
 මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශය 

“ශ්රී කං ා කනස්ස ්- නීක හරිත් යුගයස්” (Sri Lanka Next - A Blue Green Era) 
වැඩසටහන හා සමගාමීව පවත්වන ඡායාරූප පාසල්/ විවෘත් ත්රඟය - 2016 

    මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශයේ ජෛ  වව ිධිධධ ලව ජ් කා  ාර්යා ය මගින් 2016 ඔක්ජත්ෝබර් 

17-19  ා ය තුළ බණ්ඩාරණාය  සමුළු පරිශ්රය තුළ ක්රියා ලම  රීමටමන යමයතත් “ශ්රී කං ා කනස්ස ්- නීක හරිත් 

යුගයස්” (Sri Lanka Next- A Blue Green Era) වැඩසනහන හා සමගාමීව ඡායාරූප ප්රදරර්ශයේ ණයක් පැවැ ලීමමන 
සැ සුකා  ර ඇත්. ජමම ඡායාරූප ප්රදරර්ශයේ නය සඳහා පහත් සඳහන් මාත්ෘ ා ඔස්ජසේ ඡායාරූප ජත්ෝරා ගැනීමන 

යමයතත් ජේ.  

1. “ජෛව විවිධත්වය හා පරිසර පද්ධති කසේවාවන් මගින් ෛන ජීවිත්ය හා ජීවකනෝපායන් සුරැකස්” 

2. “විවිධ පරිසර පද්ධතින් ආගන්තු  ආක්රමශීලී  ජීී  විකශේ  විසින් ආක්රමශය  රි.” 

ත්රඟ ක ොන්කද්සි 

1. සියලුම අංශයේ  සඳහා ඉදිරිප ල ිධය හැක්ජක් ශ්රී  ාංරී  පුරවැසිජයකුන පමණි. 

2. ත්රඟ රුජවකුන ඉහත් සඳහන් ඕනෑම අංශයේ ය න යමර්මාණ ඉදිරිප ල  ළ හැ . එක් අජයකුන  ළු සුදු ජහෝ 
වර්ණජයන් ඡායාරූප ඉදිරිප ල  ළ හැ . එක් අජයකුන එක් ත්රඟ අංශයේ යක් සදරහා ඉදිරිප ල  ළ හැරී උපරිම 

යමර්මාණ සංඛ්ාව 02 රී. (ත්රඟ අංශයේ  ජදරජ න්ම ඉදිරිප ල  ළ හැරී මුළු ඡායාරූප සංඛ්ාව 04 රී). 

3. පාසැ් ත්රඟය සඳහා වයස අවුරුදු 19 න් පහළ අයදුකා රුවන්න ඉදිරිප ල ිධය හැරී අත්ර ත්ම ඡායාරූපය ත්මා 

ඉජගනුම  බන පාසජ් ිධදුහ්පති  වා සහති   රගත් යුතුය.  

4. ත්රඟය සඳහා ඉදිරිප ල  රන ඡායාරූප සඳහා රීසිදු ජගීමමක්  රනු ජනො ැජේ. 
5. ත්රඟයන ඉදිරිප ලීමම සඳහා අවශයේ  අයදුකාප්රජෛ දරළ ක ෘතියක් ජකා සමඟ යා ජ ොන ඇති අත්ර   අනුව ත්මන් 
ිධසින් ස ස්  රන  දර ක ෘති ප්රයක් ිළියජයළ  ර ගත් යුතුය. නැත්ජහො ල මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාංශයේ ජෛ www.climatechange.lk/SLN_Index.html  ජහෝ www.environmentmin.gov.lk ජවේ අඩිධ 

වලින් ජමම ක ෘති ප්රය බාගත් (download)  රගත් හැ . 

6. ජමම ඡායාරූප ත්රඟය සඳහා ඡායාරූප භාර දිය හැරී අවසාන දිනය 2016.09.15 වන අත්ර ජමදිනන ජපර 
ඔබජේ සියලුම යමර්මාණ අයදුකා ප්රයදර සමඟ අධක්  ( වව ිධිධධ ලව)   වව ිධවධ ලව ජ් කා  ාර්යා ය  

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශයේ ය  980/5   ිධක්රමසිංහ ජපජදරස  ඇතු්ජ ෝ්ටජ්ට යන ලිිළනයන ලියා 

පදිංචි ත්ැපෑජ න් ජහෝ ජගනිධ ල භාර දිය හැ . 

7. යමර්මාණයන හායම ජනොවන පරිදි ත්ම ඡායාරූප කවරණය ජ ොන බාරදීම අයදුකා රුජේ වගකීමක් වන අත්ර 
ඡායාරූප ජහෝ අයදුකාපත් බහා න  වරජෛ වකා පස ඉහළ ජ ළවර “ශ්රී කං ා කනස්ස ්- නීක හරිත් යුගයස් - 

ඡායාරූප ත්රඟය -2016” යනුජවන් සදරහන්  ළ යුතුය. 

8. ත්මා ිධසින් ඉදිරිප ල  රණු  බන ඡායාරූප ිළටුපස අයදුකා රුජේ නම සහ යමර්මාණජෛ මාත්ෘ ාව පැහැදිියව 
සඳහන්  ළ යුතුය.  

9. ඡායාරූපජෛ පළ  අවම අඟ් 8x12 ක් ිධය යුතු අත්ර දිග උපරිම අඟ් 12x18ක් ිධය යුතුය. 

10. ඉදිරිප ල  රන සියලුම ඡායාරූපව  මු් ිළනපජත්හි ජනගටිේ ,ඉජකාජ් සී.ඩී ත්ැටිය   බා දිය යුතුය. (RAW 
File ජහෝ JPG ජහෝ Tiff). 

11. ඡායාරූප ත්රඟය සඳහා ඉදිරිප ල  රණ ඡායාරූප ස්ව යමර්මාණ ිධය යුතු අත්ර මීන ජපර පව ලවන  දර රීසිඳු 
ඡායාරූප ත්රඟය න ඉදිරිප ල  ර වයග්රහණ ජහෝ සකාමාන  ැූ   වා ජනොිධය යුතුය. 

12. ප්රමාදර ීම  ැජබන හා ජ ොන්ජේසි ව න පනහැයම ඡායාරූප ප්රතික්ජ ේප  රනු  ැජේ. 
13. ත්රඟය සඳහා ඡායාරූප ඉදිරිප ල රීමටම ම සියළු ජ ජන්ජේසි ව න එ ඟ ීමමක් ජසේ සැ ජක්. 
14. ත්රඟය සදරහා ඉදිරිප ල  රනු  බන ඡායාරූප නැවත්  බාදීමන මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශයේ ය බැ  
ජනොසිටී. 

http://www.climatechange.lk/SLN_Index.html
http://www.environmentmin.gov.lk/


15. වයග්රාහී යමර්මාණ ව  ප්රචාාර  අයිතිය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශයේ ය සතුවන අත්ර  වාජෛ 
බුේධිමය ජේපළ අයිතිය ඡායාරූප ශි්ිළයා සතුය. 

16. දිය සළකුණු  පුේග  ජහෝ කයත්න නාම (ජවළඳ නාම) සහිත් ඡායාරූප ජමන්ම  ැතජන්්ට  රන  දර  රාමු 
 රන  දර  මවුන්්ට  රන  දර ඡායාරූප භාරගනු ජනො ැජේ.  

17. සමස්ත්  ඡායාරූපය යමවැරදි වර්ණ  ළමනා රණය  තියුණු රීමටම (Sharpening) හා  ප්පාදු රීමටම (Crop)    
සිදු  ළ හැ . (නමු ල ස්වභාිධ  වර්ණය ිධ ෘති ජනොවන ජ ස සමස්ත් ඡායාරූපජෛ වර්ණ සැ සීම  අධි 

තියුණු ජනොරීමටම (Over-Sharpening) ජමන්ම ඡායාරූපජෛ ගුණා ලම  භාවය නැජසන ජසේ  ප්පාදු රීමටම 

ජනො ළ යුතුය.  

18. රීසිඳු ක ාරයරීන් ඡායාරූපජෛ ජ ොනස් ඉව ල ජහෝ එ තු රීමටම සිදු  ළ ජනොහැ . 
19. අතිිළහිත් (Overlapped)  වූ ඡායාරූප බහු අනාවරණ (Multiple Exposures) ඡායාරූප ඉදිරිප ල  ළ ජනොහැ . 
20. ශ්රී කං ා කනස්ස ් - නීක හරිත් යුගයස් - ඡායාරූප ත්රඟය සම්බන්ධකයන් සියලු ප්රතිපත්තිමය ීරරශ සහ 

අවසාන වගකීම මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශයේ ය සතුජේ.  

ත්රඟය ිධධිම ල ිධයමශ්යේ චාය මණ්ඩ යක් යනජ ල ඇගයීම න  ක්  ර වයග්රාහ යින් ජත්ෝරා ගන්නා අත්ර ිධයමශ්යේ චාය 

මණ්ඩ ජෛ තීරණය අවසාන තීරණය ජේ. යම  ප්රතිඵ  වයග්රාහ යින්න ත්ැපැ් මගින් දරැණුකා ජදරනු ඇත්. 

පිරිනමන සම්මාන හා ත්ාග පිළිබඳ විස ත්ර පහත් පරිදි කේ. 

පාසැල් අංශය  

ප්රථමම ස්ථමානය  -  රු 10,000.00 ක් සමඟ වටිනා සහති  පත්ක් 

ජදරවන ස්ථමානය  -  රු   5,000.00 ක් සමඟ වටිනා සහති  පත්ක් 

ජත්වන ස්ථමානය  -  රු  2,500.00 ක් සමඟ වටිනා සහති  පත්ක් 

මීන අමත්රව කුස ත්ා  ත්ාග (රු 1,500 ක් සමඟ වටිනා සහති  පත්ක් ) 5ක් දර  ිධජශයේ ේ  ඇගයිකා සහති  ප්ර 5ක් දර 

ිළරිනමනු  ැජේ. 

විවෘත් අංශය  

ප්රථමම ස්ථමානය  -  රු   30 000.00 ක් සමඟ වටිනා සහති  පත්ක් 

ජදරවන ස්ථමානය  -  රු   15,000.00 ක් සමඟ වටිනා සහති  පත්ක් 

ජත්වන ස්ථමානය  -  රු    10,000.00 ක් සමඟ වටිනා සහති  පත්ක් 

මීන අමත්රව කුස ත්ා  ත්ාග (රු 2,500ක් සමඟ වටිනා සහති  පත්ක් ) 5ක් දර ිධජශයේ ේ  ඇගයිකා සහති  ප්ර 5ක් දර 

ිළරිනමනු  ැජේ. 

මීන අමත්රව ඡායාරූප ප්රදරර්නය සඳහා ජත්ෝරාගන්නා ඡායාරූප 100 ක් සඳහා සහභාගික්වය අගය  රතන් වටිනා 

සහති  ප්ර 100 ක් ප්රධානය රීමටමන දර යමයතත් ජේ.  

ප්රදරර්ශයේ ණය “ශ්රී කං ා කනස්ස ්- නීක හරිත් යුගයස්” (Sri Lanka Next- A Blue Green Era) වැඩසනහන හා 
සමගාමීව 2016 ඔක්ජත්ෝබර් 17 – 19  ා සීමාව තුළ  බණ්ඩාරනාය  සකාමන්්රණ ශයේ ා ා පරිජශ්රෛදී පැවැ ලීමමන 

යමයතත් ජේ. 

ිධමසීම:   වව ිධිධධ ලවජ් කා  ාර්යා ය 011 - 5741692 

කල් ම්  

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශය 

කනො 82, රෛමල්වත්ත් පාර,බත්ත්රමුල්ක 



“ශ්රී කං ා කනස්ස ්- නීක හරිත් යුගයස්” (Sri Lanka Next- A Blue Green Era) වැඩසටහන හා සමගාමීව 
පවත්වන ඡායාරූප පාසල්/ විවෘත් ත්රඟය -2016 

අයදුම්පත් 

01. අයදුකා රුජේ සකාපූර්ණ නම  .................................................................. 
02. අයදුකා රුජේ මු කුරු සහිත් නම ............................................................. 
03. හැඳුනුකාප ල අං ය ........................................................ 
04. උපන් දිනය ............................................................... 
05. ලිිළනය .................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

06. දුර ථමන අං ය .......................................................................................... 
07. ිධදරු ල ත්ැපැ් ලිිළනය ........................................................................ 
08. දිස්ත්රික් ය ........................................................................................... 
09. ප්රාජේය ය ජ් කා ජ ෝටශාශයේ ය ............................................................ 
10. යමර්මාණ ඉදිරිප ල රන අංශයේ ය  (පාසැ්/ිධවෘත්) 
............................................................................................................ 

11. යමර්මාණජෛ මාත්ෘ ාව ......................................................................... 
 

ඉහත් සදරහන් ජත්ොරතුරු සත් හා යමවැරදි බව ල “ශ්රී කං ා කනස්ස ්- නීක හරිත් යුගයස් - ඡායාරූප 

ත්රඟය”සකාබන්ධ ජපොදු ජ ොන්ජේසි මාළාව ිළියගන්නා බව ල  ඊන අනුව  නයුතු  රන බව ල සහති  
ජවත.  

 
දිනය ...............................    අ ලසන ..................................... 

       නම ........................................... 

 

පාසැල් අයදුම් රුකවස් නම් පහත් සඳහන් ක ොටස ද පුරවන්න 

පාසැජ් නම සහ ලිිළනය ............................................................................................. 

............................................................................................................................. .......................... 

 

ජමම අයදුකාප්රය සමඟ එවනු  බන ඡායාරූපය ජමම පාසැජ් ................. ජශ්රේණිජෛ ඉජගනුම  බන 

........................................................................... නම සදරහන් ශි ාජේ/ශි ාවජේ ස්ව යමර්මාණයක් බව සහති  

 රත.  

 

දිනය ...........................  ...................................................       

ිධදුහ්පති/ිධදුහ්පතියමයජේ අ ලසන  

    හා යම  මුද්රාව 


