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“තිරසාර පරිසර හිතකාමී ඇසුරුම් සහ සම්පත් කාර්යක්ෂෙතාව”
ජාතියක් වශයයන් අප මුහුණ යෙන පාරිසරික අභියයෝගවල කළමනාකරණය සහ මානුෂීයත්ව වර්ධනය සඳහා
මාර්ගය නවවාත්පාදනයයි.
මෙරිල් මේ ප්රනාන්දු සම්ොන 2021, නමවෝත්පාදකයින්දට ඔවුන්දමේ තිරසාර නව නිපැයුම් පිළිබඳ මූලාකෘතියක් මහෝ
සංකල්පයක් වර්ධනය කිරීෙට සහාය වීෙ අරමුණු කර මෙන ඇත. මෙෙ සම්ොනය ශ්රී ලංකාමේ පාරිසරික, ොනුෂීය
හා සමාජීය සංවර්ධන ප්රමුඛතාවන්දට සහාය වන අතරෙ ඔවුන්දමේ නව නිපැයුම් ආරක්ෂා කිරීෙට සහ ප්රතිලාභ ලබා
ෙැනීෙට නිපැයුම්කරුවන්ට උපකාර කරනු ඇත. මෙෙ වසමර්දී, ‘තිරසාර පරිසර හිතකාමී ඇසුරුම්කරණය සහ
සම්පත් කාර්යක්ෂෙතාව’ යන මත්ොව ෙගින්ද තිරසාර ඇසුරුම්කරණ නමවෝත්පාදන සහ කසෙ අවම කිරීම, නැවත
භාවිතා කිරීෙ, ප්රතිචක්රීකරණය, පුනරාවර්තනය වැනි සංකල්ප මකමරහි අවධානය මයාමු මකමර්.

සුුසුකම්
ලමම තරඟාවලිය පහත සුදුසුකම් ඇත්තන් සඳහා විවෘතයි:
•
•
•
•
•
•
•
•

පාසල්, උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්ද වල සිසුන්ද;
විද්යාඥයන් සහ විද්වතුන්ද;
ප්රජා සංවිධාන සහ සිවිල් සොජ සංවිධානවල පුද්ෙලයින්ද;
කර්ොන්දත සහ ආයතනික අංශමේ සාොජිකයින්ද;
කලාකරුවන්ද, නිර්ොණකරුවන්ද, බිම් ෙට්ටමම් සංවිධාන යනාදිය;
වයවසායකයින්ද;
රාජය හා රාජය මනාවන සංවිධාන; මහෝ
තිරසාරභාවය සහ සම්පත් කාර්යක්ෂෙතාව ෙැන උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑෙ අමයක්.

නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්දමන්ද මකමස්ද:
1. ලමම අයඳුම්පත පුරවා ලියාපදිංචි වන්දන - https://forms.gle/WV2bneN6jK7ncPsc6

ඉදිරිපත් කිරීමම් ආකෘතිය - වීඩිමයෝව මහෝ පවර්මපායින්දට් ඉදිරිපත් කිරීෙ
•
•
•
•

වීඩිමයෝ මහෝ පවර්මපායින්දට් ඉදිරිපත් කිරීෙ (වීඩිමයෝව සංස්කරණය කිරීෙ අවශය මනාමේ. ජංෙෙ
ුරකථනයකින්ද මූලික වීඩිමයෝවක් වුවද් පිළිෙත හැකිය).
වීඩිමයෝව මහෝ ඉදිරිපත් කිරීෙ තුළ ඔමේ සංකල්පය, නිෂ්පාදනය මහෝ මස්වාව පැහැදිලිව විස්තර කරන්දන.ඔබට
මූලාකෘතියක් තිමේ නම්, කරුණාකර එය වීඩිමයෝව මහෝ පවර්ලපායින්් ඉදිරිපත් කිරීමෙහි ඇතුළත් කරන්දන.
කාලය: වීඩිමයෝව උපරිෙ මිනිත්තු 3 ක් විය යුතුය [HD ගුණාත්ෙක බවක් සහ මොනු ප්රොණය (file size) 1GB
ට අඩු විය යුතුය]. පවර්මපායින්දට් ඉදිරිපත් කිරීමක් නම් උපරිෙ විනිවිදක (slides) 10 ක් විය යුතුය.
වීඩිමයෝ මහෝ ඉදිරිපත් කිරීමම්දී පහත සඳහන්ද දෑ අඩංගු විය යුතුය:
1. මයෝජිත අදහස මහෝ සංකල්පය ලකටිලයන් (කලින්ද ක්රියාත්ෙක මනාකළ මහෝ ප්රකාශයට පත් මනාකළ
අදහස් ඉදිරිපත් කිරීෙ සඳහා මුල්තැන ලද්නු ලැමේ)
2. ඇසුරුම්කරණය මහෝ සම්පත් කාර්යක්ෂෙතාවමයන්ද ඇති වන අභිමයෝෙයන්දට මයෝජිත අදහස විසඳුමක්
වන්ලන් ලකලසේද්
3. අරමුණු සාර්ථක කිරීමට ඔබලේ ලයෝජනාව ද්ායක ලවන්ලන් ලකලසේ ද්
4. මයෝජිත අදහස
5. මයෝජිත නිෂ්පාදනය, සංකල්පය, මස්වාව සඳහා අවශය ද්රවය
6. නිෂ්පාදනමේ මූලික පියවර
7. නිමි භාණ්ඩවල භාවිතය
8. මයෝජිත නිෂ්පාදන සඳහා මවළඳමපාළ
9. නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීෙට මහෝ මයෝජිත මස්වාවක් සැපයීෙට අවශය අයවැය

ලම් සියළු කාරණා අඩංගු ඔබලේ විඩීලයෝව ලහෝ පවර්ලපායින්් ඉදිරිපත් කිරීම ඉහත අයඳුම්පලතහි සඳහන් පරිදි
ගූගල් ඩ්රයිව් හරහා අප ලවත ෙබා ලද්න්න (වැඩි විසේතර අයඳුම්පලතහි සඳහන් ලව්)

මතෝරාෙැනීමම් පිළිමවත
පහත ලැයිස්තුෙත කර ඇති මබාමහෝ මහෝ සියලු නිර්ණායක සපුරාලන අදහස් දැඩි මලස සලකා බැලිය යුතුය:
•
•
•
•

සරල හා මහාඳ විසඳුම්
ඵෙද්ායී පිරිවැය
ප්රොණාත්ෙකව ෙැනිය හැකි ඉලක්ක
ෙහා පරිොණ බලපෑෙක් සඳහා ඇති නැඹුරුව

ප්රතිඵල
•

ජයග්රාහකයින්ද විසින්ද අවසන්ද නිෂ්පාදනයක් / මස්වාවක් නිෂ්පාදනය කරනු ඇත

•

අවසාන නිෂ්පාදනය / මස්වාව ලබා ෙත මනාහැකි අවස්ථාවල දී, ජයග්රාහකයා විසින්ද සවිස්තරාත්ෙක වයාපාරික
මයෝජනාවක් සහ භාණ්ඩය හා මවළඳමපාළ දියත් කිරීෙට අදාළ මතාරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

මතෝරා ෙැනීමම් ක්රියාවලිය
විනිසුරුවන්ද විසින්ද ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුෙ වීඩිමයෝ නැරඹීෙ, අයුම්පත් සොමලෝචනය කිරීෙ සහ ඊළඟ වටය
සඳහා අයුම්කරුවන්ද මතෝරා ෙැනීෙ
සරාංශගත ලැයිස්තුලවහි ඇති අයුම්කරුවන්ද මදවන වටයට එක්වන අතර එහිදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන
අතර විලශේෂඥයින් විසින් අද්ාෙ අයුම්කරුවන්දට උපමදස් මදනු ඇත
ප්රදර්ශනයට සම්බන්දධ වන අයුම්කරුවන්ද ලතෝරා අවසන්ද කිරීෙ සහ ඔවුන්දමේ නිෂ්පාදන / මස්වාව සංවර්ධනය
කිරීෙ සඳහා ොස 02 ක කාලයක් ලබා දීෙ
අවසාන ප්රදර්ශනය සහ ජයග්රාහකයින්ද ප්රකාශයට පත් කිරීෙ

කාල රාමුව
•
•
•
•

අයුම්පත් කැඳවීෙ
- 2021 ෙැයි 06
අයුම්පත් භාරෙන්දනා අවසන්ද දිනය
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අයඳුම්කරුවන් ලද්වන වටයට ලතෝරා ගැනීම - 2021 අමෙෝස්තු
ලද්වන වටයට ලතෝරාගත් අයුම්කරුවන්දට ඔවුන්දමේ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීෙ සඳහා ොස මදකක කාලයක්
ලබා මදනු ඇත
අවසාන ප්රදර්ශනය
- 2021 මදසැම්බර්

