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Reference No. 

crhj;Jiz ,y. 

 

 

APPLICATION FOR PRESIDENTIAL ENVIRONMENTAL AWARDS 2022 

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන ඉල්ලුම් පත්රය
[dhjpgjp Rw;whly; tpUjpw;fhd tpz;zg;gk; 2022 

 

 

A. IDENTIFICATION OF THE LOCAL AUTHORITY -15 

 

GENERAL INFORMATION/සාමානය ොරාරුරු /nghJthd jfty;fs; 

 

1. Province/පළාර/khfhzk; 

   

2. District දිසරික්කය khtl;lk; 

 

3. Name of the Local Authority/පළාත් පාලන ආයරනොේ නම/cs;Suhl;rpapd;; ngau; 

……………………………………………………………………………………………...……………… 

 

4.  Address of the Local Authority පළාත් පාලන ආයරනොේ ලිපිනය/ cs;Suhl;rpapd;; Kftup 

………………………………………………………………………………………………………......

................................................................................................................................................................... 
 

 

5.1. NameoftheMayor/Chairman or commissioner/සභාපති/ නගරාධිපති/ ක ාමසාරිස් /efu 

Kjy;tu;/jtprhsu; my;yJ Mizahsupd; ngah; 
…………………………………………………………………………………………………….…….... 

5.2. Contact Details/විස්තර සඳහා සම්බන්ධ විය හැකිපුද්ගලයන් /njhlu;G nfhs;s Ntz;ba tpguq;fs; 
 

i. Name & Designation/නම සහ තනතුර ngaUk; gjtpAk; 
…………………………………………………………………………………………… 

ii. Telephone දුර ථන/njhiyNgrp,y. 1) Land ………… 2) Mobile …………………  

iii. Fax ෆැක්ස්/njhiyefy;................................................................................................... 

iv. E-mail/විද්යුත් ත තැපැල/kpd;dQ;ry;………………………………………………………. 

 

5.3.Availability of valid EPL for the waste management project  සළ  ළමණා රන ව්යාපිතිය සඳහා 

ව්ලංගු ව්න පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්රය තිීමම fopT Kfhikr; nraw;wpl;lj;jpw;fhd 
nry;Ygbahff;$ba R.gh.c. ,d; ,Ug;G

 

 

 

Yes/ Mk;No/ /,y;iy 
 

5.4. If yes state the EPL Number & Date/පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්රය තති නම් ංං ය සහ ිනනය සඳහන් 

 රන්න/ Mnkdpy;>R.gh.c. ,d; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjpia jUf
 

CONFIDENTIAL 

,ufrpakhdJ 
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B. INSTITUTIONAL APPROACHES ආයරනිකප්රකශයයන්/ epWtd mZFKiwfs;(Q, 6-18)   

; 
General Information-  මූලික ොරාරුරු - nghJthd jfty;fs; 
 

Population  -  බල ප්රොශයොේ ජනහනනය - gpuNjrj;jpYs;s rdj;njhif 
Area – Pl attache the plan.  -  බල ප්රොශයය-gug;gsTm2 -  (සැලැසරම ඇත්නම් අමුණන්න) 

Residences - හෘන ඒකක හණන - FbapUg;Gfspd; vz;zpf;if 
Total-  මුළු හෘන ඒකක හණන - nkhj;j vz;zpf;if 

 Urban-  නාහරික ඒකක හණන - efuq;fspd; vz;zpf;if 
 
6. Do you have an policy/ Vision & Mission in your LA?/ඔබ,ආයතනයටංද්යාලව් පාරිසරි  

ප්රතිපත් තතියක්/ද්යැක්ම හා කමකහව්ර ප්ර ායයක් තිකේද්ය /cq;fSila ];jhgdj;jpy; nfhs;if/Nehf;F> 
gzpf;$w;W cs;sjh?  
 

Yes/åÓ/Mk; No/ ,y;iy 

 

7.If yes, state the Policy/ Vision & Mission in your LA/ඔශ නම් පාරිසරි   ළමනා රණ ප්රතිපත් තතිය 

ද්යැක්ම හා කමකහව්ර ප්ර ායයසඳහන්  රන්න /Mk;> vdpd; cq;fSila ];jhgdk; njhlu;gpy; 

fhzg;gLfpd;w nfhs;if/ Nehf;F> gzpf;$w;W vd;gtw;iwf; $Wf 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Environmental Related Activities according to the Annual Action Plan of your LA ? ඔබකේ 

ව්ාර්ෂි  සැලසුමට තතුලත් ත  ර තති පාරිසරි  ක්රියා ාර ම් සඳහන්  රන්න. cq;fSilacs;Suhl;rp 
rigf;Fupa tUlhe;j nraw;jpl;lj;jpw;fika Rw;whly; rhhh; nraw;ghLfs; ahit? 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Funds allocation for environmental activities/ පාරිසරි   ටයුතු සඳහා භාවිතා  රන මුද්යල් ප්රමාණය 

/Rw;whly; nraw;ghLfSf;fhd xJf;fPLfs; 

  

 

 
  

For office use only/æ$Ì×$ÙÛ× ûÜµ×$ßíù× &úÀ{$ û´óÚ/fhupahya gad;ghl;bw;Fkhj;jpuk; 
 

Eligibility/&Ô÷̧&ÔæÈ/jFjp     

   
 Eligible  Not Eligible  
 තරඟය සඳහා සුදුසු කශ                    තරඟය සඳහා සුදුසු ම් නැත 
 gq;F nfhs;tjw;fhd jFjp  gq;F nfhs;tjw;fhd jFjpapd;ik  
 
 Need more details    
 විස්තර ංව්යය කශ
 gpd;tUk; tpguq;fs; Njit    
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 a. Annual total operational cost (Rs) / 

 ව්ාර්ෂි  කමකහයුම් වියද්යම (රු.)

 tUlhe;j njhopw;ghl;Lr; nrytPdk; 
 

 b. Annual Cost for environmental activities (Rs) 

(Waste Management, Health & Other Environmental Activities) 

 පරිසර ව්ැඩසටහන් සඳහා ව්ාර්ෂි  වියද්යම (රු.)  

 Rw;whly; epfo;r;rpfSf;fhd nrytPdk;       
 
 c. Percentage of annual budget for environmental activities (%)/   

 ව්ාර්ෂි  වියද්යකමන් පාරිසරි   ටයුතු සඳහා ව්න ප්රතියතය

 tUlhe;j tuT nryTj; jpl;l rjtPjk; (%)        
 

10. Availability of responsible person or team for Environmental Activities/පාරිසරි   ටයුතු සඳහා 

උපකයෝගි  රකගන තති ව්ගකිව් යුතු පුද්ගලයා,  ණ්ඩායම Rw;whly; nraw;ghLfSf;fhf 
nghWg;Gs;segu;,FO 

Name/ නම/ ngah; Designation/ තනතුර/ gjtp Part time/Fulltime/ 

පූර්ෂණ/ ංර්ෂධ ාලීන/ KO 
Neu/ gFjp Neu 

   

   

   

 

11.  Provide details of initiatives /Actions taken to minimize the environmental burden of main 

office & Sub Offices  -  ඔබොේ කාර්යාලය/ උප කාර්යාලවල පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම සඳනා ක්රියාත්මක 

කර ඇති වැඩසටනන් පිළිබඳ ොරාරුරු -gpujhd kw;Wk; cg mYtyfq;fspd; %yk; Rw;whly; kPjhd 

Rikia Fiwg;gjw;fhd vLf;fg;gLk; eltbf;ifs;/Kd;Ndw;ghLfspd;tpguq;fis Fwpg;gpLf. 

 

a)  Guidelines developed and issued to users  -  ොසරවාලාභීන් සඳනා  මාර්ොහෝපොශය නිකුත්කර ඇර. 

– topfhl;Ljy;fs; cUthf;fg;gl;L gadhspfSf;F toq;fg;gl;lJ. 
b)  Waste Management programmes  -  අපද්රවය කළමනාකරණ වැඩසටනන - jpz;k fopT 

Kfhikj;Jt epfo;r;rpfs; 
c) Landscaping-  භූමිඅලංකරණය - jiuj;Njhw;wk; 
d) Display Posters/awareness  - පිකා නා ොපෝසරටර් - tpopg;G++l;ly; Rtnuhl;bfis fhl;rpg;gLj;jy; 

e) Resources Management  -  සම්පත් කළමනාකරණය - ts Kfhikj;Jtk; 
Electricity-  විදුලිය- kpd;rhuk; 
Water-  ජලය-jz;zPu; 

Stationary-  කාර්යාලීය උපකරණ/ද්රවය - mYtyf fhfpjhjpfs; 
Manpower-  මිනිසර ශ්රමය - kdpjtY 

f) Any other  -  ොවනත් - NtW  
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12. Services provided by your local authority-  ඔබ පළාත් පාලන ආයරනය මඟින් සපයන ොසරවාවන් - 

cq;fsJ cs;Suhl;rp rigapdhy; mspf;fg;gLk; Nritfs; 
 

Type -  ොසරවාව - gpupT Number 

හණන 

vz;zpf;if 

Address - ලිපිනය - tpyhrk; 

Clinics - සායන - fpspdpf; 
 

  

Playgrounds - ක්රීඩාපිි - 

ikjhdq;fs; 
  

Parks - උද්යාන - 

thfdjupg;gplq;fs; 
  

Reception Halls 

උත්සව යාලා 

tpoh kz;lgq;fs; 

  

Any other ( pl specify) 

ොවනත් 

Vidait (Fwpg;gplTk;) 

  

 

Provide details of initiatives /Actions taken to minimize the environmental burden of these  

services? ඉනර ොසරවා මඟින් ඇ තිවන පාරිසරික නානිය අවම කිරීමට ොහන ඇති ක්රියාමාර්හ සඳනන්  

කරන්න.  

,e;j Nritfspd; %yk; Rw;whly; kPjhd jhf;fq;fis Fiwg;gjw;F vLf;fg;gLk; eltbf;iffs;/ 
Kd;Ndw;ghLfspd; tpguq;fis jUf? 

a) Guidelines developed and issued to users  -  ොසරවාලාභීන් සඳනා  මාර්ොහෝපොශය ලබාදී ඇර - 

topfhl;bfs; cUthf;fg;gl;L gadhspfSf;F toq;fg;gl;lJ. 
b)  Waste Management programmes  -  අපද්රවය කළමනාකරණ වැඩසටනන - jpz;k fopT 

Kfhikj;Jt epfo;;r;rp 
c)  Landscaping  -  භූමි අලංකරණය- jiuj;Njhw;wk; 
g) Display Posters/awareness  - පිකා නා ොපෝසරටර් - tpopg;G++l;ly; Rtnuhl;bfis 

fhl;rpg;gLj;jy; 
d) Resources Management  -  සම්පත් කළමනාකරණය- ts Kfhikj;Jtk; 

i. Electricity-  විදුලිය - kpd;rhuk; 
ii. Water-  ජලය - jz;zPu; 

iii. Stationary-  කාර්යාලීය උපකරණ/ද්රවය - mYtyf fhfpjhjpfs; 
iv. Manpower-  මිනිසර ශ්රමය - kdpjtY 

 

e) Any other  -  ොවනත්- NtW 

 

13. Do you have proper Politicalwill to continue environment related activities?/කද්යපාලන 

සහභාගීත් තව්ය Rw;whlYld; njhlh;Ggl;l nraw;ghLfis njhlh;r;rpahf elhj;Jtjw;F jq;fsplk; 
Kiwahd murpay; Nehf;fk; ,Uf;fpwjh? 
 

14. Provide details on environmental publications, including annual reports if any/ව්ාර්ෂි  ව්ාර්ෂතා

පාරිසරි  ප්ර ායන තත් තනම්   ිළිබබඳව් විස්තර /Rw;whly; ntspaPLfs;/Mz;lwpf;fifs; VjhtJ 
fhzg;gLkplj;J mitfs; njhlh;ghd tpguq;fs; 
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C MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT APPROACHES 

 

Waste management Percentage of total waste Generation/ජනනය ව්න ඝන ංපද්රව්ය සම්පූර්ෂණ ප්රමාණකයන් 

 ළමනා රණය  රන ප්රතියතය/nkhj;jf; fopTfspd; fopT Kfhikj;Jtk; tPjk; 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
Total waste generation in the area.(Provide details on type and amount as degradable and non-degradable 

- paper, polythene, plastic, glass, metal, etc) පළාත් ත පාලන බල ප්රකද්යය තුළ ජනනය ව්න සම්පූර්ෂණ ඝන 

ංපද්රව්ය ව්ර්ෂග (ිනරන හා කනාිනරන - ප්ලාස්ික්,  ඩද්යාසි, වීදුරු, කලෝහ, කව්නත් ත කලස) හා එහි 

ප්රමාණයන්gpuhe;jpaj;jpy; cUthf;fg;gLk; nkhj;jf; fopT (rpijf;ff;$ba my;yJ rpijf;f 
Kbahj (fljhrp> nghypj;jPd;> gpsh];bf;> fz;zhb> cNyhfk;> gpw) vDk; tifapy; jd;ik 
kw;Wk; msT Mfpa jfty;fisj;jUf) 

 

Type 

වර්හය 

gpupT 

Amount /Tons 2019 

ප්රමාණය ොටාන් 

njhif (2019 ,y; 
njhd;fs;)  

Amount /Tons 2020 

ප්රමාණය ොටාන් 

njhif (2020 ,y; 
njhd;fs;) 

Amount /Tons 2021 

ප්රමාණය ොටාන් 

njhif (2021 ,y; 
njhd;fs;) 

Degradable 

දිරන 

rpijtilaf;$bait 

   

Plastic 

ප්ලාසරික් 

gpsh];bf; 

   

Paper 

කඩද්ාසි 

fljhrp 

   

Glass 

වීදුු 

fz;zhb 

   

Mixed waste 

මිශ්ර 

fyg;G fopTfs; 

   

Any other 

ොවනත් 

Vidait 

   

 
Solid waste collection percentage of total waste. (Provide details on type and amount as degradable and 

non-degradable - paper, polythene, plastic, glass, metal, etc)/ පළාත් ත පාලන ආයතනය විසින් 

ව්ර්ෂතමානකේ එ තු  රන ඝන ංපද්රව්ය ව්ර්ෂග හා  ව්ාකේ ප්රමාණයන් (ප්රතියතයක් කලස)nkhj;jf; foptpd;> 
fopT Nru;j;jy; tPjk; (rpijtilaf;$ba my;yJ rpijtilaKbahj (fhfpjk;> nghypj;jPd;> 
gpsh];bf;> fz;zhb> cNyhfk;> gpw) vDk; tifapy; jd;ik kw;Wk; msT Mfpa 

jfty;fisj;jUf) 
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Type 

වර්හය 

gpupT 

Amount /Tons 2019 

ප්රමාණය ොටාන් 

njhif (2019 ,y; 
njhd;fs;) 

Amount /Tons 2020 

ප්රමාණය ොටාන් 

njhif (2020 ,y; 
njhd;fs;) 

Amount /Tons 2021 

ප්රමාණය ොටාන් 

njhif (2021 ,y; 
njhd;fs;) 

Degradable 

දිරන 

rpijtilaf;$bait 

   

Plastic 

ප්ලාසරික් 

gpsh];bf; 

   

Paper 

කඩද්ාසි 

fljhrp 

   

Glass 

වීදුු 

fz;zhb 

   

Mixed waste 

මිශ්ර 

fyg;G fopTfs; 

   

Any other 

ොවනත් 

Vidait 

   

 

15. Do you have proper record keeping Mechanism ?IfYes, please  provide details 

ොමම ොරාරුරු පවත්වා හැනීොම් ක්රම ොදද්යක් තිොේද්? එොසර නම් සඳනන් කරන්න. 

xOq;fhf gjpTfis NgZk; Kiwik jq;fsplk; ,Uf;fpwjh? Mk; vdpd;> jaTnra;J 
tpguq;fis jUf. 

 

16.Do you have a Solid waste Management plan, system/ඝන ංපද්රව්ය  ළමනා රණය ිළිබබඳ 

සැලැසමක්ොනෝ ක්රමයක් ඔබ තිකේද්ය  cq;fsplk; jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtj; jpl;lk; VjhtJ 
fhzg;gLfpd;whjh? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

17.Provide following details on implementation of the waste management plan. Attach 

documentary evidance if any./කසළ කළමනාකරණ සැලැසරමක් ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ෙොයන්  ප පනර 

කුණු පිළිබඳ විසරරරාත්මක ොරාරුරු ලබා ොද්න්න. එම ොරාරුරු සනාථ කිරීම සඳනා අද්ාළ ලියකියවිලි ඇත්නම් 

අමුණන්න. fopTKfhikj;jpl;lj;ij mKy;g;gLj;Jtjw;fhd jfty;fisj; jUf. Mtzr; rhl;rp 
VJkpUg;gpd; ,izf;Ff. 

Initiatives/Strategies for waste reduction, minimization, prevention and reuse at your Local Authority 

area. (Details for awareness progrannes, public participation programmes and othe actvities in this 

regard.)/ ප්රකද්යකේ ජනනය ව්න  සළ ංු  කිීම/ ංව්ම කිීම, ව්ැළැක්වීම හා නැව්ත භාවිතය සම්බන්ධකයන් ඔබ 

පළාත් ත පාලන ආයතනය ක්රියාත් තම  ව්න ආ ාරය (කම් සම්බන්ධකයන් ක්රියාත් තම  ව්න ද්යැවතව්ත් ත කිීකම් 

ව්ැඩසටහන්, මහජන සහභාගීත් තව්කයන් ක්රියාත් තම   ර තති ව්ැඩසටහන් හා ංකනත්ත් ත ක්රියා ාරිත් තව්යන් ිළිබබඳ 

විස්තර) cq;fs; cs;Shuhl;rpg; gpuhe;jpaj;jpy; fopit Fiwj;jy;> ,ope;jsthf;Fjy;> jLj;jy;> 
kw;Wk; kPsg;gad;gLj;jy; Mfpatw;wpw;fhd cghaq;fs;. (tpopg;Gzu;T epfo;Tfs;> nghJkf;fs; 
gq;Nfw;Fk; epfo;Tfs; kw;Wk; ,JNghd;w gpw eltbf;iffs; rhu; jfty;fs;) 
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Actions taken to collect segregated 

waste./ කසළ ොවන් කර ලබා හැනීම 

සද්නා ොහන ඇති පියවර /பிரிக்கப்பட்ட 

கழிவுகளை சேகரிப்பதற்றரக 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ளககள் 

Actions taken to 

reduce waste / කසළ 

අවම කිරීම සද්නා 

ොහන ඇති පියවර 

/கழிவுகளை குளறக்க 

எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்ளககள் 

Actions taken to 

promort recycling 

/ප්රතිකක්රිකරණය 

ප්රවර්ෙනය සද්නා 

ොහන ඇති පියවර 

/மீள்ேிழற்ேிக்கரக 

எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்ளககள் 

   

   

   

   

   

   

 

a. Waste Separation Method/ සළ කව්න් කිීකම් ක්රමකශද්යය/fopT gpupj;jy; Kiw 

a.1. Collect segregated waste at household/ institutional level or segregation carry out at the 

waste management centre after collection./නිව්ාස/ ආයතන/  ර්ෂමාන්ත මට්ටමින් කව්න්  ර 

 සළ එ තු  රන්කන් ද්ය නැතකහාත් ත මිර  සළ එ තු  ර  සළ  ළමනා රණ මධයස්ථානකේ ී 

කව්න් කිීම  රන්කන් ද්ය යන ව්ග /gpupj;njLf;fg;gl;l fopTfis tPLfs;  epWtfq;fs; 
kl;lj;jpy; Nru;j;jy; my;yJ Nru;j;j gpd; fopTKfhik ikaj;jpy; gpupj;njLj;jiy 
Nkw;nfhs;sy;. 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

a.2. Do you further segregate the non degradable waste into paper, polythene, plastic, glass, 

metal, electronic waste etc.?/ආයතන/ නිව්ාස/  ර්ෂමාන්ත මට්ටමින් කව්න්  රන ලද්ය  සළ එ තු 

 රන්කන් නම්, ිනරන  සළ  ඩද්යාසි, කපාලිතීන්, වීදුරු, කලෝහ හා ඉකලක්කරානි  ංපද්රව්ය කලස 

තව්දුරටත් ත කව්න්  ර එ තු  රන්කන් ද්ය යන ව්ග gpupj;njLf;fg;glhj fopthdJ tPLfs;  
epWtfq;fs; kl;lj;jpy; Nru;f;fg;gl;ljhapd;> fhfpjk;> nghypj;jPd;> gpsh];bf;> fz;zhb> 
kpd;dZf; fopT vd> mij NkYk; gpupj;njLg;gPu;fsh? 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Collection Method/එ තු කිීකම් ක්රමකශද්යය/ Nrfupg;G Kiw 

Collection timetable and route plan - ංපද්රව්ය එ තු කිීකම්  ාලසටහන හා මාර්ෂග සැලසුම - Nrfupg;G 
Neu 
ml;ltiz kw;Wk; ghij 
tiuglk; 

 

 

c. Storage/Transportation (facilities available for transportation of segregated waste to waste 

management centre/  සළ ප්රව්ාහනය හා ගබඩා කිීම (කව්න්  රන ලද්ය  සළ,  සළ  ළමනා රණ  

භූමිය කව්ත ප්රව්ාහනයට පව්තින පහසු ම් හා කව්න්  රන ලද්ය  සළ  ළමනා රණ භූමිකේ ගබඩා 

කිීමට පව්තින පහසු ම් ිළිබබඳ විස්තර)/ fsQ;rpag;gLj;jy; /Vw;wpr;nry;yy; (fopTKfhik 
ikaj;jpw;Ff; nfhz;L nry;yg;gl Ntz;ba> gpupj;njLf;fg;gl;l fopTf;fhd Nghf;Ftuj;J 
trjpapd; ,Ug;G ) 

Yes/ඇර/ 

Mk; 
No/නැර/ ,y;iy If yes, pl attach/ඇත්නම් 

අමුණන්න/ Mk; vdpy;> 
tpguq;fis ,izf;fTk; 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

d. Collected non-degradable waste management method.(Provide details on directing for recycling) 

/එ තු  රන ලද්ය කනාිනරන  සළ  ළමනා රණ ක්රමකශද්යය (ප්රතික්රී රණය සඳහා කයාමු කිීමට 

ංද්යාළව් විස්තර සපයන්න Nru;f;fg;gl;l gpupj;njLf;fg;glhj fopT Kfhik Kiw 
(kPs;Row;rpf;F topfhl;Lk; jfty;fisj; jUf) 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

e. Value addition of recyclables  -  ප්රතික්රී රණය  ළ හැකි ද්රව්යව්ල ංගය එ තු කිීම- 
kPs;Row;rpFl;gLj;jg;gLk; nghUl;fspd; ngWkjp 
        Washing Facilities for plastic & polythene - ප්ලාස්ික් හා කපාලිතින් ිළරිසිදු කිීම - gpsh];bf; 

kw;Wk; nghypj;jPd; nghUl;fis ryit nra;Ak; trjpfs; 
         Crushing -  ැබලි කිීම - Jfs;fshf;Fk; trjp 
         Other products - කව්නත් ත භාණ්ඩNtW cw;gj;jpfs; 
……………………………………………………………………………………………………….

 

f. Available treatment method for degradable waste.(composting/bio gas/other)/ිනරන  සළ සඳහා 

ක්රියාත් තම  ව්න ප්රති ර්ෂම විධි (ක ාම්කපෝස්ට් කිීම/ ීවව් ව්ායු / ංකනත්ත් ත gpupj;njLf;fg;glhj fopitg; 
gupfupf;Fk; Kiw ($l;Lg;gris jahupg;G  capu;thA  gpw) 

 
    

……………………………………………………………………………………………………………

.Pl provide the layout plan ( රුණා ර ද්යළ ස්ථාන සැලසුම ංමුණන්න) jaTnra;J jstikg;G 
jpl;lj;ij jUf. 

 

g. Residual waste management method at the waste management centre./  සළ  ළමනා රණ භූමිය තුළ 

කය්ෂ ව්න ංපද්රව්ය බැහැර කිීකම් ක්රමකශද්යය cgNahfg;gLj;jf;$ba gFjp gpupj;njLf;fg;gl;lgpd; 
vQ;rpa foptpid Kfhik nra;tjw;F> fopT Kfhik ikaj;jpy; cs;s Kiwik 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Details on residual Disposal - කය්ෂ ව්න ංපද්රව්ය බැහැර කිීකම් ක්රමකශද්යය - vQ;rpa fopTfspd; ePf;fk; 
gw;wpa jfty;fs; 
 

 No of places 

සරථාන හණන 

,lq;fspd; 
vz;zpf;if 

Land extent 

භූමි ප්රමාණය 

epy tp];jPuzk; 

Amount 

කසළ ප්රමාණය 

njhif 

Location 

සරථානය 

,lmikT 

Open dumping 

විවෘර බැනැරලීම 

jpwe;jntspapy; nfhl;Ljy; 

    

Control dumping 

පාලනය කල බැනැරලීම 

nfhl;Ltij fl;Lg;gLj;jy; 

    

Sanitary landfill 

සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනය 
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Rfhjhu Kiwg;gbapyhd epy 
epug;Gif 

Outsourced 

ොවනත් ආයරනවලට ලබාදීම 

ntspahl;fSf;F nfhLj;jy; 
 

    

 

 

 

h. Details on street cleaning system මං මාව්ත් ත, වීින ිළරිසිදු කිීම ිළිබබඳ කතාරතුරු njUr; Rj;jpfupf;Fk; 
Kiwikapd; jfty;fisj;jUf 
………………………………………………………………………………………………………………
 

i.Details on monitoring mechanism for waste management./ සළ  ළමනා රණය සඳහා වූ පසු විපරම් 

 ටයුතු ිළිබබඳ විස්තර fopTKfhikapid fz;fhzpg;gjw;fhd Kiwik rhu; jfty;fisj; 
jUf. 

……………………………………………………………………………………………………………

 

18. Legal Status/ rl;l epyikfs
 

Is there any Legal actions taken / pending against your LA ?  

ඔබ ආයතනයට විරුද්ධව් ද්යැනට විභාග ව්න කහෝ කගන තති නීතිමය ක්රියාමාර්ෂග තිකේද්ය? 

cq;fsJ cs;Suhl;rp rigf;F vjpuhf VjhtJ rl;l eltbf;iffs; vLf;fg;gl;ljh/ epYitapy; cs;sjh?   

Yes/åÓ/Mk;  No/ ,y;iy   
 

a. Preparation and implementation of  bylaws/statute on waste management by the Local Authority. ඔබ 

පළාත් ත පාළන ආයතනයට ංද්යාළව් ංපද්රව්ය  ළමනා රණය සම්බන්ධකයන් වූ ංතුරු නීති ව්යව්ස්ථා ස ස් කිීම 

හා ක්රියාත් තම  කිීම /cs;Shuhl;rpapdhy; fopT Kfhik njhlu;ghd ahg;G rl;lk; Nghd;wtw;wpd; 
jahu;g;gLj;jy; kw;Wk; mKy;g;gLj;jy; 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

b. Legal actions taken related to the waste management. ංපද්රව්ය  ළමනා රණයට ංද්යාළ සිදු  ර තති 

නනති  ක්රියාද්යාමයන් fopT Kfhik njhlu;ghf vLf;fg;gl;Ls;s rl;l eltbf;iffs; 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

19.Provide followings for Resource allocation in Waste management අපද්රවය කළමනාකරණය සම්බන්ෙ 

සම්පත් ොවන්කිරීම නා සම්බන්ෙ පනර ොරාරුරු ලබාොද්න්න /fopT Kfhikj;Jtj;jpy; ts 
xJf;fPLfSf;fhd gpd;tUtdtw;iw Fwpg;gpLf. 
 

a. Staff involvement/ ාර්ෂය මණ්ඩලය කයාද්යාගැනීමCopau;fspd; <LghL 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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b. Selected Lands/කතෝරා ගන්නා ලද්ය ඉඩම njupT nra;ag;gl;l fhzp 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Sufficient vehicles use/ප්රමාණව්ත් ත කලස ව්ාහන කයාද්යාගැනීම NghJkhd thfdg; gad;ghL 
 

Type of vehicle/ වානන වර්හය/ thfd tif No/ හණන/ ,y;iy 

  

  

  

 
 

d. Sufficient street bins/ප්රමාණව්ත් ත කලස වීින/මං මාව්ත් තව්ල ංපද්රව්ය එ තු කිීකම් භාජන කයාද්යා ගැනීම/ 
ghijNahuj; njhl;bfs; 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

e. Suitable and proper collection points/ංපද්රව්ය එ තු කිීමට නියමිත ස්ථාන/nghUj;jkhdJk; 
NjhjhdJkhdJkhd Nrfupg;G njhl;bfs; 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

f. Sales outlets/විකිණීකම් ස්ථාන/tpw;gid epiyaq;fs;; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

g. Political will/කද්යපාලන සහභාගීත් තව්ය murpay; Nehf;fk; 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

h. Communication and coordination between staff and labors/කස්ව්  මණ්ඩලය සහ  ම් රුව්න් ංතර 

ංකනයෝනය සන්නිකශද්යනය සහ සම්බන්ධීක රණය සඳහා කයාද්යා තති ක්රමකශද්යයන් mjpfhupfs; kw;Wk; 
Copau;fs; Nghd;wtu;fSf;fpilapy; fhzg;gLfpd;w njhlu;ghly; kw;Wk; xj;Jiog;Gf;fs; 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Environmental Heatlh and Safety/ / Rw;whly; Rfhjhuk;; kw;Wk; 
ghJfhg;G 
 

Do you have emergency preparedness plan  හිනසි ංව්ස්ථා සඳහා මුහුණ ීකම් සැලැස්මක් ඔබ සතුද්ය ?/ 
cq;fsplk; mturfhy epyikfspd;NghJ nraw;gLj;jf;$ba jpl;lq;fs; VjhtJ 
fhzg;gLfpd;wdth?  
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Yes/åÓ/Mk;  No/ ,y;iy 
 

 

If yes, provide following details with proof/එකස්නම් පහත සද්යහන් විස්තර සනාථ  රමින් සපයන්න/ 

mt;thwhapd; gpd;tUk; jfty;fis cWjpg;gLj;jf;$ba Mjhuq;fisj; jUf 
 

a. Provide the emergency preparedness plan(s හිනසි ංව්ස්ථා සඳහා මුහුණ ීකම් සැලැස්ම ඉිනරිපත් ත 

 රන්න/ mtrufhy epyikfspd;NghJ gad;gLj;jg;gLk; jpl;lk;. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

b.Display of sign boards for health and safety/කසෞඛ්ය හාසුරක්ිතතාව් සඳහා ව්න ප්රද්යර්ෂයන 

පුව්රු/Rfhjhuk; kw;Wk; ghJfhg;Gf;fhd tpsk;gug;gyifapd; fhl;rpg;gLj;jy; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Fire fighting equipments/ගිනි නිවීකම් ආරක්ෂ  උප රණ/jPaizg;G fUtpfs; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Better ventilation system/කහාඳින් ව්ාතාරය සැලැස්වීකම් ක්රම තති බව් rpwe;j fhw;Nwhl;l mikg;G 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Availability of personal protection equipments/කපෞද්ගලි  ආරක්ෂණ උප රණ තති 

බව් njhopy;ghJfhg;G cgfuzq;fs; 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

f. Do you conduct regular health tests/vaccinations?  If yes, state the frequency/නිසි ිළිබකව්ළට එන්නත් ත හා 

කසෞඛ්ය පීක්ෂණ සිදු  රන්කන් ද්ය එකස් නම් ව්ාර ගණන සඳහන්  රන්න/ePq;fs; njhopyhsu;fSf;fhf 

njhlu;r;rpahd Rfhjhug; grpNrhjid/ jLg;G+rp toq;Ffpd;wPu;fsh? Mk; vdpd;> vj;jid jlitfs;. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

c. Indicate the relevant approvals obtained, as required (location specified - CCD/UDA Approvals 

etc)/ලබාකගන තති ංකනත්ත් ත ංද්යාළ ංවතමැතීන් සඳහන්  රන්න. ිළහිටීමට ංද්යාළ කව්රළ සංරක්ෂණ 

කද්යපාර්ෂතකම්න්තුව්, නාගරි  සංව්ර්ෂධන ංධි ාරිකේ ංවතමැතිය ආින ව්යකයන් /mtrpankd fUjg;gl;l 

njhlu;Ggl;l gpw mDkjpfs; gw;wpf; Fwpg;gplTk; (Fwpg;gplg;gl;l ,lk; kw;Wk; Fwpg;gplg;gl;l tif- 

CCD/UDA mDkjpfs; Nghd;wd) 
 

 ER 

පරිසර නිර්ොශය 

Rw;whly; 
rpghupR 

EPL 

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර 

Rw;whly; ghJfhg;G 
cupkk; 

Other approvals 

ොවනත් අනුමැතීන් 

Vida 
mDkjpfs; 

Public Complaints 

මනජන පැමිණිලි 

nghJ 
Kiwg;ghLfs; 

Composting 

ොකාම්ොපෝසර්කරණය 

$l;Lg;gris 

    

Biogas 

ජීව වායු 
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caph; thA 
Recycling 

ප්රතිකක්රීකරණය 

kPs;Row;rp 

    

Final Disposal 

අවසන් බැනැරලීම 

,Wjp 
foptfw;wy; 

    

 

Availability of maintaining of  a file for legal requirement/නීතිමය ංව්යයතාව්යන් සඳහා ලිිළකගාවතව්ක් 

පව්ත් තව්ාකගන යෑම සම්බන්ධ කතාරතුරු /rl;lj;Njitf;fhf Nfhg;Gf;fspd; ghJfhg;G fhzg;gLkplj;J                                                                                                

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

21. New systems, procedures and process invented and introduced during the past 12 months to 

improve your productivity/process for enhance efficiency/quality of the environment. ඔබ පසුගිය 

මාස 12 ුරළ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ොනෝ වැඩිදියුණු කිරීම සඳනා නඳුන්වාදුන් නව ක්රියාමාර්හRw;whly; 
/gad;ghL / juk; Nghd;wtw;wpd; cWjpg;gLj;jg;gl;l cq;fSila cw;gj;jp fle;j 12 khjq;fshf 
mwpKfg;gLj;jg;gl;;Ls;s Gjpa Kiwfs;> mZFKiwfs; kw;Wk; nraw;ghLfs;   
 

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 
 

22. What are the benefits to enhance the quality of the environment by applying above innovations/ 

ඉහත නවී රණ භාවිතා කිීම මගින් තත් තව්ය ව්ැඩිිනයණු කිීම සඳහා ලබාී තති ප්රකයෝජන කමානව්ාද්ය 

Nkw;$wg;gl;l tplaq;fis gad;gLj;Jtjd; %yk; Rw;whly; juj;jpid cWjpg;gLj;Jtjw;fhd 
ed;ikfs; vit? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY සමාජ සනොයෝගීරා වහකීම xUq;fpizf;fg;ngw;w 
r%f nghWg;Gf;fs;(Q 19,20 ) 

 

23. List social activities done by your Institute during last 12 months /පසුගිය මාස 12 තුළආයතනය 

මගින් ඉටු  රන ලද්ය සමාජ ක්රියා ාර ම් ලැස්ස්තුගත  රන්න /fle;j 12 khj fhyj;jpy; 
cq;fs; ];jhgdj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gl;l r%f eltbf;iffis gl;baypLf. 
 

 Submit details with proof/විස්තරාත් තම ව් සනාථ  රන්න/ep&gpf;fg;ngw;w jfty;fis juTk; 
 

  Details / tpguq;fs; 

a Tree planting 

පැල සිටුවීම  
ku eLif 

 

b School programs 

පාසල්ල වැඩසටනන් 
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ghlrhiy epfo;r;rpfs; 
c Home gardening 

ොහවුර වැඩසටනන් 
tPl;Lj;Njhl;lk; 

 

d Environmental awareness 

පරිසර ද්ැනුවත් කිරීම් 
Rw;whly; tpopg;G+l;ly;fs; 

 

e Publications 

ප්රකායන 
gpuRuq;fs; 

 

f Waste collection /exchange 

programmes 
අපද්රවය එකුර කිරීම නා හුවමාු කිරීම් 

fopT Nrfupg;G/ mfw;wy; 
epfo;r;rpfs; 

 

g Waste minimization initiatives 

අපද්රවය අවම කිරීොම් ක්රියාමාර්හ 
fopTfis Fiwg;gjw;fhd 
Kd;ndw;ghLfs; 

 

h Other 

ොවනත් 
Vidait 

 

 

Programmes/ Projects carried out with CEA මධයම පරිසර ංධි ාරිය සමඟ   ාබද්ධව් ක්රියාත් තම   රන ලද්ය 

ව්ැඩසටහන්/ව්යාපිති/ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigAld; Kd;ndLf;fg;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lk; / 
nraw;wpl;lq;fs; 

 

PREVIOUS AWARDS/ොපර සම්මාන/Kd;dh; fpilf;fg;ngw;w tpUJfs; (Q 21) 

 

24.Environmental Awards and Certificates obtained in past 3 years/පසුගිය අවුුදු 3 ුරළ ලබාහත් 

පරිසර සම්මාන නා සනතික/fle;j 3 tUlq;fspy; fpilf;fg;ngw;w Rw;whly; tpUJfs; kw;Wk; 
rhd;wpjo;fs; 
Attach copies of certificates සනතික වල පිටපත් අමුණන්න/ rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izf;fTk; 

 

 

 

APPLICANT'S DECLARATION 
à×÷Ȩ̀æØ`µèß ûÜæ$Á× 

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 ංත් තසන්  රන…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… සම්පූර්ෂණ නම) ව්න මා කම් සමඟ ඉිනරිපත් ත  ර තති 

කතාරතුරු / විස්තර සතය බව්ත් ත, කමම සම්මානයට ංද්යාළ විනියක්ය මණ්ඩලයට එම කතාරතුරු / විස්තර ආිනය 

පීක්ෂා කිීමට බලය ලබාකද්යන බව්ත් ත, යම් ආ ාරයකින් එම කතාරතුරු / විස්තර ආිනකයහි ංසතය බව් ප්රතයක්ෂ 

වුව්කහාත් ත මධයම පරිසර ංධි ාරිකයහි තීරණය ංව්සාන තීරණය කලස ිළිබගැනීමට එ ඟ ව්න බව්ත් ත කමස්න් 

සහති   රමි.
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fPNo xg;gkpl;Ls;s ehd; (tpz;zg;gjhupapd; KOg;ngah;)>…………………………………… …… 

……………………… fPo; vd;dhy; jug;gl;Ls;s jfty;fs; midj;Jk; cz;ikahdit vd 
cWjpg;gLj;JtNjhL vd;dhy; toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fis gupNrhjpg;gjw;fhd mjpfhuj;jpidAk; 
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 : ……………………   

ංත් තසන 

xg;gk; 
 

Date stamp of  Local Athoratry  

ආයතනකේ නිල මුද්රාව්

cs;Shuhl;rpapd; jpfjp Kj;jpiu 
 
GUIDANCE TO FILL THE APPLICATION/ංයදුම්පත්රය සම්පූර්ෂණ කිීමට උපකද්යස් tpz;zg;gg; 
gbtj;ij G+uzg;gLj;Jtjw;F 
 

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

following contacts, before filling the application.011-2872409, 011-2865292, 0117877277-280 

Ext 371, 372 ,374)  
 

ංයදුම්පත්රය සම්පූර්ෂණ කිීමට ප්රථම කමහි සඳහන් උපකද්යස් ව්ලට ංවතව්  ටයුතු කිීමටත් ත,    සම්බන්ධව් 

යම් ගැටළුව්ක් තතිවුව්කහාත් ත පහත සඳහන් දුර ථන ංං  තමතීමටත් ත  ටයුතු  රන්න011-2872409, 

011-2865292,  0117877277-280 Ext 371, 372 ,374)  

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 011-

2872409, 011-2865292, 0117877277-280 Ext 371, 372 ,374)  

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. 

මධයම පරිසර ංධි ාරිකයහි ප්රධාන  ාර්ෂයාලය, පළාත් ත  ාර්ෂයාල, ිනස්ික්  ාර්ෂයාල (පළාත් ත  ාර්ෂයාල හා 
ිනස්ික්  ාර්ෂයාල කල්ඛ්නය තමුණුම1 හි ද්යක්ව්ා තත.) කහෝ මධයම පරිසර ංධි ාරිකේ කව්ේ ංඩවිය මඟින් 

ලබාගන්නා ංයදුම්පත් ත පමණක් කමම ජනාධිපති පරිසරසම්මාන 2022 සඳහා ව්ලංගු කශ.   

[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; ,izப்பு 1 இல் கரட்டப்பட்டுள்ைது)  
kw;Wk; ,izaj;jsj;jpy; ,Ue;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.කමම ංයදුම් පත්රකයහි සඳහන් සෑම ක ාටසක්ම සම්පූර්ෂණ කිීම ංනිව්ා්ය කශ. 

ංද්යාල කනාව්න යම් ක ාටසක් තත් තනම් ”ංද්යාල කනාකශ“ කලස සඳහන්  රන්න. 
 

Date : …………………
ිනනය
jpfjp  
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tpz;zg;gj;jpd; midj;J ghfq;fisAk; KOikahfg; G+uzg;gLj;JtJ fl;lhakhdjhFk;. 
nghUj;jkw;w ,lq;fspy; “nghUj;jkw;wJ” vdf; Fwpg;gplTk;. 
 

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. 
සම්බන්ධ වු ව්යාපිති, ජායාපප, සී.ඩී. තැි, ස්ව්යං තගයීම් ව්ාර්ෂතා ලබාගත් ත ංවතමැතීන්, ගැලීම් සටහන්, 
සම්මාන සහති  කහෝ එව්ැනි වු ංකනත්ත් ත ලියකියවිලි තත් තනම් ංයදුම්පත්රය සමඟ තමුණුම් කලස ඉිනරිපත් ත 
 රන්න. 
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 15. 02.2022 

අයදුම් පත්ර ාාරහන්නා අවසාන දිනය15. 02.2022දින ොද.

tp;z;zg;gpg;gjw;fhd KbTj; jpfjp 15.02.2022
 

 The application should be submitted in envelop and it should be sealed.
ංයදුම්පත්රය ලියුම්  ව්රය  බහා නිසිපරිින ංලව්ා ඉිනරිපත් ත  ළයුතුය. 
tpz;zg;gg;gbtk; jghYiwfspDs; itf;fg;gl;L mit Kj;jpiuaplg;gl;L 
rkh;g;gpf;fNtz;Lk; 
 

6.  “Presidential Environment Award 2022- SWM” should be indicated on the top left corner of the 

envelop and the address of the Local Authority should be indicated on the left side of envelop. 

 

ලියුම්  ව්රකේ ව්ම්පස ඉහළ ක ළව්කරහි “ජනාධිපති පරිසරසම්මාන 2022– ” කලස සඳහන් 
 ළයුතු ංතර, ලියුම්  ව්රකයහි ව්ම් පැත් තකතහි පහල පළාත් ත පාලන ආයතනකේ ලිිළනය සඳහන් 
 ළයුතුය.

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ‘[dhjpgjp Rw;whly; tpUJ 2022- SWM’ vd 
Fwpg;gplg;gLtNjhL cs;Suhl;rp epWtdj;jpd; tpyhrk; jghYiwapd; ,lJ gf;f 
fPo;; %iyapy; Fwpg;gplg;glNtz;Lk;. 

 
 

7. Applications should be forwarded on or before 22.02.2022 to the “Director, Solid Waste 

Management Unit, Central Environmental Authority, 104, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, 

Battaramulla”. E mail: saroji@cea.lk 

 

සියළුම ංයදුම්පත්ර 15.02.2022ිනනට කපර “ංධයක්ෂ / ඝන ංපද්රව්ය  ළමනා රණ ංංයය, මධයම පරිසර 
ංධි ාරිය, 104 කඩන්සිල් ක ාේබෑ ු ව් මාව්ත, බත් තතරමුල්ල” යන ලිිළනයට එව්න්න. saroji@cea.lk 
 
‘tpz;zg;gq;fs; ‘gzpg;ghsu;> jpz;k fopT Kfhikj;Jtk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 
nld;rpy; Nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y’ vDk; Kftupf;F 15.02.2022 f;F Kd;du; 
fpilf;$bajhf mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;.  saroji@cea.lk 
 

 

8.   No any  ංයදුම්පත සඳහා ගාස්තුව්ක් ංය රවත කනාලැකේ.  
tpz;zg;gq;fSf;F vt;tpjkhd fl;lzKk; mwtplg;gl khl;lhJ. 
 

 

EVALUATION PROCEDURE/ඇහයීොම් ක්රියා පිළිොවල /kjpg;gPl;L Kiw 
 

1. Gold winners of national Green Award 2016/2017,2018 and 2019 are not elegible Apply for this 

event. 
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ජාති  හරිත සම්මාන 2016/2017,2018සහ 2019හි රන් සම්මාන ලාභීන් කමම ව්ර්ෂෂය සඳහා 

ංයදුම් කිීමට සුදුසු ම් කනාලබවත තත.2016/2017,2018, kw;Wk 2019ஆk; Mz;Lfspy; 
eilngw;w  Njrpa gRik tpUJ epfo;tpy; jq;fg;gjf;fk; ngw;wtu;fs; ,t; epfo;tpy; 
gq;Fgw;w jFjpaw;wtu;fshtu;. 

 

2. Marks 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 ංයදුම් රුව්න් සඳහා කත් තීම්  මිටුව් විසින් කමම සම්මාන සඳහා ස ස්  ර ගත් ත ලත්ණු 

ලබාීකම් ක්රියාිළිබකව්තට ංවතව් ලත්ණු ලබා කද්යන ංතර, සම්මානලාභීන් සුදුසු ම් තගයීම සහ 

නිීක්ෂණය මඟින් කතෝරා ගවත ලැකේ. (කත් තීම් සද්යහා සිද්ර රන ක්කෂ්ත්ර පීක්ෂණ තගයීම්  මිටුව් 

මගින්ම කහෝ පත් ත රවත ලබන නිකයෝජිතයන් මඟින් සිදු රවත ලැකේ.

Kd; tiuag;gl;l Gs;spaply; jpl;lj;jpd; gb tpz;zg;gj;jpd; xt;nthU Nfs;tpfSf;fk;; 
Gs;spaplg;gl;L ntw;wpaPl;batu;fs; njupTnra;ag;gLtu;. gpd;du; njupTf; FOtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; fsg;gupNrhjid kw;Wk; kjpg;gply; %yk; ntw;wpahsh;fs; 
njupTnra;ag;gLth;.(fsg;gupNrhjid kjPg;gPl;lf; FOtpduhy; my;yJ njupT nra;ag;gl;l 
gpujpepjpfshy; Nkw;nfhs;sg;gLk;) 

3. 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. 

ංව්සාන ංව්ස්ථාව් කලස තලයීමට ලක් ළ ංයදුම් පත්ර කත් තීම්  මිටුව් මගින් කහෝ පත් ත  රවත ලබන 

නිකයෝජිතයන් පැමිණ පරික්ෂා  රවත ලබන ංතර කත් තීම්  මිටුකශ තීරණය ංව්සාන තීරණය කශ.ව්ැඩිදුර 

විස්තර ලබා ගැනීමට දුර ථන මගින්ද්ය විමසීම්  ළ හැකිය. ,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 Njit Vw;gbd; njhiyNgrp %ykhd guPl;rpg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
 
 

No. Provincial Offices/  

District Offices 

District/s 
Telephone / Fax 

1.  Western Provincial Office Colombo Tel -  011-2862831Fax-  011-2865293 

2.  Southern Provincial Office Galle Tel -  091-7877292/3Fax-  091-2282735 

3.  Central Provincial Office Kandy, Nuweraeliya Tel -  081-2494884Fax -  081-2494884 

4.  Northern Provincial Office Jaffna Tel -  021-2224050Fax -  021-2224050 

5.  Eastern Provincial Office Trincomalee Tel -  026-2234488Fax -  026-2234488 

6.  North Central Provincial Office Anuradhapura Tel -   025-2225999/ 025-7877277Fax -  025-2225999 

7.  North Western Provincial Office Kurunagala Tel -  037-2224730 / 80Fax -  037 2233885 

8.  Uva Provincial Office Badulla Tel -   055-2225305 Fax -   055-2225305 

9.  Sabaragamuwa Provincial Office Ratnapura Tel -  045-2226984Fax -  045-2226984 

10.  Gampaha District Office Gampaha Tel  -  033-2232201/2Fax -  033-2232202 

11.  Kalutara District Office Kalutara Tel  -  034-2221420Fax -  034-2221420 

12.  Matara District Office Matara Tel  -  041 7877277 / 80Fax -  041 2234897 

13.  Hambantota District Office Hambantota Tel  -  047-2241599Fax -  047-2241599 

14.  Matale Dicrict Office Matale Tel  -  066-2231205Fax -  066-2231205 

15.  Kilinochchi District Office Kilinochchi Tel -  021-2285548Fax - 021-2285548 

16.  Mulativu District Office Mullaitivu Tel -  021-2290224 

17.  Vavuniya Distict Office Vavuniya Tel -  024-2220611Fax - 024-2220611 

18.  Mannar District Office Mannar Tel -  023-2251606Fax -  023-2251606 
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19.  Batticaloa District Office Batticaloa Tel -  065-2227522Fax -  065-2227522 

20.  Ampara Distict Office Ampara Tel -  063-7877277Fax -  063-2222192 

21.  Polonnaruwa District Office Pollonaruwa Tel -  027-2227376Fax -  027-2227376 

22.  Monaragala District Office Monaragala Tel -  055-2273963Fax -  055-2273963 

23.  Kegalle District Office Kegalle Tel -  035-7877277Fax -  035-2230449 

24.  Puttalam District Office Puttalam Tel- 032-22267241 

 


