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 ශැඳින්වීම 

 මාර්ගගත ක්රමගදද සව්ගව   - ගගනුම් ක්රියාලය ය දුදු 

කිරීගම් දී  එක් එක් ඳාර්ලයන්ගේ කාර්යභාරය ශා 

ලගකීම.  

- ශිය ශියාලන් 

- ගදමාපියන්/භාරකරුලන් 

- ගුරුලරුන් 

- විදුශල්ඳතිලරුන් 

 ගුරුලරයාට භාවිත කෂ ශැකි මාර්ගගත  ගගනුම් ආධාරක  

 මාර්ගගත  ගගනුම් -  ගැන්වීම් ක්රියාලය ගේ දී දුදුලන 

අඳශසුතාල දී ක්රියා  කෂ යුතු ආකාරය. 
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ශැඳින්වීම. 

දිලයින පුරා ඳැතිර යන ලවංගත ගරෝග ලයාප්තිතිය ගශ තුගලන් 

ගවෞඛ්ය ආරක්ාල පිිබඳ ඳැන නැගී ඇති අභිගයෝගාත්මක 

තත්ත්ල ශමුගද ඳාවල් නිදු ඳරිදි  ඳැලැත්වීම ප්රාගයෝකක ල අඳශසු 

ව ඳසුකය කා ලකලානුල දී මාර්ගගත ශා දුරව්ථ අධයාඳන 

ක්රමගදද සව්ගව   ගගනුම් -  ගැන්වීම් ක්රියාලය ය අඛ්ඩ  ල 

ඳලත්ලාගගන යාම වශා අධයාඳන අමාතයාංය, ඳෂාත්/කාඳ 

අධයාඳන ඳධාරීන් වශ ඳාවල් මකන් විවිධ විකල්ඳ ලැ වටශන් 

ක්රියාත්මක කරන දි. මාර්ගගත  ගගනුම්- ගැන්වීම් ක්රියාලය ගේ 

නියැලීගම් දී ගදමාපියන්, භාරකරුලන් ගමන් ම ඳාවල් ගුරුභලතුන් 

ශා විදුශල්ඳතිලරුන් ද විවිධ අභිගයෝගලට මුහුණ ගදන ඳල 

නිරීක්ණය වී ඇත. එඳැවින් මාර්ගගත/ දුරවථ්  ගගනුම් 

ක්රමගදදය ඳලත්ලා ගගන යාගම් දී අලය ලන මූය ක උඳගදව් 

ඇතුෂත් මාර්ගගෝඳගේ වංග්රශයක් වකව් කර ඳාවල් ඳේධතිය 

ගලත ශඳුන්ලා දීගම් අරමුණින් අධයාඳන අමාතයාංය, ගවෞඛ්ය 

අමාතයාංය ශා අදාෂ දුයලු ඳාර්ලල අදශව් ශා ගයෝජනා මත 

ගමම මාර්ගගෝඳගේ වංග්රශය වකව් ගකරිණි. 

 

ගමම මාර්ගගෝඳගේ වංග්රශය මකන් තම දරුලන් මාර්ගගත ල 

 ගගනුම් ක්රියාලය යට ගයොමු කිරීගම් දී ගදමාපියන් විදුන් පිිබඳැදිය 

යුතු උඳගදව් ශා අනුගමනය කෂ යුතු ක්රියා මාර්ග ද මාර්ගගත 

 ගැන්වීම් ක්රමගදදගේ දී ගුරුලරුන් ශා විදුශල්ඳතිලරුන්ගේ 

කාර්යභාරය ද   දිරිඳත් කිරීමට අගප්තික්ා ගකගර්.  
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මාර්ගගත ක්රමගදද සව්ගව   ගගනුම් -  ගැන්වීම් ක්රියාලය යට 

ගයොමු වීම නල අත්දැකීමක් ඳැවින් ගුරුලරුන්ට, ගදමාපියන්ට, 

දුසුන්ට විවිධ ගැටලු මතු විය ශැකි ය. එගශත් ගමගව මාර්ගගත 

ක්රමය සව්ගව  ඳාවල් අධයාඳනය අඛ්ඩ  ල ශා 

ගුණාත්මකභාලයකින් යුතු ල ඳලත්ලා ගගන යාගම් දී මතු ලන 

ගමලැනි විවිධ අභිගයෝගලට විවඳුම් ගඳොදුගද  දිරිඳත් කෂ 

ගනොශැකි වුලත් වමාජයීය, ගවෞඛ්යමය, වංව්කෘතිකමය වශ 

වදාරාචාත්මක ලැනි අං සව්ගව  අලය උඳගදව් ශා මග ගඳන්වීම් 

ගමහි ඇතුෂත් කර ඇත. 

 

තාක්ණය භාවිතගයන් අධයාඳනය ඳා දීම වම්ඳන්ධගයන් 

ඳලතින මිථයා මත ශා ලැැදි ආකල්ඳ ධනාත්මක ගව ගලනව් 

කර ගැනීමට ගදමදපියන්ට    ශවර විලර කිරීම ද ගමම උඳගදව් 

වංග්රශගේ  එක් අරමුණකි. 

 

මාර්ගගත ක්රමගදද සව්ගව   ගගනුම් -  ගැන්වීම් ක්රියාලය ය දුදු 

කිරීගම් දී ගුරුලරුන් වශ දුසුන් මුහුණුඳාන දු්කරතා මග ශරලමින් 

ඒ වශා අලය නිදු මග ගඳන්වීම් ඳා දීමත් මාර්ගගත අධයාඳන 

ක්රියාලය ගේ දී ගදමාපියන් වතු ලගකීම ශා කාර්යභාරය පිිබඳ ල 

නිදු අලගඳෝධයක් ඳා දීම තුිබන් ඳාධාලකින් ගතොරල දරුලන්ට 

අලය ඳශසුකම් වැැව්වීම වශා ගදමාපියන් ශා අදාෂ දුයලු 

ඳාර්ල දැනුලත් කිරීමත් ගමම මාර්ගගෝඳගේගේ අගප්තික්ාල යි. 
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මාර්ගගත ක්රමගදද සවග්ව   ගගනුම් -  ගැන්වීම් ක්රියාලය ය දුදු 

කිරීගම් දී එක් එක් ඳාර්ලයන්ගේ කාර්යභාරය ශා ලගකීම. 

 

ශිය - ශියාලන් මාර්ගගත ක්රමගදදය සවග්ව  ඳා මක් වශා 

ගයොමු වීගම් දී අනුගමනය කෂ යුතු උඳගදව ්

 

 

1.1 ඳා මට ගයොමු වීම වශා ගැැගඳන ඳරිවරයක් ගතෝරා 

ගැනීම (ගම් වශා ගදමාපිය/ ලැඩිහිටි වශය ඳා ගන්න) 

ශා ගැගඳන / සුදුසු ඇඳුමකින්  වැරසී ඳා මට වම්ඳන්ධ 

වීම. 

 

1.2 ඳා ම් වශා මාර්ගගත ල වම්ඳන්ධ වීගම් දී ඳා ම් මග 

ගනොශැගරන ඳරිදි වම්ඳන්ධ වීමට සුදුසු ඳරිදි කාය ගලන් 

කර ගැනීම වශා දදනික / වති කා වටශන නිදු ඳරිදි 

යාලත්කාලීන කිරීම වශ එය ගශොදින් දර්නය ලන 

ව්ථානයක තැබීම. 

 

1.3 මාර්ගගත  ගගනුම් ක්රියාලය යට වම්ඳන්ධ වීගම් දී 

ගුරුලරයා විදුන් ඳා ගදන උඳගදව් අනුගමනය කිරීම. 
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 ඳා ම් අතරතුරදී තම අදශව් දැක්වීමක දී 
ඳමණක්  Unmute කරන්න. 

      

 ප්ර්නයක් ඇසීගම් දී ගශෝ පිිබතුරු ඳාදීගම් දී ගශෝ  
කරන්න.     Hand raise          

 

 අතයලය ඳණිවු  වශා Chat box  භාවිත 

කරන්න.  
 

 ගුරුලරයා විදුන් දැනුම් ගදන අලය අලව්ථාල දී  
කරන්න.                            video on  

 

1.4 මාර්ගගත  ගගනුම් ක්රියාලය යට වම්ඳන්ධ වීගම් දී නිලැැදි 

 රියද භාවිත කිරීම. 

       

1.5 ඳා මට ඳාධා ලන ඳරිදි ආශාරඳාන ගැනීම ආදී අගනකුත් 

ක්රියාකාරකම් සීමා කිරීම. 
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ගදමදපියන්/ භාරකරුලන්ගේ ලගකීම වශ භූමිකාල. 

 දරුලන්ගේ මූය ක අලයතා පිිබඳ අලගඳෝධයක් ඳා ගැනීම. 

 දරුලන්ගේ කා වටශන වම්ඳන්ධගයන් පර්ල දැනුලත් වීම.  

 ඳාධාලකින් ගතොර ල අදාෂ ඳා ම් වශා වම්ඳන්ධ වීමට නිලගව  

ඳරිවරය වකව් කිරීම. (රඳලාහිනී, ගුලන් විදුය ය ක්රියාත්මක 

කිරීගමන් ඇතිලන අනලය ්ද, නිලැදුයන්ගේ කතා ඳශ ආදිය 

සීමා කිරීම) 

 ශැකි වෑමවිට ම දරුලා ශා ගුරුලරයා අතර දුදුලන වන්නිගදදන 

ක්රියා අධීක්ණය කිරීම. 

 මාර්ගගත අධයාඳනය ඳා දීගම් දී මතු ලන තාක්ණික ගැටලු 

නිරාකරණය කිරීම වශා වශය ඳා දීම. (දරුලා කායික ශා 

මානදුක පි ාලට ඳත්  ගනොකර ඳා ම වශා අලකා වැසීම) 

 අසුන්ගත ක්රියාකාරකම් වශා ඳමණක් දරුලන් ගයොමු ගනොකර 

ඳා ම් අතරතුර විගදකගේ දී එිබමශන් ක්රියාකරකම් ශා  ලයායාම  

ආදිය වශා ද දරුලන් ගයොමු කිරීම වශ ගදමාපියන් ද ඒ වශා 

වම්ඳන්ධ වීම. 

 වමශර දුසුන් වමාජ මාධය ඳරිශරණයට ගයොමු වී ඇති ඳැවින් ඒ 

පිිබඳ ල නිදු දැනුලත් කිරීම් දුදු කිරීම ශා අධයාඳන ශා විය 

වමගාමි කටයුතු වශා ආරක්ාකාරී ල වමාජ මාධය ඳරිශරණය 

කිරීමට අලව්ථාල ඳා දීම සුදුසු ය. 
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 මාර්ගගත ක්රමය  සව්ගව  අධයයන කටයුතුල ගයදීමට දරුලන්ට 

ඳශසුකම් වැසීම පිිබඳ ල දැඩි අඳශසුතාලක් ඳලතී නම් ඒ 

වම්ඳන්ධගයන් අදාෂ ගුරුභලතුන් වශ විදුශල්ඳති දැනුලත් කර ඒ 

වශා විකල්ඳ ක්රමගදදයක් අනුගමනය කිරීමට අනිලාර්යගයන් ම 

කටයුතු කෂ යුතු ය. 

 

 ඳා මට අදාෂ කා සීමාල තුෂ ඳමණක් දරුලන් ඩිජිටල් 

උඳකරණ ආශ්රිත ල කටයුතු කිරීම සුදුසු ඳල නිර්ගේ කරන අතර 

ගම් වම්ඳන්ධගයන් ගදමාපියන්ගේ අඛ්ඩ  ශා නිදු අධීක්ණයක් 

ඳැලැතීම ගයෝගය ය. 

 

 මාර්ගගත ඳා ම් වශා වම්ඳන්ධ වීගම් දී අදාෂ දුරකථන ගව ලා 

වැඳයුම් ආයතන මකන් වඳයනු ඳන මාර්ගගත අධයාඳන 

ඳැගක්ජ වම්ඳන්ධගයන් දැනුලත් වීම ගමන් ම  තා අඩු මාදුක 

ගාව්තුලක් යටගත් එලැනි ඳැගක්ජයක් වක්රිය කර ගැනීම දදනික 

ල දත්ත වශා මුදල් වියදම් කිරීමට ල ා ලාදුදායක ය. එඳැවින් ඒ  

වම්ඳන්ධගයන් අලය කටයුතු දුදු කිරීම මකන් ශඳුන්ලා දී ඇති 

ඳානය කිරීගම් මෘදුකාංගයක් (child control software) ජංගම 

දුරකථනයට ඇතුෂත් කර (install) ගැනීම තුිබන් දරුලන් 

අනලය ගව අන්තර් ජා ක්රියාකාරකම්ල නිරත වීම ඳානය 

කිරීගම් ශැකියාල ඳලතී. 
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ගුරුලරුන්ගේ භූමිකාල 

 මාර්ගගත මාධයගයන්  දිරිඳත් කරනු ඳන ඳා ම් ඳාවල් 

ගඳෂ ගඳොතට අදාෂල වශ අදාෂ නිපුණතා මට්ටම් ආලරණය 

ලන ඳරිදි වකව් කිරීම. 

 වෑම විටම දුසුන්ගේ අලධානය ඳා මට රලා ගැනීමට ශැකි 

ලන ඳරිදි ආකර්ණීය ගව ඳා ම වකව් කිරීම ශා  දිරිඳත් 

කිරීම. 

 දරුලන් වමඟ අන්තර් ක්රියාකාරී ල ඳා ම් දුදු කිරීමට ශැකි 

වෑම අලවථ්ාක ම කටයුතු කිරීම ශා ශැකි වෑම අලව්ථාලක ම 

දරුලන්ගේ ප්රතිගඳෝණ ඳා ගැනීමට ශැකි ලන ඳරිදි ඳා ම 

වැසුම් කිරීම. 

  ගගනීමට ගැගඳන ඳරිවරයක් වකව ්කිරීම 

මාර්ගගත  ගැන්වීම් දුදු කිරීගම් දී අධයාඳනික ක්රියාකාරකම් 

කිරීමට සුදුසු වථ්ානයක් වකව් කර දිය යුතු ය. එම ව්ථානය 

නි්්ද, අලධානය ගලනතකට ගයොමු ගනොලන අඛ්ඩ  

අන්තර්ජා වම්ඳන්ධතාලක් වහිත, පිරිදුදු ලාතාශ්රයකින් යුතු  වශ 

ඩිජිටල් ආරක්ාලක් වහිත ඳරිවරයක් විය යුතු ඳල ලැඩිහිටියන් 

අලගඳෝධ කර ගත යුතු ය. 
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 එදිගනදා ඳා මට අදාෂ ල ඳසු ලැ / ඇගයීමක් ඳා දීම මකන් 

දරුලාගේ අලධානය ඳා මට ගයොමු වීගම් මට්ටම ඳරීක්ා කිරීමට 

පියලර ගැනීම.  

 ඇගයීම් වශ ඳැලරුම් ඳා දීගම් දි දුසුන්ට අනලය පී නයක් 

ඇති ගනොලන ඳරිදි කටයුතු කිරීම. 

 මාර්ගගත අධයයන කටයුතු වශා වම්ඳන්ධ ගනොලන වශ 

අඛ්ඩ  ල ගයොමු ගනොලන දරුලන් වම්ඳන්ධගයන් ගඳෞේගය ක ල 

ගවොයා ඳා අලය පියලර ගැනීම. 

 ගදමාපිය ආර්ථික අඳශසුතා ගශෝ ගලනත් ගැටලුලක් ගශෝ 

ගශ තුගලන් අධයයන කටයුතු මග ශැගරන දරුලන් 

වම්ඳන්ධගයන් (දරුලන්ගේ අනනයතාල ගශිබ ගනොලන ඳරිදි ශා 

දරුලන් ශා ලැඩිහිටියන් අඳශසුතාලට ඳත් ගනොලන ඳරිදි) ඳාවල් 

මට්ටමින් සුදුසු විකල්ඳ ක්රියා මාර්ග අනුගමනය කිරීම. 

 මාර්ගගත  ගැන්වීගම් දී ගැගඳන/ සුදුසු ඇඳුමකින් වැරසී ඳා ම 

 දිරිඳත් කිරීම. 

විදුශල්ඳති භුමිකාල 

 ගුරුලරුන්ගේ මාර්ගගත  ගැන්වීම් කටයුතු නියාමනය ශා 

අධීක්ණය. 

 මාර්ගගත  ගැන්වීම් කටයුතුල ගයදීගම් දී ගුරුලරුන්ට මුහුණ 

ඳෑමට දුදුලන අඳශසුතා/ ගැටලු වම්ඳන්ධගයන් මැදිශත් වීම ශා 

සුදුසු විකල්ඳ ගයෝජනා නිර්ගේ කිරීම. 
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 මාර්ගගත අධයාඳනයට ගයොමු ගනොලන/ ගයොමු වීමට අඳශසු 

දුසුන් වම්ඳන්ධගයන් ගඳෞේගය ක අලධානය ගයොමු කර දුසුන්ගේ 

ගඳෞේගය කත්ලය ආරක්ා ලන ඳරිදි සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගැනීම. 

 මාර්ගගත  ගැන්වීම් වශා භාවිත කරන කාය/ ගදාල 

වම්ඳන්ධගයන් විග  අලධානයක් ගයොමු කර දුසුන්ට අධයයන 

කටයුතුල නිරත විය ශැකි සුදුසු ගදාල/ කාය ඒ වශා භාවිත 

කිරීම ගුරුලරුන් උනන්දු කර වීම. (රාත්රී කාගේ  ගැන්වීම/ දීර්ඝ 

කායක් ක්රියාත්මක වැදු ආදිය නුසුදුසු ඳල නිර්ගේ ගකගර්) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ආතතිය වශ අවාමානය තත්ත්ල නිලැැදිල 

කෂමනාකරණය කිරීම 

ගමලැනි අනගප්තික්ෂිත කාල දී මිනිසුන්ගේ වාමානය චර්යා ශා 

ජීලන රටා කඳකාරී ව්ලරුඳයක් ගඳන්නුම් කරයි. ශියන්ගේ 

ශැගීම් වශ බිය ද ලැඩි විය ශැකි ය. ගමලැනි අලව්ථාල දී  

ගදමාපියන්ගේ මානදුක ආතතිය ලැඩිවීම ගමන් ම දරුලන් ද 

අවශනකාරී තත්ත්ලලට මුහුණ දීම දුදු ගද. දරුලන්ගේ ලයවට 

ගැැගඳන ගව නිලැැදි ගතොරතුරු ඳා දිම ගමන් ම සවුන්ගේ 

අනලය බිය නැති කිරීම ද කෂ යුතු ය. 
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වමාජ මාධය ඳරිශරණය සීමා කිරීම 

 

 

ගුරුලරයාට භාවිත කෂ ශැකි මාර්ගගත  ගගනුම් ආධාරක/tools 

 

 Whats app 

 Viber 

 Zoom 

 Cisco Webex 

 Microsoft team 
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මාර්ගගත  ගගනුම් -  ගැන්වීම් ක්රියාලය ගේ දී මතුලන අඳශසුතා 

අලම කර ගැනීම වශා වම්ඳන්ධ කර ගත යුතු ඳාර්ල.  

 

 ඳන්තිභාර ගුරුභලතා ගශෝ ඳාවගල් අදාෂ ඳධාරීන් 

 අධයාඳන අමාතයාංගේ ගතොරතුරු ශා වන්නිගදදන 

තාක්ණ ාඛ්ාල ගශෝ අදාෂ වියභාර ාඛ්ාල 

 ඳෂාත්/ කාඳ අධයාඳන කාර්යාල අදාෂ ඳධාරීන් 

 ශ්රී ංකා ඳරිගණක ශදිදු ප්රතිචාර වංවදය  

 ජාතික ෂමාරක්ක අධිකාරිය 

 ශ්රී ංකා ගඳොය ව් අන්තර්ජා අඳරාධ ඳැමිණිය  

මධයව්ථානය 

 කාන්තා ශා ෂමා වංලර්ධන, ගඳර ඳාවල් ශා  ප්රාථමික 

අධයාඳන, ඳාවල් යටිත ඳශසුකම් ශා අධයාඳන ගව ලා 

රාජය අමාතයාංය 
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