මහාවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශය

ජාතික හරිත් වාර්ත්ාකරණ ක්රමේදයය සඳහා ලියාපදංචි වීම / හරිත්
වාර්ත්ා ඉදරිපත් කිරීම
තිරසර සංවර්ධනය හමුවේ ඇති අභිවයෝගවලට මුහුණදීම සදහා කාලීන නවවෝත්පාදන වවත වයොමුවිම අවශ්යව ඇත.
ඕනෑම රටක සමාජයීය හා ආර්ථික අංශ්වල එවන් නවවෝත්පාදන ක්රම ්රවර්ධනය ිරීමම සදහා ජාතික වශ්වයන් චිතත
වැඩසටහන් අවශ්ය වේ. ිෂ්පපාදන හා වසවා ්ෂව්්රයන්ි  තිරසර කාර්ය සාධනය ්රවර්ධනය ිරීමව දිරි  දැ්ෂවමන්
යුතුව 2011 වර්්වේ දී මහාවැලි සංවර්ධන හා පි සර අමාතයාංශ්ය ජාතික හි ත වාර්තාකරණ ක්රමවේදය්ෂ සපාාිතත
කරන ලිර. හි ත වාර්තාකරණය සදහා (GRI) G3 මාර්වගෝපවේශ් හා සමාජ වගකීම සදහා වන ISO 26000 ්රමිතතින්
පාදක වකොටවගන ඇත.
ජාතික හරිත් වාර්ත්ාකරණ ක්රමේදයේ අරමුණු:
1.
2.
3.

ිෂ්පපාදන හා වසවා අංශ් වල ආර්ථිකමය,සමාඡීය හා පාි සි ක දර්ශ්ක තිරසර කාර්යය සාධනයට අනුකුලදැයි මැන බැලීම.
වගෝලිය හා ජාතික තරඟකාි  වවළඳපල ක්රමය තුළ ැදිර ිටිමමට හැිරවන පි ිර ිෂ්පපාදන හා වසවා අංශ්වල තිරසර කාර්ය
සාධනය හදුනා ගැිෂම, ඇගයීම හා ්රසාදයට ල්ෂිරීමම සඳහා පහසුක සැපයීම.
තිරසර සංවර්ධන රාමුව තුළ ආර්ථික සංවර්ධන අභිවයෝගවලට මුහුණිරමට හැිරවන පි ිර රවේ ිෂ්පපාදන හා වසවා
අංශ්යන්ි  ධාි තාවය වැඩිිරයුණු ිරීමම.

ජාතික හරිත් වාර්ත්ාකරණ ක්රමේදයේ ප්රතිාා :
 වමවහයු කාර්යසාධනය ්රවර්ධනය
 පාර්ශ්වකරුවන් අතර සහ ස බන්ධය ්රවර්ධනය
 ආවයෝජකයින් අතර සහ ස බන්ධය ්රවර්ධනය
 නව වවළදපල හා වයාපාර අවසපාා ්රවර්ධනය
 නව වවළඳපල හා වයාපාර අවසපාා හදුනාගැිෂම
 මහජන ්රසාදය වර්ධනය
 ස පත් කාර්ය්ෂ්මතාවය චපි ම ිරි ම
 පි සර දු්ණය වැලැ්ෂවීම
 අවදාන කළමනාකරණය අවම ිරි ම
හි ත වාර්තාකරණය, තිරසර කාර්යසාධනය ිතළිබද වතොරතුරු ලබාවදන්නාවු ඵලදායි සන්ිෂවේදන වමවලමිර. ජාතික හි ත
වාර්තාකරණ ක්රමවේදය ිෂර්ණායකයන් පනහිරන් 50) සමන්විතය.
පාි සි ක - 24, සමාජයීය -2) හා ආර්ථික - )6
හරිත් වර්ත්ාකරණ මට්ටම්
හි ත වාර්තාකරණයට ඇතුලත් වීව දී සපවකීය අභිමතය හා හැිරයාව මත පහත සඳහන් මේට
ලියාපිරංිත විය හැක.

පවහන් එ්ෂ මේටම්ෂ සඳහා

පළමු මට්ටම
කර්මාන්ත කරුවන් විිටන් මුලික වශ්වයන් හි ත වාර්තාකරණයට ඇතුලත් වීම. වමි දී හි ත වාර්තා දිරි පත්ිරීමම අවශ්ය
වනොවේ. චපි ම වශ්වයන් වසර වදක්ෂ වමම මේටව ිටිමය යුතු වේ.
ේයවන මට්ටම
හි ත වාර්තා සකසා දිරි පත් ිරීමම කල හැක. වමි දී සපව කැමැත්ත අනුව දර්ශ්ක වතෝරා ගත හැිර අතර අවම වශ්වයන් දර්ශ්ක
දහය්ෂ තිබිය යුතු වේ. වමි දී ආර්ථික, පි සර හා සමාජීය යන අංශ් තුවනන් අවම වශ්වයන් එක දර්ශ්කය්ෂ වත් ඇතුලත් විය
යුතු වේ.

තුන්වන මට්ටම
වමම මටටව දී අිෂවාර්වයන් වාර්තා දිරි පත් කලයුතු අතර ආර්ථික, පි සර හා සමාජීය යන අංශ් තුවනන් එ්ෂ දර්ශ්කය්ෂවත්
ඇතුලත් වන වලස අවම වශ්වයන් දර්ශ්ක 1) ්ෂ සඳහා වාර්තා කල යුතු වේ. වමි දී න කරන ලද බාි ර ආයතනය්ෂ මඟින්,
දිරි පත් කරනලද වතොරතුරු සතය බවට තහවුරු කරගත යුතුය.
හත්රවන මට්ටම
වමම මේටව දී අිෂවාර්වයන් වාර්තා දිරි පත් කලයුතු අතර ආර්ථික, පි සර හා සමාජීය යන අංශ් තුවනන් එ්ෂ දර්ශ්කය්ෂවත්
ඇතුලත් වන පි ඳි අවම වශ්වයන් දර්ශ්ක 20 ්ෂ සඳහා වාර්තා කල යුතු වේ. වමි දී න කරන ලද බාි ර ආයතනය්ෂ මඟින්,
දිරි පත් කරනලද වතොරතුරු සතය බවට තහවුරු කරගත යුතුය.
පස්වන මට්ටම
වමම මේටව දී දර්ශ්ක 0) සඳහාම අිෂවාර්වයන් වාර්තා කල යුතු වේ. වමි දී න කරන ලද බාි ර ආයතනය්ෂ මඟින්, දිරි පත්
කරනලද වතොරතුරු සතය බවට තහවුරු කරගත යුතුය.
ජාතික හරිත් වාර්ත්ාකරණ ක්රමේදයය සයහා සම්නන්ධ වීම:
සපවකීය අභිමතය පි ිර, ජාතික හි ත වාර්තාකරණ ක්රමවේදය ස බන්ධ වීම තුලින් රවේ තිරසර සංවර්ධනයට දායක වීමට
කැමැත්ත්ෂ ද්ෂවන පාි සි ක ආර්ෂ්ණ බලප්රය ි මිත ිෂ්පපාදන හා වසවා ආයතනවලට ව සඳහා ස බන්ධ විය හැක.
ලියා පිරංිත වීම සඳහා වූ ආකෘති ප්රය http://www.environmentmin.gov.lk වවබ් අඩවිවයන් ලබාගත හැක.

යැනටමත් ලියා පදංචි වූ කර්මාන්ත්කරුවන් ඔනේේ හරිත් වාර්ත්ාව 2017 ජුනි 30 ට ප්රථමම අප ේවත් ඉදරිපත් කා ුතතු
ේද. ේහොඳම වාර්ත්ාකරුවන් සඳහා තිලිණ ප්රයානය අතිරරු ජනාධිපතිතුමන් අතින් ඔක්ේත්ෝම්නර් මස සිදු ේකේර්.
වැඩි විසපතර සඳහා පි සර සැලසු
හා ආර්ථික අංශ්වේ, අධය්ෂ්වගන් දුරකාන
ngrssrilanka@gmail.com යන විදුත් තැපෑල මඟින් විමම් කල හැක.

වේක
පි සර සැලසු හා ආර්ථික අමාතයාංශ්ය
ස පත්පාය, 82, රජමේවත්ත පාර
බත්තරමුේල

අංක

0112873201 වහෝ

