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යයොමු අංකය 
crhj;Jiz ,y. 
Reference No. 

 
 

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන ඉල්ලුම් පත්ර ය 201
[dhhjpgjp Rw;whly; tpUjpw;fhd tpz;zg;gk; 2019 

APPLICATION FOR PRESIDENTIAL ENVIRONMENTAL AWARDS - 2019 
 

A. පාසල් අංශය පිළිබඳ ත ොරතුරු - 14 / ghlrhiy rk;ge;jkhd jfty;fs;- 14 / INFORMATION-

SCHOOL SECTOR -14 
 

සාමානT ත ොරතුරු nghJthd jfty;fs; GENERAL INFORMATION 
 

1. පළා / khfhzk; Province   
    

2. දිස්ත්රි/ක්කය/ khtl;lk;  District 

 

2.1. අධ්යාිපන ක කපාිපන ය/ fy;tp tyak/ ; Educational Zone                

2.2. අධ්යාිපන ක යකොඨාසාි ය/  fy;tp Nfhl;lk/; Educational Division 

3. පාසතල් නම හා ලිපිනය ghlrhiyapd; ngau; Name and address of the School  

……………………………………………………………………………………………...………….... 
4. වගකීම දරක නිළධ්ාිරියාි/ nghWg;Gf;$Wk; egh;/ Responsible Person 

4.1. විදුහල්පන තියේ කම / mjpgupd; ngah; Name of the Principal  

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

4.2.  ම්බන්ධ් කර ගැනීම  ඳහාි ය ොරතුරු/ njhlu;G nfhs;s Ntz;ba tpguq;fs; Contact Details  

i. කම  හ  කතුර  ngaUk; gjtpAk; Name & Designation:  ………………………………………. 

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

ii. දුරක ක/njhiyNgrp ,y. Telephone:  

 ්ථාිවර/ epue;ju /Land ………………………… ජංගම/ifalf;f/ Mobile ………..………………… 

iii. ෆැක් ්/njhiyefy; Fax.……………………………………………………………………………… 

iv. විද…ත්තැ ැපන  ප/kpd;dQ;ry;/ E-mail ………………………………………………..…………………… 
 

4.3. අධ්යාිපන ක අමාි යාිංශයේ යේ-ණිගතග  රීමේයම් ර…මය  අුකූලපව බබ පන ාි ප  අදාිළ යේ-ණිගතය  පකුණු කරන්ක. 
fy;tp mikr;rpd;; jug;gLj;jy; Kiwikf;fikthf cq;fSila ghlrhiyapd; juj;jpidf; 
Fwpg;gpLf Indicate the grading of your school according to the grading system of the Ministry of 

Education.  
  

  
                 1AB                                       1C                           Type 2                          Type 3 

   
5. ඉල්ලුම් කිරීමට තයෝග්යT ාව/tpz;zg;gpg;gjw;fhd jFjp Eligibility to apply  

2014 සි  2018 දක්වාි කාිපය තුළ පන රි ර නියමු වැඩ  හක/ පන රි ර ළමාි  මාිජ වැඩ  හක මඟින් පන දක්කම්/ 

 හතික පබාි ගැනීම. 2014 ,ypUe;J 2018k; Mz;L tiu Rw;whly; Kd;Ndhb epfo;r;rpj;jpl;lk; 
/rpWth; Rw;whly; fof epfo;r;rp Mfpatw;wpy; gjf;fq;fs;;/ rhd;wpjo;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. 
Obtaining medals /certificates on Environment Pioneer Programme/ Eco club within year 2014 upto 

2018.  

 

බව්/Mk;/ Yes                           කැ ,y;iy/ No  

රහසිග යි
,ufrpakhdJ 

CONFIDENTIAL 
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 හරි  ප්රmතේශ/gRik mZFKiwfs; /GREEN APPROACHES (ප්රmශ්නාංක 6-19/ Q: 6-19 Nfs;tpfs; 6- 19)
   

6. බබ පන ාි ප පන රි ර හි කාිමී යප  පන වත්තැවාියගක යාිම  ඳහාි ප්රKතිපන ත්තැතිමය ීරරයයක් යගක තිය  ද?  cq;fSila 
ghlrhiyia Rw;whly; el;GwTs;s ghlrhiyahfg; NgZtjw;fhd nfhs;if 
nraw;gLj;jg;gLfpwjh?  / Have you taken a policy decision to maintain your school as an environmental 

friendly school?  
                  

    බව්/Mk;/ Yes                           කැ ,y;iy/ No  
 
 

7. බව් කම්, බබ පන ාි යල් පන රි ර හි කාිමී කළමකාිකරය ප්රKතිපන ත්තැතිය  ඳහන් කරන්ක  Mk; vdpy;> cq;fs; 
ghlrhiyapy; cs;s Rw;whly;; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd nfhs;ifiaj; jUf. If yes, state the policy 

for environmental management in your School   

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

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

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

8. ඉහ  කළමකාිකරය ප්රKතිපන ත්තැතිය ්රිpයාිත්තැමක රීමේම  ඳහාි බබ යගක ඇති උපන ාිය මාිර්ග යමොකවාිද? Nkw;Fwpj;j 
Rw;whly; nfhs;ifapid mKy;gLj;Jtjw;fhf ePq;fs; gad;gLj;Jk; cghaq;fs; vit?/ What 

strategies do you apply to implement the above environment policy  

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

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

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

  

9. පන ාිරි රික ක යුතු  ඳහාි යවන් කරක පද ප්රKතිපන ාිදක ප්රKමාියය Rw;whly; nraw;ghLfSf;fhd epjp xJf;fPLfs;/ 
Funds allocation for environmental activities 

     

a. පන ාි යල් වාිර්ෂික යමයහයුම් වියදම (රු.)  
   tUlhe;j nraw;ghl;Lr; nrytPdk;  
 Annual total operational cost of School (Rs) 
 

 b.පන රි ර වැඩ  හන්  ඳහාි වාිර්ෂික වියදම (රු.)
   Rw;whly; epfo;r;rpfSf;fhd tUlhe;j nrytPdk;  
 Annual expenditure for environmental activities (Rs)     
 

 c. මුළු වාිර්ෂික වියදයමන් පන ාිරි රික ක යුතු  ඳහාි යවන් කර ඇති ප්රKතිශ ය  
   tUlhe;j nraw;ghl;L nryTfspy; Rw;whly; eltbf;iffSf;fhd rjtPjk; (%) 

 Percentage of annual operational cost for environmental activities (%)     
    

 

10. පන ාි යල්, බාිහිර පන රි රය ( ාිමාිකය යපන ුකම)  ghlrhiyapd; Gwr;R+oy; (nghJthd Njhw;wk;) /External 

Environment of the School (General Appearance)        

 බබ පන ාි ප  අදාිළව පන හ  ය ොරතුරු පන ැහැදිලි කර  කාිථ කරන්ක /cq;fSila ghlrhiyapy; 
fhzg;gLfpd;w gpd;tuf;$ba mZFKiwfis tpgupj;J cWjpg;gLj;Jf/ Explain and prove 

following approaches in your School 

a. පන ාි යල්  ැපැ ්ම jstikg;G jpl;lg;glk; Layout plan 

i. පන ාි යල්  ැපැ ්මක් තිය ද? cq;fsplk; jstikg;G jpl;lg;glk; ,Uf;fpwjh? Do you have a layout 

plan? 
බව්/Mk;/ Yes                           කැ ,y;iy/ No  

කාර්යාලයීය ප්රmතයෝජනය සඳහා පමි/mYtyf cgNahfj;jpw;F khj;jpuk; /For office use only  
 

සුදුසුකම්/jFjp / Eligibility     
   

  රගය  ඳහාි සුදුසු යව්   රගය  ඳහාි සුදුසුකම්  පුරාි කැ 
 gq;F nfhs;tjw;fhd jFjp                    gq;F nfhs;tjw;fhd jFjpapd;ik 

Eligible                    Not Eligible  
  

  වි ් ර අවශය යව්.
 gpd;tUk; tpguq;fs; Njit  

 Need more details           
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ii. බව් කම්  ැපැ ්ම ප්රKදර්ශකය කර තිය ද? Mk; vdpy;> jstikg;G jpl;lg;glk; 
fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjh? If yes, state whether the layout plan is displayed?  

බව්/Mk;/ Yes                           කැ ,y;iy/ No  
 

iii.   ැපැ ්යම් පි පන   ඇමුණුයම් දක්වාි තිය ද? jstikg;G jpl;lg;glj;jpd; gpujp ,izf;fg;gl;Ls;sjh? 
Is the copy of the layout plan attached? 

බව්/Mk;/ Yes                           කැ ,y;iy/ No  
 

b. පන හ   ඳහන් ද  පන ාි යල් ප්රKදර්ශකය කර තිය ද යන්ක  ඳහන් කරන්ක.  gpd;tUgit ghlrhiyapy; 
fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ (ghij tiuglk;> jhtu mUQ;nrhw;fs;> RNyhfq;fs;> Vidait)  

State whether the following are displayed in the school (route sketch, plant nomenclature, slogan etc  

i. මාිර්ග   හන් ghij tiuglk;/Route sketch ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No

ii. ශාික කාිමකරය jhtu mUQ;nrhw;fs;/ Plant nomenclature   

ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No 

iii.  පන රි ර උද්ධ්ෘ  පන ාිස RNyhfq;fs; /Slogans ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No 

iv. යවකත්තැ ( ඳහන් කරන්ක)/ Vidait (Fwpg;gplTk;)/ Others (please state) 

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

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

c. පන සුගිය ව රක කාිපය තුළ පන ාි යල් යරෝපන යය කරක පද පන ැළ  ංඛ්යයාිව fle;j tUlj;jpDs; ghlrhiyapy; 
elg;gl;l kuq;fspd; vz;zpf;if/ Number of trees planted in the school during last year 

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

d.බබ පන ාි යල් පන ාිරි රික ක යුතු යමයහයවීම  ඳහාි වගකීම් දැමේම/ ghlrhiyapy; Rw;whly;; 
nraw;ghLfSf;fhd nghWg;G  Responsibility of Environmental Activities in your school 

i.  විදුහල්පන තිතුමාි විසින් සිදුකරයි/ mjpgh; %yk;/By principal  

ii. ගුරු මණ්ඩප  ාිමාිජිකයයකු පන මයක් සිදුකරයි/Mrpupah; FO mq;fj;jth; %yk;/ 
     By a member of staff  
iii. විදුහල්පන ති හාි ගුරු මණ්ඩප  ාිමාිජිකයන් විසින් සිදුකරයි/ 

 mjpgh; kw;Wk; Mrpupah;fs; %yk;/ By principal & staff 
iv. විදුහල්පන ති, ගුරු මණ්ඩප  ාිමාිජිකයයකු හාි සිසුන් විසින් සිදුකරයි/ 
mjpgh;> Mrpupah; FO mq;fj;jth; kw;Wk; khzth;fs; %yk; /  
  By principal, member of staff & students 

 

11. පන ාි ල් පන රිේය ghlrhiy tsT/ School Premises 

පන හ   ඳහන් අංග පිළිබඳව යකටි වි ් රයක් ලියන්ක/ gpd;tUtdtw;iw njspTgLj;Jf/ Briefly write on 

following aspects 
 

a. පන ාි ල් පන රිේය ර…මවත්තැව පන වත්තැවාි යගක යාිම  rpwe;j tPl;Lg;guhkupg;G Kiwikapd; eilKiw/ 

Maintaining a good housekeeping system 
 

i. ක ප කළමකාිකරය ර…මයව්දයක් තිය ද?  fopT Kfhikj;Jt Kiw cs;sjh? In availability of a 

waste management system? 

ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No
 

ii. පිරිසිදු රීමේම් ර…මයව්දයක් තිය ද? Kiwahd Jg;Guthf;fy; Kiwfs; cs;sdth? Is there any 

proper cleaning system?   

ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No

iii. තිය  කම් යකටියයන් වි ් ර කරන්ක. Mk; vdpy;> RUf;fkhf Fwpg;gplTk;. If yes, please describe 

briefly. 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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b. යකොදිරක ද්රmවය අවම රීමේම  යයොදාි ඇති උපන ාිය මාිර්ග/ cf;fpg;Nghfhj nghUl;fisf; Fiwg;gjw;fhd 
cghaq;fs; / Strategies for minimization of non-perishable materials 

 

i. පන ාි ප  යපන ොලිීරන් ද්රmවය යගක ඒම වැළැක්වීයම් ්රිpයාිමාිර්ග/ ghlrhiyapDs; nghypj;jPd;> gpsh];bf; 
vd;gtw;iw nfhz;LtUtij jLg;gjw;fhd Kiwfs;/ Measures are taken to prevent polythene 

& plastic from bringing to school 

ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No 

ii. පන ාි ප තුළ යකොදිරක ද්රmවය කක් ැස ් රීමේයම් ර…මයව්ද/ ghlrhiyapy; cf;fpg;Nghfhj nghUl;fis 
Nrfupg;gjw;fhf Kd;ndLf;fg;gLk; Kiwfs/; Measures are taken to collect non-perishable in the 

school 

ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No 

iii. කක් ැස ්වක යකොදිරක ද්රmවය ඉවත්තැ රීමේයම් ර…මයව්ද/ ghlrhiyapy; Nrfupf;fg;gLk; cf;fpg;Nghfhj 
nghUl;fis mfw;Wtjw;fhf Kd;ndLf;fg;gLk; Kiwfs;/  Measures are taken to dispose  

non-perishable materials collected in the school 
      

       ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No
 

iv. පන ාි ප තුළ යකොදිරක ද්රmවය ඉවත්තැ රීමේම  ර…මයව්ද යගක තිය  කම්  ඳහන් කරන්ක/ cf;fpg;Nghfhj 
nghUl;fis mfw;Wtjw;fhf Kd;ndLf;fg;gLk; Kiwfs; ,Ug;gpd;> tpgupf;fTk;./ Please state, 

if measures are taken to dispose non-perishable 

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

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

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

c.  බපශක්තිය, ජපය හාි  ම්පන ත්තැ ද්රmවය පිරිමැසුම්දාියක යප  ාාිවි  රීමේම  යයොදාි ඇති උපන ාිය මාිර්ග  rf;jp> ePu; 
kw;Wk; nghUl;fs; Nrkpg;G cghaq;fs;/ Energy, water and resource material saving strategies 

 

i. සිසුන් දැුකවත්තැ රීමේම  ඳහාි දැන්වීම් පුවරු  වි කර තිබීම/ ,it rk;ge;jkhf khzth;fis 
tpopg;G+l;Ltjw;fhf mwptpg;G gyif ,lg;gl;Ls;sJ./ Fixing of notice board to make the students 

aware 

      ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No
 

ii. විදුලි ාාිවි ය අවම රීමේම  ්රිpයාිමාිර්ග යගක තිබීම/ kpd;rf;jp ghtidia Fiwg;gjw;fhf 
Kd;ndLf;fg;gLk; Kiwfs;/ Measures are taken to minimizing consumption of electricity     

       ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No
 

iii. ජප  ැපන යුම, අවශය ාිව ම  පන ාිපකය කර තිබීම/ Njitf;Nfw;g ePu; toq;fy; fl;Lg;gLj;jg;gLfpwJ./ 
Control water supply based on demand   

ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No 

iv.  ම්පන ත්තැ ාාිවි යේ දී කාි ත්ිය අවම රීමේම  යගක ඇති ්රිpයාිමාිර්ග  ඳහන් කරන්ක/ tsq;fs; 
tpuakhtij Fiwg;gjw;fhf Kd;ndLf;fg;gLk; Kiwfs;/ State measures are taken minimizing 

resource wastage 

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

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

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

12. වැසි ජපය මකාි යප  කළමකාිකරයය රීමේම  ඳහාි යයොදාි ඇති ර…මයව්දය kio ePu; Kfhikj;Jt 
mikg;G/  Storm Water Management System 

 

a. පන හ  වි ් ර  පන යන්ක/gpd;tuf;$ba mZFKiwfs; njhlu;ghd tpguq;fisj; jUf/ Provide 

details on following aspects 
 

i. සියමන්ති යයොදාි  ක ් කරක පද කාිණු පන ද්ධ්ති තිය ද? rPnke;jpyhd tbfhd; mikg;G cs;sjh? Solid 

drainage system available? 

ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No
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ii. වැසි ජපය ප්රKධ්ාික කාිණු පන ද්ධ්තිය   ම්බන්ධ් කර තිය ද? gpujhd tbfhd; mikg;gpDs; kio ePu; 
Nrfupg;G mikg;G ,izf;fg;gl;Ls;sjh? Is strom water connected to main drainage system? 

ඇ /Mk;/ Yes     කැ ,y;iy/ No
 

iii. යවකත්තැ ( ඳහන් කරන්ක), NtW VJk; Kiw ,Ug;gpd;(Fwpg;gplTk;), Any other method (please state) 

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

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

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

b. මදුරුවන් යබෝවීම වැළැක්වීම  යගක ඇති ආරක්ෂක ්රිpයාි මාිර්ග  Esk;G ngUff;$ba ,lq;fis 
fl;Lg;gLj;Jk; eltbf;iffs/; Preventive measures for breeding of mosquitoes 

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

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

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

 

c. වර්ෂාි ජපය පන ාි ල් වත්තැය න් ඉව   මුදාිහරික ර…මයව්දය kio ePupd; ,Wjpahd ntspNaw;w Kiw/ 
Final Discharge method of storm water 

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

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

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

 

13. ම්පන ත්තැ ප්රKශ ්  අයුරින් කළමකාිකරයය රීමේම/ tsq;fspd; mjpfgl;r Kfhikj;Jtk;/ Optimum 

Resources Management 

පන හ  අවශය ාි පිළිබඳව යකටි වි ් ර  පන යන්ක/ gpd;tuf;$ba nraw;ghLfs; njhlu;ghf njspthf 
tpsf;Ff./ Briefly explain on following initiatives 

a. පන ාි යල්  ම ්  බපශක්ති පිරිමැසීම  ඳහාි යයොදාි ඇති උපන ාිය මාිර්ග midj;Jtpj rf;jp Nrkpg;gpw;fhf 
Nkk;gLj;jg;gl;l cghaq;fs;./ Strategies developed for overall energy savings  

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

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

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

b. ජපය ාාිවි ය අවම රීමේම  ඳහාි ාාිවි  කරක උපන ාිය මාිර්ග/ePu;g; gad;ghl;bidf; Fiwg;gjw;fhd 
cghaq;fs/; Strategies for minimization of  water usage 

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

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

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

c. පන ාිරි රික හි කර ද්රmවය ාාිවි  රීමේම Rw;whly; el;Gwthd nghUl;fisg; gad;gLj;jy;/ Using eco 

friendly materials 

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

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

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

14. පන රි ර ක යුතු යල්ඛ්යකග  රීමේම  හ වාිර් ාි රීමේම  Rw;whly; nraw;ghLfs; rk;ge;jkhd Mtzg;gLj;jy; 
kw;Wk; mwp;f;ifaply;/ Documentation and Reporting of Environmental activities   

 

     පන හ  කරුණු පිළිබඳව වි ් රාිත්තැමකව ය ොරතුරු  පන යන්ක gpd;tuf;$ba mZFKiwfs; njhlu;ghd 
tpguq;fisj; jUf/ Provide detail descriptions on following approaches 
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a.  ්වයං වාිර් ාිකරයය සිදුකරක වාිර ගයක/ Ra mwpf;ifaplypd; vz;zpf;if/ Frequency of self-

reporting 

දිකපන  ාි/ ehshe;j/ daily 

 තිපන  ාි/ thuhe;j/ weekly 

මාිසික/ khjhe;j/ monthly 

 
b.  වාිර් ාි  බාි ගන්යන් කම් අදාිළ ර…මයව්දය වි ් ර කරන්ක gjpT Ngzy; Kiw fhzg;gbd; mit gw;wp 

tpgupf;Ff/ Describe method of record keeping, if available 

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

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

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

c.  පන ාිරි රික ක යුතු  ඳහාි පන ාි යල් යවකම නිළධ්ාිරියයකු පන ත්තැ කර තිබීම/ Rw;whly; tplaj;jpw;F nghWg;ghf 
ghlrhiyapy; mjpfhupapd; epakdk;/ Availability of committed officer to the subject at school level 

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

d. පන රි ර ක යුතු ප්රKදර්ශකය රීමේම  ඳහාි යවකම දැන්වීම් පුවරුවක් පන වත්තැවාි යගක යාිම (කම ආකාිරය  ඳහන් 
කරන්ක)  Rw;whly; nraw;ghLfs; njhlh;ghf jdpahd mwptpg;G gyifapid guhkupj;jy; 
(Fwpg;gplTk;)/ Maintaining the separate notice board for displaying environmental activities (please 

describe) 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

e.  පන ාි ප මඟින් ප්රKකාිශය  පන ත්තැ කරුක පබක, පන ාිරි රික ක යුතු පිළිබඳ වාිර්ෂික වාිර් ාි, පන ාිරි රික ප්රKකාිශක 
ඇත්තැකම් ඒ පිළිබඳව වි ් ර Rw;whly; ntspaPLfs;> Mz;lwpf;iffs; VjhtJ fhzg;gLkplj;J 
mitfs; njhlh;ghd tpguq;fs;./ Provide details on environmental publications, including annual 

reports if any 

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

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

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

15. පන ාිරි රික ය ෞඛ්යය හාි ආරක්ෂාිව Rw;whly; Rfhjhuk;; kw;Wk; ghJfhg;G/ Environmental Health and Safety                                      

     හදිසි අව ්ථාි  ඳහාි මුහුය දීයම්  ැපැ ්මක් බබ  තුද? cq;fsplk; mturfhy epyikfspd;NghJ 
nraw;gLj;jf;$ba jpl;lq;fs; VjhtJ fhzg;gLfpd;wdth?/ Do you have an emergency preparedness 

plan 

       බව්/Mk;/ Yes                කැ ,y;iy/No 

කය - කම් පන හ   ඳහන් වි ් ර  හවුරු කරමින්  පන යන්ක  mt;thwhapd;> gpd;tUk; jfty;fis 
cWjpg;gLj;jf;$ba Mjhuq;fisj; jUf/ If yes, provide following details with proof 

 

a.  හදිසි අව ්ථාි  ඳහාි මුහුය දීයම්  ැපැ ්ම ඉදිරිපන ත්තැ කරන්ක  mtrufhy epyikfspd;NghJ 
gad;gLj;jg;gLk; jpl;lk;./ Provide the emergency preparedness plan(s  

 

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

b.  ය ෞඛ්යය හාි ආරක්ෂාිව  ඳහාි වක ප්රKදර්ශක පුවරු ාාිවි  කර ඇති ආකාිරය  ඳහන් කරන්ක/Rfhjhuk; kw;Wk; 
ghJfhg;Gf;fhd tpsk;gug;gyifapd; fhl;rpg;gLj;jy;/ Provide proof for displaying sign boards for 

health and safety 

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

c.  යහොඳින් වාි ාිේය  ැපැ ්වීම  යගක ඇති ්රිpයාිමාිර්ග  ඳහන් කරන්ක rpwe;j fhw;Nwhl;l mikg;G/ 
Availability of better ventilation system 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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16. ඝක අපන ද්රmවය කළමකාිකරයය jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtk;/ Solid Waste Management 

      ඝක අපන ද්රmවය කළමකාිකරයය පිළිබඳව පන හ  ය ොරතුරු  පන යන්ක jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtk; gw;wpa 
gpd;tUk; tpguq;fis toq;Ff./ Provide following details on solid waste management 

a.  අපන ද්රmවය යවන් රීමේයම් ර…මයව්දය NtWgLj;jpf; fhl;Lk; Kiw/ Method of separation 

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

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

b.  කකතු රීමේයම් ර…මයව්දය Nrfupg;gpidf; fhl;Lk; Kiw/ Method of Collection 

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

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

c.  ගබඩාි රීමේම, ප්රKවාිහක ර…මයව්දය Nrkpg;G, Vw;wpr; nry;yy; Kiwfs;/ Method of Storage, 

Transportation 

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

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

d.  අපන ද්රmවය උත්තැපන ාිදකය අු  රීමේම  අදාිළ උපන ාිය මාිර්ග fopT cUthf;fj;jpid Fiwg;gjw;fhd 
cghaq;fs;;/ Strategies for minimization of waste generation 

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

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

e.  කැව  ාාිවි ය, ප්රKතික්රීaයකරයය කරක ප්රKමාිය යහෝ ප්රKතිශ  fopTfspd; kPs;gad;ghL> kPs;Row;rp 
Nghd;wtw;wpd; njhif my;yJ rjtPjk;/ Extent of Reuse, Recycling amount or percentage 

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

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

f.  අපන ද්රmවය ප්රKතිකර්ම ර…යමෝපන ාිය (යකොම්යපන ෝ ්ඨා රීමේම, ජීව වාියු, යවකත්තැ) fopT gupfhpg;G Kiwfs; 
(nfhk;Ngh];l;/ capu; thA/ Vidait)/ Waste treatment methods (composting/bio gas/other) 

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

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

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

g.  පන සුගිය ව ර තුළ ඝක අපන ද්රmවය කළමකාිකරයය  ඳහාි පන ාි ප තුළ ්රිpයාිත්තැමක කරක පද දැුකවත්තැ රීමේම් 
වැඩ  හන්  ඳහන් කරන්ක  fle;j tUlj;jpDs;; jpz;kf;fopT Kfhikj;Jk; njhlh;ghf 
Nkw;nfhs;sg;gl;l cs;sf tpopg;G+l;ly; epfo;r;rpfspd; vz;zpf;if (Fwpg;gplTk;)./ Number of 

Internal awareness programmes conducted for solid waste management during last year (please 

describe) 
 

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

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

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

h.  ඝක අපන ද්රmවය කළමකාිකරය වැඩ  හන්  ඳහාි මහජක  ම්බන්ධ් ාිව පබාි ගත්තැ ආකාිරය වි ් ර 
කරන්ක jpz;kf;fopT Kfhikj;Jt epfo;r;rpfspy; nghJkf;fs; gq;fspg;G vt;thW ngwg;gl;lJ 
vd;gJ gw;wp $Wf/ State how public participation is obtained for solid waste management 

programmes 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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17. ඉහ   ඳහන් කරක පද කරුණුවප  අම රව පන සුගිය ව ර තුළ පන රි රය ආරක්ෂාි රීමේම යහෝ වැඩිදියුණු රීමේම 
 ඳහාි හඳුන්වාි දුන් කව ්රිpයාිමාිර්ග.  Nkw;$wpait jtph;j;J> Rw;whly; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf 
my;yJ ghJfhg;gjw;fhf fle;j tUlj;jpy; mwpKfg;gLj;jg;gl;;Ls;s Gjpa Kiwfs;> 
nray;Kiwfs; kw;Wk; nraw;ghLfs;. Apart from the above, new systems, procedures introduced 

during the last year to protect/ enhance quality of the environment.  

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

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

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

18. පන රි රය  අදාිළව පන සුගිය ව ර තුළ බබ පන ාි ප විසින් ඉටුකරක පද  මාිජ ්රිpයාිකාිරකම් පැයි ්තුග  කරන්ක.  
fle;j tUlj;jpy; cq;fs; ghlrhiyapdhy; nraw;gLj;jg;gl;l Rw;whly; rk;ge;jkhd r%f 
eltbf;iffis gl;baypLf./ List out the environmental related social activities done by your 

School during last year  

 වි ් රාිත්තැමකව  කාිථ කරන්ක/ ep&gpf;fg;ngw;w jfty;fis juTk.;/ Submit details with proof 

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

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

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

19. පන ාිරි රික  මාිජ වගකීම්  Rw;whly; r%f flikg;ghLfs;./ Environmental Social Responsibilites                                   

a.  පන සුගිය ව ර තුළ පාසතලන් බාහිරව ්රිpයාිත්තැමක කරක පද රුක් යරෝපන ය වැඩ  හන් / fle;j tUlj;jpy; 
ghlrhiyf;F ntspNa nraw;gLj;jg;gl;l ku eLif epfo;r;rpfspd; tpguk;/ Details of tree 

planting programmes conducted outside of school during last year 

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

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

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

b.  පන සුගිය ව ර තුළ පන ාි යපන් බාිහිරව පන රි රය  ම්බන්ධ් ්රිpයාිත්තැමක කරක පද අයකකුත්තැ වැඩසටහන්/ fle;j 
tUlj;jpy; ghlrhiyf;F ntspNa nraw;gLj;jg;gl;l NtW Rw;whly; rk;ge;jkhd 
epfo;r;rpfspd; tpguk;/ Details of other environment related programmes conducted outside of 

school during last year 

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

c.   පන සුගිය ව ර තුළ පන ාි යපන් බාිහිරව පන රි රය  ම්බන්ධ් ්රිpයාිත්තැමක කරක පද අයකකුත්තැ වTාපතති fle;j 
tUlj;jpy; ghlrhiyf;F ntspNa nraw;gLj;jg;gl;l NtW Rw;whly; nraw;jpl;lq;fspd; 
tpguk;./ Details of other environment related projects conducted outside of school during last year  

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

 

C.  තපර ලබාග්යත් සම්මාන  Kd;dh; fpilf;fg;ngw;w tpUJfs;/ PREVIOUS AWARDS 
 

20. පන සුගිය අවුරුදු 3 තුළ පබාිගත්තැ පන රි ර  ම්මාික හාි  හතික  fle;j 3 tUlq;fspy; fpilf;fg;ngw;w 
Rw;whly; tpUJfs; kw;Wk; rhd;wpjo;fs; Environmental Awards and Certificates obtained in past 3 

years 
       හතිකවප පි පන ත්තැ අමුයන්ක rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izf;fTk; Attach copies of certificates 

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

D.  ඉහ  ක්රි…යාකාරකම්වලට අම රව සඳහන් කළ හැකි පාරිසරික වශතයන් වැදග්යත් ක්රි…යාකාරකම්  
Nkw;$wg;gl;l tpdhf;fspy; cs;slf;fg;glhj Vida Rw;whly; njhlh;ghd nraw;ghLfs;  

OTHER ENVIRONMENT RELATED ACTIVITIES NOT INCLUDED IN ABOVE QUESTIONS / 
 

21. පන රි ර නියමු වැඩ  හක  ම්බන්ධ්ව වි ් ර පබාියදන්ක  Rw;whly; Kd;Ndhb epfo;r;rpfs; njhlu;ghd 
jfty;fis toq;Ff/ Provide details on Environment Pioneer Programme
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a. පබාි ගත්තැ පන දක්කම් ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l gjf;fq;fspd; vz;zpf;if/ Number of Medals obtained 
 

 

වර්ෂය
tUlk;  
Year 

2014 2015 2016 2017 2018 මුළු ගයක
nkhj;jk; 

Total 

ජකාිධිපන ති [dhjpgjp/President        

 ්වර්ය jq;fk; /Gold        

රජ nts;sp/ Silver       

හරි gr;ir/ Green       

පන රි ර නියමු  Kd;Ndhb / 
Pioneer 

      

මුළු ග්යණන nkhj;jk;/Tota        
 

b. දැක  බබ පන ාි යල් ්රිpයාිත්තැමක පන රි ර නියමු කණ්ඩාියම් ගයක  cq;fSila ghlrhiyapy; 
jw;NghJs;s Kd;Ndhb FOf;fspd; vz;zpf;if/ Number of Pioneer groups currently existing in 

your school  

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

c. 2014 සි  2018 දක්වාි බබ පන ාි යල් පන රි ර නියමු වැඩ  හක ව ර කීයක් අඛ්යණ්ඩව ්රිpයාිත්තැමක වුවාිද  වි ් ර 

කරන්ක  cq;fSila ghlrhiyapy; 2014 ,Ue;J 2018 tiu Rw;whly; Kd;Ndhb epfo;r;rpapd; 
nraw;ghL njhlh;r;rpahf cs;sjh? tpgupf;Ff. Describe the continuity of the Environment Pioneer 

Programme in your school from 2014 to 2018.  

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

22. පන රි ර ළමාි  මාිජ වැඩ  හක පිළිබඳ වි ් ර rpWth; Rw;whly; fof epfo;r;rp njhlu;ghd jfty;fisj; 
jUf. Provide details on Eco Club Programme. 

 

a.  පබාිගත්තැ පන දක්කම්   හතික ගයක. ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l gjf;fq;fs;/ rhd;wpjo;fspd; vz;zpf;if. 
Number of Medals/ Certificates obtained.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. දැක  බබ පන ාි යපහි පන වත්තැවාියගක යුක පබක පන රි ර ළමාි  මාිජ ගයක  cq;fSila ghlrhiyapy; 
jw;NghJs;s rpWth; Rw;whly; fofq;fspd; vz;zpf;if/ Number of Eco clubs currently existing in 

your school 

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

c. 2014 සි  201  දක්වාි බබ පන ාි යල් පන රි ර ළමාි  මාිජ වැඩ  හක අඛ්යණ්ඩව ්රිpයාිත්තැමක  ආ ආකාිරය වි ් ර 

කරන්ක. cq;fSila ghlrhiyapy; 2014 ,Ue;J 2018 tiu rpWth; Rw;whly; fof 
epfo;r;rpapd; nraw;ghL njhlh;r;rpahf cs;sjh? tpgupf;Ff. Describe the continuity of the Eco 

Clubs Programme in your school from 2014 to 2018. 
 

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

වර්ෂය
tUlk; 
Year 

2014 2015 2016 2017 2018 මුළු ගයක  
nkhj;jk; 

Total 

ය ොබාි පන දක්කම්
,aw;if gjf;fk;  
Soba Medal   

      

විහඟ  හතිකය  
gwitr;rhd;wpjo;  
Vihanga Certificate   

      

තුරුප ාි  හතිකය  
jhtur;rhd;wpjo;  
Thurulatha  Certificate 

      

මුළු ග්යණන nkhj;jk; /Total 
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23.  යම් දක්වාි  ඳහන් කරක පද ය ොරතුරුවප  අම රව බබ පන ාි ප මඟින් සිදුකළ වියශ-ෂ පන ාිරි රික ්රිpයාිකාිරකම්

,q;F Fwpg;gplg;glhjitfs; jtpu;e;j> cq;fSila ghlrhiyfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l tpNrl 
Rw;whly; eltbf;iffs; njhlu;ghf RUf;fkhf tpsf;Ff. State and provide brief description special 

environment related activities conducted by your school other than those mentioned above.  
 

a. පන සුගිය ව ර තුළ බබ පන ාි ප මඟින් සිදුකළ තවනත් පාරිසරික වTාපතනන් යමොකවාිද?  fle;j tUlj;jpy;; 
cq;fSila ghlrhiyfspd; %yk; nraw;gLj;jg;gl;l NtW Rw;whly; fUj;jpl;lq;fs; ahit? 
What are the other environmental projects implemented by your school during last year  

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

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

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

b. පන සුගිය ව ර තුළ බබ පන ාි ප මඟින් වියශ-ෂ පන ාිරි රික දිකයන්හි දී සිදු කළ ්රිpයාිකාිරකම්  fle;j tUlj;jpy; 
tpNrl Rw;whly; jpdq;fSf;fhf nra;ag;gl;l epfo;r;rpfs; ahit. /Programmes implemented for 

special environmental days during last year    

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

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

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

c. පන සුගිය ව ර තුළ බබ පන ාි ප මඟින් සිදුකළ යහෝ  හාාිගි වු දි ්ත්රි.ක්/ ජාිතික පන ාිරි රික වැඩ  හන් දක්වන්ක  
fle;j tUlj;jpy; cq;fSila ghlrhiyapd; %yk; gq;Fnfhz;l my;yJ Nkw;nfhs;sg;gl;l 
khtl;l/ Njrpa Rw;whly; epfo;r;rpfs; ahit? What are the districts/ national environmental 

programmes participated or carried out by your school during last year?  

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

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

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

    d. පන සුගිය ව ර තුළ බබ පන ාි ප  හාාිගි වු දි ්ත්රි.ක්/ ජාිතික පන ාිරි රික කඳවුරු fle;j tUlj;jpy;; gq;Fgw;wpa 
Njrpa my;yJ khtl;l Rw;whly; Kd;Ndhb ghriwfs; gw;wpf; $Wf State on your participation 

for national or district environmental camps during last year. 

 

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

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

 .................................................................................................................................................................... 
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අයදුම්කරුතේ ප්රmකාශය-tpz;zg;gjhupapd; cWjpAiu-APPLICANT'S DECLARATION 

 
 

පන හ  අත්තැ න් කරක …… ………… ………………… ……………………… …………………………… 

( ම්පුර්ය කම) වක මාි යම්  මඟ ඉදිරිපන ත්තැ කර ඇති ය ොරතුරු/ වි ් ර   ය බවත්තැ, යමම  ම්මාිකය  අදාිළ 

විනිශක්ය මණ්ඩපය  කම ය ොරතුරු වි ් ර ආදිය පන මේක්ෂාි රීමේම  බපය පබාියදක බවත්තැ, යම් ආකාිරයරීන් කම 

ය ොරතුරු/ වි ් ර ආදියයහි අ  ය බව ප්රK යක්ෂ වුවයහොත්තැ මධ්යම පන රි ර අධිකාිරියයහි ීරරයය අව ාික ීරරයය 

යප  පිළිගැනීම  කකඟ වක බවත්තැ යමයින්  හතික කරමි. 

fPNo xg;gkpl;Ls;s ehd;>…………………………………………………………………………........... 
(tpz;zg;gjhupapd; KOg;ngah;)> vd;dhy; jug;gl;Ls;s jfty;fs; midj;Jk; cz;ikahdit vd 
cWjpg;gLj;JtNjhL vd;dhy; toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fis gupNrhjpg;gjw;fhd mjpfhuj;jpidAk; 
eLtu; FOTf;F toq;fpAs;Nsd;. NkYk; nfhLf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikf;Fg; Gwk;ghdit 
vd fhzg;gLkplj;J> G+uz kw;Wk; ,Wjp mjpfhuj;jpid cila kj;jpa Rw;whly; 
mjpfhurigapd; jPu;g;gpid Vw;Wf; nfhs;Ntd; vd ,j;jhy; cWjpnkhop mspf;fpd;Nwd;.  

     

I the undersigned (full name of applicant)…………………………………………………................... 

do hereby declare and affirm that all information herein provided by me is true and give Authority to the 

panel of judges to check provided details and if found that the information provided is not true, then to 

accept the verdict of the CEA as the full and final authority. 

 

 

අත්තැ ක : ……………………………………….. 
xg;gk; 
Signature 

 

 
පන ාි යල් දික මුද්රmාිව

ghlrhiyapd; jpfjp Kj;jpiu  
Date stamp of school 

 

 

GUIDANCE TO FILL THE APPLICATION/ අයදුම්පත්ර ය සම්ුරර්ණ කිරීමට පපතදස්  tpz;zg;gg; 
gbtj;ij G+uzg;gLj;Jtjw;fhd topfhl;b 
 

 අයදුම්පන ත්රJය  ම්පුර්ය රීමේම  ප්රKථම යමහි  ඳහන් උපන යද ව්ප  අුකව ක යුතු කරන්ක.
tpz;zg;gg;gbtj;ij G+uzg;gLj;Jtjw;F Kd;du; gpd;tUk; topfhl;ly;fis ftdkhf 
thrpf;Fk;gb jhq;fs; mwpTWj;jg;gLfpwPu;fs;.  
We advise you to go through the following guidelines carefully before filling the application. 

 

 මධ්යම පන රි ර අධිකාිරියයහි ප්රKධ්ාික කාිර්යාිපය, පන ළාිත්තැ කාිර්යාිප, දි ්ත්රි.ක් කාිර්යාිප (පන ළාිත්තැ කාිර්යාිප හාි 
දි ්ත්රි.ක් කාිර්යාිප යල්ඛ්යකය අමුයාි ඇ .) යහෝ මධ්යම පන රි ර අධිකාිරියේ යව  අඩවිය මඟින් ගන්කාි 
අයදුම්පන ත්තැ පන මයක් යමම ජකාිධිපන ති පන ාිරි රික  ම්මාික 2019  ඳහාි වපංගු යව්. 

[dhjpgjp Rw;whly; tpUJ- 2019 Nghl;bf;fhf kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapd; jiyik 
mYtyfk;> khfhz mYtyfk;> khtl;l mYtyfk; (khfhz kw;Wk; khtl;l 
mYtyfq;fspd; ngau;g; gl;bay; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;ls;sJ) kw;Wk; ,izaj;jsj;jpy; 
,Ue;J gjptpwf;fk; nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; kl;LNk Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 
 

Applications issued by the Head Office, any Provincial Office, District Office (List of Provincial 

and District Offices are annexed) of the Central Environmental Authority or downloaded from CEA 

website will only be accepted for the Presidential Environmental Award 2019 competition. 
 

 

 යමම අයදුම්පන ත්රJයයහි  ඳහන්   ම යකො  ක්ම  ම්පුර්ය රීමේම අනිවාිර්ය යව්. අදාිළ යකොවක යම් යකො  ක් 
ඇත්තැකම් “අදාිළ යකොයව්” යප   ඳහන් කරන්ක.
tpz;zg;gj;jpd; midj;J gf;fq;fisAk; KOikahfg; G+uzg;gLj;JtJ fl;lhakhdjhFk;. 
nghUj;jkw;w ,lq;fspy; “nghUj;jkw;wJ” vdf; Fwpg;gplTk;. 
Completion of all parts of the applications is mandatory.  Please indicate "Not Applicable" at where 

it is not relevant. 

 

දිකය : ……………………
jpfjp  
Date  
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  ම්බන්ධ් වු වයාිපන ෘති, ඡාියාිරූපන , සී.ඩී.  ැටි,  ්වයං ඇගයීම් වාිර් ාි පබාිගත්තැ අුකමැතින්, ගැලීම්   හන්, 
 ම්මාික  හතික යහෝ කවැනි වු අයකකුත්තැ ලියරීයවිලි ඇත්තැකම් අයදුම්පන ත්රJය  මඟ ඇමුණුම් යප  ඉදිරිපන ත්තැ 
කරන්ක.
KbTWj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fs;> Gifg;glq;fs;> ,Wtl;Lf;fs;> Rakjpg;gPl;L mwpf;iffs;> 
rk;ge;jg;gl;;l epWtdq;fspd; mDkjpfs;> rl;l Mtzq;fs;> fpiltupg;glk;> tpUJfs;> 
rhd;wpjo;fs; kw;Wk; Vida nghUj;jkhd Mtzq;fs; tpz;zg;gg;gbtj;Jld; 
,izf;fg;glKbAk;. 
Additional information such as projects done, photographs, CD, self evaluation reports, approvals of 

relevant authorities, legal documents, flow charts, awards, certificates and any other related 

documents could be submitted with the application as attachments. 

 අයදුම්පන ත්රJ ාාිරගන්කාි අව ාික දිකය 15

tp;z;zg;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpfjp 15  
Closing date for the application will be on 15  
 

 අයදුම්පන   ලියුම් කවරයක බහාි නිසි පන රිදි අපවාි පන හ   ඳහන් ලිපිකය   ැපන ැල් රීමේම  යහෝ යගකවිත්තැ ාාිර 
දීම  හැරීය. 
tpz;zg;gg;gbtk; jghYiwfspDs; itf;fg;gl;L fPo; Fwpj;j Kftupf;F mit jghy; 
%yNkh my;yJ NeubahfNth te;J ifaspf;fKbAk;. 
The application should be enclosed is an envelope and submitted by post or hand deliver to 

following address. 
 
අධ්යක්ෂ (පන රි ර අධ්යාිපන ක)   gzpg;ghsh; (Rw;whly; fy;tp) Director (Environment Education) 
පන රි ර අධ්යාිපන ක හාි    Rw;whly; fy;tp kw;Wk;   Environment Education and 

දැුකවත්තැ රීමේම් අංශය,     tpopg;G+l;ly; gpupT   Awareness Division, 
මධ්යම පන රි ර අධිකාිරිය,    kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig  Central Environmental Authority,   

104, “පන රි ර පිය ”,     104> “gupru gpar”   104, “Parisara Piyasa” 
යඩන්සිල් යකො බ කු ව මාිව ,   nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij Denzil Kobbekaduwa Mawatha 
බත්තැ රමුල්ප.   gj;juKy;y    Battaramulla  

    
 ලියුම් කවරයේ වම් පන   ඉහළ යකළවයරහි “පන ාි ල් අංශය” යප   ඳහන් කළ යුතු අ ර, ලියුම් කවරයයහි වම් 

පන ැත්තැයත්තැ පන ාි යල් ලිපිකය  ඳහන් කළ යුතුය.
jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “ghlrhiy gpupT” vd Fwpg;gplg;gLtNjhL; 
epWtdj;jpd;; tpyhrk; jghYiwapd; ,lJ gf;f fPo;; %iyapy Fwp;g;gplg;glNtz;Lk;. 
Please state” School Category” on the left, top corner of the envelop and the address of the school 

should be indicated on the left side of the envelop. 
 

8.   වැඩි වි ් ර දැකගැනීම  පන හ  දුරක ක අංක අම න්ක. 
Nkyjpf jfty;fSf;F njhlu;G nfhs;tjw;fhd njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  
Contact Telephone Numbers for further details:   
 

 අජිත්තැ යහ-රත්තැ මයාි,  හකාිර අධ්යක්ෂ /jpU.m[pj; N`uj;> cjtp gzpg;ghsh;/ Mr.Ajith Herath, 

AD :- 071-4421460 
 කන්.තිරුයපෝගකන්ද්රmන් මයාි, යජයෂ්ස පන රි ර නිපධ්ාිරි/ jpU. eh.jpUNyhfre;jpud;> gpuNjr 

Rw;whly; cj;jpNahfj;jh;/ Mr.N.Thirulogachandran, SEO:- 077-3450956 
 මනීෂාි ගුරුයේ මිය, පන රි ර නිපධ්ාිරි/ jpUkjp. kdp\h FUNf> Rw;whly; cj;jpNahfj;jh;       

Mrs. Maneesha Guruge , EO :General line -011 2872278 (ext: 242/244) 
 

 

9. අයදුම්පන    ඳහාි ගාි ්තුවක් අය කරුක යකොපැය ./tpz;zg;gq;fSf;F vt;tpjkhd fl;lzKk; 
mwtplg;glkhl;lhJ.  No any fee will be charged for the application 
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සුදුසුකම් jifikg; gpukhzk;.  ELIGIBILITY CRITERIA 

 

1. පන රි ර නියමු වැඩ  හක ්රිpයාිත්තැමක වක පන ාි ල්  හ / යහෝ පන රි ර ළමාි  මාිජ ඇති පන ාි ල් වීම.  

Rw;whly; Kd;Ndhb/ rpWth; Rw;whly; fof epfor;rp ghlrhiyapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
Schools having Environment Pioneer Programme and / or  Eco club program. 

 

 

ඇග්යයීතම් ක්රි…යාපිළිතවල  kjpg;gPl;L Kiw  EVALUATION PROCEDURE

1. ජාිතික හරි   ම්මාික 2016, 2017  හ 2018 හි රන්  ම්මාිකපාිභීන් යමම වර්ෂය  ඳහාි අයදුම් රීමේම  
සුදුසුකම් යකොපබුක ඇ . 

2016, 2017 kw;Wk; 2018 ஆk; Mz;Lfspy; eilngw;w  Njrpa gRik tpUJ epfo;tpy; 
jq;fg;gjf;fk; ngw;wtu;fs; ,t; epfo;tpy; gq;Fgw;w jFjpaw;wtu;fshtu;. 
Gold Winners of National Green Award 2016, 2017 and 2018 are not eligible to apply for this 

event. 
 

 කක් කක් අයදුම්කරුවන්  ඳහාි යත්තැමේම් කමිටුව විසින් යමම  ම්මාික  ඳහාි  ක ් කරගත්තැ පකුණු පබාිදීයම් 
්රිpයාිපිළියව   අුකව පකුණු පබාි යදක අ ර,  ම්මාිකපාිභීන් සුදුසුකම් ඇගයීම  හ නීරික්ෂයය මඟින් 
ය ෝරාිගුක පැය . (යත්තැමේම්  ඳහාි සිදුකරක ක්යෂ-ත්රJ පන මේක්ෂය ඇගයීම් කමිටුව මඟින්ම යහෝ පන ත්තැකරුක පබක 
නියයෝජි යන් මඟින් සිදුකරුක පැය .)

Kd; tiuag;gl;l Gs;spaply; jpl;lj;jpd; gb tpz;zg;gj;jpd; xt;nthU Nfs;tpfSf;fk;; 
Gs;spaplg;gl;L ntw;wpaPl;batu;fs; njupTnra;ag;gLtu;. gpd;du; njupTf; FOtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; fsg;gupNrhjid kw;Wk; kjpg;gply; %yk; ntw;wpahsh;fs; 
njupTnra;ag;gLth;.(fsg;gupNrhjid kjPg;gPl;lf; FOtpduhy; my;yJ njupT nra;ag;gl;l 
gpujpepjpfshy; Nkw;nfhs;sg;gLk;) 
 

Marks will be given to each question of the application according to the marking scheme and 

winners will be selected after short listing, evaluation and site inspection by the selection 

committee. (Site inspections can be conducted by evaluation committee itself or nominated 

representatives) 

 අව න් ඇගයීම  පක් කරක අයදුම්පන ත්රJ, යත්තැමේම් කමිටුව මඟින් යහෝ පන ත්තැකරුක පබක නියයෝජි යන් පන ැමිය 
පන මේක්ෂාි කරුක පබක අ ර යත්තැමේම් කමිටුයව් ීරරයය අව ාික ීරරයය යව්. යකය - වුවද, වැඩිදුර වි ් ර 
පබාිගැනීම  දුරක ක මඟින් ද විමසීම් කළ හැරීය.

,Wjpf; fl;lj;jpy; xt;nthU ghlrhiyAk;; eLtu; FOtpdhy; guPl;rpf;fg;gl;L ,Wjpj; jPu;khdk; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fSf;fhf Njit Vw;gbd; njhiyNgrp %ykhd 
guPl;rpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
 
At the final stage, each school will be inspected by the judge panel or their representatives and final 

decision will be made by the judge panel. Telephone interviews can also be followed to get more 

information. 
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No. Provincial Offices/  

District Offices 
Telephone / Fax 

1.  Western Provincial Office 
Tel -  011-2862831 Fax-  011-2865293 

2.  Southern Provincial Office 
Tel -  091-7877277 Fax-  091-2282735 

3.  Central Provincial Office  
Tel -  081-7877277 Fax -  081-2494884 

4.  Northern Provincial Office 
Tel -  021-7877277 Fax -  021-2224050 

5.  Eastern Provincial Office 
Tel -  026-2234488 Fax -  026-2234488 

6.  North Central Provincial Office 
Tel -   025-2225999/ 025-7877277 Fax -  025-2225999 

7.  North Western Provincial Office 
Tel -  037-7877277 / 80 Fax -  037 2233885 

8.  Uva Provincial Office 
Tel -   055-7877277  Fax -   055-2225305 

9.  Sabaragamuwa Provincial Office 
Tel -  045-2226984 Fax -  045-2226984 

10.  Gampaha District Office 
Tel  -  033-7877277 Fax -  033-2232201 

11.  Kalutara District Office 
Tel  -  034-2221420 Fax -  034-2221420 

12.  Matara District Office 
Tel  -  041 7877277 / 80 Fax -  041 2234897 

13.  Hambantota District Office 
Tel  -  047-2241599 Fax -  047-2241599 

14.  Mathale Dicrict Office 
Tel  -  066-2231205 Fax -  066-2231205 

15.  Nuwara Eliya District Office 
Tel  -  052-2223311 

16.  Kilinochchi District Office 
Tel -  021-2285548 Fax - 021-2285548 

17.  Mulativu District Office 
Tel -  021-2290224 

18.  Vavuniya Distict Office 
Tel -  024-2220611 Fax - 024-2220611 

19.  Mannar District Office 
Tel -  023-2251606 Fax -  023-2251606 

20.  Baticaloa District Office 
Tel -  065-2227522 Fax -  065-2227522 

21.  Ampara Distict Office 
Tel -  063-7877277 Fax -  063-2222192 

22.  Polonnaruwa District Office 
Tel -  027-2227376 Fax -  027-2227376 

23.  Puttalum  District Office 
Tel -  032-2267241    

24.  Monaragala District Office 
Tel -  055-2273963 Fax -  055-2273963 

25.  Kegalle District Office 
Tel -  035-7877277 Fax -  035-2230449 

 


