
 

 

 

 

දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුවල 

සතුනිපේදදය හා මාධ්ය අධ්යයදය  ේරගාලලිය  2020 
 

ල ොව පුරා ශීඝ්රලන්  වයාප්තවී ය නක ල ොලරාකා රවරසලබ ප මෑශ රී  ා ාවද   

එල්  යශ ලහේතුලව්  සින නිලවස් තුළද  ය ලසෞඛ්යාරෂිතවීව ීශ ්යාමක  දයුතුව  

නිරී  යශද ්ලප්තව ආ රණීන දූ  රුව් ද සිදුව ඇී. ලශව්  ලශොලහොී  දුරසථ් රණ 

ඉලෙනුම් ඉෙැ්  යම් ක්රිනාවය න නදල   කුණු මළා  ්යාමක ලල් ම්තුශාලේ සහ 

්යෂිෂතුශාලේ උමල ස් හා ශෙලම්  යශ නදල  මළා  විෂන ්යෂිෂලේ 

සා ල්මනෂි මරිදි  කුණු මළා  ්යාමක ල මාර්ීලම්් තුලේ ස් නිලේ කන හා ශාය 

්යනකන  ්ාශන  විසි්  සාවිාකන  රනු  පක ලශශ ීරෙන සඳහා ොල් ,  ශාීර  

හා හම්ප් ලීොද  නක දිස්ත්රිෂි  නිලනාජකන  රක රජලබ මාසල් සහ පිරිලව් ව  

්යාමකන  පක සිසු  රු  ැරින් ද හා ශිෂය ිකෂිූන්  වහ් ලසේ ාද ඉදිරිම  වින 

හැකින. 

දිවයික පුරා වයාප්තවී ලවන්  මව කා ල ොලරාකා  වසාෙීන  මරාජන ල ොද රද 

සාවර්කන කිරීලම් ආ මීන සා ල්මන ලමාෂණන කිරීශ ලශශගි්  ්ලප්තවෂිෂා ල ලරක 

්ීර ශ ජාති, ආෙම් ලේ නකි්  ලීොරව සිනලු ල කාශ එෂිව කැගීසිටීශද ්වශය 

ආ ල්ම  රුව්  තුළ  සාවර්කන කිරීශ   ලශහි මය   ්ිකශීාර්ථනකි. 

 

1. ීරෙ ්වසථ්ා 

 

1.1  ප්රවත ති කින යලම් ීරෙන (සිාහ  ලහා  නළ) 

(10 සිද 13 ලරේණි/ පිරිලව්  4 ලරේණිලබ සිද ්.ලමො.ස (උසස් ලමළ))  

 

1.1.1 ල ශාව -  ප් දිදල ශීඝ්රපයතු පැතිර යද ප ොපරෝදා වලරසය    

                මතමදදය කිරීප් පසෞඛ්යමය  ්රලතත්තිය්   දදිිපපත්  ළ   

                යුවය. 

1.1.2  ා න ී මර 90 



1.1.3 Smart වර්ෙලබ ජාෙශ දුර ථකනකි්   යඩිලනා ෙී  ර ඉදිරිම   ළ 

යුතුන. 

1.1.4 10 - 13  ෂිවා ලරේණිව  ශිෂය /ශිෂයනාව් ද මශණෂි සහභාගි වින 
හැකින. 

1.2  ාටු්  චිත්ර ීරෙන  

(6 සිද 13 ලරේණි/ පිරිලව්  1 ලරේණිලබ සිද ්.ලමො.ස (උසස් ලමළ)) 

 

1.2.1 ල ශාව - corona ලසංගේපයතු පසුබෑ්ට ් වූ  මේබිම  දැලේ  

      පගොඩදැගීම ් ලාසී අප සියලු පදදාපේ ලගකී්යි. 

      පමම අදහස දදිිපපත්  ලද  ආ ාරයට  ාටුතු චිත්ර  නිතමමාණ   

       ළ යුව අේර  සුදුසු පත්මා පාඨය්  ද පයදිය  යුවය. 

1.2.2 A4 ප්රශාණලබ සුදු  ඩ ාසින  චිත්රන නිර්ශාණ  ළ යුතුන. 

1.2.3  ළු  ාප්  මෑක ලහා  ළු ලජල් මෑක  භාවිී  ර චිත්රන නිර්ශාණන  ළ 

යුතුන. 

1.2.4 Smart වර්ෙලබ ජාෙශ දුර ථකනකි්  /  ැශරාවකි්  ඡානාරම ෙී  ර 

ලහා Scan න් ත්රනෂි ආාරලන්  Scan  ර ඉදිරිම   ළ යුතුන. 

1.2.5 6 -13  ෂිවා ලරේණිව  ශිෂය /ශිෂයාව් ද මශණෂි සහ සහභාගි වින 

හැකින. 

 

2. ීයාෙ සහ සහති  මත්ර පිරිකැමීශ 

2.1   ප්රවත ති කින යලම් ීරෙන 

(10 සිද 13 ලරේණි/ පිරිලව්  4 ලරේණිලබ සිද ්.ලමො.ස (උසස් ලමළ)) 

 
10 – 13  ෂිවා එෂි එෂි ලරේණි ශටමදන්  ජනාහ යි්  10 ල ලකකු පැගි්  

ලීාරාලෙක සහති  මත්ර  පා ල ක ්ීර, ලරේණි ශටමදන්  1,2 හා 3 ස්ථාක 

සඳහා ීයාෙ පිරිකැලම්. 

 

සිාහ  හා  නළ ශාය ලව්  වශලන්  ලීාරණු  ැල.. 

 

2.2   ාටු්  චිත්ර ීරෙන  

(6 සිද 13 ලරේණි/ පිරිලව්  1 ලරේණිලබ සිද ්.ලමො.ස (උසස් ලමළ)) 

 

6 – 13  ෂිවා එෂි එෂි ලරේණි ශටමදන්  ජනාහ යි්  10 ල ලකකු පැගි්  

ලීාරාලෙක සහති  මත්ර  පා ල ක ්ීර, ලරේණි ශටමදන්  1,2 හා 3 ස්ථාක 

සඳහා ීයාෙ පිරිකැලම්. 

 

3. ීරෙන සඳහා නිර්ශාණ ඉදිරිම  කිරීම් හා ල ෝ ලේසි. 

3.1  එෂි ශිෂයලනකුද/ශිෂයාව ද ඉදිරිම  වින හැෂිලෂි එෂි ීරෙ ්වස්ථාව ද 
මශණි. 



3.2  සිනලුශ නිර්ශාණ හා ්නදුම් මත්ර Smart වර්ගලබ ජාෙශ දුර ථකනකි් / 
 ැශරාවකි්  ඡානාරම ෙී  ර ලහා Scan න් ත්රනෂි ආාරලන්  Scan  ර 
PDF ලෙොනුවෂි ල ස වි ු  ීැමෑ  (email) ඔස්ලසේ ්ම ලවී එවින යුතුන. 

3.3  සිනලුශ නිතමමාණ 2020.05. 29 දිද මධ්යම රා්රී ට2ට පපර වි ු  ීැමෑ  

(email) ඔස්ලසේ ්ම ලවී එවින යුතුන. 
3.4  සිනලුශ නිර්ශාණ විනිශ්චන ශණ්ඩ නෂි විසි්  ලීාරාේ කා ්ීර  විනිශ්චන 
ශණ්ඩ ලබ තීරණන ්වසාක තීරණන ලේ. 

3.5  සිනලුශ නිර්ශාණ  කුණු මළා  ්යාමක ල මාර්ීලම්් තුව සතු ලේ. 
3.6   ාටු්  නිර්ශාණ ීශ ්යුදුම් මත්රන සශෙ පිටු ල  කි්  සශ් විී වක ආ රනද 

එ ශ PDF ලෙොනුවෂි ල ස ඔපලේ කශ සශෙ උ ාහරණලබ  ෂිවා ඇති 
ආ ාරනද ඔප මාස  ්න  දිස්ත්රෂි නද ් ාළ වි ු  ීැමෑ  (email) ලවීද  
එවින යුතුන. (උ ා: AKM_Kumara_CT_Nelumdeniya_MV_Grade6) 

3.7  ප්රවත තින ඇතු    යඩිලනාව මැහැදිය ව ලමලකක මරිදි පාහිර ශ. න් ලේ  
ලීොරව, ඔපලේ මාසල් නි  ඇඳුන්  මශණෂි (නි   ාාජකන ලහා දයි මටින 
මැහැදිය ව ලමලක මරිදි)  යඩිලනා ෙී  ළ යුතුන. 
 
ඔපලේ කන්  උ ාහරණලබ  ෂිවා ඇති ආ ාරනද එශ  යඩිලනාව ඔප මාස  

්න  දිසත්්රෂි නද ් ා  වි ු  ීැමෑ  (email) ලවීද එවින යුතුන.  
(උ ා: AKM_Kumara_VD_Nelumdeniya_MV_Grade10) 
 

3.8  සිනලුශ  යඩිලනා හා  ාටු්  චිත්ර PDF මහී මරිදිශ කාශ රණන වින යුතුන. 
එල ස ලකොවක නිර්ශාණ ප්රතිෂිලෂේම ල ලරණු ඇී. 
 
 ාටුතු චිත්ර ේරගය 
 
                    ාට්  

 

AKMKumara_CT_NelumdeniyaMV_G6 
 
        ඔල. කශ                     මාසලල් කශ          ඉලෙනුශ  

       පක ලරේණින 

 
AKMKumara_CT _NelumdeniyaMV_G7 

AKMKumara_CT _NelumdeniyaMV_G8 

AKMKumara_CT _NelumdeniyaMV_G9 

AKMKumara_CT _NelumdeniyaMV_G10 

AKMKumara_CT _NelumdeniyaMV_G11 

AKMKumara_CT _NelumdeniyaMV_G12 

AKMKumara_CT _NelumdeniyaMV_G13 

AKMKumara_CT_

NelumdeniyaMV

_G6.pdf 



 

්රලතත්ති කියීමප් ේරගය 
 
                    යඩිලනා 
 

AKMKumara_VD_NelumdeniyaMV_G10 
 
     ඔල. කශ                       මාසලල් කශ          ඉලෙනුශ  

       පක ලරේණින 

 
 
AKMKumara_VD_NelumdeniyaMV_G11 

AKMKumara_VD_NelumdeniyaMV_G12 

AKMKumara_VD_NelumdeniyaMV_G13 

 
 

3.9  ලෙක ඔපලේ සිනලුශ  යඩිලනා හා  ාටු්  චිත්ර PDF  ර මහී රම සදහක 
උ ාහරණනද ලෙක වි ු  ීැමෑ  (email) ලවීද එවින යුතුන. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ඔපලේ  යඩිලනාලවහි ලහා  ාටු්  චිත්ර PDF 
ලෙොනුලවහි කශ ලශහි type  ර් ක. 

 

AKMKumara_VD_NelumdeniyaMV_G13 
 

්මලේ වි ු  ීැමෑල් (email) ය පිකන 

AKMKumara_VD 
_NelumdeniyaMV_G10 

.mp4 



 
 

3.10 නිර්ශාණ එවින යුතු වි ු  ීැමෑල් (email) ය පික ඒ ඒ දිසත්්රිෂි ව ද මහී 
    මරිදි  ලේ. නිනනී වි ු  ීැමෑල් (email) ය පිකනද ලනොමු  ළ යුතු ්ීර එලසේ  
    ලනොමු  ර ලකොශැති නිර්ශාණ ප්රතිෂිලෂේම ලේ. 
 
 

 

ආදතම අයදු්පත්රය පහේ ද් ලා ඇේ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දිස්ත්රිෂින ප්රවත ති  ාටු්  චිත්ර 

ොල්  spedmediagv@gmail.com spedmediagc@gmail.com 
 
ශාීර spedmediamv@gmail.com spedmediamc@gmail.com 
 
හම්ප් ලීොද spedmediahv@gmail.com spedmediahc@gmail.com 
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කශ     

ඉහී සඳහ්   රුණු   සීයන  හා  නිවැරදි පව   ීරෙන සඳහා  ඉදිරිම   රක 

නිර්ශාණන   සව්නා  නිර්ශාණනෂි පව සහති   රන 

 

 දිකන ...........................         ............................... 

        ්නදුම් රුලේ ් සක 


