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“දි භන්ති ව්යාාඳෘති  

ධධයාාඳන  හරි භගට (Education on the Right Path)  
සභාජ  නිසි භගට(Society on the Correct Path) 
රට  හ භගට (Country on the Proper Path)
  



“නිදහස  ධධයාාඳනවේ භරණ ට” වහේතු ව කරුණු  

1. ඳාසල ඉලක්ක නිසි වලස හඳුනා වනොගැනීභ. 

2. ඳාසවේ කාල  හා ධධයාාඳන ඉලක්ක සභඳාත වනොවීභ. 

3. ඳාසවේ කාල  සභාජ ඉේලුභට ධනුව් කළභනාකරණ  වනොවීභ. 

4. ඳාසවේ කාර්  න් ධධයාාඳන ඉලක්ක වව්ත ව ොමු වනොවීභ. 

5. විෂ  නිර්වේශ හා කාල  කළභනාකරණ  තුළ ටියුෂන් ඳන්ති , ඳාසලට ව්ඩා 

සෑභවිටභ ඉදිරිව න් සිටීභ. 

6. ඳාසල ක්රමික ව්ැඩසටහනක් ක්රි ාත්භක කළද, පූර්ණ ධධයාාඳන  ලඵා දුන්නද 

සභාජ ට එ  ධර්ථ කථන  වනොවීභ. 

7. ඳාසවේ සභස ත කාර්   (ධධයාාඳන ) ඳාසල තුළ ඳව්ා ධර්ථකථන  වනොවීභ. 

8. ඳාසේ ධධයාාඳන  ධ්රැවීකරණ  වීභ. (ඳාසේ ඳේධති ) 

9. ඳාසවේ “භහා සංස කෘති ” බිව්ැටීභ හා ටියුෂන් “උඳ සංස කෘති ” ට ඔද ව්ැඩීභ. 

10.“විබාග ඉලක්ක” ධර්ථ රහිත වුව් ද හුව්ා දැක්වීභ “ධධයාාඳන ඉලක්ක”ධර්ථ සහිත 
වුව්ද වනොසලකා හැරීභ. 

11.ගුරුව්ර ා “උගන්ව්න්වනකු” ඵව්ට ඳත් වීභ. 

12.“ළභ ා” ගුරුව්රු භත “ ැවඳන්වනකු” ඵව්ට ඳත් වීභ. 

 



13. “ඉවගනුභ” ධභතක වීභ  හා ඉවගනුභට කාල  හා ධව්කාශ  වනොභැති වීභ. 
14. ධධයාාඳනවේ භානව් ස් ඳත් සංව්ර්ධන  නිව්ැරදි ඉලක්ක වව්ත ව ොමු වනොවීභ. 
15. “ආව ෝජන ” විසිරී  ාභ (වි ද්  කිරීභ) 
16. “ධධයාාඳන ව්ෘත්තිකත්ව් ” ැකකි ාව්ට ලඝු වීභ. 
17. “නිදහස  ධධයාාඳන ” සභාජ ධව්ශයාතාව්ක් වලස වනොව් වේශඳාලන වතෝතැන්නක් 

        ඵව්ට ඳත් වීභ. 
18. ඳාසල වනොසලකා හැරීභ ඳාසේ ධධයාාඳන  වව්ත ධු  ලංසු තැීභ. 
19. ගුරු ූමමිකාව් බි ව්ැටීභ, ගුරුව්ර ා හුවදකලාවීභ. ඉච්ඡාබංගත්ව් ට ඳත්වීභ,  

      ගුරුව්ර ාව  ව්ටිනාක්  විල් බන  වීභ. 
20. “ධධයාාඳන ” වභරට විශාලතභ ව්යාාඳාර  ඵව්ට ඳත්විභ හා වේශඳාලන  එහි   
      වකොළ,  භේ, පල ඳභණක් වනොව් ධක්මුේ ද ඡන්ද (භනාඳ)  ඉලක්ක වකොටවගන  

     වව්න්වේසි කිරීභ. 
21. විදුහේඳති ූමමිකාව් බිව්ැටීභ ඳරිනත, ව්ෘත්තී  හා සභාජ ඳරිච ක් සහිත ව්ෘත්තී   
     භට්ටව්  විදුහේඳතිව්රු හි  වීභ. 
22. නිළධාරීන් සහ ව්ෘත්තික න් තභ ඳැව්ැත්භ තහවුරු කරගැනීභ සහා ඳභණක්  

      ධධයාාඳන ඳරිඳාලන  බාවිතා කිරීභ. 
23. ඳාසේ දරුව්න්, දරුව්න්ට පලක් නැති සිසුන්ව  කාල  ශ්රභ  හා වදභේපි  ධන   

      නාස ති ව්න සංදර්ශන සහා ව දවීභ. 
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 විෂ  ව්ාරික ඉලක්ක ලඵාදීභ. (2014) 
 ප්රමිතිගත ව්ාර ඳරීක්ෂණ හා ඇගයී්  ව්නු සැකසීභ. (2015) 
 ලකුණු විශ වේෂණ  (දත්ත පුවරෝකථන) ක්රභවේද. (2016)  
 ඳාසේ ධබයාන්තර ධධීක්ෂණ ශක්තිභත් කිරීභ. (2017) 
 ඳාසේ ඵාහිර ධධීක්ෂණ ව්ැඩසටහන් ශක්තිභත් කිරීභ. (2018) 
 ඳාසේ ඉවගනු්  ඳරිසර  ප්රව්ර්ධන . (2018) 
 ප්රමිතිගත ගුරුව්ර ා හඳුනාගැනීභ (ගුරු කාර්  සාධන )  (2019) 
 ප්රමිතිගත විදුහේඳති හඳුනාගැනීභ (විදුහේඳති කාර්  සාධන ) (2019) 
 වකොට්ඨාස ධධයාාඳන සංසද (ව්ෘත්තී  විදුහේඳතිව්රව කු නිර්භාණ  කිරීභ)  

(2020) 
 සඵරගමුව් ධධයාාඳන සංස කෘති  (ස වී  ඉවගනු්  ඳරිසර ක් සහිත ධධයාාඳන 
ඳේධති ක් නිර්භාණ )  (2021) 
 


