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අධයාෙන අමාතයතුමාපේ ෙණිවුඩය 

නූත්න මානව සංවර්ධ්න ක්රියාවලිගේ ප්රමුඛත්ම කාර්යභාරයක් අධ්යාපන ක්ගෂේත්රයට හිමිය. මන්දයත් රගේ 

ජ්නත්ාවගේ අධ්යාපන මේටම එරගේ සංවර්ධ්නයට හා ප්රගමනයට සෘජුවම බැඳී පැවතීමයි. වර්ත්මාන ශ්රී 

ලංකාගේ අධ්යාපන ක්ගෂේත්රයද රගේ සංවර්ධ්න අගේක්ෂාවන් මුදුන්පත් කරලීමට දායක කර ගැනීගම් 

කාලීන වැදගත්කම මනාව පිළිඹිඹු ගේ. ඒ අනුව, වර්ත්මාන රජ්ගේ “ගසෞභාගයගේ දැක්ම ” තුළින් රටට 

ගැළගපන හා නව ගලෝකයට උචිත් අධ්යාපනයක් ත්හවුරු කරනු පිණිස අධ්යාපන ක්ගෂේත්රයට අදාළ සියලු 

සමගාමී ආයත්න ඒකාබද්ධ් කරගනිමින් අධ්යාපන අමාත්යාංශය, ත්වත් රාජ්ය අමාත්යාංශ කිහිපයක් ද 

සහිත්ව නව මුහුණුවරකින් සේථාපිත් කර ඇත්. ඒ අනුව, අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටගත් වන එක් රාජ්ය 

අමාත්යාංශයක් ගලස කාන්ත්ා හා ළමා සංවර්ධ්න, ගපර පාසල් හා ප්රාථමික අධ්යාපන, පාසල් යටිත්ල 

පහසුකම් හා අධ්යාපන ගසේවා රාජ්ය අමාත්යාංශය විසින් 2020 වර්ෂය ගවනුගවන් පාර්ලිගම්න්තුගේ සභාගත් 

කිරීමට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රථම ප්රගති වාර්ත්ාවට පණිවුඩයක් නිකුත් කිරීමට ලැබීම මා භාගයයක් ගකාට 

සලකමි. 

කාන්ත්ා හා ළමා විෂය පථයට අමත්රව රගේ සියලුම දූ දරුවන්ට අධ්යාපනයට හිමිකම් කීමට සහ 

අධ්යපනගේ ප්රතිලාභ විෂමත්ාවයකින් ගත්ාරව ගනලා ගැනීමට හැකිවන අයුරින් අවශය සම්පත් හා 

ගසේවාවන් සැපයීම රාජ්ය අමාත්යාංශගේ ප්රධ්ාන වගකීමයි. 

විගශේෂගයන් ගකාළඹ ගමන්ම ප්රධ්ාන නගර ගක්න්ර ගකාටගත් ජ්නප්රිය යැයි සම්මත් පාසල් සඳහා ළමුන් 

ගක්න්රගත් ීගම්  ප්රවණත්ාවය අඩු කරමින් දුෂේකර ප්රගද්ශවල ජ්නත්ාවට ප්රතිලාභ සැලගසන අයුරින් එකී 

ප්රගද්ශවල අධ්යාපන යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධ්නය කිරීමටත්, නව ප්රගේශ තුළින් ප්රමුඛත්ාවය දී තිගේ. පාසල් 

වයගසේ පසුවන සෑම දරුගවකුටම ත්මන්ගේ හැකියාවන්ට හා අභිලාෂයන්ට අනුකූලව විදයා, කලා, වාණිජ් 

හා ත්ාක්ෂණික යන ඕනෑම විෂය ධ්ාරාවක් ඔසේගසේ අපහසුත්ාවයකින් ගත්ාරව අධ්යාපනය හැදෑරීමට ඉඩකඩ 

ලබාදීම රජ්ගේ අගේක්ෂාවය. 

මීට අමත්රව රගේ සමබර චිරසේථායි සංවර්ධ්නයක් ඇති කරීම සඳහා කාන්ත්ාවන් සතු වෘත්තීය නිපුණත්ා 

හා දැනුම වර්ධ්නය ද ගමම රාජ්ය අමාත්යාංශය මඟින් පියවර ගත් යුතුය. සාම්ප්රදායික කාන්ත්ාවන්ට වඩා 

නව සමාජ් වටපිටාවට හා පරිසරයට ගැළගපන දැනුම, කුසලත්ා, ආකල්ප හා සම්පත් වලින් සවිබල 
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ගැන්වුණු කාන්ත්ාවක් නිර්මාණය කිරීමට ද විශාල දායකත්වයක් ලබාදීම අවශයය. ඒ අනුව, කාන්ත්ාවන්ට 

හා ළමුන්ට, ඔවුන්ගේ අභිමත්ාර්ථයන් ඉටුවන ත්ෘේතිමත් හා  සුරක්ිත් සමාජ්යක් නිර්මාණය කරනු පිණිස 

ගමම රාජ්ය අමාත්යාංශය දරණ උත්සාහය ත්වදුරටත් සඵල ගේවායි ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිසේ 

ගරු අධයාෙන අමාතය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 
 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර ොසල් හා ප්රාථමික අධයාෙන, ොසල් යටිතල ෙහසුකම් 

හා අධයාෙන පසේවා  රාජ්ය අමාතයාතුමාපේ ෙණිවුඩය 
 

ශ්රී ලංකාව සංවර්ධ්නය අතින් වඩාත් ශක්තිමත් හා ගසෞභාගයමත් ගද්ශයක් කරා යන ගමගන්දී රගටහි ළමුන් 

හා කාන්ත්ාවන්ගේ යහපත් ගමන්ම අධ්යාපන ක්ගෂේත්රය තුළින් සිදුවන මානව සම්පත් සංවර්ධ්නයද 

අතිශයින්ම වැදගත් ගේ. ඒ අනුව සුරක්ිත් සමාජ්යක ජීවත් ීමටත් සංවර්ධ්නයට දායක ීමට ගමන්ම 

සංවර්ධ්නගේ ප්රතිලාභ අත්විදීමට කාන්ත්ාවන්ට හා ළමුන්ට අවසේථාවක් සැලසීමත් විගශේෂගයන් රගේ 

සංවර්ධ්නයට හා අයිතීන් ජ්ය ගැනීමට දැනුම හා කුසලත්ාවන්ගගන් හා සාරධ්ර්ම වලින් පිරිපුන් දරුපරපුරක් 

නිර්මාණය කිරීමට අවශයගේ. එය සැලකිල්ලට ගනිමින් වත්මන් රජ්ය මගින් “රට හදන ගසෞභාගයගේ 

දැක්ම සංකල්පය” ගපරදැරිව ගමම  (කාන්ත්ා හා ළමා සංවර්ධ්න, ගපර පාසල් හා ප්රාථමික අධ්යාපන, පාසල් 

යටිත්ල පහසුකම් හා අධ්යාපන ගසේවා  රාජ්ය අමාත්යාංශය) රාජ්ය අමාත්යාංශය සේථාපිත් ගකාට ඇත්. 2020 

ආරම්භය වන විට පැවති කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ් ආරක්ෂණ  අමාත්යාංශය ගවනුවට පිහිටුවන 

ලද ගමම අභිනව  අමාත්යාංශය තුළින් මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සිට වයස අවුරුදු 18 දක්වා වන දරුවන්ගේ 

හා කාන්ත්ාවන්ගේ අභිවෘද්ධිය උගදසා ගමම වසගර්දී විවිධ් කාර්යභාරයන් රැසක් ක්රියාත්මක කර තිගේ. 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධ්නය හා ගපර පාසල් අධ්යාපනය, ප්රාථමික පාසල් අධ්යාපනය හා අධ්යාපන යටිත්ල 

පහසුකම් සංවර්ධ්නයටත් කාන්ත්ාවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ඔවුන් සමාජ් ආර්ික වශගයන් සවිබල 

ගැන්ීමටත් අප වැඩසටහන් රැසක් සකසා ඇත්. උද්ගත්ව ඇති  ගකාඩ්වේ 19 වසංගත් ත්ත්වය හමුගේ වුවද, 

රජ්ය විසින් අධ්යාපනයට හා ළමුන්ට ගමන්ම කාන්ත්ාවන්ට ලබාගදන ගසේවා ශක්තිමත් කිරීමට පියවර 

ගගන ඇත්. පාසල්වල පවතින ගභෞතික යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධ්නයටත් අනිකුත් සුභසාධ්න පහසුකම් 

ශක්තිමත්ව පවත්වාගගන යාමටත් පියවර ගගන තිගේ.එළගඹන අනාගත්ය තුල අගේ දූ දරුවන් හා 

කාන්ත්ාවන් වඩාත් ත්ෘේතිමත් හා අභිගයෝගයන් සාර්ථකව ජ්යගන්නා වූ පිරිසක් බවට පත් කිරීමත් අගේ 

සියලු ප්රතිපත්තියන්හි අරමුණ වන්ගන්ය. ඒ අනුව ගසෞභාගයගේ දැක්මට අනුකූලව ළමා කාන්ත්ා හා 

අධ්යාපන ක්ගෂේත්රය තුළින් ඵලදායී හා ත්ෘේතිමත් පුරවැසියන් පිරිසක් බිහිකිරිමට අපට හැකි ගේවායි 

ප්රාර්ථනා කරමි.  

 

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර ොසල් හා ප්රාථමික අධයාෙන,  

ොසල් යටිතල ෙහසුකම් හා අධයාෙන පසේවා  රාජ්ය අමාතය 
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රාජ්ය පල්කම්පේ ෙණිවුඩය. 

ගද්ශීය සංවර්ධ්න අරමුණු සපුරා ගැනීගම් අභිලාෂගයන් අමාත්යාංශ විෂය පථය පුළුල් කරමින්, ප්රාථමික 

අධ්යාපන, අධ්යාපන ගසේවා හා පාසල් යටිත්ල පහසුකම් යන නව විෂය පථයක් ද ගමම අභිනව රාජ්ය 

අමාත්යාංශයට පවරා දී ඇත්. ඒ අනුව, “ගසෞභාගයගේ දැක්ම” ජ්ාතික ප්රතිපත්තියට අනුගත්ව ගමම 

අමාත්යාංශයට අදාල ප්රමුඛත්ාවයන් ඔසේගසේ අධ්යාපන ක්ගෂේත්රයත් සමඟින් ළමා හා කාන්ත්ා සංවර්ධ්න 

ක්ගෂේත්රගේ විශාල කාර්යභාරයක් ජ්ාතික, දිසේත්රික් හා ප්රාගද්ශීය මේටමින් ඉටුකිරීම අමාත්යාංශයීය වගකීම 

වන්ගන්ය. 

ගමම කාර්යය සඳහා ළමා හා කාන්ත්ා අංශගයහි පමණක් ක්ගෂේත්ර නිලධ්ාරීන් 1700ක් පමණ ගසේවගයහි 

ගයාදවා ඇත්. ගපර පාසල් හා මුල් ළමාවිය සංවර්ධ්නයට අදාල ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් සම්පාදනය හා 

නියාමනය කිරීම, යටිත්ල පහසුකම් ඇතුළු සමසේත් මානව සම්පත් සංවර්ධ්න වැඩසටහන් දිවයින පුරා 

ක්රියාත්මක කිරීම දැනට සිදු ගකගර්. 

දරුවන්ගේ ගපෝෂණය නැංීමටත්, ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ළමා නිවාස හා ළමා සභා 

කාර්යයන් ශක්තිමත් කිරීමටත්, අවදානම් සහිත් ළමුන් ගවනුගවන් ප්රතිපත්ති හා නව වැඩසටහන් 

සම්පාදනයටත් පියවර ගගන තිගේ. අපගයෝජ්නයට පත්වන ළමුන් සඳහා කඩිනමින් ක්රියාකිරීමට ළමා 

උපකාරක දුරකථන ගසේවාව ශක්තිමත්ව ක්රියාත්මක කිරීම, මගනෝ සමාජ්යීය ගසේවා ලබාදීම, පාසල් ළමා 

ආරක්ෂක කමිටු සංවර්ධ්නය කිරීම, ළමා අපගයෝජ්නයන්ට අදාල අධීක්ෂණ ක්රියාවලිය කාර්යක්ෂමව 

කිරීමට අමාත්යාංශය කටයුතු කරනු ලබයි. 

කාන්ත්ාවන් මානසික, ආර්ික හා සමාජීය වශගයන් සවිබල ගැන්ීමටත් වයාපෘති හා වැඩසටහන් රැසක් 

ක්රියාත්මකයි. විගශේෂගයන් දිළිඳුකම නිසා හා අවිධිමත් ක්ුර ණය ක්රියාවලිය නිසා පීඩාවට පත්ව සිටින 

කාන්ත්ාවන්ට සහාය සැලසීම සඳහා  නව වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගගන තිගේ. 

අධ්යාපන අමාත්යාංශගේ ප්රතිපත්ති හා මඟගපන්ීම්වලට අනුගත්ව දිවයින පුරා විසිර පවතින පාසල්වල 

සනීපාරක්ෂක ඇතුලු යටිත්ල පහසුකම් සම්පාදනය, ගපෝෂණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම හා නිල ඇඳුම් 

ලබාදීම, විෂය ගපළ ගපාත් ලබාදීම, අධ්යාපන ආධ්ාර ලබාදීම, දිවා ආහාර ලබාදීම ආදී කටයුතු අඛණ්ඩව 

සිදු ගකගර්. විගශේෂගයන් එම දරුවන්ගේ ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ හැකියාවන් ප්රවර්ධ්නයට අවශය කටයුතු 

ගකගරමින් පවතින නිසා නීන ත්ාක්ෂණගයන්, දැනුගමන් හා කුසලත්ාවයන්ගගන් පිරිපුන් ගමන්ම 

ගද්ශීයත්වයට ගැලගපන නිවැරදි චිත්ත් ශක්තියකින් හා දැක්මකින් යුතු ළමා පරපුරක් නිර්මාණය කිරීමට 

අපට ඉඩකඩ ලැගබනු ඇත්. මතුව ඇතිගකාවිඩ්ව 19 වසංගත් ත්ත්ත්වය හමුගේ වුවද ගමම සියළු කාර්යයන් 

සඳහා 2020 වර්ෂයට ගවන්ව ඇති ප්රතිපාදන උපරිම වශගයන් ගයාදාගගන විශාල ගසේවාවක් ඉටු කිරීමට 
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ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමාගේ සහ ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමාගේ මඟ ගපන්ීම් යටගත් අමාත්යාංශයීය 

කාර්යය මණ්ඩලය උපරිම කැපීමකින් කටයුතු කරනු ලබයි. 

“ගසෞභාගයගේ දැක්ම” තුළින් ගමරට තුලිත් සංවර්ධ්නයක් කරා ගමගහයීම සඳහා රාජ්ය යාන්ත්රණය දරන 

ප්රයත්නය සාර්ථක ගේවායි ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

පේ.එම්.එසේ.ඩී. ජ්යපසේකර 

රාජ්ය පල්කම් 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර ොසල් හා ප්රාථමික අධයාෙන,  

ොසල් යටිතල ෙහසුකම් හා අධයාෙන පසේවා  රාජ්ය අමාතයාංශය 
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දැේම 

ශ්රී ලාංකීය අනනයත්වගයන් හා ඵලදායී පුරවැසියන්ගගන් යුතු, පවුගල් සතුට හා සමාජ් සමානාත්මත්ාවය 

ත්හවුරු වූ තිරසර සංවර්ධිත් ගසෞභාගයමත් ගද්ශයක්. 

 

පමපහවර 

ජ්ාතික ප්රමුඛත්ා හා අවශයත්ා ගමන්ම ජ්ාත්යන්ත්ර ප්රමිතීන්ද සැලකිල්ලට ගනිමන් ළමුන් හා කාන්ත්ාවන් 

ආර්ික, සමාජ්යීය හා අධ්යාපනික වශගයන් සවිබල ගැන්ීම සඳහා අවශය නනතික, ආයත්නික, මානව 

සම්පත් ගසේවා හා යටිත්ල පහසුකම් සම්පාදනය කිරීම, වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

ආයතන වුහය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,පෙර ොසල් හා ප්රාථමික අධයාෙන,  

ොසල් යටිතල ෙහසුකම් හා අධයාෙන පසේවා  රාජ්ය අමාතයාංශය 

ළමා සංවර්ධන අංශය කාන්තා සංවර්ධන අංශය ප්රාථමික අධයාෙන, 

ොසල් යටිතල ෙහසුකම් 

හා අධයාෙන පසේවා 

අංශය 

ශ්රී ලංකා කාන්තා 

කාර්යාංශය 

ජ්ාතික කාන්තා 

කමිටුව 

ළමා 

පල්කම් 

කාර්යාලය 

ෙරිවාස හා ළමා 

රේෂක පසේවා 

පදොර්තපම්න්තුව  

ජ්ාතික ළමා 

ආරේෂක 

අධිකාරිය 

මුල් 

ළමාවිය 

සංවර්ධන 

වයාෙෘතිය 

සීමාසහිත ශ්රී 

ලංකා ත්රිපෙෝෂ 

සමාගම 
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අමාතයාංශයීය සුවිපශේෂී ප්රමුඛතා 

1. කාන්ත්ා සුරක්ිත්ත්ාවය ත්හවුරු කිරීමට වැඩපිළිගවලක් ක්රියාත්මක කිරිම. 

2. නියාමනය ගනාකළ ක්ුර මූලය ගයෝජ්නා ක්රම වලින් පීඩනයට පත් ග්රාමීය කාන්ත්ාවන්ට 

සහනයක් ලබාදීම. 

3. නිත්ර ආපදා අවදානමට ලක්වන පුද්ගලයින්ට, විගශේෂගයන් කාන්ත්ාවන්ට හා ළමුන්ට 

රැකවරණය හා පහසුකම් සැලසීමටත්, දුෂේකරත්ා අවම කිරීමටත් සේිර වැඩපිළිගවලක් ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

4. නිගරෝගී දරුවකු බිහි කිරිම, මේ ගසගනහස තුළ දරුවන්  රැක බලා ගැනීම හා දරුවන්ට මඟ 

ගපන්ීම සඳහා  කාන්ත්ාවන්ට අවශය දැනුම, කුසලත්ා හා කාලය ලබා දීම සඳහා ක්රමගේදයක් 

සේථාපිත් කිරීම. 

5. සියලු දරුවන්ගේ මන්දගපෝෂණය නිම කිරීම සඳහා විගශේෂ ගපෝෂණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

6. අදාල සියළු ආයත්න ඒකාබද්ධ්ව ජ්ාත්යන්ත්ර ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥේතියට අනුව ළමා 

අයිතිවාසිකම් ත්හවුරු කිරීමට පියවර ගැනීම. 

7. සෑම දිසේත්රික් අධීකරණයකම ගවනමම අංශයක් දරුවන් සම්බන්ධ්ව පමාගවමින් ඇති සියළු නඩු 

විසඳීම සඳහා ගවන් කිරීම. 

8. ළමා මධ්යසේථානවල සිටින දරුවන් සඳහා  කැපකාර පවුල් ක්රමයක් ඇති කිරීම සඳහා ජ්ාතික 

වැඩපිළිගවලක් සකසේ කිරීම. 

9. “ළමා මිතුරු පාසල් ” සංකල්පය පුළුල් කිරීම. 

10. රාජ්ය නියාමනය යටගත් ජ්ාතික ගපර පාසල් ප්රතිපත්තිය මත් පිහිටා ගපර පාසල් අධ්යාපනය පුළුල් 

කිරීම. 

11. ග්රාමීය පාසල් සිසු ආකර්ිත් පාසල් බවට පත්කිරීම. 

12. සියලුම පාසල්වල පංති කාමර හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ගුරු ශිෂය විගේකාගාර, ගසෞඛය 

පහසුකම් හා යටිත්ල පහසුකම් ඉහළ නැංවිම සඳහා විගශේෂ වැඩපිලිගවලක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

13. පාසල් ගපළගපාත්, විෂය නිර්ගද්ශ, ගුරු අත්ගපාත් ආදිය ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණික ක්රමගේදයක් 

ඔසේගසේ එළිදැක්ීමට පියවර ගැනීම. 

14. ගපාකුරු පාසල් පද්ධ්තියක් සේථාපිත් කිරීම. 
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අගයයන් 

1. නිවැරදි දැක්ම 

2. වගීම 

3. පළමුව ජ්නත්ා ගසේවය 

4. අප්රමාදය හා නිවැරදි ප්රතිචාර 

5. ගරුත්වය හා අගනයෝනය සුහදත්ාවය 

6. සහභාගීත්වය හා ගබදාහදාගැනීම. 

7. වෘත්තීයමය නිපුණත්වය හා කාර්යාක්ෂමත්ාවය 


