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ජනාධිපති පරිසර  සම්මාන - 2018 

පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා කටයුතු කරන හහොඳම රාජ0 හනොනන පරිසර සංවිධාන ඇගයීම 

සඳහා නන සම්මානය 

ආදර්ශ අයදුම්පත්ර ය 

1. සාමාන0 හ ොරතුරු 

1.1.  ආයතනයයහි/සංවිධානයේ නම : .............................................................. 

1.2.  ආයතනයයහි සභාපති/ප්රිධාන නිලධාරීයායේ නම..................................................... 

............................................................................................................................... 

1.3.  පළාත : ........................................................................................................ 

1.4.  දිස්ත්රි:ක්කය : ........................................................................................................ 

 

2. විස් ර සඳහා විමසිම් 
 

2.1 නම සහ තනතුර : ............................................................................................ 

2.2 දුරකථන(කාර්යාලීය)  : ........................ ජංගම දුරකථන අංකය : ......................... 

2.3 ෆැක්ස් අංකය : ..................................................... 

2.4 විදු ත් ත තැපැ ල පිනනය: ...................................................... 

2.5 ආයතනයයහි ස්වභාවය/ක්රි යාකාත්ත් තවය නබඳ ක යක ව විස්තරයක් සකහන් කරන්න : 

............................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................  

3. ඉල්ලීම් කිරීමට සුදුසුකම් 

 

3.1 ඔ  ආයතනය ලාභ උපයන ආයතනයක්ද?  ඔව්/නැත 
 

3.2 ඔ  ආයතනයයහි යමම වැඩසටහන සකහා ඉදිත්පත් ත වීමට තරම් ප්රිමාවවත් ත ූ  පත්සර 

සංරක්ෂව ක්රි යාවපියක යයයදන්යන්ද ? ඔව් / නැත 

 

3.3 එයසේ නම්, ඔ  ආයතනය විසින් පත්සරය සංරක්ෂවය සකහා ඉටු කරන ලද 

වැඩසටහන්/ වාාපිතින්/ ක්රි යාකාරකම් නබඳ ක පහත යතොරතුරු සපයන්න.  
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3.3.1 පරිසරය පිලිබඳ දැනුනත් කිරීහම් නැඩසටහන් 

 

දිනය/ 
කාලරාමුව 

ඉලක්ක 
කණ්ඩායම 

සහභාගීත් තවය විෂය ක්යෂේත්ර ය අරමුව 

     

     
     

     
 

3.3.2 පරිසර  ත්ත්න නැඩිදියුණු කිරීහම් නැඩසටහන් 

උදා:- රුක්යරෝපව වැඩසටහන්, ශ්රීමදාන, අපද්රඳවාය කළමනාකරවය කිරීයම් 

වැඩසටහන්, ජල මූලාශ්රී සංරක්ෂවය කිරීයම් වැඩසටහන්, සුනිතා  ලශක්ති නබඳ ක 

වැඩසටහන්, යවනත් ත.. 

දිනය/ කාලරාමුව ස්ථානය අරමුව සහභාගීත් තවය 

    

    
    

 

3.3.3 පරිසරය සම්බන්ධන සිදු කරන ලද අධ0නයන්, පර්හේෂණයන් හා  

අත්හදාබැලීම් 

දිනය/ කාලරාමුව විෂය 
ක්යෂේත්ර ය 

අරමුව ආයතනයක් සම් න්ධව 
සිදුකරනු ල න්යන් 
නම් එම ආයතනය 
සකහන් කරන්න 

මූලා ආධාර ල ා 
ගත් තයත් ත නම් එම 
ආයතනය සකහන් 
කරන්න 

යක වකාලීන 
(මාස 2- 4 ) 

    

මධාකාලීන 
(මාස 4 – 12) 

    

දිර්ඝකාලීන මාස 
12 ට වඩා වැඩි 

    

අඛණ්ඩ 
 

    

3.3.4 පරිසරය පිළිබද මුද්රිර  හා විදනත් මාධ0 නැඩසටහන් 

දිනය/ 
කාලරාමුව 

වැඩසටහන  අරමුව ස්ථානය  ඉලක්ක කණ්ඩායම  
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3.3.5 පරිසරය සම්බන්ධ ගැටළු නලට මැදිහත්වීම  

දිනය/ 
කාලරාමුව 

ගැටළුව යවනත් ත 
පාර්ශවකරුවන් 

විසඳුම් ල ාගත් ත 
ආකාරය 

අරමුව 

     
     
     

 

3.3.6 අහනකුත් පරිසරය සම්බන්ධ නාර් ා/ පර්හේෂණ ,කෘති/ප්ර්කානන 

(3.3.3 හි සකහන් යනොකරන ලද) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.4 ඔ  විසින් සිදුකළ ඉහත දක්වන ලද  වාාපිීන්/වැඩසටහන්/ක්රි යාකාරකම් හි 2017 

වර්ෂය  තුළ දී ප්රිගතිය (ප්රිගතිය තතුලත් ත වාර්තායව් සාරාංශයක් තතුලත් ත කරන්න). 

 

අයදුම්කරුයේ ප්රිකාශය 
 

පහත අත් තසන් කරන ..................................................................................................... 

(සම්පුර්ව නම) වන මා යම් සමග ඉදිත්පත් ත කර තති යතොරතුරු/ විස්තර සතා  වත් ත, යමම 

සම්මානයට අදාල විනිශ්චය මණ්ඩලයට එම යතොරතුරු / විස්තර අදියයහි අසත් ත ය   ව 

ප්රිතාක්ෂ ුවවයහොත් ත මධාම පත්සර අිකකාත්යයහි ීරවය, අවසාන ීරවය යලස නබඳගැනීමට 

එකඟවන  වත් ත යමයින් සහතික කරමි.  

 

අත් තසන : ....................................     දිනය: ............................. 

 

නම  : ....................................    

 

 

 

 

ආයතනයේ නිල මුද්රඳාව 
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අයදුම්පත්ර ය සම්ුරර්ණ කිරීමට පපහදස් 
 

1. අයදුම්පත්ර ය සම්පුර්ව කිරීමට ප්රිථම යමහි සකහන් උපයදස්වලට අනුව කටුතතු 

කිරීමටත් ත, ඒ සම් න්ධව යම් ගැටළුවක් තති ුවවයහොත් ත පහත සකහන් දුරකථන අංක 

තමීමටත් ත කටුතතු කරන්න. 
 

2. ඔ  ආයතනය විසින් 2017 වසර  තුළ දී  සිදු කරන ලද වැඩසටහන් පමවක් 

“ජනාිකපති පත්සර සම්මාන 2018”  වැඩසටහන සකහා  සලකා   ලනු ලැයේ. 
 

3. ආදර්ශ අයදුම්පත්ර ය යහෝ අපයේ යවේ අඩවියයන් (www.cea.lk)  ාගත කරගත් ත  

අයදුම්පත් ත පමවක් යමම ජාතික සම්මාන උයළල සකහා වලංගු යව්.  
 

4. යමම අයදුම්පයතහි සකහන් සෑම යකොටසක්ම සම්පුර්ව කිරීම අනිවාර්ය යව්. අදාල 

යනොවන යම් යකොටසක් තත් තනම් “අදාල යනොයව්” යලස සකහන් කරන්න.  
 

5. ල ා යදන සියළුම නබඳතුරු අයදුම්පත්ර යේ ල ා දී තති ඉඩකඩට ප්රිමාවවත් ත යනොයව් 

නම් A4  කඩදාසි භාවිතා කළ හැකි අතර අදාල අංකය පැහැදිපිව සදහන් කළුතතුය. 
 

6. අයදුම්පත පිුතම් කවරයක  හා නිසිපත්දි අලවා ඉදිත්පත් ත කළ ුතතු අතර අයදුම්පත්ර ය 

 හාලන කවරයේ වම්පස ඉහළ යකලවයරහි “ජනාධිපති පරිසර සම්මාන (රාජ0 

හනොනන සංවිධාන ) – 2018 ” යනුයවන් සකහන් කර පහත සකහන් පිනනයට එවීම 

යහෝ යගනවිත් ත භාර දිය හැක.   
 

සභාපති, 

හත්රීම් කමිටුන, 

“ජනාධිපති පරිසර  සම්මාන - 2018”, 

මධ0ම පරිසර අධිකාරිය, 

හනො.104, හඩන්සිල් හකොබ්බෑකඩුන මාන ,  

බත් රමුල්ල. 
 

7. යම් සම් න්ධව විමසීමට යමම දුරකථන අංක භාවිතා කළ හැක.  011-2872278 – 13 

හා දිගු අංක 341 (රවිනි/මන්දාකිණි - පත්සර නිළධාරී) සතියේ දිනවල යප.ව. 8.30 සිට 

ප.ව 4.15 අතර තමීමට කාරුණික වන්න. 
 

8.  අයදුම්පත සකහා ගාස්තුවක් අයකරනු යනොලැයේ. 

 

9. අදාල වැඩසටහන් වාාපිීන් සම් න්ධ යායාපප, සීඩී තැ ව, තගයීම් වාර්තා යහෝ 

අයනකුත් ත පියකියවිපි තත් තනම් අයදුම් පත්ර ය සමඟ තමුුමම් යලස ඉදිත්පත් ත කරන්න. 
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සුදුසුකම් 
 

 

1. මූපික පරමාර්ථය පත්සරය සංරක්ෂවය විය ුතතුය. 
 

 

2. ආදායම් ඉපයීම සකහා උපයේශන යසේවා සපයන ආයතන යමම සම්මානය සකහා 

සුදුසුකම් යනොල යි. 

 

3. එක් එක් අයදුම්කරුවන් සකහා යත් තත්ම් කමිටුව විසින් යමම සම්මාන සකහා සකස් කර 

ගත් ත ලකුුම ල ාදීයම් ක්රි යානබඳයවතට අනුව ලකුුම ල ා යදන අතර, සම්මානලාභීන් 

සුදුසුකම් තගයීම සහ නිරීක්ෂවය මගින් යතෝරා ගනු ලැයේ. (යත් තරීම් සකහා සිදුකරන 

ක්යෂේත්ර  පරීක්ෂව තගයීම් කමිටුව මගින් යහෝ පත් තකරනු ල න නියයෝිතතයින් මගින් 

සිදුකරනු ලැයේ.) 

 

4. තගයීමට ලක් කළ අයදුම්පත්ර  නබඳ කව අවශා අවස්ථාවලදී යත් තරීම් කමිටුව මගින් යහෝ 

පත් ත කරනු ල න නියයෝිතතයන් පැමිව පරීක්ෂා කරනු ල න අතර යත් තරීම් කමිටුයව් 

ීරවය අවසාන ීරවය යව්.    


