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Mother ஸ்ரீ ංකළ Project RUN ලැඩවටශන 

 

1.0. ශැඳින්වීම 
 

ෙල ලෝකයට උචි  මිනිවකු බිහි කිමේම වමවහ  අධ්යළපෘෙ ක්රියළලයේලආ ලපෘුදු අරමු්ක් ලව ළිගතග  

ශෆකිය. ලමහිදී  මන්ලගන් රටට සිදුවිය යුතු කුමක්න යන්ෙ  මළලගන්ම ප්රහෙ කරෙ අයකු වීම  විහල 

වලශෝනරේලය  අලෙයෝෙය ලග රලය  ප්රජළ ලව ලයට කෆපෘවීම ශළ පෘිසවර මිත්රශීලී  බල ලෆනි ුණ්ළංග සිු 

පෘරපුර තු ුණ්ළේමකල ලර්ධ්ෙය කිමේමට උේවළශ නෆමේම අපෘලේ ලගකීම ලද. ලමහිළ විවිධ් කුව ළ ඇි 

සිුන්ලේ වෆබ ක්තීන් පුබුදුලළ නිර්මළ්ශීලී  පුරලෆසියන් ලව ඔවුන් ලගුඩ ෙෆගීමට උචි  පෘළවේ 

පෘිසවරයක් ලගුඩ ෙංලළ ගෆනීමට අපෘ වමේ විය යුතුය. වමළජ කුව ළ පෘෆලෆේවීල  ළ සිුන් නක්ලෙ 

වළර්ථකේලය වමළජ යශපෘ ට ඔවුන් නක්ලෙ නළයකේලය ලෆඩිකිමේල  ළ ලශ තු ලද. 
 

සිුන් තු ඇි විභල ළලන් පුබුදුලළ  ිරවළර වමළජ පෘෆලෆේම ලගුඩෙගමින්  ුභලළදී (ධ්ෙළේමක) 
ෘකේපෘයන්ලගන් ළිරුණු පුළුේ වමළජ ලමලශලරකට නළයකේලය වපෘයෙ යශපෘේ පුරලෆසියන් බිහිකිමේමට 

ප්රළලයෝක ක ක්රියළකළරක  තුගතන් අේනෆකී  බළදීම Mother ஸ்ரீ ංකළ පෘළවේ වමළජ ලෆඩවටශලන් අරමු් 
ලද. 

  
යශපෘේ ලව ජීවි ය ජය ගෆනීම ට  ලෝකය ජය ගෆනිමට අපෘට උනද ලන්ලන් මළෙසික  ක්ියයි.  

ෙළයකේලය යනු න එම ක්ි බලදගයයි.  ම ඇතුෂළන් ය ලලින් උපෘනලළ ග  යුතු මශේ ව එම ක්තී 

බලදගය ශෆම විටම  මළ ජිලේ ලෙ වමළජ මට්ටලමන් ඔබ්බට සි න්ෙට වමේ ලලි. ෙළයකයකු බිහි 

කරනුලආ ජීලේ ලෙ වමළජ රටළල විසිනි. බුදුන් ලශන්ලව   ක්රිවහතුවහ ලශන්ලව   ඇතුළු උතු  ෘගමික 

ෙළයකයින්  ලමන්ම ලේපෘළෙ ෙළයකයන් බිහි වලආන  ේකළී ෙ වමළජ වංවහකතික පෘුබිම ම ය. ල  

අයුිසන්  ෙළයකේලයට පෘේලෙ සියළු ලනෙළ පෘෂමුල ෙළයකේලය වෆපෘයුලද  මළටමය. 

ඉශ  වඳශන් ලේමළලන් ශළ ඒ යටලේ නක්ලළ ඇි ලයළපෘති ක්රියළකළරක  ලඩළ ඵනළයි ලව ක්රියළලට 

ෙෆගීලමන් පෘළවේ සිුන්ලේ ෙළයකේල කුව ළ ලඩළ ලර්ධ්ෙය ලලනු ඇ . ලමම ලයළපෘති ක්රියළලට 

ෙෆංවීල  දී ල ෝරළ ගේ ලයළපෘතිය වෆෂු  කිමේම  ක්රියළලට ෙෆංවීම ලයුනළ ගන්ෙළ උපෘළය මළර්ග 

වළර්ථක් ලය මෆනීම ශළ ප්රිලපෘෝ් ක්රියළමළර්ග ශළ අල්ක්ි  ඵය කරළ ෂගළ වීමට සිුන් නක්ලෙ 

උෙන්දුල පෘනෙ  කරගනිමින් සිුහු  ම කුව ළ ශළ ෘකේපෘ විනශළ නෆක්වීමේ ලර්ධ්ෙය කර ගන්ෙළ 

ෘකළරයේ ඒ තුෂ ඔවුන්  ම ෙළයකේලය ලගුඩ ෙංලළ ගන්ෙළ අයුරු නිමේක්්ය කිමේම ශළ ඇගයිම කෂ 

යුතුය.  

 

 

Mother ஸ்ரீ ංකළ Project RUN ලැඩවටශන් තේමා 

 

ලගකීම් වහිත පුරලැසිභාලය    -  (R)esponsible Citizenship   

වමාජ එකමුතුබල           -  (U)nity 

ජාතිකාභිමානය         -  (N)ational Pride 

ඒ අනුල පාවල්හි භාවිතා ලන ජීලන නිපණතා ශා පුරලැසි අධ්යාපනය (6 – 11)  තපෂ තපොේහි අන්තර්ගතය 

ශා වමගාමීල ප්රාතයික ක රියාකාරකම් තව පාවල් පද්ධ්තිය තු රියාලට නැීවීම වඳශා Mother ஸ்ரீ 

ංකළ පාවල් වමාජ ලැඩවටශන මක න් “අතපන් රටට  - රට නැගුමට” තේමාල යටතේ තමම ලයාපිති 

තයිජනාල වකවන දි. 
 
 
 

 



 

4 
 

Mother ஸ்ரீ ංකළ පාවල් වමාජ රියාකාරකම් 6 – 11 තරේණිවලල ජීලන නිපුණතා ශා පුරලැසි අධ්යාපනය 

තපෂ තපොේහි අන්තර්ගතය ශා ගැෂපීම  

 
 

 

 

 පෘළවේ තුෂ ලඩළේ මළනුෂීය කෂමෙළකර් ප්රලදයක් ලර්ධ්ෙය කර ග  ශෆකි ලලයි 

 ජළතීන් අ ර මළනුෂීය වබඳ ළ ලෆඩිදයුණු කර ග  ශෆකි ලලයි. 

 සිුන් තුෂ ලමන්ම ුණරුලරුන් තුෂන ධ්ෙළේමක ෘකේපෘ ලර්ධ්ෙය කර ග  ශෆකිලලයි. 

උනළ - වශලයෝගය, මළෙල නයළල, මළෙල ලග රලය , වශජීලෙය 

 සිුන්ලේ විෙය, වනළචළරය ශළ කණ්ඩළය  ශෆඟීම ලෆඩි දයුණු ලලයි. 

 සිුන්ලේ ලේළභිමළෙය ලර්ධ්ෙය කර ගනියි. 

 සිුන්ලේ නිර්මළ්ශීලයේේලය වහලළධීෙේලය, ෙළයකේල ශෆකියළල, ලයළපෘති කෂමෙළකර් 

ශෆකියළල ශළ ලයලවළයකේල ශෆකියළල ලෆඩිදයුණු ලලයි. 

 ලගකීලමන් යුතු පුරලෆසියන් ලව ලගුඩෙෆගීමට සිු පෘරපුරට අලලබෝධ්ය ෆබීම. 

 

උපෘන් බිමට ගරු කරෙ  එකිලෙකළ ලකලරහි ලග රලලයන් නයළලලන් ළිිස ශිහට ව පෘන්ෙ වමළජයක් 

බිහි කිමේම උලනවළ  අලය ලෙ මළෙසික ක්ිය බළ දී පෘළවේ නරුලන්ට ඔවුන් දවිලගලෙ වමළ ජලආ 

විශිහටේලය කරළ ෂගළ වීමට පෘළව ලඩළේ ලශුඳම ප්රජළ මධ්යවහථළෙය කරමු. 

 

 
 

ඔබ පෘළවට ලශෝ අලට ප්රජළලට ප්රලයෝජෙලේ එදලෙනළ ජීවි යට අලයලෙ ලපෘුදු ලව ලළ වහථළෙයක් ලශෝ 

ලපෘුදු ලව ලළලක් ශඳුෙළ ගන්ෙ. ලමම ලව ලළල ප්රජළලට ලශෝ පෘළවලේ සිු සිුවියන්ට ෆබීල දී ගෆටළු ිලබ්න  

එහි අඩු පෘළඩු ිලබ්න ෙෆේෙ  එය  ලේ ලෆඩි දයුණු කෂ ශෆකිනෆයි බන්ෙ. එම අඩුල/ ගෆටලුල  ඔබ පෘළවලේ 

ෂමළ වමළජය විසින් ලෆඩිහිටියන්න එකතුල විවදය ශෆකිෙ  එලෆනි ලයළපෘතියක් Project RUN ලයළපෘතිය 

වඳශළ ල ෝරළ ග  ශෆක. එම ලයළපෘතිලයන් ප්රජළලට ප්රලයෝජෙලේ ලෙ අ ර   

Project RUNහි  ලගකී  වහි  පුරලෆසිභළලය  වමළජ එකමුතුබල  ශළ ජළිකළභිමළෙය යෙ ල මලට 

ගෆළිය යුතුය.   ලයළපෘති වඳශළ උනළශර් කිහිපෘයක් ලමම චරලේනෙලආ අලවළෙලආ දී ඇ . 

 

අනු අීකය Mother ஸ்ரீ ීකා පාවල් 

වමාජ රියාකාරකම්්ලයාපිති 

6 – 9 ජිලන නිපුණතා ශා පුරලැසි පුහුණුල තපෂ තපොේහි 

මාතිකාල 

01 ලගකීම 6 ලර ණිය - යශපෘේ පුරලෆසිලයකු ලලයන් වමළජලආ 
ජීලේ වීමට අලය ුණ්ළංග 
7 ලර ණිය - 1 ලකුටව - වළරධ්ර්ම ුරකිමු 
9ලර ණිය - පෘෂළේ පෘළෙ ෘය ෙ ල කටයුතු වනශළ 
වශළය ලලමු.  
8 ලර ණිය - 1 ලකුටව - 
- වෆබ ෙළයකලයෝ ලලමු 
- ලෆඩ ලෝකයට ළිවිලවමු 

02 ජළිකළභිමළෙය 7 ලර ණිය  ii ලකුටව - අල් වංවහකතිය - (ජළික 
අෙෙය ළල ශළ ජළික වමක ය) 

03 වමළජ  එකමුතුබල 8 ලර ණිය     ii ලකුටව -   බහු වංවහකතික ජෙ වමළජය 
10 ලර ණිය  බහු වංවහකතික වමළජය 

Mother ஸ்ரீ ංකළ Project RUN අරමුණු 

 

2.0 Mother ஸ்ரீ ීකා Project RUN වඳශා ලයාපිතියක් තතිරා ගැනීම 



 

5 
 

ලයාපිතිතේ අතයලතයන්ම තිියය ුතතු ගුනීග: 

 ලමම ලයළපෘතිය ශරශළ ෆලබෙ ලපෘුදු ලව ලළල බළගන්ෙළ අයලේ ෘකේපෘ ලලෙවක් ඇි කිමේම  

 එම ලපෘුදු ලව ලළ වහථළෙලආ ලයළපෘතියට ලපෘර වශ පෘු  ේලලආ පෘෆශෆදයේ ලලෙවක් නක්ෙට ිබීම 

වශ එම  ේලයන් ලපෘන්වීමට වීඩිලයෝ වශ ළින්තර ිබීම  

 එම ලයළපෘතිය Mother ஸ்ரீ ීකා වමාජය විසින්ම ආරම්භතේ සිටම කෂ බලට ඔප්පු කිරීමට දේත 

වශ එම තපොදු ලව ලළ වහථළෙලආ  ළලකළයේක ලෙුලෙ පුලරු මක න්  ඒ බල වනශන් කර ිබීම 

 ලයළපෘති ලයෝජෙළල වනශළ Mother ஸ்ரீ ීකා පදනතමන් අනුමැතිය බා තිබීම  

 
3.0 ලගකීම, එකමුතුබල වශ ජාතිකාභිමානී තේමා යටතේ කෂශැකි රියාකාරකම් 

 

3.1 ලගකීම් වහිත පුරලැසිභාලය (Responsible Citizenship) යටතේ කෂ ශැකි රියාකාරකම් 

 

ලපෘ ේගයේක ශළ ලපෘුදු යශපෘ  ලර්ධ්ෙය කිමේම වඳශළ ලගකීලමන් යුතු පුරලෆසියළ කටයුතු කරයි. ඊට අලය 

පුහුණුල ශළ  භළවි යට ඉඩ ප්රවහ ළල වෆීමලමන් ශියයළ  මන් තුෂ ඇි නක් ළ   ශඳුෙළ ගෆනීම න ලපෘුදු 

යශපෘ  ෙංලළෙ ක්රියළකළරක  තුෂට ලයුමු විම තුගතන්   ම ලගකී  ප්රනර්ෙය කරයි. මදබිමට ෘනරය 

කරෙ ශළ මදබිල  වංලර්ධ්ෙ ක්රියළනළමයට  මළලගන් ඉවිවිය යුතු ලමලශය ළිගතබඳ ගෆඹුිසන් සි ළ කටයුතු 

කෂශෆකි ුණ්ගරුක ලගකී  වහි  පුරලෆසියන් රටක ුවිල  ව පෘ ක් ලද. 

 

පෘශ  වඳශන් අනශවහ ලමම Project RUN වඳශා උදාශරණ තව ශැදින්විය ශැක.  
 

3.1.1.  පවිත්රතාල වශ සුන්දර ලටපිටාල අගයමු 

ඔබ පෘළවලේ ලශෝ පෘළව ළිහිටි ගල /ෙගරලආ ලපෘුදු ජෙ ළල පෘිසශර්ය කරෙ වහථළෙයක් ශඳුෙළ ගන්ෙ. 

එහි ළිිසසිදු බල වශ සිේගන්ෙළ ුළුබල අධ්යයෙය කර එම වහථළෙය මින් ඉදිසයට ළිිසසිදුලට වශ අංකළර 

ලව පෘලේලළ ගෆනීල  ලගකීම භළර ගන්ෙ.  

උනළ :ලරෝශේ බළහිර ලරෝගී අංය  බවහ ෙෆලතු පෘෂ  ප්රසිේධ්  ලෆසිකිගත පෘේධ්ි  ලපෘුදු ක්රීඩළ ළිට්ටනි  මුහුදු 

ලලරෂ ෘද වහථළෙ ළිිසසිදු කිමේම ශළ ෙඩේතු කිිසම.  

Mother ஸ்ரீ ංකළ පෘළවේ වමළජ විසින් ලමම ක්රියළකළරක  තුයේන් අල්ක්ළ කරනුලආ ලපෘ ේගයේක ළිිසසිදු 

බල ලමන්ම ලපෘුදු වහථළෙ ළිිසසිදුල  බළගෆනීම සියලු පුරලෆසියන්ලේ ලගකීම බල ලේරු  ගෆනීල  

ෘකේපෘමය ලලෙවක් ඇිකිමේමයි. එමනිවළ Mother ஸ்ரீ ංකළ පෘළවේ වමළජ ක්රියළේමක කරෙ පෘවිත්ර ළල 
ළිගතබඳ ලයළපෘති හුලනක් ළිිසසිදු කිමේල  රමනළෙ ලෙුලද. එම වහථළෙය එලවම පෘලේලළලගෙ යම ළිගතබඳ 
දුණකළී ෙ වෆෆවහමක් වශ ෘකේපෘමය ලලෙවක් ඇිල ලකලරෙ ලයළපෘති විය යුතුය. 
 

3.1.2.  තපොදු තද්පෂ වශ ව්ලාභාවික වම්පේ රැකගනිමු 

අප ජීලේ ලන පරිවරතේ භාරකරුතලි අපි තලමු. එම පරිවරතේ ඇති අප පරිශරණය කරන සියලු වම්පේ 

සුරක්ෂිතකර අනාගත පරපුර තලත දායාද කිරීමේ අපතේ අනිලාර්ය ලගකීමක් ශා ුතතුකමක්ද තේ. 

  ලපෘුදු ලේපෘෂ වහලළභළවික ව පෘේ වංරක්්ය. ලපෘුදු වහථළෙයන් හි ක්රියළ විරහි  ලශෝ කෆඩුණු ලතුර 

කරළම ක්රියළ විරහි  විදුයේ බේබ අලුේ ලෆඩියළ කිමේම(විදුයේ ක්රියළකළරක  ව බන්ධ්ල කටයුතු කිමේල  දී 

අෙතුරු නළයක බල ශඳුෙළගෆනීම ශළ එලෆනි අලවහථළ ල දී අනළෂ විදුයේ අධිකළිසය ලල  නෆනු  දීම) 

 පෘිසවර වංරක්් ලෆඩවටශන් ක්රියළේමක කර ගෆනිම.(ලතක් ළ ෘදය රැකබළ ගෆනීම  ශළ 

ලරෝපෘ්ය කිමේම.) 

 අබන් ව බවහ ෙෆලතු  ලපෘුෂ / දු ිසය ලපෘුෂ/ ෂමළ උනයළෙ. 

 ක්ිය (විදුයේය)  ජය අරළිිසමෆවහලමන් පෘළවිච්චි කිමේම ළිගතබඳ ෘකේපෘමය ලලෙවක් ඇිකෂ ශෆකි 

ලෆඩවටශන් ක්රියළේමක කිමේම.  
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 3.1.3. වනීපාරක්ක තවේලා ලැඩවටශන් 

 

නිලරෝගී බල රැකගෆනීමට පෘිසවර  වළධ්ක ලබලශවින් ඉලශේ ලද. ළමේිසක ලමන්ම මළෙසික ුල ළල 

රැලකෙ පෘිසවරයක් පෘලේලළගෆනීමට අපෘ ශෆමවිටම උෙන්දු වියයුතුය. 
 

 නිලරෝගී බල ලර්ධ්ෙය කරී මට උපෘකළර ලෙ මුළරයන් ළිගතබන නෆනුලේල භළවි  කිිසම. 

   මළ පෘදංචිල සිටිෙ ශළ පෘළවේ පෘිසරයන්හි ළිිසසිදුකම ළිගතබඳ අලධ්ළෙය ලයනවීම. 

  කවෂ බෆශෆර කිමේම  පෘිසවර ළිිසසිදු බල  ලෆසිකිගත භළවි ය ෘදී ල ුරතුරු ලේනෙග  කිමේම - අනළෂ 

අලවහථළලන්ට ළිගතය  ලයදීම.  

 වලනය උපෘලේෙ ලව ලළලක් බළදීම, විබීජ ෙළක භළවි ය, වනනික ලව නය පුරුදු ළිගතබඳ 

නෆනුලේ කිමේම ශළ භළවි ය 

 වබන් භළවි ය පුරුේනක් කරගනිමු - වනනිකල විවිධ් කළර්යන්හි නිර  ලෙ අයලේ සිරුර   

විල ලයන්ම නේ අළිිසසිදුවීම ලබුලශෝ විට සිදුලද. ඒගෆෙ විල  අලධ්ළෙය ලයුමු ලෙුකිමේම 

ලබුලශෝ ලරෝග ලෆෂදීමට ලශ තුලද. වබන් භළවි ය පුරුේනක් කර ගෆනීම වනශළ ලයළපෘතියක් වෆු  

කරන්ෙ.  
 

3.1.4. අරපිරිමැව්මට පුරුදු තලමු 
 

අතිරික්ත ආශාර රැව් කිරීම ශා තබදා දීම. 

වනනිකල ෘශළර ලද වපෘයළගෆනීම අපෘශු ශළ ප්රමළ්ලේ  ර  ෘශළර ලෙුෆලබෙ අලවහථළ ඇි අය අපෘ 

වමළජලආ සිටිි. ඔවුෙට අපෘලේ නළයකේලයක් බළ දීමට ෙළවහිය ලෂකළ අරළිිසමෆවහමට පුරුදු ලලමු  ලබනළ 

ශනළ ගනිමු යන්ෙ ලේමළල කර ලයළපෘතියක් ක්රියළේමක කිමේම.  

 පෘළව ළිහිටි ප්රලේලආ බහුල ඇි ෘශළර ලර්ග ශඳුෙළගෆනීම. 

 පෘළව ළිහිටි ප්රලේලආ ෘශළර නිහපෘළනෙ ශළ අලවි ෘය ෙ ශඳුෙළගෆනීම. 

 විල ලයන්ම ෘශළර ලර්ග අිිසක්  ලෙ කළ ලකලළනු ළිගතබන අලලබෝධ්ය. 

 නිහපෘළනෙ ශළ අලවි ෘය ෙ ලයේන් පෘිසලභෝජෙයට ුදුු අිිසක්  ෘශළර රැවහකර ගෆනීම. 

 ුදුු අය ලල  බළ දීම වශ අලවිය 

 

පාවල් පුව්තකාය  වීලර්ධ්නය කිරීම  

පුවහ කළය වම පෘළවකම  ශනල  ශළ වමළෙය. පුවහ කළය මෙළල වංලර්ධ්ෙය කර සිුෙට ශළ 

ුණරුලරුන්ට  ම විලදකය අර්ථලේල ග  කිමේමට ුදුුම ශළ ප්රියජෙක වහථළෙයක් බලට පෘේකිමේම මක න් 

ුණ්ෙෆ් ළිිස ලගකී  වහි  පුරලෆසියන් බිහිකිමේල  ප්රයේෙය වළර්ථක කර ග  ශෆකිය. පුවහ කළය 

වංලර්ධ්ෙ ලයළපෘතියක් වෆු  කර ක්රියළේමක කිමේම තුයේන් කියවීම මිනිවළ ව ර්ර්් කරයි” යන්ෙ 

අර්ථලේ කෂශෆකිය. 

 උපෘන්දෙ වෆමමේම ලලනුලන් ලපෘුේ පෘිස යළග බළ ගෆනීම ශළ ඊට සිුන් න අලෙකුේ ප්රජළලන් න උෙන්දු 

කරවීම. 

 විල  ලපෘුේ පෘිස යළග බළ ගෆනීම. 

 ප්රලේලආ නිලලවහ හි ඇි ුදුු ලපෘුේ පෘේ අඩු මිකට බළ ගෆනීම. ලපෘුේ පෘේ භළවි ළ කරෙ කියවීම 

පුරුේනක් බලට පෘේකරගේ උගේ බුේධිමේ පුේගයින් ගෆෙ ශඳුෙළ ගෆනීම. පෘළවේ පුවහ කළය 

වංලර්ධ්ෙ ලයළපෘතිය ළිගතබඳ ඔවුන් නෆනුලේ කිමේම. කියලළ අලවන් කෂ වශ නි ර භළවි යට ලෙුගන්ෙළ 

ඔවුන් වතු ලටිෙළ ලපෘුේ පෘේ බළ ගෆනීමට කටයුතු කිමේම. 

 සියලු ලපෘුේපෘේ ෆබී  විල  ඇගයීමකට ක් කිමේම මක න් පෘිස යළගශීලී න් තුෂ ඇි උෙන්දුල 

ලර්ධ්ෙය කර  ලදුරටේ ලපෘුේපෘේ ලෙුමිලආ ලශෝ අඩුමිකට බළ දීමට ලපෘෂඹවී  ඇිකිමේම.  
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3.2. වමාජ එකමුතුබල (Unity) යටතේ කෂශැකි රියාකාරකම් 

 

බහු ලළර්ක ක ජෙ වංයුියකින් යුේ ශ්රි ංකළලද ඒ ඒ ජෙ ලකුටවහ ලට අයේ ව විවිධ් වංවහකතතීන් ශළ 

ෘග  ඇ . එම විවිධ් වංවහකතතීන් හි ෘග හි වමළෙ ළ නෆකීමට ඇි ඉඩ කඩ ලබුලශෝය. එලෆනි වමළෙ ළ 

ඇගයීලමන් අන් ර් ලළර්ක ක වළමයික වමළජීය වශජීලෙයක් තුෂ වමළජ ඒකළග්ර ළලක් ලගුඩ ෙෆලගනු ඇ . 

අන් ර් ෘගමික වශජීලෙය ශළ අන් ර් වංවහකතික විවිධ්ේලයන්හි වමළෙ ළ ශළ වංවහකතික උේවල 

තුගතන් ලශගත ලෙ වමළජ විනයළේමක පෘනෙම වමළජ එකමුතුකම  ලගුඩෙෆගීමට ඉලශේ ලනු ඇ . 

 

 සිංශ පෘළවේ  මුවහයේ  ලශෝ ලනමෂ පෘළවක් වමඟ වශලයෝක  ළලක් (Partnership)ළිහිවිවිය යුතුය. 

 සිංශ  ලනමෂ  මුවහයේ  අන් ර් පෘළවේ වශභළගීේලලයන් අනළෂ උේවල වෆමමේම. 

පෘශ  වනශන් උේවල දෙයන් උේවලළකළරලයන් පෘෆලෆේවීමට කටයුතු වංවිධ්ළෙය කිමේල දී සිංශ  

ලනමෂ  මුවහයේ  සිුන්ලේ වශභළගීේලය අ යලය ලද. ඒ වනශළ උේවලය පෘෆලෆේවීමට ලයෝජි  

වේකළරක පෘළවට ෘවන්ෙ සිංශ  ලනමෂ  මුවහයේ  පෘළවේහි ුණරුලරුන්  සිුන් ප්රමළ්ලේ වංනයළලක් 

ලල  ෘරළධ්ෙළ කර කෆඳලළ ග  යුතුය. 

 සිංශ ලනමෂ අලුේ අවුරුදු උේවලය  දීපෘළලයේ උේවලය  ශජ්ජි ලශෝ ෙේ ේ උේවල ලෆනි දෙ 

උේවලළකළරලයන් පෘෆලෆේවීම ශළ ල ලළලආ වමළජ විනයළේමක ලටිෙළක  අලලබෝධ් කර ගෆනීම( 

ලේෙ ශළ වළකච්ජළ රම න උපෘලයෝගී කර ග  ශෆකිය) 
 

ඉශ  වඳශන් උේවල අලවහථළලන් හි ද  සිංශ  ලනමෂ  මුවහයේ  යෙ සියළු ජළතීන් ශළ ලබ ේධ්  හින්දු ඉවහළ  

ශළ කල ෝයේක සියළු ෘගමිකයන් ලලයන් වශභළක  කරලළ  ගනිමින් ප්රළලයෝක කල ක්රියළකළරක   

වෆමමේලමන් ජළික ලමන්ම ෘගමික වශජීලෙය වමළජ ඒකළග්ර ළල ලගුඩෙෆලගනු ඇ . 

විවිධ් ෘග ල උේවල දෙයන්හි ළිංක  ලෆඩවටශෙක් ලලෙේ ෘග ල පෘළවේ සිුන්  වමඟ එක්ල 

වංවිධ්ළෙය කරන්ෙ. උනළ:-ලපෘෝයනළට ළිංකමක් (නළෙයක් ලෆනි) ක්රිවහියළනි වශ හින්දු පෘළවේ ෂමයින් වමඟ 

එක්ල ලබ ේධ් පෘළවක වංවිධ්ළෙය කෂ ශෆක. එලවම ෙේ ේ දෙයට දු්පෘතුන්ට  ක  දීල  

ලෆඩවටශෙක් ලබ ේධ් හින්දු ෂමයින් වමඟ එක්ල ක්රිවහියළනි පෘළවක වංවිධ්ළෙය කෂ ශෆක.  

 

 3.3 ජාතිකාභිමානය (National Pride) යටතේ කෂශැකි රියාකාරකම් 

 

ය  රටක ජීලේ ලෙ විවිධ් ජෙ ලර්ග සිටියේ ලපෘුදුලද ඒ රලට් රට ලෆසියන් ශෆඳින්වීල  ද  එය එම රටට 

අෙෙය ව ෙමින්ම ශෆඳින්ලද. ඒ අනුල අපෘ රලට් බහු ලළර්ක ක ජෙ ලකුටවහ ජීලේ වුලේ  ලපෘුදු ළිගතගෆනීම 

අනුල අළි ශ්රි ළංකිකලයෝ ලලමු. ශ්රි ළංකික ජළිය ලලමු. ශ්රි ංකළලට අෙෙය ව ජළික ලකුඩිය  ජළික ගීය  

ජළික වීරයන්   ජළික ව පෘේ ෘදී සියේ වමවහ  ශ්රි ළංකික පුරලෆසියන්ලේ අභිමළෙය ලද,අෙෙය ළල 

ලද,උරුමයන් ලද. ජළිකේලය ඇගයීල  දී අපෘ සියලු ලනෙළ එකළලන්ල අලලබෝධ්ලයන් යුතුල කටයුතු කිමේම 

තුෂ මළෙල නයළලේ ලේළභිමළෙයේ ලගුඩෙෆලගනු ඇ . 

1. ජළික ගීලආ ශළ  ජළික ධ්ජලආ   ඇි වංලක්   ලචෙ ශඳුෙළ ගෆනීම  අර්ථය ලටශළ ගෆනීම  ගරු කිිසම. 

2. ලපෘබරලළිස 4  ජළික නිනශවහ දෙය වෆමිසල  විල  ලෆඩවටශෙක් පෘෆලෆේවීම. 

3. ලේළභිමළෙය නෙලෙ නිර්මළ් - ගනය, පෘනය රචෙළ  ගී  ෙළටය  බිේි පුලේපෘේ  චිත්ර  වංලළන 

ලෆඩවටශන් ලෆනි නිර්මළ්ළේමක ක්රියළකළරක  ලල  සිුන් ලයුමු කිමේම. 

4. සිුන්ලේ එම නිර්මළ් ඇගයීමට ක්කර ල ෝරළගේ නිර්මළ්  ප්රනර්ෙයන් හි දී ප්රනර්ෙය කිමේම. 
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ආකල්ප තලනවක් ඇති කිරීම වඳශා කෂ ුතතු රියාකාරකම්:  

 උපෘලේෙළේමක ලෆකි ප්රනර්ෙය ශළ ලයළපෘති ලයෝජෙළල ළිගතබඳ පුලරුලක් ප්රනර්ෙය කිමේම මක න් 

ල  ළිගතබන ෘකේපෘ වශ පුරුදු ලලෙවක් ඇිකිමේම. 

 

උනළ :  

 

 

 

 

 

 

4.0 මයමය ශා අතනකුේ ප්රතිපාදන උපයා ගැනීම 

 

1. අනුග්රළශක භලතුන්ලේ උනද බළ ගෆනීම. 

2. ලකුෂකෆඳ  ලශෝ එලෆනි ලේශීලයලේ අලවිකිමේල  ලයළපෘතියක්. 

3. මවකට ල ළලක් ලපෘුෂක් පෘෆලෆේවීම මක න් මුනේ උපෘයළ ගෆනීම. 

4. නිර්මළ් ප්රනර්ෙයන් ශළ අලවිය. 

5. ලු රැයි අලවිය. 

6. වියළනුබේධ් ප්රහෙ පෘත්ර අලවිය.(5 ශියේල O/L – A/L) 

7. වියළනුබේධ් නිබන්ධ්ෙ අලවිය O/L – A/L. 

8. අලුේ අවුරුේන  ලලවක්  ෙේ ේ වශ උපෘන්දෙ ුභපෘෆතු පෘේ නිර්මළ්ය කර අලවිය. 

9. ලපෘුදු ලේපෘෂ අයේ ෘය ෙ වමඟ එක්ල එම ලේපෘෂ භළවි යට අයකිමේමකින් ලයළපෘතිය පෘලේලළලගෙ 

යම වනශළ මුනේ උපෘයළ ගෆනීම. 

10. සිුන්ලේ ලේළභිමළෙය නෙලෙ උවවහ නිර්මළ් වීඩිලයෝ පෘට - CD  ෆටි ශළ මුද්රි  ලපෘුේ ලලයන් 

ප්රකළයට පෘේ කිමේලමන් ලශෝ ප්රනර්ෙ පෘෆලෆේවීලමන්  විකිීමලමන් ලයළපෘති වනශළ මුනේ උපෘයළ ගෆනීම. 

5.0 ඇගයීම 

ඔබ ක්රියළේමක කරෙ ලෆඩවටශන් ෘර භලආ සිටම ඇගයීමට කටයුතු කරන්ෙ. ලෆඩවටශන් ක්රියළේමක 

කිමේල  දී ඊට වශභළක  ලෙ සියලු ලනෙළම ප්රංවළේමකල ඇගයීමට ක් කරන්ෙ. විවිධ් ක්රියළකළරක  හි ද 

සිුන් නක්ලෙ වළධ්ෙ මට්ටම ශඳුෙළගෆනීමට පෘශු ලෙ පෘිසද ඔවුන්ලේ ක්රියළකළරක  ලලෙ ලලෙම ඇගයීමට 

කටයුතු  කිමේම මෆෙවි. 

 Mother ஸ்ரீ ංකළ භළරය ලල  ප්රගි ලළර් ළ බළදී ඇි ෘකතියට අනුල ව ර්ර්් කර එවීමට කළරුණික 
ලන්ෙ.  

ඇගයීම් ලාර්තාල වැකසීතම් දී පශත කරුණු අලධ්ානයට ක් කරන්න. 

 ලයළපෘතිය වෆු  කිමේල  දී සිුන් නක්ලෙ කුව ළ 

 ලයළපෘතිය ක්රියළේමක කිමේල  ද සිුන් නක්ලෙ කුව ළ ශළ ලයළපෘති ලආ අරමුණු කරළ ෂඟළ වීම. 

 ලයළපෘතිය අලවළෙලආදී අල්ක්ි  ප්රිඵය බළ ඇින යන්ෙ වශ සිුන්ලේ වළධ්ෙ මට්ටම  

 

බාහිර තරිගී අීය පිරිසිදු කිරීතම් ලයාපිතිය 

රියාේමක කිරීම ශා නඩේතුල 

................................ විදයාතේ 

Mother ஸ்ரீ ංකළ පාවල් වමාජය 
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6.0 රියාේමක කිරීතම් ක්රමතේදය 

1. මුයේන්ම Mother ஸ்ரீ ංකළ පෘළවේ වමළජයක්  ම පෘළවලේ ළිහිවිලළ Mother ංකළ භළරලආ යේයළපෘදංචි 

කෂයුතුය. 

2. ලයෝජි  ලයළපෘතියක් ල ෝරළගේ පෘු  පෘශ  8 ලෙ ලකුටලව  වඳශන් ෘකතියටඅනුල ලයෝජෙළලයේය 

වළනළ Mother ஸ்ரீ ංකළ පෘනෙමට ඒලළ අනුමෆිය බළ ගෆනීම. 

3. Mother ஸ்ரீ ංකළ පෘළවේ වමළජ ළිහිවිවීලමන් පෘු ලමම ලයෝජි  ලයළපෘති ක්රියළකළරක  ළිගතබනල පෘළවේ 
සිුන් නෆනුලේ කිමේම.  එම ශමුලද දී සිුෙට Mother ஸ்ரீ ංකළ පෘළවේ වමළජ ශෆඳින්වීම ශළ ඒලළලආ 
ක්රියළකළමේ වීලමන් සිුෙට ශළ පෘළවට ෆලබෙ ලළසි පෘෆශෆදයේ කිමේම 

4. ලයෝජි  ලයළපෘතියට ව බන්ධ් ලපෘුදු වහථළෙ ශළ ඒ ශළ ව බන්ධ් ෘය ෙ ශළ අනළෂ නිෂධ්ළමේන් ශඳුෙළ 

ලගෙ ලයෝජි  වහථළෙලආ ලයළපෘති ක්රියළේමක කිමේම වනශළ අනුමෆිය බළ ගෆනීම. 

5. මූය ප්රිපෘළනෙ උපෘයළගෆනීම. 

6. ලයෝජි  කළ රළමුල අනුල ලයළපෘතිය කරලගෙ යම. 

7. එම ලයළපෘතිය අල්ක්ි  ප්රිඵ බළ ඇින යන්ෙ ඇගයී  කර  ප්රගි ලළර් ළ ව ර්ර්් කර Mother 

ஸ்ரீ ංකළ ලල  එවීම 

 

7.0 ලයාපිති තයිජනාලලිතේ ආකිතිය  
 

ලයළපෘති ලයෝජෙළලයේය පෘශ  වඳශන් ෘකතිය අනුල වෆකීමම අනිලළර්ය ලද. 
ආකිතිය  
1. පෘළවෆ ළියේබඳ  ලකටි ශෆඳින්වීමක් 
2. ලයළපෘතිය ළියේබඳ ශෆඳින්විම  එය වමළජ අලය ළලක් වපුරෙ ෘකළරය 
3. අරමුණු  
4. ලයළපෘතිය “RUN” ලේමළලට ගෆලපෘෙ ෘකළරය 
5. ක්රියළේමක කිමේල  රමලදනය  
6. අය ලෆය ඇවහ ල න්තුල  ශළ ලයළපෘතිය වඳශළ මුනේ ලවුයළ ගන්ෙළ ෘකළරය 
7. කළ සිමළල 
8. ලයළපෘතිය මක න් අල්ක්ි  අරමුණු වපුරළ ගන්ෙළ ෘකළරය 
9. ලයළපෘතියට ව බන්ධ් ලෙ ශළ ඉක්ක ග  ව වමළජලආ ෘකේපෘමය ලලෙවක් ඇි කරන්ලන් ලකලව න? 
10.ලයළපෘතිලආ  ක්රියළකළමේ  වළමළජිකයන්. (ලමම කණ්ඩළයම වඳශළ 6-12 ලර ණි නක්ලළ ශිය ශියළලන් 
වශභළගී විය යුතුය) 

 
    

ලයෝජෙළලයේ  යේයළපෘදංචි වීල  අයදු  පෘ   ප්රගි ලළර් ළලන් එවිය යුතු යේළිෙය:  

 

ලයළපෘති කෂමෙළකරු 

Mother ංකළ පෘනෙම 

37 එයේබෆන්ක් පෘළර 

ලකුෂඹ 5 

දු. අංකය: 0112554108 

සෆක්වහ අංකය: 0112554107 

ඊල ේ: manager@mothersrilanka.lk 
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Registration Form for the Mother ஸ்ரீ ීකා School Clubs and 

Societies and the Guidelines 

 

Mother ஸ்ரீ ීකා පාවැල් වමාජය ලියාපදිීචි කිරීම වඳශා අයදුම් පත්රය 
 

 

01. Name of the school පෘළවෆලේ ෙම:  

02. Education Zone පෘළවෆ අයේ ලකුට්ටළය:  

03. Education Division පෘළව අයේ අධ්යළපෘෙ කළපෘය:  

04. District පෘළව අයේ දවහත්රිකය:  

05. Telephone Number දුරකථෙ අංකය:  

06. Fax සෆක්වහ:  

07. E mail ඊල ේ:  

 

Structure වීුතතිය 

I. Principal Chief Advisor විදුශේපෘි ප්රධ්ළෙ අනුළක:  

Deputy Advisors 03; Religious, Deputy Principal, Teacher in Charge: උපෘ අනුළකලරු 

3  මනර් ශ්රී ංකළ බළර ෘචර්යලරයළ  ෘගමික අංය බළර ුණරුතුමළ  නිලයෝජය විදුශේපෘි. 

 

II. President (student) වභළපෘි 

III. Secretary (student) ලේක  

IV. Treasurer (staff) භළන්ධ්ගළිසක (ෘචර්යලරයළ ) 

Assistant Treasurer (student) උපෘ භළන්ධ්ගළිසක (ශිය) 

V. Vice President (student) උපෘ වභළපෘි 

VI. Assistant Secretary (student) උපෘ වභළපෘි 

VII. Committee Members 07 (Grade 6-13) student කළරක වභළල 07 (පෘංි 6 – 13 ) 

(A minimum representation of at least one grade) වෆම පෘියකින්ම එක් සිුලලක් ලේ  සිටිය 

යුතුය 

 

 

 


