පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්ාාංශය
දැන්වවීමයි
පපාලිතින්ව හා ප්ලාසටික් පවනුවට ඇති විකල්ප හඳුන්වවාදීම
පපාලිතින්ව හා ප්ලාසටික් පවනුවට ඇති විකල්ප නිෂටපාදන රද්ශන වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට පරිසර හා
වනජීවි සම්පත් අමාත්ාාංශය සැල් ම් කර ඇත්.
පපාලිතින්ව හා ප්ලාසටික් පවනුවට විකල්ප නිෂටපාදන සිදු කරන නව නිපයුම්කරුවන්ව හා වවසායකයන්වට
පමම නිෂටපාදන විද්වත් කමිටුවක නිරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන පමන්ව කාරුණිකව ඉල්ලා සිිනු
ලැපේ.
රද්ශන වැඩමුළුපේ පත්ාරතුරු පහත් පරිදිය
1. දිනය

-

2020.09.24

2. පේලාව

-

පප.ව 10.00 - ප.ව 2.00

3. සටථානය

-

පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්ාාංශය (වනජීවී සම්පත් අාංශය)

ශ්රී ලාංකාව පපාලිතින්ව/ ප්ලාසටික් භාවිත්පයන්ව පත්ාර රටක් කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින්ව පපාලිතින්ව/
ප්ලාසටික් භාවිත්ය අවම කිරීම පවත් පුපරෝගාමිව ගමන්ව කරමින්ව සිින බැවින්ව ඔබපේ නිෂටපාදන
රව්ධනනය කර ගැීම පිණිස පමය මහඟු අවසටථාවක් වනු ඇත්. ඔබපේ අයදුම්පත් ඔබපේ නිෂටපාදන
පිළිබඳ පකි විසටත්රයක් සහ ඡායාරූප සමඟ 2020.08.28 දිනට පහෝ ඊට පපර ලැපබන පලස පල්කම්,
පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්ාාංශය, වනජීවි සම්පත් අාංශය, අාංක 1090, ශ්රී වයව්ධනනපුර මාවත්,
රාවගිරිය යන ලිපිනයට පයාමු කරන පමන්ව කාරුණිකව ඉල්ලා සිිමි.
ඔබපේ නිෂටපාදන අවශ නි්ණායක සපුරාලමින්ව, රශසටත් මට්ටමින්ව පවතී නම් අමාත්ාාංශය විසින්ව
ඔබපේ පරිසර හිත්කාමී නිෂටපාදන රව්ධනනය පිණිස සහපයෝගය ලබා පදනු ඇත්.

පල්කම්
පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්ාාංශය

නිෂටපාදකයන්ව හා වවසායකයන්වව දිරිමත් කිරීම.
1. රව්ධනනයට අදාළ රතිපත්තිමය ක්රියා මා්ග ගැීමට කටයුතු කිරීම.

1.1

මධනම පරිසර අිකකාරිය මිනන්ව දැනට සකසා ඇති පපාලිතින්ව භාවිත්ය පිළිබඳ
අමාත් ම්ඩල ප්රිකාව කනමනමින්ව අනුමත් කර ක්රියාත්මක කරවීම.

1.2

අදාළ පපාලිතින්ව / ප්ලාසටික් නිෂටපාදන භාවිත්ය අවම කරමින්ව ඒ සඳහා විකල්ප
නිෂටපාදන රශසටත් මට්ටමින්ව රව්ධනනය සිදු කිරිම.

2. පස්  රාව යයත්නය පවතින්ව අවශ සහය ලබාගැීම පිණිස සම්බන්විකකරණය සිදු කිරීම.
2.1

ණය පහ් කම් සඳහා අදාළ යයත්න පවත් අවශ පේ නම් නි්පද්ශ ලබා දීම.

2.2

පවළඳපපාළ සම්බන්වීකරණය ඇති කර ගැන්වම සඳහා සහය ලබා දීම.

2.3

පුහුණු අවශත්ාවයන්ව ලබා දීමට සහය වීම(මූල කළමනාකරණය,ත්ාක්ෂණික)

2.4

රාව යයත්න තුල අදාළ නිෂටපාදන පරිපභෝවනයට පපළඹවීමට අවශ පියවර ගැීම.
(පාසල්, විශටව විදාල ඇතුලත්ව)

2.5

මාධන රචාාරණය සඳහා සහය ලබා ගැීමට අවශ කටයුතු කිරීම.

2.6

අවශ ත්ාක්ෂණික මූල හැකියාව හා යිත්ල පහ් කම් රමාණවත් පනාවන විට
අනුග්රාහක භවතුන්ව හඳුන්වවාදීමට කටයුතු කිරීම.

2.7

ඔබපේ නිෂටපාදනය වැනම දියුණු කිරීම සඳහා විශටවවිදාල ඇතුලු ප්පේෂණ යයත්නවල
සහය ලබා දීම.

පකාන්වපද්සි
1. පද්ශිය අමුද්රව ය්රපයන්ව සිදුකරනු ලබන නිෂටපාදන සඳහා රමුතත්ාවය ලබා පදනු ඇත්.
2. පමහි දී අදාළ අමුද්රවයන්වහි අිකභාවිත්ය දිරිමත් පනාපකප්. ඒවාපේ තිරසර භාවිත්ය පිළිබඳ
අවධනානය පයාමුකළ යුතුය. අමුද්රව අත්ඩව භාවිත්ා කළ යුතු අවසටථාවන්වහි දී ඒවා
පුන්වනනය / රතිසටථාපනය සඳහා යාන්වත්රණයක් තිියය යුතුය.
3. නව නිෂටපාදන ක්රියාවලියට පයාදාගනු ලබන අමුදව පවනත් නිෂටපාදනයක නිෂටපාදන
ක්රියාවලියට අහිත්කර අන්වදමින්ව බලපෑමක් සිදු පනාකළ යුතුය.
4. නිෂටපාදන ක්රියාවලපේදී පරිසරයට බැහැර කරන අපද්රව අනුමත් ්රමපේදයක් යටපත් පමණක්
බැහැර කිරීම සිදු කළ යුතුය.

