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අරණුණ
නැය නහිර පළාත් අධ්යාපන අමාවය රු විමලවීර දිසානායක මහවායේ ආරාධ්නයක් පරිදි යකයරන යමම
ක්රියාමූල පර්යේෂණයේ අරණ ණ රනයන ජාතික අධ්යාපන අරණ  ස සැිවිනම ක්රියාත්මක රීමටමහ හැරී රන
යලස පළාත් අධ්යාපන සංරර්ධ්න සැලැස්මක් සැකසීමයි.
පසුබිම
1992 ජාතික අධ්යාපන යකිමිෂන ස ාර රාර්වායරන විස්වරාත්මකර රීයා දැක්යරන ජාතික අධ්යාපන
අරණ  ස රල හරය රනයන අනා ව අභියයෝ රලහ ණ හුණ දිය හැරී යලස වම යපෞරුෂය ය ිඩ න ා ැනීම
තුලින වමාහත්, සමාජයහත්, රහහත් රැඩදායී යහපත් පුරරැසියන පරපුරක් බිහි රීමටමයි. එම අරණ  ස
ක්රියාත්මක රීමටම සදහා රජය විසින ලධලධ්ාමට මල්ලකලරීන පාලනය රන පුල්ලක පාසැලක පධතධ්තියක් පරත්රා
ය න යයි. නණ ත් රත්මන පාසැලක පධතධ්තිය තුලින යිියහෝ දුරහ සිදුරනයන ප්රාථමිමික අරයේයේ සිහම සිසුන
වි ා රලහ සූදානම් රීමටම පමණරී.
එම ක්රියාදාමයේ අලධටු ප්රතිලල අප සස් දදිරියේ සව. වි ා රලහ ණ ල් අරධ්ානය යයදුරද, රර්ෂයක් පාසා
පාසැලක පධතධ්තියහ එක් රන තුන ලක්ෂයකහ අයේක සිසුනය න 40%-50% අවර යකිහසක් සාමානය යපළ
සහතිකයක් නැතිර පරාජිවයන යලස පාසැලක දිවිය අරසන කරති. වි ා සමත් අය කුමන යහෝ රජයේ
රැරීයාරක් යසියා යධතශපාලනඥයන පසු පස යති. නැය නහිර පළායත් රු සමතිතුමායේ විධ්ානය යමම
යේදනීය වත්රයහ පිළියමක් යදන අධ්යාපන සංරර්ධ්න සැලැස්මක් සැකසීමයි.
ක්රමතේදප
වියේමත් පර්යේෂණයක් යලස 2013-2014 කාල රකරානුර තුල නැය නහිර පළායත් යවෝරා ත් පාසැලක
ආශ්රයයන යකයරන ක්රියාකාරකම් පධතධ්තියක් හා ඒ සම ාමී සංරාද මාලාරක් තුලින (අ) අධ්යාපනයේ
සාර්ථමිකත්රය මැයනන නර මිනුම් ක්රම හා (ආ) ඒ හා අදාළ දය නුම් ද ැනවීම් ක්රම පිලිිඳ මූලික
සංකලකපයන රීහිපයක් ලධරනවර ස යීමහ ලක් කරමින, අරසාන ප්රතිලලය යලස, ප්රායයෝක ක ද ද පුල්ලක
පිළි ැනීමක් සති ද ද පස් අවුරුදු පළාත් අධ්යාපන සංරර්ධ්න සැලැස්මක් කරා එළඹීම අපයේ ක්රමයදදයයි.
පර්යේෂණයහ ාජනය ද  සංකලකපයන සදහා මූලාශ්ර යලස ජාතික අධ්යාපන අරණ  ස යමනම එම අරණ  ස
ආශ්රයයන ජාතික අධ්යාපන ආයවනය විසින ප්රාථමිමික හා ධතවියියික යශ්රේණි ස සදහා පල කර සති රුරු
මාර්ය ෝපයධතශ සංග්රහයනහි නරවම සංස්කරණයන ාවිවා කරන ලී. එම සංකලකපයන 2013 ජනරාරි සිහ
ජූලි 15 දක්රා යකරු ස සාකච්ඡා මාලාරක් තුලින පුල්ලක යලස විග්රහයහ ාජනය යකරුණි ස. පර්යේෂණයේ
යක්නද්රීය ක්රියාකාරකමක් යලස ජාතික අධ්යාපන ආයවනය විසින ප්රාථමිමික අධ්යාපන අරන්න සදහා ලධර්යධතශිව
කාර්ය සාධ්න ය ිනු යන සංකලකපයේ නර ණ හු සරරක් නැය නහිර පළායත් අම්පාර අධ්යාපන කලාපයේ
යවෝරා ව පාසැලක 50 ක වැත්-රරද ක්රමයක් තුලින අත් හදා ිලන ලී.
ක්රියාමූල පර්යේෂණ කණ්ඩායම පළාත් ප්රාථමිමික අධ්යක්ෂ හා අම්පාර අධ්යාපන කලාපයේ අදාළ ලධලධ්ාමටන
සතුල් ලධලධ්ාමටන 14 යදයනකු හා යහපත් අධ්යාපනයක් සදහාද  රයාපාරයේ ස ාපති ාපාලි ්නරසිරි මහවා
හා අධ්යාපන පර්යේකාකා ආ්ාර්ය සුජාවා මයේ මහත්මියය න සමනවිව විය. පළායත් රු අධ්යාපන සමති
රු විමලවීර දිසානායක මහවාද යමම සාකච්ඡා රලහ සහ ාගී යරමින ලධරනවරයයන පර්යේෂණ
කණ්ඩායමහ ාපයදස් ලිා යදමින කණ්ඩායම දිරිමත් රීමටම යමම පර්යේෂණයේ වියශේෂ අං යක් විය. යමම
සාරාංශයහ පාදක ක්රියා මූල පර්යේෂණය පිලිිඳ විස්වර ඒ පිලිිඳ පූර්ණ රාර්වායද විස්වරාත්මකර දැක්යරනු
සව.
නිරීෂා ණ
ජාතික අධ්යාපන ආයවනය මක න අවයාරශය ලධපුණවා පධතධ්තියක් යලස ලධපුණවා 50 කහ ආසනන
ප්රමාණයක් සනලධයදදනය, යපෞරුෂය, සමාජ, ජජර හා ය ෞතික පරිසරය, රැඩ යලෝකයහ සූදානම, ක්රීඩා
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පූර්ණ රාර්වායද පිහපවක් ලිා ැනීම සදහා ප්රධ්ාන පර්යේෂකය න විමසනන.
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යලෝකය හා වියනෝදය, දය නීමහ දය නීම යලස අවයාරශය ලධපුණවා කාණ්ඩ 7 කහ සංවිධ්ානය කර
දදිරිපත් යකයර් (සණ  සම් අංක 1). සෑම රුරු අත් යපිවකම යමම අවයරශය ලධපුණවා අරධ්ාරණය කර ඒරා
සාධ්නය කර ැනීම සදහා යමරලම් සපයා සව. නණ ත් සත්ව රශයයනම සිදු රනයන සිසුන වි ා රලහ
සූදානම් රීමටමහ අරශය විෂය දැනුමහ ණ ලක වැන ීමය. යමම යථමිාර්වය නැය නහිර පලාවහ සීමා ද රක් යනිර
යදමාපියනයේ ිල පෑම මව ණ ල් රයේම පාසැලක පධතධ්තිය තුල දරීනනහ ලැයින සංසිධතයේයරී.
ජාතික අරණ  ස රලින අයප්ත ක්ෂා යකයරන සර්ර ආංශික අධ්යාපනය දරුරනහ ලිා ීමහ නම් යමම අවයාරශය
ලධපුණවා පධතධ්තිය මීහ රඩා යථමිාර්වරාී විය යුතුය. සැිවිනම පිළිපැදිය හැරී රන යලස සරල විය යුතුය.
යදමාපියනහ යත්රුම් කර දිය හැරී විය යුතුය. සපයා සති යමරලම් හා ලධර්යධතශ කර සති ක්රියාදාමයන
සැිවිනම ක්රියාත්මක රනයනද විපරම් රීමටමහ යානරණයක් තිබිය යුතුය.
2013 ජනරාරි සිහ ජූලි දක්රා කාල පරාසය තුල අප විසින ප්රාථමිමික අධ්යාපනය සදහා අප විසින එම අවයාරශය
ලධපුණවා පධතධ්තිය විෂය ලධපුණවා, ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා යන කේහල තුයන2 යනියයකුත්
ප්රයේද3 යලස ප්රතිසංවිධ්ාන කර එම එක් එක් කේහලය ස යීයම් යානරණයන අත්හදා ිැලුයරණ . ධතවියියක
අධ්යාපනය පිළිිඳරද යම් සීමිව විමසුම් රීහිපයක් කයළණ . ඒ පදනම් කර නැය නහිර පළායත් අධ්යාපන
සංරර්ධ්න සැලැස්මක් සදහා ආරම් යක් යලස පහව සදහන යයෝජනා දදිරිපත් කරණ . එම යයෝජනා වර දුරහත්
සාකාච්ඡාරහ හා පර්යේෂණයහ ාජනය විය යුතු ිර අයප්ත  මවයයි. වියශේෂයයනම ධතවියියක මේහයම්
අධ්යාපනයේ සාධ්නය මැනීම හා සෑම මේහමරීනම දය නුම් ද ැනවීම් ක්රියාරලියේ සිදුවියයුතු යරනස්කම්
පිලිිඳ වර දුරහත් අත්හදා ිැලීම් කල යුතුර සව. එම් ක්රියාරලීන ලධසි පරිදි සම්පූර්ණ රීමටයමන පසු 2015
රර්ෂය සදහා අයරැය සැකසීමහ පාදක කර ව හැරී පළාත් අධ්යාපන සංරර්ධ්න සැලැස්මක් 2014 ජූලි මස
අ රන විහ දදිරිපත් රීමටමහ අපි ිලායපියරිත්තු යරණ .
නිගම

හා තපෝත ා

1. තේමාව
“සෑම දරුවකුම ඔප කල යුතු මැණිකකි”
නමරැලධ යශ්රේණි සයයන පාසැල හැර යන යහෝ සාමානය යපළ සහතිකය යනිමැතිර පාසැලක හැර යන 40%50% දක්රා ද  සිසුන පරාජිවයන යනියද. පරාජිව රනයන ඒ දරුරනහ අරශය පප ැනවීම ලිා ීමහ
අසමත් ද  පාසැලක පධතධ්තියයි. වි ා සමත් රන සිසුනහ වුරද අධ්යාපන පධතධ්තිය තුලින සාධ්ාරණත්රයක්
දටු යදද යනන ප්රශ්නයරී. එම සෑම දරුරකු යකයරහි අරධ්ානය යයිණ  රීමටම අයප්ත ක්ෂායරන පළාත්
අධ්යාපන යත්මාර සදහා “සෑම දරුරකුම පප කල යුතු මැණි සකරී” යනන යයෝජනා කරණ .
2. දැෂාම
වමාහ සුවියශේෂ ද  යපෞරුෂත්රයරීන සවිමත්ර සීග්රයයන යරනස් රන යලෝකයක අභියයෝ රලහ ණ හුණ
ීමහ ශක්තියක් සතිද ද යහපත් පුරරැසියන යලස සමාජයහ ප්රවිෂ්හ විය හැරී ද ද වරුණ පරපුරක් බිහිරීමටම
තුලින ආසියායද ආශ්්ාර්රය ිරහ අප ශ්රී ලංකාර ස්ථමිාපිව රීමටයම් මහිනද න්නවන දදිරිදැක්ම සාක්ෂාත්
කර ැනීම4
3. අරණුණ
සලල දය නුමක් හා ද ැනවීමක් සදහා කැප වු ස රුරු පිරිසක්, සවිය යදන පවුලක හා ප්රජා එකතුරක්, සුදුසු
අධ්යාපලධක පරිසරයක් හා මනා කළමනාකරණයක්
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ජාතික අධ්යාපන ආයවනය විසින ලධර්යධතශිව ලධපුණවා රනයේ ප්රතිසංවිධ්ානයය. (අමවරර ලධපුණවා අහු රරහන රලින දැක්යද. (රැඩි විස්වර 2 රන සණ  සයම්)
විෂය ලධපුණවා:
මවු ිස, යදරැලධ ිස, දංග්රීසි, යවිරතුරු වාක්ෂනය, පරිසරය, විදයා විෂයන, කලා විෂයන, දතිහාසය, යසෞනදර්ය, ක්රීඩා, ශමටර සුරව යන විෂයන
එක් එක් අධ්යාපන අරයේය සදහා ලධර්යධතශිව යලස
ජීරන ලධපුණවා
යහ පැරැත්ම, ක්රියාලිලිිර, ලධර්මාණලිලී ිර, වි්ාරලිලී ිර, සමාජලිලී ිර, වියනෝද හා වියදක හැරීයා, දය නීමහ දය නීයම් හැරීයාර හා රැඩ
යලෝකයහ සූදානම
පුරරැසි ලධපුණවා කරුණාර, සහකම්පනය රැලධ මානර රුණාං සති ිර; ජාති, ආ ම්, [ස්ත්රී/පුපුරුෂ ිර] හා යරනත් යරනස්කම් තුලින ිහුවිධ්ද  සමාජයක
සහජීරන හැරීයාර ; පුධත ල හා සමාජීය ක්රියාකාරකම් ී අයනිනය සහයයෝ යයන යුක්වර කහයුතු රීමටම; ; [පුධත ල හා සමාජීය ක්රියාකාරකම්
තුලින පාසයලකයහෝ ප්රජායද අභිරදධතයේයහ දායක වීම]; විනය රුක ිර /පු නීති රුක ිර; ශ්රී ලංකාර හා යලෝකයේ පාලන රහා පිලිිඳ
අරයිෝධ්ය; ප්රජාවනරරාී මූල ධ්ර්ම රලහ අනු වර කහයුතු රීමටම; මානර අයිතිරාසිකම් පිලිිඳ ප්රඥප්ත යිනහ අනු වර කහයුතු රීමටම

එක් ප්රයේදයකී ජීරන ලධපුණවා කේහලය යපෞරුෂත්රය යලස ලධර්ර්නය යකයරණ . නණ ත් යපෞරුෂත්රය යනු එක් එක් පුධත ලයාහ සුවියශේෂ විෂය ලධපුණවා, ජීරන
ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා යන තුයනහි සංකලනයරීන ලධරූපණය රන ිැවින එම හදුනරා ීම යරනස් කයරණ 
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දැක්ම යලස ණ ලී අප විසින යයිදා ත්යත් “සීලා්ාර ද ද අීන යපෞරුෂත්රයරීන යුතු ද  හා අනා ව අභියයෝ ජය ැනීමහ ශක්තියක් සති ද ද වරුණ පරපුරක්
බිහිරීමටම තුලින ආසියායද ආශ්්ාර්රය ිරහ අප ශ්රී ලංකාර ස්ථමිාපිව රීමටයම් මහිනද න්නවන දදිරිදැක්ම සාක්ෂාත් කර ැනීම” යනනයි. නණ ත් ජනරාරි සිහ ජූලි කාලය
තුල යකයරන සාකච්ඡාරලී ලැබුන ප්රති්ාර අනුර, වියශේෂයයන යදමාපියනය න ලැබුන ප්රති්ාර අනුර, සීලා්ාර යන යයදුම සාම්ප්රදායික රවාරත් රලහ සීමා ද 
සංකලකපයක් යලස යත්රුම් නන ආකාරයක් අපහ දැක නනහ ලැබුණි ස. නණ ත් ජාතික අධ්යාපන අරණ  ස රලින ිලායපියරිත්තු රනයන හ පුල්ලක පුරරැසි ලධපුණවා
සහිව පුධත ලයකු ිැවින සීලා්ාර යන යයදුම යරනුරහ ‘යහපත් පුරරැසියන යලස සමාජයහ ප්රවිෂ්හ වීම’ යන යේදයය ආයධතශ කයළණ .
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4. සඵල ඉතගනුමෂා හා ඉගැ අවීමෂා ලිබඳ ජ නිර්වච ප
සෑම සිසුරකුහම විෂය ලධපුණවා හා සම ාමීර හා සයමෝධ්ාලධකර ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා
ලිායදන දය නුමක් හා ද ැනවීමරී.5
ලිඛිව වි ා යනු වර කාමට සමාජයක අලධරාර්ය අං යරී. එම ලධසා එම වි ා ජය ැනීම පිලිිඳ යදමාපිය
ානනදුර සාධ්ාරණය. එම ානනදුරහ ප්රති්ාරයක් යලස වි ා රලහ අරශය විෂය දැනුම සදහා පමණක්
සදහා අරධ්ානය යයිණ  රීමටමහ රුරුරරුන යපළඹීමද යත්රුම් ව හැරීය. විෂය ලධපුණවා යලස ලධපුණවා
කාණ්ඩයක් යරන කර දැක්වීම තුලින අප ිලායපියරිත්තු රනයන එම යවාර්ථමිය පිලිිඳර සංයදීර යමම
සංරර්ධ්න සැලැස්ම සැකසීමය.
නණ ත් විෂය ලධපුණවා, ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා යන අංශ තුනහම අරධ්ානයක් යනියදන
අධ්යාපනය අසාර්ථමික අධ්යාපනයරී. අධ්යාපනයේ යමම අංශ තුනම ග්රහණය රනයසේ නැය නහිර පළායත්
පාසැලක පධතධ්තියේ කාර්ය සාධ්නය ස යීම සදහා තිරසාර ක්රමයදදයක් සැකසීම අධ්යාපන සංරර්ධ්න
සැලැස්මක රඩාත්ම අභියයෝ ාත්මක කාර්යය යද. ඒ සදහා අප යයෝජනා කරන ක්රමයදදය අංක 5-8 දක්රා
ද  දදිරි යේද හවයරන දක්රණ .
5. පළාතේ අධ්යාප තෂ කාර්පසාධ් ප මැනීම
ජාතික අධ්යාපන ආයවනය මක න අයප්ත ක්කාව අවයාරශය ලධපුණවා කේහලය විෂය ලධපුණවා, ජීරන
ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා යලස යරන කර, එක් එක් සංඝහකයක සදහා අරම කඩදම් නම් කර,
පළායත් සිසුනය න 90% ක් රත් එම කඩ දම් පසු කර සතිද යනන අධ්යාපන ිලධ්ාමටන විසින රසරක්
පාසා ක්රමානුූලල යලස ස යීම් කර යුතු යයි අපි යයෝජනා කරණ .
එරැලධ සර්රාංශික ලධපුණවා ස යීමක් සදහා සදහා අණ තුයරන යමරලම් සැකසීම අරශය නැව.
ප්රාථමිමික සිසුන සදහා ලධර්යධතශිව කාර්ය සාධ්න ය ිනු එම සිසුනයේ විෂය, ජීරන හා පුරරැසි ලධපුණවා
සංඝහක තුනම පිළිබිඹු රන ලධපුණවා සාධ්න ය ිනු යසේ ඒ ඒ රුරුරරුන විසින ලධයමිව යලස පරත්රා ය න
යනයන නම් එරැලධ ය ිනු ස යීමකහ ලක් රීමටමහ හැරී ිර අප ක්රියා මූල පර්යේෂණයයන යහළි විය.
ධතවියියික සිසුන සදහා (අ) 1998 ී හදුනරාී දැනහමත් පාසැලක තුල ක්රියාත්මක රන SBA ක්රමය යහරත්
පාසැලක පාදක ස යීම රඩා සංවිධ්ානාත්මකර ක්රියාරහ නැංවීයමන හා (ආ) දැනහමත් ධතවියියික විෂය
මාලායරන අලධරාර්ය කර සති ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි පුහු සර පාඨ මාලාර ක්රියාකාරකම් පාදක පාඨ
මාලාරක් රන යසේ රඩා පලදායී යලස දියු ස රීමටම තුලින කල හැරී රන ිර දදිරියේී ක්රියා මූල
පර්යේෂණයක් තුලින වහවුරු රීමටමහ අපි ිලායපියරිත්තු යරණ .
6. පළාතේ අධ්යාප ප සදහා ප්රධ්ා කාර්පසාධ් ඉලෂාක (Key Performance Indicators/Targets)
a. 2012-2017 කාලය තුල ක්රමරත් රර්ධ්නයක් යපනරාමින, 2018 අ
ා ය රන විහ, පළායත් පාසැලක
අධ්යාපනය ලින සිසුනය න 90% ක් රත්
i. එක් එක් දය නුම් අරයේය සදහා අයප්ත ක්කාව ාෂා හා ණි සව ලධපුණවා ලිාය න සව
ii. යපිදු සහතික පර සාමානය යපළ වි ා යයන මවු ිස හා ණි සවය සතුල්ර විෂයන හයරීන සමත්
රනු සව.
b. [සෑම සිසුරකුහම වම ප්රාථමිමික පාසැලක දිවියේී අරම රශයයන යදරන අරයේයයන ආරම් කර දන
අනතුරැ සෑම ප්රධ්ාන අර්යයකීම6 යවිරතුරු වාක්ෂනය වම දය නීයම් ක්රියාරලියහ යයිදා ැනීයම්
එක් අරස්ථමිාරක් යහෝ හිමිර සව.]
c. සෑම සිසුයරක් සදහා ජීරන ලධපුණවාරන අරම රශයයන පහක් යහෝ හුරා දක්රා යහෝ රර්ධ්නය කර ඒ
සදහා අ ය රීමටමක් පාසැල තුලින සිදු රනු සව.
d. සෑම සිසුයරක් සදහා පුරරැසි ලධපුණවාරන අරම රශයයන තුනක් යහෝ හුරා දක්රා යහෝ රර්ධ්නය කර
ඒ සදහා අ ය රීමටමක් පාසැල තුලින සිදු රනු සව.
e. සෑම සිසුයරක් සදහා පහුහ යහෝ සයහ සුවියශේෂ ලධපුණවාරනය න අරම රශයයන එකක් යහෝ දියු ස
කර ලධමින එහි විශිෂ්හයකු වීයම් අරස්ථමිාර ලැබී සව. යමම ලධපුණවාරන විෂය, ජීරන යහෝ පුරරැසි
ලධපුණවාරනය න ඕනෑම එකක් හ රැඩි ණනක් විය හැක.
5

යමම ලධර්ර්නය තුලින සර්රාංශික අධ්යාපනයක් යනු විෂය ලධපුණවා, ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා යන අංශ තුයන තුලනාත්මක අධ්යාපනයක් යන යලසද
ලධර්ර්නය යද.
6

ප්රාථමිමික පලරන අරයේය (1-2 යශ්රේණි ස), යදරන අරයේය (3-4 යශ්රේණි ස) හා තුනරන අරයේය (5 යශ්රේණි සය); පහල ධතවියියික අරයේය (6-9 යශ්රේණි ස), දහල ධතවියියික අරයේය (10-11
යශ්රේණි ස); Collegiate අරයේය (12-13 යශ්රේණි ස)
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7. ඉතගනුම් ඉගැ අවීම් ක්රිපාවබඳතෂ දු අය ප යුතු තව ස්කම්
2012-2017 කාලය තුල ක්රමරත් රර්ධ්නයක් යපනරාමින, 2018 අ
ා ය රන විහ, පළායත් සියලු පාසැලක
තුල:
a. ප්රාථමිමික අධ්යාපනයේ දය නුම් ද ැනවීම් ක්රියාරලියේී යකයරන අසුන ව ක්රියා එක් එක් දය නුම්
අරයේය සදහා ලධයමිව යලස 10%-30% දක්රා අරම කරනු සව.
b. ධතවියියික අධ්යාපනයේී අයප්ත ක්ෂා කරන ජීරන හා පුරරැසි ලධපුණවාරන විෂය ලධපුණවා හා සම ාමීර
හා සයමෝධ්ාලධකර ලිා ැනීමහ සෑම සිසුරකුහම අරස්ථමිාර ලැයිනු සව.
c. ප්රාථමිමික අරයේය සදහා එක් එක් සිසුරායේ ස්රයං සහහන සදහාද  සිසු ජර්නලයයන ආරම් කර
ධතවියියක අරයේය රන විහ සෑම සිසුරකුම දය නීමහ දය නීම සදහා යයිණ  කරයරනු සව.
d. ප්රාථමිමික අරයේය සදහා එක් එක් සිසුරා පිළිිඳර යදමාපියන විසින ජර්නලයක් පරත්රා ය න යනු
සව. ධතවියියක අරයේය රන විහද එම ජර්නලය එම අරයේයහ සුදුසු ආකාරයරීන පරත්රා ය න යනු
සව.
e. සෑම සිසුරකුම සදහා පනති ාර රුරුරරයා විසින එම සිසුරායේ විෂයානුිධතධ්, ජීරන හා පුරරැසි
ලධපුණවා පිළිිද ප්රයවයක රාර්වාරක් සිසු ජර්නලය හා යදමාපිය ජර්නලයයන ලැයින යවිරතුරු හා
වමායේම ලධමටක්ෂණද පදනම් කර ය න හා කලාප ලධලධ්ාමටනය න ලැයින ාපයදස් අනුර පරත්රා
ය න යනු සව.
8. සමස්ත පාසැල් පද්ධ්ක තෂ දු අය ප යුතු තව ස්කම්
2012-2017 කාලය තුල ක්රමරත් රර්ධ්නයක් යපනරාමින, 2018 අ
ා ය රන විහ, පළායත් සමස්ව
පාසැලක පධතධ්තියයහි:
a. රුරුරරයකුය න ිලායපියරිත්තු රන ලිපි යලකඛන කහයුතු අරම කරමින ලධර්මාණලිලී යලස වම
ද ැනවීම් ක්රියාරලිය කරය න යාම සදහා රුරුරරුනහ අරශය ලධදහස විදුහලකපතිරරයා සහ අදාළ
අධ්යාපන රාරාරලිය විසින ලිා යදනු සව
b. එක් එක් විදුහලකපතිරරයා විසින වම පාසැයලක පනති කර, පාසැලක සංරර්ධ්න සමිති, පාසැලක
කළමනාකරණ කමිටු ලධර්යධතශ කර සති ආකාරයහ ක්රියාත්මක කරමින පාසල හා ප්රජාර අවර මනා
සම්ිනන්කරණයක් සති කර ැනීම හා පාසැලක සංරර්ධ්නය සදහා ප්රජායද ාපරිම දායකත්රය ලිා
ැනීම කරනු සව.
c. යකිේඨාස හා කලාප ලධලධ්ාමටන විසින සෑම සිසුරකුයේම දය නුයම් කාර්ය සාධ්නය කාලීන යලස
විපරමහ හා ස යීමහ ලක් කයරනු සව. අරශය ාපයධතශ රුරුරරුනහ ලිා යදනු සව.
i. රුරු ාපයධතශකරරුන විසින සෑම සිසුරකුයේම ලධපුණවා සාධ්න ය ිනු (යහෝ පාසල පාදක
ස යීම් රාර්වා) පාසැලක රාරයකහ රරක් විමර්ශනයහ ාජනය යකයරනු සව.
ii. සෑම කලාපයක් සදහාම රසරකහ රරක් කලාප අධ්යක්ෂ ප්රධ්ාන ලධලධ්ාමට මල්ලකලක් මක න එක් එක්
පාසයලක එක් එක් පනතිය මේහයමන අහඹු යලස යවෝරා ත් ලධපුණවා සාධ්න ය ිනු (යහෝ පාසලක
පාදක ස යීම් රාර්වා) පළායත් ප්රධ්ාන කාර්ය සාධ්න දලක්ක අනුසාරයයන ප්රමාණාත්මක
ස යීමකහ ාජනය කර කලායප්ත  සිසුනයේ සර්රාංශික සංරර්ධ්නය පිලිිඳ රාර්වාරක් පළාත්
අධ්යාපන කාර්යාලයහ දදිරිපත් යකයරනු සව.
d. පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ තුමා විසින නැය නහිර පළායත් එක් එක් අධ්යාපන කලාපය හා සමස්වය
රශයයන නැය නහිර පළායත් පාසැලක සිසුනයේ අධ්යාපනයයන අරණ  ස යකයරන සර්රාංශික
සංරර්ධ්නය පිලිිඳර රාර්වාරක් පළායත් ප්රධ්ාන කාර්ය සාධ්න දලක්ක අනුසාරයයන සම්පාදනය කර
පළායත් රු අධ්යාපන සමතිතුමා යරව දදිරපත් කරනු සව.
e. නැය නහිර පළායත් රු අධ්යාපන සමති රරයා විසින, සෑම රසරකම පලරන කාර්තුයදී, දකුත් ද 
රසර සදහා නැය නහිර පළායත් පාසැලක සිසුනයේ අධ්යාපනයයන අරණ  ස යකයරන සර්රාංශික
සංරර්ධ්නය පිලිිඳර රාර්වාරක් පළායත් ප්රධ්ාන කාර්ය සාධ්න දලක්ක අනුසාරයයන සම්පාදනය කර
පළාත් ස ාර යරව දදිරිපත්රීමටයමන අනතුරුර සියලු පාර්ශරකරුරනයේ දැන ැනීම පිණි සස
අමාවයංශ යර අ අඩවියේ ප්රදර්ශනය යකයරනු සව.
9. ඉදිරි වැඩ ලිළිතවල
තුන අදියරරීන 2013 අය ෝස්තු සිහ 2014 යදසැම්ිර් දක්රා ක්රියාත්මක රනු සව. යමහිී පාසැලක 1088 රීන
සමනවිව පළායත් පාසැලක පධතධ්තිය, ප්රාථමිමික හා ධතවියියික අරන්න යලසහ හා අම්පාර, කලකකුඩා හා රීනලධයා
හා යසසු කලාප යන කලාප කේහල තුනකහ රර්ගීකරණය කර එක් එක් කාණ්ඩය සදහා යරනස් කාල
රකරානු රල අදියර තුන ක්රියාත්මක යරනු සව (කාල සහහන ල පියේ දැක්යද). 2015 රර්ෂය සදහා පළාත්
අධ්යාපනයදපාර්යම්නතුයද රැඩ පිළියරල හා අදාළ අයරැය සකස් රීමටම සදහා යමම සංරර්ධ්න සැලැස්ම
යයිදා ැනීමහ හැරී රන යලස, 2014 ජූලි 31 රන විහ සැලැස්ම ලධමා කර එම සැලැස්ම පළාත් අමාවය
මණ්ඩලයහ දදිරිපත් රීමටම සදහා අධ්යාපන රු අධ්යාපන සමති තුමාහ ාර ීමහ ලධයමිවය
5

අධ්යාප

සංවර්ධ්

පලරන අදියර

යදරන අදියර

තු අව

අදිපර

සැලැස්ම සම්පාද ප කර ක්රිපාවට තපදීම සදහා ය ස්තරාේමක කාල සටහ
අදාළ පාර්ශව කරුව අ දැනුවේ කිරීම හා අදහස් ය මසීම
ප්රාථමිමික අධ්යාපනය සදහාඅම්පාර කලායප්ත  පාසැලක 50 ක පාර්ශරකරුරන සදහා පලරන
අදියර දැනහ සම්පූර්ණ කර සව. දදිරියේී එක් එක් කලාප කේහලයේ සෑම පාසලකම
යවෝරා ත් පාර්ශරකරුරනහ නර දය නුම් ද ැනවීම් ක්රම (සණ  සම් අංක 4 හා 5) හා සිසු
ජර්නලය හා යදමාපිය ජර්නලය යන සංකලකප සතුලත් නර කාර්ය සාධ්න ක්රියාරලීන
(සණ  සම් අංක 6 හා 7) හදුනරා ීයමන අනතුරුර ඒ පිලිිඳ පවුනයේ අදහස් ලිා ැනීම
යමම අදියයර්ී යකයර ස සව.
තතෝරා ගේ පාසැල් කිහිපපක ව ඉතගනුම් ඉගැ අවීම් ක්රම හා ව කාර්ප සාධ්
ක්රිපාවන් අ ක්රිපාේමක කිරීම
ව ඉතගනුම් ඉගැ අවීම් ක්රම හා ව කාර්ප සාධ්
සංවර්ධ් සැලැස්ම පළාත පුරා ක්රිපාේමක කිරීම

ක්රිපාවන් අ සහිත පළාේ අධ්යාප

ප්රාථමිකක අවධිප
වර් ප

මාසප
අම්පාර කලාපප

කල්කුඩා හා
කි අනිපා
කලාප

2 රන අදියර
කලාපයේ
පාසැලක 50 ක
ක්රියාත්මක
රීමටම*

1 රන අදියර
කලාප යදයක්
පාසැලක 144ම
ක්රියාත්මක
රීමටම

ද්ය තීයික අවධිප
තසසු කලාප

අම්පාර
කලාපප

කල්කුඩා
හා
කි අනිපා
කලාප

තසසු කලාප

සැප්ත වැම්ිර්
2013

පක්යවෝම්ිර්
යනිරැම්ිර්

2 රන අදියර
කලාප යදයක්
ප්රාථමිමික
පාසැලක 10 ක
ක්රියාත්මක
රීමටම

ජනරාරි
යපිරරාරි
මාර්තු
මැයි

2014

ජූලධ

ජූලි**

සැප්ත වැම්ිර්

3 රන අදියර
කලාපයේ
ප්රාථමිමික පාසැලක
99 ම
ක්රියාත්මක රීමටම

1 රන අදියර
2 රන අදියර
පාසැලක 10 ක

3 රන අදියර,
කලාප යදයක්
ප්රාථමිමික
පාසැලක 146 ම
ක්රියාත්මක
රීමටම

1 රන අදියර
2 රන අදියර
පාසැලක 10 ක

3 රන අදියර,
යසසු කලාප
රල ප්රාථමිමික
පාසැලක 843ම
ක්රියාත්මක
රීමටම

3 රන අදියර
ධතවියියික
පාසැලක 74 ම

පක්යවෝම්ිර්

යනිරැම්ිර්
*
**

1 රන අදියර
2 රන අදියර
පාසැලක 10
ක

1 රන අදියර

3 රන අදියර
ධතවියියික
පාසැලක 70 ම

2 රන අදියර
පාසැලක 10
ක
3 රන අදියර
ධතවියියික
පාසැලක 843
ම

පළායත් සියලු පාසැලක 1088 ම

අම්පාර කලාපයේ දතිරි පාසැලක 49 දැනුරත් කර අදහස් විමසීම ද යම් කාලය තුල සිදු රනු සව.
2015 රර්ෂය සදහා අයරැය සැකසීමහ පාදක කර ව හැරී පළාත් අධ්යාපන සංරර්ධ්න සැලැස්මක් 2014 ජූලි මස අ රන විහ
දදිරිපත් රීමටමහ අපි ිලායපියරිත්තු යරණ .
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1. තාක ක අධ්යාප

(1) ස අනිතේද

ආපත තප අ නිර්තද්ශිත තපු අ නිපුණතා (තහෝ අතයාවශය
නිපුණතා)

නිපුණතා

සාෂා රතාව
1. සාරධ්ානර සහුම්කන ීම
2. පැහැදිලිර කවා රීමටම
3. යත්රුම් ැනීම සදහා රීයවීම
4. ලධරැරදිර හා ලධරවුලකර ලිවීම
5. ලලදායී අයුරින අදහස් හුරමාරු කර ැනීම
සංඛ්යා
6.
ාණ්ඩකාලය, ණන රීමටම, අරකාශය හා ,
මානුූලල දලක්කම් ණනය හා මිනුම් සදහා ක්ර
ාවිවය
රූපණප
7. යර්ඛා හා ආකදති ාවිවයයන අදහස් පිළිබිඹු
රීමටම
8. යර්ඛාආකදති හා රර්ණ ලපමින විස්වර, ,
කාශනය හා රාර්වා රීමටමප්ර ාපයදස් හා අදහස්
තතුරතුරු තාෂා ණ ප්රවීණේවප
9. පරි ණක දැනුම
10. දය නීයම්ීදයන තුලීතුලීද, යසේරා පරිශ්ර ,
යපෞධත ලික ජීවිවයයීද යවිරතුරු හා
සනලධයදදන වාාක්ෂනය ාපයයෝගී කර ැනීම

(2) තපෞරු ේව වර්ධ් ප

28.
29.
30.
31.

සමාජ සම්ිනධ්වා
පුධත ලික ්ර්යාර
සාමානය සම්ප්රදායන ජනතික ,සම්ප්රදායන
අයිතිරාසිකම්ර ැම්, යුතුකම් හා ිැීම් ,

ජතව හා ත ෞක ක පරිසරප
32. ජජර පරිසරය යනන ශාකමිලධස් සත්ර හා ,
ජීවිවයහ සම්ිනධ්ද  ිරහ අරයිෝධ්ය, සංයදී
ිර හා කුසලවා
33. අරකාශය හා ාණ්ඩ රයශක්තිය, දනධ්න, ර ,
පිලිිඳ අරයිෝධ්ය හා ඒරායේ මිලධස් ජීවිවයහ
සති සම්ිනධ්වාරය
34. අහර, ාස්රපහසුර, සදුම්, ලධරස, යසෞඛය ,
හා මල රයලධනද, ලධස්කලංකය, වියදකය, අපර
අරයිෝධ්ය, යනදිය සම්ිනධ් පහ රීමටම
සංයදීවාර හා කුසලවාර

(4) වැඩ තලෝකපට සූදා ම් වීම
35. ආර්ථික සංරර්ධ්නයහ දායක වීම
36. වම රදත්යිය ලදිය හා අභියයෝ ව හදුනා ැනීම
37. හැරීරනහ සරිලන අයුරින රැරීයාරක් යවෝරා

ැනීම

38. රාසිදායක හා තිරසාර ජීරයනිපයක ලධරව වීම

(5) ආගම හා ආචාර්ප ධ්ර්මප අට අදාළ
39. රඩාත් ාන්ව ආ්ාර ධ්ර්මසදා්ාරාත්මක හා ,

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ලධර්මානලිලිිර
අපසාමට න්නවනය
ආරම් ක ශක්තිය
යිරණ ැනීම
ැහල් ලධරාකරණය රීමටම
වි්ාරලිලී හා විග්රහාත්මක න්නවනය
කණ්ඩායම හැගීයමන යුතුර කහයුතු රීමටම
පුධත ලානවර සිදවා
නර යසියා ැනීම් හා යදෂණය
ඍජු රුණය
දරසා දරා සිටීයම් ශක්තිය
මානර අභිමානයහ රු රීමටම
න්ත්වයදගී බුධතයේය

(3) පරිසරපට අදාළ
24. සමාත පරිසරප
25. ජාතික ාරුමයන පිළිිද අරයිෝධ්ය
26. ිහුරාර්ක ක සමාජයක සමජිකයනවීම පිළිිද

සංයදීවාර හා කුසලවා

ආ මානුූලල අ යන ාකහා ැනීම හා
ස්වීයකරණය

(6) ක්රීඩාව හා ය තේකප ප්රතපෝත පට ගැනීම
40.
41.
42.
43.
44.
45.

යසෞනදර්ය
සාහිවය
යසලකලම් රීමටම
ක්රීඩා හා මලල ක්රීඩා
වියනෝදාංශ හා
යරනත් ජීරන රහා තුලින ප්රකාශ රන වියනෝදය,
සතුහ, ආයද සහ එරන මානුකාක අත් දැැම්

(7) ඉතගනීමට ඉතගනීම
46. ණ හුනීමහ සිදුරන යරනස් වීම රලහ සංයදීර

හා සාර්ථමිකර ප්රති්ාර දැක්වීම
ැනීම

47. ස්රාන්නර දය න

27. සාධ්ාරණය යුක්තිය පිළිිද හැගීම

7

2.

තාක ක අධ්යාප ආපත තප අ නිර්තද්ශිත නිපුණතාව අ ය  ප නිපුණතාජ වනව
නිපුණතා හා පුරවැදු නිපුණතා තලස ප්රක සංය ධ්ා ප

ජාතික අධ්යාපන ආයවනයනය විසින සියලු අධ්යාපන අරන්න සදහා ලධර්යධතශිව අවයරශය ලධපුණවා 47 (සණ  සම් අංක 1),
පහල ධතවියියික යශ්රේණි ස සදහා ලධර්යධතශිව ජීරන හා පුරරැසි ලධපුණවා කේහලය (සණ  සම් අංක 3) හා
අහු රරහන රලින දක්රා සති අලුතින එක් කල ලධපුණවා

ය  ප නිපුණතා












මවු ිස
යදරැලධ ිස
දංග්රීසි
යවිරතුරු වාක්ෂනය
පරිසරය
විදයා විෂයන
කලා විෂයන
දතිහාසය
යසෞනදර්ය
ක්රීඩා
ශමටර සුරවා/

වනව




යන විෂයන එක් එක්
අධ්යාපන අරයේය සදහා
ලධර්යධතශිව යලස

නිපුණතා

පහ පැවැේම ; ඍජු රුණය; දරසා දරා සිටීයම් ශක්තිය;
න්ත්වයදගී බුධතයේය (න්ත්වයදගී වත්රයනහ සාර්ථමිකර
ණ හුණ යදමින ආවතිය අරම කර ැනීම); [පිරිසිදු කම හා
පිළියරල]; එදියනදා කහයුතු මනා සැලසුමරීන හා
සංවිධ්ානාත්මක ිරරීන දටු රීමටමහ යයිණ  වීම
ක්රිපාශීබඳ ව: ආරම් ක ශක්තිය [යහෝ දදිරිපත් වීම];
එදියනදා කහයුතුරලී ධ්නාත්මක ආකලකප රලින
යුක්වර කහයුතු රීමටම; නායකත්ර රුණාං ප්රරුණ
කරමින නායකත්රයහ රු රීමටම; ලලදායී යිරණ ැනීම
මක න ැහල් විසීම; ලලදායී සනලධයදදන ක්රම ාවිවය;
[ස්ථමිායනින්ව නුරණි සන කහයුතු රීමටම]; ආපදායී
කළමනාකරණයහ සක්රියර දායක යරමින ආපදා
අරස්ථමිාරලින රැලැම හා අරම කර ැනීම; [අප්ාරයන
යන යරනත් ාපරර රලින ආරාක්ෂා වීයම් හැරීයාර]
ලිඝ්රයයන යරනස් රන, සංැර්ණ හා එරීයනකා මව
යැයපන යලෝකයක පරිරර්වන ක්රියාරලියක් හරහා
යරනස්වීම් හසුරුරා ැනීයම්ී හා හ සංයදීර හා
සාර්ථමිකර ප්රති්ාර දැක්වීම



නිර්මාණශීන් ව: ලධර්මාණලිලී න්නවනයයන යුක්වර
කහයුතු රීමටම



ය චාරශීන් ව: වි්ාරලිලී හා විග්රහාත්මක න්නවනය; නර
යසියා ැනීම් හා යදෂණය



සමාතශීන් ව:යහපත් අනවර් පුධත ල සිඳවා
පරත්රමින සහානුභූතියයන යුතුර කහයුතු රීමටම; පුධත ල
යමනම සමාජීය ැටුම් අරම කර ලධමින කහයුතු රීමටම;
කණ්ඩායම හැගීයමන යුතුර කහයුතු රීමටම; සාමාජීය
කහයුතු රල ලධරව වීම



ය ත ෝද හා ය තේක හැකිපා; යපෞරුෂ සංරර්ධ්නය සදහා
ක්රීඩාර, වියනෝදාංශ හා යසෞනදාර්යත්මක
ක්රියාකාරකම්රල ලධරවවී වියදකය ලලදායී ර ව රීමටම;
යසෞනදර්ය, සාහිවය, යසලකලම් රීමටම, ක්රීඩා හා මලල
ක්රීඩා, වියනෝදාංශ හා යරනත් ක්රියාකාරකම් රල යයීම;
එරන ක්රියා තුලින ප්රකාශ රන වියනෝදය, සතුහ, ආයද
සහ එරන මානුකාක අත් දැැම් ලිා ැනීම



ඉතගනීමට ඉතගනීතම් හැකිපාව:



වැඩ තලෝකපට සූදා ම: වම හැරීයා, දක්ෂවා හා
වි රවා හඳුනා ලධමින අනා ව ජීරන දලක්ක ය ිඩ
න ා ැනීම; අනා ව රැඩ යලෝකයහ සාර්ථමිකර අනු ව
වීම

පුරවැදු නිපුණතා


ය  පගරුක ව*



හුය ධ් සමාතපක සහවනව
හැකිපාව*: ජාති, ආ ම්,
ස්ත්රී/පුපුරුෂ ිර හා යරනත්
යරනස්කම් තුලින ිහුවිධ්ද 
සමාජයක සුහදර ජීරත් වීයම්
හැරීයාර



මා ව හිතවාදී ව (පුද්ගබඳක
මට්ටතම අ): කරුණාර,
සහකම්පනය රැලධ මානර
රුණාං යේදයයන යවිරර
දැක්වීයම් හැරීයාර



මා ව හිතවාදී ව (සමාවනප
මට්ටතම අ)



සේව කරුණාව



පරිසර හිතවාදී ව



සහතපෝගතප අ කටයුතු කිරීම







තපු අ අභිවෘද්ධිප සදහා කැප වීම
ප්රතාත අ්රවාදී ව
ප්රතාචාර සංකල්ප ලිබඳ ජ වැටහීම
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3.
වනව
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

පහල ද්ය තීයික තරේණි (තහෝ 6-9 තරේණි) සදහා නිර්තද්ශිත වනව

හා පුරවැදු නිපුණතා

නිපුණතා
වම හැරීයා, දක්ෂවා හා වි රවා හඳුනා ලධමින අනා ව ජීරන දලක්ක ය ිඩ න ා ැනීම
එදියනදා කහයුතු මනා සැලසුමරීන හා සංවිධ්ානාත්මක ිරරීන දටු රීමටමහ යයිණ  වීම
න්ත්වයදගී වත්රයනහ සාර්ථමිකර ණ හුණ යදමින ආවතිය අරම කර ැනීම
යපෞරුෂ සංරර්ධ්නය සදහා ක්රීඩාර, වියනෝදාංශ හා යසෞනදාර්යත්මක ක්රියාකාරකම්රල ලධරවවී වියදකය
ලලදායී ර ව රීමටම
යහපත් අනවර් පුධත ල සිඳවා පරත්රමින සහානුභූතියයන යුතුර කහයුතු රීමටම
ලලදායී සනලධයදදන කුසලවා දියු ස රීමටම
එදියනදා කහයුතුරලී ධ්නාත්මක ආකලකප රලින යුක්වර කහයුතු රීමටම
වි්ාරලිලී න්නවනයයන හා ලධර්මාණලිලී න්නවනයයන යුක්වර කහයුතු රීමටම
නායකත්ර රුණාං ප්රරුණ කරමින නායකත්රයහ රු රීමටම
ලලදායී යිරණ ැනීම මක න ැහල් විසීම
ආපදායී කළමනාකරණයහ සක්රියර දායක යරමින ආපදා අරස්ථමිාරලින රැලැම හා අරම කර ැනීම
පුධත ල යමනම සමාජීය ැටුම් අරම කර ලධමින කහයුතු රීමටම
අනා ව රැඩ යලෝකයහ සාර්ථමිකර අනු ව වීම

පුරවැදු නිපුණතා
1.
2.
3.
4.
5.

ිහුවිධ් සමාජයක් තුළ එක්සත් ිැවින යුක්වර ජීරත් වීම
මානර රුණාං හා සමාජ සාර ධ්ර්ම රැක ැනීම හා විනය රුක හා නීති රුක පුරරැසියකු සමාජයහ
දායාද රීමටම
පුධත ල හා සමාජීය ක්රියාකාරකම් ී අයනිනය සහයයෝ යයන යුක්වර කහයුතු රීමටම
ශ්රී ලංකාර හා යලෝකයේ පාලන රහා පිලිිඳ ර අරයිෝධ්ය
ප්රජාවනරරාී මූල ධ්ර්ම රලහ හා මානර අයිතිරාසිකම් පිලිිඳ ප්රඥප්ත යිනහ අනු වර කහයුතු රීමටම
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4.

ඉතගනුම් ඉගැ අවීම් ක්රිපාවබඳතෂ තව ස් කම් සදහා තපෝත ා

ක්රියා මූල පර්යේෂණ කමිටුර විසින මාර්තු මස 19, 20 රැලධ දින රල යකරු ස කාර්ය සාධ්න ය ිනු රල අහඹු
ලධයදියක ස යීමක් තුලින පාසැලක පධතධ්තියේ ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා7 රර්ධ්නයහ යයයදන
අරධ්ානය රීසි යසේත්ම ප්රමාණරත් නැති ිර යපනී . සිසු ජර්නල තුලිනද සිසුනයේ සහජ හැරීයාරන යහෝ
පවුනයේ අභිලාෂයන යරනුරහ යිියහෝ විහ යපයනනනහ ලැබුයන “අද පරිසරය පාඩම කළා” යහෝ අද
ණි සවය පාඩම කළා රැලධ සහහනය. වානු තික ක්රමයහ රුරුතුමා කල් ලෑලකල ලියන යධත සිසුන විසින
යපියත් ලියා ැනීයම් වානු තික ද ැනවීම් ක්රම යදද වරමත් ප්ර්ලිවර පැරයිම යමයහ යහේතුරක් විය හැක.
දරස පුර සහහන ලියපු කුඩා දරුරනහ යිියහෝ විහ දරස අරසාන ලියන ජර්නලය වරත් අමවර අසුන ත්
රැඩක් වීම යමයහ යහේතුර විය හැක.
ජපානයේ යහේසුයකෝ කුරයානගී කතුරරියයේ ‘හරි පුදුම දස්යකෝයලක’ හා දඹායන රුණරර්ධ්නයනයේ “තුන
යම සිහිනය” යන ග්රනථමියන දවා විශිෂ්හ කදයින යලස අවිරාදයයන පිළි නනා වත්රයක් ලධලධ්ාමටන,
විදුහලකපතිරරුන හා රුරුරරුන අවර යපයනනනහ සති ණ ත් එරැලධ ද ැනවීම් ක්රමයදද අත්හදා ිැලීම පාසැලක
තුල සිදු යනිවීමහ යහේතුර ඒ පිළිිඳ යපළඹවීමක් නැති ලධසා විය යුතුය. යහපත් අධ්යාපනයක් සදහා ද 
රයාපාරය මක න 2011-2012 කාලය තුල යනියයක් දුෂ්කරවා මධ්යයේ පාසැලක රීහිපයක කරන ලද අත්හදා
ිැලීම් තුලින එරැලධ නර ද ැනවීම් ක්රම සිහිනයරීන ප අිහ යථමිාර්වය ිරහ අත් කල හැරී ිරහ සාක්කා ලිා
දුලධ.
ඒ අනුසාරයයන හා 2013 මැයි මස අම්පාර කලාපයේ යවෝරා ව පාසැලක 50 විදුහලක පතිරරුන හා අංශ
ප්රධ්ානීන සම කරන ලද සාකච්ඡා මව පදනම්ර දය නුම් ද ැනවීම් ක්රියාරලියේ පහව සදහන යරනස්කම්
යයෝජනා කරණ .
ප්රාථමිකක අවධිප

a. සෑම ප්රාථමිකක පාසලකම පාසැල් තවලාව තුල තකතර
කිරීම සදහා අදහස් ඉදිරිපේ කර ක්රිපාේමක කිරීම

අසු අ ගත ක්රිපා 30% තහෝ ඊට අඩු ව තසේ අවම

අම්පාර කලායප්ත  යවෝරා ත් ප්රාථමිමික පාසැලක 50 යහේ විදුහලකපතිරරුන විසින දය නුම් ද ැනවීම් රලී
යකයරන අසුන ව ක්රියාකාරකම් ප්රතිශවය 40%-50% දක්රා අල් රීමටයම් ලා වම වමනයේ පාසැලක රලහ
ැලයපන පරිදි සැලැසුම් සකස් කර 2013 සැප්ත වැම්ිර්-යදසැම්ිර් රකරානුර තුල අත් හදා ිලා 2013
ජනරාරි මස සිහ ක්රියාත්මක කල යුතුය.

i. සෑම ප්රාථමිමික යශ්රේණි සයක් සදහා පහව සදහන රර් යේ ක්රියාකාරකම් පධතධ්තියක් (දැනහමත් ප්රාථමිමික
අරන්න සදහා ලධර්යධතශ කර සති ක්රියාකාරකම් හා සමහර පාසැලක රල අත්හදා ිලා සති ක්රමයදද පිලිිඳ
පුල්ලක සාකච්ඡාරරීන තුලින දියු ස රීමටයමන අනතුරුර) අලධරාර්ය කල යුතු යයි යයෝජනා යකයර්.
දිනපවා:

සෑම සිසුරකුහම/පුපනතියකහම දිනපවා පාසයලකී වම පනතිය යහෝ පාසැල
යරනුයරන පනති කාමරයයන ිැහැරර කල යුතු රන ලධශ්න්ව ඩියුටියක් යහෝ කාර්ය
ාරයක් තිබිය යුතුය (යමය ප්රාථමිමික පලරන අරයේය සදහා අදාළ යනියරනු සව.)

සතියකහ රරක්: සෑම පනති කණ්ඩායමක්ම ලධමටක්ෂණ ්ාරිකාරක යයයදනු සව (එක් එක් ්ාරිකාර
සදහා පැලැටි හා ස් රැලක, අප අරහ සිටින සත්තු, ආරක්ෂාර හා පරිස්සම, ය රත්ව,
මිලධස් හැසිමටම්, යපියළිර හා අහස හා අයප්ත  යහ පැරැත්ම යන පාඩම් රලින
අරස්ථමිානුූලලර ලිා දිය හැරී දැනුම යහෝ ලධපුණවා යවෝරා ැනීම කල යුතුය.
7

යම් අරයේයේී ජීරන ලධපුණවා රර්ධ්නය යපෞරුෂත්ර රර්ධ්නය යලසද පුරරැසි ලධපුණවා රර්ධ්නය සීලා්ාර ිර රර්ධ්නය
යලසද ලධර්ර්නය කර තිබුණි ස.
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මසකහ රරක්:

ii.

රුරුරරුන හා සිසුන ක්රීඩා සදුයමන යහෝ පහසු සදුමරීන සැරසී ‘තුන යම සිහිනය
යපියත් ‘යසලකලම් සැනදෑර” රැලධ යහෝ යරනත් සැහැලකලු ක්රියාකාරකම් රලින
පිරු ස දරසක්

හ අමවරර සෑම පාසලකම ජපානයේ යහේසුයකෝ කුරයානගී කතුරරියයේ ‘හරි පුදුම දස්යකෝයලක’ හා
දඹායන රුණරර්ධ්නයනයේ “තුන යම සිහිනය” යන ග්රනථමියනය න ලිා ත් අදහස් පහක් ක්රියාත්මක
කර යුතු ිරහ ලධර්යධතශ කල යුතුය.

b. ඉතගනුම් ඉගැ අවීම් ක්රිපාවබඳපට අනු ද්ධ්ව තකතර සෑම පාඩමෂාජ ක්රිපාකාරකමෂා තහෝ තසල්ලමෂා
සදහා එෂා එෂා තරේණිපට අදාළ ය  ප මාලාතව අ තතෝරාගේ නිපුණතා කට්ටලපෂා ඉලෂාක කර ගේ පාඩම්
සැලසුම් හා ප්රතයතේෂා ණ වාර්තාව අ ත ා ගත යුතුප
රුරුරරයා විසින යමම පාඩම් සැලසුම් සැකසීයම්ී (1) සම්ිනධ් කර ැනීම (Engagement) (2) යදෂණය
(Exploration) (3) අනාරරණ පැහැදිලි රීමටම (Explanation) (4) විස්වාරණය (Elaboration) හා (5)
වක්යසේරුර හා ස යීම (Assessment & Evaluation) යන 5E දය නුම්-ද ැනනුම් පියරරයන
සැලරීලකලහ ව යුතු අවර, එක් එක් ක්රියාකාරකමහ අදාළ ලධපුණවා විෂයන හරහා යහෝ යත්මා හරහා
සයමෝධ්ාලධක යලස සම්ිනධ් කර ව යුතුය. (පාඩම් සැලසුම් හා ප්රතයතේෂා ණ වාර්තාව අ ලිබඳ ජ
ාදාහරණ පිළියරලින සණ  සම් අංක ?? හා ?? හි දක්රා සව.)

c. සෑම දරුවකුතේම ා ා හා ගණිත නිපුණතා ලිබඳ ජ තෂාතසේරු පත්රිකා පවේවා තග පාම හා තදව අවධිප
පසු කර දුසු අ සදහා වාර්ෂිකව පළාේ ද ඇගයීමෂා කිරීම
සංවිධ්ානාත්මකර යකයරන ක්රියාකාරකම් හා යසලකලම් ව රැඩ සහහන හා අනුිධතධ්ර සෑම සිසුයරක්යේම
ාෂා හා ණි සව ලධපුණවා රර්ධ්නය විය යුතුය. යම් සදහා 2006 රර්ෂයේ ජාතික අධ්යාපන යකිමිසම විසින
පල රීමටමහ යයදුන 6 රන හා 10 රන යශ්රේණි ස රල සිසුනයේ ාෂා හා ණි සව ලධපුණවා සමීක්ෂණයේී යයිදා
ව සරල ක්රමයදදය යයිදා ව හැක. ාදාහරණ යලස ාෂා ලධපුණවාර ස යීම සදහා 6 රන හා 10 රන
යශ්රේණි ස යදකම සදහා යයිදාය න සත්යත් සරල ප්රශ්න යදකරී - (1) රුරුතුමා/පුතුමිය රීයරන යේදය යමහි
ලියනන (2) මයේ මද බිම යන මාවදකාර යහයත් යකටි රාකය දහයක් ලියනන. [යමරැලධ ස යීමක් 4 රන
යශ්රේණි සයේ සිසුන සදහා කල හැරීද?]
d. එෂා එෂා දුසුවා ලිළි ද වාරාවසා ප්රතතයක වාර්තා ලිළිතපළ කිරීම
සෑම රාරයක් අරසානයේීම එක් එක් රුරුරරයා විසින සෑම සිසුරකුම සදහා සාරාංශ ප්රයවයක රාර්වාරක්
කරනු සව. එහිී සිසු ජර්නලය, යදමාපිය ජර්නලය හා එදියනද ක්රියාකාරකම් පිළිිඳර වමායේ
ප්රවයයදක්ෂණ රාර්වා මූලාශ්ර යලස යයිදා නු සව. ඒ සදහා ආකදතියක් සණ  සම් අංක ?? න දක්රා සව.
e. එෂා එෂා දුසුවාට ඍජුවම අවධ්ා ප තපුණු ත ුතකතර සටහ අ වර්ග අවම කිරීම
රුරුරරුන විසින පාඩම් සැලසුම්, පාඩම් ප්රවයයදක්ෂණ සහහන, ණි සවය හා ාෂාර හා යරනත් එක් එක්
අධ්යාපන අරයේයහ අදාළ පිලිිඳ වක්යසේරු යහෝ ස යීම් හා එක් එක් සිසුරා පිලිිඳ ප්රයවයක රාර්වා
පිළියයළ රීමටම හැරු ස යකිහ යරනත් එෂා එෂා දුසුවාට ඍජුවම අවධ්ා ප තපුණු ත ුතකතර සටහ අ
වර්ග අධ්යාපන ිලධ්ාමටන විසින අරම යකයරනු සව.
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5.

ඉතගනුම් ඉගැ අවීම් ක්රිපාවබඳතෂ තව ස් කම් සදහා අමතර අදහස්

1 රන මූලාශ්රය: දඹායන රුණරර්ධ්න. තුනයම සිහිනය. බ්රවුනැ ්රිනහර්ස්,ිදුලකල
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

පරිච්තේදප
ස්ථමිාන මාරුර
අලුත් පාසල
රුඩ් යමෝලධං
රූපා
ත්රිලලා
සංඝං සරණං
යරෝස පාත්තිය
යසලකලං හැනදෑර
අයි ලද යූ
සුහද හණ රක්
ීමනාර
කෑම පැය
සාමා ිිා
යරස් නැටුම
හුළං යපත්යවෝ
රස්සාර
රුරු මාරුර
අනුයමෝදනාර
අනතුර

ලිටුව

ඉතගනුම ඉගැ අවීම් සංකල්පප

1
4
8
11
16
19
26
31
35
38
42
46
50
54
58
63
68
72
77

2 රන මූලාශ්රය: ලීලානනද මාච්න් (2003). හරි පුදුම දස්යකෝයලක. යහේසුයකෝ කුරයානක යේ 1981 ජපන කදතියේ පරිරර්වනයේ
යදරන සංස්කරණය. වියේසූරිය ග්රනථමි යක්නරය, ණ ලකයලකරියාර
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

පරිච්තේද තහඩිම
දුම්රිය නැරතුම් යපිළ
කවුල්ර අසල සික ති දැරිය
නර පාසල
යම් පාසලහ මා කැමතියි
ණ ලක රුරුතුමා
අහර රීස
යහෝේයහෝ ්න පාසලහ පිහත් යරයි
දුම්රියේ පනති කාමරය
යහෝයමෝයද පාඩම
ණ හුදු අහර ය ිඩ අහර
යහිදින හපනන
පාසයලක පා මන
පාසැලක ගීය
පක්යකිම ආපහු දමනන
යහෝේයහෝ ්නයේ නම
රුරන විදුලි රසාං
දුම්රිය මැදිරියක් පැමියණයි
පිහිනුම් වහාකය
රාර්වා පව
ක ම්හාන දසිඹුර සරයඹයි
මහා වික්රමය
යනිබිය ිර පිරික්සුම
යපර පුහු ස හල
ා ස දිය ාලකපවහ මනක්
රිධතම ්ලන
මහ ාරමනා එකම යදය
පවුනයේ කඩමාලු

ලිටුව
27
29
34
35
36
40
41
43
45
47
51
52
55
58
61
62
63
67
69
70
72
77
79
82
86
91
94
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#
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

පරිච්තේද තහඩිම
වකහකා
පලධනනහ යපර සිවා ිලනන
දතින හ පස්යසන ආ
අපි යසලකලම් කළා විවරයි
ක්රීඩා දිනය
දසා රීවිඳු
හරිම රුප්ත වයි
දෑතින කථමිා රීමටම
යරෝනීනරරු හවලිස්හත් යදනා
මයසෝ ්න
යකිනඩා කරලක
පිහ ස්තුතියි
යපිත්රුලක මැදිරිය
රලක ා
යහියමෝයරහි සයේ යදරනරසර
හංස විල
ය ිවි රුරුතුමා
එළිමහන කුස්සිය
පයා හරි යහිඳ ළමයයක්
පහුයේ මනාලිය
පරණ කවා දස්යකෝයලක
යකිනදා පටිය
තුරාල ලධතදන ිැහැ දැැම
සුරවා යපිත්ව
දංග්රීසි කවා කරන සිසුරා
රස නල්රා
රහහු ස
යසුරාරී ්ංේ මිය යයි
පත්තු කාරියක්
පියායේ රයලීනය
යපියරිනදුර
යරිැ අතුරුදන යරයි
යත් සාදය
සයයෝනාරා සයයිනාරා

ලිටුව
96
98
100
104
106
111
113
116
117
120
122
125
127
130
132
134
136
138
142
144
146
148
151
154
159
162
165
167
170
172
174
176
180
183
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6. දුසු අතේ ඉතගනීතම් ප්රගක ප ලිබඳ ජ කාර්ප සාධ්
සදහා උපතදස්

තගුනු පවේවා තග

පාම

ප්රාථමිමික යශ්රේණි ස රල දය න නනා සිසුනයේ ප්ර තිය වක්යසේරු රීමටම සදහා ජාතික අධ්යාපන ආයවනය
විසින වක්යසේරු පත්රිකා, යකටි සහහන හා කාර්ය සාධ්න ය ිනු යන ක්රම යදද රල සංකලනයරීන යුතු
අවියේමත්-සම් ාරන ක්රම රඩා යයෝ ය ිර ලධර්යධතශ කරයි. එක් එක් සිසුරා පිළිිද ප්රයවයක රාර්වාරක් විා
ැනීමද රුරුරරුනය න අයප්ත ක්ෂා යකයර්. අරාසනාරකහ යමරැලධ සම් ාරන ක්රම පිලිිඳ ක්රමරත් යසියා
ිැලීමක් සදහා යානරණයන යනිමැති ිැවින පළායත් සිසුනයේ අධ්යාපනයේ කාර්ය සාධ්නය ස යීම
යකයරනයන විරාදාත්මක සම්පිණ්ඩන ස යීමක් රන ශිෂයත්ර වි ා ප්රතිලල මක ලධ.
අධ්යාපනයේ සැිෑ යරනසක් දැැමහ නම් සෑම අධ්යාපන අරයේයරීනම ිලායපියරිත්තු රන සර්රාංශික
සංරර්ධ්නයක සාධ්නය අපහ මැලධය හැරී විය යුතුය. ඒ සදහා අප යයෝජනා කරනයන දැනහ යකයරන
සම්පිණ්ඩන ක්රම හා ඒකාිධතධ් ද  සම් රන ස යීම් ක්රම සහිව කාර්ය සාධ්න ය ිනු එක් එක් සිසුරා සදහා
පරත්රා ය න යාම හා ඒරා වියේමත්ර ස යීමය.
කාර්ය සාධ්න ය ිනු සදහා යයෝජිව සංඝහක
1.
2.
3.
4.

ණි සවය, මවු ිස, යදරන ිස හා දංග්රීසිය සදහා වක්යසේරු පත්රිකා8
සිසු ජර්නලය
යදමාපිය ජර්නලය
රුරැරරයායේ ප්රයවයක රාර්වාර

සිසු ජර්නලය
සිසු ජර්නලය යනු පාසයලක අත්දැැම් පිළිිඳර ලධදහයසේ හා ලධර්මාණලිලිර අදහස් දැක්වීමහ සිසුරාහ ලැයින
දඩ ප්රස්වාරරී. සිසු ජර්නලය තුලින සිසුරාර රඩා යහිදින හඳුනා ැනීමහ රුරුරරයාහද අරස්ථමිාරක් ලැය අ.
 දරයසේ අරසන විනාඩි 15ක් යහෝ රැඩි ණනක් යම් සදහා යයිදා ව යුතුය.
 ජර්නලය හැදිනවීයම්ී යනියයකුත් පාසැලක විසින මයේ දින යපිව, මයේ සිතුවිලි, මම මම ම යරමි, මහ
මවකයි, මයේ යහිද රැඩ, පුංච් මයේ දස්කම් හා මයේ හපනකම් රැලධ නම් ලධර්මාණලිලී යලස යයිදා
ය න තිබුණි ස. එක් එක් පාසල විසින වර දුරහත් එයසේ වමනහ සුදුසු යයි හැය න යලස ජර්නලය විස්වර
කර හැක.
 කුමන නමක් යයිදා ත්වත් රඩා රැද ත් රනයන යමම ජර්නලය වරත් විෂයානුිධතධ් රැඩක් යනිර
වමනහ ලධදහයසේ හා ලධර්මාණලිලිර අදහස් දැක්වීමහ ලැයින අරස්ථමිාරක් ිර සිසුරනහ ඒත්තු ැනවීමය.
 පාසලහ ආ යරලායද සිහ පනතියේ, පාසැලක රත්යත්, යසලකලම් පිටියේ දරීනනහ අහනනහ ලැබුන යධතරලක
ැන ආරර්ජනය කර වමාහ සිත් ත් යහෝ වර දුරහත් යසියා ිැලීමහ ානනදුරක් සති කරුණක් යහෝ
යදයක් ැන සහහන රීමටමහ සිසුන ානනදු කල යුතුය.
 යමම සහහන න්ර, කවි, රාකය යහෝ ර්නා යහෝ ඒරායේ සම්මිශ්රණයක් විය හැක
 අපහ ලැබුන ජර්නල රල රැඩි හරියක් පනතියේී යම් යම් විෂයන ද ැනද  ිර රාර්වා රීමටමහ සීමා වී
තිබුණි ස. ආරම් යක් යලස එහි රරදක් නැව. නණ ත් ටියකන ටික දරුරනහ දන ප අිහ ය ිස් මවකය,
අරයිෝධ්ය, ාවිවාර, ලධර්මාණය හා ස යීම යන  අලූම්යේ දය නීයම් අරස්ථමිා රලහ යාමහ යමම ජර්නල
ාපකාමට විය හැරී ිර සලකනන
 රීසි විහක ජර්නලයේ අකුරු යහෝ රයාකරණ ලධරැරදි රීමටම යනිකළ යුතුය. ළමයා දිරි ැනවීම යහෝ වර
දුරහත් යදෂණයහ යයිණ  කරන ප්රති්ාර පමණක් රීමටම මැනවි. ාදාහරණ යලස අද අපි කුරුලු රර් 5 ක්
ැන දය න ත්වා රීයා ලියා තිබුයනිත් එම රාකයයේ පැත්වරීන “යමිනරාද ඒ කුරුලකයලෝ” රීයා
අසනන පුලුරන. සිසුරා කුරුලු රර් නම් කර තිබුයනිත් “ය දරත් ඒ කුරුලකයලෝ දනනරාද” රීයා අසනන
පුලුරන.

8

ධතවියියික අරයේය සදහා රැඩ පුල්ලක විෂය පරාසයක් හා වක්යසේරු පත්රිකා යරනුරහ ලිඛිව වි ා ආයධතශ යද.
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යදමාපිය ජර්නලය
යදමාපිය ජර්නලය යනු රුරුරරයාහ හා යදමාපියනහ දරුරා පිලිිඳ පූර්ණ රැහහීමක් ලිා ීම සදහාත් වම
දරුරා යකයරහි යදමදපියනයේ අරධ්ානය රඩා වියේමත්ර යයිණ  කරවීම සදහාත් යයිදා නනා ප්රිල
යමරලමරී.
 එම ජර්නලය තුලින දරුරා ය දරී යපනරන සුවියශේෂී දක්ෂවා, පහුහ යහෝ සයහ ය දරින ලැයින
සුවියශේෂ අත්දැැම් යහෝ පරිසරය, ද කාර රැඩ හා දරුරා පාසයලන ය දරහ ය න ආ අදහස් හා ය දරින
පාසලහ/පුරුරුරරයාහ යයිණ  විය යුතු කරු ස එම ජර්නලයේ අඩංරු වියහැක.
 ජර්නල රල දැක්යරන කරු ස රුරුරරයා විසින දය නුම් හා ද ැනනුම් ක්රියාරලිය රඩා සලල කර ැනීම
සදහා යයිදා යුතුය, ාදාහරණ යලස වම දරුරා කඩයහ ය ිස් ිල් අරය න එන ිර යදමාපියන සදහන
කරධතීත් එම දරුරාහ සංඛයා තුයන දලක්කම් එකතු රීමටමහ ිැරි ිර රුරුරරයා විසින එම සිසුරා පිලිිඳ
ප්රයවයක රාර්වාරක සදහන කර තිබුණි ස. යමහිී රුරුරරයා විසින යදමාපියන විසින සහහන කරනහ යයදුන
දරුරායේ එම ප්රයයෝක ක දක්ෂවාරය සැලරීලකලහ ව යුතුර තිබු ස ිර අයප්ත  හැගීමයි.
 යදමාපියනහ අකුරු ිැරි නම් රාන්කර යහෝ විස්වරයක් යදන යලස දලකලා සිටිය හැක.
 අරස්ථමිානුූලලර රුරුරරයා විසින එම සහහන රලහ ප්රති්ාර සහහන දැක්වීම කල හැක
 යදමාපිය සහහන සුමානයකහ රරක්ද නැතිනම් හ රැඩි කාලයකහ රරක් ලිා නනරාද යනන එක් එක්
පාසැල විසින යිරණය කර යුතුර සව. රැද ත් රනයන එක් එක් දරුරායේ දය නුම හා ද ැනවීම රැඩි
දියු ස රීමටම සදහා යමම ජර්නල යයිදා ැනීමයි.
 අරම රශයයන දහරන යශ්රේණි සය දක්රා යමරැලධ සහහන හරහා පාසැල හා ය දර අවර යවිරතුරු හුරමාරුර
සාර්ථමිකර රීමටම තුලින යදමාපියනහ හා රුරුරරුනහ එකතුර එක් එක් සිසුරාහ අලධසි පීඩනයයන යවිරර
වමාහ සුවියශේෂ ද  යපෞරුෂයක් ය ිඩ න ා ැනීයම් අරස්ථමිාර ලිා දිය හැරී යරනු සව.
රුරුරරයායේ ප්රයවයක රාර්වාර9
නැය නහිර පළායත් අධ්යාපනයේ අරණ ණ යනු සෑම දරුරකුම පප කල යුතු මැණි සකරී යන යත්මාර යහයත්
පළායත් සෑම සිසුරකුහම විෂය ලධපුණවා හා සම ාමීර හා සයමෝධ්ාලධක යලස ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි
ලධපුණවා ලිා ීම තුලින එරීයනකාහ සුවියශේෂ ද  යපෞරුෂත්රයරීන සවිමත්ර සීග්රයයන යරනස් රන
යලෝකයක අභියයෝ රලහ ණ හුණ ීමහ ශක්තියක් සතිද ද යහපත් පුරරැසියන යලස සමාජයහ ප්රවිෂ්හ විය
හැරී ද ද වරුණ පරපුරක් බිහිරීමටමයි.සිසුනයේ විෂය ලධපුණවා මැනීම සදහා සැී පැහැදුන වි ා පරිපාලන
පධතධ්තියක් පරයි. අභියයෝ ය රනයන ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා සදහා අරස්ථමිාරන සෑම
සිසුරකුහම ලිාී ඒ ලිා ීයම් සාර්ථමිකත්රය මැනීමය. යමහිී රුරුරරයා විසින නඩත්තු යකයරන ප්රයවයක
රාර්වාර දවා රැද ත්යද. එම ප්රයවයක රාර්වා සදහා පහව සදහන ලධර්ණායක අපි යයෝජනා කරණ .
 රසරණ ල සිසුරායේ ජීර දත්ව හා ය දර පරිසරය පිලිිඳ සහහනක් වැබිය යුතුය.
 සෑම රාරයක් අරසානයේ එක් එක් සිසුරා පිලිිඳ සමායලෝ්න රාර්වාරක් කල යුතුය.
- යමම සමායලෝ්නය පිටුරක් යහෝ හ රැඩි විය හැක. එම සමායලෝ්නයේ ී සිසුරායේ විෂය ලධපුණවා,
ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා කුසලවා පිලිිඳ යරන යරනම සහහන කර යුතුය.
- විෂය ලධපුණවා සංඝහකය යහයත් සිසුරා විසින එක් එක් රාරය සදහා ලධයමිව ාෂා හා ණි සව දැනුම ලිා
සති නැති ිර අදාළ වක්යසේරු පත්රිකා ආශ්රයයන යිරණය කර සහහන කර යුතුය. ප්රාථමිමික අරයේය සදහා
ආ ම හා ජජර, ය ෞතික හා සමාජීය පරිසරය යන විෂයන පිලිිඳ අරයිෝධ්ය සිසුරායේ ජර්නල හා
වමායේ ලධමටක්ෂණ මව පමණක් පදනම් විය යුතුය. අන අරයේ සදහා අදාළ ස යුම් පත්රිකා යයිදා ව
යුතුය.
- ජීරන ලධපුණවා යහයත් එයසේම සෑම දරුරකුයේම ක්රියාලිලී, සමාජලිලී, ආ්ාරලිලී, ලධර්මාණලිලී,
වි්ාරලිලී පිළිිඳර අරම රශයයන රුණාං යදකක් යහෝ සාක්කා සතිර හුරා දැක්වීම රුරුරරයකුයේ ර
ැමයි. යම් සදහාද රුරුරරයායේ යේ ලධමටක්ෂණ යමනම දරුරායේ හා එම දරුරායේ යදමාපියනයේ
ජර්නල රල සති කරු සද යයිදා ව හැක.
- පුරරැසි ලධපුණවා යහයත් යහයත් සෑම දරුරකු තුලම ්රිවායනය ද  යහ රුණාං යදකක් යහෝ සාක්කා
සතිර හුරා දැක්වීම රුරුරරයකුයේ ර ැමයි. යමම රුණාං එකක් පුධත ලික ්රියාර පිළිිඳරද අලධක
පුධත ලානවර, සාමාජීය යහෝ පරිසරයහ අදාළ හැසිමටම විය යුතුය. යම් සදහාද රුරුරරයායේ යේ
ලධමටක්ෂණ යමනම දරුරායේ හා එම දරුරායේ යදමාපියනයේ ජර්නල රල සති කරු සද යයිදා ව
හැක. යහ ආකලකපයක් යහෝ හැසිමටමක් යකයර් වමනහ සිසුරා යයිණ  කර වීමහ හැරී වී නම් ඒ ිරත්
සදහන කල මැනවි.

9

සංස්කදව-දංග්රීසි ශ අදයකෝෂයහ අනුර ප්රයවයක යනයන ‘singly’ යහෝ ‘one-by-one’ යනනයි. ජා.අ.ආ විසින ප්රයවයක
රාර්වා යනු ... ....යලස ලධර්ර්නය කරයි.
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7. එෂා එෂා දුසුවාතේ කාර්ප සාධ්

තගුනුව ඇගයීම සදහා ක්රමතේදප

අප යයෝජනා කරන පරිදි විෂය ලධපුණවාරන සදහා දලක්කය එක් එක් සිසුරායි. නණ ත් ජීරන ලධපුණවා හා
පුරරැසි ලධපුණවා සම්ිනධ්යයන ස යිය යුත්යත් එක් එක් රුරුරරයායේ යහෝ පාසැයලක අරධ්ානය,
ාත්සාහය හා සාර්ථමිකත්රයයි. එක් එක් ලධපුණවා අනු කාණ්ඩය මැනීයම්ී 1-3 දක්රා යහෝ 1-5 දක්රා යහෝ
1-10 දක්රා ලකුණක් යදනරාද නැතිනම් පද/පුනැහැ ලකු ස කරනරාද යනන සියලු පාර්ශරකරුරන සම
සාකච්ඡායරන අනතුරුර යිරණය කර යුතුය. දැනහ අපි පහව සදහන ආකදතිය යයෝජනා කරණ .
ශිෂයයායේ නම:

යශ්රේණි සය:

පාසැල:

පනති ාර රුරරරයා:

දුසුවාතේඋේසාහප හා සාර්ථමිකේවප
නිපුණතා
කාණ්ඩප
විෂය ලධපුණවා

නිපුණතා අනු කාණ්ඩප10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

එෂා එෂා නිපුණතා අනු කාණ්ඩප ලිබඳ ජ
අවධ්ා ප11

උේසාහප12

සාර්ථමිකේවප13

මවු ිස*
ණි සවය*
යදරැලධ ිස
දංග්රීසි
යවිරතුරු වාක්ෂනය
අමවර විෂයන

ගුරුවරපාතේ/පාසැතල් අවධ්ා පජ උේසාහප හා සාර්ථමිකේවප
ජීරන ලධපුණවා

පුරරැසි ලධපුණවා

1. යහපැරැත්ම*
2. ක්රියාලිලී ිර
3. ලධර්මාණලිලී ිර
4. වි්ාරලිලී ිර
5. සමාජලිලී ිර
6. වියනෝද හා වියදක හැරීයා
7. දය නීමහ දය නීයම් හැරීයාර
8. රැඩ යලෝකයහ සූදානම
1. විනය රුක ිර*
2. ිහුවිධ් සමාජයක සහජීරන හැරීයාර*
3. මානර හිවරාී ිර (පුධත ලික මේහයමන)
4. මානර හිවරාී ිර (සමාජීය මේහයමන)
5. සත්ර කරුණාර
6. පරිසර හිවරාී ිර
7. සහයයෝ යයන කහයුතු රීමටම
8. යපිදු අභිරදධතයේය සදහා කැප වීම
9. ප්රජාවනරරාී ිර
10. ප්රජා්ාර සංකලකප පිලිිඳ රැහහීම
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වරුරරීන (*) දැක්යරනයන සෑම සිසුරකු සදහාම අලධරාර්ය ලධපුණවාය. යහපැරැත්ම යනනහ ඍජු රුණය; දරසා දරා සිටීයම් ශක්තිය; න්ත්වයදගී බුධතයේය
(න්ත්වයදගී වත්රයනහ සාර්ථමිකර ණ හුණ යදමින ආවතිය අරම කර ැනීම); [පිරිසිදු කම හා පිළියරල]; එදියනදා කහයුතු මනා සැලසුමරීන හා
සංවිධ්ානාත්මක ිරරීන දටු රීමටමහ යයිණ  වීම යන රුණාං රලින අඩක් යහෝ ිලායපියරිත්තු යද.
11
විෂය ලධපුණවා සදහා ාත්සාහය තුලින අරධ්ානයද පිළිඹිඹු රන ිැවින එහිී අරධ්ානය පිලිිඳ යරනම මිම්මක් අනරශයය. ජීරන යහෝ ලධපුනවා
සම්ිනධ්යයන අරධ්ානය යනු රුරුරරයා විසින අදාළ ලධපුණවා අනු කාණ්ඩ 8 න අරම රශයයන හවරක් සදහා යහෝ අදාළ සිසුරායේ ලධපුණවාරක් යහෝ
ලධපුනවා වි රයක් හදුනා ය න සති ිරයි.
12
එක් එක් ලධපුණවාර පිලිිඳ ාත්සාහය යනු සිසු ජර්නල, යදමාපිය ජර්නල හා වමායේ ලධමටක්ෂණ ාවිවා කර ලධපුණවාරයන හදුනා ය න රර්ධ්නය රීමටමහ
රුරුරරයායේ ාත්සාහයයි.
13
එක් එක් ලධපුණවාර පිලිිඳ පිලිිඳ සාර්ථමිකත්රය යනු එක් එක් රසරක යහෝ අරයේයක තුල යකයරන ලද වක්යසේරු , ස යීම්, සිසු ජර්නල, යදමාපිය
ජර්නල හා රුර්රරයායේ ලධමටක්ෂණ රල සංකලනයරීන සිසුරා යපනනුම් කරනයම් රීසි යහෝ රර්ධ්නයයි.
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පහපේ අධ්යාප පෂා සදහා වයාපාරතෂ ක්රිපාකාරකම්, 2010-2012
දල සහහනරී. යමය වරත් විස්වරාත්මක යලස දදිරියේී දදිරිපත් යකයරනු සව.

I.

අවුරුධතද
2010

මාසය
සැප්ත 

දිනය
28

2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012

පක්යදසැ
ජන
යපි
මැයි
ජුලධ
ජූලධ
සැප්ත 
ජන

26
7
9
2
30
12
16

2012
2012

යපි
ජූලි

29
5

2012

සැප්ත 

4, 5

2012

සැප්ත 

2012

පක්

2426
18

2013
2013

ජන
මැයි

18
15

රු සමති තුමායේ යයෝජනාරක් අනුර යරයහර ල පාසැලහ ක ය පළණ 
දිනය
සුමාන යදකකහ රාරක් පාසලහ ය ිස් විදුහලකපති, රුරුරරු හා යදමාපියන
සම රැඩ ණ ල් පැරැත්වීම
සත්තු පාඩම
එළිමහන පනති පහන ැනීම
සමතිතුමා හා අලකවිස් මහවායේ සහ ාක වීම
ආ්ාර්ය ජී බී රුණරර්ධ්න මහවායේ සහ ාක වීම
ජලය පිලිිඳ පාඩම
අහස පාඩම , ක ලධමැල හා සංගීව සංදර්ශනය සම
අමාවයංශ යලකකම්යේ සංවිධ්ානත්රයයන හා සමති තුමායේ
සහ ාක ත්රයයන නර සිසුන ිදරා ැනීම; යපිත් යිදා හැමටම; එළිමහන
යදදිකාර
අපි ලක් රැසියයෝ පාඩම (යදමල දස්ලාම් හා යවලිරු පාසලක 3 ක් හා එක්ර)
අමාවය යලකකම්යේ ආරාධ්නය පරිදි ාදා ිඳක රියේ යසෝමරංශ හිමි
පැමිණීම
පළාත් ප්රාථමිමික අධ්යක්ෂ කුමාරිහාමි මහත්මියයේ ආරාධ්නය පරිදි
ිඳක රියේ යසෝමරංශ හිමියේ යදරන පැමිණීම
ත්රිකුණාමයලක ශ්රරනා ාරයේරුරු පුහු සර
වරත් පාසැලක 5 ක (රැදසිරි ම, හිඳකල් ම, රඩිනා ල, සිධතධ්ාර්ථමි හා
අලුත්රැර) රුරුරරු කැදරා පුහු සර; ජී එච් යප්රේමරත්න මහවා යේ
මූලිකත්රයයන
ය රත්ව පාඩම
කුඹුයර් අස්රනු යනලීයමන අනතුරුර යදන යධතර දානය ීම සතුල් කදකා
කර්මය හා සම්ිනධ් සිරිත් විරිත් අනු මනය
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II.
ප්රධ්ාන පර්යේෂක:
අනුශාසනය :

ක්රිපාල ල පර්තෂ ණ කණ්ඩාපම

ආ්ාර්ය සුජාවා මයේ
රු විමලවීර දිසානායක, අධ්යාපන අමාවය, නැය නහිර පළාව

ාපයධතශනය:

එන. ඒ. ඒ. පුෂ්පකුමාර, අධ්යාපන යලකකම්, නැය නහිර පළාව
එම්. ටී. ඒ. ලධසාම්, අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, නැය නහිර පළාව
මහා්ාර්ය අය අරත්න ිණ්ඩාර, අධ්යක්ෂ ජනරාලක, ජාතික අධ්යාපන ආයවනය
(යයෝජිව)
අයශෝකා පණ්ඩිවයසේකර, ප්රාථමිමික අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, යර්ීයය අධ්යාපන
අමාවයාංශය (යයෝජිව)
ආරියරත්න ද අලකවිස්, සහකාර යලකකම්, ජාතික අධ්යාපන ආයවනය
පූජය ආ්ාර්ය ිඳක රියේ යසෝමරංශ හිමි
පධතමිණි ස රණවීර, ජනායේපති කාර්ය සාධ්න ිලකාය (යයෝජිව)
මහා්ාර්ය සිරි යහේටියේ, යකිළඹ විශ්ර විදයාලය
ආ්ාර්ය ලධලාමනී ක ලධයේ, හිහපු සහකාර අධ්යක්ෂක ජනරාලක , ජාතික අධ්යාපන
ආයවනය
ආ්ාර්ය පියදාස මයේ, කළමනාකාර ාපයධතශක, එක්සත් රාජධ්ාලධය
ාපාලි ්නරසිරි, ස ාපති, යහපත් අධ්යාපනයක් සදහාද  රයාපාරය
රයපාර ප්රජාර ලධයයෝජනය (නම් කල යුතුර සව)

අමාවයංශ:
සම්ිනන්කරණය

සී බී ටී කුමාරිහාමි මහත්මිය සම ඩේලස් රණසිංහ මහවා

පර්යේෂණ කාර්යාලය:

දැනහ අම්පාර කලාප කාර්යාලය පරිශ්රය තුල පිහිටුරනු සව

කාල රකරානුර :

ජනරාරි සිහ 1 යදසැම්ිර් 31, 2013

යවෝරා ත් පාසැල (50): අම්පාර කලාපය: අම්පාර (10/පු21) ,දමන (18/පු34), ාහන (22/පු37); කලකකුඩා
කලාපය: එරරරුපත්තු (2/පු23) ,යකෝරයලයිපත්තු (?/පු40) , යකෝරයලයිපත්තු ාතුර
(?/පු20); රීනලධයා කලාපය: රීනලධයා යකිේඨාසය (?/පු61)
ප්රාථමිමික අධ්යාපනය සදහා ක්රියා යමයහයුම් කමිටුර (16 යදනකුය න සමනවිවයද)
සම ස ාපයින :

ාපාලි ්නරසිරි; තිලකා කුමාරිහාමි, පළාත් ප්රාථමිමික අධ්යක්ෂ

කමිටු සාමාජිකයින:

සුලධලක රුණතිලක කලාප අධ්යක්ෂ
නලීන සංජීර, කලාප සංරර්ධ්න අධ්යක්ෂ
යක්. ජී. මියුරින, කලාප ප්රාථමිමික අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
ඩී. ඩී. කුමාරරත්න, කළමණාකාර, අම්පාර රුරු පුහු ස මධ්යස්ථමිානය
බී. එම්. ිනදුයසේන,, රුරු පුහු ස ාපයධතශක
. එලක. සුලධලක, ාහන යකිේඨාස අධ්යක්ෂ
ලවා අය අරුණරර්ධ්න හා රයි. ඒ. යප්රේමලවා, ාහන රුරු ාපයධතශක
යේ. එස්. යාපා, දමන අධ්යාපන යකිේඨාස අධ්යක්ෂ
ඒ. ඩී. කානති හා ශානව කරුණාරත්න, දමන රුරු ාපයධතශක
එම්. ආර්. ඩී. දිසානායක , අම්පාර යකිේඨාස අධ්යක්ෂ
මලකලරාරච්න්, අම්පාර රුරු ාපයධතශක
. අමරජීර, ලාහු ල යකිේඨාස අධ්යක්ෂ
ජයනව ප්රීප්ත  කුමාර, ලාහු ල රුරු ාපයධතශක

කමිටු සම්ිනන්කාරක:
යලකකම්

ජී. එච්. යප්රේමරත්න, සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
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III.

ක්රිපාල ල පර්තෂ ණප ලිබඳ ජ සංක්ෂි්ත වාර්තාව
2013 ජනරාරි 1 – 2013 ජූලි 31
පළාත් අධ්යාපන සංරර්ධ්න සැලැස්මක් පිළියයළ කර ක්රියාත්මක රීමටම සදහා ද 
කාල
වකවානුව

ක්රිපාකාරකම

යමම ක්රියා මූල පර්යේෂණය යහපත් අධ්යාපනයක් සදහා ද  රයාපාරය විසින 2010-2012
රකරානුර තුල දරන ලද ප්රයත්නයනහි ප්රතිලලයරී. එම කාලය තුල එහි ස ාපති ාපාලි
්නරසිරි මහවා ආරියරත්න ද අලකවිස් මහවා සතුල් රයාපාරයේ අන සාමාජිකයින සම
එක්ර අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණ පිලිිඳර ජාතික මේහයමන අධ්යාපන පනවක් එලි දැක්වීම
සදහා කරන ලද යමයහයහ අමවරර පළාත් මේහයමන එම අදහස් ක්රියාත්මක රීමටම සදහා
2010 -2012
සෑම පළාවකම ර රීරයුත්වන හණ වී සාකච්ඡා කරන ලී. නැය නහිර පළායත් රු
අධ්යාපන අමාවය විමලවීර දිසානායක මහවාය න ලැබු ස සුිරාී ප්රති්ාරය අනුර පළණ ර
යරයහර ල විදයාලයේත් යදරනුර රැදසිරි ම, හිඳකල් ම, රඩිනා ල, සිධතධ්ාර්ථමි හා
අලුත්සල යන පාසැලක රල නර ද ැනුම් දය නවීම් ක්රියාරලියකහ ණ ල පුරන ලී. රැඩි
විස්වර සදහා සණ  සම් අංක 1 ිලනන.

2012
පක්- යදසැ

2013
ජනරාරි

යපිරරාරි
7
යපිරරාරි
8

නැය නහිර පළාත් අධ්යාපන ාපයධතශක කමිටුයද පලරන රැස්වීම පළාත් අධ්යාපන යලකකම්
තුමායේ ආරාධ්නය පරිදි යනිරැම්ිර් මස 11 රැලධ දින ත්රිකුණාමල පළාත් අධ්යාපන
කාර්යාලයේී පැරැත්විණ. එහිී නැය නහිර පළායත් අධ්යාපනයේ ප්රතිලලයක් යලසහ බිහි
යරන වරුණ පරම්පරායද දැනුම, කුසලවා ආකලකපයනයේ පැහැදිලි යරනසක් සති විය යුතු
ිර රු සමතිතුමා විසින අරධ්ාරණය කරන ලී. දන අනතුරුර එම ාපයධතශක කමිටුර
යකිළඹ විශ්විදයාලයේ සමාජ විදයා පීඨයේ යනිරැම්ිර් 30, යදසැම්ිර් 7, 18 හා 30 යන
දිනයනහී නැරව රැස්යරන ලී. පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්කාකා සී. බී. ටී. කුමාරිහාමි මහත්මිය
යම් අරස්ථමිාරන සදහා කමිටුයද යලකකම්රරිය රශයයන ක්රියා කරන ලී. යමම රැස්වීම්
මාලායද ප්රතිලලයක් යලස නැය නහිර පළායත් අධ්යාපන සංරර්ධ්නය සදහා හැදිනවීම
(රාර්වා ඛණ්ඩ අංක 8) හා යත්මාර, දැක්ම, යමයහරර හා අරණ  ස යනන යමිනරා විය යුතුද
ිරහ යිරණය වුලධ (රාර්වා ඛණ්ඩ අංක 9)
රු සමතිතුමායේ ප්රධ්ානත්රයයන ජනරාරි මස 30 රැලධදා යකිළඹ විශ්විදයාලයේ සමාජ
විදයා පීඨයේ යකරු ස තුනරන ාපයධතශක කමිටු රැස්වීයම්ී පළාත් අධ්යාපන සැලැස්මක්
යනු ක්රියාමූල පර්යේෂණයක හා ඒ සම ාමීර යකයරන සංරාදයක ප්රතිලලයක් විය යුතු ිර
යිරණය යකරුණි ස. එම ක්රියාමූල පර්යේෂණය සදහා අරශය කමිටුරක් නම් කර එය
සංවිධ්ානය රීමටයම් කාර්යය යහපත් අධ්යාපනයක් සදහාද  රයාපාරයේ ස ාපති රන ාපාලි
්නරසිරි ප්රණ ඛ කණ්ඩායමකහ ාර ීමහද එදින රැස්වීයම්ී යිරණය විය.පවුනයේ ආරාධ්නය
පරිදි එම පර්යේෂණ කමිටුයද ප්රධ්ාන පර්යේෂක වනතුර ාර ය න මා විසින යමයවක්
කහයුතු කර සව. එම කමිටුයද සංයුතිය සණ  සම් අංක II න දැක්යද.
 පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ලධසාම් මහවා දැනුරත් රීමටම. ඩේලස් රණසිංහ හා යනියයලක
මහවා සම අමාවයංශ ණකායේකාමට හණ ර ක්රියාකාමට පර්යේෂණය සදහා රුපියලක
600,000 ණ දලක් අනුමව කර ැනීම (කුමාරිහාමි, ්නරසිරි, අලකවිස් හා මයේ)
 යකිළඹී ජාතික අධ්යාපන ආයවනයේ අධ්යක්ෂ ජනරාලක හණ ර පර්යේෂණය පිළිිඳර
එතුමා දැනුරත් රීමටම (කුමාරිහාමි, ්නරසිරි හා මයේ)
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යපිරරාරි
14 හා 15

2013
යපිරරාරි
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මාර්තු 7-12

මාර්තු 15

 පලරන දින, පළාත් ප්රාථමිමික අධ්යාපන සැලැස්මක් සදහා පලරන යකටුම්පව යවෝරා ත්
පාසලක 50 යහේ විදුහලකපතිරරුන අවර යිදා ී ඒ අයයේ අදහස් විමසන ලී. යදරන දින
එම පාසැලක 50 ප්රාථමිමික අංශ ප්රධ්ානීන ය න අදහස් විමසන ලී.
( රු සමතිතුමා සතුල් පර්යේෂණ ක්රියාකාමට කමිටුර හා මහා්ාර්ය, යහේටියේ, ආ්ාර්ය
පියදාස මයේ හා නැය නහිර විශ්ර විදයාල සදුරැ අමරසිරි මහවාද යමයහ සහ ාගී විය)

 සර්රාංශික අධ්යාපනයක් පිළිිඳර, වියශේෂයයනම, සිසුරන රඩා යහිදින හඳුනා ැනීම
සදහා සිසු, යදරුරු හා රුරු ජර්නල පරත්රා ැනීම යන සංකලකපය පාසලක 50 තුල අත්හදා
ිැලීම් ආරම් කරන ලී
යවෝරා ත් ප්රාථමිමික පාසලක 50න 10 ක ම ක්යෂේර ්ාරිකා සම්පූර්ණ කරන ලී
 මාර්තු 7 හා 8: ාක්සිරිපුර, ැනරත්ව, රැදසිරි ම, නීත්ව, හිඟුරාන (කුමාරිහාමි,
යප්රේමරත්න, යාපා, ලවා, කානති, හා යසරයි හා ්නරිසිරි හා මයේ)
 මාර්තු 11 හා 12: සිධතධ්ාර්ථමි, අලුත්පාල, යරයහර ල, හිඳකල් ම, රඩිනා ල (්නරසිරි
පමණක්)
 ාපාලි ්නරසිරි විසින යර්ීයය අමාවයංශයේ අධ්යාපන අධ්යක්කාකා අයශෝකා
පණ්ඩිවයසේකර මහත්මිය හණ ර ක්රියා මූල පර්යේෂණය පිළිිඳර සයර දැනුරත් කරන
ලී.

මාර්තු 1921

 වරත් පාසැලක 8 ක (යකිත්මයලක, ය ෝන ල හා ඩඩ්ලි යසේනානායක; කුමාරි ම, රජ ල
වැනන හා ලපිහ ල; යමිර හපලකලම හා යධතරාලහිඳ) ක්යෂේර ්ාරිකා සම්පූර්ණ කරන
ලී. (කුමාරිහාමි, මයේ, යප්රේමරත්න, යාපා, ිහ ල, ලවා, කානති, හා යසරයි සම
මයේ; රු සමතිතුමා යමිර හපලකලම හා යධතරාලහිඳ පාසලක රලහ පැමිණ පර්යේෂණ
කණ්ඩායම හා සම්ිනධ් විය.)

අ්රියයලක
1-5

 යවෝරා ත්පාසැලක 50 සෑම පනතියරීනම එක් සිසුරකයේ නමක් පමණක් යවෝරා ය න
එම සිසුනයේ ලධ.සා.ය ිනු අම්පාර කලාප කාර්යාලයහ ය නරා නනා ලී.

2013
අ්රියයලක 19
හා 20

 ක්රියාකාමට කමිටුයද පලරන රැස්වීම අ්රියලක 19 හා 20 රැලධ දින යදක තුල අම්පාර කලාප
කාර්යාලයේී පරත්රන ලී. යමහිී පර්යේෂණ කමිටුයද 16 න 15 යදයනක්ම එකතුර
පළණ ර එම ය ිනු විමර්ශනය කර ස යීයම් ක්රමයදදයක් සකසා යදයරනුර එම ය ි ස
ස යීම කරන ලධතයදණ . කමිටු රාර්වාර සණ  සම් අංක III දක්රා සව.

2013
මැයි 9

 ක්රියාකාමට කමිටුයද යදරන රැස්වීම පරත්රන ලී. ජර්නල සදහා ලධර්ණායක විස්වරාත්මක
යලස යමහිී සාකච්ඡා කරන ලී. රාර්වාර සණ  සම් අංක V දක්රා සව.

2013
මැයි 10

 ජර්නල සදහා ලධර්ණායක හා දදිරි ක්රියා මාර් ය පිළිිඳර විදුහලකපතිරරුන හා ප්රාථමිමික
අංශ ප්රධ්ානීන දැනුරත් රීමටම හා දය නුම් ද ැනවීම ක්රියාරලියේ සිදුකළ යුතු යරනස්කම්
පිලිිඳර ‘අයප්ත  සිහින පාසල’ යන යත්මාර යහයත් අදහස් විමසීම (සණ  සම් අංක V හි
අ
ා ය)
 යමදිනම ලධ.සා. ය ිනු නැරව පාසැලක රලහ ාර යදන ලී .

2013
ජූලධ 5

 ප්ත ලෑන ශ්රී ලංකා සම සාකච්ඡාර. යමහිී දය නුම් ද ැනවීම ක්රියාරලියහ යසෞනධ්ර්ය
යයිදා ැනීම සදහා රුරුරරුන දිරිමත් කරවීම රැඩ සහහන මාලාරකහ අනුග්රහය
දැක්වීමහ පවුන විසින එකඟ රන ලී.

20

2013
ජූලධ 6-7

 යදමහමලකපැලැස්ස

ලහිටියාය ිඩ

2013
ජූලධ 13-14

 සධතධ්ාතිස්ස ම. වි. (13)
 සධතධ්ාතිස්ස ප්රාථමිමිකය (13)
 ාහන ක. වි. (13)

2013 ජූලධ
19

 ක්රියාකාමට කමිටු හණ ර

2013
ජූලධ 20

 නාමලක වලාර

2013
ජූලධ 26

 පාදාය ිඩ පාසයලක රෑ කදවුර

2013
ජූලධ 27-28
2013
ජූලි 4-5
2013
ජූලි 12

2013
ජූලි 15-31
සදහා
ලධයමිව

 යසේනා ම (රුරුරරුන විසින දරුරන ණ හුණ පාන ප්රශ්න පිලිිඳ නර්වනයක් දදිරිපත්
කරන ලී)
 යපිලකරත්ව-සිරිසඳ
 ාහන-තිස්සපුර:
 කරන ාර:





නර ද ැනුම් ද ැනවීම් ක්රියාරලියක් පිලිිඳ සිධතයේ අධ්යන රැඩ සහහන
යරයහර ල පාසල, විදුහලකපති හා රුරු මණ්ඩලය සම සාකච්ඡාර
රැවුසිරි ම විදුහලකපති සම සාකච්ඡාර
ක්රියාකාමට කමිටු සාමාජික මියුරින, යප්රේමරත්න, කානති සම සාකච්ඡාර

 මැයි-ජුලි: දි හම ලධ.සා.ය ිනු පරත්රාය න යාම; කලකකුඩා හා රීනලධයා කලාප රල
ලධලධ්ාමටන දැනුරත් කර යදමල මාධ්ය පාසැලක රීහිපයක මූලික අත් හදා ිැලීමක් රීමටම
 ජූලි 1-15: ජූලි 31: ප්රාථමිමික අධ්යාපනයේ සලල දය නුමක් හා ද ැනවීමක් පිලිිඳ
පස් අවුරුදු සංරර්ධ්න සැලැස්ම එලි දැක් වීම; එම සැලැස්ම ක්රියාත්මක රීමටම සදහා රැඩ
සහහනක් දදිරිපත් රීමටම
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ක්රිපාකාරී කකටුතේ ප්රථමිම ැසස්වීම් වාර්තාව
2013 අ්රියයලක මස 19 හා 20 රැලධ දින අම්පායර් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලයේී

IV.

අරණුණ
නැය නහිර පළායත් ප්රාථමිමික අධ්යාපනයේ පලරන අරණ ණ රන සලල දය නුමක් හා ද ැනවීමක් පිලිිඳර
කාර්ය සාධ්නය ස යීම සදහා ක්රමයදදයක් සකස් රීමටම
සහ ාගිේවප
ක්රියාකාමට කමිටුයද සාමාජිකයන 17 යදනාය න කලාප සංරර්ධ්න අධ්යක්ෂ නලින සංජීර මහවා හැරුන යකිහ
අන 16 යදනාම සහ ාගී විමහ හැරී විය; රු සමතිතුමා යසනසුරාදා දිනයේ යදරරක්ම පැමිණ සාකච්ඡාර
ලධමටක්ෂණය කයළේය.
සමාතලෝච ප
කණ්ඩායයම් එක් එක් යකනා විසින එක් කාර්ය සාධ්න ය ිනුරක් පමටක්ෂා කරන මන නයාය පරයේ සදහන
කාරණා පිලිිඳ අරධ්ානය යයිණ  කරන ලී. යමයලස පලණ  දින පාසැලක 14 ක ය ිනු ආශ්රයයන විස්වරාත්මක
ස යීමක්ද, යදයරලධ දින දතිරි පාසැලක 35 හි ය ිනු පමටක්ෂායරන යම් යම් අනාරරණද ලිා තිණ .
යමම දින යදයක් රැස්වීයම් රැද ත්ම ප්රතිලලය රනයන අහඹු යලස යවෝරා ත් කාර්ය සාධ්න ය ිනු රල
ස යීමක් තුලින පළායත් අධ්යාපන ක්රියාරලියේ සාර්ථමිකත්රය පිළිිඳර ප්රතිශවයන සහිව ප්රමාණාත්මක
ස යීමක් ලිා දිය හැරී ිර සනාථමි වීමය. රැඩි විස්වර පහව දැක්යද.


අහඹු නිපැදිප තතෝරා ගැනීම

ප්රධ්ාන පර්යේෂකයේ ාපයදස් අනුර එක් එක් සිසු නාමාරලියේ මැද නම යවෝරා නනා ලී. සමහර පාසැලක
රල ැහැ ස හා පිරිමි නම් යරන කර තිබුන ලධසා සම සමර ැහැ ස හා පිරිමි නම් ලැයින යලස නම් යවෝරා
ැනීයම් ක්රියාරලිය යරනස් කරන ලී.
දදිරියහ යයිදා නනා ක්රමයදදයේී ැහැ ස හා පිරිමි යේදය සැලරීලකලහ ව යුතුර සව.


කාර්ප සාධ්

තගුනු එෂා කිරීතම් ක්රිපාවබඳප

අ්රියයලක මස 5 රැලධදා පාසැලක රැසීමහ ලධයමිව වීමත් මාර්තු 20-27 දක්රා පරයි දැයහ රීරුළ ායළලත් හා එම
ායළල හා සම්ිනධ් පාසැලක රැසීමත් ලධසා ය ිනු එකතු කර ැනීම අති දුෂ්කර විය. යප්රේමරත්න මහවා ප්රණ ඛ
කණ්ඩායම අ්රියයලක 4-5 රැලධ දින රල ලධයැදිය යවෝරා එම සතියේම පාසැලක රලහ ය ිස් අදාළ ය ිනු සහිව
පාර්සල එක් කර පැසසිය යුතු කරුණරී.
දදිරියේී, රුරු ාපයධතශකරරුන විසින එක් එක් පාසලහ ය ිස් යවෝරා ත් ලධයැදියේ සදහන සිසුනයේ
ලධ.සා.ය ිනු පිලිිඳ යවිරතුරැ පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින සකස් කර නනා ලද ආකදති පරයක් යයිදා
සහහන කර ය න ඒමත්, අමවර සුවියසේෂ යවිරතුරු සත්නම් එම යවිරතුරැ අඩංරු ජර්නල යහෝ යරනත්
යලකඛන පමණක් යකිේඨාස කාර්යාලයහ ය න ආ යුතු ිර යිරණය විය..


සීලාචාර ව ඇගයීම සදහා තපුදාගේ ක්රමතේදප

දරුරායේ සීලා්ාර කම හුරා දැක්යරන රුණාං රලින අරම රශයයන යදකක් රත් එම දරුරායේ ජීවිවයේ
අං යක් ිරහ පත්ර සති ආකාරය දරුරායේ ජර්නලයේ හා දරුරා පිළිිඳර යදමාපියනයේ ජර්නලයේ අඩංරු
කරු ස සහිව සාක්කා සතුර සදහන කර දැක්වීම හා යමයවක් දරුරායේ එම රුණාං රර්ධ්නය යහෝ දරුරාහ
අලුත් රුණාං හදුනරාීම සදහා සදහා වමායේ කාර්ය ාරය රුරුරරයායේ ප්රවයයදක්ෂණ සහහන තුලින
පැහැදිලිවිය යුතුය. දරුරායේ ජර්නලය හා දරුරා පිළිිඳර යදමාපියනයේ ජර්නලය අඩංරු කරු ස රුරුරරයා
විසින යම් සදහා යයිදා ව යුතුය. යමම රුණාං දරුරාහ පුධත ලික ද  හා ිාහිර ද  යන කාණ්ඩ යදයකනම
සමනවිව යුතුය.
යමරැලධ ස යීමක් සදහා දදිරියේී ජර්නල පරත්රා ැනීම පිලිිඳ ාපයදස් සණ  සම් අංක එයක් දක්රා සව
22



තපෞරු ේවප ඇගයීම සදහා තපුදාගේ ක්රමතේදප

දරුරායේ යපෞරුෂත්රය හුරා දැක්යරන රුණාං රලින අරම රශයයන යදකක් රත් එම දරුරායේ ජීවිවයේ
අං යක් ිරහ පත්ර සති ආකාරය දරුරායේ ජර්නලයේ හා දරුරා පිළිිඳර යදමාපියනයේ ජර්නලයේ අඩංරු
කරු ස සහිව සාක්කා සතුර සදහන කර දැක්වීම හා යමයවක් දරුරායේ එම රුණාං රර්ධ්නය යහෝ දරුරාහ
අලුත් රුණාං හදුනරාීම සදහා සදහා වමායේ කාර්ය ාරය රුරුරරයායේ ප්රවයයදක්ෂණ සහහන තුලින
පැහැදිලිවිය යුතුය. යමම රුණාං දරුරාහ පුධත ලික ද  හා ිාහිර ද  යන කාණ්ඩ යදයකනම සමනවිව යුතුය.


අ ාගත අභිතපෝග තපගැනීතම් හැකිපාව ඇගයීම සදහා තපුදාගේ ක්රමතේදප

ස යීම යකරුයන Blooms Taxonomy of Educational Objectives යයිදාය නය. එනම් සිසුරකුයේ පාසැලක
අත් දැැම් සණ දායයන යම් යකිහසක් යහෝ ‘මවකය, අරයිෝධ්ය, ාවිවය, විශ්යලකෂණය, සංස්යලකෂණය හා
ප්රවයරක්යෂේනය’ යන යලස ාකහා ය න සත්ද යනන එම සිසුරායේ ජර්නලය තුලින යසියා ිලන ලී. එම
ලධර්ණායක වරත් දියු ස රීමටයම්ී 1987 UNESCO ආයවනයේ අනුග්රහයයන Jacques Delors විසින යයෝජනා
කරන ලද ‘Four Pillars of Learning” හා යරනත් “Learning to Learn” පිලිිඳ ලිපි යලකඛන තුලින අනා ව
අභියයෝ ජය ැනීයම් හැරීයාර යන සංකලකපය වර දුරහත් හදාරා දැනහ අප සතු ලධර්ණායකයන14 වර දුරහත්
දියු ස කල යුතු යැයි යයෝජනා වුලධ.


පාසැල් 14 ක නි. සා. තගුනු ය ස්තරාේමකව ඇගයීතම අ ලැබු

ප්රක ඵල

සීලා්ාර ිර:
•
රුරුරරුනය න 7% ක් පමණක් සිසුනයේ සීලා්ාර රුණාං යදකක් රත් හදුනාය න, ඒ පිළිිඳර
සාක්කා සතුර විස්වර කර එම රුණාං රර්ධ්නය යහෝ දරුරාහ අලුත් රුණාං හදුනරාීම සදහා සදහා කාර්ය
ාරයක් දටු කර සව
යපෞරුෂත්රය
•
රුරුරරුනය න 7% ක් පමණක් සිසුනයේ යපෞරුෂත්ර රුණාං යදකක් රත් හදුනාය න, ඒ පිළිිඳර
සාක්කා සතුර විස්වර කර එම රුණාං රර්ධ්නය යහෝ දරුරාහ අලුත් රුණාං හදුනරාීම සදහා සදහා කාර්ය
ාරයක් දටු කර සව
අනා ව අභියයෝ ජය ැනීයම් හැරීයාර
•
සිසුනය න 80% ක් අදාළ මවුිස ලධපුණවා ලිා ය න සව
•
සිසුනය න 50% ක් අදාළ ණි සවය ලධපුණවා ලිා ය න සව
•
සිසුනය න 5% ක් පමණක් දය න ත් යධත පිලිිඳ “මවකය, අරයිෝධ්ය, ාවිවය, විශ්යලකෂණය,
සංස්යලකෂණය හා ප්ර ප්රවයයදක්ෂණය යන දහල දය නුම් අරයේ එකක් යහෝ යපනරා සව.
රැඩි විස්වර පහව දැක්යද.
තරේණිප සීලාචාරේව
වර්ධ් ප
සදහා
ගුරුවරු අතේ
උේසාහප1
1
2
3

6% - 25%
12% - 20%
7% - 30%

තපෞරු ේව
අ ාගත අභිතපෝග තප ගැනීතම් හැකිපාව
වර්ධ් ප
ම
ා ා ගණිත
තතුරතුරු හා නිර්මාණශීන් වජ
සදහා
නිපු තාවප නිපුණතාවප ස අනිතේද
ඉතගනීමට
ගුරුවරු අතේ
තාෂා ප
ඉතගනුම
හා
1
උේසාහප
ාය තා කිරීතම් තව ේ
අදාළ
හැකිපාව
ගුණාංග වර්ධ් ප
13% - 20%
100%
100%
7% - 7%
95%
50%
8% - 25%
60%
40%
-
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4
5

0% - 20%
7% - 28%

0% - 15%
7% -22%

70%
70%

20%
30%

1-5

7% -28%

7%-17%

80%

50%

-

-

සහහන: ප්රතිශව පරාසයේ යදරන අ යයන දැක්යරනයන ලධයැදියේ සිසුරනයේ ලධ. සා. ය ිනු රලහ අනුර
පවුනයේ සීල්ාරත්ර යහෝ යපෞරුෂත්ර ලධපුණවා හදුනාය න ඒරා සාක්කා සතිර දදිරිපත් කර හා
එම සීල්ාර ියද රර්ධ්නයක් යහෝ අලුත් යහිද හැසිමටමක් යකයර් සිසුරා යයිණ  කර වීමහ හැරී ද 
රුරුරරුනයේ ප්රතිශවයයි. පළණ රන අ යයන දැක්යරනයන සීල්ාරත්ර යහෝ යපෞරුෂත්ර ලධපුණවා
හදුනාය න ඒරා සාක්කා සතිර දදිරිපත් කර රුරුරරුනයේ ප්රතිශවයයි.
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V.

ක්රිපාකාරී කකටුතේ තදව ැසස්වීම් වාර්තාව
2013 අ්රියයලක මස 19 හා 20 රැලධ දින අම්පායර් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලයේී
අරණුණ
නැය නහිර පළායත් ප්රාථමිමික අධ්යාපනයේ පලරන අරණ ණ රන සලල දය නුමක් හා ද ැනවීමක් පිලිිඳර
කාර්ය සාධ්නය ස යීම සදහා ක්රම යදදය වර දුරහත් දියු ස රීමටම
සහ ාගිේවප
ක්රියාකාමට කමිටුයද සාමාජිකයන 17 යදනාය න කලාප සංරර්ධ්න අධ්යක්ෂ නලින සංජීර මහවා හැරුන යකිහ
අන 16 යදනාම සහ ාගී විමහ හැරී විය; රු සමතිතුමා පැමිණ සාකච්ඡාර ලධමටක්ෂණය කයළේය.
සමාතලෝච ප
මැයි 9
කණ්ඩායම එකතුර රුරු, යදරුරු හා සිසු ජර්නල සදහා ලධර්ණායක පිලිිඳ විස්වරාත්මකර සාකච්ඡා කර රඩා
දියු ස කරන ලී.
මැයි 10
යවෝරා ත් පාසැලක 50 ක විදුහලකපතිරරුන හා ප්රාථමිමික අංශ ප්රධ්ානීනහ පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින එක් එක්
සිසුරායේ සීලා්ාර ිර, යපෞරුෂත්රයහා අනා ව අභියයෝ ජය ැනීයම් හැරීයාර ලධර්මාණලිලී ිර,
ස්රාන්නර රැඩ රීමටයම් හැරීයාර යනාදිය රර්ධ්නය රීමටයම් ලා පාසයලක කාර්ය ාරය මනාර යකමට සත්යත්
සිසුනය න 5%-7% වරම යරන පළණ ර සිසු, රුරැ හා යදරුරු ජර්නල පරත්රා විා ැනීම පිළිඳ දැනුරත්
රීමටමහ අනතුරුර
මවක් කල ඈ, කණ්ඩායම රීහිපයකහ යිී ණ ලිනම පැරති අදහස් ප්රකාශ රීමටයම් යමියහියත්ී
විදුහලකපතිරරුන රීහිප යදයනක් අදහස් සදහා පළණ ර සුජාවා මයේ මහත්මිය විසින අදාළ යපිත් යදකක්
ැන යකටි හැදිනවීමක් කලාය. දඹායන රුණරර්ධ්න මහවායේ ‘තුනයම සිහිනය 15 ’ පිලිිඳ යකටි
හැදිනවීමරීන පසු ජපානයේ යහේසුයකෝ කුරයානගී කතුරරියයේ ‘හරි පුදුම දස්යකෝයලක’ යපියවන වමා සිත්
ව පරිච්යේද යලස --යම් පාසලහ මා කැමතියි, ණ හුදු ආහාර ය ිඩ ආහාර පාසයලක පා මන, පක්යකිම
ආපහු දමනන, යනිබිය ිර පිරික්සුම, පවුනයේ කඩමාලු, ක්රීඩා දිනය, යපිත් රුලක මැදිරිය, හා ය ිවි රුරුතුමා
යනන හදුනරා ඒ පිලිිඳ යකටි හැදිනවීමක් කළාය.
එම යපිත් රල සදහන රන මාදිලියේ විදුහලකපතිරරයකු යහෝ රුරුරරයකු වීම යථමිාර්වරාී යදයක් යලස ිැලු
ිැලකමහ යනියපනුනත් දැනහමත් සෑම පාසලකම පායහේ යම් යම් ලධර්මාණලිලී අදහස් ක්රියාරහ යයිදා සති ිර
සය පැරසුරාය. එක් එක් කණ්ඩායයම් අයයේ අදහස් සංකලනය කර “අයප්ත  සිහින පාසල” මැයයන දදිරිපත්
රීමටමක් රීහිපයක් කරන යලස රැස්ර සිටි අයහ සය සරයුම් කළාය. කණ්ඩායම 6 කහ යිදුන විදුහලකපතිරරු
හා රුරුරරු පහව සදහන අදහස් දදිරිපත් කයළෝය.
අයප්ත  සිහින පාසයලක යම් අං රීහිපයක් යහෝ රැඩි ණනක් අඩංරු යද.
 දරුරන හාධතදරීන පිළි ැනීම
 දඬුරමහ රඩා ආදරයහ ණ ලක වැන ීම

ජදලධක රැඩ සහහන
 ායධත 6:30-7:30 දක්රා රත්යත් රැඩ රීමටම
 ආහාර ැනීමහ යපර ආහාර පිළියයළ කර අයහ පින ීම
 ාදෑසන රැස්වීම ළමයිනම සංවිධ්ානය රීමටම නීති මටති ලිහිලක රීමටම
 මසකහ දිනක් වමන කැමතිම රර් යේ සදුමක් සදය න ඒමහ දඩ ීම
දය




නුම් ද ැනවීම ක්රියාරලිය
ක්රියාකාරකම් ණ ලක කර ත් අධ්යාපනය
කාල සහහන යත්මා අනුර සංවිධ්ානය කර ැනීම
සෑම යත්මාරක් සදහාම වියශේෂ ක්රියාකාරකමක් යවෝරා ැනීම
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පරිච්යේද: 1.ස්ථමිාන මාරුර 2. අලුත් පාසැල 3. රුඩ් යමෝලධං 4. රූපා 5. ත්රිලලා 6. සංඝං සරණන 7. යරෝස පාත්තිය 8. යසලකලම් සැනදෑර 9.
අයි ලද යූ 10. සුහද හණ රක් 11. ීමනාර 12. කෑම පැය 13. සාමා ිිා 14. යරස් නැටුම 15. හුලං යපත්යවෝ 16. රස්සාර 17. රුරු මාරුර 18.
අනුයමෝදනාර 19. අනතුර
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අහස පාඩම සදහා රාත්රියේ කදවුරු ිැද ය න පූර්ණ අත්දැැමක් සිසුරනහ ලිා ීම
අහස පාඩමහ දිනය යවෝරා ැනීමත් දය නුම් අත්දැැමක් කර ැනීම; ඒ සදහා රැසි කාලය ආදිය
පිළිඳර යම් රැඩිහියනයේ දැනුමද එක් කර ැනීම
ආ්ාර්ය මණ්ඩලය යන සංකලකපය පුල්ලකර ලධර්ර්නය කරමින ය ිවි රුරුතුමා, රල් රුරුතුමා යන අය
පාසලහ හදුනරා ීම (2)

පාසැලක පරිශ්රය
 ලස්සන පරිසරයක් ලධර්මාණය රීමටම
 පාසැල අසලහ යම් ජලාශයක් සම්ිනධ් කර ැනීම
 මලක රලහ අමවරර පාසැලක භුමියේ සෑම රර් යේම ශාකයන පැරව ැනීමහ ාත්සාහ රීමටම
 පාසැලක භූමියේ සුරවලක සතුන රීහිප යදයනක් විා ැනීම
 පාසැලක රත්යත් යසලකලම් ය යක් පරත්රා ය න යාම
විෂය සයමෝධ්ාලධක/පුසම ාමී ක්රියා
 රත්යත්ම යපිලක ස් රලින යපිලක යවලක සාදා බුදුන රැීම
 පාසයලකම යකිසු දදලක සාදා ැනීම
 සිසුනයේ ය රලක රලහ නෑ ම් ය ිස් වෑගී ීම
 අසරණ රැඩිහිටියයක්හ සෑදු දදලක යකිසු පරිවයා රීමටම
 යහේන යන යදමාපියනයේ දරුරන සදහාරෑ සුරැකුම
 පාසයලකී සිසුනයේ යකිණ්ඩය කපා ීම
 සිසුරකයේ ාපන දිනය පැලයක් පැල රීමටයමන සැමමටම
 පැදුරු සාදය
 යහිද රැඩ යපේටිය
 ලධර්මාණ සදහා දරසක් යරන රීමටම
 කැහපත් පවුර/පුබිත්ති පුරත්පව
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සෑම දරුරකුම පප කල යුතු මැණි සකරී

VI.

ක්රිපාකාරී කකටුතේ තු අව ැසස්වීම් වාර්තාව
2013 ජූලධ මස 19 හා 20 රැලධ දින අම්පායර් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලයේී
අරණුණ
නැය නහිර පළායත් දය නුම් ද ැනවීම ක්රියාරලියේ සිදු වියුතු යරනස්කම් හා එම යරනස් කම් සිදු කර
ැනීයම් ක්රමයදදය පිලිිඳ සම්ණ තියකහ එළඹීම
පසුබිම
දැනහ විදුහලකපතිරරුන හා අංශ ප්රධ්ානීන සදහා රැඩ ණ ල් යදකක් පරත්රා තිබුනත් ජර්නල තුයනන
අයප්ත ක්කාව අරණ  ස දටු යනියරන වත්රයක් යපයනනනහ සව. සිසුනය න ජර්නල තුලින
ලධර්මාණලිලිත්රයක් යපයනනනහ නැව. රුරුරරුනයේ ප්රයවයක රාර්වාරල එක් එක් සිසුරායේ සුවියශේෂ
දක්ෂවා හඳුනාය න ඒරා දියු ස රීමටයම් ාත්සාහයක් යපයනනන නැව. දය නුම් ද ැනවීම් ක්රියාරලිය
වානු තික යලස කරය න යාම යමයහ යහේතුරක් විය හැක. “අයප්ත  සිහින පාසල” යන රැඩ සහහයනී
දය නුම් ද ැනවීම් ක්රියාරලිය යරනස් රීමටම පිලිිඳ යම් යම් අදහස් ප්රකාශ වුරත් ඒරා ක්රියාරහ නැංවීම
පිලිිඳ ාත්සාහයන මදිය.
කළමනාකරණ සංකලකපයක් යලස මලධන යධත යරනස් රීමටයමන හැසිමටයම් යරනසක් අප ිලායපියරිත්තු
ද රද විදුහලකපතිරරුන හා රුරුරරුනය න හැසිමටයම් යරනසක් සදහා පවුනහ අමවර වලකලුරක් අරශය ිර
යපයන. ලධපුණවා සංරර්ධ්නයේ කාර්ය සාධ්නය ස යීම විදුහලකපතිරරුනයේ ‘ස හ දැයනන’ ස යීමක්
යලසහ දියු ස කල යුතුර සව.
තීරණ
1. සර්රාංශික අධ්යාපනයක ලා රුරුරරුනයේ කාර්ය ාරය යක්නද්රීය යද. යමයවක් ක්යෂේර ්ාරිකා හා
රැස්වීම් තුලින රුරුරරුනයේ අදහස් දැන ැනීම සදහා ව යකරු ස කාලය ප්රමාණරත් යනියද.
දදිරියේී දිනකහ ්ාරිකාර එක පාසලකහ සීමා කර රුරුරරුන දැනුරත් රීමටම සදහා රඩා රැඩි කාලයක්
මිඩංරු කල යුතුය.16
2. දය නුම් ද ැනවීම ක්රියාරලියේ සිදු වියුතු යරනස්කම් සදහා රුරුරරුන යයිණ  රීමටමහ යපර පවුන
දැනුරත් රීමටයම් රැඩ සහහන ලධමා කල යුතු ිර ිහය ිඩ, මලකලර හා ජයනව මහත්මයින අරධ්ාරණය
කරන ලී. එම දැනුරත් රීමටයම් රැඩ සහහන රල පලරන අදියර යසෞනදර්ය තුලින සර්රාංශික
අධ්යාපනය යන යත්මාර යහයත් ප්රවීන කළා කරුරනයේ සහ ාක ත්රයයන ජූලි මස තුලී සුදුසු කාල
සහහනකහ අනුර සංවිධ්ානය යකයරනු සව. ඒ අවරතුර එක් යකිේඨාශයහ එක් පාසලක් රනයසේ
යවෝරාය න ඒරායේ පමණක් නර ද ැනුම් ද ැනවීම් ක්රම අත්හදා ිැයලනු සව.
3. අප අයප්ත ක්ෂා කරන ලධපුණවා යිියහිමයක් ිාල දක්ෂ රයාපාරය තුලින ලිා යදන ිැවින මියුරින
මහත්මිය විසින එම රැඩ සහහන ප්රාථමිමික පාසැලක රල ප්ර්ලිව රීමටම පිළිිඳර යසියා ිලා රාර්වා
කරනු සව.
4. සීලා්ාර ිර, යපෞරුෂත්රය හා අනා ව අභියයෝ ජය ැනීම පිලිිඳ පැහැදිලි ලධර්ර්නයන සතිර
යදමාපියනහ අප කණ්ඩායම විසින යදන පණි සවිඩය17 රඩා සංවිධ්ානාත්මකර සනලධයදදනය රීමටම
සදහා කමිටුයද සෑම සාමාජිකයකු විසිනම සර්රාංශික අධ්යාපනයක් සදහා යදමාපියනයේ කාර්ය ාරය
මැයයන අල් රශයයන පිහක්රත් රනයසේ සහහනක් කර යප්රේමරත්න මහවා හ සුමානයක් සතුලව ාර
දිය යුතුය. පහු විසින එම සහහන පරි ණක ව කර මයේ මහත්මියහ යරනු සව.
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යයෝජිව රැඩ සහහන
8:30-9:30 විදුහලකපති සම සාකච්ඡාර හා පනති කාමර ලධමටක්ෂණය
9:30-11:30 යදමාපිය හණ ර
11:30-1:30 රුරු හණ ර
17
ද කාරකම්; යහිඳ රැඩ/පුනරක රැඩ; ශිෂයත්රය වි ා ය යහෝ අනා ව රැරීයාර පිලිිඳ යදමාපියනයේ ආකලකප
රලහ අප කණ්ඩායම යදන ප්රති්ාර පිලිිඳ මූලික එක ත්රයක් තිබීම රැද ත්ය. යමහිී යම් එක් එක් මාවදකාර පිළිිඳර
යකටි ර්නාර ිැක න ලිවීමහ කණ්ඩායයම් අය රීහිප යදයනකු දදිරිපත් යද නම් යහපති.
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VII.

පාර්ශවකරුව අතේ

Name

ාමාවබඳප

Email

Mobile/

Abeyrathna Bandara

dg@nie.lk

011-760-1621

Ampara Education Zone

amp@edudept.ep.gov.lk

063-222-2138

Amarasiri Wickramaratna

amarasiriw@yahoo.com

077-364-2244

Ariyarathna Alwis

smadealwis@hotmail.com

071-449-7852

Ashoka Panditharathna

wageeshaavindu@yahoo.co.uk

071-493-2164

Badagiriye Somavansha Thero

bsomancef@gmail.com

Charles Dayananda

charlesdayananda@yahoo.com

Address
DG, NIE

071-815-5642
071-838-6235

Desmond Mallimarchchi
Douglas Ranasinghe

douglayasi@yahoo.com

071-807-1531

Kamal Herath

Kamal.herath@plan-international.org

077-357-2752

M. T. A. Nizam

education@ep.gov.lk

Nilamani Ginige

indiralginige@hotmail.com

T: 026-2220106
F: 026-2222871
011-284-1563

Piyadasa Gamage

pgamage@talktalk.net

077-979-1560

Premaratne, GH

ghpremarathna1@gmail.com

071-806-3820

Pushpakumara, N

pushpanissanka@yahoo.com

077-314-0301

ncefsl@gmail.com?

078-681-7975

Plan Sri Lanka

Madura Wehalla

Noel, coordinating Secretary
Padmini Ranaweera

Room to Read
Sarathchandra, NIE
Sarvodaya

Sarvodaya, Batticaloa

Siri Hettige

hettigesiri@gmail.com

077-780-2412

Sujata Gamage

sujatagamage@yahoo.com

011-266-7959

Sunil Gunathilaka

amp@edudept.ep.gov.lk

071-535-8557

Thilaka Kumarihami

thilaka.pri@gmail.com

077-945-3673

Upali Chandrasiri

upalicbe@yahoo.com

077-850-3078

Weerasekera

weerasekaraw@yahoo.com

071-833-1799

Vimalaraj Sivanandarajah

vimal_siva@hotmail.co.uk

077-15-39329

Wimalaweera Dissanayaka

Director, Ampara Education
Zone

077-601-8878

dg@nie.lk; amp@edudept.ep.gov.lk; amarasiriw@yahoo.com; smadealwis@hotmail.com; wageeshaavindu@yahoo.co.uk;
bsomancef@gmail.com; charlesdayananda@yahoo.com; douglayasi@yahoo.com; Kamal.herath@plan-international.org;
thilaka.pri@gmail.com; indiralginige@hotmail.com; education@ep.gov.lk; pgamage@talktalk.net;
ghpremarathna1@gmail.com; pushpanissanka@yahoo.com; ; ncefsl@gmail.com; hettigesiri@gmail.com;
sujatagamage@yahoo.com; amp@edudept.ep.gov.lk; upalicbe@yahoo.com; weerasekaraw@yahoo.com;
vimal_siva@hotmail.co.uk
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VIII.
AMPARA (12/21)
1. Bandaranayaka Balika M.V. (1AB,
526)
2. Gamini M.V. (1C, 670)
3. Karangawa Janaraja V. (II, 60)
4. Kawanthissa M.V. (1C, 1031)
5. Kossapola V. (II, 50)
6. Kotawehera V. (II, 71)
7. Namal Thalawa M.V. (1C, 325)
8. Namaloya V. (II, 71)
9. Paragahakale M.V. (1C, 175)
10. Sadhathissa Kanishta V. (III, 70)
11. Sirisada Primary S. (III, 82)
12. Welusumana V. (II, 167)
DAMANA (16/34)
1. Aluth-Ela V. (II, 41)
2. Dewalahinda V. (II, 120)
3. Hindakalugama V. (III, 63)
4. Hingurana M.V. (II, 151)
5. Keenawatta V. (II, 57)
6. Koknahara Kanishta V. (III, 110)

තතෝරාගේ පාසැල් ලැයිස්තුව
7. Moragahapallama V. (II, 99)
8. Neeththa V. (II, 18)
9. Saddhathissa V. (III, 29)
10. Padagoda V. (II, 134)
11. Siddhartha V. (III, 26)
12. Thimbirigolla V. (II, 56)
13. Uksiripura V. (II, 245)
14. Wadinagala V. (II, 102)
15. Weheragala V. (III, 67)
16. Wewsirigama V. (III, 184)
LAHUGALA (5/7)
1. Hulannuge V. (III, 138)
2. Panama M.V. (1C, 411)
3. Paranagovipala V. (III, 96)
4. Pothuvil Sinhala V. (II, 51)
5. Ulla Sinhapura Sinhala V. (II, 34)
UHANA (19/37)
I.
Bandaradoowa V. (II, 122)
II.
Dudley Senanayaka V. (III, 295)
III.
Dematamalpalassa V. (II, 58)
IV.
Diulana V. (II, 49)

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Galahitiyagoda M.V. (1C, 296)
Galapitagala M.V. (1C, 119)
Gonagala V. (II, 58)
Kothmale V. (III, 64)
Kumarigama M.V. (1C, 123)
Mayadunna V. (II, 77)
Nawagiriyawa V. (II, 84)
Nugelanda V. (II, 133)
Rajagalathenna M.V. (1C, 237)
Senagama M.V. (1C, 118)
Sri Sumangala V. (III, 200)
Udayapura V. (II, 96)
Uhana Junior V. (III, 817)
Uhana Thissapura V. (II, 108); Jul 3
Weranketagoda M.V. (1C, 380)

ERAVURPATTU (23)
KORALAIPATTU (40)
KORALAIPATTU NORTH (20)
KINNIYA (61)

තමතතෂා පාසැල් චාරිකා
මාර්තු (චාරිකා 18)

ජූනි (චාරිකා 8)

ජූබඳ (චාරිකා 2)

4-10

1.
2.
3.
4.
5.

ාක්සිරිපුර (7)
ැනරත්ව (7)
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IX.

ළමා කතුරු පාසැල් ලිබඳ ජ තාක ක අරණු ත හා පළාේ අරණු ත සංස අද ප

පළාේ අරණුණ

ළමා_කතුරු_අරණුණ

දය නුම හා ද ැනවීම

3 It is effective for learning

1 දය නුම හා ද ැනවීම
1 දය නුම හා ද ැනවීම

3 It is effective for learning
3 It is effective for learning

1 දය නුම හා ද ැනවීම

4 It is healthy and protective of children

1 දය නුම හා ද ැනවීම

6 It isupported by the authorities

2 රුරුරරු

3 It is effective for learning

3 පවුල හා ප්රජාර

5 It is involved with children, families, and
communities
5 It is involved with children, families, and
communities
5 It is involved with children, families, and
communities

3 පවුල හා ප්රජාර
3 පවුල හා ප්රජාර
3 පවුල හා ප්රජාර
4 පාසැලක පරිසරය

5 It is involved with children, families, and
communities
1 It is inclusive of children

4 පාසැලක පරිසරය

1 It is inclusive of children

4 පාසැලක පරිසරය

1 It is inclusive of children

4 පාසැලක පරිසරය

1 It is inclusive of children

4 පාසැලක පරිසරය

2 It is gender-sensitive

4 පාසැලක පරිසරය

2 It is gender-sensitive

4 පාසැලක පරිසරය

2 It is gender-sensitive

4 පාසැලක පරිසරය

3 It is effective for learning

4 පාසැලක පරිසරය

3 It is effective for learning

4 පාසැලක පරිසරය

4 It is healthy and protective of children

4 පාසැලක පරිසරය

4 It is healthy and protective of children

4 පාසැලක පරිසරය

4 It is healthy and protective of children

4 පාසැලක පරිසරය

4 It is healthy and protective of children

4 පාසැලක පරිසරය
4 පාසැලක පරිසරය

4 It is healthy and protective of children
4 It is healthy and protective of children

5 අධ්යාපන රාරාරලිය

6 It isupported by the authorities

5 අධ්යාපන රාරාරලිය

6 It isupported by the authorities

5 අධ්යාපන රාරාරලිය
5 අධ්යාපන රාරාරලිය

6 It isupported by the authorities
6 It isupported by the authorities

ළමා කතුැස නිර්ණාපකප
යධතලිය පරිසරය සංස්කදතිය පිළිිඳර දැනුම ලිාීම සඳහා පාසලක
විෂය මාලාර සුදුසු අනුරර්වනය කර සව.
ද ැනවීයම් ී ශිෂය යක්නද්රීය ක්රම යදද ාවිව යකයරයි.
අවයාරශය දය නුම් ලධපුණවා ක්රමානුූලලර වක්යසේරු කරයි. සියල්ම
සිසුන අවයාරශය දය නුම් ලධපුණවාරල ප්රවීණවාරයහ පත් රීමටම
සඳහා ලලදායී ක්රියාමාර්
නු ලැය අ.
ශිෂයයින සඳහා ලධපුණවා පාදක යසෞඛය අධ්යාපනය ලලදායීර
ක්රියාත්මක යද.
විෂය මාලායරහි යපළ යපිත්රල හා රුරු ාපයධතශන සංග්රහරල ළමා
මිතුරු මූලධ්ර්ම අනවර් ව යද.
සපයන ලද අරස්ථමිා තුළින හා ස්රයං යපළඹවීයමන රුරුරරුන වම
හැරීයා අඛණ්ඩර රර්ධ්නය කර ලධයි.
ශිෂයයිනයේ ද පවුලකරල ද ප්රජාරනහි ද ලලදායී සහ ාගීත්රයයන
පාසලක ස්රයං වක්යසේරුකරණය සිදු යකයරයි.
පාසලක සංරර්ධ්න සැලැස්ම (SDP) ක්රියාත්මක රීමටයම්ී විදුහලකපති,
රුරුරරු, ශිෂයයයෝ, පවුලක හා ප්රජාර ක්රියාකාමටර සහ ාගී යරති.
පාසලක සංරර්ධ්න සැලැස්ම (SDP) ලධයාමනයයී හා ස යීයම්ී
විදුහලකපති, රුරුරරු, ශිෂයයයෝ පවුලක හා ප්රජාර ක්රියාකාමටර සහ ාගී
යරති.
ළමා මිතුරු ලධරස /පු ප්රජා පරිසරය ප්රරර්ධ්නයේී පාසල සක්රීයර
සහ ාගී යද.
පාසයලන ක ලියහනනන රැළක්වීම සඳහාත්, පාසලක යනියන
ළමයින පිළිිඳර යසියා ිැලීම හා ප්රති්ාර දැක්වීම සඳහාත් ලලදායී
යානරන තිය අ. ඒරා ාවිව කරයි.
පාසයලක සති ක්රියාකාරකම්රලහ සහ ාගීවීමහ සහ සම්පත් ාවිවයහ
සියල්ම ළමයිනහ සමාන ප්රයදශයක් සව.
කායික හා මානසික දඬුරම් ක්රියාත්මක යනියද. බිය රැධතීම් හා
හිරිහැර රීමටම් රැළක්වීයම් ක්රියාමාර් හා එයහ ප්රති්ාර දැක්වීම් සව.
ළමා අයිතිරාසිකම් පිළිිඳර සමස්ව පාසලක ප්රජාරම දැනුරත්ය. එම
අරයිෝධ්ය මව පාසයලක ක්රියාකාරකම් සිදු කරයි.
ප්රාථමිමික අධ්යාපනය සපුරාලීමහ හා ධතවිතියික අධ්යාපනයහ පිවිසීම
සඳහා ැහැ ස හා පිරිමි ළමයිනහ සමාන අරස්ථමිා සව.
පාසැයලක සියල්ම ක්රියාකාරකම්රලී (විෂයමාලාර හා විෂය සම ාමී)
ැහැ ස සහ පිරිමි ළමයින සමාන පදනමරීන සහ ාගී යරති.
පාසයලක ය ෞතික පහසුකම් ැහැ ස ළමයිනහ හා පිරිමි ළමයිනහ
ාන්ව පරිදි පරයි.
දය නුමහ සහාය වීම සඳහා මානර සම්පත් හා පංති කාමර පහසුකම්
ප්රමාණරත්ර සව.
පංති කාමර රාවාරරණය අනවර්කරණය යද. ආවතියයන යවිර
යද. ප්රජාවනරරාී යද. දය නුමහ යයෝ ය යද.
යසෞඛය සුරක්කාවවාර හා ආරක්ෂාර පිළිිඳ පාසලක මේහයම්
ප්රතිපත්ති තිය අ
ආහාර, ජලය හා සනීපාරක්ෂාර සම්ිනධ්ර පහසුකම් පාසයලහි
ප්රමාණරත්ර තිය අ.
ආහාර, ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා පාසලක පරිසරය
ආරාක්ෂාකාමට යලස පරත්රා ය න යනු ලැය අ.
ලලදායී මයනෝ සමාජීය හා යයිණ  රීමටයම් යසේරාරන තිය අ. ාවිව
යකයරයි.
හිංසනයයන, අපයයෝජනයයන හා පීඩායරන ළමයින ආරක්කාවය.
ආපදා කළමනාකරණය සඳහා සැලසුම් සහ ව සූදානමක් සව. එය
ක්රියාත්මක යද.
රාජය ප්රතිපත්ති යරරුලාසි හා ඒරා ක්රියාත්මක රීමටම ළමා මිතුරු
පාසල සංරර්ධ්නය සඳහා ාපකාමට යද.
අදාළ සියල් රාජය ආයවන අවර හැම මේහම්රලීම ලලදායී
සම්ිනන්කරණයක් පරයි.
විවිධ් මේහම්රලී මූලය සම්පත් ාන්ව යලස ප්රදානය යකයර්.
රුණාත්මක වාක්ෂණි සක ආධ්ාර පධතධ්ති සියල්ම මේහම්රලී පරතියි.
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ළමා කතුැස පාසලෂා සදහා තපෝජිත ක්රිපාකාරකම්

පළණ  රන යශ්රේණි සයහ සතුළත් ද  ශිෂය සංඛයාර - ැහැ ස........ පිරිමි............
යපෝකාව ප්රයධතශයේ පාසලක ව යනිද  දරුරන පිළිිඳර රාර්වා වී සව. /පු නැව.
පංති කාමර පහසුකම් ප්රමාණරත්ය. /පු ප්රමාණරත් යනියද.
පංති කාමර යරන කර සව. /පු නැව. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
යම්ස ප්රමාණරත් යද. /පු ප්රමාණරත් යනියද. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
පුටු ප්රමාණරත් යද. /පු ප්රමාණරත් යනියද. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
රුරු යම්ස ප්රමාණරත් යද. /පු ප්රමාණරත් යනියද. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
කල් ලෑලි ප්රමාණරත් යද. /පු ප්රමාණරත් යනියද. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
කිඩ් ප්රමාණරත් යද. /පු ප්රමාණරත් යනියද. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
ළමා ලධර්මාණාත්මක ක්රියාකාරකම් ප්රදර්ශන පුරරු සව. /පු නැව. (1 සිහ 5
යශ්රේණි සය දක්රා)
සියල්ම ළමයිනහ යපිත් පත් හා ාපකරණ සව. /පු ප්රමාණරත්ර නැව.
යපිත් පත් හා ාපකරණ ඌනවා සහිව සිසුනයේ යලකඛනයක් පරත්රා ය න
එම ඌනවා සම්පූර්ණ රීමටමහ කහයුතු කර සව./පු කහයුතු කරමින පරයි. /පු
කහයුතු කර නැව.
යසලකලම් මිදුල පිරිසිදුයි./පු පිරිසිදු කළ යුතුර සව.
යසලකලම් මිදුල අල්ත්රැඩියා කර සව. /පු නැව.
පාසල රහා ආරක්කාව රැහ සව./පු නැව.
යේේටුර සව. /පු නැව.
නාම පුරරුර සව. /පු නැව.
පානීය ජල පහසුකම් සව. /පු නැව.
රැසිරීළි හා කැසිරීළි ප්රමාණරත් යද. /පු යනියද.
රැසිරීළි දිනපවා පවිර යකයර්. /පු යනියකයර්.
දෑත් යසේීම සඳහා සින සපයා සව. /පු නැව.
කාර්යාල කාමරය ක්රමරත්ය./පු රැඩි දියු ස කළ යුතුය.
එක් එක් ශිෂයයා පිළිිඳර සමාජ, ආර්ථික, යසෞඛය හා අධ්යාපලධක යවිරතුරු
පහසුයරන ලිා ව හැක. /පු යනිහැක.
1 රන යශ්රේණි සයේ සිසුන හඳුනා ැනීයමන ලැබු ස යවිරතුරු දය නුම්
ක්රියාරලිය සැලසුම් රීමටමහ යයිදා ය න සව. /පු නැව.
එක් එක් අරයේරල වක්යසේරු රාර්වා ළඟ අරයේය ාර රුරු රවා යරව ලිා ී
සව. /පු නැව.
පස් අවුරුදු සැලැස්යම් යමම රර්ෂයහ අදාළ රැඩසහහන හා ළමා මිතුරු පාසල
පිළිිඳර රුරුරරුන හා සිසුන දැනුරත් කර සව. /පු නැව
පස් අවුරුදු සැලැස්යම් යමම රර්ෂයහ අදාළ රැඩසහහන හා ළමා මිතුරු පාසල
පිළිිඳර යදමාපියන දැනුරත් කර සව. /පු නැව
සිසු සංඛයාර 2008 රර්ෂය (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා ැහැ ස /පු පිරිමි)
සිසු සංඛයාර 2009 රර්ෂය (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා ැහැ ස /පු පිරිමි)
සිසු සංඛයාර 2010 රර්ෂය (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා ැහැ ස /පු පිරිමි)
සිසු සංඛයාර 2011 රර්ෂය (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා ැහැ ස /පු පිරිමි)
සිසු සංඛයාර 2012 රර්ෂය (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා ැහැ ස /පු පිරිමි)
සිසු සංඛයාර 2013 රර්ෂය (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා ැහැ ස /පු පිරිමි)
රුරු සංඛයාර 2013 - ප්රාථමිමික පුහු ස ( ැහැ ස /පු පිරිමි)
රුරු සංඛයාර 2013 - ප්රාථමිමික විදයා පීඨ ( ැහැ ස /පු පිරිමි)
රුරු සංඛයාර 2013 - දංග්රීසි ( ැහැ ස /පු පිරිමි)
රුරු සංඛයාර 2013 - ාපායේ ( ැහැ ස /පු පිරිමි)
රුරු සංඛයාර 2013 - ප්රාථමිමික යදරන ාෂාර ( ැහැ ස /පු පිරිමි)
රුරු සංඛයාර 2013 - ණ ල් රුරු සංඛයාර ( ැහැ ස /පු පිරිමි)
සිසුනයේ පාසලක පැමිණීම ලධයාමනය රීමටමහ කහයුතු යයිදා සව. /පු නැව.
පාසලක පැමිණීම දුර්රල සිසුන සත්නම් එයසේ වීමහ යහේතු යසියා ිැලීම සිදු
කර සව. /පු නැව.
දික න දි හ පාසලක යනිපැමිණීම රාර්වා වුරයහිත් ඒ පිළිිඳර යදමදපියන
යහෝ ාරකරුරන සමඟ සාකාච්ඡා කර විසඳුම් ලිා සව. /පු නැව.
පාසැයලක විෂය සම ාමී ක්රියාකාරකම් තුනකහ රඩා සව. /පු වරදුරහත්
සංරර්ධ්නය රීමටම අරශය යද.
සෑම ශිෂයයයකුම එක් විෂය සම ාමී ක්රියාකාරකමකහරත් සහ ාගී යද. /පු
යනියද.
එක් විෂය සම ාමී ක්රියාකාරකමකහරත් සහ ාගී යනිරන සිසුන සංඛයාර (1
සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා ැහැ ස /පු පිරිමි)
සිසුනහ කායික දඬුරම් ීම සිදු කරන රුරුරරුන සව. /පු නැව.
සිසුනහ කායික දඬුරම් ීම පිළිිඳ යදමාපියන කැමතියි. /පු අකැමැතියි.
ළමා අයිතිරාසිකම් පිළිිඳ රුරුරරුනයේ දැනුරත් ාරය ප්රමාණරත්ය. /පු
ප්රමාණරත් යනියද.
ළමා අයිතිරාසිකම් පිළිිඳ යදමාපියන දැනුරත් රීමටම පාසයලක රාර්කාක
රැඩසහහයන සතුළත් යකිහ සව. /පු නැව.

 පාසැයලක ස්ථමිාපිව කර සති යයෝජනා යපේටි ණන ........
 ප්රාථමිමික පුහු සරක් සහිවර ප්රාථමිමික පනතිරල ා නරන රුරුරරුන සංඛයාර
.........
 ද ැනවීම සඳහා රුරුරරුනයේ සූදානම පිළිිඳ සෑහීමකහ පත්විය හැරීය. /පු
යනිහැරීය.
 රුරුරරයයකු යනිමැති ද  අරස්ථමිා ආරරණය රීමටමහ හැරී රන ආකාරයහ
දය නුම් ද ැනවීම් සඳහා අනු මනය යකයරන විකලකප ක්රියාමාර් ය න
සව. /පු නැව.
 පාසලක පිරියව නඩත්තු රීමටම සම්ිනධ්ර පියරර ය න සව. /පු නැව.
 දරුරන දිනපවා ලධසි යදලාරහ පාසලක පැමිණීම ලධයාමනය රීමටම සඳහා
රැඩපිළියරලක් පාසයලක සව. /පු නැව.
 පැමිණීම දුර්රල සිසුනයේ පැමිණීම රර්ධ්නය කර ැනීයම් ක්රියාමාර්
ය න සව. /පු නැව. (ාදාහරණ 1 සිහ 2 දක්රා)
 යයෝජනා යපේටියයහි සති යයෝජනා විමසීමහ හා ඒරා ක්රියාත්මක රීමටමහ
කහයුතු සලසා සව. /පු නැව.
 යම් මාසය තුළ සිසුන සඳහා දදිරිපත් කළ විෂය සම ාමී ක්රියාකාරකම්
යදකක් රත් සඳහන කරනන.
 සිසු ලධර්මාණ පංති කාමරරල ප්රදර්ශනය කර සව. /පු නැව.
 සිසුන හා රුරුරරුන අවර සුහදත්රයක් පරයි. /පු ැහල්රක් පරයි.
 ක්රීඩා හා කලා කුසලවා නැංවීම සඳහා ය න සති ක්රියාමාර් ප්රමාණරත්ය.
/පු ප්රමාණරත් යනියද.
 දය නුම් ද ැනවීම් සඳහා යදමාපියන සහ ාගී කරරා ැනීම සාර්ථමික
යද. /පු යනියද.
 පරිසරයේ සති සම්පත් පිළිිඳ රුරරරුන දැනුරත්ය. /පු දැනුරත් යනියද.
 ප්රයධතශයේ සති සම්පත්, රැද ත් ස්ථමිාන ආදිය ැන යවිරතුරු එකතුරක්
පාසයලක සව. /පු නැව.
 පරිසරය ආශ්රිව ක්රියාකාරකම් යහයත් සම්පත් සිතියම සකස් කර සව. /පු
නැව.
 පාසලක පරිසරය පිරිසිදුර හා යසෞඛයාරක්කාවර විා ැනීම සඳහා ක්රම යදද
සකස් කර සව. /පු නැව.
 දය නුම් ද ැනවීම් කහයුතු සාර්ථමික කර ැනීම සඳහා රුරු ාපයධතශක
සහාය ලැය අ./පු යනිලැය අ.
 ප්රයධතශයේ රැද ත් ස්ථමිාන නැරඹීම සඳහා සිසුන කැඳරාය න යාමහ
අරස්ථමිාර සළසා ී සව. /පු අරස්ථමිාර යනිලැබුණි ස.
 සිඟිති ක්රීඩා ාත්සරයක් පැරැත්විය. /පු පැරැත්වීමහ යනිහැරී විය.
 යදරන රාරය සඳහා සූදානම් වීමහ රුරුරරුනහ අරශය මාර්ය ෝපයධතශන
සහාය ලිාීමහ කහයුතු කර සව. /පු අරස්ථමිාර යනිලැබුණි ස.
 යදමාපිය හණ  පරත්රා දරුරනයේ දක්ෂවා රැඩි දියු ස රීමටම සඳහා
පවුනයේ සහාය ලිා ැනීමහ කහයුතු කර සව. /පු අරස්ථමිාරක්
යනිලැබුණි ස.
 යදරන රාරයේ රුරු මණ්ඩලයේ සංරර්ධ්නය සඳහා අරශය පියරර ැනීමහ
යකිේඨාශ අධ්යාපන අධ්යක්ෂතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර සව. /පු අරස්ථමිාරක්
යනිලැබුණි ස.
 සිඟිති ික් මහ ායළල යහෝ පළණ රන රාරය තුළ පරත්රන ලද යරනත්
ඕනෑම සංස්කදතික, ආ මික ාත්සරයක් සැලසුම් රීමටමහ සිසුන,
රුරුරරුන හා යදමාපියන සහ ාගී විය. /පු යනිවීය.
 එම ායළල පැරැත්වීමහ සියල්ම සිසුන, රුරුරරුන හා යදමදපියන
සහ ාගී විය . /පු යනිවීය.
 එම ායළල මඟින ප්රයධතශයේ පාරම්පරික දැනුම යිදා හදා ැනීමහ
අරස්ථමිාර ාදාවීම දවා සාර්ථමිකය./පු සාර්ථමිකය./පු අසාර්ථමික විය.
 රාර අරසාන දින රීහිපය තුළ යදමදපිය හණ  පරත්රා දරුරනයේ සාධ්නය
පිළිිඳ පවුන සමඟ සාකච්ඡා පැරැත්විය./පු යනිපැරැත්විය.
 පළණ රන රාරයේ සිසු සාධ්න මේහම පිළිිඳ යශ්රේණි ස අනුර සෑහීමකහ
පත්විය හැරීය. /පු යනිහැරීය. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
 යදරන රාරය ආරම් රීමටමහ පාසල මනාර සූදානම් කරනනහ යයදුලධ. /පු
යනිහැරී විය.
 නර රාරයේ රැඩ කහයුතු යරනුයරන රුරු මණ්ඩලයේ සූදානම පිළිිඳ
සෑහීමකහ පත් යරමි. /පු පත් යනියරමි.
 නර රාරයේ රුරුරරුන සමයියම්ී අරධ්ාරණය කළ කරු ස
 නර රාරයේ දරුරනයේ ාදය රැස්වීයම්ී අරධ්ාරණය කළ කරු ස
 සිසු පැමිණීම හා සාධ්නය රැඩි දියු ස රීමටයම් ර ැම් රුරුරරුන යරව
පැරමටම සඳහා රයාපදති ආරම් කර සව. /පු නැව.
 සිසුනයේ යනිකඩරා පාසලක පැමිණීම දිරිමත් රීමටයම් ක්රමයදද පාසයලක
ක්රියාත්මකය. /පු එරැනනක් ක්රියාත්මක යනියද.
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සෑම දරුරකුම පප කල යුතු මැණි සකරී
 කායික හා මානසික දඬුරම් ීම සිදු යනියද. /පු දඳහිහ සිදු යද. /පු ලධවර සිදු
යද.
 ැහැ ස හා පිරිමි ළමයිනහ ැළයපන ක්රියාකාරකම් පාසැයලක සව. /පු
නැව.
 සෑම දරුයරකුහම සහ ාගී විය හැරී විෂය සම ාමී ක්රියාකාරකම් පාසැයලක
සව. /පු නැව.
 රුරුරරුනහ අරශය මඟ යපනවීම සඳහා රුරු ාපයධතශක සහාය ලැය අ. /පු
ලිා ව යුතුර සව.
 පාසැයලක දරුරනයේ යසෞඛය හා යපෝෂණ ැහල් විසීමමහ ක්රියාමාර්
ය න තිය අ. /පු ය න නැව.
 දරුරනයේ සාධ්නය අඛණ්ඩර මැනීම සිදු යද. /පු සිදු යනියද.
 අරශය ප්රතිකාර්ය ද ැනවීම් සිදු යද. /පු දලක්ක ව රැඩසහහන නැව.
දරුරනයේ ණි සව හා ාෂා සාධ්නය පිළිිඳ අනාරරණ පමටක්ෂණ
ක්රියාත්මක යද. /පු යනියද.
යදමදපියන පාසයලක සංරර්ධ්න කහයුතු සඳහා සහ ාගී යද. /පු යනියද.
පාසලක යසෞඛය රැඩසහහන ක්රියාත්මක යද. /පු යනියද.
 සෑම සිසුයරකුයේම ශමටර ස්කනධ් දර්ශකය යසවීමහ කහයුතු කර සව. /පු
නැව.
 යසෞඛය ජරදය ලධලධ්ාමට මක න සිදුයකයරන පාසලක යසෞඛය පමටක්ෂණය
සිදු කර තිය අ./පු සිදු රීමටමහ සූදානමක් තිය අ.
 පාසයලක පරිසරය අලංකාරර සහ පිරිසිදුර විා ැනීමහ දිනපවා
රැඩපිළියරලක් ක්රියාත්මකයි. /පු ක්රියාත්මක වුරත් අසාර්ථමිකය.
 සනීපාරක්ෂක පහසුකම් මනාර නඩත්තු යද. /පු සිදු යනියද.
 කසල කළමනාකරණය ක්රමරත්ර සිදු යද. /පු සිදු යනියද.
 පාසලක යසෞඛය සමාජය මක න සිදු කරන ක්රියාකාරකම් පිළිිඳ සෑහීමකහ
පත්විය හැරීය. /පු යනිහැරීය.
 පාසැයලක අනාරක්කාව ස්ථමිාන නැව. /පු සව.
 හදිසි ආපදාරකී ක්රියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිිඳ සැයරිම දැනුරත්
රීමටමහ කහයුතු කර සව. /පු කහයුතු කර නැව.
 පාසල තුළ හා පිහව ළමයිනහ සිදු විය හැරී ලිංක ක අපයයෝජනයනය න
ආරාක්ෂා වීමහ සිසුන දැනුරත් කර සව. /පු දැනුරත් කර යනිමැව.
 එක් එක් යශ්රේණි සයහ අදාළර අවයාරශය දය නුම් ලධපුණවා කරා ලඟා
යනිද  ශිෂය සංඛයාර (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා ැහැ ස /පු පිරිමි)
 එම සිසුන යරනුයරන දදිරි මාස හය තුළ නනා ක්රියාමාර් (1 සිහ 3
දක්රා)
 යදමදපියන සහ සිසුන යයෝජනා යපේටිය හරහා දදිරිපත් කළ යයෝජනා
මක න යම් දක්රා ක්රියාත්මක කරන ලද යයෝජනා
 පාසැයලක දිරා ආහාර රැඩසහහන පිළිිඳ යවිරතුරු
 ිාහිර සම්පත් පුධත ලයිනයේ සහාය
 යසෞඛය හා ආරක්ෂාර පිළිිඳ පාසලක මේහයම් ප්රතිපත්ති හා පරි්යන
 ාපයධතශන යසේරාර ලිා දුන ශිෂය සංඛයාර
 රුරුරරුනයේ රදත්යිය කුසලවා රර්ධ්නය රීමටම සඳහා ත් ක්රියාමාර්
 2014 රර්ෂයේ පළණ  යශ්රේණි සයහ සිසුන සතුළත් රීමටමහ යදමාපිය කැමැත්ව
රර්ධ්නය රීමටම සඳහා ය න සති ක්රියාමාර් සම්ිනධ්ර සෑහීමකහ
පත්විය හැරීය. /පු යනිහැරීය.
 පාසලක රහපිහායරහි ආරක්ෂිව ිර, පිරිසිදු හා දැකුම්කල් ිර වරදුරහත්
පරත්රා ැනීමහ නනා ලද ක්රියාමාර්
 5 රන යශ්රේණි සයේ සිසුන ශිෂයත්ර වි ා ය සඳහා යහිිනන සූදානම් කර සව.
/පු නැව.
 රුරුරරුන ශිෂය යක්නද්රීය දය නුම් ද ැනවීම් ක්රම යදද සැමවිහම /පු
සමහරවිහ අනු මනය කරනු ලැය අ. /පු යනිලැය අ.
 සිසු ලධපුණවා මේහම් යසියා ිැලීම සඳහා අනාරරණ පමටක්ෂණ සිදුකර
සව. /පු නැව.
 දය නුම් දුෂ්කරවා සති සිසුන සඳහා ක්රියාත්මක කරන ප්රතිකාර්ය
ද ැනවීම් ප්රමාණරත්ය. /පු ප්රමාණරත් යනියද.
 දය නුම් ද ැනවීම් සාර්ථමික කර ැනීම සඳහා අරශය සම්පත් සපයා ීමහ
හැරී වී සව. /පු යනිහැරී වී සව.
 පාසලක යදලායරන ිැහැරරද සිසු දියු සරහ රයාපදති ක්රියාත්මක රීමටමහ
රුරුරරු සියලකයලෝම /පු සමහර යදයනකු දදිරිපත් යරති.
 පංති මේහයමන සංවිධ්ානය රන විෂය සම ාමී සැලැස්මක් සව. /පු නැව.
 රුරුරරුනහ පරිහරණය සඳහා මූලාශ්ර පව යපිව ප්රමාණරත්ර පාසයලක
සව. /පු වරදුරහත් සම්පාදනය කළ යුතුර සව.
 ප්රයධතශයේ ිාහිර සම්පත් දායකයින සහ සු පවනනනය න පාසැයලක
සංරර්ධ්න කහයුතු සඳහා සතුටුදායක යසේරාරන ලිා ැනීමහ කහයුතු කර
සව. /පු නැව.
 පාසයලක සංරර්ධ්නය පිළිිඳ යදමදපියන දැනුරත් රීමටම් ලධවර සිදු යද. /පු
සිදු යනියද.
 රැස්වීම් සඳහා යදමදපිය සහ ාගීත්රය ාපරිමර ලැය අ. /පු සමහර
යදමදපියන පමණක් සහ ාගී යද.

 පාසලක ලධරාල් කාලයේී සිසුනයේ ආරක්ෂාර සහ සු සාධ්නය
යරනුයරන යදමදපිය කැපවීම වහවුරු යකයරන පණි සවුඩ යදමදපියන
යරව යයිණ  කර සව. /පු නැව.
 පාසලක ලධරාල් කාලය ලලදායී යලස යයිදා ැනීමහ සිසුන යයිණ  කර සව.
/පු නැව.
 එයසේ 1 සහ 2 හීී පාසල ත් ක්රියාමාර් /පු ාපයදස් රීහිපයක් සඳහන
කරනන. (1 සිහ 3 දක්රා)
 පාසලක ලධරාල් කාලයේී පාසලක රත්ව සංරක්ෂණය රීමටයම් රැඩපිළියරල
සාර්ථමිකය /පු අසාර්ථමිකය.
 යශ්රේණි ස අනුර පැමිණීයම් නාම යලකඛනරල මාසික සාරාංශය සම්පූර්ණ කර
සව. /පු නැව. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
 යදමදපියන හා රුරුරරුන ළමා මිතුරු පාසල පිළිිඳ සංයදීකරණය
සඳහා අරශය යවිරතුරු ප්රමාණරත්ර සූදානම්ර සව. /පු නැව.
 පාසයලක යසෞඛය ආරක්ෂා රීමටම සඳහා ද  පාසලක ප්රතිපත්තිරල ක්රියාත්මක
වත්ත්රය පිළිිඳ රුරු මණ්ඩලය හා සිසුන සමඟ සාකච්ඡා රීමටමහ
සැලසුම් කර සව. /පු සාකච්ඡා කළ යුතුර සව.
 පරිසර හිවකාමී පාසලක් ලධර්මාණය රීමටම සඳහා අරශය ආකලකපමය
යරනස පාසල තුළ ප්රරර්ධ්නය රීමටමහ කහයුතු කර සව. /පු නැව.
 සිසුනයේ වියශේෂ දක්ෂවා සහ ලධර්මාණාත්මක කුසලවා එළි දැක්වීම
සඳහා රැඩපිළියරලක් සව. /පු නැව.
 සිසුන, යදමදපියන සහ රුරුරරුන සමඟ පාසල පිළිිඳ ස්රයං
වක්යසේරුකරණය සිදු කළ ආකාරය
 සහ ාගී ද  සංඛයාර (සිසුන, යදමදපියන හා රුරුරරුන)
 වක්යසේරුකරණයේී හඳුනා ත් ප්රණ ඛ ැහල්
 යමම රර්ෂයේ පාසලක සංරර්ධ්න සැලැස්ම ක්රියාත්මක රීමටම පිළිිඳ
සමායලෝ්නය සිදු කර සව. /පු සිදු කර නැව.
 යමම රර්ෂයේ සැලසුම් තුළින යම් දක්රා දටු යනිද  කරු ස සාකච්ඡාරහ
ාජනය කර සව. /පු නැව.
 වක්යසේරුකරණයයී හඳුනා ත් ැහල් විසීමම සඳහා එකඟ ද  යයෝජනා
 2013 රර්ෂයේී අරසන රීමටමහ යනිහැරී ද  එයහත් 2014 රර්ෂයේී ද
ප්රණ ඛත්රයක් නනා යයෝජනා සහ නර යයෝජනා සතුළත් පාසලක
සංරර්ධ්න සැලැස්මක් සකස් රීමටමහ කහයුතු ආරම් විය. /පු කළ යුතුර
සව.
 2014 පාසලක සංරර්ධ්න සැලැස්ම පිළිිඳ යකිේඨාශ අධ්යාපන
අධ්යක්ෂතුමා දැනුරත් කර සව. /පු නැව.
 2014 පාසලක සංරර්ධ්න සැලැස්ම පිළිිඳ කලාප අධ්යාපන ලධළධ්ාමටන
දැනුරත් රීමටම කර සව. /පු නැව.
 යලෝක ළමා දින ාත්සර සංවිධ්ානය සියල් යදනායේ සහ ාගීත්රයයන
සිදුවිය. /පු යනිවීය.
 සිසුනයේ වියශේෂ හැරීයාරනහ ලධසි වැන ලිාීමහ කහයුතු යයිදා සව. /පු
නැව.
 යලෝක ළමා දින සැමරුම සඳහා ළමා අයිතිරාසිකම් පිළිිඳ දැනුරත් රීමටම්
සාර්ථමිකර සිදු විය. /පු සිදු යනිවීය.
 සිසුනයේ ජදලධක පැමිණීම ාසස් මේහමක පරයි. /පු සැළරීය යුතු
යරනසක් නැව.
 ප්රාථමිමික අරයේය තුළ ී පාසල හැරයාම් රාර්වා වී සව. /පු නැව.
 පාසල හැර යනනන යරනත් පාසලකහ සතුළත් ද  ිර දලධමි. /පු යනිදලධමි.
 රුරුරරුනයේ රදත්යිය කුසලවා රර්ධ්නය කර ැනීමහ අරස්ථමිාර
වරදුරහත් ාදා කර සව. නැව.
 සිසු ලධපුණවා වක්යසේරුර සාර්ථමිකර ක්රියාත්මක රන ිර ලධශ්න්වය. /පු
යසියා යනිිැලුයරමි. (1 සිහ 5 යශ්රේණි සය දක්රා)
 සෑම දරුයරකුම ඒ ඒ අරයේරල අයප්ත ක්කාව අවයාරශය දය නුම් ලධපුණවා
සාක්ෂාත් කර ය න සව. (1 රන ප්රධ්ාන අරයේයේ සිහ 3 රන ප්රධ්ාන
අරයේය දක්රා)
 2014 පාසලක සංරර්ධ්න සැලැස්ම ක්රියාත්මක රීමටමහ අරශය කමිටු පත්
කර සව. /පු නැව.
 2014 රර්ෂයේ පාසැයලක ය ෞතික සම්පත් සංරර්ධ්නය සඳහා අරශය
සම්පත් හඳුනා ැනීමහ කහයුතු ආරම් කර සව. /පු නැව.
 රසරක් පුරා සිසුනයේ ලධර්මාණ හා හැරීයා එළි දැක්වීයම් රැඩපිළියරලක්
ආරම් කර සව. /පු නැව.
 සිසු සාධ්නය හා පැමිණීම රැඩි දියු ස රීමටම සඳහා රසර පුරා දියත් කළ
රයාපදතිරල ප්ර තිය සාකාච්ඡා රීමටයම් රුරු රැස්වීම් ක්රියාත්මක කර සව. /පු
නැව.
 සිසුනයේ පැමිණීම ස්ථමිාරර වත්ත්රයකහ පැමිණ සව. /පු නැව.
 පැමිණීම රර්ධ්නය සඳහා ත් ක්රියාමාර් වරදුරහත් පරත්රා ය න යා
හැරීය. යරනස් විය යුතු ය.
 2014 රර්ෂය සඳහා 1 රන යශ්රේණි සයහ සතුළත් රන සිසුන පිළිිඳ කහයුතු
ලධම කර සව. /පු නැව
 2014 රර්ෂය සඳහා සතුළත් වීමහ අයප්ත ක්ෂා කරන සංඛයායද රර්ධ්නයක්
සව. /පු නැව.
 2014 රර්ෂයේ සතුළත් වීම් අල් /පු රැඩි වීමහ ප්රධ්ාන යහේතු යලස දරීන
කරු ස යදකක් සඳහන කරනන.
 2013 රර්ෂයේ සිසුනයේ සාධ්න මේහම් පිළිිඳ වදප්ත තිමත්ය. /පු නැව.
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 2014 රර්ෂයේ රුණාත්මක දය නුමක් සඳහා සිදු කරන නර මැදිහත්වීම්
යදකක් සඳහන කරනන.
 2014 රර්ෂයේ රුරු මණ්ඩලය ප්රාථමිමික පනතිරල ද ැනවීම සඳහා මනා
සූදානමරීන යුක්වය. /පු නැව.
 රුරු මණ්ඩලයේ ාධතයයෝ ය පරත්රා ැනීම සඳහා පාසල මක න සිදු කළ
යුතු මැදිහත්වීම් සතුළත් යයෝජනා යදකක්
 2014 රර්ෂයේ පාසලක පිරියව සහ ය ෞතික සම්පත් නඩත්තුර සහ
කළමනාකරණය පිළිිඳ යයෝජනා යදකක්
 ලධරාල්ර සරඹීමහ යපර යදමදපිය හණ රක් සාර්ථමිකර පැරැත්විය. /පු
පැරැත්වීමහ යනිහැරී විය.
එහිී ත් රැද ත් යිරණ (1 සිහ 2 දක්රා)

 සෑම සිසුයරකුයේම අරයේය තුළ දටු කළ ලධපුණවා වක්යසේරු ළඟ අරයේයහ
ාරීම සඳහා සූදානම්ර සව. /පු නැව.
 2014 නරක සිසුන සතුළත් රීමටමහ සති සූදානම ප්රමාණරත්ය. /පු වියශේෂ
සූදානමක් නැව.
 අරශය පරිදි සංයශෝධ්නය කරන ලද පාසලක ප්රතිපත්ති මාලාර ප්රදර්ශනය කර
සව. /පු නැව.
 පාසයලක කහයුතු සඳහා ාපකාර කළ ිාහිර සම්පත් පුධත ලයනහ හා
ආයවනරලහ ස්තූතිය පළ රීමටම සඳහා ක්රියාමාර් ය න සව. /පු නැව.
 පංති කාමර සහ කාර්යාල කාමරය තුළ ලිපිය ිනු ක්රමරත්ර සකස් කර සව. /පු
වරදුරහත් සිදු කළ යුතුර සව.
 5-S ක්රමය අනුර පාසල සකස් රීමටම සඳහා සිසුන, රුරුරරුන හා
යදමදපියනයේ සහාය ලිා ය න සව. /පු වරදුරහත් ක්රියා කළ යුතුර සව.
 2014 රර්ෂයේ පාසලක සංරර්ධ්න සැලැස්ම රැස්වීයම් ී සාකච්ඡා විය. /පු යනිවීය.  2013 රර්ෂයේ ලිා ත් ප්ර තිය පිළිිඳ සහහන පාසලහ පිවියසනයනකුහ දැක
ිලා ැනීමහ ප්රදර්ශනය කර සව. /පු නැව.
 2014 සැලැස්ම ක්රියාත්මක රීමටම සඳහා ර ැම් ාර ත් අයයේ නාම
යලකඛණයක් සකස් කර දැනවීම් පුරරුයරහි සවි කර සව. /පු නැව.
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XI.

තව ේය ය ධ් අදහස්

ඵලදායීතාව මනින නිර්ණායක (උපදේශන කමිටුදේ අදහස්)
 පාසල් දපෝෂක කලාපය තුළ ළමුන් පාසල් ගත කිරීදේ සක්රීය
කමිටුවක් පැවතීම
 ප්රජාාවද දග වවාදවය පා්ර ූ  ප්රජාා නායකයන් කමිටුව තුළ සක්රීයව
ක්රියාකාරී  ස ටීමම
 ප්රජාා දස ්ය කකකද අ්යාපන වැටස හන් ධිමතම ව ව පාසල්
දපෝෂක කලාපය තුළ දිය ව  ස තිබීම
 දපෝෂක කලාපද ප්රජාාව අපහුවවකින් දත වව සහ කැමැ වදතන්
අ්යාපන වැටස හන්වල සේ්න්් ස ටීමම
 පවුල් දස ්ය දසධිකාවද කාර්යාාවය ශක්තිම ව  ස තිබීම
 පවුල් දස ්ය දසධිකාව හහළ සමාජා දග වවයක් ලැබී තිබීම
 වයස අවුරුදු දදක හමාව වනධි ම සෑම දරුදවක් ම ළදරු පාසල
ඇතුළ ව කව තිබීම
 ළදරු පාසල තුළ අකුරු හගැන් සමක් ටීදු දන  සම
 ළදරු පාසල තුළ අකුරු හගැන් සම මේපියන් ධිරුේ් සම
 දරුවන්ද කුසලතා ඔප මට් ේ කවගැනීම ප්රමාණව ව පහුවකේ
සහිත අංග සේපූර්ණ ළදරු පාසලක් ප්රාථමිමික පාසල් දපෝෂක කලාපය
තුළ පැවතීම
 සෑම පාසල් දපෝෂක කලාපයක ම අවක්කු වයටීගවට් හා ම වසි ,
ාාධිතය අවම මට් මක තල්අ  ස තිබීම
 නිල හා දහ ව ම වපැන් හා සූදු හල් පාසල් දපෝෂක කලාපදයන්
්ැහැව තල්අ  ස තිබීම
 පාසල් දපෝෂක කලාපය තුළ ආගේ දේදජාාති දේද හා දේශපාලන ,
දේද අවම  ස තිබීම
 මේපියන් සමගිදයන් හා සමාදානදයන් ද ආදවදයන් ද පවුල් ජීධිත
දගනයෑම දක්න ලැබීම
 පාසල් දපෝෂක කලාපද ආර්ථික දුෂ්කවතා ්හුල පවුල්වල හන්
මිදීම ප්රජාා හා සංධි්ාන සහාය හා ස වකාව හිමි  ස තිබීම
 පාසල් දපෝෂක කලාපය තුළ සක්රීය ප්රජාා සහාාගි වවයක් පැවතීම
 පාසල් දපෝෂක කලාපය තුළ පාසල් දන යන දරුවන් දන මැති සම
පාසල තුළ ගුණා වමක අ්යාපන සංවර්්නය මනින නිර්ණායක
 අංක 2 දවන පාසල් සංවර්්න සමිති පික්ද 1982 චක්රදල්්ය ද ,
2008අංක දල්්ය දවන පාසල් කළමනාකවණ කමිටු පික්ද චක්ර 35
යා වමක සමප දි ක්රි ද පාසල තුළ නිටී
 පාසල් සංවර්්න සමිතිය පාසල් ප්රජාාවද ක්රියාකාරී සහාාගි වවය
ලැබීම
 පාසල් කළමනාකවණ කමිටුදේ පූර්ණදායක වවය ඇති ව පස් අවුරුදු ,
තුන් අවුරුදු හා දුක් අවුරුදුපාසල් සංවර්්න සැලුවේ සකස් කව
තිබීම
 සංවර්්න සැලුවේ පික්දව පාසල් ප්රජාාව ප පූර්ණ දලස දැණුේව ව
ව ටීමම
 පාසල් ප්රජාාව සංවර්්න සැලුවේවල අුකූලල ව පාසල සමග සම
සහාාගි වවදයන් ක යුතු කිරීම
 පාසල් කළමනාකවණ කමිටු සහ පාසල් සංවර්්න සමිති නිටී දලස
රැස්  ස තීන්දු තීවණ ගැනීම
 පාසල් කළමනාකවණ කමිටු රැස් සේවල කලාප අ්යක්ෂවවයාද
නිදයෝජිතදයකු නිටී ප දි සහාාගී සම
 ධිදුහල්පතිවවයා ගුරුවරුන් හා මේපියන් අතව කල්ලි කණ්ටායේ
දන මැති සම
 පන්ති කව සහ ත ව වව කව නිටී ප දි පැවැ ව සම
 ගුරු රැස් සේ නිටී ප දි පැවැ ව සම
 පන්ති කව සහ ත ව වව කවවල දී දගුරු රැස් සේවල දී ද දරුවන්ද ,
ුවධිදශකු කුසලතා ුවධිදශද කුසලතා පික්දව ද, ක ක දරුවන්ද
වටා ව දහ දින් හදුනාගැනීම හා සංවර්්නය සදහා ගතයුතු
දයෝගිකව සංවාදය ලක්කිරීමයාමාර්ග පික්දව ද ප්රාක්රි
 දරුවන් කායික මානටීක සහ සමාජීය නිදවෝගීාාවයකින් යුක්ත සම
 බි වති හතව සහ කඅලෑල්ල දක ටු ූ  අ්යාපන ක්රමදේදය දවනස්
 ස තිබීම
 ක්රියාකාවකේ පාදක කවගනිමින් දරුවා පළමු දපළ අ වදැකීේ
ලැද්න ප දි ස්වාාධිකව ම දරුවා
ධිෂයමාලාව අ වප ව
කවගැනීම අවස්ථමිා හිමි  ස තිබීම
 දරුවන් ධිටීන් ම දරුවන්ද දක්ෂතාවන් දහකදවේ කවන්න දරුවන්
ම නට වතු කවන ජාර්නලය තුකන් දරුවන්ද නිපුණතා වර්්නය
පිකබිඹු සම
 දරුවන්ද ක්රියාකාවකේ ඔස්දස දරුවන්ද නිපුණතා වර්්නය
පිකබිඹු සම
 දරුවන්ද අළු ව වර්්නයන් පික්දව මේපියන් උදදයෝගදයන් කථමිා
කිරීම




















දරුවන් මේපියන්ද ඇණවුමකින් දත වව පාසල පැමිණීම
දරුවන් සහ ගුරුවරුන් නියමිත දේලාව කලින් පාසල පැමිණීම
ගුරුවරුන්ද පාසල් පැමිණීම අදාළ ව වතු හව අදහෝටී  ස තිබීම
ඇණවුමකින් දත වව ගුරු මණ්ටලය හා දරුවන් නියමිත දේලාව
පුවව ව පාසල තුළ රැඳී ටීමම
පාසල තුළ ධිෂය සමගාමී හා ධිෂය ්ාහිව ක්රියාකාවකේ ධිශාල
ප්රමාණයක් පැවතීම
මේපියන් ඇතුළු පාසල් දපෝෂක කලාපද හා ්ාහිව ප්රජාාව පාසල්
ක්රියාකාවකේවල උපකාව කිරීම
සෑම දරුදවකු ම කුමන දහෝ කාර්යයක් සදහා ුවධිදශද දක්ෂතාවන්
දැක් සම
උදෑසන රැස් සදේ ප න් පාසල අවසන් සම දක්වා ම පාසල තුළ
ුවධිදශද සංස්කෘතියක් පැවතීම
පාසල් සංස්කෘතිය පාසල් දපෝෂක කලාපය දප්රවණය සම
දපෝෂක කලාපද ටීයඅ ම දරුවන් පාසල ඇතුළ ව සම
පාසල් අ්යාපනදයන් ඇද හැදලන දරුවන් දන මැති සම
ධිාාග සහ තවග දරුවන් තව දුව  ව දරුවන් නිදහස් ධින්දනීය
ක්රියාකාවකේ මිස දුකිදනකා පවදවන තවග දන  සම
ධිාාග සහ තවග සාමානයකවණය සම තුළ ධිිෂෂ් ජාය්රහණ ලැබීම
පාසලින් ්ැහැව යන දරුවන් කුමන දහෝ උසස් අ්යාපනයක
දය මු සම
පාසලින් ්ැහැව යන දරුවන් කුමන දහෝ රැකියාවක දය මු සම
පාසලින් ්ැහැව ගිය දරුවන් තමන් කවන කාර්යය ධිිෂෂ් දලස ද ,
ජාාවද දග වවය පා්රජාාව ආදවදයන් සහ ප්රකැප සදමන් ද, ප්ර
වන ප දි ටීදු කිරීම
ක්යෂේර ්ාරිකා පිලිිඳ සහහන විා ැනීමහ
යකයනකු පත් කර ැනීම
යමයවක් පළාත් අධ්යාපන යදපාර්යම්නතුර විසින
රුරුරරුනහ යරකුලාසි කර සති ලිඛිව රාර්වා හා
යමම පර්යේෂණය තුලින ිලයපියරිත්තුරන
යලකඛන අවර සංසනදනයක් රීමටම

ක ලධයේ මහත්මිය රීයා සිටි පරිදි:
 යමම ජර්නල පිලිිඳ ලධර්යධතශ විෂය මාලාරහ
ැලප්ත පීම හා
 ප්රාථමිමික හා ධතවියියික විෂයමාලාර අවර පරතිනහිදැස්
පිරවීමහ කහයුතු රීමටම
 ආංශික සංරර්ධ්නය යන යයදුම පැහැදිලි රීමටම
ක්රියාකාරකම් (කුමාරිහාමි මහත්මිය)
01¡ orejkaf.a ls%hdldrlï Tiafia orejkaf.a ksmqK;d
idOkh l;lafiare lsÍfï iqõfYaI l%ufõo
;sîu¡
02¡ oskd.;a iqúfYaIS olaI;d ;j Tma kexùu i`oyd yd
ÿn,;d we;akï tAjd u`. yerùu i`oyd;a iqúfYaIS
jevigyka ;sîu¡
03¡ orejka ksrka;r we.hsug Ndckh ùu ksid Tjqka
;=< id¾:l;ajh w;a ú§ug we;s leue;a; ;=<
iajhx bf.kSug fm<Tùu¡
04¡ iEu i;shlu isiq ks¾udK m%o¾YKh ùu yd tAjd
we.hsug ,la lsÍu¡
05¡ ish`Mu .=rejreka ,`. ish`Mu úIhka i`oyd fmr
iQodku oelafjk ,s;la ;sîu¡
06¡ mdif,a flfrk ish`Mu ls%hdldrï ms<sn`oj Bg
fmr i;sfha foudmshka we;=`M ish`M fokd
oeKqj;a ùu¡
07¡ orejkaf.a ksfjia ;=, o bf.kqï mßir ks¾udKh
úu¡
08¡ m<uq m%Odk wjêh wjika lrk orejkag wod,
w;HjYH bf.kqï ksmqK;d 40 g wu;rj wNsu;
ksmqK;d j,ska wju 80% la j;a idOkh ù ;sîu¡
09¡ fojk m%Odk wjêh wjika lrK orejkag wod,
w;HjYH bf.kqï ksmqK;d 52 g wu;rj 3 yd 4
fY%aKj, wNsu;a ksmqK;d j,ska wju 80% la j;a
idOkh ù ;sîu¡
10¡ ;=kajk m%Odk wjêh wjika lrk orejkag wod,
w;HjYH bf.kqï ksmqK;d 55g wu;rj 5
fY%aKsfha wNsu; ksmqK;d j,ska wju 80% j;a
idOkh ù ;sîu¡
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XII.

දුරීමේ මතේ සකි ප ැ අම්ජ එදා සහ අද

සිරිමත් මයේ සරී-යහපත් ළමයයරී
නුරණත් සත්යවරී-රැඩහත් සමයවරී

යසලකලම් පයලහිද -සිරිමත් දුටු සඳ
එනු එනු යයි යසද-යනිරීයනයන යකිද

ාදයම පුබුී-ණ හුණහ දියී
කුලයදවී නමී-යේ යදිර අමී

රැඩිහිටියන හහ-දනරා ලධසි යකිහ
කහයුතු කරනහ-කැමතිය හැම විහ

පාඩම් කරනහ-පව-යපිව ය න සිහ
සිව යරන අවකහ -යනිහමට රීසිවිහ

ලධනදහ යන විහ -කුල යදවි රිනමින
කහයුතු පසු දින -සලකයි නුරණි සන

යරලාර යනිරරද- කෑමහ ආ සඳ
පහුහ රඩා යසිඳ-මහයවක් කරයරද

යහිඳ යධත සිතුමත්-සිතු යධත ැමත්
ැ යධත යකරුමත්-යනිහමට සිරිමත්

පාසලක යනයන-යදදයලිර යමනයන
දැක දරුරනයන- ණ හු ස පියපනයන

මාපිය සහ රුරු-නෑදෑ යසියහියුරු
හැමහම ැකරු -සැපවරී යම් දරුරා

එහි රීයවීමහ-ලියුමහ ැනුමහ
කවි ගී ැමහ-යදරැලධද කා හහ

ණ ලධදාස කුමාරතුං වියතුන

ඒ එක්කම සිරිමත්ලා සැීයම්ී පන නැය න සමාජ ආර්ථික ිාධ්ක ැන අනවර්ජාලයේ කවියක් ලියනයන ලධර්නාමික
නූවන කවියයරී.
එයකෝමත් එක කායලක
ඈව ම්දනදරක
කටුමැටි ැසූ මැදුරක
ානන දරුයරක් නමින වාරක
පියා ය ිවියයරී හීං ිණ්ඩා
ය විලියරී මර රීදයර මැණි සකා
යමතුන හැර වර ය දර ානනා
සිය රසරී වාරකය සීයා
මඩින අක්කර යදකක කුඹුරරී
ය ිඩින එිඳුම වරත් යහේනරී
රීයනනහ රීසිදුකක් නෑ සරී
වරත් පැටියයක් ාර යේවහැරී
ඒත් හදිසියය ආයර යහනයක්
ලැබුයර මහම මහා කරුමයක්
කරවුණා හැම මලක් යකිළයක්
සුනදර මහ ආර ලධයඟයක්
කුඹුර කරකුේහන
පියා යහිඳහම නේහන
යරන යදයක් රත් නැත්වන
හණ  දැන අපි යරලකකරිේජන
යහේන දා අල්දූලි යරධතී
වරත් රඩියක් පියා ධතී
සීය රැලක සයඳේ යරෝලකයරධතී
පුවා වාරක හුලකලධතී
යකේටු ඌරත් මැණි සක නැනදා
වයලල්මත් වර දුඹුරු හිනදා
සයේ රූයපහ රලිිැනදා

පහලකුඹුයර් රත්යන මාමා
හීං ිණ්ඩා බීල බීලා
දිනක් එධතී රෑ යිිවීලා
කැයලක වලධයා පායර රැකලා
මැයරනනම ාය යහියේන හලා
පහුරදයි ය නආයර මළකඳ
යකිටියයකුත් හපකරල ණ ල්සඟ
රැලපුනා සය ිදන වාරක
සුදු ලු සනයධත දරස් හවකහ
අයන අහයරලධදා
ලධදිපැදුරහත් යනිරීයා
වාරකය අම්මා
ක හින රත්යන එක්ක පැනලා
දුක රැඩිද මනදා
කවාරක් නෑ සීයා
සයඳේ රැතිමට ානනා
යමනන නැනයධත සීය මැරිලා
කලක වවුණා යමයලසහ
වරුණ ැහයයරී වාරක
නණ ත් වරමත් වලධකඩ
ය රති කලක ස යනුත් සමක න

යමයලස ිස් වී සම යහලූ
ක යා දුර මා හියම් පාලූ
රාඩියක් දඬු රලින සෑදු
රරයි මලක වාරක සහ යාලූ

වාරක මයේ සරී
යපර යහිඳ ළමයයරී
දැන නම් නරියයරී
මලක රැද සමයවරී!

දනන ිෑ වර යම් යම්
රයරන යනනහ පිහ යම්
රැඩක් කරනහ තියය මයලක
අපිත් රරණ යකි දුම් යකියලක
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යදමාපියන දැනුරත් රීමටම සදහා අත් පත්රිකාර
යක්. ඩී. මියුරින මහත්මිය, ප්රාථමිමික අධ්යාපන අධ්යක්ෂ

j¾;udk iudcfha ÿIs;lï" iqrdlEï" wmfhdack" fndrej"fidrlïj,ska msr,
s d' foudmshka úiska
;ukaf.a orejd jeisls<s j,lg ouk iudchla' ' ' ;u mshd úiska oshKsh ÿIKh lrk iudchla ' '
' ;u oshKsh úiska ;u foudmshka fofokdu urK iudchla ' ' ' ta ú;ro @ mqxÑ is;a ;ejq,lska
jiúi mdkh lr, osú ke;s lr.kak ñksiaiq" fn,a, je, oud.kak ñksiaiq " wkqkk
a g fyk
.eyqj;a lula kE ;ukaf.a idlal=j mqrj .kak ñksiaiq" ;ukaf.a <Õg fí;a .kak tk ldka;dj
ÿIKh lrk ffjoHjre" ;ukaf.a mdif,a mqxÑ ore isÕs;a;ka ÿIKh lrk .=rejre" fï wh bf.k
f.k ke;s ñksiaiq o @ wOHdmkh ,n, ke;s ñksiaiqo @ keye' fndfyda fokd bf.kf.k ta whg
;sfhkafka oekqu muKhs' wdl,am keye' yeoshdj keye' tfykï wms wjqreÿ .Kklau lr,
;sfnkafka iudch ms<l
s =,ska neyer lrk ñksiaiq ieliSula j¾;udkh fufia kï wkd.;fha o fï
;;a;ajh óg;a jvd oreKq fjkak mq¿jka' tu ksid b;d blauKska ohdj lreKdj is;a ;=< we;s wkqka flfrys is; ne;su;a jk fomhska isg .kak mq¿jka" iS,dpdr" .=K.rel" ks¾udKYS,S "
oremshrsila ieliSug kï mj;sk wOHdmk l%uh ;=< ;jÿrg;a wms isrù

isáuq o @

rgl mq¾K ixj¾Okh flfrys n,mdk m%Odk idOlh wOHdmkh nj;a" f,dalfha iEu cd;shlau tu
;;a;ajhg <Õd ù we;af;a wOHdmkh id¾:l lr .ekSfuka nj;a" mqo.
a , ixj¾Okfha oS iodpdr
ixj¾Okh jeks Wiia udkj .=KO¾u <Õdlr fokqfha wOHdmkh nj;a" wms okakd lreKls'
;udg iEySug m;ajk cSú;hla " w¾:j;a cSú;hla " .=K.rel" YS,dpdr" cSú;hla i|yd m%:u
mshjr .kq ,nkafka m%d:ñl wOHdmkfhks' idrj;a m%d:ñl wOHdmkhla fkd,enqkfyd;a orejkaf.a
wkd.;h flfrys wys;lr wkaoñka n,dmk nj wm okakd lreKls' wOHdmkh hkq " ksou
s rd lg
mdvï lsru
S " mka;sfhka mka;shg áhqIka i|yd osjhdu ;=<ska úNd. iu;a ùug W;aidy oerSu
fkdfõ' fufia úNd. muKla iu;a jq ;reK ;reKshka úYd, ixLHdjla /lshd úrys; ksluqkaf.a
;;a;ajhg m;aù we;s iudchl osúmeje;au i|yd ksmK
q ;d w;am;a lr .ksñka wkd.; f,dalhg
m%fõY ùug wjYH jgmsgdj ieliSu yd idrO¾u j,ska msrm
s qka iudchla ieliSug m%d:ñl
wOHdmkfha mrud¾:h úh hq;= nj;a" kef.kysr m<d;a wOHdmkh weu;s;=udf.a wruqKq yd
n,dfmdfrd;a;= fõ'
fuu Wodr n,dfmdfrd;a;=j bgqlr .ekSu i|yd m¾fhaIKd;aul ls%hdj,shla Tiafia wïmdr
l,dmfha f;dard.;a mdi,a 50 l .=rejreka foudmshka úÿy,am;sjreka oekqj;a lrñka iS,dpdr nj"
fm!reI j¾Okh yd wkd.; wNsfhda. ch.ekSfï yelshdj hk Wodr wruqKq 03 Tiafia " orejl=
bosrs iudchg ;s<K
s lsrf
S ñ uye.s lr;jH wdrñN lr we;'
ta i|yd foudmshka jk Tnf.a odhl;ajh lemùu wms by<ska n,dfmdfrd;a;= fjuq'
ta i|yd ' ' ' ' '
01' Tfí orejd W;=ïu iïm;hs' /l.ekSu Tfí j.lSuhs'
02' mQ¾K fm!reI;ajhlska hq;a fyd| ñksil= ùug Tfí wdorh /ljrKh uÕ fmkaùu jv d;a
wjYH jkafka mdi,a .; lrk ld,hg jvd jeä ld,hla f.or .; lrk fyhsk's
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03' orejdg wkqka uÕ fmkaùug fmr Tn uÕ fmkajkak orejd Tfíh'
04' wo osk lrk iq¿ jeros wkd.;fha oreKq úh yel' ta i|yd iq¿ je/oaola jqjo b;d blauKska
ksjros l< hq;= fõ'
05' l=vdu jhiska fyd| mqreÿ j¾Okh wdrïN lrkak'
06' orejdg ijka fokak' wdosm;H m;=rkjd fjkqjg iyfhda.fhka yd iqyo;ajfhka md,kh
lrkak'
07' wm orejkag o`vqjï osh hq;af;a jeros ksjeros lsru
S g ñi flaaka ;sh msg lsru
S g fkdfõ'
08' orejd ks;r w.hkak' Tn wdof¾ nj oefkakg bv yrskk
a ' /ljrKh ,efnk orejdg wd;au
úYajdih we;s fõ'
09' jvd ks;r w;aoelSï ,ndosh yels úúO mrsirhkag orejd fhduq lrjkak'
10' m%d:ñl fYaKsj, isiqkf
a .a m%Odk bf.kqï udOH wkqlrKh yd fi,a,ï .dhk" rx.kh yd
ksoyia ls%hdldrlï jeks wjia:dhs' ta i|yd Tn fyd| wkqlrKh l< yels prs;hla ùug;a
wjYH mrsir orejdg ,ndoSug;a Wkkaÿ úh hq;=h'
11' orejdg ,ndfok wkYjH wdrCIdj wdrïNl Yla;sh ke;s lrhs' tu ksid jhig fhda.H
j.lSï Ndr fokak' ;SrK .ekSfï wjia:d i,ikak' Tng lrkak neye wudrehs jeks —nersmo˜
yels;rï wvq lrkak' <uhd lrk iEu fohlu jeros fiùfuka j<lskk
a ' wkHjYH wKlsrï
S
";¾ck wdoshka j<lskk
a '
12' wfkla <uhs iuÕ Tfí orejd lsisúfglj;a ixikaokh fkdlrkak' orejdf.a l,ska idOkh
yd j¾;udk m%.;sh ixikaokh lrkak'
13' l,yldrS iajNdjh ;=kS lsru
S i|yd lS%vd lsru
S yd ix.S; úkaokh wjia:d iïmdokh lrkak'
<uhdf.a woyia úys¿jg ,la fkdlrkak'
14' ksjfia mrsirh <uhdf.a iuia: fm!reI j¾Okhg iqÿiq w;aoelSï j,ska .yK" ikaiqka
ms%hukdm bjis,su;a" ldreKsl "ñ;%YS,S tlla njg mrsj¾:kh lrkak'
15' <uhdf.a ùr;ajhg bv fokak' oÕldrlï ovínrlula fkdfõ' cSú;h ms<n
s | Okd;aul
woyia orejd ;=< we;s lrkak'
16' l=vd l< isgu orejd mrsirhg wdorh lrk mrsirh ms<n
s | ixfõoS mrsirh ;=<ska
ks¾udKd;aulj is;k mrsirh /l.kak mqo.
a ,fhla njg m;a lrkak'
17' lS%vd lsru
S g " riúkaokhg fmdÿ iudc lKavdhï weiqrg wjia:d i,ik .uka Tno osklg
fudfyd;la fyda orejdf.a f,dalfha iersirkak'
18' rEmjdysks kerôug weìneys fkdlrkak' Tn;a weíneys fkdjkak' oji w¾:dkaú;j .;
lsru
S g ld, igykla ilia lr fokak'
19' wd;au Yla;sh yd wd;au wNsudkh f.dvk.d .kakg Woõ fokak' bf.kSï miqnEïj,oS úfYaI
Woõ imhkak' osr.
s kajkak' fyd| NdId Ndú;h wkd.;hg w;aje,ls' ta i|yd Woõ lrkak'
20' fyd|u fyd| orejl= yod.ekSug mdi, yd ksji hd lrk w¾:j;a c¾k,h ;=< Tfí
orejdf.a fjkialï ksrC
S IKh fldg jd¾;d lrkak'

XIII.

ය  අහල්පක වරු අ ය දු අ සම්ලිණ්ඩ ප කළ යුතු දේත පද්ධ්ක ප
(යර්ීයය අධ්යාපන අමාවයංශයේ රාර්කාක සං ණනයේ ලධර්ණායක යයිදා ලධමින )
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

පාසැයලක නම
ලිපිනය
දුරකථමින අංකය
විදුහලකපතිතුමායේ නම හා දුරකථමින අංකය
ග්රාම ලධලධ්ාමට යකිේඨාසය
පළාත් පාලන ිල ප්රයධතශය
පාසයලක රර් ය

පිරිමි පමණක්/පු ැහැණන පමණක්/පුමිශ්ර

ජාතික පාසලක්/පුජාතික යනිරන පාසලක්

නා රික/පු ම්ිද

දුෂ්කර/පුප්රසනන

සිංහල පමණක්/පුයදමල පමණක්/පු සිංහල-යදමල/පු සිංහල-දංග්රීසි/පුයදමළදංග්රීසි/පු සිංහල යදමළ -දංග්රීසි

නයරෝදයා පාසලරී/පුදසුරු පාසලරී/පුපාසලක 1000 එකරී /පුපාසලක 5000/පු

1 ඒ.බී./පු1 සී /පු 2 රර් ය /පු 3 රර් ය

10- යශ්රේණි ස/පු 1-8 යශ්රේණි ස/පු 1-11 යශ්රේණි ස/පු 1-13 යශ්රේණි ස/පු 6-11 යශ්රේණි ස/පු 6-13 යශ්රේණි ස
පාසලක ිල ප්රයධතශයේ 2013 ජනරාරි 31 රන විහ අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ කළ දරුරන සංඛයාර
2013 පළණ රන යශ්රේණි සය සදහා ලැබුණ දලකලුම්පත් ප්රමාණය
2013 පළණ රන යශ්රේණි සය සදහා ිදරා ත් සිසුන ණන
2012 පයහේ ශිෂයත්රය සදහා යපනී සිටි ණන
2012 පයහේ ශිෂයත්රය සමත් ද  ණන
2012 අ.යපි.ස. සාමානය යපළ සදහා යපනී සිටි ණන
2012 අ.යපි.ස. සාමානය යපළ සමත් ද  ණන
පාසයලක සෑම සිසුරකුයේ ම පහව සදහන විස්වර සතුළත් ලැයිස්තුරක්

නම

ාපන රර්ෂය

ාපන මාසය (ජනරාරි/පු යපිරරාරි-යදසැම්ිර්)

ස්ත්රී පුරුෂ ාරය ිර

දය නුම ලින යශ්රේණි සය

දය නුම ලින මාධ්යය

දය නුම ලින විෂය ධ්ාරාර (රාණි සජ/පුකලා/පුවිදයා/පුවියශේෂ අධ්යාපන/පුඅදාළ නැව)

පනති ාර රුරුතුමියයේ නම

ය දර සිහ පාසලහ සති දුර (රීමී 2 හ අල් /පු රීමී 2-3/පු රීමී 3හ රැඩි )

වියශේෂ ඌනවා
පාසයලක සෑම රුරුරරයකුයේ ම පහව සදහන විස්වර සතුළත් ලැයිස්තුරක්

නම

පත්වීම් මාධ්යය

වියශේෂඥවාරය දරන විෂය

ාර පනතිය
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සෑම දරුරකුම පප කල යුතු මැණි සකරී

XIV.

තපෝජිත පළාේ අධ්යාප

ප්රක පේක  තකටුම් පත

"සෑම දරුයරකු ම පප කළයුතු මැණි සකරී."
රසර තිහක කුරිරු යුධතධ්යයන ාපරි ම යලස පහර කනු ලැබූ නැය නහිර පළාත් ස ා ිල ප්රයධතශයේ ජීරත් රන අහිංසක යදමාපියනයේ දරුරන
සෑම අතින ම ශක්තිමත් රීමටයම් ර ැම පැරමට සත්යත් නැය නහිර පළාත් අධ්යාපන අමාවයංශයහ යි. අනා වය ාර ැනීමහ සිටින රත්මන
දරු පරපුර මනා වි රයවාරරීන පිරිපුන, ආත්ම ශක්තියයන යහබි, රීසියරකුහ යදරැලධ යනිරන ජාතික ආර්ථිකයහ කැපී යපයනන දායකත්රයක්
සපයන රයයරසායකයන පිරිසක් රනයන පළාත් අධ්යාපන අමාවයංශයේ රත්මන ක්රියාකාරිත්රය තුළින ිර අපි වරයේ විශ්රාස කරණ .
එයසේ ම, අප පළායත් ජීරත්රන ජනවාර ද යමම ර ැම හා යුතුකම අප අතින දටුරන තුරු සුවිසලක ිලායපියරිත්තුරරීන යුතුර සිටිති. පවුනයේ
එම අහිංසක අයප්ත ක්ෂා දටුරීමටයම් ර ැම සත්යත් පළායත් ර රීරයුතු සිවිලක යසේරකයන රන පි හා මා අව ිර පිළි ව යුතු ය. පවුන අපහ
රැටුප්ත  ය රනයන යමම යුතුකම අප අතින දටුරනු දරීනු රිසියයලධ.
යමම ප්රතිපත්තිමාලාර ක්රියාත්මක රීමටම මක න 2018 රසර රන විහ ජාතික මේහයමන අප පළායත් අධ්යාපන සාධ්නය හයරන ස්ථමිානයේ සිහ
පළණ රන ස්ථමිානය කරා රැය න ඒමහත්, ස්රා ාවික සම්පත්රලින අනූන අප පළාව ජාතික ආර්ථිකයේ මර්මස්ථමිානය ිරහ පත් රීමටමහත්
අයප්ත ක්ෂා කරණ . එම කාර්යය යරනුයරන අපි අත්රැලක ිැඳ ලධණ .
එැ පරම විශ්රාසයේ සිහ සකස් යකිහ සති යමම පළාත් අධ්යාපන ප්රතිපත්තිය යථමිා පරිදි පරත්රාය න යාම හා ක්රියාත්මක රීමටම පළාත්
අධ්යාපන අමාවයරරයායේ පහන පාසලක කලධෂ්හ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා දක්රා රන සියලකලනයේ ම ර ැම හා කාර්ය ාරය ිර ද සදහන
කරනු කැමැත්යවණ .

1. ජායිනයේ අනනයවාර පිළි ලධමින ම ජාතික ඒකාග්රවාර හා ඒකාිධතධ්වාර ය ිඩන මින හා වහවුරු කරමින ඒ පස්යසේ ශ්රී ලංැක
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

ජාතිය බිහි කරමින ශ්රී ලංකාර සෑම අංශයරීන ම සංරර්ධ්නය රීමටයම් ජාතික අරණ ණහ අනුූලල රන පරිදි නැය නහිර පළාත්
අධ්යාපන ක්රියාරලිය සැලසුම් කළ යුතු ය.
අධ්යාපනය, නැය නහිර පළායත් ාපදින සෑම දරුරකුයේ ම මූලික අයිතිරාසිකමක් ිර නැය නහිර පළාත් ස ාර පිළි ලධයි.
දරුරනහ අවුරුදු 2 ½ සිහ අවුරුදු 16 දක්රා රන මූලික අධ්යාපනය ලිා ැනීමහ සමාන අරස්ථමිා හා සමාන පහසුකම් ලිා ීම
පළාත් ස ායද ර ැමක් ිර පිළි ලධණ .
යර්ීයය අමාවයාංශය මඟින අධ්යාපනය සඳහා යයිණ  කර සති විෂය ලධර්යධතශය ළමයායේ සර්රාංලිය සංරර්ධ්නයහ යහේතුරන පරිදි
ලධර්මාණාත්මකර යමයහයරා ැනීමහ පළාත් අධ්යාපන ිලධ්ාමටන ර ිලා ව යුතු ය.
දරුරන සතු සහජ බුධතන්න සහ සහජ කුසලවා හඳුනා ලධමින සංරර්ධ්නය රීමටම ද, නූපන බුධතයේය හා නූපන කුසලවා ාත්පාද
කරමින සංරර්ධ්නය රීමටම ද, සහජ දුිලවා හඳුනා ලධමින අයහෝසි රීමටම ද, නූපන දුිලවා ාත්පාදවීමහ සති අරස්ථමිා අහුරා දැමීම
ද පාසල තුළින දටු විය යුතු ය.
ප්රාථමිමික පනතිරල ා ැනවීයම් මාධ්ය මදපියන ලධරයසේ ී කවා කරන ාෂාර විය යුතු ය. එම ාෂාර යදමළ යහෝ සිංහල යලස
සැලරීය යුතු ය.
යදරන ිස යලස සිංහල /පු යදමළ ාෂාර ද යවරන ාෂාර යලස දංග්රීසි ාෂාර ද ප්රාථමිමික අධ්යාපනයේ යවරන අදියර අරසාන රන
විහ යහිිනන හැසිරවිය හැරී වී තිබීම අලධරාර්යය යද.
දරුරනහ සියලු ආ ම් පිළිිඳර අරයිෝධ්යක් ලිා ලධමින එක් ආ මකහ යකිටු යනිවී වි්ාරලිලිර න්නවනය දියු ස කර ැනීමහ
හැරී රන පරිදි ලධර්මාණාත්මක යලස ආ ම ා ැනවීමහ ආ්ාර්ය මණ්ඩලය කහයුතු කළ යුතු ය.
මානර පරම්පරායද සංරර්ධ්නය සඳහා පූර්ණ යලස කැපවිය හැරී යපෞරුෂයක් සහිව පළණ  යපළ කළමනාකරුරන යලස පුහු ස
කරන ලද විදුහලකපතිරරුන සෑම පාසලකහ ම ලිා යදමින යාරත්කාලීන යකිහ සංරර්ධ්නය කරමින පරත්රා ය න යා යුතු ය.
සුදුසුකම් සහිව දක්ෂ, කාර්යක්ෂම, සමාජයහ ර රන ආදර්ශමත් රුරු පරපුරක් ලධර්මාණය කර යාරත්කාලීන කර සංරර්ධ්නය
කරමින පරත්රා ය න යා යුතු ය.
විදුහලකපතිරරයාහ හා ආ්ාර්ය මණ්ඩලයහ ාපකාරයක් රන පරිදි පවුනහ සහාය වීම වම ර ැමක් යලස පරරා ත් ලධලධ්ාමට
සංන්වයක් යාරත්කාලීන කර සංරර්ධ්නය කරමින පරත්රා ව යුතු ය.
හදිසි ආපදා වත්ත්රයක ී වුර ද, දරුරනයේ යහපව ායදසා අධ්යාපන ලධලධ්ාමටන ද විදුහලකපතිරරුන ද, ආ්ාර්ය මණ්ඩලය ද
අධ්යාපන කාර්ය මණ්ඩල ද සතුල් සමස්ව අධ්යාපන රදත්තිකයන ම යමයහයරමින අධ්යාපන රදතිකයනයේ රුණාත්මක ාරය,
ස්රාන්නත්රය හා ය ෞරරය සහතික කළ හැරී, අධ්යාපන අමාවයරරයාහ සහ ප්රජාරහ ර රීයන අධ්යාපන රදත්තික ස ාර පිහිටුරා
යාරත්කාලීන කර සංරර්ධ්නය කරමින පරත්රා ව යුතු ය.
ප්රාථමිමික පාසලකරල ී ළණ න විසි යදයනකුහ එක් රුරුරරයයකු ද, ධතවියියික පාසලකරල ී ළණ න හවළිහකහ එක් රුරුරරයකු යලස ද
සෑම පනතියකහ ම එක් පනති ාර රුරුරරයකු යලස ද සෑම විෂයකහ ම ප්රමාණරත් වරම් රුරුරරුන ද, සෑම පාසලකහ ම සංගීව,
නැටුම්, න්ර, දහ විදයාර හා ශාමටරික අධ්යාපනය සඳහා එක් රුරුරරයයකු ිැක න ද ලිා ීමහත්, අධ්යාපන ක්රියාරලිය රුණාත්මක
හා ප්රමිති වර පරත්රා ය න යාමහ අරශය යටිවල පහසුකම්, දය නුම් ආධ්ාරක හා ාපකරණ සතුල් අයනකුත් පහසුකම්
සාධ්ාරණර හා ප්රමාණරත් පරිදි ලිා ීමහ කළ යුතු ය.
ප්රාථමිමික පාසලකරල පනතියක සිටිය යුතු ළණ න ප්රමාණය විස්සක් පමයණරී. ධතවියියික පාසලකරල පනතියක සිටිය යුතු ළණ න
සංඛයාර හවලිහක් පමණි ස. සෑම ළමයයකුහ ම පනති කාමරය තුළ රර් මීහරයක දඩ ප්රමාණයක් යරන කළ යුතු ය.
දරුරනයේ යහහ දරස සරු රීමටම සඳහා අද දින රැඩිහිටි පරපුයර් සියලු ක්රියාකාරකම් යහේතුරන ිැවින, පාසලක යපෝෂක කලාපීය
ප්රජාරයේ සර්රාංලිය සංරර්ධ්නය සඳහා මඟ යපනරන ස්යරච්ඡා යසේරකයයකු යලස විදුහලකපතිරරයා සහ ආ්ාර්ය මණ්ඩලය
කහයුතු කළ යුතු ය.
විදුහලකපතිරරයාහ සහ ආ්ාර්ය මණ්ඩලයහ ප්රජා නායකත්රය ලැයින පරිදි කහයුතු රීමටමහ රාජය හා යපෞධත ලික ආයවනරලින
හා ලධලධ්ාමටනය න ව යුතු සහයයෝ ය ලධල මේහමින ලිා ීමහ සියලු අධ්යාපන ලධලධ්ාමටන කහයුතු කළ යුතු ය.
පළාත් අධ්යාපන යලකකම්, පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, පළාත් යලකකම්, පළාත් ාර ලධයයෝජය යපිලිස්පති, පළාත් ාර ත්රිවිධ් හණ දා
ලධලධ්ාමටනයේ ලධයයෝජිවයින, පළාත් යසෞඛය යලකකම්, පළාත් ය ිවි ජන යසේරා ලධලධ්ාරි, යිෞධතධ් - හිනදු - දස්ලාම් ආ මික
පළාත් නායකයින එක් අයකු ිැක න සතුල් රන පළාත් ිද අධ්යාපන කළමනාකරණ හා ප්රමිති ඒකක පිහිටුරා යාරත්කාලීන
කරමින පරත්රාය න යායුත්යත් අධ්යාපන රදතිකයනහත්, පාසලක ප්රජාරහත් දරුරනයේ දය නුම් - ා ැනවීම් ක්රියාරලිය
සංරර්ධ්නය රීමටම සඳහා පහසුකම් සැලසීමහ යි.
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සෑම දරුරකුම පප කල යුතු මැණි සකරී
18. රර් රීයලෝමීහර් යදකක් තුළ ප්රාථමිමික පාසලක් ද, සෑම ප්රාථමිමික පාසලක පහකහ ම එක් ධතවියියික පාසලක් ද රන පරිදි සමාන
ප්රමිතියරීන යුතුර සියලු ම පාසලක සංරර්ධ්නය කළ යුතු ය.

19. සෑම දරුයරකුහ ම රර් රීයලෝමීහර් යදකක් තුළ අං සම්පූර්ණ ප්රාථමිමික පාසලක් ලිා දිය යුතු ය.
20. සති රන පුරප්ත පාල්රලහ අනුර අදාළ පාසල සඳහා රුරුරරුන ිඳරා ැනීම කළ යුතු ය. රසර පහකහ (5) පසුර අදාළ අධ්යාපන

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

යකිේඨාසය හා කලාපය තුළ අදාළ විෂය සඳහා පමණක් ස්ථමිාන මැරුවීම් ලිා දිය යුතු ය. රසර අහකහ (8) පසුර අදාළ විෂය සඳහා
පමණක් පළාව තුළ ද, රසර දහයකහ (10) පසුර අනවර් පළාත් මාරුවීම් ද එැ රුරුරරුනහ ලිා ව හැරී ය. අනවර් පළාත්
මාරුවීම් ලිා ැනීයම් ී විෂයයහ අදාළ ර සුදුසුකම් සහිව ප්රවීන අ්ාර්යරරයයකු සමඟ යකයරන සුහද මාරුරක් යලස එය කළ යුතු
ය.
අධ්යාපන පධතධ්තියේ සියලු ාසස්වීම් හා රැටුප්ත  රර්ධ්ක ලිා දිය යුත්යත් කාර්ය සාධ්න රාර්වාරලහ අනුර පමණි ස. (යමය දක්ෂ යලස
හා කැපවීයමන කහයුතු කරන රුරුරරුනහ හා ලධලධ්ාමටනහ ආශිර්රාදයක් රනු සව. )
පාසලක හැර යන සෑම දරු - දැරියක ම අධ්යාපලධක, රදත්යියික යහෝ ලලදායී සමාජ කාර්යයකහ යයිණ  රීමටම පළාත් ිද අධ්යාපන
කළමනාකරණ හා ප්රමිති ඒකකයේ ර ැමරී. යමම ර ැම විදුහලකපති හා පාසලක කළමනාකරණ කමිටුර හරහා දටු කළ යුතු ය.
අර රරප්රසාදිව දරුරනහ පාසලක යාම සඳහා අරශය සියලු පහසුකම් සැලසීම පළාත් ස ායද යුතුකමක් යලස සැලරීය යුතු ය.
යපෞධත ලික පාසලක හා යපර පාසලක ලියාපදිංන් රීමටම ද, ලධයාමනය රීමටම ද ප්රමිතිය වක්යසේරු කර ලධසි යලස පරත්රා ය න යාම
අන්ක්ෂණය කර සහතික රීමටම ද රාර්කාක ර කළ යුතු ය.
අධ්යාපන යකිේඨාස, කලාප හා පළාත් මේහමින පාසලක සංරර්ධ්න සමිති හා පාසලක කළමනාකරණ කමිටු යලකකම්රරුනයේ ස ා
පිහිටුරා යාරත්කාලීන කරමින, සහන ීමනා ලින පවුලක අධ්යාපන ස්යරච්ඡා ාපයධතශක කමිටු මේහමහ සංරර්ධ්නය කර
පරත්රාය න යාමහ අදාළ අධ්යාපන ලධලධ්ාමටන කහයුතු කළ යුතු ය.
රුරු ාපයධතශකරරුනහ හා විෂය අධ්යක්ෂකරරුනහ සදජු ර ම නම් කළ පාසලක රීහිපයක රුණාත්මක අධ්යාපන සංරර්ධ්නය පැරරිය
යුතු ය. එම පාසලකරල රුණාත්මක අධ්යාපන සංරර්ධ්නයේ ප්රමාණරත් ාරය පිළිිඳ වක්යසේරු හා ස යීම් රාර්වා ාසස්වීම් හා
රැටුප්ත  රර්ධ්ක සඳහා ාපයයෝගී කර ව යුතු ය.
යකිේඨාස අධ්යාපන කාර්යාලය පාසයලක රුණාත්මක අධ්යාපන සංරර්ධ්නය පිළිිඳර ර රීයන ප්රධ්ාන මධ්යස්ථමිානය යලස
යපෝෂණය කරමින අදාළ ර ැම් පැරරිය යුතු ය.
කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය සම්පත් සපයන පරිපාලන කාර්යාලය යලස ද කලාපයේ අධ්යාපන ප්රිලවා හා දුිලවා පිළිිඳර
ර රීයන ප්රධ්ාන මධ්යස්ථමිානය යලස ද සංරර්ධ්නය කර පරත්රාය න යා යුතු ය.
පළාත් අධ්යාපනයේ ප්රිලවා හා දුිලවාරල පූර්ණ ර ැම සහ ර වීම පළාත් අධ්යාපන කාර්යාලය සහ පළාත් අධ්යාපන
අමාවයරරයා ද, පළාත් ස ාර ද යරන යරන ර සහ ඒකාිධතධ් ර වහවුරු කළ යුතු ය.
පළාත් අධ්යාපන ක්රියාරලිය සඳහා රැය කළ සමස්ව අරණ දලක ප්රමාණය ද, හ සායප්ත ක්ෂර ලැබී සති ලලදායීවාර ද, අයප්ත ක්කාව
ලලදායීවාර සහ ලිා ී සති ලලදායීවාරයේ යරනස ද, දුිලවා සහ ප්රිලවා ද, ප්රිලවා සංරර්ධ්න රීමටයම් සහ දුිලවා දරත්
රීමටයම් ක්රමයදදයන ද සතුළත් සවිස්වර රාර්වාරක් රු අධ්යාපන අමාවයරරයා විසින රාර්කාක ර පළාත් ස ාරහ දදිරිපත් කරමින
එහි පිහපත් මහජනවාර අවහ පත් කළ යුතු ය.
යමැ පරමාර්ථමි දටු කර ැනීම සඳහා පළාත් අධ්යාපන අමාවයාංශය විසින රරින රර ලධකුත් කරනු ලින ්ක්රයලකඛ ාලකලංඝනය
රීමටම ද, අනා ව යලෝකය ායදසා දරුරන යමයහයවීමහ අයපියහිසත් වීම හා හ අදාළ ර ැම් පැහැර හැමටම ද, පළාත් අධ්යාපන
ප්රඥප්ත තිය ලධසි පරිදි ක්රියාත්මක යනිරීමටම ද රාජකාරි අත්හිටුරා වියේමත් විමර්ශනයරීන පසුර රැඩ වහනමහ ලක් කළ හැරී
ිරපවල රැරදි යලස සලකනු සව.
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8. හැදි අවීම
අධ්යාප තෂ අර්දයදප
ශ්රී ලංකායද ප්රාථමිමික අධ්යාපනයහ සතුළත්වීයම් ප්රතිශවය 98% ක් රන අවර ලිවීයම් හා රීයැවීයම් හැරීයා
මේහම 95% රී. පාසලක සංඛයාර 9731රී. ලධසි පුහු සරක් ලැබූ රුරුරරුනයේ ප්රතිශවය 97% දක්මරා සති අවර
19:1ක් රන පරිදි දහළ ම වලයේ සිසු රුරු අනුපාවයක් ද පැරයත්. සංඛයා යලකඛන නම් එයසේය. නණ ත් රත්මන
අධ්යාපනයේ සැිෑ වත්රය යරනකරී.
පළණ ර, පාසලහ සතුල්රන දරුරනය න සියයහ පහයළිරහ රැඩි ණනක් නර රන රසයරන පසු පාසලක යාම
නවර කරති. සියයහ හවළියකහ යනිඅල් ණනක් පාසලක දිවියේ රසර එකයලිසක් ව කර වම ාත්සාහයහ
සහතියක් තියා රීසිම පිළි ැනීමක් නැතිර වමන පරාජිවයන යලස සිවාය න සමාජයහ එක් යරති.
යදරනුර ාසස් යපළ සමත්ර ා ත් යයි සම්මව වරුණ වරුණි සයයෝ ආණ්ල්යද ආයවනයක අතු ාන රස්සාරක්
යහෝ දලකලා යධතශපාලන නායකයන පස්යසේ යති.
වි ා සමත්ර යහෝ යනිසමත්ර රත්මන අධ්යාපනය තුලින සමාජයහ දායක කරනයන යමරැලධ පරාජිව
පරම්පරාරරී. එරැලධ පරම්පරාරක් බිහි කරන අධ්යාපනයක් අර්බූදකාමට අධ්යාපනයරී. සමාජයම පුරාමත්
අලිලා්ාර ිර, ීන ිර හා යිලහීන ිර ප්ර්ලිවර පරයි. යමරැලධ සමාජයක් බිහි කරන අධ්යාපනයක් අර්බූදකාමට
අධ්යාපනයරී.
අර්දයදපට තහේතුව
යමම අර්බූදයහ මූලික යහේතුර රනයන අධ්යාපනයේ සාර්ථමිකත්රය යනු විෂය දැනුම ධ්ාරණය කර ැනීම තුලින
වි ා ජය ැනීම පමණක්මය යන සමාජ සම්මවයයි. ඒ සම්මවය ලධසාම පාසැල යනු විෂය දැනුම හා
සයමෝධ්ාලධකර ජීවිව ලධපුණවා ලිා යදන පරිසරයක් යරනුරහ විෂය දැනුම යපිරන නීරස වැනක් ිරහ පත් වී
සව. දරුරකුයේ රටිනාකම විෂය දැනුම සදහා ලිඛිව වි ා යරීන ලැයින ලකු ස රලහ ලඝු වී සව.
අර්දයදතෂ නිවාරණප
වර දුරහත් අපහ යමම යථමිාර්ථමිය මඟ හැරිය යනිහැරී ය. වි ා යක්නරිය අධ්යාපනය තුලින සියලු ම දරුරන එක
ම ලධෂ්ලල වර කාමට මාරවකහ සද දමා සති ිර අප යත්රුම් වයුතු යි. සමාජයහ යත්රුම් කර දිය යුතුයි.
අර්බූදයේ ලධරාරණය යනු සෑම දරුරකුහ ම වම සහජ හැරීයාරන විකසිව කර ැනීම තුලින සීලා්ාර ද ද,
අභිමානරත් ද ද අනා ව අභියයෝ ජය ැනීමහ ශක්තියක් සතිද ද පුරරැසියයකු යලස සමාජයහ පිවිසිය හැරී
යලස සර්ර ආංශික ලධපුණවා රර්ධ්නයක් ලිා යදන ද ැනුමකහ අරස්ථමිාරක් ලිා ී එම ද ැනීමහ පළාත්, ජාතික
හා අනවර්ජාතික මේහයම් රටිනාකමක් ලිා ීමය. 1998 සම්පිණ්ඩනය යකයරනු නණ ත් ලධසි යලස ක්රියාත්මක
යනිරන ජාතික යපිදු ලධපුණවා පධතධ්තිය යමම කර්වරයය සදහා අරශය පදනම ලිා යදන ිර අයප්ත  විශ්රාසයයි.
අර්දයදතෂ නිවාරණප සදහා මගෂා තසවීම
නැය නහිර පළායත් පාසැලක අධ්යාපනය තුලින පළායත් දරුරනයේ පූර්ණ ලධපුණවා රර්ධ්නයක් සති රීමටම, එම
රර්ධ්නය ස යීම සහ අ ය රීමටම පිළිිඳ සය මාසික ක්රියාමූලික පර්යේෂණයක් හා ඒ සම ාමී සංරාද මාලාරක්
ක්රියාත්මක කර, ඒ අරසානයේී නැය නහිර පළායත් අධ්යාපන අමාවයංශයේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ැනීම සදහා
පූර්ණ සැලැස්මක් රු අධ්යාපන සමතිතුමා යරව දදිරිපත් රීමටම අර්බූර්දයේ ලධරාරණය සදහා ආරම් යක යලස
අපි දරීණ .
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ඉලෂාක

යත්මාර
“සෑම දරුරකුම පප කල යුතු මැණි සකරී”
දැෂාම
වමාහ සුවියශේෂ ද  යපෞරුෂත්රයරීන සවිමත්ර සීග්රයයන යරනස් රන යලෝකයක අභියයෝ රලහ ණ හුණ ීමහ
ශක්තියක් සතිද ද යහපත් පුරරැසියන යලස සමාජයහ ප්රවිෂ්හ විය හැරී ද ද වරුණ පරපුරක් බිහිරීමටම තුලින
ආසියායද ආශ්්ාර්රය ිරහ අප ශ්රී ලංකාර ස්ථමිාපිව රීමටයම් මහිනද න්නවන දදිරිදැක්ම සාක්ෂාත් කර ැනීම
අරණ ණ
සලල දය නුමක් හා ද ැනවීමක් සදහා -- කැප වු ස රුරු පිරිසක්, සවිය යදන පවුලක හා ප්රජා එකතුරක්, සුදුසු
අධ්යාපලධක පරිසරයක් හා මනා කළමනාකරණයක් යපළ ැස්වීම
සලල දය නුමක් හා ද ැනවීමක් පිලිිඳ ලධර්ර්නය
සෑම සිසුරකුහම විෂය ලධපුණවා හා සම ාමීර හා සයමෝධ්ාලධකර ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා ලිායදන
දය නුමක් හා ද ැනවීමරී
ලිඛිව වි ා යනු වර කාමට සමාජයක අලධරාර්ය අං යරී. එම වි ා ජය ැනීම පිලිිඳ යදමාපිය ානනදුර
සාධ්ාරණය. එම ානනදුරහ ප්රති්ාරයක් යලස වි ා රලහ අරශය විෂය ලධපුණවා පමණක් සදහා අරධ්ානය යයිණ 
රීමටමහද රුරුරරුන යපළඹීමද යත්රුම් ව හැරීය. අද අධ්යාපනයේ ප්රධ්ාන ප්රශ්නය එය වි ා අභියයෝ
ජය ැනීම යනනහ ලඝු වීමය. ජීරන ලධපුණවා හා පුරරැසි ලධපුණවා රලහ වැනක් යනිලැබීමය.
පළායත් අධ්යාපනයේ කාර්යසාධ්නය මැනීම
ජාතික අධ්යාපන ආයවනය මක න අයප්ත ක්කාව අවයාරශය ලධපුණවා කේහලය විෂය ලධපුණවා, ජීරන ලධපුණවා හා
පුරරැසි ලධපුණවා යලස යරන කර, එක් එක් සංඝහකයක සදහා අරම කඩදම් නම් කර, පළායත් සිසුනය න 90%
ක් රත් එම කඩ දම් පසු කර සතිද යනන අධ්යාපන ිලධ්ාමටන විසින රසරක් පාසා ක්රමානුූලල යලස ස යීම් කර
යුතු යයි අපි යයෝජනා කරණ .
එරැලධ සර්රාංශික ලධපුණවා ස යීමක් සදහා සදහා අණ තුයරන යමරලම් සැකසීම අරශය නැව.
ප්රාථමිමික සිසුන සදහා ලධර්යධතශිව කාර්ය සාධ්න ය ිනු එම සිසුනයේ විෂය, ජීරන හා පුරරැසි ලධපුණවා සංඝහක
තුනම පිළිබිඹු රන යසේ ඒ ඒ රුරුරරුන විසින ලධයමිව යලස පරත්රා ය න යනයන නම් එරැලධ ය ිනු ස යීමකහ
ලක් රීමටමහ හැරී ිර අප ක්රියා මූල පර්යේෂණයයන යහළි විය.
ධතවියියික සිසුන සදහා 1998 ී හදුනරාී දැනහමත් පාසැලක තුල ක්රියාත්මක රන SBA ක්රමය යහරත් පාසැලක පාදක
ස යීම රඩා සංවිධ්ානාත්මකර ක්රියාරහ නැංවීයමන පළාත් අධ්යාපනයයන
පළායත් අධ්යාපනය සදහා කාර්යසාධ්න දලක්ක
 2012-2017 කාලය තුල ක්රමරත් රර්ධ්නයක් යපනරාමින, 2018 අ
ා ය රන විහ, පළායත් පාසැලක
අධ්යාපනය ලින සිසුනය න 90% ක් රත්
o එක් එක් දය නුම් අරයේය සදහා අයප්ත ක්කාව ාෂා හා ණි සව ලධපුණවා ලිාය න සව
o යපිදු සහතික පර සාමානය යපළ වි ා යයන මවු ිස හා ණි සවය සතුල්ර විෂයන හයරීන සමත් රනු
සව.
 සෑම සිසුරකුහම වම පාසැලක දිවියේ යදරන හා සවරරන අරන්න තුලී යවිරතුරු වාක්ෂනය වම දය නීයම්
ක්රියාරලියහ යයිදා ැනීයම් එක් අරස්ථමිාරක් යහෝ හිමිර ඈව.
 සෑම සිසුයරක් සදහා ජීරන ලධපුණවාරන අරම රශයයන පහක් යහෝ හුරා දක්රා යහෝ රර්ධ්නය කර ඒ සදහා
අ ය රීමටමක් පාසැල තුලින සිදු රනු සව.
 සෑම සිසුයරක් සදහාම පුරරැසි ලධපුණවාරන අරම රශයයන පහක් යහෝ හුරා දක්රා යහෝ රර්ධ්නය කර ඒ
සදහා අ ය රීමටමක් පාසැල තුලින සිදු රනු සව.
 සෑම සිසුයරක් සදහා පහුහ යහෝ සයහ සුවියශේෂ ලධපුණවාරන අරම රශයයන එකක් යහෝ දියු ස කර ලධමින
එහි විශිෂ්හයකු වීයම් අරස්ථමිාර ලැබී සව.
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10. තාක ක අධ්යාප

අරණු ත

(මූලාශ්රය: ජාතික අධ්යාපන යකිමිෂන සහායද පළණ රන රාර්වාර, 1992 මැයි)
I.

ක්රිපාශීන් තාක ක ාකා ද්ධ්තාවපෂාජ තාක ක අ
යතාවපෂා හා තාක ක සමගිපෂා තගුඩ ැීම
- විශ්ර සමාජය පසුබිම් කර ත් “ශ්රී ලාංරීක ජාතිය” යන සංකලකපයේ රටිනාකම අරයිෝධ් කර ැනීම හා අ ය රීමටම
- ජාතියේ ානනතියහ හා යසේරයහ කැපවීයමන ජාවයාලය පිළිිද දැඩි හැමකමක් සති කරලීම
- ශ්රී ලාංරීක ජාතිය සාරරත් රීමටම සදහා සියල් ම ජනරාර්ක ක කණ්ඩායම්රල හා ආ මික සංස්කදතික සම්ප්රදායයනයේ
දායකත්රය අ යයකිහ සැලැම
- ජාතික ඒකාිධතධ්වාරය පරත්රාය න යෑම පිණි සස සංස්කදතිය අ ය රීමටම හා ාෂාරහ සති ස්ථමිානය ැන සංයදී වීම
- වමායේ ආ ම අරයිෝධ් කර ැනීම හා ඒ අනුර පිළිපැීම

II.

පෘථුල වශතප අ ය දුරීප සමාත සාධ්ාරණ රටාවෂා ලිහිටුවීම
- සමාජ සාධ්ාරණයේ රැද ත්කම හා විෂමවා තුරනරීමටයම් රටිනාකම අරයිෝධ් කර ැනීම හා සංයදී වීම
- යපෞධත ලික ර ැම් හා යහේතු දැක්වීමහ ිැීම සිටීම පිළිිඳ හැමකම
- අරංකරත්, ය ෞරරානවිව යලසත් නු යදනු රීමටමහ ශක්තියක් තිබීම
- වමනයේ හා අනයයනයේ අයිතිරාසිකම් හා ර ැම් පිළිිඳ අරයිෝධ්ය හා සාධ්ාරණත්රය පිළිිඳ හැමකම

III.

දැරිප හැකි වනව රටාවෂා තගුඩ ැීම
- ජීවිවයේ හා දටුකරන කහයුතුරල ී සාරධ්ර්ම ාකහා ැනීයම් අරයිෝධ්ය හා සංයදීවාර පිළිිඳ ර සැලරීලකලක් දැක්වීම
- අනා වය සඳහා දැරිය හැරී ජීරන රහාරක් ය ිඩනැගීයම් රැද ත්කම පිළිිඳ අරයිෝධ්ය හා සංයදීවාර
- වමනයේ හා අනයයනයේ අභිරදධතයේය පිණි සස ලධරනවර ර දියු සවීයම් ආකලකපයක් සතිකර ැනීම
- ශාමටරික හා මානසික යසෞඛයය සඳහා ප්රයයෝජනරත් රන යසේ වියදකය හා වියනෝදය ාපයයෝගී කර ැනීම
- පරිසරයේ සමිරවාරක් තිබීයම් අරශයවාර රහහා ැනීම
- පරිසර සංරක්ෂණය ායදසා ලධර්මාණලිලීර සහ ාගීවීමහ සති ශක්තිය හා කැමැත්ව

IV.

එකවර ම ඵලදායී ේජ ආේම තෘ්ක ප ලැබීමට මග සලස අ ා ේ වනවත ෝපාපප අ හා ැසකිපා අවස්ථමිා තසුපා පෑම
- ලලදායී ද ත්, ආත්ම වදප්ත තිය ය නයදනනා ද ත් රැරීයා අරස්ථමිා හා ජීරන මාර් පිළිිඳ අරයිෝධ්ය
- අරංක හා ලලදායී ාත්සාහයන අනුර වමන හා සිය පවුලහ අරශය ධ්යනෝපායන කහයුතු සපුරා ැනීයම් ශක්තිය
- අයනයෝනය රශයයන ආධ්ාරරන වදප්ත තිකර සම්ිනධ්වාරන පිහිටුරා ැනීම
- මානසික හා ශාමටරික රශයයන අනරශය ිර යනිපැරයහන යසේ, ජීවිවය හා කාර්යයන පරත්රාය න යෑම
- ලිා ව හැරී සම්පත්රලහ අනුූලලරන පරිදි වමනයේ අරශයවාරන ැළපීම හා දැරිය හැරී ජීරන රහාරරීන සෑහීමකහ
පත්වීම
- දතිරි කර ැනීයම් සහ ඥානානවිව ර ආයයෝජනය රීමටයම් ශක්තිය
- යපෞධත ලික දියු සර සඳහා ක්රියාත්මක කළ හැරී ාපාය මාර් සකස් කර ැනීයම් ශක්තිය
- ජීවිවයේ ී හා කහයුතු රීමටයම් ී හරය පිළිිඳ හැමකමක් තිබීම

V.

රතටහි සමාතයීප හා ආර්ථික වර්ධ් පට ආධ්ාරව මා ව සම්පේ සංවර්ධ් තපහි සහ ාීවීම
- ජාතික සංරර්ධ්නයේ රැද ත් අංශ පිළිිඳ අරයිෝධ්ය හා ඒරාහ සහ ාගී වියහැරී ක්රම පිළිිඳ අරයිෝධ්ය
- ජාතික රයාපාරයනහී ලධරවරන ානනදු ද ත්, දක්ෂ ද ත්, යසේරක පිරිසකයේ ක්රියාකාමටත්රය
- විවිධ් කාර්ය පසුබිම්රල කළමනාකරණ, අන්ක්ෂණ හා වියශේෂඥ පිරිස් හඳුනා ැනීම තුළින සලල කළමනාකරණයක
රැද ත්කම යත්රුම් ැනීම
- අරස්ථමිාරනහ අරශය රන පරිදි ජාතික හා අයනකුත් ාෂා ස්යරෝත්සාහයයන හැදෑමටයම් ක්රම හා ම යපනවීම් යවෝරා ැනීයම්
ශක්තිය
- පුධත ලයින ස්රැය රැරීයාර ාසස් රීමටයම් වියේමත් හා අවියේමත් මාර් පිළිිඳ අරයිෝධ්ය හා ඒරා ාවිවා රීමටයම් ශක්තිය

VI.

තාක පෂා තගුඩ ැීතම් කටයුතුවලට සම්  අධ්වීම
- අනුන ැන සැලරීලිමත්වීමහ හුරුවීම
- එරීයනකා පිළිිඳ සලරීලමත්වීයම් ැඹුරු හා ස්ථීර හැමකමක් සතිකර ැනීම
- වමනයේ යමන ම අනයයනයේත් සංස්කදයින රහහා ැනීම හා ඒරා අ ය යකිහ සැලැම
- සියල් ම ආ ම් හා සදහිලි ක්රම පිළිිඳ හැමකම හා ඒ පිළිිඳ අරයිෝධ්යයන සතිරන ය ෞරරය
- අනයයනයේ දදෂ්ටීන හා අරශයවාරන ැන සැලරීලිමත්වීම
- සහයයෝ යයන, දරසිලකයලන හා එකඟවාරරීන කහයුතු රීමටයම් හැරීයාර
- වමනයේ හා අනයයනයේ අභිරදධතයේය පිළිිඳ හැමකම හා මානර සීමාකම් හඳුනාය න කහයුතු රීමටම
- ඒක පාක්කාක හා හිතුරක්කාර ක්රියා රළක්රාලමින යපිදු එකඟවාරයන හා අයනයෝනය සම්ණ තිරලහ එළැඹීයම් ආකාරයන
පිළිිඳ අරයිෝධ්ය
- ාපයදස් ලිා ැනීයම්, අදහස් දැක්වීයම් හා ර ැමක් සති ර යකයරන ලධර්මාණලිලී වියද්නයේ රැද ත්කම අරයිෝධ්
කර ැනීම හා එරැලධ සහ ාගී ක්රියාකාමටත්රයනහ අනුිල ීයම් හැරීයාර
- ාධතයයෝ යයන හා දවා සුල් කරු ස සම්ිනධ්යයන පරා සැලරීලිමත් ර, අරස්ථමිානුූලල ර ක්රියාරීමටයම් ශක්තිය
- කාර්යයනහී සහ ාගීරන සියල් ම යදනා තුළ ැඹුරු යලස හා ස්ථීරර කැපවීම හා ානනදුර ජලධව කරවීයම් ශක්තිය

VII.

තව ස්වීම්වලට ගැළතප පරිදි ඉතග ගැනීම හා සකස්වීතම් ශෂාක ප උදාකර ගැනීම (ඉතගනීමට ඉතගනීම හා සකස්වීතම්
දෂා කමජ තව ස්වීම් ඇක  කිරීතම් නිපාමක ශෂාක ප උදාකර ගැනීම)
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සෑම දරුරකුම පප කල යුතු මැණි සකරී
-

සීඝ්ර යරනස්වීම් පිළිිඳ අරයිෝධ්ය හා ඒ පිළිිඳ ර සැලරීලිමත්වීම හා එරැලධ අරස්ථමිාරල ී අනු මනය කළයුතු විවිධ් විකලකප
ක්රම පිළිිඳ අයප්ත ක්ෂා සහිවවීම
ස්රා ාවික හා කදත්රිම රයසනයනහ සූදානම් ර සිටීම අ යයකිහ සැලැම පුධත ලයන විසින යහෝ කණ්ඩායම් විසින යහෝ
ජාතික ආයවන විසින යහෝ අයප්ත ක්ෂායරන හා සාණ හිකත්රයයන යකයරන ක්රියා
සිදු වී සති අලා හානී හා ආපදාරන සම්ිනධ්යයන රන කනස්සලකයලන රැළැ ලලදායිරන අල්ත් ක්රියාරන ආරම් රීමටමහ
සති දක්ෂවාර
නර හැරීයාරන හා විකලකප අරස්ථමිා පිළිිඳ ර අධ්යයනයන රීමටම හා යලක පැනක යයධතත්, ලධෂ්ලල ක්රියාත් අත්හැර දැමීම
ජීරත්වීමහ හා පැරැත්මහ ආධ්ාරක රන අංය ෝපාං සම්පාදනය කර ැනීයම් ශක්තිය

VIII.

වයාකූල ල ේජ අ ත්ෂාෂිත ේ අවස්ථමිාවලට ණුහුණ දීම හා සංරෂාෂිතජ ස්ථමිාවර හැමකමෂා ඇක කර ගැනීම
- රයාූලල ද ත්, අස්ථීර ද ත් යලෝකයක ස්ර ාරය හා අනා වයේ ී එම වත්ත්රයන වරත් ාග්රවීමහ හැරී ිැද දැනසිටීම
- ආරක්ෂිව ාරය හා ස්ථමිාරර ාරය යකයරහි නමයලිලී ආකලකපයක් සතිකර ැනීමත්; අරදානම, අනතුරු, ආපදා, අසමර්ථමිවීම්
ක්රම සම්පාදනයේ ී හා යයෝජනා සකස්රීමටයම් ීත්, යිරණ ැනීයම් ීත් සති වියහැරී රැරදි ැන රැකරරණ සකස්කර ැනීම
- දහව සඳහන වත්ත්රය තුළ යාරත්කාලීන කළයුතු හා ළඟ විා ව යුතු යවිරතුරුරලහ සංයදී යරමින, එම යවිරතුරුරල
අරශයවාර හඳුනා ැනීම; වියශේෂයයන ළමාවියේ ී මානසික ද ත්, ශාමටරික ද ත්, යහිඳ යසෞඛය වත්ත්රයක් පරත්රා ැනීයම්
රැද ත්කම පිළිිඳ අරයිෝධ්ය; ආිාධ්, යිෝරන යරෝ ආදියහත්, පීඩනයහ හා කම්පනයහත් පයරිත්තුීයම් ශක්තියක්
ය ිඩන ා ැනීම
- අපයත් යැවීම් සහ යරනත් අනරශයය ප්රතිලල පාලනය කර ැනීයම් ශක්තිය
- දූෂණ හා දුක් ැනවිලි මතුරන ිර දැන සිටීම හා ඒරා ලධරැරදි රීමටමහ සුදුසු ප්රතිකර්ම යයීයම් හැරීයාර
- නීතිමය සහන හා ජනතික ආරක්ෂාර පිළිිඳ ර අරයිෝධ්ය, ඒ සම්ිනධ්යයන දක්ෂ හා ක්රියාලිලී පියරර ැනීයම් හැරීයාර
- අප්රමාද ර හා අපක්ෂපායි ර අයේකරණ ක්රියාමාර් යන ැනීමහ හා අරශය ද  විහ අභියා්නා පටිපාටීන සුලිර ලිා ැනීමහ
හා ඒ සඳහා වියදම් දැමටමහ සති හැරීයාර

IX.

තාතය අතර සමාතතෂ තගෞරවනීප ස්ථමිා පෂා අේපේ කරගැනීම
- ජාවයනවර ප්රජාර පිළිිඳ අරයිෝධ්ය හා ිලය, ආර්ථිකය, යරළයහළදාම් ආී අංශරලින වම රහ අනවර්ජාතික යෂේ රයේ
හිමි කර නනා වැන ැන හැමකම
- මිලධස් ජීවිවය හා මානර අයියින පිළිිඳ අරයිෝධ්ය
- ප්රජාවනරරාී ආයවනරල ලලදායී ිර, ාධතීප්ත තිමත් ිර ැන දැන සිටීම
- යනියයක් යකිහස්රලහ අයිති සංස්කදතික හා සමාජයීය ජීරන රහාරනහි විවිධ්ත්රය හා සාරරත් ාරය අරයිෝධ් කර ැනීම
- අනවර්ජාතික සහයයෝගීවාර හා වරඟකාමටත්රයේ රැද ත්කම හඳුනා ැනීම
- යනියයකුත් අංශයනය න ාසස් ජීරන වත්ත්රයක් අත්පත් කර ැනීම
- ජාතික ප්රතිපත්තිරල යයෝ යවාර, අදාළත්රය හා සීමාරන පිළිිඳ අරයිෝධ්ය
- ශ්රී ලංකාර තුළ ලධෂ්පාදනය රන ාණ්ඩ හා යසේරාරල වත්ත්රයේ රැද ත්කම හඳුනා ැනීම
- රහ යරනුයරන අනවර්ජාතික සණ ල්රල ී යපනී සිටින කළමනාකරුරන, වාක්ෂණි සකඥයින, වානාපතිරරුන,
යධතශපාලනඥයින හා ආ ම, සාහිවයය, කලා, විදයාර, අධ්යාපනය, කර්මානව හා යරළදාම යන අංශයන ලධයයෝජනය කරන
අය තුළ අරංක ාරය, ලධපුණත්රය හා බුධතයේමය ාසස් වත්ත්රය පරත්රා ැනීම
තපු අ නිපුණතාව අ සල හපෂා
ජීවිවයේ යනියයක් අරස්ථමිාරල ී යමන ම එදියනදා කහයුතුරල ීත් දහව සඳහන යපිදු අරණ  ස අත්පත් කර ැනීම සඳහායපිදු
ලධපුණවාරන; එනම්, යම්රීසි ආකාරයක දැනුමක්, රුණ ර ාරක් හා දක්ෂවාරක් අරශය රනු සව. යම් සියලකල එක්යකිහ ත්කල
එය ලධපුණවාරක් ිරහ පත්යරයි. යවෝරා නනා ලද යපිදු හා වියශේෂ කුසලවාරන සමූහයක් මව පිහිහා දහව සඳහන අරණ  ස
අත්පත් කර ැනීමහ ක්රියාකළ යුතු ය. යමම යපිදු ලධපුණවාරන යමම පරිච්යේදයේ දතිරි යකිහසින පැහැදිලි යකයර්.
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