2017.06.16 ක ොළඹදී ...

මාධ්ය ිවකදනය

‘සංහිඳියාව යනු...’ මැයයන් පැවැත්යවන
ඡායාරූප තරගාවලියට අයැදුම්පත් කැඳයේ
ජාති

සමගි හා සංහිඳි ා

ාර් ාංශ (ONUR) ශ්රී කං ාකද සහ මාකදිවයිකේ යුක ෝපා

සංගම් දූත ාර් ාක හා එක්ව එළකඹය සැප්තැම්බර් මාසකේදී ‘අකප්ක්ෂා’ (Hope)
යමිේ විකශේෂ ඡා ාරූප ප්රනර්ශය ක් පැවැ්වීමම සැකසුම්
තිකේ. ශ්රී කං ාව ිවනහස
කබා 70 වස ක් කගීම ය කම් කමොකහොක්වදී සාධ්ා ණ හා සමායා්වමතාවක ේ යු්ව
සමාජ ක් සඳහා මඟපෑදීම , තමේ සංහිඳි ාව නුකවේ අනහස්
ේකේ කුමක්න ේය
පිළිබිඹුවය ආ ා කේ ඡා ාරූප කබාගැනීම ්ව ඒවා ඔස්කසේ තම අනහස් ප්ර ාශ ිරීමම ්ව ශ්රී
කාංිර ජයතාව කදදි ාවක් ිවර්මාණ
දීම කමම ඡා ාරූප ප්රනර්ශයක ේ අ ුණු
ක කර්.
ඒ අනුව ආධුිව හා ප්රීමණ ය ාණ්ඩ කන ඔස්කසේ ඕයෑම අක කු ‘සංහිඳි ාව නු...’
මාතෘ ාව
ක්ව ඡා ාරූප කබාකගය කම් සඳහා ඉදිරිප්ව ිරීමකම් අවස්ථාව පවතී. ඒ
අතුරිේ අ්වනැකීම් බහුක විිවසුරු මඬුල්කක් විසිේ කතෝ ාගැකයය කහොඳම ඡා ාරූප 70,
කබය සැප්තැම්බර් මාසකේදී පැවැ්වකවය ප්රනර්ශය
එක්ක ක නු තත. තවන යුක ෝපා
සංගම් දූත ාර් ාකකේ 2018 වාර්ෂි දිය ැකැේඩ
ිවර්මාණ ිරීමකම්දී්ව කම්
ඡා ාරූප භාවිත ිරීමම ිව මිත අත ජාති සමගි හා සංහිඳි ා ාර් ාංශ එම කසේ ා
රූ ක ොනා කපෝව පිංචක් ිවර්මාණ ිරීමම බකාකපොක ෝවතු කවයි.
ආධුිව ඡා ාරූප ශිල්පීේකේ සහභාගී්වව වඩා්ව දිරිගේවමිේ තමේකේ ස්මාට් ජංගම
දු තය ඔස්කසේ කබාගේයා ඡා ාරූප පවා කම
ඉදිරිප්ව ළ හැිර බව සංවිධ්ා යිේ
කපේවා කනයි. ආධුිව සහ ප්රීමණ ය ාණ්ඩ කනකක්ම ජ ්ාහ යිේ වනායා තයාග
හිමිකද.
කමම වැඩස හය පිළිබඳ අනහස් නක්වමිේ ජාති සමගි හා සංහිඳි ා ාර් ාංශකේ
සභාපතිනී හි පු ජයාධිපතිනී චේද්රි ා බණ්ඩා යා
කුමා තුංග මහ්වමි කමකසේ

පැවසුවා . “ජාති සමගි හා සංහිඳි ාව ඉදිරි
කගය ාම කවනුකවේ අප ාර් ාංශ
සිසුේ, විද්වතුේ, විශ්ව විනයාක, ප්රතිප්වති සම්පාන යිේ, සිවිල් සමාජ හා පූජය පක්ෂ
ආදී සමාජකේ විවිධ් පිරිස් සමඟ සමීපව
යුතු
යවා. වර්තමාය ජකේ ප්රුණතතාවේ හා
අනුගත කවමිේ සංවිධ්ාය ක ක ය කමම ඡා ාරූප ප්රනර්ශය ඔස්කසේ සංහිඳි ාව තමේ
නැකයය ආ ා ිවර්මාණශීලී කකස ඉදිරිප්ව ිරීමකම් අවස්ථාව ජයතාව උනාකවයවා”.
“ශ්රී කං ාකද සංහිඳි ා රි ානාම කවනුකවේ සහා නැක්ීමම යුක ෝපා සංගමකේ ඉහළ
ප්රුණතතාව ක් කකස සැකිර හැිරයි. ඒ ිවසා ශ්රී කාංිර යිේ සතුව කට් අයාගත ගැය
තිකබය සුබවාදී අකප්ක්ෂාවේ පිළිබිඹු ිරීමම ජාති සමගි හා සංහිඳි ාව ාර් ාංශ ්ව
සමඟ එක්ීම කමම වැඩස හය අපි ඉදිරිප්ව ළා. කම් ඡා ාරූප ප්රනර්ශය හ හා අපි
බකාකපොක ෝවතු කවේකේ, ජාති
සංහිඳි ාකද අවශයතාව කවනුකවේ කසසු ශ්රී
කාංිර ේ සමඟ හැඟීම් හුවමාරු
ගැනීම
ති ාවතක් ිවර්මාණ
දීමයි.
සංහිඳි ාව රි ානාම තුළිේ ශ්රී කං ාකද කවකසය ජයතාවකේ්ව ඔන්ේකේ සංස් ෘති
විවිධ්්වවකේ්ව වනායා ම අග ිරීමම කක් ය අයයයතාව ේ ැසසක් බිහිවනු තත
ේය අකප් විශ්වාස යි” නුකවේ කම
යුක ෝපා සංගම් දූත ාර් ාකකේ උපකද්ශ
කපෝල් කගොඩ්ෆ්රි මහතා පැවය .
ිවර්මාණ ඉදිරිප්ව

ළ යුතු ආ ා

:

 ිවර්මාණකේ පැහැදිලිතාව (resolution): උපරිම පැහැදිලිතාවක ේ හා
ඡා ාරූපකේ ුණල් ස්වරූප ආ ක්ෂාවය පරිදි ඉදිරිප්ව ළ යුතු .
 ිවර්මාණකේ ලිපිකගොනු ධ්ාරිතාව: කමගා බයිට් 25 අඩු
 සඳහේ ළයුතු කතො තුරු: ඡා ාරූප ශිල්පි ාකේ යම, ඡා ාරූප ගනු කැබූ
ස්ථාය , ඡා ාරූප
ඔබිය පාඨ ක් (ත්වයම්)
 ිවර්මාණ එවි යුතු විනු්ව ලිපිය - hope.exhibition2017@gmail.com

වැඩිදු කතො තුරු පුව්වප්ව සහ පහත කවේ අඩවි හ හා කබාගත හැ .
ONUR ක ේස්බුක් පිටුව: www.facebook.com/ONURgovLK
යුක ෝපා සංගම් දූත

ාර් ාකේ ක ේසබු
් ක් පිටුව:

www.facebook.com/EUDel.Srilanka.Maldives
- අවසේ -

ඡා ාරූප ප්රනර්ශයකේ ිවක කාංඡය කම් සමඟ අුණණා තිකේ.

වැඩිදු කතො තුරු සඳහා:
කද්ශපාකය, කවකළඳ හා සේිවකදනය අංශ
ශ්රී කං ාකද හා මාකදිවයිකේ යුක ෝපා සංගම් දූත
දු

ාර් ාක

ථය: + 94 11 2674413

විනු්ව ලිපිය : delegation-sri-lanka-press-and-information@eeas.europa.eu
කවේ: www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka
ක ේස්බුක්: www.facebook.com/EUDel.Srilanka.Maldives
ට්වි ර්: @EU_in_Sri_Lanka

සේිවකදනය හා සබඳතා අංශ
ජාති
දු

සමගි හා සංහිඳි ා

ාර් ාංශ

ථය : + 94 11 2343501

විනු්ව ලිපිය :ad.cod@onur.gov.lk

