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ජනාධිපති පරිසර සම්මාන - 2021/2022 ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுகள்- 

2021/2022 Presidential Environment Awards – 2021/2022 

මුද්රිතත හ  ා ෙක්ට්ක ො නික ම මායv ංශය அச்சு மற்றும் இலத்திரனியல் ஊடகப்பிாிவு

Electronic and Print Media Sector 

මුලිම කත හො රතුරු அடிப்படடத் தகவல்கள் Basic Information  

1. අයදුම්කරුගේ නම விண்ணப்பதாாியின் பபயர் Name of the 

applicant……………………………………………………………………………………………… 

2. ග ෞද්ගලික ලිපිනය பிரத்தியயக முகவாி Personal Address………………………………………… 

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

3. රාජකාරී ලිපිනය கடடம நிடலய முகவாி Official Address………………………………………... 

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

4. ජංගම දුරකතන අංකය டகயடக்கத் பதாடலயபசி இலக்கம் Mobile Number…………………….. 

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

5. විද්යු…ත් ත තැ ැ ල ලිපිනය மின்னஞ்சல் முகவாி E – mail Address……………………………………… 

6. ගෙබ් ලිපිනය இடணயத்தள முகவாி Web Address 
…………………………………………………………….. 

7. අයදුම්කරුගේ අධ්යාා න දුදුදුකම් விண்ணப்பதாாியின் கல்வித் தடகடமகள்  Educational 

qualifications of the applicant………………………………………………………………………….. 

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

8. අයදුම්කරුගේ ෙෘත් තතිය දුදුදුකම්  விண்ணப்பதாாியின் பதாழில்வாண்டமத் தகவல்கள் Professional 

qualifications of the applicant…………………………………………………………...... 

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

ක්රි…යාකාරීත් තෙයඅ අද්යුාත ගතතරරරු பசயற்பாடுடன் பதாடர்புடடய தகவல்கள் Information related to the 

activities 

9. ගුෙන් විදුලි මාධ්යා வாபனாலி ஊடகம் Radio Media  

I. 2019, 2020 හා 2021 ෙර්ෂ රත නිෂ් ාද්යුනය කර ප්රலචාාරය ූ  ෙැසටඅහන් ප්රலමායය.2019,2020, 2021 ஆம் 

ஆண்Lfளில்  தயாாித்து ஒலிபரப்பிய நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்டக. Number of programs 

produce and broadcasted in the years  2019, 2020 & 2021  ………………………. 

II. එම ෙැසටඅහන්  ප්රலචාාරය ූ  ගුෙන් විදුලි නාලිකාෙ, නාලිකාෙන්,ෙැසටඅහගන් නම හා ප්රலචාාරය ූ  ිනන පිිබඳ  

ගකටි ට හනක් කරන්න. யமற்படி நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பாகிய வாபனாலி அடலவாிடச, 

அடலவாிடசகள், நிகழ்ச்சியின் பபயர் மற்றும் ஒலிபரப்பாகிய திகதிகள் பற்றிய சுருக்கமான 

குறிப்பிடனத் தருக . Short remakes about the broadcasted programs; radio channel, channels, name 

of the program and date……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..  
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III. අයදුම් ත ටමඟ 2019 හා 2020 ෙර්ෂ ට හා හඬ  අ 05ක් ද්යු 2021 ෙර්ෂය ට හා හඬ  අ 03ක් ද්යු ෙශගයන් හඬ 

 අ 08 පිිබඳ  විට්තර  விண்ணப்ப பத்திரத்துடன் 2019, 2020 ஆம் ஆ்ண்டுகளுக்காக 05 மற்றும் 

2021 ஆம் வருடத்திற்காக 03 ஒலிப்பதிவு நாடாக்கள் உட்பட பமாத்தமாக 

சமர்ப்பிக்கயவண்டிய 08 நாடக்கள் பற்றிய விபரங்கள். Details of 08 progams along with the 

application consisting with 05 programs in the years 2019 & 2020 and 3 programs in year 2021  

අ/අ 

பதா/இ 

No. 

ෙැසටඅහගන් නම 

நிகழ்ச்சியின்பபயர் Name of the  

Program 

විකාශය ූ  ගුෙන් විදුලි නාලිකාෙ 

ගහෝ නාලිකා ஒலிபரப்பாகிய 

வாபனாலி அடலவாிடச 

அல்லது அடலவாிடசகள் 

Broadcasted Radio channel or 

channels 

ිනනයන් 

திகதிகள் 

Date 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

10. රූ ොහිනි මාධ්යා பதாடலக்காட்சி ஊடகம் Television Media 

I. 2019, 2020 හා 2021 ෙර්ෂ රත නිෂ් ාද්යුනය කර විකාශය ූ  ෙැසටඅහන් ප්රலමායය  2019,2020, 2021 ஆம் 

ஆண்Lfளில் தயாாித்து ஒளிபரப்பாகிய நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்டக Number of programs 

produce and telecasted in the years 2019, 2020 & 2021……………………… 

II. එම ෙැසටඅහන්  විකාශය ූ  රූ ොහිනි නාලිකාෙ, නාලිකාෙන්, ෙැසටඅහගන් නම හා ප්රலචාාරය ූ  ිනන පිිබඳ  ෙ 

ගකටි ට හනක් කරන්න. யமற்படி நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகிய பதாடலக்காட்சி அடலவாிடச, 

அடலவாிடசகள், நிகழ்ச்சியின் பபயர் மற்றும் ஒளிபரப்பாகிய திகதிகள் பற்றிய சுருக்கமான 

குறிப்பிடனத் தருக . Short remakes about the telecasted programs; TV channel, channels, name of 

the program and date………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 

III. අයදුම් ත ටමඟ 2019 හා 2020 ෙර්ෂ ට හා විඩිගයෝ  අ 05ක් ද්යු 2021 ෙර්ෂය ට හා විඩිගයෝ  අ 03ක් ද්යු 

ෙශගයන් විඩිගයෝ  අ 08 පිිබඳ  විට්තර  விண்ணப்ப பத்திரத்துடன் 2019, 2020 ஆம் 

ஆ்ண்டுகளுக்காக 05 மற்றும் 2021 ஆம் வருடத்திற்காக 03 வீடியயா நாடாக்கள் உட்பட 

பமாத்தமாக சமர்ப்பிக்கயவண்டிய 08 நாடக்கள் பற்றிய விபரங்கள் Details of 08 progams 

along with the application consisting with 05 programs in the yars 2019 & 2020 and 3 programs 

in year 2021 

අ/අ 

பதா/இ   

No. 

ෙැසටඅහගන් නම 

நிகழ்ச்சியின்பபயர் Name of the 

Program 

විකාශය ූ  රූ ොහිනි නාලිකාෙ ගහෝ 

නාලිකා ஒலிபரப்பாகிய 

பதாடலக்காட்சி அடலவாிடச 

அல்லது அடலவாிடசகள் 

Telecasted TV channel or 

ිනනයන් 

திகதிகள் Date 
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channels 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

11. මුද්රිகත මාධ්යා அச்சு ஊடகம் Print Media 

I. 2019, 2020 හා 2021 ෙර්ෂ රත රචානා කර  ත ූ  විගශේෂාංග/ලිපි  ප්රலමායය 2019, 2020, 2021 ஆம் 

ஆண்Lfளில் எழுதி பிரசுரமாகிய  தனிச்சிறப்புக் கூறுகள் /கட்டுடரகளின் எண்ணிக்டக  
Number of articles/ feature articles published in the years 2019, 2020 & 

2021………………………........................... 

II. එම විගශේෂාංග/ලිපි  ත ූ  පුෙත් ත ත් ත හා  ත ූ  ිනන පිිබඳ  ෙ ගකටි ට හනක් කරන්න. யமற்படி 

தனிச்சிறப்புக் கூறுகள் /கட்டுடரகள் பிரசுரமாகிய பசய்தித்தாள்கள் மற்றும் பிரசுரமாகிய 

திகதிகள் பற்றிய சுருக்கமான குறிப்பிடனத் தருக. Short remakes about the published articles/ 

feature articles; published newspaper and the date…………………………………………………….. 

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

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

III.  අයදුම් ත ටමඟ 2019 හා 2020 ෙර්ෂ ට හා විගශේෂාංග/ ලිපි 07 ද්යු 2021 ෙර්ෂය ට හා විගශේෂාංග/ ලිපි 04ක් ද්යු 

ෙශගයන් ඉිනරි ත් ත කතයුර විගශේෂාංග/ ලිපි 11 පිිබඳ  විට්තර விண்ணப்ப பத்திரத்துடன் 2019, 2020 

ஆம் ஆ்ண்டுகளுக்காக 07 மற்றும் 2021 ஆம் வருடத்திற்காக 04 உள்ளடங்கலாக 

சமர்ப்பிக்கயவண்டிய 11  தனிச்சிறப்புக் கூறுகள் /கட்டுடரகள்  பற்றிய விபரங்கள். Details 

about the 11 articles/ feature articles along with the application consisting with 07 articles/ feature 

articles in the years 2019 & 2020 and 04  articles/ feature articles in year 2021  

අ/අ 

பதா/இ 

No. 

විගශේෂාංගගේ/ ලිපිගේ නම  

தனிச்சிறப்புக் கூறுகள் 

/கட்டுடரகளின் பபயர் Name 

of the article/ feature article 

 ත වු පුෙත් ත ත/ පුෙත් ත ත් තෙල නම් 

பிரசுரமாகிய பசய்தித்தாள்/ 

பசய்தித்தாள்களின் பபயர்கள் 

Published newspaper / newspapers 

ිනනයන් 

திகதிகள் Date 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11    
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12. තම ෙැසටඅහනඅ,  විගශේෂාංගයඅ ලැබුණු ශ්රාෙක/ ග්රාාහක/  ාඨක ප්රலතිචාාර පිිබඳ ෙ ට හනක් කරන්න தனது 

நிகழ்ச்சிக்கு /தனிச்சிறப்புக் கூறுக்கு  கிடடத்த யநயர்கள் / சந்தாதாரர்கள்/ வாசகர்களின்  
பிரதிபலிப்புகள் பற்றிக் குறிப்பிடுக State briefly your views on the responses of the viewers / 

listeners / readers  

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

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

 

13. ඔඳගේ ගමගහෙරඅ අද්යුාතෙ ගද්ශිය ගහෝ විගද්ශිය ටම්මාන ලඳා ඇත් තනම් ඒ පිිබඳ  ගකටි විට්තරයක් 

ට යන්න. உங்களின் அரும்பணி  பதாடர்பாக உள்நாட்டு அல்லது பவளிநாட்டு விருதுகள் 

கிடடத்திருப்பின் அடவ பற்றிய சுருக்கமான விபரத்டத தருக. Give a brief description about the 

activities, awards of local / foreign were received by the applicant 

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

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

 

ඉහත ට හන් ගතතරරරු මාගේ ද්යුැනීගම්  හා විශ්ොටගේ හැටියඅ ටතා හා නිෙැරින ඳෙත් ත, ටාෙද්යුා ගතතරරරු ඉිනරි ත් ත 

කර ඇති ඳෙ තහවුරු වුෙගහතත් ත, ඇගයීම් ක්රි…යාෙලිගයන් ඉෙත් ත ගකගරන ඳෙත් ත හා ගත් තරීම් මඩලසලගේ ටාමුහික තිරයය 

අෙටන් තීරයය  ගලට පිිබගන්නා ඳෙඅත් ත එකඟ ගෙමි.  

யமயல குறிப்பிட்ட தகவல்கள் எனது அறிவு மற்றும் நம்பிக்டகக்கு எட்டியவடரயில் 

உண்டமயானடவ எனவும் சாியானடவ எனவும் பவளிப்படுத்துவயதாடு யபாலியான தகவல்கள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளடம  உறுதிபசய்யப்பட்டால் மதிப்பீட்டுச் பசயற்பாங்கிலிருந்து  

நீக்கப்படுயவன் என்பதுடன்  பதாிவுக் குழுவின் கூட்டான முடிவிடன இறுதி முடிவாக 

ஏற்றுக்பகாள்யவன் எனவும் உடன்படுகியறன். 

To my belief, details given above are true and correct, I am aware that if false information been given above, 

will be removed from the evaluation process and I agree that the collective decision of the Selection 

Committee is the final decision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

ිනනය திகதி Date ……...……………………………………….. 
අයදුම්කරුගේ නම ටහ අත් තටන 

விண்ணப்பதாாியின் பபயரும் டகபயாப்பமும் 

Name of the applicant and the signature 

……...……………………………………….. 
ආයතන ප්රலධ්යානියාගේ / අද්යුාත කර්තෘෙරයාගේ  

නිර්ගද්ශය හා මුද්රාෙ நிறுவனத் தடலவாின்  / 

சம்பந்தப்பட்ட பதிப்பாசிாியாின் 

விதப்புடரயும் முத்திடரயும்  

Recommendation and the official seal of the head of the 

institution / Editor 
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මාර් ා්යී  ප්ර ක ජජන  සහ ා  

அலுவலகப் பாவடனக்காக

For Office Use 
 

කේරීම් මණ්ඩ්කේ නික ගමන  பதாிவுக் குழுவின் முடிவு Decision of the Selection Committee 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 
No. කේරීම් මණ්ඩ්කේ නම් பதாிவுக்குழுவினாின் 

பபயர்கள்  

Name of the members of the Selection Committee 

ංේසන டகபயாப்பம் 

Signature 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 

 

 

ිනනය திகதி Date…………………………….. 
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ං දුම්පත්රe   සම්ූරර්  ිරරීම සහ ා පපකසස விண்ணப்ப பத்திரத்டத பூர்த்திபசய்வதற்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் Instructions to complete the Application  

 

1. මුද්රිகත මාධ්යා, ගුෙන් විදුලි මාධ්යා හා රූ ොහිනි මාධ්යා යන ක්ගෂේත්රத  03 ට හාම ගමම අයදුම් ත භාවිතා කත යුර 

අතර, අයඳුම්කරුඅ අද්යුාත මාධ්යා ක්ගෂේත්රதය ට හා  මයක් ගතතරරරු ඉිනරි ත් ත කත යුරය. සංහල, ද්යුමිත, ඉංග්රීමස 

යන ඕනෑම භාෂා මාධ්යාකිනන් අයදුම් කත හැකිනය. அச்சு ஊடகம், வாபனாலி ஊடகம் மற்றும் 

பதாடலக்காட்சி ஊடகம் ஆகிய 03 துடறகளுக்காகவும்  இந்த விண்ணப்ப பத்திரம் 

பாவிக்கப்படல் யவண்டுபமன்பயதாடு விண்ணப்பதாாிக்கு ஏற்புடடய ஊடகத் துடறக்கான 

தகவல்கள் மாத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்படல் யவண்டும். சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய 

பமாழிமூலங்களில் விண்ணப்பிக்க இயலும். Use this application for the three fields; print media, 

radio media and television media and submit the details only relevant to the applying media sector. 

Applicants can apply in Sinhala, Tamil or English medium. 

 

2. ගුෙන් විදුලි හා රූ ොහිනි මාධ්යා විෂය අංශ ට හා ෙන අයදුම් ත් ත තම ආයතන ප්රலධ්යානියාගේ නිර්ගද්ශය ටමඟ 

ඉිනරි ත් ත කත යුරය. வாபனாலி மற்றும் பதாடலக்காட்சி ஊடக விடயத்துடறகளுக்கான 

விண்ணப்ப பத்திரங்கடள தமது நிறுவனத் தடலவாின் விதப்புடரயுடன் சமர்ப்பித்தல் 

யவண்டும் . Applicants, who submit applications for radio and television media, should submit it 

with the recommendations of the head of the organization. 

 

3. ගුෙන් විදුලි  මාධ්යා ගගෂෂයාත් තමක  ාරිටරික ෙැසටඅහන් නිෂ් ාද්යුනය හා අද්යුාත ෙ 2019, 2020 හා 2021 ෙර්ෂ 

රත නිෂ් ාද්යුනය කර ප්රலචාාරය ූ  ෙැසටඅහන් පිිබඳ ෙ ගකටි විට්තරයක් ද්යු ඒො අතරින් සටට් ම්ටඅගම් 

ෙැසටඅහන් 08 ක් පිිබඳ  හඬ අ අයදුම් ත්රதය ටමඟ ඉිනරි ත් ත කත යුරය. வாபனாலி ஊடகங்கள் 

முற்றாய்வுசார்ந்த சுற்றாடல் நிகழ்ச்சிகளின் தயாாிப்புடன் பதாடர்புடடயதாக 2019, 2020, 

2021 ஆம் ஆண்Lfளில் தயாாித்து ஒலிபரப்பிய நிகழ்ச்சிகள் சம்பந்தமான சுருக்கமான 

விபரத்டதயும் அடவ மத்தியிலிருந்து சிறந்த 08 நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய ஒலிப்பதிவு 

நாடாக்கடளயும் விண்ணப்ப பத்திரத்துடன் சமர்ப்பித்தல் யவண்டும். Related to the exploratory 

environmental production in radio media, submitted a short description about the produced and 

broadcasted programs in the years 2019, 2020 & 2021 and submitted a sound tape of  the best 08 

programs along with the application form.  

 

4. රූ ොහිනි මාධ්යා ගගෂෂයාත් තමක  ාරිටරික ෙැසටඅහන් නිෂ් ාද්යුනය හා අද්යුාත ෙ 2019, 2020 හා  2021   ෙර්ෂ 

රත නිෂ් ාද්යුනය කර විකාශය ූ  ෙැසටඅහන් පිිබඳ ෙ ගකටි විට්තරයක් ද්යු ඒො අතරින් සටට ් ම්ටඅගම් 

ෙැසටඅහන්  08 ක් පිිබඳ  විඩිගයෝ  අ අයදුම් ත්රதය ටමඟ ඉිනරි ත් ත කත යුරය. பதாடலக்காட்சி 

ஊடகங்கள் முற்றாய்வுசார்ந்த சுற்றாடல் நிகழ்ச்சிகளின் தயாாிப்புடன் பதாடர்புடடயதாக 

2019, 2020, 2021 மற்றும்  ஆம் ஆண்Lfளில் தயாாித்து ஒளிபரப்பிய நிகழ்ச்சிகள் 

சம்பந்தமான சுருக்கமான விபரத்டதயும் அடவ மத்தியிலிருந்து சிறந்த 08 நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய 

வீடியயா நாடாக்கடளயும் விண்ணப்ப பத்திரத்துடன் சமர்ப்பித்தல் யவண்டும். Related to the 

exploratory environmental production in television media, submitted a short description about the 

produced and telecasted programs in the years 2019, 2020 & 2021 and submitted a video copy of  the 

best 08 programs along with the application form. 
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5. මුද්රිகත මාධ්යා ගගෂෂයාත් තමක  ාරිටරික ෙැසටඅහන් හා අද්යුාතෙ 2019, 2020 හා  2021 ෙර්ෂ රත රචානා ගකතඅ 

පුෙත් ත ත් ත ෙල  ත ූ  විගශේෂාංග/ ලිපි පිිබඳ  ගකටි විට්තරයක් ද්යු ඒො අතරින් සටට් ම්ටඅගම්  ාරිටරික 

විගශේෂාංග/ලිපි රචානා 11ක ඡායා පිඅ ත් ත අයදුම් ත්රதය ටමඟ ඉිනරි ත් ත කත යුරය. එම ලිපි  ත වු පුෙත් ත ත හා 

පුෙත් ත ත් ත, ලිපිගේ මාතෘකාෙ හා ිනන පිිබඳ  විට්තරයක් ද්යු ඇරතත් ත කත යුරය. அச்சு ஊடகங்கள் 

முற்றாய்வுசார்ந்த சுற்றாடல் நிகழ்ச்சிகளின் தயாாிப்புடன் பதாடர்புடடயதாக 2019, 2020, 

2021 ஆம் ஆண்Lfளில் எழுதி பசய்தித்தாள்களில் பிரசுரமான தனிச்சிறப்புக் கூறுகள் 

/கட்டுடரகள் சம்பந்தமான சுருக்கமான விபரத்டதயும் அடவ மத்தியிலிருந்து உயர்ந்த 

மட்டத்டதச்யசர்ந்த 11 தனிச்சிறப்புக் கூறுகள் /கட்டுடரகளின் நிழற்பிரதிகடளயும் 

விண்ணப்ப பத்திரத்துடன் சமர்ப்பித்தல் யவண்டும். யமற்படி கட்டுடரகள் பிரசுரமான 

பசய்தித்தாள் மற்றும் பசய்தித்தாள்கள், கட்டுடரயின் தடலப்பு மற்றும் திகதிகள் பற்றிய 

விபரமும் உள்ளடக்கப்படல் யவண்டும். Related to the exploratory environmental reporting in 

print media, submitted a short description about published articles / feature articles in the years 2019, 

2020 & 2021 and submitted photocopies of the best 11  environmental articles / feature articles along 

with the application form. Include a description about the published date, the name of the article and 

the  name of the newspaper. 

 

6. අයදුම්  ත්රதය ටමඟ ඉිනරි ත් ත කරන ෙැසටඅහන් ෙලඅ අද්යුාත පිඅ ත් ත, ප්රலචාාරය ගහෝ විකාශය ගහෝ ප්රலකාශයඅ  ත් ත 

ගකරුණු මු ල කෘතිගේ පිඅ ත් ත විය යුරය. ටංගශෝධිත පිඅ ත් ත භාරගනු ගනතලැගබ්. விண்ணப்ப 

பத்திரத்துடன்  சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற நிகழ்ச்சிகளுடன் பதாடர்புடடய பிரதிகள்  ஒலிபரப்பு 

அல்லது ஒளிபரப்பு அல்லது பிரசுாிக்கப்பட்ட  மூலப்படிவத்தின் பிரதிகளாக அடமதல் 

யவண்டும். திருத்திய பிரதிகள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட மாட்டாது. Submit the copy of the original 

program / articles which is published, telecasted or broadcasted along with the application. 

Amendment copies are not allowed. 

 

7. ගත් තරීම් කමිටුෙ ඉ ලලා සටි විඅ අද්යුාත මු ල කෘති ඉිනරි ත් ත කිනරිමඅ අයදුම්කරු ඳැඳි සටිය යුරය . பதாிவுக்குழு 

யவண்டுயகாள் விடுத்துவிடத்து சம்பந்தப்பட்ட மூலப்படிவங்கடள சமர்ப்பிக்க 

விண்ணப்பதராி கடப்பாடு பகாண்டிருத்தல் யவண்டும். The applicant is bound to submit the 

original product, if and when the Panel of Adjudicators is requested. 

 

8. අයදුම් ත්රத ටමග ගතතරරරු, ග ලඛන, හඬ අ, විඩිගයෝ  අ දුරක්ෂිතෙ එවිමඅ ගහෝ භාරදීමඅ අයදුම්කරු ෙග 

ඳලා ගත යුරය. விண்ணப்ப பத்திரங்களுடன் தகவல்கள், ஆவணங்கள், ஒலிப்பதிவு நாடாக்கள், 

வீடியயா நாடாக்கடள பாதுகாப்பாக அனுப்பிடவக்க அல்லது ஒப்படடக்க விண்ணப்பதாாி 

ஆவனபசய்தல் யவண்டும்.  Applicant is responsible for the safe sending or handing-over of 

details, documents, sound tapes and video tapes along with the application. 

 

9. අයදුම් ත්රத මධ්යාම  රිටර අධිකාරිගේ නිල ගෙබ් අසවිගයන්  www.cea.lk  ගහෝ මධ්යාම  රිටර අධිකාරිගේ 

ප්රலධ්යාන කාර්යාලගයන් ලඳාගත හැකිනය. விண்ணப்ப பத்திரங்கடள மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகாரசடபயின் உத்தியயாகபூர்வ இடணயத்தளத்திலிருந்யதா   www.cea.lk  மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசடபயின் தடலடமயகத்திருந்யதா பபற்றுக்பகாள்ள இயலும். The 

application either could be downloaded from the official web site of the Central Environmental 

http://www.cea.lk/
http://www.cea.lk/
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Authority, www.cea.lk or could be obtained from the head office of the Central Environmental 

Authority. 

 

10. ගතතරරරු ටැ යීම ට හා අයදුම් ත්රதගේ ඉස ප්රலමායෙත් ත ගනතෙන්ගන් නම්, ගෙනම ඇමුණුම් ඇරතත් ත කත 

හැකිනය. தகவல்கடள சமர்ப்பிக்க விண்ணப்ப பத்திரத்தில் இடவசதி யபாதாபதனில் 

தனியவறான இடணப்புகடள யசர்க்கலாம்.  If the application form is not sufficient to provide 

the information, separate attachment can be included. 

 

11. අයදුම් ත්රத 2022 ග ඳරොරි  15 ෙන ිනන ගහෝ එිනනඅ ග ර ටභා ති,ගත් තරිම් කමිටුෙ, ජනාධි ති  රිටර ටම්මාන 

2021/2022, මධ්යාම  රිටර අධිකාරිය, “ රිටර පියට”, 104, ගසන්ස ල ගකතබ්ඳෑකඩුෙ මාෙත, ඳත් තතරමු ලල. 

යන ලිපිනයඅ ලැගඳන්නඅ ටැතැට්විය යුරය. விண்ணப்ப பத்திரங்கடள 2022 பபப்ரவாி 15  

திகதியன்யறா அதற்கு முன்னராகயவா தடலவர், பதாிவுக்குழு, ஜனாதிபதி சுற்றாடல் 

விருதுகள் 2021/2022, மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடப, “பாிசர பியச”, 104, படன்சில் 

பகாப்யபகடுவ மாவத்த, பத்தரமுல்ல எனும் முகவாிக்கு  கிடடக்கச் பசய்விக்க யவண்டும். 

Application could be sent to “Chairman, Selection Committee, Presidential Environment Awards – 

2021/2022, Central Environmental Authority, “Parisara Piyasa”, 104, Denzil Kobbekaduwa 

Mawatha, Battaramulla”, on or before 15
th
  February 2022, either under registered post or could 

handed over. 

 

12. අයදුම් ත ඳහා එෙන කෙරගේ, ෙම්  ට සස ගකතෙගර් අද්යුාත “විෂය ක්ගෂේත්රதය”  ැහැිනලිෙ ට හන් කත යුරය. 

விண்ணப்பங்கள் அனுப்பிடவக்கப்படுகின்ற கடித உடறயின் இடதுபக்க யமல் மூடலயில் 

சம்பந்தப்பட்ட  “விடயத்துடற”  பதளிவாக குறிப்பிடப்படல் யவண்டும். On the left side of the 

cover in which application is enclosed, indicate the “relevant sector” clearly. 

 

13. ඒ ඒ ක්ගෂේත්රத පිිබඳ ෙ ප්රலවිය විද්ෙත් ත ගත් තරීම් මඩලසලයක් විසන් ඇගයීම් කඅයුර සදුකරන අතර, ගත් තරීම් 

මඩලසලගේ  ටාමුහික තීරයය අෙටාන තීරයය ගෂ. அந்தந்த துடறகள் பற்றி  சிறப்புத்யதர்ச்சிபபற்ற 

புலடமசாலிகடளக்பகாண்ட பதாிவுக் குழுவினால் மதிப்பீட்டுப் பணிகள் 

யமற்பகாள்ளப்படுவயதாடு பதாிவுக் குழுவின் கூட்டான முடிவு இறுதி முடிவாகும்.    

Evaluation activities will be done by a Selection Committee consisting of eminent members of the 

relevant fields and subjects and the collective decision of the Selection Committee shall be the final 

decision.  

 

14. ජනාධි ති  රිටර ටම්මාන ප්රலද්යුානය අතිගරු ජනාධි තිරමාගේ ප්රலධ්යානත් තෙගයන්   ැෙැත් තගෙන සත් තටෙයක දී 

සදුගකගරනු ඇත. ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுவழங்கல்  அதியமதகு ஜனாதிபதியவர்களின் 

தடலடமயில் நடடபபறும் விழாவில் யமற்பகாள்ளப்படும். Under the patronage of the H.E the 

president the awards will be presented. 
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මයvම පරිසර ංධිමාරි  

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடப 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY 

 

පරිසර ංමාත හvාශය   

சுற்றாடல் அடமச்சு 

Ministry of Environment  

 

 


