10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද්ධ යට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
පේලාව
7.30 පප.ව

7.50 පප.ව8.30පප.ව

සඳුද්ා සැප්ත්ැම්බර් 07
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

අඟහරුවාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 08
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

සාහිත්ය පසුබිම හා
කතුවරයා/විප ේෂ

බද්ාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 09
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

බ්රහසේපතින්ද්ා සැප්ත්ැම්බර් 10
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

සකුරාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 11
විෂයය

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

ගණිත්ය

පද්න ලද් සමාන්ත්ර
පරේඩියක ඓකය
ද්න්නා විට පද් ගණන
පසවීම

සිංහල

අවසේථා හා සද්ධි
නිර්මාණය

සිංහල

සිංහබාහු නාටයපේ චරිත්
නිරූපණය සුවිප ේෂත්ා
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සිංහල

නාටයය යනු කුමක්ද්/
නාටය ඉතිහාසය

විද්යාව

ඉපිලීම

විද්යාව

වායු පීඩනය

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිත්ය

සමගාමී සමීකරණ
භාවිත්පයන්
සමාන්ත්ර පරේඩි
ආශ්රිත් ගැටළු විසඳීම

ගණිත්ය

සමාන්ත්ර පරේඩියක පද් n
හි ඓකය පසවීම

English

9.10පප.ව9.50පප.ව

English
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ගණිත්ය

සමාන්ත්ර පරේඩියක පද් n
හි ඓකය පසවීම ආශ්රිත්
සිංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම

විද්යාව

වායු පගෝලීය පීඩනය

ගණිත්ය

අසමානත්ා හැඳින්වීම

භුපගෝල විද්යාව

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

පසනරත් රජතුමා සහ
පද්වන රාජසිංහ
රජතුමා

නිර්ිෂේට පකාටපසේ පපළ
කියවීම

විද්යාව

එිපනද්ා කටයුතුවලදී
වායු පගෝල පීඩනය
පයාද්ා ගැනීම

English
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ගණිත්ය

ඉතිහාසය

රාජාිරාජසිංහ
රජතුමා

සිංහල

සිංහල

10.30පප.ව10.50පප.ව
10.50පප.ව11.30පප.ව

පාඩම

ම ෝටර් රථ එකලස් කිරී හා
ම ෝට්ටු නිෂ්පාදනය

ax + b < c, ax + b > c
අස ානතා

විපේක කාලය

සිංහල

11.30පප.ව12.10 ප.ව

සිංහල

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

12.50 ප.ව1.30 ප.ව
වාණිජ

කවියාපේ පත්මාව,
අරමුණ හා
නිර්මාණාත්මක
ලක්ෂණ
කවි පන්තිය රසවිඳීම
හා නිර්මාණාත්මක
ලක්ෂණ

ශ්රී ලිංකාපේ සුලභ
සම්පත්
බැිංකු ගිණුපම් හා
බැිංකු සැසඳුපම් ප ේෂ
පවනසේවන අවසේථා

භූපගෝල විද්යාව

භූපගෝල විද්යාව
විදුත් කර් ාන්තය

English

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

ඉතිහාසය
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වැඩපතක මකාටස්
විස්තර කරයි
පද්වන විමලධ්ර්මසූරිය
රජතුමා

English

මපමරෝ රසායන
කර් ාන්තය
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පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

පැතුරුම් පත්ක
අන්ත්ර්ගත් සීමා
පපන්වා පද්යි

ඉතිහාසය

කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ
රජතුමා

වයවසායකත්ව
පරිසර ප්රවණත්ා
අධ්යයනය

වාණිජ
සිංහල

භුපගෝල විද්යාව

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

ආහාර හා පාන වර්ග
නිෂ්පාදන කර් ාන්තය

පේබල ද්ත්ත් ඇතුලත්
කිරීම, සිංඛ්යා ද්ත්ත්
ඇතුලත් කිරීම ,සූත්ර
ඇතුලත් කිරීම, වැරි
ඇතුලත් කිරීම් නිවැරි
කිරීම

බැිංකු ගිණුපම් ප ේෂය
සිංප ෝධ්නය

English
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නාටය කලාපේ ඇති
විප ේෂත්ා හඳුනාගනිමු

ඉතිහාසය

මහනුවර රාජධ්ානිපේ
පරිපාලන සිංවිධ්ානය

10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද්ධ යට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
පේලාව
7.30 පප.ව

සඳුද්ා සැප්ත්ැම්බර් 14
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

අඟහරුවාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 15
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

බද්ාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 16
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

බ්රහසේපතින්ද්ා සැප්ත්ැම්බර් 17
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

සකුරාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 18
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

විද්යාව

ආකිමිඩිසේ මූලධ්ර්මය

සිංහල

නි ේ බ්ද්ව කියවා
අවපබෝධ් කරගත් කරුණු
ඉිරිපත් කරයි

ගණිත්ය

y < x, y > x ඛණඩාාංග
තලය ත නිරූපන

සිංහල

ප්රාපයෝගික අව යත්ා
සඳහා පේඛ්නපේ
පයපද්යි

සිංහල

නයාය පත්ර නිර්මාණය
කරමු

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිත්ය

ax + b < c, ax + b > c
ප්රස්තාරික නිරූපන

ගණිත්ය

x < a, x > a ඛාණඩ තලය
ත නිරූපන

English
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සිංහල

නයාය පත්ර/වාර්ත්ා

විද්යාව

රසායනික ප්රතික්රියා (II)

9.10පප.ව9.50පප.ව

English
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ගණිත්ය

y < b, y > b ඛණඩාාංග
තලය ත නිරූපන

විද්යාව

පද්ාර්ථපේ පවනසේවීම්

ගණිත්ය

එිපනද්ා ජීවිත්පේ
අසමානත්ා පයාද්ා
ගන්නා අවසේථා

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

ආර්ික ක්රමය හා
සමාජ සිංවිධ්ානය

නි ේ බ්ද්ව කියවා
අවපබෝධ් කරගත් කරුණු
ඉිරිපත් කරයි

විද්යාව

රසායනික ප්රතික්රියා (I)

English
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ඉතිහාසය

පුනරුද්පේ
නිර්මාණකරුවන්

සිංහල

10.30පප.ව10.50පප.ව

ගණිත්ය

එිපනද්ා ජීවිත්පේ
අසමානත්ා පයාද්ා ගන්නා
අවසේථා

විපේක කාලය

10.50පප.ව11.30පප.ව

සිංහල

11.30පප.ව12.10 ප.ව

සිංහල

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

භුපගෝල විද්යාව ශ්රී ලාංකා ආර්ිකමේ
කර් ාන්තවල වැඳගත්ක

වාණිජ

භාෂා භාවිත්පේදී
සරච්චන්රයන් ද්ක්වන
සමත්කම

භූපගෝල විද්යාව

සරච්චන්ර හා නාටය
කලාපේ ප්රගමනය

English

වයවසායකයකුට
වයාපාර පරිසර
ප්රවනත්ා වැඳගත් වීම

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

බැිංකු සැසඳුම් ප්රකා ය
පිළිපයල කිරීම

භූපගෝල විද්යාව

සිංචාරක කර්මාන්ත්ය

ගෘහ කර් ාන්තය

ඉතිහාසය
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එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම,
ගුණ කිරීම හා පබදීම,
සිංඛ්යාවල බලය පසවීම,
පුනරුද්පේ විප ේෂ ලක්ෂණ

වයාපාරයට පද්නම්

මුද්ේ වට්ටම් හැඳින්වීම

වයවසායකත්ව
වන භාණ්ඩ පහෝ
අධ්යයනය

පසේවා

වාණිජ
පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

පකෝෂ භාවිත් සරල
ගණිත් කර්ම

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

වයාපාරයක් ආරම්භ
කිරීමට පපර ගත්යුතු
වැඳගත් තීරණ

වාණිජ
සිංහල

භුපගෝල විද්යාව සතියම් විකා ණය
පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

ශ්රිත්යක් හා එහි
පරාමිතිවිසේත්ර කරීම.

මුලාර පේඛ්න හා
වට්ටම් සහිත් ගනුපද්නු
සටහන් කිරීම

English
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Memo/අත්පත්රිකා

ඉතිහාසය

යුපරෝපපේ පද්ධ ගපේෂණ
වයාපාරය

10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද්ධ යට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
පේලාව
7.30 පප.ව

සඳුද්ා සැප්ත්ැම්බර් 21
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

අඟහරුවාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 22
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

බද්ාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 23
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

සිංහල

ගණිත්ය

මධ්ය අගය
භාවිත්පයන් මධ්යනයය

සිංහල

වාක්පකෝෂය විවිධ්ත්ා
ඇසුපරන් අභයාස

සිංහල

සිංහල අක්ෂර මාලාව
හඳුනාපගන විවිධ් ප්රපේද්
යටපත් වර්ග කරයි

ගණිත්ය

මධ්ය අගය සන්ත්තික ද්ත්ත්

English
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සිංහල

නිවැරිව භාෂා
භාවිත්ය

විද්යාව

පලෝහ සමඟ පවනත්
පලෝහවල ලවණ රාවණ
ද්ක්වන ප්රතික්රියා

English
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ගණිත්ය

පක්න්ික ප්රවණත්ා මිනුම්
මාත්ය, මධ්යසේථය,
මධ්යනයය

විද්යාව

පලෝහවල ප්රතික්රියත්ාව

ගණිත්ය

ඉතිහාසය

පුනරුද්පේ පගෝලීය
ප්රවණත්ාව

සිංහල

වාක්පකෝෂිය ද්ැනුම
ප්රද්ර් නය කරයි

විද්යාව

පලෝහ ත්නුක අම්ල
සමඟ ද්ක්වන
ප්රතික්රියාව

English

විද්යාව

රසායනික සමීකරණ

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිත්ය

සන්ත්තික ද්ත්ත්,
විවික්ත් ද්ත්ත්

9.10පප.ව9.50පප.ව

9.50පප.ව10.30පප.ව
10.30පප.ව10.50පප.ව

11.30පප.ව12.10 ප.ව

12.10 ප.ව12.50ප.ව

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

සකුරාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 25
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

විවිධ් ලිපි පේඛ්න කියවා
වාක්පකෝෂිය විවිධ්ත්ා
ඉිරිපත් කරයි.
(ආපද්ා/මානව/ත්ාක්ෂණය)

7.50 පප.ව8.30පප.ව

10.50පප.ව11.30පප.ව

බ්රහසේපතින්ද්ා සැප්ත්ැම්බර් 24
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

උපකේපිත්
මධ්යනයය
භාවිත්පයන්
මධ්යනයය
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භූපගෝල විද්යාව

ගණිත්ය

පර්යන්ත මතාරතුරක් මලස
සිතිය ක පිහිටී

උපකේපිත් මධ්යනයපේ
භාවිත්

විපේක කාලය

සිංහල

සිංහල

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

වාණිජ

විද්ධවත් පද්ධ න,
සාකච්ඡාවලට සවන්
දීපම් කුසලත්ාව
ඇතිකර ගනියි
පද්ධ න සාකච්ඡා
ආියට සවන්දී
පත්ාරතුරු
වාර්ත්ාකරණපේ
පයපද්යි
ඉලක්කගත්
පාරිපභෝගිකපයෝ,
පවළඳපපාළ හා
ත්රඟකාරීත්වය
පලජරයට පිටපත්
කිරීම

භූපගෝල විද්යාව

English

සිතියම් වර්ග හා එහි
ප්රමයෝජන

භූපගෝල විද්යාව

1:50,000 භූ ලක්ෂණ
සිතියම් වල පර්යන්ත
මතාරතුරු
සුළු මුද්ේ පපාපත්
අව යත්ාව හා සුළු මුද්ේ
ගනුපද්නු
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ඉතිහාසය

පුනරුද්ය ලිංකාව
පකපරහි ඇතිකළ
බලපෑම්

ඉපයීපම් ප්රමාණවත්
වයවසායකත්ව
බව හා ප්රාේධ්න
අධ්යයනය
සම්පාද්නය

භුපගෝල විද්යාව

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

වාණිජ

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

ඉතිහාසය

SUM ශ්රිත්ය භාවිත්ය

පුනරුද්ය හා ලිංකාව

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

AVERAGE ශ්රිත්ය
භාවිත්ය, MAX ශ්රිත්ය
භාවිත්ය, MIN ශ්රිත්ය
භාවිත්ය, COUNT
ශ්රිත්ය භාවිත්ය
පවළඳපපාළ
ත්රඟකාරිත්වය

ශ්රී ලාංකා කර් ාන්ත
හඳුනාගැනී
අකුරුහැඩසේ ද්ැක්වීම හා
භාවිත්ය, අකුරු හා
සිංඛ්යාවල ප්රමාණය
සැකසුම හා පකෝෂ තුල
සේථානගත් වීම,

මූලාර පේඛ්ණ හා
සුළු මුද්ේ අශ්රිමය
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බ්ද් පකෝෂ
පරිහරණය /
අකාරාිය

ඉතිහාසය

පුනරුද්පේ ලිංකාව
පකපරහි ඇතිකළ බලපෑම්

වාණිජ
සිංහල

10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද්ධ යට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
පේලාව
7.30 පප.ව

සඳුද්ා සැප්ත්ැම්බර් 28
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

අඟහරුවාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 29
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

බද්ාද්ා සැප්ත්ැම්බර් 30
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

විද්යාව

සක්රියත්ා පරේණිය

සිංහල

සේවරාපද්ධ (ගාත්රාපද්ධ )

ගණිත්ය

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිත්ය

වෘත්ත්යක ජයාය
හඳුනා ගැනීම

ගණිත්ය

වෘත්ත්යක ජයාය ප්රපම්ය
සනයාසය

English
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ගණිත්ය

වෘත්ත්යක ජයාය ප්රපම්ය
සාධ්නය

විද්යාව

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

ගාත්රාක්ෂර පලෝප/ආගම

විද්යාව

පෘතුගීසීන්
ආසයාවට පැමිණීම

සිංහල

11.30පප.ව12.10 ප.ව

යකඩ නිසේසාරණය

සකුරාද්ා ඔක්පත්ෝම්බර් 02
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම
සිංහල

පූර්ව රූප/ පර රූප/ද්ධවිත්ව
රූප

විද්යාව

කාබන්ඩපයාක්සයිඩ් වායුව

භූපගෝල විද්යාව
විදුත් කර් ාන්තය

10.30පප.ව10.50පප.ව
10.50පප.ව11.30පප.ව

ජයායට අඳින ලම්භය
ජයාය සමච්පේද්නය
කරයි
Past Perfect
Tence2-Passive
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බ්රහසේපතින්ද්ා සැප්ත්ැම්බර් (නිවාඩු)
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

ඔක්සජන්O2 වායුව

ගණිත්ය

විපේක කාලය

සිංහල

සිංහල

සිංහල අක්ෂර මාලාව
හඳුනාපගන විවිධ්
ප්රපේද් යටපත් වර්ග
කරයි
පද් නිවැරිව
සන්ිකර ද්ක්වයි
(සේවර/පූර්ව සේවර
පලෝප/පරසේවර පලෝප)

භූපගෝල විද්යාව

භූපගෝල විද්යාව
මිනිරන් කර් ාන්තය
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පිඟන් ැටි ආශ්රිත
කර් ාන්තය

ගනුපද්නු වාර්ත්ා කිරීම

භුපගෝල විද්යාව
විදුත් කර් ාන්තය

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

වාණිජ

12.10 ප.ව12.50ප.ව

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

අනුපම්ය සාධ්නය

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

වාණිජ

ත්නි පහෝ හවුේ
වයාපාර ඇරඹීම හා
සුදුසු සේථාන පත්රීම

වි ේපේෂණ තීරු
සහිත් සුළු මුද්ේ පපාත්

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

ඉතිහාසය

සාපප්ක්ෂ ලිපින හඳුන්වා
දීම හා එහි ක්රියාකාරිත්වය,
නිරපප්ක්ෂ ලිපින හඳුන්වා
දීම හා අව යත්ාව
පැහැිලි කිරීම

ශ්රී ලිංකාපේ මුහුදුබඩ
පළාත්වල පෘතුග්රීසී බල
වයාප්තිය

වැඩපත්ක ද්ත්ත් ඇසුරින්
විවිධ් ප්රසේත්ාර වර්ග
නිරූපනය කරීම සහ
නිරූපිත් ප්රසේත්ාර
පවනසේකම් වලට භාජනය
කිරීම

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

ප්රසේත්ාර වල
අව යත්ාව ද්ක්වා
විවිධ් ප්රසේත්ාර වර්ග
විසේත්ර කර, එක් එක්
ප්රසේත්ාර වර්ග වල
සීමා පපන්වා දීම.
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වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

නව වයාපාර ඇරඹීම
හා පවළඳපපාළට
පිවිසීම

ඉතිහාසය

උඩරට රාජධ්ානිය තුළ
පෘතුග්රීස බලය පැතිරීපම්
ප්රයත්නය

10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද්ධ යට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
පේලාව
7.30 පප.ව

සඳුද්ා ඔක්පත්ෝම්බර් 05
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

විද්යාව

ප්රතික්රියා සීඝ්රත්ාව
හඳුනාගැනීම

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිත්ය

ප්රපම්ය භාවිත්ය

9.10පප.ව9.50පප.ව
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9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

ශ්රී ලිංකාව හා
ලන්පද්ධසන්

අඟහරුවාද්ා ඔක්පත්ෝම්බර් 06
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

පැරණි පගාඩනැගිලිවල
සුවිප ේෂ ලක්ෂණ හා
වටිනාකම අගය කරයි

ගණිත්ය

ආපරෝහණ පකෝණය,
අවපරෝහණ පකෝණය
හඳුනාගනී

ගණිත්ය

සරසේත්ලපේ පරිමාණ රූප
ආශ්රිත් ගැටළු

සිංහල

සිංහල

අවය පද් නිවැරිව
හඳුනාපගන භාවිත්ාකරයි

බද්ාද්ා ඔක්පත්ෝම්බර් 07
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

ගණිත්ය

පථ පිළිබඳ මූලික
හැඳින්වීම

සිංහල
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සිංහල

විද්යාව

ප්රතික්රියා සීඝ්රත්ාව
පකපරහි බලපාන
සාධ්ක (I)

ගණිත්ය

11.30පප.ව12.10 ප.ව

12.10 ප.ව12.50ප.ව

ප්රතික්රියා සීඝ්රත්ාව
පකපරහි බලපාන
සාධ්ක (II)

විද්යාව

10.30පප.ව10.50පප.ව

10.50පප.ව11.30පප.ව

බ්රහසේපතින්ද්ා ඔක්පත්ෝම්බර් 08
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

නිපාත් හා උප සර්ග
භාවිත්ා කරයි
පද් පබදීපම් රීති
අනුගමනය කරමින්
ලියයි
අචල ලක්ෂයයක සට
නියත් දුරකින් ගමන්
කරන ලක්ෂයයක
පථය නිර්මාණය
කිරීම
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ඉතිහාසය

උඩරට රාජය හා
ලන්පද්ධසන් අත්ර
ගැටුම් ඇතිවීම

සකුරාද්ා ඔක්පත්ෝම්බර් 09
විෂයය
පාඩම
විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැසේම

සිංහල

සාහිත්ය නිර්මාණ
පරිශීලනපයන් හඳුනාගත්
මානව අත්ද්ැකීම් (සිංපද්ධ
කාවය ඇසුපරන්)

විද්යාව

උත්පප්රක

භූපගෝල විද්යාව
ආහාර හා පාන වර්ග
නිෂ්පාදන කර් ාන්තය

ගණිත්ය

අචල ලක්ෂය පද්කකට
සමදුරින් චලනය වන
ලක්ෂයයක පථය
නිර්මාණය කිරීම

විපේක කාලය

සිංහල

සිංහල

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

ද්ැනුම ලබාගැනීම
සඳහා විද්යාත්මක හා
ත්ාක්ෂණික පත්ාරතුරු
ඇතුළත් පපාත් පත්
කියවයි
පුරාණ ලාිංපක්ය ගෘහ
නිර්මාණ ශිේපය
අධ්යනය කිරීමට
පපළපෙයි
පවතින පවළඳපළක
තිපබන භාණ්ඩ හා
පසේවා සම්පාද්නය
ගැනුම් ජනලය
හැඳින්වීම හා එහි
අව යත්ාව

12.50 ප.ව1.30 ප.ව
වාණිජ

භූපගෝල විද්යාව

භූපගෝල විද්යාව
මපමරෝ රසායන කර් ාන්තය
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වාණිජ

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

ඉතිහාසය

හඳුන්වා දීම, සමර්පන
භාවිත් යහ පුරුදු,
මෘදුකාිංග විකා නය
උඩරට රාජය හා
ලන්පද්ධසන්

ම ෝටර් රථ එකලස්
කිරී හා ම ෝට්ටු
නිෂ්පාදනය

ගැනුම් ජනලයට
අද්ාල මූලාර පේඛ්න
හා ආකෘතිය

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

පසුබිම සැකසුම, කද්ා
පිරි සැලසුම, කද්ා
පමෝසේත්ර

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

පවතින පවළඳපළක
නව භාණ්ඩ හා පසේවා
සම්පාද්නය

භුපගෝල විද්යාව
ගෘහ කර් ාන්තය

නව පවළඳපපාළකට

වයවසායකත්ව
පවතින භාණ්ඩ හා
අධ්යයනය

පසේවා සැපයීම

වාණිජ

සිංහල

පත්ාරතුරු හා
සන්නිපේද්න
ත්ාක්ෂණය

පාඨ හා බහුමාධ්ය
ඇතුලත් කිරීම

ගනුපද්නු පලජරයට
පිටපත් කිරීම
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වාකයයක පද්
සේථානගත් කිරීම
හඳුනාපගන නිවැරිව
වාකය නිර්මාණය
කරයි

ඉතිහාසය

සේවාභාවික පිහිටීම

