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මධ්යස්ථානයෙන් ඹබ්බට 

 

                    ශ්රි ලංකා සුමත්රෙන්යේ කාෙයභාරෙ පුළුල් වු විෂෙකි .ඒවා විග්රහ කිරීම 

කායලෝචිත ෙැයි හැයේ .අයේ යස්වෙ මධ්යස්ථානයේ බිත්ති හතරට සීමා වූවක් 

යනායේ.එයස් වන්යන් නම් අපයේ මහඟු යස්වෙ අප විසින්ම ලඝු කර ගන්නවා ඇත. 

  
         ආෙතනික හා පරිපාලනෙට පරිබාහිරව මධ්යස්ථානෙ තුලදී අපයේ යස්වෙ ප්රධ්ාන 

අවස්ථා තුනකින් යුතු යවයි .එනමි මධ්යස්ථානෙට ඇතුල්වන අමතන්නන් සුහඳව පිළියගන 

සම්ුඛව මැනවින් හිතමිතුරුකරණෙ කිරීම   , දුරකථන අමතන අමතන්නට යහාඳින් සවන්දී 
හිතමිතුරුකරණෙ කිරීම සහ ලිපි එවන අමතන්නන්ට සැනින් සහන සීලි පිළිතුරකින් සංග්රහ 

කිරීම යේ .එයින් අයේ කාෙයභාරෙ අවසන් යේද ?නැත .එයස් නම් කළ යුතු තවත්ත 

යස්වාවන් ියබ්ද ?ඔේ .ඒ යමානවාද ? 
          අයේ ප්රධ්ාන අරුණ වනුයේ සිෙදිවි නසා ගැනිම අවම කිරීමයි .එයස් නම් සිෙ දිවි 

නසා ගැනීමට තැත්ත කළ අෙ හුවීමට  අප ො යුත්තයත්ත  ප්රයේශයේ යරෝහලකට යන්ද ?ඔේ. 
එයස් නමි, කළ යුත්තයත්ත ුලින්ම යරෝහයල් වවදය අධිකාරී යේ යහෝ යවනත්ත 

බලධ්ාරියෙකුයේ ලිඛිත අවසරෙක් ලබා ගැනීමයි .යමහිදී ආරක්ෂක අංශ  , වාට්ටු භාර යහඳ 
යස්වක මණ්ඩලෙ සමඟ අන්තය සහසම්බන්ධ්තාවෙක් පවත්තනා ගැනීම අයේ සම්පත්ත 

දාෙකත්තවෙට මහඟු රුකුලක් යවනවා ඇත. යබායෙෝ දුරට දවල් 11.45 පමණ වන විට 

වවදය වරුන්යේ වාට්ටු යස්වෙ අහවර වනු ඇත. ඉන් පසු අදාල වාට්ටු වලට ෙෑම උචිත 

බව අත්තවිද ඇත. දවල් 12.00ට කෑම පැෙ නිසා කළබලකාරී අවස්ථාවකි. එබැවින් වාට්ටුවට 

ඇතුලු වූ පසු , එහි ප්රදශයණෙ කර ඇි පුවරුයේ දැක්යවන වස විස පානෙ කර ඇි සංඛයාව 

දැන යගන ඒ අනුව අයේ කාලෙ කළමණාකරණෙ කර ගැනීම පහසු යේ. තවද, යමහිදී 

ජිවිතෙ නසා ගැනීමට තැත්ත කළ අෙ ද ,ඔවුන්යේ භාරකරුවන් ද, ඇඳන් මත තනිවී සිටින 

යරෝගීන් ද අයේ අවධ්ානෙට යොු විෙ යුතුෙ. යරෝගීන්යේ ලිපිනෙන් ලබා ගැනීමට හැකි 
වුවයහාත්ත ඔවුන් සමග ලිපි හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා තවත්ත ඔබ්බට ද ො හැකි 

යේ. 
 
           යමයින් ද ඔබ්බට යගාස් අයේ යස්වෙ ලබා දීම අයේ කාෙය භාරෙ යේ. එනම් රාඡ්ය 

ආෙතන , සමාඡ්යේ විවිධ් සමිි සමාගම් , කමයාන්ත ශාලා යස්වක පිරිස් හා පාසැල් දූ 

දරුවන් ෙනාදිෙයි. 
 
       දැන් පාසැල් වැඩසටහන් ගැන පමණක් සාකච්ඡ්ා කරු. පාසැල් පරිශ්රෙ තුලදී පැෙක 
පමණ කාලෙක් දැනුවත්ත කිරීයම් වැඩසටහන් පැවැත්තවීම සඳහා පළාත්ත අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

/කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ යේ ලිඛිත අවසරෙ ලබා ගැනීම අනිවාෙය යේ. ඉන්පසු පාසැල් 

විදුහල්පිවරු  සමඟ සාකච්ඡ්ා කර සුදුසු දිනෙක් හා යේලාවක් යවන් කරවා ගත යුතු යේ. 
යම් සඳහා නව වසරට අනුමැිෙ ඉල්ලන විට පසුගිෙ වසයය යමම වැඩ සටහයන් ප්රගිෙ  
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සදහන් කිරීම නිසා අප යකයරහි ඔවුන්යේ විශ්වාසෙ තහවුරු වන බැවින් නව වසරට අවසර 
දීම කිසිම පැකිලීමකින්  

 

 
 

යතාරව කරනු ඇත. වැඩසටහන පවත්තවන යේලාව තුළ අවම වශයෙන් එක් ගුරු භවයතක් වත්ත 

සම්බන්ධ්කර ගැනීම අනිවාෙය යේ. වැඩ සටහන නිමාවූ පසු විදුහල්පියේ යලාේ සටහන් යපායත්ත 

‘යලාේ ඇන්ිෙක් ‘ ලිවීමට අමතක යනාකලමනාෙ. වැඩසටහනට අප කවුද? කරන්යන් කුමක් ද? 

එෙ කා යවනුයවන් ද? සහ අප යදනු ලබන පණිවිඩෙ ෙනුයවන් යකටි සරළ දැනුවත්ත කිරීම් විෙ යුතු 

යවයි. ුලින් යමෙ උ/යපළ සිසුන්ට සීමා වුව ද දැන් දැන් පහළ පන්ි වලට සිසුන් සඳහා 

පැවැත්තවීමට විදුහල්පිවරු ඉල්ලීම් කර ඇි අතර , වත්තමන් හී මත්ත රකුසා පාසැල්වල සැරිසරමින් 
සිටින බැවින් එෙ නිවාරණෙ කිරීමට සුලුයවන් යහෝ අයේ දාෙකත්තවෙ ඉල්ලා ඇි නිසා ඊට අප 

සූදානම් වී සිටිෙ යුතුයවයි. යම් සඳහා මනා යපර සූදානම වැදගත්තෙ. සෑම විටම අධ්යක්ෂවරයෙක් 

සම්බන්ද විෙ යුතුෙ. මාතයල් ශාඛාව ‘ඔබ්බට “ෙන මාවයත්ත පිෙ සටහන් කිපෙකි  යම්. එතනින් 

ඔබ්බට ොම ඉදිරිෙට තබමි. 
 

 යසන් - මාතයල් ශාඛාව 
 


