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i 

 

දැක්ම 

 “විශිෂ්ට සසේවාවක් තුලින්  

පිවිතුරු 

හරිත පරිසරයක් ” 

 

සමසහවර 

“මනා සම්බන්ධීකරණය, ප්රවර්ධ්නය, 

මහජන සහභාගීත්වය, නීති ක්රියාත්මක කිරීම, 

නිසි තාක්ෂණික මැදිහත්වීම් 

සහ 

පරිසර අධ්යාපනය හා දැනුවත්කිරීම් මඟින් 

පරිසර යේ ගුණාත්මක බව සුරකින 

සහ 

හසුරුවන ජාතියේ යපර ගමන්කරු” 
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සපරවදන  

2017 වර්ෂය සඳහා වූ යමම වාර්ෂික වාර්තාව  යමම අධිකාරියේ අංශ / ඒකක 15 ක, පළාත් කාර්යාල 09 ක 

අධ්යක්ෂවරුන්, ඒකක ප්රධ්ානීන් හා පරිසර සභාව විසින් සපයනු ලැබූ යතොරතුරු මත සම්පාදනය කරන ලදි.  තවද, 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලැබූ වියශේෂ වයාපෘතීන්හි ප්රගතිය හා අදල යතොරතුරු යමහි 

අන්තර්ගත වී ඇත.  යමම වාර්ෂික වාර්තායේ ප්රධ්ාන කාර්යාලයේ ඒ ඒ ප්රධ්ාන අංශ / ඒකකයන්හි හා පළාත් 

කාර්යාල වල ප්රගතිය  පිළියවලින් වාර්තා වී ඇත. 

 

1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනයත් 14 වන වගන්තිය ප්රකාර හා යහ පාලන ගුරු උපයදස ්අනුව මධ්යම පරිසර 

අධිකාරියේ වාර්ෂික ප්රගතිය, වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තාව හා විගණකාධිපති  වාර්තාව ප්රසිද්ධියට පත් කළ යුතු අතර, 

පාර්ලියම්න්තුවට ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

යමම වාර්ෂික වාර්තාව පිළියයල කිරීම සඳහා ඒ ඒ අංශ / ඒකක/ පළාත්කාර්යාල ප්රධ්ානීන් හා වයාපෘති 

අධ්යක්ෂවරුන්  විසින් අවශය යතොරතුරු සපයා යදමින්, යදනු ලැබූ අගනා සහයයෝගය හා දායකත්වය 

සම්බන්ධ්යයන් ඔවුනට ස්තූතිය පිරිනැමීම සඳහා සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය යමම අවස්ථාව ප්රයයෝජනයට 

ගන්යනමු. 

 

 

       

සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය 
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මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ සභාපතිතුමාසේ පණිවුඩය  

මධ යම පරිසර අධිකාරියයහි 2017.12.31 
වර්ෂයයන් අවසන් වන වසර සඳහා අධිකාරියයහි 
විගණනය කරන ලද ගිණුම් ප රකාශනය, මධ යම 
පරිසර අධිකාරියයහි එක් එක් අංශයන් යටයත් 
ලබාගත් ප රගති සටහන්, මුදල් ප රකාශනය සහ 
විගණකාධිපතිතුමායේ වාර්තාව ඔබහට යමයලස 
පිලිගැන්වීමට ලැබීම මා ලද භාේ යයක් යලස 
සලකමි. 

වර්තමානයේ ශ් රී ලංකායේ ඇති වී ඇති 
සීඝ් ර සංවර්ධ්න ක් රියාවලියේදී පරිසර සංරක්ෂණය 
පිළිබඳ කටයුතු කරන ප රධ්ානතම ජාතික 
ආයතනය යලස මධ යම පරිසර අධිකාරිය ඉතා 
සුවියශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටුකරමින් සිටී. 
 

2017 වර්ෂයයහි අපයේ පාරියභෝගික 
ජනතාව සඳහා වඩා වැඩි ගුණාත්මක යසේවාවක් 
ලබාදීයම් අයපක්ෂායවන් මධ යම පරිසර 
අධිකාරියයහි ප රධ්ාන කාර්යාලයයහි රසායනාගාරය 
ප රතීතතකරණය ලබාගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ 
යුතු සියළු තාක්ෂණික හා කළමනාකරණ 
අවශ් යතා සම්පූර්ණ කර ශ් රී ලංකා ප රතීතත 
මණ්ඩලයට (SLAB) සඳහා අයදුම්පත 2017 
වර්ෂයයහි යනොවැම්බර් මස ශ් රී ලංකා ප රතීතත 
මණ්ඩලය මඟින් යපර විගනනය කර අවසන් 
කරන ලදී. 
 

වර්තමානය වන විටත් අප අධිකාරිය 
විවිධ් මූලාරම්භයන් යටයත් අප නීතිමය විධිවිධ්ාන 
බලාත්මක කිරීමට පියවර යගන ඇත. 
වියශේෂයයන්ම සීඝ් රයයන් ඉහළ යන 
කර්මාන්තශාලා වලින් පිටකරන අපද් රේ ය නිසා 
සිදුවන දූෂණය, නාගරික අපද් රේ ය බැහැර කිරීම, 
ශබ්ද, වායු දූෂණය හා නීති වියරෝධී ඉදිකිරීම් නිසා 
වන හානි සඳහා “දුෂ් යකාරකයා යගවිය යුතුය” 
(Polluter pay) වැනි මුලධ්ර්ම ඇතුලත් කිරිම යතත් 
බිම් සහ උපද් රවකාරී අපද් රේ ය සම්බන්ධ් 
ප රතිපාදන හා පවතින දඩ මුදල් සම්බන්ධ් අඩුපාඩු 
මගහරිමින් ජාතික පාරිසරික පනත සංයශෝධ්නය 
කිරීමට පියවර යගන ඇත. යමයට අදාල කැබිනට් 
පත් රිකාව සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය 
ලබා ගැනීම යම් වන විට සිදුයවමින් පවතී. 
 

අතිගරු ජනාධිපති මමත් රීපාල සිරියසේන 
මැතිතුමායේ ප රඥපතියට අනුව, ශ් රී ලංකා 
ආර්ථිකය “නීල හරින යුගයක් තුලින් පිරිසිදු සහ 
හරිත පරිසරයක් ඇති කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් 

2015 සිට මධ යම පරිසර අධිකාරිය “ජනාධිපති 
පරිසර සම්මාන” වැඩසටහන අඛණ්ඩව වාර්ෂිකව 
සංවිධ්ානය කරයි. උයළල පැවැත්වීයමහි 
ප රධ්ානතම පරමාර්ථය වනුයේ, පාරිසරික 
සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂණය සඳහා දායක වන 
පුද්ගලයින්, ආයතන හා සංවිධ්ාන අගය කිරීමය. 
යමම සම්මාන උයළල 2017 ඔක්යතෝබර් මස 16 
වන දින ශ් රී ලංකා ප රජාතාන්ත් රික සමාජවාදී 
ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මමත් රීපාල 
සිරියසේන මැතිතුමායේ ප රධ්ානත්වයයන් 
බණ්ඩාරනායක අනුසම්රණ ජාත් යන්තර 
සම්මන්ත් රණශාලායේදී ආරාධිත අමුත්තන් 
1500කට අධික පිරිසකයේ සහභාගීත්වයයන් 
පවත්වන අතර පරිසර ආරක්ෂණ හා සංරක්ෂණය 
සඳහා අද්විතීය දායකත්වයක් ලබාදුන් ආයතන 
සංවිධ්ාන හා පුද්ගලයින් සඳහා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අතින් සම්මාන ප රධ්ානය යකරිණි. 
 

පරිසර ආරක්ෂණය සඳහා මහජනතාවයේ 
සහභාගීත්වය සඳහා ඔවුන් දැනුවත් කිරීම අප 
ආයතනයයහි ප රධ්ානතම වගකීමකි. පාසැල් සිසුන් 
(පාසල් නියමුවන්) දැනුවත් කිරීම මධ යම පරිසර 
අධිකාරිය හඳුනායගන ඇති ප රමුඛතා අංශයකි. යම් 
අනුව 2017 වර්ෂය සඳහා පාසැල් නියමු කඳවුර 
පාසල් නියමු කඳවුර පාසල් නියමුවන් 400කයේ 
සහභාගීත්වයයන් ශ් රී පාද ජාතික පාසයලහි 
සාර්ථක යලස පවත්වන ලදී. යමම කඳවුර 
පැවැත්වීම තුලින් දැනුම යබදා ගැනීම සහ 
සහයයෝගය තුලින් පරිසර නියමු දරුවන්යේ පරිසර 
සංරක්ෂණය පිළිබඳ හැඟීම වර්ධ්නය ප රධ්ාන 
අරමුණ යලස හඳුන්වාදීමට කැමැත්යතමි. යමයට 
අමතරව, අප ආයතනය මඟින් පිරිසිදු හා හරිත 
යහොඳම පාසල් යතෝරාගැනීයම් වැඩසටහනක් 
“සුවසර තක්ෂිලා” යලස පවත්වන ලද අතර යම් 
යටයත් පිරිසිදු හා හරිත යහොඳම පාසල් 3 යතෝරා 
පත්කරන ලද අතර තවත් පාසල් 5 සඳහා 
ඇගයීයම් මුදල් ත් යාග පිරිනමන ලදී. 
 

මහජනතාවයේ යහපත සඳහා ජල 
මුලාශ් රවල ගුණාත්මකභාවය පවත්වායගන යාම 
අත් යවශ් ය සාධ්කයකි. නමුත් කර්මාන්තශාලා 
වලින් පිටවන අපද් රේ ය ප රධ්ාන ජල 
ප රයේදයන්ට මුදාහැරීම තුලින් ප රධ්ාන ජල 
ප රයේද දූෂණය වීම මහජනයා මුහුණයදන 



වාර්ෂික වාර්තාව 2017                                                                                                                  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

iv | P a g e  

 

ප රධ්ාන ගැටළුවකි. එබැවින් යමම වසර තුළ 
මධ යම පරිසර අධිකාරියයහි රසායනාගාර, ශ් රී 
ලංකායේ ප රධ්ාන ජල මූලාශ් රවලින් සාම්පල 
එකතු කිරීම හා විශ්යල්ෂණය කිරීම සිදුකරන ලදී. 
විවිධ් ජල මුලාශ් රයන්හි මතුපිට හා භූගත ජල 
තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කිරීමට, මදනික පසුවිපරම් 
කටයුතු හා නීතිමය අවශ් යතා යමන්ම පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපත් ර ලබාදීයම් ක් රියාවලියේදී ජල 
නියැදින්හි කාර්මික අපසන්දන ප රමාණය 
විශ්යල්ෂණය සඳහා ජල නියැදි ලබා ගැනීම හා 
විශ්යල්ෂණය කිරීම කරනු ලැයබ්. 
 

අප අධිකාරිය අත් යවශ් ය පරිසර පද්ධ්තීන් 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක් රියාකාරීව කටයුතු කරමින් 
සිටී. පාරිසරිකව වැදගත්කමකින් යුත් කලාප 1980 
අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනයත් විධිවිධ්ාන 
අනුව “පාරිසරික ආරක්ෂණ කලාප (EPA) යලස 
ප රකාශයට පත්කරනු ලබන අතර 2017 වර්ෂයයහි 
පාරිසරික පනයත් 24 සී (C) සහ 24 ඩී (D) යන 
විධිවිධ්ාන යටයත් මහනුවර දිසත්් රික්කයේ මහවැලි 
ගයේ දිගුයම් වරාතැන්න - හත්හින්ද යන සථ්ානය 
2017.06.19 දිනැති අංක 2024/6 දරණ ගැසට් 
නියේදනයට අනුව පරිසර ආරක්ෂණ ප රයද්ශයක් 
යලස ප රකාශයට පත් යකරුණු අතර, ගංඔය 
ආශ් රිත ප රයද්ශයද පරිසර ආරක්ෂණ කලාපයක් 
යලස ප රකාශයට පත් කිරීමට අප යම් වන විට 
කටයුතු කරමින් සිටී. 
 

ඔබ සියළු යදනා දැනුවත්ව ඇති පරිදි 
වියශේෂයයන්ම යපොලිතීන් සහ පලාස්ටික් ආශ් රීත 
අපද් රේ ය අනිසි යලස කළමනාකරණය නිසා 
පරිසරය දූෂණයට නිරන්තරයයන්ම ලක්යවයි. 
ඉහත අහිතකර බලපෑම් සැලකිල්ලට ගනිමින් අප 
අධිකාරිය 2017 සැපතැම්බර් මස 01 වන දින 
ගැසට් නියේදනයක් මඟින් යපොලිතීන් බෑේ, ආහාර 
දවටන සහ ස්ටයියරෝය ෝම් යපට්ටි (Styrofoam 

boxes) භාවිතය තහනම් කරන ලද අතර, 
2017.12.31 දින දක්වා යන්ත් ර සූත් රවල 
තාක්ෂණික යවනස්කම් සිදුකිරීමට හැකිවන පරිදි 
කර්මාන්තශාලා ක්යෂේත් රයේ නියැලී සිටින 
කර්මාන්තකරුවන්ට සහන කාලයක් ලබායදන ලදී. 
 

යමම යරගුලාසි සම්බන්ධ්යයන් දැනුවත් 
කිරීම සඳහා දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි යපොලිස ්

නිලධ්ාරීන්, මහජන යසෞඛ ය පරීක්ෂකවරු හා අප 
අධිකාරියේ පළාත් කාර්යාලවල පරිසර නිලධ්ාරීන් 
සඳහා වැඩමුළු පවත්වන ලදී. එයසේම, නාගරික 
අපද් රේ ය කළමනාකරණය කිරිම සඳහා ප රධ්ාන 
බාධ්ාවක් වන්යන් ප රමාණවත් යටිතල පහසුකම් 
යනොමැති වීමය. ඒ අනුව අප අධිකාරිය මගින් 
ක් රියාත්මක “පිළිසරු” ඝන අපද් රේ ය ේ යාපෘතිය 
යටයත් ස්කිඩ් ස්ටියර් යලෝඩර් යන්ත් ර 9ක්, යබොබ් 
කැට් යන්ත් ර 1ක්, යට්ලර් 2 සහ විල් බැයරෝ 2 
යබදායදන ලද අතර, අප අධිකාරියයහි ඝන 
අපද් රේ ය බැහැරකරලීයම් ඉදිකිරීයම් ේ යාපෘතිය 
(EDCF) යටයත් යාපනය, යපොයළොන්නරුව, 
අනුරාධ්පුර සහ ගාල්ල යන දිසත්් රික්ක හතයරහි 
සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් හතරක් ඉදිකිරීම සඳහා 
යකොරියානු රජයේ ණය ආධ්ාර යටයත් 2017 
වර්ෂයයහි ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ් ය මූලික කටයුතු 
සිදුකරමින් පවතී. 
ඉහතින් දක්වන ලද සුවිශ ේෂි කෘත්යන් මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිශෙහි, ත්ාක්ෂණික හා වයාපෘති අං ෙන් යටශේ 
ඉත්ා සාර්ථකව සිදු කරන ලද අත්ර අප ආෙත්නශේ 
ත්ාක්ෂණික ශනොවන අං ෙන් වන මානව සම්පේ 

සංවර්ධන, පරිපාලන, මුදල්, අභ්යන්ත්ර විගණනෙ, 
සැලසුම් සහ ශත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ අං ෙන් මඟින් ද 
සුවිශ ේෂි දාෙකේවෙන්ම ධයම පරිසර අධිකාරිශේ 
කටයුතු සාර්ථකව කරශගන ොම සඳහා පිරිනමන ලද බව 

ප්රකා  කර සිටිමි.  
අවසාන ව ශෙන් යමම වසර තුල මධයම පරිසර 
අධිකාරිෙ පිහිටුවීශම් අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම 
සඳහා ඉත්ා කැපවීශමන් හා උනන්දුශවන් සිෙ යුතුකම් 
යනොපිරිශහලා ඉටුකරමින්් එ්් සඳහා සහාෙ ලබාදුන් 
අධයක්ෂක ජනරාල් ඇතුළු සමසථ් 
කාර්ෙෙමණ්ඩලෙට මාශේ හෘදොංගම ස්තූතිෙ පුදකර 
සිටිමි.  
තවද, අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ මණ්ලය සහ පරිසර සභාව 
මඟින් අධිකාරියේ දියුණුව උයදසා ලබා යදන සහාය, 
උපශදස ් පිළිබඳ මා ඉත්ා කෘත්ඥ ශවමි. එශමන්ම, 
පරිසර හා මහවැලි සංවර්ධන අමාත්යාං ශේ ශල්කම්, 
අතිශර්ක ශල්කම් සහ සමස්ථ නිලධාරීන් විසින් මධයම 
පරිසර අධිකාරිශේ කාර්ෙෙන් සාර්ථක කරගැනීමට 
ලබා ශදන සහශෙෝගෙ සහ උපශදස් සම්බන්ධශෙන් 
අප අධිකාරිශේ සමසථ් කාර්ෙෙ මණ්ඩලෙ ශවනුශවන් 
මාශේ ඉමහත් කෘත්ඥත්ාවෙ  පිරිනමමි.  
අවසාන ව ශෙන් අධිකාරිශේ කටයුතු සඳහා ලබාදුන් 
අගනා උපශදස් හා මගශපන්වීම් පිළිබඳ ගරු පරිසර 
ඇමති අතිගරු මමත්රිපාල සිරිශසේන මැතිතුමාට මාශේ 

ස්තූතිෙ පුද කර සිටිමි.  
 
සභ්ාපති 
මධයමපරිසරඅධිකාරිෙ
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මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ සයයෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය 

මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධ්ර්මසිරි මහතා (B.A., M.A., Pg. Dip., M. Sc., PhD) 

සභාපති    

පී.බී.සහේමන්ත යයසිංහ මහතා  

අධ්යක්ෂ යනරාල්  

සක්.එච්. මුතුකුඩආරච්චි මහතා (විදයායේදී ,විදයාපති) 

නිසයෝයය අධ්යක්ෂ යනරාල් (පරිසර දූෂණ පාලන) 

ඉංජි. සේ.එම්.යූ. ඉන්ද්රරත්න මහතා (විදයායේදී (ඉංජියන්රු) (යගෞරව), ශාස්ත්රපති, වරලත් ඉංජියන්රු, FIE(SL), MIE (Aus.)) 

නිසයෝයය අධ්යක්ෂ යනරාල් (අපද්රවය කළමනාකරණ) 

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

නිසයෝයය අධ්යක්ෂ යනරාල් (පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම්) 

බුද්ධික සවසහරස ොඩ මහතා (ශ්රි ලංකා රායය පරිපාලන සසේවය පලමු වන පන්තිය, ශ්රාස්සෙව්දී, පශ්චාත් උපාධි (වයාපාර කළමනාකරණ)) 

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

කාන්ති ද සිල්වා (විදයායේදී, විදයාපති) 

වැඩ බලන නිසයෝයය අධ්යක්ෂ යනරාල් (පරිසර කළමනාකරණ හා ඇගයීම්) 

ආචාර්ය ආර්.එම්.එස.්සක් .රත්නායක මහතා (විදයායේදී )වියශේෂ,( දර්ශනශූරී )යපරායදනිය වි.වි  ,(.වරලත් රසායනඥ , රසායන විදයා 

ඩිපයලෝමාව) 

අධ්යක්ෂ (පරිසර දූෂණ පාලන)  

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

ආයතනයේ ආවසරික) 

අධ්යක්ෂ (මුදල්)  

එම්.එස්.ඒ.ඊ. තිස්මල්සපොල මහතා (නීතීඥ, මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් ඩිපයලෝමා) 

අධ්යක්ෂ  (මා.ස.සං.)  

එම්.ඒ.ඒ.එන්. සහේමකුමාර මහතා (විදයායේදී, විදයාපති)  

අධ්යක්ෂ (පර්යේෂණ හා සංවර්ධ්න)  

ටී.ඩී.සරේමරත්න මහතා (ශාස්ත්රයේදී, ශාස්ත්රපති (සමාජ විදයා)  

අධ්යක්ෂ (පරිසර අධ්යාපන.)  

මනූයා විමලසසේන මිය (නීතියේදී උපාධිය (ශ්රී ලංකා), නීතීඥ, ප්රසිද්ධ් යනොතාරිස් (සිංහල / ඉංග්රීසි), දිවුරුම් යකොමසාරිස්, සමාගම් යල්කම්) 

අධ්යක්ෂිකා (නීති) 

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

අධ්යක්ෂිකා (රසායනා ාර සසේවා)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

අධ්යක්ෂිකා (අනුකූලතා පසුවිපරම්)  

ජී.ඒ. වීරසුන්දර මහතා (විදයායේදී, දර්ශනපති) 

අධ්යක්ෂ (අපද්රවය කළමනාකරණ) 
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ආර්. වල්සපොල මහතා (ශාස්ත්රයේදී (යගෞරව), ශාස්ත්රපති (සමාජ විදයාව))  

අධ්යක්ෂ (වියශේෂ වයාපෘති)  

ආර්.ඒ.සී.එච්.වියයසිංහ මිය (විදයායේදී ,පශ්චාත් ඩිපයලෝමා(වයාපාර කලමනාකරණ)) 

අධ්යක්ෂිකා (සැලසුම් හා පසුවිපරම්)   

ඒ.සී.පී. දාබසර් මිය (ශාස්ත්රයේදී, වරලත් පුස්තකාලයාධිපති, ශාස්ත්රපති) 

සයයෂ්ඨ පුස්තකාලයාධිපතිනි   

යූ. විතානාරච්චි මිය (විදයායේදී (වයාපාර පරිපාලන), ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනයේ සාමාජික, වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ 

ආවසරික, HDM) 

අභයන්තර වි ණක  

සක්.ජී.ටී.එන්. කිරිඇල්ල මහතා (විදයායේදී, විදයාපති)  

අධ්යක්ෂ (සබරගමු පළාත)  

සක්.ඒ.පී. වැලිකන්නසේ මහතා (විදයායේදී, විදයාපති, ශාස්ත්රපති, පශ්චාත් ඩිපයලෝමාව (පරිසර විදයාව), මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා 

අයලවිකරණය පිළිබඳ ඩිපයලෝමාව) 

අධ්යක්ෂ (මධ්යම පළාත)  

එම්. සිවකුමාර් මහතා (විදයායේදී, විදයාපති)  

අධ්යක්ෂ (නැයගනහිර පළාත)  

එච්.එස්.සරේමචන්ද්ර මහතා (විදයායේදී යගෞරව (වියශේෂ), විදයාපති, වරලත් පරිසරයේදී, M.I.Biol, MIEPSL, MPMI (US)) 

අධ්යක්ෂ (බස්නාහිර පළාත)  

එන්.එස්. මසේ මහතා (විදයායේදී, දර්ශනපති) 

අධ්යක්ෂ (ඌව පළාත)  

සුසන්ත සවදසේ මහතා (විදයායේදී, විදයාපති) 

අධ්යක්ෂ (දකුණ පළාත)  

එම්.ඒ.සී.නජීබ් මහතා (විදයායේදී, විදයාපති) 

අධ්යක්ෂ (උතුරු පළාත)  

එන්.ජී.සසසනවිරත්න මිය (විදයායේදී, විදයාපති, පශ්චාත් ඩිපයලෝමාව (පරිසර විදයාව), 

අධ්යක්ෂිකා (වයඹ පළාත)  

එම්.එම්.සී.සක්.මල්වාන මහතා (විදයායේදී, විදයාපති, පශ්චාත් ඩිපයලෝමාව (පරිසර විදයාව),  

අධ්යක්ෂ (ගම්පහ දිසත්්රික්කය) 

සක්.ජී.එස්.යයවර්ධ්න මහතා, (විදයායේදී, විදයාපති)  

වැඩ බලන අධ්යක්ෂ (පරිසර බලපෑම් හා ඇගයීම්) 

ඩබ්.එම්.පී.ගුණතිලක මිය (විදයායේදී, විදයාපති)  

වැඩ බලන අධ්යක්ෂිකා (ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ) 

ආර්.එම්.ජී. අනුර මහතා, (විදයායේදී) 

සහකාර අධ්යක්ෂ (උතුරුමැද පළාත) 
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වාර්ෂික වාර්තාව 2017                                                                                                                  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

1 | P a g e  

 

1.0 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

1.1. හැදින්වීම

1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් 

1981 ස්ථාපිත කරනු ලැබූ මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

2017 වන විට වසර 36 ක් සම්පූර්ණ කරයි.  පරිසර 

අමාතයාංශය යටයත් ක්රියාත්මක වන මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිය, පරිසර අමාතයාංශය මඟින් ඇති කරනු 

ලැබූ පරිසර ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන 

ප්රධ්ාන ආයතන වලින් එකකි.  2017 වාර්ෂික 

වාරතාව මඟින් 2017 වසර තුල මධ්යම පරිසර 

අධිකාරියේ කාර්ය සාධ්නය හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ 
අරමුදල් හා වියද්ශ මූලයාධ්ාර යයොදවමින් පළාත් 

කාර්යාල 09,  දිස්ත්රික් කාර්යාල 15 හා එක් 

සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයයහි ක්රියාකාරකම් සහ 

2017 වර්ෂයේ මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 

ක්රියාත්මක කරන ලද වියශේෂ වයාපෘතීන්යේ ළඟා 
කරගත් කාර්ය සාධ්නය පිළිබඳ සම්පූර්ණ 
වාර්තාවක් සපයනු පිණිස එම වර්ෂය තුල සාක්ෂාත් 

කරගත් සාර්ථකත්වය යමන්ම අසාර්ථකත්වය 

පිළිබඳ තක්යසේරුවක් ද යපන්නුම් කරයි. 

1.2. අරමුණු 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය මත 1980 

අංක 47 දරන පාරිසරික පනත පිළියවලින් 1988 

අංක 56 දරන පාරිසරික පනත යටයත් සහ 2000 

අංක 53 දරන පනත යටයත් සංයශෝධ්නය කරන 

ලදි.  1980 ජාතික පාරිසරික පනත පහත සඳහන් 

ප්රධ්ාන බලතල වලින් සමන්විත යේ.   

ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් පාරිසරික 
ආරක්ෂණ වැඩ සටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

පරිසරයේ අනතුරුදායක යමන්ම, අනතුරුදායක 

වීමට ඉඩ තියබන අපද්රවය මුදා හැරීම, තැන්පත් 

කිරීම යහෝ යවනත් දූෂණ මාර්ග වල ස්වභාවය, 
ප්රමාණය, අන්තර්ග්රහණය සහ බලපෑම් විධිමත් 

කිරීම, පවත්වායගන යාම හා පාලනය කිරීම 

පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් උපයයෝගී කරයගන, 
ක්රමවත්ව ඇගයීමට ලක් කරන ලද පාරිසරික ගැටළු 
මඟින් පරිසරයට හිතකාමී සංවර්ධ්නයන් තහවුරු 

කරමින් රයට් ස්වභාවික සම්පත් පද්ධ්තිය ආරක්ෂා 
කිරීම 

පරිසරය ආරක්ෂා කිරීයමහිලා මහජන සහයයෝගය 

සහ සහභාගීත්වය ලබාගැනීම.  වියශේෂයයන් පාසල් 
ළමුන්යේ සහයයෝගය ලබාගැනීම අරමුණු යකොට 

යද්ශීය, ජාතික යමන්ම භූයගෝලීය පරිසර ගැටළු 

පිළිබඳ මහජනයා දැනුවත් කිරීම 

අනුග්රාහක පිරිස ්වැඩි  යදයනකුට යසේවය සලසමින් 
පරිසර ආශ්රිත යතොරතුරු සහ දත්ත සපයන මධ්යම 

මධ්යස්ථාන යක් යසේ ක්රියා කිරීම 

1.3. බලතල, කාර්ය සහ රායකාරී 

1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනයතහි 

සඳහන් බලතල, කාර්ය හා රාජකාරී වලින් මධ්යම 

පරිසර අධිකාරියේ දැනටතම අවධ්ානය පහත 

සඳහන් ප්රධ්ානතම බලතල, කාර්ය සහ රාජකාරී 

වලට යයොමු කරයි. 

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

දූෂණ ඇතිවීයම් යහේතූන්, එහි ස්වභාවය, ප්රමාණය 

සහ එය වැලැක්වීයමහිලා සමීක්ෂණ හා විමර්ශන 
පැවැත්වීම සහ ඊට සමාන සමීක්ෂණ සහ විමර්ශන 

පවත්වන්නා වූ යවනත් තැනැත්තන්ට යහෝ 
ආයතනවලට සහාය වීම සහ සහයයෝගය දීම 

පාරිසරික පරිහානියේ යම් අංශයකට අදාලව 

පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, ප්රවර්ධ්නය කිරීම සහ 

සම්බන්ධීකරණය කිරීම යහෝ එවැනි පරිහානි 

වැලැක්වීම සහ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට ද, වැඩි 

දියුණු කිරීමට ද උපමානයන් වර්ධ්නය කිරීම. 

පරිසරය වැඩදායී යලස උපයයෝගී කර ගැනීම හා 

ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ද, එහි තත්වය 

පවත්වායගන යාම සඳහා ද ප්රමිති, නයායන් සහ 

උපමානයන් නිශ්චය කිරීම 

පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ කළමනාකරණය 
සම්බන්ධ්යයන් වූ යම් අංශ පිළිබඳව වාර්තා සහ 
යතොරතුරු ප්රකාශයට පත් කිරීම 

පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම 
සම්බන්ධ්යයන් මහජනතාවට යතොරතුරු සැපයීම හා 
අධ්යාපනය ලබාදීම 

1988 හා 2000 වර්ෂ වලදී ජාතික පාරිසරික පනත 
සංයශෝධ්නය කිරීයමන් මධ්යම පරිසර අධිකාරියට 

බලතල පැවරිනි.  අයනකුත් යද් අතර, යමම 

සංයශෝධ්නය මඟින් මධ්යම පරිසර අධිකාරියට 

පැවයරන ප්රධ්ාන බලතල පහත දැක්යේ.   

පරිසරයට දූෂ කාරකයන් පිට කිරීම සිදු වන අවස්ථා 
වලදී එම කටයුතු මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 

නියම කර ඇති ප්රමිති හා මිනුම් දඩු වලට අනුකූලව 
නිකුත් කරනු ලබන බලපත්රයක බලය යටයත් එයසේ 
කිරීමට නියම කිරීම 

පරිසරය යකයරහි අහිතකර බලපෑම් ප්රබල යලස 
ඇති වන්නා වූ යම් නිශ්චිත සංවර්ධ්න වයාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීමට යපරාතුව ඒවා විසින් පාරිසරික 
බලපෑම් ඇගයීම් කළ යුතු යැයි නියම කිරීම 

නිශ්චිත කටයුතු යලස පරිසරයට අපද්රවය මුදාහරින, 
තැන්පත් කරන යහෝ පිටකරන කටයුතු ගැසට් 
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කිරීමට සහ යමම පනයත් සඳහන් උපමාන සහ 

ප්රමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත්, අධිකාරිය 

විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත්ර යනොමැතිව කිසිම 
පුද්ගලයයකු කිසිම නිශ්චිත කටයුත්තක් යනොකිරීම 

තහවුරු කිරීම. 

1.4. අධිකාරිසේ සාමාජිකසයෝ 

ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් පැවරී ඇති බලතල 
යටයත් පරිසර විෂය භාර අමාතයවරයා විමසා 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලබන 
සාමාජිකයන් තියදයනකුයගන් අධිකාරිය සමන්විත 

යේ.  ඉන් යදයදයනක් පරිසර විෂය පිළිබඳ 
ප්රමාණවත් වියශේෂඥතාවක් හා සුදුසුකම් ඇත්තන් 

විය යුතු අතර, ඉන් එක් තැනැත්යතක් පාරිසරික 

කළමනාකරණය පිළිබඳ මනා පරිපාලන 

කුසලතාවයක් හා ඒ පිළිබඳ පළපුරුද්දක් ඇත්යතකු 

විය යුතුය.  යම් තියදනා අතුරින් එක් අයයකු 

අධිකාරියේ සභාපති වන්යන් ය.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 02.02.2015 වැනි දින 
මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධ්ර්මසිරි මහතා මධ්යම 

පරිසර අධිකාරියේ සභාපත්වරයා යලස පත්කරන 

ලදි. එයමන්ම, අජිත් ද යකොස්තා මහතා 09.03.2015 

වැනි දින ද, මවදය යක්. හසිත් අරවින්ද මහතා 

30.01.2015 ද පත්කරණූ ලැබූ අතර මහා 

භාණ්ඩාගාරය නියයෝජනය කිරීම සඳහා 

04.03.2015 වැනි දින  ආර් අනුෂියානාදන් මහත්මිය 

පත් කරන ලදි.   

එතැන්සිට පහත නමි සඳහන් සාමාජිකයිනයගන් 

යගන් එය සමන්විත යේ. 

මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධ්ර්මසිරි මහතා  - 

සභාපති, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

අජිත් ද යකොස්තා මහතා  - සාමාජික  

මවදය යක්. හසිත් අරවින්ද මහතා - සාමාජික 

ආර් අනුෂියානාදන් මහත්මිය -   මහා භාණ්ඩාගාර 
නියයෝජිත 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් යලස 

කටයුත්ර කල වන යක්. එච්. මුතුකුඩආරච්චි මහතා 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ යල්කම් යලස ජූලි මාසය 
දක්වා කටයුතු කළ අතර ඉන් අනතුරුව පී. බී. 
යහේමන්ත ජයසිංහ මහතා පනතින් ලැබී ඇති බලය 

අනුව කටයුතු කරයි. 

ගත වූ වසර තුල  පරිසර කළමනාකරණයට අදාලව 

අධිකාරිය යමයහයවමින් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් 

11ක් පවත්වන ලදි.  

1.5  පරිසර සභාව 

1.51. හැඳින්වීම 
සංයශෝධිත පරිදි වූ  1980 අංක 47 දරණ ජාතික 

පාරිසරික පනයත්   7 වන වගන්තිය ප්රකාරව පරිසර 

සභාව පිහිටුවන ලදි. 

1.5.2. පරිසර සභාසව් රධ්ාන කාර්ය භාරය 
ඉහත සඳහන් පනත අනුව පරිසර සභාව සතු ප්රධ්ාන 

කාර්ය භාරයන්  පහත පරිදි යේ. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ වගකීම්, බලතල, කාර්ය 

හා කර්තවය සම්බන්ධ්යයන් වූ කාරණ පිළිබඳව 

අධිකාරියට  උපයදස්   දීම  සහ අධිකාරිය විසින් 

සභාවට යයොමු කරන ලද යම් කාරණා පිළිබඳව 

අධිකාරියට උපයදස් දීම 

1.5.3. පරිසර සභාසව් වූහය 

සංයශෝධිත පරිදි 1980 අංක  7 දරණ  ජාතික පරිසර  

පනයතහි සඳහන්  පරිදි පරිසර අමාතයවරයා විසින් 

පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන්යගන් පරිසර සභාව 

සමන්විත යේ.  පසුගිය 2016 වසයරහි  ඔක්යතෝබර් 

මස 28 දින පැවැත්වූ  රැස්වීයමන් අනතුරුව  

යතවසරක  කාලසීමාව සඳහා   වූ  12 වන සැසිවාරය 

අවසාන විය. 

1.5.4. 13 වන සැසිවාරය 
ගරු මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයතුමා  

විසින් 2017 වර්ෂය තුල පහත දැක්යවන 

සාමාජිකයින් පරිසර සභායේ 13 වන සැසි වාරය  

සඳහා පත් කරන ලදි.  

වගුව 1 - පරිසර සභාසව් වුහය 

 පරිසර සභාසව් සාමාජිකයාසේ නම නිසයෝයනය වන අමාතයාංශය 

1.  පී බී යහේමන්ත ජයසිංහ මහතා අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

(යල්කම් - පරිසර සභාව) 

2.  යක්. මයහේෂන් මහතා අතියර්ක යල්කම්,(සංවර්ධ්න) 
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ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාංශය 

3.  යේ. එම්. තිලකරත්න බණ්ඩා මහතා අතියර්ක යල්කම් (සැලසුම්) 

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් යසේවා අමාතයාංශය 

4.  

ඩබ්. එම්. දීපති ප්රනාන්දු මිය 

අතියර්ක යල්කම් (පා ලන හා මුදල්) 

සංචාරක සංවර්ධ්න හා ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු 

අමාතයාංශය 

5.  

ආර්. පි. ආර්.  රාජපක්ෂ මහතා 

අතියර්ක යල්කම් (පාර්ලියම්න්තු කටයුතු, ප්රතිපත්ති  හා 

සැලසුම්) 

ආරක්ෂක අමාතයාංශය 

6.  ඩබ්. එම්. ඩබ් වීරයකෝන් මහතා අතියර්ක යල්කම් (කෘෂි සංවර්ධ්න)( වැ බ) 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය 

7.  වසන්ත ගුණරත්න මහතා යජයෂ්ඨ සහකාර යල්කම්(පාලන) 

කම්කරු හා වෘත්තීය  සමිති සබඳතා අමාතයාංශය 

8.  
එ. ඩි. පි. එන්. ආටිගල  යමනවිය 

සහකාර යල්කම් (බිම් සවිය) 

ඉඩම් හා පාර්ලියම්න්තු ප්රතිසංස්කරණ අමාතයාංශය  

9.  
රන්ජන් ධ්ර්මවර්ධ්න මහතා 

ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්රධ්ානි 

ජනාධිපති කාර්යාලය 

10.  

සශිකලා යප්රේමවර්ධ්න මිය 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

සමුද්රී කටයුතු, යද්ශගුණ  විපර්යාස හා ක්රයමෝපායික  

ආරක්ෂණය 

වියද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය 

11.  
එන්. බි. යමොන්ටි රණතුංග මහතා 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් (තාක්ෂණ) 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධ්න අමාතයාංශය 

12.  
මවදය  ටි. බි. ආනන්ද ජයලාල්  

මහතා 

නියයෝජය අධ්යක්ෂ ජනරාල්(පාරිසරික , වෘත්තීය හා 

යසෞඛයය හා ආහාර ආරක්ෂණය) 

යසෞඛය යපෝෂණ හා යද්ශීය මවදය අමාතයාංශය 

13.  

ඒ. බි ඉලංගසිංහ මහතා 

 අධ්යක්ෂ, ඝන අපද්රවය  කළමනාකරණ සහයක 

මධ්යස්ථානය 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාංශය 

14.  
ඒ. යු. යක්. යදොඩන්වල මිය  

අධ්යක්ෂ  

මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාතයාංශය 

15.  
යක්.පි.එච්. වියේවර්ධ්න මහතා 

අධ්යක්ෂ (යපෂකර්ම) 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයාංශය 
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16.  
යේ. ජි. එල්. එස.් ජයවර්ධ්න මහතා 

අධ්යක්ෂ (සංවර්ධ්න) විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාතයාංශය 

17.  
හසිනි පල්ලාවල මහත්මිය 

අධ්යක්ෂ (වයාපෘති කළමාකරණ හා ප්රසම්පාදන) 

උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාංශය 

18.  එම්. ඒ. එල්. එස.් එන්. යක් 

.මන්ත්රිනායක මහතා 

අධ්යක්ෂ (වැවිලිකළමනාකරණ අධීක්ෂණ අංශය 

වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශය 

19.  

බී. එල්. ඩි. බාලසූරිය යමය 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්යයන 

හාඛාව) 

අධ්යාපන අමාතයාංශය 

20.  
එච්. ආර්. සිරිනාම මිය 

අධ්යක්ෂ (සංවර්ධ්න) 

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතයාංශය 

21.  
අමරා බීලින් යමය 

අධ්යක්ෂ (පරිසර කළමනාකරණ) සංවර්ධ්න උපාය මාර්ග 

හා ජතයන්තර යවළඳ අමාතයාංශය 

 

පරිසර කළමනාකරණය හා ආරක්ෂණය පිළිබඳ විද්වතුන් 

වගුව 2 - පරිසර කළමනාකරණය හා ආරක්ෂණය පිළිබඳ විද්වතුන් 

ස්සව්ච්ඡා සංවිධ්ාන වල නිසයෝජිතයන් 

වගුව 3 - ස්සව්ච්ඡා සංවිධ්ාන වල නිසයෝජිතයන් 

 

 

1 
මහාචාර්ය යු. ඒ. චන්ද්රයසේන මහතා 

භූයගෝල විදයා අංශය 
කැළණිය විශ්ව විදයාලය 

සභාපති (පරිසර සභාව) 
2 ජගත් ගුණවර්ධ්න  මහතා නීතිඥ  හා පරිසරයේදී  

1 
ආචාර්ය යසේවන්දි ජයයකොඩි මිය 

අධ්යක්ෂ 
සීමාසහිත පරිසර පදනම 

2 
පුබුදු වීරරත්න මහතා 

සභාපති 
වියශේෂ මජව සංරක්ෂණ මධ්යස්ථානය 

3 
මදුර ද සිල්වා මහතා 

සභාපති  
වන ජීවි සංරක්ෂණ සංගමය 

 

4 
ඩේලස් තියසේරා මහතා 

අධ්යක්ෂ (කයඩොලාන වැඩසටහන) 
කුඩා මත්සය පදනම 
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1.5.5. පවත්වන ලද රැස්වීම් 

2017 වර්ෂයේ 13 සැසිවාරයේ පළමු රැස්වීම අතිගරු 
ජනාධිපති  මමත්රීපාල සිරියසේන මැතිතුමායේ 

ප්රධ්ානත්වයයන් යදසැම්බර් මස 19 දින මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් 

ශාලායේ දි පවත්වන ලදි.  යම් සඳහා නව පත්වීම ලද 

පරිසර සභායේ සාමාජිකයන් , මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් 

ධ්ර්මසිරි මහතා , මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර 

අමාතයාංශයේ යල්කම්  අනුර දිසානායක මහතා.  
මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශයේ 

අතියර්ක යල්කම් (පරිසර ප්රතිපත්ති හා සැලසුම්)  

එම්. ජි. ඩබ්. එම්. ඩබ්. ටි. බී. දිසානායක මහතා හා  
මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ නියයෝජය අධ්යක්ෂ 

ජනරාල් වරුන් ද සහභාගි වූහ.  එයසේම අතිගරු 

ජනාධිපති තුමා විසින් මහාචාර්ය යු. ඒ. චන්ද්රයසේන 

මහතා  (භූයගෝල විදයා අංශය, කැළණිය විශව් 

විදයාලය) පරිසර සභායේ සභාපති වශයයන් පත් 

කරන ලදි. 

පළමු වන රැස්වීම  19/12/2017 

1.5.5. සාකච්ඡා කළ කරුණු  

• අතිගරු ජනාධිපති තුමායේ උපයදස් පරිදි පරිසර 

සභාවට ජාතික පාරිසරික සැලැස්මක්  සකසා 

ඉදිරිපත් කිරීම. 
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1.5.6 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ ආයතනික වුහය   

රූපය 1 - මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ ආයතනික 

වුහය 
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2.0. පරිසර දූෂණ පාලන අංශය 

පරිසර දූෂණ පාලන අංශය 

පරිසර දූෂණ පාලන අංශය යටයත් පිහිටුවන ලද ඒකක තුයනහි කාර්යයන් පහත පරිදි යේ.  

2.1 පරිසර දුෂණ පාලන ඒකකය. 

පරිසර දුෂණ පාලන අංශය යටයත් පවතින පරිසර 

දුෂණ පාලන  ඒකකය පරිසරය දුෂණය වැලැක්වීම 

හා පාලන ක් රම ක් රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ  වගකීම 

දරයි. යම් සඳහා ප්රධ්ාන යමවලමක් යලස පරිසර 

ආරක්ෂණ බලපත් ර ක් රියාවලිය යයොදා ගැයනයි. 

පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය, පරිසර දූෂණ පාලනය 

සඳහා පහත ක් රියාකාරකම් සිදුකරනු ලබයි. 

• පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර ක් රියාවලිය 

පවත්වා ගැනීම. 

• නව කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීමට යපර 

පාරිසරික නිර්යද්ශය ලබාදීම. 

• ශ්රී ලංකා ආයයෝජන මණ්ඩලය යටයත් පවතින 

ලැයිස්තුගත කර්මාන්ත සඳහා පාරිසරික 

ආරක්ෂණ බලපත් රය හා පාරිසරික නිර්යද්ශය 

සඳහා එකඟතාවය ලබාදීම. 

• කර්මාන්ත සඳහා පරිසර දූෂණ පාලනයට 

අවශ් ය තාක්ෂණික පහසුකම් ලබාදීම. 

• පරිසර දූෂණ පාලනයට නව ක් රයමෝපායන් හා 

උපක් රම හඳුන්වාදීම. 

• කර්මාන්ත සම්බන්ධ්ව ලැයබන පැමිණිලි 

විසඳීම. 

• ආයයෝජන මණ්ඩල වයාපෘති සඳහා පරිසර 
එකඟතාවය ලබාදීම (නව පරිසර නිර්යද්ශ හා 
පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර) 

• විදුලි සංයද්ශ කුළුණු ඉදිකිරීම සඳහා ස්ථාන 
නිර්යද්ශයන් ලබාදීම 

• විදුලි සංයද්ශ කුළුණු සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපත්ර ලබාදීම 

• පරිසර දූෂණය සම්බන්ධ් මහජන පැමිණිලි 
විසදීම. 

• වයාපෘති අනුමත කිරීයම් ක්රියාදාමයට 
සහභාගීවීම. 

• පරිසර දූෂණය පාලනය සඳහා තාක්ෂණික 
පහසුකම් සැපයීම 

• මානව හිමිකම් යකොමිසයම් සහ උසාවියේ 
ප්රවීණ සාක්ෂිකරුවන් යලස යපනී සිටීම හා 
පාර්ලියම්න්තු කමීටු, මානව හිමිකම් කමීටුව හා 
උසාවි සඳහා තාක්ෂණික වාර්තා සැපයීම 

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

 

2.1.1 පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර ක් රියාවලිය 

ක් රියාත්මක කිරිම. 
කර්මාන්ත වලින් සිදුවන පරිසර 

දූෂණ ක් රියාකාරකම් පාලනය සඳහා යයොදා යගන 

ඇති ප රධ්ාන නීතිමය යමවලම වන්යන් පරිසර 

ආරක්ෂණ බලපත් ර ක් රියාවලියයි.   
සියළුම ලැයිස්තුගත කර්මාන්ත සඳහා පරිසර 

ආරක්ෂණ බලපත් රයක් ලබාගැනීම අත් යාවශය 

යේ.   

කර්මාන්ත මඟින් සිදුවන පරිසර දුෂණතත්වයන් 

ප රායයෝගිකව අධ යයනය කිරීයමන් අනතුරුව 

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත් ර ලබාගතයුතු නියමිත 

ක් රියාකාරකම් ගැසට් නියේදනයේ කාණ්ඩ “අ’’ 

“ආ’’  සහ “ඇ’’ වශයයන් ලැයිස්තු ගතකර ඇත.  

“අ” සහ  “ආ”   කාණ්ඩයට අයත් කර්මාන්ත සඳහා  

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර ලබාදීයම් ක් රියාවලිය 

මධ යම පරිසර අධිකාරියේ පළාත් කාර්යාල මඟින් 

සිදුකරනු ලබන අතර “ඇ”  කාණ්ඩයේ කර්මාන්ත 

සඳහා  පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර ලබාදීයම් 

ක් රියාවලිය අදාල පළාත් පාලන ආයතන මඟින්  

සිදුකරනු ලැයබ්. පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත් රයක් 

නිකුත් කරන්යන්  ඉහත කර්මාන්ත මඟින් පරිසර 

දූෂණය පාලනයට සම්බන්ධ් මධ යම පරිසර 

අධිකාරිය මඟින් හඳුන්වාදී ඇති උපමානයන් 

සියල්ල සම්පූර්ණ කර ඇත්නම් පමණි. 

පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය “අ” කාණ්ඩයේ 

කර්මාන්ත සඳහා දත්ත පද්ධ්තියක් පවත්වායගන 

යනු ලැයබ්.  එයමන්ම පළාත් කාර්යාල මඟින්  “ආ”  

කාණ්ඩයට අයත් කර්මාන්ත සඳහා  දත්ත පද්ධ්ති 

පවත්වායගන යනු ලැයබ්. 2017 වර්ෂයේදී “අ” 

කාණ්ඩයේ කර්මාන්ත සඳහා  පරිසර 

ආරක්ෂණ බලපත් ර 7184 ක් ද,  “ආ”  කාණ්ඩයට 

අයත් කර්මාන්ත සඳහා  බලපත් ර 2794 ක් ද නිකුත් 

කර ඇත. යම් අනුව පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර 

ක් රියාවලිය මඟින් පරිසර දුෂණය පාලනය 90% 

ඉක්මවනු ඇත. 
යමම පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත් ර ක් රියාවලිය 

නිසිපරිදි පවත්වායගන යාම සඳහා දායක වන 
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නිලධ්ාරීන්යේ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම අත් යාවශය 

ය. ඒ අනුව පළාත් පාලන ආයතන නියයෝජිතයින් 

සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 05 ක් ද, මධ යම පරිසර 

අධිකාරියේ නිලධ්ාරින් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 05 

ක් ද 2017 වර්ෂයේදී ක් රියාත්මක කර ඇත. 

 

 

 

2.1.2 පසුවිපරම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක 

කිරිම. 

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර වලින් දක්වා ඇති 

පාරිසරික උපමානයන් නිසියලස පවත්වා ගන්නවාද 

යන්න පරීක්ෂාකර බැලීම සඳහා පසුවිපරම් සිදුකිරීම 

අතයාවශය යේ. දිවයින පුරා පවතින “අ”  සහ  “ආ” 
කාණ්ඩයේ කර්මාන්ත ආවරණය වන පරිදි 

පසුවිපරම් වැඩසටහනක් ක්රියාත්ක කරන ලදී. එහිදි 

2017 වසයර් පසුවිපරම් කරන ලද දිස්තික්ක සහ 

කර්මාන්ත සංඛයාවන් පහත දැක්යේ. 
වගුව 4 - 2017 වසසර් පසුවිපරම් සාරාංශය 

දිස්ත්රික්කය පසුවිපරම් කළ කර්මාන්ත 

ගණන 

දිස්ත්රික්කය පසුවිපරම් කළ 

කර්මාන්ත ගණන 

යාපනය 03 රත්නපුර 06 

මහනුවර 04 කෑගල්ල 03 

කළුතර 10 කිලියනොච්චි 03 

ගම්පහ 23 යමොනරාගල 02 

වවුනියා 03 මාතයල් 05 

මන්නාරම 04 අනුරාධ්පුර 02 

යකොළඹ 17 මුලතිේ 03 

පුත්තලම 04 නුවරඑළිය 04 

මුළු පසුවිපරම් ගණන       96 

  

2.1.3 නව කර්මාන්ත ස්ථාන ත කිරීම සඳහා 

පරිසර නිර්සද්ශ ලබාදීම. 
 

නව කර්මාන්ත ස්ථාපිත කිරීයම්දි එම කර්මාන්තය 
ස්ථාපනය කරන ස්ථානය ඉතා වැදගත් යේ.  ශ්රී 
ලංකාව පුරා දැනට කර්මාන්ත මඟින් ඇතිවී තියබන 
පාරිසරික බලපෑම් අධ්යයනය කිරීයමන් පසුව නව 
කර්මාන්ත ස්ථාපනය කිරීම සඳහා පාරිසරික 
නිර්යද්ශ නිකුත් කිරීයම් ක්රමයේදයක් හඳුන්වායදන 
ලදී. යම් මඟින් පරිසරයට අවම බලපෑමක් වන 
ආකාරයට කර්මාන්ත ස්ථාපිත කිරීමට උපයදස් 
ලබායදනු ලැයබ්. 
යමම ක්රමයේදය කාර්යක්ෂම සහ අත් යාවශ් ය  

පරිපාලනමය යමවලමක් යේ. යමම ක්රමයේදය 

ක්රියාත්මක  කිරීම තුළින් කර්මාන්තය ආරම්භ 

කිරීමට යපර  සහ පවතින කර්මාන්තයක්  පුළුල් 

කිරීම මඟින්  සිදුවිය හැකි පරිසර බලපෑම අවම 

කළහැකිය. යම් මඟින් අවිධිමත් යලස නව 

කර්මාන්ත ස්ථාපිත කිරීමද වැලයක්. ඒ මඟින් වඩා 

යහපත් පරිසර තත්ත්වයන් ආරක්ෂා වන අතර,  

පරිසර ගැටළු සම්බන්ධ් පැමිණිලි ලැබීමද අවම යේ.   

මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශයේ 

යල්කම් විසින් නිකුත් කරන ලද 1/2015 (නීති) 

දරණ චක්ර යල්ඛය අනුව මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

මඟින්  2008.01.25 දින හා අංක 1533/16 ගැසට් 

පත්රය සඳහන් “අ” කාණ්ඩයේ මහා පරිමාණ 

දූෂකාරක කර්මාන්ත සහ “ආ”  කාණ්ඩයේ මධ යම 

පරිමාණයේ දූෂකාරක කර්මාන්ත යමන්ම 

“ඇ”කාණ්ඩයට අයත් කුඩා පරිමාණ දූෂකාරක 

කර්මාන්ත සඳහා ද පාරිසරික නිර්යද්ශ නිකුත් 

කරනු ලබයි. 

2017 වර්ෂයේදි යමවැනි පාරිසරික නිර්යද්ශ 1363 

ක් නිකුත් කර ඇති අතර, ඒ මඟින් පරිසර දූෂණය 

පාලනය  කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 
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2.1.4. ශ්රී ලංකා ආ සයෝයන මණ්ඩලසේ 

ලියාපදිංචි ව් යාපෘතින් සඳහා පාරිසරික 

එකඟතාවය ලබාදීම. 

 
ආයයෝජන මණ්ඩල පනයත් කාණ්ඩ අංක 17 ට 

අනුව, ආයයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි 

කර්මාන්ත/ේ යාපෘති සඳහා  මධ යම පරිසර 

අධිකාරියේ එකඟතාවය ලබාදීයමන් අනතුරුව 

අදාල පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් රය ආයයෝජන 

මණ්ඩලය මගින් නිකුත් කරනු ලැයබ්.  ඒ අනුව 

ආයයෝජන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි වු කර්මාන්ත/ 

ේ යාපෘති සඳහා එකඟතාවය ලබාදීයම්දී එම 

ක් රියාකාරකම් වල පරිසර දුෂණ පාලනය 

සම්බන්ධ්යයන් වැදගත් කාර්යභාරයක් පරිසර දුෂණ 

පාලන අංශය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.  ශ්රී ලංකා 

ආයයෝජන මණ්ඩලය මඟින් ක්රියාත්මක කරන 

ආයයෝජන ප්රවර්ධ්න කලාප 12 ක් දිවයින පුරා 

ස්ථාපිත කර ඇත. එම කර්මාන්ත වලින් පිටවන 

පරිසර දූෂක වල පාලනයද මධ්යම පරිසර 

අධිකාරියට පැවරී ඇති වගකීමකි. යම් නිසා  පරිසර 

දූෂණ පාලන ඒකකය මඟින් ආයයෝජන ප්රවර්ධ්න 

කලාප සදහා ද පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර නිකුත් 

කිරීයම් ක්රමයේදය ක්රියාත්මක කර ඇත.  2017 

වර්ෂයේදී  පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර සඳහා 

එකඟතාවයන් 778 ක් ලබාදී ඇති අතර, නව 

කර්මාන්ත ස්ථාපිත කිරීම පාරිසරික එකඟතා 91 ක් 

ලබාදී ඇත.   

2.1.5. කර්මාන්ත මඟින් සිදුවන පරිසර දූෂණය 

පාලනය  සඳහා තාක්ෂණික පහසුකම් සැලසීම. 
 

2.1.5.1. තාක්ෂණික විසශේෂඥ උපසද්ශක 

ආයතන හා රසායනා ාර ලියාපදිංචි කිරීම. 
 

කර්මාන්තශාලා වලින් සිදුවන පාරිසරික 

දූෂණ තත්ත්වයන් පාලනය කර අනුමත ධ්ාරණ 
සීමාවන්ට අනුකූල වන පරිදි පාලනය කරගැනීම 

සඳහා කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ් ය තාක්ෂණික 

මඟයපන්වීම්, උපයදස් හා වියශේෂඥ සහාය 
ලබාගැනීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා 

රසායනාගාර/ තාක්ෂණික වියශේෂඥ/උපයද්ශක 
ආයතන මධ යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කර 

එම යල්ඛන වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කරනු ලැයබ්. 
 

යමහි අරමුණ වනුයේ කර්මාන්තකරුවන්ට අඩු 
වියදමකින් වඩා ළුලදායී තාක්ෂණික යසේවාවක් 

ලබාදීම මඟින් පාරිසරික හානිය අවම කර ගැනීමයි. 
යමහිදි රසායනාගාර පහසුකම් සලසන ආයතන 
වලට  යමන්ම උපයද්ශන යසේවා සපයන්නන්ට ද 
තම ආයතනයේ අඩුලුහුඩුකම් නිවැරදි කර ගනිමින් 

වඩා පුළුල් යසේවාවක් සැපයීමට හැකි යේ. 

 

යම් අනුව 2017/2018 වසර සඳහා රසායනාගාර 

35ක් සහ තාක්ෂණික වියශේයෂඥ ආයතන 52 ක් 

ලියාපදිංචිය සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලදී.  එම ඉල්ලුම් 
පත් ඇගයීයමන් හා ේ යාපෘති පසුවිපරම් කිරීයමන් 

පසු රසායනාගාර 28 ක් හා තාක්ෂණික වියශේෂඥ 

ආයතන 45 ක් මධ යම පරිසර අධිකාරියේ 

2017/2018 වසර සඳහා ලියාපදිංචි කර ඇත. තවද 
යමම ආයතන මධ යම පරිසර අධිකාරියේ යවබ් 

අඩවිය මඟින් ප රසිද්ධ් කර ඇති අතර, අදාල 
යතොරතුරු සහිත පත් රිකා මුද් රණය යකොට 
කර්මාන්තකරුවන් යවත යබදාදීමට කටයුතු කර 

ඇත.  

 

2.1.5.2. මහා පරිමාණ හා මධ් ය පරිමාණ 

දුෂකාරක කර්මාන්ත, පිහිටුවීම පිළිබඳ තීරණය 

කිරීම සඳහා වු කමිටුව. 
 

අපනයන සැකසුම් කලාප සහ කර්මාන්තපුර වලින් 
පිටත මහා පරිමාණ හා මධ්ය පරිමාණ දුෂකාරක 
කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීම් තීරණය කිරීම සඳහා 
තාක්ෂණික කමිටුවක් ස්ථාපනය කරන ලදී. යමය 
නව කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධ්ව තීරණ 
ගන්නා ඉතා විධිමත් තාක්ෂණික කමිටුවකි. යමම 
කමිටුව ශ්රී ලංකා ආයයෝජන මණ්ඩලය, ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, කර්මාන්ත 
අමාතයාංශය, නාගරික සංවර්ධ්න අධිකාරිය සහ 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය යන ආයතන වල විධ්ායක 
මට්ටයම් තාක්ෂණික නිලධ්ාරීන්යගන් සමන්විත 
යේ.  
 

කාර්මික අපදියර වලින් කැලණි ගඟ  දූෂණය වීම 
අවම කිරීම යමම කමිටුයේ ප්රධ්ාන අරමුණ විය. 
නමුත් දැනට යමම කමිටුව මඟින් කැලණි ගංඟා 
යද්රෝණියට බාහිරින් පිහිටුවා ඇති විශාල අපජල 
ප්රමාණයක් පිටකරන මහා පරිමාණ හා මධ්ය 
පරිමාණ කර්මාන්ත පිළිබඳවද අවධ්ානය යයොමුකර 
ඒවා සඳහා ද අවශය උපයදස් හා නිර්යද්ශ ලබාදීම 
සිදුකරනු ලබයි. 
 

පරිසර දුෂණ පාලන අංශය 2017 වසර තුළදී එවැනි 
රැස්වීම් 10 ක් පැවැත්වු අතර, කර්මාන්තකරුවන් 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වයාපෘති යයෝජනා 68 ක් 
ඇගයීම සිදුකරන ලදී.   
 

2.1.5.3.  කර්මාන්ත මඟින් සිදුවන පරිසර 
දූෂණය පාලනය  සඳහා තාක්ෂණික පහසුකම් 
සැලසීම 

 
කර්මාන්ත මඟින් නිපදවන අපද් රේ ය, 

වියමෝචන  සහ අපජලය පරිසරයට අවම හානියක් 
වන පරිදි  බැහැර කිරීම කර්මාන්තකරුයේ 

වගකිමයි.  යම් සඳහා පවතින යහොඳම තාක්ෂණික 
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ක් රමයේදයන් භාවිතා කිරීම හා ක් රයමෝපායන් 

භාවිතා කිරිම කර්මාන්තකරුවන්යේ වගකීම යේ. 

 
එයසේ වුවත්,  සමහර අවසථ්ා වලදි යමම ක් රමයේද 

ක් රියාත්මක කිරීයම්දි තාක්ෂණික දැනුම අඩුවීම, 
යනොදැනුවත් භාවය හා මූල් යමය ගැටළු නිසා  
නිසිපරිදි  ක් රියාත්මක යනොවන බව අනාවරණය වී 

ඇත.  යම් නිසා යමම ගැටළු නිරාකරණ් ය කර 

ගැනීමට  කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ් ය උපයදස් හා 
තාක්ෂණික දැනුම ලබාදීමට මධ යම පරිසර 

අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.  
 
2017 වර්ෂයේදී මධ යම පරිසර අධිකාරිය පහත 
සඳහන් කර්මාන්ත සහ ක් රියාකාරකම් සඳහා 

තාක්ෂණික දායකත්වය ලබාදී ඇත. 

 
මිල්යකෝ සමාගයම් දිගන පිහිටි කර්මාන්තශාලාව 

මඟින් පිටකරන අපජලය විධිමත් පිරිපහදුවකින් 

යතොරව මහවැලි ගඟට මුදාහල අතර,  යමය මහවැලි 

ගයේ දූෂණයට දායක වී ඇත. යමම ගැටළුව 

නිරාකරණය සඳහා 2017 වසයර්දී  මධ යම පරිසර 

අධිකාරිය මැදිහත්වු අතර,  ජපන් අන්තර් ජාතික 

සහයයෝගීතා ආයතනයේ (Jica ) මූල් ය 

අනුේ රහයයන් එම පිරිපහදු පද්ධ්තිය යාවත්කාලින 

කිරීම සිදුකරන ලදී.  යමම වැඩිදියුණු කළ පිරිපහදු 

පද්ධ්තියයන් පිටවන ජලය ප්රධ්ාන වශයයන් 

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා නැවත භාවිතයට ගනු 

ලැයබ්. 

 
රූපය 2 - පිරිපහදුව ඉදිකිරීමට සපර     රූපය 3 - පිරිපහදුව ඉදිකිරීසමන් පසු 

• මධ යම පලායත් පිහිටා ඇති යබෝගම්බර වැව ශ් රී 
ලංකාවට ඉතා වැදගත් යෙතිහාසික ස්ථානයක් 

වන අතර,  මෑත කාලයේදි යමම වැවට විවිධ් 

අපද් රේ ය සහ අපජලය නිදහස් කිරිම නිසා පරිසර 

ගැටළු මතුවී ඇත. යම් සම්බන්ධ්ව මධ යම පරිසර 
අධිකාරිය මැදිහත්වී යමම අවිධිමත් අපජලය 
බැහැර කිරිම අවම කිරීම සඳහා වන 

විවිධ් ේ යාපෘතීන්  කිහිපයක් යවනත් ආයතන 
ගණනාවක්  සම්බන්ධ් කරයගන ක් රියාත්මක කර 

ඇත. යමම ේ යාපෘති අතර දළදා මාළිඟා පරිශ් රය 
තුළට සිංගපපූරූ ආධ්ාර යටයත් පිරිපහදු 
පද්ධ්තියක් හඳුන්වාදීම සහ යබෝගම්බර වැයවහි 

පායවන යතත්බිමක් ස්ථාපනය කිරීම ප්රධ්ාන 

තැනක් ගනී.   යම් මඟින් නුවර වැව සුයපෝෂණය 
සම්බන්ධ් ගැටළුව පාලනය කිරීමට හැකියාව ලැබී 

ඇත. යමම ේ යාපෘතිය සඳහා මධ යම පරිසර 
අධිකාරිය යපරායදණිය විශ්ව විද් යාලය සමඟ 

සෘජුව මැදිහත් වී ඇත.  

 

• පානීය ජලය ලබාගැනීම සඳහා කැලණි ගඟ 

ප රධ්ාන ප රභවයක් වන අතර,  යකොළඹ නගරයේ 

පානීය ජල අවශ් යතාවය 70% ක් පමණ ලබාදීම 

යමමඟින් සිදුකරයි. එබැවින් කැලණි ගයේ ජල 
තත්ත්වය කළමනාකරණය ප රමුඛ කාර්යයක් 
යලස මධ යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් හඳුනා 

යගන ඇත.  එයසේම යම් මඟින් මිනිසායේ යසෞඛ ය 

මජව විවිධ්ත්වය හා  යසෞන්දර්යාත්මක අගය 

වැඩිදියුණු යේ.   මධ යම පරිසර අධිකායේ 
යයෝජනාවකට අනුව කැලණි ගයේ ජල තත්ත්වය 
අඛණ්ඩව පසුවිපරම් කිරීයම් ස්ථාන කීපයක් 

ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය වී ඇත.  යම් මඟින් 
කැලණි ගයේ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා 

කිරීම අරමුණු යකයර්. 
 

• ඝන අපද් රේ ය බැහැර කිරීයම්  ස්ථාන නිසා 
සිදුවන පරිසර දූෂණය ශ් රී ලංකායේ ප රධ්ානතම 

පරිසර ගැටළුවක් බවට පත්වී ඇත.  යම් නිසා එම 
ඝන අපද් රේ ය කළමනාකරණය සඳහා විවිධ්ාකාර 

ේ යාපෘති ගණනාවක් රට තුල ක් රියාත්මක යේ. 
මධ යම පරිසර අධිකාරිය යපරායදණිය විශ්ව 

විද් යාලයේද දායකත්වය සහිතව jica ආධ්ාර 

යටයත් ක් රියාත්මක කළ (SATRAPS) ේ යාපෘතිය 

මඟින් ඝන අපද් රේ ය බැහැර  කරන ස්ථාන 

සම්බන්ධ්ව මාර්යගෝපයද්ශයක් සකස ්කර ඇත.  
යමම මාර්යගෝපයද්ශය කසළ රැඳවුම් ස්ථාන 
අළුතින් සකස ් කරන රජයේ හා අයනකුත් 

ආයතන සඳහා භාවිතා කිරීයම් හැකියාව ඇත.  
2.1.6. පරිසර දූෂණ පාලනය සඳහා නව 

ක් රසමෝපායන් හඳුන්වාදීම. 
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2.1.6.1  රසායනික අනතුරු වලක්වා  ැනීසම් 

ව් යාපෘතිය 

රසායනික අනතුරු හා ේ යසන යබොයහොමයක් 

නිසිපරිදි  සිදුකළ, යපර සුදානම් මඟින් හා පසුවිපරම් 

මඟින් වළක්වා ගැනීයම් හැකියාව ඇත. යම් සඳහා 

2017 වසයර්දී රසායනික ක්යෂේත් රයේ කර්මාන්ත 

85 ක් පසුවිපරම් සිදුකරන ලද අතර, (GHS) 

හඳුන්වාදීම සම්බන්ධ්ව දැනුවත් කිරීයම් 

වැඩසටහනක් හා පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරණ 

)PPE ) භාවිතය, රසායනික ද් රේ ය යල්බල් කිරීම හා  

පරිහරණය සම්බන්ධ්ව දැනුවත් කිරීයම් 

වැඩසටහනක් සිදුකරන ලදී.  

යමයට අමතරව මධ යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් 

මිලදී ගන්නා ලද පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරණ ( 

PPE ) මධ යම පරිසර අධිකාරියේ අදාල ඒකක සහ 

පළාත් කාර්යාල යවතට යබදාදීම සිදුකරන ලදී. 

2.1.6.2. යනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩ 

සටහන 

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩ සටහන මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධ්ානය කරනු 
ලබන තිරසාර සංවර්ධ්නයක් සඳහා දායක වන හා 
පරිසරයේ තත්ත්වයන් දියුණු කිරිම සඳහා කටයුතු 

කරන පුද්ගලයන් අගය කිරීම සඳහා පවත්වනු 
ලබන සම්මාන උයළලකි.  
 

2017 වසයර් දී  යමම වැඩසටහන සඳහා සමාජීය හා 
සංස්කෘතික අංශය යමන්ම කර්මාන්ත හා වයාපාර 
අංශය යටයත් අයදුම් පත්ර 591 ක් ලැබිණි.  2017 
වසයර්දී සමාජීය හා සංස්කෘතික අංශය යටයත්   
ජනාධිපති පරිසර සම්මානලාභීන් සඳහා සම්මාන 11 

ක් ප්රදානය කළ අතර,  කර්මාන්ත හා වයාපාර අංශය 
යටයත් ජාතික හරිත සම්මාන යලස  රන් සම්මාන 
06 ක්, රිදී සම්මාන 08  ක්, යලෝකඩ සම්මාන 13 ක්  
හා කුසලතා  සම්මාන 17 ක් ප්රදානය යකරිණි.  
 

යමම සම්මාන උයළල 2017ඔක්යතෝබර් මස 16 දින 

ශ්රි ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු 

ජනාධිපති මමත්රිපාල සිරියසේන මැතිතුමායේ 

ප්රධ්ානත්වයයන් හා ගරු පරිසර හා මහවැලි 

නියයෝජය අමාතයතුමායේ සහභාගිත්වයයන් 

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර 

සම්මන්ත්රණ ශාලායේදී සිදුකරන ලදී.  මීට අමතරව 

ආරාධිත අමුත්තන් 1500 කට අධික සංඛ යාවක් ද 

යම් සඳහා සහභාගී වන ලදී. සම්මාන දිනු 

ජයග්රාහකයන් සඳහා  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතින් 

සම්මාන ප්රදානය කිරීම සිදුවිය. 

 

 
රූපය 4 -  යනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩ සටහන 

  

2.1.6.3. පැමිණිලි විමර්ශණය කිරිම සහ 

පසුවිපරම් කිරීම. 
 

මහජන පැමිණිලි විමර්ශණය කිරීම හා කර්මාන්ත 
කටයුතු මඟින් සිදුවන පරිසර දුෂණ පාලනය පිළිබඳ 

ඇගයීම් වාර්තා (අපජල තත්ව වාර්තා, ශබ්දය හා 
කම්පනය රසායනාගාර මිනුම් වාර්තා) පිළිබඳ 
විමර්ශණය කිරීම පරිසර දුෂණ පාලන අංශය මඟින් 

සිදු කරනු ලැයබ්. ආයයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමත 
කර්මාන්ත වලට අදාලව ලැයබන පැමිණිලි සහ 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති සහ අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් විසින් ඝෘජුවම යයොමුකරන  අයනකුත්  
වියශේෂ පැමිණිලි විමර්ශණය කිරීම පරිසර දුෂණ 
පාලන ඒකකය විසින් සිදුකරනු ලබයි.  පහත වගුයේ 
දැක්යවන්යන් 2017 වර්ෂය තුළ පරිසර දූෂණ පාලන 
ඒකකය යවත ලැබුණු පැමිණිලි වල සාරාංශයයි. 
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වගුව 5 - ලැබුණු පැමිණිලි වල සාරාංශය 

පැමිණිලි BOI කර්මාන්ත BOI සනොවන කර්මාන්ත 

 

ලැබුණු පැමිණිලි 25 03 

පරීක්ෂාකර ක්රියාමාර්ග ගත්  08 01 

අදාල ආයතන යවත යයොමුකළ  16 02 
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2.2 රසායනා ාර සසේවා අංශය 

රසායනාගාර යසේවා අංශය මගින් පහත 

ක්රියාකාරකම් සිදුකරනු ලබයි.  

• මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ අයනකුත් අංශ සහ 
දිස්ත්රික් කාර්යාල සඳහා අවශය විශ්යල්ෂණ යසේවා 
සැපයීම 

• පාරිසරික තත්ව  / ප්රමිති පසුවිපරම් කිරීම 

• යතෝරාගත් ස්ථාන 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 සකස් කිරීම 

2.2.1 වායු සම්පත් කළමනාකරණ සහ 

පසුවිපරම් ඒකකය 

වායු සම්පත් කළමනාකරණ සහ පසු විපරම් 

ඒකකය රසායනාගාර යසේවා ඒකකයේ එක් අංශයක් 
වන අතර මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර දූෂණ 

පාලන අංශය යටයත් ක්රියාත්මක යවයි. යමම 
ඒකකය ඉටු කරන ලද  කාර්යයන් වල සාරාංශ 

ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත.  

a. නිසයෝ  සෑදීම, නිසයෝ  සංසශෝධ්නය හා 

නිසයෝ  පරිපාලනය 

✓ ස්ථානීය රභව විසමෝචන පාලන 

නිසයෝ  

ශ්රී ලංකායේ සංසරණ වායුයේ ගුණාත්මක තත්වය 
පාලනය කිරීම සඳහා ස්ථාවර ප්රභව වලින් පිටවන 

වියමෝචන පාලනය අතයවශය වන අතර මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය ස්ථාවර ප්රභව වලින් පිටවන 
වියමෝචන පාලනය සඳහා ස්ථානීය ප්රභව වියමෝචන 

ප්රමිති සකසා අවසන් කර ගැසට් කිරීම සඳහා භාර දී 

ඇත.යමම ප්රමිතීන් වල උපරිම සීමා වල සෙලතාව 
ඇගයීමට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය වැඩපිලියවලක් 

සකසා ඇත. 

b. 1996 අංක 1 දරන යාතික පාරිසරික 

)ස ෝෂා පාලන( නිසයෝ  සංසශෝධ්නය 

කිරීම. 

ශබ්ද දූෂණය පාලනය කිරීම වැඩි දියුණු කිරීයම් 

අවශයතාවයක් යලස මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ජාතික 

පාරිසරික )යඝෝෂා පාලන( නියයෝග සංයශෝධ්නය 

කිරීම සිදු කරමින් සිටින අතර 2018 වර්ෂයේදී 

සම්පූර්ණ කිරීමට බලායපොයරොත්තුයේ. 

c. අධිසව්ගි  මාර්  වලින් සිදුවන ශබ්ද දූෂණ 

පාලන නිසයෝ  

ධ්ාවනය සඳහා මුදල් යගවන මහා මාර්ග වලින් 

සිදුවන ශබ්ද දූෂණය අවම කිරීම සඳහා මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිය ජාතික පාරිසරික )අධියේගි මාර්ග 

ශබ්ද දූෂණය පාලන( ප්රමිති සකසා අවසන් කර 
ගැසට් නියේදනය ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා යයොමු 

කර ඇත. 

 පාරිසරික ගුණාත්මක දත්ත එකතු කිරීම. -   

සංසරණ වායු තත්වය පසු විපරම් කිරීම. 

යකොළඹ නගරයේ සංසරණ වායු යගෝලයේ 
තත්ත්වය මිනුම් කිරීම සඳහා යකොළඹ යකොටුව 
දුම්රිය ස්ථානය අසළ පිහිටා ඇති පරීක්ෂණ 

මධ්යස්ථානයේදි රසායනික විශ්යල්ෂණ (Wet 

Chemical) ක්රම භාවිතා කරමින් සල් ර් 

ඩයයොක්සයිඩ් (SO2) සහ නයිට්රජන් ඩයයොක්සයිඩ් 

(NO2) සාන්ද්රණ මිනුම් කරන ලද අතර ඕයසෝන් 

)O3) සහ කාබන්යමොයනොක්සයිඩ් (CO) මිනුම් කිරීම 

ස්වයංක්රීය විශ්යල්ෂක මඟින් සිදු කරනු ලබයි. 

වායුගතික විෂ්කම්භය මයියක්රොමීටර් 10 ට අඩු 
අංශ්රමය ද්රවය සාන්ද්රණය (PM10) ද මිනුම් කරන ලදී. 

ඒ අනූව 2017 වර්ෂයේදි SO2 සහ NO2 සාම්පල 107 

ක් සහ PM10 සාම්පල 55 ක් එකතු කර විශ්යල්ෂණය 

කරන ලදි. 
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රූපය 5 - VARIATION OF  SO2 CONCENTRATION AT FORT MONITORING STATION 2017 

 

 

රූපය 6 - VARIATION OF NO2 CONCENTRATION AT FORT MONITORING STATION 2017 
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රූපය 7 - VARIATION OF PARTICULATE MATTER(PM10) AT FORT MONITORING STATION 2017 

2017 වර්ෂය තුල තාක්ෂණික උපසද්ශක / සහාය කටයුතු 

වගුව 6 - 2017 වර්ෂය තුල තාක්ෂණික උපසද්ශක / සහාය කටයුතු 

අංකය තාක්ෂණික උපසද්ශක / සහාය සසේවා කටයුත්ත සසේවා කටයුතු සංඛ්යාව 

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

3.2 අභයන්තර මිලදී ගැනීයම් ක්රමයේදයට සහාය වීම.  08 

3.3 අයනකුත් ආයතන වල තාක්ෂණික කමිටුවට නම් කල 

නියයෝජිතයින් යලස යසේවා සැපයීම. 

04 

3.4 කර්මාන්ත වලින්, වයාපෘති යයෝජකයන්යගන් සහ අයනකුත් 

ආයතන වලින් ලැයබන තාක්ෂණික වාර්තා ඇගයීම. 

07 

3.5 පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර නිකුත් කිරීයම් වැඩසටහන සඳහා 

තාක්ෂණික සහය සැපයීම. 

28 

3.6 EIA / IEE වයාපෘති සඳහා මූලික දත්ත මැනීම. - 

3.7 තාක්ෂණික රැස්වීම් සහ සාකච්ජා 02 

3.8 පළාත් කාර්යාල සඳහා  හැකියා වර්ධ්න වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 01 

3.9 හැකියා වර්ධ්න වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් දායකයින් 03 

3.10 විශ්ව විදයාල සිසුන් සඳහා යකටි කාලීන වැඩසටහන් 02 

3.11 උසාවියේ වියශේෂඥ සාක්ෂි සැපයීම. 04 
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වායු සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් 

ඒකකසේ මිනුම් කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම. 

වායු සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් 
ඒකකයේ  මිනුම් කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 

2017 වර්ෂයේ කම්පන මිනුම් කිරීයම් උපකරණ 

ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබිණි. 

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම. 

යගොඩනැගිලි ඇතුලතපවතින වාතයේ සතය තත්වය 

හඳුනාගැනීයම් වයාපෘතිය යටයත් නුවර පාසල් 06 

ක මිනුම් කටයුතු සිදුකරනලදී. 

 

රූපය 8 - වායු සම්පත් කළමනාකරණ මිනුම් කටයුතු 

කර්මාන්ත සම්බන්ධ්ව අනුකූලතාව සහ 

පැමිණිලි විමර්ශනය සම්බන්ධ්සයන් කටයුතු 

කිරීමට තාක්ෂණික මඟ සපන්වීම සහ සහාය 

ලබා දීම. 

කර්මාන්ත සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර නිකුත් 

කිරීම, අළුත් කිරීම, පැමිණිලි විමර්ශනය හා නීතිමය 
කටයුතු සඳහා යමන්ම වානිජ මට්ටමින්ද වායු 
සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් ඒකකය 

මඟින් ශබ්ද මට්ටම් සහ වායු තත්ත්ව මැනීම සිදු 

යකයර්.  

වගුව 7 - මිනුම් කටයුතු මගින් සසේවාවන් 

අංකය මිනුම් කටයුතු මගින් සසේවා සැපයීම. 2017 වර්ෂසේ 

සැපයූ සසේවා 

සංඛ්යාව 

6.1 ශබ්ද මට්ටම් මැනීම දිවා කාලය 58 

6.2 දිවා හා රාත්රී 40 

6.3 සම්පූර්ණ අවලම්භිත අංශුමය ද්රවය මිනුම් 30 

6.4 ඇස්බැස්ටස්  යිබර් මිනුම් 09 

6.5  වායුගතික විෂ්කම්භය මයියක්රෝමීටර් 10 ට අඩු අංශුමය ද්රවය 

සාන්ද්රණය (PM10) මිනුම් 

02 

6.6  මීයත්න් යනොවන වාෂ්පශීලි කාබනික සංයයෝග මිනුම් 04 

6.7 හදිසි විපත් වලට අදාල වායු තත්ත්ව මිනුම් 03 
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6.8 අයනකුත් මිනුම් 02 

මාසල් රකාශනසේ කටයුතු ක්රියාත්මක කරන 

යාතික ආයතනය සලස ක්රියා කාරිත්වය. 

මායල් ප්රකාශනයේ  ක්රියාකාරකම් වලට අදාල වූ 
දකුණු ආසියානු රට රටවල යද්ශ සීමා හරහා සිදුවන 

වායු දූෂණ තත්ත්ව එහි බලපෑම සහ වායු දූෂණ 
තත්ත්ව වැළැක්වීයම් සහ පාලනය කිරීයම් කටයුතු 
සිදු කිරීයම්දී මායල් ප්රකාශනයේ කටයුතු ක්රියාත්මක 

කරන ජාතික ආයතනය යලස මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිය එම කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. යමම 
වැඩසටහනට අදාල වූ රට රටවල යද්ශ සීමා හරහා 
වූ වායු දූෂණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අධ්යයනයක් 
වායු සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් ඒකකය 

මඟින් අනුරාධ්පුර යදොරමඩලාව භූමියේදී සිදු කරනු 

ලබයි. 

වගුව 8 - සදොරමඩලාව භූමිසේදී සිදු කරනු ලබන වායු තත්ව පසුවිපරම් 

අංකය විස්තර සාම්පල ගණන 

7.1 යදොරමඩලාව පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානයේ වායු 

තත්ත්ව පරාමිතීන් මිනුම් සිදු කිරීම. 

SO2 NO2 PM10 

43 43 43 

 

මායල් යල්කම් කාර්යාලය විසින් 
යන්පාලයේ කත්මන්ඩුහිදී පැවැත්වූ 

හයයවනි ක්රියාකාරි කමිටුවට සහ යදවන 
වියශේෂඥ කණ්ඩායම් රැස්වීමට මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිය ක්රියාකාරීව සහභාගි වීය. 

 

 

 

 

පාරිසරික සසේවා සැපයීම මඟින් 

ආදායම් උපයා  ැනීම 

වායු සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් 

ඒකකය 2017 වර්ෂය තුලදී  රු. 3,069,133.29 
ක ආදායමක් මිනුම් කටයුතු මඟින් උපයා 
යගන ඇති අතර නියාමන අවශයතාවයන් 

සඳහා සිදු කරන ලද මිනුම්  මුදල් අයකිරීමකින් 

යතොරව සිදු කර ඇත. 
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3.2.2 යල තත්ත්ව සහ පසුවිපරම් අංශය  

මධ යම පරිසර අධිකාරියේ, පරිසර දුෂණ හා පාලන 
අංශය යටයත් ක් රියාත්මක වන රසායනාගාර යසේවා 
ඒකකයේ ජලතත්ත්ව පරීක්ෂණ රසායනාගාරයේ 
මුලික කාර්යය භාරය වනුයේ බස්නාහිර පළාත තුළ 

කාර්මික අපසන්දන ජලයයහි සහ යතෝරාගත් 

මතුපිට ජලාශ වල ජල තත්ත්වය නිර්ණය කිරීම යේ.  

2017 වර්ෂය තුළදී ඉහත කී අධීක්ෂණ කටයුතු වල 

ප රගතිය සමායලෝචන වාර්තාව පහත දක්වා තියබ්. 

3.2.2.1. රධ්ාන යල තත්ත්ව රසායනා ාරය 

මඟින් 2017 වසර තුළ සිදු කරන ලද යල 

තත්ත්ව විශ්සල්ෂණ කටයුතු. 

2017 වර්ෂය තුළදි ප්රධ්ාන ජල තත්ත්ව 

රසායනාගාරය මඟින් රැස ්යකොට විශ්යල්ෂණය ලද 

ජල සාම්පල ප්රමාණය 968 යේ. එම ජල සාම්පල 
විවිධ් පරාමිතියන් සඳහා හා විවිධ් කාර්යයන් සඳහා  

විශ්යල්ෂණය කරන ලද අතර, ඒවා පරිසර 

ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබා දීම්, පරිසර ආරක්ෂණ 

බලපත්ර අලුත් කිරීම්, නිතී කටයුතු ,පසු විපරම් 
කටයුතු සහ විවිධ් යවළඳ අවශයතා මත සිදුකරන 

ලදි. යමයට සමගාමීව භූගත ජල සාම්පල 
විශ්යල්ෂණය හා යතෝරාගත් මතුපිට ජල යද්හ වල 

ජලය විශ්යල්ෂණය ද සිදු කරන ලදී. ඒ අනුව සිදු 
කරන ලද සම්පුර්ණ විශ්යල්ෂණ පරීක්ෂණ ගණන 

9321 යේ. 

වගුව 9 - තත්ත්ව විශ්සල්ෂණ කටයුතු වල 

සාරාංශය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. රසායනා ාර රතීතකරණ වැඩ සටහන. 

ප්රධ්ාන ජල තත්ත්ව රසායනාගාරය මඟින් සිදුකරන 
විශ්යල්ෂණ කටයුතු සඳහා රසායනාගාර 
ප්රතීතකරණ සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා අවශය 

තාක්ෂණික, කළමනාකරණ හා අභයන්තර 

විගණනය යන අවශයතා  2017 අදාළ අයදුම්පත ශ්රී 

ලංකා ප්රතීතණ මණ්ඩලය යවත ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

ශ්රී ලංකා ප්රතීතන මණ්ඩලය 2017 රසායනාගාරය 

ප්රතීතනතාවය ලබා දීම සඳහා  පුර්ව විගණනය 

සඳහා සිදු කරන ලදී.  

යමයට 
අමතරව රසායනාගාරය කරනු ලබන විශ්යල්ෂණ 
වල නිරවදයතාවය වඩාත් තහවුරු කරගැනීම සඳහා 
ප්රධ්ාන වෘත්තීමයම පරීක්ෂණ යදකකට සහභාගී 

වීය. (proficiency Testing – PT Programee) මින් 

එකක් ලංකාව තුළ ජල තත්ත්ව විශ්යල්ෂණය කරනු 

ලබන  රසායනාගාර සඳහා පවත්වන ලද වැඩ 
සටහනක් වන අතර එය යමම පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය 

ශ්රී ලංකා පරීක්ෂණ රසායනාගාර සඳහා වු සංගමය 

මඟින් පවත්වන ලදී. ( SLATL) එමඟින් ප්රධ්ාන 

වශයයන් ජලයේ pH අගය, විදුත් 

සන්නායකතාවය, යතල් හා ග්රිස් ප්රමාණය හා 

කඨිනත්වය යන පරීක්ෂණ වලට සහභාගී විය. 

සාම්පල ලබා  ැනිසම් 

අරමුණ  

මුළු සාම්පල 

 ණන  

නිතීමය කටයුතු  5 

පාරසරික බලපත්රය නිකුත් 
කිරීම සඳහා  

31 

පසු විපරම් කටයුතු 541 

පැමිණිලි  28 

යවනත් 58 

වාණිජ 305 

මුළු ගණන  968 
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විශ්සල්ෂණසේ අරමුණ

රධ්ාන රසායනා ාරසේ සාම්පල ලබා  ැනීසම් වාර්ෂික 

වාර්තාව - 2017

රූපය 9 - රධ්ාන රසායනා ාරසේ සාම්පල ලබා  ැනීසම් වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 
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යමම වසර තුළ ප්රතීතකරණය සඳහා වු  පුහුණු වීම් 

රාශියකට රසායනාගාර නිලධ්ාරින් සහභාගී වු අතර, 
රසායනාගාර උපකරණ නියමිත පරිදි ක්රමාංකන 

කිරීම් ද සිදු කරන ලදී. 

යමවැනි වු ජාතයන්තර පවත්වන ලද පරීක්ෂණ 

ක්රියාවලියට (Internal PT Programee) 2017 

වසයර් රසායනාගාරය සහභාගී වු අතර එහිදී 

ඇයමෝනියා, නයිට්යට්රට් හා යපොසය්පට් යන 

පරීක්ෂණ වලට සහභාගී වීය. 

b. පළාත් රසායනා ාර සම්බන්ධිකරණය 

කිරීම. 

රසායනාගාර යසේවා අංශයට අනුබද්ධිතව ප රධ්ාන 
රසායනාගාරයට අමතරව පවතින පළාත් 

රසායනාගාර 9ය  සඳහා පහසුකම් සැපයීම හා 
සම්බන්ධිකරණය කිරීමද ප රධ්ාන රසායනාගාරය 

මඟින් සිදු කරනු ලැයබ්. 

රසායන ද් රේ ය, රසායනාගාර විදුරු භාණ්ඩ, විවිධ් 
රසායනාගාර උපකරණ මිලදී ගැනියම් කටයුතු සිදු 
කිරීම සඳහා සියළු කාර්යයන් ප රධ්ාන රසායනාගාර 

මඟින් යමම වර්ෂයේදී සිදු කරන ලදී.  

පළාත් රසායනාගාර මඟින් ප රධ්ාන වශයයන් 

කාර්මික අපසන්දන ජලය විශ්යල්ෂණයට අමතරව 
යතෝරාගත් මතුපිට ජලාශ වල ජල තත්ත්ව 

විශ්යල්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම කරනු ලැයබ්.  

 

 

රූපය 10 - රසායනා ාර ර තිය 

 

c. රසායනා ාර 2017 වසර තුළ ලබා ත් 

ආදායම් තත්ත්වය. 

සියළුම ජල තත්ත්ව රසායනාගාර යසේවා මඟින් 

2017  වසයර් මුළු ඉපැයීම රු. 9,642,175.55 පමණ 

යේ. රසායනාගාර වලින් උපයන ලද සම්පූර්ණ 
ආදායයමන් වැය ප රතිශතයක් මධ යම පළාත් 

කාර්යාල මඟින් උපයා ඇති අතර(21%) ප රධ්ාන 

රසායනාගාරය 14% ප රතිශතයක් උපයා ඇත. 

යමයට ප රධ්ාන යහේතුව වී ඇත්යත් ප රධ්ාන 

රසායනාගාරය කරනු ලබන විශ්යල්ෂණ කටයුතු 

70% ක්ම වායේ සිදු යකොට ඇත්යත් යසේවා පදනම 

මත වීමය. යබොයහෝවිට අයනකුත් රසායනාගාර 
සියල්ලක්ම පායහේ රසායනාගාර යසේවාවන් ලබා දීම 

කරනු ලබනුයේ මුදල් අයකිරීම මතය. 
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රූපය 11 - රසායනා ාර විශස්ල්ෂණ කටයුතු මඟින් උපයා  න්නා ලද සම්පුර්ණ ආදායම 

d. තාක්ෂණික අනුශාසක / සහාකාරිත්වය - 2017  

වගුව 10 - තාක්ෂණික අනුශාසක / සහාකාරිත්ව කටයුතු 

අනු 

අංකය 
තාක්ෂණික අනුශාසක / සහාකාරිත්වය නම 

යසේවා සැපයුම 

 

5.1 තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව - පරිසර බලපෑම් ඇගයීම /  ප රථම පරිසරික     

අධ යනය හා ක්යෂේත් ර පරික්ෂාව 

 

06 

5.2 අභයන්තර ප්රසම්පාදන කටයුතු සඳහා සහායවීම. 03 

5.3 මධ යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි රසායනාගාරය අධික්ෂණය හා 

වියශේෂඥ දැනුම ලබා දීම. 

 

16 

5.4 බාහිර පාර්ශව කරුවන් සඳහා අධික්ෂණ දත්ත සැපයීම. 

 

07 

5.5 තාක්ෂණික කමිටු හා සමිති 04 

5.6 ශ් රී ලාංකීක සරසවි උපාධි අයපක්ෂ/අයපක්ෂිකාවන් සඳහා යකටිකාලීන 

රසායනාගාර පුහුණු වීම් සිදු කිරීම. 

 

05 

5.7 ජාත් යන්තර විශ්වවිද් යාල වල සරසවි උපාධි අයපක්ෂ/ අයපක්ෂිකාවන් සඳහා 

යකටිකාලීන රසායනාගාර පුහුණු වීම් සිදු කිරීම. 

 

02 

5.8 අධිකරණය සඳහා වියශේෂඥ සාක්ෂි සැපයීම. 01 

5.9 පාරසරික අධ යනයනය කටයුතු සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 03 
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e. යැයිකා වයාපෘතිය ආධ්ාර ඇතිව 

රතිසංස්කරණය කිරීමට නියමිත  න අපද්රවය 

බැහැර කරනු ලබන වයාපෘති වල , භූ ත යල 

තත්ත්වයන් හා මතුපිට යල තත්ත්වයන් 

පරීක්ෂණ කිරීම හා පසු විපරම් කිරීම.  

පිළිසරු ේ යාපෘතිය යටයත් ශ් රී ලංකාව තුළ දැනට 

පවතින ඝන අපද් රේ ය බැහැර කිරීයම් ස්ථාන 

යදකක් (සුන්දරයපොළ - කුරුණෑගල හා 

ගලපිටිගලයාය - කතරගම) ප රතිසංස්කරණය 
කිරීම සඳහා  ජපන් ජාත් යන්තර සංයයෝගීතාව 

සංගමය  (JICA) ආධ්ාර මත  සිදු කරයගන යනු 

ලැයබ්.  

යමම ස්ථාන යදයකහි භූගත ජල තත්ත්වය හා 
මතුපිට ජල තත්ත්ව වල ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා 
කිරීම  සඳහා ප රධ්ාන රසායනාගාරය යටන්ඩර් 

පටිපාටියක් මඟින් යතෝරා යගන ඇත.  

යමම ේ යාපෘතිය 2018 වසයර් අගභාගයේදී අවසන් 

වීමට නියමිතය. කුරුණෑගල පිහිටි සුන්දරයපොළ 
ඝන අපද් රේ ය බැහැර කිරීයම් ස්ථානයේ සම්පුර්ණ 

සාම්පල 42 ක් ද  කතරගම පිහිටි ගලපිටිගලයාය  

ඝන අපද් රේ ය බැහැර කිරීයම් ස්ථාන 18 ක් ද  

පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් යකොට ඇත. එම 

සාම්පල ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්යන් 

ප රතිසංස්කරණ කටයුතු වලට යපර, 
ප රතිසංස්කරණ කටයුතු කරයගන යන අතරතුර 

සහ ප රතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් වු පසු යලස 

අවස්ථා 3 කට සැලසුම් යකොට ඇත 

f.  ම්පහ දිස්ත්රික්කසයහි භූ ත යලය හා 

කාර්මික අපසන්දන යලසයහි ගුණාත්මක බව 

අධීක්ෂණය. 

ජපානයේ ජලය හා පරිසර සහයයෝගිතා සංගමය 

)WEPA) හා මධ යම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර දුෂණ 

පාලන අංශය මඟින් ආරම්භ කරන ලද භූගත ජලය 
පසු විපරම් කිරීයම් ේ යාපෘතිය සඳහාද ප රධ්ාන 

රසායනාගාරය 2017 – 2018 වසර සඳහා 

සම්බන්ධ්යේ. යමහිදී ගම්පහ දිස්ත් රික්කයේ භූගත 
ජලයයහි ගුණාත්මක බව පසු විපරම් කිරීම  සිදු 

කරනු ලැයබ්.  

කාලගුණික - යද්ශගුණික බලපෑම් මත භූගත 
ජලයයහි සිදු වන යවනස් වීම්ද කාර්මික 
අපසන්දනයන් බැහැර කිරීම් මඟින් වන බලපෑම් ද 

යමහිදී සලකා බැයල්. යමම ේ යාපෘතිය 2018 වසයර් 

අගභාගයේදී අවසන් වීමට නියමිත අතර සාම්පල 

400 පමණ විශ්යල්ෂණය කිරීමට බලායපොයරොත්තු 

යේ. 
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3.0. අපද්රවය කළමනාකරණ අංශය 

අපද්රවය කළමනාකරණ අංශය මගින් පහත ප්රධ්ාන 
ක්රියාකාරකම් සිදුකරයි.  

• උපද්රවකාරී අපද්රවය කළමනාකරණ නීති හා 
යරගුලාසි හඳුන්වාදීම හා ක්රියාත්මක කිරීම 

• ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ වැඩ සටහන් හා 
වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා තාක්ෂණික 
උපයදස් ලබාදීම 

• අපද්රවය කළමනාකරණය සම්බන්ධ් ප්රධ්ාන 
වයාපෘති සැලසුම් හා පසුවිපරම් කිරීම 

• අනුකූලතා පසුවිපරම් කිරීම 

• කසළ කළමනාකරණය සඳහා තාක්ෂණ නයාමන 
ක්රම ප්රවර්ධ්නය කිරීම 

• බහුජාතික පාරිසරික සම්මුතීන් ක්රියාත්මක කිරීම 
(බාසල් සම්මුතිය - යරොටර්ඩෑම් සම්මුතිය) 

• කර්මාන්ත ගැටළු කළමනාකරණය 

• කාර්මික රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය 

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

• නීතිය ක්රියාත්මක කරවීම සඳහා තාක්ෂණික 
සහයයෝගය ලබා දීම 

• ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා නියම 
වයාපෘති ඇති කිරීම 

• මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය 

• අපද්රවය කළමනාකරණයට සම්බන්ධ් 
අධ්යාපනික සහ දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් 
පැවැත්වීමට සහයයෝගය ලබා දීම 

• කසළ කළමනාකරණ වයාපෘති අධීක්ෂණය  

• නිකුත් කරන ලද නිර්යද්ශය පසුවිපරම් කිරීම 

අයනකුත් ආයතන වල කසළ කළමනාකරණය 
ක්රියාකාරකම් සඳහා තාක්ෂණික යයදවුම් ලබාදීම 

 

2017 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක සැලසුයමන් හඳුනාගත් 
පරිදි උපද්රවකාරි අපද්රවය සහ ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණයට අදාලව  

අ) උපද්රවකාරි අපද්රවය කළමනාකරණයට අදාල 
යරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම 

ආ) අන්තර්ජාතික සම්මුතීන්ට අදාල කටයුතු 
සම්බන්ධ්යයන් ක්රියාකිරිම  

ඇ) ඝන අපද්රවය හා උපද්රවකාරි අපදුවය 
කලමනාකරණයට අදාල වයාපෘති/ වැඩසටහන්   
ක්රියාත්මක කිරීම  

ඈ) රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය යන කටයුතු 
ඉටු කිරියම් වගකීම මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
අපද්රවය කළමනාකරණ අංශයේ අපද්රවය 
කළමනාකරණ ඒකකය යවත පැවරි ඇත. 

a. ශ්රී ලංකාව තුල උපද්රවකාරි අපද්රවය 
කළමනාකරණයට අදාල සරගුලාසි 

ක්රියාත්මක කිරීම 

උපද්රවකාරි අපදුවය කලමණාකරණ යරගුලාසි 
(අංක 1534/18 දරන 2008 යපබරවාරි 01 දිනැති 
අති වියශේෂ ගැසට් නියේදනය) ක්රියාත්මක කිරීයම් 
එක් යකොටසක් යලස 2017 වසර තුල නිකුත් කරන 
ලද මුළු බලපත්ර සංඛයාව 185 කි. 

මීට අමතරව මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ප්රායද්ශීය 
කාර්යාල වල නිලධ්ාරීන්ට තාක්ෂණික සහාය 
සපයනු වස් අම්පාර, කන්තයල් දිස්ත්රික් කාර්යාල 
සහ නැයගනහිර පලාත් කාර්යාල නිලධ්ාරීන් ස දහා 
සායනික අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබද 
තාක්ෂණික වැඩමුළු 3ක් ද පවත්වන ලදි. 

b. බාසල් සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

• කර්මාන්ත සඳහා බාසල් සම්මුතිසේ B 

ලැයිස්තු ත අපද්රවය ආනයනය කිරිම 

ශ්රී ලංකාව 1992.08.28 දින සිට උපද්රවකාරි අපද්රවය 
ප්රවාහනය හා අපහරණය සඳහා වූ බාසල් සම්මුතියට 
එලබ ඇති අතර එතැන් පටන් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය ශ්රී ලංකාව තුල යමම සම්මුතිය ක්රියාත්මක 
කිරීයම් බලයලත් ආයතනය යලස පත් යකොට 
ඇත.යමම සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා 
පාරිසරික හා ස්වාභාවික සම්පත් අමාතයංශය 
යටයත් ක්රියාත්මක වන ජාතික සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව එයතක් යමරට උපද්රවකාරි අපද්රවය 
කළමණාකරණය සඳහා අවශය තාක්ෂණික කරුණු 
වලට අදාල නිසි තීරණ ගැනීයම් කටයුතු 
සම්බන්ධ්යයන් මධ්යම පරිසර අධිකාරියට අවශය 
සහය ලබාදීම සඳහා තාක්ෂණික ප්රවිනයන්යගන් 
සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් යකොට ඇත.යමම කමිටුව 
විසින් ප්රධ්ාන යලස බාසල් සම්මුතියයන් B 
ලැයිස්තුගත අපද්රවය ආනයනය යකොට අමුද්රවය 
යලස යයොදා ගනිමින් ආරම්භ කිරිමට යයෝජිත 
කර්මාන්ත සඳහා නිර්යද්ශයන් ලබාදීම සිදුකරනු 
ලබයි.(බාසල් සම්මුතියේ A ලැයිස්තුගත අපද්රවය 
යමරටට ආනයනය කිරිම කැබිනට් අමාතය 
තීරණයක් විසින් තහනම් යකොට ඇත.) 2017 වර්ෂය 
සදහා තාක්ෂණික කමිටු රැස්වීම් 7 ක් පවත්වන ලදි. 
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ආනයනයන් හා අපනයනයන් පාලනය කිරියම් 
පනත යටයත් උපද්රවකාරි රසායනික ද්රවය හා 
අපද්රවය ආනයනය සම්බන්ධ්යයන් වූ යරගුලාසි 
2013 ජූනී 05 දිනැති ගැසට් නියේදනයයන් 
ප්රකාශයට පත් කර ඇත.යමම යරගුලාසි ක්රියාත්මක 
කිරීමට අදාලව 2017 වර්ෂයේදි අනුමැතීන් 158 ක් 
නිකුත් කර ඇත. 

• සද්ශාන්තර උපද්රවකාරි අපද්රවය රවාහනය 

බාසල් සම්මුතියේ ශ්රීලංකාව තුල ක්රියාත්මක කිරීයම් 
බලයලත් ආයතනය යලස මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
විසින් 2017 වසයර්දි බාසල් සම්මුතියේ A 
ලැයිස්තුගත අපද්රවය යමරට යද්ශසීමා හරහා 
ප්රවාහනයට අනුමැතීන් 21 ක් ද යමරටින් 
අපනයනය සඳහා අනුමැතීන් 13 ක් ද ලබා දී ඇත. 

c. රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය 

රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය ක්රියාත්මක කිරීම 
යටයත් රසායන ද්රවය ගබඩා කිරීම සඳහා පාරිසරික 
නිර්යද්ශයන් 36 ක්ද, ඇතැම් රසායන ද්රවය 
ආනයනය සඳහා අනුමැතීන් 90 ක්ද නිකුත් කරන 
ලදි. 

d. සරොටඩෑම් සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

රසායනික ද්රවය කළමනාකරණය ස දහා 2017 
වර්ෂයේදී පූර්ව දැනුම් දීයම් අනුමැතීන් 3 ක් නිකුත් 
කිරීම සහ තාක්ෂණික උපයද්ශක කමිටු රැස්වීම් 3ක් 
පැවැත්වීම සිදු කරන ලදි. 

• ඉසලක්සරොනික අපද්රවය 

කළමනාකරණය 

අවිධිමත් යලස ඉයලක්යට්රොනික අපද්රවය එකතු 
කරන්නන් විධිමත් කිරීම  

දිවයින තුල ඉයලක්යට්රොනික අපද්රවය 
කළමනාකරණ පද්ධ්තිය සැලකිල්ලට 
ගැනීයම්දී එය විධිමත් හා අවිධිමත් යලස 
ඉයලක්යට්රොනික අපද්රවය එකතු 
කරන්නන්යගන් සමන්විත බව යපනීයයි. එහිදී 
සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉයලක්යට්රොනික 
අපද්රවය එකතුකිරීම හා යවන්කිරීම අවිධිමත් 
යලස එකතුකරනන්නන් හරහා සිදුයවයි. යමම 
ක්රියාවලිය ප්රාථමික මට්ටයම් ස්වභාවයක් 
ගන්නා බැවින් ඉන් යසෞඛයයට හා පරිසරයට 
සිදුවන බලපෑම ඉතා ඉහලය. 

යමම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියේ අපද්රවය කළමනාකරණ 
ඒකකය විසින් අවිධිමත් යලස ඉයලක්යට්රොනික 
අපද්රවය එකතුකරන්නන් විධිමත් කිරීම සදහා 
පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් දැනුවත් කිරීම 
සදහා කටයුතු කිරීමට අවශය පියවර ගන්නා 
ලදි. එහිදී අවිධිමත් යලස ඉයලක්යට්රොනික 

අපද්රවය එකතුකරන්නන් වැඩිපුරම සිටින 
වත්තල ප්රාය්ද්ශීය යල්කම් යකොට්ඨාශයේ 
අවිධිමත් යලස ඉයලක්යට්රොනික අපද්රවය 
එකතුකරන්නන් හට දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩමුඑවක් 2017 යනොවැම්බර් 6වන දින 
වත්තල නගර සභායේ සහයයෝගය ඇතිව 
පවත්වන ලදි. යමම වැඩමුඑයේ සම්පත් 
දායකයින් යලස යසෞඛය අමාතයාංශයේත් 
වත්තල නගර සභායේ හා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ නිලධ්ාරින් සහභාගී වූ අතර 
අවිධිමත් යලස ඉයලක්යට්රොනික අපද්රවය 
එකතුකරන්නන් 60 ක් ද ඊට සහභාගී වීය. 

e. දැනුවත් කිරීසම් අත්පත්රිකා පිළිසයල කිරීම 

2017 වර්ෂය සදහා පහත සදහන් අත්පත්රිකා හා 
අත්යපොත් පිලියයල කරන ලදි. 

• සායනික අපද්රවය කළමනාකරණය 
සම්බන්ධ්යයන් වූ දැනුවත් කිරීයම් අත්පත්රිකා 
10000ක් ඉංග්රීසි හා සිංහල මාධ්යයයන් පිළියයල 
කරන ලදි. 

• උපද්රවකාරී අපද්රවයයක් වන සායනික අපද්රවය 
නාගරික අපද්රවය ප්රවාහයට එක්වීම වැලැක්වීමත්, 
මහජනතාවට හා පාරිසරික පද්ධ්තීන්ට වන බලපෑම 
අවමකිරීමත් අරමුණු කරයගන යමම අත්පත්රිකා 
පිලියයල කරන ලදි. 

• ඉදිකිරීම් ක්යෂේත්ර යයන් ජනනය වන 
යගොඩනැගිලි අපද්රවය බැහැරලීම සදහා වන උපයදස් 
ඇතුලත් අත් යපොත් 2000ක්  ඉංග්රීසි හා සිංහල මාධ්ය 
යයන් පිළියයල කරන ලදි. 

• වර්තමානයේ යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ක්යෂේත්රය 
සීඝ්රයයන් දියුණු යවමින් පවතින්නකි. යමහිදී කඩා 
ඉවත් කරනු ලබන යලොඩනැගිලි අපද්රවය පරිසර 
හිතකාමී යලස බැහැර යනොකිරීම නිසා පහත් බිම් 
යගොඩවීම, ජලය බැසයන මාර්ග අවහිරවීම, පරිසර 
අලංකරණය නැතිවීම යනාදියට මුහුණ දීමට සිදුව 
ඇත. එමනිසා යමම අපද්රවය පරිසර හිතකාමි යලස 
බැහැර කිරීමටත් හැකි සෑමවිටම නැවත භාවිතය 
සදහා යයොදා ගැනීමටත් හැකිවන පරිදි යමම 
උපයදස් පිලියයල කරන ලදි. 

• ඇස්බැස්ටස් කළමනාකරණය සම්බන්ධ්යයන් 
අත්යපොත් 7000ක් පිලියයල කරන ලදි. 

• ඇස්බැස්යටෝස් හැසිරවීම සම්බන්ධ්ව යසෞඛය 
අවදානම් සැලකිල්ලට ගනිමින්  ඇස්බැස්යටෝස් 
ආරක්ෂා සහිතව කළමනාකරණය කිරීම සහ 
ඇස්බැස්යටෝස් අපද්රවය ආරක්ෂිතව බැහැරලීම 
සඳහා අවශය මාර්යගෝපයද්ශ සැපයීම සිදුකර ඇත. 

• රසායනික ගබඩා සදහා උපයදස ් ඇතුලත් 
අත්යපොත් 5000 ක් පිලියයල කරන ලදි. 
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• රසායනික ද්රවය අවිධිමත් යලස ගබඩා කිරීම 
තුලින් සිදුවන අනතුරු එම ගබඩා සැකසීම හා 
ඉදිකිරිම් පිළිබඳ ආරම්භක අවධියේ දී ආරක්ෂක 
ක්රමයේදයන් ක්රියාවට නැංවීයමන් වළක්වා ගත 
හැකි යවයි. රසායනික ද්රවය ගබඩා කිරීම හා 
සම්බන්ධ් අවදානම සහ අවදානම පිළිබඳ පූර්ණ 
අවයබෝධ්යක් ලබා ගැනීම ප්රමාණවත් පාලනයක් 

ලබා ගත හැකි ක්රයමෝපායන් යතෝරාගැනීයම්දී 
අතිශයින්ම වැදගත් යේ. යම් සදහා ගබඩාව භාරව 
කටයුතු කරන අය විසින් අවදානම් කළමනාකරණ 
පද්ධ්තිය ක්රියාත්මක කිරීම අතයවශය යේ. එමගින් 
රසායන මගින් ඇතිවිය හැකි උපද්රවත් රසායන ද්රවය 
ආශ්රීත අවදානම පාලනය කිරීමටත් හැකිවනු ඇත. 
ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් යමම 
මාර්යගෝපයද්ශ පිළියයල කර ඇත. 

 

රූපය 12 -  රසායනික  බඩා සදහා උපසදස් ඇතුලත් අත්සපොත් 

f. නව සපොලිතීන් සරගුලාසිය 
වියශේෂයයන්ම යපොලිතින් සහ යපොලිතින් ආශ්රිත 

අපද්රවය අනිසි යලස කළමනාකරණය කිරීම නිසා 

පරිසර දූෂණයට ලක්ව ඇත. පලාස්ටික් හා 

යපොලිතින් ආශ්රිත නිශ්පාදන නුසුදුසු යලස භාවිතා 

කිරීම හා බැහැර කිරීම හා ගිනි තැබීම් නිසා 

සමාජමය, පාරිසරික, යසෞඛයමය සහ ආර්ථික 

ගැටළු පැන නැගී ඇත. යපොලිතීන් බෑේ හා ආහාර 

දවටන අවිධිමත් යලස පරිසරයට බැහැර කිරීමත් 

දැන්වීම් කටයුතු සදහා යපොලිතීන් භාවිතයත් නිසා 

පරිසරය අපිරිසිදු බවට පත්යවයි. එයමන්ම යම්වා 

අවිධිමත් යලස බැහැරලීයමන් යඩංගු වැනි 

යසෞඛයමය ගැටළු වලට මුහුණ දීමට සිදුව ඇත. 

යමම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් යපොලිතීන් නිසි 

පරිදි කළමනාකරණය සදහා ක්රියාත්මක සැලැස්මක් 

පිළියයල කර අමාතය මණ්ඩලය යවත ඉදිරිපත් 

කරන ලද අතර එයට අනුමැතිය ලබා ගත හැකි විය. 
අංක 17/1405/704/022 හා 2017.07.19 දිනැති එම 

අමාතය මණ්ඩල තීරණය අනුව විධිමත් යලස 

යපොලිතීන් භාවිතය කළමනාකරණය සදහා අංක 

2034/33, 2034/34, 2034/35, 2034/36, 2034/37, 

2034/38 දරණ හා 2017.09.01 දිනැති ගැසට් 

නියේදන මගින් අදාල යරගුලාසි පැනවීය. 
යමම යරගුලාසි සම්බන්ධ්යයන් දැනුවත් කිරීම 

සදහා දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි යපොලිස් 

නිලධ්ාරීන්, මහජන යසෞඛය පරීක්ෂකවරුන් හා 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ පළාත් කාර්යාලවල 

පරිසර නිලධ්ාරීන් සදහා වැඩමුඑ පවත්වන ලදි. 
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4.0. පරිසර කළමනාකරණ සහ ඇ යීම් අංශය 

4.1 පරිසර බලපෑම් හා ඇ යීම් (ප.බ.ඇ) 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 සම්බන්ධ් දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

• පරිසර බලපෑම් ඇගයීම හා මූලික පාරිසරික 
පරීක්ෂණයන්ට අදාළ ගුරු උපයදස් සකස් කිරීම 

• උපාය මාර්ගික පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් 
ක්රියාවලිය හඳුන්වාදීම හා ක්රියාත්මක කිරීම  

 

 

4.1.1. නියමිත වයාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇ යීම් ක්රියාවලිය සිදු කිරීම 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකයේ ප්රධ්ාන නියාමක 

කාර්යභාරය වනුයේ සැලකිය යුතු පාරිසරික 

බලපෑම් අවම කිරීයම් අදහසින් සියලුම නියමිත 

වයාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයියම් 

පරිපාලන ක්රියාදාමය පවත්වායගන යාමයි. යමම 

කාර්යභාරයට විෂය ප්රමාණය කිරීයම් රැස්වීම් හා 

තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු රැස්වීම් කැඳවීම පරිසර 

බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා සඳහා නිර්යණ්ය විෂයයන් 

සැකසීම, පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා ඇගයීම, 

මහජන සහභාගීත්වය සඳහා අවකාශ ලබාදීම හා 

ඉන් අනතුරුව වයාපෘති සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම හා 

පසුවිපරම් කිරිම යන කරුණු ඇතුලත්යේ.  

2017 වසර තුළ දී වයාපෘති 88 ක් සඳහා ජාතික 

පාරිසරික පනයත් IV (ඇ) වගන්තිය යටයත් 

අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශය වූ අතර, එම 

වයාපෘති පරිසර බලපෑම් ඇගයීයම් නියයෝග යටයත් 

ක්රියාත්මක කරනු ලැබීය. ඒ අනුව වයාපෘති 33 ක් 

සඳහා පාරිසරික අනුමැතිය ලබාදීම යමම පාරිසරික 

බලපෑම් ඒකය මඟින් සිදු කළ අතර, වයාපෘති 55 ක් 

සඳහා පාරිසරික අනුමැතිය ලබාදීම අනිකුත් 

වයාපෘති අනුමත කිරීයම් අනුයයෝජිත ආයතනවලට 

යහෝ මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ (ම.ප.අ.) ප්රායද්ශීය 

කාර්යාලවලට යයොමුකරන ලදි. වයාපෘති 33 ක් 

සඳහා විෂයගත රැස්වීම් පැවැත්වූ අතර ඒ අතරින් 

වයාපෘති 26 ක් සඳහා මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ 

(මූ.පා.ප) වාර්තාවක් යහෝ පාරිසරික බලපෑම් 

ඇගයීම් වාර්තාවක් ලබාදීමට අදාළ නිර්යණ්ය 

විෂයයන් නිකුත් කරන ලදි. 

තව ද, 2017 වසයර් දී පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් 

ඒකකය යවත පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් / මූලික 

පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තා 37ක් යයොමුකර තිබූ 

අතර, එයින් වාර්තා 13 ක් මහජන අදහස් 

ලබාගැනීම සඳහා යයොමු කරන ලදි. ඉහත වාර්තා 37 

සම්බන්ධ්යයන් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු රැස්වීම් 

පැවැත්වීම ද සිදුකරන ලදි. වයාපෘති 21 ක් 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පාරිසරික අනුමැතිය ලබාදී 

එක් වයාපෘතියකට අනුමැතිය ලබා දීම ප්රතික්යෂේප 

කරනු ලැබීය. වයාපෘති 15 ක් පරිසර අනුමැතිය ලබා 

දීම සඳහා සලකා බැයලමින් පවතී. 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ක්රියාවලිය සිදුකිරීමට 

අවශය ඇතැම් වයාපෘති, ජාතික පාරිසරික පනත 

යටයත් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් ක්රියාවලිය 

නියාමනය සඳහා නම් කරන ලද වයාපෘති අනුමත 

කිරීයම් අනුයයෝජිත ආයතන යවත යයොමු කරන 

ලදි. යකයසේ යවතත් යමම ආයතන අවසන් තීරණය 

ගැනීමට යපර මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ එකඟතාව 

ලබා ගැනීම අවශය යේ. ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේ දී 

වයාපෘති යදකක් සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය තම 

එකතාව ලබා යදන ලදි. 
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වගුව 11 - 1 2017 වසසර් පරිසර බලපෑම් ඇ යීම් නිසයෝ  යටසත්, පරිසර බලපෑම් ඇ යීම් ඒකකය මඟින් 

අනුමැතිය ලබාදුන් වයාපෘති නාම සල්ඛ්නය. 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතියේ නම ප.බ.ඇ./ 

මූ.පා.ප 

01 අපනයන සැකසුම් කලාපය (EP2)  - II , (සංයශෝධිත වයාපෘති), පර්ත් වතුයාය, යහොරණ ප.බ.ඇ. 

02 යගොවිමහතුන් යේ යගවතු යගොවිපල මඟින්  ඒකාබද්ධ්ව නිෂ්පාදනය කිරීයම් බිබියල් සීනි 

සංවර්ධ්න වයාපෘතිය ( සීනි කර්මාන්තශාලාව හා උක් පැළ තවාන සඳහා) 

ප.බ.ඇ. 

03 යයෝජිත මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය - යපොතුහැර සිට ගලයගදර දක්වා ප.බ.ඇ. 

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

05 අක්යවරළ මුහුදු වැලි කැණීයම් වයාපෘතිය - යකරවලපිටිය අතියර්ක පරිසර බලපෑම් 

ඇගයීම් වාර්තාව (යකොළඹ වරාය, නගර සවංර්ධ්න වයාපෘතිය සඳහා වැලි ලබා ගැනීම) 

ප.බ.ඇ. 

06 යයෝජිත ග්රෑන්ඩ් පැලස් තරු පයහේ යහෝටලය - ගුරුයදණිය , මහනුවර ප.බ.ඇ. 

07 යයෝජිත වැසිවනාන්තර පරිසර නියක්තනය (Rain Ecolodge) යදනියාය. (පුළුල් කිරීම) ප.බ.ඇ. 

09 යයෝජිත යාපනය නගර මළාපවාහන පද්ධ්තිය  ප.බ.ඇ. 

10 හම්බන්යතොට නව නගර සංවර්ධ්න කලාපයේ අපජලය පිරියම් කිරීයම් හා අපද්රවය බැහැර 

කිරීයම් වයාපෘතිය 

ප.බ.ඇ. 

11 යයෝජිත ඉයකෝ -  වින් ස්ටාර් විලා රියසෝට් වයාපෘතිය මල්කබාන, යකොේගල (අතියර්ක) ප.බ.ඇ. 

12  යබෝගගයහේන කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි වයාපෘතිය - බුලත්සිංහල ප.බ.ඇ. 

13 යකොළඹ නගර ආශ්රිත සහ අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය විකල්ප වයාපෘති භූමිය - 

අරුවක්කල 

ප.බ.ඇ. 

14  යවස්ටන් පවර් අපද්රවය මඟින් බලශක්ති නිපදවීයම් වයාපෘතිය - මුතුරාජයවල මූ.පා.ප . 

15  KCHT  අපද්රවය මඟින් බලශක්ති නිපදවීයම් වයාපෘතිය - මුතුරාජයවල මූ.පා.ප . 

16  ඝන අපද්රවය පිරිසැකසුම් කිරීයම් පහසුකම් සංවර්ධ්නය කිරීයම් වයාපෘතිය - තුම්යබෝවිල- 

කරදියාන 

මූ.පා.ප . 

17  ප්රතිචක්රීකරණය කළ අපද්රවය මඟින් බලශක්ති නිපදවීයම් වයාපෘතිය - යගොහායගොඩ මූ.පා.ප . 

18 යයෝජිත යසෝයා යබෝංචි සහ කපු වගා කිරීම සහ සැකසුම් කිරීයම් වයාපෘතිය, කැටන්වැව, 

හම්බන්යතොට 

මූ.පා.ප . 

19 ක්රැබ් සිටි (කකුලුවන් සැකසීයම් නගරය) පිහිටවීම - (II අවධිය) මූ.පා.ප . 



වාර්ෂික වාර්තාව 2017                                                                                                                  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

28 | P a g e  

 

වගුව 12 - පරිසර බලපෑම් ඇ යීම් නිසයෝ  යටසත් රතික්සෂේප කරන ලද වයාපෘති 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතියේ නම ප.බ.ඇ./ 

මූ.පා.ප 

01 යයෝජිත මිශ්ර සංවර්ධ්න වයාපෘතිය - ගන්යනෝරුව පාර, යපරායදණිය ප.බ.ඇ 

 

වගුව 13 - පරිසර අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා අනිකුත් වයාපෘති අනුමත කිරීසම් ආයතන සවත මධ්යම පරිසර 

 අධිකාරිසේ එකඟතාව ලබාදුන් වයාපෘති 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතියේ නම ප.බ.ඇ./ 

මූ.පා.ප 

01 යමොරයගොල්ල ජල විදුලි වයාපෘතිය ප.බ.ඇ 

02 දිේගල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරය ප.බ.ඇ 

 

මීට අමතරව සංකීර්ණ පාරිසරික ගැටලු රහිත 

යතෝරාගත් නියමිත වයාපෘති සඳහා මූලික පාරිසරික 

පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීමට මධ්යම 

පරිසර අධිකාරියේ පළාත් කාර්යාලය යවත බලය 

පවරා ඇත. යමම වයාපෘතිවලට අදාළව කටයුතු කර 

යගන යායම් දී අවශය සහාය සහ මඟ යපන්වීම 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය මඟින් ලබා දී ඇත. 

එයසේම අයනකුත් වයාපෘති අනුමත කිරීයම් 

අනුයයෝජිත ආයතන යවත ඔවුන්ට යයොමුකර 

තියබන වයාපෘති වලට අදාළව පරිසර බලපෑම් 

ඇගයීම් ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීයම් දී අවශය 

සහාය ලබා දී ඇත. 

a. අනුමැතිය ලද වයාපෘති පසු විපරම් කිරීම 

වයාපෘති අනුමත කිරීයම් දී යදනු ලබන යකොන්යද්සි 

වලට යටත්ව වයාපෘති නිසි අයුරින් ක්රියාත්මක 

වන්යන් දැයි සහතික කිරීම සඳහා පරිසර බලපෑම් 

ඇගයීම් ඒකකය දැනටමත් අනුමැතිය ලබාදුන් 

වයාපෘති පසු විපරම් කරනු ලැබීය. පහත සඳහන් 

වයාපෘති පසු විපරම් කිරීම , ද්වි මාසික රැස්වීම් හා 

ක්යෂේත්ර පරීක්ෂණ මඟින් යනොකඩවා සිදුකරනු 

ලැබීය. 

වගුව 14 - 2017 වසර තුල දී පසු විපරම් කරන ලද වයාපෘති පහත දැක්සව්. 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතියේ නම 

01 අක්යවරළ මුහුදු වැලි කැණීයම් වයාපෘතිය - යකරවලපිටිය (යකොළඹ වරාය හා නගර සංවර්ධ්න 

වයාපෘති සඳහා වැලි ලබා ගැනීම.) 

02 ආයුර්යේද කෘෂිකාර්මික භූමි සංවර්ධ්නය කිරීයම් වයාපෘතිය 

03  යාන්ඔය ජලාශ වයාපෘතිය 
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04 වයඹ පළාත් ඇල මාර්ග වයාපෘතිය 

05 යමොරගහකන්ද කෘෂිකාර්මික සංවර්ධ්න වයාපෘතිය 

06 කළුගඟ ජලාශ හා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධ්න වයාපෘතිය 

07  ඉහළ ඇලහැර ඇළ මාර්ග වයාපෘතිය 

08  උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධ්න වයාපෘතිය 

09  පහළ උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධ්න වයාපෘතිය 

10  යරෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය - ගිනිගත්යහේන 

11  යපොල්පිටිය සිට පන්නිපිටිය දක්වා කි.යව.230 ක සම්යප්රේෂණ රැහැන් වයාපෘතිය 

12 උමාඔය 132 රන්යදණිය සිට බදුල්ල දක්වා කි.යවො. 1320 සම්යප්රේෂණ රැහැන් වයාපෘතිය 

13  මානයකොල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

14 ඇතාමල ඇල්ල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

15 මරැකන්ද කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

16 යකයහල්ගමු ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය - අදියර II 

17 මැදපිටිය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

18  දීගලහින්න කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

19 වටවල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

20 හපුගහතැන්න කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

21 රක්වාන කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

22 කිතුල්ගල කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය 

23 මහනුවර අපජලය කළමනාකරණ වයාපෘතිය 

24  යකොළඹ පිටත අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය - අදියර II (කඩවත - යකළවරපිටිය) 

25 අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය - හම්බන්යතොට වරාය සිට මත්තල ගුවන් යතොටුපල දක්වා 

26 මත්තල සිට මාතර දක්වා යයෝජිත අධියේගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීයම් වයාපෘතිය 

27 මාතර සිට කතරගම යයෝජිත දුම්රිය මාර්ග වයාපෘතිය පළමු අදියර (මාතර - යබලිඅත්ත) 

28  කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වා මධ්යම අධියේගී මාර්ග වයාපෘතිය 
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29 යයෝජිත බස්නායගොඩ ජලාශ වයාපෘතිය 

30 ‘ප’ ආරු ජලාශය හරහා මතුපිට ජලය නිස්සාරණය කිරීම - වේනියාව 

31 මාස් යරදිපිළි කර්මාන්ත උදයානය - තුල්හිරිය 

32  යයෝජිත සීනි කර්මාන්තශාලාව - ඇතිමයල් පලාන්යට්ෂන් 

 

b. පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් පිළිබඳව මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියේ හා අයනකුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ 
නිපුණතාව වැඩි දියුණු කිරීම. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ සබරගමුව , වයඹ හා 
දකුණු පළාත් කාර්යාවල නිළධ්ාරීන් සඳහා 
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් ක්රියාවලිය / මූලික 
පාරිසරික පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය පිළිබඳ අදාළ කරුණු 
සාකච්ඡා කිරීමට වැඩමුළු 04 ක් පැවැත්වීය. 

c. උපාය මාර්ගික පරිසර ඇගයීම් ක්රියාත්මක කිරීම 

i.උපාය මාර්ගික පාරිසර ඇගයීම හා අදාළ නීති 
ඇතුළත් වන පරිදි ජාතික පාරිසරික පනත 
සංයශෝධ්නය කිරීම. ජාතික පාරිසරික පනත තුළ 
උපාය මාර්ගික පාරිසරික ඇගයීම සඳහා වන නව 
විධි විධ්ාන ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇනුමැතිය 
ඉල්ලා අමාතයය මණ්ඩල පත්රිකාව සැකසීම හා 
එය  මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයංශය 
යවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii.ගංඟා නිම්න ආයයෝජන සැළැස්ම සඳහා සිදුකරනු 
ලබන උපාය මාර්ගික පාරිසරික ඇගයීම 

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් යද්ශගුණික ප්රතයස්ථිත 
සංවර්ධ්න වයාපෘතිය මඟින් සිදුකරන ලද පහත 
සඳහන් උපාය මාර්ගික පාරිසරික ඇගයීම් 
අධ්යනයන් යේ වාර්තා ඇගයීම සඳහා 
වූ විශ්යල්ෂණ කමිටු රැස්වීම සඳහා පාරිසරික 
බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය සක්රීයව සහභාගී විය. 

- මුන්යදණිආරු ගංඟායේ නිම්න 
ආයයෝජන සැලැස්මට අදාළ උපාය මාර්ගික 
පාරිසරික ඇගයීම. 
- කැලණි ගංඟායේ නිම්න ආයයෝජන 
සැලැස්මට අදාළ උපාය මාර්ගික පාරිසරික 
ඇගයීම. 
- අත්තනගල්ල ඔයේ නිම්න ආයයෝජන 
සැලැස්මට අදාළ උපාය මාර්ගි පාරිසරික 
ඇගයීම. 

 

යමම උපාය මාර්ගික පාරිසරික ඇගයීයම් 

අධ්යනයන් යේ අරමුණු වූයේ පරිසර හා සමාජීය 

කරුණු සඳහා අදාළ සැලකිලිමත් භාවය ද සහිතව 

ගංවතුර හා නියඟය අවම කිරීමට විස්තරාත්මක, 

වුහාත්මක හා වුහාත්මක යනොවන යයෝජනා 

වැඩිදියුණු කිරීමය. 

d. මහවැලි ගංඟා නිම්නය සඳහා උපාය මාර්ගික 
පාරිසරික ඇගයීම 

මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයංශය යටයත් 

වූ මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතාව ආයයෝජන 

වැඩසටහන් විසින් සිදුකරනු ලබන මහවැලි ගංඟා 

නිම්න උපාය මාර්ගික පාරිසරික ඇගයීම සඳහා වූ 

විශ්යල්ෂණ කමිටු රැස්වීම් සඳහා පාරිසරික බලපෑම් 

ඇගයීම් ඒකකය සක්රීයව සහභාගී විය. 

i.ජල සම්පත් කළමනාකරණ සහ වාරිමාර්ග 
සංවර්ධ්න සැලැස්ම සඳහා සිදුකරනු ලබන උපාය 
මාර්ගික පාරිසරික ඇගයීම. 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය වාරිමාර්ග හා 

ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාතයංශය හා එක්ව 

ජල සම්පත් කළමනාකරණය හා සංවර්ධ්න 

සැලැස්ම සඳහා උපාය මාර්ගික පාරිසරික 

ඇගයීමක් සිදු කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් උපාය මාර්ගික 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම සඳහා නිර්යන්ය 

විෂයයන් සැකසීමට තාක්ෂණික සහාය ලබාදුන් 

අතර, එම අධ්යයන වාර්තාව යම් වන විට සකස ්

කරමින් පවතී. 

e.  අනිකුත් ක්රියාකාරකම් 

i.පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකයේ නිළධ්ාරීන් 
තම දායකත්වය දක්වන අමාතය මණ්ඩල විසින් 
පත් කරන ලද වයාපෘති කමිටු / තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කමිටු වගුව 05 හි දැක්යේ. 

 

 

 



වාර්ෂික වාර්තාව 2017                                                                                                                  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

31 | P a g e  

 

වගුව 15 - සම්පත් දායකත්වය දක්වන ලද  වයාපෘති කමිටු / තාක්ෂණික ඇ යීම් කමිටු 

අනු අංකය වයාපෘතියේ නම 

01 මාදුරුඔය දකුණු ඉවුයර් සිදුකරන සීනි සංවර්ධ්න වයාපෘතිය  

02 මාදුරුඔය ජලාශයේ යම.යවො. 10 ධ්ාරිතාවයකින් යුත් සූර්ය ප්රකාශ යවෝල්ටීය බලශක්ති වයාපෘතිය සහ 

අනිකුත් තිරසර මහවැලි ජලාශ සහ මහවැලි ඇළ මාර්ග වල චාලක ජල විදුල වයාපෘති 

03 යකොටුව / පිටයකොටුව ආශ්රිතව බහු ආකෘතික ප්රවාහන මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම 

04 යකොට්කම්යබොක්ක ක්වාටස් ආශ්රිතව බහු ආකෘතික ප්රවාහන මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම 

05 යද්ද්දුව වැව ආශ්රිත සංචාරක හා වියනෝද ක්රීඩා සංවර්ධ්න වයාපෘතිය සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම 

සිදුකිරීමට උපයද්ශකවරයයකු යතෝරා පත් කර ගැනීම 

06  ඉහළ අධියේගී මාර්ගය (Elevated Highway) නව කැළණි පාලම සිට රාජගිරිය දක්වා 

07 ඉහළ අධියේගී මාර්ගය (Elevated Highway) රාජගිරියේ සිට අතුරුගිරිය දක්වා 

08 අභයයන්තර ජලාශ තුළ ප්රවාහන පද්ධ්තියක් ක්රියාත්මක කිරීම - යපෞද්ගලික හා රාජය අංශයේ 

සහභාගීත්වයයන් 

ii.ජනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩසටහන සඳහා 
දායක වීම 

යහොඳම පරිසර හිතකාමී යගොවිපල (විශාල හා 

කුඩා පරිමාණ ) සහ යහොඳම පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති වයාපෘතිය යත්රීමට දායක වීම මඟින් 

පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය ජනාධිපති පරිසර 

සම්මාන වැඩසටහන සඳහා ෙලදායී දායකත්වයක් 

ලබායදන ලදි. අයඳුම්පත් හා ලකුණු ලබාදීයම් 

පටිපාටිය සැකසීම, අයඳුම්පත් පරීක්ෂා කිරීම, 

යතෝරාගත් අයඳම්පත් සඳහා වූ ක්යෂේත්ර 

චාරිකාවලට සහභාගී වීම යනාදිය සඳහා පරිසර 

බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකයයහි නිළධ්ාරීන් 

සම්බන්ධ් විය. 
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4.2. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ හා පසුවිපරම් ඒකකය

යමම ඒකකයේ ප්රධ්ාන ක්රියාකරකම් වන්යන්, 

✓ පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් හා මූලික පාරිසරික 
පරීක්ෂණ ක්රියාවලියට අයත් යනොවන වයාපෘති 
සඳහා පාරිසරික නිර්යද්ශ ලබාදීම 

✓ වයාපෘති පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම  

✓ ස්වභාවික සම්පත් හායනය පිළිබඳ මහජන 
පැමිණිලි විභාග කිරීම  

✓ ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම  

✓ පාරිසරික ආරක්ෂිත ප්රයද්ශ ප්රකාශයට පත් 
කිරීම  

✓ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ගුරු 
උපයදස් නිකුත් කිරීම 

අයනකුත් රාජය ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය 

තුළින් රයට් ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණයේ 

වගකීම 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික 

පනයත් විධිවිධ්ාන යටයත් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

යවත පැවරී ඇත. පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශ 

ප්රකාශයට පත්කිරීම හා ඒවායේ තිරසාර 

කළමණාකරණය, පස, ජලය, සත්ව, වෘක්ෂලතා, 

ඛණිජ ද්රවය, මැණික් වැනි අයනකුත් ස්වාභාවික 

සම්පත් කළමනාකරණය, යමම ඒකකයේ ප්රධ්ාන 

කාර්යයන් යේ. 2006 වසයර්දී පරිසර අමාතයංශය 

විසින් සකස් කරන ලද ජාතික යතත් බිම් ප්රතිපත්තිය 

මගින් හඳුනායගන ඇති හා ඒයින් නිර්යද්ශ කර ඇති 

ක්රියාමාර්ග ක්රියාවට නැංවීම, ස්වභාවික සම්පත් 

කළමනාකරණය හා පසුවිපරම් ේකකය මගින් 

සිදුකරන ලබන අයනකුත් වැදගත් ජාතික කාර්යය 

යේ. 
 

4.2.1 ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය 
 ප  

ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය පිණිස අදාල 

ආයතනික පාර්ශවකරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණ 

කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම සහ අදාල ක්රියාමාර්ග 

ගැනීම යමම ඒකකය මගින් සිදුකරනු ලබයි. යමම 

වසයර්දී එහි ප්රතිෙලයක් යලස භූගත ජලය උකහා 

ගැනීම සම්බන්ධ් යරගුලාසි, 2017.03.16 දිනැති 

අංක 2010/23 දරණ ගැසට් නියේදනය මඟින් ජල 

සම්පත් මණ්ඩලය විසින් පිළියයල කරන ලදී. ගැසට් 

නියේදනය නිකුත් කිරීයමන් අනතුරුව මධ්යම 

පරිසර අධිකාරියේ ක්රියාකාරකම්, එම ගැසට් 

නියේදනයට අනුකූලව ක්රියාත්මක විය යුතු ආකාරය 

පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන ලදි. 

 

ඉඩම් අනුයබදුම් කිරීයම්දී පාංශු සංරක්ෂණය සඳහා 

වන යරගුලාසි සකස් කිරීම සදහා මහවැලි සංවර්ධ්න 

හා පරිසර අමාතයාංශය, ඉඩම් අමාතයාංශය  හා 

අයනකුත් අදාළ ආයතන සමඟ රැස්වීම් යදකක් 

පවත්වන ලදී. ඒ අනුව ඉඩම් කට්ටි කිරීයම්දී පාංශු 

හායනය අවම වන යලස යරගුලාසි සකස් කිරීම 

පළාත් පාලන අමාතයාංශය විසින් සිදු කල යුතු බවට 

අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම, මහවැලි 

සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශය මඟින් සිදු කිරීමට 

තීරණය විය. 

  

කළුතර දිස්ත්රික්කයේ යහොරණ සහ ඉංගිරිය 

ප්රායද්ශීය යල්කම් යකොට්ඨාස වල ජල යපෝෂක 

ප්රයද්ශ ආරක්ෂා කිරීම යමම  ඒකකය විසින් ආරම්භ 

කර ඇති අතර, ඉංගිරිය ප්රායද්ශීය යල්කම් 

යකොට්ඨාසයේ ජල මූලාශ්ර  හා ජල යපෝෂක ප්රයද්ශ 

කළමනාකරණය හා සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා 

වයපෘති යයෝජනාව (අදියරI) අනුමත වී ඇති අතර 

එය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අරමුදල් ලැබී ඇත.යම් 

සම්බන්ධ්යයන් යහොරණ සහ ඉංගිරිය ප්රායද්ශීය 

යල්කම් යකොට්ඨාශවල රැස්වීම් යදකක් පවත්වනු 

ලැබිණි. 

 

ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරණයට අදාලව 2017 

වර්ෂයේදී විවිධ් පාර්ශ්වකාර  ආයතන මඟින් 

පවත්වන ලද රැස්වීම් ගණනාවකටම ස්වභාවික 

සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය සහභාගී වී ඇති 
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අතර, ඒ සම්බන්ධ්ව මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 

නිරීක්ෂණ හා නිර්යද්ශ ලබා දී ඇත. ඒ සම්බන්ධ් 

යතොරතුරු පහත පරිදි සාරාංශ ගතකල හැකි යේ. 
 

▪ භූ විදයා හා පතල් කැනීයම් කාර්යාංශය හා 

මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශය 

මගින් සංවිධ්ානය කරන ලද පස්,වැලි,යබොරලු 

හා කයබොක් කැණීම් සම්බන්ධ් රැස්වීම් 6ක්. 

▪ භූ විදයා හා පතල් කැනීයම් කාර්යාංශය විසින් 

පවත්වන ලද කර්මාන්ත සඳහා අවශය  මැටි 

කැණීම් සම්බන්ධ් ගැටළු පිළිබඳ රැස්වීම් 2 ක්. 

▪ මහියංගනය හා බදුල්ල ප්රයද්ශවල මහවැලි 

ගයේ වැලි කැණීම් පිළිබඳව රැස්වීම් 2 ක්. 

▪ ගම්පහ සහ අවිස්සායේල්ල කැලණි ගයේ 

මැණික් ගැරීම පිළිබඳ රැස්වීම. 

▪ මුල්යල්රියාව වැව සංවර්ධ්නය හා 

යකොයළොන්නාව ප්රායද්ශීය යල්කම් 

යකොට්ඨාශයේ කැළණිමුල්ල වැසි ජල 

කළමනාකරණය සම්බන්ධ් වයාපෘති රැස්වීම. 

▪ ජනාධිපති යල්කම් කාර්යාලයේ ගම්පහ 

දිස්ත්රික්කයේ ඉඩම් යගොඩ කිරීමට අදාළ ගැටළු 

සම්බන්ධ්ව රැස්වීම. 

▪ පානදුර ප්රයද්ශයේ ඉඩම් යගොඩ කිරීයම් 

වයාපෘතියක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම 

ප්රතික්යෂේප කිරීම සම්බන්ධ්යයන් 

අභියාචනයකට අදාලව බස්නාහිර පළාත් 

කාර්යාලය සමග එකාබද්ධ් ක්යෂේත්ර 

පරීක්ෂණය. 

▪ මාතයල් දිස්ත්රික්කයේ විල්ගමුව ප්රායද්ශීය 

යල්කම් යකොට්ඨාශයේ වැලි කැණීම් ස්ථාන 

පිළිබඳ මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර 

අමාතයාංශය සමඟ සමීක්ෂණය කිරීම. 

▪ මහවැලි ග යේ මහවැලි  “සී” කලාපයේ වැලි 

කැණීම සම්බන්ධ්ව රැස්වීම. 

▪ ශ්රි පාද රක්ෂිතයේ ගස් කැපීම හා භූමිය එළි 

යපයහලි කිරීම සම්බන්ධ්ව වනජීවී සංරක්ෂණ 

යදපාර්තයම්න්තුව සහ මධ්යම පරිසර 

අධිකාරියේ පළාත් කාර්යාල සමග ඒකාබද්ධ්ව 

පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම. 

▪ ජා-ඇල ප්රයද්ශයේ නීතිවියරෝධී ඉඩම් යගොඩ 

කිරීයම් කටයුතු සම්බන්ධ්ව අදාළ ආයතන 

සමග ඒකාබද්ධ් ක්යෂේත්ර පරීක්ෂණ 03ක් 

පැවැත්වීම. 

4.2.2. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ අධ්යාපන දැනුවත් කිරීම. 

 

ස්වභාවික සම්පත් උකහා ගැනීම සම්බන්ධ් 

අධ්යාපන හා දැනුවත්  කිරීයම් වැදගත්කම යකයරහි 

නිසි අවධ්ානය යයොමු කරමින් 2017 වර්ෂය තුළ 

ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරන ඒකකය විසින් 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ පළාත් කාර්යාල සඳහා  

වැඩසටහන් හා වැඩමුළු කිහිපයක් සංවිධ්ානය 

කරන ලද අතර ඒ සම්බන්ධ් යතොරතුරු වල 

සාරාංශය පහත දැක්යේ.  
 

• නැයගනහිර පළාත - වැඩසටහන් 2 

• වයඹ පළාත කාර්යාලය - වැඩසටහන් 1 

• කළුතර දිස්ත්රික් කාර්යාලය - වැඩසටහන් 1 

• බස්නාහිර පළාත් කාර්යාලය - වැඩසටහන් 1 

• ගම්පහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය - වැඩසටහන් 1 
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• ශ්රී ලංකා ඉඩම් යගොඩකිරීම් හා සංවර්ධ්න කිරීයම් 

සංස්ථාව විසින් සංවිධ්ාන කරන ලද,යතෝරාගත් 

පාරිසරික ගැටළු හා ඉඩම් යගොඩකිරීම් පිලිබදව 

යපොලිස් නිලධ්ාරීන් සහ හමුදා නිලධ්ාරීන් දැනුවත් 

කිරීයම් වැඩසටහන් යදකකට යමම ඒකකයේ 

නිළධ්ාරීන් විසින් සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදී. 

• "තිරසාර පාසල්" වැඩසටහන යටයත් ගුරුවරුන් 

පුහුණු කිරීම සඳහා අධ්යාපන අමාතයාංශය විසින් 

සංවිධ්ානය කරන ලද වැඩමුළු 4ක් සඳහා 

ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය විසින් 

සම්පත්    දායකත්වය දරනු ලැබීය. 

4.2.3.  මුද්රිත අධ්යාපනික ද්රවය  

2017 වර්ෂය තුළ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ 

ඒකකයයන් පහත සඳහන් මුද්රිත අධ්යාපනික ද්රවය 

සකස් කර ඇත. 

▪ අධ්යාපනික අමාතයාංශය විසින් සිසුන්ට 

අතියර්ක කියවීම් යපොතක් යලස අනුමත කර 

ඇති "යතත්බිම් අසිරිය" යපොත,යදමළ භාෂාවට 

පරිවර්තනය කර ඇත. 2018 මුල් භාගයේ මුද්රිත 

පිටපත් යබදා හැරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

▪ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබද 

මාර්යගෝපයද්ශ යපොයත් සමායලෝචන කටයුතු 

අදාල පාර්ශවකාර ආයතන සමඟ සාකච්ඡා 

කිරීයමන් පසු සිදුකර ඇති අතර දැනට ඉඩම් 

කට්ටි කිරීම සහ ඉඩම් පිරවීම යන පරිච්යේද වල 

නැවත සමායලෝචන කටයුතු අවසන් කර ඇත.  

▪ කුඹුරු ඉඩම් පිරවීයම්දී අනුගමනය කල යුතු 

ක්රියාපටිපාටිය පිළිබඳව මධ්යම පරිසර 

අධිකාරියේ සියලු පළාත් කාර්යාල යවත ලබා 

දීම සඳහා යකටි වාර්තාවක් පිළියයල කරන ලදි. 

▪ "වැලි සම්පත් තිරසාර භාවිතය" පිළිබඳ 

පුහුණුකරුවන් සඳහා අත්යපොත යදමළ 

භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම නිම කර ඇති අතර 

මුද්රණ කටයුතු සඳහා කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 

▪ 2017 වර්ෂයේදී වලේවත්ත- වතුරාන පාරිසරික 

ආරක්ෂක ප්රයද්ශය සම්බන්ධ්ව අත් පත්රිකාව 

නැවත මුද්රණය කරන ලදී. 

▪ පන්සලතැන්න- මා-උස්සාව පාරිසරික 

ආරක්ෂක ප්රයද්ශය පිළිබඳ අත් පත්රිකාව 

යකටුම්පත් කිරීම  අවසන් කර ඇත. ගැසට් 

නියේදනය ප්රකාශයට පත් කළ පසු එය මුද්රණය 

කිරීමට යයෝජිතය. 

4.2.4. පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශ රකාශයට 

පත් කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම. 

දිවයින පුරා විසිරී ඇති සුවියශේෂී පාරිසරික 

ලක්ෂණයන් සහිත,දැඩි යලස තර්ජනයට ලක්වූ  හා 

වැදගත් පාරිසරික යසේවා රැසක් සපයන ප්රයද්ශ 

ආරක්ෂා කර ගැනීයම් අරමුයණන් ස්වභාවික 

සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය මගින් පාරිසරික 

ආරක්ෂක ප්රයද්ශ ප්රකාශයට පත් කිරීමට ක්රියාකරනු 

ලැයබ්.ජාතික පාරිසරික පනයත හි විධිවිධ්ාන 

යටයත් 2006 වර්ෂය දක්වා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

මඟින් පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශ 8 ක් ප්රකාශයට 

පත් කර ඇත. 

 

• මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ මහවැලි ගයේ  

වරාතැන්න-හක්කිඳ ප්රයද්ශයට අයත් වන 

යකොටස හා ඒ අවට ප්රයද්ශය ඉතා ඉහළ මජව 

විවිධ්ත්වයකින් යුතු දැඩි තර්ජනයට ලක්ව ඇති 

ප්රයද්ශයක් යේ.යමම ප්රයද්ශය ඓතිහාසික හා 

සංස්කෘතික වශයයන් වැදගත් වන අතර, 

පර්යේෂකයන් සහ උපාධි අයපක්ෂකයින් 

විසින් යම් ප්රයද්ශය අධ්යයනය කටයුතු සඳහා 

රූපය 14 - බස්නාහිර පළාත් කාර්යාලසේ නිලධ්ාරීන් 

දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහසන් අවස්ථාවක් 
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රූපය 16 - වරාතැන්න - හක්හිද  පාරිසරික 

ආරක්ෂක රසද්ශසේ  ැසට් නිසව්දනය 

භාවිතා කරන ප්රයද්ශයක් ද යේ. පාරිසරික 

වශයයන් ඇති සුවියශේෂිතාවය සැලකිල්ලට 

යගන යමම ප්රයද්ශය, 2017.06.19 දිනැති අංක 

2024/6 දරන ගැසට් නියේදනය මගින් 

පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශයක් යලස 

ප්රකාශයට පත් කර ඇත. යම් පිළිබඳව පුවත්පත් 

දැන්වීම් භාෂා ත්රිත්වයයන්ම පල කරන ලද අතර 

වරාතැන්න-හක්කිඳ පාරිසරික ආරක්ෂක 

ප්රයද්ශය සඳහා කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

දැනට සකස් කරමින් පවති. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• පුත්තලම දිස්ත්රික්කය තුළ පිහිටි ගිං ඔය, 

පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශයක්  යලස 

ප්රකාශයට පත් කිරීමට අවශය කටයුතු සිදු කර 

ඇත. යමම ප්රයද්ශය ඉහල මජව 

විවිධ්ත්වයකින් යුක්ත වන අතර, ඉවුරු යදපස 

කයඩොලාන පරිසර පද්ධ්තියේ වැයඩන තාල 

කුලයට අයත් එකම කයඩොලාන ශාක වියශේෂය 

වන "ගිං යපොල්" (Nypa fruiticans) ශාකය 

සැලකිය යුතු වයාපතියක් දක්නට ලැබීම 

යහේතුයවන් ගිං ඔය සුවියශේෂී පාරිසරික 

පද්ධ්තියක් යලස සැලකනු ලැයබ්. යයෝජිත  

 

 

ප්රයද්ශයේ සීමාවන් හඳුනාගැනීම සඳහා ඉඩම් 

පරිහරණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් යදපාර්තයම්න්තුව, 

යවරළ සම්පත් හා යවරළ සංරක්ෂණ 

කළමනාකරණය යදපාර්තයම්න්තුව හා 

පුත්තලම දිස්ත්රික් මිනින්යදෝරු කාර්යාලයේ 

නිලධ්ාරීන් සමග ඒකාබද්ධ් ක්යෂේත්ර පරීක්ෂණ 

තුනක් සිදු කරන ලදී. ගිං ඔය පාරිසරික 

ආරක්ෂක ප්රයද්ශය පිළිබඳ ගැසට් නියේදන 

යකටුම්පත පිළියල කිරීම අවසන් කර ඇති 

අතර නීති යකටුම්පත් යදපාර්තයම්න්තුයේ 

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 15 - වරාතැන්න - හක්හිද  පාරිසරික ආරක්ෂක 

රසද්ශය 

රූපය 17 - සයෝඡිත ගිං ඔය පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශය 
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4.2.5. දිය ඇළි සමීක්ෂණය මගින් හඳුනා 

 න්නා ලද සංරක්ෂණය කිරීමට සයෝජිත දිය 

ඇළි 547.  
 

දියඇලි පරිසරයට දර්ශනීය සුන්දරත්වයක් එකතු 

කරන අතර ඕනෑම රටක වැදගත් ස්වභාවික 

සම්පතක් යලස සලකනු ලැයබ්. වියශේෂයයන්ම ශ්රී 

ලංකාව තුල දිය ඇළි විශාල සංඛයාවක් පවතින 

අතර එය ස්වාභාවික වත්කමක් යලස යමන්ම 

සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ද එක යසේ වැදගත් 

යේ.මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධ්ාරීන් විසින් 

දීප වයාපතව දිය ඇළි සමීක්ෂණයක් සිදු කර ඇති 

අතර,එහිදී හදුනා ගන්නා ලද දිය ඇළි 547, 

පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශ යලස ප්රකාශයට පත් 

කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 
 

දිය ඇළිවල පිහිටි කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි 

වයාපෘති පිළිබඳ යතොරතුරු යාවත්කාලීන 

කිරීයමන් පසු යකටි වාර්තාවක් සකස් කර ඇත. 

දිය ඇළි පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශ යලස 

ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා රැස්වීම් 2ක්  මධ්යම 

පරිසර අධිකාරියේ දී පවත්වන ලදී. 

දියඇලිවල  GPS කාණ්ඩාංක ලබා ගැනීම පිළිබඳ 

මිනින්යදෝරු යදපාර්තයම්න්තුව සමඟ රැස්වීම් 2 

ක් පැවැත්විණි. එහිදී දිය ඇළිවල GPS 

කාණ්ඩාංක ලබා දීමට මිනින්යදෝරු 

යදපාර්තයම්න්තුව එකඟ වී ඇති අතර යම් පිළිබඳ 

ගැසට් නියේදනයේ යකටුම්පත ස්වභාවික සම්පත් 

කළමනාකරණ ඒකකය විසින් දැනට සකස ්කර 

ඇත.        

4.2.6. පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශ සලස 

රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ලැබී ඇති නව 

සයෝයනා ඇ යීම. 

 

(අ) වයඹ පළාත 

යමම පළාත තුල නව යයෝජනා 5 ක් ලැබී ඇත. 

නාත්තන්ඩිය සහ මහවැව ප්රායද්ශීය යල්කම් 

යකොට්ඨාශවල යයෝජනා ඇගයීමට එක් රැස්වීමක් 

පැවැත්විණි. නාත්තන්ඩිය සහ මහවැව ඉඩම් 

පරිහරණ නිලධ්ාරීන් සහ සවිබල ග්රාමසංවර්ධ්න 

ප්රජාමූල සංවිධ්ානය ඒ සඳහා සහභාගි වූහ. යමම 

යයෝජනා සම්බන්ධ්ව ඉදිරි කටයුතු සඳහා ශ්රී ලංකා 

ඉඩම් යගොඩකිරීයම් හා සංවර්ධ්නය කිරීයම් සංස්ථාව 

යවත යයොමු කරන ලදී. 

 

(ආ) උතුරු මැද පළාත 

තිරපපයන් යගෝනමැරියාව දියඋල්පත, 

කැබිතියගොල්ලෑව දියඋල්පත සහ තලාව ප්රායද්ශීය 

යල්කම් යකොට්ටාශයේ කුඹුක් වැටිය දියඋල්පත යන 

ප්රයද්ශ සඳහා  යයෝජනා තුනක් ලැබී ඇත. උතුරු මැද 

පළායත් යමම යයෝජිත පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශ 

සඳහා රැස්වීම් 2 ක් පවත්වන ලදී. 
 

(ඇ)  නැයගනහිර පළාත 
 

රූපය 18 - ගිං ඔය පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශසේ 

හි මායිම් නිර්ණය කිරීම 
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උන්නිච්චි වැව ජල යපෝෂක ප්රයද්ශය  - මඩකලපුව; 

යමම යයෝජනාව යදරණ ප්රජා සංවර්ධ්න පදනම 

යවතින් ලැබුණු අතර, ඒ සම්බන්ධ්ව මූලික 

රැස්වීමක් පවත්වන ලදි. පසුව එම ප්රයද්ශය  වන 

සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව විසින් ප්රකාශයට 

පත්කිරීමට යයෝජිත බව අනාවරණය විය. 

 

4.2.7. පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශයන්හි 

අවසර ලත් ක්රියාකාරකම් සඳහා වයාපෘති 

අනුමත කිරීසම් ක්රියාවලිය 

යමොණරාගල දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි මරගලකන්ද 

පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශය තුළ වයාපෘති 

යයෝජනා 3 ක් ලැබී ඇත. වයාපෘති 2ක් සඳහා 

අනුමත කරන ලද  අතර එක වයාපෘතියක් අනුමත 

යනොකරන ලදි. 

 

4.2.8. රකාශිත පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශය 

මැනුම් කටයුතු සිදු කිරීම හා සීමා ලකුණු කිරීම. 

− මරගලකන්ද පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශය 

අලුතින් පිහිටුවීමට යයෝජිත මායියම් සළකුණු 

කිරීමට අදාලව එක් ක්යෂේත්ර පරීක්ෂණයක් සිදු 

කරන ලදී. මරගල පාරිසරික ආරක්ෂක 

ප්රයද්ශයේ, යවනස් කිරීමට යයෝජිත මායිමට 

අදාලව මැනුම් කටයුතු හා සිතියම්කරණය 

සම්බන්ධ්ව යමොනරාගල දිස්ත්රික්ක යේ   යජෂ්ඨ 

දිස්ත්රික් මිනින්යදෝරුවරයා  සමඟ සාකච්ඡාවක් 

පවත්වන ලදී. 

− යබොල්යගොඩ පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශයේ 

බණ්ඩාරගම ප්රායද්ශීය යල්කම් යකොට්ඨාශය තුල 

මායිම් මැනුම් කටයුතු අවසන් කර ඇත. 

කැස්බෑව ප්රායද්ශීය යල්කම් යකොට්ඨාශය තුළ 

මායිම් මැනීම කටයුතු අධිකරණ නඩු විභාගය 

යහේතුයවන්  තාවකාලිකව නවත්වන ලදි. 

 

4.2.9. පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශය 

සම්බන්ධ්ව දැනුවත් කිරීම් වැඩසටහන් සහ 

කළමනාකරණ ක්රියාකාරකම්. 

(අ) මහජනතාව හා පාසැල් ළමුන් සඳහා 

මරගලකන්ද පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශයය හි 

දැනුවත් කිරීම් වැඩසටහන් 2 ක් පවත්වන ලදී. ඊට 

සමගාමීව,ප්රජා සහභාගිත්වය සහිතව ආක්රමණික 

ශාක වියශේෂ ඉවත් කිරීම සඳහා ශ්රමදාන 

වැඩසටහනක් සංවිධ්ානය කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රූපය 19 - මර ල පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශය  තුළ ආක්රමණික ශාක ඉවත් කිරීම. 
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(ආ)කඩුයවල ප්රායද්ශීය යල්කම් කාර්යාලයේ 

නිළධ්ාරීන් සඳහා තලංගම පාරිසරික ආරක්ෂක 

ප්රයද්ශය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහනක් 

පවත්වන ලදී. 

 

(ඇ)බුලත්සිංහල ප්රායද්ශීය යල්කම් කාර්යාලයේ 

ක්යෂේත්ර නිලධ්ාරීන් සඳහා වලේවත්ත - වතුරාන 

පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශය පිළිබඳ දැනුවත් 

කිරීයම් වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. වලේවත්ත - 

වතුරාන පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශයේ  

ආක්රමණික ශාක වියශේෂ ඉවත් කිරීම සඳහා ශ්රමදාන 

වයාපාරය කලුතර දිස්ත්රික් කාර්යාලයේ  සහයයෝගය 

සහිතව සිදු යකරිණි. 

(ඈ) වරාතැන්න-හක්කිඳ ප්රයද්ශය, පාරිසරික 

ආරක්ෂක ප්රයද්ශයක් යලස ප්රකාශයට පත් කිරීම 

පිළිබද  පුවත්පත් තුනක දැන්වීම් පළ කරන ලදී. 

(ඉ) යයෝජිත පන්සලතැන්න-මාඋස්සාව පාරිසරික 

ආරක්ෂක ප්රයද්ශයේ  අත්  පත්රිකාවට ඇතුළත් කිරීම 

පිණිස ඡායාරූප ලබා ගැනීමට ක්යෂේත්ර 

පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී.  

(ඊ) නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ යග්රගරි වැව පාරිසරික 

ආරක්ෂා ප්රයද්ශයේ (ආගන්තුක ආක්රමණශීලි         

ශාක) Ulex europaeus ඉවත් කිරීම සඳහා දින 

යදකක ශ්රමදාන වැඩසටහනක් සංවිධ්ානය කරන 

ලදී. ඒ සදහා රජයේ නිලධ්ාරීන්, 

යහෝටල්කරුවන්යේ සංගමය සහ සිංහ සමාජයේ 

සාමාජිකයන් සහභාගී විය. 

(උ) යග්රගරි වැව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශයය හි 

උත්සව සමයේ  වැඩසටහන පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කිරීම සඳහා පාර්ශ්වකරුවන්යේ රැස්වීම් පැවැත්වු 

අතර උත්සව සමය සඳහා ඒකාබද්ධ් වැඩ සටහනක් 

පිළිසරු වයාපෘතිය සමඟ ඒකාබද්ධ්ව ක්රියාත්මක 

කරන ලදී. වසන්ත උදානය වැඩසටහන යටයත් 

පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශය තුළ ඝන අපද්රවය 

කළමනාකරණය නුවරඑළිය මහ නගර සභාව සමඟ 

එක්ව පවත්වන ලදී. 

4.2.10. රකාශිත පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශයන් හි 

 ැසට් නිසව්දන සංසශෝධ්නය කිරීම (සබොල්ස ොඩ / 

හන්තාන/ මර ල) 

හන්තාන පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශයේ ගැසට් 

නියේදනය සංයශෝධ්නය කිරීම සඳහා කැබිනට් 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධ්න හා 

පරිසර අමාතයාංශයේ යල්කම්වරයායේ උපයදස් 

ලැබී ඇත. යබොල්යගොඩ පාරිසරික ආරක්ෂක 

ප්රයද්ශයේ ගැසට් නියේදනය සංයශෝධ්නය කිරීම, 

මායිම් සීමා නිර්ණය කිරීම යන කරුණුවලට අදාල 

ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කමිටු රැස්වීම් 4, 2017 

වසර තුලදී පවත්වන ලදී. 

 

රූපය 21 - වලව්වත්ත -වතුරාන දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩසටහනක් පැවැත්වීම 

රූපය 20 - වලව්වත්ත -වතුරාන පාරිසරික ආරක්ෂක 

රසද්ශසේ ක්සෂේෙ පරීක්ෂණය 
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4.2.11. පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශයන් හි කමිටු 

රැස්වීම් සහ අනුකූලතා පසුවිපරම් කටයුතු. 

(අ) 2017 වර්ෂයේ මර ල පාරිසරික ආරක්ෂක 

රසද්ශය සඳහා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් 3 ක් 

පවත්වන ලදී. 

(ආ) යකොළඹ හා කළුතර ආසන්න ප්රයද්ශයන් හි 

අධික ජනගහනයක් යවයසන විශාල ප්රයද්ශයක් තුල 

සබොල්ස ොඩ පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශය පිහිටා 

ඇති බැවින්, යමම පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශය 

තුළ නීතිවියරෝධී ක්රියාකාරිත්වයන් පිළිබඳව විශාල 

පැමිණිලි සංඛයාවක් නිරතුරු වාර්තා යේ. 2017 

වර්ෂය තුළදී එවැනි පැමිණිලි සම්බන්ධ්ව අයනකුත් 

අදාල ආයතන සමග ඒකාබද්ධ් ක්යෂේත්ර පරීක්ෂණ 

32ක් සිදු කරන ලදී. යම් වන විට මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිය විසින් යමන්ම යවනත් පාර්ශව විසින් 

පවරන ලද නඩු 8ක්, දැනට අධිකරණයේ විභාග 

යවමින් පවතී. එම නඩු කටයුතු සඳහා මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිය යවනුයවන් සාක්ෂි සැපයීම ස්වභාවික 

සම්පත් කලමනාකරණ  ඒකකයේ නිළධ්ාරීන් විසින් 

සිදු කරනු ලැයබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ඇ) මාදියවල (නැයගනහිර) හැරවීයම්  වයාපෘතියට 

අදාළව තලංගම සහ ඇවරියහේන වැේ හෑරීම  

සම්බන්ධ්ව පසුවිපරම් රැස්වීම් 4 ක් සහ ක්යෂේත්ර 

පරීක්ෂණයන් 6 ක් අදාල පාර්ශවකරුවන් සමඟ 

පවත්වන ලදී. මහජනතාවයගන් ලැබුණු 

පැමිණිලිවලට අදාළව තලංගම පාරිසරික ආරක්ෂක 

ප්රයද්ශයේ ක්යෂේත්ර පරීක්ෂණ 7ක්, 2017 වර්ෂයේදී 

සිදු කර ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 22 - සබොල්ස ොඩ පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශසේ ක්සෂේෙ පරීක්ෂණය 

රූපය 23 - තලං ම පාරිසරික ආරක්ෂක රසද්ශසේ ක්සෂේෙ පරීක්ෂණය 
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(ඈ) අධිකරණය නියයෝගයකට අනුව නුවරඑළිය 

යග්රගරි වැව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රයද්ශය 

සම්බන්ධ්ව  ඒකාබද්ධ් ක්යෂේත්ර පරීක්ෂණ 4ක්, අදාල 

සියළු පාර්ශව සමඟ පවත්වන ලදි. 

 4.2.12. සතත්බිම් කළමනාකරණ සැලැස්ම 

ක්රියාවට නැවීම. 

(අ) යාතික සතත්බිම් සමසහයුම් කමිටුව (NWSC) 
 

2017 වර්ෂය තුලදී, මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර 

අමාතයාංශයේ යල්කම්තුමායේ ප්රධ්ානත්වයයන් 

ජාතික යතත්බිම් යමයහයුම් කමිටු රැස්වීම් 2 ක් 

පවත්වන ලදී. එහිදී ජාතික යතත්බිම් ප්රතිපත්ති හා 

උපායමර්ගයන්හි සඳහන් පරිදි යතත්බිම් විධිමත් 

කළමණාකරණය හා සංරක්ෂණය කිරීම 

සම්බන්ධ්යයන් වැදගත් තීරණ ගනු ලැබිණි. 

යකොළඹ නාගරික ප්රයද්ශය සඳහා වූ යතත්බිම් 

උපායමාර්ගික සැලැස්ම ශ්රී ලංකා ඉඩම් 

යගොඩකිරීයම් සහ සංවර්ධ්නය කිරීයම් සංස්ථාව 

විසින් පිළියයල කරන ලද අතර එය යකොළඹ අග 

නගරය රම්සා යතත්බිම් නගරයක් (RAMSAR 

City) (Wetland City Accreditation) යලස ප්රකාශ 

කිරීම සඳහා කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. යකොළඹ 

යතත්බිම්  යගොඩකිරීම් නතර කිරීම සහ යකොළඹ 

නාගරික යතත්බිම් සංරක්ෂණය කිරීම සදහා මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිය සහ ශ්රී ලංකා ඉඩම් යගොඩකිරීයම් 

සහ සංවර්ධ්නය කිරීයම් සංස්ථාව විසින් ඒකාබද්ධ්ව 

පිළියයල කරන ලද කැබිනට් පත්රිකාව නැවත 

මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමතයංශය  සහ 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධ්න අමාතයාංශය 

යවත  ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය විය. නාගරික 

සංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් යතත්බිම් කලාපකරණය 

කිරීයම් යරගුලාසි හා උපාය මාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා 

කර එම උපාය මාර්ග පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ලබා ගැනීම 

සදහා යමම කමිටුව යවත යයොමු කරන ලදී. 2018 

වසයර් යපබරවාරි මස පැවැත්වීමට නියමිත යලෝක 

යතත්බිම් දිනය යවනුයවන් පවත්වන 

පාර්ශවකරුවන්යේ පුර්ව රැස්වීම පිළිබදව යමම 

කමිටු රැස්වීයම්දී  සාකච්ඡා කරන ලදී. බැද්දගාන 

යතත් බිම් උදයානය හා තලවතුයගොඩ මජව 

විවිධ්ත්ව උදයානය (දියසරු උයන) පිළිබඳව 

ඉදිරිපත් කිරීමක් පිළියවලින් නාගරික සංවර්ධ්න 

අධිකාරිය සහ ශ්රී  ලංකා ඉඩම් යගොඩකිරීයම් සහ 

සංවර්ධ්නය කිරීයම් සංස්ථාව විසින් කමිටුව යවත 

ඉදිරිපත් කරන ලදී . 

 (ආ) සලෝක සතත්බිම් දිනය 2017 

වසරක් පාසා සමරනු ලබන යලෝක යතත්බිම් දිනය 

සඳහා සෑම වසරකටම වියශේෂිත වූ යත්මාවක් 

හඳුන්වා යදනු ලැයබ්. ඒ අනුව 2017 වසයර් යලෝක 

යතත්බිම් දින යත්මාව වනුයේ "ආපදා අවම කිරීම 

උයදසා යතත්බිම්" යන්නයි. යලෝක යතත්බිම් දින 

ජාතික වැඩසටහන 2017 වසයර් යපබරවාරි 02 වන 

දින බත්තරමුල්යල් යවෝටර්ස් එේ යහෝටලයේ දී 

පැවැත්විණි. ගරු තිරසාර සංවර්ධ්න හා වනජීවී 

අමාතය, ගාමිණී ජයවික්රම යපයර්රා මහතා යමම 

උත්සවයේ ප්රධ්ාන ආරාධිත අමුත්තා යලස සහභාගි 

විය. මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශයේ 

යල්කම් අනුර දිසානායක මහතා, තිරසාර 

සංවර්ධ්නය හා වනජීවී අමාතයාංශයේ යල්කම් ආර්. 

එම්. බී. මීගස්මුල්ල, මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 

සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධ්ර්මසිරි යන 

මහත්වරුන් ඇතුළු නිළධ්ාරීන්යගන් 

සහභාගිත්වයයන් යමම උත්සවය පැවැත්වුණි. 

I. චිෙ තරඟය 

වනජීවී සංරක්ෂණ යදපාර්තුයම්න්තුව විසින් මධ්යම 

පරිසර අධිකාරියේ සහ අධ්යාපන අමාතයාංශයේ 

සහයයෝගය ඇතිව යතත්බිම් සම්බන්ධ් දීප වයාපත 

චිත්ර තරඟයක් පවත්වන ලදී. යමහිදී ඉලක්කගත 

කණ්ඩායම යලස 1-13 යශ්රේණි දක්වා පාසල් දරු 

දැරියන් හා විවෘත අංශය යලස තරඟ පවත්වන ලදී . 

යමම තරඟය සඳහා අනුග්රාහකත්වය විජය පුවත්පත් 

සමාගම විසින් ලබා යදන ලදී . තරඟය සඳහා 
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සහභාගී වූ සියළු යදනාහට වටිනා තයාග ප්රදානය 

කරන ලදී. තරඟාවලියේ අවසාන වටයේ එක් එක් 

අංශයන්හි  ප්රථම ස්ථනය ලබාගත්  ජයග්රහකයින්ට 

පවුයල් සාමාජිකයයකු සමග යනොමියල් ජාතික 

උදයානයක පිහිටි නිවාඩු නියක්තනයක රැයක් ගත 

කිරීමට වනජීවී  සංරක්ෂණ යදපාර්තුයම්න්තුව 

විසින් අවස්ථාව සලසා යදන ලදී. 

II. සතත්බිම් සම්බන්ධ් වාර්තාමය වැඩසටහන් 

තරඟාවලිය 
 

යතත්බිම් සම්බන්ධ් වාර්තාමය වැඩසටහන් 

තරඟාවලියක් දීපවයාපතව පැවැත්වූ අතර යම් 

සඳහා 1-13 යශ්රේණි දක්වා පාසල් දරු දැරියන් 

සහභාගී විය. යමහිදී සතියකට එක් ජයග්රාහකයයකු 

බැගින් ජයග්රාහකයින් තියදයනකු හට වටිනා තයාග 

ප්රදානය කරන ලදී. 

III. රසහේලිකා තරඟාවලිය 
 

යලෝක යතත්බිම් දිනය පදනම් කරගනිමින් විජය හා 

විමජයි ළමා පුවත්පත්වල, පිළියවලින් සිංහල හා 

දමිළ මාධ්ය වලින් මාස 5 ක් පුරා සති යදකකට වරක් 

බැගින් පළවූ යතත්බිම් සම්බන්ධ් ප්රයහේලිකා 10 ක් 

ඇතුළත්වූ අතර ප්රයහේලිකා විසදුම් තරඟාවලියේ දී 

සතිපතා ජයග්රාහකයින් තියදයනකු බැගින් යතෝරා 

යගන වටිනා තයාග පිරිනමන ලදී.   

ඊට අමතරව යලෝක යතත්බිම්  දිනය සැමරීම පිණිස 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින්  වැඩසටහන් 18 ක් 

පළාත් සහ දිස්ත්රික් මට්ටමින් පවත්වන ලදී. 2017 

යලෝක යතත්බිම් දිනයට සමගාමීව වනජීවී 

සංරක්ෂණ යදපාර්තුයම්න්තුව විසින් උතුරු 

පළායතහි පිහිටි නයාරු හා නන්දිකඩාල් යන 

යතත්බිම් ජාතික උදයාන යලස ප්රකාශයට පත් 

කරන ලදී. 

 (ඇ) යාතික සතත්බිම් රතිපත්තිය ක්රියාවට 

නැංවීමට අදාලව ස න ඇති අසනකුත් 

ක්රියාමාර්    

I. මත්සත්ස ොඩ සතත්බිම් සුරැකීම 

මත්යත්යගොඩ යතත්බිම් සුරැකීම සඳහා වන මහජන 

ඉල්ලීම් සලකා බැලීයමන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව 

ගතුයුතු ක්රියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා රැස්වීම් 4 

ක් සහ ක්යෂේත්ර පරීක්ෂණ 2 ක් පැවැත්වීයමන් 

අනතුරුව එම යතත්බිම මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධ්න අමාතයාංශයේ බලතල ප්රකාරව ශ්රී ලංකා 

ඉඩම් යගොඩකිරීයම් හා සංවර්ධ්නය කිරීයම් සංස්ථාව 

මඟින් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා තීරණය කරන ලදී. 
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II. සකෝට්සට් රැම්පාර්ට් සතත්බිම් උදයානය 

යකෝට්යට් රැම්පාර්ට් යතත්බිම් උදයානය සම්බන්ධ් 

වයාපෘති වාර්තාව නාගරික සංවර්ධ්න අධිකාරිය 

විසින් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය යවත අනුමැතිය 

ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම 

වයාපෘතිය සම්බන්ධ්ව අදාළ පාර්ශවකාර ආයතන 

සමග පැවති  රැස්වීයම්දී යමම යයෝජිත වයාපෘතිය  

වනජීවී  සංරක්ෂණ යදපාර්තුයම්න්තුව මගින් 

ප්රකාශයට පත් කරන ලද ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර යකෝට්යට් 

අභය භූමිය තුළ පිහිටා ඇති බැවින් ඒ සඳහා 

අනුමැතිය ලබා දිය යුතු ආයතනය වනජීවී  

සංරක්ෂණ යදපාර්තුයම්න්තුව යලස හඳුනා ගන්නා 

ලදී. එබැවින් සංයශෝධ්නය කරන ලද නව වයාපෘති 

වාර්තාව වනජීවී සංරක්ෂණ යදපාර්තුයම්න්තුව 

යවත අනුමැතිය සඳහා යයොමු කරන යලස නාගරික 

සංවර්ධ්න අධිකාරිය දැනුවත් කරන ලදී. 

4.2.13. සවනත් ආයතනවල ක්රියාකාරිත්වයන් 

සඳහා පාරිසරික කළමණාකරණට අදාලව 

තාක්ෂණික මාර්ස ෝපසද්ශ ලබාදීම. 

 

ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය යනු බහුවිධ් 

පාර්ශවකරුවන්යේ සහභාගිත්වයයන් සෙල කර 

ගත ක්රියාවලියකි.  එබැවින්, විවිධ් ආයතන මගින්  

ක්රියාවට නංවන වයාපෘති හා ක්රියාකාරිත්වයන් 

සම්බන්ධ්ව ස්වාභාවික සම්පත් තිරසාර 

කළමනාකරණය සහ භාවිතය පිළිබදව අදාල දැනුම 

හා ප්රවිනතාවය නිරතුරුව හුවමාරු කර ගනී. 

ඒ අනුව යමම ඒකකයේ නිලධ්ාරීන් විසින් 2017 

වසයර්දී දායකත්වය ලබායදන ලද රැස්වීම්  හා 

වැඩමුළු පිළිබද සංශිපතව සටහන පහත දැක්යේ: 

• සැලසුම් කමිටුව - නාගරික සංවර්ධ්න අධිකාරිය 

- රැස්වීම් වාර 24 

• සැලසුම් කමිටුව - ශ්රී ලංකා ඉඩම් යගොඩකිරීයම් 

හා සංවර්ධ්නය කිරීයම් සංස්ථාව -රැස්වීම් වාර 

20. 

• අකුයර්යගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථාන වයාපෘතිය 

යමයහයුම් කමිටුව -  ආරක්ෂක අමාතයාංශය- 

රැස්වීම් වාර 02 

• රුමස්සල සංචාරක සංවර්ධ්න වයාපෘතිය - ශ්රී 

ලංකා වරාය අධිකාරිය -  රැස්වීම් වාර 02 

• මහා පරිමාණ ඉඩම් සංවර්ධ්නය පිළිබඳ 

තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව -  රාජය 

ඉංජියන්රු සංස්ථාව -  රැස්වීම් වාර 06 
 

• සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්රිත පරිසර ගැටළු 

පිලිබද රැස්වීම - ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධ්න 

අධිකාරිය -  රැස්වීම් වාර 01 

• ශ්රී ලංකායේ ප්රධ්ාන ජල යද්හයන්වල ජල 

සමීක්ෂණය හා ජල කළමනාකරණය 

වයාපෘතිය - ජපාන ජාතයන්තර සහයයෝගිත 

ආයතනය (JICA) හා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

- රැසව්ීම් වාර 18 සහ වැඩමුළුව 01ක්. 

• යකොළඹ අග නගරය තුල ක්රියාත්මක කිරීමට 

යයෝජිත සැහැල්ලු දුම්රිය ප්රවාහන පද්ධ්තිය 

පිළිබද හා විෂය නිර්ණයට අදාල විෂයගත 

රැස්වීම -  රැස්වීම් වාර 01 

• ජාතික ඛනිජ ප්රතිපත්තිය යකටුම්පත් කිරීම - 

වැඩමුළු 01. 

• ශ්රී ලංකාව වටා මුහුදු තිරයේ ක්ෂීරපායින් 

නිරීක්ෂණ, දිය යට වීඩියයෝකරණය, සාගර 

ආශ්රිත පර්යේෂණ හා ජල ක්රිඩා පිළිබඳව 

මාර්යගෝපයද්ශ සකස් කිරීම පිළිබඳව වයාපෘති 

රැස්වීම් වාර 01   

• නව උණ ශාක වියශේෂයක් ශ්රි ලංකාවට හදුන්වා 

දීම මගින් හරිත බලශක්ති වයාපෘතියක් ස්ථාපිත 

කිරීම  පිලිබද පැවති වයාපෘති යයෝජනාව - 

වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව - රැස්වීම් වාර 01 

• කඩුයවල ප්රායද්ශීය යල්කම් යකොට්ඨාශය ආශ්රිත 

වැදගත් යතත් බිම් ආරක්ෂා කිරීම - රැස්වීම් වාර 

01 
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• නැයගනහිර යවරළ කලාප පුනරුත්ථාපනය 

කිරී ම සදහා වන වයාපෘතිය - මහවැලි සංවර්ධ්න 

හා පරිසර අමාතයාංශය - රැස්වීම් වාර 01. 

• ගම්පහ දනේකන්ද ආරක්ෂා කිරීම රැස්වීම - 

මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශය - 

රැස්වීම් වාර 01. 

• අගය එකතුකල දැව අපනයනය කිරීම සඳහා 

උපාය මාර්ග සකස් කිරීම පිළිබඳ රැස්වීම-  

මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශය - 

රැස්වීම් වාර 01. 

• නාගරික සංවර්ධ්න අධිකාරිය සඳහා 2018 - 

2022 සංයුක්ත සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳහා 

පාර්ශ්වකරුවන්යේ උපයද්ශන රැස්වීම - 

රැස්වීම් වාර 01. 

• කිරිඅම්මා උල්පත අඩවිය ආරක්ෂා කිරීම 

පිළිබඳ  -යමොරගහකන්ද වයාපෘති කාර්යාලයල 

ලේගල-  රැස්වීම් වාර 01. 

• කැලණි ගංඟා යද්රෝණියේ ආරක්ෂාව හා තිරසාර 

කළමනාකරණය පිළිබඳ රැස්වීම - මහවැලි 

සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශය හා මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිය - රැස්වීම් වාර 07.  

• සංඛයායල්ඛන පිළිබඳ දින යදකක පුහුණු 

වැඩමුළුව  -මධ්යම පරිසර අධිකාරිය  

• පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ පිළිබඳ 

වැඩමුළුව - මධ්යම පරිසර අධිකාරිය  

• මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයාංශය 

යයොමු කරනලද පහත සඳහන් අමාතය මණ්ඩල 

පත්රිකා පිළිබඳව 2017 වසයර්දී නිරීක්ෂණ ලබා 

යදන ලදී. 

− මුතුරාජයවල ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ 

වයාපෘතිය 

− ලුණු යල්වා වයාපෘතියක් සඳහා වයඹ 

පළායත් භූමි පිරවීම 

4.2.14. වයාපෘති 

 

a. සව්ලිඔය උප යල ධ්ාරා රසද්ශ සදහා සසමෝධ්ානික භූමි පරිහරණ සැලසුම් සකස් කිරීම. 
 

යමම වයාපෘතිය ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්ති 

සැලසුම් යදපාර්තයම්න්තුයේ  (LUPPD) 

තාක්ෂණික සහාය ඇතිව සිදු කරන අතර 2017 

වසර සඳහා ප්රගති සමායලෝචන රැස්වීම් වාර 

03ක් පවත්වා ඇත. යම් සම්බන්ධ්ව ඉඩම් 

පරිහරණ  සැලසුම් සිතියම් සකස් කර අවසන් 

කර ඇත . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රූපය 25 - සව්ලිඔය රැස්වීසම් අවස්ථාවක් 
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4.3 පර්සේෂණ හා සංවර්ධ්න ඒකකය 

යමම ඒකකයට අයත් ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම් පහතින් 
දක්වා ඇත.  

• භූයගෝලීය යතොරතුරු ආශ්රයයන් දත්ත රැස් කිරීම 

• පාරිසරික සංයේදී ප්රයද්ශ කළමනාකරණ 
වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

• දිස්ත්රික් පැතිකඩ සඳහා සිතියම් පිළියයල කිරීම 

• පාරිසරික පර්යේෂණ සම්බන්ධීකරණ සහ 
පර්යේෂණ වල ප්රතිෙල ලබාදීම 

4.3.1. පර්සේෂණ හා සංවර්ධ්න ඒකකසේ 

රධ්ාන අභිමථාර්තයන් වන්සන්, 

ඕනෑම ආකාරයකින් විය හැකි පරිසර හායනයන් 
වැළැක්වීම සඳහා අවශය පර්යේෂණ / අධ්යයන / 
සමීක්ෂණ සිදුකිරීම හා ඒවා ප්රවර්ධ්නය, 
සම්බන්ධීකරණය සහ ඒම යතොරතුරු ප්රචාරය සහ 
භූයගෝලීය යතොරතුරු හා දුරස්ථ සංයේද තාක්ෂණය 
භාවිතයයන් ස්වාභාවික සම්පත් තිරසර යලස 
කළමනාකරණය කිරීම යේ. ඒ අනුව පර්යේෂණ හා 

සංවර්ධ්න ඒකකය විසින් පහත ක්රියාකාරකම් 
ඉටුකරන ලදී. 

4.3.2 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ විෂයපථයට 

අදාලව පර්සේෂණ / අධ්යයන / සමීක්ෂණ 

ආරම්භ කිරීම, සම්බන්ධීකරණය, රවර්ධ්නය 

හා සම්බන්ධීකරණය 

බහුවිධ් පර්සේෂණ කණ්ඩායම (Trans-
Disciplinary Research Team) ස ොඩනැංවීම / 
ආරම්භ කිරීම 

පර්යේෂණ හා සංවර්ධ්න ඒකකයට උපාය මාර්ගික 
මඟ යපන්වීම සඳහා පිහිටුවන ලද පර්යේෂණ 
උපයද්ශන කමිටුව (RAC) යටයත් යමම ක්රියාවලිය 
සිදුකරනු ලබයි. 

යම් යටයත් යමම වසර තුල නිම කරන ලද 
පර්යේෂණ ගණන 01 කි.  දැනට සිදුකරමින් පවතින 
පර්යේෂණ ගණන 06 කි. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ අදාල නිළධ්ාරීන්යේ 
සංඛයා යල්ඛණ විදයාව පිලිබඳ දැනුම ප්රවර්ධ්නය 

කිරීම සඳහා සංඛයා යල්ඛණ විශ්යල්ෂණය පිලිබඳ 
පුහුණු වැඩමුවවක් 2017-03-30 හා 31 දිනයන්හිදී 
අතුරුගිරියේ ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ 
ආයතනයේදී පවත්වන ලදී. 

4.3.3. මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ විෂය පථයට 

(mandate) අදාලව පර්සේෂණ රමුඛ්තාවයන් 

හඳුනා  ැනීම. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ විෂය පථයට අදාල 
පර්යේෂණ ප්රමුඛතා හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ 

වැඩමුළුවක් 2017 සැපතැම්බර් මස 29 වන දින 
නිවාස සැලසුම් හා යගොඩනැගිලි මධ්යස්ථානය, 
පැලවත්ත යන ස්ථානයේදී පවත්වන ලදි. එහිදී 

පරිසර දුෂණ පාලනය, ස්වභාවික සම්පත් 

කළමනාකරණය, අපද්රවය කළමනාකරණය, පරිසර 
අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම, පරිසර නීති යන පරිසර 

විෂය හා සම්බන්ධ් රධ්ාන යක්ෂ්ත්ර 06 ක් යටයත් එම 
වැඩමුළුව පවත්වන ලදි. යම් පිළිබඳ හසල දැනුමක් 
ඇති විෂය යක්ෂ්ත්ර ප්රවීණයන් විසින් යමම වැඩමුළුව 

හසුරවනු ලැබීය. 

යමම වැඩමුළුව තුළින් හදුනාගත් ප්රශ්න, ගැටලු හා 
පර්යේෂණ ප්රමුඛතා සම්බන්ධ් යල්ඛනයක් සකස් 
කරමින් පවතී.  

4.3.4. භුස ෝලිය සතොරතුරු තාක්ෂණය 

භාවිතසයන් භූ ත යලසේ වයාප්තිය සහ ගුණාත්මක 

භාවය පිලිබඳ විශ්සල්ෂණය (සබොල්ස ොඩ  ංඟා 

සදෝණිය, ශ්රි ලංකාව) 

යමම පර්යේෂණය, භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාවය 
සහ එහි වයාපතියේ ස්වභාවය හඳුනාගැනියම් 

අරමුණින් ආරම්භ කර ඇති අතර අහඹු යලස 

යතෝරාගන්නා ලද ළිං 567 ක වියළි සහ වර්ෂා 

සෘතුවලදී ළිං ජලය පරීක්ෂා කරන ලදී. 

ඒ අනුව වියළි සෘතුයේ සහ වර්ෂා සෘතුයේ ළිං ජල 
මට්ටම භුගත ජලයේ උපරිම සහ අවම මට්ටම 

වශයයන් සලකන ලදී. භූගත ජලයේ pH අගය, 

අවලම්භිත ද්රවය  ප්රමාණය, විදුත් සන්නායකත්වය 

සහ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරන ලදී. 
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යමම පර්යේෂණයේ ප්රතිෙල භුගත ජලය පිලිබඳ 
මුලික දත්ත පද්ධ්තියක් යගොඩනංවිම සඳහා වඩාත් 

වැදගත් වන අතර එයසේ යනොමැතිවීම යහේතුයවන් 
දැනට නිරන්තරයයන් ඇතිවන විවිධ් ගැටළු 

මඟහරවා ගැනීම සදහා අනාගතයේදී ප්රයයෝජනවත් 

වනු ඇත. එයසේම කර්මාන්ත සහ යවනත් දුෂක 
ක්රියාකාරකම් යහේතුයවන් භූගත ජලය දුෂණය වීම 
වළක්වා ගැනීමට යමන්ම ජල හිඟයක් ඇතිවන 

ප්රයද්ශ හඳුනාගැනීමට ද යමම පර්යේෂණ ප්රතිෙල 

වැදගත් වනු ඇත. 

4.3.5. කටුසපොල් (Oil Palm) ව ාව මඟින් භූ ත 

යල මට්ටමට ඇති වන බලපෑම. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියට කටුයපොල් වගාව නිසා 
භූගත ජල මුලාශ්ර සිඳීමට ලක්වන බවට මහජන 
පැමිණිලි සාධ්ාරණීකරණය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් 
යහේතුසාධ්ක යසොයාගත යනොහැකි වු බැවින්, 
කටුයපොල් වගාව සම්බන්ධ්යයන් වන පාරිසරික, 
සමාජීය බලපැම් හඳුනායගන තක්යසේරු කිරීම අදාල 

නිර්යද්ශ ඇතුලත් වාර්තාවක් සකස ් කිරීම සඳහා 
යපරායදණිය විශ්වවිදයාලයේ කෘෂි විදයා පිඨයේ 
යභෝග විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, යපොල් පර්යේෂණ 
ආයතනය, රබර් පර්යේෂණ ආයතනය,මහවැලි 
සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාතයංශය, වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාතයංශය, ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ 
ආයතනය සහ මධ්යම  පරිසර අධිකාරිය යන 
ආයතනයන් නියයෝජනය වන පරිදි සැදුම්ලත් 
අධ්යයනය කණ්ඩායමක් පත්කරන ලදී.  

දැනට යමම අධ්යයන වාර්තාව සකස්කිරීම අවසන් 
අදියයර් පවතී. 

4.3.6. ශ්රි ලංකාසව් මධ්යම පලාත ආශ්රිත පාංශු 
ඛ්ාදනයට පත් භූමි / ඉඩම් හඳුනා ැනීම සඳහා 

දුරස්ථ සංසව්දන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම  

දුරස්ථ සංයේද තාක්ෂණය හා යක්ෂ්ත්ර නියැදි 
ලබාගැනීම මඟින් මාතයල් දිස්ත්රික්කය තුල පවතින 

රූපය 26 - භුස ෝලිය සතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතසයන් භූ ත යලසේ වයාප්තිය සහ ගුණාත්මක භාවය 

පිලිබඳ විශ්සල්ෂණය 
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පාංශු ඛාදනයට ලක් වු ඉඩම් හඳුනායගන ඒවා 
සිතියම්ගත කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

4.3.7. සකොළඹ 

සහ  ම්පහ දිස්ත්රික්කවල යලය රඳවා  ැනීමට 
දායකවන සතක් බිම් වල සිදුවු සවනස්කම් 

හඳුනා ැනීම 

 ම්පහ දිස්ත්රික්කය 

අධ්යයන කලාපය තුල පවතින යතක් බිම් 
යාවත්කාලීන කිරීම මඟින් පිළිසැකැස්මට ලක්වු 
යවනත් ඉඩම් හඳුනාගැනිම. 

1983 සිට 2008 දක්වා කාලය තුල ඉඩම් පරියභෝග 
සම්බන්ධ්යයන් වු ස්ථර (Land use layers - 1: 
10,000) වර්ෂ 2016 හා 2017 අතර කාලය තුල 
Google චන්ද්රිකා ඡායාරූප මඟින් යාවත්කාලීන 
කරන ලදී. 

සකොළඹ යල රැඳවුම් කලාප 

අධ්යයන කලාපය තුල පවතින යතත් බිම් 
යාවත්කාලීන කිරීම මඟින් යගොඩකරන ලද ප්රයද්ශ 
හඳුනාගැනිම. වර්ෂ 1972 සිට 1989 දක්වා කාලය 

තුල (1972 දී 
1:63,000 පරිමාණයට හා 1989 දී 1:50,000 
පරිමාණයට) ඉඩම් පරියභෝග සම්බන්ධ්යයන් වු 
ස්ථර (Land us layers) වර්ෂ 2005 සිට 2017 දක්වා 
කාලය තුල චන්ද්රිකා ඡායාරූප මඟින් යාවත්කාලීන 
කිරීම. 

4.3.8. පරිසර සම්පත් තිරසාර 

කළමනාකරණය සඳහා ශ්රි ලංකාසව් පාරිසරික 

සම්පත් පිළිබඳ අන්තර්යාල ත අවකාශීය දත්ත 

පද්ධ්තියක් ස ොඩනැඟීම (online) 

පරිසර සම්පත් තිරසාර කළමනාකරණ සඳහා 
පර්යේෂණ හා සංවර්ධ්න ඒකකය විසින් දැනට 
යගොඩනඟමින් පවතින යමම පාරිසරික සම්පත් 
පිලිබඳ අවකාශීය දත්ත පද්ධ්තිය අධිකාරියේ 
නිළධ්ාරීන්යේ සහ කළමනාකාරීත්වයේ සැලසුම් 
සහ තීරණගැනීයම් ක්රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂම 
කිරීයම් අරමුණින් යවබ් අවකාශයක් තුල දත්ත හා 
යතොරතුරු හුවමාරු කල හැකි පරිදි සකස්කර තියබ්. 
ArcGIS Online සහ GIS Pro මෘදුකාංගය භාවිතා 

රූපය 27 - මාතසල් දිස්ත්රික්කසේ ඛ්ාදනයට ලක්වූ ඉඩම් 
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කරමින් යගොඩනඟා ඇති නමුත් කිසිදු වියශේෂ 
මෘදුකාංගයක් භාවිතයයන් යතොරව යමම පද්ධ්තිය 
භාවිතා කලහැකි වීම වියශේෂත්වයකි. 

 

 

 

යමමඟින් පර්යේෂණ හා සංවර්ධ්න ඒකකය මඟින් 
පවත්වායගන යනු ලබන දත්ත පද්ධ්තීන් 
පරිශීලනය, සාරාංශගත කිරීමට, සිතියම් සකස් 
කිරීමට හා එදියනදා කාර්යයන් සඳහා ප්රායයෝගික 
භාවිතයට අවකාශය ලබාදී තියබ්. යමම දත්ත 
පද්ධ්තයට අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇති ඕනෑම 
ස්ථානයක සිට පරිගණකයක්, ටැබ්ලට් යන්ත්රයක් 
යහෝ ජංගම දුරකථනයක් භාවිතයයන් ප්රයේශවිය 
හැකිය. 
 

4.3.9. මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ නිල සවබ් 
පිටුසව් රකායට පත්කිරීම සඳහා ශ්රි ලංකාසව් 

පාරිසරික ආරක්ෂණ කලාප සිතියම් නිර්මාණය 

කිරීම 

ජාතික පාරිසරික පනයත් බලතල ප්රකාරව 
ප්රකාශයට පත් කරන ලද ශ්රි ලංකායේ පාරිසරික 
ආරක්ෂක කලාප සිතියම් මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
නිල යවබ් පිටුවට ඇතුලත් කිරිම සඳහා නිර්මාණය 
කරන ලදී.  

 

රූපය 29 - ශ්රි ලංකාසව් පාරිසරික ආරක්ෂණ කලාප සිතියම් නිර්මාණය කිරීම 

 

රූපය 28 - පරිසර සම්පත් තිරසාර කළමනාකරණය 

සඳහා ශ්රි ලංකාසව් පාරිසරික සම්පත් පිළිබඳ 

අන්තර්යාල ත අවකාශීය දත්ත පද්ධ්තිය 
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4.3.10. පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපෙ ලබා ත 

යුතු නියමිත කර්මාන්ත පිළිබඳ භූස ෝලීය 

අවකාශීය දත්ත පද්ධ්තිය යාවත් කාලීන කිරීම 

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබාගැනීමට නියමිත 
කර්මාන්ත වල භූයගෝලීය අවකාශීය දත්ත පද්ධ්තිය 
පර්යේෂණ හා සංවර්ධ්න ඒකකය විසින් මාසිකව 
යාවත්කාලීන කරනු ලැයබ්.  

ඒ අනුව ශ්රි ලංකායේ මහා පරිමාණ දුෂකාරක 
කර්මාන්ත 12,148 ක් ද, මධ්යම පරිමාණ දුෂකාරක 
කර්මාන්ත 10,587 ක් ද පවතී.  

යමම දත්ත පද්ධ්තිය පරිසර දුෂණ පාලන 
ක්රියාවලියට හා නව කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීයම්දී 
අතිශයින්ම වැදගත් යේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.11. භූස ෝලීය සතොරතුරු පදනම් කර ත් 

පාරිසරික සතොරතුරු පද්ධ්තිය වැඩිදියුණු කිරීම 

හා යාවත්කාලීන කිරීම 

යමය අප රයට් මධ්යගත පාරිසරික එකම යතොරතුරු 
පද්ධ්තිය වන අතර එය යමරට පාරිසරික සැලසුම්  
සකස්කිරීම කළමනාකරණය, අධීක්ෂණය, 

විශ්යල්ශණ, සංවර්ධ්න වයාපෘති සඳහා සුදුසු යක්ෂ්ත්ර 
හඳුනාගැනීම, ආපදා සැලසුම් සකස් කිරීම සහ 
දැනුවත් කිරීයම් ක්රියාකාරකම් යනාදිය සඳහා 
උපයයෝගී කරගත හැකියේ. යමය අඛණ්ඩව 
පවත්වායගන යාම හා යාවත්කාලීන කිරීම 
පර්යේෂණ හා සංවර්ධ්න ඒකකය මඟින් සිදුකරනු 
ලබයි.  

රූපය 30 -   2017 වසසර් ශ්රි ලංකාසව් පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපෙ ලබා ත යුතු නියමිත කර්මාන්ත වල වයාප්තිය 
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ආංශික (Digital) දිස්ත්රික් පාරිසරික පැතිකඩ 

ඇතුලත් CD සකස් කිරීම හා මුද්රණය කිරීම 

ආංශික දිස්ත්රික් පාරිසරික පැතිකඩ වල ඒ ඒ 
දිස්ත්රික්කවල ප්රායද්ශීය යල්කම් යකොට්ඨාශ 
මට්ටමින් පාරිසරික යතොරතුරු සහ සමාජ 

ආර්ථික යතොරතුරු අඩංගු යේ. 2017 වසයර්දී 
අනුරාධ්පුරය, යකොළඔ සහ ත්රිකුණාමලය යන 
දිස්ත්රික්ක වල දිස්ත්රික් පාරිසරික පැතිකඩ සකස් 

කර CD මුද්රණය කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.12. භූස ෝලීය සතොරතුරු හා පර්සේෂණ 

ක්රියාවලීන් පිලිබඳ පර්සේෂණ හා සංවර්ධ්න 

ඒකකය / රධ්ාන කාර්යාලසේ / රාසද්ශීය 

කාර්යාලවල නිළධ්ාරීන්සේ දැනුම වර්ධ්නය 

සඳහා පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන් 

• වැඩසටහන් 05 ක් පවත්වා ඇත.  

4.3.13. භූස ෝලීය සතොරතුරු තාක්ෂණ සසේවා 

සැපයීම  

a) වාණිය මට්ටසම් බාහිර ඉල්ලීම් අනුව පහත 

සසේවා සපයන ලදී. 

• පරිසර සංයේදී කලාප හඳුනාගැනීම සහ ඉඩම් 
පරිහරණ සිතියම් සකස් කිරීම. 

• යතෝරාගත් ප්රයද්ශ සඳහා පාරිසරික සංයේදී 
කලාප සිතියම් සැකසීම 

• චන්ද්රිකා ඡායාරූප පිරිසැකසුම් 

• චන්ද්රිකා ඡායාරූප විශ්යල්ශණය 

• නිරයපක්ෂ ස්ථානීය දත්ත ලබාදීම 

යමම යසේවාවන් සැපයීයමන් රු: 98,408.55 ක 
මුදලක් උපයා ඇත. 

b) මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ රධ්ාන 

කාර්යාලය අංශ, පළාත් කාර්යාල හා දිස්ත්රික් 

කාර්යාල සඳහා සපයන ලද භූස ෝලීය 

සතොරතුරු සසේවාවන්  

• අධිකාරියේ අභයන්තර අවශයතාවයන් 47 ක් 
සඳහා යසේවාවන් සපයා ඇත. 

 

 

රූපය 31 - මුල්පිටු: අනුරාධ්පුරය, සකොළඔ සහ ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික් පාරිසරික පැතිකඩ 
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5.0 නීති ඒකකය 

නීති ඒකකයේ ක්රියාකාරකම් පහත ආකාරයට 
දැක්විය හැක.  

• ජාතික  පාරිසරික පනත යටයත් නීති යකටුම්පත් 
සංයශෝධ්නය හා නව නීති යරගුලාසි  පැනවීම 

• ජාතික පාරිසරික පනත බලාත්මක කිරීම හා 
යරගුලාසි ගැසට් කිරීම 

• පරිසර පනත යටයත් 12 වන වගන්තිය සහ 24 
වගන්ති යටයත් නියයෝග නිකුත් කිරීම 

• නිකුත් කරන ලද පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර 
අත්හිටුවීම / අවලංගු කිරීම හා ප්රතික්යෂේප කිරීම 

• ආයතන කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධ්යයන්  
වගන්ති 23 S යටයත් නියයෝග නිකුත් කිරීම 

• පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර යකොන්යද්සි අනුමත 
කිරීම හා අධිකරණයට වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

• මධ්යම පරිසර අධිකාරිය යගොනු කළ හා මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියට එයරහිව යගොනු කළ නඩු 
කටයුතු සඳහා අධිකරණයේ යපනී  සිටීම 

• අමාතයාංශයේ පැවැත්යවන විමර්ශන හා ඇපෑල් 
විභාග සඳහා පහසුකම් සැපයීම 

• අධිකරණ මනතික කටයුතු සඳහා ලිපියල්ඛන 
සැකසීම 

• පාරිසරික වයවස්ථා නීතිකරණය පිළිබඳ දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩ සටහන් පැවැත්වීම හා සම්පත් 
දායකයන් යලස ද කටයුතු කිරීම 

• පාරිසරික මනතික කටයුතු පිළිබඳ අයනකුත් 
අංශ හා ආයතනයන්ට උපයදස් ලබාදීම 

• ගිවිසුම් යකටුම්පත් කිරීම හා අනුමත කිරීම 

• පැමිණිලි සම්බන්ධ්යයන් ක්රියා කිරීමට යපොලිස ්
යදපාර්තයම්න්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

“අප එකියනකායේ පැවැත්ම උයදසා නීතිමය 

යාන්ත් රණය බලාත්මක කිරීම තුළින් පරිසරය 

සංවර්ධ්නය කිරීයමන් ද දැනුම ලබාදීයම්න් ද 

පරිසරයේ සුවදායී පැවැත්ම තහවුරු කරමු.”  

A. යාතික පාරිසරික පනත යටසත්  න්නා ලද 

නීතිමය ක්රියාමාර්   
1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් 
බලාත්මක වන නීති හා යරගුලාසි ඔස්යසේ සහ 
මධ යම පරිසර අධිකාරියේ අධ යක්ෂ 

ජනරාල්වරයායේ සෘජු අධික්ෂණය යටයත් 2017 

වසර තුළ නීති අංශය මඟින් සිදු කරන ලද මනතික 

කාර්යයන් පහත පරිදි යේ.  
මධ යම පරිසර අධිකාරිය විසින් යගොනු යකොට 

පවත්වායගන යනු ලබන සහ අවසන් කරන ලද නඩු 

කටයුතු රාශියකි. ඒ අතර, 2017 වසර තුළදී යමම 

අධිකාරිය විසින් යගොනු කරන ලද සහ යමම 

අධිකාරියට එයරහිව පවත්වා යගන යන ලද නඩු 

සංඛ යාව හාරසිය තිහ (430) ක් වන අතර, යමම 

අධිකාරිය විසින් නඩු එකසිය හතලිස් හතර (144) ක් 

2017 වර්ෂය තුළ අලුතින් පවරා ඇත.  

එකී නඩුකාරයන් මඟින් 2017 වර්ෂයේ දඩ මුදල් 

යලස අයකරයගන ඇති මුළු මුදල රු. 810,333.00 

කි. 

 

වගුව 16 - 2017 වසසර් නීතිමය පියවර සම්බන්ද සාරාංශය 

අංක පලාසත් නම දිස්ත්රික් නාමය 2017 වසසර් දී 

ආරම්භ කළ 

නඩු  

දැනට 

පවත්වාස න යන 

නඩු  

අවසන් කළ 

නඩු රමාණය  

01. බස්නාහිර යකොළඹ  37  

කළුතර  27  

ගම්පහ  10  

02. මධ්යම  17 67 24 

03. ඌව   10 40 30 



වාර්ෂික වාර්තාව 2017                                                                                                                  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

51 | P a g e  

 

අංක පලාසත් නම දිස්ත්රික් නාමය 2017 වසසර් දී 

ආරම්භ කළ 

නඩු  

දැනට 

පවත්වාස න යන 

නඩු  

අවසන් කළ 

නඩු රමාණය  

04. දකුණු  28 35 14 

05. නැයගනහිර   37 48 05 

06. සබරගමුව  21 33 14 

07. උතුරු මැද   15 11 

08. වයඹ    03 01 

09. උතුරු  22 22 14 

 සමස්ථ  135 337 113 

B. මධ්යම පරිසර අධිකාරියට එසරහිව පවරන 
ලද නඩු   

මධ යම පරිසර අධිකාරියට එයරහිව නඩු සියය 

(100) ක් 2017 වර්ෂයයදී පවත්වා යගන ගිය අතර, 

ඒවා මයහේස්ත් රාත් අධිකරණ, දිසා අධිකරණ, 

මහාධිකරණ, ශ් යර්ෂ්ඨාධිකරණ සහ 

අභියාචනාධිකරණයන්හී පවරන ලද නඩු යේ.  
නීති ඒකකයට අනුයුක්තව යසේවය කරනු ලබන 
නිලධ්ාරීන් මධ යම පරිසර අධිකාරියට එයරහිව 

ශ් යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ, අභියාචනාධිකරණයේ, 

මහාධිකරණයේ, දිසා අධිකරණයේ හා 
මයහේස්ත් රාත් අධිකරණවල පවරන ලද නඩු කටයුතු 

වලට සම්බන්ධ්ව කටයුතු කරන ලදී.  
තවද, නීති ඒකකයට අනුයුක්ත නීති නිලධ්ාරින් 
විසින් අධිකරණයේ යගොනු කරනු ලබන යල්ඛන 

යකටුම්පත් කිරීම හා උපයද්ශන සාකච්ඡාවලට ද 

සහභාගී වන ලදි. 

C. යාතික පාරිසරික පනසත් රතිපාදන 

ක්රියාත්මක කිරීසම් ර තිය   
නීතිමය ක් රියාමාර්ග ගැනීයමන් අනතුරුව සමහර 
කර්මාන්තශාලා මධ යම පරිසර අධිකාරියේ ජාතික 

පාරිසරික පනතට අනුකූලව අපජලය පිරිපහදු 

පද්ධ්ති සකස් කිරීයමන්ද, සමහර කර්මාන්තශාලා 
ජාතික පාරිසරික පනයත් ප රකාශීත ප රමිති හා 
උපමාන වලට අනුකූලව ශබ්ද පාලනය කිරීයමන්ද 
සහ අයනකුත් මනතික අවශ් යතා සම්පුර්ණ 
කිරීයමන්ද අනතුරුව පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර 

ලබායදන ලදී.  

D. පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපෙ අවලංගු කිරීම 

/ අත්හිටුවීම / රතික්සෂේප කිරීම   

කර්මාන්තශාලාවල සිදු වන පරිසර දුෂණය සලකා 
බලා නිකුත්යකොට ඇති පාරිසරික ආරක්ෂණ 

බලපත් ර අවලංගු කිරීම සඳහා කර්මාන්තශාලා 

හතලිස ්අට (48) ක් යවත ද, පාරිසරික ආරක්ෂණ 
බලපත් ර නිකුත් කිරීම ප රතික්යෂේප කරමින් එකසිය 

හතලිස ්එකක් (141) ක් යවත ද ලිපි යවා ඇත.  
තවද, කර්මාන්තශාලා සම්බන්ධ්ව නඩු පැවරීමට 
අදාළ පියවර ගැනීම සඳහා ශබ්ද මට්ටම් වාර්තා 
අපදියර විශ්යල්ෂණ වාර්තා හා ක්යෂේත් ර පරීක්ෂණ 

වාර්තා කැඳවීම සඳහා ලිපියගොනු ගණනායවක් 
පරිසර දුෂණ පාලන අංශය සහ අදාළ පළාත් 

කාර්යාල යවත සහ අධිකාරියේ රසායනාගාර යවත 

යයොමු යකොට ඇත.  

E. යාතික පාරිසරික පනසත් 24 (ආ) ව න්තිය 
රකාරව නිකුත් කරන විධ්ානයන්   

2015 වර්ෂයේ නීති ඒකකය මඟින් ජාතික පාරිසරික 

පනයත් 24 (ආ) වගන්තිය යටයක් විධ්ාන හතලිස් 

නවය (49) ක් නිකුත් කර ඇත.  

F. පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපෙ සකොන්සද්සි   
නව පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර නිකුත් කිරීයම්දී එහි 
යකොන්යද්සි මධ යම පරිසර අධිකාරියේ නීති 

ඒකකයේ නිලධ්ාරින් සහ පළාත් කාර්යාලවලට 
අනුයුක්ත යකොට ඇති සහකාර නීති නිලධ්ාරින් 

විසින් පරික්ෂා කරනු ලබයි.  

G. යාතික පාරිසරික පනත යටසත් ඉදිරිපත් 
කර ඇති අභියාචනා (මහවැලි සංවර්ධ්න හා 

පරිසර අමාතයංශය)  
මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර අමාත් යංශයේ 
යල්කම්තුමායේ ප රධ්ානත්වයයන් පැවැත්යවන 
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අභියාචනා විභාග කිරීම් පනස් හතර (54)ක් 
සම්බන්ධ්යයන් නීති ඒකකයේ නිලධ්ාරීන් සහභාගී 

වී ඇත.  

H. සනොතාරිස් කටයුතු   
මධ යම පරිසර අධිකාරියේ කාර්යයන් ඉටු කිරියම්දී 
විවිධ් ේ යාපෘති ක් රියාත්මක කිරීම යගොඩනැගිලි 

බදුදීම හා යසේවා ලබා ගැනීම සඳහා බාහිර අංශ සමඟ 
එළයඹන්නා වු එකඟතා සහ ගිවිසුම්පත් ර පිළියයළ 

කිරීම් සිදු කිරීම සහ එකී ගිවිසුම් පත් ර හතලිහ (40( 

ක් සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සිදු යකරිණ.  

I. රැස්වීම්  
නීති ඒකකයේ නිලධ්ාරීන් පාරිසරික ගැටළු 

සම්බන්ධ්යයන් වන රැස්වීම් එකසිය විසි එක (121) 

ක් සඳහා සහභාගී වී ඇත. 

J. පැමිණිලි  
නීති ඒකකයේ නිලධ්ාරීන් පරිසර දූෂණය සහ 

කළමනාකරණය සම්බන්ධ්යයන් මහජනතාව, 

පළාත් පාලන ආයතන, දිස්ත් රික් යල්කම් කාර්යාල 
සහ අයනකුත් ආයතන වලින් යයොමු කරන ලද 

පැමිණිලි සම්බන්ධ්යයන් පියවර යගන ඇත. 

K. සාකච්ඡාවලට සහභාගීවීම   
මධ යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පවරන ලද නඩු සහ 

මධ යම පරිසර අධිකාරියට එයරහිව අධිකරණයේ 

යගොනු කර ඇති නඩු සම්බන්ධ්යයන් වියරෝධ්තා, 

උත්තර, ලිඛිතයද්ශන සැකසීම සහ විභාග නඩු 
සම්බන්ධ්යයන් උපයද්ශන සාකච්ඡා එකසිය යදක 

(102) ක් සඳහා නීති ඒකකයේ නිලධ්ාරින් සහභාගි 

වී ඇත. 

L. උපසදස්   
නීති ඒකකයේ නිලධ්ාරීන් විසින් පළාත් පාලන 
ආයතන තනි පුද්ගලයින් සහ යවනත් අංශවලින් 

යයොමු කරන ලද ගැටළු එකසිය හැත්තෑව (170) ක් 

සම්බන්ධ්යයන් උපයදස් ලබා දී ඇත. 

M. නීති නිසව්දන  
පරිසර දුෂණකාරී කර්මාන්ත එකසිය දහසයකට 

(116) එයරහිව නීති නියේදන යවා ඇත.  

N. ක්සෂේෙ පරික්ෂණ වාර්තා  
අධිකරණ නියයෝග වලට අදාළව අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කිරීම සහ මහවැලි සංවර්ධ්න හා පරිසර 

අමාත් යංශයේ යල්කම්තුමා ඉදිරියේ පවත්වනු 
ලබන අභියාචනා විභාග වලට ඉදිරිපත් කිරීමට 

නියමිත නිලධ්ාරින් විසින් කරන ලද ක්යෂේත් ර 
පරික්ෂණ වාර්තා සඳහා නීති අංශයේ අනුමැතිය 

ලබා දී ඇත.  

O. දැනුවත් කිරීම   
නීති අංශයේ නිලධ්ාරින් විසින් ජාතික පාරිසරික 

පනයත් විධිවිධ්ාන ක් රියාත්මක කිරීමට අදාළ 

යද්ශන විසිතුන (23) ක් යවනත් ආයතන වල 

නිලධ්ාරින් සඳහා පවත්වා ඇත. මධ යම පරිසර 
අධිකාරියේ නිලධ්ාරීන් සඳහා පවත්වන වැඩමුළු 

සඳහා සම්පත් දායකයින් යලස සහභාගි වී ඇත.  
තවද, නීති ශිෂ් යයින් සහ අයනතුත් විශ්ව විද් යාල 

සිසු සිසුවියන්යේඉල්ලීම් අනුව, පරිසර නීතිය හා 

පාරිසරික නියයෝගයන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම් 

සිදු කරන ලදී.  
P. මානව හිමිකමි සකොමිෂන් සභාසව් විමසීම්  
මානව හිමිකම් යකොමිෂම මඟින් කරනු ලබන 

පරිසර අදාළ කාරණා සම්බන්ධ්යයන් හා යසේවක 

ගැටළු සම්බන්ධ් විමසීම් දාහතකට (17) නීති 

අංශයේ නිලධ්ාරින් සහභාගි වී ඇති අතර, අවශ් ය 
අනුමැතීන් මත වාර්තා පිළියයල කිරීම සහ නිවැරදි 

කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  

Q. යාතික පාරිසරික පනත සංසශෝධ්නය කිරීම 
“ Polluter Pays” වැනි මූලධ්ර්ම ඇතුළත් 
කරමින් යතත්බිම් සහ උපද් රවකාරී අපද් රේ ය 

සම්බන්ධ් ප රතිපාදන ජාතික පාරිසරික පනතට 
හදුන්වාදීයම් අරමුණින් පවතින අඩුපාඩු මඟහැරියම් 
අරමුණින් පවතින දඩ මුදල් සංයශෝධ්නය කිරීයම් 

අරමුණින් ජාතික පාරිසරික පනත සංයශෝධ්නය 

කිරීමට පියවර යගන ඇත.  
යමයට අදාළ යයෝජිත නව සංයශෝධ්න ඇතුළත් 
කැබිනට් පත් රිකාව සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ 

අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා මහවැලි සංවර්ධ්න හා 

පරිසර අමාත් යාංශය සමඟ කටයුතු කරමින් පවතී.
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6.0 පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශ 

පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීයම් අංශයේ ප්රධ්ාන 
ක්රියාකාරකම් වනුයේ, 

• මුද්රිත මාධ්ය, ඉයලක්යට්රොනික මාධ්ය සහ 
කණ්ඩායම් සන්නියේදන මාර්ග හරහා පරිසරය 
පිළිබඳ අධ්යාපනය ලබාදීම හා දැනුවත් කිරීම 

• ජාතික සහ ප්රායද්ශීය මට්ටමින් පුහුණු වැඩමුළු 
සහ ප්රදර්ශන පැවැත්වීම 

• මහජනතාව යවත පාරිසරික යතොරතුරු ලබාදීම 

• රාජය යනොවන සංවිධ්ාන යවත අවශය සහ යයෝගය 
ලබාදීම හා ලබාගැනීම 

• පාරිසරික දිනයන් සැමරීම 

• යසොබායකත මධ්යස්ථාන ඇති කිරීම හා 
ක්රියාත්මක කිරීම 

A. අධ්යාපනික ද්රවය සංවර්ධ්නය හා නැවත මුද්රණය 

කිරීම (සපොත්පිංච, අත්පත්රිකා  සපෝස්ටර්ස්, ) 

විෂය ක්යෂේත්ර 05ක් යටයත් අත්පත්රිකා 93000ක් 
පහත පරිදි නැවත මුද්රණය කරන ලදී.  

වගුව 17 - A. අධ්යාපනික ද්රවය සංවර්ධ්නය හා නැවත මුද්රණය කිරීම 

අ. විෂය සිංහල මාධ්ය සදමළ මාධ්ය 

01 යතත්බිම් 20000 3000 

02 යඩංගු 20000 3000 

03 නායයෑම් 10000 2000 

04 පරිසර නියමු වැඩසටහන (EPP) 20000 3000 

05 පරිසර ළමා සමාජ 10000 2000 

a. පළාත් මට්ටමින් රායය සනොවන 

ආයතනවල යාලයක් ස ොඩනැගීම  
 

2017 වසයර් මධ්යස්ථානය මඟින් රාජය යනොවන 
සංවිධ්ාන ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කරන ලදී. ඒ අනුව, 
රාජය  යනොවන සංවිධ්ාන 21ක් ලියාපදිංචි කරන 
ලදී. 

b. රදර්ශන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය 

2017 වසර තුළ ප්රදර්ශන 27කට සහභාගීත්වය ලබා 
දී ඇත. යමම ප්රදර්ශනවලට සහභාගිවීම තුළින් 
පරිසර අධ්යාපන අංශය පරිසර දැනුම යබදාහැරීම හා 
පාරිසරික ගැටලු ආකෘති අධ්ාරයයන් ප්රදර්ශනය 
කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. යම් සඳහා ප්රදර්ශක 
ආකෘති, යපෝස්ටර්ස්, අත්පත්රිකා යයොදා ගත් අතර 
සාමානය ජනතාව, රාජය නිලධ්ාරින් හා පාසල් 
සිසුන් දැනුවත් කිරීම යමහි අභිප්රාය විය. 

2017 වසයර් පහත සඳහන් ප්රදර්ශන භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කරන ලදී. 

• ක්රිස්ටල් ලයිට්යබෝඩ් (ස්වභාවික සම්පත් 
කළමනාකරණ, පරිසර නියමු 
වැඩසටහන, අපද්රවය කළමනාකරණය) 

• Back Drop (පසුතලය) 

• දැව පුවරු (මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
දැක්ම හා යමයහවර) 

•  යතොරතුරු බැනර් (02) 

• මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ නාම පුවරු  
 

c. සසොබාසකත මධ්යස්තානවල වැඩසටහන් 

දියත් කිරීම  

යමම වැඩසටහන යටයත් පරිසර අධ්යාපන හා 
දැනුවත් කිරීම් අංශය විසින් මාසිකව යසොබායකත 
මධ්යස්ථාන සඳහා මුදල් ප්රතිපාදන ලබා යදනු ලබයි. 
එමඟින් විවිධ් පාරිසරික ක්රියාකාරකම් සිදුකිරීමටත් 
පුස්තකාල හරහා දැනුම යබදාහැරීමටත් 
යසොබායකත මධ්යස්ථාන කටයුතු කරනු ලබයි. 
එමඟින් බලායපොයරොත්තු වන්යන් විවිධ් 
පාර්ශවයන්යේ පරිසර අධ්යාපනික දැනුම වර්ධ්නය 
කිරීමයි. පළාත් කාර්යාල මඟින් ක්රියාත්මක වන 
යසොබායකත මධ්යස්ථාන 04ක් ඇත. 

 



වාර්ෂික වාර්තාව 2017                                                                                                                  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

54 | P a g e  

 

වගුව 18 - C. සසොබාසකත මධ්යස්තානවල වැඩසටහන් දියත් කිරීම 

 

 

යමම යසොබායකත මධ්යස්ථානවලදී පරිසර ගැටලු 
සම්බන්ධ්යයන් යද්ශන, රුක්යරෝපණ වැඩසටහන්, 
ක්යෂේත්ර චාරිකා, පදක්කම් පරීක්ෂණ සංවිධ්ානය 
කරනු ලබයි.  

d. කාලීන  ැටළු සම්බන්ධ්සයන් දැනුවත් 

කිරීසම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 
 

පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය මඟින් 
පාසල් ළමුන්ට හා අයනකුත් පාර්ශවයන් සඳහා 
කාලීන ගැටලු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් 
සංවිධ්ානය කරනු ලබයි. එහිදී ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණය, රුක් යරෝපණය, යතත්බිම් 
සංරක්ෂණය, බලශක්ති කළමනාකරණය ආදී 
යද්ශන ශ්රවය දෘශය මාධ්ය භාවිත කරමින් පවත්වනු 
ලැබීය. 

පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය මඟින් 
වැඩසටහන් 07ක් 850 යදයනකුයේ 
සහභාගීත්වයයන් බස්නාහිර පළායත් පාසල් 21ක 
පවත්වන ලදී.  

e.  අපද්රවය කළමනාකරණය හා සඩංගු 

පිළිබඳව දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන 
 

 යඩංගු පරිසරයට සම්බන්ධ් යසෞඛය ගැටලුවලින් 
ප්රධ්ාන ස්ථානයක් ගනී. පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් 
කිරීම් අංශය මඟින් යඩංගු මර්දනය කිරීයම් 
වැඩසටහන් ඉත්තරමුල්ල අවට යඩන්සිල් 
යකොබ්බෑකඩුව මාවත, යරොබට් ගුණවර්ධ්න මාවත 
ආශ්රිතව හා අයනකුත් දිස්ත්රික්වලද රාජය හා රාජය 
යනොවන ආයතන සම්බන්ධ් කර ගනිමින් පවත්වන 
ලදී. තවදුරටත්, මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
මුලිකත්වය යටයත් එක් යඩංගු මර්දන 
වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කල අතර වැඩසටහන් 
07ක් සඳහා සම්බන්ධීකරණ දායකත්වය ලබාදුනි. 
තවද, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්රික්වල යපොලිතීන් 
නිෂ්පාදනයන් හා අයලවිකරුවන් ඉලක්ක කර 
ගනිමින් අපද්රවය කළමනාකරණය සම්බන්දයයන් 
දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් 02, පළාත් හා දිස්ත්රික් 
කාර්යාලවල සහයයෝගීත්වයයන් පවත්වන ලදී. 

  

 

 

 

 

 

f. සංස්කෘතික වැඩසටහන්වලදී විසශේෂ 
පරිසර දැනුවත් කිරීම් ක්රියාත්මක කිරීම .

)නල්ලූර් ,අනුරාධ්පුර ,සපොසළොන්නරුව ,

මහනුවර ,තලවිල හා කතර ම(  

පරිසර නියමුවන්යේ සහභාගීත්වයයන් විවිධ් 
සංස්කෘතික අවස්ථාවලදී මහජනතාව (වියශේෂයයන් 

වන්දනාකරුවන්) පරිසර හිතකාමී ඝන අපද්රවය 
බැහැර කිරිම සම්බන්ධ්යයන් දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන් පැවැත්විනි. ඒ අනුව, පරිසර අධ්යාපන 
හා දැනුවත් කිරීම් අංශය මඟින් නල්ලුර්, අනුරාධ්පුර, 
මහනුවර, කතරගම, තලවිල සහ යපොයළොන්නරුව 
යන ස්ථානවල පැවති සංස්කෘතික අවස්ථාව සඳහා 

අ. යසොබායකත 
මධ්යස්ථාන 

පළාත් කාර්යාලය පැවැත්වු වැඩසටහන් 
සංඛයාව 

01 රූමස්සල දකුණ 33 

02 කුණ්ඩසායල් මධ්යම 30 

03 අත්තිඩිය පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය 28 

04 පින්නවල/ කෑගල්ල සබරගමුව - 

 එකතුව 91 
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55 | P a g e  

 

දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් පැවැත්වීමට මූලය 
අනුග්රහය දැක්වීය.  

g. සලෝක පරිසර දිනය 

යලෝක පරිසර දිනය යත්මාව අලලා විවිධ් 
ක්රියාකාරකම් රාශියක් සංවිධ්ානය කරනු ලැබීය. 
ඌව පළාත් කාර්යාලය මඟින් ඉයලක්යට්රොනික 
අපද්රවය එකතු කිරීයම් වැඩසටහන් 02ක් සහ 
කාබනික කෘෂිකර්ම වගාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
වු වැඩසටහනක් පවත්වනු ලැබීය. තවද, යලෝක 
පරිසර දිනය සමරනු වස් දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන් 28 ක් හා රුක් යරෝපණ වැඩසටහන් 
සියලු දිස්ත්රික්ක ආවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක 
කරන ලදී. 

h. යාතික රුක් සරෝපණ වැඩසටහන 

පිරිසිදු හා හරිත පරිසරයක් උයදසා රුක් යරෝපණය 
ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරන අතර රුක් 
යරෝපණ මාසය තුළ පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් 
කිරීම් අංශය විසින් පහත විවිධ් ක්රියාකාරකම් 
සිදුකරන ලදී.  

• හාලි ඇල ස්ප්රින්වැලි වතුයායේ යයෝජිත 
පරිසර ආරක්ෂක ප්රයද්ශයේ අක්කර 1ක 
භූමි ප්රමාණයක පැළ 400ක් සිටුවීම.  

• දිස්ත්රික් 25හි යතෝරාගත් පාසල්වල පැළ 
25කින් යුත් තුරුයගොමු ස්ථාපිත කිරීම. 

• අධ්යාපන අමාතයාංශයේ පුර්ණ අනුග්රහය 
යටයත් සෑම පාසලකම පළතුරු පැළ 03 
බැගින් සිටුවීම. 

i. හරිත දරුසවෝ සංකල්පය යටසත් සිදු කළ 

ක්රියාකාරකම් 

"ශ්රී ලංකා - යනක්ස්ට්" පිළිබඳ වැඩසටහන සඳහා 

යපෝස්ටර් තරගයක් පවත්වන ලද අතර, ජාතික 

හරිත සම්මාන උයළල සඳහා ජාතික මට්ටමින් 
ජයග්රාහකයින් යතෝරා ගන්නා ලදී. යමම 
වැඩසටහන ජාතික හරිත සම්මාන උයළලට 
සමගාමීව පවත්වන ලදී. 

B. මුද්රිත හා ඉසලක්සරොනික මාධ්ය භාවිතය 

පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා මහජනතාව යවත 
පණිවුඩ යගන යා හැකි ප්රබලම ක්රමයක් යලස මාධ්ය 
භාවිතය හැඳින්විය හැකිය. එම නිසා පරිසර 
අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය විසින් ස්ථාපිත 
කළ මාධ්ය ඒකකය විදුත් හා මුද්රිත මාධ්ය 
භාවිතයයන් වැදගත් යමයහයක් ඉටු කරනු ලබයි. 

a. සසොබාසකත ගුවන්විදුලි වැඩසටහන 
 

මහජනතාව පරිසර හා පරිසර ගැටලු පිළිබඳව 
නිරන්තරයයන් අවයබෝධ්ය ලබාදීමට, සෑම 
රහස්පතින්දා දිනකම ප.ව. 6.30ට FM 94.3/FM 

94.5 යටයත් යසොබායකත ගුවන්විදුලි වැඩසටහන 
විකාශනය යකයර්. සෑම වැඩසටහනක් අවසානයේ 
දී අසන්නන්යගන් පැණයක් අසා ඔවුන්යගන් 
පිළිතුරු විමසීමක් සිදු කරයි. පිළිතුරු ලබා 
යදන්නන්යේ ජයාග්රාහකයින් 03 යදයනකු සෑම 
සතියකම යතෝරා ගනු ලබයි. යමම වසර තුළ 
යසොබායකත ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් 52ක් 
විකාශනය ක ඇත.   

b. මාධ්ය ආවරණය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ අරමුණු අනුව ක්රියාත්මක 
වන වයාපෘති, වැඩසටහන් හා සිද්ධි ආවරණය 
සඳහා ශ්රවය දෘෂය ඒකකය විශාල දායකත්වයක් 
සපයයි. 2017 වසයර් දී ශ්රවය දෘෂය ඒකකය මගින් 
සිදුවීම්/ අවස්ථා 90ක් ආවරණය කර ඇත. 

C. යාතික පාරිසරික සතොරතුරු 

මධ්යස්ථානය 
 

ශ්රී ලංකාව පුරා පාරිසරික යතොරතුරු වයාපත 
කිරීයමහි ලා ජාතික පාරිසරික යතොරතුරු යක්න්ද්රය 
විශාල යමයහයක් ඉටු කරනු ලබයි. එම 
මධ්යස්ථානය මඟින් ලබාගත් ප්රගතිය පහත දැක්යේ. 

 

a. පරිසර නියමු වැඩසටහසන් ඉහළ 

කාර්ය සාධ්නයක් සහිත පාසල් සඳහා 

පුස්තකාල ද්රවය ලබාදිම. (සපොත්, 
සඟරා, සපෝස්ටර්ස්, අත්පත්රිකා සහ 

අසනකුත් පරිසර අධ්යාපන ද්රවය) 
 

ජාතික පරිසර නියමු වැඩසටහන සඳහා පස් අවුරුදු 
ක්රියාකාරී සැලැස්ම යටයත් ඉහළ කාර්යය 
සාධ්නයක් සහිත හා අඩු පහසුකම් සහිත පාසල් 
05ක් යතෝරායගන එම පාසල්වල පුස්තකාලයක් 
බැගින් ස්ථාපනය කර ඇත. පහත පාසල්වල 
පුස්තකාල සංවර්ධ්නය හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
යපොත් රාක්ක 02ක් සහ ග්රන්ථ 1000 බැගින් ලබා 
දීමට කටයුතු කරන  දී.  

 

• වියේකානන්ද විදයාලය  - 
කිළියනොච්චි 

• දිඹු/ මැදගම මහා විදයාලය  - 
යපොයළොන්නරුව 

• ත්රි/ කන්/ ගන්තලාව මහා විදයාලය - 
ත්රිකුණාමලය 

•  යපෝරඔ කනිෂ්ඨ විදයාලය  - 
මාතර 

•  යමොරපිටිය වීදිය බණ්ඩාර විදයාලය - 
කළුතර 
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b. පුස්තකාල සපොත් හා සඟරා 

මිලදී  ැනීම 
 

 

2017 වර්ෂයේ දී යපොත්/ ග්රන්ථ 119ක් හා වාර 
සඟරා 11ක් මිලදී ගන්නා ලදී.  

D. සවනත් වැඩසටහන් 

• වත්මන් පරිසර ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම 
සඳහා රූපවාහිනි/ ගුවන්විදුලි සංවාද 51ක් 

සංවිධ්ානය කිරීම. 

• පුවත්පත් නියේදන 40ක්, යවබ් 
යාවත්කාලීන කිරීම් 52ක් සහ පුවත්පත් ලිපි 
26 ක් පළ කර ඇත. 

• රාජය යනොවන සංවිධ්ාන 17ක් ලියාපදිංචි 
කිරීම. 

• “යඩ්ලි නිවුස්” පුවත්පත හරහා පුවත් 1113 
ප්රකාශනයට පත් කිරීම. 

• විදුත් හා මුද්රිත මාධ්ය භාවිතා කර 
යපොලිතීන් තහනම් කිරීම සඳහා 
ප්රචාරණයන් සිදු කිරීම. 

• විදුසර සඟරායේ වර්ෂ 30 යවනි සංවත්සරය 
සැමරීම නිමිත්යතන් ප්රකාශනයට පත් කළ 
සඟරායේ පිටු 16 සඳහා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ නිර්මාණ දායකත්වය ලබාදීම. 

• අයප්රේල් 26 සිට 28 දින දක්වා ජාතික 
අධ්යාපන ආයතනයේ පුහුණුකරුවන් 60 ක් 
සඳහා තිරසර පාසල් වැඩසටහන 
සම්බන්ධ්ව පුහුණු කිරීයම් වැඩසටහන් 
ක්රියාත්මක කිරීම. 

• කලාඔය පාරිසරික සංයේදී ප්රයද්ශය සඳහා 
ගුරු මාර්යගෝපයද්ශනය පිළියයල කිරීම 
සහ පිටපත් 500ක් මුද්රණය කර යබදා 
හැරීම. 

- කලාඔය ආශ්රිතව සිටින 
මාධ්යකරුවන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 
02ක් පැවැත්වීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 32 පුස්තකාල පහසුකම් ලබාදීම 
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7.0 සැලසුම් හා පසුවිපම් ඒකකය 

ජාතික පාරිසරික පනත යටයතහි පැවරි ඇති බලතල 
ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා අවශය වන්නා වු පසුබිම 
සැකසීම සඳහා අවශය ඒ ඒ අංශ ඒකකයන්හි, හා 
පළාත් කාර්යයන්හි අවශයතාවයන්ට ගැළයපන 
පරිදි අවශය සැලසුම් සම්පාදනය හා ඒවා ක්රියාත්මක 
කරවිම සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකයයහි ප්රධ්ාන 
වගකීම යේ. 

රජයයහි පාරිසරික ප්රතිපත්ති වලට අදාලව 
ප්රමුඛතාවයන් හඳුනා ගැනිම වාර්ෂික මහ 
භාණ්ඩාගාරයයන්, සපයන්නා වු ප්රතිපාදන එම 
ප්රමුඛතාවයන් සඳහාම යයදවිම පරිසර අංශය තුළ 
ඇති යපෞද්ගලික අංශයට අදාල ප්රමුඛතාවයන් 
හඳුනා ගැනිම සහ වියද්ශ ආධ්ාර කාර්යක්ෂම යලස 
සංවර්ධ්න ක්රියාවලිය සඳහා යයොමු කිරිම යමම 
ඒකකය මඟින් නිසි පරිදි සිදු යකයර්. 

පරිසර අංශයන්හි ප්රමුඛ ක්යෂේත්ර සඳහා සම්පාදනය 
කරන ලද ක්රියාකාරි සැලසුම් මධ්යම රජයේ 
ආයතනයන් යලස ප්රධ්ාන කාර්යාලය මඟින්ද, 
ප්රායද්ශිය වශයයන්  ප්රායද්ශිය කාර්යාල හරහා ද 
සාර්ථක යලස ක්රියාත්මක යකයර්. 

2014-2018 වර්ෂයන්ට අදාලව මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියයහි සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව, විවිධ් 
ක්රියාකාරි සැලසුම් අධීක්ෂණ සැලසුම්, කාලීන 
ක්රියාකාරි සැලසුම් සම්පාදනය සහ ඒවා 
සම්බන්ධිකරණය කිරිමට අවශය පහසුකම් සැලසීම 
සිදු කරනු ලැබු අතර විවිධ් ආයතනයන්ට අවශය 
ප්රගති වාර්තා නියමිත දිනට සකසා ඉදිරිපත් කිරිම 
යමම අංශය මඟින් සිදු යකයර්. 

අධිකාරිය මඟින් සිදු කරන ක්රියාකාරකම් 
ක්රමානුකුලව සම්බන්ධිකරණය අධීක්ෂණය ඒ ඒ 
විෂයානුබද්ධ් සහ ප්රායද්ශිය වශයයන් පවතින ගැටළු 
සාකච්ඡා කිරිම සඳහා කළමණාකාරිත්වය සහ 
ප්රායද්ශිය කාර්යාල සමඟ මාසික රැස්විම සංවිධ්ානය 
කිරිම මඟින් සැලසුම් නිසි යලස ක්රියාත්මක කිරිම 
සඳහා අවශය වන්නා වු ක්රියාකාරි රාමුව සැකසිම 
යමම අංශය මඟින් සිදු කරයි. ඒ අනුව, 

7.1 පළාත් කාර්යාල සමඟ 

සම්බන්ධිකරණය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියයහි කටයුතු වඩා විමධ්යගත 
කරනු වස් පළාත් කාර්යාල පිහිටු වන ලද අතර ඒ 
සඳහා අවශය වන්නා වු විධිමත් සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතු සහ පළාත් කාර්යාල සඳහා අවශය ආයතන 
පරිපාලන කටයුතු සඳහා අවශය සම්බන්ධිකරණ 
දාමය ශක්තිමත් කිරිම වස් සුවියශේෂි යමයහයක් 
සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය මඟින් සිදු 
කරයි.යමයට අමතරව අදාල අංශය මඟින් 
ක්රියාත්මක සැලසුම් ප්රතිපාදනය, පරිසරයට අදාල 
වයාපෘති යයෝජනා සැලසිම ඒවා ක්රියාත්මක කිරිම 

සහ ඒවා සම්බන්ධිකරණය යමම අංශය මඟින් 
සිදුකරයි. 

දිසත්්රික්ක මට්ටමින් වයවසායකයින් සඳහා වඩා 
විධිමත් යසේවා පහසුකම් ප්රවර්ධ්නය කිරිම සඳහා 
2017 වර්ෂයේදි මධ්යම පරිසර අධිකාරිය යටයතහි 
යතෝරාගත් දිස්ත්රික්කයන්හි ප්රායද්ශිය කාර්යාල 
15ක් පිහිටුවා ඇති අතර එම කාර්යාල ගම්පහ, 
කළුතර, මාතර, මහ්බන්යතොට, නුවරඑළිය, 
මාතයල්, යමොණරාගල, බුත්තල, රත්නපුර, 
යපොයලොන්නරුව, මඩකලපුව, අම්පාර, 
කිලියනොච්චිය, වේනියාව, මුලතිේ සහ මන්නාරම 
යන දිස්ත්රික්කයන්හි පිහිටුවා ඇත. 

7.2 පාර්ලිසම්න්තු උපසද්ශන කමිටුව 

යම් යටයත් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය යවත 
පාර්ලියම්න්තු මන්ත්රීවරුන් විසින් විවිධ් අවස්ථා වල 
යගන එන පරිසරයට අදාල පැමිණිලි විමර්ශනය 
කිරීම සඳහා වූ වියශේෂ වයාපෘති වාර්තා සැලසුම් හා 
පසුවිපරම් ඒකකය මඟින් සකස් කරයි. 2017 වසර 
තුල එවැනි පැමිණිලි 5ක් විසඳාලිම සඳහා සහය ලබා 
දී ඇත. එයලස සකස් කරන ලද වාර්තා 
පාර්ලියම්න්තු උපයද්ශන කමිටුව යවත පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාතයාංශය හරහා යයොමු 
කරනු ලබන අතර, එම වාර්තා මහවැලි සංවර්ධ්න 
හා පරිසර අමාතයවරයා මූලික වූ පාර්ලියම්න්තු 
උපයද්ශන කමිටුවක් හරහා පාර්ලියම්න්තු 
මන්ත්රීවරුන් එක්ව අදාල ගැටළු හා වාර්තාව පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කරනු ලබයි. 

7.3 තීරණ  ැනිසම් කමිටුව 

පරිසර පනත අනුව මධ්යම පරිසර අධිකාරිය යවත 
මනතිකව පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු කිරියමහි 
වාර්තාව (EIA) හා පරිසර ආරක්ෂෂණ බලපත්ර 
(EPL) කර්මාන්තකරුවන් සඳහා නිකුත් කිරියමහි 
බලය පවරා දි ඇත. මිට අමතරව පරිසර ආරක්ෂෂණ 
බලපත්රය (EPL) හා පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු 
කිරියම් වාර්තාව ලබා ගැනිම අනිවාර්ය යනොවන 
නව කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරිම සහ ස්වභාවික 
සම්පත් සම්බන්ධ් වයපෘති සඳහා නව පිහිටිම 
නිර්යද්ශ කිරියම් ක්රියා පටිපාටියක් ද පවති. 

පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු කිරියමහි ක්රියාවලිය 
(EIA)සහ පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්රය (EPL) 
නිකුත් කරන සහ අ කාණ්ඩයේ කර්මාන්ත හැර 
ඉහත සඳහන් කළ අනිකුත් ක්රියාකාරකම් සඳහා 
පළාත් සහ දිස්ත්රික් කාර්යාල මඟින් කටයුතු කරනු 
ලබයි. 

පරිසර පනත යටයත් සපයා ඇති උපයදස් මත යමම 
ක්රියාවලියයහිදි ප්රායද්ශිය/ දිස්ත්රික් කාර්යාල යමන්ම 
ප්රධ්ාන කාර්යාල ද යපොදු එක ආකෘතියක් භාවිතා 
කිරිමත් අදාල ආකෘති පරික්ෂාව සඳහා එකදු 
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කලයක් යයොදා ගැනිමත් අදාල වයාපෘති යයෝජකයා 
යගවිය යුතු සහ යගවිමට නියමිත මුදල එක හා 
සමාන ගස්තුවකට යටත් වීමත් ඉතා වැදගත්යේ. 

යමම අරමුණ මුදුන් පමුණුවා ගැනියම් ප්රධ්ාන 
අයපක්ෂාව යටයත් යමම තීරණ ගැනායම් කමිටුව 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පිහිටුවා ලද අතර 
එම කමිටුයවහි මුලිකත්වය අප පරිසර අධිකාරියේ 
සභාපතිවරයාද, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාද, පරිසර 
දුෂණ පාලන ඒකකයයහි (EPC) හා පරිසර 
කළමණාකරණ හා ඇගයිම් අංශයයහි නායයෝජය 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරුන් ද පරිසර දුෂණ පාලන 
ඒකකයයහි (EPC) නීති අංශයයහි සහ ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණ අංශයයහි අධ්යක්ෂවරුන්ද, ඌව, 
උතුරු මැද සහ උතුරු දිස්ත්රික්කයන්හි ස්ථානභාර 
නිලධ්ාරින්යගන් සමන්විත වු කමිටුවක් යටයත් 
ක්රියාත්මක යවයි. 

යමම කමිටුව සෑම සති යදකකට වරක් රැස්වන අතර 
එහි දී පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු කිරීයම් වාර්තා 
(EIA) හා ආරම්භක පරිසර බලපෑම් තක්යසේරු 
කිරීයම් වාර්තා (IEE) “අ” කාණ්ඩයයහි වන 
වයාපාර සඳහා බලපත්රයක් ද “අ” කාණ්ඩයයහි 
කර්මාන්ත සඳහා බලපත්රයක් ද, BOI 
කර්මාන්තශාලා සඳහා නව පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපත්ර සඳහා හා නව කර්මාන්තශාලා ස්ථානගත 
කිරීම සඳහා අවශය ස්ථාන අනුමැතිය සඳහා 
එකඟතාවයන් ද යමම කමිටුව සඳහා නියයෝජය 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයායේ යහෝ ප්රධ්ාන 
කාර්යාලයේ ප්රායද්ශීය කාර්යාල අධ්යක්ෂවරුන්යේ 
අවසාන අනුමැතියට යැවීමට යපර යමම කමිටුව 
යවත යයොමු කරනු ලබයි. 

පසුගිය වසර තුල යමවැනි රැස්වීම් 12 ක් සාර්ථක 
යලස පැවැත්වීම සඳහා සැලසුම් හා පසුවිපරම් 
ඒකකය මඟින් සම්බන්ධීකරණ සහ යල්ඛන 
කටයුතු සම්බන්ධ්යයන් කටයුතු කර ඇත. 

7.4. රැස්වීම් 

සැලසුම් හා පසුවිපරම් ඒකකය මඟින් විවිධ් වූ 
රැස්වීම් සම්බන්ධීකරණයයන් ඉතා සුවියශේෂී වූ 
කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු ලබයි. 

7.5 වයාපෘති සම්බන්ධීකරණය, 

අධීක්ෂණය සහ ඇ යීම. 

මහා භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන සහ වි යද්ශ ආධ්ාර නිසි 
පරිදි භාවිතා කිරීම හා ඉන් බලායපොයරොත්තු වූ 
ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා පහත වයාපෘති වැඩ 
සටහන් සැලසුම්කරණය හා සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතු යමම අංශය මඟින් සිදු යකයර්. 

7.5.1. මහා භාණ්ඩා ාර අරමුදල් මඟින් 

ක්රියාත්මක වයාපෘති. 

• පිළිසරු වයාපෘතිය (රු. මිලියන 290) 

• මධ්යම පරිසර අධිකාරියයහි විදයාගාර 
නවීකරණය කිරීයම් වයාපෘතිය (රු. මිලියන 10) 

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

7.5.2. විසද්ශ ආධ්ාර මත ක්රියාත්මක වන 

වයාපෘති 

• ප්රධ්ාන ජලාශ වල ජල තත්ව පසුවිපරම් කිරීයම් 
වයාපෘතිය (JICA) (මිලියන 26.5 ක් වියද්ශීය සහ 
මිලියන 5 ක් යද්ශීය) 

• ආර්ථික සංවර්ධ්න සහයයෝගිතා අරමුදල යටයත් 
ක්රියාත්මක EDCF වයාපෘතිය (වියද්ශ රු. මිලියන 
287.5, යද්ශීය රු.මිලියන 266)
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8.0 පැමිණිලි ඒකකය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ඉටුකරන ලද 

කාර්යයක් යහෝ ප්රමාණාත්මකව ඉටු යනොකරන ලද 

කාර්යයක් යහෝ යසේවා ප්රමිති වලට අනුකූලව ඉටු 

යනොකරන  කාර්යයක් යහෝ සම්බන්ධ්ව 

පුරවැසියකුයේ විරමණය ලිඛිත යහෝ වාචිකව 

දැක්වීමත් මහජන පැමිණිල්ලක් යන දැක්ම තුල 

සිටිමින් පාරිසරික පැමිණිලි විසඳීයම් ක්රියාවලිය 

ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

විසින් කටයුතු කර ඇත. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය යවත මහජන පැමිණිලි 

ප්රධ්ාන ක්රම යදකකට යයොමුයේ.   

- මධ්යම පරිසර අධිකාරිය යවත සෘජුව යයොමු 

වන පැමිණිලි  

- මහජන දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණ පද්ධ්තිය 

(public grievance management system) 

හරහා මධ්යම පරිසර අධීකාරිය යවත යයොමු 

වන පැමිණිලි 

 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ දිස්ත්රික් කාර්යාල, පළාත් 

කාර්යාල, ඒකක හා අංශ මගින් යමම අධිකාරිය 

යවත යයොමු වන පැමිණිලි විසදීම සම්බන්ධ්යයන් 

කටයුතු කරනු ලබයි.  එයසේම යමම අධිකාරියට 

අදාල යනොවන පැමිණිලි යයොමු වීයම්දී එම පැමිණිලි 

විසදීම සඳහා පැමිණිලිකරු දැනුවත් කරමින් අදාල 

ආයතන (භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය, 

විදුලි සංයද්ශ නියාමන යකොමිෂම, පළාත් පාලන 

ආයතන වැනි) යවත යයොමු කිරීම සිදු කරයි.  

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සවත සෘජුව සයොමු 

වන පැමිණිලි පිළිබඳ විස්තර: 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ දිස්ත්රික් 

කාර්යාල, පළාත් කාර්යාල, ඒකක හා අංශ විසින් 

ගන්නා ලද සාමූහික උත්සාහයේ හා කැපවීයම් 

ප්රතිෙලයක් යලස 2017වසර පුරා අධිකාරිය යවත 

සෘජුව ලැබුණු පැමිණිලි 2633න් 1899 එනම් 

72.12% ක් විසදා අවසන් කිරීමට සමත් වූ අතර 

ඉතිරි පැමිණිලි විසදීමට අදාල කටයුතු සිදුයවමින් 

පවතී.   

 
වගුව 19 - 2017 වසසර්දී මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සවත සෘජුව ලැබී ඇති පැමිණිලි; අංශ,  ඒකක, පළාත් හා 
දිස්ත්රික් කාර්යාල අතර සබදි යාම හා එම පැමිණිලි කළමනාකරණය කිරීසම් ර තිය පහත වගුව මගින් සාරාංශ 

 ත සකොට දක්වා ඇත. 

 ඒකකය / කාර්යාලය ලැබී ඇති පැමිණිලි  විසඳා ඇති පැමිණිලි  

සංඛ්යාව  % සංඛ්යාව  % 

1.  බස්නාහිර 

පළාත  

යකොළඹ දිස්ත්රිකය  420 43.37 295 70.24 

ගම්පහ දිස්ත්රික්කය  419 222 52.98 

කළුතර දිස්ත්රික්කය  303 206 67.99 

2.  දකුණු පළාත  ගාල්ල දිස්ත්රික්කය  206  14.36 192 93.20 

මාතර දිස්ත්රික්කය  101 69 68.32 

හම්බන්යතොට දිස්ත්රික්කය  71 54 76.06 

3.  ඌව පළාත  බදුල්ල දිස්ත්රික්කය  38 4.41 35 92.11 

යමොණරාගල දිස්ත්රික්කය  78 73 93.59 
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 ඒකකය / කාර්යාලය ලැබී ඇති පැමිණිලි  විසඳා ඇති පැමිණිලි  

සංඛ්යාව  % සංඛ්යාව  % 

4.  වයඹ පළාත  112  4.25 65  58.04 

5.  සබරගමුව 

පළාත 

රත්නපුර දිස්ත්රික්කය  175 12.80 145 82.86 

කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය  162 151 93.21 

6.  උතුරු මැද 

පළාත 

අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කය  22 1.44 18  81.82 

යපොයළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය    16 08  50.00 

7.  මධ්යම පළාත 

  

මහනුවර හා නුවරඑළිය  310 15.12 225 72.58 

මාතයල් 88 54 61.36 

8.  නැයගනහිර 

පළාත  

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය  06 1.52 06 100.00 

අම්පාර දිස්ත්රික්කය  22 21 95.45 

මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය    12 07 58.33 

9.  උතුරු පළාත  26 0.99 20 76.92 

10.  පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය  14 0.53   12 85.71 

11.  අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය  09 0.34 05 55.56 

12.  පරිසර බලපෑම් හා ඇගයීම් ඒකකය  15 0.57 11 73.33 

13.  ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය  08 0.30   05 62.50 

 එකතුව  2633 1899 72.12 

 

පහත දැක්යවන වට ප්රස්තාරය මගින් මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිය යවත 2017 වසර තුල සෘජුව ලැබුන 

පැමිණිලි  ඒකක හා පළාත් කාර්යාල අතර පැමිණිලි 

යබදී යාම දක්වා ඇත. 
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රූපය 33 - පැමිණිලි සබදියාසම් පිලිසවල 

 

සුචිය; 

WP : බස්නාහිර පළාත  EPC : පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය 

SUP : දකුණු පළාත    WM : අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය 

NCP : උතුරු මැද පළාත  NRM :ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණඒකකය 

NWP : වයඹ පළාත   EIA : පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය  

SAP : සබරගමුව පළාත  CP : මධ්යම පළාත 

EP : නැයගනහිර පළාත  NP : උතුරු පළාත 
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මහයන දුක් ැනවිලි කළමනාකරණ පද්ධ්තිය 

(Public Grievance Management System) 

හරහා මධ්යම පරිසර අධිකාරියට සයොමු වන 

පැමිණිලි පිළිබඳ විස්තර 

2017 වර්ෂය තුල මහජන දුක්ගැනවිලි 

කළමනාකරණ පද්ධ්තිය හරහා මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිය යවත පැමිණිලි 510 ක් යයොමු වී ඇති 

අතර ඉන් පැමිණිලි 290 ක් එනම් 56.86% 

ප්රතිශතයක ප්රමාණයක් විසදීමට යමම අධිකාරිය 

කටයුතු කර ඇත.  එයසේම එම පද්ධ්තිය හරහා 

යයොමු වූ පැමිණිලි වලින් පැමිණිලි 13 ක් ලබාදී 

ඇති යතොරතුරු ප්රමාණවත් යනොවීම යහේතුයවන් 

විසදීමට යනොහැකි වී ඇත.  තවත් පැමිණිලි 205 

ක සංඛයාවක් විසදමින් පවතී.  

- පහත වගුව 2 මගින් 2017 වර්ෂය තුල මහජන 

දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණ පද්ධ්තිය මගින් 

යයොමු වන පැමිණිලි යමම අධිකාරියේ පළාත් 

/ දිස්ත්රික් කර්යාල, ඒකක හා අංශ මගින් 

කළමනාකරණය කිරීයම් ප්රතිශතය 

සාරාංශගත යකොට ඇත.  

- පහත දැක්යවන වට ප්රස්තාරය මගින් මහජන 

දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණ පද්ධ්තිය මගින් 

2017 වසර තුල යයොමු වී ඇති පැමිණීලි යමම 

අධිකාරියේ අදාල පළාත් / දිස්ත්රික් කාර්යාල, 

අංශ හා ඒකක යවත යබදී යාම දක්වා ඇත.  

- පහත දක්වා ඇති ස්ථම්භ ප්රස්තාරය මගින් 

2017 වසර තුල මහජන දුක්ගැනවිලි 

කළමනාකරණ පද්ධ්තිය තුලින් යයොමු වී 

ඇති පැමිණිලි යමම අධිකාරියේ අදාල 

දිස්ත්රික් / පළාත් කාර්යාල හා ඒකක, අංශ 

මගින් විසදීයම් ප්රගතිය දක්වා ඇත. 

 

පහත දැක්යවන ස්ථම්භ ප්රස්තාරය මගින් මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිය යවත 2017 වසර තුල සෘජුව 

ලැබුණ පැමිණිලි අදාල දිස්ත්රික් / පළාත්කාර්යාල 

හා ඒකක, අංශ මගින් විසදීයම් ප්රගතිය දක්වා 

ඇත. 
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රූපය 34 - මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සවත 2017 වසර තුල සෘජුව ලැබුණ පැමිණිලි අදාල දිස්ත්රික් / 

පළාත්කාර්යාල හා ඒකක, අංශ මගින් විසදීසම් ර තිය
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වගුව 20 - 2017 වසසර්දී මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සවත මහයන දුක් ැනවිලි කළමනාකරණ පද්ධ්තිය 

මගින් ලැබී ඇති පැමිණිලි; අංශ,  ඒකක, පළාත් හා දිස්ත්රික් කාර්යාල අතර සබදි යාම හා එම පැමිණිලි 
කළමනාකරණය කිරීසම් ර තිය පහත වගුව මගින් සාරාංශ  ත සකොට දක්වා ඇත. 

 ඒකකය / කාර්යාලය ලැබී ඇති 

පැමිණිලි  

විසඳා ඇති 

පැමිණිලි  

සතොරත

රු 

සනොමැති 

විසසදමින් 

පවතින  

සංඛ්යාව  % සංඛ්යාව  % සංඛ්යාව සංඛ්යාව  % 

1.  බස්නාහිර 

පළාත  

යකොළඹ දිස්ත්රිකය  59  
34.51 

39 66.10 0 20 33.90 
ගම්පහ දිස්ත්රික්කය  84 55 65.48 0 29 34.52 
කළුතර දිස්ත්රික්කය  33 17 51.52 0 16 48.48 

2.  දකුණු පළාත  ගාල්ල දිස්ත්රික්කය  26 12.16 21 80.77 0 05 19.23 
මාතර දිස්ත්රික්කය  19 12 63.16 0 07 36.84 
හම්බන්යතොට දිස්ත්රික්කය  17 11 64.71 0 06 35.29 

3.  ඌව පළාත  බදුල්ල දිස්ත්රික්කය  12 2.94 10 83.33 0 02 16.67 
යමොණරාගල දිස්ත්රික්කය  03 02 66.67 0 01 33.33 

4.  වයඹ පළාත  75 14.71 29 38.67 2 44 58.67 
5.  සබරගමුව 

පළාත 

රත්නපුර දිස්ත්රික්කය  11 5.69 09 81.82 0 02 18.18 
කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය  18 15 83.33 0 03 16.67 

6.  උතුරු මැද 

පළාත 

අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කය  11 3.33 07 63.64 0 02 18.18 
යපොයළොන්නරුව 

දිස්ත්රික්කය  
06 01 16.67 0 05 83.33 

7.  මධ්යම 

පළාත 

  

මහනුවර හා නුවරඑළිය  43 10.00 23 53.49 3 17 39.53 

මාතයල් 08 04 50.00 0 04 50.00 

8.  නැයගනහිර 

පළාත  

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය  03 2.94 01 33.33 2 00 0.00 

අම්පාර දිස්ත්රික්කය  12 04 33.33 0 08 66.67 

මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය  00 00 0.00 0 00 0.00 

9.  උතුරු පළාත  02 0.39 02 100 0 00 0.00 

10.  පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය  03 0.59 01 33.33 0 02 66.67 

11.  අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය  16 3.14 04 25.00 1 11 68.75 

12.  පරිසර බලපෑම් හා ඇගයීම් ඒකකය  07 1.37 06 85.71 0 01 14.29 

13.  ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ 

ඒකකය  

04 0.78 04 100 0 00 0.00 

14.  මානව සම්පත් සංවර්ධ්න ඒකකය  28 5.49 12 43 0 16 57.14 

15.  පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම්  03 0.59 00 0 0 03 100 

16.  මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 07 1.37 01 14 5 01 14.29 

 එකතුව 510 290 56.86 13 205 40.20 
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රූපය 35 - පැමිණිලි ලැබීම් පිළබඳ විකාශය 

 

සුචිය; 

WP : බස්නාහිර පළාත  EPC : පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකය 

SUP : දකුණු පළාත    WM : අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය 

NCP : උතුරු මැද පළාත  NRM :ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණඒකකය 

NWP : වයඹ පළාත   EIA : පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ඒකකය  

SAP : සබරගමුව පළාත  CP : මධ්යම පළාත 

EP : නැයගනහිර පළාත  NP : උතුරු පළාත 

HRD : මානව සම්පත් සංවර්ධ්න CEA : මධ්යම පරිසර අධිකාරිය  

EEA : පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් 
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සංඛ්යාව - 510
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9.0 සතොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය 

සතොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය - උපායමාර්ගික 

මාර්  සිතියම හා අරමුණු 

වර්තමාන ඩිජිටල් යතොරතුරු තාක්ෂණ පරිසරය 

තුළ තාක්ෂණික දියුණුව, සහයයෝගිතාව, දැනුම 

කළමනාකරණය, දත්ත විශය්ල්ෂණය සහ 
නයවෝත්පාදනය සඳහා වියශේෂ අවකාශ රාශියක් 
ඇත. 

සබඳතා යගොඩ නැගීම, පුළුල් පරාසයන් සමඟ 

කටයුතු කිරීම, විවෘතභාවය සහ විනිවිදභාවය 
යථාර්තයක් බවට පත්කිරීම සඳහා විශාල 

යතොරතුරු ප්රමාණයක් අල්ලාගැනීම, 

කළමනාකරණය කිරීම, විශ්යල්ෂණය සහ නැවත 
ලබාගැනීම සඳහා ශකයතා සංවර්ධ්නය කර ඇත. 

අපයේ වියද්ශීය හවුල්කරුවන් සම්බන්ධ් කිරීම 
සඳහා තාක්ෂණික හා නයවෝත්පාදන ඉතා වටිනා 

යමවලම් වන අතර, වියද්ශ ප්රතිපත්තිය සහ 
යමයහයුම් සඳහා අවශය වන දැනුම හා යතොරතුරු 
ඔවුන් යවත සම්බන්ධ් කරනු ඇත. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ යතොරතුරු තාක්ෂණ 
ඒකකය මඟින් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා 
ගැටළු විසඳීම සඳහා සහයයෝගීතා යමවලම් පුළුල් 
කිරීම සඳහා ආයතනික දැනුමට ප්රයේශ වීම පුළුල් 
කර ඇත. 

මීට අමතරව, නිපදවන ලද නිපදවන යතොරතුරු 

පද්ධ්තීන් පරිපූර්ණ, පුළුල්, සුරක්ෂිත හා 
පහසුයවන් ප්රයේශ විය හැකි දැනුම් පද්ධ්තියක 
යකොටසක් බවට පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරනු 
ඇත. 

යතොරතුරු තාක්ෂණ යමවලම් සමඟ සන්නද්ධ්ව 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ යසේවකයින් 
නිරන්තරයයන් සන්නියේදනය හා 
සහයයෝගයයන් කටයුතු කිරීමට සූදානම්ව සිටිති. 

යමම ප්රයත්නය තුළින් යතොරතුරු තාක්ෂණ 
ඒකකය මඟින් තාක්ෂණය පාදක කරගත් යුගයේ 
අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධ්තා සහ යසේවා ස්ථාන 
සම්බන්ධ්තා යගොඩනඟා පවත්වායගන යනු ඇත. 

උපායමාර්ගික මාර්  සිතියම 

1 වන පරමාර්ථය: සහසයෝගීතාව, දැනුම 
කළමනාකරණය සහ විශ්සල්ෂන වර්ධ්නය 

සඳහා උසස් හැකියාවන් ලබා දීම 

• අරමුණු 1.1 (සහයයෝගීතාව):  අභයන්තර 
සහ බාහිර පාර්ශවයන් දැනුවත් කිරීම හා 
සම්බන්ධ් කිරීම සඳහා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය හරහා ඩිජිටල් විසඳුම් මගින් 
සහයයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීම. 

• අරමුණු 1.2 (දැනුම කළමනාකරණය): දත්ත 
සහ දැනුම කළමනාකරණය කිරීයම් 
ප්රයේශයන් මගින් පාරියභෝගිකයින්ට 

කායලෝචිත, දැනුවත් තීරණ ගැනීමට 
අවස්ථාව සලසා යදන යතොරතුරු යවත ලබා 
ගැනීම සහ ප්රයේශය සහතික කිරීම. 

• අරමුණු 1.3 (දත්ත අනුකලනය හා 
විශ්යල්ෂණ): විශ්යල්ෂණ තාක්ෂණය භාවිතා 
කරමින් තීරණ ගැනීයම්දී අනුගත වන 
යතොරතුරු හුවමාරු කිරීම සඳහා වයාපාර 
ප්රයේශය ප්රවර්ධ්නය කිරීම. 

2 ස ෝලීය සතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ධ්නය 

• අරමුණු 2.1 (සහයයෝගීතාව): යතොරතුරු 
වලට ප්රයේශ වීම සඳහා ශක්තිමත් හා 
ආරක්ෂිත යතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල 
පහසුකම් සැපයීම. 

• අරමුණු 2.2 (නවීකරණය වූ යතොරතුරු 
තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම්): යතොරතුරු 
සම්පත් වලට ප්රයේශ පහසුකමක් සලසන 
නවීන තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් 
යයදවීම. 

• අරමුණු 2.3 (Cyber සුරක්ෂිතතාව): සයිබර් 
ආරක්ෂණ සුරක්ෂිත භාවය ශක්තිමත් කිරීම 
මගින් අධිකාරියේ  යතොරතුරු සහ යතොරතුරු 
සම්පත් සංරක්ෂණය කිරියම් අඛණ්ඩතාව 
ආරක්ෂා කිරීම. 

• අරමුණු 2.4 (වලාකුළු පරිගණකකරණය): 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ සියලු කාර්යාල 
වල වයාපාරික අවශයතා සපුරාලීම සඳහා 
මධ්යගතකරණය සහ හැඩගස්වන වලාකුළු 

පරිගණක (Cloud) අනු යයදිම. 

ඉලක්ක 3: සතොරතුරු තාක්ෂණ වයාපාර 

කළමනාකරණය 

• අරමුණු 3.1 (වයාපාර කළමනාකරණය): 
යසේවා සැපයීම පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පූර්ව 
වයාපාර කළමණාකරණ ක්රමයේදයන් 

 

• අරමුණු 3.2 (යතොරතුරු තාක්ෂණ 
ප්රතිපත්තිය සහ යහපාලනය): පාරියභෝගික 
අවශයතා සහ යමයහයුම් අවශයතා සමඟ 
යතොරතුරු තාක්ෂණ විසඳුම් යපළට 
ගැලයපන ප්රතිපත්ති හා පාලන ක්රියාවලියක් 
ස්ථාපනය කිරීම හා යසේවාවක් සැපයීම 

• අරමුණු 3.3 (යතොරතුරු තාක්ෂණ මානව 

ප්රාේධ්න කළමනාකරණය): දක්ෂ, 
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විවිධ්ාකාර යතොරතුරු තාක්ෂණ ශ්රම 

බලකායක් යගොඩ නැගීම, සංවර්ධ්නය කිරීම 
සහ තබා ගැනීම. 

• අරමුණු 3.4 (යතොරතුරු තාක්ෂණ යසේවා 
සැපයීම): ගනුයදනුකරු හා යසේවා 
සැපයුම්කරු අතර අළුත් අවසානයක් දක්වා 
විනිවිදභාවය හා වගවීම වැඩිදියුණු කිරීම. 

• අරමුණු 3.5 (යතොරතුරු තාක්ෂණ වයාපාර 
පද්ධ්ති): මූලික වයාපාර කාර්යයන් සහ 
වයවසාය යසේවා කාර්යක්ෂම හා ෙලදායීව ඉටු 
කිරීම. 

ඉහත සඳහන් මූයලෝපායික අරමුණු සාක්ෂාත් කර 

ගැනීම සඳහා 2017 වර්ෂය තුළදී යතොරතුරු 
තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් ස්ථාපනය කිරීම 
සඳහා මුලික කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 

ස ෝලීය සතොරතුරු තාක්ෂණ  යටිතල 

පහසුකම්  සංවර්ධ්නයක් 

2 වන පරමාර්ථ: සතොරතුරු සඳහා අවශයවන 

වන රසව්ශයට සහය වන ස්ථිරසාර හා 

ආරක්ෂිත සතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල 

පහසුකම් සැපයීම 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සහ යගෝලීය ශ්රම 

බලකාය ඒවාට සහය දක්වන නවීන, ආරක්ෂිත 
සහ පරිමාණයකින් යුත් යතොරතුරු තාක්ෂණ 

යටිතල පහසුකම් මත රඳා පවතී. දෘඩාංග, 

මෘදුකාංග, ජාල සම්බන්ධ්තාවය සහ සයිබර් 
ආරක්ෂණ ආරක්ෂණයන් ඩිජිටල් යමවලම් සහ 
විවිධ්ාකාර අයදුම්පත්රවල සමබර ක්රියාකාරිත්වය 
සඳහා සහාය දිය යුතුය.  

යතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් 

ආරක්ෂිතව, ඔයරොත්තු දීයම් හැකියාව සහ 
ඉල්ලුම ප්රයේශය සඳහා යලෝක වයාපත තත්වයන් 

සපුරාලිය යුතු යේ.   රැහැන් රහිත සම්බන්ධ්තා 
හරහා උපාංග වැඩි ගණනක් මත වැඩි දියුණු කර 
ගත හැකිය. 

ඊට අමතරව නවීන බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා 
තාක්ෂණයන් හා ක්රමයේදයන් තිරසාර කිරීම 
ප්රවර්ධ්නය කිරීමට නවීකරණය කිරීයම් 

ප්රයත්නයන් අපට උපකාර කරයි. Cloud 

Computing ආරම්භකත්වයන්, 

සහයයෝගීතාවය, යබදාහදා ගැනීම, ෙලදායිතාව, 
චලනය සහ ආරක්ෂාව සඳහා අපයේ ඉලක්කයන් 

කරා ළඟා වීමට අපට හැකි යේ. Cloud 

Computing මත පදනම් වූ වැඩසටහන් සහ 
යසේවාවන් සඳහා දැනට යකයරමින් පවතින 
ආයයෝජන අධිකාරියේ යතොරතුරු තාක්ෂණ 
යටිතල පහසුකම් ජීවන චකිය වැඩිදියුණු කිරීම හා 
යේගවත් පරිමාණයන් සඳහා ඉඩ ලබා යද්. 

යතොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයේ ඉහළ 
ප්රමුඛතාවයන්යගන් එකක් වන්යන් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ යතොරතුරු සහ යතොරතුරු තාක්ෂණ 
වත්කම් ඉහළ නංවන සයිබර් තර්ජනයන් සහ 
අවදානම් තත්ත්වයන් ආරක්ෂා කිරීමයි. 

අතයවශය යමයහයුම් සහ දත්ත සුරක්ෂිතතාව 
සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ජාල සහ 
යතොරතුරු පද්ධ්ති මත යැයප. 

සයිබර් ප්රහාරයක් යහේතුයවන් ඇතිවන 
යසේවාවන්යේ බිඳවැටීම් යහෝ බිඳවැටීම් 
අධිකාරියට අහිතකර ප්රතිවිපාක තියබ්. යමම 
තර්ජනයන්ට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා අධිකාරියට 
සයිබර් ආරක්ෂණ හැකියාවන් සඳහා සම්පත් 
ආයයෝජනය කර අවදානම අවම කර අපයේ 
සයිබර් ආරක්ෂණ ස්ථීරය ශක්තිමත් කරන ලදී. 

වයාපාර -තීරණාත්මක යයදුම් සහ දත්ත ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා අපයේ පද්ධ්ති, ජාල සහ යේදිකාවන් 
නවීකරණය කිරීම  යේ. 

වර්තමානයේදී මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 
සංයේදී සහ පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි යතොරතුරු 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක 
වයාපාරික දත්ත සහ යතොරතුරු තාක්ෂණ වත්කම් 
හුදකලා කිරීම හා යබදා යවන් කිරීම මගින් 
වැඩිදියුණු වූ තර්ජන මැඩපැවැත්වීම සඳහා ජාල 
ආකෘතිය සකස් කර ඇත. 

යද්ශීය හා ප්රායද්ශිය / පළාත් අථත්යකරණයට 
දෘඩාංග හා මෘදුකාංග ප්රයබෝධ්ාත්මක 

ප්රයත්නවලට අමතරව වඩාත් ආරක්ෂිත, 
නමයශිලි යසේවාදායක සහ යඩස්ක්යටොප 
පරිසරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. 

අතයවශය හැකියාවන් ඉක්මණින් උපස්ථ කිරීම 
සඳහා අධිකාරිය දත්ත මධ්යස්ථාන ඇතුළු 
යමයහයුම් ස්ථාන  ස්ථාපිත කිරීම. 

නව යතොරතුරු යබදා හැරීයම් ආකෘති භාවිතා 
කරන නවීන හා ආරක්ෂිත යතොරතුරු තාක්ෂණ 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධ්නය 

යදපාර්තයම්න්තුයේ හඬ, ජාලය, දත්ත, 
ගුවන්විදුලි සහ වීඩියයෝ හැකියාවන් වැඩි දියුණු 

කිරීම, යදපාර්තයම්න්තු සන්නියේදනය සහ හදිසි 
ජීවිත ආරක්ෂාව සහ අණ හා පාලන අවස්ථාවන් 

සඳහා ආරක්ෂිත යේදිකා සපයනු ඇත.   හරිත හා 
තිරසාර පරිගණනය සඳහා අපයේ අඛණ්ඩ 
කැපවීම කැපී යපයන්. යදපාර්තයම්න්තුයේ 
පාරිසරික කළමණාකරනය සහ පාරිසරික 
පාරිසරික බලපෑම අඩු කරයි. බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා තාක්ෂණය උපයයෝගී කරගනිමින් 

වයවසාය බලපත්ර ලබා ගැනීම, හවුල් යසේවා සහ 
අත්පත් කර ගැනීයම් වාහන භාවිතය සහ 
උපායමාර්ගික මූලාරම්භයන් ක්රියාත්මක කිරීම 
තුළින් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව 
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යතොරතුරු තාක්ෂණ යමයහයුම් වියදම් හා 
බලශක්ති පරියභෝජනය පහත යහලනු ඇත. 

පුළුල් මාර්ස ෝපසද්ශ සැලැස්ම -2017 

සතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් 

සංවර්ධ්නය -  මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

යතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධ්නය කිරීයමන් පසුව යගෝලීය යතොරතුරු 
තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධ්නය සහ 
යතොරතුරු තාක්ෂණ සයිබර් ආරක්ෂක තත්ත්වය 

ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධ්ව 2017 වර්ෂය තුළ සිදු 
කරන ලදී. 

a.මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සඳහා ප්රති -වයිරස් 

ආරක්ෂාව සැපයීම (2017) 

b.  ජාලගත යටිතල පහසුකම් ප්රතිස්ථාපනය - 

ප්රායද්ශිය ජාලය (LAN) (2017) 

c. රැහැන් රහිත LAN තාක්ෂණය ස්ථාපනය- 

CEA (WLAN) (2017) 

d. විදුත්-තැපැල් යසේවාදායකය 
මයික්යරොයසො ්ට් හුවමාරුව බවට සංක්රමණය 

කිරීම - (2017) 

 

  

රූපය 36 - සතොරතුරු තාක්ෂණ මාර්ස ෝපසද්ශ සැලැස්ම 
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රූපය 37 - සතොරතුරුතාක්ෂණ යටිතල 

පහසුකම් ඇතිකිරිසම් සැලැස්ම 
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10.0 අභයන්තර වි ණන ඒකකය 

අභ යන්තර වි ණක ඒකකසේ කාර්ය හා 

විෂය පථය 

• ගණකාධිකරණ හා අේ යන්තර පාලන ක් රියා 

පිළියවල පිළිබඳව සමායලෝචනය. 

• මූල් ය හා යමයහයුම් යතොරතුරු විමර්ෂණය 

කිරීම. 

• ආයතනයේ යමයහයුම් කටයුතු වල ආර්ථික 

බව, කාර්යක්ෂමතාවය හා ෙලදායීතාව 
පිළිබඳව මූල් ය        හා මූල් ය යනොවන 

පාලනයන් පිළිබඳ සමායලෝචනය කිරීම. 

• ආයතනයේ අේ යන්තර හා භාහිර නීති 

යරගුලාසි, කළමනාකරණ ප රතිපත්ති හා මඟ 
යපන්වීම් 

        ක් රියාත්මක යකයර්දැයි පරීක්ෂා කිරීම. 

• කළමනාකරණය විසින් අවස්ථානුකූලව 

පවරන ලද වියශේෂ විමර්ෂන. 

අභ යන්තර වි ණන ඒකකය 

මධ යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති යටයත් 
ස්ථාපිත අේ යන්තර විගණන ඒකකයේ කාර්ය හා 
විෂය පථය අධිකාරියේ සභාපති විසින් තීරණය 

කරනු ලබයි. අේ යන්තර විගණන ඒකක විසින් 
සිදු කරනු ලබන මූල් ය යමන්ම මූල් ය යනොවන හා 
යමයහයුම් පිළිබඳව විගණන පරීක්ෂා කිරීම් 

මඟින් යසොයා ගැනීම් හා නිරීක්ෂණ සභාපති යවත 
සෘජුවම වාර්තා කරනු ලබන අතර එහි කටයුතුවල 

පූර්ණ අධීක්ෂණයක් සභාපති මගින් සිදුයකයර්. 

වි ණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම 

1999 යනොවැම්බර් මස 19 දිනැති රාේ ය මූල් ය 

චක් රයල්ඛ පී.එ .්/පී.ඊ.3 අනුව මධ යම පරිසර 
අධිකාරියේ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව 

පිහිටුවා ඇත. කාර්තුමය වශයයන් කමිටුව රැස්වන 

අතර, 2017 වර්ෂයේ විගණන කමිටුයේ සභාපති 

ධූරය දරනු ලබුයේ මුදල් අමාත් යාංශයේ අතියර්ක 

යල්කම් ආර්.යසේමසිංහ මහතායි. 

2017 මුදල් වර්ෂය තුළ අධිකාරියේ විගණන හා 

කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් 05 ක් මුදල් 

අමාත් යාංශයේ අතියර්ක යල්කම් ආර්.යසේමසිංහ 

මහතායේ සභාපතීත්වයයන් පවත්වන ලදී. 

මධ යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති, අධ යක්ෂ 

ජනරාල්, නියයෝේ ය අධ යක්ෂ ජනරාල් (මානව 

සම්පත්, පරිපාලන හා මුදල්), අධ යක්ෂ (මුදල්), 

අධ යක්ෂිකා (යමයහයුම් හා සැළසුම්) සකච්ඡා 
යකයරන විෂයයට අදාල අධ යක්ෂවරුන් හා 

ේ යාපෘති අධ යක්ෂවරුන්, විගණන අධිකාරි සහ 
පරිසර අමාත් යාංශයේ ප රධ්ාන අේ යන්තර 

විගණනද සහභාගි විය. මධ යම පරිසර අධිකාරියේ 
අේ යන්තර විගණක යමම කමිටුයේ කැඳවුම්කරු 

යලස ක් රියාකරයි.  විගණන හා කළමනාකරණ 
කමිටුයේ නිරීක්ෂණ හා තීරණ අධිකාරියේ 
අධ යක්ෂ මණ්ඩලයට අවශ් ය තීරණ ගැනිම සඳහා 

යයොමු කරන ලදී. 

2017 වර්ෂසේ වි ණන වාර්තා තුළින් පැන 

නැගුණු පහත කරුණු සකසරහි විසශේෂ 

අවධ්ානය සයොමු කරන ලදී. 

01. මාතයල්, කළුතර, කෑගල්ල, 

මාතර,යමොනරාගල, දිස්ත් රික් කාර්යාල 

වලත්, උතුර, උතුරු මැද, වයඹ පළාත් 

කාර්යාල වලත්, පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර 
නිකුත් කිරියම් ක් රමයේදය පරික්ෂා කිරිම හා  
පරිසර ආරක්ෂණ බලපත් ර දත්ත පද්ධ්තිය 

යාවත් කාලින කිරිම පරික්ෂා කිරිම.  

02. අධිකාරියේ අේ යන්තර පරිපාලන හා 
අයනකුත් දුර්වලතා පිලිබදව මතුකර 

යපන්විම. 

03. වියශේෂ  විමර්ෂන වලින් හඳුනාගත් 

අේ යන්තර පාළන ක් රම ඉදිරිපත් කිරීම. 
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11.0 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ විමධ්ය තකරණ වැඩ පිළිසවල 

11.1 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ බලය 

පලාත් කාර්යාල සවත 

විමධ්ය තකරණය කිරීම. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ප්රධ්ාන කාර්යාලය 
වශයයන්, ජාතික ප්රමිතීන්, මිනුම් දඩු ප්රකාශයට 
පත් කිරීම හා අවශය මාර්යගෝපයද්ශ පිළියයල 
කිරීම ජාතික වශයයන් සිදු කරන අතර ප්රායද්ශීය 
වශයයන් මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ඉලතල 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 2002 වසයර් දී මධ්යම හා 
දකුණු පළාත සඳහා ප්රායද්ශීය කාර්යාල යදකක් 
පිහිටුවිය. 

2002 වසයර් එයසේ ප්රායද්ශීය කාර්යාල 
පිහිටුවීයමන් ලබා ගන්නා ලද අත්දැකීම මත එම 
වැඩ පිළියවල මු  ළු දිවයින පුරා වයාපත කරන ලද 
අතර, 2007 වසර වන විට සියළුම පළාත් පාදක 
යකොට යගන පළාත් කාර්යාල පිහිටුවා, පරිසර 
කළමනාකරණය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධ්යයන් වූ 
ක්රියාත්මක වැඩ පිළියවලක් ප්රායද්ශීය මට්ටයමන් 
ක්රියාවට නංවා ඇත. 

ඒ අනුව, ජාතික පාරිසරික පනත යටයත් පැවරී 
ඇති බලතල වලින් යකොටසක් යමම පළාත් 
කාර්යාල ප්රධ්ානීන් යවත මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
යවනුයවන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පවරන ලදි.   

11.2. පළාත් පාලන ආයතන සවත 

බලතල විමධ්ය ත කිරීම 

උප ප්රායද්ශීය මට්ටයමන් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ බලතල ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය 
බලය පවරාදීයම් වගන්ති ජාතික පාරිසරික පනත 
මඟින් සම්පාදනය යකොට ඇත. 

ඒ අනුව, එකී පනයත් 26 වන වගන්තිය අනුව, 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය  සතු බලතල, කාර්යය 
යහෝ කර්තවය කිසිවක් ආණ්ඩුයේ යම් 
යදපාර්තයම්න්තුවකට, සංස්ථාවකට, 
වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයකට, පළාත් පාලන 
ආයතනයකට යහෝ රජයේ යම් නිලධ්ාරියයකු ට 
පවරා යදනු ලැබිය හැකිය.  2000 අංක 53 හා 
1988 අංක 56 දරන පනත් වලින් සංයශෝධිත 
1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතින් 
පවරා ඇති බලතල අනුව අනුව, අධිකාරියේ 
කටයුතු ප්රායද්ශීය මට්ටමින් විමධ්යගත කිරීයම් 
වැඩ පිළි යවලක් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

යම් වගන්තිය අනුව, 1993 වසයර් දී මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියේ බලතල වලින් යම් යකොටසක් 
පළාත් පාලන ආයතන වලට පවරා දීයම් මූලික 
කටයුතු සිදු කරන ලද අතර, 1994.01.01 දින සිට 
බලපැවැත්යවන පරිදි සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත 
සඳහා පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර නිකුත් 
කිරීයම් බලතල හා තවත් කටයුතු 12 ක් සඳහා 
බලතල පළාත් පාලන ආයතන යවත එනම්, මහ 

නගර සභා, නගර සභා යහෝ ප්රායද්ශීය සභා යවත 
පවරන ලදි. 

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

ඉන්පසු නැවතත්, අංක 1533/16 හා 2008 
ජනවාරි 25 දිනැති අති වියශේෂ ගැසට් නියේදනයේ 
බලපත්රයක් ලබා ගැනීමට අවශය නියමිත කටයුතු 
‘අ’ , ‘ආ’ සහ ‘ඇ’ වශයයන් කාණ්ඩ තුනක් 
යටයත් ප්රකාශයට පත් කරන ලදි.  එහි ප්රතිෙලයක් 
යලස 2008 යපබරවාරි 14 දින පළාත් පාලන 
ආයතන යවතපවරා තිබූ බලතල නැවතත් මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියට පවරා ගන්නා ලද අතර, 
2008.03.01 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි ඉහත 
ගැසට් නියේදනයේ ‘ආ’ කාණ්ඩයට අයත් 
නියමිත කටයුතු සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර 
නිකුත් කිරීයම් බලතල නැවතත්, පළාත් පාලන 
ආයතන වලට පවරා යදන ලද අතර, එම ආයතන 
ඒ අනුව කටයුතු කරන ලදි. 

11.3 දිස්ත්රික් පාරිසරික නීති 

බල ැන්වීම් කමිටුව (DELEC) 

• 1995 වසයර් දී දිස්ත්රික් පාරිසරික නීති 
බලගැන්වීයම් කමීටුව නමින්, කමිටු සෑම 
දිස්ත්රික්කයක් පාසාම පිහිටුවීයම් පරිපාලනමය 
ක්රියාවට නංවන අතර, යමම කමිටුයේ සභාපති 
වශයයන් අදාල පරිපාලන දිස්ත්රික්කයේ 
දිස්ත්රික් යල්කම් කටයුතු කරයි. 

• යමම කමිටුයේ අනිකුත් සාමාජිකයන් වනුයේ; 

• යසෞඛය යසේවා පළාත් අධ්යක්ෂ 

• යජයෂ්ඨ යපොලිස් අධිකාරී 

• දිසා වන නිලධ්ාරී 

• පළාත් පාලන සහකාර යකොමසාරිස ්

• වන ජීවී යදපාර්තයම්න්තුයේ දිස්ත්රික් ප්රධ්ානී 

• දිස්ත්රික්කයේ ප්රායද්ශීය යල්කම්වරුන් 

• එම පරිපාලන දිස්ත්රික්කයේ පළාත් පාලන 
ආයතන ප්රධ්ානීන් 

• එම පරිපාලන දිස්ත්රික්කයේ රාජය යනොවන 
සංවිධ්ාන නියයෝජිතයින් 
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යමම කමිටුයේ යල්කම් වශයයන් ප්රායද්ශීය 
පරිසර නිලධ්ාරියයක් කටයුතු කරනු ඇත. 

එයසේම අවශයතාවය මත යමම කමීටුව සඳහා 
යවනත් සාමාජිකයන් හා නියයෝජිතයන් පත් කළ 
හැකිය.  

යමම කමිටුයේ ප්රධ්ාන කාර්ය භාරය වනුයේ, 
මහජනයායගන් ලැයබන්නා වූ පාරිසරික වැරදි 
යහෝ අක්රමිකතා සම්බන්ධ් කටයුතු 
සම්බන්ධීකරණය කර, ඊට අදාල ක්රියාත්මක කළ 
යුතු නිර්යද්ශයන් අදාල ආයතන වන 

යපොලීසිය, යසෞඛය යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව, වන 
සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව යහෝ පළාත් 
ආයතන ලවා සිදුකරවීමය. 

යමම කමීටුයේ මූලික කර්තේයය වනුයේ, 
මහජනයායගන් ලැයබන්නා වූ පාරිසරික 
පැමිණිලි සම්බන්ධ්යයන් කටයුතු සිදු කිරීමය. 

යමම කමිටු රැස්වීම් සෑම මසකම, සෑම 
දිස්ත්රීක්කයකම, දිස්ත්රීක් යල්කම්තුමායේ 
පරධ්ානත්වයයන් පවත්වනු ලබයි.
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12.0 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ රාසද්ශීයකරණ වැඩ පිළිසවල

21 .1. හැඳින්වීම 

පරිසර ආරක්ෂණය සඳහා පළාත් කාර්යාල යවත 
පවරා ඇති බලතල අතරින් ප්රධ්ානතම මනතික 
ක්රියාවලිය වනුයේ පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර 
නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය යේ. යමම ක්රියාවලිය 
ක්රියාත්මක කිරීයම් දී ජාතික වශයයන් පනවා 
ඇති, අපද්රවය පිට කීරීම සඳහා වූ ප්රමිතීන් හා 
උපමාන, වායු වියමෝචන හා ශබ්ද මට්ටම් අනූව 
ක්රියාත්මක කිරීම තුලින් පාරිසරික ආරක්ෂාව 
යමම බලපත්ර ක්රමය තුලින් තහවරු යකයර්. ශ්රී 
ලංකායේ වර්තමානය යදස බැලීයම් දී යපනී 
යන්යන් යමම පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර ක්රමය 
හඳුන්වා දීමට ප්රථම එනම්, මීට දශක යදකකට 
යහෝ තුනකට යපර ස්ථානගත කරන ලද 
කර්මාන්ත වලින් විශාල වශයයන් පාරිසරික 
ගැටළු ඇතී වී තියබන බවය.  

කාර්මික අපසයන්ද (පිලියම් කල යහෝ යනොකළ) 
ආසන්නතම ජල ප්රවාහ වන ගංඟා, වැේ සහ මුහුද 
වැනි නිදහස් පරිසරයට මුදාහැරීම සාමානයයයන් 
සිදු යේ. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්රවාහන 
මණ්ඩලය විසින් යපොදු මහජනතාවයේ ඉල්ලුම 
සඳහා අවශය වන ජලය සපයා ගනු ලබන්යන් 
ගංඟා වලිනි. එයහයින් අපද්රවය ජල මූලාශ්ර වලට 
මුදා හැරීම විශාල ප්රශ්නයක් වී ඇත. යපොදු 
ජනතාවයේ පානීය ජල ප්රභව අපවිත්ර වීම යකයරහි 
මතුපිට ජල දූෂණයට අමතරව භූගත ජල දූෂණය 
ද බලපානු ලබයි. 

පරිසරයට අපද්රවය මුදා හැරීම සම්බන්ධ්ව 
වර්තමානයේ පවතින ප්රමිතීන් මඟින් භූගත ජලය 
නැවත පිරීම සහ එහි ආරක්ෂාව යන කරුණු 
ආවරණය යනොයේ.  

මනතිකව බැඳී පවතින නිකුත් කරන ලද 
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්රයන්හි නිර්යද්ශිත 
ක්රියාකාරකම් අඩංගු වී ඇත. එයහයින් පාරිසරික 
ආරක්ෂණ බලපත්රයක් තුලින් නිකුත් කරන්නා වූ 
යකොන්යද්සි කඩකිරීම ජාතික පාරිසරික පනත 
අනූව දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. නිර්යද්ශිත 
ක්රියාකාරකම් වලින් වැඩි සංඛයවක් බස්නාහිර 
පළාත තුල පිහිටා ඇත. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
සතුව ඇති දත්ත අනුව මහා පරිමාන හා මධ්යම 
පරිමානයයන් පරිසර දූෂණයට දායක වන 
කර්මාන්තශාලා වලින් 37% ක් බස්නාහිර පළාත 
තුල පිහිටා ඇත.  මධ්යම පළායත් එම අගය  10% 
ක් වන අතර සහ දකුණු පළායත් එම අගය 13%  
සහ 40% ක් වන ඉතිරිය අනකුත් පළාත් වන 
සබරගමුව, නැයගනහිර, උතුරු මැද, ඌව, උතුර 
සහ වයඹ පළාත් වල පිහිටා ඇත. යමම කර්මාන්ත 
සමීක්ෂණය අදාල පළාත් වල පරිසර නිලධ්ාරීන් 
විසින් කරන ලද අතර, ඒ සඳහා මඟ යපන්වීම් 
පර්යේෂණ හා සංවර්ධ්න අංශය මඟින් ලබායදන 
ලදි. 

නිර්යද්ශිත ක්රියාකාරකම් සඳහා නිකුත් කරන 
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්රය අළුත් කළ යුතු 
යේ. එයමන්ම, යම් කර්මාන්ත කරුයවක් තම 
බලපත්රයේ සඳහන් යකොන්යද්සිවලට පටහැනි 
යලස ක්රියාකර ඇති බව ඔපපු වුවයහොත් එම 
බලපත්ර අවලංගු කිරීයම් බලතල ද අධිකාරිය සතු 
යේ. එම අවලංගු කිරීමකින් පසු යම් යකයනක් 
අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කරන්යන් නම්, පාරිසරික 
අමාතයංශයේ යල්කම්වරයාට එය ඉදිරිපත් කළ 
යුතු අතර, එතුමායේ තීරණය ඒ සම්බන්ධ්යයන් වු 
අවසාන තීරණය යේ.

 

.212  පරිසර ආරක්ෂණ බලපෙ 

ක්රියාපටිපාටිය 

2017 වර්ෂයේ දී “අ” කාණ්ඩයේ පරිසර 

ආරක්ෂණ බලපත්ර  994 ක් සහ “ආ” කාණ්ඩයේ 

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර 798 ක් අලුතින් නිකුත් 

කර ඇති අතර “අ” කාණ්යේ පරිසර ආරක්ෂණ 

බලපත්ර   6,190 ක් සහ “ආ” වර්ගයේ පරිසර 

ආරක්ෂණ බලපත්ර 1,996 ක් අළුත් කරන ලදී.

වගුව 21 - පරිසර ආරක්ෂණ බලපෙ ක්රියාපටිපාටිය පලාත් මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීම 

ප
ල
ාත

 

දිස්ත්රික්කය නිකුත්කල බලපත්ර සංඛයාව අළුත්කල බලපත්ර සංඛයාව 

2015 2016 

 

2017 

 

2015 2016 

 

2017 

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

බ
ස
්න
ාහි
ර
  

යකොළඹ 
311 218 219 91 174 86 834 181 1392 170 1356 309 

ගම්පහ 231 161 226 83 118 90 716 115 598 160 599 232 
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12.3 නව කර්මාන්ත සඳහා පාරිසරික 

නිර්සද්ශ නිකුත් කිරීම 

ෙම් ස්ථානෙක නව කර්මාන්ත්ෙක් ස්ථානගත් 
කිරීමට ප්රථම අධිකාරිශේ නිර්ශේ ෙ ලබා ගැනීම 
මූලික අව යත්ාවන් වන අත්ර එමඟින් එම 
කර්මාන්ත්ෙ නුසුදුසු ප්රශේ ෙක ස්ථානගත් වීම 
වැළැක් ශේ. ශමම පාරිසරික නිර්ශේ  නිකුේ 
කිරීම තුලින් නුසුදුසු ස්ථානෙන් හි නුදුසු 
කර්මාන්ත් ස්ථානගත් කිරීම වළක්වාගත් හැකි වී 
තිශබන අත්ර ශම් නිසා  කර්මාන්ත්කරුවන්ට 

නිෙම ස්ථානශේ නිෙම කර්මාන්ත්ෙ අදාල පරිසර 
දූෂණ පාලන පිරිවිත්රෙන් අනුගමනෙ කිරීම 
තුලින් ස්ථානගත් කිරීමට හැකිොව ලැබී ඇති  
නිසා ඔවුන්ටද  වි ාල ව ශෙන් ප්රතිලාභ් අේ වී 
තිශේ. එශමන්ම සුදුසු ස්ථානෙන්හි සුදුසු 
කර්මාන්ත් ස්ථානගත් කිරීම තුලින්  
අසල්වාසීන්ටද පරිසර දූෂණශෙන් ශහෝ මහජන 
පීඩාවන්ශගන් ශත්ොරව වාසෙ කිරීශම් හැකිොව 
ලැබී ඇත්. ශකශසේ ශවත්ේ 2016 වර්ෂශේ දී නව 
ක්රියාකාරකම් 80 ක් පමණ වන වයාපෘතීන් සඳහා 
නිර්ශේ  නිකුේ කලදි එෙ 2017 වසර වන විට 

කළුතර 147 91 61 46 44 30 282 65 335 91 341 82 

ම
ධ්
ය
ම

 

නුවර  
80 44 39 40 46 49 404 71 321 57 421 91 

මාතයල් 46 24 21 13 26 18 204 52 181 47 145 65 

නුවරඑලිය 06 10 04 02 26 10 41 04 65 02 120 19 

දකු
ණු

 

ගාල්ල 
50 60 32 64 44 78 161 74 246 65 293 143 

මාතර 15 17 36 54 48 36 167 101 327 92 330 115 

හම්බන්යතොට 19 36 48 44 39 30 184 30 174 29 221 52 

ස
බ
ර
ග
මු
ව

 

කෑගල්ල 
109 101 42 67 27 50 348 95 218 70 342 132 

රත්නපුර 107 99 67 100 52 58 267 73 417 78 390 

 

131 

උ
තු
රු
ම
ැද

 

අනුරාධ්පුරය 
119 16 89 30 63 21 181 19 213 38 199 40 

යපොයලොන්න

රුව 

09 08 22 21 09 07 99 14 86 31 112 58 

න
ැය
ග
න
හි
ර

 

ත්රීකුණාමලය 
08 22 31 17 19 23 127 49 147 23 128 43 

අම්පාර 10 15 40 24 16 39 110 54 293 59 168 89 

මඩකලපුව 13 19 05 17 17 22 98 42 122 65 144 106 

වවුනියාව 21 31 39 40 35 16 151 34 193 25 115 33 

මන්නාරම 14 19 17 30 20 16 99 23 184 17 130 50 

ඌ
ව

 

බදුල්ල 
25 11 47 44 22 15 106 11 226 31 257 81 

යමොනරාගල 16 14 05 13 08 04 15 0 49 06 53 37 

උ
තු
රු
  

යාපනය 
0 18 10 07 08 07 11 0 36 0 70 38 

කිලියනොච්චිය 0 0 14 19 21 09 0 0 70 0 97 12 

මුලතිවු 59 80 20 12 14 22 31 05 33 1 81 35 

ව
ය
ඹ

 කුරැණෑගල 
107 136 72 75 85 51 0 01 40 20 66 03 

පුත්තලම 27 24 34 16 13 11 01 01 09 3 12 0 

එකතුව 1549 1274 1240 969 994 798 4637 1114 5975 1180 6190 1996 
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සම්පුර්ණ නිර්ශේ  කිරීම සඳහා ඉල්ලීම්  1,278ක් 
ඉදිරිපේ වුව ද එයින් අනුමාන කිරිම් 1,363 ක් ද 
ප්රතික්ශෂේප කිරීම්  64 ක්ද වාර්ථාකල හැක. මධයම 
පරිසර අධිකාරිශේ පළාේ කාර්ොල ස්ථාපනෙ 

කිරීශමන් පසු නව කර්මාන්ත් සඳහා පාරිසරික 
නිර්ශේ  ලබා දීම එම කාර්ොල මඟින් සිදු කරනු 
ලැශේ.නව කර්මාන්ත් පිහිටුවීම සඳහා නිර්ශේ  
ලබා ගැනීම

වගුව 22 - නව කර්මාන්ත සඳහා පාරිසරික නිර්සද්ශ නිකුත් කිරීම 

පලාත දිස්ත්රික්කය ලැබුන අයදුම්පත්  ණන අනුමත කරන ලද 

රමාණය 

රතික්සෂේප කළ රමාණය 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

බ
ස
්න
ාහි
ර

 

යකොළඹ 
163 153 175 175 104 67 0 0 01 

ගම්පහ 176 202 45 45 136 149 01 5 12 

කළුතර 169 205 82 82 118 77 06 9 06 

ම
ධ්
ය
ම

 

නුවර  
86 121 46 46 66 56 04 11 01 

මාතයල් 81 93 48 48 53 39 0 05 03 

නුවරඑලිය 05 15 03 03 04 13 0 0 00 

දකු
ණු

 

ගාල්ල 
76 112 67 67 67 76 06 14 13 

මාතර 40 63 29 29 32 25 07 06 05 

හම්බන්යතොට 33 67 17 17 48 31 03 05 06 

ස
බ
ර
ග
මු
ව

 

කෑගල්ල 
98 138 59 59 62 40 01 03 04 

රත්නපුර 77 118 44 44 118 110 0 34 0 

උ
තු
රු
ම
ැද

 

අනුරාධ්පුරය 
79 128 26 26 65 60 01 02 0 

යපොයලොන්නරුව 29 33 13 13 13 16 0 07 0 

න
ැය
ග
න
හි
ර

 

ත්රීකුණාමලය 
14 04 14 14 08 09 0 0 0 

අම්පාර 33 34 38 38 35 38 01 0 0 

මඩකලපුව 72 76 49 49 63 51 02 0 0 

මන්නාරම 37 70 32 32 45 45 05 02 01 

වවුනියාව 42 62 25 25 51 35 01 01 01 

ඌ
ව

 බදුල්ල 
74 58 35 35 32 24 02 0 01 

යමොනරාගල 124 111 110 110 85 68 04 02 01 
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12.5. ISO 14000 තත්ත්ව 

සහතිකකරණය පිළිබඳ බස්නාහිර 

පළාත් කාර්යාලසේ දායකත්වය. 

ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය මඟින් ලබායදන ISO 
14000 ප්රමිති සහතිකය කර්මාන්තශාලා සඳහා 
ලබාදීම පිණිස, මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
බස්නාහිර පළාත් කාර්යාලය තාක්ෂණික හා 
නීතිමය ගැටළු වලදී වියශේෂඥ දැනුම ලබායදයි.   

.621 . පරිසර කළමනාකරණය  

.6.112 . මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ 

ක්රියාවලිය (IEE) 

1993 වසයර් සිට සියළු ප්රධ්ාන සංවර්ධ්න වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රථම මූලික පාරිසරික 
පරීක්ෂණ ක්රියාවලියකට යටත්විය යුතුය. යටිතල 

පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීයම් වයාපෘති, කර්මාන්ත, 
උදයාන වැඩි දියුණු කිරීම ආදී මහා පරිමාණ 
නියමිත කටයුතු යමම ක්රියාවලියට අයත් යේ. 
පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීයම් ක්රියාවලියේ දී මහා 
පරිමාණ වයාපෘතීන් පරිසර බලපෑම් මුල් අවධියේ 
ම හඳුනායගන එම බලපෑම් අවම කිරීයම් අවශය 
නිර්යද්ශ 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 සම්බන්ධ්යයන් නිර්යද්ශ නිකුත් කිරීම 
පළාත් කාර්යාල මඟින් සිදු කරනු ලැයබ් . 

පහත දැක්යවන්යන් මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ 
ක්රියාවලියට භාජනය වීමට යයෝජනා වූ 
ේයාපෘතීන් පිළිබඳ විස්තරය.

වගුව 23 - මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ (IEE) / පරිසර බලපෑම් ඇ යීම (EIA) නියමයන්ට අනුකූලව 2016 

වසර තුළදී අනුමත වූ වයාපෘති ලැයිස්තුව. 

පලාත දිස්ත්රික්කය 
අයදුම්පත්  ණන අනුමත කල  ණන රතික්සෂේප කළ 

රමාණය 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

බ
ස
්න
ාහි
ර
  යකොළඹ 

03 02 05 0 1 01 0 0 0 

ගම්පහ 38 67 01 04 0 0 01 1 0 

කළුතර 19 03 02 02 0 0 0 0 0 

දකු
ණු

 

ගාල්ල 04 0 07 07 0 10 01 0 0 

මාතර 02 2 02 02 1 01 0 0 0 

හම්බන්යතො

ට 

03 1 24 03 0 0 0 0 0 

ම
ධ්
ය
ම

 

නුවර  78 110 88 67 84 38 02 9 33 

මාතයල් 5 16 16 14 6 42 0 0 0 

නුවරඑලිය 64 41 23 76 10 15 17 1 0 

ස
බ
ර
ග

මු
ව

 කෑගල්ල 1 7 02 06 1 0 0 0 01 

රත්නපුර 4 19 19 04 6 05 0 1 0 

ඌ
ව

 බදුල්ල 103 225 113 135 120 124 02 19 0 

යමොනරාගල 02 06 04 02 2 02 0 0 0 

න
ැය
ග

න
හි
ර

 ත්රීකුණාමලය 0 12 0 02 3 0 0 0 0 

අම්පාර 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

උ
තු
රු

 
යාපනය 

67 83 66 66 71 69 0 0 0 

කිලියනොච්චිය 16 26 16 16 20 16 0 01 01 

මුලතිවු 34 53 17 17 39 39 0 0 0 

ව
ය
ඹ

 කුරුණෑගල 
214 188 194 194 182 161 01 02 07 

පුත්තලම 38 78 28 28 41 49 0 03 01 

එකතුව 1877 2291 1278 1278 1558 1363 45 112 64 



වාර්ෂික වාර්තාව 2017                                                                                                                  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

78 

 

පලාත දිස්ත්රික්කය 
අයදුම්පත්  ණන අනුමත කල  ණන රතික්සෂේප කළ 

රමාණය 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

මඩකලපුව 

4 0 0 02 0 0 0 0 0 

උ
තු
රු
ම
ැද

 අනුරාධ්පුරය 3 5 04 0 0 01 0 0 0 

යපොයලොන්න

රුව 

6 7 02 0 3 01 0 0 0 

ව
ය
ඹ
 

ප
ල
ාත

 

කුරුණෑගල  0 03  0 02  0 0 

පුත්තලම  1 0  0 02  0 0 

උ
තු
රු
  

යාපනය 2 15 17 02 19 07 0 6 01 

කිලියනොච්චි

ය 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

මුලතිවු 0 0 0 0 0 01 0 0 0 

මන්නාරම 0 3 0 0 2 0 0 0 0 

වවුනියාව 0 8 01 0 3 01 0 0 0 

එකතුව 342 550 333 328 263 253 23 37 35 

 

2017 වසර තුල දී අයදුම්පත් 333ක් ලැබුණු අතර ඉන් 353ක් සඳහා අනුමැතිය ලබාදුන් අතර අයපක්ෂිත 

තත්වයේ යනොවන යහයින් අයදුම්පත් 35ක් (2016 වසයර් අයදුම්පත් ද ඇතුළුව) ප්රතික්යෂේප කරන ලදි. 

12.6.2 ලැයිස්තු තසකොට නැති 
ක්රියාකාරකම් සඳහා පාරිසරික නිර්සද්ශ 

ලබාදීම. 

ඒ ඒ වයාපෘති යයෝජකයන් විසින් ඉදිරිපත් 
කරන්නා වූ ඉල්ලුම් පත්ර අනූව එම වයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම තුලින් පරිසරයට සිදු වන්නා වූ 
අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමට අදාල යකොන්යද්සි 
සමඟ යමම පාරිසරික නිර්යද්ශ නිකුත් කරනු 

ලැයබ්. ඒ අනූව, ගත වූ වසර තුල යහෝටල්, දැව 
යහලීම්, විදුලි සංයද්ශ කුළුණු ඉදිකිරීම් හා ඉඩම් 
කට්ටි කිරීම ආදී වශයයන් වූ වයාපෘතින් 6,291 
(පසුගිය වසයර් අයදුම්පත් ද ඇතුළුව) ක් සඳහා 
පහත දැක්යවන පරිදි පාරිසරික නිර්යද්ශ පළාත් 
කාර්යාල විසින් නිකුත් කරන ලදි. සංවර්ධිත 
ක්රියාවලියේ මූලික සැලසුම් අවධියේ ම පාරිසරික 
බලපෑම් හඳුනායගන ඒ සඳහා පිළියම් යයදවීමට 
ඉහත සඳහන් ක්රියාවලිය පහසුකම් සලසයි.

වගුව 24 - 2016 වසසර්දී ලැයිස්තු තසකොට නැති ක්රියාකාරකම් සඳහා ලබාදුන් පාරිසරික නිර්සද්ශ 

ලැයිස්තුව 

පලාත දිස්ත්රික්කය ලැබුන 

අයදුම්පත්  ණන 

අනුමත 

කරන ලද 

රමාණය 

රතික්සෂේප 

කළ 

රමාණය 

පැමිණිලි 

පසුවිපරම් 

කිරීම් 

බ
ස
්න
ාහි
ර

 

යකොළඹ 212 235 13 0 

ගම්පහ 29 70 04 0 

කළුතර 499 582 06 0 

දකු
ණු

 ගාල්ල 131 118 0 0 

මාතර 12 89 0 03 

හම්බන්යතොට 39 103 11 30 

ම
ධ්
ය
ම

 නුවර  24 274 02 02 

මාතයල් 216 245 12 04 

නුවරඑලිය 0 56 0 0 

ස
බ
ර
ග

මු
ව

 කෑගල්ල 03 137 03 0 

රත්නපුර 0 277 0 0 

ඌ
ව

 බදුල්ල 572 422 04 03 

යමොනරාගල 714 571 02 0 
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පලාත දිස්ත්රික්කය ලැබුන 

අයදුම්පත්  ණන 

අනුමත 

කරන ලද 

රමාණය 

රතික්සෂේප 

කළ 

රමාණය 

පැමිණිලි 

පසුවිපරම් 

කිරීම් 
න
ැය
ග
න
හි
ර

 ත්රීකුණාමලය 507 395 0 0 

අම්පාර 257 229 0 0 

මඩකලපුව 86 156 01 03 

මන්නාරම 289 140 03 01 

වවුනියාව 98 98 01 0 

උ
තු
රු

ම
ැද

 අනුරාධ්පුරය 36 48 0 03 

යපොයලොන්නරුව 37 36 0 03 

උ
තු
රු

 යාපනය 292 151 0 0 

කිලියනොච්චිය 03 95 0 01 

මුලතිවු 23 18 0 0 

ව
ය
ඹ

 

කුරුනෑගල 0 258 10 04 

පුත්තලම 0 147 01 03 

එකතුව   4079 4950 73 60 

 

පළාත් කාර්යාලවල සාර්ථකව ක් රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් 

2002 වර්ෂයයහි සිට ජාතික පරිසරික පනතින් 
පවරා දී ඇති බලතල වලට ප රකාරව ප රයද්ශිය 

කාර්යාල සඳහා බලය විමධ යගත යකොට ඇත. ඒ 
අනුව පලාත් නවය සදහාපලාත් කාර්යාල නවයක් 

මධ යම පරිසර අධිකාරිය යම් වන විට ස්ථාපිත 

යකොට ඇත. පළාත් කාර්යාලවල මදනික 
පාරිසරික සංරක්ෂණය සඳහා වන ක් රියාකාරකම් 
වලට ඉක්බ්තිව යබොයහෝමයක් පළාත් කාර්යාල 

පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා සුවියශේෂි වු 

කාර්යභාරයක් ඉටුකරමිකන් සිටී. එ වන් 
යතොරාගත් පළාත් කාර්යාල ජාලය විසින් 

සිදුකරන ලද යතොරාගත් පළාත් කාර්යාල විසින් 

සිදුකරන ලද වැඩසටහන් /සිද්ධීන් පිළිබඳ යක්ටී 

විස්තරයක් පහත දැක්යවයි. 

A. රත්නපුරසේ ගුරුවරුන් සඳහා විසශේෂ 

ජයව විවිධ්ත්ව පුහුණු වැඩසවහනක් 

පරිසර සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂාව  පිළිබඳ 

“පාසැල් ගුරුවරුන් ’’ ප රබල යවනස්කිරියයම් 

නියයෝජිතයින් ( CHANSE ASENTS )යලස හදුන්වා 

දී ඇත. එම නිසා එම ගුරුවරුන් සඳහා පරිසරය 
ආරක්ෂා කිරීයමහි අගය පිළිබඳව දැනුවත් 
කිරීයම්හි වැඩසටහන් සබරගමුව පළාත් 

කාර්යාලය සහා IUCN ආයතනය එකාබද්ධ්ව 

HSBC බැංකුයවහි මුල් ය දායකත්වයේන් සමෘර්ධි 

උත්සව ශාලාව 2017 මාර්තු මස 10 වන දින 

පැවැත්විණි. එම වැඩසටහන සඳහා යකොළඔ විශ්ව 
විද් යාලයයහි සත්ව විද් යාව පිළිබඳ පීඨයයහි 

මහාචාර්ය යද්වික වීරයකොන් මහතා විසින් කරන 

ලද ඉදිරිපත් කිරිම් පැම්ණි සිටි සියළු යදනායේ 

අවධ්ානය දිනා ගැනීමට සමත් විය.  

රත්නපුර දිස්ත් රික්ක තුල පරිසර නියමු 
වැඩසටහන ඉතා සාර්තකව ක් රියාත්මක වන 

අතර, ඒ යටයත් රත්නපුර දිස්ත් රික්කය තුල 

පමණක් පරිසර ළමා සම සමාජ 190ක් සහ පරිසර 

නියමුවන් 4500 වැඩි පිරිසක් සාමාජිකත්වය දරයි. 
යමම වැඩසටහන යටයත් පුහුණුවන ගුරුවරුන් 

(chance agents)   එම පාසැල් නියමු දරුවන්යේ 

පරිසරික දැනුම වර්ධ්නය සඳහා පුයරෝගාමී 

යවයහසක් ඉටු නරනු ඇත. 

යමම වැඩසටහන පැවැත්වීයමහි තවත් සුවියශේෂී 
කරුණක් වන්යන් යමම පුහුණුවීම සඳහා 

යතෝරාගන්නා ලද සඔරගමු පළාත තුල, 2010 දී 
යුයනස්යකෝ සංවිධ්ානය මගින් යලෝක උරුමයක් 

යලස ප රකාශයට පත් කරන ලද මධ යම කදුකර 

ප රයද්ශය, හැටන් ජාතික උද් යනය, නකල්ස් 
සංරක්ෂණ  වනාන්තර යන පාරසරික වශයයන් 
වැදගත් වැසි වනාන්තර දිය ඇළි හා ශ් රි ලංකාවට 

ආයේණික වූ ශාක සතුන් ආශ් රිත පරිසර කලාප 

පිහිටා ති බීමයි. 

මධ යම පරිසර අධීකාරියයහි සබරගමුව පළායත් 
යමම පුහුණු වැඩසටහයන් යදවන අදියර පළමු 

අදියරට වඩා සාර්ථකව, ක්යෂේත් ර නිරීක්ෂණ 
චාරිකාවක්ද ඇතුලත්ව යපර අනුේ රහක ආයතන 
වල අනුේ රහය  යටයත් නැවත පැවැත් වීමට  

අයපක්ෂා යකයර්. 
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රූපය 38 - භුමිය පදනම් කර ත් වැලි කැනීසම් ක්රියාකාරකම් අවසන් කිරීසම් වැඩසටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. මධ්යම පරිසර අධිකාරිසයහි මැදිහත් 
වීම මත මහවැලි “C” කලාපය තුල  වැලි 

ස ොඩ දැමීම සඳහා නව බලපෙ නිකුත් කිරීම 

තාවකාලිකව නවතා දැමීම. 

අප සියළු යදනා දන්නා පරිදි මහවැලි ගඟ ශ් රි 
ලංකායේ ප රධ්ානතම සහ විශාලතම ගංගාව වන 

අතර වැලි යගොඩ දැමීම යහේතුයවන් මහවැලි ගඟ 

නිරන්තරයයන්ම තර්ජනයන්ට ලක් යවයි. වැලි 
කැනීම නිසා ගංගායවහි ස්භාවික 
සමතුලිතතාවයට සෘජු බලපෑම් ඇති කරන අතර 

මහවැලි ගඟහි ඉවුරු යදපස හා ඒ ආශ් රිත සංයේදී 
කලාපය වැලි යගොඩ දැමීම යහේතුයවන් නිරන්තර 

තර්ජනයන්ට ලක්යවයි . එම නිසා නිරන්තර 

තර්ජනයක්ට ලක්යවයි. එම නිසා නිරන්තර 
ගංවතුර ගැලීම් සහ මුහුදු ජලය ගංගා  ජලය එකතු 

වීම  වැනි අනිසි ප රථිවිපාක වලට මහවැලි ගඟ 

නිරන්තරයයන්ම ලක් යවයි. 
 

මධ යම පරිසර අධීකාරියය ඌව පළාත් 
කාර්යාලය නිරන්තරයයන්ම මහවැලි ගංගාව 

ආශ් රිතව නිරීක්ෂණ  චාරිකා සිදුකරනු ලබන 
අතර එම ක්යෂේත් ර නිරීක්ෂණ චාරිකා වලදී 

නිරීක්ෂණය වී ඇත්යත් මහවැලි  C කලාපයයහි 

ඉතා සංයේදී කියලෝමීටර් 40 දිගින් යුත් පරිසර 
පද්ධ්තිය දැඩි විනාශකාරි තත්වයට පත්ව ඇති 

බවයි. යමම තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මධ යම 
පරිසර අධිකාරියයහි ඌව පළත් කාර්යාලය වැලි 
සඳහා බලපත්ර නිකුත් කරනු ලබන අයනකුත් 
පාර්ශවකාරආයතන ඒකරාශී කර ගනිමින් 
රැස්වීම් කිහිපයක් පවත්වන ලද අතර එම 
සාකච්චා වල ප්රථිෙලයක් යලස වැලි කැනීම 
සඳහා නව බලපත්ර ලබා දීම තාවකාලිකව තහනම් 
කල අතර නැවත නැව බලපත්ර ලබා දීම  
පාර්ශවකාරී  ආයතන ඒකරාශීව නැවත ක්යෂේත්ර 
පරීක්ෂණයකින් පසුව ලබා දීමට තීරනය යකොට 
ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. මහවැලි   සේ අස්ථාවර වැලි ස ොඩ 

දැමීම නිසා වන පරිසර විනාශය සහ වැලිමඩ 
මල් ව ා කිරීසමහිවයපෘතිය සඳහා ඉඩම් 

පවරා දීසම්දී මහයන දුක්  ැනවිලි පිළිබඳ 

අවධ්ානය සයොමු කිරීම. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියයහි ඌව පළාත් 
කාර්යාලයයයහි තවත් සුවියශේෂ වූ උත්සහයක 

රූපය 39 - මහවැලි  සේ තිරසාර සනවන අයුරින් සිදුකරන වැලි ස ොඩදැමිම් සහේතුසවන් හායනයට පත්ව 

ඇති ආකාරය 
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ප්රථිෙයක් යලස වැලිමඩ මල් වගාව වයපත කිරීම 
සම්බන්දව මහජනයායේ දුක් ගැනවිලි වලට 
සාර්ථකව සවන් දීම මගින් වන්නට ගිය පරිසර 
හානිය වලක්වා ගැනීමට හැකි විය. 

එම වයපෘතිය සඳහා මූලික පරිසරික පරීක්ෂණය 

(IEE)  2017.07.13   දින වන විට සියළු 
තාක්ෂණික කමිටු සාමාජිකයින්යේ අනුමැතිය 
ඇතිව සිදු කරන ලදී. එයහත් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද පාරිසරික 
අනුමැතිය ලබා දී ඇති ඇතැම් යකොන්යද්සි මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය යයෝජක විසින් උල්ලංගනය කර 
ඇත. එම නිසා වියශේෂයයන්ම යයෝජිත ස්ථානයට 
පහළ පිහිටි කෘෂි ඉඩම්වල ජල යපෝෂක ප්රයද්ශ 
විනාශ වීම. වැසි කාලගුණය පවතින කාලවලදි 
කුඹුරු ඉඩම් ජලයයන් යටවීම වැනි මහජන 
පැම්ණිලි ලැබි ඇති අතර ඒ අනුව මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය පරිසර අධිකාරිය වයාපෘති යයෝජනා 
යවත මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇති 

යකොන්යද්සිවලට අනුව කටයුතු කරන යලසට 
කීප විටක්ම දන්වා යවා ඇතත් වයාපෘති යයො ජක 
එවා ඉ ටුයනොකිරිම මත මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
ඌව පළාත් කාර්යාලය නිරියද්ශ ක්රියාත්මක 
කිරියම් ප්රගතිය නිරීක්ෂනයට කීරීම සඳහා අදාල 
පාර්ශව භාර ආයතන සමග ඒකාබද්ධ් ක්යෂේත්ර 
පරික්ෂණක් පවත්වන ලද අතර එම ක්යෂේත්ර 
පරක්ෂණයයහි නිරික්ෂණය වී ඇත්යත් වයාපෘති 
යයෝජනා ඌව පළාත් කාර්යාලය ලබාදී ඇති 
නියයෝග කි්රයාත්මක කර යනොමැති බවයි. ඒ 
අනුව, 1988 දී අංක 556 දරණ පනතින් 
සංයශෝධ්නය කරන ලද 1980 අංක 47 දරණ 
ජාතික පරිසර පනයතහි අංක 24(බී) 1 වගන්තිය 
යටයත් වයාපෘති යයෝජනාවට එයරහිව  
නියයෝගයක් නිකුත් යක රුණි. 

ඒ අනුව, මහජන දුක්ගැනිවිලිවලට සාර්ථකව 
ඇහුම්කම් දීම නිසා වීමට ගිය පරිසර හානිය අවම 
කර ගැනීමට හැකිවිය. 
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13.0 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද විසශේෂ 

වයාපෘති.  

13.1 “පිළිසරු” යාතික  න අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය 

A. හැඳින්වීම 

අවිධිමත් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය ශ්රී 

ලංකායේ ප්රධ්ාන යමන්ම ඉතා වැදගත් පාරිසරික 

ගැටළු වලින් එකකි. අපද්රවය එකතුකිරීම, 

ප්රවාහනය, අතරමැදි පිරියම් කිරීම සහ අපද්රවය 

බැහැරලීම සඳහා සුදුසු විධිමත් ක්රමයේද යනොමැති 

වීම ශ්රී ලංකායේ ඝන අපද්රවය ගැටළුව උග්ර වීමට 

යහේතු වී ඇත. වර්තමාන අවිධිමත් අපද්රවය 

බැහැරලීයම් ක්රමයේදයන් පාරිසරික ගැටළු 

ගණනාවක් සහ අප්රමාණ වු මහජන පීඩාවන් ඇති 

කර ඇත. යමම භාවිතයන්යේ ප්රතිෙලයක් යලස 

සමස්ත සමාජයම ගැටළුකාරී තත්ත්වයකට 

පත්වන අතර යසෞඛයමය, සමාජීයමය, 

ආර්ථිකමය සහ සංස්කෘතිකමය ගැටළු 

ගණනාවක් නිර්මාණය කර ඇත. රයට් යබොයහෝ 

ප්රයද්ශවල අපද්රවය එකතු කිරීම සහ බැහැරලීම 

සඳහා අදාල යටිතල පහසුකම් සහ සම්පත් 

යනොමැති වීම යහේතුයවන් පාරිසරිකව සංයේදී 

ස්ථානවල අපද්රවය විසිරීම සහ යගොඩගැසීම 

පාලනයකින් යතොරව සිදුයවමින් පවතී.  යබොයහෝ 

ගෘහාශ්රිත සහ කර්මාන්ත ඝන අපද්රවය අවසන් 

බැහැරලීම  සඳහා විධිමත්  පහසුකම් යනොමැත.  

අවිධිමත්ව අපද්රවය යගොඩනැගීම ජල වහනයට 

බාධ්ා පමුණුවන අතර බරපතල යසෞඛය 

ගැටළුවලට යහේතු යේ.  

අදාල අණපනත් මගින් ශ්රී ලංකාව තුළ ඝන 

අපද්රවය කළමනාකරණයේ සම්පුර්ණ වගකීම 

පැවරී ඇත්යත් පළාත් පාලන ආයතනවලට යේ. 

මහා නගර සභා අඥා පනත, නගර සභා සහ 

ප්රායද්ශීය සභා පනත් මගින් අපද්රවය  

කළමනාකරණයට අදාල සම්පුර්ණ වගකීම අදාල 

පළාත් පාලන ආයතන යවත පවරා ඇති නමුත් 

ඔවුන්යේ දැක්ම තුළ වැඩිමනත් අවධ්ානය යයොමු 

කර ඇත්යත් යභෞතික සම්පත් දියුණු කිරීම 

යකයරහි වන අතර ඝන අපද්රවය  

කළමනාකරණය යකයරහි දැක්යවන උන්නදුව 

සායපක්ෂ වශයයන් අවම තත්ත්වයක පවතී. ඝන 

අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා භාවිතා වන 

සම්පත් ප්රමාණයේ සායපක්ෂව අඩු මට්ටමක 

පවතී.  
 

B. පිළිසරු වයාපෘතිය ස්ථාපිත කිරීම 

යබොයහෝමයක් පළාත් පාලන ආයතන විසින් 

අපද්රවය කළමනාකරණ ගැටළුව සම්බන්ධ්ව 

දක්වන අවධ්ානය සායපක්ෂව අවම මට්ටමක 

පවතින බැවින් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ 

ගැටළු  සම්බන්ධ්ව යපොදු මහජනතාවට 

අවදානමක් දැරීමට සිදුවන අතර එබැවින්  යමම 

ගැටළු විසඳීමට පළාත් පාලන ආයතන යකයරහි 

තියබන හැකියාව පිළිබඳ විශ්වාසය පසුගිය 

වසරවල සැලකිය යුතු යලස අඩු වී ඇත. එබැවින් 

අපද්රවය  කළමනාකරණය සම්බන්ධ්ව පළාත් 

පාලන ආයතන වලට එයරහිව මහජනතාව විසින් 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සහ පරිසර 

අමාතයංශයට නිතර පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරමින් 

පවතී. ඉහත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් 

පරිසර අමාතයාංශය විසින් යවනත් රාජය 

ආයතන, පුද්ගලික ආයතන, රාජය යනොවන 

සංවිධ්ාන සහ ක්යෂේත්රයේ ප්රවීණයන්යේ 

සහභාගීත්වයයන් “පිළිසරු”  නම් වු ජාතික 

මට්ටයම් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ 

වැඩසටහන පරිසර අමාතයංශය සහ මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිය යටයත් ස්ථාපිත කරන ලදී. 

ඉවතලන ද්රවය  නැවතත් සම්පත් යලස භාවිතා 

කිරීම “පිළිසරු”  යන වදයනහි සිංහල අරුතය. 

යමය යමම වැඩසටහනයයහි ප්රධ්ාන අරමුණ වී 

ඇත. යමම වැඩසටහයනහි සංකල්පය වනුයේ 

අපද්රවය යලස ඉවතලන සම්පත් නැවත භාවිතය 

උපරිම කිරීමත් නැවත භාවිතා කළ යනොහැකි 
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අවයශේෂ අපද්රවය පරිසර හිතකාමී ක්රමයේදයකට 

අනුව බැහැර කිරීමත් යේ. 
 

පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් අමාතයංශය විසින් 

“පිළිසරු” වැඩසටහන - ශ්රී  ලංකායේ ඝන අපද්රවය 

කළමනාකරණය සඳහා ජාතික ප්රයේශයක් - 

පිළිසරු වයාපෘතිය ස්ථාපිත කිරීම”  යන මැයයන්  

ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්රිකාවට 2007 

යදසැම්බර් 19 වන දින අමාතය මණ්ඩලයයන් 

ලැබුණු  අනුමැතියට අනුව 2008 ජනවාරි 01 වන 

දින සිට බල පැවැත්යවන පරිදි පිළිසරු වයාපෘතිය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ ස්ථාපිත යකරිණ. 
 

යමහි  ඇති වැදගත්කම  සහ කාලීන අවශයතාවය 

සලකා බලා පිළිසරු වයාපෘතිය 2011 ජනවාරි 01 

දින සිට 2013 යදසැම්බර් 31 දින දක්වා තවත් 

වසර තුනකින්  දීර්ඝ කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය 

2010.09.08 දින අනුමැතිය ලබා දුනි.  නැවත 

වර්ෂ 2013 ජුලි  18 දින කැබිනට් මණ්ඩල 

තීරණයකට අනුව පිළිසරු වයාපෘතියේ කාල 

සීමාව 2014 ජනවාරි 01 සිට 2018 යදසැම්බර් 31 

දක්වා තවත් වසර 5 කින් එහි අදියර - II වශයයන් 

දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය ලැබුණි. 

C. මනා අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් 

සැලසීම යටසත් පළාත් පාලන බල රසද්ශවල 

සකොම්සපෝස්ට් අං න ස්ථාපිත කිරීම. 
 

ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් සඳහා 

තාක්ෂණික සහ මුලය දායකත්වය අයපක්ෂායවන් 

පළාත් පාලන ආයතන සහ යවනත් රාජය 

ආයතන ( හමුදා කඳවුරු සහ අධ්යාපන ආයතන 

වැනි)  විසින් ඉදිරිපත් කරන වයාපෘති යයෝජනා 

පිළිසරු වයාපෘතිය විසින් ඇගයීම සිදු කරනු 

ලබයි.  අපද්රවය කළමනාකරණය සහ සැකසීම 

සඳහා සුළු පරිමාණ, මධ්ය පරිමාණ සහ මහා 

පරිමාණ  යකොම්යපෝස්ට් අංගන ඉදිකිරීම පිළිසරු 

වයාපෘතියේ මුලික ක්රියාකාරකමක් යේ. පළාත් 

පාලන ආයතන වලට පහසුකම් ලබාදීයම්දී ඔවුන් 

විසින් කර ඇති ඉල්ලීම්, සම්බන්ධ්ව ඇගයීමක් 

කළ යුතු අතර ඒ යටයත් අපද්රවය ප්රමාණය, 

යටිතල පහසුකම් අවශයතාවය, අවශය ලිපි 

යල්ඛන සහ අවශය අනුමැතීන් ලබා සිටීම 

ඇගයීමට ලක්කිරීයමන් අනතුරුව අදාල 

පහසුකම් ලබායද්.  

පිළිසරු වයාපෘතිය මගින් අනුග්රහය දක්වන 

වයාපෘති සැලසුම් සහ ක්රියාත්මක කිරීයම්දී පහත 

මූලික පියවර හඳුනාගත හැක. 

• සංකල්පය යගොඩනැගීම. 

• වයාපෘති වාර්තාව සැකසීම. 

• පරිසර නිර්යද්ශ ලබා ගැනීම. 

• පළාත් පාලන ආයතන අනුමැතිය ලබා 

ගැනීම. 

• භූමිය හා සම්බන්ධ් පාංශු පර  ්ක්ෂාවන් හා 
අයනකුත් පර  ්ක්ෂාවන් සිදු කර වාර්තාවක් 

ලබා ගැනීම. 

• සීමා මැනුම් අවසන් කිරීම. 

• සැලසුම් කිරීම (සියලුම යගොඩනැගිලි 

සැලසුම් කිරීම). 

• ගිවිසුම සකස් කිරීම. 

• ගිවිසුම අත්සන් කිරීම. 

• ප්රසම්පාදන පටිපාටිය අවසන් කිරීම. 

• ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම. 

• පසුව  ්පරම් සහ ප්රගති සමායලෝචනය. 

• අංගනය භාරදීම. 

යම් ආකාරයට 2008 සිට 2017 දක්වා පිළිසරු 

ව්යාපෘතිය විසින් පළාත් පාලන ආයතන හා 

යවනත් ආයතන 143ක් සඳහා යකොම්යපෝස්ට් 

අංගන 143ක් ස්ථාපිත කර ඇත. ඇතැම් 

යකොම්යපෝස්ට් අංගනවල ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර 

ඇත්යත් 2009,2010,2011 සහ 2012 දී වන අතර 

ඒවා පවත්වායගන යාම සහ අවශය වැඩිදියුණු 

කිරීම් සඳහා තවදුරටත් පිළිසරු වයාපෘතිය විසින් 

2017 වසර තුලදී ද තාක්ෂණික සහ මූලය 

අනුග්රහය ලබා දී ඇත.  

D. 2017 වර්ෂසේදී ස්ථාපනය කරන ලද 

නව සකොම්සපෝස්ට් අං න, සවනත්  න 

අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් සහ 

පවතින සකොම්සපෝස්ට් අං න සඳහා ලබා දුන් 

වැඩිදියුණු කිරීම් . 
2017 වර්ෂයේදී ද පළාත් පාලන ආයතන විසින් 

සහය සහ මූලයාධ්ාර සඳහා පිළිසරු වයාපෘතිය 

යවත නිරන්තරව ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් යකරිණ. වර්ෂ 

2017 ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
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රුපියල් මිලියන 462 ක් මහා භාණ්්ඩාගාරයයන් 

ඉල්ලා තිබුනද වසර ආරම්භයේ දී ලැබුයන් 

ර  ්පියල් මිලියන 190 ක් පමණි. ගම්පහ 

දිස්ත්රික්කයේ යපතියාකන්ද ඒකාබද්ධ් ඝන 

අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීම 

සඳහා පසුව මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ර  ්පියල්  

මිලියන 100 ක් පිළිසරු වයාපෘතියට ලබා යදන 

ලදී. අවශය තත්ත්වයන් ඇගයීම සඳහා 

යකොම්යපෝස්ට් අංගන පිහිටා ඇත  ්  පළාත් පාලන 

ආයතනවල අදාල පළාත් පාලන යකොමසාරිසය්ේ 

සහභාගීත්වයයන් පළාත්/දිස්ත්රික්ක වශයයන් 

යකොම්යපෝස්ට් අංගන අනුකූලනය කිරීයම් යහෝ 

ප්රගති සමායලෝචන රැස්වීම් පවත්වන ලදී. 2017 

වර්ෂය තුලදී ආවරණය කරන ලද යකොම්යපෝස්ට් 

අංගන පහත වගුයේ සඳහන් කර ඇති අතර පළාත් 

පාලන යකොමසාරිස් කාර්යාලයේ 

ඉංජියන්රුවරයා සහතික කරන ලද ප්රමාණ පත්ර 

සමඟ ඉල්ලීම් ලබාගන්නා ලදී. පළාත් පාලන 

ආයතනවල ඉල්ලීම්් අනුව ඉඩම්, පරිසර 

නිර්යද්ශය පළාත් පාලන ආයතන 

කළමනාකාරීත්වයේ කැපවීම සහ 2017 

ක්රියාකාරී සැලැස්්මට අනුව ප්රතිපාදන යවන්වී 

තිබිම වැනි අවශයතාවයන් සලකා බලා නව 

යකොම්යපෝස්ට් අංගන 07 ක්, ජීවවායු ඒකක 02 ක් 

පලාස්ටික් ප්රතිචක්රීකරණ මධ්යස්ථාන 02ක් 

ඉදිකිරීම සඳහා පිළිසරු වයාපෘතිය විසින් 

මුලයාධ්ාර ලබා දුනි. 

යපර ආරම්භ කරන ලද යකොම්යපෝස්ට් අංගන 25 

ක්, ජීවවායු ඒකක 06 ක් සහ පලාස්ටික් 

ප්රතිචක්රීකරණ මධ්යස්ථාන 02 ක් වැඩ අවසන් 

කිරීමට 2017 වසයර්දී ප්රතිපාදන ලබා දුනි.   

වැඩිදියුණු කිරිම් සහ නව එකතු කිරීම් සඳහා 

යකොම්යපෝස්ට් අංගන 18 කට ප්රතිපාදන  ලබා දුනි. 

මුළු ප්රතිපාදන යවන් කිරීම, වැය කිරිම සහ 

ඒවායේ තත්ත්වය පහත වගුයේ ලුහුඩින් සඳහන් 

කර ඇත.

වගුව 25 - 2017 වසසර් රතිපාදන ලබා දුන්  න අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් 

අංකය 
සකොම්සපෝස්ට්  අං නය/ ජීව වායු 

ඒකක 

ඉදිකිරීම් 

අවසන් 

ඉදි කරමින් 

පවතී/ 

වැඩිදියුණු 

කිරීම් 

මුළු  

වයාපෘති 

වටිනාකම (රු.) 

මුළු 

ස වීම් කළ 

රමාණය (රු.) * 

සකොම්සපෝස්ට් අං න - නව   

1 ලුණුගම්යවයහර ප්රායද්ශීය සභාව   
✓ 9,845,190.22 945,177.51 

2 තංගල්ල  ප්රායද්ශීය සභාව  
✓ 8,439,562.47 1,340,354.29 

3 අකුරැස්ස ප්රායද්ශීය සභාව   
✓ 18,099,985.47 2,715,737.52 

4 වැලිමඩ ප්රායද්ශීය සභාව   
✓ 14,568,606.58      2,129,746.56  

5 
වලපයන් ප්රායද්ශීය සභාව 

)දඹකැයල්( 
 

✓ 14,948,080.06 2,547,268.81 

6 යකොළඹ විශ්ව විදයාලය  
✓ 2,717,172.86     480,915.55  

7 ශ්රී ලංකා රජරට විශ්ව විදයාලය   ✓ 13,324,204.39 2,358,266.26 

සකොම්සපෝස්ට් අං න -  වැඩිදියුණු  කිරීම් 

1 පන්නල ප්රායද්ශීය සභාව  ✓ 4,095,000.00     714,524.32  

2 ලංකාපුර ප්රායද්ශීය සභාව   ✓     835,440.00      167,088.00  

3 ඉඹුල්යප ප්රායද්ශීය සභාව ✓ ✓  1,242,639.29     248,527.86  

4 පැල්මඩුල්ල ප්රායද්ශීය සභාව  ✓   6,702,000.00   1,081,000.00  

5 
රුහුණු කතරගම යද්වාලය  

)යමොනරාගල දිස්ත්රික් යල්කම් 

කාර්යාලය( 

 ✓    4,152,326.32         639,803.75  

6 මැදිරිගිරිය ප්රායද්ශීය සභාව   ✓   2,699,453.54    498,933.53  
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7 කෑගල්ල නගර සභාව  ✓   5,663,695.16   1,132,739.00  

8 යටියන්යතොට ප්රායද්ශීය සභාව  ✓ 3,854,163.19 1,558,112.04 

9 බුලත්යකොහුපිටිය  ප්රායද්ශීය සභාව ✓ ✓ 347,000.00 322,546.59 

10 යබ්රුවල ප්රායද්ශීය සභාව   ✓   2,700,000.00       469,203.50  

11 රඹුක්කන ප්රායද්ශීය සභාව   ✓  3,295,425.00       659,085.00  

12 රුවන්වැල්ල ප්රායද්ශීය සභාව ✓ ✓       48,875.00         48,875.00  

13 හපුතයල් ප්රායද්ශීය සභාව   ✓      656,070.78       656,070.78  

14 යපොල්ගහයවල ප්රායද්ශීය සභාව   ✓  2,292,160.88      405,692.19  

15 යකොයබයිගයන් ප්රායද්ශීය සභාව  ✓      306,921.36        61,384.27  

16 මහඔය ප්රායද්ශීය සභාව  ✓ 9,506,012.16 9,506,012.16 

   17 කැබිතියගොල්ලැව ප්රායද්ශීය සභාව  ✓        144,139.66  ප්රතිපුර්ණයකිරීම් 

18 රඹෑව  ප්රායද්ශීය සභාව  ✓      829,040.61  ප්රතිපුර්ණයකිරීම් 

සකොම්සපෝස්ට් අං න, ජීවවායු ඒකක සහ ප්ලාස්ටික් රතිචක්රීකරණ මධ්යස්ථාන - සපර බැඳීම්  

1 රත්නපුර මහා නගර සභාව  ✓  32,540,341.62 21,881,453.46 

2 
නිරාවිය යගොවිපල – මහවැලි 
අධිකාරිය  

✓  4,190,754.33 2,639,516.59 

3 රුහුණු මහා කතරගම යද්වාලය ✓  4,322,456.83 4,962,725.00 

4 දිවුලපිටිය ප්රායද්ශීය සභාව ✓  3,571,488.10 3,410,883.50 

5 හම්බන්යතොට  ප්රායද්ශීය සභාව ✓  3,726,994.62   3,238,880.06  

6 මාතයල් ප්රායද්ශීය සභාව ✓  2,220,203.62 2,153,685.40 

7 ඉඹුල්යප ප්රායද්ශීය සභාව ✓  7,272,972.76 5,025,654.87 

8 කැලණිය විශ්ව විදයාලය   ✓  1,845,830.00 1,558,040.35 

9 වැලිගම නගර සභාව ✓  9,896,319.09 8,974,617.04 

10 ලංකාපුර ප්රායද්ශීය සභාව ✓  5,497,557.96 5,497,557.96 

11 වනාතවිල්ලුව  ප්රායද්ශීය සභාව ✓    2,861,508.03  2,667,713.20 

12 තිරපපයන් ප්රායද්ශීය සභාව ✓  7,115,978.61 6,307,333.74 

13 කැබිතියගොල්ලැව  ප්රායද්ශීය සභාව ✓  6,441,989.83 5,286,563.68 

14 රුහුණු විශ්ව විදයාලය  ✓  3,122,905.67 2,788,001.34 

15 තිස්සමහාරාමය ප්රායද්ශීය සභාව ✓  5,157,702.42 5,085,429.23 

16 මතුගම  ප්රායද්ශීය සභාව ✓    2,004,000.00   1,605,498.58  

17 පදවිය  ප්රායද්ශීය සභාව  ✓  7,065,565.07 6,032,100.10 

18 පනායගොඩ යුධ් හමුදා කඳවුර  
✓ 3,571,538.83  2,483,828.86  

19 කටුවන  ප්රායද්ශීය සභාව  ✓  5,342,134.65 4,879,543.41 

20 මැදිරිගිරිය  ප්රායද්ශීය සභාව   ✓   21,880,903.52    21,610,240.46  

21 අත්තනගල්ල ප්රායද්ශීය සභාව  ✓  6,045,173.30 5,843,253.47 

22 රඹෑව  ප්රායද්ශීය සභාව ✓  6,497,638.42 4,978,524.79 

23 රුවන්වැල්ල  ප්රායද්ශීය සභාව  
✓ 5,979,322.89 5,196,891.49 

24 
තයලයිමන්නාරම නාවික හමුදා 

කඳවුර (ජීව වායු ඒකකය) 
✓    1,056,225.00    1,003,413.75  

25 
දික්වැල්ල ප්රායද්ශීය සභාව (ජීව 

වායු ඒකකය) 
✓  972,220.00   531,706.00  

26 

දික්වැල්ල ජීව වායු ඒකකය (යපොදු 

යවළඳ යපොල භූමිය-ජීව වායු 

ඒකකය)  

✓  1,403,845.00     1,097,021.95  

27 
කටුනායක ගුවන් හමුදා 

මුලස්ථානය-  ජීව වායු ඒකකය 
✓      2,786,655.00        2,661,163.11  

28 
යහොරකැයල් යගොවිපල –ජාතික පශු 

සම්පත් සංවර්ධ්න මණ්ඩලය 
✓   1,056,225.00     1,056,225.00  
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* ( වයාපෘතිය ආරම්භයේ සිට  2017 අවසානය යතක් නිදහස් කල මුදල මුළු යගවීම්  කළ ප්රමාණය යටයත් 

දක්වා ඇත.)  

උපකරණ සහ යන්ත්රසුත්ර ලබා ගැනීමට රුපියල් 

මිලියන 3.8807 ක් වැය කර ඇති අතර 

ඉලක්කගත කණ්ඩායම් හා අදාල පාර්ශව සඳහා 

විධිමත් අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත් 

කිරීයම් වැඩසටහන්  සහ වැඩමුළු සඳහා රුපියල් 

මිලියන 2.6823 ක් වැය කර ඇත.  

 

E. පළාත් පාලන ආයතන සඳහා 

උපකරණ, යන්ෙසුෙ සහ  න අපද්රවය 

රවාහනය සඳහා අවශය  වාහන ලබාදීම. 
 

උපකරණ සහ යන්ත්ර ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් වු 

ඉල්ලීම් සලකා බලා 2017 වසර අවසානයේදී 

පහත වගුව පරිදි යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර 09 

ක්, යබොබ් කැට් යන්ත්රයක්, යකොම්යපෝස්ට් දැල් 02 

ක්, වීල් බැයරෝ 02 ක් ප්රසම්පාදනය කර පළාත් 

පාලන ආයතන යවත ලබා යදන ලදී.

 
 

 

 

 

 

 

(ජීවවායු ඒකකය) 

29 
වන්නි ගුවන් හමුදා මුලස්ථානය  

(ජීවවායු ඒකකය) 
✓      750,590.00        748,946.50  

30 

මහායබ්රිය යගොවිපල - ජාතික පශු 

සම්පත් සංවර්ධ්න මණ්ඩලය 

(ජීවවායු ඒකකය) 

✓    1,056,225.00       811,378.00  

31 

රත්නපුර ප්රායද්ශීය සභාව  

(පලාස්ටික් ප්රතිචක්රීයකරණ 

මධ්යස්ථානය) 
✓   2,575,556.25  1,897,778.21 

32 

යාපනය මහා නගර සභාව 
(පලාස්ටික් ප්රතිචක්රීකරණ 
මධ්යස්ථානය) 
 
 
  

 
✓ 

උපයද්ශන 

ගාස්තු 

          46,000.00 

 

ජීවවායු ඒකක - නව   

1 එස.්ඕ.එස ්ළමා ගම්මානය- පිළියන්දල  ✓  312,147.83        312,147.83  

2 ශ්රී ලංකා පදනම  ✓  287,147.82     287,147.82  

ප්ලාස්ටික් රතිචක්රීකරණ මධ්යස්ථාන- නව 

1 බදුල්ල මහා නගර සභාව  ✓  6,905,000.00  4,605,117.37 
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වගුව 26 - පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්යක්ෂම අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා ලබාදුන් 

අංක. පළාත් පාලන ආයතනය  උපකරණ/ යන්ෙසුෙ වැය කළ 

මුළු මුදල 

(රු.මි) 

1 තිහයගොඩ ප්රායද්ශීය සභාව  අර්ධ් ස්වයංක්රීය ඉසින ලීටර් 16    

 

 

 

          

 

 

 

 

 

       3.8807 

2 මාතර මහා නගර සභාව  එක්ස්කැයේටර් කුලියට ගැනීමට  

3 තලාව ප්රායද්ශීය සභාව යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01 

4 
ඉපයලෝගම ප්රායද්ශීය සභාව  යකොම්යපෝස්ට් හලන සල්ලඩ - 02  

සහ වීල්බැයරෝ -02 

5 ලුණුගම්යවයහර ප්රායද්ශීය සභාව   යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01 

6 රුහුණු මහා කතරගම යද්වාලය   යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01  

7 කටුවන ප්රායද්ශීය සභාව   යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01  

8 යදහිඕවිට ප්රායද්ශීය සභාව   යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01 

9 තමන්කඩුව ප්රායද්ශීය සභාව   යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01 

10 වාරියයපොල ප්රායද්ශීය සභාව   ස්කිඩ් ස්ටියර් යලෝඩර් - 01  

11 තංගල්ල ප්රායද්ශීය සභාව   යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01 

12 වැලිමඩ ප්රායද්ශීය සභාව   යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01 

13 තිරපපයන් ප්රායද්ශීය සභාව   යකොම්යපෝස්ට් හලන යන්ත්ර - 01 

F. 2017 වර්ෂසේදී විවිධ් ඉල්ලීම් මත සිදු 

කල දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන්, මහා පරිමාණ 

සහ මධ්ය පරිමාණ සකොම්සපෝස්ට් අං නවලට 

සම්බන්ධිත නිලධ්ාරීන් සහ කම්කරු මහතුන් 

සඳහා සිදු කල අං නවල සමසහයුම් හා නඩත්තු 

කටයුතු පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් සහ විසශේෂිත  

උත්සව වැඩසටහන් 
 

අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම 

සඳහා පිළිසරු වයාපෘතිය විසින් මුලය දායකත්වය 

ලබා දුන් පළාත් පාලන ආයතන සහ යවනත් 

ආයතනවල අදාල කාර්ය මණ්ඩල සඳහා 2017 

වසර තුළ දැනුවත්  කිරීයම් වැඩසටහන් සහ පුහුණු 

වැඩසටහන් ගණනාවක් පවත්වන ලදී. ඉහත 

සඳහන් නිලධ්ාරීන්ට ක්යෂේත්රයේදී ප්රායයෝගික 

පුහුණුව ලැයබන යලස යමම දැනුවත් කිරීයම් 

වැඩසටහන් සහ පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වනු 

ලැබුණි. වැටි යකොම්යපෝස්ට්කරණය සම්බන්ධ්ව 

ප්රායයෝගික පුහුණුව යමන්ම නයායාත්මක දැනුම 

ලැයබන යලස යමම පුහුණු වැඩසටහන්වල  විෂය 

නිර්යද්ශය සකස් කර ඇත. පිළිසරු වයපෘතිය 

2017 වසයර් කරන ලද දැනුවත් කිරීයම් 

වැඩසටහන්, පුහුණු කිරීයම් වැඩසටහන්, 

ආවරණය කරන ලද වියශේෂ උත්සව පිළිබඳ 

විස්තර  පහත වගුයේ දක්වා ඇත.  

 

වගුව 27 - දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන් පුහුණු වැඩසටහන් සහ විසශේෂ උත්සව පිළිබඳ විස්තර 

පවත්වනු ලැබු දැනුවත් කිරීසම්  හා අධ්යාපන 

වැඩසටහන් 

සිදුකල පුහුණු කිරීසම් 

වැඩසටහන්  

2017 වසසර් ආවරණය කළ 

විසශේෂ 

උත්සව/වැඩසටහන්  

1. අඹගමුව ප්රායද්ශීය සභාව  1. හම්බන්යතොට පුහුණු 
වැඩසටහන  

1. ශ්රී පාද වාරය 
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මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

88 

 

පවත්වනු ලැබු දැනුවත් කිරීසම්  හා අධ්යාපන 

වැඩසටහන් 

සිදුකල පුහුණු කිරීසම් 

වැඩසටහන්  

2017 වසසර් ආවරණය කළ 

විසශේෂ 

උත්සව/වැඩසටහන්  

2. යදොම්යප ග්රීන් පාර්ක් කසළ රැඳවුම් 

මධ්යස්ථානය  

2. අනුරාධ්පුර පුහුණු 
වැඩසටහන 

2. ශාන්ත ආනා 
යදවස්ථානයේ උත්සවය, 
තලවිල 

3. අනුරාධ්පුර 3. යකොළඹ විශ්ව විදයාලය   4. අනුරාධ්පුරය   - යපොයසොන් 

වැඩසටහන  

4. යපොයළොන්නරුව 4. යකොළඹ විශ්ව විදයාලය  
(අපද්රවය ජනනය වන 
ප්රමාණය ) 

5. යපොයළොන්නරුව - 
යපොයසොන් වැඩසටහන 

5.හම්බන්යතොට  5. යපොයළොන්නරුව  පුහුණු 
වැඩසටහන 

6. කළුතර ශ්රමදාන 
වැඩසටහන  

6. නුවර 3. මහරගම ජනාධිපති 
විදයාලය  

7. මහනුවර දළඳා යපරහැර  

7. මාතයල් 4. කැලණිය ප්රායද්ශීය සභාව 

- යඩංගු වැඩසටහන 

8. කතරගම ඇසළ යපරහැර 

8. මහරගම 9. ජාතික රුක්යරෝපණ 
වැඩසටහන 9.නුවරඑළිය 

10. යමොනරාගල 

11. බදුල්ල 

12. යපදුරුතුඩුව 

      (බ්ලැක් බටර් ්ලයි ක්රීඩා සමාජයට 

ලබාදුන් අනුග්රාහකත්වය)  

13. ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්ව විදයාලය     

14. ගාල්ල සහ මාතර  

15. රජරට විශ්ව විදයාලය  

16. නාවික හමුදාව - නාවික හමුදා 

මුලස්ථානය -යකොළඹ  

17. පලාස්ටික් යපොලිතීන් ප්රතිචක්රීයකරණ 

දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන දංයකොටුව  

18. රජරට විශ්ව විදයාලය  

19. සබරගමුව පළාත් නිලධ්ාරීන් සඳහා 

පැවැත්වු ග්රීන් පාර්ක් වැඩසටහන  

 

G. “පිළිසරු”  න අපද්රවය 

කළමනාකරණ යාතික වයාපෘතිසයහි මුලය  

ර තිය 
 

2017 වර්ෂයේ ක්රියාකාරී සැලැස්යම් ඇතුලත් 

ක්රියාකාරකම් හා ඉලක්ක අනුව පිළිසරු ඝන 

අපද්රවය කළමනාකරණ ජාතික වැඩසටහයනහි 

ප්රගතිය නිරවුල්ව අවයබෝධ් කර ගැනීයම් පහසුව 

සහ පැහැදිලි බව සඳහා පහත වගුව පිළියයල කර 

ඇත. පිළිසරු වයාපෘතිය සඳහා අවශය තාක්ෂණික 

කාර්ය මණ්ඩලය ප්රමාණවත්ව යනොසිටියද 2017 

වසර තුල 77% ක ප්රගතියක් ලබා ගැනීමට සමත් 

විය. 2017 වර්ෂයේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මුලිකව රුපියල් මිලියන 

190 ක් ලබා දුන් අතර පසුව ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ 

යපතියාකන්ද ඒකාබද්ධ් ඝන අපද්රවය 

කළමනාකරණ වැඩසටහන ක්රියාවට නැංවීම 

සඳහා රුපියල් මිලියන 100 ක් මහා භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ලබා යදන ලදී. යමම වසර තුලදී “පුනරුදය 

ජාතික පරිසර වැඩසටහන” යටයත් ජනාධිපති 

යල්කම් කාර්යාලය හා එක්ව ඒකාබද්ධ් මාධ්ය 

වැඩසටහන් කිරීම සඳහා ජනාධිපති යල්කම්  

කාර්යාලයයන් රුපියල් මිලියන 05 ක් ලබා යදන 
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ලදී.  ඒ අනුව 2017 වසර සඳහා යවන් කළ මුළු 

ප්රතිපාදන ප්රමාණය රුපියල් මිලියන 295 ක් විය. 

ඒ අනුව පිළිසරු වයාපෘතිය භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන 

වලින් 77% ක් වන රුපියල් මිලියන 223.56 ක් 

සහ පුනරුදය ප්රතිපාදන වලින් 99% වන රුපියල් 

මිලියන 4.9509 ක් භාවිතා කර ඇත. එක් එක් 

ක්රියාකාරකම සඳහා මුලය ප්රගති විශ්යල්ෂණය 

පහත වගුයේ දක්වා ඇත. 

වගුව 28 - භාණ්ඩා ාර රතිපාදන භාවිතා කිරීසම් ර තිය - 2017 

අංකය. අරමුණ/ක්රියාකාරකම   

සවන් කළ 

මුදල 

රු. 

මිලියන  

අරමුදල් 

භාවිතය 

රු. මිලියන 

1 
විධිමත් කසළ කළමනාකරණ පුරුදු සම්බන්ධිත දැනුම වැඩිදියුණු 

කිරීම සඳහා යනාවසබෝධ් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම    
10.0158 9.6406 

1.1 
ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සඳහා දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් සහ 

අධ්යාපන වැඩසටහන් පැවැත්වීම 
0.2373 0.2176 

1.2 
ජන මාධ්ය ප්රචාරණ වැඩසටහන්   

(රූපවාහිනී, ගුවන් විදුලි හා පුවත්පත්) 
6.5610 6.5610 

1.3 වසයර් වියශේෂ වැඩසටහන් 1.6919 1.6919 

1.4 ප්රදර්ශන සහ අනුග්රාහකත්වයන්  0.7742 0.7277 

1.5 ප්රවර්ධ්න භාණ්ඩ සකස් කිරීම    0.7513 0.4423 

2 කසළ කළමනාකරණයට සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් පුහුණු කිරීම  0.4936 0.2936 

2.1 අදාල පුද්ගලයන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම 0.4936 0.2936 

3 නා රික අපද්රවය රවාහනයට එකතුවන අපද්රවය රමාණය අඩු කිරීම 2.5000 2.4786 

3.1 

ජනනය වන ස්ථානයේදී යවන් කිරීම දිරිමත් කිරීම , ගෘහස්ථ 

මට්ටයම් අපද්රවය කළමනාකරණය සහ යකොම්යපෝස්ට්කරණය 

ප්රවර්ධ්නය   

0.5000 0.5000 

3.2 3R  සංකල්පය ප්රවර්ධ්නය  2.0000 1.9786 

4 
පළාත් පාලන ආයතන සහ සවනත්  ආයතනවලට මනා කසළ 

කළමනාකරණයක්  සඳහා අවශය  වන පහසුකම් සැපයීම 
139.2785 77.7837 

4.1 
ඉල්ලීම් අනුව අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා ස්ථාන  හඳුනායගන 

පළාත් පාලන ආයතන සඳහා පහසුකම් සැපයීම 
69.2000 20.8952 

4.2 
පවතින අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘති වැඩිදියුණු කිරීම සහ 

පුළුල් කිරීම 
23.6958 22.4120 

4.3 
යපර ආරම්භ කරන ලද අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘති සඳහා සිදු 

කළ යගවීම්  
38.0266 27.3708 

4.4 
එලදායී අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා අවශය වාහන යන්ත්ර සුත්ර, 

බඳුන් සහ උපකරණ ලබාදීම 
5.1312 3.8807 

4.5 පවතින අපද්රවය කළමනාකරණ පහසුකම් නඩත්තුව සඳහා සහයවීම 3.2249 3.2249 

5 ආයතනික වුහය ශක්තිමත් කිරීම 4.5176 4.5176 

5.1 
ආයතනික වුහය ශක්තිමත් කිරීම සහ දුගී බව දුරලීයම් වැඩසටහන  

සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වලට පහසුකම් සැපයීම 
4.5176 4.5176 

6 
කසළ කළමනාකරණ පහසුකම් ආර්ථිකමය වශසයන් ශක්තිමත් 

කිරීමට අවශය පියවර  ැනීම 
0.2000 0.0000 

7 
කසළ කළමනාකරණය සඳහා වන නීති හා රතිපත්ති ශක්තිමත් 

කිරීම  
0.5750 0.3750 

8 පසුවිපරම් සහ ඇ යීම 0.9691 0.4792 

9 වයාපෘති සම්බන්ධීකරණය, සමසහයුම් සහ කළමනාකරණය  31.4505 29.9303 
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10 
 ම්පහ දිස්ත්රික්කසේ සපතියාකන්ද ඒකාබද්ධ්  න අපද්රවය 

කළමනාකරණ වයාපෘතිය  
100.00 98.06 

මුළු රතිපාදන / මුළු වැය කිරීම් 290.0000 223.5600 

ර තිය    77% 

 

වගුව 29 - පුනරුදය යාතික පාරිසරික වැඩසටහන යටසත්  රතිපාදන භාවිතා කිරීසම් ර තිය -  2017 

අංකය . අරමුණ/ක්රියාකාරකම 

සවන් කළ 

මුදල 

රු. මිලියන 

අරමුදල් 

භාවිතය 

රු. මිලියන 

11 
විධිමත් අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා මහා පරිමාණ 

දැනුවත් කිරීසම් වයාපාරය    
5.0000 4.9509 

මුළු රතිපාදන / මුළු වැය කිරීම්         5.0000  4.9509 

ර තිය    99% 

 

“පිළිසරු”  න අපද්රවය කළමනාකරණ යාතික වයාපෘතිය 2017 වර්ෂසේදී ක්රියාත්මක කරන ලද මහා  

පරිමාණ වයාපෘති කිහිපයක් සහ දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන් කිහිපයක් පහත ඡායා රූප මගින් දක්වා ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

රූපය 41 -  ම්පහ දිස්ත්රික් ඒකාබද්ධ්  න අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය - සපතියාකන්ද 

රූපය 42 - සකොම්සපෝස්ට් අං නය සහ ප්ලාස්ටික්/සපොලිතීන් රතිචක්රීකරණ මධ්යස්ථානය - බදුල්ල මහා න ර 

සභාව 
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රූපය 43 - කණායදොළ ඒකාබද්ධ් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය - රත්නපුර මහා නගර සභාව 

රූපය 44 - “පරිසර මිතුරු සිරිපා සමය” කසළ කළමනාකරණ රචාරණ වැඩසටහන 

රූපය 45 - දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන - මධ්යම පළාත 
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13.2 පාසල් පරිසර නියමු වැඩසටහන 

පාසල් දරුවන්යේ පරිසර අධ්යාපනය ඉහළ 
නැංවීමත්, ඔවුන් පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා සක්රීයව 
දායක කර ගැනිමට පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් 
කිරීම් අංශය, අධ්යාපන අමාතයාංශය සමඟ 
ඒකාබද්ධ් යවමින් ජාතික පරිසර නියමු වැඩසටහන 
පාසල් පද්ධ්තිය සඳහා හඳුන්වා දී ඇත. යම් යටයත් 
ආකල්ප හා හැසිරීම් යවනස් කිරීමට අවශය 
නායකත්වය ලබා යදන භුමිකාවන් සැපයීම පරිසර 

නියමුවන් මඟින් බලායපොයරොත්තු යේ. මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2015 - 
2019 වසර සඳහා සියලු පාසල්වල පරිසර නියමු 
වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වන පස් අවුරුදු 
සැලැස්මට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබීය. 

2017 වසයර් යමම වයාපෘතිය මගින් සිදුකරන ලද 
ක්රියාකාරකම් පහතින් දැක්විය හැක.  

වගුව 30 - 2017 වසසර් ර තිය 

අ. වැඩසටහන මාධ්ය පවතින 
පාසල් 

සංඛ්යාව 

ආරම්භ කරන ලද 
නව පාසල් 

සංඛ්යාව 

මුළු පාසල් සංඛ්යාව 

01 පරිසර ළමා සමාජ 
වැඩසටහන 

සිංහල 1844 515 2359 

යදමළ 426 116 542 

02 පරිසර නියමු 
වැඩසටහන 

සිංහල 2991 417 3408 

යදමළ 765 83 848 

A. යාතික පරිසර නියමු සමසහයුම් කමිටුව 

2004 වසයර් දී පරිසර නියමු වැඩසටහයන් බලපෑම 
හා ඇගයීම සඳහා ස්වාධීන තක්යසේරුවක් කරන ලදී. 
එහිදී පරිසර නියමු වැඩසටහන පාසල් පද්ධ්තිය තුළ 
කැපී යපයනන යවනසක් සිදු කිරීමට හැකියාව ලබා 
ඇති බවත් ඇතැම් ආයතනික හා සංවිධ්ානාත්මක 
වුහයේ ගැටළු පවතින බවත් නිශ්චිත කර ගන්නා 
ලදී. 

එබැවින් පරිසර නියමු වැඩසටහන ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා ජාතික පරිසර නියමු යමයහයුම් කමිටුව 
ස්ථාපිත කරන ලදී. 2017 වසයර් මාර්තු 16 හා 
යදසැම්බර් 19 දිනවලදී යමයහයුම් කමිටු 02ක් 
පවත්වා වැදගත් තීරණ කිහිපයක් ගන්නා ලදී.   

B. පරිසර නියමු දිස්ත්රික් පුවත්පත මුද්රණය 

කිරීම. 

දිසත්්රික් මට්ටමින් පරිසර නියමු වැඩසටහයන් 
ක්රියාකාරකම් සහ නව පුවත් ඇතුළත් කරමින් 
පරිසර නියමු දිස්ත්රික් පුවත්පත් මුද්රණය සඳහා 
පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශයේ මුදල් 
ප්රතිපාදන යයොදවන ලදී.  

ඒ අනුව, 2017 වසයර් දී දිස්ත්රික් 25 ආවරණය වන 
පරිදි (දිස්ත්රික්කයකට පිටපත් 2000 බැගින්) පරිසර 
නියමු දිස්ත්රික් පුවත්පත මුද්රණය කර යබදා හරින 
ලදී.   

C. පරිසර නියමු හා ළමා සමාය වැඩසටහනට 

අදාළ ද්රවය නිපදවීම (තුරුලතා, විහඟ, සසොබා 

සහතික, සසොබා පදක්කම්, ගුරු අත්සපොත, සිඩී, 

පරිසර ධ්ය ආදිය..) 

 

පාසල්වල 1 සිට 5 යශ්රේණිය දක්වා සිසුන් ඉලක්ක 
කර ගනිමින් පරිසර ළමා සමාජ වැඩසටහන 
ස්ථාපිත කර පහත ක්රියාකාරකම් සිදු කරන ලදී. 

• පරිසර ළමා සමාජ ලියාපදිංචි කිරීම. 

• පදක්කම් හා සහතිකපත් නිෂ්පාදනය හා යබදා 
හැරීම. 

• වැඩසටහන් ඇගයීම 

• ගුරුවරුන් හා පරිසර නිලධ්ාරීන් සඳහා පුහුණුව 

• ගුරු අත්යපොත් යබදාදීම. 
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වගුව 31 - 2017 වසසර් පරිසර ළමා සමාය වැඩසටහන සඳහා ද්රවය නිපදවීසම් ර තිය 

අ. පරිසර ළමා සමාය ද්රවය රමාණය 

සිංහල සදමළ ඉංග්රිසී 

01 තුරුලතා සහතික 35000 10000 - 

02 විහඟ සහතික 15000 8000 - 

03 යසොබා සහතික 2500 1000 - 

04 යසොබා පදක්කම් 5000 1000 - 

05 පරිසර ළමා සමාජ අත්යපොත  1000 500 

 

වගුව 32 -  2017 වසසර් පරිසර නියමු වැඩසටහන සඳහා ද්රවය නිපදවීසම් ර තිය 

අ. පරිසර නියමු අමුද්රවය රමාණය 

සිංහල සදමළ ඉංග්රිසී 

01 හරිත සහතික 5000 3000 - 

02 රජත සහතික 4000 1000 - 

03 පරිසර නියමු පදක්කම් 20000 5000 - 

04 හරිත පදක්කම් 7000 3500 - 

05 රජත පදක්කම් 3000 1000 - 

06 පරිසර නියමු හිස්වැසුම් 4000 1000 - 

07 පරිසර නියමු සටහන් යපොත් 20000 5000 - 

08 පරිසර නියමු ගුරු අත්යපොත 3000 1000 - 

09 පරිසර ධ්ජ   1000 

D. පරිසර නියමු වැඩසටහන සඳහා පළාත්/ 

දිස්ත්රික් මට්ටමින් දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා 

දත්ත පද්ධ්තිය සංවර්ධ්නය කිරීම. 

පරිසර නියමු දත්ත පද්ධ්තිය සංවර්ධ්නය කරන ලද 
අතර ඒ සඳහා පරිගණක 04ක් මිලදී ගැනීම 
සිදුකරන ලදී.  

E. සකොට්ඨාස මටටමින් පරිසර නියමු 

කණ්ඩායම්භාර ගුරුභවතුන් පුහුණු කිරීසම් 

වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

2017 වසයර් දී පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් 
අංශය මඟින් පරිසර නියමු කාර්යභාර ගුරුවරුන් 
සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 06ක් පහත දිනයන් තුළදී 
සංවිධ්ානය කරන ලදී.  
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වගුව 33 - පරිසර නියමු කණ්ඩායම්භාර ගුරුභවතුන් පුහුණු කිරීම 

අ. දිස්ත්රික්කය දිනය සහභාගීත්ව සංඛ්යාව 

01 මාතර 20.03.2017 100 

02 මඩකලපුව 21.03.2017 100 

03 යකොළඹ 27.04.2017 100 

05 කෑගල්ල 04.05.2017 100 

04 මාතයල් 09.06.2017 100 

06 කළුතර 14.09.2017 200 

 

F. සකොට්ඨාස මට්ටමින් විදුහල්පතිවරුන් පුහුණු කිරීසම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම.  

විදුහල්පතිවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 05 ක් පවත්වන ලද අතර විස්තර පහත දැක්යේ.  
 

වගුව 34 - විදුහල්පතිවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. දිස්ත්රික් මට්ටමින් නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම   

 

පරිසර නියමුවන්යේ නායකත්ව ගුණාංග වර්ධ්නය කිරිම සඳහා පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය 
මඟින් යතෝරා ගත් ක ණ්ඩායම් නායකයින්යේ සහභාගීත්වයයන් නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් 05ක් පහත 
පරිදි පවත්වන ලදී.   

වගුව 35 - නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් 

අ. දිස්ත්රික්කය දිනය සහභාගීත්ව සංඛ්යාව 

01 බදුල්ල 03.04.2017 100 

02 හම්බන්යතොට 27.04.2017 100 

03 නුවරඑළිය 25.05.2017 98 

04 පුත්තලම 25.05.2017 100 

අ. දිස්ත්රික්කය දිනය සහභාගීත්ව සංඛ්යාව 

01 හම්බන්යතොට 23.03.2017 100 

02 අම්පාර 23.03.2017 55 

03 යමොණරාගල 29.03.2017 115 

04 අම්පාර 30.03.2017 45 

05 කිළියනොච්චි 19.04.2017 100 
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අ. දිස්ත්රික්කය දිනය සහභාගීත්ව සංඛ්යාව 

05 කිළියනොච්චි 12.06.2017 100 

 

H. පළාත් මට්ටමින් පරිසර නියමු සකොමසාරිස්වරුන් සඳහා සදදින සන්වාසික පුහුණු වැඩසටහන් 

පැවැත්වීම. 

2017 වසයර් බස්නාහිර, මධ්යම, උතුරු සහ සබරගමුව පළාත් ආවරණය වන අයුරින් වැඩසටහන් 04ක් 
සංවිධ්ානය කරන ලදී. 

වගුව 36 - පරිසර නියමු සකොමසාරිස්වරුන් සඳහා සදදින සන්වාසික පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

අ. පළාත දිනය සහභාගීත්ව සංඛ්යාව 

01 බස්නාහිර පළාත - අතුරුගිරිය වැවිලි කර්මාන්ත 
හා කළමනාකරණ ආයතනය 

මැයි 4-6  60 

02 උතුරු පළාත - ඒකාබද්ධ් කෘෂි හා පුහුණු 
මධ්යස්ථානය, පුලියන්කුලම, වේනියාව 

මැයි 25 - 27  38 

03 මධ්යම පළාත - රත්නසිරි වික්රමනායක පුහුණු 
මධ්යස්ථානය  

ජුනි 29 - ජුලි 01  52 

04 සබරගමුව පළාත - සමනලවැව පුහුණු ආයතනය ඔක්යතෝබර් 12-14  32 

 

 

I. යාතික අධ්යාපන විදයාපීඨවල ගුරු අභයාසලාභී ගුරුවරුන් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම  
 

ජාතික අධ්යාපන විදයාපීඨවල ගුරු අභයාසලාභීන්යේ පරිසර දැනුම වර්ධ්නය කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 
05ක් පවත්වන ලදී. සංක්ෂිපත සටහන පහත දක්වා ඇත.  

වගුව 37 - අභයාසලාභී ගුරුවරුන් සඳහා පුහුණු පැවැත්වීම 

අ. යාතික අධ්යාපන විදයාපීඨය දිනය සහභාගීත්ව සංඛ්යාව 

01 ශ්රීපාද 18.03.2017 300 

02 වයඹ 25.03.2017 286 

03 පස්දුන්රට 10.06.2017 223 

04 යපරයදණිය 22.07.2017 210 

05 පුලතිසිපුර 18.11.2017 414 

06 මඩකලපුව 25.11.2017 250 

 

J. පරිසර නියමු යාතික කඳවුර පැවැත්වීම 

පරිසර නියමුවන්ට කඳවුරු පරිසරයක් තුළ තම 
දැනුම හා අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා 
අවස්ථාවක් ලබා දීමට පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් 

කිරීම් අංශය මඟින් වාර්ෂික පරිසර නියමු ජාතික 
කඳවුර සංවිධ්ානය කරනු ලබයි. 2017 වසයර්දී 
ශ්රීපාද අධ්යාපන විදයාපීඨයේ දී 13වන පරිසර නියමු 
ජාතික කඳවුර ඉතා සාර්ථක අන්දමින් 400 
යදයනකුයේ සහභාගීත්වයයන් පවත්වන ලදී. 
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K. සුවසර තක්සලාව වැඩසටහන යටසත් 

පිරිසිදු හරිත පරිසරයක් ඇති පාසල් සතෝරා 

 ැනීම. 

පාසල් භූමිය තුළ පිරිසිදු හා හරිත පරිසරයක් 
යගොඩනැගීම සඳහා සුවසර තක්සලාව වැඩසටහන 
දියත් කරන ලදී. අන්තර් පාසල් තරඟ පැවැත්වීම 
මගින් පාසල් සිසුන් තවදුරටත් පරිසර සංරක්ෂණය 
සඳහා යයොමු කරවීමට යමමඟින් අදහස් යකයර්. 

2017 වර්ෂයේ දී යමම වැඩසටහන දිවයින පුරා 
ක්රියාත්මක කළ අතර ප්රශස්ත මට්ටමින් හරිත 
ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කරන ලද පාසල් එක් 
දිස්ත්රික්කයකින් 03 බැගින් පාසල් 75ක් දිවයින පුරා 
යතෝරා ගන්නා ලදී. විදුහල් 75ක් සඳහා මුදල් තයාග 
ප්රදානය කරන ලදී. 

 

 

L. පරිසර නියමු පදක්කම් පරීක්ෂණ 

පැවැත්වීම  

දිවයින පුරා ජනාධිපති පදක්කම් 
අයපක්ෂිතයින් සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වනු 
ලබන්යන් පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් 

අංශය මඟිනි. 2017 වසයර් ජනාධිපති පදක්කම් 
පරීක්ෂණ 13ක් පහත සඳහන් දිස්ත්රික්කවල 
පවත්වන ලදී. ඒ අනුව, ජනාධිපති 
පදක්කම්ලාභීන් 40 යදයනකු බිහිවිය.   

 

වගුව 38 - පරිසර නියමු පදක්කම් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 

අ. දිස්ත්රික්කය යනාධිපති පදක්කම් සංඛ්යාව 

01 මහනුවර 05 

02 කළුතර 01 

03 යමොණරාගල 11 

04 බදුල්ල 08 

රූපය 46 - පරිසර නියමු යාතික කඳවුර 

රූපය 47 - සුවසර තක්සලාව වැඩසටහන 
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05 මාතර/ ගාල්ල 05 

06 යපොයළොන්නරුව 11 

07 කුරුණෑගල 08 

08 වේනියාව 01 

  

M. යාතික මට්ටසම් පරිසර නියමු 

යනාධිපති පදක්කම් රදාසනෝත්සවය 

පරිසර නියමු වැඩසටහයන් ලැබිය හැකි ඉහළම 
පදක්කම වන්යන් ජනාධිපති පදක්කමයි. 2017 
වසයර් දී ජනාධිපති පදක්කම්ලාභීන් 40 යදයනකු 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමායේ ප්රධ්ානත්වයයන් 2017 
සැපතැම්බර් 13 දින ජනාධිපති මන්දිරයේ දී 
ජනාධිපති පදක්කම් ප්රදානය කරන ලදී. එයසේම 
වියශේෂ කාර්යසාධ්නයක් සහිත පරිසර නියමු 
ගුරුවරුන් හා මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධ්ාරීන් 
ද යමහිදී ඇගයීමට ලක් කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. පරිසර නියමු සකොමසාරිස්වරුන් හා පරිසර නිලධ්ාරීන් සමඟ පළාත් ර ති සමාසලෝචන 

රැස්වීම් පැවැත්වීම. 

පළාත් මට්ටමින් ප්රගති සමායලෝචන රැස්වීම් පළාත් ආවරණය වන අයුරින් පහත පරිදි පවත්වන ලදී. 

වගුව 39 -  ර ති සමාසලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම. 

අ. පළාත/ දිස්ත්රික්කය දිනය සහභාගීත්ව සංඛ්යාව 

01 බස්නාහිර 30.10.2017 40 

02 මධ්යම 06.11.2017 125 

03 වයඹ 07.11.2017 91 

04 උතුරු 16.11.2017 115 

05 ගම්පහ දිස්ත්රික්කය 17.11.2017 46 

06 නැයගනහිර 21.11.2017 139 

07 උතුරුමැද 24.11.2017 91 

08 සබරගමුව 24.11.2017 85 

රූපය 48 - පරිසර නියමු යනාධිපති පදක්කම් රදාසනෝත්සවය 
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O. ඉහළ කාර්යසාධ්නයක් සපන්වු පරිසර 
නියමු යනාධිපති පදක්කම්ලාභීන්, ගුරුවරුන්, 

විදුහල්පතිවරුන් හා නිලධ්ාරින් සඳහා විසදස් 

සංචාරයක් හා පුහුණු ලබාදීම  

යමම වියදස් සංචාරය හා පුහුණුව ලබාදීයම් මුලික 
අරමුණ වන්යන් පරිසර නියමුවන් හට පරිසර 
සංරක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම හා අවයබෝධ්ය ඉහළ 
නැංවීමත් ඒ සඳහා ඔවුන්යේ උනන්දුව වැඩිදියුණු 

කිරීමයි. යමම වියදස් සංචාරය ඉන්දියායේ 
නවදිල්ලියේ පරිසර හා විදයා මධ්යස්ථානයේ සහය 
හා සම්බන්ධීකරණය ඇතිව යනොවැම්බර් මස 05 - 
10දින සාර්ථකව පවත්වන ලදී. යම් සඳහා 
ජනාධිපති පදක්කම්ලාභී 39 යදයනකු, විශිෂ්ට 
කාර්යසාධ්නයක් යපන්වු ගුරුවරුන් 02 යදයනකු, 
අධ්යාපන අමාතයාංශය නියයෝජනය වන 01 
නිලධ්ාරියයකු සහ මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
නිලධ්ාරීන් 06 යදයනකු සහභාගිවන ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 වසයර් වියද්ශ සංචාරයට සහභාගි වීමට 
අවස්ථාව යනොලද ජනාධිපති පදක්කම්ලාභීන් 
සඳහා යද්ශීය සංචාරයක් සංවිධ්ානය කරන ලදී. 
යන්චර්ස් සීක්රට් (පුද්) සමාගම සහ වැලිගම 
බාබර්න් ආයුර්යේද යහෝටලය යම් සඳහා 

යතෝරා ගත් අතර එම යද්ශීය සංචාරය සඳහා 
ජනාධිපති පදක්කම්ලාභීන් 12 යදයනකු, 
ගුරුවරුන් 08 යදයනකු සහ මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ නිලධ්ාරීන් 13 යදයනකු 
සහභාගිවිය.

P. පිරිසවන්වල පාරිසරික අධ්යාපනය 

ශක්තිමත් කිරීම 

පරිසර අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීම් අංශය මඟින් 
සමාජයේ විවිධ් පුද්ගල කණ්ඩායම් සඳහා පරිසර 
දැනුම ලබාදීම සිදු කරයි. යම් අනුව, අධ්යාපන 

අමාතයාංශයේ යකොළඹ දිස්ත්රික්කයේ පිරියවන් 
භික්ෂුන් වහන්යසේලා 61 යදයනකු ඇතුලු 
සම්බන්ධීකරණ නිලධ්ාරීන්යේ සහභාගීත්වයයන් 
පරිසර අධ්යාපන වැඩසටහනක් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ ප්රධ්ාන කාර්යාලීය ශ්රවණාගාරයේ දී 
පැවැත්විනි.  

09 ඌව 08.12.2017 71 

10 දකුණු 22.12.2017 66 

රූපය 49 - විසදස් සංචාරයක් හා පුහුණු ලබාදීම (පරිසර නියමු වැඩසටහන) 
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Q. පළාත්/ දිස්ත්රික් මට්ටමින් ලැබු ඉල්ලීම් 

මත විසශේෂ වැඩසටහන් සඳහා සහාය ලබාදීම  

ජනාධිපති පදක්කම් අයපක්ෂිතයන්යේ විවිධ් පරිසර 
ක්යෂේත්ර පිළිබඳව දැනුම වැඩිදියුණු කර ගැනීම 
සඳහා නව වැඩපිළියවලක් ආරම්භ කරන ලදී. ඒ 
අනුව, පහත සඳහන් මාතෘකා යටයත් යද්ශන 
පැවැත්වු අතර එම යද්ශන ඔවුන්ට ජනාධිපති 

පදක්කම් පරීක්ෂණ සඳහා යහොඳින් මුහුණ දීමට 
හැකියාව ලබා යද්. 

• මජව විවිධ්ත්වය 

• පරිසර නිතීය හා ජාතයන්තර සම්මුතීන් 

• වයාපෘති යයෝජනා සැකසීම 

 

වගුව 40 - Q. පළාත්/ දිස්ත්රික් මට්ටමින් ලැබු ඉල්ලීම් මත විසශේෂ වැඩසටහන් සඳහා සහාය ලබාදීම 

අ. පළාත දිනය සහභාගීත්ව සංඛ්යාව 

01 බස්නාහිර, වයඹ (කුරුණෑගල) 03.04.2017 160 

02 මධ්යම 16.05.2017 150 

03 වයඹ (කුරුණෑගල), උතුරුමැද (අනුරාධ්පුර) 30.05.2017 70 

04 ඌව 20.06.2017 148 

05 බස්නාහිර, සබරගමුව (රත්නපුර),  

දකුණ (ගාල්ල, මාතර) 

13.12.2017 185 
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13.3 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ රසායනා ාරයන් බල  ැන්වීම සහ එමගින් දිවයින 

පුරා සිදු කරනු ලබන පසු විපරම් ක්රියාවලිසේ ශකයතාවය රවර්ධ්නය කිරීම 

පසුගිය වසර තුල දී පලාත් කාර්යාල හතක් හා 
ගම්පහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය සඳහා රසායනාගාර 
පහසුකම් ලබාදී මුලික පහසුකම් ලබාදුන් අතර 
එමගින් මුලික රසායනාගාර ක්රියාකරකම් 
සිදුකිරීයම් පහසුකම් සලසා ඇත.  

2017 වසර තුල මිලියන 10ක මුදලක් 
රසායනාගාරය බලගැන්වීම සඳහා ලබා දුන් අතර 
එමගින් වායුතත්ව පසුවිපරම් ඒකකය සඳහා 
කම්පන මාණයක් මිළදී ගන්නා ලදි. මීට අමතරව 
එම ඒකකයට අවශය යවනත් සුළු උපකරණ 
කීපයක් ද මිළදී ගත් අතර සමස්ථ වියදම රුපියල් 
මිලියන 8.4 ක් විය.  

 

රූපය 51 - කම්පන මාණය 
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13.4 ශ්රී ලංකාසේ  න අපද්රවය බැහැරලීසම් පහසුකම් ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය   

(EDCF වයාපෘතිය) 

A. හැඳින්වීම 

ආරම්භයේදී පසුබෑම් මාලාවකට ලක්වීමට සිදුවුව ද, 

 න අපද් රව් ය බැහැරවීසම් පහසුකම් ඉදිකිරීසම් 

ව් යාපෘතිය (CSDFP) මගින් එහි සියළු මූලික කටයුතු 

යම් වනවිට සම්පූර්ණ කර ඇත. 2017 ඔක්යතෝබර් 

මාසයේදී මිල ගණන් කැඳවීම් කරන ලද අතර,2017 
යදසැම්බර් මාසයේදීතාක්ෂණික ඇගයීම් පටිපාටිය 

ආරම්භ කරන ලදි.  

B. සාරාංශය 

වර්තමානයේ සිදුයකයරන අවිධිමත් කසල බැහැර 

කිරීයම් ක් රියාවලිය පාරිසරික හා යසෞඛ ය ගැටලු 

රාශියකට යහේතුකාරක වී ඇති බැවින්, 
සනීපාරක්ෂක කසල බහාලුම් ක් රමයේදයක් 
සහිතනාගරික ඝන අපද් රේ ය බැහැර කිරීයම් 

අවසන් විසඳුමක් වශයයන් විද් යාත්මකව තහවුරු 
කරන ලද සංයුක්ත අපද් රේ ය කළමනාකරණ 

වැඩබිම් ගණනාවක් ඉදිකිරීමට මධ යම පරිසර 

අධිකාරිය(CEA) විසින් සැලසුම් සකස ්කරන ලදි.  

ශ් රී ලංකායේ යතෝරාගත් නගරවල සනීපාරක්ෂක 

කසල රඳවන ස්ථාන හතරක් ඉදිකිරීම සඳහා 

අපනයන සංවර්ධ්න සහයයෝගිතා අරමුදල(EDCF) 
යටයත් යකොරියානු ජනරජයේ ආනයන- අපනයන 

(Eximbank)  බැංකුයවන් ණය මුදලක් ලබා යදන 

යලස මධ යම පරිසර අධිකාරිය මගින් මහා 

භාණ්ඩාගාරය යවත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි එකී සනීපාරක්ෂක 

කසළ රැඳවුම් ස්ථාන ඉදිකරනු ලැයබ්; 

• අනුරාධ්පුර දිස්ත් රික්කයේ කීරික්කුලම 

• ගාල්ල දිස්ත් රික්කයේ යමොන්යරෝවියා 
වත්ත 

• යපොයළොන්නරුව දිස්ත් රික්කයේ මීගස්වැව 

• යාපනය දිස්ත් රික්කයේ කීරමයලයි  

යමම පහසුකම් ගෘහස්ථ මට්ටමින් අදාළ පළාත් 
පාලන බල ප රයද්ශවල ජනනය වන අපද් රේ ය 

බැහැර කිරීයම් ක් රියාවලියේ යපොකුරු පාදක යපොදු 
අවසන් බැහැර කිරීයම් පහසුකම් වශයයන් 

ක් රියාත්මක වනු ඇත. යමම ේ යාපෘතියේ විෂය 
පථය යවනස් කිරීමක් අනුව මීගස්වැව සහ 

කීරමයලයි පසුව යමම ේ යාපෘතියට එකතු කිරීමට 

සිදුවිය. 

ේ යාපෘතිය සඳහා ඇස්තයම්න්තුගත මුළු මුදල 

ඇයමරිකානු යඩොලර් මිලියන 41.886ක් වන අතර, 

එයින් යඩොලර් මිලියන 33.536ක් අපනයන 

සංවර්ධ්න සහයයෝගිතා පදනම (EDCF) යටයත් 

ලබාගැනීමට අයපක්ෂිතය. ඉතිරි යඩොලර් මිලියන 

8.350ක මුදල සඳහා ශ් රී ලංකා රජය විසින් 

දායකත්වය සපයනු ඇත. අපනයන සංවර්ධ්න 

සහයයෝගිතා පදනම (EDCF) මගින් ලබාගන්නා 

ණය යවනුයවන් අදාල ේ රාහක රටවලට බලපාන 

නියමයන් හා යකොන්යද්සි අදාළ වනු ඇත.  

C. අසප්ක්ෂිත රතිලාභ සහ රතිඵල 

යමම ේ යාපෘතිය මගින් ඝන අපද් රේ ය පිරිපහදු 
පහසුකම් සැපයීම මගින්ශ් රී ලංකායේ යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ධ්නය වන බැවින්, එය අදාළ නගර 

පිරිසිදුව තබාගැනීම සඳහා උපකාරී වනු ඇත. 
ේ යාපෘතිය සම්පූර්ණ වූ පසු එය ජාතික ප රතිරූපය 

ඉහල නංවාලීමට, රැකියා අවස්ථා බිහිකිරීමට 
යමන්ම ආර්ථික සංවර්ධ්නයතීේර කිරීමට ද 

පිටිවහලක් වනු ඇත. නාගරික ඝන අපද් රේ ය නිසි 
යලස බැහැර කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම 

තුළින්, යහපත් මහජන යසෞඛ ය හා සනීපාරක්ෂාව 

යමම ේ යාපෘතිය මගින් සහතික යකයරන අතර, එය 

යරෝගී තත්ත්වයන් අවම කිරීමටත්, එම යහේතුව 

ආදායම් ඉතිරි කරගැනීමටත් උපකාරී වනු ඇත. 

අවසානසේ, සමම ව් යාපෘතිය මගින්: 

• ේ යාපෘති බිම් සීමාවන් වටා පාරිසරික 
තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම 

• ප රයද්ශ වාසී ජනතාව සඳහා මහජන 
යසෞඛ ය හා සනීපාරක්ෂාව ඉහල නැංවීම 

• අපජල ප රතිකාරක පද්ධ්තීන් වල 
පිරිසිදුතාවය වැඩිදියුණු කිරීම 

• පස, ජලය සහ වාතය දූෂණය යමන්ම 
අයනකුත් පාරිසරික සහ සමාජ ආර්ථික 

ගැටලු අවම කිරීම 

• ඒකාබද්ධ් ඝන අපද් රේ ය සැකසුම් 
පහසුකම් පිළිබඳ තාක්ෂණික දැනුම 
හුවමාරු කරගැනීම 

යනාදී කරුණු ඉටුකර ගැනීමට අයපක්ෂිතය.  
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රූපය 52 - වයාපෘති ස්ථාන (සනීපාරක්ෂක බිමු පිරවුම්) 

 

ව් යාපෘති ස්ථාන 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. වයාපෘති කාර්ය සාධ්නය 

a. සූදානම් කිරීසම් පියවර 

ඝන අපද් රේ ය බැහැර කිරීයම් පහසුකම් සැලසීයම් 
ේ යාපෘතිය ක් රියාත්මක කිරීම සඳහා ණය ගිවිසුම 

අත්සන් කිරීම 2013 ජූලි මස 23 දින මුදල් හා ක් රම 

සම්පාදන අමාත් යාංශයේදී සිදුවිය. යකොරියානු 

ජනරජයේ ආනයන- අපනයන (Eximbank)  
බැංකුව යවනුයවන් එහි විධ්ායක අධ යක්ෂ 

සියයොන්ේ -හියයෝජිම් මහතා සහ ශ් රී ලංකා 
ජනරජය යවනුයවන් මුදල් හා ක් රමසම්පාදන 

අමාත් යාංශයේ යල්කම්, පී බී ජයසුන්දර මහතා එකී 

ගිවිසුමට අත්සන් තබන ලදි. එම අත්සන් තැබීයමන් 

පසු 2013 යනොවැම්බර් 09 වන දින සිට ණය ගිවිසුම 
ක් රියාත්මක වන බව යකොරියානු එක්සිම් බැංකුව 

නියේදනය කරන ලදි.   

සනීපාරක්ෂක කසල බහාලුම් පිළිබඳ 

සවිස්තරාත්මක සැලසුම් සකස ් කිරීයම් 
උපයද්ශනය සඳහා රුචිකත්ව ප රකාශන කැඳවීම 

)Calling Expressions of Interest)  2012 වසර තුළ 

සම්පූර්ණ කරන ලදි. ප රකාශන කැඳවීමට අනුව 
ප රතිචාර දක්වන ලද යකොරියානු උපයද්ශන යසේවා 

සමාගම් 07ක් අතරින් සමාගම් 03ක් සාරාංශ 

ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කරන ලද අතර, එකී 

ලැයිස්තුගත කරන ලද සමාගම්, යකොරියානු එක්සිම් 

බැංකුව මගින් අනුමත කරන ලදි.  

අමාත් ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද 

ප රසම්පාදන උපයද්ශක කමිටුව (CACPC) විසින් 

මහා භාණ්ඩාගාරය යටයත් ස්ථාපිත වියද්ශ සම්පත් 

යදපාර්තයම්න්තුයේ (ERD) අදහස් ද සැලකිල්ලට 

ගනිමින් ප රසම්පාදනය සඳහා කැඳවනු ලැබූ 

යයෝජනා පිළිබඳ සලකා බැලීම් අවසන් කරන ලදි. 
ප රසම්පාදනය පිළිබඳ යයෝජනාවන්හි ඇගයුම්  
නිර්ණායක තවදුරටත් සංවර්ධ්නය කිරීම හා 
උපයද්ශන සමාගම් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 

තාක්ෂණික/මූල් ය යයෝජනා ඇගයීම් කටයුතු 
පවත්වායගන යාම සඳහා අමාත් ය මණ්ඩලය විසින් 
පත්කරන ලද ප රසම්පාදන උපයද්ශක කමිටු 

සභාපති විසින් කරන ලද නිර්යද්ශය අනුව මහා 
භාණ්ඩාගාරය යටයත් ක් රියාත්මක රාේ ය මුදල් 

කීරමයලයි 

 

කීරික්කුලම 

 

 
මීගස් වැව 

 

 

යමොන්යරෝවියා වත්ත 
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යදපාර්තයම්න්තුව මගින් තාක්ෂණික ඇගයීම් 

කමිටුවක් පත්කරන ලදි. 

අවසන් ප රසම්පාදන යයෝජනා ලියවිල්ල සඳහා 
යකොරියානු එක්සිම් බැංකුයේ එකඟතාවය 

ලබාගැනීයමන් පසුව සාරාංශ යල්ඛනයයහි 

ඇතුලත් සමාගම් තුයනන් යයෝජනා කැඳවන ලදි. 

2013 සැපතැම්බර් 18 දින ලංසුකරුවන්ට සිය 
යයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලබාදුන් අවසාන 

දිනය යලස සඳහන් කරන ලදි.  

ඇමරිකානු යඩොලර් 2,844,156 /= ක මුදලකට 

සීමාසහිත කුන්වා ඉංජියන්රු සහ උපයද්ශන යසේවා 

සමාගම (Kunhwa Engineering & Consulting Co 
Ltd) යවත අදාළ යටන්ඩරය ප රදානය කිරීම සහ 

ඝන අපද් රේ ය බැහැර කිරීයම් පහසුකම් ඉදිකිරීම 
සඳහා උපයද්ශන යසේවාව ලබාගැනීයම් 

යකොන්ත් රාත්තුව ප රදානය කිරීම සඳහා  එකී ඝන 
අපද් රේ ය බැහැර කිරීයම් පහසුකම් යගොඩනැගීයම් 
උපයද්ශන යසේවා ප රසම්පාදනය ක් රියාත්මක 

කිරීමට 2014 අප යර්ල් මස 23 වන දින අමාත් ය 

මණ්ඩල අනුමැතිය ලබායදන ලදි. ඒ අනුව 
යකොරියානු එක්සිම් බැංකුයේ ද එකඟතාවය සහිතව 

2014 අප යර්ල් මස 24 අදාළ යටන්ඩරය පිරිනමන 

ලදි. 

2014 අප යර්ල් මස 30 වන දින කුන්වා ඉංජියන්රු 
සමාගම සහ පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත් යාංශය අතර ගිවිසුම අත්සන් තබන ලද අතර, 
එම යකොන්ත් රාත්තුව ක් රියාත්මක කිරීම සඳහා 

2014 මැයි 23 දින එක්සිම් බැංකුයේ අනුමැතිය 

හිමිවිය.  ඒ අනුව උපයද්ශන සමාගම සමග පළමු 

රැස්වීම 2014 ජූනි මස 02 වැනි දින පවත්වන ලද 

අතර, ඝන අපද් රේ ය බැහැරකිරීයම් පහසුකම් 
ඉදිකිරීයම් උපයද්ශන යසේවාව සැපයීයම් කටයුතු 

භාරගැනීම සඳහා 2014 ජූන 30 වන දින 

උපයද්ශකවරුන් අනුයුක්ත කරන ලදි.   

යකයසේ යවතත් යමම ේ යාපෘතිය සම්බන්ධ්යයන් 
මහජන වියරෝධ්තා එල්ලවීම මත ආරම්භ කිරීයම් 

ප රමාදයක් සිදුවිය. ඒ අනුව විකල්ප ේ යාපෘති 

වැඩබිම් යතෝරාගැනීම, තාක්ෂණික සැලසුම් 

අවසන් කිරීම සහ මධ යම පරිසර අධිකාරිය, පළාත් 
පාලන යකොමසාරිස් සහ අයනකුත් පළාත් පාලන 

ආයතන සමග අවයබෝධ්තා ගිවිසුමක් මගින් 
පරිපාලන ක් රියාපටිපාටි විධිමත් කිරීම සඳහා 

සැලකිය යුතු කාලයක් වැය කිරීමට සිදුවිය. 

කීරමයලයි ේ යාපෘතිය ක් රියාත්මක කිරීම සඳහා 

අවසන් අවයබෝධ්තා ගිවිසුම 2017 ජූලි මස අත්සන් 

තබන ලදි.  

b. 2017 ර තිය 

අදාළ පළාත්වල රාේ ය ආයතන හරහා වැඩබිම් 

හතරක වැටවල් සකස ් කිරීම, ජල සැපයුම් සහ 
විදුලිය සැපයුම් වැනි යටිතල පහසුකම් ලබාදීම 

සඳහා පියවර ගන්නා ලදි. අදාළ තත්ත්වයන් පිළිබඳ 

සාරාංශ වාර්තාව ඇමුණුයමහි දැක්යේ. 

ේ යාපෘතියේ ප රගතිය, පවතින පරතරය ඇගයීම 
සහ වැඩ යමයහයුම් දැක්ම හා වැඩබිම්වල සිදුවිය 

යුතු යවනස්කම් අනුව පාරිසරික හා සමාජ 
ක් රියාකාරී සැලැස්මක් සකස ්කිරීම සඳහා ආර්ථික 

සංවර්ධ්න සහයයෝගීතා පදනයම් යමරට 
නියයෝජිතායතනය වන යකොරියානු එක්සිම් 

බැංකුයේ නිලධ්ාරීන් කණ්ඩායමක් 2017 

සැපතැම්බර් මස 05 දින සිට 08 දින දක්වා ශ් රී 

ලංකායේ සංචාරයක නිරත විය.අනතුරුව2017 

සැපතැම්බර් මස 08 වන දින ආධ්ාර ලබාදීයම් 

ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදි. නියයෝජිත කණ්ඩායයම් 

නිර්යද්ශ අනුව, මීගස්වැව සහ කීරමයලයි ේ යාපෘති 
සම්බන්ධ්යයන් මූලික මට්ටයම් සමාජයීය 

අධ යයනයක් සහ මහජන මතවිමසුම්  හා අනාවරණ 
වැඩසටහනක් රජරට හා යාපනය විශ්ව විද් යාල 

සම්බන්ධ් කර ගනිමින් පැවැත්වීමට ද කටයුතු 

සම්පාදනය කරන ලදි.  

අත්හැර දැමීමට ලක්ව ඇති යුදඟනාව 
සනීපාරක්ෂක කසල බහාලුම් වැඩබිම සඳහා තම 

සමාගමට අයවිය යුතු මුදල් ඉල්ලා එහි සැලසුම් 
සකස ් කිරීයම් උපයද්ශන යසේවා සැපයූ කුන්වා 
ඉංජිනියරින් සහ උපයද්ශන යසේවා සමාගම විසින් 

ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීම තාක්ෂණික ඇගයීම් 

කමිටුයේ සමායලෝචනයට ලක්ව ඇත. යමය 
අමාත් ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට 

යපර අමාත් ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද 
ප රසම්පාදන උපයද්ශක කමිටුයේ අවධ්ානයට 

ඉදිරිපත් කළයුතුව ඇත. යම් සම්බන්ධ්යයන් 

අවසන් තාක්ෂණික කමිටු රැස්වීම 2017.11.29 දින 

පවත්වා ඇත.  

ඉදිකිරීම් යකොන්ත් රාත්තුව ප රදානය කිරීමට 
සමාන්තරව ප රසම්පාදන ක් රියාවලිය සිදුව ඇති 

අතර, එහි වැදගත් පියවරයන් පහත දැක්යේ; 

වගුව 41 - 2017 රසම්පාදන ක්රියාවලිසේ රධ්ාන අදියර 

 2017 රසම්පාදන ක්රියාවලිසේ රධ්ාන අදියර දිනය 

01 ලංසු ප රසිද්ධ් කිරීම 2017 ඔක්යතෝබර් 03 

02 පූර්ව-ලංසු පිළිබඳ රැස්වීම් 2017 ඔක්යතෝබර් 17 

03 ලංසු විවෘත කිරීම 2017 යනොවැම්බර් 30 
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2018 පළමු කාර්තුව තුළ අවසන් කිරීයම් අරමුණින්, ලංසු ඇගයීයම් කාර්යය 2017 යදසැම්බර් මස ආරම්භ 

කරන ලදි.  

c. වයාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය 

ඉංජියන්රු, එම් බී යහේමදාස, ේ යාපෘති අධ යක්ෂ, 

2017 යදසැම්බර් මස 13 දින ේ යාපෘතියයන් ඉවත් 

වූ අතර, ඔහුයේ රාජනාරි ආවරණය කිරීම සඳහා 

2017 යදසැම්බර් 13 දින සිට නියයෝේ ය ේ යාපෘති 

අධ යක්ෂ, වයි.ඒ පී. යපයර්රා මහතා පත්කරන ලදි. 

වගුව 42 - C. වයාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය 

 තනතුර නම සිට දක්වා 

01 ේ යාපෘති අධ යක්ෂ ඉංජියන්රු, එම්.බී. යහේමදාස 14.12.2016 13.12.2017 

02 නියයෝේ ය ේ යාපෘති අධ යක්ෂ වයි.ඒ.පී. යපයර්රා මයා 03.07.2017 යම් දක්වා 

03 කළමනාකරු ප රසම්පාදන 
හාසැලසුම් සංවිධ්ාන 

ගාමිණී මදුරආරච්චි මයා 08.08.2016 යම් දක්වා 

04 ේ යාපෘති ගණකාධිකාරී ලංකා ධ්ර්මවික් රම මයා 19.09.2016 යම් දක්වා 

05 ප රසම්පාදන නිලධ්ාරී යක්.ඩි.සී.පී. ජයවික් රම මයා 20.07.2016 යම් දක්වා 

06 ගිණුම් ලිපිකරු යක්.එල්.ඒ බිමාලි වත්සලා මිය 03.12.2012 යම් දක්වා 

07 සාමාන් ය ලිපිකරු එච්.එච්.ටී. සඳරුවන් මයා 01.08.2013 17.10.2017 

08 කාර්යාල සහායක වයි.ජී.එන්. ගුණරත්න මයා 14.11.2014 යම් දක්වා 

ඉංජියන්රු, යේ.එම්.යූ ඉන්ද් රරත්න මහතා 
අර්ධ්කාලීන පදනම මත කළමනාකරු 

(ක් රමසම්පාදන හා  සැළසුම්)තනතුයර් රාජකාරි 

ඉටුකල අතර, ඩබ්ලිේ.යක්.පී.අයි. යරොඩ්රියගෝ 

මහතා 2017.07.13 දින සිට 2017.09.17 දින දක්වා 

ේ යාපෘති කළමනාකරු වශයයන් යසේවය කරන ලදි. 

අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තනතුරු 21කින් 
සමන්විත වන නමුත්, පහත දක්වා ඇති තනතුරු 

2017 වසර අග භාගයේ සිට පුරපපාඩුව පවතී;  

1. කළමනාකරු (ක් රමසම්පාදන හා 

සැළසුම්) 

2. නියයෝේ ය කළමනාකරු (ප රසම්පාදන) 

3. නියයෝේ ය කළමනාකරු (ඉඩම් හා නීති) 

4. නියයෝේ ය කළමනාකරු (මහජන 

සම්බන්ධ්තා) 

5. ේ යාපෘති ඉංජියන්රු 

6. ප රමාණ මිනින්යදෝරු  

7. පරිපාලන නිලධ්ාරී 

8. කළමනාකරණ සහකාර 

9. නීති/ඉඩම් නිලධ්ාරී 

10- 13ේ යාපෘති නිලධ්ාරී (04ක්) 

14. සැළසුම් ශිල්පී 

15. රියදුරු 

d. මූලය ර තිය –2017 වසර 

2017 වසර සඳහා යවන්කරන ලද සත් ය ප රතිපාදන 

ප රමාණය රු.මිලියන 1523.5කි. යකයසේවුව ද, 

2018 පළමු කාර්තුව තුළ ඉදිකිරීම් නැවත 

සංයශෝධ්නයන්ට ලක් වූ බැවින්, බාහිරයගවීම් 

සඳහා යවන් වූ මුදලින් රු. මිලියන 970ක් නැවත 

භාණ්ඩාගාරය යවත යැවීමට සිදුවිය. 

ඒ අනුව, 2017 වර්ෂය සඳහා සංයශෝධිත ප රතිපාදන 

ප රමාණය රු. මිලියන 553.5 ක් යේ. ඒ අනුව ලබා 

ඇති මුලු මූල් ය ප රගතිය රු. මිලියන 167.7 ක් වන 

අතර එය පහත පරිදි යේ; 

වගුව 43 - වයාපෘතිසේ මුලය ර තිය 

වියදම් වර් ය ප් රතිපාදන වියදම 
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(රු. මිලියන) (රු. මිලියන) 

බාහිර යගවීම් (ේ යාපෘති උපයද්ශකවරුන් සහ 

යකොන්ත් රාත්කරු සඳහා යගවීම්) 
287.5 105.3 

බදු, ගාස්තුසහයසේවා ගාස්තු 173.0 15.5 

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධ්නය 45.0 30.4 

ේ යාපෘති යමයහයුම් සහ කළමනාකරණය 47.5 16.5 

එකතුව 553.5 167.7 

2017 වර්ෂයට යවන්කරන ලද ප රතිපාදනයන්ට 
අනුකූලව සැලකිය යුතු මූල් ය ප රගතියක් අත්කර 
ගැනීමට යනොහැකි වූ ප රධ්ානතම යහේතුව වූයේ 

ඉහත සඳහන්යකොට ඇති පරිදි සනීපාරක්ෂක 
ේ යාපෘති හතයරහි ඉදිකිරීම් සඳහා ප රතිපාදන 

යයදවීයම් දුෂ්කරතා මතුවීමයි.  එබැවින්, 2017 
වර්ෂය තුළ එකී අරමුදල් ඉදිකිරීම් සඳහා යමන්ම 

බදු, ගාස්තු හා යසේවාවන් සඳහා යගවීම් යවනුයවන් 

ද නිසි අයුරින් භාවිතා කිරීමට යනොහැකි විය. 
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513.  ශ්රී ලංකාසව් රධ්ාන යලාශ වල යල තත්ව පසුවිපරම් කිරීසම් හා මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිසේ බලාත්මක කිරීසම් කාර්ය මණ්ඩලය බල ැන්වීසම් JICA වයාපෘතිය.

යමම වයපෘතිය ජාතයන්තර ජැයිකා ආයතනයේ 

තාක්ෂණික ආධ්ාර ඇතිව 2015 මාර්තු මස සිට 

2018 යපබරවාරි මස දක්වා ක්රියාත්මක වන 

වයාපෘතියක් යේ.  

2017 වර්ෂය තුල යමම වයාපෘතිය මඟින් පහත 

දක්වා ඇති කාර්යයන් සිදු කරන ලදි. 

A. සංසරණ යලසේ ගුණාත්මක 

තත්ත්වයන් සඳහා වු රමිති සකටුම් පත් 

සැකසීම. 

ජැයිකා ේ යාපෘතියට අදාල ප රධ්ාන පර්මාර්ථයක් 

වන සංසරණ ජලයේ ප රමිතින් නිති යකටුම්පත් 

යදපාර්තයම්න්තුව මඟින් අනුමත යකොට ඇති 

අතර ඒවා සිංහල, යදමළ හා ඉංේ රිසි භාෂා තුනට 

පරිවර්තනය යකොට නැවත නිති යකටුම්පත් 

යදපාර්තයම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව 

ඇත. එයට අමතරව කැළණි ගංඟායේ ජලයේ 

භාවිත තත්ත්වය අනුව වර්ගීකරණය සඳහා 

මාර්යගෝපයද්ශ පිලියයල කිරිම නියමු 

ේ යාපෘතියක් යලස සිදු යකොට ඇත. යම් අනු ව 

ඉදිරියේ දී කැළණි ග යේ ජලයේ තත්වය ආරක්ෂා 

කර ගැනිම සඳහා කළමනාකරණ සැලසුම් 

පිලියයල  යකොට ක් රියාත්මක කිරිම අත් යවශ් ය 

යේ. 

 

 

 

 

 

 

 

යල තත්ව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පවත්වනු ලැබු වැඩමුළුව

B. ක්සෂේෙ පරික්ෂණ මාසගෝපසද්ශන 

හා ආකෘති පිළිසයල කිරිම. 

දැනට සිදු කරනු ලබන ක්යෂේත් ර පරික්ෂණ 

විධිමත්ව එකම ආකාරයට කාර්යක්ෂම හා 

විධිමත් කිරිම සඳහා යමම කාර්යය සිදු කරන ලදි. 

යම් සඳහා ක් රියාත්මක වු ක් රියාකාරි කමිටුයේ 

සාමාජික යින් සාකච්ඡා වාර ගනනාවකින් පසුව 

ක්යෂේත් ර පරික්ෂන සිදු කිරිම සඳහා අවශ් ය 

මාර්යගෝපායද්ශ හා ආකෘතිය (Inspection 

guideline හා අදාල ආකෘතිය) සාදන ලදි. 

අවසාන වශයයන් අධිකාරියේ නිලධ්ාරින් 80 කට 

වැඩි ගනනක් සහභාගි කරවා ගැනියමන් (ගම්පහ, 

යකොළඹ, හා පරිසර දුෂණ පාලන අංශය වල) 

ප රයයෝගිකව ක් රියාත්මක කරන ලදි. යමම 

ක් රියාවලිය ජැයිකා වියශේෂඥයන් මඟින් 

අධික්ෂණය කරන ලද අතර තව දුරටත් 

මාර්ර්  යගෝපයද්ශය වැඩි දියුණු යකොට අවසාන 

යකටුම්පත් සකස් කිරිම සිදු කරන ලදි. 
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C. දුෂකාරක නාමාවලිය සකස් කිරිම. 

පරිසර අධිකාරියේ අරම්භයේ සිට යම් දක්වා 

කර්මාන්ත පිලිබඳ දත්ත ඇතුලත් කිරිම සඳහා  

දත්ත පද්ධ්ති තුනක් විවිධ් අංශ මගින් යවන් 

යවන්ව ක් රියාත්මක වුනි. ඒවායේ විවිධ් 

අඩුපාඩුකම් රාශියක් ඇති බව හා කාලින යනොවන 

බව විටින් විට අනාවරණය විය. ජැයිකා ේ යපෘතිය 

මඟින් යමම දත්ත පද්ධ්ති තුනම ඒකරාශි යකොට  

එක් දත්ත පද්ධ්තියක් යලස සකස ්කිරිම සිදු කරන 

ලදි. යම් සඳහා පලමු පියවර යලස කර්මාන්ත 

සඳහා සියළු දත්ත හා කර්මාන්ත වලින් පිට කරන 

ජලයේ දුෂකාරකවල විශ්යල්ෂණ දත්ත ඇතුලත් 

කිරිම සඳහා දත්ත පද්ධ්තිය සකස් කළ අතර 

ඉදිරියේ දි එයට වායු තත්ව හා ඝන අපද් රේ ය 

පිළිබඳ දත්ත ඇතුලත් කිරිම සඳහා අවකාශයත් 

ලබා දී තියබ්. යම් දත්ත පද්ධ්තිය පරිහරණය 

කිරිම සඳහා නිලධ්ාරින් පුහුණු කිරිම සඳහා වැඩ 

මුළු ගනනාවක් ජැයිකා ේ යාපෘතිය හා මධ යම 

පරිසර අධිකාරියේ අදාල අංශය සමඟ එක්ව සිදු 

කරනු ලදි. යම් අනුව ඉදිරියේදි කර්මාන්ත දත්ත 

කාර්යක්ෂමව ලබා ගැනියම් ක් රමයේදයක් සකස ්

යකොට ඇති අතර යම් වන විට සියළුම පළාත් 

කාර්යාල මඟින් අදාල විස්තර දත්ත පද්ධ්තියට 

ඇතුලත් කිරිම සිදුකරමින් පවති. 

 

 

 

 

 

D. රසායනා ාර රතීතනකරණය කිරිම. 

තවත් ජැයිකා ේ යාපෘතියේ එක් මුඛ ය 

පරමාර්ථයක් යලස මධ යම පරිසර අධිකාරියේ 

මධ යම රසායනාගාරය ප රතීතනකරණය කිරියම් 

ක් රියාවලි හැදින්විය හැක. 

පලමු අධියර යලස ප රධ්ාන ජල විශ්යල්ෂක 

පරාමිතින් 5ක් සඳහා ප රතීතනකරණ සහතිකය 

ලබා ගැනිමට අරමුණු කරයගන ඇති අතර ඒවා 

නම්, පී එච් අගය, විද් යුත් සන්නායකතාවය, 

මජව රසායනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම,  රසායනික 

ඔක්සිජන් ඉල්ලුම දිය වු යපොසය්පට් ප රමාණය, 

හා ජලයේ කඨතත්ත්වය යන පාරාමිතින්ය. යම් 

රූපය 53- කැලණි  ඟ ආශ්රිතව කරණු ලැබු ක්සෂේෙ පරීක්ෂණ 

රූපය 54 - දුෂකාරක නාමාවලිය පිළිබඳ පලාත් කාර්යාල වල නිලධ්ාරීන් සඳහා පවත්වනු ලැබු පුහුණු 

වැඩසටහන 
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සඳහා අවශ් ය ලිපියගොනු සකස ්යකොට ඇති අතර  

2017.01.27 වැනි දින ශ් රි ලංකා ප රතීතන 

ආයතනය මඟින් පුර්ව විගනණය සිදු කරන ලදි. 

එහිදි මතු වු අඩුපාඩු රාශියක් යම් වන විට 

රසායනාගාරය මගින් සකස ් යකොට ඇති අතර 

2018 වර්ෂය මුලදි අදාල ලිපියගොනු නැවත ශ් රි 

ලංකා ප රතීතන මණ්ඩලයට භාරදිමට නියමිතව 

ඇත. මීට අමතරව ජැයිකා ේ යාපෘතියේ 

මුල් යාධ්ාර ඇතිව ජල තත්ව පිළිබඳව ජාත් යන්තර 

කාර්යය සඳහා ඇගැයිම් පරික්ෂණයන් 2ක් 

)International Performance Evaluation( 

සඳහා ලියාපදිංචි වු අතර ඉන් එක් පරික්ෂණයකට 

යමම වසයර් සහභාගි වු අතර 2018 වර්ෂයේදි 

යදවන පරික්ෂණය සඳහා සහභාගි වීමට 

අයපක්ෂිත යකයර. යමම පරික්ෂණය සඳහා 

රසායනාගාරයේ දැනට සිදුකරනු ලබන යබොයහෝ 

පරික්ෂණ ඇතුලත් යේ. 
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63.1  ග්රීන් පාර්ක් කසල කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය 

A. හැඳින්වීම 

කිරිඳිවැල මාලිහාවත්ත ප්රයද්ශයේ ඉදිකරනු ලැබූ 
ග්රීන්පාර්ක් ඒකාබද්ධ් කසල කළමණාකරන 
මධ්යස්ථානය නවීන තාක්ෂණ ක්රමයේද සහිතව ශ්රී 
ලංකායේ ඉදිකල ප්රථම සනීපාරක්ෂක කසල 
රඳවනය හා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් 
පාලනය වන ආයතනයකි. යමම සනීපාරක්ෂක 
කසල රඳවනය ඉදිකර ඇති භූමියේම 

යකොම්යපෝස්ට් අංගනයක්, ප්රතිචක්රීකරනය කල 
හකි ද්රවය ගබඩා කිරීයම් ස්ථානයක් යමන්ම 
දැනුවත් කිරීයම් මධ්යස්ථානයක්ද ඉදිකර ඇති 
අතර එමඟින් කසල කළමනාකරණය පිලිබඳව 
සම්පූර්ණ අවයබෝධ්යක් පුහුණුවක් යමන්ම 
පර්යේෂන අවස්ථාවන්ද ලබාගත හැකි ස්ථානයක් 
යලස යමම ග්රීන්පාර්ක් කසල කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානය හැඳින්විය හැක. යකොරියානු 
ජාතයන්තර සහයයෝගිතා ආයතනයේ මූලය හා 
තාක්ෂණික සහයයෝගය ලබා ගනිමින් ඉදි කරන 
ලද්දකි. යකොරියානු රජයයන් යඩොලර් මිලියන 

4.5ක ප්රතිපාදනයන් හා  ශ්රී ලංකා රජයයන් 
යඩොලර් මිලියන 1.5ක ප්රතිපාදනයන්ද එකතුකර 
යමම සනීපාරක්ෂක කසල රඳවනය ඉදිකරනු 
ලැබීය. 

යමම සනීපාරක්ෂක කසල රඳවනයේ දිනකට 

යටොන් 90ක් බැහැරලීම සිදුකල හැකි පරිදි 
නිර්මාණය කර ඇති නමුත් යදොම්යප ප්රායද්ශීය 

සභාව මඟින් දිනකට යටොන් 10ක පමණ 
ප්රමාණයක් කසල බැහැරලීම සිදු කරනු ලබයි. එම 
නිසා යමම කසල රඳවනයේ ඇති පහසුකම් මත 
යදොම්යප ප්රායද්ශීය සභා බල ප්රයද්ශයේ ඇති 
කර්මාන්තශාලා මඟින් ප්රතිචක්රීකරණය කළ 
යනොහැකි අපද්රවය බැහැරලීම සිදු කරන අතර 

යටොන් එකක් සඳහා රු.5000 ක මුදලක් අයකර 
ගනු ලබයි. එයමන්ම යකොළඹ මහ නගර සභාව 
මඟින් යගන එනු ලබන අපද්රවය යටොන් එකක් 

සඳහා රු.2000 ක මුදලක් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය මඟින් අයකර ගනු ලබයි.සනීපාරක්ෂක 
කසල රඳවනය සඳහා ලබාගන්නා අපද්රවය නිසි 
පරිදි යවන් කිරීමකින් යතොරව අප මධ්යස්ථානයට 
ලබා යනොගන්නා අතර දිරාපත් යනොවන 
ප්රතිචක්රීකරණය යහෝ නැවත භාවිත කිරීමට 
යනොහැකි අපද්රවය සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුමට 
බාර ගනු ලබයි. 

යමම ග්රීන්පාර්ක් කසල බිම සඳහා දිවා රාත්රී 
ආරක්ෂාව යයොදවා ඇති අතර එමඟින් අනවසර 
යලස කසල බැහැරලීම වලකාලයි.එයමන්ම 
ලැයබන කසල මිනුම් තරාදියක් මඟින් මිනුම් 
කරන අතර එම දත්ත සියල්ල පරිගණක මඟින් 
ස්වයංක්රීයවම ගබඩා කරගනු ලබයි. එයමන්ම 
CCTV කැමරා පද්ධ්තියකින් සුරක්ෂිතව ඇති අතර 
අපදියර එකතුකිරීයම් නල මඟින් එකතු යකයරන 
අපදියර සියල්ල ප්රතිකර්ම පද්ධ්තියකට 

යයොමුයකයරන අතර ඒවා පරිසරයට මුදා හැරිය 
යුතු මට්ටමට ප්රතිකර්ම කිරීයමන් පසු පමණක් 

මුදාහැරීම සිදුකරයි. එයමන්ම කසල රඳවනයේ 
ක්රියාකරකම්වලට අවශය යඩෝසර් යන්ත්ර, ටිපර් 
යන්ත්ර,කැබ් රථ යමම වයාපෘතිය යටයත් ප්රදානය 
කර ඇත. 

 යමම කසල රඳවනයට එකතුවක් යලස 
යකොම්යපෝස්ට් අංගනයක් ඇති අතර යදොම්යප 
ප්රායද්ශීය සභාව මඟින් යවන් කිරීමකින් යගන 
එනු ලබන දිරාපත් වන කසල මඟින් 
යකොම්යපෝස්ට් යපොයහොර නිෂ්පාදනයද සිදු කරනු 
ලබයි. යමයලස යවන් කිරීමකින් දිරාපත් වන 
කසල යලස ලබාගන්නා කසල ප්රමාණය දිනකට 

යටොන් 5ක් පමණ යේ. නිෂ්පාදිත යකොම්යපෝස්ට් 
යපොයහොර මිලට දීම සිදුකරන අතර මිලදී ගන්නා 
පුද්ගලයන්යේ ප්රසාදයට පත් උසස් ප්රමිතියකින් 
යුත් යමම යකොම්යපෝස්ට් යපොයහොර කියලෝවක් 

රු.8 ක් වැනි අවම මිලකට විකිණීම සිදු කරනු 
ලබයි. 

 

ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේ සනීපාරක්ෂක කසල 
රඳවනය සඳහා යදොම්යප ප්රායද්ශීය සභාව මඟින් 

යටොන් 912 ක ප්රමාණයක්ද, යකොළඹ මහ නගර 
සභාව මඟින් යටොන් 1820 ක ප්රමාණයක්ද, 
යදොම්යප ප්රායද්ශීය සභා බල ප්රයද්ශයට අයත් 

කර්මාන්තශාල මඟින් යටොන් 626 කට ආසන්න 
ප්රමාණයක්ද බැහැරලීම සිදු කර ඇත. එයමන්ම 
කසල රඳවනය සඳහා 2017 වර්ෂයේදී වීදුරු 

රූපය 55 - සකොම්සපෝස්ට් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය 
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පුළුන් යටොන් 6.15 ප්රමාණයක් බැහැරලීමද සිදු 

කර ඇත.  

යකයසේ යවතත් පසුගිය වර්ෂ හා සසඳා බැලීයම්දි 

යකොම්යපෝස්ට් යපොයහොර නිෂ්පාදනය, මුදල් 
ඉපයීම, හා කසල රඳවනය සඳහා කසල 
බැහැරලීම විශිෂ්ඨ යලස ඉහළ යාමක් යපන්නුම් 

කරනු ලබයි. (වගුව 1, ප්රස්තාරය 1 හා 2 මඟින් 

යපන්නුම් කරනු ලබයි). 

 

 

 

වගුව 44 - 2017 වර්ෂසේ අපද්රවය රමාණයන් පිළිබඳ විස්තරය. 

2017 වර්ෂයේ අපද්රවය ප්රමාණයන් පිළිබඳ විස්තරය 
ආයතනය මාසික සාමනය රමාණය වාර්ෂික එකතුව 

සදොම්සප රාසද්ශීය සභාව 
76.03  912.3 

සකොළඹ ම  න ර සභාව 
151.70  1820.45 

ලීනියා ඇක්වා 
28.61  343.37 

ස්විස්සටක්  
4.09  49.07 

සනල්නා 
2.03  24.32 

සරබ්සකො පැසක්ජින් 
3.95  47.43 

සවුත් ඒෂියා 
6.79  81.46 

එක්ස්සපො වර්ල්ඩ් 
2.70  32.45 

ඒ ඇන්ඩ් ටී 
1.05  12.65 

එම්.ඒ.ඒ.ප්ලාස්ටික් 
1.00  11.99 

විරිදිස් (පුද්) සමා ම 
1.08  12.905 

ලින්ක් නැචුරල් 
0.89  10.64 

 

රූපය 56 - කසල රඳවනය සඳහා අපද්රවය බැහැරලීම  මුළු එකතුව හා සකොම්සපෝස්ට් අපද්රවය මුළු එකතුව 

 

2015 2016 2017 2018

LAND FILL WASTE Ton 1360.500 3218.835 3367.985 996.165

COMPOST WASTE Ton 0.0 437.7 566.1 117.4
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රූපය 57 - අපද්රවය මඟින් ලබා ත් මුළු ආදායම 

යමම සනීපාරක්ෂක කසල රඳවනය  කුටීර 06 කින් සමන්විත වන අතර 2017 වර්ෂය අවසන් වන විට එහි 
පලවන ස්ථරයේ යදවන කුටීරයේ 2/3 ක් දක්වා පුරවා අවසන් කර තිබුණි. 

 

යකයසේ යවතත් සනීපාරක්ෂක කසල රඳවනය 

2015 මැයි මස සිට 2017 යතක් කසල යටොන් 

8294.6 ප්රමාණයක් බැහැරලීම සිදු කර ඇති අතර 

යකොම්යපෝස්ට් නිෂ්පාදනය යටොන් 57.698 ක් යේ. 
ඒ වයේම රයටහි පැවැති ආපදා අවස්ථා වලදී 

එනම් 2016 ගංවතුර අවස්ථායේදී සීතාවක 

ප්රායද්ශීය සභාව, කඩුයවල ප්රායද්ශීය සභාව මඟින් 
ග්රීන්පාර්ක් මධ්යස්ථානය යවත  කසල ලබාගැනීම 
සිදු කර ඇත. ග්රීන්පාර්ක් මධ්යස්ථානයේ 
කාර්යක්ෂමතාවය හා සෙලතාව වැඩිදියුණු 
කරගැනීම සඳහා ගම්වැසියන්යේ යමම 
මධ්යස්ථානය ගැන ඇති ආකල්පය යවනස් කර 

ගැනීම සඳහාත් 2017 යදසැම්බර් මස 29 වැනි දින 
සර්ව රාත්රික පිරිත් සේඣායනාවක් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය හා කර්මාන්තශාලා වල සහයයෝගයත් 
සමඟ පැවැත්වීය.  

 

ඒ වයේම"ග්රීන්පාර්ක්" යන නාමයේ අරුත් 
නැංවීම සඳහා කාබනික එළවළු වගාවක් ද 
සාර්ථකව පවත්වා යගන යන අතර එමගින් උසස්  
තත්වයේ  කාබනික එළවළු සහනදායි මිලට 
ලබාදීම සිදු යකයර්. සමස්ථ උත්සහාය මල්ෙල 
ගැන්වීමක් යලස ගම්වැසියන්යේ යමම 
මධ්යස්ථානය යවත ඇති වැරදි ආකල්පය අවම 
කිරීමට හැකි වි ඇත. 

 

 

2015 2016 2017 2018

LANDFILL CASH Rs. 0 1933951.5 6056647.5 1993232.5

COMPOST CASH Rs. 0 185354.00 269,232.00 40776
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රූපය 58 - පලවන ස්ථරසේ සදවන කුටීරසේ 2/3 ක් 

දක්වා පුරවා අවසන් කර ඇති ආකාරය 
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පුහුණු හා අධ්යාපන මධ්යස්ථානයක් යලස යමම 

ග්රීන්පාර්ක් මධ්යස්ථානය ඉතා වැදගත් වනුයේ අප 

රයට් කසල බැහැරකිරීම සඳහා ප්රායයෝගික දැනුම, 

යකොම්යපෝස්ට් හා ප්රතිචක්රීකරණය ගැනත් පාසල් 

ශිෂය ශිෂයයාවන්ට හා විශ්ව විදයාල සිසුන්ට 

කසල කළමණාකරනය ගැනත් දැනුම ලබා 

ගැනීමට හැකි ස්ථානයක් යලස හැඳින්විය හැක. 

ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේ රජරට විශ්ව 

විදයාලය,යපරායදණිය විශ්ව 

විදයාලය,කැළණිය,යාපනය විශ්ව විදයාල හා 

පාසල් සිඩුන් විසින්ද යමම මධ්යස්ථානය නැරඹීම 

සඳහා පැමිණි අතර තවද යකොළඹ මහ නගර 

සභාව,සබරගමුව නගර සභාව  හා නව පරිසර 

නිලධ්ාරින් ද ඇතුළුව විශාල පිරිසක් ග්රීන්පාර්ක් 

සනීපාරක්ෂක කසල රඳවනය මඟින් දැනුම ලබා 

යගන ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 59 - ග්රීන්පාර්ක් කාබනික එළවළු ව ාව 
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15.0 මානව සම්පත් සංවර්ධ්න, පරිපාලන හා මුදල් අංශය  

15.1 මානව සම්පත් සංවර්ධ්න ඒකකය 

මානව සම්පත් සංවර්ධ්න ඒකකය ප්රධ්ාන 
වශයයන් යසේවක පුහුණුව හා සංවර්ධ්නය 

කිරීය්ම් කාර්යයේ නියැලී සිටියි. ඊට අමතරව 
අභයන්තර විනය පරීක්ෂණ කටයුතු ද යමම 

ඒකකය විසින් සිදුකර යගන යනු ලැයබ්.  

2016 වර්ෂය තුලදී පහත සදහන් යද්ශීය හා 
වියද්ශිය පුහුණු වැඩසටහන් මානව සම්පත් 

සංවර්ධ්න ඒකකය මගින් සංවිධ්ානය කර ඇත.  

 

 

I. යද්ශීය පුහුණුවීම් 

(අ). මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ යජයෂ්ඨ 

කළමනාකරණ නිලධ්ාරින්, මධ්යම 

කළමනාකරණ නිලධ්ාරින්, යජයෂ්ඨ පරිසර 

නිලධ්ාරීන්, පරිසර නිලධ්ාරීන්,  කළමනාකරණ 

සහකාරවරුන්, පුස්තකාල හා නීති ඒකකයන්හි 
කාර්යය මණ්ඩලය ද  ඇතුලු නිලධ්ාරින් සදහා 

පුහුණු පාඨමාලා 37 ක් 2017 වර්ෂයේදී 

සංවිධ්ානය කරන ලදි. 

(ආ). එම වර්ෂය තුලදී ලබායදන ලද ඉහත පුහුණු 

වැඩසටහන් අතර, පහත සඳහන් කණ්ඩායම් 

පුහුණු කිරීම් හා යවනත් වැඩමුෙද ඇතුලත්ව ඇත.  

වගුව 45 - සද්ශීය පුහුණු වැඩසටහන් 

 පුහුණු වැඩසටහයන් නම 

සහභාගි වු 

නිලධ්ාරීන් 

ප්රමාණය 

01. රසායනාගාර යසේවක මණ්ඩලය සඳහා දින 8ක පුහුණු වැඩසටහන  29 

02. 
පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීයම් වැඩසටහන (ආක්රමණශීලි ශාක හඳුනා ගැනීම 

හා කළමණාකරනය 
26 

03. 
මධ්යම පරිසර අධිකාරී පර්යේශණ කණ්ඩායම සඳහා දින 2ක සංඛයාණ 

පුහුණුව 
50 

04. පැමිණිලි කළමනාකරණය සඳහා සකසන ලද නව මෘදුකාංග පිළිබඳ පුහුණුව 19 

05. පරිසර නිළධ්ාරීන් සඳහා යදදින වැඩමුළුව (පළමු කණ්ඩායම) 50 

06. 
තාක්ෂණික කමිටු සාමාජිකයින්යේ කාර්ය සහ සායකත්වය - දැනුවත් කිරීයම් 

වැඩසටහන  
25 

07. 
රසායනද්රවය වර්ගීකරණය හා නම්කිරීම සම්බන්දයයන් යගෝලීයව අනුගතව 

ඇති ක්රමයේදයන් ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ද වැඩමුළුව (පළමු කණ්ඩායම) 
60 

08. 
මූලික පරීක්ෂණ සිදුකරණ ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන 

(ඒකක ප්රධ්ානීන් හා මධ්ම කළමනාකරැවන් සඳහා) 
35 

09. 
පරිපාලන, මානව සම්පත් සහ මුලය නිළධ්ාරීන් සඳහා ව යතදින පුහුණු 

වැඩසටහන 
12 

10. 
රසායනද්රවය වර්ගීකරණය හා නම්කිරීම සම්බන්දයයන් යගෝලීයව අනුගතව 

ඇති ක්රමයේදයන් ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ද වැඩමුළුව (යදවන කණ්ඩායම) 
80 

11. පරිසර නිළධ්ාරීන් සඳහා යදදින වැඩමුළුව (යදවන කණ්ඩායම) 80 

12. නව පරිසර නිලධ්ාරීන් සඳහා දින 6ක සමාරම්භක වැඩසටහන 125 

 

(ඇ). කාලීන පාරිසරික ය්මන්ම යපොදු මාතෘකා 
සම්බන්යධ්යන් යමම අධිකාරියේ කාර්යය 

මණ්ඩයලේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීය්ම් 
අරමුණින් ආරම්භ කළ ආරාධිත යද්ශණ මාලාව 
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යයටත් 2017 වසර තුලදී යද්ශන 02 ක් පවත්වන 

ලදි.  

II. වියද්ශිය පුහුණු කිරීම් 

පරිසර දූෂණ පාලන, අක්තරායක අපද්රවය 

කළමනාකරණය, ඝණ අපද්රවය 

කළමනාකරණය, වායු සහ ජල තත්ත්ව 

පසුවිපරම්, භූයගෝල යතොරතුරු පද්ධ්තීන්, පරිසර 
කළමනාකරණ හා ඇගයීම් සහ පරිසර අධ්යාපන 

හා දැනුවත් කිරීම් ආදී ක්යෂේත්රයන්ට අදාලව 2017 
වර්ෂය තුලදී නිලධ්ාරීන් 73 යදයදයනකුට 
යකටිකාලීන වියද්ශ පුහුණු වැඩසටහන් සදහා 

අවස්ථාව ලබාදුන් අතර, ඉන් 39 යදයදයනකු 

අදාළ පුහුණුවීම් සදහා යතෝරා ගන්නා ලදි.  

තවද, 2017 වර්ෂය තුලදී මුලික විනය පරීක්ෂණ 

32 ක් සහ විධිමත් විනය පරීක්ෂණ 05 ක් මානව 

සම්පත් සංවර්ධ්න ඒකකය විසින් සිදුකර ඇත.  
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15.2 මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය 

2017.01.01 දිනට මධ යම පරිසර අධිකාරියේ 

අනුමත යසේවක මණ්ඩලය 1,160ක් යේ.  

ඒ අනුව 2016.12.31 දිනට මධ යම පරිසර 

අධිකාරියේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය1,160ක් වු 

අතර, තත් ය කාර්ය මණ්ඩලය 981ක් විය.  
 

අධ යක්ෂ ජනරාල් යලස යසේවය කළ යක්.එච්. 

මුතුකුඩආරච්චි මහතා 2017.05.04 වන දින සිට 

තනතුයරන් ඉල්ලා අස්වූ අතර, පී.බී. යහේමන්ත 
ජයසිංහ මහතා අධිකාරියේ නව අධ යක්ෂ 

ජනරාල්වරයා යලස 2017.07.01 දින සිට 

රාජකාරී බාර ගන්නා ලදී.   

 
වගුව 46 - 2017 වසර සඳහා බඳවා  ැනීම් / උසස ්වීම් / ඉල්ලා අස් වීම් / තනතුරු හැරයාම් සහ විශ්රාම  ැනීම් 

 

 

තනතුර 

2017 

බඳවා  ැනීම් උසස් වීම් 

ඉල්ලා අස්වීම් / 

සසේවය හැරයාම් / 

ස්ථාන මාරු 

කිරීම් 

විශ් රාම 

 ැනීම් 

1. ේ සයෂ්ඨ කළමනාකරණ     

අධ යක්ෂ    01 

2. මධ් යම කළමනාකරණ      

නියයෝේ ය අධ යක්ෂ    02 02 
සහකාර අධ යක්ෂ  02  03  

රසඥ 04 05 01  

 කළමනාකරු (යකොන්ත් රාත්) 01    

3. කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ      

ේ යයෂ්ඨ පරිසර නිලධ්ාරී 01 19 03  

නීති නිලධ්ාරී   01  

 පරිපාලන නිලධ්ාරී  07   

 මානව සම්පත් නිලධ්ාරී  02   

 මූල් ය නිලධ්ාරී  01   

4. බලාත්මක/ක් රියාත්මක/ව් යාප්ති     

පරිසර නිලධ්ාරී 125  23 01 

 සහකාර නීති නිලධ්ාරී 02  01  

5. කළමනාකරණ සහකාර 

(තාක්ෂණික)  

    

රසායනාගාර සහකාර 05  01  

යතොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර  01   

6. කළමනාකරණ සහකාර 

(තාක්ෂණික සනොවන)  

05  03 01 

රහස් ය යල්කම්   01  

අේ යන්තර විගණන සහකාර 03    

7. ප් රාථමික මට්ටම (පුහුණු)     

රියදුරු    01  

8. ප් රාථමික මට්ටම (අර්ධ් පුහුණු)     

යල්ඛණ භාරකරු / යපොත් 
බැඳුම්කරු 

 
01 

  

9. ප් රාථමික මට්ටම (නුපුහුණු)     

කාර්යාල සහායක    02  

  148 36 42 05 
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ඉහත උසස්වීම් වලට අමතරව, කළමනාකරණ 

යසේවා චක් රයල්ක අංක 30 )i) ට අනුව ප රායද්ශිය 

පරිසර නිලධ්ාරීන් 47 යදයනකු සහ එක් සහකාර 

පුස්තකාලයාධිපතිවරයයකු බලාත්මක / 

ක් රියාත්මක / ේ යාපති යසේවයේ I ශ් යර්ණියටත්, 

සහකාර අධ යක්ෂවරුන් 05 යදයනකු මධ යම 

කළමනාකරණ මට්ටයම් I වන ශ් යර්ණියටත්, 

උසස ්කර ඇත.   
 

“පිළිසරු” යාතික  ණ අපද් රව් ය කළමනාකරණ ව් යාපෘතිය  
 
වගුව 47 - පිළිසරු කාර්ය මණ්ඩලය 

 තනතුර 2017 

1.  ේ යාපෘති අධ යක්ෂ  01 

2.  ේ යාපෘති ඉංජියන්රු 01  
3.  ේ යාපෘති නිලධ්ාරී 03  

4.  පරිපාලන නිලධ්ාරී 01  

5.  ේ යාපෘති යල්කම් 01 01 

6.  තත්ව පාලක  01 
7.  නීතී සහකාර 01  

8.  ේ යාපෘති සහකාර  04  

9.  ගිණුම් සහකාර  01 01 

10.  ප රසම්පාදන සහකාර 01 01 

11.  ගිණුම් ලිපිකරු 01  

12.  රියදුරු 04  

  18 05 

 
 

 ණ අප ද් රව් ය බැහැර කිරීසම් පහසුකම් ඉදිකිරීසම් යාතික ව් යාපෘතිය   
 
වගුව 48 -  ණ අප ද්රවය බැහැර කිරීසම් පහසුකම් ඉදිකිරීසම් යාතික වයාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය 

 

තනතුර 

2017 

බඳවා  ැනීම් 
ඉල්ලා අස්වීම් / 

සසේවය හැරයාම් / 

ස්ථාන මාරු කිරීම් 

1.  ේ යාපෘති අධ යක්ෂ  01 
2.  ේ යාපෘති නිලධ්ාරී 03  

3.  පරිපාලන නිලධ්ාරී 01  

  04 02 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



වාර්ෂික වාර්තාව 2017                                                                                                                  
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

117 

 

15.3  මුදල් ඒකකය 

.12.316201  වැනි දියනන් අවසන්වූ වර්ෂය සඳහා 
වන මූලය ප්රකාශන සඳහා සටහන් ගිණුම්කරණ 
ප්රතිපත්තීන් දක්වා ඇත' 

15.3.1 ආයතනික සතොරතුරු  

පිහිටි ස්ථානය සහ ජනතික ස්වභාවය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය වයවස්ථාපිත 
ආයතනයකි. එහි ප්රධ්ාන කාර්යාලය අංක 104, 
“පරිසර පියස”, යඩන්සිල් යකොබ්බෑකඩුව මාවත, 
බත්තරමුල්ල, ශ්රී ලංකාව යන ලිපිනයයහි පිහිටා 
තියබ්. 

රධ්ාන ක්රියාකාරකම් සහ සමසහයුම්වල ස්වභාවය  

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සතු තාක්ෂණික 
නිපුණත්වය සහ කැපවීම මත පරිසර දූෂණය 
පාලනය කිරීම, ස්වාභාවික සම්පත් 
කළමනාකරණය කිරීම සහ පරිසර අධ්යාපනය 
ලබාදීම තුළින් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා එහි 
ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියේ ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම් යේ   . 

සසේවක සංඛ්යාව  

වර්ෂය අවසන් වන විට අධිකාරියේ යසේවක 
සංඛයාව 981 ක් විය.  

• සකස් කිරීයම් පදනම   

• අනුකූලතා ප්රකාශනය  

මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ මූලය ප්රකාශන, මූලය 
තත්ත්ව ප්රකාශනය, මූලය කාර්යසාධ්න 
ප්රකාශනය, මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශනය, හිමිකම් 
යවනස්වීයම් ප්රකාශනය සහ මූලය ප්රකාශන සඳහා 
සටහන් වලින් සමන්විත යේ.  යමම ප්රකාශන ශ්රී 
ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය (ICASL) 
විසින් නියම කරන ලද ශ්රී ලංකා රාජය අංශයේ 
ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තීන්ට (SLPSAS)  අනුකූලව 
සකස් කර ඇත. 

 

15.3.2 මිණුම් පදනම 

මූලය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිවැය පදනමින් 
සකස් කර ඇත . 

මූලය ප්රකාශනවල උද්ධ්මන සාධ්ක සඳහා 
ගැලපීම් සිදුකර නැත . 

වයවහාර සහ වාර්තාකරණ මුදල් ඒකකය . 

යමම මූලය ප්රකාශන මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
වයවහාර මුදල් ඒකකය වන ශ්රී ලංකා රුපියල් 
වලින් ඉදිරිපත් කර ඇත  . 

විසශේෂ ගිණුම්කරණ රතිපත්තීන්  

පහත දක්වා ඇති ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තීන් යමම 
මූලය ප්රකාශනවල ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම 
කාලපරියච් ේද සඳහා අනුකූල වන පරිදි 
යයොදායගන ඇත . 

15.3.3 සද්පළ, පිරියත සහ උපකරණ 

අයපක්ෂිත 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 යද්පළ, යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ 
වියදම් යේ  .මානමූලිකව දරන ලද පිරිවැයට ස 
වටිනාකමක වත්කමක් යලස හඳුනාගැනීයමන් 
පසු, පිළි ඇගයීම් කරන ලද වත්කම් පිළි ඇගයීම් 
කරන ලද මුදයලන් ක්ෂයවීම් අඩුකළ වටිනාකමට 
දක්වා ඇත  .අයනකුත් සියලුම යද්පළ , යන්ත්රසූත්ර 
හා උපකරණ සඳහා වියදම සමුච්ඡිත ක්ෂයවීම 
සඳහා වියදම අඩුකර සඳහන් කර ඇත  .විවිධ් 

ධ්ාන යකොටස්කාලයන් සහිත ප්රඋපයයෝගී ආයු  
වලින් සමන්විත වන යද්පළ, යන්ත්රසූත්ර සහ 
උපකරණ, යවන් යවන් යද්පළ, පිරියත සහ 
උපකරණ යලස ගණන් බලා ඇත. 

එක් එක් මූලය වර්ෂය අවසානයේදී වත්කම්වල 
යශේෂය වටිනාකම, උපයයෝගී ආයු කාලයන් සහ 
ක්ෂයවීයම් ක්රම සමායලෝචනය කර යයෝගය යේ 
නම් එක් එක් මූලය වර්ෂය අවසානයේදී ගැලපීම් 
කර ඇත . 

15.3.4 රදානයන් සලස ලැබුණු සද්පළ, 

යන්ෙසූෙ හා උපකරණ   

ඕනෑම ප්රදානයක් යටයත් අත්පත්කරගත් යද්පළ, 
පිරියත සහ උපකරණ ඒ සඳහා දරණ ලද 
පිරිවැයට ප්රාේධ්නිත කර ඇත . 

යද්පළ, පිරියත සහ උපකරණ සහ යවනත් 
සින්නක්කර ඉඩම් ඒ සඳහා දරන ලද පිරිවැයයන් 
සමුච්චිත ක්ෂයවීම් අඩුකර දක්වා ඇත  .
සින්නක්කර ඉඩම් ඒ සඳහා දරන ලද පිරිවැයට 
සඳහන් කර ඇත.  

සින්නක්කර ඉඩම් හැර අයනකුත් සියලුම යද්පළ, 
පිරියත සහ උපකරණවලින් ඇස්තයම්න්තු කර 
ඇති උපයයෝගී ආයුකාලය අනුව පිරිවැය කපා 
හැරීම පිණිස ක්ෂයවීම් අය කර ඇත. 

වත්කම් භාවිතය සඳහා ලැබුණු දිනයේ සිට  බැහර 
කරන ලද දිනය දක්වා ක්ෂයවීම් සපයා ඇත . 

යද්පළ, පිරියත සහ උපකරණ පහත සඳහන් කර 
ඇති ආකාරයට සරල යර්ඛීය ක්රමයට ක්ෂයවීම් 
කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකා රාජය අංශයේ 
ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තීන් 7 - යද්පළ, පිරියත සහ 
උපකරණ යටයත් නි යම කර ඇති පරිදි සියලුම 
යද්පළ, පිරියත සහ උපකරණ පිරිවැය ක්රමයට 
ගණනය කර ඇත  . 
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1. ශමෝටර් වාහන  - වර්ෂෙකට 25% 

2. ලීබඩු සහ කාර්ොලීෙ උපකරණ - වර්ෂෙකට 
10% 

3. පරිගණක සහ මෘදුකිංග - වර්ෂෙකට 25% 

3. රසාෙනාගාර උපකරණ - වර්ෂෙකට 10% 

4. පුස්ත්කාල ශපොේ -  වර්ෂෙකට 10% 

5. ශගොඩනැගිලි - වර්ෂෙකට 2.5% 

6.  ශදොම්ශප සනීපාරක්ෂක කසල 
බැහැරකිරීශම් පේධතිෙ - වර්ෂෙකට 2.5%  

ෙම් ශේපළ, පිරිෙත් සහ උපකරණ අයිත්මෙක් 
භ්ාවිත්ශෙන් ඉවේ කළ පසු ශහෝ එෙ භ්ාවිත්ා කිරීම 
මගින් ශහෝ ඉවේ කිරීම මගින් කිසිදු අනාගත් 
ආර්ථික ප්රතිලාභ්ෙක් අශේක්ෂා ශනොකරයි නම් 
ශහෝ එෙ මූලය ප්රකා න වලින් ඉවේ කරනු 
ලැශේ. එම වේකම මූලය ප්රකා න වලින් ඉවේ 
කිරීම මගින් ලැශබන ලාභ්ෙක් ශහෝ දැරීමට 
සිදුවන අලාභ්ෙක් තිශේ නම් (ඉවේ කිරීම් මගින් 
ලැශබන ශුේධ උේපාදනෙ සහ වේකම් 
පවේවාශගනොශම් අගෙ අත්ර ශවනස ශලස 
ගණනෙ ශකශර්) එෙ එම අයිත්මෙ ඉවේ කරනු 
ලබන වර්ෂශේ ආදාෙම් ප්රකා නශේ ඇතුළේ 
කරනු ලැශේ.   

යද්පළ, පිරියත, සහ උපකරණ ආරම්භයේදී 
තක්යසේරු කරන ලද කාර්යසාධ්න ප්රමිතියයන් 
අයපක්ෂාකළ අනාගත ආර්ථික 
ප්රතිලාභඋපයාගැනීම පිණිස ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 
සඳහා යහෝ පවත්වායගන යාම සඳහා සිදුකරනු 
ලබන අලුත්වැඩියා යවනුයවන් දරනු ලබන 
වියදම් එම වියදම දැරූ පසු වියදමක් යලස මූලය 
ප්රකාශනවල ඇතුළත් කරනු ලැයබ් . 

15.3.5 සතො   

මූලය වර්ෂය තුළදී භාවිතා කළ යතොග දරන ලද 
පිරිවැයට ආදයම් සහ වියදම් ප්රකාශයේ ඇතුළත් 
කර ඇත  . 

ඉතිරි යතොගය පිරිවැය, විකුණුම් මිල යහෝ ශුද්ධ් 
උපලබ්ධි අගය යන ඒවායින් වඩා අඩු 
වටිනාකමට තක්යසේරු කර තියබ් . 

වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද සියලු රසායනික ද්රවය 
හා වීදුරු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් පරි යභෝජනයන් 
යලස සළකා ඇත. යමම අයිතම මිනුම් කිරීයම් 
දුෂ්කරතාවය නිසා සහ සායපක්ෂ යලස භාවිතා 
කිරීයම් අඩු පිරිවැය නිසා යමම ක්රමය අනුගමනය 
කර තියබ්.   

15.3.6 සකටිකාලීන ආසයෝයන 

මාස තුනකට වඩා වැඩි කල්පිරීයම් කාලයක් 
සහිත මුදල් යවළඳයපොළ 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 සද් 

මුදල් සහ මුදල් සමාන යද් අත ඉතිරි මුදල් සහ 
ඉල්ලූ විට ආපසු ගැනීම සඳහා බැංකුවල තැන්පත් 
කර ඇති මුදල් වලින් සමන්විත යේ. 

15.3.8 මුදල් රවාහ රකාශය  

මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය වක්ර ක්රමය භාවිතා කර සකස ්
කර තියබ් . 

15.3.9 ව කීම් සහ රතිපාදන  

පසුගිය සිදුවීම්වල ප්රතිෙලයක් යලස, යගවා 
නිමකිරීම මගින් ආර්ථික ප්රතිලාභ ද සහිතව 
සම්පත් පිටතට ගලායාමක් සිදු යවතැයි අයපක්ෂා 
කරන වර්තමාන බැඳීමක් ඇති විට එය යශේෂ 
පත්රයේ වගකීම් යලස හඳුනාගනු ලැයබ්  .ණය 
හිමියන්යේ ඉල්ලීම මත යගවිය යුතු යහෝ 

 දිනයේ සිට වර්ෂයක කාලයක් ඇතුළතයශේෂපත්ර 
යගවිය යුතු බැඳීම් යශේෂ පත්රයේ ජංගම වගකීම් 
යලස සළකනු ලැයබ් . 

පසුගිය සිදුවීමක ප්රතිෙලයක් යලස, මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියට විශ්වාසනීය යලස ඇස්තයම්න්තු කළ 
හැකි වර්තමාන නීතිමය යහෝ සම්මුතික බැඳීමක් 
තියබ් නම් සහ එවැනි බැඳීමක් යබ්රුම් කිරීමට 
අර්ථික ප්රතිලාභ පිටතට ගලායාමක් අවශයවීමට 
ඉඩ තියබ් නම් ඒ සඳහා ප්රතිපාදන මූලය 
ප්රකාශනවල ඇතුළත් කරනු  ලැයබ් . 

15.3.10 බදු අයකිරීම 

බදු වියදම් 2006 අංක 10 දරණ යද්ශීය ආදායම් 
පනයතහි සහ එහි සංයශෝධ්න මගින් සලසා ඇති 
විවිධාන ප්රකාරව ගණනෙ කර මූලය ප්රකා නවල 
වාර්ත්ාකර ඇත්. 

15.3.11 සසේවක රතිලාභ 

I. නිර්වචිත දායක සැලසුම් 

නිර්වචිත දායක සැලසුම් සඳහා ඇති බැඳීම දරන 
ලද වියදම් යලස ආදායම් ප්රකාශනයයහි ඇතුළත් 
කර තියබ්. යසේවකයින්යේ දළ වැටුපවලින් 15% 
ක් හා 3% ක් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 
පිළියවලින් අර්ථසාධ්ක අරමුදලට සහ භාරකාර 
අරමුදලට දායක කරයි.   

II. නිර්වචිත ප්රතිලාභ සැලසුම් 

පාරියතෝෂිකය නිර්වචිත ප්රතිලාභ සැලසුමකි .
කාරව පාරියතෝෂිකපනත ප්රඅදාළ ආඥා 

යමම වගකීම ඉටු කිරීම පිණිස, යසේවකයින් 
යසේවයට බැඳුනු පළමුවන වර්ෂයේ සිට ආරම්භ 
කර සම්පූර්ණ කරන ලද එක් එක් වර්ෂය සඳහා 
මුදල් වර්ෂයේ අවසන් මාසයේ සියළුම 
යසේවකයින්යේ මාසික වැටුයපන් අර්ධ්යක 
ප්රමාණයක් පදනම් කරයගන ගණනය කරන ලද 
මුදලට සමාන මුදලක ප්රතිපාදනයක් යශේෂ පත්රයේ 
ඉදිරියට යගන එනු ලැයබ් . 
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1983 අංක 12 දරණ පාරියතෝෂික යගවීම් පනත 
යටයත් යගවිය යුතු පාරියතෝෂික මුදලට අදාළව 

ම පාරියතෝෂිකසියළුම යසේවකයින් සඳහා විශ්රා 
තයගවීමට ප්ර  ්පාදන සලසනු ලැයබ්  .යමය 

වගකීම් යටයත් යේ ජංගම යනොවනයශේෂ පත්ර 

භාණ්ඩාගාරයට අනුව, අවශය වූ විට 
භාණ්ඩාගාරය විසින් අරමුදල් ලබා යදන නිසා 
අරමුදලක් පවත්වායගන යාම අවශය යනොයේ . 

15.3.12 ආදායම් හඳුනා ැනීම  

වියදම් යමන්ම ආදායම ද උපචිත පදනමින් 
ගණනය කර ඇත  .වර්ෂ 03 ක කාලයක් සඳහා 

කුත් කිරීම මගින් නිනිකුත් කරනු ලබන බලපත්ර 
උපයාගත් ආදය, 2017 වර්ෂය සඳහා එම 

උපයාගත් ආදායයමන් 1/3 ක් පමණක් සඳහා 
ගණන් බලා ඇති අතර ඉතිරිය ඒ අනුව යපර වර්ෂ 

යදක සඳහා ගළපා ඇත .තවද , එක් අවුරුද්දක 
කාලයක් සඳහා නිකුත් කරනු ලබන බලපත් 
නිකුත්කිරීම මගින් ලැබුණු ආදායම්, එය ලැබුණු 
දිනය කුමක් වුවද, එම වර්ෂයේ ආදායම යසේ 
සළකා ගණන් බලා ඇත  . 

 යපොළී සහ කුලී ආදායම් හැර අයනකුත් ආදායම් 
අත්පිට මුදල් පදනමින් වාර්තා කර ඇත .. 

15.3.13 සංසන්දනාත්මක සතොරතුරු 

අවශය තැන්හිදී වර්තමාන වර්ෂයයහි 
ඉදිරිපත්කිරීමට අනුකූල වන යලස 
සංසදානාත්මක යතොරතුරු නැවත සකස ් කර 
තියබ් . 

15.3.14 සශේෂ පෙ දිනයට පසුව සිදුවීම් 

යශේෂපත්ර දිනයට පසුව සිදුවූ සියලුම ප්රමාණාත්මක 
සිදුවීම් සැළකිල්ලට යගන ඇති අතර මූලය 
ප්රකාශනවල අදාළ සටහන් වල සුදුසු තැන්හිදී 
ගැලපීම් යහෝ අනාවරණය කිරීම් සිදු කර ඇත   . 

15.3.15 ව කීම් සහ අසම්භාවයයන්  

අසම්භාවයයන් යනු පසුගිය සිදුවීමක් යහේතුයවන් 
ඇතිවිය හැකි වත්කමක් යහෝ වගකීමක් විය හැකි 
අතර, මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ පාලනයයන් 
ඔබ්යබහි වූ අවිනිශ්චිත අනාගත සිද්ධීන් සිදුවීම 
යහෝ සිදුයනොවීම මත පමණක් ඒවා තහවුරු 
යකයරනු ඇත . 

රදානයන්  ණනය කිරීම  

i. රජයේ ප්රදානයන් 

ඉදිරිපත්කිරීයම් ක්රම ද ඇතුළත්ව, රජයේ 
ප්රදානයන් සඳහා අනුගමනය කරන ලද 
ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තිය පහත සඳහන් පරිදි යේ : 

)අ ). වේකම් මිලදීගැනීම සඳහා ලබාදුන් 
රජශේ ප්රදානෙන් එම වේකම්වල ප්රශෙෝජනවේ 
ආයු කාලෙන් තුළ ලැබූ ආදාෙම් ශලස ඇතුළේ 
කර තිශේ.  

)ආ ). විශේශීෙ නිශෙෝජිත්ාෙත්නවලින් ලැබුණු 
අශනකුේ පුනරාවර්ත්න ප්රදානෙන් සහ ඒමත් 
දරනු ලැබූ විෙදම් ලාභ් අලාභ් ගිණුමට ඇතුළේ 
කර තිශේ. 

(ඇ).  පාසල් වැඩසටහන් සඳහා රජශෙන් 
ලැබුණු ප්රදානෙන්හි ප්රත්යක්ෂ වේකම් ශනොමැති 
නිසා එෙ වර්ෂෙ සඳහා වන විෙදමක් ශලස සළකා 
ඇත්.  

ii. අයනකුත් නියයෝජිතායතනවලින් 
ලැබුණු ප්රාේධ්න ප්රදානයන්  

රජයයන් ලැබුණු ප්රදානයන් ගණනය කිරීමට 
යයොදාගනු ලැබූ ක්රමයම යවනත් 
නියයෝජිතායතනවලින් ලැබුණු ප්රදානයන් 
ගණනය කිරීමට ද යයොදා යගන ඇත. 

2017 වර්ෂෙ තුළදී මධයම පරිසර අධිකාරිෙට 
පහත් සඳහන් ප්රදාන ලැබී තිශේ.

වගුව 49 - මධ්යම පරිසර අධිකාරියට ලැබු  රදානයන් 

භ්ාණ්ඩාගාර - පුනරාවර්ථන 
561,792,078 

භ්ාණ්ඩාගාර - ප්රාේධන මුදලින් 
52,130,000 

පරිසර නියමු වැඩසටහන 
441,600 

රසායනාගාරය ශක්තිමත් කිරීම 
8,837,096 

SAICAM – PC 
639,400 

ජලතත්ව පසුවිපරම් කිරීයම් වයාපෘතිය 
1,770,000 
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පරිසර ආරක්ෂණ වයාපෘතිය 
6,491,054 

පරිසර දැනුවත් කිරීමු හා හරිත සම්මාන 
265,550 

15.3.16 ආසයෝයන 

ස්ථාවර තැන්පත් සහ යකටිකාලීන තැන්පත්වල  
සිදුකර ඇති ආයයෝජන ඒවායේ පිරිවැයට සඳහන් 
කර තියබ්. එම ආයයෝජන වලින් ලැබුණු ආදායම 
උපචිත පදනමින් ගණනය කර ඇත  

15.3.17 අසම්භාවයයන් සහ ව කීම්  

හඳුනායගන ඇති සියලු වගකීම්වල මුළු 
වටිනාකම තීරණය කිරීයම්දී පැහැදිලිව දැකිය 
හැකි සියලු අවදානම් ගණන් ගනු ලැයබ්. 
අවිනිශ්චිත වගකීම් යනු ආර්ථික ප්රතිලාභ 
ගලායාමක් සිදුවීයම් භවයතාවක් යනොමැති යහෝ 
එය ප්රමාණවත් විශ්වාසනීයත්වයකින් මැනිය 
යනොහැකි අවිනිශ්චිත අනාගත සිදුවීම් යහෝ 
වර්තමාන බැඳීම් මගින් පමණක් පැවැත්ම තහවුරු 

යකයරන අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි බැඳීම් යේ. 
අවිනිශ්චිත වගකීම් මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනයයහි 
හඳුනාගනු යනොලබන නමුත් ඒවා දුරස්ථ යනොයේ 
නම් අනාවරණය කරනු ලැයබ්.    

අධ්යක්ෂ (නීති) විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
වාර්තාවට අනුව මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 
2017 වර්ෂයේදී යගොනු කර විභාග යවමින් 
පවතින නඩු සංඛයාව 337 කි. 2017 වර්ෂයේදී 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියට එයරහිව විභාග යවමින් 
පවතින නඩු සංඛයාව 100 ක් වන අතර නඩු 04 ක් 
හිමිකම්පෑම සඳහා පවරා ඇති නඩු බව යපනී යයි. 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියට එයරහිව දැනට විභාග 
යවමින් පවතින නඩු මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ 
වාර්තා කරනු ලබන මූලය ප්රතිෙල යකයරහි 
වැදගත් බලපෑමක් ඇති යනොකරනු ඇත.  

 

වගුව 50 - මූලය කාර්යසාධ්නරකාශනය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

2017සදසැම්බර් මස 31 වැනි දිසනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා  

මූලය කාර්යසාධ්නරකාශනය 

    Note   2017   2016 

        Rs.   Rs. 

සමසහයුම්ආදායම             

ම.ප.අආදායම   4            250,082,549.98         246,683,179.03  

පුනරාවර්තනප්රදාන - භාණ්ඩාගාරය              561,792,078.00         544,271,613.00  

  -  යවනත් 4            168,519,840.84         173,989,537.93  

විලම්භිතආදායම්                 96,286,382.00    
       
91,923,507.91  

මුළු ආදායම                    1,076,680,850.82    
  
1,056,867,837.87  

සමසහයුම් වියදම්             

පුද්ගලපඩිනඩි   5            601,749,177.52         579,469,123.72  

ගමන්වියදම්   6             13,885,112.14    
       

25,754,464.06  

භාවිතා කරනලද සැපයුම් සහ පාරියභෝජය ද්රවය   7             53,975,146.76    
       

50,024,235.48  

නඩත්තු   8             25,523,433.71    
       

29,289,162.45  

ගිවිසුම්ගතයසේවා   9             76,459,805.33    
       

71,678,037.65  

පර්යේෂණ සහසංවර්ධ්න   10             23,613,142.12    
       

17,020,914.68  
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මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

2017සදසැම්බර් මස 31 වැනි දිසනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා  

මූලය කාර්යසාධ්නරකාශනය 

    Note   2017   2016 

        Rs.   Rs. 

ක්ෂයවීම්සහ ක්රමක්ෂය   11             96,286,382.00    
       

91,923,507.91  

යවනත්යමයහයුම් වියදම්   12             15,112,232.64            6,779,478.29  

වැඩසටහන්ක්රියාකාරකම්   13            151,642,000.36         168,770,350.19  

මුළුසමසහයුම් වියදම                    1,058,246,432.58    
  
1,040,709,274.43  

සමසහයුම්ක්රියාකාරකම්වල අතිරික්තය / (ඌණතාවය)                 18,434,418.24          16,158,563.44  

මූලය පිරිවැය             

බැංකු ගාස්තු                      468,653.11               519,933.38  

සමසහයුම්සනොවන වියදම් එකතුව                      468,653.11               519,933.38  

 කාලපරිච්සේදය සඳහා ශුද්ධ් අතිරික්තය / ඌණතාවය                 17,965,765.13          15,638,630.06  

 

වගුව 51 - මූලය තත්ත්වරකාශනය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

2017සදසැම්බර් 31 වැනි දිනය 

මූලය තත්ත්වරකාශනය 

    Note   2017   2016 

වත්කම්       Rs.   Rs. 

යං ම සනොවනවත්කම්             

යද්පළ, යන්ත්රසූත්ර සහ උපකරණ   14            845,713,419.26         928,238,417.81  

ආයයෝජන   15               9,960,000.00            9,960,000.00  

මාර්ගස්ථබඩු සහ සිදුයකයරමින් පවතින වැඩ   16             70,784,399.99            1,918,682.61  

              

යං මවත්කම්             

බඩුවට්යටෝරු   17               9,561,886.88            5,372,204.82  

අයවිය යුතු   18             87,474,014.61           99,210,486.72  

පූර්වයගවීම්   19               3,955,952.45            6,505,204.37  

මුදල් සහමුදල් හා සමාන දෑ   20            221,867,472.37         165,094,505.98  

මුළුවත්කම්             1,249,317,145.56      1,216,299,502.31  

              

ව කීම් 
            

යං ම  කීම් 
            

යගවිය යුතු 
  21            115,458,152.19           89,500,119.00  

උපචිතවියදම් 
  22             86,504,607.04           82,935,895.53  

විලම්බිතආදායම් යවන්කිරීම් 
                23,670,120.00           17,427,720.00  

              

යං ම සනොවනව කීම්             
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මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

2017සදසැම්බර් 31 වැනි දිනය 

මූලය තත්ත්වරකාශනය 

    Note   2017   2016 

යකොම්යපෝස්ට්බඳුන් යවන්කිරීම්                   7,887,530.63            7,887,530.63  

පුනරාවර්තනප්රදාන   23             33,484,471.10           38,612,107.88  

පාරියතෝෂිකසඳහා යවන් කිරීම්   24            249,392,006.21         239,029,124.14  

මුළු ව කීම්             516,396,887.17        475,392,497.18  

මුළු ශුද්ධ්වත්කම්               732,920,258.39        740,907,005.13  

              

ශුද්ධ්වත්කම් / හිමිකම්             

සමුච්චිතඅරමුදල                 74,181,224.46           74,181,224.46  

අතිරික්තයඉදිරියට යගන ගියා               (194,433,197.63)       (210,071,827.69) 

වර්ෂය සඳහාඅතිරික්තය / (ඌණතාවය)                 17,965,765.13           15,638,630.06  

ප්රාේධ්නප්රදාන   25            835,206,466.43         861,158,978.30  

                732,920,258.39        740,907,005.13  

 

වගුව 52 - මුදල් රවාහරකාශය 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

2017සදසැම්බර් මස 31 වැනි දිසනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 

මුදල් රවාහරකාශය 

      Note   2017   2016 

සමසහයුම්ක්රිකාරකම්වලින් ලැබුණු / 

(එයට සයොදා ත්) මුදල් රවාහයන් 
        Rs.   Rs. 

යමයහයුම්ක්රියාකාරකම්වලින් ලැබූ 

අතිරික්තය / (හිගය) 
                  17,965,765.13           15,638,630.06  

 ැලපීම්:               

  
ක්ෂයවීම් 

  11             96,286,382.00           91,923,507.91  

  

PPE බැහැරකිරීම මගින් 

ලැබුණු ලාභය 
                     131,253.00           (1,073,828.64) 

  
ප්රාේධ්නප්රධ්ාන ක්රමක්ෂයවීම 

               (96,286,382.00)         (91,923,507.91) 

  
මූලය පිරිවැය 

                     468,653.11               519,933.38  

  
පාරියතෝෂිකසඳහා යවන්කිරීම් 

  5             19,667,001.82           21,285,823.16  

කාරකප්රාේධ්න යවනස්වීම්වලට 
යපර යමයහයුම් ලාභය                   38,232,673.06           36,370,557.96  

  යතොග (වැඩිවීම)/ අඩුවීම   17              (4,189,682.06)             (521,846.00) 

  
ලැබිය යුතුමුදල් (වැඩිවීම)/ 
අඩුවීම   18             11,736,472.11           (1,889,143.32) 

  පූර්වයගවීම් (වැඩිවීම)/අඩුවීම   19               2,549,251.92           (1,882,516.41) 

  

යගවිය යුතුමුදල් 

වැඩිවීම/(අඩුවීම) 
  21             25,958,033.19           11,549,548.43  
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මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

2017සදසැම්බර් මස 31 වැනි දිසනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 

මුදල් රවාහරකාශය 

      Note   2017   2016 

  

උපචිතවියදම් 

වැඩිවීම/(අඩුවීම) 
  22               3,568,711.51          (32,679,806.16) 

  

විලම්බිතආදායම් සංචිතය 

වැඩිවීම/(අඩුවීම) 
                  6,242,400.00           (3,004,920.00) 

                

  පුනරාවර්තනප්රදාන   23              (5,127,636.78)         (14,026,465.58) 

යමයහයුම්වලින් ජනිත කර ගත් 
මුදල්                   78,970,222.95           (6,084,591.08) 

  යගවන ලදමූලය පිරිවැය                     (468,653.11)             (519,933.38) 

  යගවන ලදපාරියතෝෂික                  (9,304,119.75)          (9,391,128.80) 

යමයහයුම්ක්රියාකාරකම්වලින් සිදුවූ/ 
(ඒ සඳහා යයොදාගත්) ශුද්ධ් මුදල් 
ගලනයන්         69,197,450.09   (15,995,653.26) 

                

ආසයෝයනක්රියාකාරකම්වලින් 

ඇතිවූ/(ඒ සඳහා සයොදා ත්) මුදල් 

 ලනයන්               

යද්පළ, පිරියත සහ උපකරණ 
අත්කර ගැනීම     14            (26,495,765.30)         (61,568,588.81) 

කිලියනොච්චි කාර්යාල යගොඩනැගිලි 
ඉදිකිරීම්                   12,603,128.85                           -    

PPE අයලවි කිරීයමන් උත්පාදනය 

කළ මුදල් 
                                   -              1,259,012.50  

මාර්ගස්ථබඩු සහ සිදුයකයරමින් 

පවතින වැඩ 
    16            (68,865,717.38)                          -    

ආයයෝජනක්රියාකාරම්වලින් 
ලැබුණු/(ඒ සඳහා යයොදාගත්) ශුද්ධ් 
මුදල් ගලනයන්         (82,758,353.83)   (60,309,576.31) 

                

ප්රාේධ්නප්රදානයන්යගන් ලැබුණු / (ඒ 
සඳහා යයොදාගත්) මූලය උත්පාදන               

ප්රාේධ්නප්රදානයන්යගන් ලැබුණු / (ඒ 
සඳහා යයොදාගත්) මූලය උත්පාදන     25             70,333,870.13           84,970,929.49  

මූලයක්රියාකාරම්වලින් ලැබුණු/(ඒ 
සඳහා යයොදාගත්) ශුද්ධ් මුදල් 
ගලනයන්         70,333,870.13   84,970,929.49 

                

මුදල්සහ මුදල් හා සමාන යදයයහි 

ශුද්ධ් වැඩිවීම / (අඩුවීම) 
                  56,772,966.39            8,665,699.92  

වර්ෂයආරම්භයේදී මුදල් සහ මුදල් 

හා සමාන යද් 
    20            165,094,505.98         156,428,806.06  

වර්ෂයඅවසානයේ මුදල් සහ මුදල් හා 
සමාන යද්     20            221,867,472.37         165,094,505.98  
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වගුව 53  සටහන 4 අ 

සටහන 4 අ 2017 2016 

සමසහයුම්ආදායම  Rs.   Rs.  

පරීක්ෂාකිරීම්ගාස්තු 
       120,315,598.43       122,147,192.80  

බලපත්රගාස්තු 
         89,596,035.00         80,615,830.00  

ආයයෝජනමණ්ඩල පරීක්ෂාකිරීම් ගාස්තු 
               90,000.00             950,500.00  

ආයයෝජනමණ්ඩල බලපත්ර ගාස්තු 
           3,784,900.00           2,690,000.00  

උපයද්ශකයසේවා සැපයීයම් ගාස්තු 
           1,662,855.00             566,100.00  

වාතයේගුණාත්මකභාවය සහ ශබ්දය පරීක්ෂා කිරීම 
           2,622,511.14           2,368,382.90  

ආපසුයනොයගවන යටන්ඩර් තැන්පතු              841,500.00             621,500.00  

උපද්රවකාරීඅපද්රවය වැඩසටහන 
           1,821,700.02           2,012,631.48  

ජලයේගුණාත්මකභාවය 
           6,554,245.85           4,292,200.93  

අධිකරණනඩු ආදායම 
             810,333.00             904,166.00  

ඩිජිටල්සිතියම 
               67,499.00             194,169.20  

යගොඩනැගිලිකුලී 
           6,806,070.00           6,806,082.00  

ශ්රවණාගාරගාස්තු 
               52,500.00               84,475.00  

යපොළීආදායම 
           3,461,289.43           3,683,099.36  

EIA & IEE වයාපෘතියආදායම            5,476,777.29           8,888,950.10  

විවිධ්ආදායම්              370,260.76             311,732.77  

එක්මසක වැටුප අය කර ගැනීම 
             113,225.00             212,354.00  

යබ්සල්සම්මුතිය ආදායම 
             770,079.34             390,000.00  

ඉවතදමන ලද ද්රවය යවන්යද්සිය 
             173,230.00             190,678.00  

ඇපකරයපියවීම              705,618.51             200,000.00  

වාහනරක්ෂණ හිමිකම්පෑම්              146,699.26               82,757.00  

යකොම්යපෝස්ට් ආදායම              269,232.00             197,554.00  

කර්මාන්තශාලා අපද්රවය ආදායම            2,225,291.50             168,745.00  

සායනික අපද්රවය - පරිපාලන ගාස්තූ            1,113,563.95             419,368.19  

පරිසරනියමු කඳවුර - ගාල්ල              187,850.00             333,900.00  

වීරවිල බංගලාව යවන් කිරීයම් ගාස්තු                43,685.50                          -    

ප්රවීණතාවයපරීක්ෂා කිරීයම් වැජසටහන                           -               170,850.00  

හරිතවයාපෘතිය  -ආදායම                           -               238,043.00  

යමෝටර්වාහන යවන්යද්සි කිරීම                           -               939,998.00  
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සටහන 4 අ 2017 2016 

සමසහයුම්ආදායම  Rs.   Rs.  

ජාතිකහරිත සම්මාන                           -               290,000.00  

යතත්බිම්දිනය -ආදායම                           -               467,535.00  

ජල තත්වය - යවරළ ආශ්රිත                           -               112,296.90  

UNESCO ආදායම                           -               373,688.03  

මාර්ග පුනරුත්ථාපනය  - ආදායම                           -             4,624,568.73  

නැති වූ යතුරුපැදිය හා රූපවාහිනියන්ත්රයයන් අය කර 
ගැනීම                           -               133,830.64  

Total        250,082,549.98       246,683,179.03  

වගුව 54 - සටහන 4 ආ 

සටහන 4 ආ 2017 2016 

සමසහයුම් ආදායම්  Rs.   Rs.  

අසනකුත් පුනැාාවර්ථන රතිපාදන     

පරිසර සංරක්ෂණය          32,100,818.96             221,798.13  

විදුත්අපද්රවය වැඩසටහන              839,320.00             932,383.16  

SAICM පරිසර දූෂණ පාලනය              573,788.75               19,640.00  

රසායනාගාරයවැඩිදියුණු කිරීම              179,142.86           8,538,294.48  

ජලයේගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය 
කිරීයම් වැඩසටහන            1,534,254.21           3,219,689.27  

පලාස්ටික්අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය                48,785.15               25,201.66  

සායනිකඅපද්රවය බැහැරකිරීයම් වියදම් 
ප්රතිපූර්ණය          89,914,446.56         60,799,435.64  

කැළණිගඟ ආදායම              257,502.00               96,930.00  

පරිසරනියමු කඳවුර - ගාල්ල              600,000.00             821,000.00  

පුහුණු කිරීයම් වැඩමුළුව - අමාතයාංශ 
අරමුදල්              238,149.00             315,670.00  

පරිසර සංයේදී කලාප - අදායම              220,929.00             484,638.00  

මායල්ප්රකාශනය වයාපෘතිය              939,588.95             649,391.57  

පරිසරනියමු වැඩසටහන - අමාතයංශය          19,009,596.00         19,514,460.00  

යපොලිතීන් කළමනාකරණය                10,000.00                          -    

යපොලිතීන් වැටලීම් (පිළිසරු)              311,968.80                          -    

මාර්යගෝපයද්ශ සංග්රහය මුද්රණය              219,946.50                          -    

යසොබායකත ගුවන්විදුලි වැඩසටහන - 
පිළිසරු            1,273,307.00                          -    

ජලතත්ව පසුවිපරම් වැඩසටහන - 
සුන්දරයපොළ                19,555.00                          -    

විභාග ගාස්තු -පරිසර නිලධ්ාරි            1,341,500.00    

Removal of Ulex  inBolgoda Lake (Bio 
Diversity Secratariate)                63,750.00                          -    
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සටහන 4 ආ 2017 2016 

සමසහයුම් ආදායම්  Rs.   Rs.  

අසනකුත් පුනැාාවර්ථන රතිපාදන     

S & D Chemicals Tree Planting Project              275,967.00                          -    

යලෝකපරිසර දිනය              183,356.52                          -    

Ash Test Industrial Technology Institute                42,320.00                          -    

Blue Green Era                25,000.00                          -    

EduactionAwarness and Green Awards 
Programme          13,626,698.00                          -    

Poverty Elimination Programme- Pilisaru                62,500.00                          -    

WEPA Project              943,585.15                          -    

IT Secuirity Gateway & Virus Guard             1,090,752.28    

Construction of Dompe Green Park 
Road - Pilisaru Project            1,889,313.15                          -    

Vehicle Hiring Charges (Male Projects)              684,000.00                          -    

School Programme                           -             6,150,000.00  

SAICM උපද්රවකාරී 
අපද්රවය කළමනාකරණය                           -                 21,406.35  

ජාතිකහරිත සම්මාන                           -             3,854,992.42  

Vehicle Emission Test                            -             1,206,609.62  

Development of Access Road - Dompe                           -             4,425,324.43  

Environmental Conservation National 
Programme                           -           58,624,827.25  

Macksons Paint Lanka - Monitoring                           -               166,000.90  

Environment Congress                           -             3,871,845.05  

Green Project                           -                 30,000.00  

Total        168,519,840.84       173,989,537.93  

 

වගුව 55 - සටහන 5 

සටහන 5 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

පුද් ලික පඩිනඩි     

වැටුපහා යේතන 
       462,437,590.15       449,402,580.94  

යසේ.අ.අ.දායක මුදල් 
         68,152,308.76         67,211,389.85  

යසේ.නි.භා.අ.දායක මුදල් 
         13,630,462.19         13,442,278.81  

අතිකාලසහ නිවාඩු දින යගවම් 
         10,773,533.83           8,689,770.62  

මවදයනිවාඩු සඳහා යගවීම් 
         21,006,163.29         18,067,470.98  
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පාරියතෝෂිකසඳහා ප්රතිපාදන 
         19,667,001.82         21,285,823.16  

අධ්යක්ෂමණ්ඩල සහ සභා සාමාජිකයින් සඳහා 
දීමනා              325,200.00             474,018.00  

සභා, කළමනාකරණ සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 

රැස්වීම් සඳහා සංග්රහ කිරීම් 
             726,207.83             895,791.36  

වෘත්තීය දීමනාව             2,919,602.15                          -    

යසේ.අ.අ. දායකත්වය  2006-2008            2,111,107.50                          -    

Total        601,749,177.52       579,469,123.72  

වගුව 56 - සටහන 6 

සටහන 6 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

 මන්වියදම් 
    

යද්ශීය 
         11,967,222.75         22,234,558.09  

වියද්ශීය 
           1,917,889.39           3,519,905.97  

Total          13,885,112.14        25,754,464.06  

 

වගුව 57 - සටහන 7 

සටහන 7 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

සැපයුම්සහ පාරිසභෝයය ද්රවය     

ලිපිද්රවය සහකාර්යාලයීය අවශයතා 
           
8,331,685.20           9,115,630.20  

ඉන්ධ්නසහ ලිහිසි යතල් 
         
44,022,712.81         40,080,847.28  

නිලඇඳුම් 
             
428,000.00             435,450.00  

පුවත්පත් 
             
424,385.00             392,308.00  

මුද්රණ 
             
768,363.75                          -    

Total 
         

53,975,146.76        50,024,235.48  

 

වගුව 58 - සටහන 8 

සටහන 8 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

නඩත්තු 
    

වාහනඅළුත්වැඩියාසහනඩත්තු 
         13,574,193.95         13,094,688.49  
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යගොඩනැගිලිසහවූහයන් 
           7,433,691.80         10,964,799.88  

කාර්යාලයසහරසායනාගාරඋපකරණ 
           4,515,547.96           5,229,674.08  

එකතුව          25,523,433.71         29,289,162.45  

වගුව 59 - සටහන 9 

සටහන 9 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

ගිවිසුම් තසසේවා     

විදුලිය          11,884,863.30         11,987,733.83  

ආරක්ෂකයසේවා          17,082,210.85         16,773,505.79  

රක්ෂණ          12,007,033.14         10,762,208.36  

තැපැල්            3,105,871.00           3,192,602.41  

දුරකථන          11,005,768.28           9,935,299.76  

යගොඩනැගිලිකුලී          13,967,560.16         12,356,590.78  

ජලසැපයුම්            1,327,225.96           1,551,495.72  

ජාතියගොඩනැගීයම් බදු            4,707,193.46           4,137,472.12  

ආර්ථිකයසේවා ගාස්තු 
             600,167.18             409,759.90  

සාමාජිකගාස්තු 
               71,912.00               71,368.98  

විගණනගාස්තු              700,000.00             500,000.00  

එකතුව         76,459,805.33         71,678,037.65  

 

 

වගුව 60 - සටහන 10 

සටහන 10   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

පර්සේෂණ සහසංවර්ධ්න       

පරිසරඅධ්යාපන සහ දැනුවත්කිරීයම් වියදම් 10.1          13,919,673.60           5,869,348.64  

පරිසරදූෂණ පාලන 10.2            2,818,654.59           2,869,300.58  

පරිසරකළමනාකරණ සහ ඇගයීම් 10.3            2,915,249.38           3,691,088.30  

නීතිවියදම්              1,464,299.00           1,464,046.20  

මානවසම්පත් සංවර්ධ්න              2,495,265.55           3,127,130.96  

එකතුව            23,613,142.12         17,020,914.68  
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වගුව 61 - සටහන 11 

සටහන 11 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

ක්ෂයවීම්     

යදොම්යපසනීපාරක්ෂක කසල බැහැරකිරීම            9,880,000.00           9,880,000.00  

යගොඩනැගිලි            4,936,240.83           4,927,998.87  

යමෝටර්වාහන          47,254,796.48         48,477,293.75  

ලිබඩුසහ සවිකිරීම්            3,224,808.72           3,002,209.41  

පරිගණක උපාංග හා ගිණුම්කරණ මෘදුකාංග            5,913,486.61           3,536,245.45  

කාර්යාලයීය උපකරණ            9,532,098.95           9,735,716.44  

රසායනාගාර උපකරණ          12,070,395.04           8,932,998.11  

පුස්තකාල යපොත්              482,510.57             541,713.63  

කර්මාන්ත හා යන්යත්රෝපකරණ              213,403.30               14,510.00  

නාමපුවරුවසහ උදයාන පුටු                69,672.00               90,450.17  

ප්රායද්ශීය කාර්යාලය            2,196,762.29           2,257,133.15  

යසොභායකත මධ්යස්ථානය              202,697.63             527,238.93  

රත්නපුර ඉඩම              309,509.58    

එකතුව         96,286,382.00         91,923,507.91  

 

වගුව 62 - සටහන 12 

සටහන 12 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

සවනත් සමසහයුම් වියදම්     

යවළඳ දැන්වීම්            1,006,732.50             922,380.50  

විවිධ්              678,979.11             582,773.93  

සුභසාධ්න වියදම්            4,833,829.44  
         

4,769,665.50  

ජාතික උත්සව              409,440.02             504,658.36  

යමොටර් වාහන බැහැර කිරීයම් අලාභය              131,253.00                          -    

Written Off of Receivable VAT            5,447,674.22                          -    

Written off of Receivable Lost Bicycle Charges                60,000.00                          -    

Capital Proceeds Transfered to General Treasury ( 2015-2016)            2,544,324.35                          -    

එකතුව          15,112,232.64  
        

6,779,478.29  
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වගුව 63 - සටහන 13 

සටහන 13   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

සටහන 13 වැඩසටහන්ක්රියාකාරකම්       

මායල්ප්රකාශනය 13.1              939,588.95             649,391.57  

පලාස්ටික්අපද්රවය අවම කිරීයම් වයාපෘතිය 13.2                48,785.15               25,201.66  

පරිසරනියමු වැඩසටහන - අමාතයංශය 13.3          18,914,420.47         18,408,688.06  

SAICM පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම                573,788.75               19,640.00  

ම.ප.අ.රසායනාගාරය වැඩිදියුණු කිරීම - 2013                179,142.86           8,538,294.48  

සායනිකඅපද්රවය කළමනාකරණ වැඩසටහන            89,914,446.56         60,799,435.64  

පරිසරනියමු කඳවුර - ගාල්ල                187,850.00             333,900.00  

ජලයේගුණාත්මකභාවය - ප්රධ්ාන ජලාශ              1,534,254.21           3,219,689.27  

පරිසරයපිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණය            31,532,103.29         58,624,827.25  

පාරිසරික සංයේදී කලාප වියදම්                220,929.00             484,688.00  

කැළණිගඟ වියදම්                257,502.00               96,930.00  

ජලතත්ව වියදම් -  CCD                  14,000.00               45,500.00  

වැඩමුළු පුහුණු කිරීයම් වියදම්                238,149.00             315,695.00  

අළු පරීක්ෂාව වියදම් - කර්මාන්ත තාක්ෂණ 
ආයතනය                  42,320.00                          -    

දුපපත්කම තුරන් කිරීයම් වයපෘතිය                   62,500.00                          -    

යපොලිතීන් වැටලීයම් වැඩසටහන් වියදම් පිලිසරු 
වයපෘතිය                311,968.80                          -    

අපද්රවය කළමණාකරණ වැඩසටහන - යදොම්යප 
ප්රයද් ශය              1,889,313.15    

මාර්යගොපයද්ශ සංග්රහය මුද්රණ වියදම්                 219,946.50                          -    

පරිසරනියමු කඳවුර - ගාල්ල                600,000.00                          -    

S & D රසායනික ද්රවය වියදම්                 275,967.00                          -    

WEPA වයපෘතිය                943,585.15                          -    

Removal of Ulex  inBolgoda Lake (Bio Diversity 
Secratariate) Expences                  63,750.00                          -    

යසොබායකත ගුවන් විදුලි              1,273,307.00                          -    

ජල තත්ව වියදම්                  19,555.00                          -    

යලෝකපරිසර දිනය                183,356.52                          -    

විභාග ගාස්තු - පරිසර නිලධ්ාරී              1,201,471.00                          -    

Dompe Expenses                             -                 98,654.00  

ජාතිකහරිත සම්මාන                             -               104,316.00  
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සටහන 13   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

SAICM උපද්රවකාරී අපද්රවය කළමනාකරණය                             -                 21,406.35  

වාහනදුම් පරීක්ෂණ වියදම්                             -             1,505,811.39  

E- Flow වියදම්                             -                 48,985.00  

Environmental Congress                             -             3,871,845.05  

Green Awards                             -             3,854,992.42  

Green Building Programme                             -               238,068.00  

විදුත්අපද්රවය වැඩසටහන                             -               932,383.16  

Macksons Paint Lanka Expenses                             -               166,000.90  

ප්රයේශමාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම - යදොම්යප,                             -             4,425,324.43  

පරිසරනියමු කඳවුර - ගාල්ල                             -               817,500.00  

UNESCO Expenses                             -               373,688.03  

යතත්බිම් දිනය 2016                             -               499,712.40  

පරිසරසංරක්ෂණවයාපෘතියවියදම්                             -               221,798.13  

හරිතවයාපෘතිය  - වියදම්                             -                 30,000.00  

Total          151,642,000.36       168,770,350.19  

 

 

වගුව 64 - සටහන 14 

සටහන 14   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

සද්පළ, පිරියත සහ උපකරණ       

ඉඩම්            27,453,088.65         27,453,088.65  

RO Land            11,614,678.18         11,648,928.00  

යදොම්යපසනීපාරක්ෂක කසල බැහැරකිරීම 14.1        365,560,000.00       375,440,000.00  

යගොඩනැගිලි 14.1        120,780,389.29       125,716,630.12  

යමෝ ටර්වාහන 14.1          56,517,219.55       103,903,269.03  

ජංගමරසායනාගාරය 14.1                        3.04                       3.04  

ලීබඩුසහ සවිකිරීම් 14.1          17,731,190.60         17,936,893.16  

Computers & Accessories and Accounting Software 14.1          16,483,029.47         17,361,198.65  

කාර්යාලීයඋපකරණ 14.1          58,597,256.61         65,705,782.02  

රසායනාගාරඋපකරණ 14.1          88,825,391.29         85,270,485.92  

පුස්තකාලයපොත් 14.1            1,365,422.12           1,847,932.69  
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සටහන 14   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

පිරියතසහ යන්ත්රසූත්ර 14.1            1,906,120.70           2,119,524.00  

ප්රායද්ශීයකාර්යාලය 14.1          76,992,328.33         91,672,994.47  

නාමපුවරුව 14.1              281,670.50             351,342.50  

ස්වභාවධ්ර්මක්යෂේත්ර මධ්යස්ථානය 14.1            1,607,647.93           1,810,345.56  

එකතුව          845,715,436.26       928,238,417.81  

 

වගුව 65 - සටහන 

සටහන 15 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

ආසයෝයන     

භාණ්ඩාගාරබිල්පත් - ලංකා බැංකුව            9,960,000.00           9,960,000.00  

එකතුව           9,960,000.00          9,960,000.00  

 

වගුව 66 - සටහන 16 

සටහන 16 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

මාර් ස්ථබඩු සහ සිදුසකසරමින් පවතින වැඩ     

කිලියනොච්චි කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම් යගවීම.-2015            2,966,461.10                          -    

කිලියනොච්චි කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම් යගවීම -2016            9,636,667.75                          -    

ආරම්බ කිරීයම් තැන්පතු            9,283,870.20                          -    

කිලියනොච්චි කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම් යගවීම -2016 (උපචිත වියදම්)            1,781,573.86                          -    

කිලියනොච්චි කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම් යගවීම -2017          16,409,509.95                          -    

කිලියනොච්චි කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම් යගවීම -2017 (උපචිත වියදම්)            8,968,403.69                          -    

කිලියනොච්චි කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම් යගවීම -Retention Fees            2,734,251.42                          -    

තීන්ත ගෑයම් වියදම්            7,246,260.57                          -    

පදක්කම් පිරිවැය              492,019.06                          -    

පදක්කම් පිරිවැය                59,595.90                          -    

හිස්වැසුම්  පිරිවැය            1,547,945.44                          -    

රත්නපුර යගොඩනැගිල්ල (Geo Tech)              294,540.82                          -    

Ceylon Oxygen Ltd-Regiulator              551,763.75                          -    

යතත් බිම් දින යපොත් නිපදවීම.              130,000.00                          -    

අත් පත්රිකා                32,500.00                          -    

විදුත් තැපෑල පහසුකම් සඳහා යගවීම.            1,422,937.07                          -    
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සටහන 16 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

විදුත් තැපෑල පහසුකම් ලබා දීයම් වියදම්.            1,000,000.00                          -    

රන්යදනිය යසභායකත.            2,170,000.00                          -    

ම.ප.අ අභයන්තර අලංකරනය.            1,596,062.00                          -    

JICA ආධ්ාරයේ ජල තත්ව රසායනාගාරය අළුත්වැඩියා කිරීම.              695,745.79                          -    

මහාභාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන              425,832.82    

යතොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් (අභයන්තර රැහැන් ඇදීම)            1,338,458.80                          -    

කිලියනොච්චි කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.                           -             1,918,682.61  

එකතුව         70,784,399.99           1,918,682.61  

 

වගුව 67 - සටහන 17 

සටහන 17 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

සතො      

ලිපිද්රවය සහකාර්යාලීය අවශයතා            4,657,736.56           2,141,671.64  

යපොත්සහ ප්රකාශන            3,391,075.10           2,822,359.43  

යමෝටර්වාහනඅමතර යකොටස ්              642,522.38             390,594.00  

විදුලිඋපකරණ                64,952.84               17,579.75  

Diesel Stock              805,600.00                          -    

එකතුව           9,561,886.88          5,372,204.82  

 

වගුව 68 - සටහන 18 

සටහන 18   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

අයවියයුතු       

විවිධ්අත්තිකාරම් 18.1 
             

374,938.00  
             

63,290.00  

මිලදී ගැනීම්අත්තිකාරම් 18.2 
             

570,240.50  
           

178,713.78  

ලැබියයුතු තැන්පතු 18.3 
           

1,445,045.00  
         

1,295,940.00  

යතුරුපැදිණය - රියදුරු 18.4 
           

2,279,817.62  
         

1,502,314.95  

EIA අත්තිකාරම් 18.5 
             

278,352.38  
           

234,103.00  

ආපදාණය   
         

78,296,260.68  
       

77,687,595.85  
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සටහන 18   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

උත්සවඅත්තිකාරම්   
             

296,350.00  
           

299,600.00  

පවුල්මවදය රක්ෂණය   
             

216,324.10  
           

162,243.93  

වියශේෂඅත්තිකාරම්   
               

82,058.50  
         

1,377,658.50  

මුදල්අග්රිම   
               

10,000.00  
             

10,000.00  

වැටුපඅත්තිකාරම්   
               
87,625.60  

             
12,033.60  

Team Four Architect Payment   
               
56,985.00  

             
56,985.00  

Flood Loan (ගංවතුර ණය ආධ්ාර) 18.6 
           
2,066,953.86                          -    

Salary Arrears Receivables ( වැටුප හිග පියවීම)   
             
726,538.37                          -    

Receivable Southern Province (දකුණු පලාත් කාර්යාලයේ 
ලැබීම්)   

                 
2,525.00                          -    

මායල්වයාපෘතිය (ඉන්ධ්න පිරිවැය) අයවිය යුතු   
             
684,000.00                          -    

ලැබියයුතු වැට් බදු                             -    
         

5,447,674.22  

පෘතිආරම්භකිරීයම් අත්තිකාරම් - නියරොන් එන්ටර්ප්රයිසස්                             -    
         
9,283,870.20  

පිළිසරුවයාපෘතිය - අයවිය යුතු                             -    
           

787,500.00  

Salary Receivable - SDF Project (SDF වැටුප ලැබීම)                             -    
           

753,463.69  

Receivable for Lost Bicycle(නැතිවූ යතුරුපුදි සඳහා 
ලැබීම්)                             -    

             
57,500.00  

එකතුව   
         

87,474,014.61  
       

99,210,486.72  

 

වගුව 69 - සටහන 

සටහන 19   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

පූර්වස වීම්       

කල්තබායගවීම් 19.1            3,930,838.50           6,456,305.27  

පලාස්ටික්අපද්රවය කළමනාකරණ - අත්තිකාරම් 
අග්රිම                  25,113.95               48,899.10  

එකතුව             3,955,952.45          6,505,204.37  
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වගුව 70 - සටහන 20 

සටහන 20 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

මුදල්සහ මුදල් හා සමාන සද්     

ලංකාබැංකුව, පැලවත්ත - ප්රධ්ාන ගිණුම 0-002937303        215,928,831.43       156,513,919.10  

ලංකාබැංකුව, පැලවත්ත -මායල් - 0002972309              762,753.35           1,018,342.30  

ලංකාබැංකුව, ආයතනික ශාඛාව, 1608            5,175,887.59           5,353,056.30  

ලංකාබැංකුව, පැලවත්ත, යපොලියසස්  2937361                           -             2,209,188.28  

එකතුව        221,867,472.37       165,094,505.98  

 

වගුව 71 - සටහන 21 

සටහන 21   2017 2016 

     Rs.   Rs.  

ස වියයුතු       

යගවියයුතු තැන්පතු 21.1                48,000.00               53,000.00  

පාරිසරිකබලපෑම් තක්යසේරු වයාපෘති 21.2        104,791,280.60         83,556,239.69  

යතුරුපැදිසඳහා ලැබුණු අත්තිකාරම්              1,994,700.00           1,195,600.00  

ආපසුයගවිය යුතු යටන්ඩර් තැන්පතු              1,632,111.76           1,554,861.76  

මවදයරක්ෂණ හිමිකම්පෑම්                243,514.02             324,366.47  

ඉහළයකොත්මයල් ජලයේ ගුණාත්මකභාවය                728,146.75             728,146.75  

යගවියයුතු මුද්දර බදු              3,561,267.80             492,633.80  

කල්තබාලැබුණු යපොලී (ස්ථාවර් තැන්පත්)                926,560.58             467,709.09  

රඳවාතබාගැනීයම් ගාස්තු                538,850.23             856,035.99  

යතුරුපැදිරක්ෂණ                  69,851.00               69,851.00  

යබ්සල්සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරීම                204,365.45             174,365.45  

ඝණඅපද්රවය කළමනාකරණ දීමනා (එම) )                    3,000.00                 3,000.00  

පිලිසරුඅත්තිකාරම් යශේෂය                241,959.00                          -    

ක්රියාත්මක කිරීයම් ඇපකරය                474,545.00                          -    

එකතුව           115,458,152.19         89,500,119.00  
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වගුව 72 - සටහන 22 

සටහන 22 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

උපචිතවියදම්     

වැටුපහා යේතන            5,649,839.06           4,353,512.55  

යසේවකඅර්ථසාධ්ක අරමුදල            6,818,038.62           5,604,699.47  

යසේවානියුක්තයන්යේ භාර අරමුදල            1,363,607.70           1,120,939.92  

අතිකාල            1,268,764.52             944,205.34  

ගමන්වියදම් - යද්ශීය            1,874,152.42           1,745,091.01  

යගොඩනැගිලිඅලුත්වැඩියා සහ නඩත්තු              528,493.13             597,866.45  

කාර්යාලඋපකරණ අලුත්වැඩියා සහ නඩත්තු              161,095.80             145,651.29  

අආරක්ෂකගාස්තු            2,440,380.65           2,336,897.19  

විදුලියගාස්තු              873,100.45             848,567.35  

ඉන්ධ්නසහ ලිහිසි යතල්            2,254,352.43           1,859,829.86  

ලිපිද්රවය            1,590,304.50               74,365.00  

විදුලිසංයද්ශ            1,036,034.50           1,177,874.92  

පුවත්පත්                26,280.00               22,270.00  

ජලසැපයුම්                61,688.93               81,983.54  

වැට් (උපචිත වියදම් සඳහා වැට්)            2,704,125.24           1,352,447.35  

විගණනගාස්තු            1,805,480.00           1,753,480.00  

ජාතියයගොඩනැගීයම් බද්ද              443,356.10             310,711.57  

NRM අංශය              130,075.00             314,581.60  

විවිධ් වියදම්                  1,130.00                 2,750.00  

කාර්යාලඋපකරණ              882,800.00             199,826.10  

කාර්යාලලීබඩු            2,117,636.19             203,150.62  

පාසල්වැඩසටහන -අමාතයංශය              246,925.00             129,052.61  

සුභසාධ්නවියදම්                97,070.00                 8,182.00  

රක්ෂණ              710,914.55             640,499.08  

ආර්ථිකයසේවා ගාස්තු              167,154.28             128,799.94  

උපද්රවකාරීඅපද්රවය කළමනාකරණ අංශය              227,595.00             215,400.00  

සායනිකඅපද්රවය කළමනාකරණ වැඩසටහන            7,101,443.39           8,023,174.19  

පරිසරදූෂණ පාලන අංශය                      75.00               66,000.00  

WIP ප්රාේධ්න වත්කම්          15,336,892.63           1,918,682.61  

නීතිගාස්තු                22,260.00             179,630.00  
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   Rs.   Rs.  

EIA අංශය                47,890.00               43,500.00  

යමෝටර්වාහන අලුත්වැඩියා සහ නඩත්තු              510,891.90             832,769.81  

රසායනාගාරය              689,693.70             215,988.38  

මවදයනිවාඩු          20,728,781.69         18,011,503.87  

GIS යතොරතුරු                13,305.85             177,075.00  

යද්ශීයපුහුණු                  4,495.00             216,271.00  

තැපැල්ගාස්තු                  7,640.00               12,810.00  

පාසල්වැඩසටහන                30,971.55               53,967.26  

කාර්යාල කුලී              105,475.00             298,520.00  

KOICAවයාපෘතිය              138,614.50             138,614.50  

යපොලිතීන් කලමනාකරණ වැඩසටහන                    325.00                          -    

මුද්රණ                      25.00                          -    

රත්නපුර කාර්යාල යගොඩනැල්ල              294,540.82                          -    

යසොබායකත ගුවන්විදුලි වැඩසටහන (පිලිසරු)                15,000.00                          -    

මූලික පදක්කම් සැකසීම              551,689.96                          -    

යලෝක පරිසර දිනය                  4,500.00                          -    

පුවත්පත්              170,525.00                          -    

පරිසර නියමු හිස් ආවරණ            1,548,070.44                          -    

යපොලිතින් භාවිතය අවම කිරීම                  8,125.00                          -    

යපොලිතින් වැටලීම්(පිලිසරු)                      25.00                          -    

පරිසර සංයේදී කලාප              136,500.00                          -    

ආපදාණය - මුද්දර ගාස්තු                  1,000.00                          -    

සැලසුම්සහ පසුවිපරම් ඒකකය 
                      25.00                          -    

කාර්යාලයගොඩනැගිලි                      25.00                          -    

පරිසර නිලදාරියන් ේ විභාග ගාස්තු                      25.00                          -    

රසායනාගාරයවැඩිදියුණු කිරීම              551,788.75                          -    

පාරියතෝෂිකදීමනා - යගවිය යුතු                    125.00                          -    

විදුත් තැපැල් පහසුකම්            1,000,000.00                          -    

ගමන්වියදම් - වියද්ශීය                10,000.00                          -    

SAICM පරිසර දූෂණ පාලන              135,775.00                          -    

Kelani River                      25.00                          -    

JICAවයාපෘතිය              695,795.79                          -    

පරිගණක හා මෘදුකාංග              475,197.00                          -    
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සටහන 22 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

වියනෝද කටයුතු                16,400.00                          -    

ගංවතුර ණය                    275.00                          -    

යසොභායකත              670,000.00                          -    

ඉයලක්යට්රොනික අපද්රවය කලමනාකරණය(පුනරුදය)                           -             1,086,239.48  

පාසල් කසල කළමණාකරන වැඩසටහන                           -             3,598,350.00  

යපොලිතින් බැහැරලීයම් ස්ථානයක් ඇති කිරීම                           -             1,326,924.21  

රත්නපුර ඉඩම (උපචිත)                           -               318,364.80  

පරිසර සංරක්ෂණය                           -                 37,888.13  

වායුතත්ව අංශය                           -                 73,154.38  

උපද්රවකාරී කසල කලමනාකරණ අංශය                           -               159,967.65  

ඉයලක්යට්රොනික අපද්රවය                           -               291,377.55  

දැන්වීම් ප්රචාරණය                           -                 49,300.00  

ප්රයේශ මාර්ගය ඉදි කිරීම (යදොම්යප)                           -             4,425,324.43  

පරිසර සමුලුව                           -                 11,500.00  

Macksons Paint                           -                   1,360.00  

ජාතික උත්සව                            -                   3,000.00  

දකුණු පලාත් පරිසර නියමු කදවුරු                           -               163,405.00  

රත්නපුර ඝණ අපද්රවය කළමණාකරන වයපෘතිය                           -             4,000,000.00  

පරිඝණක හා UPS පිලිසරු                           -                 24,309.00  

යපොල්ලීන් අවම කිරීම                           -           11,028,598.52  

එකතුව         86,504,607.04        82,935,895.53  

 

වගුව 73 - සටහන 23 

සටහන 23 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

පුනරාවර්තනරදාන     

මායල්ප්රකාශනය            1,225,090.39           2,164,539.34  

පලාස්ටික්අපද්රවය ප්රදාන          14,531,330.21         16,789,303.64  

GISවයාපෘතිය                67,009.13               67,009.13  

පරිසුදූෂණ ක්රියාකාරකම් සඳහා දත්ත සංචිතයක් සකස් කිරීම              110,732.07             110,732.07  

මහාපරිමාණ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කිරීම ප්රදාන              659,936.65             659,936.65  

KITA ප්රදාන              105,822.02             105,822.02  

ජලයේගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කිරීයම් වැඩසටහන              265,210.82             265,210.82  
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සටහන 23 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

ප්රජාපාදක ජලයේ ගුණාත්මකභාවය කළමනාකරණය කිරීයම් වැඩසටහන              526,109.00             526,109.00  

ජලයේගුණාත්මකභාවය - ප්රධ්ාන ජලාශ තුනක්              290,619.84             290,619.84  

ම.ප.අ.රසායනාගාරය වැඩිදියුණු කිරීම - 2013            3,635,573.92           3,626,015.28  

ම.ප.අ.රසායනාගාරය වැඩිදියුණු කිරීම - 2012              857,216.75             857,216.75  

ජාතිකයතොරතුරු මධ්යස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම                94,189.41               94,189.41  

SAICM උපද්රවකාරී අපද්රවය කළමනාකරණය              438,694.15             438,694.15  

SAICM පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම            2,483,267.41           3,696,456.16  

පාසල්හරිතකරණ වැඩසටහන - HNB ඇෂුවරන්ස්                68,358.00               68,358.00  

පාසල්නියමු වැඩසටහන            1,106,496.54           1,106,516.54  

පරිසරසංරක්ෂණ වයාපෘතිය            2,099,608.40           1,574,755.75  

කැළණිගඟ ප්රදාන              683,938.54             941,440.54  

ජලයේගුණාත්මකභාවය - ප්රධ්ාන ජලාශ            1,812,029.16           1,116,283.37  

හරිතවයාපෘතිය ප්රදාන                36,750.00               36,750.00  

සුරක්ෂිතයලස ජංගම දුරකථන බැහැර කිරීම පිළිබඳ වයාපෘතිය              304,140.45             304,140.45  

යදොම්යප පරිතයගයක්               944,286.85           2,833,600.00  

ගාල්ල පරිසර නියමු කඳවුර              104,750.00               58,100.00  

පැලසිටු වීයම් ප්රථිපාදන                    578.00             276,545.00  

පරිසර ආරක්ෂණ වැඩසටහන              469,764.87             469,764.87  

යපොලිතීනි ජාතික වැඩසටහන                 13,040.00                          -    

ජලතත්ව පරීක්ෂණ ආයතනය              190,657.37                          -    

දිලිදුකම පිටුදැකීයම් වැඩසටහන              117,500.00                          -    

ජලාශ්රිත පරිසර සම්බන්ද ආසියාතික සහයයෝගිතාව                  1,414.85                          -    

සායනික අපද්රවය බැහැරලීම් යසේවා               240,356.30                          -    

Macksons Paint Lanka Grant                           -               133,999.10  

Total          33,484,471.10         38,612,107.88  

 

වගුව 74 - සටහන 24 

සටහන 24 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

Provision for Gratuity        249,392,006.21       239,029,124.14  

එකතුව        249,392,006.21       239,029,124.14  
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වගුව 75 - සටහන 25 

සටහන 25 2017 2016 

   Rs.   Rs.  

Capital Grant     

Dutch Capital Grant            2,352,924.49           2,653,496.30  

EA1P Grant            4,698,940.63           4,872,975.47  

Capital Grant - Treasury Fund        162,298,020.20       134,834,432.80  

Capital Grant - Treasury Fund (Motor Vehicle)          58,567,137.29         90,164,637.29  
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16.0 වි ණකාධිපති වාර්ථාව 
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