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සියලුමඅඳෂාත්අප්රධානඅලේඛ ්වලරු් 
සියලුමඅඳෂාත්අංධයාඳනඅලේඛ ්වලරු් 
සියලුමඅඳෂාත්අංධයාඳනඅංධයක්ෂලරු් 
සියලුමඅ ාඳඅංධයාඳනඅංධයක්ෂලරු් 
සියලුමඅලේ ොට්ඨාවභාරඅනිලේයෝජය/අවශ ාරඅංධයාඳනඅංධයක්ෂලරු් 
සියලුමඅවිදුශඛඳතිලරු් 
 

75 ලන නිදහස් දිනයට සමගාමීල සංවිධානය කරන නිදහස ්දින සැමරුම් සතිය සහ 

තරගාලලිය  
 

1.0. හැඳින්වීම 

ංධයාඳනඅංරමුණුඅශාඅංභිමතාර්ථඅමතඅපිහිටාඅජාති ාභිමානලේය්අයුතුඅංනාගතඅපුරලැසිලේයකුඅනිර්මාණයඅ

 රඅගැනීමටඅංලයඅඳදනමඅවඳයාඅගැනීමඅ ාලීනඅංලයතාලකි.අලර්අ1948අලේඳබරලාරිඅමවඅ04අලැනිඅදිනඅ

ශ්රී ක ාලටඅනිදශවඅැබීමඅදක්ෂලාඅවඅ ාඅල ලානුලේේඅදීඅනිදශව්අංරගයටඅඳාද අවඅසිදුවී්වඅංධයයනලේය්අ

සිසුඅදරුල්ලේේඅදැනුමඅවශඅංලලේබෝධයඅලැඩිදියුණුඅකිරීමඅප්රධානඅංරමුණඅ රඅගනිින්,අ2023අලර්ලේේඅ75අ

ලනඅජාති අනිදශව්අදිනයටඅවමගාමීඅලඅඳාවඛඅනිදශව්අවතියඅවකවිධානයඅලේ ලේර්. 
 

2.0. අරමුණු  
 

1. ශ්රීඅංකාලට නිදහස දිනාඅගැනීමඅවශාඅශ්රීඅාකකි ය්අජාතියක්ෂඅලලේය්අවාමහි ලඅ ටයුතුඅකිරීමඅඅ

පිළිබඅදැනුමඅශාඅආ ඛඳඅවකලර්ධනය.අ 
 

2. නිලශඛඅජාතියක්ෂඅලලේය්අතමාටඅඳැලලේරනඅලගකී්වඅපිළිබ නිදශව්අ ංරගලේේඅනාය යි්අ ටයුතුඅ

 ෂඅආ ාරයඅංධයයනලේය්අඔවු්ලේේඅචර්යාඅඇගයීම. 
 

3. නිදශව්අ ංරගයඅ වශාඅ නාය ත්ලයඅ දු්අ විරුල්ලේේඅ උවව්අ ගුණාකග චරිතායනයඅ  රඅ ගැනීමටඅ

ලේඳඹවීම. 
 

4. තමඅරටටඅආදරයඅශාඅලේගෞරලයඅබාඅලේදනඅංනාගතඅපුරලැසිය්අබිහිකිරීලේමහිාඅනිපුණතාඅවකලර්ධනයඅ

කිරීම. 
 

 

5. ජාති අවකහිඳියාලඅලර්ධනය. 
 

මාර්ගගෝපගේ  
 

1. 2023අ ජනලාරි 15 සිටඅ 20 දක්ෂලා, ඳාවඛඅ නිදශව්අ වතියඅ ලේවඅ න්වඅ  ර ලේමමඅ ලැඩවටශනඅ ඳාවඛහිඅ

ක්රියාත්ම අ ෂඅයුතුඅය.  
 

2. ලේමමඅවතියටඅංදාෂඅවැසුමඅව ව්අ රඅඳාවඅංයත්  ාඳඅංධයාඳනඅ ාර්යාලේේඅවියඅවමගාිනඅ

වියභාරඅ නිලේයෝජය/ වශ ාරඅ ංධයාඳනඅ ංධයක්ෂඅ මි්අ  ාඳඅ ංධයාඳනඅ ංධයක්ෂලේේ ංනුමැතියඅ

බාගතඅයුතුඅය. 
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3. ංදාෂඅ ාඅඳරිලේේදලේයහි, ඳාවඛඅ ාලේේඅදීඅජාති අලේ ොඩියඅඔවලාඅතැබියඅයුතුඅංතර, උදෑවනඅජාති අ

ගීයඅගායනාඅ ෂඅයුතු ය.  
 

4. විදුශඛඳතිලරු්අවිසි්අඳාවඛඅමට්ටින්අලේමහිඅදක්ෂලාඅඇතිඅඋඳලේදව්අංනුගමනයඅ ර වෑමඅසිසුලකුටමඅ

වශභාිඅවියඅශැකිඅඳරිදිඅසුදුසුඅඳරිදිඅලැඩවටශ්අවකවිධානයඅ ෂඅයුතුඅය. 
 

5. සියලුඅක්රියා ාර ්වඅ්ක්ෂඅදින ටඅඳැය අ ාය ටඅඳමණක්ෂඅමාමාඅ ෂඅයුතුඅය.  
 

6. වෑමඅ උදෑවන මඅ ලේතෝරාඅ ගත්අ ලේේාභිමානිඅ ගීතය අ ංදශවඅ ඳැශැදිලිඅ ලනඅ ලේවේඅ පූර්වි ාලක්ෂඅ කියලාඅ

සිසු්අලාඅගායනාඅකිරීමඅලේශෝඅඳටිගතඅ රනඅදඅගීතඅවි ායඅසිදුඅ ෂඅයුතුඅය.  
 

7. වෑමඅ දින මඅ විනාඩිඅ 05-10  අ  ායක්ෂඅ තුෂඅ ංධයාඳනයටඅ ව්වබ්ධඅ ල්ත්ති ලේයකු,අ අ ඉතිශාවඅ

ගුරුභලතාඅලේශෝඅලේලනත්අගුරුලරු්/අසිසුඅසිසුවිය්ලේේඅදාය ත්ලලේය්අනිදශව්අවටලේ්අවීරය්අපිළිබඅ

 ථා/ ලේේනඅඳැලැත්වියඅයුතු ය. 
 

8. ලේමයටඅවමගාමීඅලඅවමාජඅවත් ාර අලැඩවටශ්අක්රියාත්ම අ ෂඅයුතුඅංතරඅඒඅවශා  ශියඅනාය / 

බාදක්ෂ/අශියභට/ ඳාවඛඅවමාජඅලේවේලා/ ශියඅඳාර්ලිලේ්ව්තුල ලැනිඅඳාවලේහිඅක්රියාත්ම අලනඅවියඅ

වමගාමීඅ ශාඅ වියඅ බාහිරඅ ංකඅලඅ දාය ත්ලයඅ බාඅ ගැනීමඅ සුදුසුඅ ය.අ ඊටඅ ංමතරඅ ලඅ ඳාවට, තමඅ

ප්රලේේයටඅ උචිතඅ ලැඩවටශ් (වකගීතඅ ලැඩවටශ්, විලේේඅ ලේේන, චිත්ර ප්රදර්න, චිත්රඳටඅ ප්රදර්නයඅ

ලැනිඅඅනිර්මාණාත්ම අක්රියා ාර ්ව)අවකවිධානයඅ රඅගතඅශැකිඅය. 
 

9. ලේමහිඅ10ලනඅලග්තිලේේඅවශ්අතරග, ඳාවඛඅමට්ටින්අවකවිධානයඅ රඅජයග්රාහී 1,2,3 වථ්ානය්ටඅ

ංයත්අජයග්රාහීඅනිර්මාණඅ (තරගඅංක අ01,03,04,06)අවමගඅජයග්රශණඅහිිනඅසිසු්ලේේඅනාමඅලේඛ නයඅ

වශඅ ංයදු්වඳත්අ ඳාවඅ ංයත්  ාඳඅ ංධයාඳනඅ  ාර්යාලේේඅ වියඅ වමගාින,අ වියභාරඅ නිලේයෝජය/ 

වශ ාරඅ ංධයාඳනඅ ංධයක්ෂඅ මි් 2023.03.03අ දිනටඅ ලේඳරඅ  ාඳ ංධයාඳන ංධයක්ෂලරු් ලේලතඅ

බාඅදිය යුතු ය.අ(ඉදිරිලේේඅදීඅ ාඳ/අඳෂාත්අවශඅවමව්තඅක ාඅතරගඅඳැලැත්වීමටඅංලේේක්ෂාඅලේ ලේර්.) 
   

10. නිදශව්අ වතියඅ තුෂ ඳාවඛඅ මට්ටින් සිසු්අ වශාඅ වකවිධානයඅකිරීමටඅනියිනතඅ තරග,අ ඳශතඅ වශ් 

මාර්ලේගෝඳලේේඅංනුලඅඳැලැත්වියඅයුතුඅය. 
 

a. ප්රාථින අංකයඅ  - අ1-3 ලේරේණි 

b. ඳ්චාත්අප්රාථින අංකයඅ - අ4-5 ලේරේණි 

c.  නි්ඨඅංකයඅ  -අඅ6-9අලේරේණි 

d. ලේජයේ්ඨඅංකය  - 10-13 ලේරේණි 

 
තරගඅ

ංක ය 
තරගය තරගඅ ාණ්ඩ 

ප්රාථින අඅඅඅඅඅඅඅඅඳ්චාත් 
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅප්රාථින අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ 

 නි්ඨ ලේජයේ්ඨ 

01 ඡායාරඳ රණයඅ

( ැමරා) 
 √ √ 

02  චරිතඅනිරඳණය √ √  

03 ාකඡනඅනිර්මාණය  √ √ 

04 රචනාඅ 
සිකශ/අලේදමෂ/අඅඉකග්රීසි 

 √ √ 

05  ථි අ 
සිකශ/අලේදමෂ/අඅඉකග්රීසි 

√ √ √ 

06 චිත්රඅ √අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ√ √ √ 

 
 

 



 
11. ඳාවලේඛඅංලයතාලඅමතඅඉශතඅ4,5අතරගඅශීර්අභාාඅමාධයඅතුලේන්මඅඳැලැත්වියඅශැකිඅය. 

 
12. ඳශතඅලේ ෝලේේසිඅංනුලඅතරගඅඳැලැත්වියඅයුතුඅය. 

 

12.1. ඡායාරූප තරග  

•අ ඡායාරඳලේේඅප්රමාණයඅංඟඛඅ “12 X 15” වියඅයුතුඅය. 

 බාගත්අඡායාරඳලේේඅඳසුබි්වඅ තාලඅපිළිබඅලඅඡායාරඳඅශිඛපියාඅවිසි්අනිර්මාණශිලීඅවිව්තරයක්ෂඅ  

වැඳයියඅයුතුඅය. 

• ඉදිරිඳත්අ රනඅඡායාරඳය,අඡායාරඳඅගතඅ ෂඅව්ථානයඅශාඅදිනයඅවශ්අවියඅයුතුඅය. 

• ඡායාරඳයඅබා ගත්අ ැමරාලේේඅලර්ගය,අමාදිලියඅශාඅ යතාලඅපිළිබඅවශ්අවියඅයුතුඅය. 

• කිසිදුඅම්දු ාකගයක්ෂඅභාවිතඅ ර, බා ගත්අඡායාරඳයඅලේලනව්අලේනො ෂ යුතුඅය.අ 

• ං්තර්ජාලේය්අබාගතඅ ෂඅඡායාරඳඅඉදිරිඳත්අලේනො ෂඅයුතුඅය. 

• ්ක්ෂඅතරග රුලේලකුඅ්ක්ෂඅඡායාරඳයක්ෂඅඳමණක්ෂඅඉදිරිඳත්අ ෂඅයුතු ය. 

 ලර්ණඅලේශෝඅ ළුඅසුදුඅයනඅ ැමතිඅමාධයයකි්අඉදිරිඳත්අ ෂඅශැකිඅය. 

• ඉශතඅලේ ෝලේේසිඅලේනොව ාඅශැරඅඉදිරිඳත්අ රනඅඡායාරඳඅඇගයී්වඅලේනො ෂඅයුතුඅය. 

 

12.2. චරිත නිරූපණය  
 

 නිදශව්අවටලේ්අපුලේරෝගාමී්අංතරි්අඳශතඅවශ්අචරිතයක්ෂඅලේමමඅතරගයඅවශාඅනිරඳණයඅ ෂඅ 
ශැකිඅය. 

  ායඅවිනාඩිඅ05ත්අ10ත්අංතරඅවියඅයුතුඅය. 

හික්ෂ ඩුලේේඅශ්රීඅසුමකගඅහිින 

ටිලේබඅට්අජාති අඇව්.අමහි්දඅහිින 

ිනලේගට්ටුලත්ලේත්අගුණාන්දඅහිින   

ංනගාරි අධර්මඳා 

ශ්රීමත්අලේශ්රි ව්ටීඛඅඕඛ ට්   

ශ්රීමත්අලේඳෝන්වබ්වඅරාමනාද්අ 

සිේදිඅලේබ්ලේබ්                       

වීරඅපුර්ංේපුඅ 

පියදාවඅසිරිලේවේන 
 

12.3. ාංඡන නිර්මාණ  
 

 A4 ප්රමාණලේේඅ ඩදාසිඅඳමණක්ෂඅනිර්මාණඅවශාඅභාවිතඅ ෂඅයුතුඅය. 

 “ අංභිමානලත්අනිදශවඅරැ ගමු”අයනඅලේත්මාලඅයටලේත්අ අඕනෑමඅමාධයයකි්අනිර්මාණඅඉදිරිඳත්අ ෂඅ

ශැකිඅය. 

 

12.4. රචනා තරග 
 

 ජාති අනිදශව්අදිනයටඅංදාෂඅසුදුසුඅමාත් ාඅංනුලඅරචනාඅතරගඅඳාවඛඅමට්ටින්අඳැලැත්අවියඅයුතුඅය. 

 රඛඅවහිතඅ ඩදාසිලඅඳැශැදිලිඅංත්අංකුරි්අලිවියඅයුතුඅය. 

 උඳරිමඅලචනඅ550ත්අ600ත්අංතරඅඅවියඅයුතුඅය. 

 
12.5. කථික තරග 

 
 

 ජාති අනිදශව්අදිනයටඅංදාෂඅසුදුසුඅමාත් ාඅංනුලඅඅ ථි අතරගඅඳාවඛඅමට්ටින්අඳැලැත්අවියඅයුතුඅය. 

 ්ක්ෂඅතරග රුලේලකුඅවදශාඅ ායඅවිනාඩිඅ7ත්අ10ත්අංතරඅවියඅයුතුඅය. 
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