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Capture this!,  තරඟකා� වාතාවරණය� �ළ ඡායා�ප �සලතා ව�ධනය ��මට අවස්ථාව� ලබා�ම 

සඳහා � ලංකා ඡායා�ප සංගමය ��� පව�ව� ලබන මා�ක ඡායා�ප තරඟය� වන අතර  වසර 
අවසානෙ��  ත�ාග සහ ස�මාන �දානය කර� ලැෙ�. 

ෙමම මා�ක තරගය කා�ඩ පහ� (5) යටෙ� පව�ව� ලැෙ�. 

1. ෙ�මා�මක පැව�ම

2. �වෘත ව�ණ

3. �වෘත ඒකව�ණ

4. වන�� සහ ෙසාබාදහම

5. සංචාරක

ෙ�මා�මක පැව�ම 

ෙ�මා�මක පැව�� කා�ඩයට සහභා�ව�න� ��� එම මාසය සඳහා ලබා � ඇ� ෙ�මාවකට ෙහ� 
මාතෘකාවකට ගැලෙපන ප�� ඡායා�ප ඉ��ප� කළ ��ය.  ෙමම මා�ක මාතෘකා සහ ෙ�මාව� 

භා�තාකර නව ඡායා�ප ගැ�මට සහභා�ව�න� ��ම� කරන අතර, �� ෙපර ඔ�� ��� ග� ලැ�,  

මාතෘකාවට සහ ෙ�මාවට අදාළ ඡායා�ප ඉ��ප� ��මටද හැ�යාව ඇත. තරඟය සඳහා ෙ�මා�මක 
පැව�� කා�ඩය සඳහා ඇ��ව�න�ට ව�ණ ෙහ� ඒකව�ණ ඡායා�ප ඉ��ප� කළ හැ�ය.  

මා�ක ෙ�මා�මක පැව�� කා�ඩය සඳහා මාතෘකා ෙහ� ෙ�මාව� ව�� වර සහ ක��යා �කාශයට 

ප� ෙකෙ�. අෙ��ෂාව�, අ�ථ ��පණය� සහ �මාව� ��බඳ ෙක� පැහැ�� ��ෙ� සටහන�ද ලබා 

ෙද� ඇත. 

තරඟය පව�වන කාල �මාව 

2022 තරඟ වාෙර� මා�ක තරඟ 2022 ජනවා� �ට 2022 ෙදසැ�බ� ද�වා පැවැ�ෙ�. 

තරඟයට සහභා� �ය හැ�ෙ� කාටද? 

Capture this! 2022 තරඟ වාරය � ලංකාෙ� ප�ං�ක�ව� වන ෙහ� �ෙ�ශය�� ෙෙවසන �ය�ම � 

ලාං�ක ආ��ක හා වෘ��ක ඡායා�ප ���� සඳහා �වෘතෙ�. 
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�ෙ�ශ ගාස්� 

� ලංකා ඡායා�ප සංගමෙ� එම අදාළ ව�ෂයට සාමා�ක ගාස්� ෙගවා ඇ� �ය�ම සාමා�ක�� �ෙ�ශ 

ගාස්�ව�� ෙතාරව තරඟයට සහභා� �මට ���ක� ලබ�. අ��� 18 ට වැ� සාමා�කෙය� ෙනාවන 

අෙය�ට �ෙ�ශ ගාස්�ව ව�ෂයකට  �. 2000 / - � වන අතර අ��� 18 ට අ� සාමා�කෙය� ෙනාවන 

අය සඳහා සහභා� �ෙ� ගාස්�ව �. 1000 / - �.  සංගමෙ� සාමා�ක�� ෙනාවන අය �ෙ�ශ  ගාස්�ව 

ෙගවා තරඟය සඳහා �යාප�ං� �ය ��ය. 

තරඟය ��ශ්චය ��ම 

අංශ පෙහම් මා�ක ඉ��ප� ��� � ලංකා ඡායා�ප සංගමෙ� �ධායක ක��ව ��� ප� කරන ලද 
ම�ඩලය� ��� �වෘත ��ශ්චය සැ�යක� මා�කව ��ශ්චය කර� ලැෙ�.  

��ශ්චය ම�ඩලය ���, ඉ��ප� කර ඇ� ඡායා�ප (ව�තමාන තරඟ �� සහ මා�ෙග�පෙ�ශ වලට 

අ��ලව) මාතෘකාවට / ෙ�මාවට ෙහ� අදාළ අංශෙ� අවශ�තා ස���ණ කර ��ම, එ� තා��ක 

�රවද�තාවය, ඡායා�පමය ව�නාකම සහ කලා�මක �කාශනය යන ක�� මත ��ශ්චය ම�ඩලය 

��� ඇග�� කර� ලැෙ�. ඉ��ප� කර ඇ� ඡායා�ප, ��ශ්චය ම�ඩලෙ� එ� එ� ����වරයා 

��� 1 �ට 5 ද�වා ල�� ලබා ෙද� ලැෙ�. ��ශච්ය ම�ඩලය ��� ඡායා�පයකට ලබාෙද� ලබන 

උප�ම ල�� �මාණය 15 �.  

� ලංකා ඡායා�ප සංගමෙ� වා��ක ජාත��තර ඡායා�ප �ද�ශනෙ� සමාර�භක උ�සවෙ�� ��නමන 
වා��ක ස�මාන සඳහා සෑම තරඟක�ව�ම මා�කව ලබාග�නා ල�� එක�කර�  ලැෙ�.  

සෑම �වෘත ��ශ්චය සැ�වාරය�ම ���� සං�තය�� ෙත�රාග� ලබන ��ශච්යක�ව� �ෙදෙන� 
��� ෙමෙහයව� ලැෙ�.  

ජය�ාහක��ට ලැෙබ�ෙ� �ම�ද? 

 �වෘත ��ශ්චයෙ�� ල�� 15 � ලබා ග�නා සෑම ඡායා�පය� සඳහාම �. 1000 / - ක

ත�ාගය� තරඟ වාරය අවසානෙ�� ෙගව� ලැෙ�.

 තරඟය පව�වන කාල �මාව අවසානෙ� එ� එ� අංශෙය� ඉහළම ල�� ලබා ග�

සහභා�ව�න� �� ෙදනාහට වා��ක උ�සවෙ�� ර�, �� සහ ෙල�කඩ පද�ක� ලැෙබ� ඇත.

ෙකෙස් ෙවත�, පද�කම� ලබා ගැ�ම සඳහා සහභා�ව�ෙන� පහත සඳහ� ප�� අවම

��ශතය ලබා ගත ��ය.

ර� පද�කම - තරඟ වාරය සඳහා �� ල�� ව�� 75% ෙහ� ඊට වැ�

�� පද�කම - තරඟ වාරය සඳහා �� ල�� ව�� 65% - 74%

ෙල�කඩ පද�කම - තරඟ වාරය සඳහා �� ල�� ව�� 50% - 64%

සෑම කා�ඩයකම ර� පද�ක�ලා�යාට �. 25,000 / - ක ත�ාගය�  ලබාෙද� ලැෙ�.

 සෑම කා�ඩය��ම  ජය�ා� ක�ඩායමට සහ�ක සහ �සලානය� �දානය ෙකෙ�.

තරඟයට සහභා�ව�න� ��පැ�ය �� �� සහ මා�ෙග�පෙ�ශ පහත දැ�ෙ�. 
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�� සහ මා�ෙග�පෙ�ශ 

1. ඉ��ප����, ඡායා�ප ෙලස (ආෙල�ක සංෙ��තාවෙය� ඡායා�ප �හණය කර ගැ�ම) ඡායා�ප
ෙස්යාපටල මත ෙහ� ��ට� ෙලස ලබා ගත ��ය. ඡායා�ප ��ට� ෙලස ෙහ� ෙවන� ආකාරය��
ක�වරයා ��� ෙවනස් කළ හැ� අතර ඡායා�පෙ� අ�ත�ගතය ��ඛ වන ප�� ෙවන� ඡායා�ප
/ ෙකාටස්, කලා කෘ� ෙහ� ප�ගණකෙය� ජනනය කරන ලද �ැ�� වැ� අමතර අ�ත�ගතය�
ඇ�ළ� කළ හැ�ය. ප�ගණකෙය� ජනනය කරන ලද ඡායා�ප ��ග� ෙනාලැෙ�.

2. සහභා�ව�ෙන�ට සෑම මසකම උප�ම වශෙය� ඡායා�ප ෙදක� සෑම කා�ඩයකටම ඉ��ප� කළ
හැ�ය (ෙහ� ව�� වර �කාශයට ප� කළ හැ� සංඛ�ාව�). එකම ඡායා�පය (ෙහ� “කැමරාෙ�”
ෙහ� එම ඡායා�පෙ� “���ෂ්පාදනය” අ��ටපත�) එ� කා�ඩයකට වඩා ඉ��ප� ෙනාකළ
��ය.

3. මා�ක තරඟය සඳහා �ට ෙපර ඉ��ප� කරන ලද ල�� �දානය කරන ලද ඕනෑම ඡායා�පය�
ප�කා�න මා�ක තරඟවල� ��� කා�ඩයකට නැවත ඉ��ප���මට අවසර නැත. ෙමම �මාව
ඡායා�පෙ� �මාණය ෙවනස්��ම, �ශාන�ය ෙවනස් ��ම, ඒකව�ණ බවට ප�ව�තනය ��ම හා
ඒකාබ�ධ ��ම, ස්ථර ��ම, ෙවන� ඕනෑම ඡායා�පය� / ඡායා�ප සමඟ අ��මාණය ��ම ඇ��
�ය� ෙවනස් ��� වලට අදාළ ෙ�. එකම ඡායා�පය� සහ එකම ඡායා�පෙ� ක�ඩය� එකම
මාසෙ� ඉ��ප� කළ �ට සලකා බල� ලබ�ෙ� එ� ඡායා�පය� පම�.

4. ෙත�රා ෙනාග� / ල�� �ධානය ෙනාකරන ලද ඡායා�ප ඉ�� මා�ක තරඟ සඳහා වැ� ��� ���
ෙහ� ෙවනස් ��� ස�තව ෙහ� ර�තව ඉ��ප� කළ හැ�ය.

5. � ලංකා ඡායා�ප සංගමෙ� ��ය� �ද�ශනයක, �ද�ශනය සඳහා ෙත�රාෙගන ඇ� ෙහ� සහ�ක /
ස�මාන �නාග� ඕනෑම ඡායා�පය� ��ග� ෙනාලැෙ�. ඒ හා සමානව, මා�ක තරඟයට ඉ��ප�
��ම සඳහා �ය�ත �නට ෙපර ෙවන� ෙ��ය ෙහ� ජාත��තර �ද�ශනයක �ද�ශනය සඳහා
��ෙගන ඇ� ඕනෑම ඡායා�පය� Capture this! මා�ක තරඟය සඳහා ඉ��ප� ෙනාකළ ��ය.

6. මා�ක තරඟයක� ල�� �දානය කල ෙහ� ෙනාකල ඡායා�පය� �ලංකා ඡායා�ප සංගමෙ�
�ද�ශනයකට ෙහ� තරඟයකට නැවත ඉ��ප� කල හැ�ෙ�.

7. ඡායා�පෙ� ��ණෙත� ��� ආකාරය�� මාතෘකාව� ෙහ� �කාශන ��ක� ෙතාර�� ෙහ�
ක�වරයා හ�නා ගැ�මට �මන ෙහ� සල�ණ� තැ�මට අවසර නැත. එවැ� ෙතාර�� ඇ�ළ�
��ෙම� එම ඡායා�පය ස්වයං�යව තරඟෙය� ඉව�ෙ�.

8. ඡායා�පෙ� �මාණය / �ණා�මකභාවය / �ෙ�දනය (resolution) සහ ඡායා�ප සඳහා ෙවන� අදාළ
�ෙශ්�ත ක�� සහ ඉ��ප� ��ෙ� �මය ව�� වර සංගමය ��� �යම කර� ලබන අතර
සහභා�ව�න�ට එය ස��ෙ�දනය කර� ලැෙ�. අදාළ මා�ක තරඟෙ� � ෙවනස් කර� ලැ�
��ණායකය�ට අ�ව ඉ��ප� කරන ලද ඡායා�ප පමණ� ��ග� ලැෙ�.

9. ඡායා�ප� ඉ��ප� ��ම ම��, එම තරඟක� එය තමාෙ�ම ඡයා�පය� බව�, එය පව�නා
���� හා මා�ෙග�පෙ�ශය�ට අ��ල බව� සහ�ක කර�. ��ය� ෙතවන පා�ශවය� ���
��ය� �කාශන ��ක� උ�ලංඝනය�ද  / ��ක� පෑම�ද  ��කළෙහා� එම ඡායා�ප
ඉ��ප�කර�නා ��� වග�ම භාර ගත �� අතර, එම තැනැ�තා ��� �කාශන ��කම ෙහ�
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��ග�ක ��ක� අ�� ෙලස භා�තා ��ම ස�බ�ධෙය� ��� වග�ම� � ලංකා ඡායා�ප සංගමය 
���  භාර ෙනාග�.  

10. ඡායා�ප ඉ��ප� ��ෙම� සහභා�ව�න�,  මා�ක තරඟය �ව�ධනය ��ම සඳහා ෙහ� � ලංකා
ඡායා�ප සංගමය ෙපා�ෙ� එ� �යාකාරක� �ව�ධනය ��මට, එම ඡායා�ප ෙහ� ෙකාටස�
ෙනා�ෙ� ���ෂ්පාදනය කර �ද�ශනය ෙහ� �කාශයට ප� ��මට � ලංකා ඡායා�ප සංගමයට  /
එ� අ��ාහකය�ට අවසර ෙද� ඇත. එවැ� �කාශන, මා�ක ��ට� ෙහ� ��ත �කාශනය� ෙලස
ෙහ� , � ලංකා ඡායා�ප සංගමෙ� ෙව� අඩ�ෙ�, �ව�ධන �ව� ෙහ� නාමාව�වල �ය හැ�ය.

11. � ලංකා ඡායා�ප සංගමය, එ� සාමා�ක�වෙය� ෙහ� බා�රව ෙත�රාග� ���� ම��ල�
ඉ��ප� කළ ඡායා�ප ඇග�ම සඳහා න� කර� ඇත. ��ශ්චයක�ව� ���, ඔ�� ෙවත  ���
කර ඇ� �ශ්�ත මා�ෙග�පෙ�ශය�ට අ�ව ��ශ්චය කර� ලබන අතර, ඇ���ෙ� ෙකා�ෙ�� ද
ඔ��ට දැ�� ෙද� ලැෙ�.

12. එෙස් ප� කරන ලද ���� ක��ව ඔ��ෙ� අ�මතය ප�� එම මාසය සඳහා ජය�ා� �ෙ�ශය�
ෙත�රා ගැ�මට �රණය කළ හැ� අතර ��ය� අංශය� සඳහා ඉ��ප� ���, අෙ��ෂාව�ට වඩා
අ� �වෙහා� ඔ��ෙ� අ�මතය ප�� ල�� ලබා ෙනා�මට �රණය කල හැක.

13. ��ශ්චය ම�ඩලය ��� ග� ලබන �රණ ඡායා�ප ��ශ්චය ��ම ස�බ�ධෙය� අවසාන
�රණය වශෙය� සලක� ලැෙ�.

14. ෙම� ද�වා ඇ� �� �� හා මා�ෙග�පෙ�ශය�ට අ��ල ෙනාවන ඉ��ප� කරන ලද ඕනෑම
ඡායා�පය� ���� ෙලස ��ශ්චය ම�ඩලය ��� �රණය ��ම ෙහ� මා�ක ��ශ්චයට �ථම
ෙහ� ප�ව � ලංකා ඡායා�ප සංගමෙ� �ධායක ක��ව ෙහ� ඔ�� ��� ප� කරන ලද
�ලධා�ෙය� ��� කල හැ�ය. ෙම�� � ලංකා ඡායා�ප සංගමය  �ධායක ක��ෙ� �රණය
අවසාන �රණය ෙ�.

15. ව�� වර � ලංකා ඡායා�ප සංගමය ��� ෙමම �� �� සහ මා�ෙග�පෙ�ශ සමාෙල�චනය කර
සංෙශ�ධනය / ෙවනස් ��ම �� කළ හැ�ය. එවැ� අවස්ථාවක � � ලංකා ඡායා�ප සංගමය  �ධායක
ක��ව ��� �� �� හා මා�ෙග�පෙ�ශ සංෙශ�ධනය කර එවැ� සංෙශ��ත ෙකා�ෙ�� ���
ආකාරෙය� සහභා�ව�න�හට දැ��ෙද� ලැෙ�.

16. ��ය� ෙවනස්කම� / ෙවනස් ��� / සංෙශ�ධන ස��ෙ�දනය කරන ෙත� ෙමම �� ��
බලා�මක ෙ�.

17. ෙමම තරඟයට සහභා� �මට අෙ��ා කරන ව�තමාන සහ අනාගත �ය�ම සහභා�ව�න� ෙමම
මා�ෙග�පෙ�ශ ��බඳව දැ�ව�ව හා අ��ලව කට�� ��ම සහ සාධාරණ හා වග�ෙම� ��ව
වා��ක ස�මාන සඳහා තරඟ ��ම � ලංකා ඡායා�ප සංගමය අෙ��ෂා කර� ලබ�.
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අ�ථ දැ��ම- ඒකව�ණ 

ඉතා තද අ� (ක�) �ට ඉතා පැහැ�� අ� (��) ද�වා ක� හා �� කෘ�ය� ��ධ අ� පැහැෙය� ව�ණ පරාසය� 
ඇ� ඒකව�ණ කෘ�ය�. 

��ම��ම ත� ව�ණය�� ව�ණ ගැ�� ක� සහ �� කෘ�ය�, ක� හා �� කා�ඩයට අය� �ය හැ� 

ඒකව�ණ කෘ�ය� ව� ඇත; FIAP අ��හය යටෙ� පව�නා තරඟයක�  නාමාව�ෙය� එවැ� කෘ�ය� ක� 
සහ �� ව�ණෙය� ���ෂ්පාදනය කළ හැ�ය. 

අෙන� අතට ක� හා �� කෘ�ය� අ�ධ තානය�� (partial toninng) ෙවනස් ��ම ෙහ� එ� ව�ණය� එක� 

��ම ම�� ව�ණ ගණයට අය� වන ප�� ව�ණ කා�යය� (බ� ව�ණ) බවට ප�ෙ�; එවැ� කා�යය� සඳහා 

FIAP අ��හය යටෙ�  පව�නා තරඟයක� නාමාව�ෙය� ව�ණ ���ෂප්ාදනය අවශ� ෙ� 

අ�ථ දැ��ම - ෙසාබාදහම 

ෙසාබාදහෙ� ෙබාෙහ� අංශ ��පණය ��ම; ශාක හා ස�ව ��තය, ෙගාඩ�ම සහ ��ෙ� ස්වාභා�ක ල�ෂණ 
ෙහ� ස්වාභා�ක සං���. 

ෙසාබාදහෙ� ඡායා�පකරණය ස්වාභා�ක ඉ�හාසෙ� �ය�ම ශාඛා ��පණය ��ම සඳහා ඡායා�ප �යාව�යට 
පමණ� �මා � ඇ� අතර (මානව �ද�ාව සහ �රා�ද�ාව හැර) එම�� ෙහාඳ දැ�ම� ඇ� ��ගලෙය�ට �ෂය 
ක�� හ�නාෙගන එ� ඉ��ප� ��ම සහ�ක කළ හැ� �ය ��ය. 

අ�ථ දැ��ම - වන�� 

ෙසාබාදහෙ� ඡායා�පකරණය ��වචනය තව�රට� අ�ථ ද�වා ඇ�ෙ� ස්වාභා�ක ෙහ� ��සා ��� 
��මාණය කල  වාසස්ථානයක (adopted habitat) �දහස් හා බාධාව�� ෙතාරව පව�න ස�ව �ද�ා ෙහ� උ��ද 
��� එක� ෙහ� වැ� ගණන� ෙලස ය. 

 � ද�ශන, � �ද�ා�මක සැකැස්ම, ස�ෙව�ද�ානෙ� ෙහ� �ඩා ෙගා�පල ස��ෙ� ඡායා�ප ෙහ� පා�ත 
ත�වය� යටෙ� ග� ලබන දැනට පව�න ස�ව �ද�ා�මක ෙහ� උ��ද �ද�ා�මක �ෙශ්ෂය� වන�� 
අංශවලට ���ක� ෙනාලබ�. ස��ය �ෙශ්ෂය� සහ උ��ද �ද�ා�මක �ෙශෂ්ය� (��ර හා ඇ�� ඇ��ව) 
වන�� අ�ථ දැ��මට ඇ�ල�ෙ�. 

ඡායා�පෙ� �මාණය ෙවනස ්��ම (cropping) හැ�� �ට �පමය අංග එක� ��ම, නැවත ස්ථානගත ��ම, 
��ස්ථාපනය ��ම ෙහ� ඉව� ��ම සඳහා අවසර නැත. ෙසාබාදහෙ� කතාව ෙහ� �පමය අ�ත�ගතය ෙවනස් 
ෙනාකර ෙහ� �� ද�ශනෙ� අ�ත�ගතය ෙවනස ්ෙනාකර ඡායා�ප ඉ��ප� ��ම හා  වැ� ��� කරන ���ය 
�මවලට HDR, focus stacking and dodging/burning ඇ��ව අවසර ඇත. කැමරාෙව� එක� කරන ලද ��� 
ලප, ��ට� ශ�දය සහ ��� වැ� අංග ඉව� කරන තා�ෂණය�ට අවසර ඇත. එකට එක� කර බැ� 
ඡායා�පවලට අවසර නැත. අවසර � ඇ� �ය�ම ගැල�� ස්වාභා�ක ෙලස ෙප�ය ��ය. ව�ණ �ප අ� ප�මාණ 
ඒකව�ණ බවට ප�ව�තනය කළ හැ�ය. අෙධ�ර�ත �ප සඳහා අවසර නැත. 

අ�ථ දැ��ම - සංචාරය 

සංචාර ඡායා�පය� කාලය හා ස්ථානය ��බඳ හැ�ම �කාශ කළ �� අතර, ��ය�, එ� ��ෙශ�් ල�ෂණ ෙහ� 

සංස්කෘ�ය එ� සව්ාභා�ක ත�වෙය� ��පණය කළ ��ය. �ෙග��ය �මාව� ෙනාමැත. ��ගල��ෙ� ෙහ� 
වස්��ෙ� ස�ප ���රවල ��ෙශ්� ප�සරය ඇ�ළ� �ය ��ය. ඡායා�පකරණය සඳහා �ෙශ්ෂෙය� සකසා 

ඇ� ���� ෙහ� �යාකාරක�වල ඡායා�ප, ෙහ� ඡායා�පකරණය සඳහාම ��යට ග� ��පණය කර�න� 

ඇ�ළ� කල ඡායා�ප සඳහා අවසර නැත. ඡායා�පෙ� �මාණය ෙවනස් ��ම (cropping) හැර �� �පෙ� 

ඕනෑම අංගය� එක� ��ම, නැවත ස්ථානගත ��ම, ��ස්ථාපනය ��ම ෙහ� ඉව� ��ම වැ� �මෙ�දය�ට 

අවසර නැත. ��� ෙහ� ��ට� ශ�දය ඉව� ��ම, �� ද�ශනෙ� ෙප�ම යථා ත�වයට ප� ��ම සහ ඒකව�ණ 
බවට ��ණ ප�ව�තනය ��මට අවසර ඇත.. අෙධ�ර�ත ඇ�� ෙවන� ව��ප�නයට අවසර නැත. �ය�ම �ප 
ස්වාභා�ක �ය ��ය. 
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ඡායා�ප ඉ��ප� ��ෙ��  සැල�ය �� ක�� 

1. ඉ��ප���� භාරග� ලබ�ෙ� ��ට� ආකෘ�ෙය� පමණ� වන අතර ඉ��ප���� කළ හැ�ෙ�

න� කරන ලද �ද�� තැපැ� ��නයට �ද�� තැපෑෙල� පම�. 

2. එ� සාමා�කෙය�ට උප�ම ඡායා�ප 10 � ඉ��ප� කළ හැ� අතර එ� කා�ඩයකට ඉ��ප�කල

හැ� උප�ම ඡායා�ප සංඛ�ාව ෙදක� පම�. 

3. ඡායා�පෙ� �ග පැ�ෙත� (උස ෙහ� පළල) උප�ම ��ස� 1920 � �ය �� අතර එය .jpeg ෙලස සහ

2 MB ෙනාඉ�මවන �ෙ�දනයකට (resolution) ���ය ���. 

4. සෑම ඡායා�පය�ම එ� මාතෘකාව ෙහ� �ශ්�ත නම භා�තෙය� ���ය �� අතර ඉ��ප� ��ෙ�

කා�ඩය / කා�ඩය �වැර�ව හ�නා ගැ�ම සඳහා පහත ප�� ෙ�බ� කළ ��ය: 

ෙ�මා�මක පැව�ම  AS _ (ඡායා�ප අංකය _ මාතෘකාව) 

�වෘත ව�ණය OC_ (ඡායා�ප අංකය _ මාතෘකාව) 

ඒකව�ණ OM_ (ඡායා�ප අංකය _ මාතෘකාව) 

වන�� සහ ෙසාබාදහම  WN_ (ඡායා�ප අංකය_ මාතෘකාව) 

සංචාරය TR_ (ඡායා�ප අංකය_ මාතෘකාව) 

(පැව�� ඉ��ප� ��ම සඳහා උදාහරණය� AS_01_Serene) 

5. �ය�ම ඉ��ප� ��� මාසය සඳහා න� කරන ලද �නය හා ෙ�ලාවට capturethispssl@gmail.com

ෙවත �ද�� තැපෑෙල� එ�ය ��ය. ක�පා�ව (�ද�න� ෙලස �� 30, ඉ�දා මධ�ම රා� 12 ට) ඇ�� 

කර�නාෙ� ප�ගණකෙය� ස�ෙ�ෂණය වන අවස්ථාෙ�� ඉ��ප� ��ෙ�� සටහ� වන ෙ�ලාව ෙ�. 

ජනවා� 2021 සඳහා සෑම කා�ඩය� සඳහාම ඡායා�ප භාර ගැ�ම ෙදසැ�බ� 31, 2020 �න පැය.24:00 

ට අවස�ෙ�.   

6. �ද�� තැපෑෙල� �ෂය ෙ�ඛාව පහත ප�� තබා ගැ�මට ක�ණාකර සටහ� කර�න:

සහභා�ව�නාෙ� නම + ඉ��ප� කළ මාසය + �� ඡායා�ප ගණන ( උ.දා. Sampath Perera+April+8 

images) 

7. සහභා�ව�ෙන�ට එ� මසකට එ� �ද�� තැපෑල� පමණ� ��ග� ලැෙ�. එකම මාසය� සඳහා

ඕනෑම ඊෙ�� එක� ඕනෑම සහභා�ව�ෙන� ��� ඉ��ප� කර� ලැ�වෙහා�, � ලංකා ඡායා�ප 

සංගමය ෙවත ලැෙබන පළ� �ද�� තැපෑල පමණ� එම මාසය සඳහා ��ග� ලැෙ�. 

8. ෙම� ද�වා ඇ� ඉ��ප� ��ෙ� අවශ�තාවය�ට අ��ල ෙනාවන �ෙ�ශය� ස්වයං�යව ���� ව�

ඇත. 
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ඔබ කළ �� ෙ� 

1. මාතෘකාව / ෙ�මාව (සහ ඒ සමඟ ඇ� �ස්තරය) ප��ෂා කර අ��ල ව�න

2. කා�ඩයකට ඡායා�ප ෙදක� පමණ� ඉ��ප� කර�න.

3. ඔබ ලබා � ඇ� උපෙදස් අ�ගමනය කර ඡායා�ප �ය�ත ෙලස න� කර, අදාළ �මාණයට සකසා

�ද�� තැපෑලෙය� එව�න. 

4. �ය�ත �නට ෙහ� ඊට ෙපර ඉ��ප� කර�න.

5. මසකට එ� �ද�� තැපෑල� පමණ� එ�ය ��ය.

6. ස�ස්තරා�මක �� සහ මා�ෙග�පෙ�ශ ප��ෂා කර �� ව�න. ඔබට තව� ෙතාර�� අවශ� න� අප
සමඟ කතා කර�න. 

ෙනාකළ ��ෙ� 

1. ��ය� කා�ඩය� යටෙ� මා�ක තරඟයක� �ට ෙපර ෙත�රාග� (සහ ලබාග� ල��) නැවත
ඉ��ප� ��ම 

2. �ලංකා ඡායා�ප සංගමෙ� වා��ක �ද�ශනවල� ෙහ� ෙවන� ෙ��ය ෙහ� �ෙ��ය �ද�ශනයක�
�ද�ශනය කරන ලද / �නාග� ඡායා�ප ඇ�ළ� ��ම. 

3. ��ට� තා�ෂනය ෙයාදා ස���ණෙය�ම සාදන ලද ඡායා�ප ඉ��ප� ��ම

4. ඡායා�පෙ� ��ණෙත� ��ය� මාතෘකාව�, �කාශන ��ක� ෙතාර�� ෙහ� කතෘෙ�

අනන�තාවය� තැ�ම 

5. ඔබට �කාශන ��ක� ෙනාමැ� ඡායා�ප ඉ��ප� ��ම ෙහ� ඡායා�පවල ෙකාටස් භා�තා ��ම.


