
 

 
 
 

லனசலீாசிகள் ற்றும் லன லரங்கள் 
பாதுகாப்பு அமச்சு 

லனசலீாசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்கரம் 
 

2023 பதப்ருரி 02 ஆம் ிகி உனக ஈ ினங்கள் 
ிணத்தத்தக் பகொண்டொடுற்கொக கல்ி 
அதச்சின் அங்கிகொத்துடன்  ணசீொசிகள் 
ிதக்கபம் ற்றும் த்ி சுற்நொடல் 

அிகொசததபம் ஒன்நிதந்து ிஜ தத்ிரிதக 
கம்தணிின் அனுசதபடன் தடபதறுகின்ந  

ொடபொி ரீிினொண ஈ ினங்கள் பதொட்டி - 2023 

 

உனகின் உிரிண தல்தகதத ிஞ்ஞொண, சுற்நொடல், 

பதொருபொொ ரீிொக ிகவும் பக்கிொக கருதுகின்ந ஈ 

ினங்கள் சுற்நொடதன தொதுகொத்துக் பகொள்ில் இனங்ங்தகபம் 

தங்குொொக உள்பது. ற்பதொழுதுள்ப ஈ ினங்கள் சூலுக்கு 

ற்தட்டுள்ப அச்சுறுத்ல்கள் கொொக இத தொரி அபில் 

அிதடந்து ருகின்நது. உிரிண தல்தகதக்கும் 

சுற்நொடலுக்கும் தொரி தங்கபிப்தத பற்பகொள்கின்ந  இந் ஈ 

ினங்கதப தொதுகொத்ல்  ம்ொல் பசய் பண்டி 

ிடொகும். ணப, ஈ ினங்கபின் பதறுி பொடர்தொக 

தொடசொதன ொர்களுக்கு ற்றுல்னொது சபகத்ிற்கு 

அநிவுறுத்துன் ஊடொக ஈ ின தொதுகொப்தில் சொகொண 

பணொதொத்த அதிிருத்ி பசய்பம் பொக்கில் இந்ப் 

பதொட்டிகள் டொத்ப்தடுகின்நண. 

1. பதொட்டி தற்நி ிதம்  - 
 



 பபாட்டி பபாட்டிின் 
தன்ம 

நடாத்தப்படும் 
பிரிவுகள் 

வலற்மிாரர்கமரத் 
வதரிவு வசய்தல் 
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. 
புதகப்தடப் 
பதொட்டி 

தகடக்க 
பொதனபதசிின் 
பனம் 2023 உனக 
ஈின ிணங்கபின் 
கருப்பதொருபொண 
“ஈின 
றுசீதப்பு” ன்ந 
தனப்தில்  
உங்களுதட 
டீ்டிற்கு அருகில் 
அதந்துள்பதுள்ப   
அல்னது ீங்கள்  
ிரும்பும் சதுப்பு 
ினத்ில் டுக்கப் 
தட்ட புதகப் 
தடத்ிற்கு  
 

பதொருத்ொண 
தனப்பு ற்றும் 
சுருக்கொண 
ிபக்கத்துடன்  
wetlandday2023@gmail.co
m ன்ந 
ின்ணஞ்சல் 
பகரிக்கு 
அனுப்புல் 
பண்டும். 
 

●  பாடசாமய 
- 

 

1 ஆம் திரிவு – ம் 
6,7,8  

2  ஆம் திரிவு -  
ம் 9,10,11   

3  ஆம் திரிவு -  
ம் 12,13   
 
 
 
 
 
● திமந்த 

 

பற்தடி 
தொடசொதனப் 
திரிவுகளுக்குற்தடொ
 ணத சகன 
இனங்தக 
திதசகள் 

 திமமான 
புமகப்படம் 

 

● பதநொக 
ிிக்கப்தட்ட 
டுர் குழுிணொல்  
ிநதொண 1ஆம், 
2ஆம், 3ஆம் 
பற்நிொபர்கள் 
பரிவு 
பசய்ப்தடுொர்கள்.  

 
 
 
 
 
பிபல்ான 
புமகப்படம் 

 

● ஒவ்பொரு திரிின் 
கீழ் 13 
புதகப்தடங்கள் ீம் 
பரிவு 
பசய்ப்தடுதுடன் 
அத 
ணசீொசிகள் 
ிதக்கபம், 
இனங்தக புகப் 
புத்க தக்கத்ில் 
கொட்சிப்தடுத்ப்தடும்.  

 

● அவ்ொறு ஒவ்பொரு 
திரிின் கீழும் 
கொட்சிப்தடுத்ப்தடுகி
ன்ந 
புதகப்தடங்களுக்கு 
அிக அபொண 
ிருப்பு (like)  
ொக்குகதபப் 
பதறுகின்ந 
புதகப்தடம் 
திதல்ொண 
புதகப்தடொக 



2
. 

“ஈ ினத்ிற்கு 
ஒரு ிிடம்” 
டீிபொ 
பதொட்டி 
 

2023 உனக ஈ 
ினங்கள் 
தனப்தொண “ஈ 
ினத்ிற்கு ீண்டும் 
உிர் பகொடுப்பதொம்” 
 (Wetland Restoration) 
ஆகி தனப்திற்கு 
இங்க து 
டீ்டிற்கு 
அண்தில் 
அதந்துள்ப 
அல்னது ீங்கள் 
ிரும்தி 
பனும் ஈ ினம் 
பொடர்தில் ஒரு 
ிிட சிங்கப 
அல்னது ிழ் 
அல்னது ஆங்கின 
பொிில் ொர் 
பசய்ப்தட்ட ஒரு 
டீிபொபொன்தந 
wetlandday2023@gmail.

com ன்ந 
ின்அஞ்சல் 
பகரிக்கு 
அனுப்புல். 
 

இது பொடர்தொக 
அந் 
டீிபொிற்கு 
இங்கும் 
தகில் ஒரு 
ிிட 
ழுத்ொக்கபொன்
தந (script)  
ஒபிப்திவு 
பசய்கின்ந 
சந்ர்ப்தத்ில் குல் 
ஒனிொக பசர்த்ல் 
பண்டும். 

● பாடசாமய -  

 

1 ஆம் திரிவு – ம் 
6,7,8    

2  ஆம் திரிவு -  
ம் 9,10,11   

3  ஆம் திரிவு -  
ம் 12,13  
 
பல்கமயக்கறக
ம்  

 

● ொட்டில் உள்ப 
அதணத்து அச 
ற்றும் ணிொர் 
தல்கதனக்ககங்
கபில் ற்பதொது 
திலும் பல் 
தட்டப் தடிப்பு 
ொர்கள் 
(இறுிொண்டு 
தரீட்தச  
படிவுகதப 
ிர்தொர்த்துள்ப 
ொர்கள் 
உட்தட) 

 

திமந்த 

 

பற்தடி  
திரிவுகளுக்குற்தடொ
 ணத சகன 
இனங்தக 
திதசகள்  
 

● பதநொக 
ிிக்கப்தட்ட 
டுர் குழுிணொல்  
1ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் 
பற்நிொபர்கள் 
பரிவு 
பசய்ப்தடுர்.   

 

mailto:wetlandday2023@gmail.com
mailto:wetlandday2023@gmail.com
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. 
ஈ ின 
ஆொய்ச்சிகள்  

தல்கதனக்கக 
ொர்கபிணொல் 
ஈ ினங்கள் 
பொடர்தொக 
பற்பகொள்பப்தட்ட 
ஆொய்ச்சிகபின் 
திரித்படுப்பு 
(abstract)  

● பல்கமயக்கறக
ம்  

 

இந்ொட்டில் சன 
அச ற்றும் 
ணிொர் 
தல்கதனக்ககங்க
பில் ற்பதொழுது 
கல்ிச் 
பசற்தொடுகபில் 
ஈடுதட்டுள்ப 
ஆம்த தட்டத்த 
ிர்தொர்த்ிருக்கின்
ந ொர்கள் ( 
இறுி ரு 
தரீட்தச பதறுகள் 
பபிிடுற்குள்
ப ொர்கள் 
உள்படங்குர்) 
 

● பதநொக 
ிிக்கப்தட்ட 
டுர் குழுிணொல்  
1ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் 
பற்நிொபர்கள் 
பரிவு 
பசய்ப்தடுர்.   

 

 
 
 
 

வலற்மிாரர்கமர வதரிவு வசய்தல் ற்றும் 
பரிசில்கள் 

 பதொட்டி பரிசில்கள் 



1. புதகப்தட  பதொட்டி திமமான புமகப்படம் 

 

1 ஆம் பிரிவு – தம்  6,7,8  

 

1 ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
2  ஆம் இடம்                
-20,000/- 
3  ஆம் இடம்                
-15,000/- 
 

2  ஆம் பிரிவு -  தம்  9,10,11   

 
 

1  ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
2  ஆம் இடம்                
-20,000/- 
3  ஆம் இடம்                
-15,000/- 
 

3  ஆம் பிரிவு -  தம்  12,13   

 

1  ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
2  ஆம் இடம்                
-20,000/- 
3  ஆம் இடம்                
-15,000/- 
 

திமந்த 

 

1  ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
2  ஆம் இடம்                
-20,000/- 
3  ஆம் இடம்                
-15,000/- 
 

பிபல்ான புமகப்படம் 
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“ஈ ினத்ீற்கு ஒரு 
ிிடம்” டீிபொ 
பதொட்டி 

 

 

1  ஆம் பிரிவு - தம்  6,7,8   

1  ஆம் பிரிவு - 25,000/- 

2  ஆம் பிரிவு -20,000/- 

3  ஆம் பிரிவு -15,000/- 

 

2  ஆம் பிரிவு -  தம்  9,10,11   

 

1  ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
2  ஆம் இடம்                
-20,000/- 
3  ஆம் இடம்                
-15,000/- 
 

3 ஆம் பிரிவு -  தம்  12,13   

 

1  ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
2  ஆம் இடம்                
- 20,000/- 
3  ஆம் இடம்                
-15,000/- 
 

பல்கமயக்கறக 
ாைலர்கள் 

 

1  ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
2  ஆம் இடம்                
-20,000/- 
3  ஆம் இடம்                
-15,000/- 
 

திமந்த 

 

1  ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
2  ஆம் இடம்                
-20,000/- 



3. ஈ ினங்கள் 
ஆொய்ச்சி  

1  ஆம் இடம்                
- 30,000/- 
2  ஆம் இடம்                
- 25,000/- 
3  ஆம் இடம்                
- 20,000/-                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

இற்கு  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பனிகொக டுர் குழுின் ீர்ொணத்ிற்கு  இங்க ிநதச் 
சொன்நிழும் ங்கப்தடும். 

 

4. பபாட்டி நிபந்தமனகள் - 
 

i. ஒவ்பொரு ிண்ப்தொரும் இதக்கப்தட்டுள்ப ிண்ப்தப் 

தடித்தத் ொரித்து பதநொகப் பூர்த்ி பசய்து அனுப்த பண்டும். 

ii. தொடசொதன ிண்ப்தொரின் ஆக்கம், அது ஒரு சுொீணொண ஆக்கம் 

ன்று ொய்/ந்த/தொதுகொனொல் சொன்நபிக்கப்தட பண்டும். 



iii. டுர் குழுொல் பர்ந்படுக்கப்தடும் சகன ஆக்கங்கதபபம் அனுப்தி 

ொர்கள் ங்கள் தொடசொதனில் தடிக்கும் ொர்கள் ன்தத 

அிதர்/திி அிதர்/உி அிதர் ஊடொக ிதக்கபம் உறுிப்தடுத்ிக் 

பகொள்ளும். அவ்ொறு இல்னொ சந்ர்ப்தத்ில் அத்தக ஆக்கங்கள் 

பதொட்டிினிருந்து ீக்கப்தடும். 

iv. ஒவ்பொரு ிண்ப்தொரும் ஒரு பதொட்டிப் திரிவுக்கு ஒரு ஆக்கத்த 

ட்டுப சர்ப்திக்க படிபம். 

v. பதொட்டிக்கொக சர்ப்திக்கப்தட்ட அதணத்து ஆக்கங்களும் 

ிண்ப்தொர்கபின் சுொண ஆக்கங்கபொக இருக்க பண்டும் ற்றும் 

பன்தண பதொட்டிில் சர்ப்திக்கப்தட்டு பற்நி பதற்ந ஆக்கங்கபொக 

இருக்கக்கூடொது. 

vi. பற்நிபதறும் ஆக்கங்கள் ணினங்கு தொதுகொப்பு ிதக்கபம் ற்றும் 

த்ி சுற்நொடல் அிகொசததின் உத்ிபொகபூர் 

இதத்பங்கபில் பபிிடப்தடும் ற்றும் அவ் ஆக்கங்கபின் 

உரிதகள் அவ் ிறுணங்கபிணொல் உரித பகொள்பப்தடும். 

vii. ற்தொட்டுக் குழு பற்நி பதற்ந ஆக்கங்கதப ர்த்கம் சொொ 

ஊடகங்கள், ிபம்தம் ற்றும் கல்ி பொக்கங்களுக்கொக தன்தடுத்தும் 

ன்தத ிண்ப்தொர் ஒப்புக் பகொள்ப பண்டும். 

viii. இந்ப் பதொட்டிக்கொக சர்ப்திக்கப்தட்ட ஆக்கங்கபின் இப்பு, பசம் 

அல்னது ொம் ற்றும் ின்ணஞ்சல் பனம் சரிொக 

அனுப்தப்தடொொல் ற்தடும் சிக்கல்களுக்கு ற்தொட்டுக் குழு 

பதொறுப்பதற்கொது. 

ix. பபன உள்ப பதொட்டி ிதந்தணகதப ீறுல், பூற்ந 

ிண்ப்தங்கதபச் சர்ப்தித்ல் அல்னது ொொக ிண்ப்தம் 



டிதப்புகதப சர்ப்தித்ல் ஆக்கங்கள் ிொகரிப்தற்கு கொிொக 

அதபம். 

x. பற்கூநி பதொட்டிொணது சம்தந்ப்தட்ட துதநகபில் பர்ச்சி பதற்ந 

ிபுர்கதபக் பகொண்ட டுர் குழுொல் பற்பகொள்பப்தடுதுடன் அக் 

குழுின் ீர்ொணப இறுிொணது. 

 

5. ஆக்கங்கமரச் சர்ப்பித்தல் -  

 

i. இந் ஆக்கங்கதப ற்றுக் பகொள்ளும் இறுித் ிகி 2022.12.31 ஆகும். 
 

ii. சர்ப்திக்கப்தடும் அதணத்து ஆக்கங்களும் ிண்ப்தப் தடிங்களும் 
wetlandday2023@gmail.com ன்ந ின்ணஞ்சல் பகரிக்கு அனுப்தப்தட 
பண்டும். அனுப்தப்தடும் ின்ணஞ்சல் பசய்ிின் தனப்பு பதொட்டிின் 
தனப்தொக இருக்க பண்டும் (ஈின ொள் புதகப்தடப் பதொட்டி, 2023 
ஈின ொள் டீிபொ பதொட்டி, 2023 ஈின ொள் ஆொய்ச்சி சுருக்க 
பதொட்டி). இவ்ொறு அனுப்தப்தடும் ின்ணஞ்சல்களுக்கு தில் ின் 
அஞ்சபனொன்று ிருப்தி அனுப்தப்தடும், ின் அஞ்சல் ில்தன 
ன்நொல் கீப பகொடுக்கப்தட்டுள்ப பொதனபதசி இனக்கங்கதப 
அதத்து ிசொரிக்கனொம். 
 

iii. பதொட்டி பொடர்தொண பனிக கல்கதப  www.dwc.gov.lk,    www.cea.lk,    
ன்ந இத பம் அல்னது பொதனபதசி இனக்கத்ின் ஊடொகப் 
பதற்றுக் பகொள்ப படிபம். 

 

ணசீொசிகள் ிதக்கபம் :  011 – 2888585, இற்தக பங்கள் 
பகொதப் திரிவு  

ீடிப்பு இன 643 

திப்தொபர் ொகம், 
ணசீொசிகள் தொதுகொப்புத் ிதக்கபம், 
இன 811/A, ஜந்ிபு ீி, தத்பல்ன. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dwc.gov.lk/
http://www.cea.lk/
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