිකම් සප ා දීණ හා ඒවා ර්සි දලස උපද ෝගී කර 

 දමේණ  දපලෙවීණ 

 සාධ්න ණේ ම් විීදල්ෂණය අයේව විෂ  ප ර ති  සඳහා ගුුන භවතුන් ද  මු  කිරීණ 

 ගුුනභවතුන් වෘත්තී  සංවමාධ්න   හා නව වයවහාර භාවිත   දිපා  දන්වීණ 

 විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක  කිරීණ සෙහා  ප්රතා සහා  ලබා  දමේණ  නා කත්ව  දීණ 

 ගුුනභවතුන්දප  කාමා භාර  අධීක්ෂණය  හා කාමා  සාධ්න  ත  නණ 

 ඉද යේම් ඉ දන්වීම් ක්රි ාවක    සමණ සිවිදවකු ණ සහභාගි කර   දමේණ  උචිත 

උපා  ණාමා  භාවිත කිරීණ  ගුුනභවතුන් දිපා දන්වීණ 

 අාණ්ා ඉද යේණක් සඳහා එක් එක් ශිෂය ාදප  සාධ්න ණේ ම් පෙනම් කර ත් 

 ාවත්කා අන  දත රතුුන පද්ධ්ති ක් පවත්වා  දමේණ  ගුුනභවතුන් ද  මු කිරීණ 

 පාසල් පාෙක වෘත්තී  ගුුන සංවමාධ්න වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ සඳහා 

අව ය නා කත්ව  ලබා දීණ 

 විෂ  සංවමාධ්න   අොළ තත්ත්ව කව පදවදත්වීණ 

 විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක කිරීණ සඳහා විෂ  ර්මාදද් , ගුුන ණාමාද ෝපදද්  හා 

දපළ දප ත් අව යතා සම්ර්මාණය කර  දමේණ හා අොළ කාල  තුළ දබො හදරීණ 
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මමමමමමමමමමම5.8.6මමප්රාථමිමිකමඅධ්යාපන අග මමවිධිතත්මවිෂයතාලාව 

 ප්රාථිනක අධ්යාපන   ප්රධ්ාන අවධි 3 ක්   දත් ක්රි ාත්ණක දේ. 

 පළමු ප්රධ්ාන අවධි      (1 හා 2 දේණි) 

 දෙවන ප්රධ්ාන අවධි    (3 හා 4 දේණි ) 

 තුන්වන ප්රධ්ාන අවධි  (5  දේණි ) 

 

ප්රාථිනක අධ්යාපනදර දී ර්පුණයතා පාෙක  හා ක්රි ාකාරකම් පාෙක විෂ ණාලාවක් 

ක්රි ාත්ණක වන අතර ප්රාථිනක අවධි අවසාන වන වි  සාධ්න  වි  යුතු ර්පුණයතා 

සලිහ ක් ෙ ඉදිපාපත් කර තත. එණ ර්පුණයතා පහත පපාදි නම් දක   තත. 

 අතයව ය ඉද යේම් ර්පුණයතා  (Essential Learning Competencies) 

 අභිණත ඉද යේම් ර්පුණයතා (Desired Learning Competencies) 

එක් එක් ප්රධ්ාන අවධි ක් අවසානදර දී අර්වාමා ද න් ණ ප්රවීණයත්ව   ළඟා කර 

 ත යුතු ර්පුණයතා අතයව ය ඉද යේම් ර්පුණයතා නම් දේ. දණණ ර්පුණයතා 

සංායාත්ණක ව ද න් දවන් දවන්ව ෙක්වා තත. 

එක් එක් අවධිදර දී අොළ අතයව ය ඉද යේම් ර්පුණයතා ප්රවීණයත්ව   ළඟා කර 

 දමේණ  යේ අළඟ අවධි   ප්රවිෂ්  වීණ  විදුවිකම් ලබා  දමේණකි. සණස්ත ප්රාථිනක 

අධ්යාපන අවධි  තුළ ශිෂය  කු ප්රවීණයත්ව   ළඟා කර  ත යුතු අතයව ය  

ඉද යේම් ර්පුණයතා  සංවමාධ්න  කිරීදණන් එණ ශිෂය ා විසින්  කර්ෂ්ඨ ද්විතීයික 

අවධි   ප්රදේ  වීණ සඳහා අව ය ලික ක ර්පුණයතා සම්ර්මාණය කර  යේ ලබයි. 

අභිණත ඉද යේම් ර්පුණයතා   යේ  අතයව ය ඉද යේම් ර්පුණයතාවල  අණතරව 

විෂ  ණාලා අන්තමා ත  තුළ පවත්නා ඉහළ ණේ දම් ර්පුණයතා සලිහ කි.  

 

සි    ණ සිවින් අතයව ය ඉද යේම් 

ර්පුණයතාවල ප්රවීණයත්ව   ළඟා 

කරවීණත්, සිවින් වදඩි ප්රති ත ක් 

අභිණත ඉද යේම් ර්පුණයතාවල 

ප්රවීණයත්ව   ළඟා කරවීණත්, ප්රාථිනක 

ගුුනවර ාදප ව කීණ දේ. 
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5.3.6.1  ප්රාථමිමිකමඅධ්යාපන අග මවිධිතත්මවිෂයතාලාවමක්රියාත්තකමමමකිරීත 

ප්රාථිනක  අං ද  ම සණස්ත විධිණත් විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක කිරීදම් දී  ඉද යේම් 

අත්ෙදකීම් ලබා දීණ  පහත සඳහන් ක්රණදේෙ ක්රි ාත්ණක කළ යුතු  . 
 

1. සදලවිම් සහ ත දසල්ලම් හා විදනෝෙතනක ක්රීාා 

2. ක්රි ාකාරකම් 

3. අවින් ත වදා 

ඉහත ක්රණදේෙවල  අයේ ත දවිනන් පහත සඳහන් කුනණු ිළිබබඳව ෙ අවධ්ාන  

ද  මු කළ යුතු  . 

 පළමුවන දේණි   තතුළත් වන සිවින් හªනා  දමේණ සෙහා වූ වදාස හන 

ක්රි ාත්ණක කර සිවින්දප ප්රදේ  ර්පුණයතා හඳුනා දමේණ සහ ඒ අයේව 

ඉද යේම් ඉ දන්වීම් ක්රි ාවක   සදලවිම් කර ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 තුන්වන හා පස්වන දේණිවල දී ෙ සිවින්දප ප්රදේ  ර්පුණයතා හඳුනා දමේදම් 

වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 එක් ප්රධ්ාන අවධි ක් සෙහා එකණ ගුුනවර කු ද ෙවීණ 

 ප්රාථිනක අධ්යාපන අවධිදර සිවින්   දළදපන ඉද යේම් පපාසර ක් සහ 

ඉද යේම් වාතාවරණය ක් (Learning Environment and Learning Climate) සදකසීණ 

 ප්රාථිනක අං ද  ම දභෞතික  සම්පත් ර්සි පපාදි ද  ො  ර්ිනන් ඵලො න 

ඉද යේම් ඉ දන්වීම් පපාසර ක් ර්මාණාණය  කිරීණ  

 ප්රාථිනක අධ්යාපන අවධිදර ෙුනවන් පපාසරද න් විවිධ්  අත්ෙදකීම් ලබා  න්නා 

බදවින් ඒ සෙහා ද ෝ ය දලස  පාසල් පපාසර  සකස් කිරීණ 

 ප්රාථිනක අධ්යාපන අවධිදර දී සිවින් තුළ දපෞුනෂ සංවමාධ්න  සඳහා 

 ක්තිණත් පෙනණක් ද  ානදගීණ  අවස්ථා සම්පාෙන  කිරීණ 

 ප්රසන්න, ක්රණවත් හා පවි්ර පන්ති කාණර ක් හා පාසල් පපාශ්ර ක් පවත්වා 

 දමේණ සඳහා ක යුතු කිරීණ 

 සිවින් තුළ චිත්තදේ  පාලන , සණාතණ  කුසලතා සංවමාධ්න  ඉලක්ක කර 

 ත් විවිධ් ක්රි ාකාරකම් සඳහා අවස්ථා සම්පාෙන  කිරීණ, එ ම දී පාසල් 

පපාශ්ර  තුළ දසල්ලම් ිනදුල තතුු  ශිෂය ක්රි ාකාරී ස්ථාන (උො -  දින ද ෙර, 

ද  විදප ළ, කා  යදීප සකස් වී තිබීණ  
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5.8.6.2මමප්රාථමිමිකමඅාංශග මකාලමසටහඅමසකස්මකිරීත 
 

ප්රාථිනක අවධිදර දී ක්රි ාත්ණක වන්දන්  නණය කාල ස හනකි. කාල ස හන සකස් 

කිරීදම් දී එක් එක් විෂ  සඳහා සති ක  දවන් කර තති පද   ණයන ිළිබබඳව 

සදලකික ණත් වි  යුතු  . පන්ති භාර ගුුනවර ා සි    ණ විෂ  න් ඉ දන්වීණ සිදු 

කරන අතර 3 වන දේණිදර සි  ක්රි ාත්ණක කරන ඉංරීසි භාෂා විෂ   සඳහා  

ඉංරීසි භාෂා ගුුනවරද කු ද ෙවි  යුතු  . මී  අණතරව පළමුවන දේණිදර සි  

ක්රි ාත්ණක වන වාචික ඉංරීසි සංවමාධ්න  සඳහා ෙ ඉංරීසි භාෂා ගුුනවර ාදප 

සහා  ලබා  දමේණ විදුවි  . චක්රදල්ා විධිවිධ්ාන අයේව ක්රි ාකාරීව රීතිණත් දවමු 

වදාස හන, ශවකල්ිළක ක්රි ාකාරකම් හා විෂ  සණ ාමී වදාස හන් සෙහා 

කාල ස හන තුළ කාල  දවන් කළ යුතු  . 

 

ම5.8.6.8මමප්රාථමිමිකමඅාංශග මවිෂයමසත ා වමවැටසටහන් 

දසෞන්ෙමා ාත්ණක වදාස හන්, පපාසර වදාස හන්, ර්මාණාණයලී අ ක්රි ාකාරකම්, 

ක්රීාා, ය ිනක හා සාරධ්මාණ වදාස හන්, සිනති සණා ම් වදර් ක යුතු රාශි ක් 

විෂ  සණ ාමී ක යුතු දලස ප්රාථිනක අං දර විෂ ණාලාව තුළ අන්තමා තව තත. 

විෂ  ර්මාදද්    අයේූලලව ගුුනවුනන් එණ ක්රි ාකාරකම්  සිදු කළ යුතු  . 

 

5.8.6.4.මප්රාථමිමිකමඅාංශග මවිෂයතාලාමක්ගස්රුවම 

 පළමුවන ප්රධ්ාන අවධිදර දී අවිධිණත් තක්දස්ුන ක්රණදේෙ (වාචික, ර්රීක්ෂණය 

යදි ප දකදර ම වදඩි අවධ්ාන ක් ද  මු කිරීණ 

 දෙවන හා තුන්වන ප්රධ්ාන අවධි සඳහා විදුවි තක්දස්ුන ක්රණදේෙ  භාවිත 

කිරීණ 

  ක්රි ාකාරීව රීතිණත් දවමු වදාස හන  අයේව 4 සහ 5 දේණිවල සිවින්දප 

 ාරීපාක ද ෝ යතා පරීක්ෂා කිරීණ 

 තක්දස්ුන වාමාතා, සිවි කාමා  සාධ්න ද  යේ, දකටි ස හන්  පවත්වා  දමේණ 

සහ අළඟ අවධි   ලබා දීණ 

 

දම් ිළිබබඳ  වදඩිදුර පදහදදික  කිරීම් ප්රාථිනක අධ්යාපන ගුුන ණාමාද ෝපදද් , 

අතයව ය ඉද යේම් ර්පුණයතා දප ත්  හා චක්රදල්ා ණගින් සිදු කර  ත හදකි  . 
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5.8.2මේවිතීයිකමඅධ්යාපන අග මමවිධිතත්මවිෂයතාලාව 

ප්රාථිනක අධ්යාපනද න් අත් කර  ත් ර්පුණයතා තවදුර ත් සංවමාධ්න  කර 

 ර්ිනන් ශිෂය ා  හපත් සණාත පුරවදසි කු බව  පත් කිරීණ  අව ය පපාසර  

සකස් කර දීණ දණ ම දී සිදු වි  යුතු  .  ද්විතීයික අධ්යාපන  තුළ විෂ ණාලාව 

ප්රධ්ාන ව ද න් දක  ස් තුනකින් සණන්විත දේ. 

 0  - 8  පන්ති සඳහා වන කර්ෂ්ඨ ද්විතීයික විෂ ණාලාව 

 92-99  පන්ති සඳහා වන ද්විතීයික විෂ ණාලාව  

 92 - 9  පන්ති සඳහා වන විෂ ණාලාව 

 

5.8.2.1මමම6මම-ම9මගේණි සමසඳහාමවඅමකයාෂ්දමේවිතීයිකමවිෂයතාලාව 

කණිෂ්ඨ ද්විතීයික අවධිදර දී හඳුන්වා දී තති ප්රධ්ාන විෂ  න් ක්රි ාත්ණක කළ යුතු  

අතර දසෞන්ෙමා  විෂ  න් සිවින්දප ුනචිකත්ව , හදකි ා හා පාසදල් තති 

දභෞතික හා ණානව සම්පත් ණත දතෝරා  ත යුතු  .  

 

5.8.2.2මම10-11මගේණි සමසඳහාමවඅමේවිතීයිකමවිෂයතාලාවම 

සමණ සිවිවකු විසින් ණ ප්රධ්ාන විෂ  න් 0 සහ දතෝරා  ත් කාණ්ා විෂ  න්  ක් 

ව ද න් දණණ විෂ ණාලාව හදෙමපා  යුතු අතර කාණ්ා විෂ  න් දතෝරා  දමේදම් 

දී සිවින්දප ුනචිකත්ව , හදකි ා හා පාසදල් තති දභෞතික හා ණානව සම්පත් 

ිළිබබඳ සදලකික ණත් වි  යුතු  .  

 

5.2.2.8මම12ම–ම18මගේණි සමසඳහාමවඅමවිෂයතාලාව 

අධ්යාපන අණාතයාං දර චක්රදල්ා උපදෙස්වල  අයේව අ.දප .ස. (සාණානය දපළප 

ප්රතිඵල ණත සිවින්  අ.දප .ස. (උසස් දපළප විෂ ධ්ාරා දතෝරා  දර්දම් හදකි ාව 

තත. එදස් දතෝරා  ත හදකි විෂ ධ්ාරා පහත පපාදි දේ.  

 ජීව විෙයා / දභෞතී  විෙයා විෂ  ධ්ාරාව 

 වාණිත විෂ  ධ්ාරාව 

 කලා විෂ  ධ්ාරාව 

 තාක්ෂණය විෂ  ධ්ාරාව 

 දප දු විෂ  ධ්ාරාව 

උසස් අධ්යාපන හා වෘත්තී  ප්රදේ  සෙහා ර්වදරදි විෂ  සංද ෝතන ක් අව ය 

වන බදවින්, ද්විතීයික අධ්යාපනදර දී විෂ  න් දතෝරා  දමේණ සඳහා සිවින්  ණ  

දපන්වීණක් පාසල ණගින් ලබා දි  යුතු දේ. සිවින්දප කදණදත්ත සහ පාසදල් 

පහවිකම් පවතී නම් අොළ අං වල අයේණදති  ණත ද්වීභාෂා අධ්යාපන  ෙ 

ක්රි ාත්ණක කළ හදකි . 
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5.8.8මේවිතීයිකමඅාංශග මමක්ගස්රුකරණය 

ද්විතීයික දේණිවල සිවින්දප සාධ්න ණේ ම් හªනා  දමේණ හා විදුවි ඉද යේම් 

ඉ දන්වීම් ක්රණදේෙ ක්රි ාත්ණක කරිනන් තාතික ණේ දම් විභා  සෙහා සිවින් 

සූොනම් කරවීණ විදුහල්පතිදප ව කීණ දේ. දම් සඳහා තක්දස්ුනකරණය  (පාසල 

පෙනම් කර ත් තක්දස්ුනකරණය , වාර පරීක්ෂණයප විධිණත් පපාදි ක්රි ාත්ණක 

කිරීණ ත්,  තක්දස්ුන අනාවරණය විීදල්ෂණයද න් සිවින්  අව ය ණ  දපන්වීණ ලබා 

දීණ ත් ණානව සම්පත් දණදහ වීණ සිදු කළ යුතු දේ.   

5.8.8.1මමපන ාසලමමපන දඅම්මකරම ත්මමක්ගස්රුකරණමවැටපිළිගවළ 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කරන චක්රදල්ා, උපදෙස් හා ණාමාද ෝපදද්  

අයේව සම්භවන තක්දස්ුනවක් දලස (Formative Assessment) පාසල පෙනම් කර ත් 

තක්දස්ුනකරණය වදාස හන ක්රි ාත්ණක කළ යුතු  .   

දණණ වදාස හන ක්රි ාත්ණක කිපාදම් දී, පහත සඳහන් කුනණු ිළිබබඳ අවධ්ාන  

ද  මු කළ යුතු . 

 පාසල් පෙනම් කර ත් තක්දස්ුනකරණය වදාිළිබදවල සම්බන්ධීකරණය  සඳහා 

පාසදල ම සම්බන්ධීකාරක ව ද න් ර්ද ෝතය විදුහල්පතිවර කු / දතයෂ්ඨ 

ගුුනවර කු පත් කිරීණ 

 දම් සඳහා අොළ කිනටු ිළ මටුවා  දමේණ 

 0-8 දේණි, 92-99 දේණි හා 92-9  දේණිවල තක්දස්ුනකරණය ක්රි ාවක  

එකිදනක  දවනස් වන බදවින් ඒ ඒ අං වල ක යුතු ර්සි දලස දණදහ වීණ  

හදකි ගුුන භවතුන් දවත ව කීණ පදවරීණ (තක්දස්ුනකරණය යකෘති දබො දීණ, 

වාමාතා සකස් කිරීණ හා අොළ  අං  දවත ලබා දීණප 

 බා මර  හා අභයන්තර ත  නම් සඳහා දත රතුුන ඉදිපාපත් කිරීණ 

 විදුහල්පති, ර්ද ෝතය විදුහල්පති (අධ්යාපන සංවමාධ්නප සහ අං  

ප්රධ්ාමේන්ද න් සදදුම්ලත් ණණ්ාල ක් විසින් දණණ කාමා   ර් ාණන  කිරීණ 

තක්දස්ුනකරණයදර විවිධ්ත්ව  පවත්වා  දමේණ සඳහා විවිධ් තක්දස්ුන ප්රදදෙ 

භාවිත   ගුුනභවතුන්  උපදෙස් දීණත් ත  නම් සදලවිම් අයේණත කිරීණත් පාසල 

පෙනම් කර ත් තක්දස්ුනකරණය කිනටුදේ ව කීණකි.  

පාසල පෙනම් කර ත්  තක්දස්ුනකරණය වදාිළිබදවළ  අතිදමාකව  ශිෂය සාධ්න 

ණේ ම් ඉහළ නදංවීණ සඳහා විෂ  ඒකක පාෙක කර  ර්ිනන් ඒකක පරීක්ෂණය, 

දෙසති පරීක්ෂණය, ණාසික පරීක්ෂණය හා පුනරීක්ෂණය වදාස හන් ෙ පාසල් ණේ ිනන් 

ක්රි ාත්ණක කළ හදකි  .                                                                            

අධ්යාපන අණාතයාං   ර්කුත් කළ පාසල පෙනම් කර  ත් තක්දස්ුනකරණය   

ිළිබබඳ 2 /2297 චක්රදල්ා  අයේව ක යුතු කරන්න' 
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5.8.8.2මමවාරමඇ යීතම(මවාරමපන රීක්ෂණ) 

සම්ිළණ්ඩිත තක්දස්ුනවක් (Summative Assessment) දලස විෂ  සාධ්නදර  

ප්ර ති  ණදන බද අණ  වාර ත  නම් සිදු කළ යුතු  . අ  අොළව ක යුතු 

සංවිධ්ාන  කිරීණ, ක්රි ාත්ණක කිරීණ හා ර් ාණන  විදුහල්පතිදප ප්රධ්ාන 

කාමා  දේ. වාර ත  නම් විධිණත්ව පදවදත්වීණ සෙහා පහත සෙහන් ිළ වර 

අයේ ණන  කළ හදකි  . 

 විභා  සංවිධ්ාන කිනටුවක්  පත් කිරීණ 

 සංවිධ්ාන කිනටුදේ අෙහස් සදලකිල්ල   ර්ිනන් හා පාසල් ක ත  අයේව වාර 

ත  නම් පවත්වන දින, විභා  කාල ස හන හා දසවි කුනණු සම්බන්ධ්ව 

තීරණය  කිරීණ 

 ර්මාව සාකච්ඡා පවත්වා ප්රීන ප්ර සදකසීණ  අොළ ිළපාවිතර, උපදෙස් හා 

ණාමාද ෝපදද්  ලබා දීණ හා ිළපාක්විම් ලදයිස්තු සකස් කිරීණ 

 ප්රීන ප්ර මුද්රණය   දපර ර්රවෙයතාව  පරීක්ෂා දක   අයේණදති  ලබා දීණ. 

 ප්රීන ප්රවල  රහසය  භාව  විසකදකන දස්  බාා කිරීණ 

  ාලාධිපතිවුනන් හා ර්රීක්ෂක ණණ්ාල  පත් කිරීණ 

 විභා  දින  අොළ ප්රීන ප්ර හා  තමානල් දබො හදරීණ හා කාලස හන 

අයේව විභා  පදවදත්වීණ 

 විභා  පදවදත්වීණ ිළිබබඳ අධීක්ෂණය  

  ිළිබතුුන පත් ලබා  දමේණ හා අොළ  විෂ  ගුුනභවතුන් දවත  ර් ිනත 

ිළිබතුුන පත් ප්රණාණය   ලබා දීණ 

 ිළිබතුුන ප්ර ත  නණ  හා ලකුණු දප ත්වල  තතුළත් කිරීණ ර් ිනත කාල  

තුළ සිදු කිරීණ, ර් ාණන  කිරීණ 

 ර් ිනත කාල  තුළ ප්ර ති වාමාතා ලබාදී දෙණාිළ න් ෙදයේවත් කිරීණ 

 විෂ  ගුුනභවතුන් ණගින් ලකුණු ලදයිස්තු හා විීදල්ෂණය වාමාතා ලබා 

 දමේණ හා අව ය පපාදි ප්රතිකාමා   වදාස හන් සදලවිම් කිරීණ හා 

ක්රි ාත්ණක කරවීණ 

 ඉදිපා ප්රද ෝතන  සඳහා ප්රීන ප්ර එකතුවක් පවත්වා  දමේණ 

 තමානල් වාමාතා ලබා ද න එණ දත රතුුන ණත ඉදිපා විභා  ක යුතු 

සංවිධ්ාන  කිරීණ 
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5.3.9  13 වසරකමසහතිකමකළමඅධ්යාපන අමවැටසටහඅම 

                  (අධ්යාපන අයමසඳහාමවෘත්තීයමප්රගශශය) 

සි    ණ සිවින්දප  අධ්යාපන අයිති  විරකිිනන් පළමුවන දේණිදර සි  13 

දේණි  ෙක්වා වූ අාණ්ා පාසල් අධ්යාපන ක් ලබා දීණ අරමුණු කර  ර්ිනන් 

අධ්යාපන අණාතයාං   විසින් 13 වසරක සහතික කරන ලෙ අධ්යාපන 

වදාස හන හඳුන්වා දී තත. අ.දප .ස.(සාණානය දපළ) විභා    දපමේ සිටි 

සි    සිවින්  සණත් අසණත් බව දන සලකා වෘත්තී  ප්රදේ  ක් සඳහා 

අවස්ථාව සලසා දෙන වෘත්තී  අධ්යාපන ක් ලබා දීණ දණණ වදාස හන ණගින් 

සිදු දේ.  

දණණ විෂ  ධ්ාරාව ප්රධ්ාන සංරචක 3 කින් සණන්විත දේ. 

i. දප දු විෂ  ක්දෂ්්ර  

ii. වයවහාපාක විෂ  ක්දෂ්්ර  

iii. ය තර්ක වෘත්තී  ක්දෂ්්ර  

 5.8.9.1මමප්රධ්ාඅමඅරමුු  

 දණණ විෂ  ධ්ාරාව  ිළවිදසන ෙුනවන්  නණයලී අ ඉද යේම් අවස්ථා සදලසීණ 

ණගින් තණන් කදණති වෘත්තී  විෂ  ක් හදෙමරීණ  අවස්ථාව ලබාදීණ හා වදා 

දලෝක   දහෝ තෘතීයික / උසස් අධ්යාපන   අවස්ථා සදලසීණ 

 දද්ලී  හා විදද්ලී  සකකි ා සඳහා  ඉල්  ණක් පවතින වෘත්තී  විෂ  න් 

හඳුන්වාදීණ සහ ප්රාදද්ලී  ව ද න් පවතින සම්ප්රොයික කමාණාන්ත, 

කෘෂිකමාණාන්ත  දහෝ වයවසා  න් ප්රවමාධ්න  සඳහා අව ය ර්පුණයතා 

සංවමාධ්න  කිරීණ 

 කුසලතා හා හදකි ාවන්ද න් ිළපාපුන්  හපත් වටිනාකම්වක න් යුත් සොචාර 

සම්පන්න අනා ත පුරවදසි න් බි ම කිරීණ සහ ඔවුන් රදේ සණාත, යමාථික හා 

ණානව සංවමාධ්න   ො ක කර  දමේණ තුිබන් වසර 22 2 වනවි  අදේක්ෂිත 

තිරසර සංවමාධ්න ඉලක්ක කරා ළඟා වීණ 
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    5.3.9.2   13 වසරකමඅඛණ්ටමඅධ්යාපන අමවැටසටහඅමතන්න්මලැගබඅම 

  සතාජාමමආර්ථිකමප්රතිලා    

 වදා දලෝක  හා සම්බන්ධ් දවිනන් සාමාථකත්ව  කරා ළඟාවීදම් ඉද යේම් 

අවස්ථා  මින වීණ 

 අනා ත සකකි ා සාමාථක කර  දමේණ  අව ය ෙදයේණ, කුසලතා හා යකල්ප 

ද  ානදගීණ හා ස්වී ත්ව , යත්ණ අභිණාන  හා දපෞුනෂ සංවමාධ්න  වීණ 

 හදකි ාව හා ළදදි ාව අයේව බුද්ධිණත්ව  අනා ත වෘත්තීන් දතෝරා  දමේණ  

අවස්ථා  මින වීණ 

 සාමාථක පුරවදසි කු දලස රදේ යමාථික, සණාජී  හා ණානව සංවමාධ්න   

ඵලො න ව ො ක වීණ  සමණ සිවිවකු  ණ අවස්ථා සම්පාෙන  වීණ 

 

5.3.9.3   13 වසරකමඅඛණ්ටමඅධ්යාපන අමවැටසටහඅමතුළමවිදුහල්පන තිග ම

  කාර්ය ාරය.මමමමමමමමමමම 

 වදාස හන පාසදල ම සාමාථකව ක්රි ාත්ණක වීණ  අව ය පහවිකම් සදප නණ 

 සිවින්, දෙණවුිළ න් හා ප්රතාව ෙදයේවත් කිරීණ 

 අ.දප .ස. (සා.දපළප විභා    දපමේ සිටි සමණ සිවිවකු ණ දණණ වදාස හන 

සඳහා ද  මු කරවීණ 

 දණණ විෂ ණාලාව සාමාථකව ක්රි ාත්ණක කිරීණ සඳහා ගුුනවුනන් සංවමාධ්න  

හා පුහුණුවිම් සඳහා ද  මු කිපාණ 

 ය තර්ක වෘත්තී  ක්දෂ්්ර  දවත ද  මු දකදරන සිවින්දප අධ්ය න 

සම්බන්ධ්ව ර් ාණන ක් පවත්වා  දමේණ 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කළ  37 /2017 චක්රදල්ා  පපාලීලන  කරන්න. 
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5.4මමඅවිධිතත්මවිමෂයතාලාව 
 

විධිණත් ඉද යේම් ඉ දන්වීම් ක්රි ාවක ද න් බදහදරව ශිෂය ා ඉද යේම් අත්ෙදකීම් හා 

ෙදයේණ අත්පත් කර  න්නා ක්රි ාවක   අවිධිණත් විෂ ණාලාවයි. සමණ පාසලක ණ 

අනනය වූ සංස්කෘති ක් පවතින අතර ඒ සඳහා බලපාන ප්රමුා සාධ්ක ක් දලස 

අවිධිණත් විෂ ණාලාව ෙදක්වි  හදකි . ඒ සඳහා ශිෂ ාදප  හපදවදත්ණ  උචිත 

අත්ෙදකීම් ලබා  ත හදකි ඉද යේම් පපාසර ක් පවත්වා ද න  ාණ 

විදුහල්පතිවර ාදප ව කීණ දේ.   

5.4.1මවිෂයමමසත ා වමක්රියාකාරකම් 

විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකණක්  යේ පාසදල ම අධීක්ෂණය     ත්ව සාණානය 

පන්ති කාණරද න් ිළ ත සිදු කරන විධිණත් විෂ ණාලාදව ම අරමුණු සාක්ෂාත් 

කර  දමේණ  සහා  වන ඉද යේම් අත්ෙදකීම් ලබා දෙන  වදාස හනකි.  

කන්නන් ර කිනටු වාමාතාව - 9840 

5.4.1.1මවිෂයමසත ා වමක්රියාකාරකම්වලමඅවශයාවය 

පන්ති කාණර  තුළ සිදුදකදරන විධිණත් විෂ ණාලාව තුිබන්  ාස්ත්රී  හා 

නයා ාත්ණක ෙදයේණ පණණයක් ලබා දමේදම් සම්ප්රොද න් බදහදරව, යකල්පණ  

දලස සිවින් සංවමාධ්න  දක   ෙදයේණ හා කුසලතා වක න් ිළපාපුන් සදණෝධ්ාර්ත 

දපෞුනෂ ක් තති ෙුනදවකු ෙද   ො ාෙ කිරීණ  විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් 

පාසල් තුළ ක්රි ාත්ණක කිරීණ අර්වාමා  අව යතාව ක් දේ. 

5.4.1.2මවිෂයමසත ා වමක්රියාකාරකම්හිමවිදුහල්පන තිග මභූමිකාව 

විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම්වල තති වටිනාකණ ිළිබබඳව විදුහල්පති  ඉතා දහ ඳ 

අවදබෝධ් ක් තිබි  යුතු . ෙුනවන් සඳහා විෂ  සණ ාමී වදාස හන් උපපාණ 

සංායාවක  සම්බන්ධ්වීණ  පහවිකම් ලදදබන යකාර   එණ වදාස හන් 

විදුහල්පති විසින් සදලවිම් කර සංවිධ්ාන  කර දපෝෂණය  කළ යුතු  . 

ශිෂයද කු  සි  දපෞුනෂ  වමාධ්න  කර  දමේණ  අවස්ථාව ලදදබයේදර 

අධ්යාපර්ක කාමා  න් ම දණන්ණ විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් ම ර්රතවීදණන්  . 

දණණ කාමා දරදී මුු  ණහත් පාසල් ප්රතාව ණ නා කත්ව  දෙිනන් එ ම යරම්භක, 

විපමා කාරක සහ අභිදේරක වයේදර විදුහල්පති  . සමණ වි ක දී ණ පාසල් විෂ  

ණාලාදේ සි   ණ විෂ  යවරණය  කර  ර්ිනන් විවිධ් විෂ  සණ ාමී වදාස හන් 

සදලවිම් දක   ක්රි ාත්ණක කරවා අණ  විදුහල්පති විසින් නා කත්ව  ලබා දි  

යුතු  .  
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දම් අයේව විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් සංවමාධ්න  සඳහා විදුහල්පති 

සතුවි  යුතු ර්පුණයතා කි මප ක් දපන්වා දි  හදකි  . 

 සංකල්පණ  ර්පුණයතා 

 යකල්පණ  ර්පුණයතා 

 ණානව ර්පුණයතා 

 තාක්ෂණික ර්පුණයතා 

සාංකල්පන තයමයාපුණා 

 ණානසික,  ාරීපාක, චිත්තදේගී , සණාජී , සංස්කෘතික හා චමා ාණ   න 

අං  අයේසාරද න් විෂ ායේබද්ධ් ක්රි ාවන් සහ ඒවාදර අභිණතාමාථ න් ම 

තති වදෙ ත්කණ අවදබෝධ් කර  ත යුතු  . 

 විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් ක්රි ාත්ණක කිරීදම්දී අොළ වන සංවිධ්ානාත්ණක 

උපා ණාමා  හා  තිකභාව න් ිළිබබඳ ව ණනා අවදබෝධ් ක් ලබා ත යුතු  . 

 නව ද ෞවනදර දී තති වන ලික ක යදේ  න් ණදා පදවදත්වීදම් ණාමා  ක් 

දලස විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම්  ම තති වදෙ ත්කණ ඉතා දහ ඳින් හඳුනා 

 ත යුතු  . 

ආකල්පන තයමයාපුණා 

 පාසල තුළ ක්රි ාත්ණක කරන විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම්, වදාස හන් 

ිළිබබඳ ව ධ්නාත්ණක යකල්පවක න් පපාර්මාණය වි  යුතු  . 

 විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම්  ම සහභාගීවන්නන් සහ සංවිධ්ා ක න් 

අභිදේරණය  කිරීදම් වදෙ ත්කණ ණදනවින් ව හා ද න තිබි  යුතු  . 

 පුද් ල න් හා කණ්ාා ම් අතර අන්තමා පුද් ල සම්බන්ධ්තා වමාධ්න  කිරීණ 

සඳහා විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් ම තති වදෙ ත්කණ දහ ඳින් හඳුනා ත 

යුතු  . 

 විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් හා වදාස හන් සංවිධ්ාන  කිරීදම් දී සිවින්දප 

යරක්ෂාව ිළිබබඳ ව ෙදඩි දලස සදලකික ණත් වි  යුතු  . 

තාඅවමයාපුණා 

 විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් භාරව ක යුතු කරන ගුුනවුන සණඟ ර්රන්තර 

සාකච්ඡා හා සකස්වීම් පදවදත්වි  යුතු  . 

 සමණ ගුුනවරද කුදප ණ හදකි ාව හා උනන්දුව අයේව ඒ අ  විෂ  සණ ාමී 

ක්රි ාකාරකම් වල  වදාස හන වල   සම්බන්ධ් කළ යුතු  . 

 පාසල් සංවමාධ්න සිනති, යදී ශිෂය සං ම් යදි ය තනවල සහද ෝ   හා 

උපකාර  විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් / වදාස හන්වල  ලබා දමේණ සඳහා 

ඔවුන්  දණණ ක යුතුවල අභිණතාමාථ න් පදහදදික  කරිනන් එ ම වදෙ ත්කණ 

අවධ්ාරණය  කළ යුතු  . 40 
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මමමමමමමමමමමමමමමමමමමාක්ෂණි සකමයාපුණාම 

 සදණ  ඉතා පදහදදික  වන අයුපාන් සමණ විෂ  සණ ාමී වදාස හනක ණ 

අභිණතාමාථ න් ර්මාවචන  කළ හදකි වි  යුතු  . 

 විවිධ් වූ ෙ, පෘථුල වූ ෙ, වදාස හන් අයේසාරද න් සමණ සිවි ෙුනදවක් ණ   ත් 

ිළපාදසයින් ක්රි ාකාරකම් දෙකක  දහෝ සහභාගී කරවීණ  ඔවුන් ර්රන්තරද න් 

උනන්දු කළ යුතු  . 

 ක්රණායේූලල පෙනණක ිළ ම ා සමණ විෂ  සණ ාමී වදාස හනක ණ සාදේක්ෂ 

ඵලො නතාව සහ ශිෂය  සහභාගීත්ව  තක්දස්ුන කළ යුතු  . 

 ගුුනවුනන් සහ විෂ  සණ ාමී වදාස හන්වල  සම්බන්ධ් වන සි    දෙනාදප ණ 

සංවිධ්ාන කුසලතා ක්රණදේෙ, ර්පුණයතා සංවමාධ්න  කරිනන්, උචිත ර්මාණයා ක න් 

සම්පාෙන  කළ යුතු  . 

 වදාස හන් සම්බන්ධ්ද න් සංවිධ්ාන වයුහ ස හන් ිළිබද ල කළ යුතු  . 

 විෂ  ර්මාදද්   හා විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් අතර පවතින අන්තමා 

සම්බන්ධ්තාව හුවා ෙදක්වීණ  උනන්දු වි  යුතු  . 

 සමණ සිවිදවක් සඳහා ණ පන්ති පාෙක විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් පදතිකාක් 

පවත්වාද න  ාණ සංවිධ්ාන  කළ යුතු  . 

 ක්රි ාකාරකම් සහ සිදුවීණ ිළිබබඳ වාමාෂික දින ෙමා න ක් ිළිබද ල කළ යුතු  . 

 විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් සඳහා අව ය වන ෙදන  පවත්නා පාසල් හා ප්රතා 

සම්පත් උපපාණ යකාරද න් ද  ො  දමේදම් ක්රණ හඳුනා  ත යුතු  . 

5.4.1.8මමමමපන ාසලකමක්රියාත්තකමකළමහැකිමවිවිධ්මවිෂයමසත ා වමකටයුතුමමමමමමමමමමමමමමමම 

 කායික වමාධ්න   අොළ ක්රි ාකාරකම් 

  ක්රීාා ( ෘහස්ථ / එිබණහන් ප, සරෙ, වයා ාණ, ද ෝ  

 බුද්ධිණ  සංවමාධ්න   සම්බන්ධ් ක්රි ාකාරකම් 

  විෂ  සං ම් -  ණිත, සා මතය, ඉංරීසි යදී විෂ  සං ම්, බුද්ධි  

  ණණ්ාප/ බුද්ධිණ  සාකච්ඡා / විවාෙ, නව ර්පදයුම් සං ණ , තාරකා 

  විෙයා සං ණ , රචනා තර , කාවය ර්මාණාණය, පාසල් සඟරා සකස්  

  කිරීණ, ක්දෂ්්ර / අධ්ය න  චාපාකා, දචස් වදර් බුද්ධි  දණදහ වන ක්රීාා 

 දපෞුනෂ සංවමාධ්න   අොළ ක්රි ාකාරකම් 

  නා කත්ව සංවමාධ්න වදාස හන්, අභිද ෝ ාත්ණක දසල්ලම් / ක්රීාා, 

  බාල ෙක්ෂ / ශිෂය භ  යදී  

 දසෞන්ෙමා  ක්රි ාකාරකම්  

  චි්ර තර  හා ප්රෙමා න, නා ය, නමාතන, සංගීත ප්රසං , ලිමාති හා 

  කද  ම්, පාසල් තූමා  වාෙන, සදරසික  වදා යදී  
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 සණාත සංවමාධ්න   අොළ ක්රි ාකාරකම් 

  ශ්රණොන වදාස හන්, රතු කුුනස / ප්රථණාධ්ාර / දසෞායොන සං ම්  

  වදර් වදාස හන්, යපො කළණනාකරණය වදාස හන්, සණාත සත්කාර  

  දස්වා, ණත් ද්රවය / දුම්වදටි ර්වාරණය වදාස හන්, සණාත දරෝ  ෙදයේවත්  

  කිරීදම් වදාස හන්, පපාසර සංරක්ෂණය වදාස හන්  යදි  

 ශිෂය හදකි ා සංවමාධ්න  සඳහා ක්රි ාකාරකම් 

  සන්ර්දේෙන හදකි ා සඳහා වදාස හන්, ද වතු ව ා/වතු අලංකරණය  

  ක යුතු, තදුම් ණදසීණ, ඉදලක්දර ර්ක/ ෘහ විදුක  උපාං  අ  ත්වදඩි ාව, 

  යහාර සදකසීණ, ණදටි කමාණාන්ත , වඩු වදා, දත රතුුන තාක්ෂණය  

  ක්රි ාකාරකම්, දසල්ලම් බඩු ර්මාණාණය  කිරීණ, රූපලාවනය ක යුතු,  

  ර්පුණයතා කඳවුුන යදි  

 සංස්කෘතික, යචාර හා සාරධ්මාණ හදකි ා වමාධ්න   අොළ ක්රි ාකාරකම් 

  සංස්කෘතික උත්සව සදණරීණ / චාපා්ර ඉටු කිරීණ, විවිධ් සංස්කෘතික,  

  ය ිනක වටිනාකම් ස මත ස්ථාන නදරඹීණ, කලා උදලළ/ සංස්කෘතික  

  ප්රසං  පදවදත්වීණ, විවිධ් සංස්කෘතික ,ය ිනක  ති ලක්ෂණය අධ්ය න /  

  සාකච්ඡා, තාතික ඒකාග්රතාව තති කළ හදකි වදාස හන්, ලීල වයාපාර 

  හා භාවනා වදාස හන්, ොනණ  හා ිළපාත් ිළංකම් යදි  

 පුරවදසි පුහුණුව සඳහා ක්රි ාකාරකම් 

  ශිෂය පාමාක දම්න්තුව, සමුපකාර සං ම් / සලිපකාර බදංකු, පුරවදසි  

  ක්රි ාකාරකම්වල  අොළ ස්ථාන අධ්ය න , ශිෂය කඳවුුන, සමීක්ෂණය  

  හා පමාදරෂණය යදි  
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විෂ  සණ ාමී ක යුතු පාසල තුළ ක්රි ාත්ණක කිපාදම් දී විදුහල්පතිදප ණදදිහත් 

විණ පහත පපාදි වි  යුතු  . 

 විෂ  සණ ාමී ක යුතු සදලවිම් කිරීණ, දණදහ වීණ, සංවිධ්ාන , ක්රි ාත්ණක 

කිපාණ හා ර් ාණන  සඳහා  ක්තිණත් විෂ  සණ ාමී කිනටුවක් ිළ මටුවීණ 

 අොළ පාමාීව සණඟ සාකච්ඡා දක   පාසල  උචිත විෂ  සණ ාමී 

ක්රි ාකාරකම් හා වයාපෘති දතෝරා  දමේණ 

 ගුුනවුනන්දප හදකි ා හා ළදදි ා ිළිබබඳ ව ෙ සදලකික ණත් දවිනන් විෂ  සණ ාමී 

ක යුතුවල ව කීම් පවරා දීණ 

 අොළ ක්රි ාකාරකම් හා වයාපෘති ක්රි ාත්ණක කිරීණ සඳහා පහවිකම් (දභෞතික 

ණානව හා ලිලයප  සම්පාෙන  කිරීණ 

 දතෝරා  ත් වදාස හන් වාමාෂික සදලදස්ණ  තතුළත් කිරීණ හා විෂ  සණ ාමී 

ක යුතු සඳහා වාමාෂික සදලදස්ණ (අ  වද  තස්තදම්න්තුව  තතුළත් කරප ක ත 

සකස් කර ඒ අයේව ක යුතු කිරීණ 

 සමණ සිවිවකු ණ විෂ  සණ ාමී ක යුතුවල ර්රත වීණ ිළිබබඳව තහවුුන කර 

 දමේණ හා අව ය වාමාතා තබා  දමේණ 

 විෂ  සණ ාමී ක යුතුවල ද දෙන සිවින්දප  ාරීපාක ද ෝ යතාව පරීක්ෂා 

කිරීණ හා සිවින්දප යරක්ෂාව ිළිබබඳ අව ය ිළ වර  දමේණ 

 විෂ  සණ ාමී ක යුතුවල දී සිවින් තතුු  සි    පාමාීවකුනවන්දප වින  

පවත්වා  දමේණ  ක යුතු කිරීණ 

 විෂ  සණ ාමී ක යුතුවල ද දෙන සිවින් සඳහා අතිදමාක අධ්යාපන 

වදාස හන් ක රි ාත්ණක කිරීණ 

 පාසදල් ක රි ාත්ණක කරන විෂ  සණ ාමී වදාස හන් ිළිබබඳ ප රතාව ෙදයේවත් 

කිරීණ 

 ත ග්රහණය වාමාතා කිරීණ, ඒවා  ාවත්කා අන ව පවත්වා  දමේණ හා අොළ සිවින් 

ත  නණ  ලක් කිරීණ 

 විෂ  සණ ාමී ක යුතු සඳහා බා මර සම්පත්ො ක න් බඳවා  දමේදම් දී අොළ 

චක්රදල්ා විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කිරීණ 
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5.4.1.4   විවිධ්මර , පුහුු මකඳවුරුමසම්තන්මරණමආියයමසඳහාමපන ාසල්ම

දුසුන්මසහ ාන්මකරවීත. 

 විවිධ් දපෞද් ක ක, රාතය දන වන ය තන විසින් පවත්වන දද්ලී  වදාස හන් 

සඳහා සිවින් සහභාගි කරවීදම් දී පළාත්/දමාඛී  අධ්යාපන අණාතයාං දර ර්මාව 

අයේණදති  ලබා තිබි  යුතු  . 

 සිවින් විදද්ලී  තර  සඳහා ද  මු කිරීණ  ප රථණ ඒ සඳහා අධ්යාපන 

අණාතයාං දර ර්මාව අයේණදති  ලබා  ත යුතු  . 

  පාසලකින් තර  සෙහා සිවින් සහභාගි කරන සමණ අවස්ථාවක දී ණ එ ම 

ව කීණ ෙදපා  හදකි ගුුනභවතකු ෙ සහභාගි කරවි  යුතු  . 

 අොළ තර  සඳහා සහභාගි වීණ  දපර චක්රදල්ා අයේව  ශවෙය වාමාතා ලබා 

 දමේණ අතයව ය  . 

 සිවින් සහභාගි කර  න්නා සමණ අවස්ථාවක දී ණ දෙණේිළ /භාරකුන කදණදත්ත 

ලබා  ත යුතු  . 

 පුහුණු කඳවුුන යදී දන්වාසික වදාස හන් සඳහා සිවින් සහභාගි කරවන වි  

සිවින්දප නවාතදන් පහවිකම් හා යරක්ෂාව ිළිබබඳ තහවුුන කර  දමේණ  

ක යුතු කළ යුතු  . 

         

ම5.4.2මපන ාසල්මඅධ්යාපන අ චාරිකාමසාංවිධ්ාඅයමකිරීත 

 පාසල් ෙුනවන්දප ෙදයේණ, යකල්ප හා කුසලතා වමාධ්න  කිරීදම් අරමුදණයන් 

පාසල් විෂ ණාලාව  අව ය වදෙ ත් වන ස්ථාන ෙුනවන්  දපන්වීණ සඳහා 

අධ්යාපන චාපාකා සංවිධ්ාන  කරයේ ලබයි. 

 අධ්යාපන චාපාකා  පාසදල් වාමාෂික සදලදස්ණ  තතුළත් කළ යුතු අතර දින 94 

ක  දපර කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවත අොළ දල්ාන ඉදිපාපත් කර  ර්මාව 

අයේණදති  ලබා  ත යුතු  . 

 අධ්යාපන චාපාකාව සදලවිම් කිපාදම් දී වාමාෂික අ  වද  තස්තදම්න්තුව  

තතුළත් කළ යුතු අතර පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුණ හරහා ලිලය 

දරගුලාසිවල    ත්ව  වි ෙම් කිරීණ සිදු කළ යුතු  . 
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 ක්දෂ්්ර අධ්යාපන චාපාකාවල දී අධ්යාපන චාපාකාවල  අණතරව ඉහත 

සි    දල්ාන අ දුම්පත සණ  ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

 ක්දෂ්්ර අධ්යාපන චාපාකාදේ අව යතාව  පාාම් ඒකක හා විෂ  සණ ාමී 

ක්රි ාකාරකණ  සම්බන්ධ් කර දපන්වි  යුතු  . 

 අධ්යාපන චාපාකාවක් අවසන් වීදණන් අනතුුනව සණස්ත වාමාතාව හා අ  වද   

වාමාතාව දක ේඨාස අධ්යාපන කාමා ාල  / කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  දවත 

ඉදිපාපත් කළ යුතු  .  

5.4.2.1 මචාරිකාවක්මයාතමසඳහාමඅනුතැතියමලබාම ැනීතටමලියරිපන ත් 

     කළමමමමයුතුමගල්ඛඅ 

 ඉල් අම් ක ිළ  / අොළ යකෘති  

 චාපාකාව සඳහා සහභාගි වන සිවින්දප, දෙණාිළ න්දප හා 

ගුුනභවතුන්දප නාණ දල්ාන  

 අ වද   තස්තදම්න්තුව 

 දෙණාිළ  කදණදත්ත ස මත ක ිළ 

 වාහනදර ද ෝ යතා සහතික , ර්මාණය රක්ෂණය සහතික , යො ම් 

බලපත ර , පා දදුුනදප සහ පා  සහා කදප බලපත ර 

  ණන් ණාමා   ෙදක්දවන සිති ණ 

 ය තන නදරඹීණ සඳහා අවසර ලබා  ත් ක ිළ 

 නවාතදන් සඳහා අවසර ලත් ක ිළ 

  ණන් කාල ස හන 
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අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් 
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5.4.3මමසැඟවුු මවිෂයතාලාවමම 

පාසදල් සණස්ත ක්රි ාවක   තුිබන් සිවින් ලබා  න්නා අත්ෙදකීම් දේතුදවන් ඔවුන් 

තුළ තහවුුන වන වටිනාකම් හා හර පද්ධ්තීන් සදඟවුණු විෂ ණාලාව දලස 

හදඳින්වි  හදකි  . සදඟවුණු විෂ ණාලාව තුළ සිවින්දප සණබර දපෞුනෂ   අව ය 

ගුණයාං  තහවුුන දේ. සදඟවුණු විෂ ණාලාව හා සම්බන්ධ් ර්පුණයතා අත්පත් කර 

 දමේණ සඳහා සිවින්  අවස්ථා සදලසීණ  විදුහල්පති ර්රතුුනව අවධ්ාන  ද  මු කළ 

යුතු  . 

පාසල තුළ ක්රි ාත්ණක කළ හදකි සදඟවුණු විෂ ණාලාව හා සම්බන්ධ් ක්රි ාකාරකම් 

සඳහා ර්ෙවින් :- 

 පාසල   ුන කිපාණ සඳහා විවිධ් ක්රණදේෙ අයේ ණන  කිරීණ 

 විදුහල්පති හා ගුුනවුනන් හ  යචාර ශි අව කතා කිරීණ 

 පාසල  තුළ ය ණ සි ම කිරීණ  

 පාසල  තතුු  වීණ හා ිළ  වීණ  

 5.4.3.1මසැඟවුු මවිෂයතාලාගශමවැද ත්කතමහාමප්රතිලා  

 ක්තිණත් සදඟවුණු විෂ ණාලාවක් තුිබන් සිවින් තුළ ණෘදු කුසලතා සංවමාධ්න  දේ. 

ණෘදු කුසලතා සංවමාධ්න   යේදවන් අෙහස් කරයේදර පුද් ලද කුදප චිත්තදේගී  

බුද්ධිද  ම වමාධ්න  යි. දණ ම දී අන්තමා පුද් ල සම්බන්ධ්තා, සණාත හා සන්ර්දේෙන 

කුසලතා සංවමාධ්න , ධ්නාත්ණක හා නණයලී අ චින්තන කුසලතා ද  ාන ා 

 දමේණ යි. 

 ශිෂය කු තුළ සංවමාධ්න  කළ යුතු ප්රධ්ාන ණෘදු කුසලතා කීප ක්   

  ධ්නාත්ණක චින්තන  

  අභිද ෝ වල  මුහුණය දීදම් සහ ෙරා  දමේදම්  ක්ති  

තීරණය  දමේදම් හදකි ාව 

සන්ර්දේෙන කුසලතා 

නණයලී අභාව  

ස්ව ං අභිදේරණය  

නා කත්ව කුසලතා 

ව කීණ හා ව වීණ 

කණ්ාා ම් හදඟීණ 

 ද    විසඳීණ හා  දටුම් කළණනාකරණය  

යත්ණ විීවාස  හා ස්ව ං වින  

සණාත වටිනාකම් , විවිධ්තා ිළිබ දමේණ හා අ   කිරීණ 

අදනයෝනය විහෙතාව හා  ුනත්ව  තති වන පපාදි ක යුතු කිරීණ 46 
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5.5මවිගශ්ෂමඅධ්යාපන අයමහාමඅන්ර්කරණමඅධ්යාපන අය 

අන්තමාකරණය අධ්යාපන  තුිබන් සිදු වන්දන් සදණ  අධ්යාපන   න සන්ෙමාභ  

 ථාමාථ ක් බව  පත් කිරීණ යි. සි    ර්මාවචන තුළ කි දදවන්දන් වදඩි දියුණු කළ 

සණාජී  හා ඉද යේම් අවස්ථා සණ ව ස් අ  සණ  එක ණ පන්තිදර සි    

ක්රි ාකාරකම් එක් ව ලබා  දමේණ  අවස්ථාව සදලසීණ  න්න යි. අන්තමාකරණය 

අධ්යාපනදර හර  වන්දන් සි    දෙනා  ණ ඉද න  දමේදම් අයිති ක් තත  න 

අෙහස යි. සි    ෙුනවන් සාණානය පන්ති කාණර  තුළ රඳවා ඔවුන්  වාාත් ණ ුනචි 

ඉ දන්වීම් ර ා හා ක්රදණෝපා න් තුළ ඔවුන්දප විවිධ්ත්ව   සපාලන ඉද යේම් 

සදලවිම් ණගින් අධ්යාපන  ලබා දීණ අන්තමාකරණය අධ්යාපන  යි. 

අන්තමාකරණය අධ්යාපන  කුණක් සඳහා ෙ  

 පාසල  තතුු  දන වූ ෙුනවන් පාසල  තතුළත් කර අධ්යාපන අයිති  

තහවුුන කිරීණ 

  විදීෂ අධ්යාපන අව යතා ස මත ෙුනවන් පාසල්  තකර අධ්යාපන 

අයිති  තහවුුන කිරීණ 

 පාසල  තතුළත් වූ  සි     ෙුනවන්හ   ගුණයාත්ණක අධ්යාපන ක් ලබාදීණ  

තහවුුන කිරීණ 

 

 

 

 

 

 

අධ්යාපන ක්රි ාවක ද  ම තති සි    ිළ වරවල  සි    ෙුනවන්  සාධ්ාරණය අයුපාන් 

ප්රදේ  වීණ  අවස්ථාව සලසා දීණ විදුහල්පති තතුු  ගුුනභවතුන් සි    දෙනාදප ණ 

ව කීණ දේ. දණ ම දී විදීෂ අව යතා ස මත ෙුනවන් හ  අව ය පහවිකම් සදප නණ 

හා විදීෂ අධ්යාපන ඒකක තුළ ඉද යේම් අවස්ථා සම්පාෙන  දණන්ණ සාණානය 

පන්ති කාණරවල  ද  මු කිරීණ ෙ සිදු කළ යුතු දේ.  
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5.6.මමපන ාසල්මකාලමසටහඅ 
 

 

කාලස හන ණගින් දත රතුුන රාශි ක් සදපදර. එනම් පාසදල ම එක් එක් විෂ  

යරම්භ වන කාල , අවසාන වන කාල , විදේක කාල , විවිධ් විෂ  න් හා එණ 

විෂ  උ න්වන  ගුුනවුනන්දප නම්, විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම් සඳහා  කාල  

දවන් කිපාණ වදර් දත රතුුන ඒ අතර දේ. 

පාසලක ක්රි ාත්ණක කාලස හන් වමා  කි මප ක්  තති අතර ඒවා එකිදකන සහ 

සම්බන්ධ්තාවන්ද න්  යුක්ත  . 

1. ප්රධ්ාන කාලස හන (Master time table/General time table)  

දණණගින්  සතිදර  සමණ දිනකණ පාසදල් සණස්ත කාමා  ිළිබබඳ සදලදස්ණ 

ර්රූපණය  කරයි. එ  සමණ  පන්ති ක් සඳහා ණ  බලපාන කාල ස හන්වල 

එකතුවකි. 

2. පන්ති කාල ස හන (Class time table) 

දණ  එක් එක් පන්ති  සඳහා  විෂ  ඉ දන්වීම් හා ක්රි ාකාරකම්  සිදුකිරීණ  

අොළ ව  සති  සඳහා ශෙර්කව දවන් කරන ලෙ කාල  තතුළත් කාල 

ස හන යි. 

3. ගුුන කාල ස හන (Teachers time table) 

සමණ ගුුනවර කු සඳහා ලබා දෙන, ඔවුන්දප කාමා  ශෙර්කව දබො දී 

තිදබන දපෞද් ක ක  කාල ස හන යි. 

4.   සහන කාල ස හන (Relief time table) 

ගුුනවුනන් දන පදිනණි අවස්ථාවන් ම එණ ගුුනවර ා  අොළ ඉ දන්වීම්/

ක්රි ාකාරකම් කාල  තුළ එණ විෂ  යවරණය   කිරීණ සඳහා  දවනත් 

ගුුනවරද කු  පත් කර  සකස් කරයේ ලබන කාල ස හන යි. දණ  ශෙර්ක ව 

අවස්ථායේූලල ව සකස් කර  ත යුතු අතර ර් ිනත ගුුනභවතුන් දවයේව  

අොළ කාල  තුළ ර්ෙහස් ගුුනවුනන් ද ෙවීණ සඳහා  පාසල් පපාපාලන  

විසින් ද ෝතනා දකදරන කාමා  සදලදස්ණකි.  

කාල ස හන පාසදල ම  ක්රි ාවක    ිළිබබිඹු  කරන රාමු ත වදාිළිබදවළ වන 

අතර එ  පාසදල ම අරමුණු  සඳහා  පාසල ක්රි ාත්ණක කරවීණ  භාවිත කරයේ 

ලබන  උපකරණය ක් දලස හදදින්වි  හදකි  .    (H.G.Stead) 

කාල ස හනක්  යේ පාසලක දෙවන ඔරදලෝවිව යි. (Mohiyddin) 
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ඉහත කාල ස හන්වල  අණතර ව වි දීෂ අවස්ථා සඳහා ෙ පහත සඳහන් 

පපාදි විවිධ් කාල ස හන් ද  ො  ත හදකි . 

 තර  කාල ස හන් 

ර්වාසාන්තර ක්රීාා, දසෞන්ෙමා  යදී දක්ෂ්්ර තුළ තර  පදවදත්දවන 

අවස්ථා  සඳහා  සකස් කරයේ ලබන සදලවිම්. 

 විෂ  සණ ාමී කාල ස හන  

සති /ණාස  තුළ  පාසදල් සාණානය ඉ දන්වීම් කාලද න් බදහදරව  විෂ  

සණ ාමී ක්රි ාකාරකම්වල සිවින්  ද ෙවීණ  සඳහා  කාල  දවන් කර තති 

සදලදස්ණ 

 ප්රතිකාමා  වදා කාල ස හන 

සාධ්න ණේ ම් විීදල්ෂණය අයේව අඩු සාධ්න ණේ ම් ස මත සිවින්දප       

සාධ්න ණේ ම් සංවමාධ්න  සඳහා කාල  දවන් කර තති සදලදස්ණ 

 

පාසල් කාල ස හන සකස් කිරීණ ඉතා සදලකිල්දලන් සිදු කළ යුතු කාමා   කි. කාල 

ස හන් සකස් කිරීදම් දී විවිධ්  සාධ්ක රාශි ක් ිළිබබඳ අවධ්ාන    ලක් කළ යුතු 

දේ. විෂ  න් සඳහා කාලච්දේෙ දවන් කිරීණ  ිළිබබඳ උපදෙස් / චක්රදල්ා දණන් ණ 

විෂ  න්දප ස්වභාව  හා විවිධ්ත්ව , ගුුන භවතුන්  පදවරී තති  කාමා භාර  

ප්රණාණයාත්ණක බව, සිවින්දප හදකි ා/ ළදදි ා, විෂ  සණ ාමී ක්රි ාකාරකම්, පාසදල් 

දභෞතික පපාසර  / ිළ මටීණ සහ පාසල සතු පහවිකම් වදර් සාධ්ක  ෙ කාල ස හන 

සකස් කිපාදම් දී සලකා බදක   යුතු   දත රතුුන තාක්ෂණය උපාං  භාවිතද න් 

පාසල් කාල ස හන් පහවිදවන් සකස් කර  දමේණ සඳහා ණෘදුකාං  ෙ දම් වන වි  

හදුන්වා දී තත. 
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අන්ර් ය 

  6.1 හදඳින්වීණ 

  6.2 අධ්යාපන  කළණනාකරණය  දත රතුුන  පද්ධ්ති  

 0.2.9 අධ්යාපන කළණනාකරණය දත රතුුන පද්ධ්ති ක තතුලත් වි  යුතු දත රතුුන 

 0.2.2.අධ්යාපන  කළණනාකරණය  දත රතුුන  පද්ධ්ති  පවත්වා ද න  ාණ 

 0.2.  ගුුනභවතුන්දප ණානව සම්පත් කළණනාකරණය ණාමා  ත පද්ධ්ති  

  0.2. .9  ෙත්ත පද්ධ්ති  සම්බන්ධ් ගුුනවුනන්දප ව කීණ 

  0.2. .2  ෙත්ත පද්ධ්ති  සම්බන්ධ් විදුහල්පතිවර ාදප ව කීණ 

  6.3 දල්ාන  කළණනාකරණය    

6.3.1 දල ප  දප ත 

6.3.2 සිවින්  තතුළත්  කිරීණ ,ඉහළ  ෙදමීණ  හා  අස් කර   දමේදම් දල්ාන   

6.3.3 ශිෂය  කාමා   ෙමා න  (පාසල් හදර ාදම් සහතික ප 

6.3.4 සිවි  පදිනණීදම්  දල්ාන 

6.3.5 අධ්ය න/අනධ්ය න කාමා   ණණ්ාල  පදිනණීදම්  අත්සන් දල්ාන   

6.3.6 ර්වාඩු  ලබා  දමේණ  හා ර්වාඩු  දල්ාන 

   6.3.6.1 විදද්   ර්වාඩු  ඉල්  ම්  කිරීණ 

   6.3.6.2 දකටි ර්වාඩු 

   6.3.6.3 වුන  ර්වාඩු 

   6.3.6.4 අර් ම්  ර්වාඩු 

   6.3.6.5 අසමේප  ර්වාඩු 

6.3.6.6 ප්රසූති  ර්වාඩු  

6.3.6.7 ඉඩ්ාා  ර්වාඩු 

   6.3.6.8 විශ්රාණ  ර්මාව  ර්වාඩු 

  6 .4  ක ිළද  යේ  පවත්වා   දමේණ 

  6.4.1 ශිෂය  ක ිළද  යේ 

  6.4.2  කාමා   ණණ්ාල  දපෞද් ක ක  ක ිළද  යේ    

  6.4.3  ත ග්රහණය  දල්ාන 

6.4.4  සිවින්  බදහදර   මදම්  දල්ාන  

 6.4.5 දපළ  දප ත්  සම්බන්ධ්  දල්ාන 

6.5  දුම්පා   බලප්ර 

6.6  ශෙර්ක  තදපමල 

6.7  කාමා   ණණ්ාල  අව යතා   ණයන   කිරීණ 

6.8  තාතික  විභා   සඳහා  සිවින්  ඉදිපාපත්  කිරීණ 

6.9  දල්ාන  ක යුතු  විධිණත්  කිරීණ  හා  දක්තකරණය  

මමමමමමම6.මමමමමමපන ාසල්මපන රිපන ාලඅයමහාමකළතඅාකරණය  
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මමමමමමමමමමමමම6.1මහැඳින්වීත 

පාසල් පපාපාලන  හා කළණනාකරණය  සණ  බදදඳන දල්ාන (සිවින් පාසල  

තතුළත් වීදම් සි  පාසක න් ඉවත්ව  මණ, අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල 

සාණාජික න් පාසල  පදිනණීදම් සි  ස්ථාන ණාුන දහෝ විශ්රාණ  දමේණ වදර් ක යුතුප 

ණදනවින්  ාවත්කා අන කර පවත්වා ද න  ා යුතු  . ඒ අයේව පහත සඳහන් 

ක්දෂ්්ර දකදර ම විදුහල්පතිදප අවධ්ාන  ද  මු වි  යුතු  . 

6.2මඅධ්යාපන අමකළතඅාකරණමගොරතුරුමපන ේධ්තියම(EMIS) 

මමම6.2.1ම ම අධ්යාපන අම කළතඅාකරණම ගොරතුරුම පන ේධ්තියකම ඇතුළත්ම

  මමමමමමවියමයුතුමගොරතුරුම 

 ිළඹුර, ඔේපුව හා ද  ානදගික  සදලදස්ණ (Master plan) 

 පාසදල් ඉතිහාස  ( යරම්භදර සි  වමාතණාන  ෙක්වා දත රතුුනප 

 ශිෂය දත රතුුන 

 දෙණාිළ  දත රතුුන 

 අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල දත රතුුන 

 දභෞතික සම්පත් දත රතුුන 

 ශිෂය සාධ්න   අොළ දත රතුුන 

 සම්පත් පුද් ල/ය තන දත රතුුන 

 විෂ  සණ ාමී ක යුතුවල  අොළ දත රතුුන 

 පාසල් පපාපාලන   අොළ කිනටු ිළිබබඳ ලික ක දත රතුුන 

 ලිලය දත රතුුන 

 ශිෂය විභසාධ්න දත රතුුන 

6.2.2ම අධ්යාපන අම කළතඅාකරණම ගොරතුරුම පන ේධ්තියම පන වත්වාමමමමමමමමම

 ග අමයාත 

 අධ්යාපන කළණනාකරණය දත රතුුන පද්ධ්ති  ිළිබබඳ ව කීණ ර්ීචිත ව 

පවරා තිබීණ 

 විදුවි උපක්රණ භාවිතද න් දත රතුුන සකස් කිරීණ 

 පවත්නා පහවිකම් අයේව දත රතුුන පපා ණයක  ත කිරීණ හා 

 ාවත්කා අන කිරීණ 

 දත රතුුන විීදල්ෂණය  කිරීණ හා තීරණය  දමේදම් දී භාවිත කිරීණ 

 අව ය අවස්ථාවල දී දත රතුුන ලබා දීණ 

 අොළ දත රතුුන ප්රෙමා න  කිරීණ 

 කළණනාකරණය ක යුතු සඳහා දත රතුුන භාවිත කිරීණ 
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6.2.3  ගුරු වතුන්ග මතාඅවමසම්පන ත්මකළතඅාකරණම 

 තාර්  මපන ේධ්තියමමමමමමම 

තාතික අධ්යාපන කළණනාකරණය පද්ධ්ති    දත් ගුුනභවතුන්දප ණානව සම්පත් 

කළණනාකරණය ණාමා  ත පද්ධ්ති ක් අධ්යාපන අණාතයං   ණගින් හදුන්වාදී 

තත. 

 දණණ ණාමා  ත පද්ධ්ති  තුළ සි   ණ රතදර පාසල්, ිළපාදවන් ,යධ්ාර ලබන 

හා දන ලබන දපෞද් ක ක පාසල් හා උපකෘත විදීෂ පාසල්වල දස්ව  

කරන ගුුනභවතුන්දප රාතකාපා වපසපා   අොළ වන දත රතුුන  

පවත්වාද න  යේ ලදදේ 

 ගුුනභවතුන් සම්බන්ධ් ය තර්ක හා පපාපාලනණ  ක යුතු දන පණාව 

සම්ර්මාණය කිරීණ ණගින් ඔවුන්දප දස්වා තෘේති  ඉහළ නදංවීණ, ඕනමණ 

අවස්ථාවක ගුුනභවතුන් සම්බන්ධ්ද න් ර්වදරදි දත රතුුන ලබා  දමේණ 

තතුු  කාමා  න් රාශි ක් කාමා ක්ෂණව සිදු කර  දමේණ දණණ ෙත්ත 

පද්ධ්ති  හඳුන්වා දීණ ණගින් අදේක්ෂා කර තත. 

 එණ චක්රදල්ාද  ම උපදෙස් අයේව සමණ වසරක ණ ගුුනවුනන්දප සං ණයන 4ක් 

සිදු කිපාණ  තීරණය  කර තත.  

 සමණ ගුුනභවදතකුදපණ දපෞද් ක ක ක ිළද  ණු දත රතුුන කලාප අධ්යාපන 

කාමා ාල  ණගින් දණණ ෙත්ත පද්ධ්ති   තතුල් කරයේ ලදදේ.  

 

 6.2.8.1මදත්මපන ේධ්තියමසම්බන්ධ්මගුරු වතුන්ග මව කීත 

 අවණ ව ද න් ණසක  වරක් වත් තණන්දප පපාලීලක ගිණුණ භාවිතාකර 

දණණ ණාමා  ත දත රතුුන පද්ධ්තිද  ම තතුළත් කර තති තණ 

දත රතුුන ර්වදරදි ෙදයි පරීක්ෂා කිරීණ 

 තණන්දප පපාලීලක නාණ  හා මුර පෙ  දපෞද් ක ක ක ිළද  ණුව පවතින 

කලාප අධ්යාපන කාමා ාලද න් ලබා  දමේණ 

 පළමු ප්රදේ දරදී මුරපෙ  දවනස්කර රහසයභාව  යරක්ෂා කර  දමේණ 

 දත රතුුන ර්වදරදි දන වන අවස්ථාවලදී අොළ ක  කි වික  ස මතව 

විදුහල්පති ණගින් කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවත අප්රණාෙව ක ඛිතව ද  මු 

කිරීණ 
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මමමමමම6.2.8.2මදත්මපන ේධ්තියමසම්බන්ධ්මවිදුහල්පන තිවරයාග මව කීත 

 තණ පාසදල් ගුුනභවතුන්දප දත රතුුන ර්වදරදි හා  ාවත්කා අනව 

පද්ධ්තිදර පවතින්දන්ෙදයි සහතික කර  දමේණ 

 ස්ථාන ණාුනවීම් දණන්ණ ගුුනවුනන්දප රාතකාරී වපසපා   අොල 

දවනස්කම් වහාණ තණ පාසල  අොල කලාප අධ්යාපන කාමා ාලද  ම 

දපෞද් ක ක ක ිළද  ණු භාරව ක යුතු කරන ර්ලධ්ාපා ා දවත ලදබීණ  

සදළදස්වීණ 

 ගුුනභවතුන් විසින් ඔවුන්දප දත රතුුන  ාවත්කා අන කිරීණ සඳහා කලාප  

දවත  වන ක ිළ දල්ාන සහතික කර ඉදිපාපත් කිරීණ 

 සංද ෝධ්න ඉදිපාපත් කිරීණ සඳහා අොල තමුණුණ සම්ර්මාණය කර සමණ 

ණසකණ වදටුේ දල්ාන  සණ  දවනණණ ය තන අං භාර ණාණ්ාක ක 

ර්ලධ්ාපා ා දවත ඉදිපාපත්කර එ  ලදබුණු බව  තහවුුන කර  දමේණ 

 

දම් සම්බන්ධ්ව අධ්යාපන අණාතයං   ණගින් ර්කුත් කර තති අංක  2/2298 හා 
2298.20.27 දිනදති චක්රදල්ා  හා උපදෙස් සංග්රහ  අයේව ක යුතු කරන්න. 
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6.3 ගල්ඛඅමකළතඅාකරණය 
 
  6.3.1 ගලො මගපන ො 

 දල ප දප ත, පාසදල් ඉතිහාස  සහ රාතකාරී සිදුවීම්, පාසදල ම සිදු වූ 

විදීෂ ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධ් ව වදෙ ත් දත රතුුන අාංගු දල්ාන  

බදවින් යරක්ෂිත ව පාසදල් තබා  ත යුතු  . 

 දල ප ස හන් දප ත ක්රණවත්ව හා ිළපාසිදුව තබා  ත යුතු  . 

 දල ප දප ත විදුහල්පති භාරදර තිබි  යුතු දේ. දත රතුුන ස හන් කිරීණ 

විදුහල්පති විසින් සිදු කළ යුතු අතර, විදුහල්පති පාසදල් දන ණදති 

අවස්ථාවල දී බල  පදවරූ  අ කු විසින් සිදු කළ යුතු  . 

 විදුහල්පති පාසදලන් බදහදර වන අවස්ථාවක දී දල ප ස හනක් ණගින් 

රාතකාපා පදවපා  යුතු අතර  රාතකාපා භාර  ත් අ  විසින් ෙ රාතකාපා 

භාර ත් බව  ස හනක්  ද දි  යුතු  . 

 දල ප ස හන ක වීණ යරම්භදර දී ණ ස හන තබන දින  පදහදදික  ව 

ස හන් කළ යුතු අතර අවසානදර දී ස හන ක යූ අ දප අත්සන, නණ හා 

තනතුර  ෙ සඳහන් කළ යුතු  .  

 එක් දල ප ස හනකින්  තවත් දල ප ස හනක් දවන් කිරීදම් දී තබන ඉා 

ප්රණාණය  අණතර ස හනක්    තදබීණ  දන හදකි වන දස් තිබි  යුතු   

 දල ප ස හනක් විකෘති කිරීණ දහෝ කපා ෙදමීණ දහෝ ණකා ෙදමීණ දන කළ 

යුතු  . ස හන් තදබීදම් දී දෙෝෂ ක් සිදු වුවදහ ත් නදවත දල ප  

ස හනකින් එ  ර්වදරදි කළ යුතු  . 

 සමණ ිළටුවක් ණ අංකන  කර තිබි  යුතු අතර, ිළටු ඉවත් කිරීණ දහෝ නව ිළටු 

තතුළත් කිරීණ දන කළ යුතු  . 

 සමණ දල ප ස හනක් ණ අයේිළිබදවක න්  අංකන  කර තදබීණ උචිත දේ. 

ගලො මගපන ොගහිමසටහන්මැබීතටමබලයමඇතිමයාලධ්ාරීන් 

 දමාඛී  අධ්යාපන අණාතයාං  , පළාත්, කලාප හා  දක ේඨාස 

කාමා ාලවක න් රාතකාරී සඳහා පදිනදණයන ණාණ්ාක ක ර්ලධ්ාරීන් 

 පාසල  රාතකාරී සඳහා පදිනදණයන දසෞාය ශවෙය ර්ලධ්ාරී, වි ණයන  

හා විණමා න ර්ලධ්ාරීහු, ප්රාදද්ලී  දල්කම් සහ රතදර සාණ ර්ලධ්ාරීන් 
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ගලො මගපන ොගහිමසටහන්මබඅමඅවස්ථමිා 

 පාසදල් පපාපාලන  හා කළණනාකරණය   අොළ විදීෂිත අවස්ථා 

 රාතකාපා සඳහා විදුහල්පති බදහදර  ාණ හා රාතකාපා යවරණය  කිරීණ 

 අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල සාණාජික න් පාසල  පත්වීණ/ ස්ථාන 

ණාුන වීණ/උසස් වීණ/විශ්රාණ  ාණප 

 පාසදල් විවිදීෂි  ද    ණතු  වු වි ක  (දස රකණක් , වින   ද   , හදිසි 

ණරණය ක්, අනදේක්ෂිත පාපාසපාක  ද    යදී..............  ප  

  අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල සාණාජික න්හ  ර්වදස් සි  

රාතකාපා ස්ථාන   පදිනණීණ, යපවි  මණ ,රාතකාපා සඳහා බදහදර  මණ හා 

යපවි පදිනණීදම් දී දහෝ රාතකාපා ස්ථානදර දී හදිසි අනතුුන සිදුවීණ  

 සිවින් හා සම්බන්ධ් විදීෂ සිදුවීම් 

 පාසදල් විදීෂිත සිදුවීම්  හා උත්සව 

 පාසදල් අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල සාණාජික න් විදද්  ර්වාඩු 

ලබා  දමේණ හා නදවත පදිනණීණ 

 පාසදල් අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල සාණාජික න් ර්මාණය කා අන 

අධ්ය න ර්වාඩු ලබා  දමේණ හා නදවත පදිනණීණ 
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6.3.2මමදුසුන්මඇතුළත්මකිරීත,මලහළමදැ වතමහාමඅස්මකරම ැනීගම්මමම 

          ගල්ඛඅයම(මඅධ්යාපන අමමC 32 )                             

 සි    තතුළත් කිරීදම් දල්ාන අංකන  කර විරක්ෂිතව විදුහල්පති භාරදර තබා 

 දමේණ අතයාව ය දේ. 

 පාසල  මුල් වර  තතුළත්වන සමණ ශිෂය කු  ණ තතුළත් වීදම් අංක ක් ලබා දි  

යුතු . 

 සමණ ශිෂය කුදප ණ ශිෂය අනනයතා අංක  පාසදල් සං ණයන අංක  හා ශිෂය 

තතුළත් විදම් අංක  ඒකාබද්ධ් කිරීදණන් සකස් කර දල්ානද  ම ස හන් කිරීණ 

අව ය දේ. 

 ශිෂය කු දවනත් පාසලකින් තතුළත් දකදමා නම් එකී පාසදල ම ශිෂය කාමා  

ෙමා ක  අයේව තතුළත් කිරීදම් දල්ානද  ම අොළ දත රතුුන ස හන් කළ යුතු  . 

 දවනත් පාසලකින් තතුළත් වන ශිෂය කුදප අනනයතා අංක  ස හන් කිරීදම් දී 

එණ ශිෂය ා මුල් වර  තතුළත් වූ පාසදලන් ලබා දුන් ශිෂය අනනයතා අංක ණ 

ස හන් කළ යුතු  . 

 එණ පාසදල් සිටි ශිෂය කු  අස් වී දවනත් පාසලක  ද  ස් පවි අවස්ථාවක නදවත 

එණ පාසල  තතුළත් වන්දන් නම් දපර පදවදති ශිෂය තතුළත්වීදම් අංක  ණ නදවත 

ලබා දී එණ ශිෂය ා ිළිබබඳ දත රතුුන නදවත තතුළත් කිරීදම් දල්ානද  ම ස හන් 

කර තතුළත්වීදම් අංක  රතු පාටින් ක  ා ඉදිපාද න් R අකුර ද දි  යුතු  . 

 සිවින් දේණිද න් දේණි   උසස් වීදම් දී ශිෂය තතුළත් කිරීදම් දල්ාන  

වාමාෂිකව  ාවත්කා අන කිරීණ අතයව ය දේ. 

 සිවින්දප දීමාඝ දන පදිනණිණ ිළිබබඳ චක්රදල්ා විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කළ යුතු  . 

 තතුළත් කිරීදම් දල්ානවල ඉතා පදහදදික ව ස හන් තදබි  යුතු අතර තබන ලෙ 

ස හන් විකෘති කිරීණ දන කළ 

යුතු  . (ණකන දි ර භාවිත , 

සූරා ෙදමීණ, කටු  මණප  

 

 

දම් සම්බන්ධ්ව අධ්යාපන 

අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කළ 

2227/2  සහ 2223/ 8 චක්රදල්ා  

විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කරන්න. 
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6.8.8මශිෂයමකාර්යමදර්ශඅයම(පන ාසලමහැරමයෑගම්මසහතිකයම(B 59) 
 

 ශිෂය කාමා  ෙමා න  ර්කුත් කිරීණ කළ යුත්දත් විදුහල්පති විසිර්.  

  ශිෂය කාමා  ෙමා නදර ශිෂය අනනයතා අංක  තතුළත් කිරීණ අර්වාමා  දේ.  

 දණ  මේතයයේූලල ක  විල්ලක් බදවින් සි    දත රතුුනවල ර්රවෙයතාව ිළිබබඳව 

විදුහල්පති ව කීණ ෙදපා  යුතු  . 

 ශිෂය කාමා  ෙමා න  ර්කුත් කිරීණ ිළිබබඳ සිවින් තතුළත් කිරීදම් දල්ානදර 

ස හන් කළ යුතු  . 

 ශිෂයද කු පාසදලන් අස්කර ත හදක්දක් එණ ශිෂය ා පාසල  තතුලත් කළ 

තදනදත්තා  පණණි. එණ තදනදත්තා  පදිනණිණ  දන හදකි තත්ව ක් උද් ත 

වුදර නම් ඒ බව සනාථ කිරීදණන් අනතුුනව විදුවි තදනදත්තා  ශිෂය කාමා  

ෙමා න  ර්කුත් කළ හදකි . 

 ව ස සම්ර්මාණය වීදණන් පවි පාසල් හදරගි  අද කු විසින් කරන ඉල් අණක් ෙ 

දණ ම දී සළකා බදක   යුතු දේ. 

 අස්වීණ ලබා  ත් බව  දල්ානදර අත්සනක් ලබා ද න දින  ද දි  යුතු  . 

 දෙවන ිළ පතක අව යතාව තති වු වි  අොළ ඉල්  ම්කුන දිේුනම් ප්රකා  ක් 

ස මතව කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවතින් ඉල්  ම් කළ යුතු අතර, කලාප 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂදප ර්ද ෝ   ණත පණණයක් විදුහල්පති විසින් අොළ දෙවන 

ිළ පත ර්කුත් කළ යුතු  . 

 දෙවන ිළ පත ර්කුත් කිරීදම් දී  සිවින් තතුළත් කිරීදම් දල්ානදර සහ ශිෂය 

කාමා  ෙමා කදර රතු පමදනන් ‘දෙවන ිළ පත ර්කුත් කරන ලදි’ දලස ස හන් 

කළ යුතු  . 

 කලාප අධ්යාපන කාමා ාලද න් පාසල  සකද න එන ශිෂය කාමා  ෙමා න 

ර්කුත් කිරීදම් දප ත් භාවිත කිරීණ  දපර පාසදල් තති උප පත්රිකා දල්ානදර 

තතුළත් කළ යුතු  . 

 ශිෂය කාමා  ෙමා න ර්කුත් කිරීණ  අොළ සි    දල්ාන විධිණත් දලස ද  යේ කර 

විරක්ෂිතව තදබි  යුතු දේ. 

 

දම් සම්බන්ධ්ව අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කළ 2223/ 8 චක්රදල්ා 

විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කරන්න. 
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6.3.4මමදුසුමපන ැමිණීගම්මගල්ඛඅම(අධ්යාපන අමමC 31 ) 

 පදිනණීදම්  දල්ාන විධිණත්ව හා ක්රණායේූලලව පවත්වාද න  මණ පන්තිභාර 

ගුුනවුනන් සතු ව කීණකි. 

  ශිෂය න්දප නම් පදිනණීදම් දල්ානද  ම ස හන් කිරීදම් දී ිළපාින හා 

 දහදණු ළමුන්දප නම් දවන් කර ක වි  යුතු අතර එණ නම්, ශිෂය තතුළත් 

කිරීදම් අංක අයේිළිබදවළ අයේව ක වි  යුතු දේ. 

 දිනපතා පදිනණීදම් දල්ානද  ම පදිනණීණ ලකුණු කිරීණ සහ එ  ර්වදරදිව 

ිළපාසිදුව  හා ක්රණායේූලලව  භාවිත කිරීණ හා පවත්වාද න  මණ පන්ති භාර 

ගුුනවර ාදප ව කීණ වන අතර එණ කාමා   දණදහ වීණ හා අධීක්ෂණය  

කිරීදම් ව කීණ විදුහල්පති දවත පදවදමා. 

 එක් ක ත් වමාෂ ක් සඳහා පාසල යරම්භ වීදණන් පවි පාසල  තතුළත් වන 

ශිෂය කු තතුළත් වූ දිනදර ණ පදිනණීදම් දල්ානදර නණ ක  ා පදිනණීණ 

ලකුණු කළ යුතු අතර අ  දපර දින න් රතු පමනකින් ඉරක්  සා කපා ෙදින  

යුතු  .  

 පදිනණීදම් දල්ානද  ම සිවින්දප පදිනණීම් ශෙර්ක, සති, ණාසික හා 

වාමාෂික සාරාං  සකස් කිරීණ අාණ්ාව සිදු කළ යුතු දේ.  

 දන පදිනණි සිවින් ිළිබබඳ විදීෂ අවධ්ාන ක් ද  මු කිරීණත්, ශිෂය 

දන පදිනණීම් අවණ කිරීණ සෙහා අව ය ක යුතු සිදු කිරීණත් සඳහා 

පදිනණිදම් දල්ානද  ම දත රතුුන උපද ෝගී කර ත යුතු දේ. 

 වමාෂ  අවසානදර දී මුු   ණයන් සකස් කර ව කීම් භාර ර්ලධ්ාපා ා  ලබා 

දීණ අර්වාමා  දේ . එ  අධීක්ෂණය   විදුහල්පති අවධ්ාන  ද  මු  කළ යුතු  . 

 ශෙර්ක පදිනණීදම් සාරාං   දෙවන කාලච්දේෙදර යරම්භ   දපර 

විදුහල්පති කාමා ාල   ලබා  ත යුතු  . 

 එක් එක් පන්තිවල සිවි පදිනණීදම් ශෙර්ක දත රතුුන පෙනම් කර ද න මුු  

 ණයන් දප තක් පවත්වා  ත යුතු දේ. 

 සිවි පදිනණීදම් දල්ානදර අවසන් ිළටුදේ තති උපදෙස් ිළිබපදදි  යුතු  . 

 දණණ දල්ාන  ඉතා විරක්ෂිතව තබා  දමේණ ව කීණ දේ. 

 සිවි පදිනණීදම් දල්ානවල ඉතා පදහදදික ව ස හන් තදබි  යුතු අතර තබන 

ලෙ ස හන් විකෘති කිරීණ (ණකන දි ර භාවිත , සූරා ෙදමීණ, කටු  මණප 

දන කළ යුතු  . 
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6.8.5මඅධ්යයඅම මඅඅධ්යයඅමකාර්යමතණ්ටලමපන ැමිණීගම්මඅත්සන්ම

ගල්ඛඅම(ගපන ොදුම18) 

 

 අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල පදිනණිදම් දල්ාන දවන දවනණ 

පවත්වාද න  ාණ විදුවි  . 

  විදීෂිත රාතකාරී දේලාවන්  අ ත් මුරකුනවන්/දන්වාසිකා ාර භාර 

ර්ලධ්ාරීන් වදර් තනතුුන සඳහා ෙ පදිනණිදම් අත්සන් දල්ාන දවන දවන ණ 

පවත්වාද න  ාණ විදුවි  . 

 පදිනණීදම් අත්සන් දල්ානද  ම මුල් ිළටුදව ම නණ, අංක  සහ යෙමා  අත්සන් 

(දිගු හා දකටි අත්සන්ප තතුළත් කළ යුතු  . 

 පදිනණීදම් අත්සන් දල්ානදර රූල්  අතර ඉා දන තදබි  යුතු  . 

 පදිනණිණ හා ිළ වීණ සඳහා අර්වාමා ද න් ණ අත්සන තදබි  යුතු අතර, දේලාව 

හා අොළ අ   අ ත්  අංක  ර්වදරදිව ස හන් කළ යුතු  . 

 චක්රදල්ා හා උපදෙස් අයේව ර් ිනත දේලාවන්  අත්සන් දල්ාන ිළ වා 

දන පදිනණි අ දප නම් රතු තීන්දතන් ක වි  යුතු  . (පළමු ිළ වීණ පාසල ප න් 

 දමේණ  ර් ිනත දේලාව වන අතර දෙවන ිළ වීණ පළමු ිළ වීදම් සි  ිනර්ත්තු 

9  ක  පවි  . තුන්වන ිළ වීණ පාසල ප න්  දමේණ  ර් ිනත දේලාදේ සි  

ිනර්ත්තු  2 ක  පවිව  .ප 

 ශෙර්කව පදිනණි සංායාව ස හන් කර තදබි  යුතු  . 

 ශෙර්ක පදිනණීම් දල්ානද  ම දවනස් කිරීණ, කුුනටු  මණ, දහෝ ණකන දි ර 

භාවිත  දන කළ යුතු  . 
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 පාසල් සංවමාධ්න සිනති  ණගින් ද විම් කරයේ ලබන අර් ම් දස්වක හා 

පුහුණුකුනවන් සඳහා දවන දවන ණ පදිනණීදම් දල්ාන පවත්වාද න  ා යුතු 

 . 

 සි   ණ පදිනණීදම් දල්ාන ශෙර්කව පරීක්ෂා දක   ර්සි පපාදි ිළ වීණ 

විදුහල්පති දහෝ බල  පදවරූ අ කු විසින් සිදු කළ යුතු  . 

 රාතකාරී දේලාව තුළ දකටි කාල ක් සඳහා පාසදලන් බදහදර රාතකාරී 

ක යුත්තක් සඳහා ිළ ව  ාදම් දී, ස හන් කිරීණ සඳහා බදහදර  මදම් 

දල්ාන ක් පවත්වාද න  ා යුතු දේ. 

 අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා   ණණ්ාල  සඳහා ෙ අධ්යාපන  C 31  දල්ාන 

 ාවත්කා අනව පවත්වා  ත යුතු  . 

 භාවිත කරන ලෙ සි    ණ පදිනණීදම් දල්ාන අංකන  කර විරක්ෂිතව තබා 

 ත යුතු දේ. 

 මුද්රිත පදිනණීදම්  අත්සන් දල්ාන (දප දු 93ප දන ණදති වූ අවස්ථාවක 

තාවකාක ක ිළිබ ණක් දලස සී යමා දප තක් භාවිත කර අොළ යකෘති  අයේව 

ිළිබද ල කර ිළටු අංකන  කර සමණ ිළටුවක ණ කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ර්ල 

මුද්රාව තබා දේතුව සඳහන් දල ප ස හනක් ද දීදණන් පවි භාවිත    ත 

හදකි . එදහත් විධිණත් මුද්රිත යකෘති දප ත් ලදබුණු පවි දණණ සී යමා දප ත 

ිළ වා විරක්ෂිතව තදබි  යුතු  . 

 තගික  සලකුණු  න්්ර භාවිත කරන අවස්ථාවල දී පදිනණීදම් අත්සන් 

දල්ාන ක් ෙ නාත්තු කළ යුතු  . 

6.8.6මයාවාඩුමලබාම ැනීතමහාමයාවාඩුමගල්ඛඅ (ගපන ොදු 190) 

 ර්වාඩු ලබා  දමේදම් දී දප දු 92  යකෘති  විධිණත්ව සම්ර්මාණය කර, ර්මාව 

අයේණදති  ලබා  ත යුතු  . 

 හදිසි අවස්ථාවක ර්වාඩු ලබා  දමේදම් දී දන පදිනදණයන දින  තතුළත් විදුක  

පණිවුා ක්/දුරකතන තණතුණක්/දවනත් ක්රණදේෙ ක් ණගින් විදුහල්පති 

ෙදයේවත් කළ යුතු අතර, දම් ිළිබබඳව ස හන් තදබීණ සඳහා  දවනණ දප තක් 

පාසදල් පවත්වා  ත යුතු  . 

 එවදර් අවස්ථාවල නදවත දස්ව   වාමාතා කළ වහා ණ  විධිණත්  ර්වාඩු 

අ දුම්පතක් ණගින් අොළ ර්වාඩුව අයේණත කර ත යුතු  . 
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 අධ්ය න හා අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල ර්වාඩු දල්ාන දවන් දවන්ව තබා   ත 

යුතු දේ. 

 පදිනණීදම් දල්ාන  පෙනම් කරද න ර්වාඩු දල්ාන  සකස් කළ යුතු අතර, 

එක් පුද් ලද කු  එක් ිළටුවක් බදගින් දවන් කර ර්වාඩු ස හන් තදබි  යුතු දේ. 

  දණ මදී ර්ලධ්ාපා ාදප නණ, තනතුර, පළමු පත්වීදම් දින   සහ පවි ගි  වසර 

තුනක ර්වාඩුවල සාරාං   ස හන් කළ යුතු අතර, පහවිව සඳහා ඔවුන් දවත 

ලබා දී තති අංක ෙ ස හන් කළ යුතු  . 

 ර්වාඩු ලබා  ත් දින/ර්වාඩු  දමේණ  දේතු ස හන් කළ යුතු අතර, අයේණත කර 

 ත් ර්වාඩු වමා  අයේව ර්වාඩු දල්ානදර අොළ  තීුනවල දවන් ව ද න් 

දත රතුුන ස හන් කළ යුතු  . 

 දකටි ර්වාඩු ඉල්  ම් කිරීණ හා ස හන් කිරීණ සඳහා දවන ණ දල්ාන ක් පවත්වා 

ද න  ා යුතු  . 

  දවනත් පාසලක  දහෝ ය තන ක  අයේයුක්තව සිටින අධ්ය න/ අනධ්ය න 

සි    දෙනාදප ර්වාඩු විස්තර අධ්යාපන B100 ණගින් ණාසිකව වදටුේ ලබන 

ය තන  /පාසල  ලබා දි  යුතු  . 

 වාමාෂිකව  මින ර්වාඩු ඉක්ණවා ර්වාඩු ලබන වි  (B100 යකෘති  ණගින්ප වදටුේ 

ර මත ර්වාඩු විස්තර කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවත වාමාතා කළ යුතු   . 

 විදුහල්පති දහෝ බල  පදවරූ අද කු විසින් ර්වාඩු දල්ාන අාණ්ාව අධීක්ෂණය  

කර අත්සන් ද දි  යුතු  . 

 ස්ථාන ණාුනවක් ලබා ත් අවස්ථාවකදී දම් ෙක්වා ලබා  ත් සි    ණ ර්වාඩු 

ිළිබබඳ විස්තර සාරාං  ක් අධ්යාපන B100 ණ් න්  නව දස්වා ස්ථාන   ලබා 

දි  යුතු  . 

 ර්වාඩු දල්ාන  ාවත්කා අනව පවත්වාද න  ා යුතු අතර, වාමාෂිකව තුලන  

කිරීදණන් පවි විදුහල්පති දහෝ බල  පදවරූ අ කු විසින් සමණ ිළටුවණ අත්සන 

ද දි  යුතු දේ. 

 ප්රණාෙ පදිනණීම් සඳහා දවන ණ දල්ාන ක් පවත්වා  ත යුතු  .   

 පාසල යරම්භ කිපාදණන් පවිව, වදා කරන දින තුනක්, දිනක  පද  භා  ක  

අඩු කාලපපාච්දේෙ ක් ප්රණාෙ වී පාසල  පදිනණි දහ ත්, එදස් ප්රණාෙ වී පදිනණීණ 

දින  ½ ක ර්වාඩුවක් දලස සදලකි  යුතු  . 
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6.8.6.1මවිගේශමයාවාඩුමලල්ලුම්මකිරීත 
 
ගුරුවරුන්මවිගේශම වීත 
 

 දපෞද් ක ක විදද්  ර්වාඩු ඉල්  ම් කිරීදම් දී ණාස 2 ක් ෙක්වා දකටි ර්වාඩු ෙ  

සකකි ාවක් දහෝ අධ්ය න කාමා  න් සඳහා දීමාඝ කා අනව ර්වාඩු ඉල්  ම් කළ 

හදකි  . 

 කාමා  ණණ්ාල සාණාජික න් විදද්  ර්වාඩු ඉල්  ම් කිරීදම් දී දප දු 920 

යකෘතිද න් ර්වාඩු ඉල්  ම් කළ යුතු   . එ ම දී 

 ර්වාඩු ඉල් අම් ක ිළ  

 දස්ව  ස්ථිර කිරීදම් ක ිළ  

 රාතකාරී යවරණය ක ිළ  

 වමාෂදර ඉතිපා ර්වාඩු විස්තර 

 අොළ පපාශිෂ්   

 තාතික හදදුයේම්පදත ම /විදද්   ණන් බලප්රද  ම ඡා ා ිළ පතක් 

 දපෞද් ක ක ක ිළද  යේ වාමාතාවක් ඉදිපාපත් කළ යුතු . 

 විදද්  ර්වාඩු ඉල්  ම් කිරීදම් දී රාතකාරී යවරණය  සෙහා විදුහල්පතිදප 

ර්මාදද්   අතයව ය දේ. 

 අධ්ය න කාමා  න් සඳහා නම් අධ්යාපන  ලදබීණ  බලාදප දර ත්තු වන 

අධ්යාපන ය තනද න් ලෙ කදඳවීම් ක ිළ  ෙ ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

 සකකි ාවක් සඳහා විදද්  ත වන අවස්ථාවකදී විදද්  ත වන රදේ සකකි ාව 

ලබා දෙන ය තනද න් සකකි ාදව ම ර්රත වන දින වකවායේ ස මතව 

ිළපානණන ලෙ පත්වීම් ක ිළ , අොළ කාල   සඳහා වදා යවරණය ක ිළ  හා රත   

අ වි  යුතු සි    මුෙල් යපවි ද වු බව  අොළ කුවිතාන්සිදර ිළ පත දහෝ 

ක ිළ  සණ  අ දුම් කළ යුතු  . 

 තාතික පාසලක ගුුනවරද ක් නම් කලාප හා පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින් 

දමාඛී  අධ්යාපන  අණාතයාං  දල්කම් දවත ඉදිපාපත් කර අයේණදති  ලබා  ත 

යුතු දේ 

 පළාත් පාසලක් නම් කලාප සහ පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින් පළාත් 

අධ්යාපන දල්කම් දවත ඉදිපාපත් කර අයේණදති  ලබා  ත යුතු දේ. 
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 විදද්  ර්වාඩුව සංද ෝධ්න  කිපාදම් දී හා දීමාඝ කිරීදම් දී පහත සඳහන්      

දල්ාන  විදුහල්පති, කලාප සහ පළාත් ර්මාදද්  ස මතව ඉදිපාපත් කළ යුතු  .         

 ර්ලධ්ාපා ාදප ඉල් අම් ක ිළ  

 අොළ දින තහවුුන වන පපාදි විදද්   ණන් බලප්රදර සහතික කළ 

ිළ පත 

 සකකි ා/අධ්ය න ය තනද න් සකකි ා/පාඨණාලා  දීමාඝ කළ බව  

ර්කුත් කළ ක ිළදර සහතික කළ ිළ පත   

  
 
දුසුන්මවිගේශම වීත 

 

 විෂ  සණ ාමී හා විෂ  බා මර විවිධ් ක්රි ාකාරකම් සඳහා සිවින් විදද්   ත 

වන අවස්ථාවල දී කලාප හා පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින් දමාඛී  

අධ්යාපන  අණාතයාං  දල්කම් දවත ඉදිපාපත් කර අයේණදති  ලබා  ත යුතු 

දේ. 

 පාසල් සං ම් ණගින් විදද්ලී   තර වල  සහභාගී වන අවස්ථාවල දී එදස් 

සහභාගි වීණ  ලත් යරාධ්නාව, ක්රීාක න් දතෝරා  දමේදම් පටිපාටි  සහ 

සහභාගී වන ගුුන ණහත්ණ ණහත්මීන් දතෝරා  න්නා පෙනණ දණන්ණ ඒ 

සෙහා මුෙල් ලබා  න්නා යකාර  ිළිබබඳ පදහදදික  විස්තර ක් ඉදිපාපත් කර 

අයේණදති  ලබා  ත යුතු  . 

 දපෞද් ක ක දේතුවක් ණත සිවින් විදද්  ත වන අවස්ථාවල දී තාතික 

පාසලක් නම්  අොළ යකෘති  සම්ර්මාණය කර  විදුහල්පති, කලාප හා පළාත් 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින් දමාඛී  අණාතයාං   දවත ඉදිපාපත් කර 

අයේණදති  ලබා  ත යුතු දේ. 

 පළාත් පාසලක්  නම් කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින් පළාත් අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂ දවත ඉදිපාපත් කර අයේණදති  ලබා  ත යුතු දේ. 

 

 

  

 

   

දම් සම්බන්ධ්ව අධ්යාපන අණාතයාං  චක්රදල්ා අංක එච්/යමා/ී/

අකිේී/2222/20 , 222 /22 සහ 2224/28 අයේව ක යුතු කරන්න. 
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6.8.6.2මමගකටිමයාවාඩුම 

 අධ්ය න කාමා  ණණ්ාල සාණාජික න් සෙහා දිනක  පද  29 බදගින්  

ණාස ක  දින දෙකක්  දකටි ර්වාඩු ලබා  ත හදකි  . 

 දකටි ර්වාඩු දල්ානද  ම ස හන් කර  ර්මාව අයේණදති  ලබා  ත යුතුයි. 

 

6.8.6.8මමවරුමයාවාඩු 

 ගුුනවුනන් හ  දින  9/2 ක ර්වාඩුව සඳහා අවණ ව ද න් පාසල් සදසිද න්  

අාක් දහෝ  පද  2 9/2   න දම් දෙදකන් වදඩි කාල පපාච්දේෙ   වදා කළයුතු 

දේ. 

  එණ වුන ර්වාඩුව  පුමාව ෙදයේම් දීණක් සිදු කර උදද් වුනදේ දහෝ  දස්ව   

වාමාතා කර  අොළ  කාල සීණාව  රාතකාපා කිරීදණන් පවි ලබා  ත හදකි . 

 

6.8.6.4මමඅයායම්මයාවාඩුම 

 ය තන ප්රධ්ාර් ාදප අයේණදති  ණත වරක  දින 0 ක  වදඩි දන වන පපාදි 

වසරක  උපපාණ ව ද න් දින 29 ක් ෙක්වා අර් ම් ර්වාඩු   ත හදකි  . 

 

මම6.8.6.5මමඅසනීපන මයාවාඩුම 

 අසමේප ර්වාඩු දින 2ක  වදඩිද න් ලබා  ත් වි  ක  ාපදිංචි ශවෙයවරද කු 

ද න්  ශවෙය සහතික ක් ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

 දින 6ක් ෙක්වා  යේ ලබන අසමේප ර්වාඩු ර්ළධ්ාපා ාදප කදණදත්ත පපාදි 

ඔහුදප අර් ම් ර්වාඩුවක න් අඩු කළ හදකි  . 

 දීමාඝ කා අනව  ර්වාඩු අව ය අසමේප ක දී ය තන සංග්රහද  ම විධිවිධ්ාන 

අයේව ක යුතු කළ යුතු  . 
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6.8.6.6මප්රසූතතීමමයාවාඩුම 

 සජීවී ෙුන උපතක් සෙහා පාසල් පදවදත්දවන දිනවක න් දින 84 ක් වදටුේ ස මත 

ර්වාඩු ලබා  ත හදකි  . (සජීවී ෙුන උපතක් දලස සලකයේ ලබන්දන් ෙුනවා 

උපත ලබා සති 06   වාා ජීවත්ව සිටින වි   .) 

 ප්රසූත ර්වාඩු අයේණත කිරීදම්දී ෙුනවාදප උේපදන්න සහතිකදර ිළ පතක් දහෝ 

ශවෙය සහතික   ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

 ෙුනවා සකකබලා  දමේණ සෙහා තවදුර ත් ඉල්ලා සිටින්දන් නම් අාණ්ාව දින 84 

ක් (රතදර අදනකුත් ර්වාඩු දින තතුළත්ව) අා වදටුේ ර්වාඩු ෙ තවදුර ත් ඉල්ලා 

සිටින්දන් නම් අාණ්ාව දින 84 ක් වදටුේ ර මත ර්වාඩු ෙ ලබා  ත හදකි  . 

 උප දත් දී ණ ණරණය  සිදුවන ෙුන උපතක දි සහ ෙුන ප්රසූතිද න් සති 0ක් ඉක්ණවා 

 ාණ  දපර ෙුනවා ණරණය   පත්වන අවස්ථාවක දි ෙුනවාදප ණරණය සහතික  

දහෝ ශවෙය සහතික  දහෝ ඉදිපාපත් කළ වි  විදීෂ වදටුේ ස මත ර්වාඩු 

ව ද න් ෙුන උපත සිදු වූ දින සි  සති 0ක ර්වාඩු දි  යුතු .  

 

6.8.6.2මමලඩ්ටාමමයාවාඩු 

 ඉස්ලාම් භක්තික  ගුුන ණහත්ින ක    තණ  ස්වාින ා ින ගි  අවස්ථාවක දී 

ඉඩ්ාා චාපා්ර ිළිබපදදීණ සෙහා ණාස 04  දින 10 ක ර්වාඩුවක්  මින දේ. 

 දික්කසාෙ වූ ඉස්ලාම් භක්තික ගුුන ණහත්ින ක  ණාස 03ක් ෙක්වා ෙ විදීෂ  

ර්වාඩු  මිනකම් තත. 

  දණණ ර්වාඩු ලබා දෙයේදර තණ මුු  දස්වා කාල  තුළ ණ ඉතිපා කර  ත්  විදේක  

ර්වාඩු  මලවු කරිනන් වදටුේ ස මත ර්වාඩු දලස හා එණ දින ඉක්ණවන වි  අා 

වදටුේ ර්වාඩු දලස ෙ  ණයන  කරිනර්. 
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ම6.8.6.8මමවිශ්රාතමර්ර්වමයාවාඩු 

 රාතය දස්වද න් විශ්රාණ  න අවස්ථාදේ දී ර්ලධ්ාපා ා ඉතිපා කර ද න තති 

ඕනමණ දපර වසර 22ක විදේක / අසමේප ර්වාඩු  විශ්රාණ ර්මාව ර්වා ඩු දලස ලබා 

 ත හදකි  . 

                                           දහෝ 

 රාතය දස්වද න් විශ්රාණ  න අවස්ථාදේ දී  ර්මාවාසන්න ණාස 03 ක කාල  තුළ  

 දදනන රතදර වදා කරන දින  ණයන  සණානව ඉතිපා කර ත් ර්වාඩු ඔහු/

ත  සතුව තිදේ නම් ර්ලධ්ාපා ා  ණාස 2 ක උපපාණ ක    ත්ව විශ්රාණ ර්මාව 

ර්වාඩු ලබා  ත හදකි  . 

 විශ්රාණ ර්මාව  ර්වාඩු ලබා දමේදම්දී  ඉහත ෙක්වා තති ක්රණ දෙදකන් ර්ළධ්ාපා ා 

ණනාප  පළ කරන්නාවූ  එක් ක්රණ ක් ණත විශ්රාණ ර්මාව ර්වාඩු ලබා  ත 

හදකි . 

 දණණ ර්වාඩු ෙ කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින් අයේණත කළ යුතු දේ. 

6.4මමය පිග ොනුමපන වත්වාම ැනීත 

6.4.1මශිෂයමය පිග ොනු 

සමණ ශිෂය කු සඳහා ණ දපෞද් ක ක ක ිළද  යේවක් පවත්වාද න  ා යුතු අතර, 

එ ම පහත සඳහන් දල්ාන තතුළත් වි  යුතු  . 

 උේපදන්න සහතික  

 දවනත් පාසලකින් පදිනණිදර නම් ශිෂය කාමා  ෙමා ක   

 තතුළත් වීදම් අංක  හා තතුළත් වූ දින  

 දපෞද් ක ක දත රතුුන සඳහන් කළ හදකි පපාදි සකස් කරන ලෙ  

යකෘති ක් (දෙණාිළ  දත රතුුන, පදිංචි , ..... වදර් දත රතුුන තතුලත් ප 

මී  අණතරව ශිෂය ාදප දසෞාය හා දපෝෂණය දත රතුුන, ත ග්රහණය, නා කත්ව 

ලක්ෂණය හා ශිෂය ා සම්බන්ධ් විදීෂ අව යතා යදි දත රතුුන ෙ ශිෂය 

ක ිළද  යේවක තතුළත් කළ හදකි  .  
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PRINCIPAL HAND BOOK 

 

6.4.2මමකාර්යමතණ්ටලමගපන ෞේ ය කමය පිග ොනු 

    අධ්ය න/අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල දපෞද් ක ක ක ිළ ද  යේවක තිබි  

 යුතු  දල්ාන   

 පත්වීම් ක ිළ , වදා භාර  දමේදම් ක ිළ, ස්ථාන ණාුනවීම් ක ිළ 

 දපෞද් ක ක දත රතුුන පත්රිකාවක්/ජීව ෙත්ත වාමාතාවක් (අධ්යාපන හා 

වෘත්තී  විදුවිකම්, වි දීෂඥතාව ෙක්වන ක්දෂ්්රප 

 අධ්යාපන හා වෘත්තී  සහතිකවල ිළ පත් 

 වාමාෂික රාතකාපා පදවරීම් දල්ාන 

 කාමා  සාධ්න වාමාතා, වදටුේ වමාධ්ක වාමාතා 

 ර්වාඩු විස්තර (විදද්ලී , අධ්ය න, අසමේප ර්වාඩුවල  අොළ ශවෙය 

සහතික, වදටුේ ර මත ර්වාඩු, දපර දස්වා ස්ථානවල ර්වාඩු යදී.........ප 

 වදටුේ පපාවමාතන ක ිළ  

 උසස් වීම් 

 ප්ර ංසා, දෙෝෂ ෙමා න හා අවවාෙ 

 දස්වා විස්තර  

 විශ්රාණ  මදම් දින  හා වදන්ෙඹු අනත්ෙුන විශ්රාණ වදටුේ අංක  

 පුහුණුවීම් (දද්ලී / විදද්ලී ප 

 ගුුන භවතුන් විසින් රාතකාපා   අොළව බා මර පාමාීව දවත ඉදිපාපත් 

කරයේ ලබන ක ිළ/අ දුම්පත්/වාමාතා විදුහල්පති ණගින් ඉදිපාපත් කළ යුතු 

අතර එ ම ිළ පත දපෞද් ක ක ක ිළද  යේව  තතුළත් කළ යුතු  . 

 ද  යේදව ම තතුළත් සි    දල්ාන අංකන  කර තදබි  යුතු අතර, 

 ාවත්කා අනව හා විරක්ෂිතව පවත්වා  ත යුතු  . 

6.4.8මජායග්රහණමගල්ඛඅ 

දක ේඨාස, කලාප, පළාත් ,තාතික හා තාතයන්තර තර වල දී සිවින් අත්පත් 

කර  න්නා සි   ණ ත ග්රහණය ිළිබබඳව  විස්තර තතුලත් විධිණත් දල්ාන ක් 

පවත්වා  ත යුතු  . 
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6.4.4මදුසුන්මබැහැරමයාගම්මගල්ඛඅය 

 සිවින් පාසල් කාල  තුළ පාසදලන් බදහදර  මණ ස හන් කිරීණ සඳහා   බදහදර 

 මදම් දල්ාන ක් පවත්වා  ත යුතු යි. 

 විවිධ් විෂ  සණ ාමී ක යුතු, අසමේප/හදිසි අවස්ථාවල දී හා දවනත් විදීෂ 

අවස්ථාවල දී විදුහල්පතිදප අවසර  ණත සිවින්  පාසදලන් බදහදර  ා හදකි  . 

 අසර්ප දහෝ හදිසි අවස්ථාවක දී පාසක න් බදහදර  මදම් දී, දින , බදහදර  මදම් 

කාරණය , ශිෂය ාදප නණ හා පන්ති ,  භාරකුනදප නණ හා අත්සන ස මතව 

විදුහල්පතිදප දහෝ බල  පදවරූ අද කුදප  අයේණදති  ලබා  ත යුතු දේ. 

 

6.4.5 ගපන ළමගපන ොත්මසම්බන්ධ්මගල්ඛඅම 

 පාසල තුළ දපළ දප ත් තණයවුම් කිරීණ හා දබොහදරීදම් ව කීණ ර්ද ෝතය 

විදුහල්පතිවරද කු/ ගුුනවර කු දවත පදවපා  හදකි  . 

 වාමාෂික දපළ දප ත් අව යතා ර්වදරදිව  ණයන  කර, පාසදල් දපළ දප ත් 

අව යතා දල්ාන පවත්වා  ත යුතු  . 

 පාසල  දප ත් ලදබුණු පවි ර් ිනත යකෘති   අයේව එක් එක් පන්ති භාර 

ගුුනභවතුන් සඳහා දප ත් දබො දි  යුතු  . 

 ර් ිනත යකෘති  අයේව පන්ති ණේ දණන් දප ත් දබො දීදම් දල්ාන ක් 

පවත්වා  ත යුතු  . 

 අධ්යාපන ප්රකා න දෙපාමාතදම්න්තුදවන් දප ත් ලබා දිදම්දී ර්කුත් කරන ලෙ 

දල්ාන සි ල්ල දවන ණ ද  යේවක් දලස පාසල තුළ විරක්ෂිතව පවත්වා  ත 

යුතු  . 

 දපළ දප ත් ක්රණායේූලලව සහ විරක්ෂිතව   බාා කළ යුතු දේ. 

 

 

අධ්යාපන ප්රකා න දෙපාමාතදම්න්තු චක්රදල්ා අංක 2294/29 හා 2294/29(i) සහ      

වපාන්වර ර්කුත් කරන උපදෙස් අයේව දපළ දප ත් අපහරණය  කිරීණ සිදු කරන්න. 
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6.5.මදුම්රියමබලපන ත්ර 

 ර්වාඩු දුම්පා  බලප්ර අ දුම් කිරීදම් දී අොළ යකෘති  සම්ර්මාණය කර  ඉල්  ම් 

කළ යුතු  . 

 පාසල් දිනක  ණන් කරන්දන් නම් අයේණත ර්වාඩු අ දුම්පත ෙ ඉදිපාපත් කළ 

යුතු  . 

 අ දුම්පත් අයේණත කිරීණ අවසන් වූ  පවි දුම්පා  බලප්ර දල්ානදර දත රතුුන 

ස හන් කර බලප්ර  ර්කුත් කළ යුතු  . 

 කල්ර ා  ෙ දුම්පා  බලප්ර  මිනකණ තිදේ නම් දුම්පා  බලප්ර ර්කුත් කළ 

යුත්දත් එක් අ කු දවත පණණි. කල්ර ාදප  දස්වා ස්ථානද න් බලප්ර  

දන  න්නා බව  එ ම ය තන ප්රධ්ාර් ා ණගින් සහතික කර එණ ක ිළ  දුම්පා  

බලප්ර දල්ානදර ද  යේ කර තබා  ත යුතුයි. එණ ක ිළ  වාමාෂිකව ලබා  ත 

යුතු  . 

 ර්තය ව ද න් ණ  දදපන බව තහවුුන කර  න්නා අවස්ථාවක දී ව ස් සීණාව 

දන සලකා ර්ලධ්ාපා ාද න්  දදපන ෙුනවන් සෙහා ෙ දුම්පා  බලප්ර 

ලබා දමේණ  හදකි දේ. 

  අවිවාහක අ දප  දදපන්නන් සඳහා ෙ දුම්පා  බලප්ර   මින දේ.  එදස් ලබා 

 දමේදම් දී තණ  දදපන්නන් ිළිබබඳ ග්රාණ ර්ලධ්ාපා විසින් ර්කුත් කළ සහතික ක්  

ප්රාදද්ලී  දල්කම්දප අයේඅත්සන ෙ ස මතව වාමාෂිකව ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

 දුම්පා  බලප්ර දල්ාන අංකන  කර විරක්ෂිතව තබා  ත යුතු  . 

 රාතකාරී ර්වාඩු දුම්පා  බලප්ර ර්කුත් කිරීණ කලාප අධ්යාපන කාමා ාලද න් 

සිදු දේ. 

 දුම්පා  බලප්ර ර්කුත් කිරීණ සම්බන්ධ් සි    ක යුතු ය තන සංග්රහදර 

විධිවිධ්ාන පපාදි සිදු කළ යුතු  . 

6.6මදදයාකමැපන ෑල 

 පාසලක  තදපදල් ණගින්, අතින් , ෆදක්ස් හා විෙයුත් තදපදල් ණගින් ලදදබන ක ිළ 

දණ   අ ත්  . 

 පාසල  ලදදබන ක ිළ විදුහල්පති දහෝ බල  පදවරූ ර්ද ෝතය විදුහල්පති ඉදිපාදර 

විවෘත කිරීදණන් පවිව දින මුද්රාව ද  ො දකටි අත්සන තදබි  යුතු දේ. 

 ක ිළ  ද  මු කළ යුත්දත් කා  ෙ  න්න විදුහල්පති දහෝ බල  පදවරූ  ර්ද ෝතය 

විදුහල්පති විසින් ස හන් ද දි  යුතු  . 
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 දින මුද්රා තදබූ ක ිළ, දල්ාන ක ස හන් කළ යුතු අතර එ ම                        

යෙමා  යකෘති ක් පහත ෙදක්දේ. 

 
 

 පාසල  ලදදබන ක ිළ සඳහා අප්රණාෙව ිළිබතුුන සදප නණ  අව ය ක්රි ාණාමා  

 දමේණ  විදුහල්පති ව  බලා  ත යුතු  . 

 ශෙර්ක  තදපමල ිළිබබෙ අධීක්ෂණය  විදුහල්පති විසින් සිදු කළ යුතු  . 

  වන ක ිළ සඳහා පවත්වා  ත යුතු දල්ාන ක් ිළිබබඳ යෙමා  යකෘති ක් 

පහත ෙදක්දේ. 

 

 

 

 මී  අණතරව ෆදක්ස්  හා විෙයුත් තදපමල  ණගින් ලදදබන දත රතුුන සඳහා 

දවනණ වාමාතා තබා  ත යුතු  . 

6.7මමකාර්යමතණ්ටලමඅවශයාම ණඅයමකිරීතමමම 

 පාසලක සිටි  යුතු කාමා  ණණ්ාල අව යතා  ණයන  කිරීණ අධ්යාපන  

අණාතයාං   විසින් ර්කුත් කරන චක්රදල්ා හා උපදෙස්  අයේව සිදු කළ යුතු  . 

 කාමා  ණණ්ාල අව යතා, ඌනතා හා අතිපාක්තතා   ණයන  කර ර් ිනත 

කාල  තුළ අොළ ය තනවල  වාමාතා කළ යුතු  . 

6.8 ජාාතිකමවි ා මසඳහාමදුසුන්මලියරිපන ත්මකිරීත 

 ිළිබද ල කර  ත් යකෘති ක් ණගින් විභා    අොළ  දත රතුුන සකස් කිරීණ 

 තාතික හදදුයේම්පත් ර්සි කල  ලබා දීණ  ක යුතු කිරීණ 

 අ දුම්පත් ර්වදරදිව සකස් කිරීණ හා ර් ිනත දින  දපර අොළ ය තන දවත 

ද  මු කිරීණ 

 ප්රදේ  ප්ර ර් ිනත කාල  තුළ  ලබා  දමේණ, අප්රණාෙව සිවින්  දබො හදරීණ 

හා ලබා  ත් බව  සිවින්දප  අත්සන් දල්ාන ක් පවත්වාද න  මණ 

 පාසල පෙනම් කර ත් තක්දස්ුනකරණය ිළිබබඳ දත රතුුන ර් ිනත පපාදි  දවීණ 

අයේ 
අංක  

ලදබුණු 
දින  

ක  ාපදිංචි 
අංක  

එවූ 
අ දප 
නණ 

කාරණය  භාර ත් 
අ දප 
නණ 

දකටි 
අත්සන 

 ත් 
ක්රි ාණාමා   

                

අයේ 
අංක  

 වන 
දින  

ක  ාපදිංචි 
අංක  

ලබන්නාදප නණ 
හා ක ිළන  

කාරණය  ක ිළ  දවූ බව  
අොළ අ දප 
අත්සන 
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6.9.ගල්ඛඅමකටයුතුමවිධිතත්මකිරීතමහාමගක්කරණය 

විෙයාල න  සි    දල්ාන වමාගීකරණය  කර උචිත වමාණයවක න් ද  යේ ත කිරීණත් 

 දළදපන දක්ත ක් ණ් න් ඒවා අංකන  කිරීණත් ණත කාමා   ප්රිනති ත කළ 

හදකි . 

    උොහරණය -  

 පපාපාලන දල්ාන - රතු 

 ලිලය දල්ාන - ර්ල් 

 සංවමාධ්න ක යුතු දල්ාන - දක ළ 

 ක්රීාා හා විෂ  සණ ාමී දල්ාන - කහ 

         යදි දලස දවනස් වූ වමාණය න්ද න් ද  යේ සකසා  ත හදකි  . 

එදස් ණ ඒවා  උචිත දක්ත ද දි  හදකි  . 

පාසලක තති  සි    දල්ාන  ිළිබබඳ නාණාවක  ක් ෙ  පවත්වා  ත යුතු  . 

උො   ක ිළ ද  යේ දක්ත කිරීණ 

         WP           /         HO        /         JJ          /        Ad         /        st’En         -        01  

 

       පළාත            කලාප           විදුහල     පපාපාලන ද  යේව    ද  යේ /  විෂ ද  යේ අංක  

   (බස්නා මරප   (දහෝණා ණප  (තනත  විදුහලප  (Administration)      (Student Enrolment)  
 

         SP      /     HT     /     RMV    /        Fi     /       Vou-Jan-01  
 
 

   පළාත      කලාප      විදුහල    ලිලය  විෂ    (වවුචමා-තනවාපා ණස ද  යේ 29ප 
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අන්ර් ය 

 

  7.1 හදඳින්වීණ 

  7.2 පාසල් ලිලය කළණනාකරණයදර දී විදුහල්පතිවර ා සතු ව කීණ 

  7.3 පාසල  අරමුෙල් සදපද න ණාමා  

  7.4 පාසලක පවත්වා ද න  ා යුතු බදංකු ගිණුම් වමා  

7.4.1 පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුම් 

   7.4.1.1 පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුණ සඳහා මුෙල් ලබා  දමේදම් දී        

                                  අයේ ණන කළ  යුතු ක්රි ාණාමා       

7.4.1.2 පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුදණන් මුෙල් වි ෙම් කිරීදම් දී   

           අයේ ණන  කළ යුතු ක්රි ාණාමා            

7.4.2 පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු ගිණුණ    

7.4.2.1 පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු මුෙල් ලබා  දමේදම් දී සහ ගිණුම්     

  පවත්වා  දමේදම් දී අයේ ණන  කළ යුතු ක්රි ා ණාමා       

  7.5 පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුණ  අොළ අ වද  තස්තදම්න්තුව 

  7.5.1 අ වද  තස්තදම්න්තුව සදකසීදම් දී සලකා බදක   යුතු කුනණු  

  7.6  මුෙල් දප ත  

  7.7 ලදබීම් පාලන දලතර  

  7.8 ද වීම් පාලන දලතර  

  7.9 විු  මුෙල් දප ත 

  7.10 තත්කාමා  අතුුන අග්රිණ /අත්තිකාරම් 

7.10.1 අත්තිකාරම් ලබා  දමේදම් දී අයේ ණන  කළ යුතු ිළ වර 

  7.11 පාසල්  සංවමාධ්න සිනති ගිණුණ  අ ත් අරමුෙල් වද  කීරීදම් දී අයේ ණන  කළ      

 යුතු ක්රි ාණාමා  

7.11.1 දප දු 35 ද වීම් වවුචමා ප්ර ක් ිළිබද ළ කිරීණ  

7.11.2 බල  දීණ 

7.11.3 ර්මාදද්   

7.11.4 අයේණදති  

            7.11.5 වි ෙණ සහතික කිරීණ 

            7.11.6 ද වීණ 

            7.11.7 දප දු 35 වවුචර ක යෙමා  යකෘති  

2.මමමමපන ාසල්මමූලයමහාමවත්කම්මකළතඅාකරණය 
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  7.12 දචක්පත් වක න් වි ෙම් කිරීණ 

 7.12.1 දචක්පත් අත්සන් කිරීණ 

 7.12.2 දචක්පත් භාර දීණ 

  7.13 බදංකු සදසඳුම් ප්රකා   

7.13.1 බදංකු දීෂ න්දප දවනස  බලපාන දේතු 

   7.14 සිවුණස් ගිණුම් වාමාතා 

   7.15 ප්රසම්පාෙන ක යුතු 

      7.15.1 පාසල් ප්රසම්පාෙන ක්රි ාවක   

      7.15.2 පාසල් ප්රසම්පාෙන කාමා  ක ිළ වර 

      7.15.3 ප්රසම්පාෙන තීරණය ක තතුළත් වි  යුතු ලික ක කුනණු            

      7.15.4 තාක්ෂණික ත  නම් කිනටු තීරණය ක තතුළත් වි  යුතු ලික ක කුනණු 

  7.16 බඩු වේද ෝුන දප ත් පවත්වාද න  මණ හා භාණ්ා සමීක්ෂණය 

 7.16.1 බඩු වේද ෝුන දප දත් ස හන් කිරීණ සඳහා අව ය ක  වික  

            7.16.2 බඩු වේද ෝුන දප ත් පවත්වා ද න  ාණ 

            7.16.3 භාණ්ා සමීක්ෂණය  දර අරමුණු 

            7.16.4 භාණ්ා සමීක්ෂණය ක් සිදු කිරීදම් දී අයේ ණන  කළ යුතු ක්රි ාණාමා  

            7.16.5 පාපාදභෝතය භාණ්ා දල්ාන  

  7.17 ස්ථාන ණාුන වීණ දී හා විශ්රාණ  ාදම් දී  භාණ්ා භාර දීණ හා භාර  දමේණ 

            7.17.1 භාර දීණ 

             7.17.2 භාර  දමේණ 

  7.18 පුස්තකාල දප ත් 

  7.19 හාර් දහෝ පාඩු සම්බන්ධ්ව ක්රි ා කළ යුතු යකාර  

              7.19.1 නදති වීම් හා හාර් පාඩු දලස හඳුනා  දදනන අවස්ථා 

              7.19.2 නදති වීම් හා හාර් වීම් සිදුවන අවස්ථාවක  ත යුතු ක්රි ාණාමා  

  7.20 වි ණයන විණවිම් 

             7.20.1 වි ණයන විණවිණක් තුිබන් අත් වන ප්රතිලාභ 
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7.1මමහැඳින්වීත 

අධ්යාපනදර ඉලක්ක හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර  දමේණ සඳහා පාසල  විවිධ් 

ලිලාශ්රවක න් ලදදබන අරමුෙල්  විර්විෙභාව කින් යුතුව ඵලො න දලස හදසිරවීණ 

ලිලය  කළණනාකරණය  යි. 

7.2 පන ාසල්මමූලයමකළතඅාකරණග ම සමවිදුහල්පන තිවරයාමසතුම

ව කීතම 

පාසදල් ලිලය කළණනාකරණය  සම්බන්ධ්ද න් ර්මාණය ව කීණ විදුහල්පති සතු දේ.  

දණ ම දී  

 තණ පාසල  මුෙල් ලදබීම් ලිලාශ්ර හා වි ෙම් ලීමාෂ  ිළිබබඳ ණනා ෙදයේණක් හා 

අවදබෝධ් ක් තබා  දමේණ. 

 පාසල් ලිලය කළණනාකරණය   අොළ අධ්යාපන අණාතයාං  චක්රදල්ා හා 

මුෙල් දරගුලාසිවල   දණන් ණ  පළාත් සභා පාසලක් සම්බන්ධ්ද න් වන වි  

පළාත් මුලය රීතිවල  අයේූලලව සි    ණ ලිලය ක යුතු සිදු කිරීණ 

 වමාෂ  යරම්භ   දපර චක්රදල්ා ප්රකාරව වාමාෂික සදලදස්ණ හා අ වද  

තස්තදම්න්තුවක්  සකස් කර අොළ ය තන දවත  ඉදිපාපත් කර අයේණදති  

ලබා  දමේණ 

 පාසල් ලිලය කළණනාකරණය   අොළ සි    ණ කිනටු පත් කිපාණ, අයේණත කර 

 දමේණ , දණදහ වීණ හා ර් ාණන  සිදු කිරීණ 

 සි    ණ ගිණුම් දල්ාන හා වාමාතා  ාවත්කා අනව පවත්වාද න  මණ සහ 

අොළ අං වල  අව ය  දත රතුුන ර් ිනත කාල  තුළ ලබා දීණ 

2.8මපන ාසලටමඅරමුදල්මමසැපන ගයඅමමතාර් මමම 

අරමුෙල් සදපද න මුලය ප්රභව න්  පහත සෙහන් පපාදි ෙදක්වි  හදකි  . 

  ණධ්යණ රතදර හා පළාත් සභා ප්රතිපාෙන   දත් ලදදබන මුෙල් 

  බා මර අරමුෙල් (රත  විසින් අයේණත කර  හා ක  ාපදිංචි කරන ලෙ රාතය 

දන වන සංවිධ්ානවක න් ලදදබන යධ්ාර හා විභ පතන්නන්ද න් ලදදබන 

පපාතයා ප 

   දවනත් ප්රභව න්ද න් ලදදබන මුෙල් (පාසල් වත්කම් වක න් ලදදබන 

යො ම්,  විවිධ් වයාපෘති හා ක්රි ාකාරකම්වක න් උප ා  න්නා මුෙල්ප 
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ම2.4මමපන ාසලකමපන වත්වාමග අමයාමයුතුමබැාංකුමන්ු ම්මවර් ම 

 පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුණ 

 පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු ගිණුණ 

 දන්වාසිකා ාර ගිණුණ (අොළ නම්ප 

 පාසල් පපා ණයක ඉද යේම් ණධ්යස්ථාන ගිණුණ (අොළ නම්ප 

 ක්රීාා පාසල් ගිණුණ (අොළ නම්ප 

2.4.1මපන ාසල්මසාංවර්ධ්අමමන්ු ත 

 පාසදල් අරමුණු සාක්ෂාත් කර  දමේණ සඳහා විවිධ් ලිලාශ්ර න්ද න් ලදදබන 

සි   ණ මුෙල් ගිණුම් ත කිරීණ   පවත්වා ද න  යේ ලබන ගිණුණයි. පාසල් 

සංවමාධ්න සිනති   ලදදබන  සි    ණ මුෙල් දණණ බදංකු ගිණුදම්  තදන්පත් 

කළ යුතු  . දණණ ගිණුණ අොළ  පාසදල්  නිනන් පවත්වාද න  ා යුතු  .  

(උො  ........................ පාසදල්/විෙයාලදර  පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුණප 

මමමමමම2.4.1.1මපන ාසල්මසාංවර්ධ්අමසමිතිමන්ු තමසඳහාමමුදල්මලබාම ැනීගම්ම සම 

 මමමමමමමමඅනු තඅයමකළමයුතුමමමමක්රියාමතාර්  

 සි    මුෙල් ලදබීම් සඳහා කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂදප ර්ල මුද්රාව තදබූ 

අයේක්රිනක අංක ස මත මුෙල් ලදු දප ත් (පාසිේ දප ත් ප භාවිත කිරීණ 

 සි    ණ ලදබීම්  සෙහා  පාසල් සංවමාධ්න  සිනති ගිණූණ නිනන්  විධිණත් 

අයේ අංක ස මත ලදුපත්  ර්කුත් කළ යුතු  

 සි    ණ ලදබීම් මුෙල් දප දත් ලදබීම් තීුනදේ පදහදදික  දලස ස හන් කළ 

යුතු අතර අොළ මුෙල් ලදබීම් පාලන දලතරදර ෙ ස හන් කළ යුතු   

 සි   ණ ලදබීම් කඩිනිනන් බදංකුදේ තදන්පත් කළ යුතු  

7.4.1.2  පන ාසල්මසාංවර්ධ්අමසමිතිමන්ු ගතන්මමමුදල්මවියදම්මකිරීගම් සමමමම   

 මමමඅනු තඅයමකළමයුතුමක්රියාතාර්  

 විු  මුෙක න් කරන ද වීම් හදර සමණ ද වීණක් ණ දචක්පතක් ණගින් සිදු කළ 

යුතු අතර හා සමණ වි ෙණක් සඳහාණ වවුචමා පතක් සකස් කර  ර්මාදද්  

කිරීණ, වි ෙණ සහතික කිරීණ හා අයේණත කිරීදණන් පවි සිදු කළ යුතු  . 
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 සි ු ණ ද වීම් මුෙල් දප දත් ද වීම් තීුනදේ පදහදදික ව ස හන් කළයුතු අතර 

වි ෙම් පාලන දලතරදරෙ ස හන් කළ යුතු  

 දචක්පත්වල පළමු අත්සන  විදුහල්පති ෙ දෙවන අත්සන පාසල් සංවමාධ්න 

සිනති භාණ්ාා ාපාක ෙ තදබි  යුතු  . 

2.4.2මමපන හසුකම්මහාමගස්වාම ාස්තුමන්ු ත 

පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු ිළිබබඳ චක්රදල්ා ප්රකාරව පාසදල් පහවිකම් හා 

දස්වා සදප නණ ිළණිස සිවින්ද න් එකතු කරයේ ලබන  ාස්තු හා වි ෙම්  

සම්බන්ධ්ව පවත්වාද න  යේ ලබන ගිණුණ පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු 

ගිණුණ නම් දේ. 

සමණ වමාෂ ක ණ   දෙසදම්බමා  9 දින  දපර  ඉදිපා වමාෂ  සඳහා   පහවිකම් 

හා දස්වා  ාස්තු අ  වද  තස්තදම්න්තුව  කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින් 

අයේණත කරවා  ත යුතු අතර ඒ අයේව අ  අොළ වි ෙම් ෙදපා  හදකි  . 

 

2.4.2.1මපන හසුකම්මහාමගස්වාම ාස්තුමමුදල්මලබාම ැනීගම්ම සමසහමන්ු ම්ම

 මපන වත්වාග අමයාගම්ම සමමඅනු තඅයමකළමයුතුමක්රියාමතාර්  

 පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු දල්ාන ක් පන්ති ණේ ිනන් පවත්වා 

ද න  ාණ  

 අ  කරයේ ලබන  ාස්තු දවයේදවන් අධ්යාපන C 100 යකෘතිද න්       

කුවිතාන්සි ක් ර්කුත් කිපාණ 

 පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු සම්බන්ධ්ද න් දවනණ මුෙල් දප තක් 

පවත්වාද න  ාණ 

 මුෙල් දප දත ම සහ බදංකු ප්රකා නදර දීෂ  සදසඳීණ සඳහා 

සමණ ණාස ක්    අවසානද  ම ණ   බදංකු සදසදුම් ප්රකා න ක් 

ිළිබද ල  කිරීණ 

දම් සම්බන්ධ්ව අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කරන ලෙ 7 / 7 

චක්රදල්ා විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කරන්න. 
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මමමමම2.5මමපන ාසල්මසාංවර්ධ්අමසමිතිමන්ු තටමඅදාළමඅයවැයම

ඇස්ගම්න්තුව 

ඉදිපා වමාෂ  සඳහා  සකස් කරයේ ලබන පාසල් ක්රි ාකාපා සදළදස්ණ  අයේව  (සමණ 

වමාෂ ක ණ තනවාපා ණස 29 - දෙසදම්බමා  9  ෙක්වා ප  පාසල් සංවමාධ්න සිනතිදර 

ලදබීම් හා ද වීම් පුදරෝකථන  කර සකස් කළ යුතු තස්තදම්න්තුවකි. 

 2.5.1මමඅයවැයමඇස්ගම්න්තුවමසැකසීගම්ම සමසලකාමබැය යමයුතුමම           

 කරුු ම 

 තණ පාසල  අොළ වාමාෂික සදලදස්දම් තතුළත් ක්රි ාකාරකම් සහ සපුරා ත 

හදකි ඉලක්ක පණණයක් තස්තදම්න්තුව  තතුළත් කිරීණ 

 පාසදල් පාමාීවකුනවන්ද න් අෙහස් හා ද ෝතනා ලබා  දමේණ 

 ප්රමුාතා අයේව වයාපෘති සකස් කර අ  වද  තස්තදම්න්තුව ිළිබද ළ කිරීණ 

 අ වද  තස්තදම්න්තු සකස් කිරීදම්දී පවත්නා චක්රදල්ා ප්රකාරව ර් ිනත 

යකෘති  භාවිත කිරීණ 

 ලදබීම් හා වි ෙම් පුදරෝකථන  කිරීදම් දී  එ  අධි දහෝ අව තක්දස්ුන 

අ  ක් දන වීණ 

 ර්ීචිත කාමා  න්/ වයාපෘතීන් සඳහා ලදදබන මුෙල් එණ කාමා  න් සඳහා 

පණණයක් ද ෙවීණ 

 පාසල් සංවමාධ්න විධ්ා ක කිනටුදේ ර්මාදද්   සහ විදීෂ ණහ සභාදේ 

එකඟතාවද න් සම්ණත දක  ද න, කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින්  

අොළ අං  දවත ද  මු කර   අයේණත කරද න ක්රි ාත්ණක කිරීණ.  

 අ වද  තස්තදම්න්තුදේ සඳහන් දන වූව ෙ හදිසි හා දන වදළක්වි  හදකි 

අතයව ය දේතුන් සඳහා වන වි ෙම් පාසල් සංවමාධ්න විධ්ා ක කිනටුදේ 

ර්මාදද්  ණත සංද ෝධිත අ වද  තස්තදම්න්තුවක් ිළිබද ල කර අොළ 

විස්තරාත්ණක උපදෙස් සෙහා 2293/20/22 දිනදති 20/2293 ෙරන පාසල් පාෙක 

ගුණයාත්ණක,ප්රණාණයාත්ණක හා වයහූාත්ණක සංවමාධ්න  සෙහා සදලවිම්කරණය  හා 

ප්රසම්පාෙන   ිළිබබඳ චක්රදල්ා  සහ ණාමාද  පදද්  අත්දප ත හා 2298.24.28 

දිනදති 98/2298 ෙරන චක්රදල්ා  2 /229   චක්රදල්ා  අයේ ණන  කරන්න. 
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7.6. මුදල්මගපන ොම 

 උක්ත 7.4  ම සඳහන් බදංකු ගිණුම් සඳහා දවන් දවන් ව ද න් මුෙල් දප ත් 

පවත්වා  ත යුතු  . 

 මුෙල් දප ත ද්විත්ව තීුන මුෙල් දප තක්  වි  යුතු  . දණ ම බදංකු හා මුෙල්  

 යේදවන් ලදබීම් (හරප හා ද වීම් (බදරප  පදත්දත් තීුන දෙකක ස හන් 

තදබි  යුතු  . 

 සි    ණ මුෙල් හා දචක්පත්  ලදබීම්, පළමුව මුෙල් දප දත් ලදබීම් පදත්දත් 

මුෙල් තීුනදේ ස හන් කර බදංකු ත කිරීදම් දී  ද වීම් පදත්දත් මුෙල් 

තීුනදේ ස හන් කර බදංකු ත කර නදවත  එණ වටිනාකණ ලදබීම් පදත්දත් 

බදංකු තීුනදේ ස හන් කළ යුතු  . 

 මුෙල් දප දත් හරස් ද  මුව තීරදර, ලදබීණක /ද වීණක  අොළ ලදබීම්/

ද වීම් පාලන දලතරදර ිළටු අංක  තතුළත් කළ යුතු  . 

  මුෙල් දප ත ශෙර්කව දහෝ ස හන් කරයේ ලබන  යේදෙයේ  ප්රණාණය   

සපාලන පපාදි   කා අනව තුලන  කළ යුතු  . 

 බදංකු ප්රකා නදර ෙදක්දවන දීෂ  සණ  මුෙල් දප දත් දීෂ  සදසඳීණ 

සඳහා සමණ ණසක් ණ අවසානදර බදංකු සදසඳුම් ප්රකා න ිළිබද ල කළ 

යුතු  . 

7.7 ලැබීම්මපන ාලඅමගලජාරය 

ලදබීම් පාලන දලතර   යේ අ  වද  තස්තදම්න්තුදේ එක් එක් ලදබිම් 

ප්රභව න්  සඳහා පවත්වාද න  යේ ලබන දල්ාන යි. ලදබීම් පාලන දලතර  

පවත්වාද න  ාදම් අරමුණු කි මප කි. 

 තස්තදම්න්තු ත මුෙල් ලදබීණ ිළිබබඳ ප්ර ති  හඳුනා  දමේණ   

  ම් ර්ීචිත දින ක  එක් එක් ප්රභව න්ද න් ලදබුණු මුෙල් ප්රණාණය  

ර්ීච   කළ හදකි වීණ  

  තවදුර ත් ලදබිණ  තති මුෙල් ප්රණාණය  හඳුනා  දමේණ  හදකි වීණ 

 බා මර පාමාීව න් දවත අව ය අවස්ථාවලදී දත රතුුන ලබා දීණ  

පහවි වීණ 
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 සමණ ලදබීම් ප්රභව ක් සඳහා ණ  ලදබිම් පාලන දලතරදර ිළටුවක් බදගින් දවන් 

කළ යුතු . 

 තස්තදම්න්තුදේ අයේණත මුෙල එ ම ස හන් කළ යුතු  . 

 ලදබීම් පාලන දලතරදර හරස් ද  මුව තීරදර ර් ිනත ලදබීණ  අොළ මුෙල් 

දප දත් ිළටු අංක , ලදුපත් අංක  ද දි  යුතු  . 

 සි    ණ ලදබීම් සමණ සති ක  වරක් දහෝ ශෙර්කව පාසල් සංවමාධ්න 

සිනතිදර භාණ්ාා ාපාක විසින් අධීක්ෂණය  කළ යුතු  . 

7.8 ග වීම්මපන ාලඅමගලජාරය 

ද වීම් පාලන දලතර   යේ අ  වද  තස්තදම්න්තුදේ අයේණත වි ෙම් පාලන  

කිරීණ සෙහා පවත්වාද න  යේ ලබන දල්ාන යි. ද වීම් පාලන දලතර ක් 

පවත්වා ද න  මදම් අරමුණු කි මප කි. 

 අයේණත තස්තදම්න්තු සීණා ඉක්ණවා දන  න දලස වි ෙම් පාලන      

  ම් ර්ීචිත දිනක  එක් එක් වද  ශිමාෂවල වි ෙණ හඳුනා  දමේණ 

 තවදුර ත් වි ෙම් කළ හදකි මුෙල හඳුනා  දමේණ 

 තස්තදම්න්තු සංද ෝධ්න  කිරීණ සඳහා අව ය දත රතුුන ලබා 

 දමේණ 

 තස්තදම්න්තුදේ සඳහන් සමණ වි ෙම් වමා  ක් සඳහා ණ  ද වීම් පාලන 

දලතරදර ිළටුවක් බදගින් දවන් කළ යුතු  ' 

 තස්තදම්න්තුදේ අයේණත මුෙල දවන් කළ ිළටුදව ම ඉහළ දකළවදර ම 

ස හන් කළ යුතු  ' 

 ද වීම් පාලන දලතරදර හරස් ද  මුව තීරදර ර් ිනත ද වීණ  අොළ 

මුෙල් දප දත් ිළටු අංක   ද දි  යුතු  ' 

 ද වීම් පාලන දලතරදර ස හන් කරන සමණ ද වීණක් සෙහාණ ප්රණාණයවත් 

දීෂ ක් පවතින බව  වි ෙණ  සහතික කරන ර්ළධ්ාපා ා විසින් දකටි 

ස හනක් ද  ො සහතික කළ යුතු  ' 

 අ  වද  තස්තදම්න්තු සීණාවන්  සංද ෝධ්න ක දී අොළ සීණා සංද ෝධ්න  

වද  දලතරදර ස හන් කළ යුතු  ' 
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 7.9  සුළුමමුදල්මගපන ො 

පාසදල් එදිදනො  ක යුතු බාධ්ාවකින් දත රව පවත්වා ද න  ාණ සඳහා ෙදපා  

යුතු විු  වි ෙම් සඳහා අදත ම රඳවා  න්නා මුෙල් ිළිබබෙ ස හන් කරන 

දල්ාන යි. පාසදල් එදිදනො ක යුතු අාණ්ාව පවත්වාද න  මණ සඳහා (විු  

අ  ත්වදඩි ා, හදිසි අව යතාප විදුහල්පතිවරද කු  අත රඳවා  ත හදකි මුෙල් 

විු  මුෙල් දේ. පාසදල් ශිෂය සංායාව අයේව අත තබා  ත හදකි විු  මුෙල් 

ප්රණාණය  දවනස් දේ.  දණණ විු  මුෙල් අරීණ  විදුහල්පතිදප සෘජු අධීක්ෂණය   

  ත්ව ර්ද ෝතය/සහකාර විදුහල්පතිවර කු දහෝ ගුුන භවතකු භාරදර තදබි  

හදකි  . 

 විු  මුෙල් ප්රතිර්රණය  කරන අවස්ථාදේ දී ර් ිනත වද  පාලන දලතරදර 

අොළ වද  විෂ  න්   දත් දවන් දවන්ව ස හන් කළ යුතු  . 

 භාණ්ා ිනල දී  ත් අවස්ථාවක දී පාපාදභෝතය දල්ානදර/බඩු වේද ෝුන 

දප දත්  ස හන් තදබි  යුතු  . 

 විු  මුෙල් දලස අත ඉතිපා මුෙල හා වි ෙම් කළ මුෙල සමණ වි  ණ  අයේණත විු  

මුෙල් සීණාව  සණාන  වි   යුතු  . 

 ප්රධ්ාන මුෙල් දප දතන් දණණ විු  මුෙල දචක්පතක් ණගින් ලබා  ත යුතු 

අතර එක් වරක්  ත් මුෙල අවසන් වූ පවි ප්රතිර්රණය  කර  ත යුතු  . 

 සමණ  වමාෂ ක් අවසානදරණ සම්ර්මාණය විු  මුෙල දහෝ අත ඉතිපා මුෙල ප්රධ්ාන 

මුෙල් දප ත  තතුළත් කර බදංකු  ත කර විු  මුෙල් අග්රිණ  ිළ වි   යුතු  . 

 ඉන් පවි අළඟ වමාෂදර තනවාපා ණාසදරදී සම්ර්මාණය විු  මුෙල දචක්පතකින් 

ලබා  ත යුතු  . 

7.10  ත්කාර්යමඅතුරුමඅග්රිතය මඅත්තිකාරම් 

පාසල්වල විදීෂිත වූ කාමා  න් ඉටු කිරීණ  සෙහා අව යතාව අයේව අයේණත 

සීණාවන් තුළ ලබා දෙන අත්තිකාරම් මුෙලකි.  

උො - දසෞන්ෙමා /ක්රීාා තර /ක්දෂ්්ර වදා / අධ්යාපන චාපාකා සඳහා ෙුනවන් 

සකද න  ාණ වදර් කාමා  න්  
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7.10.1 අත්තිකාරම්මලබාම ැනීගම් සමඅනු තඅයමකළමයුතුමමපියවර 

 අොළ කාරණය  සඳහා  ෙළ තස්තදම්න්තුවක් සකස් කර පාසල් සංවමාධ්න 

විධ්ා ක කිනටුදේ යවරණය අයේණදති     ත්ව විදුහල්පතිදප අයේණදති  ලබා 

දීණ සිදු කළ යුතු අතර අොළ වි ෙම් ෙදරීණ  යසන්නතණ දින අත්තිකාරණ ලබා 

දීණ සිදු කළ යුතු  . 

 ෙදන  ක්රි ාත්ණක චක්රදල්ා අයේව අයේණත සීණාවන්    ත්ව අත්තිකාරම් 

ලබා දි  යුතු  . 

 අත්තිකාරම් ලබාදීදම් දී ප්රධ්ාන මුෙල් දප දත් හා අතුුන අග්රිණ දල්ානදර 

ස හන් කළ යුතු  . 

 අොළ කාමා   ර්ණ වූ වහා ණ   ම් මුෙලක් ඉතිපා වී තිදේ නම් එණ මුෙල 

දන පණාව යපවි ලබා ද න ලදු පතක්  ර්කුත් කළ යුතු අතර වි ෙණ  අොළ 

බිල්පත් කාමා   ර්ණ කළ වි ස ිළ වා  දමේණ  ක යුතු කළ  යුතු  . 

 ලබා ත් අත්තිකාරණක් ිළ වන තුුන එණ පුද් ල ා  නදවත අත්තිකාරණක් 

ලබා දි  දන හදකි  . 

 අත්තිකාරණ ලබා න්නා ර්ද ෝතය / සහකාර විදුහල්පතිවර ා/ ගුුනවර ා 

දපෞද් ක කව ණ එ   ව  කිව යුතු  . 

7.11 මපන ාසල්මමසාංවර්ධ්අමසමිතිමන්ු තටමමඅයත්මමුදල්මවැයම කිරීගම්ම

 සමමඅනු තඅය කළමයුතුමක්රියාතාර්  

සි    ණ ද වීම් සඳහා  විධිණත්ව සම්ර්මාණය කරන ලෙ දප දු    යකෘතිද  ම 

ිළිබද ල කරන ලෙ ද වීම් වවුචර ක් භාවිත කළ යුතු අතර එ ම දී පහත සඳහන් 

කුනණු ිළිබබඳ අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු  . 
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7.11.1 ගපන ොදුම85මග වීම්මවවුචරමපන ත්රයක්මමපිළිගයළමකිරීතම 

   වවුචර  ප්ර ක්  ිළිබද ළ කිරීදම් දී පහත කුනණු දකදර ම  සදලකික ණත්    

 වීණ  අතයාව ය දේ. 

 ස්ථමිාඅයමමමපාසදල් නණ ක වි  යුතු  .  

 වැයමවිස්රම ම -ම ම මඅ  වද  තස්තදම්න්තුදේ සඳහන් පපාදි  අොළ වද  

විෂ  අංක  ක වි  යුතු  .  ( REX 1,REX 2 ) වවුචරදර වි ෙණ සහතික කිපාණ  

ඉදිපාපත් කිරීණ  දපර වද  විෂ  ක වි  යුතු  .  

 ග වීතමලබන්අාග ම ආයඅග මඅතම-මමද වීණ ලබන්නාදප නණ ක වි  

යුතු අතර බදංකු ගිණුණක  ද වන්දන් නම්  බදංකු ගිණුම් අංක  පදහදදික ව 

ක වි  යුතු . 

 ියඅයමමම-මමවවුචර  ිළිබද ල කරයේ ලබන දින  ස හන් කළ යුතු  .  

 ග වීතටමඅදාලමවිස්රයම-  සාරාං  තව  එදහත්  පදහදදික ව ක වි  යුතු   

උො  පාසල  අව ය  ඡා ා ිළ පත්  දක ළ පදකේ  92 ක් ිනලදී  දමේණ   (අොළ 

අයේණදතීන් ම ිළ පත් අමුණයා  තතප 

 ඒකකයකමමිලම-මමඉහත ර්ෙවින  අොළව පදකේටුවක  ිනල ුන .  22/- 

 මුළුමවියදතම-  ඉහත ර්ෙවින  අයේව  ුන. ,000/- 

 ග ොනුමසම්බන්ධ්යමම-මවි ෙණ  අොළ  ද  යේවක්  පවතී නම්  එ ම අංක  

ක වි  යුතු  . (ප්රසම්පාෙන ක යුතුවල  දී විදීෂ දේප 

 සකස්ම කගේ පන රීක්ෂාම කමගේම අත්සන්ම :- වවුචර  ිළිබද ල කළ අ  හා 

පරීක්ෂා  කළ අ  විසින් දකටි අත්සන් තදබි  යුතු  . 

 ද වීණ   අොළ මුෙල අකුදරන් ක වි  යුතු  . 

 වි ෙණ සහතික කරන අ  වවුචරදර ර් ිනත ස්ථානද  ම දින  ද දි  යුතු  . 

 වවුචර  සඳහා  දචක්පත් ක වීදම්දී  දචක්පත් අංක   ක වි  යුතු  . 

 වවුචර   සඳහා  දචක්පත් ක වු වි ස “ද ේවා” මුද්රාව  වවුචරදර  සහ අ  

අමුණයා තති  සි    දල්ානවල තිබි  යුතු  . 
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2.11.2මබලයම සතමමම(මු. ගර. 136) 

 අයේණත වූ වද  තස්තදම්න්තුව ණගින් / ප්රසම්පාෙන තීරණය  අයේව / 

චක්රදල්ා  ණගින් / බල  ලත් ර්ලධ්ාපා කුදප ක ඛිත ර්ද ෝ  ක් ණත සමණ 

කාමා  ක  ණ බල  ලබා දීණ  සිදු වි  යුතු  . 

2.11.8මමයාර්ගේශය 

 ර්මාදද්   තුිබන් අොළ ද වීණ ිළිබබඳ අයේණදති  ලබාදීණ සඳහා  තහවුුන 

කිරීණක් සිදු දකදමා. 

 ර්ද ෝතය විදුහල්පති / සහකාර විදුහල්පති / අං  ප්රධ්ාමේන් / විෂ  දහෝ 

වයාපෘති   අොළ ගුුනවර ා ණගින් ර්මාදද්   කර  ත යුතු  . 

 එ ම දී තණාදප ෙදමේණ  හා විීවාස   අයේව අොළ  වදා සදපයුණ හා දස්වාව 

සිදු කර තති බව තහවුුන කරිනන් ර්මාදද්  කළ යුතු  . 

 

ම2.11.4මමඅනුතැතියමම(මු.මගර.ම182) 

 විදුහල්පති විසින්  සිදු කළ යුතු  . 

 ර් ිනත පපාදි බල  ලදබී තත් ෙදයි තහවුුන කර  ත යුතු  . 

 අොළ වදා  ර් ිනත ිනල  ණයන් අයේව ෙ සදපයුම් ර් ිනත  ිළපාවිතර න්  

අයේව සප ා තති බව ෙ දස්වාවක් නම් අොළ ගිවිවිම් ප්රකාරව  ර් ිනත පපාදි 

සිදු කර තිදේ ෙදයි පරීක්ෂා කළ යුතු  . 

 ද වීම් ලාභි ා ර්වදරදි ෙ  න්න තහවුුන කර  ත යුතු  . 

  ම් කිසි අඩු කර  දමේණක් තත්නම් එ  වවුචරද න් අඩු වී තත් ෙ  න්න 

තහවුුන කර  ත යුතු  . 

 ද වීණ  අොළ සි    තහවුුන කිරීදම් දල්ාන ර් ිනත පපාදි අමුණයා තිදේ ෙ 

 න්න සලකා බදක   යුතු  . (බිල්පත්, ඉන්දව යිස්, ත  නම් කිනටු වාමාතා 

යදි ප 

 සදපයුණක් සම්බන්ධ්ව නම් අොළ 

භාණ්ා පාපාදභෝතය (දප දු 983ප  /

වේද ෝුන (දප දු 44ප  දල්ානවල 

තතුළත් කර තති බව  තහවුුන 

කර  ත යුතු  . 
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 2.11.5මමවියදතමසහතිකමකිරිතමම(මු.මගර.ම188) 

සහතික කිපාණ බල  පවරන ලෙ ර්ද ෝතය / සහකාර විදුහල්පති විසින් සිදු කළ 

යුතු අතර වි ෙණ සහතික කිරීණ  දපර පහත කුනණු දකදර ම අවධ්ාන  ද  මු 

කළ යුතු . 

 අොළ ද වීණ තස්තදම්න්තුදේ අයේණත සීණාව දන ඉක්ණවන බව  

තහවුුන කර  දමේණ  

 ර් ිනත පපාදි බල  ලදබී තත් ෙදයි තහවුුන කර  දමේණ 

 වවුචර  ර් ිනත පපාදි අයේණත කර තිදේ ෙදයි තහවුුන කර  දමේණ 

 අොළ කාමා   ර් ිනත ිනල  ණයන් අයේව ෙ, සදපයුම් ර් ිනත  

ිළපාවිතර න්  අයේව ෙ, සප ා තති බව ෙ දස්වාවක් නම් අොළ ගිවිවිම් 

ප්රකාරව  ර් ිනත පපාදි සිදු කර තිදේ ෙදයි පරීක්ෂා කිරීණ 

 ද වීම් ලාභි ා ර්වදරදි ෙ  න්න තහවුුන කර  දමේණ 

  ම් කිසි අඩු කර  දමේණක් තත්නම් එ  වවුචරද න් අඩු වී තත් ෙ  න්න 

තහවුුන කර  දමේණ 

 ද වීණ  අොළ සි    තහවුුන කිරීදම් දල්ාන ර් ිනත පපාදි අමුණයා තිදේ ෙ 

 න කුනණු සලකා බද අණ (බිල්පත්, ඉන්දව යිස්, ත  නම් කිනටු වාමාතා 

යදි ප 

 සදපයුණක් සම්බන්ධ්ව අොළ භාණ්ා පාපාදභෝතය (දප දු 983ප,  වේද ෝුන

(දප දු 44ප  දල්ානවල තතුළත් කර තති බව  තහවුුන කර  දමේණ 

 ඉදිකිපාම් ක යුතුවල  අොළව ද වීණ සෙහා  පළාත් අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂදප පුමාව අයේණදති  ලබාද න තති බව  තහවුුන කර  දමේණ 

84 



PRINCIPAL HAND BOOK 

 

2.11.6මග වීතමම(මු.මගර.ම189) 

 ර් ිනත පපාදි බල  ලදබී තත් ෙදයි තහවුුන කර  ත යුතු  . 

 වවුචර  ර් ිනත පපාදි අයේණත කර තිදේ ෙදයි තහවුුන කර  ත යුතු  . 

 වවුචර  ර් ිනත පපාදි සහතික  කර තිදේ ෙදයි තහවුුන කර  ත යුතු  . 

 අොල කාමා   ර් ිනත ිනල  ණයන් අයේව ෙ සදපයුම් ර් ිනත  ිළපාවිතර න්  

අයේව සප ා තති බව ෙ දස්වාවක් නම් අොළ ගිවිවිම් ප්රකාරව  ර් ිනත 

පපාදි සිදු කර තිදේ ෙදයි පරීක්ෂා කළ යුතු  . 

 ද වීම් ලාභි ා ර්වදරදි ෙ  න්න තහවුුන කර  ත යුතු  . 

  ම් කිසි අඩු කර  දමේණක් තත්නම් එ  අඩු කර ද වි  යුතු  . 

 මුෙල් දප දත් ප්රණාණයවත් මුෙල් දීෂ ක් පවතින බව  සහතික වි  යුතු  . 

 ද වීම් අවස්ථාදේ දී  එණ වවුචර   කිසි ණ දවනසක් කර නදති බව  

සහතික වි  යුතු  . 

 ද වීණ  අොළ සි    තහවුුන කිරීදම් දල්ාන ර් ිනත පපාදි අමුණයා තිදේෙ 

 න්න සලකා බදක   යුතු  . (බිල්පත්, ඉන්දව යිස්, ත  නම් කිනටු වාමාතා 

යදි ප 

 සදපයුණක් සම්බන්ධ්ව අොළ භාණ්ා පාපාදභෝතය (දප දු 983ප  /වේද ෝුන 

(දප දු 44ප  දල්ානවල තතුළත් කර තති බව  තහවුුන කර  ත යුතු  . 

 වි ෙණ සහතික කිරීණ, ර්මාදද්  කිරීණ හා අයේණත කිරීණ  න අවස්ථාවලදී  

විදුහල්පති/අොළ සහකාර/ර්ද ෝතය විදුහල්පතිදප ර්ලමුද්රාව අොළ 

ස්ථානවල තබා තිබි  යුතු  . 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කළ 2293/20/22 දිනදති 20/2293 ෙරණය පාසල් 

පාෙක ගුණයාත්ණක, ප්රණාණයාත්ණක හා වයූහාත්ණක සංවමාධ්න  සෙහා 

සදලවිම්කරණය  හා ප්රසම්පාෙන   ිළිබබෙ චක්රදල්ා  සහ ණාමාද ෝපදද්  

අත්දප ත හා 2298.24.28 දිනදති 98/2298 ෙරණය චක්රදල්ා  බලන්න.  
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 7. 11.7  - ගපන ොදුම35 වවුචරයකමආදර්ශමආකෘතිය 
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7.12 ගචක්පන ත්වය න්මවියදම්මකිරීත 

විු  මුෙක න් කරන ද වීම් හදර අදනකුත් සි    ණ ද වීම් දචක්පත් ණගින් 

පණණයක්  සිදු කළ යුතු  . 

7.12.1 ගචක්පන ත්මඅත්සන්මකිරීත 

 

 පළමු හා දෙවන අත්සන්කුනවන්දප අත්සන් කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දහෝ  

ඔහු විසින් බල  පවරන ලෙ ර්ලධ්ාපා කුදප  සහතික  ස මතව  බදංකුව  

ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

 ස්ථාන ණාුනවිණක දී දහෝ විශ්රාණ  ාදම් දී  දහෝ දවනත් අවස්ථාවක දී පළමු 

දහෝ දෙවන අත්සන්කුනදප අත්සන් දවනස් වන වි  පදරණි අත්සන් අවලංගු 

කිරීණ හා  නව අත්සන් බදංකුව  ඉදිපාපත් කිරීණ සෙහා  ඉහත ක්රණදේෙ 

අයේ ණන  කළ යුතු  . 

 ද වීම් ලබන්නාදප අනනයතාව  තහවුුන කර  ත යුතු  . 

 වවුචර පත්වල  අංක ද දි  යුතු  . 

 ද වීම් කළ දින  මුෙල් දප දත්  ස හන් කළ යුතු  . 

 අොළ වද  දලතරදර ස හන් තදබි  යුතු  . 

 දචක්පත් අත්සන් කිරීදම් දී දචක් ිළිබපදත් හා මුෙල් දප දත් දකටි අත්සන 

ද දි  යුතු  . 

 දචක් ිළිබපදත් අොළ  සි     විස්තර ෙ තතුළත් කළ යුතු  . 

 දචක්පත් ක වීණ සඳහා විදීෂ දන ණදදකන තීන්ත භාවිත කළ යුතු  . 

 දචක්පත් අත්සන් කිරීදම් දී තීන්ත දබ ඳ දන වන පමනක් භාවිත කළ යුතු  . 

 

ගිණුණ 

 

පළමු  අත්සන්කුන දෙවන  අත්සන්කුන 

පාසල් සංවමාධ්න සිනති  විදුහල්පති භාණ්ාා ාපාක 

පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු විදුහල්පති ර්ද ෝතය විදුහල්පති 

දන්වාසිකා ාර විදුහල්පති ර්ද ෝතය විදුහල්පති 

 පාසල් පපා ණයක ඉද යේම් 

ණධ්යස්ථාන 

විදුහල්පති ණධ්යස්ථාන භාරකුන 
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 7.12.2 ගචක්පන ත්ම ාර සත 

 යො ක ාදප අනනයතාව තහවුුන දක   දල්ාන ක ස හන් කර භාර 

දීණ කළ යුතු  . 

 හාර් වූ දචක්පතක් අවලංගු කර ඒ සඳහා  මලවු දචක් පතක් ර්කුත් කළ 

හදකි  . 

 අස්ථාන ත වූ දචක්පතක් සම්බන්ධ්ද න් වූ වි  මු. දර.  82 ප්රකාරව 

හාර් රක්ෂණය බදදුම්කර ක් ලබාද න ඒ අයේව ක යුතු කළ යුතු   

 බල  පවරන ලෙ ර්ද ෝඡය විදුහල්පති / ගුුන භවතකු  භාරදර  

දචක්දප ත් යරක්ෂිතව  තදබි   යුතු  . 

 සි    ණ දචක්පත් “ යේ දෙයේ  කළ දන හදක” දමාාණය  ස මතව තිබි  

යුතු  . 

 සි    ණ දචක්දප ත්  උපපත්රිකා දල්ානදර තතුළත් කළ යුතු  . 

2.18මබැාංකුමසැසුනම්මප්රකාශයම 

සමණ ණාස ක් අවසානදර දී මුෙල් දප දත් දීෂ  හා බදංකු ප්රකා නදර 

දීෂ  අතර දවනස සදසඳීණ බදංකු සදසඳුම් ප්රකා  ක් ණගින් සිදු දකදමා. 

සමණ  තං ණ ගිණුණක් සඳහාණ අළඟ ණාසදර 9  දින  දපර බදංකු සදසඳුම් 

ප්රකා   ිළිබද ල කළ යුතු  . 

7.13.1 බැාංකුමගශ්ෂයන්ග මගවඅසටමබලපන ාඅමගේතු 

 තදන්පත් කළ නමුත් උපලේධි දන වූ දචක්පත් 

 ර්කුත් කළ නමුත් ඉදිපාපත් දන කළ දචක්පත් 

 බදංකුදේ සිදු වන දෙෝෂ 

 මුෙල් දප දත් ස හන් කිරීදම් දෙෝෂ 

 අංක  ණිතණ  දෙෝෂ 

 බදංකුව දවත කරන ලෙ සෘජු දේෂණය (තදන්පත්ප 

7.14 දුවුතස්මන්ු ම්මවාර්ා 

පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුණ හා පහවිකම් හා දස්වා  ාස්තු ගිණුණ සෙහා 

වසදමා සමණ ණාස 4ක් අවසානදර දී ණ (අදේල්  2, අද ෝස්තු  9 සහ දෙසදම්බමා 

 9ප  සිවුණස් ගිණුම්  වාමාතා සකස් කර කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවත 

ඉදිපාපත් කළ යුතු  .  
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           7.15  ප්රසම්පන ාදඅමකටයුතු 

ර් ිනත ප්රිනතීන්  හා ර්ීච  කරන ලෙ ිළපාවිතර න්  අයේව උපපාණ 

කාමා ක්ෂණතාදවන් හා විර්විෙභාවද න් යුක්තව වදා, සදපයුම් හා දස්වාවන් 

අවණ ිළපාවද කින් අත්පත් කර  දමේදම් ක්රි ාවක   යි. 

7.15.1 පන ාසල්මප්රසම්පන ාදඅමක්රියාවය ය 

 පාසල ණගින් සමණ වමාෂ ක  ණ අොළ  පාසල් ප්රසම්පාෙන කිනටුව සහ 

තාක්ෂණය ත  නම් කිනටුව වමාෂ  යරම්භ   දපර නම් කර කලාප 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂදප අයේණදති  ලබා  ත යුතු  . 

 භාණ්ා හා දස්වා ිනලදී  දමේදම් දී චක්රදල්ාවල සඳහන් සීණාවන් අයේව 

උචිත ප්රසම්පාෙන ක්රි ාණාමා   අයේ ණන  කළ යුතු  . 

 ප්රසම්පාෙන කිනටුදේ  හා  තාක්ෂණය ත  නම් කිනටුදේ කාමා  න්  

සාලි මක  ව කීදණන් හා විර්විෙ බවින් යුතුව සිදු කළ  යුතු  . 

 අයේණත පාසල්  ප්රසම්පාෙන ලිලය සීණාව ඉක්ණවා  න්දන් නම් කලාප /

පළාත්/ අණාතයාං  ප්රසම්පාෙන කිනටු දවත ද  මු කර අයේණදති  ලබා 

 ත යුතු  . 

2.15.2මපන ාසල්මප්රසම්පන ාදඅමකාර්යයකමපියවර 

 අව යතාව ිළිබබඳ ක ඛිත ඉල් අම් 

 පාසල් ප්රසම්පාෙන සදලදස්ණ සකස් කිරීණ 

 ර්මාව අයේණදති  (විදුහල්පති /කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ / පළාත් අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂප 

 තාක්ෂණික ත  නම් කිනටුව විසින්  ිළපාවිතර සකස් කිපාණ (BOQ / ESTI-

MATE)  

 අයේණදති  ලබා දීණ 

 ිනලදී  දමේදම් ක්රණදේෙ  දතෝරා  දමේණ (දවළඳ දප ළ  ිනල සදෙදහුම් ක්රණ , 

සෘජු දක න්්රාත් ක්රණ ප 

 ලංවි දල්ාන (ප්රසම්පාෙන ක  වික ප ිළිබද ල කිරීණ හා ලංවි කදඳවීණ (ිනල 

කදඳවීණප 

 ලංවි විවෘත කිරීණ හා විවෘත කළ ලංවි තාක්ෂණික කිනටුව  භාර දීණ 

 ලංවි ත  නණ ( තාක්ෂණික කිනටුව ණගින්ප 

  පාසල් ප්රසම්පාෙන කිනටු තීරණය  / අයේණදති  ලබා  දමේණ 

 තණයවුම් කිරීණ /දක න්්රාත්තුව ිළපානදමීණ 

 භාණ්ා ලදබීණ /ඉදිකිරීම් ර්ණ කිරීණ /දස්වා සදප නණ අවසන් වූ පවි 

ිළපාවිතර න්  අයේූලලව ලබා දී තත් ෙදයි සහතික කිරීණ 

 ඉන්දවන්ට්රි ත කිරීණ 

  දප දු    වවුචමා පත් ිළිබද ල කිරීණ හා මුෙල් ද වීණ 
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ප්රසම්පාෙන ක්රි ාවක ද  ම ප්රධ්ාන ිළ වර  පහත පපාදි  ද අම් ස හනකින් 

සංක්ෂිේතව ෙදක්වි  හදකි . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ප්රසම්පාෙන සදලදස්ණ  සකස් කිරීණ 

ප්රසම්පාෙන කිනටුව ණගින් අව යතා දල්ාන පරීක්ෂා කර වාමාෂික 

සදලදස්දණ ම ප්රමුාතා අයේව දපළ  ස්වා  අයේණත කිරීණ 

තාක්ෂණික ත  නම් කිනටුව ණගින් ර් ිනත  
ිළපාවිතර න්   සකස් කර අයේණදති   ලබා දීණ 

ප්රසම්පාෙන කිනටුව විසින් එණ ිළපාවිතර අයේව භාණ්ා ිනල   න්නා 

යකාර  තීරණය   කිරීණ (වමාෂ   ණ/වාර ක  ප්රණාණයවත් පපාදිප 

ප්රසම්පාෙන කිනටුව  විසින් ර් ිනත ප්රසම්පාෙන ක්රණ  දතෝරා  දමේණ 

ප්රසම්පාෙන කිනටුව විසින් ිනල  ණයන්  කදෙවීණ ලංවි විවෘත 

කිරීණ  හා තාක්ෂණික ත යිම් කිනටු වාමාතා ලබා  දමේණ 

තාක්ෂණික ත  නම් කිනටු ර්මාදද්   අයේව 

ප්රසම්පාෙන කිනටු තීරණය ලබා දීණ 

දතෝරා ත් සදපයුම්කුන දවත තණයවුම් කිපාණ 

සෘජු ිනලදී  දමේම්  දවළඳදප ළ ිනල 

සදෙදහුම් ක්රණ  
තාතික ණේ දම් 
තර කාරී ිනල 
කදඳවුම් ක්රණ  

ලෙ භාණ්ා  සදපයුම් හා දස්වාවන් ර් ිනත ිළපාවිතරවල  

අයේූලල බව  තාක්ෂණික ත  නම් කිනටු වාමාතාව ලබා  දමේණ 

ඉන්දවන්ට්රි ත කිරීණ 
දප දු 35 වවුචර 

ිළිබද ල කිරීණ 

ද වීණ 
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            7.15.3  ප්රසම්පන ාදඅමතීරණයකමඇතුළත්මවියමයුතුමමූය කමකරුු ම 

 

9.   ප්රසම්පාෙන තීරණය අංක    

2.   ප්රසම්පාෙන කාමා   

3.  දින  

4.  ප්රසම්පාෙන කිනටුව 

 

 

   5.  ිනල  ණයන්  ඉදිපාපත් කළ ය තන 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

6. ිනල  ණයන් විීදල්ෂණය  

 
 

7. තීරණය  

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

8. එකඟ වූ බව  ප්රසම්පාෙන කිනටුදේ අත්සන්  

තනතුර නණ 

සභාපති   

පළමු සාණාජික   

දෙවන සාණාජික   

අයේඅංක  භාණ්ා වමා   ය තනදර නණ හා ිනල  ණයන් 

    A B C 
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7.15.4  ාක්ෂණි සකමඇ යීම්ම මකමිටුමතීරණයකමඇතුළත්මවියමයුතුමමමමම

 මමමමමමූය කමකරුු ම 

 

1.  තාක්ෂණික ත  නම් කිනටු  තීරණය අංක    

2. දින  

3. තාක්ෂණික ත  නම් කිනටුව 

 
 

2.තාක්ෂණික ත  නම් කිනටු තීරණය  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

ඉදිපාපත් කර තති ිනල  ණයන් පත් ර් ිනත ිළපාවිතර න් හා තෘේත  වි  යුතු 

අතර දතෝරා  දමේණ  සාධ්ාරණීකරණය  කරිනන් ර්රීක්ෂණය තතුළත් වි  යුතු  . 

 

තනතුර නණ 

සභාපති   

පළමු සාණාජික   

දෙවන සාණාජික   

නණ එකඟ දවින /දන දවින අත්සන 

1     

2     

3     
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7.16මමමබඩුමවට්ගටෝරුමගපන ොත්මමපන වත්වාමග අමයාතමහාමමම 

            ාණ්ටමමමස වක්ෂණ 

     7.16.1 මබඩුමමවට්ගටෝරුමමගපන ොගත්මසටහන්මකිරිතමසඳහාමඅවශයම 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමය යවිය  

  
       

 7.16.2මමබඩුමවට්ගටෝරුමගපන ොත්මපන වත්වාග අමයාත 

 සි    භාණ්ා ලදබීම් හා පපාතයා  ප්රධ්ාන බඩු වේද ෝුන දප දත්  ර් ිනත 

පපාදි ස හන් කළ යුතු  . 

 අං වල පවත්වාද න  න උප බඩු වේද ෝුන දප ත්වල  ණාුන කිරීදම් දී  

CR දප තක ස හන් කර  භාරදි  යුතු  . 

 අං වල භාරදෙන භාණ්ා එණ අං    අොළ උප බඩු වේද ෝුන දප ත් වල 

ස හන් කළ යුතු  . 

 සමණ වසරක ණ අවසානදර බඩු වේද ෝුන දප ත් තුලන  කිරීණ කළ යුතු  . 

       7.16.3  ාණ්ටමස වක්ෂණග මඅරමුු  

 අතිපාක්ත හා ඌනතා හදුනා  දමේණ 

 අපහරණය  (විනා  කළ යුතු ((D), විකිණි  යුතු, (S) අ  ත්වදඩි ා කළ යුතු((R), 

හුවණාුන කළ යුතු (T)) භාණ්ා ිළිබබඳ දත රතුුන ෙදන  ත හදකි වීණ 

 භාණ්ාවල වමාතණාන වටිනාකණ ිළිබබඳ දත රතුුන ෙදන ත හදකි වීණ 

ලදබීම් ර්කුත් කිරීම් 

9- භාණ්ා ලදබීම් තහවුුන 

කරන දේෂණය ප්ර 

1 - දප දු 949 ර්කුත් කිරීම් 

ර්ද ෝ  අයේිළ පත 

2- ලදබීම් තණයවුදම් දෙවන 

ිළ පත (298 දප දු යකෘති 

ප්ර ප 

2 -  දප දු 47 / පළාත් ලි.රී 

  දත් අයේණත යකෘති  

      3-  දද්ලී  ිනලදී  දමේම් 

සම්බන්ධ් ඉන්දව යිස්වල 

සහතික කරන ලෙ ිළ පත් 

3 - මු .දර 928 දප දතන් 

කපා හදරීදම්  ර්ද ෝ   
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7.16.4   ාණ්ටමස වක්ෂණයක්මදුදුමකිරීගම්ම සමඅනු තඅයමකළමයුතුමමම 

මමමමමමමමමමමමමක්රියාතාර් ම 

 මුෙල් දරගුලාසි 7 4  /  පළාත් සභා  මුලය  රීති අයේව සමණ වසරක ණ 

දෙසදම්බමා  9 දින  බඩු වේද ෝුන දප ත් තුළන  කළ යුතු  . 

 භාණ්ාා ාර  ණයන් පපාක්ෂණය 00 යකෘති  සම්පුමාණය කර ිළ පත් 2  කින් 

කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂදවත ඉදිපාපත් කළ  යුතු  . 

 හඳුනා  ත් අපහරණය  කළ යුතු භාණ්ා දප දු 47 න් පරීක්ෂණය ණණ්ාල  

දවත ඉදිපාපත් කළ යුතු   

 භාණ්ා සමීක්ෂණය වාමාතාව කලාප කාමා ාලද න් / දෙපාමාතදම්න්තුව 

ණගින් අයේණත කර එවූ පවි අොළ  ක යුතු කළ යුතු  . (විකීණීණ  -S,  

විනා  කිරීණ   - D  අ  ත්වදඩි ා කිරීම්  -R  ණාුන කිරීණ  - T) 

 ලබා දී තති ර්මාදද්   (අතිපාක්තතා / ඌනතා ප පෙනම් කර ද න දත   

දප ත් තුලන   කිරීණ සිදු කළ යුතු  . 

 

2.16.5මපන ාරිග ෝජායම ාණ්ටමගල්ඛඅය 

 පාපාදභෝතය භාණ්ා  යේ පාසලක් තුළ භාවිත කරන භාවිත ත් සණ  

ක්ෂ  වී  න ඉතා දකටි  ජීව කාල ක් ස මත භාණ්ා දේ. (උො - ක ිළ 

ද්රවය,පමන් යදි ප 

 එවදර් භාණ්ා ිනලදී  ත් පවි එක්  භාණ්ා වමා  ක් දවයේදවන් එක් ිළටුව 

බදගින් දවන් කර  ර්ිනන් ලදබීම් හා ර්කුත් කිපාම් ස හන් කර ද න 

පවත්වාද න  ා  යුතු  . 

 සමණ භාණ්ා ලදබීණක් ණ ර් ිනත පපාදි ලදබීම් තීුනදේ තතුළත් කළ යුතු   

 ර්කුත් කිරීම් ර්ද ෝ  ණත සිදු කරන ර්කුත් කිරීම් “දුන්නා“ තීරදර 

තතුළත් කළ යුතු අතර ඒ අයේව ණාසිකව තුළන  කළ යුතු  . 
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7.17  ස්ථමිාඅමතාරුමවීමයෑගම්ම සමහාමවිශ්රාතමයෑගම්ම සමමම ාණ්ටමමමමම

 ාරම සතමහාම ාරමම ැනීතම 

  7.17.1  ාරම සත 

 ගුුනවර කු ස්ථාන ණාුන වී දහෝ විශ්රාණ  මදම් දී තණාදප  ව කීණ   

  දත් තති සි    ණ රතදර භාණ්ා හා දද්පළ  විදුහල්පතිවර ා විසින් 

නම් කරයේ ලබන අ කු  භාර දී ඒවා භාර දෙන ලෙ  බව  හා භාර  ත් 

බව   ක ිළ ක් ලබා  ත යුතු  . 

 විදුහල්පතිවර කු ස්ථාන ණාුන වී  දහෝ විශ්රාණ  මදම් දී දන පණාව නව 

විදුහල්පති  දහෝ අයේප්රාේතික ා   බඩු භාර දීණ සිදු කර ඒවා භාර 

 ත් බව  හා භාර දුන් බව  ක ිළ  ලබා  ත යුතු  . 

 දන පණාව බඩු භාරදි  දන හදකි නම් ඒ ිළිබබඳව දේතු ස මතව 

ක ඛිතව කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ෙදයේවත් කළ යුතු  . 

 විදුහල්පතිවර කු දහෝ ගුුනවර කු ස්ථාන ණාුනවී  න අවස්ථාවක දී 

ඉහත පපාදි බඩු භාර දීණ සිදු කර  නව දස්වා ස්ථාන   දස්වද න් 

ර්ෙහස් කිරීදම් ක ිළ ක් ර්කුත් කළ යුතු  . 

  7.17.2   ාරම ැනීත 

 තතය ව ද න් තිදබන දත   සණ  සසඳා බඩු වේද ෝුන දප ත හා 

දත   දලතරදර තති දීෂ සණ  හපා වදරදි බලා භාණ්ා භාර  ත 

යුතු  . 

 විෂණතාවක් දවදත ත් එ   වහා ණ කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවත 

වාමාතා කළ යුතු  . 

 දම් කාමා   දන පණාව ඉටු කළ යුතු අතර භාර දීණ දහෝ භාර  දමේණ 

ප්රණාෙ කරන පාමාීව න් දම් ිළිබබෙව පුමාණය ව කීණ ෙදපා  යුතු  . 

 

 දන පණාව බඩු භාර  දමේණ  දන හදකි අවස්ථාවල දී ඒ බව දේතු 

ස මතව ක ඛිතව කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවත ෙදයේම් දි  යුතු  . 

7.18 පුස්කාලමගපන ොත් 

 පපාග්රහණය දල්ාන විධිණත්ව හා  ාවත්කා අනව පවත්වාද න  ා යුතු 

අතර වාමාෂිකව සමීක්ෂණය  සෙහා ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

 දම් සම්බන්ධ්ව අධ්යාපන අණාතයාං   විසින් වපාන් වර  ර්කුත් කරන  

චක්රදල්ා හා උපදෙස්  දකදර ම අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු  . 
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7.19 හායාමගහෝමපන ාඩුමසම්බන්ධ්ගයන්මක්රියාමකළමයුතුමආකාරය 

පාසල සතු සි    ණ වත්කම් හා පාසදල් භාර   ලබා දී තති සි    වත්කම්වල 

යරක්ෂාව තහවුුන කිරීණ සඳහා  යුතු  . 

 7.19.1 අැතිම වීම්ම හාම හායාම පන ාඩුම ගලසම හදූඅාම  ැගඅඅම අවස්ථමිාම                       

   (මු .දර 922 / පළාත් සම්බන්ධ්ද න් අොළ ලි .රී.  අයේව ක යුතු කළ  යුතු  .ප 

 පාසල සතු දද්පළ දභෞතික ව ද න් නදතිවීණ. (මුෙල් , බාා භාණ්ා, 

ලිලය වටිනාකණක් තති පාසල් සංවමාධ්න සිනති පාසිේ දප ත්, දචක් දප ත්, 

දුම්පා  බලප්ර වදර් ප 

 පාසදල් දද්පළක් දන වුණයත් පාසල භාරදර තිදබන ලිලය වටිනාකණක් 

තති දද්දප ළක් නදති වීණ ( කු අ / කල් බදු පෙනණ ණත ලබා  ත් භාණ්ාප 

 පාසදල් දද්පළක  අලාභ හාර් වීණ 

 විදුහල්පතිවර ාදප  දන සදලකිල්ල, අපපාක්ෂාකාරී බව, ප්රණාෙ , 

අතපවිවීම් ර්සා අලාභ හාර්වල  වන්දි ද වීම් ව ද න් ෙරන වි ෙම් 

 විදුහල්පති විසින් අධිද වීම්, අක්රිනක දහෝ සාවෙය ද වීම් හා වදරදි 

පාමාීව න්  කරයේ ලබන ද වීම් හාර් ව ද න් සදලකිල්ල   ත යුතු  . 

 

7.19.2ම අැතිම වීම්ම ගහෝම හායාම වීම්ම දුදුම වූම අවස්ථමිාවලම  සම  ම යුතුම

ක්රියාතාර්  (මු .දර 92   (9ප / පළාත් සම්බන්ධ්ද න් අොළ ලි .රී. අයේව 

ක යුතු කළ යුතු   ප 

 දහ රකම්, වංචා හා   අනතුුන, සිදුවුවදහ ත් දප  අසි   වාමාතා කිරීණ 

 දප ක ස් වාමාතාව සණ  අොළ බලධ්ාරීන්  වාමාතා කිරීණ  (කලාප අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂප 

 සිද්ධි  සම්බන්ධ්ද න් දල ප දප දත් ස හනක් ද දීණ 

 දම් හා සම්බන්ධ් දප ත්පත්, ක ිළද  යේ, වාමාතා යරක්ෂිතව තදබීණ 

 නදති වීම්  හා හාර් වීම් සම්බන්ධ්ද න් හාර් වීම් දල්ානදර ස හන් 

තදබීණ 

 හාර් / නදති වීම් නදවත තති දන වීණ  ිළ වර  දමේණ 

 අොළ අ   විුනද්ධ්ව අව ය තදන්වල දී වින  ක්රි ාණාමා   දමේණ  ද  මු 

කිරීණ 

 අව ය අවස්ථාවලදී රක්ෂණය යවරණය න්ද න්, තපකරවක න්, අොළ පාඩු 

ප්රතිර්රණය  කර  දමේණ  අවධ්ාන  ද  මු කිරීණ 

 දප දතන් කපා හදරීදම් ර්ද ෝ   ලෙ වි  බඩු වේද ෝුන දප දතන් ඉවත් 
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7.20  වි ණඅමවිතසුත 

වි ණයන විණවිණක්  යේ ය තන සංග්රහ , මුෙල් දරගුලාසි, කාමා  පටිපාටික රීති 

සංග්රහ , දෙපාමාතදම්න්තු ර්ද ෝ  හා චක්ර දල්ා විධිවිධ්ාන අයේ ණන  

දන කිරීණ ිළිබබඳ කුනණු විණසා බද අණකි. 

 අභයන්තර හා බා මර වි ණයන අං  ණගින් ලදදබන වි ණයන විණවිම් සඳහා  

වි ණයන විණවිම් දල්ාන ක් නාත්තු කළ යුතු  . 

 පාසල  වි ණයන විණවිණක් ලදබුණු පවි අ  ව කිව යුතු අං  දවතින් 

ිළිබතුර ලබා ද න, ඒ අයේව අව ය ිළිබතුර විදුහල්පති විසින් සකස් කර 

ර් ිනත කාල  තුළ වි ණයන අං  දවත ඉදිපාපත් කළ යුතු  . 

 වි ණයන විණවිණක් ලදබි දින 27 ක් තතුළත ිළිබතුුන සදපයි  යුතු . එදස් 

නමුත්  දින 27 ක් තුළ සම්ර්මාණය ිළිබතුරක් ඉදිපාපත් කළ දන හදකි 

අවස්ථාවක දී ිළිබතුුන සදපයි  හදකි දක  ස්වල  ිළිබතුුන සණ  දසවි 

ිළිබතුුන ප්රණාෙ වීණ  දේතු සඳහන් කරිනන් අතුුන  ිළිබතුරක්  දවි  යුතු  .  

    

7.20.1 වි ණඅමවිතසුතකින්මලැගබඅමප්රතිලා  

      අභයන්තර පාලන පද්ධ්ති   ක්තිණත් කර  ත හදකි වීණ 

      වදරදි හා වංචා අවණ කර ත හදකි වීණ 

      සම්පත් ඵලො නව ද  ො ත හදකි වීණ 

      චක්රදල්ා හා දරගුලාසි වල  අයේූලලව ක යුතු කිරීණ  පහවි වීණ 

     විර්විෙභාවද න් යුතුව ක යුතු කිපාණ  හා වාමාතා කිපාණ  හදකි වීණ 

      ර්ෂ්කාමා  වත්කම් හඳුනා  ත  හදකි වීණ 
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අන්ර් ය 

 

8.1 හදඳින්වීණ 

3.2. ණානව සම්පත් කළණනාකරණය  

 3.2.9 ණානව සම්පත් කළණනාකරණයදර දී සදලකික ණත් වි  යුතු කුනණු 

8.2.2 ණානව සම්පත් කළණනාකරණයදර  සාමාථකත්ව  සඳහා ද  ො  ත  

         හදකි උපා  ණාමා        

  8.2.3 ණානව සම්පත් කළණනාකරණයද න් ලදදබන ප්රතිලාභ 

8.3 ගුුන කාමා   සාධ්න  

8.4 පාසල් පාෙක වෘත්තී  ගුුන සංවමාධ්න  

 8.4.1 පාසල් පාෙක වෘත්තී  ගුුන සංවමාධ්න  ිළිබබෙ විදුහල්පති   

           කාමා  භාමා  

8.5  දටුම් කළණනාකරණය  

 8.5.1  දටුම් කළණනාකරණය ක්රි ාවක   

   8.5.2  දටුම් කළණනාකරණය  සඳහා ප්රදේ  

8.6 වින  කළණනාකරණය  

  8.6.1 පාසල් වින  ණණ්ාල  

      8.6.2  වින  ිළිබබෙ තීරණය  දමේණ 

      8.6.3  පාසල් වින  ණණ්ාල ද  ම කාමා භාර  

3.7. පාසලක යචාරධ්මාණ පද්ධ්ති  

8.මමමමමතාඅවමසම්පන ත්මකළතඅාකරණය 
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මමමමමමමම8.1මහැඳින්වීත 

පාසලක විදුහල්පති තතුු  අධ්ය න සහ අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල 

සාණාජික න්, සිවින්, යදි සිවින්, දෙණාිළ න්, විභ පතන්නන් , අව  ප්රතාව හා 

ර්ලධ්ාරීන් ෙ පාසල හා බදදඳන  ණානව සම්පත දේ. සහද ෝගී උපක්රණ ණගින් 

දණන් ණ දපලෙවීම් කාරක උපා ණාමා  ණගින්  ණානව සම්පත ඒකාබද්ධ් 

කරිනන් පාසදල් අරමුණු කරා  මණ  විවිදී  සහා ක් ලබා  දමේණ   

විදුහල්පති ක යුතු කළ  යුතු  . 

 

8.2මමතාඅවමසම්පන ත්මකළතඅාකරණය 

8.2.1ම තාඅවම සම්පන ත්ම කළතඅාකරණග ම  සම සැලකිය තත්ම වියම යුතුම

කරුු  

 මියාස්මබලමඋපන ගයෝජාඅමම(Man Power) සැලැස්ත 

පාසදල ම ණානව  සම්පත  කළණනාකරණයදර දී  පුද් ල න්දප හදූනා ත්  

විවිදී  හදකි ා, ෙක්ෂතා හා ළදදි ා පෙනම් කරද න  පාසදල් ඉලක්ක 

සපුරා  දමේණ සෙහා සදලවිම් සකස් කිරීණ  අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු  . 

දණ  පාසල තුළ මියාස්ම බලම උපන ගයෝජාඅම ම (Man Power Utilization plan) 

සැලැස්ත දේ. 

    උො    කාලස හන, සහන කාලදේෙ 

 වැටමගබදාමහැරීතමහාමස්ථමිාඅ මකිරීත 

කාමා  ණණ්ාල අව යතා ර්මාණය  කිරීණ සම්බන්ධ් චක්රදල්ා, කාල ස හන් 

සම්බන්ධ්  චක්රදල්ා, ිනර්ස් බල  ඌන  උපද ෝගිතා  චක්රදල්ා  සහ කා අනව 

ර්කුත් වන විවිධ් උපදෙස් ප්රද ෝතන    ර්ිනන්  අභයන්තපාකව වැටමගබදාම

හැරීතමහාමස්ථමිාඅ මකිරීත කළ යුතු  . 

      උො   රාතකාපා පදවරීණ (Duty List) 

 කාර්යමමසාධ්අයමමසඳහාමමලලක්කමමපිහිටුවාම ැනීත 
 
කාමා  සාධ්න  ඉහළ නංවන වයපෘති හා වදාස හන් සංවිධ්ාන  කිපාණ,  

සිවින් සහ කාමා  ණණ්ාල තුළ නව බලාදප දර ත්තු තනන  කරවීණ,  ද    

ර්වාරණය   උෙවු ලබා දීණ,  අව ය අවස්ථාවල දී යභයන්තර ව කීම්  හා  

තනතුුන ප්රොන  කාර්යම මසාධ්අයම මසඳහාම මලලක්කම මපිහිටුවාම ැනීතමදලස 

සදලදක්. 
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 වෘත්තීයමමසාංවර්ධ්අමඅවස්ථමිාමසම්පන ාදඅයම 

 පාසල් පාෙක  වෘත්ති   ගුුන  සංවමාධ්න වදාමුු , වෘත්තී   ණාමාද ෝප 

දද් න වදාස හන්,  බදහදර ත  වදාමුු , විවිධ් අභිදේරණය වදාස හන් 

ක්රි ාත්ණක කර සන්තතික    පුහුණු  සංස්කෘති ක්  පවත්වා  ද න  මණ  

අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතුදේ. දම් සඳහා වාමාෂික  සදලදස්දණන්ම වෘත්තීයමම

සාංවර්ධ්අමඅවස්ථා සම්පාෙන  කළ යුතු  . 

 

 කාර්යමමතණ්ටලමමසබඳාමමවර්ධ්අය 

 ප්ර ංසා  හා  සම්ණාන  ිළපානදදණන වදාස හන්, ුභභ සාධ්ක  වයාපෘති,  

කාමා  ණණ්ාල  ද ෝතනා හා  අෙහස්වල   ඉාහසර  ලබාදෙන  වයාපෘති 

(kaizen  suggestion ප වදර් වදාස හන්  ක්රි ාත්ණක කිරීදණන්  කාර්යම

තණ්ටලමමසබඳාමමවර්ධ්අය කළ හදකි   .   

8.2.2මමතාඅවමසම්පන ත්මකළතඅාකරණග මසාර්ථමිකත්වයම 

 මසඳහාමමගයොදා මහැකිමඋපන ායමතාර්  

 වදා ණධ්ය ත කර  යේ දවයේව  විණධ්ය ත කිරීණ 

 සරලව යරම්භ කර ක්රණද න් සංකීමාණය ක යුතුවල  ද  මු කිරීණ 

 කාමා ක්ෂණතාදේ හා ඵලොයිතාදේ වටිනාකණ ඒත්තු  දන්වීණ 

 අව ය වි ක සහකම්ිළත (Empathy) බවින් ක යුතු කිරීණ 

 ණෘදු කුසලතා වදඩි දියුණු කිරීණ 

 සහද ෝගී ඉද යේම් සංස්කෘති ක් තති කිරීණ 

 අවස්ථායේූලලව ව කීම් පදවරීණ ණගින්  විවිධ් අත්ෙදකීම් ලබා  දමේණ  

අවස්ථා සම්පාෙන  කිරීණ (job rotation) 

8.2.3 මතාඅවමසම්පන ත්මකළතඅාකරණගයන්මමලැගබඅම  

 මප්රතිලා  

 පාසදල ම පාමාීවකුනවන් තුළ විීවාස  ද  ා නදඟීණ 

 එකිදනකා අතර සං මඳි ාව තති වීණ 

 කණ්ාා ම් හදඟීණ වමාධ්න  වීණ 

 ය තන  දණන් ණ ය තන   සම්බන්ධ්  පාමාීව සංවමාධ්න  වීණ 

 දිපා  දන්වීම් ර්සා  ස්ව ං  දපලෙවීණකින් ිළපාස  ඉදිපා    මණ 

 ධ්නාත්ණක යකල්ප සංවමාධ්න  වීණ 

 සණාත  තුළ පාසල ිළිබබඳ  හපත් ප්රතිරූප ක් ද  ානදගීණ 
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8.8.මගුරුමකාර්යයමසාධ්අය 

රාතය දස්වදර සි    දෙනා ණ සමණ  වසරක් යරම්භදර දී ණ අොළ වමාෂ  තුළ 

තණා ඉටු කිරීණ  අදේක්ෂිත කාමා  න් කාමා  සාධ්න සදලදස්ණ ණ් න් ඉදිපාපත් 

කළ යුතු  . ගුුන භවතුන්  සඳහා ෙ ෙදන  ක්රි ාත්ණක   චක්රදල්ා ණගින් ගුුන 

කාමා  සාධ්න වදා ිළිබදවළ බල න්වා තත. 

විදුහල්පති විසින්  දතයෂ්ඨ ගුුන භවතුන් ත යුම්කුනවන් දලස පත් කර ඔවුන්  

සණස්ත ගුුන ණණ්ාල  ත යුම්ලාීනන් දලස දබො දවන් කර දි  හදකි  . 

ත යුම්කුන හා ත යුම්ලාභි ා අතර විහෙ සාකච්ඡාවකින් පවි  ත යුම්ලාීනන් 

විසින් කාමා  සාධ්න යකෘති  ිළ පත්   කින් සම්ර්මාණය කර  ර් ිනත දින  ලබාදි   

යුතු අතර එ ම දී කාල ස හන, පාසල් පාෙක ගුුන වයාපෘති, විෂ  සණ ාමී 

ක යුතු පාෙක කර  ත යුතු දේ. දණ ම දී වාමාෂික සදලදස්දම් අරමුණු ඉටු කර 

 දමේණ සඳහා ගුුන භවතුන් දවත ඉලක්ක ලබා දීණ කළ හදකි  . 

අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල  ෙ කාමා  සාධ්න වදාිළිබදවළ   බද්ධ් කර ත යුතු 

දේ. එදස් ණ වාපාකව හා අමාධ් වාමාෂිකව කාමා  සාධ්න ප්ර ති  ණදමේණත්, 

ප්රතිදපෝෂණය ලබා දීණත් සිදු කළ යුතු  .  

 

8.4මපන ාසල්මපන ාදකමවෘත්තීයමගුරුමසාංවර්ධ්අය 

ර්රන්තරව දවනස් වන දලෝකද  ම පුු ල් සණාත අභිද ෝ වල  අයේව 

අධ්යාපන  ලබා දීණ වාාත් සංකීමාණය වීණ ර්සා ගුුනවර ාදප කාමා   භාර  ෙ 

දවනස් වි  යුතු බදවින් ලික ක ගුුන පුහුණුව  අණතරව අාණ්ා වෘත්තී  

සංවමාධ්න  අතයව ය දේ.  
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8.4.1 පන ාසල්මපන ාදකමමවෘත්තීයමගුරුමසාංවර්ධ්අයමපිළිබඳම 

  විදුහල්පන තිමකාර්ය ාරය 

 වෘත්තී  ගුුන සංවමාධ්න කිනටුවක් සහ අ  අොළ අයේකිනටු පත් කිරීණ 

 ගුුන සංවමාධ්න අව යතා සඳහා ද ෝතනා ලබා  දමේණ 

  ද ෝතනා වමාගීකරණය   කර අව යතා ප්රමුාතාකරණය  කිරීණ 

 පාසල් පාෙක ගුුන සංවමාධ්න සදලදස්ණ සදකසීණ 

 ගුුන සංවමාධ්න වදාස හන්  ිළිබබඳව කාමා  ණණ්ාල  ෙදයේවත් කිරීණ 

 සම්පත්ො ක දල්ාන ක්  ාවත්කා අනව පවත්වා  දමේණ 

 අව ය ලිලය සම්පත් හා සම්පත් පුද් ල ො කත්ව  ලබා  දමේණ සඳහා 

ක යුතු ද දීණ 

 අව ය සංවමාධ්න දණවලම් සම්පාෙන   පහවිකම් සදප නණ 

 වෘත්තී  සංවමාධ්න වදාමු  වලදී ලබා  ත් අත්ෙදකීම් හුවණාුන කර  දමේණ 

සෙහා අවස්ථා සම්පාෙන  කිරීණ  

 වදාමුු වල ප්ර ති සණාදලෝචන  හා ඉදිපාදපෝෂණය සදප නණ හා වාමාතා තබා 

 දමේණ 

අධ්යාපන අණාතයාං    ර්කුත් කළ  4 /2928  චක්රදල්ා , පාසල් පාෙක වෘත්ති  

ගුුන  සංවමාධ්න   අොළ උපදෙස් සංග්රහ අයේව ක යුතු කරන්න.  
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 ැටලුව 

 ද   ව පදහදදික  කර  දමේණ 

 ද   ව හා බදදඳන  /  ද   ව  දේතු වූ කුනණු දස  ා බද අණ 

 ද ු ව විීදල්ෂණය  කිරීණ 

සාක්ෂි/ දත රතුුන / ෙත්ත විීදල්ෂණය   
 

විසඳුම් උපා  ණාමා  තීරණය  කිරීණ 
අත්ෙදකීම් 

ණත 

 ද   ව විසඳීණ 

8.5ම ැටුම්මමකළතඅාකරණයම 

පාසලක පාමාීවකුනවන්  විවිධ්  සිතුවික , අදේක්ෂා, යකල්ප හා අභිලාෂවක න් 

යුක්ත අ  වි  හදකි බදවින්  දටුම්  ර්මාණාණය  වි  හදකි  . බහුණතවල  සවන් 

දෙිනන් අෙහස් සම්ිළණ්ාන   කිරීදණන් පාසදල්  දටුම් කළණනාකරණය   කිරීණ 

විදුහල්පතිවර ාදප ව කීණ දේ. 

8.5.1ම ැටුම්මමකළතඅාකරණමක්රියාවය ය 

කුනණු 

ණත 
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8.5.2ම ැටුම්මකළතඅාකරණයමසඳහාමප්රගශශ 

 විුනද්ධ්වාදිකම් තති දන වන දස් ණ හදරීණ  උපා ලී අ වීණ 

(Avoidance) 

 අධිකාරී බල  ණත ක්රි ාකාරකම් ර්ීක්රී  කිරීණ (Diffusion) 

  ද   ව  මුහුණය දීණ  සලස්වා  ථාවදබෝධ්  ණගින් තණ තීන්දුව   මණ 

(Conformation) 

 විුනද්ධ්වාදී ණත පදතිරීණ වදළදක්වීණ  ක යුතු කිරීණ (containment) 

8.6මවිඅයමකළතඅාකරණය 

8.6.1මපන ාසල්මවිඅයමතණ්ටලය 

පාසල් වින  මේති ණාලාව  අයේ ත දන වන සිවින් ර්වදරදි චමා ා ර ාවන්  හදා 

 දස්වීණ  අව ය ක්රි ාණාමා   දමේණ සඳහා පාසල් වින  ණණ්ාල ක් ිළ මටුවි  

යුතු  . විදුහල්පති, ර්ද ෝතය විදුහල්පති, සහකාර විදුහල්පති, වින  භාර 

යචාමා , අං  ප්රධ්ාර් කු තතුු  ගුුන ණණ්ාලදර සාණාජික න් තතුළත් වන දස් 

පාසදල් ශිෂය සංායාව   දළදපන පපාදි වින  ණණ්ාල  පත් කර  ත යුතු දේ. 

වින  ණණ්ාල   විසින් සිවින්දප අද ෝ ය හදසිරීම් ිළිබබෙ විණමා න  කර ඒ 

ිළිබබඳ ලබා  න්නා සි    සාක්ෂි විධිණත්ව  ද  යේ කර තිබි  යුතු අතර, ඒ 

ිළිබබඳ දවන දවන ණ දල්ාන පවත්වා  ත යුතු  . සිවි වින  ිළිබබෙ තීරණය 

 දමේදම් දී  සිවිවාදප අනා ත   හාර් දන වන යකාරදර තීරණය  ත යුතු  . 

8.6.2.මවිඅයමමපිළිබදමතීරණම ැනීත 

සිවින්දප වින  සම්බන්ධ් ක යුතු වලදී සිවින්   ාරීපාක දහෝ ණානසික  

පීාාවක් තති දන වන දලස ෙඞුවම් පදිනණයවීණ දවයේව   පහත සෙහන් පපාදි 

ක යුතු කළ යුතු . 

I. පාසදල් සිටින සිවින් වින  විදරෝධි ක්රි ාවන් ම ද දීණ  තති ඉාකා 

අවණ කිපාණ ිළණිස  පාසදල් ක්රි ාත්ණක වන විෂ   සණ ාමී ක්රි ාකාරකම්  

ණනාව සංවිධ්ාන  කර තිබිණ හා සිවින් විසින් සිදු කරන  හපත් 

ක්රි ාවන් විදීෂ ත යිණක  ලක් කිපාණ 

II. පාසදල් වින  මේති පද්ධ්ති  ිළිබබඳව සි    දෙනා ණ ෙදයේවත් කිරීණ හා 

 හපත් ක්රි ා ප්රතිදපෝෂණය  කිපාණ කළ යුතු අතර, වදරදි ක්රි ාවන් අයේණත 

දන කිරීණ හා ඒ සඳහා කිසිදු යකාර ක අයේබල ක් ලබා දන දීණ 
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ඉහත VI හා  VII    දත්  ක්රි ාකිපාදම් දී  විදුහල්පතිවර ා විසින්  පාසල් වින   

ණණ්ාල  කදඳවා  එණගින්  සිදු කරයේ  ලබන ර්සි පපාක්ෂණය කින් පවි ව   යේ 

ලබන  තීරණය ක් ණත පණණයක්  එදස් ක්රි ා කළ යුතු  . 

සිවින් සම්බන්ධ්ද න්  ක්රි ාණාමා    දමේදම් දී  ඒ ිළිබබඳ වාමාතා  දල්ාන   ත 

කළ යුතු අතර ,ඒවා  පපාක්ෂාකාරීව විදුහදල් තබා  දමේණ   ක යුතු කළ යුතු  . 

ඉහත  VII  හා VIII   ීම සඳහන් ක්රි ාණාමා   දර්දම් දී විදුහල්පති විසින් ඒ ිළිබබඳව  

දල ප ස හනක් ෙ  තදබි  යුතු දේ. ඉහත සඳහන් පපාදි සිවින් තුළ ණනා හදසිරීම් 

ර ාව  තති  කර අදම්  අරමුණින්   යේ  ලබන ක්රි ාණාමා   විදුහදල්  ප්රධ්ාන 

සකස්වීදම් දී  දහෝ ෙදන්වීම් පුවුන  යදි  ණගින්  පාසල තුළ ප්රසිද්ධ්  දන කිරීණ   

ව  බලා   ත යුතු දේ. 

iii. ණනා හදසිපාම් ර ාවක් තති කිපාණ ත්, පාසල තුළ වින   පවත්වා  ද න    

 මණ ත්, වින ායේූලල ව හදසිපාදම් වදෙ ත්කම් අවදබෝධ් කරදීණ  හා       

සිවින  ර්සි ණාමාද ෝපදද් කත්ව ක් ලබා දීණ 

iv. ශිෂය/ශිෂයාවන් විසින් වරෙක් සිදු කරන  ලෙ අවස්ථාවක දී  ඔහු/ත            

විසින්  කරන ලෙ වරෙ අවදබෝධ් කර දීණ 

v. තෙබල වින  විදරෝධී ක යුතු  සිදු කළ අවස්ථාවල දී ෙ  ාරීපාක ෙඞුවම්        

දීණ දවයේව  අවවාෙ  කිපාණ හා අවස්ථාදවෝචිත  පපාදි  දෙණාිළ න්              

භාරකුනවන් ද න්වා ඒ ිළිබබඳ පදහදදික  කර ඔවුන්  ෙදයේවත් කිරීණ          

( ාරීපාක හා ණානසික  පීාාව  ලක් දන වන පපාදි  සිවින්දප              

ණානසිකත්ව   සංවමාධ්න  කළ හදකි   ක්රි ාණාමා  සඳහා ක යුතු කිරීණ        

වදෙ ත් දේ.ප 

vi. එදලස තෙබල වින  විදරෝධී ක්රි ාවක් සිදු කර  තති වි  දී දෙණාිළ න්         

භාරකුනවන් දණන් ණ අධ්යාපන බලධ්ාරීන් ෙ ෙදයේවත් කර  සති 22 ක         

දන වදඩි දකටි කා අන පන්ති තහනණක් ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

vii. වරෙ සිදු කරන ලෙ ශිෂය ා/ශිෂයාව ක්ක්ති විදින ලෙ වරප්රසාෙ සීණා             

කිරීණ/අත් මටුවීණ (උො  ශිෂය නා ක නායිකා ුරරවක න් ඉවත් කිරීණප 

viii. පාසදල් වින  ණණ්ාල   විසින් ඉතා බරපතළ වින  විදරෝධී ක්රි ාවන්          

සිදු කර තති බව තීරණය  කරයේ ලදබූ  අවස්ථාවකදී  එණ ක්රි ාදේ           

ස්වභාව   හා  බරපතළකණ අයේව කලාප අධ්යාපන  අධ්යක්ෂවර ාදප           

දහෝ පළාත් අධ්යාපන  අධ්යක්ෂවර ාදප  ර්මාව  අයේණදති  තතිව  සති          

දෙකක  වදඩි   කාල ක්  පන්ති තහනම් කිරීණ දහෝ දවනත් පාසලක           

ඔහු/ත  ඉද යේණ  ලබිනන් සිටින දේණි   ණ ණාුන  කිපාණ 
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8.6.8.මපන ාසල්මවිඅයමතණ්ටලගයහිමමකාර්යය ාරය 

 පාසල  උචිත වින  මේතිරීති ණාලාවක් සකස් කිරීණ 

  පාසල් වින  මේති රීති ණාලාව පාසල තුළ ප්රෙමා න  කිරීණ හා විවිධ් ක්රණ 

ණගින් ෙදයේවත් කිරීණ 

 පාසල් වින  පවත්වාද න  ාණ සම්බන්ධ් සි   ණ චක්රදල්ා හා මේති රීති 

(ලික ක අයිතිවාසිකම්, ළණා අයිතිවාසිකම් හා දවනත්) අයේව ක යුතු කිරීණ 

හා ද  යේවක් පවත්වාද න  මණ 

  වින  ක යුතු සම්බන්ධ් දප තක් පවත්වා ද න  මණ හා සමණ වින  

ක යුත්තක් සඳහා  යේ ලබන තීරණය ,අොළ ප්රකා  ක ඛිතව වාමාතා කිරීණ. 

 අව ය අවස්ථාවල දී එණ තීරණය   දක ේඨාස, කලාප, පළාත්, අණාතයාං  

දවත ක ඛිතව ෙදයේම් දීණ  

8.2.මපන ාසලකමආචාරමධ්ර්තමපන ේධ්තියමම 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් හදූන්වා දී තති යචාර ධ්මාණ පද්ධ්ති හා දවනත් 

ලිලාශ්ර උපද ෝගි කරද න පාසදල ම අධ්ය න, අනධ්ය න කාමා  ණණ්ාල  

හා ශිෂය න් සඳහා විදුවි යචාරධ්මාණ පද්ධ්තීන්  සි    දෙනාදප 

එකඟත්වද න් සකස් කර  ප්රෙමා න  කළ යුතු දේ. 

අධ්යාපන අණාතයාං   -2292 /  7 චක්රදල්ා , සහ ගුුනවුනන්දප 

සොචාරාත්ණක හදසිරීණ ිළිබබඳ යචාර ධ්මාණ පද්ධ්ති  හා දප දු මේති ණාලාව 

අයේව ක යුතු කළ යුතු දේ. 
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9.1මහැඳින්වීත 

පාසදල් භූින , ද  ානදගික , සමේපාරක්ෂක පහවිකම්,  අ බඩු උපකරණය හා 

 න්්ර සූ්ර ක ිළද  යේ  යදි සි ල්ල දභෞතික සම්පත්  ණය   තතුළත් කළ 

හදකි  . 

පාසලක භූින  හා ද  ානදගික  ිළිබබඳව ප්රධ්ාන සදලදස්ණක් (Master plan) හා 

දභෞතික සම්පත් සංවමාධ්න සදලදස්ණක් තිබි  යුතු  . ප්රධ්ාන සදලදස්දණ ම  

 පාසල් භූින  හා  ද  ානදගික  ස්ථාන ත කිරීණ ිළිබබඳ  දත රතුුන තතුළත්  

වි  යුතු  . 

 පාසල් ිළපා ත සිති ම්  ත කර,ඉවත් කළ යුතු ද  ානදගික , සංවමාධ්න  

වි  යුතු ප්රදද්  ,ද  ානදගික , නව ඉදිකිරීම් සෙහා ද  ො ත හදකි  ඉාකා  

සලකුණු කර තබා  දමේදණන් ඉදිපා ක යුතු පහවි කර ත හදකි  . 

දභෞතික සම්පත් ඵලො න දලස භාවිත  සඳහා පහත ක්රණ ශිල්ප  දි ත් කළ 

හදකි . 

 දසයිපා දින ණගින් අනව ය ෙම ඉවත් කිරීණ 

 3 R භාවිත  

 හපාත ඵලොයිතා සංකල්ප භාවිත  

 FIFO  ක්රණදේෙ  (First In First Out කාමා ාල දල්ාන සඳහා) 

 ඵලොයිතා සංකල්ප  (5 S වදර්) 

 ර් ාණන  (ිළපාක්විම් ලදයිස්තු, අනාවරණය සදලවිම්, අභයන්තර 

අධීක්ෂණය, අභයන්තර වි ණයන, අහඹු ර්රීක්ෂණයප 

 ෙදන්වීම් පුවුන,, ෙත්ත පුවුන , උපදෙස් පත්රිකා, යෙමා  වදකි,  

 ෙෘ ය පාලන ිළිබදවත් ( විවිධ් වමාණය දහෝ අංක භාවිත ප 

 ෙත්ත පාෙක ක් පවත්වා ද න  මණ. 

 

9.2මමමපන ාසල්මදුතියත 

පාසල් පපාශ්ර  තුළ ෙදන  පවතින ද  ානදගික , ක්ින අං , ණාමා  යදි  නම් 

කරන ලෙ පදහදදික  සිති ණක් සකස් කර ප්රෙමා න  කළ යුතු දේ. එ මදී ර්සි 

ිළවිවිම්  හා ිළ  වීදම්  ණාමා , ද  ානදගික වල ිළ මටීණ හා දි ාව ර්සි දලස 

ෙක්වා තිබි  යුතු  . ර්වදරදි පපාණාණය   හා දි ානති  අයේව සිති ණ  සකස් 

කර තිබීණ  හා පාසල් භූින   තතුු  වන වි  පාසල් ප්රතාව  පදහදදික ව 

ෙමා න  වන පපාදි ප්රෙමා න  කළ යුතු දේ.  
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9.8මමමපන ාසල්මමලටම් 

පාසලක ඉාම් සම්බන්ධ්ව ප්රධ්ාන දලස ණ පහත සඳහන් දල්ාන තිබි  යුතු    

1.  මිනකම් ඔේපු  

2. පාසල් භූිනද  ම ිළඹුර 

3. පත්තිුන 

4. පවරා දීණ  අොළ ක ිළ 

 

9.8.1මඅලුතින්මලටම්මඅත්පන ත්මකරම ැනීතමහාමමයාරවුල්මකරම ැනීත 

 පළාත් සභා   දත් පවත්නා පාසල් සඳහා දපෞද් ක ක ඉාණක් අත් කර 

 න්දන් නම් අ  අොළ අ දුම් ප්ර , කලාප සහ පළාත් අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂකදප ර්මාදද්  ෙ ස මතව පළාත් අධ්යාපන අණාතයාං  දල්කම් 

විසින් පළාත් ප්රධ්ාන දල්කම් සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අණාතයාං  දල්කම් ණගින් ඉාම් හා ඉාම් සංවමාධ්න අණාතයාං    

 දවීණ  ක යුතු කළ යුතු දේ. 

 තාතික පාසල් සඳහා වන අ දුම් ප්ර විදුහල්පති විසින් පළාත් අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂදප ර්මාදද්  ණත දමාඛී  අණාතයාං   දවත ඉදිපාපත් කළ යුතු 

දේ. 

 පාසල  අ ත් ඉාණක අනවසර පදිංචිකුනවන් සිටිත් නම් ඒ ිළිබබඳ 

ප්රදද් දර ප්රාදද්ලී  දල්කම් ෙදයේවත් කර ඉාදම් ණායිම් ර්රවුල් කර 

අයිති  තහවුුන කර  දමේණ  ක යුතු කළ යුතු  . 

 පාසල සතු ඉාම් ිළිබබඳ දත රතුුන විධිණත්ව ද  යේ ත කර පවත්වා 

ද න  ා යුතු  . 

 

     අ  තින්  ඉාම් අත්පත් කර  දමේණ  ක යුතු කිරීදම් දී අධ්යාපන 

අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කර තති 18 2018මහාම19 2018මචක්රදල්ා 

විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කරන්න. 
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9.4 ග ොටඅැන්ය  

 ද  ානදගික  අව යතා  තාතික ප්රතිණාන අයේව ිළිබද ල කළ යුතු   . 

 අව යතා දල්ාන සකස් කර ඒවා ප්රමුාතාකරණය  කර පවත්වා  ත යුතු  . 

 පාසදල් ප්රධ්ාන සදලදස්දණ ම හඳුනා  ත් ප්රමුාතා අයේව ඉදිකිරීම් කළ යුතු  . 

 නව ද  ානදගිල්ලක් ිළිබබඳ අව යතාව වාමාෂික ක්රි ාත්ණක කිරීදම් 

සදලදස්දම් තතුළත් වි  යුතු අතර ඒ සඳහා ලිලය පහවිකම්  සප ා  දමේදම් 

ලිලාශ්ර පදහදදික ව හඳුනා  දමේණ  ක යුතු කළ යුතු  . 

 

9.4.1.මමඅවමග ොටඅැන්ල්ලක්මලියකිරීත 

 පළාත් පාසලක ද  ානදගිල්ලක් ඉදිකිරීණ  ප්රථණ  කලාප අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂදප සහ , පළාත් අධ්යාපන  අධ්යක්ෂදප ර්මාදද්  ස මතව ඉදිපාපත් 

කර පළාත් අධ්යාපන දල්කම්දප අයේණදති  ලබා  ත යුතු  . 

  තාතික පාසලක් නම් කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ සහ පළාත් අධ්යාපන  

අධ්යක්ෂදප ර්මාදද්  ස මතව ඉදිපාපත් කර දමාඛී  අධ්යාපන අණාතයාං   

දල්කම්ද න්  අයේණදති  ලබා  ත යුතු  . 

 ඉංජිදන්ුන අං වල අධීක්ෂණය    දත් ඉදිකිරීණ  සිදු කළ යුතු  . 

  ද  ානදගික  ඉදි කිරීණ  අොළ මේතයයේූලල දල්ාන ද  යේවක තබා  ත යුතු 

 . එ ම දී ඉදි කළ වමාෂ , ප්රතිපාෙන ලදබුණු යකාර  ස හන් කළ යුතු දේ. 

 ඉදිකිරීම් අවසන් වු පවි ද  ානදගික  ිළිබබඳ දත රතුුන ස්ථාවර වත්කම් 

දල්ානද  ම ස හන් කළ යුතු  . 

 විභ පතන්නන්දප ප්රොන ණත ද  ානදගිල්ලක් ඉදිකිරීදම් දී අොළ චක්රදල්ා 

උපදෙස් අයේව ක යුතු කළ යුතු  . 
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9.4.2.මග ොටඅැන්ය මඅලුත්වැඩියාමකිරීත 

 ද  ානදගික  අ  ත්වදඩි ා කිරීදම්  අව යතා හඳුනාද න වාමාෂික 

ක්රි ාත්ණක කිරීදම් සදලදස්දණ ම තතුළත් කර තිබි  යුතු දේ. 

 අතයව ය හා පාසල් ණේ ිනන් ඉටු කර  ත දන හදකි අ  ත්වදඩි ා ක යුතු 

කලාප, පළාත් දහෝ අධ්යාපන අණාතයාං දර සදලදස්ණ  තතුළත් කිරීණ 

සඳහා කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවත ද  මු කළ යුතු දේ. 

 පාසල් ණේ දණන් සපුරා  ත හදකි අව යතා චක්රදල්ා  විධිවිධ්ාන අයේව 

සප ා තති ලිලය සීණාවන් තුළ සිදු කර  දමේණ  ක යුතු කළ යුතු දේ. 

 

9.4.3  ග ොටඅැන්ය මකටාමලවත්මකිරීතම 

 පාසදල් තිදබන  ඉවත් කළ යුතු ද  ානදගික  හඳුනාද න තිබි  යුතු  . 

 පළාත් පාසලක ඉවත් කළ යුතු ණේ දම් පවතින අබලන් ද  ානදගිල්ලක් 

පාසදල් පවත්නා බව   කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දවත දන පණාව වාමාතා 

කර ඉවත් කිරීණ සඳහා විධිණත්ව අයේණදති  ලබා  ත යුතු  . 

 තාතික පාසලක අබලන් ද  ානදගිල්ලක් ඉවත් කිරීදම් දී අොළ යකෘති 

සම්ර්මාණය කර කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂදප ර්මාදද්  ස මතව  පළාත් 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ණගින් අධ්යාපන දල්කම්දප  විධිණත් අයේණදති  ලබා  ත 

යුතු දේ. 

 කාා ඉවත් කරන ද  ානදගිල්දල ම සි    ද්රවය දල්ාන ත දක   විධිණත් 

දලස අපහරණය  කිරීණ  ක යුතු කළ යුතු   

 

 

 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කර තති 01/2012, 01/2013, 24/2016 සහ 

කා අනව ර්කුත් කරන චක්රදල්ා  දණන්ණ පළාත් පාසල් සම්බන්ධ්ද න් පළාත් 

ණ් න් ර්කුත් කරන උපදෙස් හා ර්මාණයා ක  අයේව ක යුතු කරන්න 
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9.5මපන ාසල්මභූමිග ම ස්මකපන ාමලවත්මකිරීත 

  පාසල් භූිනද  ම  ස් ඉවත් කිරීණ  විදුහල්පතිවර ා  බල ක් දන ණදත.  

 පාසල් භූිනද  ම ජීවිත හා දද්පළ වල  අනතුුනො ක  ස්  පවතී නම් අොළ 

ප්රදද් දර ග්රාණ ර්ලධ්ාරී ණගින්  ප්රාදද්ලී  දල්කම් දවත ක ඛිතව ඉල් අණක් කළ 

යුතු  . ඒ අයේව ප්රාදද්ලී  දල්කම් විසින් ඒ සඳහා අව ය ිළ වර  යේ තත. 

9.6.මපන ාසල්මලටගතහි පන ලදාවමභුක්තිමවිඳීත 

 පාසල් ඉාදණ ම පලොව සම්බන්ධ්ද න් ග්රාණ ර්ලධ්ාරී ෙදයේවත් කර අොළ 

ප්රාදද්ලී  දල්කම් කාමා ාල  ණගින් ර් ණ කරයේ ලබන මුෙල විදුහල්පති 

විසින් ද වීදණන් අනතුුනව පලොව ක්ක්ති විඳී  හදකි  . 

 විදුහල්පති ිනල දී  දමේණ ප්රතික්දෂ්ප කරන්දන් නම් දතයෂ්ඨත්ව  අයේව 

අයේිළිබදවිබන් දසවි ර්ලධ්ාරීන්  එණ අවස්ථාව ලබා දි  හදකි   

 දණදස් පලොව ිනලදී  දමේණ  ඉදිපාපත් දන වන්දන් නම් එ  ක ඛිතව ග්රාණ 

ර්ලධ්ාරීවර ා දවත ෙදයේම් දීදණන් අනතුුනව ග්රාණ ර්ලධ්ාරීවර ා විසින් අොළ 

ප්රාදද්ලී  දල්කම් ෙදයේවත් කර ඒ ිළිබබඳව ඉදිපා ක්රි ාණාමා   යේ තත. 

 
දම් සම්බන්ධ්ව අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කර තති 19 / 

2013 චක්රදල්ා විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කරන්න. 

9.2මපන ාසගල්මවිගශ්ික ලග නුම්  ඒකකමපන වත්වාමග අමයෑතම 

 පාසදල් විදීෂිත ඉද යේම්  ඒකක හඳුනා  දමේදම් පහවිව සඳහා 

නාණකරණය  සිදු කළ යුතු අතර ඵලොයි දලස ඉද යේම් ක්රි ාවක    

ද  ො  දමේණ සිදු කළ යුතු දේ. 

     උො  විෙයා ාර , පුස්තකාල ,  ෘහ විෙයා ාර , කෘෂි විෙයා ාර , 

යපණය  ාලාව, දසෞන්ෙමා  ඒකක, විදීෂ අධ්යාපන ඒකක , උපදද් න 

ඒකක , ක්රීාා ඒකක, පපා ණයක විෙයා ාර, තාක්ෂණය පීඨ  යදී 

 අොළ ඒකක සඳහා ර්වදරදි දලස භාරකාපාත්ව  පදවරීණ, භාණ්ා හා 

උපකරණය ර්වදරදි ව හා ක ඛිතව ගුුනභවතුන්  භාර දීණ 

 ඉද යේම් ඒකක උපපාණ කාමා ක්ෂණතාවකින් උපද ෝතන  කර  ත 

හදකි පපාදි  කාල ස හන් සකස් කර  ප්රෙමා න  කිරීණ හා ක්රි ාත්ණක 

කිරීණ. 
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 ඉද යේම් ඒකක තුළ ඉද යේම් පපාසර  සකස් කිරීණ හා ගුුන,  සිවි 

ර්මාණාණය ප්රෙමා න  කිරීණ 

 අොළ ඒකකවල යරක්ෂාව ිළිබබඳව වදාිළිබදවළක් සකස් කිරීණ 

 භාණ්ා විධිණත්ව  බාා කිරීණ, භාණ්ා අංකන  කිරීණ  හා පහවිදවන් 

දතෝරා  දමේණ සඳහා ක්රණදේෙ ක් සදකසීණ 

 ඉද යේම් උපකරණය හා භාණ්ා ර්සි දලස නාත්තු කිරීදම් ක්රණදේෙ ක් 

පවත්වා  දමේණ 

9.8මමපන ාසගල්මකටයුතුමසඳහාමගොරතුරුමාක්ෂණමපන හසුකම්ම

 ගයොදාම ැනීත 

පාසදල් ඉද යේම් ඉ දන්වීම් ක්රි ාවක   සඳහා දණන්ණ පපාපාලනණ  කාමා  න් 

වාාත්  ඵලොයිව  හා  කාමා ක්ෂණව සිදු කිරීණ සඳහා දත රතුුන  තාක්ෂණය 

පහවිකම් භාවිත කල හදකි . පාසදල් විවිධ්  ක යුතු සඳහා  දත රතුුන 

තාක්ෂණය  භාවිත කළ හදකි අවස්ථා සඳහා  උොහරණය කි මප ක් පහත 

සඳහන් දේ. 

 දත රතුුන තාක්ෂණය විෂ   අණතරව අදනකුත් විෂ න් ඉ දන්වීණ 

සඳහා පපා ණයක පහවිකම් භාවිතා කිරීණ 

 පන්තිකාණර ඉ දන්වීම් සඳහා පපා ණයක බහුණාධ්ය ප්රක්දෂ්පණය 

භාවිතද න් ඉ දන්වීණ 

 ශිෂය සාධ්න ණේ ම් විීදල්ෂණය සකස්  කර ප්රබලතා හා සංවමාධ්න 

අව යතා හදුනා  දමේණ 

 පුස්තකාල  තුළ ෙදයේණ  දේ න  සහ අව ය දත රතුුන සකස් කිරීණ 

සඳහා දත රතුුන තාක්ෂණය  භාවිතා කිරීණ 

 පන්ති කාණර ත  නණ සඳහා වීඩිද ෝ / CCTV කදණරා තාක්ෂණය භාවිතා 

කිරීණ 

 පපා ණයක පහවිකම්, Whats app, Viber යදි ක්රණදේෙ භාවිතද න් දුරස්ථ 

සහ ණාමා  ත ඉ දන්වීම් සහ ත  නම් / පරීක්ෂණය සිදු කිරීණ 

 පාසදල් දත රතුුන තාක්ෂණය පහවිකම් භාවිතා කිරීණ තුිබන් 

ගුුනභවතුන් / කාමා ණණ්ාල සඳහා පපා ණයක භාවිත  සම්බන්ධ් ෙදයේණ 

ලබා දීණ 
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Ministry of Education, Sri Lanka 

 

 පපා ණයක ණෘදුකාං  භාවිතද න් කාලස හන් සකස් කිරීණ 

 ශිෂය/ ගුුන පදිනණීණ ස හන් කිරීණ හා ශිෂය පදිනණිණ, පාසදල් පණිවිා 

දෙණාිළ න්  සන්ර්දේෙන  සඳහා ණෘදුකාං  සකස් කර භාවිතා කිරීණ 

 පාසදල් ශිෂය ගුුන, සාධ්න ණේ ම්, දභෞතික සම්පත් යදි දත රතුුන පපා ණයක 

 ත කර අධ්යාපන කළණනාකරණය දත රතුුන පද්ධ්ති ක් සකසා  ාවත්කා අන 

ව පවත්වාද න  ාණ 

 පාසල සඳහා දවේ අාවි සදකසීණ හා සණාත ණාධ්ය භාවිත  තුිබන් පාසදල් 

අව ය දත රතුුන දෙණාිළ න්  හා බා මර ප්රතාව  සන්ර්දේෙන   කිරීණ 

 පාසදල් කාමා ාල ක යුතු සඳහා පපා ණයක, අන්තමාතාල, විෙයුත් තදපදල් සහ 

දවනත් දත රතුුන තාක්ෂණය පහවිකම් භාවිතා කිරීණ  

 පාසදල් ගුුනවුනන්  හා දෙණාිළ න්  විවිධ් පණිවිා  දවීදම්දී දකටි පණිවිා 

(SMS) වදර් ක්රණදේෙ  භාවිත  

 ඉද යේම් ඉ දන්වීම් ක්රි ාවක  ,පපාපාලන , ප්රතා ෙදයේවත් කිපාම් දෙණාිළ  

සකස්විම්, ගුුන සකස්විම් සඳහා අන්තමාතාල  පහවිකම්  (Zoom,MS Team, Skype, Go 

to meeting…..) භාවිත කිරීණ 

 පාසදල් දත රතුුන පවත්වාද න  ාණ හා ඒවා විීදල්ෂණය  සඳහා විවිධ් 

ණෘදුකාං   භාවිත කිරීණ (MS Excel,Access,SPSS………) 

 පාසදල් ගුුන හා දෙණිළ  සකස්වීම් වල දී විවිධ් කුනණු යකමා මේ  දලස ඉදිපාපත් 

කිරීණ සඳහා Powerpoint presentation/ Videos  වදර් ක්රණදේෙ භාවිත කිරීණ 

9.9ම ම පන ාසල්වලම පිහිු ම්ම ටාක,ම ශ්රවණා ාර,ම රඟහල්ම සහම

 ක්රීටාමසාංකීර්ණමකළතඅාකරණයමකිරීත 

 රතදර අරමුෙක න් දහෝ බා මර පාමා ව න්දප පපාතයා ද න් පාසල්  භූිනදර 

ඉදිකරයේ ලබන ිළ මණුම් ත ාක/ ශ්රවණයා ාර/රඟහල් සහ ක්රීාා සංකීමාණයවල 

ර්මාණය අයිති  රත  සතුවන අතර, අ  අ ත් සි   ණ සම්පත් පාසදල් වත්කම් 

දලස අොළ දල්ානවල තතුළත් කළ යුතු  .  

 ිළ මණුම් ත ාක / ශ්රවණයා ාර/රඟහල් සහ ක්රීාා සංකීමාණය ර්සි 

කළණනාකරණය කින් යුක්තව විධිණත්ව පවත්වාද න  ාණ පාසල් සංවමාධ්න 

සිනති  ණගින් සිදුකළ යුතු අතර  ඒ සඳහා පත්කර  න්නා අයේ කිනටුවක් 

ණගින් දණණ කාමා  න් ඉටුකර  ත හදකි  .  

 ිළ මණුම් ත ාක / ශ්රවණයා ාර / රඟහල් සහ ක්රීාා සංකීමාණය ණගින් ලදදබන 

සි   ණ යො ම් පාසල් සංවමාධ්න සිනති ගිණුණ  බදරකර එණ ගිණුණ ණගින් 

අොල වි ෙම් සිදුකල යුතු අතර ඒ සම්බන්ධ් දල්ාන විධිණත්ව පවත්වා ත 

යුතු දේ. 
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PRINCIPAL HAND BOOK 

 

 ිළ මණුම් ත ාක/ශ්රවණයා ාර/රඟහල් සහ ක්රීාා සංකීමාණය සඳහා ිනල දී 

 න්නා සහ පපාතයා  ව ද න් ලදදබන සි   ණ භාණ්ා  ඒ දවයේදවන්ණ 

පවත්වාද න  න බඩු වේද ෝුන දප ත් හා දත   දප ත්වල තතුළත් කළ 

යුතු  . 

 ිළ මණුම් ත ාක/ශ්රවණයා ාර/රඟහල් සහ ක්රීාා සංකීමාණය  භාවිත  සඳහා 

පාසල් සිවින්, යදි සිවින්, කාමා ණණ්ාල, දවනත් පාසල්වල සිවින් හා බා මර 

පාමා ව න් සඳහා භාවිත   දීණ, සාණාජිකත්ව  ිළපානදමීණ හා ඒ සඳහා 

 ාස්තු අ  කිරීණ සම්බන්ධ්ව පාසල් සංවමාධ්න සිනති  ණගින්  තීරණය  ත 

යුතු අතර  ඒ සඳහා කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂදප අයේණදති  ෙ ලබා  ත යුතු 

දේ. 

 පාසදල් වාමාෂික තස්තදම්න්තු අයේණත කර  දමේදම් දී ිළ මණුම් ත ාක/

ශ්රවණයා ාර/රඟහල් සහ ක්රීාා සංකීමාණය සඳහා වන අ වද  අ තණ ෙ  

තස්තදම්න්තුව සඳහා තතුළත් කළ යුතු දේ. 

 ිළ මණුම් ත ාක පවත්වාද න  ාණ සඳහා අව ය කරන පුහුණු ර්ලධ්ාරීන් 

සහ දස්වකයින් බඳවා  දමේණ, ඔවුන් දවයේදවන් ද වි  යුතු දීණනා ද වීණ 

දණන්ණ නාත්තු ක යුතු හා පවත්වාද න  ාදම් අදනකුත් වි ෙම් සඳහා 

කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂදප අයේණදති  ලබා ත යුතු දේ. 

    9.10.1මපන ාසල්මපිරියමඅටත්තුමකිරීත 

 ද  ානදගික  හා  ටිතල පහවිකම් නාත්තු අව යතා හඳුනා  දමේණ 

 නාත්තු ක යුතු ර් ිනත දේලාව  සිදු කිරීණ 

  ටිතල පහවිකම් (තල, විදුක , දුරකථන) භාවිතදර දී ඒවාදර විසිරීණ ිළිබබඳ 

සදලදස්ණක් සකස් කර තිබීණ 

 ශෙර්කව ිළපාසිදු කිරීදම් සදලවිම් සකස් කර ක්රි ාත්ණක කිරීණ හා 

ර් ාණන  කිරීණ 

9.10මමපන ාසල්මපිරියමසකස්මකිරීතම 

පාසල් ිළපා ත සකස් කිරීදම් දී ඉාදම්  ණායිම් සීණා  කිරීණ සඳහා  වද  / තාේප / 

ඉර් වද   යදි  සකස් කර යරක්ෂාව සදලසීණ සිදු කළ යුතු  . පාසල් වද  සකස් 

කිරීදම් දී  ම්  ද   වක් ණතු වුවදහ ත්  ග්රාණ ර්ලධ්ාරී/ප්රාදද්ලී  දල්කම් සහා  

ලබා  ත යුතු  . ඉාණ   දළදපන පපාදි කෘෂි දබෝ  හා අලංකරණය ව ා  සකස් 

කර  ාවත්කා අන කිරීණ සිදු කළ යුතු දේ. ඉද යේම් ඉ දන්වීම් සඳහා අව ය වන 

ඉා දවන් කිරීණ, (එිබණහන් පන්ති කාණර, ර්මාණාණය පුවුන, යෙමා  පාඨ ප්රෙමා න , 

ඔවි උ න්, ද  වි දප ළ ) හා ඒවා  ාවත්කා අන කිරීණ සඳහා ක්රණදේෙ ද දීණ සිදු 

කළ යුතු දේ. 
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9.12මීනමබඩුමහාමඋපන කරණම ාවියමහාමඅටත්තුව 

 පාසදල් පවතින සි   ණ  අ බඩු හා උපකරණය බඩු වේද ෝුන දප ත්වල 

තතුළත් කිරීණ  

 අව යතා දල්ාන සකස් කර තිබීණ 

 ප්රමුාතා අයේව ඉල් අම් කිරීණ/ ිනල දී  දමේණ සඳහා වාමාෂික සදලදස්ණ  

තතුළත් කර තිබීණ 

  අ බඩු හා උපකරණය  අ  ත්වදඩි ා අව යතා හඳුනා ද න දල්ාන සකස් කර 

තිබීණ, ර්සි පපාදි  බාා කිරීණ සහ අ  ත්වදඩි ා ක යුතු සඳහා ක්රි ාණාමා  

ද න තිබීණ 

 පපාහරණය  හා යරක්ෂාව සඳහා ර්සි ක්රණදේෙ ද දීණ 

9.11මගුරුමහාමවිදුහල්පන තිමයාලමමයාවාසමකළතඅාකරණයමමමමම 

 පාසල සතුව ගුුන ර්වාස පවතී නම් පදිංචි  සඳහා අ දුම් කරන 

ගුුනභවතුන්දප දප දර ත්තු දල්ාන ක් තබා  ත යුතු  . 

   ගුුන ර්වාස දබො හදරීදම් දී  අොළ වන ය තන සංග්රහදර සහ චක්රදල්ා  

විධිවිධ්ානවල    ත්ව ර්මාණයා ක පද්ධ්ති ක් සකස් කර  දමේදණන් කාමා   

පහවි දේ. 

 විදුවි පුද් ල න් සඳහා ගුුන ර්වාස  ලබා දීණ  කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  

දවත ර්මාදද්  ඉදිපාපත් කළ යුතු දේ. 

 ර් ිනත ර්වාස කුක   අ  වන්දන් ෙදයි පරීක්ෂා දක   කලාප අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂ ෙදයේවත් කළ යුතු දේ. 

 ර්ල ර්වාස භාර දීදම් දී  හා  යපවි භාර  දමේදම් දී සි    උපාං  ර්සි පපාදි 

පවතින්දන් ෙදයි පරීක්ෂා දක   භාර දීණ හා භාර  දමේණ කළ යුතු  . 

දම් සම්බන්ධ්ව ය තන සංග්රහද  ම xix පපාච්දේෙදර  විධිවිධ්ාන සහ තාතික පාසල් 

සම්බන්ධ්ව නම් අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කර තති 22/2018  චක්රදල්ා 

විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කරන්න. 
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10.1මහැඳින්වීත 

පාසල් අධ්යාපනදර ගුණයාත්ණක බව තහවුුන කිරීණ සෙහා ඵලො න හා කාමා ක්ෂණ  

ත  නම් ක්රි ාවක  ක්  පාසල් තුළ ක්රි ාත්ණක කිරීණ අතයව ය දේ. ඒ සඳහා 

අධ්යාපන අණාතයාං ද  ම කළණනාකරණය හා ප්රිනති  ාාාව ණගින් 229  වමාෂදර 

සි  ක්රි ාත්ණක වන පපාදි  පාසල් පද්ධ්ති   හඳුන්වා දී තති “අදේ පාසල 

දක තරම් ගුණයාත්ණක ෙ ” ණාමාද ෝපදද්    සහ 2294/ 9 චක්රදල්ා  අයේව සමණ 

පාසලකණ අභයන්තර හා බා මර ත  නම් ක්රි ාවක    ක්රි ාත්ණක කළ යුතු දේ.  

පාසල් ණේ  දණන් අභයන්තර ත  නණ ක්රි ාත්ණක කරන  අතර අණාතයාං , 

පළාත්,  කලාප හා දක ේඨාස ණේ දණන් බා මර ත යිම් සිදු කරයේ ලබයි. 

පාසල් ත  නම් කාමා දර දී පාසදල් සණස්ත ක්රි ාවක    ශිෂය සාධ්න , ඉද යේණ 

ඉ දන්වීණ හා ත  නණ, විධිණත් විෂ ණාලා කළණනාකරණය , විෂ  සණ ාමී 

ක යුතු, ශිෂය විභසාධ්න , නා කත්ව  හා කළණනාකරණය , දභෞතික සම්පත් 

කළණනාකරණය  හා පාසල හා ප්රතාව  න  ක්දෂ්්ර 23   අයේව ත  නම්  කරයේ  

ලබයි. 

10.2මපන ාසල්මමඅ යන්රමඇ යීම්මක්රියාවය ය 

පාසල, පාසල විසින් ණ සංවමාධ්න  වි  යුතු ය තන කි. බා මපාන් සිදු කළ හදකි 

වයේදර ණ  දපන්වීණ පණණි. තණ  ක්තීන් හා  ද    අනාවරණය  කර  ර්ිනන් 

 ක්තීන් වාා  ක්තිණත් කර  දමේණ ත්  ද    සහ ත තත්ත්ව න් විසඳා 

 දමේණ ත් අදේක්ෂිත අරමුණු කරා ළඟා වීණ සඳහාත් අභයන්තර ත  නණ ද  ො 

 ත හදකි  .   

මමමම10.2.1මමපන ාසල්මඅ යන්රමඇ යීම්මක්රියාවය යමතන්න්මලැගබඅමම  

 මමමමමමප්රතිලා මමම 

 අදේක්ෂිත ඉලක්ක කරා පාසදල් ක යුතු ද  මු වන්දන් ෙද’යි දස  ා බද අණ 

 පාසල සතු ණානව හා දභෞතික සම්පත්වක න් උපපාණ ඵලොයිතාවක්  ලබා 

 දමේණ  ණ  දපන්වීණ 

 සණස්ත ක්රි ාවක දර ගුණයාත්ණක හා ප්රණාණයාත්ණක සංවමාධ්න  දහෝ 

පවිබමණ දපන්යේම් කිරීණ 

 පාසල  ා යුතු දි ාව දපන්වා දීණ 

 ණ හරවා  ත යුතු දුමාවලතා ිළිබබඳ දපන්යේම් කිරීණ 

 ය තනදර ප්රබලතා හා දුබලතා දණන් ණ අවොනණ හඳුනා  දමේණ 

 පාසල තුළ සහභාගිත්ව කළණනාකරණය ර ාවක් ද  ානදගීණ  ණ  
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10.2.2මමඅ යන්රමඇ යීතමසම්බන්ධ්මපන ාසගල්මමකාර්ය ාරයමමමමමමමම 

මමමමමමමම10.2.2.1.මඅ යන්රමඇ යීම්මසැලැස්තමසකස්මකිරීත. 

 අභයන්තර ත  නණ  ිළිබබඳව පාසල් ප්රතාව ෙදයේවත් කිරීණ 

 පාසදල් සිවින්, කාමා  ණණ්ාල  යදි ශිෂය න් සහ දෙණාිළ න් තතුු  

 පාසදල් සණස්ත ප්රතාව ත  නම් සම්බන්ධ්ව ෙදයේවත් කළ යුතු  .  උෙමසන 

 සකස්වීම්, පන්ති කව, පාසල් සංවමාධ්න සිනති, උත්සව සහ විවිධ් සකස්වීම්, 

 වලදී දණණ ෙදයේවත් කිරීණ කල හදකි .  

 සමණ වමාෂ ක් යරම්භදර දී ණ අභයන්තර ත  නම් ක්රි ාත්ණක කිරීණ සඳහා 

සදලදස්ණක් සකස් කිරීණ 

ක්දෂ්්ර  

ත  නම් සිදු කරන කාල රාමුව ව කීණ ර් ාණන  

ත දප ණා ණද ජු ජූ සද ඔ දන      

ශිෂය සාධ්න  
                      

ඉද යේණ, ඉ දන්වීණ 

හා ත  නණ 

                      

විධිණත් විෂ ණාලා 

කළණනාකරණය  

                      

විෂ  සණ ාමී 

ක යුතු 

                      

ශිෂය විභසාධ්න  
                      

නා කත්ව  හා 

කළණනාකරණය  

                      

දභෞතික සම්පත් 

කළණනාකරණය  

                      

පාසල හා ප්රතාව 
                      

යෙමා  යකෘති  -  
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10.2.2.2මමඑක්මඑක්මඇ යීම්මක්ගෂ්ත්රමසදහාමකමිටුමපන ත්මකිරීත 

සමණ ත  නම් ක්දෂ්්ර ක් සඳහා ණ අභයන්තර ත  නම් කිනටුවක් බදගින් පත් 

කළ යුතු  . දණ ම දී පාසදල් සණස්ත ගුුන ණණ්ාල ණ ක්දෂ්්ර සඳහා දවන් කිරීණ 

විදුවි වන අතර එ ම දී ගුුන භවතුන් උ න්වන විෂ  න්, හදකි ා හා ළදදි ා ිළිබබෙ 

අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු අතර ඉද යේණ ඉ දන්වීණ හා ත  නම් ක්දෂ්්ර  සඳහා 

කිනටු පත් කිරීදම් දී දතයේෂ්ඨත්ව  ිළිබබඳව ෙ අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු දේ. සමණ 

ක්දෂ්්ර ක ණ ක යුතු සම්බන්ධීකරණය  සඳහා ක්දෂ්්ර නා ක න් පත් කර 

 දමේණ  විදුවි දේ. 

10.2.2.3 ප්රධ්ාඅමග ොනුවක්මහාමක්ගෂ්ත්රමග ොනුමපන වත්වාග අමයාත 

අභයන්තර ත  නම් ද  යේ සකස් කිරීදම්දී සමණ පාසලක් ණ ත  නම් සම්බන්ධ් 

ප්රධ්ාන ද  යේවක් හා එක් එක් ක්දෂ්්ර   ද  යේව බදගින්  ක්දෂ්්ර සඳහා ද  යේ 

08 ක් සකස් කළ යුතු දේ. දණ ම දී එක් එක් ර්මාණයා ක දහෝ ෙමා ක සඳහා ද  යේව 

බදගින් සදකසීණ අව ය දන දේ. 

ප්රධ්ාඅමග ොනුගවහිමඇතුළත්මකළමයුතුමගල්ඛඅ 
ක්ගෂ්ත්රමග ොනුවකමඇතුළත්මකළම

යුතුමගල්ඛඅ 

 2014/31 චක්රදල්ාද  ම ිළ පත 
 ක්දෂ්්ර   අොළ අභයන්තර 

ත  නම් කිනටු නාණ දල්ාන  

 අභයන්තර ත  නම් සදලදස්ණ 

       (2014/31 චක්රදල්ාද  ම තමුණුණ 01) 
 අොළ ක්දෂ්්රද  ම අභයන්තර 

ත  නම් සදලදස්ණ 

 අභයන්තර ත  නම් කිනටු සාණාජික නාණ 

දල්ාන  
 ත  නම් පත්රිකාව 

 අභයන්තර ත  නම් ලකුණු සාරාං   හා 

අධ්යාපන ගුණයාත්ණක ෙමා ක  සකස් කිරීණ 

      (2014/31 චක්රදල්ාද  ම තමුණුණ 02) 
  

 අොළ ක්දෂ්්ර  සම්බන්ධ් ව 

පාසදල් ක්රි ාත්ණක කරන 

වදාස හන්/වයාපෘති/

ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධ් දත රතුුන 

හා සාක්ෂි ිළිබබෙ පපාලීලන  

ස හන් 

 වාමාෂික අධ්යාපන ගුණයාත්ණක ෙමා ක  ිළිබබඳ 

වාමාතාව (2014/31 චක්රදල්ාද  ම තමුණුණ 03)  

 අභයන්තර ත  නම් අයේව පාසල ිළිබබඳ 

අනාවරණය/( 2014/31 චක්රදල්ාද  ම තමුණුණ 04)   

 අභයන්තර/ බා මර ත  නම්  සම්බන්ධ්ව 

දක ේඨාස, කලාප, පළාත් හා අණාතයං  

ණේ ිනන් ලදදබන උපදෙස් ක ිළ 

  

 අභයන්තර ත  නම් සාරං  වාමාතාව   

 බා මර ත  නම් සාරාං  වාමාතාව   
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10.2.2.4 ඇ යීතටමඅදාළමසාක්ිකමපිළිබදමපන රිශීලඅමමසටහන්මැබීත 

ත  නණ  අොළ සාක්ෂි, පාසදල් පවත්වාද න  න දවනත් ද  යේවල, සංයුක්ත 

තදටිවල දහෝ දප ත්වල පවතී නම්, ඒවා විධිණත් ව අංකන  කර එ ම ද  මුව 

(Reference) ක්දෂ්්ර   අොළ ද  යේදේ ස හන් කිරීණ ප්රණාණයවත් වන අතර 

සි    ණ දල්ාන ක්දෂ්්ර ද  යේව  තතුළත් කිරීණ අව ය දන දේ. එදස් වාමාතා/ 

සාක්ෂි පවතින ස්ථාන  විධිණත් ව ස හන් කර අව ය අවස්ථාවල දී ඉදිපාපත් 

කළ යුතු දේ. 

 උොහරණය    

පාසදල් පස් අවුුනදු හා වාමාෂික සදලවිම් ඡා ා ිළ පත් කර නා කත්ව  

හා කළණනාකරණය  ද  යේව  තිනණීණ අව ය දන වන අතර ඒ 

සම්බන්ධ්ව  පහත සඳහන් පපාදි ස හනක් තදබීණ ප්රණාණයවත් දේ.  

            "පාසදල් තති පස් අවුුනදු හා වාමාෂික සදලදස්ණ බලන්න” 

 

 ම් වි ක එණ  ද  මු ස හන් දවනස් වන්දන් නම් ඒ බව ක්දෂ්්ර ද  යේදේ ෙ 

 ාවත්කා අන වි  යුතු  . දණ ම දී සාක්ෂි දලස පාසදල් පවත්වා ද න  න විවිධ් 

දල්ාන, ක ිළ, ඡා ාරූප, ප්රෙමා න  කර තති දත රතුුන, සණුන කලාප, සණුන 

ස හන් , අත්සන් දල්ාන,  පුවත්පත් වාමාතා යදි  සඳහන් කළ හදකි  . 

 

10.2.2.5. අ යන්රමඇ යිම්මවාර්ාවමමසකස්මකිරීත 

දණ ම දී සමණ ක්දෂ්්ර ක ණ එක් එක් ර්මාණයා කද  ම හඳුනා  ත් ප්රබලතා, 

 ද    හා සංවමාධ්න ද ෝතනා ස හන් කර සාරාං  වාමාතාවක් සදකසි  යුතු  . 

එ ම දී පහත සඳහන් යකෘති  භාවිත කළ හදකි  . 

ඇ යීම්මක්ගෂ්ත්රයම-ම..................................... 

ර්මාණයා ක  ප්රබලතා  ද    
සංවමාධ්න 
ද ෝතනා 

ව කීම් 

ර්ණ කළ 

යුතු 
කාල  
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ඉද යේණ, ඉ දන්වීණ හා ත  නණ  න ක්දෂ්්ර    දත් ගුුනභවතුන් ත  නදම් දී 

එක් එක් ගුුනභවතා ිළිබබඳ සාරාං     වාමාතාවක් පහත සඳහන් පපාදි 

තබා ත යුතු දේ. 

ගුුනභවතාදප නණ අනාවරණය  වූ කුනණු සංවමාධ්න ද ෝතනා 

      

10.2.2.6.මපන ාසල්මඅධ්යාපන අමගුණාත්තකමදර්ශකයමසකස්මකිරීත 

ත  නම් ක්දෂ්්ර  

ත  නණ  
ලක් කළ 
ෙමා ක 
සංායාව 

ලබා  ත 
හදකි 
ලකුණු 
සංායාව 

ලබා ත් 
ලකුණු 
සංායාව 

ප්රති ත  
සණස්ත 
ත  නණ 

ශිෂය සාධ්න            

ඉද යේණ ඉ දන්වීණ හා 

ත  නණ 
          

විධිණත් විෂ ණාලා 

කළණනාකරණය  
          

විෂ  සණ ාමී ක යුතු           

ශිෂය විභසාධ්න            

නා කත්ව  කළණනාකරණය       

දභෞතික සම්පත් 

කළණනාකරණය  
          

පාසල හා ප්රතාව           

පාසල් අධ්යාපන ගුණයාත්ණක 

ෙමා ක  ( SEQI ) 
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10.2.2.7 ගුණාත්තකමප්රශ්අමපිළිබදවමසාක්ඡාාමකිරීතම 
 
සමණ අභයන්තර ත  නණකින් පවිව ණ ඒ ඒ ක්දෂ්්ර න්  අොළ ව “අදේ පාසල 

දක තරම් ගුණයාත්ණක ෙ “ ණාමාද ෝපදද්  සංග්රහද  ම 48ම –ම 45 ෙක්වා ිළටුවල 

සඳහන් ගුණයාත්ණක ප්රීන ිළිබබඳ සාකච්ඡා කර ඒ ිළිබබඳ ව සාරාං  වාමාතාවක් 

තබා  දමේණ අව ය දේ. එ ම දී හඳුනා  ත් ප්රබලතා ත  නණ දණන් ණ  ද    

ප්රමුාතාකරණය  දක   ඉදිපා වමාෂ න් ම පාසදල් සදලවිම් ණගින් එණ  ද    

විසඳීණ  වදාස හන්/ වයාපෘති සදලවිම් කර  දමේණ ෙ සිදු කළ යුතු දේ.  

 
ඒ සම්බන්ධ්ව පහත සෙහන් පපාදි සාරාං  වාමාතාවක් තබා  දමේණ කළ යුතු  .  

සාකච්ඡා කළ 

කුනණු 

හඳුනා ත් සංවමාධ්න  

වි  යුතු ක්දෂ්්ර/අං  

ඉදිපාදර දී  ත යුතු 

ක්රි ාණාමා  (තත්නම්ප 

      

      

      

10.2.2.8 ප්ර තිමසතාගලෝචඅයමහාමපන සුමවිපන රම්මක්රියාත්තකමකිරීත 

 ඒ ඒ  ක්දෂ්්රද  ම ක්රි ාකාරකම්වල ප්ර ති  ත  නණ සඳහා කාමා  

ණණ්ාල  සණ  ප්ර ති සණාදලෝචන සකස්වීම් පදවදත්වීණ (ණාසිකව /

වාරාවසානදර)  

 ප්ර ති  ිළිබබෙ වාමාතා පවත්වාද න  මණ හා ප්රතිදපෝෂණය වදාස හන් 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 ප්රමුාතාව ණත සංවමාධ්න  වි  යුතු කුනණු හªනා  දමේණ හා වාමාෂික 

සදලස්ණ  තතුළත් කිරීණ 

 අභයන්තර ත  නණ පාසදල් ර්සි පපාදි සිදු දේෙදයි විවිධ් ක්රණදේෙ 

භාවිතද න් අාණ්ාව ර් ාණන  කිරීණ හා ඉහළ සාධ්න ණේ ණක් සඳහා 

ො ක වූ කාමා  ණණ්ාල ත  නණ  ලක් කිරීණ 

 ගුණයාත්ණක බව වමාධ්න   ඉවහල්වන විශිෂ්ඨ වයවහාර හදුනා  දමේණ 
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     10.2.2.9  අ යන්රමඇ යීතමඅනුවමපන ාසලමපිළිබඳමඅඅාවරණමහුනඅාමම

    ම ැනීතමසහමසැලසුම්කරණග ම සම ාවිය 

අභයන්තර ත  නම් සිදු කිරීදණන් පවි ඒ ඒ ක්දෂ්්රවල  අොළ ව ර්මාණයා ක, 

ෙමා ක හා ගුණයාත්ණක තත්ත්ව න් ිළිබබඳ සලකා බලා පාසදල් පවත්නා 

ප්රබලතා,  ද    හා සංවමාධ්න  වි  යුතු අං  හඳුනා ද න සංක්ෂිේත 

වාමාතාවක් තබා  ත යුතු  . එණ වාමාතාව  අයේව පහත සඳහන් පපාදි පාසල 

ිළිබබඳ අනාවරණය ස හන් කළ යුතු  . ( 31/2014 චක්රදල්ා  - තමුණුණ 24ප 

පාසදල් නණ - ................................................................           වමාෂ ........................... 

අභයන්තර  ත  නදණ ම අනාවරණය අයේව පාසදල් ප්රබලතා /  ක්තීන් 

දලස හඳුනා  ත හදකි ප්රධ්ානතණ කුනණු  ( දණ ම දී ප්රධ්ානතණ කුනණු 

2 ක් ස හන් කරන්න ප 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

අභයන්තර  ත  නදණ ම අනාවරණය අයේව ඉදිපා වමාෂ  තුළ සංවමාධ්න  

වි  යුතු  දයි හඳුනා  ත් ප්රධ්ානතණ කුනණු ( දණ ම දී ප්රධ්ානතණ කුනණු 

2 ක් ස හන් කරන්න ප 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 
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10.2.2.10මයායාතඅමසටහන්මපන වත්වාම ැනීත 

අභයන්තර ත  නම් සිදු කිරීදම් දී සමණ ක්දෂ්්ර ක සිදු කරන ක යුතු සඳහා ණ 

ක්දෂ්්ර කිනටු විසින් ස හන් තදබීණ සඳහා  ර් ාණන ස හන් දප තක් පවත්වා 

ද න  ාණ විදුවි දේ. දණ ම දී එක් දප තක් ක්දෂ්්ර 23  දබො දහෝ එක් 

ක්දෂ්්ර ක  කුාා දප තක් බදගින් පවත්වා  ත හදකි අතර අොළ ක්දෂ්්ර  

සම්බන්ධ්ව ර් ාණන ස හන් එ ම තතුළත් කළ යුතු  . දණ ම දී ප්ර ති 

සණාදලෝචන සකස්වීම්, ක්දෂ්්රද  ම ර්මාණයා ක, ෙමා ක ිළිබබඳ ර් ාණන ක යුතු 

ක්දෂ්්ර   අොළ ව පවරන ලෙ ව කීම් සහ කාමා  න් ර් ිනත දින  ඉටු කිරීණ 

යදි  සම්බන්ධ් ස හන් තදබි  හදකි . දණ ම දී  ක්දෂ්්ර ත  නම් කිනටු ණගින් 

අොළ ක්දෂ්්රද  ම සංවමාධ්න  සඳහා සිදු කරයේ ලබන කාමා  න් සම්බන්ධ් ව 

දණන් ණ අභයන්තර ත  නම් පාසදල් අාණ්ාව ක්රි ාත්ණක දේෙ  න්න ිළිබබඳව 

ර් ාණන  සඳහා ෙ දණණ ස හන් දප ත වදෙ ත් දේ. 

 

10.8මපන ාසල්මබාහිරමඇ යීම්මක්රියාවය යම 

සංවිධ්ාන ක පවත්නා ක්රි ාවක   හා කාමා  සාධ්න  ිළිබබඳ ව අොළ 

 සංවිධ්ාන   පපාබා මර ිළපාසක් විසින් සිදු කරයේ ලබන කාමා   බා මර ත  නණක් 

දලස ෙදක්වි  හදකි . පාසල අදේක්ෂිත ඉලක්ක දවත ද න  මණ සෙහාත්, 

පාසදල් සමණ ක්දෂ්්ර ක ණ ගුණයාත්ණක තත්ත්ව  පවත්වා  දමේණ ත් බා මර 

ත  නණ අතයව ය වන අතර පාසදල් සංවමාධ්න  සඳහා  විදුවි ණාමාද ෝපදද්  

සදප නණ එණගින් සිදු දේ. එබදවින් බා මර ත  නම් ක්රි ාවක   පාසල  ප්රතිදපෝෂණය  

අවස්ථා සලස්වයි. බා මර ත  නණ පාසල් ප්රතාවදප අවධ්ාන  පාසල දවත ද  මු 

කරවීණ  දප ලෙවන අතර ද ෙවුම් හා ර්ණදවුම් ිළිබබඳ පාසල් කළණනාකරණයදර 

හා ගුුනවුනන්දප ව කීණ හා ව වීණ පදහදදික ව ෙකින්න  පවිබිණ සලසයි. ඒ 

අයේව පාසදලන් ගුණයාත්ණක අධ්යාපන ක් ලදදේ ෙ  න්න සහතික කර  දමේණ  

හදකි ාව ලදදේ. 
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10.3.1මමපන ාසල්මබාහිරමඇ යීම්මක්රියාවය යමතන්න්මලැගබඅමප්රතිලා  

 පාසදල් අභයන්තර/ස්ව ං ත  නණ සඳහා අව ය පහවිකම් සදලසීණ 

  පාසදල් සංවමාධ්න  වි  යුතු අං  හඳුනා  දමේණ 

  පාසදල් සංවමාධ්න   අව ය සහා  හා අව ය ණ  දපන්වීණ 

  පාසදල් සංවමාධ්න  සඳහා ර්මාදද් /ද ෝතනා ඉදිපාපත් කිරීණ 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කළ  9/2294 චක්රදල්ා  හා අ දේ පාසල 

දක තරම් ගුණයාත්ණකෙ  ණාමාද ෝප දද්   සහ අ දේ පාසල දක තරම් 

ගුණයාත්ණකෙ ණාමාද ෝප දද්   ක්රි ාත්ණක කිරීණ සම්බන්ධ් උප දෙස් සංග්රහ  

අයේව ක යුතු කරන්න' 
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අන්ර් ය 

 

11.1 හදඳින්වීණ 

11 .2 ශිෂය විභසාධ්න  සඳහා ක්රි ාත්ණක කළ හදකි විවිධ් වදාස හන් 

11.2.1  ශිෂය උපදද් න  හා වෘත්ති  ණාමාද ෝපදද් න  

        11.2.1.9  ශිෂය උපදද් නදර අරමුණු 

        11.2.1.2  ශිෂය උපදද් න වදාස හන් ිළිබබඳ පාසදල් ව කීණ 

       හා  කාමා භාර  

       11.2.1.3  වෘත්තී  ණාමාද ෝපදද් න  ිළිබබඳ පාසදල් ව කීණ හා  

       කාමා භාර  

  11.2. 2 සණාත යමාථික  ද    තති සිවින්  සහන සදලසීණ. 

 11.2.3 දසෞාය හා දපෝෂණය  

 11.2.4 සමේපාරක්ෂාව හා ස්වස්ථතාව 

 11.2.5 යපණය  ාලාව ණදනවින් පවත්වාද න  මණ. 

 11.2.6 ළණා විරක්ෂිතතාව තහවුුන කිරීණ. 

 11.2.7 යපො කළණනාකරණය  විධිණත් පපාදි සිදු කිරීණ 

 99.2.3 පාසල් දන්වාසිකා ාර පහවිකම් විධිණත්ව පවත්වා ද න  මණ. 

 

11.මමමමමශිෂයමසු සාධ්අය 



Ministry of Education, Sri Lanka 

 

11.1මහැඳින්වීත 

ශිෂය විභ සාධ්නද න් අධ්යාපර්ක හදකි ා වමාධ්න  කිරීණ සඳහා අත්වදලක් 

ලබා දීණ දණන් ණ වාාත් දහ ඳ ජීවන තත්ත්ව ක් තති කිරීණ  පහවිකම් 

සදප නණ ෙ සිදු කළ හදකි  . පාසලක විභසාධ්න වදාස හන් ඵලො නව සිදු 

කිරීදණන් සිවින්  පාසල වාාත් ප්රි තනක ස්ථාන ක් බව  පත් වයේ තත. 

11.2මශිෂයමසු සාධ්අයමසඳහාමක්රියාත්තකමකළමහැකිමවිවිධ්ම

වැටසටහන් 

 ශිෂය උපදද් න  හා වෘත්තී  ණාමාද ෝපදද්   

 සණාත යමාථික  ද    තති ෙුනවන්  සහන සදලසීණ 

 දසෞාය හා දපෝෂණය වදාස හන් 

 සමේපාරක්ෂාව සහ ස්වස්ථතාව 

 යපණය  ාලාව ණදනවින් පවත්වා ද න  මණ 

 ළණා විරක්ෂිතතාව තහවුුන කිරීණ 

 යපො කළණනාකරණය  

 පාසල් දන්වාසිකා ාර පහවිකම් විධිණත්ව පවත්වා ද න  මණ 

 

 11.2.1 ශිෂයමඋපන ගේශඅයමහාමවෘත්තීයමතාර්ග ෝපන ගේශඅය 

ර්වස, පාසල හා සණාතදර දී ශිෂය ශිෂයාවන්  මුහුණය දෙන  ද    සහ 

අභිද ෝ වල  සාමාථකව මුහුණය දීණ   ක්ති ත්, ණ  දපන්වීණත්, 

යත්ණාවදබෝධ් ත්, සදලසීණ උපදද් න යි. ශිෂය උපදද් න  හා 

ණාමාද ෝපදද් න  පාසලක ක්රි ාත්ණක කළ යුතු  විවිදී   වදාස හනකි.  
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     11.2.1.1 ශිෂයමඋපන ගේශඅග මඅරමුු ම 

 සිවින්   පවත්නා  ද    හªනා  දමේණ  හා විසඳා  දමේණ  සහා  වීණ 

 සිවින්  තණ  ක්තින් , දුමාවලතා, අවස්ථා හා අභිද ෝ  පදහදදික ව  

හඳුනා  දමේණ  ණ  දපන්වීණ 

 අවස්දථෝචිතව ර්වදරදි තීරණය  දමේණ  සහා  වීණ 

 සිවින් තුළ පුමාණය දපෞුනෂ සංවමාධ්න ක් තති කිරීණ ණගින් සිවින්  

සාමාථකව අධ්යාපන ක්රි ාවක දර ද දීණ  අවකා  ලබා දීණ 
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11.2.1.2 ශිෂයමඋපන ගේශඅමමවැටසටහන්මමපිළිබඳමමපන ාසගල්මමව කීතමහාමමමමමමමමමම

 කාර්ය ාරය 

 ශිෂය උපදද් න  සඳහා විදුවිකම් ස මත ගුුනභවතකු පත්කිරීණ හා 

විදුවි පාඨණාලා දවත ද  මු කිරීණ 

 පාසදල් උපදද් න ඒකක ක් ිළ මටුවීණ සඳහා අව ය පහවිකම් සදප නණ 

හා උපදද් න ඒකක  ර්ෙහස් හා ප්රසන්න වාතාවරණය කින් යුතුව 

පවත්වා  දමේණ 

 ගුුනවුනන්, සිවින් හා දෙණාිළ න් උපදද් න ක්රි ාවක   ිළිබබෙ ෙදයේවත් 

කිරීණ 

 විදුහල්පති හා ගුුන ණණ්ාලදර සහ  උපදද් න විෂ  භාර ගුුනවර ා 

දවත ලබාදීණ සඳහා වදාිළිබදවළක් සකස් කිරීණ 

 විධිණත් සදලදස්ණක් හා වාමාතා තබා  දමේණ සඳහා උපදද් න ගුුනභවතා 

ෙදයේවත් කිරීණ 

 සිවි  ද    හඳුනා  දමේණ  විදුවි ක්රණදේෙ ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 ශිෂය චමා ා පදතිකා සකස් කිරීණ හා  ඉදිපා අවස්ථාවල දී එ  

ප්රද ෝතන    දමේණ  

 සිවින්දප හා පාසල් ප්රතාදේ විීවාස  දිනා  ර්ිනන් ක යුතු කිරීණ 

සඳහා උපදෙස් ලබා දීණ 

 සිවි උපදද් න   අොළ දත රතුුන වාමාතා හා ක ිළද  යේවල රහසය බව  

යරක්ෂා කිරීණ  අව ය සහ  ලබා දීණ. 

 අව ය අවස්ථාවල දී සම්පත් පුද් ල සහ  ලබා  දමේණ  ක යුතු කිරීණ  

 දපෞුනෂ සංවමාධ්න  ිළිබබඳව සිවින් ෙදයේවත් කිරීණ සහ දපෞුනෂ 

සංවමාධ්න ක්රි ාකාරකම්වල සිවින් ර්රත කරවීණ  
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   11.2.1.3 වෘත්තීයම තාර්ග ෝපන ගේශඅයම පිළිබඳම පන ාසගල්ම ව කීතම හාම

 කාර්ය ාරය 

 ශිෂය ළදදි ා හා හදකි ා හඳුනා  දමේණ සහ විදුවි ප්රදේ  න්  ද  මු කිරීණ 

 විෂ  න් දතෝරා  දමේදම් දී සිවින්  අව ය ණ දපන්වීණ 

 සිවින්  ද  මුවි  හදකි විවිධ් වෘත්තී  පුහුණු වදාස හන්වල  අොළ කා අන 

දත රතුුන ිළිබබඳව  සිවින් හා දෙණාිළ න් ෙදයේවත් කිරීණ 

 වෘත්තී  ණාමාද ෝපදද් න වදාස හන් සඳහා විදුවි ය තන (දද්ලී /

විදද්ලී ) හදුනාද න ඒ ිළිබබඳ ෙත්ත පාෙක ක් පවත්වාද න  ාණ සහ  

සිවින් එණ ය තන දවත ද  මු කිරීණ 

 පාසල තුළ වෘත්තී  ණාමාද ෝපදද් න වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කළ  6/2013 චක්රදල්ා   අයේව ක යුතු  කරන්න' 

11.2.2 සතාජාමආර්ථිකම ැටලුමඇතිමදුසුන්මහටමසහඅමසැලසීත 

විවිධ් සණාත යමාථික පපාසරවක න් පදිනදණයන සිවින්  සණානාත්ණතාදවන් 

යුතුව සදලකීණත්,  ද    ස මත ෙුනවන්දප  ද    අවණ කර  දමේණ  සහා  

වීණත්, විදුහල්පති තතුු  ගුුනණණ්ාලදර ව කීණ දේ. ඒ  සඳහා පහත 

ක්රි ාණාමා  අයේ ණන  කළ හදකි  . 

 සණාත යමාථික  ද    ස මත සිවින් පන්ති ණේ ිනන් හඳුනා  දමේණ 

 උචිත වයාපෘති දහෝ වදාස හන් පාසල් ණේ ිනන් සංවිධ්ාන  කිරීණ 

 සිවින්දප දපෞද් ක කත්ව   හාර් දන වන  අයුපාන් එණ වදාස හන් 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 අව ය අවස්ථාවල දී දන්වාසික පහවිකම් ලබා දීණ දහෝ යරක්ෂිත 

පපාසර ක  ද  මු කිරීණ සෙහා අොළ ය තනවල  ෙදයේම් දීණ. 

  පපාතයා ලීක න්දප සහා  ලබා  දමේණ 

 ලදදබන යධ්ාර විධිණත් ක්රණදේෙ ක  අයේව දබො දීණ 

 වදාස හන්වල ප්ර ති   ාවත්කා අනව  ර් ාණන  කිරීණ 

 අොළ දල්ාන හා වාමාතා තබා  දමේණ 
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11.2.3 ගසෞඛයමහාමගපන ෝෂණය 

ෙුනවන් සඳහා යරක්ෂාකාරී දසෞාය සම්පන්න පාසල් ව ිළ ාවක් ර්මාණාණය  

කිරීණ ඔවුන්දප  ාරීපාක හා ණානසික සංවමාධ්න  සඳහා ප්රබල අයේබල ක් වයේ 

තත. අධ්යාපන අණාතයාං   විසින් පාසල් දසෞාය ප්රවමාධ්න   අොළව දම් 

වන වි  ර්කුත් කර තති චක්රදල්ාවල  අයේව ක යුතු කළ යුතු  . ඒ අයේව 

පාසල් දසෞාය ප්රවමාධ්න ර්මාණයා ක   දත් ත  නම් සිදු කරවා රන්, පාදී හා 

දලෝකා පෙක්කම්ලාීන පාසලක් බව  පත් වි  හදකි  . 

ළණයින් දසෞායවත් කිරීණ සහ තණන්දප, තණ පවුදල්  හා සණාතදර දසෞාය 

ප්රවමාධ්න  කිරීණ  ස්ව ං හදකි ාවක් තති අ  බව  බලවන්තකරණය  වූ ශිෂය 

ප්රතාවක් බි ම කිරීණ අරමුණු කරද න පාසල් දසෞාය ප්රවමාධ්න වදාස හන් 

ක්රි ාත්ණක කර තත. ඒ අයේව පාසල  උචිත වදාස හන් ර්මාණාණය  කර 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ විදුහල්පතිදප ර්මාණය ව කීණක් දේ. 

දසෞායවත් පාසල් පපාසර ක් තුිබන් දබෝ වන හා දබෝ දන වන දරෝ  වළක්වා 

 දමේණත්, ර්සි දපෝෂණයද න් යුතු ෙුන පරපුරක් තති කිරීණ සඳහා සහා  වීදම් 

ක්රි ාකාරකම් ක්රි ාත්ණක කිරීණත්  විදුහල්පතිදප ර්මාණය ව කීණ දේ.  

 දසෞාය ශවෙය පරීක්ෂණය හා ප්රති ක්තිකරණය වදාස හන් වාමාෂිකව 

විධිණත්ව ක්රි ාත්ණක කිරීණ  පහවිකම් සදප නණ 

 දසෞාය හා දපෝෂණය  ද    හඳුනා  දමේණ 

 සිවින්දප දසෞාය හා දපෝෂණය  ද    ිළිබබඳ දෙණාිළ න්/භාරකුනවන්   

ෙදයේවත්   කිරීණ සහ අව ය ප්රතිකාර සඳහා ද  මු කිරීණ 

 දසෞාය හා දපෝෂණය  සම්බන්ධ් විවිධ් වදාස හන් පදවදත්වීණ 

 පාසල් පපාසර  ශෙර්කව පරීක්ෂා කර ණදසි ණදුුනවන්ද න් දත ර 

පපාසර ක් බව  පත් කිරීණ සඳහා වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ  

 ශෙර්ක ිළපාසිදු කිරීදම් වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ සහ කසළ ර්සි පපාදි 

බදහදර කිරීණ  

 දබෝවන දරෝ වක න් දපදළන සිවින් ර්ීචිත කාල සීණාවක් සඳහා පාසල් 

පදිනණීණ වළක්වා  දමේණ 
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සිවින්දප දපෝෂණය ණේ ම් ඉහළ නදංවීණ සඳහා  ත හදකි ක්රි ාණාමා  

කි මප ක් පහත ෙදක්දේ. 

 පාසල් විෂ ණාලාව තුළ තති දපෝෂණය  සම්බන්ධ් ඉද යේම් අවස්ථා ණගින් 

සිවින්දප දපෝෂණය  ිළිබබඳ චමා ාත්ණක දවනසක් තති කිරීණ  

 පාසල් යහාර ලබා දීදම් වදාස හන ර්සි දලස සදලවිම් කිරීණ, ක්රි ාත්ණක 

කිරීණ සහ ර් ාණන  කිරීණ  

 සිවින්දප  රීර ස්කන්ධ් ෙමා කදර (BMI) අඩු වදඩි වීම් හදුනා දමේණ හා 

අව ය ක්රි ාණාමා   දමේණ 

 පාසල් ෙුනවන් සඳහා  කා, දෆෝක ක් අම්ල , වි ිනන් A සහ වි ිනන් B  න 

දපෝෂණය අතිදමාක ලබා දීදම් වදාස හන් ර්සි දලස ක්රි ාත්ණක  කිරීණ 

(අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කළ අංක 22/2298 සහ කාක නව 

ර්කුත් කරන චදක්රදල්ා හා උපදෙස් අයේව ක යුතු කරන්න. 
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       11.2.4මමසනීපන ාරක්ෂාවමසහමස්වස්ථමිාව 

සමණ පාසලක්ණ තණ පාසල  පදිනදණයන සිවින්  පාමේ  තල  සහ 

සමේපාරක්ෂක පහවිකම් ප්රණාණයවත් පපාදි ලබාදීණ  ක යුතු කළ යුතු දේ. 

සමේපාරක්ෂක පහවිකම් හා සම්පත් උපපාණ අයුපාන් ඵලො නව ප්රද ෝතන   

 දමේණ  හා යරක්ෂා කිරීණ  පාසදල් විධිණත් වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කළ යුතු 

දේ. ඒ සඳහා පාසල් ණේ ිනන්  ත හදකි ක්රි ාණාමා  කි මප ක් පහත ෙදක්දේ. 

 අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ලබා දී තති තාතික ප්රතිණානවල  අයේව 

සිවින් සහ කාමා ණණ්ාල  සඳහා ප්රණාණයවත් වදසිකිිබ පහවිකම් සප ා දීණ 

 වදසිකිිබවල පවි්රතාව හා නාත්තුව ර්සි පපාදි සිදු කිරීණ සෙහා ක්රණදේෙ 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ  හා වදසිකිිබ සඳහා අාණ්ාව තල සදපයුණ පදවතීණ 

 ශිෂයාවන්දප සමේපාරක්ෂක අව යතා සඳහා පහවිකම් සදප නණ 

 බීණ  විදුවි තල  අාණ්ාව ලබා දීණ  

 අත් දස්දීදම් පහවිකම් සදප නණ  

 වසං ත හා ණදසි ණදුුනවන් දබෝවීණ වදළදක්වීණ සඳහා ිළ වර  දමේණ හා ඒ 

සම්බන්ධ් ෙදයේවත් කිරීම් සිදු කිරීණ 

 දපෞද් ක ක ස්වස්ථතාව  පවත්වාද න  ාණ සඳහා විවිධ් වදාස හන් 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 ණහතන දසෞාය පරීක්ෂක ණගින් සමේපාරක්ෂක සමීක්ෂණය  සිදු කරවා 

 දමේණ සහ හඳුනා ත්  ද    සඳහා අව ය ක්රි ාණාමා   දමේණ   

 පාසල තුළ කසළ කළණනාකරණය  සෙහා ක්රණදේෙ ක්රි ාත්ණක කිරීණ (වමාණය 

බඳුන් භාවිත , දක ම්දපෝස්ේ දප දහ ර සකස් කිරීණ  නාදි ) 

 දණණ කාමා  න් විධිණත් පපාදි සිදු දේ ෙදයි ර් ාණන  කිරීණ 
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11.2.5මමආපන ණමශාලාවමතැඅවින්මපන වත්වාමග අමයෑතම 

පාසල් ණේ ිනන් පවත්වාද න  න යපණය  ාලාවල ිළපාසිදුකණ හා 

දසෞායාරක්ෂිත බව ිළිබබඳ ර්මාණය ව කීණකින්  ක යුතු  කිරීණ සඳහා පහත 

කුනණු වදෙ ත් දේ. 

 අධ්යාපන අණාතයාං   කා අනව ර්කුත් කරන චක්රදල්ා 

විධිවිධ්ානවල  අයේව යපණය  ාලාව  පවත්වාද න  මණ     

 පවතින ඉාකා පහවිකම් තුළ යපණය  ාලාව ිළපාසිදුව හා ක්රණවත්ව 

පවත්වා ද න  මණ සඳහා ක යුතු කිරීණ 

 යපණය  ාලාදේ තති යහාර ද්රවය විරක්ෂිතව හා දසෞායාරක්ෂිතව  

අවිරා තදබීණ  හා වාාත් ිළපාසිදු හා විරක්ෂිත යහාර  පපාදභෝතන    

සිවින්  අවස්ථාව  සදලසීණ 

 විධිණත් පටිපාටි අයේ ණන  දක   යපණය  ාලා පවත්වා ද න  මණ 

සඳහා විදුවි සදපයුම්කුනවකු දතෝරා  දමේණ 

අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කර තති  2015/35 චක්රදල්ා  සහ කා අනව 
ර්කුත් කරන චදක්රල්ා හා උපදෙස්  අයේව ක යුතු කළ යුතු  .  
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      11.2.6  ළතාමසුරක්ිකාවමහවුරුමකිරීතම 

ළණා විරක්ෂිතතාව තහවුුන කිරීණ  පාසල  පදවදරන ඉතාණත් වදෙ ත් සණාත 

ව කීණකි. දණ  විදුහල්පති තතුු  සි    ණ කාමා ණණ්ාලදර ව කීණක් වන 

අතර ළණා විරක්ෂිතතාව තහවුුන කිරීණ  පහත ිළ වර අයේ ණන  කළ යුතු  . 

දණ ම දී අවොනම් චමා ාවන් අවණ කිරීණ  ක යුතු කිරීණ සිදු කළ හදකි  .   

 විරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ්ද න් සිවින්, කාමා  ණණ්ාල  සහ දෙණාිළ න් 

ෙදයේවත් කිරීණ සහ ඒ සඳහා අව ය අවස්ථාවල ප්රතා සහද ෝ   ලබා  දමේණ 

 ළණා අපචාර,  මංසන  හා ළණා අපද ෝතන  සම්බන්ධ්ව සිවින් සහ පාසල් 

ප්රතාව ෙදයේවත් කිරීණ 

  මංසනද න් හා ළණා අපද ෝතනද න් දත ර පාසල් පපාසර ක් 

ද  ානදගීණ  ක යුතු කිරීණ  

 ළණා විරක්ෂිතතාව ිළිබබඳ දත රතුුන ලබා  දමේදම් ක්රණදේෙ ස්ථාිළත කිරීණ 

 ළණා ණානසික පීාන  අවණ කිරීණ සඳහා ර්මාණාණයාත්ණක හා සා ර්ක 

වදාස හන් පාසල් ණේ ිනන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 සතිණත් බව තති කිරීණ සඳහා ක්රි ාකාරකම් ක්රි ාත්ණක කිරීණ  

 සිවින්දප හා ගුුනවුනන්දප ණානසික යතති  හඳුනා  දමේණ හා ඒවා 

කළණනාකරණය  කිරීණ සඳහා ක්රි ාණාමා  හඳුන්වා දීණ  

 පාසල් පපාශ්ර  තුළ සිවින්දප විරක්ෂිතතාව තහවුුන කිරීණ  ක්රි ාණාමා  

 දමේණ 

 ණත්ද්රවය ර්වාරණය කිනටු පත් කිරීණ සහ ප්රතා ො කත්ව  ස මතව ණත්ද්රවය 

ර්වාරණය වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ  

 තාක්ෂණික දණවලම් භාවිත කිරීණ ිළිබබඳ ෙදයේවත් කිරීණ සහ වදරදි දලස 

භාවිත කිරීදණන් වළක්වා  දමේණ  ක්රි ා කිරීණ 

 ළණා විරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ්ද න්  පාසල තුළ ක්රි ාත්ණක කරන 

වදාස හන් විධිණත් පපාදි සිදු වන්දන් ෙදයි ර් ාණන  කිරීණ 

 

 

 

(අංක ED/01/02/09/03/02 ෙරන 2015.05.21 දිනදති උපදෙස් ක ිළ , 20/2020 චක්රදල්ා 

උපදෙස් සංග්රහ  අයේව ක යුතු කරන්න. 
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11.2.7 ආපන දාමඅවදාඅම්මකළතඅාකරණයමවිධිතත්මපන රිියමදුදුමකිරීත 

යපොවක්   යේ  අනදේක්ෂිතව තති වි  හදකි අනතුුනො ක තත්ත්ව කි. 

එවදර් තත්ත්ව න් වළක්වා  දමේණ  හා පාලන  කිරීණ  ර්මාව සදලවිම් සකස් 

කිරීණ හා ක්රි ාණාමා   දමේණ සිදු කළ  යුතු  .  

දභෞතික පපාසරදර පවතින අනාරක්ෂිත බව හදිසි අනතුුන දකදමා බලපමණක් 

තති කරයි. එදස් දහයින් දභෞතික පපාසරදර විරක්ෂිතතාව ිළිබබඳ අවධ්ාන  

ද  මු කළ යුතු  . ඒ අයේව පහත පපාදි ක යුතු කිරීණ යපො කළණනාකරණය  

සඳහා පහවිවක් වයේ තත. 

 යපො ණ් න් සිදුවන හාර් හා පාඩු අවොනම් උපපාණ අයුපාන් අවණ කර අණ 

සඳහා විධිණත් සදලදස්ණක් සකස්කර ද න ඒ අයේව ක යුතු කිරීණ 

 පාසල් විරක්ෂිතතා කිනටු ිළ මටුවා ඒවා සක්රි ව පවත්වා ද න  මණ 

 පාසදල් යපො හා හදිසි අනතුුන සිදුවි  හදකි අවස්ථා හා ස්ථාන 

ණදනවින් හඳුනාද න ඒවා වදළදක්වීණ සඳහා අව ය ිළිබ ම් ද දීණ 

 යපො අවණ කර  දමේදම් උපා  ණාමා  හඳුනා ද න තිබීණ  හා ඒවා 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 යපො හා යපො කළණනාකරණය  ිළිබබඳ පාසල් ප්රතාව ෙදයේවත් කිරීණ 

 යපොවක දී සහා  ලබා  ත හදකි ය තන හා පුද් ල න් හඳුනා  දමේණ 

හා ෙත්ත  පාෙක ක් පවත්වාද න  මණ 

 යපො කළණනාකරණය  සඳහා සිදු කරයේ ලබන විවිධ් කාමා  න්  

ර් ාණන    කිරීණ 

 ණාමා  මේති ිළිබබඳ ෙදයේවත් කිරීණ හා ක්රි ාණාමා   දමේණ 

 ප්රථණාධ්ාර පහවිකම් පදවතීණ හා ප්රථණාධ්ාර ලබා දීණ ිළිබබඳ කුසලතා 

ස මත කණ්ාා ණක් පාසල තුළ සිටීණ  

 පාසල  යසන්න දස්වා ලබා  ත හදකි ය තන ිළිබබඳ දත රතුුන 

පවත්වා  දමේණ (උො: දප ක සි , දරෝහල, ගිලන් රථ වදර්) 

 දසෞායොන, රතුකුුනස ඒකක , ශිෂයභ , බාලෙක්ෂ, පපාසර භ  

කණ්ාා ම්  න කණ්ාා ම්වල දස්වා ලබා  දමේදම් ක්රණදේෙ සකස් කිරීණ  
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දම් සම්බන්ධ්ව අධ්යාපන අණාතයාං   ණගින් ර්කුත් කරන ලෙ 90/2229 

චක්රදල්ා  සහ ණාමාද ෝපදද්  අයේව ක යුතු කරන්න. 
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11.2.8 පන ාසල්මගන්වාදුකා ාරමපන හසුකම්මමවිධිතත්වමපන වත්වාමම ැනීත 

සිවින්  යරක්ෂාව විධිණත්ව සදලදසන පපාදි,  මතකර ණානසික පපාසර ක් 

ද  ා නදද න පපාදි සහ අතයව ය පහවිකම් සදලදසන පපාදි  

දන්වාසිකා ාර පවත්වාද න  මණ අදේක්ෂා දකදමා. 

පාසල් දන්වාසිකා ාර  ණදනවින් පවත්වා ද න  ාදම්දී  පහත ක්රි ාණාමා  

අයේ ණන  කළ හදකි  ' 

 සිවින් හා සිවිවි න් සඳහා දවන් වූ දන්වාසිකා ාර පහවිකම් පදවතීණ 

 දන්වාසිකා ාරවල බාක කාවන් සඳහා පාක කාවක ෙ බාලක න් සඳහා 

පාලකවර කු ෙ සිටීණ 

 ර්ො  දමේදම් ස්ථාන, පාාම් කිරීණ සඳහා ස්ථාන, විදේක  හා විදනෝෙ  

සඳහා ස්ථාන, යහාර  දමේණ සහ යහාර ිළසීණ සඳහා වූ ස්ථාන දවන්ව 

පදවතීණ 

 දන්වාසිකා ාරවල  සිවින් සඳහා  ශවෙය පහවිකම් ලබා දීණ 

 දන්වාසිකා ාරදර  විවිධ් කාමා  න් සඳහා සිවින්  ව කීම් පදවරීණ 

 ප්රණාණයාත්ණක හා ගුණයාත්ණකභාවද න් යුත් තල හා සමේපාරක්ෂක 

පහවිකම් සදප නණ 

 ගිලන් කාණර ක්  පදවතීණ 

 සිවින්දප දපෝෂණය අව යතාවල   දළදපන පපාදි යහාර දේල් සදලවිම් 

කිරීණ 

 යහාර සකස් කිරීදම් දී දසෞායාරක්ෂිත ිළිබදවත් අයේ ණන  කිරීණ 

 මුු තදන්ද   ිළපාසිදුව හා ක්රණායේූලලව පවත්වා ද න  මණ 

 දසෞාය   අ මතකර යහාර ද්රවය භාවිතද න් වදළකීණ (ෆාම් දතල්, එළවු  

දතල් යහාර ිළසීණ සඳහා භාවිත දන කිරීණප 
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අන්ර් ය 

 

12.1   හදඳින්වීණ 

12.2   පාසල හා සම්බන්ධ් ප්රතාව 

12.3   පාසල හා ප්රතාව අතර සම්බන්ධ්තා ද  ානදගි  හදකි  ක්රණ 

12.4   පාසල හා ප්රතාව අතර සම්බන්ධ්තා පවත්වා   දමේදණන් ලබා  ත හදකි       

 ප්රතිලාභ 

12.5  ප්රතා  වදාස හන් සිදු කිපාදම් දී සදලකික ණත් වි  යුතු කුනණු 

12.6  ප්රතා සබඳතා  ක්තිණත් කිරීණ  විදුහල්පතිවර ා  කළ හදකි කාමා  න් 

12.7  පාසල් යදි ශිෂය සං ම් 

12.මමමමමමමපන ාසලමහාමප්රජාාව 
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           12.1 හැඳින්වීත 

පාසල, විවිදී  සණාජී  හා සංස්කෘතික පවිතල ක් ස මත ය තන කි. 

ප්රතාව පාසල් සංවමාධ්න  සඳහා ො ක කර  ත යුතු අතර පාසල ෙ ප්රතා 

අව යතා සපුරා අණ  ණදදිහත් වි  යුතු  . දණ  අදනෝනය  ක්රි ාවක  ක් වන 

බදවින් එ  ණදනවින් පවත්වා  දමේණ සඳහා පාසල හා ප්රතාව අතර ඵලො න 

සම්බන්ධ්තාවක් ද  ා න ා  ත යුතු  . ඵලො න පාසලක් ද  ානංවා  දමේණ 

සඳහා  හපත් ප්රතා සම්බන්ධ්තාවක් පවත්වා ද න  ාණ අතයාව ය දේ. 

12.2මපන ාසලමහාමසම්බන්ධ්මප්රජාාවම 

පාසල හා බදඳී තති  ප්රතාව  ප්රධ්ාන  ව ද න් දක  ස් දෙකක  දබො දවන් 

කළ හදකි  . 

  අභයන්තර ප්රතාව 

  බා මර ප්රතාව  

පාසල තුළ සිටින 

පාමාීවකුනදවෝ  අ යන්රම

ප්රජාාව දලස හදදින් දේ . 

පාසල  බා මපාන් සිටිිනන් පාසල 

හා සම්බන්ධ්තා පවත්වන 

සි   ණ පාමාීවකුනදවෝ බාහිරම

ප්රජාාව දලස හදදින් දේ . 
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ඉහත සඳහන් යකාර   වමාගීකරණය  කළ ෙ පාසල් සංවමාධ්න විධ්ා ක 

කිනටුව ර්ද ෝතන  කරිනන් දෙණාිළ න් සහ යදි ශිෂය න් දණන් ණ කලාප 

අධ්යාපන කාමා ාල න  ර්ද ෝජිත න් ෙ පාසදල් අභයන්තර ප්රතාව දලස පාසදල් 

ක යුතු සඳහා සම්බන්ධ් දේ. පාසල සම්බන්ධ් තීන්දු තීරණය  දමේදම් දී දණණ 

කිනටුවල අෙහස් ලබා  දමේණ විදුහල්පතිවර ා විසින් සිදුකළ යුතු .  

12.8ම පන ාසලම හාම ප්රජාාවම අරම සම්බන්ධ්ාම ග ොටඅැන්යමමමමමමම

 හැකිමක්රත 

 ශිෂය අධ්යාපන සංවමාධ්න ක යුතු සඳහා දෙණාිළ  ො කත්ව  ලබා 

 දමේණ 

 පන්ති කවවල දී විෂ ණාලාව , නව ප්රවණයතා වයාපෘති හා ත  නම් 

චක්රදල්ා ිළිබබඳ දෙණාිළ න් ෙදයේවත් කිරීණ 

 සිවින්දප ඉද යේම් ප්ර ති  සම්බන්ධ්ව දෙණාිළ න් ෙදයේවත් කිරීණ 

 ප්රතිදපෝෂණය හා ඉදිපාදපෝෂණය සඳහා ද  මු කිරීණ 

 පාසදල් විවිධ් ක යුතු සඳහා ප්රතා ො කත්ව  ලබා  දමේණ. 

 විෂ ණාලාව ක්රි ාත්ණක කිරීදම් දී ප්රතාවදප සම්පත්ො කත්ව  ලබා 

 දමේණ (සිවින් ෙදයේවත් කිරීණ, පාසල් පාෙක වෘත්තී  ගුුන සංවමාධ්න 

වදාස හන් යදී....) 

 පාසදල් දභෞතික සම්පත් සංවමාධ්න  හා නාත්තු ක යුතු සඳහා 

ප්රතා ො කත්ව  ලබා  දමේණ 

 ශිෂය විභසාධ්න වදාස හන් සඳහා සහභාගීත්ව  ලබා  දමේණ 

 පාසල් සදලවිම්කරණය  සෙහා ප්රතා ො කත්ව  ලබා  දමේණ 

 ප්රතාව සඳහා විවිධ් වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 සාක්ෂරතා වදාස හන් ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

 දෙණාිළ න් සඳහා ෙදයේවත් කිරීදම් හා උපදද් න වදාස හන් 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ  

 දන විධිණත් අධ්යාපන වදාස හන් සඳහා දෙණාිළ න් ද  මු කිරීණ 

 ප්රතාවදප ජීවන තත්ව  නදංවීණ සඳහා විවිධ් වදාස හන් ක්රි ාත්ණක 

කිරීණ (කමාණාන්ත හªන්වා දීණ,ස්ව ං සකකි ා පාඨණාලා යදී ) 

 පාසල් සංවමාධ්න සිනති , යදි ශිෂය සං ම් හා පාසල් සංවමාධ්න 

විධ්ා ක කිනටුව ඵලො න දලස ක්රි ාත්ණක කිරීණ 
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12.4   පන ාසලමහාමප්රජාාවමඅරමසම්බන්ධ්ාමපන වත්වාම

 ැනීගතන්මලබා මහැකිමප්රතිලා  

 ප්රතා සහභාගිත්ව  සදලවිම් සහ තව ලබා  දමේණ ණගින් පාසදල් අරමුණු 

සාමාථක දලස ඉටු කර  දමේණ  හදකි වීණ 

 සිවින්  යෙමා  ක් වි  හදකි පුද් ල න් පාසල  කදඳවීදණන් සිවි 

දපෞුනෂ  ද  ා නදගීණ   අවස්ථාව උො වීණ 

 බහු ය ිනක හා බහු සංස්කෘතික සණාත අත්ෙදකීම් සිවින්  ලබා දීණ  

හදකි වීණ 

 ප්රතාව සණ  විර්විෙ භාවද න් යුතුව ක යුතු කිරීණ  ර්සා පාසල   හපත් 

ප්රතිරූප ක් ද  ා නදගිණ. 

 විවිධ් හදකි ාවන් ස මත පුද් ලයින් සම්පත්ො ක න් දලස පාසදල් 

ක යුතු වල  සහභාගි කර  දමේදණන් පාසදල් ගුණයාත්ණක සංවමාධ්න ක් 

තති කිරීණ  හදකි වීණ. 

 ෙුනවන්දප අධ්යාපන   සහා  වි  හදකි යකාර  ිළිබබෙ ෙදයේවත් වීදණන් 

ර්වදස්  හපත් අධ්යාපර්ක පපාසර ක් ද  ා නදගීණ  හදකිවීණ 

 අධ්යාපනදර වදෙ ත්කණ ිළිබබඳ ප්රතාවදප ෙදයේණ ඉහළ  මණ ර්සා ඔවුන් 

පාසදල් අභිවෘද්ධි   සක්රි ව ො ක කර  ත හදකි වීණ 

 ප්රතා  සංවමාධ්න හා දන විධිණත් අධ්යාපන වදාස හන් ක්රි ාත්ණක 

කිරීදණන් සණාත අභිවෘද්ධි  තති කිරීණ  හදකි වීණ 

 

12.5  ප්රජාාමවැටසටහන්මදුදුමකිරීගම්ම සමසැළකිය තත්මමවියමයුතුම

 කරුු  

 ප්රතාවදප  ද    හා අව යතා හඳුනා  දමේණ 

 පාසල  සම්බන්ධ් ප්රතාවදප සණාත යමාථික හා සංස්කෘතික තත්ත්ව  

ිළිබබඳ අවදබෝධ්  

 වදාස හන් ිළිබබෙ පදහදදික  අරමුණයක් තිබීණ 

 ර්මාව  විොනණකින් යුතුව  සිදු කිරීණ   

 වදාස හන් සඳහා සහභාගි වන අ  සඳහා පහවිකම් සදප නණ 

 ණනා සන්ර්දේෙන ක් පවත්වා  දමේණ 

 පවි විපරම් සිදු කිරීණ 

 අව ය දත රතුුන පවත්වාද න  මණ 
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12.6   ප්රජාාමසබඳාමශක්තිතත්මකරම ැනීතටම

විදුහල්පන තිවරයාටමකළමහැකිමකාර්යන් 

 ප්රතා සබඳතා දත රතුුන පද්ධ්ති ක් (public relation directory)  නාත්තු 

කිරීණ (දෙණාිළ , යදි ශිෂය, දවනත් බා මර පුද් ල න්. යදී......ප 

 දත රතුුන වමාගීකරණය  කර පවත්වා ද න  මණ හා අව ය අවස්ථාවල දී 

පාසදල් ක යුතු සඳහා සම්බන්ධ් කර  දමේණ 

 පාසදල් ගුණයාත්ණක ප්ර ති  ප්රතාව දවත සම්දේෂණය  කරන වදාස හන් 

ක්රි ාත්ණක කිරීණ සහ දත රතුුන හුවණාුන  ාන්්රණය ක් සදකසීණ 

 උො   සකස්වීම්, ෙදන්වීම් පුවුන, ගුුන දෙගුුන සම්බන්ධ්තා දප ත්, දකටි 

පණිවිා දස්වා, දවේ අාවි 

 විවිධ් ප්රතා දස්වා ක යුතු සිදු කිරීණ 

  උො   සත්කාර වයාපෘති, දුෂ්කර පාසල් න ා සිටුවීදම් ප්රතා දස්වා යදී……. 

  ප්රදද් දර ප්රතා සංවිධ්ාන සණ  සම්බන්ධ් වී ක යුතු කිරීණ. 

  අව ය අවස්ථාවන් මදී පාසදල් සම්පත් ප්රතාව සඳහා ලබා දීණ (අොළ 

අං වල අයේණදති  ණතප 

  ප්රතා අෙහස් හා ද ෝතනා ලබා  දමේණ  විවිධ් ක්රණදේෙ භාවිත කිරීණ 

(ද ෝතනා   දපේටි, ප්රීනාවක , අමුත්තන්දප ස හන් දප ත්, තමානල්ප 

පාසල හා ප්රතාව  න දෙපාමාීව  එක්ව ක යුතු කිරීදම් දී විවිධ් සණාත, 

යමාථික, දද් පාලන හා සංස්කෘතික අං වක න් පදන නගින අභිද ෝ  හා 

බාධ්කවල  මුහුණය පමණ  සිදු දේ. විදුහල්පතිවර ාදප ව කීණ වන්දන්  

සාමාථක නා කත්ව ක් ණගින් දණණ  ද    අවණ කර  ර්ිනන් පාසල 

සංවමාධ්න  කරා දණදහ  වීණයි. 
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යදි ශිෂය සං ම් සම්බන්ධ් 9809 අංක 27 ෙරන චක්රදල්ා , 988 .20.29 දින උපදෙස් 

ක ිළ  සහ 2223/49 ෙරන චක්රදල්ාද  ම විධිවිධ්ාන අයේව ක යුතු කරන්න. 

12.2මපන ාසල්මආියමශිෂයමසාං ම් 

 පාස දල් දියුණුව සඳහා යදි ශිෂයයින්දප සහද ෝ   ලබාද න ක යුතු 

කිරීණ සඳහා පාසල්වල යදි ශිෂය සං ම් ිළ මටුවා තත. 

 පාසදල් සි   ණ යදි ශිෂයයින් සහ පාසදල් දපර දස්ව  කළ හා ෙදන  

දස්වදර ර්යුතු ගුුන ණණ්ාල  , පාසල් යදි ශිෂය සං ණ ද  ම 

සාණාජිකත්ව   ත හදකි . 

 පාසදල් යදි ශිෂය සං ම්වල ක යුතු අධ්යාපන අණාතයාං   විසින් වපාන් 

වර ර්කුත් කරන චක්රදල්ා උපදෙස්වල  අයේව සිදුකළ යුතු අතර එදස් 

දන වන අවස්ථාවන් ම දී අොළ විදුහල්පතිවුනන් එ   ව කිව යුතු දේ. 

 යදි ශිෂය සං ණද  ම සභාපති ර්ලබලද න්ණ විදුහල්පති වි යුතු  දේ. 

 යදි ශිෂය සං ම් ණගින් පාසල තුළ දහෝ බා මරව සිවින් ද  ො  ර්ිනන් 

විවිධ් වයාපෘති සඳහා මුෙල් /භාණ්ා එකතු කිරීණ  දහෝ දෙණාිළ න්ද න් 

දහෝ සිවින්ද න් දස්වා ලබා  දමේණ තහනම් දේ. 

  සං ණද  ම ලිලය ක යුතු සම්බන්ධ් විදුහල්පති ව කිව යුතු අතර සමණ 

දචක්පතකණ ඔහු අත්සන් කළයුතු දේ. 
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අන්ර් ය 

 

 13.1 හදඳින්වීණ 

 13 .2 වෘත්තිකභාව  

        13.2.1 වෘත්තිකද කු දලස විදුහල්පතිවරද කුදප තිබි  යුතු  

   ලක්ෂණය 

        13.2.2 විදුහල්පති දලස රාතකාරී ඉටු කිරීදම්දී අවධ්ාන    ත යුතු 

   කුනණු 

 13.3 නදවෝත්පාෙක අධ්යාපන  

 13.4 පාසල් විශිෂ්  වයවහාර 

       13.4.1 පාසල්වල විශිෂ්  වයවහාර ක්රි ාත්ණක කළ හදකි ක්දෂ්්ර 

       13.4.2 පාසල් විශිෂ්  වයවහාර ක ලක්ෂණය 

     13.5 වෘත්තී  ප්රදේ   

 

 

 

13.     වෘත්තික ාවයමවර්ධ්අය සහ අගවෝත්පන ාදකමමම

අධ්යාපන අයක්මසඳහාමවිශිෂ්ටමවයවහාර 
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13.1 හැඳින්වීත 

විදුහල්පතිවර ා පාසදල් නා ක ා පණණයක් දන ව ප්රතා නා කද කි. ඔහු  

ර්රතුුනව විවිධ් සණාජී  ක යුතු සඳහා විදුහල ර්ද ෝතන  කිරීණ  සිදුදේ. 

විදුහල්පතිවර කු ව ද න් තණ භූිනකාව ක්රි ාත්ණක කරන යකාර , 

ද  ාන ා ද න තති වෘත්තී ණ  දපෞුනෂ " කදප වීණ, ව කීම් ෙදරීදම් 

තත්ව  ණත සණාත ිළිබ දමේණ ර්තදතින් ණ  මින දේ. 

13.2 වෘත්තික ාවයම 

විදීෂඥ වූ ෙදයේණකින් යුතුව ණහත් පපාශ්රණ ක් ද  ෙිනන්, වෘත්තී  දහෝ 

වෘත්තීණ  පුද් ල කු දලස අරමුණු හා ප්රිනතීන් ණත ක්රි ාත්ණක වීණ 

වෘත්තිකභාව  දලස දවේස් මා  ේෙදකෝෂ  ෙක්වා තත. 

13.2.1 වෘත්තිකයකුමගලසමවිදුහල්පන තිවරයකුමතුළමතිබියමයුතුම 

             ලක්ෂණ 

1. විදීෂඥ ෙදයේණ (Specialized Knowledge)  

2. ප්රාද ෝගික බව (practicability)  

3. ර්පුණයත්ව  (Competency ) 

4. ව වීණ හා ව කීණ  (Accountability and Responsibility ) 

5.  ස්ව ංශික්ෂණය  (Self-Regulation)  

6. බා මර දපයේණ (Appearance)  

7. ස්ව ං වෘත්ති  සංවමාධ්න (self  professionalism) 
 

8. වෘත්තී  යචාර ධ්මාණ ිළිබපදදීණ (professional ethics) 
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13.2.2. විදුහල්පන තිමගලසමරාජාකාරිමලටුමකිරීගම්ම සමඅවධ්ාඅයටම

 මයුතුමකරුු ම 

  1) යදේ ලීක  දලස තීන්දු තීරණය දන  දමේණ (Impulse Control) 

  2) චිත්තදේ  පාලන   (Emotional Control) 

  3) නණයලීක බව  (Flexible Thinking) 

  4) ස්ව ං ර් ාණන   (Self-Monitoring ) 

5) අපක්ෂපාතී වීණ ( Impartiality) 

13.8.මඅගවෝත්පන ාදකමඅධ්යාපන අය  

විදුහල්පති විසින් පාසල් ෙදක්ණ හා ප්රතිපත්තී ණත පාසල් ප්රතාව  නව ණං 

දස  ා  ාණ  අවස්ථා සම්පාෙන  කළ යුතු  . එ ම දී නව අෙහස්, නව ර්මාණාණය 

හා  නව සංකල්ප උත්පාෙන   අව ය ව ිළ ාව පාසල තුළ ද  ා නදගි  යුතු 

 .  අධ්යාපන නදවෝත්පාෙක ණත ර ක ඉදිපා දියුණුව රඳා පවතින බදවින් පාසල 

තුිබන් අ  අව ය පවිතල ර්මාණාණය  කළ  යුතු  . දම් සඳහා  පාසලක 

ක්රි ාත්ණක කළ හදකි නව සංකල්ප කි මප ක් පහත ෙදක්දේ.කා අන අව යතා 

අයේව දණවදර් සංකල්ප අොළ කර  ත හදකි  . 

 ඵලො නතා සංකල්ප (   S, Kaizen,Just in time……………..ප 

 හපාත ඵලො නතාව green productivity (තුුන වි න් සංරක්ෂණය , හපාතා ාරප 

 ෙදයේණ කළණනාකරණය  (knowledge management) 

 විහුුන පන්ති කාණර (Smart Class Room) 

 e-Lab, e-Library, e-Office,e- Learning 

 

13.4   පන ාසල්මවිශිෂ්ටමවයවහාර 

පාසල්වල අධ්යාපන ක්රි ාවක   ඵලො නව හදසිරවීදම් දී පාසල් ණේ දණන් තති 

වන  ද    සහ අභිද ෝ  ත   දමේණ සෙහා ක්රි ාත්ණක කරයේ ලබන විවිදී  

උපා  ණාමා  විශිෂ්  වයවහාර දලස හදඳින්දේ. පාසල්වල පවත්නා විවිදී  

 ද    විසඳා  දමේණ  දහෝ පවත්නා තත්ත්ව න් වාාත් සංවමාධ්න  කර 

 දමේණ  පාසල්  සෙහා අනනය වූ විවිධ් උපා ණාමා  හªනාද න ක්රි ාත්ණක 

කිරීණ දණයින් සිදු දේ. දම් සෙහා අධ්යාපන අණාතයාං   2014 වමාෂදර සි  

වාමාෂිකව පාසල් විශිෂ්  වයවහාර වදාස හන හදුන්වා දී  ක්රි ාත්ණක කරයේ 

ලබයි. සමණ පාසලක  ණ තණ පාසදල් ක්රි ාත්ණක කරන වයවහාර ඉදිපාපත් කළ 

හදකි අතර එ ම දී පහත සඳහන් කුනණු ිළිබබඳ විදුහල්පතිවුනන් අවධ්ාන  

ද  මු කළ යුතු  . 
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     13.4.1   පන ාසල්වලම මවිශිෂ්ටමවයවහාරමක්රියාත්තකමකළමහැකිම

ක්ගෂ්ත්රම 

 පාසල හා ප්රතාව 

 දභෞතික සම්පත් කළණනාකරණය  

 ශිෂය විභසාධ්න  

 විෂ  සණ ාමී ක යුතු 

 නා කත්ව  හා කළණනාකරණය  

 විෂ ණාලා කළණනාකරණය  

 ශිෂය සාධ්න  

 ඉද යේණ ඉ දන්වීණ සහ ත  නණ 

 

     13.4.2   පන ාසල්මවිශිෂ්ටමවයවහාරයකමලක්ෂණ 

 අධ්යාපන ප්රතිපත්තිවල  අයේූලල වීණ  

 ඉලක්ක හා අරමුණු ිළ මටුවා ද න තිබීණ  

 ප්රාද ෝගිකව ක්රි ාත්ණක කළ හදකි වීණ 

 පාසල් පද්ධ්ති   නවය අෙහසක් සප න වයවහාර ක් වීණ 

 අභිද ෝ  ත ද න තිබීණ 

 අොළ පාමාීව සම්බන්ධ් කර ද න තිබීණ 
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13.5 වෘත්තීයමප්රගශශය 
 
 සාමාථක විදුහල්පතිවර කු දලස  තණ වෘත්තී  ක යුතු කිරීදම් දී 

සාමාථකත්ව  ළඟා කර  දමේණ සඳහා  අ  සපාලන සදලදස්ණක් සකස් කර 

 දමේණ වදෙ ත් දේ. 

 වෘත්ති  තුළ ඉදිපා    ාණ  නම් තණාදප වෘත්ති   ණන  ෙ සදලදස්ණක් 

ද  ා න ා  දමේණ වදෙ ත් දේ. 

 ය තර්ක කාමා  න් ම දී ස්වකී  දපෞද් ක කත්ව  ඉස්ණතු දන වන පපාදි 

ක යුතු කළ යුතු   

 වෘත්තී  ෙදක්ණ සණ  ය තර්ක සංවමාධ්න  සණබරව හා සණාන්තරව 

පවත්වා ද න  ා යුතු   

 ය තන  තුිබන් අදේක්ෂා කරන දිගු කා අන අරමුණු ිළිබබෙ අවධ්ාන  

ද  මු කළ යුතු   

 පාසදල් ෙදන  තති තත්ව  ණත ඉදිපා    ත හදකි විකල්ප ක්රි ාණාමා  

ිළිබබෙ අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතුදේ 

ඉහත සෙහන් කුනණු ක්රි ාත්ණක කිරීණ සෙහා උපා  ණාමාගික සදලවිම් සකස් 

කළ යුතු අතර ඒ සෙහා පහත කුනණු දකදර ම අවධ්ාන  ද  මු කළ යුතු දේ. 

පාසදල් වමාතණාන තත්ත්ව  හා අනා තදර දී සංවමාධ්න  වි  යුතු ක්දෂ්්ර  

හා අං  ිළිබබඳ ණනා වද ීමණක් ලබා  දමේණ සඳහා  C එළඹුණ භාවිත කළ හදකි 

 . 

C1  - Customers   තණ ය තනද න් දස්ව  ලබා දෙන පාමාීව      

   කවුුනන්  ෙ    න්න ණදනවින් ව හා  දමේණ 

C2  - Collaborators තණාදප  ණන  සහභාගී වන කණ්ාා ම් කවදමාෙ   

   ඔවුන් සණගින්  ණන  ාණ  ක යුතු දබො හපාන්දන්  

   දකදස්ෙ   න වද ීමණ 

C3  -  Capabilities  පාසදල් ණානව, දභෞතික, ලිලය හා තාක්ෂණික  

   සම්පත්වල  ක්ති  හා උපද ෝගීතාවන් ප්රණාණය   

   දක පණණයෙ   න වද ීමණ 

C4 -  Competitors  ඉදිපා    ාදම් දී තතිවි  හදකි බාධ්ා අභිද ෝ  හා  

   පාසල සතු  ක්තීන් හා විභවයතා  දන ණනා   

   අවදබෝධ්  

C5 -  Conditions  පාසල ිළ මටි භූද ෝ අ  සාධ්ක, සණාත යමාථික  

            ව ිළ ාව, දෙණාිළ  ඉල්  ණ  
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දණවදර් සාධ්ක ණත SWOT විීදල්ෂණය ක් ණගින් ර්වදරදි චි්ර ක් 

ද  ානදගීණ  හදකි  .  දම් සෙහා දවනත් පද්ධ්ති විීදල්ෂණය ක්රණ ශිල්ප ෙ ද  ො 

 ත හදකි  . 

 ද  ාන ා  ත් සදලදස්ණ, පද්ධ්ති  තුළ ක්රි ාත්ණක වීණ  ඉා හදරීණ  (Act), 

 ක්රි ාත්ණක වන යකාර  අාණ්ාව තක්දස්ුන කිරීණ                      

(Continuous Assessment) 

 ර් ාණන  කිරීණ (Monitoring), 

 කළ යුතු දවනස්කම් හඳුනා ද න ඒ සඳහා නා කත්ව  දීණ (Adjust) 

 සණාදලෝචන   (Review) කිරීණ සඳහා ිළ වර  දමේණ 

 

පාසල තුළ ක යුතු දි ත් කිරීදම් දී සදණ  යෙමා  ක් දලස BRAVE ක්රණ  ෙ 

ද  ො  ත හදකි . 

B - Behavioral Preferences  - චර්යාතයමකැතැත් 

ක්රි ාත්ණක කරන යකාර , විධික්රණ තීන්දු තීරණය  න්නා විලාසිතාව හා පාලන 

උපක්රණ ිළිබබඳ වද ීමණ 

R - Relationship  -මසම්බන්ධ්ාව 

සන්ර්දේෙන ක්රණශිල්ප, සන්ර්දේෙන බාධ්ා ණ  හරවා  න්නා යකාර , 

අන්තමා පුද් ල සම්බන්ධ්තා ද  ා න ා  දමේදම් කලාව,  දටුම් හා අමාබුෙ 

සණන  කර  න්නා යකාර  

A - Attitudes - ආකල්පන  

ක්රි ාවක  දි ත් කිරීණ සම්බන්ධ්ව පුද් ල යකල්ප, එකිදනකා ව හා  දමේණ 

බල  භාවිත  ිළිබබඳ පවතින ණත  දන අවධ්ාන  

V - Values -මඅ යන්ම 

සාලි මක බව, අයේ ත වීදම් ප්රවණයතා, කාල  භාවිත කිරීදම් සකවිුනවම් බව, 

ය තර්ක චාපා්ර හා විීවාස, යචාර ධ්මාණ 

E - Environment - පන රිසරයම 

ය තනදර ව ිළ ාව, ය තන පපාසරදර යකමාෂණී  බව, විධිණත් බව, තඳුණ 

පදලඳුදණ ම ප්රිනති  , විහෙතාව හා ණහතන සබඳතා යදි  

දණවදර් අවදබෝධ් ක් තුිබන් තණ ඉදිපා  ණන  අවතීමාණය වි  යුතු  . 

විදුහල්පතිවර ා සදණ වි  ණ දතවන තසකින් පද්ධ්ති  ර්රීක්ෂණය  කරන්නකු 

වි  යුතු  . ඒක පාමාීවී  තීන්දු තීරණය  දමේණ දහෝ ක්ෂණික දවනස්කම් කිරීණ 

උචිත දන දේ. 
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පළමුව ර්රීක්ෂණය ත් (Observe), දෙවයේ ව සංවාෙ ත් (Discussionප, දතවයේ ව 

සහද ෝගී අන්තමා පුද් ල සබඳතා  (Effective Inter Personal Relationships) 

ද  ාන ා  දමේණත්, සිේවයේ ව විදුහල්පතිවර ා  දන ණනා වද ීමණක්  (Clear 

Identify) දසවි පාමාීව දවත ලදදබන දස් තණ ක්රි ාකාරීත්ව ත්, පස්වයේ ව 

විධිණත් සදලවිම් ත ඉදිපාපත් කිරීණත් (Formal Presentation)  තුිබන්  ණන 

යරම්භ කිරීණ වදෙ ත්  . 

මී  අණතරව විදුහල්පතිවර කු පාසලක ක යුතු යරම්භ කරන අවස්ථාවක 

එකී පාසදල්  පවතින සංස්කෘති  දවනස් කිරීණ  අෙහස් කරන්දන් නම් එ ම දී 

සදලකි  යුතු කුනණු පහත සඳහන් දේ. 

 පාසදල් පවත්නා තත්ත්ව න් අධ්ය න  කිරීණ  හා හඳුනා  දමේණ  

ක යුතු කිරීණ 

 තණ ෙමා න  ිළිබබඳව   ථාවදබෝධ් ක් දසවි පාමාීව අතර 

ද  ානදද න තුුන හා ඒ සඳහා උචිත කාල ක් ලදදබන තුුන 

කළණනාකරණය දවනස්කම් සිදු කිරීණ  කඩිනම් දන වීණ 

  පළමුව තණා නව පාසල  අයේ ත වී ඒ තුිබන් අන් අ  දවනස් කිරීණ  

යෙමා   සප ා දීණ 

 පද්ධ්තිදර රාරාවක   තුළ පහළ ස්තරදර සි  සමණ ස්ථතර ක ණ පාමාීව 

ර්සි අයේ ත වීණක   හවිුනවා  දමේණ 

 එණ දවනස්කම් සඳහා විපමා කාරක න් දලස දෙවන දපළ 

නා කත්වදර සහ  ලබා  දමේණ  උපක්රිනක වීණ 

 පුද් ල විවිධ්ත්ව  හªනා  ර්ිනන් ඒ ිළිබබඳ අවදබෝධ්ද න් ක යුතු 

කිරීණ 

 

එදස් ණ විදුහල්පති රාරදර රාතකාපා භාර  න්නා  සමණ වි  ණ අදි න් කර  ත 

යුත්දත් පාසල  ය දහ ඳණ විදුහල්පති දලස ක යුතු කිරීණ  යි. දම් සඳහා 

ක්රි ාත්ණක වීදම් දී තණන්දප භූිනකාව ිළිබබඳ ර්වදරදි අවදබෝධ් ක් ලබා  ත 

යුතු  . 

තණ විභවයතා තණන් විසින් ණ ර්වදරදි ව දත්ුනම්  දමේණ අව ය  . ය තන   

ර්සි පපාදි නා කත්ව  සප න්න  නම් තණාදප හදකි ා ිළිබබඳ ස්ව ං 

තක්දස්ුනවක් තති කර  ත යුතු  . තණා  වදඩි ණ හදකි ාවක් තති ක්දෂ්්ර 

ඔස්දස් ක යුතු දි ත් කිරීණ යරම්භ කිරීණ වාාත් විදුවි දේ. 
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  13.6 මමමමමවිදුහල්පන තිවරයකුමගලසමරාජාකාරීමඇරඹීගතන්ම

   පන සුමදුදුමකළමයුතුමමූය කමකටයුතු  
 

 පත්වීම්, ස්ථාන ණාුන ක ිළ   අයේූලලව වදා භාර  දමේණ හා ඒ බව  දල ප 

ස හන් ද  ො රාතකාපා යරම්භ කිරීණ 

 වදා භාර  දමේදම් ක ිළදර ිළ පත්  සණ  දල ප ස හන් ිළ පතක් ෙ අොළ 

සි    පාමාීව න්  ද  මු කිරීණ 

  විදුහල්පති කාමා ා අ   තුුන, ර්ල මුද්රා, දල ප දප ත, දචක්පත් වපාසල් ගිණුම් 

දීෂ තතුළත් බදංකු වාමාතා පරීක්ෂා කිරීදණන් පවි ක ඛිතව භාර  දමේණ 

 වදා භාර  දමේදම් දින   අොළ ව සිවින් තතුළත් කිරීදම් දල්ානදර දකටි 

අත්සනක් ද  ො අවසාන තතුළත් කිරීදම් අංක  තතුළත් කර දල ප 

ස හනක් ද දීණ 

 ඉදිපා ද වීම් ක යුතු අප්රණාෙ ව ඉටු කිරීණ  සඳහා බදංකු ගිණුම්වල අත්සන් 

සහතික කිරීණ  අව ය ක යුතු කිරීණ 

 පාසදල් කාමා  ණණ්ාල  හඳුනා  දමේණ 

  ම පු විදුහල්පතිවර ා දහෝ වදා බදලූ දහෝ රාතකාපා යවරණය  කළ ර්ද ෝතය 

විදුහල්පති ණගින් භාණ්ා හා වත්කම් ර්සිදලස ිළ පත් 2  කින් භාර  දමේණ 

 පාසදල් භාණ්ා භාර  දමේණ  දපර අභයන්තර සමීක්ෂණය ණණ්ාල ක් ණගින් 

දභෞතික සම්පත් සං ණයන ක් සිදු කර පවත්නා ප්රණාණය  හඳුනා  දමේණක් 

කළ යුතු  . ඌනතාවක් දහෝ අතිපාක්තතාවක් පවතී නම් එ   දේතු දණ නවා 

ෙ   න්න ිළිබබඳ ව  විණසා බද අණ 

 බඩු වේද ෝුන දප ත් භාර ගුුන භවතුන් දහෝ අං  ප්රධ්ාමේන් ණගින් එණ භාණ්ා 

අඩු දහෝ වදඩි දන වන බව  සහතික ක් ලබා  දමේණ 

 ශිෂය සංායා, ප්රතිඵල, සාධ්න ණේ ම් ිළිබබඳ දපර වසර තුනකවත් ක්රිනක 

විකා   ස මත විීදල්ෂණය වාමාතා ලබා  දමේණ හා ණදනවින් අධ්ය න  කිරීණ 

 පාසල් සංවමාධ්න සිනති භාණ්ාා ාපාක හා  ණයන් පරීක්ෂක කදඳවා සි    ලිලය 

දල්ාන වදා භාර ත් දින   ාවත්කා අන කර ඒ අයේව බදංකු සදසඳුම් සණ  

 දළදේ ෙදයි පරීක්ෂා කිරීණ හා  ද    ස මත අවස්ථා තිදේ නම්, අ  දේතු 

අනාවරණය  කර  දමේණ හා ව කීම් භාර පාමාීව සණ  සාකච්ඡා කර ඉදිපා 

ක යුතු සඳහා ක්රි ාත්ණක වීණ 

 කාමා ාල ක යුතු වාා විධිණත් ව පවත්වා  දමේණ  සඳහා අොළ අං වල  

උපදෙස් ලබා දීණ 
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 දප දුදේ හා පන්ති කාණරවල භාවිත කරන උපකරණය හා සම්පත් ිළිබබඳ 

ව අං  ප්රධ්ාමේන්ද න් /ගුුන භවතුන්ද න් දත රතුුන ලබා  දමේණ 

 විෂ  ප්රධ්ාමේන්, දේණි ප්රධ්ාමේන් කදඳවා පන්ති කාණර කළණනාකරණය  හා 

විෂ  ඉද යේම් ඉ දන්වීම් ක්රි ාවක   ර්සි දලස පවත්වා ද න  ාණ  අව ය 

උපදෙස් හා විධිවිධ්ාන ද දීණ 

 ශිෂය නා කයින් කදඳවා ශිෂය නා කත්වදර ව කීණ අවධ්ාරණය  කිරීණ 

 පාසල් කළණනාකරණය කිනටුව සණ  පාසල් ක්රි ාකාරී සදලදස්දණ ම  ඉදිපා 

ක යුතු  සාකච්ඡා කිරීණ 

 පාසදල් විවිධ් කිනටු හා අයේ කිනටු හා සාකච්ඡා කිරීණ තුිබන් පවතින 

තත්ත්ව  හඳුනා  දමේණ 

13.6.1 අවධ්ාඅයටමලක්මවියමයුතුමදදයාකමකළතඅාකරණමකටයුතුම 

 ශෙර්ක ක යුතුවල විධිණත් හා කාමා ක්ෂණ බව තහවුුන කර  දමේණ 

 ලිලය කළණනාකරණය ක යුතු  ිළිබබඳ විධිණත් ර් ාණන ක් සිදු කිරීණ 

 ගුුන ර්වාඩු හා ප්රණාෙ පදිනණීම් අවණ කිරීණ, පන්ති කාණර  දවත  ාණ, වාර 

ස හන් දින ස හන් අයේණදති  සහ පාසල් පෙනම් කර ත් තක්දස්ුනකරණය 

සදලවිම් අයේණදති   ක යුතු ද දීණ සහ ඒවා ිළිබබඳව ගුුන භවතුන් ෙදයේවත් 

කිරීණ 

 පාසල යරම්භදර සි  ර්ණාව දතක් ශෙර්ක ක්රි ාවක න් අාණ්ා සිදු කිරීණ  

ක්රි ාණාමා   දමේණ 

 අස්වීම්, චපාත සහතික ර්කුත් කිරීණ හා ණහතන හමුවීණ යදි  සඳහා 

විධිණත් ක්රණ පද්ධ්ති හඳුන්වා දීණ 

  පාසදල් ඉදිපා ක යුතු, වදාස හන්  දන සි    පාමාීව ෙදයේවත් කළ හදකි 

වදාිළිබදවළක් හා ක්රදණෝපා  හඳුන්වා දීණ 

 විදුහල්පතිවර ා කාමා ාල  තුළ සිරකුනවකු දන වී පාසල තුළ ර්රන්තර 

ර්රීක්ෂණයදර ද දෙිනන් සහභාගී කළණනාකරණය ක  ක යුතු ද දීණ 

  සමණ ක්රි ාවක  ක් සඳහා ණ විධිණත් ක්රණදේෙ ස්ථාිළත කිරීණ හා ක ඛිත වදා 

පදවුනම් ඒ ඒ පාමාීව න්  ලබා දීණ 

 සදලවිම් ත වදාිළිබදවළ අාණ්ා ව දි ත් කිරීණ  ක යුතු කිරීණ හා 

ර් ාණන  

 අභයන්තර ත  නම් සහ අධීක්ෂණය  ාන්්රණය  බල  න්වා වදා 
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 වින  පවත්වා  දමේදම් මේති හා යචාරධ්මාණ  හඳුන්වා දී ක්රි ාත්ණක කිරීණ 

  කාල ස හන ක්රි ාත්ණක කිරීණ ක්රිනක හා ඵලො න වීණ ිළිබබඳ සෘජු 

අධීක්ෂණය  “පාසල් ක යුතුවල ප්ර ති ව ප්රතාව දවත ෙදයේවත් කිරීදම් 

ක්රදණෝපා  දි ත් කිරීණ 

 ණනා යකමාෂණී  පවි්ර හා පාපාසපාක විධිණත් බවක් තති ිළපා තක් ස්ථාිළත 

කිරීණ  

ඉහත අවධ්ාන   ද  මු කර තත්දත් ඕනම ණ පාසලක  ද  ො  ත හදකි දප දු 

උපදෙස් සලිහ ක් පණණි. මී  අණතරව පාසල   දලදපන විවිදී  ක්රි ාණාමා  

 දමේණ  ෙ විදුහල්පතිවර ාදප අවධ්ාන  ද  මු වි  යුතු  . 
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“ණයේෂය වමා  ාදප සම්ර්මාණය කථාන්ෙර  ඔබ තුළ තත. ඒ දප ත කි වීණ 

විදීෂ කලාව කි. කිසිණ මුද්රණයකුනවකු විසින් ඒ දප ත මුද්රණය  කර නදත. 

විකිණීණ  ෙ නදත. ඒ දප ත පපාස්සිනන් ඉවසිල්දලන් හා කලබලද න් දත රව 

කි වන්දන් නදතිව, ණදසිවික  න ිනන් සිටීදණන් පණණයක් කිසි කදලකත් දවනස් 

කිරීණ  හදකි වන්දන් නදත.” 

- ක්රිෂ්ණයලිමාති  

 
“දලෝකදර සමණ වයාපාරක ණ  තික බව හා ජීව  ලබා දෙයේදර කළණණයාකුනවන් 

 . ඔවුන්දප දණදහ වීණ දන ලදදබන වි  සම්පත් හුදු සම්පත් දලසින් ණ පවතියේ 

ිනස ර්ණදවුම් බව  පත් දන දේ. තර කාරී වාතාවරණය ක් තුළ දවනත් සමණ 

සාධ්ක ක  ණ වාා කළණණයාකුනවන්දප ක්රි ා කලාප  ය තනදර 

සාමාථකත්ව  තීරණය  කරයි. ය තනවල පදවදත්ණ තීරණය  කරන්දන් 

කළණණයාකුනවන් ණ  ” 

                                                                                               - පී මා ඩ්රකමා  

        ”ස්වකී  පාඨ ාලාව වනාීම, ජීවිත  ක්ති   සප ා  දමේදම් උපා  ණාමා  ක  

වාා  සදලකි  යුතු   ණක් බදේ  සලකන  ප්රධ්ානාචාමා වරද කු ෙ, ස්වකි  

වෘත්ති   සම්බන්ධ්ව ඉතා උනන්දුදවන් ක්රි ාකරන්නාවූ  ගුුන  ණණ්ාල ක ෙ  

එක්සත්ව ක්රි ාකිරීදම්  ජීව බල   වමාධ්න  කර  දමේදම්  උපක්රණ  ඉතා 

ඉක්ණර්න්ණ  දස  ා  න්න   හදකි ස්ථාන   වන්දන් . “ 

                                                                        (සී.ාේක ේ.ාේක ේ කන්නන් ර, 984   P.249)                                 

(අධ්යාපන  ිළිබබෙ විදීෂ කාරක සභා වාමාතාවප 

 

 

"වෘත්තීයම තන්මතග හිමසාර්ථමිකත්වයමකරාමළඟාමවීතටමගතතමම
අත්ගපන ොමවිදුහල්පන තිවරුන්ටමතාර්ග ෝපන ගේශයක්මවනුමමඇැයිම

අපිමඅගේක්ෂාමකරමු.ම” 
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විදුහල්පන තිමඅත්ගපන ොමම-මමසම්පන ාදකමතණ්ටලය 

උපන ගේශඅය 

ණහාචාමා  දක්. කිළල සී.දක්. දපදමාරා ණ ා - දල්කම්, අධ්යාපන අණාතයාං   

එච්.යු.දේණතිලක ණ ා - අතිදමාක දල්කම් (අධ්යාපන ගුණයාත්ණක සංවමාධ්නප, අධ්යාපන අණාතයාං   

යචාමා  ණදුරා එම් දේහදල්ල ින   - අතිදමාක දල්කම් (ප්රතිපත්ති, සදලවිම්ප, අධ්යාපන අණාතයාං   

 

ගතගහයවීතම 

එස්.එම්.එල්.දක්. දසදනවිරත්න ින  - අධ්යාපන අධ්යක්ෂ,  කළණනාකරණය හා ප්රිනති  ාාාව,  

       අධ්යාපන අණාතයාං   

සම්බන්ධිකරණයමහාමමසාංස්කරණය 

ී.එම්.යමා.ාේ. දිවාකර ින    -    සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, කළණනාකරණය හා ප්රිනති  ාාාව   

 

ර්ර්වමසම්බන්ධිකරණයම 
 
ඒ.ාේ.එස්.රාතකුනණයා දණ       -    ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

එම්.ී.එන්.එන්. කුලරත්න ින     -    සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

සම්පන ත්දායකමතණ්ටලයම 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශමයාළධ්ාරීන් 

එස්.එම්.එල්.දක්. දසදනවිරත්න ින   -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  - අධ්යාපන අණාතයාං   

අද ෝකා පණ්ඩිතදස්කර ින       -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (විශ්රාිනකප - අධ්යාපන අණාතයාං   

යමා.එම්.එම්.රත්නා ක ණ ා                  -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  - අධ්යාපන අණාතයාං   

පී.දත්නබදු ණ ා                                             - අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - අධ්යාපන අණාතයාං   

දක්.ඒ.ී.පුණයයොස ණ ා                         -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - අධ්යාපන අණාතයාං   

දසෝණා රත්නා ක ින                   -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - අධ්යාපන අණාතයාං   

සන්ධ්යා  අලාරත්න  ින                          -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - අධ්යාපන අණාතයාං   

දමාණුකා පීපාස්    දණ                             -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - අධ්යාපන අණාතයාං   

බී.එම්.වීරසූපා   ින                     -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - අධ්යාපන අණාතයාං   

ධ්ම්ිනකා ත දනත්ති ින                        -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - අධ්යාපනඅණාතයාං   

ාේ.ටී.බී.සරත් ණ ා         -  අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  - අධ්යාපන අණාතයාං   

ඒ.ාේ.එස්.රාතකුනණයා දණ                  -  ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  - අධ්යාපන අණාතයං   

දක්.පී.මුණය ණ ණ ා                 -  ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  - අධ්යාපන අණාතයාං   

එන්.සී. ෙසනා ක ින                             -  ර්ද ෝතයඅධ්යාපන අධ්යක්ෂ   - අධ්යාපනඅණාතයාං   

සමීර දසෝණරත්න ණ ා                   - ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   - අධ්යාපන අණාතයාං   

ී.එම්.යමා.ාේ.දිවාකර ින                  -  සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   - අධ්යාපන අණාතයාං   

වී.එන්.ාේ.ාේ.දිසානා ක ින              -  සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   - අධ්යාපන අණාතයාං   
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පන ළාත්මඅධ්යාපන අමගදපන ාර්ගම්න්තුමයාළධ්ාරීන් 
 
සී.ටී.ජී. ණා ාදුන්දන් ින            -  අතිදමාක පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - ණධ්යණ  පළාත 

ජී.ී.සී.දෆ න්දස්කා ින               -  ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ  - බස්නා මර පළාත. 

ර්ණල් දහේටියරච්චි ණ ා              -  ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   - ව ෙ පළාත 

දක්.යමා.දපදමාරා ණ ා                    -  ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (විශ්රාිනකප - බස්නා මර පළාත 

දමාණුකා පාඩිදකෝරාළ ින             -  ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (විශ්රාිනකප -  ෙකුණු පළාත 

 ාිනණි ත තිස්ස ණ ා                     -  ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (විශ්රාිනකප - බස්නා මර පළාත 

යමා.පී. ාිනණී ිළ තිස්ස ණ ා          -  සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (විශ්රාිනකප  - ව ෙ පළාත 

 
කලාපන මඅධ්යාපන අමකාර්යාලමයාළධ්ාරීන් 
  
පී.ී.වීරසූපා   ණ ා            - කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - දහෝණා ණ  

එන්.එච්.දේණාවතී ින                    - කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අධ්යාපන   කාමා ාල , ගිපාඋල්ල 

එන්.ඒ.ී.යමා.දේණන්ත ණ ා        - කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල , කම ල්ල 

උපු අ ගුණයදස්කර ින                     - කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල ,       ිළිබ න්ෙළ 

ී.එම්.ී.දිසානා ක ණ ා              - අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල , දහ රණය 

පී.ජී. යපා පාල ණ ා                      - කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල , බලංද  ා 

අයි.යමා.ාේ.දක්. ත විරී  ින     -  කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල , ණහයේවර 

එන්.එම්.ඒ.එන්.දනත්තසිංහ ින  - ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල , ණහව 

ාේ.ඒ.දක්.එච්. ෙ සිල්වා ින          - ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අ. කා- ශ්රී ත වමාධ්නපුර 

සීපී.පී. දේණකුණාර ණ ා            - ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල , කුක  ාිළටි  

එම්.අයි.එන්.උවයිස් ණ ා              - සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   - නදද න මර ප. අ. දෙපාමාතදම්නතුව 

එච්.ජී.ී. ප්රි න්ති ින                     - සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   - උතුුන ණදෙ ප.අ. දෙපාමාතදම්න්තුව  

චන්ද්රසිපා රාතපක්ෂ ණ ා              - සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   -  ක. අ. කාමා ාල  -දෙ මඅත්තකණ්ඩි  

ාේ.එම්.සී..ී.කස්තුපායරච්චි ින  - සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ   - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල   -ණහයේවර 

එම්.ී.එන්.එන්. කුලරත්න ින      - දක ේඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂ -  දක ේ ාස අධ්යාපන කා. - පාදුක්ක 

අ.පී ෙ සිල්වා ින                            - ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (විශ්රාිනකප - ක. අ. කාමා ාල -  දක ළෙ 

දේ.එම්.ත වින්ෙර ණ ා                - සහකාර අධ්යාපන අ.  (විශ්රාිනකප - ක. අ. කාමා ාල -  බණ්ාාරදවල 

දක්.ඒ.ශ්රි ාර් ක  යරච්චි ින       - සහකාර අධ්යාපන අ. (විශ්රාිනකප  - ක. අ. කාමා ාල -  කම ල්ල 

 
 ණකාධිකාරීවරුන් 
 
කිංස්ක  ත සිංහ ණ ා -  ප්රධ්ාන  ණයකාධිකාරී (විශ්රාිනකප - අධ්යාපන අණාතයාං   

පී.දක්.ණාක මේ ින  -  ප්රධ්ාන  ණයකාධිකාරී - අධ්යාපන අණාතයාං   

ර්  පුල් එස්.දපදමාරා ණ ා   -   ණයකාධිකාරී -  අධ්යාපන අණාතයාං   

එස්.පී. ාිනණී ණ ා  -   ණයකාධිකාරී  -  අධ්යාපන අණාතයාං   

ඒ.එම්.එස් ණල්කාන්ති ින  - ප්රධ්ාන  ණයකාධිකාරී - බස්නා මර පළාත් අධ්යාපන දෙපාමාතදම්න්තුව 

අයි.ී.රණයසිංහ ණ ා                  - ප්රධ්ාන  ණයකාධිකාරී -  සබර මු පළාත් අධ්යාපන දෙපාමාතදම්න්තුව 

එල්.ී.එස්.ප්රි න්ත ණ ා             - ප්රධ්ාන  ණයකාධිකාරී - ඌව පළාත් අධ්යාපන දෙපාමාතදම්න්තුව 

එම්.ී.යමා. පීපාස් ණ ා                - ප්රධ්ාන  ණයකාධිකාරී - ව ෙ  පළාත් අධ්යාපන දෙපාමාතදම්න්තුව 

එල්.ඒ.විර්ල් ණ ා                        - ර්ද ෝතය ප්රධ්ාන දල්කම් මුෙල්  - ෙකුණු පළාත්  ප්රධ්ාන අණාතයාං   

එම්.සී.දණ දහ ණඩ් අක  ණ ා      -  ණයකාධිකාරී - සබර මු පළාත් අධ්යාපන දෙපාමාතදම්න්තුව 

සිසිර ගුණයවමාධ්න ණ ා        -  ණයකාධිකාරී  - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  - කුුනණයම ල 

යමා.ඒ.ජී.අයි.ී.කුනණයාරත්න ණ ා  -  ණයකාධිකාරී  - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  - වත්දත් ණ 

යමා.එම්. එස්. වසන්තා ින        -  ණයකාධිකාපා - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  - දක ළෙ 

 

 



PRINCIPAL HAND BOOK 

 

 
ජාාතිකමඅධ්යාපන අමආයඅ මජාාතිකමඅධ්යාපන අමවිදයාපීඨ දමකථිකාචාර්යවරුන් 
 
විරාජිත්  ණදප ණ ා                        - දතයෂ්ඨ කථිකාචාමා  - තාතික අධ්යාපන ය තන  

දුිනනා දලල්  ිළටි  ින                        - දතයෂ්ඨ කථිකාචාමා  - තාතික අධ්යාපන ය තන  

එස්.ඒ.ප්රි න්ත ණ ා                        - දතයෂ්ඨ කථිකාචාමා  - සි නම විෙයා පීඨ  

 
 
ජාාතිකමඵලදායීාමගල්කම්මකාර්යාලමයාළධ්ාරීන් 
 

ඉෂාර් දක ල්  දමා ින              - සහකාර අධ්යක්ෂ - තාතික ඵලො නතා දල්කම් කාමා ාල  

ණුරරංගි ත සිංහ ින             - සහකාර අධ්යක්ෂ - තාතික ඵලො නතා දල්කම් කාමා ාල  

 
විදුහල්පන තිවරුන් 
 
පී.එච්.ඒ.එස්.අදේරත්න ින               - විදුහල්පති -  බප/කදළ විහාරණහාදද්වී විෙයාල  

එච්.ඒ.එච්.ත වමාධ්න ින                - විදුහල්පති -  රත්නාව අ බාක කා විෙයාල  -  ිනපහ 

බී.යමා.එම්. රණයසිංහ ින                   - විදුහල්පති -   ාන්ත  දතෝ ේ   බාක කා විෙයාල  - කම ල්ල 

එම්.එච්.වර් සිංහ ින               - විදුහල්පති -  විතාතා විෙයාල  - ණාතර 

දක්.දක්.පී.එම්. ත තිලක ින            - විදුහල්පති -  තක්ෂිලා විෙයාල  - දහ රණය  

දක්.ජී.විණලදස්න ණ ා               - විදුහල්පති -  බප/ත /ධ්මාණපාල විෙයාල  

එච්.චාන්ෙමේ උඩුකුඹුර ින                 - විදුහල්පති -  සංඝිනත්තා බාක කා විෙයාල  -  ාල්ල 

ටී.යමා.එස්.මීටි ාද  ා ණ ා            - විදුහල්පති (විශ්රාිනකප  - ණහ /සිල්දවස්තර විෙයාල   

දේ.ඒ.අර්ල් ගීතලාල් ණ ා                 - විදුහල්පති -  බප/කදළ/ ගුුනකුල විෙයාල 

ර්දරෝධ්ා අදේවික්රණ ින                - විදුහල්පති -  ඉේබා මුව ණධ්ය ණහා විෙයාල  

සී.ී.බන්දුලාර් බස්නා ක ින        - විදුහල්පති -  ණයුරපාෙ ණධ්ය විෙයාල -  නාරම්ණල 

වසන්ත කුණාර ණ ා               - විදුහල්පති - ිළන්නවල ණධ්ය ණහා විෙයාල  

එස්.එස්.වර් දස්කර ණ ා               - විදුහල්පති  - දක /සී.ාේ.ාේ.කන්නං ර විෙයාල  - දබ සකල්ල 

එම්.ී.වතුකාරවත්ත  ණ ා               - විදුහල්පති  -  න්කන්ෙ ණධ්ය විෙයාල  - රත්නපුර             

ාේ.එච්.දක්.එම්.ෙ සිල්වා ණ ා        - විදුහල්පති -  ා/අම්/ධ්මාණාද ෝක විෙයාල  -අම්බලන්ද  ා 

එම්.යමා.ී.දක්.ගුණයරත්න ණ ා      - විදුහල්පති - ණ මන්ෙ රාතපක්ෂ විෙයාල  - දහෝණා ණ 

ාේ.ඒ.එන්.එල්.දපදමාරා ින              - විදුහල්පති - බප/ත /තනාධිපති බාක කා විෙයාල  

ාේ.ඒ.දේරත් බණ්ාාර ණ ා            - විදුහල්පති - කම/ණාව/ දණ ලද  ා ප්රාථිනක විෙයාල   

ණාක මේ සණරදකෝන් ින                - විදුහල්පති - දේල්ස් කුණපා විෙයාල  - දණ රටුව 

ජී.ජී.එස්.යනන්ෙලීක  ින                - විදුහල්පති - බප/ත / ලංකා සභා කණිෂ්  විෙයාල  

එස්. ී.එන්. ගුණයරත්න ණ ා             - විදුහල්පති -  බප/ක  / වාද්දුව ණධ්ය ණහා විෙයාල  

එම් දස නාක  කනයා දස යුපා          - විදුහල්පති -  ාන්ත අන්දතෝර් බාක කා විෙයාල  - දක ල්  ිළටි  

දේණා වික්රණරත්න ින                - විදුහල්පති - (විශ්රාිනකප  ාන්ත ණපා ා විෙයාල  කම ල්ල 

එස්.දක්.එම්.එන්.දස්නාධීර ණ ා       - විදුහල්පති - දප /  මගුරක්ෙණන ණහා විෙයාල  

දේ.එස්.චන්ද්රදස්න ණ ා               - විදුහල්පති - නවුත්තුඩුව ණහා විෙයාල  

දීපාර් දක ස්තා ින                           - විදුහල්පති - බප/ත / එම්.ී.එච්. ත වමාධ්න ණහා විෙයාල  

ටී.පී.ඒ.ර්ලන්ති තුම්දබෝවිල ින        - විදුහල්පති - ණප/දෙයේ/ ිළිබණතලාව  කණිෂ්  විෙයාල  

යමා. සී. උදද්ශිකා  ින                       - විදුහල්පති - බප/ ම්/ ූලුනවමුල්ල ණහා විෙයාල   - වතුර ණ  

එම්.ජී. ධ්ම්ිනක බණ්ාාර ණ ා           - විදුහල්පති - ණහ/ අ බාදප  රාතානන්ෙ  විෙයාල  - ණහයේවර  

ාේ.එම්.දක්.වීරදස්කර ණ ා             - විදුහල්පති - අපා  ණ පුෂ්පොන විෙයාල   

දේ.ඒ.විර්ල් ත දක ඩි ණ ා              - විදුහල්පති - පරාක්රණබාහු ණහා විෙයාල  - වරකාදප ල  

යමා.එම්.එච්.බී.යපා වං  ණ ා         - විදුහල්පති - කුක /  ල්දප ල කණිෂ්  විෙයාල   
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එම්.එච්.පී.නන්ෙ කුණාර ණ ා           - විදුහල්පති - බප/ණතු/ ිළඹුර ප්රාථිනක විෙයාල  

ාේ.සී.එම්.අයේර ණ ා                       - විදුහල්පති - බප/ත / දක ේ ාව උතුර ධ්මාණපාල විෙයාල  

ජී.එච්.අයි.දෆ න්දස්කා ින              - විදුහල්පති -  ාල්ල ර්න්ොන ණහා විෙයාල   

දක්.ටී.එල්.කුනණයාතිලක ණ ා         - විදුහල්පති  -  ා/ ශ්රී කලයාණයතිස්ස විෙයාල  

යූ.ඒ.භද්රා ගුණයතිලක ින                  - විදුහල්පති  - බප/කදළ/ උඩුිළළ ණහා විෙයාල  

දේ.ඒ.ී.වික්රණ ණ ා                          - විදුහල්පති  - හලා/ යනන්ෙ තාතික පාසල 

බන්දුසිපා ත ලත් රූපසිංහ ණ ා     - විදුහල්පති  -   ා/ වදයිදේන කණිෂ්  විෙයාල  

පී.ජී.සන්ධ්යා ප්රි ෙමා මේ ින            - විදුහල්පති  -  ර/ දේවි බිිබන්ොදප කනයාරාණ තාතික පාසල 

පී.කණදල්න්ද්රන් ණ ා             - විදුහල්පති (විශ්රාිනකප -  එල් දේ අංක  දෙණළ විෙයාල  - පස්සර 

එම්.එම්.ාේ.මුණයසිංහ ණ ා             - විදුහල්පති  - කුඹූක් දදේ ණ.ණ.වි 

යමා.එම්.ත න්ත රත්නා ක ණ ා   - විදුහල්පති  - අම්/උහන කණිෂ්  විෙයාල  - උහන 

පී.ඒ.එස්.ධ්මාණදස්න ණ ා             - විදුහල්පති  - ගිපා/ රතනාලංකාර ණහා විෙයාල  - අලේව 

දක්.ඒ. එස්. පුණයයසිපා ණ ා              - විදුහල්පති  - මීවනපලාන ණහා විෙයාල  - දහ රණය 

සිසිර ගුණයරත්න ණ ා                      - විදුහල්පති  - බප/ත / යෙමා  ිළපාින විෙයාල  - ණාලදේ 

       එම්.එච්.පී.පීපාස් ණ ා                       - විදුහල්පති -  ාන්ත දතෝෂේ විෙයාල  - පානදුර 

ඒ.තුෂාපා ෙ සිල්වා ින               - විදුහල්පති  - බප/ දක  සංඝිනත්තා බාක කා විෙයාල  

එන්.එච්.ටී.පී.ෙ සිල්වා ණ ා               - විදුහල්පති  -  ශ්රී විණං ල විෙයාල  - පානදුර  

දේ.එස්. ණල්ලවයරචච්චි ණ ා         - විදුහල්පති  - කදල/ ශ්රී සංඝිනත්තා  ණහා විෙයාල  

එච්.ඒ. ාිනණී ණ ා                           - විදුහල්පති  - දබෝදේ රාතසිංහ ණහා විෙයාල  

එම්.එන්.බණ්ාාර ණ ා                     - විදුහල්පති  - දහෝ/ සිපා ිළ රතන ණහා විෙයාල  

සී. ාේ.  ණදප ින                           - විදුහල්පති  -  ින / ලංකා සභා කර්ෂ්ඨ ද්විතියික විෙයාල   

වින්ෙයා විතානදප ින                     - විදුහල්පති  -  බප/දහ / ශ්රී සාරානන්ෙ විෙයාල  

 

 
යාගයෝජායම මසහකාරමවිදුහල්පන තිවරුන් 
 
වසන්ති ගුණයවමාධ්න ින                     - ර්ද ෝතය විදුහල්පති - බප/කදළ/ ගුුනකුල විෙයාල  

එස්.වී.යමා.දසනරත් බණ්ාාර ණ ා   - සහකාර විදුහල්පති  - තමාස් න් විෙයාල  - දක ළෙ  

යමා.එම්.සී.රන්දෙර් ණ ා                   - සහකාර විදුහල්පති - යනන්ෙ විෙයාල  - දක ළෙ 

 
ගුරුමඋපන ගේශකවරුන් 

 

ාේ.එම්.දරෝ මණී චි්රලතා ින           - ගුුන උපදද් ක (විශ්රාිනකප- කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  - ගිපාඋල්ල 

බී.එම්.බන්දුදස්න ණ ා                -  ගුුන උපදද් ක (විශ්රාිනකප - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  - අම්පාර 

එස්.පී.ාේ.වාකිෂ්  ණ ා              -  ගුුන උපදද් ක - ෙකුණු පළාත් අධ්යාපන දෙපාමාතදම්න්තුව 

ාේ.ටී.ජී.එම්.ටී.සිපාකුණාපා ින       -  ගුුන උපදද් ක - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  - තඹික ිළටි  

දක්.එම්.ී.එස් . වික්රණනා ක ින      -  ගුුන උපදද් ක - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  -  ම්දප ල 

 
පන රිපන ාලඅමයාළධ්ාරීන් 
 
එම්.ඒ.ී.ටී.යමා.අදේසිංහ ණ ා          -  පපාපාලන ර්ළධ්ාරී - කලාප අධ්යාපන කාමා ාල  - දක ළෙ 

පී.උදේදස්කර ණ ා     -  පපාපාලන ර්ළධ්ාරී (විශ්රාිනකප 

 

ග්රැෆික්ක්මයාර්තාණයමහාමපිටුමසැකැස්ත 
 

 

සමීර දසෝණරත්න ණ ා    -  ර්ද ෝතය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, කළණනාකරණය හා ප්රිනති  ාාාව 
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