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බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන , සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යාංශය 
අන්ත්ර් කලායත්න ත්රගාවලිය 2021  

කලායත්න ත්රග සඳහා අයදුම් කිරීමම්  සුදුසුකම් හා මපාදු මකාන්මේසි 
 

01. ඉදිරිපත් වන සෑම තරගකරුවවක්ම තරගකාරියක්ම බස්නාහිර පළාවත් ස්ිර පදිිංචිකරුවවකු විය 
යුතුය. තරගයට ඉදිරිපත්ීමට වපර ජාතික හැඳුනුම්පත මගින් වහෝ උප්පැන්න සහතිකය සමඟ 
මෑතකදී ලබාගත් ඡායාරූපයක් ග්රාම නිලධාරී අනනයතාව සහතික කර වහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 

02. සිංස්කෘතික වෙපාර්තවම්න්තුවේ ලියාපදිිංචි කලායතනයක් විය යුතු ය. 
 

03. තරග සඳහා අයදුම් පත්රය කලායතනාධිපති විසින්ම අත්සන් කර නිල මුද්රාව සමඟ ප්රාවේශීය 
වේකම්වේ නිර්වේශය ලබා වගන පහත සඳහන් ලිපිනයට, අයදුම්පත් කැඳවා ඇති අවසන් දින 
වහෝ එදිනට වපර ලැවබන වස් ලියාපදිිංචි තැපෑවලන් එවිය යුතුය.එවස් නැත්නම් සිංස්කෘතික 
නිලධාරී මඟින් අමාතයිංශයට වයාමු කළ හැකිය. 
 

04. නර්තන තරග සහ සිංගීත තරග සඳහා අමුණා ඇති තරග අයදුම්පත් මඟින් වවන වවනම අයදුම් 
කළ යුතුය. 
  

05. එක් එක් තරග ශීර්ෂ සඳහා සහභාගී වන සිසුන්වේ වයස එකී ශීර්ෂය යටවත්  සෙහන් කර ඇත. 
සහය වාෙන හා ගායන කටයුතු සෙහා සහභාගී වන කණ්ඩායම සම්බන්ධවයන් වමම වයස් සීමාව 
බල වනාපායි.  
 

06. ප්රාවේශීය වේකම්වේ නිර්වේශය සහිතව අයදුම්පත්ර ඉදිරිපත් කිරීවමන් පසුව තරග ශීර්ෂ වවනස් 
කරන්වන් නම් , තරග පැවැත්ීමට සති 02 කට වපර ප්රාවේශීය වේකම් නිර්වේශ සහිතව වවනස ්
කරනු ලබන තරග ශීර්ෂ සෙහා ඉේීම් කර අමාතයිංශ වේකම්වේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 
තරගය පැවැත්වවන දිනය තුළ අයදුම් පත්රවයහි සෙහන් තරග ශීර්ෂ හැර වවනත් තරග ශීර්ෂ 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව වෙනු වනාලැවේ.  
 

07. කිසියම් සිසුවවකු කලායතන කිහිපයක ඉවගනුම ලැබූවත් තරග සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක්වක් එක් 
කලායතනයකින් පමණක් බව සැලකිය යුතුය. 
 

08. සමූහ තරග සඳහා අතිවර්ක ශිේීන් සිේ වෙවනකු නම් කළ හැකිය.  එම ශිේීන් තරග ඉසේවට 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය වනාවුවෙ, එම අවස්ථාවට පැමිණි සිටි බවට අත්සන් වේඛනය මඟින් 
තහවුරු විය යුතුයි. 
 

09. කිසියම් තරග අිංගයක් සඳහා පළමු  වහෝ වෙවන වහෝ වතවන ස්ථාන ලබාදීමට තරම් සුදුසු 
තත්ත්වයක වනාමැති නම් ඒ බව නිර්වේශ කිරීමට විනිශ්චය මණ්ඩලයට බලය පැවවරනු ඇත. 
 

10. නියමිත තරග දින හා වේලාවන් කේතියා ෙැනුවත් කරනු ලැවේ. තරගයට ඉදිරිපත් ීමට විනාඩි 
15 කට වපර අොළ විනිශ්චය මණ්ඩලවයහි සම්බන්ීකරණ නිලධාරීන් මගින් සිසුන්වේ 
අනනයතාවයන්  තහවුරු කර ගත යුතුයි. 
තරග සෙහා ලබා වෙන නියමිත වවලාවට ඉදිරිපත් වනාී ප්රමාෙී පැමිවණන  තරගකරුවන්ට  
පසුව තරගය සෙහා ඉදිරිපත්ීමට වනාහැකිීම සම්බන්ධවයන් වගකියනු වනාලැවේ.  
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11. තරග විනිශ්චයන් සම්බන්ධවයන් විවරෝධතාවයක් ඇත්නම් අොළ තරග ඉසේ සියලු ඉදිරිපත්කිරීම් 
අවසන්ව විනාඩි 20 ක කාලයක් ඇතුලත එම කාලවේ අභියාචනා ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළ හැකි 
අතර, පසුව  ලබාවෙන විවරෝධතා ප්රතික්වෂ්ප කරනු ලැවේ. තවෙ, තරගකරුවන්ට හා විනිශ්චය 
මණ්ඩලයට බාධා වන බැවින්, තරගය පැවැත්වවන අවස්ථාවේදී තරග ඉදිරිපත්කරන්නන්ට 
පටිගත කිරීවමන් වැලකීමට කලායතනාධිපති මහත්ම මහත්ීන් වග බලා ගත යුතුය.  
 

12. වමම සියළු තරග සඳහා අමාතයිංශ වේකම් විසින් පත් කරනු ලබන විනිශ්චය මණ්ඩල මඟින් ගනු 
ලබන තීරණ අවසාන තීරණය වන බව කරුණාවවන් සලකන්න. ප්රශස්ත   තරග අිංගයක් ඉදිරිපත් 
කිරීවම්දී  ඒහි කාල කළමනාකරණවයහි සුඵ වවනසක් වුවෙ, එය සලකා බැීවම් අයිතිය 
විනිශ්චය මණ්ඩලය සතුය. නියමිත කාලය ඉක්මවා යන්වන් නම්, ඒය තරග නීති උේලිංඝනය 
කිරීමක් වලස සලකා තරග පථවයන් ඉවත් කිරීවම් අයිතියෙ විනිශ්චය මණඩලය සතුය.  
   

13. ඒකල තරග සෙහා පමණක් සහභාගීී ජයග්රහණයක් වනාලැබූ කලායතන සෙහා සහභාගිත්ව 
දීමනාව වලස රු 750.00 ක් හිමිවේ. සමූහ තරග සෙහා සහභාගීී ජයග්රහණයක් වනාලැබූ 
කලායතන සෙහා හිමිවන්වන් රු5000.00 ක මුෙලකි. 
 

14. තරග පැවැත්වවන දින එම පරිශ්රවේ පූර්ව පුහුණු කටයුතු සිදු කරන බව අමාතයාිංශය වවත 
නිරීක්ෂණය ී ඇති අතර, එය තරග සිංවිධාන කටයුතුවලට බාධාවක් වන බැවින් එදින එම  
පරිශ්රවේ පුහුණු කටයුතු සිදු කිරීම සපුරා තහනම් වන අතර එවස් වනාීමට 
කලායතනාධිපතිවරුන් විසින් තම පූර්ණ අවධානය වයාමු කළ යුතුය. 
 

15. තරගාවලිය පුරා කලායතනාධිපති ඇතුළුව සියළුම තරගකරුවන් ඉහළ විනයක් හා සිංයමයකින් 
යුක්තව හැසිරීම අනිවාර්ය වේ. එකී වකාන්වේසි කඩ කරන්වන්නම් තරගවලට සහභාගී ීමට ඉඩ 
වනාදීම, සහභාගී වූ තරග ඉසේ වලින් ඉවත් කලාවස් සැලකීම, ඉදිරි කලා උවලළ එකක් වහෝ 
කීපයක් සඳහා සහභාගී ීමට  ඉඩ වනාදීම යන ෙඩුවම් වලට යටත් කිරීමට සුදුසු නිර්වේශ පරිදි 
අමාතයිංශ වේකම්වරයාට බලය ඇත.  
 

16. .වමම තරගාවලිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී,රවේ පවත්නා වකාවිඩි 19 වසිංගත තත්ත්වය මත, 
වසෞඛය අමාතයිංශය  විසින් අනුමත කර ඇති මාර්වගෝපවේශයන්ට අනුකූලව ක්රියා කිරීමට 
කලායතනාධිපති මහත්ම මහත්ීන් වගබලා ගත යුතුය.  තරග දින සහභාගී වියහැක්වක්  අොළ 
තරග සඳහා ඉදිරිපත්වන්නන් හා කලායතනාධිපති පමණි.    
 

17. අයඳුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2021  අවේේ  මස 30 දින වේ. 
 

18. තරගකරුවන්වේ වයස් සීමාව 2021 වෙසැම්බර් 31  දිනට ගණනය කරනු ලැවේ. 
 

➢ අවුරුදු 15 -23අතර 1998.12.31      දින සිට   2006.12.31දින ෙක්වා උපන් 
➢ අවුරුදු 19 -23  අතර 1998.12.31      දින සිට   2002.12.31දින ෙක්වා උපන් 
➢ අවුරුදු 15 -18 අතර 2003.12.31      දින සිට   2006.12.31 දින ෙක්වා උපන් 
➢ අවුරුදු 14 – 23 අතර 1998.12.31      දින සිට  2007.12.31දින ෙක්වා උපන් 
➢ අවුරුදු 18– 23 අතර 1998.12.31      දින සිට  2003.12.31දින ෙක්වා උපන් 
➢ අවුරුදු 12 – 23 අතර 1998.12.31      දින සිට  2009.12.31 දින ෙක්වා උපන් 
➢ අවුරුදු 12 න් පහළ 2009. 12.31  දිනට පසු 
➢ අවුරුදු 15 න් පහළ 2006.12.31  දිනට පසු 
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17 .දිස්ික් තරග 2021 මැයි මස සහ 2021 ජූනි මාසවේදී  පැවැත්ීමට නියමිතය. 
 

18 .වැඩි විස්තර ෙැනගැනීම සඳහා බස්නාහිර පළාවත් සිංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතයාිංශවේ 

දුරකතන අිංක 011 – 2092875 වහෝ 071-3327835 ලලනි එස්. වේමසිරි මහත්මිය (සිංස්කෘතික 
නිලධාරී) මගින් වහෝ ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලවයහි බස්නාහිර පළාත් සිංස්කෘතික නිලධාරී/ 
සිංවර්ධන නිලධාරී මගින් ෙැනගත හැකිය. 

 

19 .වමම චක්රවේඛය හා අොළ අයදුම් පත්රය වමම අමාතයාිංශවේ www.moe.wp.gov.lk ෙරන වවේ 
අඩවිය මගින් ලබාගත හැකිය. 

 

20 .අයදුම්පත්ර වයාමු කිරීවම්දී ලිපිවයහි වම් පස ඉහළ වකළවවරහි  “බස්නාහිර පළාත් කලායත්න 

ත්රග 2021 ” යන්න සඳහන් කළ යුතුය. 
 

21 .අයදුම්පත්ර වයාමු කළ යුතු ලිපිනය : 
    වේකම් 
    සිංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතයිංශය (බ.ප.) 
    2වන මහල, 
    වනා.204, නව පළාත් සභා වගාඩනැගිේල, 
    වඩන්සිේ වකාේබෑකඩුව මාවත, 
    බත්තරමුේල. 
 

 

https://www.moe.wp.gov.lk/

