තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්ාංශය
වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දේන්තුව
දපබරවාරි 2 ද ෝක දත්ත් බිේ දිනය සැමරීම නිමිත්දත්න්
අධාපන අමාත්ාංශදේ අනුමැතිය මත්
වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දේන්තුව හා මධම පරිසර අධිකාරිය ඒකාබද්ධව
විජය පුවත්පත් සමාගදමහි මාධ අනුග්රාහකත්වදයන් පවත්වනු බන
දීප වාප්ත් පාසල් දපෝස්ටර් චිත්ර ත්රඟය - 2017
ජෛව විද්යාත්මකවත්, පරිසර විද්යාත්මකවත්, ආර්ථික වශයෙනුත්, ඉතා වැද්ගත් යෙස සැෙයකන යතත්බිම්
පරිසරෙ ආරක්ෂා කර ගැනීයමහිො ශ්රී ෙංකාවද් පාර්ශවකරුයවකු යේ. වර්ථමාන යතත්බිම් පරිසරෙට ඇතිවී
තියෙන තර්ෛන ය ේතුයවන් යම්වා විශාෙ යෙස විනාශ වී ෙමින් පවතී. ජෛව පද්ධතිෙට පරිසරෙට විශාෙ වශයෙන්
යමය වරක් සිදු කරන යමම යතත්බිම් ආරක්ෂා කිරීම ා සංරක්ෂණෙ කිරීම අප විසින් කළ යුතු කාර්ෙෙකි.
එෙැවින් යතත් බිම් වෙ වටිනාකම පිළිෙද්ව පාසල් සිසුන් යමන්ම ප්රෛාව ද්ැනුවත් කිරීම තුළින් යතත් බිම්
සංරක්ෂණයෙහිො සුෙවාදී ආකල්ප වර්ධනෙ කිරීයම් අරමුණින් යමම තරඟෙ පැවැත්යේ.
1. අෙදුම්කරුවන්යේ ස භාගිත්වෙ ශ්රී ොංකික පාසල් වෙ ශිෂය ශිෂයාවන්ට ප ත කාණ්ඩ ෙටයත් යම් සද් ා ස භාගී විෙ ැකි ෙ.
කණ්ඩාෙම් 01 කණ්ඩාෙම් 02 කණ්ඩාෙම් 03 -

3, 4, 5 යරේණි
6, 7, 8 යරේණි
9, 10, 11 යරේණි

2. යත්මාව “ආපො අවම කිරීම උදෙසා දත්ත් බිේ” “Wetlands for Disaster Risk Reduction” ෙන ප්රධාන
යත්මාවට ගැෙයපන පරිදී මාතෘකාවක් යතෝරා යගන යපෝස්ටර් චිත්රෙ නිර්මාණෙ කෙ යුතු ෙ.
3. යපෝස්ටරයෙහි ප්රමාණෙ

-

අඟල් 18' x 14'

4. ෛෙග්රා කයින් යත්රීම ා තයාග ෙොදීම ප ත වගුයේ සඳ න් පරිදී සිදු යේ කාණ්ඩාෙම්
කණ්ඩාෙම් 01 - 3, 4, 5 යරේණි
කණ්ඩාෙම් 02 - 6, 7, 8 යරේණි
කණ්ඩාෙම් 03 - 9, 10, 11 යරේණි

1 වන ස්ථානෙ

2 වන ස්ථානෙ

3 වන ස්ථානෙ

20,000
25,000
30,000

15,000
20,000
25,000

10,000
15,000
20,000

මීට අමතරව සම්මාන ස තික 10 ා කුසෙතා ස තික 50 ෙැගින් පිරිනැයම්.
5. තරඟ යකොන්යද්සි i.
ii.
iii.

අෙදුම්කරුවන් ශ්රී ොංකික පාසල් අෙදුම්කරුවන් පමණක් විෙ යුතු ෙ.
දිෙ සාෙම්, පැස්ටල්, යපෝස්ටර් සාෙම්, යතල් සාෙම්, යෙයෙොන් (crayon),ෙන ඕනෑම මාධයෙක් භාවිතා
කෙ ැකි ෙ.
සෑම අෙදුම්කරුවකුම ප තින් ද්ක්වා ඇති අෙදුම්පත්රෙ නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කර එෙ යපෝස්ටරෙ පිටුපස
යනොගැෙයවන යසේ ඇෙවිෙ යුතු ෙ.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

නිර්මාණ ස්වතන්ත්ර නිර්මාණෙක් ෙවට විදු ල්පති/ නියෙෝෛය විදු ල්පති/ ස කාර විදු ල්පති/ අංශභාර
විසින් අෙදුම් පත්රයෙහි ස තික කර තිබිෙ යුතු ෙ.
එවනු ෙෙන නිර්මාණ ඇතුෙත් ලිපිකවරයෙහි වම්පස ඉ ෙ යකෙවර “දීප වයාප්ත පාසල් යපෝස්ටර් චිත්ර
තරඟෙ 2017” යෙස ා කණ්ඩාෙම් අංකෙ සද් න් කර එවිෙ යුතු ෙ.
එක් අෙදුම්කරුවකුට ඉදිරිපත් කෙ ැක්යක් එක් නිර්මාණෙක් පමණි.
යමම තරඟෙ සඳ ා ඉදිරිපත් කරනු ෙෙන සිෙළුම නිර්මාණ අෙදුම්කරුවන් විසින් නිර්මාණෙ කරන ෙද්
ඒවා විෙ යුතු අතර එෙ මීට යපර පවත් වන ෙද් කිසිඳු තරඟෙකට ඉදිරිපත් කෙ ඒවාද් යනොවිෙ යුතු ෙ.
ඉදිරිපත් කරන ෙද් නිර්මාණ නැවත අෙදුම්කරුවන් යවත එවනු යනොෙැයේ.
සංවිධාෙක මණ්ඩෙෙ විසින් යතෝරා ගන්නා ෛෙග්රාහී නිර්මාණ මාධය ා ප්රචාරක ස අධයාපන කටයුතු
සඳ ා යෙොද්ා ගැනීමට අෙදුම්කරු එකඟවිෙ යුතු ෙ.
තරඟෙ සද් ා ඉදිරිපත් කරනු ෙෙන නිර්මාණ නැතිවීම, ානි වීම ය ෝ ප්රමාද් වීම පිළිෙද්ව වග කිෙනු
යනොෙැයේ.
ඉ ත තරඟ යකොන්යද්සි වෙට පට ැනිව ක්රිොකිරීම, අසම්පුර්ණ අෙදුම්පත් එවීම ය ෝ ප්රමාද් වී අෙදුම් කිරීම
යපෝස්ටර් ප්රතික්යෂේප කිරීමට ය ේතුයේ.
විනිශ්චෙ මණ්ඩෙයේ තීරණෙ අවසාන තීරණෙ යේ.

6. නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම i.
ii.

iii.

යපෝස්ටර් චිත්ර භාර ගනු ෙෙන අවසන් දිනෙ 2017.01.11 දින දේ.
අෙදුම්කරුවන් විසින් එවනු ෙෙන සිෙළු නිර්මාණ වනජීවී සංරක්ෂණ යද්පාර්තයම්න්තුව, අංක 811/A,
ෛෙන්තිපුර පාර, ෙත්තරමුල්ෙ ෙන ලිපිනයේ පිහිටි ප්රධාන කාර්ොෙෙට නිෙමිත දිනට ය ෝ ඊට ප්රථම
ෙැයෙන යසේ තැපැල් මගින් එවීම ය ෝ යගනවිත් භාර දීම සිදු කෙ ැක. එයසේ යනොමැති නම් වනජීවී
සංරක්ෂණ යද්පාර්තයම්න්තු කොප කාර්ොෙ වෙටද් යගනවිත් ොර දිෙ ැකිෙ.
තරඟෙ පිළිෙද්ව වැඩිමනත් යතොරතුරු www.dwc.gov.lk, www.cea.lk, www.wijeya.lk,
www.moe.gov.lk ෙන යවේ අඩවිවලින් ය ෝ ප ත දුරකථන අංකෙ මගින් ෙො ගත ැකිෙ .
වනජීවී සංරක්ෂණ යද්පාර්තයම්න්තුව : 011 – 2888585

අධයක්ෂ ෛනරාල්,
වනජීවී සංරක්ෂණ යද්පාර්තයම්න්තුව,
අංක 811/A, ෛෙන්තිපුර පාර,
ෙත්තරමුල්ෙ.

ආෙර්ශ අයදුේපත්රය
දපබරවාරි 2 ද ෝක දත්ත් බිේ දිනය සැමරීම නිමිත්දත්න් පවත්වනු බන
දීප වාප්ත් පාසල් දපෝස්ටර් චිත්ර ත්රඟය - 2017
1. යපෝස්ටර් චිත්රයෙහි යත්මාව :
......................................................................................................
2. i. මුෙකුරු සමඟ නම
:
......................................................................................................
ii.ඉංග්රීසි භාෂායවන්
......................................................................................................
3. i.යපෞද්ගලික ලිපිනෙ
:
......................................................................................................
ii.ඉංග්රීසි භාෂායවන්
......................................................................................................
4. දුරකථන අංකෙ
:
ස්ථාවර - ................................ ෛංගම - ........................................
5. ස්ත්රී/පුරුෂ භාවෙ
:
......................................................................................................
6. උපන් දිනෙ
:
............................................
වෙස ....................................
7. ඉදිරිපත් වන කාණ්ඩෙ (ඉදිරියෙන් ද්ැක්යවන් යකොටුයවහි √ සෙකුණ යෙොද්න්න)
කණ්ඩාෙම් 01
කණ්ඩාෙම් 02
කණ්ඩාෙම් 03
8. i. පාසයල් නම ා ලිපිනෙ
ii. ඉංග්රීසි භාෂායවන්
9. යරේණිෙ

-

3, 4, 5 යරේණි
6, 7, 8 යරේණි
9, 10, 11 යරේණි

:

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

:
:
:

යම් සමඟ ඇති නිර්මාණෙ මායේ නිර්මාණෙක් ෙවත් යමහි සඳ න් සිෙළු යතොරතුරු සතය ා නිවැරදි
ෙවත් තරඟෙ සම්ෙන්ධයෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ යද්පාර්තයම්න්තුව විසින් සඳ න් කර ඇති සිෙළුම නීති රීති වෙට
එකඟ යවමි.
දිනෙ

:

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

අත්සන :

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

විදුහල්පති/ නිදයෝජ විදුහල්පති/ සහකාර විදුහල්පති/ අංශ භාර දේ නිර්දද්ශය
යම් සමඟ අමුණා ඇති යපෝස්ටර් නිර්මාණෙ යමම පාසයෙහි ...........................................................
යරේණියෙහි ඉයගනුම ෙෙන ........................................................... ශිෂයො/ශිෂයාවයේ ස් ව ාධීන නිර්මා ණෙක්
ෙව යමයින් ස තික කරමි.
නම
අත්සන
දිනෙ
නිෙ මුද්රාව

:
:
:
:
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