භධයභ ඳරිවර අධිකාරිය

කාර්යාලීය ප්රපයෝනනය
වශා ඳභණි.

………………………………………

පඳොලිතින් ශා ප්ාව්ටික් ආනයනය කරන්නන්/නි්ඳාදනය කරන්නන්/ ප්රතික්රීකර ය
කරන්නන් පශෝ එකතු කරන්නන් ලියාඳදිංචි කිරීභ වශා වූ ප්ර්නාලලිය
දනය: ……………..

1. කර්භාන්තපේ නභ
………………………………………………....................................................
......
2. ලර්ගය

1. ආනයනය
2. නි්ඳාදනය
3. ප්රතික්රීකර

ය

4. එකතුකිරීභ
5. පලනත් (වවිව්තරල දක්ලන්න) …………………………………………………
3. ලිපිනය
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
4. දුරකථන අිංකය

:……………………………

5. ඳෂාත් ඳාන ප්රපශය

:……………………………

6. දව්ත්රික්කය

:……………………………

7. ඳෂාත

: ……………………………

8. වම්ඵන්ධීකර ය කෂ යුතු පුශගයා

:………………………….....

9. බාවිතාකරන අමුද්රලය ලර්ග:


PE



PP



HDPE



LDPE



PVC



PU



පලනත් ( වවිව්තරල දක්ලන්න)

10.ආනයනය කරන්නන් වශා
ආනයනය කරන පඳොලිතින්/ ප්ාව්ටික් ලර්ගය

i.

ii.



ප්රතික්රීකර ය කරන ද

: ……………………………....



පිරිසිදු මූලික ද්රලය

: ………………………………

ආනයනය කරන ප්රභා ය


භවකට : ………………................



ලවරකට : ……………………….

iii.

ආනයනය කරන රට/ රටලල් : ………………………. .................................

iv.

පතොග ඵන්නා :……………………………………...................................

v.

අමුද්රලය නනනය ලන මූාශ්රය : ………………………..................................

vi.

ආනයනය කිරීපම් අරමු

(අදා පකොටුල තු × කු

පයොදන්න)



කර්භාන්ත ක්රියාලලිය වශා

ඔව්

නැත



පලනත් කර්භාන්තයකට විකිනීභ වශා: ඔව්

නැත



අඳනයනය කිරීභ වශා

නැත



පලනත් ( වවිව්තරල දක්ලන්න) :

:

:

ඔව්

…………………………………………………………..
කර්භාන්ත ක්රියාලලියක් වශා ආනයනය සිදුකර නම්

vii.


කර්භාන්ත ලර්ගය/ නි්ඳාදතය………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....



බාවිත කරන අමුද්රලය ………………………………………………………………....



ක්රියාලලිපේද බාවිතා කරන රවායනික ද්රලය……………………………………………
……………………………………………………………………………................
........................................................................................................................
............

viii.

විකිණීභ වශා ආනයනය සිදුකර නම්

ix.

ගඵඩා ඳශසුකම් (තිපේ /නැත)…………………………………………………….......

x.

ගඵඩා ඳශසුකපභහි ධාරිතාල ………………………………………………................

xi.

ගඵඩාපලහි පයොදලා ඇති ආරක්ක විධිවිධාන ශා ශදසි අලව්ථාලක් වශා ක්රියාත්භක
වැැව්භ (වවිව්තරල දක්ලන්න).
........................................................................................................................
...........
........................................................................................................................
...........
........................................................................................................................
............
........................................................................................................................
............

xii.

මිදී ගන්නන්පේ විව්තර
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………….........................................................
....…

xiii.

කව නනනය ලන ප්රභා යන්



ඝන අඳද්රලය

: ……………………………………………………………………



අඳ නය

: ……………………………………………………………………



උඳද්රලකාරි අඳද්රලය : ……………………………………………………………………

xiv.

කව කෂභනාකර

ක්රභපව්දයන් ( ඵැශැරලීභ පශෝ නි්කර් ය)

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
xv.

කව කෂභනාකර

ප්රතිකර්භ ක්රියාලලිය (ප්රතිකර්භ ක්රියාලලියක් ඳලනමනම්)

……………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………
xvi.

දැනට ඵාපගන ඇති ඵඳත්ර
………………………………………………………………..

11.නි්ඳාදනය කරන්නන් වශා
i.

කර්භාන්ත ක්රියාලලිය : ………………………………………………………………....

ii.

නි්ඳාදනය කරන බාණ්ඩ : ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….

iii.

නි්ඳාදන ධාරිතාල (දනකට/භවකට) :
………………………………………………………………………………………….

iv.

අමුද්රලය බාවිතය ( අිංක

v.

කව නනනය ලන ප්රභා යන්

vi.

හි වශන්) භවකට/ දනකට

:……………………



ඝන අඳද්රලය



අඳ නය

: …………………………………………………………....



උඳද්රලකාරි අඳද්රලය

: ………………………………………………………........

: ……………………………………………………………………

කව කෂභනාකර

ක්රභපව්දයන් ( ඵැශැරලීභ පශෝ නි්කර් ය):

………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………
..
vii.

කව

කෂභනාකර

ප්රතිකර්භ

ක්රියාලලිය

(

ප්රතිකර්භ

ක්රියාලලියක්

ඳලනම නම්)

………………………………………………………………………………………
viii.

ඔඵපේ ආයතනය භගින් නි්ඳාදකයාපේ විවෘත ලගවීපම් ලැඩපිළිපලෂක් (EPR)
ඳලත්ලාපගන යන්පනහිද?
: ………………………………………………………………

12. ප්රතික්රීකර ය කරන්නන් වශා
i.

ප්රතික්රීකර

ඳශසුකභ පිහිටි ව්ථානය :

……………………………................................
ii.

ප්රතික්රීකර

ක්රභපව්දය :……………………………………

...........................................…………………………………..................................
.........................................................................................................................
....................
iii.

ප්රතික්රීකර

වශා පයොදාගන්නා ද්රලය :……………………………………………...

……………………………………………………………………………................
iv.

ප්රතික්රීකර

ධාරිතාල ( දනකට/ භවකට)

…………………………………………………………………………….................
v.

ප්රතික්රීකර

අමුද්රලය එකතුකිරීපම් මූාශ්රය : …………………………………............

vi.

ප්රතික්රීකර පේ අලවන් පය :……………………………………………….............

ප්රතික්රීකර

vii.

අමුද්රලයයන්පේ අලවන් පයොදා ගැනීභ



කර්භාන්ත ක්රියාලලිය වශා

ඔව්

නැත



පලනත් කර්භාන්තයකට විකිනීභ වශා: ඔව්

නැත



අඳනයනය කිරීභ වශා

නැත

:

:

ඔව්

 පලනත් ( වවිව්තරල දක්ලන්න) :
…………………………………………………………..
xvii.

ix.

කව නනනය ලන ප්රභා යන් ශා ලර්ගයන්



ඝන අඳද්රලය

: ……………………………………………………………………



අඳ නය

: ……………………………………………………………………



උඳද්රලකාරි අඳද්රලය : ……………………………………………………………………

කව කෂභනාකර

ක්රභපව්දයන් ( ඵැශැරලීභ පශෝ නි්කර් ය) :

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............
x.

කව කෂභනාකර

ප්රතිකර්භ ක්රියාලලිය ( ප්රතිකර්භ ක්රියාලලියක් ඳලනම නම්) :

…………………………………………………………………………………………

13. පඳොලිතින් ශා ප්ාව්ටික් එකතු කරන්නන් වශා
i.

එකතු කිරීපම් භධයව්ථානපයහි ලිපිනය: …………………………………………..

ii.

එකතු කිරීපම් මූාශ්ර : ……………………………………………………............

iii.

එකතු කරන කව ලර්ගය : ………………………………………………….......

iv.

ගඵඩා ඳශසුකපභහි ධාරිතාල (දැනට ඳලනම නම්): …………………………..............

v.

එකතුකිරීපම් ප්රපශ/ ව්ථාන
 දල න පුරා
 ඳෂාත් භටිටමින්
 දව්ත්රික්ක භටමටමින්
 ප්රාපශය ය කාර්යා භටමටමින්
 ග්රාභ නිෂධාරි කාර්යා භටමටමින්
කව නනනය ලන ප්රභා

vi.

යන්



ඝන අඳද්රලය

: ……………………………………………………………………



අඳ නය

: ……………………………………………………………………



vii.

viii.

උඳද්රලකාරි අඳද්රලය

: ……………………………………………………….......

කව කෂභනාකර ක්රභපව්දයන් ( ඵැශැරලීභ පශෝ නි්කර් ය)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................
......
කව කෂභනාකර ප්රතිකර්භ ක්රියාලලිය (ප්රතිකර්භ ක්රියාලලියක් ඳලනම නම්)
……………………………………………………….………………………………..
......................................................................................................................
.................

……………….
දනය

………………………………
අත්වන

