
 

 

 

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව 

 

2021 දපබරවාරි 2 ද ෝක දතත් බිේ දිනය සැමරීම නිමිත්දතන් 

අධ්යාපන අමාතයාංශයේ දන අැතමැ මය මත  

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව හා මධ්යම පරිසර අිකකාරිය කකාබ්ධධ්ව  

විජය පුවත්පත් සමාගදමහි මාධ්ය අැත්ාහකත්වදයන් පවත්වැත  බන  

දීප වයාප්ත දතත් බිේ පිළිබඳ දකටි ඉදිරිපත් කිරීදේ (short presentation competition) තරඟය - 2021 

 
ල ෝකලේ ජෛව විද්යාත්මකවකවත්මක  පරිසර විද්යාත්මකවකවත්මක  ්ථික ක වෙලුත්ත්මක  ා ා වගද්්ත්මක ල ස සග ලක  
ල ත්මකබිම් පරිසරු ්රක්ෂා කර ්ගනීලවහි ා ශ්රී  ාකාව ද් පාථිෙවකරුලවකු ලේ. වථිථවා  ල ත්මකබිම් පරිසරුට ඇතිවී 
තිලබ   ථිෛ  ල ේතුලවන් ලම්වා විො  ල ස වි ාෙ වී ුමින් පවතී. ජෛව පද්ධතිුට පරිසරුට විො  වෙලුන් 
ලවල වරක් සිදු කර  ලවව ල ත්මකබිම් ්රක්ෂා කිරීව  ා සාරක්ෂණු කිරීව අප විසින් කළ යුතු කාථිුුකි. එබගවින් 
ල ත්මක බිම්ව  වටි ාකව පිළිබඳව පාසල් සිසුන් ලවන්ව ප්රෛාව ද්ගත්වත්මක කිරීව තුළින් ල ත්මක බිම් සාරක්ෂණලුහි ා 
සුබවාදී ්කල්ප වථිධ ු කිරීලම් අරමුණින් ලවව  රඟු පගවගත්මකලේ. 

 

1.  රඟු පිළිබද්ව විස් ර  - 
 

(i) ලවවර ල ෝක ල ත්මක බිම් දි  ලත්මකවාව ව  “දතත් බිේ සහ ජ ය” “Wetlands and Water” ු  ප්රධා  
ලත්මකවාවට ්ග ලප   ව නිවස ්සන් ලේ පිහිටි ල ෝ  වන් කගවති ඕ ෑව ල ත්මක බිවක් සම්බන්ධව ල ෝ 
එහි ල ත්මකබිවක වටි ාකව පිළිබඳව වයිලරෝ ලස්ට් ප පවථි ලප්යින් ප (micro soft power point) ්ධාරලුන් 
ලකටි ාදිරිපත්මක කිරීලම් (short presentation ) නිථිවාණු කළ යුතු ු. ලවව ලකටි ාදිරිපත්මක කිරීව අවසා ලේ 
ල ත්මක බිම් සාරක්ෂණු කිරීලම් වගද්්ත්මකකව පිළිබඳව පණිවිඩු  බාදී තිබිු යුතු ු. එහි දී ප   විස් ර 
ඇතුළත්මක කළ යුතු ු. 

 ල ත්මක බිලවහි පිහිටීව (දිසත්්රික්කු ප්රාලද්ය ු ලල්කම් වසව   ග්රාව නි ධාරී වසව ග්රාවු පිළිබඳ විස් ර  
අද්ාළ සිතිුවක්) 

 එහි වටි ාකව (පාරිසරික  සාවාජීු  පුරාවිද්යාත්මකවක  සාස්කිතිකවු) 

 ඊට අද්ාළ ඡාුාරූප 

 ප්රවාණු (ද්ළ වෙලුන්) 
(ii) ලවව ලකටි ාදිරිපත්මක කිරීව වි ාඩි 2-5 අ ර කා ුකට සීවා විු යුතු ු. ලම් සඳ ා සුදුසු වා ිකාවක් ද් 

ලුදීවට කටයුතු කළ යුතු ු. 
(iii) ලම් සඳ ා සුදුසු පරිදී ඕ ෑව අක්ෂර ප්රලදද්ුක් ල ෝ අවෙය පරිදී ඡාුාරූප ෙබ්ද් වීඩිලුෝ ද්ථිෙ  ලු්ද්ා ්  

 ගකි ු. 
(iv) සිා    ලද්වළ ස  ාාග්රීසි ෂාෂාලවන් නිථිවාණ ාදිරිපත්මක ක   ගකි ු.  
 

2.  අයදුේකරුවන්දේ සහභාගිත්වය - 
 
 රඟු කාණාඩ 2 ක් ුටලත්මක පගවගත්මක ලේ. 
 

1. පාසල් අාෙු 
2. විේව විද්යා  සිසුන් සඳ ා 

 
පාසල් අාෙු 
 
ලවරට සිුලු රාෛය  ා ලප ද්්ිකක පාසල්ව  ිෂෂය/ශිෂෂයාවන්ට ප   කාණඩ ුටලත්මක නිථිවාණ ාදිරිපත්මක ක   ගකි ු.  
 

කණඩාුම් 01 -  6 වසර සිට 8 වසර ද්ක්වා 
කණඩාුම් 02 -  9 වසර සිට 11 වසර ද්ක්වා 
කණඩාුම් 03  - 12 වසර සිට 13 වසර ද්ක්වා 
 

 

 

 

 



 
විේව විද්යා  සිසුන් සඳ ා 
 
ලවරට සිුලු රාෛය  ා ලප ද්්ිකක විේව විද්යා  ව  1 2 3 4 ව  වසර සිසුන් (අවසන් වසර විෂා් ප්රතිල  නිකුත්මක 
කිරීවට ඇති සිසුන්)  ට නිථිවාණ ාදිරිපත්මක ක   ගකි ු. 
 
3. ජය්ාහකන්න් දත්රීම හා තයාග  බාදීම පහත වවේදස සනහන් පරිදී දුදු දස - 

කාණඩාුම් 1 ව  ස්ථා ු 
 

2 ව  ස්ථා ු 3 ව  ස්ථා ු 

කණඩාුම් 01- 6 වසර සිට 8 වසර ද්ක්වා 
 

30 000 25 000 20 000 

කණඩාුම් 02- 9 වසර සිට 11 වසර ද්ක්වා 
 

30 000 25 000 20 000 

කණඩාුම් 03 – 12 වසර සිට 13 වසර ද්ක්වා 
 

30 000 25 000 20 000 

විේව විද්යා  සිසුන් සඳ ා  
 

40 000 35 000 30 000 

 
මීට අව රව කුස  ා ස තික ද් පිරි ගලම්. 

 
4.  රඟ ලක්න්ලද්සි - 
 

i.  රඟු සඳ ා ාදිරිපත්මක ව  සිුලු පාසල් අුදුම්කරුවන් ශ්රී  ාාකික පාස ක ිෂෂය ිෂෂයාවන් පවණක් විු යුතු 
ු. 

ii. සෑව අුදුම්කරුවකුව අමුණා ඇති ්කිති අුදුම්පත්රු සකස් කර නිසි පරිදි සම්පුථිණ කර එවිු යුතු ු. 
iii. පාසල් අුදුම්කරුවන්ලේ නිථිවාණ ස්ව න්ත්ර නිථිවාණුක් බවට වව/ශපිුා/ශෂාරකරු වගින් ස තික කර එවිු 

යුතු ු.  
iv. විනිේචු වණඩ ු විසින් ල ෝරා ්න් ා සිුලු ෛුග්රාහී න නිථිවාණ එවා ඇති ිෂෂය/ශිෂෂයාවන්  ව පාසල හි 

ාල්ත්ව  බ  ිෂෂය/ශිෂෂයාවන් බවට විදු ල්පති/ශනිලුෝෛය විදු ල්පති/ශස කාර විදු ල්පති ලවතින්   වුරු කර 
්ගනීවට ලද්පාථි ලම්න්තුව විසින් කටයුතු කරත්  බයි. එලසේ ල ්ව  අවස්ථා ව  දී එව නිථිවාණ ාවත්මක 
කිරීවට කටයුතු කරත්  ගලබ්.  

v. එක් අුදුම්කරුවකු එක් නිථිවාණුක් පවණක් ාදිරිපත්මක ක   ගකිු. 
vi.  රඟු සද් ා ාදිරිපත්මක කරත්  බ  සිුලුව නිථිවාණ අුදුම්කරුවන්ලේ ස්ව න්ත්ර නිථිවාණු විු යුතු අ ර මීට 

ලපර පවත්මක ව   ද් කිසිදු  රඟුකට ාදිරිපත්මක කර ෛුග්ර ණු කළ නිථිවාණ ල ්විු යුතු ු. 
vii. ෛුග්රාහී න නිථිවාණ ව ජීවී සාරක්ෂණ ලද්පාථි ලවන්තු  ා වධයව පරිසර අිකකාරිලුහි  ා විෛු පුවත්මකපත්මක 

සවා්ලම් ලවබ් අඩවිව  පළ කරත්  බ  අ ර එහි අයිතිු එව ්ු   සතු ු. 
viii. ාදිරිපත්මක කර   ද් නිථිවාණු  ගව  අුදුම්කරුවන් ලව  එවත් ල ් ගලබ්. 

ix. සාවිධාුක වණඩ ු විසින් ෛුග්රාහී න නිථිවාණ වානිෛයවු පද් මින් ල ්ව  වාධය  ා ප්රචාරක ස  
අධයාප  කටයුතු සඳ ා ලු්ද්ා ්ගනීවට අුදුම්කරු එකඟ විු යුතු ු. 

x. ලවව  රඟු සද් ා ාදිරිපත්මක කරත්  බ  නිථිවාණ  ගතිවීව   ානි වීව ල ෝ ප්රවාද් වීව පිළිබඳව සාවිධාු  
වණඩ ු විසින් ව් කිුත් ල ් ගලබ්. 

xi. ා    රඟ ලක්න්ලද්සිව ට පට ගනිව ක්රිුාකිරීව  අසම්පුථිණ අුදුම්පත්මක එවීව ල ෝ ප්රවාද් වී අුදුම් කිරීව 
නිථිවාණ ප්රතික්ලෂේප කිරීවට ල ේතු ලේ. 

xii. ා    රඟලේ විනිේචු අද්ා  ක්ලෂේත්රලේ ප්රවී ුන්ල්න් සගදුම් ත්මක විනිසුරු වුලල් ක් විසින් සිදු කර  අ ර 
එව විනිේචු වණඩ ලේ තීරණු අවසා  තීරණු ලේ. 

 
5. නිථිවාණ ාදිරිපත්මක කිරීව -  
 

i. ලවව නිථිවාණ ෂාර ්ත්  බ  අවසන් දි ු 2021.01.21 දින දස. 

ii. එවැත  බන දුයළු නිර්මාණ හා අයදුේ පත්රය ඊ-දේල් පණිවුඩයක් මගින් dwcnrm@gmail.com යන විෙුත් 

ලිපිනයට එවිය යුතුය. එදසේ එවැත එවැත ඊ-දේ  පණිවුඩදයහි මාතෘකාව (subject) “short presentation 

mailto:dwcnrm@gmail.com


competition 2021” ද ස ෙැක්විය යුතු ය. එද ස එවැත  බන ඊ-දේලි පණිවුඩය සනහා පිළිතුරු 

පණිවුඩයක් මගින් ආපසු ෙන්වැත  බන අතර එදසේ දනො ැබුනදහොත් පහ මන් ෙක්වා ඇ ම දුරකථන අංක 

දව මන් විමසීේ දුදු ක  හැකි ය. 
iii.  රඟු පිළිබද්ව වගඩිව ත්මක ල ්රතුරු  www.dwc.gov.lk,    www.cea.lk,    ු  ලවබ් අඩවිවිකන් ල ෝ ප   

දුරකථ  අාකු වගින්  බා ්   ගක. 
 
 ව ජීවී සාරක්ෂණ ලද්පාථි ලම්න්තුව :  011 – 2888585 ස්වෂාවික සම්පත්මක කළව ාකරණ අාෙු  

දිගු අාකු 643 
 
අධයක්ෂ ෛ රාල්  
ව ජීවී සාරක්ෂණ ලද්පාථි ලම්න්තුව, 
අාක 811/ශA  ෛුන්තිපුර පාර බත්මක රමුල් . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ආෙර්ශයේ  අයදුේපත්රය 
 

2021 දපබරවාරි 2 ද ෝක දතත් බිේ දිනය සැමරීම නිමිත්දතන් පවත්වැත  බන  

දීප වයාප්ත දකටි ඉදිරිපත් කිරීදේ තරඟය (short presentation competition)  

 
1. නිථිවාණලුහි ලත්මකවාව     : ....................................................................................................... 
2. i.  රඟකරුලේ  ව   : .......................................................................................................  

ii.ාාග්රීසි ෂාෂාලවන්               ....................................................................................................... 
3.    i.ලප ද්්ිකක ිකපි ු     : ...................................................................................................... 
       ii.ාාග්රීසි ෂාෂාලවන්           ......................................................................................................   .
 දුරකථ  අාකු    : ස්ථාවර - ...................................  ෛා්ව -  ...................................... 
4.   ෛාතික  ගදුත්ම්පත්මක අාකු (පාසල් සිසුන්  ම් ඇත්මක ම් පවණක් ද්ක්වන් )    : ..........................................    
5. විේව විද්යා  සිසුන්  ම් විේව විද්යා   ගදුත්ම්පල හි අාකු (එහි පිටප ක් අමුණන් ) : ............................  
6. ස්ත්රී/ශපුරුෂ ෂාවු   :  ....................... 
7.   උපන් දි ු     : ..........................................           වුස ...................................... 
8. i.පාසලල්/විේව විද්යා ලේ  ව  ා ිකපි ු   : ........................................................................................... 

      ........................................................................................... 
 ii. ාාග්රීසි ෂාෂාලවන්    :    ............................................................................................... 

             ..................................................................................................... 
iii  පාසල /ශවිේව විද්යා ලුහි දුරකථ  අාකු 

9.   ලරේණිු     : ..................................................................................................... 
10. විේව විද්යා  සිසුන්  ම් වසර  : ..................................................................................................... 
      

ලම් සවඟ ඇති ලකටි ාදිරිපත්මක කිරීව වාලේ නිථිවාණුක් බවත්මක ලවහි සද් න් සිුලු ල ්රතුරු ස ය  ා නිවගරදි බවත්මක 
 ර්ු සම්බන්ධලුන් ව ජීවී සාරක්ෂණ ලද්පාථි ලම්න්තුව විසින් සද් න් කර ඇති සිුළුව නීති රීතිව ට එකඟ ව  බවත්මක  
 ව ද් ෛුග්රාහී න නිථිවාණ වානිෛවු පද් මින් ල ්ව  සාරක්ෂණ කටයුතු  ා අධයාප  කටයුතු සද් ා ව ජීවී සාරක්ෂණ 
ලද්පාථි ලම්න්තුව  වධයව පරිසර අිකකාරිු  ා විෛු පුවත්මකපත්මක සවා්ව විසින් ලු්ද්ා ්ගනීව  ප්රද්ථිෙ ු කිරීව පිළිබද්ව වා 
එකඟව  බවත්මක ස තික ලවමි. 
 
දි ු : ....................................   අත්මකස  : ................................................... 
 
මවදේ/පියාදේ/භාරකරුදේ සහ මකය (පාසල් දුසුන් සනහා) 

ලම් සවඟ අමුණා ඇති ලකටි ාදිරිපත්මක කිරීලම් නිථිවාණු ............................ ලරේණිලුහි ාල්ත්ව  බ  වාලේ 
පු ණුවන්/ශදිුණිු ව  .......................................................................................... ලේ ස්වාධී  නිථිවාණුක් බව ස තික 
කරමි. 
 
 ව  : …………………………………………………………………… 
අත්මකස    : …………………………………………………………………… 
දි ු  : …………………………………………………………………… 
  

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

