
                                                                                                                                                                                                                                        
ඇමුණුම 2  පාසල් අංශය 

අයදුම්පතෙහි  නිර්ණායක  සෙයාපනය කිරීමට උපතෙස ්පත්රිකාව 

ඔබ ආයතනය විසින් අප වෙත එෙන ලද අයදුම්පවේ ඇති වතොරතුරු සතයොපනය කිරීම සඳහො එක් එක් කරුණට අදොළෙ සැපයිය යුතු, 

වේඛන, දේත, වතොරතුරු, අේවපොේ ආදී සියේල “D” (Documents)  ආකොරයටේ, ඡොයොරුප “P” (Photos) ආකොරයටේ, වීඩිවයෝ 

දර්ශන “V” (Video) ආකොරයටේ (තමම වීඩිතයෝ ෙර්ශන අප තවෙ එවීතම්දී උපතෙස ්පත්රිකාතේ අංක 13 හී සඳහන් ආකාරයට එවිය 

යුතුය.), විගණනය සිදු කරන වෙලොවේ දී  ZOOM තොක්ෂණය ඔසේවසේ සිදු ෙන සොකච්ඡොෙ අතරතුර අප වෙත ලබො දිය යුතු වතොරතුරු 

“Z” (ZOOM) ආකොරයටේ ඉදිරිපේ කළ යුතු අතර එය පහත සඳහන් වේඛනවේ “ * ” ලකුණ වයොදො ඔබවේ පහසුෙ සඳහො සකසේ 

කර ඇත. 

 

අනූ 
අංකය 

විස්ෙරය තොරතුරු ඉදිරිපත් කල යුතු 
ආකාරය 

උපතෙස් 

P D V Z ආයෙනය 

1 නායකත්වය      

1.1 තයයෂ්ඨ නායකත්වය      

1.1.1 පොසවේ දැක්ම   * *  

1.1.2 පොසවේ වමවහෙර     * *  

1.1.3 පොසවේ අගයන්     * *  

1.1.4 දැක්ම,වමවහෙර සහ අගයන් පොසවේ ප්රජොෙ 

වෙත ඵලදොයිෙ සන්ිවේදනය කිරීම 

  * *  

1.1.5 කොර්යය මණ්ඩලවේ ෙෘේීය සංෙර්ධන 
අෙශයතො හඳුනො ගැනීම හො ඊට අදොළ 
ෙැඩසටහන් 

 *  *  

1.1.6 ඵලදොයිතො ෙැඩසටහවන් වදෙන වපළ 
නොයකේෙය වගොඩනැගීමට පියෙර ගැනීම 

 *  *  

1.2  ඵලොයිො සංස්කෘතිය      

1.2.1 කොර්යය මණ්ඩල හමුවීම්ෙල දී ඵලදොයිතොෙ 
සහ ගුණොේමක බෙ ප්රෙර්ධනය කිරීම සඳහො 
ගේ ක්රියොමොර්ග 

 * * *  

1.2.2 වෙනේ රැසේවීම්ෙල දී ඉදිරිපේ වූ වයෝජනො
  

* * * *  

1.2.3 ඵලදොයිතොෙ ප්රෙර්ධනයට පොසල තුළ වෙනම 
ඒකකයක්/ සංගමයක් තිබීම සහ එහි 
ක්රියොකොරිේෙය  

 *  *  

1.2.4 පොසල තුළ සමසේත ඵලදොයිතොෙ නගො සිටුවීම 
සඳහො එම සංගමය /  ඒකකය වගන ඇති  
පියෙර  

* *  * සනොථ 
කිරීමට අෙශයය කරන 
සොක්ි ලබො ගත යුතුය 

1.2.5 පොසේ ඵලදොයිතො ෙැඩසටහවන් තිරසොරේෙය 

සඳහො ක්රමවේද හඳුන්ෙො දීම  
   *  

1.3 සැලසුම්කරණය      

1.3.1 ෙොර්ික ක්රියොකොරී සැලැසේම  *  *  

1.3.2 පොසලට අදොළ සැලසුම් පිළිවයල කිරීවම් දී 
සමසේත කළමනොකොරිේෙය විසින් ගුරු 

 *  *  



මණ්ඩලවේ සහ පොසේ ප්රජොෙවේ දොයකේෙය 
ලබො ගැනීම  

1.3.3 පොසේ තුළ අධයොපන කළමනොකරණ 
වතොරතුරු පද්ධතියක් පෙේෙො ගැනීම 

)Education Management Information 
System- EMIS) 

   *  

1.3.4 මූලික කොර්යසොධන දර්ශක හඳුනො ගැනීම  *    

1.3.5 එම දර්ශක ඇසුරින් ප්රෙණතො හඳුනො ගැනීම 
සහ පිළියම් වයදීම 

 *  *  

2 ත ෞතික පරිසරය සහ සම්පත් කළමනාකර       

2.1 ත ෞතික පරිසරය      

2.1.1 පංචවිධ සංකේපය ක්රියොේමක කිරීම   * *  

2.1.2 පොසල තුළ සුරක්ෂිතබෙ තහවුරු කිරීම හො 
ළමුන්වේ ආරක්ෂොෙ සඳහො වගන ඇති පියෙර 

*  * *  

2.2 සම්පත් කළමනාකරණය       

2.2.1 සීමිත සම්පේ සොර්ථක වලස භොවිතො කළ 

අෙසේථො (මොනෙ සම්පේ, වභෞතික සම්පේ 

සහ මූලය සම්පේ)  

* * * *  

2.2.2 සඵලමේ ඉවගනුම්- ඉගැන්වීම් ක්රියොෙලියක් 
පෙේෙො ගැනීම සඳහො පොසේ පිරියත ඵලදොයි 
වලස උපවයෝගී කර ගැනීම 

  * *  

2.2.3 වභෞතික සම්පේ නඩේතු කිරීම   *  *  

3 විධිමත් විෂයය මාලාව සහ විෂයය සමගාමි 
ක්රියාකාරකම් කළමනාකරණය 

     

3.1 විධිමත් විෂයය මාලාව      

3.1.1 ජොතික අධයොපන අරමුණු, වපොදු ිපුණතො 

සහ විෂයය ිපුණතො පිළිබඳෙ පොසේ ප්රජොෙ 
දැනුෙේ කිරීම  

* * * *  

3.1.2 විධිමේ විෂයය මොලොෙ ක්රියොේමක කිරීවම් 
ෙගකීම ිවයෝජය වහෝ සහකොර 
විදුහේපතිෙරයකු වෙත පැෙරීම හො එහි 
ෙගකීම වබදො දීම 

 *    

3.1.3 විෂයයමොලො කළමනොකරණය විධිමේෙ සිදු 
කිරීම  

 *  *  
 

3.1.4  අවේක්ෂිත ිපුණතො මට්ටම වෙත ළඟො වීමට 
අපහසුතො ඇති ශිෂයයන් හඳුනො ගැනීම සහ 
පිළියම් වයදීම  

 *  *  

3.1.5 ශිෂය ිපුණතො සංෙර්ධනයට අදොළ ෙයොපෘති 

හඳුනො ගැනීම, ක්රියොේමක කිරීම සහ ඇගයීම 

 *    

3.2 විෂයය සමගාමී ක්රියාකාරකම් 
කළමනාකරණය 

     

3.2.1 විෂයය සමගොමී ක්රියොකොරකම් ක්රියොේමක 
කිරීම සඳහො ෙොර්ික සැලැසේමක්/ ෙොර්ික 
ලිත සකසේ කිරීම 

 * * *  

3.2.2 ක්රීඩො සඳහො වයොමු කිරීමට හො ක්රීඩොෙන්හි 
තේේෙය දියුණු කිරීමට ෙැඩසටහන්/ 
ෙයොපෘති කිරීම  

 *    



3.2.3 පොසේ සංගම් ආශ්රිත ක්රියොකොරකම් සිදු කිරීම * *    

3.2.4 ශිෂය විභෙතො හඳුනො ගැනීම සහ වපෞරුෂ 
ෙර්ධන ෙැඩසටහන් ක්රියොේමක කිරීම 

 *    

3.2.5 සොරධර්ම ප්රෙර්ධනය සඳහො ක්රියොමොර්ග 
ගැනීම  

*     

3.2.6 මොධය භොෂොෙට අමතරෙ සිසුන්වේ ඉංග්රීසි හො 
වෙනේ භොෂො දැනුම ෙර්ධනයට ගේ 

ක්රියොමොර්ග (සිංහල, වදමළ, වෙනේ)  

 *  *  

4 ඵලොයිො සංකල්ප පිළිබඳ ෙැනුවත් බව සහ 
 ාවිෙය 

     

4.1 ඵලොයිො සංකල්ප පිළිබඳ අවතබෝධය       

4.1.1 ඵලදොයිතො සංකේප පිළිබඳෙ ගුරු සිසු හො 
වදමොපියන් දැනුෙේ කිරීම හො ප්රෙර්ධනයට 
ගේ ක්රියොමොර්ග  

 *    

4.1.2 තේේෙ කෙ වමෙලම් සහ ඵලදොයිතො ෙර්ධන 
ශිේපක්රම පිළිබඳ දැනුෙේභොෙය සහ භොවිතය 
පිළිබඳ වතොරතුරු 
 

 *    

4.1.3 තේේෙය සහ ඵලදොයිතො සංකේප පිළිබඳ 
දැනුම ප්රෙර්ධනය සඳහො පෙේෙො ඇති තරග 

 *    

4.2 පාසල තුළ ඵලොයිො සංකල්ප  ාවිෙය      

4.2.1 තේේෙ කෙ සේථොපනය කිරීම හො ඒ සම්බන්ධ 
පොසේ ෙුහය ිර්මොණය කිරීම.   

 *    

4.2.2 පොසවේ පිහිටුෙො ඇති තේේෙ කෙ  *    

4.2.3 අදොළ කොලය තුළ සොර්ථක වූ තේේෙ කෙ 

ෙයොපෘතින් 5 ක්  

 * * *  

4.2.4 හරිත ඵලදොයිතො කෙයක් තිබීම  *    

4.2.5 හරිත ක්රියොකොරකම් ප්රෙර්ධනයට ක්රියො මොර්ග 
ගැනීම 

* * * *  

4.2.6 හරිත ඵලදොයිතො කෙය මගින් සිදු කළ 

සොර්ථක ෙයොපෘති 02 ක්    

 * *   

4.2.7 හරිත ක්රියොකොරකම් ඇගයීවම් ෙැඩපිළිවෙලක් 
තිබීම 

 *    

5 නිර්මාණශීලිත්වය දිරිගැන්වීම සහ නවයකරණය      

5.1 නිර්මාණශීලිත්වය දිරිගැන්වීම      

5.1.1 ිර්මොණශීලිේෙය දිරිගැන්වීම සඳහො 
ක්රියොමොර්ග ගැනීම 

* *  *  

5.1.2 පොසල තුළ කයිවසන් වයෝජනො ක්රමය 
හඳුන්ෙො දීම 

* *    

5.1.3 කයිවසන් වයෝජනො යටවේ ෙැඩිදියුණු වූ 
අෙසේථො පැහැදිලි කරන්න. 

* *    

5.1.4 කයිවසන් වයෝජනො ඇගයීමට ලක්කිරීම  * *  *  

5.2 නවයකරණය දිරිගැන්වීම      

5.2.1 පොසල තුළ නෙයකරණය හඳුන්ෙො දීම ට 
ක්රියොමොර්ග ගැනීම 

 *    

5.2.2 පොසල තුළ නෙයකරණයට ලක් වූ වසේෙොෙන් 
වහෝ ක්රියොෙලින් 

* *    

5.2.3 සිසුන්ට වතොරතුරු තොක්ෂණ දැනුම ලබොදීමට * *    



ක්රියොමොර්ග ගැනීම 
5.2.4 ඉවගනුම්- ඉගැන්වීම් ක්රියොෙලිය සඳහො 

වතොරතුරු තොක්ෂණය භොවිතො කිරීම 

* * * *  

6 පාසල් ප්රයාවතේ සු සාධනය       

6.1 ශිෂය සු සාධනය       

6.1.1 සුභසොධන වසේෙො හො සහන සැලසීවම් 
ෙැඩසටහන් ක්රියොේමක කිරීම  

 *    

6.1.2 අෙශයතො ඇති දරුෙන්ට ශිෂයොධොර පිරිනැමීම 
වහෝ ඉවගනුම් ආධොර සැපයීම  

 *    

6.1.3 ප්රමොණෙේ සනීපොරක්ෂක පහසුකම් සහ 
පොනීය ජල පහසුකම් සැපයීම 

* *    

6.1.4 පොසේ වසෞඛය ප්රෙර්ධන ෙැඩසටහන් 
ක්රියොේමක කිරීම 

 *  *  

6.1.5 ෙෘේීය මොර්වගෝපවද්ශන ෙැඩපිළිවෙලක් 
තිබීම 

 *  *  

6.1.6 ඵලදොයි සහ කොර්යක්ෂම ශිෂය උපවද්ශන 
වසේෙොෙන් පෙේෙොවගන යොම 

 *  *  

6.2 අධයයන හා අනධයයන කාර්යය මණ්ඩලතේ 
සු සාධන  

     

6.2.1 ගුරු සුභසොධනය සඳහො විධිමේ 
ෙැඩපිළිවෙලක් තිබීම 

 *  *  

6.2.2 අනධයයන කොර්යය මණ්ඩලවේ සුභසොධනය 
සඳහො විධිමේ ෙැඩපිළිවෙලක් තිබීම 

 *    

7 පාසල සහ ප්රයාව අෙර සබඳොව වැඩිදියුණු       

7.1  ප්රයාවට ලබාතෙන ොයකත්වය      

7.1.1 සමොජයීය ෙගකීම් සඳහො දොයක වීවම් 
ෙැදගේකම ගුරුෙරුන් හො සිසුන් වෙත 
අෙධොරණය කිරීම  

 *  *  

7.1.2 සමොජ සේකොරක/ ප්රජො සංෙර්ධන 
ෙැඩසටහන් සඳහො දොයකේෙය ලබො දීම 

 *  *  

7.1.3 සිසුන්වේ සහ ගුරුෙරුන්වේ ිවෙසේෙලට 
ඵලදොයිතො ක්රමවේද හඳුන්ෙො දීම 

* * * *  

7.1.4 පොසවේ ගුණොේමක සංෙර්ධනය උවදසො 
වහෝ ප්රජො සංෙර්ධනය උවදසො ක්රියොේමක 
කළ ෙයොපෘති සම්බන්ධෙ ලැබුණු යහපේ 
ප්රතිචොර 

 *  *  

7.2 ප්රයාවතගන් ලැතබන ොයකත්වය      

7.2.1 පොසවේ කටයුතු පිළිබඳෙ ිෙැරදි වතොරතුරු 
ප්රජොෙ වෙත සන්ිවේදනය කිරීම 

*   *  

7.2.2 පොසවේ අරමුණු සොක්ෂොේ කර ගැනීම සඳහො 
ප්රජොෙවගන් දොයකේෙය ලබො ගැනීම 

*   *  

8 ඵලොයිො ප්රතිඵල      

8.1 පාසතල් සිසුන් රයතේ වි ාගවල දී ලැබූ 
ප්රතිඵල 

     

8.2 අදොළ ෙර්ෂ 03 තුළ ලබොගේ ප්රතිඵල මත 

පහත ෙගුෙට වතොරතුරු ලබො වදන්න       . 

 *  *  

8.3 සිසුන් රජවේ විභොගෙල දී ජොතික හො දිසේික් 
මට්ටවමන් ලැබූ ජයග්රහණ 

 *  *  



8.4 විෂයය සමගොමි ක්රියොකොරකම් යටවේ ලබො 
ඇති ජයග්රහණ 

 *  *  

8.4.1 ක්රීඩො තරගොෙලි  *  *  

8.4.2 ක්රිඩො වනොෙන තරගොෙලිය  *  *  

8.5 වසෞඛය තේේෙය ඉහළ නැංවීමට ගේ 
ක්රියොමොර්ගයන්හි ප්රගතිය 

 *  *  

8.6 විෂයය සමගොමි ක්රියොකොරකම්ෙල දොයකේෙය 
ඉහළ නැංවීමට ගේ ක්රියොමොර්ගයන්හි ප්රතිඵල 

 *    

8.7 පරිසරය සුරැකීමට ගේ ක්රියොමොර්ගයන්හි 
ප්රතිඵල 

* *  *  

8.8 නොසේතිය අෙම කිරීමට සහ සම්පේ සුරැකීමට 
ක්රියොමොර්ගයන්හි ප්රතිඵල 

* * * *  

8.9 විනය සුරැකීමට සහ යහපේ පුරුදු ඇති 
කිරීමට ගේ ක්රියොමොර්ගයන්හි ප්රතිඵල 

* *    

8.10 ිර්මොණශීලිේෙය දිරිගැන්වීමට සහ 
නෙයකරණය හඳුන්ෙො දීමට ගේ 
ක්රියොකොරකම්ෙල ප්රතිඵල 

 *  *  

8.11 පොසේ හො පංති කොමර කළමනොකරණය 

ආශ්රිත ෙැඩි දියුණු කිරීම්ෙල ප්රතිඵල 
 *  *  

8.12 ප්රජොෙ වෙත සිදුකරන ලද ෙයොපෘීන්හි 

ප්රතිඵල 
 *  *  

 


