
  මාධ්ය නිවේදනය  

බස්යාහිර නපළාත් නඅධුිවක නේේඛක නතරගාවලි  න න න2017 
 

බස්නාහිර පළාත් අධුනික ලේඛක ලේඛිකාවන් දිරි ගැන්වීලේ අරමුණ ඇතිව සාහිත්ය ත්රාාවියක්  පැවැත්වීමට 

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යංශය ක සැලම්ේ කර ඇත්  ලේ සදහා ලකොළඔ, කඑත්ර හා 

ගේපහ කන දිස්ත්රි් කකන් හි ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට සහාභාගි වික හැකික  සංහල හා ලදමළ මාධ්යලකන් ත්රග 

නිර්මාණ භාර ගනු ලැලේ  ( අධුනික කන්ලනන් ත්මන්ලේ නමින් කිසදු කෘතික්  ලමලත්්  ප්රකාශය කට පත් ලනොකළ 

කන්න අදහස් ලේ  ) 

 

1 ආධුනික නවකත්ා ත්රගක 
 (වචන 20,000 - 25,000 අත්ර) 
 
2  ආධුනික  ලකටිකත්ා ත්රගක  
 (වචන 1000-1500 අත්ර) 
 
3  ආධුනික පදය (නිසඳැස්) ත්රගක 
  (ලේළි 40-60අත්ර) 
 
4  ආධුනික පදය ( සඳැස්) ත්රගක 
  (ලේළි 40-60අත්ර) 
 
5  ආධුනික ගී පද රචනා ත්රගක 
  (ගාකනකට ම්දුම් වචන සංඛයාව් ) 

 

විස්තර නහා නේකොන්ේේසි න 

1. එ්  ත්රාකරුවකුට එ්  ත්රාක්  සදහා ඉදිරපත්කළ හැ් ල්   එ්  නිර්මාණක්  පමණි  එලහත් ත්රග 

එකකට වඩා වැඩි ගණනකට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකික  

 

2. අකදුේපත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට වකස අවුරුදු 16 - 30 අත්ර වික යුතුක  

 

3. සකලු නිර්මාණ ස්වත්න්ත්ර වික යුතු අත්ර ලමොනම ආකාරකකින් ලහෝ ලවනත් නිර්මාණකකින් උපුටා ගත් 

ලහෝ අනුවර්ත්නක කර ගත් ලහෝ ඇම්රු කර ගත් නිර්මාණක්  ලනොවික යුතුක  එලසේම ලමකට ලපර කිසදු 

ආකාරකකින් ලහෝ ප්රකාශය කට පත් වී  නැති නිර්මාණකක ් වික යුතුක  

 

4. සෑම අකදුේ පත්්  සමගම ග්රාම ලසේවා නිලධ්ාරිලගන් ලබා ගත් පදිංචි සහතිකක්  හසහතික කළ ටපටපත්්  

අමුණා තිබික යුතුක  

 

5. සෑම නිර්මාණක් ම A4 ප්රමාණල  කඩදාසවල  ත්නි ටපුවලේ පැහැදිිය අත් අකුරින් ියකා ලහෝ පරිගණක 

මගින් සකසා ලහෝ තිබික යුතුක  අවශය ය පරිදි කඩදාස අමුණා තිබික යුතුක  

 

6. සෑම නිර්මාණක්  සමගම අකදුේ  පත්්  අමුණා එවික යුතුක  ත්රගකරුලේ අනනයත්ාව දැ් ලවන කිසදු 

සලකුණ්  නිර්මාණ අත්ටපටපත්වල  ලනොතිබික යුතුක  (ආදර්ශය  අකදුේපත් පහත් දැ් ලේ ) 

 

7. එ්  එ්  නිර්මාණ ලවන් ලවන්ව ඒවික යුතුක  



 

8. නිර්මාණ එවිලේ දි මුේ ටපටපත් ලනොඑවික යුතු අත්ර,  නිර්මාණක ටපටපත් තුනකිත් එවික යුතුක  ලත්ොරා 

ලනොගන්නා ටපටපත් ආපම් එවිමට සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යංශය ක කටයුතු කරනු ලනොලැලේ  

 

9. සෑම ත්රගකකින්ම ප්රථමම, ලදවන, ලත්වන ස්ථමාන සහ කුසලත්ා සේමාන හත් බැගින් ලත්ොරා සේමාන හා  

මුදේ ත්යාග ටපරිනැමටමට කටයුතු කර ඇත්  

 

10. නිර්මාණ භාර ගන්නා අවසාන දිනක 2017 ඔ් ලත්ොේබර් 15 වන දින ලේ  එදිනට ලහෝ එකට ලපර ලැලබන 

ලසේ පහත් සදහන් ියටපනකට නිර්මාණ ියකා පදිංචි ත්ෑපෑලලන් ලහෝ අතින් ලගනවිත් භාරදික යුතුයි  එවික 

යුතුක  නිර්මාණ එවීලේදී ලියුම් නකවරේේ වම් න පස න ඉහළ න ේකලවේේ න බස්යාහිර න පළාත් නආධුිවක න ේේඛක න

තරගාවලි  න2017 න නුේවන් නසඳහන් නේකොට නඉදිරිපත් නවය නතරගේේ නයමන නසඳහන් නකළ නයුතුයි. 

 

     ලේකේ 

අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යංශය ක, 

බස්නාහිර පළාත්, 

    ලනො  89, රන්මගපාක,  

බත්ත්රමුේල 

 

 

11. බස්නාහිර පළාත් ආධුනික ලේඛක ත්රගාවියක සේබන්ධ්ලකන් විනිශය ්චක මණ්ඩලල  තීරණක අවසාන 

තීරණක ලේ  

 

 

 

එස්  ජී  විජකබන්දු 

ලේකේ 

අධ්යාපන , සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යාංශය ක  

බස්නාහිර පළාත් 

2017 08  05 

 


