
2022 - 11 - 0805 ප්රස්ථාව පිරැ�ඉ�ෙස�ලා ආ� කනට වඩා ප�ෙස ආ� අඟ ෙලා� �ණා වෙ�.

2023 ෙපබරවා� 2 වැ� �නට ෙයෙදන ෙලාක ෙත� �� 
�නය ���ෙත� වන�� සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ව, ම�ම 
ප�සර අ�කා�ය හා අ�ාපන අමා�ාංශය ඒකාබ�ධව  �ජය 
�ව�ප� සමාගෙ� මා� අ�ග්රහෙය� පව�ව� ලබන �ප 
�ා�ත ෙත� �� �න තරගාව�යට අදාළව ඡායා�ප, ��ෙයා 
පට හා ප�ෙ�ෂණ ප�කා භාර ගැෙ�. පාස�, ��ව��ාල හා 
�වෘත යන අංශ �න යටෙ� අදාළ ෙ�මාවලට අ�ව ��මාණ 
ඉ��ප� කළ හැ�ය. 

තරග  ��තරය  -
01. ඡායා�ප තරගය

  “ෙත� �මට නැවත පණ ෙද�” (Wetland Restoration) 

වසර 2023 ෙලාක ෙත� �� �න ෙ�මාවට අ�ව  තම 

�වස ආස�නෙ� ��� ෙහා තම� කැම� ඕනෑ ම ෙත� 

�ම� ස�බ�ධෙය� ෙහා ජංගම �රකථනය�� ග�නා ලද 

ඡායා�පයකට  ��� මාතෘකාව� ෙයාදා ඒ ස�බ�ධ ෙක� 

��තරය� ද ඇ�ළ� කර ඉ��ප� කළ �� ය.

02. ��ෙයා  තරග
 “ෙත� �මට නැවත පණ ෙද�” ෙ�මාවට අ�ව තම �වස 

ආස�නෙ� ��� ෙහා තම� කැම� ඕනෑ ම ෙත� �ම� ෙහා 

ස�බ�ධෙය�  �නා� 1ක �ංහල ෙහා ෙදමළ ෙහා ඉං�� 

භාෂාෙව� සක� කරන ලද ��ෙයාව� ඉ��ප� කළ ��ය. 

එම ��ෙයා පටයට අදාළ වන ප�� �නා�යක �ටපත� ද 

(script) ( ��ෙයාගත කරන අව�ථාෙ��)  එයට හඬකැ�ම� 

ෙලස එ� කළ �� ය.

03. ෙත� �� ප�ෙ�ෂණ
��ව��ාල ��� ��� ෙත� �� ස�බ�ධෙය� �� 

කරන ලද ප�ෙ�ෂණවල සං�ෙ�පය (abstract) ඉ��ප� කළ 

��ය.

තරග අංශ
ඡායා�ප තරගය පාස� සහ �වෘත යන අංශ ෙදක 

යටෙ� පැවැ�ෙ�. පාස� අංශය 1 වැ� (6,7,8 ෙ��), 2 වැ� 

(9,10,11 ෙ��) හා 3 වැ� (12,13 ෙ��) ය�ෙව� සහභා� �ය 

හැ� කා�ඩ 3�.  ��ෙයාපට තරගය පාස� , ��ව��ාල හා 

�වෘත යන අංශ 3 යටෙ� පැවැ�ෙව�. 

ෙත� �� ප�ෙ�ෂණ තරගය ��ව��ාල ��� සඳහා 

පමණ� පැවැ�ෙ�.

සහභා��වය 
පාස� අංශය ස ඳහා ෙමරට �ය� පාස�වල 6 ෙ��ෙ� 13 

ෙ��ය ද�වා �� ���ය�ට සහභා� �ය හැ�ය.

��ව��ාල අංශය සඳහා සහභා� �ය හැ�ෙ�  

�ය� රා� හා ෙපෟ�ග�ක ��ව��ාලවල ප්රථම උපා�ය 

අෙ���ත ���ට (අවස� වසර �භාග ප්ර�ඵල ��� ��මට 

ඇ� ���ද ඇ�ළ�ව) පම�.

�වෘත අංශය සඳහා �ය� � ලාං�ක �රවැ�ය�ට 

සහභා� �ය හැ�ය.

ජයග්රාහක�� ෙතාරා ගැ�ම
අදාළ තරග සඳහා ��ම�ව ප�කරන ලද ���චය 

ම�ඩලය� ම�� ජයග්රාහක�� �ෙදනා ෙතාරා ග��.  

ජන�යම ඡායා�පය ෙතාරා ගැ�ෙ�� එ� එ� කා�ඩ 

යටෙ� ඡායා�ප 13 බැ�� ෙතාරාග�. ඒවා Department 

of Wildlife Conservation, Sri Lanka facebook ��ෙව� 

ප්රද�ශනය ෙකෙ�. එ� එ� කා�ඩ යටෙ� ප්රද�ශනය කරන 

ඡායා�ප අත�� වැ�ම like ප්රමාණය� ලැෙබන ඡායා�පය 

ජන�යතම  ඡායා�පය ෙලස ෙතාරා ගැෙ�.

ජයග්රාහක�� සඳහා �ාග 
• ඡායා�ප තරගෙ� �ය� කා�ඩ යටෙ� ෙහාඳම 

ඡායා�ප ඉ��ප� කරන ජයග්රාහක��ට සහ ��ෙයා පට 

තරගෙ� �ය� තරග කා�ඩ යටෙ� ෙහාඳම ��ෙයා පට 

ඉ��ප� කර ජයග්රහණය කර�න� සඳහා 

 1 වැ� �ථානය -  �. 25,000/-
 2 වැ� �ථානය -  �. 20,000/-
 3 වැ� �ථානය -  �. 15,000/- 

• ජන�යතම ඡායා�පය සඳහා 

පාස� අංශෙ� 1,2 හා 3 කා�ඩ යටෙ� සහ �වෘත 

අංශෙ�   ජන�යතම ඡායා�ප ඉ��ප� කරන ජයග්රාහක�� 

��ෙදනාට �. 25 000 /- බැ�� ��ෙ�.   

• ෙත� �� ප�ෙ�ෂණ සඳහා 
 1 වැ� �ථානය -  �. 30,000/-
 2 වැ� �ථානය - �. 25,000/-
 3 වැ� �ථානය -  �. 20,000/-

• ජයග්රාහක��ට අමතරව ���චය ම�ඩලෙය� 

�රණයට අ�ව �සලතා සහ�ක ද ��නැෙ�.

අය��ප� එ�ය �� ආකාරය
තරගෙ� නම, ��මාණෙය� ෙ�මාව, අය��ක�ෙ� 

නම (�ංහල බ��), අය��ක�ෙ� නම (ඉං�� බ��), 

ෙපෟ�ග�ක ��නය (�ංහල බ��), ෙපෟ�ග�ක ��නය 

(ඉං�� බ��), �රකථන අංකය (�ථාවර හා ජංගම �රකථන 

අංක), ජා�ක හැ���ප� අංකය (පාස� ��� සඳහ� කළ 

��ෙ�  �ෙ�න� පම�.), ��ව��ාල ��� න� ��ව��ාල 

හැ���පෙත� අංකය (එ� �ටපත� අ�ණ�න), ��/��ෂ 

භාවය, උප��නය, වයස, පාසෙ�/��ව��ාලෙ� නම හා 

��නය (�ංහල බ��), පාසෙ�/��ව��ාලෙ� නම හා 

��නය (ඉං�� බ��), පාසෙ� ��ව��ාලෙ� �රකථන 

අංකය,  ෙ��ය, ��ව��ාල ��ව� න� වසර සඳහ� කර,

%ෙමම ��මාණය මාෙ� ��මාණය� බව�, ෙම� 

සඳහ� �ය� ෙතාර�� ස� හා �වැර� බව�, තරගය 

ස�බ�ධෙය� වන�� සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ව සඳහ� 

කර ඇ� �ය�ම �� ��වලට එකඟ වන බව�, තව ද 

ජයග්රා� ��මාණ වා��මය පදන�� ෙනාවන සංර�ෂණ 

කට�� හා අ�ාපන කට�� සඳහා වන�� සංර�ෂණ 

ෙදපා�තෙ���ව, ම�ම ප�සර අ�කා�ය හා �ජය �ව�ප� 

සමාගම ��� ෙයාදා ගැ�ම, ප්රද�ශනය ��ම ��බදව මා 

එකඟවන බව� සහ�ක ෙව�.^ ය�ෙව� සඳහ� කර �නය, 

අ�සන ස�තව එ�ය ��ය. 

පාස� අය��ක�ෙව� න� අදාළ අය��පත ��හ�ප�/  

�ෙයා� ��හ�ප�/සහකාර ��හ�ප�/අංශ භාර �� 

මහ��යෙ� ��ෙ�ශය ස�තව එ�ය ��ය. 

• �� ෙලස පැහැ��ව ස���ණ කළ අය�� ප� 

ඊ-ෙ�� ප��ඩය� ම�� wetlandday2023@gmail.com යන 

��� ��නයට 2022 ෙදසැ�බ� මස 31 වැ� දා ෙහා ඊට 

ෙපර එ�ය ��ය. එෙ� එව� ලබන ඊ-ෙ�� ප��ඩෙය� 

මාතෘකාව සඳහා තමා ඉ��ප� වන තරගෙය� මාතෘකාව 

(wetland day photography competition, 2023 wetland day 

video competition, 2023 wetland day research abstract 

competition ) වශෙය�  දැ��ය �� ය.  එම ඊ-ෙ�� ප��ඩය 

ලද ප�  ����  ප��ඩය�� ඒ බව  ද�ව� ලබ�. එෙ� 

ෙනාලැ�ණෙහා� පහ�� ද�වා ඇ� �රකථන අංකෙය�  

�මස�න.

• තරගය ��බඳ වැ��ර ෙතාර�� සඳහා www.dwc.

gov.lk, www.cea.lk, යන ෙව� අඩ�ව�� ෙහා වන�� 

සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ෙ� 011–2888585, �වාභා�ක 

ස�ප� කළමනාකරණ අංශය �� අංකය 643 �රකථන අංකය 

අමත�න .

තරග ෙකා�ෙ�� -
•  සෑම අය��ක�ව�ම අය��පත්රය �� ප�� ස���ණ   

 කර එ�ය �� ය.

•  එ� අය��ක�ව�ට එ� තරග අංශය�� ඉ��ප� කළ  

 හැ�ෙ� එ� ��මාණය� පම�. 

•  ෙමම තරගයට ඉ��ප� කර� ලබන ��මාණ නැ� �ම,  

 හා� �ම, ප්රමාද �ම ෙහා �වැර� ෙලස ��� තැපෑල

  ම�� ෙයා� ෙනා��ම ස�බ�ධෙය� සං�ධායක   

 ම�ඩලය වග ෙනා�ය�.

•  තරග ෙකා�ෙ��වලට පටහැ�ව �යා��ම, අස���ණ  

 අය��ප� එ�ම ෙහා ප්රමාද � අය�� ��ම ��මාණ   

 ප්ර��ෙ�ප ��මට ෙ�� ෙ�.

•  ���චය ම�ඩලෙ� �රණය අවසාන �රණය ෙ�.

අ��ෂ ජනරා�,
වන�� සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ව,

අංක 811/A, ජය���ර පාර,
බ�තර��ල.

ෙලාක ෙත� �� �න තරගාව�ය - 2023


