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ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම්  වංලර්ධ්න මාර්ගගෝපගේ වංග්රශය 

ඩිජිටල් අධ්යාපන පවරලර්තනය ාතා වංර්ර්ණ කාර්යභාරයකි. එම වංර්ර්ණ කාර්යභාරය තුෂ ඩිජිටල් 

අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නය රමුඛ අලයතාලයකි. වාමානය අධ්යාපන පේධ්යය 

වැර්ගම්දී,  දිලයින පුරා  විසිරී පලයන පාවල් 10,155 රමාණයකි්  යු්තත පාවල් පේධ්යයට 

අමතරල අධ්යාපන අමාතයාංය, පෂාත්/කාප/ගකොට්ඨා අධ්යාපන කාර්යා ඇතුළු අධ්යාපන 

පවරපානයට වම්බ් ධ් ආයතන ගම් ම ජායක විද්යාපීඨ,ඨ, රු ව විද්යා, රු ව මධ්යවථාාන, රාගේයය 

ාංග්රීසි ාගගනුම් මධ්යවථාාන, ගතොරතු ව තා්තණ ශා දුරවථා අධ්යාපන ග්ත් රවථාාන  ඇතුළු විා 

ආයතන රමාණයක ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නය අතයාලය ගේ. 

ගමම ඩිජිටල් අධ්යාපන පශසුකම් රලර්ධ්නය තුෂ බාගපොගරොත්තු ලන රමුඛ අගේ්තාල්  නම්  

1. අධ්යාපන පේධ්යය තුෂ ගතොරතු ව තා්තණ විය ාගැ් වීම. 

2. අධ්යාපනය වාශා ගතොරතු ව තා්තණය භාවිතා කිරීම. 

3. පවරපානය ශා කෂමනාකරණ භාවිතය්  වාශා ගතොරතු ව තා්තණය භාවිතා කිරීම. 

4. අධ්යාපන ගතොරතු ව පේධ්ය පලත්ලාගගන යාම. 

5. අධ්යාපන ආයතන තුෂ සුහු ව තා්තණය ශා ගතොරතු ව තා්තණ භාවිතය්  වශ රලර්ධ්නය 

වාශා අලය පශසුකම් වැපයීම ගේ. 

ලර්තමානගේ ඩිජිටල් අධ්යාපනය වම්බ් ත ත යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නය වද්ශා ද්රනු බන ාශෂ 

පිවරලැය ඵද්ායීල භාවිතා කිරීමටත්,  අද්ාෂ වම්පත් රවථාල ශා යාලත්කාලීනල භාවිතා කිරීමට අලය 

උපගද්වථ බාදීම ගමම මාර්ගගෝපගේ වංග්රශගේ අගේ්තා ගේ. ඩිජිටල්  අධ්යාපන යටිත පශසුකම් 

යටතට සියලුම පවරගණක ශා ආශ්රිත උපාංග, පවරගණක මුරණ ය් ්ර, පවරගණක ජා උපාංග, 

අ් තර්ජා වැපයුම් උපාංග, ඩිජිටල් පුල ව ශා උපාංග ඇතුළු ඩිජිටල් අධ්යාපනයට, පවරපානයට ශා 

කෂමනාකරණයට වම්බ් ත ත  සියලු ඩිජිටල් උපාංග ඇතුෂත් ගේ. 

ගම් වද්ශා ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වාධ්ාරණ ගව වැපයීම, රවථත භාවිතය, නිසි 

නඩත්තුල, අලුත්ලැඩියාල ශා පවරවර හිතකාමීල ාග්තගරොනි්ත අපරලය ාලත්කිරීම යන රමුඛ 

අලයතා ාු  කිරීම අතයාලය ගේ. 

අධ්යාපන අමාතයාංය, පෂාත් අධ්යාපන ගද්පාර්තගම්් තු, කාප/ගකොට්ඨාව අධ්යාපන කාර්යා 

ඇතුළු අධ්යාපන පවරපානයට වම්බ් ධ් ආයතන, ජායක අධ්යාපන විද්යාපීඨ,ඨ, රු ව විද්යා, රු ව 

ලෘත්තීය වංලර්ධ්න මධ්යවථාාන, රාගේයය ාංග්රීසි ාගගනුම් වම්පත් මධ්යවථාාන, ගතොරතු ව තා්තණ 

ශා දුරවථා අධ්යාපන ග්ත් රවථාාන වශ සියලු රජගේ පාවල් වාශා ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් 

වංලර්ධ්න මාර්ගගෝපගේ වංග්රශය අද්ාෂ ගේ. 
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ගමම මාර්ගගෝපගේ වංග්රශය පශත පවරච්ගේද්ලලි්  යු්තත ගේ. 

01. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වම්පාද්නය 

02. ඩිජිටල් උපාංග අලුත්ලැඩියාල 

03. ඩිජිටල් උපාංග අපශරණය කිරීම. 

04. පෂාත්/කාප ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්න ඒකකය්ත වථාාපිත කිරීම 

05. කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තක ක කඩාඩායම 

06. පාවල් ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තක ක කඩාඩායම 

07. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් නඩත්තු  ශා අලුත්ලැඩියා ලැඩවටශන රියාත්මක කිරීම. 

08. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් නඩත්තු ගතොරතු ව පලත්ලාගගන යාම. 

 

01. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පහසුකම් සම්පාදනය 
 

1. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වැපයීම ලඩාත් විනිවිද් භාලයකි්  යු්තතල, 

වමානාත්මතාලය ඇයලන ආකාරයට සිදු කෂ යුතුගේ. ගම් වාශා අද්ාෂ අලම රමිතී් ලට 

අනුකූ ලනගවේ වෑම ද් වගලකුටම ඩිජිටල් අධ්යාපනය ැගබන පවරදි ඩිජිටල් අධ්යාපන 

යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නය කෂ යුතුය.  

2. පාවල්ලට අද්ාෂල වකවථ කරනු බන අලම රමිතී් ලට ශා රුණාත්මකභාලය ාශෂ නැංවීම 

වාශා අධ්යාපන අමාතයාංය විසි්  වකවථකර යාලත්කාලීන කරනු බන පිවරවිතරය් ට 

අනුකූල අද්ාෂ වම්පත් වැපයීම සිදුකෂ යුතුගේ.  

3. සියලුම ඩිජිටල් උපාංග වැපයීමකට අද්ාෂල පිවරවිතර ශා වැපයුම්ක ව පිළිබාල විවථතර ශා 

ලගර්ම් කාය තුෂ අලුත්ලැඩියා කිරීම පිළිබා ගතොරතු ව අද්ාෂ පාවල්/ අධ්යාපන ආයතන 

ගලත බාදිය යුතුය. 

4. ගමම වැපයීම් වාධ්ාරණීකරණය වීම වාශා නිථචිත ගතොරතු ව මත පද්නම්ල අලයතාලය 

ශදුනාගගන එම වැපයීම් සිදුකෂ යුතුගේ. 

5. රජය මගි්  වපයනු බන ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් ලට පවරබාහිරල,පාවල්, 

අධ්යාපන ආයතන ගලත ැගබන වම්පත්ද්, රජය වතු වම්පත් බලට පත්ලන අතර එම ඩිජිටල් 

යටිත පශසුකම් පිළිබාලද් භාඩාඩ ලට්ගටෝ ව ගපොගත් ශා අද්ාෂ ගල්ඛන ලට ඇතුෂත් කෂ 

යුතුය. 

 

02. ඩිජිටල් උපාාංග අලුත්ලැඩියාල 

 

1. පවරගණක, පවරගණක ජාය්  හි ශා ගලනත් උපාංගල ලගර්ම් කාය තුෂ වැපයුම්ක ව 

විසි්  අලුත්ලැඩියා කටයුතු සිදුකෂ යුතුය. 

2. ලගර්ම් කාය අලව්  ව පසු සිදු කරනු බන සියලුම අලුත්ලැඩියාල්  කාපීඨ,ය ඩිජිටල් 

අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායම මගි්  සිදුකෂ යුතුය. 
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3. කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායමට අලුත්ලැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම දුථකර 

අලවථාාලදී, එම කඩාඩායගම් නිර්ගේය මත අද්ාෂ උපාංග පිළිබාල ජායක මට්ටගම් 

ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තක ක කඩාඩායගම් ගශෝ අද්ාෂ වැපයුම් ආයතනගය්  වශය 

බාගත යුතුය. 

4. පාවගල් පලයන පවරගණක ශා ජාකරණ  උපාංගල ගද්ෝ පලතී නම් එම ගද්ෝ ලිඛිතල 

දුරකානය මගි් , වමාජමාධ්ය මගි් , විද්යුත් තැපෑ මගි්  ගශෝ ාදිවරගේදී වංලර්ධ්නය 

කරනු බන මාර්ගගත පේධ්යය භාවිතාකර විදුශල්පය විසි්  කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන 

යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්න ඒකකය ගලත ගනොපමාල ද්ැනුම්දිය යුතුය. 

 

03. ඩිජිටල් උපාාංග අපහරණය කිරීම 

 

1. අලුත්ලැඩියා කිරීම් සිදුකෂ ගනොශැකි පවරගණක ශා පවරගණක ජාකරණ උපාංග බඩු 

ලට්ගටෝ ව ගපොගත්  ාලත් කිරීම සිදුකෂ යුතු අලවථාා ලදී ලාර්ෂික භාඩාඩ වමී්තණයට 

ගපර කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ (ZDETT) කඩාඩායගම් ගශෝ අද්ාෂ ආයතනගේ 

(DETT)  නිර්ගේය බා ගැනීම අනිලාර්යගය් ම සිදුකෂ යුතුය. 

2. ගමම ාලත් කිරීමට නිර්ගේ ලන භාඩාඩ ාලත් කිරීම වාශා මාර්ගගත පේධ්යය බා 

ගද්න ආකෘයය මගි්  කමිු  වාමාජිකයි්  ගද්ගද්ගනකුගේ නිර්ගේ වහිතල පෂාත්/ කාප 

ගශෝ අද්ාෂ ආයතනගේ ගතොරතු ව තා්තණ වියභාර අධ්ය්ත/ඩිජිටල් යටිත පශසුකම් 

වංලර්ධ්න අධ්ය්ත/නි.අ.අ./ව.අ.අ අනුමැයය බාගත යුතුය. 

3. ශැකි වෑම විටම අපශරණය කරනු බන උපකරණලට අද්ාෂල එම උපකරණල 

තලදුරටත් භාවිතයට ගත ශැකි උපාංග ගකොටවථ පලතීනම්, එම උපාංග ගකොටවථ ාලත්කර 

ගගන අද්ාෂ ආයතනගේ ඩිජිටල් අධ්යයන යටිත පශසුකම් ඒකකය තුෂ ගබඩාකර, 

අලය පාවල්ල ගශෝ ආයතනල අලුත්ලැඩියාල වාශා බාදිය යුතුය. ගම් වම්බ් ධ් 

ගතොරතු ව යාලත්කාලීනල පලත්ලා ගැනීම සිදුකෂ යුතුය. 

4. භාඩාඩ වමී්තණගේදී පවරගණක ශා ඊට  අද්ාෂ උපාංග බඩු ලට්ගටෝ ව ගපොගත්  ාලත් 

කිරීගම් ශැකියාල පලය් ග්  අද්ාෂ ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායගම් නිර්ගේය 

වහිතල අද්ාෂ ආයතනගේ ගතොරතු ව තා්තණ වියභාර අධ්ය්ත/ඩිජිටල් යටිත 

පශසුකම් වංලර්ධ්න අධ්ය්ත/නි.අ.අ./ව.අ.අ  අනුමැයය මත පමක . 
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04.   පළාත්/කාපීය ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පහසුකම් සාංලධනධ්න කකකය ස සාපාතත 

කිරීම. 

 

1. පාවල් ශා අධ්යාපන ආයතනල ඩිජිටල් යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නය කිරීගම් කාර්යය තුෂ 

අද්ාෂ කටයුතු ගමගශයවීම, වම්බ් ධීකරණය ශා තා්තක ක වශය බාදීම වාශා වථාාලර 

ග්ත් ද්රීය මධ්යවථාාන පැලතීම අතයාලය ගේ. 

2. ගම් වාශා අධ්යාපන අමාතයාංය තුෂ වථාාපිත කරනු බන ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත 

පශසුකම් වංලර්ධ්න ාඛාලට අනුබේධ්ල පෂාත් අධ්යාපන ගද්පාර්තගම්් තු/කාප අධ්යාපන 

කාර්යා ඇතුළු රමුඛ අධ්යාපන පවරපාන ලයුශය්  තුෂ  ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් 

ඒකකය්ත වථාාපිත කෂ යුතුගේ. ද්ැනට ගමම ආයතන ල 2011-06-21 දිනැය 2011/20 

චක්රගල්ඛ රකාරල ගතොරතු ව තා්තණ ඒකකය්ත වථාාපිතල පලතී නම් එයට අනුබේධ්ල ගමම 

ඒකකයද් පිහිු විය යුතුගේ. 

3. ගමම ඒකකය පෂාත්/කාපීඨ,ය ගතොරතු ව තා්තණ වියභාර නි.අ.අ./ව.අ.අ ගශෝ ගතොරතු ව 

තා්තණ වම්බ් ධීකරණ නිධ්ාවර යටගත් වථාාපිත විය යුතුය. 

4. ගමම ඒකකගේ රාජකාවර කටයුතු වාශා වංලර්ධ්න නිධ්ාවර ගවේලගේ/ගතොරතු ව තා්තණ 

ගවේලගේ ගශෝ කෂමනාකරණ නිධ්ාවර ගවේලගේ යන ගවේලාල් ල නිධ්ාරී්  

ගද්ගද්ගනකුලත් පූර්ණකාලීනල අනුයු්තත කෂ යුතුගේ. 

5. ගමයට අමතරල කාපීඨ,ය/ගකොට්ඨා ගතොරතු ව තා්තණ රු ව උපගේකල ව ගවේලගේ 

නියු්තත නම් ඔවු් ද් ගමම ඒකකයට අලයතාලය පවරදි වම්බ් ධ්කර ගත ශැකිය. 

6. කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායම් වාමාජිකය්  (කාපීඨ,ය ද්ෘඩාංග ශා 

ජාකරණ වංචිත රු වභලතු් ) ගමම ඒකකගේ වම්බ් ධීකරණය යටගත් කටයුතු කෂ 

යුතුගේ.  

7. අගනකුත් අධ්යාපන ආයතන වාශාද් ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් ඒකකය්ත සුදුසු පවරදි 

වථාාපිත කෂ යුතුගේ. 

 

8. ගමම ඒකකගේ කාර්යභාරය,  

I. පෂාගත්/කාපගේ ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් පිළිබා සියලු ගතොරතු ව 

යාලත්කාලීනල පලත්ලාගගන යාම. 

II. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නය පිළිබාල වැසුම් වකවථ කිරීම. 

III. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වැපයීමට අද්ාෂ කටයුතු වම්බ් ධීකරණය 

IV. ගතොරතු ව තා්තණ යටිත පශසුකම් නඩත්තුල ශා අලුත්ලැඩියාල වාශා කටයුතු කිරීම. 

V. ඩිජිටල් උපාංග අලුත්ලැඩියා/නඩත්තු වම්බ් ධ් ගතොරතු ව රැවථ කිරීම ශා යාලත්කාලීනල 

පලත්ලාගගන යාම. 
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VI. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වැපයීමට අද්ාෂල එම උපාංග ඇතුළු සියලු යටිත 

පශසුකම් නිසි පවරදි වපයා ඇයද්ැයි පරී්තා කිරීම ශා භාඩාඩ පිළිබා නියාමනය කිරීම. 

VII. අධ්යාපන අමාතයාංය/පෂාත් අධ්යාපන ගද්පාර්තගම්් තු ඇතුළු අධ්යාපන ආයතන 

මගි්  නිකුත් කරනු බන උපගද්වථ ශා චක්රගල්ඛ අනුල ගතොරතු ව තා්තණ යටිත 

පශසුකම් රලර්ධ්නයට අද්ාෂ රාජකාවර ාු කිරීම. 

VIII. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් භාවිතය වම්බ් ධ්ල රු වභලතු්  සිසු්  ද්ැනුලත් කිරීම 

ශා පුහුණු කිරීම. 

IX. පාවල් ද්ෘඪාංග ශා ජාකරණ කඩාඩායම් (පාවල් ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තක ක 

කඩාඩායම්) වථාාපිත කිරීම ශා එම කටයුතු වම්බ් ධීකරණය 

X. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් අලුත්ලැඩියාලට අද්ාෂල බාගද්නු බන 

උපාංග/උපකරණ පිළිබාල ගතොරතු ව පලත්ලාගගන යාම ශා එම උපාංග ගබඩා අංය 

වමඟ වම්බ් ධීකරණය ගලමි්  පාවල්ල අලුත්ලැඩියාල වාශා නිකුත් කිරීම. 

XI. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නයට අද්ාෂල සිදුකරනු බන රවම්පාද්න 

කාර්යය්  වාශා අලය තා්තක ක වශාය බාදීම. 

XII. පාවල්ල/අධ්යාපන ආයතනල ගතොරතු ව තා්තණ උපාංග අපශරණයට අද්ාෂ 

නිර්ගේ බාදීම. 

XIII. ාලත් කරනු බන ඩිජිටල් උපකරණලට අද්ාෂල තලදුරටත් භාවිතයට ගතශැකි උපාංග 

පලතීනම්, එම උපාංග ගකොටවථ ාලත්කර ගැනීම, ගබඩාකර ගැනීම, එම උපාංග ගකොටවථ 

පිළිබාල ගතොරතු ව පලත්ලාගගන යාම ශා එම උපාංග ගකොටවථ අලය අලුත්ලැඩියාල්  

වාශා බාදීම. 

XIV. ගමම කාර්යය වාශා අධ්යාපන අමාතයාංය මගි්  මෘදුකාංග පේධ්යය්ත වථාාපිත කිරීමට 

ගයෝජිත අතර එම වථාාපිත කිරීම සිදුකරනු බන ගත්ත එම  ගතොරතු ව සුදුසු පවරදි රැවථකර 

තබා ගැනීම සිදුකෂ යුතුගේ.  

XV. විද්යුත් අපරලය (E–waste) පවරවර හිතකාමීල ාලත් කිරීමට අද්ාෂ කටයුතු 

වම්බ් ධීකරණය 

XVI. පාවල් වාශා ගතොරතු ව තා්තණ යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නය ශා අ් තර්ජා ගගවීම් 

වාශා බාගද්න රයපාද්න ගයෝගය පවරදි බාදීම ශා එම කටයුතු අධී්තණය ශා 

වම්බ් ධීකරණය 
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05. කාපීය ඩිජිටල් අධ්යාපන තා සෂණික කණ්ඩායම ZDETT 

 

1. ගමම කඩාඩායම වාශා ගම් ලන විට පෂාත්/කාපීඨ,ය මට්ටමි්  වථාාපිත ද්ෘඪාංග ශා ජාකරණ 

වංචිත රු වභලතු් ගග්  වරියල ද්ායකත්ලය ද්්තලන ගමම රාජකාවරල නියු්තත සියලුම 

රු වභලතු්  ඇතුළු නිෂධ්ාරී්  අයත් ගේ. ගමම කඩාඩායමට ාදිවරගේදී විත මත් පුහුණුවීම් 

බාදී එ්ත කරගනු බන සියලුම රු වල ව්  ශා නිෂධ්ාවර්  ද් අ් තර්ගතගේ. 

2. ද්ැනට සිටින ද්ෘඩාංග වංචිත රු ව භලතු්  රමාණලත් ගනොල් ග්  නම් අලයතාලය පවරදි 

අධ්යාපන අමාතයාංගේ ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් ාඛාල ශරශා ගමම නලක 

වාමාජිකයි්  පුහුණු කර ගැනීම සිදුකෂ ශැකිගේ. ගම් වාශා අලවථාානුකූල අලයතාලය 

අධ්යාපන අමාතයාංය ගලත ද්ැ් වීම සිදුකෂ යුතුගේ. 

3. ගම් වාශා රමාණලත් පවරදි රු වභලතු්  ගතෝරාගැනීමට ශැකියාල්ත ගනොමැය අලවථාාලදී 

කාපගේ ගවේලගේ නියු්තත ගමම විය පිළිබා ද්ැනුම්ත වහිත වංලර්ධ්න නිධ්ාරී්  පුහුණු 

කර ගමම කඩාඩායගම් ගවේලය වාශා ගයද්විය ශැක. 

4. පාවගල් ශා අධ්යාපන අමාතයාංය යටගත් පලයන ආයතන ල පවරගණක ,පවරගණක ජා 

ශා ඩිජිටල් උපාංග ල පලයන ගද්ෝ ශඳුනා ගැනීම, අලුත්ලැඩියා කිරීම වශ අලුත්ලැඩියා කෂ 

ගනොශැකි භාඩාඩ අපශරණය වාශා නිර්ගේ බාදීම ගමම කඩාඩායම මගි්  සිදු කරයි. 

5. කාපය්ත වාශා කඩාඩායම් අලම වාමාජික වංඛයාල 05 ්ත ලන අතර උපවරමය 10 කි. 

6. ගතොරතු ව තා්තණ රු වභලතු්  , ගතොරතු ව තා්තණ ගවේලගේ නිධ්ාරී්  ශා තා්තණ 

ද්ැනුම වහිත ඊට උන් දුල්ත ද්්තලන වංලර්ධ්න නිධ්ාරී් ද් ගමම කමිු ගේ වාමාජිකයි්  

ගව විත මත් පුහුණුල්ත බාදීගම්  පසු ගයොද්ා ගත ශැක. 

I. කාපීඨ,ය ගතොරතු ව තා්තණ වියභාර නිගයෝජය / වශකාර අධ්යාපන අධ්ය්ත විසි්  ාශත 

වාශ්  ආකාරයට වාමාජිකයි්  ගතෝර ගැනීම ශා නිර්ගේශිත නාමය්  පෂාත් ගතොරතු ව 

තා්තණ විය භාර ව.අ.අ/නි.අ.අ මගි්  අධ්යාපන අමාතයාංයට ගයොමු කිරීම සිදු කෂ යුතු 

ගේ. 

II. අධ්යාපන අමාතයාංගේ ගතොරතු ව තා්තණ  ාඛාල/ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම්  

වංලර්ධ්න ාඛාල මගි්  නයායාත්මක ශා රාගයෝගික පුහුණුල්ත බාදීගම්  පසු කාපීඨ,ය 

ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තක ක (ZDETT) කඩාඩායගම් වාමාජිකත්ලය බාදීම සිදුගකගර්. 

වක්රීයල කටයුතු ගනොකිරීම ශා ගලනත් ගශේතු මත වාමාජිකත්ලය අගශෝසි කිරීගම් බය 

අධ්යාපන අමාතයාං වතුය. 

III. කාප ගතොරතු ව තා්තණ අධ්ය්තගේ අධී්තණය යටගත් කාප ඩිජිටල් අධ්යාපන 

තා්තණ(ZDETT) කඩාඩායගම් වාමාජිකයි් ට පමණ්ත 5.4 ට අද්ාෂ කාර්යය්  වාශා 

කටයුතු කිරීමට බය පලරනු ැගේ. 
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IV. ගමම කඩාඩායගම් වාමාජිකයි් ගග්  කාර්යය්  ාු  කරගැනීම වාශා විදුශල්පය විසි්  

සිකුරාද්ා දින ගශෝ කාප ගතොරතු ව තා්තණ අධ්ය්ත විසි්  තීරණය කරනු බන දිනයකදී 

වයයකට එ්ත දින්ත පාවල් ාගැ් වීම් කටයුතු ශා ගලනත් රාජකාවර කටයුතු ලලි්  නිද්ශවථ 

කෂ යුතුය. අද්ාෂ කටයුතු වාශා රාජකාවර නිලාඩු බා දිය යුතුගේ. 

V. කාපීඨ,ය ගතොරතු ව තා්තණ වම්බ් ධීකරණ නිධ්ාරී්  විසි්  ගමම කඩාඩායගම් 

වාමාජිකයි් ල අද්ාෂ කාපගේ නිථචිත පාවල් වංඛයාල්ත භාරදිය යුතු අතර, ඔවු්  එම 

පාවල් ල පවරගණක ශා ගලනත් උපාංග නඩත්තු කටයුතු ශා අලුත්ලැඩියා කටයුතු සිදු කෂ 

යුතුය. 

VI. ලාර්ෂික/මාසික නඩත්තු ශා අලුත්ලැඩියා වැවථමට අනුල අද්ාෂ කාර්යය්  සිදුකර ඒ පිළිබාල 

ලාර්තාල්ත වකවථ කර කාපීඨ,ය ගතොරතු ව තා්තණ වම්බ් ධීකරණ නිධ්ාරී ගලත ාදිවර 

මාවගේ පෂමු වයය තුෂ බා දිය යුතු ගේ. 

VII. අලුත්ලැඩියා වාශා ාල්ලුම්කර ඇය පාවක අලුත්ලැඩියා කෂ යුතු පවරගණක උපාංග 

වංඛයාල 05 කට අඩු නම් ZDETT කඩාඩායගම් එ්ත වාමාජිකගයකුද්, ඊට ලැඩි නම් කාප 

වම්බ් ධීකරණ නිධ්ාරීගේ නිර්ගේය මත වාමාජිකයි්  කිහිප ගද්ගනකු වම්බ් ධ් විය 

යුතුය. අමතර වශාය පාවල් ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තක ක කඩාඩායම මගි්  බා ගත යුතුය. 

VIII. පවරගණක අලුත්ලැඩියා කිරීගම් කටයුතු වාශා පාවල් ලට පැමිගණන කාපීඨ,ය ඩිජිටල් 

අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායගම් (ZDETT) වමාජිකයි්  ට අධ්යාපන අමාතයාංය මගි්  

අනුමත කර ඇය ගර්ටය් ට අනුල ගගවීම් සිදුකෂ යුතුය. 

IX. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් තා්තක ක කඩාඩායගම් වාමාජිකය්  පාවට බා දු්  

ගවේලය පිළිබාල පාවගල් ගතොරතු ව තා්තණ මධ්යවථාාන ගොේ වටශ්  ගපොගත් වටශ්  

පලත්ලාගගන යායුතුය. 

අධ්යාපන අමාතයාංය යටගත් පලයන ගලනත් ආයතන වතු සියලුම පවරගණක, පවරගණක ජා 

වශ උපාංග නඩත්තුල, අලුත්ලැඩියා කිරීම ශා ාලත් කිරීම වම්බ් ධ්ල අනුගමනය කෂ යුතු 

ක්රමගේද්ය පශත පවරදි ගේ. 

i. දද්නික නඩත්තු කටයුතු තම ආයතනය මගි්  අඛඩාඩල සිදුකරගැනීම අනිලාර්ය 

ගේ. 

ii. ගමම ආයතන වාශා ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායම සුදුසු පවරදි වථාාපිත කර 

ගත යුතුය. 

iii. අලුත්ලැඩියාකිරීම් ශා ාලත්කිරීගම් කටයුතු ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායම 

(DETT) මගි්  සිදුකර ගත යුතුය. එම කඩාඩායමට සිදු කිරීමට ගනොශැකි කාර්යය්  

ආයතනයට ආව් න කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ (ZDETT)  මගි්  ගශෝ 

ජායක මට්ටගම් ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායම මගි්  සිදුකර ගතයුතුගේ.ගම් 

වාශා ගගවීම් 7.2.iii පවරදි විය යුතුය.  
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06. පාසල් ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පහසුකම් තා සෂණ කණ්ඩායම  (SDETT) 

 පාව තුෂ උපාංග නඩත්තුල වද්ශා ගතොරතු ව තා්තණ රු වභලතා ගශෝ ගලනත් සුදුසුකම් 

වහිත රු වභලතු්  ගද්ගද්නකුගේ භාරකාරත්ලගය්  8,9,10 ගරේක  ලලි්  ගතෝරාගත් සිසු් ගග්  

වම් විත පාවල් ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායම පිහිු වීම සිදුකෂ යුතුය. 

කඩාඩායගම් වංයුයය ශා කාර්යභාරය :  

I. ගමම කඩාඩායගම් අලම ශිය වමාජිකයි්  වංඛයාල 06 කි. 

II. සියලු ශිය වාමාජිකයි්  8,9,10 ගරේක  ලලි්  ගතෝරා ගැනීම. 

III. පාවල්ල ගවේලගේ නියුතු ශ්රී ංකා ගතොරතු ව තා්තණ ගවේලගේ නිධ්ාරී්  සිී නම් ඔවු්  ද් 

ගමම කඩාඩායගම් වාමාජිකය්  ගේ. 

IV. රු වභලතාගේ අධී්තණ යටගත් ගමම කඩාඩායගම්  සුළු අලුත්ලැඩියා ශා දද්නික නඩත්තු 

කටයුතු සිදුකර ගැනීම 

V. පුහුණුල කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් තා්තණ කඩාඩායම මගි්  ලාර්ෂිකල 

බා දීම. 

VI. ගමහි ශිය වාමාජිකයි්  අිගේරණය වාශා ඇගයීම සිදු කිරීම. 

VII. පාව තුෂ උපාංග නඩත්තුල ශා සුළු අලුත්ලැඩියා කටයුතු ශා අ් තර්ජා පශසුකම් වාශා 

පාවගල් ලාර්ෂික වැැවථගම්  මුද්්ත ගල් කර ගැනීම. 

VIII. පවරගණක විද්යාගාර ශා අගනකුත් උපාංග නිසි පවරදි  යාලත්කාලීනල පලත්ලාගගන යාම අද්ාෂ 

ඒකක භාර රු වභලතු් ගේ ලගර්ම්ත ලන අතර එය පාවගල් අභය් තර අධී්තණයට ්ත 

විය යුතුය. 

IX. පාවල් ගතොරතු ව ශා ව් නිගේද්න තා්තණ මධ්යවථාාන අත්ගපොතට අනුල උපාංග 

ා් ගල් ට්රිගත කිරීම ශා අද්ාෂ ලිපි ගල්ඛන පලත්ලා ගැනීම සිදු කෂ යුතුගේ. 

X. පාවල් මට්ටගම් පවරගණක ද්ෘඪාංග ශා ජාකරණ විවඳුම් කඩාඩායම පිහිු වීමට අද්ාෂ 

2011/19 චක්රගල්ඛගේ උපගද්වථ තලදුරටත් බාත්මක ලන අතර එහි පාවල් මට්ටගම් 

“පවරගණක ද්ෘඪාංග ශා ජාකරණ විවඳුම් කඩාඩායම” ගලනුලට “පාවල් ඩිජිටල් අධ්යාපන 

තා්තණ කඩාඩායම” ගව වංගෝධ්නය විය යුතුය.  

වැ.යු. : පාවල් ගනොලන ගලනත් අධ්යාපන ආයතනල ඩිජිටල් උපාංග ා් ගල් ට්රිගත කිරීම ශා 

නඩත්තුල වාශා සුදුසු ලයුශය්ත ශා රියා පිළිගල්ත අද්ාෂ ආයතනය විසි්  වකවථ කර ගැනීමට 

කටයුතු කෂ යුතුය. 
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07. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පහසුකම් නඩත්ු හා අලුත්ලැඩියා ලැඩසටහන ක්රියාත්මක 

කිරීම 

 

1. ගමම ලැඩවටශන අයලැය රයපාද්න මත රියාත්මක ගේ. ජායක පාවල් ශා පෂාත් පාවල් 

වාශා ගලන ගලනම රයපාද්න මත 2023 ලර්ගේ සිට රියාත්මක කරනු ැගේ.  

2. ජායක පාවල් වාශා 

I. ජායක පාවල්ලට අද්ාෂ නඩත්තු ශා අලුත්ලැඩියාල පෂාත් මට්ටමි්  රැවථකෂ ජායක 

පාවල්ලට අද්ාෂ ගතොරතු ව  පද්නම් කර ගනිමි්  වකවථ කරනු බන නඩත්තු 

වැවථමට අනුල අධ්යාපන අමාතයාංගේ ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් 

වංලර්ධ්න ාඛාල මගි්  පෂාත්/කාපීඨ,ය ගතොරතු ව තා්තණ වම්බ් ධීකරණ 

නිෂධ්ාරී්  ශා ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායගම් වම්පත් ද්ායකත්ලය මත 

සිදුකරනු බයි. 

II. ගමම නඩත්තු වාශා අලයලන උපාංග අධ්යාපන අමාතයාංය මගි්  රවම්පාද්න 

ක්රමගේද් අනුගමනය කරමි්  මිදී ගැනීම සිදුගකගර්. අද්ාෂ උපාංගලට අමතරල යම් 

උපාංග ගකොටවථ අලය වුලගශොත් අද්ාෂ ජායක පාවල් මගි්  මිදීගගන බාදීම සිදු 

කෂ යුතුගේ.  

III. ගමම අලුත්ලැඩියාල සිදු කිරීමට අද්ාෂල තා්තක ක වශය බාගද්න වම්පත්ද්ායක 

පුේග ගගවීම් අධ්යාපන අමාතයාංය මගි් , ලැඩවටශ් /ලැඩමුළු පැලත්වීමට  

අද්ාෂල වම්පත්පුේගයි්  වාශා අනුමත කර ඇය ගර්ටය් ට අනුකූල බාදීම 

සිදුකෂ යුතුගේ. ගම් වද්ශා ද්ැනට බාත්මකල පලයන අංක 

EST/7/ALLOW/05/0037-4 ශා EST/7/EXAMS/05/1007-6  ලිපිගේ ගර්ටය්  අද්ාෂ 

කරගත යුතු අතර ාදිවරගේදි ගම් පිළිබාල වංගෝධ්න සිදු ගේ නම් එම වංගෝධ්න 

අනුල අද්ාෂ ගගවීම් සිදුකෂ යුතුගේ. ගමම ගගවීම් ශා අද්ාෂ වියද්ම් පිළිබා ලාර්තා 

තබාගත යුතුය. 

IV. අධ්යාපන අමාතයාංගේ වෘජු මැදිශත්වීම රහිතල වුලද් කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන 

තා්තක ක කමිු ගේ වාමාජිකය්  ගමම අලුත්ලැඩියා වාශා වශභාගි විය ශැකි අතර, 

අද්ාෂ ගගවීම් ාශත 07 හි iii ලන ගේද්ය පවරදි සිදුකෂ යුතුගේ. 

3. පෂාත් වභා පාවල්ල 

I. පෂාත් පාවල්ල අලුත්ලැඩියාල්  වාශා සිදුකෂ යුතු අලුත්ලැඩියා ශා නඩත්තු 

වැැවථම ලාර්ෂිකල කාප මට්ටමි්  ශා පෂාත් මට්ටමි්  වකවථ කෂ යුතුගේ.  

II. එම වැවථමට අනුල අලුත්ලැඩියාල වාශා අලය උපාංග/උපකරණ ලාර්ෂිකල 

ගල් ලන රයපාද්න පද්නම් කර ගනිමි්  ගර්ඛීය අධ්යාපන ආමාතයාංය මගි්  මිදී 

ගගන බාදීම ගශෝ අද්ාෂ උපකරණ බාගැනීමට අලය රයපාද්න අද්ාෂ පෂාත් 

අධ්යාපන ගද්පාර්තගම්් තු ගලත බාදීම සිදුගකගර්. 
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III. ගමහිදී රවම්පාද්න මාර්ගගෝපගේ අනුගමනය කරමි්  අද්ාෂ උපාංග/උපකරණ මිදී 

ගැනීම සිදුකෂ යුතුගේ. 

IV. ගමම බාදිය ශැකි රයපාද්න රමාණය අමාතයාංය ගලත ගමම කාර්යය වාශා 

ගල් ලන මුද්ල් රමාණය මත තීරණය ලන බැවි්  එම වමවථත අලයතාලය්  

ාු කිරීමට රමාණලත් ගනොවිය ශැකි බැවි්  පෂාත් මට්ටමි්  වකවථ කරනු බන  

ලාර්ෂික රියාකාරී වැැවථම තුෂට ඩිජිටල් යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නය යටගත් මුද්ල් 

ගල් කර ගැනීම ගකගරහි අලධ්ානය ගයොමු කෂ යුතුගේ. 

V. පෂාත් පාවල් වාශා පෂාත්/කාපීඨ,ය මට්ටමි්  සිදුකරන අලුත්ලැඩියා කිරීමට අද්ාෂල 

අගනකුත්  අලයතා වපුරා ගැනීමට අලය මුද්ල් රයපාද්න අද්ාෂ අලයතාලය්  ශා 

පෂාත්/කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වැවථම පද්නම් කරගනිමි්  

පෂාත් ගද්පාර්තගම්් තු ගලත බාදීම සිදුගේ. පෂාත් මට්ටමි්  වකවථ කරනු බන 

ඩිජිටල් යටිත පශසුකම් නඩත්තු වැවථමට අනුල එ්ත එ්ත කාපගේ අලයතාලය 

පද්නම් කර ගනිමි්  මුද්ල් රයපාද්න කාප කාර්යාලට ගල් කර දීම සිදු කෂ 

යුතුය.  

VI. ගමම රයපාද්න කාපීඨ,ය ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්න ඒකක මගි්  

සිදුකරන කටයුතු වාශා පමණ්ත ගයද්විය යුතුගේ. 

VII. එම මුද්ල් රයපාද්න භාවිතා කරමි් , 

 

i. ගමම නඩත්තු ශා අලුත්ලැඩියා ලැඩවටශ්  වාශා වම්පත්ද්ායකත්ලය බාගද්න 

ඩිජිටල් අධ්යාපන තා්තණ කඩාඩායගම් වාමාජිකය් ට ශා වම්බ් ධීකරණ 

නිධ්ාරී් ට අද්ාෂ වම්පත්ද්ායක ගගවීම් අධ්යාපන අමාතයාංගේ ගර්ටය්  අනුල   

සිදු කිරීම.  

ii. අලුත්ලැඩියා වාශා අලයලන සුළු පවරමාණ උපාංග ශා පවරගභෝජන රලය මිදී ගැනීම. 

(උද්ා : Diode/capciters/ඊයම් ලැනි) 

iii. ලැඩවටශන්ත/ලැඩමුළුල්ත ගව වංවිධ්ානය ගනොලන පාවල්/අධ්යාපන ආයතන ගලත 

ගගොවථ සිදුකරන පරී්තා කිරීම්/අලුත්ලැඩියාලකදී ආයතන වංග්රශය අනුල වංයු්තත 

දීමනාල ශා ගම්  වියද්ම් දීමනාලට අද්ාෂ  ගගවීම් සිදු කිරීම. 

iv. පාවල් මට්ටගම් ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් තා්තක ක කඩාඩායම්ල 

පුහුණු ලැඩමුළු පැලැත්වීම 

v. රයපාද්නල ායවරය්ත පලතීනම් අලයතාලය අනුල අලුත්ලැඩියාල් ට අද්ාෂ ලන 

උපාංග/උපකරණ මිදී ගැනීම. 

vi. 2010-06-28 දිනැය අධ්යාපන අමාතයාං චක්රගල්ඛ 2010/25 අනුල ලාර්ෂිකල 

පලත්ලනු බන පාවල් පවරගණක විද්යාගාරය් හි පලයන පවරගණක උපාංග වශ 
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පවරගණක ජා නඩත්තුල වම්බ් ධ්ගය්  ව ජායක මට්ටගම් පවරගණක උපාංග ශා 

ජා නඩත්තු ලැඩවටශන තලදුරටත් රියාත්මක ගේ. 

 

 

08. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පහසුකම් තතොරුරු පලත්ලාතගන යාම. 

 

1. ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් නඩත්තුලට අද්ාෂ ගතොරතු ව යාලත්කාලීන කිරීම 

අනිලාර්යගේ. ගම් වද්ශා අධ්යාපන අමාතයාංය මගි්  වංලර්ධ්නය කර බාගද්නු බන 

මාර්ගගත පේධ්යය මගි්  අද්ාෂ ගතොරතු ව යාලත්කාලීන කිරීම සිදුකෂ යුතුගේ. ගමම 

ගතොරතු ව පද්නම් කර ගනිමි්  බාගනු බන ලාර්තාල (Report) කාපීඨ,ය ඩිජිටල් යටිත 

පශසුකම් නඩත්තු ඒකකය තුෂ ගගොනුකර තබාගත යුතු අතර ,මෘදු පිටපත් තබා ගැනීමද් 

සිදුකෂ යුතුගේ.  

ගමම උපගද්වථ වංග්රශගේ අ් තර්ගතය පිළිබාල පැශැදිලිකර ගැනීමත් ගශෝ ගමම උපගද්වථ වංග්රශය 

මගි්  ආලරණය ගනොලන ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් වංලර්ධ්නයට අද්ාෂල පැනනගින 

ගැටළුල්ත පිළිබල අධ්යාපන අමාතයාංගේ ඩිජිටල් අධ්යාපන යටිත පශසුකම් ාඛාල මගි්  විමවා 

තීරණ ගත යුතුගේ.  
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