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හැඳින්වීම
ඌව් පළාමත් මමානරාගල දිස්ික්කමේ මමානරාගල මැතිව්රණ බල ප්රමේශය තුළ පිහිටි මමානරාගල
ප්රාමේශීය සභාව් ව්ර්ග කිමලෝමීටර් 255ක ව්පසරියකින්ව සමන්වවිත මේ. පළාත් පාලන ඡන්වද බල ප්රමේශ 10 න්ව
සහ ග්රාම මස්ව්ා ව්සම් 26 සමන්වවිත මමම බල ප්රමේශමේ සංහල, මදමළ, මුස්ිම් සහ මව්නත් ජනව්ර්ග 56225
(2016 සංගනනය) ක් පමණ ජීව්ත් මේ. ප්රධ්ාන ජීව්මනෝපාය කෘිකර්මාන්වතය ව්න අතර, ස්ව්යං ැකියා ව්යාපාර
හා රජමේ හා මපෞේගික අංශමේ මස්ව්ා නියුක්තිකයන්ව මමම බල ප්රමේශය තුළ ජීව්ත් මේ.
විහාරමුල්ල, මමානරාගල, සරිගල, මුේපමන්ව, හුලංදාව් හා ව්ැියාය යන ග්රාම මස්ව්ා 06 තුල
මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශමේ නාගරික සීමාව් විසරි ඇති අතර නාගරික සීමාමේ මපාතුවිල් පාර ,
ව්ැල්ලව්ාය පාර ප්රධ්ාන මාර්ගය මදපස හා අතුරු මාර්ග කි.මී.08 ක් පමණ හා රාජය හා මපෞේගික ආයතන,
මපාදු මව්ළඳපල, සතිමපාළ , හුලංදාව් හරිත උධ්යානය , මමාණරාගල ළමා උධ්යානය මමන්වම කුඹුක්කන සහ
නක්කල උප නගර ද ඇතුලුව් දිනකට කසල මටාන්ව 12-14 අතර ප්රමාණයක් ප්රාමේශීය සභාව් විසන්ව එක්ැස්
කරනු ලබයි.
1987 අංක 28 දරණ ප්රාමේශීය සභා පනත මගින්ව පැව්රී ඇති බලතල අනුව් මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා
බල ප්රමේශමේ ජනනය ව්න කසල එකතු කිරීම ප්රව්ාහනය සහ එකතු කරන කසල සඳහා ප්රතිකර්ම මයදීම යන
කාරණා ප්රාමේශිය සභාව් විසන්ව සදු කරනු ලබයි. කසල කළමණාකරණ ක්රියාව්ිය මව්නුමව්න්ව ස්ිර හා අනියම්
කම්කරුව්න්ව 35 ක් දිව්ා හා රාත්රී මලස මස්ව්ා මුර මදකක් යටමත් මයාදව්ා ඇත. රාත්රී මස්ව්ා මුරය මමානරාගල
නගරය මුල් කර ගනිමින්ව සදු කරනු ලබන අතර, දිව්ා මස්ව්ා මුරය කලාප 04 ක් යටමත් සදු කරනු ලබයි.
කසල එකතු කිරීම, ප්රව්ාහනය හා කළමණාකරණ ක්රියාව්ිය, සෘජුව් සභාමල්කම් හා කාර්මික
නිළධ්ාරින්ව විසන්ව අධික්ෂණය කරනු ලබන අතර, ඝණ අප අපද්රව්ය කළමණාකරන ක්රියාව්ිය සැලසුම් කිරිම
හා ඊට අදාල විෂය කටයුතු විෂය භාර නිළධ්ාරි විසන්ව සදු කරන අතර කම්කරු පාලනය හා අමනකුත් දදනික
මස්ව්ක කළමනාකරණ කටයුතු හා දදනික මස්ව්ාව්න්වට අදාල මපාත්පත් නඩත්තු කටයුතු මසෞඛ්ය
පරිපාලකව්රමයකු විසන්ව සදු කරනු ලබයි.
ප්රාමේශිය සභාව් විසන්ව එකතු කරන කසල, මහාමරාම්ුව් සුදුව්තුර ආර දරමගාඩ ස්ථානමේ පිහිටි කසල
අංගනය මතක් ප්රව්ාහනය කිරිම සඳහා සභාව් සතු ට්රැක්ටර් රථ 05ක් සහ ටිපර් රථයක් මයාදා ගනු ලබයි. මමම
ට්රැක්ටර් රථව්ල ම්ලර දිරන සහ මනාදිරන මලස මව්න්වකර, එකතු කරනු ලබන කසල මව්න මව්නම
බැහැරිය හැකි පරිදි කම්කරුව්න්ව විසන්ව සකස් කර ගනු ලබන අතර ප්රාමේශිය සභාමේ කම්කරුව්න්ව ජනතාව්
විසන්ව කසල බැහැර කර ඇති ස්ථානමේදිම දිරන හා මනාදිරන මලස මව්න්ව කර , කසල අංගනය මතක්
ප්රව්ාහනය කරනු ලබයි.
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මමමස් එකතු කරනු ලබන කසල , ප්රාමේශීය සභාව්ට විවිධ් අව්සර පත්ර යටමත් ව්න සංරක්ෂන
මදපාර්තමම්න්වතුව් මගින්ව මහාමරාම්ුව් මත්ක්කව්ත්ත දරමගාඩ ස්ථානමයන්ව ලබාදී ඇති අක්කර 04 ½ ක
ඉඩමම් සකස් කර ඇති මකාම්මපෝස්් ව්යාපෘතිය සහ අව්සන්ව බැහැරලන ස්ථානය මතක් ප්රව්ාහනය කරනු
ලබයි. දිරන සහ මනාදිරන මලස මව්න්ව කර ඇති කසල ව්ින්ව දිරන කසල මයාදා ගනිමින්ව මකාම්මපෝස්්
මපාමහාර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර මනාදිරන කසල තව් දුරටත් ීදුරු, කාඩමබෝඩ, ේලාස්්ක්,මප්
මබෝතල්, ඉටිමකාල, ටින්ව, යකඩ , රබර් මලස මව්න්ව කර සභාමේ කම්කරුව්න්ව විසන්ව කසල අංගනය තුල මව්න
මව්නම ගබඩා කර කින්ව කලට මමානරාගල නගරමේ පිහිටුව්ා ඇති කසල සම්පත් මධ්යස්ථානයට මයාමු
කරනු ලබයි. ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි කසල අමලවි කිරිමම්න්ව ලැමබන ආදායම කම්කරුව්න්වමේ දදනික
සුබ සාධ්න කටයුතු මව්නුමව්න්ව මයාදා ගැනිමට අව්සර ලබා දි ඇත.
මකාම්මපෝස්් මපාමහාර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්රාමේශීය සභාව් සතුව් මකාම්මපෝස්් අංගනයක්
අව්සන්ව කසල බැහැරලීම සදු කරන ඉඩම තුල ඉදිකර ඇත. එම මකාම්මපාස්් අංගනය 2011 ව්ර්ෂමේ
මමානරාගල දිස්ික්කමේ පැව්ති දැයට කිරුළ ජාතික සංව්ර්ධ්න ප්රදර්ශනයට සමගාමීව් පළාත් සභා හා පළාත්
පාලන අමාතයංශමේ ජාතික ඝන අපද්රව්ය කළමණකරණ සහායක මධ්යස්ථානය විසන්ව මමානරාගල ප්රාමේශීය
සභාමේ කසල කළමණාකරණ කටයුතු විධිමත් කිරිම මව්නුමව්න්ව ලබා මදන ලදී. මකාම්මපෝස්් අංගනය තුළ
දිරන කසල මයාදා මගන මකාම්මපෝස්් නිෂ්පාදනය කරන අතර, එ් සඳහා මව්නම කාර්ය මණ්ඩලයක් මයාදව්ා
ඇත. මනාදිරන කසල ව්ින්ව ප්රත්චක්රිකරණයට මයාමු කර ඉතිරිව්න කසල හා මකාම්මපෝස්් මපාමහාර සකස්
කර ඉතිරි ව්න ද්රව්ය මම් ව්න විට විව්ෘත මහෝ සකස් කරන ලද ව්ලව්ල් ව්ලට බැහැර කරනු ලබයි.
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පසුබිම
මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශයට ව්ර්ෂමේ ව්ැඩි කාලයක් වියළි කාලගුණික තත්ව්යක් පව්තින
අතර, ජනව්ාරි, මපබරව්ාරි, හා මනාව්ැම්බර් , මදසැම්බර් කාලව්ලදි ව්ර්ෂමේ අමනක් කාල ව්ලට සාමේක්ෂව්
ව්ැඩි ව්ර්ෂාපතනයක් පව්තී. මමානරාගල ප්රාමේශිය සභා බල ප්රමේශමේ නාගරික සීමාව් සීඝ්රමයන්ව පුලුල් මව්මින්ව
පව්තින අතර, නාගරික සීමාමේ ඇති ඉඩම් ඉතා සීඝ්රමයන්ව මකාටස්ව්ලට කැමඩමින්ව පර්චස් 10 – 15 අතර, කුඩා
කැබි බව්ට පත්මව්මින්ව ජනාකීර්න තත්ව්යට පත්මව්මින්ව තිමේ.
නාගරික බල ප්රමේශමේ ස්ිර පදිංචියට පැමිමනන ජනගහනය ව්ාර්ිකව් සැලකිය යුතු ප්රතිශතයකින්ව
ඉහළ යමින්ව පව්තින අතර, මනාමයකුත් අව්ශයතා මව්නුමව්න්ව නගරයට සංක්රමණය ව්න ජනගහනයද ඒ හා
සමානව් ඉහළ යමින්ව තිමේ. තව්ද මමානරාගල යනු නැමගහිර, මධ්යම හා දකුණු පළාත් ව්ලට ගමන්ව පහසුකම්
සපයාගත හැකි අතරමැදි ගමනාගමන හුව්මාරු මධ්යස්ථානයක් ව්න මහයින්ව දදනිකව් නගරයට පැමිමණන
මදස් විමදස් සංචාරකයින්ව ප්රමාණය ද ඉහළ යමින්ව පව්ති.
නාගරික සීමාමේ සදුව්න සීඝ්ර සංව්ර්ධ්නයත් ඉඩම් මකාටස්ව්ලට කැඩී යාමමන්ව පදිංචිකරුව්න්ව ප්රමාණය
ව්ැඩිීමත් නගරයට සංක්රමණය ව්න ජනගහනය ඉහළ යෑමත් මිනිසුන්වමේ අධි පාරිමභෝජන රටාව්ත් ,
මනාසැලකිල්ල හා ආකල්පව්ල දුර්ව්ලතාත් මහ්තුමව්න්ව ව්ාර්ිකව් නාගරික බල සීමාමේ ජනනය ව්න කසල
ප්රමාණය ඉහළ යමින්ව තිමේ. පසුගිය ව්ර්ෂයට සාමේක්ෂව් මමම ව්ර්ෂමේ කසල ජනනය මටාන්ව 1 - 2 අතර
ප්රමාණයකින්ව ව්ැඩි ී ඇති අතර ඉදිරිමේදී එය මටාන්ව 05 දක්ව්ා ව්ැඩිීමම් අව්ධ්ානමක් ඇත. මමමස් ජනනය
ව්න කසල ව්ින්ව 40% පමණ ප්රමාණයක් දිරන කසල ව්න අතර, ඉතිරි 60% ප්රමාණය මනාදිරන කසල මේ.
දිරන කසල මයාදා ගනිමින්ව මකාම්මපෝස්් අංගනය තුළ මකාම්මපෝස්් මපාමහාර නිෂ්පාදනය කරන අතර
ඉතිරි 60% ප්රමාණමයන්ව 20% ක පමණ ප්රමානයක් ප්රතිචක්රිකරනය සඳහා මයාමු කරනු ලබයි. ඉතිරිය 40%
කට ආසන්වන ප්රමානයක් කිසඳු ප්රතිකර්මයකින්ව මතාරව් අව්සන්ව බැහැරලීම මලස කසල බිමට එක් කරනු ලබයි.
එමස්ම මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව් දැනට කසල බැහැර කරන ඉඩම සභාව් ආරම්භ කළ අව්ධිමේ සට
කසල බැහැර කළ ඉඩම ව්න අතර, ඉදිරිමේදි කසල ජනනය පිළිබඳ අනාගත අමේක්ිත තත්ව්ය සැලකු විට
දැනට අව්සන්ව කසල බැහැර කරනු ලබන ඉඩම තිරසාර මලස පරිහරනය කිරිම පිළිබඳ ව්ැඩි අව්ධ්ානයක් මයාමු
කල යුතුව් ඇත. ඉදිරිමේදී ව්න සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්වතුව් කසල බැහැරලීමට අමතර ඉඩම් ලබාදීමක් සදු
මනාකරන බව්ට දන්වව්ා ඇති මුත් මයෝජිත සනීපාරක්ෂක කසල ැදවුම සකස් කිරිම සදහා විකල්ප ඉඩමක් ලබා
ගැනිම අතය අව්ශය කාරණයක් මලස හඳුනා මගන ඇත.
මම් ව්න විට රට තුළ දැමව්න සහ ජාතික ප්රශ්නයක්ව් ඇති කසල කළමණාකරණ ගැටළුව් එමලසන්වම
මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව්ට ද අඩු ව්ැඩි ව්ශමයන්ව බලපා ඇති බව් සතයයකි. තව් ද මව්නත් පළාත් පාලන
ආයතන ව්ලට ඇති සමාජයීය ගැටලුව්ක් ව්න මහජන විමරෝධ්තා මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව් කසල බැහැර
කරන ස්ථානයටද තිබීම සුවිමශ්ි කාරණයක් මේ.
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මැස්සන්ව මබෝීම, මලඩමරෝග මබෝීම හා අප්රසන්වනතාව්ය යන මූික කරුණූ මුල් කර ගනිමින්ව මමම
විමරෝධ්තා පැන නැග ඇති අතර විමරෝධ්තා කරුව්න්වමේ ප්රධ්ාන සටන්ව පාඨය වූමේ “නගරමේ කුණු අපට එපා”
යන පාඨයයි. මිනිසුන්ව එමස් උේමඝෝෂණය කළ ද ප්රාමේශීය සභාව්ට කසල බැහැරලීමට මව්නත් විකල්ප
ඉඩමක් නැත.
එමස් නම් කළ යුත්මත් මමම ගැටළු අව්ම කර ගනිමින්ව, කසල බැහැරලන ඉඩම අව්ට ජනතාව්මේ
ඉල්ලීම්ව්ලට සාධ්ාරණයක් ව්න පරිදි පව්තින සම්පත් උපරිමමයන්ව ප්රමයෝජනයට ගනිමින්ව කසල
කළමණාකරණය විධිමත්ව් සදු කිරීම බව් ප්රාමේශිය සභාමේ පරිපාලනය හඳුනාමගන ඇත. මම් සඳහා මූිකව්
පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සකස් කිරිමත් එම සැලැස්මට අනුව් ව්ාර්ිකව් ක්රියාත්මක සැලැස්මක් සකස් කිරිමත්
අව්ශය බව් හඳුනා මගන ඇත. ඒ අනුව් 2020ව්ර්ෂමේ සකස් කරන ලද ක්රියාත්මක සැලැස්මට සමගාමීව්
2021ව්ර්ෂමේ දි ක්රියාත්මක කිරිමට සුදුසු ඝණ අපද්රව්ය කළමණාකරණ ක්රියාත්මක සැලැස්මක් මම් සමග
මයෝජනා කර ඇති අතර, එය පහත කාරණා මුල්කර ගනිමින්ව සකස් කර ඇත.

01.

ඝන අපද්රව්ය කළමණාකරණය සම්බන්වධ්මයන්ව ආයතනික මැදිහත් ීම.

02.

ඝන අපද්රව්ය කළමණාකරණ විෂය යටමත් මස්ව්ය කරනු ලබන මස්ව්කයින්ව සඳහා ව්ටිනාකමක් සහ
අගයක් ලබාදීම.

03.

දැනට සදු කරන කසල කළමණාකරණ ක්රියාව්ිය කඩිනම් සහ විධිමත් කිරිම.

04.

නගර අලංකරණය හා හරිත පරිසරයක් මගාඩ නැගීම.

05.

මකාම්මපෝස්් ව්යාපෘතිය සහ අව්සන්ව බැහැරලන ස්ථානය ව්ැඩිදියුණු කිරිම සහ අව්ට ගම්මානයට
අව්ශය පහසුකම් සැපයීම.

06.

ඇගයීම් හා පසුවිපරම් කටයුතු සදු කිරිම.
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දැක්ම
“අනාගතයට පිරිසිදු සහ හරිතව්ත් නගරයක්”

මමමහව්ර
මමානරාගල ප්රාමේශිය සභා බල ප්රමේශමේ නාගරික සීමාව් තුළ ජනනය ව්න කසල විධිමත්ව් නිසි
කළමණාකරණයකින්ව යුතුව් එක්ැස් කිරිම, මත්රීම, ප්රව්ාහනය කිරිම, ප්රතිචක්රිකරණය කිරිම, මකාමමපෝස්්
සකස් කිරිම සහ පරිසර දූෂණය අව්ම ව්න පරිදි අව්සන්ව බැහැරලීම සිදු කිරිම තුළින්ව සභා බල ප්රමේශමේ
ජනනය ව්න කසල තිරසාර මලස කළමණාකරණය කිරිම මමමහව්ර මේ.

අරමුණු
01.නිශ්චිත කාලරාමුව්කට අනුව් නිස ක්රමමේද අනුගමනය කරමින්ව බල ප්රමේශය තුළ ජනනය ව්න කසල නිස
මේලාව්ට එක්ැස් කිරිම හා ප්රව්ාහනය කිරිම.
02. බල ප්රමේශමේ නාගරික සීමාව් තුල ප්රධ්ාන මාර්ග මදපස පිරිසදුව්, ආකර්ශනීයව් සහ හරිතව්ත්ව් පව්ත්ව්ා
මගන යාම
03.නිස දැනුව්ත් කිරිම් මගින්ව ජනනය ව්න කසල, දිරන හා මනාදිරන මලස ව්ර්ග කර බැහැරලීමට ජනතාව්
දැනුව්ත් කිරිම හා කසල බැහැර කර ඇති ස්ථානමේදී, බැහැර කර ඇති කසල දිරන මනාදිරන මලස මව්න්ව කර
ප්රව්ාහනය කිරිම.
04.දිරන කසල මයාදා ගනිමින්ව මකාම්මපෝස්් සකස් කිරිම හා මනාදිරන කසල තව්දුරටත් ව්ර්ග කර 3R
සංකල්පය යටමත් ප්රතිචක්රිකරණ ක්රියාව්ියට මයාමු කිරිම තුළින්ව කසලව්ලට ආර්ික ව්ටිනාකමක් එක් කිරිම.
05. කසල කළමණාකරනයට සම්බන්වධ් ව්යාව්සායකයින්ව හදුනා ගැනිම සහ ඔවුන්වට අව්ශය පහසුකම් සපයා
දීම තුින්ව ඔවුන්ව දිරිමත් කිරිම.
06.ප්රතිචක්රිකරණය කළ මනාහැකි සහ මකාම්මපෝස්් සකස් කිරිමට ගත මනාහැකි කසල විධිමත් පරිදි අව්සන්ව
බැහැර ලීමට මයාමු කිරිම.
07.කසල බැහැරලන ස්ථානය හා අව්ට ප්රමේශය අව්ම පරිසර හානියක් ඇතිව්න පරිදිත්, මසෞඛ්ය ගැටළු අව්ම
ව්න පරිදිත් පව්ත්ව්ා මගන යාම සහ කසල බැැහර කරන ස්ථානය අව්ට හරිත තීරු ඇති කිරිම තුළින්ව ආකර්ශණිය
පරිසරයක් පව්ත්ව්ා මගන යාම තුින්ව අගයක් එකතු කිරිම.

පළාත් පාලන ආයතනය පිළිබඳ මපාදු මතාරතුරු
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

පළාත
පරිපාලන දිස්ික්කය
ප්රාමේශිය මල්කම් මකා්ඨාශය
මැතිව්රණ මකා්ඨාශය
පළාත් පාලන ආයතනමේ නම
දුරකථන අංකය/ෆැක්ස් අංකය
විදුත් ිපිනය
මව්ේ ිපිනය
මස්ව්ක සංඛ්යාව්
බල ප්රමේශමේ විශාලත්ව්ය
පළාත් පලාන ඡන්වද මකා්ඨාශ ගණන
ග්රාම මස්ව්ා ව්සම් ගණන

අනු අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

❖ ජනගහනය

අංකය
125
125/ඒ
125/බී
127
127/ඒ
127/බී
129
129/ඒ
129/බී
129/සී
129/ඩී
129/ඊ
129/එෆ්
129/ජී
129/එච්
129/අයි
130
130/ඒ
130/බී
130/සී
130/ඩී
130/ඊ
130/එෆ්
131/ඒ
131/බී
132/සී

-

ඌව්
මමානරාගල
මමානරාගල
මමානරාගල
මමානරාගල ප්රාමේශිය සභාව්
055-2276175
mon.prasabawa@gmail.com
www.monaragala.ps.gov.lk
ස්ිර - 115, අනියම් - 23
ව්ර්ග කිමලෝමීටර් 255.1
10
26

ග්රාම නිළධාරි ව්සම
කහම්බාන
මාරාව්
මතගල්ලන්වද
මකාමලාන්වවින්වන
මව්මහරගල
මබෝහිටිය
මුේපමන්ව
කවුඩාව්
මමානරාගල
හුලංදාව්
හිදිකිවුල
මාගන්වදනමුල්ල
විහාරමුල්ල
හුලංදාව් ව්ම
හුලංදාව් දකුණ
අියාව්ත්ත
බටුගම්මන
නක්කල
ව්ැියාය
මදබැේමේකිවුල
රත්තනපිටිය
ටැංව්ත්ත
ගුරුමහල
කුඹුක්කන
මදුරුකැටිය
මහාමරාම්ුව්

-

56265(2016 සංගණනය)
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❖
❖
❖
❖

පවුල් සංඛ්යාව්
15500
දදනිකව් ජනනය ව්න කසල ප්රමානය
මටාන්ව 15 පමන
දදනිකව් සභාව් විසන්ව එකතු කරන කසල ප්රමානයමටාන්ව 10-12පමන
දදනිකව් මපෞේගික ව්යාව්සායකයින්ව ( සත්ව් මගාවි පල් සදහා )
විසන්ව එකතු කරන කසල ප්රමානය
- මටාන්ව 05 පමන

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාමේ ඝණ අපද්රව්ය කළමනාකරණ ක්රියාව්ලියට
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අදාල දත්ත හා මතාරතුරු
කසල එකතු කරන සීමාව්

ව්ැල්ලව්ාය මපාතුවිල් මාර්ගමේ ව්ැියාය සට
මහාමරාම්ුව් හංදිය දක්ව්ා ප්රධ්ාන මාර්ගමේ 10km මේ.

❖ මමානරාගල නගරය, නව් මපාල භූමිය, මතාගමපාල භූමිය, නව් බස් නැව්තුම්පල , කුමාරමදාල පාර.
❖ දුටුගැමුණු පාර, තිස්ස පාර, ව්ැදිකුඹුර පාර, මහානාම කණිෂ්ඨ පාර, රාජකීය විදයාල මාව්ත, කුමාරපුර,
හුලංදාව් හංදිය, ඩිමපෝව් පාර, SOS මාර්ගය, මදාඩම්ව්ත්ත, ඩිමපෝ හංදිය දක්ව්ා
❖ බිබිල පාර හරිත උදයානය දක්ව්ා.
❖ මමානරාගල නගරමේ පිහිටි සයලු රාජය හා මපෞේගික ආයතන එනම් මපාිසය, උසාවි සංකිර්ණය,
බන්වධ්නාගාරය, ප්රාමේශිය මල්කම් කාර්යාල පරිශ්රමේ ඇති සයලු රාජය ආයතන, මපාිස් අධිකාරි
කාර්යාලය , නිව්ාස අධිකාරිය , ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, කච්මච්රි සංකිර්ණය මිනින්වමදෝරු කාර්යාලය,
සමුපකාර කාර්යාලය.
❖ කුඹුක්කන හංදිය, නක්කල හංදිය.
❖ මේ.මේ.ගාමන්ව් / ලංගම ඩිමපෝව්
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කසල ජනනය පිළිබඳ මතාරතුරු
සභා බල ප්රමේශමයන්ව කසල එකතු කරන ප්රමේශය ප්රතිශතයක් මලස 23% ක් පමණ (ව්සම් 06 ක් ආව්රණය
ව්න පරිදි)
➢ දිනකට එකතු කරන කසල ප්රමාණය - මටාන්ව 10 – 12 අතර ප්රමාණමේ
(සතිමපාල හා අවුරුදු මපාල පැව්ැත්මව්න දිනව්ල මටාන්ව
15 ඉක්මව්ා යනු ලබයි)
මාසකව් මටාන්ව 300 ක් පමණ
➢ එකතු කරන කසල ප්රතිශතය(දදනිකව්)- දිරන කසල 40%
මනාදිරන කසල 60%
➢ කාබනික මපාමහාර නිෂ්පාදනය සඳහා මයාමු කරන කසල ප්රමාණය(මාසකව්) - මටාන්ව 15
➢ ප්රතිචක්රිකරණය සඳහා මයාමු කරන කසල මටාන්ව ප්රමාණය (මාසකව්) - මටාන්ව 05 ක් පමණ
➢ සත්ව් මගාවිපළව්ල් සඳහා ැමගන යන ප්රමාණය (මාසකව්) - මටාන්ව 80 ක් පමණ
➢ අතුරු නිෂ්පාදන සකස් කිරිම සඳහා මහජනතාව් මගන යන ප්රමාණය(මරදි කැබි) (මාසකව්) - මටාන්ව
01 ක් පමණ.
➢ අව්සන්ව බැහැරලීම සඳහා මයාමු කරන කසල ප්රමාණය (මාසකව්) - මටාන්ව 100 ක් පමණ.
➢ එක් ැස් කිරිමට ඉතිරිව්න කසල ප්රමානය මාසකව් මටාන්ව 25 – 50 අතර (මමම කසල අතරට
මගාඩනැගිි කඩා ඉව්ත් කිරිමමන්ව ඉව්ත් කරන ද්රව්ය ගස් කපා ඉව්ත් කරන ද්රව්ය හා ඇල මාර්ග හා කාණු
පේධ්ති ව්ල එකතු ව්න අපද්රව්ය මේ)

කසල එකතු කිරීමට ඇති මානව් හා මභෞතික සමපත් ප්රමානය
1.
2.
3.
4.

සුළු ව්ැඩ පරිපාලක
රියදුරු
කම්කරු
රථව්ාහන

-

ස්ිර 01 / ව්ැඩ බලන 01
05
ස්ීර 20 අනියම් 10
මරෝද හතර ට්රැක්ටර් 05
අත් කරත්ත 04
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මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව් කසල එකතු කරන ක්රමමේදය
ප්රධ්ාන කලාප 04ක් ව්ශමයන්ව දිව්ා සහ රාි මලස මස්ව්ා මුර මදකක් යටමත් කසල එකතු කිරීම සදු කරනු
ලබයි.
01. කලාපය:- මමානරාගල නගරය
කසල එකතු කරන මව්ලාව් - දිනපතා ප.ව් 6.00 සිට මප.ව් 2.00 දක්ව්ා
මපාතුවිල් පාර සනමා ශාලාව් අසල සට ඔරමලෝසු කණුව් දක්ව්ා, කුමාරමදාල පාර රබර් කර්මාන්වත
ශාලාව් දක්ව්ා, දින මපාල භූමිය, මපාදු මව්ළඳපල, නව් බස් නැව්තුම්පල හා බස් නැව්තුම් පල පිවිසුම්
මාර්ගය, ඔරමලෝසු කණුව් සට ව්ැල්ලව්ාය මාර්ගමේ තැපැල් කන්වමතෝරුව් දක්ව්ා මකාටස.
මයාදව්ා ඇති ට්රැක්ටර් ගණන -

01

රියදුරු

-

01

කම්කරු කසල පැටීමට

-

06

ීි ඇමදීමට

-

01

අත් කරත්ත

-

03

දැනට කසල එකතු කරන ආකාරය දිරන කසල ව්ින්ව ආපන ශාලා සහ ව්ින්ව ඉව්තලන
ආහාර අපද්රව්ය සත්ව් මගාවිපල් කරුව්න්ව විසන්ව එකතු කරනු ලබයි. මනාදිරන කසල ව්ින්ව
ප්රතිචක්රිකරනය කල හැකි කසල සුලු ප්රමානයක් මව්නම එකතු කරනු ලබන අතර ඉතිරි කසල මිශ්රව්
එකතු කර අව්සන්ව බැහැරලීමට මයාමු කරනු ලබයි.
දිනකට එකතු කරන ප්රමාණය

-

ම්ලර් 01

02. කලාපය:- මපාතුවිල් පාර
කසල එකතු කරන මව්ලාව් - දිනපතා මප.ව් 7.00 සිට ප.ව් 2.30 දක්ව්ා
ප්රාමේශිය සභා කාර්යාලය අසල සට ව්ැියාය පිරිමව්ණ දක්ව්ා සහ එම ප්රමේශමේ අතුරු මාර්ග.
මයාදව්ා ඇති ට්රැක්ටර් ගණන
- 01
රියදුරු

- 01

කම්කරු කසල මතෝරා පැටීමට

- 03

ීිය ඇමදීමට කම්කරු

- 01

දිනය

මව්ලාව්

දිනපතා

මප.ව් 7.00
සට ප.ව් 2.00
දක්ව්ා

සකුරාදා

මප.ව් 7.00
සට ප.ව් 2.00
දක්ව්ා

ප්රමේශය

කසල එකතු කරන
ආකාරය
ප්රාමේශිය සභා කාර්යාලය අසල සට දිරන සහ මනාදිරන
සරිගල දක්ව්ා ප්රධ්ාන මාර්ගය, එම මලස මව්න්ව කර
මාර්ගමේ ඇති සයලු මපෞේගික එකතු කරනු ලබයි.
ආයතන සහ රාජය ආයතන.
ප්රාමේශිය සභා කාර්යාලය අසල සට දිරන සහ මනාදිරන
බටුගම්මන හංදිය දක්ව්ා ප්රධ්ාන මාර්ගය මලස මව්න්ව කර
සහ ව්ැියාය පිරිමව්න.
එකතු කරනු ලබයි
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මසනසුරාදා ප.ව්.2.00 සට මතාග මපාල සහ සති මපාල

දැනට කසල එකතු කරන ආකාරය දිනකට එකතු කරන කසල ප්රමාණය -

දිරන සහ මනාදිරන
මලස මව්න්ව කර
එකතු කරනු ලබයි

දිරන/ මනාදිරන මලස මතෝරා එකතු කරනු ලබයි.
ම්ලර් රථ 01

03. කලාපය: - ව්ැල්ලව්ාය පාර
කසල එකතු කරන මව්ලාව් - දිනපතා මප.ව් 7.0 සිට ප.ව් 2.00 දක්ව්ා
ප්රාමේශීය සභා කාර්යාලය අසල සට මහාමරාම්ුව් හන්වදිය දක්ව්ා, ඩිමපෝ පාර, SOS පාර ඩිමපෝ හන්වදිය,
උසාවිය සංකීර්ණය, ප්රාමේශීය සභා කාර්යාලය, ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාල සංකිර්ණය, විදුි බල
මණ්ඩලය , ජල සම්පාදන මණ්ඩලය එම කලාපමේ සයලු මපෞේගික ආයතන, නිව්ාස අධිකාරි පාර.
දිනය
දිනපතා

මව්ලාව්

ප්රමේශය

කසල එකතු කරන
ආකාරය
මප.ව් 7.00 ප්රාමේශිය සභා කාර්යාලය අසල සට දිරන සහ මනාදිරන
සට ප.ව් 2.00 මහාමරාම්ුව්
හංදිය දක්ව්ා ප්රධ්ාන මලස මව්න්ව කර
දක්ව්ා
මාර්ගය මදපස, ඩිමපෝ පාර, SOS පාර, එකතු කරනු ලබයි.
ඩිමපෝ හන්වදිය, උසාවි සංකීර්ණය,
ප්රාමේශිය මල්කම් කාර්යාල සංකීර්ණය,
විදුිබල මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන
මණ්ඩලය, නිව්ාස අධිකාරිය, මපාිස්
අධිකාරි කාර්යාලය

මයාදව්ා ඇති ට්රැක්ටර් ගණන

- 01

රියදුරු

- 01

කම්කරු කසල පැටීමට

- 03

විිය ඇමදීමට

- 01

දැනට කසල එකතු කරන ආකාරය

-

දිනකට එකතු කරන කසල ප්රමාණය -

දිරන /මනාදිරන මලස මතෝරා එකතු කරනු ලබයි.
ම්ලර් රථ 01

04. කලාපය:-අතුරු මාර්ග හා උප නගර
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ව්ැදිකුඹුර පාර, තිස්ස පාර, දුටුගැමුණු පාර, ප්රධ්ාන පාසල් 03, මහානාම කණිටු විදුහල් මාර්ගය, රාජකීය
පාර, මහ මමවිනා අසපුව්, කුමාරපුර, බිබිල පාර, කුඹුක්කන හංදිය, නක්කල හංදිය, මේ මේ ගාමන්ව්,
මියාමි ඇපරල් සති මපාල සහ මතාග මපාල.
මයාදව්ා ඇති ට්රැක්ටර් ගණන

-

01

රියදුරු

-

01

කම්කරු

-

04

දිනය

මව්ලාව්

බදාදා සහ මප.ව්.7.00
මසනසුරාදා සට ප.ව්.2.00
දක්ව්ා
සකුරාදා
මප.ව්.7.00
සට ප.ව්.2.00
දක්ව්ා
ඉරිදා
ප.ව්.5.00 සට
මප.ව්.2.00
දක්ව්ා

ප්රමේශය

කසල එකතු කරන
ආකාරය

තිස්ස පාර/දුටුගැමුණු පාර

දිරන සහ මනාදිරන
මලස මව්න්ව කර
එකතු කරනු ලබයි.
කුඹුක්කන/නක්කල
මනාදිරන
කසල
පමනක් මව්න්ව කර
එකතු කරනු ලබයි.
මහානාම කනිටු විදුහල මාර්ගය, රාජකිය මනාදිරන
කසල
විදුහල මාර්ගය බිබිල පාර දක්ව්ා , බිබිල පමනක් මව්න්ව කර
පාර සට හුලංදාව් හන්වදිය දක්ව්ා , එකතු කරනු ලබයි.
කුමාරපුර
සදුදා
මප.ව්. 6.00 සති මපාල
දිරන සහ මනාදිරන
සට ප.ව් 1.00
මලස මව්න්ව කර
දක්ව්ා
එකතු කරනු ලබයි.
අගහරුව්ාදා මප.ව්.7.00
මේ.මේගාමන්ව් සහ ලංගම ඩිමපෝව් සහ දිරන සහ මනාදිරන
සට ප.ව්.2.00 මව්නත් මතාග කසල ඇති ස්ථාන මලස මව්න්ව කර
දක්ව්ා
(දන්වව්න අව්ස්ථාව්ල)
එකතු
කරනු
මනාලබයි.
දිනකට එකතු කරන කසල ප්රමාණය -

ම්ලර් 01 / ටිපර් රථ 01

මමානරාගල ප්රාමේශිය සභාව් කසල එකතු කරන සීමාව්
පහත Google සතියමමන්ව දක්ව්ා ඇත.
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ඝන අපද්රව්ය කළමණාකරණ මධයස්ථානය සහ අව්සන්ව බැහැරලන ස්ථානයට අදාළ
මතාරතුරු

පිහිටි ස්ථානය:- මමානරාගල නගරමේ සට කිමලෝමීටර් 08 ක් ව්ැල්ලව්ාය මදසට මහාමරාම්ුව් සුදුව්තුර ආර
මාර්ගමේ ව්න සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්වතුව්ට අයත් දරමගාඩ ස්ථානය
ප්රමාණය :- අක්කර 4 ½
ඉඩමම් අයිතිය :-

ව්න සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්වතුව් සතු ව්න අතර, විවිධ් අව්සර පත්ර යටමත් ව්ාර්ිකව්

බලපත්රය අළුත් කිරිමම් පදනම මත ප්රාමේශිය සභාව්ට ලබාදී ඇත.

මකාමමපාස්් ව්යාපෘතිය
මකාම්මපෝස්් ව්යාපෘතිය ඉදිකිරිම සඳහා ප්රතිපාදන ලබාදීම - 2011 දැයට කිරුල සංව්ර්ධ්න ව්ැඩසටහනට
සමගාමීව් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයංශමේ ඝන අපද්රව්ය කළමණාකරණ සහායක මධ්යස්ථානය
මගින්ව රු.10,569,222.33 ක මුදලක් ලබාදී ඇති අතර, ඌව් පළාත් පාලන මදපාර්තමම්න්වතුව් විසන්ව ඉදිකිරිම්
කටයුතු සදු කරන ලදී.

මකාමමපාස්් ව්යාපෘතිමේ කාර්ය මණ්ඩලය
මධ්යස්ථාන භාරකරු (මයෝජිත)

- 01

කම්කරු

- ස්ිර 02 අනියම් / දදනික 03

මකාමමපාස්් ව්යාපෘතිමේ ඇති සමපත්
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06

ව්ර්ගය
මකාම්මපෝස්් අංගන
මස්ව්ක මන්වව්ාසකාගාර
ජල ටැංකි සහිත ජල සැපයුම් පේධ්ති
හලර් යන්වත්ර
ආදර්ශ මගව්ත්ත
විව්ෘත / එළිමහන්ව මකාම්මපෝස්් පෑඩ

ප්රමානය
01
01
01
01
01
01

15 | Waste Management Annual Plan

බල ප්රමේශමේ බහුලව් කසල ජනනය ව්න ස්ථාන
අනු
අංකය
01
02
03
04

ස්ථානය
සරිගල සට මමානරාගල නගරය දක්ව්ා ප්රධ්ාන මාර්ගය
මමානරාගල නගරමේ සට මහාමරාම්ුව් හංදිය දක්ව්ා
ප්රධ්ාන මාර්ගය(රජමේ කාර්යාල ද ඇතුළුව්)
නගරය
කුඹුක්කන, නක්කල උප නගර සහ මහමමේනාව්, ඇඟළුම්
කම්හල

ප්රමාණය (දිනකට)
මටාන්ව 03
මටාන්ව 03
මටාන්ව 03 – 05 ත් අතර
මටාන්ව 04

**ඉහත ප්රමාණයන්ව කළින්ව කළට මව්නස් මේ.

කසල එක්ැස් කරන ප්රභව්යන්ව හා ප්රමාණයන්ව
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06

ප්රභව්ය
ීදි ඇමදීමමන්ව
නිව්ාසව්ින්ව
ව්යාපාරික ස්ථාන
දින මපාළ, සතිමපාළ
ආගන්වතුක නිව්ාස හා මහෝටල්
මව්නත්

ප්රමාණය(දදනිකව්)
මටාන්ව 01 පමන
මටාන්ව 02 පමන
මටාන්ව 01 පමන
මටාන්ව 03 පමන
මටාන්ව 04 පමන
මටාන්ව 03පමන

**ඉහත ප්රමාණයන්ව ද කළින්ව කළට මව්නස් මේ.
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ඝණ අපද්රව්ය කළමනාකරණයට අදාල සංවිධාන සටහන
සභාව්

ගරු සභාපති

පරිසර කමිටුව්

සභාමල්කම

කාර්මික නිලධාරි

සංව්ර්ධන නිලධාරි(පරිසර)

මකාමමපාස්් ව්යාපෘතිය

සුළු ව්ැඩ පරිපාලක

කමකරු 05
ගලි මස්ව්ය

කසල එකතු කිරීම

රියදුරු

කලාප
අංක 01

කලාප
අංක 02

කලාප
අංක 03

කලාප
අංක 04

කමකරු 01
කමකරු
06

රියදුරු

කමක
රු05

රියදුරු

කමකරු

05

රියදුරු

කමකරු

05

රියදුරු
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2019.02.28 දිනට යාව්ත්කාලීන කරන ලද මසෞඛ්ය අංශමේ කාර්යය මණ්ඩල මතාරතුරු
අමාතයංශය/කාර්යාලය
:- ප්රාමේශීය සභාව්, මමානරාගල.
මදපාර්තමමන්වතුව්/ආයතනය :- පළාත් පාලන මදපාර්තමමන්වතුව්
අනු
අංක

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

නම

ී.ඩී.විපුලරත්න
මයා

තනතුර

මසෞඛ්ය
පරිපාලක
ක්මෂ්ත්ර
ආර්.එම්.කීර්ති
කම්කරු(රියදු
මයා
රු
ක්මෂ්ත්ර
ආර්.චමින්වද මයා
කම්කරු(රියදු
රු
මමෝගන්ව සුන්වදරම් මසෞඛ්ය
මයා
කම්කරු
මක්.කුේපසාමී
මසෞඛ්ය
මයා
කම්කරු
එම්.මුත්තයියා
මසෞඛ්ය
මයා
කම්කරු
මසෞඛ්ය
ඒ.එම්.එදිරිසංහ
කම්කරු
මයා
(රියදුරු)
ී.මයිල්ව්ාගනම්
මසෞඛ්ය
මයා
කම්කරු
මසෞඛ්ය
ඒ.නාගරාේ මයා
කම්කරු
මසෞඛ්ය
මක්.ගමන්වෂ් මයා
කම්කරු
මක්.විජය
මසෞඛ්ය
මලච්චමී මිය
කම්කරු
එම්.රාමේශ්ව්රී
මසෞඛ්ය
මිය
කම්කරු
මසෞඛ්ය
මක්.මංජුලා මිය
කම්කරු
මසෞඛ්ය
මක්.ශිකලා මිය
කම්කරු
එම්.විජය
මසෞඛ්ය
මලච්චමී මිය
කම්කරු
ආර්.එම්.සමන්ව
මසෞඛ්ය
ප්රියංක විමේරත්න කම්කරු(මකා.
මයා
ව්යා.)
මසෞඛ්ය
මේ.එම්.රංජිත්
කම්කරු(මකා.
කුමාර මයා
ව්යා.)
මසෞඛ්ය
මේ.මක්.එන්ව.අජිත්
කම්කරු(මකා.
මයා
ව්යා.)
මසෞඛ්ය
එස්.එච්.එල්.පී.සුද
කම්කරු(මකා.
ත් කුමාර මයා
ව්යා.)
මසෞඛ්ය
ඩී.ඒ.අමරපාල
කම්කරු
මයා
(රියදුරු)

පත්ීම
දිනය

ජාතික
හැදුනුමපත්
අංකය

2014.07.01

781570125v

පත්ීමම ස්ව්භාව්ය
ස්ිර

අනි
යම

ආමේශ

රා.ප.ච.
25/201
4

මකා
න්වරා
ත්

√
√
√

1993.05.01

692473816V

1988.09.01

603074750V

1989.06.07

683534455V

1999.11.01

681820396V

2013.04.01

680714770V

2014.05.02

901493243V

2014.05.02

723155126V

1999.11.01

655344306V

2013.04.01

726324182V

2013.04.01

757194317V

2013.04.01

825945202V

2014.05.02

766837451V

2014.10.24

761874136V

2014.10.24

761612042V

2014.10.24

683573248V

2014.10.24

750521070V

2014.10.24

600313657V

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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අනු
අංක

නම

පත්ීම
දිනය

තනතුර

ජාතික
හැදුනුමපත්
අංකය

පත්ීමම ස්ව්භාව්ය
ස්ිර

21
22
23
24

එම්.මමෝගන්ව මයා
ඩී.එම්.අජිත්
කුමාර මයා
එම්.මමනෝරාේ
මයා
එම්.රාමේන්වද්රන්ව
මයා

25

මක්.මීනච්චි මිය

26

මේ.මේිලා මිය

27

එම්.පුෂ්පරාණි මිය

28

එම්.චන්වද්රාමේවි
මිය

ආ.මසෞඛ්ය
කම්කරු
ආ. මසෞඛ්ය
කම්කරු
ආ. මසෞඛ්ය
කම්කරු
ආ. මසෞඛ්ය
කම්කරු
ආ. මසෞඛ්ය
කම්කරු
ආ. මසෞඛ්ය
කම්කරු
ආ. මසෞඛ්ය
කම්කරු
ආ. මසෞඛ්ය
කම්කරු

2008.01.05

-

2009.02.01

831837322V

2009.07.03

742784258V

2010.06.09

742784258V

2008.09.15

657164100V

2010.11.20

-

2012.08.03

-

2015.05.29

757754495V

අනි
යම

ආමේශ

රා.ප.ච.
25/201
4

මකා
න්වරා
ත්

√
√
√
√
√
√
√
√

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාමේ මසෞඛ්ය අංශය සඳහා අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය

අනු
අංකය

02
03
10

තනතුරු
නාමය

මසෞඛ්ය
පරිපාලක
රියදුරු
මසෞඛ්ය
කම්කරු

මස්ව්ය

DEPT
DEPT
DEPT

පන්වතිය/
මර්ණිය

ව්ැටුප්
මක්තය

PL2/03/2016
PL3/111/11/1
03/2016
PL1/111/11/1
03/2016
111/11/1

බඳව්ා ගනු ලබන
පදනම(ස්ිර/මකාන්වරාත්/ආමේශ/අනියම)

ව්ැඩ අධයනය
අනුව් අව්ශය ව්න
කාර්යය
මණ්ඩලය
(2017.09.30)

ස්ිර

01

ස්ිර

05

ස්ිර

23
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මමාණරාගල ප්රාමේශිය සභාමේ කසල කළමණාකරණය සඳහා පිහිටුව්න ලද කමිටුව්

කමිටු තනතුර

නිමයෝජනය

කමිටු සභාපති

ගරු සභාපතිතුමා

සම සභාපති

මසෞඛ්ය දව්දය නිළධ්ාරි,

මල්කම්

ඝන අපද්රව්ය කළමණාකරණ කටයුතු භාර සංව්ර්ධ්න නිලධ්ාරි

සාමාජික

කාර්මික නිළධ්ාරි

සාමාජික

ප්රජා සංව්ර්ධ්න නිළධ්ාරි , පළාත් පලාන සහකාර මකාමසාරිස් කාර්යාලය.

සාමාජික

මහජන මසෞඛ්ය පරීක්ෂක

සාමාජික

ප්රාමේශිය පරිසර නිළධ්ාරි

සාමාජික

මව්ළඳසංගමමේ මල්කම්/සභාපති මහෝ නිමයෝජිතමයකු

සාමාජික

මපාදු මව්ළඳ සංගමමේ මල්කම්/සභාපති මහෝ

සාමාජික

ඩී.එම්.කරුණාරත්න මයා, දුටුගැමුණු පාර පදිංචිකරුමව්තු

සාමාජික

සංජීව් බංඩාර මයා, නිමයෝජිත, මසාබා පදනම,

නිමයෝජිතමයකු
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ඝණ අපද්රව්ය කලමනාකරණ කටයුතු මව්නුමව්න්ව ප්රාමේශීය සභාමේ ඇති මව්නත් ක්රියා
මාර්ග
01. මනාදිරන/ප්රතිචක්රීකරණය කල හැකි කසල මිලදී ගැනීම සඳහා කසල සම්පත් මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කර
තිබීම.
02. දිරන කසල මකාම්මපාස්් කරණය සඳහා මකාම්මපාස්් ව්යාපෘතියක් පව්ත්ව්ාමගන යාම.
03. අව්සන්ව කසල බැහැරලීමට ව්න සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්වතුව් විසන්ව අක්කර 4 ½ ඉඩම් මකාටසක්
මහාමරාම්ුව් සුදුව්තුරආර දරමගාඩ ස්ථානමයන්ව ලබා මගන තිබීම.
04. දැනට එම ඉඩම් මකාටමස් මකාම්මපාස්් ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න අතර, අව්සන්ව බැහැරලීම හා
ප්රතිචක්රීකරනය කල හැකි කසල ගබඩා කර තැබීම සදු කරනු ලබයි.
05. ගි පිරිපහදු පේධ්තියක් සකස් කිරීම (මයෝජිත)
06. ජීව් ව්ායු ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම (මයෝජිත)
07. සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුමක් ඉදිකිරිම (මයෝජිත)
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ක්රියාකාරි සැලැස්ම
මමානරාගල ප්රාමේශිය සභාව් කසල කළමණාකරණය සඳහා 2018- 2022 කාල සීමාව් තුළ ලගා කර
ගත යුතු ඉලක්ක සහ අරමුණු පහතින්ව දක්ව්ා ඇති අතර, එම අරමුණු හා ඉලක්කව්ලට අදාළව් 2018 ව්ර්ෂමේදී
සදු කිරිම සඳහා හඳුනාගත් ක්රියාකාරකම් සහිත ක්රියාකාරි සැලැස්ම පහත පරිදි මේ.

පස් අවුරුදු ඝණ අපද්රව්ය ක්රියාත්මකසැලැස්මට අදාළව් හඳුනාගත්
අරමුණු හා ඉලක්ක
අනු
අංක
01

අරමුණූ

10

මසෞඛ්ය කම්කරුව්න්වමේ සහ කසල
එකතු කරන්වනන්වමේ භාහිර ස්ව්රූපය හා
රාජකාරි රටාව් මව්නස් කිරීම
කසල කළමණාකරණය සඳහා දැනට
සදුකරමගන යන ක්රමමේදය විධිමත්
කිරීම
ආයතන ම්ටමින්ව රාජකාරි සහ ව්ගකීම්
පැව්රීම
මහජන සහමයෝගය ලබා ගැනිම සඳහා
ජාලගත ක්රමමේදයක් සකස් කිරීම
දැනුව්ත් කිරිම් හා ප්රචාරණය
මකාම්මපෝස්් අංගනය සහ කසල
බැහැරලන ස්ථානය පරිසර හිතකාමී
මලස ව්ැඩිදියුණු කිරීම
නාගරික සීමාමේ ශාක ගහනය ව්ැඩි
කිරීම
අව්සන්ව කසල බැහැරලන ස්ථානමයන්ව
නිකුත්ව්න ලීමඩ් පාලනය කිරීම
සඳහා යූරියා ව්ාෂ්පීකරණ ක්රමමේදයක්
සකස් කිරීම
අර්ධ් සනීපාරක්ෂක මහෝ විදයාත්මක
බිම් පිරවුමක් සකස් කිරීම
ගි පිරිපහදු පේධ්තියක් සකස් කිරීම

11

නීති හා ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම

12

ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි කසල එකතු
කරන්වනන්ව හා ව්යාපාරිකයිනන්ව සඳහා
පහසුකමම් සැපයීම

13

කසල බැහැරලීම සදුකරන ස්ථානය
අව්ට මසෞඛ්ය බලපෑම් ඇගයීමක් සදු
කිරිම(Health Impact Assessment)

02
03
04
05
06
07
08

09

ඉලක්ක

කාලසීමාව්

කම්කරුව්න්ව සඳහා ව්ටිනාකමක්
ලබාදීම

2018 -2022

කසල කළමණාකරණය සඳහා දැනට
සදු කරමගන යනු ලබන ක්රමමේදය
කාර්යක්ෂම කිරීම
ආයතනික මැදිහත්ීම ක්රමානුකූල
කිරීම
මහජන දායකත්ව්ය ලබා ගැනීම

2018-2022

පාර්ශව්කරුව්න්ව දැනුව්ත් කිරීම
සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම කාබනික
මපාමහාර ප්රචිත කිරීම හා
ව්ටිනාකමක් එක් කිරීම
නිමරෝගි සහ පරිසර හිතකාමී නාගරික
පරිසරයක් ඇති කිරීම
ලීමච්් ගලායාම හා පරිසර දූෂණය
අව්ම කිරීම

2018-2022
2018 – 2022

අව්සන්ව බැහැරලීම විධිමත් කිරීම

2019-2020

අපද්රව්ය විධිමත් මලස කළමණාකරණය
කිරීම
කසල කළමණාකරණ ක්රියාව්ිය
නීතයානුකූල කිරීම
අව්සන්ව බැහැරලීමට එකතුව්න
ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි කසල
ප්රමානය අව්ම කිරීම හා ව්යාපාරිකයින්ව
දැනනුව්ත් කිරීම
අව්සන්ව කසල බැහැරලීමමන්ව අව්ට
ප්රමේශමේ සදුව්න මසෞඛ්ය බලපෑම
පාලනය කිරීම

2018-2022

2018-2022
2018 – 2022

2018 – 2022
2018-2022

2018-2022
2018 – 2022

2018 - 2022
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ඝන අපද්රව්ය කළමණාකරණ ක්රියාත්මක සැලැස්ම - 2021
මමානරාගල ප්රාමේශිය සභාව්
අනු
අංකය
01

02

ක්රියාකාරකම/උප
ක්රියාකාරකම
2021 ඝණ අපද්රව්ය
කළමණාකරන ක්රියාත්මක
සැලැස්ම සදහා ගරු මහ
සභාමේ අනුමැතිය ලබා ගැනිම
2021 ව්ර්ෂමේ ඝණ අප අපද්රව්ය
කළමණාකරණ ක්රියාත්මක
සැලැස්ම පිළිබඳ සාකච්ඡා
කිරීම ක්රියාත්මක කිරිමම් ව්ැඩ
පිළිමව්ල සකස් කිරිම හා
ව්ගකීම් පැව්රිම

ඉලක්ක
කණ්ඩායම

සහභාගීත්ව්ය හා
ව්ගකීම
විෂයභාර නිළධ්ාරි

ගරු සභාපතිතුමා
සහ ගරු මන්වි
මණ්ඩලය
ප්රාමේශිය
සභා මල්කම්
සභාමේපරිසර
සංව්ර්ධ්න නිළධ්ාරි
කමිටුව් සභා
මල්කම්
කාර්මික නිලධ්ාරි
ප්රජා සංව්ර්ධ්න
නිළධ්ාරි
විෂය භාර නිළධ්ාරි
සුළු ව්ැඩ
පරිපාලක

කාලසීමාව්
20201 ජනව්ාරි

2021 ජනව්ාරි
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ආයතනික මැදිහත්ීම සඳහා කරනු ලබන ක්රියාකාරකම
අනු
ක්රියාකාරකම/උප
අංක
ක්රියාකාරකම
ය
01 මසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලයට

02
03

04

ඉලක්ක
කණ්ඩායම

කසල කළමණාකරනයට
අදාල රාජකාරි හා ව්ගකීම්
පැව්රීම
මාසක ප්රගති සමාමලෝචන
ැස්ීම පැව්ැත්ීම.
කසල කළමණාකරණ
ක්රියාව්ියට සම්බන්වධ්
නිළධ්ාරින්ව හා කාර්ය
මණ්ඩලය අධීක්ෂණයට හා
පසු විපරම් සඳහා කමිටුව්ක්
පත් කිරීම
මධ්යම රජමයන්ව හා පළාත්
සභාමව්න්ව සහ මව්නත් මුදල්
ප්රභව්යන්වමගන්ව කසල
කළමණාකරණය අදාළව්
ප්රතිපාදන සපයා ගැනිමට
අව්ශය කටයුතු කිරීම. (ඉදිරි
ව්ර්ෂය සඳහා)

සහභාගීත්ව්ය
හා ව්ගකීම

වියදම

කාල සීමාව්

ප්රාමේශීය සභා
කාර්ය මණ්ඩලය

සභා මල්කම්

-

2021ජනව්ාරි

ප්රාමේශීය සභාමේ
මසෞඛ්ය අංශමේ
කාර්ය මණ්ඩලය
කසල
කළමණාකරණයට
අදාළ කාර්ය
මණ්ඩලය

සභා මල්කම්

-

සෑම මසකම
අව්සන්ව සකුරාදා

පළාත් පාලන
සහකාර
මකාමසාරිස්
කාර්යාලය

-

2021 ජනව්ාරි

සභා මල්කම්
ගිණුම් අංශය

සභා මල්කම්
සැලසුම් අංශය

-

2021 ජනව්ාරි
සට මදසැම්බර්
දක්ව්ා

කාලරාමුව්
ක්රියා කාරකම
අංක

JAN

FEB

MAR APR

MAY

JUNE

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

01
02
03
04
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මස්ව්කයින්ව සඳහා ව්ටිනාකමක් ලබාදීමම ව්ැඩසටහන්ව
අනු
අංකය
01

02
03

04

05

ක්රියාකාරකම/උප
ක්රියාකාරකම
කම්කරුව්න්ව සඳහා
නිල ඇඳුම්
ක්ටලයක් / කබායක්
ලබාදීම.
කම්කරුව්න්ව සඳහා
අව්ශය උපකරන සහ
ද්රව්ය ලබා දීම
විමශ්ිත ඇගයීම්
ව්ැඩසටහන්ව හා
සුභසාධ්න
ව්ැඩසටහනක්
සංවිධ්ානය කිරීම
මමානරාගල ප්රාමේශීය
සභාමේ කසල
කළමණාකරන
ක්රියාව්ිය පරික්ෂා
කිරිම සහ අධ්යනය
කිරිම සඳහා මව්නත්
පළාත් පලාන ආයතන
ව්ින්ව කාර්ය මණ්ඩල
මගන්වව්ා ගැනිම
ආයතනය ම්ටමින්ව
කසල කළමණාකරන
තරඟයක් පැව්ැත්ීම
එහිදි මහාදම
කම්කරුව්ා , මහාදම
රියදුරු සහ මහාදම
කලාපය මත්රිම

ඉලක්ක
කණ්ඩායම
මස්ව්ක මණ්ඩලය

සහභාගීත්ව්ය හා
ව්ගකීම
සභා මල්කම්
මූලය අංශය

වියදම

කාල සීමාව්

මස්ව්ක මණ්ඩලය

සභා මල්කම්
මූලය අංශය

100000.00 ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර් දක්ව්ා

මස්ව්ක මණ්ඩලය

සභා මල්කම්
මූලය අංශය
සුභ සාධ්න අංශය

30000.00

මස්ව්ක මණ්ඩලය

පළාත් පාලන
මදපාර්ථමම්න්වතුව්

ව්සමර් ඕනෑම
කාලයක

මස්ව්ක මණ්ඩලය

පළාත් පාලන
25000.00
මදපාර්තමම්න්වතුව්

මදසැම්බර්

150000.00 ජනව්ාරි සහ මැයි

මදසැම්බර්

කාලරාමුව්
ක්රියා කාරකම
අංක

JAN

FEB

MAR APR

MAY

JUNE

JULY

AUG

SEP
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NOV
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01
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දැනට සිදු කරන කසල කළමණාකරණ ක්රියාව්ලිය කඩිනම කිරීමට අදාළ ක්රියාකාරකම
අනු
අංකය

ක්රියාකාරකම/උප
ක්රියාකාරකම

01

අතය අව්ශය ස්ථාන ව්ල මපාදු
කසල බඳුන්ව

ඉලක්ක කණ්ඩායම
නාගරික ප්රජාව්

තැබීම.
02

03

04

මපටි ේලාස්ටික් සහ මව්නත්
ේලාස්ටික් මබෝතල් එකතු
කිරිමට ස්ථාන 05 සකස්
කිරිම
ඉව්තලන ජංගම දුරකථන
මකාටස් එකතු කිරිමට
ස්ථාන 02 සකස් කිරිම
අතයාව්ශය ස්ථානව්ල ඇති
මපාදු කසල බැහැරලන
ස්ථාන ආකර්ශණිය මලස
සකස් කිරීම
1.දිරන මනාදිරන මලස
ව්ර්ණ 02කින්ව යුතු බඳුන්ව
ක්ටල තැබීම
මකාළ - දිරන
නිල් - මනාදිරන

නාගරික ප්රජාව්
දුරකතන
අමලවිකරුව්න්ව සහ
අලුත් ව්ැඩියා
කරුව්න්ව
නාගරික ප්රජාව්

නාගරික ජනතාව්

02. නගරමේ හඳුනාගත්
ස්ථාන 05 මපටි මබෝතල්

බැහැර කිරිමට විමශ්ිත ස්ථාන
05 සකස් කිරිම

03.දැනුව්ත් කිරිමම් පුව්රු හා
ප්රචාරක දැන්වීම් සවි කිරීම

05

06
07

කසල ජනනය ව්න
ස්ථානමේදීම කසල දිරන /
මනාදිරන මලස මව්න්ව කිරීම
පිළිබද දැනුව්ත් කිරිම
කසල එක්ැස් කරන
ස්ථානමේදීම කසල මව්න්ව
කිරීම
ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි
කසල ව්යව්සායකයින්ව හඳුනා
ගැනිම , බල ගැන්වීම හා
පහසුකම් සපයාදීම

නාගරික ජනතාව්

සහභාගීත්ව්ය හා
ව්ගකීම

වියදම

කාල සීමාව්

කාර්මික නිලධ්ාරි
හා ඝන අපද්රව්ය
කළමණාකරණ
කාර්ය මණ්ඩලය
කාර්මික නිලධ්ාරි
හා ඝන අපද්රව්ය
කළමණාකරණ
කාර්ය මණ්ඩලය
කාර්මික නිලධ්ාරි
හා ඝන අපද්රව්ය
කළමණාකරණ
කාර්ය මණ්ඩලය
කාර්මික නිලධ්ාරි
හා ඝන අපද්රව්ය
කළමණාකරණ
කාර්ය මණ්ඩලය

-

2021 ජනව්ාරි

40,000.00

2021 ජනව්ාරි

20,000.00

2021 ජනව්ාරි

50000.00

2021 ජනව්ාරි
සට මදසැම්බර්
දක්ව්ා

කාර්මික නිලධ්ාරි
හා ඝන අපද්රව්ය
කළමණාකරණ
කාර්ය මණ්ඩලය

80000.00

ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා

200,000.00

ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා

කාර්මික නිලධ්ාරි
හා ඝන අපද්රව්ය
කළමණාකරණ
කාර්ය මණ්ඩලය

නාගරික ජනතාව්
නිව්ාස කාර්යාල
පාසල්

කාර්මික නිලධ්ාරි

300,000.00
-

ප්රාමේශිය සභාමේ
මස්ව්ක මණ්ඩලය

සුළුව්ැඩ පරිපාලක -

ප්රතිචක්රිකරණය කල
හැකි කසල එකතු
කරන්වනන්ව

පාලන අංශය
ඝන අපද්රව්ය
කළමණාකරණ
කාර්ය මණ්ඩලය

සංව්ර්ධ්න
නිළධ්ාරි
සුලු ව්ැඩ
පරිපාලක

-

ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා

ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා
ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා
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අනු
අංකය

ක්රියාකාරකම/උප
ක්රියාකාරකම

08

09

10

11

ඉලක්ක කණ්ඩායම

සහභාගීත්ව්ය හා
ව්ගකීම

වියදම

කාල සීමාව්

විි ඇමදීම සඳහා
ප්රමුඛ්තාව්යක් දීම
ඒ සඳහා මව්නම මස්ව්ක
මණ්ඩලයක් මයදීම
නගර සීමාව් සඳහා ගැලමපන
ශාක ව්ර්ග ව්ගා කිරීම

මව්ළඳ සංගමය
ප්රජාව්

සුළුව්ැඩ පරිපාලක

-

ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර් දක්ව්ා

ප්රජාව්

සංව්ර්ධ්න නිළධ්ාරි
සුළුව්ැඩ පරිපාලක
ව්ැඩ පරිපාලක

50000.00

අනව්සර කටවු් / මපාස්ටර් /
බැනර් ඉව්ත් කිරිම සහ
හදුනාගත් ස්ථාන ව්ල දැන්වීම්
පුව්රු සවිකිරිම
හුලංදාව් සට සරිගල දක්ව්ා
ප්රධ්ාන මාර්ගය මදපස සයලු
විදුි කණු / දුරකථන කුලුනු
අඩි 06 පමන සහ සහ මපාදු
තාේප පින්වතාරු කිරිම.

ව්යාපාරික සහ
උපකාරන්වක පංති

ජනව්ාරි
මාර්තු
සැේතැම්බර්
මදසැම්බර්
ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර් දක්ව්ා

25000.00

ජනව්ාරි සහ
මපබරව්ාරි

නාගරික ජනතාව්

ආදායම් පරික්ෂක
කාර්මික නිලධ්ාරි
සුලු ව්ැඩ පරිපාලක
කාර්මික නිළධ්ාරි
ව්ැඩ පරිපාලක

කාලරාමුව්
ක්රියා කාරකම්
අංක

JAN

FEB

MAR APR

MAY

FEB

MAR APR MAY

JUNE

JULY

AUG

JUNE JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

01
02
03
04
05
06
07
08
ක්රියා කාරකම්
අංක

JAN

SEP

OCT

NOV

DEC

09
10
11

මමම කාල සීමාව්න්ව ප්රතිපාදන ලැමබන ආකාරය අනුව් මව්නස් විය හැක.
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මකාමමපෝස්් ව්යාපෘතිය , අව්සන්ව බැහැරලන ස්ථානය සහ ව්ැඩිදියුණු කිරීම
අනු
අංකය
01

02

03

04

05

06

07

ක්රියාකාරකම/උප
ක්රියාකාරකම
මකාම්මපෝස්්
ව්යාපෘතිය හා අව්සන්ව
කසල බැහැරලන
ස්ථානය තුළ ශාක
ගහනය ව්ැඩිකිරීම
මකාම්මපෝස්්
ව්යාපෘතිමේ ඇති
මගව්ත්ත ව්ැඩිදියුණු
කිරීම
භාහිර මකාම්මපෝස්්
සකස් කිරීම සඳහා
50mx20m
මකාන්වක්රි් පෑඩයක්
සකස් කිරීම මදව්න
අදියර
හලන ලද
මකාම්මපෝස්්
මපාමහාර ගබඩා
කිරිමට ගබඩාව්ක්
සකස් කිරිම
විව්ෘතව් බැහැර කර
ඇති කසල මඩෝසර්
යන්වත්ර මයාදා මගාඩ
ගැසම හා ව්ල දැමීම
ප්රතිචක්රීකරණය කළ
හැකි කසල ගබඩා
කිරීම සඳහා
ගබඩාව්ක් සකස්
කිරීම

ඉලක්ක
කණ්ඩායම
මහජනතාව්
ප්රජාව්

සහභාගීත්ව්ය හා
ව්ගකීම
ප්රාමේශිය සභා
කාර්ය මණ්ඩලය

වියදම

කාල සීමාව්

මහජනතාව්

මකාම්මපෝස්්
ව්යාපෘතිය කාර්ය
මණ්ඩලය

5000.00

ඝන අපද්රව්ය
කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්මික නිලධ්ාරි

200000.00

ජනව්ාරි
මාර්තු
සැේතැම්බර්
මදසැම්බර්
මපබරව්ාරි

ඝන අපද්රව්ය
කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්මික නිලධ්ාරි

200,000.00

මපබරව්ාරි

ඝන අපද්රව්ය
කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්මික නිලධ්ාරි

700,000.00

මපබරව්ාරි
සහ අමගෝස්තු

ඝන අපද්රව්ය
කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්මික නිළධ්ාරි

200000.00

2021 ව්සර
තුළ

මකාම්මපෝස්්
ව්යාපෘතිය සඳහා ලබා
මගන ඇති පරිසර
ආරක්ෂණ බලපත්රයට
අදාලව් ක්මශ්ත්ර

මධ්යම පරිසර
අධිකාරිය

විෂය භාර
නිළධ්ාරි

20000.00

ඝන අපද්රව්ය
කාර්ය මණ්ඩලය

විෂය භාර
නිළධ්ාරි
මධ්යස්ථාන
භාරකරු
විෂය භාර
නිළධ්ාරි
මධ්යස්ථාන
භාරකරු

200,000.00

ජනව්ාරි
මාර්තු
සැේතැම්බර්
මදසැම්බර්

2021 ව්ර්ෂය
තුල

පරික්ෂනයක් සදු කිරිම

08

09

කසල සහ ගි
බැහැරලන ස්ථානය
සහ ඒ අව්ට මැස්සන්ව
පාලනය සඳහා
මැසනාශක ඉසම
කසල බැහැරලන
අව්ට නිමව්ස් ව්ලට
මැස නාශක ලබා දීම

අව්ට
පදිංච්කරුව්න්ව

50,000.00

ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා
ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා
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කාලරාමුව්
ක්රියා කාරකම
අංක

JAN

FEB

MAR APR

MAY

JUNE

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

01
02
03
04
05
06
07
08
09

මමම කාල සීමාව්න්ව ප්රතිපාදන ලැමබන ආකාරය අනුව් මව්නස් විය හැක.

දැනුව්ත් කිරීම හා සජීවිකරණ ව්ැඩසටහන්ව
අනු
අංකය
01

02

03

ක්රියාකාරකම/උප
ඉලක්ක
ක්රියාකාරකම
කණ්ඩායම
ඝන අපද්රව්ය කාර්ය
ව්ැඩ පරිපාලක
මණ්ඩලය දැනුව්ත්
හා මස්ව්ක
කිරීම හා
මණ්ඩලය
සජීවිකරණය(ව්ර්ෂයකට
ව්ැඩසටහන්ව 02 ක්)
කසල එක්ැස් කරන
සීමාමේ ප්රජාව්,
ව්යාපාරික ප්රජාව්,
සංචාරකයින්ව දැනුව්ත්
කිරීමටැස්ීම්, බැනර්,
කටවු්, පුව්රු, පිකා,
සකස් කිරිම හා ශේද
විකාශන යන්වත්ර මගින්ව
දැනුව්ත් කිරිම.
මපර පාසල් හා පාසල්
පාදක කසල
කළමණාකරන ව්ැඩ
සටහනක් ආරම්භ කිරීම

ප්රජාව්

මපර පාසල් හා
පාසල් දරුව්න්ව,
ගුරු මණ්ඩලය,
ප්රජාව්

සහභාගීත්ව්ය හා
ව්ගකීම
ප්රජා .සංව්ර්ධ්න
නිළධ්ාරි
සංව්ර්ධ්න
නිළධ්ාරි
සම්පත් දායකයින්ව

වියදම

කාල සීමාව්

50000.00

2021
ජනව්ාරි, මැයි

-එම-

50000.00

2021
ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා

-එම-

100,00.00

ජනව්ාරි සට
මදසැම්බර්
දක්ව්ා
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කාලරාමුව්
ක්රියා කාරකම
අංක

JAN

FEB

MAR APR

MAY

JUNE

JULY

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

01
02
03

මමම කාල සීමාව්න්ව ප්රතිපාදන ලැමබන ආකාරය අනුව් මව්නස් විය හැක.

ඇගයීම හා පසු විපරම කිරීමම කටයුතු
අනු
අංකය
01

ක්රියාකාරකම/උප
ක්රියාකාරකම
පාරිසරික විගණන
කමිටුව්ක් පිහිටුීම
මගින්ව කසල
කළමණාකරණ
කටයුතු අධික්ෂණය
කිරීම

ඉලක්ක
සහභාගීත්ව්ය හා
කණ්ඩායම
ව්ගකීම
ඝන අපද්රව්ය
පරිසර කමිටුව්
කාර්ය මණ්ඩලය, පළාත් පලාන
ප්රජාව් හා පළාත් මදපාර්ථමම්න්වතුව්
පාලන ආයතනය

වියදම

කාල සීමාව්
මපබරව්ාරි
සට මාස
02කට ව්රක්

කාල රාමුව්
ක්රියා කාරකම
අංක

JAN

FEB MAR APR

MAY

JUNE JULY AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

01
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සභා අරමුදල් හැර මව්නත් ප්රතිපාදන මගින්ව ක්රියාත්මක කිරිමට මයෝජිත ක්රියාකාරකම
අනු
අංකය
01

02

03

ක්රියාකාරකම/උප
ක්රියාකාරකම
සනීපාරක්ෂක බිමි
පිරවුමක් ඉදිකිරිම
සදහා මූික කටයුතු
ආරම්භ කිරිම.
ජීව් ව්ායු ඒකකයක්
සකස් කිරිම
ේලාස්ටික්
ප්රතිචක්රීකරන
යන්වත්රයක් ලබා
ගැනිම

ඉලක්ක
කණ්ඩායම
ප්රාමේශීය සභාව්
සහ
බල ප්රමේශමේ
සයලු ජනතාව්
ප්රාමේශීය සභාව්
සහ
බල ප්රමේශමේ
සයලු ජනතාව්
ප්රාමේශීය සභාව්
සහ
බල ප්රමේශමේ
සයලු ජනතාව්

සහභාගීත්ව්ය හා
ව්ගකීම
මධ්යම රජමේ
ව්යාපෘතියක් මගින්ව

වියදම

කාල සීමාව්

ඇස්තමම්න්වතු 2020ව්ර්ෂය
අනුව්
තුල

ඌව් පළාත් සභාව් ඇස්තමම්න්වතු 2020 ව්ර්ෂය
පළාත් පාලන
අනුව්
තුල
මදපාර්ථමම්න්වතුව්
පළාත් පාලන
මදපාර්ථමම්න්වතුව්

ඇස්තමම්න්වතු 2020 ව්ර්ෂය
අනුව්
තුල

2021 ව්ර්ෂමේ අමප්ක්ිත ඉලක්ක
01.මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශමේ නාගරික සීමාමේ ප්රධ්ාන මාර්ග මදපස කසල
එක්ැස්ීම පසුගිය ව්සරට සාමේක්ෂව් 50% කින්ව අව්ම කිරිම තුළින්ව නගර සීමාමේ දැකුම්කළු
බව් ඉහළ නැංීම.
02.නාගරික සීමාමේ ශාක ගහනය පසුගිය ව්ර්ෂයට සාමේකෂව් 30% කින්ව ඉහල නැංීම තුින්ව
හරිතව්ත් බව් ඉහල නැංීම.
03.ප්රතිචක්රීකරනය කල හැකි කසල මව්නම මතෝරා කසල සම්පත් මධ්යස්ථානයට මයාමු කිරිම
තුින්ව අව්සන්ව බැහැරලීමට එකතුව්න මනාදිරන කසල ප්රමානය පසුගිය ව්ර්ෂයට සාමේක්ෂව්
30% කින්ව අව්ම කිරිම.
04. ප්රතිචක්රිකරණය කල හැකි කසල අමලවි කිරිමට කම්කරුව්න්වට අව්සර ලබා දිම මගින්ව
කම්කරුව්න්වමේ දදනික සුභසාධ්න කටයුතු සඳහා විධිමත් ක්රමමේදයක් ඇති කිරිම.

05.හදුනාගත් අතය අව්ශය ස්ථාන ව්ල පමනක් කසල බදුන්ව ස්ථානගත කිරිම තුින්ව අවිධිමත් පරිදි
සදු කරන කසල බැහැරලීම පසුගිය ව්ර්ෂයට සාමේකෂව් 60% කින්ව අව්ම කිරිම.
06.කසල බැහැරලීමට බඳුන්ව තබා ඇති ස්ථාන ව්ඩා ආකර්ෂණිය මලස පව්ත්ව්ා මගන යාම තුළින්ව
කසල විධිමත්ව් බැහැරලීම පිළිබඳව් ජනතාව් තුළ ඇති සුභව්ාදී ආකල්ප දියුණු කිරිම හා
ආදර්ශමත් ීම.
31 | Waste Management Annual Plan

07.කසල බැහැර කර ඇති ස්ථානමේදීම මතෝරා මව්නම ප්රව්ාහනය කිරිම තුළින්ව ප්රතිචක්රිකරණය
කළ හැකි කසලව්ල ගුණාත්මක භාව්ය ව්ැඩිීම හා දිරන කසල මයාදා ගනිමින්ව සදු කරන
මකාම්මපෝස්් මපාමහාරව්ල ගුණාත්මකභාව්ය පසුගිය ව්සරට සාමේක්ෂව් 20% කින්ව ඉහළ
නැංීම.
08.ප්රාමේශිය සභාව් විසන්ව අමලවි කරනු ලබන මකාම්මපාස්් මපාමහාර ප්රමාණය පසු ගිය ව්ර්ෂයට
සාමේක්ෂව් 30% පමන ඉහල නැංීම.
09.ඉහත සයළු ඉලක්ක තුළින්ව මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාමේ කසල කළමණාකරණ ක්රියාව්ිමේ
කාර්යක්ෂමතාව්ය පසුගිය ව්සරට සාමේක්ෂව් 30% කින්ව ඉහළ නැංීම.

මමාණරාගල ප්රාමේශිය සභාමේ ඝණ අපද්රව්ය කළමණාකරණ ව්ැඩසටහමන්ව විකාශනය
අනු
අංකය
01

සිදු කල කාර්යය

ව්ර්ෂය

මමානරාගල ප්රාමේශිය සභාව්ට ස්ිර මලස කසල බැහැර
කිරිමට ඉඩමක් ලබා ගැනිම.

2007

(මහාමරාම්ුව් දරමගාඩ ව්නසංරක්ෂන මදපාර්ථමම්න්වතුව්ට
අයත් අක්කර 2.5 ක්)
02

නගරමේ කසල එකතු කිරිම විධිමත් කිරිම සඳහා රාි මස්ව්ා
මුරය ආරම්භ කිරිම.

2008

03

මකාම්මපෝස්් ව්යාපාතිමේ ඉදිකිරිම් ආරම්භ කිරිම.

2011

(2011 දැයට කිරුල සංව්ර්ධ්න ප්රදර්ශනයට සමගාමීව් පළාත්
සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයංශය )
04

මකාම්මපෝස්් ව්යාපෘතිමේ ඉදිකිරිම් අව්සන්ව කර මකාම්මපාස්්
මපාමහාර නිශ්පාදනය හා අමලවි කටයුතු ආරම්භ කිරිම.

2013

05

ප්රාමේශිය සභාව්ට කසල බැහැරලීම සඳහා අමතර අක්කර 02
ලබා ගැනිම.

2013

06

විව්ෘත භූමිමේ සකස් කල මකාන්වක්රි් පෑඩයක් මත
මකාම්මපෝස්් මපාමහාර සකස් කිරිම ආරම්භ කිරිම

2014

06

මකාම්මපෝස්් ව්යාපෘතිමේ ජල සැපයුම විධිමත් කිරිම

2016 - 2017
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අනු
අංකය

සිදු කල කාර්යය

ව්ර්ෂය

07

කසල එකතු කරන ක්රමමේදය විධිමත් කිරිම සඳහා කසල
එකතු කරන ප්රමේශය කලාප 04 කට මව්න්ව කර එක් එක්
කලාප සඳහා මව්න මව්නම කාර්ය මණ්ඩල සහ ට්රැක්ටර් රථ
අනුයුක්ත කිරිම සහ දිරන හා මනාදිරන මලස කසල මව්න්වකර
එකතු කිරිම ආරම්භ කිරිම.

2016

08

ප්රාමේශිය සභාමේ කසල කළමණාකරන ක්රියාව්ිය ව්ාර්ික
ක්රියාකාරි සැලැස්මක් යටමත් සදු කිරිම ආරම්භ කිරිම.

2017

09

කසල බැහැර කිරිම විධිමත් කිරිම සඳහා හඳුනාගත් ස්ථාන ව්ල
දිරන හා මනාදිරන මලස කසල බඳුන්ව ස්ථාන ගත කිරිම.

2017

10

ප්රධ්ාන මාර්ග මදපස අලංකාරව් පව්ත්ව්ා මගන යාමම් අරමුණින්ව
විී ඇමදීම අනිව්ාර්යය කාර්යයක් බව්ට පත් කර ඒ සඳහා
මව්නම මස්ව්කයින්ව මයදීම.

2017

11

මාර්ග මදපස පිරිසදුව් හා ආකර්ශනීය මලස පව්ත්ව්ාමගන යාම
සඳහා මාර්ග මදපස ඇති ඉටිමකාල . පත්තර කැබි, මටාපි
මකාල ටින්ව, මබෝතල් ව්ැනි දෑ එකතු කිරිම සඳහා අමතර
මස්ව්ාව්ක් ආරම්භ කිරිම.

2017

12

ප්රතිචක්රිකරනය කල හැකි කසල මිළදි ගැනිම සඳහා පුේගික
අංශමේ සහාය ඇතිව්

2018

“අපි පරිසර මිතුමරෝ” නමින්ව කසල මිළදි ගැනිමම්
මධ්යස්ථානයක් නගරමේ ආරම්භ කිරිම එම මධ්යස්ථානය
විසන්ව කසල ව්ර්ග 10 මිළදි ගැනිම.
13

මඩංගු මරෝගය ව්යාේතිය පාලනය කිරිම අරමුණින්ව , ව්සම්
ම්ටමින්ව ජලය රුමඳන ද්රව්ය එනම් ීදුරු මබෝතල්,
ටින්ව, ේලාස්ටික් , මපාල්කටු ව්ැනි ද්රව්ය එකතු කිරිමට ජංගම
මස්ව්යක් ආරම්භ කිරිම.

2018

14

ප්රතිචක්රිකරනය කල හැකි කසල එකතු කරන ප්රමානය ව්ැඩි
කිරිම සඳහා , එම ද්රව්ය එකතු කර ලබන ආදායම
කම්කරුව්න්වමේ සුභ සාධ්නය සඳහා මයාදව්ා ගැනිමට
කම්කරුව්න්ව දිරිමත් කිරිම.

2018
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අනු
අංකය

සිදු කල කාර්යය

ව්ර්ෂය

15

කසල කළමනාකරන ක්රියාව්ිමේ නිරත ව්න කාර්යමණ්ඩලය
දිරිමත් කිරිම සදහා ව්ාර්ිකව් ඇගයිම් ව්ැඩසටහන්ව මහෝ තරඟ
සංවිධ්ානය කිරිම ආරම්භ කිරිම.

2018

16

ව්ැියාය, නක්කල, කුඹුක්කන දක්ව්ා කසල එකතු කරන
සීමාව් පුලුල් කිරිම.

2018

17

විධිමත්ව් කසල බැහැරලීම පිළිබදව් ජනතාව් දැනුව්ත් කිරිම
සඳහා නගර සීමාව් තුල පුව්රු සවිකරමින්ව ප්රචාරන ව්ැඩසටහන්ව
ආරම්භ කිරිම.

2018

18

2019 ජනාධිපතිව්රනයට සමගාමීව් මැතිව්රණ රාජකාරිව්ලදි
එකතු කරන ලද මප් ේලාස්ටික් මබෝතල් ප්රතිචක්රිකරන
මධ්යස්ථානයකට මයාමු කරමින්ව මප් ේලාස්ටික් එකතු කිරිම
ආරම්භ කිරිම.

2019

19

මකාම්මපෝස්් ව්යාපෘතිය සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබා
ගැනිම.

2019

20

මප් ේලාස්ටික් මබෝතල් එකතු කිරිම දිරිමත් කිරිම සඳහා
මසාිඩාමර්් ආයතන විසන්ව කසල සම්පත් මයස්ථානයට
ප්රචාරන පුව්රුව්ක් ලබා දිම.

2020

21

මප් ේලාස්ටික් මබෝතල් බැහැර කිරිම සඳහා විමශ්ෂ කුටි
සකස් කර නගරමේ ස්ථාන ගත කිරිම.

2020

22

නගරමේ කඩ සාේපුව්ින්ව සහ ඇඟලුම් කම්හල් ව්ින්ව
ඉව්තලන මපාිතින්ව ව්ර්ග 10 පමණ මව්නම එකතු කර
ප්රතිචක්රිකරන මධ්යස්ථානයකට මයාමු කරමින්ව මපාිතින්ව
අපද්රව්ය එකතු කිරිම ආරම්භ කිරිම.

2020

23

ප්රාමේශිය සභාව් සහ පුේගික අංශය එක්ව් ආරම්භ කරන ලද
කසල මිළදි ගැනිමම් මයස්ථානය මගින්ව මිළදි ගන්වනා කසල
ව්ර්ග ප්රමානය 15 දක්ව්ා ඉහල නැංීම හා එම මධ්යස්ථානය
විසන්ව එකතු කරන කසල ප්රතිචක්රිකරන මධ්යස්ථාන ව්ලට මයාමු
කරන ව්ාර ගණන ව්ැඩි කිරිම.

2020
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අනු
අංකය

සිදු කල කාර්යය

ව්ර්ෂය

24

අව්සන්ව කසල බැහැරලීම විධිමත්ව් සදු කිරිම සදහා
සනිපාරක්ෂක බිමි පිරවුමක් සකස් කිරිමට ඹබරගල යාය
ප්රමේශමයන්ව අක්කර 05 ක ඉඩමක් හදුනා ගැනිම.

2020

25

දැනට කසල බැහැර ලන ඉඩම අසින්ව තව්ත් අක්කර 02 ලබා
ගැනිම සඳහා ඉඩම් මකාටස හඳුනා ගැනිම.

2020

26

ජල සම්පාදන අමාතයංශය විසන්ව ඉදිකිරිමට මයෝජිත ගි
පිරිපහදු පේධ්තිමේ ඉදිකිරිම් කටයුතු ආරම්භ කිරිම.

2020
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මකාමමපෝස්් මපාමහාර ව්ාර්ික අමලවිය
ව්ර්ෂය

ආදායම

2013

10,575.00

2014

18,825.00

2015

46,605.00

2016

69,000.00

2017

107,865.00

2018

91,355.00

2019

77,680.00

2020

229,700.00
මකාම්මපාස්් මපාමහාර ව්ාර්ික අමලවිය
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ඝණ අපද්රව්ය කළමණාකරනයට අදාලව් මමාණරාගල ප්රාමේශිය සභාව් ලබා ඇති
ජයග්රහණ
අනු
අංකය

තරඟය

පැව්ැත්වු
ආයතනය

පැව්ැත්වු
ව්ර්ෂය

ලැබු ජයග්රහනය

01

ඌව්
පළාත්
රාජය ඌව්
පළාත්
ආයතන, පාසල් හා රාජය කෘිකර්ම
නිළ නිව්ාස මගව්තු ව්ගා අමාතයංශය
තරඟය

2012

මමානරාගල ප්රාමේශිය
සභාමේ මකාම්මපාස්්
ව්යාපෘතිය
රාජය
ආයතන අංශමේ ප්රථම
ස්ථානය දිනා ගන්වනා
ලදි.

02

ඝණ
අපද්රව්ය ඌව්
පළාත්
පළාත්
පාලන
කළමණාකරන තරඟය
මදපාර්ථමම්න්වතුව්

2012

ප්රථම ස්ථානය

03

මඩංගු
සහ
කසළ ප්රධ්ාන මල්කම්
කළමණාකරය පිළිබඳ කාර්යාලය
විමශ්ෂ ව්ැඩසටහන ඌව්
පළාත

2017

මදව්න ස්ථානය

04

ඝණ
අපද්රව්ය ඌව්
පළාත්
කළමණාකරනය පිළිබඳ පළාත්
පාලන
කාර්ය සාධ්න තරඟය
මදපාර්ථමම්න්වතුව්

2017

ප්රථම ස්ථානය

05

ජනාධිපති
සම්මාන

2017

අයදුම්කරන ලදි.

පරිසර මධ්යම
පරිසර
අධිකාරිය

සකස්කමල්

නිර්මේශ කමල්

අනුමත කමල්

ඩබි.ජී. ප්රදීේ චන්වදන රණසංහ
සංව්ර්ධ්න නිලධ්ාරි
ප්රාමේශිය සභාව්
මමානරාගල

ඩී.එම්.අනුර දිසානායක
සභාමල්කම්
ප්රාමේශිය සභාව්
මමානරාගල

ආර්.එම්.රත්නීර
සභාපති
ප්රාමේශිය සභාව්
මමානරාගල
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