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හිතවත් දෙමාපියන් දවත, 

ළමා චිත්ර තරඟය-2018 - විබ ේෂ නිබේෙනය  
 

ඩුබායි ෙහම් පාසැල විසින් පවත්වන වාර්ෂික ළමා චිත්ර තරඟය 2018 ජනවාරි මස 06 වැනිො, දසනසුරාො 
පහත සඳහන් කාල සටහන අනුව ෙහම් පාසල් ශාලාදේදී පැවැත්දවනු ඇත.  
 
දනය: 2018 ජනවාරි 06 දසනසුරාො.  
බෙලාෙ:  
ෙයස් කණ්ඩායේ 10-12,   12-14,   14-16: දප ව 9.00 සිට 12.00 ෙක්වා (පැය 3) 
ෙයස් කණ්ඩායේ 6-8 සහ 8-10 : ප ව 12.30 සිට  ප ව 3.00 ෙක්වා ( පැය 2 විනාඩි 30) 
ස්ථානය: ෙහම් පාසල් ශාලාව  
 
වැෙගත්; 

1. දවලාවට විනාඩි 15 ට කලින් ෙහම් පාසල් ශාලාව දවත ඔබදේ ෙරුවා කැඳවාදගන එන්න. 
2. 2018 ෙසර සඳහා නිකුත් කරන නෙ හැඳුනුේ පත පැළඳීම අනිොර්ය  ෙ සලකන්න.   
3. ෙහේ පාසල පැෙැත්බෙන දනෙලදී ෙැනට පෙතින නීති රීති අනුෙ ොහන නැෙැත්වීම ආදය කල 

යුතුය. නීතිය කඩකිරීබේදී ඔ බේ ෙරුොට ෙහේ පාසබේ ශිෂය භාෙය අබහෝසි ෙනු ඇත. චිත්ර 

තරඟයට සහභාගී වීමට අෙසර බනොලැබ නු ඇත.  
4. නියමිත දවලාවට පැමිණ ෙරුවා ශාලාවට ඇතුලත් කර ෙහම් පාසල් පරිශ්රදයන් පිටතට යන්න. 

දකොන්සල් දජනරාල් කාර්යාලය අසල රැඳී දනොසිටින්න. 
5. ෙරුවන් ආපසු කැඳවාදගන යාම සඳහා: උෙෑසන - දප ව 11.00 ට පසු සහ සවස - ප ව 2.00ට  පසු 

පැමිදණන්න.  
6. අයදුම් පත්ර භාර දනොදුන් ෙරුවන් හට ශාලාවට ඇතුලත් වීමට අවසර දනොලැදබනු ඇත. 
7. කණ්ඩායම් සඳහා අොළ චිත්ර මාතෘකා සඳහා අමුණා ඇති පත්රිකාව බලන්න. 
8. ෙරුවාදේ වයස් කණ්ඩායමට අොළ මාතෘකාවක් පමණක් අනුව චිත්රය ඇඳීමට උපදෙස් දෙන්න. 

කණ්ඩායමට අොළ දනොවන චිත්ර, තරඟදයන් ඉවත් කිරීමට සිදුවන බව සලකන්න. 
9. චිත්රය ෙහම් පාසදලන් සපයන A3 ප්රමාණදේ සුදු කඩොසියක ඇඳිය යුතු දේ. ඇඳීමට අවශය දිය 

සායම්, පැස්ටල්, පාට පන්සල් ආදිය රැදගන එන්න.  

10. දහොඳම චිත්ර, සංකෘතික අධ්යාපන දක්න්ද්රය මගින් පත් කර ගන්නා ලෙ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් විසින් 
දතෝරාගනු ඇත. විනිශ්චය මණ්ඩලදේ තීරණය අවසන් තීරණය වන අතර ඒ සම්බන්ධ්දයන් කිසිම 
සාකච්ඡාවකට  සංස්කෘතික අධ්යාපන දක්න්ද්රය ඉදිරිපත් දනොවනු ඇත.  

විස්තර සඳහා අමතන්න: සුරංගා: 050 7061272    ගයනි දනලුම්: 055 2797632  
 

තරඟය පිලිබඳ විස්තර සහ මාතෘකා ෙහම් පාසදල් දවබ් අඩවිදයන් http://www.dhahampasala.org/ 
බැලීමට හැක.  
  
 
ස්තුතියි, 
සංවිධ්ායක  කමිටුව, ඩුබායි ෙහම් පාසැල      

http://www.dhahampasala.org/

