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PRESIDENTIAL ENVIRONMENTAL AWARDS 2022 

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උළෙල 2022 

Idhjpgjp Rw;whly; tpUJ 2022 
 

Application for the Private Sector Institutions  

පුද්ගලික ආයතන කාණ්ඩය සඳහා අයදුම්පත්රය 

jdpahh; epWtdq;fSf;fhd tpz;zg;gk; 

1. General Information / සාමානය ළතාරතුරු / nghJthd jfty;fs; 

1.1 Province / පොත / khfhzk; 

                                                                                                                                                

1.2 District / දිසරික්කය / khtl;lk; 

 

1.3 Name of the Company/Institute / සමාගළම්/ආයතනළේ නම / epWtdj;jpd;; ngah; 

1.4 Type of the Company/Institute / සමාගළම් / ආයතනළේ වගගය / epWtdj;jpd; tif 

Banking / බ ැංකු / tq;fp 

Educational service providers (private universities, private education institutes)/ 

අධ්යාපන ළසරවා සපයන්නන් (ළපෞද්ගලික විශරවවිද්යාල, ළපෞද්ගලික අධ්යාපන 

ආයතන) / fy;tp Nritfis toq;FNthh; (jdpahh; gy;fiyfofq;fs;> 

jdpahh; fy;tp epWtdq;fs;) 

Super Markets / Shopping malls / සුපිරි ළවෙඳසැල්/සාප්පපු සංකීර්ග / gy;nghUs; 

mq;fhb/ tzpf tshfq;fs; 

Printing and Advertising / මුද්රර්ය සහ ප්රචාරර්ය / mr;rpLjy; kw;Wk; tpsk;gu 

epWtdk; 

Other; Specify / ළවනත්; සඳහන් කරන්න / Vidait-Fwpg;gplTk;  

 

 

CONFIDENTIAL 

    රහසිගතයි 
,ufrpakhdJ 
 

Reference No.: 

අනුක්රමික අැංකය: 
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1.5 Address / ලිපිනය / tpyhrk; 
 

1.6 Web Address / ළවබ් ලිපිනය / ,izaj;js Kftup 

 

1.7 Vision of your company/institute / ඔබේ සමාගබේ/ආයතනබේ ද ක්ම / cq;fs; 

epWtdj;jpd; Nehf;F. 

 

 

1.8 Mission of your company/institute / ඔබේ සමාගබේ/ආයතනබේ බමබහවර / cq;fs; 

epWtdj;jpd; gzpf;$w;W. 

 

 

 

 

1.9 Name of the Chief Executive Officer / ඔළබ් සමාගළම්/ආයතනළේ ප්රධ්ාන විධ්ායක 

නිලධ්ාරියාළේ නම / gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;jupd; ngah; 

 

1.10 Name, designation and the contact details of the personwho can be contacted to get 

further information  / වැඩිදුර ළතාරතුරු ලබාගැනීම සඳහා සම්බන්ධ් වියහැකි පුද්ගලයාළේ නම, 

තනතුර සහ සම්බන්ධ්කරගතහැකි ආකාරය / Nkyjpf jfty;fSf;fhf 

njhlh;Gnfhs;sf;$ba egupd; ngah;> gjtp kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 

a. Name / නම/ ngah; 

 

b. Designation / තනතුර/ gjtp 

 

c. Telephone (fixed/mobile) / දුරකතන අංකය (සරථාවර/ජංගම) / njhiyNgrp ,yf;fk; 

(epiyahd/ifalf;f) 
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d. Fax Number  / ෆැක්සර අංකය / njhiyefy; ,yf;fk; 

 

e. Email address  / විද්ුත් තැපැල් ලිපිනය / kpd;dQ;ry; Kftup 

 

1.11 Total no. of employees / මුළු ළසරවක සංඛ්යාව / Ntiyahl;fspd; vz;zpf;if 

 

1.12 Total Area of the Building (sqf) / ළගාඩනැගිල්ළල් මුළු භූමි ප්රමාර්ය (වගග අඩි) / 

fl;blq;fspd; nkhj;j gug;G (rJu mbapy;) 

 

1.13 Total Allocation for the environmental activities for year 2021, 2020 and 2019 / 2021, 

2020 සහ 2019 වාර්ගික ප්රතිපාද්න වලින් පාරිසරික කටයුතු සඳහා වාර්ගික මුළු ප්රතිපාද්නළයන් 

ළවන්කෙ මුද්ල / 2019, 2020 kw;Wk; 2021 Mk; tUlq;fspy; Rw;whly; 

eltbf;iffSf;fhf xJf;fPL nra;ag;gl;l epjp 

2021 2020 2019 

   

1.13.1 As a percentage of the annual budget allocation for the year 2021, 2020 and 2019 

/ වර්ග 2019, 2020 සහ 2021ට අද්ාලව එය වාර්ගික මුළු ප්රතිපාද්නළයන් ප්රතිශතයක් ළලස 

/  tUlhe;j nraw;ghl;L nryTfspy; 2019> 2020 kw;Wk; 2021 Mk; 

Mz;LfSf;fhd rjtPjk; (%) 

2021 2020 2019 

   

1.13.2 In rupees / රුපියල් වලින් / &gha;fspy; 

 

 

 
 

 

 

 

2021 2020 2019 
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1.14 Total amount spent for the environmental activities in the year 2019, 2020 and 2021 / 

2019, 2020 සහ 2021 වාර්ගික ප්රතිපාද්න වලින් පාරිසරික කටයුතු සඳහා වැයකෙ මුද්ල / 2019/  

2020, 2021 Mk; tUlj;jpy; Rw;whly; eltbf;iffSf;fhf nrytspf;fg;gl;l nkhj;j 

epjp 

1.14.1 As a percentage of total annual allocation / එය මුළු වාර්ගික ප්රතිපාද්න වලින් 

ප්රතිශතයක් ළලස/ tUlhe;j nraw;ghl;L nryTfspy; mJ vj;jid rjtPjk; 

 

 

1.15 Why do you motivate to apply for the Presidential EnvironmentalAwards? / ජනාධිපති 

පරිසර සම්මාන සඳහා අයදුම් කිරීමට ඔබ ළපෙඹුනු ළහරතු කවළගද්? / [dhjpgjp Rw;whly; 

tpUjpw;F tpz;zg;gpf;f ePq;fs; Vd; Cf;Ftpf;fg;gLfpd;wPh;fs;? 

 

 

 

2. Waste Management / අපද්රවය කෙමනාකරර්ය / fopT Kfhikj;Jtk; 

Overall Waste Management practices are tested in the below questions   

සමසරත අපද්රවය කෙමනාකරර් භාවිතයන් පහත සඳහන් ප්රශරනවලින් පරීක්ර්ා කරනු ලැළබ් 

 xl;Lnkhj;j fopT Kfhikj;Jt eilKiwfs; fPNo cs;s Nfs;tpfspdhy; 

gupNrhjpf;fg;gLfpd;wd 

2.1 Segregation of Waste / අපද්රව්ය වව්න්කිරීම / fopTfis tifg;gLj;jy; 

2.1.1 What is/are the waste segregation method practiced? / අපද්රවය ළවන් කිරීළම් 

ක්රමළේද්ය/ක්රමළේද් කුමක්ද්? / eilKiwapYs;s fopT tifg;gLj;jy; Kiwfs; 

vd;d? 

2021 2020 2019 

   

2021 2020 2019 
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Segregation method / ළවන් කිරීළම් ක්රමය / 

tifg;gLj;jy; Kiw 

(Tick () the appropriate cell/cells) / 

සුදුසු ළකාටුව/ළකාටු තුල () ලකුර් 

ළයාද්න්න / nghUj;jkhd$l;bDs; () 
vd milahskplTk; 

2 colored Bins / පාට 2 බඳුන් / 2 

epwj;njhl;bfs 

 

3 colored bins /පාට 3 බඳුන් / 3 epwj;njhl;bfs;  

5 colored Bins / පාට 5 බඳුන් / 5 epwj;njhl;bfs  

Other (Please mention) / ළවනත් (සඳහන් කරන්න) 

/ Vidait (Fwpg;gplTk;) ………………………………. 

 

• Attach photos / ඡායාරූප අමුර්න්න / Gifg;glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sJ  

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if   

         

 
2.2 Waste Generation / අපද්රවය උත්පාද්නය / fopT cUthf;fk; 
 

Waste generation details of your company / institute should be mentioned in the given space  

ඔබ සමාගම / ආයතනය තුෙ ජනනය වන අපද්රවය පිළිබද් විසරතර ළමහි සඳහන් කෙ යුතුළේ 

cq;fs; epWtdj;jpy;fopT cUthf;fj;jpd; tpguq;fis fPNo nfhLf;fg;gl;l ,lj;jpy; 
Fwpg;gplTk; 

2.2.1 Quantity of waste generated in your company/institution (kg/Year) / ඔබ 

සමාගම/ආයතනය තුෙ ජනනය වන අපද්රවය ප්රමාර්ය (කි.ග්රෑ/වර්ගය) / cq;fsJ 

epWtdj;jpd; %yk; cUthf;fg;gLk; fopTfspd; njhif (fp.fp/tUlk;) 

Generated waste / ජනනය වන අපද්රවය / 

cUthf;fg;gl;l fopTfs; 
Quantity of waste (kg/Year) / 

අපද්රවය ප්රමාර්ය (කි. ග්රෑ / ව්ර්ෂය) / 

fopTfspd; epiw (fp.fp/ tUlk;) 

a. Biodegradable waste / ජජව හායනය කෙහැකි 

අපද්රවය / caph;r;rpijtilaf;$ba fopT 
 

b. Polythene/ Plastics/ ළපාලිතින් / ප්පලාසරික්/ 

nghypj;jpd;/ gpsh];bf; 
 

c. Paper waste/ කඩද්ාසි අපද්රවය/ fljhrp  
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Generated waste / ජනනය වන අපද්රවය / 

cUthf;fg;gl;l fopTfs; 
Quantity of waste (kg/Year) / 

අපද්රවය ප්රමාර්ය (කි. ග්රෑ / ව්ර්ෂය) / 

fopTfspd; epiw (fp.fp/ tUlk;) 

d. Hazardous waste (chemical waste/ E-waste/ 

clinical waste)/ උපද්රවකාරී අපද්රවය (රසායනික 

අපද්රවය / e අපද්රවය / සායනික අපද්රවය) 
mghafukhd fopTfs; (,urhazf; fopT 
/  ,yj;jpudpay; fopT/ kUj;Jt fopT 

 

e. Other/ ළවනත්/ Vidait  

f. Total waste/ මුළු අපද්රවය/ nkhj;j fopTfs  

2.2.2 What is the per capita waste generation in your company/ institute (kg/ year/ head) / 

ඔළබ් සමාගළම්/ආයතනළේ වාර්ගික ඒකපුද්ගල අපද්රවය උත්පාද්නය ළකාපමර්ද්? (කි. ග්රෑ/ 

වර්ගකට/ පුද්ගලළයකුට) / cq;fsJ epWtdj;jpy; jdpegu; fopT cUthf;fk; vd;d? 

(fp.fp/ tUlk;/jdpegh;) 

 

2.3 Reducing, Re-using and recycling of waste / අපද්රවය අවම කිරීම, නැවත භාවිතා 

කිරීම සහ ප්රතිචක්රීකරර්ය කිරීම / fopTfis Fiwj;jy;> kPs;ghtid kw;Wk; 
kPs;Row;rp 

This section requires the 3R concepts practice at your company/institute  

ළමම අංශයට ඔළබ් සමාගළම්/ආයතනළේ 3R සංකල්ප ළයාද්ා ගැනීම පිළිබඳ විසරතර ළමහි සඳහන් 

කෙයුතුළේ 

cq;fsJ epWtdj;jpYs;s 3R vz;zf;fUnrad;Kiwfs; gw;wp Nfhug;gLfpd;wd 

2.3.1 Biodegradable Waste / ජජව හායනය කෙහැකි අපද්රවය / caph;r;rpijtilaf;$ba 

fopTfs; 

Actions that have been taken to manage Biodegradable waste are expected to be tested 

under this section  

ජජව හායනයට ලක්විය හැකි අපද්රවය කෙමනාකරර්ය කිරීම සඳහා ළගනඇති ක්රියාමාගග ළමම 

ළකාටස යටළත් පරීක්ර්ා කිරීමට අළප්පක්ර්ා ළකළග 

caph;r;rpijtilaf;$ba fopTfis epu;tfpf;f vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; ,e;j 
gpuptpd; fPo; gupNrhjpf;fg;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ 

2.3.1.1 What are the actions that have been taken for reducing the Biodegradable waste 

generated in your company/institute? / ඔබ සමාගම/ ආයතනය තුෙ ජනනය වන 

ජජව හායනය කෙ හැකි අපද්රවය අවම කිරීම සඳහා ගනු ලබන ක්රියාමාගග ළමානවාද්? 
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/ cq;fs; epWtdj;jpdhy; cUthf;fg;gLk; caph;r;rpijtilaf;$ba 

fopTfis Fiwg;gjw;F vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; vd;d? 

 

 

 

2.3.1.2 What are the actions that have been taken for re-using/recycling the 

Biodegradable waste generated in your organization (if any)? / ඔබ සමාගම/ 

ආයතනය තුෙ ජනනය කරන ලද් ජජව හායනය කෙහැකි අපද්රවය නැවත භාවිතා 

කිරීම/ප්රතිචක්රීකරර්ය සඳහා ළගනඇති ක්රියාමාගග ළමානවාද්? / cq;fs; 

epWtdj;jpdhy; cUthf;fg;gLk; caph;r;rpijtilaf;$ba fopTfspd; 

kPs;ghtid/ kPs;Row;rpf;Fl;gLj;Jtjw;F vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; vd;d 

(,Ug;gpd;> Fwp;g;gplTk;) 

 

 

 

2.3.2 Paper Waste / කඩදාසි අපද්රව්ය / fljhrp fopTfs; 

Actions that have been taken to manage paper waste are expected to be tested under this 

section  

කඩද්ාසි අපද්රවය කෙමනාකරර්ය කිරීම සඳහා ළගනඇති ක්රියාමාගග ළමම ළකාටස යටළත් පරීක්ර්ා 

කිරීමට අළප්පක්ර්ා ළකළග 

fljhrp fopTfis epu;tfpf;f vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; ,e;j gpuptpd; fPo; 

gupNrhjpf;fg;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ 

2.3.2.1 What are the actionsthat have been taken for reducing the paper waste generated 

in your company/ institute? / ඔබ සමාගම/ආයතනය තුෙ ජනනය වන කඩද්ාසි 

අපද්රවය අවම කිරීම සඳහා ගනුලබන ක්රියාමාගග ළමානවාද්? / cq;fs; 

epWtdj;jpdhy; cUthf;fg;gLk; fljhrp fopTfis Fiwg;gjw;F 

vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; vd;d? 
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2.3.2.2 What are the actions that have been taken for re-using/recycling the paper waste 

generated in your company/ institute? / ඔබ සමාගම/ආයතනය තුෙ ජනනය වන 

කඩද්ාසි අපද්රවය නැවත භාවිතා කිරීම/ප්රතිචක්රීකරර්ය සඳහා ළගන ඇති ක්රියාමාගග 

ළමානවාද්? / cq;fs; epWtdj;jpdhy; cUthf;fg;gLk; fljhrpfopTfspd; 

kPs;ghtid/ kPs;Row;rpf;Fl;gLj;Jtjw;F vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; vd;d  

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Hazardous waste (chemical waste/ E-waste/ clinical waste) / උපද්රවකාරී අපද්රවය 

(රසායනික අපද්රවය/ ඉළලක්ළරානික අපද්රවය / සායනික අපද්රවය) / mghafukhd fopTfs; 

(,urhaz fopT/  ,yj;jpudpay; fopT/ kUj;Jt fopT) 

Actions that have been taken to manage Hazardous waste are expected to be tested under 

this section  

උපද්රවකාරී අපද්රවය කෙමනාකරර්ය කිරීම සඳහා ළගනඇති ක්රියාමාගග ළමම ළකාටස යටළත් 

පරීක්ර්ා කිරීමට අළප්පක්ර්ා ළකළග 

mghafukhd fopTfis epu;tfpf;f vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; ,e;j gpuptpd; fPo; 
gupNrhjpf;fg;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ 

2.3.3.1 What are the actions that have been taken for reducing the Hazardous waste 

generated in your company/ institute? / ඔබ සමාගම/ ආයතනය තුෙ ජනනය වන 

උපද්රවකාරී අපද්රවය අවම කිරීම සඳහා ළගනඇති ක්රියාමාගග ළමානවාද්? / cq;fs; 

epWtdj;jpdhy; cUthf;fg;gLk; mghafukhd fopTfis Fiwg;gjw;F 

vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; vd;d? 
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2.3.3.2  What are the actionsthat have been taken for re-using / recycling the Hazardous 

waste generated in your company/ institute? / ඔබ සමාගම/ආයතනය තුෙ ජනනය 

වන උපද්රවකාරී අපද්රවය නැවත භාවිතා කිරීම/ප්රතිචක්රීකරර්ය සඳහා ළගනඇති 

ක්රියාමාගග ළමානවාද්? / cq;fs; epWtdj;jpdhy; cUthf;fg;gLk; mghafukhd 

fopTfspd; kPs;ghtid/ kPs;Row;rpf;Fl;gLj;Jtjw;F vLf;fg;gl;l 

eltbf;iffs; vd;d? 

 

 

 

 

 

 

2.4 Waste Disposal Mechanism / අපද්රවය බැහැරකිරීළම් යාන්ත්රර්ය / fopTfis 
mfw;Wk; topKiwfs; 

2.4.1 Proper waste Collection Point is available / නිසි අපද්රවය එකතු කිරීළම් සරථානයක් ඇත / 

Kiwhahd fopT Nrfupf;Fk; ,lk; cs;sJ 

Yes / ඔේ / Mk; 

No/ නැත / ,y;iy 

2.4.2 Proper waste storage facility is available until disposal / බැහැර කරන ළතක් අපද්රවය නිසි 

පරිදි ගබඩා කිරීළම් පහසුකමක් ඇත / ,Wjp foptfw;wy; tiuf;Fk; Kiwahf Nrfupf;Fk; 

trjpfs; cs;sJ 

Yes / ඔේ / Mk; 

No/ නැත / ,y;iy 

2.4.3 Proper waste transportation facility is available / අපද්රවය නිසි පරිදි ප්රවාහනය සඳහා 

පහසුකම් ඇත/ Kiwahd fopT nfhz;Lnry;yy; trjpfs; cs;sJ 

Yes / ඔේ / Mk; 

No/ නැත / ,y;iy 
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3. Pollution Control / පරිසර දූර්ර්ය පාලනය කිරීම / khRf;fl;Lg;ghL 

3.1 Discharge of Wastewater / අපජලය බැහැර කිරීම / fopTePupd; ntsptpLif 

The way that your company/institute releases waste to the environment is expected to be 

explained in this section  

ඔබ සමාගම/ආයතනය අපජලය පරිසරයට මුද්ාහරින ක්රමළේද්ය පිළිබද් විසරතර අළප්පක්ර්ා ළකළග 

 cq;fs; epWtdj;jpdhy; Rw;Wr;R+oYf;F fopTfis ntspapLk; Kiw ,e;j gpuptpy; 

vLj;;Jiuf;fNtz;Lnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ 

3.1.1 How do you discharge wastewater? / අපජලය බැහැර කරන්ළන් ළකළසරද්? / ePq;fs; 

vt;thW fopT ePiu ntspNaw;Wfpd;wPh;fs;? 

 
Description / විසරතරය/ tpguk; 

(Tick () the appropriate 
cell/cells) / 

සුදුසුළකාටුව/ළකාටුතුල () 
ලකුර්ළයාද්න්න / 

nghUj;jkhd $l;bDs; 
()vd milahskplTk; 

Wastewater release to the environment after treatment / 

අපජලය පිරිපහදු කිරීළමන් පසු පරිසරයට මුද්ාහැරීම සිදුකරයි/ 

Rj;jpfupj;j gpd;dh; fopT ePiu Rw;whlYf;F 

ntspNaw;wy; 

 

Re-use after treatment / අපජලය බැහැර ළනාකර පිරිපහදු 

කිරීළමන් පසු නැවත භාවිතා කරයි/ Rj;jpfupj;j gpd;dh; 

kPs;ghtid 

 

Release to the environment without treatment / අපජලය 

පිරිපහදු ළනාකර පරිසරයට මුද්ාහැරීම සිදුකරයි/ 

Rj;jpfupf;fhky; Rw;whlYf;F ntsptply; 

 

Other / ළවනත් (සඳහන් කරන්න)/ Vidait (Fwpg;gplTk;) 

……………………………… 

 

 

 

 

 



 

11 | P a g e  

 

3.1.2 Availability of functioning Wastewater Treatment Plant / ක්රියාකාරිත්වළේ පවතින 

අපජල පවිත්රාගාර පහසුකම් ඇත / fopT ePh; Rj;jpfupj;jy; nghwpKiw nraw;ghl;by; 

cs;sJ 

Yes / ඔේ / Mk; 

No/ නැත / ,y;iy 

• Attach photos / ඡායාරූප අමුර්න්න / Gifg;glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sJ 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if  

           

 

 

3.2  Noice / ශබ්ද්ය / mwptpg;G 

3.2.1 Precautionary Measures that you have been taken to minimize the negative impacts of 

noise generated in your company/ institute / ඔබ සමාගම/ආයතනය තුෙ ජනනය වන 

ශබ්ද්ළේ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ළගන ඇති පූවගාරක්ර්ක පියවර සඳහන් කරන්න / cq;fs; 

epWtdj;jpy; cUthFk; mjph;tpd; vjph;kiwahd jhf;fj;ij Fiwf;f cq;fshy; 

vLf;fg;gl;l Kd;ndr;rupf;if eltbf;iffs ; 
 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.1 Dust and particulate matter / දූවිලි හා අවලම්ිත අංශු / J}rp kw;Wk; Jfs; 

nghUl;fs; 

 Precautionary Measures that you have been taken to minimize the negative impacts of 

dust and particulate matter generated in your company/institute / ඔබසමාගම / ආයතනය 

තුෙ ජනනය වන දූවිලි හා අවලම්ිත අංශු මගින් වන බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ළගන ඇති 

පූවගාරක්ර්ක පියවර සඳහන් කරන්න / cq;fs; epWtdj;jpy; cUthFk; J}rp kw;Wk; 

Jfs; nghUl;fspd; vjph;kiwahd jhf;fj;ij Fiwf;f cq;fshy; vLf;fg;gl;l 

Kd;ndr;rupf;if eltbf;iffs; 
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3.3 Polythene and Plastic usage / ළපාලිතින් සහ ප්පලාසරික් භාවිතය / nghypj;jpd; kw;Wk; 

gpsh];bf; ghtid 

3.4.1 Polythene/Plastic Waste / ළපාලිතින්/ප්පලාසරික්අපද්රවය / nghypj;jpd;/gpsh];bf; fopT 

Actions that have been taken to manage Polythene/Plastic Waste are expected to be tested 

under this section  

ළපාලිතින්/ප්පලාසරික් අපද්රවය කෙමනාකරර්ය කිරීම සඳහා ළගනඇති ක්රියාමාගග ළමම ළකාටස 

යටළත් පරීක්ර්ා කිරීමට අළප්පක්ර්ා ළකළග 

 nghypj;jpd;kw;Wk; gpsh];bf; fopTfis epu;tfpf;f vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; ,e;j 

gpuptpd; fPo; gupNrhjpf;fg;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ 

3.4.1.1 What are the actions that have been taken for reducing the Polythene/Plastic 

waste generated in your company/institute? / ඔබ සමාගම/ආයතනය තුෙ ජනනය 

වන ළපාලිතින්/ප්පලාසරික් අපද්රවය අවම කිරීම සඳහා ළගන ඇති ක්රියාමාගග ළමානවාද්? 

/ cq;fsJ epWtdj;jpy; cUthf;fg;gLk; nghypj;jpd;/gpsh];bf; fopTfis 

Fiwg;gjw;F vLf;fg;gLk; eltbf;iffs; vd;d? 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.2 What are the actions that have been taken for re-using/recycling the 

Polythene/Plastic waste generated in your company/institute? / ඔබ 

සමාගම/ආයතනය තුෙ ජනනය වන ළපාලිතින්/ප්පලාසරික් අපද්රවය නැවත භාවිතා 

කිරීම/ප්රතිචක්රීකරර්ය සඳහා ළගනඇති ක්රියාමාගග ළමානවාද්? / cq;fs; epWtdj;jpy; 

cUthFk; nghypj;jpd;/ gpsh];bf; fopTfspd; kPs;ghtid/ kPs;Row;rp 

nra;tjw;fhf vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; vd;d? 
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3.4.1.3 Please provide details of the usage of lunch boxes/ sheets/food wrappers in your 

company/institute / ඔළබ් සමාගළම්/ආයතනළේ දිවා ආහාර ළපට්ටි/ආහාර 

ද්වටන/ළවනත් විකල්ප පරිසර හිතකාමී ආහාර ද්වටන භාවිතය පිළිබද්ව විසරතර සඳහන් 

කරන්න? / cq;fs; epWtdj;jpy; rhg;ghl;Lg; ngl;bfs;/czT nghjpnra;Ak; 

jhs;fs; vd;gtw;wpd; ghtid gw;wpa tpguq;fis jaTnra;J Fwpg;gplTk;. 

 

Description / විසරතරය/ tpguk; 
Tick () the appropriate cell/cells / 

සුදුසුළකාටුව/ ළකාටුතුල () ලකුර් ළයාද්න්න/ 
nghUj;jkhd $l;bDs; () vd milahskplTk; 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Use of Lunch Boxes / ආහාර 

ඇසුරුම් ළපට්ටි භාවිතය / 

rhg;ghl;Lg; ngl;bfspd; 
ghtid 

     

Use of Lunch Sheets / 

ළපාලිතින්ආහාරද්වටන භාවිතය / 

czT nghjpnra;Ak; 
nghypj;jpd; jhs;fspd; 
ghtid 

     

Use of other eco-friendly food 

wrappers/ ළවනත් පරිසර හිතකාමී 

ආහාර ද්වටන භාවිතය / Rw;whly; 

NeaKs;s czT nghjpnra;Ak; 
jhs;fspd; ghtid 

     

3.4.1.4 Please provide details of the usage of PET bottles/water dispensers/reusable 

bottles in your company/institute / ඔබ සමාගම/ආයතනය තුෙ PET ළබෝතල්/ජල 

ඩිසරළපන්සග/නැවත භාවිතා කෙහැකි ළබෝතල් භාවිතය පිළිබද්ව විසරතර සඳහන් කරන්න 

/ cq;fs; epWtdj;jpy; PET Nghj;jy;fs;/ePu; tpepNahf 

gk;gpfs;/kPs;ghtidf;Fupa Nghj;jy;fs; vd;gtw;wpd; ghtid gw;wpa 

tpguq;fis jaTnra;J Fwpg;gplTk;. 

Description / විසරතරය/ tpguk; 

Tick () the appropriate cell/cells / සුදුසුළකාටුව/ 
ළකාටුතුල () ලකුර් ළයාද්න්න/ nghUj;jkhd 

$l;bDs; ()vd milahskplTk; 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Use of PET bottles / PET 

ළබෝතල් භාවිතය / PET 

Nghj;jy;fspd; ghtid 
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Description / විසරතරය/ tpguk; 

Tick () the appropriate cell/cells / සුදුසුළකාටුව/ 
ළකාටුතුල () ලකුර් ළයාද්න්න/ nghUj;jkhd 

$l;bDs; ()vd milahskplTk; 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Use of Water Dispensers / ජල 

ඩිසරළපන්සග භාවිතය / ePu; 
tpepNahf gk;gpfspd; 
ghtid 

     

Use of Glass/plastic bottles 

(reusable) / වීදුරු/ප්පලාසරික් 

ළබෝතල් භාවිතය (නැවත භාවිතා 

කෙ හැකි) / kPs;ghtidf;Fupa 
Nghj;jy;fs;/Ftisfspd; 
ghtid 

     

4. Environmental Education & Promotion / පාරිසරික අධ්යාපනය සහ 

ප්රවධ්ගනය / Rw;whly; fy;tp kw;Wk; Nkk;ghL 

Environmental activities carried out by your company/institute can be described under this 

section  

ආයතනය විසින් සිදුකරනු ලබන පාරිසරික ක්රියාකාරකම් පිළිබද් විසරතර ළමම ළකාටස යටළත් 

සඳහන් කෙයුතුය 

cq;fs; epWtdj;jpdhy; Kd;ndLf;fg;gl;l Rw;whly; nraw;ghLfs; gw;wp ,e;j gpuptpy; 

vLj;;Jiuf;fNtz;Lnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ 

4.1  Please provide details of the Environmental Social Responsibility activities (ESR related 

activities) that have been practiced by your company/institution / ඔබ සමාගම/ආයතනය 

මගින් සිදුකල පාරිසරික සමාජ වගකීම් (ESR ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්) පිළිබද්ව විසරතර සඳහන් 

කරන්න / cq;fs; epWtdj;jpy; nraw;ghl;bYs;s Rw;whly r%f nghWg;Gzu;T 

eltbf;iffs; Fwpj;j tpguq;fis jaTnra;J toq;fTk; (ESR rhh;e;j 

nraw;ghLfs;) 
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• Attach photos / ඡායාරූප අමුර්න්න/ Gifg;glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sJ 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if   

         

  

 

4.2 Please provide the details of the Tree Planting activities carried out during the year 2019 

and 2020 / 2019 හා 2020 වර්ගය තුෙ සිදුකරන ලද් රුක්ළරෝපර් වැඩසටහන් පිළිබද්ව විසරතර 

සඳහන් කරන්න / 2019/2020 Mk; tUlq;fspy; Kd;ndLf;fg;gl;l kueLifj; jpl;lq;fs; 

Fwpj;j tpguq;fis jaTnra;J toq;fTk;. 

 

 

 

 

 

 

• Attach photos / ඡායාරූප අමුර්න්න/ Gifg;glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sJ 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if   

         

4.3 How do you Send/promote environment related messages to the clients/General public? / 

ඔබ ළසරවාද්ායකයින්ට/සාමානය ජනතාවට පරිසරය හා සම්බන්ධ් පණිවිඩ ලබාළද්න්ළන්/ප්රවධ්ගනය 

කරන්ළන් ළකළසරද්? / nghJkf;fs;/tbf;ifahsh;fSf;F Rw;whly; njhlh;ghd 

tpguq;fis vt;thW mDg;GtJ/Nkk;gLj;JtJ? 

(Tick () the appropriate cell/cells) / සුදුසුළකාටුව/ළකාටුතුල () ලකුර්ළයාද්න්න / 

nghUj;jkhd $l;bDs; () vd milahskplTk; 

SMS / ළකිපණිවිඩ ළසරවා මගින් / FWQ;nra;jp Nrit  

Emails / විද්ුත් තැපෑල මගින් / kpd;dQ;ry;  

Letters / ලිපි මගින් / fbjq;fs;  
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(Tick () the appropriate cell/cells) / සුදුසුළකාටුව/ළකාටුතුල () ලකුර්ළයාද්න්න / 

nghUj;jkhd $l;bDs; () vd milahskplTk; 

TV programs / රූපවාහිනී වැඩසටහන් මගින් / njhiyf;fhl;rp 
epfo;r;rpfs; 

 

Radio Programs / ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් මගින් / thndhyp epfo;r;rpfs;  

Social Media / සමාජමාධ්ය මගින් / r%f Clfk;  

Leaflets / අත්පිකා මගින් / Jz;Lg;gpuRuq;fs;  

Campaigns / ප්රවධ්ගන වැඩසටහන් මගින් / gpur;rhuq;fs;  

Other / ළවනත් (සඳහන් කරන්න) / Vidait (Fwpg;gplTk;) 
……………………………………………… 

 

4.4 Your publications during 2020 & 2019 related to Environmental Conservation, Waste 

Management, Pollution Control, Environmental Education and Promotion should be listed 

under this section (printed version or e-version), Please specify / ඔබ පරිසර සංරක්ර්ර්ය, 

අපද්රවය කෙමනාකරර්ය, පරිසර දූර්ර්ය පාලනය, පාරිසරික අධ්යාපනය සහ ප්රවධ්ගනයට අද්ාෙ 

කිසිවක් 2020 දී ළහෝ 2019 දී ප්රකාශයට පත්කර ඇත්නම් කරුර්ාකර සඳහන් කරන්න (මුද්රිත 

අනුවාද්ය ළහෝ ඊ-අනුවාද්ය) / 2020 kw;Wk; 2019 Mk; tUlq;fspy; Rw;whly; ghJfhg;G> 

fopT Kfhikj;Jtk;> khRf; fl;Lg;ghL> Rw;whly; fy;tp kw;Wk; tpopg;G+l;ly; rhh;ghd 

cq;fsJ ntspaPLfs; ,e;j gpuptpd; fPo; gl;bayplTk; (mr;rplg;gl;l gjpg;G my;yJ 

kpd;dZ gjpg;G gw;wp jaTnra;J Fwpg;gplTk;.) 

 

 

 

 

 

 

 

• Attach your Publications (if available) / ඔළබ් ප්රකාශන අමුර්න්න (තිළබ්නම්) / 

ntspaPLfs; fhzg;gl;lhy; ,izf;fTk; 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if   

        

 



 

17 | P a g e  

 

5. Esthetic Appearance / ළසෞන්ද්ර්යාත්මක ළපනුම / mofpay; Njhw;wk; 

5.1 Building is constructed following the Green building Concept / හරිත ළගාඩනැගිලි 

සංකල්පයට අනුව ළගාඩනැගිල්ල ඉදිකර ඇත / gRik fl;ll vz;zf;fUit gpujpgypj;J 

fl;llk; fl;lg;gl;Ls;sJ 

Yes / ඔේ/ Mk; 

No/ නැත/ ,y;iy 

 

5.2 Availability of Green Approaches within the premises / පරිශ්රය තුෙ ද්ක්නටඇති හරිත 

ප්රළේශයන් / tshfj;jpDs; fhzg;gLk; gRik mZFKiwfs;  

Green Approaches / හරිත ප්රළේශයන් / gRik 
mZFKiwfs; 

(Tick () the appropriate 

cell/cells) / 
සුදුසුළකාටුව/ළකාටුතුල () 

ලකුර්ළයාද්න්න / nghUj;jkhd 
$l;bDs; () vd 
milahskplTk; 

Maintaining Vertical Gardens / සිරසර උද්යාන නඩත්තුකර 

ඇත/ nrq;Fj;jhd Njhl;lq;fis guhkupj;jy; 

 

Maintaining a Rooftop Garden / වහලමත උද්යාන 
නඩත්තු කර ඇත / Nkw;js khbj; Njhl;lj;ij 
guhkupj;jy; 

 

Availability of Natural Plants/Flowers pots / සරවාභාවික 

පැල / මල් ළපෝච්චි තබා ඇත / ,aw;if jhtuq;fs; 
fhzg;gly;/ kyh;r;rhbfs; 

 

Recycled materials for Decorations / සැරසිලි සඳහා 
ප්රතිචක්රීකරර්ය කරන ලද් ද්රවය භාවිතා කර ඇත / 
kPs;Row;rpf;Fl;gLj;jg;gl;l nghUl;fspd; myq;fhuk; 

 

Proper Landscaping / නිසි භූමි අලංකරර්ය / Kiwahd 
jiuj;Njhw;w tbtikg;G 

 

Other / ළවනත් (සඳහන් කරන්න)/ Vidait 
(Fwpg;gplTk;) …………………………………… 

 

• Attach photos / ඡායාරූප අමුර්න්න/ Gifg;glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sJ 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if   
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5.3 Total number of workers for Janitorial/Housekeeping/Landscaping / සනීපාරක්ර්ක/ 

ගෘහපාලනය/භූමි අලංකරර්ය සඳහා ළයාද්වා ඇති මුළු ළසරවක සංඛ්යාව ළකාපමර්ද්? 

/Rj;jg;gLj;jy;/tPl;L guhkupg;G/ jiuj;Njhw;w tbtikg;G Nghd;wtw;wpw;fhd 

Ntiyahl;fspd; vz;zpf;if 

 

 

 

 

6. Optimal Resources Management / ප්රශසරථ සම්පත් කෙමනාකරර්ය / 

tsq;fspd; mjpfgl;r Kfhikj;Jtk; 

6.1 Energy / බලශක්ති / rf;jp 

6.1.1 What are the methods used for illuminating the premises? / පරිශ්රය ආළලෝකමත් කිරීම 

සඳහා භාවිතා කරන ක්රම ළමානවාද්? / tshfj;ij xspur; nra;tjw;fhf ghtpf;fg;gLk; 

Kiwfs; vd;d? 

Illuminating Method/ ආළලෝකකරර් ක්රමය/ xspur; 
nra;tjw;fhd Kiwfs; 

(Tick () the appropriate 
cell/cells) / සුදුසු ළකාටුව/ 

ළකාටුතුල () ලකුර් ළයාද්න්න/ 
nghUj;jkhd $l;bDs; 

()vd milahskplTk; 
Using natural lights for illuminating the building / 

ළගාඩනැගිල්ල ආළලෝකමත් කිරීම සඳහා සරවාභාවික ආළලෝකය 

භාවිතා කරයි / fl;llk; xspur; nra;tjw;fhf ,aw;if 
xspia ghtpj;jy; 

 

Using LED bulbs / LED බල්බ භාවිතා කරයි / LED 

kpd;Fkpo;fis ghtpj;jy; 
 

Using CFL bulbs / CFLබල්බ භාවිතා කරයි / CFL 

kpd;Fkpo;fis ghtpj;jy; 
 

Using florescent bulbs / ප්රතිදීප්පත බල්බ භාවිතා කරයි / 
GNshurd;l; kpd;Fkpo;fis ghtpj;jy 

 

Other (specify) / ළවනත් (සඳහන්කරන්න) / Vidait 

(Fwpg;gplTk;) …………………………………… 
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6.1.2 What type of electronic / electric applications used for energy saving? / බලශක්ති 

ඉතිරිකිරීම සඳහා භාවිතා කරන ඉළලක්ළරානික / ඉළලක්ික් ආයිතම් ළමානවද්? / rf;jp 

Nrkpg;gpw;fhf vd;d tifahd ,yj;jpudpay;/kpd; rhjdq;fs; gad;gLj;jg;gLfpd;wd? 

Electric/ electronic applications/equipment / 

ඉළලක්ළරානික/ඉළලක්ික් ආයිතම් / ,yj;jpudpay;/ kpd; 
rhjdq;fs; 

(Tick () the appropriate 

cell/cells) / 

සුදුසුළකාටුව/ළකාටුතුල () 

ලකුර්ළයාද්න්න / 
nghUj;jkhd $l;bDs; 

()vd milahskplTk; 

None / කිසිවක් නැත/ vJTk; ,y;iy  

Inverter AC / Inverter වායුසමීකරර්/ Inverter Fsp&l;bfs;  

Inverter Refrigerator / Inverter ශීතකරර්/ Inverter 

Fsph;rhjdg;ngl;b 

 

LED Display / LED තිර/ LED jpiu  

Other (specify) / ළවනත් (සඳහන්කරන්න)/ Vidait 

(Fwpg;gplTk;)  

……………………………….……………………………….. 

 

6.2 Use of Renewable Energy / පුනජගනනීය බලශක්තිය භාවිතය / kPs;GJg;gpf;fj;jf;f 

rf;jp ghtid 

6.2.1 Specify your Energy Consumption rate during 2020/2021 / 2020/2021 වර්ගළේදි ඔළබ් 

බලශක්ති පරිළභෝජන අනුපාතය සඳහන් කරන්න / 2020/2021 Mk; tUlq;fspy; cq;fsJ 

rf;jp Efh;T tPjj;ij Fwpg;gplTk;. 

Energy Source / බලශක්ති මූලාශ්රය/ 
rf;jp %yk; 

Tick () the appropriate cell/cells / 

සුදුසුළකාටුව/ ළකාටුතුල () ලකුර්ළයාද්න්න/ 
nghUj;jkhd $l;bDs; () vd 

milahskplTk; 
0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-

100% 

National Electricity Grid / ජාතික 

විදුලිබල සංිතය / Njrpa kpd;rhu rig 
     

Solar Energy / සූයගශක්තිය / R+upa rf;jp      

Bio Gas / ජජවවායු / caph; thA      

Hydro Power / ජලවිදුලි බලය / ePu; rf;jp      

Wind Power / සුෙං බලය/ fhw;W rf;jp      

Other / ළවනත් / Vidait       

 

 



20 | P a g e  

 

6.3 Water Usage / ජලය භාවිතය / ePu; ghtid 

6.3.1 Please provide details of the actions taken for minimizing water wastage in your 

company/institution / ජලය අපළත් යෑම අවම කිරීමට ඔබ සමාගම/ආයතනය ළගන ඇති 

ක්රියාමාගග කවළගද්? / cq;fsJ epWtdj;jpy; ePu; tPz;tpuaj;ij Fiwg;gjw;fhf vLf;fg;gl;l 

eltbf;iffspd; tpguq;fis jaTnra;J Fwpg;gplTk;. 

Action taken / ළගනඇති ක්රියාමාගග/ vLf;fg;gl;l 
eltbf;iffs; 

Tick () the appropriate 
cell/cells / සුදුසුළකාටුව / 

ළකාටුතුල () ලකුර්ළයාද්න්න 
/ nghUj;jkhd $l;bDs; 
()vd milahskplTk; 

Using of Dual flushing tanks / ද්විත්ව ළසරදුම් ටැංකි භාවිතා 

කර ඇති / ,ul;il gwpg;G njhl;bfis gad;gLj;jy; 

 

Using of Water saving taps / ජල ආරක්ර්ර් කරාම භාවිතා 

කරඇති / ePu; Nrkpg;G Foha;fis gad;gLj;jy; 

 

Use of sensitive taps / සංළේදී කරාම භාවිතා කරඇති / 

czu;jpwDila ePu;f; Foha;fis gad;gLj;jy; 
 

AC water harvesting / වායු සමීකරර්යන් ත්රවල ජලය නැවත 

භාවිතා කිරීම කරනු ලබයි / Fsp&l;bfspdhy; ntspNaWk; 
ePiu ghtpj;jy; 

 

Other (specify) / ළවනත් (සඳහන් කරන්න) / Vidait 

(Fwpg;gplTk;) ……………………………… 

 

6.4 Storm Water Management System / වර්ගා ජල කෙමනාකරර් පද්ධ්තිය / kio ePu; 

Kfhikj;Jt Kiwik 

6.4.1 Formally accepted Storm water discharge method is in place / වැසි ජලය බැහැර කිරීම 

සඳහා නීතයානුකූලව පිලිගත් ක්රමළේද්යක් භාවිතා කරයි / tstpDs; cs;s Kiwahf 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l kio ePu; ntspNaw;wy; Kiw 

Yes / ඔේ / Mk; 

No / නැත / ,y;iy 

6.4.2 Storm water drainage canals are in order / වැසිජල අපවහන කාණු පද්ධ්තිය ක්රමවත්ව ඇත / 

kio ePu; tbfhy; fhy;tha;fs; rpukkhf cs;sd 

Yes / ඔේ / Mk; 

No / නැත / ,y;iy 

6.4.3 Gutters/ Down pipes are in order / වැහිපීලි, ජලබසරනා ක්රමවත්ව සකසා ඇත / Fopfs;/ lTd; 

igg;Gf;fs; tupirapy; cs;sd 
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Yes / ඔේ/ Mk; 

No / නැත / ,y;iy 

6.4.4 Rain water Harvesting is in place / වර්ගා ජලය එක්ැසර කිරීළම් ක්රමළේද්යක් සරථාපිත 

ළකාටඇත/ tstpDs; kio ePu; Nrfupg;G eilngWfpwJ. 

Yes / ඔේ / Mk; 

No / නැත / ,y;iy 

6.5 Control Mosquitoes / මදුරුවන් මද්ගනය කිරීම / ………….. 

6.5.1 Actions that have been taken to control mosquitoes / මදුරුවන් මද්ගනය කිරීම සඳහා ළගන 

ඇති ක්රියාමාගග ළමානවද්? / Esk;Gfis fl;Lg;gLj;j vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; 

 

 

 

 

 

 

• Attach photos / ඡායාරූප අමුර්න්න/ Gifg;glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sJ 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if   

       

 

7. Manpower, Communication, Reporting & Systems / මිනිසරබල, සන්නිළේද්නය, 

වාතගාකරර්ය සහ පද්ධ්ති / kdpj tY>njhlh;ghly;> mwpf;ifaply; Kiwfs; 

7.1 Organizational Management / ආයතනික කෙමනාකරර්ය / epWtd 

Kfhikj;Jtk; 

7.1.1 Methods used for effective manpower usage / මිනිසර ශ්රම සම්පත් කාර්යක්ර්මව ළයද්වීම සඳහා 

ළගන ඇති ක්රියාමාගග සඳහන් කරන්න / nraw;jpwDila kdpjtY gad;ghl;bw;F 

gad;gLj;jg;gLk; Kiwfs; 
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Certification / සහතික/ rhd;wpjo;fs; 

Tick () the appropriate cell/Cells / 
සුදුසුළකාටුව/ළකාටුතුල () 

ලකුර්ළයාද්න්න / nghUj;jkhd 
$l;bDs; ()vd 
milahskplTk; 

Obtained 5S Certification / පංචවිධ් ක්රමය සම්බන්ධ් 

සහතිකය ලබාළගන ඇත / 5 S rhd;wpjofs; 
ngwg;gl;Ls;sJ 

 

Obtained Productivity Certification / ඵලද්ායිතා 
සහතිකය ලබාළගන ඇත / cw;gj;jpjpwd; rhd;wpjo; 
ngwg;gl;Ls;sJ 

 

Other / ළවනත් / Vidait 

…………………………………………………… 

 

 

• Attach photos / ඡායාරූප අමුර්න්න / Gifg;glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sJ 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if   

          

7.1.2 Availability of designated person/team for environmental activities / පාරිසරික කටයුතු 

සඳහා නම් කරන ලද් පුද්ගලළයකු/කණ්ඩායමක් සිටීනම් සඳහන් කරන්න / Rw;whly; 

nraw;ghLfSf;fhf epakpf;fg;gl;l egh;/FO cs;sJ 

Yes / ඔේ/ Mk; 

No/ නැත/ ,y;iy 

7.1.2.1 Name of the person who can be contacted to get further information about 

environmental activities / පාරිසරික කටයුතු පිළිබද්ව වැඩිදුර ළතාරතුරු ලබාගැනීම 

සඳහා සම්බන්ධ් වියහැකි පුද්ගලයාළේ නම / Rw;whly; nraw;ghLfs; njhlh;ghf 

Nkyjpf jfty;fisg; ngWtjw;F njhlh;Gnfhs;sf;$ba egupd; ngah; 

 

7.1.2.2 Contact Number / දුරකථන අංකය/ njhiyNgrp ,yf;fk;.  

 
 

7.1.3 If the answer is “yes” for 7.1.2, how do you motivate that persons or team? / ඉහත 7.1.2 

සඳහා පිළිතුර “ඔේ” නම්, ඔබ එවැනි පුද්ගලයින් ළහෝ කණ්ඩායමක් අිළේරර්ය සිදුකරන්ළන් 

ළකළසරද්? / 7.1.2 f;F tpil Mk; vdpy;> egiu my;yJ FOit vt;thW 

Cf;Ftpf;fpd;wPh;fs;?  
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Motivation technique / අිළේරර් ක්රම / Cf;Ftpj;jy; 
njhopEl;gk; 

Tick () the appropriate 

cell/Cells / සුදුසු 

ළකාටුව/ළකාටු තුල () ලකුර් 

ළයාද්න්න / nghUj;jkhd 
$l;bDs; ()vd 
milahskplTk; 

By giving incentives / දිරි දීමනා මගින් / rYiffs; 
toq;Ftjd; %yk; 

 

By giving promotions / උසසරවීම් මගින් / gjtp 
cah;Tfspd; %yk; 

 

By giving scholarships / ශිර්යත්ව මගින් / 

Gyikg;gupr;rpy;;fs; %yk; 

 

By giving tours / චාරිකා මගින් / Rw;Wg;gazq;fis 
toq;Ftjd; %yk; 

 

By giving recognitions / පිළිගැනීම් මගින් / mq;fPfhuq;fs; 
mopg;gjd; %yk; 

 

By giving appreciations / අගය කිරීම් මගින් / 

ghuhl;Lf;fis toq;Ftjd; %yk; 

 

Other (specify) / ළවනත් (සඳහන් කරන්න)/ Vidait 
(Fwpg;gplTk;) 

…………………………………………………………… 

 

7.2 Documentation and Reporting / ළල්ඛ්නගත කිරීම් සහ වාථගා කිරීම් / Mtzg;gLj;jy; 

kw;Wk; mwp;f;ifaply; 

7.2.1 Methods used for day today official communication / එදිළනද්ා නිල සන්නිළේද්නය සඳහා 

භාවිතා කරන ක්රමළේද්යන් ළමානවද්? / xt;nthU ehSk;mjpfhuG+u;t njhiynjhlh;Gf;F 

gad;gLj;jg;gLk; Kiwfs; 

 Tick () the appropriate cell/Cells / සුදුසු 

ළකාටුව/ළකාටු තුල () ලකුර් ළයාද්න්න/ nghUj;jkhd 
$l;bDs; () vd milahskplTk; 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Papers / කඩද්ාසි/ gj;jpupiffs; 
     

Emails / විද්ුත් තැපෑල/ 
kpd;dQ;ry;fs; 

     

Social media / සමාජ ජාල/ r%f 
Clfk; 
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 Tick () the appropriate cell/Cells / සුදුසු 

ළකාටුව/ළකාටු තුල () ලකුර් ළයාද්න්න/ nghUj;jkhd 
$l;bDs; () vd milahskplTk; 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Telephone / දුරකථන/ 
njhiyNgrp 

     

Mobile app / ජංගම ළයදුම/ 
nkhigy; gad;ghL 

     

Computer based System / 
පරිගර්ක පාද්ක පද්ධ්තිය/ fzpdp 
mbg;gilapyhd Kiwik 

     

SMS / ළකි පණිවිඩ ළසරවා/ FWQ; 
nra;jp Nrit 

     

7.3 Systems and Procedures / නව පද්ධ්ති සහ ක්රියාපිපාි / mikg;Gf;fs; kw;Wk; 

nray;Kiwfs;  

7.3.1 New systems / procedures and processes introduced during the year 2019/2020/2021to 

improve the productivity of the environment / පරිසරළේ ගුර්ාත්මකභාවය ඉහෙ නැංවීම 

සඳහා 2019/2020/2021 වර්ග තුෙ හඳුන්වාදුන් නව පද්ධ්ති / ක්රියාපිපාි සහ ක්රියාවලීන් 

ළමානවද්?/ Rw;whly; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf 2019/2020/2021 Mk; tUlj;jpy; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;;Ls;s Gjpa Kiwfs;> nray;Kiwfs; kw;Wk; nraw;ghLfs;. 

 Description of the system/ 

procedure/ process introduced / 

හඳුන්වාදුන් පද්ධ්තිය/ක්රියාපිපාිය/ 

ක්රියාවලිය පිළිබඳ විසරතරය / 

mwpKfg;gLj;jg;gl;l Kiwfs;/ 

nray;Kiwfs;/ nraw;ghLfspd; 
tpguk; 

Date of 

introduced / 

හඳුන්වාදුන් 

දිනය/ 
mwpKfg;gLj;
jg;gl;l jpfjp 

Outcome / 

ප්රතිඵලය / 
gyd; 

Success Rate (As a 

percentage) / 

සාථගකත්ව 

අනුපාතය 

(ප්රතිශතයක් ළලස) / 
ntw;wp tpfpjk; 
(rjtPjj;jpy;) 

i     

ii     

iii     

     



 

25 | P a g e  

 

8. Health and Safety / ළසෞඛ්යය හා ආරක්ර්ාව / Rfhjhuk;; kw;Wk; ghJfhg;G 

8.1 Do your company / institution have an emergency Preparedness Plan? / ඔබ 

සමාගමට/ආයතනයට හදිසි අවසරථාවන් සඳහා සූද්ානම් වීළම් සැලසුමක් තිළබ්ද්? / cq;fs; 

epWtdj;jpy; mtrufhyepiyf;Fj; jahuhd jpl;lq;fs; cs;sdth? 

Yes / ඔේ/ Mk; 

No/ නැත/ ,y;iy 

• If yes, please attach it / ඔේ නම් කරුර්ාකර එය අමුර්න්න/ Mk; vdpy;>jaTnra;J 

,izf;fTk; 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if  

          
 

8.2 Is there an emergency response team/officer attached to your company/institution? / ඔබ 

සමාගමට/ආයතනයට හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායමක්/නිලධ්ාරිළයකු සිටීද්? / cq;fs; epWtdj;jpy; 

mtrufhy nghWg;Gf;Fupa FO/cj;jpNahfj;jh; ,izf;fg;gl;Ls;shuh? 

Yes / ඔේ/ Mk; 

No/ නැත/ ,y;iy 

8.2.1 Name of the person who can be contacted to get further information aboutemergency 

respond / හදිසි ප්රතිචාර පිළිබඳව වැඩිදුර ළතාරතුරු ලබාගැනීම සඳහා සම්බන්ධ් වියහැකි 

පුද්ගලයාළේ නම / mtrufhy nghWg;G gw;wp Nkyjpf jfty;fisg; ngWtjw;F 

njhlh;Gnfhs;sf;$ba egupd; ngah; 

 

8.2.2 Contact Number / දුරකථන අංකය / njhiyNgrp ,yf;fk ;  
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8.3 Availability of health and safety measures / ළසෞඛ්ය සහ ආරක්ර්ාව පිළිබඳ පියවර / 

eilKiwapYs;sRfhjhu kw;Wk; ghJfhg;G eltbf;iffs; 

 Tick () the appropriate cell/Cells / 
සුදුසු ළකාටුව/ළකාටු තුල () ලකුර් 

ළයාද්න්න / nghUj;jkhd $l;bDs; 
()vd milahskplTk; 

Yes / ඔව් / Mk; No / නැත / ,y;iy 

Optimum Space available for Each Employee / 
සෑම ළසරවකළයකුටම ප්රශසරත ඉඩකඩ තිළබ් / 
xt;nthU gzpahl;fSf;Fk; cfe;j ,lk; 
fpilf;fpwJ 

  

Optimum Light available for Each Employee / සෑම 

ළසරවකළයකුටම ප්රශසරත ආළලෝකය තිළබ් / xt;nthU 
gzpahl;fSf;Fk; cfe;j ntspr;rk; fpilf;fpwJ 

  

Optimum Ventilation available for Each 
Employee / සෑම ළසරවකළයකුටම ප්රශසරත වාතාශ්රයක් 

ඇත / xt;nthU gzpahl;fSf;Fk; cfe;j 
fhw;Nwhl;lk; fpilf;fpwJ 

  

Fire Extinguisher in place / ගිනි නිවන උපකරර් 

සරථානගත කර ඇත / ,lj;jpy; jPaizg;G fUtpfs; 
cs;sd 

  

Fire Alarm in order / ගිනි අනතුරු ඇඟවීම් සංඥා නිසි 
ළලස ක්රියාත්මක ළේ / jP vr;rupf;if fUtpfs; 
cs;sd 

  

Fire Drill conducted / ගිනි ළපරහුරු වැඩසටහන් 

පවත්වා ඇත / jP Kd;ndr;rupf;if nraw;ghLfs; 
elj;jg;gl;lJ 

  

Fire insurance Available / ගිනි රක්ර්ර් ආවරර්යක් 
ඇත / jP fhg;gPL cs;sJ. 

  

Safety Equipment in place / ආරක්ිත උපකරර් 

නිසි ළලස සරථානගතර ඇත / ,lj;jpy; ghJfhg;G 
cgfuzq;fs; cs;sd 

  

Employee Health test/s done / ළසරවක ළසෞඛ්ය 
පරීක්ර්ර්ය සහ එන්නත් ලබා දීම සිදුකර ඇත. / 
gzpahl;fspd; cly;eyk; gupNrhjizf;fg;gl;lJ 

  

• Attach photos / ඡායාරූප අමුර්න්න / Gifg;glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sJ 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය/ ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if   

         

9. Compliance with government rules, regulations and policies / රජළේ නීති, 

ළරගුලාසි සහ ප්රතිපත්ති වලට අනුකූල වීම / murhq;f tpjpfs;> xOq;Ftpjpfs; 

kw;Wk; nfhs;iffSf;F ,zq;Fjy; 
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9.1 Does your company/ institute have a fixed environmental policy? / ඔබ 

සමාගමට/ආයතනයට සරථාවර ලිඛිත පරිසර ප්රතිපත්තියක් තිළබ්ද්? / epiyahd Rw;whly; 

nfhs;if cq;fsJ epWtdj;jpy; cs;sjh? 

Yes / ඔේ/ Mk; 

No/ නැත/ ,y;iy 

• If the answer for the above is “yes” please attach it / ඉහත පිළිතුර“ඔේ”නම්, කරුර්ාකර 

එය අමුර්න්න / NkNy cs;sjw;F tpil Mk; vdpy;> jaTnra;J ,izf;fTk; 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if    

         

9.2 Availability of necessary approvals / අනුමත කිරීම් /  fpilf;fg;gl;l mDkjpfs;  

Type of approvals / අනුමත කිරීළම් වගගය/ mDkjpfspd; 
tif 

Tick () the appropriate 

cell/Cells / සුදුසු 

ළකාටුව/ළකාටු තුල () ලකුර් 

ළයාද්න්න / nghUj;jkhd 

$l;bDs; ()vd 
milahskplTk; 

Business Registration / වයාපාර ලියාපදිංි සහතිකය / 

tpahghu gjpT 

 

Building Approval / ළගාඩනැගිලි අනුමත කිරීළම් සහතිකය / 
fl;ll mDkjp 

 

Environmental Recommendation / පාරිසරික නිළද්ගරශය / 

Rw;whly; rpghu;R 

 

Environmental Protection license / පරිසර ආරක්ර්ර් 

බලපත්රය / Rw;whly; ghJfhg;g cupkk; 

 

Other (specify) / ළවනත් (සඳහන්කරන්න) / Vidait 

(Fwpg;gplTk;)……………………………………………… 

 

9.3 Have your company / institute ever been a victim for an environment related offense? If 

yes, specify / ඔබ සමාගමට / ආයතනයට කවද්ා ළහෝ පරිසරය හා සම්බන්ධ් වරද්කට වරඳකරුවකු 

වී තිළබ්ද්? එළසර නම්, සඳහන් කරන්න/ cq;fsJ epWtdk; Rw;whly; njhlh;ghd 

Fw;wq;fspy; vg;NgjhtJ ,yf;fhfp cs;sjh? 
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10. Recognition and previous awards / අගයකිරීම් සහ ළපර සම්මාන / mq;fPfhuk; 

kw;Wk; Kd;dh; ngw;w tpUJfs; 

10.1 If your company/institute received Local/National/international level Recognition, 

Awards or Certificates from CEA or any other environment related institutions for 

environmental related approaches during past 3 years, please specify / පසුගිය වසර 3ක 

කාලය තුෙ මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ළහෝ ළවනත් පරිසරය අද්ාෙ ආයතනවලින් පරිසර ආරක්ර්ර් 

ප්රළේශයන් සඳහා ලබාගත් ළද්ශීය/ජාතික/ජාතයන්තර ඇගයිම්, සම්මාන ළහෝ සහතික ලබා 

ඇත්නම්, කරුර්ාකර සඳහන් කරන්න / fle;j 3 tUlq;fspy;Rw;whly; njhlh;ghd 

mZFKiwfSf;fhf kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig my;yJ Rw;whly; rhh;ghd 

epWtdq;fsplkpUe;J cq;fs; epWtdj;jpw;F rh;tNjr/Njrpa/cs;Sh; kl;lq;fspy; 

rhd;wpjo;fs; my;yJ tpUJfs; fpilf;fg;ngw;wpUe;jhy;> jaTnra;J Fwpg;gplTk;. 

 Local 

recognition/rewards/certificate

s / ළද්ශීය 

ඇගයිම්/සම්මාන/සහතික 

/cs;Su; mq;fPfhuk;/ 

tpUJfs;/ rhd;wpjo;fs; 

Nationalrecognition/rewards/ce

rtificates / ළද්ශීය 

ඇගයිම්/සම්මාන/සහතික / Njrpa 

mq;fPfhuk;/ tpUJfs;/ 
rhd;wpjo;fs; 

International 

recognition/rewards/certif

icates / ළද්ශීය ඇගයිම් / 

සම්මාන / සහතික/ rh;tNjr 

mq;fPfhuk;/ tpUJfs;/ 
rhd;wpjo;fs; 

i    

ii    

iii    

    

    

• Attach the copies of Awards, Certificates and Appreciations / සම්මාන, සහතික සහ 

ඇගයීම්වල පිටපත් අමුර්න්න / tpUJfs;>rhd;wpjo;fs; kw;Wk; rhjidfspd; gpujpfis 

,izf;fTk; 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if     

          

• Attach any other supporting documents / ළවනත් උපකාරක ලියකියවිලි අමුර්න්න / Vida 

Jiz Mtzq;fisAk; ,izf;fTk; 

Number of the Attachedment / අමුණුම් අංකය / ,izg;Gf;fspd; vz;zpf;if    
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APPLICANT'S DECLARATION / අයදුම්කරුළේ ප්රකාශය / tpz;zg;gjhupapd; 

cWjpAiu    

I, the undersigned (full name of applicant) ……………………………………………do 

hereby declare and affirm that all information herein provided by me is true and give authority 

to the panel of judges to check provided details and if found that the information provided is 

not true, then to accept the verdict of the CEA as the full and final authority. 

පහත අත්සන් කරන………………………………………………………….. (සම්පූර්ග නම) වන 

මා ළම් සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇති ළතාරතුරු/ විසරතරසතය බවත්,ළමම සම්මානයට අද්ාල විනිශරචය 

මණ්ඩලයට එම ළතාරතුරු විසරතර ආදිය පරීක්ර්ා කිරීමට බලයලබාළද්න බවත්, යම් ආකාරයකින් එම 

ළතාරතුරු/විසරතර ආදිළයහි අසතය බව ප්රතයක්ර් වුවළහාත් මධ්යම පරිසර අධිකාරිළයහි තීරර්ය 

අවසාන තීරර්ය ළලස පිළිගැනීමට එකඟ වන බවත් ළමයින් සහතික කරමි.  

fPNoxg;gkpl;Ls;sehd; (tpz;zg;gjhupapd; KOg;ngah;) …………………………………… 

vd;dhy; jug;gl;Ls;sjfty;fs; midj;Jk; cz;ikahdit vd cWjpg;gLj;JtNjh L 

vd;dhy; toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fis gupNrhjpg;gjw;fhd mjpfhuj;jpid eLtu; FOTf;F 

toq;fpAs;Nsd;. NkYk; nfhLf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikf;Fg; Gwk;ghdit vd 

fhzg;gLkplj;J> G+uz kw;Wk; ,Wjp mjpfhuj;jpid cila kj;jpa Rw;whly; 

mjpfhurigapd; jPu;g;gpid Vw;Wf; nfhs;sTk; ,j;jhy; cWjpnkhop mspf;fpd;Nwd;  

  

 

 
Signature: ……………………   

අත්සන 

xg;gk; 

Stamp of the Firm/ආයතනළේ නිල මුද්රාව 

epWtdj;jpd; jpfjp Kj;jpiu 

 

 

 

 

Date : ………………… 

දිනය 

jpfjp  
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GUIDANCE TO FILL THE APPLICATION / අයදුම් පත්රය සම්පූර්ග කිරීමට උපළද්සර 

/tpz;zg;gg; gbtj;ij G+uzg;gLj;Jtjw;fhd topfhl;Ljy;fs; 

1.  We advise you to go through the following guidelines carefully and clarify any problem from 

the following contacts, before filling the application. 0112872278, 0112873447, 0112873448,  

0117877277 (Ext 2224/2225/2226/2227)  

අයදුම්පත්රය සම්පූර්ග කිරීමට ප්රථම ළමහි සඳහන් උපළද්සර වලට අනුව කටයුතු කිරීමටත්,  ඒ 

සම්බන්ධ්ව යම් ගැටළුවක් ඇතිවුවළහාත් පහත සඳහන් දුරකථන අංක ඇමතීමටත් කටයුතු 

කරන්න0112872278,0112873447, 0112873448, 0117877277 (Ext 2224/2225/2226/2227)  

tpz;zg;gg;gbtj;ij G+uzg;gLj;Jtjw;F Kd;du; gpd;tUk; topfhl;ly;fis ftdkhf 

thrpf;Fk;gb jhq;fs; mwpTWj;jg;gLfpwPu;fs;. VNjDk; ,lu;fs; fhzg;gLkhapd; fPo;tUk; 

njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlu;Gnfhs;SkhW jaTld; Ntz;lg;gLfpwPu;fs; 

0112872278,0112873447,0112873448, 0117877277 (Ext 2224/2225/2226/2227)  

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

Provincial and District Offices are in Annex 1) of the Central Environmental Authority or 

downloaded from CEA website (www.cea.lk) will only be accepted for the Presidential 

Environment Award 2022 competition. Select and fill the relevant type of application 

applicable to the sector/category you are going to apply. 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිළයහි ප්රධ්ාන කායගාලය, පොත් කායගාල, දිසරික් කායගාල (පොත් කායගාල 

හා දිසරික් කායගාල ළල්ඛ්නය ඇමුණුම1 හි ද්ක්වා ඇත.) ළහෝ මධ්යම පරිසර අධිකාරිළේ ළවබ් අඩවිය 

මඟින් ලබාගන්නා අයදුම්පත් පමර්ක් ළමම ජනාධිපති පරිසර සම්මාන 2022 සඳහා වලංගු ළේ.    

[dhjpgjp Rw;whly; tpUJ 2022 Nghl;bf;fhf kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapd; jiyik 

mYtyfk;> khfhz mYtyfk;> khtl;l mYtyfk; (khfhz kw;Wk; khtl;l 

mYtyfq;fspd; ngau;g;gl;bay; ,izg;G 1 ,y; jug;gl;Ls;sJ)  

kw;Wk; ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; kl;LNk 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

3. Completion of all parts of the applications is mandatory.  Please indicate "Not Applicable" at 

where it is not relevant. 

ළමම අයදුම් පත්රළයහි සඳහන් සෑම ළකාටසක්ම සම්පූර්ග කිරීම අනිවාර්ය ළේ. අද්ාල ළනාවන යම් 

ළකාටසක් ඇත්නම් ”අද්ාල ළනාළේ“ ළලස සඳහන් කරන්න. 

tpz;zg;gj;jpd; midj;J gf;fq;fisAk; KOikahfg; G+uzg;gLj;JtJ 

fl;lhakhdjhFk;. nghUj;jkw;w ,lq;fspy; “nghUj;jkw;wJ” vdf; Fwpg;gplTk;. 
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4.  Additional information such as projects done, photographs, CD, self-evaluation reports, 

approvals of relevant authorities, legal documents, flow charts, awards, certificates and any 

other related documents could be submitted with the application as attachments. 

සම්බන්ධ් වු වයාපෘති, ජායාරූප, සී.ඩී. තැි, සරවයං ඇගයීම් වාතගා ලබාගත් අනුමැතීන්, ගැලීම් සටහන්, 

සම්මාන සහතික ළහෝ එවැනි වු අළනකුත් ලියකියවිලි ඇත්නම් අයදුම්පත්රය සමඟ ඇමුණුම් ළලස 

ඉදිරිපත් කරන්න. 

KbTWj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fs;> Gifg;glq;fs;> ,Wtl;Lf;fs>; Rakjpg;gPl;L 

mwpf;iffs;> rk;ge;jg;gl;;l epWtdq;fspd; mDkjpfs;> rl;l Mtzq;fs;> fpiltupg;glk;> 

tpUJfs;> rhd;wpjo;fs; kw;Wk; Vida nghUj;jkhd Mtzq;fis tpz;zg;gg; 

gbtj;Jld; ,izf;fg;glKbAk;. 

Closing date for the application will be on 2022.02.15 

අයදුම් පත්ර භාරගන්නා අවසාන දිනය 2022.02.15 දින ළේ. 

tp;z;zg;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp 2022.02.15 

5.  The application should be submitted inenvelop and it should be sealed. 

අයදුම්පත්රය ලියුම් කවරයක බහා නිසිපරිදි අලවා ඉදිරිපත් කෙයුතුය.  

tpz;zg;gg;gbtk; jghYiwfspDs; itf;fg;gl;Lmit rPy; ,lg;gl;L rkh;g;gp;f;fNtz;Lk; 

6.  The category of the industry and “Presidential Environment Award 2022 - Private Sector” 

should be indicated on the left, top corner of envelop and the address of the industry should 

be indicated on the left side of envelop. 

ලියුම් කවරළේ වම්පස ඉහෙ ළකෙවළරහි ඔබ ඉල්ුම්කරන අංශය/ ක්රියාකාරකම සහ “ජනාධිපති 

පරිසර සම්මාන 2022- ළපෞද්ගලික අංශය” ළලස සඳහන් කෙයුතු අතර, ලියුම් කවරළයහි වම් 

පැත්ළතහි පහල කමගාන්තළේ ලිපිනය සඳහන් කෙයුතුය. 

jghYiwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; ‘[dhjpgjpRw;whly; tpUJ 2022 - jdpahh; Jiw’ 

vd Fwpg;gplg;gLtNjhL epWtdj;jpd;; tpyhrk; jghYiwapd; ,lJ gf;f fPo;; %iyapy; 

Fwpg;gplg;glNtz;Lk;. 



32 | P a g e  

 

7.   Applications should be forwarded on or before 2022.02.15 to the “Director, planning, Central 

Environmental Authority, 104, DenzilKobbekaduwa Mawatha, Battaramulla”. 

සියළුම අයදුම්පත්ර 2022.02.15දිනට ළපර “අධ්යක්ර් / සැලසුම්, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, 104, 

ළඩන්සිල් ළකාබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල” යන ලිපිනයට එවන්න. 

tpz;zg;gq;fis ‘gzpg;ghsu;> kdpjts myF> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> nld;rpy; 

nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y’ vDk; Kftupf;F 2022.02.15 f;F Kd;du; 

fpilf;$bajhf mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

8.   No any fee will be charged for the application 

අයදුම්පත සඳහා ගාසරතුවක් අයකරනු ළනාලැළබ්.  

tpz;zg;gq;fSf;F vt;tpjkhd fl;lzKk; mwtplg;glkhl;lhJ. 
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ELIGIBILITY CRITERIA / සුදුසුකම්/ jfikg; gpukhzk; 

1. Applicantindustry/ activityshould have a building plan approved by relevant Local Authority 

and valid Environmental Protection Licence.  

කමගාන්තය සතුව අනුමත ළගාඩනැගිලි සැලසුම හා වලංගු පාරිසරික ආරක්ර්ර් බලපත්රය පැවැතිය 

යුතුය. 

cs;Suhl;rp mjpfhurigapdhy; mDkjpf;fg;gl;l njhopw;rhiy/ nraw;ghl;Lf;F 

nghUj;jkhd fl;ll tiuglj;ijAk; nry;YgbahFk; Rw;whly; ghJfhg;G cupkj;ijAk; 

tpz;zg;gjhup nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

2. Gold Winners of National Green Award 2017, 2018 and 2019 are not eligible to apply for this 

event. 

ජාතික හරිත සම්මාන 2017, 2018 සහ 2019 හි රන් සම්මානලාභීන් ළමම වර්ගය සඳහා අයදුම් කිරීමට 

සුදුසුකම් ළනාලබනු ඇත. 

2019 ஆk; Mz;by; eilngw;w Njrpa gRik tpUJ epfo;tpy; jq;fg;gjf;fk; 

ngw;wtu;fs; ,t; epfo;tpy; gq;Fgw;w jFjpaw;wtu;fshtu;. 

EVALUATION PROCEDURE / ඇගයීවේ ක්රියාපිළිවව්ල / kjpg;gPl;L Kiw 
 
 

1. Scores will be given to each question of the application according to the marking scheme and 

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

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

representatives) 

එක් එක් අයදුම්කරුවන් සඳහා ළත්රීම් කමිටුව විසින් ළමම සම්මාන සඳහා සකසර කරගත් ලකුණු 

ලබාදීළම් ක්රියාපිළිළවතට අනුව ලකුණු ලබාළද්න අතර, සම්මානලාභීන් සුදුසුකම් ඇගයීම සහ 

නිරීක්ර්ර්ය මඟින් ළතෝරාගනු ලැළබ් (ළත්රීම් සඳහා සිදුකරන ක්ළර්රත්ර පරීක්ර්ර් ඇගයීම් කමිටුව මඟින් 

ළහෝ  පත්කරනු ලබන නිළයෝජිතයන් මඟින් සිදුකරනු ලැළබ්). 

Gs;sptoq;Fk; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; xt;nthU Nfs;tpfSf;Fk; Gs;spaplg;gl;L mjd; 

mbg;gilapy; njupTnra;ag;gLk; FWk; gl;baYf;F cs;thq;fg;gl;l 

tpz;zg;gjhupfsplkpUe;J kjpg;gPl;Lf;FOtpdhy; my;yJ Kd;nkhopag;gl;l gpujpepjpfshy; 

fsMa;T Nkw;nfhz;L ntw;wpahsu; njupTnra;ag;gLtu.; 
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2. At the final stage, each institute will be inspected by the judge panel or their representatives 

and final decision will be made by the judge panel. Telephone interviews can also be followed 

to get more information. 

අවසාන අවසරථාව ළලස ඇගයීමට ලක් කෙ අයදුම්පත්ර ළත්රීම් කමිටුව මඟින් ළහෝ පත්කරනු ලබන 

නිළයෝජිතයන් පැමිර් පරීක්ර්ා කරනු ලබන අතර, ළත්රීම් කමිටුළේ තීරර්ය අවසාන තීරර්ය ළේ. 

වැඩිදුර විසරතර ලබාගැනීමට දුරකථන මඟින්ද් විමසීම් කෙහැකිය. 

,Wjpf; fl;lj;jpy; xt;nthU epWtdKk; eLtu; FOtpdhy; guPl;rpf;fg;gl;L ,Wjpj; 

jPu;khdk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fSf;fhf NjitVw;gbd; 

njhiyNgrp %ykhd guPl;rpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

Annex 1 / ඇමුණුම 1 / ,izg;G 1: 
No. Provincial Offices/ 

District Offices 

Location Telephone / Fax 

1.  Western Provincial Office 
No. 104, Denzil Kobbekaduwa 

Mawatha, Battaramulla 

Tel:  011-2862831 

Fax:  011-2865293 

2.  Southern Provincial Office 
No. 359, Matara Road, Habaraduwa, 

Koggala 

Tel: 091-7877292/  

        091-7877277 

Fax: 091-7877277 

3.  Central Provincial Office Polgolla Dam, Polgolla 
Tel:  081-2494884 

Fax:  081-2494884 

4.  Northern Provincial Office Ariviyal Nagar, Kilinochchi Tel:071 8453546 

5.  Eastern Provincial Office No 5, Priyantha Mawatha , Kanthale 
Tel: 026-2234488 

Fax:  026-2234488 

6.  North Central Provincial 

Office 

No 388/40, Harischandra Mawatha, 

Anuradhapura 

Tel:   025-7877277 

Fax:  025-2225999 

7.  North Western Provincial 

Office 
No 150, Kandy Road, Kurunagala 

Tel:  037-2224730 /      

0377877277  

Fax: 037-2224730 

8.  Uva Provincial Office No 179, Kappetipola Road, Badulla 

Tel: 055-2225305/  

0557877277 

Fax: 055-2225305 

9.  Sabaragamuwa Provincial 

Office 

No 582/2, Court Junction, New Town, 

Ratnapura 

Tel:  045-2226984 

Fax:  045-2226984 

10.  Gampaha District Office 
No 184/1, 1st& 2nd Level, Seylan Bank 

Building, Kandy Road, Yakkala 

Tel: 033-2232201/2 

Fax: 033-2232202 
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11.  Kalutara District Office 
No 7A, Asiri Mawatha, Central 

Junction, Nagoda, Kalutara 

Tel: 034-2221420,  

        034-7877277 

Fax:  034-2221420 

12.  Matara District Office 
No 64/1, Francis Samaraweera 

Mawatha, Gabada Street, Matara 

Tel: 041-7877277/80 

Fax: 041 2234897 

13.  Hambantota District Office No 45, Weeraketiya Road, Tangalle  
Tel: 047-2241599 

Fax: 047-2241599 

14.  Matale Dicrict Office No 25, Malwaththa Road, Matale 
Tel: 066-2231205 

Fax: 066-2231205 

15.  Nuwara Eliya District 

Office 

No 4, Wajira Mawatha, Hawaeliya, 

Nuwara Eliya 
Tel: 071-7710674 

16.  Jaffna District Office Kachcheriya Building, Jaffna 
Tel: 021-2224050 

Fax: 021-2224050 

17.  Mulativu District Office 
Mulathiv Muslim Vidyala Road, 

Wannankulam,   Mullaitivu 

Tel:  021-2290224  

Fax: 021-2290224 

18.  Vavuniya Distict Office 
No 379, Horowpathana Road, 

Rambaikulam, Vavuniya 

Tel:  024-2228428 

Fax: 024-2228428 

19.  Mannar District Office Old Library Building, Mannar 
Tel: 023-2251606 

Fax: 023-2251606 

20.  Batticaloa District Office 
No 344/5, Trincomelee Road, Chandra 

Street, Batticaloa 

Tel:  065-2227522 

Fax:  065-2227522 

21.  Ampara Distict Office 1st Street, Ampara 
Tel:  063-7877277 

Fax: 063-2222192 

22.  Polonnaruwa District 

Office 
No 474, 28 Mile Post, Pollonaruwa 

Tel:  027-2227376 

Fax: 027-2227376 

23.  Monaragala District Office 
No 49/1, Viharamulla Mawatha, 

Monaragala 

Tel:  055-2277183 

Fax:  055-2277183 

24.  Kegalle District Office 
No 54/7, Albert Senevirathne 

Mawatha, Kegalle 

Tel:  035-2230449 

Fax:  035-2230449 

25.  Puttalam District Office 
No 155 A, In front of Buddhist Centre, 

Colombo Road, Puttalam 
Tel: 032-22267241 

 


