
“ස ොබා චලන සිතුවම්” සෙටි චිත්රපට  රඟාාවිය 

2017 ජුනි 05 වන දිනට යෙයෙන ජගත් පරිසර 

දිනෙ නිමිත්යෙන් දීපවයාප්ෙ යෙටි චිත්රපට 

ෙරඟාවලිෙක් සංවිධානෙ කිරීමට මහවැලි 

සංවර්ධන හා පරිසර අමාෙයාංශය තෙ ණයරකෙ ෙර 

ඇෙ. යේ සඳහා උනන්දුවක් ෙක්වන සිෙලුම 

සිනමාෙරුවන්ට ඇරයුේ යෙයර්. 

රඟා සෙොන්සේසි  

ොලය   උපරිම විනාඩි පහකි (05) 

සේමාව  පරිසරෙ පිළිබඳ ඕනෑම  යත්මාවක් ඔස්යසේ නිර්මාක ඉදිරිපත් ෙළ  

  හැකිෙ.     

රඟා අංශ  ප්රබන්ධ, වාර්ොමෙ සහ සජීවිෙරක 

භාෂා මාධ්ය සිංහල, යෙමළ, ඉංග්රීසි 

සිංහල, යෙමළ භාෂාවලින් සිදු ෙරන නිර්මාක සඳහා ඉංග්රීසි භාෂායවන් 

උපසිරැසි ගැන්විෙ යුතුෙ. (යෙබස් රහිෙ නේ යමම යෙොන්යේසිෙ අොළ 

යනොයේ). 

රාක්ෂණිෙ පිරිවිරඟ 

රූගෙ කිරීම සඳහා සුදුසු ඕනෑම යමවලමක් භාවිෙ ෙළ හැකිෙ (උො: 

ජංගම දුරෙෙනෙක් මගින් රූගෙ ෙළ නිර්මාකෙක් වුවෙ ඉදිරිපත් ෙළ 

හැකිෙ). අවසන් නිෂ්පාෙනෙ පුළුල් තිරෙෙට ප්රක්යෂේපකෙ කිරීමට 

සුදුසු වන උසස් ණයව්රොවයෙන් (Hi Resolution) යුතුවිෙ යුතුෙ. 

නිර්මාණ ඉදිරිපටේ කිරීම 

එක් අෙදුේෙරුයවකුට නිර්මාක එෙෙට වැඩි සංඛ්යාවක් වුව ෙ 

ඉදිරිපත් ෙළ හැකි අෙර, එක් එක් නිර්මාකෙක් ෙත්ෙ යගොනුවක් (Data 

file) යලස සංගෙ ෙැටිෙකින් (DVD) පිටපත් යෙෙකින් ලබා දිෙ යුතුෙ. 

බුේධිමය සේපටල  ම්බන්ධ් සෙොන්සේසි 

ඉදිරිපත් ෙරන නිර්මාකවල ස්වාධීනභාවෙ පිළිබඳ පූර්ක වගකීම 

නිර්මාකෙරු සතුෙ. නිර්මාක සඳහා ෙර්ෙෘ හිමිෙේවලින් නිෙහස ්

(Royalty Free) යහෝ විවෘෙ අධයාපනිෙ සේපත් (OER - Open 

Educational Resources) වශය තයෙන් පවත්නා සංගීෙෙ යහෝ ශය තබ්ෙ 

පමකක් යෙොො ගන්යන් නේ එකී මූලාශ්ර චිත්රපටෙ අවසනදී සඳහන් 

ෙළ යුතුෙ.  

අව න් හිමිෙම 

යමම ෙරඟෙට ඉදිරිපත් ෙරන චිත්රපට සුදුසු අවස්ාාවන්හි ප්රෙර්ශය තනෙ 

කිරීයේ සහ ප්රෙර්ශය තනෙ සඳහා යෙෙන යවෙ ලබා දීයේ අිතතිෙ මහවැලි 

සංවර්ධන හා  පරිසර අමාෙයාංශය තෙට හිමියේ. 

නිර්මාකෙරුට ෙම නිර්මාකෙක් යවනත් ෙරඟෙක් සඳහා ඉදිරිපත් 

කිරීමට අවශය තය නේ  මහවැලි සංවර්ධන හා  පරිසර අමාෙයාංශය තයේ පූර්ව 

අනුමැතිෙ ලබා ගැනීයමන් අනතුරුව පමකක් එයසේ ෙළ හැකිෙ. 

 



සවනේ සෙොන්සේසි 

අනනයොවෙ ෙහවුරු කිරීයේදී ඇතිවිෙ හැකි ගැටලු මගහරවා ගැනීම 

සඳහා  නිර්මාකෙරුවන් සිෙ සැබෑ නමින් පමකක් නිර්මාක ඉදිරිපත් 

ෙළ යුතුෙ. 
යවනත් අයෙකුයේ නිර්මාක ෙම නිර්මාකෙක් යලසින් ඉදිරිපත් කිරීම 

ෙරඟයෙන් ප්රතික්යෂේප ීමමට යහේතුවක් යේ. 
ෙරඟයේ විනිශය ත්චෙ අොළ ක්යෂේත්රයේ ප්රීමනෙන්යගන් සැදුේලත් විනිසුරු 

මඩුල්ලක් විසින් සිදු ෙරන අෙර, විනිශය ත්චෙ මණ්ඩලයේ ණයරකෙ 

අවසන් ණයරකෙ යේ. 

රයාග   1    සවනි  ්ථානය   රු. 50,000.00 
2 සවනි  ්ථානය   රු. 40,000.00 
3    සවනි  ්ථානය   රු. 30,000.00  
 
සිෙලු ෙරඟ අංශය ත ඇසුරින් යෙෝරාගන්නා ජෙග්රාහෙිතන් පස් යෙයනකුට 
කුසලො හා සමරු තිලික පිරිනැයේ. ෙරඟෙට සහභාගී වන යසසු 
නිර්මාකෙරුවන් හට සහභාගීත්ව සහතිෙෙක් පිරිනැමීමට නිෙමිෙෙ. 

මුෙල් ෙයාග යමන්ම සේමාන සහ සහතිෙ පත්ර ෙ ජගත් පරිසර දින 
ජාතිෙ සැමරුේ උත්සවයේදී පිරිනැමීමට අයප්ක්ෂා යෙයර්.  

නිර්මාණ භාඟ ගැනීසම් අව න් දිනය 

2017 මැිත 02  

(අෙදුේපත්රෙ ......................................  බාගෙ ෙරන්න) 

ිපිනය   අධයක්ෂ, අධයාපන, පුහුණු හා පර්යේෂක අංශය තෙ, මහවැලි සංවර්ධන 

හා  පරිසර අමාෙයාංශය තෙ, අංෙ 82, සේපත්පාෙ, රජමල්වත්ෙ පාර, 

බත්ෙරමුල්ල. 

  වැඩිදුර යෙොරතුරු - 0112 863 652 

https://drive.google.com/file/d/0B0ue_evXITGnUnJXeGJ1OFZlYm8/view?usp=sharing

