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எனதஇவலமலகம உனதஇவலமலகம தலத
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බස්තාහු පළාත නලවේක වැ්මුව හා කුගාවල් 2021
බස්තාහු පළාත අධ්ාපත හා සංස්කෘතක කටයු අමාක්ාංා්

බස්නාහි පළාත අධ්ාපන, සංස්කෘතක හා කලා කටයු අමාත්ාංාං මඟි පවතවන කලා උළළලට
සමගාමව කණි්්,ළ්්ි්් හා වවෘත ංන අංාංිළගි යුතව නළවේක තිගාවලංු පැවැත්මට සැළසු
කි ඇත අති ඒ අනව පහත සඳහි උපළේස් හා ළකාිළේස අනව උුත තිගාවලං ළවනළවි අංදුපත
කැඳවන ලැළේ.

තිග ළකාිළේස
1. ළු සඳහා සහභාග වං හැුළු බස්නාහි පළාළත පදංංකිවි සඳහා පමණ.

2. ළමම තිගාවලං පහත සඳහි වංස් කාණ් ුන ංටළත කංාතමක ළව.

 කණි්් අංාං - පාසල 06 ළ්්ණං සට 09 ළ්්ණං ේුවා
 ළ්්ි්් අංාං - පාසල 10 ළ්්ණං සට 13 ළ්්ණං ේුවා
 වවෘත අංාං - වංස අවිද 16 සට 35 ේුවා (ළමහද පාසල හැි ගං

ඉල්ුකිවි සලකා බලන ලැළේ.)

3. පාසල අංදුකිළවු නු වදහලපත ළහ� ගාමනලධාි වසි ේ ,වවෘත අංදුකිවි ගාම නලධාා
වසි ේ සහතක කි අංදුපත ඉදිපත කළ යු ං.

4. වවෘත අංාං සඳහා පාසල ගි මහතම මහතමිට ේ සහභාග වං හැක.

5. සෑම තිගකිළවුම තිග සඳහා ඉදිපත්ළුව තම අනන්තාවං සනාථ කළ යුං.ඒ සඳහා ්ාතක
හැදනුපත/ තැපැල හැදනුපත/ වලංග වළේා ගමි බලපතං/ වලංග ිංදි බලපතං ළහ�
උපපැින සහතකළය පටපතු සමඟ ගාම නලධාා/ වදහලපත/ වහාිාාපත ළහ� ි්ළය පිගත
නලධාිළංය වසි සහතක කින ලේ ඡාංාරපංු ඉදිපත කළ යුං.

5/5/9-2021 2021.08.

බස්තාහු පළාත අධ්ාපත, සංස්කෘතක හා කාා කටයු, ක්ා හා ල්වවත කටයු
සහ ලකාුුර කාක්ෂ පිබි අමාක්ාංා්.

மகவம காலாணலவமவ,லவாொர,லிவ,விளயாிம் கறமறகம இிளஞரமவுலார,கறமறகம
தலுவம சதாழவம்ிமெவயவம அிகெமச.

Ministry of Education, Cultural and arts, Sports and Youth affairs and
Information Technology -Western Province

2 වන මහල, නව පළාත සභා කාරංාල සංකරරං, 2 வதமாட, புதமாகாணசலேஅலவைகவளாகம், 2ndFloor, New Provincial Office Complex,
204, ළ්ිසල ළකාේබෑකඩව මාවත, බතතිරලල. 204, தென்ஸை் தகாே்பேகுவமாவெ்லெ, ேெ்ெரமை்ை. 204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Battaramulla.



6. තිග සංහල මාධ්ළංි පමරු පැවැතළව.

7. නළවේක තිග සඳහා නා්ංත කාලංු ුළව තමි කැමත නළවේන අංගංු ඉදිපත කිම, පවෘතත
ඉදිපත කාම, වනා්ශං මණ්ලං වසි ලබාළේන සජ් වස්ති කථනංු ඉදිපත කාම, ළවළළඳ
ේැි්ු ඉදිපත කාම හා වනා්ශං මණ්ලළය තිරං පිද ලබාළේන ඉදිපත කාමු ේ ආදං
ඇුලත ළව.

8. දස්්ු මටටටි තිග පවතවා ළත�ිාගන ලබන තිගකිවි 100 ළේළනය සඳහා නළවේන
වැ්රුවු පවතවා, පළාත තිගං ළවත ඉදිපත කි ්ංගාහකංි ළත�ිාගන ලැළේ.

9. ්ංගාහකාි සඳහා සුමාන, සහතක පත හා රල් ත්ාග පිනමන ලැළේ.

10. තිගංට අේාල සංු කංාකාිකු ළසඛ්් නත ාත හා මාරළග�පළේාංිට අනුලව පැවැතළව.

 අංදුපත ළංාර කාළුව අංදුපත බහාලන කවිළය වු පස ඉහළ ළකලවළර බස්තාහු
පළාත නලවේත කුගාවල් 2021 ංනළවි සඳහි කළ යුා.

 අ්දමපත 2021.10.10 දතට ලපු පහත සඳහි ලපනංට ලංාපදංං තැපෑළලි ළහ� අති
ළගනවත භාිදං යුා. තවේ, අංදු පත භාි ගැනළු අවසි දනට තිගකිවි වසි
නංටත වංස සු්රර කි තිං යුං.

ලේකම,
බස්තාහු පළාත අධ්ාපත,සංස්කෘතක හා කාා කටයු අමාක්ාංා්,
204,
02 වත මහා,
තව පළාත සභා සංකරෂ්,
ල්න්ේ ලකාේබෑකඩව මාවක,
බතකුමේා.

වමමු : ළේ.ඒ.ළු.එස්.්ංසිං ටං - 0714415349

එු.ඩ.ඒ.්ේලව. ඉයනල ටං - 0766255018

 වැඩදි තිග වස්ති සඳහා ඉහත සංස්කෘතක නලධාාි සුබිධ කි ගත හැක.

්ිලසසම ලාාුවකාත
ලේකම,
අධ්ාපත, සංස්කෘතක හා කාා කටයු අමාක්ාංා් (බ.ප.)


