පරිසර අමාත්යාංශය
ජාතික ඕෙසෝන් ඒකකය

ජගත් ඕෙසෝන් දිනය සැමරුම - 2012 සැප්තැම්බර් 16
දීප ව්යාප්ත ෙපෝස්ටර් තරඟය
මිහිතලෙය් සියළු ජීවීන්ෙග් පැවැත්ම සුරක්ෂිත කරනු ලබන වායු ෙගෝලෙය් කි.මී.10 සිට කි.මී.50 තුළ ස්ථර
ෙගෝලෙය් පැතිර පවතින ඕෙසෝන් ස්ථරය සුරැකීම පිළිබඳ ෙලෝක පජාවෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීම සදහා එක්සත්
ජාතීන්ෙග් පරිසර වැඩසටහන විසින් සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින ජගත් ඕෙසෝන් දිනය ෙලස
පකාශයට පත් කර ඇත. ෙමම දිනය සැමරීම සහ ඕෙසෝන් ක්ෂයකාරක දවKය සඳහා වන ෙමොන්ටියල් සංධානය
ආරම්භකර වසර 25ක් සැපිරීම පිළිබඳව පජාවෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීම සඳහා පරිසර අමාතKාංශෙය් ජාතික
ඕෙසෝන් ඒකකය දීප වKාප්ත ෙපෝස්ටර් තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.
මාතෘකාව:
මාතෘකාව: “ ඕෙසෝන් ක්ෂයකාරක හයිෙඩොක්ෙලෝෙරෝෆ්
හයිෙඩොක්ෙලෝෙරෝෆ්ෙලෝෙරෝකාබන් (HCFCs)) භාවිතෙයන් බැහැර කරමු”
කරමු”
1989 වසෙර්දී ශී ලංකාව, ඕෙසෝන් වියන සුරැකිම සඳහා අන්තර් ජාතික පජාව එක්ව ෙගොඩනඟා ඇති වියානා
සම්මුතිෙය් හා ඕෙසෝන් ක්ෂයකාරක දවKය භාවිතෙයන් වැලැක්වීම සඳහා වන ෙමොන්ටියල් සංධානෙය්
පාර්ශවකරුෙවක් බවට පත්විය. ෙමොන්ටියල් සංධානෙය් පතිපත්තීන් ශී ලංකාව තුල කියාත්මක කිරීෙම්දී පබල
ඕෙසෝන් ක්ෂයකාරක දවKයක් වන ක්ෙලෝෙරෝෆ්ෙලෝෙරෝකාබන් (CFCs) භාවිතය 2010 වන විට සම්පුර්ණෙයන්ම
නවතා දැමීමට ශී ලංකාව සමත්විය. CFCs ෙවනුවට සමහර භාවිතයන් සඳහා තාවකාලික ආෙද්ශකයක් ෙලසට
හදුන්වා දුන් හයිෙඩොක්ෙලෝෙරෝෆ්ෙලෝෙරෝකාබන් (HCFCs) ශිතකරණ සහ වායු සමීකරණ ක්ෙෂේතෙය්
ශීතකාරකයක් ෙලසද, ෙසේවා කටයුතු වලදී පවිතකාරකයක් ෙලසද බහුලව භාවිතයට ගැෙන්. CFCs හා සැසදීෙම්දී
HCFCsහි ඕෙසෝන් ක්ෂයකාරක විභවය අඩු පරාසයක පවතින අතර ෙගෝලීය උණුසුම වැඩිකිරීමට දායකවන
රසායනික දවKයකි.
එබැවින් ෙමොන්ටියල් සංධානෙය් පතිපත්තීන්ට අනුකූලව HCFCs භාවිතෙයන් බැහැර කලයුතු රසායනික දවKයන්
බවට හදුනාෙගන ඇති අතර ශී ලංකාව තුල අදියරගතව භාවිතෙයන් බැහැර කිරීම කඩිනම් කිරීෙම් සැලැස්මක්
අනුමත වී ඇති අතර 2013 ජනවාරි මස 01 දින සිට HCFCs ශි ලංකාවට ආනයනයට සීමා පැනවීමට නියමිතය.
තරඟය සංවිධානය කිරීෙම් අරමුණ:
අරමුණ:
HCFCs භාවිතයන් කමාණූකූලව බැහැර කිරීෙම් කළමනාකරණ සැලැස්ම (HPMP) පිළිබඳ පජාව දැනුවත් කිරීම
සඳහා ෙමන්ම පාසැල් සිසුන්ෙග් සහ ෙම් පිළිබඳ කැමැත්තක් දක්වන අෙනකුත් කණ්ඩායම් සඳහා අවස්ථාවක් ලබා
ෙදමින් පරිසර හිතකාමී කමෙව්දයන් භාවිතය තුළින් HCFCs ශී ලංකාව තුළ භාවිතෙයන් බැහැර කිරීම සහ
ඕෙසෝන් වියන සුරැකීම සඳහා කියාකාරී දායකත්වයක් ලබා ගැනීම ෙමම තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීෙම් මූලිකම
අරමුණයි.
ඉලක්ක කණ්ඩායම්:
කණ්ඩායම්:
• කණ්ඩායම 01: පාසැල් සිසුන් - 7‚8‚9‚10 ෙශේණි සඳහා
• කණ්ඩායම 02: පාසැල් සිසුන් - 11‚12‚13 ෙශේණි සඳහා
• කණ්ඩායම 03: විවෘත තරඟය - (පරිසරය සුරැකීම පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන අෙනකුත් පුද්ගලයින්
සඳහා)
යන කාණ්ඩ යටෙත් ෙවන ෙවනම තරඟය සංවිධානය ෙකෙර්.
තරඟ ෙකොන්ෙද්සි:
ෙකොන්ෙද්සි:
01. අඟල් 22*17 පමාණෙය් කඩදාසි භාවිතා කල යුතුය
02. සිංහල‚ඉංගිසි‚ෙදමළ ඕනෑම මාධKකින් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කල හැකිය
03. දියසායම්/ ෙතල් සායම්/ පැස්ටල් වැනි ඕනෑම වර්ණ සංෙයෝජනයකට ඉඩ ඇත
04. ගැෆික් නිර්මාණයක් ෙනොවිය යුතුය.
05. ඕනෑම නිර්මාණ සංඛKාවක් ඉදිරිපත් කල හැකිය.
06. පාසැල් සිසුන් තම නිර්මාණ ස්වතන්ත නිර්මාණයක් බවට විදුහල්පතිතුමා/තුමිය විසින් සහතික කල යුතුය
නිර්මාණ ඉදිරිපත් කල යුතු අවසාන දිනය:
දිනය:
2012.09.10 දිනට පථම ලි.ප.තැපෑෙලන් අධKක්ෂ, ජාතික ඕෙසෝන් ඒකකය, පරිසර අමාතKාංශය, 980/4,
විකමසිංහ ෙපෙදස, ඇතුල් ෙකෝට්ෙට් යන ලිපිනයට නිර්මාණ ෙයොමු කල හැකිෙව්.(වැඩි දුර විස්තර සඳහා දු.ක.
0112883455/ozone@noulanka.lk/ www.noulanka.lk)
තKාග
තKාග සහ සහතිකපත
අධKක්ෂ, ජාතික ඕෙසෝන් ඒකකය විසින් නම් කරන ලද ස්වාධීන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් විසින් පහත සඳහන් එක්
එක් ඉලක්ක කණ්ඩායම් යටෙත් තKාග සහ සහතිකපත පදානය ෙකෙර්.

1වන ස්ථානය
2වන ස්ථානය
3වන ස්ථානය

කණ්ඩායම 01
රු.15,000.00
රු.10,000.00
රු.7,500.00

කණ්ඩායම 02
රු.20,000.00
රු.15,000.00
රු.10,000.00

කණ්ඩායම 03
රු.25,000.00
රු.17,500.00
රු.12,500.00

ෙමයට අමතරව කුසලතා සහතිකපත් 20ක් ලබා දීමට නියමිතය.
තKාග සහ සහතිකපත් පදානය 2012 ජගත් ඕෙසෝන් දින සැමරුම් ජාතික උත්සවය අවස්ථාෙව්දී සිදු කිරීමට
අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
තරඟාවලිය පිළිබඳ විනිශ්චයන් හා අවසාන තීරණය අධKක්ෂ,ඕෙසෝන් ඒකකය, පරිසර අමාතKාංශය සතුෙව්.
ෙල්කම්
පරිසර අමාතKාංශය
බත්තරමුල්ල

