


1 
 

ඇමුණුභ 01  
 

ඳාල් ඳර්යේණ තිඹ වා උඳයෙ ්ඳත්රිකා  

ප්රාථමික ක ශ ලඹ 

 
යවේතු ඳාෙක තීයණ ගැනීයේ  ්කෘතිඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ තුළින් ෙැනුක න් පිරි ශනාගතඹකට ෙැයේ සිසු-

සිසුවිඹන් යඹොමු කිරීයේ ශයමුණ ඇති 2022 භැයි 17 සිට 20 ෙක්ා ව තිඹ „ඳාල් ඳර්යේණ තිඹ‟ 

යර නේ කය ඇති ශතය එකී කාරඹ තුශ සිදු කශ යුතු ක්රිඹාකායකේ වා උඳයේ වා උඳයේ ඳවත ෙැක්යේ.   
 

ගුරු බතුනි, 
 

1. ප්රාථමික ක ශ ලඹට නිඹක ත ක්රිඹාකායකභ සිදුකිරීභ වා ශොශ තියේ එක් දිනඹක් වා ඳවසු යේරාක්     

     යතෝයා ගත වැකි ඹ.  

2. යභභ ශබයාඹ වා යඳො ප පි චක්  දිනයඳොතක්  ඳැයණි දිනයඳොතක්  එකතු කයන රෙ පිටු කිහිඳඹක් 

සිසුන් විසින් රැයගන ආ යුතු යේ. 

3. තභා ශට ඳරියඹට ේඵන්ධ ඕනෑ භ යෙඹක් නිරීක්ණඹ කය දින යඳොතක ටවන් කයන ආකායඹ 

පිළිඵ ෙරුන් ෙැනුේ ප කශ යුතු ඹ.  

4. යේ වා ශට ඳරියයේ ෙැකිඹ වැකි ඳවත ෙැක්යන උොවයණ යවෝ යන ප සුදුසු ඕනෑ භ ෙර්ලනඹක් 

  සිද්ධිඹක් යවෝ උඳ යඹෝගී කයගත වැකි ඹ. 
 

උොවයණ: 

- භැඩිඹකුයේ ජීන චක්රඹ  

- කුඩා ඳැටවුන් හිත කුරුලු කඩුක් 

- බීජඹකින් ඳැශඹක් වටයගන ර්ධනඹ න ආකායඹ 

- කුරුලු රෑල්රට කුරුල්රන් ඳැක ණීභ නිරීක්ණඹ කිරීභ 

- යාත්රී ශව   ැන්ෙෑ ශව 
 

5. තභා යතෝයා ග ප සිදුවීභට ශොශ  දින යඳොය ප ටවන් තඵන ආකායඹ පිළිඵ සිසු ෙරුන් ට උඳයේ 

යෙන්න. යභහිදී තභා දුටු යද් යභන් භ ඒ පිළිඵ ෙරුන් තුශ ඇති වු වැගීේ ෙ ටවන් කිරීභට උනන්දු 

කයන්න.  
 

උොවයණ:  

 “ශෙ කුරුලු රෑල්රට ොපු ඵ ප කන්න පිළිහුඩුයක් ආා. ඌ ආය නේ තනිඹභ. වැඵැයි ඊයඹ නේ 

යෙභළිච්යචෝ ය චුක් ආා. ඒ කිඹන්යන භවය කුරුල්රන් තනිභ ඉන්යන. භවය කුරුල්යරෝ 

ය චු පිටින් ඉන්යන.” 
 

6. යභයේ නිරීක්ණඹ කිරීභට තභන් යතෝයා ග ප සිදුවීභ පිළිඵ ති 3-6 ප ශතය කාරසීභාක් 

දෙනික දිනයඳොය ප ටවන් කිරීභට ෙරුන් යඹොමු කයන්න.  

7. ටවන් තඵන රෙ දින යඳො ප ඇගයීභට රක් කිරීභ ැප්තැේඵර් 01න ො සිට ආයේබ කයන්න. 

8. දින යඳො ප ඇගයීභට රක්කිරීයේ දී ඳවත වන් නිර්ණාඹක ශනු රකුණු ප්රොනඹ කයක න්, ඳන්ති 

භට්ටක න් වා යරේණි භට්ටක න් ඩා ප නය වා නිර්භාණා පභක දින යඳො ප යචනා යතෝයා ඳාල් 

භට්ටක න් ප්රල ා වතික පිරිනැීමභට කටයුතු කයන්න. 

9. ශොශ ඇගයීභ වා ශ ල ප්රධාන   ඳන්ති ප්රධානයේ ප්රධාන පයඹන් කක ටුක් ඳ ප කය ගන්න. 

 

ඇගයුේ නිර්ණාඹක (යභභ නිර්ණාඹක ඔඵට යඹෝගය ඳරිදි යන්කිරීභ කශ වැකි යේ  

 නිරීක්ණඹ වා යතෝයා ගන්නා රෙ ක්යේත්රයේ නයතා 

 නිරීක්ෂිත යද් ටවන් කිරීභට ශභතය ඒ පිළිඵ තභ වැඟීේ ෙ එක්කය තිබීභ 

 දිනයඳොත නිර්භාණශීලී ඉදිරිඳ ප කය තිබීභ (යභහිදී, ඳැයණි දිනයඳොතක්  එකතු කයන රෙ පිටු 

කිහිඳඹක් යවෝ ේඳ ප සුයක්ෂිතතා තවවුරු කයක න් යන ප නිර්භාණශීලී ආකායඹකින් යවෝ  

සිදු කය ඇති ඉදිරිඳ ප කිරීේ ශගඹ කිරීභ  

 භ්ත ඉදිරිඳ පකිරීභ (යභහිදී, බාා, ශ ප ශකුරු, පිළියශ ආදිඹ ැරකිල්රට ගන්න.   
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  ඇමුණුභ 02  
 

ඳාල් ඳර්යේණ තිඹ වා උඳයෙ ්ඳත්රිකා  

කණි්ඨ ද්විතීයික ශ ලඹ 
 
යවේතු ඳාෙක තීයණ ගැනීයේ  ්කෘතිඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ තුළින් ෙැනුක න් පිරි ශනාගතඹකට ෙැයේ සිසු-

සිසුවිඹන් යඹොමු කිරීයේ ශයමුණ ඇති 2022 භැයි 17 සිට 20 ෙක්ා ව තිඹ „ඳාල් ඳර්යේණ තිඹ‟ 

යර නේ කය ඇති ශතය එකී කාරඹ තුශ කණි්ඨ ද්විතීයික ශ ලඹ භගින් සිදු කශ යුතු ක්රිඹාකායකේ වා 

උඳයේ ඳවත ෙැක්යේ.  
 

ගුරුබතුනි, 
 

10. කණි්ඨ ද්විතීයික ශ ලඹට නිඹක ත ක්රිඹාකායකභ සිදුකිරීභ වා ශොශ තියේ එක් දිනඹක් වා ඳවසු 

යේරාක් යතෝයා ගත වැකි ඹ.  

11. යභභ ශබයාඹ වා යඳො ප පි චක්  දිනයඳොතක්  ඳැයණි දිනයඳොතක්  එකතු කයන රෙ පිටු කිහිඳඹක් 

සිසුන් විසින් රැයගන ආ යුතු යේ. 

12. 06 සිට 09 ෙක්ා යරේණිර සිසුන් එක් ්ථමිානඹකට රැ් කය, ප්රතයයේක්ණඹ ඹනු කුභක්ෙැයි වඳුන්ා 

යෙන්න. 

 

 

ප්රතයයේක්ණඹට මුල් න්යන් සිතීභයි. ඳශමු, ශඳ සිත තුශ සිතුවිි  ඳවශ යේ. යෙනු, ශඳ විසින් 

එභ සිතුවිල්ර ක්රිඹාකට ඳරිර්තනඹ කයනු රඵයි. එහි දී, ශඳ විසින් ක්රිඹා සිදු කිරීභට  යඳය, එයේභ 

ක්රිඹා සිදු කයන විට ව ක්රිඹා සිදු කිරීයභන් ඳසු ඒ පිළිඵ සිතනු රඵයි. යභයේ ශඳයේ ක්රිඹා 

පිළිඵ විභර්ලනා පභක සිතන විට භා එයේ කිරීභට යවේතු වයේ කුභක් ෙ? භා එභ ක්රිඹා සිදු 

කිරියභන් ඵරායඳොයයො පතු වුයේ කුභක් ෙ? ඇ පතටභ සිදු වයේ කුභක් ෙ?ඹන යවේතු ාධක භතු යේ. 

යභභ ක්රිඹාි ඹ දිගින් දිගටභ සිදුන විට ඹේකිසි යෙඹක් සිදු කශ යුතු යවො භ ආකායඹ පිළිඵ 

ශයඵෝධඹක් ශඳ තුළින් භ භතු යේ. එඹ සිදු න්යන් ශඳයේ ප්රතයයේක්ණ චින්තනඹ තුළිනි. 

 

        සිතීභ (Thinking)           සිතීභ (Thinking) 

 

 

 

යවේතු (Reasons) 

 

ක්රිඹා සිදු කිරිභට යඳය (Reflection-for-action) 

ක්රිඹා සිදු කයන විට (Reflection-in-action) 

      ක්රිඹා සිදු කිරීයභන් ඳසු (Reflection-on-action) 
 

ැඩිදුය කිඹවීේ:  

 යකොඩිතුක්කු, යගො. (2017). භභ ක්රිඹාලිි ක ඳර්යේකයඹක් යක . ඹම ඳශා ප ශධඹාඳන 

යෙඳාර්තයේන්තු. 

 https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/reflective-journals-and-

learninglogs.shtml#:~:text=Reflective%20journals%20are%20personal%20records,often%

20just%20after%20they%20occur 

 

13. යේ වා සුදුසු ේඳ ප පුද්ගරඹකු, එනේ කාර්ඹලිර ඳර්යේකඹකු ේඵන්ධ කය ගැනීභ ඩා ප 

යඹෝගය යේ. 

14. සිසුන්ට ප්රතයයේක්ණඹ ඹනු කුභක්ෙැයි වඳුන්ා දිඹ වැකි කාර්ඹ ඳත්රිකා ශ ක 01 වා ශධයඹනඹ කිරීභ 

වා පුයන රෙ ආෙර්ල කාර්ඹ ඳත්රිකා (ශ ක 02 වා 03  02ක් ෙ යේ භඟ ඉදිරිඳ ප කය ඇත.  

ක්රිඹා (Action) 

https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/reflective-journals-and-learninglogs.shtml#:~:text=Reflective%20journals%20are%20personal%20records,often%20just%20after%20they%20occur
https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/reflective-journals-and-learninglogs.shtml#:~:text=Reflective%20journals%20are%20personal%20records,often%20just%20after%20they%20occur
https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/reflective-journals-and-learninglogs.shtml#:~:text=Reflective%20journals%20are%20personal%20records,often%20just%20after%20they%20occur
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15. ඳශමු, ආෙර්ල ආකෘති ඳත්රඹ බාවිත කයක න් ගුරුයඹා  ේඳ ප පුද්ගරඹා විසින් සිසුන් භඟ යභභ 

ක්රිඹාකායකභ සිදු කයන්න. 

16. යෙනු, ක්රිඹාකායකභ තුළින් සිසුන් රැබ ශ පෙැකීභ පුයන රෙ ආෙර්ල කාර්ඹ ඳත්රිකා භඟ ෙ 

න්න්ෙනඹ කයක න් ාකච්ඡා කයන්න. එහිදී, සිසුන් විසින් ි ඹන රෙ ක්රිඹා සිදු කිරීභට යඳය, සිදු 

කයන විට වා සිදු කිරීයභන් ඳසු ප්රතයයේක්ණ වඳුනා ගන්න.  

17. ශානයේ දී සිසුන් රා කාර්ඹඳත්රිකා පුයන ආකායඹ පිළිඵ උඳයේ රඵා යෙන්න. යභහි දී, 

වියලේයඹන් භ, ජරඹ වා නීඳායක්ා ේඵන්ධයඹන් ඳාර යවෝ තභා ජී පන ටපිටා තුශ 

ශ පවිඳින යවෝ නිරීක්ෂිත යවෝ ගැටලුක් යතෝයා ගැනීභට සිසුන් උනන්දු කයන්න. 

18. එහිදී, ගැටලු විඳීභට සුදුසු ඹැයි සිතු ණු ක්රිඹාභාර්ග, ක්රිඹාට න න රෙ ක්රිඹාභාර්ග ව එහි 

ාර්ථමික පඹ   ශාර්ථමික පඹ, ව ාර්ථමික පඹට ශඟාන යතක් නැත නැත ප ගනු රැබ 

ක්රිඹාභාර්ග භඟ සිතුවිි  ෙ ඇතුශ ප කය ප්රතයයේක්ණ ජර්නරයඹහි ටවන් යඹදීභට සිසුන් යඹොමු 

කයන්න. 

19. යභයේ ටවන් තැබීභ ති 3-6 ප ශතය කාරසීභාක් දෙනික සිදුකිරීභට සිසු ෙරුන් යඹොමු 

කයන්න.  

20. ටවන් තඵන ප්රතයයේක්ණ ජර්නරඹ ඇගයීභට රක් කිරීභ ැප්තැේඵර් 01න ො සිට ආයේබ 

කයන්න. 

21. ප්රතයයේක්ණ ජර්නරඹ ඇගයීභට රක්කිරීයේ දී ඳවත වන් නිර්ණාඹක ශනු රකුණු ප්රොනඹ 

කයක න්, ඳන්ති භට්ටක න් වා යරේණි භට්ටක න් ඩා ප තාර්කික යචනා කයන රෙ ජර්නරඹ යතෝයා 

ඳාල් භට්ටක න් ප්රල ා වතික පිරිනැීමභට කටයුතු කයන්න. 

22. ශොශ ඇගයීභ වා ශ ල ප්රධාන   යරේණි ප්රධානයේ ප්රධාන පයඹන් කක ටුක් ඳ ප කය ගන්න. 

 

ඇගයුේ නිර්ණාඹක (යභභ නිර්ණාඹක ඔඵට යඹෝගය ඳරිදි යන් කිරීභ කශ වැකි යේ  
 

 යතෝයා ගන්නා රෙ ගැටලුයේ සුවියලේෂී ඵ  

 ගැටලු වා විඳුේ යවීයේ දී ඩා ප තාර්කික , විල්යල්ණා පභක   වා ාක්ය භත 

ඳෙනේ  තීයණ යගන ඇති ඵ නිරීක්ණඹ වීභ  

 විකල්ඳ විඳුේ ශ පවො ඵැලීයේ ක්රිඹාි යේ දී ප්රතයයේක්ණ ටවන් (ක්රිඹා සිදුකිරීභට යඳය, 

ශතයතුය වා ඳසු  ශන්තර්ගත කය තිබීභ 

 ප්රතයයේක්ණ ජර්නරඹ නිර්භාණශීලී  ඉදිරිඳ ප කය තිබීභ (යභහිදී, දිනයඳොතක්  ඳැයණි 

දිනයඳොතක්  එකතු කයන රෙ පිටු කිහිඳඹක් යවෝ ේඳ ප සුයක්ෂිතතා තවවුරු කයක න් 

යන ප නිර්භාණශීලී ආකායඹකින් යවෝ  සිදු කය ඇති ඉදිරිඳ ප කිරීේ ශගඹ කිරීභ  

 භ්ත ඉදිරිඳ ප කිරීභ (යභහි දී, බාා, ශ ප ශකුරු, පිළියශ ආදිඹ ෙ ැරකිල්රට ගන්න.   
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ශිය කාර්ඹ ඳත්රිකා ශ ක:  01 

     01 ඔඵයේ ඳාල් ජීවිතයේ යවෝ ාභානය ජීවිතයේ ඔඵ මුහුණ දුන් ඔඵ විසින් විඳුභක් යොඹා ග ප ගැටලුක් 
ි ඹන්න. 

 02 එභ ගැටලුට ඔඵ රඵා ග ප විඳුභ වා එැනි විඳුභක් ගැනීභට යවේතු ි ඹන්න.                 
 

 03 එභ ගැටලු විඳීභට ශනුගභනඹ කශ ක්රිඹාභාර්ග පිඹයයන් පිඹය වි්තය කයන්න. 
 

 
 
 
 
 

 04  ඔඵයේ ගැටලු විඳීභට ඔඵ විසින් ග ප ක්රිඹාභාර්ග තුළින් ඔඵ ඵරායඳොයයො පතු ව විඳුභ භ රැබුයද ෙ  
එයේ යනොවයේ නේ, තදුයට ප ඔඵට ගතවැකි තිබ ක්රිඹාභාර්ග යභොනා ෙ  

ටවන:  

ඔයේ ප්රතයයේක්ණ ජර්නරඹ ආයේබ කිරීභ වා ඔඵ විඳුේ යවීභට උ පාව කයන රෙ ගැටලු භ 

යඹොො ගන්න. 

ගැටලු විඳීභට විවිධ ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභට ඔඵට සියතනු ඇත. ඒා යෙ තර්කානුකර ඵරා ඩා සුදුසු 

විඳුභ යර යතෝයා යගන ක්රිඹා ක්රිඹා පභක කයන්න. එඹ පිළිඵ ෑභ සිදුවීභකට භ ප්රතයයේක්ණ 

ජර්නරයඹහි ටවන් කයන්න. එහිදී, විඳුභ ක්රිඹාකයන ආකායඹ, එහි ාර්ථමික යවෝ ශාර්ථමික ඵ, ඒ 

පිළිඵ ඔඵ සිතන ආකායඹ ඹන යේ සිඹල්ර ප්රතයයේක්ණ ජර්නරයඹහි ටවන් කයන්න. මුරදී, ශලය 

යද් ඳභණක් ි වීභ ඔඵට ශසීරු නු ඇත. ඒ පිළිඵ යනොරකා, ඔයේ සිතට එන සිතිවිි  සිඹල්ර 

ප්රතයයේක්ණ දිනයඳොයතහි ටවන් කයන්න. ඔඵට එන ඵාධක, ැයදීේ, න ශ පවො ඵැලීේ, ශයනක් 

පුද්ගරඹන්යේ ශෙව් යේ සිඹල්ර යතෝයා ගැනීභකින් යතොය ටවන් කයන්න. ඇතැේවිට, ගැටලුට ශොශ 

යනොන යද් වු ෙ ඔඵ ි ඹනා විඹ වැකිඹ. කණගාටු යනොන්න. ක්රභයඹන් ඔඵ නිැයදි භාර්ගඹට 

ශතීර්ණ නු ඇත.   
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ශිය කාර්ඹ ඳත්රිකා ශ ක : 02 

     01 ඔඵ විසින් විඳුභක් යොඹා ග ප ඔඵයේ ඳාල් ජීවිතයේ යවෝ ාභානය ජීවිතයේ ඔඵ මුහුණ දුන් 
ගැටලුක් ි ඹන්න. 

 
ඉතිවාඹ විඹ ඳාඩේ කයන විට නින්ෙ ඹාභ 

ඉතිවාඹ විඹයේ ශයනක් විඹන්ට ඩා කරුණු ැඩිඹ. 
ර්, නේ, ්ථමිාන ආදී සුවියලේෂී කරුණු යාශිඹක් භතක තඵා ගැනීභට ඇත. 
යඳශ යඳොයතහි කරුණු විලාර ප්රභාණඹක් කුඩා ශකුයයන් ෙක්ා ඇත.  

 02 එභ ගැටලුට ඔඵ රඵා ග ප විඳුභ වා එැනි විඳුභක් ගැනීභට යවේතු ි ඹන්න.                 
 

ගුරුරුන්යගන් විභා සිටීභ විඳුේ පිළිඵ ශ පෙැකීේ ඇති නිා 

ඉතිවාඹට ඉවශ රකුණු රඵාග ප සිසුන්යගන් 
විභසීභ 

ඔවුන්ට එභ ගැටලු නැති නිා 

යන ප ැඩිභවලු   ෙැනුේ ප පුද්ගරයින්යගන් 
විභසීභ 

විවිධ ාර්ථමික ශෙව් ඳැන නැඟිඹ වැකි නිා 

 03 එභ ගැටලු විඳීභට ශනුගභනඹ කශ ක්රිඹාභාර්ග පිඹයයන් පිඹය විත්ය කයන්න. 
 
 

 ගුරුරුන්යගන් විභා සිටියඹක .  

 ඉතිවාඹට ඉවශ රකුණු රඵාග ප සිසුන්යගන් විභසීේ කයශක . 

 යන ප ැඩිභවලු   ෙැනුේ ප පුද්ගරයින්යගන් විභසුයක . 

 ඩා ප ාර්ථමික යේ ඹැයි සිත යකටි ටවන් ි වීභ ආයේබ කයශක . 

 එයව ප, එහිදී ෙ කිඹවීභ සිදු කශ යුතු ඵැවින් නිදිභත ෙැනුණි. 

 ඳාඩයේ ායා ලඹ  කල්ඳ චිත්රඹක් (mind map  ඔ්යේ විත්රණඹ කයශක . (ඩිභයි කඩොසිඹක් 
යගන බි පතියේ ෙර්ලනඹ කිරීභ භගින් නිතය ඇ ගැයටන්නට ැරැ්වීක . 

 නිතය නිතය ෙැකීභ භගින් භතකයේ යා ගැනීභ ඳවසු විඹ. 
 

 

 04  ඔඵයේ ගැටලු විඳීභට ඔඵ විසින් ග ප ක්රිඹාභාර්ග තුළින් ඔඵ ඵරායඳොයයො පතු ව විඳුභ භ රැබුයද 
ෙ  එයේ යනොවයේ නේ, තදුයට ප ඔඵට ගතවැකි තිබ ක්රිඹාභාර්ග යභොනා ෙ  

 
ඔේ. එයේ යනොවයේ නේ භායේ ක තුයකු විසින් ශනුගභනඹ කයනු රඵන ැඩිහිටිඹකු රා ප්රල්න 
ඇසීභට ශථ්මිා ගැනීභ යවෝ භායේ නැගණිඹට කතාක් කිඹා යෙන්නා යේ වඞ නඟා ඉතිවාඹ 
ඳාඩභ කිඹා යෙක . 
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ශිය කාර්ඹ ඳත්රිකා ශ ක : 03 

     01 ඔඵ විසින් විඳුභක් යොඹා ග ප ඔඵයේ ඳාල් ජීවිතයේ යවෝ ාභානය ජීවිතයේ ඔඵ මුහුණ දුන් 
ගැටලුක් ි ඹන්න. 

 
පිරික් ඉදිරියේ ඉදිරිඳ ප කිරීභක් යවෝ කථමිාක් කිරීයේ දී තැතිගැන්භක් ඇති වීභ 

සිඹලු යෙනා භා යෙ ඵරා සිටින ඵ වැ යඟන නිා. 
භා ඳන යද් නිැයදි ෙැයි ැකඹක් ඇති න නිා 

  
 02 එභ ගැටලුට ඔඵ රඵා ග ප විඳුභ වා එැනි විඳුභක් ගැනීභට යවේතු ි ඹන්න.                 

 

ැඩිභවලු යවෝෙයඹායගන් විභසීභ  විඳුේ පිළිඵ ශ පෙැකීේ ඇති නිා 

ගුරුරුන්යගන් විභා සිටීභ  ඔවුන් ශඟ ඩා ප ාර්ථමික විඳුේ ඇතැයි සිත නිා 

 03 එභ ගැටලු විඳීභට ශනුගභනඹ කශ ක්රිඹාභාර්ග පිඹයයන් පිඹය විත්ය කයන්න. 
 

 යොයවොයුයා උඳයේ දුන් ඳරිදි කථමිාක් ි ඹා ගතික . 

 කථමිා වඞ නඟා කිඹා පුරුදු වයඹක . 

 කදණාඩිඹ ඉදිරිඹට යගො ් වඞ නඟා කථමිා කයශක . 

 භ ඉදිරියේ කථමිා ඳැැ පවීක . 
 

 

 04  ඔඵයේ ගැටලු විඳීභට ඔඵ විසින් ග ප ක්රිඹාභාර්ග තුළින් ඔඵ ඵරායඳොයයො පතු ව විඳුභ භ රැබුයද 
ෙ  එයේ යනොවයේ නේ, තදුයට ප ඔඵට ගත     වැකි තිබ ක්රිඹාභාර්ග යභොනා ෙ  

 
නැත.  
 
එයවයින්, පුරුදු ව කථමිා ඳවුයල් සිඹල්රන් ඉදිරියේ එයේ යනොවයේ නේ භායේ ක තුයකු විසින් 
ශනුගභනඹ කයනු රඵන ැඩිහිටිඹකු රා ප්රල්න ඇසීභට ශ්ථමිා ගැනීභ යවෝ භායේ නැගණිඹට 
කතාක් කිඹා යෙන්නා යේ වඞ නඟා ඉතිවාඹ ඳාඩභ කිඹා යෙක . 
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  ඇමුණුභ 03  
 

ඳාල් ඳර්යේණ තිඹ වා උඳයෙ ්ඳත්රිකා  

යජය්ඨ ද්විතීයික ශ ලඹ 
 

යවේතු ඳාෙක තීයණ ගැනීයේ  ්කෘතිඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ තුළින් ෙැනුක න් පිරි ශනාගතඹකට ෙැයේ සිසු-

සිසුවිඹන් යඹොමු කිරීයේ ශයමුණ ඇති 2022 භැයි 17 සිට 20 ෙක්ා ව තිඹ „ඳාල් ඳර්යේණ තිඹ‟ 

යර නේ කය ඇති ශතය එකී කාරඹ තුශ යජය්ඨ ද්විතීයික ශ ලඹ භගින් සිදු කශ යුතු ක්රිඹාකායකේ වා 

උඳයේ ඳවත ඳරිදි යභහි ශඩ ගු යේ.  
 

යභභ ැඩටවන “Young Researcher Programme” (සිසු ඳර්යේකයඹෝ  ඹන භැයඹන් ජාතික 

ජරේඳාෙන වා ජරාඳවන භදඩරයේ ෙ වයඹෝගඹ ඇති ක්රිඹා පභක යේ. ඒ ශනු, 2023 භාර්තු භ 

22න දිනට යඹයෙන යරෝක ජර දිනඹට භගාීම ඳැැ පයන ැභරුේ උයශයල් දී ජාතික භට්ටක න් 

යතෝයාගනු රඵන ඳර්යේණ වා වතිකඳ ප වා ටිනා තයාග පිරිනැීමභට ෙ නිඹක තඹ.  
 

විදුවල්ඳතිරුනි, 
 

23. යජය්ඨ ද්විතීයික ශ ලඹ වා නිඹක ත ැඩටවන වඳුන්ාදීභ වා ශොශ තියේ එක් දිනක ඳවසු 

යේරාක් යතෝයා ගත වැකි ඹ.  

 

24. 10 සිට 13 ෙක්ා යරේණිර සිසුන් එක් ්ථමිානඹකට රැ් කය, ඳර්යේණඹක් වා ඳර්යේණ 

යඹෝජනාි ඹක් ඹනු කුභක්ෙැයි වඳුන්ා යෙන්න. 

 

25. යේ වා ඔඵයේ ඳාර ශඹ ප කරාඳ ශධයාඳන කාර්ඹාරයේ වා ඳශා ප ශධයාඳන යෙඳාර්තයේන්තුයේ 

ඳර්යේණ විඹබාය ශධයක්යඹායේ වයඹෝගඹ ව සුදුසු ේඳ ප පුද්ගරයඹකුයේ වයඹෝගඹ රඵා 

ගැනීභ ඩා ප යඹෝගය යේ. 

 

26. ීමට ශභතය, ශධයාඳන ශභාතයා ලඹ වා ජාතික ජරේඳාෙන වා ජරාඳවන භදඩරඹ භගින් 

ෙැනුේ පකිරීයේ ැඩටවනක් භාර්ගගත සිදුකිරීභට ෙ නිඹක ත ශතය, කරාඳ වා ඳශා ප ඳර්යේණ 

ේඵන්ධීකයණ නිරධාරීන් වයවා ඒ පිළිඵ ෙැනුේ ප කයනු රැයේ.   

 

27. ඳර්යේණ යඹෝජනාි  ඉදිරිඳ ප කශ යුතු න්යන් කදඩාඹේ ලයඹනි. ඳර්යේණ කදඩාඹභ බාය 

ගුරුයඹකු ෙ සිටිඹ යුතු ශතය එභ ගුරුයඹා ෙ ඇතුළු කදඩාඹයේ භත් ාභාජික  ඛ්යා 05 

යෙයනකුට යනොැඩි විඹ යුතුඹ.  

 

28. “තියය  ර්ධනඹ වා ජරඹ වා නීඳායක්ා” ඹන ය පභා ඳාෙක කය ගනික න් ඳර්යේණ 

යඹෝජනාි  ඉදිරිඳ ප කශ යුතු ශතය ඳාල් භට්ටක න් යඹෝජනාි  බායගන්නා ශන් දිනඹ 2022 භැයි 

31 යේ.   

 

29. ඳර්යේණ යඹෝජනාි ඹ සි වර යෙභශ ඉ ග්රීසි ඹන බාාි න් කය බාාකින් වු ෙ ඉදිරිඳ ප කශ 

වැකි ශතය ඉ ග්රීසි බාායන් ඉදිරිඳ ප කිරීභ ඩා ප යඹෝගය යේ.  

 

30. සිසුන් විසින් ඉදිරිඳ පකයනු රඵන ඳර්යේණ යඹෝජනාි  ඇගයීභ වා නියඹෝජය  වකාය 

විදුවල්ඳතියඹකුයේ ප්රධාන පයඹන් ශ ල ප්රධානීන් යරේණි ප්රධානීන්යගන් භන්විත කක ටුක් ඳ ප කය 

ගන්න. 

 

31. රඵා දී ඇති ඳර්යේණ යඹෝජනාි  ආකෘතිඳත්රඹ වා ඇගයුේ නිර්ණාඹක බාවිත කයක න් ඳාර භගින් 

ප්රල්ත භට්ටයේ යඹෝජනාි  03ක් යතෝයා ගත යුතු ශතය එයේ යතෝයා ගනු රඵන ඳර්යේණ යඹෝජනා 

2022 ජූනි භ 10න දිනට යඳය ඳර්යේණ විඹ බාය කරාඳ ේඵන්ධීකයණ නිරධාරී යත යඹොමු 

කශ යුතු ඹ.  
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ඳර්යේණ විඹ බාය ඳශා ප වා කරාඳ ේඵන්ධීකයණ නිරධාරීරුනි, 

 

32. ශොශ නිර්ණාඹක බාවිත කයක න්, ඳාල් භගින් යඹොමු කයනු රඵන ඳර්යේණ යඹෝජනාි  ශතුරින් 

එක් ශධයාඳන කරාඳඹකින් ප්රල්ත භට්ටයේ යඹෝජනාි  03 ඵැගින් යතෝයා 2022 ජූනි 20 න දිනට 

යඳය ඳර්යේණ විඹ බාය ඳශා ප ේඵන්ධීකයණ නිරධාරී යත යඹොමු කශ යුතු ඹ. 

 

33. එයේ කරාඳ භට්ටක න් යතෝයා එන රෙ ඳර්යේණ යඹෝජනා ශතුරින් ඳශා ප භට්ටක න් ප්රලත් 

යඹෝජනාි  05 ඵැගින් යතෝයා 2022 ජූනි භ 30න දිනට යඳය ඳවත ි පිනඹට වා විෙු ප තැඳෑර                                                   

(research4d.moe@gmail.com) යත යඹොමු කශ යුතු යේ. (ඵ්නාහිය ඳශාය ප ශොශ ශිය ජනගවනඹ 

වා ජාතික ජරේඳාෙන වා ජරාඳවන භදඩරයේ ප්රායද්ශීඹ භධයථ්මිාන යාප්තිඹ ශකා ප්රල්ත 

යඹෝජනාි  15ක් ෙක්ා උඳරිභඹක් ශන් ඇගයුභ වා ශකා ඵරනු රැයේ.  

 

  ශධයාඳන ශධයක් (ඳර්යේණ වා  ර්ධන  

  ඳර්යේණ වා  ර්ධන ලාඛ්ා 

  ශධයාඳන ශභාතයා ලඹ 

  ඉසුරුඳාඹ 

  ඵ පතයමුල්ර  

 

ැ.යු. 

 ඳශා ප භට්ටක න් යතෝයා එනු රඵන ප්රල්ත භට්ටයේ ඳර්යේණ යඹෝජනාි  05 ඉදිරිඳ ප කයන රෙ 

කදඩාඹේ විසින් එභ ඳර්යේණ යඹෝජනාි  ක්රිඹාට නැ විඹ යුතු ශතය ඒ වා ශලය තාක්ණික 

වාඹ වා භග යඳන්වීභ ශධයාඳන ශභාතයා ලඹ වා ජාතික ජරේඳාෙන වා ජරාඳවන භදඩරඹ 

භගින් ඳඹනු රැයේ.  

 

 යභහි දී, යාඹනාගාය ඳර්යේණ වා වාඹ ජාතික ජරේඳාෙන වා ජරාඳවන භදඩරයේ භධයභ 

යාඹනාගායඹ වා ඳශා ප භට්ටක න් ්ථමිාපිත ඇති ප්රායද්ශීඹ යාඹනාගාය භධයථ්මිාන වයවා  ප, ශලය 

ශ්ථමිාන්හි දී යප්යායෙණියේ ඒකාඵද්ධ ඳර්යේණ වා ආෙර්ලන භධය්ථමිානඹ භගින් ෙ ැඳයීභට 

නිඹක ත ඹ.     

 

 ඳර්යේණ ශධයඹනඹ නිභකිරීභ වා භා 06ක කාරඹක් රඵාදීභට නිඹක ත ඵැවින් ඉවත ෙක්න රෙ 

දින කානුරට ශනුගත ශොශ කාර්ඹඹන් නිභ කිරීභට කටයුතු කයන්යන් නේ භැනවි. 

 

 ඳශා ප භට්ටක න් යතෝයා ගනු රඵන ඳර්යේණ යඹෝජනාි  55 වා ෙ වතිකඳ ප රඵාදීභට නිඹක ත 

ශතය ඳාල් වා කරාඳ භට්ටක න් යතෝයාගනු රඵන ඳර්යේණ යඹෝජනාි  වා ඳාල් වා කරා 

භට්ටයේ ඇගයීභක් සිදු කිරීභ ඩා ප සුදුසු ඹ.  
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ඳර්යේණ යඹෝජනා - ආකෘතිඹ 
 

1. ඳර්යේණයේ භාතෘකා 

“තියය  ර්ධනඹ වා ජරඹ වා නීඳායක්ා” ඹන ය පභා මුල්කය ගනික න් ඳර්යේණ 

භාතෘකා ක් විඹ යුතු ඹ. 
 

ඔඵ විසින් යඹොෙන භාතෘකා යකටි විඹ යුතු ඹ. භාතෘකායේ ශඳැවැදිි  චන යනොතිබිඹ යුතු ශතය 

උඳරිභඹ චන15කට සීභා විඹ යුතුඹ. භාතෘකා  සි ප ඇෙ ගන්නාසුලු ඵකින් ඉදිරිඳ ප කශ යුතු ඹ. 

ගැටලුයේ විඹඳථමිඹ ඳැවැදිි  න ඳරිදි ෙැක්විඹ යුතු ඹ. 
 
 

2. වැඳින්වීභ 

වැඳින්වීභ ඉදිරිඳ ප කිරීයේ දී පුළුල් වා වි්තයා පභක ආයේබඹක් හිත ඉදිරිඳ ප කිරීභ සුදුසු ශතය 

ඔඵ විසින් යතෝයාග ප භාතෘකාට ශොශ  සිදු කිරීභට ශයප්ක්ෂිත ක්රිඹාි ඹ ඳැවැදිි  න ඳරිදි වි්තය 

කශ යුතු ඹ. එයේභ, භාතෘකාට ශොශ ප්රායඹෝගික ශලයතා, ආ්රිත  කල්ඳ යභන්භ 

ඳර්යේණයඹන් ශයප්ක්ෂිත ප්රතිපර ේඵන්ධයඹන් ෙ යභහි දී කරුණු ඉදිරිඳ ප කශ යුතු ඹ.  
 

3. ඳර්යේණයේ ශයමුණු 

යභහි දී යතෝයාග ප භාතෘකාට ශොශ  ඳර්යේණයේ ශයමුණු ඉදිරිඳ ප කශ යුතු ශතය ඳර්යේණඹ 

ශානයේ ාක්ා ප කය ගත වැකි ශයමුණු යභහි දී වඳුනා ගත යුතු ඹ. ශයමුණු එකක් යවෝ කිහිඳඹක් 

ඳතී නේ එඹ ක්රභානුකර  යඳශ ගැ්වීභ සුදුසු ශතය ශයමුණු  ඛ්යා ඳවකට ඩා ැඩි යනොවීභට ග 

ඵරා ගත යුතු ඹ. 
  

යභභ ශයමුණු ‘SMART’ විඹ යුතු ඹ. 

S  –  Specific - ශයමුණ සුවියලේෂි විඹ යුතු ඹ. 

M  –  Measurable - ශයමුණ භැනිඹ වැකි විඹ යුතු ඹ. 

A  –  Achievable - ශයමුණ ශඟා කය ගත වැකි විඹ යුතු ඹ. 

R  –  Realistic - ශයමුණ තා පවික විඹ යුතු ඹ. 

T  –  Time Based - ශයමුණ නිල්චිත කාරඹ තුශ ඉටු කය ගත යුතු ඹ. 
 

4. ඳර්යේණ ගැටලු පිළිඵෙ ප්රකාලඹ 

යභඹ ඳැවැදිි  ප්රකාලඹක් විඹ යුතු ඹ. ඳර්යේණ ශධයඹනයේ කාලීනඵ යඳන්ා දිඹ යුතු ශතය ඔඵයේ 

ශධයඹනයේ නයතා ඳැවැදිි  කශ යුතු ඹ. එයේභ, යභභ භාතෘකාට යවෝ ක්යේත්රඹට ශොශ  

යභයතක් සිදු කය ඇති ශධයඹන තුළින් භතු යකයයන ෙැනුභ වා ඔයේ ශධයඹනඹට පිවිසීභ ශතය ඳතින 

ඳයතයඹ පිඹවීභ වා ඔයේ ඳර්යේණඹ ඉරක්ක යකයයන ඵ ඳැවැදිි  විඹ යුතු ඹ. 
 

5. ඳර්යේණ ආචායධර්භ 

යභභ ශධයඹන   ඳර්යේණර දී ආචායධර්භ ආයක්ා කිරීභ ැෙග ප යේ. ආචාය ධර්භ ඹන්යනන් 

ශෙව් න්යන් ඳර්යේණ ැරසුේ කිරීයේ දී ව ක්රිඹා පභක කිරීයේ දී භාජඹට ව ශයනකු ප ශඹයේ 

ඹවඳතට යවේතුන ලිි ක ලිරධර්භ යේ. යභහි දී යන ප ශඹ විසින් ි ඹා ඇති ාකයඹක් යවෝ කිහිඳඹක් 

උපුටා ගැනීයේ දී උපුටා ග ප ලිරාරඹ වන් කශ යුතු ඹ. ඳර්යේණඹට වබාගි කය ගන්නා 

පුද්ගරඹන් ෙැනුේ ප කය එකඟතා රඵා ගත යුතු ශතය යඳෞද්ගි ක පඹ ආයක්ා කශ යුතු ඹ. 

වබාගින්නන්යේ ශනනයතා යවළි යනොන ඳරිදි නිර්නාක ක  යවෝ ආරඪ නේ බාවිත කශ යුතු ඹ. 

ඳර්යේණඹට ශොශ ඵරධාරීන්යගන් ශය රඵා ගත යුතු ඹ. 

 

6. ඳර්යේණඹ සිදු කිරීයේ ැෙග පකභ 

විඹානුඵද්ධ වා ප්රායඹෝගික යර ඳර්යේණයේ ඇති ැෙග පකභ ෙැක්විඹ යුතු ඹ. ර්තභානඹට 

ගැශයඳන කාලීන ශලයතාක් ඇති ඳර්යේණඹක් සිදු කිරීභ ැෙග පඵ තර්කානුකර  යඳන්විඹ යුතු 

ඹ. ඳර්යේණයඹන් රැයඵන ප්රයඹෝජන යඳන්ා දිඹ යුතු ඹ (උො  :ෙැනුභ ර්ධනඹ වීභ, ෙැනුභ ඉදිරිඳ ප 

කිරීභ   ැයදි කරුණු භාජයඹන් ඉ ප කිරීභ . 
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7. ශධයඹනයේ සීභා 

ඳර්යේණඹ යනුයන් ෙැරිඹ වැකි ලිරය ප්රතිඳාෙන, කාරඹ, නිඹැදිඹ ක් කිරීේ වා යන ප 

ප්රායඹෝගික සීභාකේ යකටියඹන් ෙැක්විඹ යුතු ඹ. 
 

8. ාහිතය විභර්ලනඹ  

යාඳෘති යඹෝජනා බිහිවයේ යකයේ ෙ ඹන්න යභයින් ශෙව් යේ. ීමට යඳය සිදු කයන රෙ ඳර්යේණ 

භාතෘකාට ශොශ ශධයඹනර යතොයතුරු යභහි ඇතුශ ප කශ යුතු ඹ. එනේ, ගැටලු පිළිඵ  

ප්රෘ පතිඳත්ර, ි පි, භාධය, ාර්තා, ශොශ ඳර්යේණ ඳත්රිකා වා ශයනකු ප ප්රකාලනි න් යතොයතුරු රඵා 

ගත වැකි ඹ. ඳර්යේණ භාතෘකාට ශොශ  සිදු කයන ාහිතය විභර්ලනඹට ශභතය ශොශ ක්යේත්රයේ 

යභයතක් සිදු වී ඇති ඔඵ වඳුනාග ප ඳර්යේණ පිළිඵ ප ඒායින් ආයණඹ යනොවුණු ඳර්යේණ 

හිඩැ (Research Gap) ඔඵයේ ඳර්යේණයඹන් පුයා ගත වැකි ආකායඹ ප යකටියඹන් ඉදිරිඳ ප කශ 

යුතු ඹ.   
 

9. ඳර්යේණ ක්රභයේෙඹ 

නිඹැදිඹ වා ශධයඹන ක්යේත්රඹ යතෝයා ගැනිභ, ෙ පත රැ ් කිරීභ වා බාවිත කිරීභට ශයප්ක්ෂිත 

ක්රභයේෙඹ, ෙ පත විල්යල්ණඹ කයන ක්රභයේෙඹ ව ප්රතිපර ඉදිරිඳ ප කයන ආකායඹ පිළිඵ යතොයතුරු 

ඉදිරිඳ ප කශ යුතු ඹ. 
 

10. කාර යාමු 

ඔඵ විසින් ඉටු කයන ක්රිඹාකායකේ ඳවත ෙක්ා ඇති ආකායඹට කාර යාමුකට ක් කශ යුතු ඹ.  

 

 

ක්රිඹාකායකභ 

1 භාඹ 2 භාඹ 3 භාඹ 4 භාඹ 5 භාඹ 6 භාඹ පිරිැඹ 
ඇ්තයේන්තු

 (රු.  
(ශලය න්යන් 
නේ ඳභණක්  1

 
ති

ඹ
 

2
 

ති
ඹ

 

3
 

ති
ඹ

 

4
 

ති
ඹ

 

1
 

ති
ඹ

 

2
 

ති
ඹ

 

3
 

ති
ඹ

 

4
 

ති
ඹ

 

1
 

ති
ඹ

 

2
 

ති
ඹ

 

3
 

ති
ඹ

 

4
 

ති
ඹ

 

1
 

ති
ඹ

 

2
 

ති
ඹ

 

3
 

ති
ඹ

 

4
 

ති
ඹ

 

1
 

ති
ඹ

 

2
 

ති
ඹ

 

3
 

ති
ඹ

 

4
 

ති
ඹ

 

1
 

ති
ඹ

 

2
 

ති
ඹ

 

3
 

ති
ඹ

 

4
 

ති
ඹ

 

ඳර්යේණ යඹෝජනාි ඹ 
කක්ිරීභ 

                         

ගැටලු යතෝයා ගැනීභ  භාතෘකාක් 
යතෝයා ගැනීභ 

                         

භාතෘකා (ගුරුයඹායගන්  ශනුභත 
කය ගැනීභ 

                         

ඳර්යේණඹ ැරසුේ කිරීභ                          
- ගැටලු වා තාර්කිකඹ  

ැෙග පකභ ෙැක්වීභ 
                         

- ඳර්යේණ ාහිතය විභර්ලනඹ                          
- ඳර්යේණ ශයමුණු නිර්ණඹ කිරීභ                          
- ඳර්යේණ ප්රයේලඹ වා ඳර්යේණ 

ක්රභඹ තීයණඹ කිරීභ  
                         

-  ගවනඹ (population) වා 

නිඹැදිඹ තීයණඹ කිරීභ  

                         

- නිඹැදියඹන් ෙ පත රැ් කිරීයේ ක්රභ 
තීයණඹ කිරීභ 

                         

- ෙ පත විල්යල්ණඹ කයන ක්රභ 
තීයණඹ කිරීභ 

                         

ඳර්යේණ ක්රිඹා පභකකිරීභ                          
- ඉවත පිඹයර ැරැ්භ ශනු 

ෙ පත රැ්කය, විල්යල්ණඹ කය, 
නිගභනරට එශැඹීභ 

                         

ශනායණ ප්රචි ත කිරීභ                          
- ඳර්යේණ ාර්තාකයණඹ                          
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11. ආ්රිත රන්ථමි නාභාි ඹ 

ාහිතය විභර්ලනඹට වා ඳර්යේණ ාර්තා ි වීභට ශොශ යතොයතුරු රඵාග ප ලිරාර ෙැක්විඹ යුතු ඹ 

(යඳො ප, ඟයා, ප්රෘ පති ඳත්ර, ාර්තා, යේ ශඩවි ආදිඹ  ලිරාර යඳශ ගැ්වීයේ දී APA Style බාවිත 

කයන්න. (Microsoft Word හි References Style APA Fifth Edition Insert Citation Add 

New Source යත යගෝ ඔඵ බාවිත කශ ලිරාරර යතොයතුරු යඹදිඹ යුතු ඹ . 

උො: යඳොතක් නේ, 

 Castle, E. B. (1970). The teacher. London: Oxford University Press. 

ඟයා ි පිඹක් නේ, 

 Herrington, A. J. (1985 . Classrooms as forums for reasoning and writing. College 

Composition and Communication, 36(4 , 404-413. 

යේ ශඩවිඹක් නේ, 

 Raymon H. Mulford Library, The University of Toledo Health Science Campus. (2008 . 

Instructions to authors in the health sciences. Retrieved June 17, 2008, from 

http://mulford.mco.edu/instr/ 

 

APA රන්ථමි නාභාි ඹ දලි ඹ පිළිඵ ැඩිදුය යතොයතුරු ඳවත ඵැඳිඹ ඔය්ේ රඵාගත වැකිඹ. 

 

https://www.utoledo.edu/library/help/guides/docs/apastyle.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mulford.mco.edu/instr/
https://www.utoledo.edu/library/help/guides/docs/apastyle.pdf
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ලිි ක ඳර්යේණ යඹෝජනාි ඹ ඇගයීේ ඳත්රිකා 

 

 

 

ඳර්යේණ ගැටලු :  

 ඳර්යේණ ගැටලු පිළිඵ ප්රකාලඹ ඳැවැදිි  ඉදිරිඳ ප කය ඇත.  
 ඳර්යේණ ගැටලු පිළිඵ ප්රභාණ ප ාක්ය ඉදිරිඳ ප කය ඇත. 
 ඳර්යේණ ගැටලුයේ ැෙග පකභ පිළිඵ ප්රභාණ ප කරුණු ෙක්ා ඇත. 
 ඳර්යේණ ගැටලු භගින් ශධයඹනඹ කිරීභට ශයප්ක්ෂිත විඹඳථමිඹ ශොශ ක්යේත්රඹ 

තුශ යඹොොගැනීභට ලකයතාක් ඇත. 

 
ර. 10 
ර. 05 
ර. 05 
ර. 05 

 

ඳර්යේණයේ ශොශ පඹ 
 ඳර්යේණ ශයමුණු වා ඳර්යේණ ප්රල්න ඳැවැදිි  ෙක්ා ඇත. 

 ශොශ ක්යේත්ර යේ ඳ පනා වා ඉදිරියේදී ඳැන නැඟිඹ වැකි ගැටලු යකයයහි 
ඳර්යේණයේ භනා ශොශ පඹක් ඇත. 

 
ර. 10 
ර. 05 

 

ඳර්යේණ ක්රභයේෙඹ 
 යඹෝජිත ඳර්යේණ ක්රභයේෙඹ ශධයඹනඹ වා භැනවින් යඹෝගය යේ. 
 ඳර්යේණ ක්රභයේෙඹ ශොශ ක්යේත්රඹ පිළිඵ යඳය සිදුකයන රෙ ඳර්යේණරට 

ේඵන්ධතාක් ඳතී. 
 ඳර්යේණ ප්රයේලඹ, බාවිත  කල්ඳ, විචරයඹන්, නිඹැදිකයණඹ, ෙ පතර 

ප්රභාණ ප ඵ ආදිඹ භැනවින් වඳුනා යගන ඇත. 

 
ර. 10 
ර. 05 

 
ර. 05 

 

ශධයඹනයේ නිභා 
 ශධයඹනයේ නිභා (ඳර්යේණ ඳත්රිකාක්  ීමක්ණඹක්  සිද්ධි ශධයඹනඹක්  

ලකයතා ාර්තාක් ආදිඹ  කුභක් ෙ ඹන්න ෙක්ා ඇත. 
 ශයප්ක්ෂිත ශධයඹනඹ භගින් ශධයඹනයේ යොඹාගැනීේරට ශභතය නිර්යද්ල වා 

ක්රිඹා පභක කිරීභ වා කයනු රඵන යඹෝජනාර වි්තයා පභක විරවඹක් 
ඉදිරිඳ ප කය ඇත.  

 
ර. 05 

 
ර. 05 

 

ෙ පත විලය්ල්ණඹ 
 ෙ පත විල්යල්ණඹ වා යඹෝජිත ක්රභඹ ෙක්ා ඇත. 
 ගැටලු විල්යල්ණඹ වා යඹෝජිත ක්රභයේ ශොශ පඹ ඳැවැදිි  ෙක්ා ඇත. 

 
ර. 10 
ර. 05 

 

ඳර්යේණඹ ක්රිඹාට නැ වීභ වා ඳ පනා ලකයතා 
 ඳර්යේණ ශධයඹනඹ වා යඹෝජිත කාරයාමු ප්රභාණ ප යේ. 
 යඹෝජිත ෙ පත රැ්කිරීයේ ක්රභයේෙඹ  ප්රායඹෝගික  ක්රිඹා පභක කශ වැකි යේ. 
 යඹෝජිත ෙ පත විල්යල්ණඹ කිරීයේ ක්රභයේෙඹ  ප්රායඹෝගික  සිදු කශ වැකි යේ. 
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භායරෝචනඹ කයශේ: 

නභ          ශ පන 
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දිනඹ :  

ඳර්යේණ යඹෝජනාි යේ භාතෘකා   : 

ඳර්යේණ යඹෝජනාි ඹ ඉදිරිඳ ප කයශේ : 


