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මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන අධයහඳනඹ 
       ප්රදේලඹ 
දවඅටන සිඹ දතක් ඹ අවුරුදු 3-5 අතය දරුන්ට අධයහඳනඹක් රඵහ දදන ක්ක්ණවිදයහ pedagogy 

රභදේදඹක් දනොීයඹ ලදඹන් දක්නට දනෛමේඹ  දරුහ නිදේ දී ඳවුදල් හභහජිකඹන් අනුකයණදඹන් ව 

අට ඳරියදේ දනත නළදටන දිසිරෑඳ Visual ව ලබ්ද අදඵොධ කයනළන්භට සඹං උත්වඹක දඹදදමින් 

භන ර්ධනඹ කයනළනීභට දදවදයි  එඹ “ ඵව දතොයන“ ඹ ඹළයි ජනප්රහදදේ වන් දේ  ඇතළේවිට 

ළඩිහිටිදඹො ඔහුට දවො ඇඹට ඒ වහ වහඹ දති  මුල් ශභහවිඹ අධයහඳනඹ ඹනු දනොීයඹ ේභතඹට අනු 
ඹ අවුරුදු 3-6 අතය කුඩා හ දරුන් වහ ෘත්තීඹ පුහුණු රත් භනහ ක්ක්ණදඹන් යුතු පුද්නරඹන් 
(ගුරුරුන්) විසින් දභදවඹනු රඵන ඳහල් අධයහඳන රභඹි.  එදවත් ඇතළේ තළනක ඹ අවුරුදු 2-5 අතය 
ශමුන් ද අධයහඳනඹ වහ දභදවඹයි  දඳය ඳහර දිහ සුරැකුේ භධයසථහනඹට ඩා හ දනනසන්දන් එඹ 
අධයහඳනික අලයතහක් දනුදන් දඳනීසිටින දවයිනි  දඳය ඳහර ඉදනනුභ ංර්ධනඹ වහ (ලහරීරික 
ව භහනසික) ක්රිඹහකහයකේ භස ඵළ න නිදවසව විදනොදහත්භක ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කයයි  
 
අධයහඳනදේ මලික අයමුණ දරුහ ක්ක්ණඹ ි.රීභ ව ඔහුදේ දවො ඇඹදේ සහබහවික ගුණහංන වළි.තයේ 
ආයක්හ කයනළනීභයි  දේ වහ ප්රංල දහර්ලනික රදො සිඹ ඳරිකල්ඳනදඹන් එන් ක්යඹකු නිර්භහණඹ කය 
එභලි නභළති චරිතඹ ඉදිරිඳත් කයයි  එභලි සහබහවික දරොකදේ යහ දනන ංකීර්ණ හභහජඹක සථහනනත 
ි.රීභ ළඵවින් භ විංහදී ළරසුභි.  දභභ නළටලු ඹථහර්ථඹක් දනෛන න රදො පිළිනනී  එභඟින් 
ඵරහදඳෛදයෛත්තු යහිත නළටුේකහරී (ප්රච්ඩඩා කහරී) පුදුනරඹකු ිහහින න දවදතභ අධහයණඹ කදශේඹ  එදවත් 
දවදතභ භහජඹට ඉදිරිඳත් කදශේ එභලි භඟින් දරුහ ක්ක්ණඹ ි.රීභට ප්රහදඹොගික භස දඳන්මේභක් දනෛ 
දනෛ ළශළක්විඹ වළි. නළටුභක් පිළිඵ විලසදල්ණහත්භක දර්ලනඹි.  

19 න සිඹ දී යුදයොඳදේ දඵෛදවො අධයහඳනෝදඹො රිතහනයදේ දයෛඵ්  ඔන්ව
1
 සවිසටර්රන්තදේ 

දජෛවහන් දවන්රිච් දඳසටදරෛෂිව ජර්භනිදේ දෙඩ්රිරිච් දෂෛඵල් ව ඉතහලිදේ භහරිඹහ දභෛන්ටදොරි මුල් 
ශභහවිඹ ංර්ධන ඳහල් රභ ආයේබ කශව  මුල් ශභහවිඹ ංර්ධනඹ  ඹනු භහන ංර්ධනදේ මුලික  
දරුහට සිඹ ප්රජහ ව භහජඹ භන අන්තර්ඵතහ ව අන්තර්ක්රිඹහ දනෛඩා නනහ නළනිභට අදේක්හක් රඵහ 
දදන ඉතහ දුසකය යහඹහභඹි.  කපු කර්භහන්තලහරහ දේඹ කශ දුේඳත් කේකරුන්දේ ව දනෛමේන්දේ 
දරුන් වහ ප්රථභ ඳහර දයෛඵ්  ඔන් ආයේබ කදශේඹ  දෙඩ්රිරිඩා ච් දෂෛර්ඵල් ප්රථභ  ශභහ උදයහනඹ 

“kindergarten”2 ඹනුදන් ආයේබ කදශේඹ  එභගින් නියභහණක්ලිත්ඹව බහහ කුරතහව භහජ ඵතහ 

ංර්ධනඹ කදශේඹ  දඳය ඳහල් අධයහඳනඹ ශදරුවිදේ සිට ය ඳව දක්හ ඳත්හදනන ඹහභට nursery 
School, day care ව Kindergarten විවිධ රභදේද ඹටදත් දඹෛදහනන්නහ න දක්නට රළදබ්   1870  දී උඳත 

රද භහරිඹහ දභෛන්ටිදොරි 3  ඉතහලිදේ වදය විදයහ  වහ උඳහධිඹ (1890) රඵහනත් ප්රථභ කහන්තහ 
වූහඹ  1904-1908 දර් දී දයොභ විලසවිදයහරදේ අධයහඳන අංලදේ කථිකහචහර්ඹරිඹක වූහඹ  
දදභහපිඹන් ෘත්තීන් හි දඹදදන දවයින් දිහ කහරදේ දරුන් වහ අධයහඳන රභදේදඹක් Children’s 

house (1907) වඳුන්හදීභට ඇඹ දඳයමුණ නත්තහඹ  20 න සිඹ දී මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන 
අධයහඳනඹ භදනොවිදයහත්භක ප්රදේලඹි.න් ගුණහත්භක  ර්ධනඹ ි.රීභට ජීන් පිඹහදේ  4 භත් විඹ  
ඳවුර ඉක්භහ දරුහ භහජනත ි.රීභ ව ක්ක්හකහමී භහනඹහ වළඩා නළසීභ දභභ ෆභ ප්රඹත්නඹක භ 
මලික අයමුණ විඹ  

1. Robert Owen 14 May 1771 – 17 November 1858), a Welsh textile manufacturer, philanthropist and 
social reformer, was one founder of utopian socialism and the cooperative movement. He is known for 
efforts to improve factory working conditions for his workers and promote experimental socialistic 
communities and supported the passage of child labor laws and free co-educational schools. 
2. The word kindergarten comes from the German language. Kinder means children and gaten means 
garden. The term dates back to the 19

th
 century. Friedrich Froebel (1782-1852) started the first 

kindergarten, Garden of Children, in 1840. Before 1840, children under the age of 7 did not attend school. 
3. Maria Montessori was born on the 31

st
 August 1870 Italy. When Marial graduated secondary school, 

she became determined to enter medical school and become a doctor 1896. In 1901 Maria began her own 
studies of educational philosophy and anthropology, lecturing and teaching students. Maria was offered 
the opportunity to introduce her material and practice to ‘normal’ children. There, in 1907, she opened 
the first Casa dei Bambini (Children’s House) bringing some of the educational materials she had 
developed at the Orthophrenic School. 
4. Jean Piaget 9 August 1896 – 16 September 1980) was a Swiss psychologist known for his work on child 
development. Piaget’s 1936 theory of cognitive development and epistemological view are together called 
“genetic epistemology”. Piaget placed great importance on the education of children. 
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     මුල් ශභහවිඹ (අර්ථකථනඹ) 

අන්තර්ජහතික අර්ථකථනඹට අනු තභත් විධිභත් (අධයහඳන) ඳහරට ඇතුශත් දනෛන දරුහ මුල් ශභහවිඹ 
(ය 3-6 දක්හ) අධයහඳනඹ වහ සුදුසු ඹළයි දළක්දේ  මුල් ශභහවිඹ ඹනු අධයහඳනික  ධනහත්භක 
භළදිවත්මේභක් අලය කහරඹක් න අතයව භහනසික ව ලහරීරික ංර්ධනදේ දී ජීත්න ඳරියඹ ඉතහ ක්රීඹ 
ඵරඳෆභක් ඇති කයයි  එඹ ඳසු කහීයන  දරුහදේ ජීවිතඹට ලක්තිභත් ඳදනභක් කයි  අදනකහ භස 
ජීවිතඹ දඵදහනළනීදේ (අන්තර්ඵතහ) භහජ අනඹන් වහ විෘතමේභව දරොකඹ පිළිඵ කුතුවරඹව 
නිරීක්ණඹව ප්රලසන ි.රීභව ළීමභව අත්වදහ ඵළීයේ ව අනුකයණඹ දභභ ඹස කහරඹට අඹත්දේ  දභභ 
නිර්චනඹට අදහර ඹස සීභහ යටල් අනු දනස දේ  ඒ අනු භේ කු පිළිසිනළනීදේ සිට ශ්රී රංකහදේ 
විධිභත් ඳහරට ඇතුශත් කය නළනීදේ ඹස සීභහ වූ අවුරුදු ඳව දක්හ කහරඳරිච්දේදඹ දභභ ප්රතිඳත්තිඹ 
වහ මුල් ශභහවිඹ ලදඹන් නිර්චනඹ දකදර්  (මුල් ශභහවිඹ රැකයණඹ ව ංර්ධනඹ පිළිඵ ජහතික 

ප්රතිඳත්තිඹ - 2018 5 - ශභහ දල්කේ කහර්ඹහරඹ - 2019) දරුකුදේ දඳය ඳහල් අධිඹ ලදඹන් ළශදකන 
අවුරුදු 3 සිට අවුරුදු 5 ේපර්ණ න දතක් කහරසීභහ ශභහවිඹ ංර්ධනඹ වහත් නිසිභස දඳන්මේභ වහත් 

වූ ඹ ඹළයි ඌ ඳශහත් බහදේ 2011 අංක 5 දයන දඳය ඳහල් ප්රෝේතිදේ 6  වන් දේ  ඹ අවුරුදු 2 ½ - 

5 සිට ඳහල් ඹන ඹ දක්හ කහරඹ පර් ශභහවිඹ ංර්ධන අධිඹ ඹළයි උතුරු ඳශහත් බහ දඳය ඳහල් 

ප්රෝේතිදේ 7 ටවන් දේ  දරු උඳදත් සිට ය 5 දක්හ කහරඹ දඳය ඳහල් භඹ ඹළයි භධයභ ඳශහත් බහ 

පර් ශභහවිඹ ංර්ධනඹ ප්රෝල්තිදේ 8 වන් දේ  

    මුල් ශභහවිඹ රැකයණඹ ව අධයහඳනඹ 

මුල් ශභහවිඹ දරුහදේ උඳදත් සිට ය අට දක්හ කහරඹ ඹළයි එක්ත් ජහතීන්දේ ංවිධහනඹ UNESCO අර්ථ 

දක්යි  එභ කහරඹ දරුහදේ දභෛශදේ ර්ධනඹ ඉතහ උස භ් ටභක ඳතියි  දභභ භඹ දරුහට ඳරියඹ 
ව අන්තර් භහජ ඵතහ දකදයහි දළඩි ඵරඳෆභක් ඇති කයයි  එදවයින් මුල් ශභහවිඹ රැකයණඹ ව 
අධයහඳනඹ දහර්ලනික ප්රදේලඹි.න් දඹෛමුවිඹ යුතු තීයණහත්භක අධිඹි.  දරුහට ජීවිත කහරඹ පුයහ ඉදනනුභ 
ව ඉතහ ලක්තිභත් භහනමේඹත්දේ පුළුල් ඳදනභක් දනෛඩා නළඟීභ වහ භහජ ඵතහව චිත්තහදේනඹව 
ංජහනනඹ ව ලහරීරික අලයතහ භසථ ර්ධනඹ ි.රීභත් භහජඹට පරදහයී දක් නිපුණතහ හිත අනහනත 
භහනඹහ දඳොණඹ ි.රීභ එහි මලික අයමුණයි  ජනතහ පිළිඵ නිසචිත අදවක් ඇති යහජයඹකට අනහනතඹ 
වහ කශ වළි. දවෛභ ආදඹොජනඹ මුල් ශභහවිඹ ංර්ධනඹයි  භහන ේඳත් ංර්ධනඹව සත්රී - පුරු 
හභහනහත්භතහ ව භහජ වජීනඹ ප්රර්ධනඹ දකදයන පිරිළඹ එභගින් අඩුකය නත වළක  යුදනසදකොදේ 
9 2030 ඉරක්ක නත නයහඹ ඳර නේ සිඹලුභ නළවළණු ව පිරිමි ශමුන්ට ගුණහත්භක මුල් ශභහවිඹ ංර්ධනඹව 
රැකයණඹ ව පරි-ප්රහථමික අධයහඳනඹ වහ ප්රදේලමේභ වතික ි.රීභයි  

    21 සිඹදේ අධයහඳනඹ 

21 සිඹදේ අධයහඳනඹ සිසුහට න දරොකදේ ක්රීඹ නිපුණතහ හිත භහනදඹකු මේභට අලය කුරතහ 
රඵහදීභට අධයහඳනඹ භත් විඹ යුතුඹ  එදභන්භ ඔවුන්දේ සඹං විලසහඹ ව හමුහික ඵළීමභ ළනි භහන 
වළි.ඹහ ර්ධනඹට ප්රහදඹොගික වහඹ රඵහදිඹ යුතුඹ   

    අධයහඳන දත්භහ 

 නිර්භහණශීලිත්ඹ - ඳරිකල්ඳනඹ දභොදි.රීභ  
 විචහයහත්භක චින්තනඹ - දහර්ලනික ප්රදේලඹි.න් භහන දළක්භ ළකසීභ  
 න්නිදේදනඹ - නිළයදි දතෛයතුරු ේඳහදනඹ ව දඵදහනළනීභට වහඹමේභ  
 වදඹොගිතහ ව භහනහත්භතහ - න භහන හදඹි.න් එි.දනකට දප්රේභ ි.රීභට ඉනළනීභ  

5  අභහතය භ්ඩඩා රඹ භඟින් අනුභත කයන රද දිනඹ 2019 භහර්තු 19 - අභහතය භ්ඩඩා ර ඳ්රිකහ අංක 
19/0655/125/003 
6  2011 අංක 5 දයන ඌ ඳශහත් බහදේ මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන ප්රෝේතිඹ - 2011 භහර්තු 24 ඳශහත් බහ 
ේභත කය 2011 අදප්රේල් 11 දින ආ්ඩඩුකහයයඹහ අනුභත කය ඇත  
7  Northern Province Pre-School Education Statute No, 03 of 2015 June 09th 

8. Central Province Provincial Council – Early Childhood Development Charter No, 03 of 2015 – 17th 
November 2015. 
9. UNESCO’s approach is reinforced in the Education 2030 agenda and in … care and pre-primary 
education so that they are ready for primary education..’ www unesco.org 
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දභභ අධයහඳන දත්භහ ෆභ විඹඹක භ අන්තර්නත අන්තර් ක්රිඹහකහරී ඒකකඹන් න අතයව විඹභහරහ 
ංර්ධනදේ දී ව ළරසුේ ි.රීදේ දී උක්ත දත්භහ දත අධහනඹ දඹෛමුවිඹ යුතුඹ  නිර්භහණශීීයත්ඹ ව 
ඳරිකල්ඳනඹ අදිමේදභන් න භහජ ඵතහ ක්රීඹ න අතයව උද්නත න නළටලු නියහකයණදේ දී භවත් 
වනඹක් දභන්භ ංතෘසටිඹක් ශසහ කය දදයි  එදභන් භ දතෛයතුරු විලසදල්ණදේ දී සඹං නදේණඹකට 
භංදඳත් රයි  වඵතහ භත හමුහික ඉදනනුභ වහ අත්ළරක් ඳඹයි වකේඳනඹ ව ංදේදිතහ 
භහන ඵතහ දනෛඩා නළගීදභ දී තෘේතිභත්ව පරදහයී දෝන්දර්ඹහත්භක ප්රදේලඹකට දඹෛමු කයයි  අධයහඳනඹ 
නියතුරු   ශීයඹහ සඹං ව භහජ ඳරිර්තන වළි.ඹහ වහ දඹෛමු කශ යුතුඹ  

 උඳදත් සිට ය වඹ දක්හ දරුහ ලහරීරික ක්රිඹහකහයකේ (භඵයතහ) - විදලේදඹන්  භ සියුේ චහරක 

කුරතහ ංර්ධනඹ දබෝතික (ලහරිරික) ංර්ධනඹ Physical development ඹනුදන් වළ නන්දේ  

 ංජහනනඹ ව ංදේදක ංර්ධනඹ Perception and sensory development - ඉන්ද්රිඹඹන් භඟින් 

න්නිදේදන කුරතහ ංර්ධනඹ  

 ලිහද ව දිසිරඳ උත්දත්ජනඹ - විදලේදඹන් භ බහහව සිතිවිලි ව වළඟීේ - දළනීේ හුභහරු භඟින් 

දතෛයතුරු රඵහනළනීදේ වළි.ඹහ ව බහහ ංර්ධනඹ Communication and language 

development. 

 ප්රජහනන ංර්ධනඹ Cognitive development - සඹං සිතිවිලි ව ප්රතිචහය දළි.මේදේ වළි.ඹහ   

 චිත්තදේන ංර්ධනඹ Emotional Development - දරුන්දේ දළනුත්බහඹ ව ඔවුන්දේ වළඟීේ 

ඳහරනඹ ි.රීභව ඵහුවිධි තත්ඹන් ඹටදත් එභ වළඟීේ රට ප්රතිචහය දළක්මේභ  

 භහජ ංර්ධනඹ Social Development - දරුහදේ අනනයතහව අන් අඹ භස ඔවුන්දේ 

ේඵන්ධතහඹ ව භහජ ඳරියඹක් කුශ ඔවුන්දේ සථහනඹ අදඵොධ කය නළනීභ  

     ධයණීඹ ංර්ධනඹ වහ අධයහඳනඹ 

ධයණීඹ ංර්ධනඹ වහ අධයහඳනඹ ඹවඳත් අනහනතඹක් වහ ෆභ භහනදඹකුට භ දළනුභ කුරතහ 
චර්ඹහන් ව භහජ අනඹන් අත්ඳත්කය නළනීභට අසථහ උදහකයයි  දද්ලගුණික දනව ආඳදහ අදහනභ 
අභි.රීභව වජවිවිධත් ංයක්ණඹව දේඳත්කභ අකයණඹව ධයණීඹ ඳරිදබොජනඹව ඉනළනිමේභ ව 
උනළනීභ දභහි අදේක්හයි  එදභන්භ වබහගිත් ඉදනනුභ ව ඉනළන්මේදේ රභදේද වන්න අතයව 
ඉදනනුභරඵන්නහ ඵරතුි.රීභ ව ඔවුන්දේ වළසිරීේ උක්ත අයමුණ දනුදන් ංර්ධනඹ කයනු රළදබ්  

විචහයහත්භක චින්තනඹව අනහනත ඳරිකල්ඳනඹව හමුහික තීයණනළනීදේ වළි.ඹහ ර්ධනඹ කයයි 10   

    ගුණහත්භක අධයහඳනඹ ව ඉනළන්මේදේ රභදේද 

ගුණහත්භක ව විදලේහත්භක අධයහඳනදේ දී පුහුණු ගුරුයඹහ (ඳවසුකහයකඹහ) ඉතහ ළදනත් චරිතහංනඹි.  
සිසුහදේ දළනුභ ඳරියඹ ව ංසකෘතික දඳශනළසභ අනු ඉනළන්මේදේ රභදේද විවිධහකහය දේ  සිඹලු 
සිසුන්දේ දළනුභව නිපුණතහ ව ආකල්ඳ එක භහන දනෛදේ  ෆභ සිසුදක්භ අධයහඳනදේ දී විදලේෂිතඹ  
ඔහුදේ දවො ඇඹදේ විදලේත්ඹ ගුරුයඹහ අදඵොධ කය නත යුතුඹ  ගුරු භූමිකහ ඳවසුකේ ළරසීභයි  
හර්ථක ඉදනනුේ ක්රිඹහලිඹක් වහ තනි පුද්නර අලයතහ වළ නන උඳදද්ල නමේකයණඹ කශ යුතුඹ  ඉදනනුභ 
රඵන්නහදේ වුභනහ ව පිළිනළනුභට රක්න සහබහවික දෆ බහවිත කශ යුතුඹ  ඉදනනුභ රඵන්නදේ භනව 
දෆ ව දෆත නිදවස කශ යුතුඹ  විඹඹ පිළිඵ ඹහත්කහීයන දළනුභව භනහ ක්ක්ණඹව උද්දඹොනඹ ව භහන 
ව ඳරිය දප්රේභඹ අතයලය අංනඹි.  

    ඉනළනුේ ඳරියඹ 

නිදයොගී ඳරියඹව දෝඛ්ය ව දඳොණඹව සත්රී-පුරු භහජබහඹව ඉදනනුභ රඵන සත්රී-පුරු දදපිරිටභ 
භහනහත්භතහ අබයහ කශ වළි. සථහනඹක් විඹ යුතුඹ  ඳහර ඉතහ ංවිධහනහත්භක භනහ 
කශභනහකයණදඹන් යුතුව ෆභ දරුකුදේභ පුද්නලිකත්ඹ ආයක්හනව ගුරු-දදගුරු-සිසු ඵතහ උස 
ප්රමිතීන් ව කහර්ඹඹහධනඹව ඇනයුභව විඹභහරහ ඹහත්කහීයන මේභව ඵහු ංසකෘතික වදඹොගිතහව ඉදනනුේ 
ක්රිඹහලිදේ දී අතිලයින්භ ළදනත්ඹ  

 

10 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-

sustainable-development/ 
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   දඳයඳහල් අධයහඳනඹ 

දඳයඳහල් දවො ශදරු අධයහඳනඹ භහන ඉදනනුේ ක්රිඹහලිදේ මලික ඳදනභයි  දරුහ ජීවිතදේ ප්රථභයට 
ක්ක්ණ ප්රහවඹකට දඹෛමු ි.රීදේ දී ංවිධිත ව විදයහත්භක රභදේදඹක් අනුනභනඹ කර යුතුඹ  අධයහඳනඹ 

ඹනු pedagogy ක්ක්ණ විදයහි.  දරුහ නිළයදි බහහ වළසියමේභට ඉනළන්මේභ ළඩිහිටි ඳයේඳයහදේ 
නකීභි.  එඹ විදයහනුකර ප්රදේලඹි.  දඳයඳහරව දදභහපිඹන් ව අධයහඳනෝඹන් දභභ ඹථහර්ථඹ අදඵොධ 
කය දනන ජීවිත කහරඹ පුයහ ඔහුට දවො ඇඹට අලය කුරතහ වළ නනව විධිභත් ක්ක්ණඹි.න් දරුහ දභදවඹහ 
නත යුතුඹ  කුඩා හ දරුන් ඳහල් අධ් ඹහඳනඹ වහ ප්රදේලමේදේ දී ංර්ධනඹ වූ ව ංර්ධනඹ දමින් 
ඳතින යහජයඹන් අතය අභහනතහ දක්නට රළදබ්  

    නළටලු ව දුර්රතහ  

ශ්රී රංකහදේ මුල් ශභහවිඹ අධයහඳනඹ අවිධිභත් අධයහඳන රභඹි.  විවිධ යහජය ව යහජයදනෛන ආඹතන 
දභන්භ පුද්නරදඹො තභ තභ දළනුේ භ් ටභට ශදරුන් අවිධිභත් ඉනළන්මේදේ කහර්ඹට දනෛනු කයති  

 ජහතික භ් ටදේ පිළිනත් යහජය ප්රතිඳත්තිඹක් දනෛතිීමභ  

 ඹහත්කහීයන න විඹඹ භහරහක් දනෛතිීමභ  

 ගුරුයඹහට රභත් ව විධිභත් පුහුණුකට දඹෛමු දනෛි.රීභ  

 අධයහඳන භධයසථහන දභන්භ ගුරුයඹහ ප්රමිති නත දනෛමේභ  

 දදභහපිඹ නළටලු දත අධහනඹ දඹෛමු දනෛමේභ  

 ඉදනනුේ රභදේදඹ පිළිනත් දනොීයඹ ව සථහනීඹ ඳදනභත් භත ළරසුේ දනෛමේභ  

 දදභහපිඹන් ව ගුරු ඵතහ රභත් දනෛඩා නළදනන ංවිධහනහත්භක යුවඹක් දනෛතිීමභ  

 ඇනයුේ ව දභදවයුේ නිඹහභනඹක් දනෛභළතිමේභ  

 ඳවසුකේ වහ දේහ අභ භ් ටභක ඳළතීභ  

 දෝඛ්යඹව ආයක්හ ව දඳොණඹ නළන යහජය අධහනඹ ප්රභහණත් දනෛමේභ  

 විධිභත් ඳහල් අධයහඳනඹ භස භනහමී දනෛමේභ  

 දභභ ක්දේරඹට අදහශ ඳර්දේණ ව හකච්ාහ ප්රභහණත් සිදු දනෛමේභ  

     පිළිඹේ ව දඹොජනහ 

අධයහඳනඹ සරයලදඹන්භ උද්දඹොගිභත්ව කහරුණික ව ආදයණීඹ ක්රිඹහලිඹි.  එදවයින් ඉනළන්මේභ තුශ 
ආදයඹ අබයහ ි.රීභ ඉතහ ළදනත්ඹ  භනුයත්ඹ ශදරු විදේ සිට ප්රහදඹොගීක  ඉදනන නත යුතුඹ  එඹ 
උඳතින් රළදඵන දහඹහදඹක් වු ද භහජ යහකරත්ඹ නිහ භහනඹහදේ භනුයත්ඹ සහබහවික  ර්ධනඹ 
දනෛදේ  ෆභ ඳයේඳයහක් විසින් භ භනුයත්ඹ නළත නළත අර්ථකථනඹ කශ යුතු ප්රහවඹි.  දරුහදේ 
දවො ඉදනනුභ රඵන්නහදේ ර්හංනඹ භ භහජ පරදහඹකත්ඹ උදදහ ශීක්ණඹ කශ යුතුඹ  වළසිරීදේ යටහ 
ක්ක්ණඹ ි.රීභ ඹනු බුද්ධිභත්බහදේ ගුණහංන ළඩි දියුණු ි.රීභයි  ඳවසුකේ රන්නහ දවො භළදිවත්න්නහ 
(ගුරුයඹහ) ඹනු නිර්භහණකරුදි.  දඳයඳහර ඹනු නිර්භහණකයණදේ ඳශමු භසදඳන්න්නහ දවත් 
ගුරුයඹහඹ   

 දඳෛදු භහර්දනොඳදද්ලන ප්රතිඳත්තිඹක් ව විඹභහරහක් ළකසීභ ව ක්රිඹහත්භක ි.රීභ  

 නිඹමිත කහරයහමුකට අනු නිළයදි ප්රමිතිඹකට ඹටත් ගුරුයඹහ පුහුණුකට දඹෛමු ි.රීභ  

 ශභහවිඹ ංර්ධන භධයසථහන හර්ෂික ඵරඳරඹක් භත ලිඹහඳදිංචි ි.රීභ  

 දරුහ පිළිඵ හර්තහක් ආයේබදේ සිට අඛ්්ඩඩා  ඳත්හදනන ඹහභට ෆභ ආඹතනඹක්භ දඹෛමු 

ි.රීභ  

 මුල් ශභහවිඹ අධයහඳන ංර්ධනඹ වහ ජහතික දවො ඳශහත් ඵද පුහුණු ආඹතන පිහිටුමේභ  

 අලයතහ අනු දදභහපිඹන් දළනුත් ි.රීභ  

 භහධයඹ බහවිතදේ දී මුල් ශභහවිඹ ංර්ධනඹට ඵහධහ ඳමුණුන ව දශ දළන්මේේ දත දරුහ 

දඳශඔමේභ ළශළක්මේභ වහ යහජය අධහනඹ දඹෛමු ි.රීභ  

 දරුහදේ භහනසික ව ලහරීරික ර්ධනඹ වහ අතයලය ආවහය ංසකෘතිඹක් වඳුන්හදීභ  

 දභභ ක්දේරඹ ේඵන්ධ අඛ්්ඩඩා  විධිභත් ඳර්දේණව මීක්ණ ව ඇනයුේ සිදු කය ඒ පිළිඵ 

නිසචිත තීයණ නළනීභට දඹෛමු ි.රීභ. 
 

 

05 



     අධහනඹ වහ 

 ශදරුහදේ චහරක ංර්ධනදේ motor development දී ඔහුදේ දවො ඇඹදේ කුරතහ ංර්ධන 

ඹට අනු දඳශනළදන කහර යහමු දවෛ නන් අදඵොධ කය නළනීභ දදභහපිඹන්දේ ව ඳවසුකේ 

රන්නහදේ නකීභි.  ඳළන්ර දවො ඳහට කයක් (crayon) සියුේ ඇඟිළිතුඩු ලින් අල්රහනළනීභට 

දරුහදේ භහංලදේෂීන් තභත් ර්ධනඹ මේ දනෛභළති නේ එහි අරුත ශදරුහ තභත් චන ලිමේභට 
සදහනේ දනෛභළති ඵයි  ඹ අවුරුදු තුන ේපර්ණ කශ ශදරුහ තයභක් විලහර ඳහට කරු ඳළන්ල් 
අතින් අල්රහනළනීභට ඇතළේවිට භත්නු ඇත  එභ කුරතහ ර්ධනඹ න්දන් භළටි ඇනීභ ව 
දනත් ඳරියඹ ආශ්රිත ක්රිඹහකහයකේ ප්රහදඹොගික  අත්විීමදභනි  විලහර චිර ටවන් ඇීමදභන් දරුහ 
අනහනත අලයතහ වහ දඹෛමු කශ වළි.ඹ  දරුහට චිර දප්රවසළිකහ - ක්රීඩා හ - ර්ණ නළශපීේ 
ි.ඹහදීදභන් එභ ක්රිඹහකහයකේ වඳුනහනළනීභට දයණ උනන්දු භත දරුහදේ කුරතහ වඳුනහනත වළක  
දෛඵහදවභ වඳුනහනළනීභට දරුහ නිදවස කශ යුතුඹ  දෛඵහදවදේ සතන් වදුනහනළනීභත් ඒහදේ 
නහභ ව ක්රිඹහකහරීත්ඹන් අදඵොධ කය නළනීභට උනන්දුමේභත් නිහ නිදවදේ කුරතහ ංර්ධනඹ 
දයි  
 

 දඳයඳහල් ගුරුයඹහට මුල් ශභහ විඹ ංර්ධන මලිකහංන පිළිඵ පුළුල් දළනුභක් දභන්භ භනහ 
ක්ක්ණඹක් තිිහඹ යුතුඹ  එභඟින් දරුන්දේ විවිධිත්ඹ අදඵොධ කය නළන්භ ලහරීරික ව භහනසික 
ර්ධනඹට අලය මලික අලයතහ ඉටුි.රීභට දඳයමුණ නත යුතුඹ  ඒ ඒ දරුහදේ සුවිදලේත්ඹ භත 
ඉරක්ක කයහ දභදවයුභ මුල් ශභහවිඹ ංර්ධනදේ මලිකහංනඹි.  දෛඵහදවභ නදේණදඹන් දරුහ 
සහධීන දේ  සිඹ අලයතහ ඉටුකයනළනීභට දරුහ දභදවඹමේදභන් ඔහු දවො ඇඹ තුශ රභදඹන් සඹං 
අභිභහනඹ ර්ධනඹ දේ  දඳයඳහල් භඹ ංජහනන ංර්ධනඹ උත්දත්ජනඹ ි.රීභට ව දරුන්ට 
මලික කුරතහ රඵහනළනීභට උඳකහරී න දවෛභ කහරඹයි  මුල් ශභහවිඹ අධයහඳනදේ දී ගුරුරුන් 
ඉදනනීදේ අයමුණු දිනඳතහභ ඔවුන්දේ ඳහඩා ේ ළරසුේ රට ඇතුශත් කශ යුතුඹ  දභභ කුරතහ 
පුනයහර්තනඹ ි.රීභ දඳය ඳහල් දරුන් ඳහරට ඹන විට විලසහඹක් ඇති කය නළනීභට උඳකහරී 
දේ  ංජහනන අයමුණු ඉදනනීභ වහ උත්දත්ජනඹක් ඇති කයන අතය දඳය ඳහර දරුන්ට යර 
හක්යතහව නළටළු විීමභ ව දනත් මලික දළනුභ පිළිඵ භනහ අදඵොධඹක් රඵහ නළනීභට 
උඳකහරී දේ  
 

 
 දඳයඳහල් ගුරුයඹහ දරුහදේ ඵහුවිධ කුරතහ ංර්ධනඹ ප්රධහන ඉරක්කඹ දර සිඹ අධහනඹ 

දඹෛමු කශ යුතුඹ  බහහ ංර්ධනඹ දරුහට ඉදනනුභ වහ උත්දත්ජනඹක් රඵහ දදයි  චනව ලබ්දව 
අකුරු ව ංකල්ඳ පිළිඵ අදඵොධඹක් ඔවුන් ර්ධනඹ කය නන්නහ විට න්නිදේදනඹ ව ප්රලසන 
ඇසීදේ වළි.ඹහ ඉතහ ළදනත් දේ  දඳයඳහල් දරුන් වහ බහහ ඉරක්කඹක් දර හේ භහරහ 
පිළිඵ දළනුත්බහඹ ළඩි ි.රීභ ව ංහදඹ දකදයහි උනන්දු ළඩිදියුණු කශ යුතුඹ  
 

 13 න ආ්ඩඩුරභ යසථහ ංදලොධනඹත් භස ඳශහත් බහ දත ඵරඹ විදක්න්ද්රණඹ ි.රීදේ 
ංකල්ඳඹ භත එභ ඳශහත දත අධයහඳන ප්රතිඳත්ති ළකසීදේ ඵරඹ හිමි විඹ  දඵෛදවො ඳශහත් බහ 
(ඹඔව ඌව භධයභව ඵයනමුව උතුරු) ශභහ ංර්ධන භධයසථහන දඳයඳහල් ප්රෝේති වනතික 
සථහපිත කය ඇත  එදභන්භ 2018 දර් මුල් ශභහවිඹ රැකයණඹ ව ංර්ධනඹ පිළිඵ ජහතික 
ප්රතිඳත්තිඹක් ේඳහදනඹ දකෛට අභහතය භ්ඩඩා ර අනුභළතිඹ රඵහ ඇත  එභ දල්ඛ්න භත ඉතහ හධනීඹ 
ප්රතිඳත්ති ව ක්රිඹහභහර්න දක්නට රළදබ්  ෆභ ඳශහත් ප්රෝේතිඹක භ සිඹ ඳරිඹ තුශ ඇති දඳයඳහල් 
එභ ඳශහත් බහදේ ලිඹහඳදිංචි විඹ යුතු ඹළයි අධහයණඹ කය ඇත එදවත් එභ ලිඹහඳදිංචිඹ වහ 
නිසචිත කහරයහමුක් දක්නට දනෛ රළදබ්  ෆභ දඳයඳහරක් භ ඳශහත් බහදේ ලිඹහඳදිංචි විඹ යුතු 
අතයව ඒහ නිඹහභනඹ ි.රීභ එභ ඳශහත් බහ තු දභදවයි.  දභහිදී දඳයඳහර පිහිටි ඳරියඹව 
දරුහදේ ඉදනනුභට නිදවස ටපිටහක් කන්දන් ද ඹන්නත් ගුරුයඹහදේ සුදුසුකේව ඉනළන්මේදේ 
රදභොඳහඹන්ව දෝඛ්යඹ ආයක්හ ආදිඹත් නළන විභසිලිභත් විඹයුතුඹ  එදභන් භ හර්ෂික සිඹලු 
සුදුසුකේ පුයහ ඇති දඳයඳහරකට ඵරඳරඹක් රඵහදීභ භළනවි  එහිදී දඳයඳහදල් ප්රමිතිඹ 
ඇනයුභකට රක්න අතයව එභ සුදුසුකේ පුයහනළනීභට ඹේ වන කහරඹක් ද රඵහදිඹ වළි. දේ  

⌘ 

 

11  මුල් ශභහවිඹ රැකයණඹ ව ංර්ධනඹ පිළිඵ ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ 2018  අභහතය භ්ඩඩා ර අනුභළතිඹ 

2018 භහර්තු 19   
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විසත් කමිටු 

භවහචහර්ඹ කපිර ගුණදේකය 
හිටපු උඳකුරඳතිව දේයහදදණිඹ විලසවිදයහරඹ 

 
ආචහර්ඹ ටියුඩා ර් මේයසිංව 

දජයසක කථිකහචහර්ඹව ශ්රීඳහලි භ්ඩඩා ඳඹ - දකෛශම විලසවිදයහරඹ 
 

ආචහර්ඹ සුනිල් යණසිංව 
භහනවිදයහ ඳර්දේක 

 
ආචහර්ඹ ජඹන්ත ත්දතවිදහන 

දජයසක කථිකහචහර්ඹව ශ්රී රංකහ විෘත විලසවිදයරඹ 
 

ආචහර්ඹ භහලිනී මුණසිංව 
දජයසක කථිකහචහර්ඹව ශ්රී රංකහ විෘත විලසවිදයරඹ 

 
යරත් ඉංජිදන්රු සටළන්ලි දව් ටිආයච්චි 

 
යරත් හසතුවිදයහෝ සිතුමිණි යත්නභරර  

දජයසක කථිකහචහර්ඹව දභෛයටු විලසවිදයහරඹ 
 

දදන්ස ඵ්ඩඩා හය දිහනහඹක 
දජයසක කථිකහචහර්ඹව ශ්රී ඩා ඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ 

 
අනුහ දනොකුශ ප්රනහන්දු  

අධයක් ජනයහල්ව මිනිසඵර ව රැකී යක්හ දදඳහර්තදේන්තු 
 

සුේත් ීම  දඳදර්යහ 
අධයක් (ළරසුේව ඵසනහහිය ඳශහත් ප්රධහන අභහතයංලඹ) 

 

වබහගිත්ඹ 
 

එල් දක් මුවන්දියේදේ 
අධයක්ව (මිනිසඵර ළරසුේ ංර්ධන වහ ඳර්දේණ) ළ ඵ 

 
එල් පී රලිත් ගුණයත්න 

නිදඹොජය අධයක් (රභ ේඳහදන) 
 

ඩී එේ එස ආර් ටී දිහනහඹක 
වකහය අධයක් (රභ ේඳහදන) 

 
එච් ජී දක් දීඳක්කහ 

වකහය අධයක් (ෘත්තීඹ භහර්දනොඳදද්ල) 
 

යංජිත් විරභසිංව 
කශභනහකයන වකහය 

 
නිලූෂිකහ අතුදකොයර 
ංර්ධන නිරධහරී 
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