
වංකල්ඳ ඳත්රිකාල - ශ්රලය, දෘය චිත්රාගාරයක ව්ථාඳනය 

 තාර්කිතය (Rational) 
  

 ශ්රී ාංකේය ශියයාද කදභාපියන්ද කඳන ප්රධානතභ වාධකයකි. කඳෞද්ගලික ඳන්ති 

(Tuition) අධයාඳනය එයට කශේතු ලන කරුණේ ඇත. එනම්, ඉකගනීභට අලය දැනුභ කවොයා 

ගැනීභ වශා සංශ/ කදභ භාධය දැනුම් මූාශ්ර හිඟවීභයි. එකවේභ ගුරුලරකයකුකේ භඟකඳන්වීභ , 

කියාදීභ ඉගැන්වීභ කව වකන ශ්රී ාංකේය වභාජය නිරන්තර ගුරුලරකයකු අකේේා කරයි.  

කභභ තත්ත්ලය අධයාඳනකේ පිරිහීභටත්, නිපුණතා අඩුවී දැනුකභන් ඳභණේ වන්නද්ධ වීභටත්, 

වභාජ ගැටලු ලැඩි වී වභාජය පිරිහීභටත් කශේතු වී ඇත.  

 කභභ තත්ත්ලයට පිළියභේ කව දරුලන්ට අතිකර්ක ගුරුලරු, වශාය වශ දැනුභද 

ඵාදීභට ශැකි කශොභ භාධයයකි, “ශ්රලය, දෘය ඳාඩම්” නිර්භාණය කර ඵාදීභ. 

 එකභන්භ දේ ගුරුලරුන්කගන් ඳාඩම් ඵාදීකම් ශැකියාලද, එභ ඳාඩම් ද නැලත නැලත 

ඳරිශරණය කිරීකම් අලව්ථාලද එභඟින් ඵා ගත ශැකිය. 

 කභය දුරව්ථ අධයාඳනය කව ශැකඟන අතර, ඒ ශා වභඟභ අන්තර්ජා තාේණය 

භගින් (Online) ඵහු කව ඉතා කකටිකායකින් අසීමිත ඳාඩම් ප්රභාණයේ ෂභයා කලත විලෘත 

ක ශැකිය.  

 එකභන්භ ලර්ණ, චන, රඳ, රිද්භ, රටා වහිත ලර්තභාන ඳරපුකර් ජාන වංකේදිතාලටභ 

ගැකඳන කව ඳාඩම් (Learning Content) නිර්භාණය කර දීභද ක ශැකිය. 

ඳෂාත් අධයාඳන කදඳාර්තකම්න්තුල තුෂ ශ්රලය, දෘය ඒකකයේ ව්ථාපිත කිරීකම් ප්රයත්නය තුළින් 

ඉශත ඳරිදි භශත්ප අත්කරගැනීභ පිණිව වෑභ ඳන්තියටභ, වෑභ වියකටභ අදාෂල විවිධ භාදිලි 

ශ්රලය, දෘය, වශවක්රීය (Interactive) ඳාඩම් වකවා (Learning Content) අන්තර්ජා කශෝ 

Audio, Video භාධය භඟින් දරුලාට ඵාදීභ වශා කටයතු ක ශැකි කේ. 



අරමුණු 

 
I. ඳාවල් දරුලන් වශා ඉකගනුම් වන්ධාර (Learning Content 

නිර්භාණය). 
II. විබාග ඉේක වශා ඳාවල් දරුලන්ට අතිකර්ක වශාය වැඳයීභ. 

III. ලර්තභාන ඳරපුකර් කතොරතුරු භාධය අලයතාල වම්පූර්ණ කර දීභ. 

IV. ලර්ණ, චන, රඳ, රිද්භ, රටා වහිත ආකර්ණීය ඳාඩම් ඵාදීභ. 

V. ඳාවල් දරුලන්ට ශා ගුරුලරුනට අලය ප්රාකයෝගික අංය වශා 

අත්දැකීම් ඵාදිභ. 

VI. අධයාඳනකේදී භාධය බාවිතය වශා ගුරුලරු පුහුණු කිරීභ. 

VII.දේ ගුරුලරුන්කේ දේතා, දැනුභ ඳෂාකත් /රකේ වෑභ දරුකලකුටභ 

ඵාගැනීභට අලව්ථාල වැසීභ 



ක්රභකේදය 
  

I. රියදුරන් වශා කලන් කර ඇති කාභරය ශ්රලය, දෘය 

චිත්රාගාරයේ කව වැකසීභ (රියදුරන්ට කලනත් භධය 
ව්ථානයේ  ඵාදීභ) 

II. චිත්රාගාරය වශා අලය වම්ඳත් ඵා ගැනීභ. 

III. චිත්රාගාරය වශා අලය භානල වම්ඳත කයදවීභ, පුහුණු 

කිරීභ. 

IV. චිත්රාගාරය තුෂ ශා ඵැශැර ඳටිගත කිරීම් සදු කිරීභ. 

V. විවිධ භාදිලි ශ්රලය, දෘය ඳාඩම් (භවකට 50ේ) නිර්භාණය 

කිරීභ. 

VI. වෑභ ඳාඩභේභ වංව්කරණය කිරීභ ශා අන්තර්ජායට 

එේකිරීභ ශ්රලය, දෘය, වශවක්රීය භාධය කව දරුලන්ට ඵා 

දීභ. 

 



කා රාමුල 

 

I. ශ්රලය දෘය චිත්රාගාරය ඉදි කිරීභ  (2020) 
II. අලය උඳකරණ ව්ථාඳනය ( 2020) 
III. අතයලය උඳකරණ ඵාගැනීභ (2021) 
IV. ඳාඩම් වැකසීභ (2021.01.24) 
V. භාසකල විවිධ ඳාඩම් අන්තර්ජාය ශරශා මුදා ශැරීභ 

(අඛණ්ඩල) 



දැනට ැබී ඇති ජයග්රශණ 

 
I. ංකාකේ ඳෂාත් අධයාඳන කදඳාර්තකම්න්තු වතු ප්රථභ ශා 

එකභ ශ්රලය, දෘය චිත්රාගාරය අඳ වතුල ඇත. 

II. අතයලය උඳකරණ සයල්භ වපුරා ඇත. 

III. Video ඳාඩම් 750, Interactive ඳාඩම් 1250, අකුර, 

ඉේකම්, Online Exam, විය ඵාහිර, විය වභගාමි ලැඩ 

ඉටුකර ඇත. 

IV. ගුරුලරු පුහුණු කිරීභ ශා ඳාඩම් වැකසීභට කයොදාගැනීභ 

භඟින් ගුරු වංලර්ධනයටද දායක වී ඇත. 

V. e - නැණපියව  LMS වශා ප්රධාන ඳාඩම් නිර්භාණය කර 

ශ්රලය, දෘය චිත්රාගාරය.   


