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yeÈkaùu 

rg ;=< mek ke.S ;snQ W.% wd¾Ól w¾nqoh fya;=fjka m%jdyk ÿIalr;d iy fjk;a úúO fya;+ka uQ,sl lr .ksñka 2022 j¾Ih wdrïNfha isg u 

jßka jr mdi,a jid ;eîu isÿ úh' mdi,a jid ;nk ,o ld, iSudj ;=< § bf.kSfï l%uh ud¾..; l%uh fj; udre jqj o fï i|yd myiqlï 

imhd .; yels ore msßi b;d iSñ; ixLHdjls' Y%S ,xldfõ ÿria: wOHdmkh ,nd §fï m%fõYh iy .=Kd;aulNdjh w;ska fndfyda wvqmdvq 

fmkakqï lr we;s w;r fuu l%uh fya;=fjka .=re flakaøSh wOHdmkh Yla;su;a ù we;s w;r isiqkaf.a mdi,a ld,h wysñ ùu ;=< mdi,a 

m%cdjf.ka isiqka wE;aùu o hym;a m%jk;djla fkdjk nj oelsh yels h' 

mj;sk wNsfhda.;d uOHfha jqj o hï;dla ÿrlg fyda úêu;a f,i mdi,a meje;aùu wkd.;a ore mrmqf¾ wNsjDoaêhg fya;= idOl jkq we;' tu 

wruqKska hq;=j wOHdmk wud;HdxYh u.ska m<d;a uÜgñka /ia lr f.k we;s f;dr;=re u; iuia:hla f,i m<uq jdrhg wod< j mdi,a mj;a 

jk ,o Èk .Kk Èk 21la f,i fmkajd § we;' tf,i u m<uq jdrhg wod< j b;sß úIh wka;¾.;h wdjrKh lsÍu i|yd cQ,s ui 25 Èk 

isg iema;eïn¾ ui 07 Èk olajd i;shg Èk ;=kla fm'j' 7'30 isg m'j' 2'30 olajd mdi,a meje;aùug;a b;sß Èk fol isiqkaj ksjfia isg 

wOHhk lghq;=j, ksr; lrùug;a wOHdmk wud;HdxYfha f,alï;=ud m%uqL ks<OdÍka úiska ;SrKh lr we;' tu ,nd § we;s f;dr;=re u; 

mokïj tfld<y fY%aKsfha m<uq jdrhg wod< fuu f;dr;=re iy ikaksfõok ;dlaIKh úIh ks¾foaYh ilia lr we;' 

m<uq jdrh i|yd f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK úIh ks¾foaYh i|yd fjka lr we;s ld, mßÉfþo ixLHdj 30 ls. m<uq jdrfha oekg 
mdi,  mj;ajk ,o Èk 21 ;=< § ld, mßÉfþo 18 lska tu fldgia kshñ; mßÈ wdjrKh lr we;s fia i<ld m<uq jdrfha b;sß j we;s mdvï 
i|yd fuu ie,iqu fhdackd lr we; 
wjYH;djh u; mokïj" fuu rduqj ;=< tla tla mdvu i|yd fjka lr we;s ld, mßÉfþo .Kk iudf,dapkh lsÍug .=rejrhdg ksoyi 
we;' 
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ගුරුවරුන් සඳහා ud¾f.damfoaY 

1 2 ශ්රේණිය වශා කාලීන වැසුම් වාමානය ඳාවල් ඳද්ධතියට ශඳුන්ලා දී ඇත්ශ්ත් රට තුෂ ඇති රජශ්ේ ඳාවල් ඳද්ධතිය තුෂ එකමුතුකම ඳලත්ලා 

ගැනීම වශා ශ් ොරතුරු ශා වන්නිශ්ේදන  ාක්ණ  ( ICT) ඉගැන්වීම් වශ ඉශ්ගනුම් ක්රියාලයය විධිමත් කිරීම වශා ය. 

● වඳයා ඇති වාමානය රාමුල තුෂ, ගුරුලරුන් නමයශීලලීල නිපුණ ා පුහුණු කිරීමට අශ්ේක්ා ශ්කශ්ේ. 

● ශ් ෝරාගත් නිපුණ ා වශා ඳාඩම් වැසුම් කිරීශ්ම්දී, ගුරුලරුන් සිසුන්ශ්ේ ප්රවීණ ා මට්ටම ම  ඳදනම්ල උචි  ශ්ව උඳශ්ද්න අරමුණු 

ලුත්ඳන්න කිරීමට අශ්ේක්ා ශ්කශ්ේ. 

● වඳයා ඇති කා ඳරිච්ශ්ේද ගණන වැකිල්ට ගනිමින්, ගුරුලරුන්ට අලය නම්, ඳාඩමක නිපුණ ා මට්ටම් ශ්දකක් ශ්ශෝ ලැඩි ගණනක් 

ඒකාබද්ධ කෂ ශැකිය. 

● කාලීන වැසුම්ල දක්ලා ඇති නිපුණ ා මට්ටම් ප්රගුණ කිරීම වශා ශ්ඳෂශ්ඳොත් වශ අශ්නකුත් වම්ඳත් ද්රලය ලයන් ශ් ෝරාගත් සුදුසු ඳාඩම් 

භාවි ා කර  ම ඳාඩම් වැසුම් වකව් කිරීමට ගුරුලරුන්ට උඳශ්දව් ශ්දනු ැශ්ේ. 

● අධයාඳන අමා යාාංශ්ේ නිධාරීන්, ඳෂාත් අධයාඳන ශ්දඳාේ ශ්ම්න්තුශ්ේ නිධාරීන් වශ ගුරුලරුන් වමඟ කෂ වාකච්ඡා ම  අ යලය 

ඉශ්ගනුම් ක්ශ්ේත්ර බා දී ඇ . 

● ශ් ොරතුරු  ාක්ණ ශ්දඳාේ ශ්ම්න්තුල, NIE වශ MOE හි ICT ාඛාල විසින් වකව් කරන ද ව්ලයාං අධයයන ද්රලය ඳන්තිකාමර ඉගැන්වීම් 

වශ ඉශ්ගනුම් ක්රියාලයශ්ේ වම්ඳත් ද්රලය ශ්ව ද භාවි ා කෂ ශැක. 

● ශඳුනාගත් අ යලය ඉශ්ගනුම් ක්ශ්ේත්ර ඉගැන්වීම වශ අශ්නකුත් ක්ශ්ේත්ර ඉශ්ගනීමට සිසුන් දිරිමත් කිරීම ශ්කශ්රහි අලධාරණය කෂ යුතුය. 

● ඉශ්ගනුම් වම්ඳත් ද්රලය භාවි ශ්යන් නිලශ්වේ සිට අධයයනය කිරීමට සිසුන්ට උඳශ්දව් දිය යුතුය 

● ඳාවල් දින වතියකට දින තුනක් නම්, අශ්නක් දින ශ්දක සිසුන්ට නිලශ්වේ සිට ඉශ්ගනීම වශා ඉශ්ගනුම් දින p¾hdjka මඟ ශ්ඳන්ලමින් 

අනුගමනය කෂ යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

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

 11 fY%aKsh 

 නිපුණතාව නිපුණතා 

මට්ටම 

ඉගෙනුම් පල 
 

අන්තර්ෙතය 
 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï wxlh 

fm< fmdf;a 
mdvfï wxlh iy 
ku 

කාලය/ 
කාලච්ගේද 

  11 fY%aKsh m<uq jk jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 

 10 . .eg`M 
úi£u i|yd 
l%uf,aL 
ks¾udKh 
lrhs 

10.8 md,k 
jHQy ksä; 
lr 
l%uf,aL 
ks¾udKh 

● නීඩි   
ලූශයන් 
අදා ලන 
අලව්ථා 
ශදුනා ගනියි  

● ක්රමශ්ල්ඛ  
තුෂ නීඩි  
ේයූශ ශ්යොදා 
ගනියි 

 

 නීඩි  ඳාන ේයූශල 

අල්ය ාලය 

 එක ඳාන ේයූශයක්  

තුෂ  ලත් ඳාන 

ේයූශයක් ශ්යොදා ගැනීම 
o ලරණ තුෂ 

පුනේකරණ 

o පුනේකරණ තුෂ 
ලරණ 

 ක්රමශ්ල්ඛ තුෂ නීඩි  

ේයූශ ශ්යොදා ගැනීම 

● ගැලීම් වටශනක/ ේයාජ 
ශ්ක් ල දී ඇති ගැටලු 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 

tall 10 msgq 
wxl xviii 
n,kak 

1.8  නීඩි  ඳාන 

ේයුශල අලය් ාල 
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10.11 

ක් රමශ්ල්ඛ 

භාාල 

ඳරිනාමය 

ගශ්ේණය 

කරයි. 

● ඳශෂ  ශ්ේ 

ශා ඉශෂ 
 ශ්ේ භාා 
වාංවන්දනය 

කරයි  
o ඉශෂ  ශ්ේ  

භාාල 
ක්ණ 

ඳැශැදිය 

කරයි. 

o භාා 
ඳරිලේ ක 
ල ld¾hh 
ශ්කටිශ්යන් 

ඳැශැදිය 

කරයි. 
 

● ඳශෂ  ශ්ේ භාා 
o යන්ත්ර භාාල 
o  එශ්වම්බිය 

භාාල 

● ඉශෂ  ශ්ේ භාා ලේග 
● ඳටිඳාටිග  ශා 

ේරකාන 

● ේයූශග  වභ ලව්තු 
නැබුරු  

● ක්රමශ්ල්ඛ  ශා 
Scripting 

● ේරභල ශ්ක්  යන්ත්ර 
ශ්ක්  බලට ඳත් කිරීශ්ම් 
යාන්ත්රණ 

o w¾: 
විනයාක 

o වම්ඳාදක 
ඳරීක්ාල ශා ශ්දෝ 
නිලාරණය 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 

tall 10 msgq 
wxl xix 
n,kak 

1.11 ක්රමශ්ල්ඛ 

භාාල ඳරිණාමය 
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  11. f;dr;=re 
moaO;s 
ixj¾Ok 
ls%hdj,sh 
.fõIKh 
lrhs' 

 11.1 
f;dr;=re 
moaO;s 
ixl,amh 
meyeÈ,s 
lrhs 

● f;dr;=re 
moaO;shla 
hkq 
l=ulaoehs 
úia;r lrhs'  
f;dr;=re 
moaO;shl 
ix>gl 
w;r 
iïnkaO;dj 
y\qkd .kshs'   

● f;dr;=re 
moaO;shl 
jeo.;alu 

● moaO;shl w¾: oelaùu   
● moaO;shl ix>gl o  

o wdodk  
o ls%hdj,s 
o m%;sodk   

● w;a moaO;s"  
● mß.Kl.; moaO;s   
● f;dr;=re moaO;s  

o ;SrK .ekSfï 
§ 
f;dr;=rej, 
jeo.;alu 

● wdodk" m%;sodk" o;a; 
.e,Sï yd ls%hdj,s 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 

tall 11 msgq 
wxl xx n,kak 

2.1 ශ් ොරතුරු 

ඳද්ධති වාංකල්ඳය 
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úia;r lrhs' 
 

   11.2 moaO;s 
ixj¾Ok 
ls%hdj,sh 
fláfhka 
meyeÈ,s 
lrhs 

● moaO;s 
ixj¾Ok 
ls%hdj,sfha 
mshjr 
fláfhka 
meyeÈ,s 
lrhs'  tla 
tla mshjr 
i|yd ir, 
WodyrK 
imhhs 

 

 moaO;s ixj¾Ok 
ls%hdj,sh ixlaIsma; 
f,i  

o wjYH;d y÷kd .ekSu  
o úi÷u ie,iqï lsßu  
o úi÷u ls%hd;aul lsßu  
o úi÷u mÍlaId lsßu  
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