මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශය

ජාතික හරිත් වාර්ත්ාකරණ ක්රමවේදය සඳහා ලියාපදංචි වීම / හරිත්
වාර්ත්ා ඉදරිපත් කිරීම
තිරසර සංවර්ධනය හමුවේ ඇති අභිවයෝගවලට මුහුණදීම සදහා කාලීන නවවෝත්පාදන වවත
වයාමුවිම අවශ්යව ඇත. ඕනෑම රටක සමාජයීය හා ආර්ික අංශ්වල එවන් නවවෝත්පාදන
ක්රම ප්රවර්ධනය කිරීම සදහා ජාතික වශ්වයන් උචිත වැඩසටහන් අවශ්ය වේ. නිෂ්පාදන හා වස්වා කවෂ්ත්රයන්ි තිරසර කාර්ය
සාධනය ප්රවර්ධනය කිරීවේ ඉදිරි දැකවමන් යුතුව 2011 වර්ෂවේ දී මහාවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශ්ය ජාතික හරිත
වාර්තාකරණ ක්රමවේදයක ස්ථාපිත කරන ලදි. හරිත වාර්තාකරණය සදහා (GRI) G3 මාර්වගෝපවේශ් හා සමාජ වගකීම
සදහා වන ISO 26000 ප්රමිතින් පාදක වකාටවගන ඇත.
ජාතික හරිත් වාර්ත්ාකරණ ක්රමවේදවේ අරමුණු:
1.
2.
3.

නිෂ්පාදන හා වස්වා අංශ් වල ආර්ිකමය,සමාඡීය හා පාරිසරික දර්ශ්ක තිරසර කාර්යය සාධනයට අනුකුලදැයි මැන බැලීම.
වගෝලිය හා ජාතික තරඟකාරි වවළඳපල ක්රමය තුළ රැදි සිටිමට හැකිවන පරිදි නිෂ්පාදන හා වස්වා අංශ්වල තිරසර කාර්ය
සාධනය හදුනා ගැනිම, ඇගයීම හා ප්රසාදයට ලකකිරීම සඳහා පහසුකේ සැපයීම.
තිරසර සංවර්ධන රාමුව තුළ ආර්ික සංවර්ධන අභිවයෝගවලට මුහුණදිමට හැකිවන පරිදි රවේ නිෂ්පාදන හා වස්වා
අංශ්යන්ි ධාරිතාවය වැඩිදියුණු කිරීම.

ජාතික හරිත් වාර්ත්ාකරණ ක්රමවේදවේ ප්රතිලාභ:
• වමවහයුේ කාර්යසාධනය ප්රවර්ධනය
• පාර්ශ්වකරුවන් අතර සහ සේබන්ධය ප්රවර්ධනය
• ආවයෝජකයින් අතර සහ සේබන්ධය ප්රවර්ධනය
• නව වවළදපල හා වයාපාර අවස්ථා ප්රවර්ධනය
• නව වවළඳපල හා වයාපාර අවස්ථා හදුනාගැනිම
• මහජන ප්රසාදය වර්ධනය
• සේපත් කාර්යකෂමතාවය උපරිම කිරිම
• පරිසර දුෂණය වැලැකීම
• අවදානේ කළමනාකරණය අවම කිරිම
හරිත වාර්තාකරණය, තිරසර කාර්යසාධනය පිළිබද වතාරතුරු ලබාවදන්නාවු ඵලදායි සන්නිවේදන වමවලමකි. ජාතික හරිත
වාර්තාකරණ ක්රමවේදය නිර්ණායකයන් පනහකින් (50) සමන්විතය.
පාරිසරික - 24, සමාජයීය -20 හා ආර්ික - 06
හරිත් වර්ත්ාකරණ මට්ටම්
හරිත වාර්තාකරණයට ඇතුලත් ීවේදී ස්වකීය අභිමතය හා හැකියාව මත පහත සඳහන් මේටේ පවහන් එක මේටමක සඳහා
ලියාපදිංචි විය හැක.
පළමු මට්ටම
කර්මාන්ත කරුවන් විසින් මුලික වශ්වයන් හරිත වාර්තාකරණයට ඇතුලත් ීම. වමිදී හරිත වාර්තා ඉදිරිපත්කිරීම අවශ්ය
වනාවේ. උපරිම වශ්වයන් වසර වදකක වමම මේටවේ සිටිය යුතු වේ.
වදවන මට්ටම
හරිත වාර්තා සකසා ඉදිරිපත් කිරීම කල හැක. වමිදී ස්ව කැමැත්ත අනුව දර්ශ්ක වතෝරා ගත හැකි අතර අවම වශ්වයන් දර්ශ්ක
දහයක තිබිය යුතු වේ. වමිදී ආර්ික, පරිසර හා සමාජීය යන අංශ් තුවනන් අවම වශ්වයන් එක දර්ශ්කයක වත් ඇතුලත් විය
යුතු වේ.

තුන්වන මට්ටම
වමම මටටවේදී අනිවාර්වයන් වාර්තා ඉදිරිපත් කලයුතු අතර ආර්ික, පරිසර හා සමාජීය යන අංශ් තුවනන් එක දර්ශ්කයකවත්
ඇතුලත් වන වලස අවම වශ්වයන් දර්ශ්ක 10 ක සඳහා වාර්තා කල යුතු වේ. වමිදී නේ කරන ලද බාිර ආයතනයක මඟින්,
ඉදිරිපත් කරනලද වතාරතුරු සතය බවට තහවුරු කරගත යුතුය.
හත්රවන මට්ටම
වමම මේටවේදී අනිවාර්වයන් වාර්තා ඉදිරිපත් කලයුතු අතර ආර්ික, පරිසර හා සමාජීය යන අංශ් තුවනන් එක දර්ශ්කයකවත්
ඇතුලත් වන පරිඳි අවම වශ්වයන් දර්ශ්ක 20 ක සඳහා වාර්තා කල යුතු වේ. වමිදී නේ කරන ලද බාිර ආයතනයක මඟින්,
ඉදිරිපත් කරනලද වතාරතුරු සතය බවට තහවුරු කරගත යුතුය.
පස්වන මට්ටම
වමම මේටවේදී දර්ශ්ක 50 සඳහාම අනිවාර්වයන් වාර්තා කල යුතු වේ. වමිදී නේ කරන ලද බාිර ආයතනයක මඟින්, ඉදිරිපත්
කරනලද වතාරතුරු සතය බවට තහවුරු කරගත යුතුය.
ජාතික හරිත් වාර්ත්ාකරණ ක්රමවේදය සදහා සම්බන්ධ වීම:
ස්වකීය අභිමතය පරිදි, ජාතික හරිත වාර්තාකරණ ක්රමවේදය සේබන්ධ ීම තුලින් රවේ තිරසර සංවර්ධනයට දායක ීමට
කැමැත්තක දකවන පාරිසරික ආරකෂණ බලපත්රය ිමි නිෂ්පාදන හා වස්වා ආයතනවලට වේ සඳහා සේබන්ධ විය හැක.
ලියා පදිංචි ීම සඳහා වූ ආකෘති පත්රය
හරිතවාර්තාකරණය සඳහා වූ මාර්වගෝපවේශ් http://mmde.gov.lk/ වවබ් අඩවිවයන් ලබාගත හැක.

දැනටමත් ලියා පදංචි වූ කර්මාන්ත්කරුවන් ඔබවේ හරිත් වාර්ත්ාව 2018 ජූලි 31 ට ප්රථම අප වවත් ඉදරිපත් කල යුතු
වේ. වහාඳම වාර්ත්ාකරුවන් සඳහා තිලිණ ප්රදානය අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අතින් ඔකවත්ෝම්බර් මස සිදු වකවර්.
වැඩි විස්තර සඳහා පරිසර සැලසුේ හා ආර්ික අංශ්වේ, අධයකෂවගන් දුරකථන අංක: 011 2034149
ngrssrilanka@gmail.com යන විදුත් තැපෑල මඟින් විමසීේ කල හැක.

වහෝ

ලිපිනය : මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශ්ය, වසාබාදේ පියස, 416/C/1 , වරාබර්ේ ගුණවර්ධන මාවත, බත්තරමුල්ල

