
 

 

2021.05.15                            චක්රලේක  ංක  3322021 

සියළුම දිවා ක ොමවාරිව්ලරුන් 

වශාය දිවා ක ොමවාරිව්(ක ෝත /සිඟිති/බාදක්/මානල ) කලත 
 

කලවක් උත්වලය වශ කෝ   රිවර දින වැමරීම කලනුකලන් ශ්රී ා ා බාදක් වායමය 

මගින්  ලත්ලනු බන නිර්මාණ තරඟාලලිය 

කලවක්  ාඩ් ත් තරඟය    
 

1.  A 4  ලේ ොෂයකින් ½   ප්රමාණයලේ  (A-5) ඉදිරිඳත්  ෂ යුතුයි. 

2. සිගිති, ලේඳෝත , බණදක් වශ මාණනල   ංක ලට ඳමායක් ංදණ ලේේ. 

3. ලේලවක් උත්වලලේ  ංරුත පිළිඹිඹු ලන ලේවේ නිර්මාණයය විය යුතුයි. 

4.  ැමාති ලර්ය මාණධයයක් ාණලතණ  ෂ ශැකිය. (උදණ-  ඳැව්ටක, දිය වණයම්, ඳණටඳැන්වක,ලේ ොණජ්) 

5. එක් බණදක් දිවණලකින් එක් ංකයක් වශණ ලේශොමා (ංර්ථලත්)නිර්මාණය තුන ඳශත වශන් ංක යට 

(WhatsApp) ලට්ව්ඇප්  ර එවිය යුතුයි. (උදණ- සිඟිති ංකලේයන් තුනක් .................... ආදී ලලේයන්) 

6. සියළු නිර්මාණය බණදක්යණලේේ බල දිවණ බණදක් ලේ ොමාවණරිව් වශති  විය යුතුයි. 

7. එක් බණදක්ලේයකුට ඉදිරිඳත්   ශැක්ලේක් එක් නිර්මාණයයක් ඳමාණි. 

8. 2021 මාැයි 25 ලන දින ලේශෝ ඊට ලේඳර ඉදිරිඳත්  ෂ යුතුයි. 

 

කලවක් කූඩු තරයය 

 

1. ලේඳෝත  බණදක්යණ ශණ මාණනල  ංක ලට ඳමායක් ංදණ ලේේ. 

2. ංඩු වියදම් වහිතල ංමුද්රලය ලේයොදණ ැැීමමා පිළිබල විලේේ ංලධණනයක් ලේයොමු  රු  ැලේ . ප්ණව්ටික් 

වශ ලේඳොලිතින් ාණවිතය ලේනො ෂ යුතුය. 

3. නිර්මාණය  රන ආ ණරය ( පියලර  ලේව) ඡණයණරඳ ශතරකින් ඉදිරිඳත්  ෂ යුතුයි. 

4. එක් බණදක් දිවණලකින් එක් ංකයක් වශණ ලේශොමා (ංර්ථලත්) නිර්මාණය තුන ඳශත වශන්  ංක යට 

(WhatsApp) ලට්ව්ඇප්  ර එවිය යුතුයි. 

5. සියළු නිර්මාණය බණදක්යණලේේ බල දිවණ ලේ ොමාවණරිව් වශති  විය යුතුයි. 

6. එක් බණදක්ලේයකුට ඉදිරිඳත්   ශැක්ලේක් එක් නිර්මාණයයක් ඳමාණි. 

7. 2021 මාැයි 25 දින ලේශෝ ඊට ලේඳර ඉදිරිඳත්  ෂ යුතුයි. 

2021 කෝ   රිවර දිනය (ජුනි 05) නිමිත්කතන් ශ්රී ා ා බාදක් ලසව්නානය වාධානානය 

 රන ධාකේ ක්රියා ාර   

1.   ැෂ සිටුවීම 

දිවණලේේ සිඟිති ,ලේඳෝත , බණදක්, මාණනල  බණදක්යින්, නණය  නණයි ණලන් , වශණය දිවණ 
ලේ ොමාවණරිව්ලරුන් ශණ ලේලනත් බණදක් නිධණරී මාශත් මාශත්මීන් තමා ලේැලත්ලේත් ලේශෝ ඳැෂයක් 

සිටවිය යුතුයි. සිටුලන ද ඳැ වකඛ්යණල දිවණ ලේ ොමාවණරිව්තුමාණ විසින් ඳශත වශන්   (WhatsApp) 

ංක යට ලට්ව්ඇප්  ර ජුනි මාව 10 ලන දින එවිය යුතුයි. 
 
 
 



 
 

2. ක ෝව්ටර් තරයය 

The Theme for this year will be ecosystem restoration, with a Special focus on creating a 
good relationship with nature. This year’s event will also mark the launch of the UN Decade 
on Ecosylem Restoration 2021-2030. 
 

ලේෝ  ඳරිවර දින ලේමාලර ලේත්මාණල ලන්ලේන්, ඳරිවර ඳද්ධති නැලත ඇති කිරීමායි.  ඳරිවරය වමාැ මානණ 

වබැඳියණලක් ඇති  රමින් ලේමාය සිදු ෂ ශැ .  එක්වත් ජණතීන්ලේේ වකවිධණනය ඒ වශණ ද යන් 

(2021-2030) තීරයය  ර ඇත. (උදණ-  ලේ ොණන  ණඛ් ආරක්ණ කිරීමා, ලනණන්තර ආරක්ණ කිරීමා, 
ංඳද්රලය ලේලන්  ර බැශැර කිරීමා,  මමි නණය  ලක ඳැටටි නණ  ලේයදීමා ලේලු ලට ලේලනත් ක්රමා 
ාණවිතණ කිරීමා, ඳැෂ සිටුවීමා ) ඔලේ  බණදක් නණය  නණයි ණලන්ලේේ උඳලේදව් මාත ලේලනත් මාණතම ණ 
ලේතෝරණ ැත ශැකිය. 

ඉශත ලේත්මාණල ලේඳෝව්ටර් වශණ ලේයොදණ ැත යුතුය. 

1.  බ්රිව්ටක ලේබෝ එ එ   ලේශෝ එමා ප්රමාණයලේ    දණසිය  නිර්මාණයය විය යුතුයි. 

2. ලේඳෝත ,බණදක් ශණ මාණනල  යන ංක ලට ඳමායක් ංදණ ලේේ. 
3. ලේඳෝත  ංකයන් ඳැව්ටක මාණධයලේයන් ද බණදක් ංකය ඳැව්ටක ලේශෝ දියවණයම් මාධයලේයන් ද 

මාණනල  ංකය වශණ දියවණයම් මාණධය ද ාණවිතණ  ෂ යුතුය. 
4. ංදණ ංකලේයන් ලේශොමා නිර්මාණය තුන ඳශත වශන්  ංක යට  (WhatsApp) ලට්ව්ඇප්  ර  එවිය 

යුතුයි. 

5. සියළු නිර්මාණය බණදක්යණලේේ බල දිවණ ලේ ොමාවණරිව් වශති  විය යුතුයි. 

6. එක් බණදක්ලේයකුට ඉදිරිඳත්   ශැක්ලේක් එක් නිර්මාණයයක් ඳමාණි. 

7. 2021 මාැයි 31 දින ලේශෝ ඊට ලේඳර ඉදිරිඳත්  ෂ යුතුයි. 
 

 සියළු ංක ල ලේශොමා නිර්මාණය වශණ කුවතණ වශති  ඳත් නිකුත්  රන ංතර,  ප්රථමා ,ලේදලන, 

ලේතලන ව්ථණන වශණ තයණැ පිරිනමාු  ැලේ . 

 විනි්චය මාණ් ලේ  තීරයය ංලවණන තීරයය බල ව න්න 

ඔබ දිවණලේේ නිර්මාණය එවිය යුතු  (WhatsApp) ලට්ව්ඇප් ංක  ඳශත වශන් ඳරිදි ලේේ. 

    

 සිඟිති ංකය -  වශණය ප්රධණන ලේ ොමාවණරිව්(සිඟිති) චන්ද්රණනි ප්රනණන්දු ලේමානවිය  
                                            0718264403 

 ලේඳෝත  ංකය -  මවථ්ණන ලේ ොමාවණරිව්, ලේර්ණු ණ සිකලණ මිය  0766072153 

 බණදක් ංකය -  මවථ්ණන ලේ ොමාවණරිව්, රුලන් ආරියරත්න මාශතණ 0777180481 

 මාණනල  ංකය -  වශණය ප්රධණන ලේ ොමාවණරිව් (මාණනල ), ශ්රීත් ද සිකලණ මාශතණ 0772327065 

ව්තුතියි 

ලේමායට, 

බණදක් ලේවේලලේ  නියුතු 
 

ං2 ලේෂේ, 

වරත් මාණතරආරචිච්                       ජනප්රිත් ප්රනණන්දු  
ජණති  ලැ වටශන් ලේ ොමාවණරිව්      නිලේයෝජය ප්රධණන ලේ ොමාවණරිව් 
 
පිටඳත් -   මව්ථණනලේ  සියළුමා ලේ ොමාවණරිව්ලරුන් ලේලත 
  වාණඳති - ශ්රී ක ණ බණදක් වකැමාය, විධණය   මිටු වාණඳති, ැරු ලේක ම්, ැරු ාණණ් ණ ණරි  

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


