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3.4 අරමුණු අංක 4: කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රය ො සෙගාමී ීෙ. ....................................... 18 
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3.8 අරමුණු අංක 8: ස්ෙයං ඉමගනුෙ ො  ඒ සඳො පෙසුකම් සැලසීෙ ........................ 22 

3.9 අරමුණු අංක 9: ෙෘදු කුසලතා සංෙර්ධ්නය ......................................................... 23 

3.10 අරමුණු අංක  10:  අධ්යාපන ආයතන සඳො ඩිජිටේ කළෙනාකරණ  මතාරතුරු     
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1 හැඳින්වීම 

 

වර්තමාන තතාරතුරු යුගතේ දැනුම්පාදක වෘත්තීන්හි අතයවශ්ය සාධකයක් වන්හතන්හ 

ශීඝ්රතයන්හ තවනස් වන අවශ්යතාවලට අනුගත විය හැකි ශ්ක්ිමත්ත හා නමයශීලී 

මානව ප්රාග්ධනයක් නිර්මාණය කිරීම යි. ඒ සඳහා අධයාපන පද්ධිය ප්රමාණවත්ත හා 

ශ්ක්ිමත්ත වීම අතයවශ්ය වන අතර 21වන සියවතස් සමාජයීය හා වෘත්තීමය 

අභිතයෝග ජය ගැනීම සඳහා ඉතගනුම්ලාභීන්හට ප්රමාණවත්ත නිපුණතා ලබා දීමට 

පාසල්, වෘත්තීය හා උසස් අධයාපන ක්තේත්රවල පහසුකම් පුළුල් හා ප්රබල මට්ටමක 

පැවැිය යුතු ය.   

තමම අභිතයෝගයට සාර්ථක ව මුහුණ දීම සඳහා සියලු අධයාපන ආයතන නවීන 

තාක්ෂණතයන්හ බල ගැන්හවිය යුතු අතර ඊට සමගාමී ව ගුරු භවතුන්හ ඇතුළු සියලු 

අධයාපන වෘත්තිකයින්හතග් ධාරිතා සංවර්ධනය සිදු කිරීම ද වැදගත්ත ය. 

යාවජීව අධයාපනතේ ප්රමුඛ නිපුණතා අත්තපත්ත කර ගැනීම සඳහා උසස් තත්තත්තවතේ 

සමසාධාරණ අධයාපන ප්රතේශ්යක් පැවැිය යුතු අතර ඒ සඳහා නිවැරැදි ප්රිපත්ති 

සම්පාදනය කිරීම කාලීන අවශ්යතාවකි.  

ඉතගනුම් ඉගැන්හවීම් ක්රියාවලිය මගින්හ සාක්ෂාත්ත කර ගැනීමට අතේක්ිත 

ප්රිඵල තබාතහෝ වුව ද ප්රාතයෝගික තත්තත්තවය සැලකීතම් දී සාම්ප්රදායික ඉතගනුම් 

පරිසරයක් එම සියලු අවශ්යතා සඳහා තනාගැළැපිය හැකි ය. විතේෂතයන්හ ම 

ස්වාභාවික අපාදා, දීර්ඝ කාලීන වසංගත, ආර්ික අර්ුද වැනි තපාදුතේ රටට ම / 

තලෝකයට ම බලපාන හදිසි තත්තත්තව හමුතේ සාමානය අධයාපන ක්රමතේදය අඛණ්ඩ 

ව පවත්තවාතගන යාම දැවැන්හත අභිතයෝගයකි. එවැනි අභිතයෝගාත්තමක වාතාවරණ 

හමුතේ සියලු සිසුනට සමාන හා සම අධයාපන අවස්ථා සඳහා ප්රතේශ්ය තහවුරු 

කිරීම අධයාපන බලධාරීන්හතග් වගකීම යි. 

පේචාත්ත තකාවිඩ් - 19 සමතේ මාර්ගගත තලස අධයාපන කටයුතු පවත්තවාතගන 

යාතම් දී මතු වූ ප්රාතේගික ගැටලු මීට උදාහරණ තලස දැක්විය හැකි ය. එවැනි 

වාතාවරණයක අධයාපනය සඳහා පවින එක ම විකල්පය තලස මාර්ගගත 

අධයාපනය තනාසැලකිය හැකි වුව ද අන්හතර්ජාල පහසුකම් තනාමැි වීම, සංඥා 

ආවරණ තනාපැවීම, පරිගණක උපාංගයක් තනාමැි වීම වැනි ප්රාතයෝගික ගැටලු 

මත තබාතහෝ සිසුන්හ අධයාපන ක්රියාවලිතයන්හ බැහැර වූ බව තනාරහසකි. තමය 

වසංගත තත්තත්තවයක් තේතුතවන්හ කරලියට පැමිණිය ද  අධයාපන ක්රියාවලිය සඳහා 

තාක්ෂණය භාවිතය ආරම්භතේ සිට ම පවින හා වර්ධනය වූ ගැටලුකාරී 

තත්තත්තවයකි. එවැනි ගැටලුවක් ඉදිරිතේ දී මතු තනාවීමට නම් ක්රමවත්ත වැඩපිළිතවලත්ත 

යටතත්ත සියලු පාර්ශ්වවල මැදිහත්ත වීීතමන්හ අදාළ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

කඩිනම් කළ යුතු ය. තමය අධයාපනයට අදාළ ආයතන මගින්හ පමණක් තනි ව සිදු 



 

4  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

කළ තනාහැකි කාර්යයක් වන අතර ඒ සඳහා රාජය හා තපෞද්ගලික  තදඅංශ්තේ ම 

සෘජු  මැදිහත්ත වීම අනිවාර්යතයන්හ ම සිදු විය යුතු ය. 

නිදහස් අධයාපන ප්රතේශ්ය තුළ අධයාපනයට තාක්ෂණය භාවිතය, මාර්ගගත 

ඉතගනීම වැනි ක්රමතේද උතදසා රජය මගින්හ තමන්හ ම තදමාපියන්හ විසින්හ ද යම්කිසි 

මූලයමය දායකත්තවයක් සිදු තකතර්. ඩිජිටල් අධයාපනයට අවශ්ය පහසුකම්, 

මාර්තගෝපතද්ශ් හා සම්පත්ත සම්පාදනය සම්බන්හධතයන්හ පැහැදිලි නිර්ණායක හා 

උපතදස් ලබා දීම තමම ප්රිපත්ති සංග්රහතේ අරමුණ යි.  

ඒ අනුව අධයාපන අමාතයාංශ්ය, තතාරතුරු හා සන්හනිතේදන තාක්ෂණ 

නිතයෝජිතායතනය (ICTA) හා එක් ව අධයාපන පරිපාලන නිලධාරීන්හ, වෘත්තීයතේදීන්හ, 

විදුහල්පිවරුන්හ, පාසල් ගුරුවරුන්හ, වෘත්තීය හා උසස් අධයාපන ආයතනවල 

ප්රධානීන්හ, නිලධාරීන්හ සහ තද්ශ්කවරුන්හ, තාක්ෂණ විතේෂඥයින්හ ආදින්හතග්  

සහභාගීත්තවතයන්හ පවත්තවන ලද වැඩමුළු කිිපයක ප්රිඵල මත තමම ප්රිපත්ති 

තයෝජනා සකස් කරන ලදි. 

තමම පසුබිම යටතත්ත සංගෘිත මතු දැක්තවන ප්රිපත්ති තයෝජනාවලිතේ 

සාර්ථකත්තවයට පහත දැක්තවන ආයතනවල ඍජු දායකත්තවය සහ ආශිර්වාදය 

නිසැක පිටිවහලක් වූ බව කෘතතේදී ව සඳහන්හ කළ යුතු ය. 

▪ අධයාපන අමාතයාංශ්ය  

▪ තතාරතුරු හා සන්හනිතේදන තාක්ෂණ නිතයාජිතායතනය (ICTA)  

▪ අධයාපන අමාතයාංශ්යට අයත්ත සියලු රාජය අමාතයාංශ් 

▪ අධයාපන අමාතයාංශ්ය යටතත්ත පවින ආයතන (ජාික අධයාපන 

තකාමිසම, ජාික අධයාපන ආයතනය, විේවවිදයාල ප්රිපාදන තකාමිෂන්හ 

සභාව, ජාික අධයාපන විදයා පීඨ ....... ) 

▪ පාසල්  

▪ විේවවිදයාල 

▪ නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය අධයාපන ආයතන 

ඒ අනුව අධයාපන ආයතන තලස ක්රියාත්තමක වන තමම ආයතන වර්තමානතේ මුහුණ 

පා ඇි ගැටලුවලට අදාළ ව තමි දී සාකච්ඡා කර අවශ්ය ප්රිපත්ති, තයෝජනා හා 

ක්රතමෝපාය ඉදිරිපත්ත කර ඇත. 

 

 

 

 



 

5  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

තමම ප්රිපත්ති සංග්රහය සකස් කිරීතම් දී පහත තපාදු තයදුම් භාවිත කර ඇත. 

▪ අධයාපන ආයතන  

 

අධයාපන ක්රියාවලිතේ නිරත පාසල්, විේවවිදයාල හා උසස් අධයාපන ආයතන, 

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය අධයාපන ආයතන ආදි සියලු ආයතන 

‘අධයාපන ආයතන’ තලස හඳුන්හවා ඇත. 

 

▪ සිසුන්හ 

 

තමි ‘සිසුන්හ’ යන ශීර්ෂය යටතත්ත ප්රාථමික හා ද්වීීයික මට්ටතම් පාසල් සිසුන්හ, 

උසස් අධයාපනය හදාරන හා විේවවිදයාල සිසුන්හ සහ වෘත්තීය හා තෘීය 

අධයාපනතේ නිරත සිසුන්හ අදහස් තේ. 

 

▪ ගුරුවරුන්හ 

 

‘ගුරුවරුන්හ’යන ශීර්ෂය යටතත්ත පාසල් ගුරුභවතුන්හ, විේවවිදයාල ආචාර්ය, 

මාහාචාර්ය, කිකාචාර්යවරුන්හ, වෘත්තීය අධයාපන ආයතන හා කාර්මික 

විදයාල වැනි ආයතනවල කිකාචාර්යවරුන්හ / තද්ශ්කවරුන්හ ඇතුළු ඉගැන්හවීම් 

ක්රියාවලිතේ නිරත සියලු පාර්ශ්ව ඇතුළත්ත කර ඇත.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

2 ප්රතිපත්තති අරමුණු  

 

 

අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ප්රතිපත්තියක් ෙඳුන්ොදීමම් සෙස්ත 

අරමුණු මලස පෙත දැක්මෙන කරුණු ෙඳුනාමගන තිමේ.  

1. එය ප්රාථමික ,ද්විතීක මෙෝ තෘතීක  වුෙ ද ඩිජිේකරණමේ දී  ොධ්ා ෙතුෙන නමුත් 

ඒ සෙගෙ ප්රතිලාභ ද අත්කර ගනී.ඉෙළ  ෙට්ටමම්  සංෙර්ධ්නය ො 

මෙනස්ීම්ෙලට  සෙගාමී ෙ මෙනස් ෙන අධ්යාපනය නෙ තාක්ෂණික ප්රෙණතා 

සෙ නෙය මයදවුම්ෙල උපරිෙ උපමයෝජනය අත්පත් කර ගනී. 

 

2. ෙර්තොන මද්ශීය ො ජාතයන්තර රැකියා මෙ මළඳ මපාළ අභිමයෝග ජය ගත 

ෙැකි පුහුණුෙක් සිත යාෙත්කාලීන උසස් අධ්යාපනයක් සිසුන්ට ලො දීෙ.  

ඔවුන් සෑෙ විටෙ මලෝකමේ ඕනෑෙ ස්ථානයක ජීෙත් ෙන සිසුන්ට ෙඩා ඉෙළ / 

සොන ෙට්ටමම්  ඩිජිටේ කුසලතාෙන්මගන් සෙන්විත ීෙ.  

 

3. ශිෂයයාට ලො මදන ඩිජිටේ අධ්යාපනය  හුමදක්  නයායාත්ෙක අධ්යාපනයට  

පෙණක් සීො මනාකරමින් ප්රාමයෝගික අත්දැකීම් ලො ගැනීෙ සඳො සිසුන්ට 

ප්රොණෙත් අෙස්ථා ලො දිය යුතුය. සෑෙ සිසුමෙකුට ෙ, ඔහු/ඇය ෙදාරන 

විෂයධ්ාරාෙ කුෙක් වුෙත්, එෙ විෂයොලාමව් අනිොර්යය  සංරචකයක්  මලස 

ඩිජිටේ කුසලතා ෙර්ධ්නය ඇතුළත් විය යුතු ය.  ප්රාමයෝගික සංරචකයකින් 

මතාරෙ  ඩිජිටේ අධ්යාපනය අංගසම්ූර්ණ මනාමව්. පාඨොලාමව් ස්ෙභාෙය 



 

7  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

අනුෙ එි විෂය නිර්මද්ශමේ  10% කට ෙඩා ෙැඩි කාලයක් සිසුන්මේ ඩිජිටේ 

කුසලතා ෙර්ධ්නය සඳො මෙන්  කිරීෙ. 

 

4. සිසුන්ට පරිූර්ණ, උසස් සෙ යාෙත්කාලීන කළ අධ්යාපනයක් ලො දීෙ සඳො 

සෑෙ අධ්යාපන  ආයතනයක ෙ මතාරතුරු ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණ විෂය ො 

ඒ අශ්රිත විෂයන් උගන්ෙන  අධ්යයන කාර්ය ෙණ්ඩලය නෙ තාක්ෂණික 

සංෙර්ධ්නයට, කාර්මික ක්මෂ්ත්රමේ නෙ ප්රෙනතාෙලට  සෙගාමීෙ තෙ කුසලතා 

ෙර්ධ්නය කර ගැනීෙ  සඳො ඉගැන්ීම් ක්රෙ නිතර යාෙත්කාලීන කිරීෙ.  

 

5. සෑෙ අධ්යාපන ආයතනයකෙ ො ෙෘත්තීය පුහුණු ආයතනයකෙ ශිෂය 

මක්න්ීය ඩිජිටේ අධ්යාපනයක් සිත පරිසරයක් පැෙතීෙ.  සියලු උපාංගෙලින් 

සෙන්විත පරිගණක විදයාගාර සපයා දීමෙන් සිසුන්ට  ප්රොණෙත් සෙ සොන 

අෙස්ථා සලසමින් ඔවුන්ට අෙශය පුහුණුෙ ලො දීෙ. 

 

6. ශිෂයයන්, ප්රාථමික, ද්විතීයික මෙෝ තෘතීයික ෙට්ටම්ෙල ඉමගනුෙ ලැබූෙ ද, 

ඔවුන්මේ ඉමගනුම් කටයුතු සඳො අෙශය ඉමගනුම් මුලාශ්ර (මපාත්, සඟරා, 

ීඩිමයෝ ආදිය) දැරිය ෙැකි මිලකට සපයා ගැනීෙ. එෙ මුලාශ්ර  අෙශයතාෙයට 

ගැළමපන පරිදි ගුණාත්ෙක තත්ත්ෙමයන් පැෙතීෙ ො යාෙත්කාලීන විය යුතුය. 

 

7. සෑෙ අධ්යාපන ආයතනයක් ෙ අධ්යාපන  ක්රියාෙලිමේ විශිෂ්ටත්ෙය සඳො 

ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පද්ධ්ති (LMSs) භාවිතා කිරීෙ. 

 

8. ඩිජිටේ අධ්යාපනය පන්ති කාෙරෙලට පෙණක් සීො කළ මනාෙැකි අතර එමස් 

සීො කළ යුතු ද නැත. එමෙත් ඩිජිටේ තාක්ෂණ කුසලතා සිත අනාගත 

ෙෘත්තිකයන් ෙෙට පත් ීෙ සඳො ප්රධ්ාන විෂයන් පිළිෙදෙ මෙන්ෙ අමනකුත් 

විෂය  ක්මෂ්ත්රෙලට අදාළ ෙ තෙ දැනුෙ ෙැඩිදියුණු කරගනිමින් ස්ෙයං අධ්යනමේ 

මයදීෙට සිසුන් උනන්දු කරීෙ.  

 

9. ෙෘදු කුසලතා සංෙර්ධ්නය ඩිජිටේ අධ්යාපනමේ අතයෙශය සංරචකයකි. ඩිජිටේ 

අධ්යාපනමේදී දෘඪ කුසලතා ො සෙගාමීෙ සිසුන්මේ ෙෘදු කුසලතා 

සංෙර්ධ්නයක් ද සිදුවිය යුතුය. සන්නිමට්දන කුසලතා , අන්තර් පුද්ගල සෙඳතා, 

ඉදිරිපත් කිරීමම් කුසලතා, කණ්ඩායම් ෙැගීෙ, නායකත්ෙය කුසලතා  ආදිය 

ෙෘදු කුසලතා යටතට ගැමන්. 

 

10. සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතනෙල  පරිපාලන ො කළෙනාකරණ  කටයුතු සඳො 

අංගසම්ූර්ණ කළෙනාකරණ මතාරතුරු පද්ධ්ති භාවිතා කිරීෙ. 

 



 

8  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

11. සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතනෙල පරිපාලකයින්ට සිය  දදනික කාර්යයන් 

ක්රියාත්ෙක කිරීමම් දී අෙශය   පද්ධ්ති ො මයදවුම් මෙමෙයීෙට අෙශය 

ඩිජිටේ කුසලතා පිළිෙඳෙ නිපුනත්ෙයක් ලො දීෙ. 

 

12. සාොනය ක්රෙමව්දය යටමත් අධ්යාපන කටයුතු ක්රියාත්ෙක කළ මනාෙැකි  

අෙස්ථාෙල ඉමගනුම් ක්රියාකාරකම් ආෙරණය කිරීෙ සඳො සියලු සිසුන්ට 

පෙසුකම් පැෙතිය යුතුය. එිදී භූමගෝලීය පිිටීෙ, ආර්ිකය ෙත සොජීය 

ෙට්ටෙ මනාසලකා සම්ප්රදායික පන්තිකාෙර අධ්යාපනයට සමීප අඛණ්ඩ ො 

විධිෙත් අධ්යාපනයක් ොර්ගගත ෙ ලො දීෙට අෙශය යටිතල පෙසුකම් 

(උපකරණ ො උපාංග, සංඥා ආෙරණ, අන්තර්ජාල පෙසුකම් ආදිය) රජය 

ෙගින් සම්පාදනය කිරීෙ. 

 

13. සියලු අධ්යයන කාර්ය ෙණ්ඩල සාොජිකයින් ඉමගනුම් ඉගැන්ීම් ක්රියාෙලියට 

ඩිජිටේ තාක්ෂණය භාවිත කිරීෙ සඳො අෙශය දැනුෙ ො කුසලතාෙලින් 

සන්නද්ධ් ීෙ. තෙ ද ඔවුන්ට ඉගැන්ීමම් කටයුතු සඳො ප්රොණෙත් ඩිජිටේ 

මෙෙලම් ො ෙෘදුකාංග ලො දීෙ. 

 

14. සියලු සිසුන් අධ්යාපන ක්රියාෙලියට ඩිජිටේ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීෙට අෙශය 

ෙැකියාෙ ලො ගැනීෙ.  

 

15. ගුරුෙරුන් ො පරිපාලකයින් විසින් සයිෙර් අනතුරු ෙදුනා ගැනීෙ ෙගින්, 

අධ්යාපනය සඳො ඩිජිටේ තාක්ෂණය භාවිත කරන සියලු සිසුන්ට සුරක්ිත 

ඩිජිටේ අෙකාශයත් තෙවුරු කිරීෙ ො ඒ සඳො විධිෙත් රැකෙරණයක් 

සැපයීෙ. 

 

16. මදොපියන් සෙ භාරකරුෙන් ඩිජිටේ අධ්යාපනමේ අෙශයතාෙ පිළිෙඳෙ 

දැනුෙත් ී ඒ සඳො ිතකර පරිසරක් නිෙස තුළ සකස් කිරීෙ සෙ දරුෙන්මේ 

අධ්යාපන කටයුතු සඳො ෙැකි උපරිෙ සෙය දැක්ීෙ.  

 

17. සෑෙ අධ්යාපන ආයතනයක් ෙ තිරසර ො පරිසර ිතකාමී ඩිජිටේ සංෙර්තන 

ක්රියාෙලියක් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සෙ විදුත් අපද්රෙය නිසි මලස කළෙනාකරණය 

කිරීෙ.   

 

 

18. අධ්යාපන ආයතනෙල ඉමගනුම් ක්රියාකාරකම් සෙ කළෙනාකරණයට භාවිත 

කරන ෙෘදුකාංග අදාළ කාර්යයට ගැළමපන ප්රමයෝජනෙත් ,යාෙත්කාලීන සෙ 

ෙලපත්ර සිත (විෙෘත ො නිදෙස් ෙෘදුකාංග ෙැර) ෙෘදුකාංග ීෙ. 



 

9  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

 

19. අධ්යාපන ක්මෂ්ත්රමේ ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින් ක්රියාත්ෙක කරන්නන් ඇතුළු 

තීරණ ගැනීමම් ක්රියාෙලිමේ සිටින සියලු පාර්ශෙකරුෙන් අධ්යාපන ඩිජිටේ 

සංෙර්තන ක්රියාෙලියට නිසි ප්රමුඛතාෙය ලො දීෙ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3 අරමුණු 

 

3.1 අරමුණු අංක 1: අධ්යාපනය ඩිජිටල් සංවර්තනය කිරිම  

 

අධ්යාපනය : එය ප්රාථමික ,ද්විතීක මෙෝ තෘතීක  වුෙ ද ඩිජිේකරණමේ දී  ොධ්ා ෙතුෙන 

නමුත් ඒ සෙගෙ ප්රතිලාභ ද අත්කර ගනී. ඉෙළ  ෙට්ටමම්  සංෙර්ධ්නය ො 

මෙනස්ීම්ෙලට  සෙගාමී ෙ මෙනස් ෙන අධ්යාපනය නෙ තාක්ෂණික ප්රෙණතා සෙ 

නෙය මයදවුම්ෙල උපරිෙ උපමයෝජනය අත්පත් කර ගනී. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 1.1:  

රජමේ ජාතික ප්රතිපත්ති  රාමුෙ ෙන මසෞභාගයමේ දැක්ෙ ෙගින් රජය ,ආර්ිකය ො 

සොජය ූර්ණ ඩිජිටේ සංෙර්තන පරිෙර්තනයකට මෙමෙයෙනු ලැමේ. මෙෙ 

පරිෙර්තනමේ ඒකාෙද්ධ් මකාටස් කරුෙන් ෙශමයන් අධ්යාපන අොතයාංශය,සියලු ෙ 

අධ්යාපන ආයතන මෙෙ පරිෙර්තනය මෙමෙයෙන මෙනත් රාජය ආයතන සෙඟ 

ඵලදායී සම්ෙන්ධ්තා මගාඩනගා ගනිමින්  මෙි  පාර්ශෙකරුෙන් මලස ක්රියාත්ෙක 

ීෙ අතයාෙශය මව්.   

ප්රතිපත්තති අංක 1.1:  

අධ්යාපන අොතයාංශය ො සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන විසින් මෙෙ ඩිජිටේ 

පරිෙර්තනමේ අෙශයතාෙ ෙඳුනාමගන එි පාර්ශෙකරුෙකු විය යුතුය.   

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. අධ්යාපන අොතයාංශය ඇතුළු සියලු ෙ  රාජය අධ්යාපන ආයතන ෙගින්  උපාය 

ොර්ගික ෙට්ටමම් දී ඩිජිටේ පරිෙර්තනමේ අෙශයතාෙ සෙ ඒ සඳො අනුගත 

ීමම් උපායොර්ග  ෙදුනාමගන එය ස්ෙකීය උපාය ොර්ගික ො  ක්රියාකාරී  

සැලසුම්ෙල අන්තර්ගත කිරීෙ. 

2. අධ්යාපන ක්මෂ්ත්රමේ ඩිජිටේ පරිෙර්තනය සඳො ක්රියාත්ෙක ීමම් දී  තාක්ෂණ 

අොතයාංශය, මතාරතුරු ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණ නිමයෝජිතායතනය 

(ICTA) සෙ මෙනත් අදාළ ආයතන (උදා: ශ්රී ලංකා විදුලි සංමද්ශ ො නියාෙන 

මකාමිෂන් සභාෙ) සෙඟ සමීප සෙඳතා පැෙැත්ීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 1.2:  

මෙනස් ීෙ සඳො ප්රතිමරෝධ්ය දැක්ීෙ මිනිස් ස්ෙභාෙයයි.  යමෙකු විසින් මම් ෙන විට 

අත්කරමගන ඇති කුසලතා ඩිජිටේ සංෙර්තනය නිසා යේපැන යන ෙෙට ෙැගීෙක් 

ඇතිවුෙමොත් මෙය ෙඩාත් ඉස්ෙතු මව්.මම් නිසා ෙෘත්තීය සංෙර්ධ්නය සඳො  නෙ 

කුසලතා අත්පත් කර ගතයුතු නමුත් එය මොමෙෝ මදමනකු විසින් තෙන් කිසිදු 

සූදානෙක් නැති අභිමයෝගයක් මස් සලකනු ලෙයි. 

 



 

11  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

ප්රතිපත්තති අංක 1.2:  

විවිධ් පාර්්ෙකරුෙන් විසින් ඩිජිටේ පරිෙර්තනය මකමරි දක්ෙන  ප්රතිමරෝධ්ය සඳො 

දැඩි නීතිරීති ෙගින් විසඳුම් ලො දීෙ මෙනුෙට ෙඩා සුෙදශීලී ප්රමව්ශයක් ඔස්මස් 

ඔවුන්මේ සැෙෑ ගැටලු අෙමෙෝධ් කර ගනිමින් ඒොට නිසි ප්රාමයෝගික විසඳුම් ලො දිය 

යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ඩිජිටේ පරිෙර්තනය මකමරි අධ්යාපනඥයින්, නිලධ්ාරීන් සෙ මදොපියන් 

විසින් දක්ෙන  ප්රතිමරෝධ්ය සඳො විසඳුම් ලො දිය යුත්මත්: 

2. ඩිජිටේ කුසලතා ඉලක්ක කරගත් ොර්ික තක්මස්රුකරණය  

3. ඩිජිටේ විසදුම් භාවිතය සඳො දිරිෙත් කිරීෙ සෙ එෙ කුසලතා අත්පත් කර 

ගැනීෙ සඳො ගුරුභෙතුන්ට අෙස්ථා සම්පාදනය කිරීෙ(උසස්ීම්,පුහුණුීම් 

ආදිය ලො දීෙ) 

4. සිසුන්,මදොපියන් සෙ ෙෙජනතාෙ ඉලක්ක කර ගනිමින් දැනුෙත් කිරීමම් 

ෙැඩසටෙන් ො මෙනස්ීම් කළෙනාකරණ ෙැඩසටෙන් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 

ෙගිනි. 

ප්රතිපත්තතිමය ගැටලුව 1.3: 

අධ්යාපනය  ඩිජිටේ සංෙර්තනය  කිරීෙ සඳො ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින් විසින් මූලික 

එකඟතාෙ ලො දුන්න ද, එය සාක්ෂාත් කර ගැනීෙ සඳො අෙශය ක්රියාොර්ග ගැනීමම් 

දී අරමුදේ සපයා ගැනීමම් ගැටලු ඇති ීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක1.3:   

අරමුදේ ිඟකෙ අධ්යාපන ආයතන්ි  ශිෂය මක්න්ීය ඩිජිටේ අධ්යාපන විසඳුම් 

ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳො  ොධ්ාෙක් මනාවිය යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ජාතික අධ්යාපන අයෙැයක් ෙගින් ප්රතිපාදන සලසමින් අධ්යාපන 

ආයතනයන්ි මතාරතුරු ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණ පරිසරයක් 

මගාඩනැගීමම් දී ඇතිෙන අරමුදේ ගැටලුෙ සඳො විසඳුම් ලො දීෙ. 

2. ප්රජාෙට මතාරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපනය ලො දීමම් අරමුණින් පාසේ මතාරතුරු 

තාක්ෂණ ෙධ්යස්ථාන (අෙෙ ෙශමයන් කිිපයක්ෙත්) ලාභ ඉපයීෙ ෙගින්  

ස්ෙයං තිරසර ඉමගනුම්  ෙධ්යස්ථාන ෙෙට පත් කිරීෙ. 

3. ඩිජිටේ විසඳුම් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳො එක් එක් ආයතන සතු අරමුදේ 

ප්රොණෙත් මනාීෙ නිසා, ොර්ගගත ප්රමව්ශයට ( On line platforms)  දත්ත 

සඳො මුදේ ෙැයීෙකින් මතාරෙ පිවිසීමම් ෙැකියාෙ (white-listed) සෙතික 

කිරීමම් ප්රතිපත්තියක් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සෙ ඉ-තක්සලාෙ (e-thaksalawa), 

meet.gov.lk ෙැනි මද්ශීයෙ සකස් කර ඇති මයදවුම් ප්රෙර්ධ්නය කිරීෙ. 



 

12  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

වි්ෙවිදයාල ද UBL (University Business Link) ෙරො අදාළ ආයතන 

සම්ෙන්ීකරණමයන් සුදුසු ක්රෙමව්දයක් අනුගෙනය කිරීෙ මෙෝ මෙනත් 

විකේප සලසා ගැනීෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.2 අරමුණු අංක 2: අනාගත අභිමයෝග සඳහා සූදානේ කිරීම  

 

ෙර්තොන මද්ශීය ො ජාතයන්තර රැකියා මෙ මළඳ මපාළ අභිමයෝග ජය ගත ෙැකි 

පුහුණුෙක් සිත යාෙත්කාලීන උසස් අධ්යාපනයක් සිසුන්ට ලො දීෙ.  ඔවුන් සෑෙ විටෙ 

මලෝකමේ ඕනෑෙ ස්ථානයක ජීෙත් ෙන සිසුන්ට ෙඩා ඉෙළ/ සොන ෙට්ටමම්  ඩිජිටේ 

කුසලතාෙන්මගන් සෙන්විත ීෙ.   

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක2.1: 

කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රමයි සිදු ෙන සැලකිය යුතු මෙනස්කම්ෙල ප්රතිඵලයක් මලස මද්ශීය 

ො ජාතයන්තර රැකියා මෙමළඳමපාළ  ඉේලුෙ නිරන්තර ො අඛණ්ඩ පරිෙර්තනයකට 

ලක් මව්. සිසුන් විසින් අත් කර ගත යුතු පුහුණුෙ කර්ොන්ත  ක්මෂ්ත්රමේ ඉේලුෙට 

අනුරූප විය යුතු අතර එමස් මනාවුණමොත්, මස්ොමයෝජකයින්මේ අෙධ්ානය දිනා 

ගැනීෙ ඔවුන්ට අපෙසු ෙනු ඇත. ෙෘදු සෙ දෘඪ කුසලතාෙන්ි නිපුණත්ෙය, 

තාක්ෂණික පරාසයක් තුළ ලො ඇති පළපුරුද්ද,  අඛණ්ඩ අධ්යාපනය  සඳො  ඇති 

කැෙැත්ත සෙ ෙැඩ කිරීෙ මකමරි දක්ෙන ධ්නාත්ෙක ආකේප ෙැනි ගුණාංග සඳො 

මෙ මළඳමපාළ ඉේලුෙ පෙතී. අධ්යාපන ක්රියාෙලිය ෙගින් සිසුන්ට එෙ කුසලතා අත්පත් 

කර දීෙ  අධ්යාපන ෙලධ්ාරීන්ට මුහුණ දීෙට සිදු ී ඇති අභිමයෝගය මව්.   

 

ප්රතිපත්තති අංක  2.1:   

සෑෙ විටෙ මද්ශිය ො ජාතයන්තර රැකියා මෙළඳ මපාමළි ෙර්තොන සෙ අනාගත 

කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රයට අෙශය කුසලතාෙලට සෙගාමීෙ ඩිජිටේ අධ්යාපනය මෙනස් 

විය යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන නෙ පාඨොලා, මොඩියුල අදිය සැලසුම් කිරීමම් 

ක්රියාෙලිමේ දී ඒො විශිෂ්ට, යාෙත්කාලීන ො කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රමේ 

අභිමයෝගෙලට ගැළමපන අයුරින් සකස් කිරීෙට ප්රයත්න දැරීෙ.  

2. සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන සිය විෂය නිර්මද්ශ කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රමේ 

අෙශයතාෙනට අනුකූලෙන පරිදි නිරන්තර සොමලෝචනය කිරීෙ.   

3. සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන විසින් ජාතයන්තර  වි්ෙවිදයාල ො  මෙනත් 

අධ්යාපන ආයතන  ෙගින් සකස් කරනු ලෙන මොඩියුල, මද්ශීය ෙශමයන් 

මයාදා ගැනීමම් අරමුණින් නිරන්තරමයන් පර්මේෂණ සිදු කිරීෙ. 

4. වි්ෙ විදයාල සෙ උසස් අධ්යාපන ආයතන ෙගින් කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රමේ 

ප්රෙණතා පිළිෙඳෙ ෙඩා මොඳ අෙමෙෝධ්යක් ලො ගැනීෙ සඳො කර්ොන්ත 

ක්මෂ්ත්රමේ ෙවුේකරුෙන් සෙඟ නිරන්තර සාකච්ඡා පැෙැත්ීෙ.  

5. සියලු ෙ අධ්යාපනික ආයතන තෙ කාර්ය ෙණ්ඩලය මද්ශීය ො විමද්ශීය 

කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රමේ  පුහුණුෙ ො අත්දැකීම් ලො ගැනීෙ සඳො මයාමු කිරීෙ. 



 

14  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 2.2:  

ඩිජිටේ අධ්යාපනය විශිෂ්ට ීෙට නම් එය නිරන්තරමයන් පරිණාෙනය විය යුතුය. 

මෙෙගින් නෙ සංෙර්ධ්න ප්රෙණතා විෂයය නිර්මද්ශයන්ි ඇතුළත් ීෙට අෙස්ථා  දිය 

ෙැකිය. එමෙත්  මෙෙ ක්රියාෙලිමේ අඩුලුහුඩුකම් පෙතින ෙෙ ප්රාමයෝගික තත්ත්ෙමේ දී  

නිරතුරුෙ නිරීක්ෂණය මව් . උදාෙරණයක්  මලස කිසිදු ෙැඩිදියුණු කිරීෙකින් මෙෝ 

මෙනස් කිරීෙකින් මෙෝ මතාරෙ එකෙ විෂය නිර්මද්ශය දීර්ඝ කාලයක්  භාවිත කරණු 

දැක්විය ෙැකි ය.   

ප්රතිපත්තති අංක 2.2:  

නෙ ඩිජිටේ සංෙර්ධ්නයන්ට සෙගාමී ෙ විෂය නිර්මද්ශ නි්ිත කාලරාමු තුළ 

නිරන්තර ෙ යාෙත්කාලීන කළ යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ප්රාමයෝගික තක්මස්රුකරණ ො ඇගයීම් ක්රෙමව්ද පිළිෙඳෙ විම්ෂ අෙධ්ානයක් 

මයාමු කරමින් විෂය නිර්මද්ශ නිරන්තර සංමශෝධ්නයට ලක් කිරීෙ. (මතාරතුරු 

ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණ විෂයයන්) 

2. ප්රාමයෝගික කත්මස්රුකරණ ො ඇගයීම් ක්රෙමව්ද  පිළිෙඳෙ විම්ෂ අෙධ්ානයක් 

මයාමු කරමින් විෂය නිර්මද්ශ නිරන්තර සංමශෝධ්නයට ලක් කිරීෙ. (මතාරතුරු 

ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණ විෂයයන් තක්මස්රුකරණමේ දී   ෙර්තොනමේ දී සිදු 

කරනු ලෙන ලිඛිත පරීක්ෂණ පෙණක් පැෙැත්ීෙ මෙනුෙට අෙෙ ෙශමයන් 30% 

- 40% ක ප්රොණයක්ෙත් ප්රාමයෝගික ඇගයීම්  මලස සිදු කිරීෙ සුදුසු ෙෙ නිර්මද්ශ 

මකමර්) 

3. ප්රාමයෝගික ඇගයිම් සඳො සුදුසු යාන්ත්රණයක් සැපයීෙ. (යටිතල පෙසුකම්  ො 

මෙනත් සුදුසු විසඳුම්  සංෙර්ධ්නය / ෙැඩි දියුණු කිරිෙ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 2.3: 

විම්ෂමයන් ෙෘත්තීය අධ්යාපනමේ දී සිසුන්ට ෙෘත්තීය ොර්මගෝපමද්ශන පෙසුකම් 

සුලභෙ මනාෙැති ෙෙ නිරීක්ෂණය මව්. ඇතැම් විට පාසේ අධ්යාපනමේදීත් මෙය සිදුමව්. 

ෙෘත්තීය අධ්යාපනය සාර්ථකෙ අෙසන් කිරීමෙන් අනතුරුෙ ෙඩාත් සුදුසු ෙෘත්තියකට 

ප්රමව්ශ ීමම් අෙස්ථා මම් නිසා ෙගෙැමර්.  

ප්රතිපත්තති අංක 2.3:   

ෙෘත්තීය පුහුණු පාඨොලා අෙසන් ීමෙන් පසුෙ තෘතීය අධ්යාපනයට මෙෝ කර්ොන්ත 

ක්මෂ්ත්රයට මෙෝ ඇතුළත් ීෙට මපර සියලු සිසුන්ට ෙෘත්තීය ොර්මගෝපමද්ශ 

අනිොර්යයමයන්  ලො දීමම් අෙශයතාෙ ෙඳුනා ගත යුතුය.    

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. සෑෙ ද්ීතියීක පාසලක ෙ ෙෘත්තීය ොර්මගෝපමද්ශන ෙධ්යස්ථාන පිිටුීෙ. 

2. ශ්රෙ මෙමළඳමපාමේ පෙතින  ෙෘත්තීය අෙස්ථා පිළිෙඳ  දැනුෙ ලො ගැනීෙ සඳො 

පාසේෙල ද්විතියීක මේණි ගුරුෙරුන්ට අෙස්ථාෙ ලො දීෙ. 

3. මතාරතුරු ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණමයන් ෙලගැන්වුණ ෙෘත්තීය 

ොර්මගෝපමද්ශන පද්ධ්ති ොර්ගගත ඉමගනුම් ප්රමව්ශ (Online learning 

platform) සෙග සම්ෙන්ධ් කිරිෙ.  

4. ොර්ගගත ප්රමව්ශ ඔස්මස් මතාරතුරු ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණමයන් 

සවිෙලගැන්වුණ ෙෘත්තීය ොර්මගෝපමද්ශ ක්රෙමව්ද සම්ෙන්ධ් කිරීෙ.  

5. ොර්ගගත ප්රමව්ශ ඔස්මස් ෙෘත්තීය  ොර්මගෝපමද්ශ ෙැඩසටෙන් ඉදිරිපත් කිරීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.3 අරමුණු අංක 3: කාර්යයන්වි නියුක්ත ී මමන්ව ලබන ඩිජිටල් අධ්යාපනය 

 

ශිෂයයාට ලො මදන ඩිජිටේ අධ්යාපනය  හුමදක්  නයායාත්ෙක අධ්යාපනයට  පෙණක් 

සීො මනාකරමින් ප්රාමයෝගික අත්දැකීම් ලො ගැනීෙ සඳො සිසුන්ට ප්රොණෙත් 

අෙස්ථා ලො දිය යුතුය. සෑෙ සිසුමෙකුට ෙ, ඔහු/ඇය ෙදාරන විෂයධ්ාරාෙ කුෙක් 

වුෙත්, එෙ විෂයොලාමව් අනිොර්යය  සංරචකයක්  මලස ඩිජිටේ කුසලතා ෙර්ධ්නය 

ඇතුළත් විය යුතු ය.  ප්රාමයෝගික සංරචකයකින් මතාරෙ  ඩිජිටේ අධ්යාපනය 

අංගසම්ූර්ණ මනාමව්. පාඨොලාමව් ස්ෙභාෙය අනුෙ එි විෂය නිර්මද්ශමේ  10% කට 

ෙඩා ෙැඩි කාලයක් සිසුන්මේ ඩිජිටේ කුසලතා ෙර්ධ්නය සඳො මෙන්  කිරීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 3.1:  

විවිධ් මේතු ෙත සෑෙ ෙට්ටෙක ෙ  පාමේ  සිසුන්ට ප්රාමයෝගික අත්දැකීම් ලො ගැනීෙ 

සඳො අෙස්ථාෙ සෑෙ විට ෙ මනාසැපමේ. විම්ෂමයන්ෙ උසස් අධ්යාපන සෙ ෙෘත්තීය 

අධ්යාපන ෙට්ටම්ෙල පාඨොලා සකස් කිරීමම් දී ඩිජිටේ අධ්යාපනය මකමරි නිසි 

සැලකිේලක් දක්ො මනාෙැති ීමෙන් ෙත්ෙන් රැකියා මෙළඳ මපාළ ජයගැනීෙ සෙ 

තරඟකාරීත්ෙයට මුහුණ දීෙ සඳො අෙශය ඩිජිටේ කුසලතා  අත්පත් කර ගැනීමෙන් 

මතාරෙ සිසුන් විසින් මෙෙ පාඨොලා අෙසන් කරනු ලැමේ. තෙද ඇතැම් පාඨොලා 

ඩිජිටේ අධ්යාපනය සඳො ප්රොණෙත් කාලයක් ලො මනාමදන ෙෙ ද නිරීක්ෂණය මව්. 

ප්රතිපත්තති අංක 3.1: 

  ප්රාථමික,ද්ීතීක ො තෘතීක ෙට්ටම්ෙල දී ප්රාමයෝගික අත්දැකීෙක් සෑෙ සිසුමෙකුටෙ 

ලො දීෙ ඩිජිටේ අධ්යාපනමේ මූලික ො අතයෙශය සංරචකයකි. සෑෙ සිසුමෙකුට ෙ 

මෙෙ පෙසුකෙ සැලසීෙ තෙවුරු කළ යුතුය . සෑෙ සිසුමෙකුටෙ, ඔහු/ඇය ෙදාරන  

අධ්යයන විෂය ධ්ාරාෙ කුෙක් වුෙත්, ප්රොණෙත් කාලයක් සිතෙ, විෂයොලාමව් 

මූලික සංරචකයක් මලස, ඩිජිටේ කුසලතා ෙර්ධ්නය කර ගැනීෙ සඳො  අෙස්ථාෙ 

සම්පාදනය කළ යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ප්රාථමික, ද්විතියික මෙෝ තෘතීයික ෙට්ටම්ෙල සෑෙ ඩිජිටේ අධ්යාපන 

පාඨොලාෙකෙ ප්රධ්ාන සංරචකයක් මලස ප්රාමයෝගික පුහුණුෙ අඩංගු කිරීෙට 

පියෙර ගත යුතු ය.  

2. මෙෙ අෙශයතාෙ සපුරා ඇති ෙෙ තෙවුරු කර ගැනීෙ සඳො අෙෙ ෙශමයන් 

සෑෙ ෙසර තුනකට ෙරක්ෙත් පාඨොලා අන්තර්ගත  සොමලෝචනය කිරීෙ  සෙ 

අෙශය අෙස්ථාෙන්ි  යාෙත්කාලීන කිරීෙ. 

3. පාඨොලා ෙඟින් ලො මදන  ප්රාමයෝගික  පුහුණුෙ සම්ෙන්ධ්මයන් ප්රතිමපෝෂණ 

දැක්ීෙට සිසුන්ට අෙස්ථාෙ ලො දීෙ ො ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරණු ලෙන 

පැමිණිලි සම්ෙන්ධ්මයන් සුදුසු පියෙර ගැනීෙ.  



 

17  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

4. අධ්යාපන ෙලධ්ාරීන්  විසින් සෑෙ ෙට්ටෙක ෙ සිසුන්ට ප්රාමයෝගික ඩිජිටේ 

කුසලතා ෙර්ධ්නය සඳො අෙශය සම්පත්  සපයා දීෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.4 අරමුණු අංක 4: කර්මාන්වත ක්මේත්රය හා සමගාමී ීම.  

 

සිසුන්ට පරිූර්ණ, උසස් සෙ යාෙත්කාලීන කළ අධ්යාපනයක් ලො දීෙ සඳො සෑෙ 

අධ්යාපන  ආයතනයක ෙ මතාරතුරු ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණ විෂය ො ඒ අශ්රිත 

විෂයන් උගන්ෙන  අධ්යයන කාර්ය ෙණ්ඩලය නෙ තාක්ෂණික සංෙර්ධ්නයට, කාර්මික 

ක්මෂ්ත්රමේ නෙ ප්රෙනතාෙලට  සෙගාමීෙ තෙ කුසලතා ෙර්ධ්නය කර ගැනීෙ  සඳො 

ඉගැන්ීම් ක්රෙ නිතර යාෙත්කාලීන කිරීෙ.  

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක4.1:  

සෙෙර කිකාචාර්යෙරුන් සෙ පුහුණුකරුෙන් කාර්මික ක්මෂ්ත්රය සෙඟ සමීප 

සෙඳතා මනාපෙත්ෙන ෙෙ නිරීක්ෂණය ී ඇති අතර, එෙඟින් අනාගත ඩිජිටේ ශ්රෙ 

ෙලකාය මගාඩනැගීෙට අතයෙශය ෙටිනා දායකත්ෙය ලො දිය මනාෙැකි ීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 4.1: 

 සෑෙ වි්ෙවිදයාලයක ෙ සෙ ෙෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක ෙ අදාළ සියලු ෙ 

කිකාචාර්යෙරුන් සෙ පුහුණුකරුෙන් කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රය සෙඟ සමීප සෙඳතා 

පෙත්ො ගත යුතු අතර සෑෙ විට ෙ කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රමේ සංෙර්ධ්නයට සෙගාමීෙ   

ඔවුන්මේ දැනුෙ යාෙත්කාලීන කළ යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. සෑෙ අධ්යාපන ආයතනයක් විම්ෂමයන් වි්ෙවිදයාල ො ෙෘත්තීය පුහුණු 

ආයතන විසින් ඔවුන්මේ එක් එක් පාඨොලා කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රය සෙග 

සම්ෙන්ධ් කිරීෙට සම්ෙන්ීකරණ කමිටුෙක් ස්ථාපනය කිරීෙ. 

2. අෙෙ ෙශමයන්  ෙසර 3කට ෙරක්ෙත් සෑෙ 

කිකාචාර්යෙරමයකු/පුහුණුකරුමෙකු සඳො ෙ අනිොර්ය කර්ොන්ත 

අත්දැකීෙක්  සෙ තාක්ෂණික පුහුණුෙක් ලො දීෙ. 

3. කිකාචාර්යෙරුන්/පුහුණුකරුෙන් කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රමේ පුහුණුෙට 

සෙභාගීීෙ දිරිගැන්ීෙ සඳො විම්ෂ  දිරි දීෙනාෙක් ලො දීෙ. 

4. කාර්ය ෙණ්ඩල සාොජිකයින්ට සාධ්ාරණ ො පෙසු මගීමම් ක්රෙයට ඩිජිටේ 

උපකරණ ලො දීෙ. 

5. අෙශය කාර්යෙණ්ඩල තනතුරු සෙ කාර්ය ෙණ්ඩල සංඛයාෙ ෙදුනා ගැනීෙ සෙ 

අෙශය  සංමශෝධ්න, ෙදුන්ො දීෙ සඳො  පෙතින ප්රතිපත්ති ො චක්රමේඛ 

සොමලෝචනය කිරීෙ. 

6. ඩිජිටේ අධ්යාපන විෂයොලා නිරන්තරමයන් සෙ නිතිපතා යාෙත්කාලීන 

කිරීමම් නෙයශීලී යාන්ත්රණ/ක්රියාෙලි සැකසීෙ සඳො කර්ොන්ත ක්මෂ්ත්රමේ 

ආයතන (සෙ අෙශය නම් ඒක පුද්ගල සොගම්) සෙඟ අඛණ්ඩෙ සාකච්ඡා 

කිරීෙ. 
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මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.5 අරමුණු අංක 5: සිසුන්ව සඳහා ඩිජිටල් පරිසරයක්  

 

සෑෙ අධ්යාපන ආයතනයක ෙ ො ෙෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක ෙ ශිෂය මක්න්ීය 

ඩිජිටේ අධ්යාපනයක් සිත පරිසරයක් පැෙතීෙ. සියලු උපාංගෙලින් සෙන්විත 

පරිගණක විදයාගාර සපයා දීමෙන් සිසුන්ට  ප්රොණෙත් සෙ සොන අෙස්ථා සලසමින් 

ඔවුන්ට අෙශය පුහුණුෙ ලො දීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 5.1: 

 සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතනෙල පෙතින ඉමගනුම් සම්පත්ෙල විෂෙතාෙය ඩිජිටේ 

අධ්යාපනමේ සෑෙ ෙට්ටෙකෙ, ප්රධ්ාන ගැටලුෙක් මව්. 

ප්රතිපත්තති අංක 5.1: 

ඩිජිටේ ඉමගනුම් පරිසරයක් නිර්ොණය කිරීෙ සඳො අෙශය සම්පත් (උපකරණ) සියලු 

ෙ අධ්යාපන ආයතන සතුෙ තිබිය යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන ෙගින් ොර්ික සමීක්ෂණ පෙත්ො පරිශීලක 

අෙශයතා  නිෙැරදිෙ ෙඳුනා ගැනීෙ.   

2. විෂයොලාෙට අදාළ ෙ සියලු උපාංගෙලින් සෙන්විත පරිගණක විදයාගාර 

පෙත්ොමගන යාෙ. 

3. අධ්යාපන ආයතනෙලට අෙශය උපකරණ සෙ  ඉඩ පෙසුකම්  සැපයීෙ/අදාළ 

ප්රසම්පාදන සඳො අෙශය ප්රතිපාදන ලො දීෙ. 

4. එකෙ උපකරණ නැෙත නැෙත ප්රසම්පාදනයකින් මතාරෙ, ලො දී ඇති 

උපකරණ කණ්ඩායම් කිිපයකට නිසි පරිදි උපමයෝජනය කිරීෙ. 

5. සිසුන්මේ භාවිතය සඳො සපයනු ලෙන පෙසුකම් යාෙත්කාලීනෙ 

පෙත්ොමගන යාෙ සඳො නිරන්තර නියාෙනය ො නඩත්තු සිදු කිරීෙ. 

6. අධ්යාපන ආයතන විසින්  උපකරණෙල තත්ත්ෙය නිරන්තරමයන් පරීක්ෂා කර 

ොනියට පත් ඒො මෙනුෙට  අළුතින් උපකරණ මිල දී  ගැනීෙට මයෝජනා කිරීෙ. 

7. පාඨොලා පැෙැත්ීෙ සඳො අෙශය උපකරණ/පෙසුකම් ප්රොණෙත් මව්ද /ෙැඩි 

දියුණු කර  තිමේ ද යන්න නිරතුරුෙ පරීක්ෂා කිරීෙ. 

8. ප්රධ්ාන අරමුදේ මූලාශ්රයට අෙතරෙ, (ෙැකි නම්)  ඉමගනුම් 

සම්පත්/උපකරණ/පෙසුකම් සඳො අරමුදේ සපයා ගැනීෙට විකේප ක්රෙ 

සම්පාදන කර ගැනීෙ.  
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මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.6 අරමුණු අංක 6: ඩිජිටල් අධ්යාපනය සඳහා මතාරතුරු සන්වනිමේදන 

තාක්ෂණ ඉමගනුේ මූලාශ්ර 

 

ශිෂයයන්, ප්රාථමික, ද්විතීයික මෙෝ තෘතීයික ෙට්ටම්ෙල ඉමගනුෙ ලැබූෙ ද, ඔවුන්මේ 

ඉමගනුම් කටයුතු සඳො අෙශය ඉමගනුම් මුලාශ්ර (මපාත්, සඟරා, ීඩිමයෝ ආදිය) දැරිය 

ෙැකි මිලකට සපයා ගැනීෙ. එෙ මුලාශ්ර  අෙශයතාෙයට ගැළමපන පරිදි ගුණාත්ෙක 

තත්ත්ෙමයන් පැෙතීෙ ො යාෙත්කාලීන විය යුතුය. 

 ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 6.1:  

ප්රාථමික, ද්විතීයික සෙ තෘතීයික යන සෑෙ ෙට්ටෙකෙ ඉමගනුෙ ලෙන සිසුන්ට 

ඔවුන්මේ අධ්යයන කටයුතු සඳො සෑෙ විටෙ දැරිය ෙැකි මිලකට ඉමගනුම් මුලාශ්ර 

සපයා ගත මනාෙැකි ීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 6.1: 

සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන විසින් තෙ සිසුන්ට අධ්යාපන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීෙ 

සඳො අෙශය ඉමගනුම් මුලාශ්ර (මපාත්, සඟරා, ීඩිමයෝ ආදිය) ලො දිය යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ  ක්රමමෝපාය: 

1. සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන ෙගින් ොර්ික සමීක්ෂණ පෙත්ො ඉමගනුම් 

මුලාශ්රෙල (මපාත්, සඟරා, ීඩිමයෝ ආදිය)  පරිශීලක අෙශයතා  නිෙැරදිෙ ෙඳුනා 

ගැනීෙ.  

2. විෂයොලාෙට අදාළ ෙ සාම්ප්රදායික සෙ ඩිජිටේ යන මදඅංශමයන් ෙ සෙන්විත 

පුස්තකාල පෙත්ොමගන යාෙ. 

3. අධ්යාපන ආයතනෙලට අෙශය ඉමගනුම් මුලාශ්ර  සැපයීෙ/අදාළ ප්රසම්පාදන 

සඳො අෙශය ප්රතිපාදන ලො දීෙ. 

4. එකෙ ඉමගනුම් මුලාශ්ර නැෙත නැෙත ප්රසම්පාදනයකින් මතාරෙ ලො දී ඇති 

උපකරණ කණ්ඩායම් කිිපයකට නිසි පරිදි උපමයෝජනය කිරීෙ.   

5. සිසුන්මේ භාවිතය සඳො සපයනු ලෙන ඉමගනුම් මුලාශ්ර  යාෙත්කාලීනෙ 

පෙත්ොමගන යාෙ සඳො නිරන්තර නියාෙනය ො නඩත්තු සිදු කිරීෙ. 

6. ප්රධ්ාන අරමුදේ මූලාශ්රයට අෙතරෙ,  (ෙැකි නම්)  ඉමගනුම් මුලාශ්ර සඳො 

අරමුදේ  සපයා ගැනීෙට විකේප ක්රෙ සම්පාදන කර ගැනීෙ. 
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මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.7 අරමුණු අංක 7: ඉමගනුේ කළමනාකරණ පද්ධ්ති  

 

සෑෙ අධ්යාපන ආයතනයක් ෙ අධ්යාපන ක්රියාෙලිමේ විශිෂ්ටත්ෙය සඳො ඉමගනුම් 

කළෙනාකරණ පද්ධ්ති (LMSs) භාවිතා කිරීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 7.1: 

 ඇතැම් අධ්යාපන ආයතන ඉමගනුම් ඉගැන්ීම් ක්රියාෙලිමේ විශිෂ්ටත්ෙය සඳො 

ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පද්ධ්ති (LMSs) භාවිත මනාකිරීෙ.  

ප්රතිපත්තති අංක 7.1:  

සියලු ෙ  අධ්යාපන ආයතන තෙ ඉමගනුම් ක්රියාෙලිය සඳො සුදුසු පරිදි ඉමගනුම් 

කළෙනාකරණ පද්ධ්ති භාවිත කළ යුතුය.  

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. අධ්යාපන පාඨොලා සඳො අෙශය පරිදි  ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පද්ධ්ති (LMS) 

ෙදුන්ො දීෙ.  

2. ගුරුෙරුන් ො සිසුන් යන මදපාර්ශෙයට ෙ ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පද්ධ්ති 

(LMSs)  භාවිතය සඳො අෙශය පුහුණුෙ ලො දීෙ.  

3. අධ්යාපන ආයතන ෙගින් ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පද්ධ්ති (LMSs) 

යාෙත්කාලීන ෙ පෙත්ොමගන යාෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.8 අරමුණු අංක 8: ස්වයං ඉමගනුම හා  ඒ සඳහා පහසුකේ සැලසීම   

 

ඩිජිටේ අධ්යාපනය පන්ති කාෙරෙලට පෙණක් සීො කළ මනාෙැකි අතර එමස් සීො 

කළ යුතු ද නැත. එමෙත් ඩිජිටේ තාක්ෂණ කුසලතා සිත අනාගත ෙෘත්තිකයන් 

ෙෙට පත් ීෙ සඳො ප්රධ්ාන විෂයන් පිළිෙදෙ මෙන්ෙ අමනකුත් විෂය  ක්මෂ්ත්රෙලට 

අදාළ ෙ තෙ දැනුෙ ෙැඩිදියුණු කරගනිමින් ස්ෙයං අධ්යනමේ මයදීෙට සිසුන් උනන්දු 

කරීෙ.    

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 8.1:  

ස්ෙයං අධ්යයනය, ඩිජිටේ අධ්යාපනමේ අතයෙශය සංරචකයකි. එමෙත් මොමෙෝවිට 

ඊට නිසි පිළිගැනීෙක් මනාලැමෙන අතර ඇතැම් පාඨොලා සඳො ප්රොණෙත් පරිදි 

ස්ෙයං අධ්යාපන සංරචක ඇතුළත් ී මනාෙැති ීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 8.1: 

 ස්ෙයං අධ්යයනය  ඩිජිටේ අධ්යාපනමේ තීරණාත්ෙක සාධ්කයකි.ඩිජිටේ තාක්ෂණ 

කුසලතා සිත අනාගත ෙෘත්තිකයන් ෙෙට පත්ීෙ සඳො ස්ෙයං අධ්යනයට අදාළ  

යටිතල පෙසුකම් සිසුන්ට සැපයිය යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. විෂයොලා නැෙත පරීක්ෂාමව් දී (Revisit) ො සංමශෝධ්නය කිරීමම් දී (Revised)  

අදාළ සියලු පාඨොලා සඳො ස්ෙයං අධ්යයන සංරචක ෙඳුන්ො දීෙ. 

2. සිසුන් විසින් අතයෙශය ස්ෙයං අධ්යයන සංරචක සම්ූර්ණ කරනු ලෙන ෙෙ 

අීක්ෂණය කිරීෙ සෙ තෙවුරු කර ගැනීෙ. 

3. ශිෂය මක්න්ීය අධ්යාපනයක් සඳො අෙශය පරිදි සියලු පාඨොලා ,සම්පත් ො 

ඇගයීම් ක්රෙමව්ද අෙශය පරිදි සම්පාදනය කිරීෙ. 

4. විෂය සම්ෙන්ධ් ස්ෙයං අධ්යයන කටයුතු සඳො  ප්රමුඛත්ෙය ලො මදමින් ස්ෙයං 

අධ්යයන ක්රියාකාරකම් මේණිගත කිරීෙ සඳො ක්රෙමව්දයක් ෙදුන්ො දීෙ.   

5. ොර්ගගත ස්ෙයං ඇගයීම් විභාග ක්රෙමව්ද ෙඳුන්ො දීෙ. 

6. නැණසල ෙැඩසටෙන ස්ෙයං තිරසර ඉමගනුම් ආකෘතියක් ෙෙට පරිෙර්තනය 

කිරීෙ. 

 

 

 

 

 



 

23  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.9 අරමුණු අංක 9: මෘදු කුසලතා සංවර්ධ්නය  

 

ෙෘදු කුසලතා සංෙර්ධ්නය ඩිජිටේ අධ්යාපනමේ අතයෙශය සංරචකයකි. ඩිජිටේ 

අධ්යාපනමේ දී දෘඪ කුසලතා ො සෙගාමීෙ සිසුන්මේ ෙෘදු කුසලතා සංෙර්ධ්නයක් ද 

සිදුවිය යුතුය. සන්නිමට්දන කුසලතා , අන්තර් පුද්ගල සෙඳතා, ඉදිරිපත් කිරීමම් 

කුසලතා, කණ්ඩායම් ෙැගීෙ, නායකත්ෙය කුසලතා  ආදිය ෙෘදු කුසලතා යටතට 

ගැමන්. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 9.1: 

 ඇතැම් විට මතාරතුරු ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණ ක්මෂ්ත්රයට අදාළ දෘඪ කුසලතා ො 

සෙගාමීෙ ෙෘදු කුසලතා සංෙර්ධ්නය විය යුතු ෙෙ අෙමෙෝධ් කරමගන මනාෙැති ෙැවින් 

ෙෘදු කුසලතා සංෙර්ධ්නය ඩිජිටේ කුසලතා පුහුණුමව් අතයාෙශය අංගයක් මලස 

සලකනු මනාලැමේ.   

 

ප්රතිපත්තති අංක 9.1:  

 අධ්යාපන පාඨොලාෙල අතයාෙශය අංගයක් මලස ෙෘදු කුසලතා සංෙර්ධ්නය ඇතුළත් 

කළ යුතුය. 

 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. සියලු විෂයොලාෙල  සන්නිමව්දන කුසලතා, අන්තර් පුද්ගල 

සෙඳතා,කණ්ඩායම් ෙැගීෙ,නායකත්ෙ කුසලතා, ඉදිරිපත් කිරීමම් කුසලතාෙ 

ආදිය සිද්ධි පාදක ඉමගනුම් ඇසුමරන් සිදුකිරීෙට අෙශය පෙසුකම් ඇති කිරීෙ. 

2. සෑෙ ෙෘත්තීය අධ්යාපන පාඨොලාෙකට ෙ අනිොර්යය මොඩියුල මලස ඉංග්රීසි 

භාෂා ෙැකියා ෙර්ධ්නය කිරීමම් මොඩියුල ක්රියාත්ෙක කිරීෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.10 අරමුණු අංක 10:  අධ්යාපන ආයතන සඳහා ඩිජිටල් කළමනාකරණ  

මතාරතුරු පද්ධ්ති 

 

සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතනෙල  පරිපාලන ො කළෙනාකරණ  කටයුතු සඳො 

අංගසම්ූර්ණ කළෙනාකරණ මතාරතුරු පද්ධ්ති භාවිතා කිරීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 10.1:  

මම් ෙන විට අධ්යාපන ආයතන කිිපයක් පෙණක් කළෙනාකරණ මතාරතුරු පද්ධ්ති 

භාවිතා කිරීෙ නිරීක්ෂණය මව්. ඒ මේතුමෙන් පරිපාලන කටයුතු සඳො අෙශය 

මතාරතුරුෙල ිඟයක් ඇති ීෙ, කළෙනාකරණ තීරණ ගැනීෙට ප්රොද ීෙ සෙ 

සම්පත්ෙලින් උපරිෙ ප්රමයෝජන ගැනීෙට මනාෙැකිීෙ ආදී ගැටලු ෙතුීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 10.1:  

සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතනෙල පරිපාලන කටයුතු  කළෙනාකරණ  මතාරතුරු පද්ධ්ති  

ෙගින්  සිදු කළ යුතුය.  

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතනෙල අධ්යාපන සෙ පරිපාලන කළෙනාකරණ 

කටයුතු ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳො එෙ ආයතනෙලට පුළුේ කළෙනාකරණ 

පද්ධ්ති ලො දීෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.11 අරමුණු අංක 11: පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලමේ ඩිජිටල් කුසලතා  

 

සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතනෙල පරිපාලකයින්ට සිය  දදනික කාර්යයන් ක්රියාත්ෙක 

කිරීමම් දී අෙශය  පද්ධ්ති ො මයදවුම් මෙමෙයීෙට අෙශය ඩිජිටේ කුසලතා පිළිෙඳෙ 

නිපුනත්ෙයක් ලො දීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 11.1: 

අධ්යාපන ආයතනෙල පරිපාලන කාර්ය ෙණ්ඩල ඩිජිටේ කුසලතාෙලින් සන්නද්ධ් ී  

මනාෙැති ෙැවින් ඇතැම් විට පාසේ පරිපාලන කටයුතු ො තීරණ ගැනීමම් ක්රියාෙලිමේ 

දී අතයාෙශය අංගයක් මලස  ඩිජිටේ කුසලතා මනාසැලකීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 11.1: 

සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතනෙල පරිපාලන ො තීරණ ගැනීමම් ක්රියාෙලියට දායකෙන 

කාර්ය ෙණ්ඩලමේ ඩිජිටේ කුසලතා නිසි මලස ෙඳුනා ගත යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. එදිමනදා පරිපාලන ො කළෙනාකරණ කටයුතුෙලට අෙශය  ඩිජිටේ කුසලතා 

සංෙර්ධ්නය සඳො  අෙශය යාන්ත්රණයක් සකස් කිරීෙ. 

2. පරිපාලන  ො කළෙනාකරණ කාර්යයන්ට අදාළ ෙ ඩිජිටේ පෙසුකම් භාවිතමේ 

දී මතාරතුරු තාක්ෂණ සන්නිමව්දන විෂය විම්ෂඥයින්මේ  නිර්මද්ශෙත 

කටයුතු කිරීෙ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.12 අරමුණු අංක 12: මාර්ගගත ඉමගනුම  

 

සාොනය ක්රෙමව්දය යටමත් අධ්යාපන කටයුතු ක්රියාත්ෙක කළ මනාෙැකි  අෙස්ථාෙල 

ඉමගනුම් ක්රියාකාරකම් ආෙරණය කිරීෙ සඳො සියලු සිසුන්ට පෙසුකම් පැෙතිය 

යුතුය. එිදී භූමගෝලීය පිිටීෙ,ආර්ිකය ෙත සොජීය ෙට්ටෙ මනාසලකා සම්ප්රදායික 

පන්තිකාෙර අධ්යාපනයට සමීප අඛණ්ඩ ො විධිෙත් අධ්යාපනයක් ොර්ගගත ෙ ලො 

දීෙට අෙශය යටිතල පෙසුකම් (උපකරණ ො උපාංග, සංඥා ආෙරණ, අන්තර්ජාල 

පෙසුකම් ආදිය) රජය ෙගින් සම්පාදනය කිරීෙ. 

   

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 12.1:  

ොර්ගගත අධ්යාපනය සඳො ප්රොණෙත් ො  ගුණාත්ෙක අන්තර්ජාල සෙඳතාෙයක්  

පැෙතීෙ  අතයෙශය වුෙත් සංඥා ආෙරණ මනාෙැති ීෙ, භූමගෝලීය විෂෙතා ෙැනි 

මේතුෙත දිෙයින ෙ ආෙරණය ෙන ඵලදායී අන්තර්ජාල සෙඳතා  මනාපැෙතීෙ.  

ප්රතිපත්තති අංක 12.1:  

අන්තර්ජාල සෙඳතා සුළු පිරිසක් පෙණක් ආෙරණය ෙන සුමඛෝපමභෝගී මස්ොෙක් 

/පෙසුකෙක් මනාවිය යුතු අතර භූමගෝලීය පිිටීෙ,සොජ ආර්ික ෙට්ටෙ  ො මෙනත් 

මේද මනාසලකා සියලු ෙ සිසුන්ට දැරිය ෙැකි මිලකට ොර්ගගත අධ්යාපනය සඳො 

ප්රමව්ශ පෙසුකම් සැපයිය යුතුය.(“සැෙට අන්කර්ජාල සෙඳතා’’) 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. සෑෙ දරුෙකුට ෙ නිෙමස් දී සෙ අධ්යාපන ආයතනමේ දී අඩු මිලට අඛණ්ඩ ො 

ප්රෙල අන්තර්ජාල පෙසුකම් සඳො ප්රමව්ශ අෙස්ථා පුළුේ කිරීෙ ො දිෙයින ෙ 

ආෙරණය ෙන පරිදි සංඥා පෙසුකම් තෙවුරු කිරීෙ.  

2. ොර්ගගත අධ්යාපන අෙශයතා සඳො ජාතික මතාරතුරු සන්නිමව්දන 

තාක්ෂණ යටිතල පෙසුකම් සංෙර්ධ්නය කිරීෙ/ ෙැඩි දියුණු කිරීෙ.   

3. අධ්යාපනික අරමුණු සඳො අන්තර්ජාල ප්රමව්ශය සෙ භාවිතය තෙවුරු කිරීෙ 

සඳො අන්තර්ජාල මස්ො කරුෙන් ෙගින් දැරිය ෙැකි මිලකට දිෙයින පුරා 

අන්තර්ජාල සෙඳතා පුළුේ කිරීෙට ජාතික ප්රතිපත්තියක් සකස් කිරීෙ.   

4. අන්තර්ජාල පෙසුකම් ඇතුලු  නීන තාක්ෂණමයන් සෙන්විත මපාදු 

ෙධ්යස්ථාන සෑෙ ගෙකෙ ස්ථාපිත කිරීෙ සෙ  අෙශයතාෙ අනුෙ මගීමම් 

පදනෙ ෙත මෙෝ මනාමිලමේ මෙෝ මස්ො සැපයීෙට උනන්දු කරීෙ.  

5. සිසුන් සෙ ගුරුෙරුන් සඳො  මනාමිලමේ මෙෝ දැරිය ෙැකි මිලකට මෙෝ 

අන්තර්ජාල පැමක්ජ ලො දීමම් ෙැඩපිළිමෙලක් දිෙයින පුරා දියත් කිරීෙට 

අන්තර්ජාල  මස්ො සපයන්නන් දිරිගැන්ීෙ. 

 



 

27  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 12.2 : 

ොර්ගගත අධ්යාපනමේ දී අන්තර්ජාල සම්ෙන්ධ්තා මෙන්ෙ උපාංග ද තීරණාත්ෙක 

සාධ්කයකි.එමෙත් මොමෙෝ මදෙව්පියන්ට තෙ දරුෙන් උමදසා  උපාංග මිල දී ගැනීෙට 

මනාෙැකි ීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 12.2:   

සැෙ දරුෙකුට ෙ ඔවුන්මේ සොජ සෙ ආර්ික පසුබිෙ මනාසළකා ොර්ගගත 

අධ්යාපන ලො දිෙ රජමේ ෙගකීෙ ෙන ෙැවින්  ඒ සඳො  ගැළමපන උපාංග ලො 

ගැනීෙට ඔවුන්ට ඉඩසැලසීෙ , ොර්ගගගත අධ්යාපනයට “එක් ශිෂයකු සඳො එක් 

උපාංගය ෙැගින්” මලස දිගුකාලීන ෙැඩපිළිමෙළත් සැකසිය යුතුය.   

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. උපාංග මිල දී ගැනීෙට මනාෙැකි  සිසුන්ට මනාමිළමේ මෙෝ දැරිය ෙැකි මිලකට 

මෙෝ උපාංග ලො දීෙ. 

2. ොර්ගගත ඉගැන්ීම් කටයුතුෙල නියැලී සිටින සෑෙ ගුරුෙරයකුට ෙ සුදුසු 

උපාංග ලො දීෙ. 

3. සිසුන් ෙැඩි පිරිසකට පෙසුකම් සැලමසන පරිදි පාසේ සඳො උපාංග 

සම්පාදනය කිරීෙ.  

4. මද්ශීය ොණිජය ෙැංකු සෙග එක්ෙ ගුරුෙරුන් සෙ ශිෂයයන් මදපාර්ශෙයට ෙ 

උපාංග මිල දී ගැනීෙට  ණය මයෝජනා ක්රෙ සකස් කිරීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 12.3: 

 ොර්ගගත අධ්යාපනය ඊට  අමව්ණික  සීො මේතුමෙන් සාම්ප්රදායික පන්ති කාෙරමේ 

අධ්යාපනයට සෙ විකේපයක් මනාෙන ෙැවින්  සිසුන්ට, ගුරුෙරුන්ට ො මදොපියන්ට 

නිරන්තර ගැටලු ෙතුීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 12.3:  

අෙසන් ප්රතිඵලය සම්ෙන්ධ්මයන් සලකා ෙැලීමම් දී පන්ති කාෙර තුළ සිදු කරන 

සාම්ප්රදායික ඉගැන්ීම් ක්රෙමව්දයට සොන ෙ මෙෝ එයට සමීපෙ ොර්ගගත ඉගැන්ීම් 

කටයුතු සිදු විය යුතුය. සාම්ප්රදායික ඉගැන්ීම් ක්රෙමව්දය ොර්ගගත ඉගැන්ීම් 

ක්රෙමව්දය ෙෙට පත් ීෙ නිසා සිසුන් පිඩාෙට පත් විය යුතු නැත.   

ක්රියාත්තමක කිරීමේ  ක්රමමෝපාය: 

1. ොර්ගගත අධ්යාපනය ඉගැන්ීෙ, ඉමගනීෙ, ඇගයීෙ, පර්මේෂණය සෙ 

පරිපාලනය සඳො පාලන ප්රතිපත්තියක් සකස් කිරීෙ. 

2. ොර්ගගත අධ්යාපනය සඳො මපාදු ොර්මගෝපමද්ශ ෙදුන්ො දීෙ.  

3. නිෙැරදි තක්මස්රුකරණ ක්රෙ ක්රියාත්ෙක කිරීමම් දී ෙතුෙන දුෂ්කරතා 

ෙගෙරො ගැනීෙට විකේප ඇගයීම් ක්රෙමව්ද ෙදුන්ො දීෙ.  



 

28  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

4. ොර්ගගත අධ්යාපන කටයුතු අීක්ෂණයට පෙසුකම් සැපයීෙ. ඒ ෙගින් 

ආයතනමේ මතාරතුරු ො සන්නිමව්දන තාක්ෂණ අංශමේ  සෙමයෝගමයන් 

ොර්ගගත විභාග, ඉමගනුම් කළෙනාකරණ පද්ධ්ති සෙපදස්ථ කර 

සොමලෝචන ක්රෙමව්ද ආදිය සකස් කර ගැනීෙ.  

5. දීර්ඝ සැසි පැෙැත්ීමෙන් සිසුන් සෙ ගුරුෙරුන් මෙමෙසට පත්ීෙ ෙැළැක්ීෙ 

සඳො මිශ්ර ඉමගනුම් මෙෙලම් නිෙැරදිෙ භාවිතා කරමින් ඉගැන්ීමම් ක්රියාෙලිය 

සෙග (මද්ශන, ප්රාමයෝගික ක්රියාකාරකම් ආදිය) ශිෂයයා සම්ෙන්ධ් කර ගැනීෙට 

ෙැකි  ෙන ආකාරමේ ොර්මගෝපමද්ශ සකස් කිරීෙ. උදා: උසස් අධ්යාපනය ලෙන 

සිසුන් සඳො සැසි කාලය පැය 1-2 දක්ො සීො කළ යුතුය 

6. ස්ෙයං ඉමගනුම් ශිේප ක්රෙ ෙැඩි දියුණු කිරීෙ සෙ විෂය ොලාෙ අනුෙ මද්ශන 

කාලය අඩු කිරීෙ. 

7. ොර්ගගත අධ්යාපනමේ ගැටලු නිරාකරණය කිරීෙ. (විම්ෂමයන් මොමෙෝ 

ෙෘත්තීය අධ්යාපන ක්මෂ්ත්ර ෙැඩි ප්රාමයෝගික නැඹුරුෙක් තිමෙන ෙැවින්)  

▪ සියලු ෙ පුහුණුකරුෙන්ට ඩිජිටේ ො විදුත් අධ්යාපනික කුසලතා පිළිෙඳ 

පුහුණුෙ ලො දීෙ. 

▪ දුරස්ථ ඉමගනුම් පරිසරය තුළ LMS (asynchronous) ෙගින්  සියලු ෙ 

ොර්ගගත අධ්යාපන (synchronous) ෙැඩසටෙන් ඌන ූරණය කිරීෙ.  

▪ ජාතික ෙට්ටමම්  විදුත් ඉමගනුම් සම්පත් සංෙර්ධ්නය කිරීමම් සෙ 

කළෙනාකරණය කිරීමම් ෙධ්යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීෙ.   

▪ ප්රාමයෝගික නැඹුරුෙක් සිත ෙෘදුකාංග ෙඳුන්ොදීෙ. 

▪ සියලු සිසුන්ට දැනුෙ හුෙොරු කර ගැනීෙ සඳොත් ප්ර්න මයාමු කිරිෙ 

සඳොත් ොර්ගගත සංොද ෙණ්ඩපයක් (Online Forum) නිර්ොණය කිරීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 12.4: 

ොර්ගගත අධ්යාපනය සඳො අන්තර්ජාල පෙසුකම් සෙ උපාංග තිබීෙ අතයෙශය  

මුත් එය පෙණක් සපුරා තිබීෙ ප්රොණෙත් මනාමව්. එය සාර්ථකත්ෙයට තෙත් 

පෙසුකම් රැසක් අතයාෙශය මව්. ොර්ගගත අධ්යාපන පද්ධ්ති එක් තීරණාත්ෙක 

සාධ්කයකි.ශ්රී ලංකාෙ තුළ ොර්ගගත ඉමගනුම් පද්ධ්ති නිර්ොණය වුෙ ද, ඔවුන්ට ඒො 

ෙඳුන්ො දීෙ අතශයෙශය මව්. ෙැනවින් සංෙර්ධ්නය වූ ොර්ගගත ඉමගනුම් පද්ධ්ති ශ්රී 

ලංකාමව් පැෙතිය ද ඒ සඳො සිසුන්මේ පිළිගැනීෙ අඩු ෙැවින් ඒ සඳො ශිෂය ප්රජාෙ තුළ 

ඇති පිළිගැනීෙ තෙවුරු කිරීෙ අතයාෙශය මව්.   

 

 

 

 



 

29  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

ප්රතිපත්තති අංක 12.4: 

ඉ තක්සලාෙ (e-Thaksalawa) ගුරු මගදර ෙැනි අධ්යාපන අොතයාංශය ෙගින් ෙදුන්ො 

මදන ලඳ ඉමගනුම් අන්තර්ගත කළෙනාකරණ පද්ධ්ති සෙ ගුෙන්විදුලි ,රූපොිනී 

ෙැඩසටෙන් ජාතික ෙට්ටමම්  විදුත් ඉමගනුම් ප්රමව්ශ මලස පිළිගත යුතු අතර  ඒ 

පිළිෙඳ ෙ ප්රජාෙ දැනුෙත් කළ යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ගුරුමගදර සෙ ඉ-තක්සලාෙ ෙැනි ෙැඩසටෙන් පිළිෙඳ ෙ සොජමේ 

දැනුෙත්භාෙය අඩුීෙට පිළියෙක් ෙශමයන් ජනොධ්ය, සොජ ොධ්ය, මුද්රිත 

ොධ්ය, විදුත් ොධ්ය ෙැනි ක්රෙ භාවිතමයන් දත්රභාෂාමෙන් ෙ දැනුෙත් කිරීමම් 

ෙැඩපිළිමෙලක් ක්රියාත්ෙක කරීෙ. 

2. ගුරුමගදර සෙ ඉ-තක්සලාෙ ෙැනි ෙැඩසටෙන් සඳො ගුණාත්ෙක ො අන්තර් 

ක්රියාකාරී විෂයය අන්තර්ගතයන් නිර්ොණය කිරීෙ 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 12.5: 

 ොර්ගගත ඉමගනුමම් දී  ගුරුෙරුන් සෙ සිසුන් යන මදපාර්ශෙය ෙ තාක්ෂණික 

ගැටලුෙලට මුහුණ දීෙ ෙෑත කාලීන අත්දැකීෙකි.මම් මේතුමෙන් ඉමගනුම් කටයුතු 

අඩාල ීෙ ෙහුලෙ සිදු මව්.   

ප්රතිපත්තති අංක 12.5:  

ොර්ගගත අධ්යාපන ෙැඩසටෙන් අෙෙ තාක්ෂණික ගැටලු ෙතුීෙකින් සෙ අෙෙ කාල 

නාස්තියකින් යුතුෙ ක්රියාක්ෙක කළ යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ොර්ගගත අධ්යාපනය ලො දීමම් දී පැන නගින ප්රාමයෝගික ගැටලු විසඳීෙ සඳො 

අෙශය තාක්ෂණික සෙය ලො දීෙට ක්ෂණික ඇෙතුම් උපකාරක මස්ෙයක් 

ක්රියාත්ෙක කිරීෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.13 අරමුණු අංක 13: ඩිජිටල් මමවලේ භාවිතා කිරීමේ කුසලතා 
(ගුරුවරුන්ව/අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය)  

 

සියලු අධ්යයන කාර්ය ෙණ්ඩල සාොජිකයින් ඉමගනුම් ඉගැන්ීම් ක්රියාෙලියට ඩිජිටේ 

තාක්ෂණය භාවිත කිරීෙ සඳො අෙශය දැනුෙ ො කුසලතාෙලින් සන්නද්ධ් ීෙ. තෙ ද 

ඔවුන්ට ඉගැන්ීමම් කටයුතු සඳො ප්රොණෙත් ඩිජිටේ මෙෙලම් ො ෙෘදුකාංග ලො 

දීෙ. 

 ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක  13.1:   

ඇතැම් අධ්යයන කාර්ය ෙණ්ඩල එදිමනදා අනිොර්යමයන් අෙශය ෙන ඩිජිටේ 

තාක්ෂණික මෙෙලම් පිළිෙඳ අෙමෙෝධ්යක් ලො මනාෙැති ීෙ.  

ප්රතිපත්තති අංක  13.1 :   

සියලු අධ්යයන කාර්ය ෙණ්ඩල සාොජිකයින්ට තෙ ක්මෂ්ත්රයට අදාළ ෙ ඩිජිටේ 

තාක්ෂණය භාවිත කිරීෙට ෙැකි විය යුතුය.  

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. පරිපාලකයින්, ගුරුෙරුන් සෙ නිලධ්ාරීන්මේ  ඩිජිටේ කුසලතා සාක්ෂාත් කිරීෙ 

ොර්ිකෙ ඇගයීමම් යාන්ත්රණයක් ෙදුන්ො දීෙ.  

2. ඉමගනුම් ඉගැන්ීම් ක්රියාෙලියට අෙශය ඩිජිටේ තාක්ෂණ කුසලතා ඇගයීමම් 

අනිොර්ය සංරචක ෙඳුන්ොදීෙ. 

3. ඩිජිටේ සාක්ෂරතාෙය සෙතික කිරීෙ සඳො එක් එක් ෙට්ටෙට අදාළ ෙ  

මොඩියුල කාණ්ඩයන් සකස් කිරීෙ සෙ එෙ මොඩියුල සියලු පරිපාලකයින්, 

ගුරුෙරුන් සෙ නිලධ්ාරීන් විසින් අනිොර්යයමයන්ෙ සම්ූර්ණ කළ යුතු ීෙ. 

4. ඉමගනුම්-ඉගැන්ීම් ක්රියාෙලිමේ දී භාවිතා කළ ෙැකි ඩිජිටේ උපාංග පරාසය 

ෙඳුනා ගැනීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.14 අරමුණු අංක 14: ඩිජිටල් මමවලේ භාවිතය පිළිබඳ කුසලතා 

(ශිෂයයන්ව)  

 

සියලු සිසුන් අධ්යාපන ක්රියාෙලිය සඳො ඩිජිටේ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීෙට අෙශය 

ෙැකියාෙ ලො ගැනීෙ.  

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 14.1:  

ඩිජිටේ මෙෙලම් භාවිතය සඳො අෙශය නිපුණතා ො නිසි අෙමෙෝධ්ය මනාෙැති ීෙ 

ෙගින් සිසුන්ට ඉමගනුම් ක්රියාකාරකම්ෙල දී දුෂ්කරතා ෙතු විය ෙැක. 

ප්රතිපත්තති අංක 14.1:   

සියලු සිසුන් අතයාෙශය  ඩිජිටේ කුසලතා ලො  ගැනීෙ සෙ ඒ ෙගින් ොර්ගගත 

ඉමගනුම්   මෙෙලම් ඵලදායීෙ  භාවිත කිරීෙ කළ යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. පෙසුමෙන් ප්රමව්ශ විය ෙැකි ක්රෙමව්ද සෙ ප්රාමයෝගික ඇගයීම් ක්රෙ සිත 

පුහුණු අන්තර්ගත භාවිතමයන් සිසුන්මේ ඩිජිටේ කුසලතා ෙර්ධ්නය කරමින් 

සිසුන්මේ ඩිජිටේ කුසලතා පරතරය අෙෙ කිරීෙ. 

2. වි්ෙ විදයාල ෙට්ටමින් උසස් අධ්යාපන ක්මෂ්ත්රය ඉලක්ක කර ගත් විම්ිත 

පුහුණු සැසි ෙදුන්ො දී  ඒො අනිොර්ය කිරීෙ 

3. නෙය තාක්ෂණය ෙදුන්ො දීෙ සෙ ඒ සම්ෙන්ධ් පුහුණුෙ ලො දීෙ සඳො විම්ෂ 

ඒකකයක් සෑෙ වි්ෙවිදයාලයක ෙ ස්ථාපිත කිරීෙ.( ඉංග්රිසි ඉගැන්ීමම් ඒකක 

ආකාරමයන්) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.15 අරමුණු අංක 15:  ඩිජිටල් අවකාශය තුළ සුරක්ිත බව 

 

ගුරුෙරුන් ො පරිපාලකයින් විසින් සයිෙර් අනතුරු ෙදුනා ගැනීෙ ෙගින්, අධ්යාපනය 

සඳො ඩිජිටේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන සියලු සිසුන්ට සුරක්ිත ඩිජිටේ අෙකාශයක් 

තෙවුරු කිරීෙ ො ඒ සඳො විධිෙත් රැකෙරණයක් සැපයීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 15.1: 

ඇතැම් පාර්ශෙ විසින් අන්තර්ජාලය අෙභාවිතා කිරීෙ මේතුමෙන් සිසුන් සයිෙර් 

අෙකාශය තුළ අනතුරට ලක්ීෙට ො අන්තර්ජාල මගාදුරු ෙෙට පත්ීෙට ඇති 

ඉඩකඩ ෙැඩි ී ඇත.  

ප්රතිපත්තති අංක 15.1:  

ගුරුෙරුන් ,මදොපියන්,භාරකරුෙන් සෙ   සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන 

පරිපාලකයන්මේ  සමූික ප්රයත්නයන් ෙරො  ප්රාථමික , ද්ීතික ො තෘතීක  යනාදී 

සෑෙ ෙට්ටෙක ෙ සිටින සිසුන් සයිෙර් අනතුරු මෙෝ ඩිජිටේ අෙකාශය තුළ ඇතිෙන 

අපෙසුතාෙලින් සුරක්ිත විය යුතුය.   

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. සයිෙර් තර්ජනෙලින් සිසුන් ආරක්ෂා කිරීෙ ඩිජිටේ අධ්යාපනමේ ප්රධ්ාන 

අෙශයතාෙයක් මලස සියලු ෙ අධ්යාපන ආයතන විසින් ෙඳුනා ගැනීෙ. 

2. සෑෙ අධ්යාපන ආයතනයක්ෙ මදොපිය භාරකරුෙන් සෙග සමීප සෙඳතා 

පෙත්ෙමින් සිසුන්මේ ආරක්ෂාෙ සම්ෙන්ධ්මයන් ෙතුෙන ඕනෑෙ ගැටලුෙක දී 

නිසි අෙධ්ානය මයාමු කිරීෙ.   

3. එෙැනි ඕනෑෙ සිදුීෙක් සම්ෙන්ධ්මයන් ශ්රී ලංකා මපාලිසිය සෙ ජාතික ළො 

ආරක්ෂක අධිකාරිය ෙැනි ආයතන මෙත කඩිනමින් ොර්තා කිරීමම් 

යාන්ත්රණයක් සියලු  අධ්යාපන ආයතන ෙලධ්ාරීන් විසින් පෙත්ොමගන මගන 

යා යුතුය. 

4. සියලු ොර්ගගත පද්ධ්ති ෙරින් ෙර අීක්ෂණ කර මෙනත් පාර්ශෙෙලට 

අෙභාවිත කළ ෙැකි අෙධ්ානම් තත්ෙ අෙෙ කිරීෙට අධ්යාපන ෙලධ්ාරීන් විසින් 

ක්රියාොර්ග ගැනීෙ. 

5. අසාදු මේඛනගත මෙේ අඩවිෙලට සිසුන්මේ ප්රමව්ශ සීො කිරීෙට අෙශය  පියෙර 

ගැනීෙ. 

6. අධ්යාපන  ක්මෂ්ත්රයට ෙදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායෙක් (CERT) ස්ථාපිත කිරීෙ. 

 

 

 



 

33  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.16 අරමුණු අංක 16: මදමාපියන්ව/භාරකරුවන්ව දැනුවත්ත කිරීම. 

 

මදොපියන් සෙ භාරකරුෙන් ඩිජිටේ අධ්යාපනමේ අෙශයතාෙ පිළිෙඳෙ දැනුෙත් ී ඒ 

සඳො ිතකර පරිසරයක් නිෙස තුළ සකස් කිරීෙ සෙ දරුෙන්මේ අධ්යාපන කටයුතු 

සඳො ෙැකි උපරිෙ සෙය දැක්ීෙ.  

ප්රතිපත්තති ගැටලු  අංක 16.1:  

සිය දරුෙන්මේ ඩිජිටේ අධ්යාපන අෙශයතා සෙ ඒ සඳො ිතකර පරිසරයක් 

නිර්ොණය කිරීමම් අෙශයතාෙ පිළිෙඳ ෙ ඇතැම් මදොපියන්/භාරකරුෙන් දැනුෙත් 

මනාීෙ.  

ප්රතිපත්තති අංක 16.1:  

අධ්යාපනමේ නිරත සෑෙ සිසුමෙකුමේෙ මදොපියන්/භාරකරුෙන් ඩිජිටේ 

අධ්යාපනමේ අෙශයතා පිළිෙඳ දැනුෙත්  කිරීෙ සෙ දරුෙන්ට ඒ සඳො ිතකර 

පරිසරයක් නිර්ොණය කිරීෙ සිදු කළ යුතුය.   

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ප්රාමද්ශීය මේකම් කාර්යාල, ස්ෙමද්ශ කටයුතු අොතයාංශය, පවුේ මසෞඛය 

මස්ො නිලධ්ාරීන් ෙැනි ජාතික ෙට්ටමම් පාර්ශකරුෙන්මේ සම්ෙන්ධ් කර 

ගනිමින් මදොපියන්/භාරකරුෙන් දැනුෙත් කිරීමම් සැසි පැෙැත්ීෙ සඳො 

ඒකාෙද්ධ් යාන්ත්රණයක් සකස් කිරීෙ. 

2. විදුත් ො මුද්රිත ොධ්ය භාවිතමයන් පුළුේ ප්රචාරක ෙැඩපිළිමෙළක් ක්රියාත්ෙක 

කිරීෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.17 අරමුණු අංක 17:  තිරසර හා පරිසර ිතකාමී ඩිජිටල් සංවර්තනය   

 

සෑෙ අධ්යාපන ආයතනයක් ෙ තිරසර ො පරිසර ිතකාමී ඩිජිටේ සංෙර්තන 

ක්රියාෙලියක් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සෙ විදුත් අපද්රෙය නිසි මලස කළෙනාකරණය කිරීෙ.   

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක  17.1:  

පරිගණක සෙ අමනකුත් උපාංග නිසි කළෙනාකරණමයන් මතාරෙ පරිසරයට ෙැෙැර 

කිරීෙ තුළින් දිගුකාලීන පාරිසරික ගැටලු ෙතු ීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 17.1:  

පරිසර ිතකාමී සෙ තිරසර ඩිජිටේ අධ්යාපන ක්රියාෙලියක් තුළින් විදුත් අපද්රෙය 

ප්රතිචක්රීකරණය කළ යුතුය/අෙෙ පරිසර ොනියක් ඇති ෙන පරිදි ෙැෙැර කළ යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරමේ (CEA) ෙගමපන්ීෙ යටමත් විදුත් අපද්රෙය 

ප්රතිචක්රීකරණය / ෙැෙැර කිරීෙ සඳො යාන්ත්රණයක් සකස් කිරීෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.18 අරමුණු අංක 18: මෘදුකාංග භාවිතය  

 

අධ්යාපන ආයතනෙල ඉමගනුම් ක්රියාකාරකම් සෙ කළෙනාකරණයට භාවිත කරන 

ෙෘදුකාංග අදාළ කාර්යයට ගැළමපන ප්රමයෝජනෙත් ,යාෙත්කාලීන සෙ ෙලපත්ර සිත 

(විෙෘත ො නිදෙස් ෙෘදුකාංග ෙැර) ෙෘදුකාංග ීෙ. 

ප්රතිපත්තති ගැටලු අංක 18.1:  

අධ්යාපන ක්මෂ්ත්රය තුළ භාවිත කරන මොමෙෝ ෙෘදුකාංග අදාළ කාර්යයන්ට 

ගැළමපන , ප්රමයාජනෙත් යාෙත්කාලීන සෙ ෙලපත්ර සිත ෙෘදුකාංග මනාීෙ.  

ප්රතිපත්තති අංක 18.1:  

භාවිත කරන සියලු ෙෘදුකාංග අදාළ කාර්යයට ගැළමපන ප්රමයෝජනෙත්, යාෙත්කාලීන 

සෙ ෙලපත්ර සිත ෙෘදුකාංග විය යුතුය. 

ක්රියාත්තමක කිරීමේ  ක්රමමෝපාය: 

1. ඉමගනුම් ො කළෙනාකරණ කටයුතු  සඳො මයාදා ගත යුතු ෙෘදුකාංග විෂය 

දැනුෙ සිත  කමිටුෙක් ෙගින් මතෝරා ගැනීෙ 

2. භාවිතකරන සියලු ෙෘදුකාංගෙල උපමයෝගීතාෙය තෙවුරු කිරීෙ සෙ ෙලපත්ර 

නිරන්තර යාෙත්කාලීන කිරීෙ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36  අධ්යාපනය ඩිජිටේ සංෙර්තනය කිරීෙ සඳො ෙන ප්රතිපත්තිය  

මෙෙ මේඛනය කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීෙ, ප්රචාරණය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, මෙළිදරව් කිරීෙ, 

මෙනස් කිරීෙ, මෙදා ෙැරීෙ සෙ මෙෝ ප්රකාශනය කිරීෙ සපුරා තෙනම් මව්. 

 

3.19 අරමුණු අංක 19:  ඩිජිටල් සංවර්තනයට  ප්රමුඛතාව  

 

අධ්යාපන ක්මෂ්ත්රමේ ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින් ක්රියාත්ෙක කරන්නන් ඇතුළු තීරණ 

ගැනීමම් ක්රියාෙලිමේ සිටින සියලු පාර්ශෙකරුෙන් අධ්යාපන ඩිජිටේ සංෙර්තන 

ක්රියාෙලියට නිසි ප්රමුඛතාෙය ලො දීෙ.   

ප්රතිපත්තති ගැටලුව 19.1:  

අධ්යාපනමේ ඩිජිටේ පරිෙර්තනය සෑෙ විට ෙ ෙලධ්ාරීන්මේ සෙ පාර්්ෙකරුෙන්මේ  

නිසි පිළිගැනීෙකට ලක් මනාීෙ. 

ප්රතිපත්තති අංක 19.1: 

ඩිජිටේ සංෙර්තනය සෑෙ අධ්යාපන අයතනයක්ෙ ප්රමුඛ කාර්යයක් මලස සැලකිය 

යුතුය.  

ක්රියාත්තමක කිරීමේ ක්රමමෝපාය: 

1. ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්, ක්රියාෙට නංෙන්නන් ඇතුළු සියලු ෙ ෙලධ්ාරීන් සෙ 

පාර්්ෙකරුෙන් විසින් අධ්යාපනයමේ ඩිජිටේ සංෙර්තනය ක්රියාෙට නැංීෙ 

ප්රමුඛතාෙක් මලස ෙඳුනා ගැනීෙ. 

 

 


