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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 අට fYa%Ksh f;dr;=re හා ikaksfõok ;dlaIKh m<uqjk jdrfha b;sßj we;s mdvï wdjrKh lsÍu i|yd ld,Éfþo 

4 la o fojk yd ;=kajk jdrfha mdvï wdjrKh lsÍu i|yd ld,Éfþo 7la 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 අට  fY%aKsh f;dr;=re හා ikaksfõok ;dlaIKh úIh ks¾foaYh ie,lSfï § m<uqjk jdrh i|yd mdvï දෙකක් we;=<;a 

lr we;s w;r ta i|yd fjka lr we;s ld,Éfþo ixLHdj 4lss' fojk jdrh i|yd mdvï දෙකක් we;=<;a lr we;s w;r tu mdvï wdjrKh 

i|yd fjka lr we;s ld,Éfþo ixLHdj 7ls' ;=kajk jdrhg mdvï දෙකක් we;=<;a lr we;s w;r tu mdvï wdjrKh i|yd fjka lr 

we;s ld,Éfþo ixLHdj 7ls' 

m<uqjk jdrh i|yd ld,Éfþo 4la iy fojk yd ;=kajk jdr i|yd ld,Éfþo 7la 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;' 

• m<uqjk jdrfha 1.0 නිපුණතා මට්ටදේ සිට 2.1 නිපුණතා මට්ටම ෙක්වා mdi, mj;ajk ,o Èk 21 ;=< § kshñ; mßÈ wdjrKh lr 

we;s fia i<ld m<uqjk jdrfha b;sß j we;s නිපුණතා මට්ටම 2.1, 2.2, 3.0 සහ 3.1  නිපුණතාවය fhdað; ld,Éfþo 4la ;=< wjika 

lsÍug fhdackd lr we;'  
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• දෙවන වාරදේ 4.1 නිපුණතා මට්ටම ඉවත් කර ඇත. එය 6 දරේණිදේ සහ 7 දරේණිදේ විෂය ks¾foaYfhka අවරණය වී ඇත. 

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;' 
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.=rejrhdg Wmfoia: 

● 8 fY%aKsfha isiqka úiska úIh ks¾foaYh iïmQ¾K lsÍu i|yd w;HjYH jk úIh wka;¾.;h my; j.=fõ oelafõ' 

● ගුරුවරයාට තම අභිමතය පරිදි ඕනෑම අතයවශ්ය අන්තර්ගතයක් (පහත වගුදේ දී ඇති අන්තර්ගතය හැර) ඇතුළත් කිරීමට නිෙහස ඇත. 

● ඉර්ැන්වීදේ සහ ඉදර්නීදේ ක්රියාවලිදේදී මිර ඉදර්නුේ ක්රමය අනුර්මනය කරන දෙස ගුරුවරුන්ට උපදෙසේ දෙනු ෙැදේ. 

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

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

imhkak' 
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2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss - 2022& 

 8 fY%aKsh 

 
ksmqK;dj ksmqK;d 

uÜgu 
bf.kqï m, úIh wka;¾.;h  

 
.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï wxlh 
 

fm< fmdf;a 
mdvfï 
wxlh iy 
ku 

ld,Éfþo 
.Kk 
 

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

2. ගමගහයුම් 
පද්ධ්තිය සමෙ 
කායතක්ෂමව 
හා ඵලදායීව 
පරිෙණක 

භාවි  කරයි. 
 

2.1. සැකසුම් 
කිරීම සහ 
විනයාසකරණය 
සඳහා ගමගහයුම් 
පද්ධ්තිය භාවි ා 
කරයි  

● සැකසුම් lsrSu: 

දිනය, දේොව, 

මුෙල්, සංඛ්යා 
ආකෘති සැකසුම් 
කරයි 

● දර්ානු ගුණාංර් 
සකසයි: 
mGkud;q 
ie.jqKq msysgSu 
mqudKh සැකසුම් 
කරයි 

● දිගුව Wmfhda.S 
lrf.k දර්ානු 
දසායයි 

● ප්රාදේශීය සැකසීේ: දිනය, 

දේොව, මුෙල්, සංඛ්යා 

ආකෘති (Regional settings: 

Date, Time, Currency, 

Number format) 

● ගොනු ගුණාංෙ  (File 

properties) 

● ගොනු ගසවීම (File Search) 
 

msgq wxl 15ys we;s 
tallh 2.1 
n,kak 

msgq wxl 11 
isg 14 olajd 
we;s mdvu 
n,kak 
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2.2. පරිෙණක 
වල මූලික ගදෝෂ 
ිරාකරණය සහ 
නඩත්තතු ක්රියා 
පටිපාටි 
ෙගේෂණය කරයි  

(දෘඩාංෙ සහ 
මෘදුකාංෙ) 

● ෙෘඪාංර් දෙෝෂ 
ර්දේෂණය කර 
අොළ දෙෝෂ 
විසඳීම සිදු කරයි 

● මෘදුකාංර් දෙෝෂ 
ර්දේෂණය කර 
අොළ දෙෝෂ 
විසඳීම සිදු කරයි 
  

• සරල පරිෙණක ගදෝෂ 
ිරාකරණය 

• දෘඪාංෙ ෙැටළු - (Hardware 

issues -(keyboard, mouse, 

power cable, network 

cable, VGA cable)  

•  බ්ද ප්රතිදාන ෙැටළු-(Sound 

output issues (speaker 

connectivity, check the 

volume)  

msgq wxl 22ys we;s 
tallh 2.2 
n,kak 

msgq wxl 15 
isg 33 olajd 
we;s mdvu 
n,kak 
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ksmqK;dj ksmqK;d 
uÜgu 

bf.kqï m, úIh wka;¾.;h  
 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï wxlh 
 

fm< fmdf;a 
mdvfï 
wxlh iy 
ku 

ld,Éfþo 
.Kk 
 

• අදාළ පරිෙණක මෘදුකාංෙ 
ෙැටළු ගදෝ  ිරාකරණය 
කිරීම සහ විසඳීම 

• දූෂි  මෘදුකාංෙ (Corrupted 

software ) 

• හිසේ දෙසේක්දටාප් (Blank 
Desktop) 

3. එදිගනදා 
ක්රියාකාරකම් 
සඳහා වදන්න 
සැකසුම් 
මෘදුකාංෙ 
භාවි  කරයි. 

3.1. ගේඛනයක් 
සකස්කිරීගම්දී 
වදන්න සැකසුම් 
මෘදුකාංෙගේ  
මූලික 
ක් රියාකාරකම් 
භාවි ා කරයි 

● වදන්න සැකසුම් 
මෘදුකාංෙය 
භාවි ගයන්න 
හැඩසේ ෙන්නවන 
ලද ගේඛනයක් 
පිළිගයළ කරයි. 
 

• ගේඛනයක් පිළිගයළ කිරීම, 
විවෘ  කිරීම, ෙබඩා කිරීම 
සහ වැසීම 

• පාඨ හැඩසේ කිරීම 
 

msgq wxl 26 ys 
we;s tallh 3.1 
n,kak 

msgq wxl 34 
isg 36 olajd 
we;s mdvu 
n,kak 
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2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss - 2022& 

 8 fY%aKsh 

ksmqK;dj ksmqK;d 
uÜgu 

bf.kqï m, úIh wka;¾.;h  
 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï wxlh 
 

fm< 
fmdf;a 
mdvfï 
wxlh 
iy ku 

ld,Éfþo 
.Kk 
 

08 fY%aKsh  දෙවන jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 
 

3. එදිගනදා 
ක්රියාකාරකම්  සඳහා 
වදන්න සැකසුම් 
මෘදුකාංෙ  
භාවි  කරයි. 
 

3.1.ගේඛනයක් 
සකස ් කිරීගම් දී 
වදන්න සැකසුම්   
මෘදුකාංෙන්නගේ 
මූලික 
ක්රියාකාරකම් 
භාවි  කරයි. 

• වදන්න සැකසුම් 
මෘදුකාංෙය 
භාවි ගයන්න හැඩසේ 
ෙන්නවන ලද 
ගේඛනයක් පිළිගයල 
කරයි.  

 

• පාඨ හැඩසේ කිරීම 

• පාඨ, චිත්රක, හැඩ, clip 
art, word art,… ආදි 
ගොනු/ වස්තු ඇතුළත්ත 
කිරීම 

• වගුවක් ඇතුළත්ත කිරීම 

• අක්ෂර විනයාසය සහ 
වයාකරණ ගදෝෂ පරීක්ෂා 
කිරීම 

• ලැයිස්තු 

msgq wxl 26ys we;s 
tallh 3.1 
n,kak 

msgq wxl 
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4.අනුක්රමය, ගත්තරීම, 
පුනකතරණය සහි  
සරල ෙැටලු විසදීමට 
ෙැලීම් සටහන්න 
භාවි  
කරයි. 
(Scratch භාවි ය) 

4.2 ක්රමගේඛ 
සංවධ්තනය 
සඳහා පාලන 
වූහයන්න 
භාවි  කරයි. 

• එදිගනදා ජීවි ගේ 
සරල ෙැටලු විසඳීමට 
පාලන වූහයන්න 
ගයාදා ෙියි. 

• සරල ඇේගොරි ම සහ 
ගත්තරීම් පාලන වූහයන්න 
හැඳින්නවීම 

•  

• පරිෙණක භාෂාවන්නගේ 
(අතුරු මුහුණත්ත භාවි ය)  
දෘ ය ආධ්ාරක 
භාවි ගයන්න සරල 
වෑඩසටහනක් (අනුක්රමය 
සහ ගත්තරීම) පිළිගයළ 
කිරීම 
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ksmqK;dj ksmqK;d 
uÜgu 

bf.kqï m, úIh wka;¾.;h  
 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï 
wxlh 
 

fm< fmdf;a 
mdvfï wxlh 
iy ku 

ld,Éfþo 
.Kk 
 

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

5.ක්රමගේඛන 
 කත 
ක්රියාත්තමක 
කිරීමට, 
ගභෞතික 
ආෙණනය 
සඳහා 
මෘදුකාංෙ 
පැගක්ජ භාවි  
කරයි. 

5.1. ගභෞතික 
ආෙණනය 
ක්රියාත්තමක 
කිරීම සඳහා 
සරල දෘඪාංෙ 
උපක්රම භාවි  
කරයි. 

• ;d¾lsl මට්ටම් 
(ඔේ/ නැ ) 
භාවි ගයන්න 
බාහිර පරිපථ 
ක්රියාත්තමක 
කරවීමට 
ක්රමගේඛ ලියයි. 
 

• ගභෞතික උපක්රම 
සඳහා ක්රමගේඛ 
ක්රියාත්තමක 
කරයි. උදාහරණ: 
අෙයයන්න ලබා 
ගදමින්න LED 
බේබ දැේවීම/ 
ිවීම සිදු කරයි. 

• ගභෞතික ආෙණන සංරචක 

• පාලන වූහ භාවි ය:  mqk¾lrKh 
(පුනරුක්තිය) 

• LED බේබ දැේවීම හා ිවීම 

• සරල පරිෙණක ක්රමගේඛ 
භාවි ගයන්න LED බේබ දේවන 
රටා සැකසීම 

msgq wxl 47ys 
we;s tallh 5.1 
n,kak 

msgq wxl 55 isg 
62 olajd we;s 
mdvu n,kak 

5 

6.අන්න ජතාලය   
භාවි ගයන්න  
අධ්යාපන 
ග ාරතුරු  
ෙගේෂණය 
කරයි. 

6.2 උසස් 
ලක්ෂණ සහි   
සරල ගවබ් 
අඩවි  
ිමතාණය 
කරයි. 

• පිරිවි ර අනුව 
ගවබ් අඩවි  
පිරිසැලසුම් 

කරයි. 
 

• පිරිසැලසුම අනුව 
ගවබ් අඩවි 

ිමතාණය කරයි. 
 

• උසුලන, මූලිකාංෙ, ගුණ, පාඨ 
හැඩසේ ෙැන්නවීම යනාදිය 

• අධිසම්බන්නධ්කවල උසස් ගුණාංෙ 
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