
ජාතික තුරුණු පපොප ොන් කාපය - 2018 
ඳශන් කූඩු තරග අයඳුම් ඳත්රය  

 

විලෘත අංය / පයෞලන  මාජ , පා ල් , දහම් පා ල් , ලෘත්තිය පුහුණු මධ්ය ථාාන     අංය 
  

ඉදිරිඳත් කරන වංවිධානය / ආයතනය:- ...................................... දශම් ඳාව /.............................................විදුශ /  

                                                          ...........................................යයෞලන වමාජය 

තරගය වශා ඉදිරිඳත් කරනු බන යතොරතුරු :-  

යාන්ත්රික / යාන්ත්රික යනොලන  

උව :-.................................... ඳෂ:- ............................. අලය ඉ  ්රමායය:- ........................... 

භාවිතා කරන අමුද්රලය :- ..................................................................................................................... 

යලනත්           :-...................................................................................................................... 

කණ් ායම් නායකයායේ යතොරතුරු:- 

නම ලිපිනය දුරකතන අංකය ලයව 

 
 

   

කණ් ායයම් යවසු වාමාජිකයන්යේ යතොරතුරු:- 

නම ලිපිනය දුරකතන අංකය ලයව 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

දිනය  :- .................................      අත්වන:-................................. 

 

නිර්පේය :- 

ඉශත යතොරතුරු වශන් තරඟකරු,තරඟකාරිය / කණ් ායම අඳ ඳාව /ආයතනය ........................................ නියයෝජනය 
කරන අය බල යමයින් වශතික කරමි. 

අත්වන :-.................................................. 

නම  :- .................................................. 

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

...............................................................................  විදුශ / ආයතන 

 

        ( නි මුද්රාල) 

 



 

 

පපොප ොන් පහන් කූඩු තරඟය 

තරග පකොන්පේසි :-  

 ඳරිවර හිතකාමි ව්ලාභාවික අමුද්රලය භාවිතා කර තිීම 

 යාන්ත්රික රියාකාරිත්ලය ප ඳතලතිම 

 යත්මාල ශා යත්මාලට උචිත බල 

 ලර්ය වංකනය 

 ආයෝකකරයය 

 නවින තා පයය යයොදා ගතනීම 

 නිර්මායාත්මක භාලය ශා වමවථ් නිමාල 

 යඳොයවොන් කාඳය රියාත්මක කාමාමාල නිම ලන යත ප ඳශන්කූඩු දවාලා ්රදර්න ක ුතතුය. 

 ඉදිකරනු බන ඳශන් කූඩුයේ ආර පාල තමන් විසින් වවා ගත ුතතුය. 

 තනි තනිල යශෝ කණ් ායම් ලයයන් නිර්මාය ඉදිරිඳත් කෂ ශතකිය. 
 

 උව අඩි 07 ක ඳමය නිර්මායය ප වකව් ක ශතකිය. යම් වශා ආලරයය ප වංවිධායක  
මණ් ය විසින් වඳයනු තයේ. (ඉදිරිඳත් කරනු බන නිර්මායය උව අඩි 08 ට ල ා  
ලතඩි නම් ඒ පිළිබල කවා ඇතිල දතනුම් දිම් සිදු ක ුතතුය.) 
 
 

 අයදුම්ඳත්ර 2018.06.05 ලන දින ප.ල.3.00 ට යඳර ජාතික තරුය යවේලා වභායේ  

බටහිර ඳෂාත් කාර්යාය, යකොෂඹ දිව්ත්රි ප කාර්යායට යශෝ යකොඨාශා භාර  

තරුය යවේලා නිධාරින් යලත භාරදීම අනිලාර්ය යේ. 
 

 

 

පමම  තරගය තරග  අං 02ක් යටපත් පැලැත්පේ.  

 
 

1. විලෘත අංය 

2. පයෞලන  මාජ / පා ල් / දහම් පා ල් හා ලෘත්තිය පුහුණු මධ්ය ථාාන  

 
 

යශොම නිර්මායාත්මක ඳශන් කූඩු වශා ඳශත වශන් ඳරිදි තයාග පිරිනතයම්. 
 

 විලෘත අංය 
 

පමම තරග අංය  දහා ත්රිවිධ් හදාදාල, පපොසිසිය, පලනත්  ංවිධ්ාන, තයතන පහ  තනි පුේගයන් ලපයන් 

ඉදිරිපත් විය හැක. 
 

 ්රථම ව්ථානය වශා මුදලින්   රු.300,000.00    
 යදලන ව්ථානය වශා මුදලින්   රු.200,000.00   
 යතලන ව්ථානය වශා මුදලින්   රු.100,000.00  
 කුවතා තයාග    රු.  25,000.00  බතගින් ඳශන් කූඩු 08  ප වශා 

 
 

 පයෞලන  මාජ / පා ල් / දහම් පා ල් හා ලෘත්තිය පුහුණු මධ්ය ථාාන     අංය 

  
 

 ්රථම ව්ථානය වශා මුදලින්   රු.150,000.00    
 යදලන ව්ථානය වශා මුදලින්   රු.100,000.00   
 යතලන ව්ථානය වශා මුදලින්   රු.  75,000.00  
 කුවතා තයාග    රු.  15,000.00  බතගින් ඳශන් කූඩු 08  ප වශා  

 

 
 

ඒ අනුල, ඔබ විසින් ඉදිරිඳත් කරන යඳොයවොන් ඳශන් කූඩු පිළිබද යතොරතුරු (කූඩුයේ ්රමායය, ්රදර්නය වශා 

අලය ඉ ක  ්රමායය, විදුලි අලයතාලය, භාවිතා කරන ද අමුද්රලය) පිළිබද E-Mail (adaesthetic@nysc.lk 

යශෝ colombodo@nysc.lk ) යයොමු කිරීමට කටුතතු කරන්න. 

mailto:adaesthetic@nysc.lk
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