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සමතජ ප්ර ස්තූතයක් තුලින් සජීවීව ජා මාස ආමන්ත්ර්ණය ් ක් ක හැකි ප්ර කතනා මතධ්යෙයක් ෙ ස ෙදිකකත ාත්ෙ ක තව
දැක්වීම් පුලුවා. චි් තරූළ ආෙදගයන් ෙදබස් තුලින් හත ආංගික අභිායන් මඟින් ප්ර බ ෙ ස ප්ර කතන ක මින් ශ්රතවක
ෙප්ර වක්ෂක පිරිසක් ෙවත එම සමතජ ප්ර ස්තූතය පිළිබඳව ාව අර්ථකතායක්
බතදීම ෙදිකකත ාත්ෙයක අ මුණ ෙ ස
හැඳින්වීම් පුලුවා.
ෙදිකකත ාත්ෙ ක තව ප්ර සත ණය වීම ෙහවතුෙවන් ාත්ෙ ිෂෂ්ළතදායවා ක්ෙෂවත්ර්යද ප්ර සත ණය විය. එහි ප්ර තිඵල ය ූයෙ
ාමත ෙ ෝකය ළදාම් ක ග්  ාත්ෙ ක තවක් ිහහිවීමි. දනක ෙදක තුාක් ෙළ අෙේ දරුවන් භුක්තිඵවිඳි සුන්ද ාමත
අවධිය ෙම් වා වි් ඔවුන්ෙගන් ගිලිහී ෙගොස් ත ඟකතරී අධ්යෙතළා රතමය් , නූතා තතක්ෂණික ෙමව මු්  , සමඟ අතිඵනය
සීමතකතරී ූය ිෂවතස ව්පි්තවක ජීව් වීම ෙහවතුෙවන් ිෂර්මතණශීලී ක්රිායතශීලී දරුවන් ෙවනුව් ස්වතර්ථය ළදාම් ක ග්  දරු
ළ පු ක් ිහහිවී ඇත. එින් ප්ර බුද්ධධ්ය ළරික්පළා නක්තිඵෙයන් ෙහිහ විාත ශීලී ිෂර්මතණත් මක දරු ළ පු ක් අළ් අහිමිවිය.
ෙමම හිස් අවකතනය තු න් කිරීම් ිහහිූය ාමත ාත්ෙ ක තව් ඇ්පමක් දක්වා මධ්යෙම ළාතේ  ාත්ෙ ිෂෂ්ළතදාය ක ා
අධ්යෙක්ෂණය ක ා හත ංඟ ෙදිකකතව් ඇ්පමක් දක්වා ශි්පපීන් ශි්පපිිෂයන්හ් අ් වැ ක් වීම අ මුණු ෙකෝ ෙගා ාමත
ාත්ෙ ත ඟතවලියක් වතර්ෂිකව ක්රිායත් මක කිරීම මධ්යෙම ළාත්  සංස්කතතිඵක ක්යුතු ෙදළතර්තෙම්න්තුෙද අභිප්ර තය ෙ ස
දක්වමි.
ඒ මඟින් අගතිඵ ගතමී සමතජ ප්ර වණතතවයක් මැද සුගතිඵගතමී දරු ළ පු ක් දැය් ිහහික සමතජ හ ළ්ධධ්යතීන් සු කිා සමතජ
රතමයක් ිහහිීරරීම ප්ර ධ්යතා අ මුණ ෙ ස දක්වමි.
එෙසවම
#
#
#
#
#

ාමත ෙ ෝකය පිළිබඳව අවෙබෝධ්යය ඉහා ාැංවීම
ෙළෞරුෂ් වෙයන් ෙහිහ ාමත ළ පු ක් දැය් දතයතද කිරීම
සමතජ අළාත යන් පිළිබඳව දරුවන් දැනුව්  කිරීම
විාත ශීලී අවෙබෝධ්යය සහිත දරුවන් පිරිසක් ිහහිකිරීම
දරුවන් පිළිබඳ සමතජ සජීවීක ණය කිරීම

ඒ සඳහත - මධ්යෙම ළාතේ  ප්ර තේධශීය ේපකම් කතර්යත ව ෙසවවෙ ිෂ ත සංස්කතතිඵක ිෂාධ්යතරින් මඟින් ළාතත තුා
ප්ර ාත ණ ක්යුතු කිරීෙමන් අයදුම්ළ්  කැඳවත
# ාත්ෙ අධ්යෙක්ෂවරුන් සඳහත ප්ර වීා සම්ළ් දතයකින් මඟින් ප්ර තෙයෝගික පුහුණු වැඩ ස්හන් ක්රිායත් මක කිරීම
# ාත්ෙ අ් පි්ළ්  ැසස්කිරීම
# අ් පි්ළ්  විිෂන්ාය කිරීම ක සතර්ථක අ් පි්ළ්  ිෂෂ්ළතදාය කිරීම් අවස්ථතව බතදීම
# ිෂෂ්ළතදාය ක ා ද ාත්ෙ ත ඟතවලිය් ෙයොමු කිරීම මඟින් ජය්තහී ා්ෙ ෙතෝ ත ගැීම
# ජය්තහී ිෂර්මතණ හත ශි්පපීන් ඇඟයීම් ක්කිරීම.
මඟින් ජය්තහී ාමත ාත්ෙ , හත ෙසසු ජය්තහක,ජය්තහිකතවන් ෙතෝ ත ගැීම් ක්යුතු ක නු ඇත.

ඒ මඟින් - ාමත ාත්ෙ ත ඟතවලිෙ
#
#
#

ජය්තහී ප්ර ථම ස්ථතාය
ජය්තහී ෙදවා ස්ථතාය
ජය්තහී ෙතවා ස්ථතාය
කුස තත ජය්හණ සඳහත

#
#

( කුස තාය,සහතිඵක ළ්  හත මුදලින් තෙතගය )
රු . 17,500.00
රු. 15,000.00
රු. 12,000.00
( සහතිඵක ළ්  හත මුදලින් තෙතගය )

ජය්තහී ව්දවා ස්ථතාය
ජය්තහී ළස්වා ස්ථතාය
විෙනවෂ කුස තතවන් සඳහත

#
#
#
#
#
#
#

රු.
රු.

10,000.00
10,000.00

( කුස තාය, සහතිඵකළ්  හත මුදලින් තෙතගය )

දක්ෂතම ාමත ාළුවත
දක්ෂතම ාමත ිෂළිය
ෙහොඳම සංගීත ිෂර්මතණය
ෙහොඳම ෙදිකකත ළසුත ිෂර්මතණය
ෙහොඳම අධ්යෙක්ෂණය
ෙහොඳම ංග වස්ත්ර් ිෂර්මතණය
ෙහොඳම ාාය

රු.
රු.
රු.
රු.
රු.
රු.
රු.

ජය්හණ ොො බා කණ්ඩතයම් සඳහත සහභතගී් වය ෙවනුෙවන්
( 5000 x 5 )
වනෙයන් මුද්ප තෙතග, සහතිඵක ළ්  හත කුස තා පිරිාැමීම ව්දුෙකෙර්.
ත ඟ ෙකොන්ේධව් -

7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00
7500.00

#

රු. 25,000.00

01. මධ්යෙම ළාතේ  ස්ිර ළිකංචි ිෂර්මතණකරුවන් සඳහත ළමණක් ත ඟතවලිය විවතතය.
02. අවම විාතඩි 15 හත ළළරිම විාතඩි 25 කත යක් සඳහත වයස අවු 18 ් අඩු දරුවන් ළමණක් ංඟාය්
ෙයොදතෙගා සහභතගිවා ව්යලු ෙදාතම ඇතු ් ව 15 ක් සීමතක ගිෂමින් ාමත ෙ ෝකය් ළචිත
ේ මතවකින් යුතු ාත්ෙයක් විය යුතුය.
03. ාත්ෙය සඳහත සහභතගි ක ගන්ාත දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙදමතපියන්ෙගන් / දහම් ළතස්ප ප්ර ධ්යතාතාතර්ය
ස්වතමීන් වහන්ෙසවෙේ / ළතසේප විදුහ්පළතිඵ තුමතෙේ, තුමියෙේ පූර්ව අනුමැතිඵය බතගත යුතුය.
04. ෙමම ත ඟතවලිය විවතත ත ඟතවලියක් බැවින්
ළරිික සකස්ක ගැීම් අවස ය ඇත.

ංගාය හැ

ෙසසු අවනෙතතවන් අධ්යෙක්ෂකෙේ අභිමතය

05. කුමා ෙහෝ ආකත ෙ
තජෙ ාත්ෙ ළ් සවයක් ඉිකරිළ්  ක ජය්හණය ොො ැබූ , ළතස්ප විෂය
ිෂර්ේධනය් ඇතු ්  ොොවා, ස්වතන්ත්ර්,ළරිවර්තා,අනුවර්තා හත ෙවා්  ආකත ආකතතිඵයක ාත්ෙයක්
විය යුතුය.
06. ාත්ෙය තුා කව ෙහෝ ආකත ෙ අසභෙ ංගායක්,ෙදබස්,ම් ද්රොවෙ භතවිතය සම්බන්ධ්ය ංගා ඇතු ් 
ොොවිය යුතු අත , කිව්යම් ආගමක්,ජතතිඵයක්,පු්ධග ෙයක්,ේධනළත ා ළක්ෂයක්,ෙහෝ ආයතායක්
විෙදාාය ොොවිය යුතුය.
07. ත ඟතවලිය් අයදුම්කිරීෙමන් ළසු ,අයදුම් ළත්ර්ෙ හැ ාම් ොොලියා ද ාත්ෙෙ අ්  පි්ළ් ,කථත
සත තංනය, දතෂ්ඨිය හත ාරිත වි්හය ද සමඟ පි්ළ්  04 කින් තිෂ ළැ් ේ  ළරිගණක ගතක ෙහෝ ළැහැිකලි අ් 
අකුරින් ලියත 2021.04.30 ිකා් ෙළ සංස්කතතිඵක ක්යුතු ෙදළතර්තෙම්න්තුව, යටිනුව වීදීය,මහනුව . යා
ලිපිාය් ලියතළිකංචි තැළෑෙ න් ෙහෝ අතිඵන් ෙගාවි්  බත ිකය හැකිය. ලිපි කව ය වම්ළස ඉහ ෙක වෙර්
මධ්යෙම ළාත්  ාමත ාත්ෙ ළො 2021 සඳහන් ක ා ෙ ස දන්වමි.

08. ිෂෂ්ළතදාය ක ා ද ාත්ෙ ප්ර වීා විිෂන්ාය මණ්ඩ යක් මඟින් විිෂන්ාය ක නු බා අත ත ඟතවලිය්
ඉිකරිළ්  ක ා ාමත ාත්ෙ පිළිබඳ විෙ ෝධ්යතත විිෂන්ාය අවස්ථතෙදදී ඉිකරිළ්  කා යුතු අත ඉන්ළසු ඉිකරිළ් 

ක නු බා විෙ ෝධ්යතත ොොස කත හැෙර්.

09. ජය්තහී ාත්ෙ ෙතෝ ත ගැීෙමන් ළසු ජය්තහක ජය්තහිකතවන් සඳහත තෙතග සහතිඵක ළ්  හත
කුස තා, ෙකටි චිත්ර්ළ් ළ් සවෙ දී ප්ර දතාය ක ා අත , එහිදී ජය්තහී ාත්ෙය ප්ර දර්නාය කිරීම්
අවස්ථතව බතෙදා අත එය ළ් සවෙ ක්යුතු ව ් බතධ්යතවක් ොොවා ෙ ස කා යුතුය.

10. ත ඟතවලිෙ විිෂන්ාය මණ්ඩ තී ණය ළාත්  සංස්කතතිඵක අධ්යෙක්ෂකෙේ අනුමැතිඵෙයන් ළසු අවසන්
තී ණය බව් ළ් වා අත ත ඟතවලිය පිළිබඳව / ාරතේප සංෙනෝධ්යා පිළිබඳව අවසන් තී ණය ළාත් 
සංස්කතතිඵක අධ්යෙක්ෂව යත සතුෙද.
11. ත ඟතවලිය් අදත ව ෙමම ෙදළතර්තෙම්න්තුව මගින් ගනු බා තීන්දු තී ණ ව ් එකඟව ක්යුතු ක
යුතු අත ත ඟතවලිය සඳහත ොොේ රුා අ් පි්ළ්  එම ත ඟකරුවන්් ාැවත බතගැීම් අවස් ථතව
ඇත.

ස්වර්ණත ෙළෙර් ත,
ළාත්  අධ්යෙක්ෂ,
සංස්කතතිඵක ක්යුතු ෙදළතර්තෙම්න්තුව,
මහනුව .

මධ්යෙම ළාත්  සංස්කතතිඵක ක්යුතු ෙදළතර්තෙම්න්තුව
ාමත ාත්ෙ ත ඟතවලිය 2021 අයදුම් ළත්ර්ය
01. අධ්යෙක්ෂකෙේ ාම - -------------------------------------------------------------------------------------------------------02. ලිපිාය --------------------------------------------------------------------------------------------------------03. හැඳුනුම්ළ්  අංකය ---------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ඊ ෙම්්ප ලිපිාය - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------05. දු කථා අංක
ජංගම -------------------------------------- ිෂවස --------------------------------------------------06. ාමත ාත්ෙෙ ාම
----------------------------------------------------------------------------------------------------07. ාකයතෙේ ාම ---------------------------------------------------------------------------------------------------------08. ාකයතෙේ දු කථා අංක ජංගම ------------------------------- ිෂවස --------------------------------------------------09. ප්ර තේධශීය ේපකම් ෙකොඨාසතසය ----------------------------------------------------------------------------------------10. ළතසේප,දහම් ළතසේප, ාමත සමතජෙ ාම සහ ලිපිාය ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------මත විව්න් ෙමම ඉ්පලුම් ළත්ර්ෙ සළයත ඇතිඵ ෙතො තුරු සතෙ හත ිෂවැ ික බව්  මතෙේ ාත්ෙ , ාත්ෙ ළො ් ෙතෝ තගනු
ැබුදවෙහෝ  ළාත්  සංස්කතතිඵක ෙදළතර්තෙම්න්තුෙද අවනෙතතවයන්් අනුූල ව ප්ර දර්නාය කිරීම්්  එකඟ ෙවමි. මත
විව්න් සළයත ඇතිඵ ෙතො තුරු අසතෙ බව ඔේපු වුවෙහෝ  ෙහෝ වෙවස්ථතෙද කරුණු ළ්ප ංඝාය කිරීමක් ව්දුවී ඇතිඵ බව
අාතව ණය වා කුමා අවස්ථතවකදී ෙහෝ මධ්යෙම ළාත්  සංස්කතතිඵක ෙදළතර්තෙම්න්තු ාමත ාත්ෙ ත ඟතවලිෙයන් ඉව් 
කිරීම්්  ෙදළතර්තෙම්න්තුව් අිතිඵය ඇතිඵ බව පිළිගිෂමි.
ිකාය -

-------------------------------------අ් සා
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ළතස්ප,දහම් ළතස්ප, ාමත සමතජ අයදුම්කරුවන් සඳහත
ෙමම ිෂර්මතණය ඉහත ාම සඳහන් -------------------------------------------------------------------------------------------මයත/මිය/ෙමාවිය/ශිෂෙයත/ශිෂෙයතවෙේ ිෂර්මතණයක් බව්  ඔහු /ඇය/ ෙමම ප්ර තේධශීය ේපකම් ෙකොඨාසතසෙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ාමත සමතජෙ සතමතජිකෙයකු / ළතසේප/ දහම් ළතසේප / ශිෂෙයකු /ශිෂෙතවක බව්  සහතිඵක ක මි.
ිකාය -

------------------------------------අ් සා
ිෂ මුද්රොතව ප්ර තේධශීය ේපකම්/විදුහ්පළතිඵ/දහම් ළතස්ප ප්ර ධ්යතාතාතර්ය
...............................................................................................................................................................
සංස්කතතිඵක ිෂාධ්යතරිෙේ ිෂර්ේධනය
ළාත්  අධ්යෙක්ෂ,
ඉහත ෙතො තුරු සතෙ බව්  ෙමම අයදුම්කරු ..................................... ප්ර තේධශීය ේපකම් ෙකොඨාසතනෙ ...................
්තම ිෂාධ්යතරි වසෙම් ස්ිර ළිකංචි අෙයකු බව සහතිඵක ක මි.
--------------------- ---------------------------ිකාය.
අ් සා

--------------------------------ිෂාමුද්රොතව

