
 

 

ආදරණීය දුවේ පුවේ, 

 

Covid 19 නිවාඩුවේ "රටක් වටින ව ොතක්" ලිවීවේ වැඩසටහන. 

දයාබර දරුවන් ඳසුගිය මාර්තු 16 දින සිටම නිවසට වී ඔබවේ අධයයන ටටුතතු 

වල නියැවලමින් ටාලය ගත ටරන බව අපි දනිමු. නිවවේ සිටම අධයාඳනය ලබා 

ගැනීමට ඔබ දරන උේසාහය ඉතා ඉහළින් අගය ටරමු. වේ නිවාඩුව තවේ 

අර්ථවේ කිරීමට "රටක් වටින වඳොතක්" වැඩසටහන ඔබට දායාද වටොට ඇත. 

දැන් ඔබට වේ නිවාඩු ටාලවේ නිවවේ සිටම වඳොතක් ලියන්නට ටටුතතු ටළ 

හැකිය. ඔවේ නිර්මාණශීලී හැකියාවන් ඔප් නංවමින් ඔබ පුංචි ටතුවරවයක් බවට 

ඳේ කිරීමට වමම වැඩසටහන සංවිධානය ටර ඇත. ද පුතුන්වේ වතෝරාගේ 

නිර්මාණ 10,000 අතරින් වහොම නිර්මාණ 100ක් සහා විශිෂ්ට සේමාන 

ලබාදීමටේ, එම වඳොේ 100 මුද්රණය කිරීමටේ සැලසුේ ටර ඇත. ඉිරරි නිර්මාණ 

9,900 ඉවලක්වරොනිට මාධයවයන් වඳොතක් වයවයන් ්රසි්ධධ කිරීමටේ අධයාඳන 

අමාතයාංයය බලාවඳොවරොේතු වේ.  

 

ව ොනවාද අපි ලියන්වන්.....:  

ඉිරන් දුවේ පුවේ, දැන් අපි ලිවීම ආරේභ ටරමු. වමොනවද අපි ලියන්වන්? අඳට 

ලියන්න පුළුවන් ක්වෂ්ත්ර ගණනාවක් ඔවේ ඳාසලට දන්වා ිරවබනවා. සිංහල, 

වදමළ, ඉංග්රීසි භාෂා ත්රිේවවයන්ම වේ වඳොේ ඉදිරිඳේ ටරන්නට පුළුවන්. 1 හා 2 

වේණිවල දරුවන්ට චිත්ර/කටවි/කළමා ටතා/කචිත්ර ටතා/කටාූනන් ඇතුලේ නිර්මාණ 

සංග්රහයක් වේ තරගය සහා ඉදිරිඳේ ටරන්න පුළුවන්. ඒ වවේම 3 වේණිවේ 

සිට 13 වේණිය දක්වා ඉවගනුම ලබන දුවලා පුතාලට තමන් ටැමිර ඕනෑම 

සාහිතය නිර්මාණයක් ඉදිරිඳේ ටරන්න පුළුවන්. ඒ සහා ඳහත ක්වෂ්ත්රවලින් 

එටක් වතෝරාගත හැකියි. 

 

ව ොත් වර්ග (ශානර):  

ළමා ටතන්දර, ඳදය රනනා, වයොවුන් සාහිතය ටතිර, වටටිටතා, නවටතා, නාටය 

රනනා, ඳරිවර්තන, ඓිරහාසිට ටතා, මායා ටතා, මිථයා ටතා, අභිරහේ ටතා, 

උඳමා ටතා, ජන ටතා, විදයා ්රබන්ධ, ඳරිසර විේිර, නරිතාඳදාන, ේවයං 

නරිතාඳදාන, සුරංගනා ටතා, අිරයවයෝක්ිර ටතා, ආගමිට ටතා, වීර ටතා, 

විෂයානුබ්ධධ වඳොේ, පුරාවතේත, මිශ්ර වඳොේ යන ඕනෑම ටාණ්ඩයකින් එටක්, 

වතෝරා ගන්න. 



 

 

ව ොවහො ද දැන් ලියන්වන.....?  

• ඉේසරවවලාම ඔබ ලියන ටාරණය ගැන වහොට ටල්ඳනා ටරන්න.  

• ඊට ඳේවේ පුංචි සැකිල්ලක් නිර්මාණය ටරගන්න. (වමොනවද වඳොතට ඇතුලේ 

ටරන්වන් කියලා)  

• ඊළඟ අදියර තමයි, වේ සැකිල්ල තමන්ට උවමනා විදිහට සටේ ටරල, 

සංවිධානය ටරලා, වටොටේවලට වබදලා, වඳොවේ  මූලිට සැකිල්ල හදාගන්න එට. 

(දැන් අපිට ලියන්න උවමනා ව්ධ  සූදානේ ටරලා අවසානයි.) 

• ඊළඟ අදියර තමයි, වේ වටොටේ එකිවනට සේපූර්ණ ටරන එට.  

• සෑම නිර්මාණයටම ඉතා සිේගන්නා ගලායාමක් ිරබිය ුතතුයි. ඔබ විෂය ටරුණු 

පිළිබව/ක නවටතාවක්/ක වටටිටතාවක්/ක පුරාවතේතයක්  ලියූවේ ඒ සටහන තුළ 

කුතුහලය, කියවීමට ආයාව ඇිරවීම, කියවන අයවේ බු්ධධිය අවදි කිරීම වැනි 

ටරුණු අඩංගු වී ිරබිය ුතතු අතර එය, ළමා මනසට වගෝනර විය ුතතුයි. 

• ඔබවේ අේ පිටඳත කිහිඳ වරක් කියවන්න. එහි අඩුඳාඩු ඇේනේ ඒවා සටේ 

ටර, 2020.06.30 දිනට වඳර ඔවේ ඳන්ිර භාර ගුරුභවතා වවත භාර වදන්න. 

• පාසලෙන් ෙැලෙන උපලෙස් අනුව පිට කවරය, ලෙවන පිටුව, පිදුම, ස්තූතිය, 

ලපරවෙන, පටුන සහ ඔෙලේ ලපෞද්ගලික ල ොරතුරු සමඟ ඡායාරූපයක් 

ඇතුළත් කර අවසාන පිටුව සකස් කරන්න.  

• ඔබ අේ අකුරින් ලියූ ව්ධ ඳරිගණටයකින් යතුරුලියනය ටර ගන්නවා නේ 

වඩාේ සුදුසු යි. එහි අකුරු වර්ගය Iskoola Pota වවන්න ඕනා. 

• ඔබ ලියා ඇේවේ සාර්ථට වඳොතක් නේ, එයට සේමානයක් හිමි වවනවා 

වනොඅනුමානයි. ඉිරන්, ඔබ අදම ලිවීම ආරේභ ටරන්න. එය රටක් වටින වඳොතක් 

වේවි. ඳාසවල් ඉන්න සෑම දුවවක් පුවතක් ම වේ ටාර්යයට එටතු වේවි කියලා අඳ 

බලාවඳොවරොේතු වවනවා. සාර්ථටව ලියන වඳොේ සහා සේමාන ලබාදීමට 

ඔබවේ වඳොේ ලැවබන තුරු අධයාඳන අමාතයාංයය මඟ බලා ඉන්නවා. 

 

වැඩි විේතර සහා :-  Http://www.natlib.lk  වහෝ  http://www.mov.gov.lk වවේ අඩවි,  

ඳන්ිර භාර ගුරුභවතාවේ දුරටතන අංටය  :- ................................................................... 

විදුහල්ඳිරවේ දුරටතන අංටය    :- ................................................................... 

ටලාඳ සේබන්ධීටරණ නිලධාරීවේ දුරටතන අංටය :- ........................................................ 

 

විදුහල්ඳිරවේ අේසන හා නිල මුද්රාව :- .................................................. 

http://www.natlib.lk/
http://www.mov.gov.lk/

