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“විද්යාව තුලින් ල ාව ද්කිමු - 03” 
 

“විද්යාව තුළින් ල ාව ද්කිමු - 03” 

 

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධයාපන, පර්ලේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්ය අමාතයාංශය හා 

ජ්ාතික මුලික අධයයන ආයතනය මගින් සංවිධානය කරනු  බන 

සමස්ත  ංකා විද්යාත්තමක සංකල්ප හා එහි ලයදීම් හදුනාගැනීම පිළිබද් නිර්මාණ තරගාවලිය 2021 
 

අරමුණ: 

පාසැල් සිසුන් අතර විද්යාත්තමක සංකල්ප හා එහි ලයදීම් හදුනාගැනීම පිළිබද් කුතුහ ය ‚ ආශාව වැඩි දියුණු 

කිරීම. 

   

A. සිසුන් සිදු කළ යුත්තත් ඔබ තෙත ගැතෙෙ පරිසරතෙහි සංසිද්ධීන් පිටුපස ඇති විද්යාත්මක සංකල්ප 
හඳුො ගැනීමයි.  දිෙ 20 ක් පුරාවෙ දිෙකෙ එක බැගින් පරිසරතේ ඇති සංසිද්ධීන් පිටුපස ඇති 
විද්යාත්මක සංකල්ප තසාො ගත යුතුෙ.  ඉන්පසු එම සංසිද්ධීන් හා පිටුපස ඇති විද්යාත්මක 

සංකල්පෙන් අනුපිළිතවලින් ලිො සංසිද්ධීන් හා සංකල්ප 20 ක් අඩංගු ඔතේ නිර්මාණෙ (තපාත් පිංච ) 
අප තවත එවිෙ යුතුෙ.       
වෙස් කාණ්ඩ 6ක් ෙෙතත් සිසුන්හෙ ඉදිරිපත් විෙ හැකිෙ  

කාණ්ඩ  I  6  තර්ණිෙ  

කාණ්ඩ  II  7 තර්ණිෙ  

කාණ්ඩ  III  8 තර්ණිෙ  

කාණ්ඩ  IV  9 තර්ණිෙ  

කාණ්ඩ  V 10 තර්ණිෙ  

කාණ්ඩ  VI 11 තර්ණිෙ 

 

B ඔබතේ නිර්මාණෙ (තපාත් පිංච) සද්හා මග තපන්ීම 

 අඳුතර් සිටිෙ තකතෙකුෙ දීප්තතිමත් තැෙක තකතෙකුව තපතන්. ෙමුත් දීප්තතිමත් සථ්ාෙෙක සිටිෙ 

තකතෙකුෙ අන්ධකාරතේ සිටිෙ අතෙකු තොතපතන්.  

වස්තුවක් ද්ැකීමෙ ෙම්, අපතේ ඇසෙ එම වස්තුතවන් ආතලෝක කිරණ ලැබිෙ යුතුෙ. අන්ධකාරතේ සිටිෙ 

තකතෙකුතේ ශරීරතෙන් ආතලෝක කිරණ අපතේ ඇස්වලෙ එන්තන් ෙැත. ඔහු අපෙ තොතපතෙන්තන් 

එබැවිනි. දීප්තතිමත් ස්ථාෙෙක සිටිෙ තකතෙකුතේ සිරුරෙ ආතලෝක කිරණ වැදී එම කිරණ අප ඇසෙ 

පැමිතණ්. එම නිසා ඔහු අපෙ තපතන්.  

 

 මාළු ෙැංකිෙක පතුතල් සිෙ ක්රමතෙන් ඉහළෙ එෙ වායු බුබුලක ප්රමාණෙ ක්රමක් ක්රමතෙන් විශාල තේ. 

තරලෙක් මගින් ඇති කරෙ පීඩෙෙ එහි ගැඹුර මත රඳා පවතී. ෙැංකිතේ පතුතල් ඇති ජල පීඩෙෙ උපරිම 

තේ. ෙැංකිතේ පතුතල් සිෙ වායු බුබුලු ඉහළ ෙෙ විෙ, බුබුතල් පීඩෙෙ ක්රමතෙන් අඩු තේ. එබැවින් බුබුතල් 

පරිමාව වැඩි වෙ අතර එමඟින් එෙ විශාල තේ. 

 

 ඉන්ධෙ ප්රවාහෙෙ කරෙ බවුසර වල බිම ගෑතවෙ තස් ද්ම්වැල් සවිකර ඇත. 

ඉන්ධෙ ප්රවාහෙෙ කරෙ බවුසර ගමන් කරෙ විෙ විෙළි සුළඟ සමග ගැතේ. තමම ස්පර්ශෙ තහ්තුතවන් 

බවුසරතේ පෘෂ්ඨතේ ස්ිති විද්ුත් ආතරෝපෙ ඇතිතේ. තමම ස්ිති විද්ුත් ආතරෝපෙෙ ක්රමතෙන් ප්රබල 

වෙ විෙ ආතරෝපෙ පැනීමක් සිදුතේ.තමවිෙ විද්ුත් පුලිඟු ඇතිී බවුසරෙ තුල ඇති ඉන්ධෙ ද්හෙෙ ී 

පිපිරීමක් සිදුවිෙ හැක. බවුසර වල බිම ගෑතවෙ තස් ද්ම්වැල් තෙදූ විෙ තමතස් හෙ ගන්ො ස්ිති විද්ුත් 

ආතරෝපෙ ද්ම්වැල ඔස්තස් භූගත තේ. එවිෙ පුලිඟු ඇතිීම වළකී.  
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 එන්ිම ආරම්භ කිරීතම්දී සමහර බස් රථවල කවුළු කම්පෙෙ තේ. 

අප අවෙ ඇති සෑම වස්තුවකෙම ස්වාභාවික කම්පෙ සංඛ්යාතෙක් ඇත. බස් රථතේ ජතන්ලවල ද් එවැනි 

සංඛ්යාතෙක් ඇත. එන්ිම ආරම්භ වෙ විෙ, එෙ සංඛ්යාතෙකින් කම්පෙෙ තේ. එන්ිතම් සංඛ්යාතෙ 

කවුළු සංඛ්යාතෙෙ සමාෙ වෙ විෙ, කවුළු කම්පෙෙ ී මෙ පෙන් ගනී. තමම සංසිද්ධිෙ “අනුොද්ෙ” තලස 

හැඳින්තේ. 

 

C තයාග  

C.1 එක් එක් කාණ්ඩතේ නිර්මාණ සද්හා 1, 2, 3 ස්ථාෙ හා විතශ්ෂ කුසලතා සද්හා තයාග හා සහතික 

පත්ර ප්රද්ාෙෙ කරනු ලැතේ. 

C.2 නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ වැඩිම පාසැල් සංඛ්යාවක් අෙත් වෙ අධයාපෙ කලාපෙ සද්හා විතශෂ් 

කුසලතාවෙ පිරිෙමනු ලැතේ.   

C.3 වැඩිම විශිෂ්ඨ නිර්මාණ ප්රමාණෙක් ඉදිරිපත් කරනු ලබෙ පාසලෙද් විතශ්ෂ තයාගෙක් පිරිෙමනු 

ලැතේ.  

 

D තරග ලකාන්ලේසි   
ඔබෙ අද්ාල තර්ණි කාණ්ඩෙ ෙෙතත් එක් තරගකරුතවක් විසින් එක් නිර්මාණෙක් පමණක් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුෙ.  ඔබතේ නිර්මාණෙ තපාත් පිංචක් ආකාරෙෙ සැකසිෙ යුතු අතර කඩද්ාසිතේ එක් පැත්තක් 

පමණක් භාවිතා කළ යුතුෙ.  නිර්මාණ වල පිරිසිදු භාවෙ හා පිළිවල ඉහල මේෙමක තිබිෙ යුතු අතර  

පැහැදිලි අත්ත අකුරින් ලිවිය යුතුය.  ඔබලේ නිර්මාණය අප ලවත ලයාමු කරන විට ඔබ අයත්ත අංශය හා 

කාණ්ඩය ලියුම් කවරලේ වම්පස ඉහ  ලක වලරහි සද්හන් කළ යුතුය. 

 උද්ා: කාණ්ඩෙ    I,   6 තර්ණිෙ  

 

D.1 සෑම නිර්මාණෙක් සමඟම ඔබතේ ෙම ලිපිෙෙ සහිත රු 30 මුද්ධද්ර අලවෙ ලද් A4 ප්රමාණතේ ලියුම් 

කවරෙ අනිවාර්තෙන්ම අඩංගු විෙ යුතුෙ (සහභාගිත්ව සහතිකෙක් එීම සද්හා). ඔබ විසින් ඉදිරිපත් 

කරෙ ලද් තපාත් පිංච ෙැවත අවශය ෙම්, කරුණාකර ඔබතේ ෙම ලිපිෙෙ සහිත රු 100 මුද්ධද්ර අලවෙ 

ලද් A4 ප්රමාණතේ ලියුම් කවරෙක් එවන්ෙ. 

ඔබතේ සෑම නිර්මාණෙක් සමඟම පහත ආකාරෙෙ සකස්කරෙ ලද් තපෝරමෙක් අනිවාර්තෙන්ම අඩංගු 

විෙ යුතුෙ.   

ලපෝරමලේ ආකෘතිය        
 
 
 
 
 

 

 

ඉහත අවශයතා සම්පුර්ණ  

 

 

 

 

 

 

 ඉහත අවශයතා සම්ූර්ණ කර ලනාමැති නිර්මාණ ප්රතිකලෂ්ප කරනු  ැලේ. 

 

  

1. සම්පුර්ණ ෙම: 

(වාසගම හා මුලකුරු සමග ඉංග්රීසි කැපිෙල් අකුරින්) 

2. පාසල: 

3. පාසල අෙත් වෙ අධයාපෙ කලාපෙ: 

4. පාසල අෙත් වෙ දිස්ික්කෙ: 

5. ඉතගනුම ලබෙ තරණ්ිෙ: 

6. පාසතල් ලිපිෙෙ : 

7. තපෞද්ධගලික ලිපිෙෙ: 

8. තපෞද්ධගලික දුරකථෙ අංකෙ: 
 

තමම නිර්මාණෙ .....................................ශිෂයො/ශිෂයාවතේ නිර්මාණෙක් බවෙ සහතික කරමි. 

නිල මුද්රාව    අත්සෙ 

     (විදුහල්පති/නි. විදුහල්පති/අංශ ප්රධානි) 
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D.2.  ඔබතේ නිර්මාණෙෙ ලකුණු ලැතබෙ ආකාරෙ  

නිර්මාණ අන්තර්ගතෙ       ලකුණු 60 
 
නිර්මාණශීලීභාවෙ, පාඨක කුතුහලෙ ඇතිකිරීම,     
නිමාව හා ඉදිරිපත් කිරීම      ලකුණු 40 

 
 

 

D.3. විනිශ්චෙ මණ්ඩලතේ තීරණෙ අවසාෙ තීරණෙ වෙ අතර ජෙග්රාහි නිර්මාණ පිළිබද්ව 

නිර්මාණ කරුවන්ෙ ද්ැනුම් තද්නු ලැතේ. 

 

D.4. ඔබතේ නිර්මාණ 2021 වර්ෂලේ ජූනි 30 වන දිෙෙ තහෝ ඊෙ තපර පහත ලිපිෙෙෙ එවන්ෙ. 

 

 

E නිර්මාණ ලයාමු කිරීම හා වැඩි විස්තර 

ආචාර්ෙ කුමාරි තිලකරත්ෙ 
විද්යා අධයාපෙ හා වයාප්තති අංශෙ 
ජාතික මුලික අධයෙෙ ආෙතෙෙ  
හන්තාෙ පාර‚ මහනුවර  
sedu@nifs.ac.lk 
 
දු.ක. 081- 2232002/ 077 760 0845  

[විමසීම්: සතිලේ දිනයන්හි ලප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 ද්කවා]  

 

 

තරගාවලිෙ පිළිබද් විස්තර අපතේ   www.nifs.ac.lk  තවබි අඩවිෙ තුළින් ද් ලබා ගත හැක. 

 




