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1

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබදව කටයුතු කරන අන්තර්ජාතික සංවිධාන පිළිබදව
විග්රහ කර මම සංවිධාන ශ්රී කංකාව ුතු ල කකයකකව විවිධ රටවක මුල් ළමාවිය හා රැකවරණය සදහා
දායක වන ආකාරය පිළිබදව වාර්තාවක් සකස් කරන්න.
(විෂය – අධයාපන න විකායනය – කකුණු 30 – අධයයන පන යය – 40)

2

මක්සත් ජාතීන්කේ ළමා අරමුදක (UNICEF) 2019 වසකර් පියවරුන්කේ දිනකවදී යරී කංකාව
සම්බන්ධව සිය නික කාංඡනකයන් මවකේ රූපන ය ඉවත් කරන කද්කද් ද පන වුකට හිතකර කරියාකාරකම්
වයඩිකරලීකම් අරමුණ ුතිවයි. ශ්රී කාංයය මුල් ළමාවිය දරුවන් මුහුණ කදන කසෞඛ්ය,  කපන යෂණ,  හිංසන, 
අපන හරණ,  අපන කයයජන ද පන යහයදිලි කර ඊට බකපන ාන කහේතු අවම කර ගයනීම සදහා සහ ළමයාකේ
සුරක්ෂිත බව හා මනා වර්ධනය සදහා කදමාපියන්ට,  සමාජයට හා රජයට ගත හයකි ක්රියාමාර්ග කපන න්වා
කදමින් වාර්තාවක් සකස් කරන්න.
(විෂය - ළමා රැකවරණය – කකුණු 30 කි – අධයයන පන යය – 35)

3

“අභිනවකයන් පන ත් වූ නව ජනාධිපන තිවරයාකේ මක් අරමුණක් වන්කන් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන
මධයස්ාානය දරුවන්ට පන ාසකකන් කබා දිය යුතු දයුමම කබා කදන තවත් මක් තරගකාී ස්ාානයක්
බවට පන ත් කිීම කනොකේ’’. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ාාන දරුවන්ට දයාව,  කරුණාව,  මමතරිය
භුක්ති විදිය හයකි පූර්ව අධයාපන න මධයස්ාානයක් කිීම සදහා බබකේ කයයජනා ඉදිිපපන ත් කරමින් මම
කයයජනා දියත් කිීම සදහා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධයාපන න (කපන ර පන ාසල්) විෂයමාකාව හා ඉකගුමම්
ඉගයන්වීම් කරම කකකසේ කවනස් විය යුතුදයයි පන යහයදිලි කරමින් වාර්තාවක් සකස් කරන්න.
ජාතයන්තරයට ගයළකපන න මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ුරරුවිපයක් තුළ තිියය යුතු නිර්මාණීලලීතවය,  ුරරු
කපන ෞරුෂය හා අතයාවයය නිපුණතා ද මම වාර්තාවට කගොුම කරන්න.
(විෂය – ුරරු භූමිකාව - කකුණු 30 – අධයයන පන යය – 35)

4

ඉකගුමම් ක්රමකේද විෂය ාාර කිකකාාාර්යවරයා සිසුන් ක්ඩාායම් කර කදන කද කත්මා සදහා සති
සයකසුම් 02 ක් සකස් කර මම සති සයකසුම් 02 සදහා මදනික සයකසුම් 10 ක් සකස් කර ඉන් කයමති
ක්රියාකාරකම් 10 ක් සදහා පන ාාම් සයකසුම් 10 ක් සකස් කරන්න. සිසුන් උපන ිපමය පන ස් කදනා බයගින් වන
ක්ඩාායම් වයකයන් මක්ව ක්ඩාායම් ක්රියාකාරකමක් වයකයන් සිකරකර google drive හි තයන්පන ත්
කළ යුතුය. (විාාගකවදී කපන න්වීම සදහා මුද්රිත පිටපන ත් කවන කවනම සිසුන් ළග තබා ගත යුතුය.)
(පන ාාම් සයකසුම් සකස් කිීකම්දි පියවර ක්රමයට 5 ක් හා වුර ගත ක්රමයට 5 ක් සකස් කරන්න.)
(විෂය – ඉකගුමම් ක්රමකේද – කකුණු 30 – අධයයන පන යය – 40) (අවසාන දිනය- ඉකගුමම් ක්රම කේද
වක පන ාාම් සයකසුම් ඉගයන්වූ දින සිට මාස 02 ක් ුතුකත)
පන ිපගණකගත කර කහය පන යහයදිලි අත් අකුිපන් සකස් කරන්න. පන යවරුම් ප්රමිතිය A4 size, single side,
12 pts, 1.5 line space. 1” margin, Hard binding
.
04 වන පන යවරුම සදහන් කර ුති දින ද කසසු පන යවරුම් පන ළමු වාර අවසාන විාාගය පන යවයත්කවන දින
ද බාරදිය යුතු ය

Assignment list for Part I (Practical -150 Hrs) – (From Group 125 up to Group 132)
Published on – February 2020

1

මුල් ළමාවිය දරුවන්කේ ප්රජානන කුසකතා සංවර්ධනයට අදාක අුම අංය හා සුවිකයේෂී අංය සංවර්ධ
නයට සුකරසු ක්රියාකාරකම් කපන ොතක් සකස් කරන්න.
(විෂය – විෂයමාකා හා කියාකාරකම් – කකුණු 10 – අධයයන පන යය – 20)

2

මුල් ළමාවිය දරුවන්කේ ාාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්ෂරතාව සංවර්ධනයට අදාක අුම අංය හා
සුවිකයේෂී
අංය
සංවර්ධනයට
සුකරසු
ක්රියාකාරකම්
කපන ොතක්
සකස්
කරන්න.
(විෂය – විෂයමාකා හා කියාකාරකම් – කකුණු 10 – අධයයන පන යය – 20)

3

මුල් ළමාවිය දරුවන්කේ කපන ෞද්ගලික සුරක්ෂිතතාව හා යහජීවන පුරුකර වකට අදාක සුවිකයේෂී අංය ස
ංංවර්ධනය සදහා සුකරසු ක්රියාකාරකම් කපන ොතක් සකස් කරන්න.
(විෂය – විෂයමාකා හා කියාකාරකම් – කකුණු 10 – අධයයන පන යය – 20)

4

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ාානයක දරුවන්ට උචිත සරළ කවි ගීත, ස්වතන්ත්ර කවි ගීත අාංුර
නිර්මාණ කපන ොතක් /කපන ොත් හා දරුවන්කේ ගායන, වාදන, හයකියාව දියුණු කිීමට උචිත ආකද්ය
සංගීත වාදය ාා්ඩා මකතුවක් සකසන්න.
(ආකද්ය වාදය ාා්ඩා ජායාරූපන  කහය චිත්ර ආකාරකයන් ු මය සකස් කර ගයනීමට අවයය අමු
ද්රවය හා සකස් කරන ආකාරය සටහන් කර තිියම ප්රමාණවත් කේ.)
(විෂය – විෂයමාකා හා කියාකාරකම් – කකුණු 20 – අධයයන පන යය – 40)

5

මුල් ළමාවිය දරුවාකේ සියුම් ාාකක කුසකතා සංවර්ධනයට අදාක චිත්ර, හසුරු කුසකතා, ුඹීම්,
ආකෘති සදහා නිර්මාණ කපන ොත් කවන කවනම සකස් කරන්න.
(ුඹීම් ආකෘති වයනි නිර්මාණ කිීකම්දී බබකේ නිර්මාණ වක ඡායාරූපන  කහය චිත්ර නිර්මාණ
කපන ොකතහි සටහන් කිීම ප්රමාණවත්ය. මහිදි මක් මක් නිර්මාණය ස හා කයොදා ගත් අමු ද්රවය හා
නිර්මාණය සිකර කරන අකාරය සටහන් කර තබන්න.)
(විෂය – විෂයමාකා හා කියාකාරකම් – කකුණු 30 – අධයයන පන යය – 50)
කමම පන යවරුම් පන ළමු වාරය තුළ සම්පූර්ණ කර විෂය ාාර ග=රුවරුන් කවා පන යවරුම් කපන ොත් ුගයීම්
කරවා බවුනකේ අත්සන සටහන් කරවා ගන්න. පන යවරුම් ආයතනයට ාාර දිය යුත්කත් කදකවනි වා
ර අවසාන විාාගකයන් පන සුව පන යවයත්කවන ප්රාකංයාං් ගික ුරරු පුහුණු පන ීක්ෂණය දිනකව දීය.

South Asian International Institute of Higher Education
Diploma in Early Childhood Care and Development
Assignment list for Part II (Theory 150 Hrs)– (From Group 125 up to Group 132)
Published on – February 2020

1

2

මුල් ළමාවිය දරුවන්කේ සමස්ා සංවර්ධනට අදාක වන ප්රමිතීන්ට දරුවන් ළගා වී ුත්දයයි බයලීම
සදහා ළමා තක්කසේරු ුගයීම් පන ත්රිකාව කයොදාකගන අවම වයකයන් දරුවන් 10 කදකනකු ුගයීම්
කර තක්කසේරු වාර්ාාවක් සකස් කරන්න.
තක්කසේරු පන ත්රිකාව http://saiihe.com/publications/learning-materials/ හි දක්වා ුත.
(විෂය – තක්කසේරුව හා ුගයීම – කකුණු 30 – අධයයන පන යය – 25)
නව රජකව අරමුණ වන්කන් ‘‘පන ාසකල් දී කබාදිය යුතු දයුමම කබාකදන තවත් මක් තරගකාී ස්ාානයක් බවට
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ාාන පන ත්කිීම කවුමවට දරුවන්ට දයාව,  කරුණාව,  මමතරිය භුක්ති විදිය
හයකි ඉකගුමම් ඉගයන්වීම් කිය
ර ාවලියක් කිරයාත්මක ස්ාානයක් බවට මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ාාන
පන ත්කිිපමයි. කකයකකව විවිධ රට වක මුල් ළමාවිය අධයාපන නය ක්රියාත්මක වන ආකාරය විෂ්කල්ෂණය කරමින්
උක්ත අරමුණු ඉටු කර ගයනීම සදහා ශ්රී කංකාකේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ක්කෂේත්රකව සිකරවිය යුතු කවනස්කම්
කගොුම කරමින් වාර්තාවක් සකස් කරන්න.

(විෂය – මධයස්ාාන කළමනාකරණය – කකුණු 30 – අධයයන පන යය – 25)

3

මුල් ළමාවිය ජාතික ප්රමිතියට අුමව දරුවාකේ සමස්ා සංවර්ධනය ස හා අදාක වන සංවර්ධන අංය,
අුම අංය හා සුවිකයේෂී අංය වලින් මක් අංයයක් කතයරාකගන පන ර්කවෂණාත්මකව අධයයනය කළ
හයකි ගයටළුවක් හකරනාගන්න. පන ර්කවෂණ නිබන්ධනකව පන ළමු පන ිපච්කේදය සම්පුර්ණ කරන්න.
(විෂය – පන ර්කවෂන නිබන්ධන – කකුණු 15 – අධයයන පන යය – 20)

4

පන ර්කවෂණ නිබන්ධනය සදහා කතයරාගත් ගයටළුවට අදාක විවිධ විද්වතුන්කේ මත හා අදාක ශ්රාස්ත්රී
ය කරුණු අාංුර කර පන ර්කවෂණ නිබන්ධනකව කදවන පන ිපච්කේදය – සාහිතය විමර්යනය සම්පුර්ණ
කරන්න.
(විෂය – පන ර්කවෂණ නිබන්ධන – කකුණු 25 – අධයයන පන යය – 20)

5

පන ර්කවෂණ නිබන්ධනය සදහා කතයරාගත් ගයටළුවට අදාක සයකසුම් කළ ක්රමකේද හා මයදිහත්වීම්
පන යහයදිලි කරමින් කතවන පන ිපච්කේදය සම්පුර්ණ කරන්න.
(විෂය – පන ර්කවෂණ නිබන්ධන – කකුණු 15 – අධයයන පන යය – 20)

6

පන ර්කවෂණ නිබන්ධනය සදහා කතයරාගත් ගයටළුවට අදාකව දත්ත විය්කල්ෂණය හා ඒ පිළිබද
ප්රතයාකේයන පන යහයදිලි කරමින් පන ර්කවෂණ නිබන්ධනකව හතරවන පන ිපච්කේදය සම්පුර්ණ කරන්න.
(විෂය – පන ර්කවෂණ නිබන්ධන – කකුණු 25 – අධයයන පන යය – 20)

7

පන ර්කවෂණ නිබන්ධනය සදහා කතයරාගත් ගයටළුවට අදාකව සිකරකළ අධයයන බස්කසේ බබකේ
අදහස් නිගමන හා කයයජනා අාංුර කර පන ර්කවෂණ නිබන්ධනකව පන ස්වන පන ිපච්කේදය සම්පුර්ණ
කරන්න. (විෂය – පන ර්කවෂණ නිබන්ධන – කකුණු 15 – අධයයන පන යය – 20)
පන ිපගණකගත කර කහය පන යහයදිලි අත් අකුිපන් සකස් කරන්න. පන යවරුම් ප්රමිතිය A4 size, single sid
e, 12 pts, 1.5 line space. 1” margin, Hard binding
කදවන වාර අවසාන විාාගය පන යවයත්කවන දින බාරදිය යුතු ය.

Assignment list for Part II (Practical 150Hrs) – (From Group 125 up to Group 132)
Published on – February 2020
1

මුල් ළමාවිය දරුවන්කේ දක ාාකක කුසකතා සංවර්ධනය ස හා සුකරසු ක්රියාකාරකම් කපන ොතක් සකස්
කරන්න. (විෂය – විෂයමාකා හා ක්රියාකාරකම් – කකුණු 10 – අධයයන පන යය – 15)

2

www.ulpatha.com කවබ් අාවිකව ECCD යටකත් curriculum වක Annual Plan for the ECCD
Centers යටකත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ාාන වක සති කත්මා දක්වා ුත. ඉන් සති 03 ක් ත
කංයරා කතයරා කගන කගන මම සති වක දින සදහා මදනික සයකසුම් 10 ක් සකස් කරන්න.
(විෂය – විෂයමාකා හා ක්රියාකාරකම් – කකුණු 30 – අධයයන පන යය – 35)
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උක්ත සකස් කළ මදනික සයකසුම් වලින් කතයරා ගත් ක්රියාකාරකම් සදහා පන ාාම් සයකසුම් 20 ක්
සකස් කරන්න. (විෂය – ප්රාකයයගික ුරරු පුහුණුව – කකුණු 40 – අධයයන පන යය – 50)

4

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ාානයක දරුවන්කේ සමස්ත සංවර්ධනය සදහා ක්රියාකාරකම්
සිකරකිීම සදහා උචිත ඉකගුමම් ආධාරක කගොණුවක් සකස් කරන්න.
(විෂය – ප්රාකයයගික ුරරු පුහුණුව – කකුණු 20 – අධයයන පන යය – 50)
ප්රාකයයගික පුහුණුව කය ප කපන ර පන ාසකල් අධික්ෂණ ුරරුතුමිය කවා සියළුම නිර්මාණ කපන ොත් හා
පන ාාම් සයකසුම් නිර්කද්ය කරවා කපන ර පන ාසකල් මුද්රාව ස ම කපන ොතකම සටහන් කරවා තිියය යුතුය.
සති සයකසුම්,  මදනික සයකසුම්,  පන ාාම් සයකසුම් ප්රාකයයගික ුරරු පුහුණු පන ිපක්ෂණය දින රැකගන
ආ යුතු ය. කසසු සියළුම නිර්මාණ හා ක්රියාකාරකම් කපන ොත් මුල් ළමාවිය විෂයමාකාව හා ක්රියාකාර
කම් පිළිබද ප්රාකයයගික පන ීක්ෂණය පන යවයත්කවන දින ඉදිිපපන ත් කළ යුතු ය.

අවසාන විාාගය – පන ර්කවෂණ නිබන්ධනය
ුරරු සිසු සිසුවියන් හා කිකකාාාර්යවරු ඉදිිපකව බබකේ පන ර්කවෂණ නිබන්ධනකව අන්තර්ගතය පිළිබදව Power
point presentation මකක් අනිවාර්යකයන් ඉදිිපපන ත් කළ යුතුය. මය ඉදිිපපන ත් කිීමට දින තුනකට කපන ර
presentation මක saiihegm@gmail.com ලිපිනයට විදුත් තයපන  කකන් මවිය යුතුය. ස ම සිසු සිසුවියකටම
විනාඩි 25 ක කාකයක් ඉදිිපපන ත් කිීම සදහා කබා කදුම ුත.
පන ර්කවෂණ නිබන්ධනය සදහා අධීක්ෂණ කිකකාාාර්යවරු
මධයස්ාානය

අධීක්ෂණ කිකකාාාර්යවරු

ුමකේකගොා

ජානක කමල්කගොා මහතා/ ගිම්හානි ද සිල්වා

ුමවර

කුමුකරනී අකබ්රැවන් මහත්මිය / නිම්නිකා ලියනකේ කමනවිය/ටී.මල්. යූ. තරංගනී මහත්මිය

ගාල්ක

සරත් පියකසේකර මහතා/ කුමාර කරුණාරත්න මහතා

රත්නපුර

සරත් පියකසේකර මහතා / කුමාර කරුණාරත්න මහතා

කුරුණ ගක

සුනන්ද වර්ණකුළසුීය මහතා

බන්ාාරකවක

විප්කා කනල්ලිකහළ මහත්මිය

අුමරාධපුර

ජානය කළුආරච්චි මහත්මිය / සුනන්ද වර්ණකුළසුීය මහතා

මීගමුව

ජානක කමල්කගොා මහතා /කක්ෂිකා අ ලත්ගමකේ මහත්මිය

අවසාන විාාගය - පන රාකයයගික ුරරු පුහුණුව හා විෂයමාකාව හා කිරයාකාරකම් පන රාකයයගික

පන ීක්ෂණය පිළිබද විස්තර

http://saiihe.com/assignments/

යටකත් දක්වා ුත.

කදවන වාරය අවසාන විාාගය පන වත්වා මාස 02 ක් ුතුළත ඉහත දයක්වූ සිය ල ප්රකයයගික පන ීක්ෂණ පන වත්වා
අවසන් කරයි..

අවසාන විාාගය පන රාකයයගික ුරරු පුහුණුව
දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධයාපන න ආයතනය කමකහය වු මුල් ළමාවිය රැංකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබ ඩිප්කකයමා
පන ාඨමාකාකේ අවසාන විාාගය කදවන කකොටසට නියමිත පන රාකයයගික ුරරු පුහුණුවට අදාක විස්තර පන හත දයක් කේ.
පන රාකයයගික ුරරු පුහුණු පන ිපක්ෂණය ………… දින ………………………………දි කපන රවරු 8.00 ට පන යවයත්කේ. කමම පන ීක්ෂණය ස හා
පන හත ස හන් ද රැකගන ආ යුතුය.
ෆ කයමති මාතෘකාවක් බස්කසේ කපන ර පන ාසල් දරුවන්ට විනාඩි 20 උපන ිපමයකට යටත්ව පන ාාමක් / කරියාකාරකමක් ඉදිිපපන ත් කළ යුතුය. මහිදි
ළදරු පන ංතිය (Baby Class) කහය ඉහළ පන ංතිය (Upper Class) යන පන ංතියට ඉගයන්විමට සුදානම් විය යුතුය.
කමහිදි පන හත ස හන් ද රැකගන ආ යුතුය.
1. පිටපන ත් කදකකින් යුතුව(Baby Class) මක ස හා සකස් කළ පන ාාම් සයකයස්ම
2. පිටපන ත් කදකකින් යුතුව (Upper Class) මක ස හා සකස් කළ පන ාාම් සයකයස්ම
3. පන ාාම ඉදිිපපන ත් කිිපම ස හා අවයය ඉකගුමම් ආධාරක (ළමයින් 25 ස හා)
4. අවම වයකයන් මාස තුනක කසේවා සහතිකය හා මහි ඡුංායා පිටපන තක් (කපන ර පන ාසකල් ලිපි ශිර්ෂය කහය රබර් මුද්රාව තිියය යුතුය.)
5. කපන ර පන ාසකල් පන රාකයයගික පුහුණු කාකය තුළ මදනික කටයුතු සටහන් කක ශිෂය වාර්තා කපන ොත
6. පන ාාම් සයකසුම් 36 සහිත පන ාාම් සයකසුම් කපන ොත.
7. කපන ර පන ාසකල් ඉකගුමම් ඉගයන්විම් කිරයාවලිකව නිරත වු බව සනාා කිීම. (ජායාරූපන , ඉකගුමම් ආධාරක,
පිළිගත හයකි කවනත් සාක්ෂි)
8. ආයතනකව බාහිර කිරයාකාරකම් සහ අධයාපන නකව ුරණාත්මක සංවර්ධනය ස හා සමාජීය දායකත්වය
(ජායාරූපන , සහතිකපන තර)

අවසාන විාාගය – විෂයමාකාව හා කිරයාකාරකම් පන රාකයයගික පන ීක්ෂණය
දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධයාපන න ආයතනය කමකහය වු මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා
සංවර්ධනය පිළිබ
ඩිප්කකයමා පන ාඨමාකාකේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන විෂයමාකාව හා කිරයාකාරකම් විෂයට අදාක ුගයීම් කිරයාවලිකව විස්තර පන හත දයක් කේ.
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන විෂයමාකාව හා කිරයාකාරකම් විෂයට අදාක පන රාකයයගික පන ිපක්ෂණය …………….. දින
……………………………දි කපන රවරු 8.30 සිට පන ස්වරු 4.00 දක්වා පන යවයත්කේ. කමහිදි නිර්මාණ කරියාකාරකම් සකස් කිීම හා
පන රාකයයගික ඉදිිපපන ත් කිීම් යන අංය යටකත්ං් පන රාකයයගික පන ිපක්ෂණයක් පන යවයත්කවුම ුත.

01. නිර්මාණ කරියාකාරකම්
1. මකනය ාාකක කිරයාකාරකම් වකට අදාක නිර්මාණ – ( ුට වර්ග, අපන කත් යන දය, (උදා – කත් කුඩු) , පන ිපසර ආශිරත යාක ද්රවය උදාවියළි මල්, යාක පන තර, යාක මුල් ආදි අවයය අමු ද්රවය )
2. චිතර වකට අදාක නිර්මාණ – ( දිය සායම්, පන යස්ටල්, අවයය කකොළ හා අකනකුත් අමු ද්රවය )
3. ුඹීමට අදාක නිර්මාණ – ( මයටි, පන ාන්පිටි, මියරන කාදාසි, පන ල්පන  ආදි අමු ද්රවය )
4. ආකෘති නිර්මාණ – ( ගිනි කපන ට්ටි, හිස් කපන ට්ටි ආදි අමු ද්රවය )
5. ආකද්ය සංගීත ාා්ඩා නිර්මාණය කිීම – ( අවයය අමු ද්රවය රැකගන ආ යුතුය )
පන රාකයයගික පන ිපක්ෂණකවදී කදුම කබන මාතෘකාවකට අදාකව නිර්මාණීලලි නිදහස් නිර්මාණ කිීමට අවස්ාාව කබා කදන කහයින් අවයය අමු
ද්රවය තම අභිමතය පන ිපදි ූදදානම් කර ගත හයක.
පන ාඨමාකා කාකය තුළ බබ විසින් සකස් කර ුති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන විෂයමාකාව හා කිර යාකාරකම් විෂයට අදාක පන යවරුම් කල්ඛ්න වක
සදහන් කපන ොත් (නිර්මාණ කපන ොත්, චිතර කපන ොත, කසෞන්දර්ය කුසකතා සංවර්ධනය ස හා ගීත කපන ොත්) සහ ඉකගුමම් ආධාරක සියල්ක රැකගන
ආ යුතුය. පන ිපක්ෂකවරයා විසින් මම කපන ොත් පන ිපක්ෂාවට කක් කකොට කකුණු කබා කදුම ුත.

02. පන රාකයයගික ඉදිිපපන ත් කිීම්
1. පන ංති කාමර ඉදිිපපන ත් කිිපම (ගායන, රංගන) කුසකතාවලින් සමන්විත විය යුතුය.
2. කසෞන්දර්ංයය ඉදිිපපන ත් කිීම් හා සංවර්ධන අංය වකට අදාළව කබා කදන මාතෘකා බස්කසේ ඉදිිපපන ත් කිීම් සිකර කළ යුතුය.
………………………………………………………………………………………………………………………………

