නිවේදනය
වෙෙ අොත්ාාංශයෙහවයපු ප්පාඩුා පව ඩුව පන ඩුසත් න්සතන ත්නු සඳ න්සා ා්වා ීම පෙ ිස ඉන ලුම්පතඩුර ැම්වු
ලමවේ.
එක් එක් ත්නු සඳ න්සා ඩුසත් ආැෘ පය අුව ිසලිවයල ැපීත් අයඳුතඩුත්ක් ෙඟිතන සුදුසුැත සා ඩුළප්සඳද්ද නනාථ
වැවපන නස පැ නෙඟ ඩුසත් න්සතන ලිිසනය වවත් 2020.11.25 දිනට වඩුප ලමබීෙට නමලමනවිය යුු ය.
අදාල ැවපවේ වත ලසළ වැළවවේ අයඳුත ැපන ත්නු ප න්සතන ැල යුු ය.
1. ප්පාඩුා පව ඩුව පන ත්නු ප
I.
නිශයෙහවචල ඡායාරූඩු ශිුී
II.
වීඩිවයෝ ැමෙපා ක්රියාැසඳ
III.
නසාය ැමෙපා ක්රියාැසඳ
2. ත්නු වේ නවවභාවය

:ත්නු ප ත්ාවැාලිැ ත්නු පක් වන අත්ප,නවීප ඩුත්වීෙක් ලාාීම පෙට වසෝ
නවිප නිලධාරීතනට පුමි වපප්රනාද න්සා වසෝ පුමිැත වනාෙම ප ත්නු පි.

3. ත්ාවැාලිැ ඩුදනෙ යටවත් ා්වා ීම පෙට අුෙත් ත්නු සඳ නාංඛ්ාව සා ත්නු සඳ න්සා නියමිත් ැාේයයතන
අුෙත් ත්නු සඳ
1. නිශයෙහවචල ඡායාරූඩු ශිුී

2. වීඩිවයෝ ැමෙපා ක්රියාැසඳ

අුෙත්
ත්නු සඳ
නාංඛ්ාව
01

01

ැාේයයතන
1. නිශයෙහවචල ඡායාරූඩු ීම පෙ සා මුද්රණයය.
2. මුද්රණය සා ඡායාරූඩු පනායනාීාප භාපව ිටීමෙ සා එපු
නඩත්ු  ැටයුු .
3. ඡායාරූඩු වුඛ්නාීාපය භාපව ිටීමෙ සා එපු
නඩත්ු  ැටයුු .
4. ඡායාරූඩු වුඛ්න ඩුවත්වාවීන යාෙ සා එපු
නඩත්ු  ැටයුු .
5. ඡායාරූඩු අාංශයෙහවේ ලතනවවතනිය සා ීාඩා භාපව
ැටයුු  ිරීෙ.
6. වීඩිවයෝ ඡායාරූැපණයය.
7. වඩුාවටෝ වීමිටු ක්රෙයට ඡායාරූඩු ීම පෙ සා ඩිිටටු
ක්රෙයට අුව ඡායාරූඩු නැනව ිරීෙ.
8. ඩුරිීණයැ ආශ්රිත් මුද්රණයය සා ආයත්න ප්රධානියා ිිටතන
ත්නු පට අදාලව ඩුවපු ලාන අවනකුත්
ැාේයයතන.
1. වීඩිවයෝ ිරීෙ, ිවශයෙහවෂ වමදීත්ැෙිතන යුු  අවනවථා
ඡායාරූඩු ිරීෙ සා නාංනවැපණයය.
2. නාංනවැපණය උඩුැපණය සා නාංනවැපණයය ෙමදිරිය භාපව
ැටයුු  ිරීෙ සා එපු නඩත්ු  ැටයුු .
3. වීඩීවයෝ ඩුට වුඛ්නාීාපය භාපව ිටීමෙ සා එපු
නඩත්ු  ැටයුු .
4. වීඩීවයෝ ඩුට වුඛ්නයක් ඩුවත්වාවීන යාෙ සා
සුචිීත්
ිරීෙ.
5. වීඩීවයෝ ැමෙපා අාංශයෙහවේ ලතනවවතනිය සා ීාඩා
භාපව
ැටයුු  ිරීෙ.

6. ඇනවත්වතතනු  නැනව ිරීෙ.
7.ඕනෑෙ වේීයැට අයත් ැමෙපාවක් ඩුරිසපණයය ිරීෙ,
ඩිිටටු ක්රෙයට අුව රූඩු පාමු ලාා ීම පෙ.
8. ඩුරිීණයැ ආශ්රිත් නාංනවැපණයය සා ආයත්න ප්රධානියා
ිිටතන ත්නු පට අදාලව ඩුවපු ලාන අවනකුත්
ැාේයයතන.
3. නසාය ැමෙපා ක්රියාැසඳ
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1. ැමෙපා ශිුිසයාට අවශයෙහ ඩුසුිමෙ නැනවැප ීමෙ.
2. අවශයෙහ ආවලෝැැපණයවේ නවවාභාවය සඳුනා ීම පෙ.
3. ැමෙපාීත් ිරීෙ න්සා අවශයෙහ වැෝණය සඳුනාීම පෙ.
4. සඬ ඩුටිීත් ිරීෙ.
5. ැමනට්ඩුට නාංනවැපණයය ිරීෙට නසාය වීෙ.

4. නිශයෙහවචල ඡායාරූඩු ශිුී සා වීඩිවයෝ ැමෙපා ක්රියාැසඳ ත්නු ප න්සා ා්වා ීම පවත සුදුසුැත:
4.1 අධාඩුන සුදුසුැත

4.2 වෘත්ීය සුදුසුැත
4.3 ඩුළප්සඳද්ද
4.4 ැායිැ සුදුසුැත

4.5 වවනත් සුදුනැත

:අ.වඩුා.න. (නා.වඩුළ.) ිභාීවේීම ී ඉත්ය නස ිටාංසල/ වදෙළ/ ලාංග්රීස
භාෂාව ඇු ළුව අවෙ වශයෙහවයතන ිෂයයතන 04 ැට නතොන නපුත්ව එක්
වපැීම ිෂයතන 06 ිතන නෙත්ව  පබීෙ.
:ඡායාරූඩුැපණයය ිසළා්ව ජා පැ වෘත්ීය සුදුනැත (NVQ) ෙට්ටෙ
5ට වනාඅ ප ඩුාඨොලාවක් සදාපා නස පැ ලාා  පබීෙ.
: ඡායාරූඩුැපණයය ිසළා්ව අවුසඳදු 03 ැට වනාඅ ප ඩුළප්සඳද්දක් ලාා
 පිමය යුු ය.
: නෑෙ අවාක්ෂැවයකුෙ ශ්රී ලාංැාවේ ඕනෑෙ ප්රවද්ශයෙහයැ වනවවය
ිරීෙටත් ප්රොණයවත් ශයෙහාරීරිැ සා ොනිටැ වයෝීත්ාවවයතන යුක්ත්
ිය යුු ය.
: 1. ශ්රී ලාංැාවේ ප්පවමිටවයකු ිය යුු ය.
2. අයඳුතැසඳවතන ිශිෂවඨ චරිත්යිතන යුක්ත් ිය යුු ය.
3. ත්නු පට ා්වා ීම පෙ න්සා අවශයෙහ සුදුසුැත නතපූරේණය ැලයුු 
ාවට අයඳුතඩුත් ැම්වීවත නිවේදනවේ න්සතන වන දිනට, එෙ
සුදුසුැත නෑෙ ආැාපයිතනෙ නතපූරේණය ැප  පිමය යුු ය.

5. වීඩිවයෝ ැමෙපා ක්රියාැසඳ නසයැ ත්නු ප න්සා ා්වා ීම පවත සුදුසුැත:
5.1 අධාඩුන සුදුසුැත
5.2 වෘත්ීය සුදුසුැත
5.3 ඩුළප්සඳද්ද
5.4 ැායිැ සුදුසුැත

:අ.වඩුා.න. (නා.වඩුළ.) ිභාීවේීම වදවපැට වනාවමඩි වාප ීණයනැීම
යටත් ිසරිවනයිතන නතොන 02 ක් නපුත් ිෂයතන 06 ක් නෙත් වී  පබීෙ.
:අදාළ වනාවේ.
: අදාළ වනාවේ.
: නෑෙ අවාක්ෂැවයකුෙ ශ්රී ලාංැාවේ ඕනෑෙ ප්රවද්ශයෙහයැ වනවවය
ිරීෙටත් ප්රොණයවත් ශයෙහාරීරිැ සා ොනිටැ වයෝීත්ාවවයතන යුක්ත්
ිය යුු ය.

5.5 වවනත් සුදුනැත

6.වයන

: 1. අයඳුතැසඳවතන ිශිෂවඨ චරිත්යිතන යුක්ත් ිය යුු ය.
2. ත්නු පට ා්වා ීම පෙ න්සා අවශයෙහ ිටයම්පෙ සුදුසුැත නතපූරේණය
ැලයුු  ාවට අයඳුතඩුත් ැම්වීවත නිවේදනවේ/ ීමනට් ඩුරවේ
න්සතන වන දිනට, එෙ සුදුසුැත නෑෙ ආැාපයිතනෙ නතපූරේණය ැප
 පිමය යුු ය.
3. ශ්රී ලාංැාවේ ප්පවමිටවයකු ිය යුු ය.
: අවුසඳදු 18ට වනාඅ ප සා 45 ට වනාවමඩි ිය යුු ය.

7.ා්වා ීම පවත ක්රෙය
:
7.1 නිශයෙහවචල ඡායාරූඩු ශිුී සා වීඩිවයෝ ැමෙපා ක්රියාැසඳ
:ප්රාවයෝක ැ
වුසීත් ඩුරීක්ෂණයයක් ෙඟිතන අයඳුතැසඳ ා්වා ීු ලමවේ.
7.1.1 ප්රාවයෝක ැ ඩුරීක්ෂණයය
ඩුරීක්ෂා ැප ලකුණු ලාා වදු උඩුරිෙ ලකුණු
ලාන ශීේෂ

ඩුරීක්ෂණයයක්

නෙත් ලකුණු

නිශයෙහවචල ඡායාරූඩු ශිුී
1.ැමෙපාවක් ක්රියාැපවීෙ සා
රූඩුීත් ිරීෙ.
2.ආවලෝැය නමඩුයීෙ සා නවීන
ත්ාක්ෂ ඉැ ක්රෙ භාිත්ය.
3.ඩුමසමදිලි ඡායාරූඩු ීම පෙ.
එැු ව

60
20
20

40%

100

වීඩිවයෝ ැමෙපා ක්රියාැසඳ
1.වීඩිවයෝ ැමෙපා නස ඊට අදාල
උඩුැපණය ක්රියා ැපවීෙ.
2.වෘත්ීය ආවපණයයට සුදුසු ඩුරිදි
දේශයෙහන වත්ෝපා ීම පෙ සා දත්ත්
එක්ැනව ිරීෙ.
3.රූඩුවාපු ප දේශයෙහණයවලට අදාළව
නවවාභාිැ ආවලෝැය උඩුවයෝගී
ැප ීම පෙ සා රූඩුීත් ිරීෙ
න්සා ිදුලි ආවලෝැය වයීමෙ.
4.ඩුරිීණයැ
ත්ාක්ෂණයය
භාිත්වයතන
ප්රවෘත් ප
නාංනවැපණයය ිසළිා් සමියාව.
5.ැමනට් ඩුට ඩුටිීත් ිරිවත
ත්ාක්ෂණයය සා ඊට අදාළ
උඩුැපණය භාිත්ය ිසළිා් දමුෙ
6.රූඩුවාපු ප ෙමදිරි ු ළ රූීත්
ිරීෙ ිසළිා් නාොනය දමුෙ
එැු ව

30
20

20
10
10
10
100

40%

සා

7.1.2 වුසීත් නතමුඛ් ඩුරික්ෂණයය
ඩුරීක්ෂා ැප ලකුණු ලාා වදු
ලාන ශීේෂ
අ පවේැ අධාඩුන සුදුසුැත
අ පවේැ වෘත්ීය සුදුසුැත
වෘත්ීය ඩුළප්සඳද්ද

උඩුරිෙ ලකුණු ප්රොණයය 100%

20
25
30
10
භාෂා ප්රවීනත්ාවය
10
නතමුඛ් ඩුරීක්ෂණයවේ ීම දක්වන 05
කුනලත්ා

වත්ෝපා ීම පෙට නලැා ාලු
ලාන අවෙ ලකුණු ප්රොණයය
අදාළ වනාවේ

නටසන - ප්රාවයෝක ැ ඩුරීක්ෂණයය නෙත් අයඳුතැසඳවතන අු රිතන වුීත් නතමුඛ් ඩුරික්ෂණයය නස ප්රාවයෝක ැ
ඩුරික්ෂණයය යන වදවැතනෙ ලාා ීතනනා මුළු ලකුණු වල කුනලත්ා අු ිසළිවවළ අුව සා ඩුව පන ප්පාඩුා ප
නාංඛ්ාව අුව ත්නු පට ා්වා ීු ලමවේ.
7.1.3 වුීත් නතමුඛ් ඩුරීක්ෂණය ෙඩලඩලය ඩුත් ැපන ාලධපයා : වනජීවී සා වන නාංපක්ෂණය
අොත්ාාංශයෙහවේ වුැත
7.2 වීඩිවයෝ ැමෙපා ක්රියාැසඳ නසායැ: වුසීත් නතමුඛ් ඩුරීක්ණයවේ ීමෙ සුදුසුැත ද ඩුරික්ෂා ැපු ලමවේ.

ඩුරීක්ෂා ැප ලකුණු ලාා වදු
ලාන ක්වෂවර
අ පවේැ අධාඩුන සුදුසුැත
වෘත්ීය සුදුසුැත
ඩුළප්සඳද්ද
නතමුඛ් ඩුරීක්ෂණයවේ ීම දක්වන
කුනලත්ා

උඩුරිෙ ලකුණු ප්රොණයය 100%
30
15
50
05

නෙත් ලකුණු ප්රොණයය
අදාළ වනාවේ

100
නටසන - වූීත් නතමුඛ් ඩුරික්ෂණයවේ ීම දක්වන කුනලත්ා අුිසළිවවළ අුව සා ඩුව පන ප්පාඩුා ප නාංඛ්ාව
අුව ත්නු පට ා්වා ීු ලමවේ.
7.2.1 වුීත් නතමුඛ් ඩුරීක්ෂණය ෙඩලඩලය ඩුත් ැපන ාලධපයා : වනජීවී සා වන නාංපක්ෂණය
අොත්ාාංශයෙහවේ වුැත
7.3 අයඳුතඩුත් ැම්වීවත ක්රෙය - ප්රිටද්ධ දමතනවීත ඩුළ ිරීෙ ෙඟිතන සා අොත්ාාංශයෙහ වවේ ිසටුවේ ඩුළ ිරීවෙතන
අයඳුතඩුත් ැම්වු ලමවේ.

වුැත
වනජීි සා වන නාංපක්ෂණය අොත්ාාංශයෙහය
1090, ශ්රී ජයවේධනප්ප ොවත්,
පාජක රිය

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්ාංශයේ නි ්චශයේ ඡා ාාූා ශි ්පී / වීඩිනූෝ කැමරා ක්රිූාක / සහාූ කැමරා
ක්රිූාක ත්නරටරබ වාවා නැම ම සාහා අූම්පිත්

1. වඩුෞද්ීලිැ වත්ාපු සඳ
1.1 නෙ:-

1.2 උඩුතන දිනය :-

1.3 ලිිසනය (නවිප) :-

1.4 ලිිසනය (ත්ාවැාලිැ) :-

1.5 නවී / ප්සඳෂ භාවය :-

1.6 දුපැථන අාංැය :1.6.1 ජාංීෙ
1.6.2

නවථාවප

2. අධාඩුන සුදුසුැත :ිභාීය :-

ප්ර පලල:-

වේෂය :-

3. වෘත්ීය සුදුසුැත :-

4. ඩුළප්සඳද්ද :-

5. වවනත් සුදුසුැත :-

ලසත් වත්ාපු සඳ ො දතනනා ත්පමිතන නත් සා නිවමපදි ාව ප්රැාශයෙහ ැපමි.

............................
දිනය

........................................
අත්නන

