
 

EDUCATIONAL POLICIES & REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 

 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශය: 
අධ්යාපනය 

දැක්ම: සියලු දරුවන් හට පූර්ණ අන්තර්කරණ අධ්යාපනයක්! 

ඕනෑම රටක තිරසාර සංවර්ධ්නයක් සඳහා අධ්යාපනය ප්රධ්ාන සාධ්කයක් බව අප විශ්වාස කරනවා. නව ග ෝලීය ප්රමීතින් සපුරාලීම 

සඳහා පහත සඳහන් අධ්යාපන ප්රතිපත්තති සහ ප්රතිසංසක්රණ සඳහා අපි කටයුතු කරන්නට බලාගපාගරාත්තතු ගවමු. 

EDUCATIONAL POLICIES AND REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA - EDUCATION FOR ALL, 
INCLUSIVE EDUCATION! 

1. පාසල් වල වර්තමාන ශ්රේණිගතකිරීම් පටිපාටිය අශ් ෝසි කිරීමු, මන්දයත් සෑම පාසලක්ම ශ් ාඳ පාසලකි ශ්නාමැතිනම් ශ් ාඳ 
පසලක් බවට ව ාම පත්කල යුතුයි. එමගින් විෂමතාවයන් අවම කරමින් දරුවන්ට සම අධ්යාපන අයිතීන් ශ්මන්ම අවසේථාවන් 
සම්පාදය කරන්ශ්නමු. 

2. ප්රධ්ාන විභාග සද ා ලබා ශ්දන ස තික වල පාසශ්ල් නම සද න් ශ්නාකල යුතුයි. 

3. පාසල් ශ්තාරාදීම රජය මගින් සිදු කල යුතුය. ශ්මය ශ්දමාපියන්ශ්ේ ආර්ික ශක්තිය ශ් ෝ සමාජ තත්ත්වය මත ශ්නාව, ප්රධ්ාන 
වශශ්යන්ම දරුවන් උපදින ප්රශ්ේශය අනුව තීරණය වනු ඈත. දරුවන් වෑඩිහිටියන් බවට පත් වන දින, ඔවුන් අතර ඈතිවිය 
 ෑකි සමාජමය ශ්වනසේකම් ශ්මමගින් ශ්බාශ් ෝ දුරට තුනී වී යනු ඈති බව අපශ්ේ විශේවාසයයි. 

4. විෂය මාලාව සංශ්ශෝධ්නය කල යුතු අතර ආගම වැනි විෂයන්  ර විශයන් ශ්නාකල යුතුයි. ආගම ඉගැන්වීම සඳ ා ආගමික 
ප්රජාව අවශය ක්රම සම්පාදනය කරගත යුතුයි. 

5. ව ාම ක්රියාවලියට නැශ්ගන පරිදි 5 ශ්රේණිය ශිෂයත්ව විභාගය අශ් ෝසි කරමු. අනවශය පීඩනයකින් ශ්තාරව දරුවන් ළමා 
කාලය බුකිතිවිදිය යුතු බව අප විශේවාස කරමු. 

6. 4 ශ්රේණිය දක්වා කිසිදු තරගකාරී විභාගක් ශ්නාපැවැත්ශ්ේ. ශ්ම් වයශ්සේදී පරිසරය පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබා ගැනීම, සුන්දරත්වය 
ස  අපූර්වත්වය අත් විඳීම, ඒ  ර ා අධ්යාපනශ්ේ වැදගත් අංග ශ්දකක් වන කුසලතාවයන් ස  ආකල්ප වර්ධ්නයට ඉඩ 
සැළසිය යුතුයි. ළමුන් සදාචාරය, සංසේකෘතිය, කලාව,සේවභාව ධ්ර්මය ඇගයීම, විනය  ා ශ් ාඳ සන්නිශ්ේදනය ඉශ්ගන ගත 
යුතු බව විශේවාස කරමු. 

7. කිසිම විශ්ටක විභාගය ඉ ළින් සමත් වන දරුවන් ශ්ේ ඡායාරූප සහිත බැනර පාසල් ඉදිරිපිට ප්රදර්ශණය කිරීම  ා, විභාග 
සමත් වන දරුවන් සංඛ්යාව පමණක් උපශ්යෝගී කරශ්ගන ගුරුවරුන්ශ්ේ කාර්ය සාධ්න මට්ටම තීරණය කරන ක්රමශ්ේදය 
ශ්වනසේ කරන්ශ්නමු. 

8. ළමයින්ශ්ේ සුභසාධ්නය, සමාජීය ස  මානසික ශ්සෞඛ්යය පිළිබඳ ශ්වන් ශ්වන් වශශ්යන් අවධ්ානය ශ්යාමු කළ  ැකි වන පරිදි 
ගුරු ස ායකවරශ්යකුට සෑම පන්තියකම අනුයුක්ත ශ්කශ්රනු ඇත. 

9. 12 ශ්රේණිය දක්වා ශ්නාමිශ්ල් ආ ාර, නිල ඇඳුම ස  ප්රවා න පසුකම් සපයමු. නිද සේ අධ්යාපනට නව ජවයක් ලබා ශ්දමු. 
තවද ශ්මහිදී නිළ ඇඳුම ප්රමාණවත් පරිදි ස  ද්රවයමය වශශ්යන් ලබාදීම ද නැවත ආරම්භ කිරීමට අශ්ේක්ෂා කරමු. එක් එක් 
ජන වර්ග වලට අයිති දරුවන් ශ්ේ අවශයතාවයන් ශ්මහිදී සැළකිල්ලට ගනු ලැශ්බනු ඇත. 

10. සමසේථ විෂය නිර්ශ්ේශ මාලාව සංශ්ශෝධ්යනකට ලක් කරමින්, ප්රධ්ාන ධ්ාරාශ්ේ අධ්යාපනය ස  වෘතීය අධ්යාපනය වශශ්යන් 

ශ්වන් ශ්නාශ්කාට, 9 වසශ්ර් සිට ඉ ළට දරුවන් ගී කුසලතාවයන, කැමැත්ත, විභවයන් ආදිය සැළකිල්ලට ගනිමින්, සෑම 
ක්ශ්ෂේත්රයකම උපාධියක් ලබාගත  ැකිවන පරිදි නව විශය නිර්ශ්ේශ මාලාව සකසේ කරමු. එමගින් සෑම ක්ශ්ෂේත්රයකම 
ජාතයන්තර මට්ටශ්ම් වෘතිකයන් බිහි කර, ශ්ගෞරවාන්විත ස  නිවැරදි තක්ශ්සේරුවක් යටශ්ත් වඩා ය පත් වැටුේ තලයක් හිමි 
රැකියාවම් කිරීමට අවශය වටාපිටාව දරුවන්ට සකසා ශ්දන්ශ්නමු. 

11. සියලු පාසල් විශ්ශේෂ අවශයතා සහිත ළමුන් සද  අවශය යටිතල ප සුකම් සූදානම් කරතිබීම අනිවාර්ය කරමු. 

12. පාසල් යටිතල ප සුකම් දියුණු කිරීම සඳ ා ජාතික අධ්යාපන අරමුදලක් පිහිටුවීමු. 
13. සෑම පාසලකටම අවශයය යටිතල ප සුකම් 2025 වන විට ලබාශ්දමු. 
14. පශේචාත් උපාධි, ආචාර්ය උපාධි වැනි උසසේ අධ්යාපන පාඨමාලාවන් වල පර්ශ්ේෂණ වැඩසට න් සඳ ා ප්රමාණවත් රාජ්ය 

අරමුදල් ප සුශ්වන් ලබා ගත  ැකිය පටිපාටියක් සැකසනු ලැශ්ේ. 
15. ශ්රී ලංකාව නව නිපැයුම් ප්රවර්ධ්නය ශ්ක්න්ද්රසේථානයක් බවට පත්කිරීමට පියවර ගනිමු. ඒකාබේධ් පර්ශ්ේෂන වැඩසට න් 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳ ා විශේව විදයාල සමඟ ඒකාබේධ් වීමට ශ්පෞේගලික අංශය සඳ ා නිල ක්රියාවලියක් නිර්මාණය කිරමු. 



අදාළ විශේව විදයාල පර්ශ්ේෂණ කටයුතු සඳ ා ආශ්යෝජනය කරන ශ්පෞේගලික සමාගම් සඳ ා විශ්ශේෂ බදු ස න ලබාදීමට 
පියවර ගනිමු. 

ඉ ත සද න් විශ්ශේෂ බදු ස න ප ත පර්ශ්ේෂණ ශ්ශේත්රයන් සද ා අදාළ ශ්වයි, 

1- Renewable energy- පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
2- Biotech - ජජව තාක්ෂණය 
3- Forestry, fishery, - වන ස  ධීවර සම්පත් 

4-Waste management and recycling- අපද්රවය කළමනාකරණය ස  ප්රතිචක්රීකරණය 
5-Blockchain technology (fintech & e-government) 

16. රශ්ට් නිෂේපාදන ස  ආර්ික ක්රියාවලීන්ට බාධ්ා ශ්නාවන ශ්සේ,  ැකිතාක් දුරට පාසල් පවත්වන කාලය කාර්යාල ශ්වලාවන්  ා 
සමපාත කරමු. දරුවන් ශ්දමේපියන් සමග සිටිනා කාලය දීර්ගකාරීමත් දරුවාන්ශ්ේ ආරක්ෂාව ත වුරු කිරීමත ඉතාම 

වැේගත්ය. ශ්මහිදී ඈතිවිය  ෑකි රථවා න තදබදය, අපනයන නිෂේපාදන, වරාය ස  ගුවන් කටයුතු වැනි ක්ශ්ෂේත්ර වල ඈතිවිය 
 ෑකි බලපෑම් පිළිබඳව තව දුරටත් අවඪායන ශ්යාමු කරමින් සුදුසු වැඩපිළිශ්වල සකසේ ශ්කශ්රනු ඇත. 

17. අධ්යාපනය සඳ ා දළ ශ්ේශීය නිෂේපාදිනශ්යන් අවම වශශ්යන් 8 % අනුයුක්ත කිරීම. 
18. අධ්යාපන ක්ශ්ෂේත්රය තුළ අධ්යයන  ා අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල ශ්සේවයී ගුණාත්මක භාවය ස  ආකල්ප වැඩිදියුණු වන අයුරින් 

ස  නවීන ශ්ලෝකයට සමගාමීව යන ශ්ලස මානව සම්පත් සංවර්ධ්න ක්රශ්මෝපායක් සකසන්ශ්නමු. 

19. S.පාසල් සංවර්ධ්න සමිතිවල වයවසේථාව ස  සංයුතිය වඩා සාධ්ාරණ ශ්ලස ස  ක්රමවත් බල තුලනයක් ඇතිවන පරිදි ශ්මන්ම, 
දරුවන්ශ්ේ සක්රිය දායකත්වය තීරන ගැනීශ්ම් මට්ටම දක්වාම ලබාගන්න වූ කරමශ්ේදයක් සකසේ කරමින්, පාසල් පරිසරය 

වඩාත් 'ළමා මිතුරු' පරිසරයක් බවට පත් කරමු. 
20. සියළු ග්රාමීය පාසල් වල අවම වශශ්යන් සීමිත ගුරු පිරිසකට අවශය ගුරු නවාතැන් ඈති කර, ගුරුවරුන් ග්රාමීය ප්රශ්ේශ වල 

ශ්සේවය කිරීමට දිරිගන්වන්ශ්නමු. 

21. පූර්ව ළමා විය සංවර්ධ්නය දැනට පවතින ඉතාම අවිධිමත් ස  ක්රමාණුකූල ශ්නාවූ සසේවබාවශ්යන් මුදවා, එහි පරිපාලන  ා 
නියාමන කටයුතු ශ්මන්ම එම ක්ශ්ෂේත්රශ්යහි නියැලී සිටිනවුන් බදවා ගැනීම ඇතුලු සමසේත ක්රියාවලින අධ්යඅපන අමාතයංශය 

යටතට පවරා ගන්ශ්නමු.  
අවුරුදු 5 දක්වා වයශ්සේ මසුවන දරුවන්ශ්ේ ශ්මාළශ්ේ වර්ධ්නය කළයුතු චාලක  ා යාන්ික  ැකියාවන් ඉතා දියුණු 
මට්ටමකට ශ්ගන ඒමට  ැකි වන පරිදි ක්රමශ්ේදය සංශ්ශෝධ්නය කරමු.  
තවද පාසශ්ල් පළමුවැනි ශ්ශේණි වල ගුරුවරු සේවකීය ප සුව පමණක්ම තකමින් ශ්පර පාසශ්ල් සිට පාසලට ඇතුලු වන දරුවන් 
තුල අකුරු  ා ඉඅලක්කම් ලිවීශ්ම්  ැකියාව බලාශ්පාශ්රාත්තු වීශ්ම් සංසේකෘතිය ශ්වනසේ කරන්නට කටයුතු කරමු. 

22. ශ්ගෝලීය ප්රමිතිවලට අනුකූලව ගුරුවරුන්ශ්ේ වාර්ික වැටුේ සන්ශ්ශෝදනය ස  බදු ස න ශ්සේවාවක් ඇති කරමු. 
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