
රජයේ දැනුම්දීමයි s 
මුස්ලිම්ද ආගමික හා ස්ංස්ලකෘතික කටයුතු යදපාර්තයම්දන්තතුව  

ජාතික මීලාදුන්ත නබි උත්ස්වය -2019 

2019 වස්යර් පැවැත්ීමට නියමිත ජාතික මීලාදුන්ත නබි උත්ස්වය  උයදස්ා  මුස්ලිම්ද ආගමික හා ස්ංස්ලකෘතික  කටයුතු යදපාර්තයම්දන්තතුව ස්හ අධ්යාපන අමාතයංශයේ 

මුස්ලිම්ද පාස්ල් ස්ංවර්ධ්න ඒකකය එක්ව පාස්ල් සිසුන්ත අතර පහත ස්ඳහන්ත අංශ යටයත් තරඟ පැවැත්ීමට තීරණය කර ඇත. 

ප්රාථමික අංශය:- 4, 5 යරලණි     කනිෂලඨ අංශය:- 6,7,8 යරලණි ද්විතීය අංශය:-  9,10,11  යරලණි  යජයෂලඨ  අංශය:- :-  12" 13 යරලණි  
 

ශිෂයයන්ත ස්හ ශිෂයාවන්ත ස්ඳහා යවන්ත යවන්ත වශයයන්ත   පැවැත්යවන  තරඟ:-   කිරාඅත් , හිෆ්ලල්  " කථික තරඟ ,  ඉස්ලලාමීය ස්ංස්ලකෘතික අංගය  
ශිෂයයන්ත ස්හ ශිෂයාවන්ත ස්ඳහා යපාදුයේ පැවැත්යවන  තරඟ:-    රචනා, යකටිකතා, කාවය , අරාබි අක්ෂර කලාව 
එක් තරඟකරුයවකු පහත ස්ඳහන්ත තරඟ අතයරන්ත( ස්ංස්ලකෘතික තරඟ හැර)  එක් තරඟයකට පමණක්  ස්හභාගි ිය හැකි අතර, ‘ස්ංස්ලකෘතික අංගය’ තරඟ ස්ඳහා  

යමම සීමාව අදාළ යනායේ. 

පසුගිය වස්යර් යජයෂලඨ අංශයයන්ත පළමු ස්ලථානය දිනා ගත් අය හැර පසුගිය වස්යර් පළමු ස්ලථානය දිනා ගත් යස්සු අංශවල තරඟකරුවන්තට එම අංශයේ ම එම 

තරඟය ස්ඳහා ම යමවර ඉදිරිපත් ිය යනාහැක. 

 

 

 

ශිෂයයන්ත ස්හ ශිෂයාවන්ත ස්ඳහා යවන යවනම පැවැත්යවන තරඟ 
තරඟය අංශය මාතෘකාව 

කිරාඅත් 
 
^තජ්වීත් ක්රමයට මිහිරිව 

පාරායනය කළ යුතු ය) 

ප්රාථමික ජුසූ අම්දම 30 වන  ජුසූව   )جزء عم ) جزء ثالثين  
කනිෂලඨ තබාරකල්ලසි 29 වන ජුසූව  سورة الملك(  جزء التاسع وعشرين (  
ද්විතීය සූරා රහුමාන්තa"  සූරා වාකියා   සූරා හුජ්වරාත්"  සූරා ෆ්තහලa   سورة الرحمن، وسرة الواقعة، سورة الحجرات، سورة الفتح  
යජයෂලඨ සූරා nlrd"  සූරා wd, bïrdka   سورة البقرة ،  سورة آل عمران  

 හිෆ්ලල් ප්රාථමික සූරා නාස්ල පටන්ත  සූරා ශම්දස්ල දක්වා      سورة الشمس      -سورة الناس 

කනිෂලඨ සූරා නාස්ල පටන්ත සූරා හාසියා දක්වා   سورة الغاشية -سورة الناس  

ද්විතීය සූරා නාස්ල පටන්ත සූරා නබහල දක්වා    النبأ سورة الناس سورة -   

යජයෂලඨ  ජුසූ  29  ජුසූ 30  , الذيتبارك جزء عم  



 

 

 

තරඟය අංශය මාතෘකාව 

 
 
 
 
 
 

කථික තරඟ 
 
 
යදමළ , සිංහල, ඉංග්රීසි 

හා අරාබි භාෂාවින්ත 

පැවැත් යේ  
 
 
 

ප්රාථමික ජලය  සුරකිමු     Let us protect Water      نحافظ على الماء  

       (මිනිත්තු 4) 

කනිෂලඨ යපාදු යද්වයපාළ  සුරකිමු  Let us protect Public Properties  نحافظ على الممتلكات العامة  
 

                                                                                                  (මිනිත්තු 5) 
ද්විතීය    1 . මේ බිමට ආදරය කරමු   Let us  Love our Motherland  أو ، الوطن نحب    

   2. දරුවන්ත  හදා වඩා  ගැනීයම්ද ලා  මුස්ලිම්ද කාන්තතාවයේ  භූමිකාව  Role of Muslim woman in raising the children  

 األبناء تربية تجاه المسلمة المرأة دور

(මාතෘකා  යදකටම සූදානම්ද ිය යුත ය)       (මිනිත්තු 7) 

යජයෂලඨ 1. ජාතික ඒකාබද්වධ්තාවයේ   මුස්ලිම්ද තාරුණයයේ   භූමිකාව   Role of Muslim youth for National Integration            

 دور الشباب المسلم في االندماج الوطني

2. මැදුම්දිියවත ඉස්ලලාමීය දෘෂලටි යකෝණයයන්ත  Being neutral as an Islamic view   االعتدال في نظر اإلسالم     
 

(මාතෘකා  යදකටම සූදානම්ද ිය යුත ය)       (මිනිත්තු 10) 



 

 

 

 

 

 

 

තරඟය අංශය මාතෘකාව 

 
 
rpkd ;r`.  
 
යදමළ , සිංහල  හා  ඉංග්රීසි  

භාෂායවන්ත පැවැත්යේ  
 

ප්රාථමික ගුරුවරුන්තට යගෞරව  කරමු ;    Let us respect the Teachers  

(jdlH 15)   ( meh 01la) 

 
කනිෂලඨ ඉස්ලලාම්ද ධ්ර්මය අවධ්ාරණය කරන ස්යහෝදරත්වය;  Brotherhood which Islam Insists  

 
(jpk 200 )   (meh 1'30la) 

ද්විතීය 1. මත් ද්රවය  තුරන්ත කිරීයම්ද  ලා ඉස්ලලාම්ද ආගමික භූමිකාව  Role of Islam in eradicating Drugs 

2. පරිස්ර සුරැකීයම්ද ලා ඉස්ලලාම්ද ආගමික ඉගැන්තීම     Role of Islam in protecting the Environment  

(මාතෘකා යදකට ම සූදානම්ද ිය යුතුයි)        (වචන  300 ) (පැය 2.00 ක්) 

යජයෂලඨ  1. යහපත්  පුරවැසියන්ත බිහි කිරීයමහිලා  කාන්තතාවයේ දායකත්වය   Role of Women on creating good citizens 

2. නියරෝගිමත් ස්මාජයක් බිහි කිරීයම්ද ලා  ඉස්ලලාමීය  මග යපන්තීම   Guidance of Islam for creating healthy society  

(මාතෘකා යදකට ම සූදානම්ද ිය යුතුයි)   (වචන  400 ) (පැය 2.15 ක්) 



 

තරඟය අංශය මාතෘකාව 

flál;d 
 

^isxy, iy fou< NdIdj,ska 
meje;a fõ&  

ද්විතීය jd;dk;gpf;if   ආත්මිශලවාස්ය  

(වචන  350 කට යනා අඩුව ) (පැය 3.00 ක්) (ඉස්aලාමීය ආදර්ශනයට අනුකූල 

ිය යුතුය ) 

යජයෂලඨ  nghWikNa ntw;wp ඉවසීමය ස්ැනසීම   

(වචන  500 කට යනා අඩුව ) (පැය 3.00 ක්) 

(ඉස්aලාමීය ආදර්ශනයට අනුකූල ිය යුතුය ) 

ldjH 
(fou< NdIdයවන්ත පමණි) 

ද්විතීය Kj;jhd KjpNahu;fs  [උතුම්ද වැඩිහිටියන්ත]  
(යේළී 30 කට යනාඅඩුව)   (පැය 1.30ක්) 

යජයෂලඨ If;fpak;  [එක්ස්ත් බව] 

(යේළී 60 කට යනාඅඩුව)   (පැය 2.00ක්) 

 අරාබි අක්ෂර කලාව  
 
සුදු පැහැති බ්රිස්ලටල් යබෝඩ් මත කලු 

පැහැති තීන්තත මගින්ත ඇඳිය යුතුය. ස්ත්ව 

රූප ඇීයමන්ත වැළකිය යුතුය.  

ද්විතීය  

 أذكركم فاذكروني

 (meh 3'00ක්) 
 

යජයෂලඨ  أال بذكر هللا تطمئن القلوب 
 
(meh 3'00ක්) 

 

 

 

 



   

 

ඉස්ලලාමීය ස්ංස්ලකෘතික අංගය  ^ újD; ;r`.& 
ඉස්ලලාමීය පාරම්දපරික ස්ංස්ලකෘතිය ඔේනැංයවන ආකාරයට ිය යුතුය 

ශිෂයයන්ත ස්හ ශිෂයාවන්ත ස්ඳහා යවන යවනම පැවැත්යවන තරඟ 

තරඟය අංශය මාතෘකාව    නීති රීති  
 
ඉස්ලලාමිය ස්ංස්ලකෘතික අංගය  
 
(ඉස්ලිම්ද ස්ංස්ලකෘතියට අනුකුල 

ඇඳුමින්ත ස්ැරසීම අවශයයේ) 
 
 
 
 

ප්රාථමික 
ිරිමි 

 
 අරාබි කසීදා  
 
 
මිනිත්තු -07ක්  

 
 
සිසුන්ත 06යදනකු  
පසුබිම්ද ආයලෝකය යහෝ හඬ යනාමැතිව අරාබි 

බසින්ත කසීදා ගායනය  (රබාන පමණක් භාිත 

කළ හැකිය) 

ප්රාථමික 
කාන්තතා 
කනිෂලඨ 

කාන්තතා 
කනිෂලඨ 
ිරිමි 

ඉස්ලලාමීය අකීදාවන්තට අනුකූලව ගීත ස්මඟ ලී 

යකළි නැටුම  
(මිනිත්තු -07ක්) 

 
සිසුන්ත 08 යදනක්  
(ලී හා එක් තාලම්දයපාටක් පමණක් භාිත කළ 

හැකිය)  ද්විතීය 
ිරිමි 

ගැමි ගීත ස්මඟ ලී යකළි නැටුම 
(මිනිත්තු -10ක්) 

ද්විතීය 
කාන්තතා 

ඉස්ලලාමීය මාතෘකාවක් පැහැදිි  කිරීයම්ද යදබස්ක්  
  
 
(මිනිත්තු -10ක්) 

සිසුියන්ත 07 ක් 

(ස්හභාගී වන සිසුියන්ත සියළු යදනාම යදබස්ට 

ස්ම්දබන්තධ් ිය යුතු අතර නාටය ශශියයන්ත 

යතාරව අංග චලන මගින්ත ඉදිරිපත් කිරීම කළ 

යුතුය) 

යජයෂලඨ 
ිරිමි 
muKs 

ඉස්ලලාමීය නාටයය 
මිනිත්තු-15ක් 

සිසුන්ත 11 යදයනකු  

(තරඟ අවස්ලථායේ ී නාටය ිටපත ිනිශලචය 

මණ්ඩලය යවත ලබා දිය යුතුය.) 
 

ඉහත ස්ඳහන්ත ස්ංස්ලකෘතික තරඟවල ී එක් පාස්ලක් තරඟ ඉස්ේ යදකකට පමණක් ස්හභාගි ිය හැකි ය' 



 

යපාදු නීති රීති 

• සියළුම නිර්මාණ ඉස්ලලාමීය ආදර්ශයට අනුකූල ිය යුතුය.  
• මුික තරඟ ිළියවළින්ත පාස්ල් මට්ටම්ද, කලාප මට්ටම්ද , පළාත් මට්ටම්ද වශයයන්ත ද අවස්ාන තරඟය ජාතික මට්ටමින්ත ද පවත්වනු ලබන්තයන්ත ය. 

• පළාත් මට්ටම්ද ිඛිත තරඟවින්ත (රචනා, යකටිකතා, කාවය , අරාබි අක්ෂර කලාව ) ප්රථම ස්ලථානය ලබාගත් තරඟකරුවන්ත  නැවතත්  ජාතික මට්ටයමන්ත 

පවත්වන තරඟයට යපනී සිටිය යුතුය. 

• තරඟ ස්ඳහා අයදුම්දපත්ර පාස්ල් මට්ටමින්ත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එම අයදුම්දපත්ර අඟල් 12 x8 කඩදාසියක ලැයිස්ලතු ගත කර (නම, ිිනය ආදිය 

ඉංග්රීසියයන්ත ඇත්නම්ද වඩාත් සුදුසු ය)  ිදුහල්පතිතුමායේ ස්හතිකය ස්හිතව මධ්යම, නැයගනහිර , බස්ලනාහිර, වයඹ යන පළාත් වල අයදුම්දකරුවන්ත අදාළ 

කලාප අධ්යපන අධ්යක්ෂවරුන්ත යවත ද යස්සු පළාත්වල තරඟකරුවන්ත අදාල පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්ත යවත ද 2019.04.18 වන දිනට යපර 

ලැයබන යස්ල ියාපදිංචි  තැපෑයලන්ත යැිය යුතු ය.(ියුම්ද කවරයේ ඉහළ වම්ද යකළවයර් ජාතික මීලාද්ව තරඟ -2019 යැයි ස්ඳහන්ත කළ යුතුය.) 

• පළාත් මට්ටයම්ද තරඟ පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂතුමායේ  අධීක්ෂණය යටයත් පැවැත් යේ. අවශය අවස්ලථාවල ී මුස්ලිම්ද ආගමික කටයුතු යදපාර්තයම්දන්තතු 

අධ්යක්ෂකයේ  ස්හ අධ්යාපන අමාතයංශයේ මුස්ලිම්ද පාස්ල් ඒකකයේ අධ්යක්ෂකයේ යයෝජනා ලබාගත හැක. 

• අදාල පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්ත ිසින්ත සියළුම පළාත්වල ප්රතිඵල 2019.07.25  දිනට ප්රථම මුස්ලිම්ද ආගමික හා ස්ංස්ලකෘතික කටයුතු  

යදපාර්තයම්දන්තතුවට ලැබීමට ස්ැලැස්ලිය යුතුය. 

• තරඟ ස්ඳහා වන අයදුම්දපත් ආකෘතිය  www.muslimaffairs.gov.lk  යන යදපාර්තයම්දන්තතු යවබ් අඩිය ඔස්ලයස්ල බාගත (download )  කළ හැක.  
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