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පලවූ ගපොලිස් වාර්තාවකට අනුව මෑතකදී ලංකාග  අපාා  වඩි  ීමම්  නඩත්,, මම අපාා  වල කෲා්,වය 
හා මෘග්,වය ඉහළ ගගොස ්ඇත. ගෙමාපියන්ගගන් පලි ගඩනීමට ෙරුවන් දූෂණය කා මාා ෙඩමීම ගහෝ හිතුන 
පලියට ෙරුවන් දූෂණය කා මාා ෙඩමීම ගමවඩනි අපාා  වලට අය්,ග .  
 
මාණ ෙඬුවම ක්රියා්,මක රීම ම ගකගස  ගවත්, ගමවඩනි අපාා  වලට මගාහිව කි නමින් නීයය 
ක්රියා්,මක රීම ම හා  මය තුලින් ‘කළ කම් පල ගේ’ යන පණිවිඩය සමාජයට ලබා දීම අතයාවශ්ය ගකි 
කාලීන පියවාරී. දීර්ඝ කාලීන පියවා්  ගලස අප විසින් සමාජය්  ගලස අනාගත පාම්පාාවට යහ ගුණය 
පිළිබඳව ගෙන පණිවිඩය ගඩන  සඩලරීලිම්, විය යුතු කාලයරී ගම්.  
 
පවුල, පන්සල හා පාසල යනු යහ ගුණගේ උල්පතයි. ගමයින් ප්රයප්,යමය ගලස ාජයකට ගහෝ ාජය 
තුලින් සමාජයට  ක්රියා්,මක විය හඩරී ස්නානය පාසලයි 
 
අධ්යාප ය සාහා රකාාිත ජාතිකා අරමුණු හා පවති  යථාර්තය 

 
1992 දී ජායක අ යාපන තයතනය විසින්  අ යාපනගේ ජායක ගපොදු අාමුණු සමූහය් ෙ මම අාමුණු 
පිළිඹිබු ගකගාන ගලස සන්නිග ෙනය, ගපෞරුෂය, සමාජ, ජජව හා ග ෞයක පරිසාය, වඩඩ ගලෝකයට 
සූොනම, ක්රීඩා ගලෝකය හා විගනෝෙය, ඉගගනීමට ඉගගනීම ගලස  නිපුණතා කාණ්ඩ හත්  යටග්, 
සංවි ානය ගකරුණු ගපොදු නිපුණතා පණහක නිපුණතා කට්ටලය්  ෙ හඳුනා ගගන ඇත. 
 
අෙ දිනට්, ප්රානමික අවය ය සඳහා මම  ගපොදු  නිපුණතා අව ාාණය කා අොල ගුරු අ්, ගපෝ, තුලින් ඒවා 
ගුරුවරුනට හදුන්වා ගේ. අනිකු්, ගුරු අ්, ගපෝ, වලෙ ගමම නිපුණතා අඩු වඩි  වශ්ගයන් අව ාාණය 
ගකගර්.  
  
පාසල් කාලය විෂයයන් අනුව ගවන් කා යබුන්, අ යාපනගේ පාමාෙර්ශ් අාමුණ මම විෂයයන් තුලින් 
සාර්නක ජීවිතයකට අවශ්ය ගපොදු නිපුණතා සිසුනට ලබා දීමය. නමු්, ඇ්,ත වශ්ගයන්ම අප පාසල් වල සිදු 
වන්ගන් සිසුන් වි ාග වලට සූොනම් රීම මට අවශ්ය විෂය ෙඩනුමට මුල් තඩන දීමය.  
 
ලිඛිත වි ාග යනු තාගකාම  සමාජයක අනිවාර්ය අංගයරී. මම නිසා මම වි ාග ජය ගඩනීම පිලිබඳ ගෙමාපිය 
උනන්දුව සා ාාණය. මම උනන්දුවට ප්රයාාාය්  ගලස වි ාග වලට අවශ්ය විෂය ෙඩනුම සෙහා පමණ්  
සෙහා අව ානය ගයොමු රීම මට ගුරුවරුන් ගපළඹීමෙ ග්,රුම් ගත හඩරීය. ප්රශ්නය ජායක අ යාපන 
තයතනය මගින් 1992 ඉදිරිප්, කා ඇය ගපොදු  නිපුණතා  පේ යය මම යතාර්නය හමුග  යාව්, කාලීන 
ගනොීමමය. 
 

සමබර අධ්යාප ය ස සාහා පුද්ගල හා පුරවැසි නිපුණතා  
 
2013-14 කාල පාාසය තුල මවකට නඩගගනහිා පළා්, අ යාපන අමාතය වායාගේ  විමලීමා දිසානායක 
මහතාගේ නායක්,වගයන් ගමගහයවනු ලඩබූ උ්,සාහය්  ප්රයඵලය්  ගලස අප කණ්ඩායමකට 1992 
නිර්ගේශ් ගකගාන ලෙ නිපුණතා 50 කට අය ක වූ ගපොදු නිපුණතා පේ යය විෂය නිපුණතා හා සමගාමීව 
ලබා ගෙන පුේගල නිපුණතා හා පුාවඩසි නිපුණතා ගලස ප්රයසංවි ානය කළ හඩරී විය.  
 
මහිදී අප  විෂය නිපුණතා ගලස  මවු බස, ගෙවඩනි බස, ඉංග්රීසි, ගතොාතුරු තා් ෂනය, පරිසාය, විෙයා 
විෂයන්, කලා විෂයන්, ඉයහාසය, ගසෞන්ෙර්ය, ක්රීඩා, ශ්ම ා සුවතාව යන විෂයන් ම්  ම්  අ යාපන අවය ය 
සෙහා නිර්ගේශිත ගලස්,, පුේගල නිපුණතා ගලස යහ පඩවඩ්,ම, ක්රියාලිලිබව, නිර්මාණලිලී බව, විාාාලිලී 
බව, සමාජලිලී බව, විගනෝෙ හා විග ක හඩරීයා, ඉගගනීමට ඉගගනීගම් හඩරීයාව හා වඩඩ ගලෝකයට 
සූොනම. යන ගුණාංග ෙ, පුාවඩසි නිපුණතා ගලස කරුණාව, සහකම්පනය  වඩනි මානව ගුණාංග ෙ, ජාය, 
තගම්, බහුවි වූ සමාජයක සහජීවන හඩරීයාව, සමාජ කටයුතු වල ගයදීම හා සමාජ කටයුතු වලදී  දී 
අගනොනය සහගයෝගගයන් යු් තව කටයුතු රීම ම හ ප්රජාතන්්රවාදී මූල  ර්ම වලට අනුගතව කටයුතු රීම ම 



යනාදී ගලස 1992 දී ජායක අ යාපන තයතන වාර්තාව මගින් හදුන්වා දී යබූ ගුණාංග ප්රයසංවි ානය 
කගළමු. යම් තාමකට මම ප්රයසංවි ානය අ්, හො බඩලීමටෙ  අපට අවස්නාව්  ලඩබුණි. 
  
විභාග තරඟය හමුවේ පසු බසි  පුද්ගල හා පුරවැසි නිපුණතා 
සිසුගවකුගේ පාසල් අවය ය ප්රානමික  1-5 ගර ණි), කනිෂ්ඨ ේවිතීයික  6-9 ගර ණි), ගජයෂ්ඨ ේවිතීයික 
පළමුවන  10-11 ගර ණි) 1 හ ගජයෂ්ඨ ේවිතීයික ගෙවන  12 හ 13 ගර ණි) ගලස අවය  හතාරී. ගමයින් 
ප්රානමික අවය  ඉගගනුම් ඉගඩන්ීමම් ක්රියාවලිය  ශිෂය්,ව වි ාග තායය නිසා විපම තව ඇය බව අපට 
කණගාටුගවන් වුවෙ පිලිගඩනීමට සිදුව ඇත. තවෙ ම්  ම්  සංඝටක අවය ය නිමාගවන් පසු  පිළිගවලින් 
මළගෙන අ යාපන ගපොදු සහයක සාමානය ගපළ හා උසස්  ගපළ වි ාගයන් සෙහා  සූොනම නිසා ගජයෂඨ් 
ේවිතීයික අවය ය තුල සමබා අ යාපනය්  ක්රියා්,මක රීම මෙ  විෂය මාලාග  හා වි ාග ක්රමගේ 
වුහා්,මක ගවනස් කම් වලින් ගතොාව රීම ම දුෂ්කාය. නමු්, මවඩනි ජායක වි ාග බා්  ගනොමඩය  
කනිෂ්ඨ ේවිතීයික අවය ය යනු යම් පමණකට සමබා අ යාපනය්  ලබා දිය හඩරී අ යාපන අවස්නාවරී.  
 
කානිෂ්ඨ ද්විතීයිකා අවධිවේ දී යම් ඉඩ ස  
 
කනිෂ්ඨ ේවිතීයික අවය ය සඳහා ජීවන නිපුණතා හා පුාවඩසි අ යාපනය යනුගවන් ගවනම විෂයය්   
හදුන්වා දී ඇත. අවාසනාවකට ෙඩනට මම විෂයෙ  හුගේ  ලිඛිත   ාගයකට සිසුන් සූොනම් රීම මක ගලසට 
විපම තව ඇත.  තාමකට  ගහෝ  සිසුන්ගේ ප්රගයෝගික ෙඩනුම පිරි් ීමගම් උ්,සාහය්  බස්නාහිා පළා්, 
අ යාපන ගෙපාර්ගම්න්තුව මගින් ගකගාන නමු්, පාසල තුලදී මය කඩාකප්පල් ගකගාන ත්,වය්  
ෙරීන්නට ඇත. උොහාණ ගලස ජීවන නිපුණතා හා පුාවඩසි අ යාපන ප්රශ්්න ප්රගේ  ගෙවන ගකොටගස  
පලවන ප්රශ්්නය සෑමවිටම ගයොමු වන්ගන් පාසල පාෙකව ගකරුණු රම ොනය්  ගහෝ ගවන්, වයාපෘයය්  
ශිෂයයාගේ පුේගලික අ්,ෙඩකීම්  ගලස ලබා ගඩනීමටය. නමු්, මා ෙන්නා තාමින් සිසුනට ගමවඩනි 
අ්,ෙඩකීම් ගනොලඩගබන නිසා ඔවුන් කානුගේ ගුරුවරුන් පන්යගේ ගෙන සටහන්  තමන් කළ ක්රියාව්  
ගලස  ලුණු ඇඹුල් මකතු කා ලිීමමයි. ඊට වඩා වංක ක්රියාව ගම් බව ෙඩන ෙඩන ගුරුවරුන්  ගම් උ්,තාවලට 
හරි ෙඩමීමය.   
 
ජ ප්රිය ව නව  පාස  තුලින් සමබර අධ්යාප යට රවිෂ්ඨය ස 
 
පාසඩල ෙහස වඩනි පාසල් වල ගුණා්,මක බව ඉහල නඩංීමගම් උ්,සාහයන් ජායක අ යාපන අමාතයංශ්ය 
විසින් ගමගහයවන ලඩබුව්, තවම්, ාගට් යනාර්තය වනුගේ වාර්ෂික ශිෂය්,ව වි ාගය මඩදි කාගගන 
ගකගාන ජනප්රිය පාසල් ගපොාගේ දී අ යාපන අමාතයංශ්ය විසින්ම අ යාපන කලාප අනූ තුගනන්  යස් 
තුනකට පමණ්  ීමමා වන ජනප්රිය පාසල් සියය්  වඩනි ගණන්  නම් රීම මයි.    
 
නමු්, ජනප්රිය ගනොවන පාසල් වල ෙරුවන්ට බලපාන තෙ බෙය හා වි ාග පීඩනය වඩනි ප්රශ්න්  ජනප්රිය 
ගනොවන පාසල් වල ෙරුවනට මතාම් තදින් බල ගනොපෑම ගමම විෂමතාවගේ ම්  ගහොඳ අතුරු ඵලයරී. මම 
නිසා ගමම පාසල් වල ෙරුවනට වි ාග සම්, ීමමට අවශ්යය විෂය ෙඩනුම ලබාගෙන ගමන් ප්රියජනක ගලස 
පාසල් ග ලාව තුල ක්රියාකාාකම් තුලින් පුේගල හා පුාවඩසි නිපුණතා ලබා ගඩනීගම්  අවස්නාතාව ලබා දිය 
හඩක.  
 
බස්නාහිා පළා්, අ යාපන අ ය් ෂ තුමා විසින් දිනමිණ ප්රගේ  ලිපියරීන් සඳහන් කළ පරිදි ගමම 
ජනප්රිය ගනොවන පාසල් වල ෙරුවන්ගේ වි ාග ජය ගවනුගවන් අඛණ්ඩ අ යාපනය්  පාසල් තුලින්ම ලබා 
දීම ෙඩනට ගකගාමින් පවතී. මය ඉතා මානුෂික මඩදිහ්, ීමමරී. නමු්, ඊට අමතාව කනිෂ්ඨ අවය යට 
නිර්ගේශිත ජීවන නිපුණතා හා පුාවඩසි අ යාපනය නිසි ගලස ගම් ෙරුවනට ලබා දීම තුලින් සඩමට සමබා 
අ යාපනය්  ලබා දීගම්  දීර්ඝ කාලීන උ්,සාහයකට මුල පිරිය හඩරී බව මගේ අෙහසයි.  


