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අධ්යාපන ලේකම්තුමාමාකපේපන වුවු ය 
 

ලෝකලේ කලර රටක වුලත් පාවල් අධ්යාපේලේ අරණ ප රකා ලකලර්නල්න යශපත් ුරරලසියලයකු 

නිර්මාපය කිරීම , පූර්ප මනුයලයකු ලග ඩේස ීමම, ලසඩාාී  ුර්ගගලයකු ලසඩ ලෝකයට ාායාා 

කිරීම ආදී අර්ථකථේය්න තුළි්නය. අධ්යාපේය ලික ක නිනිවඅ අලයතාාල්  ලම්නම එය අයිතිලාියකම්  

ා ලේ. රටක අධ්යාපේය බා ලාේ රධ්ාේ මාේල ව ිධධ්ාේය පාව ලේ අතාර එය ්රියාලට ේ ලනුලේ 

ගුරුලරයාය. ඒ වඳශා වූ සුිධලේ කාර්යභාරය්  ශා ලගකීම්  පසලලරනුලේ  ගුරුලරයාටය. 

අධ්යාපේලේ ශාලතා ගුරුලරයා ලව ළිළිගනු බ්නල්න අධ්යාපේලය්න අල්් ා කරේ කලර 

අරණ ප්  ලශෝ ඉටු කර ගසනීලේ ්රියාලක යට ාරුල්න ලය ණ  කරල්නල්න ගුරුලරයා නිවා ය. 

ගුරු කාර්යය නිිය ලව, වමාජය බාලප ලර ත්තුලේ අයුරි්න ඉටුකරලීමට ගුරුලරයා නිරතුරුල ම  

ලෘත්තීය නිුරපතාාල්නලග්න විධබ ිධය යුතුය. ිධලේලය්න ඉලගනුේ - ඉගස්නීමේ ශා ඇගී ේ 

්රියාලක ලේ දී මතුලේ අභිලයෝග ජය ගසනීමට ගුරුලරයා නිරතුරුල ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේ ්රියාලක යක 

නිරතා ිධය යුතු ය. පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ඒ වඳශා වසසුේ වූලකි. 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශේ දිලයිල්න ියයලු පාවල්ල ක්රමලත්ල ්රියාත්මක 

කිරීමට ශසකිලේ අයුරි්න අලය උපලාවඅ ශා මගලප්නීමේ ලමම උපලාවඅ ව ග්රශලයි  අ්නතාර්ගතා ලේ. 

අධ්යාපේ කාර්යලේ නිරතා ියයලු ගුරුලරු්න, ිධදුශල්පතිලරු්න, ගුරු අධ්යාපේයයයි්න ශා අධ්යාපේ 

නිධ්ාරී්න ිධිය්න ලමම උපලාවඅ ව ග්රශය පරිීලේය කරනි්න ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ළිළිබඳල ේල 

ාස් ම්  වි තාල ප්රීතිමත් ඉලගනුමක නිරතාිධය ශසකි ඵාායි පාව්  ාරුල්න වඳශා නිර්මාපය කිරීලේ 

කාර්යයට ාායකලේ ලම්න ආරාධ්ේය කරේ අතාර,පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ළිළිබඳ  

උපලාවඅ ව ග්රශය නිර්මාපය කිරීමට ාායක වූ ියයල්්නටම කෘතායතාාල පෂකරනි්න කාලීේ ශා ඵාායි 

වූ ලමම කාර්යය වාර්ථක ලේලා! යි සුභ පසතුේ ා එ්  කරනි. 
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ලල්කේ 

අධ්යාපේ අමාතායා ය 
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අතිකේ්ේකම්තුමාමියකපේපන වුවු ය 

(ප්රතිපන ්තති, වැසුතුේශාේ්ාේයවාධ්ලේවමාකෝචල) 
 

ශියයාලේ ිධභලයතාා ශඳුේාගනිනි්න අේාගතා ලෝකයට ලසඩාායි ආකාරලය්න ඔවු්නට මගලප්නීමම 

ිධධිමත් පාවල්න අල්් ෂිතා සුිධලේෂිතා කාර්යයකි. ඒ වඳශා ජාතික අධ්යාපේ අරණ ණුලට 

ඒකාත්නික වූ අධ්යාපේ කාර්යය්  පාවල්න ඉටු ිධය යුතු ය. අධ්යාපේලේ ගුපාත්මක බල ලඩාත් 

ලර්ධ්ේය කර ගතා ශසකිලනුලේ එිධට ය. ඒ වඳශා ගුරුලරයා පාවල් මට්ටලේ දි කලර අ්නාමකි්න ්රියා 

කෂ යුතු ා ය්නේ ලමම පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ උපලාවඅ ව ග්රශලය්න වාකච්ඡා ලකලර්. 

පාවට වේබ්නධ් වූ ියයලු ම පාර්අලය්නලේ මසදිශත්ීමේ මතා පාව ගුපාත්මක ව ලර්ධ්ේය්  කරා 

ලය ණ  ිධය යුතු අතාර, ඒ වඳශා පාවලල් ඉලගනුේ - ඉගස්නීමේ ්රියාලක ලයි  රධ්ාේ නියණ ලරු්නලේ 

ගුරුලරු්න විධබ ගස්නිධම රණ ඛ අලයතාාලය්  ලලයි. පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

ලසඩවටශේ ඊට ාායකලේ එ්  ක්රලමෝපායකි. ලමම උපලාවඅ ව ග්රශය පාව තුෂ උවවඅ ඉලගනුේ - 

ඉගස්නීමේ වේරාාය්න ශා ේල ව වඅකෘතිය්  ලග ඩේස ීමමටත්, එි ා ගුරු භලතු්නලේ කාලීේ ලෘත්තීය 

ව ලර්ධ්ේ අලයතාා තාෘ්තා කරලීමටත් මඟ ලප්නීමම්  බා ලානු ඇතාසයි උා් ම අල්් ා කරනි. 

ලමම උපලාවඅ ව ග්රශය පරිීලේය කිරීම මගි්න ලඩාත් ඵාායි ලෘත්තීය ඉලගනුේ වමාජය්  

(Professional Lerning Community) පාවල් තුෂ බිි ලේලා යි රාර්ථේා කරනි. ලමම කාර්යය වඳශා 

ාායක වූ වසමට මාලේ ශා ළිරි වඅතතිය පෂ කරනි. 

 

 

ආචාේයේඑතු.එතු.ේකේශැම 

අතිලර්ක ලල්කේ  

(රතිපත්ති, වසසුේ ශා කාර්යවාධ්ේ වමාලෝචේ) 
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අතිකේ්ේකම්තුමාමාකපේපන වුවු ය 

(අධ්යාපන ලේණාතා්තම්ේවරලේධ්ල) 

 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ රලේය, ලවේලලේ ියිනේ ගුරුලරු්නට තාම ඉලගනුේ ඉගස්නීමේ 

්රියාලක ය ගුපාත්මක ල ඉටු කිරීම වඳශා අලයලේ ගුරු නිුරපතාා අඛ්ඩ ල ව ලර්ධ්ේය කර ගසනීමට 

ාායකලේ ඵාායි රලේය්  බල ිධඅීමය ගුරු අධ්යාපේයයි්නලේ ලප දු ළිළිගසනීමයි. ලර්තාමාේලේ රී 

 කාලේ පාවල් ප්ගධ්තිය තුෂ අධ්යාපේ ්රියාලක ලේ ඵාායි බල ඉශෂ ේස ීමම ළිළිබඳ ල පලතිේ 

අභිලයෝගය්නට ලඩාත් රාලයෝගික ිධවඳුම්  ලව පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ රලේය 

අධ්යාපේ ලක නි්න වභා ලාර්තාාල ා (2007) පසශසදික  කරේ අතාර පාවල් මට්ටනි්න ්රියාත්මක වූ 

නියාමක ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න තුළි්න ා එම මතාය තාශවුරු ලේ. 

එ්  එ්  පාවට අේේය වූ තාත්ත්ලය්නට ගසෂලපේ වශ අාාෂලේ අයුරි්න ිධදුශල්පති වශ ගුරු 

ම්ඩය  තාම්නලේ ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා නිලසරදි ල ශඳුේා ලගේ පාව තුෂ පලත්ේා මාේල ශා 

ලභෞතික වේපත් ලම්න ම සුිධලේෂි අලවඅථාල දි බාි ර වේපත්ාායකයි් ලේ වශය බා ගනිනි්න 

ඵාායි ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න ්රියාත්මක කෂ යුතු ලේ. එම ්රියාලක ය පසශසදික  කිරීමට ගත් 

උත්වාශයක රතිඵය්  ලිය්න ලමම උපලාවඅ ව ග්රශය ඔබ ලලතාට ලය ණ  ලකලර්. 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ළිළිබඳ ව කල්පය ශඳුේා ගසනිමටත් ඒ අනුල ්රියාත්මක ීමමටත් 

අලය මග ලප්නීමම  ලමම උපලාවඅ ව ග්රශලේ ඇතුෂත් ල ඇතා. ගුරු ව ලර්ධ්ේය වශ ශිය ව ලර්ධ්ේය 

පාවලල් වමවඅතා ව ලර්ධ්ේය බල අලලබෝධ් කර ගනිනි්න පාව ව ලර්ධ්ේය කර ගසනීමට ිධදුශල්පති 

ඇතුළු ගුරු ම්ඩයට ශසකිලේලා යි සුභාශි ේය කරේ අතාර ලමම උපලාවඅ ව ග්රශය වකවඅ කිරීලේ 

ලිනේා කාර්යය වඳශා වශය වූ නිධ්ාරී්නටත්, වේපත් ාායකයි්නටත් මාලේ කෘතායතාාල ළිරිේමනි.  

 

 

එච්.ය. කප්රේමති්ේ 

අතිලර්ක ලල්කේ (අධ්යාපේ ගුපාත්මක ව ලර්ධ්ේ)       
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ප්රධ්ාලේක් මවාිසවතමාමාකපේපන වුවු ය 
 

 
අධ්යාපේය ශා වේබ්නධ් වූ ියයලු ම කාර්යය්නලේ අලවාේ ඉ් කයල්නල්න ශිය ව ලර්ධ්ේයයි. ශිය 

ව ලර්ධ්ේලයි  වාර්ථක බල රඳා පලති්නල්න ගුරු ව ලර්ධ්ේය මතා ය. වමාජ අල්් ා, ිධය මාාල, 

ිධය අ්නතාර්ගතාය ශා ඉලගනුේ ඉගස්නීමේ ක්රමලේා අඛ්ඩ ල ලලේවඅ ලේ. එම ලලේවඅීමේ පාේේ කර 

ලගේ, එයට අනුගතා ීමම වඳශා ගුරුලරු්න ා අඛ්ඩ ල ගුරු ව ලර්ධ්ේය තුළි්න විධබ ගස්නිධය යුතු 

ලේ. නිර්නතාර ඉලගනුමක ගුරුලරු්න ා නිරතා ිධය යුතු ලේ.  

ඒ වඳශා ලර්තාමාේලේ ලඩාත් ළිළිගත් ක්රමලේාය්  ලව පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේයට 

ලෝකලේ ම අලධ්ාේය ලය ණ  ීම ඇතා. රී  කාලේ ා ියයලු ම පාවල්ි  රාලයෝගික ල ශා ඵාායි ල 

්රියාත්මක කෂ ශසකි ක්රමලේාය්  ලව පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ්රියාත්මක කිරීමට 

වසසුේ කර ඇතා. එම ්රියාලක ය පසශසදිළි කිරීලේ අරණ ප ලපරාසරිල ලමම මාර්ලගෝපල්ග ව ග්රශය 

වකවඅ කර ඇතා. පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ළිළිබඳ ව කල්පය ශඳුේා ගසනීමටත්, අාාෂ 

්රියාකාරකේ වසසුේ කර ්රියාත්මක කිරීමටත් අලය උපලාවඅ ශා මගලප්නීමම ලමි  ඇතුෂත් ලේ. 

ලමම උපලාවඅ ව ග්රශය වකවඅ කිරීමට ිධිධධ්ාකාරලය්න ාායකත්ලය වසපයූ ියයලු ම ලාේාට වඅතතිය 

රකා කරේ අතාර ිධදුශල්පතිලරු්නට, ගුරුලරු්නට එකණ තුල, වශලයෝගලය්න, තාම පාවලල්  

ගුරුලරු්නලේ ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේ ්රියාලක ය ඵාායි ල අඛ්ඩ ල ්රියාත්මක කිරීමට ශසකි ලේලායි 

සුභාශි ේය කරනි. 

 

 

 
ඊ.එතු.එවත.ඒ්ලාය් 

රධ්ාේ ලක මවාරිවඅ (ගුරු අධ්යාපේ) 
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ශැඳින්වීම 

 

විවිධ්ේ අධ්යාපන ලේ පන ාාමාාේ ශැරෑවලේ රේ ණාවලරයාේ යාල-ජීලේ ලෘ්තති්යකුේ බලටේ පන ්තේ කිරීකතුේ ක්රියා්ාරීේ

මධ්යවතාාලයේ ලන්කන්ේ පන ාවයි.ේ එබැවින්ේ පන ාවේ කේන්ද්රේ්රත්තේ ලෘ්තීයයේ ණාවේ වරලේධ්ලේ ලැ වටශන්ේ

පිළිබඳේ ලේ අරේ කබ කශෝේ රටලමේ අලධ්ාලයේ කය මුේ ක් ටේ ඇත.ේ ආරතුභකේේ දිේ අඛණ් ේ ණාවේ වරලේධ්ලයේ

(Continuous Teacher Development - CTD),ේපන ාවමේ පන ාර්ේ ණාවේ වරලේධ්ලයේ (SBTD)ේලමින්ේ

ශඳුන්ලලේරේඑමේවර්මපන යේලේතමාලකේේදිේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේ(SBPTD)ේලමින්ේ

ශඳුන්ලනුේැකේ.ේවිවිධ්ේප්රකේයන්කතන්ේණාවේලෘ්තතියටේඇමාෂ්තලලේණාවලවන්කපේණාවේිපපුතතාේවවිබේ

තැන්වීමේවඳශාේවේඵරායිීීේක්රමකේරයේේකවේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේශැඳින්කේ. 

 

ශ්රීේර්ාකේේරේපන ාවේඉේ්ේ්රේත්තේණාවේලෘ්තීයයේලැ වටශන්ේවිවිධ්ේආ්ාරකයන්ේක්රියා්තම්ේවේඅතරේ

2012ේ සිටේ පන ාවමේ පන ාර්ේ ණාවේ වරලේධ්ලේ ලැ වටශන්ේ (School Based Teacher Development - 

SBTD) ලමින්ේආරතුභේ්රලේදුලේ2016ේලේයලලේවිටේඅධ්යාපන ලේ්ාපන ේ98ේමාෂේක්රියා්තම්ේ්රලේ

දිීී.ේ ේඑමේලැ වටශලටේඅරාෂේලේචක්රකමඛයේශාේපන ාවමේපන ාර්ේණාවේවරලේධ්ලේමාේකතෝපන කශේඅ්තකපන  තේ

(2013)ේ මගින්ේ මාේකතෝපන කශ්්තලයේ බාේ කරලේ රේ අතරේ ්ාපන , පන ෂා්තේ වශේ ජාති්ේ මට්ටකතුේ ලැ ේ

වටශන්ේමගින්ේිපයාමලයේශාේඇතයීමේසිදුේක්ිසවු. 

 

ශ්රීේ ර්ාකේේ වමවතතේ පන ාවමේ පන ශධ්තියේ ආලරතයේ ්රමින්ේ ක්රියා්තම්ේ වේ පන ාවමේ පන ාර්ේ ණාවේ වරලේධ්ලේ

ලැ වටශලේ2019ේලවකේේසිටේ“පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලය” (School Based Professional 

Teacher Development - SBPTD)ේ යනුකලන්ේ ක්රියාලටේ ලැරකේ.ේ කෝ්ේ බැරකුේ ආධ්ාරේ යටක්තේ

ක්රියා්තම්ලලේ වාමාලයේ අධ්යාපන ලේ ලවී්රතයේ කිරීකතුේ ලයාපන ෘතියටේ (General Education 

Modernization Project - GEMP) ඇමාෂ්තලලේ ලැ වටශලේේකවේ ශදුන්ලාේ කරනුේබලේ පන ාවමේ

පන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ වටශලේල ා්තේඅලධ්ාරතයේ්රලේේකේත්රයන්ේපන ශතේරැේකේ. 

 

 වියේරැනුම,ේඊටේඅරාෂේක්රියා්ාර්තුේශාේක්රමකේරේමාළින්ේිෂයේඉකතනුතුේඅලයතාේඉටුේකිරීමේ 

 ිපේමාතා්තම්ේශාේවශභාගි්තලේඉකතනුමේමාළින්ේිෂයයන්කපේමකලෝේවමාජේකුවතාේවරලේධ්ලයේ

කිරීම 

 පන න්තිේ ්ාමරේ දරිප්ේ ඉකතනුතුේ ඉතැන්වීතුේ ක්රියාලලියේ ශාේ වබැඳිේ ණාවේ ිපපුතතාේ අඛණ් ේ ලේ

වරලේධ්ලයේකිරීම 

 කවසුේණාවලවන්ේවමතේතමේරැනුමේශාේඅ්තරැකීතුේහුලමාවේ්රේතැනීමටේකය මුේකිරීම 

උේතේේකේත්රයන්ේආලරතයේ්රමින්ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ වටශන්ේල ා්තේඵරායිල,ේ

ේතිම්තලේ ශාේ අඛණ් ේ ලේ ක්රිය්තම්ේ කිරීමට්තේ පන ාවකමේ පන ල්තලාේ වතුපන ්තේ ප්රවතතේ මට්ටමින්ේ භාවිතේ

කිරීමට්තේඅලයේවශකයෝගිේයාන්ත්රතයේේමගින්ේපන ාවමේකලතේකය මුේක්කේ. 

 

අධ්යාපන ලේ අමාතයාරයේ සිදුේ ්රලේ ණාතා්තම්ේ තේකවේවලේ ශාේ ඇතයීතුේ ක්රියාලලියේ මාළින්ේ ැකබලේ

ප්රතිකපන ෝතේරේලාේෂි්ේපන ාවමේවැැවතකමහිේඇමාෂ්තේපන ාවමේවරලේධ්ලේලැ වටශන්ේශාේඒ්ාබශධ්ේවේණාවේ

වරලේධ්ලේලැ වටශන්ේක්රියා්තම්ේකිරීමේවඳශාේකය රාතතේශැකිේකේ. 

 

2019ේ ලවකේේ සිටේ ඉදිිසයටේ ක්රියා්තම්ේ ක්කරලේ පන ාවමේ පන ාර්ේ ලෘ්තීයයේ ණාවේ වරලේධ්ලේ ලැ වටශන්ේ

පිළිබඳලේවිවතතර ශා මතේකපන න්වීමේේ (2013ේ දීේවතුපන ාදිතේ “පන ාවමේපන ාර්ේණාවේවරලේධ්ලේමාේකතෝපන කශේ

අ්තකපන  ත” ලැලතේවරවත්රතයේ්රමින්ේේපන ාවමේමට්ටමින්ේපන ශසුකලන්ේක්රියා්තම්ේ්ෂේශැකිේපන ිසදි), අලයේ

උරාශරතේශාේපන ැශැදිළිේකිරීතුේවහිතේලේකමමේඋපන කරවතේවරග්රශයේමාළින්ේඉදිිසපන ්තේක්කේ. 
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පන ෂමුලලේපන ිසච්කේරය 

 ජාති් අධ්යාපන ල අරමුණු, ලෘ්තීයය ණාවලරයා ශා අලාතත පුරලැසියා  
 

1.1 ශැඳින්වීම 
 

ව ලර්ධ්ේය කරා ලය ණ  ල්නේාවූත් දිලේ්න දිේ ලලේවඅ ල්නේාවූත් ලෝකයට ගසෂලපේ ාසනුම, අලලබෝධ්ය 
යේ වර බු්ගධිමය ශසකියාල්නලේ ියට ිධමර්ේීලලී, ගලේපීලලී චි්නතාේය ශා නිර්මාපාත්මක කුවතාා 
ලක ්න වලමෝධ්ානිතා වූ ඉශෂ බු්ගධිමය ශසකියා ලම්න ම මෘදු කුවතාා ලපරාසරි වූ භාලමය බු්ගධිමය 
ශසකියාල්නලග්න පරිපූර්ප වූ වමබර ලපෞරුය්  වි තා අේාගතා පරුරර්  බිි කිරීම වමවඅතා අධ්යාපේ 
්රියාලක ලේ අල්් ෂිතා ඵය ලේ. ඒ වඳශා ලය ණ ීමලේ දී ධ්රණීය මාේල ව ලර්ධ්ේ ව කල්ප රාණ ල ඇතුෂතා 
අධ්යාපේය තුළි්න ෂඟා කර ගතා යුතු පශතා ාස් ලලේ අරණ ණු ජාතික අධ්යාපේ ලක නි්න වභාල ිධිය්න ශඳුේා 
ලගේ ඇතා. ලමම අරණ ණු වුරරා ගසනීම, අධ්යාපේ ප්ගධ්තිය වඳශා වූ තාම ඉදිරි ාස් ම ලවට ජාතික අධ්යාපේ 
ලක නි්න වභාල ිධිය්න රතාය්  ලක ට ලගේ ඇතා. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(උුරටා ගසනීම 2016 ජාතික අධ්යාපේ ලක නි්න වභා ලාර්තාාල)  
 

උ් තා අරණ ණු ඉටුකරගනිනි්න අල්් ෂිතා අධ්යාපේ ඉ් ක ලලතා ලය ණ  ීමම වඳශා වමවඅතා අධ්යාපේ 

්රියාලක ලේ නියු් තා ියයල්්නලේ ම ලගෞරලනීය ලවේලා කාර්ය් ම ල ලම්න ම ඵාායි ල අඛ්ඩ ල බා දීම 

අතායලය ය. ගුරුලරයා ලමම ්රියාලක ලේ නියණ ලා ලලයි. උල්පතාකට ඉශළි්න ගඟ්  ග්නල්න ේසතිලා්  

ලම්න ලෘත්තිලේ ලයදී ියිනේ ගුරුලරයාට ලඩා ඉශළි්න අධ්යාපේ ක්රමය්  උවවඅ ල්නල්න ේසතා. එලශයි්න 

ජාතික අධ්යාපේ අරණ ණු ලපරාසරි කරගත් ්රියාලක ලේ දී ලෘත්තීය ගුරුලරයා ිධශිඅටත්ලය කරා ව ලර්ධ්ේය 

කිරීම ශා ලපෝපය කිරීම අඛ්ඩ ල කෂ යුතුල ඇතා. ලෘත්තීය සුදුසුකේලක ්න ලම්න ම ගුරු නිුරපතාාලක ්න 

ලපෝපය වූ ගුරු පරුරර්  රටට ාායාා කිරීම කාලීේ අලයතාාල්  ීම ඇතා. 

 

 

ජාති්ේඅධ්යාපන ලේඅරමුණු 

ජාතික ඒකාබ්ගධ්තාාල, ජාතික ඒකාග්රතාාල වශ ජාතික වමගිය ණ දු්නපත් කර ගසනීම 

වමාජ වාධ්ාරපත්ලලේ පසතිලරේ රටාල තාශවුරු කිරීම 

 

ඉශතා වසකිල් තුෂ ජාතිය උලාවා ියදු ලකලරේ ලර්ධ්ේය ළිළිබඳ වණ ච්චිතා ලයුශය ලලතා ලය ණ ලේ මාේල  

වේපත් ව ලර්ධ්ේලේ දී වසමටම වශභාගී ීමම වඳශා ිධිධධ් ශසකියාල්න වඅථාළිතා කිරීම 

රැකියා අලවඅථා උත්පාාේය - ඒ වමග ම ඒලා අභිමාේලත්, අල්් ා වුරරාේ, වඅලාර්ථ වාධ්ේ ීමම 

 

ජාතාය්නතාර රජාල තුෂ ලගෞරලනීය වඅථාේය්  අත්පත්කර ගසනීමට වේබ්නධ්ල්නේා වූ නිුරපතාාල්න 

ලර්ධ්ේය කර ගසනීම 

එකිලේකා ලලනුලල්න ාස ක වශ ලේ ලලේවඅ වසකිල් ළිළිබඳ අඛ්ඩ ශසඟීම්  ඇතිකර ආර් ා කිරීම 

ජාතිය ලග ඩේසඟීලේ කටයුතුල වක්රීය වශභාගීත්ල තාශවුරු කෂ යුතු ලේ 

ලමක අප ජීලත්ලේ ලේගලය්න ලලේවඅලේ ආකාරලේ ලෝකය්  තුෂ ලලේවඅ ීමමට අනුලර්තාේ ශසකියාල 

ඇති ලික ක ල්ගලල් ලස කදියුණු කර වකවඅකර ගසනීම අතායාලය ලේ. - ලලේවඅලේ අලවඅථාල්නට අනුලර්තාේය 

ීමමට ඉලගනීම - ලමය තාමාලේ වශ අ්න අයලේ අභිලෘ්ගධිය වඳශා ලලේවඅ ීමම ලමලශය ීමමට නිුරපතාා වමග 

වේබ්නධ් කෂ යුතුය 

තිරවාර ජීලේ රටාලක පරිපාමය - මාේල ලර්ගයාලේ ඉතිශාවලේ රථම ලතාාලට ලාතාය වශ ජය පලා එලවේ 

ම යසයි ළිළිගතා ලේ ශසකි ිධටක ලවර 2000 වශ ඉ්න ඔබ්බට අලය ලේ තිරවාර ජීලේ ෛක ය්  
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1.2ේලෘ්තීයය ණාවලරයා 
 

අධ්යාපේ ්රියාලක ලේ ගුපාත්මක බල රඳා පලති්නල්න ගුරුලරයා නිවා ම බල පර්ලේපාත්මක වාධ්ක 
ඇසුරි්න ල් ට් මස් ක ්න වශ ලීවා මාකවඅ (2013) පසශසදිළි කර ඇතා. දිගුකාක ේ පූර්ල ලවේලා ගුරු 
අධ්යාපේලය්න ලශෝ ලකින කාලීේ ලවේලාවඅථ ගුරු අධ්යාපේ ්රියාලක ය තුළි්න පාවල් ප්ගධ්තියට රිධඅටලේ 
ආධුනික ගුරුලරයාලග්න ආරේභ ීම ලවේලලේ නිරතාලේ ගුරුලරයා ලෘත්තීය ගුරුලරයකු ලව ශසඳි්න ලේ. 
ලෘත්තීි ය ගුරුලරයා, තාම ලගෞරලනීය ලවේලය ගුපාත්මක ල ඉටුකිරීම වඳශා ලෘත්තීය ගම්න ම ලග ි  ිධිධධ් 
අලවඅථාල්න ි  දි ිධිධධ්ාකාර වූ ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න තුළි්න ලෘත්තීය නිුරපතාා මට්ටම අඛ්ඩ ල 
ව ලර්ධ්ේය කර ගතා යුතු ල්නල්න පසලරී ඇති කාර්යලේ සුිධලේතාාල නිවා ම ය. භාරදර බල නිවා ම ය. 
ව ලර්ධ්ේයලේ ලෝකයට ගසෂලපේ ුර්ගගයකු පාව තුළි්න නිර්මාපය කිරීලේ අග්රගේය කාර්යයට වෘජුල 
වශායල්නල්න ගුරුලරයා ය. ලලේවඅලේ ලෝකයට අලයලේ ඉශෂ රජාේේ ශසකියා ලම්න ම භාලමය 
බු්ගධිමය ශසකියා ෂමයි්න තුෂ රගුප කිරීමට ලෘත්තීය ගුරුලරයා වමත් ිධය යුතු ය. ඒ වඳශා වෑම ගුරුලරයකු ම 
තාම ලෘත්තීය නිුරපතාා වල ර්ධ්ේය කර ගසනීමට, ලඩාත් තීව්රර කර ගසනීමට ආයාවලය්න ලලලශව ීමම ලසාගත් 

ය. ාාර්නික රීමත් රාධ්්රිඅප්න ිධිය්න වඳශ්න කර ඇත්ලත් “ගුරුලරයකුලේ ඔබේේ ඉකතනුමේ අ්තශෂේ
ලම ලශ ලත් ම ඔබ උතන්ලන්කලකුේා කල ලල”ේබලයි. 

ලවේලලේ නිරතා ීම ියිනේ ගුරුලරයාලේ කාර්යය නිමීමම්  ේසතා. ගුරු නිුරපතාා ව ලර්ධ්ේලේ ා අලවාේය්  

ලේ මසතා. එය වාා ියදු ිධය යුත්තාකි. ියය් ලර ලපළු ුරළු්න ලම්න වාා ිධශිඅටත්ලය කරා යාමට වෑම 

ගුරුලරයකුම ලෘත්තීය ගුරු නිුරපතාා අඛ්ඩ ල ව ලර්ධ්ේය කර ගසනීමට උත්වාශ ගසනීලම්න ගුරුලරයාලේ 

ලගෞරලනීය ලවේලාලලි  ඵාායිි තාාල ශා කාර්ය් මතාාල ලග ඩ ේස ලේ. 

ලෘත්තීය ගුරු නිුරපතාා ය්නලේ්න ගමය ල්නල්න කාය්  තුෂ ගුරුලරයා ලය් තා ලව වඅීමය ලක ට ග්නේා 

ා ාසනුම, කුවතාා ශා ආකල්ප වණ ාාය වලමෝධ්ානික ලක ට ගසනීලම්න රාර්ේය කරනු බේ වණ ච්චිතා 

චර්යාල්න ය. ඒ තුළි්න ගුරු චර්යාලට අාාෂ වමාජානුලයෝගය ා වතු කර ගනියි. ලෘත්තීය ගුරුලරයාලේ ිධශිඅට 

බල රාර්ේය ල්නල්න එිධටය. 

ලෘ්තීයයේණාවේිපපුතතා 
 

අඛණ් ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලය 

 ගුරුලරයා ඉලගනුලමි  නිරතා ීමම (ආලර්ජේ ්රියාලක ය) 

 වමපාවඅථ ඉලගනුමට ේසඹුරු ීමම 

 ලලේවඅීමේලට අනුලර්තාේය ීමම 

 ්රියාලික ක පර්ලේප රණ ඛ ල පර්ලේප අධ්යයේය්නලග්න ලෘත්තීය කුවතාා ව ලර්ධ්ේය  

 ාවඅත්රීය නිර්මාප ශා රකාේ කටයුතුල නිරතා ීමම . 

 ිධිධධ් භාාල්නලග්න අාශවඅ හුලමාරුලට ලය ණ  ීමම 

 ලවෞ්නාර්යාත්මක ශසකියා තාම්න තුෂ ලම්න ම ශියය්න තුෂ ා ලර්ධ්ේය කිරී ම 

 ලවසු ගුරුලරු්න වමග ලෘත්තීය අත්ාසකීේ හුලමාරුල තුළි්න ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේයට ාායක ීමම 
 

 

ිෂයයන්ේපිළිබඳේරැනුම 

 ශිය ිධිධධ්ත්ලය ශා ශියය්නට ගසෂලපේ ඉලගනුේ අලවඅථා වේපාාේය 

 ශියය්නලේ කායික ශා මාේියක සුර් ෂිතාතාාල තාශවුරු කිරීම. 

 ශියය්නලේ ගසටලු ,සදියා /ශසකියා ශඳුේා ලගේ මාර්ලගෝපල්ග ශා උපල්ගේ ලවේලාල්න බා දීම. 
ිධලේ අලයතාා ියසු්න වඳශා වශාය කටයුතු වේපාාේය 

 

වියේරැනුමේශාේිෂේතේවිරයා්තම්ේකුවතා 

 උග්නලේ ිධයලේ වඅලභාලය ,ලූශය,  අ්නතාර්ගතාය ළිළිබඳ අලලබෝධ්ය 

 ශියය්නලේ බහුිධධ් බු්ගධිමය ශසකියා ශා භාලමය බු්ගධිමය ශසකියා ලර්ධ්ේයට අාාෂ ක්රමලේා 
භාිධතාලය්න ශියය්න ්රියාකාරි ශා නිර්මාපී ඉලගනුමක ලයාීමම  

 ශියය්න ඉලගනුම වඳශා ලපඹීමම 

 ඉශෂ රජාේේ ශසකියාල්න රාර්ේය ශා භාිධතාය 

 ලතා රතුරු ව්නනිලේාේ (ICT) ක්රමලේා භාිධතායට හුරු ීමම  
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ිපයාමලය,ේතේකවේවලේශාේඇතයීතුේක්රියාලලිය 

 ශිය වාධ්ේය අඛ්ඩ ල ිධමර්ේය කිරීම 

 රතිලපෝප ්රියාලක ය තුළි්න ශිය වාධ්ේය ඉශෂ ේස ීමම 

 ිධිධධ් ක්රලමෝපායය්න භාිධතාලය්න තා් ලවේරුල ශා ඇගී ේ ්රියාලක ලේ නිරතා ීමම. 

 ශිය ලතා රතුරු ,රගති ලාර්තාා ශා ලල්ඛේ ක්රමානුකල ශා නිලසරදිල පලත්ලා ගසනීම ශා අාාෂ 
පාර්අලකරුල්න ාසනුලත් කිරීම 

 

 

නීතිේරීතිේ/ආචාරේධ්ේමේ/වාරධ්ේමේචිසතායලය 

 ගුරුලරයාට බපාේ නීතිරීති ,ලරගුාිය ශා චක්රලල්ඛලට අනුක ීමම. 

 ළිළිගත් වාාචාර ව කල්පය්න ශා ලෘත්තීය වාරධ්ර්ම තාම පසලසත්මට හුරුකර ගනිනි්න ශියය්න තුෂ ා 
ලර්ධ්ේය කිරීම 

 ෂමා ශා මාේල අයිතිලාියකේ ,වඅත්රී -ුරරු වමාජභාලය ළිළිබඳ ජාතික ,අ්නතාර්ජාතික ාසනුම තුළි්න 
කාර්යයලේ නිරතා ීමම. 

 

 

ණාවේ,ිෂයේශාේප්රජාේවබඳතා 

 ශිය සුභවාධ්ේ ලවේලාල්නි  නිරතා ීමම  

 ශිය චර්යා රලර්ධ්ේයට මග ලප්නීමම 

 යශපත් ලවෞඛය ුරරුදු ශා ලපෝප තාත්ත්ලය්න ලර්ධ්ේයට වශය ීමම 

 ිධය වමගාමී ්රියාකාරකේලට වක්රීය ාායකත්ලය 

 පාවල් ව ලර්ධ්ේය වඳශා ලවසු ගුරුලරු්න වමග වශලයෝගිල කටයුතු කිරීම 

 ලප දු කටයුතු වඳශා ලාමේළිය්න ඇතුළු පාවල් රජාලලේ ාායකත්ලය බා ගසනීම  

 රජා සුභවාධ්ේ කාර්යය්නට උාවු කිරීම 
 

 

වැසුතුේශාේ්ෂමලා්රතේඋපන ායේමාේත 

 පාවලල් ලාර්ෂික වසසුේ වකවඅ කිරීම ශා අාාෂ කාර්යය්න ඉටු කිරීම 

 පාවල් පරිපාේයට ශා කෂමේාකරපයට අලය ේායකත්ලය බා දීම 

 පාවල් ව ලර්ධ්ේයට අාාෂ ලයාපෘති වසසුේ කිරීම,  ්රියාත්මක කිරීමට වශාය ීමම 

 ඉලගනුේ ඉගස්නීමේ ්රියාලක යට අාාෂ වසසුේ ශිය ිධිධධ්ත්ලයට ගසෂලපේ පරිදි නිලසරදි ල ,ඵාායිල 
යාලත්කාලීේ ල වකවඅ කර ගසනීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉකතනුතුේපන ිසවරේිපේමාතය 

 ගසටුේ රි තා වාමකාමී ,වශජීලේ ඉලගනුේ පරිවරය්  ලග ඩ ේස ීමම 

 පලතිේ වේපත් භාිධතාලය්න ප්රියජේකවූත් ඵාාී වූත් ඉලගනුේ පරිවරය්  නිර්මාපය කිරීම  

 පාවලල් ලභෞතික වේපත් පරිශරපය ශා  ආර් ා කිරීම. 

 කාලීේ තිරවාර ගසටලු අලලබෝධ් කර ගනිනි්න පරිවර තාත්ලය්න ශඳුේා ගසනීම ශා සුරැකීම 

 ඉලගනුේ ්රියාලක යට ගසෂලපේ ආකාරලය්න පාවල්න බාි ර ලටළිටාල භාිධතාය  
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ලෘත්තීය ගුරු නිුරපතාාල්නලග්න අඛ්ඩ ල ව ලර්ධ්ේයලේ, ලපෝපයලේ ගුරුලරයාලග්න ඉටු ලලේ වමවඅතා 

අධ්යාපේ ්රියාලක ලය්න නිර්මාපලේ ලසඩ ලෝකයට ාායකලේ අේාගතා ුරරලසියයා පශතා ාස් ලලේ 

චර්යාල්න රාර්ේය කරයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපන යේ1ේ:ේඅලාතතේපුරලැසියා 

(ලිාශ්රය: වමාජ ඒකාග්රතාාල වශ වාම අධ්යාපේය ජාතික රතිපත්තිය, 2008 අධ්යපේ අමාතායා ය) 

බහු ව වඅකෘතික වමාජයක ජීලත් ිධය ශසකිය. 
ිධිධධ්ත්ලයට ගරු කරයි. ලලේවඅකේ පාාක ල 
තාරග ලේ  කරයි. අ්න අයලේ ව වඅකෘතී්න 
ඉලසීමට ශසකිලේ අතාර ඒලා අගය කරයි. අ්න 
අය ිධඅලාව කරයි. මාේල ායාලල්න යු් තා ලලයි. 
ලර්ගලා දි ලේ  ලලයි. අ්නතාර් ව වඅකෘතික 
ිධලරෝධ්තාා ළිළිබඳ ල තාර්කානුකල 
ිධඅලල්පය කිරීමට ශසකි ලලයි. 

 

අ්න අයලේ අයිතිලාියකේ සුර් ෂිතා කරනි්න 
ඒලාට ගරු කරයි. 
 

ලශ ඳි්න ව්නනිලේාේලේ ලයලායි.එකිලේකාලේ 

භාාලක ්න අාශවඅ හුලමාරු කර ගනියි. අේවඅ 
ල වල්න ලායි. 
 

ගසටලු ිධවඳා ගසනීමට ශසකියාල වතු ලලයි. 
අභිලයෝගලට ණ හුප ලායි. ිධලේලය්න ිධිධධ් 
ව වඅකෘතික වමාජයක පලත්ේා අභිලයෝගලට 
ණ හුප ලායි. 
 

තීරප ගසනීලේ දි රජාතා්නත්රලාදි  ලලයි. 
ගසටුමකි්න ලතා රල වාණ ි ක ල ලසඩ කිරීලේ 
ශසකියාල වතු ලලයි. අ්න අයලේ අාශවඅ ලත්රුේ 
ගසනීමට උත්වාශ කරයි. වේපත් ලබාා ගසනීමට 
ශසකියාල ාරයි. ිධලෘතා මේවකට ි නිකේ කියයි. 
ිධචාරාත්මකල ියතායි. 
 

දෂිතා ලේ  ලලයි. අල්වඅ ලේ  ළිළිගනියි. 
අල්් පයකි්න ලතා ර ල අ්න අයට ලවේලය 

කරයි. රජා වත්ගුපලය්න යු් තා ලලයි. 
 

අේාගතා ුරරලසියයා 

 
 

ගසටුම පරිපාමේය කිරීමට වමත් ලලයි. 
ධ්ේාත්මක ල ියතීමට වමත් ලලයි. 
 

ිධඅල ාස් මකි්න යු් තා වූ ිධඅල ුරරලසියලය්  
ලලයි. ජගත් ව ලර්ධ්ේයට වශභාගි ීමමට තාරේ 
ආත්ම ් තිය්  ාරයි. පරිවර ි තාකානි ලලයි. 
 

ියතිිධල්කි්න ලශෝ ්රියාලකි්න ලශෝ කිියලලකුට 
ශානි ලේ  කරයි. අ්න අයලේ ශසගීේලට ගරු 
කරයි. ව ලේාේාත්මක ලලයි. 
 

නීති ගරුකයි. නීති වශ ලරගුාිය ඉ් මලා ගිය 
ගුපා ගය්න වතුයි. 
 

රී ා ල් ය වේරාායය, ව වඅකෘතිය වශ 
වාරධ්ර්මය්න ආර් ා කිරීමට ශසකි ලලයි. 

 

ල්ගපාේ අලලබෝධ්ලය්න යු් තා ලලයි. 

 

චිත්තා අභය්නතාරලේ වාමය ලව යා ගනීයි. 
වාමකානිි  වමතුක තා ජීලේ ක්රමය්  වතු ලලයි. 
තාම්නලේ කයතාාල්න වශ කාර්යලේ වඅලභාලය 
ලටශා ගනීයි. 
 



 

 

6 
 

ලමලවේ ිධවඅතාර වූ චර්යාල්නලග්න වලමෝධ්ානිතා වූ ුර්ගගලය්  තාසනීම පශසු කාර්යය්  ලේ  ලේ. ගුරු කාර්යය 

අභිලයෝගාත්මක ල්නල්නත්, ව කීර්ප ල්නල්නත් ඒ නිවා ම ය. පාවල් ියසු්නලේ වමවඅතා ලපෞරු ව ලර්ධ්ේයට 

මාේීමය මසදිශත් ීමම් , බපෑම්  කිරීමට ලෘත්තිලේ ලයදී ියිනේ ගුරුලරයා ලලලශියය යුතුය. 

1.3ේලෘ්තීයයේණාවේිපපුතතාේවරලේධ්ලේඋපන ායමාේත 
 

ලවේලලේ ලයදී ියිනේ ගුරුලරුලේ ඵාායිතාාල ශා ිධශිඅටත්ලය වඳශා ගුරු නිුරපතාා අඛ්ඩ ල ව ලර්ධ්ේය ිධය 

යුතු ලේ. අධ්යාපේ ්රියාලක ලේ අල්් ෂිතා ඉ් ක වා් ාත් කරලීමට ගුරු පරුරර විධබගස්නීමම වඳශා 

රින්න බසශසර ශා රට තුෂ ිධිධධ් උපායමාර්ග, ජාතික මට්ටනි්න, පෂාත් මට්ටනි්න, කාප මට්ටනි්න ලම්න ම 

පාවල් මට්ටනි්න ා ්රියාලට ේස ලේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපන යේ2ේ:ේලෘ්තීයයේණාවේිපපුතතාේවරලේධ්ලේඋපන ායේමාේත 

 

උ් තා වටශේනි්න පසශසදිළි ල්නල්න එම උපායමාර්ගය්නට නිාසු්න කිි පයකි. 

 

ලර්තාමාේලේ ලබ ලශෝ රටල ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය වඳශා පාවලල් ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා  ගලේපය 

කර, එම අලයතාා ඉටුකර ගසනීමට ිධිධධ් ක්රමලේා භාිධතා කිරීලේ රලපතාා ා් ේට සලබ්. ජාතික අධ්යාපේ 

ලක නි්න වභාල, රී  කාලේ ගුරුලරු්නලේ අඛ්ඩ ව ලර්ධ්ේ ්රියාලක ය වඳශා ඵාායි ක්රමලේාය්  ලව 

පාවල් පාාක ගුරු ව ලර්ධ්ේ ක්රමලේාය නිර්ල්ග කරයි.  

(ජාතික අධ්යාපේ ලක නිවම - 2016) 

 

 

 

 

්රියා ලික ක 

පර්ලේප 

පාඨමාා ශසාෑරීම 

(ල්ගීලය/ ිධල්ගීලය) 

 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ (ුරහුණ) 

ලසඩවටශ්නලට 

වශභාගී ීමම 

රතායාලේ් පය 

(ආලර්ජේය) 

 

වඅලය  ඇගී ම 

 

ලෘත්තීය ගුරු 

නිුරපතාා ව ලර්ධ්ේ 

උපායමාර්ග 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය 

ගුරු ව ලර්ධ්ේය 
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කරලලේපන ිසච්කේරය 

 
පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ පිළිකලකෂහිේවතලභාලය 

 
2.1 පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේයනුේකුමේේර? 
 

 

ගුරු අධ්යාපේලයි ා අනුගමේය කරේ බහුිධධ් රලේ අතාර පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය 

ලඩාත් සුිධලේ වූ ලම්න ම රාලයෝගික වූ ්රියාලක යකි.  එි  රධ්ාේ ඉ් කය පාවලල් වෑම ගුරුලරලයකු ම 

ලෘත්තීය නිුරපතාාලක ්න ළිරිුර්න ගුරු ලෘත්තිකලයකු බලට පත් කිරීමයි. එම ්රියාාාමය පාවට අාාෂ ලේ 

පරිදි පාව ිධිය්න ම වසසුේ කර වාණ ි ක ල ්රියාත්මක කරනු බේ අඛ්ඩ වූ ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

ලසඩළිළිලලෂකි. 

 

ලේ අනුල පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේලයි  ් ප කිි පයකි.  

 ිෂයේඉකතනුතුේවරලේධ්ලයේදිාිමමුඛේවීම 

ශිය ඉලගනුම ව ලර්ධ්ේය කිරීම වඳශා ගුරු චර්යාලලි  ියදු ිධය යුතු ලලේව ඇති කිරීම පාවල් 
පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේල ලික ක අභිරායයි. ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ් ේලේත් 
ශිය ඉලගනුේ ව ලර්ධ්ේලේත් ධ්ේාත්මක වේබ්නධ්තාාල්  ලමමගි්න රාර්ේය ලේ. 

 

 ශඳුලාේත්තේණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේඅනුලේක්රියා්තම්ේවීම 

වෑම පාවක ම ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ලගේ ඊට වරිේ ආකාරයකි්න පාවල් පාාක 
ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ ්රියාත්මක කිරීම අල්් ෂිතාය. 

 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීම  වඳශා ිධිධධ් ක්රලමෝපාය භාිධතා කෂ ශසකි ය. එලවේ 
ශඳුේාග්නේා ව ලර්ධ්ේ අලයතාා එ්  ගුරුලරයකු ට සීමා වූල්  ිධය ශසකිය. ේසතාලශ ත් ගුරු 
ක්ඩායමකට සීමා වූල්  ලශෝ වමවඅතා ගුරු ම්ඩයට ම ලප දු වූල්  ලශෝ ිධය ශසකිය. 

 

 පන ාවේවිසින්ේවැසුතුේ්රේක්රියා්තම්ේලන්ලේේවීම 

ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගනිනි්න පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න වසසුේ 
කිරීම පාව ිධිය්න ම ියදු කරනු බයි. ිධදුශල්පති, පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අනු 
කනිටුල ශා පාවල් ව ලර්ධ්ේ කනිටුල ලේ වඳශා ාායකත්ලය වපයයි. 

 

 වාමූහි්ේලාතාලරතයේේවහිතේවීම 

ගුරුලරු්න කුඩා ක්ඩායේ ලලය්න ා වමවඅතා ගුරු ම්ඩය ලලය්න ා එ්  ලලනි්න අලේයේය 
වශලයෝගලය්න ශා වශභාගිි ත්ලලය්න ්රියාත්මක ලේ. 

 

 අඛණ් ේවීම 

ගුරුලරයා අඛ්ඩ ල ඉගස්නීමේ කටයුතුල නිරතාලේ නිවා ඔහු අඛ්ඩ ල ඉලගනීේ කටයුතුල ා 
ලයදිය යු ත්ලතාකි. ගුරුලරයාලේ වඅලය  ඉලගනුමට අමතාරල ඔහුලේ ඉලගනුමට වශාය ලවේලාල්  
වපයේ අලවඅථාල්  ලලය්න ා පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ශසඳි්නිධය ශසකිය. එි  
අ්නතාර්ගතා ්රියාකාරකේ එ්  අලවඅථාලකට ලශෝ ්රියාකාරකමකට සීමා ලේ ීම අඛ්ඩ ල 
පාවලි  ්රියාත්මකලේ ඒලා ය. 
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2.2ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේඅලයලන්කන්ේඇයි? 

රී  කාලේ ගුරුලරු්නලේ ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේය ශා වේබ්නධ්ල ිධිධධ් ආයතාේ මගි්න ිධිධධ් ලසඩවටශ්න 

්රියාත්මක ලේ ආකාරය පශතා ව ් ෂි්තා වටශලේ්න ාස් ලේ. 

 

 

 

 ිධඅල ිධායා  

කවේලාවතාේපුහුණුල 

දිණාේ්ාලීල/ 

ක්ටිේ්ාලීල 

කවේලාවතා ජාතික අධ්යාපේ 

ආයතාේය 

 අධ්යාපේ 

අමාතායා ය 

පෂාත්/ කාප 

මට්ටම 

 ගුරු ිධායා/ ගුරු 

මධ්යවඅථාේ 

   

 අධ්යාපේ 

අමාතායා ය 
ණාවලවන්ේබඳලාේතැනීම 

   

පේලේ

කවේලාවතා 

 ආරේභක ගුරු 

අධ්යාපේය 
ගුරු ලෘත්තීය වඳශා ලලේත් ළිිධසීේ 

 ිධඅල ිධායා/ ජාතික 

අධ්යාපේආයතාේය 

අධ්යාපේලේදී 

උපාධිය 

ිධායාලේා උපාධිය අ.ලප .ව. 

(උ.ලපෂ) 

ජාතික අධ්යාපේ 

ිධායා පීඨ 

ජාතික ඉගස්නීමේ 

 ක්ලෝමාල 

ක තාකාලේදි 

උපාධිය 

 ාවඅත්රලේදී උපාධිය 

ලාණිජලේදි උපාධිය 

අ.ලප .ව. (උ. ලපෂ) 

 

රපය 3:  කාලේ ගුරු අධ්යාපේලේ ලයුශය ශා ්රියාකාරීත්ලය 

(ජාතික අධ්යාපේ ලක නිවම, 2014 ඇසුරිනි) 

 
උ් තා ලසඩවටශ්න ගුරු ලෘත්තියට ළිිධසීමට ලපර (පූර්ල ලවේලා) වශ ගුරු ලෘත්තියට ළිිධසීලම්න පසුල 

(ලවේලාවඅථ) ලලය්න ලායාකාරයකි්න ්රියාත්මක ලේ. ගුරුලරයා යාල ජීල ශියලයකු ීමම ලෘත්තීය ගුරු 

ව ලර්ධ්ේලේ පාේම යි. ආයතාේගතා ගුරු අධ්යාපේ පාඨමාාල්  ශසාෑරීලම්න ලශෝ ලරි්නලර ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

පාඨමාාලට වශභාගිි ි  ීමලම්න ලශෝ පමප්  වාර්ථක ගුරුලරලයකු බලට පත්ීමමට අලය නිුරපතාා සබුප 

ා, පාවලි  වඅලභාලය ශා ශිය වඅලභාලය මතා ලම්න ම ලලේවඅලේ අධ්යාපනික, වමාජික, ව වඅකෘතික, 

ිධායාත්මක ශා තාා් ණික දියුණුල ශණ ලේ එය රමාපලත් ලේ  ලේ. ජාතික ලම්න ම  ලගෝලීය අලයතාාලට 

ගසෂලපේ, ඒ වමග කටයුතු කෂ ශසකි ුරරලසියලයකු රටට ාායාා කෂ ශසකිල්නල්න ගුරුලරයා ඒ 

වේබ්නධ්ලය්න ් තිමත් ල්නල්න ේේ පමණි. 
 

රජලය්න පලත්ලනු බේ ිධභාගය්නි  දී  ියසු්න ලම්න ම ලාමවුළිලයෝ ා පාව ලකලරි  ලස ක ිධඅලාවය්  ලේ  

තාබති. එලවේ ේේ පාව කුමකට ා ?  

ඉගස්නීමම ලෘත්තිය්  

ලලය්න 
ගුරු ව ලර්ධ්ේය ගුරු අධ්යාපේය 

පාවල් 

පාාක 

ලෘත්තීය 

ගුරු 

ව ලර්ධ්ේය 

(SBPTD) 
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අනිලාර්ය අධ්යාපේය ලලනුලල්න රජය ිධිය්න ලසය කරනු බේ ිධයාලමි  ශරය කුම්  ා? ලමම 

අභිලයෝගාත්මක ගසටලු ජය ගසනීමට ේේ පාව, ගුපාත්මක අධ්යාපේ ව ලර්ධ්ේය ලකලරි  අලධ්ාේය ලය ණ  

කර ලඩාත් ව ිධධ්ාේාත්මක ල ්රියා කෂ යුතු ලලයි. 

ලමම අභිලයෝග ශණ ලේ පාවලි  පසලසත්ම ලඩා ඵාායිි  කිරීම වඳශා එි  ියදුලේ ණ ඛය කාර්යයලේ ඉලගනුේ 

- ඉගස්නීමේ ්රියාලක ය ේල ලපරළියකට ්  කෂ යුතුය. ඒ අතාර ම පාවල්න රජාලට බා ලාේ ල්ග කුම්  ා 

ය්නේ ගසඹුරි්න නිරපපය ිධය යුතු ය. 

ලේ වඳශා ිධදුශල්පති රණ ඛ ගුරුලරු්න ිධිය්න තාමා ඉටු කරනු බේ කාර්යලේ වාර්ථකත්ලය කලරාකාරලේ ලේ 

ාසයි අල ක ල අලලෝකේය කිරීම ලටී. ජාතික මට්ටලේ ිධභාගලක ්න තාම පාව බේ රතිඵ ිධමර්ේාත්මක 

ල අධ්යයේය කිරීම තුළි්න තාම පාලව්න ඉටු ිධය යුතු බලට ජේතාාල ිධිය්න පලරා ලානු සූ  ලගකීම නිිය 

ආකාර ල  ඉටු කරේ ්ගල්ග ාසයි ලව යා බසක ය ශසකි ය. එලවේ ලේ ල්නල්න ේේ ලශ ලශා නිිය කාර්යය්නි  

නිරතා ිධය යුතු ය. 

ඒ අතාර ම ශියයා ලලතා අත්පත් කර දිය යුතු වමාජී ය කුවතාා ශා ලපෞරු ගුපා ග ලර්ධ්ේය වඳශා ා පාව 

කදිම ලතාෝතාස්නේ්  ිධය යුතු ය. ියය පාවල්න රටට ලසඩාායි ුරරලසියලයකු බිි  කිරීම පාවලි  අලේ්  

ලගකීමයි. පාවලි  ිධය වමගානි කටයුතු ව ිධධ්ාේය ලමි  දී ලසාගත් ලලයි.  

වමවඅතා පාවලි  රතිරපය ම රලටි  අේාගතාය තීරපය කරනු බේ ලමලම්  ලලයි. ලමි  දී ගුරුලරයාලේ 

ලෘත්තීය ශා ලපෞරු ගුපා ගය්නි  ව ලර්ධ්ේය ලකලරි  අලධ්ාේය ලය ණ  කිරීම තාත්කාලීේ අලයතාාල්  

ලලයි. රලටි  පලත්ේා ියයලු අර්බුාය්න ශා ේල රලපතාා ළිළිබඳ ල ා ඊට රතිචාර ාස් ිධය යුතු ආකාරය ළිළිබ ඳ 

ල ා ගුරුලරයා විධයාේක ිධය යුතු ය. ඒ වඳශා ගුරුලරයා ලලතා නිිය වශය බා දිය ශසකි ලශ ඳ ම 

ලමලමල්නල්න පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේයයි. 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න ්රියාත්මක කිරීලේ දි තාම්න ිධිය්න ියදු කරේ ඉලගනුේ 

ඉගස්නීමේ ්රියාාාමය ළිළිබඳ ල අලලෝකේය කර ව ලර්ධ්ේය කර ගතා යුතු අ  ශඳුේා ගසනීම අලය ලලයි. 

එලසනි ලසඩවටශ්න වසසුේ කර ්රියාත්මක කර්නේා ීමම ලම්න ම ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේ ්රියාාාමලේ නිරතාීමම ා 

ගුරු භලතාා ිධිය්න ියදු කෂ යුත්තාකි. ලමි  ලසඩවටශ්න වසසුේ කරනු බ්නල්න පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු 

ව ලර්ධ්ේ කනිටුල යි. 

2.3ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේපන ාවකමේවතාාපිතේ්රන්කන්ේක්කවේේර? 
 

අඛ්ඩ ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය අතායලය බල ා එය පාවල් පාාකල ියදුිධය යුතු බල ා ලේ ලේ ිධට ඔබට 

පසශසදිළි ලනු ඇතා. පාවල් පාාක කෂමේාකරප ව කල්පය (පාවල් ේගා ියටුීමලේ ලසඩවටශේ) යටලත් 

ගුපාත්මක අධ්යාපේ ව ලර්ධ්ේය වඳශා ලික ක ලගකීේ ් ලේත්රය්  ලලය්න ලමය පාවල් ව ලර්ධ්ේ වසසුම 

ඔවඅලවේ ්රියාත්මක කෂ යුතු බල අධ්යාපේ අමාතායා  චක්රලල්ඛ අ ක  26/2018 පරිදි පාවල් පාාක ගුපාත්මක, 

රමාපාත්මක ශා ලයුශාත්මක ව ලර්ධ්ේය වඳශා වසසුේකරපය ශා රවේපාාේය ළිළිබඳ චක්රලල්ඛය ශා 

මාර්ලගෝප ල්ග අත්ලප තා මගි්න උපලාවඅ දී ඇතා. 

2.3.1 පාව තුෂ ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ව ිධධ්ාේ ලයුශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ණාවලරයා 

ත්තලේ්ල 

පන ාවමේ්ෂමලා්රත ්මිටුල 

 

පන ාවමේවරලේධ්ල විධ්ාය්ේ

්මිටුල 

 

ිෂයයා 

පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයය ණාවේවරලේධ්ල 

අනුේ්මිටුල 

විදුශමපන ති 

රූපන යේ4ේ:ේපන ාවේමාෂේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේවරවිධ්ාලේලුශය 
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පාවල් පාාක කෂමේාකරප ව කල්පය අනුල ලර්තාමාේ පාවල් ේගා ියටුීමලේ විධමත් ලසඩවටශේ 

(EPSI) යටලත් ා පාවලල් ව ලර්ධ්ේ කාර්යය වඳශා ලික ක ලගකීම පාවල් ව ලර්ධ්ේ ිධධ්ායක කනිටුල 

(SDEC) ිධිය්න ාසරිය යුතු අතාර, ඒ වඳශා ඉදිරි නිඅචිතා කාය වඳශා පාවල් ව ලර්ධ්ේ ඉ් ක මතා 

ළිි ටා තීරප ගසනීලේ ශා වසසුේකරප ්රියාලක ය පාවල් ව ලර්ධ්ේ ිධධ්ායක කනිටුල ිධිය්න ඉටුකෂ 

යුතු ය. ලමම පාවල් ව ලර්ධ්ේ වසසවඅම ්රියාත්මක කිරීලේ ලික ක ලගකීම පාවල් කෂමේාකරප 

කනිටුල (SMC) ිධිය්න ාසරිය යුතු ය. පාවලල් වර ලශෝ ව කීර්ප වඅලභාලය මතා පාවල් කෂමේාකරප 

කනිටුල ලශෝ එය යටලත් ්රියාත්මක ලේ අනුකනිටු මගි්න ලමම ලගකීේ ්රියාත්මක කිරීම නිර්ල්ගශිතා 

ළිළිලලතායි. ඉශතා වඳශ්න අධ්යාපේ අමාතායා  අ ක 26/2018 චක්රලල්ඛලේ 4.7 පරිදි පාවක ලෘත්තීය 

ගුරු ව ලර්ධ්ේය (SBPTD) භාර අනුකනිටුල්  ළිි ටුලා ගසනීම ලබලශිධ්න ඵාායි ලේ. එයට ලශේතුල 

ලනුලේ ගුපාත්මක අධ්යාපේ ව ලර්ධ්ේලේ තීරපාත්මක වාධ්කය ඉලගනුේ ශා ඉගස්නීමේ 

්රියාලක යලේ ලශයි්න ඒ වඳශා  ගුරුලරයාලේ කාර්යය ගුපාත්මක ීමම ලලනුලල්න පාවල් පාාක ල 

අඛ්ඩ ල ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න අතායලය ලමලශය්  ඉටුකරේ බසිධනි.  

 

2.3.2ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේභාරේ(SBPTD)ේඅනු්මිටුලේ 

පාවක ගුරු ම්ඩලේ ියයලු වාමාජිකය්නලේ ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේය වඳශා ලික ක ලගකීම ාරේ 

ව ිධධ්ාේය බසිධ්න ලමම කනිටුලේ ිධාත්ලය ශා ව යුතිය පාවල් ව ලර්ධ්ේ ිධධ්ායක කනිටුල ශා 

පාවල් කෂමේාකරප කනිටුල ිධිය්න තීරපය කෂ යුතු ලේ. වාමාේය ලලය්න පාවක පරිමාපය 

අනුල වාමාජිකය්න 03-10්  අතාර ව ඛයාල්  රමාපලත් ලේ යසයි ලප දුලේ නිර්ල්ග කෂ ශසකි ය. 

ලමම අනුකනිටුලේ තාරම අනුල පාවලල් එ්  එ්  අ ය නිලයෝජේය ලේ පරිදි ලජයඅඨතාාල, අධ්යාපේ 

ශා ලෘත්තීය සුදුසුකේ ඇති ගුරු මශත්ම/මශත්මී්න ගුරු ම්ඩලේ වාලිි ක එකඟතාාල ඇතිල 

වාමාජිකය්න ලලය්න පත්කර ගතා යුතු ය. ලමම අනුකනිටුල ්රියාත්මකීමලේ පශසුල වඳශා කනිටු 

වාමාජිකය්නලේ එකඟතාාල මතා අනුකනිටුල (ක්ඩායම) භාර ේායකලය්  පත්කර ගසනීම ලයෝගය 

ලේ. ලකලවේ ලලතාත් පාවලල් ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ලලනුලල්න අනුකනිටුල වාලිි ක ලගකීම ාසරිය 

යුතු ලේ. ියය ලගකීේ කාර්යයභාරය ාසරීලේ දි ඉශෂට පාවල් ව ලර්ධ්ේ ිධධ්ායක කනිටුල ශා පාවල් 

කෂමේාකරප කනිටුල වමග ා  පශෂට ගුරු ම්ඩ වාමාජිකය්න වමග ා අලය වේබ්නධීකරපය 

පලත්ලාගතා යුතු ය.  

 

2.3.3ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඅනු්මිටුකේේ්ාේයයේභාරය 

 
 

ලේ ා් ලා කරේ ා පසශසදික  කිරීේ අනුල පාවල් ව ලර්ධ්ේ වසසවඅලේ ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය 

ළිළිබඳ ලික ක ලගකීම පාවල් කෂමේාකරප කනිටුල ලලනුලල්න පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු 

අනුකනිටුල ිධිය්න ාසරිය යුතුය. ඒ අනුල එම අනුකනිටුලේ ලික ක කාර්යයභාරය පශතා ාස් ලේ.  

 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීම 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ිධඅලල්පය 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා රණ ඛතාාකරපය 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලාර්ෂික ්රියාත්මක කිරීලේ වසසවඅම ළිළිලය කිරීම 

 අරණ ණු අභිමතාාර්ථ නිඅචය කිරීම 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ උපාය මාර්ග ශා ක්රම තීරපය කිරීම 

 වසසවඅලේ කා රාණ ලට ්රියාකාරකේ ලපෂගසවඅීමම 

 සුිධලේ කාර්යය වාධ්ේ ාර්ක (KPI) ශා ලගකීේ නිඅචය කර ාස් ීමම 
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ගුරු ව ලර්ධ්ේ 
අලයතාා ශඳුේා 
ගසනීම, අලයතාා 
ිධඅලල්පය ශා 
රණ ඛතාාකරපය 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ 
වසසවඅම වකවඅ 

කිරීම 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ 
වසසවඅම 

්රියාත්මක කිරීම 

නියාමේය ශා 
රගති 

වමාලෝචේය 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ 
්රියාලක ලේ 
ඇගී ම 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ වසසවඅම ්රියාත්මක කිරීම 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ ව ිධධ්ාේය කිරීම 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේලදි උපල්ගේය වසපී ම 

 

 රගති වමාලෝචේය වාශා ලාර්තාා කිරීම 

 ්රියාකාරකේ නියාමේය, රතිලපෝපය ශා ඇගී ම  

 ලාර්තාා පලත්ලා ගසනීම 

 

පාවල් ව ලර්ධ්ේ වසසුේ වකවඅ කිරීලේ ලප දු ්රියාලක ලේ දී එයට ඇතුෂත් කෂ යුතු ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

්රියාකාරකේ නිර්පය කර පාවල් කෂමේාකරප කනිටුල ලලතා බා දිය යුතු ය. එම ලික ක ්රියාකාරකේ 

ව ඛයාල ශා අල්් ෂිතා ිධයාම පාවල් ව ලර්ධ්ේ රධ්ාේ වසසවඅමට අ්නතාර්ගතා කිරීම අලය ලනුලේ ඒ වමග 

ලාර්ෂික පාවල් අය-ලසය ඇවඅතාලේ්නතුල වකවඅ කෂ යුතු බසිධනි. අනුකනිටුලේ ලගකීේලට අාාෂ ල නියනිතා 

කාර්යභාරය ඉශතා ආකාරලය්න වඳශ්න කර්නේට ලයදුේ ා ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ක්රම පාවලල් ්රියාත්මක 

කිරීම, ලමම අනුකනිටුල ා ඇතුෂත් වමවඅතා ගුරු ම්ඩ වාමාජිකය්නලේ ලගකීම්  ලේ. ඉශතා වමවඅතා 

කාර්යභාරය ම ්රියාකාරී වසසවඅමට ඇතුෂත් ිධය යුතු අතාර එය පශතා රප වටශල්න ාස් ලේ.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපන යේ5ේ:ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේක්රියාලලිය 

 

ලමම මාර්ලගෝපල්ග ග්ර්නථලය්න වමවඅතා ්රියාලක ය ිධවඅතාර වි තාල ඉදිරිපත් කරේ බසිධ්න එි  එ්  එ්  

ළියලර වේබ්නධ් ිධවඅතාර මතු පරිච්ලේාල වඳශ්නල ඇතා. 

 

පාවල් ව ලර්ධ්ේ වසසවඅම 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශල්න ලාර්ෂික අයලසය 

ලල්ඛේය 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශල්න අනුකනිටුල 
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2.3.4ේවිදුශමපන තිලවන්ේවඳශාේමාේකතෝපන කශ 

 

I. ශිය ඉලගනුේ ඉ් ක ඇතුෂත් ල ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාාලට රණ ඛත්ලය සලබේ පරිදි 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලාර්ෂික වසසවඅම වකවඅ කර ගතා යුතු ය.  
 

උාා :- ියසු්නලේ ගණිතා ිධයය ඉ් ක වුරරා ගතා ශසකි ආකාරලය්න ගුරුලරයාලේ ඉගස්නීමේ 

ශසකියාල දියුණු කිරීමට කුමේ ආකාරලේ ිධලේෂිතා වු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ 

ව ිධධ්ාේය කෂ යුතු ා ය්නේ. 

ලමම ්රියාලක ලේ දි පාවලල් රීමප ගුරුභලතු්නලේ ලම්න ම පාවල්න බසශසර වේපත් 

ාායකත්ලය ා බා ගතා ශසකි ය. 

 
II. ගුරුලරු්නලේ ව ලර්ධ්ේ අලයතාා පාවල් මට්ටලම්න ශඳුේා ගසනීමට උපකරප කිි පය්  

ඇතා. ඒලායි්න අලයල්නල්න ලප දු වශ ඒක ුර්ගග අලයතාා ා ක්ඩායේ ලශෝ ඒක ුර්ගග 

උපල්ගේ ්රියාලක  ා ය්නේ තීරපය කෂ ශසකි ය.  

 

III. පලතිේ ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාලක ය නිරී් පය කර, ශියයි්නලේ ඉලගනුමට ධ්ේාත්මක ල 

බපාේ ඒලා පමප්  අඛ්ඩල ්රියාත්මක කර්නේ. ශිය අලයතාාලට අාාෂ වූ ිධලේ 

ඉගස්නීමේ ක්රම ලර්ධ්ේය කර ගසනීම වඳශා ේල පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

්රියාකාරකේ වසසුේ කෂ යුතු ය. වමශර පාවල්ල පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

අනුකනිටුලට ලමම ලගකීම බාරදී ඇතා.  

 

IV. ගේබා කුඩා ගුරු ම්ඩය්  ියිනේ පාවල් ශා ිධලේ ලයලශාර ්රියාත්මක කරේ පාවල් 

අලේ්  පාව්  ශා එ් ල පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු වසසවඅම වසකසීලම්න ලබ ලශෝ ලාිය 

ඇති ලේ. පෂණ ල පාවල් ලාක්  ලශෝ තුේ්  ලල්න ලල්න ලලය්න තාම අලයතාා ශඳුේා ලගේ 

ඔවු්නලේ ගසටලු වශ ලයෝජේා ා වකවඅ කෂ යුතු ය. ඊට පසු එ් ල ියදුකෂ ශසකි ්රියාකාරකේ 

තීරපය කෂ යුතු ය.  

උාා :- ලප දු ලසඩණ ළු, ිධයය්නට වශ ප්නතිලට ක්ඩායේ වසසුේ 

 

V. SBPTD ්රියාකාරකේ ියදුලේ කාය: - වමශර අලවඅථාල දි ලමම ්රියාකාරකේ 

වේපත්ාායකයකු ලා ියදු කරේ ලසඩණ ළු ිධය ශසකි ය. ලබ ලශෝ අලවඅථාල තීරපය කරගත් 

පාවල් දිේයක දි ලශෝ කාච්ලේායක දි ිධය ශසකි ය.  

 

VI. ඔබ ලශෝ ඔබ පාවලල් ලලේත් ලජයඅඨ ගුරුලරු්න ිධිය්න ගුරුලරු්න වශ ියසු්න උේ්නදු 

කරීමමට වශ ඉගස්නීමම ගසේ ලව යා බසලීමට ලරි්න ලර ප්නති නිරී් පය කෂ යුතු ය.  

 

VII. “පාවල් අධ්යාපේලේ ගුපාත්මක තාශවුරුල වඳශා වූ ඇගී ේ ්රියාලක ය” ලප ලතාි  වඳශ්න 

අාාෂ උපකරප ඉලගනුම - ඉගස්නීමම ශා ඇගී ම ළිළිබඳල ලව යා බසලීමට ලය ාා ගසනීම. 

එමගි්න ඉගස්නීමමට අාාෂ ල ගුරුලරු්නලේ අලයතාා ා ඉලගනීමට අාාෂ ල ියසු්නලේ අලයතාා 

ා නිරීක්ෂපය කෂ ශසකි ය. (ඇණ ණුම 01) 

 
VIII. ඵාායිි  ගුරු කාර්යය්න, රිය්ගධ් / ජේප්රිය ගුරුලරු්නලේ ්රියාකාරකේ, ලලේත් පාවල්ල 

උපල්ගේ ්රියාකාරකේ ළිළිබඳල රිය්ගධිලේ කතාා කිරීම/ ගුරු ම්ඩය ාසනුේලත් කිරීම වශ 

රවඅතා ලයලශාර/ අත්ාසකීේ හුලමාරුකර ගසනීලේ අලවඅථා වේපාාේය කිරීම අලය ය. 
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2.3.5ේණාවලවන්ේවඳශාේමාේකතෝපන කශේ 

 

 
I. ඔබලේ ප්නතිලේ ියිනේ ියසුේට අසීරු යසයි ශසලඟේ ිධයය්න ශා ව කල්ප ශඳුේා ගසනීමට 

කටයුතු කෂ යුතු ය.  

 

II. ඔබලේ ප්නතිලේ ියිනේ ියසු්න ාක්ෂතාා ා් ලේ ිධය වශ ව කල්ප ශඳුේා ගසනීලම්න ඔවුේට ඒ 

ශා වේබ්නධ් ලස කදුර ඉලගනීම වඳශා වු ්රියාකාරකේ වසසුේ කෂ ශසකි ය.  

 

III. ලඩා ලශ ඳ ඉලගනුම්  වඳශා ශියයා රැලගේ යාමට ඔවු්න තුෂ ් තිමත් කෂ යුතු ලක්ෂේත්ර 

ශඳුේා ලගේ ලමම අලයතාා ශඳුේා ගසනීම වඳශා ලලේත් පෂුරරුදු ගුරුලරයකු ලා ඔලබ් 

ප්නතිය නිරී් පය කර ග්නේ. එලම්න ම ඉලගනීම ශා වේබ්නධ් ශිය ාත්තා රලයෝජේයට 

ගතා යුතු ය.  

 

IV. වමශර ්රියාකාරකේල වාර්ථක අවාර්ථකභාලය එම අලවඅථාලේ දි ම ගුරුලරයාට ම ශඳුේා 

ගසනීමට ශසකිලේ අතාර එය නිලසරදි කර ගසනීමට අලවඅථාල සලබ්. ලමය වෑම පාඩමක දි ම ගතා 

යුතු ්රියා මාර්ගයකි. ෂමයි්නලේ ඉලගනීම ලව යා බා තාමාලේ ඉගස්නීමලේ ක්රමලේාය වකවා 

ගතා යුතු ය.  

 

V. තාම ගසටලුල ම ඇති තාලත් ගුරුලරු තාම පාවලල් ියටී ා ය්නේ ලව යා ග්නේ. තානි තානිල 

උපල්ගේ ්රියාලක ය්  අලය ා? ක්ඩායේ ලලය්න උපල්ගේ ්රියාලක ය්  අලය ා? 

ේසතිේේ ලසඩණ ළුල්  අලය ා? ගුරු වාකච්ඡාලක දි ලමම කාර්ය ඉටු කෂ ශසකි ා? යේ ලග 

තීරපය කෂ ශසකිය.  

 

VI. ලඩා ලශ ඳ ඉලගනීම්  වඳශා තාමා ලය ාා ගත් ඉගස්නීමේ ්රියාකාරකේ රලයෝජේලත් වුලා ා 

ය්නේ නියාමේය කිරීම ඵාායිි  ලේ.  

 

 

 

ලේ වඳශා  ඔබට පශතා වඳශ්න රඅේ ඔ වඅලවේ ඔලබ් කාර්යභාරය තාලදුරටත් ිධමසීමකට ්  කෂ ශසකි ය. 

 

 ඉගස්නීමම ළිළිබඳ කුමේ ආකාරලේ අාශවඅ ඔබට අනිත් අය වමග ලබාා ශාා ගතා ශසකි ා?  
 

 ඔබ, ඔබ පාවලල් ියිනේ අලේ්  ගුරුලරු වමග වශලයෝගලය්න ඒකක ශතාර්  ලශෝ ශය්  වඳශාලත් 

ඉගස්නීමේ කටයුතු වකවා ගත්තාා ා?  
 

 ඔබ ඔලබ් අලේ්  ගුරුලරු වමග ියසු්නලේ කෂමේාකරප ගසටලු ලබාා ශාා ලගේ ඒලාට ිධවඳුේ 

ලව යා ගත්තාා ා?  
 

 ඔබට, ඔබ පාවලල් ලශෝ ලලේත් පාවක ලේ වඳශා ලසඩවටශේ්  දියත් කෂ ශසකි ා?  
 

 තාම ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේලේ පසලසත්මට ඔබට ඉලගේ ගසනීමට අලය ලේ යසයි ශසලඟේ ඔබ කසමති 

ලලේත් මාතාෘකා ලම ේලා ා? 
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පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේවශායේකවේලාේආයතල 
 
පාව ිධිය්න පාව තුෂ දියත් කරනු බේ ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩළිළිලලලෂි  දි ඊට පරිබාි ර ල ියිනේ 

අධ්යාපේ ප්ගධ්තිලේ අලේකුත් ක්ඩායේලට එම ලසඩළිළිලලලෂි  ් තිමත් භාලය ඇති කිරීම වාශා 

වශලයෝගය බා දිය ශසකි ය. 

 

 

රූපන යේ7ේ:ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තතියේණාවේවරලේධ්ලේවශායේකවේලාේආයතල 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාවල් පාාක 
ලෘත්තීය ගුරු  
ව ලර්ධ්ේ 
වශාය ලවේලා 
ආයතල 

ලක ට්ඨාව අධ්යාපේ 
කාර්යාය 

කාප අධ්යාපේ 
කාර්යාය  

පෂාත් අධ්යාපේ 
ලාපාර්තාලේ්නතුල 

කාප ගුරු 
මධ්යවඅථාේය/ ජාතික 
අධ්යාපේ ිධායා පීඨ 

පෂාත් අධ්යාපේ 
අමාතායා ය 

ලර්ඛීය අධ්යාපේ 
අමාතායා ය  

ජාතික අධ්යාපේ 
ආයතාේය 

ලලේත් රාජය ආයතාේ 

ිධඅල ිධායා 

ලපෞ්ගගක ක / අර්ධ් 
රාජය අධ්යාපනික 

ආයතාේ 

ලපෞ්ගගක ක ආයතාේ 

බාි ර වේපත් 
ාායකයි්න 
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ලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලය වබැඳිේවශාය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපන යේ6ේ:ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේශාේවබැඳිේවශාය

ිධය කල 

තාත්ත්ල කල 

 

 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු 

ව ලර්ධ්ේ කනිටුල (SBPTD) 

 

 
කාප අධ්යාපේ කාර්යාය 

ලක ට්ඨාව අධ්යාපේ 
කාර්යාය 

 

අධී් ප  
අධී් ප ලාර්තාා 
මගි්න ුරහුණු අලයතාා 
(අභය්නතාර / බාි ර) 
ිධය ව ලර්ධ්ේය 

 

පාවල් කෂමේාකරප කනිටුල 

 

ආදිශියය්න 

ලාමාළිය්න 

සුභ පතා්නේ්න 

පාවල් රජාල 

 අධ්යාපේ අමාතායා ය 

 

 පෂාත් අධ්යාපේ 

අමාතායා ය 

 

 පෂාත් අධ්යාපේ 

ලාපාර්තාලේ්නතුල 

 

 ජාතික අධ්යාපේ 

ආයතාේය  

 

 ිධභාග 

ලාපාර්තාලේ්නතුල 

 

අේාලරපය කර 

ගසනීම 

 

වසසුේ 

ක්රමලේාය 

රණ ඛතාාකරපය 

නිර්ල්ගය 

ණ ාල් 

්රියාත්මක කිරීම 

අනුමසතිය  

වසසුමට 

ඇතුෂත් කිරීම 

පසුිධපරම 

ිධ
දුශ
ල්
ප
ති
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ඉශතා ආයතාේල පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය ලලනුලල්න කෂ ශසකි කාර්යය රැවකි. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

රූපන ය8ේ:ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේශාේවබැඳිේ්ාේය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපලාවඅ ව ග්රශ වසකසීම 

ාසනුලත් කිරීලේ ලසඩණ ළු 

ව ිධධ්ාේය 

පාවල් ඇගී ලේ ක්රමලේා 

භාිධතාය 

වාර්ථක ලසඩවටශ්න එළි ාස් ීමලේ 

අලවඅථා වසකසීම (රකාේ/ වජීීම ලසඩ 

වටශ්න / ් ලේත්ර චාරිකා ව ිධධ්ාේය) 

 

ලියමය අනුග්රශය ාස් ීමම 

පර්ලේප පසලසත්ීමම ශා එළි 

ාස් ීමම 

ලභෞතික වේපත් ශා මාේල වේපත් 

වසපී ම 

ආයතාේ මට්ටලම්න 
නිධ්ාරියකු ලයාීමම 
(උාා: රනිති භාර) 

 

පන ාවමේපන ාර්ේ

ලෘත්තීය ගුරු 

වරලේධ්ලය 

කලනුකලන්ේ

්ෂේශැකිේ

්ාේයය 

පාවල් ලාරයකට ලර්  බසගි්න 

නියාමේ ලසඩළිළිලලෂ්  ්රියාත්මක 

කිරීම 
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කතලලේපන ිසච්කේරය 

පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ පිළිකලෂේක්රියා්තම්ේකිරීම 
 

 

3.1ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේශඳුලාේතන්කන්ේක්කවේේර? 
 

 

 

 

 

පාවලල් සුිධලේෂි බල, පාවල් ියසු්නලේ වමාජ, ආර්ික ශා ව වඅකෘතික පසුබිම අනුල ියයලු පාවල්ලට 

ලප දු ගසටලු / අලයතාා ශා පාවක ්න පාවට සුිධලේ වූ අලයතාා අනුල ්රියාත්මක කරනු බේ ගුරු 

ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න ිධිධධ් ිධය ශසකි ය.ිධිධධ් ්රියාකාරකේ උපලයෝගී කර ගනිනි්න ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

අලයතාා ශඳුේා ගතා ශසකි ය. 

පාවලල් ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීමට පාවලල් ාායකත්ලයට අමතාරල බාි ර ආයතාේල 

වේපත් ාායකත්ලය ා බා ගසනීම අලය ය. 

එලශත් පාවලල් වසබෑ ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ා ලපලේනුලේ එම පරිවරය තුෂ වසබෑ ලව ම ගතා කරේ අයට 

ය. ගුරු ව ලර්ධ්ේය, ගුරු අධ්යාපේය තුළි්න ශඳුේා ගත් අලයතාාලට ගසෂලපේ ගුරුලරයකු තීරපය 

කිරීමට අලය පසුබිම ලග ඩේසුවල ා පාවට අලයලේ පාවලල් ාරුල්නලේ අලයතාාලට ගසෂලපේ 

ලව ියය කාර්යභාරය වකවා ගතා ශසකි ල්නල්න පාවට ගසෂලපේ, පාව තුෂ ්රියාත්මක කෂ ශසකි 

වාමාේය ඉලගනුේ - ඉගස්නීමේ ්රියාලක ය තුෂ දී ්රියාත්මක කෂ ශසකි ගුරු ව ලර්ධ්ේ අත්ාසකීේ බා දීමට 

කටයුතු කිරීම තුළි්න පමණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාවක ියිනේ ගුරුලරු ිධිධධ් ය. ලෘත්තිය පෂුරරු්ගා ශා ලවේලා කාය, අධ්යාපේ සුදුසුකේ, 

ඉගස්නීමමට ඇති කසමසත්තා, ගුරු ලපෞරු ගුපා ග ලම්න ම ලපෞ්ගගක ක චරිතාා ගය්නලග්න ඔවුහු 

ිධිධධ් ලලති. එලසනි ිධිධධ්තාාලකි්න යු් තා වුල ා, කාර්ය අති්න ඔවුහු වමාේලයෝ ලලති. එේේ ියසු්නට 

ිධය ඉගස්නීමම, ඉලගනීමට පශසුකේ වසසීම ශා මග ලප්නීමම යේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම 

ඔවු්නලේ රධ්ාේ ූමනිකාල ලේ. 
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3.2ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේශඳුලාේතැනීකතුේක්රමේශාේක්රියා්ාර්තු 
 

ිධිධධ් ලෘත්තීය ශා අධ්යාපේ පසුබිේ වි තා ගුරුලරු්නට ඉගස්නීමම ේමසති කාර්යය කරලගේ යාලේ දී ිධිධධ් 

අලයතාා, දුඅකරතාා ශා සීමා ලම්න ම අභිලයෝගලට ණ හුපපෑමට ියදු ලේ. එම අලයතාා, දුඅකරතාා, සීමා, 

අභිලයෝග ිධිධධ් වඅලභාලලය්න යු් තා ිධය ශසකි බලට උාාශරප අලවඅථා රැව්  පශතා වඳශ්න නිාසුේ මගි්න 

ශඳුේා ගතා ශසකි ය. 

 

 

 

 

 

 

 

  

"මලේ  ප්නතිලේ ෂමයි්න  ශතාළිවඅ ලාලේ්   
ියිනයත් මලේ  ිධය  ලශ ඳට ඉලගේ ලගේ 
තිලය්නල්න ෂමයි්න  කිි පලාලේ්  ිධතාරයි. 
මට ි ලතාේලා ලේක මශ කරාරය්  කිය" 

 

"ෂමයි්නට ඕේෑ කම්  ේසත්තාේ අළි 

ලම ේල කර්නේා?" 

 

"මට ුරළුල්න ේේ මලේ ප්නතිලේ 

ඔ් ලක ම ෂමයි්නලග කුණු මට්ටම 

ඉශෂට ේ ල්නේ" 

 

"මම ේේ උේ්නදු ලලේ ෂමයි එ් ක 

ිධතාරයි ලසඩ" 

"මම ාලවඅ ගපේ් ම බාලගේ ි ිනය 

අරුණි නිවඅ උග්නේේලා. ඔ් ලක ම ෂමයි 

ශරි වතුටකි්න එයත් එ් ක ලසඩ කරේලා. 

අරුණි නිවඅ ප්නතිලේ ශසම ෂමලයකුම එකතු 

කරලගේ ලසඩ කරේලා ාස් කම ආවා 

ි ලතාේලා" 

 

"ිධදුශල්පති අල් අඩුපාඩු ලප්නේේලා. 

ඒක ලශ ඳයි. ශසබසයි ඊට ලඩා ලශ ඳ ේස්ගා 

ඒ අඩුපාඩු මඟශරලා ග්නේත් අපට උාවු 

කරේල ේේ..... අලවඅථාල්  බා ලාේලා 

ේේ...." 

"මට ේේ ලේ රවඅවාල එපා ලලා. ලලේ 

ඉලවඅ කෝලකට ගියත් ලේ ලලේම ඇති. තාල 

අවුරුදු කීය්  ලේක කර්නේා?" 

 
"මම ලක යි තාරේ සාාේේ ලලා ගියත් 

පාඩලේ ලක ටව්  තාමයි කර්නේ 

ුරළුල්න" 
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පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්නල දි ගුරුභලතු්න තුෂ ියය කාර්යය ළිළිබඳ ලමකී ිධිධධ් 

ආකල්ප පලතිේ බල ා ඒ වේබ්නධ් ලව යා බසලීම අලය බල ා ලසටි ය යුතු ය. ලමය ලෘත්තිය ව ලර්ධ්ේ 

අලයතාා ශඳුේා ගසනීම (අේාලරපය) ේේ ලේ.  

පාවලල් ගුපාත්මක අධ්යාපේ ව ලර්ධ්ේය ් තිමත් කර ගසනීම වඳශා අේාලරපය කර ගතා යුතු ලෘත්තීය 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශා ්රියාකාරකේ රධ්ාේ අ  තුේ්  ඔවඅලවේ ාස් ිධය ශසකි ය. 

 

1.      

 

 

2.     

 

 

 

 

        

3.  

 

  

ඉශතා ා් ලා ඇති රකා අනුල ලපනී ය්නල්න; 

 
ගුරු භලතු්න ිධිය්න තාම ඉගස්නීමම ළිළිබඳ ල 

   තාම ියසු්න ළිළිබඳ ල  

තාම පාව ළිළිබඳ ල 

තාමා ළිළිබඳ ල ලම්න ම ියසු්නලේ ලාමවුළිය්න ළිළිබඳ ල වශ 

ියසු්න තාම ගුරුලරු්න ළිළිබඳ ල  

ිධිධධ් අාශවඅ ාරේ බලයි. 
 

 

ලමම රකා කියලේ ිධට ඔලබ් ියතාට ාසලේේ ශසඟීම කුම්  ා? එලම්න ම එම රකා ළිළිබඳල  ඔබට 

යේ තා් ලවේරුල්  කරගතා ශසකිය.  

උාා:-   

 ගුරු ලෘත්තිය එපාවුණු ගුරු ළිරිව්   

 ගුරු ලෘත්තිය වේබ්නධ්ල කරේ ා රතායලේ් ප 

 ලලේවඅීමම අලය බලට කරේ ා ගුරු රකාේ යේාදිය ළිළිබඳල ය. 

 

ගුරු අලයතාා ල් ්න්ර 

කරගත් ්රියාකාරකේ 

ගුරුලරු්නලේ වඅලය  ඇගී ේ ඔවඅලවේ 

ශඳුේා ගත් අලයතාා මතා 

පාවලල් අලයතාා ල් ්න්ර 

කරගත් ්රියාකාරකේ 

පාවලල් වමවඅතා ව ලර්ධ්ේය ඉ් ක කර 

ගනිනි්න පාවලල් ිධදුශල්පති ශා ගුරුලරු්න 

වාලිි ක ල ියසු්නලේ වාධ්ේය ශා   

ගුරුලරු්නලේ ඉගස්නීමේ ව ලර්ධ්ේය වඳශා 

ශඳුේා ගත් අලයතාා ශා ්රියාකාරකේ 

 

ගුරු ලෘත්තිකභාලය 

ඉ් ක කර ගත් 

්රියාකාරකේ 

ලෘත්තිය තාත්ත්ලය, ලගීමේ ශා ලගකීේ 

වඳශා ජාතික මට්ටලේ අලේකුත් 

ලෘත්තිකය්න ශා ව ව්නාේලය්න ශඳුේා 

ගත් අලයතාා ශා ්රියාකාරකේ 
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ගුරුලරයා ශා පාව ල් ්න්ර කර ගත් ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ඉටු කර ගතා ශසකි ලඩාත් රවඅතා ක්රමය 

ල්නල්න පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ ය. ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශදුේා ගතා 

ශසකි අලවඅථා ශා ක්රම රාීලය්  ඉදිරි වටශලේ්න ිධාශා ා් ලා ඇතා. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රපය 9 : පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලවඅථා ශඳුේා ගසනීලේ ක්රම ශා ්රියාකාරකේ 

 

ගුරු ම්ඩ 

රැවඅීමේ ියසු්නලේ ිධය 

වාධ්ේ ලාර්තාා ලාමාළිය ශා ියසු 

අාශවඅ 

අභය්නතාර 

අධී් ප 

ලාර්තාා 

බාි ර අධී් ප 
ක්ඩායේ ලාර්තාා 

රඅේාලක  / 
වේණ ඛ 
වාකච්ඡා 
මගි්න 

පලත්ේා තාත්ත්ලය 
ිධඅලල්පය (දුඅතා  

-SWOT 

ිධඅලල්පය) 
 

අිධධිමත් නිරී් ප 

(Principal’sWalking) 

 

පන ාවකමේ 

ලෘ්තීයයේණාවේ

වරලේධ්ලේ

අලයතාේශඳුලාේ

තැනීකතුේක්රම 

ප්නති කල 
ලාර්තාා 

තා් ලවේරු 
ලාර්තාා 
මගි්න 

පාවල් අධ්යාපේ 
ගුපාත්මක 
ාර්කය 

පාවල් 
ව ලර්ධ්ේ 
ලාර්තාා 

ගුරු 
පසනිණික  

කාර්යවාධ්ේ 

ලාර්තාා 

අභය්නතාර 
ඇගී ලේ දි 

ගුරුලරයා බා ගත් 
කුණු ලාර්තාා 

ේාම 

ලල්ඛේය 

ියසු්නලේ 
අභයාව 
ලප ත් 

ඉලගනුේ 

ආධ්ාරක 

ිධිධධ් ලාර්තාා 

මගි්න 

ගුරු ලාර්තාා 

ගුරුලරු්නලේ 

පාඩේ වසසුේ 

ලාර්තාා 

ප්නති කාමර 

ලල්ඛේ 
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පාවලල් ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීලේ දි ලය ාා ගතා ශසකි රධ්ාේ ක්රම කිි පය්  ලේ. 

ලණාලේ1:ේපන ාවකමේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේශඳුලාේතැනීමේශාේප්රතිාභ 

අනුේ

අර්ය 

ක්රම උපන ්රතය/ේිෂමපීයේ

ක්රම 

භාවිතේ්ෂේශැකිේඅලවතාා පන ාවටේැකබලේ

ප්රකයෝජල 

01. ලාර්තාා 

ිධඅලල්පය 

ගසටලු ිධඅලල්පය 

 

 5 Why’s (ඇයි?/ 

ඇයි?/ ඇයි?/ ඇයි?/ 

ඇයි ? ක්රමලය්න) 
 

 රඅේාලක  

 පාවලල් ජාතික මට්ටලේ 
රතිඵ ලල්ඛේ (වා.ලපෂ/ 
උ.ලපෂ) 
 

 අභය්නතාර තා් ලවේරු 
ලාර්තාා 
 

 පාවල් අධ්යාපේ 
ගුපාත්මක ාර්කය 
 

 අභය්නතාර අධී් ප 
ලාර්තාා 

 

 බාි ර අධී් ප ලාර්තාා 
 

 ගුරු කාර්යය වාධ්ේ ලාර්තාා  
 පාඩේ වසසුේ/ අභය්නතාර 
ඇගී ේ 

 කුණු ලාර්තාා 
 

 වඅලය  ඇගී ේ 
 

 ප්නති කල ලාර්තාා 
 

 පාවල් ව ලර්ධ්ේ රැවඅීමේ 
ලාර්තාා  
 

 ආචාර්ය ම්ඩ රැවඅීමේ 
ලාර්තාා 

1. පාවට පලතිේ 

ගසටලු ශඳුේා ගසනීම 
 

2. එම ගසටලුල / ගසටලු 

වඳශා බපා ඇති 

රධ්ාේ ලශේතු ශඳුේා 

ගසනීම.   

 

3. ිධිධධ් අ  අනුල 

ලශේතු ලර්ග කිරීම 
 

4. එම ගසටලුල / ගසටලු 

වඳශා මසදිශත් ිධය 

යුතු ් ලේත්ර ශඳුේා 

ගසනීම 
 

5. ගසටලුල ිධවඳීම 

වඳශා ගතා යුතු 

්රියාමාර්ග තීරපය 

කිරීම 

02. වාකච්ඡා දුඅතා (SWOT) 

ිධඅලල්පය 

 ගුරු ම්ඩ රැවඅීමම 
 

 ප්නති කල රැවඅීමම 
 

 ලාමාළිය පසනිණික  
 

 ගුරු පසනිණික  

03. නිරී් ප වසවඳුේ සයිවඅතු  අිධධිමත් ප්නති කාමර  
නිරී් ප (Principal’s 
walking) 
 

 ශිය අභයාව ලප ත් 
 

 පසනිණීලේ ලල්ඛේ (ශිය/ 
ගුරු) 

 ප්නති ලාර්තාා ලප ත් 

 
පාවලල් ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීම වඳශා භාිධතා කෂ ශසකි ඉශතා ා් ලේ ා ක්රම, 

උපකරප, ශිල්ප ක්රම වශ ඒලා භාිධතා කෂ ශසකි අලවඅථා රැව්  පාව තුෂ ඇතා. 

ලේ ක්රම, උපකරප, ශිල්ප ක්රම ශා අලවඅථා වෑම පාවකට ම එක ලවේ භාිධතා කිරීම දුඅකර ිධය ශසකි ය. 

තාම්නට පශසුලල්න භාිධතා කෂ ශසකි ක්රම, උපකරප ශා ක්රමලේා ලය ාා ගසනීලේ නිාශව පාවල් පාාක 

ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ කනිටුලට ඇතා.ඒ ඒ පාවල් වඳශා පලත්ේා ගසටලු, ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා, 
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ව ලර්ධ්ේ ඉ් ක යේාදියට අනුක ල ලමම ක්රම ගසෂලපේ පරිදි ලය ාා ගතා ශසකි අතාර එලසනි අලවඅථා 

කිි පය්  උාාශරප ලලය්න පශතා ාස් ලේ. 

3.2.1 ලය ාා ග්නේා ක්රමය - ලාර්තාා ිධඅලල්පය 

අලවඅථාල  : ජාතික මට්ටලේ ිධභාග රතිඵ අ.ලප .ව. (වා.ලප / උ.ලප)  

ලල්ඛේ   : ියසු්නලේ ලාර්ෂික වාධ්ේ මට්ටේ/ ිධභාග රතිඵ ලාර්තාා 

ලිාශ්ර  :ජාතික ිධභාග රතිඵ ලල්ඛේ අ.ලප .ව. (වා.ලප) - 2016 – 2017 

ශිල්ප ක්රමය  : ගසටලු ිධඅලල්පය 

වශභාගිත්ලය  :පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ කනිටුල 

අරණ ප  :ියසු්නලේ වාධ්ේ මට්ටේ ඉශෂ ේස ීමම වඳශා ිධය ආශ්රිතා ලෘත්තීය ගුරු  ව ලර්ධ්ේ 

අලයතාා ශඳුේා ගසනීම 

 

පන ෂමුේලටය 

ලමම රඅේ ඔවඅලවේ 1C ලර්ගලේ ග්රාමීය පාවක ියසු්න 16 ලාලේකු බසගි්න ලවර ලාකක දී ලපනී ියින  

අ.ලප .ව.(වා.ලපෂ) ිධභාග රතිඵ ිධඅලල්ප වටශේ පශතා ාස් ලේ. ඒ අනුල අේාලරපය වඳශා ලය ණ  

කෂ ශසකි රඅේ පශතා ාස් ලේ. 

 එ්  එ්  ිධය වමත් ශිය ව ඛයාල ලක පමප ා? 

 එ්  එ්  ිධය අවමත් ශිය ව ඛයාල ලක පමප ා? 

 එ්  එ්  ිධය වාමර්ථ ලශ්රේණි අනුල ලක පමප ා? 

 

ලණාලේ2:ේකතෝරාේත්තේපන ාව්ේඅේ.කපන  .ව.ේ(වා.කපන ෂ)ේප්රතිඵේවිතකමතය 

 ිධය ලේය 

2016 2017 

වාමාේා වාමාේා 

A B C S W A B C S W 

1 ආගම 3 4 4 2 3 1 1 5 5 4 

2 ිය ශ භාාල 

ශා වාි තායය 

2 3 7 1 3 - - 6 6 4 

3 ඉ ග්රීිය - - - 3 13 - - - 1 15 

4 ිධායාල 1 - 4 7 4 1 - 1 4 10 

5 ගණිතාය 2 - 4 2 8 1 - 1 1 13 

6 ඉතිශාවය 1 4 4 4 3 - 1 3 8 4 

 

 

 

 



 

 

23 
 

 

ලමම රතිඵ තාල දුරටත් ිධඅලල්පය කරනි්න, 

 ලවර ලාලකි  ම ලඩාත් අඩු රතිඵ ලප්නලා ඇති ිධය කලලර් ා? 

 ලස ක රමාපය්  අවමත් ිධය කලලර් ා? 

 

ලමලවේ පෂණ  ලටලේ දි ිධය වාධ්ේ මට්ටේ ව ව්නාේාත්මක ල ශඳුේා ගසනීලම්න ිධය ආශ්රිතා පාවල් පාාක 

ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගතා ශසකි ය. රිය්ගධ් ිධභාග රතිඵ ලම්න ම පාවල් මට්ටලේ වාධ්ේ 

ලාර්තාා (තා් ලවේරු මට්ටේ, පා. පා. ඇගී ේ ලසනි වේභලේ ඇගී ේ ලාර්තාා ලම්න ම ලාර පරී් ප කුණු 

ලසනි අර්ධ් වේළි් කතා ඇගී ේ ලාර්තාා) ා ලේ වඳශා ඵාායි ල භාිධතා කෂ ශසකි යි. 

කරලලේලටය 

එලවේ අඩු වාධ්ේ මට්ටේලට බපා ඇති වාධ්ක ළිළිබඳ ිධඅලල්පය්  කෂ ශසකි ය. වාධ්ක 

ිධඅලල්පලේ දි ගසටලු/ වාධ්ක පසශසදික  ල ශඳුේා ගසනීම වඳශා ලය ාා ගතා ශසකි ක්රම කිි පය්  පශතා 

ාස් ලේ.  

 ගසටලු ගව (PROBLEM TREE) 

 මත්වය අවඅි  වටශේ (FISH BONE CHART) 

 ඇයි ක්රමය (Five WHYs Method) 

 වඅලය  ිධඅලල්ප/ තා් ලවේරු ක්රමය (Self Assesstment) 

ගසටලු ිධඅලල්පය වඳශා ලමම ශිල්ප ක්රම ලය ාා ගසනීලම්න ා පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

කනිටුලට බු්ගධි කේබේ වාකච්ඡාල්න ා ලමලශය ිධය ශසකි ය. 

තැටලුේතවේිෂමපන ේක්රමය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

රූපන යේ10:ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයය ණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේශඳුලාේතැනීමේවඳශාේතැටලුේතවේකය රාේතැනීම 
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ලමලවේ අඩු ිධය වාධ්ේයට බපාේ බලට ශඳුේා ගත් වාධ්ක: 

 ශියයා වේබ්නධ් වාධ්ක 

 ගුරුලරයා ශා වේබ්නධ් වාධ්ක  

 ිධය මාාල ශා වේබ්නධ් වාධ්ක  

 පවුල් පරිවරය ආශ්රිතා වාධ්ක   

 

යේාදී ලලය්න ිධග්රශ කෂ ශසකි ය. රධ්ාේ වාධ්ක ශා බසඳුණු සුිධලේ වාධ්ක රැව්  ා ලමි  දී ශඳුේා ගතා 

ශසකි ය. 

 

ම්තවයේඅවති ේවටශල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***රූපන යේ11ේ:ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේශඳුලාේතැනීමේවඳශාේම්තේවයේඅවති ේවටශලේ

කය රාේතැනීම 

 

 

  

ගණිතාය 

ිධයලේ 

අඩු ශිය 

වාධ්ේය 

ශියයා වේබ්නධ් 

ිධය 

නිර්ල්ගය 

වේබ්නධ් පවුල් පරිවරය 

ගුරුලරයා 

වේබ්නධ් 

ප්නති කාමර 

පරිවරය 

වේබ්නධ් 

අලම ශිය 

වාධ්ේය 
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" ඇයිේ" යලේිෂමපන ේක්රමය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***රූපන යේ 12:ේ පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේශඳුලාේතැනීමේවඳශාේ “ඇයි?”ේ ිෂමපන ේක්රමයේ

කය රාේතැනීම 

 

 පෂණ  ලෘත්තාලේ දි ඉ ග්රීිය ිධයලේ අඩු/ අලම වාධ්ේය්  ලප්නනුේ කර්නල්න ඇයි? 

 ලාලේ ලෘත්තාලේ දි ඉ ග්රීිය ිධයලේ අඩු/ අලම වාධ්ේයට ඉලගනීලේ වශ ඉගස්නීමලේ දුඅකරතාා 

ලප්නනුේ කර්නල්න ඇයි?  

 ලතාලේ ලෘත්තාලේ දි ඉ ග්රීිය ිධයලේ අඩු/ අලම වාධ්ේයට ගුරුලරයාලේ ිධය ාසනුම වේබ්නධ් දුඅකරතාා  

ලප්නනුේ කර්නල්න ඇයි? 

 ියේලේ ලෘත්තාලේ දි ඉ ග්රීිය ිධයලේ අඩු/ අලම වාධ්ේයට ඉගස්නීමලේ ක්රම ශා වේපත් වේබ්නධ් ගසටලු  

ලප්නනුේ කර්නල්න ඇයි? 

 පවඅලේ ලෘත්තාලේ දි ඉ ග්රීිය ිධයලේ අඩු/ අලම වාධ්ේයට ශිය ිධිධධ්තාා ලේ  වසකීම, රතිකාර්ය 

ඉලගනුේ ක්රම ලය ාා ලේ  ගසනීම, ඉලගනුේ ආධ්ාරක භාිධතා ලේ  කිරීම වේබ්නධ් ගසටලු ලප්නනුේ 

කර්නල්න ඇයි? 
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ලමලවේ ගසටලු ිධඅලල්පලේ දී ශඳුේා ගත් වාධ්ක අතුරි්න ණාවලරයාේවතුබන්ධ්ේවාධ්්ේශඳුලාේතැනීමේපන ාවමේ

පන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලකේේදිේලසාගත් ය 

ලමලවේ ලට පශකි්න ලමම ගසටලුල සුිධලේ ල ිධඅලල්පය කිරීම කෂ ශසකි ය. ශර ිධයය්න ආශ්රිතා ල 

ශඳුේාගත් ගසටලු වශ වාධ්ක අතුරි්න පාවට වසසුේ කරනි්න මසදිශත් ිධය ශසකි ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

අලයතාා මතු කර ගතා ශසකි ය. ඒ වඳශා තාලදුරටත් බු්ගධි කේබේ වාකච්ඡාල්  ලමලශයලනි්න, 

 

 

           

ලලය්න ාෂ ලලය්න ලල්න කර ගතා ශසකි ය. එලවේ ලල්න කර ගත් ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාාලට බා දිය 

යුතු වශාය කලලර් ා? ය්නේ ශඳුේා ගතා යුතු ය. 

උාාශරප ලලය්න ඉ ග්රීිය ිධයලේ අලම වාධ්ේ මට්ටමට බපා ඇති වාධ්ක අතාරි්න ගුරුලරයා 

වේබ්නධ් ල මතු කර ග්නේා ා ලශේතු ලමලවේ ය. 

 

 

 

 

 

ලමලවේ අලේකුත් ිධයය්නි  අඩු වාධ්ේය ශා වේබ්නධ් වාධ්ක ා ශඳුේා ගත් ිධට ලමම පාවලල් ගුරු 

ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේල දි ශඳුේා ගත් ලප දු ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා කිි පය්  පශතා ාස් ලේ. 

 

 

 

 

 

ලමම වාධ්ේ ලාර්තාා ඇසුරි්න කරේ ා ිධඅලල්පය තාලදුරටත් තාශවුරු කර ගසනීම වඳශා තාලත් ක්රම 

කිි පය්  ලය ාා ගසනීම ලඩාත් ඵාායි ලේ. 

උාාශරප ලලය්න ඉශතා ිධඅලල්පය තුළි්න ශඳුේා ගත් ගණිතාය, ඉ ග්රීිය, ිධායාල, ඉතිශාවය ආදි 

ශර ිධයය්න වේබ්නධ් ගුරු වාධ්ක තාලදුරටත් වේාථ කර ගසනීම වඳශා පාවලල් අභය්නතාර අධී් ප 

කනිටුලේ අධී් ප ලාර්තාා පරී් ා කෂ ශසකි ය. ලේ  එලවේ ේේ එම ගුරුලරු්නලේ ඉගස්නීමේ 

අලවඅථා කිි පය්  පාවල් අධ්යාපේලේ ගුපාත්මක තාශවුරුල වඳශා වූ ඇගී ේ ්රියාලක ය (අධ්යාපේ 

අමාතායා ය) ඇගී ේ ආකෘතිය - 2 (ඇණ ණුම - 1) ලය ාා ගනිනි්න ඉලගනුේ අලවඅථා නිරී් පය කෂ 

ශසකි ය. 

 

 

 

ගුරුලරයා ආශ්රිතා වාධ්ක  

 ශිය ල් ්න්රීය ඉලගනුේ-ඉගස්නීමේ ක්රම භාිධතා ලේ  කිරීම  

 ඉලගනුේ වේපත් ලය ාා ලේ  ගසනීම  

 ශිය ිධිධධ්තාා ශා ශිය ඉලගනුේ ෛලී්න ගසේ වසකික මත් ලේ  ීමම 

 ඉංග්රීසි ඉගඉනීම හග ඉගඉී්වීම හගෂ්ක රයගයනග ්ඟීහග(ගුරුග

 ප්නති කාමර ියසු්නලේ ඉලගනුේ ිධිධධ්තාාලට අනුල ඉලගනුේ ්රියාකාරකේ ශඳුේා 

ගසනීම, වසසුේ කිරීම ශා ්රියාත්මක කිරීලේ අලයතාාල 

 ශිය ල් ්න්රීය ඉලගනුේ ක්රම තුළි්න ිධයයට ඇති ශිය කසමසත්තා ලර්ධ්ේය කිරීලේ 

උපාය මාර්ග ශඳුේා ගසනීලේ අලයතාාල 

 එ්  එ්  ගුරුලරයා වේබ්නධ් ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේ අලයතාා 

 ක්ඩායේ ලලය්න ශඳුේා ගත් ලප දු ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා 
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එලවේ ශඳුේා ගත් ගුරු අලයතාා ළිළිබඳ ල තාලදුරටත් ආචාර්ය ම්ඩ රැවඅීමම්  පලත්ලා වාකච්ඡා කෂ ශසකි 

ය. එම වාකච්ඡාල වඳශා පාවල් අධ්යාපේලේ ගුපාත්මක තාශවුරුල වඳශා වූ ඇගී ේ ්රියාලක ය (අධ්යාපේ 

අමාතායා ය) ග්ර්නථලේ ගුපාත්මක තාත්ත්ල ළිළිබඳ වාකච්ඡා කිරීලේ ආකෘතිය ිධයයට ගසෂලපේ ලව 

ව ලෝධ්ේය ලක ට ලය ාා ගතා ශසකි ය. 

 

ලණාලේ3:ේඉරග්රීසිේවියේවාධ්ලයේලැ කේකිරීමේවඳශාේණාවලරයාකපේපන ාේතලකයන්ේවියේයුමාේකලලවත්තුේ 

 අඩුේවාධ්ලයටේබපන ාේඇතිේ

ණාවේවාධ්්ේපිළිබඳේ

අලාලරත 

ඉතැන්වීතුේිපරීේතකේේදීේශඳුලාේ

ත්තේකලලවතේවියේයුමාේඅලවතාා 

වරලේධ්ලයටේතතේශැකිේ

ක්රියාමාේත 

1. ඉගස්නීමලේ ක්රම  ගුරු ල් ්න්රීය රලේය ලලේවඅ 

කිරීම 

ඉ ග්රීිය ිධයයට පාඩේ අධ්යයේ 

කල ලය ාා ගසනීම  

2. වේපත් භාිධතාය ඉ ග්රීිය වඳශා ඉලගනුේ කට්ට 

වසකසීම 

වාලිි ක ල පාඩේ වසසුේ කිරීම  

3. ශිය (ුර්ගග) ිධිධධ්තාා 

ලේ වසකීම 

ශිය ක්ඩායේ ිධිධධ්තාා 

ලකලරි  අලධ්ාේය ලය ණ  කිරීම  

ිධිධධ් ශිය ක්ඩායේ වඳශා 

ිධලේෂිතා ්රියාකාරකේ වසකසීම 

 

 

ණාවලරයාකපේවතලයරේවිතකමත/ේතේකවේවේක්රමය 

ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීමට උ් තා ක්රම ශිල්පලට අමතාරල ගුරුලරු්නලග්න ලල්න 

ලල්නල රතිචාර බා ගසනීමට වඅලය  ිධඅලල්ප ක්රමය ලය ාා ගතා ශසකි ය. ඒ වඳශා උපලයෝගී කර ගතා 

ශසකි ආකෘති පත්රයකට උාාශරපය්  පශතා ාස් ලේ. 
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වතලයරේවිතකමතය/ේතේකවේවලේවඳශාේඋරාශරතය 

ලයෝජිතා ආකෘතිය 

 

ිධය      :  

ගුරු භලතාාලේ ේම    : 

ඉගස්නීමලේ ලයලාේ ලශ්රේණිය / ලශ්රේණි  : 

උපලාවඅ      : 

පශතා ා් ලා ඇති ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා අතුරි්න ඔබට තාලදුරටත් ව ලර්ධ්ේය කර ගතා යුතු මාතාෘකා තුේ 

(3) ්  ලතාෝරා 1, 2, 3 ලලය්න රණ ඛතාා ගතා කර්නේ. 

  කාරපය රණ ඛතාාල 

1. ප්නති කාමරලේ ියිනේ ිධිධධ් ියසු්නට ඉගස්නීමම ... 

2. ියසු්න ඉලගනුමට ලපඹුම ... 

3. ිධය ආශ්රිතා කරුණු ශා රාලයෝගික ්රියාකාරකේ  1 

4. ිධය ආශ්රිතා ඉලගනුේ වේපත් ශා ආධ්ාරක වසකසීම 2 

5. ිධය ඉගස්නීමලේ ේල ක්රම භාිධතාය  

6. ිධය ඉගස්නීමලේ දි තාා් ණික උපකරප ශා ශිල්පීය ක්රම ලය ාා ගසනීම 3 

7. ිධය තා් ලවේරු කිරීලේ ක්රම භාිධතාය  

8. ිධය ආශ්රිතා ප්නති කාමරලය්න බසශසර ඉලගනුේ අලවඅථා ව ිධධ්ාේය  

9. ියසු්න ලස කදුර අධ්යයේයට ලය ණ  කිරීලේ ිධිධධ් ්රියාකාරකේ  

 
 

 ිධය වේබ්නධ් ශිය වාධ්ේ මට්ටම ව ලර්ධ්ේයට පාවලල් දි ලය ාා ගතා ශසකි ්රියාකාරකේ වේබ්නධ් 
ඔබලේ ලයෝජේා ා් ල්නේ. 

 

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

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

..................................................................................................................................... 
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පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීම වේබ්නධ් ල පාවලල් ඇති ලල්ඛේ වශ 

පශසුලල්න ලය ාා ගතා ශසකි ක්රම ශා ශිල්ප ක්රම අනුගමේය කරනි්න ලඩාත් සුිධලේී  ල ලෘත්තීය ගුරු 

ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීම තුළි්න ඵාායි ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ ශඳුේා ගසනීමට ශසකියාල 

සලබ්. ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා සුිධලේ ල ශඳුේා ග්නේා ා ආකාරය ව ් ෂි්තා ල පශතා 

ාස් ලේ. 

     

වමවඅතා රතිඵ 

ිධඅලල්පය 

අ.ලප . ව (වා.ලපෂ) රතිඵ ිධඅලල්පය   

  ිධය ලල්න  

  ලල්න ල 

  ිධඅලල්පය 

         

අඩු වාධ්ේ මට්ටේ ා් ලේ ිධයය්න ලතාෝරා ගසනීම     * ඉ ග්රීිය 

           * ගණිතාය 

    * ිධායාල 

 

  

                       අඩු ිධය වාධ්ේයට බපා ඇති වාධ්ක ිධඅලල්පය ශියයා වේබ්නධ්  

 (ගසටලු ගව / මත්වය වටශේ / “ඇයි” ශිල්ප ක්රම ඇසුරි්න)  ගුරුලරයා වේබ්නධ් 

ිධය නිර්ල්ග වේබ්නධ් වාධ්ක 

   ප්නති කාමරය    

   පවු ආශ්රිතා 

ාත්තා ත්රිලකෝණිකරපය 

එම ගුරුභලතු්නලේ ගුරු ම්ඩ වාකච්ඡා  ලකින රඅේාලක ය්  මගි්න 

ප්නති කාමර ඉගස්නීමේ  

අලවඅථා නිරී් පය 

 

ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා සුිධලේ ල ශඳුේා ගසනීම 

 

 

 

 

රූපන යේ13:ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේසුවිකේේලේශඳුලාේතැනීම 
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3.2.2ේප්රාාමි්ේපන ාව්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඅලයතාේශඳුලාේතැනීම 

 
ලමි  දී 5 ලසනි ලශ්රේණිලේ ශියත්ල රතිඵ ලල්ඛේ, පෂණ , ලාලේ ශා ලතාලේ රධ්ාේ අලධිල තා් ලවේරු 

ලාර්තාා, ශිය අභයාව ලප ත් ආදි ලාර්තාා ලම්න ම ගුරු ම්ඩ රැවඅීමේ ලාර්තාා, ලාමාළිය ශණ ල දි තාබේ ා 

වටශ්න, අභය්නතාර අධී් ප ලාර්තාා යේාදිය ා ලය ාා ගතා ශසකි ය. ඉශතා ා් ලේ ා ශිල්ප ක්රම ලය ාා 

ගනිනි්න ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගතා ශසකි ය. 

 

කුඩා පාවල්ල ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ලල්න ලල්න ල ශඳුේා ලගේ ඉ්නපසු ල පාවල් 

ලාකකට ලශෝ කිි පයකට අාාෂ ලප දු ලික ක ගසටලු ශඳුේා ගනිනි්න ලප දු ලසඩවටශ්න වසසුේ කිරීම, 

්රියාත්මක කිරීම කෂ ශසකි ය. ඒ වඳශා ලයෝගය උපාධ්යායලරයකු පාවකි්න ලතාෝරා ගතා ශසකි ය. 

ගුරුලරු ව ඛයාල අඩු පාවල්ල ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ ව ිධධ්ාේය ශා ලමලශයීමලේ දී පාවල් 

පවු ේසමසති ව කල්පය ලය ාා ගතා ශසකි ය. ඒ අනුල ආව්නේල ළිි ටා ඇති පාවල් ලාක්  

වශලයෝගලය්න වම-පාවඅථ මග ලප්නීමම, ආරාධිතා ගුරුලරයකු කසඳීමම, පාඩේ අධ්යයේ කල 

්රියාත්මක කිරීම ආදි ්රියාකාරකේ ව ිධධ්ාේය කෂ ශසකි ය. 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න ්රියාත්මක කිරීම, ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ ශඳුේා ගසනීම, රණ ඛතාා 

අනුල ගසටලු කිි පය්  ලතාෝරා ගසනීම වඳශා ිධය භාර ගුරු උපල්ගක (ISA) ලශෝ පෂුරරුදු ගුරු 

අධ්යාපේයලරයකු ලේ වශාය බා ගතා ශසකි ය. 

ූමලගෝලීය ළිි ටීම අනුල කුඩා පාව්  වුල ා තාලත් පාව්  ශා වේබ්නධ් ිධය ලේ ශසකි පාවල් තිබිය 

ශසකි ය. එලසනි පාවල්ලට ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීලේ දි ඒ වඳශා බාි ර වේපත් 

ුර්ගගය්න (ිධය අධ්ය්  / ගුරු අධ්යාපේය / ගුරු උපල්ගක) වශාය කර ගතා ශසකි ය. බාි ර වේපත් 

ුර්ගගයකුලේ වශාය බා ගත්තා ා ගුරුලරු්න ියයලු ලාේා ම එම කාර්යයට වේබ්නධ් ිධය යුතු ය.  

 
තානි තානි ල ගුරුභලතාාට තාම ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ශඳුේා ගසනීමට ලය ාා ගතා ශසකි ්රියාකාරකේ ා 

ඇතා.  

 ලාර අලවාේ / ලර් අලවාේ තාම ිධයට අාාෂ ශිය ළිළිතුරු පත්ර ිධඅලල්පය කිරීලම්න  
 

 

 

 

 
 එම ිධය ලක ටවඅ මා ඉගස්නවූලේ ලකලවේ ා?   

 

 

 

 
 තාම ඉගස්නීමම වේබ්නධ්ල ශිය රතිචාර බා ගසනීලම්න (්ගිධතීයක ියසු්න වඳශා) 

උාා : පාඩම්  / නිුරපතාාල්  අලවාේලේ දි පශතා ආකාතිය මගි්න ශිය රතිචාර බා ගතා ශසකි ය. 

 

 

 

 

 ියසු්න ලස ක ලාලේකු ළිළිතුරු දී ඇති ිධය ලක ටවඅ ලම ේලා ා? 

 දී ඇති ළිළිතුරු අතුරි්න වාර්ථක ල ළිළිතුරු වපයා ඇති ිධය ලක ටවඅ ලම ේලා ා? 

 දී ඇති ළිළිතුරු අතුරි්න වේපූර්පලය්න ම ලසරදි ළිළිතුරු වපයා ඇති / ළිළිතුරු වපයා ේසති 

ිධය ලක ටවඅ ලම ේලා ා? 

 කරුණු මිධිය්න ම කියා දීලම්න   

 ආධ්ාරක ලය ාා ගසනීලම්න / ලය ාා ලේ  ගසනීලම්න  

 වටශ්න දීලම්න 

 ලේ පාඩලම්න ඔබ උගත් ලසාගත් කරුණු තුේ්  වඳශ්න කර්නේ 

 ලේ පාඩලම්න ඔබ උගත් තාල දුරටත් පසශසදික  කර ගසනීමට අලය කරුණු ලාක්  වඳශ්න 

කර්නේ 

 ලේ පාඩලම්න ඉගස්න වූ එලශත් ඔබට ලත්රුේ ගසනීමට අසීරු කරුප්  වඳශ්න කර්නේ 
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ලමම ක්රම ලය ාා ගසනීලම්න ගුරුලරයාට තාම්නලේ ිධය ාසනුම, ඉගස්නීමලේ ක්රම, ඉගස්නීමලේ ්රියා 

ළිළිලලෂ ළිළිබඳ ල ලතා රතුරු බා ගතා ශසකි ය. ශිය රතිචාර ිධඅලල්පලය්න ගුරුලරයාට ශඳුේා ගතා 

ශසකි රධ්ාේ ම කරුප ල්නල්න තාමා ලලේවඅ ිධය යුතු ආකාරය ශඳුේා ගසනීම යි. 

 

 

 

 

 

ගුරු ම්ඩලේ රීමප අයකු වමග වාකච්ඡා කිරීලම්න වශ ඒ වේබ්නධ් ලප ත්පත් කියීමලම්න බා ගත් 

ලතා රතුරු පාේේ කර ලගේ ලලේවඅකේ අත්ශාා බසලීමට ගුරුලරයාට ශසකියාල සලබ්. ලමලවේ අත්ශාා 

බනි්න, ේල උපාය මාර්ග ලය ාා ගනිනි්න ඉගස්නීමේ කරනි්න වශ ලරි්න ලර ශිය රතිචාර, ශිය වාධ්ේ 

ලාර්තාා ිධඅලල්පය කරනි්න වඅලය  ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේය්  ඇති කර ගසනීමට ගුරුලරයාට ශසකි ය. 

නතාේලේ ප්නති කාමර පර්ලේප, ්රියා ලික ක පර්ලේප මගි්න ා ියදු ලනුලේ රථමලය්න තාම්න ලලේවඅ 

ීම ඉ්නපසු ල ියසු්න ලලේවඅ කිරීමට / දියුණු කිරීමට ගුරුලරයා ගනු බේ රයත්ේය්න ය. 

පාවලල් ගුපාත්මක අධ්යාපේ ව ලර්ධ්ේ ඉ් ක ෂඟා කර ගසනිම වඳශාලේ එ්  රලේය්  ලලය්න ගුරු 

ව ලර්ධ්ේය ලසාගත්ලේ අතාර ඉශතා ාස්  වූ ිධිධධ් ක්රම අනුවාරලය්න පාවලල් ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

අලයතාා නිර්පය කරගතා ශසකි ය. අේතුරු ල ලමම අලයතාා පාාක ල ලෘත්තීය ගුරු  ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න 

්රියාත්මක කිරීම වසසුේ කෂ ශසකි ය. ලමි  දී  ණ ාල් ලසයලේ ්රියාකාරකේ වමග එලවේ ිධයාේ ලේ ාරේ 

්රියාකාරකේ ා වි තා ලාර්ෂික වසසවඅම්  ගුරු ව ලර්ධ්ේ අනුකනිටුල ිධිය්න වකවඅ කෂ ශසකි අතාර ලමි  

වඳශ්න කරේ ගුරු ව ලර්ධ්ේ ක්රම වශ ්රියාකාරකේ වි තා ල ලමම  වසසුම වකවඅ කර ගසනීම ියදු කෂ යුතු 

ය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිසුන්ටේකශ ඳේඉකතනුමේේ

බා දීමේවඳශාේමාේකලලවතේවියේ

යු්තක්තේක්කවේේර? 
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3.3ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලයේවඳශාේකය රාේතතේශැකිේක්රමේශාේක්රියා්ාර්තුේකම ලලාේර? 
 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ක්රම වශ ්රියාකාරකේ  වේබ්නධ්ලය්න පාවල්ලට ලය ාා ගතා ශසකි 

ිධිධධ් ්රියාකාරකේලට උාාශරප පශතා ලගුලලි  ාස් ලේ. 

ලණාලේ4:ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේක්රමේවශේක්රියා්ාර්තුේේ 

ලෘත්තීය 

ඉලගනුේ 

ක්ඩායේ 

්රියාකාරකේ 

වශභාගීල්නේ්න වඅථාේය ිධලේ ක්ෂප අමතාර ඉලගනුේ 

වේපත් 

්රියාලික ක 

පර්ලේප  

තානි ලශෝ ගුරුලරු 

ලාලාලේ්  

ප්නති කාමරය 

පාව 

ගුරුලරයා ලශෝ ගුරුලරු අඛ්ඩ 

ඉලගනීම වේබ්නධ් චක රය්  අධ්යයේය 

කරනි්න ියිනයි. ඉ් ක ් ලේත්ර ලතාෝරා 

ගසනීම, වසසුේ කිරීම, ්රියාත්මක කිරීම 

වශ වසසසුේ අනුල ්රියාකිරීලේ දි මතු 

ලේ ලතා රතුරු බා ගසනීම, 

ිධඅලල්පය කිරීම, ප රතායලේක්ෂපය 

කිරීම, ේල කි රයාමාර්ග වඳශා ලය ණ  ීමම 

චක රලේ වඅලභාලයයි.  

ප රතායලේක්ෂප 

වටශ්න, වාධ්ේ 

ලාර්තාා 

ිය්ගධි වාකච්ඡා ගුරුලරු්න 

ක්ඩායම්   

පාව ලශෝ 

ලප දු 

වඅථාේය්  

(ගුරු 

මධ්යවඅථාේය 

ලසනි) 

පාව, ප්නති කාමරය, ඉලගනුේ, 

ඉගස්නීමේ අලවඅථා ඇතුෂත් කතාා, 

ීම කලයෝ පට, ගුරුලරු පරීක්ෂා කරයි. ඒ 

ගසේ ආලර්ජේය කරනි්න අ්න අය වමග 

ඵාායි අත්ාසකීේ බා ගනී.  

 ප්නති කාමර මට්ටලම්න පලත්ේා 
තාත්ත්ලය ිධවඅතාර කර්නේකි. එේේ 
ගුරුලරයාට ියදු කිරීමට අලයවු ලාය 
වශ වතාය ලලය්න ියදු වු ලාය 
ේඩුලක ්න ලත්රුේ ගතා ශසකි ය. ේඩුලේ 
ගසටලල ශඳුේා ගසනීමට එය 
වාකච්ඡාලට භාජේය කිරීමට වාක්ෂි 
උපලයෝ ගි ලක ට ගනී. වා් ෂි මතා 
ගසටලල ශදුේා ගත් පසු ඵාායි 
තීරපලට යා ශසකි ය.  

 

අධ්යාපේ 

අමාතායා  DVD 

පටලේ උාාශරප 

ප රාර්ේ පාඩේ යුග ලලය්න 

ලශෝ ගුරුලරු කිි ප 

ලාලේ්   

ප්නති කාමරය  මේාල ළිළිලය කරේ ා වජීීම ප්නති 

කාමරයක ියිනේ ගුරුලරයකු සුිධලේ 

ශසකියාල් / පාඩමක ලක ටව් / වමවඅතා 

පාඩම්  ප රාර්ේය කරයි. ලවසු 

ගුරුලරයා/ ගුරුලරු පාඩම නිරීක්ෂපය 

කරයි. පසු ිධපරේ අලවඅථාලේ දි පාඩලේ 

ප රබතාා - දුබතාා ශා පාඩම ව ලර්ධ්ේය 

කර ගසනීමට උපලාවඅ වාකච්ඡා කරයි. 

නිරීක්ෂප ලාර්තාා 

ලෘත්තික ජා 

ගතාීමේ 

ලලේත් පාව්  

වමග ලශෝ පාවල් 

ලප කුර්  වමග 

පාව ලශෝ 

ලප දු 

මධ්යවඅථාේය

්  ( ගුරු 

මධ්යවඅථාේ, 

ිධායුත් මාධ්ය) 

 නියනිතා කාය අනුල පසලසත්ලලේ 
රැවඅිධේලට වේබ්නධ් ීමම 

 එ්  ගුරුලරලය්  ිධායුත් මාධ්ය ශරශා 
ලලේත් ගුරුලරු්න වමග වේබ්නධ් ීමම 

 අාශවඅ හුලමාරු කර ගසනීමට ිධායුත් 
වඟරා වමාජ මාධ්ය ලය ාා ගසනීම 

 

 

වමාේයි්නලේ 

මගලප්නීමේ 

ගුරුලරු 

ලාලාලේ්   

ප්නති කාමරය 

/ පාව 

තාමා වමග ියිනේ ලකලේකුලග්න ඉලගේ 

ගසනීම සුශාීලලී ව ලර්ධ්ේය 

අධ්යාපේ 

අමාතායා  DVD 

පටය 
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ිධධිමත් 

අධ්යයේ 

ක්ඩායේ 

 
 
  

නිඅචිතා ලලාලකට 

/ දිේයකට ශණ ලේ 

ගුරුලරු 

ක්ඩායම්   

 

පාව ලශෝ 

ලප දු 

වඅථාේය්  

(ගුරු 

මධ්යවඅථාේය) 

 
 
 

අභිමතාාර්ථ ලය ණ  ලක ට ඇත්ලත් 

 ලසඩවටශ්න ශා ල්ගේල දි ඉලගේ 
ගත් උපායමාර්ග ්රියාලට ේස ීමමට 

 පර්ලේප වාකච්ඡා කිරීමට වශ ඒලා 
ප්නතිලේ ්රියාත්මක කරේ ආකාරය 
ළිළිබඳ වාකච්ඡා කිරීමට  

 අලත් ඉලගනුේ උපායමාර්ග 
්රියාත්මක කිරීලේ පර්ලේප  කිරීමට                                                                

අධ්යාපේ 

අමාතායා  DVD 

පටය 

 
 
 
 
 
 

 කජිටල් වශ 

Online වේපත්

  

 

තානිල ලශෝ 

ක්ඩායම්  ලව 

පාව ලශෝ 

ලප දු 

වඅථාේය්  

ලප ත්ල, වඟරාල වශ ලලබ් අඩිධල 

පෂකර ඇති ලතා රතුරු පරිශරපය කිරීම 

අලේ්  ගුරුලරු්නලේ ඉගස්නීමලේ අාශවඅ 

හුලමාරු කර ගසනීම 

Techingchannel: 

w.w.w.teaching 

channel. org 

khan Acadey 

w.w.w. 

khanacademy.or

g  

NJ center for 

Teaching and 

Learning 

www.njci.org 

පාවල් පාාක 

උපාධ්යායේය 

ගුරුලරලය්  වශ 

පරිපතා 

ගුරුලරලය්  ලශෝ 

බාි ර 

සුවාධ්යකරුලල්  

(ගුරු උපල්ගක) 

ප්නති කාමරය 

පාව 

ඔබලේ ඉගස්නීමමට අලය තීක්ෂප 

බු්ගධිය ලශ ඳ අත්ාසකීේ ඇති 

ගුරුලරයකුලග්න බා ගසනීම ඉතාා ලටී 

අධ්යාපේ 

අමාතායා  DVD 

පටය 

ලලේත් ිධායා 

ලශෝ අධ්යාපේ 

ආයතාේ වමග 

වේබ්නධ්තාා  

පාවකි්න 

පාවකට/ 

ආයතාේයකට  

 ලලේත් ිධායා ලශෝ අධ්යාපේ ආයතාේ 

වමග වේබ්නධ්තාා පාවකි්න පාවකට/ 

ආයතාේයකට ලලේත් ිධායාය්  වමග 

ලශෝ ජාතික අධ්යාපේ ිධායාපීඨ, ිධඅල 

ිධායා ලශෝ ිධලේ කසමසත්තා ඇති 

ක්ඩායේ වමඟ වේම්නතා රප ලසඩණ ළු, 

පර්ලේප ආශ්රිතා ්රියාකාරකේ  

 

ලෘත්තීමය 

වාමාජිකත්ලය   
වේම්නතා රප, වඟරා, ිධලේ ක්ඩායේ, 

පර්ලේප ්රියාකාරකේ වණ ශය් , 

ලෘත්තීමය ව ගේ ප රාාේය කරයි.  

 

ප රතායලේක්ෂපය  එ්  ගුරුලරලය්  

ගුරුලරු 

ලාලාලේ්  ලශෝ 

ක්ඩායම්   

පාව ලශෝ 

ලප දු 

වඅථාේය්  

(ගුරු 

මධ්යවඅථාේය) 

ඉලගනුේ - ඉගස්නීමේ ්රලය ව ලර්ධ්ේය  
 

 

 

file:///F:/www.njci.org
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ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේය වඳශා භාිධතා කරේ ල ල ළිළිගත් ක්රමලේා 

 ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ (Lesson study Groups) 

 පාවල් පාාක උපාධ්යායේය (School based mentoring) 

 වම-පාවඅථ මඟ ලප්නීමම (Peer coaching) 

 රාර්ේ ඉගස්නීමම (Demonstration teaching)  

 වඅලය  ලමලශයුේ ඉලගනුම (Self directed learning) 

 ්රියාලික ක පර්ලේප (Action researches)  

 පාවල් අතාර වශලයෝගිතාා ලසඩවටශ්න (Colabaration with other schools) 

 

 

ඉදිරිපත් කර ඇති ලමම ක්රම ිධය අනුල, අලවඅථා වශ අලයතාා අනුල ගෂපා ගසනීලේ නිාශව ි නි ලේ අතාර 

්රියාත්මක කෂ ශසකි ක්රම උපලයෝගි කර ගනිනි්න වාණ ි ක ල ගුරු ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ඉටු කිරීමට ලමම මග 

ලප්නීමම රුකු්  ලනු ඇතා. 

3.3.1 විධිම්ත අධ්යයල ්ණ් ායතු 
 

 

ලමම ක්රමලය්න, 

 ගුරුලරු අඛ්ඩ ල වාණ ි ක ල කටයුතු කිරීම  

 අාශවඅ හුලමාරු කර ගසනීම 

 රගතිය පරී් ා කිරීම 

                                         රතිවසසුේ කිරීම ියදු ලේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපන යේ14:ේවිධිම්තේඅධ්යයලේ්ණ් ායතුේක්රමය(Chiew & Lim 2005 : Stigler & Hiebert 1999)ේඇසුිසන්ේවිධිම්ත  

අධ්යයලේ්ණ් ායතුේප්රකේකේේදිේඒේඒේපියලරලේදිේඅනුතමලයේ්ෂේයුමාේසුවිකේේක්රියාමාේත 

1.ී්ටලුව / අභිනයෝීය  ඳුනඉ 

ී්ම හ 

2. සඉමුහි ගවගඳඉඩහගස්ලසුම්ගකිරීහ 

3. ප්රදර්ශනනගඳඉඩහ් ග්රියඉමකහ ගකිරීහ 

4.්රියඉමකහ ග රනගලදරගඳඉඩහග

 ඉගඑහිගබලඳෑම්ගපිළිබගවග

ප්රත්යනක් ණයය 5.ඳඉඩහග

සංනනෝධනයග 

6. සංනනෝධිත්ගඳඉඩහග

ඉී්වීම හග 

7. ඉී්වීවූගඳඉඩහගපිළිබගවග

න්වත්ගසඉ ච්ඡඉගකිරීහග ඉග

ප්රත්යනක් ණයය 

8. අවසඉනගප්රත්යනක් ණයයග

 ඉගඅදර ස්ගහුවහඉරුවගග 
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ප්රරේලේපන ා මේක්රියා්තම්ේකිරීමේ 

 වසබෑ ප්නති කාමරයක දි ියසු්නශට රාර්ේ පාඩම ඉගස්නීමම 

 පාඩේ අධ්යයේ ක්ඩායම පූර්ලලය්න වකවඅ කර ග්නේා ා නිරී් ප පත්රිකාල 

උපලයෝගි කර ගනිනි්න වාකච්ඡා කිරීම 

 නිරී් ප රතිඵ ලාර්තාා කිරීම 

 

ඉශතා වටශලේ්න නිරළිතා රධ්ාේ ළියලර අට ශා ඒ යටලත් අලධ්ාේය ාස් ිධය යුතු රධ්ාේ කරණු පශතා 

වඳශ්න ලේ. 

පියලර1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පියලරේ2  

 

 

 

 

 

පියලරේ3 

 

 

 

 

 

 

පියලරේ4  

 

 

 

 

 

 

වියේඉතැන්වීකතුේදිේමුහුතපන ාලේතැටලුේ/ අිමකයෝතේශඳුලාේතැනීම 

ලමම ළියලලර් දි ිධය අනුල ගුරුභලතු්න එ්  ල වාකච්ඡාල්  පසලසත්ීමම අලය ය. එි  දි 

රධ්ාේ ලලය්න පශතා වඳශ්න කරුණු ශා අලයතාා මතු කෂ ශසකි ය. 

 අල්/ මලේ ිධයලේ ඉගස්නීමමට අසීරු මාතාෘකා / ලත්මා / නිුරපතාා ලම ේලා ා? 

 එම නිුරපතාා / මාතාෘකා / ලත්මා ඉගස්නීමම දුඅකර ල්නල්න ඇයි? 

 ඒ වඳශා අප ලය ාා ගතා යුතු / ාසේ ගතා යුතු ඉගස්නීමේ ක්රම ශා කරුණු ලම ේලාා? 

 එම මාතාෘකා / ලත්මා / නිුරපතාා ලඩාත් ලශ ඳි්න ඉගස්නීමමට අාාෂ ලයෝජේා 

ලම ේලා ා?  
 

ගසටලුල ිධවඳීම වඳශා වසසුේ වසකසීම  

 ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ වඳශා රාර්ේ පාඩේ, වාකච්ඡා කිරීම ළිළිබඳ චක්රීය 

වසසවඅම පාවල් ලාර වටශේට ඇතුෂත් කිරීම 

 රාර්ේ පාඩම වඳශා වසසුම වකවඅ කිරීම 

 රාර්ේ පාඩම වඳශා ගුරුලරයකු ලතාෝරා ගසනීම / වඅල කසමසත්ලතා්න ඉදිරිපත් ීමම 

 රාර්ේ පාඩම ලය ාා ග්නේා ලශ්රේණිය, පාඩම තීරපය කිරීම 

 

වාමුහි්ේලේපන ා මේවැසුතුේකිරීම 

 රාර්ේ පාඩම වඳශා ලික ක පාඩේ වසසවඅම වසකසීම 

 ිධය ගුරුලරු්න ියයලු ලාේා ම එ්  ල වකවේ ා ලික ක පාඩේ වසසවඅම වසකසීම 

ශා ව ලර්ධ්ේය වඳශා ලයෝජේා ඉදිරිපත් කිරීම 

 රාර්ේ පාඩේ ගුරුලරයා වමග ක්ඩායම එකතු ීම රාර්ේ පාඩේ වටශේට 

අලය වසසුම වසකසීම 

 රාර්ේ පාඩලේ දි නිරී් පය කෂ යුතු අලවඅථා ළිළිබඳ ල එකඟතාාලකට පසනිණීම 

ශා නිරී් ප අලවඅථා තීරපය කිරීම, නිරී් ප වසසවඅම්  වසකසීම 

 

පන ා මේපිළිබඳේලේවා්ච්ඡාේකිරීමේශාේඑහිේඵරායිතාලේපිළිබඳේලේප්රතයකේේතයේ 

 රාර්ේ පාඩලම්න පසුල නිරී් ෂිතා ගුරුලරු්න එකතු ීම පාඩම ිධලේචේය ශා එය 

ව ලර්ධ්ේය වඳශා ලයෝජේා ශඳුේා ගසනීම  

 ණ ක ්නම රාර්ේ පාඩම ඉගස්න වූ ගුරුලරයාලග්න අාශවඅ ිධමසීම 

 පාඩලේ ලශ ඳ අ ග ශා ව ලර්ධ්ේ ලයෝජේා ඉදිරිපත් කිරීම  

 ඒ අනුල පාඩලේ කෂ යුතු ව ලෝධ්ේ ළිළිබඳ එකඟතාාලකට එෂඹීම 
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පියලරේ5  

 

 
 
 

පියලරේ6  

 

 

 

 

 

පියලරේ7  

 

 

 

 

 

  

 

පියලරේ8  

 

 

 

 

පන ාවේමාෂේවිධිම්තේඅධ්යයලේ්ණ් ායතුේවැ්කවන්කන්ේක්කවේේරේ? 

 ිධය අනුල ගුරුලරු ක්ඩායේ ීමම 

 වමා්නතාර ලශ්රේණි ඇති ිධට එම ිධය ගුරුභලතු්න එකතු ීම ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ වසකසීම 

 6-11 ලශ්රේණි වඳශා ිධය කරුණු ලලේවඅ වුල ා එක ම ිධයය්  යටලත් ිධධිමත් අධ්යයේ 

ක්ඩායේ වසකසීම 

 රාථනික ලශ්රේණිල 1,2 ශා 3 රධ්ාේ අලධි ලල්න ලල්න ලලය්න ලශෝ අලධි තුේම එ්  ීම ිධය 

ලලය්න ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ වසකසීම 

 
 ිධිධධ් ිධය උග්නලේ ගුරු භලතු්න එ්  ීම ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ වකවඅ ිධ ඉගස්නීමලේ ක්රම, 

රඅේ කිරීලේ ක්රම, ප්නති පාේය කිරීලේ උපාය මාර්ග ළිළිබඳ අත්ාසකීේ බා ගසනීම ියදුකෂ ශසකි 

ය. (ලමය කුඩා පාව වඳශා ලඩා ලයෝගය ය.) ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ ක්රමලේ පාර්අලකරුල්න 

ිධිධධ්ලේ අතාර ඔවු්නලේ ලගකීේ ශා කාර්යභාරය ා ිධිධධ් ලේ. (ඇණ ණුම 02) 

 

පන ා තුේවැසුමේවරකෝධ්ලයේකිරීමේ(දිලේ1-2)  

 පාඩම රාර්ේ ඉගස්න වූ ගුරුලරයා ලශෝ ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ/ ක්ඩායම 

ව ලර්ධ්ේ ලයෝජේා පාේේ කර ලගේ පාඩම වසසුම ව ලෝධ්ේය කිරීම 

 

වරකෝධිතේපන ා මේඉතැන්වීම 

 ව ලෝධිතා පාඩම එම ලශ්රේණිලේ ම වමා්නතාර ප්නතියකට ඉගස්නීමම / ලශ්රේණිලේ 

ියසු්න ලක ටවකට ඉගස්නීමම 

 ව ලර්ධ්ේාත්මක ලයෝජේා ලකලරි  ිධලේ අලධ්ාේයකි්න ිධධිමත් අධ්යයේ 

ක්ඩායම පාඩම නිරී් පය කිරීම 

 නිරී් ෂිතා රතිඵ ලාර්තාා කිරීම 

 

පන ා මේලැලතේවා්ච්ඡාේකිරීමේශාේඑහිේඵරායි්තලයේප්රතයකේේතයේකිරීමේ 

 (පසය 01- 02 ක රැවඅීමම්  මගි්න) 

 ලාලේ රාර්ේ පාඩේ වාකච්ඡාල පසලසත්ීමම 

 පාඩම ව ලර්ධ්ේය ීම ඇති ආකාරය ශඳුේා ගසනීම 

 ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ චක්රීය ්රියාලක ලය්න ගුරුලරයා උගත් ාෑ වාකච්ඡා 

කර ලාර්තාා කිරීම ශා ලග නු කිරීම 

 

්ාපන ේ්ාේයායටේ/ පන ෂා්තේ්ාේයායටේලාේතාේකිරීමේ 

 බා ගත් අත්ාසකීේ හුලමාරු කර ගසනීම  

 කාප / ලක ට්ඨාවලේ ිධදුශල්පති රැවඅීමලේ දි පාවල් පාාක ලෘත්තිය ගුරු ව ලර්ධ්ේ  

කනිටු නිලයෝජිතායකු / ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ (Lesson Study 

Group)වාමාජිකයකු මගි්න  

 ජාතික වේම්නත්රපයකට ඉදිරිපත් කිරීම 
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3.3.2 වම-පන රවතා මඟ කපන න්වීම 
 

 
ලමම ක්රමය පාවලල් ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේලට ලය ාා ගසනීලම්න ගුරු භලතු්න ඉගස්නීමලේ 

දී ණ හුප ලාේ ගසටලු ිධවඳා ගසනීමට ලම්න ම අලම කර ගසනීමට වශාය කර ගතා ශසකි ය. 

උාා :  

 ඉදිරිපත් කිරීලේ කුවතාා ලර්ධ්ේය  

 කට ශඬ පාේය 

 ලතා රතුරු පසශසදික  ල ඉදිරිපත් කිරීම තාා් පය ලය ාා ගසනීම    

 ිධිධධ් ඉගස්නීමේ ක්රම ලය ාා ගසනීම ළිළිබඳ කුවතාා ලර්ධ්ේය  

 ප්නති කාමරය තුෂ යශපත් ඉලගනුේ පරිවරය්  නිර්මාපය 

 ඉලගනුේ වේපත් වසකසීම ශා භාිධතාය 

 

ලමම ක්රමලේ ිධලේ ් ප  

 රශවයභාලය සුරැකීම - (මග ලප්නල්නේා ශා මාර්ලගෝපල්ගය බ්නේා අතාර ියදුලේ ව ලාා උපලාවඅ 

ළිළිබඳ ල) 

 ඇගී ම්  ියදු ලේ  කිරීම 

 ේමයීලක  බල 

 වඅලේච්ඡාලල්න ියදුල්නේ්  ීමම  

 අලේයෝේය ිධඅලාවය මතා පාේේ ීමම  

 නිරී් පයට ්  කෂ ශසකි ාෑ ඉ් ක ගතා ීමම 

 

වම-පාවඅථ මග ලප්නීමේ රලේලේ දි ළියලර පශ්  අනුගමේය කෂ ශසකි ය. 

 ගසටලුල/ කුවතාාල ළිළිබඳ ල පලත්ේා තාත්ත්ලය නිරී් පය කරේ ලව ඉල්ලීම  

 ගසටලුල/ කුවතාාල ළිළිබඳ ල පලත්ේා තාත්ත්ලය නිරී් පය කිරීම (නිරී් ප ආකෘතිය අනුල - 

ඇණ ණුම 01) 

 නිරී් ෂිතා තාත්ත්ල රතායලේ් පය කිරීම (නිරී් ප ආකෘතිය අනුල) 

 

නිරී් ප ආකෘතිය 

 තැටලුල/ කුවතාල සිදුේවේකශ කලලවතේවියේයුමාේආ්ාරය 

1. 
   

2. 
   

3. 
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 නිරී් කයා ශා නිරී් ෂිතායා එ්  ල වාකච්ඡා කිරීම  

 ඉදිරිලේ දී ගතා යුතු ්රියාමාර්ග ළිළිබඳ ල එකඟතාාලයකට එෂඹීම 

වම-පාවඅථ මග ලප්නීමම කිි ප ආකාරයකි්න ්රියාත්මක කෂ ශසකි ය. (ඇණ ණුම 03) 

 
 ිධිධධ් ිධයය්නි  අ්නතාර්ගතාය ළිළිබඳ නිලසරදි ාසනුම්  බා ගසනීම  

 ිධය ඉගස්නීමේ ක රම වශ ශිය ල් ්න්රීය ඉලගනුේ ක රම ළිළිබඳ ල කුවතාා බා ගසනීම 

 ඉලගනුේ වේපත් ශා ඉලගනුේ ආධ්ාරක වසකසීම වශ භාිධතාය 

 ප්නති කාමර ිධිධධ් ඉලගනුේ ශසකියා වශ ඉලගනුේ ෛලීලට ගසෂලපේ ලව තාම ඉගස්නීමේ රටාල 

වකවා ගසනීම 

 ශිය ිධිධධ්තාාලට ගසෂලපේ බහුතා ඉගස්නීමේ ක රම ළිළිබඳ කුවතාා  

 ගුරු-ියසු වබඳතාා ් තිමත් කිරීම  

 ඉලගනුම වඳශා තා් ලවේරු කිරීම  

 තා් ලවේරු වශ ඇගී ේ පතා ර කා වසකසීම  

 ප රතිකාර්ය ඉලගනුේ-ඉගස්නීමේ ක රම ශඳුේා ගසනීම 

 ප්නති කාමර ලල්ඛේ ිධධිමත් ල පලත්ලා ගසනීම 

 ප්නති කාමර ගසටලු ිධවඳීම වඳශා ක ර යාලික ක පර්ලේප ලමලශයීමම 

 

පාඩේ නිරී් පලේ දි අධ්යාපේ අමාතායා ය ිධිය්න ශඳු්නලා දි ඇති ාසේට පාවල්ල ක ර යාත්මක ඇගී ේ 

ආකෘතිය 2 (ඉලගනුම,ඉගස්නීමම ශා ඇගී ම 1-13 ලශ්රේණි ා් ලා) භාිධතා කෂ ශසකි ය. (ඇණ ණුම 2) 

වම-පාවඅථ මාර්ලගෝපල්ගය අඛ්ඩ වූ ක ර යාලක ය්  බසිධ්න ඒ වේබ්නධ් ලාර්තාා තාබා ගසනීම මග ලප්නීමේ 

කර්නේාට ලම්නම මග ලප්නීමේ බ්නේාට ා ලසාගත්ලේ බසිධ්න ඒ වඳශා ඉශතා නිරී් ප ආකෘතිය 

ලය ාා ගතා ශසකි ය. 

 

3.3.3ේප්රරේලේඉතැන්වීතුේක්රමය 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරුව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්නල දි ලය ාා ගතා ශසකි ප රාර්ේ ඉගස්නීමේ ක රමලය්න 

අල්් ා කරනුලේ යම්  කරේ ආකාරය ඉදිරිපත් කිරීමයි. 

එේේ, 

 

 

ලාචි්ේපන ැශැදිලිේකිරීතුේ+ේප්රරේලයේකිරීතුේ/ේඋපන ්රතේභාවිතේකිරීමේ ේප්රරේලේඉතැන්වීතු 
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රාර්ේ ඉගස්නීමේ ක රමය ඇසීමට ලම්න ම ාසකීමට අලවඅථාල වව්නේා වූ කුවතාා ලර්ධ්ේය ඉ් ක කර 

ගත් කුඩා ලශෝ ිධා ක්ඩායම වඳශා වූ ඉගස්නීමේ ක රමයකි. ප රාර්ේ ඉගස්නීමේ ක රමය කිි ප 

ආකාරයකි්න ක ර යාත්මක කෂ ශසකි ය. එේේ වජීීම ල ගුරුලරයකු ිධිය්න ඉගස්නීමම, ගුරු උපල්ගකලරයකු 

ලශෝ ලලේත් ආරාධිතා වේපත්ාායකයකු ිධිය්න ඉගස්නීමම ආදි ලලයනි. තාල ා එල්න ක්රමයකට අමතාරල 

බා ගතා ශසකි ීම කලයෝ ගතා කෂ පාඩම්  වුල ා ලේ වඳශා ලය ාා ගතා ශසකි ය. ගුරු භලතු්න ප්නති කාමරලේ 

ියසු්නට ඉලගනුම පශසු කිරීමට ශා ඵාායි කිරීමට ලය ාා ග්නේා ඉගස්නීමේ ක රමය් ලේ ප රාර්ේ ඉගස්නීමේ 

ගුරු භලතු්නලේ ඉලගනුේ උපාය මාර්ග ව ලර්ධ්ේය වඳශා ා ලය ාා ගතා ශසකි ය. 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ ක ර යාකාරකේ වඳශා ලමම ක රමය ලය ාා ගසනීලේ දි මට්ටේ කිි පය්  ඔවඅලවේ වසසුේ කර 

ක ර යාත්මක කෂ ශසකි ය. 

1. ිධය අනුල ක්ඩායේ ලලනි්න ිධය කරුණු නිරවුල් ල ඉදිරිපත් කිරීම, ආධ්ාරක ලය ාා ගසනීම 

ළිළිබඳ අභයාව ලලය්න 

2. ිධය ලලය්න ලල්න ලේ ීම ලප දුලේ ගුරු ලෘත්තීය කුවතාා බා දීම ඉ් ක කර ගත් ලසඩ 

වටශ්න ලලය්න 

ප රාර්ේ ඉගස්නීමේ ක රමය තුළි්න ලකලවේ ා ?කුම්  ා ?කුමේ අලවඅථාලකදී ා ? යේ ප රඅේලට ළිළිතුරු 

වපයනි්න වජීීම ප්නති කාමරයක ක ර යාත්මක ල්නේ්  බසිධ්න ගුරු ව ලර්ධ්ේලේ දි ප රධ්ාේ අලවඅථා තුේ්  

යටලත් ලමය ක ර යාත්මක කෂ ශසකි ය. 

 පෂණ  අලවඅථාල (ප රාර්ේ පාඩම ඉගස්නීමමට ලපර අලවඅථාල) 

 

 

 

 
 
 ලාලසනි අලවඅථාල (ඉගස්නීමම නිරී් පය) 

 

 

 
 

 ලතාලසනි අලවඅථාල (නිරී් පලය්න පසු වාකච්ඡා අලවඅථාල) 
 

 

 

 

 

 

එ්  ගුරු භලතාකු කසමසත්ලතා්න ම පාඩම්  වසසුේ කිරීම  

අලේ්  ගුරු භලතු්න එම පාඩලේ නිරී් පය කෂ යුතු අ  ළිළිබඳ ල නිරී් ප 

පතා ර කාල්  වසකියය යුතු ය. ලේ වඳශා පාවල් අධ්යාපේලේ ගුපාත්මක තාශවුරුල වඳශා වූ 

ඇගී ේ ක ර යාලක ය (අධ්යාපේ අමාතායා ය) ඇගී ේ ආකෘතිය - 2 (ඇණ ණුම - 01) ලය ාා 

ගතා ශසකි ය. 

 

පාඩම වසකස ගුරුලරයා ිධිය්න ඉගස්නීමම  

අලේ්  ගුරු භලතු්න නිරී් ප පතා ර කාල ආධ්ාරලය්න නිරී් ප වටශ්න කිරීම 

 

පාඩම කරේ ා ගුරුලරයාට අාශවඅ ප රකාේයට ණ ක ්න ම අලවඅථාල බා දීම  

ඉ්නපසු ල අලේ්  ගුරු භලතු්න වමග පාඩම ළිළිබඳ ල වාකච්ඡා    

නිරී් පලේ දි ශඳුේා ගත් ව ලර්ධ්ේය වඳශා වූ ලයෝජේා ළිළිබඳ අාශවඅ ඉදිරිපත් කිරීම 
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ප රාර්ේ පාඩමකි්න බා ගතා ශසකි රතිඵ ල්නල්න 

 ිධය කරුණු ඉදිරිපත් කරේ ආකාරය ශා පසශසදික  කිරීේ ප රමාපලත් ීම ා ?  

 ශිය ශසියරීේ ලකබඳු ා? 

 ියයලු ම ියසු්න පාඩමට වශභාගි ීම ා? 

 රාර්ේය කෂ යශපත් ලයලශාරය්න කලලර් ා ? ය්නේ නිරී් පය ීමමයි. 

 

3.3.4ේපන ාවමේපන ාර්ේඋපන ාධ්යායලය 

 

ේලක ගුරුලරයකු පාවලල් ප රීමප ගුරු භලතාකු වමග වේබ්නධ් කරනි්න ප රීමප ගුරු භලතාාලේ උපල්ගේය 

යටලත් ලෘත්තීය කුවතාා ව ලර්ධ්ේය කිරීමට අලවඅථාල බා දීම වඳශා වූ ප රලේය පාවල් පාාක 

උපාධ්යායේය (උපල්ගේය) ේනි්න ශසඳි්න ලේ. 

 

 ර   කාලේ ාසේට පූර්ල ලවේලා ගුරු ුරහුණුල යටලත් ක ර යාත්මක ජාතික අධ්යාපේ ිධායාපීඨ ශි් පාන්්න 

වඳශාලේ සීමාලාියක ුරහුණුල යටලත් ප රීමප ගුරු භලතාකු ලතාෝරා ලගේ ක ර යාත්මක ලේ උපාධ්යායේ 

ක ර යාලක ය පාවට වඅිර පත්ීමේ බා ලගේ පසනිලපේ ේලක ගුරු භලතු්න වඳශා ා පශසුලල්න ක ර යාත්මක 

කෂ ශසකි ය.  

එලම්න ම උපාධ්යායේ ක ර යාලක ය නීතිය, ෛලාය ලෘත්තී්න තුෂ ා ා් ේට ඇතා. ආධුනික නීතියලරයකු 

ප රීමප නීතියලරයකු යටලත් ලවේලය කිරීම එලසනි අලවඅථාලකි. පාවල් පාාක උපාධ්යායේලේ දී ලෘත්තීය 

කුවතාා ලක ්න ප රීමප ගුරු භලතාකු පාවලල් ලේ මසති අලවඅථාලක බාි ර උපාධ්යායලරයකු ලේ වශාය බා 

ගතා ශසකි ය.  

පාවල් පාාක උපාධ්යායේලේ වමවඅතා අරණ ප ල්නල්න ඉලගනුම වශ ඉගස්නීමේ යේ ක ර යාලක  ලාලකි  ම 

ලර්ධ්ේය ඇති කිරීම යි. ලේ මගි්න ගුරු ලෘත්තිය පාඨමාා ශාාරා පාවල්ල පත්ීමේ බේ ගුරු භලතු්න 

ලම්න ම ගුරු ලෘත්තීය පාඨමාාල්  ශසාෑරීලම්න ලතා ර ල පත්ීමේ බේ උපාධිධ්ාරි ගුරු භලතු්න ආදි ිධිධධ් 

මට්ටලේ වශතික පාේේ කර ලගේ පත්ීමේ බේ ගුරු භලතු්නට ලසාගත් ය. 

පාවල් පාාක උපාධ්යායේ ්රියාලක ලය්න අල්් ෂිතා ඉ් ක කිි පය්  ශඳුේා ගතා ශසකි ය.  

 ිධිධධ් අභිලයෝගාත්මක තාත්ත්ලයට ගසෂපීලේ ශසකියාල  

- ේල ලසඩ පරිවරයට  

- ේල පාවල් ප රජාලේ ලසඩ ව වඅකෘතියට  

- ේල ිධය මාාල ශා තා් ලවේරුකරප ක ර යාලක යට  

- ේල ලෘත්තියකට   

 ලෘත්තිය ලයලශාර දියුණු කර ගසනීමට  

- ඵාායි ඉගස්නීමේ උපාය මාර්ග ලය ාා ගසනීම 

- ේායකත්ල ශා කෂමේාකරප කුවතාා 
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 පාව ඉලගනුලේ වමාජය්  ලලය්න ව ලර්ධ්ේයට  

- යාල-ජීල ඉලගනුමට අනුල 

 ඉගස්නීමේ වඳශා පාඩේ වසසුේ කිරීම  

 ියසු්නලේ ශසියරීේ කෂමේාකරපය කිරීම 

 ිධය ලක ටවඅ ලතාෝරා ගසනීම වඳශා ලය ණ  කිරීම  

 ඉගස්නීමම දියුණු කර ගසනීම  

 ලඩා ලශ ඳි්න ඉගස්නීමමට  

 ගුරු කාර්ය ආලර්ජේ ්රියාලක යට (ප රතායලේ් පයට) 

 ියසු්න ඉලගනුේ වමාජයකට ලය ණ  කිරීම වඳශා කෂ යුතු කාර්යය්න ශඳුේා ගසනීමට යේ ිධිධධ් 

කාර්යය්න වඳශා ේලක ගුරුලරයකුට මග ලප්නීමම්  අලය ය. 

 

ඇල්බර්ටා ගුරු ව ගමය ා් ලේ පරිදි රීමප ගුරුලරයකුට ප රධ්ාේ අ  තුේ්  ඔවඅලවේ ේලක ගුරුලරයකුට 

වශාය ිධය ශසකි ය. 

 

 

රූපන යේ15:ේපන ාවමේපන ාර්ේඋපන ාධ්යායලකේේමාල 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලවේලා වපය්නේකු ලව  

උාා : පාවට හුරු කිරීම 

වශාය ල්නේකු 

ලව 

- මග ලප්නීමම 

- එ්  ල ලසඩ කිරීම 

- ආාර් ආකෘතිය්  

ීමම 

  ආධ්ාරකරුලකු           

ලව  

- ආත්ම ිධඅලාවය      

ඇති  කිරීම 

- උපලාවඅ දීම 

- නිතා රයකු ිධම 
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 ර   කාලේ ලෘත්තීය පාඨමාාල්  ශසාෑරීලම්න ලතා ර ල උපාධිධ්ාරී්න ශා ිධිධධ් මට්ටේල වශතිකධ්ාරී්න 

ගුරු ලෘත්තියට බඳලා ගනු බේ නිවා පාව තුෂ ගුරු ලෘත්තියට දිා ගතා කිරීම, ලඩා ලශ ඳි්න ඉගස්නීමම 

වඳශා වශාය ීමම ලම්න ම ගුරුලරයා වසම ිධට ම ඉලගේග්නේකු බලට පත්ීමම ලශලත් පාව ඉලගනුේ 

ප රජාල් ය යේ තාත්ත්ලය ලර්ධ්ේය කිරීම වඳශා පාව තුළි්න මඟ ලප්නල්නේකු ියටීම ඉතාා ලසාගත් ය. 

 

 

 පාවල් පාාක උපාධ්යායේය ඉශෂ ියට පශෂට අප කර්නේ්  ලේ ලේ. එක ම මට්ටලේ ියට නිතා රීලක  

වේබ්නධ්තාාලයකි්න යු් තා වූලකි. 

 එය ආධුනික ගුරුලරයාලේ ලසරදි ලව ය්නේ්  ා ලේ  ලේ. වශාය ීමලේ ක ර යාලක යකි. 

 එය ිධලේචේාත්මක ක ර යාලක ය්  ලේ  ලේ. පලතිේ තාත්ත්ලලය්න ඉශෂට යාමට වශායලේ 

ව ලර්ධ්ේාත්මක ක ර යාලක යකි. 

 එය අප කර්නේ් , ිධධ්ාේ දීම්  ලේ  ලේ. ලඩා ලශ ඳි්න ඉගස්නීමම වඳශා මග ලප්නීමලේ 

ක ර යාලක යකි. 

 එය ඇගී ම්  ලේ ලේ. ළියලරි්න ළියලර ඉදිරියට යාමට අලය ් තී්න බා ලාේ ලපඹුම්  ඇති 

කරේ තා් ලවේරුකරපයකි. 

 එය එ්  කායකට සීමාල්නේ්  ලේ ලේ. අඛ්ඩ ල ලෘත්තීය ා් තාා බා ග්නේා තුරු 

ක ර යාත්මකල්නේකි. 
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පාවල් පාාක උපාධ්යායේලේ දී ප රධ්ාේ ් ලේතා ර ශතාර්  ඔවඅලවේ ප රීමප ගුරු භලතාකුට ේලක ගුරුලරයකුට 

වශාය ිධය ශසකි ය. 

 

ලණාලේ5:ේපන ේරවීතේණාවේවශායේබාේදියේශැකිේේකේත්ර 

 වශායේවියේශැකිේේකේතේර එමේේකේතේරයේයටක්තේවශායේබාේදියේශැකිේඅරතේ 

1 ප්නති කාමර 

කෂමේාකරපය 

 ප්නති කාමරලේ ආවේ ළිළිලලෂට වසකසීමට 

 ප්නති කාමරලේ ිධිධධ් ුරලරු වසකසීමට ශා පලත්ලා ගසනීමට  

 ඉගස්නීමලේ දී අනුගමේය කෂ යුතු නීති ාසනුලත් කිරීමට 

 ගුරු ලෘත්තියට අාාෂ රතිපත්ති ්රියා ළිළිලලෂ ශඳුේා ගසනීමට  

 ියසු්නලේ අභයාව / ලසඩ වසකසීමට  

 යශපත් ප්නති කාමර පරිවරය්  වසකසීමට 

 ියසු්නලේ යශපත් ශසියරීේ වසකසීමට 

 ලාර්තාා පලත්ලා ගසනීමට  

2 ඉගස්නීමම වසසුේ කිරීම  පලත්ේා වේපත් ශඳුේා ගසනීමට 

 දිේ වසසුේ, ඒකක වසසුේ වසකසීමට  

 ශිය ාත්තා පලත්ලා ගසනීමට 

 ක්ඩායේ කිරීමට  

 ලාමාළිය වශාය බා ගසනීමට  

 ලාමාළිය්නට ලාර්තාා කිරීමට  

 පාවලල් රතිපත්තිලට අනුල කටයුතු කිරීමට 

 ලාමාළිය ගුරු ියසු රැවඅීමේ ලමලශයීමමට 

3 ිධය කරුණු ඉගස්නීමම  ිධය නිර්ල්ග ලතා රතුරු බා ගසනීමට 

 ඉලගනුේ ප ශඳුේා ගසනීමට 

 පරී් ප ලමලශයීමමට 

 අේාලරප, වේභලේ ඇගී ේ ශා වේළි් කතා තා් ලවේරුකරපයට 

4 ියසු්න ලපඹුමට 
 ිධිධධ් ඉගස්නීමේ ක්රම ශා ඉලගනුේ ක්රම ශඳුේා ගසනීම, වසසුේ 

කිරීමට ශා භාිධතායට  

 ලාමාළිය්න වමග කටයුතු කිරීලම්න ියසු්න ඉලගනුමට ලපඹුමට  

 ිධිධධ් ඉලගනුේ උපාය මාර්ග වසසුේ කිරීමට ශා භාිධතායට ලය ණ  

කිරීමට 
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පන ාවමේපන ාර්ේ
උපන ාධ්යායලකේේ 

ප්රතිාභ 

ිධදුශල්පතිලරයාට 

ප රීමප ගුරු භලතාාට 

ගුරු ලෘත්තියට  පාවලල් ියසු්නට 

ේලක ගුරු භලතාාට  

 

පන ාවමේපන ාර්ේඋපන ාධ්යායලයේපන ාවේමාෂේ්ේරියා්තම්ේ්ෂේශැේකේේක්කවේේරේ? 

 

ලේ වඳශා ිධදුශල්පති, ප රීමප ගුරුලරයා ශා ේලක ගුරුලරයා යේ පාර්අල තුල්න ම අලේයේය 

වේබ්නධ්තාාල්  තිබිය යුතු ය. තාම පාවට එේ ේලක ගුරුලරයකු උණුසුේ ල ළිළිලගේ ප රීමප ගුරුලරයකු 

ලලතා ලය ණ  කිරීම එම අලවඅථාලේ දී ම කෂ යුතු ය. ිධදුශල්පතිලරයාලේ එම ලය ණ  කිරීම ේලක ගුරුලරයා 

තුෂ ලලේවකට කසමසත්තා්  ඇති කිරීමට ලය ණ  ලේ. ලමම කාර්යලේ දී ිධදුශල්පතිලරයා ිධිය්න ඉටු කෂ 

ශසකි ලසාගත් කාර්ය කිි පය්  ලේ. 

1 පාවලල් ගුරු ම්ඩ අලයතාා පාේේ කර ලගේ උපාධ්යායේ ලසඩවටශ්න ශඳු්නලා දීම 

2 ඒ වඳශා අලය කාය ශා වේපත් බා දීම 

3 ේලක ගුරු - ප රීමප ගුරු එ්  ල ලසඩ කිරීමට අලවඅථාල බා දීම 

4 නිලසරදි ප රීමප ගුරු භලතු්න ලතාෝරා ගසනීම 

5 ලරි්නලර ලමම ලසඩවටශේ ළිළිබඳ ල ප රීමප - ේලක ගුරු ලාපාර්ලය ම වමග වාකච්ඡා 

කිරීලම්න ඉදිරිලේ දි ගතා යුතු ක ර යාමාර්ග ශඳුේා ගසනීම  

 
ලමම ක ර යාලක ය මගි්න ේලක ගුරු භලතාාට, ප රීමප ගුරු භලතාාට, පාවලල් පරිපාේයට ලම්න ම ියසු්නට 

යේ ියයලු ම පාර්අලය්නට ප රතිාභ උාා ලේ.  

 

 

 

 

 

 

 

රූපන යේ16:ේපන ාවමේපන ාර්ේඋපන ාධ්යායලකේේප්රතිාභ 

 
 ර   කාලේ පාවල්ල ලමලසනි අලවඅථා ලය ාා ගසනීමට ිධිධධ් අභිලයෝග, බාධ්ා ඇති ිධය ශසකි ය. 

උාා: කාය ලේ මසති ීමම, ගුරු භලතාකු තාලත් ගුරු භලතාකුලග්න ඉලගනුමට අකසමති ීමම, වශාය බා 

ගසනීමට මාේියක ලලය්න ඇති අකසමසත්තා වශ උපාධ්යායේ ්රියාලක ලේ සුිධලේ වඅලභාලය 

ළිළිබඳ ල රමාපලත් අලලබෝධ්ය්  ලේ  ීමම එලසනි අභිලයෝග කිි පයකි.  
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පාව තුෂ දී ලමම ක රමය ක ර යාත්මක කෂ ශසකි ආකාර උාාශරප අලවඅථා කිි පය්  යටලත් ාස් ිධය ශසකි 

ය. 

 

1.ප රීමප ගුරු භලලතාකුට පාවලල් ේලක ගුරුලරයකු / ගුරුලරු්න ලය ණ  කිරීම 

2.පාවලල් ාසේට ලවේලලේ ලයදී ියිනේ ගුරු භලතු්නට ලරි්නලර ප රීමප ගුරු භලතාාලග්න ප රතිලපෝප බා 

දීම 

 

ේලක ගුරුලරු්න වඳශාලේ පාවල් පාාක උපාධ්යායේය ක ර යාලක ය ක ර යාත්මක කෂ ශසකි ළියලර කිි පයකි. 

 

 ප රීමප ගුරු-ේලක ගුරු ශණ  ීමම  

 ේලක ගුරු ප රීමප ගුරුලරයාලග්න යේ යේ උපලාවඅ ඉල්ා ියටීම 

 ලාලාේා එ්  ල වසසුේ කිරීම 

 තාම්නලේ ප්නති කාමර ඉගස්නීමේ අලවඅථාල්  නිරී් පය කරේ ලව ේලක ගුරුලරයාට ආරාධ්ේා 

කිරීම 

 ඒ ළිළිබඳ ල ේලක ගුරුලරයාලග්න අාශවඅ ිධමසීම  

(පාඩලේ දී බා ගත් අත්ාසකීේ, ප රඅේ කිරීම, ියසු්න ලමලශයීමම, ියසු්නලේ ිධිධධ් ඉලගනුේ ෛලී්න 

වමග ගුරුලරයාලේ කාර්ය ගෂපේ ා ආකාරය ආදී ලලය්න)  

 ේලක ගුරුලරයා ඉල්ලීේ කර්නල්න ේේ එම ගුරු භලතාාලේ පාඩේ ලරි්නලර නිරී් පය  

ලමම නිරී් පය පාවලල් අභය්නතාර අධී් පය වඳශා කර්නේ්  ලේ ල හුලා්  ේලක ගුරුලරයාට 

වශාය ීමම වඳශා, ලපෝප ශා ඉදිරි ලපෝප බා දීම ඉ් ක කර ගත්තාකි    

 පසු වාකච්ඡා අලවඅථාල දි ශඳුේා ගත් ප රබතාා ඉදිරිපත් කිරීම ශා ව ලර්ධ්ේය ිධය යුතු අලවඅථා මතු 

කර ගසනීම  

 
 
ලමි  දී වෑම වාකච්ඡාල්  ම නිතා රීලක  ිධය යුතු ය. ප රීමප ගුරු භලතාා වාකච්ඡාලේ දි භාිධතා කරේ ලචේ ඉතාා 

ලසාගත් ය. 

උාා :  

රීමපගුරු භලතාා  : මම ි තාේලා ලේ ිධධියට ප රඅේ ඇහුල ේේ ෂමයි තාලත් ලශ ඳට 

උත්තාර ල්ගිධ කියා .............................    

පාවල් පාාක උපාධ්යායේලේ දි පාවලල් ාසේට ලවේලලේ ලයදි ියිනේ ගුරු භලතු්නට ලරි්නලර ප රතිලපෝප 

බා දීම ලාරාලවාේලේ දි, ලර්ය අලවාේලේ දි ආදි ලලය්න ලතාෝරා ගත් ් ලේතා ර ඔවඅලවේ ා ක ර යාත්මක 

කෂ ශසකි ය. ඒ වඳශා අභය්නතාර අධී් ප ක්ඩායේ මගි්න ශඳුේා ගත් අේාලරප පාේේ කර ගතා ශසකි 

ය. ලේ  එලවේ ේේ බාි ර අධී් ප ලාර්තාා පාේේ කර ගතා ශසකි ය. ඒ වඳශා බාි ර ප රීමප ගුරු භලතාකු/ 

ගුරු අධ්යපේයයකුලේ වශාය ා බා ගතා ශසකි ය.  
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පාවල් පාාක උපාධ්යායේය වම-පාවඅථ මගලප්නීමමට ලඩා ලලේවඅලේ අතාර ඉතාා වර මට්ටනි්න එම 

ලලේවඅකේ ශඳුේා ගතා ශසකි ය. 

ලණාලේ6:ේපන ාවමේපන ාර්ේඋපන ාධ්යායලයේවම-පන රවතාේමතකපන න්වීමේවන්වන්රලා්තම්ල 

 වරරච් පන ාවමේපන ාර්ේඋපන ාධ්යායලය වම-පන රවතාේමඟේකපන න්වීම 

1 ුර්ගගයි්න රීමප ශා ේලක ගුරු භලතු්න එ්  ල ියටීම  වමාේ මට්ටලේ අය එ්  ල ියටීම 

2 අලවඅථාල පාවට ශසඩ ගසසීම, ලෘත්තියට අනුගතා ීමම, 

වර මට්ටලේ ියට ඉගස්නීමමට හුරු ීමම 

ඉගස්නීමේ ිධය කරුණු වේබ්නධ් ල 

3 ක්රමය නිරී් ප වාකච්ඡා එ්  ල වසසුේ කිරීම නිරී් ප වාකච්ඡා එ්  ල වසසුේ 

කිරීම 

4 ලාතාාලරපය නිත්රීලක , වමීප, ව ලර්ධ්ේාත්මක  නිත්රීලක , වමීප අත්ශාා බසලීේ වි තා 

5 වඅථාේය ප්නති කාමරය, ප්නති කාමරලය්න බසශසර  ප්නති කාමරය, ප්නති කාමරලය්න 

බසශසර  

6 අරණ ණු  ගුරු ලෘත්තියට වාර්ථක ල අනුගතා ීමමට 

වශාය ීමම 

ිධය ් ලේත්ර වේබ්නධ් ගසටලු / 

අලයතාා ශඳුේා ගසනීමට ශා ඒලා 

ිධවඳීමට 

 
පාවල් පාාක උපාධ්යයේලේ දි ේලක ගුරු භලතාාට ලම්න ම ප රීමප ගුරු භලතාාට තාම කාර්යය්න ළිළිබඳ ල 

අඛ්ඩ තා් ලවේරුල්  කෂ ශසකි ය. ේලක ගුරුලරු්නට ලේ වඳශා වටශ්න ලප තා්  පලත්ලා ගතා ශසකි ය. ඒ 

වඳශා ලය ාා ගතා ශසකි වර මට්ටලේ ආකෘතිය්  පශතා ාස් ලේ. 

  

ලණාලේ7:ේපන ාවමේපන ාර්ේඋපන ාධ්යායලකේේදිේලල්ේණාවේභලමාන්ේවඳශාේආ්ෘතිය 

 දිේය ණ හුප දු්න 

ගසටලුල / 

ප රඅේය 

ප රීමප ගුරු 

භලතාාලග්න ා 

උපල්ග 

ඒ අනුල ක ර යා කිරීලම්න ඇති වූ ප්නති 

කාමර ලලේවඅීමේ 

(ප රතිජේේාත්මක/ප රතිලේධ්ාත්මක) 
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3.3.5ේක්රියා මූලි් පන ේකේත 
 

්රියා බ්ගධ් පර්ලේප, ප්නති කාමර පර්ලේප, වක්රීය පර්ලේප වශ ්රියාලික ක පර්ලේප ආදි ිධිධධ් 

ේේලක ්න ශසඳි්නලලේ ලමම පර්ලේප ක්රමය අා ලබ ලශෝ ගුරු අධ්යාපේ පාඨමාාල අනිලාර්ය අ ගය්  

බලට පත්ල ඇතා.  

 

 ක්රියාමූලි්ේපන ේකේතයේේයනුේකුමේේර? 

්රියාලික ක පර්ලේප ය්නේ ිධිධධ් පර්ලේකය්න ිධිය්න ිධිධධ් අ්නානි්න නිර්ලචේය ලක ට ඇතා. 

“ ලමය ියදුිධය යුත්ලත් ලමලවේ ය” යනුලල්න කල්පේා කර ලමලතා්  කර ලගේ ආ ලෘත්තිය ්රියා මාර්ගය 

ලලේවඅ කිරීමට තිරපය කර තාමාලේ ප්නති කාමරය ගසේ ිධමවා බසලීමට ගුරුලරයකු තීරපය කෂ ිධට 

්රියාලික ක පර්ලේපය ඇරලේ යයි ශමට්වතේ, ්ැසිඩ් වශ ්ප් (1986) පලවා ඇතා. 

“කුඩා පරිමාපලේ මසදිශත්ීමම්  තාම්න ිධිය්න ම ියදු කර එම මසදිශත් ීමලේ බපෑම වමීපල ිධභාග කර 

බසලීම ්රියාලික ක පර්ලේප බල” ශැමකවේ(1972) පසලසීය. 

“්රියාලික ක පර්ලේපය ්රියාලක ය ගසටලුකාරී තාත්ත්ලය්  අේාලරපය කර ගසනීමටත්, රතිකාර්යය 

්රියා මාර්ග වසසුේ කර ්රියාත්මක කිරීමටත්, නියාමේයටත් ලයෝගය ක්රමලේාය්  බල” බේන්වත (1998) 

පලවා ඇතා. 

ලේ අනුල ් ලේත්රලේ ලලේවඅකේ ියදු කෂ යුතු ලශෝ ව ලර්ධ්ේය කෂ යුතු අලවඅථාල්  ිධමර්ේය කර අලය 

ලලේවඅකේ ියදු කිරිම වඳශා තිලබේ කාර්ය් ම වශ උචිතා මාර්ගය්  ලව ්රියාලික ක පර්ලේප ශඳුේා 

ගතා ශසකිය. 

 

 ක්රියාමූලි්ේපන ේකේතය්ේපියලර 

්රියාලික ක පර්ලේප ්රියාලක යට ලප දු වූ අ ග ් ප ශඳුේා ගතා ශසකි ලවේ ම ඒ ඒ සුිධලේ ගසටලුල 

ශා සුිධලේ අලවඅථාල අනුල ලකලරේ ්රි යාලික ක පර්ලේපලට එකිලේකට සුිධලේ වූ අ ග ් ප 

ඇත්ලත් ය. ලේ නිවා ්රියාලික ක පර්ලේපල ළියලර චක්රීය ආකෘතිය්  මගි්න ඉදිරිපත් කිරීම අසීරු ය. 

්රියාලික ක පර්ලේපයක රධ්ාේ ළියලර ල්නල්න, රතායලේ් පය ලශලත් වඅලය  අලලෝකේයයි. ලමම 

අාශව පාාක කර ගනිනි්න 1944 දී ්ේට්කවින් ්රියාලික ක පර්ලේපයක ළියලර වර්ළිාකාර චක්රයකි්න 

ඉදිරිපත් කෂ ශසකි බලත්, එලසනි එ්  චක්රය්  වඳශා රධ්ාේ ළියලර ශතාර්  ඇතුෂත් කෂ ශසකි බලත් 

පලවේ දි. 

 

ඒලා ේේ වසසුේ කිරීම, ්රියා කිරීම, නිරී් පය ශා රතායලේ් පයයි. ලමම ණ ක ක අාශවඅ වසකිල්ට 

ගනිනි්න ්රියාණ ක ක පර්ලේපය්  වසසුේ ලක ට ්රියාලට ේස ීමලේ ළියලර රැව්  ශඳුේා ගතා ශසකි අතාර 

ඒලා අනුළිළිලලළි්න පශතා ඉදිරිපත් ලකලර්. 
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රූපන යේ17:ේක්රියාමූලි්ේපන ේකේතය්ේප්රධ්ාලේපියලර 

 

 

 

1. ගුරු ලෘත්තියට අාාෂ ල ඔබලේ කාර්ය ලක ටවඅ ශා බසදී ප්නති කාමර මට්ටලේ ලලේව්  අලය 

අලවඅථාල්  ශඳුේා ගසනීම 

2. එම අලවඅථාල වමග වබාතාාල්  පලත්ේා පසුබිේ ාත්තා ශඳුේා ගසනීම 

3. පසුබිේ ාත්තා ිධ අලල්පයට ්  කරනි්න පර්ලේප ගසටලුල ුරළුල්ල අධ්යයේයට ්  කිරීම 

4. පර්ලේප අරණ ණු ලග ඩ ේගා ගසනීම 

5. අලවඅථාල ලලේවඅ කිරීම වඳශා ලයෝගය මසදිශත් ීමලේ ලසඩ වටශේ්  කා රාණ ලකට අනුල වසසුේ 

කිරීම 

6. එය ්රියාත්මක කිරීමට අලය පසුබිේ වකවඅ කර ගසනීම 

7. මසදිශත් ීමලේ ලසඩවටශේ ්රියාලට ේස ීමම 

8. ්රියාලට ේගේ ලසඩවටශේ නිරී් පයට ්  කිරීම, නියාමේය කිරීම ශා රතිඵ ලාර්තාා කිරීම 

9. මසදිශත්ීමලේ ලසඩවටශේ ඇසුරි්න එ්  රැවඅ කර ගත් ාත්තා ිධ අලල්පයට ්  කිරීම 

10. ිධ අලල්ෂිතා ාත්තා ඇසුරි්න අාාෂ අලවඅථාල ලලේවකට ්  ීම ඇත්ාසයි ලව යා බසලීම/ 

රතායලේ් පය 

11. අල්් ෂිතා අරණ ණු කරා ෂඟා ීම ලේ මසත්ලත් ේේ රතිවසසවඅම්  වසකසීම වශ ඊට  අාාෂ ල 

්රියාකාරකේ වසකසීම 

12. රතිවසසුේ ්රියාලට ේසගීම 

13. රතිවසසුේ ලසඩ වටශේ නිරී් පයට ්  කිරීම වශ ඒ ආශ්රිතාල රැවඅ කර ගත් ාත්තා 

ිධඅලල්පයට ්  කිරීම තුළි්න අල්් ෂිතා අරණ ණුලට ෂඟාීම තිලබ්නල්න ාසයි රමාපේය 

කිරීම 

14. අල්් ෂිතා ලලේව කරා ෂඟා ලේ ලතා්  ලමල්න රතිවසසුේ ලය ාා ගසනීම 

 

 

 

 

 

රතායලේ් පය 

වසසුේ 
කිරිම 

්රියාත්මක 
කිරීම 

නිරී් පය 
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 ක්රියාමූලි්ේපන ේකේතයේේවඳශාේඋචිතේපන ේකේතේතැටලුලේේශඳුලාේතැනීම. 

්රියාලික ක පර්ලේප වඳශා උචිතා ගසටලුල්  ලතාෝරා ගසනිලේ දි තාමා ිධිය්න ම තාමාලග්න ම අවා ළිළිතුරු 

බා ගතා යුතු රඅේ කිි පය්  පලතී. ඒලා ේේ, 

1. ලලේව්  අලය අලවඅථාල කුම්  ා? 

2. එම ලලේව අලය බල රාර්ේය ල්නල්න ලකලවේ ා? 

3. ලේ වඳශා බපෑ ශසකි පසුබිේ වාධ්ක ලම ේලා ා? 

4. එම අලවඅථාල ලලේවඅ කිරීමට ගතා ශසකි කුඩා පරිමාප ්රියා මාර්ග ලම ේලා ා? 

5. අාාෂ ්රියා මාර්ග අනුගමේය කිරීලම්න බා ගතා ශසකි රතිඵ ලම ේලා ා? 

 

ලමම රඅේලට ඔබ ිධිය්න ලතාෝරා ගත් අලවඅථාල වඳශා වාර්ථක ළිළිතුරු වපය්නල්න ාසයි අලධ්ාේය 

ලය ණ  කර්නේ. ලේ අ්නානි්න යේ පර්ලේප ගසටලුල්  ලාව ිධඅලල්පාත්මක ාෘඅින ලකෝපයකි්න 

අලධ්ාේය ලය ණ  කර ඔබලේ ්රියාලික ක පර්ලේපය වඳශා උචිතා අලවඅථාල්  ලතාෝරා ග්නේ. 

 ක්රියාමූලි්ේපන ේකේතලදීේර්තතේරැවතේකිරීමටේඉලශමේ්රේතතේශැකිේක්රම. 

 

 
 ක්රියාමූලි්ේපන ේකේතේවඳශාේකය රාේතතේශැකිේතැටලුේවඳශාේඋරාශරත 

 ලතාෝරා ගත් අකුරු කිි පය්  නිලසරදිල ක ීමලේ කුවතාා ශතාරලේ අ ලර්ණිලේ ියසු්න කිි ප ලාලේකු 

තුෂ ලර්ධ්ේය කර්නල්න ලකලවේ ා? 

 ිධයයට අාාෂ ල ලපෂ ලප තා නිලසරදි ල භාිධතා කිරීලේ ියසු කුවතාා ලර්ධ්ේය කර්නල්න ලකලවේ ා?  

 ප්නති කාමරලේ ිධේය නීතිරීති කඩ කිරීලම්න ලතා ර ිධේය ගරුක ප්නතිය්  ඇති කිරීමට මා ්  රියා 
කෂ යුත්ලත් ලකලවේ ා? 

 එකතු කිරීම ශා වබසඳි ලික ක ගණිතාමය කුවතාා ලර්ධ්ේයට මා කුම්  කෂ යුතු ා? 

 ඉ ග්රීිය ිධය ඉලගනුමට ියසු්නලේ ලපඹුම ඇති කර්නල්න ලකලවේ ා? 

 

 

 

 

 

1. රතායලේ් ප වටශ්න  

2. වේණ ඛ වාකච්ඡා / ේාභිගතා වේණ ඛ වාකච්ඡා 

3. රඅේාලක  

4. නිරී් ප 

5. ිධිධධ් ලල්ඛේ අධ්යයේය කිරීම. 

 උාාශරප - ල ේ වටශ්න, කුණු ලාර්තාා, පසනිණිලේ ලල්ඛේ අධ්යයේය 

6. ආකල්ප පරිමාප 

7. ශ්රලය/ාෘය පිනගතා කිරීම. 

8. ් ලේත්ර වටශ්න 

9. අේාලරප පරී් ප, වමාජනිතික පරී් ප 
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ලමලසනි ිධිධධ් ් ලේත්ර ඔවඅලවේ ගුරුලරයා ්රියාලික ක පර්ලේපය්  කිරීලම්න පාර්අල ගපේාලකට 

රතිාභ අත්ලේ. 

ගුරුලරයාට    ඉගස්නීමේ කුවතාා, වබඳතාා, කෂමේාකරප කුවතාා ආදි 

ියසු්නට                                     වාධ්ේ ශා ලපෞරු, වමාජ කුවතාා (ඉ් ක ක්ඩායමට)
  

      පාවට     ඉලගනුේ ව වඅකෘතිය බල්නතාකරපය 

 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ වඳශා ඉශතා ා් ලා ඇති ක්රම ලම්න ම පාවට වශ 

අලවඅථාලට ලඩාත් උචිතා ලලේත් ක්රම ශා ්රියාකාරකේ ා ලය ාා ගතා ශසකි ය.  

ලමම ්රියාකාරකේ ්රියාත්මක කිරීලේ දි ඒ වේබ්නධ්ල නියාමේය්  ශා ඇගී ම්  පාවල් මට්මලේ ියට ජාතික 

මට්ටම ා් ලා ්රියාත්මක කිරීම අලය යි. 
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සිවුලලේපන ිසච්කේරය 

පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ වටශන්ේිපයාමලයේශාේඇතයීම 

 
වකවඅ කරේ ා ලසඩවටශේ්  ්රියාත්මක කිරීලේ දි ඒ වඳශා අලය වශාය බා ලානි්න මගලප්නලනි්න 

අඛ්ඩ ල කරනු බේ ලව යා බසලීම නියාමේය යි. 

“ිපයාමලයේ යනුේ ව්වතේ ්රේ ත්තේ වැසුම්ටේ අනුලේ කයරවුතුේ ිපසිේ කේාලටේ ේ කය රාේ තන්කන්ේ ර? 

ක්රියා්ාර්තුේිපසිේකේාලටේක්රියා්තම්ේකිරීමේවඳශාේ්ටයුමාේ්රේඇශර? අකප්ේෂිතේිපමැවුතුේවාේා්තේ්රේ

කතලේ ඇශර? යන්ලේ ීයරතයේ කිරීකතුේ ක්රියාලලියේ ශාේ වතුබන්ධ්ේ ්ෂමලා්රතේ චක්රකේේ එේේ පියලරකි.”  

(කපන කේරාේ- 1986) 

ඒ අනුල පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශල්න වශභාගිල්නේ්න ලම්න ම ලමලශයල්නේ්න 

ල්නල්න රධ්ාේ ලලය්න ම ගුරු භලතු්න නිවා නියාමේය වශ ඇගී ම ුර්ගගක ක ල ගුරුලරයාට ා වාණ ි ක ල 

පාවට ා අතායලය වූලකි. 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න නියාමේය කිරීම තුළි්න  

 

 ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ/ ලසඩවටශ්නල අරණ ණු ඉටුල්නල්න ා? ය්නේ අඛ්ඩ ල පරී් ා 

කිරීම 

 ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ/ ලසඩවටශ්නල ් තී්න, දුර්ලතාා වශ තාලදුරටත් ව ලර්ධ්ේය ිධය යුතු 

අ ග ශඳුේා ගසනීම  

 වසසුේ කරේ ා ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ නියනිතා දිේ/ නියනිතා ලේාලට ්රියාත්මක ීම ා? 

ය්නේ ශඳුේා ගසනීම 

 ඉදිරිලේ දි ්රියාත්මක කිරීමට අල්් ෂිතා ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ වසසුේ කිරීලේ දි කෂ යුතු 

ලලේවඅකේ ශඳුේා ගසනීම 

 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ අඛ්ඩ ල නියාමේය ශා ඇගී ම පාවල්, ලක ට්ඨාව, කාප, පෂාත් ශා ජාතික 

ලලය්න ලේ මට්ටේ කිි පය්  ඔවඅලවේ ්රියාත්මක කෂ ශසකි ය.  

 

4.1ේපන ාවේවිසින්ේිපයාමලයේශාේඇතයීම 
 

පාවල් මට්ටලේ දි නියාමේය වශ ඇගී ලේ දි පාව ්රියාත්මක කරේ ා එ්  එ්  ලසඩවටශේ ළිළිබඳ ල 

නියාමේය ශා ඇගී ම ියදුලකලර්. 

 
 ලසඩවටශේ ගුරුලරු්නලේ ව ලර්ධ්ේ අලයතාා වඳශා ඵාාී  වූ ආකාරය  

 තාලදුරටත් ඉදිරි ලසඩවටශ්නල දි කෂ යුතු ලලේවඅකේ ශඳුේා ගසනීම  

 ේල ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ ශඳුේා ගසනීම යේ ඉ් ක වුරරා ගසනීමට ශසකි ලේ. 
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පාවල් මට්ටනි්න තා් ලවේරුල, නියාමේය වශ ඇගී ම 

 

 

වමවඅතා ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න පාවලල් ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න  
ළිළිබඳ ල නියාමේය ශා ඇගී ම ළිළිබඳ ල ලල්න ලල්න ල තා් ලවේරුල, 

නියාමේය වශ ඇගී ම 
 

 

පාව ිධිය්න තා් ලවේරුල ගුරුලරයාලේ වඅලය  පාව ිධිය්න තා් ලවේරුල  ගුරුලරයා ිධිය්න 
නියාමේය ශා ඇගී ම   තා් ලවේරුල ශා ඇගී ම නියාමේය ශා ඇගී ම  වඅලය  තා් ලවේරුල              
          ශා ඇගී ම  
 

 

රූපන යේ18:ේපන ාවමේමට්ටමින්ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ ේවටශන්ේිපයාමලයේශාේඇතයීම 

 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශේක ආව්නේ ශා වෘජු පාර්අලකරුලා ල්නල්න ගුරුලරයා ය. 

ශිය වාධ්ේය ලර්ධ්ේය කිරීමට තාම ඉගස්නීමේ ්රියාලක ය ව ලර්ධ්ේය කිරීම වඳශා තාම්න වශභාගි වූ 

ලසඩවටශේ තාම්නට ඵාායිලේ ආකාරය වේබ්නධ් ල වෑම ලසඩවටශේ්  අලවාේලේ ගුරුලරයාලග්න 

රතිචාර බා ගසනීම වඳශා පාවට පශතා ාස් ලලේ ආකෘතිය ලය ාා ගතා ශසකි ය. 
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එේේලැ වටශලේේවතුබන්ධ්ේණාවේප්රතිචාරේබාේතැනීතුේආ්ෘතිය 

 

ගුරු භලතාාලේ ේම  : ............................................................................................ 

ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශේ  : ............................................................................................. 

්රියාත්මක වූ දිේය / දිේ  : ............................................................................................. 

1.  

 කමමේලැ වටශේකලන්ේමාේවිසින්ේ

අ්තපන ්තේ්රත්තේේීයන්/ේ

ශැකියාලන්ේමාලේ 

ලැ වටශකලන්ේමාේබාේත්ත,ේමාේ

විසින්ේවරලේධ්ලයේ්රේතතේයුමාේ

අරතේමාලේ 

තලදුරට්තේකමමේ

ලැ වටශලටේඅරාෂේලේමාේ

රැනුල්තේවියේයුමාේඅර/ේ

ේකේත්ර 

1.     

2.     

3.     

 

 

2. ලලේත් ලෘත්තීය ගුරු ලසඩවටශ්නලට ලඩා පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්නලට 

ගුරුලරු්න ා් ලේ උ්න්නදුල වශ එයට ලශේතු ා් ල්නේ. 

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

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

 

3. වමවඅතා ලසඩවටශේ ළිළිබඳ අාශවඅ වශ ලයෝජේා 

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

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

 

 

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

ගුරුලරයාලේ අත්වේ 
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ණාවේවරලේධ්ලේක්රියා්ාර්තුලටේඅරාෂේවමවතතේලාේෂි්ේලැ වටශන්ේවතුබන්ධ්ේණාවලරයාකපේඇතයීතුේ

ආ්ෘතිය 

 
ේම  :...................................................................................................................  

ිධය  :................................................................................................................... 
  
 වශභාගි වූ ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ: 

1. .............................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................. 

 

 ඔබ ලේ ලසඩවටශ්නලට වශභාගි ීමලම්න වාර්ථක ගුරුලරයකු ීමමට බා ගත් අත්ාසකීේ 03්  වඳශ්න 
කර්නේ. 

1. .............................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................. 
 

 ලමම ලසඩවටශ්නලට වශභාගී ීමලම්න බා ගත් අත්ාසකීේ අතුරි්න ඔබලේ ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේයට 
අාාෂ ලේ ල්නල්න යයි ඔබ ියතාේ අත්ාසකීේ 02්  ලශේතු වි තාල වඳශ්න කර්නේ. 

1. .............................................................................................................................. 
2. ..............................................................................................................................  
 

 ලමම ලසඩවටශ්නල දි ඔබ ා අත්ාසකීේ අතුරි්න තාලදුරටත් ුරළුල් ාසනුම්  සබිය යුතු අ  ලේ ේේ, 
ඒලා වඳශ්න කර්නේ. 

1. .................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................. 

 

 වශභාගී වූ ලසඩවටශ්නල තාලදුරටත් ව ලර්ධ්ේය ිධය යුතු අ  ලේ ේේ පශති්න වඳශ්න කර්නේ. 
 

අ     තාලදුරටත් ව ලර්ධ්ේය ිධය යුතු ආකාරය 

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

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

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

 එම ලසඩවටශ්නල දි බාගත් නිුරපතාා භාිධතාලේ දි ඔබ ණ හුප පාේ දුඅකරතාා/ ගසටලු වඳශ්න 
කර්නේ.  

1. .............................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................. 

 

 වමවඅතා ලසඩවටශ්න ළිළිබඳ ඔබලේ අාශවඅ පසශසදිළි කර්නේ. 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 

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

ගුරුලරයාලේ අත්වේ 
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පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේඑ්ේලැ වටශලේේවතුබන්ධ්ේලේපන ාවකමේඇතයීතුේවඳශාේආ්ෘතිය 

(SBPTD ්මිටුල) 

 

ලසඩවටශේ:..................................................................................................................... 

දිේය  :......................................................................................................................  

වේපත් ාායකත්ලය:..........................................................................................................  

අලේකුත් වේපත්   

- ලිය ලසය :..............................................................................................................  

- ලභෞතික වේපත්:...................................................................................................... 

ලසඩවටශ්න අ්නතාර්ගතාය :.....................................................................................................  

 

 

අනු කනිටුල -     1 

 2 

 3 

අධී් ප වටශේ (ිධදුශල්පති ිධිය්න) 

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

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

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

      ………………. 

(අත්වේ) 

 

 

 

 

 

අනු 
අ කය 

ගුරුලරු්න බා ගත් ් තී්න ලසඩවටශේට අාාෂ ල තාලදුරටත් 
ාසනුම බා ගතා යුතු අ  

ලෘත්තීය ව ලර්ධ්ේය බා 
ගතා යුතු ලලේත් මාතාෘකා 
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පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ වටශලේවතුබන්ධ්ේලේපන ාවමේමට්ටකතුේඇතයීමේ- වමවතත 

(පන ාවකමේSBPTD අනුේ්මිටුලේමගින්) 

 

 ලමම ලර්ය තුෂ ්රියාත්මක කරේ ා පාවල් පාාක ්රියාකාරකේ 
 

1. ................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................. 

 
  එම ්රියාකාරකේ වඳශා ලය ාා ග්නේා ා ක්රම ශා ලසඩවටශ්න ව ඛයාල 
 

 ක්රමය ලැ වටශන්ේ
වරඛයාල 

1. ිධධිමත් අධ්යයේ ක්ඩායේ  

2. රාර්ේ පාඩේ  

3. වම-පාවඅථ මාර්ලගෝපල්ගය  

4. පාවල් පාාක උපාධ්යායේය  

5. ..............................................................  

6. ..............................................................  

7. ..............................................................  

 

 
 ලමම ක්රම අතුරි්න ඔලබ් පාවට ලඩාත් වාර්ථක ල ලය ාා ගතා ශසකි ක්රමය/ ක්රම 

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

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

 

 ිධයයට අමතාර ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේයට අාාෂ ලප දු මාතාෘකා වේබ්නධ් ල කරේ ා ලසඩවටශ්න  
 

අනුේ

අර්ය 

මාතෘ්ාල ලැ වටශන්ේවරඛයාල 

   

   

   

 
 ලලේත් ලෘත්තීය ගුරු ලසඩවටශ්නලට ලඩා පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්නලට 

ගුරුලරු ා් ලේ උේ්නදුල  
................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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 ලමම ලසඩවටශ්න ්රියාත්මක ීමලම්න ප්නති ඉලගනුේ - ඉගස්නීමේ ්රියාලක ලේ ව ලර්ධ්ේය්  ා් ේට 
සලබ් ා? ය්නේ පශතා වඳශ්න ් ලේත්ර ඔවඅලවේ ා් ල්නේ. 

 

අනු 
අ කය 

නිර්පායකය මට්ටම 

ඉතාා ලශ ඳයි ලශ ඳයි ව ලර්ධ්ේය ිධය 
යුතුයි 

1 පාවලල් ගුරු-ගුරු වේබ්නධ්තාා ් තිමත් 
ීමම 

   

2 එ්  ල ලසඩ කිරීලේ කුවතාා ව ලර්ධ්ේය 
ීමම 

   

3 ියසු්න ඉලගනුමට ලය ණ  කිරීම ් තිමත් 
ීමම 

   

4 ප්නති කාමර ඉලගනුේ පරිවරය ක්රමලත් 
ීමම 

   

5 ගුරු - ියසු වබඳතාා ් තිමත් ීමම    

6 ියසු්නලේ වාධ්ේ මට්ටේ ඉශෂ යාම     

7 ගුරු ිධදුශල්පති වබඳතාා ් තිමත් ීමම    

 

 ලසඩවටශ්න ්රියාත්මක කිරීලේ දි ඇති වූ බාධ්ා කලලර් ා? 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 එම බාධ්ා අලම කිරීම වඳශා ගතා ශසකි ්රියා මාර්ග වේබ්නධ් ඔබලේ ලයෝජේා ා් ල්නේ. 
 
පාවල් මට්ටනි්න ගතා ශසකි ්රියාමාර්ග 

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

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

කාප මට්ටනි්න ගතා ශසකි ්රියාමාර්ග 

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

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

 

SBPTD අනු කනිටුල - 1. .............................................      
  2. ............................................. 

3. .............................................          
 4. ............................................. 

 

අධී් ප වටශේ (ිධදුශල්පති ිධිය්න) 

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

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

...........................                  
(අත්වේ) 
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4.2ේේබාහිරේපන ාේලේවිසින්ේිපයාමලයේශාේඇතයීම 

 

බාි ර පාර්අල ලලය්න පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ ලයෝගය කාා්නතාරලක ්න 

අඛ්ඩ ල නියාමේය ශා ඇගී ම ලක ට්ඨාව, කාප, පෂාත් ශා ජාතික ලලය්න ලේ මට්ටේ කිි පය්  

ඔවඅලවේ ්රියාත්මක කෂ ශසකි ය. පාවල් මට්ටනි්න ශා බාි ර ලලය්න ලේ වඳශා ලිය වේපත් ලයාීමම 

ියදුකරේ බසිධ්න අාාෂ වසසුේ (26/2018 චක්රලල්ඛය පරිදි ශා 2.3 ලක ටලවේ දි ාස් වූ අයුරු) රකාර ල 

්රියාකාරකේල රගතිය ලකලවේ ලේ ා? ගුපාත්මක අධ්යාපේය්  වඳශා ස ඇ ඇති රතිාභ ලකලවේ ලේ ා? 

පාවල් වඳශා බාි ර වශාය වපයේ ආයතාේ ලලය්න ලමම ්රියාකාරකේ වඳශා ලයෝගය සුවාධ්යකරපය්  

ලකලවේ බා දිය යුතු ා? යේ රධ්ාේ අලයතාා ලලනුලල්න නියාමේය ශා ඇගී ම ියදු කෂ යුතුය. ලමි  දි, 

 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ/ ලසඩවටශ්නල අරණ ණු ඉටුල්නල්න ා? ය්නේ අඛ්ඩ 

ල පරී් ා කිරීලම්න නිිය මාර්ලගෝපල්ග බා දිය ශසකි ීමම 

 ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ/ලසඩවටශ්නල ් ති, දුර්ලතාා වශ තාලදුරටත් 

ව ලර්ධ්ේය ිධය යුතු අ ග ශඳුේා ගසනීලම්න සුවාධ්යකරප ්රියාලක ය ් තිමත් කෂ ශසකි ීමම 

 වසසුේ කරේ ා ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ නියනිතා දිේ/නියනිතා ලේාලට 

්රියාත්මක ීම ා? ය්නේ ලව යා බසලීලම්න පාවලල් ලිය ලගීමම තාශවුරු කරගතා ශසකි ීමම 

 ඉදිරිලේදී ්රියාත්මක කිරීමට අල්් ෂිතා ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ වසසුේ 

කිරීලේ දි කෂ යුතු ලලේවඅකේ ළිළිබඳ ල පාවට වශයීමමට ශසකිලේ අතාර ලේ වේබ්නධ් 

රතිපත්ති ශා උපාය මාර්ග වේපාාේලේ දි අලයලේ ලතා රතුරු බා ගසනීමට ශසකි ීමම 

 

සුවාධ්යකරපය, අධී් පය, පර්ලේපකරපය, නියාමේය වශ ඇගී ම යේ ිධිධධ් අරණ ණු ලපරාසරිල  

ලක ට්ඨාව, කාප, පෂාත් ශා ජාතික ලලය්නලේ මට්ටේල නිධ්ාරී්නශට ල් ල ලලය්න ශා 

ක්ඩායේ ලලය්න  පාවල්ල ගුරු ව ලර්ධ්ේ ්රියාකාරකේ/ ලසඩවටශ්න ළිළිබඳ ල ලව යා බසලීේ ියදු කෂ 

ශසකි ය. ලමි  දි ඒ ආකාරලය්න ලතා රතුරු රැවඅකිරීමට අලය ිධිධධ් ආකෘති ලේ වමග ශඳු්නලා ලාේ අතාර 

නිධ්ාරි්න ිධිය්න අලය මට්ටේ ශා අරණ ණු ලලනුලල්න ඒලා ලය ාා ගතා යුතු ලේ. 
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සුවාධ්ය්වලකුේවිසින්ේපන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ ේවටශන්ේඇතයීකතුේආ්ෘතිය 

පන ාවකමේලමේ :................................................................................................ 

්ාපන යේේේේේේේේ :................................................................................................ 

දිලය  :................................................................................................ 

අනුේ

අර්ය 
ිපේතාය් 

කුණුේප්රරාලය 

5 4 3 2 1 

01 SBPTD වාමාලයේකත රමාව      

  චක්රලල්ඛ/ උපලාවඅ ව ග්රශ ලග නුල්  ඇතා.      

 SBPTD ලගකීේ පලරා ඇතා.      

 ගුරු ම්ඩය ාසනුලත් ලක ට ඇතා.      

 මාියකල කනිටු රැවඅීමේ පලත්ලා ඇතා.      

 යාලත්කාලීේ වූ කනිටු ලාර්තාා ලග නුල්  ඇතා.      

  ලාර්ෂික වසසවඅමට ඇතුෂත් කර ඇතා.      

02 පුහුණුේඅලයතාේතතලය      

  ගුරු ුරහුණු අලයතාා ශඳුේා ලගේ ඇතා.      

  ුරහුණු අලයතාා ලර්ගීකරපයකර රණ ඛතාාකරපය කර 
ඇතා. 

     

  අලයතාා වේපූර්ප කිරීමට ්රියාත්මක කිරීලේ 
වසසවඅම්  ඇතා. 

     

  පාවලල් පලත්ේා මාේල වේපත් ශඳුේා ලගේ ඇතා.      

  බාි ර වේපත්ාායකය්න ශඳුේා  ලගේ ඇතා.      

03 පුහුණුේලැ වටශන්ේපන ැලැ්තවීම      

  ලයෝගය ුරහුණු ලසඩවටශ්න පලත්ලා ඇතා.      

 
 අාාෂ ශා සුදුසුකේත් වේපත්ාායකය්න ලය ාා ලගේ 

ඇතා. 
     

  වශභාගිත්ලය වතුටුාායකයි.      

  අඛ්ඩල පලත්ලා ලගේ යයි.      

  ිධිධධ් ලසඩවටශ්න  ලය ාා ලගේ ඇතා.      

  ලිය වේපත් භාිධතාය වතුටුාායකයි.      
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අර්ය ිපේතාය් 
කුණුේප්රරාලය 

5 4 3 2 1 

04 ඇතයීමේවශේලාේතා්රතය      

 

 

 පසු ඇගී ලේ ලසඩළිළිලලෂ්  ඇතා.      

 අඛ්ඩල පලත්ලා ලගේ යනු සලබ්      

 ගුරු ම්ඩලේ රතිචාරය යශපත් ය.      

 ගුරුලරයාලේ පසශසදිළි ව ලර්ධ්ේය්  ියදු ීම ඇතා.      

 

 
 
…………………………….      ……………………….. 
සුවාධ්යකරුලේ ේම ශා තාේතුර       අත්වේ 
 
 

දිේය:................................  

 

 

 

කුණු රාාේය කිරීලේ පිනපාිනය 

1 - ව ලර්ධ්ේය ිධය යුතුය 

2 - ලශ ඳයි 

3 - වතුටුාායකයි 

4 - ඉතාා වතුටුාායකයි 

5 - ිධශිඅටයි 
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්ාපන ේමට්ටකතුේිපයාමලයේශාේඇතයීම 

 
පෂාතා :......................................................    කාසීමාල-  ියට:................ා් ලා :.................... 

 

කාපලේ පාවල්ල ියදුකරේ ා පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න  

අනු 

අ කය 

ලසඩවටශල්න ේම/ ිධය 

ලක ටලවේ ේම 

ලය ාා ගත් 

ක රමය 

ලසඩවටශ්න 

ව ඛයාල 

ප රධ්ාේ වේපත් 

ුර්ගගයි්න 

ීම කලයෝ කිරීම 

වඳශා ආාර් 

උාාශරප 

      

 
පාවල්ලක ්න බා ගත් පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්නලට අාාෂ ාත්තා පාේේ කර 

ගනිනි්න ඉශතා ආකෘතිය කාප පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ වේබ්නධීකරප නිධ්ාරි ිධිය්න 

වේපූර්ප කර පෂාත් පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ වේබ්නධීකරප නිධ්ාරි ලලතා යසිධය යුතු ය.  

(ලමය ිධායුත් මාධ්යලය්න ලලබ් අඩිධයක කෂ ශසකි ේේ එය ලඩා ලයෝගය ලේ) 
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පන ෂා්තේමට්ටකතුේිපයාමලයේශාේඇතයීමේවඳශාේආ්ෘතිය 

 

පෂාතා:....................................  කාසීමාල : ියට..................... ා් ලා :.....................  

 

අනුේ

අර්ය 

ලැ වටශකන්ේලම/ේ

වියේක් ටකවේේලම 

කය රාේත්තේ

්ේරමය 

ලැ වටශන්ේ

වරඛයාල 

පන ේරධ්ාලේවතුපන ්තේ

පුශතයින් 

වී කකයෝේකිරීමේ

වඳශාේආරේේ

උරාශරත 

      

 
පෂාත් මට්ටලේ නියාමේය වශ ඇගී ම වඳශා පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ආකෘතිය මාව  4 කට 

ලර්  ළිරිධය යුතු ය. 

ජාතික මට්ටලේ පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ නිධ්ාරියාට යසීමම වඳශා පෂාත් මට්ටලේ  පාවල් 

පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ නිධ්ාරියා ළිරිධය යුතු ය. 

(ලමය ිධායුත් මාධ්යලය්න ලලබ් අඩිධයක කෂ ශසකි ේේ එයා ලඩා ලයෝගය ලේ) 
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පන ාවමේපන ාර්ේලෘ්තීයයේණාවේවරලේධ්ලේලැ වටශන්ේඇතයීම - පන ේකේතේ්ාේයයේවඳශාේකය රාේතතේයුමාේ

ආ්ෘතිය 

(්ාපන /ේපන ෂා්ත/ේජාති්ේමට්ටතුලලින්ේපන ේකේතේ්ාේයයේවඳශාේ) 

පන ාවමේලේතය 

 

පාවල් පාාක ලෘත්තීය ගුරු ව ලර්ධ්ේ ලසඩවටශ්න ව ඛයාල 

1........................................................................................................................................ 

2. තාම ප්නතිලේ ඉගස්නීමමට ලසඩවටශේ උාවු වූ ආකාරය ාස් ලලේ ලක ටුලේ X කුප ලය ා්නේ.  

අනුේ

අර්ය 

ලැ වටශල මාකපේඉකතනුතුේඅරමුණුේවපන ්රේතැනීමටේලැ වටශලේ

පන ේරකයෝජලල්තේවුේආ්ාරය 

තාරලේ 

එකඟලලනි 

එකඟලලනි එකඟ 

ලේ ලලනි 

තාරලේ එකඟ 

ලේ ලලනි 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

3. ඔබ එකඟ ේේ, තාරලේ එකඟ ලේ ේේ එයට ලකිනලය්න ලශේතු ා් ල්නේ.  

 

 

4. එයට එකඟ ලේ ලේ ේේ, තාරලේ එකඟ ලේ ලේ ේේ එයටා ලකිනලය්න ලශේතු ා් ල්නේ.  

 

 

5. ලමම ලසඩවටශේ ගුරු - ගුරු වේබ්නධ්තාා ලස කදියුණු කිරීමට ලශේතු වුලේා? 

5.1. ඔේ ේේ ලකිනලය්න ලශේතු ා් ල්නේ.  

 

 

5.2 ේසත්ේේ එලසනි වේබ්නධ්තාා ව ලර්ධ්ේය කර ගසනීමට ඔබලේ ලයෝජේා ඉදිරිපත් කර්නේ. 

 

6. ලඩා ලශ ඳ ශිය ඉලගනුම්  වඳශා ලමම ලසඩවටශේ ප රලයෝජේලත් වුලේ ා?  

6.1 “ඔේ” ේේ ලකිනලය්න ලශේතු ා් ල්නේ. 

 

6.2 එලවේ ේසත්ේේ ලඩා ලශ ඳ ශිය ඉලගනුම්  ඇතිකර ගසනීම වඳශා ඔබලේ ලයෝජේා ඉදිරිපත්  

කර්නේ. 
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ඇමුණුමේ1 

විධිම්තේවියමාාේ්ෂමලා්රතය 

පාවලල් ේම:.................................................................................................................. 

කුණු බා දීම - එ්  එ්  ාර්කයට අාාෂ ල පලතිේ තාත්ත්ලය්න  වකා බා පශතා වඳශ්න 

පරිමාපලට අනුල කුණු ළිරිේම්නේ. 

කුණු 06 - ඉතාා ිධශිඅටයි   කුණු 03 - වාමාේයයි. 

කුණු 05 - ිධශිඅටයි   කුණු 02  - ව ලර්ධ්ේය ිධය යුතුයි. 

කුණු 04 - ලශ ඳයි   කුණු 01  - ඉතාා ඉ් මනි්න ව ලර්ධ්ේය ිධය යුතුයි. 

 

නිර්පායකය ාර්කය කුණු 

ජාතික අධ්යාපේ අරණ ණු/ ලික ක 
නිුරපතාා ඉටුලේ පරිදි ිධයමාාල 
්රියාත්මක කිරීලේ වසසුේ වකවඅ 
කිරීම 

ජාතික අධ්යාපේ අරණ ණු ශා ලික ක නිුරපතාා රාර්ේය කර 
ති ඇම ශා ජාතික අධ්යාපේ අරණ ණු ශා ලික ක නිුරපතාාල 
අල්් ා ළිළිබඳ පාවල් රජාල ාසනුලත් කර ති ඇම. 

 

ජාතික අරණ ණු වශ ලික ක නිුරපතාා වා් ාත්ලේ පරිදි ලාර්ෂික 
ිධයමාා වසසුේ වකවඅ කර ්රියාත්මක කිරීම.  

නිර්පායකයකට අාාෂ ණ ළු කුණු 
 

රථනික අ ලේ ඉලගනුේ ඉගස්නීමේ 
්රියාලක ය මසේිධ්න ්රියාත්මක 
කිරීම 

එ්  අලධියක ලගකීම එක ම ගුරුලරයකුට පලරා ති ඇම ශා 
රගතිය නියාමේය කිරීම.  

චක්රලල්ඛලට අනුකල පෂණ , ලාලේ ශා ලතාලේ රධ්ාේ 
අලධිලට අාාෂ ල වසසුේ වශගතා ක්රීඩා, ලවල්ේ නිදු, 
්රියාකාරකේ වශ අසු්නගතා ලසඩ ියදු කිරීම ශා උපරිම අ්නානි්න 
භාිධතායට අලවඅථාල වසසීම 

 

පූර්ල භාා ශා පූර්ල ගණිතා ව කල්ප තාශවුරු කිරීමට කටයුතු 
කිරීම ශා ්රියාකාරකේ පාාක ලාචික ඉ ග්රීිය, ලාමෂ ලසඩවටශ්න 
්රියාත්මක කිරීම. 

 

නිර්පායකයකට අාාෂ ණ ළු කුණු 
 

අතායලය ඉලගනුේ නිුරපතාා ශා 
තා් ලවේරු ්රියාලක ය ිධධිමත්ල ියදු 
කිරීම. 

පෂණ ලේ ශා තු්නලේ ලශ්රේණිලට ඇතුෂත් ලේ ියසු්න ශඳුේා 
ගසනීලේ ලසඩ වටශේ ්රියාත්මක ීමම ශා එ්  එ්  ශියයා 
වේබ්නධ්ල යාලත්කාලීේ වූ ක ළිලග නු, වටශ්න ශා ලාර්තාා තාබා 
ගසනීම. 

 

ියසු්න ශඳුේා ගසනීලේ ලසඩ වටශල්න අේාලරප තුළි්න 
ඉලගනුේ ශා ඉගස්නීමලේ ්රියාලක ය වසසුේ කර ගසනීම.  

තා් ලවේරු ලාර්තාා ිධඅලල්පය කර අේාලරපය මතා 
රතිලපෝප ලසඩවටශ්න/ ලයාපෘති වසසුේ කර ්රියාත්මක 
කර ති ඇම. 

 

එ්  අලධියක අතායලය නිුරපතාා ලතා රතුරු ඊෂඟ අලධියට 
බා දීම ළිළිබඳ ගුරුලරු්න ාසනුලත් කිරීම ශා ඒ ළිළිබඳ 
නියාමේ ලසඩ ළිළිලලෂ්  ්රියාත්මක කිරීම 

 

නිර්පායකයකට අාාෂ ණ ළු කුණු 
 

 ඉලගනුේ පරිවරය්  වඳශා ලභෞතික 
වේපත් ඵාායි ල ලය ාා ගසනීම 

ිධිධධ් ිධය්නලට අාාෂ වූ ලතා රතුරු ඇතුෂත් නිර්මාප ුරලරු/ 
බිත්ති ුරලත්පත් යාලත්කාලීේල පලත්ලා ලගේ යාම  

ප්නතිල ඇති නිර්මාප/ උපකරප/ පසලසරුේ සුර් ෂිතා ල 
තාස ඇම ශා යාලත්කාලීේ ීමම  

ප්නතිලේ ිධලේෂිතා වඅථාේ වසසුේ කර ති ඇම, ඒලා භාිධතායට 
ගසනීම ශා ්රියාකාරකේ වඳශා අලය වේපත් පශසුලල්න බා 
ගසනීලේ ශසකියාල්  ති ඇම (ලසඩ ලේවය/ ලප ත් ණ ල්/ ප්නති 
ුරවඅතාකා......) 

 

නිර්පායකයකට අාාෂ ණ ළු කුණු 
 

 

 

 

 



 

 

iv 
 

ිධලේ අලයතාා ඇති ාරුල්නට 
උපරිම පශසුකේ වසපී ම 

ිධලේ අධ්යාපේ අලයතාා ඇති ියයලු ියසු්න ශඳුේා ගසනීම, එම 
ියසු්න වඳශා ඵාායි ඉලගනුේ ඉගස්නීමේ ්රියාලක ය වකවඅ කිරීම 
ශා රගති ලාර්තාා තාබා ගසනීම 

 

අ්නතාර්කරප අධ්යාපේ ලසඩළිළිලලෂ්  ්රියාත්මක ලේ ේේ එම 
ියසු්නට ා ගසෂලපේ ලව ඉලගනුේ ඉගස්නීමේ ්රියාලක ය වකවඅ 
කිරීම ශා රගති ලාර්තාා තාබා ගසනීම 

 

ිධලේ අධ්යාපේ  ඒකකය්  ඇත්ේේ එය ියසු්නට රලේ 
පශසුකේ ශා අලය පශසුකේ වි තා ල ියත් ඇාග්නේා අයුරි්න 
ේඩත්තු කිරීම 

 

නිර්පායකයකට අාාෂ ණ ළු කුණු  
 

ගුරු මාර්ලගෝපල්ග ව ග්රශ, ිධය 
නිර්ල්ග වශ ලපෂලප ත් ිධධිමත් ල 
ලබාා ශසරීම ශා ඵාාී  ල භාිධතා 
කිරීම 

ගුරු මාර්ලගෝපල්ග ව ග්රශ, ිධය නිර්ල්ග වශ ලපෂලප ත් 
ළිළිබඳ ල ලගකීේ නිඅචිතාල කාර්යම්ඩය ලලතා පලරා ති ඇම 
ශා අලයතාා ශඳුේා ලගේ ඒලා වේපූර්ප කර ගසනීමට කටයුතු 
කිරීම 

 

ගුරු මාර්ලගෝපල්ග ව ග්රශ, ිධය නිර්ල්ග වශ ලපෂලප ත් 
ලල්ඛේගතා කිරීම, ආර් ාකාරී ල ගබඩා කිරීම, අලය පරිදි 
ලබාා ශසරීමට ශා ඒලා ේසලතා බා ගසනීමට කටයුතු කර ති ඇම 

 

නිර්පායකයකට අාාෂ ණ ළු කුණු 
 

ප්නති ලාර්තාා ලප ත් මසේිධ්න 
පලත්ලා ලගේ යාම 

වෑම ප්නතියකම ප්නති ලාර්තාා ලප ත්ල ියයලු ලික ක ලතා රතුරු 
වේපූර්ප කර ති ඇම ශා යාලත්කාලීේ කිරීම  

ිධය ඉගස්නීමේ වටශ්න තාස ඇම කාච්ලේාය අලවාේලේ ම ියදු 
කර ති ඇම ශා අඛ්ඩල අධී් පය කර ති ඇම  

ෛානික, වති, ලාර ලලය්න වාරා  වකවඅ කර ති ඇම ශා 
වාරා  ිධඅලල්ප අනුල රතිලපෝප වසපී මට කටයුතු කර 
ති ඇම 

 

ගුරුලරු ලේ පසනිණි කාච්ලේා වඳශා ලයෝජිතා ලසඩ ළිළිලලෂ්  
්රියාත්මක කර ති ඇම (උාා: පසලරුේ බස කුල ආදි)  

නිර්පායකයකට අාාෂ ණ ළු කුණු 
 

ශිය නිුරපතාා ව ලර්ධ්ේයට අාාෂ 
ලයාපෘති ියදු කිරීම 

ශිය නිුරපතාා ලර්ධ්ේයලේ පරිදි ලයාපෘති වසසුේකරපය, 
්රියාත්මක කිරීම ශා ලයාපෘති ලාර්තාා ක්රමලත් ල ේඩත්තු කිරීම  

ලශ්රේණිල ියයලු ම ියසු්න වශභාගි කර ගතා ශසකි අයුරි්න ලයාපෘති 
ව ිධධ්ාේය කර මග ලප්නීමම ශා නියාමේය කිරීම  

අ.ලප .ව. (උ.ලපෂ) ප්නතිල ියයලු ම ියසු්න ිධිධධ් ලයාපෘති ියදු 
කිරීම වඳශා ලයාීමම ශා ගුරුලරු්න එය නියාමේය කිරීම  

කාලීේ අලයතාා මතා ශඳු්නලා ලාේ ිධිධධ්  ලසඩවටශ්න 
්රියාත්මක කිරීම (උාා: ජීලේ කුවතාාල්  ලව ඉ ග්රීිය 
ලසඩවටශේ........) 

 

නිර්පායකයකට අාාෂ ණ ළු කුණු 
 

ණ ළු කුණු 
 

 

 

ඇගයිේ කෂ ාර්ක 

ව ඛයාල 

ඇගී ේ කෂ ාර්කලට 

අනුල බා ගතා ශසකි 

උපරිම කුණු ව ඛයාල 

බාගත් කුණු ව ඛයාල රතිතාය 

    

 

ඇගයුේකරුලේ ේම :.......................................................................... 

අත්වේ:.................................... 

දිේය :...................................... 

 

 

 



 

 

v 
 

 

ඇණ ණුම 2 

විධිම්තේඅධ්යයලේ්ණ් ායතුේක්රමකේේපන ාේතල්වලන්කපේලතකීතුේවතලභාලය 

  පන ාේතල්වලන් ලතකීතු ඉටුේ්ෂේයුමාේ්ාේයභාරය 

1.  පාවලල් ගුරුලරු රධ්ාේ ලගකීේ ාසරීම 

රතිාභ ස ඇම 

වාණ ි ක ල පාඩේ වසසුම  

රාර්ේ පාඩේ ියදුකිරීම 

රාර්ේ පාඩේ නිරී් පය  

පාඩම වාකච්ඡාලට වශභාගි ීමම 

පාඩම ව ලෝධ්ේය ලාර්තාාකරපය 

බාගත් අත්ාසකීේ තාම ප්නති 

ඉගස්නීමමට ලය ාා ගසනීම 

2.  සුවාධ්යකරපය 

(රීමප ගුරුලරු/ 

ISA/ ගුරු 

අධ්යාපේයය්න) 

කාපය තුෂ, පාවල් 

පර්ාය තුෂ පශසුකේ 

වසසීම, මග ලප්නීමම ශා 

උපල්ගේය 

වසසුේ වඳශා වශාය ීමම  

රාර්ේ පාඩම ඉගස්නීමමට ලපර 

පාඩේ වසසුම නිරී් පය 

රාර්ේ පාඩම නිරී් පය  

පඅචාත් රාර්ේ වාකච්ඡාලට 

මාර්ලගෝපල්ගය බා දීම  

සුවාධ්යකරප ලාර්තාාල වසකසීම   

3.  පාවල් 

කෂමේාකරුල්න 

(ිධදුශල්පති / 

නිලයෝජය 

ිධදුශල්පති / 

SBPTD Team) 

 අලය මග ලප්නීමම  

 SBPTD ්රියාකාරකේ 

වසසුේ කිරීම 

 රාර්ේ පාඩේ වඳශා 

ලභෞතික ශා මාේල 

වේපත් බා දීම 

 පාව තුෂ පාවල් 

පාාක ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

්රියාකාරකම්  ලව 

පාඩේ අධ්යයේය වඳශා 

පශසුකේ වසසීම 

ගුරුභලතු්න ාසනුලත් කිරීම 

එ්  රැවඅ ල වාකච්ඡා කිරීමට අලකාය 

ශා අලවඅථාල බා දීම  

දිරි ගස්නීමම 

 

ලසඩවටශ්න ලාර්තාා තාබා ගසනීම  

පසනිණීලේ ලල්ඛේ පලත්ලා ගසනීම 

4.  ගුරු අධ්යාපේයය්න  පූර්ල ලවේලා ශා ලවේලාවඅථ 

ගුරු අධ්යාපේය ජා ගතා 

කිරීම 

පූර්ල ලවේලා ගුරු අධ්යාපේලේ දි 

ීල් පාන්්නට ලේ වේබ්නධ් 

අත්ාසකීේ බා දීම 

 පාඩේ අධ්යයේ ක්රමය ිධායාපීඨ, 

ගුරු ිධායා තුෂ ්රියාත්මක කිරීම 

 රාර්ේ පාඩේ ඉගස්නීමම  

 SBPTD ්රියාකාරකේ ළිළිබඳ 

්රියාලික ක පර්ලේප පසලසත්ීමම  

     

 
 

 



 

 

vi 
 

ඇණ ණුම 3 

වම-පන රවතාේමතකපන න්වීකතුේ- විවිධ්ේක්රම 

 ක්රමය පන ාවේමාෂේක්රියා්තම්ේ්ෂේශැකිේ

ආ්ාරය 

උරාශරතේඅලවතාාලේ 

1. තානි ල ්රියා කිරීම 

තුළි්න  

(වඅලය  මග 

ලප්නීමම) 

 තාම ඉගස්නීමේ ළිළිබඳ ල, 

 දිේ ලප ත් පලත්ලා ගසනීම 

 ජ’ේල් පලත්ලා ගසනීම 

 වතියකට/ වති ලාකකට ලර්  එම 

දිේ ලප ත්/ ජ’ේල් වටශ්න කියලා 

ඒලා තුළි්න මතු ල ඇති ගසටලු/ 

ලලේවඅ ිධය යුතු අලවඅථා ශඳුේා 

ගසනීම  

 ඒ වඳශා ගතා ශසකි ්රියාමාර්ග 

ළිළිබඳ ල පාවලල් රීමප ගුරු 

භලතාකු වමග වාකච්ඡා කිරීම ලශෝ 

ශඳුේා ගත් ගසටලු වේබ්නධ්ලය්න 

තාමා ලලේවඅ ලලනි්න ්රියාමාර්ග 

වසසුේ කිරීම, ්රියාත්මක කිරීම 

වශ ඒලා රතායලේ් පය කිරීම 

 තාම්න ප්නති කාමරලේ දි ණ හුප පෑ 

ගසටලු ළිළිබඳ ල  ුරවඅතාකා/ 

අ්නතාර්ජා පරිශිේලය්න 

ලතා රතුරු ලවීමම ශා ඒ අනුල 

්රියාමාර්ග ගසනීම  

ගණිතා ගුරුලරලයකුලේ ජ’ේයකි්න උුරටාගත් 

ලක ටවඅ කිි පය්  

දිේය .....1 

ෂමයි්නට කිියලාය්  ලත්රිා ේසශස ලලේ. කරුර 

අභයාව ඔ් ලක ම ලසරදියට. මට ඉගස්නීමම එපා 

වුපා. ෂමයි්නලේ ලප ත් ාස් කාම......... 

ලම ේලා කර්නේ ා ම්න ා?  

දිේය .....2 

තාලමත් ප්නතිලේ භාගයකටත් ලඩා අභයාව 

කර්නල්න ලසරදියි. වඅථානීය අගය ගසේ ශසඟීම්  

ේසශස .......... ලේලා ලප  ක ප්නතිල ශරියට 

කර තිබුප ේේ........  

 පාඩේ වසසුේ කිරීම 

 තාම්න පාඩම උග්නලේ ිධට එය පිනගතා 

කරලා ගසනීම 

 නිරී් පලේ දි තාම රබතාා වශ ලලේවඅ 

ිධය යුතු තාස්න ශඳුේා ගසනීම 

 ලමලවේ පාඩේ 04්  ඉගස්නීමම ---, පිනගතා 

කර ගසනීම ---, නිරී් පය කිරීම ---, 

වඅලය  ිධලේචේය ---, ලලේවඅ ීමම 

2. යුග ලලය්න වම-

පාවඅථ මග ලප්නීමම  

(යුග 

මාර්ලගෝපල්ගය) 

 එ්  ිධයය්  උග්නලේ රීමප 

ගුරු භලතාකු ේලක ගුරු භලතාකු ශා 

වේබ්නධ් කිරීම  

 පෂණ , ලාලේ රධ්ාේ අලධිල ගුරු 

භලතු්න අතුරි්න රීමප ශා ේලක 

ගුරු භලතාකු වේබ්නධ් කිරීම 

 ේලක ගුරු භලතාා තාම ගසටලු ශා 

ව ලර්ධ්ේ අලයතාා ළිළිබඳ ල 

රීමප ගුරු භලතාා වමග වාකච්ඡා 

කිරීම  

 ලමම ගුරුලරයාලේ පාඩම්  

කිරී් පය ලශෝ ගසටලු අලවඅථාල 

ළිළිබඳ ල ලව යා බසලීම  

පාඩේ වසසුේ කිරීම ළිළිබඳ ගසටලු අලවඅථාල්  

ආධුිප්ේණාවලරයා 

2015 ලර්ලේ 6, 10 ලශ්රේණිල ගුරු 

මාර්ලගෝපල්ග ව ග්රශලට අනුල පාඩේ වසසුේ 

ක යා ලගේ තිලය්නලේ ඉලගනුේ ඵ පාේේ කර 

ලගේ. මට ඉලගනුේ ඵ ගසේ ඇති අලලබෝධ්ය 

මදි. 

නිවඅට ුරළුල්න ා මට ඉලගනුේ ඵ ක යේ ිධධිය 

කියා ලා්නේ.  

 ඒ වඳශා මග ලප්නීමම බා දීම  

 තාම ප්නති කාමරය්  නිරී් පයට අලවඅථාල 

බා දීම 

 ඒ ළිළිබඳ ල ේලක ගුරුලරයාලේ අාශවඅ 

ිධමසීම  

 ේලක ගුරුලරයාලේ ප්නතිය්  නිරී් පය 

කිරීම 

 වාකච්ඡා කිරීම ශා රතිලපෝප බා දීම  

 එ්  ගුරු භලතාකු ඉගස්නීමම  

 අලේ්  ගුරු භලතාා පාඩම නිරී් පය ශා 

වටශ්න තාබා ගසනීම  



 

 

vii 
 

 පාඩම ළිළිබඳ ල රතිලපෝපය බා දීම  

ලමලවේ පාඩේ කිි පය්  නිරී් පය කරනි්න පසු 

ලයෝජේා ඉදිරිපත් කිරීම 

3. කුඩා ක්ඩායේ 

මාර්ලගෝපල්ගය  

 ිධය අනුල 

 ලශ්රේණි අනුල 

 රීමප ශා ආධුනික ගුරු භලතු්න 

ලලය්න එ්  ීමමට අලවඅථාල බා 

දීම  

 ගසටලු/අලයතාා වාකච්ඡා කිරීම  

 අලය අලවඅථාල ආධුනික රීමප 

ගුරු භලතු්නලේ පාඩේ නිරී් පය  

 පසු වාකච්ඡා ශා රතිලපෝප බා 

දීම 

ණාවලරයා- 01 

පරිවරය ආශ්රිතා ්රියාකාරකේ ිධලේ ලත්මාල 

ිධිධධ් ිධය කරුණු අ්නතාර්ගතාලේ නිවා අළි 

ලක ලශ ම ා ඒ ශසම ිධයය්න ම ඇතුෂත් ලලේ 

ිධධියට පාඩම ශාා ලගේ උග්නල්නල්න? 

ණාවලිසය- 02 

අළි නිර්මාපලට චිත්ර වර්, තාාලට ේසටුේ නිවඅ, 

ලාචික ඉ ග්රීියලට ඉ ග්රීිය නිවඅ එකතු කරලගේ 

පාඩම කරණ ........ 

4. වේපත් ාායකත්ල 

මාර්ලගෝපල්ගේය 

 බාි ර වේපත්ාායක ුර්ගගයකුට 

ගසටලුල/අලයතාාල ඉදිරිපත් කිරීම  

 වේපත්ාායක ිධිය්න ගසටලුල/ 

අලයතාා ළිළිබඳ ල පාවට පසනිප 

කුණු ලල්ඛේ/ ශිය අභයාව 

ලප ත්/ ඉගස්නීමලේ අලවඅථා/ ගුරු 

වාකච්ඡා වශ ක්රම එක්  ලශෝ 

කිි පය්  ලය ාා ලගේ ගසටලුල/ 

අලයතාාල ශඳුේා ගසනීම 

 ඒ ඇසුරි්න වේපත්ාායකත්ලය බා 

දිය යුතු ් ලේත්ර, අ  තීරපය 

කිරීම  

 ඒ වඳශා වසසවඅම්  වසකසීම 

 වේපත්ාායකත්ල වසියය ්රියාත්මක 

කිරීම  

 බා ගත් අත්ාසකීේ ළිළිබඳ ල ගුරු 

භලතු්නලේ රතිචාර බා ගසනීම 

 රතිලපෝපය බා දීම වශ 

අත්ාසකීේ ්රියාත්මක කිරීම ළිළිබඳ 

ල නිරී් පය කිරීම ශා පසු ිධපරේ 

කිරීම පාවල් පාාක ගුරු ව ලර්ධ්ේ 

කනිටුලට පසලරීම 

ිධදුශල්පතිලරලයකු ගුරු අධ්යාපේයලරයකු 

අමතාේ අලවඅථාල්  

මට ඕේ මලේ පාව ලශ ඳ ම පාව බලට පත් 

කර්නේ. වමශර ගුරුලරු ලබ ලශ  ම කසපීමලම්න 

ලසඩ කරේලා. ඒත් වමශර අය ලගකීලම්න ලසඩ 

කර්නල්න ේසශස. මට අලය ලලා තිලයේලා 

ගුරුලරු්නට ආකල්ප ව ලර්ධ්ේය කරේ 

ලසඩවටශේ්  කර්නේ. ඔබතුමාට ම  ඒ වඳශා 

ආරාධ්ේා කරේලා. 

ණාවේඅධ්යාපන ලරලරයාේ 

ලශ ඳයි මම ඔලබ් ආරාධ්ේාල ළිළිග්නේේ. ඒත් ඒ 

ලසඩවටශේ කර්නේ කක ්න මට ලව යා බ්නේ 

ඕේ කරුණු ගපේාල්  තිලයේලා.  

 ගුරුලරු්නලේ නිලාඩු 

 පසනිණීලේ ලල්ඛේය ලලේ ම ඉවඅලකෝල 

ලසඩ කරේ ාලවක ඇිධත් ිනක්  

නිරී් පය කර බ්නේේ. 

 එතාලක ට මට ුරළුල්න ඔලබ් පාවලල් 

තිලයේ ගසටලුලට යේ උාවුල්  කර්නේ. 

විදුශමපන ති 

ලබ ලශ ම ලශ ඳයි. 

 


