ජාතික තුරුණු පපොප ොන් කාපය - 2018
පපොප ොන් බැති ගී තරග අයඳුම් පත්රය
(පුහුණු මධ්ය ථාා)
පුහුණු මධ්ය ා
ථ ා)පේ )ම

:- ................................................................................

තරඟය ඳහා ඉදිරිපත් කරනු බ) පතොරතුරු :ඉදිරිපත් කරනු බන ගීත :1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
නල නිර්මාණ ගීතය :- ............................................................

ලාදන ශිල්පින් සංඛ්යාල:- ................

අලය මික්රෆ්රෝන් සංඛ්යාල :- .................
අලය ්දද පපකරණ:- .........................................
ෆ්ලනත්
:- .......................................................................................................................
කණ්ඩායම් )ායකයාපේ පතොරතුරු:නම

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

ලයස

කණ්ඩායපම් ප සු ාමාජිකයන්පේ පතොරතුරු:නම

දිනය

:- .................................

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

අයදුම්කරුෆ්ේ අත්සන:-.................................

නිර්ෆ්ේය :ඉහත ෆ්තොරතුරු සඳහන් තරඟකරු,තරඟකාරිය ........................................ පුහුණු මධ්යසථාානය නිෆ්යෝජනය කරන
අය බල ෆ්මිකන් සහතික කරමි.
අත්සන :-..................................................
නම

:- ..................................................

තනතුර :- ..................................................

.................................................
මධ්යසථාාන ාාර නිධ්ාී
( නි මුද්රාල)

ලයස

පපොප ොන් බැති ගී තරඟය විලෘත
ෆ්යෞලන සමාජ / ලැඩිහිටි සමිති / රාජය හා රාජය ෆ්නොලන යයතන /ෆ්පෞේලලික අංය/ පුහුණු මධ්යසථාාන
යන ඕනෑම සංවිධ්ානයකට ෆ්ම් සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක.

තරඟ පකොන්පේසි : ෆ්පොෆ්සොන් පදාල යන ෆ්ත්මාල යටෆ්ත් බුදුගුණ ගීත ෆ්තෝරා ලත යුතුය.
 ඉදිරිපත් කරන ගීත අතර එක් නල නිර්මාණ ගීතයක් ඇතුත් විය යුතුය.
 එක් ගීතයක් සඳහා කාය විනාඩි 5 -7 අතර විය යුතුය.
(නල නිර්මාණ ගීතයක් සහ ෆ්ලනත් බැති ගී 02 ක් සඳහා සුදානම් විය යුතුය.)
 ලායන ශිල්පීන් 12 ත් 18 ත් අතර සංඛ්යාලක් විය යුතුය.
 ශ්රැතිය හා තාය පලත්ලා ෆ්ලන යාම සඳහා සර්පිනාල ෆ්හෝ විදුලි ඕලනය සහිතල ත්දාල
ෆ්යොදා ලැනීම අනිලාර්ය ලන අතර ලාදය ලනන්දය පපරිම ශිල්පීන් 06 ට සීමා විය යුතුය.
(අදා සංගීත ාාණ්ඩ තමන් විසින් සපයා ලත යුතු ෆ්ේ.)
 එයට අලය මික්රෆ්රෝන සහ අලය ්දද පපකරණ ්රමාණය පිළිබඳ ෆ්තොරතුරු
2018.06.05 ලන දිනට ෆ්පර අයදුම්පත්රය අප ෆ්ලත බා දිය යුතුය.
 අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන සියලුම කණ්ඩායම් හා තරඟකරුලන් ෆ්ලත ාක්ති ගීත
ඉදිරිපත් කිීම සඳහා දිනය / ෆ්ේාලන් බා ෆ්දන අතර එම ෆ්ේාලන් බා ලැනීමට
අලම ලෆ්යන් විනාඩි 30 ට ්රාම පැමිණ ලියාපදිංි  විය යුතුය.
 නියමිත ෆ්ේාලන් සඳහා සහාාගි ෆ්නොලන කණ්ඩායම් ඇතුත් කරලනු ෆ්නොැෆ්්ද.
 අයදුම්පත්ර 2018.06.05 ලන දින ප.ල.3.00 ට ෆ්පර ජාතික තරුණ ෆ්සලා සාාෆ්ේ
බටහිර පළාත් කාර්යාය, ෆ්කොළඹ දිසථත්රික් කාර්යායට ෆ්හෝ ෆ්කොඨාශා ාාර
තරුණ ෆ්සලා නිධ්ාරින් ෆ්ලත ාාරදීම අනිලාර්ය ෆ්ේ.
ෆ්මම තරඟෆ්ේ ජයග්රාහි කණ්ඩායම් ලට ෆ්පොෆ්සොන් කාප ්රධ්ාන ෆ්ේදිකාෆ්ේ පැලැත්ෆ්ලන බැති ගී සරිය
සඳහා ඉදිරිපත් කිීෆ්ම් අලසථාා බා දීමට නියමිතය.

පපොප ොන් බැති ගී තරඟය විලෘත තයාග





්රාම සථාානය සඳහා මුදලින්
ෆ්දලන සථාානය සඳහා මුදලින්
ෆ්තලන සථාානය සඳහා මුදලින්
කුසතා තයාල

රු.100,000.00
රු. 75,000.00
රු. 50,000.00
රු. 10,000.00 බැගින් 04 ක් සඳහා

