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භානල වංලර්ධනය උදදවා ඳාවල් අධයාඳනය 

අධයාඳනය වබනඵධයධදයධය ඳලන න ර්ර්ල න 

අධයාඳනය යන වං්ල්ඳය හි ව  ඇ ඇතේදතේ න ධය බාාද  ( Educo / E-ducere) යන ල නදයර්. වෑභ 

පුද්ගදයක් වතුලභ තභාට ආද ණි් වූ විබල ක්න යක් ඳලන න අතර, එභ විබල ක්න ය පිටතට 

ගැනීභ/ වැඟ  ඇ ඇන  ශැකියාලධය ඇද ගැනීභ Educo යධයදනධය අදශව් ද . එය වියුක්ත වං්ල්ඳයක් 

ලන අතර, එයට ඳැශැදිලි ර්ර්ලනයක් වැඳයීභ අසීරුය. එය පුද්ගයා තුෂ ඳලන න දැනුභ, කුවතාලය 

ශා ආ්ල්ඳ ලර්ධනය කිරීදබන ක්රියාලලියක් ලන අතර, ෙදගනීභ, ෙගැධය ඇභ, රවවිම,භ, ඇගයීභ ශා 

පුහුණුල ආදි ක්දේත්ර වුදදායකිධය එය වභධයවිත ද .  

අධයාඳනය වබනඵධයධදයධය ඳැශැදිලි ර්ර්ලනයක් ඵා දීභ අසීරු වුලතේ ්ාානුරඳල විවිධ අර්ථ්ථන 

ශා ර්ර්ල නයධය ෙදිරිඳතේ  ඇ ඇත. ආ ාර්ය පියදර් ගර්ටර් අධයාඳනය ශන්ධයලා දී ඇතේදතේ “භානල 

ශික්ාල” ලදයර්. ඒ අනුල පුද්ගයකුදේ සියලු විබලතාලයධය ෙදිරියට දගන වංලර්ධනය කිරීදබන 

වංව්්ෘන ් ක්රියාලලිය අධයාඳනය දව ශැන්ධයද . “උවව්භ දදය දැනුභ ඵලතේ, දැනුභ ඇතේතා උවව්භ 

පුද්ගයා ඵලතේ, එය ඵධයදධය අධයාඳනදයධය ඵලතේ ” දවොක්රටීසව් දක්ලා ඇත. දන ධය ූ   ඇ ට අනුල 

“ජීලතේ ඇදබන ක්රියාලලියක් ස ව අනාතග ජීවිතය වශා සදානබන  ඇභක් දනොලන ඵල ද” දඳධයලා දී ඇත. ඒ 

අනුල ලර්තභානදේ ජීලතේ ඇභට අධයාඳනදයධය ෙගැධයද . භශතේභා ගාධයට ට අනුල අධයාඳනය යනු 

“ වව, ශදලත ශා අත දියුණු කිරීභ”යි.  

ශ්රී ං්ාද  අධයාඳනදේ දපන ශාසි් ඳසුහිභ 

ශ්රී ං්ාද  අධයාඳන ක්රභය වි්ානය වූදේ දඵෞද්ධ ඳධයවල් ශා  වධයදු ද් විල් ආශ්රිතලය. ුදල් 

්ාදේ පූනය ඳක්යට වශ ෙශෂ භ්ටටදබන කුයධයට අයතේ පුද්ග ්්ඩඩායබනලට අධයාඳනය සීභා 

විය. එභ වාබනප්රදායි් ඳාවැල්ල විය භාාලධය වභධයවිත වූදේ ආගස ් අධයයන, ප්රාදය ක ් ශා 

තාක්ණි් කුවතා ලලිර්. එ ව දී ෙගැධයවූ වියයධය අතර ද ශ ලැඩ, වි ඇභ, ගෘශ ර්ර්භාණ ශිල්ඳය, 

නයාස න ය, ්ාල ශා ත්ත්ර ශිල්ඳය ද ප්රධාන විය. එදශතේ නනගශනදයධය ඵහුතරය්ට අධයාඳනයක් 

දනොැබුණු අතර,ඔවුහු අකුරු දනොදතේ පිරිවක් විය. ඳසු ්ාලීනල එක් එක් යුගලදී ං්ාලට ඳැස ණි 

විදද්ශි්යිධයදේ ඳාන ක්රභ යටදතේ අධයාඳන ක්රභයධය දලනව්ට ක් විය.  16 ලන සියලදවේ දී ශ්රි 

ං්ාල ඳෘතුගීසීධයදේ ඳානයට නතු වූ විට දර භානු ්දත ලි් ධර්භය ප්රලර්ධනය කිරීභට ඳාවැල් 

ගණනාලක් ආරබනබ ්රන දි. ධයදද්සි ඳාන වභදේ දි ක්රිව්න යාර් ප්රාථස ් ඳාවැල් ඳද්ධන යක් 

ශන්ධයලා දදන දි. 18 ලන සියලදවේ දි බ්රිතානයධය විසිධය දභරට අතේඳතේ ්ර ගැනීදභධය ඳසුල 

ක්රිව්න යාර් ස නාරී ඳාවැල්ල ෙගැධය ඇදබන භාධය ෙං්රීසි භාධය දව දලනව් ්ෂ අතර, එභ 

ඳාවැල්ලට සිසුධයදේ ඳැස ණීභ ෙතා අඩු භ්ටටභ් ඳැලන  ඵල වශධය ද . එයට දශේතු  ඇ ඇතේදතේ ශ්රී 

ාංකි්යිධයදගධය ඵහුතරයක් ෙං්රීසි බාාල දනොදැන සිටීසභයි.  

1836 දී බ්රිතානයයධය විසිධය රනදේ අරුදදල් ව වත ඳාවැල් ඳද්ධන යක් ව්ථාපිත ්රන දි. ලර්තභානය 

දක්ලාභ රනදේ අරුදදල් ව වත ඳාවැල් ඳද්ධන යක් වථ්ාපිත  ඇභට දභය දශේතුලක්  ඇ ඇත.එභ ඳාවැල් 
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ඳද්ධන ය තුළිධය හි ව වූ දඵොදශ  ඳාවැල්ල සිසුධයට සිංශ බාාදලධය ෙගැධයවූ ඵැවිධය එභ 

ඳාවැල්ලට ඳැස දණන සිසුධයදේ ලර්ධනයක් සිදු විය. ශ්රී ං්ාද  නතන අධයාඳන ක්රභය 19 ලන 

සියලදවේ දි ආරබනබ වූ අතර, එභ සියලදවේ අගබාගදේ දි තෘතීයි් අධයාඳන ආයතන පි වවනලන දි. 

1942 ලර්දේ දි පුද්ගලි් ඳාවැල් ශැර අදනකුතේ සියළුභ ඳාවැල්ල ෙගැධය ඇබන භාධයය නාන ් බාාල 

ලන සිංශ බාාලට දලනව් ්ෂ අතර, වෑභ දරුලකුටභ තභ ආගභ අනුල ආගස ් අධයාඳනය ැබුණි. 

දභභ ්ාය තුෂ දඵොදශ  අධයාඳන ප්රන වංව්්රණ සිදු වූ අතර, 1948 ලර්දේ ර්දශසිධය ඳසුල නල 

අධයාඳන ආයතන කි වඳය්භ හි ව ඇභ සිදු විය. එතැධය සිට දබන දක්ලාභ ලරිධය ලර නාතයධයතර ප්රස තීධය 

්රා ෂගා ඇභ උදදවා විවිධ අධයාඳන ප්රන වංව්්රණ සිදු ්ර ඇත.   

දභදොල එළිය දුවන වෑභ පුද්ගදයක්භ ඵා ගධයනා වූ අධයාඳනය විට භතේ, අවිට භතේ ශා දනොවිට භතේ 

දසිධය දතයා්ාරයකිධය ඵා ගර්යි. යබන පුද්ගදයක් ප්රාථස ් අධයාඳනදේ සිට උවව් අධයාඳනය 

දක්ලා විට භතේ ආයතන තුළිධය පූර්ණ ්ාලීනල ඵා ගධයනා අධයාඳනය “ විට භතේ අධයාඳනය” දව 

ශැදිධයද . 

ජීලතේ ඇදබනදී දදර්් අතේදැකීබන, අධයාඳර්් ආබාදයධය දභධයභ ඳරිවරය තුළිධය එනබන ඳවු, 

දදභාපිය, ඥාන , ලැඩි වටියධයදගධය ශා රඳලා වර්දයධය, අධයතර්නාදයධය,ෙදක්දරොර්් තැඳෑදධය, 

දුර්ථනදයධය ශා වභාන ආශ්රදයධය ඵා ගධයනා අධයාඳනය “අවිට භතේ අධයාඳනයයි”. 

යබන සුවිදේෂී ්්ඩඩායභක් ෙක්් ්ර ගර්ස ධය සුවිදේෂී අරුදණක් උදදවා ඵාදදන අධයාඳනය 

“දනොවිට භතේ අධයාඳනය” දව ශැන්ධයවිය ශැකිය. නතනයට ෙතාභ අතයාලය අංගයක් දව දභය 

වැකිය ශැකි අතර, කුවතා ර වත ශා අර්ධ ලදයධය කුවතා ව වත පුද්ගයධය දලනුදලධය 

කුවතාලයධය ඵා දීභටතේ, නදල තේඳාදන අලව්ථා වැසීභටතේ, විට භතේ අධයාඳනදයධය ක ලිහුණු 

පුද්ගයධය වශා අධයාඳන දදොරවන විලර්ර දීභටතේ විට භතේ අධයාඳනදේ ද දැනුභ ශා කුවතා ලැඩි 

දියුණු ්ර ගැනීභට භංදඳතේ විලර  ඇභතේ ස ධය සිදුලන ඵැවිධය ්ාලීන ලදයධය ලැඩි ලැදගතේ්භක් 

ඳලන න අධයාඳන ක්රියාදාභයකි. 

ශ්රී ාංකීය වභාන වංදර්බය තුෂ අධයාඳනය වබනඵධයධදයධය ්න ්ාලතක් දගොඩනැගීදබනදී 1996 නැක් 

දඩද ර්ව් නාතයධයතර ද්ොස ධය ලාර්තාල ලැදගතේ ව්ථානයක් අතේඳතේ ්ර ගනී. එභ ලාර්තාද  

දැක්දලන ඳරිදි “දැනුභ, ආ්ල්ඳ ශා කුවතා පුළුල් ්ර ගර්ස ධය අඛ්ඩඩල දලනව්ලන වංකීර්ණ 

අධයතර් වඵතා ඇන  ද ්යට ශැඩ ගැසීභට ශැකියාල ඵා ගැනීභට ්ෂ යුතේදතේ ව්ථබනබ 04ක් ලටා 

දගොඩනැගී ඇන  ෙදගනුබන ක්රියාලලි වතරක්” අනුලය. 

1. දැනුභ ඵා ගැනීභට ෙදගනුභ 

2. ක්රියාද  ර්රත  ඇභට ෙදගනුභ 

3. අනයයධය වභඟ ජීලතේ  ඇභට ෙදගනුභ 

4. දිවි ඳැලැතේභ වශා ෙදගනුභ 
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ද ්ය වි්ල ගබනභානයක් ඵලට ඳතේ ඇභ ර්වා ඇන ලන දැනුභ වධයර්ද දනය කිරීභ, ගඵඩා කිරීභ, 

ප්ර ාරණය කිරීභ ර්වා අධයාඳනය තුෂ අඛ්ඩඩල දැනුභ භතුද .  

අධයාඳන ක්රභය වබනඵධයධදයධය ඳලන න ද ්දේ දඳරළි්ාර ක්රභද ද 

නතන ද ්දේ අධයාඳන ක්රභද දයධය වබනඵධයධදයධය අලධානය දයොුද ්රන ්ල් ව ඔවුධය 

ලර්තභානය ලන විට ර්ර්භාණශීලී ්ාර්යශූර ශා දැනුභ, ආ්ල්ඳ ශා කුවතා ලලිධය ඳරිපූර්ණ අනාගත 

ඳරපුරක් හි ව්රදගන ඇන ඵල දනොරශවකි. 2020ලන විට දෝදේ දශොභ අධයාඳන ක්රභ ව වත 

රටලල් දව කිරුළු ඳැෂදවූදේ ෆිධයධයතය, දඩධයභාර්්ය ශා දකුණු ද්ොරියාලයි. ලර්තභානය ලන 

විට ද ් අධයාඳනය  වශා වූ පියර්වධය දර්්දේ ෙශභ ව්ථානයක්  වස ්රදගන ඇතේදතේද 

ෆිධයධයතයයි. 

ෆිධයධයත අධයාඳන ක්රභය ර්ර්භාණය  ඇ ඇතේදතේ සිසුලාට උඳරිභ ර්දශව ඵා දදස ධය ඔවුධයදේ 

දක්තා ඳැශැදිලිල ශන්නාදගන ඔප්නැං ඇභට ශැකි අයුරිර්. එ ව වෑභ දරුදලකුටභ මූලි් අධයාඳනය 

අර්ලාර්ය ලන අතර ඳාවැල් දඳොතේ ශා  සියළුභ අධයාඳර්් උඳ්රණ ශා දිලා ආශාරය රනය භන්ධය 

දනොස දල් වඳයනු ඵයි. ලයව අවුරුදු 7 දී දරුලා 1 ලවරට ඇතුතේ  ් රන අතර, ලයව අවුරුදු 17 දී 

ඳලතේලන දඳොදු  ඳරීක්ණයතේ වභඟ ඔවුධයදේ මූලි් අධයාඳනය අලවධය ද . 

අදනකුතේ රටලල් දභධය දනොල ෆිධයධයතදේ ගුරු ලෘතේන යට ඇතුතේ  ඇභ ද ඳශසු ්ාර්යයක් දනොද . 

ෂභා භදන  විදයාල පිළිඵ දැනුභ ද, ඳ් ාතේ උඳාට යක් ද, අදා විය වබනඵධයධදයධය ඳ් ාතේ 

උඳාට යක් ද ගුරු ලෘතේන යට න හිය යුතු අතර ගුරු ලෘතේන ය වශා විා පිළිගැනීභක් එරට ඳලතී. 

උවව් අධයාඳනය වශාද ෆිධයධයත රනය ප්රන ඳාදන දලධය ්රන අතර, වි්ල විදයායට දත රා 

ගැනීදබන දී ප්රුදඛතාලය ඵාදදධයදධය මූලි් අධයාඳනය අලවානදේ ඳලතේලන තරඟ විබාගදේ කුණු ද 

ඇතුෂතේ ඇදබන විබාගදේ කුණු ශා ඇගයීබනලට ඵාගධයනා කුණු ඳදනබන ්ර ගර්ස ර්. 

ෆිධයධයත දරුලධයට ුදල්්ාදේ සිටභ ඔවුධයදේ සිතේවතධයලට ලෘතේතීධයල උව් ඳශතේ බාලය යන 

 වව් ආ්ල්ඳ ඇතුතේ ්ර දනොභැත. සිය ඳාවැදල් ගත ්රන ඳැය ප්රභාණය අඩු  ඇභතේ, ර්ලදවේ දී සිදු 

කිරීභට ර්යස ත ලැඩ ප්රභාණය අඩු ඇභතේ තුළිධය දරුලධයට සිය ජීවිතය ර්දශදවේ වින්ස ධය ගද නදයධය 

ෙදගන ගැනීභට අල්ා ඇන  ර්වාතේ දැනුභ, ආ්ල්ඳ ශා කුවතා ලලිධය දශහි පූර්ණ පුද්ගදයකු 

හි වලධයදධය ර්තැන ණි. ෆිධයධයතදේ වාක්රතාලය 100% ලන අතර ශ්රභ ඵ්ාදයධය 84%  ක් උවව ්

අධයාඳනය ඵා සිටින අය  ඇභතේ 39% ඳ් ාතේ උඳාට  භ්ටටදබන සිටීසභතේ විදේ ක්ණයකි. 

අධයාඳනය සියළු දදනාදේ මූලි් අයින ලාසි්භකි. එය වභාන වභානතේභතාලදේ වභාන වං තාලය 

ශා පුද්ග ්්ඩඩායබනල අයිතීධය සුරක්ෂිත ්ර ගැනීදබනදී ලැදගතේ භාධයයක් දව ක්රියා ්රනු ඵයි. 

දරුදලකුට අධයාඳන ක්රභය ශදුධයලාදදන ප්රථභ අලවථ්ාල ලධයදධය ුදල් ෂභාවිය අධයාඳනයයි. ශ්රී 

ං්ාද  ප්රාථස ් අධයාඳනය 1-5 දශ්රේණි දක්ලා ආලරණය ්රන අතර, 6-13 ලවර දක්ලා ද්වින යි් 
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අධයාඳනය ආලරණය ්රයි. ශ්රී ං්ාද  අධයාඳනදේ අදියර වි්ානය ලන ආ්ාරය ඳශත රඳ 

වටශන භන්ධය ඳැශැදිලි ද්දර්. 

ශ්රී ාංකීය අධයාඳන ශා පුහුණු කිරීදබන ක්රභද දදේ වංවිධාන වටශන 

පූර්ල ෂභාවිය වංලර්ධනය  

 

 

ප්රාථස ් ශා ද්වින යි් අධයාඳනය  

 

 

 

                                                                                     පුහුණු කිරීදබන ක්රභද දය 

පුහුණු කිරීදබන ක්රභද දය 

 

 

 

 

 

තෘතීයි් අධයාඳනය  

 

 

 

 

 

දඳර ඳාවැල් 

ඵාාං දභොධයටිදව රි 

්ණි්ඨ ද්විතී් අධයාඳනය  
6-9 දශ්රේණි 

 දනය්ඨ ද් ඇන යි් අධයාඳනය 

අ.දඳො.ව. (වා.දඳෂ) 10-11 දශ්රේණි 
ලෘතේතීය පුහුණුල 

දනය්ඨ ද් ඇන යි් අධයාඳනය 

අ.දඳො.ව. (උ.දඳෂ) 12-13 දශ්රේණි 

 

්ාර්ස ් අධයාඳනය 
 

ඳ් ාතේ උඳාට  

අධයාඳනය 

උවව් ්ාර්ස ් 

අධයාඳනය 

ලෘතේතීය වශ වි්ල 

විදයා දනොලන 

තෘන යි් 

අධයාඳනය 

වි්ල විදයා 

අධයාඳනය 

ප්රාථස ් අධයාඳනය 
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අඳදේ අධයාඳන ක්රභය තු අධයයන දඳොදු වශන ් ඳත්ර වාභානය දඳෂ විබාගය ශා අධයයන දඳොදු 

වශන ් ඳත්ර උවව් දඳෂ විබාගය තීරණාතේභ් විබාගයධය දද්කි. 2019 ලර්දේ අධයයන දඳොදු 

වශන ් ඳත්ර වාභානය දඳෂ විබාගය වශා ෙදිරිඳතේ වූ අයදුබන්රුලධය වංඛයාල 556,256 ලන අතර, 

ෙධය අධයයන දඳොදු වශන ් ඳත්ර උවව් දඳෂ වශා සුදුසු්බන තේ අදප්ක්්යිධය වංඛයාල 236,099 කි. 

(70.59%) අ.දඳො.ව.(උ.දඳෂ) විබාගය වශා ෙදිරිඳතේ වූ අදප්ක්ෂිතයිධය වංඛයාල 187,167 ලන අතර 

වියධය තුනභ වභතේ වූ වංඛයාල 113,637 ක් ද .      

2015 ලර්දේදී එක්වතේ නාතීධයදේ වුදළුද දී ෙදිරි ලවර 15 වශා ෙදිරිඳතේ ්රන ද න රවාර 

වංලර්ධන අභිභතාර්ථ තුලිධයද “ඳරිපූර්ණ වශ වාධාරණ අධයාඳනයක් සුරක්ෂිත කිරීභ වශ වැභට ජීවිත 

්ාය පුරා අධයාඳන අලව්ථා ප්රලර්ධනය කිරීභට ” අදා ෙක්් රැවක් ෙදිරිඳතේ ්ර ඇත. 

අධයාඳනය වබනඵධයධදයධය ව්ා ඵන ් ෙගැධය ඇදබන ප්රද යද ලැදගතේ ද . ෙදගනීදබන 

නයායයධය,  සිසුධයදේ අලදඵ ධය ශා ඔවුධයදේ අලයතා ශා ඳසුහිභ වැකිල්ට ගර්ස ධය ගුරුලරයා 

විසිධය අනුගභනය ්රනු ඵන ෙගැධය ඇදබන ක්රභද දයධය දලනව්ය. එ වදී Andragogy ශා Pedagogy 

ලදයධය ප්රධාන ක්රභ 2 ක් ඳලතී. Andragogy යනු ලැඩි වටි අධයාඳනදේ බාවිතා ලන ක්රභ ශා මූධර්භ 

ද . දභභ වං්ල්ඳය හි ව  ඇ ඇතේදතේ “andr-ස ර්වා” ශා  “agogos-නාය්යා” යන ්රී් ල නදයර්. 

එ ව අර්ථය ලධයදධය “ප්රුදඛ ස ර්වා” ලන අතර ෙගැධය ඇභ යන අර්ථය ෙධය ර්රෑඳණය ්රයි. දභභ 

ක්රභදේදී පුහුණු්රු / ගුරුලරයා /උඳදද්්යා භත රා ඳලන න අතර ඔහු ෙදගනුබන ඳශසු්බන වැඳයුභ 

සිදු ්රනු ඵයි. එදභධයභ තභ දැනුභ දශ  ඵා ගතේ දැනුභ දයොදා ගධයදධය පුහුණුදලධය ඳසුල දශ  

පුහුණුදලධය ඳසු ෙතාභ ආවධයන ්ා ල්ලානුද දීය. වභ ්්ඩඩායබන තුලිධය   දඵොදශ  දුරට ෙදගන 

ගැනීභ සිදු ්රන අතර, එභ පුද්ගයාදේ ආ්ල්ඳ ෙදගනුභ ්්ඩඩායබන ශා ෙදගනුබන ලටපිටාල 

ෙදගනුභ වාර්ථ්  ඇභට ඵඳායි.  

Pedagogy යටදතේ ඵාගතේ දැනුභ ශා කුවතා උඳදය ගී ්ර ගනු ඵධයදධය ්ා ඳරාවයකිධය ඳසුල 

ලන අතර ගුරුලරයාදේ දක්තාලය ශා ආ්ල්ඳ භත එය රා ඳලතී. ගුරුලරයාට ඳානය ්ර ගත ශැකි 

වධයදර්බයක් තු රා ඳලන න අතර අනු රයධය ශා වශ රයධය අතරිධය ෙදගන ගැර්භ අඩු භ්ටටභ් 

ඳලතී. 

92.9 %  ලඩා ෙශෂ වාක්රතා භ්ටටභක් ඳලන න ශ්රි ං්ාද  දැනුබන දක්ධයරීය වභානයක් වංලර්ධනය 

්ර ආර්ථි් භ්ටටභ ෙශෂ නැං ඇභට ්ටයුතු කිරීභ අතයලයභ ්ර්තලයයකි. අධයාඳනය  තුලිධය 

දද්ශීය ශා විදද්ශිය ශ්රභදලෂදඳො ෙක්් ්රගතේ ලෘතේතීය පුහුණු වැසුබන වශගතල ඵා දීභතේ , 

නාන ් වංලර්ධනයට වෑභ පුරලැසිදයකුභ දාය් ්ර ගැනීභටතේ ශැකි ලන දව දදොරවන විලෘත ් 

යුතුය. 
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අධයාඳනදේ දර්නය ශා ක්රභද දය 

ඳාවැල් අධයාඳනදේ ඳලන න ගැටළු දභොනලාද   

දභ වදී මූලි් ලදයධය බුද්ට  ්බනබන වැසිය භන්ධය ලර්තභාන අධයාඳන ක්රභදේ ඳලන න ගැටළු ශා 

දුර්ලතාලයධය ශන්නා ගධයනා ද අතර එ්්ලා ඳශත ඳරිදි ද . 

1. වභාන අවාධාරණතේලය 

2. වබනඳතේ වභ දනො ඇභ 

3. පූර්ණ භානල වංලර්ධනය සිදු දනො ඇභ  

4. විය දනොදධයනා පිරිවක් ශැසිර ඇභ (ආ්ල්ඳ, කුවතා, යාලතේ්ාලීන දැනුභ) 

5. ග්රාමීය ය ලතු අංදේ නුපුහුණු ගුරුලරුධය දවේලය කිරීභ 

6. වං්නය ශා අනනයතාලය අතර සුවංදය ගයක් දනො ඇභ 

7. දරුලාදේ අභිරුත්යට (Passion)  ෙඩ දනොදීභ 

8. විබාග ්ට සීභා වූ අධයාඳනය  

9. ප්රධාන ලදයධය දඳොදත ව දැනුභට ඳභණක් සීභා වූ අධයාඳනය ශා එ ව අධයතර්ගතය 

10. රාුදගතයි 

11. දරුලධයට ඇහුබන්ධය දනොදීභ 

12. ඳාඩබන ්ර විබාග ලි ඇභ ෂුදධයදේ ර්දශව් ත්ධයතනය එ ව දී ඵා ගැනීභ අලභ  ඇභ 

13. දතොරතුරු ්ටඳාඩබන කීරීභ ශා ගණිත ්ර්භලට ලැඩි ්ායක් ලැය  ඇභ ර්වා භානෂීය ගුණ 

දශබන, ්ා, ත්ධයතන වශා ද ාල දනොභැන  ඇභ 

14. ඳලන න අධයාඳන ක්රභය ප්රන ප ශා ෙක්් ඳාද් ්රදගන න ීභ 

15. ඳලන න අධයාඳන ක්රභය දරුලධයට ආතන යක්  ඇභ 

16. තභධයල දවොයා යාභට ෙඩ දනොදීභ 

17. ශිය විබලතාලයධය ලර්ධනයට අල්ා දනොන ීභ 

18. දරුලාට වැඵෑ ඳරිවරයක් අතේවිම,භට අල්ා ඵා දනොදීභ 

19. දතොරතුරු භත වැ්සුණු අධයාඳන ක්රභද දය දලනුලට ජීවිත අතේදැකීබන භත අධයාඳන ක්රභය 

වැ්සී දනොන ීභ. 

20. අධයාඳනයක් පිළිඵ නාන ්  ප්රන ඳතේන යක් දනොභැන  ඇභ 

21. ෂභයාට අලය දද් දනොල උගතුධයදේ දැනුභ දඳධය ඇභට විය භාාලධය ව්ව් කිරීභ 

22. යටතේවිජිතලාදයට අලය අධයාඳන ක්රභයභ දිගටභ අනුගභනය කිරීභ 

23. ෙධයරීය දග  ර දනො ඇභ 

24. ර්ර්භාණශීලිතේලය පූර්ණ දව ඇගයීභක් දනො ඇභ 

25. ලයසිධය ලැදඩතේභ දරුලධයට තභධයදේ ශැකියාල දවොයා ගැනීභට ඇන  අල්ාය සීභා  ඇභ දශ  

නැන  ඇභ  

26. වියය දැනුභ ප්රාදය ක ් ජිවිතදේ දී බාවිතා  ඇභ අලභ  ඇභ 
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27. ඳධයන ය් ෂුදධය වංඛයාල ෙතා ලැඩි දශ  ෙතා අඩු  ඇභ 

28. ගුරුලරුධයදේ ලෘතේතීයබාලය දනොවැකීභ 

29. දදභාපිය අධයාඳනයට තැනක් දනොභැන  ඇභ. 

30. ෙදගනුභට දරුලා දඳර සදානබන කිරීභක් දනොභැන   ඇභ 

31. අධයාඳනදේ ලෘතේන ්බාලය 

32. ක්ණි් වි යතාලයධය නැන ්භ , Inclusive Education  

33. පිරිස  ෂුදධය අභිඵලා ගැශැණු ෂුදධය දක්තා දඳධය ඇභ 

34. නන විඥාණයට ෙඩ දනොදීභ 

35. අධයාඳනය ව්ත්රී පුරු වභානබාලය භත ඳදනබනල ඳැලතීභ 

36. ඳාවැල් ලතේ්බන/ භූස ය ඵා වර ඳාර්්ලයධයදේ ඳානයට නතු ඇභ 

 

අධයාඳන ක්රභදේ ශන්නා ගතේ ගැටළු ශා දුර්ලතාලයධය අලභ ්ර ගැනීභ වශා ෙගැධය ඇබන ක්රභද දයධය  

සිදු විය යුතු ආ්ාරය ඳශත ඳරිදි දැක්විය ශැකිය. 

ෙදගනුබන ෙගැධය ඇබන ක්රභද දය 

 ගුරුලරයා ලෘතේන ්දයක්  ඇභ ශා වෑභ ඳාවක්භ එ් ප්රස න යක්  ඇදබන ඳදනභ භත 

සියළුභ ප්රන ඳතේතීධය ව්ව්  ඇ න හිය යුතු ය. 

සියලු වභාන ප්ර්න දභභ වං්ල්ඳයට අදාෂල ව්ව්  ඇ න ීභ. 

 අධයාඳන භදන  විදයාල අනුල ඳදනබන වූ ස ශ්ර ලයව් ්ා්ඩඩායබන අනුල ඳධයන  ්ාභර ව්ව් විය 

යුතු ය. 

ුදල් ෂභා විය             අවු: 6-8 

ඳ් ාතේ ෂභා විය       අවු:9-12        

නල දයොවුධය විය       අවු:13-16        ( පියාදේ දේ වං්ල්ඳය අනුල )  

ඳ් ාතේ දයොවුධයවිය  අවු:17-19       

 අධයතර්්රණ අධයාඳනය ඳදනබන වූ ඳධයන  ්ාභර ව්ව් විය යුතු ය. 

 ගුරු ශිය අනුඳාතය 1:5 අනුඳාතදයධය විය යුතු ය.( ෂුදධය 15 ් ඳධයන ්ාභරයක් වශා 

ප්රධාන ගුරුලරයා වශ වශාය් ගුරුලරුධය 03 ක් සිටිය යුතු ය ) 

වදභ ධාර්් අධයාඳන ක්රභය  

 අතේදැකීබන  ශා දතේභා ඳාද් අධයාඳන ක්රභයකි 

 දරුලධයදේ විවිධතේලය ශන්නා ගැනීභ  

ලාත්් බුද්ට ය, තර්්ානුක බුද්ට ය ,වංගීත රිද්භයානුක, ව්ලබාල ධර්භ ඳදනබන වූ (ඵහුවිධ 

බුද්ට  නයාය) දරුලාදේ කුවතා අභිරුන්ධය ශන්නා ගැනීභ 

 ඒ ඔව්දවේ දරුලා අඛ්ඩඩල තක්දවේරු දලස ධය ර්යාභනය දලස ධය ෙදිරියට යයි. 

 ගුරුලරයා දරුලා ර්රීක්ණය ්රස ධය ලාර්තා තඵා ගැනීභ (දභභ ලාර්තා දරුලා වභඟ ෙදිරියට 

යයි.) 

 තභාදේ විබලතාලයධය ශන්නා දියුණු්රදගන ඇන  ර්වා ඊට අදාෂ ලෘතේතීය ලරණය සිදු ්ර 

ගැනීභ. 

 ස ධය අලධාරණය ලධයදධය යාලජීල ෙදගනුබන ක්රියාලලියක් භන්ධය අභිදය ග නය ගැනීදබන 

ශැකියාලයි. 
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දැනුබන දක්ධයරීය වභානයක් වංලර්ධනය ්ර ආර්ථි් භ්ටටභ ෙශෂට ගැනීදබන දී විට භතේ අධයාඳනයට 

ඳැලදරනුදේ භශඟු ්ාර්යබාරයකි.එලධය තතේලයක් තුෂ අධයාඳන ක්රභදේ සිදුවිය යුතු දලනව්්බන ශා 

දය නනා ඳශත ඳරිදි ද . 

 

නාන ් ප්රන ඳතේන ය වශා දය නනා 

 රට ලැසියා මූලි් ්ර ගතේ ඳාවල්/ අධයාඳන ලයුශයක්  (නාන  ආගබන දලධයල දනොභැන ) ඇන  

කිරීභ. 

 අක්ර වාක්රතා අධයාඳනය ලයව අවු 7 ධය ආරබනබ කිරීභට ්ටයුතු කිරීභ. 

 ෂඟභ ඳාව දරුලාදේ ඳාව  ඇභ වශා අලය ්ටයුතු සිදු කිරීභ 

 ශියතේල විබාගය අදශ සි කිරීභ 

 ස ශ්ර ඳාවල් ඇන  කිරීභ 

 ගුරුලරයා උඳාට ධාරී  ඇභ ශා ෙදගනුබන ඵඳත්රාභිදයක් විය යුතුය 

 එභ ඵඳත්ර යාලතේ්ාලීන කිරීභ 

 ශිය තක්දවේරුල ලාර්ෂි්ල සිදු කිරීභ 

ප්රාදය ක ්  ඳරීක්ණ වශා - 60% 

ලිඛිත ඳරීක්ණ වශා          - 40% 

 ලෘතේතීය අධයාඳනය ඳාවල් ඳද්ධන යට දගන ඒභ 

 ඳාරිවරි් අධයාඳන විය උවව්දඳෂ වියට ඇතුෂතේ කිරීභ 

 ඳරි්ල්ඳනය/ ර්ර්භාණශීලීතේලය / නදල තේඳාදන ඳරිවරය ලැඩි දියුණු කිරීභ 

 ආගබන විය  සියලු ආගබන/දෘ්ඨි ඇතුෂතේ වභයාධයතර ඥානය  ඵා දීභ 

 ක්රීඩා ශා දවෞධයදර්යය මූලි් විය ්ා්ඩඩය තුෂට ගැනීභ 

 අර්ලාර්යය අධයාඳනය 10 දශ්රේණිය කිරීභ 

 වාභානය දඳෂ භන්ධය වි්ලවිදයා ක්දේත්රය දත රා ගැනීභ වශා අල්ා දීභ 

 අඛ්ඩඩ අධයාඳන නාන ් ප්රන ඳතේන යක් ක්රියාතේභ් කිරීභ 

 ස ශ්ර අධයාඳනදේ ඇන  ලැදගතේ්භ පිළිඵල වභාන ්න ්ාලතක් ඇන  කිරීභ 

 නනප්රිය අස ශ්ර ඳාවල් වං්ල්ඳය දලනුලට ස ශ්ර ඳාවල් ඇන  කිරීභ 

 ආගබන අනුල ඳාවල් දඵදා දලධය දනොකිරීභ 

 වභව්ත භානල ශැකියාලධයදේ ඳරාවය අලදඵ ධ ්ර දගන ඊට සුදුසු විය ර්ර්දද්  ශා 

ඇගයීබන ක්රභයක් ඇන  කිරීභ 

 විය ර්ර්දද්ය තුෂට දද්ශීය දැනුබන ඳද්ධතීධය, ලටිනා්බන ඳද්ධතීධය ඳරිග්රශණය කිරීභ. 

 වභ අධයාඳන අලව්ථා ඳාවල් ඳද්ධන ය තුෂ ඇන  කිරීභ 

 ඳාව තුෂ අවාධාරණ දව සිදු ලන විදේෂිත වැකීබන අලභ කිරීභ 

 ඳශත වශධය ්රුණු පිළිඵල දදභාපිය දැනුලතේ කිරීභට ලැඩ පිළිදලෂක් වැ්සීභ  
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 ෂභයාදේ ශැකියාලධය, විබයතාලයධය , ැදියාලධය ශන්නා ගැනීදබන ලැදගතේ්භ 

 

 නාන ් තදේ විබාගයක් අවභතේ  ඇභ දරුදලකුදේ පූර්ණ ශැකියාල භැනීදබන ස නුබන ද්ඩඩක් 

දනොලන ඵල. 

 

 වි්ල්ඳ අධයාඳන අලව්ථා ඇන ඵල (Polytechnique education) 

 

 දරුදලකුදේ විබාග වභතේ  ඇභ ඳභණක් දනොල භානුෂීය ගුණධර්භ ද ලැදගතේ ඵල.  

 

 දව් ඛයය වනීඳාරක්ාල ශා අනා ාර පිළිඵ දදභාපිය දැනුභ ලර්ධනය 
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ඇුදණුභ 

(1) Performance of Candidates – GCE O/L 

 

 

Source: Dept. of Examinations, 2019 

(2). 
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Source: Dept. of Examinations, 2019 

(3). 

 

Source: Dept. of Examinations, 2019 
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(4) Performance of Candidates – GCE A/L 

Source: Dept. of Examinations, 2019 

(5). 

 

Source: Dept. of Examinations, 2019 
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(6). 

 

Source: Dept. of Examinations, 2019 

 

Source: Dept. of Examinations, 2019 


