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   පුහුණුකරුවන් පුහුණු 

කිරීම පිළිබ පුහුණු 

මමොඩියුලය 

තරුණයා වැඩමලෝකයට සංක්රමණය ීමමදි  බලඳාන ිරසසස 
ප්රිරඳ්තිර ප්රචලිතත කිිමම  
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මඳසවදන 

පක්වත් ජාතීන්ගේ වංවිධානගේ ආසියානු ශා ඳැසිපික් කාපීය ආර්ථික ශා වභාජයිය 

ගකොමිවභ විසින් කාපීය රාජය ල ඳාව්  ිෂය ශා රුණ  ්රජාල ලැලගොල  වං්රභ ය 

වීගේදී ඊ  ඵඳානු ඵන ්රතිපඳත්තීන් ශුනාගැනීභ ශා ඵගැන්වීභ වදශා රාක්ණික ශා 

මුය ඳශසුකේ වඳයයි  ගභිදදී ්රධාන ලගයන් ඳශර ංං ගකගරිද ංලධානය ගයොමු ගකගර්  

 

1. සියළු ඳාර්ලයන් වශා ්රතිපාබ ැගඵන ්රතිපඳත්තීන් පිළිඵ රුණ  ්රජාල වවිඵ ගැන්වීභ, 

2. ්රතිපඳත්තිප වේඳාදකයින් දැනුලත් ිරීමභසවවිඵගැන්වීභ, 

3. තිපරවර ්රතිපඳත්තිප  සියළු ඳාර්ලයන් වභග ගඵදාශදා ගැනීභ, 

4. විවිධ ඳාර්ලකුණලන් ංරර වශවේඵන්ධරාලය ්රලර්ධනය ිරීමභ,  

5. පුහුණුල භඟින් ලැලිරීමගේ ධාරිරාලය ලර්ධනය ිරීමභ,  

 
 

ජාතිපක ්රතිපඳත්තිප ශා ආර්ථික ක යුු  පිළිඵද ංභාරයාංය, රුණ යා ශා ඳාව්  ිෂයයා 

ලැලගොල  වං්රභ ය වීගේදී ඵඳාන ්රතිපඳත්තිප ්රියාත්භක කරන රාජය ශා ගඳෞ්ගගිකක 

ආයරන, ලෘත්තීය පුහුණුල ශා ලැලගොල ංභිමුඛ ංභිග්රේර  ලැලව ශන් ්රියාත්භක කරන 

ආයරන, පක්ල ගභභ විදුත් ඳශසුකාරක ාඳාංග ඳරිලනනය කර නල ්රතිපඳත්තිප වේඳාදනය 

ිරීමභ ගකගරිද ංලධානය ගයොමු ගකගර්  
 

ජාතිපක රුණ  ගවේලා වබාල විසින් ඵාිදර ඳාර්ලයන්ගේ වශගයෝගය, රාක්ණික 

භඟගඳන්වීභ ශා ාඳායභාර්ගික ්රභගදදයන් බාවිර කරමින් ගභභ ්රතිපඳත්තිප ්රාගයෝගිකල 

්රියාත්භක කරනු ඵන ංරර ගේ වශා ංදාෂ වියන් පිළිඵ ජාතිපක ශා ජාරයන්රර 

ංත්දැකීේ ඇතිප භානල වේඳත් පදායිරාකර  ඳදනභ ශරශා ධාරිරා වංලර්ධන පුහුණු ශා  

ංධයයන ගභලේ දිරරිඳත් කරනු ඵයි  

 

ගේ ංනුල පුළු්  ආයරනික භැිරශත්වීභක් ශා ජාරයන්රර ්රතිපඳත්තීන් පිළිඵ රාජයයන් ංරර 

දැනුභ ශා ංත්දැකීේ හුලභාුණ කරගැනීභ  ගභභ විදුත් ගභලේ ශා ඳශසුකේ බාවිර ගකගරනු 

ඇර  මින් දිරරිඳත් කරනු ඵන  පුහුණු ගභොඩියු ශ්රි ංකාගද ශා කාපීය රාජයල පුහුණු ශා 

රැිරයා ාත්ඳාදනගේදී රුණ  ්රජාල ු  ගඳෞුණ ගු ාංග වංලර්ධනය වදශා දලශ්  

කරගැනීභ  ංගේක්ෂා ගකගර්    
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          කතුවැකිය 

ගභභ පුහුණු ගභොඩියුය භගින්, ඳාවිකන් ලැලගොල  වං්රභ ය වීගේදී ිෂය ශා රුණ  

්රජාල ෂඟාකර ගර යුු  ුසවරාලයන් ඟාකර ගැනීභ වදශා රාක්ණික භඟගඳන්වීේ ඵා 

ගදනු ැගේ  රුණ  ්රජාල වේඵන්ධල ඍජුලභ ක යුු  කරනු ඵන ්රතිපඳත්තිප 

වේඳාදකයින්, ගුුණලුණන්, ලෘත්තීය පුහුණු ක්ගේත්රගේ නිරරලන්නන්, පුහුණු ඳශසුකේ 

වඳයන්නන් ශා රුණ  ්රජාල  වවලයං ංධයනයන් භගින් රභ ගවේලා ධාරිරාලය ලර්ධනය 

ිරීමභ පිණිව වකවව කර ඇර  

  

ගභභ පුහුණු ගභොඩියුය ්රියාත්භක ිරරිගේදී පිද පුහුණු කාලකලානු පිළිඵ තීර ය ිරරිභ 

්රධාන ඳශසුකේ වඳයන්නා විසින් තීර ය කෂ යුු ය  දක්ක පිරිගවේ ංලයරාලය භර 

පුහුණු කාසීභාලන් තීර ය කෂ යුු  ංරර එය එක් ිරන පුහුණු ලැලව ශනක් ගශෝ ිරන 

ගදකශභාරක පුහුණුලක් ගව ්රියාත්භක ිරරිභ  ශැිර ලන ඳරිිර වියඳථය ගඳෂගවවලා 

තිපගේ  පුහුණුගලන් ංනු ුණල නැවුේකර  පක් ිරන වාකච්ඡාලක් පුහුණුලන්නන්  ඵා දීභ  

ංලැසි ඳරිිර විය කුණණු බාවිර කෂ යුු ය  

 

පුහුණුකුණලන් පුහුණු ිරරිභ පිළිඵ ඔඵ විසින් වකවනු ඵන වැසි වැැවවභ දරා භැනවින් 

වැකසිය යුු  ංරර පව වශා ංන්රර් ගර විය යුු  ාඳායභාර්ග පිළිඵ ංලධානය ගයොමු ක 

යුු ය  පුහුණු ගභොඩියුගේ ංන්රර්ගරය  ංභරරල ංදාෂ විය පිළිඵ ංධයයනය ිරීමභ ශා 

ගරොරු ුණ පවකරාලන ිරීමභ පුහුණුකුණගලුස ගව ඔඵගේ ලගකීභක් ඵල  ංලධාර ය කරමු  

ගභභ ගභොඩියුය භගින් ඔඵ  ංලැසි භඟගඳන්වීභ ඵා ගදනු ඇර  එයින් දක් 

පුහුණුකුණගලුස  ගනොබියල පදායි පුහුණු වැසියක් ඳලත්ලාගගන යාභ  ංලය රාක්ණික 

භඟගඳන්වීභ ශා විය ගඳෝක කුණණු දිරරිඳත් ගකගර්  

 

පව ංනුල භනාගව වැසුේ ක වැසි වැැවවභ ශා ාඳකාරක බාවිර කරමින් දශ භට් ගේ 

පුහුණු ලැලව ශනක් ්රියාත්භක ිරරිභ  ංලය පියලර ගර යුු ය  මී  ංභරරල වශය 

පුහුණුකුණගලුසගේ ගවේලය ඵා ගැනීභ  ද ංපි නිර්ග්ග කරමු  එභඟින් ඔඵ  භගශැීමභ  

දල ඇතිප කුණණු පිළිඵ ංලධානය ගයොමුිරීමභ  ද භශඟු ංලවවථාලක් ැගඵනු ඇර  
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පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිිමම. 

පුහුණු අ්තමඳොත 
 

අන්තර්ගතය 

 

1 මකොටස                 පිටු අංකය   

පුහුණු අ්තමඳොත පිළිබ හැඳින්ීමම      05 

11 මකොටස -   

පුහුණු මමොඩියුලමේ අසමුණු      05 

3. පුහුණු මමොඩියුලමේ අන්තර්ගතය  06 

4. මඳොදු හා සුවිම ේෂි අසමුණු  07 

5. පුහුණුකරුවන් සහා උඳමදස ්  07 

6. පුහුණුමේ සව්භාවය (පුහුණු කාලය):   07 

7. පුහුණු සැලැස්ම  07-08-09 

8. පුහුණුකරුමේ භමිකාව හඳුනාගැනීම    09 

9. පුහුණු සැසි සැලැස්ම    10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

පුහුණු අ්තමඳොත 

 

 01 මකොටස: 

 

මමොඩියුලමේ අන්තර්ගතය  

1. පුහුණු අ්තමඳොත පිළිබ හැඳින්ීමම  

 

පුහුණුකුණලන් පුහුණු ිරරිභ පිළිඵ ලැලමුළුලක් ස වැසියක් වංවිධානය ිරරිභ භනාගව වැසුේ ක යුු  

ංරර පව වශා පුහුණුකුණගලුස  රාක්ණික ශා නයායාත්භක දැණුභ තිපබිය යුු ය  වාභානය පුහුණු වැසියක  

ලලා ගභභ පුහුණු ංත්ගඳොර භගින් පු්ගග ුසවරාලයන් ලර්ධනය ිරරිභ පිළිඵ කරාකරනු ැගේ  ගේ නිවා 

පුහුණු ුසවරාලයන් වවථාපිර ිරරිභ  ාලැසි ාඳායභාර්ග ශා වේඳත් බාවිරා ක යුු ය  ගු ාත්භක 

පුහුණුකුණගලුස බිිදිරරිභ ාගදවා ගභිද වශන් කුණණු ශා රාක්ණික ගභලේ බාවිරා ිරරිභ  ක යුු  

ක යුු ය  

  

රුණ යන් ශා ිෂය ගක්න්ද්ර පුහුණු ලැලව ශන් වංවිධානය කරනු ඵන රුණ  ්රියාකාරකයින් ගුුණලුණන් 

ගශෝ පුහුණුකුණගලුස ගව ගවේලය ඵා දීභ  කැභතිප පිරිවවල  වවලයං ංධයයන භඟින් දැනුභ ඵා ගැනීභ  

ශැිර ගව වැසුේ කර ඇර   

ගභභ පුහුණු ංත්ගඳොර භගින් පුහුණු කුණගලුස වු විය යුු  ගු ාංග ගභන්භ ඔහු ගශෝ ඇය විසින් ලර්ධනය 

කරගර යුු  ුසවරාලයන් පිළිඵලද කරා කරනු ැගේ  මී  ංභරරල පුහුණුකුණලාගේ පුහුණු 

ගඳෞුණයත්ලය ලර්ධනය කර ලලාත් පදායි පුහුණු වැසියක් වංවිධානය ිරරිභ වශා ංලය භඟගඳන්වීභ 

ගභභගින් ඔඵ  ඵාදීභ  ංගේක්ා කරනු ැගේ  

 

2. පුහුණු මමොඩියුලමේ අසමුණු  

ගභභ ගභොඩියුය ංලවානගේිර ඔඵ , 

1. පුහුණුකුණලා ශා පුහුණුකුණලාගේ භමිකාල  

2. දක්ක කණ්ලායභ ගශෝ ඔඵගේ ගවේලාාභීන් ශුනා ගැනීභ  

3. පුහුණුකුණගේ ගඳෞුණයත්ලය  

4. පුහුණු විිර ්රභ ිෂ් ඳ ශුන්ලාදීභ  

5. පුහුණු විය පිළිඵ ශැදෑීමභ  

6. පුහුණු වාර්ථකත්ලය වශා භානසික සදානභ  ශා පුහුණු ඇගයීභ යන කුණණු ශා විය 

ක්ගේත්රයන් පිළිඵ ංලගඵෝධය ශා ුසවරාලන් ලර්ධනය කරනු ැගේ  

                

 

 



6 
 

 

 

 
 

පුහුණු මමොඩියුලමේ අන්තර්ගතය: 
 

විය ක්ගේත්රය ස ංරමුණු  ්රභගදදය 
 

පුහුණුකුණලා ශා පුහුණුකුණලාගේ භමිකාල  01. කණ්ලායේ ්රියාකාරකේ ලිකන් පුහුණුකුණ වශ 
පුහුණුකුණලාගේ භමිකාල ශුනාගගන ඒ පිළිඵ භමිකා 
රංගනයක් ු ළින් දැනුලත් ිරීමභ  
 

කණ්ලායභ ශුනා ගැනීභ  පුහුණුල  ගඳර සදානේ කෂ ්රවනාලිකයක් භඟින් ්රතිපාභී 
පුහුණුකුණ ශුනාගනු ැගේ  
 

පුහුණුකුණගේ ගඳෞුණයත්ලය  
1. ංංග විනයාවය 
(ග්ගශභය බාාල - body language) 

2. බාාල(ාදාශර  බාවිරය) 
3. ංලධානය ඵා ගැනීභ  
4. කා කෂභ ාකර ය  
5. ශ්රලය දෘය භාධය බාවිරය   
6. පුහුණු කණ්ලායේ ගභගශයවීභ  
7. දිරරිඳත් ිරීමගේ ුසවරාලය  

පුහුණුකුණලන් පුහුණු කරන්නා ංදාෂ ්රභ ගදද බාවිරා ිරීමභ  
(ගේ වශා කණ්ලායේ ්රියාකාරකභක් භඟින් පුහුණු 
ුසවරාලයන් පිළිඵල දැනුලත් ිරරිභ ශා පුහුණු ුසවරා 
ලර්ධනය ) 

පුහුණු විිර ්රභ ිෂ් ඳ ශුන්ලාදීභ  ශ්රලය දෘය දිරරිඳත් ිරීමභ (Power Point) 
 

පුහුණු විය පිළිඵ ශැදෑීමභ  01. රභා වු ලන ගරොරු ුණස දැනුභ නැලර ඳරිලනනය  
02. යාලත්කාලීන වීභ පිළිඵල ංලගඵෝධය ගැනීභ  
03. You tube / Internet / Media  

 

පුහුණු වාර්ථකත්ලය වශා භානසික සදානභ  01. ගඳර සුදානේ ක පුහුණු වැසිය ශා ගභලේ නැලර 
ඳරිලනනය කරන්න  

02. රභා විසින් ඵා දීභ  ංගේක්ෂිර පුහුණුල පිළිඵ වවලයං 
නිරාලර  පුහුණුලක නිරර වීභ ංරයලය ලන ංරර 
පභඟින් රභා ු ෂ ආත්භ විවලාවය ගගොලනැගේ  

03. පුහුණුල වශා ංලය විදුත් පුහුණු ාඳකාරකල  
වභගාමීල දෘය ාඳකාරක සදානේ කරගන්න   
(යේ රාක්ණික ගැ ළුලක් ඇතිප වුලගශොත් පුහුණුල වශා 
ගභභ දෘය ාඳකාරක බාවිරා කරන්න)  

04. සිගත් කඵකාරිඵල ංඩුකර ගැනිභ වශා ආරේබ 
ිරරිභ  ගඳර ගවමින් නමුත් ගැඹුරින් හුවවභ ගන්න ශා පි  
කරන්න  ආරේබ ිරරිභ  දක්භන් ගනොලන්න පයින් 
කඵකාරි ගනොලන ඵල වශ ඳරිනර ඵල විදයභාන 
ගලයි  

05. රිරගේ ඵර ඳාද ගදක භ වභු ිකරලන ගවේ 
වැශැ් ලුගලන් නමුත් ගකිකන් සි ගන්න  ඔඵල ශුන්ලා 
දීගේදී ග්රේක්කයන් ගදව වෟජුල ඵන්න  ඔඵගේ දෑත් 
ල  වවලබාවිකල චනය වීභ  ස ්රකා ිරරිභ  දල 
ශරින්න  
 

පුහුණු ඇගයීභ  ්රකා  ස ගඳර සදානේ කෂ ඇගයීේ ඳත්රිකා  
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03. මකොටස  

 
 

01. මඳොදු හා සුවිම ේෂි අසමුණු  
 

I. පුහුණුලන්නන් ු ෂ ධනාත්භක ගලනවක් ඇතිප ිරීමභ වශා පුහුණුකුණලන් විවිධ පුහුණු 

්රභගදද බාවිරා කෂ යුු යි  පුහුණුලිරන් ංපි ඵාගඳොගරොත්ු  ලනුගේ පුහුණුලන්නාගේ 

ආක් ඳ ශා චර්යාගද ධනාත්භක ගලනවක් ඇතිප ිරීමභ ු ළින් පු්ගග ශැිරයාලන් ලර්ධනය 

ිරරිභ වශා වශය දැක්වීභයි  
 

ගභිදදී, 
 

II. පුහුණුකුණලා වාධනීය වාධකයක් වියයුු  ංරර බාවිරා කරන පුහුණු ්රභගදද පුහුණු 

ලැලව ශන  ාචිර විය යුු  ංරර, පුහුණුගද වභවවර ංරමුණු ඟා කර ගැනීභ වශා එභඟින් 

ධනාත්භක ඵඳෑභක් ඇතිප කෂ යුු ය  

 

III. ගේ ංනුල ලලාත් පදායි පුහුණුකුණලන් නිර්භා ය ිරීමභ වශා ශුනාගත් ්රභ ාඳායන් ශා 

රාක්ණික භඟ ගඳන්වීභ ගභභ පුහුණු ගභොඩියුය ු ළින් ඵා දීභ  ංගේක්ා ක යුු ය  

 

02. පුහුණුකරුවන් සහා උඳමදස්  

1. ඔඵගේ දක්ක කණ්ලායභ ශුනා ගන්න ඒ ංනුල පුහුණු  ලැලව ශගන් කාය ශා වැසි වැැවවභ වකවව 

ිරරිභ  ංලය පියලර ගන්න  ශැිරරාක් වශබාගිකයන් ගක්න්ද්රගර ්රාගයෝගික පුහුණු ්රභ බාවිරා ිරීමභ 

භඟින් ලලාත් පදායි ගලනවක් ඇතිප ිරීමභ  ඔඵ  ශැිරලනු ඇර   

වශබාගී ලන්නන් ු ෂ ධනාත්භක ගලනවක් ඇතිප ිරරිභ ංගේක්ා කරන ඵැවින් එභ ංලයරාලයන් දු 

ලන ංන්දගේ පුහුණුකුණගලුස නිර්භා ය ිරීමභ වශා ගභභ ගභොඩියුය බාවිරා කෂ ශැිරය   

 දක්ක ගර කණ්ලායභ ශුනා ගැනිගේ පුහුණුගලන් ඳසුල රලත් කණ්ලායභක් පුහුණු ිරීමභ  පුහුණු 

ුසවරාලයන් ඔවුන් ු ෂ වවථාඳනය කෂ යුු ය  
 

 පුහුණුකුණලා පුහුණුල ආරේබ ිරීමභ  ගඳර රභාගේ පුහුණු ිරීමගේ ුසවරාලයන්, ගු ාංග, පිළිඵ 

ංලධානය ගයොමු කෂ යුු  ංරර ඔඵගේ පුහුණු ශැසිීමභ ආදර්භත් විය යුු ය  

 

 

03. මකොටස 

 

    3.1 පුහුණුමේ ස්වභාවය (පුහුණු කාලය): 

වවලබාලය කාය ව ශන් 

ගඳෂඔවීභ වශා වු පුහුණු ලැලමුළුල පක් ිරනයි ංගන්ලාසික 

ධාරිරා ලර්ධනය පුහුණු ලැලමුපල  ිරන ගදකශභාරයි ගන්ලාසික 

ඳසුවිඳරේ පුහුණු ලැලමුළුල පක් ිරනයි ංගන්ලාසික 
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1.2. පුහුණු සැලැස්ම 03 

අන්තර්ගතය අසමුණු / ක්රමමේදය 

1. ඉලක්ක කණ්ඩායම මහෝ 

ඔබමේ මසේවාලාභීන් හඳුනා 

ගැනීම  

 

ගභභඟින්  පුහුණුල  වේඵන්ධ වීභ  ංගේක්ා කරන දක්ක ගර 
කණ්ලායේ ශුනා ගැනිභ වශා ්රගදයන් ශුන්ලා ගදනු ැගේ  ඒ 
ංනුල,  
 

01. ගඳර සදානේ කෂ ්රවනාලිකයක් භඟින් වශබාගිකයින් පිළිඵ 
ගරොරු ුණ ඵා ගැනීභ  ඔවුන් විසින් ඔඵ  ඵා ගදනු ඵන ගභභ 
ගරොරු ුණ විවග්  ය ිරරිභ භගින් දක්ක කණ්ලායභ පිළිඵල 
පර්ල ංලගඵෝධයක් ඵාගැනිභ ත් පව ංනුල වැසිවැැවවභ 
වැකසිභ ත් ඔඵ  ශැිරගලනු ඇර  
 

2. පුහුණුකරු පුහුණුකරුමේ 

භමිකාව හඳුනාගැනීම 

්රියාකාරකේ - 01 බාවිරා කරන්න  

3. පුහුණුකරුවාමේ 

මඳෞරුෂ්ය්තවය  

ගඳර සදානේ කෂ වීඩිගයෝ ( ාඳ සිරව විදර ගයද) ්රදර්නය ිරීමභ  එභ 
වීඩිගයෝ ඳඨු  වශන් වී ඇතිප ගරොරු ුණ විවග්  ය ිරීමභ ු ළින් 
පුහුණුකුණගේ ගඳෞුණයත්ලය පිළිඵ ංලගඵෝධය ඵා ිරය යුු ය  ගේ 
වශා ාචිර සි්ගධි ංධයන ඇු ෂත් වීඩිගයෝ දර්න ගරෝරාගර යුු  ංරර 
ගභභ ගභොඩියුගේ වශන් ංරමුණු ාක්ාත් කරගැනීභ වශා ගභභ 
ංබයාවය ්රියාත්භක කරනු ැගේ  

උඳමදස්-:  
I. ගේ වශා ලලාත් ාචිර වීඩිගයෝ දර්න 04ක් ලත් ගරෝරා ගන්න  

ගභභ දර්න ු ෂ භාරෘකාල  ංදාෂ ගරොරු ුණ ශා ාචිර කරාන්රර 
ඳභ ක් ංලංගු විය යුු ය  
 

II. වීඩිගයෝඳ  භඟින් පුහුණුකුණගේ ධනාත්භකස ඝෘ ාත්භක ක්  
විවග්  ය කෂ යුු ය  

 

III. පුහුණු ගභොඩියුය වශා පුහුණුකුණගේ ගඳෞුණයත්ලය පිළිඵ 
දිරරිඳත් ව කුණණු භර ඳදනේ වාකච්ජාල දිරරිය  ගගන යාභ  

4. පුහුණු ශිල්ඳ ක්රම   

4.1. ශ්රවය දශ ය මාධය භාවිතය  
 
 
 
 

පුහුණු ලැලව ශනක් ු ෂදී පුහුණුකුණගේ ංගේක්ාල දු විභ වශා 
ාචිර ශ්රලය දෘය භාධයය ගරෝරා ගර යුු  ංරර එභ ාඳකර  භැනවින් 
කෂභ ාකර ය කර දිරරිඳත් කෂ යුු ය  

 

 

ආදර් -: 
01. ගඳරලුේඳත්  (Flipchart) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. මේිත අතස ඳසතසය “2” ක් විය යුතුයි. 

2. මදඳස සීමාව “2.5” විය යුතුය. 

3. ේසධාන මාතශකා වල අකුරු  වි ාල විය 

යුතුය. 

4. ේසධාන මාතශකාවල ිතයන වර්ණය තද 

වර්ණයක් විය යුතුය. 

5. චි්තස/රඳ/සටහන්  අි න්මන්නද සියල්ල 

දශ ්ය වන ප්රමාණයට වි ාල විය යුතුය. 

6. කරුණු දැක්ීමම සහා ඉලක්කද මහෝ සංඥා 

රඳ භාවිතා කසන්න  
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02. විදුත් ්රක්ගේඳන යන්ත්ර (Multi Media) 
 

I. ඔඵගේ දිරරිඳත් ිරරිභ වශා ලලාත් ාචිර ඳසුරයක් ගරෝරා 
ගන්න  

II. ඔඵගේ දිරරිඳත් ිරරිභ කරනු ඵන කාය ංනුල ගැෂගඳන 
ලර්  බාවිරා කරන්න  

III. පක් ඳසුරයක් වශා ාඳරිභ ගේික 06 ක  සීභා කරන්න  
IV. ්රධාන භාරෘකා දවවභු ලන ගව වකවන්න  
V. ාචිර වර දර්න ්රභගදදයන් බාවිරා කරන්න  
VI. වශබාගිකයන් සියළු ගදනා භ දර්නය ලන ගව තිපරය 
වකවන්න  

VII.  වශබාගිකන් සියළු ගදනා භ ඇගවන ඳරිිර ේදලාහීණි යන්ත්ර 
බාවිරා කරන්න  

03. ීමඩිමයෝ ක්ිතේස්  (Video Clips) 
- පුහුණු ලැලව ශගන් ංරමුණු වාක්ාත් ලන ංන්දගේ විදුත් වීඩිගයෝ 
ගයොදා ගැනීභ  

04.   Zoop Card 
ගේ වශා ංඟ්  4’ / 8’ ශා 4’/12 ්රභා ගේ Card වකවව කෂ යුු ය (මී  
ංභරරල පුහුණුකුණ විසින් තීර ය කරනු ඵන පුහුණු ිරීමගේ ිෂ් ඳ 
්රභ බාවිරා ිරීමභ  ක යුු  කෂ ශැිරය  

5. පුහුණු ඳාඨමාලාමේ සැසි 

සැලැස්ම සහ අන්තර්ගතය 

පිළිබව නැවත හැදෑරීම  

1. රභා විසින් සදානේ කර දිරරිඳත් ිරීමභ  ඵාගඳොගරොත්ු  ලන පුහුණු 
වැසි වැැවවභ නැලර ඳරිලනනය කෂ යුු  ංරර යාලත්කාලීන කෂ 
යුු  නේ ඒ වශා පියලර ගර යුු ය  

2. ගභභඟින් නැවුේ ව පුහුණු ලැලව ශනක් දිරරිඳත් ිරීමභ  පුහුණුකුණ 
ු ෂ ආත්භ විවලාවය ගගොලනැගඟනු ඇර එය  ංන්රර්ජාය, You 
Tube ශා ගලනත් විදුත් පුහුණු ගභොඩියු බාවිරා ිරීමභ  ංලය 
ක යුු  කරන්න  

 

6. පුහුණුමේ ඇගයීම  01. පුහුණුල පිළිඵල ධනාත්භක ක්  ශා ලැඩි ිරයුණු කෂ යුු  
ක්  පිළිඵ පුහුණුලන්නන්ගේ ංදශවව ඵා ගර යුු ය  ගේ වශා 
පුහුණුල ංලවානගේදී පව පිළිඵ ඇගයීභක් ඵා ගැනීභ ංරයලයය 
ලන ංරර ඒ වශා, 
 ලාචික ්රකාන ඵා ගැනීභ  
 ගඳර සදානේ කෂ ්රවනාලිකයක් බාවිර ිරීමභ  
  ඇගයීේ ව ශනක් භඟින් දශර ගරොරු ුණ ඵා ගැනීභ  
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පුහුණුකරු පුහුණුකරුමේ භමිකාව හඳුනාගැනීම  

ක්රියාකාසකම - 01  

A ග්රාභගේ ු ෂ වතලත්ලන ්රජාල ගනොසිූ  ගභොගශොරක ලවංගර රත්ත්ලයක් වශා මුහු  දී ඇර  ගේ 

ගශේු ගලන් දැඩි ගවෞඛයය ගැ ළුලක  ඔවුන් මුහු  ගදන ංරර එය සුලඳත් ිරීමභ  ගත් සියළු  ්රියා භාර්ග 

ංවාර්ථක ගලයි  ංලවානගේ ගභොවුන් පි වක්ල වතවින්ගගන් ාඳකාර ඳරා ඳණිවිලයක් යලනු ැගේ  ගේ 

ංනුල පි වක්ල වලදය කණ්ලායභක් A ග්රාභය  ඳැමි  ඔවුන්ගේ ගවෞඛයය රත්ත්ලය ඳරික්ා කර ඵා 

ගරෝග විනිවචය කරනු ඵන ංරර ඒ වශා සුදුසු ්රතිපකාර ඵා දී නැලර ගභභ රත්ත්ලය ාදා ගනොවීභ  

ංලය ාඳගදවව දී පි ල යයි  ගේ ංනුල A ග්රාභගේ පිරිව රභ ්රග්ගගේ සියළු ඳාව්  දුණලන් ශා ්රජාල 

දැනුලත් ිරීමගේ ලයාඳාරයක් ිරයත් කරයි  

ගේ ංනුවාරගයන් වශබාගිකයන් සියළු ගදනා වශබාගී වී භමි රංගනයක් දිරරිඳත් කරනු ැගේ  

 

ක්රියාකාසකද සහා උඳමදස්  

01. කණ්ලායගේ සියළු වශබාගිකයින් වේඵන්ධ විය යුු යි  

02.  භුමිකා රංගනය ංලවානගේදී වවලයං ඇගයීභක් භඟින් කණ්ලායගේ ධනාත්භක ක්  ශා රලදුර ත් 

ලැඩි ිරයුණු විය යුු  ක්  ශුනා ගැනීභ ශා එභ කුණණු ගඳෂ ගැවවවීභ ක යුු ය  
 

 

03. ංලය නේ ගභභ භමිකා රංගනය පිළිඵල වවලාීනන විනිවචය භණ්ලයක් ඵා දීභ ු ළින් ඇගයීභ  ක් 

ිරීමභ  ංලවවථාල ඵා දීභ  
 

 

04. භාරෘකාගද මුඛය ංරමුණු දවවභු  ලන ආකාරය  ගභභ රංගනය ගගොලනැංවීභ  කණ්ලායභ  පුහුණුකුණ 

විසින් ංලය ාඳගදවව ඵා දීභ  
 

05. භුමිය රංගනය වශා ාඳරිභ කාය විනාඩි (30) ිර  
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සැසි සැලැස්ම 

 

විෂ්ය ක්මෂ්ේත්රය ගැටළු විසඳීම ස්ථානය  

කාලය එක් ි නයි ඳැය 08 00යි ඉලක්ක කණ්ඩායම හා ප්රමාණය  

 

අනු අංකය කාලය උඳ විෂ්ය ක්මෂ්ේත්රයන් ක්රමමේදය උඳකාසක 
1.  විනාඩි 15 පුහුණුමේ අසමුණු ඳැහැි ිත කිරීම සහ පුහුණු 

වැඩසටහන් හඳුන්වා දීම  

Power Point Presentation  Pp1  

2.  විනාඩි 15 සහභාගික කණ්ඩායද හඳුනා ගැනීම  Name Game ZOOP CARD &  PEN 

3.  විනාඩි 30 පුහුණුකරුවා හා ඔහුමේ භුමිකාව  මඳස සදානද කළ කතන්දසයක් 

ආධාසමයන් භුමිකා සංගනයක් ඉි ිමඳ්ත 

කිිමම  

සංග මමවලද  

(කණ්ඩායමද අව යතාවය 

මත) 

4.  විනාඩි 30  පුහුණුකරුමේ මඳෞරුෂ්ය්තවය  මඳස සදානද කළ උඳ සිසස සහිත ීමඩිමයෝ 

දර් න මඟින් පුහුණුකරුවාමේ ගුණාංග 

හඳුනාගනු ලැමේ  

මඳස සදානද කළ ීමඩිමයෝ 

දර් න  

5.  විනාඩි 15 පුහුණු ක්රම ශිල්ඳ ශ්රවය දශ ය මාධයය භාවිතය මඟින් ඉි ිමඳ්ත 

කිිමම  

මඳස සදානද කළ ශ්රවය දශ ය 

උඳකාසක  

6.  විනාඩි 30 පුහුණු විෂ්ය හැදෑරීම සහ පුහුණුව සාර්ථක්තවය සහා 

මානසික සදානම  

සදානද කළ පුහුණු මමවලද යාව්තකාලීන 

කිරීම සහ මතොසතුරු දැනුම තුළින් අධයනය 

කිරීම  

අන්තර්ජාල/ You Tube 

පුහුණු මමොඩියුල 

7.  විනාඩි 15 වාචික හා මඳස සදානද කළ ඳත්රිකා  වාචික හා මඳස සදානද කළ ඇගයීද ඳත්රිකා 

තුළින්  

ඇගයීද ඳත්රිකා  

 

 

1. පුහුණු ඳහසුකාසක:                                                                                        2  පුහුණු ඳහසුකාසක;                                                                              


