
මාධ්ය නිවේදනයය 

බසය්ාහිර නපළාත් නේයොවුන් නේේඛක නතරගාලලිය න න න2021. 

 

බස්යාහිර නපළාත් නේයොවුන් නේේඛකයන් නදිරි නගැන්වීේේ නඅරමුණ නඇතිල නසාහිතය නතරගාලලියක් නපැලැත්වීමට නබස්යාහිර න

පළාත් නසංස්කෘතික නහා නකා නකටයුතු නඅමාතයාංය නසැසුේ නකර නඇත.ේේ නසඳහා නේකොළඹ,කළුතර නහා නගේපහ නයය න

දිස්ත්රික්කයන්හි නස්ථිර නපදිංචිකරුලන්හට නසහභාගි නවිය නහැකිය.සංහ නහා නේනමළ නමාධ්යේයන් නතරග නිවර්මාණ නභාර නගනු න

ැේේ. 

 

තරග නඅංය, නඅංකය නහා නතරග නයාමය 

1.ේයොවුන් නයලකතා නතරගය 

 න(ලචය න20,000 න- න25,000 නඅතර) 

 

2.ේයොවුන් න නේකටිකතා නතරගය න 

(ලචය න1000-1500 නඅතර) 

 

3.ේයොවුන් නපනය(ිවසඳැස්)තරගය 

 න න(ේේළි න40-60අතර) 

 

4. නේයොවුන් නපනය(සඳැස්)තරගය 

 න න(ේේළි න40-60අතර) 

 

5. නේයොවුන් නගී නපන නරචයා නතරගය 

 න න(ගායයයට නසුදුසු නලචය නසංඛයාලක්) 

 

විසත්ර නහා නේකොන්ේේස න 

1. එක් නතරගකරුලකුට නඑක් නතරගඅංයක් නසනහා නඉදිරිපත්කළ නහැක්ේක් නඑක් නිවර්මාණයක් නපමණි.එේහත් නතරග න

එකකට නලඩා නලැඩි නගණයකට නිවර්මාණ නඉදිරිපත් නකළ නහැකිය. 

 

2. අයදුේපත් නභාර නගන්යා නඅලසාය නදියට නලයස නඅවුරුදු න16 - 35 නඅතර නවිය නයුතුය. 

 

3. සයලු නිවර්මාණ නස්ලතන්ත්ර නවිය නයුතු නඅතර නේමොයම නආකාරයකින් නේහෝේලයත් නිවර්මාණයකින්උපුටා නගත් නේහෝ න

අනුලර්තයය න කර න ගත් න ේහෝ න ඇසුරු න කර න ගත් න ිවර්මාණයක් න ේයොවිය න යුතුය.එේසේම න ේමයට න ේපර න කිසදු න

ආකාරයකින් නේහෝ නප්රකායට නපත් නවී න නයැති නිවර්මාණයක න් නවිය නයුතුය. 

 

4. සෑම නඅයදුේපතක් නසමඟම නග්රාම නේසේලා නිවධ්ාරිේගන් නබා නගත් නපදිංචි නසහතිකයක් නහසහතික නකළ නටපටපතක් න

අමුණා නතිබිය නයුතුය. 

 

5. සෑම නිවර්මාණයක්ම නA4 න ප්රමාණේ  නකඩනාසල න  නතිව නටපුවේද නපැහැදිලි න අත් න අකුරින් නලියා න ේහෝ න පරිගණක න

මගින් නසකසා නේහෝ නතිබිය නයුතුය. 

 

6. සෑම න ිවර්මාණයක් න සමගම න අයදුමපතක් න අමුණා න එවිය න යුතුය. න තරගකරුේේ න අයයයතාල න නැක්ේලය න කිසදු න

සකුණක් නිවර්මාණ නඅත්ටපටපත්ල න නේයොතිබිය නයුතුය.(ආනර් නඅයදුේපත නපහත නනැක්ේද.) 

 



7. එක් නඑක් නිවර්මාණ නේලන් නේලන්ල නඑවිය නයුතුය. 

 

8. ිවර්මාණ න එවීේේ න දී න මුේ න ටපටපත න ේයොඑවිය න යුතු න අතර,ිවර්මාණය න ටපටපත් න තුයකින්එවිය න යුතුය. න ේතෝරා න

ේයොගන්යා නටපටපත් නආපසු නඑවීමට නසංස්කෘතික නහා නකා නකටයුතු නඅමාතයාංය නකටයුතු නකරනු නේයොැේේ. 

 

9. සෑම නතරගයකින්ම නප්රථමම, නේනලය, නේතලය නස්ථමාය නසහ නකුසතා නසේමාය නහත නබැගින් නේතෝරා නසේමාය නහා න න

මුනේ නතයාග නටපරියැමටමට නකටයුතු නකර නඇත. 

 

10.  නිවර්මාණ නභාර නගන්යා නඅලසාය නදියය න2021සැේතැේබර්30 නදිය නේද. නඑදියට නේහෝ නඑයට නේපර නැේබය නේස න

පහත නසඳහන් නලිටපයයට නිවර්මාණ නලියාපදිංචි නතැපෑේන් නඑවිය නයුතුය.ිවර්මාණ නභාරදීේේ නදීලියුේ නකලරේ ලේ න

පස න ඉහළ න ේකලේර්බසය්ාහිර න පළාත් න ේයොවුන් න ේේඛක න තරගාලලිය න 2021 න යනුේලන් න සඳහන් න ේකොට න

ඉදිරිපත් නලය නතරගේ  නයමන නසඳහන් නකළ නයුතුයි. 

 

ේේකේ, 

අධ්යාපය, නසංස්කෘතික නහා නකා නකටයුතු නඅමාතයාංය, 

බස්යාහිර නපළාත, 

ේයො.204, 

02 නලය නමහළ, 

යල නපළාත් නසභා නකාර්යා නසංකීර්ණය, 

ේඩන්සේ නේකොේබෑකඩුල නමාලත, 

බත්තරමුේ 

 

      

11. බස්යාහිර න පළාත් න ේයොවුන් න ේේඛක න තරගාලලිය න සේබන්ධ්ේයන් න විිව්චය න මණ්ඩේ  න තීරණය න අලසාය න

තීරණය නේද. 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................... 

සරිේසෝම නේොකුවිතාය 

ේේකේ, 

අධ්යාපය න, නසංස්කෘතික නහා නකා නකටයුතු නඅමාතයාංය, 

බස්යාහිර නපළාත. 

 

 

විමසීේ න- නිවාන්ත නලියයේේ නමයා න- නසංස්කෘතික නිවළධ්ාරී 

දු.ක. න න න න– න078-2420493 

 


