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දතොරතුරු හො සන්වනිදේෙන තොක්ෂණ නිර්මොණ තරගොවලිය - 2020 

1.හැදින්වීම  සහ අරමුණු  

හැදින්වීම   

පෙර ප ොවූවිරූ තරම් දැවැන්ත වර්ධ යක්, සංවර්ධ යක්  සහ  භොවිතයක්  පතොරතුරු හො  සන්ිපේද  පෂේත්රපේ අද 

ව විට දක් ට ඇත. ඒ අනුව පතොරතුරු හො සන්ිපේද  තොක්ෂණය ව ොහි ඕ ෑ ම වයසේ කණ්ඩොයමක  පුද්ගලපයකුට 

අදොල  සහ  වැදගත්  ව  බැවින්  පමම “පෂේත්රයට අදොල   යොයොත්මක සහ ප්රොපයෝගික ිපුණතො ලබොදීම අධයොෙ පේ 

මුල් අවධිපේ සිට ම ආරම්භ කළ යුතු ය”  ය  ෙොසල් විෂය මොලොපේ මූලික අරමුණ පෙරදැරිව පමම තරගොවලිය පිළිබඳ 

මුල් සිතුවිල්ල ෙහළ විය. එම සිතුවිල්ල යථොර්තයක් කර ගැනීම උපදසො විෂය ිර්පද්ශය උගන්ව  ෙන්ි කොමරපයන් 

ඔබ්බට ගිය වඩොත්  ප්රොපයෝගික ක්රියොකොරකමක අවශයතොවය දිගින් දිගටම හඳු ො ගැනීම සහ ඒ ඔසේපසේ සියලුම ෙොසල් 

ප්රජොවන්ට සහභොගී විය හැකි ක්රියොකොරකමක් සැලසුම් කිරීමට දැරූ උත්සොහය තුල විෂය ඉගැන්ීපම් ජොික අධයොෙ  

අරමුණු  සහ ිපුණතො තුල පිහිටමින් පමම ිර්මොණ තරගොවලිය සැලසුම් කිරීම සුදුසු බව හඳු ොගන් ො ලදී. 

අරමුණු 

 අනොගත වැඩ දලෝකයට සුදුසු ෙරු පරපුරක් බිහි කිරීමට අවශය  ක්රියොකොරකේ සංස්කෘතියක් ඇතිකිරීම 

 සන්වනිදේෙනය, තොර්කික  චින්වතනය, අදනයනය සහදයෝගය යනොදී 21 වන සියවසට අවශයවන නිපුණතො ගුරු-

සිසු සහ ගුරු-ගුරු යන සියළු අංශ තුල වර්ධ්නය 

 “සැමට දතොරතුරු තොක්ෂණය” යන සංකල්පය පොසල් පේධ්තිය තුල යථොර්තයක් බවට පතකිරීම 

 නිර්මොණකරණය සඳහො ගුරු සිසු දෙපොර්ශවයම දයොමු කිරීම 

 ෙකුණු පළොත තුල සිසුන්වදේ හො ගුරු භවතුන්වදේ  නිර්මොණොතමක කුසලතො හදුනොගැනීම හො ඇගයීම 

 දතොරතුරු හො සන්වනිදේෙන තොක්ෂණ විෂය පොසල් පේධ්තිය තුල  ජනප්රිය කිරීම 

 වයොපෘති පොෙක ඉදගනුම හො ස්ව-අධ්යයන ක්රියොකොරකේ සංස්කෘතියක් පොසල් පේධ්තියට හුරු කිරීම 

 සිය විදේකය ඵලෙොයිව ගත කිරිම හො එය නිර්මොණකරණයට දයොමු කරීම මගින්ව ආතම තෘප්තතියක් හො 

විදනෝෙයක් ලැබීම. 

 සිසුන්ව තුල ඇති නිර්මොණකරණ ශක්තිය, නදවොතපොෙන  හැකියො ෙක්වො වර්ධ්නය කර දතොරතුරු තොක්ෂණය 

මුල්කරගත ආර්ික  සංවර්ධ්නය සඳහො සමොජය දයොමු  කරීදේ ප්රොථමික දේදිකොව සැකසීම 

 අධ්යොපන ගුණොතමක සංවර්ධ්නය සහ කළමනොකරණය සඳහො දතොරතුරු තොක්ෂණ දයෙවුේ භොවිතය 

දිරිගැන්වීමට පොසල් ප්රජොව තුලම කිකොවක් ඇතිකිරීම. 

 පොසල් පේධ්තිය තුල දරොදබෝ තොක්ෂණය සහ IoT තොක්ෂණය (සොර්ව ද්රවය අන්වතර් ජොල භොවිතයන්ව) දයොෙො 

ගනිමින්ව නිර්මොණකරණයට දයොමු කරීම. 
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2. දපොදු දකොන්වදේසි 

1.දමම තරගොවලිය සෙහො ෙකුණු පළොත තුල රජදේ පොසල්, උපකෘත පොසල් සහ රජදේ ආධ්ොර ලබන දපෞේගලික  පොසල් 

හො පිරිදවන්වහි අධ්යොපනය ලබන  සිසු හො ගුරු භවතුන්ව සෙහො සහභොගී විය හැකිය. 

2.සියලු තරග කලොප මට්ටමින්ව පවතවො එහි පළමු හො දෙවන ස්ථොන ලබො ගන්වනො ජයග්රොහකයින්ව පළොත තරග සඳහො ඉදිරිපත 

ීමට සුදුසුකේ ලබයි. 

3. කලොප මට්ටදේ තරග සඳහො ඉල්ලුේ කිරීම පොසල් මට්ටමින්ව සිදු කළ යුතු අතර එක් එක් අයදුේකරුවන්ව ෙකුණු පළොත 

අධ්යොපන දෙපොර්තදේන්වතු දවබ් අඩවිදයහි (http://www.spedu.sch.lk) SSIP-2020 සබැදිය ට පිවිසීදමන්ව ලියොපදිංචි 

විය යුතු අතර එම අයදුේපත පුරවො submit දබොතතම මත click කිරීදමන්ව පසු බොගත කර ගන්වනො ලෙ පිටපත අෙොල 

විෂයභොර ගුරුභවතො මඟින්ව නිර්දේශ කර විදුහල්පති මඟින්ව සහතික කර නිල මුද්රොව සහිතව පොසල අයත කලොප 

කොර්යොලය දවත දයොමු කළ යුතුයි. 

4. අෙොල දවබ් අඩවිදයහි මොර්ගගතව ලියොපදිංචි දනොවන තරග කරුවන්ව පළොත තරග සඳහො ඉදිරිපත ීමට සුදුසුකේ 

දනොලබන බව සලකන්වන. 

5. පොසල තුළ එක් එක් සිසුන්වදේ හො සිසු කණ්ඩොයේවල අයදුේ පත්ර එක් දගොණුවක් දලස සකස ්කර එහි පොසල් සොරොංශ 

වොර්තොව (FORM-S) සහ (FORM-OSF-S)  මඟින්ව සහ ගුරු අයදුේපත්ර (FORM- T) මගින්ව 2020.04.30 දහෝ එදිනට දපර 

කලොපදේ දතොරතුරු හො සන්වනිදේෙන තොක්ෂණ අධ්යක්ෂ දවත දයොමු කළ යුතුයි. 

6. අෙොල දිනට පසුව එවනු ලබන අයදුේපත ප්රතික්දෂ්ප කරනු ලැදබ්. 

7. තරග පවතවන කොල සීමොවන්ව පහත පරිදි දේ. 

   කලොප තරග  මැයි 18 -  මැයි 2 

   පළොත තරග  ජුනි 13 - ජුනි 17 

   පළොත ඇගයීම සැප්තතැේබර් මස   
 

8. එක් ශිෂයදයකුට තරග කළ හැක්දක් උපරිම තරග ඉසේ දෙකක් සඳහො පමණි. ඊට අමතර ව විවෘත තරග  ඉසේව සහ 

Robot Battle ඉසේව සඳහො ෙ ඉදිරිපත විය හැකියි. 

 

9. සෑම තරග ඉසේවක් සඳහොම අයදුේකරුවන්ව දවන්වදවන්ව වශදයන්ව මොර්ගගතව ලියොපදිංචි ී අයදුේපත ඉදිරිපත කළ 

යුතුයි. 
 

10. සිසු තරග ඉසේ සඳහො 2020 .04.30 දිනට අෙොල සිසුන්ව ඉදගනුම ලබන දර්ණිය අනුවම තරග කොණ්ඩ නිර්ණය කළ 

යුතු අතර එම අෙොල අයදුේපදතහි විෂයභොර ගුරුභවතො මඟින්ව නිර්දේශ කර විදුහල්පති මඟින්ව සහතික කළ යුතුයි. (2019 

වර්ෂදේ දී 11 දර්ණිය විභොගය සඳහො දපනී සිටි සිසුන්ව 10-11  දර්ණිය නියමිත තරග කොණ්ඩයට සහ 13 දර්ණිය 

විභොගය සඳහො දපනී සිටි සිසුන්ව 12-13 කොණ්ඩයට අයත වනදස් ෙ සලකන්වන) 
 

11. අයදුේකරුවන්ව ස්ව නිර්මොණ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ඕනෑම ක්රම ශිල්පයක් භොවිතදයන්ව විනිශච්ය මණ්ඩලය 

ඉදිරිදේ ඉදිරිපත කළ යුතු අතර එය වි.05ක උපරිම කොලයකට යටතව සිදු කළ යුතුය. 
 

12. ඉදිරිපත කිරීමට සමගොමීව ((FORM-S-PLAN)) මඟින්ව ස්වකීය නිර්මොණයට අෙොල දතොරතුරු කලොප හො පළොත 

විනිශච්ය මණ්ඩලය දවත ඉදිරිපත කළ යුතුය. අෙොල ආකෘතිදයහි නියමිත ස්ථොනදයහි මොර්ගගතව ලියොපදිංචි ීදේ දී 

උතපොෙනය වූ ලියොපදිංචි අංකය පැහැදිලිව සඳහන්ව කළ යුතුය.  
 

13. තරගකරුවන්ව විසින්ව තම නිර්මොණ සඳහො දයොෙොගත මුලොර (උපුටො ගැනීේ පිළිබඳ විස්තර, ගීත අනුඛණ්ඩ, ීඩීදයෝ, 

හිමිකේ ආදිය) සඳහන්ව කළ යුතුය. 
 

14. සෑම මෘදු පිටපත සහිත නිර්මොණයක්ම DVD/CD තැටියකින්ව කලොප/පළොත විනිශ්චය මණ්ඩලය දවත ඉදිරිපත කළ 

යුතු අතර  DVD/CD තැටිය මත අයදුේකරුදේ නම, පොසදල් නම, තරග  කොණ්ඩය,  මොර්ගගත ලියොපදිංචි අංකය සහ 

නිර්මොණදේ නම දනොමැදකන තීන්වතදයන්ව සටහන්ව කළ යුතුය. 
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අෙොල DVD/CD කලොප/පළොත තරග  අයදුේපත්ර සමඟ ඉදිරිපත කළ යුතු කොල සීමොව පහත පරිදි දේ. 
 
 

කලොප තරග  :- 2020 අදේල් 30 දින දහෝ ඊට  ප්රථම 

පළොත තරග  :- 2020  මැයි 29 දින දහෝ ඊට  ප්රථම 
  

 15. පළොත තරග සඳහො අයදුේ පත්ර දයොමු කිරිදේ දී කලොප ජයග්රොහකයන්වදේ දපෞේගලික අයදුේපත්ර සමඟ කලොප  

ජයග්රොහකයන්ව සියල්ලදේ දතොරතුරු ඇතුලත කලොප සොරංශ වොර්තො (FORM- Z-J), (FORM- Z-LS), 

(FORM- Z-US), (FORM- Z-OSF-S), (FORM- Z-T) සහ මෘදු පිටපත සහිත නිර්මොණ සඳහො එම මෘදු 

පිටපත අඩංගු වන දස්  නිවැරදිව නොමකරණය කරන ලෙ  CD/DVD තැටි සහිතව 2020 මැයි 29 දින 

දහෝ ඊට ප්රථම කලොප දතොරතුරු හො සන්වනිදේෙන තොක්ෂණ අධ්යක්ෂ විසින්ව ඉදිරිපත කළ යුතුය. 
 

16. දවනත තරග සඳහො ඉදිරිපත කර ජයග්රහණය කරන ලෙ නිර්මොණ දමම තරගය සඳහො ඉදිරිපත කිරීමට අවසර 

දනොමැත. 
 

16. සියළුම තරගකරුවන්ව තරග ඉසේ සඳහො නිර්මොණ ඉදිරිපත කරන අවස්ථොදේ දී ඒ සඳහො අවශය දමවලේ 

(මෘදුකොංග, ලැප්තදටොප්ත, ටැබ්ලට්, බල සැපයුේ දකදවණි වැනි අවශය සියලු උපකරණ) සහිතව පැමිණිය යුතුය. 

 

3. තරග විනිශ්චය  

1. කලොප මට්ටදේ විනිශ්චය මණ්ඩලය කලොපදේ දතොරතුරු හො සන්වනිදේෙන තොක්ෂණ අධ්යක්ෂදේ නිර්දේශය මත 

කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂ විසින්ව පතකළ යුතුය . එක් තරගයක් සඳහො අවම වශදයන්ව තුන්ව දෙනකුදගන්ව යුත 

විනිශච්ය මණ්ඩලයක් පතකළ යුතුය.  

2. කලොප මට්ටදේ විනිශච්ය ආකෘති සහ ලකුණු සටහන්ව විනිශ්චය මණ්ඩලය සහ විෂය නිලධ්ොරි අතසන සහිතව 

සුරක්ිතව තැබිය යුතු අතර  පළොත අධ්යොපන අධ්යක්ෂ විසින්ව ඉල්ලිේ කළවිට ලබොදිය යුතුය.  

3. පළොත මට්ටදේ විනිශ්චය මණ්ඩලය එක් තරග ඉසේවක් සඳහො තුන්වදෙනකුට දනොඅඩුව පළොත දතොරතුරු හො 

සන්වනිදේෙන තොක්ෂණ අධ්යක්ෂ විසින්ව පත කරනු ඇත. 

4. තරගදේ කිසියේ අදියරකදී, ඊට  සේබන්වධ් යේ පොර්ශවයක් යේකිසි වංචනික ක්රියොවක නිරත ීම මගින්ව දහෝ 

දවනත ආකොරයකින්ව තරග ප්රතිඵලවලට බලපෑමක් ඇති කර තිදබන බවට කවර දහෝ අවස්ථොවක දී වූවෙ 

අනොවරණය වූවදහොත සහ එය පිළිගත හැකි සහ වගකීේ සහගත අනොවරණයක් නේ, ඒ පිළිබෙව පරීක්ෂො කර 

අවශය පියවර ගනු ලැදබ්. 

5. යේ තරග කොණ්ඩයක ප්රතිඵල නිකුත කිරීදමන්ව පසුව වැඩි ලකුණ ලබොගත පොසලකට විරුේධ්ව යේ කිසි 

අභියොචනයක් ඉදිරිපත ී දචෝෙනොදේ බරපතලකම අනුව අෙොල පොසල එම තරග කොණ්ඩදයන්ව ඉවත 

කරන්වදන්වනේ ඊළග ඉහලම ලකුණු මට්ටම ලබො ගත පොසලට ජයග්රහණ අවස්ථො පිළිදවළින්ව හිමි දේ.  

4. තරග අංශ 

*  6 - 9 දර්ණි (SSIP-J)         

*  10 - 11 දර්ණි (SSIP-LS)        

*  12 - 13 දර්ණි (SSIP-US)       

*  විවෘත දකටි චිත්රපට (ගුරු හො සිසු) (SSIP-OSF-S) (SSIP-OSF-T)    

* ගුරු තරග (SSIP-T)   

*  දරොදබෝ යුේධ්ය (Robot Battle) සංෙර්ශනය (SSIP-RB)    
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5. 6- 9 තරග සහ උපදෙස්  

6 – 9 දර්ණි සඳහො තරග ඉසේ (events) තුනකි. 

අනු අංකය   තරගය තරග  දක්තය 

01 Robotics/ IoT SSIP-J-RI 

02 Presentation Software SSIP-J-PS 

03 Education Related Game Development or 

Application 
SSIP-J-GD 

 

 (6 - 9 පරේණි) Robotics / loT – (SSIP-J-RI) 

 එදිදනෙො කොර්යයන්ව පහසු කර ගැනීම සඳහො නව නිර්මොණයක් දහෝ නවයකරණ උපොංගයක් සකස් කර ගැනීම 

අරමුණ දේ . 
 නිර්මොණය සඳහො web camera, සංදේෙක Arduino, micro-bit, raspberry-pi දහෝ ක්ෂුද්ර පොලක (micro 

controller) උපොංග උපදයෝගී කර ගත හැක. 
 සියලු නිර්මොණ පහත සඳහන්ව දක්්ෂත්රය/දක්්ෂත්ර ඔස්දස් ඉදිරිපත කළ හැකිය. 

 
 

දක්්ෂත්රය 

 අධ්යොපන දක්්ෂත්රය 
 ඉදගනුේ ඉගැන්වීේ ක්රියොවලිදේ ගුණොතමකභොවය වැඩිදියුණු කර ගත හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ 
 ඉදගනුේ ඉගැන්වීේ ක්රියොවලිය පහසු කර ගැනීම සඳහො භොවිතො කළ හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ 

 ඉංජිදන්වරු තොක්ෂණ හො නිශප්ොෙන දක්ෂත්්රය 
 ක්රියොෙොම ස්වයංක්රියකරණයට අෙොල දරොදබෝ නිර්මොණ 
 නිශ්පොෙන තොක්ෂණික පිරිවැය අවම කිරීදේ දරොදබෝ යන්වත්ර 

 දසෞඛයය හො වවෙය විෙයොතමක දක්්ෂත්රය 
 දසෞඛයය සංරක්ෂණය දහෝ වවෙය කටයුතු සඳහො භොවිත කළ හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ  

 නිශ්පොෙන කර්මොන්වත හො පරිසර අධ්යයන දක්ෂත්්රය  
 කෘිකොර්මික, ධීවර, අදනකුත නිශ්පොෙන හො පරිසර කටයුතු දක්්ෂත්රවල වැඩ පහසු කර ගත හැකි දහෝ 

ක්රියොෙොම ස්වයංක්රීයකරණය පොෙක කර ගත දරොදබෝ නිර්මොණ  

 විදනෝෙොස්වොෙ දක්්ෂත්රය 
 විදනෝෙ/ක්රීඩො කටයුත සෙහො දයොෙොගත හැකි දරොදබෝ යන්වත්ර 

 

 දමම තරග ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණොයක පහත පරිදි දේ. 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. නදවෝතපොෙනයක් දහෝ නවයකරණයක් ීම 20 

2. තොක්ෂණය 20 

3. ප්රොදයෝගික බව  20 

4. කොර්යක්ෂම බව 20 

5. සොදප්තක්ෂ පිරිවැය අඩු ීම  20 
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 (6 - 9 පරේණි) Presentation Software (SSIP-J-PS) 

ඉදිරිපත කිරීදේ මෘදුකොංගයක් භොවිතදයන්ව (Presentation Software) අධ්යොපනික සොමොජියීය දහෝ කොලීන මොතෘකොවක් 

යටදත වයොපෘති පොෙක ඉදිරිපත කිරීමක් නිර්මොණය කිරීම  

උෙො 1. දවරල සංරක්ෂණය වැනි කොලීන මතෘකොවට අෙොලව 
       2. අන්වතර්ක්රියොය සහිත ඉදගනුේ ආධ්ොරකයක් 

 දමම තරග ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණොයක පහත පරිදි දේ.  

 

 

(6 - 9 පරේණි) Education related Game Development or Application (SSIP-J - GD) 

 අන්වතර් ක්රියොකොරීතව පරිගණක ක්රීඩො දේවලේ (Scratch, App-inventor, M-block වැනි ෙෘෂය පරිගණක භොෂො ) 
ඇසුරු කරමින්ව නිර්මොණ ඉදිරිපත කළ හැකිය  

 දමම ඉසේව සෙහො ඉදිරිපත කරන නිර්මොණ අධ්යොපනික, සොමොජයීය දහෝ කොලීන වශදයන්ව වැෙගත මතෘකොවක් 
යටදත නිර්මොණය  විය යුතුය. 
  

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණොයක පහත පරිදි දේ. 
 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. නදවෝතපොෙනයක් දහෝ නවයකරණයක් ීම 20 

2. තොක්ෂණය 20 

3. ප්රොදයෝගික බව  20 

4. කොර්යක්ෂම බව 20 

5. සොදප්තක්ෂ පිරිවැය අඩු ීම  20 

 
 

6. 10- 11 තරග සහ උපදෙස් 

 10-11 පරේණි සඳහො තරග ඉසේ (event) තු කි. 

අනු අංකය   තරගය තරග  දක්තය 

01 Robotics/ IoT SSIP-LS-RI 

02 Presentation Software SSIP-LS-PS 

03 Education related  Game Development or 

Application 

SSIP-LS-GD 

 

 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. අරමුණ (Purpose)  20 

2. නිර්මොණොතමක බව (Design & layout) 20 

3. තොක්ෂණය (Technology)  20 

4. අන්වතර්ගතය, ප්රකොශනය හො හිමිකොරිතවය     

(Content, Authority & Reliability 

20 

5. ඇගයීම, නිමොව සහ වොර්තොකරණය 
             (Testing , Finishing and Documentation)  

20 
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(10-11 පරේණි) Robotics (දරොදබෝ තොක්ෂණය) /IOT (සොර්ව ද්රවය අන්වතර්ජොල භොවිතයන්ව) 

 එදිදනෙො කොර්යයන්ව පහසු කර ගැනීම සඳහො නව නිර්මොණයක් දහෝ නවයකරණ උපොංගයක් සකස් කර ගැනීම 

 නිර්මොණය සඳහො web camera, සංදේෙක Arduino, micro-bit, raspberry pi දහෝ ක්ෂරද්ර පොලක (micro 
controller) උපොංග උපදයෝගී කර ගත හැක. 

 සියලු නිර්මොණ පහත සඳහන්ව දක්්ෂත්රය/ දක්්ෂත්ර ඔස්දස් ඉදිරිපත කළ හැකිය. 
දක්්ෂත්රය 

 අධ්යොපන දක්්ෂත්රය 
 ඉදගනුේ ඉගැන්වීේ ක්රියොවලිදේ ගුණොතමකභොවය වැඩිදියුණු කර ගත හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ 
 ඉදගනුේ ඉගැන්වීේ ක්රියොවලිය පහසු කර ගැනීම සඳහො භොවිතො කළ හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ 

 ඉංජිදන්වරු තොක්ෂණ හො නිශප්ොෙන දක්ෂත්්රය 
 ක්රියොෙොම ස්වයංක්රියකරණයට අෙොල දරොදබෝ නිර්මොණ 
 නිශ්පොෙන තොක්ෂණික පිරිවැය අවම කිරීදේ දරොදබෝ යන්වත්ර 

 දසෞඛයය හො වවෙය විෙයොතමක දක්්ෂත්රය 
 දසෞඛයය සංරක්ෂණය දහෝ වවෙය කටයුතු සඳහො භොවිත කළ හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ  

 නිශ්පොෙන කර්මොන්වත හො පරිසර අධ්යයන දක්ෂත්්රය  
 කෘිකොර්මික, ධීවර, අදනකුත නිශ්පොෙන හො පරිසර කටයුතු දක්ෂත්රවල වැඩ පහසු කර ගත හැකි දහෝ 

ක්රියොෙොම ස්වයංක්රීයකරණය පොෙක කර ගත දරොදබෝ නිර්මොණ  

 විදනෝෙොස්වොෙ දක්්ෂත්රය 
 විදනෝෙ/ක්රීඩො කටයුත සෙහො දයොෙොගත හැකි දරොදබෝ යන්වත්ර 

 

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණොයක පහත පරිදි දේ. 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. නදවෝතපොෙනයක් දහෝ නවයකරණයක් ීම 20 

2. තොක්ෂණය 20 

3. ප්රොදයෝගික බව  20 

4. කොර්යක්ෂම බව 20 

5. සොදප්තක්ෂ පිරිවැය අඩු ීම  20 

 

 (10-11 පරේණි) Presentation Software (SSIP- LS- PS) 

 විෙුත සමර්පණ මෘදුකොංගය (Power point/ Impress), පරිගණක භොෂොවක්,දවබ් අන්වතර්ගත කළමණොකරන 

පේධ්ති (CMS), දහෝ බහුමොධ්ය භොවිතදයන්ව වර්ධ්නය කරන ලෙ ඉදගනුේ ආධ්ොරකයක් දහෝ කොලීන මොතෘකොවක් 

සේබන්වධ්දයන්ව කරන ඉදිරිපත කිරිම. 

 උෙො 1. දවරළ සංරක්ෂණය වැනි කොලීන මතෘකොවට අෙොලව 

       2. අන්වතර්ක්රියො සහිත ඉදගනුේ ආධ්ොරකයක්  

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණයක පහත පරිදි දේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. අරමුණ (Purpose)  20 

2. නිර්මොණොතමක බව (Design & layout) 20 

3. තොක්ෂණය (Technology)  20 

4. අන්වතර්ගතය, ප්රකොශනය හො හිමිකොරිතවය     

(Content, Authority & Reliability 

20 

5. ඇගයීම, නිමොව සහ වොර්තොකරණය 
             (Testing , Finishing and Documentation)  

20 
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 (10-11පරේණිය) පරිගණක ක්රීඩො දහෝ පරිගණක දයදුේ දමවලේ (Education related Game Development or 

Application)  (SSIP-LS-GD) 

 දේ සෙහො ඕනෑම පරිගණක භොෂොවක් දහෝ දමවලමක් හොවිතො කළ හැකිය.  

 දමම ඉසේව සෙහො ඉදිරිපත කරන නිර්මොණ අධ්යොපනික සොමොජයීය දහෝ කොලීන වශදයන්ව වැෙගත මොතෘකොවක් 

යටදත නිර්මොණය  විය යුතුය. 

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණොයක පහත පරිදි දේ. 
 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. නදවෝතපොෙනයක් දහෝ නවයකරණයක් ීම 20 

2. තොක්ෂණය 20 

3. ප්රොදයෝගික බව  20 

4. කොර්යක්ෂම බව 20 

5. සොදප්තක්ෂ පිරිවැය අඩු ීම  20 

 

7.12- 13 තරග සහ උපදෙස් 
 12 – 13 දර්ණි සඳහො තරග ඉසේ (event) තුනකි. 

අනු අංකය   තරගය තරග  දක්තය 

01 Robotics/ IoT SSIP-US-RI 

02 Web Design and Development SSIP-US-WD 

03  Application Development (Desktop or  Mobile) SSIP-US-AD 

 

(12 – 13 දර්ණි) Robotics (දරොදබෝ තොක්ෂණය) /IoT (සොර්ව ද්රවය අන්වතර් ජොල භොවිතයන්ව) – (SSIP-US-RI) 

 එදිදනෙො කොර්යයන්ව පහසු කර ගැනීම සඳහො නව නිර්මොණයක් දහෝ නවයකරණ උපොංගයක් සකස් කර ගැනීම 

 නිර්මොණය සඳහො web camera, සංදේෙක Arduino, Micro-bit, Raspberry pi දහෝ ක්ෂුද්ර පොලක (Micro 

controller) උපොංග උපදයෝගී කර ගත හැක. 

 සියලු නිර්මොණ පහත සඳහන දක්්ෂත්ර ඔස්දස් ඉදිරිපත කළ හැකිය. 

 සියලු නිර්මොණ පහත සඳහන්ව දක්්ෂත්රය / දක්්ෂත්ර ඔස්දස් ඉදිරිපත කළ හැකිය. 

දක්්ෂත්රය 

 අධ්යොපන දක්්ෂත්රය 
 ඉදගනුේ ඉගැන්වීේ ක්රියොවලිදේ ගුණොතමකභොවය වැඩිදියුණු කර ගත හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ 
 ඉදගනුේ ඉගැන්වීේ ක්රියොවලිය පහසු කර ගැනීම සඳහො භොවිතො කළ හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ 

 ඉංජිදන්වරු තොක්ෂණ හො නිශප්ොෙන දක්ෂත්්රය 
 ක්රියොෙොම ස්වයංක්රියකරණයට අෙොල දරොදබෝ නිර්මොණ 
 නිශ්පොෙන තොක්ෂණික පිරිවැය අවම කිරීදේ දරොදබෝ යන්වත්ර 

 දසෞඛයය හො වවෙය විෙයොතමක දක්්ෂත්රය 
 දසෞඛයය සංරක්ෂණය දහෝ වවෙය කටයුතු සඳහො භොවිත කළ හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ  

 නිශ්පොෙන කර්මොන්වත හො පරිසර අධ්යයන දක්ෂත්්රය  
 කෘිකොර්මික, ධීවර, අදනකුත නිශ්පොෙන හො පරිසර කටයුතු දක්්ෂත්රවල වැඩ පහසු කර ගත හැකි දහෝ 

ක්රියොෙොම ස්වයංක්රීයකරණය පොෙක කර ගත දරොදබෝ නිර්මොණ  

 විදනෝෙොස්වොෙ දක්්ෂත්රය 
 විදනෝෙ/ක්රීඩො කටයුත සෙහො දයොෙොගත හැකි දරොදබෝ යන්වත්ර 
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 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණයක පහත පරිදි දේ. 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. නදවෝතපොෙනයක් දහෝ නවයකරණයක් ීම 20 

2. තොක්ෂණය 20 

3. ප්රොදයෝගික බව  20 

4. කොර්යක්ෂම බව 20 

5. සොදප්තක්ෂ පිරිවැය අඩු ීම  20 

 

 (12 – 13 දර්ණි) දවබ් අඩවි නිර්මොණය (Web Design & Devoloping ) (SSIP-US-WD) 

 දවබ් අඩවි නිර්මොණය සෙහො HTML, PHP, CSS, JavaScript, Jquary, Json, ආදිය දමන්වම MySql වැනි ෙතත 

පොෙකයන්ව වුව ෙ භොවිතො කළ හැකිය  

 දවබ් අඩවි නිර්මොණය සෙහො අවම වශදයන්ව දවබ් පිටු 3ක් විය යුතුය . 

 දමම තරග ඉසේව සෙහො CMS (joomla,wordpress ආදී) භොවිතො දනොකල යුතුය.  

 සියලු නිර්මොණ පහත සඳහන්ව දක්්ෂත්ර ඔස්දස් ඉදිරිපත කළ හැකිය 

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණයක පහත පරිදි දේ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

(12 – 13 දර්ණි) දයදුේ මෘදුකොංග සංවර්ධ්නය(Application Development - Desktop or  Mobile ) (SSIP-LS-AD) 

 දමම මෘදුකොංග සංවර්ධ්නය සඳහො ඕනෑම පරිගණක භොෂොවක් (programming languages) භොවිතො කළ හැකිය 

(Java, Android, C#, C++, Python, Pascal, etc) 

 මෘදුකොංග සංවර්ධ්නය සඳහො ඕනෑම මෘදුකොංග සංවර්ධ්න වැඩසටහනක් භොවිතො කළ හැකිය.(NetBeans, Eclipse, 

Visual Studio, PyCharm, etc with suitable database server – Apache derby 

 මෘදුකොංග සංවර්ධ්නය සඳහො ඕනෑම (Framework – Spring Framework, Hibernate, Play Framework etc) 

භොවිතො කළ හැකියි. 

  නිර්මොණය අධ්යොපනික දහෝ සමොජයීය දලස වැෙගතවන නිර්මොණයක් විය යුතුයි. 

  නිර්මොණය ධ්ොවනය (Run) කිරීම සඳහො අවශයතො (Platform) , නිර්මොණය සඳහො අවශය ෙතත සමුෙොය පේධ්ති 

(Database), නිර්මොණයට ප්රදේශ ීම සඳහො අවශය පරිශීලක නොම හො මුරපෙ (Usernames, Passwords) ආදිය 

නිර්මොණය සමඟ එවිය යුතුයි. 

උෙො:-Library Managment System, Learning Management System, Point of Sale, Booking 

System, ජංගම දුරකථන දයෙවුේ (Mobile Apps) භොවිතො කළ හැක. 

 

 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. අරමුණ (Purpose)  20 

2. නිර්මොණොතමක බව (Design & layout) 20 

3. තොක්ෂණය (Technology)  20 

4. අන්වතර්ගතය, ප්රකොශනය හො හිමිකොරිතවය     

(Content, Authority & Reliability 

20 

5. ඇගයීම, නිමොව සහ වොර්තොකරණය 
             (Testing , Finishing and Documentation)  

20 
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 සියලු නිර්මොණ පහත සඳහන්ව දක්්ෂත්ර ඔස්දස් ඉදිරිපත කළ හැකිය. 

දක්්ෂත්රය 

 අධ්යොපන දක්්ෂත්රය 
 ඉදගනුේ ඉගැන්වීේ ක්රියොවලිදේ ගුණොතමකභොවය වැඩිදියුණු කර ගත හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ 
 ඉදගනුේ ඉගැන්වීේ ක්රියොවලිය පහසු කර ගැනීම සඳහො භොවිතො කළ හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ 

 ඉංජිදන්වරු තොක්ෂණ හො නිශප්ොෙන දක්ෂත්්රය 
 ක්රියොෙොම ස්වයංක්රියකරණයට අෙොල දරොදබෝ නිර්මොණ 
 නිශ්පොෙන තොක්ෂණික පිරිවැය අවම කිරීදේ දරොදබෝ යන්වත්ර 

 දසෞඛයය හො වවෙය විෙයොතමක දක්්ෂත්රය 
 දසෞඛයය සංරක්ෂණය දහෝ වවෙය කටයුතු සඳහො භොවිත කළ හැකි දරොදබෝ නිර්මොණ  

 නිශ්පොෙන කර්මොන්වත හො පරිසර අධ්යයන දක්ෂත්්රය  
 කෘිකොර්මික, ධීවර, අදනකුත නිශ්පොෙන හො පරිසර කටයුතු දක්්ෂත්රවල වැඩ පහසු කර ගත හැකි දහෝ 

ක්රියොෙොම ස්වයංක්රීයකරණය පොෙක කර ගත දරොදබෝ නිර්මොණ  

 විදනෝෙොස්වොෙ දක්්ෂත්රය 
 විදනෝෙ/ක්රීඩො කටයුත සෙහො දයොෙොගත හැකි දරොදබෝ යන්වත්ර 

 

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණයක පහත පරිදි දේ. 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

1. නදවෝතපොෙනයක් දහෝ නවයකරණයක් ීම 20 

2. තොක්ෂණය 20 

3. ප්රොදයෝගික බව  20 

4. කොර්යක්ෂම බව 20 

5. සොදප්තක්ෂ පිරිවැය අඩු ීම  20 
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7. ගුරු තරගය (Teachers’ Competition)  

 ෙකුණු පළොත තුල පවතනො රජදේ දහෝ රජයට අනුබේධ් පොසල් වල ෙැනට දස්වදේ නියුතු ගුරු සහ විදුහල්පති 
දස්වොවන්වහි ඕනෑම අදයකුට ඉදිරිපත විය හැක.  

 නිර්මොණය ස්වනිර්මොණයක් බවට විදුහල්පතිවරයො/දකොට්ඨොස අධ්යක්ෂ  විසින්ව සහතික කළ යුතුය. 

 ගුරු තරගය (Teachers’ Competition) සඳහො තරග ඉසේ (event) දෙකකි. 

අනු අංකය   තරගය තරග  දක්තය 

01 Presentation Software SSIP-T-PS 

02 Application Development (Desktop or  Mobile) SSIP-T-AD 

 

ගුරු තරගය - Presentation Software (SSIP-T-PS). 

 අන්වතර් ක්රියොකොරී ඉදලක්දරොනික  ඉදගනුේ - ඉගැන්වීේ ආධ්ොරකයක් නිර්මොණය කිරීම. 

 විේයුත සමර්පණ / දයෙවුේ මෘදුකොංගක් දහෝ programming languages ඕනෑම එකක් භොවිතො කළ හැක. 

 විෂය නිර්දේශය දහෝ අධ්යොපන කළමණොකරණයට අෙොළව විය යුතුය. 

 පොඩේ සැලසුමක් නේ  මිනිතතු 40 කට අෙොළව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව විය යුතුය.  

 ඉදිරිපත කිරීම විනිශච්ය මණ්ඩලය ඉදිරිදේ මිනිතතු 10 ක් තුළ සිදු කළ යුතුය. 
 

ගුරු භවතුන්පේ (Presentation Software (SSIP-T-PS) සඳහො තරග පකොන්පද්සි 

1. අන්වතර් ක්රියොකොරී (Interactive ) ඉදගනුේ ආධ්ොරකයක් විය යුතුයි. 

2. ඉදගනුේ මෘදුකොංගයක් නේ 1 – 11 විෂය නිර්දේශයට අයත කුමන දහෝ විෂයයක විනොඩි 40 ක පොඩමක් 

ආවරණය වන දස් සකස ්විය යුතුයි. 

3. ඉදගනුේ මෘදුකොංගයක් දනොදේ නේ ෙරුවන්වදේ සමොජ ආකල්ප දවනස් කර ලීමට/ සංවර්ධ්නය කිරීමට ෙොයක 

වන මෘදුකොංගයක් විය යුතුයි. 

4. විනොඩි 10 ක් තුළ ඉදිරිපත කළ හැකි විය යුතුයි. 

5. භොවිත කරන්වනොදේ දතරුේ ගැනිදේ හැකියොව හො දේගය අනුව මෘදුකොංගය පොලනය කළ හැකි විය යුතුයි. 

6. දයොෙොගත පරිගණක භොෂො, දයෙවුේ මෘදුකොංග සහ භොවිත කළ දවබ් අඩවි පැහැදිලිව ෙක්වො තිබිය යුතුයි. 

7. ඉදිරිපත කරන මෘදුකොංගය CD/DVD තැටියක ගබඩොකර පිටපත දෙකකින්ව භොරදිය යුතුයි. 

8. අවශය වු විට ඉදිරිපත කිරිිීමට (present) සූෙොනේව සිටිය යුතුයි. 

 

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණයක පහත පරිදි දේ. 

 

1. යේ විෂයයක විෂය නිර්දේශයකට හො පොඩමකට අෙොලතවය 

2. සංකල්ප හො විෂය අන්වතර්ගතය තහවුරු කිරීමට දගන ඇති ක්රියොමොර්ග 

3. රූප, ශබ්ෙ, සජීීකරණ දයොෙො ඇති ආකොරය 

4. ඉදගනුම අනොවරණය කර ගැනීමට අෙොල ඇගයීේ 

5. වැඩිදුර ඉදගනුම සඳහො දයොෙො ඇති අධි සන්වධ්ොන 

6. අකුරු ප්රමොණ, වර්ණ ගැලපීේ හො සමස්ත නිර්මොණදේ ඇති ගුණොතමක බව 
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ගුරු තරගය - Application Development (Desktop or Mobile) (SSIP-T-AD) 

 

 පොසල් කළමණොකරණයට අෙොලව නිර්මොණය කිරීම (ගැලදපන ඕනෑම දයෙවුේ මෘදුකොංගයක් භොවිතො කළ හැක) 
උෙොහරණ:- සහන කොලසටහන, පුස්තකොල කළමණොකරණය, දතොග පොලනය,  
මොනව සේපත කළමණොකරණය  

 විෂය නිර්දේශය දහෝ අධ්යොපන කළමණොකරණයට  අෙොළව විය යුතුය. 
 

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණයක පහත පරිදි දේ. 

ඇගයීේ නිර්ණොයක ලකුණ 

6. නදවෝතපොෙනයක් දහෝ නවයකරණයක් ීම 20 

7. තොක්ෂණය 20 

8. ප්රොදයෝගික බව  20 

9. කොර්යක්ෂම බව 20 

10. සොදප්තක්ෂ පිරිවැය අඩු ීම  20 

 

8.දකටි චිත්රපට ( ගුරු/ සිසු) - Open Short Film  

අනු අංකය   තරගය තරග  දක්තය 

01 දකටි චිත්රපට (Short Film) SSIP-OSF-S 

02 දකටි චිත්රපට (Short Film) SSIP- OSF-T 

 

තරග පකොන්පද්සි 

 දකටි චිත්රපට ශිෂය  තරගය 6-13  දර්ණි සිසුන්ව සඳහො පමනක් විවෘත තරගයක් බව සලකන්වන. 

 කොටූන්ව/ සලරූ /තොතවික රංගනය ආදී ඕනෑම මොධ්යයක් ඔස්දස් දකටි චිත්රපට දහෝ වොර්තොමය වැඩ සටහනක් 

නිර්මොණයක් දලස  ඉදිරිපත කළ හැකිය. 

 ධ්ොවන කොලය වි 5 කට දනොඅඩු 8 කට දනොවැඩි විය යුතුය. 

 ඩිජිටල් තොක්ෂණය භොවිතො කළ යුතුය. 

 ීඩිදයෝ ආකෘතිය DVD data format (mp4) ආකෘතිය විය යුතුය. 

 රූගත කිරීේ වලදී ීඩිදයෝ කැමරො දහෝ ජංගම දුරකථන කැමරො වුව ෙ භොවිතො කළ හැකිය.  

 අධ්යොපනික දහෝ සොමොජයීය වැෙගතකමක් සහිත යහපත ආකල්ප වර්ධ්නය වන දතමොවක්  ඔස්දස් නිර්මොණ 
ඉදිරිපත කළ හැක.  

 දමම තරග  ඉසේව සඳහො ඇගයීේ නිර්ණයක පහත පරිදි දේ 

1 දකටි චිත්රපටදේ දතමොව/ පණිවිඩය / අරමුණ 20 

2 චිත්රපටදේ අන්වතර්ගතය  20 

3 තොක්ෂණික ක්රම උපොයන්ව සහ ආකෘතිය (structure) 20 

4 ශබ්ෙ ප්රදයෝග  20 

5 සංස්කරණය සහ තිර රචනය 20 
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9. Robot Battle   (6 -  13) 

තරග නීි (Rules and Guidelines) 

සොමොජිකයන් 

 කණ්ඩොයේ තරගයක් දලස පැවැතදවන බැවින්ව උපරිම සොමොජිකයන්ව සංඛයොව 5කි. එකම පොසලකින්ව කණ්ඩොයේ 

කිහිපයක් වුව ෙ ඉදිරිපත විය හැකිය. නමුත එක් සොමොජිකදයකුට නිදයෝජනය කළ හැක්දක් එක් කණ්ඩොයමක් 

පමණි. එදස්ම එක් කණ්ඩොයමක් සඳහො එක් දරොදබෝවක් පමණක් නිර්මොණය කළ යුතුය. 

 සියලුම සොමොජිකයන්ව එකම පොසදල් විය යුතුය. 

 

පරොපබෝ පිරිවිතර  (Robot Specifications) 

 සොමොනය අවස්ථොදේදී ප්රමොණය 30cm x 30cm x 30cm (දිග x පළල x උස) ට වැඩිදනොවිය යුතුය. 

 (තරග අවස්ථොදේදී 10 cm ෙක්වො අමතර  උපරිම දිගකට දිග හැරිය හැකිය) 

 ඕනෑම හැඩයකට නිර්මොණය සිදුකිරීමට අවසර ඇත. දුරස්ථ පොලක / සුහුරු දුරකථන මගින්ව ක්රියො කල යුතුය. 

 

උෙරිම බර  

 උපරිම බර 1kg-5kg 

 සටන්ව අවස්ථොදේදී දරොදබෝ තනි ඒකකයක් දලස පැවතිය යුතුය. එදස්ම උපරිම සොමොජිකයන්ව දෙදෙදනකු 

විසින්ව දුරස්ථ පොලක මගින්ව පොලනය කල හැකිය. ගුවන්ව විදුලි පොලිත දරොදබෝවන්වට ගුවන්ව විදුලි සංඛයොත ගැටුේ 

වලක්වොගත හැකි ආකොරයකින්ව ක්රියොතමක වියහැකි ඩිජිටල් සේදේෂකයක් තිබිය යුතුය. 

 සියලුම දරොදබෝවරු සටන්ව කිරීමට දපර තොක්ෂණික පරීක්ෂණයකට භොජනය දේ. කිසියේ දමදහයුේ 

මූලධ්ර්මයක් අනොවරනය කළ දනොහැකිීම තරග කිරීමට නුසුදුස්දසකු ීමට දහ්තුදේ. විනිසුරුවන්ව අධික දලස 

අනතුරුෙොයක යයි සලකන ඕනෑම කොර්යයක් සීමො කළ හැකිය.  

 Start / Stop ස්විචයක් තිබිය යුතුය. 

 

බලශක්ි ප්රභවය 

 අභයන්වතර බලසැපයුමක් පමණක් තිබිය යුතුය. (බොහිර බල සැපයුේ භොවිතො කළ දනොහැකිය) 

 බලශක්තිය සඳහො බැටරි වර්ග භොවිතො කළහැකිය. භොවිතො කරනු ලබන බලශක්ති ප්රභවදේ උපරිම 

දවෝල්ීයතොවය 12V ට වඩො වැඩි දනොවිය යුතුය. 

 සියලුම බලශක්ති ප්රභවයන්ව 100%ක් ආරක්ිතව දරොදබෝ තුල අඩංගු විය යුතුය. 

 අභයන්වතර ෙහන එන්වජින්ව භොවිතො කළ දනොහැක. 

 

යුද්ධය (Combat) 

 සේූර්ණ තරග කොලය තුල තරග සීමොව තුල රැදී සිටින දරොදබෝ අයත කණ්ඩොයමට ජය හිමිීම සිදුවන අතර   

තරග සීමොදවන්ව ඉවතට ගමන්ව කරනු ලබන දහෝ තරග සීමොදවන්ව ඉවතට විසිවන දරොදබෝ අයත කණ්ඩොයමට 

පරොජය හිමිීම සිදුදේ. 

 දරොදබෝ යන්වත්ර තරග  සීමොදවන්ව ඉවතට විසිවුවදහොත නැවත දෙදෙනොටම අවස්ථොව හිමි ීම සිදුවන අතර  

නැවතත දපර ආකොරයම සිදුදේ නේ ජයග්රොහකයො විනිසුරු මඩුල්ල විසින්ව තීරණය කරණු ඇත. 
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 එක් තරගයක් සඳහො තරග වට 3ක් හිමිවන නිසො එම වට අතර  තුලදී දරොදබෝ හි කිසිදු දවනස ්කමක් සිදු කිරීමට 

ඉඩ ලබොදිය දනොහැකිය. එම නිසො තරගයට අවතීර්ණය ීමට දපර බැටරි වර්ග උපරිම දලස ආදරෝපණය කර 

දරොදබෝ මනො ක්රියොකොරීතවයකින්ව පවතවො ගැනීමට වග බලොගත යුතුය. 

 තරගය සඳහො සහභොගීීදමන්ව අනතුරුව දරොදබෝව මොරුකිරීමට අවස්ථොව ලබොදීම සිදුදනොදේ. තරග අතර  තුලදී 

දරොදබෝට සිදුවන හොනි සකස්කර ඊළග තරග සඳහො දයොමු කිරීමට වගබලොගත යුතු අතර ඒ සඳහො අමතර 

කොලයක් තරගොවලිය තුලින්ව හිමි දනොවන බව මතක තබොගත යුතුය. නියමිත දේලොදේදී ඔබ දරොදබෝව තරග  

බිමට ලබො දනොදේ නේ එම කණඩොයම තරගොවලිදයන්ව ඉවතීම සිදුදේ. එබැවින්ව දරොදබෝ සෙහො අමතර  උපොංග 

ළග තබො ගැනීම ඔබ කණ්ඩොයදේ වගකීමකි. 

 ගුවන්ව ගතවිය හැකි දරොදබෝවන්ව නිර්මොණය කරයි නේ තරගය අතර  තුර තරග  සීමොදවන්ව ඉවතට ගුවන්ව ගතවිය 

දනොහැකිය.   

 තරග කරුවන්ව හැර දසසු සියලුම දුරස්ථ පොලකයන්ව  ක්රියොවිරහිත කලයුතුය. 

 විරුේධ්වොදියොදේ දුරස්ථ පොලකය සඳහො විෙුත දහෝ දභෞතික වශදයන්ව බොධ්ො කල දනොහැකිය EMP හැකියොව 

ඇති ඕනෑම දරදබෝවකු තරගය සඳහො නුසුදුසුදේ. 

 තරග අතරතුර අනතුරු සිදුවිය හැකි නිසො උපරිම දලස ආරක්ෂොකොරී දරොදබෝවන්ව නිර්මොණය කළ යුතුය. 

 පිලිමළුන්ව පිටුෙැකීදේ ක්රමයට තරග ගොවලිය පැවැතදේ. 

 විනිසුරුවන්වදේ තීරණය අවසොන තීරණය දේ. 

 

තරග කොලය 

උපරිම තරග කොලය මිනිතතු 3කි. 

ආයුධ් (Weapon Type) 

දේක්ෂකයන්වදේ  හො තරග කරුවන්වදේ ආරක්ෂොව සඳහො පහත ෙැක්දවන ආයුධ් වර්ග භොවිතො ප ොකල යුතුය. 

 පැටලීදේ උපොංග 

 තියුනු ආයුධ් 

 ගිනිඅවුලවන ආයුධ් 

 සක්රීය ආයුධ් 

 ජලය සහ වහො ගිනි ඇවිදලන සුළු ඉන්වධ්න, දහෝ වොෂප් දහෝ ඝන ද්රවය 

 ආයුධ්යක් දලස තොපය දයොෙො දනොගත යුතුය. 

* ප්රතිවොදියො එසීම හො තල්ලු කිරීම දහෝ ප්රතිවොදියො තැලීම සඳහො අවශය දමවලේ දයොෙොගත  හැකිය. මීට අමකරව 

ආරක්ෂොකොරී දලස ක්රියොතමක විය හැකි ආයුධ් වර්ග භොවිතො කරන්වන. 

 

 

පේදිකොව     

120cm x 120cm x 120cm 
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දකුණු ෙළොත් පතොරතුරු හො සන්ිපේද  තොෂණ තරඟවලිය 

Southern Smart Innovation Platform (SSIP 2020)  

ිර්මොණය පිළිබඳ පකටි හැදින්විම 

 

 

 

01. උපොය මොර්ගික සැලැසුම 

         (නිර්මොණය පිළිබඳ සරල විස්තරය) 

          ....................................................................................................................................... 

          ....................................................................................................................................... 

02. අධ්යොපනික හො සමොජිය වැෙගතකම 

          ..................................................................................................................................... 

          ..................................................................................................................................... 

03. සංකල්පය සහ සංවර්ධ්න සැලසුම 

          (නිර්මොණ සැලසුමට දයොෙොගත මෘදුකොංග ආදිය) 

           ................................................................................................................................... 

           ................................................................................................................................... 

04. දගොඩනැගීම හො දබෙො හැරිම 

          (දමම නිරිමොණය සමඟ ඔබදේ අනොගත බලොදපොදරොතතුව) 

           ................................................................................................................................. 

           .................................................................................................................................. 

05. දයොෙොගත මුලොරො හො ආකෘති ආදිය 

............................................................................................................................... 

            ............................................................................................................................... 
 

 

....................................................                                                                                                 
නිර්මොණකරුදේ අතසන 

මොර්ගගත ලියොෙදිංචි අංකය  

තරඟ සංපක්ත අංකය  

FORM-S-PLAN 
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පතොරතුරු හො සන්ිපේද  තොක්ෂණ ිර්මොණ තරගොවලිය 
 

Southern Smart Innovation Platform (SSIP-2020) 
ෙොසල් සොරොංශ වොර්තොව - ( ශිෂය ) 

පොසල  - ………………………………………. 
සංගණන අංකය - ……………………….. 
වයස් කොණ්ඩය  - (6-9 / 10-11 / 12-13 දර්ණි  ) 
 

තරග කොණ්ඩය අනු අංකය මොර්ගගත ලියොපදිංචි 

අංකය 

අයදුේකරුදේ නම අතසන 

 

Robotics & IoT 

    

    

    

    

    

Presentation Software 

    

    

    

    

    

Education Related Game 

Development or 

Application 

    

    

    

    

    

Web Design and 

Development 

    

    

Application Development 

(Desktop or  Mobile) 
    

    

    

 
ශිෂය දල්ඛනය සෙහො අවශය පරිදි දප්තළි එකතු කර ගනිමින්ව අයදුේපත සකස් කරන්වන. 
 
ඉහත දතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බව සහතික කරමි. 
 

 

……………………….     ...................................................... 
විෂයය භොර/පන්වති භොර ගුරුභවතො    විදුහල්පති අතසන හො නිල මුද්රොව 

 

FORM- -S 
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Southern Smart Innovation Platform (SSIP-2020) 
ෙොසල් සොරොංශ වොර්තොව - ( ශිෂය ) 

පොසල  - ………………………………………. 
සංගණන අංකය - ……………………….. 

     විවෘත දකටි චිත්රපට/ .................      
 

තරග කොණ්ඩය අනු අංකය මොර්ගගත ලියොපදිංචි 

අංකය 

අයදුේකරුදේ නම අතසන 

 

Short Film 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ශිෂය දල්ඛනය සෙහො අවශය පරිදි දප්තළි එකතු කර ගනිමින්ව අයදුේපත සකස් කරන්වන. 
 

 
ඉහත දතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බව සහතික කරමි. 
 

 

……………………….     ..................................................... 
විෂයය භොර/පන්වති භොර ගුරුභවතො    විදුහල්පති අතසන හො නිල මුද්රොව 

 

 

 

 

 

 

 

FORM-OSF-S  
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Southern Smart Innovation Platform (SSIP-2020) 

ෙොසල් සොරොංශ වොර්තොව - ( ගුරු ) 
පොසල  - ………………………………………. 
සංගණන අංකය - ………………………......................... 

     
 

තරග කොණ්ඩය අනු අංකය මොර්ගගත ලියොපදිංචි 

අංකය 

අයදුේකරුදේ නම අතසන 

 

Presentation Software 

 

    

    

    

    

    

Application Development 

(Desktop or  Mobile) 

    

    

    

    

    

Short Film     

    

    

    

    

 
ගුරු දල්ඛනය සෙහො අවශය පරිදි දප්තළි එකතු කර ගනිමින්ව අයදුේපත සකස් කරන්වන. 
 

 
ඉහත දතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බව සහතික කරමි. 
 

 

……………………….     ..................................................... 
විෂයය භොර/පන්වති භොර ගුරුභවතො    විදුහල්පති අතසන හො නිල මුද්රොව 

 

 

  

FORM-T   
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පතොරතුරු හො සන්ිපේද  තොක්ෂණ ිර්මොණ තරගොවලිය 
 

Southern Smart Innovation Platform (SSIP-2020) 
 

කලොෙ සොරොංශ වොර්තොව  
 
අධ්යොපන කලොපය:-.......................................... 

තරග කොණ්ඩය :-.............................................. 

තග ඉසේව අනු අංකය මොර්ගගත ලියොපදිංචි 

අංකය 

තරග 

කරුදේ 

නම 

පොසල පොසදල් ලිපිනය 

Robotics/IoT 
1     

2     

Presentation 

Software 

1     

2     

Education 

Related game 

development 

1     

2     

 

ඉහත දතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බව සටහන්ව කරමි. 

 

කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂ        දිනය 

.........................................        ......................... 

  

FROM -Z 

Z-J 
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පතොරතුරු හො සන්ිපේද  තොක්ෂණ ිර්මොණ තරගොවලිය 
 

Southern Smart Innovation Platform (SSIP-2020) 
 

කලොෙ සොරොංශ වොර්තොව 
 
අධ්යොපන කලොපය:-.......................................... 

තරග කොණ්ඩය :-.............................................. 

තග ඉසේව අනු අංකය මොර්ගගත ලියොපදිංචි 

අංකය 

තරග 

කරුදේ 

නම 

පොසල පොසදල් ලිපිනය 

Robotics/IoT 
1     

2     

Presentation 

Software 

1     

2     

Education 

Related game 

development 

1     

2     

 

ඉහත දතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බව සටහන්ව කරමි. 

 

කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂ        දිනය 

.........................................        ......................... 

  

FROM -Z 

Z-LS 
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පතොරතුරු හො සන්ිපේද  තොක්ෂණ ිර්මොණ තරගොවලිය 
 

Southern Smart Innovation Platform (SSIP-2020) 
 

කලොෙ සොරොංශ වොර්තොව   
 
අධ්යොපන කලොපය:-.......................................... 

තරග කොණ්ඩය :-.............................................. 

තග ඉසේව අනු අංකය මොර්ගගත ලියොපදිංචි 

අංකය 

තරග 

කරුදේ 

නම 

පොසල පොසදල් ලිපිනය 

Robotics/IoT 
1     

2     

Web Design 

and 

Development 

1     

2     

Application 

Development 

(Desktop or  

Mobile) 

1     

2     

 

ඉහත දතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බව සටහන්ව කරමි. 

 

කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂ        දිනය 

.........................................        ......................... 

 

  

FROM -Z 

Z-US 
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Southern Smart Innovation Platform (SSIP-2020) 
           

කලොෙ සොරොංශ වොර්තොව  
 
අධ්යොපන කලොපය:-.......................................... 

තරග කොණ්ඩය :-.............................................. 

තග ඉසේව අනු අංකය මොර්ගගත ලියොපදිංචි 

අංකය 

තරග 

කරුදේ 

නම 

පොසල පොසදල් ලිපිනය 

Short Film 

1     

2     

3     

4     

5     

 

ඉහත දතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බව සටහන්ව කරමි. 

 

කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂ        දිනය 

.........................................        ......................... 

 

 

FROM -Z 

Z-OSF-S 


