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ආදරයයි, කරුණාවයි - ළමා අපේ වැඩිහිටි ප ෝකයයි පාසැල් සිසුන් දැනුවත් කිරීපේ
වැඩසටහන - 2021

01.වයාපෘතිය පිළිබඳ හැඳින්ීම
ගිලිහි යන සාරධර්ම අභිමුව ළමා පෙළ තුළ වැඩිහිටියන් පිළිබඳ ආකල්ෙ හීන පවමින් යන තත්තත්තවයක්
වර්තමාන සමාජපේ දකින්නට ලැපේ .එක් අතකින් පලෝකපේ වැඩිහිටි ජනගහනය ඉහළ යමින් ෙවතින අතර
විස්තෘත ෙවුපල් බිඳ වැටීමත්ත, සමාජ සංකිර්ණතාවයත්ත, නාගරික කරණයත්ත නිසා බිඳ වැපටන සමාජ හමු පේ
දැපේ දුවා දරුවන් තුළ වැඩිහිටියා හා වැඩිහිටි භාවය පිළිබඳව නව මානයක් ඔස්පස් අලුතින් සිතන්නටත්ත,
ක්රියාකරන්නටත්ත ඔවුන් පෙළඹවිය යුතුව ඇත.
ඒ සඳහා ොසැල් දරුවන් පවත ජාතික වැඩිහිටි මහපල්කම් කාර්යාලය මඟින් ලබාපදන මාර්පගෝෙපේශයනට
යටත්තව වැඩිහිටියන් හා වැඩිහිටි භාවය පිළිබඳව අන්තර් සම්බන්ධතාවය විදහා දැක්පවන ෙරිදි සිය නිර්මාණ
තරඟය සඳහා ඉදිරිෙත්ත කළ යුතුය. .
පම් තත්තත්තවය අදට වඩා පහට දිනපේ වර්ධනය වනු ඇත. එබැවින් පහට වැඩිහිටියන් වන අද ළමා පෙළ තුල
වැඩිහිටි භාවය ආශ්රිත බීජය පරෝෙණය කළ යුතුව ඇත. පම් සඳහා නිර්මාණාත්තමක පෙළඹුමක් ඔස්පස් දරුවන්
ඊට පයාමුකළ යුතුය. එහි ඉදිරි පියවරක් වශපයන් අධයාෙන අමාතයාංශය සමග ඒකාබේධ වැඩසටහනක්
වශපයන් ොසැල් දූවා දරුවන්ට නිර්මාණාත්තමක එළඹුමක් ඔස්පස් වැඩිහිටි භාවය පිළිබඳව ආකල්ෙමය
පවනසක් තුළින් අවපබෝධයක් ලබාදීපම් අරමුණින් ොසැල් දරුවන් අතර පමම තරඟය ෙැවැත්තපේ..
•

වැඩිහිටිභාවය හා වැඩිහිටියන් පිළිබඳ දැනුම, ආකල්ෙ, අත්තදැකීමි වර්ධනය කිරීම ඔස්පස් ොසැල්
දරුවන් විෂපයහි වැඩිහිටියන් පිළිබඳ ආකල්ෙමය පවනසක් ඇති කිරීම.

•

වැඩිහිටියාට නිසි පගෞරවය හා පිළිගැනීම ලබාදීම

•

දරුවන් හා වැඩිහිටියා අතර යහෙත්ත අන්තර් සහ සම්බන්ධතාවයක් පගාඩනැංවීම හා නැවත සමාජ
කතිකාවතක් ඇතිකිරීම.

•

නයෂ්ටික ෙවුල් සංස්ථාව තුළ වැඩිහිටියා පවනුපවන් යහෙත්ත ජීව අවකාශයක් යලි පගාඩ නැංවීම.

02. සුදුසුකේ /ප්රති ාභින් ප ාරා ගැනීම.
•

පම් සඳහා දිස්ික්කපේ සුදුසු ොසල් අතරින් 6 -10 පර්ණිවල සිසුන්පේ නිර්මාණ ඉදිරිෙත්ත කිරීමට
අවශය පොත්ත ලබා දිය යුතුය.

•

පමම දිස්ික්කය තුල ොසල් පත්තරීම දිස්ික් වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරිවිසින් බලධාරින් හා සාකච්ඡා
කර තිරණය කළ යුතුය.
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03. ක්රියාත්මක ක්රමපේදය
•

ජාතික වැඩිහිටි මහ පල්කම් කාර්යාලය මඟින් 2021.02 .28 ප්රථම දිස්ික් පල්කම් කාර්යාලය පවත
පොත්ත පබදා දීම සිදු කළ යුතුය.

• දිස්ික් පල්කම් කාර්යාල නිලධාරියා විසින් සුදුසු ොසල් සිසුන් පතාරාපගන 2021.03.31 ප්රථම පොත්ත
පබදා හැරීම සිදු කල යුතුය
•

ොසැල් සිසුන් විසින් සම්ූර්ණ කරනු ලැබූ නිර්මාණාත්තමක අත්තපොත 2021.06.31 ප්රථම නැවත භාර
පගන විනිශ්ච මණ්ඩලයකට පයාමුකර පහාදම නිරිමාණ පතාරා ප්රථම ස්ථානය ලබා ගන්නා නිර්මාණ
පොත 2021.07.31 දිනට ප්රථම ජාතික වැඩිහිටි මහපල්කම් කාර්යාලය පවත සම්ූර්ණ කර ලබාදිය
යුතුය.

•

දිස්ික් පල්කම් කාර්යාල මඟින් ජාතික වැඩිහිටි මහ පල්කම් කාර්යාලය පවත ලබාපදන ලද නිර්මාණ
පොත්ත ජාතික තරඟා වලිය සඳහා පොත්ත පතාරා ගනු ලබන විනිශ්ච මණ්ඩලය පවත පොත්ත පයාමු
කරයි

•

2021.09.10 වන විට පහාඳම නිර්මාණ ෙළමු ස්ථානය, පදවන ස්ථානය , පතවන ස්ථානය පතාරා
අවසන් කළ යුතුය .

• 2021 10.01 වන දින පයපදන ජාතයන්තර වැඩිහිටි උත්තසවපේදී ෙළමු ස්ථානය, පදවන ස්ථානය ,
පතවන ස්ථානය ලබා ගත්ත සිසු/සිසුවියන් සදහා සහතික ෙත්ත ලබා දීම සිදු කළ යුතුය.

04. උපපදස් මා ාව
•
•
•

2021.07.31 දිනපයන් ෙසු ලබාපදන නිර්මාණ අවසන් තරඟය සඳහා වලංඟු වන්පන් නැත.
තරඟයට ඉදිරිෙත්තවන සෑම ොසැල් ශිෂයය/ශීෂයායාවක් විසින්ම නිර්මාණ සංග්රහය සම්ූර්ණ කළ යුතුව
ඇත.
නිර්මාණ සංග්රපේ අවසන් පිටුපේ ොසැල, ෙංතිය හා තරඟ අංකය සඳහන් කර තිබිය යුතුය

•

අධයක්ෂපේ අනුමැතිපයන් පතාරව දින දීර්ඝ පනාකරන අතර අවසන් දිනයට ෙසු ලැපබන නිර්මාණ
ප්රතික්පෂ්ෙ වනු ඇත.

•

අත්තඅකුරු හා වයාකරණ පිළිබඳව අවධානය පයාමුකර තිබිය යුතුය

•

සමාන ලකුණු ලබන අවස්ථාවකදි තයාගය ොර්ෂවකරුවන් අතර සමානව පබදියයන ෙරිදි ලබාපදනු
ඇත.
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•

ෙළමු, පදවන හා පතවන ස්ථානවලට අමතරව සැනසිලි තයාග 4 වන ස්ථානපේ සිට 10 වන ස්ථානය
දක්වා ලබාපදන අතර දිස්ික්කපේ පහාඳම නිර්මාණය සඳහාද තයාග හා සහතිකෙත්ත හිමි පේ. තව ද
නිර්මාණශීලී සහභාගීත්තවය පවනුපවන් එක් දිස්ික්කයකින් 25 පදපනකු සඳහා සහතිකෙත්ත ලබා දීමට
නියමිතයි.

•

සිංහල හා පදමළ භාෂා මාධයය පදපකන්ම තරඟය ෙැවැත්තපේ

•

විනිශ්චය මණ්ඩලපේ තීරණය අවසන් තීරණය වන අතර කිසියම් ගැටළුකාරී තත්තත්තවයක් මතු
උවපහාත්ත අවසන් තීරණය ගැනීපම් බලය වැඩිහිටි මහපල්කම් කාර්යාලපේ අධයක්ෂවරයා සතුපේ.

04. පසුවිපරේ
1. පොත්ත ලබාදුන් ොසැල් හා සිසුන්පේ නාම පල්ඛණය
2. දිස්ික් ජහග්රහණ පල්ඛණය
3. ජාතික මට්ටපම් ජයග්රහණ

05. අයදුේපත් හා ගිවිසුේ
ජාතික වැඩිහිටි මහපල්කම් කාර්යාලය මින් සිසුන් සහා අත්තපොත සෑම දිස්ික් මහපල්කම් කාර්යාලවලට
නිකුත්ත කරන අයදුම්ෙත

චන්දන රණවීර ආරච්ි
සමාජ පසවා අධයක්ෂ හා
වැඩබලන අධයක්ෂ, ජාතික වැඩිහිටි මහ පල්කම් කාර්යාලය

