
 
“2017 ල ෝක ළමා දින” මුද්දරය නිර්මාණය කිරීම සඳහා පැවැත්ලවන දීප වාාප්ත ච ත්රල චරයය 

“මා පිය වැඩිහිටි ලසලනහස රඳවමු - ලසොඳුරු ල ොවක් ලවච දරුවන් කැඳවමු” 
 
 

චරය ලකොන්ලද්සි - 
 

01. මේ සඳහා 6 වන මරේ්ණියේමස සහ  ඉ ළහශ මරේ්ණියේවල සියළුම පාසැල් දරු දැරියන්ඉ සහභාගී විය හැකි 
අතර එක් අමයකුඉ එවිය හැක්මක් එක් චිත්ර නිර්මාණයක් පමණියේ. 
 

02. ළහත මේමාවඉ අනුකූලව මුද්දරයකඉ සුදුසු වන පරිදි වර්ණවේ හා නිර්මාණාේමක වන මලසඉ A4 
ප්ර මාණමස (දිග මි.මී. 297 සහ පශල් මි.මී. 210) කඩදාසියක වමේඉ මස. මී. 01 ක් ළතිරි වන මලස චිත්රය 
නිර්මාණය කශ හැකිය. 
 

03. චිත්රය නිර්මාණය සඳහා පැස්ඉල්, දිය සායේ මහෝ සුදුසු මවනේ ඕනෑම මාධ්යරයක් භාවිතා කල හැකිය. 
 

04. ළදිරිපේ කරනු ලබන චිත්රය ිටුපපස අනිවාර්යමයන්ම ඔමේ නම, උපන් දිනය, 2017.12.31 දිනඉ වයස, 
පුද්ගලික ලිිටනය, දුරකථන අංකය, ළමගනුම ලබන පාසල සහ මරේ්ණියේය යන විස්තර ළතා පැහැදිලිව 
ළංග්රීිසී ක කැිටඉල් අකුරින් සඳහන් කශ තුයය. 
 

05. නිර්මාණය තමන්මේම නිර්මාණයක් බව චිත්රය ිටුපපස තම පාසමල් විදුහල්පතිමේ අේසන හා නිල මුද්රාාව 
මයොදා සහතික කර ළදිරිපේ කශ තුයය. 
 

06. චිත්ර නිර්මාණ භාර ගැීමම 2017.09.12 දිමනන් අවසන් වන අතර ඔමේ නිර්මාණය එදිනඉ මහෝ  ඉ මපර 
ලැමබන මලස, කවරමස වේ පස ළහල මකලවමර්  
 

“ල ෝක ළමා දින ත්රල චරයය - 2017” මලස සඳහන් කර,  
අධ්යරක්ෂ, මුද්දර කාර්යාංශය, අංක 310, ඩී. ආර්. විමේවර්ධ්යන මාවත, මකොශඹ 10 ලිිටනයඉ ලියාපදිංචි 
තැපෑමලන් එවීම මහෝ අතින් මගනැවිේ භාර දිම කශ තුයය. 
 

07. තැපැල් මුද්දරය සඳහා සුදුසු චිත්රයක් ළදිරිපේ වී මනොමැති නේ මවනේ සුදුසු නිර්මාණයක්   සඳහා 
මයොදා ගනු ලැමේ.   සේබන්ධ්යමයන් අවසාන තීරණය විනිශච්ය මණ්ඩලය හා මුද්දර කාර්යාංශමස 
අධ්යරක්ෂ විසින් ගනු ලැමේ. 
 

08. මුද්දරය සහ මුල්දින කවරය සඳහා චිත්ර මතෝරා ගැීමමමන් අනයරුව පශමුවන, මදවන, මතවන ජයග්රාාහ 
ස්ථාන මතෝරාගනු ලැමේ.  
 

09. මුද්දරය සහ මුල්දින කවරය සඳහා මතෝරාගනු ලබන චිත්ර මුද්දර කාර්යාංශමස මුද්රාණ අවශරතාවයන්ඉ 
හා මුද්දර ප්ර මිතීන්ඉ අනුව අවශර මලස මවනස්කේ ඇයලේ කර සකස් කරනු ලබන අතර අවශර 
වුවමහොේ ජයග්රාාහ නිර්මාණකරුවන් හඉ මුද්දර කාර්යාංශය මවත පැමිමටමඉ ද සිදු වනු ඇත. 
 

10. මතෝරා ගනු ලබන චිත්රවල අිතතිය මුද්දර කාර්යාංශය සය මේ. 
 

11. චිත්ර මේීමම විද්වේ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් මිනන් සිදු කරනු ලබන අතර විනිශච්ය මණ්ඩලමස තීරණය 
අවසාන තීරණය වනු ඇත. 
 

12. ජයග්රාාහ චිත්ර සඳහා වටිනා මුදල් තරාග සහ සහතිකපේ ිටරිනමනු ලැමේ. 
 

13. ළහත සියලුම තරඟ මකොන්මද්සිවලඉ එකඟව ඔමේ නිර්මාණ එවිය තුය අතර එම මකොන්මද්සි වලඉ 
අනුකූල මනොවන, සහතික මනොකරන ලද සහ නිර්මාණකරු ිටළිබඳ මතොරයරු අපැහැදිලි අසේපූර්ණ 
නිර්මාණ ප්ර තික්මෂේ්ප කරන බව කාරුණියේකව සලකන්න. 
 

14. වැඩි විස්තර දුරකථන අංක 011 – 2326163 ඔස්මසේ් ද ලබා ගත හැකිය. 

 

 

අධ්යරක්ෂ -  මුද්දර කාර්යාංශය.  

 


