
 

 
!ංහල අධ'යන ධාරාව  

 Study Stream in Sinhala Studies   

පාඨමාලා ලැ'ස්*ව  

පළ# වසර  
පළ- ෙසෙමස්තරය  

පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ+ නම පාඨමාලා .ස්තරය  

SLG 1101©  භාෂා $ෙ&ගය 
Introduction to Language 

භාෂා අධ9යනය ;<බඳ ?@ක පාඨමාලාවG වශෙයI භාෂාෙ&  
ස්වභාවය, කාLයයI හා පNණාමය ;<බඳ අවෙබPධයG ලබා Qම. 

FND 1104 කලාව හා සංස්කෘTය ;<බඳ 
ගැටW  
Issues in  Arts and Culture 

සංස්කෘTය හා කලාව ;<බඳ හැXIYමG සහ ඒවා [තනෙ] 
^_ණ Q  ඇT අLaද ;<බඳ අවධානය ෙයා^ cම. 

FND 1118 dංහල භාෂා $cණතාව 
Proficiency in Sinhala  

dංහල භාෂාව සවIQම, කථනය, lයcම සහ @cෙm හැlයාව 
වLධනය lnම 

FND 1119 කථන ෙදමළ $cණතාව 
Proficiency in Spoken 
Tamil 

ෙදමළ භාෂාෙවI සවI Qම, කථනය, lයcම සහ @Yෙm pසලතා 
වැq rst lNම. 

 

ෙදවන ෙසෙමස්තරය  
පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ+ නම පාඨමාලා .ස්තරය 

SLG 1202 ©  සාuත9 $ෙ&ශය  
Introduction to Literature 

සාuත9ෙ] ස්වභාවය, [තන dංහල සාuත9ය සහ ජන කාව9 ;<බඳ 
අධ9යනයG   

FND 1212 dංහල ෙwඛන සm$දාය හා 
සIyෙ&දනය  
Sinhala Writing Tradition 
and Communication  

dංහල ෙwඛන කලාව හා භාෂාzමක සIyෙ&දනය ;<බඳ 
අධ9යනයG 

 

 

 



 

ෙදවන වසර  
පළ# ෙසෙමස්තරය 

පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ, නම පාඨමාලා .ස්තරය  

SLG 2117 ©  !තන %ංහල )බ+ධ 
සා/ත0ය  
Modern Sinhala 
Fiction  

!තන %ංහල ෙක4කතා හා නවකතා සා/ත0ෙය/ ආර8භය, 
:කාශනය හා එ/ ::ධ )වණතා හා :>ෂ්ට කෘC DEබඳව 
අධ0යනයH 

SLG 2118 %ංහල පJවKතන 
සා/ත0ය  
Translated Literature 
in Sinhala 

%ංහලට පJවKතනය L ඇC :ශ්ව සා/ත0 කෘC ඇNෙර+ ඒ ඒ 
සා/ත0ය+ හPනා ගැSම සහ ෙතUරා ගV කෘC DEබඳ 
අධ0යනයH  

SLG 2119 WKමාණාVමක 
ෙXඛනය  
Creative Writing 

ස8භාව0 හා !තන සා/ත0ය+/ සා/ත0කZව+ :%+ භාLත 
කරන ලද ෙXඛන ෛශ]වල WKමාණාVමක බව DEබඳ 
අධ0යනයH 

SLG 2136 සමකා^න සා/ත0 
න0ාය )ෙ_ශය 
Introduction to 
Contemporary 
Literary Theory 

සමකා^න සා/ත0 න0ාය DEබඳ `]ක අවෙබUධයH :ද0ාKaයා 

ෙවත ලබාbම ෙමම පාඨමාලාෙව+ අරde ෙකෙරf. 

SLG 2126 !තන %ංහල පද0 
සා/ත0ය  
Modern Sinhala 
Poetry 

!තන %ංහල ක:ෙg පNhම සහ එ/ ::ධ )වණතා DEබඳ 
ෙතUරා ගV කෘC ඇNJ+ ෙකෙරන අධ0යනයH 

ENH 2101 %ංහල ෙXඛන 

iසලතාව 

Sinhala Writing Skills 

ෙXඛන jයාව]ය, සා/ත0 ස8)දාය හා ]kත සl)දාය 

හPනාගWl+ ෙXඛනයට අදාළ %ංහල වKණ මාලාව, ව0ාකරණ 
SC nC ආoය DEබඳ අධ0යනයH 

ENH 2122 /+o පදන8 

පාඨමාලාව 

Foundation Course in 

Hindi  

/+o භාෂාෙ_ `]කාංග ෙකෙර/ අවධානය ෙයාd කරl+ /+o 
ව0ාකරණය සහ භාෂා භා:තය DEබඳ අධ0යනයH 

 

 

 

 



 

ෙදවන වසර  

ෙදවන ෙසෙමස්තරය 
පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ, නම පාඨමාලා .ස්තරය  

SLG 2216 ©  !තන %ංහල භාෂා 
ව0වහාරය  
Modern Sinhala 
Usage 

!තන %ංහල භාෂා ව0වහාරය DEබඳ අවධානයH ස/තව !තන 
ෙXඛන ව0කරණ nC හා භාෂා ව0වහාරෙg ගැටp පැහැo] qnම.   

ENH 2217 r ලංකාෙ_ සංස්කෘCය 
සහ ෙබෟtධ පJසරය 
Sri Lankan Culture 
and Buddhist 
Environment 

nqqÿiufhka isxy, ixialD;sh fmdaIKh jQ wdldrh;a tys wx. 
,CIK;a yÿkd .ekSu   

SLG 2219 WKමාණාVමක 
ෙXඛනය  
Creative Writing 

iïNdjH yd kQ;k idys;Hhkays idys;Hlrejka úiska Ndú; 
lrk ,o f,aLk ffY,sj, ks¾udKd;aul nj ms<sn| 
wOHhkhla 

SLG 2237 ස්uවාb සා/ත0 
)ෙ_ශය  
Introduction to 
Feminist Literature 

r ලාංෙHය ස්u+ සා/ත0කරණයට %v කළ දායකVවය 
ඓCහා%ක,සමාxය සහ ස්uවාb :වරණයH ෙලස සාකyඡා 
qnම. 

 

ෙතවන වසර  

පළ# ෙසෙමස්තරය 
පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ, නම පාඨමාලා .ස්තරය   

SLG 3141  ©  {රාතන ගද0 සා/ත0ය 
Classical Literature 

wdrïNfha isg isxy, idys;Hfha b;sydih;a, tla tla hq. 
ms<sn| iy tu hq.j, ìys jQ ks¾udKd;aul .oH moH lD;s 
ms<sn| wOHhkhla ^ks¾osIag lD;s weiqrska& 

SLG 3143 %ංහල නාට0 කලාව 

Sinhala Drama 

isxy, kdgH l,dfõ wdrïNh, úldYkh iy iuld,Sk 
m%jK;d ms<sn| wOHhkhla 

SLG 3144 %ංහල සංස්කෘCය DEබඳ 
හැ|+LමH  

Introduction to Sinhala 
Culture 

mqrd;k yd j¾;udk isxy, ixialD;sh ms<sn| uQ,sl 
wjfndaOhla ,nd oSu 

 



 

 

 

ෙතවන වසර 

ෙදවන ෙසෙමස්තරය 

පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ5 නම පාඨමාලා 8ස්තරය  

SLG 3242 ©   භාෂාව, සමාජය හා බලය 

Language, Society and Power 

NdIdfõ Ndú;h ms<sn| iudc yd foaYmd,k udkhka 
i,ld ne,Su iy NdIdj iudch yd n,h w;r 
iïnkaOh úNd. lsrSu 

SLG 3245 {රාතන r ලංකාෙ_ කලාව හා 
වාස්~ :ද0ාව  

Art and Architecture of the 
Ancient Sri Lanka 

Ñ;% l,dj leghï l,dj m%;sud l,dj yd .Dy 
ks¾udK Ys,amh flfrys uQ,sl wjOdkh fhduq 
lrñka merKs ,laosj l,d Ys,amfha wdrïNh;a 
tajdfha iïNjh;a ms<sn| wOHhkhla   

SLG 3267 {රාතන පද0 සා/ත0ය 

Classical Sinhala Poetry 

ආර8භෙg %ට %ංහල පද0 සා/ත0ෙg ඉCහාසයV එH 
එH �ග DEබඳ හා එම �ගවල h/ � WKමාණාVමක 
පද0 කෘC DEබඳ අධ0යනයH (WKoෂ්ට කෘC ඇNJ+) 

 

 

 


