ස/අධි/17/02/I

2011.06.

දිස්ත්රි.ක ලේකම්/දිස්ත්රි.ක සම්ධිධි අයාකෂ,
සම්ධිධි සහකාර ලකොමසාරිස්/දිස්ත්රි.ක සම්ධිධි යෝල ්යා අයාකෂ
ප්රාාලධිය  ලේකම් / සම්ධිධි යෝල ්යා අයාකෂ,
දිස්ත්රි.ක සම්ධිධි සම්බන්ධීකරණ යෝලයාරින්,
දිස්ත්රි.ක සමාය සංවර්යන විෂ

කළමණාකරු

සමෘද්ධි කැකුළු ළමා සමාජ අතර සංස්කෘතික හා සාහිතණ තරාාලිය - 2011
පසුගි

වසරවලදී ලමන්ම 2011 වර්ෂලේදී ද සම්ධිධි කැකුළු ළමා සමාය අතර ඉහත සඳහන් තරඟාවලි

කලාප,

ප්රාාලධිය  , දිස්ත්රි.ක හා යාක ක මටමින්න් ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම පැවැ්වීමි තීරණ කර ඇත. ලමවර විල ේෂ්ව
වනුලේ "දිවි නැගුම" ග්හ ආර්ථික ඒකක දස ලකෂලේ වැතසිහනි කක  ලබාලදන්න් එම පවුේවල දරුවන්ලේ
ලහි දවස සුරකෂිත කිරීමයි.
තරඟාවලි පැවැ්වීමි ප්රාථමම ිය ළු ළමා සමාය ප්රාක සංවියාන කර ළමා සමාය සං්ාාව හා සාමාකයකයින් ගණන
ප්රාාලධිය 

ලේකම් ලකොටමඨා

මටමින්න් සමාය සංවර්යන අං

ි එවීමි කියුනෙ කිරීමි උපලදස් ලබා ලදන්න.

ක්රාමව් ව යාක ක තරඟාවලි ක පැවැ්වීමි ලම ලහේනෙවක වනු ඇත.
මීි අමතරව සෑම තරඟකරුලවකුම ළමා සමාය සාමාකයකල කු වි යුනෙ අතර ලපර දැනුව් කල පරිදි ළමා සමාය
ගිණුලම් අවම

රු. 500/-ක වි

යුනෙ බවද අවයාරණ

කරන්. (ළමා සමාය ලනොවන දරුවන් ඉදිරිප් කිරීලමන්

දරුවන්ි ියදුවන අපහසුතාව ලමන්ම තරඟාවලි ි ියදුවන බායාවන්ද සැලකිේලි ලගන වාාය ලතොරනෙරු සප න
යෝළයාරින්ි විරුධියව කියුනෙ කිරීමි ියදුවනු ඇත.)
අලනක ිය ළු ලකොන්ලධිිය 2007/2008 චක්රාලේ්ණවලි අනුකුලවම ියදුවන බවද වැඩිදුරි් දන්වන්.
ියංහල මායා හා ලදමළ මායා

න මායා ලදලකන්ම පැවැ්වීමි යෝ න්ත තරඟ ඉස්  පහත පරිදි ල් .

සංහල මාධ්යණ තරා සස්
අනු

තරඟ ඉස් ව

අංක

ව ස් කාඩ ත

කාල

ලවන්

01

ගා න ඒකල (සරල ගී)

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම

විනාඩි 3-5

02

ගා න ඒකල ( ාස්ත්රීව )

5-9

විනාඩි 2-4

රාග - කාෆි

10-14

විනා ඩි3-5

රාග - භිම්පලාශ්රීී

15-18

විනාඩි 5-7

රාග - ලධි ්

10-14

විනාඩි 3-5

රාග - භිම්පලාශ්රීී

සැ.යු.වාදන භාඩ ත ව ලින් 15-18

විනාඩි 5-7

රාග - ලධි ්
නාද මාලා 2කින්

03

වාදන ( ාස්ත්රීව )
පමණයි

04

යන ගා න (ඒකල)

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම

විනාඩි 4-6

05

යන නැටුම් (සමහ/න්ශ්රල)

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම

විනාඩි 7-10 සාමාකයකයින් ගණන 12

(සාම්ප්රාදායික

යන

නැටුම්

අ්වැේ

ආශ්රලල න්)

ගා න

සඳහා

ළමා සමාය දරුවන් ල ොදා
ගත

යුනෙල් .

සං්ාාව

උපරිම - 04 (උපරිම 16 )
06

කථික

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම

විනාඩි 5-7

වැතසිහනි අදාල මාත්කා
දි.ලේ කාර් ාලල න්
සැපයි යුනෙ .

07

යෝල් දක

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම

විනාඩි 5-7

කිහත/වචනඋච්චාරණ /ඉ
දිරිප්

කිරීම්

ලකලර්

අවයාන ල ොමු කිරීම
08

චිත්රය

(සම්ධිධි

වාාපාර

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම

පැ -03

සම්බන්ය

පැස්ිේ දි සා ම් 20’X20’
බ්ර්ියේ

ලබ්්

/

මැදපු

ලකොල
09

ලකටි

නාිා

(සම්ධිධි

විනාඩි 10- අ්වැේ

වාාපාර ි සම්බන්යව)

12

ගා න

සමාය දරුවන් විියන් කල
යුනෙ .

10

ළමා

කතන්දර

විව්තයි)

(මාත්කා

ළමා

5-9

වචන 100-150

10-14

වචන 250-300

15-18

වචන 400-500

ලදමළ මායා තරඟ ඉස් 
අනු

තරඟ ඉස් ව

අංක

ව ස් කාඩ ත

කාල

ලවන්

01

ගා න ඒකල (සරල ගී)

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම විනාඩි 3-5

02

යන නැටුම් (සමහ/න්ශ්රල)

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම විනාඩි 7-10

සාමාකයකයින් ගණන 12

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම විනාඩි 5-7

වැතසිහනි අදාල මාත්කා

(සාම්ප්රාදායික

යන

නැටුම්

ආශ්රලල න්)
03

කථික

දි.ලේ කාර් ාලල න් සැපයි
යුනෙ .
04

යෝල් දක

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම විනාඩි 5-7

කිහත/වචනඋච්චාරණ /ඉදිරිප්
කිරීම් ලකලර් අවයාන

ල ොමු

කිරීම
05

චිත්රය

(සම්ධිධි

වාාපාර

ව ස් කාඩ ත නෙලනන්ම පැ -03

සම්බන්ය
06

ලකටි

පැස්ිේ දි සා ම් 20’X20’ බ්ර්ියේ
ලබ්් / මැදපු ලකොල

නාිා

(සම්ධිධි

වාාපාර ි සම්බන්යව)

විනාඩි 10- අ්වැේ ගා න

ළමා සමාය

12

කල

දරුවන්

විියන්ම

සං්ාාව උපරිම - 04
07

ළමා

කතන්දර

(මාත්කා

විව්තයි)

5-9

වචන 100-150

10-14

වචන 250-300

15-18

වචන 400-500

තරඟාවලි පැවැ්වීමි යෝ න්ත කාල වකවානු
අදි ර
කලාප මටමිම

වගකීම
වසලම් සංවර්යන යෝලයාරි

කාල
ජුයෝ 15 කලින්

කලාප කළමණාකරු
ප්රාාලධිය  මටමිම

සමාය සංවර්යන සහකාර

අලග්ස්නෙ 31 කලින්

මුලස්ථමාන/ කලමණාකාර අයාකෂ
ප්රාාලධිය  ලේකම්/සහකාර ප්රාාලධිය  ලේකම්
දිස්ත්රි.ක මටමිම

සමාය සංවර්යන විෂ කලමණාකරු

සැප්තැම්බර් 15 කලින්

සම්ධිධි සම්බන්ධීකරණ
සම්ධිධි සහකාර ලකොමසාරිස්
යාක ක මටමිම
යාක ක ඇගයීම

සහකාර අයාකෂ (සමාය සංවර්යන)

ඔකලත්ම්බර් 15 දින (ියංහල)

අං ලේ ිය ළු යෝළයාරින්

ඔකලත්ම්බර් 22 දින (ද්රහවිත)

සහකාර අයාකෂ (සමාය සංවර්යන)

ලදසැම්බර් මාසලේදි

අං ලේ ිය ළු යෝළයාරින්

යුනෙ .

ව ස් කඩ ත වර්ගීකරණ පහත පරිදි ල් .
5-9

ල ස් කාණ්ඩ

-

( 2006/12/31 – 2002/12/31)

10-14 ල ස් කාණ්ඩ

-

( 2002/12/30 – 1997/12/31)

15-18 ල ස් කාණ්ඩ

-

(1997/12/30 - 1993/12/31)

කලාප හා ප්රාාලධිය 

තරඟ සඳහා අධිකාරිලේ මුදේ ප්රාක පාදන ලබා ලනොලදන බැවින් සමාය සංවර්යන පදනන්න් ඒ

සඳහා වි දම් දැරීමි අව ා කියුනෙ ල ොදාගන්නා ලලසි දැනුම් ලදන අතර දිස්ත්රි.ක තරඟාවලි
සම්ධිධි අධිකාරිලේ සමාය සංවර්යන අං

සඳහා පමණක

මඟින් උපරිම කි ි්ව ප්රාක පාදන ලබා ලදනු ඇත.

ඉහත කාල වකවානුවලි අනුව තරඟාවලි යෝම කල යුනෙ අතර දිස්ත්රි.ක ප්රාක ඵල සැප්තැම්බර් 30 දිනි ප්රාථමම සමාය
සංවර්යන අං

ලවත එවි

යුනෙ අතර තරඟ ප්රාක ඵල එවීලම්දී එ

අංග සම්පර්ණ යෝවැරදි සහක ක කරන ලද

ලේ්ණ ක ලසේ එවිමි අව ා උපලදස් ලබා ලදන්ලන් නම් මැනවි.ලමහිදී ඒකල තරඟ හා කඩ තා ම් තරගවලි
සහභාගීවන ිය ළු ලදනාලේම (අ්වැේ ගා න ද ඇනෙළුව) සම්පර්ණ නම සහිත ලේ්ණ ක සමාය සංවර්යන
අං

ි ලබා දි යුනෙ ල් .

ළමා කතන්දර තරඟ ඉස් ව සඳහා යාක ක තරඟාවලි ි ළමා සමාය දරුවන් රලගන ලනොආයුනෙ අතර අදාල
කතන්දර ලපෝ පමණක ප්රාක ඵල බාර දීමි යෝ න්ත ඉහත දින ිම ලබා දි

යුනෙ ල් .

ම් ලහ කින් එම දින ි

ප්රාක ඵල ලබා දීමි අලපොහස් වුවලහෝ ඔවුන් යාක ක තරඟාවලි ි සහභාගී කරවීම ප්රාක කලෂේප වනු ඇක  බවද
වැඩිදුරි් දැනුම් ලදන්.
පසුගි

වසලර්දී ද ලම් සම්බන්යල න් ඔබ දැකවු සහල ්ග

ඉතා අග

ලකොි සලකන්. ලමම වසලර්ද ලමම

වැතසිහන සාර්ථමක කර දිවිනැගුම වැතසිහන සාර්ථමක කර ගැනීමි අව ා ිය වර ගන්නා ලලසද කාරුිකකව
දන්වා ියටින්.

ආර්.පී.බි. ක ලකියරි,
අයාකෂ යනරාේ.

