
 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

     ම ොඩියුල අංක 03 

 

  

  

පාසල හා ප්රජාව    



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

පොසල හො ප්රජොව 

 

 

 

හැ¢න්වීම 

පොසල හො ප්රජොව යනු පුළුල් අ¾ථයක් ගැබ් වූ සංකල්පයක් මේ. ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් සංසිද්ධීන්ව පොසල 

තුළ ඵලදොයීව ක්රියොත් ක කිරී  පොසමල් සිටින ගුරුවරුන්ව  ප්රමුඛ  නිලධොරීන්වට ප ණක් කළ මනොහැකිය. 

පොසමල් ඉමගනුම් සංසිද්ධීන්ව අමේක්ිත   ට්ටමින්ව ක්රියොත් ක කිරී ට පොසල් ප්රජොව මේ සම්බන්වධ ී  

හො සහොය, අන්වතර් සබඳතොව අතයවශ්ය මේ. 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

අරමුණු  

අධයාපන කක්න්වීය සමාජයක් සඳහා ප්රජා පාදක අධයාපනය නිවැරදිව භාවිතා කිරීම.  

ම   අරමුණු ඉටුීම න්ව පහත දැක්මවන ඉමගනුම් ඵල මවත මයොමු මවයි. 

 ඉකගනුම් ඵල 

1) පාසල හා ප්රජාව සංකල්පය පැහැදිලි කරයි. 

2) පාසල හා ප්රජාව අතර සබඳතාකේ ස්වරූපය විග්රහ කරයි. 

3) අධයයන කක්න්වරයීය සමාජයක් සඳහා පාසල හා ප්රජා සබඳතා භාවිතා කරයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාතෘකා කපලගැස්ම 

1. පාසල, ප්රජාව හා පාසල් ප්රජාව 

2. පාසල  හා ප්රජාව අතර සම්බන්වධතාවය  

3. ගුරුවරයො සහ පොසල් ප්රජොව  

4. පොසල හො  ප්රජොව අතර අන්වතර් සබඳතොවය 

බල පවත්වොමගන යන ආකොරය 

5. ඵලදොයි පොසල් ප්රජො සබඳතො  වැඩසටහන්ව 

සංවිධොනය 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
විෂය  අන්වත¾ගතය අධයයනයට මපර  සූදොන ක් මලස පහත දැක්මවන ප්රශ්්න වලට උත්තර ලබො 

මදන්වන.                                                                                                                    

පිළිතුර ස|හො      මහෝ     ලකුණ මයොදන්වන. 

1. මද ොපියන්ව පොසමල්  ක්රියොකොරකම් වලට සම්බන්වධ කරගැනී  කො¾ය පහසුවට මහ්තු මේ. 

2. සියලු  මද ේපියන්ව ත  දරුවන්වමේ පොසලට පැමිණී ට කැ ැත්තක් ද දක්වති. 

3. පොසල් ප්රජොව වශ්මයන්ව හඳුන්වවන්වමන්ව එ  පොසමල් දරුවන්වමේ මද ේපියන්ව හො වැඩිහිටියන්ව ය. 

4. පොසමලන්ව ප්රජොවටත් ප්රජොවමගන්ව පොසලටත් ඵලදොයී මස්වොවක් සිදුී  අධයොපනමේ ගුණොත් ක 
සංව¾ධනයට මහ්තු මේ. 

5. තිරසොර සංව¾ධනයක් අඛණ්ඩව සිදු ී ට පොසල් ප්රජොවමේ සවිබලගැන්වීම් පොසල තුළින්ව සිදු 
ී  අතයවශ්ය මේ. 

6. මගෝලීය ප්රජොව පොසල් ප්රජොවට ඇතුලත් මනොමේ. 

7. පොසල් සංව¾ධනය සඳහො පොසලට සුබ පතන විවිධ පුද්ධගලයින්වමේ සහය ලබො ගැනී  සුදුසුය. 

8. පොසල ප්රජොමවන්ව යැමපන විට ප්රජො සංව¾ධනයට පොසමලන්ව යම් ම මහයක් සිදු මනොමේ. 

9.  ව¾ත ොනමේ පොසල හො ප්රජොව අතර  සම්බන්වධතොවය දුරස්ී  පොසල් සංව¾ධනයට  මහ්තු ී 
ඇත. 

10. පොසල ස ස්ත ස ොජමේ උප පද්ධධතියක් වන බැවින්ව එහි රඳො   පැවැත් ට ප්රජොව ස Õ සබඳතො   
පැවැත්විය යුතුය.   

 

 

 

 

ඔබ  පිළිතුරු නිවැරදි දැයි වි සො බලන්වන. වැරදි ප්රතිචොර දක්වො ඇති නම් නිවැරදි පිළිතුර කවමර්දැයි 

මසොයො බලො ඔමබ් දැනු  තවත් පුළුල් කර ගන්වන.  

ඔබ දැන්ව විෂය අන්වත¾ගතය  අධයයනය සූදොනම්. 

 

 

 

පිළිතුරු 

1.)          2.)        3.)        4.)          5.)         6.)          7.)         8.)        9.)  

   10.)    



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

1.  පාසල, ප්රජාව හා පාසල් ප්රජාව 

 

පොසලකට ප්රජොවත් ප්රජොවට පොසලත් වැදගත් වන්වමන්ව ඇයි ?   

❖ ළමුන්වමේ ස ොජොනුමයෝජනය සඳහො  

❖ පුද්ධගලයින්ව හඳුනො ගැනී ට හො මත්රුම් ගැනී ට 

❖ පුද්ධගල හැකියො,ලැදියො, දක්ෂතො හො ච¾යො හඳුනො ගැනී ට 

❖ ස ොජ සිරිත් විරිත්,ගති පැවතුම් හො නීති දැනගැනී ට 

❖  බුද්ධි ව¾ධනයට  

❖ ගැට¿ හඳුනො ගැනී ට, විසඳී ට හො තීරණ ගැනී ට  

❖ ගමේෂණයට  නිරීක්ෂණයට  වි ¾ශ්නයට  

❖ සන්වනිමේදනයට  

❖ අත්දැකීම් හැඩගස්වො ගැනී ට හො මබදො ගැනී ට  

❖ සැ මේ ආදරයට හො ආරක්ෂොවට ස ොජය තුළ සහජීවනමයන්ව ීසී ට හැකියොව ලබො ගැනී ට 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ප්රජාව 

  නි¾වචන සහ හ÷න්වවො දීම් 

“ප්රජොව ත ො මකන්වරකරමගන අතීතමේ හ÷න්වවොදී ඇත.”  

“ප්රජොවන්ව එකිමනකට මවනස් මහෝ විවිධ වූ අවශ්යතො ඇති විවිධ ජනවො¾ගික, ආගමික හො ස ොජ-

ආ¾ථික කණ්ඩොයම් වලින්ව ස න්වවිත මේ”. 

“කුඩො මහෝ විශ්ොල සමූහයක් මපොදු ජීවිතයකට අවශ්ය මූලික තත්ත්වයන්ව හවුමල් භුක්ති විඳිමින්ව එකට 

ජීවත් වන්වමන්ව නම් එවැනි සමූහයක් ප්රජොවක් යැයි කිව හැකිය”       

ආර්.එම්. ැක් අයිවර්  හො  චොල්ස්.එම්.මේේ    

“ප්රමද්ධශ්යට සී ො මනො වුව ද එකිමනක පුද්ධගලයින්ව අතර ඇතිවන උනන්වදු ඔස්මස් ප්රජොවක් මගොඩනැගිය 

හැකිය.”      -     ම ල්ේන්ව මම්බර්මේ  

“ප්රජාව යනු යම් ප්රකේශයක, යම් කස්වාවන්ව සිදු කකකරන ස්ථානයක කහෝ විවිධ වූ විකශ්ෂිත 

කණ්ඩායමකට අයත් මිනිසුන්ව කකාටසකි. ” 

                                                                                                                         

“ප්රජොවක් යනු ස ොජ අන්වතර් ක්රියොවලියකින්ව බැඳුණු ජන සමූහයකි. මම් අන්වතර් ක්රියොවලිය  ගින්ව එ  

ජන සමූහය තුළ ආකල්ප හො ප්රොමයෝගික ක්රියොකොරීත්වමයන්ව ඇති කරනු ලැමබ්.ඒ  ගින්ව ප්රජොමවහි 

අමනයෝනය යැපී , සොමූහිකත්වය සහ ඒකොබද්ධධතොවය ව¾ධනය මකමරයි. ” 

 

            

 

ස ොජය

ප්රජොව



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

විවිධ ප්රජො
වර්ග 

ත ො වැඩ කරන 
ස්ථොනමේ අය 

ත ො ස ග එක් 
ප්රමද්ධශ්යක වොසය 

කරන අය 

ආගමික මහෝ 
මද්ධශ්පොලන මහෝ
සංස්කෘතික 
කටයුතු වලට 
සම්බන්වධ අය 

මිත්ර සමූහ ආදිය 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

පාසල  

අනිවො¾ය  විෂය  ොලොවක් උමදසො පූ¾ණකොලීනව පැමිණී  අවශ්ය වන්වනො වූ, වයස විමශ්්ෂී සහ ගුරු 

සම්බන්විත ක්රියොවලියක් මලස පොසල හැඳින්වවිය හැකිය.                             -      ඉවොන්ව ඉලිච් 

 

   

 

 ොනව සබඳතො  ගින්ව විෂය ොලො හො විෂය ස ගොමී අත්දැකීම් ලබො දීමම් ක්රියොවලිය පොසලට   ආමේනික 

ලක්ෂණයකි. මම් නිසො පොසලක  ොනව සබඳතො අභ්යන්වතර හො බොහිර මලස මකොටස් මදකකට ව¾ග 

මකමරයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පොසල
විෂය ොලො
අත්දැකීම්

සිසුන්ව
සංවර්ධනොත් 
ක, චර්යො ය 
මවනස්කම් 

පොසමල් කොර්ය භ්ොරය  



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

2 පාසල  හා ප්රජාව අතර සම්බන්වධතාවය  

 

 

පොසල් ප්රජොවක් යනු මපොදු සංව¾ධනොත් ක අමේක්ෂොමවන්ව යුතුව පොසල ස ග සබඳතො පවත්වන ජන 

සමූහයක් ඔ්නෑ  අධයොපන ආයතනයක ප්රජො සබඳතො එහි සංවර්ධනයට අවශ්ය මේ.  ප්රජො සබඳතො යනු 

පොසලක, සංවර්ධනය සඳහො ක්රියොකොරීව සහභ්ොගිවන සම්පත් සබඳතො මේ. mdi, ප්රජොවමේ ය. ප්රජොව 

පොසමල් ය.  

පොසලට ළමුන්ව සපයන්වමන්වත් පොසමලන්ව ළමුන්ව ආපසු භ්ොර ගන්වමන්වත් ප්රජොවයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පොසල ප්රජොව
ප්රජො
පොසල



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
පොසැල්  ප්රජො සබඳතො ස්වරූපයන්ව මදකක් පැවැත්මේ. 

➢ පොසල ප්රජොමවන්ව යැපීමම් තත්ත්වය  

➢ පොසල හො ප්රජොව අතර අමනයෝනය වශ්මයන්ව අ ¾ථවත් වන සම්පත් හුව ොරු ීමම්  

 

mdi,a m%cdjg wh;a 
lKavdhï 

isiqkaf.a foudmshka" 
Ndrlrejka weතු¿ mjqf,a wh 

 

 

wdos isiqන්ව 

isiqka 
 

.=re uKav,h 

úදුy,am;s 

fmdaIs; m%foaYh ;=< jev 
jik mQcH mlaIh 

 

 

 
m%foaYfha iñ;s iud.ï 

 

m%foaYfha ජීj;a jk wfkl=;a 
mjq,aj, සොudජිlhka 

 

m%foaYfha rdcH yd rdcH 
fkdjk wdh;k 

 

iqN m;kakka 
 

 

මද්ධශීය හො විමද්ධශීය 

කණ්ඩොයම් 

අනධයන කොරය 

 ණ්ඩල 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

3  ගුරුවරයො සහ පොසල් ප්රජොව  

ගුරුවරමයකු සතු විය යුතු  කුසලතො අතර සන්වනිමේදන කුසලතොව, ඵලදොයී අන්වත¾ පුද්ධගල සම්බන්වධතො 

කුසලතොව, ළ යො හදුනො ගැනිමම් කුසලතොව  ම න්ව  ප්රජොව ස ඟ සබදතො පිළිබඳව ද වඩො වැඩි 

අවධොනයක් මයොමුී ඇත.  

ගුරුවරයොට ශිෂය හඳුනො ගැනීමම්දී ඒ සඳහො බලපොන ප්රබල සොධකයක් මලස ද පොසල් ප්රජොව අපට 

දැක්විය හැකිය. 

 

 

 

 

❖ පොසමල් අභ්යන්වතර ප්රජොව ස ඟ යහපත් සන්වනිමේදනයක මයදී ට 

❖ ඉගැන්වී ට අවශ්ය ක්ර   ශිල්ප මතෝරො  ගැනී ට  

❖ දරුවන්ව ඉමගන ගන්වනො ආකොරය හො විවිධත්වය හඳුනො ගැනී ට (ඉගැන්වීමම්දී නව 

වයවහොරයන්ව සො ¾ථක කර ගැනී ට අවධොනය මයොමු කළ යුතුය. එහිදී ඉගැන්වීම්ට මපර වූ 

දරුවො ගැනත් ඉගැන්වීම න්ව පසු දරුවො  ගැනත් දැනගත යුතුය.) 

❖ දරුවන්වමේ අමේක්ෂො මත්රුම් ගැනී ට  හො පැහැදිලි කර ගැනී ට 

❖ ප්රජො අමේක්ෂොවන්ව මත්රුම් ගැනී ට හො  හඳුනො ගැනී ට (මද වුපියන්වමේ අමේක්ෂණ ද 

ඇතුලත්ව -හරිත මලොවක් මගොඩනගො නගො ගැනී ට අවශ්ය පුද්ධගල මපෞරුෂ සංව¾ධනය කිරී ට  

නම් ගුරුවරයො ශිෂයයොමේ අමේක්ෂොවන්ව හො එ   ශිෂයොයන්වමේ මද වුපිය අමේක්ෂො ගැනද 

සවි ත් විය යුතුය මද ේපියන්වමගන්ව ඉමගන ගන්වනො දරුවො එ  අත්දැකීම් සහිතව පොසලට 

පැමිමණන බව අ තක මනොකල යුතුය). 

❖  ස ොජ අමේක්ෂොවන්ව මද්ධශීය අමේක්ෂොවන්ව ජොතයන්වතර අමේක්ෂොවන්ව පැහැදිලි කර ගැනී ට    

ප්රජො සබ|තො ඉවහල් මේ. 

 

ගුරුවරයො 

ඉකගනුම් - ඉගැන්වීම් 

ක්රියාවලියට            
සමාජ  

සංව¾ධනයට 

සම්පත්   

සංව¾ධනයට 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

4 පොසල හො  ප්රජොව අතර අන්වතර් සබඳතොවය බල පවත්වොමගන යන ආකොරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m%cd iyNd.s;aj ස්වභාවයන්ව 

 
ප්රජොමේ විවිධ සහභ්ොගීත්ව අතර ප්රබල සොධකයක් මලස මද ොපිය/ භ්ොරකරු සහභාගීත්වය 
 

නිශ්ක්රිය
සහභාගිත්වය

පැමිණීකමන්ව පමණක්

අදහස් ප්රකාශ කිරීකමන්ව 
පමණක්

විරුේධ ීකමන්ව පමණක්

ප්රතිචාරවලට අවනත ීකමන්ව 
පමණක්

පැවකරන කාර්යය අවසන්ව කර තම වගකීම 
ඉටුකිරීකමන්ව පමණක්

ඵලදායි 
සහභාගිත්වය

ඉලක්ක කරා ළඟාීමට

ගැටළු හඳුනාගැනීකමන්ව

විකල්ප කයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීකමන්ව

ප්රශ්ස්ත මයෝජනො ක්රියොත් ක 
කිරීම න්ව

පැන නගින ගැටලු වලට විසඳුම් මසොයමින්ව 
ඉදිරියට යොම න්ව

mdi, iy m%cdj w;r iyiïnkaO;dj mßirhg tlÕ j 

mdif,a ixj¾Oh i|yd Yla;su;a l< hq;= h' mdi, m%cdfõ 

zm%§mia:ïNhlaZ úh yels h' ukaoh;a" ck;djf.a Ôjk 

;;a;ajfha .=Kd;aul Ndjh jeä ÈhqKq lsÍu i`oyd jQ oekqï 

iïNdrhla mdi,l .=re uKav,h i;=j we;s fyhsks' 

fi!LH" fmdaIKh" mjq,a iqNidOkh" lDIsl¾uh iy 

jD;a;Sh l=i,;d bka iuyrla fõ' කමය h:d¾:hla njg 

m;alsÍug kï" mdi,;a" m%cdj;a w;r iïnkaO;djka 

iún, .ekaùug wdl,amuh fjkila we;s l< hq;= ය.     - 

YS% ,xldfõ idudkH  wOHdmkh i|yd kj wOHdmk mk; 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

❖ දරුවන්වකේ අධයාපනික හා චිත්තකේගීය ව¾ධනය සඳහා කදමාපියන්වකේ සහභාගීත්වය පාසැලට 

මද ොපියන්වමේ  ැදිහත්ී   ගින්ව සිසුන්වමේ හැසිරී , පැමිණී  සහ ජයග්රහණය  වැඩි දියුණු කළ 

හැකි බව පර්මේෂකයින්ව මපන්වවො දී ඇත. මද ේපියන්වමේ  ැදිහත්ී  අර්ථ දැක්විය හැක්මක් 

ත  දරුවොමේ අධයොපනයට මද ොපියන්වමේ මහෝ රැකබලො ගන්වමනකුමේ  ක්රියොකොරී හො අඛණ්ඩ 

සහභ්ොගීත්වයයි.   

මගදර වැඩ සඳහො උදේ කිරී ,  පොසැමල් සිදුවන මද්ධ ගැන කතො කිරී ,  පොසැල් සිදුීම් වලට 

සහභ්ොගී ී  
  

❖ අධයාපනකේ දී අකේක්ෂා කරන සහජීවනය දරුවන්වට දැකනන පරිදි කදමාපියන්ව සහ පාසල 

එකම මාවතක ගමන්ව කළ යුතුය.                                                                     

චිත්තමේගීය හො අධයොපනික වශ්මයන්ව යහපත් ප්රතිඵල ලබො ගත හැක්මක් මම් ආකොරමයන්ව 

ප ණි.දැනට පවතින පොසල් වැඩිදියුණු කිරීමම් මුලපිරීම්වල අතයවශ්ය අංගයක් වුවද පොසල් 

ප්රතිසංස්කරණ සඳහො කැපී සිටින වෘත්තිකයින්වට පොසමල් මද ොපියන්වමේ සහභ්ොගීත්වය 

අඛණ්ඩ ව අභිමයෝගයකි.  

                                                                                                                  

 කදමාපියන්ව ට පාසලට සම්බන්වධ ීමට ඇති බාධක කීපයක් 
 

➢ පොසල, මද ේපියන්ව ට පොසමල් කටයුතු   කළ මනොහැකි යැයි සිතී . 
➢ මද ොපියන්ව ට අ තර කොලයක් මනො ැති නිසො  

➢ පාසල සහ පවුල් අතර සම්බන්වධතාවය කනාමැතිකම.  

➢ අධයොපන ක්මෂ්ත්රමේ මබොමහෝ වෘත්තිකයන්ව,මද ේපියන්ව ස ඟ සබඳතො පැවැත්ී  

ඔවුන්වමේ රැකියොවන්වහි ආතතියකට මහ්තු විය හැකි බව සිතී  .   

➢ මද ේපියන්ව, පොසල විසින්ව  ඔවුන්ව පිළිගන්වමන්ව නැති බව සිතී . 

කදමාපියන්ව පාසලට සම්බන්වධ වන්වකන්ව කකකස්ද?                                                    

❖ කදමාපියන්වකේ සහභාගීත්වය දිරිමත් කිරීකමන්ව සා¾ථක සම්බන්වධතාවයක් ඇති කර ගත 

හැකිය.                             

පොසැලට සහභ්ොගී ී ට ඔවුන්ව දරන උත්සොහය වටී යැයි මද ොපියන්වට හැඟී  අවශ්ය මේ. 

ත න්වට අදොල මද ොපියන්වමේ කුසලතො වැඩි දියුණු කිරී ට, දරුවන්වමේ සංව¾ධන අවීන්ව 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

පිළිබඳ මතොරතුරු සැපයී ට සහ ඉමගනී ට පහසුකම් සැලසී  සඳහො ප්රොමයෝගිකව සියලු  

පොසල් මද ොපියන්වමේ සහභ්ොගීත්වය ප්රව¾ධනය කළ යුතුය.                   

උදාහරණ: 
 

• සන්වනිකේදනය.  

පවුල් ස ඟ සන්වනිමේදනය වැඩි දියුණු කිරී ට සහ දරුවන්වමේ ප්රගතිය සොකච්ඡො කිරී ට 

පොසලට හැකිය. 

• ස්කේච්ඡා කස්වය.  

මද ේපියන්වට ත  දරුවොමේ පොසලට පැමිණ පොසමල් මහෝ පන්වති කො රමේ පරො¾ථකොමී සහ 

ස ොනොත් තොවමයන්ව වැඩ කිරී ට  අවස්ථොව ලබො මදයි. 

• නිවකස්දී ඉකගනීම.  

මද ේපියන්වට මගදර වැඩ අීක්ෂණය කිරී ට සහ උපකොර කිරී ට හැකි වන පරිදි ඉහළ 

අමේක්ෂොවන්ව සහ උපොය  ො¾ග තුළින්ව නිවමස්දී ඉමගනී  ප්රව¾ධනය කිරී  . 

• තීරණ ගැනීම.  

තීරණ ගැනීමම්දී, මද ොපියන්ව පොසල් සංගම්වල සො ොජිකමයකු වන විට පොසමල් පැත්මතන්ව 

සිටිය හැකි අතර එ ඟින්ව පොසමල් සිටින සෑ  මකමනකුට  බලපෑම් කරන තීරණ ගැනී ට හැකි 

මේ. 
 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

5.  ඵලදොයි පොසල් ප්රජො සබඳතො  වැඩසටහන්ව සංවිධොනය 

ප්රජා සහකයෝගීතාව 

ප්රජො සහමයෝගීතොවය යනු විමශ්්ෂමයන්ව පොසමල්දී ප්රජොව තුළ පවුමල් සහභ්ොගීත්වය දිරිගැන්වී  සඳහො 

වන උපොය  ො¾ගයකි.  

 

 

 

ඵලදායි පාසල්  ප්රජා සබඳතා වැඩසටහන්ව 

අමේක්ිත ච¾යො ය මවනස්කම් සිසුන්ව තුළ සිදුී ට අදොළ ඉමගනුම්  - ඉගැන්වීම් වොතොවරණයක් 

පවත්නො පොසල ඵලදොයි පොසලකි. 

ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් වොතොවරණය  සංව¾ධනොත් ක ප්රගතියට තුඩු මදන මලස සංවිධොනය වූ ප්රජො සබඳතො 

වැඩසටහන්ව ,ඵලදොයි පොසල් ප්රජො සබඳතොවයකි . (ම හිදී ව¾ත ොනමේ ළ ො මිතුරු පොසල් හො තිරසොර 

සංව ¾ධන  සංකල්පය වැඩි අවධොනයට පොත්රමේ.එබැවින්ව  ඒ ස| හො වන ප්රමිති හො නි¾ණොයක පිළිබ|වද 

අවධොනය මයොමු කළ යුතුය.) 

 
 
වැඩිදුර කියී  සදහො (<ud ñ;=re m%fõYh  ms<sn| Wmfoia ix.%yh) 
 

 

ප්රජා සහභාගීත්වය 

සමාජයට, පරිසරයට හිතකර යම් වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීමට, 

විවිධ කණ්ඩායම්වලට අයත් ප්රජාවන් දක්වන සහභාගිත්වය, 

ප්රජා සහභාගිත්වයයි. 
 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ප්රජා සහභාගීත්වයට අදාල සංකල්ප 

 

 

                                   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
   

                                

ප්රජා සහභාගිත්ව වැඩසටහන්ව 

 

1. එක් දින වැඩසටහන්ව  

උදා - ශ්රමදාන, පා ගමන්ව, ීදී නාටය, ක| වුරe (වවදය,ප්රජා කස!ඛ්ය වැනි), දැනුවත් කිරීම්  
 

2. නිශ්චිත කාල වකවානුවක් පුරා ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන්ව  

උදා - විවිධ වයාපෘති, පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන්ව , ළමා සංව ¾ධන 

වැඩසටහන්ව, කපෝෂණ වැඩසටහන්ව 
 

3. දී ¾ඝ කාල වකවානුවක් පුරා ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන්ව  

උදා -  පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා  

පැළ කරෝපණය කිරීකම්  වැඩසටහන්ව                                               

කඩංගු  පාලන වැඩසටහන්ව ,කසළ කළමනාකරණ වැඩසටහන්ව  
  

Plan  
Do  
Check  
Act 

 

Strengths  
Weaknesses  
Opportunities  
Threats 

 

What?  
Why?  
Where? 
When?  

 
 

Man  
Money  
Method  
Material  

Minutes 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ප්රජා සහභාගිත්ව වැඩසටහන්ව සා¾ථකව   ක්රියාත්මක කිරීමට  
 

 

 
 

ප්රජා සහභාගිත්ව වැඩසටහන්ව සඳහා 

❖ නියමිත කාලයක්  

❖ ශක්තිමත් නායකත්වයක්  

❖ මනා සැලැස්මක්  

❖ අවස්ථා කළමනාකරණයක් 

❖  ශ්රම විභජනයක්  

❖ මූලය   ප්රතිපාදන 

❖ ආහාරපාන (අවශය අවස්ථාවල)  

❖ යටිතල පහසුව  

❖ ක්රියාත්මක ීමක්  
❖ එකම කණ්ඩායම් හැඟීකමන්ව කටයුතු කරන ප්රජාවක්  

❖ වැඩසටහන තුළින්ව හැකියාවන්ව සහ කනාහැකියාවන්ව හඳුනා ගැනීමක්  

❖ පසු විපරමක්  උවමනා කේ. 

 

 

මනා සැලැස්මක්
මනා 

කළමනාකරණයක්
මනා  මහජන 

සම්බන්වධතාවයක්

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඵලදොයි පොසල්    ප්රජො සබඳතො අරමුණු සංවිධොනය, ම මහයී , පොලනය   

 

 

  

ක්ර වත් සංවිධොන වුහයක්

1. එක් අමයකුට අයත් කටයුතු වගකීම න්ව 
කිරී .

2.කටයුතු කරන ක්ර ය අදොළ නීතිරීති 
පිළිමවත් ආදිය නිශ්්චය කිරී 

අරමුණු හඳුනො ගැනී  

1.ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිමේ  සංවර්ධනයට 
සම්බන්වධ අරමුණු   

2. පොස මල් අනනයතොවය ප්රජොව තුළ තහවුරු වන
අරමුණු   

අවශ්ය සම්පත් හො සම්පත් 
සම්පොදන ක්රියො ොර්ග මතෝරො 
ගැනී     1.උපකරණ 2. පුද්ධගලයින්ව 3.කොලය 

ක්මෂ්ත්රය හඳුනො ගැනී 
මතොරතුර රැස්කර ප්රමුඛතො හදුනො ගත යුතුය.පන්වතිමේ 
ශිෂයයන්ව හො සම්බන්වධ පොසල් ප්රජොව පිළිබඳ නිවැරදි 
මතොරතුරු එකතුවක් ඔබ සතුව තිබිය යුතුය. ඔවුන්වමේ
ආකල්ප, හැකියොවන්ව, ස ොජ  ට්ට , ආර්ථික  ට්ට ,  පිළිබඳ 
සරල දැක් ක්, දැනුම්ක් ඔබ සතු විය යුතුය.

මම් ස හො නිරීක්ෂණ, වොරතො, සම්මුඛ සොකච්ඡො පැවැත්ී  
,ප්රශ්්න වලට පිළිතුරු ලබො ගැනී , පොසමල්  පැරණි වොර්තො 
පරීක්ෂො කිරී  

ප්රමුඛතො අනුව මගොඩනඟොගැනී  

සංවිධොනය

අීක්ෂණය

තීරණ ගැනීම්
ක්රියොපටිපොටි යන්වහි දී විකල්පයන්ව අතමරන්ව වඩොත් මයෝගය ක්රියො ොර්ග 
මතෝරොගැනී  

මතෝරොගත් ක්රියො පටිපොටියට පර ොර්ථ හො අරමුණු වලට බොධොවක් වන විට 
එයට අදොළ ක්රියො ොර්ග ගැනී 

ගැටළු වලට මහ්තු නිශ්්චය කර ගැනී ගැටළු අනුපිළිමවල විශ්්මල්ෂණය 
කිරී  

මපළඹීම්
කටයුතු ඉදිරියට ම මහය ී 

නොයකත්වය සැපයී 

ම මහයී 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැලසුම් ස ඟ සසඳමින්ව කොර්ය
සොධනය ඇගයී 

කොර්ය සොධනය හො නිවැරදි
ක්රියො ොර්ග ස්ථොවර කිරී 

පර ොර්ථ වලට අදොළ නිවැරදි
ක්රියො ොර්ග., වොර්තො කිරීම් හො 

සන්වනිමේදනය

පොසල් ප්රජො 
සබඳතො පොලනය  



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ආශ්රිත ග්රන්වථ හා කවබ් අඩවි: 
 

ශ්රී ලංකොමේ සො ොනය අධයොපනය සඳහො නව අධයොපන පනත 

ළ ො මිතුරු ප්රමේශ්ය පිළිබඳ උපමදස් සංග්රහය 
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