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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක 

E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

2017 පෙබරවාරි 21                           පයාමු අංකය 1718-027 

 

2018 සිංහල භාෂාව කියවීබේ තරඟය 

දයාබර පදමාපියන් පවත, 

1. දරුවන්පේ සංහල භාෂාව නිවැරදිව භාවිතා කිරීපේ හැකියාව, කියවීපේ හා ලිවීපේ හැකියාව 

වර්ධනය කිරීපේ අරමුණින් ඩුබායි දහේ ොසල විසන් 2017 -2018 අධයාෙන වසපර් සට දියත් 

කළ කියවීපේ තරඟ මාලාපේ ෙළමු අදියර, 

             2018 බප රවාරි 23 වැනිො, සකුරාො ෙහේ පාසල් කාල සීමාව තුල සදු පකපරන බව 

කරුණාපවන් දැනුේ පදමු. 

             පේ සඳහා ෙන්ිපේ කියවීපේ හැකියාව ඇි සයළුම ළමුන් සහභාගී වීම අනිවාර්ය වන අතර 

අවසන් තරඟ වටය සඳහා 

             ඒක් ෙන්ියකින් ළමුන් 5 පදපනකු පතෝරා ගනු ලැපේ. එයින් එක පේණියකට ාදාළව ගයාහ 

ළමුන් 3 පදපනකු 

             පතෝරනු ලැපේ.  

             දරුවන් පමතක් උගත් අකුරු හා පිල්ලේ ෙමණක් සැළකිල්ලට ගන්නා අතර විනිශ්චය ම්ඩලලය 

විසන් කියවීම සඳහා 

             සකස් කල සටහන් සෙයනු ලැපේ.      

2. කියවීපේ තරඟපේ පදවන අදියර වශපයන් වැඩිම සංහල පොත් ගණනක් කියවූ දරු දැරියන් 

පත්රීම, 

2018 මාර්තු 23 වැනිො, සකුරාො දන ෙහේ පාසල් කාල සීමාව තුල ෙවත්වනු ඇත.   

ඒ සඳහා තරඟ කරුවන්ට වට තුනකින් සමන් විත විපශ්ෂ තරඟ මාලාවකට මුහුණ දිය යුතුය. 

සසුන් කියවන ලද පොත් පහෝ ෙත්රිකා ඇසුපරන් අසන ලද ප්රශ්න වලට පිිතතුරු ීමම, කියවන ලද 

පොතක සාරාංශය ලිවීම (වැඩිහිටි සසුන් සඳහා), අවස්ථා සේබන්ධය ඇසම, සත් ගත් අවස්ථා 

චිත්රයකට නැගීම, පොපත් අවසානය ඉදිරියට පගනයමින් කතාවක් පගාඩල නැගීම, කියවන ලද 

පොත් පහෝ ෙත්රිකාවකා වලින් පකාටසක් කියවීමට ලබා ීමම ාීම විපශ්ෂ වූ  තරඟ මාලාවක් මීට 

ඇතුලත්ය.  

කියවූ පොත්, ලැයිස්තු ගත කල යුතු අතර එම ලැයිස්තුව 2018 මාර්ූ 9 වැනිදා, සකුරාදා දින  

සවස 6.00 ට පෙර දහේ ොසල පවත ලැපබන්නට සලස්වන්න. 

             ඔබපේ දරුවා පමම තරඟ වලට ඉදිරිෙත් පේනේ, ඔවුන් පේ වන විට උගත් මට්ටම දක්වා 

පහාඳින් කියවීම, නිවැරදි 

             උච්චාරණය,  වචන අවපබෝධය, නිවැරදි හඬ ොලනය, විරාම ලක්ෂණ පයාදා ගැනීම ාදිය හුරු 

කරවන්න.  
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බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුබේ ලියාපදිංචි අිංක 

E/A.D./ෙ.ප./ලි/001  

     ස්තුියි,  

     සංවිධායක කමිටුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


