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yeÈkaùu 

rg ;=< mek ke.S ;snQ W.% wd¾Ól w¾nqoh fya;=fjka m%jdyk ÿIalr;d iy fjk;a úúO fya;+ka uQ,sl lr .ksñka 2022 j¾Ih wdrïNfha isg u 

jßka jr mdi,a jid ;eîu isÿ úh' mdi,a jid ;nk ,o ld, iSudj ;=< § bf.kSfï l%uh ud¾..; l%uh fj; udre jqj o fï i|yd myiqlï 

imhd .; yels ore msßi b;d iSñ; ixLHdjls' Y%S ,xldfõ ÿria: wOHdmkh ,nd §fï m%fõYh iy .=Kd;aulNdjh w;ska fndfyda wvqmdvq 

fmkakqï lr we;s w;r fuu l%uh fya;=fjka .=re flakaøSh wOHdmkh Yla;su;a ù we;s w;r isiqkaf.a mdi,a ld,h wysñ ùu ;=< mdi,a m%cdjf.ka 

isiqka wE;aùu o hym;a m%jk;djla fkdjk nj oelsh yels h' 

mj;sk wNsfhda.;d uOHfha jqj o hï;dla ÿrlg fyda úêu;a f,i mdi,a meje;aùu wkd.;a ore mrmqf¾ wNsjDoaêhg fya;= idOl jkq we;' tu 
wruq‚ka hq;=j wOHdmk wud;HdxYh u.ska m<d; a uÜgñka /ia lr f.k we;s f;dr;=re u; iuia:hla f,i m<uq jdrhg wod< j mdi,a mj;a 
jk ,o Èk .Kk Èk 30la f,i fmkajd § we;'  

fuu ;SrKhg wkqj එක ොළහ  fYa%Ksh f;dr;=re හො ikaksfõok ;dlaIKh m<uqjk jdrfha b;sßj we;s mdvï wdjrKh lsÍu i|yd ld,Éfþo 

12 la o fojk yd ;=kajk jdrfha mdvï wdjrKh lsÍu i|yd ld,Éfþo 21la ne.ska o fhdckd lr we;'  ta wkqj cd;sl wOHdmk wdh;kfha 

ks<Odßka" wOHdmk wud;HdxYfha ks<Odßka" wOHdmk m%ldYk fomd¾;fïka;=fõ ks<Odßka iy m<d;a iïnkaëlrK ks<Odßkaf.a 

iyNd.S;ajfhka hq;= j fuu 2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd jk m%;sidOk ie,eiau ilia lr we;'  

oekg mj;sk එක ොළහ fY%aKsh f;dr;=re හො ikaksfõok ;dlaIKh úIh ks¾foaYh ie,lSfï § m<uqjk jdrh i|yd mdvï කෙ  a we;=<;a lr 

we;s w;r ta i|yd fjka lr we;s ld,Éfþo ixLHdj 12lss' fojk jdrh i|yd mdvï කෙ  a we;=<;a lr we;s w;r tu mdvï wdjrKh i|yd 

fjka lr we;s ld,Éfþo ixLHdj 21ls' ;=kajk jdrhg mdvï කෙ  aa we;=<;a lr we;s w;r tu mdvï wdjrKh i|yd fjka lr we;s ld,Éfþo 

ixLHdj 21ls' 

m<uqjk jdrh i|yd ld,Éfþo 12la iy fojk yd ;=kajk jdr i|yd ld,Éfþo 21la ne.ska iudkj fhdackd lr we;s ksid uQ,sl jYfhka 

oekg mj;sk úIh ks¾foaYfha my; ixfYdaOk isÿ lrñka w;HdjYH hehs i<lk úIh wka;¾.;h we;=<;a lrñka fuu m%;sidOk ie,eiau 

ilia lr we;' 
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• m<uqjk jdrfha .eg`M úi£u i|yd l%uf,aL ks¾udKh lrhs යන පොඩමට අෙොලව නිපුණතො මට්ටම 10.1 සිට නිපුණතො මට්ටම 10.7 ෙක්වො 

mdi, mj;ajk ,o Èk 21 ;=< § kshñ; mßÈ wdjrKh lr we;s fia i<ld m<uqjk jdrfha b;sß j we;s නිපුණතො මට්ටම 10.8 සහ නිපුණතො 

මට්ටම 10.11 යන නිපුණතො මට්ටම් ෙ 11 වන නිපුණතොවයෙ fhdað; ld,Éfþo 12la ;=< wjika lsÍug fhdackd lr we;'  

óg wu;r j b.ekaùug fhdackd lr we;s ish¨ u mdvï ys ixl,am idlÉPd lsÍu" tla tla jdrhg fhdackd lr we;s ld,Éfþo .Kk ;=< 

wdjrKh lsÍug fhdackd lr we;' tla tla mdvug wod< j ld,Éfþo fjka lr .; hq;= wdldrh m<uqjk" fojk yd ;=kajk jdrj,g wod< j 

fjka fjka jYfhka úIh ks¾foaYh hgf;a bÈßm;a lr we;' fjka lr we;s ld,Éfþo .Kk mdif,a isiqkaf.a iajNdjh u; yd tla tla jdrhg 

fhdackd lr we;s ld,Éfþo .Kkg hg;aj ixfYdaOkh lr .ekSug fuka u fhdað; ld,Éfþo .Kk wjika ùug m%:u m<uqjk yd fojk 

jdrhg fhdackd lr we;s mdvï b.ekaùu wjika lrhs kï w;HdjYH fkdfõ hehs i<ld bj;a lr we;s mdvï" isiq iajhx wOHhkhg fhduq 

lsÍug o fojk yd ;=kajk jdrhg wod< mdvï ms<sfj,ska b.ekaùu wdrïN lsÍug o .=rejrhdg ksoyi we;' 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ගුරුවරුන් සඳහා ud¾f.damfoaY 

1 1 ශ්රේණිය සඳහා කාලීන සැලසුම් සාමානය පාසල් පද්ධතියට හඳුන්වා දී ඇත්ශ්ත් රට තුළ ඇති රජශ්ේ පාසල් පද්ධතිය තුළ එකමුතුකම පවත්වා 

ගැනීම සඳහා ශ් ාරතුරු හා සන්ිශ්ේදන  ාක්ෂණය (ICT) ඉගැන්ීම් සහ ඉශ්ගනුම් ක්රියාවලිය විධිමත් කිරීම සඳහා ය. 

● සපයා ඇති සාමානය රාමුව තුළ, ගුරුවරුන් නමයශීලීව ිපුණ ා පුහුණු කිරීමට අශ්ේක්ෂා ශ්කශ්ේ. 

● ශ් ෝරාගත් ිපුණ ා සඳහා පාඩම් සැලසුම් කිරීශ්ම්දී, ගුරුවරුන් සිසුන්ශ්ේ ප්රීණ ා මට්ටම ම  පදනම්ව උචි  ශ්ලස උපශ්ද්ශන අරමුණු 

වුත්පන්න කිරීමට අශ්ේක්ෂා ශ්කශ්ේ. 

● සපයා ඇති කාල පරිච්ශ්ේද ගණන සැලකිල්ලට ගිමින්, ගුරුවරුන්ට අවශය නම්, පාඩමක ිපුණ ා මට්ටම් ශ්දකක් ශ්හෝ වැඩි ගණනක් 

ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. 

● කාලීන සැලසුම්වල දක්වා ඇති ිපුණ ා මට්ටම් ප්රගුණ කිරීම සඳහා ශ්පළශ්පාත් සහ අශ්නකුත් සම්පත් ද්රවය වලින් ශ් ෝරාගත් සුදුසු පාඩම් 

භාවි ා කර  ම පාඩම් සැලසුම් සකසේ කිරීමට ගුරුවරුන්ට උපශ්දසේ ශ්දනු ලැශ්ේ. 

● අධයාපන අමා යාාංශශ්ේ ිලධාරීන්, පළාත් අධයාපන fomd¾;fïka;=fõ ිලධාරීන් සහ ගුරුවරුන් සමඟ කළ සාකච්ඡා ම  අ යවශය 

ඉශ්ගනුම් ක්ශ්ෂේත්ර ලබා දී ඇ . 

● ජාතික අධයාපන ආය නශ්ේ ශ් ාරතුරු  ාක්ෂණ fomd¾;fïka;=fõ සහ අධයාපන අමා යාංශශ්ේ හි ICT ශාඛාව විසින් සකසේ කරන ලද 

සේවයාං අධයයන ද්රවය පන්තිකාමර ඉගැන්ීම් සහ ඉශ්ගනුම් ක්රියාවලිශ්ේ සම්පත් ද්රවය ශ්ලස ද භාවි ා කළ හැක. 

● z.=ref.orZ iy zB -;lai,djZ hk bf.kqï t<Uqï Ndú;fhka ;u úIh oekqu oshqKqlr .ekSug isiqka fufyhjkak' 

● .=ref.orZ iy zB -;lai,djZ Ndú; lsÍug wmyiq;d mj;sk isiqka i|yd m%udKj;a f;dr;=re ;dlaIKsl há;, myiqlï 

imhkak' 

● හඳුනාගත් අ යවශය ඉශ්ගනුම් ක්ශ්ෂේත්ර ඉගැන්ීම සහ අශ්නකුත් ක්ශ්ෂේත්ර ඉශ්ගනීමට සිසුන් දිරිමත් කිරීම ශ්කශ්රහි අවධාරණය කළ යුතුය. 

● ඉශ්ගනුම් සම්පත් ද්රවය භාවි ශ්යන් ිවශ්සේ සිට අධයයනය කිරීමට සිසුන්ට උපශ්දසේ දිය යුතුය 

● පාසල් දින සතියකට දින තුනක් නම්, අශ්නක් දින ශ්දක සිසුන්ට ිවශ්සේ සිට ඉශ්ගනීම සඳහා ඉශ්ගනුම් දින p¾hdjka මඟ ශ්පන්වමින් 

අනුගමනය කළ යුතුය. 
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2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss – 2022) 

11 fY%aKsh - m<uq jdrh 
ිපුණ ාව ිපුණ ා 

මට්ටම 

ඉශ්ගනුම් පල 

 

අන් ගේ ය 

 

.=re ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï wxlh 

fm< fmdf;a 
mdvfï wxlh iy 
ku 

කාලය/ 
කාලච්ශ්ේද 

11 fY%aKsh m<uq jk jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 

10 .eg`M 
úi£u i|yd 
l%uf,aL 
ks¾udKh 
lrhs 

10.8 md,k 
jHQy ksä; 
lr 
l%uf,aL 
ks¾udKh 

● නීඩිත  
වූහයන් 
අෙොල වන 
අවස්ථො 
හදුනො ගනියි  

● ක්රමකේඛ  
තුළ නීඩිත 
වූහ කයොෙො 
ගනියි 

 

• නීඩිත පොලන වූහවල 
අවශ්යතොවය 

• එ  පොලන වූහයක්  
තුළ තවත් පොලන 
වූහයක් කයොෙො ගැනීම 

o වරණ තුළ 
පුන කරණ 

o mqk¾lrK තුළ 
වරණ 

• ක්රමකේඛ තුළ නීඩිත 
වූහ කයොෙො ගැනීම 

● ගැලීම් සටහන / වයොජ 
කක්තවල දී ඇති ගැටලු 

.=re ud¾f.damfoaYfha 
tall 10 msgq wxl 
xviii n,kak 

1.8  නීඩිත පොලන 

වුහවල අවශ්යතොව 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

10.11ක්රමකේඛ 

භොෂොවල 

පරිනොමය 

ගකේෂණය 

 රයි. 

● පහළ තලකේ 
හො ඉහළ 
තලකේ භොෂො 
සංසන්ෙනය 
 රයි  

o ඉහළ තලකේ  
භොෂොවල 
ලක්ෂණ 
පැහැදිලි 

 රයි. 
o භොෂො 

mßj¾;l 
වල ld¾hh 
ක ටිකයන් 
පැහැදිලි 

 රයි. 
 

● පහළ තලකේ භොෂො 
o යන්ර භොෂොව 
o  එකසම්ිලි 
භොෂොව 

● ඉහළ තලකේ භොෂො වකග 

● පටිපොටිගත හො ප්ර ොශ්න 

● වූහගත සභ වස්තු 
නැබුරු  

● ක්රමකේඛ  හො Scripting 

● ප්රභව කක්ත යන්ර 
කක්ත බවට පත් කිරීකම් 
යොන්රණ 
o w¾: විනයොශ්  
o සම්පොෙ  

● පරීක්ෂොව හො කෙෝෂ 
නිවොරණය 

.=re ud¾f.damfoaYfha 
tall 10 msgq wxl 

xix n,kak 

1.11 ක්රමකේඛ 

භොෂොවල පරිණොමය 

2 

 

 

 

 11. f;dr;=re 
moaO;s 
ixj¾Ok 
ls%hdj,sh 
.fõIKh 
lrhs' 

 11.1f;dr;=re 
moaO;s 
ixl,amh 
meyeÈ,s 
lrhs 

● f;dr;=re 
moaO;shla 
hkq 
l=ulaoehs 
úia;r lrhs'  
f;dr;=re 
moaO;shl 
ix>gl 
w;r 
iïnkaO;dj 
y\qkd .kshs'   

● f;dr;=re 
moaO;shl 
jeo.;alu 
úia;r lrhs' 

 

● moaO;shl w¾: oelaùu   
● moaO;shl ix>gl o  

o wdodk  
o ls%hdj,s 
o m%;sodk   

● w;a moaO;s"  
● mß.Kl.; moaO;s   
● f;dr;=re moaO;s  

o ;SrK .ekSfï 
§ 
f;dr;=rej, 
jeo.;alu 

● wdodk" m%;sodk" o;a; 
.e,Sï yd ls%hdj,s 

.=re ud¾f.damfoaYfha 
tall 11 msgq wxl xx 

n,kak 

2.1 කතොරතුරු 

පද්ධති සං ේපය 

4 
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  11.2 moaO;s 
ixj¾Ok 
ls%hdj,sh 
fláfhka 
meyeÈ,s 
lrhs 

● moaO;s 
ixj¾Ok 
ls%hdj,sfha 
mshjr 
fláfhka 
meyeÈ,s 
lrhs'  tla 
tla mshjr 
i|yd ir, 
WodyrK 
imhhs 

 

• moaO;s ixj¾Ok 
ls%hdj,sh ixlaIsma; 
f,i  

o wjYH;d y÷kd .ekSu  
o úi÷u ie,iqï lsßu  
o úi÷u ls%hd;aul lsßu  
o úi÷u mÍlaId lsßu  
o úi÷u ienE f,i 

ls%hd;aul lr moaO;sh 
msysgqùu  

o moaO;sh kv;a;= lsÍu 

.=re ud¾f.damfoaYfha 
tall 11 msgq wxl xx 

n,kak 

2.2 පද්ධති 

ixj¾Ok ක්රමකේෙ 
3 

iuia; tl;=j 12 
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2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss – 2022) 

11 fY%aKsh - fojk jdrh 
ිපුණ ාව ිපුණ ා මට්ටම ඉශ්ගනුම් පල 

 

අන් ගේ ය 

 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï wxlh 

fm< fmdf;a 
mdvfï wxlh iy 
ku 

කාලය/ 
කාලච්ශ්ේද 

11 fY%aKsh ශ්දවන jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 

12. f;dr;=re 
fiùu i|yd 
wka;¾cd,h 
M,odhS f,i 
Ndú; lrhs' 

12.1f;dr;=re 
j, msúiSug 
wka;¾cd,
h Ndú; 
lrhs 

● wka;¾cd,fha 
fufyhqï 
fláfhka 
úia;r lrhs'   

● wka;¾cd,fha 
fiajd wjia:d 
meyeÈ,s 
lrhs'   

● fiajd wjia:d 
fhdod 
.ksñka 
f;dr;=re 
,nd .kshs' 

● wka;¾cd,h ye¢kaùu ( 
URL, IP ,smsk yd jiï 
kdu   

● wka;¾cd,fha 
fufyhqï fiajdodhl 
yd fiajd fhdacl 
mß.Kl w;r 
f;dr;=re foÈYdjg 
.,dhEu ^fiajd fhdacl 
fiajdodhl wdlD;sh&   

● wka;¾cd,fha fiajd 
wjia:d ( úoHq;a 
;emE," www, FTP 
ÿria: msúiqu" 
iyfhda.S;djh f.dkq 
fnod .ekSu" nyqudOH 
iemhqu" cloud 
ixl,am" fijqï hka;% 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 12 msgq wxl 
25 n,kak 

69-79 

wka;¾cd,h iy 
úoHq;a ;emE, 

4 
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12.2 

ikaksfõok 
i|yd 
wka;¾cd,h 
Ndú; lrhs' 

● úoHq;a ;emE, 
fhdod 
.ksñka 
ikaksfõokh 
fhfohs'   

● wka;¾cd,fha 
we;s uQ,sl 
ikaksfõok 
myiqlï 
úia;r lrhs' 

●  úoHq;a ;emE, .sKqu 
o úoHq;a ,sms 

yqjudrefõ bcc yd 
cc 

o weuqKqï Ndú;h   
       laIKsl mKsúv 

heùu 
o laIksl mKsúv 

heúu 
o úäfhda iïuka;%K 

iudcSh cd, 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 12 msgq wxl 
26 n,kak 

80-86 

wka;¾cd,h iy 
úoHq;a ;emE, 

3 

 13. M,odhS 
f,i 
f;dr;=re 
bÈßm;a lsßu 
i|yd 
nyqudOH 
Ndú; lrhs 

13.1 iqÿiq 
.%dmsl 
uDÿldx. 
Ndú;fhka 
idOkSh 
iaÓ;sl 
.%dmsl 
ks¾udKh 
lrhs' 

• අාංකි  
සේිතික 
.%dmsl  
ලක්ෂණ 
විසේ ර කරයි  

• මෘදුකාාංග 
ශ්මවලම් 
ශ්යාදාශ්ගන 
.%dmsl 
ks¾udKh 
කරයි  

• මෘදුකාාංග 
ශ්මවලම් 
ශ්යාදාශ්ගන 
.%dmsl 
සකසයි 

• wxls; .%dmslj, 
uQ,sldx. 

• .%dmslfha Odß;dj 
yd ixfldapkh ( 

• .%dmslj, m%rEm 
• .%dmsl uDÿldx.j, 

Ndú;fha uQ,sl 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 13 msgq wxl 
27 n,kak 

87-110 

nyqudOH භාවි ය 

6 
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 13.2 iqÿiq 
oaúudk 
iÔùlrK 
uDÿldx. 
Ndú;fhka 
iM, oaúudk 
iÔùlrK 
ks¾udKh lrhs 
 

● ද්විමාණ  
සජීීකරණ
ශ්ේ මුලිකාාංග 
විසේ ර කරයි. 

● සජීීකරණ 
මෘදුකාාංග 
භාවි ශ්යන්  
සරල 
සජීීකරණ 
ks¾udKh 
කරයි 

● iÔùlrK uQ,sldx. 
● cHdñ;sl jia;+ka yd 

yev;,   
● rduq j¾.  
● iÔùlrK 
● fnodyeÍu 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 13 msgq wxl 
28  n,kak 

110-112 

nyqudOH භාවි ය 

4 

 13.3 iqÿiq 
uDÿldx. 
Ndú;fhka 
Y%jH oDYH 
ikaOdr 
ixialrKh 
lrhs 

● මෘදුකාාංග 
භාවි ශ්යන් 
මුලික Y%jH 
සන්ධාර  
සාංසේකරණය 
කරයි.  

● මෘදුකාාංග 
භාවි ශ්යන් 
මුලික oDYH 
සන්ධාර 
සාංසේකරණය 
කරයි 

● Y%jH oDYH f.dkq 
yeisrùu   

● Y%jH má.; lsßu yd 
ixialrKh 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 13 msgq wxl 

29  n,kak 

112-149 

nyqudOH භාවි ය 

2 
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 13.4 M,odhS 
f,i 
nyqudOH 
ixl,kh 
lrhs' 

● සරල 
පිරිවි ර 
වලට  අනුව 
nyqudOH 
සන්ධාර  
ks¾udKh 
කරයි .  

● සුදුසු 
මෘදුකාාංග 
භාවි ශ්යන් 
nyqudOH 
සාංකලනය 
කරයි 

● iÔùlrK i|yd 
miqìï Ñ;% we;=<;a 
lsÍu 

● Y%jH - oDYH ixl,kh 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 13 msgq wxl 

30  n,kak  

127-134 

nyqudOH භාවි ය 

2 

iuia; tl;=j 21 
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2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss – 2022) 

11 fY%aKsh - ශ් වන jdrh 
 

ිපුණ ාව ිපුණ ා මට්ටම ඉශ්ගනුම් පල 

 

wka;¾.;h .=re 
ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï 
wxlh 

fm< fmdf;a 
mdvfï wxlh iy 
ku 

කාලය/ 
කාලච්ශ්ේද 

11 fY%aKsh ශ් වන jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 

14. nyqudOH 
;dlaIKh 
fhdod .ksñka 
ir, fjí 
wvú 
ks¾udKh 
lrhs' 

14.1 fjí wvú 
ks¾udKh 
i|yd 
f;dr;=re 
jHQy.; 
lrhs' 

● fjí wäú 
.%dylhkaf.a 
wjYH;d y÷kd 
.kshs'   

● msßú;rj,g 
wkqj fjí 
wvú ie,iqï 
lrhs 

● wka;¾cd,h 
ye¢kaùu ( URL, IP 
,smsk yd jiï kdu   

● wka;¾cd,fha 
fufyhqï fiajdodhl 
yd fiajd fhdacl 
mß.Kl w;r 
f;dr;=re foÈYdjg 
.,dhEu ^fiajd 
fhdacl fiajdodhl 
wdlD;sh&   

● wka;¾cd,fha fiajd 
wjia:d ( úoHq;a 
;emE," www, FTP 
ÿria: msúiqu" 
iyfhda.S;djh 
f.dkq fnod .ekSu" 
nyqudOH iemhqu" 
cloud ixl,am" 
fijqï hka;% 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 14 msgq wxl 

31 n,kak 

135-143 

nyqudOH 
;dlaIKh fhdod 
.ksñka ir, fjí 
wvú ks¾udKh 

2 
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14.2 uQ,sl 
HTML Ndú; 
lrhs 

● HTML j, 
we;s uq,sl tags 
meyeÈ,s lrhs'   

● HTML 
Ndú;fhka 
ir, fjí msgq 
ks¾udKh 
lrhs' 

● idudkH mdG yd 
wêmdG w;r fjki   

● HTML ys ,laIK 
● HTML f,aLkj, 

jHQyh  
● Head  
● Title  
● Body   

● uQ,sl HTML 
● mdG ( wdlD;s yd 

j¾K  
● rEm we;=<;a 

lsÍu  
● wêikaOdk 

ks¾udKh 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 14 msgq wxl 

32 n,kak 

144-162 

nyqudOH 
;dlaIKh fhdod 
.ksñka ir, fjí 
wvú ks¾udKh 

3 

14.3 fjí 
ks¾udK 
uDÿldx. 
Ndú;fhka 
fjí wvú 
ks¾udKh 
lrhs' 

● ශ්වේ ks¾udK  
ශ්මවලම් 
භාවි ශ්යන්  
සරල ශ්වේ අඩිවි 
ks¾udKh 
කරයි. 

● CMS  හි ඇති 
ශ්මවලම් 
ශ්යාදාශ්ගන 
ශ්වේ අඩවි 
කළමනාකරණය 
කරයි 

● ශ්වේ ks¾udK  
ශ්මවලම් 

● mdG yeviú.ekaùu   
● msgq ie,iqï 
● nyqudOH ixl,kh   
● wê ikaOdk  
● fjí wvú ks¾udK 

lsÍfï l%u  
● ikaOdr 

l<ukdlrK moaO;s 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 14 msgq wxl 

33 n,kak 

167-174 

nyqudOH 
;dlaIKh fhdod 
.ksñka ir, fjí 
wvú ks¾udKh 

5 
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14.4 fjí wvú 
m%ldYhg m;a 
lsßug we;s 
iQodku úoyd 
olajhs 

● ශ්වේ අඩවි 
ප්රකාශයට පත් 
කිරීම සදහා වන 
wka;¾cd, 
ශ්සේවා 
සපයන්නන් : 
ගාසේතු ය කරන 
හා ශ්නාකරන  

● ශ්වේ අඩවි 
නඩත්තුව 

● fjí wvú m%ldYhg 
m;a lsßu i|yd jk 
wka;¾cd, fiajd 
imhkakka ( .dia;= 
wh lrk yd 
fkdlrk   

● fjí wvú kv;a;=j 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 14 msgq wxl 

34 n,kak 

174-178 

nyqudOH 
;dlaIKh fhdod 
.ksñka ir, fjí 
wvú ks¾udKh 

1 

15. f;dr;=re 
yd 
ikaksfõok 
;dlaIKh 
Ndú;fhka 
iudchg 
,efnk jdis 
yd u;=jk 
.eg`M 
ixikaokh 
lrhs 

15.1fi!LH 
lafIa;%h ;=< 
f;dr;=re yd 
ikaksfõok 
;dlaIKfha 
odhl;ajh 
úu¾Ykh 
lrhs' 

● ශ්සෞඛය ශ්සේවශ්ේ 
ශ් ා.ස.   ා. 
භාවි ය විසේ ර 
කරයි  

● ffjoH jd¾;d 
නඩත්තු කිරීශ්ම්දී  
දී ශ් ා. ස.  ා. 
භාවි ය විසේ ර 
කරයි 

● fi!LH fiajdjka 
;=< f;dr;=re yd 
ikaksfõok 
;dlaIKfha fhdod 
.ekSu 

● mß.Kl u.ska 
md,s; ffjoH 
WmlrK  

● mÍlaIK jd¾;d 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 15 msgq wxl 

37 n,kak 

13-17 

ශ් ාරතුරු හා 

සන්ිශ්ේදන 

 ාක්ෂණය  

10 ශ්රේණිය 

2 
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 15.2 wOHdmk 
lafIa;%hg 
f;dr;=re 
;dlaIKfhka 
,efnk 
odhl;ajh 
úu¾Ykh 
lrhs' 

● අන් ේ සක්රිය  
ඉශ්ගනුම් සදහා 
ශ් ාරතුරු හා 
සන්ිශ්ේදන 
 ාක්ෂණශ්ේ 
භාවි ය පැහැදිලි 
කරයි  

● ඉශ්ගනුම් 
කළමනාකරණ 
පද්ධති තුළ 
ශ් ාරතුරු හා 
සන්ිශ්ේදන 
 ාක්ෂණශ්ේ 
භාවි ය විසේ ර 
කරයි 

● පාසල් 
කළමනාකරණය 
සඳහා ශ් ාරතුරු 
හා 
සන්ිශ්ේදනය  
 ාක්ෂණශ්ේ 
භාවි ය පැහැදිලි 
කරයි 

● f;dr;=re ;dlaIKh 
wdOdr jk bf.kqu 

● bf.kqï l<ukdlrK 
moaO;s  

● mdi,a l<ukdlrK 
f;dr;=re moaO;s 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 15 msgq wxl 

38 n,kak 

9-12 

ශ් ාරතුරු හා 

සන්ිශ්ේදන 

 ාක්ෂණය  

10 ශ්රේණිය 

1 
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 15.5 jHdmdr 
f,dalhg 
f;dr;=re yd 
ikaksfõok 
;dlaIKfha 
odhl;ajh 
.fõIKh 
lrhs' 

● jHdmdr i|yd 
wka;¾cd,fha 
Ndú;h 
fláfhka úia;r 
lrhs' 

● fj<| m%pdrK 
lghq;= i|yd 
f;dr;=re 
;dlaIKfha 
Ndú;h úia;r 
lrhs' 

● e-jHdmdr ( 
wka;¾cd,h mokï 
lr.;a (on-line) 
fjf<|fmd< .kqfokq 
o wdrlaIs; Wml%u   

● fj<| m%pdrKh 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 15 msgq wxl 

40  n,kak 

22-24 

ශ් ාරතුරු හා 

සන්ිශ්ේදන 

 ාක්ෂණය  

10 ශ්රේණිය 

1 

 15.7 f;dr;=re yd 
ikaksfõok 
;dlaIKh 
Ndú;fha § 
u;=jk 
ffk;sl yd 
iodpdrd;aul 
.eg`M 
;lafiare lrhs 

• f;dr;=re yd 
ikaksfõok 
;dlaIK 
Ndú;fha § 
u;=jk 
ffk;sl .eg¨ 
fláfhka 
meyeÈ,s lrhs 

• ffk;sl .eg`M (  
o wkjir 

uDÿldx. 
Ndú;h 

o uDÿldx. 
fidrd .ekSu  

o wkjirfhka 
mß.Kl 
moaO;sj,g 
msúiSu  

o ysñlï 
fmagkaÜ 
n,m;%  

o fm!oa.,sl;aj
h 

• YS% ,xldfõ f;d' i' 
;d' iïNkaO 
ffk;sl mßirh 
iodpdrd;aul .eg`M  
idOdrK Ndú;h 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 15 msgq wxl 

42  n,kak 

209-212 

සමාජය සහ ශ් ාරතුරු 

හා සන්ිශ්ේදන 

 ාක්ෂණය 

1 
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 15.8 f;dr;=re yd 
ikaksfõok 
;dlaIK 
Ndú;fha o’ 
u;=jk 
wdrlaIdj 
iïnkaO 
.eg`Mj,g 
fhfok 
mQ¾fjdamdhhka 
.fõIKh 
lrhs 

● wdrlaIdjg we;s 
;¾ck 
y|qkd.kshs 

● tajd wju lsrSug 
wjYH mQ¾j 
wdrlaIdj 
i,id.kshs 
bf,lafg%daksl 
wmøjH wdrlaId 
iys;j neyer 
lsÍu meyeÈ,s 
lrhs' 

● fN!;sl wdrlaIdj  
o UPS  
o wl=Kq ikakdhl  
o i¾ck wdrlaIl 

● mdßißl idOl 
o ¥ú,s  
o f;;ukh  
o WIaK;ajh   

● ;d¾lsl wdrlaIdj  
o uqrmo  
o wkqmsgm;a   

● ydkslr uDÿldx.j,ska 
wdrlaIdùu  

● wka;¾cd, lghq;= 
i|yd YS% ,xldj ;=< 
wdrlaIdj   

• .sksmjqre 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 15 msgq wxl 

43 n,kak 

183-185 

සමාජය සහ ශ් ාරතුරු 

හා සන්ිශ්ේදන 

 ාක්ෂණය 

2 

 15.9 f;dr;=re yd 
ikaksfõok 
;dlaIKh 
Ndú;hg 
wdfõKsl 
fi!LH .eg`M 
úu¾Ykh 
lrhs 

●  mß.Kl 
Ndú;fha § 
isÿjk uQ,sl 
fi!LH .eg`M 
meyeÈ,s lrhs'   

● mß.Kl 
Ndú;fha § 
u;=jk uQ,sl 
mdßißl .eg`M 
meyeÈ,s lrhs' 

● bf,lafg%daksl 
wmøjH wdrlaId 
iys;j neyer 
lsÍu meyeÈ,s 
lrhs' 

● iqfLdamfhda.S nj 
iy fi!LH 
.eg`M 

RSI-Repetitive Strain 

Injury   
● weiaj,g oefkk 

wmyiq;dj 
● mdßißl n,mEï   
● bf,lafg%daksl 

wmøjH" ydkslr 
uQ,øjH yd 
tu.ska mßirhg 
jk ydk 

● bf,lafg%daksl 
wmøjH úkdY 
lsÍu yd neyer 
lsÍu 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 15 msgq wxl 

45  n,kak 

193-198 

සමාජය සහ ශ් ාරතුරු 

හා සන්ිශ්ේදන 

 ාක්ෂණය 

2 
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 15.10 f;dr;=re yd 
ikaksfõok 
;dlaIKh 
Ndú;hg 
wdfõKsl 
සමාජීය .eg`M  

• ශ් ාරතුරු හා 
සන්ිශ්ේදන 
 ාක්ෂණය 
භාවි ශ්ේ දී 
සමාජය තුල 
පැන නගින 
ගැටළු පැහැදිලි 
කරයි  

• ශ් ාරතුරු හා 
සන්ිශ්ේදන 
 ාක්ෂණය 
භාවි ශ්ේ දී 
රැකියා 
ක්ශ්ෂේත්රශ්ේ තුල 
පැන නගින 
ගැටළු පැහැදිලි 
කරයි 

• අාංකි  ශ්බදුම  
• අාංකි  ශ්සේතුව  
• හසුරු කුසල ා 

අශ්හෝසි ීම  
•  ාක්ෂණශ්යන් සරු 

රැකියා අවසේථා 
• සම අවසේථා 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 15 msgq wxl 

47  n,kak 

198-204 

සමාජය සහ ශ් ාරතුරු 

හා සන්ිශ්ේදන 

 ාක්ෂණය 

1 

iuia; tl;=j 21 

 

 

 

 

 


