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��   අ��.   ල�ෂ   ගණ��   තෑ�   �න�!   
ජපානෙ�   ECF   සහ   Sputnik   ජාත��තරෙ�   ෙමෙහය�ෙම�   පව�ව�   ලබන     

“WHITE   CANVAS”   Painting   Competition   -   2021   

අර�ණ:   

අ�     න�න     ��ට�     තා�ෂණය�     සමඟ     ��ව     ජාත��තර     තලයට     අ���ග     ආ�යා�   
කලාක�ව�     ඔසවා     තබන     �රසාර     කලා     ව�ාපෘ�ය !   

2020    �     කා�ෙබ�ජය ,     �     ලංකාව     සහ     තා�ල�තය     යන     රටවල     ත�ණ     කලාක�ව�     සඳහා   
නව     ආරක     ��     තරඟය�     ෙලස    White   Canvas    කලා     ව�ාපෘ�ය     ආර�භ     �ය .    ඉ��     වසර    10   
සඳහා     අපෙ�     ඉල�කය     ව�ෙ�     කලාපෙ�     සංව�ධනය     ෙව��     පව�න     රටවල     සැඟ��   
ද�ෂතා     ස�ත     කලාක�ව�ට     ඔ�නෙ�     ��මාණ     එ�දැ��මට     නව     කලා      මංෙප�     �වර   
කර�මට     සහය     �ම� .   

ෙ�     සඳහා     �ෙල��     ෙ��    (Block   Chain)    සහ     අථත�     අවකාශය    (Virtual   space)    යන     තා�ෂණය�   
ෙදක�     භා�තා     කර�     ලැෙ� .    එම�� ,   

1.    කලාක�ව�     සඳහා     �රසාර     �වෙන�පාය�     ඇ�     ��ම :   

කලාක�ව�     හට     තම     කලාකෘ��     අෙල�     ��මට     අව�ථාව     සළසා      ෙදන     අතර ,    අෙල�ෙය�  
ප�     එ��     ය�     ��ශතය�     සාධාරණ     සහ     ���දභාවෙය�     ��ව     ��කරගැ�මට     අව�ථාව  
ලැෙ� .  

Block   Chain    තා�   ෂණය     භා�තෙය�     ෙමම     ��ල�ය     අදහස     �ාෙය��කව     ෙයද�මට     හැ�යාව   
සළසා     ඇත .    ස�මානයට     පා�     වන     කලාකෘ�    Startbahn   Cert.    තා�   ෂණය     හරහා     සං��ත   
ප�පථ    (IC   tags)    ස�     කර     �ෙ��ත     ද�ත     ප�ධ�යකට     ස�බ�ධ     කර�     ලැෙ� .    කලා     කෘ�වල   
ක�තෘ�වය ,    ��කා��වය     සහ     එ�     එ�     ග�ෙද�     සහ     ����     අගය�     ��බඳ   
�රණා�මක     ෙත�ර��    Blockchain    ද�ත     ගබඩාෙ�     �ර��ත     කර     �ෙ� .    ෙමම     ව�ාපෘ�ය  
���     කලාක�වා     අෙල�ක�ව� ,    ගැ��     ක�ව�     සහ     රසඥතාෙව�     ��ත     ෙ��ෂක    
��ස�     සමඟ     ස�බ�ධ     ��ම ,    එෙම�ම     යාව�කා�න     ස��ෙ�දනය     �ෙ�ෂතා     ෙලස   
හ�නාගත     හැ�ය .   

2.    කලාපෙ�     �ා�ය   �ෙ�ශවල     ��න     කලාක�ව�     ෙල�කෙ�     �ශාලතම     ආ��කයය�     සමඟ   
ස�බ�ධ     ��ම :   

ෙත�රාග�     කලාක�ව�     ���     ��මාණය     කරන     ලද     කලා     කෘ�     �ද�ශනය     ��ම     සඳහා   
අථත�     කලාගාරය�    (Virtual   Gallery)    ෙග�ඩ     නගා     ඇ�     අතර ,    ප��ලක��     එ�ෙනකා     සමඟ   
ස�බ�ධ     ��ම     සඳහා    COMONY    න�     �වෘත     තා�ෂ�ක     ෙ��කාව     මත     අ���     �මාණ   
අවකාශය�     ��මාණය     කර     �ෙ� .     ඕනෑම     ෙකෙන�ට     ඔ�ෙ� / ඇයෙ�     ප�ගණකය   
සහ / ෙහ�     �මා��     ජංගම     �රකථනය     භා�තා     කර     තමාට     පහ�     ෙ�ලාවක     කලා     කෘ�   
නැර�ම ,    අථත�     කලාගාරය     �ළ�     එවැ�ම     නරඹ�ෙන�     සමඟ     සංවාදෙ�     ෙය�ම     වැ�     ��ලභ   
අ�දැ��     �ඳ     ගැ�මට     ද     හැ�යාව     සළසා      �ෙ� .     
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  2021   White   Canvas    කලා     තරඟාව�ය     පැවැ��ම     සඳහා     ෙ�     වන�ට�     �ය�     කට��     �දාන�   
කර     ඇත .    එය     ෙමරට     කලාක�ව�ට     සහාය     දැ��ම     සඳහා     නව     �ම     සහ     ��     මත     පදන�     �   
නව     කලා     ද�ශනය�     ��මාණය     ��ම     සඳහා     අප     තබනා      සා�ථක     ෙදවැ�     �යවර� .   

කලා     කෘ�     �ර�   �තව     හා     සාධාරණව     ෙබදා     හැ�ම     සඳහා     න�න     තා�   ෂණය     උපෙය��     කර   
ග��� ,    කලාපෙ�     ෙහ�ඳම     නැ�     එන     කලාක�ව�ෙ�     කෘ�     එ���     ��ම     ෙමම     තරගය   
���     අර��     කර� .    ළමා     ��මාණක�ව�     ��ගැ��ම     අර��ෙක�ට     ළමා     කා�ඩය�ද ,   
වයස     අ���    18    ෙහ�     වැ�     ��මාණක�ව�ෙ�     ��මාණ     එ�දැ��ම     සඳහා     �වෘත   
කා�ඩය�ද     ෙලස     කා�ඩ     ව��කරණය     කර     ඇ�     අතර ,    වෘ��ය     කලාක�ෙව�     �මට   
අෙ��ෂා     කරන     ඕනෑම     වයසක     අෙය�     සඳහා     ෙමම     තරඟාව�ය     �ළ     ඉඩහසර     ෙව�     කර   
�ෙබන     බව     ස���     ද�ව� .   

ෙත�රාග�     කෘ�     ජපානෙ�     මා�ගගතව     සහ     ෙන�බැ�     ෙලස     �ද�ශනය     ෙකෙරන     අතර     ෙල�ව   
�රා     කලාකෘ�     එ���     කර��     ��න     ර�කය�     හට     රස��මට     සහ     �ලට     ගැ�මට     ඉඩ   
සළසා      �ෙ� .    ෙමම     දැවැ�ත     ව�ාපෘ�ෙ�     ෙක�ට�ක�ෙව�     �මට     සැඟ��     ද�ෂතා     ස�ත   
ඔබ     කළ��ෙ�     ඔෙ�     ��මාණ     හැ�     ඉ�ම��     අප     ෙවත     ලැ�මට     සැලැ��ම� .   

වය�   කා�ඩ   :   

  �වෘත     කා�ඩය   

-    අ���    18    වැ�   (2002.   12.   31   ෙහ�   ඊට   ෙපර   උප�   )   

-    වා�ජ     ගැල�     වල     �ෙය�ජන     ෙන�මැ�     කලාක�ව�   

    

ළමා     කා�ඩය   

-    වයස     අ���    18    අ�   (2003.   01.   01   ෙහ�   ඊට   ප�   උප�)   

-    කලා�මක     දෘ��     ෙක�ණෙය�     ද�න     ද�ව�ෙ�     ��ව�   

  

කාලසටහන:   

අය��     ���     භාරග�නා     කාල�මාව :             ��    1   -    අෙග���    31,   2021   

ෙත�රාගැ��     කාල�මාව :             සැ�තැ�බ�    1   -     ඔ�ෙත�බ�    31,   2021   

ෙ��ය     ස�මාන     උෙළල :                                          ෙන�වැ�බ� ,   2021   
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තරග   ෙක��ෙ��   :   

ෙ�මාව :     ඕනෑම     �දහ�     ෙ�මාව�     

මාධ�:     ඕනෑම     මාධ��   
( ෙත�සාය� ,    �යසාය� ,    ඇ�   ��� ,    පැ�ට� ,    ��ර�     ආ� ;     භා�තා     කර��     පැත�     ම��ටක   
��ව�     කරන     ලද     ��)   

  

��   ෙ�     �මාණය :     අවම    30   cm   x   30   cm    ෙහ�     උප�ම    100   cm   x   100   cm     
  

උදා:     

  

අය��     ��ම :     ��ක     වශෙය�     එ�     ��ය�    පම� .   ( ��     ��පය�     අය��     ��මට   
හැ��වද ,    ස�මානය     සඳහා     ��ගැෙන�ෙ�     එක     ��ය�    පමණ�     බව     ක�ණාෙව�   
සළක�න    !     
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සටහන :     ��     ෙපර     ෙවන�     තරඟ     සඳහා     ඇ�ළ�     කර     ඇ� /    තරඟය�     සඳහා     ��ග�   
කලාකෘ�     ෙහ�     අය��ක�     ෙන�වන     අෙය�     ���     ��මාණය     කරන     ලද     වැඩ     �ටප�   
භාරග�     ෙන�ලැෙ� .   

    

     �     ලංකාෙ�     සං�ධායක     
  
�����     ජාත��තර     �      ලංකා     සං�ධානය   

�රකථන :   +   94-71-524-0240/   +94-37-494-3163   
WhatsApp-   +94-71-756-1516   

�ද��      තැපෑල :    srilanka.wcp@gmail.com     

  

අය��   කරන   �මය:   
  

1.   කැමරාව��   ෙහ�   Smart   Phone   එක��   තම   ��   ��මාණය   ඡායා�පගත   ��ම.   

2.   අය��   ප�ය   �රවන   අව�ථාව   වන�ට   ඔබෙ�    ජා.හැ.ප   (NIC)   ෙහ�   උ�පැ�න   සහ�කෙ�   

ඡායා   �ටපත�   ඔබ   ස�ව   තබාග�න.    (වයස   තහ��   කරගැ�ම   සදහා)   

3.   අප   සදහ�   කර   ඇ�   ��   (Links)   ඔ�ෙ�   ඔබට   ලබා�   ඇ�   අය��ප�ය   (Google   Form)   

�රව�න.   >>   Submit   ෙබ��තම   ඔබ�න.    (අය��   ප�ය   �රවන   අව�ථාෙ��   ඔබට   ජා.හැ.ප   

(NIC)ෙහ�   ඔබෙ�   උ�පැ�න   සහ�කෙ�   ඡායා   �ටපත�   උ�ගත   (Upload)   ��මට   අව�ථාව   

ලබාෙ�.   

   ෙමම   ඉහත   �මය   ෙහ�;   

  

     පහත   සදහ�   කර   ඇ�   ��   (Links)   ඔ�ෙ�   ඔබට   ලබා�   ඇ�   අය��ප�ය    බාගතකර   

(Download)   �රව�න.   WhatsApp   හරහා   ඡායා�පගතකල   ��   ��මාණය   සහ   ඔබෙ�   

ජා.හැ.ප   (NIC)   ෙහ�   උ�පැ�න   සහ�කෙ�   ඡායා   �ටපත�   සමග,   071-524-0240   අංකයට   

ෙය��   කර�න.     

●      දැ�   ඔබ   තරගය   සදහා    සා�ථකව   අය��කර   ඇත.     

  

mailto:srilanka.wcp@gmail.com
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Google   Form   සදහා   ����   ��   (Links)-  

ළමා   කා�ඩය:    https://forms.gle/mrCN6uyFh3jg4m4fA   

�වෘත   කා�ඩය:    https://forms.gle/NU7Yyo7Xo8y7HUpK8   

  

ඉහත   ආකාරයට    අය��   ��මට   අපහ�    ළමා,   �වෘත   කා�ඩ   වලට   අදාල   තරගක�ව�   
පහත   අය��පත   බාගතකර   (Download)   �රවා   WhatsApp   හරහා   ඡායා�ප   ගතකල   ��   

��මාණය   සහ   ඔබෙ�    ජා.හැ.ප   (NIC)   ෙහ�   උ�පැ�න   සහ�කෙ�   ඡායා   �ටපත�   සමග,  
071-756-1516   අංකයට   ෙය��   කර�න..     
  

ළමා   කා�ඩය:    shorturl.at/eBCLQ   

�වෘත   කා�ඩය:    shorturl.at/txEG7   

  

���චය   ��ෙ�   �මය:     

1.   ඔබ   අපෙවත   එවන   �ය�ම   ��මාණ   �ථම   වටෙ�   ���චය   සදහා   ෙය��   කර�   ලැෙ�.   

2.  අවසාන  වටෙ��  �වෘත  කා�ඩෙය�  ��මාණ  20�  ෙත�රාග�නා  අතර  ළමා            

කා�ඩෙය�   ��මාණ   10�   ෙත�රාග�   ලැෙ�.     

3.   අවසාන   වටයට   ෙත�රාග�   ලබන   ��මාණ   පහත   ��නයට   ෙගන��   ෙහ�   තැපෑෙල�   

සං�ධායක   ම��ල   ෙවත   ලැ�මට   සැලැ��ය   ��ය.   

  

  

4.   �ට   අමතරව   කා�ඩ   ෙදෙක�ම   �ථම   වටෙ�   ���ට   ��මාණ   100   සදහා   ව�නා   

සහ�කප�   ��ග�ව�    ලැෙ�.   

      අචා�ය   එශා�ත   ආ�යදාස,   

     සභාප�   -   �����   ජාත��තරය,   

     ෙගප�ලව,   උ��ය,     

     ��ණෑගල   

https://forms.gle/mrCN6uyFh3jg4m4fA
https://forms.gle/NU7Yyo7Xo8y7HUpK8
http://shorturl.at/eBCLQ
http://shorturl.at/txEG7
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�ල�මය   ත�ාග   සහ   සහ�කප�   �දානය :   
  

  
  
රෙ�  පව�න  ��ය  හා  ව�ම�  ත�වයට  අ�ව  ෙම�  අඩං�  ඕනෑම  ක�ණ�  ෙහ�  තරග               
ෙක��ෙ��ය�  ෙවන���  වලට  ල��ය  හැ�අතර,  ���චය  ම�ඩලෙ�  හා  සං�ධායක           
ම�ඩලෙ�   �රණය   අවසාන   �රණය   වනබව   �කාශ   කර   ���.   

  
  

……………………………………………….   

අචා�ය   එශා�ත   ආ�යදාස   
සභාප�   -   �����   ජාත��තර   �   ලංකා   සං�ධානය     

�ථානය   ළමා     කා�ඩය   �වෘත     කා�ඩය   

1. �ථම   �ථානය   50,000  100,000  

2. ෙදවන   �ථානය   25,000  50,000  

3. ෙතවන   �ථානය   15,000  25,000  

       ���ට   �සලතා       

04.  ���ට   �සලතා   සහ�ක     +   
5,000  

���ට   �සලතා   සහ�ක     +   
5,000  

05.  ���ට   �සලතා   සහ�ක    +   
5,000  

���ට   �සලතා   සහ�ක     +   
5,000  

06.  ඇග��   �සලතා   සහ�ක   ���ට   �සලතා   සහ�ක     +   
5,000  

07.  ඇග��   �සලතා   සහ�ක   ���ට   �සලතා   සහ�ක     +   
5,000  

08.  ඇග��   �සලතා   සහ�ක   ���ට   �සලතා   සහ�ක     +   
5,000  

09.  ඇග��   �සලතා   සහ�ක   ���ට   �සලතා   සහ�ක     +   
5,000  

10.  ඇග��   �සලතා   සහ�ක   ���ට   �සලතා   සහ�ක     +   
5,000  

11-20   වන   �ථානය   ද�වා  -   ඇග��   �සලතා   සහ�ක   


