
i 

 වාර්ෂික වාර්ෂතාව 

2016 
  

 

 

 

 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය  

මහවැලි සංවර්ෂධ්න සහ පරිසර අමාතයංශය  



 

i 

 

දැක්ම 

 “විශිෂ්ට සස්වාවක් තුලින්  

පිවිතුරු 

හරිත පරිසරයක් ” 

 

සමසහවර 

“මනා සම්බන්ධීකරණය, ප්රවර්ධනය, 

මහජන සහභාගීත්වය, නීති ක්රියාත්මක කිරීම, 

නිසි තාක්ෂණික මැදිහත්ීම් 

සහ 

පරිසර අධයාපනය හා දැනුවත්කිරීම් මඟින්ධ 

පරිසර යේ ගුණාත්මක බව සුරකින 

සහ 

හසුරුවන ජාතියේ යපර ගමන්ධකරු” 
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සපරවදන  

2016 වර්ෂය සඳහා වූ යමම වාර්ික වාර්තාව  යමම අධිකාරියේ අංශ / ඒකක 15 ක, පළාත් කාර්යාල 09 ක 

අධයක්ෂවරුන්ධ, ඒකක ප්රධානීන්ධ හා පරිසර සභාව විසින්ධ සපයනු ලැබූ යතාරතුරු මත සම්පාදනය කරන ලදි.  තවද, 

මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ ක්රියාත්මක කරනු ලැබූ වියශේෂ වයාපෘතීන්ධි ප්රගතිය හා අදල යතාරතුරු යමි 

අන්ධතර්ගත ී ඇත.  යමම වාර්ික වාර්තායේ ප්රධාන කාර්යාලයේ ඒ ඒ ප්රධාන අංශ / ඒකකයන්ධි හා පළාත් 

කාර්යාල වල ප්රගතිය  පිළියවලින්ධ වාර්තා ී ඇත. 

 

1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනයත් 14 වන වගන්ධතිය ප්රකාර හා යහ පාලන ගුරු උපයදසේ අනුව මධයම පරිසර 

අධිකාරියේ වාර්ික ප්රගතිය, වාර්ික ගිණුම් වාර්තාව හා විගණකාධිපති  වාර්තාව ප්රසිද්ධධියට පත් කළ යුතු අතර, 

පාර්ලියම්න්ධතුවට ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

යමම වාර්ික වාර්තාව පිළියයල කිරීම සඳහා ඒ ඒ අංශ / ඒකක/ පළාත්කාර්යාල ප්රධානීන්ධ හා වයාපෘති 

අධයක්ෂවරුන්ධ  විසින්ධ අවශය යතාරතුරු සපයා යදමින්ධ, යදනු ලැබූ අගනා සහයයෝගය හා දායකත්වය 

සම්බන්ධධයයන්ධ ඔවුනට සේූතිය පිරිනැමීම සඳහා සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය යමම අවසේථාව ප්රයයෝජනයට 

ගන්ධයනමු. 

 

 

       

සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය 
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මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ සභාපතිතුමාසේ පණිවුඩය  

මධ්යම පරිසර අධිකාරියෙහි 2016.12.31 වර්ෂයෙන් 
අවසන් වන වසර සඳහා අධිකාරියෙහි විගණනෙ 
කරන ලද ගිණුම් ප්රකාශනෙ, මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියෙහි එක් එක් අංශෙන් ෙටයේ ප්රගතිෙ සහ 
විගණකාධිපති තුමායේ වාර්තාව ඔබ හට යමයලස 
පිළිගැන්ීමට ලැබීම මා ලද භාගයෙක් යලස 
සලකමි.  

වර්තමානයේ ශ්රී ලංකායේ ඇති ී ඇති සීඝ්ර 
සංවර්ධ්න ක්රිොවලියෙහි දී පරිසර සංරක්ෂණෙ 
පිළිබඳ කටයුතු කරන ප්රධ්ානතම ජාතික ආෙතනෙ 
වන මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙ වර්තමානෙ වන විට 
ඉතා සුවියශේෂි කාර්ෙභාරෙක් ඉටු කරමින් සිටී.  

2016 වර්ෂයේ දී නීති යකටුම්පේ යදපාර්තයම්න්තුව 
සහ මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ නීති උපයේශකවරො 
සමඟ පැවති සාකච්ඡා වලින් අනතුරුව පරිසර 
බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකෙ, පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් 
නියෙෝග, නිෙමිත වයාපෘති ලැයිසේතුව සහ වයාපෘති 
අනුමත කිරීයම් ආෙතන ලැයිසේතුව සංයශෝධ්නෙ 
කිරීමට අවශය කටයුතු සිදු කරන ලද අතර 
අනුමැතිෙ ලබාදුන් වයාපෘති විධිමේ යලස 
පසුවිපරම් කිරීම සඳහා වයාපෘති යෙෝජකයගන් 
පරිසර කළමනාකරණ සැලැසේම (Environment 
Management Plan) ලබා ගැනීයම් නව 
නියෙෝගෙන් ද පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් 
නියෙෝගෙන්ට ඇතුලේ කිරීමට කටයුතු කරන ලදි. 
එයසේම, අදාල පාර්ශවකරුවන් සහ මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ පළාේ කාර්ොල වල නිලධ්ාරීන් 
සම්බන්ධ් ී නිෙමිත වයාපෘති ලැයිසේතුව සහ 
වයාපෘති අනුමත කිරීයම් අනුමත ආෙතන ලැයිසේතුව 
නැවත සකසේ කරන ලදි. 

වර්තමානයෙහි කර්මාන්තශාලා වලින් පිටවන 
අපද්රවය ප්රධ්ාන ජල ප්රයේදෙන්ට මුදා හැරීම තුළින් 
ප්රධ්ාන ජල ප්රයේද දූෂණෙ ීම මහජනො මුහුණ 
යදන ප්රධ්ාන ගැටළුවකි. එම නිසා, මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියෙහි රසාෙනාගාරෙ මඟින් වාර්තා කරන 
ලද වර්ෂෙ සඳහා ශ්රී ලංකායේ ප්රධ්ාන ජල 
ප්රයේදෙන්යේ ජල නිෙැදි එකතු කිරීම හා 
විශේයේෂණෙ කිරීම සිදු කරන ලදි. විවිධ් ජල 
මූලාශ්රෙන්හි මතුපිට හා භූගත ජල තේවෙන් 
පරීක්ෂා කිරීමට දදනික පසුවිපරම් කටයුතු හා 
නීතිමෙ අවශයතාවෙන් සඳහා යමන්ම, පරිසර 
ආරක්ෂණ  බලපත්ර ලබාදීයම් ක්රිොවලියේ දී ජල 
නිෙැදින් හි කාර්මික අපසන්දන ප්රමාණෙ 
විශේයේෂණෙ සඳහා ද ජල නිෙැදි ලබා ගැනීම හා 
විශේයේෂණෙ කිරීම සිදු කරනු ලැයේ.  

පරිසර පනත ෙටයේ යම් වන විට හඳුනායගන 
ලැයිසේතුගත කර ඇති ජල මූලාශ්ර / ජල යපෝෂක 
ප්රයේශ පරිසර ආරක්ෂණ ප්රයේශ යලස ප්රකාශෙට 
පේ කිරීයම් කටයුතු මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙ විසින් 
යම් වනවිටේ ආරම්භ කර ඇත. යමෙට අමතරව 

යහාරණ හා ඉංගිරියේ ප්රායේශීෙ යේකම් යකාට්ඨාශ 
වල හා බදුේල දිසේික්කයෙහි පවතින ජල මූලාශ්ර 
පරිසර ආරක්ෂණ ප්රයේශ යලස ප්රකාශෙට පේ 
කිරීමට යම්වන විටේ පිෙවර යගන ඇති අතර, එෙට 
අමතරව දිෙඇලි 547 ක් ඇතුලේ ලැයිසේතුවක් 
පිළියෙල කර ඇති අතර එම දිෙඇලි ජාතික පරිසර 
පනත ෙටයේ පරිසර ආරක්ෂණ ප්රයේශ යලස 
ප්රකාශෙට පේ කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  

යමම කෘතයන්ට අනතුරුව පරිසර අංශෙ 
සම්බන්ධ්යෙන් වන පර්යේෂණ පිළිබඳව වසර 
ගණනක සිට පවතින හිඩස අවම කිරීම සඳහා 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ යසේවයේ නිෙතු 
නිලධ්ාරීන්යගන් සමන්විත බහුවිධ් පර්යේෂණ 
කණ්ඩාෙමක් පිහිටවන ලද අතර වර්තමානයේ 
මතයේදෙට තුඩු දී ඇති කටුයපාේ වගාව හඳුන්වා 
දීයමන් භූගත ජල මට්ටම යකයරහි ඇතිවන බලපෑම් 
පිළිබඳ අධ්යෙනෙ කිරීම සඳහා පර්යේෂණ 
යෙෝජනාවක් සකසේයකාට ඇත.  

වර්තමාන ශ්රී ලංකාව තුල ඉයලක්යරානික 
උපකරණ සඳහා වූ ඉේුම සැලකිෙ යුතු යලස 
ඉහළ ොම නිසා එක්ැසේවන ඉයලක්යරානික 
අපද්රවය ප්රමාණෙ ඉහළ ොම ගැටළුවක් යලස 
පසුගිෙ වර්ෂයේ හඳුනායගන ඇත. නිවාස ආශ්රිතව 
ඒකරාශී ී ඇති ඉයලක්යරානික අපද්රවය 
කළමනාකරණෙ හා එම අපද්රවය එකතු කිරීමට 
අදාල පහසුකම් සැපයීම සඳහා වූ ජාතික අපද්රවය 
එක්ැසේ කිරීයම් සතිෙක් අතිගරු ජනාධිපති 
දමිපාල සිරියසේන මැතිතුමායේ ප්රධ්ානේවයෙන් 
2016 ඔක්යතෝම්බර් මස 24 දින සිට 30 වන දින 
දක්වා  පවේවන ලදි.  

මහජනතාවයේ පරිසර සංරක්ෂණෙ හා පරිසරයේ 
වැදගේකම පිළිබඳ දැනුවේභාවෙ වැඩිදියුණු කිරීම 
අප අධිකාරියේ වගකීම වන අතර එෙ ඉටු කිරීම 
සඳහා පරිසර දැනුවේ කිරීයම් හා අධ්යාපනික 
වැඩසටහන් රාශිෙක් ක්රිොේමක කරන ලදි. මීට 
අමතරව අතිගරු ජනාධිපති දමිපාල සිරියසේන 
මැතිතුමායේ ප්රධ්ානේවයෙන් මාතයේ 
දිසේික්කයේ දී ජුනි 05 වන දින “වනජීවි සම්පේ 
නීති වියරෝධි යලස අයලවි කිරීමට එයරහි යවමු” 
යේමාව ෙටයේ යලෝක පරිසර දින ප්රධ්න 
වැඩසටහන පවේවන ලදි.  

නිවාස, වයාපාරික සේථාන සහ යපාදු සේථානෙන් 
ආශ්රිතව අපද්රවය එක්ැසේ කිරීම පළාේ පාලන 
ආෙතනෙන්හි අපද්රවය කළමනාකරණෙ පිළිබඳ 
පැවරී ඇති ප්රධ්ාන වගකීමකි. එයහේ ඊට අවශය 
ෙටිතල පහසුකම් යනාමැතිීම නාගරික අපද්රවය 
කළමනාකරණෙ පිළිබඳ ප්රධ්ාන ගැටළුවක් යලස 
හඳුනාගත හැක. ඒ අනූව, මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
පිළිසරු වයාපෘතිෙ ෙටයේ නව යකාම්යපෝසේට් 
අංගන 06 ක් ද, ජීව වායු ඒකක 03 ක් ද, එක් කසළ 
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දාහකෙක් ද, එක් අඩු පිරිවැෙ කසළ දාහකෙක් ද, 
එක් ප්ලාසේටික් ප්රතිචක්රීකරණ මධ්යසේථානෙක් සහ 
ප්ලාසේටික් යපාලිතීන් අපද්රවය ගබඩා කිරීයම් 
මධ්යසේථානෙක් පළාේ පාලන ආෙතනෙන් හි 
ධ්ාරිතාවෙ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉදි කිරීමට 
කටයුතු සිදු කරන ලදි. යමෙට අමතරව, ගාේල, 
ොපනෙ, යපායළාන්නරුව සහ අනුරාධ්පුරෙ ෙන 
දිසේික්කෙන්හි සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනෙන් 04 
ක් ඉදි කිරීම සඳහා සංචිත අපද්රවය ප්රමාණෙ පිළිබඳ 
විශේයේෂණෙක් සකසේ කර ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීමට 
කටයුතු සකසේ කරමින් පවතී.  

ඉහතින් දක්වන ලද සුවියශේෂි කෘතයන් මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියෙහි, තාක්ෂණික හා වයාපෘති 
අංශෙන් ෙටයේ ඉතා සාර්ථකව සිදු කරන ලද අතර 
අප ආෙතනයේ තාක්ෂණික යනාවන අංශෙන් වන 
මානව සම්පේ සංවර්ධ්න, පරිපාලන, මුදේ, 
අභයන්තර විගණනෙ, සැලසුම් සහ යතාරතුරු 
තාක්ෂණ අංශෙන් මඟින් ද සුවියශේෂි දාෙකේවෙන් 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ කටයුතු සාර්ථකව 
කරයගන ොම සඳහා පිරිනමන ලද බව ප්රකාශ කර 
සිටිමි.  

අවසාන වශයෙන් යමම වසර තුල මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙ පිහිටුීයම් අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම 

සඳහා ඉතා කැපීයමන් හා උනන්දුයවන් සිෙ 
යුතුකම් යනාපිරියහලා ඉටු කරමින් ඒ සඳහා සහාෙ 
ලබාදුන් අධ්යක්ෂක ජනරාේ ඇතුළු සමසේථ කාර්ෙෙ 
මණ්ඩලෙට මායේ හෘදොංගම සේූතිෙ පුදකර සිටිමි. 
තවද, අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ මණ්ලෙ සහ පරිසර 
සභාව මඟින් අධිකාරියේ දියුණුව උයදසා ලබායදන 
සහාෙ, උපයදසේ පිළිබඳ මා ඉතා කෘතඥ යවමි. 
එයමන්ම, පරිසර හා මහවැලි සංවර්ධ්න 
අමාතයාංශයේ යේකම්, අතියර්ක යේකම් සහ 
සමසේථ නිලධ්ාරීන් විසින් මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
කාර්ෙෙන් සාර්ථක කර ගැනීමට ලබායදන 
සහයෙෝගෙ සහ උපයදසේ සම්බන්ධ්යෙන් අප 
අධිකාරියේ සමසේථ කාර්ෙෙ මණ්ඩලෙ යවනුයවන් 
මායේ ඉමහේ කෘතඥතාවෙ පිරිනමමි.  

අවසාන වශයෙන් අධිකාරියේ කටයුතු සඳහා 
ලබාදුන් අගනා උපයදසේ හා මග යපන්ීම් පිළිබඳ 
ගරු පරිසර ඇමති අතිගරු දමිපාල සිරියසේන 
මැතිතුමාට මායේ සේූතිෙ පුදකර සිටිමි.  

 

සභාපති 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙ
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මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ සයයෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය 

මහාචාර්ෂය ලාල් මර්ෂවින් ධ්ර්ෂමසිරි මහතා (B.A., M.A., Pg. Dip., M. Sc., PhD) 

සභාපති    

සක්.එච්. මුතුකුඩආරච්ි මහතා (විදයායේදී ,විදයාපති)  

අධ්යක්ෂ යනරාල්  

ඉංජි. සේ.එම්.යූ. ඉන්රරත්න මහතා (විදයායේදී (ඉංජියන්ධරු) (යගෞරව), ශාසේරපති, වරලත් ඉංජියන්ධරු, FIE(SL), MIE (Aus.)) 

නිසයෝයය අධ්යක්ෂ යනරාල් (මා.ස.සං., පරිපාලන හා මුදල්) 

යූ.සක්.ඩී.ජී. යයසිංහ මහතා (විදයායේදී, විදයාපති) 

නිසයෝයය අධ්යක්ෂ යනරාල් (පරිසර කළමනාකරණ හා ඇගයීම්) 

එම්.සේ.සේ. ප්රනාන්ු මහතා (විදයායේදී, විදයාපති, පශේචාත් ඩිපයලෝමාව (RS & GIS))  

නිසයෝයය අධ්යක්ෂ යනරාල් (පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම්)   

ආචාර්ෂය ආර්ෂ.එම්.එස්.සක් .රත්නායක මහතා (විදයායේදී )වියශේෂ,( දර්ශනශූරී )යපරායදනිය වි.වි  ,(.වරලත් රසායනඥ , රසායන විදයා 

ඩිපයලෝමාව) 

වැඩ බලන නිසයෝයය අධ්යක්ෂ යනරාල් (පරිසර දූෂණ පාලන)  

එම්.සක්.එස්. නානායක්කාර මහතා (වාණිජයේදී (යගෞරව), ගණකාධිකරණ ශිල්ීය ආයතනයේ සාමාජික, වරලත් ගණකාධිකරණ 

ආයතනයේ ආවසරික) 

අධ්යක්ෂ (මුදල්)  

කාන්ති ද සිල්වා මිය (විදයායේදී, විදයාපති)   

අධ්යක්ිකා (පරිසර බලපෑම් ඇගයීම්) 

එම්.එස්.ඒ.ඊ. තිස්මල්සපාල මහතා (නීතීඥ, මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පශේචාත් ඩිපයලෝමා) 

අධ්යක්ෂ  (මා.ස.සං./ රාජකාරී ආවරණ, පරිපාලන)  

එම්.ඒ.ඒ.එන්ධ. යහේමකුමාර මහතා (විදයායේදී, විදයාපති)  

අධ්යක්ෂ (භූයගෝලීය යතාරතුරු තාක්ෂණය)  

නීල් සපසර්ෂරා මහතා (ශාසේරයේදී ආර්ික විදයා (වියශේෂ), ශාසේරපති (ආර්ික විදයා), කළමනාකරණ පිළිබඳ ඩිපයලෝමාව)  

අධ්යක්ෂ (පරිසර අධ්යාපන හා දැ.කි.)  

මනූයා විමලසස්න මිය (නීතියේදී උපාධිය (ශ්රී ලංකා), නීතීඥ, ප්රසිද්ධධ යනාතාරිසේ (සිංහල / ඉංග්රීසි), දිවුරුම් යකාමසාරිසේ, සමාගම් යල්කම්) 

අධ්යක්ිකා (නීති) 

ටී.එම්.ඒ.එස්.සක්. රුද්රිගු මහතා (විදයායේදී, විදයාපති (වන විදයාව)) 

අධ්යක්ෂ (සේවභාවික සම්පත් කළමනාකරණ සහ පසු විපරම්) 

වසන්තා විසේසිංහ මිය (විදයායේදී (රසායන විදයාව, යගෞරව), විදයාපති (විශේයල්ෂණ රසායන විදයාව) M.I.chem., වරලත් රසායනඥ) 

අධ්යක්ිකා (රසායනාගාර සස්වා)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ජී.ඒ. වීරසුන්දර මහතා (විදයායේදී, දර්ශනපති) 

අධ්යක්ෂ (අපද්රවය කළමනාකරණ) 

ආර්ෂ. වල්සපාල මහතා (ශාසේරයේදී (යගෞරව), ශාසේරපති (සමාජ විදයාව))  

අධ්යක්ෂ (පිළිසරු වයාපෘතිය)  
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කුමාරි කුලතිලක මිය (ශාසේරයේදී) 

අධ්යක්ිකා (සැලසුම් හා පසුවිපරම්)   

සුනිල් ද සිල්වා මහතා (විදයායේදී, පශේචාත් ඩිපයලෝමා (යතාරතුරු තාක්ෂණය) , විදයාපති (පරිගණක තාක්ෂණය), MBCS, CITP) 

වැඩ සටහන් සම්පාදක / විශ්සල්ෂක  

ඩී. විතානසේ මිය (විදයායේදී, විදයාපති (පරිසර කළමනාකරණය), පශේචාත් ඩිපයලෝමා (පරිසර විදයාව)) 

අධ්යක්ිකා (කාර්මික සම්බන්ධධතා)  

ඒ.සී.පී. දාබසර්ෂ මිය (ශාසේරයේදී, වරලත් පුසේතකාලයාධිපති, ශාසේරපති) 

සයයෂ්ඨ පුස්තකාලයාධිපතිනි   
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Figure 0-12  මහනුවර, රේනපුර සහ ොපනෙ දිසේික් පාරිසරික පැතිකඩ ................................................... 51 

Figure 0-13 නිේවයනපතය සාබාය තත ............................................................................................... 59 

Figure 0-14 පාසැේ පුසේතකාල  සේථාපිත කිරීම. ......................................................................................... 60 
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1.0 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

1.1. හැදින්වීම

1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් 

1981 සේථාපිත කරනු ලැබූ මධයම පරිසර අධිකාරිය 

2016 වන විට වසර 35 ක් සම්ූර්ණ කරයි.  පරිසර 

අමාතයාංශය යටයත් ක්රියාත්මක වන මධයම පරිසර 

අධිකාරිය, පරිසර අමාතයාංශය මඟින්ධ ඇති කරනු 

ලැබූ පරිසර ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන 

ප්රධාන ආයතන වලින්ධ එකකි.  2015 වාර්ික 

වාරතාව මඟින්ධ 2015 වසර තුල මධයම පරිසර 

අධිකාරියේ කාර්ය සාධනය හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ 
අරමුදල් හා වියද්ධශ මූලයාධාර යයාදවමින්ධ පළාත් 

කාර්යාල 09,  දිසේික් කාර්යාල 15 හා එක් 

සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයයි ක්රියාකාරකම් සහ 

2015 වර්ෂයේ මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ 

ක්රියාත්මක කරන ලද වියශේෂ වයාපෘතීන්ධයේ ළඟා 
කරගත් කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සම්ූර්ණ 
වාර්තාවක් සපයනු පිණිස එම වර්ෂය තුල සාක්ෂාත් 
කරගත් සාර්ථකත්වය යමන්ධම අසාර්ථකත්වය 

පිළිබඳ තක්යසේරුවක් ද යපන්ධනුම් කරයි. 

1.2. අරමුණු 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය මත 1980 

අංක 47 දරන පාරිසරික පනත පිළියවලින්ධ 1988 

අංක 56 දරන පාරිසරික පනත යටයත් සහ 2000 

අංක 53 දරන පනත යටයත් සංයශෝධනය කරන 

ලදි.  1980 ජාතික පාරිසරික පනත පහත සඳහන්ධ 

ප්රධාන බලතල වලින්ධ සමන්ධවිත යේ.   

ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් පාරිසරික 
ආරක්ෂණ වැඩ සටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

පරිසරයේ අනතුරුදායක යමන්ධම, අනතුරුදායක 

ීමට ඉඩ තියබන අපද්රවය මුදා හැරීම, තැන්ධපත් 

කිරීම යහෝ යවනත් දූෂණ මාර්ග වල සේවභාවය, 
ප්රමාණය, අන්ධතර්රහණය සහ බලපෑම් විධිමත් 

කිරීම, පවත්වායගන යාම හා පාලනය කිරීම 

පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් උපයයෝගී කරයගන, 
ක්රමවත්ව ඇගයීමට ලක් කරන ලද පාරිසරික ගැටළු 
මඟින්ධ පරිසරයට ිතකාමී සංවර්ධනයන්ධ තහවුරු 
කරමින්ධ රයේ සේවභාවික සම්පත් පද්ධධතිය ආරක්ෂා 
කිරීම 

පරිසරය ආරක්ෂා කිරීයමිලා මහජන සහයයෝගය 

සහ සහභාගීත්වය ලබාගැනීම.  වියශේෂයයන්ධ පාසල් 
ළමුන්ධයේ සහයයෝගය ලබාගැනීම අරමුණු යකාට 

යද්ධශීය, ජාතික යමන්ධම භූයගෝලීය පරිසර ගැටළු 

පිළිබඳ මහජනයා දැනුවත් කිරීම 

අනුරාහක පිරිසේ වැඩි  යදයනකුට යසේවය සලසමින්ධ 
පරිසර ආශ්රිත යතාරතුරු සහ දත්ත සපයන මධයම 
මධයසේථාන යක් යසේ ක්රියා කිරීම 

1.3. බලතල, කාර්ය සහ රාජකාරී 

1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනයති 

සඳහන්ධ බලතල, කාර්ය හා රාජකාරී වලින්ධ මධයම 

පරිසර අධිකාරියේ දැනටතම අවධානය පහත 

සඳහන්ධ ප්රධානතම බලතල, කාර්ය සහ රාජකාරී 

වලට යයාමු කරයි. 

ජාතික පාරිසරික පනයත් විධිවිධාන හා ඒ යටයත් 
සාදන ලද නියයෝග හා යරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම 

දූෂණ ඇතිීයම් යහේූන්ධ, එි සේවභාවය, ප්රමාණය 

සහ එය වැලැක්ීයමිලා සමීක්ෂණ හා විමර්ශන 
පැවැත්ීම සහ ඊට සමාන සමීක්ෂණ සහ විමර්ශන 
පවත්වන්ධනා වූ යවනත් තැනැත්තන්ධට යහෝ 
ආයතනවලට සහාය ීම සහ සහයයෝගය දීම 

පාරිසරික පරිහානියේ යම් අංශයකට අදාලව 

පරීක්ෂණ පැවැත්ීම, ප්රවර්ධනය කිරීම සහ 

සම්බන්ධීකරණය කිරීම යහෝ එවැනි පරිහානි 

වැලැක්ීම සහ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට ද, වැඩි 

දියුණු කිරීමට ද උපමානයන්ධ වර්ධනය කිරීම. 

පරිසරය වැඩදායී යලස උපයයෝගී කර ගැනීම හා 

ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ද, එි තත්වය 

පවත්වායගන යාම සඳහා ද ප්රමිති, නයායන්ධ සහ 

උපමානයන්ධ නිශේචය කිරීම 

පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ කළමනාකරණය 
සම්බන්ධධයයන්ධ වූ යම් අංශ පිළිබඳව වාර්තා සහ 
යතාරතුරු ප්රකාශයට පත් කිරීම 

පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම 
සම්බන්ධධයයන්ධ මහජනතාවට යතාරතුරු සැපයීම හා 
අධයාපනය ලබාදීම 

1988 හා 2000 වර්ෂ වලදී ජාතික පාරිසරික පනත 
සංයශෝධනය කිරීයමන්ධ මධයම පරිසර අධිකාරියට 

බලතල පැවරිනි.  අයනකුත් යද්ධ අතර, යමම 

සංයශෝධනය මඟින්ධ මධයම පරිසර අධිකාරියට 

පැවයරන ප්රධාන බලතල පහත දැක්යේ.   

පරිසරයට දූෂ කාරකයන්ධ පිට කිරීම සිදු වන අවසේථා 
වලදී එම කටයුතු මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ 
නියම කර ඇති ප්රමිති හා මිනුම් දඩු වලට අනුකූලව 
නිකුත් කරනු ලබන බලපරයක බලය යටයත් එයසේ 
කිරීමට නියම කිරීම 

පරිසරය යකයරි අිතකර බලපෑම් ප්රබල යලස 
ඇති වන්ධනා වූ යම් නිශේිත සංවර්ධන වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීමට යපරාතුව ඒවා විසින්ධ පාරිසරික 

බලපෑම් ඇගයීම් කළ යුතු යැයි නියම කිරීම 

නිශේිත කටයුතු යලස පරිසරයට අපද්රවය මුදාහරින, 
තැන්ධපත් කරන යහෝ පිටකරන කටයුතු ගැසේ 
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කිරීමට සහ යමම පනයත් සඳහන්ධ උපමාන සහ 

ප්රමිතීන්ධට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත්, අධිකාරිය 

විසින්ධ නිකුත් කරන ලද බලපර යනාමැතිව කිසිම 
පුද්ධගලයයකු කිසිම නිශේිත කටයුත්තක් යනාකිරීම 

තහවුරු කිරීම. 

1.4. අධිකාරියේ සාමාජිකයයෝ 

ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් පැවරී ඇති බලතල 
යටයත් පරිසර විෂය භාර අමාතයවරයා විමසා 
ජනාධිපතිවරයා විසින්ධ පත් කරනු ලබන 
සාමාජිකයන්ධ තියදයනකුයගන්ධ අධිකාරිය සමන්ධවිත 

යේ.  ඉන්ධ යදයදයනක් පරිසර විෂය පිළිබඳ 
ප්රමාණවත් වියශේෂඥතාවක් හා සුදුසුකම් ඇත්තන්ධ 

විය යුතු අතර, ඉන්ධ එක් තැනැත්යතක් පාරිසරික 

කළමනාකරණය පිළිබඳ මනා පරිපාලන 
කුසලතාවයක් හා ඒ පිළිබඳ පළපුරුද්ධදක් ඇත්යතකු 

විය යුතුය.  යම් තියදනා අතුරින්ධ එක් අයයකු 

අධිකාරියේ සභාපති වන්ධයන්ධ ය.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්ධ 02.02.2015 වැනි දින 
මහාචාර්ය ලාල් මර්වින්ධ ධර්මසිරි මහතා මධයම 
පරිසර අධිකාරියේ සභාපත්වරයා යලස පත්කරන 

ලදි. එයමන්ධම, අජිත් ද යකාසේතා මහතා 09.03.2015 

වැනි දින ද, වවදය යක්. හසිත් අරවින්ධද මහතා 

30.01.2015 ද පත්කරණූ ලැබූ අතර මහා 
භාණ්ඩාගාරය නියයෝජනය කිරීම සඳහා 

04.03.2015 වැනි දින  ආර් අනුියානාදන්ධ මහත්මිය 

පත් කරන ලදි.   

එතැන්ධසිට පහත නමි සඳහන්ධ සාමාජිකයිනයගන්ධ 

යගන්ධ එය සමන්ධවිත යේ. 

මහාචාර්ය ලාල් මර්වින්ධ ධර්මසිරි මහතා  - 

සභාපති, මධයම පරිසර අධිකාරිය 

අජිත් ද යකාසේතා මහතා  - සාමාජික  

වවදය යක්. හසිත් අරවින්ධද මහතා - සාමාජික 

ආර් අනුියානාදන්ධ මහත්මිය -   මහා භාණ්ඩාගාර 
නියයෝජිත 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ අධයක්ෂ ජනරාල් වන 

යක්. එච්. මුතුකුඩආරච්ි මහතා අධයක්ෂ 

මණ්ඩලයේ යල්කම් යලස පනතින්ධ ලැබී ඇති බලය 

අනුව කටයුතු කරයි. 

ගත වූ වසර තුල  පරිසර කළමනාකරණයට අදාලව 
අධිකාරිය යමයහයවමින්ධ අධයක්ෂ මණ්ඩල රැසේීම් 

11ක් පවත්වන ලදි.  

1.5  පරිසර සභාව 

හැඳින්ධීම 

සංයශෝධිත පරිදි වූ  1980 අංක 47 දරණ ජාතික 

පාරිසරික පනයත්   7 වන වගන්ධතිය ප්රකාරව පරිසර 

සභාව පිිටුවන ලදි. 

පරිසර සභායේ ප්රධාන කාර්ය භාරය 

ඉහත සඳහන්ධ පනත අනුව පරිසර සභාව සතු ප්රධාන 

කාර්ය භාරයන්ධ  පහත පරිදි යේ. 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ වගකීම්, බලතල, කාර්ය 
හා කර්තවය සම්බන්ධධයයන්ධ වූ කාරණය පිළිබඳව 
අධිකාරියට සාමානය යයන්ධ උපයදසේ   දීම  සහ 

අධිකාරිය විසින්ධ සභාවට යයාමු කරන ලද යම් 
කාරණා පිළිබඳව අධිකාරියට උපයදසේ දීම 

පරිසර සභායේ වූහය 

සංයශෝධිත පරිදි 1980 අංක  7 දරණ  ජාතික පරිසර  
පනයති සඳහන්ධ  පරිදි පරිසර අමාතයවරයා විසින්ධ 

පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන්ධයගන්ධ පරිසර සභාව 

සමන්ධවිත යේ.  පසුගිය 2016 වසර තුල දී පහත 

දැක්යවන ආකාරයට පරිසර සභායේ 12 වන සැසිය 

පැවැත්වුණි. 

12 වන සැසිය 

ගරු පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාතයවරයා  (2014) හා ගරු මහවැලි සංවර්ධන හා 

පරිසර අමාතයවරයා (2015) විසින්ධ පහත දැක්යවන 

සාමාජිකයින්ධ පරිසර සභායේ 12 වන සැසිය සඳහා 
පත් කරන ලද අතර එම  සාමාජික මහත්ම 

මහත්මීන්ධ  12වන සැසි වාරය අවසන්ධ වන 
ඔක්යතෝබර් මාසය තුල පවත්වන ලද රැසේී ම දක්වා 
සිය සාමාජිකත්වය දරන ලදි 

Table 0.1 පරිසර සභායේ සාමාජිකො 

 පරිසර සභාසේ සාමාජිකයාසේ නම නිසයෝයනය වන අමාතයාංශය 

1 ඩබ් ී එම් ජී ආර් ශාන්ධත කුමාර මුහන්ධදිරම් 

මහතා 
යජයෂේඨ සහකාර යල්කම් (ඉඩම්) 

ඉඩම් අමාතයාංශය 

2 එන්ධ පි වි සි පියතිලක මහතා අතියර්ක යල්කම් (පාලන හා මුදල්) 

කෘිකර්ම අමාතයාංශය 

3 
එම්. ඒ. අල්ලාම් මහතා අතියර්ක යල්කම් (පාලන) 
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 පරිසර සභාසේ සාමාජිකයාසේ නම නිසයෝයනය වන අමාතයාංශය 

කර්මාන්ධත හා වාණිජ අමාතයාංශය 

4 
යක් සුභද්රා වල්යපාල මහත්මිය 

යජයෂේඨ සහකාර යල්කම්  (පලාත් පාලන) 

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාතයාංශය 

5 යේ. ජී. එල්. සුලක්ෂන ජයවර්ධන මහතා අධයක්ෂ (සංවර්ධන) 

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාතයාංශය 

6 එච්. එම්. යක්. යේ. බි. ගුණරත්න මහතා අධයක්ෂ (සමාජ සංවර්ධන) 

ීවර හා ජලජ සම්පත් අමාතයාංශය 

 

7 

 වවදය  සරත් අමුණුගම මහතා 

නියයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් (මහජන යසෞඛ්ය 
යසේවා) 

යසෞඛ්ය  අමාතයාංශය 

8 

යමාන්ධටි රණතුංග මහතා 

අතියර්ක අධයක්ෂ ජනරාල් (වයාපෘති 
කළමණාකරණ යදපාර්ත්යම්න්ධතුව) 

ශ්රී  ලංකා මහ බැංකුව 

9 

යක් එච් මුතුකුඩආරච්ි මහතා  

අධයක්ෂ ජනරාල් 

මධයම  පරිසර අධිකාරිය 

සල්කම් /පරිසර සභාව 

TABLE 0.2 පරිසර කළමනාකරණය හා ආරක්ෂණය පිළිබඳ විද්වතුන් 

1 

මහචාර්ය  ඩබ් එම් ඩී බී වන්ධනිනායක මහතා 

මහාචාර්ය 

යජය ෂේඨ සාගර වජව විදයාඥ 

සාගර විශේව විදයාලය 

2 
ආචාර්ය නිර්මලී පල්යලවත්ත මිය 

අංශ ප්රධානි, සත්ත්ව විදයා අංශය, යකාළඹ විශේව  
විදයාලය 

3 
ආචාරය සුීරා රන්ධවල මිය 

යජයෂේඨ කිකාචාර්ය,  ශාක විදයා අංශය,  යකාළඹ 
විශේව විදයාලය 

4 ජගත් ගුණවර්ධන  මහතා නීතිඥ  හා පරිසරයේදී  

 (සභාපති/පරිසර සභාව)                       
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TABLE 0.3 ස්වේච්ඡා සංේධාන වල නිවයෝජිතයන් 

  

TABLE 0.4 රැස්ීම් පිළිඹද විස්තර 

පවත්වන ලද රැස්වීම්  
පවත්වන ලද 

මාසය 
දිනය 

23 වන  රැසේීම ජනවාරි  21 

24 වන  රැසේීම යපබරවාරි 18 

25 වන  රැසේීම මාර්තු 17 

26 වන  රැසේීම අයේල් 22 

27 වන   රැසේීම මැයි 19 

28 වන  රැසේීම ජූනි 23 

29  වන රැසේීම ජූලි  21 

30  වන රැසේීම අයගෝසේතු 18 

31  වන රැසේීම සැපතැම්බර් 22 

32  වන රැසේීම ඔක්යතෝබර් 28 

 

 

1 
නිේටන්ධ ගුණරත්න මහතා 

ිටපු සභාපති 

ශ්රී ලංකා රූපවාිනි සංසේථාව 

2 

ශයායමන්ධ විදානයේ මහතා 

වැඩසටහන්ධ සම්බන්ධධිකාරක 

පරිසරය සංරක්ෂණය සඳහා වූ අන්ධතර් ජාතික 
සංගමය 

3 

ඩේලසේ තියසේරා   මහතා 

අධයක්ෂ  කයඩාලාන  වැඩසටහන 

කුඩා මත්සය පදනම 

 

4 තිලක් කාරියවසම් මහතා සභාපති. පරිසර සංරක්ෂණ භාරය 
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පවත්වන ලද රැස්වීම් 

2016 වර්ෂයේ  ජනවාරි සිට ඔක්යතෝබර් මස  දක්වා  

රැසේීම් වාර 10 (දහයක්)  පමණ පවත්වන ලදි.  එම 

විසේතර පහත සඳහන්ධ පරිදි යේ 

සාකච්ඡා කළ කරුණු  
➢ තලවිල කිරල ශාකය පිළිබඳ සේථානීය 

පරික්ෂණයක් සිදුකර එය ආරක්ෂා කිරීමට 
අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම. 

➢ අනවසර කුඩා පරිමාණ  විදුලි බල වයාපෘතිය 
නිසා  වැනයසන සිංහරාජ වනාන්ධතරය  

➢ ආරණය යසේනාසන භූමි ආරක්ෂා කිරීම 

➢ පරිසරය හා ගැයටන තීරණාත්මක අවසේථා 
වලදි  අදාළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය 
කරමින්ධ ප්රතිපත්ති යමයහයවමින්ධ පුයරෝගාමි  
ආයතනයක් යලස කටයුතු කිරීම  

➢ කුඩා පරිමාණ  විදුලි බලාගාර  

➢ යමාරයගාල්ල විදුලි බලාගාරය 

➢ යකාසේකුලන විදුලි බල වයාපෘතිය  

➢ යමාරයගාල්ල විදුලි බලාගාර  යයෝජනා ක්රමයේ 
දි ගඩයන්ධ පරිසේථාපනය පිළිබඳ විදුලි බල 
මණ්ඩලය ක්රියාකර ඇති ආකාරය සාකච්ඡා 
කිරීම 

➢ නැචුරබ් ආයතනය මගින්ධ සිදුවන පරිසර 
විනාශය 

➢ යාපන කලපුවට කුණු කසල බැහැර කිරීම 

➢ යකාළඹ වරාය සංවර්ධන  වයාපෘතිය 

➢ බැද්ධදගාන ප්ර යද්ධශයේ යකෝේයේ ශ්රී ජයවර්ධන 
පුර අභයභූමියේ රක්ිත  ඉඩමක 
අනවසරයයන්ධ  යගාඩකර ක්රිඩා පිටියක් තැනීම 

➢ වලේවත්ත වතුරාන බුලත්සිංහල ප්රයද්ධශය 
පවතින සුවියශේි   තත්වය සලකා බලා මතු 
පරපුර යවනුයවන්ධ සංරක්ෂණය කිරීම 

➢ මුන්ධදලම මුක්කුතුඩුව වැලි කැණීම පිළිබඳව 

➢ මන්ධනාරම ප්ර යද්ධශයේ සුළං විදුලි බලාගාරය 
පිළිබඳව 

➢ සලපයාරු කළපුව යහෝටල් වයාපෘතියක් 
ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කිරීම 

➢ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා රූපවාිනි 
වැඩසටහන්ධ හරහා සම්බන්ධධ ීම 

➢ පුත්තලම අයිලිය නම් වන්ධනාතරය නීති 
වියරෝධි යලස යහලි කිරීම 

➢ රුවන්ධපුර අධියේගි මාර්ගයයන්ධ හානිවිය හැකි 
වනාන්ධතර 

➢ යබාල්යගාඩ ආශ්රිත ගැටළු 

➢ අත්වැල්යතාට කුඩා විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය  

➢ වයඹ පළාත් පරිසර ප්රඥපතියට අදාල ගැටළු 
සාකච්ඡාව 
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2.0. අධිකාරිසේ වගකීම් සහ කාර්ෂයයන් 

මධයම පරිසර අධිකාරිය පිිටුීයම්  අරමුණු ඉටුකර 
ගැනීම සඳහා පහත සඳහන්ධ තාක්ෂණික වශයයන්ධ 
වියශේිත වූ ක්යෂේර 04 ක් පාදක යකාට යගන, 
ආයතන වුහය සමන්ධවිත යේ.   

• පරිසර දූෂණ පාලන අංශය 

• පරිසර කළමනාකරණ හා ඇගයීම් අංශය 

• පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීයම් අංශය 

• මානව සම්පත් සංවර්ධනය, පරිපාලන හා මුදල් 
අංශය 

පරිසර කළමනාකරණ අංශයයි ඉමහත් 
පළපුරුද්ධදක් සිත අධයාපනික සහ වෘත්තීමය 
දැනුමක් ලත් නිලධාරීන්ධ යමම අංශයන්ධි ප්රධානීන්ධ 
යලස කටයුතු කරනු  ඇත. 

පරිසර දූෂණ පාලන අංශය 

පරිසර දූෂණ පාලන අංශය යටයත් පිිටුවන ලද 
ඒකක තුයනි කාර්යයන්ධ පහත පරිදි යේ.  

පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය 

• ආයයෝජන මණ්ඩල වයාපෘති සඳහා පරිසර 
එකඟතාවය ලබාදීම (නව පරිසර නිර්යද්ධශ හා 
පරිසර ආරක්ෂණ බලපර) 

• විදුලි සංයද්ධශ කුළුණු ඉදිකිරීම සඳහා සේථාන 
නිර්යද්ධශයන්ධ ලබාදීම 

• විදුලි සංයද්ධශ කුළුණු සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපර ලබාදීම 

• පරිසර දූෂණය සම්බන්ධධ මහජන පැමිණිලි 
විසදීම. 

• වයාපෘති අනුමත කිරීයම් ක්රියාදාමයට 
සහභාගීීම. 

• පරිසර දූෂණය පාලනය සඳහා තාක්ෂණික 
පහසුකම් සැපයීම 

• මානව ිමිකම් යකාමිසයම් සහ උසාවියේ ප්රීණ 
සාක්ිකරුවන්ධ යලස යපනී සිටීම හා 
පාර්ලියම්න්ධතු කමීටු, මානව ිමිකම් කමීටුව හා 
උසාවි සඳහා තාක්ෂණික වාර්තා සැපයීම 

• දූෂණය පාලනය සඳහා කාර්යක්ෂම නව උපාය 
මාර්ග ක්රම හා යමවලම් හඳුන්ධවා දීම 

අපරවය කළමනාකරණ ඒකකය 

• උපද්රවකාරී අපද්රවය කළමනාකරණ නීති හා 
යරගුලාසි හඳුන්ධවාදීම හා ක්රියාත්මක කිරීම 

• ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ වැඩ සටහන්ධ හා 
වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා තාක්ෂණික 
උපයදසේ ලබාදීම 

• අපද්රවය කළමනාකරණය සම්බන්ධධ ප්රධාන 
වයාපෘති සැලසුම් හා පසුවිපරම් කිරීම 

• අනුකූලතා පසුවිපරම් කිරීම 

• කසළ කළමනාකරණය සඳහා තාක්ෂණ නයාමන 
ක්රම ප්රවර්ධනය කිරීම 

• බහුජාතික පාරිසරික සම්මුතීන්ධ ක්රියාත්මක කිරීම 
(බාසල් සම්මුතිය - යරාටර්ඩෑම් සම්මුතිය) 

• කර්මාන්ධත ගැටළු කළමනාකරණය 

• කාර්මික රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය 

• කසළ කළමනාකරණ වයාපෘතීන්ධ - ක්රියාකාරකම් 
සඳහා පාරිසරික අනුමැතිය ලබා ගැනීමට 
සහයයෝගය ලබා දීම 

• නීතිය ක්රියාත්මක කරීම සඳහා තාක්ෂණික 
සහයයෝගය ලබා දීම 

• ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා නියම 
වයාපෘති ඇති කිරීම 

• මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය 

• අපද්රවය කළමනාකරණයට සම්බන්ධධ 
අධයාපනික සහ දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ධ 
පැවැත්ීමට සහයයෝගය ලබා දීම 

• කසළ කළමනාකරණ වයාපෘති අීක්ෂණය  

• නිකුත් කරන ලද නිර්යද්ධශය පසුවිපරම් කිරීම 

• අයනකුත් ආයතන වල කසළ කළමනාකරණය 
ක්රියාකාරකම් සඳහා තාක්ෂණික යයදවුම් ලබාදීම 

වායු තත්ව සහ යල තත්ව රසායනාගාර ඒකකය 

• මධයම පරිසර අධිකාරියේ අයනකුත් අංශ සහ 
දිසේික් කාර්යාල සඳහා අවශය විශේයල්ෂණ යසේවා 
සැපයීම 

• පාරිසරික තත්ව  / ප්රමිති පසුවිපරම් කිරීම 

• යතෝරාගත් සේථාන වල ජල හා වායු තත්ව 
පසුවිපරම් කිරීම 

• වායු, ශබ්ද, කම්පන හා ජල තත්ව පිළිබඳ 
පාරිසරික පර්යේෂණ හා සමීක්ෂණ කටයුතු සිදු 
කිරීම 

• ශබ්දය, වායු තත්ව සහ ජල තත්ව පිළිබඳ 
යරගුලාසි සකසේ කිරීම 

පරිසර කළමනාකරණ හා ඇගයීම් අංශය 
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පරිසර කළමනාකරණ හා ඇගයීම් අංශය ඒකක 
තුනකින්ධ සමන්ධවිත යේ. 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය 

• මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක 
කිරීම  

• පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක 
කිරීම හා පසුවිපරම් කිරීම 

• පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් හා මූලික පාරිසරික 
පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය හා සම්බන්ධධ දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩසටහන්ධ ක්රියාත්මක කිරීම 

• පරිසර බලපෑම් ඇගයීම හා මූලික පාරිසරික 
පරීක්ෂණයන්ධට අදාළ ගුරු උපයදසේ සකසේ කිරීම 

• උපාය මාර්ගික පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් 
ක්රියාවලිය හඳුන්ධවාදීම හා ක්රියාත්මක කිරීම  

ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය 

• පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් හා මූලික පාරිසරික 
පරීක්ෂණ ක්රියාවලියට අයත් යනාවන වයාපෘති 
සඳහා පාරිසරික නිර්යද්ධශ ලබාදීම 

• වයාපෘති පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම  

• සේවභාවික සම්පත් හායනය පිළිබඳ මහජන 
පැමිණිලි විභාග කිරීම  

• සේවභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩසටහන්ධ ක්රියාත්මක කිරීම  

• පාරිසරික ආරක්ිත ප්රයද්ධශ ප්රකාශයට පත් කිරීම  

• ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ගුරු උපයදසේ 
නිකුත් කිරීම 

පර්ෂසේෂණ හා සංවර්ෂධ්න ඒකකය 

• භූයගෝලීය යතාරතුරු ආශ්රයයන්ධ දත්ත රැසේ කිරීම 

• පාරිසරික සංයේදී ප්රයද්ධශ කළමනාකරණ 
වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

• දිසේික් පැතිකඩ සඳහා සිතියම් පිළියයල කිරීම 

• පාරිසරික පර්යේෂණ සම්බන්ධීකරණ සහ 
පර්යේෂණ වල ප්රතිඵල ලබාදීම 

පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීසම් අංශය 

• මුද්රිත මාධය, ඉයලක්යරානික මාධය සහ 
කණ්ඩායම් සන්ධනියේදන මාර්ග හරහා පරිසරය 
පිළිබඳ අධයාපනය ලබාදීම හා දැනුවත් කිරීම 

• ජාතික සහ ප්රායද්ධශීය මේටමින්ධ පුහුණු වැඩමුළු 
සහ ප්රදර්ශන පැවැත්ීම 

• මහජනතාව යවත පාරිසරික යතාරතුරු ලබාදීම 

• රාජය යනාවන සංවිධාන යවත අවශය සහ යයෝගය 
ලබාදීම හා ලබාගැනීම 

• පාරිසරික දිනයන්ධ සැමරීම 

• යසාබායකත මධයසේථාන ඇති කිරීම හා 
ක්රියාත්මක කිරීම 

යාතික පාරිසරික සතාරතුරු මධ්යස්ථානය 

• පාරිසරික යතාරතුරු රැසේ කිරීම හා වැඩිදියුණු 
කිරීම 

• පුසේතකාල ජාලය හා ජාලයට අයත් යනාවන 
පුසේතකාල සම්බන්ධීකරණය 

• ජාතික පාරිසරික  යතාරතුරු අවශය සියළු යදනාට 
එම යතාරතුරු ලබාදීමට පහසුකම් සැලසීම 

ශ්රවය දෘශය ඒකකය  

• සියළුම වැඩ සටහන්ධ සම්පාදකයන්ධ සඳහා  ශ්රවය 
දෘශය උපකරණ සැපයීම 

• මධයම පරිසර අධිකාරිය හා පාරිසරික 
අමාතයාංශය  විසින්ධ පවත්වන ලද සිය ළු වැඩ 
සටහන්ධ ශ්රවය දෘශය ආවරණය කිරීම 

• අධයාපනික හා දැනුවත් කිරීම් සඳහා ීඩියයෝ පටි 
සැකසීම 

• ීඩියයෝ පට සැකසීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම 

මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන සහ මුදල් 

අංශය 

මානව සම්පත් සංවර්ධන, පරිපාලන හා මුදල් 
අංශය, මානව සම්පත් සංවර්ධන, පරිපාලන හා 
මුදල් යන ඒකක තුනකින්ධ සමන්ධවිත යේ. 

මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න ඒකකය 

• මානව සම්පත් කළමනාකරණ සැලසුම් සකසේ 
කිරීම 

• යතෝරා ගැනීම, බඳවා ගැනීම සහ උසසේීම් 
ලබාදීම 

• පුහුණු වැඩ සටහන්ධ යවත කාර්ය මණ්ඩලය යයාමු 
කිරීම 

• පුද්ධගල කාර්ය සාධන ඇගයීම 

• පුහුණු අවශයතා හඳුනාගැනීම සහ යද්ධශීය / 
වියද්ධශීය පුහුණුීම් සඳහා සුදුසු නිලධාරීන්ධ යයාමු 
කිරීම 

• කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ධ හට සිදු වූ 
අසාධාරණකම් යසායා බලා ඒ යවනුයවන්ධ 
කටයුතු කිරීම 

• මානව සම්පත් පිළිබඳ දත්ත පද්ධධතියක් සකසේ 
කිරීම 



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

8 | P a g e  

 

අ
ධි
ක
ාරි
ය
ේ
 ව
ග
කී
ම්
 ස
හ
 ක
ාර්
ය
ය
න්ධ

පරිපාලන ඒකකය 

• මිලදී ගැනීම්, අත්පත් කර ගැනීම් සහ ප්රාේධන 
වත්කම් නඩත්තුව 

• යසේවා එකඟතා නිකුත් කිරීම හා අළුත් කිරීම 

• රක්ෂණ පහසුකම් සඳහා ප්රවර්ධන පහසුකම් 
ලබාදීම 

• ආයතනික යසෞඛ්ය ආරක්ෂණය සහ සුභසාධනය 

• සාමානය පරිපාලනය 

මුදල් ඒකකය 

• වාර්ික ආදායම් / වියදම් සකසේ කිරීම හා අවසන්ධ 
මුදල් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

• අවසන්ධ ප්රගති වාර්තා සකසේ කිරීම හා මාසික 
ආදායම් / වියදම් පාලන වාර්තාව සකසේ කිරීම 

• වැටුප හා යවනත් යගීම් පිළිබඳ වාර්තා සකසේ 
කිරීම හා යගීම 

• වයාපෘති ගිණුම් පවත්වායගන යාම 

• ඵලදායී යගීම් 

නීති ඒකකය 

• ජාතික  පාරිසරික පනත යටයත් නීති යකටුම්පත් 
සංයශෝධනය හා නව නීති යරගුලාසි  පැනීම 

• ජාතික පාරිසරික පනත බලාත්මක කිරීම හා 
යරගුලාසි ගැසේ කිරීම 

• පරිසර පනත යටයත් 12 වන වගන්ධතිය සහ 24 
වගන්ධති යටයත් නියයෝග නිකුත් කිරීම 

• නිකුත් කරන ලද පරිසර ආරක්ෂණ බලපර 
අත්ිටුීම / අවලංගු කිරීම හා ප්රතික්යෂේප කිරීම 

• ආයතන කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධධයයන්ධ  
වගන්ධති 23 S යටයත් නියයෝග නිකුත් කිරීම 

• පරිසර ආරක්ෂණ බලපර යකාන්ධයද්ධසි අනුමත 
කිරීම හා අධිකරණයට වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

• මධයම පරිසර අධිකාරිය යගානු කළ හා මධයම 
පරිසර අධිකාරියට එයරිව යගානු කළ නඩු 
කටයුතු සඳහා අධිකරණයේ යපනී  සිටීම 

• අමාතයාංශයේ පැවැත්යවන විමර්ශන හා ඇපෑල් 
විභාග සඳහා පහසුකම් සැපයීම 

• අධිකරණ වනතික කටයුතු සඳහා ලිපියල්ඛ්න 
සැකසීම 

• පාරිසරික වයවසේථා නීතිකරණය පිළිබඳ දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩ සටහන්ධ පැවැත්ීම හා සම්පත් 
දායකයන්ධ යලස ද කටයුතු කිරීම 

• පාරිසරික වනතික කටයුතු පිළිබඳ අයනකුත් 
අංශ හා ආයතනයන්ධට උපයදසේ ලබාදීම 

• ගිවිසුම් යකටුම්පත් කිරීම හා අනුමත කිරීම 

• පැමිණිලි සම්බන්ධධයයන්ධ ක්රියා කිරීමට යපාලිසේ 
යදපාර්තයම්න්ධතුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය 

• මූලික දත්ත රැසේකිරීම, අවශය දත්ත සහ දත්ත 
ප්රභවයන්ධ හඳුන්ධවාදීම සහ දත්ත ප්රභවයන්ධ හා 
දත්ත රැසේකරන ක්රම සම්බන්ධධ කිරීම 

• මධයම පරිසර අධිකාරියේ සංයුක්ත සැලැසේම 
සකසේ කිරීම 

• මධයම පරිසර අධිකාරියේ සංයුක්ත සැලැසේම, 
වාර්ික සැලැසේම හා මධයකාලීන වැඩ සටහන්ධ 
මත පදනම්ව ඒ ඒ ප්රතිපාදන යටයත්  ක්රියාකාරී 
සැලැසේම සැකසීම 

• පසුවිපරම් කිරීම පිළිබඳ සැලසුම් සකසේ කිරීම 

• මධයම පරිසර අධිකාරියේ විවිධ අංශ සහ දිසේික්  
/ පළාත් කාර්යාල අතර සම්බන්ධීකරණය 
පවත්වායගන යාම 

• ඇගයීම් සංවිධානය කිරීම 

• ප්රගති වාර්තා සකසේ කිරීම සහ යවනත් අදාල 
ආයතන යවත ප්රගති වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

• වාර්ික වාර්තාව සකසේ කිරීම 

• මධයම පරිසර අධිකාරියේ ක්රියාකාරකම්ි ප්රගතිය 
පිළිබඳ යද්ධශීය - වියද්ධශීය මූලයාධාර ආයතන, 
පුද්ධගලක අංශයේ අදාල ආයතන හා යවනත් 
අදාල ආයතන දැනුවත් කිරීම 

පැමිණිලි ඒකකය 

• පාරිසරික ගැටළු, හානි හා උපද්රව සම්බන්ධධ 
මහජන හා ආයතනික පැමිණිලි ලබාගැනීම 

• එකී ගැටළු අදාල ආයතන වලට යයාමු කිරීම හා 
ඒ සම්බන්ධධව කටයුතු කිරීම 

අභයන්තර විගණන ඒකකය 

• ගණකාධිකරණ  හා අභයන්ධතර පාලන ක්රියා 
පිළියවල පිළිබඳ සමායලෝචනය 

• මූලය හා මිනුම් යතාරතුරු විමර්ශනය කිරීම 

• ආයතනයේ යමයහයුම් කටයුතු වල ආර්ික බව, 
කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාව පිළිබඳ මූලය 
හා මූලය යනාවන  පාලනයන්ධ පිළිබඳ ප්රගති 
සමායලෝචනය කිරීම 

• ආයතනයේ අභයන්ධතර හා බාිර නීති යරගුලාසි, 
කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති හා මඟ යපන්ධීම් 
ක්රියාත්මක යකයරන්ධයන්ධදැයි පරීක්ෂා කිරීම 
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• කළමනාකරණය විසින්ධ වයවසේථානුකූලව පවරන 
ලද වියශේෂ විමර්ශණ 

පළාත් කාර්ෂයාල 

• පාරිසරික කළමනාකරණය සම්බන්ධධ පහත 
සඳහන්ධ කාර්යයන්ධ පළාත් කාර්යාල යවත පවරා දී 
ඇත. 

• මධයම පරිසර අධිකාරියේ පළාත් / දිසේික් 
කාර්යාල වල කාර්යභාරය 

• යයෝජිත සංවර්ධන වයාපෘතීන්ධ සඳහා මූලික 
පාරිසරික පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීම 

• නව කර්මාන්ධත සේථානගත කිරීම සඳහා පාරිසරික 
නිර්යද්ධශ ලබාදීම 

• කර්මාන්ධත සඳහා නියමිත කටයුතු / පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපර ලබාදීම (පළාත් පාලන 
ආයතන යවත බලය පවරා යනාමැති) 

• පළාත් පාලන ආයතන යවත බලය පවරන ලද 
ක්රියාවලීන්ධ සම්බන්ධධව මධයම පරිසර අධිකාරිය 
සහ පළාත් පාලන ආයතන අතර 
සම්බන්ධීකරණය, පසුවිපරම් කටයුතු සිදුකිරීම 
සහ අවශයතාවය අනුව තාක්ෂණික උපයදසේ 
ලබාදීම 

• සේවභාවික සම්පත් කළමනාකරණ වැඩ සටහන්ධ 
ක්රියාත්මක කිරීම 

• මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණයට / පරිසර බලපෑම් 
ඇගයීමට ලක් යනාවන එනම්, මැණික් ගැරීම, 
ඉඩම්  යගාඩ කිරීම, ගසේ කැීම වැනි වයාපාර 
සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරියේ නිර්යද්ධශය 
ලබාදීම 

• පාරිසරික අධයාපන හා දැනුවත් කිරීයම් වැඩ 
සටහන්ධ ක්රියාත්මක කිරීම 

• පරිසරය සම්බන්ධධ ප්රායද්ධශීය මේටමින්ධ 
පැවැත්යවන රැසේීම් හා කාර්යයන්ධ සඳහා මධයම 
පරිසර අධිකාරිය නියයෝජනය කරමින්ධ සහභාගී 
ීම 

• රජයේ ආයතන, රාජය යනාවන සංවිධාන, ප්රජා  
මූලික සංවිධාන, යවනත් සේයේච්ඡා ආයතන, 
කර්මාන්ධත හා යවයළඳ සංගම්, පාසල්  සහ තරුණ 
සංවිධාන අතර සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම 

• දිසේික්, ප්රායද්ධශීය යල්කම් යකාේඨාශ, ගම් 
ම ේටමින්ධ හා පාසල් මඟින්ධ ක්රියාත්මක වන 
පාරිසරික වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම හා 
පසුවිපරම් කිරීම  

• පරිසර කළමනාකරණයට අදාල ප්රායද්ධශීය 
මේටමින්ධ යතාරතුරු / දත්ත රැසේකිරීම, දත්ත 
පද්ධධතියක් පවත්වායගන යාම හා යාවත්කාලීන 
කිරීම 

• මධයම පරිසර අධිකාරියේ පසේ අවුරුදු වැඩ 
සටහනට අනුකූලව පළාත් හා දිසේික් කාර්යාල 
සඳහා වාර්ික ක්රියාත්මක වැඩ සටහන්ධ සකසේ 
කිරීම 

අධිකාරිසේ කාර්ෂය සාධ්නය 

පහත පරිච්යේදයයන්ධ ඒ ඒ අංශ, ඒකක හා පළාත් 
කාර්යාල වලින්ධ 2015 වසර තුල ඉටු කරන ලද 
කාර්ය සාධනයන විරහ යකයර්. 
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 3.0. පරිසර දූෂණ පාලන අංශය 

3.1 පරිසර ුෂණ පාලන ඒකකය 

3.1.1  ජාතික පාරිසරික පනත සඳහා අඩුවක්ව 
පවතින පරිසර තත්ව සඳහා වන නීති ප්රතිපාදන 
සැකසීම හා පවතින නීති සංව ෝධනය කිරීම. 

පරිසර දුෂණ පාලන අංශෙ ෙටයේ පවතින පරිසර 
දුෂණ පාලන  ඒකකෙ පරිසරෙ දුෂණෙ වැලැක්ීම 
හා පාලන ක්රම ක්රිොේමක කිරීම පිළිබඳ  වගකීම 
දරයි. යමම අරමුණ ඉටුකර ගැනීම සඳහා    පරිසර 
දුෂණ පාලන ඒකකෙ නව ක්රමයේද  සකසේ කර 
හඳුන්වාදීමේ, යමම කටයුතු පිළිබඳව  විධිමේ 
පසුවිපරම් සිදු කිරිමේ සිදු යකයර්.  

ඉහත ක්රිොකාරකම් වඩාේ පහසු යලස ක්රිොේමක 
කිරිම සඳහා ප්රධ්ාන විෂෙපථ කාණ්ඩ හතරකට 
යගානු කරන ලදී. 

නිොමනෙ සහ පසුවිපරම් 

ප්රතිපේති ප්රවර්ධ්නෙ 

තාක්ෂණික පහසුකම් සැපයීම. 

පරිසර දුෂණ පාලනෙ සඳහා වියශේෂ වැඩ සටහන්. 

3.1.2 පාරිසරික තත්ව විධිවිධාන කාර්යක්ෂම 
වලස ක්රියාත්මක කිරීම. 

3.1.2.1 පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර ක්රියාවලිය 
ක්රියාත්මක කිරිම. 

1533/16 හා 2008.01.25 දිනැති අති වියශේෂ ගැසට් 
නියේදනයේ පළකර ඇති නිෙමිත ක්රිොකාරකම් 
පවේවායගන ොම සඳහා මධ්යම පරිසර 

අධිකාරියෙන් පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්රෙක් ලබා 
ගැනීයම් ක්රමයේදෙ පරිසර දුෂණ පාලන අංශෙ 
මඟින් ක්රිොේමක කරනු ලැයේ. 

කර්මාන්ත මඟින් සිදුවන පරිසර දුෂණ තේවෙන් 
ප්රායෙෝගිකව අධ්යනෙ කිරීයමන් අනතුරුව 
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබාගතයුතු නිෙමිත 
ක්රිොකාරකම් ගැසට් නියේදනයේ කාණ්ඩ “අ’’ “ආ’’  
සහ “ඇ’’ වශයෙන් ලැයිසේතු ගතකර ඇත.  ඒ අනුව 
“අ’’ කාණ්ඩෙට අෙේ මහා පරිමාණ දුෂකාරක 
කර්මාන්ත 80 ක්ද “ආ”  කාණ්ඩෙට අෙේ මධ්ය 
පරිමාණ දුෂකාරක කර්මාන්ත 33 ක්ද “ඇ ”’ 
කාණ්ඩෙට අෙේ සුළු පරිමාණ දුෂකාරක කර්මාන්ත 
25 ක්ද යමම ලැයිසේතුවට අෙේ යේ. “අ” සහ  “ආ”     
කාණ්ඩෙට අෙේ කර්මාන්ත සඳහා  පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබාදීයම් ක්රිොවලිෙ මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියේ පළාේ කාර්ොල මඟින් සිදුකරනු 
ලබන අතර “ඇ”  කාණ්ඩයේ කර්මාන්ත සඳහා  
පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබාදීයම් ක්රිොවලිෙ 
අදාල පළාේ පාලන ආෙතන මඟින්  සිදුකරනු 
ලැයේ. 

පරිසර දුෂණ පාලන අංශය මහා පරිමාණ දුෂකාරක 
කර්මාන්ධත සඳහා  ක්රමික දත්ත පද්ධධතියක් 

පවත්වායගන යනු ලබන අතර, ඒවා සඳහා පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපර ලබාදීයම්දී  විධිමත් අංකන 
ක්රමයක් භාවිතා කිරීම මගින්ධ එම යතාරතුරු 
ක්රමානූකූලව දත්ත ජාලයට ඇතුලත් කිරීම කරනු 
ලැයබ්.  

TABLE 0.5 2016 වසවර්දී නිකුත් කරන ලද පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර ගණන 

නව පරිසර ආරක්ෂණ බලපර අංක 1447 

අලුත් කරන ලද පරිසර ආරක්ෂණ  බලපර අංක 2899 

පසුවිපරම් 159 

ශ්රි ලංකා ආ යයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංි 

වයාපෘතින්ධ සඳහා පාරිසරික එකඟතාව ලබාදීම. 

ආයයෝජන මණ්ඩල පනයත් කාණ්ඩ අංක 17 ට 

අනුව, ආයයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංි 
කර්මාන්ධත/වයාපෘති සඳහා  මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ එකඟතාවය ලබාදීයමන්ධ අනතුරුව 
අදාල පරිසර ආරක්ෂණ බලපරය ආයයෝජන 
මණ්ඩලය මගින්ධ නිකුත් කරනු ලැයබ්.  ඒ අනුව 
ආයයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංි වු කර්මාන්ධත/ 

වයාපෘති සඳහා එකඟතාවය ලබාදීයම්දී එම 
ක්රියාකාරකම් වල පරිසර දුෂණ පාලනය 
සම්බන්ධධයයන්ධ වැදගත් කාර්යභාරයක් පරිසර දුෂණ 
පාලන අංශය මඟින්ධ සිදුකරනු ලබයි. 

2016 වසර තුලදී ආයයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංි 
වයාපෘති/ කර්මාන්ධත සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපර ලබාදීම සහ සේථානගත කිරිමට යයෝජිත 
වයාපෘතින්ධ සඳහා එකඟතාවය ලබාදීම පහත පරිදි 
යේ. 
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TABLE 0.6 2016 වසවර්දී එකඟතාවය ලබාදුන් කර්මාන්ත මාණය 

නව පරිසර ආරක්ෂණ බලපර සංඛ්යාව 40 

අළුත් කරන ලද  පරිසර ආරක්ෂණ  බලපර සංඛ්යාව 337 

සේථාපිත කිරීමට නියමිත නව වයාපෘතින්ධ සඳහා එකඟතාවය ලබාදීම 99 

 කර්මාන්ධත පසුවිපරම් 80 

3.1.3 පැමිණිලි විමර්ශණය කිරිම සහ පසුවිපරම් 

කිරීම. 

මහජන පැමිණිලි විමර්ශණය කිරීම හා කර්මාන්ධත 
කටයුතු මඟින්ධ සිදුවන පරිසර දුෂණ පාලනය පිළිබඳ 

ඇගයීම් වාර්තා (අපජල තත්ව වාර්තා, ශබ්දය හා 

කම්පනය රසායනාගාර මිනුම් වාර්තා) පිළිබඳ 
විමර්ශණය කිරීම පරිසර දුෂණ පාලන අංශය මඟින්ධ 

සිදු කරනු ලැයබ්. ආයයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමත 
කර්මාන්ධත වලට අදාලව ලැයබන පැමිණිලි සහ 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති සහ අධයක්ෂ 
ජනරාල් විසින්ධ ඝෘජුවම යයාමුකරන  අයනකුත්  
වියශේෂ පැමිණිලි විමර්ශණය කිරීම පරිසර දුෂණ 

පාලන ඒකකය විසින්ධ සිදුකරනු ලබයි.   

TABLE 0.7 පැමිණිලි විමර් ණය කිරිම 

පැමිණිලි BOI කර්ෂමාන්ත BOI සනාවන කර්ෂමාන්ත 

ලැබුණු පැමිණිලි 25 03 

පරීක්ෂාකර ක්රියාමාර්ග ගත්  08 01 

අදාල ආයතන යවත යයාමුකළ  16 02 

ශ්රි ලංකා ආයයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංි වු 
කර්මාන්ධත සේථානගත යකාට ඇති අපනයන 

සැකසුම් (Export Processing Zone)  කලාප 12 ක් 
දිවයින තුළ ඇත.   පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් සිදුයකාට 
පිිටුවන ලද යමම කලාපයන්ධි පවතින කර්මාන්ධත 
මහා පරිමාණ දූෂකාරක කර්මාන්ධත  යලස ගැසේ 
නියේදනයට අනුව සඳහන්ධ කළහැක. ඒ අනුව යමම 
කර්මාන්ධත කලාපයන්ධි පරිසර දුෂණ පාලනය 
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර ක්රමයේදය හරහා 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර දුෂණ පාලන 
ඒකකය මඟින්ධ සිදුකරනු ලැයබ්. තවද යමම 
කර්මාන්ධත මඟින්ධ පරිසරයට මුදාහරින  අපජලය සහ 
වියමෝචනය කරන දුෂකාරක පාලනය සහ අවම 
කිරීයම් අරමුනින්ධ පරිසර ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් 

කරනු ලබන අතර, ඒ සඳහා අඛ්ණ්ඩ  පසුවිපරම් 
කටයුතු සිදුකරනු ලැයබ්. 

පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය මඟින්ධ මල්වත්ත, 
යහාරණ, වතුපිටිවල, මීරිගම, අවිසේසායේල්ල, 

බියගම, කටුනායක හා යකාේගල අපනයන කලාප 
පරික්ෂා කර ඇත.  එයමන්ධම මල්වත්ත, යහාරණ හා 
වතුපිටිවල අපනයන කලාප සඳහා පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කර ඇත. 

3.1.2.2.2  විසේතරාත්මක පසුවිපරම් වැඩසටහනක් 
ක්රියාත්මක කිරිම.   

දිවයින පුරා පවතින අ සහ ආ කාණ්ඩයේ කර්මාන්ධත 
ආවරණය වන පරිදි පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය 
මඟින්ධ පසුවිපරම් වැඩසටහනක් ක්රියාත්ක කරන 
ලදී. එිදි පසුවිපරම් කරන ලද දිසේික්ක සහ 
කර්මාන්ධත සංඛ්යාවන්ධ පහත දැක්යේ. 
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TABLE 0.8 විස්තරාත්මක පසුවිපරම් වැඩසටහන් 

දිසේික්කය පසුවිපරම් කළ 
කර්මාන්ධත 
ගණන 

දිසේික්කය පසුවිපරම් කළ 
කර්මාන්ධත ගණන 

අම්පාර 03 යාපනය 06 

මහනුවර 18 මාතයල් 11 

කළුතර 17 කුරුණෑගල 02 

ගම්පහ 16 මඩකලපුව 02 

වවුනියා 02 රත්නපුර 06 

මන්ධනාරම 02 කෑගල්ල 05 

යකාළඹ 12 ිකුණාමලය 03 

ගාල්ල 05 හම්බන්ධයතාට  04 

නුවරඑළිය 06 බදුල්ල 02 

අනුරාධපුර 02 යමානරාගල 02 

පුත්තලම 02 යපායළාන්ධනරුව 29 

 

මුළු ගණන                                                                                                                    159 

3.1.3  පරිසර තත්ත්වය දියුණු කිරීම හා හදිසි 
තත්ත්වයන්ධට මුහුණ දීම සඳහා යවනත් පාර්ශවයන්ධ 

දැනුවත් කිරීම. 

පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකයේ නිලධාරීන්ධ  පරිසර 

බලපෑම් ඇගයීම සම්බන්ධධව තාක්ෂණික කමිටු වල 

සාමාජිකයන්ධ යලස ක්රියා කරයි. යමම ඒකකයේ 

නිලධාරීන්ධ  2016 වර්ෂයේ දී එවැනි තාක්ෂණික 

කමිටු 30 කට සහභාගි ී ඇති අතර, ඒකාබද්ධධ 

ක්යෂේර පරික්ෂණ 15 කට සහභාගි ී ඇත. 

3.1.3.3 කර්මාන්ධත ක්රියාකාරකම් සඳහා තාක්ෂණික 

පහසුකම් සැලසීම. 

අ) පරිසර දුෂණ පාලනය සඳහා තාක්ෂණික 
වියශේෂඥ උපයද්ධශක ආයතන හා රසායනාගාර 

වාර්ිකව විමර්ශණය කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම. 

කර්මාන්ධතශාලා වලින්ධ සිදුවන පාරිසරික දූෂණ 
තත්ත්වයන්ධ යමම අධිකාරිය මඟින්ධ අනුමත 
තත්ත්වයන්ධට අනුකූල වන පරිදි පාලනය 
කරගැනීමට කර්මාන්ධතකරුවන්ධට අවශය 

තාක්ෂණික මඟයපන්ධීම් උපයදසේ හා වියශේෂඥ 

සහාය ලබාගැනීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා 

රසායනාගාර/ තාක්ෂණික වියශේෂඥ/උපයද්ධශක 
ආයතන මධයම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංි කර 

එම යල්ඛ්න වාර්ිකව යාවත්කාලීන කරනු ලැයබ්. 

යමි අරමුණ වනුයේ කර්මාන්ධතකරුවන්ධට අඩු 
වියදමකින්ධ වඩා ළුලදායී තාක්ෂණික යසේවාවක් 

ලබාදීම මඟින්ධ පාරිසරික හානිය අවම කර ගැනීමයි. 
යමිදි රසායනාගාර පහසුකම් සලසන ආයතන 
වලට  යමන්ධම උපයද්ධශන යසේවා සපයන්ධනන්ධට ද 
තම ආයතනයේ අඩුලුහුඩුකම් නිවැරදි කර ගනිමින්ධ 

වඩා පුළුල් යසේවාවක් සැපයීමට හැකි යේ. 

යම් අනුව 2016 වසර සඳහා රසායනාගාර 32 ක් සහ 

තාක්ෂණික වියශේයෂඥ ආයතන 53 ක් ලියාපදිංිය 

සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලදී.  එම ඉල්ලුම් පත් 
ඇගයීයමන්ධ හා වයාපෘති පසුවිපරම් කිරීයමන්ධ පසු 

රසායනාගාර 28 ක් හා තාක්ෂණික වියශේෂඥ 

ආයතන 51  ක් මධයම පරිසර අධිකාරියේ 2016 

වසර සඳහා ලියාපදිංි කර ඇත. තවද යමම ආයතන 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ යවබ් අඩවිය මඟින්ධ 

ප්රසිද්ධධ කර ඇති අතර, අදාල යතාරතුරු සිත 
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පිකා මුද්රණය යකාට කර්මාන්ධතකරුවන්ධ යවත 

යබදාදීමට කටයුතු කර ඇත. 2016 වර්ෂයයි  
ලියාපදිංි කිරිම සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳීම 

ප්රචාරණය කිරීම  ඉංග්රීසි, සිංහල හා යදමළ යන භාෂා 

තුයනන්ධම 2016 වර්ෂයේ අවසාන කාර්තුයේදී 

සිදුකරන ලදී. 

3.1.3.5 පාරිසරික සංයේදී කලාප තුළ මහා පරිමාණ 
හා මධය පරිමාණ දුෂකාරක කර්මාන්ධත  පිිටුීම 

පිළිබඳ තීරණය කිරීම සඳහා වු කමිටුව. 

අපනයන සැකසුම් කලාප සහ කර්මාන්ධතපුර වලින්ධ 
පිටත මහා පරිමාණ හා මධය පරිමාණ දුෂකාරක 
කර්මාන්ධත සේථානගත කිරීම් තීරණය කිරීම සඳහා 

තාක්ෂණික කමිටුවක් සේථාපනය කරන ලදී. යමය 
නව කර්මාන්ධත සේථානගත කිරීම සම්බන්ධධව තීරණ 

ගන්ධනා ඉතා විධිමත් තාක්ෂණික කමිටුවකි. යමම 

කමිටුව ශ්රී ලංකා ආයයෝජන මණ්ඩලය, ජාතික ජල 

සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, කර්මාන්ධත 

අමාතයාංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ 

මධයම පරිසර අධිකාරිය යන ආයතන වල විධායක 
මේටයම් තාක්ෂණික නිලධාරීන්ධයගන්ධ සමන්ධවිත 

යේ.  

යකාළඹ ප්රයද්ධශයේ ජල ඉල්ලුම සපයන අඹතයල් 
යපාම්පාගාරයට ජලය කැලණි ගයඟන්ධ ලබාගන්ධනා 
නිසා කාර්මික අපදියර වලින්ධ කැලණි ගඟ  දූෂණය 

ීම අවම කිරීම යමම කමිටුයේ ප්රධාන අරමුණ විය. 
නමුත් දැනට යමම කමිටුව මඟින්ධ කැලණි ගංඟා 
යද්රෝණියට බාිරින්ධ පිිටුවා ඇති විශාල අපජල 
ප්රමාණයක් පිටකරන මහා පරිමාණ හා මධය 
පරිමාණ කර්මාන්ධත පිළිබඳවද අවධානය යයාමුකර 
ඒවා සඳහා ද අවශය උපයදසේ හා නිර්යද්ධශ ලබාදීම 

සිදුකරනු ලබයි. 

පරිසර දුෂණ පාලන අංශය 2016 වසර තුළදී එවැනි 

රැසේීම් 10 ක් පැවැත්වු අතර, කර්මාන්ධතකරුවන්ධ 

විසින්ධ ඉදිරිපත් කරන ලද වයාපෘති යයෝජනා 63 ක් 

ඇගයීම සිදුකරන ලදී.   

3.1.3.7 ජනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩ සටහන 

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩ සටහන මධයම 
පරිසර අධිකාරිය මඟින්ධ පරිසර ිතකාමී යලස 
කටයුතු කරන වයවසාකයන්ධ හට පිරිනමනු ලබන 

එකම සම්මානය යේ.  පරිසර ිතකාමී යලස 
පවත්වායගන යනු ලබන පුද්ධගලික සහ රාජය 
අංශයේ  වයවසාකයන්ධ ඇගයීම යමම වැඩ සටහයන්ධ 

මුඛ්ය පරමාර්ථය යේ.  යමම වැඩ සටහන හරිත ශ්රි 
ලංකාවක් කරා යන ගමනට මහඟු පිටිවහලක් වන 

අතර,  කර්මාන්ධත ප්රජාව පරිසර සුරැකීයම් මහඟු 

සත්කාරයට දායක කර ගැනීයම් ප්රායයෝගික ක්රමයක් 

ද යේ. යමි මූලික පරමාර්ථය  කර්මාන්ධතකරුවන්ධ 
හා විවිධ යසේවා සපයන්ධනන්ධ පසුවිපරම් මත පදනම් 
වු පරිසර දුෂණය පාලනය හා පරිසර කළමනාකරණ 

ක්රයමෝපායන්ධ   සඳහා දිරිගැන්ධවිමත්, එමගින්ධ 

පාරිසරික ප්රමිති හා උපමාන කරා ලඟාීම යමන්ධම 
තිරසාර පරිසරයක් කරා කර්මාන්ධත ප්රජාව රැයගන 

යාමත් ය. 

2016 වසයර් දී ජනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩ 

සටහන සඳහා අංශ 16 ක් යටයත් අයදුම්පත් 

කැඳවන ලදී. ඒවා අතර  කර්මාන්ධත අංශ 10 ක් 
කසළ කළමනාකරණ වයාපෘති හා පළාත් පාලන 

ආයතන,   රාජය ආයතන, යපෞද්ධගලික ආයතන හා 

පාසල් ද ඇතුලත් විය.  යමිදි රන්ධ සම්මාන 03ක්, 
රිදී සම්මාන 13 ක්, යලෝකඩ සම්මාන 16 ක්  හා 

කුසලතා  සම්මාන 18 ක් ප්රදානය යකරිණි. ඒ අනුව 

අයදුම්පර 350 ක්  ලද අතර, පළපුරුදු හා විද්ධවත් 

විනිශේචය මණ්ඩලය මගින්ධ ඒවා ඇගයීමට භාජනය 

කරන ලදී. විද්ධවත් විනිශේචය මණ්ඩලය මගින්ධ 

අවසානයේදී ජයරාහකයින්ධ 50 ක් ඉහත සම්මාන 

සඳහා යතෝරාගන්ධනා ලදී. 

යමම සම්මාන උයළල 2016 ඔක්යතෝබර් මස 18 
දින ශ්රි ලංකා ප්රජාතාන්ධික සමාජවාදී ජනරජයේ 
ගරු ජනාධිපති වමිපාල සිරියසේන මැතිතුමායේ 
ප්රධානත්වයයන්ධ බණ්ඩාරනායක අනුසේමරණ 

ජාතයන්ධතර සම්මන්ධරණ ශාලායේදී සිදුකරන ලදී.  

මීට අමතරව ආරාධිත අමුත්තන්ධ 1600 ක් ද යම් 

සඳහා සහභාගී වන ලදී. 

TABLE 0.9 රන් සම්මාන වේඛනය 

අංකය අංශය නම ස්ථානය 

 

01 ඇගලුම් මාර්සේ  ඇක්ටිේ ලීනියා ඉන්ධටියමෝ 
පුද්ධගලික සමාගම 

බියගම අපනයන 
ප්රවර්ධන කලාපය. 

02 යහෝටල් බායබරින්ධ ආයුර්යේද රියසෝේ 
යහෝටලය. 

වැලිගම 

03 කසළ කළමනාකරණ වයාපෘති හා 
පළාත් පාලන ආයතන 

ගල්ගමුව ප්රායද්ධශීය සභාව ගල්ගමුව 
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3.1.3.8 රසායනික අනතුරු වලක්වා ගැනීසම් 

වයාපෘතිය 

රසායනික අනතුරු හා වයසන යබායහාමයක් 

නිසිපරිදි  සිදුකළ, යපර සුදානම් මඟින්ධ හා පසුවිපරම් 
මඟින්ධ වලක්වාගත හැක. යම් සඳහා ජාතයන්ධතර 
ප්රමිතීන්ධ  හා තත්ත්වයන්ධ පවත්වායගන යාම සඳහා 
එක්සත් ජාතීන්ධයේ පාරිසරික වැඩසටහයන්ධ  ආධාර 
ඇතිව යමම වයාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී.   

2016 වර්ෂය තුලදි පහත වැඩසටහන්ධ ක්රියාත්මක 
කරන ලදී.   

මල්ටිලැක් ආයතනයේ කළමනාකාරිත්වය සඳහා 
වැඩමුළුවක් පැවැත්ීම. 

මල්ටිලැක් ආයතනයේ  රසායනික අනතුරු 
වැලැක්විම සම්බන්ධධ වැඩමුළුවක් පැවැත්ීම. 

කළුතර දිසේික්කයේ මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
නිලධාරින්ධ සඳහා රසායනික කර්මාන්ධත සම්බන්ධධව 
ක්යෂේර පරික්ෂණ සිදුකිරිම පිළිබඳව වැඩමුළුවක් 
පැවැත්ීම. 

යකාළඹ දිසේික්කයේ මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
නිලධාරින්ධ සඳහා රසායනික කර්මාන්ධත සම්බන්ධධව 
ක්යෂේර පරික්ෂණ සිදුකිරිම පිළිබඳව වැඩමුළුවක් 
පැවැත්ීම. 

අනුරාධපුර දිසේික්කයේ මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
නිලධාරින්ධ සඳහා අපජල පිරිපහදු කිරීයම් පද්ධධති හා 
රසායනික අනතුරු පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පැවැත්ීම. 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර නිලධාරින්ධට හා 
යේ. පරිසර නිලධාරින්ධට වැඩමුළුවක් පැවැත්ීම. 

පුහුණු වැඩමුළු රැසේී ම් සහ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

පරිසර දූෂණ පාලනය සමබන්ධධව පුහුණු වැඩමුළු 
පැවැත්ීම හා දැනුම හුවමාරු කරගැනීම අතයාවශය 

අංගයක් වන අතර, යම් සම්බන්ධධව පරිසර දූෂණ 
පාලන අංශය මඟින්ධ විවිධ වැඩසටහන්ධ ක්රියාත්මක 
කරන ලදී. 

යමිදී ඉදරිපත් කිරීම් හා යද්ධශන 20ක්, වැඩමුළු 14 
ක් , රැසේීම් 35 ක් සඳහා පරිසර දූෂණ පාලන 
ඒකකය කටයුතු කරන ලදී. 

පරිසර ුෂණ පාලන ඒකකය 

TABLE 0.10 ප්රගති සාරාං ය - 2016 

 

ක්රියාකාරකම්, 

ප්රගතිය  

විසශ්ිත 

කරුණු 
සභෞතික මූලය 

1. පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර ක්රමයේදය 
ක්රියාත්මක කිරීම - ආයයෝජන මණ්ඩලයට අයත් වන 

   

නව කර්මාන්ධත හා පාරිසරික නිර්යද්ධශ 99 සම්ූර්ණ මුදල් 
යවන්ධකිරීම 
පරිසර දුෂණ 
පාලන අංශය 

සඳහා 2016 
වර්ෂයේදී 

රු.750,000/- 

 

යමම මුදලින්ධ 

රු.750,000/- ක් 
පරිසර දුෂණ 
පාලන අංශය 
මඟින්ධ වැය 
කරන ලදී. 

ක්රියාත්මක 
කිරිම සඳහා 
යන වියදම 
ආයයෝජන 
මණ්ඩලය 
විසින්ධ දරනු 
ලබයි. 

කර්මාන්ධත වල පාරිසරික ආරක්ෂණ    අළුත් කිරීම සඳහා 
පාරිසරික එකඟතා 

433 

නව කර්මාන්ධත සඳහා පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් 
කිරීම සඳහා පාරිසරික එකඟතා 

59 

පසුවිපරම් කිරීම 142 

2. පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර ක්රමයේදය 

ක්රියාත්මක කිරීම - BOI යනාවන 

 

පැමිණිලි 

ආයයෝජන මණ්ඩලයේ යනාවන 

                     ලැයබන පැමිණිලි 

                     ක්යෂේර පරීක්ෂණ 

                     යයාමුකළ  

  

 

        50 

12 

38 
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ක්රියාකාරකම්, 

ප්රගතිය  

විසශ්ිත 

කරුණු 
සභෞතික මූලය 

 

ආයයෝජන මණ්ඩලය    ලැබුණු පැමිණිලි 

                                       ක්යෂේර පරීක්ෂණය කල  

                                       යයාමු කල පැමිණිලි 

59 

58 

20 

 

3. උපසේශන ආයතන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීම සහ    

රසායනාගාර ලැයිස්තුව යාවත් කාලීන කිරීම. 

  

රසායනාගාර ලියාපදිංිය සඳහා ලැබුණු අයදුම් පත් 32  

උපයද්ධශන ආයතන ලියාපදිංිය සඳහා ලැබුණු අයදුම් පත් 53  

යතෝරාගත් රසායනාගාර 29  

යතෝරාගත් උපයද්ධශන ආයතන 46  

4. විශාල හා මධ්ය පරිමාන කර්ෂමාන්ත සම්බන්ධ් පැවැත්ූ 

රැස්වීම. 

 

පැවැත්වූ රැසේී ම. 10 

ඇගයීම සිදු කල කර්මාන්ධත 63 

නිර්යද්ධශ කල 47  

ප්රතික්යෂේප කල 16  

5. පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර අංකනය කිරීම.   

නිකුත් කල”අ” කාණ්ඩයේ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර 1791  

නිකුත් කල”අ” කාණ්ඩයේ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර 
අළුත් කිරීම. 

2531  

6. වැඩමුළු   

ඉදිරිපත් කිරීම් / යද්ධශන 20  

වැඩමුළු 12  

රැසේීම් 40  

8. EIA තාක්ෂණික කමිටු සඳහා සහය ීම. 25  

1. යාතික හරිත සම්මාන 2016 

         රන්ධ සම්මාන  

 

03 

වියදම් දැරීම 
මහ 
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ක්රියාකාරකම්, 

ප්රගතිය  

විසශ්ිත 

කරුණු 
සභෞතික මූලය 

         රිදී සම්මාන 

        යලෝකඩ සම්මාන 

        කුසලතා සම්මාන 

2. ජනාධිපති පරිසර සම්මාන 

3. හරිතාභිමානී සම්මාන 

4. හරිත දරුයවෝ සම්මාන 

5. ජනාධිපති පදක්කම් 

13 

16 

18 

12 

03 

09 

41 

 

භාණ්ඩාගාරය 
මඟිනි 

9. රසායනික අනතුරු වැලැක්ීයම් යපර සූදානම් 
වයාපෘතිය. 
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 3.2 රසායනාගාර සස්වා අංශය 

3.2.1 වායු සම්පත් කළමනාකරණ සහ පසුවිපරම් ඒකකය 

වායු සම්පත් කළමනාකරණ සහ පසු විපරම් 
ඒකකය රසායනාගාර යසේවා ඒකකයේ එක් අංශයක් 
වන අතර මධයම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර දූෂණ 
පාලන අංශය යටයත් ක්රියාත්මක යවයි. යමම 
ඒකකය ඉටු කරන ලද  කාර්යයන්ධ වල සාරාංශ 
ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත.  

වායු සම්පත් කළමනාකරණ සහ පසු විපරම් 

ඒකකයේ 2016 වර්ෂයේ ඉටු කරන ලද කාර්යයන්ධ 
හා එි ප්රගතිය 

නියයෝග සෑදීම, නියයෝග සංයශෝධනය හා නියයෝග 
පරිපාලනය 

3.2.1.1.1 ස්ථානීය ප්රභව විසමෝචන පාලන 
නිසයෝග 

ශ්රී ලංකාසේ සංසරණ වායුසේ ගුණාත්මක තත්වය 

පාලනය කිරීම සඳහා ස්ථාවර ප්රභව වලින් පිටවන 

විසමෝචන පාලනය අතයවශය වන අතර මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිය ස්ථාවර ප්රභව වලින් පිටවන 

විසමෝචන පාලනය සඳහා ස්ථානීය ප්රභව විසමෝචන 

ප්රමිති සකසා අවසන් කර ගැසට් කිරීම සඳහා භාර දී 

ඇත. 

3.2.1.1.2 1996 අංක 1 දරන යාතික පාරිසරික 
(ස ෝෂා පාලන) නිසයෝග සංසශෝධ්නය කිරීම. 

ශබ්ද දූෂණය පාලනය කිරීම වැඩි දියුණු කිරීයම් 
අවශයතාවයක් යලස මධයම පරිසර අධිකාරිය 
ජාතික පාරිසරික (යඝෝෂා පාලන) නියයෝග 

සංයශෝධනය කිරීම සිදු කරමින්ධ සිටින අතර 2017 
වර්ෂයේදී සම්ූර්ණ කිරීමට බලායපායරාත්තුයේ. 

3.2.1.3 අධිසේගි  මාර්ෂග වලින් සිුවන ශබ්ද 
දූෂණ පාලන නිසයෝග 

ධාවනය සඳහා මුදල් යගවන මහා මාර්ග වලින්ධ 
සිදුවන ශබ්ද දූෂණය අවම කිරීම සඳහා මධයම 

පරිසර අධිකාරිය ජාතික පාරිසරික (අධියේගි මාර්ග 

ශබ්ද දූෂණය පාලන) ප්රමිති සකසා අවසන්ධ කර 

ගැසේ කිරීම සඳහා භාර දී ඇත. 

යයෝජිත යබ්සේ ලයින්ධ මාර්ගයට උඩින්ධ ඉදි කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇති මාර්ගය මඟින්ධ සිදු විය හැකි  ශබ්ද 
දූෂණය පාලනය සඳහා උපාය මාර්ග 

යයෝජිත යබ්සේ ලයින්ධ මාර්ගයට උඩින්ධ ඉදි කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇති මාර්ගයයන්ධ සිදු විය හැකි ශබ්ද 
දූෂණය පාලනය සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිය එම 

මාර්ගය සැලසුම් කිරීයම්දි යයාදා ගැනීම සඳහා ශබ්ද 
මේටම් සඳහා මාර්යගෝපයද්ධශ ප්රමිති සකසා ඇත. 

3.2.1.4 සපාු ප්රවාහන සස්වා බස ්රථ ඇතුලත 

ශබ්ද දූෂණය පාලනය 

යපාදු ප්රවාහන යසේවා බසේ රථ ඇතුලත ගමන්ධ ගන්ධනා 
මගීන්ධට සිදුවන ශබ්ද ීඩාව හඳුනා ගැනීම සඳහා 
මධයම පරිසර අධිකාරිය අධයයනයක් සිදු කරන ලද 

අතර ඒ සඳහා බසේ 100 ක පමණ ඇතුලත ශබ්ද 

මේටම මැනීම සිදු කර ඇත. එම දත්ත පදනම් කර 
යගන එම ීඩාව අවම කිරීම සඳහා අදාල ආයතන 
වල සහාය ලබා යගන මාර්යගෝපයද්ධශ මාලාවක් 
සකසේ කිරීමට මධයම පරිසර අධිකාරිය තීරණය කර 

ඇත. 

3.2.1.5 වාහන නලා නිසයෝග ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

වාහන නලා ශබ්දය සහ වාහන නලා නියයෝග 
ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධධව මහජනතාවයගන්ධ 
ලැයබන පැමිණිලි යහේතුයවන්ධ සහ වාහන නලා 
නියයෝග ක්රියාත්මක කිරීම රජයේ අයපක්ෂාව අනූව 
සිදු යනාවූ බැවින්ධ එම නීතිය ක්රියාත්මක කරීම 
සඳහා මහා මාර්ග වලදී වාහන නලා හඬ මැනීයම් 

වැඩසටහන්ධ 06 ක් මඟින්ධ වාහන 300 ක පමණ නලා 
හඬ මැනීම සිදු කරන ලදී. එම යතාරතුරු පදනම් කර 
යගන වඩා ප්රශසේත මේටමින්ධ අදාල නීති නියමිත 
ආයතන මඟින්ධ ක්රියාත්මක කිරීම සවි බල ගැන්ධීම 
සඳහා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශයේ 
සහාය ඇතිව අතිගරු ජනාධිපතිතුමායේ යල්කම්යේ 
ප්රධානත්වයයන්ධ යමම කරුණ සම්බන්ධධව ඉදිරි 
කටයුතු සිදු කිරීම අරඹා ඇත. 

3.2.1.6 පාරිසරික ගුණාත්මක දත්ත එකතු 

කිරීම. -   සංසරණ වායු තත්වය පසු විපරම් 

කිරීම. 

1 යකාළඹ නගරයේ සංසරණ වායු යගෝලයේ 
තත්ත්වය මිනුම් කිරීම සඳහා යකාළඹ යකාටුව 
දුම්රිය සේථානය අසළ පිිටා ඇති පරීක්ෂණ 

මධයසේථානයේදි රසායනික විශේයල්ෂණ (Wet 
Chemical) ක්රම භාවිතා කරමින්ධ සල්ෆර් 

ඩයයාක්සයිඩ් (SO2) සහ නයිරජන්ධ 

ඩයයාක්සයිඩ් (NO2) සාන්ධද්රණ මිනුම් කරන 
ලදී. 

2 ඒ අනූව 2016 වර්ෂයේදි SO2 සහ NO2 සාම්පල 
63 ක් එකතු කර විශේයල්ෂණය කරන ලදි. 
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TABLE 0.11 2016 වර්ෂය තුල තාක්ෂණික උපවද් ක / සහාය කටයුතු 

අංකය තාක්ෂණික උපයද්ධශක / සහාය යසේවා කටයුත්ත යසේවා කටයුතු සංඛ්යාව 

3.1 EIA / IEE තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වලට යසේවා සැපයීම. 12 

3.2 අභයන්ධතර මිලදී ගැනීයම් ක්රමයේදයට සහාය ීම.  08 

3.3 අයනකුත් ආයතන වල තාක්ෂණික කමිටුවට නම් කල 
නියයෝජිතයින්ධ යලස යසේවා සැපයීම. 

03 

3.4 කර්මාන්ධත වලින්ධ, වයාපෘති යයෝජකයන්ධයගන්ධ සහ අයනකුත් 
ආයතන වලින්ධ ලැයබන තාක්ෂණික වාර්තා ඇගයීම. 

09 

3.5 පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කිරීයම් වැඩසටහන සඳහා 
තාක්ෂණික සහය සැපයීම. 

21 

3.6 EIA / IEE වයාපෘති සඳහා මූලික දත්ත මැනීම. 03 

3.7 තාක්ෂණික රැසේීම් සහ සාකච්ජා 12 

3.8 තාක්ෂණික වාර්තා සැකසීම. 03 

3.9 හැකියා වර්ධන වැඩසටහන්ධ සඳහා සම්පත් දායකයින්ධ 17 

3.10 විශේව විදයාල සිසුන්ධ සඳහා යකටි කාලීන වැඩසටහන්ධ 03 

3.11 උසාවියේ වියශේෂඥ සාක්ි සැපයීම. 08 

3.2.1.8 වයාපෘති සංකල්ප දියුණු කිරීම සහ 

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම. 

පුනරුදය වැඩසටහන යටයත් ලංකායේ 
යගාඩනැගිලි ඇතුලත පවතින වාතයේ සතය 
තත්වය හදුනා ගැනීම සඳහා මධයම පරිසර 
අධිකාරිය විසින්ධ වයාපෘතියක් සකසා ඇත. 

ජනාධිපති යල්කම් කාර්යාලය අවුරුදු 03 ක 
වයාපෘතියක් සඳහා රු. මිලියන 61 ක මුදලක් ලබා 
දී ඇති අතර පළමු අවුරුද්ධයද්ධ කාර්යයන්ධ සාර්ථකව 

අවසන්ධ කර ඇත. රුපියල් මිලියන 07 ක් වටිනා 
මිනුම් උපකරණ ලබා යදමින්ධ වයාපෘතිය මගින්ධ වායු 

සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් ඒකකය 
ශක්තිමත් කර ඇත. 

කර්මාන්ධත සම්බන්ධධව අනුකූලතාව සහ පැමිණිලි 
විමර්ශනය සම්බන්ධධයයන්ධ කටයුතු කිරීමට 
තාක්ෂණික මඟ යපන්ධීම සහ සහාය ලබා දීම. 

කර්මාන්ධත සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් 

කිරීම, අළුත් කිරීම, පැමිණිලි විමර්ශනය හා නීතිමය 
කටයුතු සඳහා යමන්ධම වානිජ මේටමින්ධද වායු 
සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් ඒකකය 
මඟින්ධ ශබ්ද මේටම් සහ වායු තත්ත්ව මැනීම සිදු 
යකයර්. 

TABLE 0.12 සැපයූ වස්වාවන් 

අංකය මිනුම් කටයුතු මගින්ධ යසේවා සැපයීම. සැපයූ යසේවා 
සංඛ්යාව 

6.1 ශබ්ද මේටම් මැනීම 

 

දිවා කාලය 108 

6.2 දිවා හා රාත්රී 46 

6.3 සමූර්ණ අවලම්භිත අංශුමය ද්රවය මිනුම් 18 
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 අංකය මිනුම් කටයුතු මගින්ධ යසේවා සැපයීම. සැපයූ යසේවා 
සංඛ්යාව 

6.4 ඇසේබැසේටසේ ෆයිබර් මිනුම් 10 

6.5 හදිසි විපත් වලට අදාල වායු තත්ත්ව මිනුම් 03 

6.6 අයනකුත් මිනුම් 04 

3.2.1.9 මාසල් ප්රකාශනසේ කටයුතු 

ක්රියාත්මක කරන යාතික ආයතනය සලස 

ක්රියා කාරිත්වය. 

මායල් ප්රකාශනයේ  ක්රියාකාරකම් වලට අදාල වූ 
දකුණු ආසියානු රට රටවල යද්ධශ සීමා හරහා සිදුවන 
වායු දූෂණ තත්ත්ව එි බලපෑම සහ වායු දූෂණ 
තත්ත්ව වැළැක්ීයම් සහ පාලනය කිරීයම් කටයුතු 

සිදු කිරීයම්දී මායල් ප්රකාශනයේ කටයුතු ක්රියාත්මක 
කරන ජාතික ආයතනය යලස මධයම පරිසර 
අධිකාරිය එම කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. යමම 
වැඩසටහනට අදාල වූ රට රටවල යද්ධශ සීමා හරහා 
වූ වායු දූෂණ තත්ත්වයන්ධ පිළිබඳව අධයයනයක් 
වායු සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් ඒකකය 
මඟින්ධ අනුරාධපුර යදාරමඩලාව භූමියේදී සිදු කරනු 
ලබයි. 

TABLE 0.13 වායු තත්ත්ව පරාමිතීන් පරීක්ෂා කිරීම 

අංකය විසේතර සාම්පල ගණන 

7.1 යදාරමඩලාව භූමියේ වායු තත්ත්ව පරාමිතීන්ධ 
පරීක්ෂා කිරීම. 

SO2 NO2 PM10 

40 40 41 

මායල් යල්කම් කාර්යාලය විසින්ධ ඉන්ධදියායේ 
නවදිල්ලියේදි පැවැත්වූ පසේයවනි ක්රියාකාරි 
කමිටුවට මධයම පරිසර අධිකාරිය ක්රියාකාරීව 
සහභාගි ීය. 

මධයම පරිසර අධිකාරිය මායල් යල්කම් කාර්යාලය 

හා එක්ව මායල් ප්රකාශනයේ 15 වන අන්ධතර් රාජය 
රැසේීම (IG15) 2016 ඔක්යතාම්බර් මාසයේදී 
යකාළඹදී පවත්වන ලදී. 

3.2.1.10 පාරිසරික සස්වා සැපයීම මඟින් 

ආදායම් උපයා ගැනීම 

වායු සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් ඒකකය 

2016 වර්ෂය තුලදී රු. 2,641,121.34 ක ආදායමක් 
මිනුම් කටයුතු මඟින්ධ උපයා යගන ඇති අතර කරන 
ලද මිනුම් වලින්ධ අඩක් පමණ  මුදල් අයකිරීමකින්ධ 
යතාරව සිදු කර ඇත. 
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3.2.2 යල තත්ත්ව සහ පසුවිපරම් අංශය  

පරිසර පනයතන්ධ පරිසරය දුෂණය පාලනය කරන 
ප්රධාන යමවලම වන්ධයන්ධ පරිසර ආරක්ෂණ 

බලපරයයි. පනයත් A ,B හා C යකාටයසේ ඇති 
ක්රියාකාරකම් සදහා පරිසර අධිකාරියයන්ධ පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපරයක්  ලබා ගත යුතුය.පරිසර දුෂණ 
පාලන අංශය යටයත් ඇති ජල තත්ව රසායනාගාරය 
මගින්ධ යම් සදහා කාර්මික අපසන්ධදන වල තත්වය 
මුළු දිවයියන්ධම පරික්ෂා කිරීමට යයාදවා ගනු ලබන  
අතර ඉන්ධ දිවයියන්ධ පරිසර කලමණාකරනය හා 
සංරක්ෂණයට කාර්මික අපසන්ධදන හා මතුපිට 
ජලයේ තත්ව වාර්තා සැපයීම මගින්ධ සිදු කරයි.  

2016 වසයර්දී රසායනාගාර ජල හා අපසන්ධදන 
සාම්පලය 1363 විවිධ පරාමිතීන්ධ සදහා 
විශේයල්ෂණය කරන ලදී. යමයට පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපරය සදහා ලබාගත් සාම්පල වාණිජමය 
සාම්පල හා පසුවිපරම් සදහා හා නීතිමය අවශයතා 
සදහා විශේයල්ෂණය කල සාම්පල හා මතුපිට ජලාශ 
හා භූගත ජල සාම්පලද ඇතුලත්ය. 

කර්මාන්ධත යක්ෂර පරීක්ෂණය කරනුයේ දිවයින 
පුරා කාර්මික අපසන්ධදනය රැසේ කිරීම සදහාය. යමම 
සාම්පලය පහත සදහන්ධ විවිධ අවශයතා සදහා සිදු 
කරනු ලබයි. 

TABLE 0.14 කර්මාන්ත අප ජල සාම්පල පරීක්ෂාව 

සාම්පල රැස්කිරීසම් 

අවශයතාව 

සාම්පල 

ගණන 

පරිසර ආරක්ෂණ බලපරය 66 

නීතිමය 20 

පැමිණිලි 83 

පසු විපරම් 239 

යවනත් 210 

වාණිජමය කාර්මික අපසන්ධදනය 740 

මුළු ගණන 1363 

               වගුව 01- 2016  දී රැසේකල කාර්මික අපසන්ධදන ගණන.  

3.2.2.1 ප්රාසේශීය රසායනාගාර පිහිටුවීම හා 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ රසායනාගාර                     
බලාත්මක කිරීම.  

ප්රායද්ධශීය රසායනාගාර හතක් හා එක් දිසේික් 
රසායනාගාරයක්  ගම්පහ නිරතුරු විශේයල්ෂණය 
කරන පරාමිතීන්ධ විශේයල්ෂණයට අවශය මුලික 
පහසුකම් ඇතිව සේථාපනය කරන ලදී. රසායනාගාර 

සේථාපනය කිරීම 2014 දී ආරම්භ යකරුණි.සමහර 
රසායනාගාර තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය නැති 
නිසා විධිමත්ව ක්රියා යනාකිරිනි.සියළු රසායනාගාර 

2015  හා 2016 දී මුලික පරාමිතීන්ධ විශේයල්ෂණය 

සදහා බලාත්මක යකරිනි.සියළු රසායනාගාර වල 
වැඩ කටයුතු  2016 දී ක්රියාත්මක විය.රසායනාගාර 
බලාත්මක කිරීම සදහා වන වයාපෘතියේ මුදල් 
යයාදවා වායු තත්ව හා ශබ්ද මේටම් විශේයල්ශණය 
කරන අංශය  අඩ වශයයන්ධ බලාත්මක 

යකරිනි.යමම වයාපෘතියේ මිලියන 26ක් වායු තත්ව 
විශේයල්ශණ රසායනාගාරය බලාත්මක කිරීමට  
යයදීමට හැකි විය.යමම උපකරණය භාවිතයට 
පුහුණුව අවශය යේ. 
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FIGURE 0-1 සියළු රසායනාගාර වල 2016 ප්රගතිය. 

 

FIGURE 0-2 ප්රාවද්ශීය රසායනාගාර විවිධ පාරාමිතීන් සදහා 2016 දී රැස් කල සාම්පල ගණන 
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සියළු රසායනාගාර වල 2016 ප්රගතිය 

ප්රගතිය ප්රගතිය 



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

22 | P a g e  

 

ප
රි
ස
ර
 දූ
ෂ
ණ
 ප
ාල
න
 අ
ංශ
ය

 

 

FIGURE 0-3 වාණිජමය  සාම්පල වලින් මධයම පරිසර අධිකාරිවේ රසායනාගාර 2016 දී උපයාගැනීම 

3.2.2.2 රසායනාගාර ප්රතීතන ක්රියාවලිය. 

2016 දී ISO 17025 ට අවශය සියළු යල්ඛ්ණ සෑදීමට 
රසායනාගාරයට හැකි විය.තත්ව අත් යපාත සෑදීම 
සම්ූර්ණ කිරීමට හැකි විය.යමි සමහර ක්රියාවලි 
දැනට පටන්ධ යගන ඇත.යමයට ප්රතීතනය ලබා 
ගැනීමට යන පරීක්ෂණ වල තත්ව පාලනය හා 
තත්ව සහතික වැඩකටයුතු ඇතුලත්ය.මීට අමතරව 
ISO 17025 සදහා අවශය කලමණාකාර හා 
තාක්ෂණික අඩුපාඩු යසායා බැලීම සදහා එක් 
අභයන්ධතර විගණනයක් සිදු යකරිණි.2016 දී ISO 
17025  සම්බන්ධධයයන්ධ රසායනාගාර කාර්ය 
මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ධ 
යබායහාමයක් සිදු යකරිණි. 

3.2.2.3 යල තත්ව පසුවිපරම් අංශය මගින් 

සකරුන සවනත් කටයුතු. 

3.2.2.3.1 දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන් සදහා 

සහභාගී වීම. 

රසායනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය 2016 වසයර් දී විවිධ 
මේටම් වල මහජනතාව සදහා ජල දුෂණය හා ඊට 
අදාළ විෂයන්ධ සම්බන්ධධයයන්ධ දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන්ධ වලට සහභාගී විය. මහවැලි සංවර්ධන 
හා පරිසර අමාතයංශය යටයත් ඇති පවිර ගංඟා  
වැඩසටහන මගින්ධ සිදු කල පාසැල් ළමුන්ධ හා 
සාමානය ජනතාව දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ධ 
තුනක් පැවැත්විණි. රසායනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය 
ජල තත්ව පරීක්ෂණය ගැන හා අදාළ කරුණු 
පිළිබදව දැනුවත් කිරීම මඟින්ධ රසායනාගාර කාර්ය 
මණ්ඩලය සහය විය.  

යමාරටුව විශේව විදයාලයේ ඉල්ලීමකට අනුව 
රසායනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය ජාතයන්ධතර සිසුන්ධ 
සදහා ඒක් දිනක පුහුණු වැඩසටහනක් 
පැවැත්විණි.යමිදී යමම සිසුන්ධ සදහා ජල හා 
කාර්මික අපසන්ධදන විශේයල්ෂණය පිළිබද දැනුම 
ලබා දුනි. 

3.2.2.3.2  අසනකුත් කටයුතු  

යමම වසර තුල රසායනාගාරයට අධියේගී මාර්ග 
වයාපෘති වල EIA යක්ෂර පරීක්ෂණ කිිපයකට 
සහභාගී ීමට හැකි විය.ඝන අපද්රවය වයාපෘතිය හා 
කරමාන්ධතපුර සේථාපනය කරන වයාපෘතිය හා විෂය 
ප්රමානය කිරීයම් රැසේීම්  හා නඩු කටයුතු යම්වායි. 
රසායනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය පරිසර දුෂණ පාලන 
අංශය මඟින්ධ ක්රියාත්මක කරන රසායනාගාර හා 
උපයද්ධශන යසේවා ආයතන ඇගයීම සදහාද සහභාගී 
විය. 

3.2.2.4   දිවයිසන් ප්රධ්ාන යලාධ්ාර පසුවිපරම් 

වල ප්රගතිය.  

මතුපිට යල තත්ව පසුවිපරම 

ජල තත්ව පසුවිපරම් වැඩසටහන්ධ කිිපයක්ම 
මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින්ධ සිදු කරයි.කැළණි 
ගඟ ,මා ඔය , යබන්ධයතාට ගඟ,හා දඬුගම් ඔයේ ජල 
තත්ව පසුවිපරම් කිරීම මාසිකව සිදු කරයි. කාර්ය 
මණ්ඩලයේ අඩුව නිසා  2016  මුළු  පසුවිපරම් 
වැඩසටහනම සම්පුර්ණ කිරීමට  යනාහැකි විය.හැකි 
වුයේ  කැළණි ගයේ හා යබන්ධයතාට ගයේ 
පසුවිපරම් සම්පුර්ණ කිරීමට පමණි. සම්පල 
රැසේකරන සේථාන හා පරාමිතීන්ධ ගණන කැළණි 
ගයේ වැඩි විය.  

පහත වගුයවන්ධ සමහර ජලාධාර වල යසායා 
ගැනීම යපන්ධනුම් කරයි. 

කැළණි ගඟ  

2016 තුලදී කැළණි ගඟ ඉහළ ගංගා යද්රාණියේ 

සාම්පල සේථානද පරීක්ෂා යකරිණි.තවද සෑම 
සාම්පල සේථානයක් සදහාම පරීක්ෂා කරන 
පරාමිතීන්ධ ගණනද වැඩි යකරිණි. යමයට මුළු 

කඨිනත්වය සල්යෂේේ, ඇයමෝනියා,වර්ණය,මුළු 
අවලම්බිත අංශු ප්රමාණය හා යතල් හා ග්රීසේ ප්රමාණය 
ඇතුලත්ය.යමම පරාමිතීන්ධ වල විචලනය මතුපිට 
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ජල තත්ව ප්රමිතිය හා සැසදියම්දී විචලයක් 
යනාදක්වයි.අවුරුද්ධද පුරාම. 

දියවු ඔක්ිජන්ධ ප්රමාණය,යබාරතාව හා විදුත් 
සන්ධනායකතාව( EC) හැර අයනක් පරාමිතීන්ධ වල 
පැහැදිලි විචලයක් යනායපන්ධවන අතර ඒවා මධයම 
පරිසර අධිකාරියයන්ධ යයෝඡිත මතුපිට ජල තත්ව  
ප්රමිතිය ඇතුලත පවතී. 

විදුත් සන්ධනායක තාවයේ පැහැදිලි වැඩි ීමක් 
ගයේ පහත ප්රයද්ධශ වල සිදුවන මැණික් ගැරීම් 
යහේතුයවන්ධ ගයේ පතුල හෑරීම නිසා මුහුදු ජලය 
ගඟට ගලා ඒම නිසා සිදු යේ.  

ප්රභවය පැහැදිලි නැති දුෂණය අවුරුද්ධද පුරා 
පැහැදිලිව යපයන්ධ.පස යසෝදා යෑම හා ජල යපෝෂක 
ප්රයද්ධශයේ තුරුලතා කැීම හා යනායයක් ගංඟා 
ඉවුයර් සිදුයවන ඉදිකිරීම් හා කැණීම් කටයුතු නිසා  
කැළණි ගයේ  යබාරතාවය අවුරුද්ධද පුරා යපන්ධවයි.  

 

 

මා ඔය  

යභෞතික පරාමිති  වල පැහැදිලි යවනසේකම්  
යනායපන්ධවයි. වැඩි වන එකම පාරාමිතින්ධ වන්ධයන්ධ 
මල යකෝලි ආකාර බැක්ටීරීයා ප්රමාණය හා 
යබාරතාවයයි. එය ප්රභවය හැදිනිය යනාහැකි දූෂක 
,ගෘහසේත කැලි කසල  යසෝදායගන යෑම නිසා සිදු 
යේ.  

සබන්සතාට ගඟ  

මල අපද්රවය වලින්ධ වන  දුෂණය යබන්ධයතාට ගයේ 
සියළු  යතෝරාගත් සේථාන වල අවුරුද්ධද පුරා 
යපන්ධනුම් කරයි.. යබාරතාවය සෑම විටම යයෝඡිත 
මතුපිට ඡල තත්ව ප්රමිතියට වඩා වැඩිය.  

දඩුගම් ඔය 

රසායනාගාරයට 2016 දී තාක්ෂණික නිලධාරීන්ධ 

යනාමැති බැවින්ධ යමම වැඩසටහන සිදු කිරීමට 
යනාහැකි විය. 
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 3.3  අපරවය කළමනාකරණ ඒකක 

2016 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක සැලසුයමන්ධ හඳුනාගත් 
පරිදි උපද්රවකාරි අපද්රවය සහ ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණයට අදාලව  

අ) උපද්රවකාරි අපද්රවය කළමනාකරණයට 
අදාල යරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම 

ආ) අන්ධතර්ජාතික සම්මුතීන්ධට අදාල කටයුතු 
සම්බන්ධධයයන්ධ ක්රියාකිරිම හා  

ඇ) ඝන අපද්රවය හා උපද්රවකාරි අපදුවය 
කලමනාකරණයට අදාල වයාපෘති/ වැඩසටහන්ධ   
ක්රියාත්මක කිරීම යන කටයුතු ඉටු කිරියම් වගකීම 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ අපද්රවය 
කළමනාකරණ අංශයේ අපද්රවය කළමනාකරණ 
ඒකකය යවත පැවරි ඇත. 

3.3.1 ශ්රී ලංකාව තුල උපද්රවකාරි අපද්රවය 

කළමනාකරණයට අදාල වරගුලාසි ක්රියාත්මක 

කිරීම 

උපද්රවකාරි අපදුවය කලමණාකරණ යරගුලාසි 
(අංක 1534/18 දරන 2008 යපබරවාරි 01 දිනැති 
අති වියශේෂ ගැසේ නියේදනය) ක්රියාත්මක කිරීයම් 
එක් යකාටසක් යලස 2016 වසර තුල නිකුත් කරන 
ලද මුළු බලපර සංඛ්යාව 153කී. 

මීට අමතරව මධයම පරිසර අධිකාරියේ ප්රායද්ධශීය 
කාර්යාල වල නිලධාරීන්ධට තාක්ෂණික සහාය 
සපයනු වසේ බසේනාිර, මධයම හා වයඹ පලාත් 
කාර්යාල නිලධාරීන්ධ ස දහා සායනික අපද්රවය 
කළමනාකරණය පිළිබද තාක්ෂණික වැඩමුළු 2ක් ද 
පවත්වන ලදි. 

3.3.2 බාසල් සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

3.3.2.1 කර්ෂමාන්ත සඳහා බාසල් සම්මුතිසේ B 

ලැයිස්තුගත අපරවය ආනයනය කිරිම 

ශ්රී ලංකාව 1992.08.28 දින සිට උපද්රවකාරි අපද්රවය 
ප්රවාහනය හා අපහරණය සඳහා වූ බාසල් සම්මුතියට 
එලබ ඇති අතර එතැන්ධ පටන්ධ මධයම පරිසර 
අධිකාරිය ශ්රී ලංකාව තුල යමම සම්මුතිය ක්රියාත්මක 
කිරීයම් බලයලත් ආයතනය යලස පත් යකාට 
ඇත.යමම සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා 
පාරිසරික හා සේවාභාවික සම්පත් අමාතයංශය 
යටයත් ක්රියාත්මක වන ජාතික සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව එයතක් යමරට උපද්රවකාරි අපද්රවය 
කළමණාකරණය සඳහා අවශය තාක්ෂණික කරුණු 
වලට අදාල නිසි තීරණ ගැනීයම් කටයුතු 
සම්බන්ධධයයන්ධ මධයම පරිසර අධිකාරියට අවශය 
සහය ලබාදීම සඳහා තාක්ෂණික ප්රවිනයන්ධයගන්ධ 
සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් යකාට ඇත.යමම කමිටුව 
විසින්ධප්රධාන යලස බාසල් සම්මුතියයන්ධ B 
ලැයිසේතුගත අපද්රවය ආනයනය යකාට අමුද්රවය 
යලස යයාදා ගනිමින්ධ ආරම්භ කිරිමට යයෝජිත 
කර්මාන්ධත සඳහා නිර්යද්ධශයන්ධ ලබාදීම සිදුකරනු 

ලබයි.(බාසල් සම්මුතියේ A ලැයිසේතුගත අපද්රවය 
යමරටට ආනයනය කිරිම කැබිනේ අමාතය 
තීරණයක් විසින්ධ තහනම් යකාට ඇත.) 

ආනයනයන්ධ හා අපනයනයන්ධ පාලනය කිරියම් 
පනත යටයත් උපද්රවකාරි රසායනික ද්රවය හා 
අපද්රවය ආනයනය සම්බන්ධධයයන්ධ වූ යරගුලාසි 
2013 ජූනී 05 දිනැති ගැසේ නියේදනයයන්ධ 
ප්රකාශයට පත් කර ඇත.යමම යරගුලාසි ක්රියාත්මක 
කිරීමට අදාලව 2015 වර්ෂයේදි අනුමැතීන්ධ 185 ක් 
නිකුත් කර ඇත. 

3.3.2.2 සේශාන්තර උපරවකාරි අපරවය ප්රවාහනය 

බාසල් සම්මුතියේ ශ්රීලංකාව තුල ක්රියාත්මක කිරීයම් 
බලයලත් ආයතනය යලස මධයම පරිසර අධිකාරිය 
විසින්ධ 2015 වසයර්දි බාසල් සම්මුතියේ A 
ලැයිසේතුගත අපද්රවය යමරට යද්ධශසීමා හරහා 
ප්රවාහනයට අනුමැතීන්ධ 08 ක් ද  යමරටින්ධ 
අපනයනය සඳහා අනුමැතීන්ධ 10 ක් ද ලබා දිඇත. 

3.3.2.3 රසායනික රවය කළමනාකරණය 

රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය ක්රියාත්මක කිරීම 
යටයත් රසායන ද්රවය ගබඩා කිරීම සඳහා පාරිසරික 
නිර්යද්ධශයන්ධ 43 ක්ද, ඇතැම් රසායන ද්රවය 
ආනයනය සඳහා අනුමැතීන්ධ 169 ක්ද නිකුත් කරන 
ලදි. 

රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය සඳහා ක්රියාත්මක 
සැලැසේමක් සමග  ජාතික රසායනික පැතිකඩ 
පිළියයල කිරීමත් සිදුකරන ලදි. 

3.3.3 සරාටඩෑම් සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය ස දහා 2016 
වර්ෂයේදී ූර්ව දැනුම් දීයම් අනුමැතීන්ධ 5 ක් නිකුත් 
කිරීම සහ තාක්ෂණික උපයද්ධශක කමිටු රැසේීම් 3ක් 
පැවැත්ීම සිදු කරන ලදි. එිදී ඇසේබැසේටසේ 
ආනයනය හා භාවිතය පාලනය කිරීම සදහා 
කැබිනේ පිකාවක් යයාමු කරන ලදි. තවද 
කැබිනේ අනුමැතිය අනුව වියශේෂඥ කමිටුවක් 
ඇසේබැසේටසේ කළමනාකරණය සදහා පත් කරන ලදි. 

සේයටාක්යහෝම් සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරිම 

ජාතික ක්රියාත්මක කිරීයම් සැලසුම් හා දිගුකල් 
පවත්නා රසායනික අපද්රවය ලැයිසේතුගත කිරීම 
සදහා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශයට 
අවශය තාක්ෂණික සහාය ලබායදන ලදි. 

ඉසලක්සරානික අපරවය කළමනාකරණය 

3.3.4 පුනරුදය වැඩසටහන යටසත් 

ඉසලක්සරානික හා විේ්්යුත් අපරවය 

කළමනාකරණ වැඩසටහන් 

3.3.4.1 පුනරුදය වැඩසටහන යටසත් මිලියන 

4ක මුදලක් ඉසලක්සරානික අපරවය 
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කළමනාකරණය සදහා සවන් කරනු ලැබිණ. ඒ 

අනුව ඉසලක්සරානික අපරවය කළමනාකරණ 

වැඩසටහන් 2ක් ක්රියාත්මක කරන ලදි. 

3.3.4.2 සපාලිතීන් පලාස්ික් හා 

ඉසලක්්ාරානික අපරවය තුරන් කිරීසම් යාතික 

සතිය 

ඉයලක්යරානික අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබදව 
මහජනතාවයේ අවධානය යයාමු කරනු වසේ සහ 
ගෘහසේථ මේටමින්ධ එක්රැසේී  ඇති ඉයලක්යරානික 
අපද්රවය එකතු කිරිම සදහා මධයම පරිසර අධිකාරිය 

විසින්ධ අතිගරු ජනාධිපති වමත්රීපාල සිරියසේන 
මැතිතුමායේ මග යපන්ධීම යටයත් ඉයලක්යරානික 
අපද්රවය හා යපාලිතීන්ධ පලාසේටික් අපද්රවය 
තුරන්ධකරලීයම් ජාතික සතියක් 2016 ඔක්යතෝබර් 
24 දින සිට 30 දින දක්වා ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. 
යමම සතිය තුලදී ඉයලක්යරානික අපද්රවය යටාන්ධ 
427 ක් හා සංයුක්ත ප්රතිදීපත විදුලිබල්බ 80000ක් 
පමණ එක්රැසේ කිරීමට සමත්විය. එයමන්ධම යමම 
එක් විදුලි බල්බයක රසදිය මිලිේෑම් 2-5 ත් අතර 
පුමාණයක් පවතින අතර ඒවා පරිසර ි තකාමී යලස 
ප්රතිචක්රීකරණ පහසුකමකට යයාමුකිරීමට හැකිවිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.3 අවිධිමත් සලස ඉසලක්සරානික අපරවය 

එකතු කරන්නන් විධිමත් කිරීම  

දිවයින තුල ඉයලක්යරානික අපද්රවය 
කළමනාකරණ පද්ධධතිය සැලකිල්ලට ගැනීයම්දී 
එය විධිමත් හා අවිධිමත් යලස ඉයලක්යරානික 
අපද්රවය එකතු කරන්ධනන්ධයගන්ධ සමන්ධවිත බව 
යපනීයයි. එිදී සැලකිය යුතු මේටමින්ධ 
ඉයලක්යරානික අපද්රවය එකතුකිරීම හා යවන්ධකිරීම 
අවිධිමත් යලස එකතුකරනන්ධනන්ධ හරහා සිදුයවයි. 
යමම ක්රියාවලිය ප්රාථමික මේටයම් සේවභාවයක් 
ගන්ධනා බැවින්ධ ඉන්ධ යසෞඛ්යයට හා පරිසරයට 
සිදුවන බලපෑම ඉතා ඉහලය. 

යමම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්ධ මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය විසින්ධ 
අවිධිමත් යලස ඉයලක්යරානික අපද්රවය 
එකතුකරන්ධනන්ධ විධිමත් කිරීම සදහා අවශය මූලික 
පියවර ගන්ධනා ලදි. එිදී මුද්රත මාධය ඔසේයසේ 
අයදුම්පත් කැදවමින්ධ වුන්ධ ලියාපදිංි කිරීම සදහා 
අවයශය පියවර ගන්ධනා ලදි. 

ඔවුන්ධ දැනුවත් කිරීම සදහා වියශේෂඥ දැනුමැති 
අයයේ සහභාගිත්වයයන්ධ දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩමුඑවක් අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය විසින්ධ 

පවත්වන ලදි.  

     

FIGURE 0-5 අවිධිමත් වලස ඉවලක්වරානික අපද්රවය එකතු කරන්නන් සදහා පැවති වැඩමුඑව 

3.3.4.4 ශ්රී ලංකාව තුල ඉසලක්සරානික හා 

විේ්්යුත් අපරවය කළමනාකරණය පිළිබද තත්ව 

වාර්ෂතාව  

2008 වර්ෂයේදි සිදු කරන ලද ජාතික ක්රියාත්මක 
සැලැසේම හැරුණු විට විදුත් හා ඉයලක්යරානික 
අපද්රවය කළමනාකරණය  සම්බන්ධධයයන්ධ 
සවිසේතරාත්මකවූත්  යාවත්කාලීන දත්තයන්ධ 

 
 

FIGURE 0-4 ජාතික සතිය තුලදී වපාලිතීන් ප්ලාස්ික් හා ඉවලක්වරානික අපද්රවය එක්රැස්කිරීවම් අවස්ථාවක් 
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යනාමැති වූ බැවින්ධ විදුත් හා ඉයලක්යරානික 
අපද්රවය කළමනාකරණය  සඳහා පහසුකම්  සේථාපිත 

කිරීම සඳහා  බාධාවක්ව පැවතිණි. එබැවින්ධ යම් 
සම්බන්ධධයයන්ධ අධයනයක් උපයද්ධශකවරයයකුයේ 

සහය ඇතිව සිදු කරන ලදී.  
යමම අධයනයට අදාල වාර්තාවට අනුව වාර්ිකව 
මුදා හැයරන ඉයලක්යරානික අපද්රවය ප්රමාණය 

2010 වර්ෂයේදි යමට්රික් යටාන්ධ 10000 ක් වන අතර 
2030  වර්ෂයේදි යමට්රික් යටාන්ධ 43000 ක් යලස 
හතර ගුණයකින්ධ වර්ධනය වනු ඇතැයි අයපක්ෂා 

යකයර්. පරිඝනක අපද්රවය වල ක්රමාණුකූල  

වැඩිීමක් යපන්ධනුම් කරන අතර එය 2030 
වසයර්දි යමට්රික් යටාන්ධ 6067 ක් යලස ප්රමුඛ් 

අපද්රවයක්  යලස මුදා හැරීම සිදු වන අතර රූපවාිනි 
යන්ධරවල මුදාහැරීයම්  අඩු වර්ධනයක් යපන්ධනුම් 
කරනුයේ දැනටමත් ඒවා  ශ්රී ලංකා යවළඳයපාල තුල 

සංතෘපතව පවතින බැවිනි.  2030 වන විට එි 
මුදාහැරීම යමට්රික් යටාන්ධ 5732 ක් යලස ගණන්ධ 

බලා ඇත. 
3.3.5 දැනුවත් කිරීයම් අත්පිකා පිළියයල 

කිරීම 

අපද්රවය කළමනාකරණය සම්බන්ධධයයන්ධ වූ 
දැනුවත් කිරීයම් අත්පිකා 18000ක් ඉංග්රීසි හා 
සිංහල මාධයයයන්ධ පිළියයල කරන ලදි. 

3.3.6 තුනී යපාලිතීන්ධ යරගුලාසිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

ජාතික පාරිසරික පනයත් නියයෝග යටයත් ගරු 
පරිසර හා සේවාභාවික සම්පත් අමාතයතුමන්ධ විසින්ධ 

ප්රකාශයට පත් කරන ලද 2006 ඔක්යතෝම්බර් 10 
දිනැති අංක 1466/5 දරණ අති වියශේෂ ගැසේ 

පරයයන්ධ මයියක්රෝන 20 යහෝ ඊට අඩු යපාලිතින්ධ 
යහෝ ආශ්රිත  නිෂේපාදන, නිෂේපාදනය, අයලවිය හා 
භාවිතය තහනම් කරන ලදී. යමම වර්ෂය තුලදී 

අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය සහ ප්රායද්ධශිය 

කාර්යාල මගින්ධ  තුනී යපාලිතින්ධ වැටලීම් 946 ක් 
දිවයින පුරා සිදු කරන ලද අතර යමම යරගුලාසිය 

කඩ කරන ලද යවළදුන්ධ 80 කට නීතිමය පියවර 
ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන ලදී. 
3.3.7 ඒකාබද්ධධ යපාලිතීන්ධ පලාසේටික් අපද්රවය 
කළමනාකරණ වයාපෘතිය 

පුනරැදය වැඩසටහන යටයත් අතිගරු ජනාධිපති 
වමත්රීපාල සිරියසේන මැතිතුමායේ උපයදසේ පරිදි 
මිලියන 37 ක මුදලක් ඒකාබද්ධධ යපාලිතීන්ධ හා 
පලාසේටික් අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම සදහා මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය යවත යවන්ධ කරන 
ලදි. 

යමම වයාපෘතිය යටයත් පහත සදහන්ධ ක්රියාකාරකම් 
2016 වර්ෂය තුලදී ක්රියාත්මක කරන ලදි. 

1) දිවයින තුල යපාලිතීන්ධ හා පලාසේටික් භාවිතය 
පාලනය කිරීම සහ පරිසර ිතකාමී නිෂේපාදන 
හදුන්ධවා දීම සදහා අමාතයමණ්ඩල සන්ධයද්ධශයක් 
ඉසිරිපත් කරන ලදි. 

2) යපාලිතීන්ධ හා පලාසේටික් ආනයනය 
කරන්ධනන්ධහා නිෂේපාදනය කරන්ධනන්ධ මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ ලියාපදිංි කිරීම සදහා පුවත්පත් 
දැන්ධීම් පල කිරීම හා ලියාපදිංිය 

3) යපාලිතීන්ධ හා පලාසේටික් එකතු කරන්ධනන්ධ හා 
ප්රතිචක්රීකරණය කරන්ධනන්ධ මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ ලියාපදිංි කිරීම සදහා පුවත්පත් 
දැන්ධීම් පල කිරීම හා ලියාපදිංිය  

4) යපාලිතීන්ධ හා පලාසේටික් කළමනාකරණයට 
සම්බන්ධධ පාර්ශවයන්ධයගන්ධ සැදුම්ලත් යමයහයුම් 
කමිටුවක් පිිටුීම සහ පලාසේටික් මනා යලස 
කළමනාකරණය සදහා යමයහයුම් කමිටු රැසේීම් 
පැවැත්ීම 

5) වජව හායනයට ලක්වන යපාලිතීන්ධ හා 
පලාසේටික් නිෂේපාදනය කරන්ධනන්ධ හා වජව 
හායනයට ලක්යනාවන පලාසේටික් සදහා යද්ධශීය 
අමුද්රවයයන්ධයගන්ධ නිෂේපාදිත විකල්ප නිෂේපාදන 
නිපදවන්ධනන්ධ පිළිබද යතාරතුරු ලබා ගැනීම සදහා 
පුවත්පත් දැන්ධීම් පල කිරීම 

6) දිරාපත්යනාවන පලාසේටික් සදහා දිරාපත් වන 
යපාලිතීන්ධ හා යද්ධශීය අමුද්රවය වලින්ධ යකයරන 
විකල්ප නිෂේපාදන හදුන්ධවාදීම සදහා වැඩසටහන්ධ 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

7) දිරාපත් යනාවන පලාසේටික් සදහා පරිසර 
ිතකාමීනිෂේපාදන හදුන්ධවාදීම සදහා එවැනි භාණ්ඩ 
නිෂේපාදනය කරනුලබන්ධනන්ධ සමග සෘජුව 
සම්බන්ධධතා ඇති රාජය ආයතනයන්ධි ඉහල 
නිලධාරීන්ධ සමග රැසේීම් පවත්වන ලදි. 

8) පරිසර ිතකාමී භාණ්ඩ ඇතුලත් ප්රදර්ශනයක් 

ජාතික ශිල්ප සභායේ සහාය ඇතිව පවත්වන ලදි.. 

9) 2016 සැපතැම්බර් මස 16 වැනි දියනන්ධ ආරම්භ 
වූ යපාත් ප්රදර්ශනය තුල ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණ සැලසුමක් හදුන්ධවාදී ක්රියාත්මක 
කරන ලදි. 

10) වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කාලය තුලදී යපාලිතීන්ධ 
වැටලීම සම්බන්ධධයයන්ධ ක්රියාත්මක සැලැසේමක් 

පිළියයල කර ක්රියාත්මක කරන ලදි. 

තවද නව යරගුලාසි පනවමින්ධ පළමු පියවර යටයත් 
යපාලිතීන්ධ කෑම ඔතන යකාළ හා යපාලිතීන්ධ මඑ 
තහනම් කිරීමටත් ඉන්ධ අනතුරුව සැරසිලි සදහා 
යපාලිතීන්ධ යයාදා ගැනීම තහනම් තිරීමටත් 
යපාලිසේටයිරීන්ධ කැම යපේටි ආදිය තහනම් 
කිරීමටත් ඒ අතර වාරයේදී වජවහායනයට 



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

27 | P a g e  

 

ප
රි
ස
ර
 දූ
ෂ
ණ
 ප
ාල
න
 අ
ංශ
ය

 

ලක්වන පලාසේටික් යවළදයපාලට හදුන්ධවාදීමටත් 
යයෝජනා ීය.මීට අමතරව යපාලිතීන්ධ හා පලාසේටික් 
යවනුවට විකල්ප පරිසර ිතකාමී ද්රවය හා 
වජවහායනයට ලක්වන ද්රවය යයාදාගැනීම 
පිළිබදව අධයාපනික හා දැනුවත් කිරියම් 

වැඩසටහන්ධ ක්රියාත්මක කිරීමටත් දින යදකක 
ප්රදර්ශනයක් පැවැත්ීමත් සංවාද මණ්ඩපයක් 
පැවැත්ීමටත් කටයුතු කරන ලදි. 
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4.0. පරිසර කළමනාකරණ සහ ඇගයීම් අංශය 

4.1 පරිසර බලපෑම් හා ඇගයීම් (ප.බ.ඇ) ඒකකය  

4.1.1 නියමිත වයාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑම් 
ඇගයීම් ක්රියාවලිය සිු කිරීම 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකයේ ප්රධාන නියාමක 
කාර්යභාරය වනුයේ සැලකිය යුතු පාරිසරික 
බලපෑම් අවම කිරීයම් අදහසින්ධ සියළුම නියමිත 
වයාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයියම් 
පරිපාලන ක්රියාදාමය පවත්වායගන යාමයි. යමම 
කාර්යභාරයට විෂය ප්රමාණය කිරීයම් රැසේීම් හා 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු රැසේීම්, පරිසර බලපෑම් 
ඇගයීම් වාර්තා සඳහා නිර්යණ්ය විෂයයන්ධ සැකසීම, 
පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා ඇගයීම, මහජන 
සහභාගීත්වය සඳහා අවකාශ ලබාදීම හා ඉන්ධ 
අනතුරුව වයාපෘති සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම හා 
පසුවිපරම් කිරිම යන කරුණු ඇතුලත්යේ.  

2015 වසර තුලදී වයාපෘති 72 ක් සඳහා ජාතික 
පාරිසරික පනයත් IV ඇ වගන්ධතිය යටයත් 

අනුමැතිය ලබාගැනීමට අවශය වු අතර, එම 
වයාපෘති පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් නියයෝග යටයත් 
ක්රියාත්මක කරනු ලැබීය. ඒ අනුව, වයාපෘති 18 ක් 
ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා පාරිසරික අනුමැතිය 
ලබාදුන්ධ අතර වයාපෘති 3 ක් සඳහා අනුමැතිය 
ලබාදීම ප්රතික්යෂේප කරනු ලැබීය. වයාපෘති 51 ක් 
අනුමැතිය අයපක්ෂායවන්ධ ක්රියාත්මක යවමින්ධ 
පවතී. 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ක්රියාවලිය සිදු කිරීම අවශය 
ඇතැම් වයාපෘති, ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් 
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් ක්රියාවලිය නියාමනය 
සඳහා නම් කරන ලද වයාපෘති අනුමත කරන 
ආයතන යවත යයාමු කරන ලදි. යකයසේ යවතත් 
යමම ආයතන තීරණ ගැනීමට යපර මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ එකඟතාවය ලබා ගැනීම අවශය විය.

TABLE 0.15 2016 වසවර් පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් නිවයෝග යටවත්, පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය මගින් 

අනුමැතිය ලබා වදන වයාපෘති නාම වේඛනය 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

1.  යයෝජිත වයඹ පළාත් ඇළ මාර්ග වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

2.  ිකුණාමල තාප බලශක්ති වයාපෘතිය (යම.යවා. 2 x 250) ප.බ.ඇ 

3.  ඉහළ ඇලහැර ඇළ මාර්ග වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

4.  නව යදව කැළණි පාලම් වයාපෘතිය (ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය 
සතුව පවතින විකරණශීලී මූලද්රවය බැහැරලීයම් පහසුකම් දැනට පිිටා 
තියබන භූමියේම තව දුරටත් ශක්තිමත් කරමින්ධ ඉදිකිරීම) 

ප.බ.ඇ 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

5.  මධයම අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය (කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා) ප.බ.ඇ 

6.  යයෝජිත බසේනායගාඩ ජලාශ වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

7.  කැළණි ගයේ යයෝජිත ලවන බාධකය ඉදිකිරීයම් වයාපෘතිය - අඹතයල් 
(අනුමැතිය දීර්ඝ කිරීම) 

ප.බ.ඇ 

8.  සියඹලාන්ධඩුව ප්රායද්ධශීය යල්කම් යකාේඨාශයේ වත්යත්ගම හා මඩුගම 
සේථානවල පිිටුීමට යයෝජිත ඒකාබද්ධධ සීනී කර්මාන්ධත වයාපෘතිය 

ප.බ.ඇ 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

9.  ඉදි කිරීම් කර්මාන්ධතයට අවශය වැලි ලබා ගැනීම සඳහා අක් යවරළ මුහුදු 
වැලි කැණීයම් වයාපෘතිය යකරවලපිටිය  

ප.බ.ඇ 

10.  මා ඔය හරහා යපාල්ගහයවලදී ඉදිකිරීමට යයෝජිත අඩක් ජලයේ ගිලී 
පවතින යේල්ල 

ප.බ.ඇ 

11.  නඩුකුඩා සිට මන්ධනාරම දක්වා යයෝජිත කි.යවා. 220 සම්යේෂණ රැහැන්ධ 
වයාපෘතිය 

ප.බ.ඇ 

12.  රන්ධවල ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය - මාලියබාඩ, දැරණියගල ප.බ.ඇ 

13.  මහඔය - ලන්ධසිගම යවරළ තීරයේ යවරළ සම්පත් කළමනාකරණ සැලසුම 
සඳහා අවශය වැලි ලබා ගැනීමට අක්යවරළ මුහුදු වැලි ලබා ගැනීයම් 
වයාපෘතිය 

ප.බ.ඇ 

14.  යයෝජිත පහළ උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතිය (යයෝජිත 
තල්පිටිගල ජලාශ වයාපෘතිය) 

ප.බ.ඇ 

15.  යයෝජිත තරුපයහේ යහෝටලය - ීරවිල (අනුමැතිය දීර්ඝ කිරීම) ප.බ.ඇ 

16.  යයෝජිත යබාරළු කැණීයම් වයාපෘතිය - අන්ධදරවැව කැයල්, හම්බන්ධයතාට 
(දක්ිණ අධියේගී මාර්ගයේ දිගුව සඳහා) 

ප.බ.ඇ 

17.  ඉයලක්යරානික අපද්රවය වලින්ධ වටිනා යලෝහ නිසේසාරණය කිරීයම් යයෝජිත 

වයාපෘතිය - කටුනායක අපනයන සැලසුම් කලාපය අදියර iv 
ප.බ.ඇ 

18.  යයෝජිත මාලියබාඩ කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

 

TABLE 0.16 පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් නිවයෝග යටවත් ප්රතික්වෂ්ප කරන ලද වයාපෘති 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

1.  යකාළඹ නගර ආශ්රිත ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

2.  පින්ධනයගාල්ල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය - බඩල්කුඹුර මූ.පා.ප. 

3.  කුඹල්ඔලුව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය - යකාත්මයල්  මූ.පා.ප. 
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TABLE 0.17 පරිසර අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා අවනකුත් වයාපෘති අනුමත කිරිවම් ආයතන වවත මධයම පරිසර 

අධිකාරිවේ එකඟතාවය ලබාදුන් වයාපෘති 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

1.  යකාළඹ වරාය නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය  

(වයාපෘති අනුමත කිරීයම් ආයතනය -යවරළ සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්ධතුව) 

ප.බ.ඇ 

2.  යයෝජිත යසාෆියා යකාළඹ නගර වයාපෘතිය - අංක 295/2954, ගාලුපාර, 
යකාල්ලුපිටිය, යකාළඹ 03 (වයාපෘති අනුමත කිරීයම් ආයතනය -නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය) 

මූ.පා.ප 

3.  යයෝජිත මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය , සේයල්ේ දූපත  

(වයාපෘති අනුමත කිරීයම් ආයතනය -නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය) 

මූ.පා.ප 

4.  දිේගල්ල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය 

(වයාපෘති අනුමත කිරීයම් ආයතනය - ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය) 

මූ.පා.ප. 

5.  කිවුල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය 

(වයාපෘති අනුමත කිරීයම් ආයතනය - ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය) 

මූ.පා.ප. 

6.  අංකන්ධද කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය 

(වයාපෘති අනුමත කිරීයම් ආයතනය - ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය) 

මූ.පා.ප. 

TABLE 0.18 පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් අං ය මගින් ක්රියාත්මක වවමින් පැවැති වයාපෘති නාම වේඛනය 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

   1 යබෝගහ යහේන  කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය - බුලත්සිංහල ප.බ.ඇ 

1.  යයෝජිත ඝන අපද්රවය මගින්ධ බලශක්තිය නිපදීයම් වයාපෘතිය, යදාම්යප - 
ගම්පහ දිසේික්කය 

ප.බ.ඇ 

2.  බදුල්යල් නව යද්ධශීය ගුවන්ධ යතාටුපලක් ඉදිකිරීයම් වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

3.  යයෝජිත සම් පදම් කිරීයම් හා සම් භාණ්ඩ නිෂේපාදනය කිරීයම් කර්මාන්ධත 
සංකීර්ණයක් පිිටුීයම් වයාපෘතිය - මඩකලපුව 

ප.බ.ඇ 

4.  යයෝජිත අන්ධතර්ජාතික යයෝග හා ආයුර්යේද මධයසේථානය - හන්ධතාන, 
මහනුවර 

ප.බ.ඇ 

5.  යයෝජිත අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය - හීනපන්ධදල, ගාල්ල ප.බ.ඇ 

6.  මාතර සිට මත්තල දක්වා වූ අධියේගී මාර්ග වයාපෘතියේ දුන්ධයදණිගම 
ආසන්ධනව පිිටුීමට යයෝජිතව තිබූ අන්ධතර්හුවමාරු මධයසේථානය අපරැක්ක 
දක්වා යවනසේ කිරීම. 

ප.බ.ඇ 

7.  කන්ධතයල් සීනි කර්මාන්ධතය නැවත පිිටුීම සඳහා වූ යයෝජිත වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

8.  යකාළඹ නගර ආශ්රිත ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය විකල්ප 
වයාපෘති භූමිය - අරුවක්කලු 

ප.බ.ඇ 

9.  පුත්තලයම් ඉදිකිරීමට යයෝජිත යද්ධශීය ගුවන්ධයතාටුයපාල ප.බ.ඇ 

10.  යයෝජිත පයිනසේ ගසේ ඉවත් කිරීයම් සහ දූරියන්ධ වගාවක් සේථාපනය කිරීයම් 
වයාපෘතිය - හයින්ධයපෝඩ් වත්ත, නාවලපිටිය. 

ප.බ.ඇ 

11.  යයෝජිත ආර්පියකෝ සුපිරි සංකීර්ණය, සහාධිපතය සංකීර්ණය - අංක 297, 
කටුගසේයතාට පාර, මහනුවර. 

ප.බ.ඇ 

12.  යයෝජිත මධයම අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය - යපාතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා ප.බ.ඇ 

13.  යයෝජිත මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය - ගන්ධයනාරුව පාර, යපරායදණිය ප.බ.ඇ 

14.  යයෝජිත සබරගමු අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

15.  යයෝජිත රෑන්ධඩ් පැලසේ තරු පයහේ යහෝටලය - ගුරුයදණිය, මහනුවර ප.බ.ඇ 

16.  යයෝජිත වන්ධ ඉලවන්ධ ආයුර්යේද යහෝටලය - රැකව, තංගල්ල ප.බ.ඇ 

17.  කිරුලපන හන්ධදියේ සිට මැලිබන්ධ හන්ධදිය දක්වා යබ්සේලයින්ධ මාර්ග දිගුව 
වයාපෘතිය 

ප.බ.ඇ 

18.  යදමටයගාඩ සිට රාජගිරිය දක්වා ඉහළින්ධ ඉදිකිරීමට නියමිත මාර්ග වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

19.  යයෝජිත යසමි ඉංජිනියර් බිම් පිරවුම - ජා ඇල, ඒකල ප.බ.ඇ 

20.  මාතර අදියර iv ජල සම්පාදන වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

21.  යයෝජිත යාපනය නගර මළාපවහන පද්ධධතිය ප.බ.ඇ 

22.  යයෝජිත බුලත්ගම  කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, අඹගමුව ප.බ.ඇ 

23.  කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා යයෝජිත දුම්රිය මාර්ග වයාපෘතිය  ප.බ.ඇ 

24.  යයෝජිත සීතාවක ගඟ ජල විදුලි වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

25.  යයෝජිත නිළ යසවන නිවාස වයාපෘතිය - කුණ්ඩසායල්, මහනුවර ප.බ.ඇ 

26.  යමට්රික්යටාන්ධ මිලියන 10 ක ධාරිතාවයකින්ධ යුතු යතල් පිරිපහදු මධයසේථානය ප.බ.ඇ 

27.  මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුර සංවර්ධන වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

28.  යහාරණ පර්ත් වතුයායේ සේථාපනය කිරීමට යයෝජිත අපනයන සැකසුම් 

කලාපය - අදියර ii (සංයශෝධිත වයාපෘතිය) 
ප.බ.ඇ 

29.  යයෝජිත ආයයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය - සූරියවැව ප.බ.ඇ 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

30.  යත් වගාවක්, මිශ්ර යභෝග වගාවක් සහ ගව පාලනය පවත්වායගන යෑම සඳහා 
පයිනසේ ගසේ ඉවත් කිරීයම් යයෝජිත වයාපෘතිය - හයින්ධයපෝඩ් වත්ත, 
නාවලපිටිය 

ප.බ.ඇ 

31.  යයෝජිත අප ජලය බැහැර කිරීයම් වයාපෘතිය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර යකෝේයේ ප.බ.ඇ 

32.  යකාළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ගය, මධයම අධියේගී මාර්ගයට කඩවතදී 
සම්බන්ධධ කිරීමට යයෝජිත අන්ධතර් හුවමාරු මධයසේථානය 

ප.බ.ඇ 

33.  කළු ගයේ ඉදිකිරීමට නියමිත ලවණ බාධකය ප.බ.ඇ 

34.  අක්යවරළ මුහුදු වැලි කැණීයම් වයාපෘතිය - යකරවලපිටිය අතියර්ක පරිසර 
බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව (යකාළඹ වරාය නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය සඳහා 
වැලි ලබා ගැනීම) 

ප.බ.ඇ 

35.  යයෝජිත සීනි - පුනර්ජනන විදුලිබලය සහ එළකිරි සුළු යගාවිමහතුන්ධයේ 
යගවතු යගාවිපල මගින්ධ ඒකාබද්ධධව නිෂේපාදනය කිරීයම් බිබියල් සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

මූ.පා.ප. 

36.  නගර සංවර්ධන නව වයාපෘතිය - නුවරඑළිය මූ.පා.ප. 

37.  යයෝජිත ඉහල යකාසේකුලන කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය මූ.පා.ප. 

38.  යයෝජිත  මාලියබාඩ කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය (යම.යවා. 2) මූ.පා.ප. 

39.  යයෝජිත යසානක්මා කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය මූ.පා.ප. 

40.  යයෝජිත නාරම්පනාව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, මැදදුම්බර මූ.පා.ප. 

41.  යයෝජිත යගායරාක් ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, යකාත්මයල් මූ.පා.ප. 

42.  ඉහළ සමලනවැව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, බලංයගාඩ මූ.පා.ප. 

43.  යයෝජිත තරුපයහේ යහෝටල් වයාපෘතියේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ඉදිකරනු 
ලබන කාර්ය මණ්ඩල වයාපෘතිය , ීරවිල -  

මූ.පා.ප. 
(අතියර්ක) 

44.  යයෝජිත ගයන්ධගල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, බදුල්ල මූ.පා.ප. 

45.  යයෝජිත හාලිඇල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, බදුල්ල මූ.පා.ප. 

46.  යලාේගල් ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, බදුල්ල මූ.පා.ප. 

47.  හල්රන්ධ ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, වලපයන්ධ මූ.පා.ප. 

48.  යයෝජිත යසෝයා යබෝංි සහ කපු වගා කිරීම සහ සැකසුම් කිරීයම් වයාපෘතිය, 
කැටැන්ධවැව, හම්බන්ධයතාට 

මූ.පා.ප. 

49.  යයෝජිත බල්ලයකටුව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, හාලිඇල, බදුල්ල මූ.පා.ප. 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම ප.බ.ඇ/ 

මු.පා.ප 

50.  යයෝජිත ඉහල යනළුව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය, යනළුව, ගාල්ල මූ.පා.ප. 

මීට අමතරව සංකීර්ණ පාරිසරික ගැටළු රිත 
යතෝරාගත් නියමිත වයාපෘති සඳහා මුලික පාරිසරික 
පරික්ෂණ ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරිමට මධයම 
පරිසර අධිකාරියේ පලාත් කාර්යාල යවත බලය 
පවරා ඇත. යමම වයාපෘතිවලට අදාල කටයුතු 
කරයගනයායම්දී අවශය සහාය සහ මග යපන්ධීම 
පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය මගින්ධ ලබාදී ඇත. 

එයමන්ධම අයනකුත් වයාපෘති අනුමත කිරියම් 
අනුයයෝජිත ආයතන යවත, ඔවුන්ධට යයාමු කර 
තියබන වයාපෘතිවලට අදාලව පරිසර බලපෑම් 
ඇගයීම් ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අවශය 
සහාය ලබාදී ඇත. 

4.1.2 අනුමැතිය ලද වයාපෘති පසුවිරපම් කිරීම 

වයාපෘති අනුමත කිරීයම්දී යදනු ලබන 
යකාන්ධයද්ධසිවලට යටත්ව වයාපෘති නිසි අයුරින්ධ 
ක්රියාත්මක වන්ධයන්ධ දැයි සහතික කිරීම සඳහා පරිසර 
බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය දැනටමත් අනුමැතිය 
ලබාදුන්ධ වයාපෘති පසුවිපරම් කරනු ලැබීය. පහත 
සඳහන්ධ වයාපෘති පසුවිපරම් කිරිම, ද්ධවි මාසික 
රැසේීම් සහ ක්යෂේර පරික්ෂණ මගින්ධ යනාකඩවා සිදු 
කරනු ලැබීය.

TABLE 0.19 2016 වසර තුලදී පසුවිපරම් කරන ලද වයාපෘති පහත දැක්වේ. 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම 

1.  යකාේගල ඉයකෝ ෆයිේ සේටාර් විලා රියසෝේ වයාපෘතිය  - මල්කබාන, 
යකාේගල 

2.  යපාල්පිටිය, පන්ධනිපිටිය කි.යවා. 230 සම්යේෂණ රැහැන්ධ වයාපෘතිය 

3.  යකාළඹ පිටත අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය (යකරවලපිටිය සිට කඩවත දක්වා) 

4.  මාතර සිට කතරගමට යයෝජිත දුම්රිය මාර්ග වයාපෘතිය - පළමු අදියර 

5.  මාසේ යරදිපිළි කර්මාන්ධත උදයානය - තුල්ිරිය 

6.  යරෝඩ්ලන්ධඩ්  ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය, ගිණිගත්යහේන   

7.  ඇතාමල ඇල්ල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

8.  නාය ගඟ කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

9.  උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතිය 

10.  මානයකාල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

11.  අනුරාධපුර, ඔයාමඩුයවි සේථාපිත කිරීමට යයෝජිත යවඩි යබයහත් කම්හල 

12.  මාවනාන කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

13.  මාතර සිට මත්තල දක්වා දක්ිණ අධියේගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීයම් වයාපෘතිය 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිසේ නම 

14.  යාන්ධ ඔය ජලාශ වයාපෘතිය 

15.  යයෝජිත වේනියාව හරහා මන්ධනාරම සිට අනුරාධපුරය දක්වා කි.යවා. 132 
සම්යේෂණ රැහැන්ධ මාර්ගය 

16.  යයෝජිත තරුපයහේ යහෝටලය - ීරවිල 

17.  ගලතු ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය - අටබායේ 

18.  ඉලුක්පැලැසේස කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

19.  යකයහල්ගමු ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය - අදියර II 

20.  කබරගල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

21.  දඹුලු ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

22.  නුවර අපජලය කළමනාකරණ වයාපෘතිය 

23.  “ප” ආරු ජලාශය හරහා මතුපිට ජලය නිසේසාරණය කිරීම - වේනියාව 

24.  අසුපිණි ඇල්ල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය - අරණායක 

25.  යදයියන්ධයවල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය - අරණායක 

26.  යකාළඹ වරාය නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

27.  යමාරපිටිය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

28.  යයෝජිත සහාධිපතය නිවාස සංකීර්ණය අංක 51/2, ශ්රීමත් කුඩාරත්වත්ත 
මාවත, මහනුවර 

29.  මත්තල සිට මාතර දක්වා යයෝජිත  අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය 

30.  යයෝජිත කළු ගඟ ජලාශ සංවර්ධන වයාපෘතිය 

31.  යයෝජිත යමාරගහකන්ධද ජලාශ වයාපෘතිය 

පහසු ක්රියාකාරීත්වය සඳහා දැනට පවතින 
පාරිසරික බලපෑම් තක්යසේරු කිරීයම් නීති, නියයෝග 
සහ කාර්ය පටිපාටි ක්රමවත් කිරීම හා වැඩි දියුණු 
කිරීම. 

4.1.3 පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් සරගුලාසි 

සංසශෝධ්නය කිරීම 

නීති යකටුම්පත් යදපාර්තයම්න්ධතුව සහ මධයම 
පරිසර අධිකාරියේ නීති උපයද්ධශකවරයා සමග 
පැවති සාකච්ඡාවලින්ධ අනතුරුව පරිසර බලපෑම් 

ඇගයීම් ඒකකය, පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් නියයෝග, 
නියමිත වයාපෘති ලැයිසේතුව සහ වයාපෘති අනුමත 
කිරීයම් ආයතන ලැයිසේතුව සංයශෝධනය කිරීමට 
අවශය කටයුතු  සිදුකරන ලදි. අනුමැතිය ලබාදුන්ධ 
වයාපෘති විධිමත් යලස පසුවිපරම් කිරීම සඳහා 
වයාපෘති යයෝජකයගන්ධ පරිසර කළමනාකරණ 
සැලැසේමක් ලබා ගැනීයම් නව නියයෝගයන්ධද පරිසර 
බලපෑම් ඇගයීම් නියයෝගයන්ධට ඇතුළත් කිරීමට 
කටයුතු කරන ලදි. අදාල පාර්ශවකරුවන්ධ සහ 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ පළාත් කාර්යාලවල 
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නිලධාරීන්ධ  සම්බන්ධධ ී නියමිත වයාපෘති ලැයිසේතුව 
සහ වයාපෘති අනුමත කිරීයම් අනුයයෝජිත ආයතන 
ලැයිසේතුව නැවත සකසේ කරන ලදි. යමම සියලුම 
යල්ඛ්න ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා නීති යකටුම්පත් 
යදපාර්තයම්න්ධතුව යවත  යයාමු කරන ලදි. 

4.1.4 පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම පිළිබඳව මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිය හා අසනකුත්  කාර්ෂයමණ්ඩලසේ 

නිපුණතාවය වැඩි දියුණු කිරීම 

වාර්තාගත කාලය තුළ, පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් 
ඒකකය විසින්ධ වැඩමුළු කිිපයක් පවත්වන ලදි. 

අ). මධයම පරිසර අධිකාරියයි  නිලධාරීන්ධ හා 
අයනකුත් වයාපෘති  අනුමත කරන ආයතන සඳහා 
මහාචාර්ය යද්ධවක ීරයකෝන්ධ මහතායේ 
ප්රධානත්වයයන්ධ යුතු වියශේෂඥ කණ්ඩායමක් 
විසින්ධ සිදු කරන ලද පාරිසරික ප්රවාහ පිළිබඳ 
අධයයනයේ යසායා ගැනීම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කිරීම සඳහා වැඩමුළුවක් පැවැත්ීම. යමම 
අධයයනයේ නිශේි ත අරමුණ වනුයේ යේලි/ 
අමුණු සාදන අවධියේසිට පවත්වායගන යා යුතු 
පාරිසරික ජල ප්රවාහ තීරණය කිරීම සඳහා 
නිර්ණායක හා මාර්යගෝපයද්ධශ මාලාවක් සකසේ 
කිරීමයි. 

ආ).  මධයම පරිසර අධිකාරියයි උතුරුමැද, 
ඌව සහ මධයම පළාත් කාර්යාල හා ගම්පහ 
දිසේික් කාර්යාලවල නිලධාරීන්ධ සඳහා පාරිසරික 
බලපෑම් ඇගයීයම් ක්රියාවලිය/ මූලික පාරිසරික 
පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය පිළිබඳ අදාල කරුණු 
සාකච්ඡා කිරීමට වැඩමුළු 4 ක් පැවැත්ීම. 

ඇ).  නිර්යණ්ය විෂයයන්ධ (ToR)  සැකසීම
පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් 
ඒකකයේ නිලධාරීන්ධහට පැවැත්ීම. 

ඉ). ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා එක්ව 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන්ධ හා 
අයනකුත් අදාල ආයතන සඳහා පරිසර 
කළමනාකරණ සැලැසේමක් සැකසීම පිළිබඳව දින 
යදකක පුහුණු වැඩමුළුවක් පැවැත්ීම. 

4.1.5 උපාය මාර්ෂගික පරිසර ඇගයීම් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

4.1.5.1 උපාය මාර්ෂගික පාරිසරික ඇගයීම හා අදාල 

නීති ඇතුළත් වන පරිදි යාතික පාරිසරික පනත 

සංසශෝධ්නය කිරීම 

ජාතික පාරිසරික පනත තුළ උපාය මාර්ගික 
පාරිසරික ඇගයීම සඳහා වන නව විධි විධාන 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා අමාතය 
මණ්ඩල පිකාව සැකසීම හා එය මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය යවත ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

4.1.5.2 බස්නාහිර පළාත් මහ නගර සැලසුම් සඳහා 

සිුකරනු ලබන උපාය මාර්ෂගික පාරිසරික ඇගයීම 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය බසේනාිර පළාත් 
මහ නගර සැලසුම් වයාපෘතිය සමග එක්ව බසේනාිර 
පළාත් මහනගර සැලසුම් සඳහා උපාය මාර්ගික 
පාරිසරික ඇගයීමක් සිදු කිරීම අරඹන ලදි. 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය යමම අධයයනයේ 
නිර්යන්ධය විෂයයන්ධ (ToR) යකටුම්පත් කිරීම සඳහා 
සහයයෝගය දක්වන ලදි. යමම උපාය මාර්ගික 
පාරිසරික ඇගයීම වියශේෂඥ දැනුම් ඇති 
කණ්ඩායමක් විසින්ධ සිදු කරන ලද අතර, පරිසර 
බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය මගින්ධ යකටුම්පත් 
වාර්තාව සමායලෝචනය කර අවසන්ධ වාර්තාව සකසේ 
කිරීම සඳහා අදහසේ/ නිරීක්ෂණ  බසේනාිර පළාත් 
මහනගර සැලසුම් වයාපෘතිය යවත ඉදිරිපත් කරන 
ලදි.  

4.1.5.3 ශ්රී ලංකාසේ යල සම්පත් කළමනාකරණ 

සහ වාරිමාර්ෂග සංවර්ෂධ්න සැලැස්ම සඳහා සිුකරනු 

ලබන උපාය  මාර්ෂගික පාරිසරික ඇගයීම. 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය හා එක්ව ජල 
සම්පත් කළමනාකරණය හා සංවර්ධන සැලැසේම 
සඳහා උපාය මාර්ගික පාරිසිරක ඇගයීමක් සිදු 
කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. මධයම පරිසර 
අධිකාරිය විසින්ධ උපාය මාර්ගික පරිසර බලපෑම් 
ඇගයීම සඳහා නිර්යන්ධය විෂයයන්ධ සැකසීමට 
තාක්ෂණික සහාය ලබාදුන්ධ අතර, යකාන්ධරාන්ධතුව 
ප්රදානය කිරීමට සුදුසු වියශේෂඥ දැනුම සිත 
සමාගමක් යතෝරා ගැනීම සඳහා වු ප්රසම්පාදන කමිටු 
රැසේීම සඳහා ද සහභාගී වන ලදි. යමම අධයයනය 
යම් වන විට සිදු යවමින්ධ පවතී. 

4.1.6 අසනකුත් ක්රියාකාරකම් 

4.1.6.1 යනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩසටහන 

සඳහා දායක වීම 

යහාඳම පරිසර ිතකාමී යගාවිපල (විශාල හා කුඩා 
පරිමාණ) සහ යහාඳම පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
වයාපෘතිය යත්රීමට දායක ීම මගින්ධ පරිසර 
බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය ජනාධිපති පරිසර සම්මාන 
වැඩසටහන සඳහා ඵලදායී දායකත්වයක් ලබායදන 
ලදි. අයදුම්පත් හා ලකුණු ලබා දීයම් පටිපාටිය 
සැකසීම, අයදුම්පත් පරීක්ෂා කිරීම, යතෝරාගත් 
අයදුම්පත් සඳහා වූ ක්යෂේර චාරිකාවලට සහභාගී 
ීම යනාදිය සඳහා පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් 
ඒකකයයි නිලධාරීන්ධ සම්බන්ධධ විය. 

4.1.6.2 UN-REDD වැඩසටහන සඳහා දායක වීම. 

ශ්රී ලංකායේ වන හායනය හා වන විනාශය සඳහා 
දායක වන යහේූන්ධ ඵලදායීව ආමන්ධරණය කිරීම 

සඳහා UN-REDD+ වැඩසටහන මගින්ධ සකසනු 
ලබන ජාතික UN-REDD+ උපාය මාර්ග සකසේ 
කිරීමට ක්රියාකාරීව සහභාගී වන ලදි. යමම 
උපායමාර්ග සැකසීම, ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ 
පුළුල් උපාය මාර්ගික ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් 
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තීරණය කිරීම සඳහා විවිධ රජයේ ආයතනවල 
සහභාගීත්වයයන්ධ වන හායනය හා වන විනාශය 
අදාලව දැනට පවතින උපායමාර්ග, නීතිරීතිවල ඇති  
ිඩැසේ පිරීයම් අධයයනවලින්ධ යුතු වැඩමුළු 
මාලාවකින්ධ යුක්ත වූවකි. 

වත්මන්ධ පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ක්රියාවලිය හා 
උපායමාර්ගික පාරිසරික ඇගයීයම් ක්රියාවලි 

ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඇති අවශයතාවය ිදැසක් 
යලස ඉසේමතු වූ අතර, ඒ අනුව පරිසර බලපෑම් 
ඇගයීම් ක්රියාවලිය හා උපායමාර්ගික පාරිසරික 
ඇගයීයම් ක්රියාවලි යදයකිම දැනුම වර්ධන 

වැඩසටහන්ධ UN-REDD+ උපායමාර්ගික ක්රියාකාරී 
සැලැසේමට ඇතුළත් කරන ලදි. 
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4.2. සව්භාවික සම්පත් කළමනාකරණ හා පසුවිපරම් ඒකකය

ශ්රී ලංකායේ පවතින සේවභාවික සම්පත් 
කළමණාකරනය කිරීම සඳහා අයනකුත් රාජය 
ආයතන සමඟ සම්බන්ධධ යවමින්ධ කටයුතු කිරීම 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ ප්රධාන වගකීමය. යමම 
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ප්රධාන වශයයන්ධ සිදු කරනු 
ලබන්ධයන්ධ යමම අධිකාරියේ සේවභාවික සම්පත් 

කළමණාකරන හා පසුවිපරම් ඒකකය විසිනි. ඒ 
අනුව සේවභාවික සම්පත් කළමණාකරනය කිරීම හා 
ආදාලව සියලුම කාර්යයන්ධ යමම ඒකකයේ 

දායකත්වයයන්ධ සිදු කරනු ලබයි. එම කාර්යයන්ධ 
අතරින්ධ සේවභාවික සම්පත් කළමණාකරනය 
සම්බන්ධධයයන්ධ නීති රීති යරගුලාසි සම්පාදනය 

කිරීම, මාර්යගෝපයද්ධශය සකසේ කිරීම, පාරිසරික 
ආරක්ෂක ප්රයද්ධශ ප්රකාශයට පත් කිරීම හා එම 
ප්ර යද්ධශ තුල තුළ සිදු කළ හැකි අනුමත භාවිතයන්ධට 
අදාල වයාපෘති යයෝජනාවන්ධ සඳහා අනුමැතිය 
ලබාදීයම් ක්රියාපටිපාටිය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 
ජාතික යතත්බිම් ප්රතිපත්තියේ සඳහන්ධ යතත්බිම් 
සඳහා වු ක්රියාකාරී සැලැසේම ක ේ්රියාත්මක කිරීම 

ප්රධාන යේ. මීට අමතරව සේවභාවික සම්පත් 
කළමණාකරනයට අදාල යතාරතුරු ඇතුළත් 

ප්රකාශන, පර  ්කා හා යපාත් පිංච සකසේ කිරීම සහ 

ප්රකාශයට පත් කර ඇති පරිසර ආරක්ෂණ ප්රයද්ධශ 
සඳහා කළමණාකරන සැලැස ේ්ම සකසේ කර 

ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබයි. 

2016 වර්ෂයේ දී සේවභාවික සම්පත් 
කළමණාකරනයට අදාල පහත සඳහන්ධ 

ක්රියාකාරකම් යමම ඒකකය මඟින්ධ සිදු කරන ලදී. 

4.2.1 ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරනය 

4.2.1.1 සේවභාවික සම්පත් කළමණාකරනයට අදාල 
අන්ධතර් ආයතන සම්බන්ධීකරණ කමිටුව. 

2016 වසයර් සේවභාවික සම්පත් කළමණාකරනය 
හා සම්බන්ධධව, මැටි කැනීම් සිදු කර අත්හරින ලද  
වළවල් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වන 
මාර්යගෝපයද්ධශය සකසේ කිරීම හා යද්ධපල 
සංවර්ධනය කටයුතු හා සම්බන්ධධයයන්ධ නීති 
යරගුලාසි සකසේ කිරීම සඳහා ආයතනික 
පාර්ශවකරුවන්ධ සමඟ රැසේීම් පහක් පවත්වන ලදී. 
මැටි කැනීම් වළවල් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා 
වන මාර්යගෝපයද්ධශයන්ධ සහ යද්ධපල සංවර්ධනය 
කටයුතු හා සම්බන්ධධයයන්ධ නීති යරගුලාසි සඳහා 
යකටුම්පත් සකසේ කරන ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) වජව සේකන්ධධ යබායියල්රු සඳහා දැව 
ලබා ගැනීම, පසේ යසෝදා වැලි ලබා ගැනීම, සහ 
ඉදිකිරීම් කරනු ලබන සේථාන වල සුන්ධබුන්ධ ඉවත් 
කිරීම සඳහා පාරිසරික නිර්යද්ධශයන්ධ හා පාරිසරික 
ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධධයයන්ධ 
පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන්ධ අනුගමනය 
කළයුතු  මාර්යගෝපයද්ධශයන්ධ සකසේ කිරීම හා එම 
මාර්යගෝපයද්ධශ යන්ධ සියලු පළාත් හා දිසේික් 
කාර්යාල යවත ලබායදන ලදී. 

b) අධිකරණය විසින්ධ ලබා දුන්ධ 
නියයෝගයකට අනුව කටාන ප්රයද්ධශයේ දැනට 
පවත්වායගන යනු ලබන පුනරුත්ථාපනය කරන 
ලද  අත්හරින ලද මැටි කැනීම් වල වල් පිළිබඳ 
නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර ඒ පිළිබඳ 
අධිකරණය යවත ලබා දීම සඳහා වාර්තා පිළියයල 
කරන ලදී. 

මහ ඔය වැලි කැනීම පිළිබඳ කළමණාකරන 
සැලැසේම සකසේ කිරීම සම්බන්ධධයයන්ධ භූ විදයා 
කැනීම ේ්  හා පතල් කාර ේ්යංශය විසින්ධ පවත්වන 
ලද රැසේීම් ගණනාවකට සහභාගී ී , එම සැලැසේම 
සකසේ කිරීමට අවශය තාක්ෂණික උපයදසේ ලබා 
යදන ලදී.  

c) විල්ගමුව ප්රායද්ධශීය යල්කම් යකාේඨාශයේ 
මහවැලි ගඟට මායිම් වන සේථාන වල පවතින 
පාරිසරික ගැටලු හඳුනා ගැනීම හා වැලි කැනිම් සිදු 
කරනු ලබන පුද්ධගලයින්ධ හා වැලි කැනීම සඳහා 
බලපර/අනුමැතීන්ධ ලබා යදන්ධනා වූ ආයතන 
සඳහා අවශය මාර්යගෝපයද්ධශයන්ධ සකසේ කිරීම 
සඳහා පුළුල් සමීක්ෂණක් මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර අමාතයංශය හා ඒකාබද්ධධ ව පවත්වන ලදී. 

d) පුත්තලම දිසේික්කයේ මුන්ධදලම 
ප්රයද්ධශයේ වැලි කඳු වලින්ධ වැලි ගැනීයම් දී සිදුවන 
ගැටලු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භූ විදයා හා පතල් 
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කැනීම් කාර ේ්යංශය විසින්ධ සංවිධානය කරන ලද 
ඒකාබද්ධධ ක්යෂේර පරීක්ෂණයක් සඳහා සහභාගී 
වන ලදී. ඒ සම්බන්ධධයයන්ධ මධයම පරිසර 

අධිකාරියේ නිරීක්ෂයන්ධ හා අදහසේ එම 
කාර ේ්යංශය යවත යවන ලදී. 

                                                                           
 

4.2.1.2 ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳව විස්තරාත්මක සපාත් පිංච අත් පත්රිකා සහ 

මාර්ෂසගෝපසේශ මාලාවන් සේවභාවික සම්පත් 
කළමනාකරණය සහ සංරක්ෂණය සම්බන්ධධයයන්ධ 
මහජනතාව, පාසල් ප්රජාව, සහ රාජය ආයතන 

දැනුවත් කිරීයම් අරමුණින්ධ අත් පිකා වර්ග 3 ක් 
සකසේ කරන ලදී. එනම්  

• කයඩාලාන අත් පිකාව 

• ජල යපෝෂක ප්රයද්ධශ සම්බන්ධධ අත් පිකාව 

• යතත්බිම් අත් පිකාව

 

                                  

FIGURE 0-6 ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳව විස්තරාත්මක වපාත් පිංච අත් පත්රිකා 

4.2.1.3 දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන් 

a) ඉඩම් යගාඩ කිරිම් කටයුතු වලදී සහ 
යන්ධවාසික භාවිතය සඳහා ඉඩම් අනුයබදුම් සිදු 
කිරීයම් කටයුතු සම්බන්ධධයයන්ධ පරිසර නිර්යද්ධශ 
නිකුත් කිරීයම්දී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි 
ක්රියාපටිපාටිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා 
දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ධ මාතයල්, යකාළඹ සහ 
ගම්පහ යන දිසේික්කයන්ධ ි පළාත් පාලන ආයතන 
වල තාක්ෂණික නිලධාරීන්ධ සහ එම දිසේික්ක වල 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ ප්රායද්ධශීය නිලධාරීන්ධ 
සඳහා පවත්වන ලදී.  

b)  සේවභාවික සම්පත් කළමනාකරණයේ 
වැදගත්කම සම්බන්ධධයයන්ධ පුහුණු මහජන යසෞඛ්ය 
පරීක්ෂකවරු දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහනක් 
යසෞඛ්ය යපෝෂණ හා යද්ධශීය වවදය අමාතයංශයේ 

ඉල්ලීම පරිදි කළුතර, ජාතික යසෞඛ්ය 
විදයායතනයේ දී පවත්වන ලදී. 
 

c) යවනත් ආයතන විසින්ධ සංවිධානය කරනු ලබන 
පුහුණු වැඩසටහනන්ධ සඳහා සම්පත් දායකත්වය 
ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. (උදා :- 
NAITA,යකාතලාවල ආරක්ෂක විශේව විදයාලයේ 
වවදය උපාධිය හදාරණ සිසුන්ධ සඳහා, යකාමර්ෂල් 
බැංකුව, ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශේව විදයාලය විසින්ධ 
සංවිධානය කරන ලද "වයාපාර සායනය, පාරිසරික 
කළමනාකරණ පිළිබඳ ජාතයන්ධතර සහතික පර 
පාඨමාලාව") 

4.2.1.4 යල මුලාශ්ර/යල සපෝෂක ප්රසේශ 

සංරක්ෂණය කිරීම.    
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4.2.1.4.1 රක්ිත, යල සපෝෂක ප්රසේශ සහ යල 

මුලාශ්ර සංරක්ණය කිරීසම් යාතික ප්රතිපත්තිය 

යමම ප්රතිපත්තිය යටයත් යම් වන විටත් හඳුනායගන 
ලැයිසේතු ගත කර ඇති ජල මුලාශ්ර/ ජල යපෝෂක 
ප්රයද්ධශ, පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශ යලස ප්රකාශයට 
පත් කිරීයම් කටයුතු මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ 
ආරම්භ කර ඇත. 

යමම ජල යපෝෂක ප්රයද්ධශ විනාශ කිරීම 
සම්බන්ධධයයන්ධ මහජනයායගන්ධ සහ රාජය යනාවන 
සංවිධාන විසින්ධ ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි අනුව, 
අදාල රාජය ආයතන ද සමඟ සම්බන්ධධ ී ඒකාබද්ධධ 
ක්යෂේර පරීක්ෂණ කිිපයක් සිදු කර ඇත. 

     ේ්     

4.2.1.4.2 සහාරණ,සහ ඉංගිරිය ප්රාසේශිය සල්කම් 

සකාට්ඨාශවල පවතින යල මුලාශ්ර ආරක්ෂා කිරීම. 

ඉංගිරිය ප්රායද්ධශිය යල්කම්තුමායේ ද සහාය ඇතිව 
එම යකාේඨාශ තුල පවතින හඳුනාගත් දිය පාරවල්, 
ජලාශ සහ ජල යපෝෂක ප්රයද්ධශ සඳහා සංරක්ෂණ හා 
කළමනාකරණ සැලැසේමක් පිළියයල කරන ලදී. 
එයට සමගාමී ව  ඉංගිරිය හා යහාරණ ප්රායද්ධශිය 
යල්කම් යකාේඨාශවල ජල 

යපෝෂක ප්රයද්ධශ සඳහා සංරක්ෂණය හා 
කළමනාකරණ සදහා කමිටු පිිටුවන ලද අතර ඒ 
සඳහා  

මාර්යගෝපයද්ධශයන්ධ යමම ඒකකය විසින්ධ සපයන 
ලදී. 

4.2.1.4.3 බුල්ල දිස්ත්රික්කය තුල යල සපෝෂක 

ප්රසේශ ආරක්ෂා කිරීම. 

බදුල්ල දිසේික්කයේ යත් ඉඩම් යහක්ටයාර් 1148 ක 
ප්රයද්ධශයක් තුල (ඉඩම් යකාටසේ 1675 ක) පවතින 
ජල යපෝෂක ප්රයද්ධශයන්ධ ජාතික පාරිසරික පනත 
යටයත් පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශ යලස ප්රකාශයට 
පත් කිරීමට යයෝජනා ී ඇති අතර එි පළමු අදියර 
යටයත් හාලි ඇළ ප්රායද්ධශීය යල්කම් යකාේඨාශය 
තුල පවතින ජල යපෝෂක ප්රයද්ධශ පාරිසරික 
ආරක්ෂක ප්රයද්ධශ යලස ප්රකාශයට පත් කිරීයම් 
කටයුතු සිදු කරයගන යනු ලැයබ්. 

ලබා ගත් GPS පාඨාංක වලට අනුව ඉඩම් පරිහරන 
ප්රතිපත්ති සැලසුම් යදපාර්තයම්න්ධතුයේ තාක්ෂණික 
මඟ යපන්ධීම ද යටයත් යමම ප්රයද්ධශ වල සීමා මායිම් 
සිතියම් ගත කරන ලද අතර අදාල ගැසේ 
නියේදනයේ අවසන්ධ යකටුම්පත සකසේ කර ඇත. 
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4.2.1.4.4  ශ්රී ලංකාසේ දිය ඇළි සංරක්ෂණය කිරීම. 
  

දිය ඇළි සඳහා පවතින ඝෘජු හා වක්ර තර්ජනයන්ධ සහ 
බලපෑම් සැලකිල්ලට ගනිමින්ධ දිය ඇළි ආශ්රීතව 
කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතීන්ධ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා යනාදීයම් ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් 
යගන ඇත. 

දිය ඇළි 547 ක් ඇතුළත් ලැයිසේතුවක් පිළියයල කර 
ඇති අතර එම දිය ඇළි ජාතික පාරිසරික පනත 
යටයත් පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශ යලස ප්රකාශයට 
පත් කිරීමට, අධයක්ෂක මණ්ඩලය විසින්ධ තීරණය 
කර ඇත.  

 

එම දිය ඇළි ලැයිසේතුව පහත සඳහන්ධ පරිදි යේ 

පළාත                                    දිස්ත්රික්කය                           දියඇලි සංඛ්යාව                 

දකුණ                                    ගාල්ල                30                                     

    මාතර     16 

    හම්බන්ධයතාට    4 

බසේනාිර   යකාළඹ     05 

    කළුතර     21 

    ගම්පහ                02  

මධයම                මාතයල්     22 

    මහනුවර    38 

    නුවරඑළිය    156 

සබරගමුව              කෑගල්ල     40 

    රත්නපුරය    171  

ඌව    බදුල්ල     31 

    යමාණරාගල    10 

වයඹ                කුරුණෑගල    01 

            

4.2.1.5 රායය හා රායය සනාවන ආයතන සඳහා 

ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධ් 

තාක්ෂණික මාර්ෂසගෝපසේශ ලබා දීම. 

යමම ඒකකයේ නිලධාරීන්ධ මධයම පරිසර අධිකාරිය 
නියයෝජනය කරමින්ධ සහ සේවභාවික සම්පත් 
සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය සම්බන්ධධයයන්ධ 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්රී ලංකා ඉඩම් යගාඩ 
කිරීයම්, සංවර්ධනය කිරීයම් සංසේථාව හා භූ විදයා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශය, ජාතික ජල ජිී 
සංවර්ධන අධිකාරිය, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාතයාංශය, ජාතික විදයා පදනයම් මිනිසා සහ 
වජව යගෝල කමිටුව, තාක්ෂණික වැඩ කණ්ඩායම් 
ජාතික යමයහයුම් කමිටු, පාර්ලියම්න්ධතු උපයද්ධශක 
කමිටු ආදී අයනකුත් රාජය ආයතනවල සැලසුම් 
කමිටු රැසේීම් සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු රැසේීම් 
වැනි විවිධ කමිටු, රැසේීම් සහ වැඩමුළු සඳහා 
තාක්ෂණික සහය ලබාදිම සිදුකර ඇත.2016 වර්ෂය 
තුල එවැනි රැසේීම්, වැඩමුළු, කමිටු නියයෝජනයන්ධ 
එකසිය විසේසකට අධික ප්රමාණයකට යමම 
ඒකකයේ නිලධාරීන්ධ සහභාගී ී ඇත.  
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විවිධ අමාතයංශ / ආයතන මඟින්ධ පාරිසරික 
අවධානය සඳහා එවන ලද කැබිනේ පිකා වාර්තා, 
කළමනාකරණ සැලසුම් සඳහා අදහසේ හා නිරීක්ෂණ 
අදාල ආයතන සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන ලදී. 

4.2.2 පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රසේශ ප්රකාශයට පත් 

කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම. 

4.2.2.1 ප්රකාශයට පත් කරන ලද පාරිසරික 

ආරක්ෂක ප්රසේශ කළමනාකරණය හා පසුවිපරම් 

කටයුතු සිු කිරීම. 

4.2.2.1.1 සබාල්සගාඩ පාරිසරික ආරක්ෂණ  

ප්රසේශය - (ගැසට් නිසේදන අංක 1634 /23,දිනය - 

2009/12/30) 

යබාල්යගාඩ පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්රයද්ධශය 
සම්බන්ධධ ගැසේ නියේදනය පරියශෝධනය සියළු 

පාර්ශව ආයතනවල සහභාගීත්වයයන්ධ සිදු කරන ලද 
අතර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අදහසේ හා 
නිරික්ෂන ලැබුනු පසුව අවසන්ධ කිරීමට 
නියමිතය.යබාල්යගාඩ පාරිසරික ආරක්ෂණ 
ප්රයද්ධශයේ මායිම් මැනුම් කටයුතු සිදු යවමින්ධ පවති. 
බණ්ඩාරගම ප්රායද්ධශිය යල්කම් යකාේඨාශයේ 
මැනුම් කටයුතු සම්පුර්ණ කර ඇත.අධිකරණ 
තීන්ධදුවකට අනුව ජල යද්ධහයේ රක්ිතයේ සිදු කර 
ඇති අනවසර කටයුතු, සහ කැසේබෑව ප්රායද්ධශීය 
යල්කම්යේ ඉල්ලීම මත ගං ඉවුර දියේ මායිම 
සලකුණු කිරියම් කටයුතු සිදු කරමින්ධ පවතී. 

යබාල්යගාඩ පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්රයද්ධශය තුල සිදු 
යකයරන අනවසර කටයුතු පසුවිපරම් කිරීම සඳහා 
පසුවිපරම් ක්යෂේර පරීක්ෂන12 ක් සිදු කර ඇති අතර 
අනවසර කටයුතු සඳහා නීතිමය කටයුතු සිදු කර 
ඇත. 

 

 

 

 
 
 

 

4.2.2.1.2 මුතුරායසවල පාරිසරික ආරක්ෂණ  

ප්රසේශය - (ගැසට්  නිසේදන අංක 1466 / 

26,දිනය2006/10/13) පාරිසරික ආරක්ිත 
ප්රයද්ධශය පසුවිපරම් කිරීම සඳහා පසුවිපරම් ක්යෂේර 
පරීක්ෂණ 2ක් සිදු කර ඇත. යමම පාරිසරික 
ආරක්ෂක ප්රයද්ධශය තුල කැළිකසල වලින්ධ ශක්තිය 
ජනනය කිරීමට යයෝජිත වයාපෘතියක් ප්රතික්යෂේප 
කරන ලදී. 

4.2.2.1.3 තලංගම පාරිසරික ආරක්ෂණ  ප්රසේශය 

- ( ගැසට් නිසේදනය අංක 1487 / 

10,දිනය2007/03/05)    

අදාල පාර්ශවකාර ආයතනවල නිලධාරීන්ධ සඳහා 
දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ධ 2ක් පවත්වන 
ලදී.තලංගම පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශය තිරසාර 
බව සඳහා ක්රියාත්මක කල යුතු ක්රියාකාරකම් 
ඇතුලත් කරමින්ධ කලමනාකරණ සැලැසේම 
ප්රතියශෝධනය කරන ලදී.තලංගම පාරිසරික 
ආරක්ෂක ප්රයද්ධශය තුල සිදු කරන ලද අනවසර 

ඉදිකිරිම් වලට අදාල පසුවිපරම් ක්යෂේර පරීක්ෂණ  
5ක් සිදු කරන ලදි.යමම කටයුතු වලට එයරිව 
නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා  මූලික කටයුතු 
කර ඇත. පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශය තුල සිදු 
කරනු ලබන යමම අනවසර ක්රියා සම්බන්ධධව ගැටළු 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කර නිරාකරණය කර ගැනීම 
සඳහා අදාල ආයතන සමඟ පසුවිපරම් කමිටු 
රැසේීමක් පවත්වන ලදි.මාදියවල නැයගනිර ජල 
බසේනාව යයෝජිත වයාපෘතිය 1 වන යකාටස තලංගම 
හා ඇවරියයහේන වැව වැඩිදියුණු කිරීම. තලංගම 
පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශය තුල ක්රියාත්මක කිරීම 
සඳහා මහ නගර හා බසේනාිර සංවර්ධන 
අමාතයාංශය යවත පාරිසරික නිර්යද්ධශය නිකුත් කර 
ඇත.පාරිසරික නිර්යද්ධශය ලබා දීයමන්ධ පසු අදාල 
සියළුම පාර්ශවකාර ආයතන සමඟ වයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධධ පසුවිපරම් කටයුතු 
ආරම්භ කරන ලදී.එක් පසුවිපරම් කමිටු රැසේීමක් 
හා එක් පසුවිරම් ක්යෂේර පරීක්ෂණයක් සිදු කරන 
ලදී.  
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4.2.2.1.4 සෙගරි වැව පාරිසරික ආරක්ෂණ  

ප්රසේශය - (ගැසට් නිසේදනය අංක 1487/10, 

දිනය2007/03/05 )   

 උත්සව සමය 2016 වැඩ සටහන සඳහා යරගරි 
වැයේ වැදගත්කම සම්බන්ධධව වියශේෂ අත් 
පිකාවක් සකසේ කරන ලදී.උත්සව සමය තුලදී 
දැනුවත් කිරීයම් අත්පිකා 90,000ක් යද්ධශීය හා 

වියද්ධශීය නරඹන්ධනන්ධ අතර යබදා හරින ලදී. උත්සව 
සමය වැඩසටහන අතරතුර පසුවිපරම් වැඩසටහන්ධ 
2ක් සිදු කරන ලදී.යරගරි වැව පාරිසරික ආරක්ෂණ  
ප්රයද්ධශය තුල ඉහල වැව පාර අද්ධදර අදියර iv 
සංවර්ධන වයාපෘතියටඅනුමැතිය ලබා යදන ලද 
අතර ඊට අදාල  අනුමැතිය ලබා යදන අතර ඊට 
අදාල ක්යෂේර පරීක්ෂණ 3ක් සිදු කරන ලදී. 

                                        

4.2.2.1.5 මරගල කඳු වැිය - සමාණරාගල  -( 

ගැසට් නිසේදනය අංකය -1560/26 ,දිනය - 

2008.08.01) 

පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශයක් යලස ප්රකාශයට 
පත්කර ඇති මරගල කඳු වැටියයි ක්යෂේර 
පරීක්ෂණයක් සිදු කර, කළමනාකරණ කමිටු 
රැසේමීමක් ද පවත්වන ලදී. රැසේීයම් දී සාකච්ඡා කර  
තීරණය කර ගත් පරිදි මාර ේයගෝපයද්ධශ ද සකසේ 
කරන ලදී. වයාපෘති යයෝජනා පහක් ලැබී ඇති අතර, 
ඉන්ධ එකක් ප්රතික්යෂේප කළ අතර, වයාපෘති යයෝජනා 
යදකක් අනුමැතිය ලබා දීම සලකා බැලීම 
සම්බන්ධධයයන්ධ කටයුතු සිදු කරමින්ධ පවති. මරගල 
පාරිසරික  ආරක්ෂක ප්රයද්ධශය තුලට මරගල නගරය 
ද අයත් වූ බැවින්ධ, එය ඉවත් කර නැවත මායිම් කණු 
සිටුීම ද සිදු කරන ලදී. 

4.2.2.16 වලේසේවත්ත වතුරාන පාරිසරික 

ආරක්ෂක ප්රසේශය- (ගැසට් නිසේදනය අංකය -

1598/21 

 දිනය - 2009/04/24) 

බුලත්සිංහල ප්රායද්ධශීය යල්කම් කාර්යාලයේ දී 
දැනුවත් කිරීයම් වැඩ සටහනක් පවත්වන ලදී. 
දැනුවත් කිරීයම් වැයඩසටහන ප්රායද්ධශීය යල්කම් 
කාර්යාලයට අනුයුක්තව රාජකාරි කටයුතු සිදු 
කරන සියළු ම ක්යෂේර නිලධාරීන්ධ යවනුයවන්ධ 
පවත්වන ලදී. එදින වියශේෂ යද්ධශනයක් නීති 
උපයද්ධශක ජගත් ගුණවර්ධන මහතා විසින්ධ 
පවත්වන ලදී. 
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4.2.3 සයෝජිත පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රසේශවල 

තත්වය 

4.2.3.1 පන්සලාතැන්න, උකුසවල (මාතසල්) 

යමම යයෝජිත ප්රයද්ධශය පාරිසරික ආරක්ෂණ 
ප්රයද්ධශයක් යලස ප්රකාශයට පත් කිරීමට අදාල 
ගැසේ නියේදනයයි යකටුම්පත නීති යකටුම්පත් 
යදපාර්තයම්න්ධතුයේ අනුමැතිය පිණිස යයාමු කර 
ඇත. අත්පිකාවක් ද යකටුම්පත් කර ඇත. 

4.2.3.2 වරාතැන්න - හක්කිද  (මහනුවර)      

පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්රයද්ධශයක් යලස ප්රකාශයට 
පත් කිරීමට අදාල ගැසේ නියේදනය පරිසර විෂය 
භාර අමාතයවරයායේ අත්සන්ධ ලබා ගැනීම පිණිස, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයංශය යවත 
යයාමු කර    ඇත. ගැසේ නියේදනය පරිසර විෂය 
භාර අමාතයවරයායේ අත්සන්ධ ලබා ගැනීම පිණිස 
අමාතයංශය  යවත යවන ලදී. 

 

                                    

4.2.3.3 දැඩිගමුව කන්ද (කඩුසවල) 

යමම යයෝජිත ප්රයද්ධශය පාරිසරික ආරක්ෂණ 
ප්රයද්ධශයක් යලස ප්රකාශයට පත් කිරීමට අදාල 
ගැසේ නියේදනයයි යකටුම්පත නීති යකටුම්පත් 
යදපාර්තයම්න්ධතුයේ අනුමැතිය පිණිස යයාමු කර 
ඇත.  

4.2.3.4 ගිං ඔය (සවන්නපපුව) 

ගිං ඔය යයෝජිත පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශයයි 
ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම පිණිස ආයතනික   
පාර්ශවකරුවන්ධ සමඟ රැසේීම් යදකක් සහ 
ඒකාබද්ධධ ක්යෂේර පරීක්ෂණ යදකක් සිදු කර ඇති 
අතර ගැසේ  නියේදනයයි යකටුම්පත ද සකසේ කර 
ඇත. නීතයානුකූල යනාවන ක්රියාකාරකම් ජල 
යද්ධහය තුල පවත්වා යගන යනු ලබන්ධයන්ධ ද යන්ධන  
පරීක්ෂා කිරීම යමම ක්යෂේර වල අරමුණ විය. 

                                 

 

4.2.3.5 කැබතිසගාල්ලෑව යල උල්පත් හා 

සගෝනුමැරියාව යල බුබුල  

උක්ත සේථාන අදාල ආයතන සමගින්ධ පරිසර 
ආරක්ෂණ ප්රයද්ධශ යලස ප්රකාශයට පත් කිරීමට 
අදාලව  ම ක්යෂේර පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලදී. 

අදාල අධයයන වාර්තාව දැනටසකසේ කරමින්ධ පවතී. 
මිනුම්පති යදපාර්තයම්න්ධතුයේ සහයයෝගය ලබා 
ගනිමින්ධ මිණුම් සැලැසේමක් සකසේ කරන යලස 
කැබතියගාල්ලෑව ප්රායද්ධශීය යල්කම්තුමා දැනුම් දී 
ඇත. 
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4.2.3.5 සකාරාකුලම් සයෝජිත පාරිසරික ආරක්ෂක 

ප්රසේශය 

මන්ධනාරම දිසේික් යල්කම්තුමායේ 
සහභාගීත්වයයන්ධ මන්ධනාරම දිසේික්කය තුල පිිටි 
යකාරාකුලම් යයෝජිත පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ධශය 
පිළිබඳ පළමු සාකච්ඡාව පවත්වන ලදී. එම 
සාකච්ඡායේදී යමම ප්රයද්ධශය දැනටමත් වන ජීී 
සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්ධතුව යටයත් ආරක්ෂක 
ප්රයද්ධශයක් යලස ප්රකාශයට පත් තර ඇති බව 
අනාවරණය විය. 

4.2.4 සතත්බිම් කලමනාකරණය 

4.2.4.1 ජාතික යතත්බිම් යමයහයුම් කමිටුව 

(NWSC) 

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයංශයේ 
යල්කම්තුමායේ ප්රධානත්වයයන්ධ ජාතික යතත්බිම් 
කලමනාකරණ කමිටු රැසේීමක් පවත්වන ලදී. එි 
දී ජාතික යතත්බිම් පනත හා උපායමාර්ග වල දක්වා 
ඇති පරිදි යතත්බිම් සංරක්ෂණය හා 
කලමනාකරණය නිසි යලස පවත්වායගන යාම 
සම්බන්ධධයයන්ධ වන වැදගත් තීරණ කිිපයක් 
ගන්ධනා ලදී. තවද වජව විවිධත්ව යල්කම් 
කාර්යාලය යවත පවරා ඇති බලතල ද නැවත 
සලකා බලා යවනසේ කල යුතු බවද තීරණය ී ඇත. 
ශ්රී ලංකා ඉඩම් යගාඩ කිරීයම් හා සංවර්ධනය කිරීයම් 
සංසේථාව සමඟ සාකච්ඡා කර යකාළඹ මහ නගර 
සීමාව තුල යතත්බිම් කලමනාකරණ උපාය මාර්ග 

සැලැසේමක් සකසේ කළ යුතු බවත් සාකච්ඡා කර 
ඇත. ශ්රී ලංකා ඉඩම් යගාඩ කිරීයම් හා සංවර්ධනය 
කිරීයම් සංසේථාව හා මධයම පරිසර අධිකාරිය 
ඒකාබද්ධධව අමාතය මණ්ඩල සංයද්ධශයක් පිළියයල 
කර අනුමැතියට ඉදිරිපත් කල යුතු බවත් තීරණය ී 
ඇත.   

4.2.4.2   සතත්බිම් අසිරිය අත්සපාත 

දැනට පවතින යතාරතුරු ඇතුළත් කරමින්ධ සකසේ 
කරන ලද “යතත්බිම් අසිරිය” අත්යපාත මුද්රණය 
කරන ලදී. එය අධයාපන අමාතයාංශය විසින්ධ පාසල් 
සිසුන්ධ සඳහා අතියර්ක කියීම් යපාතක් යලස 
අනුමත කර ඇත. 

4.2.4.3 සලෝක සතත්බිම් දිනය 2016  

වසරක් පාසා සමරනු ලබන යලෝක යතත්බිමි දිනය 
සඳහා සෑම වසරකටම යත්මාවක් හඳුන්ධවා දී ඇත. ඒ 
අනුව 2016 වසයර් යලෝක යතත්බිම් දින යත්මාව 
වුයේ “අනාගතය සඳහා යතත්බිම්:  තිරසර      
ජීවයනෝපාය"  යන්ධනයි. යලෝක යතත්බිම් දින 
ජාතික වැඩසටහන 2016 යපබරවාරි 02 වන දින 
කාක්කපල්ලිය, පම්බල පිිටි සුළු ීවර සම්යම්ලන 
මූලසේථානයේ දී පවත්වන ලදී. ශ්රී ලංකායේ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමායේ ප්රධානත්වයයන්ධ ගරු මැති 
ඇමැතිවරුන්ධ, මන්ධත්රීවරුන්ධ පළාත් පාලන 
නියයෝජකයින්ධ හා රාජය නිලධාරීන්ධයේ 
සහභාගීත්වයයන්ධ යමම උත්සවය පැවැත්වුණි. 

 

    

4.2.4.3.1 ප්රධ්ාන අංග 

i. ිත්ර තරඟය  

මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ වනජීී සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්න්ධතුයේ හා අධයාපන අමාතයාංශයේ 
සහයයෝගය ඇතිව යතත්බිම් සම්බන්ධධව "යතත්බිම් 
සිතුවම් 2016" සමසේත ලංකා ිර තරඟය පවත්වන 
ලදී. යමි දී ඉලක්කගත කණ්ඩායම යලස 1-13 
යශ්රේණි දක්වා පාසල් දරු දැරියන්ධ හා විවෘත අංශය 
යලස තරඟ පවත්වන ලදී. යමම තරඟ සඳහා 
අනුරාහකත්වය හැටන්ධ නැෂනල් බැංකුව,ශ්රී ලංකා 
සුළු ීවර සම්යම්ලන මධයසේථාන, ශ්රී ලංකා ජලනි 
සහ විජය පුවත්පත් සමාගම විසින්ධ ලබා යදන ලදී. 
යමම තරඟ සිංහල හා යදමළ මාධයයයන්ධ යවන 

යවනම පවත්වන ලදී. යමම තරඟය සඳහා 10,000 
කට ආසන්ධන තරඟකරුවන්ධ පිරිසක් සහභාගී වූ අතර 
ජයරාහකයින්ධ 130 යදයනකු යවත වටින යපාත්/ලිපි 
ද්රවය කේටලයක් ප්රධානය කරන ලදී. එම යපාත් සහ 
ලිපි ද්රවය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයංශය, 
වනජීී සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්ධතුව, ජාතික 
යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතන, භූ විදයා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය, යලෝක සංරක්ෂණ 
සංගමය හා ජාතයන්ධතර ජල කලමනාකරණ 
ආයතන විසින්ධ ලබා යදන ලදී. තරඟාවලියේ 
අවසාන වටයයන්ධ ප්රථම සේථානය ලබාගත් සියළු 
ජයරාහකයින්ධට (1-13 යශ්රේණිවල) පවුයල් 
සමාජිකයයකු සමඟ යනාමියල් ජාතික උදයානයක 
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රැයක් ගත කිරීමට පහසුකම් ලබා දීමට වනජීවි 
සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්ධතුව එකඟ වන ලදී.   

    

ii) පැන විසඳුම් තරඟය 

සති 10 ක් පුරා විජය පුවත්පයත් පළ වූ යතත්බිම් 
සම්බන්ධධ විවිධ මාතෘකා/ ගැටළු සම්බන්ධධ ලිපි 
ඇසුරින්ධ සතිපතා අසන ලද පැන විසඳුම් තරඟයේ දී 
සතිපතා ජයරාහකයින්ධ තියදයනකු බැගින්ධ යතෝරා 
යගන වටිනා තයාග පිරිනමන ලදී. 

iii) සලෝක සතත්බිම් දිනය සමරා මුේදර 4 ක් 

නිකුත් කිරීම. 

වනජීී සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්ධතුයේ හා තැපැල් 
යදපාර්තයම්න්ධතුයේ මුලිකත්වයයන්ධ ශ්රී ලංකායේ 
රම්සා යතත්බිම් පිළිබඳ මුද්ධදර 4 ක් නිකුත් කරන 
ලදී. 

 

                     

ඊට අමතරව යලෝක යතත්බිම් දිනය සැමරීම පිණිස 
මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ වැඩසටහන්ධ 17 ක් 
පළාත් සහ දිසේික් මේටමින්ධ පවත්වන ලදී. 

4.2.5 විසශ්ෂ වයාපෘති 

4.2.5.1 පාරිසරික සංයේදී ප්රයද්ධශවල වජව 
විවිධත්ත්ව සංරක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ 
පාරිසරික යසේවා යපෝෂණය කිරීයම් වයාපෘතිය - 

කලා ඔය යද්රෝණිය - මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාතයාංශය. 

යමම වයාපෘතියේ සන්ධනියේදන උපායමාර්ගික 
ක්රියාකාරී සැලැසේම මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ 
සකසේ කරන ලදී. යකාටසේකරුවන්ධයේ රැසේීම් සහ 
පුත්තලම හා අනුරාධපුර දිසේි ක් යල්කම් කාර්යාල 
වල දී පැවැත්වුණු උපයද්ධශක වැඩමුළු යදකක් මඟින්ධ 
යමම සැලැසේම සකසේ යකරුණි. 

 

               



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

46 | P a g e  

 

ප
රි
ස
ර
 ක
ළ
ම
න
ාක
ර
ණ
 ස
හ
 ඇ
ග
යී
ම්
 අ
ංශ
ය

 

4.2.5.2 සේලි ඔය යල සපෝෂක ප්රසේශය ආරක්ෂා 

කිරීසම් වයාපෘතිය 

ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් 
යදපාර්තයම්න්ධතුයේ තාක්ෂණික සහය ඇතිව යේලි 
ඔය  ජල යපෝෂක ප්රයද්ධශය සඳහා ඉඩම් පරිහරණ 

කලාපකරණ සැලැසේමක් පිළියයල කිරීම ආරම්භ 
කරන ලදී. ඉදිරියේ        දී පාරිසරික ආරක්ෂක 
ප්රයද්ධශ යලස ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා සුදුසු 
පාරිසරික සංයේදී ප්රයද්ධශ         හඳුනා ගැනීම සඳහා 
යමම සිතියම් සකසේ කිරීමට නියමිත යේ. 

සමාජීයය වුහ අවදානම් දැක්සවන සිතියම් 

 

cial 

structu

4.2.5.3 කැළණි ගංගා සරෝණිය සංරක්ෂණ හා 

කළමණාකරන වයාපෘතිය 

කැළණි ගංගා යද්රෝණිය සංරක්ෂණ කිරීම හා 
කළමණාකරනය කිරීම සඳහා වන ප්රධාන සැලැසේම,  

යද්රෝණිය සඳහා සැකසු සේවභාවික සම්පත් පැතිකඩ, 
සිතියම් එකතුවක් සහ තාක්ෂණික පිකා, 

පුවත්පත් ලිපි ඇතුළත් සී.ඩී.තැටියක් IUCN 
උපයද්ධශක ආයතනය යවතින්ධ මධයම පරිසර 
අධිකාරිය යවත භාර යදන ලදී.  

කැළණි ගංගා යද්රෝණියේ වැදගත්කම පිළිබඳ 
දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීයම් අරමුණින්ධ ජනතාව 
දැනුවත් කිරීම සඳහා ඒ පිළිබඳ අත්පිකාවක් සකසේ 
කළ අතර එි පිටපත් 2000 ක්  මුද්රණය කරන ලදී. 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්රවාහන මණ්ඩලයේ 
සහයයෝගය ඇති ව යමම යද්රෝණිය තුළ පිිටි පාසල් 
යදකක් සඳහා දැනුවත් කිරීයම් වැඩ සටහන්ධ 
පැවැත්වුණි 

                           

FIGURE 0-8 කැලණි ගංගාව ද්රාණිය 

ප්රධාන සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ක්රම 
සම්පාදන යදපාර්තයම්න්ධතුව යවත යයාමු කිරීම  

පිණිස, යදන ලද ආකෘතියට අනුව සැකසු වයාපෘති 
යයෝජනාව, ක්රියාකාරී සැලැසේම සහ අමාතය 

මණ්ඩල පිකා යකටුම් පත, මහවැලි සංවර්ධන හා 

පරිසර අමාතයංශය යවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. එි 
ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධධයයන්ධ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 
පරිසර අමාතයංශය සමඟ රැසේීම් යදකක්සහ ක්රම 
සම්පාදන යදපාර්තයම්න්ධතුව සමඟ රැසේීම් යදකක් ද 
පැවැත්වුණි. 

FIGURE 0-7 පාරිසරික සංවේදී ප්රවද්   හඳුනා ගැනීම සඳහා  සකස්කල සිතියම් 
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4.3 පර්ෂසේෂණ හා සංවර්ෂධ්න ඒකකය 

පර්ෂසේෂණ හා සංවර්ෂධ්න ඒකකසේ ප්රධ්ාන 

අභිමථාර්ෂතයන් වන්සන්, 

ඕනෑම ආකාරයකින්ධ විය හැකි පරිසර හායනයන්ධ 
වැළැක්ීම සඳහා අවශය පර්යේෂණ /අධයයන 
/සමීක්ෂණ සිදුකිරීම හා ඒවා ප්රවර්ධනය, 
සම්බන්ධීකරණය සහ ඒම යතාරතුරු ප්රචාරය. සහ 

භූයගෝලීය යතාරතුරු තාක්ෂණය හා දුරසේථ සංයේද 
තාක්ෂණය භාවිතයයන්ධ තිරසර යලස සේවාභාවික 
සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම යේ. 

ඒ අනුව පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය පහත 
ක්රියාකාරකම් ඉටුකරන ලදී. 

4.3.1 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ විෂය පථයට 

අදාලව පර්ෂසේෂණ /අධ්යයන, සමීක්ෂණ ආරම්භ 

කිරීම, සම්බන්ීකරණය, ප්රවර්ෂධ්නය හා 

සම්බන්ීකරණය 

4.3.1.1 පර්ෂසේෂණ දත්ත පේධ්තියක් සගාඩ නැංවීම  

යම් පිළිබඳව යජයෂේඨ කළමණාකරණ 
මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කරන ලද අතර එිදී 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ ජාතික යතාරතුරු 
මධයසේථානය මඟින්ධ පවත්වායගන යනු ලබන 
විද්ධHqත් යතාරතුරු ගබඩාවට පර්යේෂණ දත්ත 
පද්ධධතිය ඇතුලත් කිරීමට තීරණය විය . 

4.3.1.2 පර්ෂසේෂණ උපසේශන කමිටුව (RAC ) 

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකයට උපාය මාර්ගික 
මඟ යපන්ධීම සඳහා පිිටුවන ලද යමම කමිටුයේ 
(RAC ) රැසේීම් 3ක් පවත්වන ලදී . 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ නිළධාරීන්ධ විසින්ධ 
හඳුනාගත් පාරිසරික ගැටලු සම්බන්ධධයයන්ධ 
පර්යේෂණ වාර්තා 18ක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර 
එයින්ධ මධයම පරිසර අධිකාරියේ අරමුණු වලට 
අදාල පර්යේෂණ වාර්තා 07ක් පර්යේෂණ 
උපයද්ධශන කමිටුව (RAC ) මඟින්ධ යතෝරා ගන්ධනා 
ලදී . 

ඒ අනුව පහත සඳහන්ධ පර්යේෂණ 05 සඳහා 
අත්තිකාරම් යගවන ලදී. (පහත සෑම පර්යේෂණයක 
ම සම්පුර්ණ ඇසේතයම්න්ධතුගත මුදලින්ධ 25%ක්) 

I. DRASTIC ක්රමය භාවිතා කර ගම්පහ 
දිසේික්කයේ භූගත ජලදරයන්ධ දුෂණය 
ීමට ලක්ීයම් අවධානම සහ 
නැඹුරුතාවය අධයනය කිරීම  

II. කළුතර දිසේික්කයේ යදාඩන්ධයගාඩ 
ප්රායද්ධහීය යල්කම් යකාේඨාශයේ කළුගල් 
කැණීයම් ක්රියාකාරකම් යහේතුයවන්ධ 
වෘක්ෂලතාවන්ධයේ යවනසේී ම් යකයරි 
සිද්ධධි අධයනය 

III. ලවණ ජලය කළු ගඟට මිශ්රීම නිසා 
යකත්යහේන ජල පවිරාගාරයට සිදුවන 
බලපෑම අධයනය කිරීම. 

IV. යකාළඹ ගංවතුර පාලන ප්රයද්ධශයේ 
කාෂේටීය ආක්රමණශීලි යවල් ආතා ශාඛ්යේ 
(Annona glabra) පැතිරීම හා බහුලතාවය 
අධයනය.  

V. ආක්රමණශීලී වියද්ධශීය ශාඛ් වියශේෂ යක් වන 
පර ශාකය (Dillenia surffruticosa) දකුණු 
අධියේගී මාර්ගය යදපස පැතිරීයම් 
යවනසේකම් පිළිබඳ අධයනය 

4.3.1.3 බහුවිධ් පර්ෂසේෂණ කණ්ඩායම (Trans -

Disciplinary research Team) සගාඩනැංවීම 

/ආරම්භ කිරීම. 

Trans - Disciplinary research Team මධ්යම 

පරිසර අධිකාරියේ යසේවයේ නියුතු නිළධාරීන්ධයගන්ධ 
සමන්ධවිත යේ. යම් කණ්ඩායම සඳහා පර්යේෂණ 
වාර්තා සකසේකිරීයම් හා ලිීයම් හැකියාව වර්ධනය 
කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩමුළුවක් 2016.06.16 දින 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ශ්රවනාගාරයේදී පවත්වන 
ලදී . 

4.3.1.4 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ විෂය පථයට 

(mandate) අදාලව පර්ෂසේෂණ ප්රමුඛ්තාවයන් 

හඳුනා ගැනීම.  

පර්යේෂණ උපයද්ධශන කමිටු රැසේීම් වලදී, 
පර්යේෂණ ප්රමුඛ්තාවයන්ධ හඳුනා ගැනීයම්දී 
අනුගමනය කලයුතු ක්රියා පිළියවත සාකච්ඡා කරන 
ලදී. එිදී මධයම පරිසර අධිකාරියේ විෂය පථයට 
අදාල පර්යේෂණ වලට ප්රමුඛ්තාවය ලැබිය යුතු බව 
තීරණය කරන ලදී. 2017 දී නව පාරිසරික ප්රශේන හා 
ගැටලු හඳුනාගැනීම සඳහා වැඩමුළුවක් සංවිධානය 
කිරීමට දළ සැලසුමක් ද සකසේ කරන ලදී. 

4.3.1.5 කළු ගඟ සරෝණිය කළමණාකරණය සඳහා 

සපාු ආකෘතියක් සගාඩනැංවීම.  

ජාතයන්ධතර ජල කළමනාකරණ ආයතනය (IWMI) 
සමඟ ඒකාබද්ධධව වයපෘති යයෝජනාවක් සකසේ 
කරමින්ධ පවතී. කළු ගඟ යද්රෝණියේ තිරසාර 

සංවර්ධන සැලැසේමට අදාල පර්ෂසේෂණ සිදුකිරීමට 
බලායපායරාත්තුයේ.  

4.3.1.6 කටුසපාල් (Oil Palm) වගාව මඟින් භූගත 

යල මට්ටමට ඇති වන බලපෑම.  

කටුයපාල් වගාව හඳුන්ධවාදියමන්ධ පසු භූගත ජල 
මේටම යකයරි ඇති වන බලපෑම පිළිබඳව 
අධයනය කිරීම සඳහා ඉහත පර්යේෂණ යයෝජනාව 
සකසේකර ඇත. යමම පර්යේෂණය යපරායදණිය 
විශේවවිදයාලයේ කෘි විදයා පිඨයේ යභෝග විදයා සහ 
පාංශු විදයා යදපාර්තයම්න්ධතුව සමඟ ඒකාබද්ධධව සිදු 
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කිරීමටත් එය 2017 වසයර් අධයනයන්ධ ආරම්භ 
කිරීමටත් නියමිතය. 

4.3.1.7 ුරස්ථ සන්සේදන තාක්ෂණය ආධ්ාරසයන් 

මධ්යම පළාසත් හායනයට ලක්ූ භුමි ප්රසේශ 

හඳුනාගැනීම  

නුවරඑළිය හා මහනුවර දිසේි ක්ක වල හායනයට 
ලක්වූ භුමි යක්ෂේර අධයයන හා දුරසේථ සංයේදන 
තාක්ෂණය ආධාරයයන්ධ සිදුකර ඇත. ඉහත 
දිසේික්ක 02 ි ප්රායද්ධශීය යල්කම් යකාේඨාස 

මේටමින්ධ හායනයට ලක්වූ භුමි ප්රමාණයන්ධ ගණනය 
කිරීම සඳහා Landsat OLI චන්ධද්රිකා ඡායරූප භාවිතා 
කරන ලදී. යමම අධයනය මාතයල් දිසේතික්කයේ 
2017 වසයර්දී සිදුකිරීමට බලායපායරාත්තු යේ. 
දුරසේථ සන්ධයේදන හා භූයගෝලීය යතාරතුරු 
තාක්ෂණය ආධාරයයන්ධ හායනයට ලක්වූ ඉඩම් 
හඳුනා ගැනීම යටයත් මහනුවර දිසේික්ක යේ 

හායනයට ලක් වු ඉඩම් හඳුනාගැනීම පිලිබඳ ජාතික 
විදයා පදනයම් (NSF) වාර්ික පර්යේෂණ 
එලිදැක්ීයම් සමුළුයේ (summit) ප්රසිද්ධධ කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 0-9 මහනුවර දිස්ත්රික්කවේ ඛාදනයට ලක්ූ ඉඩම් 

FIGURE 0-10 නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවේ ඛාදනයට ලක්ූ ඉඩම් 
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4.3.1.8 පරිසර කළමනාකරණය සහ සැලසුම් 

2016 පිළිබඳ යර්ෂනලය  

මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින්ධ සංවිධානය කරන 
ලද පරිසර කළමනාකරණ හා සැලසුම් 2015 පිළිබඳ 

සම්මන්ධරණයේදී (Symposium)  පරිසර 
කළමනාකරණ සහ සැලසුම් 2016 ජර්නලය 
මුද්රණය කරන ලදී. 

 

4.3.2 පරිසර කළමනාකරණය සඳහා භූසගාලීය 

සතාරතුරු තාක්ෂණය සයාදාගැනීම  

4.3.2.1 භූසගාලීය සතාරතුරු තාක්ෂණය 

භාවිතසයන් පාරිසරික සතාරතුරු පේධ්තියක් 

නිර්ෂමාණය හා සංවර්ෂධ්නය  

යමය අප රයේ මධයගත පාරිසරික එකම යතාරතුරු 
පද්ධධතිය වන අතර එය යමරට පාරිසරික සැලසුම්  
සකසේකිරීම කළමනාකරණය, අීක්ෂණය, 
විශේයල්ශණ, සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා සුදුසු යක්ෂේර 

හඳුනාගැනීම, ආපදා සැලසුම් සකසේ කිරීම සහ 
දැනුවත් කිරීයම් ක්රියාකාරකම් යනාදිය සඳහා 
උපයයෝගී කරගත හැකියේ. යමය අඛ්ණ්ඩව 
පවත්වායගන යාම හා යාවත්කාලීන කිරීම 
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය මඟින්ධ සිදුකරනු 
ලබයි.  

පහත සඳහන්ධ දත්ත සහ යතාරතුරු 1:10,000 භූ 
ලක්ෂණ සිතියම් වල අඩංගු කරන ලදී. (භූමිභාග, 
පරිපාලන යතාරතුරු, ඉඩම් භාවිතය, මහා මාර්ග, 
ජල සම්පත්, යගාඩනැගිලි)  

63 - බිබිල   64 - තිරුක්යකෝවිල්  69 - බදුල්ල 

70 - යමාණරාගල  71 - යපාතුවිල්   77 - බුත්තල 

78 - පානම             83 – කතරගම  

4.3.2.2 පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබාගත යුතු 

නියමිත කර්ෂමාන්ත පිළිබඳ භූසගෝලීය අවකාශීය 

දත්ත පේධ්තිය යාවත් කාලීන කිරීම 

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර ලබාගත යුතු 
කර්මාන්ධත පිළිබඳ සකසේ කර ඇති භූයගෝලීය 

අවකාශ දත්ත පද්ධධතිය මාසිකව යාවත්කාලීන 
කිරීම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය විසින්ධ 
කරනු ලැයබ්.  

ඒ  අනුව 2016 වසයර් ශ්රි ලංකායේ පිිටි ඇති මහා 
පරිමාණ (A කාණ්ඩය), මධයම පරිමාණ (B 

FIGURE 0-11 2016 වසර තුල දුෂක කර්මාන්තවල පිහිටීම 
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කාණ්ඩය) සහ  සුළු පරිමාණ (C කාණ්ඩය) දුෂණ 
කාරක කර්මාන්ධත සංඛ්යාව පිළියවලින්ධ 11,427 , 
10,706 , 23,904 ක් යේ.  

යමම යතාරතුරු දත්ත පද්ධධතිය ශ්රි ලංකායේ පරිසර 
දුෂණ පාලනය කිරීයම් ක්රියාවලියට හා අළුතින්ධ 
කර්මාන්ධත සේථානගත කිරීයම් දී අතිශයින්ධම වැදගත් 
යේ. 

2016 වසසර්ෂ ශ්රි ලංකාසේ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබාගත යුතු නියමිත කර්ෂමාන්ත වල වයාපතිය 2016 

වසසර්ෂ ශ්රි ලංකාසේ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබාගත යුතු නියමිත කර්ෂමාන්ත වල වයෘපෘතිය. 

  

පළාත දිස්ත්රික්කය 
එක් එක් කාණ්ඩසේ 

කර්ෂමාන්තවල මුළු 

එකතුව 

ඒ කාණ්ඩසේ 

කර්ෂමාන්ත 

වල එකතුව 

බී 

කාණ්ඩසේ 

කර්ෂමාන්ත 

වල එකතුව 

සී කාණ්ඩසේ 

කර්ෂමාන්ත 

වල එකතුව 

ආසයෝයන 

මණ්ඩල

සේ 

කර්ෂමාන්ත 

වල මුළු 

එකතුව 

1 බස්නාහිර 

ගම්පහ 5841 2210 1407 1976 248 

යකාළඹ 5409 1774 1348 1977 310 

කළුතර 2658 723 637 1165 133 

2 දකුණ   

ගාල්ල 2504 511 837 1124 32 

මාතර 2106 410 505 1168 23 

හම්බන්ධයතා
ට 2335 348 289 1668 30 

3 
නැසගනහි

ර 

ිකුණාමල
ය 1178 194 349 623 12 

අම්පාර 898 241 199 439 19 

මඩකලපුව 1864 299 388 1159 18 

4 ඌව 

බදුල්ල 1818 367 274 1169 8 

යමාණරාග
ල 1927 289 228 1397 13 

5 මධ්යම 

මහනුවර 3671 685 589 2347 50 

මාතයල් 1266 305 242 697 22 

නුවරඑළිය 753 161 137 439 16 

6 උතුරු මැද 

අනුරාධපුරය 2530 586 446 1473 25 

යපායළා
න්ධනරුව 840 199 265 365 11 

7 රත්නපුර 2256 504 688 1038 26 



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

51 | P a g e  

 

ප
රි
ස
ර
 ක
ළ
ම
න
ාක
ර
ණ
 ස
හ
 ඇ
ග
යී
ම්
 අ
ංශ
ය

 

  

පළාත දිස්ත්රික්කය 
එක් එක් කාණ්ඩසේ 

කර්ෂමාන්තවල මුළු 

එකතුව 

ඒ කාණ්ඩසේ 

කර්ෂමාන්ත 

වල එකතුව 

බී 

කාණ්ඩසේ 

කර්ෂමාන්ත 

වල එකතුව 

සී කාණ්ඩසේ 

කර්ෂමාන්ත 

වල එකතුව 

ආසයෝයන 

මණ්ඩල

සේ 

කර්ෂමාන්ත 

වල මුළු 

එකතුව 

සබරගමුව කෑගල්ල 2900 561 699 1617 23 

8 උතුර 

යාපනය 1812 366 340 1102 4 

මන්ධනාරම 450 101 118 228 3 

වේනියාව 441 124 75 236 6 

කිලියනාච්ි 413 74 116 222 1 

මුලතිේ 509 56 176 275 2 

9 වගඹ 
කුරුණෑගල  554 253 301 0 0 

පුත්තලම 139 86 53 0 0 

  එකතුව   47,072 11,427 10,706 23,904 1,035 

  

කාණ්ඩ 

ප්රතිශතය     24 23 51 2 

 

4.3.2.3 ආංශික (Digital) දිස්ත්රික් පාරිසරික 

පැතිකඩ ඇතුලත් CD සකස් කිරීම හා මුරණය 

කිරීම 

ආංශික දිසේික් පාරිසරික පැතිකඩ වල ඒ ඒ 
දිසේික්කවල ප්රායද්ධශීය යල්කම් යකාේඨාශ 
මේටමින්ධ පාරිසරික යතාරතුරු සහ සමාජ ආර්ික 
යතාරතුරු අඩංගු යේ. 2016 වසයර්දී රත්නපුර, 
යාපනය සහ මහනුවර යන දිසේික්ක වල දිසේික් 

පාරිසරික පැතිකඩ සකසේ කර CD මුද්රණය කරන 
ලදී.  
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4.3.2.4 පර්ෂසේෂණ හා සංවර්ෂධ්න ඒකකසේ / 

ප්රධ්ාන කාර්ෂයාලසේ / ප්රාසේශීය කාර්ෂයාලවල 

නිළධ්ාරීන්සේ භූසගෝලීය සතාරතුරු තාක්ෂණය 

දැනුම වර්ෂධ්නය සඳහා පවත්වන ලද පුහුණු 

වැඩසටහන් 

(i) නිරයපක්ෂ සේථානීය දත්ත ලබාගැනීම (GPS 
තාක්ෂණය) හා Google Earth Pro පුහුණු 
වැඩසටහන පහත සඳහන්ධ පළාත් හා දිසේික් 
කාර්යාල වල නිළධාරීන්ධ සඳහා පවත්වන ලදී.  

දකුණු පළාත් කාර්යාලය, සබරගමුව පළාත් 
කාර්යාලය, , මධයම පළාත් කාර්යාලය, උතුරු මැද 
පළාත් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් කාර්යාලය, ඌව 
පළාත් කාර්යාලය, නැයගනිර පළාත් කාර්යාලය  
සහ  අම්පාර දිසේික් කාර්යාලය,කළුතර දිසේික් 
කාර්යාලය, මාතර දිසේික් කාර්යාලය, 
හම්බන්ධයතාට දිසේික් කාර්යාලය , කෑගල්ල දිසේික් 
කාර්යාලය 

(ii) පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකයේ නිළධාරීන්ධ 
2016-12-29 දින ArcGIS Online (Wed Based 
GIS) පුහුණු වැඩසටහන්ධ වලට සහභාගී වන ලදී. 

(iii) පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකයේ 
කළමනාකරණ සහකාර 2016-05-24-30 දින වල 
GIS Solution (Pvt) Ltd ආයතනයේදී පවත්වන ලද 

ArcGIS මෘදුකාංග හා එි යයදීම් පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහනට සහභාගිීම 

4.3.2.5 GIS සස්වා සැපයීම  

පහත සඳහන්ධ යසේවාවන්ධ ඉල්ලීම අනුව සපයා ඇත. 

➢ එක් එක් වයපෘති සඳහා පරිසර සංයේදී 
කලාපයන්ධට අයත් වන්ධයන්ධ දැයි නිර්ණය කිරීම හා 
ඒවායේ භූමි පරියභෝජන රටාවන්ධ පිළිබඳ සිතියම් 
සකසේ කිරීම 

➢ යතෝරාගත් ප්රයද්ධශ සඳහා පාරිසරික සංයේදී 
කලාප සිතියම් සැකසීම 

➢ භූමි භාවිතය හා පරියභෝග රටාවන්ධ පිලිබඳ 
සිතියම් සැකසීම 

➢ චන්ධද්රිකා ඡායාරූප විශේයල්ශණය 

➢ නිරයපක්ෂ සේථානීය දත්ත ලබාදීම 

➢ සිතියම් අංකනය සහ වර්ගිකරණය 

➢ සිතියම් මුද්රණය හා පරියලෝකනය (Scanning) 

a) බාහිර ඉල්ලීම් 

බාිර අයදුම්කරුවන්ධ සඳහා යසේවාවන්ධ 105 ක් 
සැපයීයමන්ධ රු: 204,169.20 ක මුදලක් උපයා 
ඇත. 
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b) මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ ප්රධ්ාන කාර්ෂයාලය, 

පළාත් කාර්ෂයාල හා දිස්ත්රික් කාර්ෂයාල සඳහා 

සපයන ලද භූසගෝලීය සතාරතුරු සස්වාවන්  

අධිකාරියේ අභයන්ධතර අවශයතාවයන්ධ 57 ක් 
සඳහා යසේවාවන්ධ සපයා ඇත. 
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5.0 නීති ඒකකය 

 “අප එකියනකායේ පැවැේම උයදසා නීතිමෙ 
ොන්ත්රණෙ බලාේමක කිරීම තුළින් පරිසර 
සංවර්ධ්නෙ කිරීයමන් ද දැනුම ලබාදීයම්න් ද 
පරිසරයේ සුවදායී පැවැේම තහවුරු කරමු.” 
5.1 ජාතික පාරිසරික පනත යටවත් ගන්නා 
ලද නීතිමය ක්රියාමාර්ග -  
1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත 
ෙටයේ බලාේමක වන නීති හා යරගුලාසි 
ඔසේයසේ සහ මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ 
ජනරාේවරොයේ සෘජු අධික්ෂණෙ ෙටයේ 2016 
වසර තුළ නීති අංශෙ මඟින් සිදු කරන ලද 
දනතික කාර්ෙෙන් පහත පරිදි යේ.  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙ විසින් යගානු යකාට 
පවේවා යලන ෙනු ලබන සහ අවසන් කරන 
ලද නඩු කටයුතු රාශිෙකි. ඒ අතර, 2016 වසර 
තුළදී යමම අධිකාරිෙ විසින් යගානු කරන ලද 
සහ යමම අධිකාරිෙට එයරහිව පවේවා යගන 
ෙන ලද නඩු සංඛයාව එකසිෙ අසු හතර (184) 
වන අතර, යමම අධිකාරිෙ විසින් නඩු අසු යදක 
(82) ක් 2016 වර්ෂෙ තුළ අුතින් පවරා ඇත.  
එකී නඩුකාරෙන් මඟින් 2016 වර්ෂයේ දඩ 
මුදේ යලස අෙකරයගන ඇති මුළු මුදල රු. 
904,166.00 කි. 
5.2 බස්නාහිර පළාත තුළ නීති බලාත්මක 
කිරීවම් ප්රගතිය -  
2016 වර්ෂෙ තුළදී බසේනාහිර පළාත තුළ පවරා 
පවේවායගන ෙන ලද නඩු සංඛයාව හැට හෙ 
(66)ක් පමණ යේ.  
යකාළඹ දිසේික්කෙ තුළ නඩු තිසේහතර (34)ක් 
පවරා පවේවා යගන යගාසේ ඇති අතර, 
ගේකිසේස මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු තුන 
(03)ක් ද, අවිසේසායේේල මයහේසේත්රාේ 
අධිකරණයේ නඩු තුන (03)ක් ද, කැසේබෑව 
මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු හෙ (06)ක් ද, 
ගංයගාඩවිල මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු තුන 
(03)ක් ද, යමාරටුව මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ 
නඩු එක (01)ක් ද, කඩුයවල මයහේසේත්රාේ 
අධිකරණයේ නඩු හත (07)ක් ද, යහෝමාගම 
මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු එක (01)ක් ද, 
යකාළඹ මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු දහෙ 
(10)ක් ද වශයෙන් පවරා පවේවායගන යගාසේ 
ඇත.  

ගම්පහ දිසේික්කෙ තුළ නඩු විසිහෙ (26)ක් 
පවේවා යගන ගිෙ අතර, ගම්පහ මයහේසේත්රාේ 
අධිකරණයේ නඩු එක (01)ක් ද, මීගමුව 
මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු අට (08)ක් ද, 
වේතල මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු තුන 
(03)ක් ද, මහර මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු 
නමෙ (09)ක් හා මිනුවන්යගාඩ මයහේසේත්රාේ 
අධිකරණයේ නඩු පහ (05)ක් ද යලස පවේවා 
යගන යගාසේ ඇත. 2016 වසර තුළදී එකී නඩු 
වලින් හෙ (06)ක් අවසන් කර ඇත.  
කළුතර දිසේික්කයේ නඩු හෙ (06)ක් පවේවා 
යගන යගාසේ ඇති අතර, එකී නඩු කළුතර 
මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු තුන (03)ක් ද, 
මතුගම මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු එක 
(01)ක් ද, පානදුර මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු 
යදක (02)ක් ද, පවේවා යගන යගාසේ ඇත. 
5.3 මධයම පළාත තුළ නීති බලාත්මක 
කිරීවම් ප්රගතිය -   
මධ්යම පළාත තුළ පසුගිෙ වසයර් නඩු 
හතලිසේ අට (48)ක් පවේවා යගන ගිෙ අතර, 
මහනුවර මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු 
පහයළාව (15)ක් ද, මාතයේ මයහේසේත්රාේ 
අධිකරණයේ නඩු තුන(03)ක් ද, ගම්යපාළ 
මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු හතර (04)ක් ද, 
දඹුේල මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු යදක 
(02)ක් ද, නාවලපිටිෙ මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ 
නඩු එක (01)ක් ද, යතේයදණිෙ මයහේසේත්රාේ 
අධිකරණයේ නඩු හත (07)ක් ද, හැටන් 
මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු තුන (03)ක් ද, 
වලපයන් මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු පහ 
(05)ක් ද, යහේයබාඩ මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ 
නඩු යදක (02)ක් ද, පන්විල මයහේසේත්රාේ 
අධිකරණයේ නඩු තුන (03)ක් ද, මහිෙංගනෙ 
මයහේසේත්රාේ අධිකරණයේ නඩු එක (01)ක් ද 
වශයෙන් නඩු පවේවා යගන ගිෙ අතර, ඉන් 
විසි යදක (22)ක් අළුතින් පවරන ලද අතර, මුළු 
නඩු සංඛයායවන් විසි හත (27)ක් පසුගිෙ වසර 
තුළ අවසන් කරන ලද ඒවා යේ. 
5.4 ඌව පළාත තුළ නීති බලාත්මක කිරීවම් 
ප්රගතිය -  
ඌව පළාත තුළ වැලිමඩ, බණ්ඩාරයවල, 
වැේලවාෙ සහ මහිෙංගනෙ ෙන අධිකරණ වල 
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නඩු දහඅට (18)ක් පවරා පවේවායගන ෙන ලදී. 
ඒ අතරින් නඩු අට (08)ක්  අළුතින් යගානු 
කර තියබන අතර, 2016 වර්ෂයේ නඩු දහෙ 
(10)ක් අවසන් කර ඇත. 
5.5 දකුණු පළාත තුළ නීතිය බලාත්මක කිරීවම් 

ප්රගතිය - 

දකුණු පළාත තුළ බලපිටිය, ගාල්ල, තංගල්ල හා 
අඟුනයකාලපැලැසේස යන අධිකරණවල නඩු 
කටයුතු දාහතර(14)ක් පවත්වායගන යගාසේ ඇත. 
ඉන්ධ අට(08)ක් 2016 වසයර් දී අලුතින්ධ පවරා ඇති 
අතර නඩු කටයුතු අට(08)ක් එම වසයර් දී අවසන්ධ 
කර ඇත.  

5.6 නැසගනහිර පළාත තුළ නීතිය බලාත්මක 

කිරීසම් ප්රගතිය -  

නැයගනිර පළාත තුළ 2016 වසයර් දී අධිකරණ 
කටයුතු නවය(09)ක් පවත්වායගන යගාසේ ඇත. ඉන්ධ 
එක(01)ක් අම්පාර මයහේසේරාත් අධිකරණයේද, 
ිකුණාමලය අධිකරණයේ නඩු කටයුතු පහ(05) ක් 
ද, මඩකලපුව මයහේසේරාත් අධිකරණයේ නඩු 
කටයුතු තුන(03)ක් ද වශයයන්ධ පවත්වායගන යගාසේ 
ඇති අතර ඉන්ධ යදක(02)ක් අවසන්ධ කර ඇත. 

5.7 සබරගමු පළාත තුළ නීතිය බලාත්මක 

කිරීසම් ප්රගතිය -  

සබරගමුව පළාත තුළ 2016 වසයර්දී නඩු 
යදාළහ(12)ක් අලුතින්ධ පවරා පවත්වායගන යගාසේ 
ඇත. ඒවා රත්නපුර මයහේසේරාත් අධිකරණයේ 
අට(08)ක් ද, මාවනැල්ල මයහේසේරාත් අධිකරණයේ 
එක(01)ක් ද, රුවන්ධවැල්ල මයහේසේරාත් 
අධිකරණයේ තුන(03)ක් ද වශයයන්ධ පවත්වායගන 
යගාසේ ඇති අතර ඉන්ධ පහ(05)ක් එම වසයර්දී ම 
අවසන්ධ කර ඇත. 

5.8 උතුරු මැද පළාත තුළ නීතිය බලාත්මක 

කිරීසම් ප්රගතිය -  

උතුරු මැද පළාත තුළ 2016 වසයර්දී නඩු 
යදාළහ(12)ක් අලුතින්ධ පවරා පවත්වායගන යගාසේ 
ඇත. ඒවා අනුරාධපුර මයහේසේරාත් අධිකරණය, 
තඹුත්යත්ගම හා ිඟුරක්යගාඩ  මයහේසේරාත් 
අධිකරණවල පවත්වායගන යන ලදි. ඉන්ධ 
නවය(09)ක්  2016 වසයර් දී අවසන්ධ කර ඇත.  

5.9 වයඹ පළාත තුළ නීතිය බලාත්මක කිරීසම් 

ප්රගතිය -  

වයඹ පළාත තුළ 2016 වසයර්දී නඩු පහ(05)ක් 
අලුතින්ධ පවරා පවත්වායගන යගාසේ ඇත. ඒවා 
කුලියාපිටිය මයහේසේරාත් අධිකරණයේ එක(01) ක් 
ද, පුත්තලම මහාධිකරණයේ යදක(02)ක් ද, 
කුලියාපිටිය මහාධිකරණයේ යදක(02)ක් ද 
වශයයන්ධ පවත්වායගන යගාසේ ඇත.  

5.10 මධ්යම පරිසර අධිකාරියට එසරහිව 

පවරන ලද නඩු -  

මධයම පරිසර අධිකාරියට එයරිව නඩු පනසේ නමය 
(59)ක් 2016 වර්ෂයයදී පවත්වා යගන ගිය අතර, 
ඒවා මයහේසේරාත් අධිකරණ, දිසා අධිකරණ, 
මහාධිකරණ, යශ්රේෂේඨාධිකරණ සහ 
අභියාචනාධිකරණයන්ධහී පවරන ලද නඩු යේ.  

නීති ඒකකයට අනුයුක්තව යසේවය කරනු ලබන 
නිලධාරීන්ධ මධයම පරිසර අධිකාරියට එයරිව 
යශ්රේෂේඨාධිකරණයේ, අභියාචනාධිකරණයේ, 
මහාධිකරණයේ, දිසා අධිකරණයේ හා මයහේසේරාත් 
අධිකරණවල පවරන ලද නඩු කටයුතු වලට 
සම්බන්ධධව කටයුතු කරන ලදී.  

තවද, නීති ඒකකයට අනුයුක්ත නීති නිලධාරින්ධ 
විසින්ධ අධිකරණයේ යගානු කරනු ලබන යල්ඛ්න 
යකටුම්පත් කිරීම හා උපයද්ධශන සාකච්ඡාවලට ද 
සහභාගී යේ.  

5.11 යාතික පාරිසරික පනසත් ප්රතිපාදන 

ක්රියාත්මක කිරීසම් ප්රගතිය -  

නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීයමන්ධ අනතුරුව සමහර 
කර්මාන්ධතශාලා මධයයම පරිසර අධිකාරියේ ජාතික 
පාරිසරික පනතට අනුකූලව අපජලය පිරිපහදු 
පද්ධධති සකසේ කිරීයමන්ධද, සමහර කර්මාන්ධතශාලා 
ජාතික පාරිසරික පනයත් ප්රකාශීත ප්රමිති හා 
උපමාන වලට අනුකූලව ශබ්ද පාලනය කිරීයමන්ධද 
සහ අයනකුත් වනතික අවශයතා සම්පුර්ණ 
කිරීයමන්ධද අනතුරුව පරිසර ආරක්ෂණ බලපර 
ලබායදන ලදී.  

5.12 පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර අවලංගු 

කිරීම / අත්හිටුවීම / නිකුත් කිරීම / ප්රතික්සෂ්ප 

කිරීම -  

කර්මාන්ධතශාලාවල සිදු වන පරිසර දුෂණය සලකා 
බලා නිකුත්යකාට ඇති පාරිසරික ආරක්ෂණ 
බලපර අවලංගු කිරීම සඳහා කර්මාන්ධතශාලා 
විසිනමය (29)ක් යවත ද, පාරිසරික ආරක්ෂණ 
බලපර නිකුත් කිරීම ප්රතික්යෂේප කරමින්ධ 
කර්මාන්ධතශාලා හැත්තහත (77)ක් යවත ද ලිපියවා 
ඇත.  

තවද, කර්මාන්ධතශාලා සම්බන්ධධව නඩු පැවරීමට 
අදාළ පියවර ගැනීම සඳහා ශබ්ද මේටම් වාර්තා 
අපදියර විශේයල්ෂණ වාර්තා හා ක්යෂේර පරීක්ෂණ 
වාර්තා කැඳීම සඳහා ලිපියගානු ගණනායවක් 
පරිසර දුෂණ පාලන අංශය සහ අදාළ පළාත් 
කාර්යාල යවත සහ අධිකාරියේ රසායනාගාර යවත 
යයාමු යකාට ඇත.  

5.13 යාතික පාරිසරික පනසත් 24(ආ) 

වගන්තිය ප්රකාරව නිකුත් කරන විධ්ානයන් -  
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2016 වර්ෂයේ නීති ඒකකය මඟින්ධ ජාතික පාරිසරික 
පනයත් 24(ආ) වගන්ධතිය යටයක් විධාන යදක 

(02)ක් නිකුත් කර ඇත.  

5.14 පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර සකාන්සේසි  

නව පරිසර ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කිරීයම්දී එි 
යකාන්ධයද්ධසි මධයම පරිසර අධිකාරියේ නීති 
ඒකකයේ නිලධාරින්ධ සහ පළාත් කාර්යාලවලට 
අනුයුක්ත යකාට ඇති සහකාර නීති නිලධාරින්ධ 
විසින්ධ පරික්ෂා කරනු ලබයි.  

5.15 යාතික පාරිසරික පනත යටසත් ඉදිරිපත් 

කර ඇති අභියාචනා (පාරිසරික හා ස්වභාවික 

සම්පත් අමාතයංශය) –  

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයංශයේ 
යල්කම්තුමායේ ප්රධානත්වයයන්ධ පැවැත්යවන 
අභියාචනා විභාග කිරීම් හැටහය (66)ක් 
සම්බන්ධධයයන්ධ නීති ඒකකයේ නිලධාරීන්ධ සහභාගී 
ී ඇත.  

5.16 සනාතාරිස් කටයුතු -  

මධයම පරිසර අධිකාරියේ කාර්යයන්ධ ඉටු කිරියම්දී 
විවිධ විවිධ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම යගාඩනැගිලි 
බදුදීම හා යසේවා ලබා ගැනීම සඳහා බාිර අංශ සමඟ 
එළයඹන්ධනා වු එකඟතා සහ ගිවිසුම්පර පිළියයළ 
කිරීම් සිදු කිරීම සහ එකී ගිවිසුම් පර සඳහා 
අනුමැතිය ලබාදීම සිදු යකරිණ.  

5.17 රැස්වීම් -  

නීති ඒකකයේ නිලධාරීන්ධ පාරිසරික ගැටළු 
සම්බන්ධධයයන්ධ වන රැසේීම් එකසිය විසේස(120) ක් 
සඳහා සහභාගී ී ඇත. 

 

5.18 පැමිණිලි -  

නීති ඒකකයේ නිලධාරීන්ධ පරිසර දූෂණය සහ 
කරදරය සම්බන්ධධයයන්ධ මහජනතාව, පළාත් පාලන 
ආයතන, දිසේික් යල්කම් කාර්යාල සහ අයනකුත් 
ආයතන වලින්ධ යයාමු කරන ලද පැමිණිලි 
සම්බන්ධධයයන්ධ පියවර යගන ඇත. 

5.19 සාකච්ඡාවලට සහභාගීවීම -  

මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ පවරන ලද නඩු සහ 
මධයම පරිසර අධිකාරියට එයරිව අධිකරණයේ 
යගානු කර ඇති නඩු සම්බන්ධධයයන්ධ වියරෝධතා, 
උත්තර, ලිඛිතයද්ධශන සැකසීම සහ විභාග නඩු 
සම්බන්ධධයයන්ධ උපයද්ධශන සාකච්ඡා තිහ (30)ක් 
සඳහා නීති ඒකකයේ නිලධාරින්ධ සහභාගි ී ඇත. 

 

 

5.20 උපසදස්  -  

නීති ඒකකයේ නිලධාරීන්ධ විසින්ධ පළාත් පාලන 
ආයතන තනි පුද්ධගලයින්ධ සහ යවනත් අංශවලින්ධ 
යයාමු කරන ලද ගැටළු පහ(05) ක් සම්බන්ධධයයන්ධ 
උපයදසේ ලබා දී ඇත. 

5.21 නීති නිසේදන - 

පරිසර දුෂණකාරී කර්මාන්ධත එකසිය හය (106)කට 
එයරිව නීති නියේදන යවා ඇත.  

5.22 ක්සෂ්ත්ර පරික්ෂණ වාර්ෂතා -  

අධිකරණ නියයෝග වලට අදාළව අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කිරීම සහ පරිසර හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාතයංශයේ යල්කම්තුමා ඉදිරියේ 
පවත්වනු ලබන අභියාචනා විභාග වලට ඉදිරිපත් 
කිරීමට නියමිත නිලධාරින්ධ විසින්ධ කරන ලද ක්යෂේර 
පරික්ෂණ වාර්තා සඳහා නීති අංශයේ අනුමැතිය 
ලබා දී ඇත.  

5.23 දැනුවත් කිරීම -  

නීති අංශයේ නිලධාරින්ධ විසින්ධ ජාතික පාරිසරික 
පනයත් විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ යද්ධශන 
විසිහතර (24)ක් යවනත් ආයතන වල නිලධාරින්ධ 
සඳහා පවත්වා ඇත. මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
නිලධාරීන්ධ සඳහා පවත්වන වැඩමුළු සඳහා සම්පත් 
දායකයින්ධ යලස සහභාගි ී ඇත.  

තවද, නීති ශිෂයයින්ධ සහ අයනතුත් විශේව විදයාල සිසු 
සිසුවියන්ධයේඉල්ලීම් අනුව, පරිසර නීතිය හා 
පාරිසරික නියයෝගයන්ධ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම් සිදු 
කරන ලදී.  

5.24 මානව හිමිකමි සකාමිෂන් සභාසේ විමසීම්  

මානව ිමිකම් යකාමිෂම මඟින්ධ කරනු ලබන 
පරිසර අදාළ කාරණා සම්බන්ධධයයන්ධ හා යසේවක 
ගැටළු සම්බන්ධධ විමසීම් කිිපයකට නීති අංශයේ 
නිලධාරින්ධ සහභාගි ී ඇති අතර, අවශය අනුමැතීන්ධ 
මත වාර්තා පිළියයල කිරීම සහ නිවැරදි කිරීමට 
කටයුතු කර ඇත.  

5.25 යාතික පාරිසරික පනත සංසශෝධ්නය 

කිරීම -  

“PolluterPays”වැනි මූලධර්ම ඇතුළත් කරමින්ධ 
යතත්බිම් සහ උපද්රවකාරී අපද්රවය සම්බන්ධධ 
ප්රතිපාදන ජාතික පාරිසරික පනතට හදුන්ධවාදීයම් 
අරමුණින්ධ පවතින අඩුපාඩු මඟහැරියම් අරමුණින්ධ 
පවතින දඩ මුදල් සංයශෝධනය කිරීයම් අරමුණින්ධ 
ජාතික පාරිසරික පනත සංයශෝධනය කිරීට පියවර 
යගන ඇත.  

යමයට අදාළ යයෝජිත නව සංයශෝධන ඇතුළත් 
කැබිනේ පරකාව යම් වන විට මහවැලි සංවර්ධන 
හා පරිසර අමාතයංශය යවත යයාමු යකාට ඇත.  
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6.0 පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශ 

1984 වර්ෂයේ සිට මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර 
අධ්යාපන හා දැනුවේ කිරීම් අංශෙ පරිසරයේ 
ෙහපැවැේම උයදසා ශ්රී ලංකායේ බිම් මට්ටයම් විවිධ් 
ඉලක්කගත කණ්ඩාෙම් සඳහා බහුවිධ් වැඩසටහන් 
හා ක්රිොකාරකම් දිෙේ කරනු ලබයි. 

මහජනතාවට පරිසරෙ පිළිබඳ දැනුම හා පරිසර 
අධ්යාපනෙ ලබා දීම අරමුණු යකාට යගන විවිධ් 
ඉලක්ක කණ්ඩාෙම් සඳහා දැනුවේ කිරීයම් 
වැඩසටහන් දිෙේ කරමින් ඔවුන්යේ ක්රිොශීලි 
සහභාගිේවෙ පරිසරෙ ආරක්ෂා කිරීම හා 
සංරක්ෂණෙ කිරීම සඳහා ලබා ගනී.  2016 වර්ෂයේ 
ක්රිොකාරී සැලැසේමට අනුව පරිසර අධ්යාපන හා 
දැනුවේ කිරීම් අංශෙ විසින් අමාතයාංශ හා 
භාණ්ඩාගාර අරමුදේ භාවිත කරමින් පහත 
දැක්යවන වැඩසටහන් දිෙේ කරන ලද අතර යවනේ 
අරමුදේ භාවිත කරමින් අමතර වැඩසටහන් 
කිහිපෙක් ද ක්රිොේමක කරන ලදී. 

01. අමාතයාංශ ප්රතිපාදන ෙටයේ වැඩසටහන් 
ක්රිොේමක කිරීම. 

02. භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන ෙටයේ වැඩසටහන් 
ක්රිොේමක කිරීම. 

03. යවනේ වැඩසටහන් ක්රිොේමක කිරීම. 

6.1 අංශය මඟින්ධ ක්රියාත්මක කළ ප්රධාන 
වැඩසටහන්ධ 

6.1.1 පරිසර පුවත්පත මුරණය 

මාස 6කට වරක් පරිසර නියමු පුවත්පත ජාතික 
මේටමින්ධ මුද්රණය කරන ලද අතර, ඒවා අදාළ 
ආයතනවලට යයාමු කිරීම ද යම් යටයත් සිදු කරනු 
ලබයි. 2016 වර්ෂයේ දී මාධයය ඒකකය විසින්ධ 
යවළුම් 2ක් පළ කරන ලදී.  

6.1.2 පාරිසරික ප්රදර්ෂශන සංවිධ්ානය. 

පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය විසින්ධ 
විවිධ සේථානවල පැවැත්වූ ප්රදර්ශන සඳහා යමම 
අංශයේ නිලධාරීන්ධ සහභාගි වූ අතර, යමම 
ක්රියාකාරකයම්දී පුළුල් ජනතා දැනුවත් කිරීමක් සිදු 
කිරීමට බලායපායරාත්තු යේ. ප්රදර්ශන ආකෘති, 
යපෝසේටර්සේ සහ පිකා පාරිසරික ගැටලු 
ආමන්ධරණය කිරීමට ඉතාමත් ප්රබල මාධයයක් වන 

බැවින්ධ යමම ක්රියාකාරකම යටයත් පිකා, CD, 
යපෝසේටර්සේ යනාදිය පාසල්, කාර්යාල, රාජය හා 
රාජය යනාවන ආයතන සඳහා නිකුත් කරනු ලබයි. 
පහත දැක්යවන ප්රදර්ශන සඳහා ක්රියාකාරීව සහභාගි 
වන ලදී. 

 

1. දින 03 ප්රදර්ශන  11 

2. දින 02 ප්රදර්ශන 14 

3. දින 01 ප්රදර්ශන 12 
 

 

6.1.3 වසාබා ක්වෂ්ත්ර මධයස්ථානවල ප්රාවයෝගික 

වැඩසටහන් පැවැත්ීම  

සේවභාවික පරිසරය තුළ දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන්ධ යමයහයවනු ලැබීයම් අවශයතාවය මත 
විවිධ පාරිසරික ක්රියාකාරකම් දියත් කිරීම සඳහා 
යසාබා ක්යෂේර මධයසේථාන යවත ප්රතිපාදන ලබා 
යදන අතර, එමඟින්ධ ඉලක්කගත කණ්ඩායම් 
දැනුවත් කරනු ලැයබ්. මධයම පරිසර අධිකාරිය 
යටයත් යසාබා ක්යෂේර මධයසේථාන 4ක් විවිධ 
පළාත්වල පළාත් කාර්යාල යටයත් පිිටුවා ඇත. 
අදාළ වර්ෂය තුළ පහත පරිදි දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන්ධ පවත්වා ඇත. 

 

TABLE 0.20 වසාබා ක්වෂ්ත්ර මධයස්ථානවල ප්රාවයෝගික වැඩසටහන් පැවැත්ීම 

අ.අ යසාබා ක්යෂේර 
මධයසේථානය 

පළාත් කාර්යාලය දැනුවත් කිරීම් 
වැඩසටහන්ධ ගණන 

1. රූමසේසල දකුණු පළාත් කාර්යාලය 11 

2. කුණ්ඩසායල් මධයම පළාත් කාර්යාලය 09 

3. කෑගල්ල සබරගමු පළාත් කාර්යාලය (අක්රීයව පවතී) 

4. අත්තිඩිය මධයම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර 
අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය  

14 
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6.1.4 කාලීන ගැටලු පිළිබඳ අධ්යාපන හා දැනුවත් 

කිරීම් වැඩසටහන් දියත් කිරීම - මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිසේ ශ්රවණාගාරය 

කාලීන පරිසර ගැටලු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් අරමුණු 
කරයගන පාසල් ළමුන්ධ හා විවිධ ඉලක්ක 
කණ්ඩායම් සඳහා යමම දැනුවත් කිරීම් වැඩසටහන්ධ 
පවත්වන ලදී. යමම යද්ධශනවල මාතෘකා සෘජුවම 
පරිසරය හා සම්බන්ධධවන අතර පාසල් විෂය 
මාලාවට ගැලයපන යලස සකසා ඇත.  

යම් යටයත් 2016 වර්ෂයේ දී වැඩසටහන්ධ 11ක් 
පවත්වන ලදී. 

6.1.5 කාලීන ගැටළුවලට අදාළ දැනුවත් කිරීම් 

වැඩසටහන් - සඩංගු 

යඩංගු  යරෝගය පැතිරීම පරිසරය සම්බන්ධධ ප්රධාන 
යසෞඛ්යමය ගැටළුවකි. පරිසරය කළමනාකරණය 
කිරීයමන්ධ යඩංගු පාලනය කළ හැකි බව පිළියගන 
ඇති බැවින්ධ යඩංගු මර්දන වැඩසටහන්ධ 
බත්තරමුල්ල, යඩන්ධසිල් යකාබ්බෑකඩුව මාවත, 
යරාබේ ගුණවර්ධන මාවත ආශ්රිතව පවතින රාජය 
හා රාජය යනාවන ආයතන සම්බන්ධධ කර ගනිමින්ධ 
මාසිකව පවත්වනු ලබන අතර, විවිධ දිසේික්කවල 
විවිධ පාර්ශවකරුවන්ධයේ සහභාගිත්වයයන්ධ යමම 
වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු ලැබීය. 

2016 වර්ෂයේ දී යඩංගු මර්දන වැඩසටහනක් 
අනුයදයනකුයේ සහභාගිත්වයයන්ධ බත්තරමුල්ල, 
යඩන්ධසිල් යකාබ්බෑකඩුව මාවත, යරාබේ 
ගුණවර්ධන මාවත ආශ්රිතව පවත්වන ලදී. 

6.1.6 සංස්කෘතික දින සඳහා පරිසර දැනුවත් කිරීම් 

වැඩසටහන් 

පරිසර නියමුවන්ධ විසින්ධ සංසේකෘතික උත්සවවලට 
සහභාගිවන්ධනන්ධ සඳහා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා 
සංරක්ෂණය කිරීම සහ පරිසර ිතකාමී යලස ඝන 
අපද්රවය බැහැරකරලීම පිළිබඳ වියශේෂ අවධානය 
යයාමු කරමින්ධ දැනුවත් කිරීම සිදුකරනු ලබයි. ඒ 
සඳහා පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශයේ 
සම්බන්ධීකරණයයන්ධ හා මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
පළාත් හා දිසේික් කාර්යාලවල යමයහයීයමන්ධ 
තලවිල ශාන්ධත ආනා යද්ධවාසේථානය, මහනුවර 
ඇසළ යපරහැර, කතරගම ඇසළ යපරහැර සහ 
අනුරාධපුර යපායසාන්ධ උත්සවය සඳහා මුලය 
දායකත්වය ලබා යදන ලදී. 

6.1.7 සලෝක පරිසර දිනය 

යලෝක පරිසර දින යත්මාව යටයත් විවිධ 
ක්රියාකාරකම් සංවිධානය කරන ලදී. 2016 වර්ෂයේ 
දී අතිගරු ජනාධිපති වමිපාල සිරියසේන 
මැතිතුමායේ ප්රධානත්වයයන්ධ මාතයල් 

දිසේික්කයේ දී  ජුනි 05 දින “වනජිවී සම්පත් නිතී 

විසරෝී සලස අසලවි කිරීමට එසරහි සවමු” යත්මාව 
යටයත් යලෝක පරිසර දින ප්රධාන වැඩසටහන 
පවත්වන ලද අතර, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාතයාංශය විසින්ධ යමම වැඩසටහන මධයම 
පරිසර අධිකාරියේ සහයයෝගය ඇතිව සිදු කරන ලදී. 
යමම වැඩසටහයන්ධදී පහත ක්රියාකාරකම් සිදු කරන 
ලදී. 

1. පරිසරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් වැඩසටහන්ධ 
මාතයල් දිසේික්කයේ පාසල් 03ක 
පැවැත්ීම. 

ශ්රිනාග ජාතික පාසල, නාඋල 

අඹන මහා විදයාලය, නාඋල 

නාලන්ධදා ජාතික පාසල, මාතයල්   

2. මාතයල් දිසේික්කයේ පාසල් 25ක පැළ 
තවාන්ධ ආරම්භ කිරීම.  

3. මාතයල් දිසේික්කයේ පාසල් පරිසර 
වයාපෘති 49ක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

6.1.8 යාතික රුක් සරෝපණ වැඩසටහන  

2016 වර්ෂයේ දී ජාතික රුක් යරෝපණ වැඩසටහන්ධ 
නව මුහුණුවරකින්ධ විවිධ මාතෘකා යටයත් විවිධ 
ක්රියාකාරකම් මාසයක් තුළ නයාය පරයකට අනුව 
පවත්වන ලදී. එම මාසය “වනයරෝපා - රුක් 
යරෝපණ මාසය යලස නම් කරන ලදී. මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ “තුරු කැපකරු - අපි නිරතුරු” යත්මාව 
යටයත් “වන අරණට - සිසු අරණ” පාසල් රුක් 
යරෝපණ වැඩසටහන්ධ පවත්වන ලදී.  එම යත්මාව 
යටයත් පහත සඳහන්ධ වැඩසටහන්ධ 3 ක්රියාත්මක විය. 

o දිවයියන්ධ පාසල් 10000 ක පැළ 03ක් බැගින්ධ 
යරෝපණය කිරීම.  

o දිසේික්ක 03ක යතෝරාගත් පාසලක පැළ 50 
බැගින්ධ පැළ 1150ක් යරෝපණය කිරීම. 

o පුසේසැල්ලාව සැන්ධකුහාර් වතුයායේ පැළ 
16000ක් සිටුවිම. 

 

6.1.9 විදුත් හා මුද්රිත මාධ්ය ඵලදායි සලස භාවිතා 

කිරීම (මාධ්යය ඒකකය) 

ජනමාධය, පරිසරය හා සම්බන්ධධ යතාරතුරු ප්රචාරය 
කිරිමට ඇති ප්රබල මාධයයකි. එබැවින්ධ මධයම 
පරිසර අධිකාරියේ  පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් 
කිරීම් අංශය යටයත් යවනම ඒකකයක් යලස 
මාධයය ඒකකය සේථාපනය කරන ලදී. මාධයය 
ඒකකය විසින්ධ විදුත් හා මුද්රිත මාධයය ඵලදායි 
යලස භාවිත කරන ලදී. 2016 වර්ෂයේ මාධයය 
ඒකකයේ ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත. 

6.1.10 ගුවන්විුලි වැඩසටහන 
\\  

1. සසාබාසකත ගුවන්විුලි වැඩසටහන 

පාරිසරික ගැටළු පිළිබඳව මහජනයාට දැනුවත් 
කිරීම සඳහා ශ්රි ලංකා ගුවන්ධවිදුලි සංසේථාව මඟින්ධ 
එෆේ. එම්. 94.3/ එෆේ එම් 94.5 ඔසේයසේ යසාබායකත 
ගුවන්ධවිදුලි වැඩසටහන සෑම රහසේපතින්ධදා දිනකම 
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සවස 6.30ට ප්රචාරය කරන ලදී. අසන්ධනන්ධයගන්ධ 
පරිසරය හා සම්බන්ධධ ප්රශේන ඇසීයමන්ධ යමම 
වැඩසටහයන්ධ ප්රගතිය විමසීම සිදුකරනු ලබයි. එිදී 
සෑම සතියකම ජයරාහකයින්ධ තියදයනකු සඳහා 
තයාග ලබා යදයි. ප්රජාවයගන්ධ ලැයබන ප්රතිචාරවලට 
අනුව, යමම වැඩසටහන අසන්ධනන්ධ අතර වඩාත් 
ජනප්රිය වැඩසටහනක් බැේ තහවුරු යේ. 2016 
වර්ෂයේ දී යසාබායකත ගුවන්ධ විදුලි වැඩසටහන්ධ 
40ක් විසුරුවා හරින ලදී.  

2. රූපවාහිනි සාකච්ඡා 

SLRS, ITN, SLBC, සේවර්ණවාිනී, සිරස, සියස 
හා යදරණ වැනි රූපවාිනි/ ගුවන්ධවිදුලි සාකච්ඡා හා 
වියශේෂ ආවරණ වැඩසටහන්ධ 20ක් පැවැත්ීම. 

3. මිස්ටර්ෂ ග්රීන් ඩීවිඩී තැි නැවත නිෂප්ාදනය 

බාිර ඉල්ලීම් සඳහා ඩීවිඩී තැටි 40ක් නිතුක් කර 
ඇත. 

4. විරිු සිඩී තැි සබදාහැරීම. 

සිඩී තැටි 36ක් රාජය හා යපෞද්ධගලික ආයතන යවත 
යබදා හරින ලදී. 

5. සංහිත ෙන්ථය සබදාහැරීම. 

යපෝසේටර්සේ යපාත් 17ක් සංිත කවි යපාත් 25ක් 
සංිත යකටිකතා යපාත් 25ක් යබදා හරින ලදී. 

6. මාධ්යය ආවරණය 

ශ්රවය දෘෂය ඒකකය වියශේෂ වයාපෘති, වැඩසටහන්ධ 
සහ වියශේෂ අවසේථා ආවරණය කරමින්ධ මධයම 
පරිසර අධිකාරියේ අරමුණු මුදුන්ධ පමුණුවා ගැනීමට 
දායක යේ. 2016 වර්ෂයේ යමවැනි වැඩසටහන්ධ 
99ක් ශ්රවය දෘෂය ඒකකය විසින්ධ ආවරණය කරන 
ලදී.   

7. දිනපතා පුවත්පත්වල පළ වන පාරිසරික 

ගැටළු  

යමය මාධයය ඒකකය මඟින්ධ ක්රියාත්මක කරන 
තවත් එක් ක්රියාකාරකමක් යේ. යමිදී දිනපතා 
පුවත්පත්වල පළවන පරිසරය හා සම්බන්ධධ ගැටළු 
1108 ක් අදාළ යදපාර්තයම්න්ධතු හා ආයතන යවත 
යයාමු කර ඇත. 

8. ප්රවෘත්ති හා මාධ්යය නිසේදන 

මාධයය මඟින්ධ සමාජයේ පුළුල් පරාසයන්ධ දැනුවත් 
කළ හැකිය. එබැවින්ධ මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
ප්රවෘත්ති හා ක්රියාකාරකම්, ගුවන්ධ විදුලිය, 
රූපවාිනිය, පුවත්පත් හා යවබ් අඩවිය මඟින්ධ යබදා 
හරිනු ලබයි. 

TABLE 0.21 8. ප්රවෘත්ති හා මාධයය නිවේදන 

පුවත්පත් නියේදන 
සංඛ්යාව 

යවබ් අඩවිය 
යාවත්කාලීන කිරීම  

60 51 

6.1.11 “නිල්වන සපත” සහ “සසාබාසකත ඩිවිඩි 

තැි” සබදා හැරීම. 
 

2014 වර්ෂයේ දී නිල්වනයපත පාරිසරික සංගීත 
වැඩසටහන දියත් කරන ලද අතර, 2016 වර්ෂයේ 
ගීත අඩංගු සංගත තැටි ඉල්ලුම්කරන ලද පාර්ශවන්ධ, 
පාසල්, පළාත් දිසේික් කාර්යාල, රාජය හා 
යපෞද්ධගලික ආයතන සඳහා යබදා හරින ලදී. එිදී 
නීල් වනයපත සංගත තැටි 25ක් සහ යසාබායකත 
ඩිවිඩී සංගත තැටි 124ක් යබදා හරින ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. පරිසරාත්මක ගීත දෘශයකරණය කිරීම. 

ීඩීයයෝ දර්ශන 01ක් පටිගත කර අවසන්ධ කිරීම. 

2. රායය සනාවන සංවිධ්ාන ලියාපදිංිය 

මාධයය ඒකකය විසින්ධ කරන ලද තවත් එක් 
කාර්යභාරයක් වන්ධයන්ධ රාජය යනාවන සංවිධාන 

ලියාපදිංිය කිරීමයි. 2016 වර්ෂයේ දී රාජය 
යනාවන සංවිධාන 28ක් ලියාපදිංි කරන ලදී. 

 

6.1.12 පිරිසිු හා හරිත පරිසරයකින් යුක්ත සහාඳම 

පාසල සත්රීම (සුවසර තක්සලාව වැඩසටහන) 

යමි අරමුණ වන්ධයන්ධ හැකිතාක් පාසල් සිසුන්ධ 
පරිසර ක්රියාකාරකම් සඳහා යයාමු කර එමඟින්ධ 

FIGURE 0-13 නිේවවනපතව සාබාව තත 
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සුවදායි පරිසරයක් පාසල තුළ නිර්මාණය කිරීමට 
අවසේථාව සලසා දීමයි. යමිදී, සුවදායි හරිත 
පරිසරයකින්ධ යුත් පාසල් යතෝරා ගැනීම සිදු කරනු 
ලබයි. 2016 වර්ෂයේ දී දිවයින පුරා පාසල් අතරින්ධ 
එක් දිසේික්කයකින්ධ යහාඳම හරිත පරිසරයකින්ධ 
යුත් පාසල් තුන බැගින්ධ දිසේි ක් 25 සඳහා පාසල් 
75ක් යතෝරා ගන්ධනා ලදී.  

6.1.13 දිස ්ත්රික් පාරිසරික හා පාසැල් පුස්තකාල  

ස්ථාපිත කිරීම. 

පාරිසරික නියමු වැඩසටහයන්ධ 05 අවුරුදු සැලැසේම 
යටයත් ජාතික පාරිසරික යතාරතුරු මධයසේථානය 
විසින්ධ 2016 පාසැල් පුසේතකාල 05ක් යතෝරා ගත් 
අතර එි පාරිසරික අංශය සංවර්ධනය කිරීම සිදු කර 
ඇත. යම් සඳහා අවම පහසුකම් ඇති පාරිසරික 
නියමු වැඩසටහන ක්රියාකාරීව පවත්වායගන යන 
පාසැල් යතෝරා ගැනීම සිදුකරන ලදී. යමම  
වැඩසටහන යටයත් ජාතික පාරිසරික යතාරතුරු 

මධයසේථානය මඟින්ධ රු. ලක්ෂ 15 ක් වටිනා යපාත් 
හා පුසේතකාල උපකරණ පහත සඳහන්ධ පාසැල් 
පුසේතකාල සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පරිතයාග කරන 
ලද අතර, එම පුසේතකාල විවෘත කිරීයම් උත්සව 
පිළියවලින්ධ 2016 ජූනි 27 හා ජූලි 04, 05, 07 සහ 22 
දිනයන්ධි අදාළ පාසැල් පරිශ්රයේදී සිදු කරන ලදී. 

1. යවල්ලයේලි කයලයිමංගල් විදයාලය - 
මඩකලපුව  

2. අඹගහයහේන මහා විදයලය - හම්බන්ධයතාට 

3. සුමන සමන්ධ මහා විදයාලය - රත්නපුර 

4. දිපපිටිය ද්ධීතීක පාසැල, අලවතුයගාඩ - 
මහනුවර 

 

5. මදුරන්ධකුලිය ආදර්ශ මහා විදයාලය -  
පුත්තලම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුස්තකාල එකතුව සගාඩනැගීම. 

පරිසර විෂයට අදාළ යපාත් 177,  සඟරා 10 සහ දෘඩ 
තැටි 01ක් මිලදී ගැනීම සහ යපාත් 205 ක් 
ප්රතිරහණය හා වර්ගීකරණය කිරීම සිදු කරන ලද 
අතර සඟරා 285 ක් පුසේතකාල නව එකතුවට 
ඇතුළත් කර ඇත. 
 

ප්රසල්ඛ්න සස්වා හා පුස්තකාල පිරිසැකසුම්කරණය. 

1 ජාතික පාරිසරික යතාරතුරු මධයසේථානයේ 
දත්ත පදනම් 03 ක් (CEA දත්ත පදනම - 
පුසේතකාල යපාත් පිළිබඳව, IND දත්ත පදනම - 
පුවත්පත් ලිපි හා සඟරා ලිපි පිළිබඳව සහ EIA / 
IEE දත්ත පදනම්  - පාරිසරික බලපෑම් ඇඟයීම් 
වාර්තා /මුලික පාරිසරික සමික්ෂණ වාර්තා 
පිළිබඳව) පවත්වායගන යනු ලබන අතර එයට 
දත්ත 1,075 ක් යමම වසර තුළදී ඇතුළත් කර 
ඇත.  

2 පරිසර අධිකාරියේ ප්රකාශන ඇතුළත් e-
repository ය නව මුහුණුවරකින්ධ පරිසර 
අධිකාරියේ යවබ් පිටුවට ඇතුළත් කර දත්ත 

10,400 ක් එයට මාරු කර ඇත. එයමන්ධම 
යමයතක් අභයන්ධතර ජාලයක පවත්වායගන ගිය 
පුසේතකාල සුියද පරිගණක සුියක්  (web 
based)  යලස ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන 
ලදී. එයට පරිගණක රන්ධථ 10,400 ක් හා නව 
රන්ධථ 71 ක් ඇතුළත් කර ඇත. වර්ෂ 1991- 
2013 දක්වා පාරිසරික පුවත්පත් ලිපි යගානු 160 
ක් බාිර දෘඩ තැටියට ඇතුළත් කර ඇත. 

3 සඟරා පටුන පිටු ඇතුළත් “සඟරා ප්රවර්තනය” 
කලාප 06 ක් සහ “පාරිසරික පුවත්පත් ලිපි හා 
සඟරා ලිපි අනුක්රමණිකාව” කලාප 04 ක් 2016 
වර්ෂය සඳහා සම්පාදනය කර මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ කාර්යාල මණ්ඩලය යවත යබදා හැර 
ඇත. 

6.1.15 පාරිසරික සතාරතුරු හුවමාරු කිරීම 

• ජාතික පාරිසරික යතාරතුරු මධයසේථානයයන්ධ 
පාඨකයින්ධ 5105 ක් සදහා පාරිසරික යතාරතුරු 
ලබා දීම, අත්තිඩිය සහ රූමසේසල යතාරතුරු 
මධයසේථානය මඟින්ධ යතාරතුරු 2,538 ක් ලබා 
දීම සහ මධයම පරිසර අධිකාරියේ කාර්ය 

FIGURE 0-14 පාසැේ පුස්තකාල  ස්ථාපිත කිරීම. 
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මණ්ඩලය යවත යපාත් සහ සඟරා 3,600 ක් 
බැහැරදීම  සිදුකර ඇත.  

• යපාත් සහ අත් පිකා 60 ක් පළුගසේදමන 
යසේවාමුක්ත කඩවුර මහා විදයාලයට පරිතයාග 
කිරීම සිදුකරන ලදී. 

පුස්තකාල යාල ක්රියාකාරකම් 

• HELLIS / SLLA / SLSTIC/AGRINET 
යතාරතුරු ජාලවලට අවශය යතාරතුරු ලබාදීම, 
ශ්රී ලංකායේ සමුළු අනුක්රමණිකාව සහ රජයේ 
ප්රකාශන නාමාවලිය සඳහා දත්ත සැපයීම 
සිදුකර ඇත. එයසේම පුසේතකාල රැසේීම් හා 
වැඩමුළු 11 කට සහභාගිී ඇත. 

6.2 සවනත් වැඩසටහන් 

1. හරිත දරුසවෝ වැඩසටහන  

2016 ඔක්යතෝබර් මස 17 - 19 දින දක්වා 
බණ්ඩාරනායක ජාතයන්ධතර සම්මන්ධරණ ශාලායේදී 
අන්ධතර්ජාතික සම්මන්ධරණය හා ප්රදර්ශනයට 
සමගාමීව සංවිධානය කරන ලද “හරිත දරුයවෝ” 
වැඩසටහන සාර්ථකව පවත්වන ලදී. මීට සමගාමීව 

ිර, කික, රචනා තරඟ දිවයින පුරා පාසල්වල 
සහභාගිත්වයයන්ධ පවත්වන ලද අතර ඒ යටයත්, 

පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය මඟින්ධ 
රචනා තරඟය සිංහල, යදමළ මාධය 2න්ධ පවත්වනු 
ලැබු අතර කාණ්ඩ 02ක් යටයත් යතෝරාගන්ධනා ලද 
පළාත් මේටයමන්ධ ජයාරාහකයින්ධ අතරින්ධ ජාතික 
මේටයම් ජයාරාහකයින්ධ යතෝරා ගන්ධනා ලදී. කික 
තරඟය සඳහා ජාතික මේටයමන්ධ සිංහල, යදමළ සහ 
ඉංග්රිසි මාධය තුන සඳහා ජයාරාහකයින්ධ යතෝරා 
ගන්ධනා ලදී. එයසේම ිර තරඟය පැවැත්ීම හා 
ප්රදර්ශනය සංවිධානය කිරීම සහ ජයරාහකයන්ධ 58 
යදයනකුයේ ිර පරියලෝකනය කර මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ යවබ් පිටුවට ඇතුළත් කරන ලදී. 

2. පුනරුදය වැඩසටහන 

පරිසර නියමුවන්ධයේ දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා 
වර්ධනය කිරීම උයදසා දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහනක් 2016.10.18 වන දින 114කයේ 
සහභාගිත්වයයන්ධ ලුණුගම්යවයහර ප්රායද්ධශිය සභා 
ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. 

කුඩව සිංහරාජ සංරක්ෂණ මධයසේථානයේ දී 
2016.11.03,04 යදදින 134කයේ සහභාගිත්වයයන්ධ 
ක්යෂේර අධයයන වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.
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7.0 සැලසුම් හා පසුවිපම් ඒකකය 

ජාතික පාරිසරික පනත යටයති පැවරි ඇති බලතල 
ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා අවශය වන්ධනා වු පසුබිම 
සැකසීම සඳහා අවශය ඒ ඒ අංශ ඒකකයන්ධි, හා 
පළාත් කාර්යයන්ධි අවශයතාවයන්ධට ගැළයපන 
පරිදි අවශය සැලසුම් සම්පාදනය හා ඒවා ක්රියාත්මක 
කරවිම සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකයයි ප්රධාන 
වගකීම යේ. 

රජයයි පාරිසරික ප්රතිපත්ති වලට අදාලව 
ප්රමුඛ්තාවයන්ධ හඳුනා ගැනිම වාර්ික මහ 
භාණ්ඩාගාරයයන්ධ, සපයන්ධනා වු ප්රතිපාදන එම 
ප්රමුඛ්තාවයන්ධ සඳහාම යයදවිම පරිසර අංශය තුළ 
ඇති යපෞද්ධගලික අංශයට අදාල ප්රමුඛ්තාවයන්ධ 
හඳුනා ගැනිම සහ වියද්ධශ ආධාර කාර්යක්ෂම යලස 
සංවර්ධන ක්රියාවලිය සඳහා යයාමු කිරිම යමම 
ඒකකය මඟින්ධ නිසි පරිදි සිදු යකයර්. 

පරිසර අංශයන්ධි ප්රමුඛ් ක්යෂේර සඳහා සම්පාදනය 
කරන ලද ක්රියාකාරි සැලසුම් මධයම රජයේ 
ආයතනයන්ධ යලස ප්රධාන කාර්යාලය මඟින්ධද, 
ප්රායද්ධශිය වශයයන්ධ  ප්රායද්ධශිය කාර්යාල හරහා ද 
සාර්ථක යලස ක්රියාත්මක යකයර්. 

2014-2018 වර්ෂයන්ධට අදාලව මධයම පරිසර 
අධිකාරියයි සංයුක්ත සැලැසේමට අනුව, විවිධ 
ක්රියාකාරි සැලසුම් අීක්ෂණ සැලසුම්, කාලීන 
ක්රියාකාරි සැලසුම් සම්පාදනය සහ ඒවා 
සම්බන්ධධිකරණය කිරිමට අවශය පහසුකම් සැලසීම 
සිදු කරනු ලැබු අතර විවිධ ආයතනයන්ධට අවශය 
ප්රගති වාර්තා නියමිත දිනට සකසා ඉදිරිපත් කිරිම 
යමම අංශය මඟින්ධ සිදු යකයර්. 

අධිකාරිය මඟින්ධ සිදු කරන ක්රියාකාරකම් 
ක්රමානුකුලව සම්බන්ධධිකරණය අීක්ෂණය ඒ ඒ 
විෂයානුබද්ධධ සහ ප්රායද්ධශිය වශයයන්ධ පවතින ගැටළු 
සාකච්ඡා කිරිම සඳහා කළමණාකාරිත්වය සහ 
ප්රායද්ධශිය කාර්යාල සමඟ මාසික රැසේවිම සංවිධානය 
කිරිම මඟින්ධ සැලසුම් නිසි යලස ක්රියාත්මක කිරිම 
සඳහා අවශය වන්ධනා වු ක්රියාකාරි රාමුව සැකසිම 
යමම අංශය මඟින්ධ සිදු කරයි. ඒ අනුව, 

7.1 පළාත් කාර්ෂයාල සමඟ 

සම්බන්ධිකරණය 

මධයම පරිසර අධිකාරියයි කටයුතු වඩා විමධයගත 
කරනු වසේ පළාත් කාර්යාල පිිටු වන ලද අතර ඒ 
සඳහා අවශය වන්ධනා වු විධිමත් සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතු සහ පළාත් කාර්යාල සඳහා අවශය ආයතන 
පරිපාලන කටයුතු සඳහා අවශය සම්බන්ධධිකරණ 
දාමය ශක්තිමත් කිරිම වසේ සුවියශේි යමයහයක් 
සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය මඟින්ධ සිදු 
කරයි.යමයට අමතරව අදාල අංශය මඟින්ධ 
ක්රියාත්මක සැලසුම් ප්රතිපාදනය, පරිසරයට අදාල 
වයාපෘති යයෝජනා සැලසිම ඒවා ක්රියාත්මක කිරිම 

සහ ඒවා සම්බන්ධධිකරණය යමම අංශය මඟින්ධ 
සිදුකරයි. 

දිසේික්ක මේටමින්ධ වයවසායකයින්ධ සඳහා වඩා 
විධිමත් යසේවා පහසුකම් ප්රවර්ධනය කිරිම සඳහා 
2016 වර්ෂයේදි මධයම පරිසර අධිකාරිය යටයති 
යතෝරාගත් දිසේික්කයන්ධි ප්රායද්ධශිය කාර්යාල 
15ක් පිිටුවා ඇති අතර එම කාර්යාල ගම්පහ, 
කළුතර, මාතර, මහේබන්ධයතාට, නුවරඑළිය, 
මාතයල්, යමාණරාගල, බුත්තල, රත්නපුර, 
යපායලාන්ධනරුව, මඩකලපුව, අම්පාර, 
කිලියනාච්ිය, වේනියාව, මුලතිේ සහ මන්ධනාරම 
යන දිසේික්කයන්ධි පිිටුවා ඇත. 

7.2 පාර්ෂලිසම්න්තු උපසේශන කමිටුව 

යම් යටයත් මධයම පරිසර අධිකාරිය යවත 
පාර්ලියම්න්ධතු මන්ධත්රීවරුන්ධ විසින්ධ විවිධ අවසේථා වල 
යගන එන පරිසරයට අදාල පැමිණිලි විමර්ශනය 
කිරීම සඳහා වූ වියශේෂ වයාපෘති වාර්තා සැලසුම් හා 
පසුවිපරම් ඒකකය මඟින්ධ සකසේ කරයි.  එයලස 
සකසේ කරන ලද වාර්තා පාර්ලියම්න්ධතු උපයද්ධශන 
කමිටුව යවත පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාතයාංශය හරහා යයාමු කරනු ලබන අතර, එම 
වාර්තා පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාතයවරයා මූලික වූ පාර්ලියම්න්ධතු උපයද්ධශන 
කමිටුවක් හරහා පාර්ලියම්න්ධතු මන්ධත්රීවරුන්ධ එක්ව 
අදාල ගැටළු හා වාර්තාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනු 
ලබයි. 

7.3. “ආ” කාණ්ඩසයහි කර්ෂමාන්ත 

සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර නිකුත් 
කිරීම සම්බන්ධ් දත්ත පේධ්තිය 

යාවත්කාලීන කිරීම හා පවත්වාසගන 

යාම. 

ජාතික පරිසර පනත යටයති වියශේෂ ගැසේ 
ප්රකාශයයි අංක 1533/16 දරණ 25 16/01/ දින 
පනත යටයත් 2008 කර්මාන්ධත ශාලා ිමියන්ධ විසින්ධ 
අනිවාර්යයයන්ධම පරිසර ආරක්ෂණ බලපරයක් 
ලබාගැනීම අනිනාර්යය යවයි. පරිසර පනත 
යටයති “අ” කාණ්ඩය යලස පරිසරයට වැඩි 
වශයයන්ධ අපද්රවය මුදාහරින කර්මාන්ධත ශාලා ද “ආ” 
කාණ්ඩය යටයත්, මධයම ප්රමාණයයන්ධ පරිසරයට 
අපද්රවය මුදාහරින කර්මාන්ධත ද, “ඇ” කාණ්ඩය 
යටයත් සුළු වශයයන්ධ පරිසරයට අපද්රවය මුදාහරින 
කර්මාන්ධත යලස වර්ගීකරණය යකාට ඇත. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියෙහි පරිසර දූෂණ පාලන 
ඒකකෙ මින් “අ” කාණ්ඩෙට අෙේ කර්මාන්ත 
ශාලා සදහා වූ පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර නිකුේ 
කිරීම සම්බන්ධ් වූ දේත පේධ්තිෙ පවේවායගන ෙයි.  
නමුේ “ආ” කාණ්ඩෙ ෙටයතහි ද එවැනි දේත 
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පේධ්තිෙක් පවේවායගන ොම ඉතා වැදගේ යවයි.  
ඒ ෙටයතහි  “ආ” කාණ්ඩයෙහි කර්මාන්ත සහා 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙ සහ ප්රායේශීෙ කාර්ොල 
මින් නිකුේ කරනු ලබන පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර 
පවේවායගන ොම සහ ොවේකාලීන කිරීම මාසිකව 
සැලසුම් හා පසුවිපරම් අංහය මින්ධ සිදුකරනු ලබයි.  
යමයලස දත්ත පද්ධධතියක් පවත්වායගන යාම 
තුලින්ධ ඉදිරියේ දී එවැනි කර්මාන්ධත සහා පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපර (EPL) අළුත් කිරීම යමන්ධම 
පරිසර ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කිරීයම් දී සහ 
අළුත් කිරීයම් දී වැදගත් යවයි. 2016 වර්ෂය අවසන්ධ 
වන විට පරිසර ආරක්ෂණ බලපර 11,837 ක් දත්ත 
පද්ධධතියට ඇතුළත් කිරිමට හැකි වු අතර බී 
ඛ්ාණ්ඩයට අයත් දත්ත 1,663ක් දත්තපද්ධධතියට 
ඇතුලත් කරණ ලදි. 

7.4 තීරණ ගැනිසම් කමිටුව 

පරිසර පනත අනුව මධයම පරිසර අධිකාරිය යවත 
වනතිකව පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු කිරියමි 
වාර්තාව (EIA) හා පරිසර ආරක්ෂෂණ බලපර 
(EPL) කර්මාන්ධතකරුවන්ධ සඳහා නිකුත් කිරියමි 
බලය පවරා දි ඇත. මිට අමතරව පරිසර ආරක්ෂෂණ 
බලපරය (EPL) හා පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු 
කිරියම් වාර්තාව ලබා ගැනිම අනිවාර්ය යනාවන 
නව කර්මාන්ධත සේථානගත කිරිම සහ සේවභාවික 
සම්පත් සම්බන්ධධ වයපෘති සඳහා නව පිිටිම 
නිර්යද්ධශ කිරියම් ක්රියා පටිපාටියක් ද පවති. 

පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු කිරියමි ක්රියාවලිය 
(EIA)සහ පරිසර ආරක්ෂණ බලපරය (EPL) 
නිකුත් කරන සහ අ කාණ්ඩයේ කර්මාන්ධත හැර 
ඉහත සඳහන්ධ කළ අනිකුත් ක්රියාකාරකම් සඳහා 
පළාත් සහ දිසේික් කාර්යාල මඟින්ධ කටයුතු කරනු 
ලබයි. 

පරිසර පනත යටයත් සපයා ඇති උපයදසේ මත යමම 
ක්රියාවලියයිදි ප්රායද්ධශිය/ දිසේි ක් කාර්යාල යමන්ධම 
ප්රධාන කාර්යාල ද යපාදු එක ආකෘතියක් භාවිතා 
කිරිමත් අදාල ආකෘති පරික්ෂාව සඳහා එකදු 
කලයක් යයාදා ගැනිමත් අදාල වයාපෘති යයෝජකයා 
යගවිය යුතු සහ යගවිමට නියමිත මුදල එක හා 
සමාන ගසේතුවකට යටත් ීමත් ඉතා වැදගත්යේ. 

යමම අරමුණ මුදුන්ධ පමුණුවා ගැනියම් ප්රධාන 
අයපක්ෂාව යටයත් යමම තීරණ ගැනායම් කමිටුව 
මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින්ධ පිිටුවා ලද අතර 
එම කමිටුයවි මුලිකත්වය අප පරිසර අධිකාරියේ 
සභාපතිවරයාද, අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාද, පරිසර 
දුෂණ පාලන ඒකකයයි (EPC) හා පරිසර 
කළමණාකරණ හා ඇගයිම් අංශයයි නායයෝජය 
අධයක්ෂ ජනරාල්වරුන්ධ ද පරිසර දුෂණ පාලන 
ඒකකයයි (EPC) නීති අංශයයි සහ ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණ අංශයයි අධයක්ෂවරුන්ධද, ඌව, 
උතුරු මැද සහ උතුරු දිසේික්කයන්ධි සේථානභාර 
නිලධාරින්ධයගන්ධ සමන්ධවිත වු කමිටුවක් යටයත් 
ක්රියාත්මක යවයි. 

යමම කමිටුව සෑම සති යදකකට වරක් රැසේවන අතර 
එි දී පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු කිරීයම් වාර්තා 
(EIA) හා ආරම්භක පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු 
කිරීයම් වාර්තා (IEE) “අ” කාණ්ඩයයි වන 
වයාපාර සඳහා බලපරයක් ද “අ” කාණ්ඩයයි 
කර්මාන්ධත සඳහා බලපරයක් ද, BOI 
කර්මාන්ධතශාලා සඳහා නව පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපර සඳහා හා නව කර්මාන්ධතශාලා සේථානගත 
කිරීම සඳහා අවශය සේථාන අනුමැතිය සඳහා 
එකඟතාවයන්ධ ද යමම කමිටුව සඳහා නියයෝජය 
අධයක්ෂ ජනරාල්වරයායේ යහෝ ප්රධාන 
කාර්යාලයේ ප්රායද්ධශීය කාර්යාල අධයක්ෂවරුන්ධයේ 
අවසාන අනුමැතියට යැීමට යපර යමම කමිටුව 
යවත යයාමු කරනු ලබයි. 

පසුගිය වසර තුල යමවැනි රැසේීම් 12 ක් සාර්ථක 
යලස පැවැත්ීම සඳහා සැලසුම් හා පසුවිපරම් 
ඒකකය මඟින්ධ සම්බන්ධීකරණ සහ යල්ඛ්න 
කටයුතු සම්බන්ධධයයන්ධ කටයුතු කර ඇත. 

7.5. රැසව්ීම් 

සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය මඟින්ධ විවිධ වූ 
රැසේීම් සම්බන්ධීකරණයයන්ධ ඉතා සුවියශේෂී වූ 
කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු ලබයි. 

7.6. වයාපෘති සම්බන්ීකරණය, 

අීක්ෂණය සහ ඇගයීම. 

මහා භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන සහ වි යද්ධශ ආධාර නිසි 
පරිදි භාවිතා කිරීම හා ඉන්ධ බලායපායරාත්තු වූ 
ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා පහත වයාපෘති වැඩ 
සටහන්ධ සැලසුම්කරණය හා සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතු යමම අංශය මඟින්ධ සිදු යකයර්. 

7.6.1. මහා භාණ්ඩාගාර අරමුදල් මඟින් 

ක්රියාත්මක වයාපෘති. 

• පිළිසරු වයාපෘතිය (රු. මිලියන 190) 

• මධයම පරිසර අධිකාරියයි විදයාගාර 
නීකරණය කිරීයම් වයාපෘතිය (රු. මිලියන 30) 

• පරිසර නියමු වයාපෘතිය රු. මිලියන (රු. මිලියන 
20) 

7.6.2. විසේශ ආධ්ාර මත ක්රියාත්මක වන 

වයාපෘති 

• ප්රධාන ජලාශ වල ජල තත්ව පසුවිපරම් කිරීයම් 
වයාපෘතිය (JICA) (මිලියන 26.5 ක් වියද්ධශීය සහ 
මිලියන 5 ක් යද්ධශීය) 

• ආර්ික සංවර්ධන සහයයෝගිතා අරමුදල යටයත් 
ක්රියාත්මක EDCF වයාපෘතිය (වියද්ධශ රු. මිලියන 
160, යද්ධශීය රු.මිලියන 26)
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8.0 පැමිණිලි ඒකකය 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිතුමායේ හා 
කළමනාකරණ කමිටුයේ අීක්ෂණය යටයත් යමම 
අධිකාරියේ අංශ, ඒකක පළාත් කාර්යාල හා දිසේික් 
කාර්යාල විසින්ධ පාරිසරික පැමිණිලි 
කළමනාකරණයට අදාල කටයුතු කරනු ලබන 
අතර, 2016 වසයර්දී පැමිණිලි විසදීයම් 
ක්රියාවලියේදී අත්පත් කරගත් ජයරහණ පහත 
සාරාංශ ගත යකාට ඇත. පැමිණිලි කළමනාකරණය 
සඳහා වන පරිගණක මෘදුකාංග පද්ධධතිය වැඩි දියුණු 

කිරීමට 2016 වසයර්දී සැලසුම් කලද මූලය ප්රතිපාදන 
ප්රමාණවත් යනාීම නිසා අයපක්ිත අරමුණ 
ඉටුකරගැනිමට යනාහැකි විය.  

මහජන පැමිණිලි විසදීයම් වගකීම අංශ,  ඒකක, 
පළාත් කාර්යාල හා දිසේික් කාර්යාල අතර යබදී 
යගාසේ ඇති ආකාරය පහත වගුයේ සාරාංශ ගතයකාට 
ඇත.  

TABLE 0.22 පලාත් සහ දිස්ීක් මට්ටමින් ලැබුන පැමිණිලි පිළිබඳ විස්තර 

 ඒකකය / කාර්ෂයාලය   ලැබුණු පැමිණිලි  විසදන ලද පැමිණිලි  

සංඛ්යාව  % සංඛ්යාව % 

1.  බසේනාිර පළාත  යකාළඹ දිසේික්කය  499 

33.2 

314 63 

කළුතර දිසේික්කය   431 171 38 

ගම්පහ දිසේික්කය  447 16.0 163 38 

2.  දකුණු පළාත  ගාල්ල දිසේික්කය 143 

11.3 

124 87 

මාතර දිසේික්කය 123 57 46 

හම්බන්ධයතාට දිසේික්කය 51 31 61 

3.  ඌව පළාත   බදුල්ල දිසේික්කය 83 

5.5 

68 82 

යමාණරාගල දිසේික්කය 71 64 90 

4.  වයඹ පළාත  129 4.6 45 35 

5.  සබරගමුව පළාත  රත්නපුර දිසේික්කය 280 
18.6 

204 73 

කෑගල්ල දිසේික්කය 241 124 51 

6.  උතුරු මැද පළාත   අනුරාධපුර දිසේික්කය  46 2.3 25 54 

යපායළාන්ධනරුව දිසේික්කය 19 6 32 

7.  මධයම පළාත  නුවර / නුවරඑළිය දිසේික්ක   105 4.6 21 20 

මාතයල් දිසේික්කය   25 4 16 

8.  නැයගනිර පළාත   ිකුණාමලය දිසේික්කය  15 1.1 3 33 

අම්පාර දිසේික්කය   11 0 0 

මඩකලපුව දිසේික්කය  5 1 20 
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9.  උතුරු පළාත   14 0.5 5 36 

10.  පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය  28 1.0 20 71 

11.  අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය  3 0.1 0 0 

12.  පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් ඒකකය  27 1.0 19 70 

13.  සේවභාවික සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය  6 0.2 4 66 

                            එකතුව  2,802 100.0 1473 53 

2016 වසවර් ඒකක හා පළාත් කාර්යාල අතර පැමිණිලි වබදී වගාස් ඇති ආකාරය 

 

FIGURE 0-15 ඒකක සහ පලාත් කාර්යාලව වත ලැබුන පැමිණිලිවල වයාප්තිය 

සටහන  -    1. මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව : 2,802            2. ප්රතිශතය ආසන්න පළමු දශමස්ථානයට දක්වා ඇත.  

     3. 2017.01.13 දිනට අංශ, ඒකක, පළාේ කාර්ොල හා දිසේික් කාර්ොල මගින් ලබාදී ඇති දේත  

       වගුව හා ප්රසේථාර සකසේ කිරීමට භාවිතා කර ඇත. 

යතුර; 

WP-G :   ගම්පහ දිස්ත්රික් කාර්ෂයාලය  EPC :   පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය  

SUP :    දකුණු පළාත    WM :   අපරවය කළමනාකරණ ඒකකය  

NCP :   උතුරුමැද පළාත    NRM :   ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය 

NW :   වයඹ පළාත     EIA :   පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය  

SAP :   සබරගමුව පළාත   CP :   මධ්යම පළාත  

EP :   නැසගනහිර පළාත   NP :   උතුරු පළාත  

WP-C&K  :   සකාළඹ හා කළුතර කාර්ෂයාල  
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FIGURE 0-16 ඒ්කක සහ පලාත් කාර් ්යාලව වත ලැබුණු සහ විසඳු පැමිණිලි 

 

 

 

 

 

#6

66%

34%

0

1

2

3

4

5

6

7

progress -NRM

Received Resolved In progress

0

100

200

300

400

500

progress - WP G

Received Resolved In progress



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

69 | P a g e  

 

ය
ත
ාර
තු
රු
 ත
ාක්
ෂ
ණ
 ඒ
ක
ක
ය

 

9.0 සතාරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ යවබ් අඩවිය, විදුත් 
තැපැල් යසේවා, අභයන්ධතර පරිගණක ජාලය, දත්ත 
ගබඩාවන්ධ, පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග ආදී 
යතාරතුරු තාක්ෂණික මූලාශ්ර සම්බන්ධධයයන්ධ ක්රියා 
කිරීම සහ පවත්වායගන යාම යතාරතුරු තාක්ෂණ 
ඒකකයේ වගකීම යේ. 

ක්රියාකාරකම් 

• යතාරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම්, ප්රධාන 
පරිගණක හා පරිගණක ජාල පද්ධධති 
කළමනාකරණය 

• පරිගණකය සහ ජාල සම්බන්ධධ ආරක්ෂාව 
කළමනාකරණය 

• මධයම පරිසර අධිකාරියේ යවබ් අඩවිය යාවත් 
කාල කිරීම සහ පවත්වායගන යාම 

• පරිගණක මෘදුකාංග නිපැයුම් පද්ධධති, ආයතනයට 
අනුගත ආකාරයයන්ධ නිර්මාණය කිරීම සහ 
පවත්වායගන යාම 

• පරිගණක දෘඪාංග සහ මෘදුකාං සැපයුම්කරුවන්ධ 
සමග සම්බන්ධීකරණය සහ යතාරතුරු 
තාක්ෂණය සම්බන්ධධ වයාපෘති කළමනාකරණය 

• අධිකාරියේ වයවසායික ඊයම්ල් යසේවාව 
පවත්වායගන යාම 

• අධිකාරියේ පරිගණක සඳහා දෘඪාංග සහ 
මෘදුකාංග යසේවා සැපයීම සහ යාවත්කාල කිරීම 

• අධිකාරියේ සමසේත කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
යතාරතුරු තාක්ෂණයට අදාල පරිගණක 
මෘදුකාංග පද්ධධති පිළිබඳව වැඩමුළු සහ 
සම්මන්ධරණ යමයහයීම. 

යයෙහණ 

• අධිකාරියේ කටයුතු කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට 
අභයන්ධතර භාවිතය සඳහා පරිගණක ඒකකය 
මඟින්ධ පරිගණක දත්ත පද්ධධති හා මෘදුකාංගයන්ධ 
නිර්මාණය කිරීම, පවත්වා යගන යාම හා ඒ 
ආශ්රිතව පැන නගින ගැටලු නිරාකරණය කර 
ගැනීම සඳහා සහය ීම. ( දුරකතන මාර්ග හරහා 
යහෝ අදාල සේථානයට යගාසේ, ඒ සඳහා අවශය 
ක්රියාමාර්ග ගැනීම ) 

• අධිකාරියේ නිලධාරීන්ධයේ වවදය රක්ෂණ 
ආවරණ පිළිබඳ මෘදුකාංගය 

• අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරීන්ධයේ දුරකතන යගවුම් 
ආශ්රිත මෘදුකාංගය 

• පාරිසරික බලපෑම් ඇගැයීම් ආශ්රිත මෘදුකාංගය 

• පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් නිකුත් කිරීයම් 
ක්රියාවලියට අදාල මෘදුකාංගය 

• අධිකාරියේ නිලධාරීන්ධයේ වවදය රක්ෂණ 
ආවරණ පිළිබඳ මෘදුකාංගය (Medical Insurance 
Claiming System) 

අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාලය, පළාත් කාර්යාල හා 
දිසේික් කාර්යාල වල යසේවයේ නියුතු සියළුම 
නිලධාරීන්ධ හට සපයන වවදය රක්ෂණ ආවරණ 
පිළිබඳ උසසේ යසේවයක් ලබා දීම හා එම කටයුතු 
කාර්යක්ෂමව පවත්වා යගන යාම යමම මෘදුකාංගය 
නිර්මාණය කිරීයම් අරමුණ වශයයන්ධ දක්විය හැක. 
යමමඟින්ධ සියළුම නිලධාරීන්ධ හට සිය වවදය 
රක්ෂණ ආවරණ පිළිබඳ විසේතරයන්ධ අවශය වූ ඕනෑම 
අවසේථාවක ලබා ගැනීයම් හැකියාවද පවතී. 

අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරීන්ධයේ දුරකතන යගවුම් 
ආශ්රිත මෘදුකාංගය (Officers Telephone Payment 
System) 

අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරීන්ධයේ දුරකතන යගීම් 
කටයුතු පහසුකර ගැනීම සඳහා යමම මෘදුකාංගය 
නිර්මාණය කර ඇත. 

• පාරිසරික බලපෑම් ඇගැයීම් ආශ්රිත මෘදුකාංගය 
(EIASYS : Environmental Impacts 
Assessment System) 

ජාතික පරිසර පනත යටයත් පාරිසරික බලපෑම් 
ඇගැයීම ක්රියාත්මක කිරීම පහසු කර ගැනීයම් 
අරමුණින්ධ පාරිසරික බලපෑම් ඇගැයීම ක්රියාත්මක 
කිරීමට අදාල ක්රියාවලිය ආශ්රය කරගනිමින්ධ යමම 
මෘදුකාංගය නිර්මාණය කර ඇත. 

• පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් නිකුත් කිරීයම් 
ක්රියාවලියට අදාල මෘදුකාංගය (EPL SYSTEM – 
Environmental Protection License System) 

පරිසර දූෂණය වැළැක්ීම හා ඒ සම්බන්ධධ ගැටළු 
පාලනය කිරීයම් අරමුණින්ධ පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපත් නිකුත් කිරීයම් වැඩපිළියවළ ක්රියාත්මක 
කරන අතර, එම කටයුතු පහසු කර ගැනීයම් 
අරමුණින්ධ යමම මෘදුකාංගය නිර්මාණය කර ඇත. 

• අප ඒකකය මගින්ධ සකසේ කර හදුන්ධවා යදන ලද 
මෘදුකාංග පද්ධධති අවශය වූ විට යාවත්කාලින 
කිරීම හා පළාත් / ප්රායද්ධශිය කාර්යාල හා ප්රධාන 
කාර්යාලයේ නිලධාරින්ධ සඳහා පුහුණු වැඩමුලු 
පැවැත්ීම. 

• යවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම. (යවබ් අඩවියේ 
පළවන පුවත් හා ආයතයට සම්බන්ධධ වැඩසටහන්ධ 
පිළිබඳව යතාරතුරු හා අයනතුත් විසේතර ඇතුලත් 
කිරීම.) 

• අධිකාරියේ විදුත් තැපැල(Email) සේථාපිත කිරීම 
හා එය පවත්වායගන යාම. 
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• පරිගණක, ලැපයටාප හා  මුද්රණ යන්ධර ජාලයට 
සම්බන්ධධ කිරීම හා මුද්රණ කටයුතු ජාලය තුලින්ධ 
ලබාගැනීමට සකසේ කිරීම. 

• ප්රධාන කාර්යාලයේ හා පලාත් කාර්යාලවල 
පරිගණක භාවිතා කරන්ධනන්ධ විසින්ධ භාවිතයේදී 
ඇතිවන යදෝෂ විසඳීම.  

• (දුරකතන මාර්ග හරහා යහෝ අදාල සේථානයට 
යගාසේ, ඒ සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ග ගැනීම) 

• පරිගණක, මුද්රණ යන්ධර, ඡායා පිටපත් යන්ධර හා 
යුපිසේ යන්ධර අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තු කිරීම. නව 
පරිගණක හා ලැපයටාප සඳහා මෘදුකාංග සේථාපිත 
කිරීම. 

• යතාරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය පුළුල් කිරීම -මීට 
ඉහත දී යමම අංශයේ කටයුතු ඉතා සීමිත ඉඩක 
සිදුකරණුලැබූ අතර, එමගින්ධ යමම අංශයේ 
ඵලධායීතාවට දැඩි බලපෑමක් එල්ලී තිබුණි. 
එබැවින්ධ යතාරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය පුළුල් කිරීම 
ආරම්භකර ක්රියාත්මක යවමින්ධ පවතී.  

• මීට අමතරව මීට ඉහත දී සර්ව කාමරයක් 
යනාතිබුණු අතර එය සකසේ කිරීම ද ආරම්භ කර 
ඇත. එය නීන යු.ී.එසේ යන්ධරයකින්ධ සමන්ධවිත 
යේ.  
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10.0 අභයන්තර විගණන ඒකකය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති ෙටයේ සේථාපිත 
අභයන්තර විගණන ඒකකයේ කාර්ෙ හා විෂෙ පථෙ 
අධිකාරියේ සභාපති විසින් තීරණෙ කරනු ලබයි. 
අභයන්තර විගණන ඒකක විසින් සිදු කරනු ලබන 
මූලය යමන්ම මූලය යනාවන හා යමයහයුම් පිළිබඳව 
විගණන පරීක්ෂා කිරීම් මඟින් යසාො ගැනීම් හා 
නිරීක්ෂණ සභාපති යවත සෘජුවම වාර්තා කරනු 
ලබන අතර එහි කටයුතුවල පූර්ණ අධීක්ෂණෙක් 
සභාපති මගින් සිදුයකයර්. 

10.1 අභයන්තර විගණක ඒකකවේ 
කාර්ය හා විෂය පථය 

• ගණකාධිකරණ හා අභයන්තර පාලන ක්රිො 
පිළියවල පිළිබඳව සමායලෝචනෙ. 

• මූලය හා යමයහයුම් යතාරතුරු විමර්ෂණෙ 
කිරීම. 

• ආෙතනයේ යමයහයුම් කටයුතු වල ආර්ික 
බව, කාර්ෙක්ෂමතාවෙ හා ඵලදායීතාව 
පිළිබඳව මූලය 

• හා මූලය යනාවන පාලනෙන් පිළිබඳ 
සමායලෝචනෙ කිරීම. 

• ආෙතනයේ අභයන්තර හා භාහිර නීති 
යරගුලාසි, කළමනාකරණ ප්රතිපේති හා මඟ 
යපන්ීම් 

• ක්රිොේමක යකයර්දැයි පරීක්ෂා කිරීම. 

• කළමනාකරණෙ විසින් අවසේථානුකූලව 
පවරන ලද වියශේෂ විමර්ෂන. 

10.2 විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 
රැස්ීම 

1999 යනාවැම්බර් මස 19 දිනැති රාජය මූලය 
චක්රයේඛ පී.එෆේ./පී.ඊ.3 අනුව මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව 
පිහිටුවා ඇත. කාර්තුමෙ වශයෙන් කමිටුව ැසේවන 
අතර, 2016 වර්ෂයේ විගණන කමිටුයේ සභාපති 
ධූරෙ දරනු ලබුයේ භාණ්ඩාගාරයේ වයාපෘති 
කළමනාකරණ හා යමයහයුම් අංශයේ සහකාර 
අධ්යක්ෂිකා අනුෂිොනාදන් මහේමිෙයි. 2016 මුදේ 
වර්ෂෙ තුළ අධිකාරියේ විගණන හා කළමනාකරණ 
කමිටු ැසේීම් 04 ක් මුදේ හා ක්රමසම්පාදන 

අමාතයාංශයේ සහකාර අධ්යක්ෂිකා අනුෂිොනාදන් 
මහේමිෙයේ සභාපතීේවයෙන් පවේවන ලදී. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති, අධ්යක්ෂ 
ජනරාේ, නියෙෝජය අධ්යක්ෂ ජනරාේ (මානව 
සම්පේ, පරිපාලන හා මුදේ), අධ්යක්ෂ (මුදේ), 
අධ්යක්ෂිකා (යමයහයුම් හා සැළසුම්) සකච්ඡා 
යකයරන විෂෙෙට අදාල අධ්යක්ෂවරුන් හා 
වයාපෘති අධ්යක්ෂවරුන්  විගණකාධිපති 
යදපාර්තයම්න්තුයේ සහකාර විගණකාධිපති, 
විගණන අධිකාරි සහ පරිසර අමාතයාංශයේ ප්රධ්ාන 
අභයන්තර විගණනද සහභාගි විෙ. මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ අභයන්තර විගණක යමම කමිටුයේ 
කැඳවුම්කරු යලස ක්රිොකරයි.  විගණන හා 
කළමනාකරණ කමිටුයේ නිරීක්ෂණ හා තීරණ 
අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙට අවශය තීරණ 
ගැනිම සඳහා යොමු කරන ලදී. 

2016 වර්ෂයේ විගණන වාර්තා තුළින්ධ පැන නැගුණු 
පහත කරුණු යකයරි වියශේෂ අවධානය යයාමු 

කරන ලදී. 

1. ප්රායේශීෙ පරිසර නිලධ්ාරීන්යේ 
රාජකාරියේ යේදීම හා ඵලදායීතාවෙ 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම. 

2. අධිකාරිෙට යොමු යකයරන පරිසර 
පැමිණිලි විසදීම සම්බන්ධ්යෙන් පළාේ 
කාර්ොල ක්රිොකර ඇති ආකාරෙ හා පරිසර 
පැමිණිලි වාර්තා කිරීම සඳහා පළාේ 
කාර්ොල හී සේථාපිත පරිගණක දේත 
පේධ්තිෙ ක්රිොේමක කිරීම. 

3. අධිකාරියේ පරිසර බලපත්ර නිකුේ කිරීම හා 
කර්මාන්ත සම්බන්ධ්යෙන් දේත පේධ්තිෙ 
ොවේකාලීන කිරීම පරීක්ෂා කිරීම. 

4. මුලික පරිසරික පරික්ෂණ පැවැේ වියම්දි 
හා නිර්යේශ ඉදිරිපේ කිරියම්දි අඩු පාඩු 
පිළිබඳව අවධ්ානෙ යොමු කිරීම 

5. අධිකාරියේ ප්රසම්පාදන ක්රිොවලියේ 
අඩුපාඩු පිළිබඳව අවධ්ානෙ යොමු කිරීම. 

6. අධිකාරියේ අභයන්තර පරිපාලන හා 
අයනකුේ දුර්වලතා පිලිබදව මතුකර 
යපන්විම. 

7. වියශේෂ  විමර්ෂන වලින් හඳුනාගේ 
අභයන්තර පාළන ක්රම ඉදිරිපේ කිරීම. 
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11.0 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ විමධ්යගතකරණ වැඩ පිළිසවල 

11.1 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ බලය 

පලාත් කාර්ෂයාල සවත 

විමධ්යගතකරණය කිරීම. 

මධයම පරිසර අධිකාරිය ප්රධාන කාර්යාලය 
වශයයන්ධ, ජාතික ප්රමිතීන්ධ, මිනුම් දඩු ප්රකාශයට පත් 
කිරීම හා අවශය මාර්යගෝපයද්ධශ පිළියයල කිරීම 
ජාතික වශයයන්ධ සිදු කරන අතර ප්රායද්ධශීය වශයයන්ධ 
මධයම පරිසර අධිකාරියේ ඉලතල ක්රියාත්මක කිරීම 
සඳහා 2002 වසයර් දී මධයම හා දකුණු පළාත සඳහා 
ප්රායද්ධශීය කාර්යාල යදකක් පිිටුවිය. 

2002 වසයර් එයසේ ප්රායද්ධශීය කාර්යාල පිිටුීයමන්ධ 
ලබා ගන්ධනා ලද අත්දැකීම මත එම වැඩ පිළියවල 
මු ළු දිවයින පුරා වයාපත කරන ලද අතර, 2007 වසර 
වන විට සියළුම පළාත් පාදක යකාට යගන පළාත් 
කාර්යාල පිිටුවා, පරිසර කළමනාකරණය හා 
ආරක්ෂාව සම්බන්ධධයයන්ධ වූ ක්රියාත්මක වැඩ 
පිළියවලක් ප්රායද්ධශීය මේටයමන්ධ ක්රියාවට නංවා 
ඇත. 

ඒ අනුව, ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් පැවරී ඇති 
බලතල වලින්ධ යකාටසක් යමම පළාත් කාර්යාල 
ප්රධානීන්ධ යවත මධයම පරිසර අධිකාරිය යවනුයවන්ධ 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පවරන ලදි.   

11.2. පළාත් පාලන ආයතන සවත 

බලතල විමධ්යගත කිරීම 

උප ප්රායද්ධශීය මේටයමන්ධ මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
බලතල ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය බලය පවරාදීයම් 
වගන්ධති ජාතික පාරිසරික පනත මඟින්ධ සම්පාදනය 
යකාට ඇත. 

ඒ අනුව, එකී පනයත් 26 වන වගන්ධතිය අනුව, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය  සතු බලතල, කාර්යය යහෝ 
කර්තවය කිසිවක් ආණ්ඩුයේ යම් 
යදපාර්තයම්න්ධතුවකට, සංසේථාවකට, වයවසේථාපිත 
මණ්ඩලයකට, පළාත් පාලන ආයතනයකට යහෝ 
රජයේ යම් නිලධාරියයකු ට පවරා යදනු ලැබිය 
හැකිය.  2000 අංක 53 හා 1988 අංක 56 දරන 
පනත් වලින්ධ සංයශෝධිත 1980 අංක 47 දරන ජාතික 
පාරිසරික පනතින්ධ පවරා ඇති බලතල අනුව අනුව, 
අධිකාරියේ කටයුතු ප්රායද්ධශීය මේටමින්ධ විමධයගත 
කිරීයම් වැඩ පිළි යවලක් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

යම් වගන්ධතිය අනුව, 1993 වසයර් දී මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ බලතල වලින්ධ යම් යකාටසක් පළාත් 
පාලන ආයතන වලට පවරා දීයම් මූලික කටයුතු සිදු 
කරන ලද අතර, 1994.01.01 දින සිට 
බලපැවැත්යවන පරිදි සුළු පරිමාණ කර්මාන්ධත 
සඳහා පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කිරීයම් 
බලතල හා තවත් කටයුතු 12 ක් සඳහා බලතල 
පළාත් පාලන ආයතන යවත එනම්, මහ නගර සභා, 
නගර සභා යහෝ ප්රායද්ධශීය සභා යවත පවරන ලදි. 

1993 වසයර් දී සුළු පරිමාණ කර්මාන්ධත සඳහා 
පරිසර ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කිරීම සඳහා 
විමධයත කරන ලද බලතල නැවත පවරායගන 
2000 අංක 53 දරන සංයශෝධිත පවතින්ධ ප්රකාශයට 
පත් කරන ලද, 1159/22 දරන ගැසේ නියේදනයට 
අනුව, එම ගැසේ නියේදනයේ ‘ආ’ කාණ්ඩයට 
අයත් කර්මාන්ධත / කටයුතු 45 ක් සඳහා පාරිසරික 
ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කිරීයම් බලතල එම 
පළාත් පාලන ආයතන යවත පවරා යදන ලදි.   

ඉන්ධපසු නැවතත්, අංක 1533/16 හා 2008 ජනවාරි 
25 දිනැති අති වියශේෂ ගැසේ නියේදනයේ 
බලපරයක් ලබා ගැනීමට අවශය නියමිත කටයුතු 
‘අ’ ,‘ආ’ සහ ‘ඇ’ වශයයන්ධ කාණ්ඩ තුනක් යටයත් 
ප්රකාශයට පත් කරන ලදි.  එි ප්රතිඵලයක් යලස 
2008 යපබරවාරි 14 දින පළාත් පාලන ආයතන 
යවතපවරා තිබූ බලතල නැවතත් මධයම පරිසර 
අධිකාරියට පවරා ගන්ධනා ලද අතර, 2008.03.01 
දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි ඉහත ගැසේ 
නියේදනයේ ‘ආ’ කාණ්ඩයට අයත් නියමිත කටයුතු 
සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් කිරීයම් 
බලතල නැවතත්, පළාත් පාලන ආයතන වලට 
පවරා යදන ලද අතර, එම ආයතන ඒ අනුව කටයුතු 
කරන ලදි. 

11.3 දිස්ත්රික් පාරිසරික නීති බලගැන්වීම් 

කමිටුව (DELEC) 

• 1995 වසයර් දී දිසේික් පාරිසරික නීති 
බලගැන්ධීයම් කමීටුව නමින්ධ, කමිටු සෑම 
දිසේික්කයක් පාසාම පිිටුීයම් පරිපාලනමය 
ක්රියාවට නංවන අතර, යමම කමිටුයේ සභාපති 
වශයයන්ධ අදාල පරිපාලන දිසේික්කයේ 
දිසේික්  යල්කම් කටයුතු කරයි. 

• යමම කමිටුයේ අනිකුත් සාමාජිකයන්ධ වනුයේ; 

• යසෞඛ්ය යසේවා පළාත් අධයක්ෂ 

• යජයෂේඨ යපාලිසේ අධිකාරී 

• දිසා වන නිලධාරී 

• පළාත් පාලන සහකාර යකාමසාරිසේ 

• වන ජීී යදපාර්තයම්න්ධතුයේ දිසේික් ප්රධානී 

• දිසේික්කයේ ප්රායද්ධශීය යල්කම්වරුන්ධ 

• එම පරිපාලන දිසේික්කයේ පළාත් පාලන 
ආයතන ප්රධානීන්ධ 

• එම පරිපාලන දිසේික්කයේ රාජය යනාවන 
සංවිධාන නියයෝජිතයින්ධ 

යමම කමිටුයේ යල්කම් වශයයන්ධ ප්රායද්ධශීය පරිසර 
නිලධාරියයක් කටයුතු කරනු ඇත. 
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එයසේම අවශයතාවය මත යමම කමීටුව සඳහා 
යවනත් සාමාජිකයන්ධ හා නියයෝජිතයන්ධ පත් කළ 
හැකිය.  

යමම කමිටුයේ ප්රධාන කාර්ය භාරය වනුයේ, 
මහජනයායගන්ධ ලැයබන්ධනා වූ පාරිසරික වැරදි යහෝ 
අක්රමිකතා සම්බන්ධධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය 
කර, ඊට අදාල ක්රියාත්මක කළ යුතු නිර්යද්ධශයන්ධ 
අදාල ආයතන වන යපාලීසිය, යසෞඛ්ය යසේවා 
යදපාර්තයම්න්ධතුව, වන සංරක්ෂණ 

යදපාර්තයම්න්ධතුව යහෝ පළාත් ආයතන ලවා 
සිදුකරීමය. 

යමම කමීටුයේ මූලික කර්තේයය වනුයේ, 
මහජනයායගන්ධ ලැයබන්ධනා වූ පාරිසරික පැමිණිලි 
සම්බන්ධධයයන්ධ කටයුතු සිදු කිරීමය. 

යමම කමිටු රැසේීම් සෑම මසකම, සෑම 
දිසේත්රීක්කයකම, දිසේත්රීක් යල්කම්තුමායේ 
පරධානත්වයයන්ධ පවත්වනු ලබයි.
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12.0 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ ප්රාසේශීයකරණ වැඩ පිළිසවල

21 .1. හැඳින්වීම 

පරිසර ආරක්ෂණය සඳහා පළාත් කාර්යාල යවත 
පවරා ඇති බලතල අතරින්ධ ප්රධානතම වනතික 
ක්රියාවලිය වනුයේ පරිසර ආරක්ෂණ බලපර නිකුත් 
කිරීයම් ක්රියාවලිය යේ. යමම ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක 
කිරීයම් දී ජාතික වශයයන්ධ පනවා ඇති, අපද්රවය පිට 
කීරීම සඳහා වූ ප්රමිතීන්ධ හා උපමාන, වායු වියමෝචන 
හා ශබ්ද මේටම් අනූව ක්රියාත්මක කිරීම තුලින්ධ 
පාරිසරික ආරක්ෂාව යමම බලපර ක්රමය තුලින්ධ 
තහවරු යකයර්. ශ්රී ලංකායේ වර්තමානය යදස 
බැලීයම් දී යපනී යන්ධයන්ධ යමම පාරිසරික ආරක්ෂණ 
බලපර ක්රමය හඳුන්ධවා දීමට ප්රථම එනම්, මීට දශක 
යදකකට යහෝ තුනකට යපර සේථානගත කරන ලද 
කර්මාන්ධත වලින්ධ විශාල වශයයන්ධ පාරිසරික ගැටළු 
ඇතී ී තියබන බවය.  

කාර්මික අපසයන්ධද (පිලියම් කල යහෝ යනාකළ) 
ආසන්ධනතම ජල ප්රවාහ වන ගංඟා, වැේ සහ මුහුද 
වැනි නිදහසේ පරිසරයට මුදාහැරීම සාමානයයයන්ධ සිදු 
යේ. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්රවාහන මණ්ඩලය 
විසින්ධ යපාදු මහජනතාවයේ ඉල්ලුම සඳහා අවශය 
වන ජලය සපයා ගනු ලබන්ධයන්ධ ගංඟා වලිනි. 
එයහයින්ධ අපද්රවය ජල මූලාශ්ර වලට මුදා හැරීම විශාල 
ප්රශේනයක් ී ඇත. යපාදු ජනතාවයේ පානීය ජල 
ප්රභව අපවිර ීම යකයරි මතුපිට ජල දූෂණයට 
අමතරව භූගත ජල දූෂණය ද බලපානු ලබයි. 

පරිසරයට අපද්රවය මුදා හැරීම සම්බන්ධධව 
වර්තමානයේ පවතින ප්රමිතීන්ධ මඟින්ධ භූගත ජලය 
නැවත පිරීම සහ එි ආරක්ෂාව යන කරුණු 
ආවරණය යනායේ.  

වනතිකව බැඳී පවතින නිකුත් කරන ලද පාරිසරික 
ආරක්ෂණ බලපරයන්ධි නිර්යද්ධශිත ක්රියාකාරකම් 
අඩංගු ී ඇත. එයහයින්ධ පාරිසරික ආරක්ෂණ 
බලපරයක් තුලින්ධ නිකුත් කරන්ධනා වූ යකාන්ධයද්ධසි 
කඩකිරීම ජාතික පාරිසරික පනත අනූව දඬුවම් 
ලැබිය හැකි වරදකි. නිර්යද්ධශිත ක්රියාකාරකම් වලින්ධ 
වැඩි සංඛ්යවක් බසේනාිර පළාත තුල පිිටා ඇත. 
මධයම පරිසර අධිකාරිය සතුව ඇති දත්ත අනුව මහා 
පරිමාන හා මධයම පරිමානයයන්ධ පරිසර දූෂණයට 
දායක වන කර්මාන්ධතශාලා වලින්ධ 37% ක් බසේනාිර 
පළාත තුල පිිටා ඇත.  මධයම පළායත් එම අගය  
10% ක් වන අතර සහ දකුණු පළායත් එම අගය 
13%  සහ 40% ක් වන ඉතිරිය අනකුත් පළාත් වන 
සබරගමුව, නැයගනිර, උතුරු මැද, ඌව, උතුර සහ 
වයඹ පළාත් වල පිිටා ඇත. යමම කර්මාන්ධත 
සමීක්ෂණය අදාල පළාත් වල පරිසර නිලධාරීන්ධ 
විසින්ධ කරන ලද අතර, ඒ සඳහා මඟ යපන්ධීම් 
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය මඟින්ධ ලබායදන 
ලදි. 

නිර්යද්ධශිත ක්රියාකාරකම් සඳහා නිකුත් කරන 
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපරය අළුත් කළ යුතු යේ. 
එයමන්ධම, යම් කර්මාන්ධත කරුයවක් තම බලපරයේ 
සඳහන්ධ යකාන්ධයද්ධසිවලට පටහැනි යලස ක්රියාකර 
ඇති බව ඔපපු වුවයහාත් එම බලපර අවලංගු කිරීයම් 
බලතල ද අධිකාරිය සතු යේ. එම අවලංගු කිරීමකින්ධ 
පසු යම් යකයනක් අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ධයන්ධ නම්, පාරිසරික අමාතයංශයේ 
යල්කම්වරයාට එය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, 
එතුමායේ තීරණය ඒ සම්බන්ධධයයන්ධ වු අවසාන 
තීරණය යේ.

.212  පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර 

ක්රියාපිපාිය 

2016 වර්ෂයේ දී “අ” කාණ්ඩයේ පරිසර ආරක්ෂණ 

බලපර 1,240 ක් සහ “ආ” කාණ්ඩයේ පරිසර 

ආරක්ෂණ බලපර 969 ක් අලුතින්ධ නිකුත් කර ඇති 

අතර “අ” කාණ්යේ පරිසර ආරක්ෂණ බලපර   

5,975 ක් සහ “ආ” වර්ගයේ පරිසර ආරක්ෂණ 

බලපර 1,180 ක් අළුත් කරන ලදී.

TABLE 0.23 පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර ක්රියාපිපාිය පලාත් මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීම 

ප
ල
ාත

 

දිසේික්කය නිකුත්කල බලපර සංඛ්යාව අළුත්කල බලපර සංඛ්යාව 

2014 2015 2016 

 

2014 2015 2016 

 "A” "B" "A” "B" "A” "B" "A” "B" "A” "B" "A” "B" 

බ
ස
ේන
ාි
ර
  

යකාළඹ 
525 341 311 218 219 91 932 226 834 181 1392 170 

ගම්පහ 305 315 231 161 226 83 407 40 716 115 598 160 
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12.3 නව කර්ෂමාන්ත සඳහා පාරිසරික 

නිර්ෂසේශ නිකුත් කිරීම 

ෙම් සේථානෙක නව කර්මාන්තෙක් සේථානගත 
කිරීමට ප්රථම අධිකාරියේ නිර්යේශෙ ලබා ගැනීම 
මූලික අවශයතාවන් වන අතර එමඟින් එම 
කර්මාන්තෙ නුසුදුසු ප්රයේශෙක සේථානගත ීම 
වැළැක් යේ. යමම පාරිසරික නිර්යේශ නිකුේ කිරීම 
තුලින් නුසුදුසු සේථානෙන් හි නුදුසු කර්මාන්ත 
සේථානගත කිරීම වළක්වාගත හැකි ී තියබන අතර 

යම් නිසා  කර්මාන්තකරුවන්ට නිෙම සේථානයේ 
නිෙම කර්මාන්තෙ අදාල පරිසර දූෂණ පාලන 
පිරිවිතරෙන් අනුගමනෙ කිරීම තුලින් සේථානගත 
කිරීමට හැකිොව ලැබී ඇති  නිසා ඔවුන්ටද  විශාල 
වශයෙන් ප්රතිලාභ අේ ී තියේ. එයමන්ම සුදුසු 
සේථානෙන්හි සුදුසු කර්මාන්ත සේථානගත කිරීම 
තුලින්  අසේවාසීන්ටද පරිසර දූෂණයෙන් යහෝ 
මහජන පීඩාවන්යගන් යතාරව වාසෙ කිරීයම් 
හැකිොව ලැබී ඇත. යකයසේ යවතේ 2015 වර්ෂයේ 
දී නව කර්මාන්ත 80 ක් පමණ වන ක්රිොකාරකම් 

කළුතර 168 112 147 91 61 46 350 102 282 65 335 91 

ම
ධ
ය
ම

 

නුවර  
195 146 80 44 39 40 186 66 404 71 321 57 

මාතයල් 118 29 46 24 21 13 77 20 204 52 181 47 

නුවරඑලිය 25 38 06 10 04 02 54 9 41 04 65 02 

දකු
ණු

 

ගාල්ල 
125 135 50 60 32 64 178 56 161 74 246 65 

මාතර 131 77 15 17 36 54 156 36 167 101 327 92 

හම්බන්ධයතාට 95 68 19 36 48 44 92 26 184 30 174 29 

ස
බ
ර
ග
මු
ව

 

කෑගල්ල 
108 202 109 101 42 67 76 50 348 95 218 70 

රත්නපුර 141 199 107 99 67 100 61 49 267 73 417 78 

උ
තු
රු
ම
ැද

 

අනුරාධපුරය 
169 51 119 16 89 30 167 62 181 19 213 38 

යපායලාන්ධන

රුව 

119 105 09 08 22 21 26 8 99 14 86 31 

න
ැය
ග
න
ි
ර

 

ත්රීකුණාමලය 
104 45 08 22 31 17 29 11 127 49 147 23 

අම්පාර 170 140 10 15 40 24 25 39 110 54 293 59 

මඩකලපුව 116 117 13 19 05 17 27 26 98 42 122 65 

වවුනියාව 145 50 21 31 39 40 62 19 151 34 193 25 

මන්ධනාරම 90 74 14 19 17 30 35 17 99 23 184 17 

ඌ
ව

 

බදුල්ල 
138 76 25 11 47 44 73 30 106 11 226 31 

යමානරාගල 27 125 16 14 05 13 1 0 15 0 49 06 

උ
තු
රු
  

යාපනය 
31 40 0 18 10 07 11 0 11 0 36 0 

කිලියනාච්ිය 57 15 0 0 14 19 33 11 0 0 70 0 

මුලතිවු 67 106 59 80 20 12 3 1 31 05 33 1 

ව
ය
ඹ

 කුරැණෑගල 
5 7 107 136 72 75 0  0 01 40 20 

පුත්තලම 1 2 27 24 34 16 0  01 01 09 3 

එකතුව 3175 2615 1549 1274 1240 969 3061 904 4637 1114 5975 1180 
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සඳහා නිර්යේශ නිකුේ කලදි එෙ 2016 වසර වන විට 
සම්පුර්ණ නිර්යේශ කිරීම සඳහා ඉේලීම්  2ල291ක් 
ඉදිරිපේ වුව ද එයින් අනුමාන කිරිම් 1ල558 ක් ද 
ප්රතික්යෂේප කිරීම්  112 ක්ද වාර්ථාකල හැක. මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියේ පළාේ කාර්ොල සේථාපනෙ 

කිරීයමන් පසු නව කර්මාන්ත සඳහා පාරිසරික 
නිර්යේශ ලබා දීම එම කාර්ොල මඟින් සිදු කරනු 
ලැයේ.නව කර්මාන්ත පිහිටුීම සඳහා නිර්යේශ ලබා 
ගැනීම

TABLE 0.24  නව කර්මාන්ත සඳහා පාරිසරික නිර්වද්  නිකුත් කිරීම 

පලාත දිස්ත්රික්කය ලැබුන අයුම්පත් ගණන අනුමත කරන ලද 

ප්රමාණය 

ප්රතික්සෂප් කළ ප්රමාණය 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

බ
ස
ේන
ාි
ර

 

යකාළඹ 
141 163 153 94 175 104 0 0 0 

ගම්පහ 199 176 202 11 45 136 0 01 5 

කළුතර 97 169 205 72 82 118 4 06 9 

ම
ධ
ය
ම

 

නුවර  
76 86 121 49 46 66 6 04 11 

මාතයල් 51 81 93 54 48 53 3 0 05 

නුවරඑලිය 12 05 15 9 03 04 0 0 0 

දකු
ණු

 

ගාල්ල 
98 76 112 75 67 67 6 06 14 

මාතර 65 40 63 64 29 32 8 07 06 

හම්බන්ධයතාට 35 33 67 20 17 48 0 03 05 

ස
බ
ර
ග
මු
ව

 

කෑගල්ල 
73 98 138 60 59 62 1 01 03 

රත්නපුර 40 77 118 53 44 118 0 0 34 

උ
තු
රු
ම
ැද

 

අනුරාධපුරය 
78 79 128 25 26 65 4 01 02 

යපායලාන්ධනරුව 34 29 33 9 13 13 0 0 07 

න
ැය
ග
න
ි
ර

 

ත්රීකුණාමලය 
18 14 04 17 14 08 3 0 0 

අම්පාර 18 33 34 23 38 35 5 01 0 

මඩකලපුව 69 72 76 82 49 63 0 02 0 

මන්ධනාරම 63 37 70 32 32 45 7 05 02 

වවුනියාව 32 42 62 28 25 51 0 01 01 

බදුල්ල 
72 74 58 47 35 32 0 02 0 
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.421 . පරිසර දූෂණය, ඉන් ඇතිවන 
පීඩාව සහ සව්ාභාවික සම්පත් 

අධිපරිසභෝයනය සම්බන්ධ් මහයන 

පැමිණිලි විසඳීම. 

2016 වසයර් දී කර්මාන්ත වලින් සිදුවන්නා වූ 
දූෂණෙට අදාල පැමිණිලි 2,120 ක් සහ සේවාභාවික 
සම්පේ අනිසි යලස පරිහරණෙ කිරීමට අදාල 
පැමිණිලි 549 ක් වශයෙන් පැමිණිලි 2,579 ක් පළාේ 
කාර්ොල මඟින් හසුරුවා ඇත. 

ඒ ඒ පළාත් කාර්යාල බල ප්රයද්ධශය තුල සිටින්ධනා වු 
මහජනායායගන්ධ ලැයබන  පාරිසරික පැමිණිලි  
සම්බන්ධධයයන්ධ එනම්, කර්මාන්ධතයක් පවත්වායගන 
යායමන්ධ ඇති වන්ධනා වූ පාරිසරික දූෂණ යහෝ 

යවනත් යම් කටයුත්තක් පවත්වායගන යායමන්ධ 
ඇතිවන්ධනා වූ පාරිසරික දූෂණ යහෝ සේවාභාවික 
සම්පත් අනිසි යලස පරිහරණය කිරීම 
සම්බන්ධධයයන්ධ ලැයබන්ධනා වූ මහජන පැමිණිලි 
සම්බන්ධධයයන්ධ පළාත් කාර්යාල විසින්ධ කටයුතු 
කරනු ලැයබ්. යමයසේ ලැයබන පාරිසරික පැමිණිලි 
යබෝයහෝ විට සුදුසු පියවර ගැනීම සඳහා අදාළ 
ආයතනවලට යයාමු කරන ලද අතර, මධයම පරිසර 
අධිකාරියට ඒ සම්බන්ධධව පරීක්ෂණයක් කිරීමට 
අවශය යැයි හැ යේ නම්, ඒ පිළිබඳව සිදු කරන්ධනා වූ 
සේථානීය පරීක්ෂණයකින්ධ පසු අදාල පරිසර දූෂණය 
යහෝ මහජන ීඩාව අවම කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග 
ගන්ධනා ලදී.   

 

 Table 0.25 2016වසරතුලදීහසුරුවනලදපැමිණිලි 

දිස්ත්රික්කය 
ලැබුන පැමිණිලි ප්රමාණය 

විස ඳන ලද 

පැමිණිලි ප්රමාණය 

සවනත් ආයතන 

සඳහා සයාමුකල 

පැමිණිලි ප්රමාණය 

EPC NRM EPC NRM 
 

යකාළඹ 501 22 0 0 0 

ගම්පහ 393 53 57 08 24 

කළුතර 335 66 11 03 14 

නුවර  103 51 38 18 41 

මාතයල් 16 02 02 02 01 

නුවරඑලිය 07 01 02 02 01 

ගාල්ල 87 48 58 39 24 

මාතර 115 29 06 03 07 

හම්බන්ධයතාට 47 01 13 0 01 

කෑගල්ල 168 61 79 33 0 

රත්නපුර 79 138 39 54 18 

ඌ
ව

 
යමානරාගල 66 124 111 60 110 85 0 04 02 

උ
තු
රු

 

යාපනය 
145 67 83 136 66 71 0 0 0 

කිලියනාච්ිය 17 16 26 16 16 20 0 0 01 

මුලතිවු 40 34 53 27 17 39 1 0 0 

ව
ය
ඹ

 කුරුණෑගල 
23 214 188 10 194 182 0 01 02 

පුත්තලම 22 38 78 7 28 41 0 0 03 

එකතුව 1584 1877 2291 1080 1278 1558 48 45 112 
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දිස්ත්රික්කය 
ලැබුන පැමිණිලි ප්රමාණය 

විස ඳන ලද 

පැමිණිලි ප්රමාණය 

සවනත් ආයතන 

සඳහා සයාමුකල 

පැමිණිලි ප්රමාණය 

EPC NRM EPC NRM 
 

අනුරාධපුරය 58 01 10 1 0 

යපායලාන්ධනරුව 1 0 0 0 0 

ත්රීකුණාමලය 10 0 3 0 0 

අම්පාර 13 02 3 0 0 

මඩකලපුව 15 02 4 2 0 

මන්ධනාරම 2 1 1 0 0 

වවුනියාව 3 0 1 0 1 

බදුල්ල 26 38 7 15 0 

යමානරාගල 29 20 17 10 3 

යාපනය 38 01 19 03 9 

කිලියනාච්ිය 06 06 0 03 4 

මුලතිවු 01 01 01 01 0 

කුරුණෑගල 51 02 26 01 0 

පුත්තලම 16 03 06 01 0 

එකතුව 2,120 549 403 199 148 

12.5. ISO 14000 තත්ත්ව 
සහතිකකරණය පිළිබඳ බසන්ාහිර 

පළාත් කාර්ෂයාලසේ දායකත්වය. 

ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය මඟින්ධ ලබායදන ISO 
14000 ප්රමිති සහතිකය කර්මාන්ධතශාලා සඳහා 
ලබාදීම පිණිස, මධයම පරිසර අධිකාරියේ බසේනාිර 
පළාත් කාර්යාලය තාක්ෂණික හා නීතිමය ගැටළු 
වලදී වියශේෂඥ දැනුම ලබායදයි.   

.621 . පරිසර කළමනාකරණය  

.6.112 . මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය 

(IEE) 

1993 වසයර් සිට සියළු ප්රධාන සංවර්ධන වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රථම මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ 
ක්රියාවලියකට යටත්විය යුතුය. යටිතල පහසුකම් 

වැඩිදියුණු කිරීයම් වයාපෘති, කර්මාන්ධත, උදයාන 
වැඩි දියුණු කිරීම ආදී මහා පරිමාණ නියමිත කටයුතු 
යමම ක්රියාවලියට අයත් යේ. පාරිසරික බලපෑම් 
ඇගයීයම් ක්රියාවලියේ දී මහා පරිමාණ වයාපෘතීන්ධ 
පරිසර බලපෑම් මුල් අවධියේ ම හඳුනායගන එම 
බලපෑම් අවම කිරීයම් අවශය නිර්යද්ධශ සපයනු 
ලැයබ්. යම් නිසා වයාපෘති යයෝජකට වයාපෘතියේ 
මුල් අදියයර්ම පරිසර බලපෑම් අවම කර ගැනීමට 
හැකි යේ.  

පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් ක්රියාවලියට යහෝ 
මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ ක්රියාවලියකට යටත් 
ේයාපෘති සම්බන්ධධයයන්ධ නිර්යද්ධශ නිකුත් කිරීම 
පළාත් කාර්යාල මඟින්ධ සිදු කරනු ලැයබ් . 

පහත දැක්යවන්ධයන්ධ මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ 
ක්රියාවලියට භාජනය ී මට යයෝජනා වූ ේයාපෘතීන්ධ 
පිළිබඳ විසේතරය.
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TABLE 0.26 මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ (IEE) / පරිසර බලපෑම් ඇගයීම (EIA) නියමයන්ට අනුකූලව 2016 වසර 

තුළදී අනුමත ූ වයාපෘති ලැයිස්තුව. 

පලාත දිස්ත්රික්කය 
අයුම්පත් ගණන අනුමත කල ගණන ප්රතික්සෂප් කළ 

ප්රමාණය 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

බ
ස
ේන
ාි
ර
  යකාළඹ 

1 03 02 0 0 1  0 0 

ගම්පහ 0 38 67 0 04 0  01 1 

කළුතර 3 19 03 2 02 0  0 0 

දකු
ණු

 

ගාල්ල 10 04 0 2 07 0 1 01 0 

මාතර 0 02 2 4 02 1  0 0 

හම්බන්ධයතා

ට 

1 03 1 2 03 0  0 0 

ම
ධ
ය
ම

 නුවර  81 78 110 70 67 84 5 02 9 

මාතයල් 7 5 16 15 14 6  0 0 

නුවරඑලිය 78 64 41 89 76 10  17 1 

ස
බ
ර
ග

මු
ව

 කෑගල්ල 7 1 7 4 06 1  0 0 

රත්නපුර 4 4 19 3 04 6  0 1 

ඌ
ව

 බදුල්ල 99 103 225 69 135 120  02 19 

යමානරාගල 6 02 06 5 02 2  0 0 

න
ැය
ග
න
ි
ර

 

ත්රීකුණාමලය 8 0 12 9 02 3  0 0 

අම්පාර 0 1 0 0 0 2  0 0 

මඩකලපුව 

0 4 0 0 02 0  0 0 

උ
තු
රු
ම
ැද

 අනුරාධපුරය 2 3 5 0 0 0  0 0 

යපායලාන්ධන

රුව 

2 6 7 0 0 3  0 0 

ව
ය
ඹ
 

ප
ල
ාත

 

කුරුණෑගල   0   0   0 

පුත්තලම   1   0   0 

උ
තු
රු
  

යාපනය 0 2 15 0 02 19  0 6 

කිලියනාච්ි

ය 

0 0 0 0 0 0  0 0 

මුලතිවු 0 0 0 0 0 0  0 0 

මන්ධනාරම 0 0 3 0 0 2  0 0 

වවුනියාව 0 0 8 0 0 3  0 0 

එකතුව 309 342 550 272 328 263 6 23 37 

 

2015 වසර තුල දී අයදුම්පත් 342ක් ලැබුණු අතර ඉන්ධ 328ක් සඳහා අනුමැතිය ලබාදුන්ධ අතර අයපක්ිත තත්වයේ 

යනාවන යහයින්ධ අයදුම්පත් 23ක් (2014 වසයර් අයදුම්පත් ද ඇතුළුව) ප්රතික්යෂේප කරන ලදි. 

12.6.2 ලැයිස්තුගතසකාට නැති ක්රියාකාරකම් 

සඳහා පාරිසරික නිර්ෂසේශ ලබාදීම. 

ඒ ඒ වයාපෘති යයෝජකයන්ධ විසින්ධ ඉදිරිපත් කරන්ධනා 
වූ ඉල්ලුම් පර අනූව එම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
තුලින්ධ පරිසරයට සිදු වන්ධනා වූ අිතකර බලපෑම් 
අවම කිරීමට අදාල යකාන්ධයද්ධසි සමඟ යමම 

පාරිසරික නිර්යද්ධශ නිකුත් කරනු ලැයබ්. ඒ අනූව, 
ගත වූ වසර තුල යහෝටල්, දැව යහලීම්, විදුලි සංයද්ධශ 
කුළුණු ඉදිකිරීම් හා ඉඩම් කේටි කිරීම ආදී වශයයන්ධ 
වූ වයාපෘතින්ධ 6,291 (පසුගිය වසයර් අයදුම්පත් ද 
ඇතුළුව) ක් සඳහා පහත දැක්යවන පරිදි පාරිසරික 
නිර්යද්ධශ පළාත් කාර්යාල විසින්ධ නිකුත් කරන ලදි. 
සංවර්ධිත ක්රියාවලියේ මූලික සැලසුම් අවධියේ ම 
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පාරිසරික බලපෑම් හඳුනායගන ඒ සඳහා පිළියම් 
යයදීමට ඉහත සඳහන්ධ ක්රියාවලිය පහසුකම් 
සලසයි.

TABLE 0.27 2016 වසවර්දී ලැයිස්තුගතවකාට නැති ක්රියාකාරකම් සඳහා ලබාදුන් පාරිසරික නිර්වද්  ලැයිස්තුව 

පලාත දිස්ත්රික්කය ලැබුන 

අයුම්පත් ගණන 

අනුමත 

කරන ලද 

ප්රමාණය 

ප්රතික්සෂප් 

කළ 

ප්රමාණය 

පැමිණිලි 

පසුවිපරම් 

කිරීම් 

බ
ස
ේන
ාි
ර

 

යකාළඹ 121 139 0 0 

ගම්පහ 375 253 0 0 

කළුතර 533 475 12 0 

දකු
ණු

 ගාල්ල 147 136 6 0 

මාතර 84 120 0 2 

හම්බන්ධයතාට 142 116 9 2 

ම
ධ
ය
ම

 නුවර  83 497 1 5 

මාතයල් 96 649 3 0 

නුවරඑලිය 08 66 0 5 

ස
බ
ර
ග

මු
ව

 කෑගල්ල 06 168 0 2 

රත්නපුර 18 386 0 0 

ඌ
ව

 බදුල්ල 880 772 1 5 

යමානරාගල 447 299 0 6 

න
ැය
ග
න
ි
ර

 ත්රීකුණාමලය 679 675 0 0 

අම්පාර 245 198 0 0 

මඩකලපුව 118 182 8 3 

මන්ධනාරම 339 108 0 2 

වවුනියාව 50 64 0 0 

උ
තු
රු

ම
ැද

 අනුරාධපුරය 45 15 1 0 

යපායලාන්ධනරුව 30 15 0 0 

උ
තු
රු

 යාපනය 334 253 0 0 

කිලියනාච්ිය 21 201 0 1 

මුලතිවු 03 37 0 0 

ව
ය
ඹ

 

කුරුනෑගල 88 274 1 3 

පුත්තලම 22 193 6 2 

එකතුව   4914 6291 48  
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13.0 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද විසශ්ෂ වයාපෘති.  

13.1 “පිළිසරු” යාතික  න අපරවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය 

අදාළඅණපනේමගින්ශ්රීලංකාවතුළඝනඅපද්රවය 
කළමනාකරණයේසම්පූර්ණවගකීමපැවරීඇේයේ
පළාේපාලනආෙතනවලට යේ. මහනගර සභා

ආඥාපනත,නගරසභාසහප්රායේශීෙසභාපනේ
මගින්  ඝන අපද්රවය කළමනාකරණෙට අදාල
සම්පූර්ණ වගකීම අදාල පළාේ පාලන ආෙතන
යවත පවරා ඇති නමුේ ඔවුන්යේ දැක්ම තුළ
වැඩිමනේඅවධ්ානෙයොමුකරඇේයේයභෞතික

සම්පේදියුණුකිරීමයකයරහිවනඅතරඝනඅපද්රවය
කළමනාකරණෙ යකයරහි දැක්යවන උනන්දුව

සායප්ක්ෂවශයෙන්අවමතේවෙකපවති.යම්නිසා
ඝන අපද්රවය කළමනාකරණෙ සඳහා අවශය  
සම්පේප්රමාණෙදසායප්ක්ෂවඅඩුතේත්වෙකපවතී. 

13.1.2 පිළිසරු  වයාපෘතිය ස්ථාපිත කිරීම. 

‘‘ශ්රී ලංකාව තුළ ඝන අපද්රවය  කළමනාකරණෙ

සඳහා ජාතික ප්රයේශෙක් ” පිළිසරු වයාපෘතිෙ
සේථාපිතකිරීමෙනමැයෙන්එවකටපැවතිපරිසරහා

සේවභාවික සම්පේ අමාතයාංශෙ විසින් ඉදිරිපේ
කරන ලද අමාතය මණ්ඩල පිකාවට 2007
යදසැම්බර්මස19වනදිනලැබුණුඅනුමැතිෙඅනුව
2008ජනවාරිමස01වනදිනසිටබල පැවැේයවන
පරිදිපිළිසරුවයාපෘතිෙමධයමපරිසරඅධිකාරියේ
සේථාපිතයකරිණ. 

2013  ජුලි 21 දින ගන්ධනා ලද කැබිනේ තීරණ අනුව 
2014 සිට 2018 දක්වා පිළිසරු අදියර - II යලස වසර 
5කට දිර්ඝ කරන ලදී.  

13.1.3 ජාතික ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ 

ප්රතිපත්තිය 

පිළිසරු වැඩසටහයන් එක් ආරම්භෙක් වශයෙන්
පරිසර හා සේවභාවික සම්පත් අමාතයාංශෙ විසින්
ඝන අපද්රවය කළමනාකරණෙ සඳහා  ජාතික
ප්රතිපේතිෙක් 2007 ඔක්යතෝම්බර්  මාසයේදී
යකටුම්පේ කරන ලදී. එයසේම  ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණෙ සඳහා වූ ජාතික   ප්රතිපේතිෙ
ක්රියාේමක කිරීම සඳහා  ජාතික ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණඋපාෙමාර්ගෙන්යකටුම්පේකරන
ලදී.  අදාල ප්රයේශ වල තිරසාර ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණවැඩසටහනක්ක්රිොේමකකිරීම
සහ ඒසඳහාපළාේපාලනආෙතනවලපූර්ණ
සහයෙෝගෙලබාගැනීමසඳහාඋක්තඋපාෙමාර්ග
ක්රිොයවහිනැංීමවර්තමානයේඉතාඅතයාවශය
කරුණක් ී ඇත.  පිළිසරු  වැඩසටහන   යමම
උපාෙමාර්ග ක්රිොයවහි  යෙදීයම්  අභියෙෝගෙ
මනාවහඳුනායගනඇත. 

13.1.3 අරමුණු 

පිළිසරුවැඩසටහයන්ප්රධ්ානඅරමුණුපහකි. 

• ඝනඅපද්රවයකළමනාකරණෙසඳහාජාතික
ප්රතිපේතිෙක්සැකසීම. 

• ඝනඅපද්රවයකළමනාකරණෙසඳහාජාතික
උපාෙමාර්ගසැකසීම. 

• සිෙළුම  පාර්ශවෙන් සඳහා  ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණෙට අදාලව එලදායී
අධයාපනෙන්හාදැනුමක්ලබාදීම.යම්සඳහා
පුහුණු  කිරීම්හාධ්ාරිතාවර්ධ්නෙඇතුලේ
යේ. 

• ඝනඅපද්රවයකළමනාකරණෙසඳහාවයාපෘති
සහ වැඩසටහන් ක්රිොේමක කිරීම සඳහා
පළාේ පාලන  ආෙතන වලට පහසුකම්
සැපයීම. 

• කාර්ෙක්ෂම යලස අණපනේ ක්රිොේමක
කිරීම සඳහා පවතින නීති රාමුව සවිබල
ගැන්ීම. 

ඉහතඅරමුණුයගාඩනංවාඇේයේඝනඅපද්රවයහා
සබැඳිවපවතිනගැටළුසහඝනඅපද්රවයහාසබැඳිව
විවිධ් පාර්ශවෙන් විසින් මුහුණපාන ගැටළු
සැලකිල්ලට ගැනීමතුලින්සහ දිවයිනතුලපූර්ණ
ඝනඅපද්රවයකළමනාකරණක්රමයේදෙක්වැඩිදියුණු
කිරීමටවියශේෂයෙන්ප්රබලගැටළුයලසසැලයකන
අතරමැදි ප්රතිකර්මයෙදීමසහඅවයශේෂකසළපරිසර
හිතකාමී යලස අවසාන බැහැරලීම පිළිබඳ වැඩි
අවධ්ානෙක්යොමුකිරීමපදනම්කරයගනෙ. 

13.1.5 විෂය පථය 

යමහිදීඝනඅපද්රවයයලසගෘහසේථකසළ,නාගරික
කසළ,වාණිජකසළ,ආෙතනිකකසළසහ
සමහරක්කර්මාන්තශාලා කසළයමන්මපළාේ
පාලනආෙතනසහයපාදුසේථානවලින් බැහැරලන
කසළ අෙේයේ.පිළිසරු වයාපෘතියේදැක්මතුළ
පහතසඳහන්ප්රධ්ානක්රිොකාරකම්ඇතුලේයේ. 

I. පළාේපාලනආෙතනවලින්ඝනඅපද්රවය 
බැහැරකිරීමසම්බන්ධ්වයතාරතුරුැසේ
කිරීම. 

II. වයාපෘතිවාර්තාවිශේයේෂණෙකිරීම. 

III. අපද්රවය යවන්ධ කිරීම සහ පරිසර ිතකාමි 
යලස බැහැර කිරිම පිළිබඳව පිකා 
,පුවත්පත්, ගුවන්ධ විදුලිය සහ රූපවාිනී 
මාධය මඟින්ධ පළාත් පාලන ආයතන 
මේටමින්ධ අධයාපන හා දැනුවත් කිරිම් 
වැඩසටහන්ධ පැවැත්ීම. 
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IV. තාක්ෂණිකසහාෙ,ආෙතනිකශක්තිෙසහ
ධ්ාරිතාවර්ධ්නෙ. 

V. යලෝහ,ප්ලාසේටික්,ීදුරුසහකඩදාසි
කසළසඳහාඑකතුකිරීයම්ජාලෙන්
ඇතිකිරීමතුලින්ප්රතිචක්රීකරණෙ 
ශක්තිමේකිරීම. 

VI. පළාේපාලනආෙතනමට්ටමින්
යකාම්යපෝසේට්අංගන ඉදිකිරීම. 

VII. අවයශේෂකසළබැහැරලීමසඳහාඅඩු
විෙදම්සනීපාරක්ෂකකසළරඳවන
ඉදිකිරීම. 

VIII. ගෘහසේථයකාම්යපෝසේට්කරණෙප්රචලිත
කිරීම. 

IX. පසුවිපරම්කිරීමහානිසියලසඝන
අපද්රවය කළමනාකරණෙයනාකරන 
පළාේ 

පාලනආෙතනවලටඑයරහිවනීතිමෙ
පිෙවරගැනීම. 

13.1.6 පිළිසරු ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

පිළිසරුවයාපෘතියේ 2008-2010, 2011-2013 සහ 
2014-2018වර්ෂසඳහාවූක්රිොකාරිසැලැසේමවලට
අමතරව, අදාල වර්ෂ සඳහා වාර්ෂික ක්රිොකාරී
සැලසුම් දසකසේකරඇත.ඒඅනූව2016වසරසඳහා
පිළිසරු ක්රිොකාරි සැලැසේම සකසේ කර ඇේයේ 
අදාල ක්රිොකාරකම් ක්රිොේමක කිරීම සඳහා
ප්රතිපාදනයවන්කලයුතුප්රමාණහඳුනායගනඇති
ආකාරෙ අනුවෙ. යමම ක්රිොකාරී සැලැසේම
ක්රිොේමක කිරීයම්දී කාලයෙන් කාලෙට හඳුනා
ගන්නාලදක්රිොකාරකම්වලටඅනුකූලවවරින්වර
විවිධ් වූසංයශෝධ්න වලට ලක්කරන ලදි. අවශය
අවසේථාවලයමයලසක්රිොකාරීසැලැසේයම්සිදුකරන
ලද යවනසේී ම් සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
අධයක්ෂමණ්ඩලයේඅනුමැතිෙලබාගන්නාලදි. 

13.1.7 පිළිසරු වයාපෘතියේ  ප්රගතිය 

13.1.7.1 ක්රමවත්  අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් 
සැලසීම - පළාත් පාලන බල ප ේ් රයද්ධශවල 
යකාම්යපෝසේේ අංගන ඉදිකිරීම. 

 

අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් සඳහා තාක්ෂණික 
හා මුලය ආධාර ඉල්ලා පළාත් පාලන ආයතන සහ 
යවනත් රාජය ආයතන විසින්ධ සිදු කරන ඉල්ලීම් 
පිළිසරු වයාපෘතිය විසින්ධ  ඇගයීමට ලක් කරනු 
ලබයි. අපද්රවය පිරිපහදු කිරියම් හා සකසේ කිරීයම් 
අතරමැදි ක්රමයක් යලස සුළු,මධය හා විශාල 
පරිමාණ යකාම්යපෝසේේ අංගන ඉදිකිරීම හා 
ක්රියාත්මක කිරීම පිළිසරු වයාපෘතියේ මුලික 
ක්රියාමාර්ගයකි. 

ඉදිරිපත් කර ඇති  ඉල්ලීම් වලට අදාළව ජනනය වන 
ඝන අපද්රවය ප්රමාණය සහ අවශය යටිතල පහසුකම් 

සම්බන්ධධව ඇගයීමක් සිදු කරන අතර ආධාර ලබා 
දීමට යපර අදාළ වාර්තා සහ අවශය අනුමැතීන්ධ ලබා 
ගත යුතුව ඇත. පිළිසරුවයාපෘතියමගින්මූලයාධාර
හා තාක්ෂණික ආධ්ාර ලබා දීයම් දී වයාපෘති
වාර්තාවක් සකසේ කිරීම සඳහා සැලසුම් හා
ක්රියාේමකකිරීයම්ප්රධ්ානපිෙවරපහතපරිදියේ. 

▪ සංකේපයගාඩනැගීම. 

▪ වයාපෘතිවාර්තාවසැකසීම. 

▪ පාරිසරිකඅනුමැතිෙලබාගැනීම. 

▪ අදාළපළාේපාලනආෙතනයේඅනුමැතිෙලබා
ගැනීම. 

▪ වයාපෘති භූමිෙට අදාලව පාංශු පරීක්ෂණ
වාර්තාව සහ අයනකුේහඳුනාගැනීයම් වාර්තා
ලබාගැනීම. 

▪ වයාපෘතිභූමියෙහිමානකසැලසුම්සකසේකිරීම. 

▪ සැලසුම්සකසේකිරීම(සිෙළුමයගාඩනැගිලිවල
සැලසුම්සකසේකිරීම). 

▪ ගිවිසුම්සකසේකිරීම. 

▪ ගිවිසුම්අේසන්කිරීම. 

▪ ප්රසම්පාදනපටිපාටිෙසම්පූර්ණකිරීම. 

▪ ඉදිකිරීම්කටයුතුආරම්භකිරීම. 

▪ අධීක්ෂණසහප්රගතිසමායලෝචනෙ. 

▪ වයාපෘතිභූමිෙභාරදීම. 

යම් ආකාරයට  පිළිසරු වයාපෘතිය මඟින්ධ වර්ෂ 2008  
සිට 2017 ි ආරම්භය දක්වා කාලය තුළ පළාත් 
පාලන ආයතන 136 ක් සහ යවනත් රාජය ආයතන 
(හමුදා කඳවුරු සහ අධයාපන ආයතන) ආවරණය 
වන යලස යකාම්යපෝසේේ අංගන 133 ක් ඉදි කර 
ඇත. ඇතැම් යකාම්යපෝසේේ අංගනවල ඉදිකිරිම් 
2009, 2010, සහ 2012 වසරවල ආරම්භ කර තිබු 
බැවින්ධ ඒවා නඩත්තු කිරිම යහෝ පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරිම් සඳහා තාක්ෂණික හා මුලයාධාර සැපයීම් 
පිළිසරු වයාපෘතිය මගින්ධ 2016 වසර තුල සිදු කරනු 
ලැබීය. 

13.1.7.2 වර්ෂ 2016 යදසැම්බර් 31 වන විට සියලුම 
යකාම්යපෝසේේ අංගනවල තත්ත්වය  

ඉහත සියලුම යකාම්යපෝසේේ අංගන 2016 වසයර් 
ආරම්භය සහ අවසානයේදී ක්රියාත්මක වු තත්ත්ව 
දර්ශනය වන පහත සඳහන්ධ පසු විපරම් සටහයනි 
දැක්යවන ආකාරයට වර්ගීකරණය කරන ලදී. යමය 
යකාම්යපෝසේේ නිෂේපාදනය සිදු කළ අංගන වල 
තත්ත්වය සතුටුදායක කිරිමටත් ගැටළු සිත 
අංගනවල ගැටළු නිරාකරණය කිරිමට උපකාර 
කිරීම සහ වධර්යමත් කිරීමටත් පිළිසරු කාර්ය 
මණ්ඩලය සිදු කළ කාර්යයන්ධයේ ප්රතිඵලයකි.



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

83 | P a g e  

 

ම
ධ
ය
ම
 ප
රි
ස
ර
 අ
ධි
ක
ාරි
ය
 වි
සි
න්ධ
 ක්රි
ය
ාත්
ම
ක
 ක
ර
න
 ල
ද 
වි
ය
ශ
ේෂ
 ව
ය
ාප
ෘති

 

TABLE 0.28 වකාම්වපෝස්ට් අංගන පසු විපරම් සටහන 2016 

පළාත දිස්ත්රික්කය 2016 

වර්ෂෂසේ 

කාල 

පරිච්සේදය 

සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනය ඉතා 

සාර්ෂථකව 

ක්රියාත්මක ආයතන 

සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනය 

සාමානය පරිදි 

ක්රියාත්මක 

වන ආයතන 

ඉදිකිරීම් නිම  කර 

ඇති තවමත් 

සකාම්සපෝස්ට්  

නිෂ්පාදනය 

ආරම්භ කර 

සනාමැති 

ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 

තවමත් 

නිමකර 

සනාමැති 

ආයතන 

අක්රීය 

අංගන 
එකතුව 

උතුරුමැද අනුරාධපුරය 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී   

7 2 4 3 1 17 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

14 

  

3 1 18 

යපායළාන්ධන
රුව 

2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී   

1      1   2 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

1 1 

 

1 

 

3 

දකුණ ගාල්ල 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී   

6 3   

 

  9 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

4 

   

5 9 

මාතර  2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී   

7 

 

 1  1   9 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

9 

   

1 10 

හම්බන්ධයතාට  2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

7   

 

2   9 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

8 

   

1 9 

මධයම  නුවරඑළිය 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

1 1       2 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

2 

    

2 

මහනුවර  2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

2 2       4 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

4 

    

4 

මාතයල් 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී  

4         4 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

4 

    

4 

සබරගමුව රත්නපුර 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

1 

 

   2 1 4 
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පළාත දිස්ත්රික්කය 2016 

වර්ෂෂසේ 

කාල 

පරිච්සේදය 

සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනය ඉතා 

සාර්ෂථකව 

ක්රියාත්මක ආයතන 

සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනය 

සාමානය පරිදි 

ක්රියාත්මක 

වන ආයතන 

ඉදිකිරීම් නිම  කර 

ඇති තවමත් 

සකාම්සපෝස්ට්  

නිෂ්පාදනය 

ආරම්භ කර 

සනාමැති 

ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 

තවමත් 

නිමකර 

සනාමැති 

ආයතන 

අක්රීය 

අංගන 
එකතුව 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

2 

  

1 2 5 

කෑගල්ල  2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

5 1   

 

  6 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

5 

   

1 6 

පළාත දිස්ත්රික්කය 2016 

වර්ෂෂසේ 

කාල 

පරිච්සේදය 

සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනය ඉතා 

සාර්ෂථකව 

ක්රියාත්මක  

ආයතන 

සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනය 

සාමානය පරිදි 

ක්රියාත්මක 

වන ආයතන 

ඉදිකිරීම් නිම  කර 

ඇති තවමත් 

සකාම්සපෝස්ට්  

නිෂ්පාදනය 

ආරම්භ කර 

සනාමැති 

ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 

තවමත් 

නිමකර 

සනාමැති 

ආයතන 

අක්රීය 

අංගන 
එකතුව 

බසේනාිර යකාළඔ 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී  

4 

 

    1  5 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

4 

  

1 1 6 

ගම්පහ 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

8 

 

1  

 

  9 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

10 

    

10 

කළුතර 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

7 

 

      7 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

7 

    

7 

ඌව බදුල්ල 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

3 1   1   5 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

4 

  

1 

 

5 

යමානරාගල 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

1  

 

1     2 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

2 

  

0 1 3 

නැයගනි
ර 

  

අම්පාර 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

3  1 

 

2    6 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

4 

 

1 1 

 

6 

මඩකලපුව  2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

1 

 

      1 
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පළාත දිස්ත්රික්කය 2016 

වර්ෂෂසේ 

කාල 

පරිච්සේදය 

සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනය ඉතා 

සාර්ෂථකව 

ක්රියාත්මක ආයතන 

සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනය 

සාමානය පරිදි 

ක්රියාත්මක 

වන ආයතන 

ඉදිකිරීම් නිම  කර 

ඇති තවමත් 

සකාම්සපෝස්ට්  

නිෂ්පාදනය 

ආරම්භ කර 

සනාමැති 

ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 

තවමත් 

නිමකර 

සනාමැති 

ආයතන 

අක්රීය 

අංගන 
එකතුව 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

1 

    

1 

ිකුණාමලය  2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

   

1 

 

1 

 

2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

   

1 

 

1 

වයඹ කුරුණෑගල 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

12 4 

 

    16 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

16 

    

16 

පුත්තලම 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

3 1   1   5 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

4 

  

1 

 

5 

උතුර යාපනය 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

 2 

 

1 

 

  3 

  2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

3 

    

3 

මුළු ප්රගතිය 

 2016 වර්ෂය  
අරම්භයේදී 

85 16 8 14 3 126 

2016 වර්ෂය   
අවසානයේදී   

108 1 1 10 13 133 

2016 වර්ෂයේ ආරම්භයේ සහ අවසානයේදී 
යකාම්යපෝසේේ අංගනවල තත්ත්වය 
සංසන්ධදනාත්මකව ඉහත සටහනයයි  අවසානයට 
දක්වා ඇති සමසේථ ප්රගතිය මඟින්ධ පැහැදිලිව දක්වා 
ඇත. 

13.1.7.3 යකාම්යපෝසේේ අංගන ක්රමවත් කිරීම 

පිළිබඳ පළාත්-දිසේික් මේටයම් සැසිවාර/ ප්රගති 
සමායලෝචන සැසිවාර  

පුනරුදය ජාතික පාරිසරික වැඩසටන යටයත් 
සංවිධානය කරනු ලැබු 2016.03.17, 2016.06.05, 
සහ 2016.10.21 යන දිනයන්ධි පිළියවලින්ධ 

රත්නපුර, මාතයල්, සහ ිකුණාමලය 
දිිසේික්කයන්ධිදි පවත්වනු ලැබු දිසේික් පාරිසරික 
සමුළු සඳහා අතිගරු ජනාධිපති වමත්රීපාල  
සිරියසේන මහතා සහභාගී වු අතර  එිදි ජාතික 
වැදගත්කමක් යසේ සලකා යකාම්යපෝසේේ අංගන 
මනා ක්රියාකාරීත්වයයන්ධ යුතුව නඩත්තු කරන යලස 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උපයදසේ යදන ලදී. ඒ අනුව 
පළාත්/දිසේික් මේටමින්ධ යකාම්යපෝසේේ අංගන 
ක්රමවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ධ පහක් (05) පැවැත්වු 
අතර එිදි ඇතැම් ගැටළු සම්බන්ධධව  පළාත් පාලන 
ආයතන යල්කම්වරු සහ යකාමසාරිසේවරුන්ධ  කරුණු 
ඉදිරිපත්  කරන ලදී. 
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TABLE 29 දිස්ත්රික් මට්ටමින් පවත්වන ලද ක්රමවත් කිරීවම් සැසිවාර පිළිබඳ විස්තර/ ප්රගති සමාවලෝචන සැසිවාර 

අංකය. පළාත/දිසේික්කය සේථානය දිනය සහභාගීවුවන්ධයේ වර්ගීකරණය සහභාගී වු 
ගණන 

1.  උතුරුමැද පළාත 

අනුරාධපුරය 

යපායළාන්ධනරුව 

පළාත් ප්රධාන 
අමාතයංශ 
ශ්රවණාගාරය 

2016.09.15 සභාපති - ම.ප.අ 

ප.පා.යකා 

නි. කළමනාකරු-පිළිසරු වයාපෘතිය  

නි.අධයක්ෂ - ම.ප.අ 

සංවර්ධන නිලධාරින්ධ- ප.පා.යකා 
කාර්යාල 

සුපරීක්ෂකවරු 

මහජන යසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු 

විෂය අනුබද්ධධ නිලධාරීන්ධ 

තාක්ෂණික නිලධාරීන්ධ 

156 

2.  නැයගනිර පළාත 

ිකුණාමලය 

කුලයකෝේටම් 
ශාලාව 
ිකුණාමලය 
නගර  සභාව 

2016.09.05 නි.අ.ජ(අපද්රවය කළමනාකරණ 

සහකාර පළාත් පාලන  
යකාමසාරිසේ 

අධයක්ෂ (නැයගනිර පළාත්) - 
ම.ප.අ 

යල්කම්වරු 

සුපරීක්ෂවරු 

මහජන යසෞඛ්ය  පරීක්ෂකවරු 

විෂය අනුබද්ධධ  නිලධාරීන්ධ 

තාක්ෂණ නිලධාරීන්ධ 

80 

3.  දකුණු පළාත 

ගාල්ල 

මාතර 

හම්බන්ධයතාට 

වැලිගම නගර 
සභාව 

2016.04.25 සභාපති - ම.ප.අ 

නි.අ.ජනරාල්  (අපද්රවය 
කළමනාකරණ) 

යල්කම්වරු 

මහජන යසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු 

විෂය අනුබද්ධධ නිලධාරීන්ධ 

තාක්ෂණික නිලධාරීන්ධ 

249 

4.  මධයම පළාත 

මහනුවර 

 

නවයාලතැන්ධන 
පළාත් පුහුණු 
මධයසේථානය 

2016.02.08 සභාපති - ම.ප.අ 

අධයක්ෂ  - පිළිසරු වයාපෘතිය 

අධයක්ෂ - ම.ප.අ 

(මධයම පළාත් කාර්යාලය) 

යල්කම්වරු 

සුපරීක්ෂකවරු 

201 
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මහජන යසෞඛ්ය පරීක්ෂක 

විෂය අනුබද්ධධ නිලධාරීන්ධ 

තාක්ෂණික නිලධාරීන්ධ 

5.  වයඹ පළාත් 
කාර්යාලය 

කුරුණෑගල  මහා 
නගර සභාව 
ශ්රවණාගාරය 

2016.10.06 නි. අ.ජනරාල්-(අපද්රවය 
කළමනාකරණ) 

නි.අධයක්ෂ(පිළිසරු වයාපෘතිය) 

යල්කම්වරු 

සුපරීක්ෂකවරු 

මහජන යසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු 

විෂය අනුබද්ධධ නිලධාරීන්ධ 

තාක්ෂණ නිලධාරීන්ධ 

77 

 

 

 

13.1.7.4 දැනට පවතින යකාම්යපෝසේේ අංගන 
සහ 2016 වසර තුළ සේථාපිත නව යකාම්යපෝසේේ 
අංගන සඳහා අවශය වැඩිදියුණු කිරීම් ලබාදීම 
සහ අයනකුත් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ 
පහසුකම් ලබාදීම. 

2016 වසර තුළ පිළිසරු වයාපෘතියයන්ධ සහයයෝගය 
සහ මුලයාධාර අයපක්ෂායවන්ධ පළාත් පාලන 
ආයතන වලින්ධ යබායහෝ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ී තිබුණි.  
වර්ෂ 2016 ක්රියාකාරී සැලැසේම යටයත්  රුපියල් 
මිලියන 600ක් මහා භාණ්ඩාගාරයයන්ධ ඉල්ලීම් කර  
තිබුණද ලැබී තිබුයණ් රුපියල් 190 ක් පමණි.  
අවශයතාවයන්ධ සමායලෝචනය කිරීම සඳහා පළාත් 
පාලන ආයතන නිලධාරීන්ධයේ  සහභාගීත්වයයන්ධ 
දිසේික්  මේටයම් සමායලෝචන රැසේී ම් පවත්වන 
ලදී. 2016 වසර තුළ පහත වගුයේ සඳහන්ධ පළාත් 
පාලන ආයතන ආවරණය කළ අතර ඔවුන්ධයේ 

ඉල්ලීම් සහ  ප්රමාණ පර පළාත් ඉංජියන්ධරුවන්ධයේ 
සහතිකය සිතව ලබා ගන්ධනා ලදී. 

ඉඩම්, පරිසර නිර්යද්ධශය සහ පළාත් පාලන ආයතන 
කළමනාකාරීත්වයේ කැපීම වැනි අවශයතාවයන්ධ 
සහ 2016 ක්රියාකාරී සැලැසේයම්  ප්රතිපාදන  
සැලකිල්ලට යගන නව යකාම්යපෝසේේ අංගන 06 ක්, 
ජිව වායු  ඒකක 03 ක්, සනීපාරක්ෂක කසළ 
රැඳවුමක්, අඩු වියදම් කසළ දාහකයක්, පලාසේටික් 
ප්රතිචක්රීකරණ මධයසේථාන 03ක්, 
පලාසේටික්/යපාලිතීන්ධ ගබඩා කිරීයම් මධයසේථාන 02 
ක් පිිටුීම සඳහා  මුලයාධාර ලබාදී ඇත. යපර  
වර්ෂවල ආරම්භ කරන ලද යකාම්යපෝසේේ  අංගන 21 
ක් සහ ජිව වායු ඒකක 05 ක් අවසන්ධ කිරීම සඳහා 
2016 වසර තුළ  මුදල් ලබා යදන ලදී. එම වයාපෘතිය 
සඳහා ඇසේතයම්න්ධතුගත ප්රතිපාදන වැය කරන ලද 
මුදල් හා ඒවායේ තත්ත්වය  සැයකවින්ධ පහත වගුයේ 
දක්වා ඇත.

TABLE 30 2016 වසර තුළ ප්රතිපාදන ලබාදුන් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් 

අංක 
සකාම්සපෝස්ට් අංගන/ජිව 

වායු ඒකක 

ඉදිකිරීම් 

අවසාන 

ඉදිකිරීම් 

සිුවන/වැඩිදියුණු 

කිරීම් 

වයාපෘතිය සඳහා 

ඇස්තසම්න්තුගත වැය කරන ලද 

මුදල් (රු) 

මුදල(රු) 

සකාම්සපෝස්ට් අංගන     

1 දිවුලපිටිය ප්රා.ස. √   3,571,488.10 3,232,311.10 

2 පැල්මඩුල්ල ප්රා.ස √   6,092,080.80 5,149,425.90 

3 තමන්ධකඩුව ප්රා.ස   √ 6,278,909.31 3,795,283.08 

4 රත්නපුර ම.න.ස   √ 32,540,341.62 15,182,892.19 

5 ඉඹුල්යප ප්රා.ස √   7,272,972.76 5,025,654.87 

6 
ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය   

√ 4,190,754.33 2,338,150.87 
නිරාවිය යගාවිපල 
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අංක 
සකාම්සපෝස්ට් අංගන/ජිව 

වායු ඒකක 

ඉදිකිරීම් 

අවසාන 

ඉදිකිරීම් 

සිුවන/වැඩිදියුණු 

කිරීම් 

වයාපෘතිය සඳහා 

ඇස්තසම්න්තුගත වැය කරන ලද 

මුදල් (රු) 

මුදල(රු) 

7 තිරපපයන්ධ ප්රා.ස   √ 5,572,025.61 4,507,455.66 

8 රුහුණු කතරගම යද්ධවාලය  √   4,922,456.83 4,492,250.63 

9 මාතයල් ම.න.ස.   √ 12,930,943.12 8,664,391.81 

10 අඹගමුව ප්රා.ස   √ 7,498,067.90 6,287,004.24 

11 නාමල්ඔය ප්රා.ස   √ 4,284,956.92 3,782,531.57 

12 මාතයල් ප්රා.ස √   3,119,876.22 2,975,111.12 

13 හබරාදුව ප්රා.ස √   1,095,949.52 1,077,005.20 

14 යක්කලමුල්ල ප්රා.ස √   2,368,636.20 2,299,642.06 

15 නායගාඩ ප්රා.ස √   2,743,466.59 2,363,647.45 

16 නියාගම ප්රා.ස √   1,476,753.55 1,201,655.42 

17 ඇල්පිටිය ප්රා.ස √   1,493,023.90 1,252,311.08 

18 ඉපයලෝගම ප්රා.ස √   6,042,336.98 5,231,137.44 

19 තලාව ප්රා.ස √   5,760,735.00 2,984,588.72 

20 ලුණුගම්යවයහර ප්රා.ස √   5,171,134.00 1,649,362.00 

21 තණමල්විල ප්රා.ස √   1,801,506.27 1,602,394.98 

22 යසවනගල ප්රා.ස √   2,595,822.19 1,132,858.35 

23 තිසේසමහාරාම ප්රා.ස √   5,092,861.90 4,677,047.29 

24 කටුවන ප්රා.ස √   5,342,134.65 2,490,509.83 

25 
පනායගාඩ යුධ හමුදා 
කඳවුර 

  
√ 3,571,538.83 917,304.50 

26 වැලිගම නගර සභාව √   9,896,319.09 8,670,960.10 

27 
තලවකැයල් -ලිදුල නගර 
සභාව 

√ 
  

6,910,472.63 5,280,936.53 

ජීව වායු ඒකක     

1 
ජාතික පාංශු සංවර්ධන 
මණ්ඩලයේ යගාවිපල ( 
ජිව වායු ඒකක 04) 

√ 
  

4,224,900.00 2,663,689.49 

2 
කටුනායක ගුවන්ධ හමුදා 
කඳවුර (2 ජීව වායු ඒකක) 

√ 
  

2,686,203.61 2,521,830.01 

3 වන්ධනි ගුවන්ධ හමුදා කඳවුර √   750,590.00 711,417.00 

4 ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය   √ 1,056,225.00 211,245.00 

පලාස්ික් ප්රතිචක්රීයකරණ මධ්යස්ථාන  

1 යාපනය මහ නගර සභාව √   5,500,000.00 2,414,867.18 

2 
රත්නපුර මහ නගර සභාව 
(කණායදාළ) 

  √ 52,116,593.80 11,182,892.19 

පලාස්ික් /සපාලිතීන් අපරවය ගබඩාකිරීසම් මධ්යස්ථාන 

1 තමන්ධකඩුව ප්රා.ස √   6,278,909.31 3,795,283.08 

2 රත්නපුර ප්රා.ස √   2,000,000.00 2,314,853.00 
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ආයතන සඳහා අවශය උපකරණ සහ යන්ධර සුර 
ලබාදීමට රුපියල් මිලියන 35 ක් සහ ඉලක්ක ගත 
කාණ්ඩායම් සඳහා දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ධ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 7.6423 ක් වයාපෘතිය විසින්ධ 
වැය කර ඇත. තාක්ෂණික, ආර්ික, යමයහයුම් සහ 
පාරිසරික ශකයතාව හඳුනා ගැනීම සඳහා යදමුහුම් 
යපායහාර නිපදවියම් ශකයතා අධයයනය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 14.677 ක් යගවන ලදී. 

13.1.7.5 පළාත් පාලන ආයතන සඳහා උපකරණ, 
යන්ධර සුර  සහ ඝන අපද්රවය ප්රවාහන රථ ලබාදීම. 
 

ඉදිරිපත් වු ඉල්ලීම් සළකා බලා 2016 වසර 
අවසානයේ පිළිසරු වයාපෘතිය විසින්ධ පලාසේටික් 
කැබලි කිරීයම් යන්ධර 04 ක්, යපාලිතීන්ධ කැබලි 
කිරීයම් යන්ධර 04ක්, රැක්ටර් 03 ක් යේලර් 03 ක්, 
සේකිඩ් සේටියර් යලෝඩර් යන්ධර 02ක්, කම්පැක්ටර් රථ 
02 ක් මිලදී යගන පළාත් පාලන ආයතන යවත  ලබා 
යදන ලදී. 

TABLE 31 පළාත් පාලන  ආයතන වවත ලබා දුන් උපකරණ 

අංක පළාත් පාලන ආයතනය උපකරණ/ යන්ත්ර සුත්ර වැය කරන ලද 

මුදල 

1.  යාපනය ම.න.ස. පලාසේටික් කැබලි කරන යන්ධර/යපාලිතීන්ධ කැබලි කරන 
යන්ධර  

 

2.  නුවරඑළිය ම.න.ස. පලාසේටික් කැබලි කරන යන්ධර/යපාලිතීන්ධ කැබලි කරන 
යන්ධර  

3.  බදුල්ල ම.න.ස පලාසේටික් කැබලි කරන යන්ධර/යපාලිතීන්ධ කැබලි කරන 
යන්ධර  

4.  රත්නපුර ම.න.ස පලාසේටික් කැබලි කරන යන්ධර/යපාලිතීන්ධ කැබලි කරන 
යන්ධර  

5.  තමන්ධකඩුව ප්රා.ස රැක්ටර් - 01, යේලර් - 01 

6.  යපාල්ගහයවල ප්රා.ස රැක්ටර් - 01, යේලර් - 01 

7.  ගම්යපාල ප්රා.ස රැක්ටර් - 01, යේලර් - 01 

8.  කඩුයවල ම.න.ස. රැක්ටර් - 01, යේලර් - 01 

9.  මාතයල් ම.න.ස. සේකිඩ් සේටියර් යලෝඩර් යන්ධරය  

10.  කරදියාන - බසේනාිර 
පළාත 

සේකිඩ් සේටියර් යලෝඩර් යන්ධරය 

11.  කඩුයවල ම.න.ස. ගායබ්ේ කම්පැක්ටර් 

12.  මහනුවර ම.න.ස. ගායබ්ේ කම්පැක්ටර් 

13.1.7.6 ජංගම අපද්රවය එකතු කිරීයම් 
මධයසේථාන (සම්පත් පියස) 

ජංගම අපද්රවය එකතු කිරීයම් මධයසේථාන (සම්පත් 
පියස) සේථාපිත  කිරීයම් මුලික අරමුණ වුයේ 
නාගරීක ඝන අපද්රවයවල අඩංගු ප්රතිචක්රීයකරණය 
කළහැකි යකාටසේ නිසි පරිදි එකතු කර 
ප්රතිචක්රීයකරණය  සඳහා යයාමු කරන තුරු ගබඩා 

කර තැබීමයි. පිළිසරු වයාපෘතිය බසේනාිර යසෞඛ්ය 
යසේවා අධයක්ෂකයේ සහයයෝගය ඇතිව යකාළඹ 
දිසේික්කය සඳහා සම්පත් පියසි 50 ක් ගම්පහ 
දිසේික්කය සඳහා  60 ක් සහ කළුතර දිසේික්කය 
සඳහා 15 ක් ආදි වශයයන්ධ සම්පත් පියසේ 125 ක් 
සේථාපිත කිරීම  සඳහා සැලසුම් කර  ඇත. එි 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා පිළිසරු වයාපෘතිය 2016 

35.0014 



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

90 | P a g e  

 

ම
ධ
ය
ම
 ප
රි
ස
ර
 අ
ධි
ක
ාරි
ය
 වි
සි
න්ධ
 ක්රි
ය
ාත්
ම
ක
 ක
ර
න
 ල
ද 
වි
ය
ශ
ේෂ
 ව
ය
ාප
ෘති

 

වසර වන  විට මුළු යගීම් යලස රුපියල් මිලියන 
12.953 ක් යගවා ඇත. 

TABLE 32 ජංගම අපද්රවය එකතුකිරීවම් මධයස්ථාන ස්ථාපිත කිරීවම් ප්රගතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.7.7 ප්රාවද්ශියව නිපදවන වකාම්වපෝස්ට් 

භාවිතා කර වදමුහුම් වපාවහාර නිපදීවම් 
වයාපෘතිෙ 

නාගරික ඝන අපද්රවය භාවිතා කර නිපදවන 
යකාම්යපෝසේේ යපායහාර අයලවිය සම්බන්ධධව 
පිළිසරු වයාපෘතිය යමන්ධම පළාත් පාලන ආයතනද 
දිගු කලක සිට ගැටළුකාරී තත්ත්වයකට මුහුණදී 
තිබුණි. 

භාවිතා කරන නාගරික ඝන අපද්රවයවල සේවභාවය 
අනුව එම නිසා නිපදවන යකාම්යපෝසේේවල 
තත්ත්වයද යවනසේවන බැවින්ධ එම යකාම්යපෝසේේවල 
තත්ත්ව පාලනය කිරීම ගැටළුවකි. එබැවින්ධ එම 
යකාම්යපෝසේේ සඳහා යගාීන්ධයේ අඩු ඉල්ලුමක් 
ඇත.  යදමුහුම් යපාහාර නිපදීම සම්බන්ධධව  ශ්රී 
ලංකා ඉඩම් යගාඩකිරීයම් හා සංවර්ධන කිරීයම්  
සංසේථාව (SLLR&DC)ඉදිරිපත් වයාපෘති 
යයෝජනාව තුළ යකාම්යපෝසේේ අයලවිය හා එි 
තත්ත්ව පාලන ගැටළු වලට  විසඳුම් ලබා දී තිබුණි. 

ශකයතා අධයයනය සඳහා රුපියල් මිලියන 24.25 ක්  
හා නියමු වයාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 17.3 ක් 

යනාදී වශයයන්ධ  මුළු වයාපෘතියයි ඇසේතයම්න්ධතුව 
රුපියල් මිලියන 41.55 ක් විය. ශකයතා  අධයයනය 
2016 යදසැම්බර් අවසන්ධ  කිරීමටත් වයාපෘතියේ  
ඊළඟ පියවර 2017 වසයර් ආරම්භ කර යදමුහුම් 
යපායහාර නිපදීමටත් බලායපායරාත්තු යේ.

TABLE 33 වදමුහුම් වපාවහාර වයාපෘතිවයහි ප්රගතිය 

අංකය ප්රගතිය මුළු විනාකම වැය කරන ලද 

(රු.මි) 

01.  • ශකයතා අධයයනය සිදු කර අවසන්ධ. 

• බත්තරමුල්ල දියත උයන පරියශ්රේදී 2016.09.02 දින 
යකාම්යපෝසේේ අයලවි කුටිය විවෘත යකරිණි. 

41.55 14.677 

 

අංකය ප්රගතිය මුළු විනාකම වැය කරන ලද  

(රු.මි) 

01.  සම්පත් පියස 125 ක් බසේනාිර පළාත් 
යසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාල 
යවත ලබා යදන ලදී. 

18.00 12.953 
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13.1.7.8 ශ්රී ලංකායේ අපද්රවය කළමනාකරණ 
ගැටළු සහ විසඳුම් සම්බන්ධධව අධයයනය 

ශ්රී  ලංකායේ අපද්රවය කළමනාකරණය සම්බන්ධධ 
ගැටළු සහ ඒ සඳහා විසඳුම් පිළිබඳ අධයයනය කිරීම 
සඳහා කැලණිය විශේව විදයාලයීය විදයා ී ඨයේ සමාජ 
විදයා පර්යේෂණ මධයසේථානය, පිළිසරු වයාපෘතිය 
මගින්ධ යතෝරා යගන ඇත. එි පළමු යකටුම්පත 
2015.12.15 දින වයාපෘතියට භාර දී ඇත. තවදුරටත් 
වැඩිදියුණු කරන යලස දැනුම්දීයමන්ධ අනතුරුව 
අවසන්ධ වාර්තාව 2016.12.27 ලබාදී ඇත. යමම 
අධයයනයේ  මුලික අරමුණු  වුයේ පවතින 
යකාම්යපෝසේේ  අංගනවල කාර්යක්ෂමතාව  උපරිම 
කිරීම, පවතින යවළඳයපාල වැඩිදියුණු කිරීම, 
භාවිතා කරන්ධනන්ධ  අතර යකාම්යපෝසේේ ප්රචලිත 
කිරීම,යකාම්යපෝසේේකරණයේ අවයශේෂ අපද්රවය 
සඳහා විකල්ප විසඳුම් ලබාදීම පිළිබඳ ක්රයමෝපාය  
යසායා බැලීමයි. පළාත් පාලන ආයතන 21 ක් 
ආවරණය වන පරිදි නියැදි පරීක්ෂාවක් සිදු කර ඇත.  

13.1.7.9  ජන මාධය  ප්රචාරණය සහ ගෘහසේථ 
මේටමින්ධ අපද්රවය යවන්ධ කිරීම  සහ 
යකාම්යපෝසේේකරණය දිරිමත් කිරීම  

අපද්රවය  කළමනාකරණය පිළිබඳ  ජනතාව දැනුවත් 
කිරීම සඳහා “මිටියාවත” ගුවන්ධවිදුලි වැඩසටහන 
ප්රචාරය යකයරණි. “මිටියාවත” ගුවන්ධවිදුලි 
වැඩසටහන්ධ 35 ක් ප්රචාරය කළ අතර ජයරහකයන්ධ 
සඳහා තයාග ප්රදානය කිරීමක් ද සිදු යකරිණි .  

යපාලිතීන්ධ පලාසේටික් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා 
පුවත්පත් දැන්ධීම් 9 ක් පළ යකරිණි. 

• ශ්රී පාදසේථාන අපද්රවය එකතුකිරීයම් 
වැඩසටහන, ගංවතුර ඇති වු  සේථානවල 

ශ්රමදාන වයාපාර, උතුරුමැද පළාත් සභාව සහ 
මධයම පරිසර අධිකාරිය සාමුිකව සංවිධානය 
කළ පාරිසරික වැඩසටහන්ධ, රුහුණු  කතරගම 
මහා යද්ධවාලය ඇසළ උත්සවය, නුවර 
යපරහැර, අනුරාධපුර යපායසාන්ධ වැඩසටහන, 
අනුරාධපුර පිච්ච මල් පුජාව, තලවිල ශාන්ධත 
ආනා යද්ධවාසේථානයේ උත්සව 2 ක් ඉලක්ක 
කර සිදු කළ පරිසර ආරක්ෂණ වැඩසටහනක් 
සඳහා වයාපෘති හතරක්  ක්රියාත්මක කිරීම. 

• ශ්රී ලංකා දුම්රිය යදපාර්තයම්න්ධතුව හරහා  
සේටිකර් 5000 ක් යබදා හැරීම සහ මහජන 
අපද්රවය කළමනාකරණය සම්බන්ධධව දැනුවත් 
කිරීම සඳහා අත් පිකා 750000 ක් යබදා 
හැරීම. 

13.1.7.10 ගෘහස්ථ සකාම්සපෝස්ට් බඳුන් 

ලබාදීම. 

ගෘහසේථ යකාම්යපෝසේේකරණ බඳුන මුළුතැන්ධයගයි 
අපද්රවය පරිසර ිතකාමී සහ පහසුයවන්ධ 
කළමනාකරණ කළ හැකි ක්රමයකි. රයේ පවතින  
ඉහල නිශේපාදන පිරිවැය සහ ප්රවාහන වියදම නිසා 
යවළඳපයලි පවතින අධික මිල මත  යකාම්යපෝසේේ 
බඳුන්ධ මිලදී ගැනීමට ජනතාව යහෝ පළාත් පාලන 
ආයතන උනන්ධදු කරීමට යනාහැකි ී තිබුණි. 
යමයට පිළියමක් යලස 2016 ක්රියාකාරී සැලැසේම  
යටයත්  පිළිසරු වයාපෘතින්ධ යකාම්යපෝසේේකරණ 
බඳුන්ධ මිලදී  ගන්ධනා ලදී.  2016.12.31 වන විට 
තත්ත්වය පහත වගුයවන්ධ යපන්ධනුම් කරන අතර 
යමම බඳුන්ධ සඳහා පළාත් පාලන ආයතන, යවනත් 
ආයතන  හා පුද්ධගලික අවශයතාවයන්ධ සඳහා ඉහළ 
ඉල්ලුමක් ඇති බව හඳුනා ගත හැකි විය. 

 

TABLE 34 2016 වසර තුළ වබදා හරින ලද වකාම්වපෝස්ට් බඳුන් සහ ප්ලාස්ික්  අපද්රවය බඳුන් 

පළාත් පාලන ආයතනය/සවනත් ආයතන/පුේගලික නිකුත් කළ  

ප්රමාණය 

විනාකම   

(රු.) 

දීප වයාපත දුම්රිය සේථාන 1200 3,800,000.00 

රාජය ආයතන 600 1,900,000.00 

 

 

13.1.7.11 අවයශේෂ කසළ සඳහා අඩුවියදම් 
කසළ දාහක සහ සනීපාරක්ෂක කසළ රැඳවුම්  

සඳහා ආධාර කිරීම. 

සමාන්සරෝවියාවත්ත තාවකාලික  බිම් පිරවුම 

දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාතයවරයායේ 
ප්රධානත්වයයන්ධ පැවති වියශේෂ රැසේීමකදී සාමුික 
දායකත්වයයන්ධ යමාන්ධයරෝවියාවත්ත යකාම්යපෝසේේ 

අංගනය සඳහා තාවකාලික බිම් පිරවුම් ක්රියාත්මක 
කිරීමට ප්රධාන පර්ශවකරුවන්ධ එකඟවිය. 
යකාම්යපෝසේේ  අංගනය  අවට වාසය කළ ජනතාව 
මුහුණු දුන්ධ  පාරිසරික ගැටළු  විසදීම සඳහා යමම බිම් 
පිරවුම සකසේ  කිරීමට රුපියල් මිලියන  4 ක් 
ලබාදීමට  2015 දී පිළිසරු වයාපෘතිය එකඟ වු අතර 
එම ප්රතිපාදන වලින්ධ රුපියල් මිලියන 0.482 ක් වු 
අතරැඳවුම් මුදල 2016 වසයර්දී නිදහසේ යකරිණි. 
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TABLE 34 සනීපාරක්ෂක කසළ රැඳවුම් සහ අඩු වියදම් කසළ දාහක ඉදිකිරීවම් ප්රගතිය 

අංකය පළාත් පාලන ආයතනය ප්රගතිය වැය කරන 

ලද රු.මි. 

01.  යදාම්යප සනීපාරක්ෂක කසළ රැඳවුම  ක්රියාත්මක යේ 2.03 

02.  යමාන්ධයරෝවියාවත්ත - ගාල්ල දිසේික්කය  ඉදිකිරීම්වල අතරැඳවුම්වල මුදල 0.482 

03.  මාතයල් ම.න.ස (සනීපාරක්ෂ කසළ රැඳවුම 
සඳහා ශකයතා අධයයනය සහ සංකල්පිත 
සැලැසේම 

සංකල්පිත සැලැසේම සහ ශඛ්යතා 
අධයයනය තාක්ෂණික මේටටම් 

0.4 

04.  මාතයල් ප්රා.ස ( අඩු වියදම් කසළ දාහකය) ඉදිකිරීම අවසානය 3.882 

13.1.7.12 මහා පරිමාණ යකාම්යපෝසේේ අංගනවල යසේවය කරන නිලධාරින්ධ සහ කම්කරුවන්ධ යමයහයුම් 
සහ නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳ පුහුණු කිරීම 

 

පිළිසරු වයාපෘතිය මගින්ධ පහත සඳහන්ධ පුහුණු වැඩසටහන්ධ පවත්වන ලදී. 
 

TABLE 36 පළාත් පාලන ආයතන වස්වකයින් සහ වවනත් අය සඳහා ලබා දුන් අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ 

අංක. පළාත ඉලක්කගත 

කාණ්ඩායම් 

වැඩසටහන් 

සංඛ්යාව 

සහභාගී වු 

සංඛ්යාව 

මුළු වියදම 

(රු) 

1.  ඌව පළාත කම්කරුවන්ධ/ක්යෂේර 
කළමනාකරුවන්ධ/රාජය 
නිලධාරීන්ධ/සේයේජා 
යසේවකයින්ධ 

1 57 

969,184.00 

2.  උතුරුමැද පළාත 2 133 

3.  වයඹ පළාත 2 138 

4.  සබරගමුව පළාත 2 86 

5.   මධයම පළාත 1 62 

6.  නැයගනිර පළාත 1 65 

7.  දකුණු පළාත 3 217 

සමාන්සරෝවියාවත්ත 

තාවකාලික බිම් 

පිරවුම පිරවුම 
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8.  බසේනාිර පළාත 2 141 

 එකතුව 14 899 

13.1.8 වයාපෘතිය සම්බන්ධීකරණය යමයහයුම් 
හා කළමනාකරණය  

පරිසර සහ මහවැලි සංවර්ධන අමාතයංශයේ මග 
යපන්ධීම යටයත් සියලු පාර්ශවකරුවන්ධයේ උපයදසේ 
මත නාගරික අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ක්රියාකාරී සැලැසේම සකසේ කරන ලදී. ඒ අනුව 2016 
සඳහා වයාපෘති සම්බන්ධීකරණය යමයහයුම් සහ 
කළමනාකරණය සඳහ රුපියල් මිලියන 30.6083 ක් 

යවන්ධ කරමින්ධ එය අනුමත වු අතර වර්ෂය තුලදී එම 
කටයුතු  ඉෂේඨ කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 30.25 
ක් වැය යකරිණි. පිළිසරු වයාපෘතියේ යදවන අදියර 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 2016 වසර තුළ නව 
නිලධාරීන්ධ කාර්ය මණ්ඩලයට බඳවා ගන්ධනා ලදී. 
2016 වසර යදසැම්බර් මස අවසානයේදී කාර්ය 
මණ්ඩලය  පහත  පරිදි වු අතර ඇතැම් අතයවශය 
තනතුරු දිර්ඝ කාලයක් පුරපපාඩු ී තිබුණි. 

TABLE 37 2016 වසර තුළ පැවති තනතුරු හා පත්කිරීම් 

තනතුර අනුමත කාර්ෂය 

මණ්ඩල ප්රමාණය 

බඳවා ගත් 

ප්රමාණය 

බඳවා ගන්නා ලද 

අවුරුේද සහ මාසය 

පුරපපාඩු තනතුරු 

සංඛ්යාව 

අධයක්ෂ 01 01 යදසැම්බර් 2016 -- 

නියයෝජය අධයක්ෂ 01 01 - -- 

නියයෝජය කළමනාකරු 01 01 ජුලි 2016 -- 

යජයෂේඨ ඉංජියන්ධරු 01 01 ඔක්යතෝම්බර් 2016 -- 

ගණකාධිකාරී 01 01  සැපතැම්බර්  2016 -- 

වයාපෘති නිලධාරී 04 01 ජුලි 2014 01 

01 අයේල් 2015 

01 අයේල් 2015 

පරිපාලන නිලධාරි 01 - - 01 

ප්රමාණ සමීක්ෂක 01 - - 01 

වයාපෘති ඉංජියන්ධරු 02 - - 02 

වයාපෘති සහකාර 04 02 - 02 

01 අයේල් 2015 -- 

01 අයේල්  2015 -- 

වයාපෘති යල්කම් 01 -- - 01 

සැලසුම් ශීල්ී 01 01 අයේල් 2015 -- 

ප්රසම්පාදන නිලධාරී 01 01 ජුලි 2016 -- 
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ප්රසම්පාදන සහායක  01 01 - 01 

නීති සහකාර   01 01 ජුලි 2014 01 

ගිණුම් සහකාර 01 01 - 01 

ලිපිකරු 05 01 යදසැම්බර් 2013 -- 

01 යදසැම්බර් 2013 -- 

01 අයේල් 2015 -- 

01 අයේල් 2015 -- 

කාර්යාලය සහායක  02 02 - -- 

එකතුව 30 21  11 

පි13.1.9 ළිසරු වයාපෘතියේ මුලය ප්රගතිය 
 

යත්රුම් ගැනීයම් පහසුව සහ පැහැදිලි බව සඳහා 
2016 ක්රියාකාරී සැලැසේයම් ඇතුළත් ක්රියාකාරකම් 
සහ ඉලක්ක අනුව පිළිසරු වයාපෘතියේ ප්රගතිය 
දක්වා ඇත. වයාපෘතියේ අතයවශය තාක්ෂණික 
කාර්ය මණ්ඩලය යනාමැති තත්ත්වයකදී වුවද 2016 
වසර තුළ 99.87% සාර්ථක ප්රගතියක් යපන්ධවා 
තිබුණි. 2016 ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම 
සඳහා අරම්භයේදී රුපියල් මිලියන 190 ක් යවන්ධ 
කර දී තිබුණි. “පුනරුදය ජාතික පාරිසරික 

වැඩසටහන” යටයත් වු වයාපෘති 04 ක් එම වසර තුළ 
ක්රියාත්ම කිරීම සඳහා ජනාධිපති යල්කම් කාර්යාලය 
විසින්ධ රුපියල් මිලියන 11.575 ක් ලබා දුනි. ඒ අනුව 
2016 වසර යවන්ධ කර තිබු ප්රතිපාදන ප්රමාණය වුයේ 
රුපියල් මිලියන 201.575 කි. මහා භාණ්ඩාගාර 
ප්රතිපාදන වලින්ධ 99.88%  වු රුපියල් මිලියන 
189.7659 ක් සහ පුනරුදය ප්රතිපාදන වලින්ධ 94.30% 
ක් වු රුපියල් මිලියන 10.91486 ක් භාවිතා කිරීමට 
වයාපෘතිය සමත් විය. එක් එක් ක්රියාකාරම් සඳහා 
මුලය ප්රගතිය වගුව:11 සහ වගුව :12 මගින්ධ දක්වා 
ඇත. 

TABLE 38 මහා භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන යටවත් වු ක්රියාකාරකම් තුළ මුලය ප්රගතිය 

  සංරචක/ක්රියාකාරම්  සවන් කළ මුදල අරමුදල් 

    (රු.මි) භාවිතය 

      (රු.මිලි) 

1 නිසි අපරවය කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත් 

කිරීම 

6.6724 6.6731 

1.1 ඉලක්ක ගත කාණ්ඩායම් සඳහා දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටනක් පැවැත්ීම 

0.8011 0.8261 

1.2 ජන මාධය වැඩසටහන්ධ (රූපවාිනී සහ 
ගුවන්ධවිදුලි) 

2.5195 2.5195 

1.3 වර්ෂයේ එන වියශේෂ උත්සව සඳහා වැඩසටහන්ධ 1.0365 1.0123 

1.4 බැනර් සහ අත් පිකා මුද්රණය (සිංහල,යදමළ) 2.3153 2.315 
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2 පාර්ෂශවකරුවන් සඳහා දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

1.0548 0.9692 

2.1 අදාළ පුද්ධගලයන්ධට පුහුණු වැඩසටහන්ධ පැවැත්ීම 1.0548 0.9692 

3 නාගරික අපරවය ප්රවාහනයට එකතුවන ප්රමාණය 

අවම කිරීම 

9.063 8.5699 

3.1 කසළ යවන්ධ කිරීමට දිරීමත් කිරීම,ගෘහසේථ 
අපද්රවය කළමනාකරණ සහ 
යකාම්යපෝසේේකරණය ප්රචලිත කිරීම 

2.112 1.2887 

3.2 3R සංකේපෙ ප්රචාරණෙ කිරීම 6.951 7.2812 

4 පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නිසි අපරවය 

කළමනාකරණය පහසුකම් සැපයීම සඳහා 

139.1671 140.7421 

4.1 ඉල්ලීම් අනුව අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා 
සේථාන හඳුනා ගැනීමට පළාත් පාලන 
යකාමසාරිසේවරුන්ධට පහසුකම් සැලසීම 

0.27336 0.2734 

4.2 අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘති සේථාපිත කිරීම 
(නව වයාපෘති) 

62.793 53.8212 

4.3 අවශය වැඩිදියුණු කිරීම් ලබාදීම. 8.8263 7.6663 

4.4 කාර්යක්ෂම අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා 
පළාත් පාලන ආයතන යවත අවශය උපකරණ 
සහ පහසුකම් සැපයීමට 

24.08 35.0014 

4.5 පවතින යකාම්යපෝසේේ අංගන සහ ජීව වායු ඒකක 
වලට කළ යුතු යගීම් සිදු කිරීම 

43.1945 43.9798 

5 පුේගලික අංශ සවත  1.25 - 

6 යාතික අපරවය කළමනාකරණ දත්ත පේධ්තිය 

සැකසීම. 

0.1238 0.1238 

7 සදාම්සප සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවුසම් සමසහයුම් 

කටයුතු 

1.6553 2.0304 

8 පිරිවැය - ප්රතිලාභ විශ්සල්ශනය 0.4053 0.4053 

9 වයාපෘති සම්බන්ීකරණ, සමසහයුම් සහ 

කළමනාකරණය 

30.6083 30.25 

9.1 වයාපෘති සම්බන්ීකරණ, සමසහයුම් සහ 

කළමනාකරණය 

30.6083 30.2521 

එකතුව   190 189.7659 

    

 

99.88% 
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TABLE 39 පුනරුදය ජාතික පාරිසරික වැඩසටහන යටවත් ප්රතිපාදන භාවිතා කිරීවම් ප්රගතිය 

1 පුනරුදය යාතික පාරිසරික වැඩසටහන යටසත් සැලැසුම් කර 

තිබු අධ්යාපන අමාතයංශසේ පාසැල් අපරවය කළමනාකරණ 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම 

4.2 4.2 

1.1 ගුරුවරුන්ධට සහ ළමුන්ධට වැඩමුළු පැවැත්ීම. 0.6 0.6 

1.2 කසළ යවන්ධ කරන බඳුන්ධ,යපෝසේටර් සහ සඟරා යබදා දීම. 3.6 3.6 

2 මාතසල් මහා නගර සභාසේ සනීපාරක්ෂක කසළ රැඳවුසම් 

සංකල්පිත සැලැස්ම සහ තාක්ෂණික ශකයතා අධ්යයනය  

0.8 0.4 

3 පුනරුදය  යාතික පාරිසරික වැඩසටහන යටසත් සැලසුම් කළ 

රත්නපුර මහා නගර සභාසේ ප්රතිචක්රීයකරණ අපරවය ගබඩා 

කිරීසම් මධ්යස්ථානය  

2.575 2.3149 

4 පුනරුදය යාතික පාරිසරික වැඩසටහන යටසත් සැලසුම් කළ 

රත්නපුර කණාසදාළ සසමෝධ්ානික  න අපරවය 

කළමනාකරණ වයාපෘතිය  

4 4 

එකතුව 11.575 10.9149 

94.30% 
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14.3 පාසල් පරිසර නියමු වැඩසටහන 

මධයම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර අධයාපන හා 
දැනුවත් කිරීම් අංශය, අධයාපන අමාතයාංශයේ 
සහයයෝගය ඇතිව පාසල් සිසුන්ධ, පරිසර සංරක්ෂණ 
ක්රියාවලියට දායක කර ගැනීම සඳහා පරිසර නියමු 
වැඩසටහන පාසල් පද්ධධතිය තුළ හඳුන්ධවා දී ඇත. 
දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා වර්ධනය මඟින්ධ පරිසර 
ිතකාමී අනාගත තීරකයන්ධ, නායකයන්ධ හා 
පාලකයන්ධ බිි කිරීම යමම වැඩසටහයන්ධ අරමුණ 
යේ. 

දිවයින පුරා සෑම පාසලකම පරිසර නියමු 
වැඩසටහන වයාපත කිරීම සඳහා මධයම පරිසර 
අධිකාරිය විසින්ධ ඉදිරිපත් කරන ලද 2015-2019 පසේ 
අවුරුදු සැලැසේයම් වයාපෘති වාර්තාව කැබිනේ 
මණ්ඩලය විසින්ධ අනුමත කරන ලදී. 

පසේ අවුරුදු සැලැසේමට අනුව 2016 වර්ෂයේ දී ප්රගතිය 
පහත පරිදි යේ.  

TABLE 40 දිවයිවන් මුළු පාසේ සංඛයාව 10042 

(සිංහල හා වදමළ) 

 

පරිසර නියමු වැඩසටහන ශක්තිමත් කිරීම 
යවනුයවන්ධ 2016 වර්ෂයේ මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම් 

අංශය මඟින්ධ ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන්ධ 
පහත පරිදි යේ. 

13.2.1 පරිසර නියමු වැඩසටහනට අවශය රවය නිෂ්පාදනය 

TABLE 41 2015 වර්ෂවේ පරිසර නියමු ද්රවය නිෂ්පාදනවේ ප්රගතිය පහත සඳහන් පරිදි වේ. 

වැඩසටහන මාධයය පවතින පාසල් 
සංඛ්යාව 

2016 වර්ෂයේ ආරම්භ 
කරන ලද සංඛ්යාව 

මුළු පාසල් 
සංඛ්යාව 

එකතුව 

ළමා සමාජ වැඩසටහන සිංහල 1357 878 2235 
3429 

යදමළ 891 303 1194 

පරිසර නියමු වැඩසටහන සිංහල 2486 457 2943 
3739 

යදමළ 765 31 796 

අ.අ ද්රවය සිංහල මාධයය යදමළ මාධයය 

1.  පරිසර නියමු සටහන්ධ යපාත 24500 6500 

2.  පරිසර නියමු ිසේවැසුම් 3750 1000 

3.  පරිසර නියමු පදක්කම් 24500 6500 

4.  හරිත සහතික 5600 1100 

5.  හරිත පදක්කම් 5600 1100 

6.  රජත සහතික 1500 250 

7.  රජත පදක්කම් 1500 250 

8.  සේවර්ණ සහතික 625  

9.  සේවර්ණ පදක්කම් 625  
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පළාත්/ දිසේික් කාර්යාලවලින්ධ ඉදිරිපත් කරනු ලැබු 
නව පරිසර නියමු කණ්ඩායම් ලියාපදිංියට අදාළ 
ලකුණු යල්ඛ්නවලට අනුව පරිසර නියමු කණ්ඩායම් 
ලියාපදිංි කළ අතර, පළාත් කාර්යාලවලින්ධ පරිසර 
නියමු ද්රවය යබදාදීයම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය 
කරන ලදී. 

13.2.2 යාතික සමසහයුම් කමිටු රැස්වීම. 

2004 වර්ෂයේ දී කරන ලද සේවාීන ඇගයීමට අනුව 
පරිසර නියමු වැඩසටහන මඟින්ධ පාසල් සිසුන්ධ හට 
පරිසර අධයාපනය හා දැනුවත් භාවය ලබාදීම 
පිළිබඳව සැලකිය යුතු සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇති 
නමුත් යමි බලායපායරාත්තු වූ බලපෑම ආයතනික 
හා සංවිධානාත්මකබයේ ගැටලු නිසා ඵල දරා නැත. 
එබැවින්ධ යමම  වාර්තායේ යයෝජනාවකට අනුව 

ජාතික පරිසර නියමු යමයහයුම් කමිටුවක් පරිසර හා 
අධයාපන විෂයභාර අමාතයාංශවල 
යල්කම්වරුන්ධයේ ප්රධානත්වයයන්ධ හා අදාළ 
නිලධාරීන්ධයේ සහභාගීත්වයයන්ධ පිිටුීමට තීරණය 
කරන ලදී. ඒ අනුව, 2016 වර්ෂයේ දී ජාතික 
යමයහයුම් කමිටු රැසේීමක්  2016.02.09 දින 
පවත්වන ලද අතර වියශේෂ තීරණ ගනු ලැබීය. 

13.2.3 සතෝරාගත් පාසල් සිසුන් සඳහා නායකත්ව 

පුහුණු වැඩසටහන් 

පරිසර නියමුවන්ධයේ නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය 
කිරීම සඳහා යතෝරාගත් පරිසර නියමු නායකයන්ධට 
නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන්ධ පහත පරිදි පවත්වන 
ලදී.  

 

TABLE 42 නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන 

අ.අ. දිනය දිසේික්කය සේථානය සහභාගි වූ 
සංඛ්යාව 

1.  2016.06.02 යකාළඹ ශාන්ධත යජෝන්ධ විදයාලය, යකාළඹ 14 100 

2.  2016.06.03 මඩකලපුව මහජන විදයාලය, මඩකලපුව 84 

3.  2016.07.15 යපායළාන්ධනරුව මනම්පිටිය ප්රතිබා ශාලාව, දිඹුලාගල 100 

4.  2016.08.11 යාපනය තරුණ සම්යම්ලන මධයසේථානය 85 

 එකතුව 369 

13.2.4 කලාප මට්ටමින් පරිසර නියමු ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්  

පරිසර නියමු වැඩසටහන වැඩිදියුණු කිරීම හා ශක්තිමත් කිරීම අරමුයණන්ධ අධයාපන කලාප මේටමින්ධ ගුරු පුහුණු 
වැඩසටහන්ධ පවත්වන ලදී.   

 

TABLE 43 පරිසර නියමු ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් 

අ.අ දිනය දිසේික්කය අධයාපන කලාපය සහභාගි වු 
සංඛ්යාව 

1.  2016.03.30 

නුවරඑළිය 

නුවරඑළිය 105 

2.  2016.04.05 වලපයන්ධ 80 

3.  2016.05.19 අම්පාර තිරුක්යකෝවිල් 47 

4.  2016.06.09 කුරුණෑගල ගිරිඋල්ල 62 

10.  පරිසර නියමු ගුරු උපයදසේ යපාත 1000  

11.  පරිසර යකාඩි 375 
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අ.අ දිනය දිසේික්කය අධයාපන කලාපය සහභාගි වු 
සංඛ්යාව 

5.  2016.06.24 යාපනය යාපනය 54 

6.  2016.06.25 

යපායළාන්ධනරුව 

යපායළාන්ධනරුව 100 

7.  2016.07.02 ිඟුරක්යගාඩ 100 

8.  2016.07.15 ගම්පහ මීගමුව 95 

9.  2016.10.31 මුලතිේ මුලතිේ 60 

 එකතුව 703 

13.2.5 කලාප මට්ටමින් විුහල්පති පුහුණු වැඩසටහන් 

පරිසර නියමු වැඩසටහන වඩාත් ශක්තිමත්ව හා කාර්යක්ෂමව පවත්වා යගන යාම සඳහා විදුහල්පතිවරුන්ධ දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩසටහන්ධ පවත්වන ලදී.  

TABLE 44 විදුහේපති පුහුණු වැඩසටහන් 

අ.අ දිනය දිසේික්කය අධයාපන කලාපය සහභාගි වු 
සංඛ්යාව 

1.  2016.03.29 නුවරඑළිය නුවරඑළිය 100 

2.  2016.05.26 යාපනය යාපනය 81 

3.  2016.05.26 කුරුණෑගල මහව 80 

4.  2016.05.31 මාතයල් මාතයල් 83 

5.  2016.07.12 ගම්පහ  මිනුවන්ධයගාඩ 100 

 එකතුව 444 

13.2.6 පරිසර නියමු සම්බන්ධිකරණ නිලධ්ාරින් සඳහා සතදින සන්වාසික පුහුණු වැඩසටහන 
 

පරිසර නියමු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ධ සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් 2016 ජූලි  16, 17 හා 18 යන දිනවලදී 
සිංහරාජ කුඩව සංරක්ෂණ මධයසේථානයේ දී පවත්වන ලදී. 
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13.2.7 පරිසර නියමු සකාමසාරිස්වරුන් හා පරිසර 

නියමු වැඩසටහසන් විශිෂ්ට කාර්ෂය සාධ්නයක් දක්වන 

ලද කාර්ෂයභාර ගුරුවරුන් සඳහා සතදින සන්වාසික 

පුහුණු වැඩසටහන 
 

2016 මැයි 05,06 හා 07 දිනවලදී පරිසර නියමු 
යකාමසාරිසේවරුන්ධ හා විශිෂේට කාර්යසාධනයක් 
දැක්වූ ගුරුභවතුන්ධ ඇගයීම අරමුණු කරගනිම්න්ධ 
පැවැත්වු යන්ධවාසික පුහුණු වැඩසටහනක් 
කන්ධයනලිය වනසංරක්ෂණ මධයසේථානයේ දී 
පවත්වන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යාතික අධ්යාපන විදයාපීඨවල පවත්වන ලද 

වැඩසටහන්  
 

2016 වර්ෂයේ පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම් 
අංශය විසින්ධ ජාතික අධයාපන විදයාීඨවල ගුරු 

අභයාසලාභීන්ධ සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්ධ 6ක් 
පවත්වන ලදී. යමම පුහුණු වැඩසටහන්ධවලදී 
“මායනල් දිවයියන්ධ මහජන විනිශේචය” නම්වු චරිත 
රංග අභයාසයක් විදයාීඨ ශික්ෂණලාභීන්ධ විසින්ධ රඟ 
දක්වනු ලැබීය.  

 

TABLE 45 දැනුවත්කිරීව ම් වැඩසටහන් 

අ.අ දිනය සේථානය සහභාගි වු සංඛ්යාව 

1.  2016.02.27 හාපිටිගම  169 

2.  2016.03.12 සියනෑ 80 

3.  2016.03.19 දඹයදනිය, සාරිපුත්ත 80 

4.  2016.04.30 නිල්වලා 213 

5.  2016.05.14 පසේදුන්ධරට 206 

6.  2016.06.11 යාපනය 177 

 එකතුව 925 

 

 

13.2.9 පරිසර ළමා සමාය වැඩසටහන 

පිරිසිදු හා හරිත  පරිසරයක් ඇති කිරීම අරමුණු කර 
යගන ප්රාථමික අංශයේ 1 සිට 5 යශ්රේණිය දක්වා 
සිසුන්ධයේ චර්යා හා ආකල්ප වැඩිදියුණු කිරීම 
යවනුයවන්ධ පරිසර ළමා සමාජ වැඩසටහන හඳුන්ධවා 

දී ඇත. යමම ක්රියාකාරකම් මඟින්ධ ප්රාථමික සිසුන්ධ 
කුඩා කාලයේ දී පටන්ධ පරිසර ිතකාමී යලස 
හැඩගැසීම යමන්ධම 6 වන යශ්රේණිය සිට ඔවුන්ධ පරිසර 
නියමු වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධධ කර ගැනීමට ඉඩ 
සලසා යදනු ලබයි. 
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TABLE 46 2016 වර්ෂවේ දී පරිසර ළමා සමාජ ද්රවය නිෂ්පාදනවේ ප්රගතිය පහත සඳහන් පරිදි වාර්තා විය 

අ.අ ද්රවය සිංහල මාධයය යදමළ මාධයය 

1.  තුරුලතා සහතික 20000 - 

2.  යසාබා සහතික 4000 1000 

3.  පරිසර ළමා සමාජ ගුරු අත්යපාත 1000 500 

 

 

13.2.10 දිස්ත්රික් පරිසර නියමු පුවත්පත මුරණය 

(එක් දිස්ත්රික්කයකින් පරිසර නියමු පුවත්පතක් 

බැගින්)  

පරිසර නියමු වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධධ වන 
පාර්ශවයන්ධ හා පාඨකයින්ධ උයදසා අත්දැකීම් 
සමඟින්ධ දැනුම ලබාගැනීම හා දැනුම යබදා දීම 
අරමුණු කරගනිමින්ධ  පරිසර නියමු දිසේික් පුවත්පත 
ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. 2016 වර්ෂයේ දී පරිසර 
නියමු දිසේික් පුවත්පත දිසේික් 22ක මුද්රණය කරන 
ලදී. (යබදා හරින ලද මුළු පිටපත් ගණන 44000 කි). 

13.2.11 පරිසර නියමු යාතික කඳවුර පැවැත්වීම. 

පරිසර නියමුවන්ධට අත්දැකීම් හා දැනුම හුවමාරු 
කිරීමට අවසේථාවක් උදාකරලීම සඳහා පරිසර නියමු 
ජාතික කඳවුර පවත්වන ලදී. 2016 වර්ෂයේ පරිසර 
නියමු ජාතික කඳවුර සැපතැම්බර් 21 දින සිට 24 

දක්වා සිසුන්ධ, ගුරුවරුන්ධ  ඇතුළු  නිලධාරින්ධ 
350කයේ සහභාගිත්වයයන්ධ යපරායදනිය ජාතික 
අධයාපන විදයා ීඨයේ දී පවත්වන ලදී.  

13.2.12 යනාධිපති පදක්කම් ප්රදානය 

අතිගරු ජනාධිපති වමිපාල සිරියසේන 
මැතිතුමායේ ප්රදානත්වයයන්ධ 2016 ඔක්යතෝබර් 18 
යවනි දින යකාළඹ, බණ්ඩාරනායක ජාතයන්ධතර 
අනුසේමරණ සම්මන්ධරණ ශාලායේ දී පරිසර නියමු 
ජනාධිපති පදක්කම් ප්රදායනෝත්සවය පවත්වන ලදී. 
එිදී පරිසර නියමු ක්රියාකාරකම් සම්පුර්ණ කරන ලද 
පරිසර නියමුවන්ධ 41 යදයනකු සඳහා ජනාධිපති 
පදක්කම් ප්රදානය කරන ලද අතර යමිදී 
කැපීයමන්ධ යසේවය කළ ගුරුභවතුන්ධ තියදයනක් 
සඳහා ගුරු උපහාර ප්රදානය කරන ලදී.   

 

 

 

 

 

 

 

13.2.13 පළාත් මට්ටමින් ප්රගති සමාසලෝචන 

වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

2016.02.01 දින ඌව පළාත් පරිසර නියමු කලාප හා 
යකාේඨාශ යකාමසාරිසේවරුන්ධ 36 යදයනකු දැනුවත් 
කිරීයම් වියශේෂ වැඩසටහනක් බදුල්ල ඕනික්සේ 
යහෝටලයේ දී පවත්වන ලදී. 

2016 වර්ෂයේ දී පරිසර නියමු වැඩසටහයන්ධ ලබාදුන්ධ 
ඉලක්කවල ප්රගතිය අීක්ෂණය මධයම පරිසර 
අධිකාරියේ දී 2016.11.01 දින පවත්වන ලදී.  

13.2.14 දිස්ත්රික් කාර්ෂයාල හා ප්රධ්ාන කාර්ෂයාල 

සඳහා පරිසර නියමු දත්ත පේධ්තිය සකස් කිරීම 

සඳහා පරිගණක යන්ත්ර ලබාදීම. 

2016 වර්ෂයේ දී පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම් 
අංශය විසින්ධ පරිසර නියමු වැඩසටහයන්ධ දත්ත 
පද්ධධතිය පවත්වා යගන යාම සඳහා පරිගණක යන්ධර 
4ක් යබදා යදන ලදී. 

13.2.15 ඉහළ දක්ෂතා දැක්වු යනාධිපති පදක්කම් 

ලාභින් සඳහා විසේශ අත්දෑකීම් හා පුහුණුව ලබා දීම. 

ජනාධිපති පදක්කම් දිනා ගැනීමට සිසු සිසුවියන්ධ 
උනන්ධදු කරීම හා වියද්ධශ රටවල ක්රියාත්මක වන 
පරිසරය සංරක්ෂණය සහ දැනුවත් කිරීයම් ක්රමයේද 
දැන හඳුනා ගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම යමම 
වැඩසටහයන්ධ අරමුණ යේ. එිදී යමම වැඩසටහන 
වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායි යලස ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා ඔවුන්ධයේ සහයයෝගය ලබා ගැනීමට 
බලායපායරාත්තු යේ. යමම චාරිකායේදී 2016 
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වර්ෂයේ දී අධයාපන අමාතයාංශයේ නිලධාරිනියක්, 
පරිසර නියමු කාර්යභාර ගුරුවරුන්ධ 3යදයනකු, 
පළාත් හා දිසේික් කාර්යාලවල නිලධාරින්ධ 3 
යදයනකු, මධයම පරිසර අධිකාරියේ ප්රධාන 
කාර්යාලයේ නිලධාරින්ධ 2 යදයනකු සහ ඉහළ 
කුසලතාවයන්ධ දැක්වු ජනාධිපති පදක්කම් ලාභීන්ධ 24 

යදයනකු, කණ්ඩායම් නායකයයකු ඇතුළු 34 
යදයනකු නවදිල්ලියේ විදයාව හා පරිසරය පිළිබඳ 
ආයතනයේදී (Center for Science 
&Environment) 2016 යදසැම්බර් 05 දින සිට 
යදසැම්බර් 11 දක්වා පැවති පුහුණු වැඩසටහනට 
සහභාගි විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන යටසත් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම (ප්රාේධ්න හා පුනරාවර්ෂතන සනාවන) 
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13.3 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ රසායනාගාරයන් බල ගැන්වීම සහ එමගින් දිවයින පුරා සිු 

කරනු ලබන පසු විපරම් ක්රියාවලිසේ ශකයතාවය ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම 

2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කල යමම වයාපෘතිෙ ප්රධ්ාන අංශ 

3කින් සමන්විතයේ. එනම් පරිසර අධිකාරියේ වර්තමාන 

අවශයතාවෙට අනුකූලව අවශය වන සම්පේ 

ලබාගැනීම, යසේවක මණ්ඩල ධ්ාරිතා වර්ධ්නෙ සහ 

පළාේ හා ගම්පහ දිසේික් රසාෙනාගාර සේථාපිත කිරීම. 

2016 වසර තුළ ජල සාම්පල පරික්ෂා කිරීමට අවශය වන 

මුලික පහසුකම් සහිතව ගම්පහ දිසේික් කාර්ොලෙ 

සේථාපිත කරන ලදී. එයමන්ම ගම්පහ දිසේික් 

රසාෙනාගාරෙ සඳහා සාම්පල විශේයේෂණට සිදුකල 

හැකි නිලධ්ාරියෙක් පේකල අතර ඔහුට අවශය පුහුණු 

වැඩසටහන් ප්රධ්ාන කාර්ොලයේ රසාෙනාගාරෙ තුළදී 

ලබායදන ලදී. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ප්රධ්ාන කාර්ොලයේ ඇති 

ප්රධ්ාන ගැටළුවක් වනුයේ නිපුණතාවයෙන් යහබි කාර්ෙ 

මණ්ඩලෙක් යනාමැති ීමයි. 2016 වසයර්දී යමම 

ගැටළුව විසදීම සඳහා රසාෙනඥයින් 09 යදයනක් සහ 

රසාෙනාගාර සහෙකයින් 07 යදයනක් බඳවා ගන්නා 

ලදී. එම නව පේීම්ලාභින් සඳහා වියශේෂිත වු 

ආරම්භෙක පුහුණු වැඩසටහනක් ද සැලසුම් යකාට ඇත. 

රසාෙනාගාරෙ ශක්තිමේ කිරීම සඳහා යවන්යකාට තිබු 

මුදලින් රුපිෙේ මිලිෙන 28.5ක් වැෙ කර පහත සඳහන් 

උපකරණ මිලදීගන්නා ලදී. මීට අමතරව මිලිෙන 1.5ක් 

වැෙ යකාට රසාෙනාගාර ද්රවය හා විදුරු උපකරණ මිලට 

යගන ප්රායේශිෙ රසාෙනාගාර සඳහා ලබායදන ලදී.ලබා 

ගේ උපකරණ 

• B & K 2270 ශේද මට්ටම් විශේයේෂකෙ 

• හයියරාකාබන් විශේයේෂකෙ 

• චිමිනි වියමෝචන පසු විපරම් උපකරණෙ 

• වාතයේ අවලම්භිත අංශු මැනීයම් 

උපකරණ කට්ටලෙ 

• කාබන් යමායනාක්සයිඩ් විශේයේෂකෙ 

• ඕයසෝන් විශේයේෂකෙ 
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ලබා ගත් උපකරණ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

අලුත් වැඩියා කරන ලද උපකරණ 

• වාතයේ අවලම්භිත අංශු මැනීයම් උපකරණ කට්ටලෙ   

• B & K 2250 ශේද මිනුම් උපකරණෙ වටිනාකම රුපිෙේ මිලිෙන 0.65 

 

High Volume Samplers 

Stack Monitoring Equipment Hydrocarbon Analyzer 

Air quality analyzers 

Sound Level Analyzer 
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13.4 ශ්රී ලංකාසේ  න අපරවය බැහැරලීසම් පහසුකම් ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය   

(EDCF වයාපෘතිය) 

13.4.1 හැදින්විම  
13.4.1.1 දළ විශ්සල්ෂණය 
වර්තමානයේ අවිධිමත්  යලස නාගරික ඝන 
අපද්රවය    බැහැර කරීම තුලින්ධ පාරිසරික   හා 
යසෞඛ්යමය  ගැටළු රාශියක් උත්ගතී ඇත. යම් 
සදහා විසදුමක් යලස  මධයම පරිසර අධිකාරිය 
විසින්ධ ඒකාබද්ධධ කසල කළමනාකරණ 
ක්රමයේදයන්ධ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත.  
මධයම  පරිසර අධිකාරිය ඉල්ලීම පරිදි යතෝරා 
ගත්  නගර සදහා සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් 
හතරක් ඉදිකිරීමට යකාරියානු ජනරජයේ 
අපනයන -බැංකුව ආනයන  මගින්ධ ණය මුදලක් 
ලබා ගැනීමට    ශ්රී  ලංකා රජය විසින්ධ විධිමත් 
ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කර ඇත. 
එම සනීපාරක්ෂක බිම් කැබලි අනුරාධපුර, 
කීරික්කුලම, ික්කඩුව/ යමාන්ධයරෝවියාවත්ත, 
පානදුයර්/ මානමුල්ල, සහ උඩුනුවර/ 
යගෝනදිකවත්ත යන ප්රයද්ධශ වල ඉදිකරනු ලබන 
අතර, අදාළ පළාත් පාලන බල ප්රයද්ධශ වල   
ජනනය වන අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා 
යපාකුරු පාදක කරගත් යපාදු අවසන්ධ බිම් 
පිරවුමක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 
වයාපෘතිය  සඳහා ඇසේයතම්න්ධතුගත මුළු වියදම 
ඇ .යඩා.මිලියන 41.886 ක් වන අතර  ඇ .යඩා 
මිලියන 33.536 ක් EDCF මගින්ධ ලබා  ගැනීමට 
අයපක්ිතය  .ඇ යමරිකා යඩාලර් මිලියන 8.350 
ක මුදලක් ශ්රී  ලංකා රජය විසින්ධ ලබා යදනු  
ඇත .EDCF ණය වල අදාළ නියමයන්ධ සහ 
යකාන්ධයද්ධසි තීරණය කරනු ලබන්ධයන්ධ ප්රතිලාභ  
ලබන රටවල් වලිනි. 
13.4.1.2 විෂය පථය 
එක් එක් සේථානවල සනීපාරක්ෂක බිම් 
පිරවුම්හලක් නිර්මාණය කිරීම හා ඉදිකිරීම: 
මීගසේවැව, මැදිරිගිරිය (විකල්ප යලස යලස 
පානම, මානමුල්ල) 
කීරික්කුලම, අනුරාධපුරය 
කීරිමලයි, යාපනය  (විකල්පයක් යලස 
යගෝනදිවත්ත, උඩුනුවර( 
යමාන්ධයරෝවියාවත්ත, ික්කඩුව 

ක්ෂරණය වූ ජලය පිරිපහදුව සදහා සැලසුම් 
සකසේ  කිරීම  
ගෑසේ කළමනාකරණය සඳහා සැලසුම් සකසේ 
කිරීම 
අපද්රවය  තක්යසේරු කිරීම 
අපද්රවය බැහැර කිරීයම් ක්රම  සහ ධාරිතාව 
තක්යසේරු කිරීම  
13.4.1.3 අසපක්ිත ප්රථිපල සහ ප්රතිලාභ 
යමම ඝන අපද්රවය පිරිපහදු කිරීයම්  වයාපෘතිය 
හරහා ශ්රී ලංකාව තුල  නගර වල පිරිසිදු භාවය 
සහ යටිතල පහසුකම් යගාඩනැයගනු ඇත. 
වයාපෘතිය  අවසන්ධ වූ පසු, ජාතික ප්රතිරූපය  
වැඩිවන අතර , රැකියා අවසේථාවන්ධ නිර්මාණය 
ීම  සහ ආර්ික සංවර්ධනය වර්ධනය සඳහා 
උපකාරී වනු ඇත  .ඝන නාගරික අපද්රවය  නිසි 
යලස බැහැර කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම 
මගින්ධ වඩා යහාඳ මහජන යසෞඛ්ය හා 
සනීපාරක්ෂාව සහතික කරනු ඇත  .එමගින්ධ 

අතර වන අඩු තත්ත්වයන්ධ යරෝගී  ආර්ික 
සුරක්ිතාවය තහවුරු යේ.  
වයාපෘතිය අවසානයේ අයපක්ෂාවන්ධ :වයාපෘති  
සේථාන වටා පාරිසරික තත්ත්වයන්ධ වැඩි දියුණු 
කිරීම. 
ප්රයද්ධශයේ  ජනතාව සදහා   මහජන යසෞඛ්ය 
හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම. 
අපජල පවිරාගාර  වල  සනීපාරක්ෂාව වැඩි 
දියුණු කිරීම. 
පස, ජලය සහ වාතය දූෂණය ී ම සහ අයනකුත් 
පාරිසරික හා සමාජ ආර්ික ගැටළු අවම කිරීම. 
ඒකාබද්ධධ ඝණ අපද්රවය  පිරිපහදු කිරීයම් 
ක්රියාකාරිත්ව  පිළිබඳ තාක්ෂණික දැනුම 
හුවමාරුව  
 
යමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක  කිරීම මගින්ධ 
අයපක්ිත වියශේිත පාරිසරික, තාක්ෂණික සහ 
සමාජ ආර්ික ප්රතිලාභ පහත දැක්යේ. 
පාරිසරික  ප්රතිලාභ 
ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි සම්පත් භාවිතය 
උපරිම කිරීම. 
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සනීපාරක්ෂක පිරිපහදු කිරීයම් පද්ධධතිය මගින්ධ  
පදිංිකරුවන්ධ  සඳහා සුවදායී ජීවන පරිසරයක් 
ලබා දීම. 
සනීපාරක්ෂක පිරිපහදු කිරීයම් පද්ධධතිය මගින්ධ 
පදිංිකරුවන්ධ සඳහා මහජන යසෞඛ්යමය 
තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දායක ීම. 
ක්රමවත් සහ  විදයාත්මක  ප්රතිකාර ක්රමයන්ධ  
අනුගමනය කරමින්ධ ද්ධවිතීයික පරිසර ගැටලු 
ගැටළු අවම කරමින්ධ  , භූමි අලංකරණය  
වැඩිදියුණු කිරීම. 
අහඹු, අනවසර අපද්රවය බැහැර කිරීම යහේතුයවන්ධ 
දූෂණය වන  ප්රයද්ධශ  ආරක්ෂා කිරීම. 
විවිධ සිවිල් පැමිණිලිවල නඩු විසඳීම හා 
පැමිණිලි අවම ී ම යමන්ධම පුරවැසියන්ධයේ යපාදු 
යසෞඛ්ය ආරක්ෂා කිරීම. 
ජාතික ඉඩම් පරිහරණ සැලැසේම තුළ වියේක 
සහ වියනෝද කටයුතු සඳහා ප්රමාණවත්  ඉඩක් 
ලබා ගැනීමට පුරවැසියන්ධට ඉඩ ලබා දීම. 
තාක්ෂණික ප්රතිලාභ  
පුළුල් කළමණාකරණය මගින්ධ විශේවසනීය හා 
සකසුරුම් අපද්රවය  කළමනාකරණ පද්ධධතියක් 
සේථාපිත කිරීම. 
කසල යසෞඛ්ය සම්පන්ධනව හා  දිගු කාලීනව 
බැහැර කිරීම. 
යගාඩබිම් ක්රියාකාරකම් හා නඩත්තු කිරීයම් 
තාක්ෂණය දායක කර   කිරීම . 
ක්ෂරය වූ ජලය පිරිසිදු කිරීම හා කළමණාකරණ 
තාක්ෂණය දායක කරගැනීම . 

ආර්ෂථික ප්රතිලාභ  
ඉඩම්  භාවිතය සාධාරණීකරණය කිරීම. 
ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කටයුතු සදහා  රැකියා 
අවසේථා නිර්මාණය කිරීම. 
බිම් පිරවුම්  යගාඩකිරීයම් කටයුතු පිලිබදව  
පුරවැසියන්ධයේ දැනුවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීම. 
සයමෝධානික අන්ධතර් ක්රියාකාරකම්  කාර්යයන්ධ 
ඇති කිරීම මගින්ධ  පරිසර ිතකාමී වටපිටාවක් 
ඇති ීම.   
ගෘහසේථ අපද්රවය  කළමනාකරණය හා බැහැර 
කිරීයම් පිරිවැය අවම ීම. 
ද්රවයමය  සම්පත් ප්රතිචක්රීකරණය  කිරීම තුළින්ධ 
පිරිවැය කාර්යක්ෂමතාව. 
සමාය ප්රතිලාභ  
විශේවසනීය හා සනීපාරක්ෂක කසළ පිරිපහදු 
පහසුකම් සැපයීම. 
අවට පරිසර සදහා ගැලයපන කසළ 
කළමනාකරණය මගින්ධ ිතකර ආකල්පයන්ධ 
වර්ධනය ීම.  
පාරිසරික ිතකාමි සංකල්පය ක්රියාවට  
නැංීයමන්ධ පරිසරයට හා අපද්රවය  කසළ 
රඳවනයට සම්බන්ධධ පුරවැසියන්ධයේ 
දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංීම. 
සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම්හල් ඉදිකිරිම මගින්ධ 
දිගුකාලීන සංවර්ධනයට දායක ීම. 
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13.4.2 වයාපෘති ස්ථාන  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4.2.1 කිරියක්කුලම් /අනුරාධ්පුර සහ 
සමාන්සරෝවියවත්ත /හික්කඩුව  
ඉහත සේථාන යදකට අදාල විසේතරාත්මක 
නිර්මාණ සටහන්ධ සම්පුර්ණ කර 2016 මාර්තු 
මස ලැබී ඇති අතර  ඒ  සදහා කුන්ධවා 
ඉංජියන්ධරු සහ උපයද්ධශන ආයතනයට  ඇ.යඩා 
426 623 මුදලක් යගවා ඇත.   
බිම් පිරවුම් යදකක් ඉදිකිරිම සදහා 
යකාන්ධරාත්කරු ප්රසම්පාදනය සම්බන්ධධ ලන්ධසු 
ප්රධානය කිරීමට අනුමැතිය ලබා යදන ලදී. ඒ 
අනුව ලන්ධසු  සහ අදාල ඇමුණුම් සකසේ කර 
අවසන්ධ කර ඇත. මහවැලි සංවර්ධන  
අමාතයංශයේ කැබිනේ මණ්ඩල මගින්ධ පත් 
කරනු ලබන තාක්ෂණික විගණන කමිටුව විසින්ධ 
යමම ලියකිවිලි නිර්ක්ෂණය කරන ලබන අතර 
යකාරියානු ආනයන අපනයන බැංකුයේ  
එකගතාවයන්ධ සදහා ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 
13.4.2.2 යුදගනාව /මැදිරිගිරිය  

 
කාල සීමාව , ඉඩම් සපයා ගැනීම හා 
වයාපෘතියේ පරිමාව යහේතුයවන්ධ යපායළාන්ධනරුව  
දිසේත්රික්කයේ මැදිරිගිරිය, යුගගනවා ප්රයද්ධශයේ  
පිිටි භුමිය පයාගල වයාපෘති භූමියට විකල්පයක් 
යලස හදුනා යගන ඇත. යයෝජිත සේථානය 
පිලිසරු  වයාපෘතිය  මගින්ධ ඉදිකරන ලද 
යකාම්යපෝසේේ අංගනය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර 
ඇත . මුලික විමර්ශනයන්ධ සිදු කරන ලද්ධයද්ධ 
කුන්ධවා  උපයද්ධශකවරුන්ධ ආයතනය  විසිනි. 
කසල රදවනය ඉදි කිරීම  සදහා අදාල භුමිය 
යයෝගය බව උපයද්ධශන ආයතනය විසින්ධ 
නිර්යද්ධශ  කරන ලදී. යමම වයාපෘතියේ  කටයුතු 
ඉදිරියට යගන යාම සඳහා වන සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්න්ධතුව විසින්ධ ඉඩම ලබා දී ඇති අතර 
පරිසරය මුදාහැරීම හා පාරිසරික නිර්යද්ධශ ලබා 
ගැනීම සඳහා සමාන්ධතර ක්රියාකාරකම්  සිදු කර 
ඇත  .එම භුමිය සදහා  ශකයතා  අධයනය  
සම්ූර්ණ කර ඇත. මැදිරිගිරිය  වයාපෘති භුමිය 
සදහා මුලික සැලසුම්  වාර්තාව 2016 මැයි 31 
දින ලැබුණු අතර එම වාර්තාව සදහා අදහසේ 
ලබා ගැනීමට  අදාල පාර්ශව සමග ජුනි 9 දින 

FIGURE 0-17 වයාපෘති ස්ථාන 
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රැසේීමක් පවත්වන ලදී. මහජනතාව මගින්ධ ඇති 
වූ වියරෝධතාව නිසා වියරෝධතාවය මග හරවා 
ගැනීමට යදාම්යප සනීපාරක්ෂක පිරවුම් 
වයාපෘතිය නැරඹීම සදහා ක්ෂර චාරිකාවක් 
සංවිධානය කරන ලැබූ අතර ඒ මගින්ධ 
සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් වයාපෘතිය පිලිබදව 
අවයබෝධයක් ලබා යදන ලදී. පාර්ශව කරුවන්ධ 
යමම වයාපෘතිය සදහා එකග වූ නමුත් එි 
ඉදිකිරිම කටයුතු යුදගනාව වයපෘති භුමිය තුල 
සිදු කිරීමට වියරෝධතාවය දැක්වූ අතර එබැවින්ධ 
වන සංරක්ෂණ යදපර්තුයමන්ධතුවලට අයත් 
මැදිරිගිරිය මීගසේවැව ප්රයද්ධශයේ භූමියක් තුල 
ඉදිකිරීමට තීරණය කරන ලදී. 
 
ඉඩම් නිරවුල් කිරීම සහ පරිසර අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම  ආරම්භ කරන ලද අතර වයාපෘතියේ 

ප්රමාදය මගහරවා ගැනීමට ක්ෂර පරීක්ෂණ හා 
සැලසුම් එකවර ක්රියාත්මක කරන ලදී. 
සැලසුම් කරන ලද වැඩ නිමකරන ලද අතර 
වයාපෘතියට අදාල අවසන්ධ  විසේතරාත්මක  
සැලසුම් 2016 යදසැම්බර් මාසයේ ලබා ගන්ධනා 
ලදී.  
යකයසේ යවතත්, යුගගනාව  වයාපෘති භුමිය  
සම්බන්ධධයයන්ධ සිදු කරන ලද වැඩ සඳහා 
උපයද්ධශකයින්ධට අමතර බිල්පත් ඉදිරිපත් කරන 
ලද අතර ඒ සදහා  මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාතයංශයේ  යල්කම්වරයා විසින්ධ පත් කරන 
ලද කමිටුයේ සමායලෝචනයක් තවමත් පවතී. 
 
 

      
 

රුප සටහන 1: මැදිරිගිරිය ක්ෂත්ර  පරික්ෂාව 
 
 
 
 
 
 
 
රුප සටහන 2 : රැස්වීම මැදිරිගිරිය 
 

13.4.2.3 කීරිමසලයි  යාපනය  
යාපනයයේ එවැනි පහසුකමක් තිබිය යුතු බවට 
යාපන කාර්යාලයයන්ධ යයෝජනාවක් ඉදිරිපත්  
කර ඇත.වයාපෘති භුමිය උතුරු වලිකාමම් 
ප්රයද්ධශයයි කීරිමයලයි. යමම වයාපෘතියයි 
මුලික ක්ෂර පරික්ෂාව කුන්ධවා උපයද්ධශන 
ආයතනය , වලිකාලම් උතුර ප්රයද්ධශිය සභායේ 

නිලධාරීන්ධ  සහ මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
නිලධාරීන්ධ ( යාපනය කාර්යාලය )මගින්ධ  සිදු 
කරන ලදී . යාපනය දිසේික් යල්කම්වරයා 
සමඟද පැවති රැසේීයම්දී  වයාපෘතිය 
සම්බන්ධදයයන්ධ මුලික එකගතාවයන්ධ සහ ඉඩම 
නිදහසේ කර ගැනීම සදහා ඇති කර ගන්ධනා ලදී. 
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යයෝජිත වයාපෘති භුමිය සනීපාරක්ෂක බිම පිරවුම් 
සදහා මුලික ලක්ෂණ අතින්ධ යයෝගය වන අතර   
 
අතහරින ලද හුණුගල් වළකි. එම නිසා යමම 
භුමිය නිදහසේ කර  ගැනීම සදහා අදාල  ශකයතා 
අධයනය  සහ මැනුම් කටයුතු  සිදු  සිදු කරන 
ලදී. 
සියලුම භුමි අධයනයන්ධ සිදු කරන ලද අතර 
යාපනයයි පවතින භුමි සංයේදීතාවය නිසා 
වියශේෂ ජල රසායනික අධයනයක්ද  සිදු කරන 
ලදී. 

සිදු කරන ලද යසායා ගැනීම් මත මුලික සැලසුම් 
නිර්මාණය සම්පුර්ණ කරන අතර ඒ පිලිබදව 
අදාල පාර්ශවයන්ධ සමග 2016 ජුනි 10 දින 
සාකච්චා කරන ලදී.එයමන්ධම  විසේතරාත්මක  
ආකෘති 2016 අයගෝසේතු 11 දින සාකච්චා කරන 
ලදී.   
යමම වයපෘතිය සම්බන්ධධයයන්ධ  ප්රයද්ධශිය 
යද්ධශපාලන අධිකාරිය දැනුවත් කිරීම සදහා 
වියශේෂ රැසේීමක් ප්රධාන අමාතය තුමන්ධයේ 
ප්රධානත්වයයන්ධ සහ අදාල නිලධාරීන්ධයේ 
සහභාගිත්වයයන්ධ සිද කරන ලදී. 
. 

 
රුප සටහන 18 කිරිමලයි යාපනය  

13.4.3 වයාපෘති කාර්ෂයමණ්ඩල  
ඉංජියන්ධරු එම.බි යහේමදාස මහතා 2016 
යදසැම්බර් 16 දින වයපෘති අධයක්ෂක යලස 
වැඩ භාර ගන්ධනා ලදී. සයරෝජනී ජයයසේකර 
මහත්මිය නියයෝජය වයපෘති අධයක්ෂක යලස 
2015 යදසැම්බර් 1 දින සිට වයපෘතියේ වැඩ 
බලන ලදී. 
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TABLE 47 වයාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය 

 තනතුර නම සිට දක්වා 

01 වයාපෘති අධයක්ෂ  වැඩ ආවරණය  2016.01.01  13.12.2016 

   ඉංජි. එම්.බී යහේමදාස මහතා 14.12.2016  යම් දක්වා 

02  නියයෝජය වයාපෘති 

අධයක්ෂ 

 සයරෝජනී ජයයසේකර මිය 01.06.2012- යම් දක්වා 

03  කළමණාකරු 

ක්රමසම්පාදන හා සැලසුම් 

යේ.එම්.යු ඉන්ධද්රරත්න මහතා 01.09.2012 යම් දක්වා 

04 කළමණාකරු ප්රසම්පාදන 

හා සැලසුම් සංවිධාන 

ගාමිණි මධුරආරච්ි මහතා 08.08.2016 යම් දක්වා 

05 වයාපෘති  ගණකාධිකාරි ප්රදිප වක්වැල්ල මහතා (වැඩ 
ආවරණය ) 

15.02.2015 18.10.2016 

   ලංකා ධර්මක්රම මහතා 19.10.2016 යම් දක්වා 

06  වයාපෘති නිලධාරි   යක්.ඩබ්ලිේ ගුණවර්ධන මහතා 11.07.2014 යම් දක්වා 

07 වයාපෘති ඉංජියන්ධරු  පුරපපාඩු   

07  පරිපාලන නිලධාරි  ජි.එම්.ලියනයේ මිය 17.03.2014- 20.05.2016 

08 ප්රසම්පාදන නිලධාරි යක්.ඩි.සි.ී ජයවික්රම මහතා 25.07.2016 යම් දක්වා 

09  ගිණුම් ලිපිකරු  යක්.එල්.ඒ බිමාලි වත්සලා 03.12.2012 යම් දක්වා 

10  සාමානය ලිපිකරු    එච්.එච් . ටී  සඳරුවන්ධ 01.08.2013 යම් දක්වා 

11  කාර්යාල සහයක   වයි.ජී.එන්ධ ගුණරත්න 14.11.2013 යම් දක්වා 
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TABLE 48 මුලය ප්රගති  වාර්තාව  -2016 

 ආදායම 

   

 සවන් කිරිම 

 

  ලැබිම්  වියදම 

        

 වියද්ධශිය දායකත්වය 

 

160,000,000 

 

59,834,000.00 59,834,000.00 

 යද්ධශිය දායකත්වය 

  

26,027,134 

 

26,027,134.00 26,027,134.00 

 අමතර ලැබිම් 

  

  

 

127,004.74 127,004.74 

  එකතුව  

   

186,027,134 

 

85,988,138.74 85,988,138.74 

* kunhwa උපයද්ධශක සමාගමට යමම  ගණුයදනු යගවිම් මාරුව  
නිර්යද්ධශ කර  සහතික   කර ඇත. 

60,000,000.00 

මුලු එකතුව 

      

145,988,138.74 

වියදම් 

      

        

 බදු  ගාසේතු  සහ යසේවා 
ගාසේතු 

     

11,067,881.29 

 යටිතල පහසුකම්  
සංවර්ධනය 

    

2,466,773.14 
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13,534,654.43 

 ප්රවාහනය 

   

1,166,866.29 

 

 වයාපෘති සැපයුම් 

    

42,825.18 

 

 වැටුප  

   

7,176,262.01 

 

 සංනියේදනය 

   

113,672.53 

 

පුහුණු කිරිම් හා හැකියා 
වර්ධනය  

   

179,376.00 

 

කාර්යාල  කුලි 

    

3,145,983.32 

 

 වයාපෘති සමායයෝජනය 

   

193,115.96 

 

 අයනකුත්  

   

601,383.02 12,619,484.31 

       

  

  මුලු වියදම  

     

26,154,138.74 
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513.  ශ්රී ලංකාසේ ප්රධ්ාන යලාශ වල යල තත්ව පසුවිපරම් කිරීසම් හා මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිසේ බලාත්මක කිරීසම් කාර්ෂය මණ්ඩලය බලගැන්වීසම් JICA වයාපෘතිය.

යමම වයාපෘතිය තාක්ෂණික සහයයෝගිතා වයාපෘති යක් 

යලස සැලයකන අතර, JICA  වයාපෘති ප්රීනයන්ධ විසින්ධ 

සැලසුම් කල ආකාරයට  වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වල 

නියැයලනු ලබයි.  මධයම පරිසර අධිකාරිය යද්ධශීය 

පාර්ශවකරුවා යලස ක්රියා කරයි.  වයාපෘති යල්කම් 

හැරුණු යකාට යවනත් කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවායගන 

යනාමැති අතර, JICA ආයතනය උපයද්ධශන යසේවාවන්ධ 

සපයන CTI  ඉංජිනියරින්ධ ඉන්ධටර්නැෂනල් ආයතනය 

සහ ඔරියන්ධටල් කන්ධසල්ටන්ධේ ේයලෝබල් ආයතනය 

යන ආයතන යදයක් යසේවාවන්ධ ලබාගනී.  කැළණි ගඟ 

ආශ්රිත ජල තත්ව කළමනාකරණය සඳහා මධයම පරිසර 

අධිකාරියේ සහ ප්රායද්ධශීය කාර්යාල වල බලාත්මක 

කිරීයම් ක්රියාවලිය බල ගැන්ධීම යමම වයාපෘතියයන්ධ 

අයපක්ෂා කරයි.  2015 මාර්තු මස ආරම්භ කල යමම 

වයාපෘතිය වසර 3 ක කාලයක් පුරා ක්රියාත්මක යේ.  

යමම වයාපෘතිය මඟින්ධ ප්රධාන නිමැවුම් 04 ක් අයපක්ෂා 

යකයර්. 

ජල මූලාශ්ර වර්ගීකරණය සහ සංසරණ ජල තත්ව සකසේ 

කිරීම 

ජල තත්ව විශේයල්ෂණය සඳහා රසායනාගාර කාර්ය 

මණ්ඩලයේ ධාරිතා වර්ධනය  

ඉලක්කගත පාර්ශවකරුවන්ධයේ විමර්ශණය කිරීම් 

ඇතුළු ජල තත්ව පසුවිපරම් කිරීයම් හා බලාත්මක 

කිරීයම් ධාරිතාවන්ධ ශක්තිමත් කිරීම, දූෂකාරක 

නාමාවලියක් සැකසීම සහ පරිසර ආරක්ෂණ බලපර 

ක්රියාවලිය ප්රවර්ධනය කිරීම 

රට අභයන්ධතරයේ ඇති ජල මූලාශ්ර සඳහා විමර්ශන 

යතාරතුරු, පරිසර ආරක්ෂණ බලපර යතාරතුරු සහ 

දූෂකාරක නාමාවලියේ ඇතුලත් දත්ත ද ඇතුලත්ව ජල 

තත්ව පසුවිපරම් කිරීම සඳහා යතාරතුරු කළමනාකරණ 

පද්ධධතියක් සැකසීම හා එය ඵලදායී යලස භාවිතා කිරීම 

යමම නිමවුම් යවනුයවන්ධ සේථාපිත කර ඇති ක්රියාකාරී 

කණ්ඩායම් 04 ක් මඟින්ධ යමම වයාපෘතියේ 

ක්රියාකාරකම් සිදුකරයගන යනු ලබයි.  ජල මූලාශ්ර 

වර්ගීකරණය, නියැදි ලබාගැනීම සහ විමර්ශන කටයුතු 

කිරීම සඳහා  මාර්යගෝපයද්ධශයන්ධ සඳහා යකටුම්පතක් 

සකසේ කිරීම, රසායනාගාරය සඳහා ISO තත්ව සහතිකය 

ලබාගැනීම   සහ දූෂකාරක නාමාවලිය සැකසීයමිලා  

යමම ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් ක්රියා කරමින්ධ සිටී.  යමම 

වයාපෘතියේ ප්රධාන ජයරහනයන්ධ පහතින්ධ දක්වා ඇ. 

සමසේථ වයාපෘති කණ්ඩායම යමම වයාපෘතිය 

ක්රමානුකූලව, කාර් ේ්යක්ෂමව සහ අදාල කාල පරාසය 

තුල අයපක්ිත ප්රතිඵල ලඟාකර ගැනීමට ක්රියාකරමින්ධ 

සිටී. පසුගිය මාස 12 ක කාලය තුල යමම කණ්ඩායම 

වැඩි කාලයක් ක්යෂේරය තුල ජල තත්ව පසුවිපරම් හා 

ක්යෂේර පරීක්ෂාවල නිරත විය. එිදී කාර්යාලය තුල 

රැසේීම් හා ලිපියගානු රාජකාරී සඳහා අවම කාලයක් 

යවන්ධ කරන ලදි. යමමඟින්ධ ලඟාකරගත් ජයරහනයන්ධ 

පහතින්ධ දැක්යේ.  

2016 අයගෝසේතු මාසයේ දී පවත්වන ලද ඇගයීයම් දී යම් 

පසුබෑමක් යපන්ධනුව ද, නැවත ප්රකෘති තත්වයට 

පැමිණීම සිදු කරන ලදි. යමයට යහේතුව වූයේ නව 

උපයද්ධශක වරයයක් රසායනාගාර ප්රතීකරන 

වැඩසටහනට අනුයුක්ත කිරීමත් මාර්යගෝපයද්ධශ 

සැකසීම සඳහා නව ප්රයේශයක් භාවිතා කිරීමත්, 

යතාරතුරු කළමනාකරණ පද්ධධතියේ ගැටළු සඳහා නව 

වියශේෂඥයයක් පත් කිරීමත් යන කරුණු යපන්ධවාදිය 

හැක.  

යමම කාලය තුල මධයම පරිසර අධිකාරියේ 

රසායනාගාරය සඳහා උපකරණ 23 ක් මිලදී ගැනීම 

සැලසුම් කළ අතර ඉන්ධ 22 ක් මිලදී ගැනීමට හැකි විය. 

මින්ධ 23 වන අයිතමය වන්ධයන්ධ නිර්යද්ධශිත සහතික 

කරන ලද භාණ්ඩ 03 කි. එම භාණ්ඩ 13 ලැබීම ප්රමාද ී 

ඇත. එයට යහේතුව වන්ධයන්ධ යමම භාණ්ඩ වල 

සැපයුම්කරු රසායනාගාර පාරියභෝගික 

කළමනාකරණය සඳහා ලියා පදිංිී යනාතිබීමයි. 

වයාපෘතිය යම් සඳහා වියශේෂයයන්ධ මැදිහත් ී එම 

ක්රියාවලිය යේගවත් කිරීමට අයපක්ෂා කරයි.  

යදවන වියද්ධශ පුහුණු වැඩසටහන කාර්යය මණ්ඩල 

සාමාජිකයින්ධ 12 ක් සඳහා 2016 මැයි මස 29 දින සිට 

ජුනි මස 11 දින දක්වා ජපානයේ දී පවත්වන ලදි. යමිදී 
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රසායනාගාර විශේයල්ෂණය රසායනාගාර අපජලය 

කළමනාකරණය කර්මාන්ධත සඳහා සිදුකරන ක්යෂේර 

පරීක්ෂා ජල තත්ව වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ පුහුණු 

ලබායදන ලදි.  

යයෝජිත ජල තත්වයන්ධ සමායලෝචනනයට ලක්කිරීම හා 

සංයශෝධනය කිරීම වර්ෂයේ පළමු මාස  06 තුල 

කණ්ඩායම් රැසේීම් වලදී සිදු කළ අතර ඒ සඳහා 

කෘමිනාශක, රසායනික ඔක්සිජන්ධ ඉල්ලුම්, නිකල් 

සින්ධක් සහ ඇලුමිනියම් යන සංඝටක අවධානයට 

ලක්කරන ලදි. ඒ සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරියේ 

සභාපති සහ අධයක්ෂ ජනරාල් වරයායේ අනුමැතිය 

ලබා ගන්ධනා ලදි. එය තව දුරටත් අධිකරණ 

අමාතයාංශය යටයත් පවතින නීතිපති 

යදපාර්තයම්න්ධතුව යවත යයාමු කර ඇති අතර එමඟින්ධ 

එය ක්රියාත්මක කිරීයම් බලය ලබා ගැනීම අ යපක්ෂා 

යකයර්.  

එයමන්ධම එය දැනට අමාතයාංශයේ අනුමැතිය ලබා 

ගැනීමට යයාමුයකාට ඇත. මීට අමතරව වාර්ික 

පසුවිපරම් සැලැසේමට අනුකූලව කැළණි ගංඟායේ ජල 

තත්ව පසුවිපරම් කිරීම ද සිදු කරන ලදි. එයමන්ධම 

යයෝජිත ගංඟා වර්ගීකරණය සිදු කිරීම දැනට 

සමායලෝචනය කරමින්ධ පවතින අතර එය වැඩිදියුණු 

කළ ජල තත්ව කළමනාකරණයේ ප්රතිඵල වල 

වලංගුභාවය හා සකයතාව මත සිදු කරති.  

රසායනාගාර ප්රතීතකරණ වැඩපිළියවල පිළිබඳ 

සැකසීයම් දී ගුණාත්මක අත්යපාත් සැකසීම, 

ක්රියාපටිපාටියට අදාල අත්පිකා සැකසීම SOPs 

සැකසීම එි අවසන්ධ අදියයර් පවතී. එයමන්ධම 2017 

ජනවාරි මස ISO/IEC 17025 ප්රතීතකරණ සහතිකය 

ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට අදාල 

කටයුතු සකසේ කරමින්ධ පවතී. යම් සඳහා වූ ප්රධානතම 

අභියයෝගය වූයේ රසායනාගාර අධයක්ෂවරිය හා 

රසඥවරුන්ධ තාවකාලික නිවාඩුයගන සිටීමයි. ඔවුන්ධ 

2017 ජනවාරි මස යසේවයට වාර්තා කිරීමත් සමඟ යමම 

ක්රියාවලිය යේගවත් කිරීමට අයපක්ෂා කරයි. 

ආයතනයේ සාමායනයයන්ධ සිදු කරනු ලබන සේථාන 

මාරුකිරීම් අනුව ප්රතීතකරණ ක්රියාවලියේ ලිපි යල්ඛ්න 

සැකසීම සඳහා සක්රියව දායක වූ පරිසර නිලධාරි, රසඥ 

යලස රත්නපුර කාර්යාලයට අනුයුක්ත කිරීම මහත් 

ගැටළුවක් වූ අතර එම නිලධාරියා සති යදකක කාලයක් 

ප්රධාන කාර්යාලය තුල ප්රතීතකරණ ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් 

කරන යතක් යසේවයේ යයාදවා ගැනීමට මානව සම්පත් 

සංවර්ධන අංශයයන්ධ අවසර ලබායගන ඇත.  

ක්රියාකාරකම් අංක 3 – 1 යටයත් ක්රියාත්මක වන 

කණ්ඩායම පසුගිය මාස කිිපය තුල සීයරයන්ධ 

ක්රියාත්මකීම නිසා ජල තත්ව පසුවිපරම් 

මාර්යගාපයද්ධශය සෑදීයම් ක්රියාවලියේ අතපසුව තිබූ 

කටයුතු නැවත යථාතත්වයට පත්කර ගැනීමට හැකි 

විය. එයමන්ධම නියමු පරීක්ෂණයක් කැළණි ගඟ ආශ්රිතව 

සිදු කිරීමට ද සමත් විය. තවද, අනුකූලතා ක්යෂේර 

පරීක්ෂණ හා ISO තත්ව සහතිකය පිළිබඳ ප්රීනයන්ධ 

තියදයනකු යමම මාර්යගෝපයද්ධශය සැකසීම අවසන්ධ 

කිරීයම් ක්රියාවලියේ යයදී සිටී.  

PSI - දූෂකාරක නාමාවලිය සැකසීම පිළිබඳ පැවසීයම් 

දී එය ජූලි මස වන විට ක්රියාකාරීත්වයට පත්කරන ලදි. 

නමුත් එි සංසේකරණයන්ධ සහ යවනසේකම් වලට 

භාජනය විය යුතුව ඇත. යමය සම්ූර්ණයයන්ධ ක්රියාකාරී 

තත්වයට යගනඒම සඳහා පියවර හතක් හඳුනායගන 

ඇති අතර ඒ සඳහා ගතවන කාලය තක්යසේරු කර ඇත.  

දැනට පවතින EPL පද්ධධතියේ ක්රියාකාරීත්වය  

EPL/PSI  සඳහා සර්වර් පද්ධධතියක් මිලට ගැනීම 

අත්හදාබැලීයම් වාරයක් යලස PSI මධයම පරිසර 

අධිකාරිය තුල ක්රියාත්මක කිරීම  

EPL/PSI පද්ධධතිය දියත් කිරීම 

පළාත් කාර්යාල වල නියයෝජිතයින්ධ පුහුණු කිරීම 

සෑම පළාත් කාර්යාලයකටම ක්යෂේර පරීක්ෂණ සඳහා 

සහභාගී වන නිලධාරීන්ධ පුහුණු කිරීම 

අවසාන පරීක්ෂාවට ලක්කිරීම 

යමම පියවරයන්ධ 7 ඇතුලත පියවරයන්ධ 02 ක් ඉතාමත් 

වැදගත් වන බව හඳුනායගන ඇත. එනම්, පියවර 02 

EPL/PSI පද්ධධතිය සඳහා සර්වර් පරිගණක මිලදී ගැනීම 

සහ පියවර 04 EPL/PSI පද්ධධතිය සැලසුම් කර ඇති 

පරිදි 2017 අයේල් මස දියත් කිරීම. එයසේම යමම මිලදී 

ගැනීයම් ක්රියාවලිය ඒකාබද්ධධව අීක්ෂණය කිරීම හා 
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යම් අවිරතාවක් ඇත්නම් එය මඟහැරීම සිදු කළ 

යුතුව ඇත.  

එයමන්ධම, නව EPL/PSI පද්ධධතිය දියත් කිරීයම් කාලය 

සිංහල හා ින්ධදු අළුත් අවුරුදු සමයේ දී තිබීම ද 

ගැටළුවක්ව ඇත. එිදී යම් සම්බන්ධධයයන්ධ ක්රියාකරන 

වියශේෂඥවරුන්ධ සැලසුම්සහගතව යයාදා ගැනීම යමම 

පියවර සාර්ථක කරගැනීමට ගතහැකි පියවරයි.  

ක්රියාකාරකම් 3 – 1 සඳහා දායකවන ප්රීනයන්ධ 2016 

මුල් මාස කිිපය තුල එම මාර්යගෝපයද්ධශයන්ධ සැකසීම 

අවසන්ධ කිරීම සඳහා අවධානය යයාමු කරන ලදි. නමුත් 

ක්රියාකාරකම් 3 – 3 එනම් EPL ක්රියාවලිය ප්රචලිත කිරීම 

හා අපජල ප්රමිතීන්ධ සැකසීයම් ක්රියාවලිය මිනිසේ ශ්රමය 

ිඟීම යහේතුයකාටයගන ගැටළු සහගත විය. 2016 

වසර අවසන්ධවන විට මධයම පරිසර අධිකාරිය හා 

වයාපෘති කණ්ඩායම අතර දුරසේ බවක් දක්නට ලැබුණි. 

යමම තත්වය මඟහරවායගන වයාපෘති ක්රියාකාරකම් 

අඛ්න්ධඩව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් නායක 

හා උප නායක යද්ධපළ 2017 වසයර් මුල සිට ක්රියාත්මක 

වනු ඇත.  

ක්රියාකාරකම් අංක 4 වන යතාරතුර කළමනාකරණ 

පද්ධධතිය සැකසීම ක්රියාකාරකම් අංක 3 – 2 වන 

දූෂකාරක නාමාවලිය සෑදීම හා සම්බන්ධධව ක්රියාත්මක 

කරනු ලබයි. PSI පද්ධධතිය සෑදීයම් ප්රගතියක් සමගම 

යතාරතුරු කළමනාකරණ පද්ධධතිය සඳහා කටයුතු 

කරයි. වයාපෘති ප්රීනයා එම ක්රියාවලිය සඳහා දත්ත 

පද්ධධතිය යයාදා ගැනීම සඳහා කටයුතු සිදු කරයි. යමිදී 

යතාරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ ප්රධානියායේ ඉල්ලා 

අසේීම යමම ක්රියාවලියේ ප්රගතියට බලපෑ එක් කරුණක් 

විය.  

එමඟින්ධ අදාල ක්රියාවන්ධ සම්බන්ධීකරණය හා සම්පත් 

යවන්ධකර ගැනීම පිළිබඳ ගැටළු මතුවිය. එිදී වයාපෘති 

ප්රීනයා අමතර පැය ගණනක් යසේවයේ යයදීම 

යහේතුයවන්ධ ඉහත තත්වය මැඩපැවැත් ීමට හැකි විය. 

එයමන්ධම මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය යතාරතුරු 

තාක්ෂණ අංශයට ප්රධානියයක් ලබා ගැනීමට කටයුතු 

යයාදමින්ධ සිටී. පාරිසරික යතාරතුරු පද්ධධතිය භාවිත 

කිරීම මධයම පරිසර අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාලයේ 

සම්ූර්ණ කිරීම සිදු යනාකරන අතර එය පළාත් 

කාර්යාල වලදී ක්රියාත්මක කර අවසන්ධ කිරීම වඩාත් 

ඵලදායී යේ. එයමන්ධම යමම වයාපෘතිය අවසානයේ 

යතාරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණය සඳහා මධයම 

පරිසර අධිකාරිය නායකත්වය ගැනීම ඉතාමත්ම 

වැදගත් කරුණකි. මනා කළමනාකරුයවකු බඳවා 

ගැනීම ඒකාබද්ධධව අීක්ෂණය කිරීම කළ යුතුය.  

වයාපෘතියේ එක් ප්රතිඵලයක් වන PSI පද්ධධතිය තවත් 

වැඩිදියුණු කිරීමට මධයම පරිසර අධිකාරිය 

බලායපායරාත්තු වන අතර ඒ සඳහා වායු තත්ව 

කළමනාකරණයේ ඇති සේථාවර වායු වියමෝචන කාරක 

ද ඇතුලත් කිරීමට අයපක්ෂා යකායර්. එයමන්ධම යමම 

ක්රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පළාත් කාර්යාල 

වල දායකත්වයයන්ධ දත්ත ඇතුලත් කිරීම සඳහා මනා 

සහායක් ලබාදිය යුතුව ඇත. එමඟින්ධ අංශ ප්රධානීන්ධ හා 

ඒකක ප්රධානීන්ධ යම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවයක් ලබාගනු 

ඇත.  
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613.  ග්රීන් පාර්ෂක් කසල කළමනාකරණ මධ්යසථ්ානය 

 ග්රීන්ධ පාර්ක් කසළකළමනාකරණ මධයසේථානය 
මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින්ධ ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන වයාපෘති වලින්ධ එකකි. යමම මධයසේථානය 

සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුමකින්ධ, යකාම්යපෝසේේ 
අංගනයකින්ධ සහ පුහුණු මධයසේථානයකින්ධ 

සමන්ධවිත යේ. යමම බිම්පිරවුම සහ පුහුණු 
මධයසේථානය යකාරියානු සහයයෝගීතා ඒජන්ධසිය 
මඟින්ධ ලබාදුන්ධ මූලය හා තාක්ෂණික සහයයෝගය මත 

ඉදිකරන ලදි.  

යමම බිම් පිරවුම දිනකට යටාන්ධ 90 ක කසළ 
ප්රමාණයක් රැඳීමට සමත් වන අතර මූලිකව දිනකට 

යටාන්ධ 10 ක කසළ ප්රමාණයක් කළමනාකරණය 
යදාම්යප ප්රායද්ධශීය සභායේ කසළ සඳහා අවසන්ධ 

බැහැර කිරීයම් මධයසේථානයක් යලස ක්රියා කරයි. 
නමුත් ගම්පහ දිසේික්කයේ අයනකුත් පළාත් පාලන 
ආයතන වල කසළ ද රැඳීමට අවශය ධාරිතාව යමම 

පිරවුම සතුව ඇත. මීට අමතරව කසළ බර කිරීම් හා 

පටිගත කිරීයම් උපකරණ, කසළ බැහැර කිරීයම් 

පහසුකම්, කාන්ධදු වන ජලය එක්රැසේ කරනයක්, 

කාන්ධදු ජලය පිරිපහදු පහසුකම්, වායු පිරිපහදු 

පහසුකම්, ජලය අපවිරීම වැළැක්ීයම් පද්ධධතියක්, 

භූගත ජලය පසුවිපරම් කිරීයම් ළිඳක්, පස ආරක්ෂා 

කරන ආවරණයක්, බිම් පිරවුමට අවශය උපකරණ 

(යඩෝසර්, හෑරුම් යන්ධර, ටිපර් යන්ධර) පරිපාලන හා 

CCTV පද්ධධතියක් යන පහසුකම් වලින්ධ සමන්ධවිත 

යේ.  

යමම මධයසේථානයේ කටයුතු 2015 මැයි මස ආරම්භ 

කරන ලදි. 2015 වසයර් දී යදාම්යප ප්රායද්ධශීය සභාව 

විසින්ධ එක්රැසේ කළ යටාන්ධ 1000 ක පමණ කසළ 

භාරගත් අතර 2016 වසයර් දී එය යටාන්ධ 1500 ක් 

විය. මීට අමතරව යදාම්යප ප්රායද්ධශීය සභා බල 
ප්රයද්ධශයේ කර්මාන්ධත වලින්ධ අිතකර යනාවන 

කසළ ද 2016 වසර තුල භාර ගන්ධනා ලදි. එිදී එක් 

කාර්මික අපද්රවය යටාන්ධ එකක් සඳහා රුපියල් 5000 

ක මුදලක් අයකර ගන්ධනා ලදි.  

2016 වසයර් දී සාලාව හමුදා කඳවුර තුල සිදු ී  ආපදා 
තත්වය වැනි ආපදා තත්වයක් හා ගංවතුර තත්වයන්ධ 

වලදී ද යමම මධයසේථානයේ යත්මාව ලබායදන ලදි. 

2016 ජූලි සහ අයගෝසේතු යන මාස තුල කඩුයවල 

ප්රයද්ධශයේ ගංවතුර නිසා ඇති වූ කසළ යටාන්ධ 1400 

ක් යමම මධයසේථානයට භාරගන්ධනා ලදි. එයමන්ධම 

සාලාව කඳවුර තුල ජනනය වූ කසළ යටාන්ධ 250 ක් 

ද යමම පිරවුම සඳහා භාරගන්ධනා ලදි.  

සනීපාරක්ෂක බිම්පිරවුමට අමතරව කසළ  වල 
කාබනික ද්රවය යකාම්යපෝසේේ බවට පත්කිරීයම් 
යකාම්යපෝසේේ අංගනයක් ද යමම භූමිය තුලම පිිටා 

ඇත. එිදී යවන්ධ කරන ලද කාබනික අපද්රවය වටිනා 

පාංශු සත්කාරයක් බවට පත් කරයි. යමම 
යකාම්යපෝසේේ අංගනයේ ධාරිතාව දිනකට යටාන්ධ 

05 කි. තවද, යදාම්යප ප්රායද්ධශීය සභාව මඟින්ධ 
ලබායදනු ලබන සියළුම වජව හායනයට ලක්වන 

කසළ යකාම්යපෝසේේ බවට පත්කරනු ලබයි. 2016 

වසයර් දී යකාම්යපෝසේේ යටාන්ධ 23 ක් නිෂේපාදනය 

කළ අතර එමඟින්ධ රුපියල් 185,000/- ක මුදලක් 

උපයා ගන්ධනා ලදි. එිදී එක් කියලෝවක් රුපියල් 8 

ක් වැනි මුදලකට අයලවියකාට ඇත. තවද යමම 
යකාම්යපෝසේේ සඳහා යගාීන්ධයගන්ධ ඉතා ඉහළ 

ඉල්ලුමක් ද පවතී.  

කසළ කළමනාකරණ ක්යෂේයරේ කටයුතු කරන 
විශේව විදයාල සිසුන්ධ පාසල් සිසුන්ධ හා යවනත් 
පාර්ෂවයන්ධ යවත දැනුම ලබාදීම සඳහා යමි 
සේථාපිත කර ඇති පුහුණු මධයසේථානය මහත් 

පිටුවහලක් ී ඇත. යමිදී කසළ බැහැර කිරීම, 
යකාම්යපෝසේේ සෑදීම වැනි අංශයන්ධයේ දැනුම 

ලබාගත හැක. 2016 වසයර් දී කැළණිය, ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර, යාපනය හා වයඹ විශේව විදයාල වල 
සිසුන්ධ හා පාසල් සිසුන්ධ යබායහෝ පිරිසක් යමම 
මධයසේථානය නැරඹු අතර එමඟින්ධ කසළ 

කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම ලබා ගන්ධනා ලදි. 
එමඟින්ධ කසළ බැහැර කිරීම සහ යකාම්යපෝසේේ 
සෑදීම සම්බන්ධධයයන්ධ අත්දැකීම් ලබා ගැනීම සඳහා 

බුලත්යකාහුපිටිය, යදිඕවිට, කිලියනාච්ිය සහ 
කැළණිය යන ප්රායද්ධශීය සභාවල නිලධාරීන්ධ යමම 

මධයසේථානය නිරීක්ෂණය කරන ලදි.  

2016 වසයර් දී කැළණිය විශේව විදයාලයේ සිසුන්ධ 02 
ක් හා රුහුණු විශේව විදයාලයේ සිසුන්ධ තියදයනක් 
ඔවුන්ධයේ පර්යේෂණ ග්රීන්ධ පාක් කසළ 
කළමනාකරණ මධයසේථානය සම්බන්ධධයයන්ධ සිදු 

කරන ලදි.  

තවද, ජල තත්ව විශේයල්ෂණය සඳහා 
රසායනාගාරයක් සහ පරිපාලන යගාඩනැගිල්ලක් 

2016 වසයර් දී යමම මධයසේථානයට එක් කරන ලදි. 
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FIGURE 19 විෂ්වවිදයාල සිසුන් සුදුකල පරීක්ෂණයක් 

 

FIGURE 20 සනීපාරක්ෂක බිම්පිරවුම 
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.041  ආයතනික යහපාලන වාර්ෂතාව 

1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් 
සේථාපනය කරන ලද මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, 
වාර්ිකව සපයනු ලබන මහා භාණ්ඩාගාර 
පරතිපාදන මත පවත්වායගන යනු ලැයබ් . 

2016.12.31 වන දිනට අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 
1,159 ක් වන අතර, දැනට 879 ක කාර්ය 
මණ්ඩලයකින්ධ සමන්ධවිත යේ . 

14.1 අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්. 

අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය  ) සමාජිකයින්ධ (
අමාත්යවරයා විමසා ජනාධිපති තුමා විසින්ධ පත් 
කරනු ලබන සමාජිකයන්ධ තියදයනකුයගන්ධ 
සමන්ධවිත යේ . 

සෑම මසකට ම වරක් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල රැසේීම් 
පවත්වනු ලබන අතර, 2015 වසර තුල යමවැනි 
රැසේීම් 11 ක් පවත්වා ඇත .යමම රැසේීම් වලදී 
පාරිසරික කළමනාකරණයට අදාල පරධාන ගැටළු 
සම්බන්ධධයයන්ධ අවශේය මඟයපන්ධීම් කරනු ලබන 
අතර, ආයතනයේ මුදල්මය හා පරිපාලනමය 
ේයූහය යකයරි අවධානය යයාමු කරනු ලැබීය . 

14.2 විගණන කමිටු රැස්වීම් 

1999 යනාවැම්බර් මස 19 දිනැති රාේය මූල්ය 
චක්රයල්ඛ් ී.එෆේ/.ී.ඊ.3 අනුව මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව 
පිිටුවා ඇත .කාර්තුමය වශයයන්ධ කමිටුව රැසේවන 
අතර, විගණන කමිටුයේ සභාපති ධූරය දරනු 
ලබන්ධයන්ධ භාණ්ඩාගාර නියයෝජිතය. 

2015 මුදල් වර්ෂය තුළ අධිකාරියේ විගණන හා 
කළමනාකරණ කමිටු රැසේීම් 04 ක් මුදල් හා 
ක්රමසම්පාදන අමාත්යාංශයේ සහකාර 
අධ්යක්ිකා අනුියානාදන්ධ මහත්මියයේ 
සභාපතීත්වයයන්ධ පවත්වන ලදී. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති, අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්, නියයෝේය අධ්යක්ෂ ජනරාල්  ) මානව 
සම්පත්, පරිපාලන හා මුදල්(, අධ්යක්ෂ  ) මුදල්(, 
අධ්යක්ිකා  ) යමයහයුම් හා සැළසුම් (සකච්ඡා 
යකයරන විෂයයට අදාල අධ්යක්ෂවරුන්ධ හා 
ේයාපෘති අධ්යක්ෂවරුන්ධ  විගණකාධිපති 
යදපාර්තයම්න්ධතුයේ විගණන අධිකාරි සහ පරිසර 
අමාත්යාංශයේ පරධාන අභ්යන්ධතර විගණනද 
සහභාගි විය .මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ අභ්යන්ධතර 
විගණක යමම කමිටුයේ කැඳවුම්කරු යලස 
ක්රියාකරයි  .විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුයේ 
නිරීක්ෂණ හා තීරණ අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට අවශේය තීරණ සඳහා යයාමු කරන ලදී. 

2015 වර්ෂයේ විගණන වාර්තා තුළින්ධ පැන නැගුණු 
පහත කරුණු යකයරි වියශේෂ අවධානය යයාමු 
කරන ලදී. 

01. පරායද්ධශීය පරිසර නිලධාරීන්ධයේ 
රාජකාරියේ යේදීම හා ඵලදායීතාවය පිළිබඳව 
පරීක්ෂා කිරීම. 

02. අධිකාරියට යයාමු යකයරන පරිසර 
පැමිණිලි විසදීම සම්බන්ධධයයන්ධ පළාත් කාර්යාල 
ක්රියාකර ඇති ආකාරය හා පරිසර පැමිණිලි වාර්තා 
කිරීම සඳහා පළාත් කාර්යාල හී සේථාපිත පරිගණක 
දත්ත පද්ධධතිය ක්රියාත්මක කිරීම. 

03. අධිකාරියේ පරිසර බලපත්ර නිකුත් කිරීම 
හා කර්මාන්ධත සම්බන්ධධයයන්ධ දත්ත පද්ධධතිය 
යාවත්කාලීන කිරීම පරීක්ෂා කිරීම. 

04. පිළිසරු ේයාපෘතිය මගින්ධ මූල්ය අනුේරහය 
ලබාදුන්ධ කසළ කළමනාකරණ ේයාපෘති වල 
කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාව පරීක්ෂා කිරීම. 

05. පසුභාවිත පලාසේටික් ේයාපෘතිය මගින්ධ 
සිදුයකයරන පරිචක්රීයකරණ ක්රියාවලියේ 
පරගතිය පරීක්ෂා කිරීම. 

06. පසුභාවිත පලාසේටික් ේයාපෘතිය මගින්ධ 
මූල්ය අනුේරහය ලබා දුන්ධ පසුභාවිත පලාසේටික් 
ගබඩා කිරීයම් මධ්යසේථාන වල කාර්යක්ෂමතාවය 
හා ඵලදායීතාව පරීක්ෂා කිරීම. 

07. අධිකාරියේ පරසම්පාදන ක්රියාවලියේ 
අඩුපාඩු පිළිබඳව අවධානය යයාමු කිරීම. 

08. වියශේෂ විමර්ෂන වලින්ධ හඳුනාගත් 
අභ්යන්ධතර පාළන ක්රම ඉදිරිපත් කිරීම. 

14.3 අධිකාරිසේ කාර්ෂයසාධ්න හා 

අීක්ෂණ ක්රියාවලිය  

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ වාර්ික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම, සංයුක්ත සැලැසේම පාදක යකාටයගන 
සකසන අතර, එය අනුමැතිය සඳහා අධිකාරියේ 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය යවත පිළිගන්ධවනු ලැබීය .
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබීයමන්ධ පසු එම 
ක්රියාකාරි සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒ ඒ 
අංශ වලට ඉදිරිපත් කරනු ලැයබ් .ඉන්ධපසු 
ක්රියාකාරී සැලැසේයම් ඉලක්ක සහ අරමුණු 
සපුරාගත හැකි පරිදි එය ක්රියාත්මක කරන්ධයන්ධ ද 
යන්ධන මාසිකව පරගතිය විමසන අතර, වතයි 
මාසික පරගති වාර්තා සහ විචල්යන්ධ අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට අවශේය උපයදසේ සඳහා ඉදිරිපත් කරනු 
ලැයබ් . 

යම් ආකාරයේ මාසික, වතයි මාසික, වාර්ික 
පරගති වාර්තා, මුදල් සංසරණ වාර්තා, මූල්යමය 
පරගතිය, මිලදී ගැනීම් පිළිබඳ විසේතරාදිය අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයේ උපයදසේ හා අනුමැතිය පිණිස ඉදිරිපත් 
කරනු ලැයබ් . 

යමම කාර්ය සාධන ඇගයීයම් පරධාන අරමුණ 
වන්ධයන්ධ, ආයතනයේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
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තුලින්ධ ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාවය හා 
ඵලදායිතාවය වැඩිදියුණු කිරීම යේ . 

තවද, අධිකාරියේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා 
අීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගරු පරිසර හා සේවභාවික 
සම්පත් අමාත්යතුමායේ පරධානත්වයයන්ධ සෑම 
මසකට වරක් පරගති සමායලෝචන රැසේීමක් 
පවත්වන අතර, යමිදී සෑම ඒකකයකම, සෑම 
පළාත් කාර්යාලයකම පරගතිය සියුම් යලස 
සමායලෝචනයට ලක් යකයර්. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිතුමායේ 
පරධානත්වයයන්ධ අධ්යක්ෂ ජනරාල් හා නියයෝේය 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරුන්ධ හා ේයයෂේඨ 
කළමනාකාරිත්වයේ සහභාගිත්වය ඇතිව මසකට 
වරක් කළමනාකාරීත්ව කමිටු රැසේීම පවත්වන 
අතර, යමම රැසේීයම් දී අධිකාරියේ සැබෑ පරගතිය 
පිළිබඳ විමසීමට භාජනය කරන අතර, ඒ ඒ මාසයේ 
ඉලක්කයන්ධට එයරිව ලබාගත් පරගතිය හා යම් 
ආකාරයකින්ධ ඉලක්කයන්ධ සපුරාගත යනාහැකි ී 
තියබ් නම්, ඊට යහේතුව යසායාබලා, එම බාධකයක් 
මඟහැරීම සඳහා විසඳුම් යයෝජනා යකයර් . 

14.4 කාර්ෂය සාධ්න ප්රගතිය 

අධිකාරියේ සෑම නිලධරයයකු හා යසේවකයයකු ම 
වාර්ිකව කාර්ය සාධන ඇගයීමට ලක්යකයරන 
අතර, යමම ඇගයීම හුයදක් ඒ ඒ නිලධරයායේ යහෝ 
යසේවකයායේ වාර්ික වැටුප වර්ධකය ලබා දීයම් 
අරමුණින්ධ ක්රියාත්මක වන්ධනකි .යම් සඳහා 
නිර්නායකයන්ධ කිිපයක් එනම්, දැනුම, ආකල්ප, 
කුසලතා, ඉලක්ක සපුරා ගැනීම, මහජන 
සම්බන්ධධතාවය, පැමිණීම හා අවංකභාවය යන 
නිර්නායකයන්ධ සැලකිල්ලට භාජනය වන අතර, ඒ 
ඒ අංශයේ අධ්යක්ෂ යහෝ පරධානීන්ධ විසින්ධ යමම 
ඇගයීම සිදු යකයර් . 

යමම කාර්යසාධන ඇගයීයම් අයනක් අරමුණ 
වනුයේ ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාවය හා 
ඵලදායිතාවය වැඩි කිරීම හා මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය කිරීම යේ . 

14.5 සංයුක්ත සැලැසම්  

සංයුක්ත සැලැසේම මඟින්ධ මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
අනාගත උපක්රම හා දැක්ම ඉදිරිපත් කරයි .
එයමන්ධම එමඟින්ධ පාලක මණ්ඩලය සහ විධායක 
නිලධාරීන්ධ ආයතනයයි ඉදිරි පැවැත්ම සඳහා 
යයාදා ගන්ධනා වූ උපක්රම ද හඳුන්ධවා යදනු ලබයි .
තවදුරටත් ආයතනයයි සංයුක්ත සැලැසේම මඟින්ධ 
ආයතනයයි ේයූහය, ශක්තීන්ධ, දුර්වලතා යමන්ධම 
ආයතනයයි බාිර තර්ජන සහ අවසේථා  ) SWOT) 
ඉදිරිපත් යවයි .පසුගිය වසර තුන තුල ඇති වූ 
පරගතිය සාරාංශගත කිරීම සහ ආරම්භක පරතිඵල 
උපාය මාර්ග පරතිලඵල අදාල කාල රාමුව තුල 

සමායලෝචනය කිරීම යමමඟින්ධ ඉටුවන තවත් 
පරධාන කාර්යයකි . 

ආයතනයයි මූල්ය පරකාශනය සත්ය ආදායම් 
මාර්ග සහ වියදම් ද, මූලික වර්තමාන පරාේධනයද, 
ඒ යටයත් ආයතනයේ අභ්යන්ධතර සහ බාිර සාධක 
වල බලපෑම ද ආයතනයයි ක්රියාකාරිත්වයට 
බලපාන ආකාරය පිළිබඳ දක්වාලයි .ආයතනයේ 
වාර්ික වාර්තාව සැකසීම සඳහා උපකාරී වන්ධනා වූ 
මූලික සටහන්ධ හා විසේතර වාර්තා ද යමම සංයුක්ත 
සැලැසේම තුල අන්ධතර්ගත යවයි . 

ඒ අනුව වර්ෂ 2016 සිට 2020 දක්වා වු සංයුක්ත 
සැලැසේමක් 2015 වසයර් දී අධිකාරිෙ විසින් සකසේ 
කරනු ලබූ අතර 2016 වාර්ෂික සැලැසේම එෙ පාදක 
කරයගන සාදන ලදි.  

යමම සැලැසේම අයනකුත් සැලැසේමන්ධට අනුගතව 
වර්තමාන තත්වයන්ධ පරීක්ෂා කිරීමත් ආයතනයයි 
ක්රියාකාරකම් උපාය මාර්ග සහ ආයතනයයි 
වාර්ික ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සහ ආයතනයයි 
සතු සම්පත් පරධාන යලස මූල්ය හා මානව 
සම්පත්වල තත්වයන්ධ පිළිබඳව ඉදිරිපත්යේ . 

සංයුක්ත සැලැසේම මඟින්ධ අදාල කාලය තුල 
ආයතනය මඟින්ධ යයෝජනා කරන ලද පරධාන 
ේයාපෘති පිළිබඳ යතාරතුරු ද  ඉදිරිපත් යවයි .යමම 
ේයාපෘති ඉදිරි ක්රියාකාරකම් සඳහා ගන්ධනා වූ 
පරතිපත්තිමය තීරණවලට සහ නියයෝේය 
අධ්යක්ෂතුමා සහ ආයතනයයි සභාපතිවරුන්ධ 
ගන්ධනා වූ තීරණද සඳහන්ධ කරයි . 

2016 වර්ෂෙට අදාල වාර්ෂික ක්රිොකාරකම් සටහන 
සංයුක්ත සැලැසේමට අනුව සකසා ඇති අතර එෙ 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියෙහි පාලන මණ්ඩලෙ මඟින් 
අනුමත යකාට ඇත.  

14.6 වාර්ෂික වාර්ෂතාව 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියයි වාර්ික වාර්තාව 
ආයතනයේ වැදගත් වූ එි යමයහයුම් සහ මූල්ය 
දෘශේයතාවයන්ධ හඳුනා ගැනීයම් පරධාන තීරණ 
ගැනීයම් යාන්ධත්රනය යවයි .වාර්ික වාර්තායවි 
යකටුම්පතක් අදාල වර්ෂයට අදාල ක්රියාකාරකම් 
සහ මූල්ය සටහන්ධ ද සිතව අදාල වර්ෂය 
අවසන්ධවන දින 60 කට යපර විගණකාධිපතිට 
ලබාදිය යුතුයේ .විගණකාධිපති විසින්ධ මූල්ය වාර්තා 
සම්බන්ධධව ඔහුයේ වාර්තාව ද සිතව දින 30 ක් 
ඇතුලත නැවත මධ්යම පරිසර අධිකාරියයි 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට මූල්ය වාර්තා පිළිබඳව සලකා 
බැලීම සඳහා යයාමු කරයි . 

අවසාන වාර්තාව පරධාන භාෂා තුයනන්ධම සකසා 
අවසාන මූල්ය වාර්තා අදාල වර්ෂයට අදාලව දින 
150 ක් ඇතුලත පාර්ලියම්න්ධතුගත යුතුයේ  .
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15.0 මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය  

15.1 මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න ඒකකය 

මානව සම්පත් සංවර්ධන ඒකකය ප්රධාන වශයයන්ධ 
යසේවක පුහුණුව හා සංවර්ධනය කිරීය්ම් කාර්යයේ 

නියැලී සිටියි. ඊට අමතරව අභයන්ධතර විනය 
පරීක්ෂණ කටයුතු ද යමම ඒකකය විසින්ධ සිදුකර 

යගන යනු ලැයබ්.  

2016 වර්ෂය තුලදී පහත සදහන්ධ යද්ධශීය හා වියද්ධශිය 
පුහුණු වැඩසටහන්ධ මානව සම්පත් සංවර්ධන 

ඒකකය මගින්ධ සංවිධානය කර ඇත.  

 

 

I. යද්ධශීය පුහුණුීම් 

(අ). මධයම පරිසර අධිකාරියේ යජයෂේඨ 

කළමනාකරණ නිලධාරින්ධ, මධයම කළමනාකරණ 

නිලධාරින්ධ, යජයෂේඨ පරිසර නිලධාරීන්ධ, පරිසර 

නිලධාරීන්ධ,  කළමනාකරණ සහකාරවරුන්ධ, 
පුසේතකාල හා නීති ඒකකයන්ධි කාර්යය මණ්ඩලය 

ද  ඇතුලු නිලධාරින්ධ සදහා පුහුණු පාඨමාලා 28 ක් 

2016 වර්ෂයේදී සංවිධානය කරන ලදි. 

(ආ). එම වර්ෂය තුලදී ලබායදන ලද ඉහත පුහුණු 

වැඩසටහන්ධ අතර, පහත සඳහන්ධ කණ්ඩායම් පුහුණු 

කිරීම් හා යවනත් වැඩමුඵද ඇතුලත්ව ඇත.  

TABLE 49 ව ද්ශීය පුහුණු වැඩසටහන් 

 පුහුණු වැඩසටහයන්ධ නම 

සහභාගි වු 

නිලධාරීන්ධ 

ප්රමාණය 

01. 
ප්රාථමික ගණයේ කාර්යය මණ්ඩලය (යදවන කණ්ඩායම) සඳහා යදදින පුහුණු 

වැඩමුඵව  
40 

02. 
ඉන්ධදියානු විදයා හා පරිසර යක්න්ධද්රය හා ඒක්ව සංවිධානය කළ අපද්රවය 

කළමනාකරණය සම්බන්ධධ සිේදින ය්න්ධවාසික පුහුණු වැඩමුඵව 
45 

03. 
නායකත්වය හා කණ්ඩායම් යගාඩනැගීම පිලිබඳ ප්රායද්ධශීය ප්රධානීන්ධ සඳහා එක්දින 

පුහුණු වැඩමුඵව 
23 

04. කළමනාකරණ සහකාරවරුන්ධ සඳහා පැවැත්වු යදදින පුහුණු වැඩමුඵව 105 

05. තාක්ෂණික නිලධාරීන්ධ සඳහා ඉංග්රීසි පාඨමාලාව  30 

06. යඩංගු මදුරුවන්ධ හඳුනා ගැනීම හා යබෝවන සේථාන සම්බන්ධධ පුහුණු වැඩසටහන   63 

07. 
නියයෝජය අධයක්ෂ ඇතුළු ඉහල නිලධාරීන්ධ හා වෘත්තීය සමිති නියයෝජිතයන්ධ 

සහභාගි වූ යදදින විද්ධවත් කතිකාවත 
46 

08. 

විගණන ගැටළු අවම කරගැනීම හා යතාරතුරු දැන ගැනීයම් පනත සම්බන්ධධව 

සහකාර අධයක්ෂ ඇතුළු ඉහල නිලධාරීන්ධ හා වෘත්තීය සමිති නායකයින්ධ සඳහා 

පැවැති දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන  

89 

09. 
පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය හා එක්ව සංවිධානය කළ රසායනික අනතුරු වලක්වා 

ගැනීම හා සූදානම සම්බන්ධධ දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන  
175 

10. 
වජව විවිධත්ව යල්කම් කාර්යාලය හා එක්ව සංවිධානය කළ ආක්රමණශීලි ශාක 

හා සතුන්ධ සම්බන්ධධ පුහුණු වැඩසටහන 
50 

11. 
පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය හා එක්ව සංවිධානය කළ රසායනික ද්රවය 

කළමනාකරණය සම්බන්ධධ යගෝලීය ක්රමයේදය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 
80 
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(ඇ). කාලීන පාරිසරික ය්මන්ධම යපාදු මාතෘකා 
සම්බන්ධයධයන්ධ යමම අධිකාරියේ කාර්යය 
මණ්ඩයලේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීය්ම් 
අරමුණින්ධ ආරම්භ කළ ආරාධිත යද්ධශණ මාලාව 

යයටත් 2016 වසර තුලදී යද්ධශන 03 ක් පවත්වන 

ලදි.  

II. වියද්ධශිය පුහුණු කිරීම් 

පරිසර දූෂණ පාලන, අක්තරායක අපද්රවය 

කළමනාකරණය, ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණය, 

වායු සහ ජල තත්ත්ව පසුවිපරම්, භූයගෝල යතාරතුරු 

පද්ධධතීන්ධ, පරිසර කළමනාකරණ හා ඇගයීම් සහ 
පරිසර අධයාපන හා දැනුවත් කිරීම් ආදී 

ක්යෂේරයන්ධට අදාලව 2016 වර්ෂය තුලදී නිලධාරීන්ධ 

96 යදයදයනකුට යකටිකාලීන වියද්ධශ පුහුණු 

වැඩසටහන්ධ සදහා අවසේථාව ලබාදුන්ධ අතර, ඉන්ධ 63 
යදයදයනකු අදාළ පුහුණුීම් සදහා යතෝරා ගන්ධනා 

ලදි.  

තවද, 2016 වර්ෂය තුලදී මුලික විනය පරීක්ෂණ 27 

ක් සහ විධිමත් විනය පරීක්ෂණ 04 ක් මානව සම්පත් 

සංවර්ධන ඒකකය විසින්ධ සිදුකර ඇත.  
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15.2 මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය 

සමසේථ අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය 2016.12.31 

දිනට 1159 ක් යේ. අනුමත කාර්යය මණ්ඩල 

ප්රමාණය 1159 ක් වුව ද 2016.12.31 දින වන විට 

879 ක කාර්යය මණ්ඩලයකින්ධ මධයම පරිසර 

අධිකාරිය සමන්ධවිත යේ.  

TABLE 50 2016 වසර සඳහා බඳවා ගැනීම් / උසස් ීම් / ඉේලා අස් ීම් / තනතුරු හැරයාම් සහ විශ්රාම ගැනීම් 

  Designation 2016 

    

බඳවා 
ගැනීම් 

උසසේ ීම් ඉල්ලා අසේී ම් / 
යසේවය හැරයාම් / 
සේථාන මාරු 
කිරීම් 

විශ්රාම ගැනීම් 

1 ඉහළ කළමනාකරණය         

  අධයක්ෂක 1 4   2 

2 මධයම කළමනාකරණය         

  නියයෝජය අධයක්ෂ     2 1 

  සහකාර අධයක්ෂ 2   1 2 

  Programmer Analyst     1   

3 පහළ කළමනාකරණය         

  රහසය යල්කම් 1     1 

  යජයෂේඨ පරිසර නිලධාරි     4   

4 බලාත්මක / ක්රියාත්මක / වයාපති 
    

  පරිසර නිලධාරීන්ධ 1   17 1 

7 

කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික 

යනාවන) 1   2   

  අභයන්ධතර විගණන සහකාර     1   

8 ථමික මේටම (පුහුණු)         

  රියදුරු 12     1 

9 ප්රාථමික මේටම (අර්ධ පුහුණු)         

  වාර්තා සටහන්ධකරු / බැඳුම්කරු       1 

9 ප්රාථමික මේටම (පුහුණු)         

  ක්යෂේර සහකාර 7       

  කාර්යාල සහායක 17   2   

  
42 4 30 9 
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මීට අමතරව සහකාර අධයක්ෂවරුන්ධ 6 යදයනක් I 
යශ්රේණියේ මධයම කළමනාකරුවන්ධ තත්වයට උසසේ 

කරන ලදි. කළමනාකාර සහකාරවරුන්ධ යදයදයනක් 

I යශ්රේණියට උසසේ යකාට ඇත. කළමනාකාර 

සහකාරවරුන්ධ 04 ක් II යශ්රේණියට උසසේ කරන ලදි. 

(කළමනාකාර සහකාර, තාක්ෂණ යනාවන)  

රියදුරන්ධ හයයදයනක් පුහුණු I යශ්රේණියට උසසේ කරන 

ලදි. කාර්යාල සහායකවරුන්ධ යදයදයනක් I 
යශ්රේණියට උසසේ කළ අතර තුන්ධයදයනක් නුපුහුණු 
කාර්යාල සහායක යලස කළමනාකරණ යසේවා 

චක්රයල්ඛ්න අංක 30 )I) ට අනූව උසසේ කරන ලදි.  

TABLE 51 “පිළිසරු” ජාතික ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය 

  

තනතුර 

 

2016 

  

 බඳවා 

ගැනීම් 

ඉල්ලා අසේීම් / යසේවය 

හැරයාම් / සේථාන මාරු 

කිරීම් 

බඳවා 

ගැනීම් 

1.  
වයාපෘති අධයක්ෂ 01 -  

2.  
නියයෝජය වයාපෘති අධයක්ෂ  01 -  

3.  
වයාපෘති ගණකාධිකාරී 01 01  

4.  
යජයෂේඨ ඉංජියන්ධරු 01 -   

5.  

නියයෝජය කළමනාකරු (සැලසුම් හා 

ක්රියාත්මක කිරීම) 01 01  

6.  
වයාපෘති ඉංජියන්ධරු  01  

7.  
වයාපෘති නිලධාරි 02 03  

8.  
ප්රසම්පාදන නිලධාරි 01 01  

9.  
පරිපාලන නිලධාරි - 01  

10.  
වයාපෘති යල්කම් - 01  

11.  
ප්රමාණ සමීක්ෂක - 01  

12.  
නීති සහායක 01 -  

13.  
වයාපෘති සහායක 02 -  

14.  
ප්රසම්පාදන සහායක 01 -  

15. කාර්යාල සහායක 01 -  

  13 10  
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TABLE 52 ඝණ අප ද්රවය බැහැර කිරීවම් පහසුකම් ඉදිකිරීවම් ජාතික වයාපෘතිය 

  Designation 2016 

    

බඳවා 

ගැනීම් 

ඉල්ලා අසේී ම් / 

යසේවය හැරයාම් / 

සේථාන මාරු කිරීම් 

විශ්රාම ගැනීම් 

1. වයාපෘති අධයක්ෂ 01 -  

2. කළමනාකරු (ප්රවර්ධන හා ප්රසම්පාදන) 01 -  

3. වයාපෘති ගණකාධිකාරි 01 01  

4. ප්රසම්පාදන නිලධාරි 01 -  

5. වයාපෘති ඉංජියන්ධරු - 01  

  04 02  
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15.3  මුදල් ඒකකය 

.12.316201  වැනි දියනන්ධ අවසන්ධවූ වර්ෂය සඳහා 
වන මූලය ප්රකාශන සඳහා සටහන්ධ ගිණුම්කරණ 
ප්රතිපත්තීන්ධ දක්වා ඇත' 

15.3.1 ආයතනික සතාරතුරු  

පිහිි ස්ථානය සහ නනතික ස්වභාවය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය වයවසේථාපිත ආයතනයකි .
ධාන කාර්යාලය අංකඑි ප්ර 104 , “පරිසර පියස”, 

යඩන්ධසිල් යකාබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල, ශ්රී 
ලංකාව යන ලිපිනයයි පිිටා තියබ්. 

ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම් සහ සමසහයුම්වල ස්වභාවය  

මධයම පරිසර අධිකාරිය සතු තාක්ෂණික 
නිපුණත්වය සහ කැපීම මත පරිසර දූෂණය 
පාලනය කිරීම, සේවාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය 
කිරීම සහ පරිසර අධයාපනය ලබාදීම තුළින්ධ පරිසරය 
ආරක්ෂා කිරීම හා එි ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු 
කිරීම මධයම පරිසර අධිකාරියේ ප්රධාන 
ක්රියාකාරකම් යේ   . 

සස්වක සංඛ්යාව  

වර්ෂය අවසන්ධ වන විට අධිකාරියේ යසේවක සංඛ්යාව 
879 ක් විය.  

• සකසේ කිරීයම් පදනම   

• අනුකූලතා ප්රකාශනය  

මධයම පරිසර අධිකාරියේ මූලය ප්රකාශන, මූලය 
තත්ත්ව ප්රකාශනය, මූලය කාර්යසාධන ප්රකාශනය, 
මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශනය, ිමිකම් යවනසේී යම් 
ප්රකාශනය සහ මූලය ප්රකාශන සඳහා සටහන්ධ වලින්ධ 
සමන්ධවිත යේ.  යමම ප්රකාශන ශ්රී ලංකා වරලත් 
ගණකාධිකාරී ආයතනය (ICASL) විසින්ධ නියම 
කරන ලද ශ්රී ලංකා රාජය අංශයේ ගිණුම්කරණ 
ප්රතිපත්තීන්ධට (SLPSAS)  අනුකූලව සකසේ කර ඇත. 

 

15.3.2 මිණුම් පදනම 

මූලය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිවැය පදනමින්ධ සකසේ 
කර ඇත . 

මූලය ප්රකාශනවල උද්ධධමන සාධක සඳහා ගැලීම් 
සිදුකර නැත . 

වයවහාර සහ වාර්ෂතාකරණ මුදල් ඒකකය . 

යමම මූලය ප්රකාශන මධයම පරිසර අධිකාරියේ 
වයවහාර මුදල් ඒකකය වන ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින්ධ 
ඉදිරිපත් කර ඇත  . 

විසශ්ෂ ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තීන්  

පහත දක්වා ඇති ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තීන්ධ යමම 
මූලය ප්රකාශනවල ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම 

කාලපරිච්ය ේද සඳහා අනුකූල වන පරිදි යයාදායගන 
ඇත . 

15.3.3 සේපළ, පිරියත සහ උපකරණ 

අයපක්ිත කාර්යය සඳහා භාවිතයට ගත හැකි වන 
පරිදි වත්කම් ක්රියාත්මක කළ හැකි තත්ත්වයට 
යගන ඒම සඳහා දරනු ලබන වියදම් ද සමග වත්කම් 
අත්පත් කර ගැනීයම් යහෝ ඉදිකිරීයම් වියදම් යද්ධපළ, 
යන්ධරසූර හා උපකරණ වියදම් යේ  .මූලිකව දරන 
ලද පිරිවැයට සමාන වටිනාකමක වත්කමක් යලස 
හඳුනාගැනීයමන්ධ පසු, පිළි ඇගයීම් කරන ලද 
වත්කම් පිළි ඇගයීම් කරන ලද මුදයලන්ධ ක්ෂයීම් 
අඩුකළ වටිනාකමට දක්වා ඇත  .අයනකුත් සියලුම 
යද්ධපළ, යන්ධරසූර හා උපකරණ සඳහා වියදම 
සමුච්ඡිත ක්ෂයීම සඳහා වියදම අඩුකර සඳහන්ධ කර 
ඇත  .ධානවිවිධ උපයයෝගී ආයු කාලයන්ධ සිත ප්ර 
යකාටසේ වලින්ධ සමන්ධවිත වන යද්ධපළ, යන්ධරසූර සහ 
උපකරණ, යවන්ධ යවන්ධ යද්ධපළ, පිරියත සහ 
උපකරණ යලස ගණන්ධ බලා ඇත. 

එක් එක් මූලය වර්ෂය අවසානයේදී වත්කම්වල 
යශේෂය වටිනාකම, උපයයෝගී ආයු කාලයන්ධ සහ 
ක්ෂයීයම් ක්රම සමායලෝචනය කර යයෝගය යේ නම් 
එක් එක් මූලය වර්ෂය අවසානයේදී ගැලීම් කර 
ඇත . 

15.3.4 ප්රදානයන් සලස ලැබුණු සේපළ, 

යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ   

ඕනෑම ප්රදානයක් යටයත් අත්පත්කරගත් යද්ධපළ, 
පිරියත සහ උපකරණ ඒ සඳහා දරණ ලද පිරිවැයට 
ප්රාේධනිත කර ඇත . 

යද්ධපළ, පිරියත සහ උපකරණ සහ යවනත් 
සින්ධනක්කර ඉඩම් ඒ සඳහා දරන ලද පිරිවැයයන්ධ 
සමුච්ිත ක්ෂයීම් අඩුකර දක්වා ඇත   .සින්ධනක්කර 
ඉඩම් ඒ සඳහා දරන ලද පිරිවැයට සඳහන්ධ කර ඇත.  

සින්ධනක්කර ඉඩම් හැර අයනකුත් සියලුම යද්ධපළ, 
පිරියත සහ උපකරණවලින්ධ ඇසේතයම්න්ධතු කර ඇති 
උපයයෝගී ආයුකාලය අනුව පිරිවැය කපා හැරීම 
පිණිස ක්ෂයීම් අය කර ඇත. 

වත්කම් භාවිතය සඳහා ලැබුණු දිනයේ සිට  බැහර 
කරන ලද දිනය දක්වා ක්ෂයීම් සපයා ඇත . 

යද්ධපළ, පිරියත සහ උපකරණ පහත සඳහන්ධ කර 
ඇති ආකාරයට සරල යර්ඛීය ක්රමයට ක්ෂයීම් කර 
ඇති අතර, ශ්රී ලංකා රාජය අංශයේ ගිණුම්කරණ 
ප්රතිපත්තීන්ධ 7 - යද්ධපළ, පිරියත සහ උපකරණ 
යටයත් නි යම කර ඇති පරිදි සියලුම යද්ධපළ, පිරියත 
සහ උපකරණ පිරිවැය ක්රමයට ගණනය කර ඇත  . 

1. යමෝටර් වාහන  - වර්ෂෙකට 25% 

2. ලීබඩු සහ කාර්ොලීෙ උපකරණ - 
වර්ෂෙකට 10% 
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3. රසාෙනාගාර උපකරණ - වර්ෂෙකට 10% 

4. පුසේතකාල යපාේ -  වර්ෂෙකට 10% 

5. යගාඩනැගිලි - වර්ෂෙකට 2.5% 

6.  යදාම්යප සනීපාරක්ෂක කසල 
බැහැරකිරීයම් පේධ්තිෙ - වර්ෂෙකට 2.5% ෙම් 
යේපළ, පිරිෙත සහ උපකරණ අයිතමෙක් 
භාවිතයෙන් ඉවේ කළ පසු යහෝ එෙ භාවිතා කිරීම 
මගින් යහෝ ඉවේ කිරීම මගින් කිසිදු අනාගත 
ආර්ික ප්රතිලාභෙක් අයප්ක්ෂා යනාකරයි නම් යහෝ 
එෙ මූලය ප්රකාශන වලින් ඉවේ කරනු ලැයේ. එම 
වේකම මූලය ප්රකාශන වලින් ඉවේ කිරීම මගින් 
ලැයබන ලාභෙක් යහෝ දැරීමට සිදුවන අලාභෙක් 
තියේ නම් (ඉවේ කිරීම් මගින් ලැයබන ශුේධ් 
උේපාදනෙ සහ වේකම් පවේවායගනොයම් අගෙ 
අතර යවනස යලස ගණනෙ යකයර්) එෙ එම 
අයිතමෙ ඉවේ කරනු ලබන වර්ෂයේ ආදාෙම් 
ප්රකාශනයේ ඇතුළේ කරනු ලැයේ.   

යද්ධපළ, පිරියත, සහ උපකරණ ආරම්භයේදී 
තක්යසේරු කරන ලද කාර්යසාධන ප්රමිතියයන්ධ 
අයපක්ෂාකළ අනාගත ආර්ික 
ප්රතිලාභඋපයාගැනීම පිණිස ප්රතිසේථාපනය කිරීම 
සඳහා යහෝ පවත්වායගන යාම සඳහා සිදුකරනු ලබන 
අලුත්වැඩියා යවනුයවන්ධ දරනු ලබන වියදම් එම 
වියදම දැරූ පසු වියදමක් යලස මූලය ප්රකාශනවල 
ඇතුළත් කරනු ලැයබ් . 

15.3.5 සතාග  

මූලය වර්ෂය තුළදී භාවිතා කළ යතාග දරන ලද 
පිරිවැයට ආදයම් සහ වියදම් ප්රකාශයේ ඇතුළත් කර 
ඇත  . 

ඉතිරි යතාගය පිරිවැය, විකුණුම් මිල යහෝ ශුද්ධධ 
උපලබ්ධි අගය යන ඒවායින්ධ වඩා අඩු වටිනාකමට 
තක්යසේරු කර තියබ් . 

වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද සියලු රසායනික ද්රවය හා 
ීදුරු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් පරි යභෝජනයන්ධ යලස 
සළකා ඇත. යමම අයිතම මිනුම් කිරීයම් 
දුෂේකරතාවය නිසා සහ සායපක්ෂ යලස භාවිතා 
කිරීයම් අඩු පිරිවැය නිසා යමම ක්රමය අනුගමනය 
කර තියබ්.   

15.3.6 සකිකාලීන ආසයෝයන 

මාස තුනකට වඩා වැඩි කල්පිරීයම් කාලයක් සිත 
මුදල් යවළඳයපාළ උපකරණවල සිදු කරනු ලබන 
ආයයෝජන යකටිකාලීන ආයයෝජන යලස සළකනු 
ලබන අතර එම ආයයෝජන ඒ සඳහා දරන ලද 
පිරිවැයට දක්වා ඇත . 

15.3.7 මුදල් හා මුදල් සමාන සේ 

මුදල් සහ මුදල් සමාන යද්ධ අත ඉතිරි මුදල් සහ ඉල්ූ 
විට ආපසු ගැනීම සඳහා බැංකුවල තැන්ධපත් කර ඇති 
මුදල් වලින්ධ සමන්ධවිත යේ. 

15.3.8 මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය  

මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය වක්ර ක්රමය භාවිතා කර සකසේ 
කර තියබ් . 

15.3.9 වගකීම් සහ ප්රතිපාදන  

පසුගිය සිදුීම්වල ප්රතිඵලයක් යලස, යගවා 
නිමකිරීම මගින්ධ ආර්ික ප්රතිලාභ ද සිතව සම්පත් 
පිටතට ගලායාමක් සිදු යවතැයි අයපක්ෂා කරන 
වර්තමාන බැඳීමක් ඇති විට එය යශේෂ පරයේ 
වගකීම් යලස හඳුනාගනු ලැයබ්  .ණය ිමියන්ධයේ 

 දිනයේ සිටඉල්ලීම මත යගවිය යුතු යහෝ යශේෂපර 
වර්ෂයක කාලයක් ඇතුළත යගවිය යුතු බැඳීම් යශේෂ 
පත ේ්රයේ ජංගම වගකීම් යලස සළකනු ලැයබ් . 

පසුගිය සිදුීමක ප්රතිඵලයක් යලස, මධයම පරිසර 
අධිකාරියට විශේවාසනීය යලස ඇසේතයම්න්ධතු කළ 
හැකි වර්තමාන නීතිමය යහෝ සම්මුතික බැඳීමක් 
තියබ් නම් සහ එවැනි බැඳීමක් යබ්රුම් කිරීමට 
අර්ික ප්රතිලාභ පිටතට ගලායාමක් අවශයීමට ඉඩ 
තියබ් නම් ඒ සඳහා ප්රතිපාදන මූලය ප්රකාශනවල 
ඇතුළත් කරනු  ලැයබ් . 

15.3.10 බු අයකිරීම 

බදු වියදම් 2006 අංක 10 දරණ යද්ධශීය ආදායම් 
පනයති සහ එි සංයශෝධන මගින්ධ සලසා ඇති 
විවිධ්ාන ප්රකාරව ගණනෙ කර මූලය ප්රකාශනවල 
වාර්තාකර ඇත. 

15.3.11 සස්වක ප්රතිලාභ 

I. නිර්විත දායක සැලසුම් 

නිර්විත දායක සැලසුම් සඳහා ඇති බැඳීම දරන ලද 
වියදම් යලස ආදායම් ප්රකාශනයයි ඇතුළත් කර 
තියබ්. යසේවකයින්ධයේ දළ වැටුපවලින්ධ 15% ක් හා 
3% ක් මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ පිළියවලින්ධ 
අර්ථසාධක අරමුදලට සහ භාරකාර අරමුදලට දායක 
කරයි.   

II. නිර්විත ප්රතිලාභ සැලසුම් 

පාරියතෝිකය නිර්විත ප්රතිලාභ සැලසුමකි  .අදාළ 
ව පාරියතෝික යගීමටකාරආඥාපනත ප්ර 
ම පරිසර අධිකාරිය බැඳී සිටියිමධය .යමම වගකීම ඉ

ඉටු කිරීම පිණිස, යසේවකයින්ධ යසේවයට බැඳුනු 
පළමුවන වර්ෂයේ සිට ආරම්භ කර සම්ූර්ණ කරන 
ලද එක් එක් වර්ෂය සඳහා මුදල් වර්ෂයේ අවසන්ධ 
මාසයේ සියළුම යසේවකයින්ධයේ මාසික වැටුයපන්ධ 
අර්ධයක ප්රමාණයක් පදනම් කරයගන ගණනය 
කරන ලද මුදලට සමාන මුදලක ප්රතිපාදනයක් යශේෂ 
පරයේ ඉදිරියට යගන එනු ලැයබ් . 

1983 අංක 12 දරණ පාරියතෝික යගීම් පනත 
යටයත් යගවිය යුතු පාරියතෝික මුදලට අදාළව 

ම පාරියතෝිකසියළුම යසේවකයින්ධ සඳහා විශ්රා 
තයගීමට ප්ර  ්පාදන සලසනු ලැයබ්  .යමය යශේෂ 
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 කාණ්ඩ කරයේ ජංගම යනාවන වගකීම් යටයත්පර 
ඇත .  

භාණ්ඩාගාරයට අනුව, අවශය වූ විට භාණ්ඩාගාරය 
විසින්ධ අරමුදල් ලබා යදන නිසා අරමුදලක් 
පවත්වායගන යාම අවශය යනායේ . 

15.3.12 ආදායම් හඳුනාගැනීම  

වියදම් යමන්ධම ආදායම ද උපිත පදනමින්ධ ගණනය 
කර ඇත  .වර්ෂ 03 ක කාලයක් සඳහා නිකුත් කරනු 

මගින්ධ උපයාගත් ආදය  නිකුත් කිරීමලබන බලපර , 
5201 වර්ෂය සඳහා එම උපයාගත් ආදායයමන්ධ 1/3 

ක් පමණක් සඳහා ගණන්ධ බලා ඇති අතර ඉතිරිය ඒ 
අනුව යපර වර්ෂ යදක සඳහා ගළපා ඇත .තවද , එක් 

අවුරුද්ධදක කාලයක් සඳහා නිකුත් කරනු ලබන 
බලපත් නිකුත්කිරීම මගින්ධ ලැබුණු ආදායම්, එය 
ලැබුණු දිනය කුමක් වුවද, එම වර්ෂයේ ආදායම යසේ 
සළකා ගණන්ධ බලා ඇත  . 

 යපාළී සහ කුලී ආදායම් හැර අයනකුත් ආදායම් 
අත්පිට මුදල් පදනමින්ධ වාර්තා කර ඇත .. 

15.3.13 සංසන්දනාත්මක සතාරතුරු 

අවශය තැන්ධිදී වර්තමාන වර්ෂයයි 
ඉදිරිපත්කිරීමට අනුකූල වන යලස සංසදානාත්මක 
යතාරතුරු නැවත සකසේ කර තියබ් . 

15.3.14 සශ්ෂ පත්ර දිනයට පසුව සිුවීම් 

යශේෂපර දිනයට පසුව සිදුවූ සියලුම ප්රමාණාත්මක 
සිදුීම් සැළකිල්ලට යගන ඇති අතර මූලය 
ප්රකාශනවල අදාළ සටහන්ධ වල සුදුසු තැන්ධිදී 
ගැලීම් යහෝ අනාවරණය කිරීම් සිදු කර ඇත   . 

15.3.15 වගකීම් සහ අසම්භාවයයන්  

අසම්භාවයයන්ධ යනු පසුගිය සිදුීමක් යහේතුයවන්ධ 
ඇතිවිය හැකි වත්කමක් යහෝ වගකීමක් විය හැකි 
අතර, මධයම පරිසර අධිකාරියේ පාලනයයන්ධ 
ඔබ්යබි වූ අවිනිශේි ත අනාගත සිද්ධීන්ධ සිදුීම යහෝ 
සිදුයනාීම මත පමණක් ඒවා තහවුරු යකයරනු 
ඇත . 

ප්රදානයන් ගණනය කිරීම  

i. රජයේ ප්රදානයන්ධ 

ඉදිරිපත්කිරීයම් ක්රම ද ඇතුළත්ව, රජයේ ප්රදානයන්ධ 
සඳහා අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ 
ප්රතිපත්තිය පහත සඳහන්ධ පරිදි යේ : 

)අ ). වේකම් මිලදීගැනීම සඳහා ලබාදුන් රජයේ 
ප්රදානෙන් එම වේකම්වල ප්රයෙෝජනවේ ආයු 
කාලෙන් තුළ ලැබූ ආදාෙම් යලස ඇතුළේ කර 
තියේ.  

)ආ ). වියේශීෙ නියෙෝජිතාෙතනවලින් ලැබුණු 
අයනකුේ පුනරාවර්තන ප්රදානෙන් සහ ඒමත දරනු 
ලැබූ විෙදම් ලාභ අලාභ ගිණුමට ඇතුළේ කර තියේ. 

(ඇ).  පාසේ වැඩසටහන් සඳහා රජයෙන් ලැබුණු 
ප්රදානෙන්හි ප්රතයක්ෂ වේකම් යනාමැති නිසා එෙ 
වර්ෂෙ සඳහා වන විෙදමක් යලස සළකා ඇත.  

ii. අයනකුත් නියයෝජිතායතනවලින්ධ ලැබුණු 
ප්රාේධන ප්රදානයන්ධ  

රජයයන්ධ ලැබුණු ප්රදානයන්ධ ගණනය කිරීමට 
යයාදාගනු ලැබූ ක්රමයම යවනත් 
නියයෝජිතායතනවලින්ධ ලැබුණු ප්රදානයන්ධ ගණනය 
කිරීමට ද යයාදා යගන ඇත. 

2015 වර්ෂෙ තුළදී මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙට පහත 
සඳහන් ප්රදාන ලැබී තියේ.

TABLE 53 මධයම පරිසර අධිකාරියට ලැබු  ප්රදානයන් 

භාණ්ඩාගාර - පුනරාවර්ථන 
544,271,613 

භාණ්ඩාගාර - ප්රාේධ්න මුදලින් 
62,500,000 

UNREDD 
1,750,000 

පිලිසරු වයාපෘතිෙ 
1,543,028 

පර්යේෂණ සහ වියශේෂ වයාපෘති අංශෙ 
77,220 

පරිසර සංරක්ෂණ වයාපෘතිෙ 
1,562,515 

UNESCO 
158,000 
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මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ රසාෙනාගාරෙ ශක්තිමේ 
කිරීයම් වයාපෘතිෙ 

33,982,655 

JICA 
1,175,760 

පරිසර නිෙමු වැඩසටහන 
1,655,540 

15.3.16 ආසයෝයන 

සේථාවර තැන්ධපත් සහ යකටිකාලීන තැන්ධපත්වල  
සිදුකර ඇති ආයයෝජන ඒවායේ පිරිවැයට සඳහන්ධ 
කර තියබ්. එම ආයයෝජන වලින්ධ ලැබුණු ආදායම 
උපිත පදනමින්ධ ගණනය කර ඇත  

15.3.17 අසම්භාවයයන් සහ වගකීම්  

හඳුනායගන ඇති සියලු වගකීම්වල මුළු වටිනාකම 
තීරණය කිරීයම්දී පැහැදිලිව දැකිය හැකි සියලු 
අවදානම් ගණන්ධ ගනු ලැයබ්. අවිනිශේි ත වගකීම් 
යනු ආර්ික ප්රතිලාභ ගලායාමක් සිදුීයම් 
භවයතාවක් යනාමැති යහෝ එය ප්රමාණවත් 
විශේවාසනීයත්වයකින්ධ මැනිය යනාහැකි අවිනිශේිත 
අනාගත සිදුීම් යහෝ වර්තමාන බැඳීම් මගින්ධ 
පමණක් පැවැත්ම තහවුරු යකයරන අනාගතයේදී 

ඇතිවිය හැකි බැඳීම් යේ. අවිනිශේිත වගකීම් මූලය 
තත්ත්ව ප්රකාශනයයි හඳුනාගනු යනාලබන නමුත් 
ඒවා දුරසේථ යනායේ නම් අනාවරණය කරනු ලැයබ්.    

අධයක්ෂ (නීති) විසින්ධ ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාවට 
අනුව මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ධ 2016 
වර්ෂයේදී යගානු කර විභාග යවමින්ධ පවතින නඩු 
සංඛ්යාව 184 කි. 2016 වර්ෂයේදී මධයම පරිසර 
අධිකාරියට එයරිව විභාග යවමින්ධ පවතින නඩු 
සංඛ්යාව 60 ක් වන අතර නඩු 05 ක් ිමිකම්පෑම 
සඳහා පවරා ඇති නඩු බව යපනී යයි. මධයම පරිසර 
අධිකාරියට එයරිව දැනට විභාග යවමින්ධ පවතින 
නඩු මධයම පරිසර අධිකාරියේ වාර්තා කරනු ලබන 
මූලය ප්රතිඵල යකයරි වැදගත් බලපෑමක් ඇති 
යනාකරනු ඇත.  
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මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

TABLE 54 : STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE    

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 2016 Rs.'000 

  CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

        Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

  Operating Revenue                     

  Recurrent Grant 
- 
Treasury   

     
544,272  

    
528,800  

  
189,766  

    
173,218  

   
26,027  

  
14,946  

    
760,065  

     
716,964  

    - Others 4 
     

173,175  
    

148,121            -                -             -            -    
    
173,175  

     
148,121  

  Differed Revenue     
       
91,924  

      
76,779            -                -    

    
1,230  

    
1,268  

      
93,153        78,047  

  Other Revenue   4 
     

247,497  
    

238,682  
        

282  
          

589  
          
1  

        
38  

    
247,780  

     
239,308  

  Total Revenue     
   
1,056,868  

    
992,382  

  
190,048  

    
173,807  

  
27,258  

  
16,251  

 
1,274,174  

  
1,182,440  

                        

  Operating Expenses                     

  Personnel Emoluments   5 
     

579,469  
    

615,357  
    

17,243  
      

16,020  
    

7,781  
    

9,101  
    
604,494  

     
640,477  

  Traveling   6 
       

25,754  
      

33,963            -                -             -            -    
      
25,754        33,963  

  
Supplies & Consumable 
Used   7 

       
50,024  

      
47,665  

      
4,131  

       
2,279  

         
43  

      
177  

      
54,199        50,122  

  Maintenance   8 
       

29,289  
      

22,933  
      

1,997  
       

1,924  
    

1,128  
    

1,462  
      
32,414        26,319  

  Contractual Services   9 
       

71,678  
      

63,119  
      

4,270  
       

4,162  
    

3,264  
    

3,328  
      
79,212        70,609  
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මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE    

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 2016 Rs.'000 

  CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

        Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

  Research & Development   10 
       

17,021  
      

16,226            -    
            

52  
       

179  
        

40  
      
17,200        16,316  

  
Depreciation and 
Amortizations   11 

       
91,924  

      
76,779  

        
516  

          
359  

    
1,230  

    
1,268  

      
93,670        78,406  

  Other Operating Expenses   12 
         

6,779  
       

6,250  
        

213  
          

152  
       

601  
      

122  
       
7,594          6,524  

  Programme Activities   13 
     

168,770  
    

162,692            -                -    
    

2,467  
      

588  
    
171,237  

     
163,280  

  
Establishment of Mager 
Compost Plants                  -                -              -                -             -            -                -                 -    

  

Small Scale Composting 
Plants & Facilitation of 
SWM Programmes                  -                -    

  
127,349  

    
164,579           -            -    

    
127,349  

     
164,579  

  
Project Coordination , 
Management                  -                -    

      
2,298  

          
424  

       
193  

      
250  

       
2,491  

           
674  

  KOICA Expenses                  -                -              -                -             -            -                -                 -    

  
Taxes , Duties Levies and 
Others                  -                -    

      
1,814  

       
3,020  

   
11,067          -    

      
12,881          3,020  

  
Total Operating 
Expenses     

   
1,040,709  

 
1,044,984  

  
159,832  

    
192,972  

  
27,954  

  
16,335  

 
1,228,495  

  
1,254,289  

                        

  
Surplus/(Deficit) from 
Operating Activities     

       
16,159  

    
(52,603) 

    
30,216  

    
(19,165) 

     
(696) 

      
(84) 

     
45,679  

     
(71,849) 

                        

  Finance Cost                     
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මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE    

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 2016 Rs.'000 

  CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

        Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

  
Bank Charges   

  
           
520  

          
460  

          
17  

             
9           -            -    

          
537  

           
468  

  
Total Non Operating 
Expenses     

           
520  

          
460  

          
17  

             
9           -            -    

          
537  

           
468  

                        

  
Net Surplus/(Deficit) for 
the Period     

       
15,639  

    
(53,062) 

    
30,199  

    
(19,174) 

     
(696) 

      
(84) 

      
45,142  

     
(72,318) 

                        

 

55 : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   

 AS AT  31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

    

  CEA Pilisaru Project EDCF Project Total     

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2014 

  Assets     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

  Non Current Assets                     

  Property, Plant & Equipment   14      928,238      926,151       2,624         2,297      1,144  
   
2,255      932,006  

     
930,703  

  Investment   15          9,960         9,960            -                -             -            -           9,960          9,960  
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මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   

 AS AT  31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

    

  CEA Pilisaru Project EDCF Project Total     

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2014 

  Assets     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

  
Goods in Transit and Work in 
Progress   16          1,919        34,546            -                -             -            -           1,919        34,546  

  Total Non Current Assets     
      

940,117      970,657       2,624         2,297       1,144     2,255      943,884  
     

975,210  

                        

  Current Assets                     

  Inventories   17          5,372         4,850            -              194           -            -           5,372          5,044  

  Receivables   18        99,210        97,321            17            751           -    
          
9        99,227        98,081  

  Pilisaru Project Receivable                  -                -              -                -             -            -                -                 -    

  Mobilisation Advance                  -                -        88,070      104,656  
 
137,999  

  
78,058      226,068  

     
182,713  

  Prepayments   19          6,505         4,623          200         2,921           -            -           6,705          7,543  

  Cash & Cash Equivalent   20      165,095      156,429            -                -             -            -        165,095  
     
156,429  

  Total Current Assets          276,182      263,223      88,286      108,521   137,999  
  

78,067      502,467  
     

449,811  

  Total Assets     
   
1,216,300   1,233,880      90,910      110,817   139,142  

  
80,322   1,446,351  

  
1,425,020  

                        

  Liabilities                     

  Current Liabilities                     

  Payable   21        89,500        77,951      19,899        17,135            6  
          
6      109,406        95,091  
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මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   

 AS AT  31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

    

  CEA Pilisaru Project EDCF Project Total     

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2014 

  Assets     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

  Payable to KOICA Project                  -                -              -                -             -            -                -                 -    

  Accrued Expenses   22        82,936      115,616    142,376      195,281         845  
      
275      226,157  

     
311,172  

  Differed Revenue Reserve            17,428        20,433            -                -             -            -          17,428        20,433  

                        

  Non Current Liabilities                     

  Recurrent Grant   23        38,612        52,639            -                -             -            -          38,612        52,639  

  Provision for Gratuity   24      239,029      227,134          196            163           -            -        239,225  
     
227,297  

  Compost Bins Reserve               7,888         7,888            -                -             -            -           7,888          7,888  

  
Total Liabilities 

       475,392      501,659    162,471      212,578         851        281      638,715  
     
714,519  

  Total Net Assets          740,907      732,221  
   
(71,561) 

   
(101,761)  138,291  

  
80,041      807,636  

     
710,501  

                        

  NET ASSETS/EQUITY                     

  Accumulated Fund            73,573        73,573            -                -             -            -          73,573        73,573  

  Excess B/F     
    
(210,072) 

   
(157,012) 

 
(110,521) 

     
(91,347) 

      
(262) 

     
(295) 

   
(320,854) 

    
(248,654) 

  Excess/(Deficit) for the year            15,639  
     
(53,060)     30,199  

     
(19,174) 

      
(696) 

       
(84)       45,142  

     
(72,318) 

  KOIKA Excess/ (Deficit)                608            608            -                -             -            -              608  
           
608  
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මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   

 AS AT  31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

    

  CEA Pilisaru Project EDCF Project Total     

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2014 

  Assets     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

  KOICA Grant                  -                -              -                -             -            -                -                 -    

  Kunhwa Donation                  -                -              -                -           107  
      
107            107  

           
107  

  Treasury - Foreign Loan                   -                -              -                -    
 
137,999  

  
78,058      137,999        78,058  

  Capital Grants   25      861,159      868,112        8,760         8,760      1,144  
   
2,255      871,063  

     
879,127  

             740,907      732,221  
   
(71,561) 

   
(101,761)  138,291  

  
80,041      807,636  

     
710,501  

                        

 

TABLE 56 : CASH FLOW STATEMENT 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

CASH FLOW STATEMENT   

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

        

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total         

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Cash Flows from/(used in) 
Operating Activities       Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Surplus/(Deficit) from Operating 
Activities       

       
15,639  

     
(53,060)           -                -    

      
(696) 

       
(84) 

      
14,943  

     
(53,144) 
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CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

CASH FLOW STATEMENT   

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

        

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total         

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

KOICA Project Surplus                    -    
          
608            -                -             -            -                -    

           
608  

Adjustments for:                       

  Depreciation    11 
       

91,924  
      

76,779            -                -    
    

1,230  
    

1,268  
      
93,153        78,047  

  
Profit on Disposal 
of PPE     

        
(1,074) 

      
(1,782)           -                -             -            -    

      
(1,074) 

       
(1,782) 

  

Pilisaru Project 
Vehicle 
Depreciation                  -    

      
31,318            -                -             -            -                -          31,318  

  
Amortization of 
Capital Grants     

      
(91,924) 

     
(76,779)           -                -    

   
(1,230) 

   
(1,268) 

     
(93,153) 

     
(78,047) 

  Finance Cost     
           

520  
          

460            -                -             -            -    
          
520  

           
460  

  
Provision for 
Gratuity   5 

       
21,286  

      
52,499            -                -             -            -    

      
21,286        52,499  

Operating Profit before Working 
Capital Changes       

       
36,371  

      
30,043            -                -    

      
(696) 

       
(84) 

      
35,674        29,959  

  

(Increase)/ 
Decrease in 
Inventories   17 

          
(522) 

       
5,393          194  

          
237           -            -    

         
(328)         5,629  

  

(Increase)/ 
Decrease in 
Receivable   18 

        
(1,889) 

     
(11,560)         734  

         
(737) 

   
59,941  

         
(9) 

      
58,786  

     
(12,306) 

  
(Increase)/Decrease 
in Prepayments   19 

        
(1,883) 

          
886        2,721  

      
(2,721)          -            -    

          
838  

       
(1,835) 
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CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

CASH FLOW STATEMENT   

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

        

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total         

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

  
Increase/(Decrease) 
in Payables   21 

       
11,550  

       
6,181        2,765  

      
(6,542) 

       
570  

     
(621) 

      
14,884  

          
(360) 

  

Increase/(Decrease) 
in Accrued 
Expenses   22 

      
(32,680) 

      
55,492  

   
(52,905) 

      
14,814           -            -    

     
(85,585)       69,685  

  

Increase/(Decrease) 
in Differed 
Revenue Reserve     

        
(3,005) 

         
(971)           -                -             -            -    

      
(3,005) 

          
(971) 

  

Increase/(Decrease) 
in Mobilization 
Advance                  -                -        16,586  

      
(8,978)          -            -    

      
16,586  

       
(8,978) 

                        

  Recurrent Grants   23 
      

(14,026) 
      

19,681            -                -             -            -    
     
(14,026)       19,681  

Cash Generated from Operations       
        
(6,085) 

    
105,145  

   
(29,906) 

      
(3,926) 

   
59,815  

     
(714) 

      
23,824  

     
100,504  

  Finance Costs Paid     
          

(520) 
         
(460)           -                -             -            -    

         
(520) 

          
(460) 

  
Cash Withdrawals - 
Ministry                  -                -              -                -             -            -                -                 -    

  Cancelled Cheque                      -            -                -                 -    

  Gratuity Paid     
        

(9,391) 
      
(2,186) 

       
(680)             -             -            -    

     
(10,071) 

       
(2,186) 

Net Cash Flows from /(used in) 
Operating Activities       

      
(15,996) 

    
102,500  

  
(30,585) 

      
(3,926) 

   
59,815  

     
(714) 

      
13,234        97,585  

                        



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

137 | P a g e  

 

මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

CASH FLOW STATEMENT   

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

        

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total         

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Cash Flows from/(used in) 
Investing Activities                       

Acquisition of Property, Plant & 
Equipment     14.1 

      
(61,569) 

   
(561,699) 

       
(843) 

           
(49)          -            -    

     
(62,411) 

    
(561,748) 

Transfers from Projects                    -    
     
(83,787)           -                -             -            -                -    

     
(83,787) 

Proceeds from Sale of PPE       
         

1,259  
       
1,841            -                -             -            -    

       
1,259          1,841  

Goods in Transit and Work in 
Progress     16              -    

     
(30,884)           -                -             -            -                -    

     
(30,884) 

Small Scale Composting Plants & 
Facilitation of SWM Programmes                    -                -    

 
(127,349) 

   
(164,579)          -            -    

   
(127,349) 

    
(164,579) 

Project Operating Activities                    -                -    
   
(31,271) 

     
(27,600)          -            -    

     
(31,271) 

     
(27,600) 

Net Cash Flows from/(used in) 
Investing Activities       

      
(60,310) 

  
(674,529) 

 
(159,463) 

  
(192,228)          -            -    

  
(219,773) 

   
(866,758) 

                        

Cash Flows from/(used in) 
Financing Activities                       

Proceeds from /(used in) Capital 
Grants     25 

       
84,971  

    
629,248            -                -             -            -    

      
84,971  

     
629,248  

Funds Received from the Treasury                    -                -      189,766  
    
173,218  

  
59,941          -    

    
249,707  

     
173,218  

Proceed from Selling of Compost 
Bins                    -                -              61  

          
121           -            -    

            
61  

           
121  

Non Refundable Tender Deposit                    -                -              82  
          
106           -            -    

            
82  

           
106  
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CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY   

CASH FLOW STATEMENT   

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 Rs.'000 

        

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total         

      Note 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Miscellaneous Income                    -                -            139  
          
362           -            -    

          
139  

           
362  

Net Cash Flows from/(used in) 
Financing Activities       

       
84,971  

    
629,248    190,048  

    
173,807  

   
59,941          -    

    
334,960      803,055  

                        

Net Increase/(Decrease) in Cash & 
Cash Equivalents       

         
8,666  

      
57,218            -    

     
(22,347) 

      
(126) 

     
(714) 

       
8,539        34,157  

Cash & Cash Equivalents at the 
beginning of the Year     20 

     
156,429  

      
99,210            -    

       
2,356  

       
126  

      
714  

    
156,555  

     
121,559  

Cash & Cash Equivalents at the end 
of the Year     20 

     
165,095  

    
156,429            -    

     
22,348           -            -    

    
165,095  

     
156,429  

 

TABLE 57 : NOTE 4 A 

      CEA 
Pilisaru 
Project EDCF Project Total 

Note 4 A     2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operating Revenue     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Other Recurrent Grants                      

Male Declaration Project     
          
649  

        
534  

          
-    

            
-                 -            -    

        
649  

        
534  

Environmental Pioneer Programme-
Ministry          19,514  

   
23,088  

          
-    

            
-                 -            -    

    
19,514  

   
23,088  

SAICM Hazardous Waste 
Management                21  

        
737  

          
-    

            
-                 -            -    

          
21  

        
737  
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      CEA 
Pilisaru 
Project EDCF Project Total 

Note 4 A     2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operating Revenue     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

SAICM Environment Pollution 
Control                20           66  

          
-    

            
-                 -            -    

          
20           66  

Strengthening of Laboratory             8,538  
     
5,695  

          
-    

            
-                 -            -    

     
8,538  

     
5,695  

Environment Conservation Income     
          
222           60  

          
-    

            
-                 -            -    

        
222           60  

E Waste Programme     
          
932  

        
264  

          
-    

            
-                 -            -    

        
932  

        
264  

Green Award            3,855  
     
3,961  

          
-    

            
-                 -            -    

     
3,855  

     
3,961  

Vehicle Emission Test Income            1,207  
        
714  

          
-    

            
-                 -            -    

     
1,207  

        
714  

Reimbursement of Clinical Waste 
Disposal Expenses          60,799  

   
59,002    

            
-                 -            -    

    
60,799  

   
59,002  

Clinical Waste - Administration Fee     419           -    
          
-    

            
-                 -            -    

        
419            -    

Development of Access Road - 
Dompe     4425           -    

          
-    

            
-                 -            -    

     
4,425            -    

Environmental Conservation National 
Programme     58625           -    

          
-    

            
-                 -            -    

    
58,625            -    

Macksons Paint Lanka - Monitoring     167           -    
          
-    

            
-                 -            -    

        
167            -    

Monitoring of Water - Income     3220           -    
          
-    

            
-                 -            -    

     
3,220            -    

Environment Sensitive Area Income     
          
485            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
485            -    

Environment Congress            3,872            -    
          
-    

            
-                 -            -    

     
3,872            -    

Green Project Income                30            -    
          
-    

            
-                 -            -    

          
30            -    
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      CEA 
Pilisaru 
Project EDCF Project Total 

Note 4 A     2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operating Revenue     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Plastic Project Income                25            -    
          
-    

            
-                 -            -    

          
25            -    

Plastic Waste Management Project                 -    
   
44,212  

          
-    

            
-                 -            -              -    

   
44,212  

Wetland Day CBL                 -    
        
191  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
191  

Safe Disposal of Mobile Phones                 -    
        
166  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
166  

ICES Course Fee                 -    
        
750  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
750  

Symposium on Environment                 -    
     
1,005  

          
-    

            
-                 -            -              -    

     
1,005  

Water Quality Monitoring Programme                 -    
     
3,092  

          
-    

            
-                  -    

     
3,092  

Total 
    
167,026  

  
143,537  

          
-    

            
-                 -            -    

  
167,026  

  
143,537  

TABLE 58 : NOTE 4B 

      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

Note 4B      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operating Revenue     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Other Revenue                     

Inspections Fees     
    
122,147  

   
96,392  

          
-    

            
-                 -            -    

  
122,147  

   
96,392  

License Fees          80,616  
   
80,650  

          
-    

            
-                 -            -    

    
80,616  

   
80,650  

BOI Inspections Fees     
          
951  

        
491  

          
-    

            
-                 -            -    

        
951  

        
491  
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      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

Note 4B      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operating Revenue     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Other Revenue                     

BOI License Fees            2,690  
     
3,056  

          
-    

            
-                 -            -         2,690  

     
3,056  

Consultancy Fees     
          
566  

        
713  

          
-    

            
-                 -            -    

        
566  

        
713  

Air Quality & Noise Testing            2,368  
     
1,768  

          
-    

            
-                 -            -         2,368  

     
1,768  

EIA & IEE Projects Income            8,889  
     
9,703  

          
-    

            
-                 -            -         8,889  

     
9,703  

Hazardous Waste Programme            2,013  
     
3,644  

          
-    

            
-                 -            -         2,013  

     
3,644  

Water Quality             4,292  
     
1,906  

          
-    

            
-                 -            -         4,292  

     
1,906  

Court Case Income     
          
904  

        
352  

          
-    

            
-                 -            -    

        
904  

        
352  

Digital Map     
          
194           99  

          
-    

            
-                 -            -    

        
194           99  

Building Rent            6,806  
     
8,648  

          
-    

            
-                 -            -         6,806  

     
8,648  

Auditorium Fees                84             8  
          
-    

            
-                 -            -    

          
84  

           
8  

Interest Income            3,683  
     
3,237  

          
-    

            
-                 -            -         3,683  

     
3,237  

Non Refundable Tender Deposit     
          
622  

        
720  

          
82  

          
106               -            -    

        
704  

        
826  

Miscellaneous Income     
          
312  

        
990  

        
200  

          
483                 1  

       
38  

        
513  

     
1,511  

One Month Salary Recovery     
          
212  

        
158  

          
-    

            
-                 -            -    

        
212  

        
158  
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      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

Note 4B      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operating Revenue     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Other Revenue                     

Kelani River Income                97  
        
462  

          
-    

            
-                 -            -    

          
97  

        
462  

Proficiency Testing Programme     
          
171           31  

          
-    

            
-                 -            -    

        
171           31  

Environmental Pioneer Camp - 
Galle     

          
334  

        
499  

          
-    

            
-                 -            -    

        
334  

        
499  

Green Project  - Income     
          
238           33  

          
-    

            
-                 -            -    

        
238           33  

Basal Convention Income     
          
390  

        
510  

          
-    

            
-                 -            -    

        
390  

        
510  

Motor Vehicle Auction     
          
940  

     
1,781  

          
-    

            
-                 -            -    

        
940  

     
1,781  

Discarded Items Auction     
          
191  

        
451  

          
-    

            
-                 -            -    

        
191  

        
451  

Settlement of Bond      
          
200  

        
300  

          
-    

            
-                 -            -    

        
200  

        
300  

National Green Awards     
          
290           65  

          
-    

            
-                 -            -    

        
290           65  

Wetland Day - Income     
          
468           16  

          
-    

            
-                 -            -    

        
468           16  

Environmental Pioneer Camp - 
Southern Provincial Council     

          
821            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
821            -    

Vehicle Insurance Claims -CEA                83            -    
          
-    

            
-                 -            -    

          
83            -    

Compost Income     
          
198            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
198            -    

Water Quality  -Coastal Consern     
          
112            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
112            -    
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      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

Note 4B      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operating Revenue     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Other Revenue                     

Workshop Training - Ministry Fund     
          
316            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
316            -    

UNESCO Income     
          
374            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
374            -    

Rehabilitation of Road  - Income            4,625            -    
          
-    

            
-                 -            -         4,625            -    

Industries Waste Income     
          
169            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
169            -    

Recovery of Loss Motor Bicycle 
and TV     

          
134            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
134            -    

Weeravila Bungalow Fees                 -             50  
          
-    

            
-                 -            -              -             50  

Vehicle Hiring Charges MALE                  -    
        
459  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
459  

World Environmental Day                  -    
        
310  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
310  

UNDP - E Waste Income                 -    
        
175  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
175  

Pilisaru Fund Improt Road 
(Dompe)                 -    

   
18,026  

          
-    

            
-                 -            -              -    

   
18,026  

Portable Bio Gas Unit - Galle 
Office                 -             78  

          
-    

            
-                 -            -              -             78  

KOICA Grant                 -    
     
1,957  

          
-    

            
-                 -            -              -    

     
1,957  

Training Programme - Pilisaru 
Project                 -    

        
705  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
705  

Sobha Ketha Awareness 
Programme - Southern Province 
Office                 -    

        
195  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
195  



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

144 | P a g e  

 

මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

Note 4B      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operating Revenue     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Other Revenue                     

Wetland Day - Income                 -             32  
          
-    

            
-                 -            -              -             32  

Sale of Books                 -             10  
          
-    

            
-                 -            -              -             10  

Total    247,497  
  

238,681  
        

282  
          

589                 1  
       

38  
  

247,780  
 

239,308  

TABLE 59 : NOTE 5 

      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

Note 5     2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

      Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Personal Emoluments                     

Salaries and Wages     449,403  
  
445,505  

    
13,780  

      
13,127           6,916  

   
8,125  

  
470,099  

  
466,757  

EPF Contribution          67,211  
   
66,012  

      
1,633  

        
1,608             737  

      
806  

    
69,581  

   
68,427  

ETF Contribution          13,442  
   
13,202  

        
416  

          
388             111  

      
121  

    
13,969  

   
13,711  

Overtime & Holiday Pay            8,690  
     
5,995  

        
702  

          
800               17  

       
48  

     
9,409  

     
6,843  

Medical Leave Encashment          18,067  
   
31,057  

          
-    

            
-                 -            -    

    
18,067  

   
31,057  

Provision for Gratuity          21,286  
   
52,499  

        
713  

            
96               -            -    

    
21,999  

   
52,596  

Allowance to Board  & Council Members     474  256  
          

-    
            

-                 -            -    474  256  

Entertainment for Council, Management & 
Board Meetings     

          
896  

        
830  

          
-    

            
-                 -            -    

        
896  

        
830  
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      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

Note 5     2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

      Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Total    579,469  
  

615,357  
    

17,243  
      

16,020           7,781  
   

9,101  
  

604,494  
 

640,477  

TABLE 60 : NOTE 6 

Note 6                     

Traveling Expenses                     

Domestic          22,235  
   
28,994            -                -                 -            -    

    
22,235  

   
28,994  

Foreign     
       
3,520  

     
4,969            -                -                 -            -    

     
3,520  

     
4,969  

Total 
     

25,754  
   

33,963            -                -                 -            -    
   

25,754  
   

33,963  

TABLE 61 : NOTE 7 

Note 7                     

Supplies & Consumable Items                     

Stationery & Office Requisites     
       
9,116  

     
9,301  

      
1,264            729               43  

      
177  

    
10,422  

   
10,207  

Fuel & Lubricants          40,081  
   
37,415  

      
2,868  

        
1,550               -            -    

    
42,948  

   
38,965  

Uniforms     
          
435  

        
495            -                -                 -            -    

        
435  

        
495  

Newspapers     
          
392  

        
424            -                -                 -            -    

        
392  

        
424  

Printing                 -             31            -                -                 -            -              -             31  

Total 
     

50,024  
   

47,665  
      

4,131         2,279               43  
      

177  
    

54,199     50,122  
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TABLE 62 : NOTE 8 

      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

Note 8     2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

      Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Maintenance                     

Vehicles Repairs & Maintenance          13,095  
   
13,572  

      
1,997  

        
1,924           1,128  

   
1,462  

    
16,220  

   
16,958  

Building & Structure          10,965  
     
4,917  

          
-    

            
-                 -            -    

    
10,965  

     
4,917  

Office & Lab Equipments            5,230  
     
4,444  

          
-    

            
-                 -            -         5,230  

     
4,444  

Total      29,289  
   

22,933  
      

1,997  
        

1,924           1,128  
   

1,462  
    

32,414  
   

26,319  

TABLE 63 : NOTE 9 

Note 9                     

Contractual Services                     

Electricity          11,988  
   
11,617            -                -                 -            -    

    
11,988  

   
11,617  

Security Services          16,774  
   
15,064            -                -                 -            -    

    
16,774  

   
15,064  

Insurance          10,762  
     
9,172            -                -                 -            -    

    
10,762  

     
9,172  

Postage     
       
3,193  

     
2,915            -                -               114  

      
178  

     
3,307  

     
3,093  

Telephone     
       
9,935  

     
9,115            -                -                 -            -    

     
9,935  

     
9,115  

Building Rent          12,357  
     
9,553  

      
4,270  

        
4,162  

         
3,150  

   
3,150  

    
19,777  

   
16,865  

Water Supply      
       
1,551  

     
1,380            -                -                 -            -    

     
1,551  

     
1,380  



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

147 | P a g e  

 

මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

Note 9                     

Contractual Services                     

Nation Building Tax     
       
4,137  

     
3,633            -                -                 -            -    

     
4,137  

     
3,633  

Economic Service Charges     
          
410  

        
138            -                -                 -            -    

        
410  

        
138  

Audit Fees     
          
500  

        
500            -                -                 -            -    

        
500  

        
500  

Membership Fees                71           33            -                -                 -            -    
          
71           33  

Total      71,678  
    

63,119  
     

4,270  
        

4,162  
         

3,264  
   

3,328  
    

79,212  
   

70,609  

TABLE 64 : NOTE 10 

Note 10                     

Research & Development                     

Envt. Education & Awareness Expenses   10.1 
       
5,869  

     
4,691  

          -                -                 -            -    
     
5,869  

     
4,691  

Envt. Pollution Control    10.2 
       
2,869  

     
4,552  

          -                -                 -            -    
     
2,869  

     
4,552  

Envt. Management & Assessment   10.3 
       
3,691  

     
3,951  

          -                -                 -            -    
     
3,691  

     
3,951  

Legal Expenses     
       
1,464  

     
1,446  

          -                -                 -            -    
     
1,464  

     
1,446  

Human Resources Development     
       
3,127  

     
1,584  

          -    
            
52  

           179         40  
     
3,307  

     
1,676  

Total 
      

17,021  
   16,223            -    

            
52  

            
179  

       40  
    

17,200  
    

16,316  
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TABLE 65 : NOTE 11 

  

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 11     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Depreciation                     

Dompe Sanitary Landfill            9,880       9,880            -                -                 -            -         9,880       9,880  

Building            4,928       4,913  
          
38  

            
38               -            -         4,965       4,950  

Motor Vehicles          48,477     39,395            -                -                 -            -        48,477     39,395  

Furniture & Fittings            3,002       2,624  
        
274  

          
288             287        287       3,563       3,198  

Computers & Accessories and Accounting 
Software            3,536            -              -                -                 -            -         3,536            -    

Office Equipment            9,736       9,502  
        
185  

            
14             802        981      10,723     10,498  

Laboratory Equipment            8,933       7,514  
          
20  

            
19             142          -         9,094       7,534  

Library Books               542          581            -                -                 -            -            542          581  

Plant & Machinery                15            -              -                -                 -            -              15            -    

Name Board                 90          131            -                -                 -            -              90          131  

Regional Office            2,257       1,712            -                -                 -            -         2,257       1,712  

Nature Field Centre               527          527            -                -                 -            -            527          527  

Total      91,924     76,779  
        

516  
          

359           1,230     1,268     83,790     78,406  
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TABLE 66 : NOTE 12 

  

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 12     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Other Operating Expenses                     

Advertising               922          616            -                -                 -            -            922          616  

Miscellaneous               583          471  
          
72  

            
18             601        122       1,256          610  

Welfare Expenses            4,770       4,393  
        
141  

          
134               -            -         4,910       4,527  

National Events               505          770            -                -                 -            -            505          770  

Total        6,779       6,250  
        

213  
          

152              601        122       7,594       6,524  

TABLE 67 : NOTE 13 - PROGRAMME ACTIVITIES 

Note 13 - Programme Activities    
        2466.77314 578.644 

     
2,467  

        
579  

Male Declaration   13.1 
          

649  
        

534            -                -                 -            -    
        
649  

        
534  

Plastics Waste Minimization Project   13.2 
           

25  
   

44,212            -                -                 -            -    
          
25  

   
44,212  

Environmental Pioneer Program-
Ministry   13.3 

     
18,407  

   
22,010            -                -                 -            -    

    
18,407  

   
22,010  

National Green Awards     
          
104  

     
3,961            -                -                 -            -    

        
104  

     
3,961  

SAICM Hazardous Waste Management     
           

21  
        

737            -                -                 -            -    
          
21  

        
737  

SAICM Environment Pollution 
Control     

           
20           66            -                -                 -            -    

          
20           66  

Vehicle Emission Test Expences     
       

1,506  
     

1,204            -                -                 -            -    
     
1,506  

     
1,204  
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Note 13 - Programme Activities    
        2466.77314 578.644 

     
2,467  

        
579  

Strengthening of Laboratory of CEA - 
2013     

       
8,538  

     
5,695            -                -                 -            -    

     
8,538  

     
5,695  

Clinical Waste Management Program     
     

60,799  
   

59,002            -                -                 -            -    
    
60,799  

   
59,002  

Environmental Pioneer Camp - Galle     
          

334  
        

499            -                -                 -            -    
        
334  

        
499  

Water Quality - Major Water Bodies     
       

3,220  
     

3,092            -                -                 -            -    
     
3,220  

     
3,092  

Environmental Conservation National 
Programme     

     
58,625            -              -                -                 -            -    

    
58,625            -    

Dompe Expenses     
           

99            -              -                -                 -            -    
          
99            -    

E-Flow Expenses     
           

49            -              -                -                 -            -    
          
49            -    

Environmental Sensitive Area 
Expenses     

          
485            -              -                -                 -            -    

        
485            -    

Environmental Congress     
       

3,872            -              -                -                 -            -    
     
3,872            -    

Green Awards     
       

3,855            -              -                -                 -            -    
     
3,855            -    

Green Building Programme     
          

238            -              -                -                 -            -    
        
238            -    

E Waste      
          

932            -              -                -                 -            -    
        
932            -    

Kelani River Expenses     
           

97            -              -                -                 -            -    
          
97            -    

Macksons Paint Lanka Expenses     
          

166            -              -                -                 -            -    
        
166            -    

Development of Access Road - 
Dompe     

       
4,425            -              -                -                 -            -    

     
4,425            -    

Environmental Pioneer Camp - 
Southern Provincial Council     

          
818            -              -                -                 -            -    

        
818            -    
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Note 13 - Programme Activities    
        2466.77314 578.644 

     
2,467  

        
579  

UNESCO Expenses     
          

374            -              -                -                 -            -    
        
374            -    

Water Quality Expenses - CCD     
           

46            -              -                -                 -            -    
          
46            -    

Wetland Day 2016     
          

500            -              -                -                 -            -    
        
500            -    

Workshop - Training Expenses     
          

316            -              -                -                 -            -    
        
316            -    

Environment Conservation Project 
Expenses     

          
222            -              -                -                 -            -    

        
222            -    

Green Project Expenses     
           

30            -              -                -                 -            -    
          
30            -    

Environment Conservation Project                 -             60            -                -                 -            -              -             60  

Safe Disposal of Mobile Phones                 -    
        

166            -                -                 -            -              -    
        
166  

ICES Course Expenses                 -             40            -                -                 -            -              -             40  

E- Flow Expenses                 -    
        

111            -                -                 -            -              -    
        
111  

International Symposium on 
Environment                 -    

     
1,005            -                -                 -            -              -    

     
1,005  

World Environmental Day                  -    
        

310            -                -                 -            -              -    
        
310  

Kelani River Expences                 -    
        

462            -                -                 -            -              -    
        
462  

UNDP - E Waste Expences                 -    
        

175            -                -                 -            -              -    
        
175  

Improvement of Access Road - 
Dompe, Pilisaru Fund                 -    

   
18,026            -                -                 -            -              -    

   
18,026  

Portable Bio Gas Unit - Galle Office                 -             79            -                -                 -            -              -             79  

E-Waste Programme                 -    
        

264            -                -                 -            -              -    
        
264  
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Note 13 - Programme Activities    
        2466.77314 578.644 

     
2,467  

        
579  

Training Programme - Pilisaru Project                 -    
        

704            -                -                 -            -              -    
        
704  

Sobha Ketha Awareness Programme - 
Southern Province Office                 -    

        
195            -                -                 -            -              -    

        
195  

Wetland Day Expences                 -             32            -                -                 -            -              -             32  

Green Project  - Expenses                 -             33            -                -                 -            -              -             33  

Wetland Day - Expenses.                 -             16            -                -                 -            -              -             16  

Total 
    

168,770  
  

162,692            -                -             2,467        579  
  

171,237  
  

163,271  

TABLE 68 : NOTE 14 

  

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 14     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Property, Plant & Equipment                     

Land          27,453     27,453            -                -                 -            -        27,453     27,453  

RO Land          11,649       2,450            -                -                 -            -        11,649       2,450  

Dompe Sanitary Land Fill   14.1     375,440  
  

385,320            -                -                 -            -      375,440  
  
385,320  

Building   14.1     125,717  
  

130,315  
      

1,238  
        

1,276               -            -      126,955  
  
131,591  

Motor Vehicles   14.1     103,903  
  

152,544            -                -                 -            -      103,903  
  
152,544  

Mobile Laboratory   14.1             -     -            -                -                 -            -              -              -    

Furniture & Fittings   14.1      17,937     18,313  
        

587  
          

861             573  
      

860      19,098     20,034  

Computers & Accessories and 
Accounting Software   14.1      17,361            -              -                -               452          -        17,813            -    

Office Equipment   14.1      65,706     62,408  
        

720  
            

62               -       1,395      66,426     63,865  
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CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 14     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Laboratory Equipment   14.1      85,270     61,448  
          

78  
            

98          85,349     61,546  

Library Books   14.1        1,848       2,390            -                   -            -         1,848       2,390  

Plant & Machinery   14.1        2,120            -              -                -                 -            -         2,120            -    

Regional Office   14.1      91,673     80,745            -                -                 -            -        91,673     80,745  

Name Board   14.1           351          427            -                -                 -            -            351          427  

Nature Field Centre   14.1        1,810       2,338            -                -                 -            -         1,810       2,338  

Total    928,238    926,151  
     

2,624  
       

2,297           1,026     2,255    931,888   930,703  

TABLE 69 : NOTE 15 

Note 15                     

Investment                     

Treasury Bills - Bank of Ceylon     
       
9,960  

     
9,960            -                -                 -            -    

     
9,960  

     
9,960  

Total 
       

9,960  
     

9,960            -                -                 -            -    
     
9,960  

     
9,960  

TABLE 70 : NOTE 16 

Note 16                     

Goods in Transit and Work in Progress                     

Construction of Killinochchi Office 
Building     

       
1,919            -              -                -                 -            -    

     
1,919            -    

Research Studies- E Flow                 -    
        
306            -                -                 -            -              -    

        
306  

Toyoster 650VA UPS                 -    
        
214            -                -                 -            -              -    

        
214  

Computers 120 Nos                 -    
   
14,157            -                -                 -            -              -    

   
14,157  
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Note 16                     

Goods in Transit and Work in Progress                     

Account Software - 50%                 -    
        
200            -                -                 -            -              -    

        
200  

CCTV Camera                 -    
     
2,142            -                -                 -            -              -    

     
2,142  

Sound Level Meeter                 -    
        
516            -                -                 -            -              -    

        
516  

Office Furniture                 -    
        
227            -                -                 -            -              -    

        
227  

Multimedia Projector & Screen for Board 
Room                 -    

        
149            -                -                 -            -              -    

        
149  

Sofa set for Chairman Office                 -             79            -                -                 -            -              -             79  

BOD Incubator with Digital Display of 
Temperature                 -    

     
2,421            -                -                 -            -              -    

     
2,421  

Hot plate with magnetic stirrer                 -    
        
611            -                -                 -            -              -    

        
611  

BOD/ DO Meter (Bench Top)                 -    
     
3,439            -                -                 -            -              -    

     
3,439  

UV Visible Spectrophotometer                 -    
     
1,112            -                -                 -            -              -    

     
1,112  

Centrifuge                 -    
     
3,435            -                -                 -            -              -    

     
3,435  

Chemicals                 -    
     
2,266            -                -                 -            -              -    

     
2,266  

Glass Ware                 -    
     
2,119            -                -                 -            -              -    

     
2,119  

Safety Equipment                 -    
        
333            -                -                 -            -              -    

        
333  

UPS 6 Nos                 -             22            -                -                 -            -              -             22  

Chemicals-JICA fund                 -    
        
800            -                -                 -            -              -    

        
800  
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Note 16                     

Goods in Transit and Work in Progress                     

Total        1,919  
   

34,546            -                -                 -            -    
      

1,919  
   

34,546  

TABLE 71 : NOTE 17 

  

CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 17     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Inventories                     

Stationery & Office Requisites            2,142       2,491  
          
-                -                 -            -         2,142       2,491  

Books & Publication            2,822       2,206  
          
-                -                 -            -         2,822       2,206  

Motor Spare Parts               391          145  
          
-                -                 -            -            391          145  

Electrical Items                18             9  
          
-                -                 -            -              18             9  

Compost Bins                 -              -    
          
-    

            
74               -            -              -             74  

Promotional Items                 -              -    
          
-    

          
120               -            -              -            120  

Total        5,372       4,850  
          
-    

          
194               -            -         5,372       5,044  
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TABLE 72 : NOTE 18 

Note 18                     

Receivable                 -              -    
            
3            737               -             9             3  

   
746.17  

Miscellaneous Advances   18.1            63           17            -                -                 -            -    
          
63           17  

Purchase Advances   18.2 
          

179  
        

270            -                -                 -            -    
        
179  

        
270  

Deposits Receivables   18.3 
       

1,296  
     

1,334            -                -                 -            -    
     
1,296  

     
1,334  

Motorcycle Loan -Drivers   18.4 
       

1,502  
     

1,247            -                -                 -            -    
     
1,502  

     
1,247  

EIA Advance   18.5 
          

234           31            -                -                 -            -    
        
234           31  

Plastic Waste Cash Advance   18.6             -               0            -                -                 -            -              -               0  

Distress Loan          77,688  
   

76,976            -                -                 -            -    
    
77,688  

   
76,976  

Festival Advances     
          

300  
        

353  
          

14  
            

14               -            -    
        
313  

        
366  

Family Medical Insurance     
          

162  
        

250            -                -                 -            -    
        
162  

        
250  

Special Advances     
       

1,378  
     

1,465            -                -                 -            -    
     
1,378  

     
1,465  

VAT Receivable     
       

5,448  
     

4,822            -                -                 -            -    
     
5,448  

     
4,822  

Cash Imprest                10           60            -                -                 -            -    
          
10           60  

Mobilization Advance - Niron 
Enterprises     

       
9,284  

     
9,284            -                -                 -            -    

     
9,284  

     
9,284  

Salary Advance                12           43            -                -                 -            -    
          
12           43  

Team Four Architect Payment                57            -              -                -                 -            -    
          
57            -    
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Note 18                     

Receivable                 -              -    
            
3            737               -             9             3  

   
746.17  

Rent Receivable -SDF & Pilisaru 
Project     

          
788            -              -                -                 -            -    

        
788            -    

Salary Receivable - SDF Project     
          
753  0           -                -                 -            -    

        
753            -    

Receivable for Lost Bicycle                58            -              -                -                 -            -    
          
58            -    

Male Project (Fuel Cost) 
Receivable                 -    

        
459            -                -                 -            -              -    

        
459  

Pilisaru Project Receivable                 -    
        
315            -                -                 -            -              -    

        
315  

Marine Environment Pollution 
Authority                 -    

        
396            -                -                 -            -              -    

        
396  

Total      99,210     97,321            17            751               -             9  
   

99,227     98,081  

TABLE 73 : NOTE 19 

Note 19                     

Prepayments                     

Payments in Advance   19.1 
       
6,456  

     
4,574  

        
200  

        
2,921               -            -    

     
6,656  

     
7,495  

Plastic Waste Management Advance 
Imprest                49           49            -    

              
2               -            -    

          
49           51  

Total 
       

6,505  
     

4,623  
        

200         2,923               -            -    
     

6,705  
     

7,545  
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TABLE 74 : NOTE 20 

      CEA 
Pilisaru 
Project EDCF Project Total 

      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 20     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Cash & Cash Equivalents                     

Bank of Ceylon, Pelawatte - Main A/C 
0-002937303     

    
156,514  

  
147,541  

          
-    

            
-                 -            -    

  
156,514  

  
147,541  

Bank of Ceylon, Pelawatte - MALE - 
0002972309            1,018  

     
1,404  

          
-    

            
-                 -            -    

     
1,018  

     
1,404  

Bank of Ceylon, Corporate Branch, 
1608            5,353  

     
5,219  

          
-    

            
-                 -            -    

     
5,353  

     
5,219  

Bank of Ceylon, Pelawatte, Polycess  
2937361            2,209  

     
2,265  

          
-    

            
-                 -            -    

     
2,209  

     
2,265  

Total 
    

165,095  
  

156,429  
          
-    

            
-                 -            -    

  
165,095  

  
156,429  

TABLE 75 : NOTE 21 

Note 21                     

Payable                     

Deposit Payable   21.1            53           53            -                -                 -            -    
          
53           53  

EIA Projects   21.2      83,556  
   

70,537            -                -                 -            -    
    
83,556  

   
70,537  

Advance Received for Motor Bicycles   21.3 
       

1,196  
        

454  
        

350            350                 6           6  
     
1,552  

        
810  

Refundable Tender Deposit     
       

1,555  
     

1,607            -                -                 -            -    
     
1,555  

     
1,607  

Medical Insurance Claims     
          
324  

        
312            -                -                 -            -    

        
324  

        
312  

Upper Kothmale Water Quality     
          
728  

        
728            -                -                 -            -    

        
728  

        
728  
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Note 21                     

Payable                     

Stamp Duty Payable     
          
493  

     
2,907            -                -                 -            -    

        
493  

     
2,907  

Interest  Received in Advance (Fixed 
Deposit)     

          
468  

        
293            -                -                 -            -    

        
468  

        
293  

Retention Fee      
          
856  

        
505  

    
19,549  

      
16,785               -            -    

    
20,406  

   
17,290  

Motor Cycle Insurance                70           70            -                -                 -            -    
          
70           70  

Implementation Basel Convention     
          
174  

        
174            -                -                 -            -    

        
174  

        
174  

Solid Waste Management Allowance 
(DO)                  3             3            -                -                 -            -               3             3  

Pilisaru Project Computers and UPS                24            -              -                -                 -            -    
          
24            -    

Unilanka Security Services                 -    
        
300            -                -                 -            -              -    

        
300  

Pilisaru Advance Balance                 -               8            -                -                 -            -              -               8  

Total 
     

89,500     77,951  
    

19,899  
      

17,135                 6           6  
  

109,406     95,091  

TABLE 76 : NOTE 22 

Note 22                     

Accrued Expenses                  -              -              -                -                 80  
      
275  

          
80  

        
275  

Salaries and Wages     
       
4,354  

     
4,399            -                -               753          -    

     
5,107  

     
4,399  

Employee Provident Fund     
       
5,605  

     
5,677            -                -                 -            -    

     
5,605  

     
5,677  

Employee Trust Fund     
       
1,121  

     
1,135            -                -                 -            -    

     
1,121  

     
1,135  

Over time     
          
944  

        
628            -                -                   2          -    

        
946  

        
628  
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Note 22                     

Accrued Expenses                  -              -              -                -                 80  
      
275  

          
80  

        
275  

Local Traveling     
       
1,745  

     
3,018            -                -                 -            -    

     
1,745  

     
3,018  

Repairs & Maintenance of Building     
          
598  

        
397            -                -                 -            -    

        
598  

        
397  

Repairs & Maintenance of Office 
Equipment     

          
146           81            -                -                 -            -    

        
146           81  

Security Charges     
       
2,337  

     
2,128            -                -                 -            -    

     
2,337  

     
2,128  

Electricity Charges     
          
849  

        
907            -                -                 -            -    

        
849  

        
907  

Fuel and Lubricant     
       
1,860  

     
2,823            -                -                 -            -    

     
1,860  

     
2,823  

Stationery                74  
        
643            -                -                 -            -    

          
74  

        
643  

Telecommunication     
       
1,178  

        
967            -                -                 10          -    

     
1,188  

        
967  

Newspapers                22           19            -                -                 -            -    
          
22           19  

Water supply                82           59            -                -                 -            -    
          
82           59  

VAT (VAT to Accrued Expenses)     
       
1,352  

     
1,015            -                -                 -            -    

     
1,352  

     
1,015  

Audit Fees     
       
1,753  

     
2,543            -                -                 -            -    

     
1,753  

     
2,543  

Office Building  Rent     
          
299           75            -                -                 -            -    

        
299           75  

Nation Building Tax     
          
311  

        
429            -                -                 -            -    

        
311  

        
429  

NRM Division     
          
315  

        
234            -                -                 -            -    

        
315  

        
234  

Miscellaneous Expenses                  3           61            -                -                 -            -               3           61  
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Note 22                     

Accrued Expenses                  -              -              -                -                 80  
      
275  

          
80  

        
275  

Pollution Control Division                66           59            -                -                 -            -    
          
66           59  

Office Equipments     
          
200           22            -                -                 -            -    

        
200           22  

Office Furniture     
          
203  

        
156            -                -                 -            -    

        
203  

        
156  

WIP Capital Assets     
       
1,919  

   
15,533            -                -                 -            -    

     
1,919  

   
15,533  

National Events                  3  
        
142            -                -                 -            -               3  

        
142  

School Programme -Ministry     
          
129  

     
3,683            -                -                 -            -    

        
129  

     
3,683  

Welfare Expenses                   8  
        
251            -                -                 -            -               8  

        
251  

Insurance     
          
640  

        
498            -                -                 -            -    

        
640  

        
498  

Economic Service Charges     
          
129  

        
138            -                -                 -            -    

        
129  

        
138  

Hazardous Waste Management 
Division     

          
215  

        
528            -                -                 -            -    

        
215  

        
528  

Clinical Waste Management Program     
       
8,023  

   
15,092            -                -                 -            -    

     
8,023  

   
15,092  

Legal Expenses     
          
180             2            -                -                 -            -    

        
180             2  

EIA Division                44            -              -                -                 -            -    
          
44            -    

Repair of Motor Vehicle     
          
833            -              -                -                 -            -    

        
833            -    

Pioneer Camp - Southern Camp     
          
163            -              -                -                 -            -    

        
163            -    



Annual Report 2016                                                                                                                      
Central Environmental Authority 

162 | P a g e  

 

මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

Note 22                     

Accrued Expenses                  -              -              -                -                 80  
      
275  

          
80  

        
275  

Solid Waste Management Project - 
Ratnapura     

       
4,000            -              -                -                 -            -    

     
4,000            -    

Reduction of Polythene          11,029            -              -                -                 -            -    
    
11,029            -    

E-Waste Management - Punarudaya 
Programme     

       
1,086            -              -                -                 -            -    

     
1,086            -    

School Waste Management Programme     
       
3,598            -              -                -                 -            -    

     
3,598            -    

Construction of Polythene Site - 
Ratnapura     

       
1,327            -              -                -                 -            -    

     
1,327            -    

Land - Ratnapura (Accrued)     
          
318            -              -                -                 -            -    

        
318            -    

Lab Service     
          
216            -              -                -                 -            -    

        
216            -    

Environment Conservation                38            -              -                -                 -            -    
          
38            -    

Air Quality Division                73            -              -                -                 -            -    
          
73            -    

Medical Leave          18,012            -              -                -                 -            -    
    
18,012            -    

SAICM Hazardous Waste Management 
Division     

          
160            -              -                -                 -            -    

        
160            -    

E- Waste     
          
291            -              -                -                 -            -    

        
291            -    

Advertising                49            -              -                -                 -            -    
          
49            -    

GIS Information     
          
177            -              -                -                 -            -    

        
177            -    

KOICA Project     
          
139            -              -                -                 -            -    

        
139            -    
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Note 22                     

Accrued Expenses                  -              -              -                -                 80  
      
275  

          
80  

        
275  

Development of Access Road  - 
Dompe     

       
4,425            -              -                -                 -            -    

     
4,425            -    

Local Training     
          
216            -              -                -                 -            -    

        
216            -    

Postage                13            -              -                -                 -            -    
          
13            -    

Environment Congress                12            -              -                -                 -            -    
          
12            -    

Macksons Paint                  1            -              -                -                 -            -               1            -    

School Programme                54            -              -                -                 -            -    
          
54            -    

Foreign Travelling                 -             28            -                -                 -            -              -             28  

Plastic Expenses                 -             31            -                -                 -            -              -             31  

Distress Loans- Stamp Duty                 -               1            -                -                 -            -              -               1  

Planning and Monitoring Unit                 -    
        
300            -                -                 -            -              -    

        
300  

EPC Division (Laboratory)                 -             39            -                -                 -            -              -             39  

School Programme -Treasury                  -    
        
109            -                -                 -            -              -    

        
109  

Medical Leave Encashment                 -    
   
31,057            -                -                 -            -              -    

   
31,057  

Repairs & Maintenance of Motor 
Vehicle                 -    

        
562            -                -                 -            -              -    

        
562  

Strengthening of Laboratory                  -    
        
528            -                -                 -            -              -    

        
528  

Green Awards                 -             16            -                -                 -            -              -             16  

Purchase of Laboratory Chemicles                 -    
        
216            -                -                 -            -              -    

        
216  

Membership Fee                 -               3            -                -                 -            -              -               3  
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Note 22                     

Accrued Expenses                  -              -              -                -                 80  
      
275  

          
80  

        
275  

Motor Cycle Loan                 -               0            -                -                 -            -              -               0  

Local Authority/ Institution                 -              -    
  
142,376  

    
195,281               -            -    

  
142,376  

  
195,281  

Gratuity Payable                 -               0            -                -                 -            -              -               0  

E-Waste Programme                 -    
        
233            -                -                 -            -              -    

        
233  

KOICA Project                 -    
        
139            -                -                 -            -              -    

        
139  

EEA Division - 319                 -    
     
1,170            -                -                 -            -              -    

     
1,170  

JICA Project                 -    
     
1,385            -                -                 -            -              -    

     
1,385  

Lab Strenthening - 413                 -    
   
16,459            -                -                 -            -              -    

   
16,459  

  Total   
     

82,936  
  

115,616  
  

142,376      195,281             845  
      

275  
  

226,157  
  

311,172  

TABLE 77 : NOTE 23 

  

  CEA 
Pilisaru 
Project EDCF Project Total 

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 23     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Recurrent Grants                     

Male Declaration            2,165  
     
2,550  

          
-    

            
-                 -            -         2,165  

     
2,550  

Plastic Waste Grant          16,789  
   
16,815  

          
-    

            
-                 -            -    

    
16,789  

   
16,815  

GIS Project                67           67  
          
-    

            
-                 -            -    

          
67           67  
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  CEA 
Pilisaru 
Project EDCF Project Total 

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 23     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Development of Data Base for Evt. 
Polluting Activities     

          
111  

        
111  

          
-    

            
-                 -            -    

        
111  

        
111  

Large Scale Water Quality Grants     
          
660  

        
660  

          
-    

            
-                 -            -    

        
660  

        
660  

KITA Grant     
          
106  

        
106  

          
-    

            
-                 -            -    

        
106  

        
106  

Water Quality Monitoring Programme     
          
265  

        
265  

          
-    

            
-                 -            -    

        
265  

        
265  

Community Based Water Quality Mgt. 
Programme     

          
526  

        
526  

          
-    

            
-                 -            -    

        
526  

        
526  

Water Quality Three Main Water 
Boundaries     

          
291  

        
291  

          
-    

            
-                 -            -    

        
291  

        
291  

Strengthening of CEA Laboratory - 
2013            3,626  

   
19,268  

          
-    

            
-                 -            -         3,626  

   
19,268  

Strengthening of Lab of  CEA - 2012     
          
857  

        
857  

          
-    

            
-                 -            -    

        
857  

        
857  

Strengthening of National Information 
Centre                94           94  

          
-    

            
-                 -            -    

          
94           94  

SAICM Hazardous Waste Management     
          
439  

        
599  

          
-    

            
-                 -            -    

        
439  

        
599  

SAICM Environment Pollution 
Control            3,696  

     
3,716  

          
-    

            
-                 -            -         3,696  

     
3,716  

Greening School - HNB Assurance                 68           68  
          
-    

            
-                 -            -    

          
68           68  

School Pioneer Programme            1,107  
     
2,277  

          
-    

            
-                 -            -         1,107  

     
2,277  

Environment Conservation Project            1,575  
        
692  

          
-    

            
-                 -            -         1,575  

        
692  

Kelani River Grant     
          
941  

     
1,038  

          
-    

            
-                 -            -    

        
941  

     
1,038  
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  CEA 
Pilisaru 
Project EDCF Project Total 

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 23     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Water Quality - Major Water Bodies            1,116  
     
1,512  

          
-    

            
-                 -            -         1,116  

     
1,512  

Green Project Grant                37           67  
          
-    

            
-                 -            -    

          
37           67  

Project on Safe Disposal of Mobile 
Phones     

          
304  

        
304  

          
-    

            
-                 -            -    

        
304  

        
304  

Dompe Grant            2,834            -    
          
-    

            
-                 -            -         2,834            -    

Environment Pioneer Camp - Galle                58            -    
          
-    

            
-                 -            -    

          
58            -    

Macksons Paint Lanka Grant     
          
134            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
134            -    

S&D Chemical  - Tree Planting Grant     
          
277            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
277            -    

Environmental Consevation Pro     
          
470            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
470            -    

Wetland Day -2016                 -    
        
468  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
468  

National Green Award Grant                 -    
        
290  

          
-    

            
-                 -            -              -    

        
290  

Total        38,612  
   

52,639  
          
-    

            
-                 -            -    

    
38,612  

   
52,639  
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TABLE 78 : NOTE 24 

Note 24                 

Provision for 
Gratuity 

    
239,029  

  
227,134  

        
196            163               -            -    

  
239,225  

  
227,297  

                  

Total    239,029  
  

227,134          196            163               -            -    
  

239,225  
 

227,297  

TABLE 79 : NOTE 25 

      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 25     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Capital Grant                 -              -    
     
8,760  

       
8,760           1,144  

   
2,255  

     
9,904  

    
11,015  

FRMP Capital Grant                  1             1  
          
-    

            
-                 -            -               1             1  

Dutch Capital Grant            2,653  
     
4,008  

          
-    

            
-                 -            -    

     
2,653  

     
4,008  

EA1P Grant            4,873  
     
5,047  

          
-    

            
-                 -            -    

     
4,873  

     
5,047  

Capital Grant - Treasury Fund     
    
134,834  

  
105,902  

          
-    

            
-                 -            -    

  
134,834  

  
105,902  

Capital Grant - Treasury Fund 
(Motor Vehicle)          90,165  

  
123,024  

          
-    

            
-                 -            -    

    
90,165  

  
123,024  

UNDP     
          
781  

     
1,735  

          
-    

            
-                 -            -    

        
781  

     
1,735  

APPELL Project                 -               8  
          
-    

            
-                 -            -              -               8  

Grant of Library Books                74  
        
105  

          
-    

            
-                 -            -    

          
74  

        
105  

International Development 
Association     

    
106,358  

  
110,507  

          
-    

            
-                 -            -    

  
106,358  

  
110,507  
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      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 25     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

IRMP            1,289  
     
1,289  

          
-    

            
-                 -            -    

     
1,289  

     
1,289  

E-Waste Capital Grant                  9           19  
          
-    

            
-                 -            -               9           19  

Plastic Waste Management Capital 
Grant            2,048  

     
2,693  

          
-    

            
-                 -            -    

     
2,048  

     
2,693  

GIS Capital Grant     
          
320  

        
440  

          
-    

            
-                 -            -    

        
320  

        
440  

Household Waste Minimizing 
Project - Gampaha                47           94  

          
-    

            
-                 -            -    

          
47           94  

Post Tsunami Capital Grant                21           43  
          
-    

            
-                 -            -    

          
21           43  

Nature Field Centre Grant     
          
375  

        
388  

          
-    

            
-                 -            -    

        
375  

        
388  

Mezzanine Floor          20,000  
   
20,625  

          
-    

            
-                 -            -    

    
20,000  

   
20,625  

Development of Data Base for Evt. 
Polluting Activities     

          
494  

        
659  

          
-    

            
-                 -            -    

        
494  

        
659  

South Asia Program                32           42  
          
-    

            
-                 -            -    

          
32           42  

Safe Disposal Mobile     
          
168  

        
203  

          
-    

            
-                 -            -    

        
168  

        
203  

John Keels Foundation                59           71  
          
-    

            
-                 -            -    

          
59           71  

Library Information Centre     
          
928  

     
1,091  

          
-    

            
-                 -            -    

        
928  

     
1,091  

Pioneer Program -  Ministry Found            1,503  
        
143  

          
-    

            
-                 -            -    

     
1,503  

        
143  

Strangthening of CEA Laboratory          79,926  
   
51,835  

          
-    

            
-                 -            -    

    
79,926  

   
51,835  
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මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය 
 

      CEA Pilisaru Project EDCF Project Total 

      2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Note 25     Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. 

Environmental Conservation 
Project     

          
167  

        
191  

          
-    

            
-                 -            -    

        
167  

        
191  

SAICM Hazardous Waste 
Management     

          
380  

        
434  

          
-    

            
-                 -            -    

        
380  

        
434  

SAICM Environment Pollution 
Control     

          
370  

        
420  

          
-    

            
-                 -            -    

        
370  

        
420  

Pilisaru Project - Lab Equipments            4,271  
     
3,247  

          
-    

            
-                 -            -    

     
4,271  

     
3,247  

EDCF Building Fund            1,553  
     
1,595  

          
-    

            
-                 -            -    

     
1,553  

     
1,595  

KOICA Capital Grant     
    
396,812  

  
425,510  

          
-    

            
-                 -            -    

  
396,812  

  
425,510  

Water Quality - JAICA            5,537  
     
6,152  

          
-    

            
-                 -            -    

     
5,537  

     
6,152  

Monitoring Of Water (JICA)             1,393  
        
390  

          
-    

            
-                 -            -    

     
1,393  

        
390  

UNICEF                94  
        
104  

          
-    

            
-                 -            -    

          
94  

        
104  

Abans Auto (Pvt) Ltd                97           97  
          
-    

            
-                 -            -    

          
97           97  

R&D Unit                77            -    
          
-    

            
-                 -            -    

          
77            -    

UNREDD Programme            1,735            -    
          
-    

            
-                 -            -    

     
1,735            -    

Environment Consevation Pro            1,563            -    
          
-    

            
-                 -            -    

     
1,563            -    

UNESCO Capital Grant     
          
151            -    

          
-    

            
-                 -            -    

        
151            -    

  Total   
    

861,159  
  

868,112  
     

8,760  
       

8,760           1,144  
   

2,255  
  

867,537  
  

879,127  
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