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Reference No 
crhj;Jiz ,y. 

 

APPLICATION FOR PRESIDENTIAL ENVIRONMENTAL AWARDS 2017 

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන ඉල්ලුම් පත්ර%ය 2017 
[dhjpgjp Rw;whly;tpUjpw;fhd tpz;zg;gk; 2017 

 

A. IDENTIFICATION OF INDUSTRY/ACTIVITY/කර්මාන්ත ක්රිීයාකාරකම ුනානා නීමම  

njhopற்rhiy/nraw;ghl;bid ,dq;fhzy; 
  

A-1. Category වර්ගීකරණය tif 
Circle the Appropriate Category number/ සුදුසු අංකය රවුම් කරන්න/cupa tif ,yf;fj;jpw;F 
tl;lkpLf 
1 Solid Waste Recovery/ Recycling or 

Processing Plants/අපද්රnව්ය  
ප්රcතිචක්රී/කරණ කර්මාන්ත fopT 
kPsg;ngwy;/kPs;Row;rp my;yJ 
gjdpLk;Miy

7 Pharmaceutical Products and Personal Care 

Products/ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ රූපලාව්යන  නිෂප්ාදන/ 

மருந்துப் ப ொருட்கள் kw;Wk; jdpg;gl;l guhkupg;G 
nghUl;fs; 

2 Chemical Industries/රසායනික 

නිෂප්ාදන කර්මාන්ත/இரசொயன 

ப ொழிற்சொலைகள் 

8 Hospitals/ආරරෝග්ය ශාාලා/ லைத் ியசொலைகள் 

3 Vehicle Servicing Centre/ව්යාහන රසේව්යා 

ස්ථාන/ைொகனம் கழுவும் நிலையம் 
9 Rubber Based Products/රබර් ආශ්රිේත කර්මාන්ත 

/ ,wg;giu mbg;gilahff; nfhz;l cw;gj;jpfs; 

4 Food & Beverages/ ආහාර පාන 

නිෂප්ාදන/czT kw;Wk; ghdq;fs; 
10 Livestock Farming/ Industry/සත්ත්ව්ය රග්යොවිපල / 

කර්මාන්ත/ fhy;eil gz;iztsu;g;G 
5 Hotels/රහෝටල් /N`hl;ly;fs; 11 Apperals/නිමි ඇඳුම්  Milj; njhopw;rhiy 

 
6 Textile  and Textile Processing/ 

රරදිපිළි පිරිසැකසුම් Jzp kw;Wk; 
Jzpj;njhopw; nrad;Kiw 

12 Tea Industry/රත් කර්මාන්ත/Njapiy njhopw;rhiy 

   

B. GENERAL INFORMATION  සාමාන; ොත රුරු nghJthd tpguq;fs; 
1. Province/පළාත/khfhzk;  

 

2. District   දිස්ත්රිiක්කයකය  khtl;lk; 
 

3. Name and Address of the Industry/Activity/ කර්මාන්තය / ආයතනොේ නම සු 

ලිපිනය njhopw;Jiw/nraw;ghl;bd; ngau; kw;Wk; tpyhrk; (Route sketch should be attached / 

ආයතනයට පැමිරණන ග්යමන් මාර්ග්ය සටහන ඇමිණිය යුතුය/ ghij tiuglj;ij ,izf;fTk;) 

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

4. 

4.1. Name of the Chief Executive Officer/ Chairperson/ආයතන ප්රcධානියාරේ නම/jiyik epiwNtw;W 
mjpfhup/ jtprhsupd; ngah; 
…………………………………………………………………………..……...………………... 
 

4.2. Contact Details/විස්තර සඳහා විමසීම /njhlu;G tpguq;fs; 

i. Name & Designation/ නම සහ තනතුර/ngah; kw;Wk; gjtp……………………………… 

ii. Telephone දුරකථන njhiyNgrp ,y. 1) Land ……………    2)  Mobile……………… 

iii. Fax ෆැක්ස් njhiyefy;………………………………………………………………… 

iv. Email/ විද;ත් තැප ල/kpd;dQ;ry;………………………………………………………….. 
  

5. Eligibility for apply/ ඉල්ලුම් කිරීමට සුදුසුකම්/tpz;zg;gpg;gjw;fhd jFjp 
 Valid Environmental Protection Licence  ව්යලංගු පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර/ය nry;YgbahFk; 

Rw;whly; ghJfhg;G cupkk; 
 

           Yes/ ඔව්/Mk;                            No/ නැත ,y;iy 

CONFIDENTIAL 

රහසිග්යතයි 
,ufrpakhdJ 
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C. GREEN APPROACHES/ ුරිතමය ප්ර්ොශයයන්/gRik mZFKiwfs;(Q, 6-20) 
 
6. Do you have an environmental policy for your industry/activity for environmental management? 

 ඔබරේ කර්මාන්තයට/ක්රිeයාකාරකමට අදාලව්ය පාරිසරික ප්රcතිචපත්තිචයක් තිචරදද?

cq;fSila njhopற்rhiy/nraw;ghLfs; njhlu;gpy; Rw;whlw; nfhs;if cs;sjh? 
  

 Yes/ ඔව්/Mk; No/ නැත ,y;iy 
 

 

7. If yes, state such policy/ ඔශ නම්, පාරිසරික කළමනාකරණ ප්රcතිචපත්තිචය සඳුන් කරන්න Mk; vdpy;> 
nfhs;ifapid $Wf. 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

8. If yes, state the strategies adopted to implement such environmental policy/එම ප්රcතිචපත්තිචය ක්රිeයාත්මක 

කිරීමට ඔබ අනුනමනය කරන උපාය මාර්න ොම නවාද? / Mk; vdpy;> mf;nfhs;ifapid mKy;gLj;j 
gpd;gw;wpa cghaq;fis $Wf. 
1.…………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Financial allocation for environnemental activities 

පාරිසරික කටයුුර සඳුා ොවන්කළ මුදල
Rw;whly; nraw;ghLfSf;fhd epjp xJf;fPLfs;  

   

a. Annual total operational cost (Rs.)       
ව්යාර්ෂික රමරහයුම් වියදම (රු.) 

tUlhe;j இயக்கச்பசைவு(& ொ) 
 

b. Annual cost for environmental activities (Rs.)  

පරිසර ව්යැඩසටහන් සඳහා කරන ව්යාර්ෂික වියදම (රු.)  

Rw;whly; nraw;ghLfSf;fhd tUlhe;j பசைவு (& ொ)      
 

c. Percentage of annual budget for environmental activities (%)   
 ව්යාර්ෂික වියදරමහි පාරිසරික කටයුතු සඳහා ව්යන ප්රcතිචශාතය (%)  
tUlhe;j tuT nryTj; jpl;lj;jpy; Rw;whly; nraw;ghLfSf;fhd rjtPjk; (%)        

 

For office use only/ කාර්යාලීය ප්ර්ොයෝජනය සඳුා පමණි/fhupahya gad;ghl;bw;F khj;jpuk; 
 

Eligibility  සුදුසුකම්/jFjp     

   
 Eligible/                 Not Eligible/  
 තරඟය සඳහා සුදුසුරව්                              තරඟය සඳහා සුදුසුකම් නැත 
 gq;F nfhs;tjw;fhd jFjp                  gq;F nfhs;tjw;fhd jFjpapd;ik  
 

 Need more details/    

 විස්තර අව්යශා රව්  

 மமை ிக tpguq;fs; Njit    
        



 

 

3 
 

 

 

10. Surounding Environment of the Industry/Activity (General Appearance) 

 කර්මාන්තරයහි/ ක්රිeයාකාරකරමහි බාහිර පරිසරය (සාමාන  රපුම)/njhopw;Wiw/nraw;ghLfs; 
Nghd;wtw;wpd; Gwr;R+oy; (ம ொற்றம்) 

 

a. Layout plan  සැලැස්ම jstikg;Gj; jpl;lk;…………………………… 
 

b. Landscaping/ භූ දර්ශාණය jiumoFgLj;jy; (Briefly describe how do you  maintain your surrounding 

factory premises?/ කර්මාන්ත භූමිය නඩත්තු කරන ආකාරය සංක්ෂිප්තව්ය පහදන්න/jq;fs; njhopw;rhiyயின் 
ntspg;Gw tshfj;ij guhkupg;gJ vg;gb vd;W tptupf;f)  

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

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

c. Displays/ ප්රcදර්ශාණය කිරීම් /fhl;rpg;gLj;jy; 
1. Posters / රපෝස්ටර්/Rtnuhl;b        4.Employees ideas / රසේව්යක අදහස්/Copah;fs; fUj;J 

2. Notices / දැන්වීම්/mwptpg;Gf;fs;      5.Environment Articles/ පරිසර පුව්යත්/Rw;whly; கட்டுலரகள் 

3. Newsletters / පුව්යත්පත් දැන්වීම්/nra;jpத்jhs;fs; 
 

d. Do you have proper designated drainage system for storm water?/විධිමත් ව්යැසි ජල අපව්යහන පද්ධතිචයක් 
තිචරදද?/cq;fsplk; kioePu; tbe;Njhl VJthd tbfhyikg;G cs;sjh? 

 

                       Yes/ ඔව්/Mk;; No/ නැත ,y;iy 
 

e. If yes provide a drawing with final discharge points/ඔව් නම් අව්යසාන බැහැරලීම් සිදුකරන ස්ථානය දක්ව්යන 

රූප සටහනක් ඉදිරිපත් කරන්න./Mk; vdpd>; ,Wjp ntsptply; ,lj;Jld; gltiuig jUf. 
 

f. What are the preventive measures to eradicate mosquitoe breeding places?/ මදුරුව්යන් රබෝව්යන ස්ථාන 

ඉව්යත්කිරීම සඳහා රග්යන ඇතිච පියව්යර කව්යරර්ද?/Esk;G ngUff;$ba ,lq;fis fl;Lg;gLj;Jk; 
முற்கொப்பு eltbf;iffs; யொலை? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

11. Internal Environment of the Industry/Activity/ කර්මාන්තරයහි, ක්රිeයාකාරකරමහි අය න්තර පාරිසරික 

තත්ත්ව්යය /njhopw;rhiy my;yJ nraw;ghl;bd; mfr; R+oy;; 
Brief on followings/ පහත සඳහන් අංග්ය පිළිබඳව්ය රකටි විස්තර සපයන්න /gpd;tUtdtw;iw 
njspTgLj;Jf 

 

a. Availability of good housekeeping system/ මනා ග්යෘහපාලන ක්රgමයක් පැව්යතිචම rpwe;j tPl;Lg;guhkupg;G 
முலறலம கலைப் ிடிக்கப் ைல் 

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

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

     …………………………………………………………………………………………………………… 
 
b. Strategies for minimization of non-degradable materials/ රනොදිරන ද්රnව්ය  අව්යම කිරීමට රයොදා ඇතිච පපාය 

මාර්ග්ය /cf;fhj nghUl;fisf; Fiwg;gjw;fhd cghaq;fs; 
 ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

c. Availability of sufficient number of wash rooms and proper maintanence of them/ ප්රcමාණව්යත් ව්යැසිකිළි 

හා නාන කාමර පහසුකම් හා ඒව්යාරේ නිසි නඩත්තුව්ය/NghJkhdsT kyry$l vz;zpf;ifAk; mtw;wpd; 
guhkupg;Gk; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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12. C (Carbon) and Water Foot Prints /කාබන් සහ ජල පියසටහන්/C (fhgd;) kw;Wk; ePu; mbr;RtLfs; 
 

a. Ratios of built area (buildings, roads & other infrastructure) and green area to total land area/ 
රග්යොඩනැගිලි ව්යර්ග්ය ප්රcමාණය (රග්යොඩනැගිලි, මාර්ග්ය හා අරනකුත් ඉදිකිරීම්) හා ඉඩරම් ව්යර්ග්ය ප්රcමාණය අතර 
අුපාතය /nkhj;jfhzp gpuNjrj;jpy; fl;blgpuNjrk; (fl;blk;> tPjp kw;Wk; Vida 
cl;fl;likg;Gf;fs;) மற்றும் சுலமப் ிரம சம்mike;Js;s வீ ங்கள் 

 
b. Did you calculate the carbon foot print and water foot print?/කාබන් පියසටහන හා ජල පියසටහන 

ග්යණනය කර තිචරදද?/ePq;fs; fhgd; mbr;RtL kw;Wk; ePu; mbr;Rtl;il ம ிப்பீடுபசய்துள்ளீர்களொ? 
 

Carbon foot print/  

කාබන් පියසටහන/ 

fhgd; mbr;RtL     Yes/ ඔව්/Mk;    No/ නැත ,y;iy 
 

Water foot print/ 

ජල පියසටහන 

ePu; mbr;RtL      Yes/ ඔව්/Mk;    No/ නැත ,y;iy 
     
c.What is your carbon foot print for the year 2016?/2016 ව්යසරර්දී කාබන් පියසටහන කුමක්ද?/2016 ஆம் 

Mz;bw;fhd cq;fsJ fhgd; mbr;RtL ahJ?…………………… 
 

d. What is your water foot print for the year 2016? /2016 ව්යසරර්දී ජල පියසටහන කුමක්ද?/2016 ஆம் 

ஆண்டிற்கொன cq;fsJ ePu; mbr;RtL ahJ?…………………… 
 

e. Do you have a carbon management plan for carbon reduction? කාබන් විරමෝකනයන් අව්යම කිරීම සඳහා 
කාබන් කළමනාකරණ සැලැස්මක් තිචරදද?/fhgd; Fiwg;Gf;fhd cq;fsplk; fhgd; Kfhikj;Jt 
jpl;lk; cs;sjh? 

 

                        Yes/ ඔව්/Mk;                  No/ නැත ,y;iy 
 

f. If yes, submit the executive summary./ ඔව් නම් සංක්ෂිප්ත සටහනක් සපයන්න./Mk; vdpd; epiwNtw;W 
rhuhk;rj;ij jUf? 

 
g. What action have you taken to reduce GHG emissions in the year 2016? 2016 ව්යසරර් හරිතාග්යාර ව්යායු 

මුදාහැරීම අඩුකිරීම සඳහා ග්යත් ක්රිeයාමාර්ග්ය රමොනව්යාද?/ 2016 ஆம் ஆண்டின் gr;ir tPl;L thA 
ckpo;jiy Fiwj;jYf;fhf ePq;fs; vLj;j eltbf;if ahJ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

h. Amount of GHG reduced/tons/අඩුකරන ලද හරිතාග්යාර ව්යායු ප්රcමාණය/රටොන්/ Fiwf;fg;gl;l gr;ir tPl;L 
thA msT / njhd; 

 

       Energy efficiency/බලශාක්තිච කාර්යක්ෂමතාව්යය/ rf;jp tpidj;jpwd; 
 

       Renewable Energy/ පුනර්ජනනීය බලශාක්තිච/GJg;gpf;fத்jf;f rf;jp 
 

        Reforestation / Aforestation/ ප්රcතිචව්යනරරෝපණය/ ව්යන රරෝපණය/ kPs;fhlhf;fy; / Gjpafhlhf;fy; 
 

       Carbon Credits/ බැර කරන ලද කාබන් ප්රcමාණය/ fhgd; fld; 
 

i. Percentage reduction of GHG emission from 2015-2016/ 2015-2016 තුළදී අඩු කරන ලද හරිතාග්යාර ව්යායු 

ප්රcමාණය ප්රcතිචශාතයක් රලස / 2015-2016,Ue;J Fiwf;fg;gl;l gr;ir tPl;L thA ckpo;T tPjk; 
…………………….% 

 

j. Adaptation of C (Carbon) negative product concept/ කාබන් සෘණ නිෂප්ාදන සංකල්පය සඳහා 

අුව්යර්ථනයවීම/    ழுைப்ப ற்ற C (fhgd;) vjpu;kiw cw;gj;jp vz;zf;fU. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

      ………………………………………………………………………………………………………….. 
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13. Optimum Resources Management/ප්ර්යස්  සම්පත් කළමනාකරණය tsq;fspd; உகந் Kfhikj;Jtk;. 
Briefly discuss on following initiatives/ පහත ප්රcරව්ශායන් පිළිබඳව්ය රකටි විස්තර සපයන්න / ின்ைரும் 
Muk;gr ;nraw;ghLfs; njhlu;ghf njspthf tpsf;Ff. 

 
a. Strategies for overall energy savings/ සමස්ත බලශාක්තිච ඉතිචරිය සඳහා රග්යන ඇතිච පපාය මාර්ග්ය/xl;Lnkhj;j 

rf;jp Nrkpg;;gpw;fhd cghaq;fs; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

b. Strategies for minimization of wastewater generation/අපජලය ජනනය වීම අව්යම කිරීමට යාවිතා කරන 

පපාය මාර්ග්ය/கழிவு நீர் உருைொ லை Fiwg;gjw;fhd cghaq;fs;. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

c. Strategies for optimum labour productivity/මිනිස් ශ්රhම සම්පත් ප්රcශාස්ථ යාවිතය සඳහා පපාය මාර්ග්ය / cfe;j 
Copah; cw;gj;jpjpwdpw;fhd cghaq;fs; 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

d. Strategies for minimizing raw material consumption/ අමුද්රnව්ය  පරිරයෝජනය අව්යම කිරීමට පපාය 

මාර්ග්ය/ %yg;nghUs; Efu;tpid Fiwf;Fk; cghaq;fs; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

e. Extent of using waste as by products or raw material/ අතුරුඵල රලස රහෝ අමුද්රnව්ය  රලස අපද්රnව්ය  යාවිතා 

කිරීරම් ප්රcමාණය/ fopTfis cg-cw;gj;jpfshfNth my;yJ %yg;nghUl;fshfNth 
ghtpf;ff;$ba rhj;jpaf;f;$Wfs;. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

f. Extent of Reduction and Substitution for hazardous materials/ පපද්රnව්යකාරීද්රnව්ය  යාවිතය අව්යම කිරීමට සහ 

එව්යැනි ද්රnව්ය  සඳහා ආරද්ශා ද්රnව්ය  යාවිතා  කිරීම / mghafukhd gjhu;j;jq;fs; cUthFjiy 
Fiwf;ff;$ba my;yJ gpujpaPLnra;af;$ba rhj;jpaf;$Wfs;. 

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

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

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

 

g. Extent of using eco friendly raw materials/පාරිසරික හිතකර අමුද්රnව්ය  යාවිතා කිරීරම් ප්රcමාණය /R+oYld; 
el;Gwthd %yg;nghUl;fisg; gad;gLj;jf;$ba rhj;jpaf;$Wfs;. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
h. Extent of utilizing green building concept/හරිත රග්යොඩනැගිලි සංකල්පය යාවිතා කිරීරම් ප්රcමාණය/ gRik 

fl;ll vz;zf;fUtpid gpuNahfpg;gjw;fhd rhj;jpaf;$Wfs;.  
 
14. Environmental Documentation and Reporting/ පාරිසරික තත්ත්ව ොල්ඛනනතකිරීම සු වාර්තා කිරීම 

/Rw;whly;Mtzg;gLj;jy; kw;Wk; mwp;f;ifaply; 
Provide descriptions on following approaches/ පහත තත්ත්ව්ය පිළිබඳව්ය විස්තරාත්මක රතොරතුරු සපයන්න 

/gpd;ைரும் mZFKiwfs; njhlu;ghd tptuq;fisj; jUf 
 

a. Frequency of self reporting  ස්ව්යයං ව්යාර්තාකරණය කරන ව්යාර ග්යණන /Ra mwpf;ifaplypd; 
kPbwd;………. 
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b. Describe method of record keeping, if available/ ව්යාර්තා තබා ග්යැනීම කරන්රන් නම් අදාල ක්රgමය විස්තර 

කරන්න /gjpT Ngzy; Kiwfs; fhzg;gbd; mitgw;wp tpgupf;Ff 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
c. Maintaining a notice board for environmental awareness පාරිසරික කරුණු සඳහා දැන්වීම් පුව්යරුව්යක් 
පව්යත්ව්යාරග්යන යාම Rw;whly; tpopg;G+l;ly;fSf;fhf mwptpg;Gg; gyifapidg;guhkupj;jy; 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
d. Provide details on environmental publications, including annual reports if any  ව්යාර්ෂික ව්යාර්තා, පාරිසරික 

ප්රcකාශාන ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව්ය විස්තර/Mz;lwpf;iffs; cl;gl Rw;whly; ntspaPLfs; VjhtJ 
fhzg;gLkplj;J mitfs; njhlh;ghd tpguq;fisj; jUf. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

e. Are you a member of National Green Reporting System (NGRS) or Global Reporting 

Initiatives(GRI)?/  ඔබ ජාතිචක හරිත ව්යාර්තාකරණ ක්රිeයාව්යලිරේ රහෝ රග්යෝලීය හරිත ව්යාර්තාකරණ ක්රිeයාව්යලිරේ 

සාමාජිකයකු රව්ද?/ePq;fs; Njrpa gRik mwpf;ifaply; Kiwik (NGRS) my;yJ G+Nfhs 
mwpf;ifaply; பூu;thq;f jpl;lj;jpy; (GRI) cWg;gpduh? 

 
                      Yes/ ඔව්/Mk;                                 No/ නැත ,y;iy   

 

f. Specify the category /ව්යර්ග්යය සඳහන් කරන්න/ ைலகலயகூறுக 
                      NGRS                   tier /මට්ටම/ மட்ைம்  
 
           GRI              category/ව්යර්ග්යය/tif 
g. Submit a copyof the latest report./ඉහත ව්යාර්තාකරණයන්ට අදාලව්ය අව්යසාන ව්යාර්තාරව් පිටපතක් ඉදිරිපත් 

කරන්න./,Wjp mwpf;ifapd; gpujpia rku;g;gpf;f 
 
h. Availability of committed officer to the environment sector / පාරිසරික විෂය පථයට අදාළව්ය රව්යනම 

නිලධාරිරයකු පත්කර තිචබීම/ Rw;whly; tplaj;jpy; <LghL fhl;Lk; cj;jpNahfj;jupd; nghWg;Gf;$ba 
jd;ik கொணப் டு ல் …………………………….. 

 
 
15. Environmental Heath and Safety/ පාරිසරික ොසෞඛ; ුා ආරක්කයාාව Rw;whly; Rfhjhuk;; kw;Wk; 

ghJfhg;G 
 

Do you have emergency preparedness plan including flood prevention plan?/හදිසි අව්යස්ථා සඳහා 

මුහුණදීරම් සැලැස්මක් (ග්යංව්යතුර අව්යස්ථාද ඇතුළුව්ය) ඔබ සතුද?/cq;fsplk; nts;s Kw;fhg;Gj;jpl;lk; 
cs;slq;fyhf mtrufhyepiyikf;Fj; jahuhFk; jpl;lq;fs; cs;sdth?  

 
   Yes/ ඔව්/Mk;    No/ නැත/,y;iy 
 
 

If yes provide following details with proof/ එරසේනම් පහත සඳහන් විස්තර තහවුරු කරමින් සපයන්න 
mt;thwhapd; Mjhuj;Jld; gpd;tUk; jfty;fisj; jUf. 

a. Provide the emergency preparedness plan/s  හදිසි අව්යස්ථා සඳහා මුහුණදීරම් සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්න 

/mtrufhy epiyikf;Fj; jahuhFk; jpl;lk;/jpl;lq;fisj; jUf. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Provide factory layout plan with emergency exits  හදිසි රදොරටු සහිතව්ය සකසා ඇතිච කර්මාන්තය ස්ථානග්යත 

කිරීරම් සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්න./mtrufhy epiyikfspd; NghJ ntspNaWk; topfSldhd 
njhopw;rhiyapd; js mikg;G…………………. 
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c. Display of sign boards for health and safety/ රසෞඛ්ය  හා ආරක්ෂාව්ය සඳහා ව්යන ප්රcදර්ශාන පුව්යරු  
MNuhf;fpak; kw;Wk; ghJfhg;Gf;fhd tpsk;gug;gyiffisf; fhl;rpg;gLj;jy; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

d. Fire fighting equipments in place/ ගිනිනිවීරම් ආරක්ෂක පපකරණ ස්ථානග්යත කිරීම /jPaizg;G fUtpfs; 
nghUj;jkhd ,lj;jpy; fhzg;gLfpd;wd 
………………………………………………………………………………………………………………

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

e. Better ventilation system with lighting/ රහොඳින් ව්යාතාශ්රhය සහ ආරලෝකය ලැබීරම් ක්රgම ඇතිච බව්ය xsp 
cl;Gff;$ba rpwe;j fhw;Nwhl;l mikg;G 
………………………………………………………………………………………………………………

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

f. Usage of personal protection equipments by workers/ රපෞද්ග්යලික ආරක්ෂණ පපකරණ ඇතිච 

බව්ය/njhopyhsu;fSf;F toq;fg;gLk; jdpegu; ghJfhg;G cgfuzq;fspd; ghtidfs; 
……………………………………………………………………………………………………………

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

g. Do you conduct regular emergency preparedness trills and awareness for workers?  If yes, state the 

frequency/ හදිසි අව්යස්ථා සඳහා මුහුණ දීරම් සැලැස්මට අුව්ය රසේව්යකයින් දැුව්යත් කිරීම සහ  පුරුදුකිරීම් 

සිදුරකරරන්රන්ද? එරසේ නම් ව්යාර ග්යණන සඳහන් කරන්න/ Ntiyahl;fSf;fhd tof;fkhd mtrufhy 
Kw;ghJfhg;G xj;jpif kw;Wk; tpopg;G+l;ly;  ிட்ைங்கள் கிரமமொக eilKiwg;gLj;jg;gLfpwjh? 
Mk; vdpy;> vz;zpf;iffis Fwpg;gplTk;. 

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

16. Solid Waste Management/ ඝන අපද්රதව; කළමනාකරණය jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtk;  

 

Provide following details on solid waste management/ඝන අපද්රnව්ය  කළමනාකරණය පිළිබඳව්ය පහත 

රතොරතුරු සපයන්න/jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtk; gw;wpa gpd;tUk; tpguq;fis toq;Ff 
 

a. Method of separation at source/ රව්යන්කිරීරම් ක්රgමරව්දය /கழிவுகள் உருைொகும்ம ொம  

மைறு ிொிக்கும் Kiw 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Method of Collection/ එකතු කිරීරම් ක්රgමරව්දය Nrfupf;Fk;; Kiw 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Method of Storage/Transportation/ ග්යබඩා කිරීම/ ප්රcව්යාහන ක්රgමරව්දය fsQ;rpagLj;jy;/Vw;wpr; nry;Yk; 
Kiw 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

d. Strategies for minimization of waste generation/ අපද්රnව්ය  ජනිතවීම අඩු කිරීමට අදාල පපාය මාර්ග්යය /fopT 
cUthf;fj;jpid Fiwg;gjw;fhd cghaq;fs; 

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

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

e. Extent of Reuse/Recovery/Recycling percentage/ නැව්යත යාවිතය/ප්රcතිචක්රී/කරණය කරන ප්රcතිචශාතය

kPs;gad;ghL/ kPs;ngwy;/ kPs;Row;rp nra;ag;gLk; rjtPjம்       ……………% 
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f. Waste treatment methods (composting/bio gas/incenaration/other)/ අපද්රnව්ය  ප්රcතිචකර්ම ක්රgරමෝපායන් 

(රකොම්රපෝස්ට් කිරීම, ජීව්යව්යායු, දාහක, රව්යනත්) /fopT gupfhpg;G Kiwfs; (கூட்g;gris jahupj;jy;;/ 
capupay; thA/ vupA+l;ly;/ Vidait) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

g. Final disposal methods for residues/ අපද්රnව්ය  අව්යරශාේෂ සඳහා අව්යසාන බැහැරකිරීරම් ක්රgමරව්ද/kPjpf; 
fopTfSf;fhd ,Wjpf;foptfw;wy;; Kiwfs; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

h. Monitoring mechanism of waste management process including waste auditing/ අපද්රnව්ය  කළමනාකරණ 
ක්රgමරව්දය පිළිබඳව්ය පසුවිපරම් කටයුතු fopT Kfhikj;Jtr; nraw;ghLfSf;fhd fz;fhzpg;G 
nghwpKiw 
…………………………………………………………………………………… …… …… ……  … . 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

17. Pollution control stratergies/ පරිසර දුාණ පාලන උපක්ර;ම khRf;fl;Lg;ghl;L Kiwfs; 
      Explain methods applied to mitigate pollution on air, water, noise and vibration/ ජල, ව්යායු, ශාදද සහ 

කම්පන ව්යැනි වු පරිසර දූෂණ තත්ත්ව්යයන් ව්යළක්ව්යා ග්යැනීමට පපරයෝගී කරග්යන්නා ක්රgමවිධි විස්තර 
කරන්න tsp> ePu;> rj;jk; kw;Wk; mjph;T> khR ntspNaw;wj;jpid jzpg;gjw;fhf 
gad;gLj;jg;gLk; iwfis tpgupf;f. 

 

a. Existing treatment facilities  දැනට පව්යත්නා අපද්රnව්ය  ප්රcතිචකර්ම පහසුකම්/ක්රgම jw;NghJs;s fopT 
Rj;jpfupg;G trjpfs; 
1. Wastewater/ අපජලය/fopT ePu; …………………………………………………………………… 

2. SolidWaste / ඝන අපද්රnව්ය /jpz;kf;fopT ………………………………………………………… 

3. Air Emission / ව්යායු දූෂකාරක/thA ckpo;T ……………………………………………………… 

 

 

b. Status on functioning of waste treatment systems/අපද්රnව්ය  ප්රcතිචකර්ම පහසුකම් ව්යල ක්රිeයාකාරී තත්ත්ව්යය 

පැහැදිලි කරන්න /fopTr;Rj;jpfupg;G Kiwapd; njhopw;ghL njhlu;ghd epiyikfisf; Fwpg;gpLf. 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

c. Self monitoring methods to pollution control systems/ අපද්රnව්ය  ප්රcතිචකර්ම පද්ධතිචරයහි ස්ව්යයං පසුවිපරම් 

කටයුතු පිළිබඳව්ය විස්තර/khRf;fhl;Lg;ghL KiwfSf;fhd jd;dpr;irahd fz;fhzpg;G 
Kiwfisf; Fwpg;gpLf 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

d. Pollution prevention methods/strategies/ පරිසර දූෂණය අව්යම කරග්යැනීරම් විධි/ පපක්රgම/khriljiyf;; 
Fiwj;jy; Kiwfs;/cghaq;fs; ahit 

 
1. Wastewater/ අපජලය/fopT ePu; …………………………………………………………………… 

2. Solid Waste / ඝන අපද්රnව්ය /jpz;kf;fopT ………………………………………………………… 

3. Air Emission / ව්යායු දූෂකාරක/thA ckpo;T ……………………………………………………… 

 

e. Percentage of recycling/reuse treated waste for the process or other application/ ප්රcතිචකර්ම කරන ලද 
අපද්රnව්ය  නැව්යත යාවිතය/ ප්රcතිචක්රී/කරණය කර කර්මාන්ත ක්රිeයාව්යලියට රයොමුකිරීරම් රහෝ රව්යනත් අව්යශා තාව්යයට 

රයොමුකිරීරම් ප්රcතිචශාතය/ nraw;ghL my;yJ gpw gad;ghl;bw;fhf Rj;jpfupf;fg;gl;l fopT ePiu gpw 
eltbf;iffSf;fhf kPs;gad;gLj;jg;gLk;/ kPs;Row;rp nra;Ak; rjtPjk; ……………..% 
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f. Do you have HR policy to recruit personnel with environmental qualifications?/ පාරිසරික  විෂය 
සම්බන්ධව්ය සුදුසුකම් සහිත පුද්ග්යලයන් බඳව්යා ග්යැනීම සඳහා සකස් කරන ලද මානව්ය සම්පත් ප්රcතිචපත්තිචයක් 
තිචරදද?/Rw;whly; jifikAld; egu;fis Ntiyf;fku;j;jtjw;F kdpjts nfhs;if jq;fsplk; 
cs;sjh? 
 

                             Yes/ ඔව්/Mk;   No/ නැත/,y;iy 
 

If yes attach the policy/ ඔව් නම්, ප්රcතිචපත්තිචය ඉදිරිපත් කරන්න./Mk; எனில் nfhs;ifapd; 
gpujpapid ,izக்f. 
 

 

g. How many have you recruited in 2016 with the qualification of environment management?/ පරිසර 

කළමනාකරණ විෂය සුදුසුකමක් රලස සලකා  2016 ව්යසරර්දී බඳව්යා ග්යන්නා ලද  රසේව්යක සංඛ්ය ාව්ය රකොපමණද?/ 
Rw;whly; Kfhikj;Jt jifikAld; 2016 ,y; vj;jid egu;fs; Ntiyf;fku;j;jg;gl;ldu;?.............. 
 

Percentage of the total recruitment / සම්පූර්ණ බඳව්යා ග්යැනීරම් ප්රcතිචශාතයක් රලස දක්ව්යන්න/nkhj;j 
Ntiytha;g;gpy; vd;d rjtPjம்  ........................... % 

h. Have you provided training on environmental management to your staff in the year 2016?/ 2016 

ව්යසරර්දී  පරිසර කළමනාකරණය සම්බන්ධව්ය කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කර තිචරදද?/2016 k; Mz;by; ckJ 
mYtyfu;fSf;F Rw;whly; Kfhikj;Jtk; njhlu;gpy; gapw;r;rp toq;fg;gl;ljh? 
 

             Yes/ ඔව්/Mk;                           No/ නැත/,y;iy 
 

i. If yes, total number of people trained/ ඔව් නම්, පුහුණු කරන ලද රසේව්යක සංඛ්ය ාව්ය/. Mk; vdpy;> 
gapw;rpaspf;fg;gl;l mYtyfu;fspd; nkhj;j vz;zpf;if?…………………… 
 

Percentage of total workforce/ සම්පූර්ණ රසේව්යක සංඛ්ය ාරව් ප්රcතිචශාතයක් රලස දක්ව්යන්න/ nkhj;j 
Ntiyg;gilapy; vd;d ச வீ ம்  ……………………% 
 

j. Do you have a policy to procure products, machenary or materials with environmental friendly 

features?/යන්ත්ර/ සුත්ර/ රහෝ අමුද්රnව්ය  මිලදී ග්යැනීම සඳහා පරිසර හිතකාී   මිලදී ග්යැනීම ප්රcතිචපත්තිචයක් තිචරදද?/ 
Rw;whlYld; el;Gwthd Kiwapy; nraw;gLk; ,ae;jpuq;fs;> nghUl;fis nfhs;sT nra;a 
VNjDk; tpiykDf;Nfhuy; nfhs;if cs;sjh? 
 
                             Yes/ ඔව්/Mk;              No/ නැත/,y;iy 
 

If yes, attach a copy of the policy/ ඔව් නම්, එම ප්රcතිචපත්තිචරේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න/Mk; vdpy; 
nfhs;ifg;gj;jpuj;jpd; gpujpia ,izf;f. 
 

 

18. LegalStatus / මතිමය තත්ත්වය /rl;l epyikfs; 
 

a. Certificate of Conformity for constructions/ ඉදිකිරීම් කටයුතු රව්යුරව්යන් ලබාග්යන්නා ලද අුකූලතා 

සහතිචකය /epu;khzpg;Gf;fSf;fhd cWjpg;ghl;bd; rhd;wpjo; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

b. Indicate continuity of the EPL from commencement/ ආරම්යරේ සිට අඛ්යණ්ඩව්ය පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර/ 

ලබාග්යැනීම සම්බන්ධ විස්තර/Muk;gj;jpypUe;J R.gh.cupkj;jpd; njhlu;r;rpapidf; Fwpg;gpLf 
     …………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

c.  Do you have Trade licence/Company Registration/Business Registration for your activity?  

Submit copies/ රව්යළඳ බලපත්ර/ය  සමාග්යම් ලියාපදිංචිය/ ව්ය ාපාර නාම ලියාපදිංචිය/ ඔබරේ ආයතනය සඳහා 

ලබාරග්යන තිචරදද? එරසේනම් පිටපත් අමුණන්න./cq;fsplk; tu;j;jf cupkk;/epWtdg; 
gjpT/tzpfg;gjpT cs;sdth? mt;thwpUg;gpd; gpujpfisr; rku;g;gpf;fTk; ……………………… 
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d. Indicate other relevant approvals obtained as required (location specified and category specified- 

CCD/UDA Approvals etc)/ ලබාරග්යන ඇතිච අරනකුත් අදාල අුමැතීන් සඳහන් කරන්න. (පිහිටීමට අදාල සහ 
කර්මාන්ත ව්යර්ග්යයට  අදාල රව්යරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිය/ නාග්යරික සංව්යර්ධන අධිකාරිරේ අුමැතිචය ආදී 

ව්යශාරයන්)/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) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

e. Is there any legal action against the industry/ activity? Provide   details/කර්මාන්තයට/ ක්රිeයාකාරකමට 
විරුද්ධව්ය නීතිචමය පියව්යර රග්යන තිචරදද?/ ඒ පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කරන්න. njhopw;rhiyf;F vjpuhf 
VjhtJ rl;leltbf;iffs; fhzg;gLfpd;wdth? tpguq;fisj; jUf 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

f. Approvals for discharges (output)/resumes (input raw materials)if any/ කර්මාන්තයට අදාලව්ය අපද්රnව්ය  

බැහැරකිරීම/ අමුද්රnව්ය  ලබාග්යැනීමට අදාලව්ය විරශාේෂ අුමැතීන් (ඇත්නම්)/ ntspaPLfis 
ntspNaw;Wtjw;fhd/ cs;sPl;Lg;nghUl;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mDkjpfs; VNjDk; 
fhzg;gLjy; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
g. Availability of maintaining of a file for legal requirement/නීතිචමය අව්යශා තාව්යයන් සඳහා ලිපිරග්යොුව්යක් 

පව්යත්ව්යාරග්යන යාම සම්බන්ධ රතොරතුරු /rl;lj;Njitf;fhf Nfhg;G xd;iwg NgDjy;? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

19. 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 
තුළ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම රහෝ ව්යැඩිදියුණු කිරීම රහෝ සඳහා හඳුන්ව්යාදුන් නව්ය 

ක්රිeයාමාර්ග්ය/Rw;whly;/gad;ghL/juk; Nghd;wtw;wpd; cWjpg;gLj;jg;gl;l cq;fSila cw;gj;jp 
fle;j 12 khjq;fshf mwpKfg;gLj; ிய Gjpa Kiwfs;> mZFKiwfs; kw;Wk; nraw;ghLfs;                          
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

20. What are the benefits to enhance the quality of the environment by applying above innovations/ 
 ඉහත නවීකරණ යාවිතා කිරීම මඟින් පාරිසරික තත්ත්ව්යය ව්යැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ලබා ඇතිච ප්රcරයෝජන      
රමොනව්යාද?  Nkw;$wg;gl;l tplaq;fis gad;gLj;Jtjd; %yk; Rw;whly; juj;jpid 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhd ed;ikfs; vit? 

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

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

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

සමාජ සුොයෝගීතා වනකීම xUq;fpizf;fg;ngw;w r%fg; 
nghWg;Gf;fs; (Q 21,22) 
 

21.List social activities done by your industry/activity during last 12 months/ පසුගිය මාස 12 ුරළ ඔබ 

කර්මාන්තය විසින් ඉටුකරන ලද සමාජ ක්රිීයාකාරකම් ලීස්ස්ුරනත කරන්න./ fle;j 12 khjq;fspy; 
cq;fs; epWtdj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gl;l r%f eltbf;iffis gl;baypLf. 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

 Submit details with proof/ විස්තරාත්මකව්ය සනාථ කරන්න/ tpguq;fspd; Mtzq;fis 
rkh;g;gpf;f………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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22. Environmental social responsibilities/ පාරිසරික සමාජ වනකීම Rw;whly; r%f ப ொறுப்புகள் 
 

a. Environmental awareness programmes/ පරිසර දැුව්යත් කිරීරම් ව්යැඩසටහන්/Rw;whly; tpopg;G+l;ly; 
epfo;r;rpfs; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

b. Tree planting programmes/ රුක්රරෝපණ ව්යැඩසටහන්/ku eLif epfo;r;rp 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

c. Environment related community/rehabilitation programmes/ පරිසරයට සම්බන්ධ ප්රcජා/ පුනරුත්ථාපන 

ව්යැඩසටහන් /Rw;whly; rk;ge;jkhd r%f/ Gdh;tho;T eltbf;iffs; 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

d. Other environment related programmes/Projects/ අරනකුත් පරිසරය සම්බන්ධ ව්යැඩසටහන්/ ව්ය ාපෘතිච /NtW 
Rw;whly; rk;ge;jkhd nraw;jpl;lq;fs;/ Ntiyj;jpl;lq;fs; 
……………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………….… 
 

e. Programmes/ Projects carried out with CEA/ මධ ම පරිසර අධිකාරිය සමඟ ඒකාබද්ධව්ය ක්රිeයාත්මක කරන 

ලද ව්යැඩසටහන්/ ව්ය ාපෘතිච kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigAld; Kd;ndLf;fg;gl;l nraw;jpl;lq;fs;/ 
Ntiyj;jpl;lq;fs;
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

E. PREVIOUS AWARDS/ ොපර ලබා ඇති සම්මාන/ Kd;dh; fpilf;fg;ngw;w tpUJfs; (Q 23) 
 

23. Environmental Awards and Certificates obtained in past 3 years (Attach copies of certificates)/පසුගිය 

අවුුදු 3 ුරළ ලබානත් පරිසර සම්මාන ුා සුතික (පිටපත් අමුණන්න)/ fle;j 3 tUlq;fspy; 
fpilf;fg;ngw;w Rw;whly; tpUJfs; kw;Wk; rhd;wpjo;fspd; 
epow;gpujpfis ,j;Jld; ,izf;fTk; 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

F. OTHER ENVIRONMENT RELATED ACTIVITIES NOT INCLUDED IN ABOVE 

QUESTIONS/ ඉුත ප්ර්ය්න වලට අමතරව සඳුන් කළුීකි පාරිසරික වයොයන් වීදනත් 

ක්රිීයාකාරකම්/Nkw;$wg;gl;l tpdhf;fspy; cs;slf;fg;glhj Vida Rw;whly; njhlh;ghd 
nraw;ghLfs;  

 

24. State and provide brief introduction on special environment related activities conducted by your 

organization other than mentioned above/ ඉුත සඳුන් පාරිසරික වයොයන් වීදනත් ක්රිීයාදාමයන් වලට 

අමතරව ඔබොේ ආයතනොයන් සිදුකරන ලද ක්රිීයාවලීන් සම්බන්ක ොක ව විස්තරයක්කය 

කරන්න./Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fs; jtpu;e;j cq;fs; epWtdj;jpd; %yk; elhj;jg;gl;l 
Rw;whly; njhlh;ghd tpNrl nraw;ghLfs; gw;wp njspthd mwpKfk; xd;wpidj; jUf. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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APPLICANT'S DECLARATION 

අයදුම්කුොේ ප්ර්කායය
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  .....................................................................................  (සම්පූර්ණ නම) ව්යන මා රම් සමඟ 
ඉදිරිපත් කර ඇතිච රතොරතුරු/ විස්තර සත  බව්යත්, රමම සම්මානයට අදාල විනිශා්කය මණ්ඩලයට එම රතොරතුරු 
විස්තර ආදිය පරීක්ෂා කිරීමට බලය ලබාරදන බව්යත්, යම් ආකාරයකින් එම රතොරතුරු/ විස්තර ආදිරයහි අසත  බව්ය 
ප්රcත ක්ෂ වුව්යරහොත් මධ ම පරිසර අධිකාරිරයහි තීරණය අව්යසාන තීරණය රලස පිළිග්යැනීමට එකඟ ව්යන බව්යත් 
රමයින් සහතිචක කරමි. 
 

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;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 ,WjpahfTk; 
KOikahfTk; Vw;Wf; nfhs;Ntd; vd ,j;jhy; cWjpnkhop mspf;fpd;Nwd;  
 

 

Signature : ……………………  

අත්සන/ 
xg;gk; 
 

 

Date stamp of Firm/Industry  

ආයතනොේ/ කර්මාන්තොයහි නිල මුද්රதාව
 epWtdk;/njhopw;Wiwapd; jpfjp Kj;jpiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date : …………………
දිනය

jpfjp 
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GUIDANCE TO FILL THE APPLICATION/ අයදුම්පත්ර/ය සම්පූර්ණ කිරීමට පපරදස් 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. 
 

අයදුම්පත්ර/ය සම්පූර්ණ කිරීමට ප්රcථම රමහි සඳහන් පපරදස් ව්යලට අුව්ය කටයුතු කිරීමටත්,  ඒ සම්බන්ධව්ය 
යම් ග්යැටළුව්යක් ඇතිචවුව්යරහොත් පහත සඳහන් දුරකථන අංක ඇමතීමටත් කටයුතු කරන්න. 

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;. 

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 will only be accepted for the Presidential Environment Award 2017 competition. 

Select and fill the relevant type of application applicable to the sector/category you are going to 

apply. 

මධ ම පරිසර අධිකාරිරයහි ප්රcධාන කාර්යාලය, පළාත් කාර්යාල, දිස්ත්රි ක් කාර්යාල (පළාත් කාර්යාල හා 
දිස්ත්රි ක් කාර්යාල රල්ඛ්යනය අමුණා 1 හි දක්ව්යා ඇත.) රහෝ මධ ම පරිසර අධිකාරිරේ රව්යද අඩවිය මඟින් 

ලබාග්යන්නා අයදුම්පත් පමණක් රමම ජනාධිපතිච පරිසර සම්මාන 201  සඳහා ව්යලංගු රව්.  

[dhjpgjp Rw;whly; tpUJ 2017 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 கொட்ைப் ட்டுள்ளது)  
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. රමම අයදුම් පත්ර/රයහි සඳහන් ස ම රකොටසක්ම සම්පූර්ණ කිරීම අනිව්යා්යw රව්. 

අදාල රනොව්යන යම් රකොටසක් ඇත්නම් ”අදාල රනොරව් “  රලස සඳහන් කරන්න. 
 
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 ව්ය ාපෘතිච, ජායාරූප, සී.ඩී. තැටි, ස්ව්යයං ඇග්යයීම් ව්යාර්තා ලබාග්යත් අුමැතීන්, ග්යැලීම් සටහන්, 
සම්මාන සහතිචක රහෝ එව්යැනි වු අරනකුත් ලියකියවිලි ඇත්නම් අයදුම්පත්ර/ය සමඟ ඇමුණුම් රලස 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 31.03.2017. 

අයදුම් පත්ර/ යාරග්යන්නා අව්යසාන දිනය 2017.03.31 දින රව්.
tp;z;zg;gpg;gjw;fhd KbTj; jpfjp  

 
 The application should be submitted in envelop and it should be sealed.

අයදුම්පත්ර/ය ලියුම් කව්යරයක බහා නිසිපරිදි අලව්යා ඉදිරිපත් කළයුතුය. 
tpz;zg;gg;gbtk; jghYiwfspDs; itf;fg;gl;L mit Kj;jpiuaplg;gl;L 
rkh;g;gp;f;fNtz;Lk; 
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6. The category of the industry and “Presidential Environment Award 2017- Industry” 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 කව්යරරේ ව්යම්පස ඉහළ රකළව්යරරහි ඔබ ඉල්ලුම්කරන අංශාය/ ක්රිeයාකාරකම සහ “ජනාධිපතිච පරිසර 
සම්මාන 201 - කර්මාන්ත ” රලස සඳහන් කළයුතු අතර, ලියුම් කව්යරරයහි ව්යම් පැත්රතහි පහල 
කර්මාන්තරේ ලිපිනය සඳහන් කළයුතුය.
jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ‘[dhjpgjp Rw;whly; tpUJ 2017- 
njhopw;rhiy’vd Fwpg;gplg;gLtNjhL epWtdj;jpd;; tpyhrk; jghYiwapd; ,lJ gf;f 
fPo;; %iyapy Fwpg;gplg;glNtz;Lk;. 
 

7. Applications should be farwarded on or before 31.03.2017 to the “Director, Environmental 

Pollution Control, Central Environmental Authority, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, 

Battramulla”. 
 

සියළුම අයදුම්පත්ර/ 2017.03.31 දිනට රපර “අධ ක්ෂ / පරිසර දූෂණ පාලන, මධ ම පරිසර අධිකාරිය, 

රඩන්සිල් රකොදබ කඩුව්ය මාව්යත, බත්තරමුල්ල”. යන ලිපිනයට එව්යන්න. 
 

‘tpz;zg;gq;fs; ‘gzpg;ghsu;> Rw;whly; khR fl;lg;ghl;Lg;gpupT> kj;jpa Rw;whly 
mjpfhurig> nld;rpy; Nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y’ vDk; Kftupf;F 31.03.2017 
f;F Kd;du; fpilf;$bajhf mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;.     

 

8.   Contact Telephone Numbers:   0112873452, 0112867262 
රම් සම්බන්ධව්ය විමසීමට රමම දුරකථන අංක යාවිතා කළ හැක. 
njhlu;G nfhs;tjw;fhd njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 0112873452 kw;Wk; 0112867262 

 

9. No any  අයදුම්පත සඳහා ග්යාස්තුව්යක් අයකරු රනොලැරද.  
tpz;zg;gq;fSf;F vt;tpjkhd fl;lzKk; mwtplg;gl khl;lhJ. 
 

ELIGIBILITY CRITERIA/ සුදුසුකම් jfikg; gpukhzk; 
 

1.  Applcant industry/ activity should have a building plan approved by relevant Local Authority and 

Valid Environmental Protection Licence. කර්මාන්තය සතුව්ය අුමත රග්යොඩනැගිලි සැලසුම හා ව්යලංගු 
පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්ර/ය පැව්යැතිචය යුතුය.

 ைிண்ணப்  ொொி ப ொழிற்சொலை/ பசயற் ொடு ப ொருத் மொன உள்ளுரொட்சி 

அ ிகொரசல யினொல் mDkjpf;fg;gl;l fl;ll tiuglத்ல யும் nry;YgbahFk; சுற்றொைல் 
 ொதுகொப்பு cupkத்ல யும் பகொண்டிருத் ல் மைண்டும். 

 

2. National Green Award 2013/2014, 2015 and 2016 are not eligible to apply for 

this event.  ජාතිචක හරිත සම්මාන 2013/2014  සහ 201  හි රන් සම්මානලාභීන් රමම ව්යර්ෂය 

සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් රනොලබු ඇත. 2013/2014  kw;Wk; 2016 ஆk; 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;. 
 

EVALUATION PROCEDURE  ඇනයීොම් ක්රිීයාපිවෙොවල kjpg;gPl;L Kiw 

 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 

එක් එක් අයදුම්කරුව්යන් සඳහා රත්රීම් කමිටුව්ය විසින් රමම සම්මාන සඳහා සකස් කරග්යත් ලකුණු 
ලබාදීරම් ක්රිeයාපිළිරව්යතට අුව්ය ලකුණු ලබාරදන අතර, සම්මානලාභීන් සුදුසුකම් ඇග්යයීම සහ 
නිරීක්ෂණය මඟින් රතෝරාග්යු ලැරද (රත්රීම් සඳහා සිදුකරන ක්රෂේත්ර/ පරීක්ෂණ ඇග්යයීම් කමිටුව්ය මඟින් 
රහෝ  පත්කරු ලබන නිරයෝජිතයන් මඟින් සිදුකරු ලැරද .
 

Gs;sp toq;Fk; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; xt;nthU Nfs;tpfSf;Fk; Gs;spaplg;gl;L mjd; 
mbg;gilapy; njupT nra;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; njupT nra;ag;gLtu.; 
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අව්යසාන අව්යස්ථාව්ය රලස ඇග්යයීමට ලක් කළ අයදුම්පත්ර/ රත්රීම් කමිටුව්ය මඟින් රහෝ පත්කරු ලබන 
නිරයෝජිතයන් පැමිණ පරීක්ෂා කරු ලබන අතර, රත්රීම් කමිටුරව් තීරණය අව්යසාන තීරණය රව්. ව්යැඩිදුර 
විස්තර ලබාග්යැනීමට දුරකථන මඟින්ද විමසීම් කළහැකිය.

,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;. 
 
Annex 1: ඇමුණුම 1:        ,izg;G 1: 

 

No. Provincial Offices/  

District Offices 

District/s 
Telephone / Fax 

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

2.  Southern Provincial Office Galle Tel -  091-7877277 Fax-  091-2282735 

3.  Central Provincial Office  Kandy, Nuweraeliya Tel -  081-7877277 Fax -  081-2494884 

4.  Northern Provincial Office Jaffna Tel -  021-7877277 Fax -  021-2224050 

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

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

7.  North Western Provincial Office Kurunagala, Puttalam Tel -  037-7877277 / 80 Fax -  037 2233885 

8.  Uva Provincial Office Badulla Tel -   055-7877277  Fax -   055-2225305 

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

10.  Gampaha District Office Gampaha Tel  -  033-7877277 Fax -  033-2232201 

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

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

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

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

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

16.  Mulativu District Office Mullaitivu Tel -  021-2290224 

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

18.  Mannar District Office Mannar Tel -  023-2251606 Fax -  023-2251606 

19.  Baticaloa District Office Batticaloa Tel -  065-2227522 Fax -  065-2227522 

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

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

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

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


