
 

 

“නව්ය ඉංජිනේරුකරණයක් තුලිේ  තිරසාර ශ්රී ලංකාව්ක් කරා” 

 

අේතර් පාසැල් චිත්ර තරඟාව්ලිය - 2019 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිනේරු  ආයතනය විසිේ 34 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන නටකනනා 2019 - 

ජාතික ඉංජිනේරු සහ තාකශණ ප්රදර්ශනයට සමගාමීව ශ්රී ලාංකීය පාසල් දරුවේ නවනුනවේ 

පවත්වනු ලබන අේතර් පාසැල් චිත්ර තරඟාවලිය නමවරත් පැවැත්නේ. 

 

නව්ය ඉංජිනේරුකරණයක් තුලිේ  තිරසාර ශ්රී ලංකාව්ක් කරා නත්මාව යටනත් නමවර 

නමම චිත්ර තරඟාවලිය සියලුම පාසල් වල 6 සිට 11 නේණි දකවා සිසුේ සඳහා කාණ්ඩ නදකක (2) 

යටනත් විවෘතව පවතී. 
 

කාණ්ඩ 1  -      6 ,7 ,8 සහ 9 නේණි වල සිසුේ සඳහා  

කාණ්ඩ 2  -    10, 11, 12 සහ 13 නේණි වල සිසුේ සඳහා 

 

නමම චිත්ර තරඟාවලිනේ ප්රධාන අරමුණ වේනේ  

1. සිය ප්රජාවට බලපාන නේශීය හා නගෝලීය පාරිසරික ගැටළු පිළිබඳ ඔවුේනේ දැනුවත්භාවය 

වැඩි දියුණු කිරීම සහ තිරසාර අනාගතයක ඇති කිරීම සඳහා තාකෂණික අභිනයෝග 

හඳුනා ගැනීම. 

සහ 

2. වර්තමාන හා අනාගත ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා අවශය විසඳුම් ලබා දීම 

නහෝ දැනුවත් කිරීම, ඒ සඳහා උනේුව ඇති කීරීම සහ ඒ සඳහා අරමුණු නිර්මාණය කිරීම 

තුළිේ සිය ප්රජාව සමඟ සම්බේධ වීම මගිේ ඔවුේ ක්රියාත්මක වීම සඳහා දිරිගැේවීම. 

තුලිේ පාසල් දරුවේ අතර යහපත් පාරිසරික, තාකෂණික සහ සමාජීය වටිනාකම් උේදීපනය 

කිරීමයි. 

 
 

චිත්ර තරඟාව්ලිය සඳහා උපනෙස්  

 

පහත සඳහේ උපනදස් මාලාව (මාර්නගෝපනේශ) අනුව තරඟය සඳහා චිත්ර නිර්මාණය කළ යුතුය. 

 

• කඩදාසි වර්ගය සහ ප්රමාණය - A3 art paper. 

• පාට කිරීම සඳහා ඕනෑම මාධයක භාවිතා කළ හැකිය. (Water colours/ Poster colours/ Pastel/ 

Acrylic or Mixed medium).  

• පහත සඳහේ නතාරතුරු චිත්රය  පිටුපසිේ පැහැදිලිව සටහේ කළ යුතුය. 

 



 

1. මාතෘකාව. 

2. ශිෂයා / ශිෂයාව නේ සම්ූර්ණ නම. 

3. උපේ දිනය. 

4. පාසනල් නම සහ ලිපිනය. 

5. නේණිය. 

6. නදමාපියේනේ නහෝ භාරකාරයානේ නම, ලිපිනය සහ ුරකථන අංකය. 

 

• සියළුම චිත්ර නිර්මාණ පාසනල් විුහල්පතිවරයා විසිේ නිල මුද්රාව සහිතව සහතික කර 

තිබිය යුතුය. 

 

 

තයාග සහ සහතික පත් ප්රොනය  

 

එක එක කාණ්ඩනේ ජයග්රාහකයේ තිනදනනකුට මුදලිේ තයාග සහ සහතික පත් පහත අයුරිේ 

ප්රදානය කරනු ලැනේ.  

 

ප්රථම ස්ථානය සඳහා රු 40,000.00 ක මුදල් තයාගයක සහ සහතික පත්රයක  

නදවන ස්ථානය සඳහා රු 25,000.00 ක මුදල් තයාගයක සහ සහතික පත්රයක  

නතවන ස්ථානය සඳහා රු 15,000.00 ක මුදල් තයාගයක සහ සහතික පත්රයක  

කුසලතා සහතික පත් හතක  සහ වටිනා මුදල් තයාග 

 

 

තයාග ප්රදාන උත්සවය 2019/10/13 (ඉරිදා) නකාළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයේතර 

සම්මේත්රණ ශාලානේදී පැවැත්නේ. 

 

සියළුම චිත්ර නිර්මාණ 2019/09/15 දිනට නහෝ ඊට නපර පහත සඳහේ ලිපිනයට ලියාපදිංචි 

තැපෑනලේ එවීමට නහෝ නගනවිත් භාර දීමට හැකිය. (එක  පාසලකිේ එවනු ලබන සියලුම චිත්ර 

තනි පැනකජයක නලස එවිය හැක). 

 

ලිපිනය: 

 

සභාපති, 

නෙක්නනා 2019 - අේතර් පාසැල් චිත්ර තරඟ කමිටුව, 

ශ්රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය, 

120/15, විනේරාම මාවත, 

නකාළඹ 07. 

 

වැඩිුර නතාරතුරු සදහා: 

 

ුරකථන: 011 269 8426 ext. 238 /246  

ෆැකස්: 011 269 9202 

 
 
 

 
 

 


