අභිමතාර්ථ
1. ශ්රී ලාාංකේය ළමා පරපුකරහි සාංහල භාෂා ඥානය කපෝෂණය කිරීම
2. ශ්රවණය, කථනය, කියවීම හා ලිවීම යන චතුර්විධ භාෂා කුසලතා නිවැරැදි ව වර්වධනය කර ගැනීමට මග
කපන්වවීම
3. ප්රාකයෝගික හා නිර්වමාණාත්මක කේඛන කුසලතා සාංවර්වධනය කිරීම
4. භාෂා කුසලතා මගින්ව ස්වකීය සාංස්කෘතිය හැඳින ගැනීමටත් අගය කිරීමටත් සාංරේෂණය කර
ගැනීමටත් අවශ්ය ආකේප සාධනය කිරීම
5. සාංහල කේඛන හා භාෂණ කුසලතා වර්වධනය කිරීම මගින්ව ජාතික අනනයතාව පවත්වා ගැනීම
6. සාංහල සාහිතය රසින්වදනයට හා සාහිතය ිචාරයට හුරු කිරීම
7. සම්භාවය සාංහල සාහිතයය ඔස්කස් ජාතික චින්වතනය අනාගත පරපුරට පවරා දීම
8. භාෂාව හා සාහිතයය ඔස්කස් ජාතික සමගිය සුරේිත කර ගැනීම

තරග පැවැත්වීම - පපාදු උපපෙස්
සෑම තරගයේ ම ආරම්භයට කපර කමහි එන අභිමතාර්වථ, කකාන්වකේස හා ලකුණු ක්රමය සසුන්වට පැහැදිලි
කර දිය යුතු ය. තරගයට ඉදිරිපත්වීකම් දී නිවැරැදි නම, පාසල, ලිපිනය, පාසේ කාණ්ඩය, කශ්ර්ණිය, කලාපය,
පළාත සටහන්ව කනා කිරීම තරගකයන්ව ඉවත් කිරීමට කහ්තුවේ කවයි. සියලු ම තරග සම්බන්ධපයන්
විනිශ්චය මණ්ඩලපේ තීරණය අවසාන තීරණය පේ.

ශිෂ්ය සංඛ්යාව අනුව පාසල් වර්ග කිරීම හා තරග මට්ටම්
1. පාසල් වර්ග කිරීම
ශිෂය සාංඛයාව අඩු පාසේවල සසුන්වට අවස්ථාවේ ලබාදීකම් අරමුණ ඇති ව හයවන කශ්ර්ණිකයන්ව ඉහළ
ඉකගනුම ලබන සසුන්වකේ සාංඛයාව සලකා පාසේ වර්වග තුනකට කබදා සෑම තරගයේ ම පවත්වනු
ලැකේ.
1. සසුන්ව 200 කතේ පාසේ
2. සසුන්ව 201 -500 කතේ පාසේ
3. සසුන්ව 500ට වැඩි පාසේ
සැ.යු:- කමම සාංඛයාව ගණනය කළ යුත්කත් තරගයට අදාළ වර්වෂයට කපර වර්වෂකේ පාසේ සාංගණනකේ ශිෂය
සාංඛයාව අනුව ය. කමහි දී ගණනය කළ යුත්කත් හයවන කශ්ර්ණිකයන්ව ඉහළ ඉකගනුම ලබන සසුන්ව පමණේ බව
අවධාරණය කකකර්ව.
2. තරග පැවැත්වපවන මට්ටම්
1. පාසේ තරග
2. කලාප තරග
3. පළාත් තරග
4. සමස්ත ලාංකා තරග
5. ජාතික තරග
3. තරගවලට සහභාගී ීපම් අවස්ථා
 පාසේ මට්ටකම් දී හයවන කශ්ර්ණිකයන්ව ඉහළ සයලු ම සසුන්වට
 කලාප මට්ටකම් පාසේ වර්වග අනුව පළමුවන, කදවන ස්ථාන ලබාගත් සසුන්වට
 පළාත් මට්ටකම් දී කලාපවලින්ව පාසේ වර්වග අනුව පළමුවන, කදවන ස්ථානවලට කත්රුණු
සසුන්වට
1



සමස්ත ලාංකා මට්ටකම් දී පළාත්වලින්ව පාසේවර්වග අනුව පළමුවන, කදවන ස්ථානවලට
කත්රුණු සසුන්වට



ජාතික මට්ටකම් දී පාසේ වර්වග අනුව සමස්ත ලාංකා තරගකේ ප්රථම ස්ථානයට කත්රුණු සසුන්වට
අවස්ථාව ලැකේ.
කලාප,පළාත් සමස්ත ලාංකා මට්ටම්වල දී පාසේ වර්වග අනුව 1, 2, 3 ස්ථානවලට කත්කරන ශිෂය
ශිෂයාවන්වට ඒ ඒ මට්ටම්වල දී සහතිකයේ හිමි කේ.
ජාතික මට්ටකම් දී පාසේ වර්වග කනාසලකා 1, 2, 3 ස්ථාන සඳහා සහතික හිමිකේ. එබැින්ව ඒ ඒ
අවස්ථාවල දී අනිවාර්වයකයන්ව කතවන ස්ථාන ද කතෝරාගත යුතු ය.
4. තරග සංවිධානපේ දී ඒ ඒ මට්ටම් සඳහා විපශ්ෂ් උපපෙස්
පාසේ තරග (කපබරවාරි 28 කහෝ 29ට කපර)
සාංහල භාෂාව හා සාහිතය පිළිබඳව දැනුම ප්රවර්වධනයත් සසුන්ව අතර ිෂයය කකකරහි ඇති උකදයෝගය
වඩාලීමත් කමම තරගාවලිකේ ප්රමුඛ පරමාර්වථ වන කහයින්ව පසසු සියලු මට්ටම්වලට වඩා පාසල්
මට්ටපම් තරග පමහිලා වැදගත් තැනේ ගන්වනා අතර එය අනිවාර්වය වන බව ද සැලකිය යුතු ය. ඉහත
පර්වමාර්වථ ඉටු වන්වකන්ව සයලු සසුන්වට පාසේ මට්ටකම් දී කමම තරග සඳහා ඉදිරිපත්වීමට අවස්ථාව
සලසා දුන කහාත් පමණේ වන කහයිනි. එබැින්ව,
i.
තම පාසකේ සසුන්ව අතර කමම තරග පිළිබඳව උකදයෝගයේ ඇති වන අන්වදමින්ව, පළමු ව පන්වති
මට්ටමින්ව (සමාන්වතර පන්වති ඇකතාත්) තරග පවත්වා ිකශ්්ෂ සාංිධානයේ යටකත් අවසාන
තරග පැවැත්වීමට ිදුහේපති ක්රියා කළ යුතු ය.
ii.
පාසේ සසු සම්පත් අනුව යම් තරගයේ පැවැත්ිය කනාහැකි කේ නම් ඒ ගැන ප්රතිඵල
සටහකනහි අදාළ කකාටකසහි සටහන්ව කළ යුතු ය.
iii. සෑම පාසලක ම සාංහල භාෂා ඒකකයේ ිදුහේපතිකේ ප්රධානත්වකයන්ව පිහිටුිය යුතු ය. එහි
කේකම් කලස සාංහල භාෂා ිෂය ප්රධාන කහෝ සාංහල භාෂා ිෂය උගන්වවන ගුරුභවතකු කයාදා
ගත යුතු ය.
iv.
කමම තරග ඉසේ අනුව සාංහල ිෂය උගන්වවන ගුරුභවතුන්ව ප්රමාණවත් කනාවන අවස්ථාවල දී
කවනත් සුදුසු ගුරුවරුන්ව කමම ඒකකකේ සාමාජිකයින්ව කලස පත්කර ගත යුතු ය. (භාෂා ිෂයය
උගන්වවන ගුරුවරුන්ව වීම අවශ්ය ම කනා කේ) එම ගුරුවරුන්වට කමම තරග ඉසේ කවන කවන ම
ලිඛිත ව භාර දී පාසේ මට්ටකම් තරග ිධිමත් ව පැවැත්ිය යුතු ය.) උදා :- පදය ගායනා තරගය
- කසෞන්වදර්වයය ිෂය භාර ගුරුභවතා
v.
තම ිදුහකේ තරගයන්ව හි ප්රශ්්න පත්ර හා පිළිතුරු පත් සාංහල භාෂා ඒකකය භාරකේ සුරැකි ව
තබා ගත යුතු ය.
vi.
අවශ්යතාව පරිදි තම ිදුහකේ කහෝ කවනත් ිදුහලක කහෝ ගුරු භවතුන්ව තරග ිනිශ්්චය සඳහා
කයාදවා ගත හැකි ය.
vii.
තරග පැවැත්වීකම් සටහන අනුව (පිටු අාංක 29) නියමිත දිනයට කපර අදාළ නිලධාරීන්ව කවත
ලියාපදිාංචි තැපෑකලන්ව ප්රතිඵල යැවීමට කහෝ අතින්ව භාරදීමට කහෝ කටයුතු කළ යුතු ය.
viii. කිසයම් තරගයක දී යම් ශිෂයයකුට අසාධාරණයේ සදුිණැ'යි යන කචෝදනා නැගීමට කනා
හැකි වන කස් ිනිිදභාවයකින්ව කමම තරග පැවැත්ිය යුතු ය.
ix. ප්රතිඵල සටහකනහි ජයග්රාහකයාකේ නම, පාසකේ ලිපිනය ආදිය ඉතා පැහැදිලි ව හා නිවැරැදි
ව ලිවීම අවශ්ය ය.
x. ඉහත ජයග්රාහක නාම කේඛන තරග අවසානකේ දී ප්රදර්වශ්නය කළ යුතු ය. මාර්වතු මස 02 වන
දිනට කයකදන කුමාරතුාංග මුනිදාස සමරු දිනය පාදක කර කගන කමම සසුන්වට තයාග සහ
සහතිකපත්ර ප්රදානය කිරීම පාසකේ සාංහල භාෂා ඒකකය මගින්ව ඉටු කළ යුතු අතර එම
උත්සවකේ වාර්වතාවේ ිදුහේපති ිසන්ව අධයාපන අමාතයාාංශ්කේ ජාතික භාෂා හා මානව
ශ්ාස්ත්ර ශ්ාඛාකේ සාංහල භාෂා ඒකකයට එිය යුතු ය.
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xi.

කමම සයලු ම තරග අධීේෂණය හා කමකහයවීම කලාපකේ,පළාකත් සාංහල ිෂය භාර
නිලධාරීන්වකේ වගකීම කේ.

5. කලාප තරග (මැයි 30 ට කපර)
i.

ii.

iii.

පාසේ තරගවල ප්රතිඵල අනුව තම කලාපකේ සයලු ම පාසේවල 1,2 ස්ථාන ලබාගත් සසුන්ව ඒ
ඒ තරගවලට අනිවාර්වයකයන්ව ඇතුළත් කර ගත යුතු ය. වාචික තරග එේ ස්ථානයක පැවැත්
ිය යුතු අතර ලිඛිත තරග එක ස්ථානයක කහෝ අවශ්ය නම් පමණේ කිහිප තැනක පැවැත්ිය
හැකි ය. තරග ිනිශ්්චය සඳහා ආසන්වන කකාට්ඨාසයක, කලාපයක සාංහල භාෂා ගුරු
උපකේශ්කවරුන්ව කහෝ කවනත් කකාට්ඨාසයක, කලාපයක කයෝගය කජය්ෂ්ඨ ගුරු භවතුන්ව කහෝ
කයාදාගත හැකි ය.
කලාප මට්ටකම් ලිඛිත තරග සඳහා අදාළ ප්රශ්්න පත්ර 2019 වර්වෂකේ සට අධයාපන
අමාතයාාංශ්කේ සාංහල භාෂා ඒකකය මගින්ව සකස් කර පළාත් ිෂය සම්බන්වධීකරණ නිලධාරී
කවත ලබා කදනු ඇත. එම ප්රශ්්න පත්ර පළාත් අධයාපන කදපාර්වතකම්න්වතුව මගින්ව මුද්රණය කර
දිය යුතු ය.
කලාප අධයාපන අධයේෂකේ කපෞේගලික අවධානය යටකත් කලාපකේ සාංහල භාෂා ිෂය භාර
නිලධාරිවරයා (නි.අ.අ./ ස.අ.අ) සාංහල භාෂා ඒකකය හා සාංහල භාෂා ගුරු
උපකේශ්කවරුන්වකේ සහාය ඇති ව මනා සාංිධානයකින්ව කමම තරග පැවැත්ිය යුතු අතර
කිසදු අසාධාරණයේ පිළිබඳ පැමිණිේලකට ඉඩ කනාතැබිය යුතු ය.

6. පළාත්ව තරග (සැප්තැම්බර් 15 ට පපර)
i.
තම පළාතට අයත් එේ එේ කලාපයන්වහි ඒ ඒ තරග වර්වගවලින්ව පළමුවන, පෙවන ස්ථාන
දිනාගත්ව සිසුන් පමණක් පළාත් තරගවලට ඇතුළත් කර ගත යුතු ය.
ii.
පළාත් අධයාපන අධයේෂවරයාකේ කපෞේගලික අවධානය යටකත් පළාකත් සාංහල භාෂා ිෂය
භාර නිලධාරීවරයා (නි.අ.අ/ස.අ.අ) සාංහල භාෂා ඒකකය හා සාංහල භාෂා ගුරු
උපකේශ්කවරුන්වකේ සහාය ඇති ව මනා සාංිධානයකින්ව කමම තරග පැවැත්ිය යුතු අතර
කිසදු අසාධාරණයේ පිළිබඳ පැමිණිේලකට ඉඩ කනාතැබිය යුතු ය.
iii. අපේෂපාතී ිනිශ්්චය මණ්ඩලයේ කයාදා කගන කමම කාර්වයය ිනිිදබවකින්ව කළ යුතු ය.
(අත්දැකීම් සහිත ිශ්රාමික නිලධාරීන්ව ද කයාදා ගත හැකි ය).

7. සමස්ත ලංකා හා ජාතික තරග (ඔක්පතෝබර් 30 ට පපර)
i.
සමස්ත ලාංකා තරග සඳහා පළාත් මට්ටකම් 1, 2 ස්ථාන දිනාගත්ව සිසුන්පේ නම් පමණක්
ඇතුළත් කර චක්රකේඛකේ දේවා ඇති ආකෘතිය අනුව පළාත් අධයාපන අධයේෂ ිසන්ව
සහතික කරන ලද නිල ප්රතිඵල කේඛනයේ අධයාපන අමාතයාාංශ්කේ ජාතික භාෂා හා මානව
ශ්ාස්ත්ර ශ්ාඛාවට එිය යුතු කේ. පළාත් මට්ටකම් තුන්වවන ස්ථානය හිමි කරගත් තරගකරුවන්ව
සම්ස්ත ලාංකා තරගය සඳහා කිසඳු කහ්තුවේ මත සහභාගි කනා කර ගත යුතු ය.
ii.
පළාත් මට්ටමින්ව 1, 2 ස්ථාන දිනාගත් සසුන්ව පමණේ සමස්ත ලාංකා තරග සඳහා සහභාගී කර
ගැකනන අතර ජාතික මට්ටකම් තරග සඳහා සමස්ත ලාංකා තරගයන්වහි දී පාසේ වර්වග අනුව
පළමු වන ස්ථාන දිනාගත් සසුන්ව පමණේ සහභාගී කරගනු ලැකේ.
iii. ලිඛිත තරගයන්වහි සමස්ත ලාංකා ජයග්රහණ කලාප මට්ටමින්ව 1, 2 ස්ථාන දිනාගත් සසුන්ව සඳහා
එම පළාකත් ම මධයස්ථානයක දී අමාතයාාංශ්කේ කමකහයවීකමන්ව පවත්වනු ලබන කපාදු ලිඛිත
ිභාගයේ මගින්ව තීරණය කකකර්ව. සමස්ත ලාංකා මට්ටකම් ජයග්රහණ තීරණය කරනුකේ ද
ජාතික මට්ටකම් ජයග්රහණ තීරණය කරනුකේ ද එම පිළිතුරු පත්ර නැවත ඇගයීකමනි.
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iv.

කථික, කියවීම සහ පදය ගායනා යන වාචික තරගවල පළාත් මට්ටකම් 1, 2 ස්ථාන දිනාගත්
සසුන්ව සඳහා සමස්ත ලාංකා හා ජාතික මට්ටකම් තරග අමාතයාාංශ්කේ ජාතික භාෂා හා මානව
ශ්ාස්ත්ර අාංශ්කේ, සාංහල භාෂා ඒකකකේ කමකහයවීකමන්ව පවත්වනු ලැකේ.
කකටි නාටය පිටපත් ද කකටි කතා ද කේය පද රචනා ද අදාළ පළාකත් දී ිනිශ්්චයට ලේ කරනු
ලැකේ. එම ඉසේවලින්ව 1, 2 ස්ථාන ලබා ගත් පිළිතුරු පත්ර අධයාපන අමාතයාාංශ්කේ ජාතික
භාෂා හා මානව ශ්ාස්ත්ර අාංශ්කේ සාංහල භාෂා ඒකකකේ කමකහයවීකමන්ව නැවත ඇගයීමට ලේ
කකාට සමස්ත ලාංකා හා ජාතික මට්ටකම් ජයග්රාහකයින්ව කතෝරා ගනු ලැකේ.

v.

01. ගෙය රචනා හා ප්රාපයෝගික පල්ඛ්න
01'1 wNsu;d¾:
1' uD;dldjg wod< j ix.;;dfjka hqla; j woyia fm< .eiaùfï yelshdj j¾Okh lsÍu
2' tÈfkod Ôú;hg jeo.;a jk f,aLk l=i,;d j¾Okh lsÍu
3' NdId Í;ska wkq.ukh lrñka woyia m%ldY lsÍfï yelshdj ÈhqKq lsÍu
4' úúO rpkd ffY,Ska ye¢k .ekSu yd Ndú; yelshd j¾Okhg wjia:d i,id §u
01'2 ;r. fldkafoais
1' fuu ;r.h 6 isg 12$13 f;la ish¨ u fYa%Ks i|yd .oH rpkd yd m%dfhda.sl f,aLk
hkqfjka fldgia follska hqla; h.
2' fokq ,nk jHqy.; ud;Dldj,ska tlla f;dard f.k ප්රශ්්න පත්රකේ දී ඇති උපකදස්වලට අනුව
rpkh ,súh hq;= h' ish¨ fYa%Ksj,g fï i|yd ,l=Kq 40la ,efnhs
3' m%dfhda.sl f,aLk fldgia ;=klska hqla; h' § we;s m%Yak w;=frka fldgilska tla m%Yakh
ne.ska m%Yak ;=klg ms<s;=re iemhsh hq;= h.
4' wlaIr úkHdih" mo fn§u" කේo fjka lSÍu" úrdu ,laIK ie,ls,a,g f.k ksrjq,a j yd
jHdlrKdkql+, j meyeÈ,s w;a wl=ßka rpkh ,súh hq;= h.
5' ld,h 6" 7" 8" 9 fYa%Ks i|yd meh 2ls' 10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd meh 3ls

01' .oH rpkd yd m%dfhda.sl f,aLk
1 fldgi
m%Yak m;%fha iajNdjh
01'3 my; ±lafjk f;audjkag wod< f,i ud;Dld fhdod .; yels h' fuhg wu;r j ld,Sk
f;audjka o f;dard .; yels h'

fYa%Ksh
6'7

jpk ixLHdj
150-200 w;r

rpkd f;aud
1' mßir ixrlaIKh
2' foi" ni" /i kexjq ,la úrefjda
3' fmd;a m;a lshùu
4

8'9

250-300g fkd wvq

10'11

350-400 fkd wvq

12'13

450 -500 fkd wvq

4' ck idys;Hh
5' cd;sl iïm;a
6' cd;sl W;aij
7' úoHdj yd ;dlaIKh
8' ikaksfõokh
9. hym;a fi!LH mqreÿ
10. ස්වභාික ිපත්
11. සාරධර්වම
1' iduh
2' wdmod l<ukdlrKh
3' ikaksfõokh yd f;dr;=re ;dlaIKh
4' úoHdj yd ;dlaIKh
5' ixialD;sl odhdo
6' ck idys;Hh
7' ;reK mrmqr
8' cd;Hka;r iïnkaO;d yd wNsfhda.
9' iïNdjH idys;Hh
10' iajdNdúl iïm;a ixrlaIKh
11' NdId wOHhkh
12' wd¾Ól ixj¾Okh
13. Ôú;h yd fi!kao¾hh
14' jD;a;Sh ixj¾Okh
15' mqrdjia;= ixrlaIKh

01'4 .oH rpkd i|yd ,l=Kq l%uh
^w&
^wd&
^we&

^wE&

ud;Dldjg wod< idrj;a woyia ( අන්වතර්වගතය )
NdId Í;Ska wkq.ukh ^Wla;dLHd; iïnkaOh" wlaIr
úkHdih&
Ys,amSh olaI;d ^mo fn§u" fþo fjka lsÍu" úrdu ,laIK yd
w;a wl=re&
m%ldYk Yla;sh හා සමස්ත අගය
uq¿ ,l=Kq

15
10
05

10
40

2 fldgi
^w& fldgiska tla m%Yakhla o" ^wd& fldgiska tla m%Yakhla o (ඉ) කකාටසන්ව එේ m%Yakhla o f;dard
f.k m%Yak තුනකට ms<s;=re iemhsh hq;= h' f;dard .ekSu i|yd m%Yak lsysmhla bÈßm;a flf¾'
fY%aKsh
6" 7" 8" 9

kshñ; m%dfhda.sl f,aLk
^w& fldgi
1' fm!oa.,sl ,smshla
2' rdcldß ,smshla $ jHdmdßl ,smshla
^wd& fldgi
1' ±kaùula
2' isoaêhla weiqfrka පුවත්පත් jd¾;djla
5

^ඉ& fldgi
1' iqnme;=ï m;ේa
2' wdrdOkd mත්රයේ
3' fmdiagරයේ yd ±kaùමේ
10"11"12$13 ^w& fldgi
1' rdcldß ,smshla
2' jHdmdßl ,smshla
^wd& fldgi
1' /iaùula$ isoaêhla$ idlÉPdjla weiqfrka පුවත්පත් jd¾;djla
2' wdlD;s m;%hla
3' kHdh m;%hla
4' ì;a;smqjත්පතකට ,smsයේ
^b& fldgi
1' w;a m;%sld
2' ±kaùමේ
,l=Kq l%uh
w
wd
we
wE
uq¿

wdlD;sh
wka;¾.;h
úhrK úê
Ys,amSh olaI;d
tl;=j

05
08
05
02
20

² m%dfhda.sl f,aLk 03g ,l=Kq 20 « 3 } 60hs
1'5 mßYS,kSh .%ka:
1' ,shk l,dj - nU/kafoa isßiSj,S ysñ
2. isxy, ffY,sh - nU/kafoa isßiSjලී ysñ
3' m%nkafOdamfoaYh - l=udr;=x. uqksodi uy;d
4. m%nkaO ix.%yh - l=udr;=x. uqksodi uy;d
5' fyd| isxy, - /hsmsfh,a f;kakfldaka uy;d
6' isxy, NdIdj yd idys;H ridiajdoh - mS' f;aknÿ uy;d
7' moය jdlHය yd fþoh - uydpd¾h úනී ú;drK මහතා
8 6, 7, 8 සාංහල රචනා - සරිකස්න ිතානකේ මහතා


wod< fYa%Ks i|yd jk සාංහල fm<fmd;a mßYS,kh lsÍu අනිවාර්වය කේ.

02. පදය නිර්වමාණය හා අවකබෝධය
02' 1 wNsu;d¾:
1' mදයlrKhg keUqre lsÍu'
2' mදය ks¾udK l=i,;d j¾Okh lsÍu'
3' mදය ridiajdok l=i,;d j¾Okh lsÍu
4' mදය ks¾udKhg wjYH Ydia;S%h uQ,O¾u .ek ±kSu ,nd .ekSug fm,Uùu
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02' 2 ;r. fldkafoais
1' fuu ;r.h 6 isg 12$13 f;la ish¨ u fYa%Ks i|yd meje;afõ'
2' m%Yak m;%h fldgia follska hqla; h' m%Yak m;%fha 1 fldgfia m%Yak ish,a,g u ms<s;=re
iemhsh hq;= h' fojk fldgfia f;audj,ska tla f;audjla hgf;a ldjH ks¾udKhla lr iqÿiq
ud;Dldjla fhÈh hq;= h'
3' moH rpkh i|eia fyda ksi|eia$ ksoyia fyda úh hq;= h
4' iajks¾udK úh hq;= h
5' i|eia moH කි 6 - 8 jvd fkd jeä úh hq;= h' ksi|eia ks¾udKh fma<s 25 - 30lg fkd jeä
úh hq;= h
ld,h meh 02කි'

02' 3 m%Yak m;%fha iajNdjh
I fldgi
^w& 6" 7" 8" 9 fYa%Ks i|yd my; ±lafjk lreKq we;=<;a jk fia m%Yak ilia lrkq ,efí'
1' m%Yak m;%fhys § we;s Ñ;%hla fyda PdhdrEmhla ksÍlaIKh fldg mදය mka;shla ks¾udKh
lsÍu
2' fokq ,nk mදයhkays W!k mo iïmQ¾K lsÍu
3' fokq ,nk lú mekj,g lúfhka u ms<s;=re iemhSu
4' ldjHuh rpfkdaml%u ye¢kf.k Ndú; lsÍu
^wd& 10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd my; ±lafjk lreKq we;=<;a jk fia m%Yak ilia lrkq ,efí'
1' isxy, Pkaoia w,xldr .ek ,shejqKq merKs fmd;a iïnkaO idudkH ±kSu
2' iuqøf>daI" fmo" uy mshqï" .S úß;a ms<sn| wjfndaOh
3' §ml" Wmud" rEml" w;sYfhdala;s" t<siuh" wkqm%di hk ldjH w,xldr, w¾: rih yd Yío
rih ms<sn| idudkH ±kSu
4' imhනු ලබන Ñ;%hla fyda PdhdrEmhla ksÍlaIKh fldg mදය mka;shla ks¾udKh lsÍu
5' fokq ,nk mදයයkays W!k mo iïmQ¾K lsÍu
6' fokq ,nk lú mekhkg tu úßf;ka u lúfhka ms<s;=re iemhSu
7' ldjHuh rpfkdaml%u ye¢kf.k Ndú; lsÍu'

II fldgi
^w&" ^wd& hkqfjka fldgia follska hqla; h' ms<s;r
= e ,súh hq;af;a tla fldgilg muKs'
^w& § we;s f;aud w;=frka tla f;audjla f;dard f.k ldjH ks¾udKh lsÍu'
^wd& ld,Sk ud;Dld weiqfrka ldjH ks¾udKh lsÍu'
6" 7" 8" 9 fYa%Ks i|yd fokq ,nk f;aud
Wod(- lúfhka ,sms$ ms<s;=re ,sms" ixjdo" lúl;d" lúfoiqම් කහෝ
දී we;s úia;rh lshjd ldjH ks¾udKh lsÍu
10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd fokq ,nk f;aud
Wod(- lúfhka ,sms$ ms<s;r
= e ,sms" ixjdo
§ we;s úia;rh lshjd ldjH ks¾udKh lsÍu'
7

2'3 ,l=Kq l%uh
m<uq fldgig
,l=Kq
fojk fldgig
,l=Kq
uq¿ ,l=Kq

50
50
100

II fldgig ,l=Kq fok wdldrh
ldjH wka;¾.;h
,l=Kq
ks¾udK Yla;sh
,l=Kq
ldjHuh NdIdj
,l=Kq
WÑ; ud;Dldj
,l=Kq
iuia; w.h
,l=Kq
uq¿ ,l=Kq

15
10
10
05
10
50

2'4 mßYS,kSh .%ka:
1.iso;a iÕrdj - ^bgq wksgq wÈhr yd ,lr wÈhr&
2.úß;a jelsh - l=udr;=x. uqksodi uy;d
3.idys;Hh - fyakamsgf.or [dKiSy ysñ
4' lේ ri ú£u - uydpd¾h kkaofiak r;akmd, uy;d
5' NdIdj yd idys;Hh ridiajdoh - mS' f;aknÿ uy;d
6' isxy, NdIdj - ;shfvda¾ Ô' fmf¾rd msh;=ud
7' idys;H úoHdj - uydpd¾h tÈßùr irÉpkaø uy;d
8.l,amkd f,dalh - uydpd¾h tÈßùr irÉpkaø uy;d
9' ldjH ks¾udKhg fmr yqrejla - à' î' isf,da.u uy;d


wod< fYa%Ks i|yd jk fm<fmd;a mßYS,kh lsÍu iqÿiq h'

03.භාෂ්ා භාවිතය හා අවපබෝධය
03'1wNsu;d¾:
1' isxy, NdIdfõ iïu; jHdlrK úê ms<sn| ±kqu yd l=i,;d j¾Okh lsÍu
2' NdId wjfndaOh yd Ndú; yelshdj ÈhqKq lsÍu
3' idrdxYlrKh ms<sn| YlH;d jeä ÈhqKq lsÍu

03'2 ;r. fldkafoais
1' m%Yak m;%h 6" 7" 8" 9 fYa%Ks i|yd fldgia follska o 10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd fldgia ;=klska
o hq;a ,sÅ; mÍlaIKhls
2' I fldgi hgf;a NdId Ndú;h ms<sn| ±kqu yd yelshdj úuik flá m%Yakj,g ms<s;=re iemhsh
hq;= h' tu m%Yak ta ta fYa%Kshg kshñ; fm<fmd;a weiqfrka ilia fõ
3' II fldgi hgf;a" wjfndaOh yd NdId l=i,;d uefkk m%Yakj,g ms<s;r
= e iemhsh hq;= h
4' III fldgi hgf;a" fokq ,nk fþoh idrdxY lr ±laúh hq;= h' fï fldgi 10" 11" 12$13 fYa%Ks
i|yd muKla wod< fõ
5' wjfndaOh i|yd f;dard .kakd fþo .oH" moH fldgia follska hqla; h
6' ld,h 6" 7" 8" 9 fYa%Ks i|yd meh 02ls' 10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd meh 03ls
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3'3 ,l=Kq l%uh
² 6" 7" 8" 9 fYa%Ks i|yd
NdId Ndú;h I fldgi
,l=Kq 60
wjfndaOh ^.oH" moH& II fldgi
,l=Kq 40
uq¿ ,l=Kq
100
² 10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd
NdId Ndú;h I fldgi
,l=Kq 40
wjfndaOh ^.oH" moH& II fldgi
,l=Kq 40
idrdxYh III fldgi
,l=Kq 20
uq¿ ,l=Kq
100

3'4 mßYS,kSh .%ka: (
1.nil uysu fmd;a fm< - uydpd¾h fÊ' î' Èidkdhl uy;d
2.isxy, jHdlrK - uydpd¾h ví,sõ' tia' lreKd;s,l uy;d
3.NdIdj yd idys;H ridiajdoh - mS' f;aknÿ uy;d
4.isxy, jHdlrK - mS' rEmisxy fmf¾rd uy;d
5.mo kS;h
s - fõr.u mqxÑnKavdr mç;=ud - ixialrKh à' î' සf,da.u uy;d
6.idudkH fm< ir, isxy, NdId Ndú;h - isßfiak ú;dkf.a uy;d
 wod< fYa%Ks i|yd jk fm<fmd;a mßYS,kh lsÍu iqÿiq h'

04.සාහිතය ෙැනුම මිනුම
04'1 wNsu;d¾:
1' Ñrka;k yd woH;k idys;Hh ms<sn| ±kqu" wdl,am yd l=i,;d j¾Okh lsÍu
2' ridiajdoh yd idys;H úpdr yelshd j¾Okh lsÍu
3' iaurKh" Ñka;kh" úkaokh yd m%ldYk Yla;h
s j¾Okh lsÍu

04'2 ;r. fldkafoais
1'
2'

6" 7" 8" 9 fYa%Ks i|yd kshñ; fm<fmd;aj, mdvï weiqfrka o" Bg mßndysr j idys;Huh
fmdÿ lreKq weiqfrka o merKs idys;H lD;s weiqfrka o m%Yak ilia flf¾'
10" 11" 12" 13 fYa%Ks i|yd kshñ; isxy, fm<fmd;a ද Ñrka;k, woH;k .oH moH ද ිYaj
idys;Hh ද weiqfrka m%Yak ilia flf¾'
Ñrka;k idys;Hh hgf;a ta ta idys;H hq.j, § ,shjqKq කෘතීන්ව" tajdfha wka;¾.;h"
l;=jreka yd jljdkq ms<sn|j ±kqu úuikq ,efí.
^wd& woH;k idys;H lD;s hgf;a flál;d" kjl;d" moH" .S; kdgH හා iskudj jeks
idys;Hdx. ms<sn| j úuikq ,efí.
^w&
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^we& Ñrka;k idys;Hhg wh;a .oH moH fldgia ,sys,a niska ,sùu ms<sn| m%Yak we;=<;a
flf¾.
^wE& idys;H ridiajdoh yd úpdrhg wod< uQ,O¾u ms<sn| ව ir, m%Yak ද idys;H ridiajdoh
yd úpdrh ms<sn| ව yelshdj uek nef,k m%Yak o we;=<;a flf¾.
^b& 6 - 11 fYa%Ks i|yd kshñ; fm<fmd;a weiqfrka wjia:d iïnkaOh úuik m%Yak we;=<;a
flf¾.
^B&
3'

iEu m%Yak m;%hl u m%Yak 10la wvx.= fõ' ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re iemhsh hq;= h'

ld,h 6" 7" 8" 9 fYa%Ks i|yd meh 02ls' 10" 11' 12$13 fYa%Ks i|yd meh 03ls'

ridiajdo uQ,O¾u(riNdj, ldjHd,xldr" ldfjHdala;s" jHx.Hd¾:, èjks;d¾:, ffY,sh
úpdr uQ,O¾u (wkqN+;sh" mßl,amkය" wdlD;sh" T!Ñ;Hh"
;ර්වldkql+,භාවය" úYaf,aIKd;aul ú.%y

wka;¾.;h"

ffY,sh"

NdIdj"

oDIaáh"

04'3 ,l=Kq l%uh
fYa%Ksh
6" 7" 8" 9" 10" 11 fYa%Ks
10" 11" 12$13 fYa%Ks

,l=Kq
100
100

4'4 mßYS,kSh .%ka:
1'
1'
3'
4'
2'
6'
7'
8'
3'
4'

isxy, idys;H jxYh
isxy, idys;H lථd I" II" III
ks¾udKh yd úpdrh
isxy, idys;Hh I" II" III
idys;Hh
idys;H úoHdj
kj moH isxy,h
idys;H úpdr l,dj
idys;H úpdr m%§msld
úYaj idys;Hය

-

uydpd¾h mS' î' ikakia., uy;d
uydpd¾h fldgfyafka m[a[ls;a;s ysñ
uydpd¾h úu,a Èidkdhl uy;d
uydpd¾h wdkkao l=,iQßh uy;d
mQcH fyakamsgf.or [dKiSy ysñ
uydpd¾h tÈßùr irÉpkaø uy;d
ud¾áka úl%uisxy uy;d
O¾uisß talkdhl uy;d
uydpd¾h ta' ù' iqrùr uy;d
uydpd¾h ñණිjka mS' ;s,lr;ak uy;d
î' tka. ðkfiak මහතා
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05. අත් අකුරු භාෂාකේ ශිේීය ක්රම
05'1 wNsu;d¾:(
1'
2'
3'
4'
5'

w;a wl=re msßmqka nfjka yd iïu; yevfhka hqla; j ,sùu
ksjeරැÈ ව wlaIr úkHdi Ndú;ය
úrdu ,laIK WÑ; ia:dkj, ksjeරැÈ j fh§u
ms<s.;a iïm%odh wkqj mo fn§u
kshñ; ld,h ;=< jeä jdr .Kkla ,sùu

05'2 ;r. fldkafoais
1'
2'

3'
4'
5'

fuu ;r.h 6" 7" 8" 9" 10 iy 11" fYa%Ks i|yd muKla meje;afõ'
ta ta fYa%Kshg kshñ; fm<fmdf;ka fyda merKs .දය idys;H lD;shlska fyda Wmqgd fokq
,nk wúêu;a j ,shk ,o fþohla úkdä 30l ld,hla ;=< fYdaNk iïu; yevfhka hq;a
wl=rej,ska úêu;a j oi jdrhla msgm;a l< hq;= h'
mdi,a uÜgfï § by; fþohg wu;r j lshjk úg ,sùula o Èh hq;= h'
ksjeරැÈ wl=re ,sùfï ±kqu yelshd úuid nef,k m%Yak i|yd ms<s;=re iemhsh hq;= h'
úrdu ,laIK" wlaIr úkHdih yd mo fn§u .ek ie,ls,su;a úh hq;= h'

ld,h meh 02ls'

05'3 ,l=Kq l%uh







wl=re iïu; yevfhka hq; =j ,sùu
ksjeරැÈ wlaIr úkHdih
úrdu ,laIK ksjeරැÈ j fh§u
mo fn§u
oi jdrhla ,sùu ^tla jdrhlg ,l=Kq 1 ne.ska&
ksjeරැÈ wl=re ,sùu wdYs;
% j úuikq ,nk m%Yak
mylg ms<s;=re iemhSu
uq¿ ,l=Kq

20
10
05
05
10
50
100
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05'4 m%Yak m;%fha iajNdjh
1'
2'
3'

6 isg 11 f;la fYa%Ks i|yd my; ±lafjk fþoh jeks jeරැÈ wlaIr yd jeරැÈ úhrKj,ska
hqත් f þohla §u
6-9 olajd fYa%Ks i|yd fþofha uqøs; fma<s 8-10la muK ;sîu m%udKj;a h'
10 -11 fYa%Ks i|yd fma<s 10-15la muK ;sîu m%udKj;a h'

උදාහරණය
එිටරජ්ජුරුකවෝසමාධිවමාඇස්හමුකේකමාහුකේරාජයශ්රීයදකිමියිසතාරාජයශ්රීයදුන්වනාහඑකියනරාජ
කුමාරකයෝත්රාජයටපැමිණදිසාපාකමාේආචාරීන්වටපාටවකරන්වනාකැමැතිවආචාරීන්වවහන්වකස්මාකක
කර්වසැකකනාසතාවහාඑන්වකන්වයහපතැයිකියායවූහඑපවත්දිසාපාකමාේආචාරීන්වවහන්වකස්අසාරජ්ජුරු
වන්වවහන්වකස්මාකැඳවාඑවන්වකන්වමටස්කන්වහකයන්වකනාකවයිමාගැසූපාරටනිර්ගහකරන්වනටයසතාදැන
කුමාරකයෝබාලකයෝයඑකස්කහයින්වමාකියනඅවවාදදැන්වඅසන්වකනෝකනාකවති
4'
5'

w;a wl=re ,sùu ms<sn| j wjfndaOh úuik m%Yak lSmhla úuiSu
mdi,a uÜgfï § fm<fmdf;ka f;dard.;a uqÈ%; fma<s 8-10 fþohla lshjk úg ,sùug
ie,eiaùu

isiqkaf.a w;a wl=re yd m%ldYk yelshdj ms<sn| j ;lafiarejla ,eìh yels mßÈ mdi,a uÜgfï
§ by; 1-5 wkqj ms<s;=re ,shùu m%udKj;a h'
5'5 mßYS,kSh .%ka:
1' idlaIr YslaIKh - wxflළිueä,af,a Oïur;k ysñ
2' mqrdK isxy, wl=relrKh - l=udr;=x. uqksodi මහතා
3' ,sùu yd lshùu - f;dauia f.%a මහතා - wOHdmk m%ldYk fomd¾;fïka;=ව
4' isxy, f,aLk රී;sh 2015 සාංස්කරණය - cd;sl wOHdmk wdh;kh
5' isxy, f,aLk jHjydr - wOHdmk .%ka: m%ldYk uKav,h
jeo.;a(- mdi,a uÜgfï § ish¨ isiqkaf.a w;a wl=re ms<s;=re m;% wkqj I' i;=gqodhl II' ixj¾Okh úh
hq;= III' i;=gqodhl fkdjk f,i ldKav fldg ;nd.; hq;= h' ta wkqj mdif,a 1" 2 ia:dk
,nk isiqka fofokdf.a yd II yd III ldKavj, isiqkaf.a f,aLkhla o fjka fjka j ilia
fldg m%;sM, iu. l,dm wOHdmk ld¾hd,hg Ndr Èh hq;= h' fuu II yd III f,aLk wkqj
l,dm wOHdmk ld¾hd,h u.ska w;awl=re ixj¾Okh ms<sn| jHdmD;shla ls%hd;aul l< hq;=
h' l,dm wOHdmk wOHlaIf.aa fufyhùu u; w;sf¾l l,dm wOHdmk wOHlaI^ix& isxy,
úIh iïnkaërlrK ks,Odß" .=re WmfoaYljreka ^isxහල& wod< úÿy,aj, úÿy,am;sjreka"
ksfhdacH úÿy,am;sjreka 6-11 fYa%Ks wxY m%OdkSka$ úIh iudfhdacljreka" isxy, úIh .=re
Nj;=ka ksfhdackh jk lñgqjlska zzw;awl=re ixj¾Okh lsÍfï jHdmD;shZZ ls%hd;aul l<
hq;= h' ld,h udi 06 ls' fuu ld,iSudj ;=< wju jYfhka isjq j;djlaj;a ta ta isiqka
ms<sn| we.hSula fldg m%.;sh ms<sn| jd¾;d ;nd.; hq;= h' jHdmD;s ld,h wjidkfha §
isiqkaf.a m%dma;s uÜgï fidhd ne,Su u.ska tu ld¾hfha fhÿK .=rejreka" .=re
WmfoaYljreka ඇගයීම් කිරීම් i|yd iqÿiq l%ufõohla l,dm wOHdmk wOHlaIf.a
fufyhùfuka ieකසh hq;= fõ' ta wkqj m<d;a$ l,dm uÜgñka .=reNj;=ka$ .=re
WmfoaYljreka we.hSfï l%ufõohla ieකසය hq;= h' tu ks¾Kdhl cd;sl uÜgfï
.=reNj;=ka$ .=re WmfoaYljreka we.hSu i|yd ks¾Kdhlhla f,i fhdod .ekSu l< yels
h'
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05.පකටි කතා
06'1 wNsu;d¾:
1'
2'
3'
4'

flál;d ms<sn| wjfndaOh ,eîu
flál;d ks¾udKh i|yd fm,öu
ks¾udKd;aul l=i,;d ye¢k .ekSu
ks¾udK l=i,;d j¾Okh lsÍu

06'2 ;r. fldkafoais
1'
2'
3'

fuu ;r.h mj;ajkq ,nkafka 10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd muKs'
ksoyfia ,shd bÈßm;a lsÍug wjia:dj § mdi,a uÜgñka fyd| ks¾udK folla f;dard túh
hq;= w;r" tu ch.%dහී isiqka fofokd l,dm ;r. i|yd bÈßm;a l< hq;= h'
l,dm uÜgfï §" l,dm uÜgñka ,ndfokq ,nk m<d;a wOHdmk fomd¾;fïka;=fjka fokq
,nk u. fmkaùug wkqj meh 3l ld,hl § flá l;djla rpkd l< hq;= h'
ksoiqka (




4'
5'
6'
7'

ිහඟ තම තීන්වත පෑන පුපුරා යාම නිසා ඒ වටා කට්ප්පටියේ ඔතා කගන ලියමින්ව සටිකේය. එය දුටු
සාංහල ගුරුතුමා ිහඟකේ පෑන ඉේලාකගන පරීේෂාකර බලා නැවත ිහඟට ලබා දුන්වකන්වය.
පසුදින සාංහල ගුරුතුමා ිහඟ තමා කවත කැඳවා අලුත්ම පැනේ තෑගි කරයි.
තරාංගකේ අලුත්ම පෑන පන්වතිකේදී නැති කවයි. නැතිවූ පෑන කසවීමට පන්වති නායකයා ිසන්ව
අකනේ ළමුන්වකේ කපාත් බෑේ පරීේෂා කරයි. තමාකේ සමීපතම යාළුවා වූ අකනෝජටේ කපාත්
බෑගකේ තිබී එය කසායා ගනියි.

flál;djl wx. ,laIK yd NdId ffY,sh ie,ls,a,g .; hq;= h'
u. fmkaùug wkqj kj;u iaj;න්ව;% ks¾udKhla úh hq;= w;r" w;a±lSï wmQ¾j úh hq;= h'
flál;dj ;u w;a wl=ßka ;ks msgj
q , muKla ,súh hq;= h'
සමස්ත ලාංකා iy ජාතික තරග සඳහා ඒ ඒ පළාත්වලින්ව ඉදිරිපත් කරන කකටිකතා පිටපත් සමඟ
අකප්ේෂකයින්වකේ පාසේ කකටිකතා පිටපත් ද අමුණා එවීම අතයාවශ්ය කවයි.

06'3 ,l=Kq l%uh
1'
2'
3'
4'
5'

l;d úkHdih ^l;d jia;=j& wjia:d" isoaê" pß;
ksrEmKh yd ikao¾Nfha fhda.H;dj
wපූ¾j;ajh
j¾Kkd yd ixfla; Ndú;h
ks¾udKd;aul nia jyr
l;dfõ iuia; w.h
uq¿ ,l=Kq

15
10
10
10
05
50
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06'4 mßYS,kSh .%ka:
1'
2'
3'
4'
5'


jy,a¨ කකටිකතා සාංග්රකේ m%ia;djkdj - ud¾áka úl%uisxy uy;d
flál;d úpdr uQ,O¾u
- මහාචාර්වය kkaofiak r;akmd, uy;d
ks¾udK miqìu
- මහාචාර්වය ta' ù' iqrùr මහතා
flá l;d l,dfõ úldYkh
- මහාචාර්වය l=,;s,l l=udrisxy uy;d
flál;d ks¾udKdjf,dalk
- lS¾;s je,sirf.a uy;d
wod< fYa%aKs i|yd jk fm<fmd;a mßYS,kh lsÍu iqÿiq h'

06 . පේය පෙ රචනා
07'1 wNsu;d¾:
1'
2'
3'

w¾:j;ajQ;a" rij;ajQ;a .Smoud,d rpkhg keUqre lsÍu
ks¾udK l=i,;d yd ri{;d j¾Okh lsÍu
úh;a rplhkaf.a .S moud,d mßYS,khg fhduq lsÍu

07'2 ;r. fldkafoais
1'
2'
3'
4'
5'
6'

10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd muKla fuu ;r.h meje;afõ'
.S moud,dj iaj;ka;% úh hq;= h'
;uka leu;s wkqN+;shla f;dard .; yels h'
.S moud,dfjys idys;Huh jákdlula ;sìh hq;= h'
flaj,$hq.ල$iuQy .dhkhg .eලfmk whqßka mo ud,d rpkh l< yels h'
ksoyfia ,shd bÈßm;a lsÍug ld,h yd wjia:dj isiqkag § mdi,a uÜgñka fyd| u ks¾udK
3la f;dard .; hq;= h' fuh úIh Ndr .=rejrhd yd úÿy,am;sjrhd úiska YsIHhdf.a
ks¾udKhla njg iy;sl fldg ks, uqødj fhÈh hq;= fõ' l,dm" m<d;a" iuia; ,xld ;r.
i|yd 1" 2 ia:dk ,nd .;a ks¾udK muKla bÈßm;a l< hq;= h'

07'3 ,l=Kq l%uh






f;dard.;a wkqN+;sh" wmQ¾j;ajfhka ±laùu
,l=Kq
moud,dfõ w¾:j;aNdjh yd rij;a nj
,l=Kq
WÑ; Wmud" rEml wd§ w,xldr Ndú;h
,l=Kq
ldfjHdaÑ; wdlD;s" .S;uh NdIdj, අනුප්රාසය wdදි
Yíod,xldr Ndú;h
,l=Kq
.Sfhka èjks; jk mKsjqvfha w.h
,l=Kq
uq¿ ,l=Kq

10
10
10
10
10
50
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07'3 mßYS,kSh .%ka:
1'
2'
3'
4'

fy< මිheish
fldau< f¾Ld
r;akdj,S kdgH .S; ix.%yh
.S;h yd lúh

-

l=udr;=x. uqksodi uy;d
YS% pkaør;ak udkjisxy uy;d
mshodi ksYaYxl uy;d$ chka; wrúkao uy;d
ví,shq' ta' wfíisxy uy;d

08. පකටි නාටය පිටපත්ව
8'1 wNsu;d¾:
1'
2'
3'

m%n, kdfgHdaÑ; wjia:d u;= lr .; yels l;d jia;=jla f;dard .ekSu
l;d jia;=කේ නිර්වමාණාත්මක නාටයමය අවස්ථා ඇසුකරka kdgH fm< ,sùu
wjia:d" isoaê wmQ¾j;ajfhka ksrEmKh lsÍfï yelshd j¾Okh lsÍu'

8'2 ;r. fldkafoais
1'
2'
3'
4'
5'
6'
7

fuu ;r.h 10" 11" 12$13 fYa%Ks i|yd muKla meje;a fõ'
ksoyia j ,shd bÈßm;a lsÍug wjia:dj ,efí'
mdi,a uÜgñka 1"2"3 ia:dk f;dard .; hq;= w;r thska 1"2 ia:dk m<d;a ;r. i|yd bÈßm;a
l< hq;= h' m<d;a uÜgñka 1"2 ia:dk iuia; ,xld uÜgfï ;r. i|yd bÈßm;a l< hq;= h'
WÑ; nia jyrlska ffY,s.;" w¾O ffY,s.;" ස්වාNdúl yd .S; kdgl hk ljr සම්ප්රදාය
jqj o ks¾udKh l< hq;= h'
fuu kdgH msgm; úkdä 15l ld,iSudjla ;=< fõÈld .; lr wjika l< yels úh hq;= h'
නාකටයෝචිත wjiaථා yd isoaê ksrEmKh ms<sn| úfYaI wjOdkhla fhduq l< hq;= h'
kdgH w;a msgm; ;ks msgqj, muKla meyeÈ,s w;a wකුßka ,súh hq;= h'

8'3 ,l=Kq l%uh
,l=Kq 10
f;audjg wkqj kdgH f.dvke.Su
නාකටයෝචිත jia;=jla f;dard .ekSu
pß;"isoaê"wjia:d ksrEmKh
NdIdj Wmfhda.S lr .kakd wdldrh
iuia; ksudj
uq¿ ,l=Kq

,l=Kq
,l=Kq
,l=Kq
,l=Kq

10
15
10
05
50
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08'4 mßYS,kSh .%ka:
1 පවස් මුහුණු ෙ සැබෑ මුහුණු ෙ - මහාචාර්ය එදිරිීර සරච්චන්ර

09. කථික
09'1 wNsu;d¾:
1' jdේpd;=¾hh" úúO lafIa;% hgf;a ±kqu /ialsÍfï reÑh" ;¾lkh yd woyia l%udkql+, j bÈßm;a
lsÍfï yelshdj j¾Okh lsÍu'
2' y`v md,kh" WÑ; wx. p,kh Ndú; lsÍfï l=i,;dj j¾Okh lsÍu'
3' kshñ; ld,hl § bÈßm;a lsÍfï yelshdj j¾Okh lsÍu'
09'2 ;r. fldkafoais
1' meyeÈ,s ksrjoH WÉpdrKh .ek;a wjiaf:daÑ; wx. p,kh y`v md,kh .ek;a wjOdkh fhduq
l< hq;= h'
2' fuu ;r. 6" 7" 8" 9" 10" 11, 12 / 13 hk ish¨ fY%aKs i`oyd meje;afõ'
3' iEu lÓlhl=g u úkdä 05l fmr iqodkulg bv ,efnk w;r l:dj o úkdä 05lg iSud flf¾'
4' f;dard .;a ud;Dld folska tla ud;Dldjla hgf;a lථd l< hq;= h'
igyka - tla ;r.lrefjl= කථා කළ ud;Dldj ;j;a ;r.lrefjl=ට ලබා කනාදීමට ිනිශ්්චය මණ්ඩලය
වගබලා ගත hq;= h'
5' cd;sl uÜgu olajd Wmfhda.S lr .kakd f;aud my; ±lafõ' tu f;aud hgf;a úúO ud;Dld ;r.
ixúOdhlhska úiska ilia l< hq;= h'
09'3 ;r. f;aud
6 සිට 9 fY%aKs i`oyd f;aud
1' mdi,
2' jeäysáfhda
3' iduh
4' mßirh
5' fmdÿ foam,
6' idrO¾u
7' <ud mrmqr
8' idys;Hh
9' iajdNdúl iïm;a
10' cd;sl ùrjrfhda
11' úÿ,sn,h
16

12' bf.kSu
10"11" 12$13 fY%aKs i`oyd f;aud
1' hq;=lï yd whs;sjdislï
2' idys;Hh
3' ixialD;sl Wreu
4' kj ixj¾Ok m%jK;d
5' iduh yd iyÔjkh
6' f.da,ShlrKh
7' úfoaY iïnkaO;d
8' u;a Wjÿr
9' ieug wOHdmkh
10' ckjd¾.sl iu.sh
11' mßirh
12' kS;sh yd iduh
13' idr O¾u
14' úoHdj yd ;dlaIKh
15' cd;sldNsudkh
16' fi!LHh
17' ud¾. wk;=re
18' udkj ysñlï
19' iajdNdúl úm;a
20 ජනසන්වනිකේදන මාධයය
උදා : කත්මාව - ජනසන්වනිකේදන මාධය
අනුමාතෘකා - 1. වර්වතමාන කලෝකය හා ජනසන්වනිකේදනය
2. ජනසන්වනිකේදන මාධය හා සාර්වධර්වම
3. පුවත්පතක වගකීම
4. රූපවාහිනිය හා ළමා පරපුර
5. ිදුත් මාධය හා අධයාපනය
ඉහත දේවා ඇත්කත් උදාහරණ පමණි. කමම කත්මාවට අනුව තව තවත් අනුමාතෘකා සකස් කරගත හැකිය.
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9'4

,l=Kq l%uh






ud;Dldjg wod< lreKq m%udKd;aulj yd l%udkql+,j bÈßm;a lsÍu
meyeÈ,s ksjeරැÈ WÉpdrKh" yeÕSï m%ldYkh yd ixhuh
bÈßm;a flfrk lreKq ;yjqre lsÍu yd wjOdrKh lsÍu msKsi
wjiaකථාaÑ; j isÿjk wx. p,kh
wdrïNfha isg wjidkh f;la l:dfõ ikao¾Nhg wod< jk is;a.kakd iqලු
iajNdjh
kshñ; ld,hg l:dj iSudùu
uq¿ ,l=Kq

20
15
07
05
03
50

mßYS,kSh .%ka:
1' l:d l,dj - nU/kafoa isßiSj,S ysñ
2' l;d mqyqKqj - nekaäh., iS,r;k ysñ

10' lshùu
10'1 wNsu;d¾:
1' hula wjfndaOfhka yd wjOdkfhka hq;= j úkaokd;aul j lsheùfï yelshdj j¾Okh lsÍu'
2' ksje/È WÉpdrKh yqre lsÍu'
10'2 ;r. fldkafoais
1' fuu ;r.h 6" 7" 8" 9 fY%a‚ i|yd muKla meje;afõ'
2' y~ Wia my;a lsÍfuka yd ßoauhdkql+, j yeisrùfuka WÑ; yeÕSï okjk fia lsheùu wfmalaId
lrk w;r" úrdu ,laIK" mo fn§ï wdÈh ms<sn| j ie,ls,su;a úh hq;= h'
3' wx.p,k wdÈh ie,ls,a,g .kq fkd ,efí'
4' 6" 7" 8" 9 fY%a‚j, kshñ; fm<fmd;ska isiqka leu;s fþohla f;dard f.k y~ k.d lsheùug Èh
hq;= h'
5' fuhg wu;r j úksYaph uKav,h úiska mqrd;k .oH lD;shlska f;dard fokq ,nk fY%a‚hg iqÿiq
mdGhla Yío k.d lsheùu úfYaIfhka nq;airK" cd;l fmd;" ioaO¾u r;akdj,sh" mQcdj,sh jeks
iïNdjH idys;H lD;shlska iqÿiq mdG f;dard.; hq;= h'
6' ;r. fldgia fol flfrys u ie,ls,a, fhduq úh hq;= w;r úksYaph uKav,h úiska fï i|yd
iqÿiq ld,iSud ;SrKh lr lrkq we;'

18

10'3 ,l=Kq l%uh




wjfndaOfhka lsheùu ^úrdu ,laIK" mo fn§ï iy ksje/È WÉpdrKh&
lsheùfï ffY,sh
iuia; lsheùu
uq¿ ,l=Kq

30
10
10
50

jeo.;a( mdi,a uÜgfï § ish¨ u fY%a‚j, § ^6" 7" 8" 9& isiqkaf.a lshùu ^i& i;=gqÞhl ^ii& ixj¾Okh
úh hq;= yd ^iii& wi;=gqÞhl f,i ldKav fldg 1" 2 ia:dk ,nd .;a isiqka fofokdf.a kï m%;sM,
f,aLk iu. o ii yd iii ldKav kduf,aLk" fjk fjk u o l,dm wOHdmk ld¾hd,h fj; NdrÈh
hq;= h' —w;a wl=re˜ ;r.h iïnkaOfhka ^w;a wl=re úIh fldkafoais n,kak'& olajd we;s l%ufõoh
fuu úIh i|yd o Ndú; lrkak' mdi,a we.ehSï ,l=Kqj, ksrjoH;dj úÿy,am;s úiska iy;sl fldg
;sìh hq;= h' .=re WmfoaYl$ úIh wOHlaI jHdmD;sh wdrïNhg fmr m%;sM, ;yjqre lr.; hq;= w;r
jHdmD;sh ls%hd;aul lsÍu yd wjidk we.hSï m%;sM,j, j.lSï ±ßh hq;= fõ' l,dm uÜgfï m%;M
s ,
iïnkaOfhka l,dm wOHdmk wOHlaI o m<d;a m%;sM, iïnkaOfhka m<d;a wOHdmk wOHlaI o
j.lSï ±ßh hq;= fõ'

11' moH .dhkd
11'1 wNsu;d¾:
1' ßoauhdkql+, j o ;d,dkql+,j o Y%e;sfha msysgd Y%jK udOQ¾hfhka hq;= j .ehSfï yelshdj"
ksjeරැÈ WÉpdrKh" ye`.Sï oekùfï Yla;sh yd iïm%ohdkql+, .dhk ffY,Ska ye`Èk .ekSu
11'2 ;r. fldkafoais
1'

6" 7" 8" 9" 10" 11"12/13 fYa%Ks i`oyd moH .dhkd ;r.h meje;afõ'

2'

2'1 පළමුවන අවස්ථාකේ දී pl%f,aLfha i`oyka fia .S" ck .S" kdgH .S" kQ;k moH" wIagl
hk j¾.j,ska tla j¾.hlska tla moHhla ne.ska we;=<;a jk fia moH folla ගායනා
l< hq;= h'
2'2 fojk wjia:dfõ § ිනිශ්්චය මණ්ඩලය úiska f;dard කදනු ලබන moHhla fyda .S;hla
.dhkd l< hq;= h'
^fia .S" ck .S" kdv.ï .S, kQ¾;s .S" kdgH .S" jkakï" m%Yia;s" ux., wIagl wd§ ;uka úiska
f;dard .kq ,nk ljr .dhkhla jqj o bÈßm;a l< හැකි අතර f;dard.;a j¾.h .dhkhg
fmr úksYaph uKav,hg mejish hq;= h'&

3'

ix.S; NdKav Ndú; fkdl< hq;= h'

4'

uqyqfKa bßhõ ^id;aúl wNskh& yer wx. p,kh úksYapfha § ie,ls,a,g .kq fkd,efí'

5'

moH ;=k u lg mdvñka .dhkd l< hq;= h'

6'

ta ta moHhg" .S;hg wh;a iïm%odhdkql+, úß;" uq,a ;kqj ye`Èk f.k .dhkd l< hq;= h'
19

11'3 ,l=Kq l%uh
² ksjeරැÈ iajrh" Y%e;sh" lgy`v yd Y%jK udOQ¾hh ,l=Kq
² iïm%odhsl .dhk rgdjkag" uq,a ;kqj,g f;audjg yd
m%ldYs; w¾:hg wkql+, nj
² Y%e;sh" ;d,h yd úß;g wkql+, nj
² ye`.Sï oekaùu" uqyqfKa bßhõ" jpk WÉpdrKh yd u;lh

,l=Kq

15

,l=Kq
,l=Kq
,l=Kq
uq¿ ,l=Kq

15
10
10
50

11'4 mßYs,kSh .%ka:
1' l=ur .S
2' isxy, ck iïu; ldjH
3' fmuf;da cdh;S fidfld iy ;j;a kdgH
4' fy< .S u`.
5' r;akdj,S kdgH .S; ix.%yh
6' isxy, kdv.ï ix.S; iïm%odh

-

l=udr;=x. uqනිodi uy;d
.=Kmd, u,,fialr uy;d
tÈßùr irÉpkaø uy;d
ví,sõ' î' ul=f,d¨j uy;d
mshodi ksYaYxl uy;d/chka; wrúkao uy;d
chka; wrúkao uy;d

පෙය ගායනා තරගයට නියමිත ගායනා
01 ldKavh - 06fශ්ර්ණිකේ සට 09 කශ්ර්ණිය දේවා නියමිත පදය ගායනා
සුr ro iමka iu.ska iqrÕk t
Meye ko uodrd mri;= u,a
le/ mqo jඳිk /`os uqks isß md
ilsi| fmfka iufkd< .,

වr
m;r
;Ur
kef.kysr
^ie<,sysKs ikafoaYh&

;=re háfhka yqKq meá f,fykqka
is;= wáfhka msUe weÕ msß ueo
u, f.áfhka meka fmdjñka
isá පeáfhka fyrKqka f.ka fjhs

/f.k
fifuk
w;sk;sk
fidnk
^.srd ikafoaYh&

wÕkl rÕ nei mek w;rd
;නkd ;k kï rka ;sird
ú,iska okqfhka foõ wird
ÿka .S uk u;a lrjk rd

hd
hd
hd
hd

r,,d Wදු,d f,¨u ;= ,d
fk;,d nu,d neu බිම ,d
rÕ,d tl,d ne¨ව i ,d
fk;,d is;,d weද ne| ,d

hd
hd
hd
hd

ld,d ri uqiq fndack කැර
.d,d iqjඳැ;s iඳුkq;a
,d,d wnrK ksis f,i
md,d .sh jeks nyq rE

fmï
ukrï
ieriqï
flda,ï

^uhQqr ikafoaYh&

^f,dajev iÕrdj&
20

f;dá,a, ieu iqj msරී
අසමින්ව ගී සුමිහිරී
හඳ පාකන්ව වැලිත ලා
ගිගිරි වළලු පය කනා ලා

- පැේකදයි තාකලට ස
- නිදන්වන පුත රන්ව කි
- සුර කුමරිකයා මේ ස
- නටති කම කදස බල බ

රී
රී
ලා
ලා
(දරු නැළිලි ගී)

brg brla ke; fufyu brla ke; bßod mdhk br
i|g i|la ke; fufyu i|la ke; iඳුod mdhk i|
Èhg Èhla ke; fufyu Èhla ke; le,Ks .fÕa Èh Èh
ක;g l;la ke; fufyu l;la ke; f.dhï fk,k fï l;
ඔකඳ ලිකයෝ ඔය උණ පඳුකර්ව යට උණ මලකදෝ ඔය
ඔකඳ ලිකයෝ ඔය බට පඳුකර්ව යට බට මලකදෝ ඔය
ඔකඳ ලිකයෝ ඔය සපු පඳුකර්ව යට සපු මලකදෝ ඔය
ඔකඳ ලිකයෝ ඔය තේ පඳුකර්ව යට තල මලකදෝ ඔය

jdf.a
jdf.a
jdf.a
jdf.a

කරකැකවනා
කරකැකවනා
කරකැකවනා
කරකැකවනා
(කනළුම් ගී)

බැoao jgg iqÿ fudr u,
සේද lr nUre ta වඟ
ඉá;a meKs;a f,dj yeug u
hkakx nඹරු ÿla ueisú,s
´ä fyf,a fy, jg lr
.,a k<,g nekaod jeks
f;dá,a, uq,g hk fldg
uÿ.u fyf,a n,f;d;a fufy

msms,d
wඬd,d
fnod,d
lshd,d
uq¨,a,d
f;dá,a,d
lrleú,a,d
jfr,a,d

අම්මපේලා බඹරුන්ව කග අත වරද නැති
කැකේ තිකයන මේ කාලා උන්ව රැකකති
අනුන්ව කරන කගාිපලකට පාලු නැති
බඹර කපන අය නරකාදිකේ
යති
^nUr lú&

rg,sï wer,d má f.kakd,d oÕf¾ ou,d f.d;k
,S f.kakd,d oE;g §,d fma<sh ieÈ,d .ik
fnr f.kakd,d ir,ka Þ,d ;df, jÈk fldg kgk
fufyu;a úia;r n,kav ;snqK o fmdr u~f,a ,S fl<sh

rfÕa
rfÕa
rfÕa
jf.a
^,S fl<s .SS&

idr iÈis fm;s fmar fk<k l,
ව, .shfoda uf. කම්වrhd
නEකනෝ kqU m,a kqකඹ oරුjka m,a
අපි ÿgqfõ ke; fïjrhd
fldiaj;= lkafoa fldia lvkd od
j, .shfoda uf.a fïjrhd
kEකනෝ kqU m,a kqකඹ oරුjka m,a
wපි ÿgqfõ ke; fïjrhd
^fïjr lú&
lcq jdrhla o fldia jdrhla o foේ jdrhla o wU rUqgka jdrhla o
fudk y;aj,dul jdrhla o lshkak uu okafka kE
jdf¾ l=reඳු wrf.k uu hk l,g
w,ska .sh mdrla o කකාටින්ව ගිය පාරේ ද මුවන්ව ගිය පාරේ ද කගෝනුන්ව ගිය පාරේ ද නයින්ව පිඹුරන්ව ගිය
පාරේ ද fudk úofha mdrla o uu lshkak okafka kE
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mdf¾ jerÈ,d .sfha lgq.iaf;dgg
r;a;rka ud,hla o ÍÈ ud,hla o ;U ud,hla o
ms;a;, ud,hla o uq;= ueKsla ffjfrdaä neඳmq ud,hla o
fudk flfy,a u,a ud,hla o lshkak uu okafka keye
udf,a ne|mq wÕkla ths tf.dv isg
;d;a;f.ka wd kE lula o uq;a;f.ka wd kElula o
k;a;f.ka wd kElula o mk;a;df.ka wd kElula o
කිss;a;f.ka කිරිකිත්තකගන්ව lsß lE uq;a;f.ka wd kElula o lsshkak uu okafka kE
හූf¾ Trej meomka lSh fuf.dvg
^àld iS mo&

wyia ;f,ka ysre mrod /ia úysfokjd
f;;`.=
i`. .K oyila iuඟska nqÿka jäkjd
f;;`.=
ry;a mfia nqÿ W;=uka බුදුන්ව j¢kjd
f;;`.=
oyï fnf,ka f,da i;yg fi; ie,fikjd f;;`.=
^f;;`.= .S&
fmr lf,a ;ekQ me, oeka Èrd
tu lf,a ne|mq jeg f.dkq lvd
me< mf;a f.dhu ? /l n,d
ksÈuf;a lshuq me,a lú f.d;d

,d
,d
,d
,d
^me,a lú&

bkafka ÿïnrhs uy l¿ .,la h
g
lkafka lrj,hs rg ydf,a n;
g
fndkafka fndr Èhhs mQrefj l, mj g
hkafka ljod o uõmsfhd olskak
g
^m;,a lú&

;=kq isßfhka miq l< isß ,ka
ud flfrys u ks;s fmauh /ka
ud yo udki ú, f,dn neka
ljqre o yi`.k jka fï ,ka

¥
¥
¥
¥

mqka i| mrhk fia isß rka
uejQ fï ,ඳ uqj oel uk kka
mshqudik ish yelsf,k ika
;efjhs nUd ueo fida .sks lka

od
od
od
od
(r;akdj,kdglh&

දැන්ව දැන්ව අම්මා ඒිය සතමින්ව
බලා හුනිමු අපි කම දුකින්ව මිකදන්වට
නාකවාත් මැනවැයි සකත් ය දැන්ව නම්
අප ිඳිනා දුේ ීඩා බලන්වට
තුන්ව සතකින්ව වත් සතුව ද අම්මා
පල වැල කනලන්වට ගිය ඒ කේකේ
කපරළා ආ ිට පල වැල අරකගන
දෑසට දකින්වට කනා ලැකබන වග අප
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(කවස්සන්වතර ගීතාාංග නාටකය)

පෙය ගායනා තරගයට නියමිත ගායනා
02. ldKavh -10 fශ්ර්ණිකේ සට 12 iy කශ්ර්ණිය දේවා නියමිත පදය ගායනා
nqoaOx nqoaOx nqoaO Èjdlr
Oïux Oïux Oïu Èjdlr
ix>x ix>x ix> Èjdlr
nqoaOx Oïux ix> Èjdlr

-

nqoaO r;ak irfKa
Oïu r;ak irfKa
ix> r;ak irfKa
;s%úO r;ak irfKa

irfKa
irfKa
irfKa
irfKa
^ux., wIagl&

bkaokS, jKaK m;a;
i;a:q fk;a; mxlcdys
w.a. fndaê kdu jdu
;x úid, fndaê mdomx

fia; බkaO
mQð;.a.
foaj relaL
kudñ

-

Ndiqrx
id;ox
ikaksNx
iínod
^fndaê jkaokd&

,,s; ,jx. ,;d mßYS,k fldau, u,h ióf¾
uOqlr kslr lrïì; fldals, l=ඤ්ජ l=àf¾
úyr;s yßßy iri jikaf;a
kDතය;s hqj;scfkak iux සඛි
úrys ckiai ÿrkaf;a
^.S; f.daúkaoh&
fk;a hq;a ;sf,da Èjl=re uqks`ÿka
w;a m;a ksjka yer je§ nj
is;a fia jvd imqrñka iu;sia
i;a fm;a msrE uqks`ÿ md kuÈï

lf,a §
id.f¾ yS
fmreï oï
ne;ska uï
^t¿ isf,da Y;lh&

ñysf,d,a ì`.= if¾h jk i
.Õ=,e,a jeo isf¾h .sß is
msms u,a imq ;=f¾h úis;=
jk l,a n| flf¾h f,dn fl

f¾h
f¾h
f¾h
f¾h
^yxi ikafoaYh&

iqmsms u,S nමr
oeලී ;u¨ jeලී ;,d
;=gq flúලී ifld, y,S iqmsms i,S fjfkys
<m¨ ye,S fifjKj',S meyeiqks,S .k je
n, fufj,S ;=re ish,S j, úÿ,S isß

jeලී
ms,S
È,S
<l,S
^mfrú ikafoaYh&

nÈñka ks,a jr,ස ,d l=iquka fiõjka
lshñka ñhqri .S fkd jrojd mo ika
k.ñka w; t,ñka iqn rÕ rÕ ne¨uka
rÕñka isá k<Uqන්ව n, f,, fok rka nka

§
§
§
§
^fldals, ikafoaYh&
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le¨ñka hq;= ,lßka fid| iqjදිka kන්ව fjis
iefoñka තිර අතුකරන්ව එළි බසමින්ව ඉඟි කලස
lshñka ysñ ksßඳුka fidñ ;shq .S ri niS
rÕñka ,sh iu.ska isá k¿ leka ol= f;dis

නි
නි
ks
ks
^;sir ikafoaYh&

nkaod ñkaoo uo wr úka od
ukaod ks,;=r Õ=g kef.ñkaod
úkaod k, f,i úh fk;තිkaÞ
lekaod jfr merl=ï krkskaÞ

ir,d ir hy
fka
úfhdjග kxjd
fka
fkd ,Èñ ;ks hd fka
ils iඳ
සඳ mdfka
^merl=ïnd isß;&

mqqka uod rd u,a oñka uqÿ È.= iqks,a jr,i
uka uod ls;= ,sh f,iska Wr ;=r ird È,s uq;=
uka uod jk ñks fujq,a ko fjk kÈka tla fldg
Wka tod ÿka rÕ ÿfgd;a ;j ila iem;a ljfrla

f.d;d
,;d
b;d
m;d
^.=;a;s, ldjH&

.sßka .srg mek ,e.=ï fidhd mqnqÈñka wreK
fudr" foñka kej; jg msáka n,;s fkl Wiq¨ úiq¨
thska kej; m,;=ßka ;=rg mek u,ska m, o
w; foñka /f.k lg fldkska nqÈ;s jg msáka ìheති

l,ud
mqÿud
o¿ud
neළුud

ÿáka wfhla ig máka mjka /,s máka fkrd fiõud - Nh
ÿáka túg w;=m;ska jid uqj b;ska kef;hs
fmkqud
u;ska Wvඟු is; .;ska jeäj fmr me;=ka ú,i දැරුud - ke;
hlska fuf,i bisu;ska fhÿj fmr fujka jreK
ykqud
^ykqud jkaku&
iQßh iqfkr jg fojrla
iQßh hfkk r; wek
ùßh lrk rdyqg wiq
iQßh WodkQfka tu

.shdfoda
b.=ලුනාfoda
jqkdfoda
ksidfoda
^me,a lú&

f,, foñfka u, Wvq .=jfka uq;= l=v f,isfka iq<`.g jekq
fKa
fid| f,isfka ñKs lsre< fufka wE;g fmkqfKa rka කකා; f,is fKA
wm f.disfka u, oel fk;sfka is; msßh jqfKa ksu ke;s f,is
fKa
fuu f,isfka ;, u, msmqfKa ils fid| f,isfka ta ., uqÿ
fKa
^;,u, lú&
weÿre;=ud jkak uf.a ¡ kqÿka kuq;a Ys,am Ydia;%
Ôú;fha .sß ÿ¾.h ¡ k.skak w;a je,la fokak $$
uyg fokak .=re Wmfoia ¡ úfhda fj;;a ud Tnf.ka $$
ksrka;r j isyshg tk ¡ iómfhka bj;a fkd ù
ÿlg;a iemg;a folg u ¡ fkd yßk ys; ñ;=frl= fia
^fmauf;da cdh;S fidaflda .S; kdglh&
uf. uøskï ìfidaf.a hdÉඤාකව fndah fõf.a
fkla pKav jHd>% jdfia ysud, foaY foaù
ydu;a j bkag fõ uehs fnda ÿla úඳිkag fjkafka
kj;skk
a ud<s.dfõ iSfoaú fkakq udf.a
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f.hs mdk kE .sfhda;ska uï wkaOldf¾ bkafkï
ud nekao fmïnrdf.a ta jdi මාf.a jdfia
fnda pKav jHd>% wd§ Wkak;a ysud, foafia
tමි iajdñ tlal kslaó ta Ôúf;ag fmaù
^fjiaika;r kdgH&

සß දැre u,a Whfka w;=re ,;=re nUre
,;dj hs
ysu .sරි i;a l=ළු wrfKa ks;r ks;r lඳුre ,;dj hs
ieu ;ek u,a එjfka tහි ම r.k kdß
,;dj hs
ÿgq i; l=,a u;sfka t <ඳ jreK l=uß
,;dj hs
^kdß ,;d iskaÿj&
flf,ia u,fhka u,sk i;yg
f.dÿre ù ;u is;eÕs mdfiys
ieß irk f;la iir ihqf¾
meñfKkd fkla jeik f.dr ÿla
urK myqf¾ ke.S fkl jr
Njhlska ;j Njhlg jka
ksjka fjrf<ys f.dv nisk f;la
je.sfrkd fkla lÿලු oyrd
ksudjla ke; lsisඳු fkd ixisfඳ් uol=;a

^fmauf;da cdh;S fidaflda .S; kdglh&
j.=rg krksª oUÈj mrisÿ
yg od jQ uu fjñ fogq ¥
irK .sh isy iñÿfන්ව
iuග fjfiñ h .sß f,fka
oEi f,fia fï orejka
yod jvd .ksñka iqj
rdc ud<s. wE
fkdfoa fï jka iem

fkd ,fia
fia
ish,a
úmq,a

f,da oyñka jef|kd r¿ myßka
.; is; ßfokd l, ks;sfhka
ke; f,dfõ wka riදුkd
wdof¾ fia iqj fokd
^isxyndyq kdglh&

තම් කදන තාන තනා තනම් කදන - තානත් තම් දා
නා
සුර පුර ලිය කමන්වනා කපකනන්වනා කසාමි කලස බබළන්ව
නා
ගනඳුර දුර ලන්වනා කලසන්වනා පල වැල වළඳන්ව
නා
සිකර නටමින්වනා කකළින්වනා මේ කගන අමුණන්ව
නා
සරිසර අඟවන්වනා රඟන්වනා සඳ කිඳුරන්ව කදන්ව
නා
(සඳ කිඳුරු කි නාඩගම)
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දුේ නිමේ සස කස් දිස සරදඹකර්ව - සරි කේ ලකේ නිකතාකර්ව රැඳි උර මැදුකර්ව //
පුර මැදුකර්ව කිත් පතලා//
දිස ලන්වූ ගයන නිති ඇන්වඳු රසඳුන බන්වූ මපිය නර නින්වඳු සකසෝබන//
සේ සැපත් එකට පත් කළ අයුකර්ව ගරු - සේ ියත් දනන්ව වසනා කම් නගකර්ව //
සප් සකේ කබාකහෝ කාකේ සට //
සරු නැණින සුරගුරු සදිස එ ඇදුරු - කවකතහි නිරතුරු වම වසකනමි//
දුේ රුින්ව සකළල බිඟු කලාේ කරනා - සුනිමේ කමේ කමපුකර්ව වරඟන උවනා//
(නාඩගම් ගී)

තරඟ පැවැත්වීපම් වගකීම් විස්තරය
තරග
මට්ටම්

පාසේ

1. පමපහයීම
2. සහභාගිත්වවය

i.
ii.

කලාප

i.

ii.

තරග අවසන්
කළ යුතු දිනය

ප්රතිඵල සටහන භාර දිය යුතු දිනය

ිදුහේපති ප්රධාන සාංහල
භාෂා කමිටුව
පාසකේ 6 කශ්ර්ණිකයන්ව
ඉහළ අාංශ්ය

කපබරවාරි 28

පාසකේ සාංහල භාෂා ඒකකය
මගින්ව තරග පවත්වා ජයග්රහණ
ලබා ගත් සසුන්වකගන්ව ඒ ඒ
තරගකයන්ව 1, 2 ස්ථාන දිනූ
කදකදනා පමණේ ඇතුළත් කකාට
මාර්වතු 15ට කපර තම කලාප
අධයාපන අධයේෂ කවත යැිය
යුතු ය.

කලාප අධයාපන
අධයේෂ ප්රධාන කලාප
සාංහල භාෂා ඒකකය
පාසේ තරගවලින්ව
කත්කරන1, 2 ස්ථාන
ලබාගත් සසු පිරිස

මැයි 30

ඒ ඒ තරගකයන්ව1, 2 ස්ථාන ලැබූ
සසුන්වකේ නම් පමණේ ඇතුළත්
කකාට ජූනි 15ට කපර පළාත්
අධයාපන අධයේෂ කවත යැිය
යුතු ය. 1, 2, 3 ස්ථාන ලබාගත්
සසුනට සහතික පත්රයේ ප්රදානය
කළ යුතු ය.
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පළාත්

i.

ii.

පළාත් අධයාපන
අධයේෂ ප්රධාන පළාකත්
සාංහල භාෂා ඒකකය
කලාප තරගවලින්ව
කත්කරන1, 2 ස්ථාන
ලබාගත් සසු පිරිස

සැප්තැම්බර්ව 15

ඒ ඒ තරගපයන්1, 2 ස්ථාන ලැබූ
සිසුන්පේ නම් පමණක් ඇතුළත්
කකාට සැප්.30ට කපර ලියාපදිාංචි
තැපෑකලන්ව ී.ඒ.ීරක්පකාඩි,
සහකාර අධයාපන අධයක්ෂ්,
ජාතික භාෂ්ා හා මානව ශාස්ර
අංශය, සිංහල භාෂ්ා ඒකකය,
අධයාපන අමාතයාංශය,
ඉසුරුපාය, බත්වතරමුල්ල යන
ලිපිනයට එිය යුතුය.
පළාත් තරගවල දී ඒ ඒ
තරගකයන්ව1, 2, 3 ස්ථාන ලබාගත්
සසුනට සහතික ප්රදානය කළ යුතු
ය.

තරග
මට්ටම
සමස්ත
ලාංකා
හා
ජාතික

පමපහයීම හා සහභාගිත්වවය
i.

අධයාපන අමාතයාාංශ්කේ
ජාතික භාෂා හා මානව
ශ්ාස්ත්ර අාංශ්කේ සාංහල භාෂා
ඒකකය

ii.

පළාත් තරගකයන්ව 1,2
ස්ථාන දිනා ගන්වනා සසු
පිරිස හා සමස්ත ලාංකා
තරගකයන්ව ප්රථම ස්ථානය
දිනා ගන්වනා සසු පිරිස

තරග අවසන් කළ ප්රතිඵල සටහන භාරදිය යුතු අවසන්
යුතු දිනය
දිනය හා විස්තර
ඔේකතෝම්බර්ව 30 ලිඛිත තරග ඒ ඒ පළාත් වලදීත්,
වාචික තරග දිවයිකන්ව කතෝරාගත් එේ
මධයස්ථානයකදීත්
ඔේකතෝම්බර්ව
30ට කපර පැවැත්කේ. ජයග්රාහකයින්ව
සඳහා ඊළඟ වසකර්ව ජනවාරි 31ට
කපර සහතික පත්ර තයාග සහ
පදේකම් ලබාදීම සදු කකකර්ව.

ප්රතිඵල ආකෘතිය (පාසල් මට්ටම)
සිංහල භාෂ්ාව හා සාහිතය තරගාවලිය 201.......
....................................................................... විෙයාලය
තැපැේ ලිපිනය : ............................................................................
දුරකතන අාංකය : ............................................................................
පාසේ වර්වගය : 200 කතේ/201-500 කතේ/500ට වැඩි
පාසල අයත් කලාපය : ............................................................................
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තරග වර්වගය : ලිඛිත/වාචික (ප්රතිඵල කේඛන කවන කවන ම එවන්වන)
පර්ණිය

තරග වර්ගය

ශිෂ්යයාපේ/ශිෂ්යාවපේ නම
(මුලකුරු සමඟ පැහැදිලිව)

ලබා ගත්ව
ලකුණු

ස්ථානය

සැ.යු. : එේ තරග වර්වගයක සම්පූර්වණ ප්රතිඵල ලිවීකමන්ව පසු ඊළඟ තරග වර්වගය ඇතුළත් කරන්වන.
ිදුහේපතිකේ සහතිකය:
ඉහත සඳහන්ව තරග ප්රතිඵල සතය හා නිවැරදි බව සහතික කරන අතර චක්රකේඛ උපකදස් අනුව ඉටු කළ බවත්
සහතික කරමි.
..................................
ිෂයභාර ගුරුභවතා

..............................
කමිටු කේකම්

............................
ිදුහේපති
(නම සහ නිල මුද්රාව )
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