ගැටලු විවඳීභ
පිළිඵ
පුහුණු මභොඩියුය

තරුණයා ලැඩමෝකයට වංක්රභණය ීමමදි  ඵඳාන
තිරවර ප්රතිඳ්තති ප්රචලිතත ිරිමභ
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මඳරලදන
පක්ව්ත ජාතීන්මේ වංවිධානමේ ආසියානු ශා ඳැසිපික් කාපීය ආර්ථික ශා වභාජයීය මකොමිවභ
විසින් කාපීය රාජය ල ඳාව්  ිෂය ශා තරුණ ප්රජාල ලැඩමොලට වංක්රභණය ීමමදී  ටට ඵඳානු
ඵන ප්රතිඳ්තතීන් ශුනනාගැීමභ ශා ඵගැන්ීමභ වශා තාක්ණික ශා මූය ඳශසුකද වඳයි මභහිී 
ප්රධාන ලමයන් ඳශත ංං මකමරහි ංලධානය මයොු  මකමර්
1.

සියලු ඳාර්ලයන් වශා ප්රතිාබ ැමඵන ප්රතිඳ්තතීන් පිළිඵ තරුණ ප්රජාල වවිඵගැන්ීමභ,

2. ප්රතිඳ්තති වදඳාදකින් දැනුල්ත ිරීමභ වවිඵගැන්ීමභ,
3. තිරවර ප්රතිඳ්තති සියලු ඳාර්ලයන් වභ මඵදාශදා ගැීමභ,
4. විවිධ ඳාර්ලකරුලන් ංතර වශවදඵන්ධතාලය ප්රලර්ධනය ිරීමභ,
5. පුහුණුල භඟින් ලැඩිරීමමද ධාිමතාලය ලර්ධනය ිරීමභ,
ජාතික ප්රතිඳ්තති ශා ආර්ථික කටයුතු පිළිඵ ංභාතයාංය, තරුණයා ශා ඳාව්  ිෂයයා ලැඩමොලට
වංක්රභණය ීමමදී  ඵඳාන ප්රතිඳ්තති ්රියා්තභක කරන රාජය ශා මඳෞ්ගගිතක ආයතන, ලත්තතීය
පුහුණුල ශා ලැඩමොල ංභිු ඛ ංභිමප්රේරණ ලැඩවටශන් ්රියා්තභක කරන ආයතන ්ක්ල මභභ විදයු්ත
ඳශසුකාරක උඳාංග ඳිමශීනය කර නල ප්රතිඳ්තති වදඳාදනය ිරීමභ මකමරහි ංලධානය මයොු 
මකමර්
ජාතික තරුණ මවේලා වබාල විසින් ඵාහිර ඳාර්ලයන්මේ වශමයෝගය, තාක්ණික භගමඳන්ීමභ ශා
උඳායභාර්ගික ක්රභමදදයන් බාවිත කරමින් මභභ ප්රතිඳ්තති ප්රාමයෝගිකල ්රියා්තභක කරනු ඵන
ංතර මද වශා ංදා වියන් පිළිඵ ජාතික ශා ජාතයන්තර ං්තදැීමද තති භානල වදඳ්ත
පදාිතාකරණ ඳදනභ ශරශා ධාිමතා වංලර්ධන පුහුණු ශා ංධයන මභලද දි ිමඳ්ත කරනු ඵි
මද ංනුල පුළු්  ආයතනික භැි ශ්තීමභක් ශා ජාතයන්තර ප්රතිඳ්තතීන් පිළිඵ රාජයයන් ංතර දැනුභ
ශා ං්තදැීමද හුලභාරු කරගැීමභට මභභ විදයු්ත මභලද ශා ඳශසුකද බාවිත මකමරනු තත මින්
දි ිමඳ්ත කරනු ඵන පුහුණු මභොඩියු ශ්රී ංකාමද ශා කාපීය රාජයල පුහුණු ශා ැකිරයා
උ්තඳාදනමේී  තරුණ ප්රජාල තු මඳෞරු ගුණාංග වංලර්ධනය වදශා දලශ්  කරගැීමභට ංමක්ා
මකමර්
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කතුලැිරය :
මභභ පුහුණු මභොඩියුය භඟින්, ඳාවිතන් ලැඩමොලට වංක්රභණය ීමමදී  ිෂය ශා තරුණ ප්රජාල
ෂ ාකර ගත යුතු කුවතාලයන්  ාකර ගැීමභ වදශා තාක්ණික භ මඳන්ීමද ඵා මදනු
ැමේ තරුණ ප්රජාල වදඵන්ධල ඍජුලභ කටයුතු කරනු ඵන ප්රතිඳ්තති වදඳාදකින්,
ගුරුලරුන්, ලත්තතීය පුහුණු ක්මේත්රමේ නිරතලන්නන්, පුහුණු ඳශසුකද වඳයන්නන් ශා තරුණ
ප්රජාලට වවලයං ංධයනයන් භඟින් තභ මවේලා ධාිමතාලය ලර්ධනය ිරීමභ පිණිව වකවව කර තත
මභභ පුහුණු මභොඩියුය ්රියා්තභක ිරීමමදී  පහි පුහුණු කාලකලානු පිළිඵ තීරණය ිරිමභ
ප්රධාන ඳශසුකද වඳයන්නා විසින් තීරණය ක යුතුය දක්ක පිිමමවේ ංලයතාලය භත පුහුණු
කාසීභාලන් තීරණය ක යුතු ංතර පය පක් ි න පුහුණු ලැඩවටශනක් මශෝ ි න මදකශභාරක
පුහුණුලක් මව ්රියා්තභක ිරිමභට ශැිර ලන ඳිමි  විය ඳ ය මඳගවවලා තිමේ පුහුණුමලන්
ංනතුරුල නැවුදකරණ පක් ි න වාකච්ඡාලක් පුහුණුලන්නන්ට ඵා ී භට ංලැසි ඳිමි  විය
කරුණු බාවිත ක යුතුය
පුහුණු ලැඩවටශන ්රියා්තභක ිරීමභට මඳර පය මශොි න් ඳිමශීනය ිරිමභ දක් ශා ඳිමණත
පුහුණුකරුමලකුමේ වවලබාලයි ්මශින් ඔඵද පුහුණු මභොඩියුභ මභන්භ පුහුණු ලැඩවටශන
ංධයයනය ිරීමභ සිුනකරතැි ංමක්ා කරු  පින් ඔඵතු ආ්තභවිවලාවය තතිමලි පව ංනුල
පුහුණු මභොඩියුමේ ංන්තර්ගතයට ංභතරල ංදා විය පිළිඵ ංධයයනය ිරීමභ ශා මතොරතුරු
පවකරාශී ිරීමභ පුහුණුකරුමලකු මව ඔඵමේ ලගීමභක් ඵලට ංලධාරණය කරු  මභභ
මභොඩියුය භඟින් ඔඵට ංලැසි භගමඳන්ීමභ ඵා මදනු තත ්ින් දක් පුහුණුකරුමලකුට
මනොබියල පදාි පුහුණු වැසියක් ඳල්තලාමගන යාභට ංලය තාක්ණික භ මඳන්ීමභ ශා විය
මඳෝක කරුණු දි ිමඳ්ත මකමර්
පව ංනුල භනාමව වැසුද ක වැසි වැැවවභ ශා උඳකාරක බාවිත කරමින් දශ භට්ටමද
පුහුණු ලැඩවටශනක් ්රියා්තභක ිරිමභට ංලය පියලර ගත යුතුය ීටට ංභතරල වශය පුහුණු
කරුමලකුමේ මවේලය ඵා ගැීමභට ද ංපි නිර්ම්ග කරු  ්භඟින් ඔඵට භගශැීමභට දඩ තති
කරුණු පිළිඵ ංලධානය මයොු ිරීමභට ද භශඟු ංලවව ාලක් ැමඵනු තත
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ගැටලු විවඳීභ - පුහුණු ං්තමඳොත
ං න් ත ර් ග ත ය
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I - මකොටව
ශැි න්ීමභ


මඳොුන ශා සුවිමේෂි ංරු ණු:

ඳාවිතන් ලැඩමොලට වංක්රභණය ලන තරුණයා ු හුණ මදන දදනික ංභිමයෝග ශා විවිධ ගැටලු වශගත
ංලවව ාලන් වවලයංල විවාගැනිභට ඔවුන් තු ශැිරයාල ශා කුවතාලය ලර්ධනය විය යුතුය මද වශා ඔවුනට
ංලය ඳශසුකද වැඳයීභ ප්රතිඳ්තති වදඳාදකින්මේ ලගීමභිර ගැටලු විවඳීමද කුවතාලයන් ලර්ධනය කර
ඳලතින ත්තලයන්ට ංනුගතීමභට පුහුණු ිරිමභ භඟින් ිෂය ශා තරුණ ප්රජාල ංනාගත ලැඩමෝකයට වාර් කල
ප්රවිව ීමභට ංලවව ාල උදා ිරිමභ ංමකක්ා මකමර්



පුහුණු කරුලන් වශා උඳමදවව:

ඔඵමේ දක්ක කණ්ඩායභ ශුනනාගන්න පව ංනුල පුහුණු ලැඩවටශමන් කාය ශා වැසි වැැවවභ
වැකසීභට ංලය පියලර ගන්න ශැිරතාක් තරුණයා මක්න්ද්රගත පුහුණු ක්රභමදදයන් බාවිතා ිරිමභ භඟින් ලඩා්ත
පදාි මලනවක් තති ිරිමභට ඔඵට ශැිරමලනු තත ඔවුන්මේ ංලයතාලය දටු ලන ංන්දමද පුහුණුලක් මභභඟින්
ංමකක්ා කරනු ඵන ංතර ්ගවිඳාර්වවික හුලභාරුලක් භඟින් දශත සුවිමේෂි ංරු ණු දටු කරගැනිභ වශා ංලය
කුවතාලය ඔවුන් තු ලර්ධනය ිරිමභට ශැිරමලනු තත

II - මකොටව
1. පුහුණු මභොඩියුමේ ංරු ණු:
මභභ පුහුණු වැසිය ංලවානමේ වශබාගිකයන් තු,
1. ගැටලුලක් යනු කුභක්ද? යන්න ංලමඵෝධ කරගැනිභට,
2. ගැටලුලක් තතිීමභට ඵඳාන මශේතු? ශඳුනාගැීමභට,
3. ගැටලු වශගත ංලවව ා විවම් ණය කර පහි වවලබාලය ශඳුනාගැීමභට ංලවව ාල උදාීමභ මශෝ
ගැටලුල ිතහි්  ිරිමභ,
4. ගැටලු විවී මද උඳායභාර්ග වශ,
5. දදනික ජිවිතමේී  ගැටලු විවඳීභ වශා ලන කුවතා බාවිත ිරීමභ ලර්ධනය මකමරනු තත

2. පුහුණුමද වවලබාලය (පුහුණු කාය):
වවලබාලය
මඳමෂඔීමභ වශා වු පුහුණු
ලැඩු ළුල
ධාිමතා ලර්ධනය පුහුණු ලැඩු පල
ඳසුවිඳරද පුහුණු ලැඩු ළුල
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කාය

වටශන්

පක් ි නි

ංමන්ලාසික

ි න මදකශභාරි
පක් ි නි

මන්ලාසික
ංමන්ලාසික

3. පුහුණු ම්ේත්රමේ විවවතරය: (පුහුණු ංන්තර්ගතය)
විය ම්ේත්රය
ගැටළුලක් යනු කුභක්ද?
ගැටළුලක් තතිීමභට ඵඳාන මශේතු?
- ඵාමඳොමරෝතතුල ශා ංමකක්ා කරන ප්රතිපය
ංතර මලනව
- විවිධ පු්ගගයන් තු තභ භත මනොගැපීභ ශා
ඳරවවඳර ීමභ
- වවලයං ආරක්ාල තශවුරු කරගැනිභ වශා
ගැටළු වශගත ංලවව ා විවම් ණය
- ගැටළුමද වවලබාලය ශඳුනාගැනිභ
- වික් ඳ මගොඩනැගීභ
ගැටළුල විවි භට ක ශැිර වෑභ වික් ඳ
ංලවව ාලක්භ ශඳුනා ගැීමභ
- වික් ඳ තගයීමභන් මශොභ වික් ඳය මතෝරා ගැීමභ
වභාජ ආර්ථික ඳාිමවිමක ත්තලයන් තු ්රියා්තභක
ක ශැිර වික් ඳ ංලවව ා තුිතන් මශොදභ වික් ඳය
මතෝරා ගන්න
- මතෝරාග්ත වික් ඳය බාවිතා ිරිමභ
ගැටළු විවී මද උඳායභාර්ග - ප්රතිපය තගයීභ
ගැටළුලක් විවඳීමද තති ලාසි ශා ධනා්තභක ඵඳෑභ
දි ිම පියලර

3.1

ංරු ණු ශා ක්රභමදදය
විවිධාකාර වු ගැටළු ංලවව ාලන් ශා පියලරයන්
ශඳුනාගැනිභ
කණ්ඩායමද වාභාජිකයන් ංතිමන් භුමික රංගනයක්
ආශ්රමයන් කරුණු දි ිමඳ්ත ිරිමභ - මභහිි  ගැටළු
තතිීමභට ඵඳාන මශේතු විවම් ණය මකමර්

ගැටළු වශා වදඵන්ධ ලන ඳාර්ලකරුලන් ශුනනා
ගැීමභ ශා ගැටුද ගව භඟින් ගැටළුල විවම් ණය
ිරිමභ. ගැටළුමද වර ඵල මශෝ වංීමර් ණ ඵල
ශුනනා ගැීමභ වංීමර්ණ ගැටළුලකී  ටට ඵඳාන
මූ බීජ (Root cause) ශුනනා ගැීමභ

සි්ගධි ංධයනයන් මඵදාශදාගැනිභ ශා වාර් ක
ං්තදැීමද හුලභාරු කරගැනිභ
ගැටළු විවී මද ං්තදැීමද හුලභාරු කරගැනිභ ශා
පහි තති ලාසිය ංලමඵෝධ කරගැනිභ
උඳායභාර්ග බාවිතය පිිතඵ තශවුරු ිරිමද

ගැටළුලක් යනු කුභක්ද?

වශබාගිකින් සියලුමදනාටභ Zoop card පක ඵැගින් මදන්න ප්ර භමයන්භ මඳෞ්ගගිතකල ගැටළුලක් යනු
කුභක්ද පිළිඵ තභාමේ ංදශව ිතීමභට උඳමදවව මදන්න ප්ත වභ භ ඕනෑභ ගැටළුලක ංලවව ාලන්ද ්හි
වටශන් කරන මවට උඳමදවව මදන්න දන් ංනතුරුල තභාමේ වීටඳතභයා වභ තභන්මේ ංදශව වවා ඵා
මදමදනාභ පක ලන ංදශව පක මකොයකට ගන්න මභහිී  ්කභ කරුණ මදමදනාභ වටශන් කර තිබුමන්නද
පක් කරුණක් මව ිතවිය යුතුය දන් ංනතුරුල ශතර මදනා ඵැගින් පකතුීම නැලත ිතයා තති කරුණු වකා
මදලරක් වටශන් ීම තති කරුණු දල්ත කර ශතරමදනාභ පක ලන කරුණු මඳෂගවන්න
 මභමව සියලුමදනාභ පක ලන කරුණු ංලවානමේ මඳගැසිමභන් ගැටළුලක් යනු කුභක්ද යන ඳැනයට
පිළිතුරු ඵාගන්න
 දන් ංනතුරුල පුහුණුකරුමේ ංදශව ශා නිර්ලචලනයන් වශබාගිකයන් වභ මඵදාශදා ගන්න

3.2

ගැටළුලක් තතිීමභට ඵඳාන මශේතු?

කණ්ඩායමද සියලුමදනා ැකවවකර දශත ප්රවණය ශා පහි උඳ භාතතකා ලට පිිතතුරු වැඳිය ශැිර ූමමිකා
රංගනයක් නිර්භාණය ිරීමභට උඳමදවව මදන්න මභභ භුමිකා රංගනය තගයීභ වශා විනිවචලය භණ්ඩයක්
ඳ්ත ක යුතු ංතර විනිවචලය වශා නිර්ණායක වකවා ඔවුනට ඵා මදන්න විනිවචලය භණ්ඩය භඟින් දශත
භාතතකාල ශා උඳ භාතතකාල ංදශව දවවභතුලන ආකාරමේ ප්රතිමඳෝණයක් ඵා ි ය යුතුය ංලවන්
නිර්ම්ගයන් මඳරලුදඳ්ත (Flip chart) භඟින් සියලු මදනාටභ මඳමනන මවේ ප්රදර්ණය කරන්න
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 ූමමිකා රංගනය වශා උඳමදවව:
1) කණ්ඩායමද සියලු මදනාභ ූමමිකා රංගනය වශා මශෝ විනිවචලය භණ්ඩය වශා
වශබාගිවිය යුතුය
2) පුහුණුකරු විසින් ූමමිකා රංගනය මගොඩනැගීභ වශා වශමයෝගය ඵා ි ය යුතුය
3) ූමමිකා රංගනය ංලවානමේ ධනා්තභක ක්ණ ප්ර භමයන් තගයීභට්ත දන් ංනතුරුල ලැඩිි යුණු
කෂයුතු ංං පිළිඵදල වාකච්ඡා ිරිමභට උඳමදවව මදන්න
4) උඳ භාතතකා තීව්රර ලන ආකාරයට ූමමිකා රංගනය මගොඩනැඟීභට උඳමදවව මදන්න

3.3

ගැටළු වශගත ංලවව ා විවඳීභ වශා වික් ඳ මගොඩනැගිභ:

මභහිි  ගැටළු ංලවව ාලක් විවඳීභ වශා වික් ඳ මගොනැගිභ ප්රගුණ ිරිමභට ංමකක්ා කරනු ඵැවින් පව වශා උචිත
ට්රැෆික් ංබයාවය බාවිත කරන්න මද වදශා කන්ඩායභ ංතිමන් (කාන්තා පිිමමි මදඳාර්ලයභ වශබාගි ලන ංයුිමන්)
10 මදමනකු මතෝරාගන්න ඳන්ති කාභරමේ ඳශසුකද තති තැනක A 4 මකො 11 ංඩි පකක ඳරතරයිරන්
මඳොමලහි ංලන්න දන් ංනතුරුල මතෝරාග්ත දව මදනා 5 මදනා ඵැගින් පිරමනකාට ු හුණ ි  සිටින මව
සිටගන්න උඳමදවව මදන්න සිටග්ත ඳසු මකිත මදක භමධයේ (පක් දඩක්) A 4 මකොය හිවවලන මවේ දතිිම මකො
භත සිටගත යුතුය දන් ංනතුරුල මභභ කණ්ඩායද මදකට මදඳවට භාරුලන මව දන්ලන්න
 ්රියාකාරකද වශා උඳමදවව:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

කන්ඩායමද ිරසිභ වාභාජිකමයකුට පකලර මදමදමනකු ඳසු කර යා මනොශැිරය
යමභක් දි ිමයට ඳා තැබුමදනද පභ ඳය නැලත ආඳවවවට ගත මනොශැිරය
ිරසිභ ංලවව ාලක පකභ කණ්ඩායමද මදමදමනක් පකභ ි වාලට ගභන් මනොක යුතුය
කණ්ඩායද මදක භාරුීමමදී  වෑභ ංලවව ාලකී භ පක් ංමයකුට පවභට දඩක් තිබිය යුතුය
ීමති ීමති පිළිමනොඳි න වාභාජිකින්ට නැලත පමව මනොිරිමභ වශා ංලලාද මශෝ සුුනසු ්රියාභාර්ග ගත යුතුය
තභා ගභන් කරන භාර්ගයන් පළියට පවභට මශෝ ංතඳය පළියට දැීටභට මනොශැිර ංතර පමවේ වුලමශෝත මදඳව
භාර්ගල ගභන් කරන ලාශන ලිතන් ංනතුරුවිය ශැිරය
7) ්රියාකාරකද වශා උඳිමභ කාය විනාඩි 20 කට සීභා කරන්න
මභමව කණ්ඩායද මදකහිභ සියලු මදනාභ තභාමේ ි වාල ංලවන් ලන තුරු දි ිමට යා යුතුය මභහිි  පියලමරන්
පියලර වික් ඳ මගොඩනගන්න පක් ංලවව ාලක ගන්නා තීරණයක් ලැරුනනමශෝත ට ට තති වික් ඳය ශඳුනා
ගන්න දඩ වවවලන්න පමවභ ගැටළුල විවඳීභ වශා තභන් විසින් ගන්නා වෑභ පියලරක්භ තගයීභට පුරුුන
කරන්න තභා විසින් ගැීමභට සුදානද ලන තීරණය පිළිඵ ංලභ ලමයන් පියලර මදකක් ඳසුඳවට ශා දි ිමයට
තති විය ශැිර ත්තලයන් පිළිඵ තගයීභට කණ්ඩායභ පුරුුන කරන්න
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ගැටළුල විවම් ණය ිරිමභ:
ලඩා්ත දැඩිමව ඵඳාන ගැටළුලක් මතෝරාගන්න පභ ගැටළුලට ඵඳාන කරුණු බු්ගධිකදඵනයක් තුිතන්
මගොඩනගන්න පමවභ පභ ගැටළුමද වවලබාලය මභන්භ ඵඳෑභද ශුනනාගන්න ගැටළුමද වර ඵල ශා
වංීමර්ණ ඵල ශුනනාමගන ්භඟින් වභාජයට තතිලන ඵඳෑභ තගිභට ක්කර පභ ත්තලයන් විවඳීභ වශා
ගතයුතු ්රියාභාර්ග වාකච්ඡා කරන්න මද වශා ගැටළුගව ්රියාකාරකභ ංනුවාරමයන් ංලමඵෝධකර ගැනිභට්ත
විවඳුද මවීමභට්ත උ්තවාශ කරන්න

ගැටලුමද
ඵඳෑභ

ක්ණික ඵඳෑභ

පියලර 1
මභහි ඵඳෑභ
කුභක්ද?

මූිතක ප්රවණය

පියලර 2

ප්රධාන ගැටලුල

මභහි ඵඳෑභ
කුභක්ද?

ආවන්න මශේතුල

පියලර 3
මභහි ඵඳෑභ

කුභක්ද?
පියලර 4

3.4

්ගවිතීය මශේතුල

ගැටලුලට
මශේතුල

ගැටළු විවී මද පියලර ශා තීරණ ගැනිභ:

1) ගැටලුල ඳැශැි ිතල ශඳුනාගන්න
මභහිී  ගැටලුමද වර ඵල , වංීමර්ණ ඵල ශා ගැටලුමද වවලබාලය තශවුරු කර ගත යුතුි
2) ගැටලුල විවී භ වදශා වික් ඳ ශඳුනා ගන්න
ගැටලුල වංීමර්ණ නද ගැටලුල විවී මද තති ංලයතාලය තශවුරු කරගත යුතුය ක්ණිකල
විවි ය යුතු ගැටලුලක් නද දතා දක්භණින් ගැටලුල විවී භ ක යුතු ලනු තත
3) වික් ඳ ංතිමන් ලඩා්ත උචිත විවඳුභ විවම් ණය කර මතෝරා ගන්න
මභභ වික් ඳය තගයීමදී  ංදා වික් ඳ විවුනභ ීමතයානුලදද? වදප්රධායට වශ ඳල්තනා වභාජ
්ක තාලයන් ශර ඳ්ගධතියට ගැමකද යන්න ු ිතන්භ වකාඵැිතය යුතුය ්මවේ ගැමඳන වික් ඳයන්
ලාසි ංලාසි ගඳමින් ලඩා්තභ ලාසිවශගත ශා ප්රාමයෝගික වික් ඳය මතෝරාගත යුතුය
4) ලඩා්ත මයෝගය විවුනද ්රියාමද මයොදලන්න
5) විවුනද තගයීභට බාජනය කරන්න
ගැටලු විවී භට බාවිතා ක ්රියාලිතමේ වාර් ක බාලය ංගයා ්ීම ංලවව ාලන්හි ත්තලයන් ම් ඛණගත
මකොට තගයීභට බාජනය කරන්න
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්රියාකාරකද - කණ්ඩායද තීරණ ගැීමභ දතය උඳකාරක බාවිතමයන් දි ිමඳ්ත ිරීමභ
උදාශරණ: මභභ ඳා භාාල ංලවානමේ විමනෝද චලාිමකාලක් යාභ වදශා කණ්ඩායභ පක මලි මද වශා පක්
ංමයකුට ලන වියදභ වංවිධායක භණ්ඩය විසින් තීරණය කරනු ඵි පක් වාභාජිකමයක් තභ වශබාගි්තලය
වනා මනොකරනු ඵන ංතර මද වශා ඔහුට ප්රභාණල්ත ු දක් නැති ඵල සියලු මදනා ම්තරුද ගනිි
මභොහු විමනෝද චලාිමකාලට වශබාගිකරලා ගන්මන් මකමවේද?
පියලර
01

ගැටළුල ඳැශැි ිතල
ශඳුනාගන්න

02

ගැටළුල විවී භ වදශා
ලඩා්ත මයෝගය
වික් ඳ ශඳුනා ගන්න

03

ලඩා්ත උචිත විවඳුද
විවම් ණය
කරන්න

04

දන් ලඩා්ත මයෝගය
විවඳුද මතෝරාගන්න

05

මතෝරා ග්ත මයෝගය
විවුනද ්රියාමද
මයොදලන්න
විවුනද තගයීභට
බාජනය කරන්න

06

දශත ත්තලයට ංලධානය මයොු  කර ු හුණ ී  තති වතය ගැටලුල
ශුනනාගැනිභට කණ්ඩායභ මභමශයලන්න
මභභ ත්තලය පිළිඵල විවිධ ඳැතිකඩ ඔවවමවේ ප්රකාන මගොඩනැගීභට
උනන්ුන කරලන්න
ගැටලුල විවඳීභ වශා මභභ පියලර ලැදග්ත ඵල ඔවුනට පව්තතු ගන්ලන්න
වශබාගිකින් මදමදනා ඵැගින් පක්ල දශත ංබයාවමයන් ඵා ග්ත දැනුභ
භත ලඩා්ත ගැමඳන වික් ඳ මගොඩනැගීභ පිළිඵ දි ිමඳ්ත ිරිමභ වශා
වශබාගිකයන් මඳොෂඔලන්න
ලඩා්ත සුුනසු විවුනද මතෝරාගැනිභ වශා ඔඵ මේ ංදශවව පිළිඵදල ගැඹුිමන්
ක් ඳනා ිරිමභ ංලය ලන ංතර මභභ වංක් ඳයන් ංලමඵෝධ කර ගැනිභට
ඳශත වශන් නිදසුන ංධයනය ිරිමභට දඩ වවන්න
ීට ංධයන වැසිලාරමේි  ංධයනය වශා මතෝරාගත යුතු ලඩා්ත උචිත
වියන් මභොනලාදැි ඔඵ තීරණය කරන්න මභභ මතෝරාගැීමමදී  ඔඵ
විසින් වකනු ැබු මශෝ තගිභට ක් ක කරුණු නිර්ණායක මභොනලද?
ගැටළු විවඳීමදි  පව වශා මයෝගය උඳායභාර්ග තීරණය ිරිමමදි  පලා බාවිතා
ිරිමභ වශා ඳාදක කර ග්ත මශේතුල මශෝ මශේතුන් ංලමඵෝධ කරගත
යුතුය මභභ තගිභට ක් ක නිර්ණායක මකොයක පිළිමලට වටශන්
ිරිමභට උඳමදවව මදන්න
 ගැටළු විවී භ වදශා වූ මයෝජනා ංලභ කායිරන්, ංලභ වියදභිරන්
ශා යතාර් ලාී ල ්රියා්තභක ක ශැිර විය යුතුය
 පභ ංදශවව ගැටළුල විවී භ වශා මයොදාගත ශැිර විය යුතුය
 පභ ංදශවව තල්ත මකමනකුට විරු්ගධ මශෝ ංකටයු්තතක් මනොකෂ
යුතුය
ගැටලු විවී භ වදශා වූ ංදශවව මව මදලා මඳගවවවලා බාවිතය වදශා
දි ිමඳ්ත කරන්න
ගැටලු විවී භ වදශා ඔවුන් දි ිමඳ්ත කරන කරුණු සියලුමදනා තීරණය ක
වැසුද ංනුල දි ිමඳ්ත කර තති ඵල වශබාගිකින්ට ංලමඵෝධකර ි ය
යුතුය
ගැටළු විවී භ වශා මශෝ පමවේ මනොීමභට මභභ කරුණු ඵඳාන ඵල්ත
මභභ කරුණු පව වශා දි ිමඳ්ත කර තති ංලවන් පියලර ඵල්ත ංලමඵෝධ
කර ි ය යුතුය නිලැරි  මව ගැටළුල මනොවිවුනමන්නද නැලත පභ
්රියාලිතය ු  සිට ආරදබ ක යුතුය

මභභ පියලරයන් දදනික ජිවිතමේ ු හුණ මදන විවිධ ගැටළු විවී භ වදශා ඔඵට උඳකාිම මදවි
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3.5 ගැටළු විවී මද කුවතාලයන් බාවිත ිරිමභ:

නිලමවේි  , ආයතනමේි  මශෝ ලැඩබිමදි  ඔඵ ජීවිතමේි  වතය ලමයන්භ ු හුණ මදන
ගැටළුලක් විවඳීභ වශා මභභ දමගනග්ත දැනුභ බාවිතා කරන්න යද ංලවව ාලන් ලි 
මඳෞ්ගගිතකල ු හුණ මදන ගැටළු වශගත ත්තලයන් වවලයංල විවාගැනිභටද මභභඟින් ඔඵට
කුවතාලය ැමඵනු තත
ට ංධයයන වැසිය වශා මභභ දැනුභ බාවිතය මශෝ වදඵන්ධ ිරිමභ:
ගැටුද විවී භ වංීමර්ණ ශා දමගනුභට ංඳශසු කුවතාලයිර නු ්ත ලැඩකරන වව ානමේී 
මශෝ වාභානය ජිවිතමේි  වාර් කල ගැටළුලක් විවී මද කුවතාලය ලර්ධනය ිරීමභ පිණිව
පභ කුවතාලයන් දමගනගත යුතුභය ගැටළු විවඳීමද කුවතාලයන් ලර්ධනය පිණිව
මභභ මභොඩියුමේ වශන් උඳායභාර්ග බාවිතා ිරිමභ වශා ංලය පියලර ඔඵ පුහුණු විය
යුතුය නිරන්තර පුහුණුල ශා මලන්ත ංධයයන ශා ප්රාමයෝගික ්රියාභාර්ග පිළිඵල
ංධයයනය ිරිමභද දතා ලැදග්ත ඵල ංභතක මනොකරන්න
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4. වැසි වැැවවභ
විය ම්ේය

ගැටළු විවී භ

වව ානය

කාය

පක් ි නි ඳැය – 8 ි

දක්ක කණ්ඩායභ ශා ප්රභාණය

ංං

කාය

01

විනාඩි 30

02

විනාඩි 60

03

විනාඩි 120

04

විනාඩි 90

උඳ විය මක්ත්රයන්
පිවිසීභ
ගැටළුල නිර්ලචලනය ිරීමභ ගැටළුමද වවලබාලය ංලමඵෝධ කර ී භ

දි ිමඳ්ත ිරීමභ

ගැටළුලක් යනු කුභක්ද? ්රියාකාරකද වශා ංලය උඳමදවව ඵා
ී භ ගැටළු මඳගැවවීමභ ගැටළු පිළිඵ වාකච්ඡාල ශා නිර්ලචලනයන්
දි ිමඳ්ත ිරීමභ
ගැටලුලක් තතිීමභට ඵඳාන මශේතු? ගැටළු ංලවව ා ඳැශැි ිත ිරීමභ
්රියාකාරකද වශා ංලය උඳමදවව ඵා ී භ වාකච්ඡාල ශා
නිගභනයන්ට ්ඹීභ
ගැටළු වශගත ංලවව ා වශා වික් ඳ මගොඩනැගීභ
ගැටළුමද වවලබාලය ශුනනාගැීමභ වික් ඳ මගොඩනැගීභ වික් ඳ
තගයීමභන් මශොදභ වික් ඳය මතෝරා ගැීමභ මතෝරාග්ත වික් ඳය
බාවිතා ිරීමභ
ගැටළුල විවම් ණය ිරීමභ “ගැටළුමද වවලබාලය ශුනනා ගැීමභ
“ගැටළුලට ඵා මදන විවුනද මඳගැවවීමභ” විවුනද ්රියා්තභක
ිරීමභ

දි ිමඳ්ත ිරීමභ
වවලයං ංබයාව
කණ්ඩායද ංබයාව
දි ිමඳ්ත ිරීමභ
කණ්ඩායද ්රියාකාරකද
ූමමිකා රංගනය

05

විනාඩි 120

06

විනාඩි 30

ගැටළු විවී මද උඳායභාර්ගයන්හි ලැදග්තකභ

07

විනාඩි 30

08

විනාඩි 15

ගැටළු විවී මද ධනා්තභක ඵඳෑභ( ලාසි ංලාසි)
ගැටළු විවී මද ක්රභ බාවිතමේ
ලැදග්තකභ
වාරාංගත ිරීමභ

ඳශසුකාරක: 1…………………………………………………
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ක්රභමදදය

උඳකාරක
P-Graphs/Video Clips
ීමඩිමයෝ දර්න
Multimedia Computers
Zoop card Zoop card board
Flip chart paper Marker pen
Pins Multimedia Computers
Flip chart paper
Flip chart board
Multimedia Computers

දි ිමඳ්ත ිරීමභ
කණ්ඩායද ්රියාකාරකද

A4 Papers Adhesive
Flip chart paper board
Multimedia Computers

සි්ගධි ංධයනය
බු්ගධිකදඵනය
ර දැක්ීමභ /කණ්ඩායද
කණ්ඩායමභන් ද
ංදශවව මයෝජනා තගයීභ
වාකච්ඡා
දි ිමඳ්ත ිරීමභ
දි ිමඳ්ත ිරීමභ

Flip chart paper lip chart B:
Multimedia Computers
Marker pen
Flip chart paper
Flip chart board Marker pen
Flip chart paper Flip chart
Multimedia Computers
Flip chart paper Flip chart

වශය ඳශසුකාරක:………………………………………………………

