FoCJ -KDU / P01
ජෙනරාල් ශ්රීමත් ජෙෝන් ජකාතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය
අපරාධ යුක්ි පීඨය
“ද්රුවන් ජවනුජවන් යුක්ිය ජපරට”
දීප වයාප්ත ළමා චිත්ර, පද්ය හා රචනා තරඟාවලිය
නිර්මාණ සඳහා ජපාදු උපජද්ස්
•

සියලු ම නිර්මාණ 2022 සැප්තැම්බර් 01 වැනි දින හ ෝ ඊට හෙර ඔබහේ ළඟ ම ඇති හොලිස් ස්ථානහේ ළමා ා
කාන්තා කාර්යාාංශය හවත ඉදිරිෙත් කළ යුතු ය. හමම දිනහයන් ෙසු ඉදිරිෙත් කරනු ලබන නිර්මාණ සලකා බලනු
හනා ලැහේ.

•

සියලු ම නිර්මාණ ොසහේ විදු ේෙතිවරයා / විදු ේෙතිවරිය විසින් ස තික කළ යුතු ය.

•

ශිෂ්යයාහේ නම, වයස, ලිපිනය ොසල, ෙළාත, නිර්මාණහේ මාතෘකාව ස දුරකථන අාංකය, නිර්මාණහේ පිටුෙස
පිළිහවලට සට න් කළ යුතු ය.

•

සියලු ම තරඟ කාණ්ඩ භාෂ්ා ත්රිත්වය සඳ ා ම විවෘත හේ.

•

ෙද්ය ා රචනා නිර්මාණ සද් ා A4 පිටුහේ තනි ෙැත්ත ෙමණක් භාවිතා කළ යුතු අතර තම අත් අකුරින් හ ෝ
ෙරිගණක යතුරු ලියනය හකාට හයාමු කළ ැක.

•

•

ඔබහේ ෙද්ය ා රචනා ෙරිගණක යතුරු ලියනය සිදු කරන්හන් නම්,
▪

සිාං ල මාධ්යය - FM අභය, 12 අකුරු ප්රමාණය

▪

ඉාංග්රීසි මාධ්යය - Times New Roman , 12 අකුරු ප්රමාණය

▪

හද්මළ මාධ්යය - බාමිනී , 12 අකුරු ප්රමාණය

අාංශ 03හිම ජයග්රා ක නිර්මාණකරුවන්හේ නම් අෙරාධ් යුක්ති පීඨ හවේ අඩවිහයහි ෙළකරනු ලැහේ.

තරඟ ජත්මාවන්
වයස

තරඟය

ජත්මාව

වයස අවුරුදු -06-10

චිත්ර

මහේ ෙවුල මහේ හලෝකයයි.

වයස අවුරුදු - 11 -14

ෙද්ය

අහප් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ාකර හද්න්න.

වයස අවුරුදු - 15 -18

රචනා

නූතන තාක්ෂ්ණය මුහේ ළමා හ ට ද්වස

චිත්ර
•

වයස අවුරුදු 6-10 අතර ොසේ ළමුන් සඳ ා පමණක් චිත්ර කාණ්ඩය විවෘත හේ.

•

චිත්ර කඩද්ාසිය අඟේ අට මාර (8 1/2) අඟේ එහකාළ (11) දිග ස ෙළලින් යුක්ත විය යුතු ය. චිත්රය තිරස් හ ෝ
සිරස් චිත්රයක් හලස නිර්මාණ කළ ැකි ය. චිත්රය රාමු ජනා කළ යුතුය.
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•

චිත්ර ඇඳීම සඳ ා ොට ෙැන්සේ, දිය සායම්, ෙැස්ටේ ස ස්වාභාවික ද්රවයවලින් සකසන (ස්වභාවිකව සාද්න ලද්
වර්ණ) ලද් හ ෝ කාබන් තීන්ත ෙෑන් ආදී හයාද්ා ගත ැක.

•

විහශ්ෂ් අවශයතා ඇති ද්රුවන්ට ඔවුන්හේ නිර්මාණ සඳ ා උෙකාර කිරීමට ඔවුන්හේ ගුරුවරුන්, හද්මාපියන් හ ෝ
භාරකරුවන්හගන් ස ාය ලබාගත ැක. ස ාය ලබා හද්න්හන් නම්, කලා කෘතිහේ පිටුෙස ඒ බව සට න් කරන්න.

පද්ය / නිසද්ැස්
•

වයස අවුරුදු 11-14 අතර ොසේ ළමුන් සඳ ා පමණක් පද්ය කාණ්ඩය විවෘත ජේ.

•

නිර්මාණය ස්ව නිර්මාණයක් විය යුතු ය. හවනත් අයකුහේ නිර්මාණ තම නිර්මාණ හලස ඉදිරිෙත් හනාකළ යුතුය.

රචනා
•

වයස අවුරුදු 15-18 අතර ොසේ ළමුන් සඳ ා පමණක් රචනා කාණ්ඩය විවෘත ජේ.

•

රචනාව වචන සීමාව වචන 300- 500 අතර විය යුතුය.

