“2019 ල ෝක ළමා දින” මුද්දරය නිර්මාණය කිරීම සඳහා පැවැත්ලවන දීප වයාප්ත චිත්ර තරඟය
“සුමිතුරු දැයකින් - දිනවමු දරුවන්”
තරඟ ලකාන්ලද්සි 01. මේ සඳහා 6 වන මරේණිමේ සිට 13 වන මරේණිය දක්වා පාසැල් දරු දැරියන්ට සහභාගී විය හැකි අතර,එක්
අමයකුට එවිය හැක්මක් එක් චිත්ර නිර්මාණයක් පමණි.
02. “සුමිතුරු දැයකින් - දිනවමු දරුවන්” යන මේමාවට අනුකූලව මුද්දරයකට සුදුසු වන පරිදි වර්ණවේ හා
නිර්මාණාේමක වන මලසට A4 ප්රමාණමේ තිරසේ අතට(දිග මි.මී. 297 සහ පළල් මි.මී. 210) කඩදාසියක
වමේට මස. මී. 01 ක් ඉතිරි වන මලස චිත්රය නිර්මාණය කළ හැකිය.
03. චිත්රය නිර්මාණය සඳහා පැසේටල්, දිය සායේ මහෝ සුදුසු මවනේ ඕනෑම මාධ්යයක් භාවිතා කල හැකිය.
04. ඉදිරිපේ කරනු ලබන චිත්රය පිටුපස අනිවාර්යමයන්ම ඔමේ නම, උපන් දිනය, 2019.12.31 දිනට වයස,
පුද්ගලික ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ඉමගනුම ලබන පාසල සහ මරේණිය යන විසේතර ඉතා පැහැදිලිව ඉහත
සඳහන් පිළිවලට ඉංග්රීසී කැපිටල් අකුරින් සඳහන් කළ යුතුය.
05. නිර්මාණය තමන්මේම නිර්මාණයක් බව තම පාසමල් විදුහල්පතිමේ අේසන හා නිල මුද්රාව මයාදා
සහතික කර ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
06. චිත්ර නිර්මාණ භාර ගැනීම 2019.09.12 දිමනන් අවසන් වන අතර ඔමේ නිර්මාණය එදිනට මහෝ ඊට මපර
ලැමබන මලස, කවරමේ වේ පස ඉහල මකලවමර්,“මලෝක ළමා දින චිත්ර තරඟය - 2019” මලස සඳහන්
කර, අධ්යක්ෂ, මුද්දර කාර්යාංශය, අංක 310, ඩී. ආර්. විමේවර්ධ්න මාවත, මකාළඹ 10. ලිපිනයට
ලියාපදිංචි තැපෑමලන් එවීම මහෝ අතින් මගනැවිේ භාර දිම කළ යුතුය.
07. තැපැල් මුද්දරය සඳහා සුදුසු චිත්රයක් ඉදිරිපේ වී මනාමැති නේ මවනේ සුදුසු නිර්මාණයක් ඒ සඳහා මයාදා
ගනු ලැමේ. ඒ සේබන්ධ්මයන් අවසාන තීරණය විනිශේචය මණ්ඩලය හා මුද්දර කාර්යාංශමේ අධ්යක්ෂ
විසින් ගනු ලැමේ.
08. මුද්දරය සහ මුල්දින කවරය සඳහා චිත්ර මතෝරා ගැනීමමන් අනතුරුව පළමුවන, මදවන, මතවන ජයග්රාහී
සේථාන මතෝරාගනු ලැමේ. එක් තරඟකරුමවක් සඳහා හිමිවන්මන් එක් ජයග්රාහී අවසේථාවක් පමණි.
09. තැපැල් මුද්දරය සඳහා මතෝරාගනු ලබන චිත්ර මුද්දර කාර්යාංශමේ මුද්රණ අවශයතාවයන්ට හා මුද්දර
ප්රමිතීන්ට අනුව අවශය මලස මවනසේකේ ඇතුලේ කර සකසේ කරනු ලබන අතර අවශය වුවමහාේ ජයග්රාහී
නිර්මාණකරුවන් හට මුද්දර කාර්යාංශය මවත පැමිණීමට ද සිදු වනු ඇත.
10. මතෝරා ගනු ලබන චිත්රවල අයිතිය මුද්දර කාර්යාංශය සතු මේ.
11. චිත්ර මේරීම විද්වේ විනිශේචය මණ්ඩලයක් මඟින් සිදු කරනු ලබන අතර විනිශේචය මණ්ඩලමේ තීරණය
අවසාන තීරණය වනු ඇත.
12. ජයග්රාහී චිත්ර සඳහා වටිනා මුදල් තයාග සහ සහතිකපේ පිරිනමනු ලැමේ.
13. ඉහත සියලුම තරඟ මකාන්මද්සිවලට එකඟව ඔමේ නිර්මාණ එවිය යුතු අතර එම මකාන්මද්සි වලට
අනුකූල මනාවන, සහතික මනාකරන ලද සහ නිර්මාණකරු පිළිබඳ මතාරතුරු අපහැදිලි අසේූර්ණ
නිර්මාණ ප්රතික්මෂේප කරන බව කාරුණිකව සලකන්න.
14. වැඩි විසේතර දුරකථන අංක 011 – 2326163 මහෝ 011- 4927248 ඔසේමසේ ද ලබා ගත හැකිය.

අධ්යක්ෂ - මුද්දරකාර්යාංශය.

2019 ල ෝක ළමා දින මුද්දරය නිර්මාණය කිරීම සඳහා පැවැත්ලවන දීප වයාප්ත චිත්ර තරඟය

මේමාව

:

කඩදාසිමේ ප්රමාණය

:

“සුමිතුරු දැයකින් - දිනවමු දරුවන්”

❖
❖
❖
❖

දිගමි.මී. 297
පළල මි.මී. 210 (A4 ප්රමාණමේ තිරසේ අත)
මකන්ේ කඩදාසියක් වඩාේ සුදුසුයි.
වමේට මස. මී. 01 ක් ඉතිරි කළ යුතුය.

මාධ්ය

:

පැසේටල්, දිය සායේ මහෝ ඕනෑම මාධ්යයක්.

වයසේ කාණ්ඩය

:

6 වන මරේණිමේ සිට 13 වන මරේණිය දක්වා පාසල් සිසුන්ට.

අවසන් දිනය

:

2019.09.12

ලිපිනය

:

අධ්යක්ෂ,
මුද්දර කාර්යාංශය,
අංක 310,
ඩී. ආර්. විමේවර්ධ්න මාවත,
මකාළඹ 10.

අමනකුේ මකාන්මද්සි :

කවරමේ වේ පස ඉහළ මකළවමර්, “මලෝක ළමා දින මුද්දර චිත්ර තරඟය
2019” යනුමවන් සදහන් කරන්න.
චිත්රය පිටුපස අනිවාර්යමයන්ම,
❖ නම,
❖ උපන්දිනය,
❖ 2019.12.31 ට වයස,
❖ පුද්ගලික ලිපිනය,
❖ දුරකථනඅංකය, සඳහන් කරන්න.

