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ඵයගමු ඳශා්  ධධයාඳන ළශභනාළය  

තතොයතුරු ඳද්ධතිඹ (SEMIS) ංර්ධන යාඳෘතිඹ 

SEMIS  PROJECT 

  

 

 තාර්කිළඹ (Rational) 
  

           සිසු් 400634 ක් ගුරුබතු් 24668 ක් විදුවල්ඳති 1128 ක් කුටුම්බ ඇතුශ්  ඳාල් 1128 කි් 
භ්විත ඵයගමු ධධයාඳන ඳද්ධතිතඹහි ඹා් ළාලීන නිැයදි ද් ත වා තතොයතුරු හුභාරුතේදී භතුන 
ඵාධළ විලාර ගැටළුකි. 

            එතභ්භ තභභ භවා ඳද්ධතිඹ ළශභනාළය ඹ ළයනු රඵන ඳශා්  ධධයාඳන තදඳාර්තතම්්තු 
ළරාඳ ධධයාඳන ළාර්ඹාර, තළොට්ඨා ධධයාඳන ළාර්ඹාර, ගුරුභධයථ්ාන, ඳරිග ළ ම්ඳ්  භධයථ්ාන 
(CRC + PICTEC), ප්රාතද්ශීඹ ඉංග්රීසි වාඹළ ආඹතන (RESC) ඹන ආඹතනර තේඹ ැරසීභ ව 
ළශභනාළය ඹ වාද තතොයතුරු ැඳයීභ ගැටලුකි. 

           ංඛ්යයා් භළ විලාර ආඹතන ංඛ්යයාළ, විලාර තේළ ංඛ්යයාක් ව විලාර තේාරාභී් 
ංඛ්යයාක් භඟ ළටයුතු කිරීතම්දී ඳරිග ළ වා තතොයතුරු ජාර බාවිතතඹ් විලාර තර ළාරඹ, ශ්රභඹ, 
ධනඹ, ම්ඳ්  ඉතිරි ළය ගත වැකිඹ. එතභ්භ ඳද්ධතිඹ තුශ නිර්භා ඹ න යාකූරතා මූවඹක් දුයලිඹ 
වැකිඹ.  ආතයෝඳ ඹ ළශ වැකි ළාර්ඹක්භතා තඵොතවෝතදතනකු සිතනාට ද ඩා ප්රභා ා් භළ වා 
ගු ා් භළ ලතඹ් ඉවශ ධගඹක් ගනී.          

            යටට වා යතට් ධධයාඳන ඳද්ධතිඹට ද් ත ඳාදළඹක් (Data Base) ැළසීභ ධයමා තඵොතවෝ ළල් ගත වී 
ඇත. ඳශාතක් තර තභ්භ පුද්ගරඹ් තර ද ධඳ ඒ වා තඵොතවෝ ළැඳවීම් ළය ඇ් තතතමු. 
ධතප්ක්ාත් තඵොතවෝ ළාරඹක් ගත ළය ඇ් තතමු. එතව්  එභ ධතප්ක්ා් පරදැරීභ ළල්ඹ් භ, ධඳ 
තඵොතවෝ තතවළය ළාරඹක් ගතළය ඇ් තතමු.එභ තවේතු නිා ධඳට ධහිමි වුණු ළාරඹ, ශ්රභඹ, ධනඹ 
නැත කිසිදිතනළ දියිතනහි ංර්ධනඹට තනොරැතඵන නා්තිඹක් ඵද ැරකිඹ යු් තතමු. 

           එඵැවි් කුඩාට වුද ඵගයමු ඳශා්  ධධයාඳන ළශභනාළය  තතොයතුරු ඳද්ධතිඹ නිර්භා ඹ 
තළොට, ආයම්බ තළොට, ක්රභානුකූර  ය 2 ක් තුශ ඉතා දියුණු ද් ත වා ළශභනාළය  තතොයතුරු 
ඳද්ධතිඹක් ඵට ඳ් කිරීභට තභභ තඹෝජනා වා ඊට ඵැඳි ැඩටවන ඉදිරිඳ්  ළයන ධතය එඹ ාර්ථළ 
වුතවෝ  ප්රථභ ධදිඹයතේදීභ සිඹළුභ ඳශා් ර තතොයතුරු ළශභනාළය ඹට ද වඳු්ාදිඹ වැකි ඹවඳ්  
යවායඹක් (Good Practice) තභ්භ ජාතිළ ආතඹෝජනඹක් (National Investment) තනුත් ප්රඵර 
ආළෘතිඹක් ද (Strong Model) නු ඇති ඵ ධඳතේ වැඟීභයි. 

  

  

  

 



ධයමුණු 

1. ඵයගමු ඳශාත්  ධධයාඳන ඳද්ධතිතේ සිඹළුභ ආඹතනරට වා ෘ් තිළඹ්ට 

ධදාර තතොයතුරු සිඹල්ර එක් ද් ත ඳාදළඹළට ඇතුශ්  කිරීභ. 

2. ඳාතරහි, විදුවල්ඳති, ගුරුයඹා, ශියඹා ඹන සිඹළුතදනාටභ ධදාර සිඹළුභ තතොයතුරු 

ළශභනාළය ඹ ළය ඹා් ළාලීන ඳ් ාතගන ඹාභ. 

3. ධධයාඳන ක්තේයට අඹට ධදාර  ගය  ගැනීභ ස රට යතට් විවිධ ආඹතනරට ධලය න 

ඕනෑභ ඹා් ළාලීන තතොයතුයක් ධලය ආළායඹට ළා නිැයදි වා ළඩිනමි් 

ැඳයීභ.  

4.  ඳද්ධතිඹ තුශ ඳතින තතොයතුරු හුභාරු වා  ගය  ගැනීතම්දී භතුන ගැටලු ධභ ළය 

ළාරඹ,ශ්රභඹ,ධනඹ  ඉතිරි කිරීභ වා යාකූර් ඹ් ධභ කිරීභ. 

5. ළාලීන භාජ ගභයතාඹ සුභට කිරීභට ඩා්  භෘදු (Soft) වා සුහුරු (Smart) 

ධධයාඳන ඳද්ධතිඹක්     නිර්භා ඹ කිරීභ. 

6. නිය්තය ඹා් ළාලීන න (Updated) වා විල්ා්ත (Reliable) තතොයතුරු 

ඳඹන, ධනාගත ධලයතා වා නවීළය ඹ න (Development) ධලය 

සිඹළුභතදනාට ප්රතේ  ඳවසු රන (Accessibility) ද් ත ඳද්ධතිඹක් තගොඩනැීභ. 

7.  ය 40 ක්  ඳැයරට ශ්රී රාංතක්ඹ ධධයාඳන ළශභනාළය  ශිල්ඳ වා ඳාරන ක්රභ 

ර්තභාන තගෝලීඹ ප්රනතා්ට ගැරපීභ. 

  

 



තඹෝජිත ැඩටවන 
Activity 2019 2020 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

1.Create and complete the software for Database 

(with Trial) 

    -                                           

2.  Enter essential Data  of all Teachers in 

Sabaragamuwa Province 

      - -                                       

3. Enter essential date of all Principal is 

Sabaragamuwa Provinc. 

        - -                                     

4.  Entre  essential data of all   Administer of 

Sabaragamuwa.  

        - -                                     

5. Develop user  Interface            -                                     

6. Trial and trouble shooting .             - -                                   

7. Launching  for official  usage.             -                                   

8.  Enter  essential date of all students in 

Sabaragamuwa. 

            - - -                               

9. Enter essential data of  physical resources in 

schools in Sabaragamuwa Province. 

                                    - -         

10. Enter identified term tests and public examination 

results (marks) of all school children in 

Sabaragamuwa Province. 

                                - - - -         

11. Enter essential data of school GIS and school 

plants. 

                - -                             

12. Enter  essential date of parents of schooling 

children 

                    - - - -                     

13. Trial and trouble shooting                             - -                 

14. Relece for public  usage                                 -               

15.  Updating  both system and Data accordingly   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

16. Developing and Expanding  the Data base 

according to periodical requirements and changes 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17. Maintain the system in both software and 

hardware aspect    

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


