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ශැදින්වීභ 

රට තුෂ ඳැන නැගී තිබ උග්ර ආර්ථික අර්බුදය යශේතුයලන් ප්රලාශන දු්කරතා වශ යලනම විවිධ යශේතන් මූලික කර ෙනිමින් 2022 ලර්ය ආරම්බයේ 

සිට භ ලරින් ලර ඳාවල් ලවා තැබීභ සිදු විය. ඳාවල් ලවා තඵන ද කා සීභාල තුෂ දී ඉයෙනීයම් ක්රභය භාර්ෙෙත ක්රභය යලත භාරු වුල ද යම් වශා 

ඳශසුකම් වඳයා ෙත ශැකි දරු පිරිව ඉතා සීමිත වංඛ්යාලකි. ශ්රී ංකායේ දුරව්ථ අධයාඳනය ඵා දීයම් ප්රයේය වශ ගුණාමභකබාලය අතින් යඵොයශෝ 

අඩුඳාඩු යඳන්නුම් කර ඇති අතර යභභ ක්රභය යශේතුයලන් ගුරු යක්න්ද්රීය අධයාඳනය ක්තිභම වී ඇති අතර සිසුන්යේ ඳාවල් කාය අහිමි වීභ තුෂ 

ඳාවල් ප්රජාලයෙන් සිසුන් ඈමවීභ ද යශඳම ප්රලනතාලක් යනොලන ඵල දැකිය ශැකි ය. 

ඳලතින අභියයෝෙතා භධයයේ වුල ද යම්තාක් දුරකට යශෝ විධිභම යව ඳාවල් ඳැලැමවීභ අනාෙම දරු ඳරපුයර් අභිලෘේධියට යශේතු වාධක ලනු ඇත. 

එභ අරමුණින් යුතුල අධයාඳන අභාතයාංය භගින් ඳෂාම භට්ටමින් රැව් කර යෙන ඇති යතොරතුරු භත වභව්ථයක් යව ඳෂමු ලාරයට අදාෂ ල 

ඳාවල් ඳලම ලන ද දින ෙණන දින 21ක් යව යඳන්ලා දී ඇත. එයව භ ඳෂමු ලාරයට අදාෂ ල ඉතිරි විය අන්තර්ෙතය ආලරණය කිරීභ වශා 

ජූලි භව 25 දින සිට වැප්තැම්ඵර් භව 07 දින දක්ලා වතියට දින තුනක් යඳ.ල. 7.30 සිට ඳ.ල. 2.30 දක්ලා ඳාවල් ඳැලැමවීභටම ඉතිරි දින යදක 

සිසුන්ල නිලයවේ සිට අධයයන කටයුතුල නිරත කරවීභටම අධයාඳන අභාතයාංයේ යල්කම්තුභා ප්රමුඛ් නිෂධාරීන් විසින් තීරණය කර ඇත. එභ ඵා 

දී ඇති යතොරතුරු භත ඳදනම්ල එයකොෂශ යරේණියේ ඳෂමු ලාරයට අදාෂ යභභ ෙණිතය විය නිර්යේය වකව් කර ඇත. 

ශත යරේණිය යතොරතුරු ශා වන්නියේදන තාක්ණය විය නිර්යේය වැකීයම් දී ඳෂමු ලාරය වශා යලන් කර ඇති කාච්ඡ්ද වංඛ්යාල 10කි. ඳෂමු 

ඳාඩම් යදක වශා යලන් කර ඇති කාච්යඡ්ද වංඛ්යාල 6ක් ලන අතර එභ ඳාඩම් යදක ඳාව ඳලම ලන ද දින 21 තුෂ දී නියමිත ඳරිදි ආලරණය 

කර ඇති යවේ වෂකා ඳෂමු ලාරයේ ඉතිරි ල ඇති ඳාඩම් වශා යභභ වැසුභ යයෝජනා කර ඇත. එයව භ ජූලි භව 25 දින සිට වැප්තැම්ඵර් භව 07 

දින දක්ලා කාය තුෂ කාච්යඡ්ද 4ක් තුෂ ඳෂමු ලාරයට අදාෂ ල ඉතිරි ල ඇති විය අන්තර්ෙතය අලවන් කිරීභට යයෝජනා කර ඇත. එක් එක් ඳාඩම් 

යලන් කර ඇති කාච්යඡ්ද ෙණන ඳාවයල් සිසුන්යේ ව්ලබාලය භත, යයෝජනා කර ඇති කාච්යඡ්ද 4ට යටමල වංයෝධනය කර ෙැනීභට 

ගුරුලරයාට ශැකියාල ඇත. 
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ගුරුලරුන් වශා උඳයදව්: 

 

● 7 fY%aKsfha isiqkag iïmQ¾K lsÍu i|yd w;HjYH jk úIh wka;¾.;h my; j.=fõ oක්ලා ඇත 

● ගුරුලරයාට තභ අභිභතය ඳරිදි ඕනෑභ අතයාලය අන්තර්ෙතයක් ඇතුෂම කිරීභට නිදශව ඇත 

● ඉෙැන්වීයම් වශ ඉයෙනීයම් ක්රියාලලියේදී මිර ඉයෙනුම් ක්රභය අනුෙභනය කරන යව ගුරුලරුන්ට උඳයදව් යදනු ැයේ 

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

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

 

රයට් ලමභන් තමමලය තුෂ ඉයෙනීභ අහිමි ලන කාය යශේතුයලන් අතයලය යතොරතුරු ශා වන්නියේදන තාක්ණ අන්තර්ෙතයන් ආලරණය ලන 

ඳරිදි යභභ යල්ඛ්නය නිර්භාණය කර ඇත 
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2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss - 2022& 

 7 fY%aKsh 

ksmqK;dj ksmqK;d uÜgu bf.kqï m, úIh wka;¾.;h .=re 
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7 fY%aKsh m<uq jk jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 
 

2.යභයශයුම් 
ඳේධතියේ 
කාර්යයන් 
ෙයේණය 
කරයි 

2.4  යෙොනු ගුණාංෙ 
ෙයේණය කරයි. 

 ප්රභාණය, ලර්ෙය, යලනව් 
කෂ  දිනය  ශඳුනා  
ෙැනීභ 

යෙොනුල ගුණාංෙ ැයිව්තුෙත කරයි.  
යෙොනුල ගුණාංෙ ඳැශැදිලි කරයි. 

පිටු අංක 17 හි 
ඇති ඒකකය 

2.4  ඵන්න 

පිටු අංක 14 සිට 

20  යතක් ඇති 

ඳාඩම්  ඵන්න 
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3. ඳරිෙණක 
විදයාොරය තුෂ 
විවිධ 
පර්ලාරක්ණ 
ක්රභ බාවිත 
කරයි 

3.1 ඳරිෙණකයක 
යබෞතික වශ 
භෘදුකාංෙ වංරචකල 
ආරක්ාල උයදවා 
විවිධ පර්ලාරක්ණ 
ක්රභයේද බාවිත කරයි 

 වර්ජන ආරක්ාල(Surge 
protection) වශ 
යලෝල්ටීයතාල යලනව් 
වීභට එයරහිල ආරක්ාල 
(විායක වශ අනලරත 
විදුලි වැඳයුභ (Fuses and 
UPS)  

 යබෞතික ශානිලට 
එයරහි ආරක්ාල (දවිලි, 
ආර්ද්රතාලය, කෘමි වතුන් 
ආදිය) 

 ප්රති වලරව බාවිතය වශ 
අනි්ටාංෙලට එයරහි 
අයනකුම පියලර  
විදයාොරය තුෂ යශො 
පුරුදු අනුෙභනය 
 

 දෘඪාංෙ වශ භෘදුකාංෙ ආරක්ාල 
පිළිඵ ෙැටළු ශඳුනා ෙනියි 

 දෘඪාංෙ වශ භෘදුකාංෙ 
වංරචකලට එල්ලන තර්ජන 
අලභ කර ෙැනීභට පියලර ෙනියි 

 විදයාොරය තුෂ යශො පුරුදු 
අනුෙභනය කරයි 

පිටු අංක 21 හි 
ඇති ඒකකය 

3.1 ඵන්න 

පිටු අංක 21 සිට 
24  යතක් ඇති 
ඳාඩම්  ඵන්න 
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 3.2 ඳරිෙණක 
භෘදුකාංෙ වංරචක 
ආරක්ා කිරීභට 
විවිධ පර්ලාරක්ණ 
විධි ක්රභ බාවිත කරයි. 

 අනි්ට භෘදුකාංෙලට 

(malware) විරුේධල 
ප්රතිලයිරව භෘදුකාංෙ 
බාවිතය ශා යලනම 
පියලර  

   ප්රයේ ඳාන (යබෞතික 
අගුලු වශ මුරඳද) 

 භෘදුකාංෙ ආරක්ක ෙැටලු ශඳුනා 

ෙනියි.  
       භෘදුකාංෙ ශානි අලභ කිරීභ වශා 

අලය පර්ලාරක්ා පියලර ෙනියි. 

පිටු අංක 24 හි 
ඇති ඒකකය 3.2 
ඵන්න 

පිටු අංක 25 සිට 
32  යතක් ඇති 
ඳාඩම්  ඵන්න  
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4. වාපය 
අන්දමින් 
යතුරුලියනය 
කිරිභ වශා 
යයදුම් භෘදුකාංෙ 
බාවිත කරයි 

4.1. මූසිකය ශා 
යතුරුපුලරුල පදායී 
අන්දමින් බාවිතය 
තුළින් ඳරිෙණක 
කාර්යක්භ යව 
බාවිතා කරයි 

 මූසිකය 
නියභාකාරයයන් 
බාවිතය වශා ඇඳීයම් 
භෘදුකාංෙ යයොදා ෙැනීභ 

      

 මූසිකය වශ යතුරුපුලරුල 
පදායීල බාවිත කරයි 

      

 

පිටු අංක 26 හි 
ඇති ඒකකය 4.1 
ඵන්න 

පිටු අංක 33 සිට 
35  යතක් ඇති 
ඳාඩම්  ඵන්න 
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   සමස්ත එකතුව  
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