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(1) CASE STUDY PRESANTATION  
 

1. කණ්ඩායමේ සාමාජික සංඛ්යාව උ රිම ම  7 මෙමෙකි. 

2. ලබා මෙෙ කාලය රිම ම විොඩි 15කි. 13 ව උෙ විොඩිමේදී කාලය සනිටුහන් 

මකමේ. ප්රශ්නෙ කිීමමේදී ලබා ගන්ො කාලය අතිමේක විොඩි  5කි. 

3. ිම ගණක,මල්ටී මීඩියා, ව උයිට් මබෝඩ්, මාකේ, ස්ක්රීන් සිය ල ලේම . 

4. ිාසලකින් ඉදිම ිත් විය හේකි රිම ම කණ්ඩායේ සංඛ්යාව උ මෙකකි.(කලාි  

මට්ටමේදී) 

5. 6,7,8,9,1 ,11,12 ින්ති ව උලින් ඉදිම ිත් විය හේකිය. 

6. ශිෂ්ය ශිෂ්යාව උන්ට ිමණ  ඉදිම ිත් විය හේකිය. 

7. සංහල, මෙමළ,ඉංග්රීසී යෙ කව උර මාධ්යකින් ුවව උෙ ඉදිම ිත් විය හේකිය. 

8. එ  සද්ධිය  ිමණ  ඉදිම ිත් කළ යුතුය. 

9. අතිමේක අව උශ්ය ෙ  සියා ගත යුතුය. 

10. කරුණු තහුවරු කිීමමේ සා ෂි ඉදිම ිත් කළ යුතුය 

ඉදිරිපත් කිරීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු :- 

 තත්ත්ව උ කව උය හඳුන්ව උා දීම (ෙම, ෙේ ම, සාමාජිකයින්) 

 ගේටළු හඳුො ගේනීම. 

 ගේටළු ප්රමුඛඛ්තකරණය 

 ගේටළු මතෝරා ගේනීම 

 මතෝරා ගත් ගේටළුව උ අේථ නිරූිණය 

 ගේටළුව උ මතෝරා ගේනීම සඳහා මයොො ගත් ක්රම ශිල්ි 

 ගේටළුව උ සඳහා බලි  මේතු විශ්නමල්ෂ්ණය  

 මූල මේතු විශ්නමල්ෂ්ණය  

 සාමාජිකයන්මේ සක්රීය ොයකත්ව උය 

 ගේටළුව උ සඳහා විසඳුම මසොයා ගේනීම 

 මහොඳම විසඳුම මසොයා ගේනීම සඳහා භවිතා කළ ක්රම ශිල්ි 

 විසඳුම ක්රියාත්මක කිීමම සඳහා ක්රියාකාීම සේලමකම  සේකසීම 

 ගණෙය කළ හේකි සහ මෙොහේකි ඉල ක සපුරා ගේනීම  

 විසඳුමේ ප්රතිලාභ ගණෙය කිීමම 

   ඉදිම ිත් කිීමම හා සේබන්ධ් ඔප්පු කළ හේකි සා ෂි 

 ඉදිම ිත් කිීමමේ ෙව උය හා ප්රාසාංක ක බව උ 

 කාලය භාවිතා කිීමම 

 ඉදිම ිත් කිීමමේ විධිමත් බව උ, සාමුඛහික බව උ, ගලා යාමේ ස්ව උභාව උය. 

 ලකුණු ලබාදීම ඉහත කරුණු පදනේ කරමගන සිදු මකමේ. 



 

තයාග - 

 ISHIKAWA 

 DEMING 

 JURAN 

 SPECIAL MERIT -03 

 MERIT -04 

(ISHIKAWA/DEMING& JURAN WINNERS SELECT FOR PROVINCIAL COMPETITION) 

 

(2) POSTER AND SLOGAN 

 
 මත්මාව -  “තිරසර පාසල ” 

1. කණ්ඩායමක සාමාජික සංඛ්යාව උ මෙමෙමෙකි. 

2. මෙමෙො එ ව උ නිේමාණය කළ යුතුය. 

3.  මිෝස්ටරය නිේමිත මත්මා සමග ිාඨය  ඉදිම ිත් කළ යුතුය. 

4.  කාලය ිේය  2 යි. 

5. අව උශ්ය ්රව උය තමන් සියා ගත යුතුය. 

6. 6,7,8,9,1 ,11,12 ින්ති ව උල සමකන් විය යුතුය. 

7. (27x22)  මකදු මබෝේඩ් එකක නිේමාණය කළ යුතුය. 

8. ඉංග්රීසී යෙ කව උර මාධ්යකින් ූවව උෙ ඉදිම ිත් විය. හේකිය. 

 

ලකුණු ලබා දීමේ නිේණායක - 

1. Creativity (නිේමාණාත්මක බව උ)  - 2  

2. Neatness (ක්රමා ලූලල බව උ)  - 2  

3. Originality (ස්වීය බව උ)   - 3  

4. Interpretation (අේථාන්විත බව උ )  - 3  

 

තයාග හා සේමාන 

1. Best poster and slogan - Trophy 

2. 1st runner up 

3. 2nd runner up 

4. Special merit - 03 

5. Merit   - 04 

(Best poster and slogan/1st runner up & 2nd runner up will be select for 

provincial competition) 

 

 

 

 



 

(3) COLLAGE COMPETITION 

මත්මාව -  “ස්වභාවික ආපදා හා මිනිස් ක්රියාකාරකේ ” 

1. ිාසලකින්  එ   කණ්ඩායමකි.   කණ්ඩායමට මෙමෙමෙකු ිමණි. 

2. මෙමෙො එ ව උ නිේමාණය කළ යුතුය. 

3. කාලය ිේය  2 යි. 

4. 6,7,8,9,1 ,11,12 ින්තිව උල සමක සමකවියන් විය යුතුය. 

5. ඉංග්රීස මාධ්යමයන් ිමණි. 

6. ‘27X22’ මකදු මබෝේඩ් එකක නිේමාණය කළ යුතුය. 

7. අභිමත ඕෙ ම අමුඛ්රව උයය  භාවිතා කළ හේක. (ිම සර හිතකාමී ්රව උය ිමණි) 

8. අමුඛ්රව උය ිමණ  ැගමගෙ   යුතුය. නිේමාණය එම ස්ථාෙමේදීම සේලමකේ කළ 

යුතුය. (අමුඛ්රව උය නිේමාණයට රචිත මලස සකස්කර ැගමගෙ ඒම තහෙේ මේ) 

 

ලකුණු ලබා දීමේ නිේණායක -  

1. Creativity (නිේමාණාත්මක බව උ) - 25 

2. Innovativeness (ෙව උය බව උ)  - 25 

3. Neatness    (ක්රමා ලූලල බව උ)  - 25 

4. Interpretation (අේථාන්විත බව උ ) - 25 
 

     තයාග 

1. Best  Collage Trophy 

2. 1st runner up 

3. 2nd runner up 

4. Special merit - 03 

5. Merit runner -04 

(Best   Collage Trophy /1st runner up & 2nd runner up will select for provincial 

competition) 

(4) DEBATE COMPETITION 

 මත්මාව -   “බහුවිධ භාෂා හැකියාව සමාජ සංහිදියාව ඇති 

කිරීමේ මාධයයි.” 

1. කණ්ඩායමේ සාමාජික සංඛ්යාව උ  2 කි. 

2. එ  තරඟකරුමව උ  ි ෂ්ව උ හා අමෙ  තරගකරු විි ෂ්ව උ කතා කළ යුතුය. 

කාලය විොඩි  3යි. 

3. අව උශ්ය  ධ්ාරක තමන් සියා ගත යුතුය. 

4. 6,7,8,9,1 ,11,12 ින්ති ව උල සමක සමකවියන් විය යුතුය. 

5. විොඩි  2කට ව උඩා අඩුමව උන් කතා කළමහොත් තරගය සඳහා සලකා මෙොබේමල්. 

6. තරගය ිේව උේත්මව උන්මන් ඉංශ්රීසී මාධ්යමයන් ිමණි. 

7. තරග කාණ්ඩ මෙකකි. (6,7,8  මේණි) (9,1 ,11,12 මේණි) 

 



ලකුණු ලබා දීමේ නිේණායක - 

1. Content (අන්තේගතය)  - 4  

2. Diction (ව උචෙ භාවිතය)  - 2  

3. Delivery (ඉදිම ිත් කිීමමේ විලාසය) - 2  

4. Arguments (තේකික බව උ)  - 2  

          සේමාන සහතික  

1. Best Debating Team 
2. First Runner Up Team 
3. Second Runner Up Team 
4. Special Merit  -  2 
5. Merit  -  3 

(5) QUALITY QUIZ COMPETITION 
 

 මත්මාව -   “ඵලදායීතාව ජීවිත පුරුද්දකි.” 

1. කණ්ඩායමේ සාමාජික සංඛ්යාව උ  2 කි. 

2. තරග ව උට  3 කි.  

3. 6,7,8,9,1 ,11,12 ින්තිව උල සමක සමකවියන් විය යුතුය. 

1 වන වටය (ඵලදාිතා වටය) - ලිඛිත ප්රශ්නන ප්රයකි. බහුවරණ ප්රශ්නන 50ක් 

පැය 01 ක ප්රශ්නන ප්රයකි. 

ආවරණය වන විෂය ක්මේ්ර - 5S - කයිමසන් - තත්ත්ව උ කව උ -මබන්ච් මාේ  - 

ොස්තීන් හත - හම ත ඵලොයීතාව උය - ෙේ ලම කළමොකරණය - ෙව උයකරණය - 

සමස්ත තත්ත්ව උ කළමොකරණය - සේමා හය - තුලිත ිාලෙ සටහන්  

02 වටය (වාචික වටය) - ිළමුඛ ව උටමයන් රිම ම ලකුණු ලබා ගන්ො කණ්ඩායේ 2   
ව උාචික ප්රශ්නෙ ව උටයට මතෝරා ගේමන්. එ  අමයකු සඳහා ප්රශ්නෙ මෙකකි. රත්සාහයන් 

මෙකකි .ලකුණු 5 බේක න් කාලය තත්ිර 3 යි. 

ආවරණය වන විෂය ක්මේ්ර -  ඵලොයීතා සංකල්ි පිළිබෙව උ ප්රශ්නෙ 1   සහ ජාතික, 
සමාජ,  ේථික, සංස්කෘතික, ිාරසම ක, මඵතිහාසක කරුණු සේබන්ධ් ප්රශ්නෙ 1  . 

03 වන වටය (මතෝරාගැනීමේ වටය)- මෙව උෙ ව උටමයන් මතෝරා ගන්ො කණ්ඩායේ 1  
 . විව උෘත මයොමුඛ කිීමමකින් තරගය ිේව උේත්මේ. ව උාචික ප්රශ්නෙ මෙකකි. ලකුණු 5 බේක න් 

රත්සහයන්  1.කි. කාලය තත්ිර 3 යි. 

ආවරණය වන විෂය ක්මේ්ර -  ඵලොයීතා සංකල්ි පිළිබඳව උ ප්රශ්නෙ සහ 

ජාතයන්තර සමාජ  ේථික සංස්කෘතික ිාම සම ක මඵතිහාසක කරුණු සේබන්ධ් 

ප්රශ්නෙ. 

තයාග   

 Best team 
 1st runner up 
 2nd runner up 
 Special merit - 03 
 Commendation - 04 

(Best team /1st runner up & 2nd runner will select for provincial competition) 



 

(6) STUDENT PARLIAMENT 
 

 මත්මාව -"රටක ආේථික සංවේධනය ඇති කළ හැක්මක් මද්ශිය 

නිේපාදනය වැඩි කිරීමමනි." 

 

  සාමාජිකයන් මෙමෙමෙ  ිමණි. (ිාසලකින්  2 යි) 

  එ  තරගකරුමව උකු ි ෂ්ව උ හා අමෙ  තරගකරු විි ෂ්ව උ කථා කළ යුතුය. 

 කාලය විොඩි  3යි. 

 සංහල මෙමළ ඉංග්රීසී යෙ කව උර මාධ්යකින් ූවව උෙ ඉදිම ිත් විය හේකිය. 

 කලාි ශිෂ්ය ිාේලිමේන්තු ව උලින් මහොඳම අය ඉදිම ිත් කළ යුතුය. 

 ජයග්රහණය කළ ිාසලට ෙ සහතිකය  හිමිමේ. 

තයාග  

1. Best Speaker 

2. Best presentation 

3. Best logician 

4. Special merit - 03 

5. Commendation  - 04 

ලකුණු ලබා දීමේ නිේණායක 

1.  Content  (කරුණු ව උල අන්තේගතය) 

2.  Delivery   (ඉදිම ිත් කිීමමේ විලාශ්ය) 

3.  Arguments   (තාේකික බව උ) 

4.  Attention      (අන් අයමේ අව උධ්ාෙය) 
 

(Best Speaker / Best presentation & Best logician will select for provincial 

competition) 

(7)  SKIT PRESENTATION 

 
 මත්මාව -  “මලෝක සාමය සඳහා ගුණාත්මක අධයාපනය”. 

 
1. කණ්ඩායමේ සාමාජික සංඛ්යාව උ  6 කි. 

2. කාලය විොඩි 1 යි. 

3. අව උශ්ය රිකරණ තමන් සියා ගත යුතුය. 

4. 6,7,8,9,1 ,11,12 ින්ති ව උල සමක සමකවියන් විය යුතුය. 

5. තරගය ිේව උේත්මව උන්මන් ඉංශ්රීසී මාධ්යමයන් ිමණි. 

6. සංගීතය මයොොගන්මන් ෙේ ිටිගත කළ සංගීතය ිමණ  භාවිතා කළ යුතුය. 

 



 

 

තයාග  

1. Best team performance 
2. 1st runner up 
3. 2nd runner up 
4. Best Actor 
5. Best supporting actor 
6. Best Actress 
7. Best supporting actress 

 

ලකුණු ලබා දීමේ නිේණායක 

1. Innovativeness (ෙව උය බව උ)   - 25 

2. Actions    (රංගෙය)    - 25 

3. Originality (ස්වීය බව උ)    - 25 

4. Dialogue delivery (ඉදිම ිත් කිීමමේ විලාශ්ය) - 25 

(Best team performance/1st runner up & 2nd runner up will select for provincial 

competition.) 

 

(8) INNOVATION 

මත්මාව -  “පාසල් අධයාපන පද්ධතිමේ ක්රියාවලින් වැඩිදියුණු කිරීම සදහා 

භාවිතා කළ හැකි නව නිේමාණයක්" 

1. ිාසලකින් රිම ම ඉදිම ිත් කිීමේ 3කි. 

2. කණ්ඩායමේ සාමාජික සංඛ්යාව උ රිම ම තිමෙමෙකි. 

3. කාලය විොඩි 1  කි. 

4. ෙව උනිේමාණය  විය යුතුය.  

5. නිේමාණය ්රව උයමය මහෝ ෙෘශ්යමය( ිම ගණක භාවිතා කිීමම) මලස ඉදිම ිත් කළ 

යුතුය. 

6. ජාතික මහෝ ජාතයන්තර තරගයකදී ප්රථම, මෙව උෙ, මතව උෙ ස්ථාෙ ජයග්රහණය 

මෙොකළ නිේමාණය  විය යුතුය. 

7. තනිව උ මහෝ කණ්ඩායම  ව උශ්මයන් ඉදිම ිත් විය හේකිය. 
 
 

තයාග හා සේමාන 

1. Best Innovation 

2. 1st runner up 

3. 2nd runner up 

4. Special merit - 03 

5. Merit            - 04 



ලකුණු ලබා දීමේ නිේණායක 

1. User friendly  (භාවිතමේ ිහමකව උ)    - 2  

2. Effectiveness  (ඵලොයී බව උ)     - 2  

3. Originality (ස්වීය බව උ)      - 2  

4. Social value (සමාජ ව උටිොකම  තිබීම)   - 2  

5. Economic Value ( ේථික ව උටිොකම  තිබීම)  - 2  

6. Relevance to the  Education system (අධ්යාිෙ ිද්ධ්තියට අොළ බව උ) -2  

7. Presentation (ඉදිම ිත් කිීමම)     -  5 

(Best Innovation/1st runner up & 2nd runner up will select for provincial competition) 
 

(9) RESEARCH PAPERS 

මත්මාව - පාසල් අධයාපන පද්ධතිමේ ඵලදාිතාව ඉහළ නංවමු. 

“අධයාපන පද්ධතිය හා සේබන්ධ පරීක්ෂණ පත්රිකා ඉදිරිපත් කිරීමක් ”  

 ඒකල / යුගල මහෝ කණ්ඩායේ මලස ඉදිම ිත් විය හේකිය. 

 කණ්ඩායමේ රිම ම සාමාජික සංඛ්යාව උ  5 කි. 

 කාලය විොඩි 15 කි. (ඉදිම ිත් කිීමම විොඩි 1  යි. සාකච්ඡාව උ විොඩි   5 යි.) 

 කණ්ඩායමේ රිම ම සාමාජික  සංඛ්යාව උ  3 කි. 

 මූලික නිබන්ධ්ෙය ඉදිම ිත් කළ යුතුය. (ව උචෙ 35  කි.) 

 Power point ඉදිම ිත් කිීමම  කළ යුතුය. 

තයාග හා සේමාන 

1. Best Research 

2. 1st runner up 

3. 2nd runner up 

4. Special commendation   -  03 

5. Commendation      -  04 
 

ලකුණු ලබා දීමේ නිේණායක 

1. Relevant for Education system  (අධ්යාිෙ ිද්ධ්තියට අොළ බව උ)  - 2  

2. Following of Research Methods  (ිේමේෂ්ණ ක්රමමේෙ අ ලගමෙය) - 3  

3. Usability for All ( සේමට භාවිතා කිීමමේ හේකියාව උ)    - 2  

4. Effectiveness (ඵලොයී බව උ)       - 3  

(Best Research /1st runner up & 2nd runner up will select for provincial competition. ) 

 ිීම ෂ්ණ ිත්රිකා ඉදිම ිත් කළ හේකි විෂ්ය ිථයන් 

ප්රාථමික අධ්යාිෙය - හර විෂ්යයන් - තා ෂ්ණ විෂ්යයන් - මසෞන්ෙේය විෂ්යයන් -  

සමාජීය විෂ්යයන් - අධ්යාිෙ ිම ිාලෙය හා කළමණාකරෙය - ක්රීඩා 



School Students’ Quality Circles Association of Sabaragamuwa – 2018 

SSQCAS 

Application Form 

1. Province   : 

2. Zone    : 

3. Name of the school  : 

4. Name of the principal and contact number : 

5. Name of the Teacher-in-charge and contact number : 

(Mark √ against the relevant competitions. One student can take part in 2 competitions) 

 

Serial 

No 
Name of the Competitor Grade 
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p
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1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

 

I certify that the above details are true and accurate. 

 

 

Signature of the teacher-in-charge 

Date:         Signature of the 

             Principal 


