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පකටිසපයදුම් 

 

AIIB ආසියාුවසයටිතලසපෘතහබිකම්සආපයෝන සබැිංකුව් 

Asian Infrastructure Investment Bank 

CEA  ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරිය 

Central Environmental Authority  

DFC  ව් සථිංරක්ෂෂණසපදපෘතාගතපම්න්තුව් 

Department of Forest Conservation  

DS  පෘතසරාපශයයසපල්කම් 

Divisional Secretary  

DWLC  ව් සජීවීසථිංරක්ෂෂණසපදපෘතාගතපම්න්තුව් 

Department of Wild Life Conservation  

EH & S පෘතරිථරිකසහාසථ ානසආරක්ෂෂණය 

Environmental Health & Social  

E&SU of PMU ව්යාපෘති පසකළ  ාකරණසඅිංයපනසපෘතාරිථරිකසථ ානසඒකකය 

Environmental & Social Unit of Project Management Unit  

ESMF පෘතාරිථරිකසහාසථ ානසකළ  ාකරණසරාමුඛව් 

Environmental and Social Management Framework 

SSE & SMP ථානානීයසිකපයාිතසපෘතාරිථරිකසහාසථ ානසකළ ා ාකරණසථැළබි  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

ESMP  පෘතාරිථරිකසහාසථ ානසකළ  ාකරණසථැළබි  

Environmental and Social Management Plan 

GN  ෙසරා සිසලධාරී 

Grama Niladhari  

GOSL  යසරීසලිංකාසරනය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූසිකදයාසථමීක්ෂෂණසහාසපෘතතල්සකාගයාිංයය 

Geological Surveys & Mines Bureau  

NBRO  නා පකසපොඩ ැගිි සපෘතගපනෂණසථිංිකධා ය 

National Building Research Organization  

RHS  දකුණුසපෘතථ 

Right Hand Side 

LHS  ව්ම්සපෘතථ 

Left Hand Side 
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1. හැඳින්වී  
 

1.1 ව්යාපෘති පසපෘතබිම  
 

ශ්රීසලිංකාසරනය, ආසියාුවසයටිතලසපෘතහබිකම්සආපයෝන සබැිංකුව්ස(AIIB) හාසථම්බන්ධසපව්මිකන්සඑ සබැිංකුව්ස

 ගින්සලබාස ී සඇ පසණයසආධාරස තසශ්රීසලිංකාපේසපෘතළාත්ස 6කසදථාික්ෂකස 11කස ායසයෑම්සසිදුව් සථනා ස

හිළිථකරසකිරීපම්ස ව්යාපෘති පයසක්ෂසආරම්භසකරසඇත.ස ප  සව්යාපෘති පයස ස පෘතරිථරිකසහාස ථ ානසආරක්ෂෂණ යස

ව්යපයන්සAIIB බැිංකුපේසහාසලිංකාසරනපනසනී පරී පව්ලටසඅුවලලව්සසිදුිකයසයුතුය.සව්යාපෘති පපනසථාව්භාව්යසථහස

එටීසක්රියාව්ි යසථැලකිල්ලටසෙිසමිකන්සAIIB බැකුව්සඅපේක්ෂෂාසකර සපෘතරිදසඔවුන්පේසපෘතාරිථරිකසහාසථ ානස

ආරක්ෂෂණසප්ර පපෘතත් පසව්ලටසඅුවලලසව් සපෘතරිදසපෘතාරිථරිකසථහසථ ානයීයසකළ  ාකරණසරාමුඛව්ක්ෂස(ESMF) 

ථකථාසඇත. 

 

පෘතාරිථරිකසථහසථ ානයීයසකළ  ාකරණසරාමුඛව්ටීස(ESMF) අරමුඛණුසව්න්පන්සව්යාපෘති පයසසක්රියාත් කසකිරීපම්ී ස

AIIB බැිංකුපේසආරක්ෂෂණසක්ර පේදසථහසනා පකසපෘතාරිථරිකසහාසථ ානසප්රඥපේ පයසහිළිබදස ාගපොපෘතපශයයන්ස

ථැපෘතයී යි.සව්යාපෘති පයසසක්රියාත් කසකිරීපම්සආයත යසව්යපයන්; නා පකසපොඩ ැගිි සපෘතගපනෂණසථිංිකධා යස

(නා.පො.පෘත.ථ. සථ ථාතසව්යාපෘති පයසසපව්ුවපව්න්සථකථාසකරණුසලබ සපෘතාරිථරිකසහාසථ ාජීයසකළ  ාකරණස

රාමුඛව්, ව්යාපෘති පයසටසඅදාලසපෘතාගයව්යන්සඒසආකාරපයන් සක්රියාත් කසකිරී සථහ පකසකරුවසඇතැයිසඅපේක්ෂෂාස

පකපග.ස 

 

පෘතාරිථරික, ථ ාන, පථෞඛයසහාසආරක්ෂෂණසතත්ත්ව්යන්සව්යාපෘති පසථානා පයන්සථානා යටසපව් ථාසව් සබැිකන්ස

එව්ැිසසපව් ථාසව් සිසයාචිතසතත්ව්යන්සහිළිබදසඅව්ධා යසපයාමුඛසකිරී සව්ැදෙත්සපේ.සඑ ිසථාසපෘතාරිථරිකසථහස

ථ ානයීයස කළ  ාකරණස රාමුඛව්ටස අුවව්ස පෘතාරිථරිකස ථහස ථ ානයීයස ඇෙයීම්ස ථදහාස එක්ෂස එක්ෂස  ායයාම්ස

ථානා යටසිකපයාිතසවූසපෘතාරිථරිකසහාසථ ානසකළ  ාකරණසව්ාගතාස(SSE & SMP) ථකථාසඇත.සඑ සථානා පනස

ිකපයාිතසපෘතාරිථරිකසථහසථ ානසකළ  ාකරණයසහිළිබදසථැළබිම්ස ගින්සිකපයාිතසහිළිථකරසක්ර පේදයන්, 

පථෞඛය, ථ ානස ථහස ආරක්ෂෂණස කළ  ාකරණයස ථම්බන්දපයන්ස ථලකාස බැි යස යුතුස අිංයයන්ස හිළිබදස

ඉදකිරීම්සථහසප පහයුම්සකාලයසතුලසඅව්යයස ෙසපපෘතන්වීම්සලබාපදුවසඇත. 

 

ප  සිකපයාිතසපෘතාරිථරිකසහාසථ ානසකළ  ාකරණසථැළබි සවැරැල්ල රජයේ ආයුර්යේද යරෝහලට සිදුව්සඇ පස
 ායයෑම්සආපෘතදාසතත්ත්ව්යසඅව් සකිරී සථඳහාසථකථාසඇත.සෙැඹුුදසපෘතාරිථරිකසහාසථ ානසඅධයය යකින්සපෘතබිව්ස
ථකථාසකරසඇ පසප  සථැළබි ස ගින්සපෘතහතසකුදණුසහිළිබඳව්සඉහළසඅව්ධා යක්ෂසපයාමුඛසකරසඇත 
 

I. ව්යාපෘති පයසටසඅදාලසකලාපෘතපනසථිංපේී සපෘතාරිථරිකසහාසථ ාජීයසඅිංෙසහඳු ාසෙැනී . 
II. ව්යාපෘති පයසපහාතුපව්න්සථැලකියසයුතුසපෘතාරිථරිකසහාසථ ාජීයසබලපෘතෑම්සහඳු ාසෙැනී . 

III. හාිසයසඅව් සකර සහියව්රසපයෝන ාසකිරී . 
IV. ප  සව්යාපෘති පයසටසඅදාලසව් සපෘතාරිථරිකසථහසථ ානසිසරීක්ෂෂණසඅව්යයතාසතීරණයසකිරී . 

V. ව්යාපෘති පයසසක්රියාත් කසව් සඅතරතුරසඅදාළසපෘතාරිථරිකසිසයා යන්සහාසක්රියාපෘතටිපෘතාමන්සඅධය යස
කිරී . 

 
1.2 අපේක්ෂිතසපෘතරිශීලකයින් 
 

ප  සපල්ඛ යස ගින්සපයෝජිතසව්යාපෘති පයසහාසථම්බන්ධසපෘතාගයව්යන්සව් ස ායයෑම්සඅව්දා  සඅව් සකිරීපම්ස

ථැලබිම්සකණ්ඩාය , ව්යාපෘති පසකළ  ාකරණසඒකකයසථහසපකාන්තසරාත්කුදව්න්සඅතරසඇ පසව් සපෘතාරිථරිකස

හාසථ ාජීයෙැටුසථහසඅව් සකිරීපම්සක්රියා ාගෙසහිළිබඳෙැඹුුදසඅව්පබෝධයක්ෂසථැපෘතයී ටසඅපේක්ෂෂාසකරණස

අතරසව්යාපෘති පයසක්රියාත් ක.3සකරණසකාලසී ාපේසී සප ටීසඇ පසථිංරචකයන්සඅුවෙ  යසකිරී ටසඅදහථාසස

කරයි.සපයෝජිතසව්යාපෘති පයසහාසථම්බන්ධසපෘතාරිථරිකසහාසථ ාජීයෙැටු, ථහසඅව්දා ම්සඅව් සකිරීපම්සක්රියා ාගෙස

හිළිබඳෙැඹුුදස අව්පබෝධයක්ෂස ව්ාගතාපව්න්ස ථපෘතය ස අතරස  ායයෑම්ස අව් ස කිරීපම්ස ථැලබිම්ස කණ්ඩාය , 

ව්යාපෘති පසකළ ාකරණසඒකකයස(PMU) ථහසපකාන්තසරාත්කුදසිකසින්සව්යාපෘති පපනසපෘතාරිථරිකසථහසථ ානයීයස

කළ  ාකරණසරාමුඛපව්ටීසඅඩිංුණසථිංරචක, ව්යාපෘති පයසක්රියාත් කසකිරීපම්ී සභාිකතාසකිරී ටසඅදහථාසකරයි.ස

ිසයාචිතසපෘතාරිථරිකසකළ  ාකරණසථැලබි සනා.පො.පෘත.ථිංසපව්බ්සඅඩිකපනසහාසAIIB පව්බ්සඅඩිකපනසප්රකායයටස
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පෘතත්සකරණුසලබ ස අතරස පම්සථම්බන්ධපයන්සපුුල්සපෘතරාථයකසඋ න්දුව්ක්ෂස දක්ෂව් සපෘතාගයව්යන්ටස (පපෘතාදුස

න තාව්, පව් ත්ස ආයත රථිංිකධා  ස පෘතරිශීල යස කලස හැක.ස පකාන්තසරාත්කුදව්න්ටදස පව්බ්ස අඩිකපනස

ප්රකායයටසපෘතත්සකරසඇ පසප  සථානානීයසපෘතාරිථරිකසහාසථා ාජීයසකළ  ාකරණසථැළැථා ස(ESPM) පෘතරිශීල යස

කර, ඔවුන්පේසථානානීයසපෘතාරිථරිකසහාසථා ාජීයසකළ  ාකරණසක්රියාකාරීසථැළැථා ස (SSE-SMAP) ථකථාස

කිරීපම්සපෘතද  සපලථසපයාදාෙතසහැක. 

 
 

2. ස ායයෑම්සසිදුවූසථානා පනසපතාරතුුදසථහසහිටීම සහිළිබඳසිකථාතරය  

 

2.1 ව්යාපෘති පපනස  ස 

ආපෘතදාසථානානීයසඅිංකස . 22 - VII, මාතර දිස්ික්කය, රනපනසආයුගපේදසපරෝහලස-සව්ැරැල්ලසතව්දසප යසදථා ායකස
ආයුගපේදසපරෝහලසපලථදසහැඳින්පේ 

 

2.2 ව්යාපෘති පසථානා පනසහිටීම  

පයෝජිතස අව්ධා ම්ස අව් ස කිරීපම්ස ථානා යස දකුණුස පෘතළාපත්ස  ාතරස දථාික්ෂකපනස පකාටපපෘතාලස ප්රාපශශීයස පල්කම්ස

පකාට්ඨායපනසපකාටපපෘතාලසදකුණසග්රා සිසලධාරී පකාට්ඨායයටසඅයත්සපේ. 

ථානානීයසGPS ඛන්ඩාිංකස– 6.277338°N and 80.543980°E 

 
 

ආපෘතදාසථානා යටසප්රපේයසවීපම්සහැකියාව්සස 

 

පකාටපපෘතාලස ෙරයසප  සථානා පනසසසිටසකිපලෝමීටගස2.7සක්ෂසපෘත ණසව් සඅතරසපදිසයායස ෙරයසඅඩිකපනස

සිටසකිපලෝමීටගස11.7සක්ෂසපෘත ණසදුරින්සහිටීටාසඇත.සA 17සොල්ලස-සපදිසයායස-ස ාදම්පේස ාගෙයසහරහාසපව්බ්ස

අඩිකයටසප්රපේයසිකයසහැකස(ආපෘතදාසථානා යටස ාගෙසප්රපේයයසරූපෘතයස1සබලන් ). 

 

 
රූපෘතයසස1: පයෝජිතස ායයාම්සආපෘතදාසඅව් සකිරීපම්සථානා යටසහිිකබිම්ස ාගෙය 

 

2.3 භූසලක්ෂෂණසථහසඉඩම්සඅයි පය 
 
 

පයෝජිතසඅව්ධා ම්සඅව් සකිරීපම්සථානා යසපරෝහල්සපෘතරිශ්රයක්ෂසතුළසහිටීටාසඇත.සප්රපශයපනසඋන් තාිංයයසමීටගස

130සකි.සඅව්ධා ම්සඅව් සකිරී ටසපයෝජිතසමම්සප්ර ාණයස200 m2සපෘත ණසපේ.සඅථානායීසප්රපශයයසපොඩ ැගිි ස

ඉදකිරී සථඳහාසථාව්භාිකකසබෑවු සකපෘතාසඇ පසබෑවුම්සථටීතසභූමිකසප්රපශයයකසහිටීටාසඇත.සපරෝහපල්සඉඩම්සඅයි පයස

පථෞඛයසහාසපශශීයසනව්දයසඅ ාතයාිංයපනසආයුගපේදසපදපෘතාගතපම්න්තුව්සව් සඅතරසයාබදසඉඩ සශ්රීසථම්පබෝධිස

පෘතද  ටසඅයත්සපේ. 
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(ව්ැඩිදුරසඅධය යසථඳහාසරූපෘතයස2. පයාජිතස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සප්රපශයයසහාසඒසආශ්රීතසප්රපශයපනසඅප කුත්සලක්ෂෂණස

හාසපථාව්ාසපෘතහබිම් .. 

 

රූපෘතයස2:  පයෝජිතස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සථානා පනසගූෙල්සරූපෘතය, අව්ටසපෘතාරිථරිකසලක්ෂෂණසථහසපථාව්ාසයටිතලසපෘතහබිකම්. 

 

2.4 ප්රපශයපනසපශයුණිකකසලක්ෂෂණස 

ව්ාගිකසව්ගෂාපෘතත යස– මික.මී. 2038  

ව්ාගිකසඋෂාණත්ව්යස– 32 °C 

(මුඛලාශ්රය:සප්රාපශශීයසපල්කම්සකාගයාලපනසපව්බ්සඅඩිකයස– පකාටපපෘතාල) 

2.5 ප්රපශයපනසන ිකකාථසලක්ෂෂණය 
 

පකාටපපෘතාලසදකුණසග්රා සිසලධාරී පකාට්ඨායපනසන ෙහ යස1,111සක්ෂසව් සඅතරසඊටසහිරිමිකන්ස526සක්ෂසථහසකාන්තාව්න්ස

585සඇතුලත්සපේ.ස(ථිංෙණ සථහසථිංඛයා සව්ාගතාව්ස- 2012) 

 

3.  ායයෑම්සඋපෘතද්රව්යසහිළිබදසපතාරතුුදස 
 

3.1  ායයෑම්සආපෘතදාපේසථාව්භාව්යස 
 

අධිකසව්ගෂාව්ත්සථ ඟසපරෝහපල්සපයෝොසප්ර පකාරසපොඩ ැගිල්ලටසහාසමුඛුතැන්පෙයටසයාබදසබෑවුම්සප්රපශයයසකඩාස

ව්ැමසපයෝෙසප්ර පකාරසඒකකපනසහිටුපෘතථසමත් පව්ලටසථහසමුඛුතැන්පෙයටසථහසව්හලයටසහාිසසසිදුවීසඇත.සසිශධිපයන්ස

කිසිව්කුටත්සතුව්ාලසසිදුවීසප ා ැත. 

බෑවුම්සථටීතසප්රපශයපනසකණ්ඩිසකඩාසව්ැමම්සථහසබෑවුම්සඅථානාව්රසවී සථඳහාසඉහළසහැකියාව්ක්ෂසඇත.සඑයසබෑවුපම්සපෘතාද ස

ප්රපශයපනස හිටීටාස ඇ පස පයෝෙස ප්ර පකාරස පොඩ ැගිල්ල,ස ඖෂධහලස (ෆා සිය , මුඛුතැන්පෙයස ථහස ථනීපෘතාරක්ෂෂකස

පෘතහබිකම්සව්ැිසසඅිංයසපකපරටීසඅව්දා  ක්ෂසඇ පසකරයි.සව්ගෂාසකාලව්ලී සඑයසපරෝහල්සකාගයස ණ්ඩලයට, පරෝගීන්ටස

(පරෝහල්ෙතව්සසිටි සථහසබාටීරසපරෝගීසඅිංයයටස(OPD) පෘතැමිකපණ සපුශෙලයින්ටසථහසඔවුන්සථ ඟසපෘතැමිකිකසපුශෙලයින්ටස

ථහ පරෝහලටසපථාව්ාසථපෘතයන් න්සය ාදයටසඉහළසඅව්දා  ක්ෂසඇ පසකරයි. (ව්ැඩිදුරසඅධය යසථඳහාසරූපෘතයස3.සපයාජිතස

 ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සප්රපශයයසහාසඒසආශ්රීතසප්රපශයපනසඅප කුත්සලක්ෂෂණසහාසපථාව්ාසපෘතහබිම් . 
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3.2  ායයෑප න්සසිදුව්සඇ පසබලපෘතෑ සහාසප්ර පිකපෘතාකස 

 

එ සථානා යසබෑවුම්සඅථානාව්රසිකයසහැකිසථානා යක්ෂසපලථසහඳු ාපෙ සඇ පසඅතර, පයෝෙසප්ර පකාරසඒකකය, ඖෂධහලස

(ෆා සිය , පරෝහල්සමුඛුතැන්පෙයසව්ැිසසපොඩ ැගිි ව්ලටසයාබදසබෑවුම්සපකාටථසකඩාසව්ැමසප්රපශයයසඅව්ටීරසවීසඇත. 

 

3.3 පෘතව් ප සඅව්දා  සඅව් සකිරී සථඳහාසපම්සව් සිකටසපෙ සඇ පසක්රියා ාගෙස 
 

එ සථානා පනසඇ පසිකයසහැකිසඅව්දා  සඅව් සකිරී සථඳහාසකිසිදුසක්රියා ාගෙයක්ෂසපෙ සප ා ැතස 

 

3.4 ඉව්ත්සකිරීම්ස 
 

ප  ස සිශධියස වූස කාලයස තුළස මුඛුතැන්පෙයිස පොඩ ැගිල්ලස ථහස ෆා සියස ථටීතස පයෝෙස ප්ර පකාරස ඒකකයස එ ස

ථානා පයන්සසඉව්ත්සකරසඇත.ස මුඛත්සරටසතුළසපෘතව් ප සපකාිකඩ්ස19සතත්ත්ව්යසපහාතුපව්න්සඑ සපොඩ ැගිි සපදකස ැව්තස

භාිකතසකර සඅතරසපයෝොසප්ර පකාරසපොඩ ැගිල්ලසබාටීරසපරෝගීසඅිංයයසපලථසභාිකතසපකපග. 

 

3.5  ැව්තසපෘතදිංචිසකිරී ස(ප්රෙ පය  

ප  සථානා යසථඳහාසව්යාපෘති පයසපෘතද ම්සකරෙත්ස ැව්තසපෘතදිංචිසකිරීපම්සව්ැඩථටහ ක්ෂසඅව්යයසප ාපේස. 

 

අව්ධා ම්සපෘතව් ප සථානා සස– පයෝෙසප්ර පකාරසඒකකය, පරෝහල්සමුඛුතැන්පෙයස 
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රූපෘතයස3: ගූෙල්සරූපෘතය, භුමිකපනසහරථාකඩ, ඉඩම්සභාිකතය, අව්දා ම්සඅිංෙසථහසථානා පයටීසිකපයාෂසලක්ෂෂණසව්ලසඡායාරූපෘත 
 

Kotapola South 

Kotapola 

Matara 

Southern Province 
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4.  ායයෑම්රසබැවුම්සඅථානාව්රසවූසප්රපශයයසහාසඒසඅව්ටසප්රපශයයසහිළිබඳසිකථාතරසථහසව්ගත ා සඅව්දා ම්ස

 ට්ට ස 
 

4.1  ායයෑපම්සප්රපශයයස 
 

ආයූගපේදසපදපෘතාගතපම්න්තුව්ටසඅයත්සදථා ායකසආයුගපේදසපරෝහපල්සපොඩ ැගිි සඉදකිරී ටසඉඩසථැලසී සථඳහාස

බෑවු සකපෘතාසඇ පසප්රපශයයසතුලසප  සඅථානාව්රසවීම්සහිටීටසඇත. 

තිණසපෘතඳුුදසථටීතසඉහලසබෑවුම්සප්රපශයයසථම්පබෝධිසපෘතද  ටසඅයත්සපේ.සතව්දසප  සඅව්ධා ම්සභුමිකයසහරහාසකුඩාසදයස

පෘතහරක්ෂසෙලාසයයි. 

දථා ායකසආයුගපේදසපරෝහලසිකයාලසප්රපශයයකටසසියසපථාව්ාව්සථපෘතයුවසලැපබ්. අකුරැථාථ, ව්ැි ෙ , පදිසයාය, ප ුව්ස

ය සප්රපශයසව්ලසන තාව්සආයුගපේදසප්ර පකාරසථඳහාසපරෝහලසපව්තසපෘතැමිකපණ්. 

ප  සපරෝහපල්සපථාව්යසථැපෘතයී සථදහාසනව්දයව්ුදන්ස8සපදප කුසථහසකාගයස ණ්ඩලසථා ාජිකයින්ස45සපදප කුස

පථාව්යසකරයි.ස ාසිකසථා ා යසපරෝගීන්ස2000-2500ක්ෂසආයුගපේදසප්ර පකාරසථඳහාසබාටීරසපරෝගීසඅිංයයටසපෘතැමිකපණ ස

අතරසසපරෝහල්සව්ාට්ටුස3සකින්සථ න්ිකතසපේ. 

රටසතුළසපෘතව් ප සCOVID තත්ත්ව්යසපහාතුපව්න්සප  සපරෝහලස2021සථැේතැම්බගස ාථපනසසිටසCOVID 19සඅන්තගස

හුව් ාුදසපරෝහලක්ෂසබව්ටසපෘතරිව්ගත යසකරසඇත.සදැන්සපකාිකඩ්සප්ර පකාරසථඳහාසනව්දයව්ුදන්ස11ක්ෂ, පහදයන්ස12ක්ෂස

ථහසථහායකසකාගයස ණ්ඩලයස32ක්ෂසපථාව්යසකරයි. 

  COVID 19සඅන්තගසහුව් ාුදස ධයථානා යසඑකව්රසCOVID 19සආථාදතසපුශෙලයින්ස60සපදප කුටසපෘත ණසපෘතහබිකම්ස

ථපෘතයයි. 

 

4.2 අථානාව්රසවීසඇ පසබෑවු ටසයාබදසප්රපශයයස 
 

අථානායීසබෑවුම්සපකාටථසආශ්රිතසප්රපශයයසථම්පබෝධිසපෘතද  ටසඅයත්සතිණසපෘතඳුුදසමම්සව් සඅතර.සොල්ලසපදිසයායස-ස

 ාදම්පේසA17ස ාගෙයසපරෝහලසඉදරිහිටින්සහිටීටාසඇත.සප්රධා ස ාගෙපනසඅප ක්ෂසපෘතථසහිටීටිසඉඩ සපරෝහලටසඅයත්සව් ස

අතරසනව්දයසිසලසිසව්ාථසඑටීසහිටීටාසඇත. 

 

පයාමුඛව්සරූපෘතයස3:සගූෙල් රූපෘතය, හරථාකඩ, ඉඩම්සපෘතරිහරණය, අව්දා ම්සඒකකසථහසථානා පනසිකපයාෂසලක්ෂෂණසව්ලස

ඡායාරූපෘත 

 

4.3 ව්ගත ා සඅව්දා ම්සථාව්භාව්යස 
 

අථානායීස බෑවුම්ස පකාටථටස පෘතපථකින්ස ඇ පස පොඩ ැගිි ස පදක ස අව්දා  ටස ලක්ෂව්ස ඇ පස අතර, ඉදරිපනී ස සිදුිකයසස

අථානාව්රසවීම්සව්ළක්ෂව්ාසෙැනී සථඳහාසඅව්යයසක්රියා ාගෙසප ාෙතපහාත්, පෘතථාසථටීතසබෑවුම්සමඳව්ැම සතුි න්සපරෝහපල්ස

සියලු සකාගයයන්ටසබාධාව්ක්ෂසව්ුවසඇත.සප  සඅථානායීසබෑවුම්සපකාටථසපහාතුපව්න්සනව්දයව්ුදන්, පරෝගීන්, අප කුත්ස

කාගයස ණ්ඩලය, බාටීරසපරෝගීසඅිංයපනසක්රියාකාරකම්සඅව්දා  ටසලක්ෂසව්ුවසඇත.සඑපථා , පරෝහලසදැ ටසCOVID-

19සඅන්තගසහුව් ාුදසපරෝහලක්ෂසපලථසක්රියාත් කසව් සඅතර, ප  සඅථානයීසවී ත්සථ ඟ, COVID-19සආශ්රිතසසියලු ස

ක්රියාකාරකම්සව්ලටසබලපෘතාුවසඇත. 

 

එපථා ස ිකයාලස පෘතථාස ප්ර ාණයක්ෂස ථටීතස බෑවු ස කඩාස ව්ැම ස තුි න්ස ොල්ලස -ස පදිසයායස -ස  ාදම්පේසA17ස  ාගෙපනස

ක්රියාකාරිත්ව්යටසිසථැකසබාධාව්ක්ෂසව්ුවසඇත.සප යසපදිසයායටසප්රපේයසවීපම්සප්රධා ස ාගෙයසව් සබැිකන්සප්රපශයපනස

ෙුවපදුවසඇතුුසජීව් ස ාගෙසපෘතහබිකම්, පථාව්ාසථහසඒසආශ්රිතසආගිකසකටයුතුසපකපරටීසථැලකියසයුතුසබලපෘතෑ ක්ෂසඇ පස

කළසහැකිය. 

 

5. ව්යාපෘති පයසයටපත්සඅපේක්ෂිතසහිළිථකරසකිරීපම්සක්රියා ාගෙයන්ස 
 

බෑවුපම්ස අථානාව්රස වී ස ථහස කණ්ඩිසකඩාස ව්ැමම්ස ථදහාස ප  ස ථානා පනස ව්ැඩිස ඉඩකඩක්ෂස පෘතව් ප ස බැිකන්ස පයෝජිතස

ව්යාපෘති පපනසඅරමුඛණසව්න්පන්සතව්දුරටත්සසබෑවුම්සඅථාගනකසවී සව්ැළැක්ෂව්ාසභුමිකයසථානාව්රසකිරී යි.සඑබැිකන්සපෘතාිංශුසඇණස

භාිකතසකිරී , ටගින්ස(අුව තසතිණසසිටුවී  සකිරී ,  තුහිටසහාසඅභයන්තරසනලාපෘතව්හ යසක්ර ව්ත්සකිරී , භුමිකපනස

හැඩයසපව් ථාසකිරී සව්ැිසසව්ැළැක්ෂවීපම්සහියව්රයන්සභාිකතාසකරුවසලැපබ්. 
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6. ව්යාපෘති පසක්රියාකාරකම්ස ගින්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂව් සඅව්ටසපෘතරිථරපනසථිංපේී සඒකකයන්සහිළිබඳව්සපකටිස

හැඳන්වී ස 
  

ව්යාපෘති පයසක්රියාත් කසකිරීපම්ී සඅව්දා  ටසලක්ෂව් සඒකකයන්සථහසපථාව්ාව්න්: 

 

i. පරෝහල්සපොඩ ැගිි සථහසඔබිථලසඇතුුසඒව්ාපනසක්රියාකාරකම්  

ii. පරෝගීන්  

iii. පරෝහල්සමුඛුතැන්පෙයසපව්තසඇ පසප්රපේයයසථහසඑටීසක්රියාකාරකම්  

iv. පයෝෙසප්ර පකාරසඒකකයසථහසඑටීසක්රියාකාරකම් 

v. අථානායීසබෑවු ටසයාබදව්සෙලාසය සඇළස ාගෙයස 

vi. ොල්ලස-සපදිකයායස-ස ාදම්පේසA17  ාගෙය 

vii. ප්රපශයපනසව්ත් න්සපථාව්ා, ආගිකසහාසථිංචාරකසක්රියාකාරකම් 

 

(පයාමුඛව්සරූපෘතයස4ස:ව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස ගින්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂිකයසහැකිසථිංපේී සඒකකයන්) 

 

  
රූපෘතය 4a: පයෝෙසප්ර පකාරසඒකකයස රූපෘතය 4b: පරෝහල්සපොඩ ැගිි ස 

 
 

රූපෘතය 4c: v.අථානායීසබෑවු ටසයාබදව්සෙලාසය සඇළස

 ාගෙයස 

රූපෘතය 4d: කඩාව්ැමසඇ පසබැවුම්සපකාටථස 

රූපෘතයස 4: ව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස ගින්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂිකයසහැකිසථිංපේී සඒකකයන් 

 

7. ව්යාපෘති පසප්රපශයයසහාසථම්බන්ධසථ ාන, පෘතාරිථරිකසබලපෘතෑම්සහාසඅව්දා ම්සහඳු ාසෙැනී  
 

ව්යාපෘති පසක්රියාකාරකම්සව්ලී සඅපේක්ෂාසකර සධ ාත් කසහාසථිණාත් කසබලපෘතෑම්සථහසඒව්ාපනසව්ැදෙත්ක සපෘතහතස

ථටහපන්සථාරාිංයසකරසඇත



   

8 

 

 

 

පරෝහපල්සපොඩ ැගිි සහිටීටාසඇ පසභුමිකයසථඳහාසහිළිෙතසහැකිස ට්ට කටසබෑවුම්සමඳව්ැමම්සතව්දුරටත්සසිදුවී සව්ැළැක්ෂිකයසහැකිසබව්ටසථහ පකසවී  

පයෝෙසපොඩ ැගිල්ලසථහසඖෂධසිසකුත්සකිරීපම්ස(ෆා සි සපොඩ ැගිල්ලසඉදරිසකාලපනී සආරක්ෂිතව්සභාිකතාසකිරී ටසහැකිසව්ුවසඇත. 

ශ්රීසථම්පබෝධිසපෘතද පම්සභූමිකයසආරක්ෂිතසව් සඅතරසඑයසව්ඩාත්සඵලදායීසපලථසභාිකතාසකළසහැකිසවී . 

ප්ර පකාරසථඳහාසපරෝහලටසපෘතැමිකපණ සපරෝගීන්පේසආරක්ෂාව්සතහවුුදසවී .ස 

ථිංචාරකසක්රියාකාරකම්සථහසඅප කුත්සජීව් ස ාගෙසක්රියාකාරකම්සතුි න්සප්රපශයයටසප්ර පලාභසලැබී . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපෘතයසස5: ව්යාපෘති පයසතුළසඅපේක්ෂෂාසකර සබලපෘතෑම්ව්ලසථාරාිංයය

අව්ටසප්රපශයපනසනලාපෘතව්හ සරටාව්ස තසඇ පව් සබලපෘතෑම්  ථැලකියසයුතු 

නලසදූෂණයසථහස තුහිටසනලපනසුණණාත් කභාව්යසපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑම් ථැලකියසයුතු 

ඛාද යස ගින්සඇ පව් සබලපෘතෑම්සථහසනලධාරාසපෘතත්පල්සඇ පසව් සපව් ථාසවීම් ථැලකියසයුතු 

ිකව්ිතසථානා සව්ලස ලපෘතහසකිරී සථහසනලපයන්සපබෝව් සආථාද  ප ාව්ැදෙත් 

නලස ාගෙසව්ලසපෘතහළසප්රපශයසව්ලසනලසභාිකතයසපකපරටීසඇ පව් සසබලපෘතෑම් ථැලකියසයුතු 

භූෙතසනලස ට්ට සථහසභූෙතසනලපනසුණණාත් කභාව්යසපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑම් ථැලකියසයුතු 

නලයසපහෝසපතත්සමම්ස තසඇ පව් සසබලපෘතෑ  ථැලකියසයුතු 

යබ්දයසහාසකම්පෘත   ඉතාසව්ැදෙත් 

ව්ායුසදූෂණයසපහාතුපව්න්සසිදුව් සබලපෘතෑම් ඉතාසව්ැදෙත් 

ඝ සඅපෘතසද්රව්යසබැහැරසකිරීපම්ී සඇ පව් සෙැටු ඉතාසව්ැදෙත් 

පුපුර සද්රව්යසථහසපව් ත්සඅ තුුදදායකසද්රව්ය ඉතාසව්ැදෙත් 

ිකපයාිතසව් ජීවීසව්ාථථානා ව්ලටසසිදුිකයසහැකිසබලපෘතෑම්  ප ාව්ැදෙත් 

ථත්ව්සහාසයාකසිකපයාෂසපකපරටීසබලපෘතෑ  ප ාව්ැදෙත් 

ඉඩම් හා අ ාෙත ථිංව්ගධ  කටයුතු ථඳහා ප්රපේයය අටීමික වී   ථැලකියසයුතු 

අපෘතදාසථානා යටසඅථලසහිටීටිසප්රපශයයසතුල කිිකග ාන්තයට ඇ පිකය හැකි බලපෘතෑම් හිළියම් ප ාව්ැදෙත් 

කම්පෘත ය පහාතුපව්න් පොඩ ැගිි සව්ලසසිදුව්  ඉරිතැීම් ථැලකියසයුතු 

ජීව්ප ෝපෘතායසරසව්යාපෘතාරසථහසආදායම්සක්රියාකාරකම්සපකපරටීසබලපෘතෑම් ප ාව්ැදෙත් 

පෘතහළසප්රපශයපනසපථාව්ාසථැපෘතයීම්ස(නල,  ලාපෘතව්හ , ිකදුි ය සථඳහාසව් සබලපෘතෑම් ථැලකියසයුතු 

යටිතලසපෘතහබිකම්සඅටීමිකසවී සථහසආරක්ෂෂාව්සථම්බන්ධපයන්සව් සබලපෘතෑ  ථැලකියසයුතු 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසව්ි න්ස හන තාව්ටසඇ පසආරක්ෂෂාව්:සපරෝගීන්සථඳහාසඉහළසඅව්දා  ක්ෂසපෘතැව්තී ස ඉතාසව්ැදෙත් 

පථාව්කසපන්ව්ාසිකසකඳවුුදසථහසඅප කුත්සථානානීයසඅව්යයතාව්යන් ථැලකියසයුතු 

ව්ැඩමපම්සපථාව්කයන්සහාසප්රපශයව්ාසීන්සඅතරසඇ පිකයහැකිසප ාථන්බින්සතත්ව්යන් ඉතාසව්ැදෙත් 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසව්ලී සපථාව්කයන්පේසආරක්ෂෂාව් ඉතාසව්ැදෙත් 

ප්රව්ාහ සයටිතලසපෘතහබිකම්සථඳහාසව් සබලපෘතෑම් ථැලකියසයුතු 

ව්යාපෘතාර ථඳහා භාිකතා කර  සප්රපශයයසපකපරටී බලපෘතෑම් , කිිකාගමිකක පහෝ පව් ත්,සථදහා 

හිළියම් පයදය යුතුය 

ප ාව්ැදෙත් 

ආථන් සව්යාපෘතාර ථඳහා භාිකතා කර  ප්රපශයසසකිිකග ාන්තය පහෝ පව් ත්ස  පකපරටී බලපෘතෑම්  ප ාව්ැදෙත් 

ව්ැඩසම සතුළටසපුශෙලයින්සඇතුුසවීපම්සපහෝසඒසහරහාසෙ න්සකිරීපම්සඅව්යයතාව්ය ඉතාසව්ැදෙත් 

පථෞඛයසආරක්ෂෂාව්සහිළිබඳසප්රමුඛඛතාසෙැටු ඉතාසව්ැදෙත් 

7.2.1 ජල විදයාේමක  

7.1 ධණාේමක  

බලපෑම් 7.2.2 පාරිසරික  

7.2.3 ජජව/ පරිසර  

7. 2 සිණාේමක   

 

7.2.4 සාමාජීය හා     

ආර්ික  



   

9 

 

7.1 ධ ාත් කසබලපෘතෑම්  

 

 ප  සව්යාපෘති පපන පෘතර ාගනය ව්න්පන්සප්රපශයපන බෑවුම් තව්දුරටත් අථානාව්ර වී  ථහ  ායයෑම් 
අව්දා   ථැලකිය යුතු  ට්ට කට ව්ැළැක්ෂවී යි  

 පයෝෙ පොඩ ැගිල්ල ථහ ඖෂධ ිසකුත් කිරීපම් (ෆා සි) පොඩ ැගිල්ල ඉදරි කාලපනී  
ආරක්ෂිතව් භාිකතා කිරී ට හැකි ව්ුව ඇත 

 ප්ර පකාර ථඳහා පරෝහලට පෘතැමිකපණ  පරෝගීන්පේ ආරක්ෂසෂාව් තහවුුද වී . .  

 පරෝහපල් COVID-19 ක්රියාකාරකම් ආරක්ෂිත පෘතරිථරයක්ෂ තුළ සිදු කරසෙතසහැකිසවී . 

 ශ්රීසථම්පබෝධිසපෘතද පම්සභූමිකයසආරක්ෂිතසව් සඅතරසඑයසව්ඩාත්සඵලදායීසපලථසභාිකතාසකළසහැකිස
වී . 

 ොල්ල-පදිකයාය- ාදම්පේ A17  ාගෙය ෙැටබුද පශව්ාලය ථහ රන හා ිකහාරය, සිිංහරාන ව්ැසි 

ව් ාන්තරය, පෘතැට් ා ව්ැිස ථිංචාරක ආකගයනීය ථානා  රැථකට ථහ කිුදව්ා  ඇල්ල, ථත් ල 

ඇල්ල ව්ැිස පබාපහෝ දය ඇි  ථඳහා ප්රපේය  ාගෙව්ි න් එකකි. ථිංචාරකයින්ට ථහ  ගීන්ටස
ප  සබෑවුම්සඅව්ධා   අව්  කිරී   ගින් ථිංචාරක ක්රියාකාරකම් ථහ ප්රපශයපන න තාව්පේ 
අප කුත් ජීව්   ාගෙ ක්රියාකාරකම් ථදහා පබාපහෝ ප්ර පලාභ ලැපබුවසඇත. 

   

7.2 ඍණාත් කසබලපෘතෑම් 
 

හාිසයසඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසඑ සඅථානාව්රසභූමිකසප්රපශයයකටසසී ාසපේ.සඑබැිකන්සථිණාත් කසබලපෘතෑම්ස

පබාපහෝසඑ සථානා යටසපෘත ණක්ෂසසී ාසව්ුවසඇ පසඅතරසඉදකිරීම්සකාලයටසපෘත ණක්ෂසසී ාසපේ .  
 

ව්ුණව්  1: ථිණාත් ක බලපෘතෑම්සහාසඒව්ාසව්ැදෙත්සව් ස ට්ට   

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ විය හැකි බලපෑම් නිර්ණායක   බලපෑම් මට්ටම 

7.2.1 සනල ිකදයාත් ක ථහසනලපනසුණණාත් කභාව්යසපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑ ස 

7.2.1.1 ප්රපශයපනසනලාපෘතව්හ සරටව්සපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑ සසස 
 

ව්යාපෘති පයස ක්රියාත් කස කිරී ත්ස ථ ඟස ප්රපශයපනස පෘතව් ප ස  තුහිටස ථහස උපෘතස  තුහිටස
නලාපෘතව්හ සරටාව්ටසබාධාසඇ පසවී සඅපේක්ෂෂාසපකපග.සප  සථානා පනසහාිසයසඅව් සකිරීපම්ස
කටයුතු,ස නලාපෘතව්හ යස ව්ැඩිදයුණුසකිරී ස පකපරටීස ව්ැඩිස අව්ධා යක්ෂස පයාමුඛස කරුවසඇත.ස
අභයන්තරපනසඇ පසනලයසකාන්දුසසිදුුදසතුි න්සහිටතටසව්ැථාසි සතුි න්සසපොඩ ැගිි සආශ්රිතව්ස
භුමිකයස තසනලස ට්ට සඉහලස ිංව්ාස ඩසථටීතසප්රපශයසිසග ාණයසිකයසහැකිසඅතරසව්ගෂාස
කාලපනී සඅධිකසනලසප්රව්ාහයක්ෂසන  යසවීසපොඩ ැගිල්ලසථහසබෑවු සඅතරසඑක්ෂරැථාසවී ටස
ව්ැඩිසඅව්ථානාව්ක්ෂසපෘතව්තී.සපෘතව් ප සකාුවසපෘතශධ පයසනලපයන්සයටවී සඅපේක්ෂෂාසකළසහැකිය.ස

අථානායීසබෑවු සහරහාසනලයසව්ැඩිවී , අථානායීසපකාටපථටීසබෑවුම්සඅථාගනකසවීපම්සඅව්දා  ස
තීේරසකළසහැකිය. 

වැදනේ  

 

7.2.1.2 සනලසදුෂණයස ගින්ස තුහිටසනලයසපකපරටීසඇ පසබලපෘතෑ සස 
 

බෑවුම්සකැණීපම්ී සහාස  බින්ුන්සඉව්ත්සකිරීපම්ී සඅධිකසඅව්ථාදතසෙලාසයා ක්ෂසන  යසකළස
හැකිසඅතරස ප  සදූිතසනලයස ගින්ස තුහිටසකාණුසතුළසනලයසථහසඅථානායීසබෑවු ටසයාබදව්ස
ෙලාසය සධාරාව්සදූෂණයසවී ටසඉඩසඇත.සපතල්සව්ගෙසථහසඅප කුත්සහාිසකරසද්රව්යරසයන්රස

සූරව්ලසඇ පසඅපෘතිකරසද්රව්යසඅිසසිසපලථසබැහැරසකිරී , තාව්කාි කසෙබඩාසටැිංකිව්ි න්සද්රව්යස

කාන්දුසවී , ඝණසඅපෘතද්රව්යසථහසඅපෘතනලයසබැහැරසකිරී සිසථාස නලපනසුණණාත් කසභාව්යටස

අටීතකරසබලපෘතෑම්සඇ පසිකයසහැක.සපකපථාසපව්තත්, ව්ැසිසථ පනී , හාිසසවීසඇ පසබෑවු සහරහාස

ෙලාසය සව්ැසිසනලයසඅව්ථාදත, පතල්සථහසඉදකිරීම්සව්ලී සන  යසකර සඅප කුත්සදූෂකස
ද්රව්යසසයාබදව්සෙලාසය සනලයසඅපෘතිකරසකළසහැකිය. 

වැදනේ 

7.2.1.3 සපෘතාිංශුසඛාද පනසබලපෘතෑ සථහසෙිංොසපෘතතුළසපව් ථාවී සස 
 

ව්යාපෘති පසක්රියාකාරකම්සඉදකිරීම්සඅදයපගී සපෘතථස තුහිටසිසරාව්රණයසවීප න්සසපෘතාිංශුසඛාද යස
ව්ැඩිවී කටස ලක්ෂස පේ.ස ඉදකිරීම්ස අදයපගී ස ප්රපශයපනස පෘතව් ප ස  තුහිටස ථහස උපෘතස  තුහිටස

නලාපෘතව්හ සරටාව්සඅක්ර ව්ත්සිකයසහැක.සඑබැිකන්, ඛාද සබලපෘතෑම්සථැලකියසයුතුසය.සප  ස
අව්ධා ම්ස ස අව් සකිරීපම්සකටයුතුසපබාපහෝස දුරටස නලාපෘතව්හ සව්ැඩිදයුණුසකිරී ස පකපරටීස
අව්ධා යසපයාමුඛසකරුවසඇත.සඑබැිකන්සව්ගෂාසකාලව්ලී සඅධිකසනලසප්රව්ාහයක්ෂසපබෝක්ෂකුව්ක්ෂස
හරහාස පහෝස ථිජුව් ස පෘතඩිපපෘතළස කාණුස ආදපයන්ස ථාව්භාිකකස නලස  ාගෙස තුලටස අධිකස නලස
ප්රව්ාහයක්ෂසලැපබුවසඇතැයිසඅපේක්ෂෂාසපකපග. 

 

වැදනේ 
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7.2.1.4 අක්ර ව්ත්සසව්ැසිකිි සභාිකතයසිසථාසනලපයන්සපෘතැ පරියසහැකිසආථාධ  
 

පපෘතාදුසපොඩ ැගිි ව්ලටසආථන් ව්සප  සථානා යසහිටීටාසඇ පසබැිකන්සඑළි හන්ස ළපෘතහස
කිරීපම්සහැකියාව්සඅඩුසපේ.සතව්දසඝ සව්ික්ෂෂලතාසආව්රණයකින්සථ න්ිකතසප ාව් සබැිකන්ස
පකාන්රාත්කුදපේසශ්ර සබලකායසිකව්ිතස ලපෘතහසකිරී සපහාතුපව්න්සඉදකිරීම්සකාලයසතුලී ස
නලස ාගෙපනසනලයසඅපෘතිකරසවී සඅපේක්ෂෂාසප ාපකපග. 

යනාවැදනේ 

7.2.1.5 පෘතහළසප්රපශයපනසනලසපෘතරිපභානකයන්ටසඇ පසිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සසස 
 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසසිදුසකරුවසලබන්පන්සඅව්පයාෂසථහසපකාලූිකයම්සපෘතථාසව්ි න්සථ න්ිකතසඝ ස

පෘතථාසබෑවුම්ව්ලසය.සඑබැිකන්, ඉඩම්සඑළිපපෘතපහළිසකිරීපම්ී සථහසඉඩම්ස ැව්තසථකථාසකිරීපම්ස
අදයපගී සබෑවු සඛාද යසවී ටසඉඩසඇත.සප යසපෘතහළසප්රව්ාහපනසඅව්ථාදතසබරසව්ැඩිසකළසහැක.ස

ප  සථානා යටසආථන් ව්සනලසපෘතහරක්ෂසෙලාසය සබැිකන්, ව්ැසිසථ පනී සඅව්ථාදත, පෘතථාසඅිංශුස
ප  ස ාගෙයටසඇතුුසවීසපෘතහළසප්රපශයසව්ලසභාිකතයටසබලපෘතෑම්සඇ පසකලසහැකිය. 
 

වැදනේ 

7.2.1.6 සභූෙතසනලස ට්ට ටසහාසභූෙතසනලපනසුණණාත් කභාව්යටසිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සස 
 

සිප න් ප, ග්රවුට්සඇතුුසඉදකිරීම්සද්රව්යසඑකතුසකිරී සපහෝසමිකශ්රසකිරී ස ගින්ස, උපෘතසපෘතිෂාියසනලස
ප්රව්ාහයන්ටීස ුණණාත් කභාව්යස හිරිහී ටස හාස අ ව්යයස ද්රව්යස තැන්පෘතත්ස වී ස සිදුිකයස හැක.ස

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ, රථායිසකසද්රව්යසව්ි න්සඋපෘතද්රව්කාරීසඅපෘතද්රව්ය, ඉදකිරීම්සකටයුතුව්ි න්ස
අපෘතනලයසථහසව්ැඩම සතුලසපෘතව් ප ස ලරසඅපෘතනලසපෘතශධ පසව්ි න්සඅපෘතද්රව්යසබැහැරසකිරී සභූෙතස
නලපනසුණණාත් කසභාව්යටසඅටීතකරසපලථසබලපෘතාුවසඇත.සබෑවුම්සපපෘතපදපථටීසසිදුසකරුවස
ලබ ස හාිසයස අව් ස කිරීපම්ස ක්රියාකාරකම්ස පහාතුපව්න්ස භූෙතස නලපනස ුණණාත් කභාව්යස
පකපරටීසබලපෘතෑ ක්ෂසඇ පසිකයසහැකිසඅතරසභූෙතසනලස ට්ට සපෘතහතසව්ැමපම්සහැකියාව්ක්ෂසදස
පෘතව්තී. 

වැදනේ 

7.2.1.7 සනලයසපහෝසපතත්මම්සව්ලටසව් සබලපෘතෑම්ස  
 

යන්රසසූරව්ි න්සපතල්සථහසඅප කුත්සහාිසකරසද්රව්යරඅපෘතිකරසද්රව්යසඅිසසිසපලථසබැහැරසකිරී , 

තාව්කාි කස ෙබඩාස ටැිංකිව්ි න්ස කාන්දුවීම්, ඝණස අපෘතද්රව්යස හාස අපෘතනලයස බැහැරස

කිරී රපථාව්කයන්පේස ව්ැඩමම්ව්ි න්ස බැහැරස කිරී , ඒස ආශ්රිතව්ස ෙලාස බසි ස කුඩාස දයස
පෘතහරව්ල්ව්ලසනලපනසුණණාත් කසභාව්යටසඅටීතකරසබලපෘතෑම්සඇ පසකළසහැකිය. 

වැදනේ  

7.2.2 සපෘතාරිථරිකසබලපෘතෑම්සසස 

7.2.2.1 සයබ්දයසහාසකම්පෘත ස ගින්සඇ පසිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සස 
 

ඉදකිරීම්සඋපෘතකරණසව්ි න්සයබ්දයසථහසකම්පෘත යසඅපේක්ෂෂාසපකපග. ඉදකිරීම්සභුමිකපනසසිටස

මීටගස100සසී ාව්සතුළසපරෝහලක්ෂසඇ පසබැිකන්සයබ්දයසථහසකම්පෘත සබලපෘතෑම්සථැලකියසයුතුසය.ස

ඉහතසථඳහන්සඉදකිරීම්සකටයුතුව්ලටසඅ තරව්සද්රව්යසපෘතැටවී සථහසබෑ සක්රියාත් කසකිරී , 
යන්රස සූරස චල යස ව්ැිසස අධිකස යබ්දස උත්පෘතාද ස ක්රියාකාරකම්ස ව්ලී ස පරෝගීන්ස අධිකස
යබ්දයකටස ිසරාව්රණයස ිකයස හැක.ස  ාගෙව්ලස පෘතදකයින්ටස ථහස  ගීන්ටස දස යබ්දයස ථහස
කම්පෘත යසබලපෘතාුවසඇත.සඑබැිකන්සප  සව්යාපෘති පයසආයුගපේදසපරෝහපල්සකටයුතුසපකපරටීස
ථැලකියසයුතුසපඝෝෂාකාරීසබලපෘතෑ ක්ෂසඇ පසකරුවසඇත. 

 

අයයයින්ව වැදනේ 
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7.2.2.2 ව්ායුසදූෂණයසපහාතුපව්න්සසිදුව් සබලපෘතෑ සස 
 

 

ව්ායුස දූෂණයටස දායකසව් සඉදකිරීම්සක්රියාකාරකම්සමීටසඇතුළත්සපේ:සඉඩම්සහිරිසිදුසකිරී , 

ඩීථල්සඑන්ජින්සක්රියාත් කසකිරී , කඩාසඉව්ත්සකිරී සථහසගිිසසතැබී .ස ිකයළිසකාලුණිකකස
තත්ත්ව්යන්සයටපත්සඅධිකසපේෙපයන්සව්ාහ සධාව් යසකිරී සව්ායුදූෂණයසව්ැඩිසකළසහැකිය.ස
ද්රව්යසව්ැරදසපලථසහැසිරවී සථහසිකතැන්සකිරී සදසදූිකි සන  යසකළසහැකිය.සද්රව්යසව්ැරදසපලථස
ෙබඩාසකිරී සහාසිසසිසපලථසආව්රණයසප ාකිරී ස ගින්සදූිකි සන  යසිකයසහැකිය.සඉදකිරීම්ස

අතරතුරසපකාන්ීට්, සිප න් ප, ී, ෙල්සථහසසිි කාසව්ි න්සථා ා යපයන්සඉහළස ට්ටපම්ස

දූිකි ස න  යස කරයි.ස ආයුගපේදස පරෝහල්ස පෘතරිශ්රස ව් ස ෆා සියස (ඖෂධස යාලාව් ස , පයෝෙස
පොඩ ැඟිල්ලසව්ැිසසපෘතරිශ්රයන්සඑ සථානා යටසආථන් ව්සහිටීටාසඇ පසබැිකන්සඑටීසබලපෘතෑම්ස

ඉතාසව්ැදෙත්සපේ.සොල්ලස-සපදිසයායස-ස ාදම්පේස ාගෙයසව්ාහ ස(බථා, බයිසිකල්, පලාරි, 

ට්රක්ෂ, ටිපෘතග, ිපරෝද සසධාව් යටසබහුලව්සභාිකතාසපේ.සව්ායුසදූෂණයස ගීන්ටසථහසපෘතදකයින්ටස
ථැලකියසයුතුසබලපෘතෑ ක්ෂසඇ පසකළසහැකිය.සතව්දසආයුගපේදසපරෝහපල්සපරෝගීන්සබැී ටස
පෘතැමිකපණ ස හන තාව්ස සථහස සකාගයස ණ්ඩලයසව්ායුසදූෂණපයන්සපීඩාව්ටසපෘතත්සිකයහැක.ස
ඉදකිරීම්සව්ි න්සසිදුව් සව්ායුසදූෂණසබලපෘතෑම්සිකයළිසකාලව්ලී ස ගීන්ටසථහසපරෝහපල්සකාගයස
 ණ්ඩලයටසථානාිසයව්සව්ැදෙත්සපේ. 

 

 

 

 

 

 

 

අ පයයින් ව්ැදෙත් 

7.2.2.3 ඝ සඅපෘතද්රව්යසසබැහැරසකිරීපම්ී සඇ පව් සෙැටුසස 
 

ඝ සඅපෘතද්රව්යසඅිකධි ත්සපලථසබැහැරසකිරී ; අපෘතද්රව්ය, ආහාරසඅපෘතද්රව්ය, ඉදකිරීම්සඅපෘතද්රව්යසව්ැිසස
ිකිකධසව්ගෙව්ලසඅපෘතද්රව්යසන  යසව් සඅතරසඑ සථානා පනසෙබඩාසකිරී සපහෝසබැහැරසකිරී ස
කළස හැක.ස ප  ස ථානා යස හාස ඒස අව්ටස ඝ ස අපෘතද්රව්යස ෙබඩාස කිරී ස ථහස බැහැරස කිරී ස

පහාතුපව්න්ස ගීන්ට, පෘතදකයින්ට, පරෝගීන්ටසථහසආයුගපේදසපරෝහපල්සකාගයස ණ්ඩලයටස
අපෘතහබිතාව්යක්ෂසඇ පසිකයසහැක.සනලපයන්සපබෝව් සපරෝෙසථඳහාසපබෝව් සථානා සබව්ටසපෘතත්ස
කිරී සථඳහාසනලාපෘතව්හ සඅව්ටීරසකළසහැකිය.සඅපෘතද්රව්යස ගින්සපෘතථසදූෂණයසිකයසහැකිසඅතරස
ඉදකිරීම්සකාලයසතුළසිසසිසබැහැරසකිරීපම්සයාන්රණයක්ෂසක්රියාත් කසප ාව්න්පන්ස ම්සිකිකධස
පෘතාරිථරිකසබලපෘතෑම්සඇ පසකළසහැකිය. 

 

 

අ පයයින්සව්ැදෙත් 

 

7.2.2.4 සපුපුරණසසද්රව්යසථහසපව් ත්සඅ තුුදදායකසසද්රව්යසසභාිකතය 
 

බලපෘතෑ ටසලක්ෂසවූසප්රපශයපනසපෘතාෂාණසෙල්සඇ පසබැිකන්, ෙල්සහිහිරවී සඅපේක්ෂෂාසකරන්පන්ස
 ම්සපුපුරණසද්රව්යසභාිකතාසකළසහැකිය.සප යසඅ ාරක්ෂිතසභාිකතයසපහාතුපව්න්සඅව්දා  ක්ෂස
ඇ පසිකයසහැක.සප  සප පහයුම්සසිදුසකිරී ටසිසයමිකතව්සඇත්පත්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂසවූසබෑවුම්ව්ලස
ථහසපරෝහලක්ෂසආථන් පනසබැිකන්සපුපුරණසද්රව්යසඅිසසිසපලථසභාිකතාසකිරීප න්සථහසපෘතාෂාණස
කැබි ව්ි න්සඅ තුුදසසිදුවීපම්සඅව්දා  සඉතාසව්ැදෙත්සපේ. 

 

අයයයින්ව වැදනේ 

 

7.2.3 සජීව්සිකදයාත් කසරපෘතරිථරසිකදයාත් කසබලපෘතෑ සසස 

7.2.3.1 සව් ජීවීසව්ාථථානා ව්ටසඇ පසිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සසස 
 

ඉහළස නනව්ස ිකිකධත්ව්යක්ෂස ථටීතස ව් ාන්තරරව් ජීවීස රක්ෂිතස ප්රපශයස ව්යාපෘති පස බලපෘතෑම්ස
ප්රපශයයසතුළසප ා ැත. 

 

 

ප ාව්ැදෙත් 

7.2.3.2 සථත්ත්ව්සහාසයාකසිකපයාෂසපකපරටීසබලපෘතෑම්සසස 
 

ප්රපශයපනස දක්ෂ ටස ලැපබ ස පබාපහෝස යාකස ප්රපබ්ධස ශ්රීස ලිංකාව්ටස ස ආපේිකකස ප ාව් , 

තගන යටසලක්ෂසප ාවූසථහසIUCN ටීසරතුසලැයිථාතුපේසහඳු ාපෙ සප ා ැ පසඒව්ාසපේ. 

 

ප ාව්ැදෙත් 

7.2.4 සථා ාජීයසහාසආගිකසබලපෘතෑම්සසස 

7.2.4.1 ස ප්ර පථානාපෘත යස කලස යුතුස ප්රපශයයස තුලස පහෝස යාබදව්ස හිටීටාස ඇ පස

කිිකාගමිකකසමම්සස 

ප්රපශයයසතුළසකිිකාගමිකකසක්රියාකාරකම්සප ා ැත. 

 

 

යනාවැදනේ 

7.2.4.2 සකම්පෘත සිසථාසපොඩ ැගිි සව්ලටසිකයසහැකිසබලපෘතෑ සස 
 

අථානායීසබෑවු සපරෝහලකටසයාබදව්සහිටීටාසඇත.සපයෝෙසප්ර පකාරසපොඩ ැගිල්ල, පරෝහල්ස
මුඛුතැන්පෙයසථහසෆා සියස (සඖෂධසයාලාව් සව්ැිසසපරෝහල්සපොඩ ැගිි සපයෝජිතසඅව් ස
කිරීපම්සථානා යටසආථන් පනසහිටීටාසඇත.සඑබැිකන්සපරෝහල්සපොඩ ැගිි ව්ලටසකම්පෘත ස
බලපෘතෑ සඉතාසව්ැදෙත්සපේ.සඉදකිරීම්සඅතරතුරසබරසයන්පරෝපෘතකරණසභාිකතාසකරුවසලබ ස
අතරසකම්පෘත යස ගින්සඉරිතැීම්සපුුල්සකළසහැකිසඅතරසපොඩ ැගිි ව්ලස ව්සඒව්ාසථෑදයස

හැකිය.සඑපථා , කම්පෘත යසඅථලසඇ පසපොඩ ැගිි ව්ලසථානාව්රත්ව්යටසබලපෘතායි. 

 

 

 

වැදනේ 
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7.2.4.3 ඉඩම්සථහසඅ ාෙතසථිංව්ගධ සකටයුතුසථඳහාසප්රපේයයසඅටීමිකසවී  
 

ව්යාපෘති පයසක්රියාත් කසකිරී ටසබලාපපෘතාපරාත්තුසව් සඉඩ සආයුගපේදසපදපෘතාගතපම්න්තුව්ටස
අයත්සපේ.සහාිසයසඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසපරෝහල්සපොඩ ැගිි ව්ලටසයාබදසඅථානායීසබෑවුම්ස
ප්රපශයයසපව්තසථිංපක්ෂන්ද්රණයසපකපග.සප  සප්රපශයයසප්රධා සව්යපයන්සපපෘතාදුසපෘතරිශ්රයක්ෂසව් ස

අතර, ඉඩ ටස ප්රපේයයස අටීමිකස වී ස (ඉදකිරීපම්ී  ස ථහස ඉදකිරීම්ස භූමිකයටස ආථන් ස
පොඩ ැගිි ව්ලසප්රපයෝන යසථදහාසඅටීමිකවී සථම්බන්ධපයන්සපරෝහලටසථහසපරෝගීන්ටසයම්ස

යම්සබලපෘතෑම්සඇ පපේ.ස මුඛත්සඒසථ ෙ , අථානායීසබෑවුපම්සථානාව්රත්ව්යසව්ැඩිවී ත්සකිරී ස
තුි න්සපොඩ ැගිි ව්ලසථානාව්රත්ව්යසව්ැඩිසකර සඅතරස අ ාෙතසඅථාගනකත්ව්යන්පෙන්ස
භූමිකයසආරක්ෂෂාසකරුවසඇත. 

 

 

ව්ැදෙත් 

7.2.4.4 ස ජීව්ප ෝපෘතායරව්යාපෘතාරස ථහස ආදායම්ස උපෘතය ස ස ක්රියාකාරකම්ස ස පකපරටීස

බලපෘතෑම්සස 
 

පයෝජිතසහාිසයසඅව් සකිරීපම්සප්රපශයපනසආදායම්සඋත්පෘතාද සපහෝසව්යාපෘතාරසක්රියාකාරකම්ස

ප ා ැතස  

 

ප ාව්ැදෙත් 

7.2.4.5 සපථාව්ාසථැපෘතයී සපකපරටීසඇ පිකයසහැකිසබලපෘතෑම්ස(නලසථැපෘතයු , අපෘතසද්රව්යසස

ිකදුි ය සස 
 

අථානායීසබෑවු ටසආථන් ව්සපරෝහලටසනලසපෘතහබිකම්සථපෘතය සනලස ලසපෘතව් ප සඅතරසඒව්ාස
ථදහාසසඉදකිරීම්සකලසි ාපව්ී සබලපෘතෑ කටසලක්ෂසිකයසහැක. 

 

ව්ැදෙත් 

7.2.4.6 සයටිතලසපෘතහබිකම්සඅටීමිකසවී සථහසආරක්ෂෂාව්සථම්බන්ධපයන්සව් සබලපෘතෑ සසසස 
 

ඉදකිරීම්ස අදයපගී ස ොල්ලස -ස පදිසයායස -ස  ාදම්පේස ප්රධා ස  ාගෙයස ිසතරස ෙ න්ස කර ස

යන්පරෝපෘතකරණ, පලෝඩග, ට්රක්ෂස රනස ආදපයන්ස ප්රධා ස  ාගෙයස අව්ටීරස ිකයස හැකිස අතරසස
පරෝහලටසඇ පසප්රපේයස ාගෙයදසඉතාසපෘතටුසබැිකන්සඑයදසඅව්ටීරසවී කටසලක්ෂසිකයසහැක.ස 

 

 

ව්ැදෙත් 

7.2.4.7 සපථාව්කසපන්ව්ාසිකසකදවුුදසථහසඅප කුත්සථානානීයසඅව්යයතාව්යන්සසසස 
 

කඳවුුදස භූමිකස ථදහාස අව්යයස ථානා ස අව්ටස ප්රපශයපයන්ස පතෝරාස ෙුවස ලැපබ්.ස ිසසිස කඳවුුදස

කළ  ාකරණයක්ෂසක්රියාත් කසප ාව්න්පන්ස ම්, එයසකම්කුදසප්රයා , ප්රනාව්සථ ඟසථ ානස

ෙැටලු, ප්රනාව්සථ ඟසපබදාෙත්සථම්පෘතත්සථඳහාසෙැටුම්, කරදරසථහසඅපෘතද්රව්යසකළ  ාකරණයස
ය ාදයස ප්ර පඵලයස ිකයස හැකිය.ස තාව්කාි කස කඳවුුද,ස ඉදකිරීම්ස භූමිකයස ආථන් පනස

ඉදකරන්පන්ස ම්, ඝ සඅපෘතද්රව්යසහාසඅපෘතද්රව්යසකළ  ාකරණයසප්රයා යක්ෂසව්ුවසඇත.සඑපථා ස

ආයුගපේදසපරෝහලසපකාිකඩ්ස19සපරෝගීන්ටසප්ර පකාරසකර ස ධයථානා යක්ෂසපලථසභාිකතාස
කර ස බැිකන්ස පයෝජිතස ථානා යටස ආථන් ස තාව්කාි කස ිකපේකස ථානා ස ිසසිස පෘතරිදස
කළ  ාකරණයසකළසයුතුය. 

 

 

 

ව්ැදෙත් 

7.2.4.8 පථාව්කයින්ස ථහසකාගයස  ණ්ඩලයස රස අව්ටස ජීව්ත්ස ව් ස පුශෙලයින්ස අතරස

ථබඳතාසථහසආරවුල්සඇ පවීපම්සහැකියාව් 
 

ප  සථානා පනසඉදකිරීම්සකම්කුදව්න්සිකිකධසථ ානසපෘතබිමම්ව්ි න්සථහසිකිකධසප්රපශයව්ි න්ස
පෘතැමිකිකස පබාපහෝස ිකටස දරිද්රතාව්පයන්ස පපෘතපළ ස අයස පේ.ස ථා ා යපයන්ස ඔවුන්ස දුගව්ලස
අධයාපෘතිසකස ථහස ථ ානස පෘතබිම ක්ෂසඇ පස අයයි.ස එව්ැිසස ප්රනාව්න්ටස පුුල්ස පෘතරාථයකස ථ ානස
ෙැටලුස පමයසහැකිසඅතරසසඅථල්ව්ැසිසප්රනාව්සථහසආයුගපේදසපරෝහපල්සකාගයස ණ්ඩලයටසථහස
පරෝගීන්ටසථ ෙසයම්සෙැටුසඇ පසවීපම්සහැකියාව්ක්ෂසපෘතව්තී.සඑව්ැිසසෙැටුසව්ලසිසයැපල ස

කම්කුදව්න්සදුගලභසවුව්ද, එව්ැිසසබිුසඅව්ථානාසපෘතව්ාසප ාථලකාසහැරියසප ාහැක. 

 

 

 

 

අ පයයින්සව්ැදෙත් 

7.2.4.9 සඉදකිරීම්සකටයුතුසව්ලී සපථාව්කයන්පේසආරක්ෂෂාව් 
 

කම්කුදව්න්ස ඉදකිරීම්ස කටයුතුස අතරතුරස අ තුුදස ව්ලටස ලක්ෂිකවීපම්ස අව්දා  ක්ෂස ඇත.ස
ප ව්ැිසසඅ තුුදසහිළිබඳව්සපථාව්කයින්සඅව්ධා පයන්සප ාසිටියසහැකිය.සඅථානායීසබෑවුප න්ස
ව්ැමපම්සඅව්දා  ටසදසඔවුන්සමුඛහුණසදයසහැකිය.සඉදකිරීම්සබරසයන්පරෝපෘතකරණසසීමිකතසව්ැඩස
අව්කායයකසී සභාිකතාසපකපරණුසඇත.සව්ාහ සහාසඉදකිරීම්සයන්පරෝපෘතකරණසව්ි න්සඅ තුුදස
ිකයස හැකිස අව්දා  ස ප  ස ථානා පනී ස අ පයයින්ස ව්ැදෙත්ස පේ.ස පකාන්තසරාත්කුදස ිකසින්ස
ඉදකිරීම්සකටයුතුසථඳහාසඅඩුසව්යථාසකම්කුදව්න්ස(ළ යින් සව්ැඩසකිරී සථඳහාසපයදිකයසහැකිස
අතරසඑ ගින්සබරපෘතතලසඅ තුුදසහාසතුව්ාලසසිදුිකයසහැක 

 

 

 

 

 

ඉතා වැදනේ  



   

13 

 

 

 

8. ථානානීයසිකපයාිකසඅව්දා ම්සඅධය ය 

ව්ුණව්ස2: ථානානීයසිකපයාි කසඅව්දා ම්සඅධය ය 

අවදානම අවදානම් කණ්ඩායම අවදානම් මට්ටම 

1.  සීමිකතස ඉඩකඩකස ව්ැඩස කිරීපම්ී ස අ තුුදස ව්ලටස මුඛහුණස ී  ස
(පරෝහල්සපොඩ ැගිි සථානා යටසඉතාසආථන් ව්සහිටීටාසඇ පස
බැිකන්  

පථාව්කයින් ඉතාසඉහළ 

2. ද්රව්යසහාසයන්පරෝපෘතකරණසප්රව්ාහ යස පරෝගීන්ස 
පථාව්කයින් 

පරෝගීන්සබැී ටසපෘතැමිකපණ ස
පුශෙලයින්ස 
පරෝහල්සපථාව්කයින්ස  

ඉතාසඉහළ 

7.2.4.10 ඉදකිරීම්ස කටයුතුස ව්ි න්ස  හන තාව්ටස ආරක්ෂෂාව්ස තහවුුදස කිරී :ස

ආයුගපේදසපරෝහපල්සපරෝගීන්සථඳහාසඉහළසඅව්දා  ක්ෂසපෘතැව්තී  
 

ඉදකිරීම්ස අදයපගී ස ිසතරස ෙ න්ස කර ස යන්පරෝපෘතකරණ, පලෝඩග, ට්රක්ෂස රනස ආදපයන්ස
 ාගෙයසඅව්ටීරසව්ුවසඇත.සපබාපහෝසඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසබෑවුම්ව්ලසථහසපරෝහල්සපෘතරිශ්රපනස
සීමිකතසඉඩසප්ර ාණයකසසිදුසකිරී ටසිසයමිකතව්සඇත.සඑ ගින්සපරෝහලසපව්තසෙ න්සකිරී ටසබාධාස
ිකයසහැකිසඅතරසපරෝගීන්ටසථහසකාගයස ණ්ඩලසව්ලටසඉහලසඅව්දා  ක්ෂසඇ පසකළසහැකිය.ස
ඉදකිරීම්සඅදයපගී සඔවුන්සප  සඅව්දා  ටසදුණසකාලයක්ෂසිසරාව්රණයසව්ුවසඇත.සඑබැිකන්ස
ඔවුන්ස  තසඇ පස අව්දා  ස ඉතාස ව්ැදෙත්ස පේ.ස කැණීම්ස ථහස ෙල්ස ඉව්ත්සකිරීපම්ී ස පයෝජිතස
ථානා යටසි ටීල්සෙල්සකඩාසව්ැමපම්සඅව්දා  ක්ෂසපෘතව් ප සඅතරසපරෝගීන්ටදසඅව්දා  ක්ෂසඇත. 

 

 

ඉතාසව්ැදෙත්ස 

 

 

7.2.4.11 සප්රව්ාහ සයටිතලසපෘතහබිකම්සපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑම්ස(ිකපයාෂපයන්ස

 ාගෙසප්රපේයයසතාව්කාි කව්සඅටීමිකසවී ,  ාගෙසතදබදයස ගින්සඇ පව් සඅව්දා    

  
 ාගෙස ථම්ූගණපයන්රඅගධස ව්යපයන්ස ව්ථාස දැමී ස පහාතුපව්න්ස ව්ාහ ස තදබදයස ථ පපනස

ද ව්ල, කාගයාලසපේලාව්න්, පෘතාථල්සපේලාව්න්, පුණයසද ව්ල, ව්න්ද ාසථ යන්ටීසව්ාහ ස
ෙ  ාෙ  යටසබාධාව්ක්ෂසිකයසහැකිය.සප  ගින්සපෘතදකයින්ටසථහස ගීන්ටසඅපෘතහබිතාව්යක්ෂස
ඇ පසපේ. 

 

 

වැදනේ  

7.2.4.12 හිළියම්සපයදයසයුතුසප්රපශයයසතුලසපෘතව් ප සව්යාපෘතාර, කිිකාගමිකකසපහෝස

පව් ත්සකටයුතු 
 

ප්ර පකග සකළසයුතුසප්රපශයයසතුළසව්යාපෘතාර, ිකපයාිතසකිිකාගමිකකසහිළිපව්ත්සථඳහාසභාිකතාස

කර සප්රපශයසප ා ැත 

 

 

ප ාව්ැදෙත් 

7.2.4.13 සහිළියම්සපයදයසයුතුසප්රපශයයසආථන් පනසපෘතව් ප සව්යාපෘතාර , කිිකාගමිකකස

පහෝසපව් ත්සකටයුතුසසස 

ප  සථානා යටසආථන් පනසඇ පසභුමිකයසප ෝගවුඩ්සව්තුයායටසඅයත්සව් සඅතරසඉදකිරීම්සස

භූමිකයටස ව්හා ස යාබදව්ස ව්යාපෘතාර, ිකපයාිතස කිිකාගමිකකස හිළිපව්ත්ස ථඳහාස භාිකතාස කර ස

ප්රපශයසප ා ැත. 

 

 

ප ාව්ැදෙත්  

7.2.4.14 න තාව්ටසසප  සඉදකිරීම්සභූමිකයටසඇතුුසවී ටසපහෝසඒසහරහාසෙ න්සකිරී  
 

අථානායීසබෑවුම්සප්රපශයයටසප්රපේයසවී ටසභාිකතාසකර සප්රපශයපනසකැණීම්සයන්පරෝපෘතකරණ, 

පලෝඩග, ට්රක්ෂසරනසආදයසභාිකතාසකරුවසඇත.ස පරෝගීන්, කාගයස ණ්ඩලයසථහස අථල්ව්ැසිස
ප්රනාව්සපව් ත්සඅරමුඛණුසථඳහාසප  සභූමිකයටසඇතුුසවී ටසිකපයාෂසඅව්යයතාව්යක්ෂසප ා ැත.ස

පකපථාස පව්තත්, පච්ත ාන්ිකතස පහෝස ප ාදැුවව්ත්ව්ස අරමුඛණුස ිසථාස ථා ා යස මිකිසබින්ස

අ ව්ථරපයන්සඇතුුවී සසිදුිකයසහැකිසඅතරසයන්පරෝපෘතකරණ, ව්ාහ , ිකදුි යසක්රියාත් කස
වී සහාසසහිහිුදම්සද්රව්යසපහාතුපව්න්සඔවුන්සඅව්දා  ටසලක්ෂිකයසහැකිය. 

 

 

 

 

 

ඉතා වැදනේ  
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3. පරෝගීන්ස ථහස  හන තාව්පෙන්ස ඉදකිරීම්ස භූමිකයටස කථලස

බැහැරසකිරීම්ස(කුණු, පබෝතල්සථහසආහාර ස 

පථාව්කයින් ඉතාසඉහළ 

4. රාත්රීසකාලපනසඉදකිරීම්සව්ලී සඅ තුුදසව්ලටසමුඛහුණසී   පථාව්කයින් ඉතාසඉහළ 

5. සීමිකතසඉඩකඩකසසිදුකර සඉදකිරීම්සකටයුතුසථහසද්රව්යසව්ි න්ස
සිදුව් සඅ තුුද 

පරෝගීන්ස 
පථාව්කයින් 

පරෝගීන්සබැී ටසපෘතැමිකපණ ස
පුශෙලයින්ස 
පරෝහල්සපථාව්කයින්ස  

ඉතාසඉහළ 

6. හිහිරීම්රහිහිරවීම්සපහාතුපව්න්සපෘතාෂාණසඅිංශුසිසථාසඇ පව් ස
තුව්ාල 

පරෝගීන්ස 
පථාව්කයින් 

පරෝගීන්සබැී ටසපෘතැමිකපණ ස
පුශෙලයින්ස 
පරෝහල්සපථාව්කයින්ස  

ඉතාසඉහළ 

7. අථානායීසප්රපශයපයන්සෙල්සව්ැම  පථාව්කයින් 
අව්ටසප්රනාව්ස 

ඉහළ 

8.  දුගව්ලසදියයතාව්කින්සව්ැඩසකිරී ස-ස දසආපලෝකපනස
ඉදකිරීම්සකටයුතුසකිරී . 

පථාව්කයින් 
අව්ටසප්රනාව් 

ඉහළ 

9.  තිසපයන්සව්ැඩසකිරී ස පථාව්කයින් ඉහළ 

10.  හදසිසඉව්ත්සවීම් පථාව්කයින් ඉහළ 

11.  අයහපෘතත්සකාලුණිකකසතත්ත්ව් (අධිකසබිළන්,සව්ගෂාව්.) පථාව්කයින් ඉහළ 

 

 

 

9. ථැලකියසයුතුසපෘතාරිථරිකසහාසථ ානසබලපෘතෑම් 
 

නා පකස පොඩ ැගිි ස පෘතගපනෂණසථිංිකධා ස ස (NBRO) ටීස ිකපයාෂස අව්ධා යක්ෂස අව්යයස ව් ස පෘතාරිථරික, ථ ාජීයස

බලපෘතෑම්සපහෝසඅව්දා ම්සතත්ව්යන්. 

 

9.1 පථෞඛයයසහාසආරක්ෂෂාව්සහිළිබධසෙැටුසථදහාසව් සප්රමුඛඛත්ව්ය:සපකාන්තාත්කුදව්න්සථඳහාසව් සථම් තසගිිකබිම්ස

ෙතසඅව්යයතාසඉක්ෂ ව්ාසථැලකියසයුතුසිකපයාිතසපථෞඛයයසහාසආරක්ෂෂාව්සහිළිබදසකුදණුස 
 

අථානායීසිකසඇ පසබෑවුම්සප්රපශයයකසඅව්දා ම්සඅව් සකිරීපම්සකසරියාකාරකම්සකිරී ටසඅපේක්ෂෂාසකරණසබැිකන්සබෑවුපම්ස

අථානායීතාව්පනසකසරියාකාරීත්ව්යසිසථාසඉදකිරීම්සයසර සබලකායසමුඛහුණසපෘතෑසහැකිසඅව්දා  සඉහළසය.සESMF හීී සඑව්න්ස

පපෘතාදුසE & HS ෙැටුසථාකච්නාසකරසඇත.සඉදකිරීම්සව්ැඩසමප ටීසපථාව්කසආරක්ෂෂකසඅව්යයතාව්යන්සලිංබිසපෘතතසරිකාපේස

2003සපකාටථ:සව්ැඩසකරණසතත්ව්යන්සථහසප්රනාසපථෞඛයයසහාසආරක්ෂෂාව්සටීස2003 5: ආරක්ෂෂකසඋපෘතකරණසථහස

ඇඳුම්සය සයටපත්සව්ඩාත්සිකථාතරසකරසඇත. 

 

9.2 ළ ාසයසර යසථහසබලහත්කාරීසපලථසයසර යසලබාසෙැනී ස 
 

ව්ැඩසකර සතත්ත්ව්යන්සථහසප්රනාසපථෞඛයසහාසආරක්ෂෂාව්සචක්රපල්ක පනස2003.3සව්ෙන් පයටසඅනූව්සළ ාසශ්ර යසථහස

බලහත්කාරීසපලථසශ්ර යසපයාදාසෙැනී සථිකථාතරාත් කව්සදක්ෂව්ාසඇත. 

 

10. පෘතාරිථරිකසහාසථා ාජීයසකළ  ාකරණසථැළැථා ස(ESMP) 
 

7සථහස8සව්ැිසසපකාටථාසව්ලී සහඳු ාෙන් ාසලදසබලපෘතෑම්සථහසඅව්දා ම්සිකපයාෂපයන්සථලකාසබලමිකන්සඑ ස

බලපෘතෑම්සථහසඅව්දා ම්සතත්ව්යන්සකළ  ාකරණයසකිරී ටසපහෝසඅව් සකිරීපම්සකසරයිා ාගෙ.සප යසESMP 

ටීසඇ පසිකපයාිතසිසගපශයසථහසඅව්යයතාසව්ලසඇතුළත්සව්ුවසඇත. 
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10.1 ස ැව්තසපෘතදිංචිසකිරීපම්සකසරයිාකාරීසථැලැථා  
 

ව්යාපෘති පසපෘතද ම්සවූස ැව්තසපෘතදිංචිසකිරී ක්ෂසප ා ැතස. 

 

10.2සපෘතදිංචිසන තාව්සඉව්ත්සකිරී ස 
 

ව්යාපෘති පයසපෘතාදකසකරෙත්සඉව්ත්සකිරීපම්සකසර පේදයක්ෂසප  සථානා යටසඅදාලව්සප ා ැත.සස 
 

10.3සහාිසයටසපෘතත්සව්ුහයන්සඉව්ත්සකිරීපම්සකසරියාසපෘතටිපෘතාටිය, යටිතලසපෘතහබිකම්ස(ටීමිකකුදව්න්පේසි ඛිතසඑකඟතාව්ය  

 

ප  සව්යාපෘති පයසආයසරතීසප්රපශයපනසඑව්ැිසසව්ුහයන්සඉව්ත්සකිරීපම්සඅව්යයතාව්යක්ෂසප ා ැත 

 

10.4 ව්යාපෘති පසකසරියා ාගෙසපහාතුපව්න්සපශපෘතලරභාිකතයන්සඅටීමිකවී සථඳහාසව්න්දසපෙවී ස 
 

පම්සථදහාසඅදාලසප ාපේ. 

 

10.5 පෘතහතසථඳහන්සක්ෂපෂාතසරසථඳහාසඅව්යයස හන තාව්සදැුවව්ත්සකිරී සථහසඅධයාපෘත යසලබාසී  ස 
 

i. අථානායීසභුමිකසපකාටථස ගින්සඇ පසිකයසහැකිසඅව්දා ම්සහිළිබඳව්සඅව්ටසන තාව්සථහසආයුගපේදසපරෝහල්ස

කාගයස ණ්ඩලයසදැුවව්ත්සකිරී සථහසදැුවව්ත්සකිරීපම්සව්ැඩථටහන් 

ii. ඉදකිරීම්සඅදයපගී සථහසූගව්සඅ තුුදසඇඟවීපම්ී සඉහළසඅව්දා  ක්ෂසඇ පසඅථානායීසප්රපශයයසහරහාසෙ න්ස

කර සපරෝගීන්සථහසපුශෙලයින්සථඳහාසිකපයාෂසදැුවව්ත්සකිරීපම්සඅව්යයතාව්ය 

 

10.6 ථැළබිම්ස තසපෘතද ම්සවූසපෘතාරිථරිකසථ ානසකළ  ාකරණසකසර පේදයන්සථලකාසබැී  
 

ප  සභුමිකයසපථෞන්දගයාත් කව්සබින්දර, පෘතරිථරසථිංපේී සථාව්භාිකකසපෘතරිථරයකසහිටීටාසඇත.සඑබැිකන්, පෘතාරිථරිකසහාස

ථ ාජීයසව්යපයන්සව්ැදෙත්සථැලබිම්සථලකාසබැීම්සඅුවෙ  යසකිරී සිසගපශයසකරුවසලැපබ්. 

 

ව්ුණව්ස3: ථැළබිම්සඅදයපගසී සපෘතාරිථරිකසහාසථ ානසතත්ත්ව්සථලකාසබැී  

ථැළබිම්සඅිංෙය 

ප  සව්යාපෘති පසප්රපශයයසස

ථදහාසථලකාසබැී ස

ව් සිසගපශයතස ට්ට  

i. ස්වභාවික සම්පේ කළමනාකරණය සහ සම්පේ ප්රයස්ත යලස සැළසුම් කරණය 

 
යාකස ිකපයාෂයන්ස ඉව්ත්ස කිරී ස අව් ස කිරී ස ථඳහාස ව් ස ව්යාපෘති පස ිකපයාි තස ථැළබිම්ස

ථැලකිල්ලටස ෙතස යුතුය.ස ව්ැදෙත්ස යාකස ිකපයාෂස ව්ික්ෂෂලතාස ආව්රණයස ථ ෙස බැඳීස

ඇත් ම්සයාකසථිංරක්ෂෂණයසථඳහාසප්ර ාණව්ත්සඅව්දා යක්ෂසපයාමුඛසකලසයුතුය 

 

ඉතාසඉහල 

ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම 

 
ව්ැඩමම්සථානා සථැලබිම්සකිරීපම්ී සෙල්සව්ැමම්සථ ඟස ායසයෑම්ස ැව්තසථීයසිකයසහැකිස

බැිකන්සප්රපේයම්සිකයසයුතුය.සඑපථා , ප  සථානා යසසහිටීටාසඇත්පත්ස ාගෙයක්ෂසථටීතස

බෑවු කසඉතාසසීමිකතසඉඩකඩකසය.සව්ාහ ස ැව්ැත්වීපම්සථානා , ද්රව්යසෙබඩාසකිරී සථහස

තාව්කාි කස ව්ාතැන්සආදයසඅව්දා ම්සකලාපෘතව්ලසථානාපෘත යසප ාකළසයුතුය.සඉදකිරීම්ස

කාලයසතුළසපුහුණුසපකාඩිකුදපව්කුසපහෝසආරක්ෂෂකසිසලධාරිපයකුසතබාසෙැනී සඉතාස

අව්යයස ව් ස අතරස පකාන්රාත්කුදපේස ශ්ර ස බලකායස ථහස අප කුත්ස ව්ෙකිව්යුතුස

ිසලධාරීන්සඅතරසිසසිසථන්ිසපේද යක්ෂසපෘතව්ත්ව්ාසෙතසයුතුය. 

 

ඉතාසඉහල 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්වධතා සහ සේේව මංයපේ 

 

ථාිරසඉදකිරීම්සථඳහා, ව්යාපෘති පයටසහිිකසී ට, ෙැඹුුදසකාුවසපෘතශධ පසආදයසථඳහාසපහෝස

ිකයාලසව්යපයන්සව් ාන්තරසපකාටථාසඉව්ත්සකිරීම්ටසසිදුව්න්පන්ස ම්සථැළබිම්සතුළසථත්ව්ස

ව්ාථථානා ස අතරස ථම්බන්ධතාස ප ාමපද ස පලථස පෘතව්ත්ව්ාස ෙැනී ටසථත්ව්ස ිංපපෘතත්, 

ව්ික්ෂෂලතාසතීුදසආදයසඇතුළත්සකිරී ටසහියව්රසෙතසයුතුය. 

 

ඉහල 
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iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 

 

 තුහිටසථහසඋපෘතස තුහිටසය සපදඅකරපන සනලයසඉව්ත්සකිරී සප ටීී සසිදුිකයසහැක.සඑ ස

ඉව්ත්සකර සනලපනසුණණාත් කභාව්යසසපෘතරික්ෂෂාපකාටසථාපේක්ෂෂව්සපහාඳසතත්ත්ව්පනස

පෘතව්තීස ම්, ථැලබිම්සකිරීපම්ී සප  සනලයසව් ථතුන්ටසප න් සඅථල්ව්ැසිසප්රනාව්න්ටදස

දයස ෑ ටසථහසඅප කුත්සෙිහාශ්රිතසඅව්යයතාසථඳහාසනලයසපව්තසප්රපේයසිකයසහැකිස

ආකාරයටසසිදුසකලසයුතුය. 

 

ඉහල 

v. නලසථැපෘතයුම්ස ාගෙසව්ලටසඇ පිකයසහැකිස බාධාසවීම් 

හාිසයසඅව් සකර සලදසබෑවුපම්සඇ පසනලයසතිසසපුශෙලසපහෝසප්රනාසනලසථැපෘතයු සථඳහාස

ප්රභව්යක්ෂසපලථසභාිකතාසකරන්පන්ස ම්, නලස ට්ට සපෘතහතසව්ැම සපහාතුපව්න්සහිළිථකරස

කිරීපම්සකාගයපයන්ස ව්ලී ස නලස ප්රභව්යටස බලපෘතෑම්සඇ පස වීපම්ස ථම්භාිකතාව්ස ඉහළස ය.ස

එපථා , ප  සප්රපශයයටසයාබදව්සව්ගෂාසකාලපනී සපෘත ණක්ෂසඇ පසව් සදයසපෘතහරක්ෂසෙලාස

යයි.ස එව්ැිසස අව්ථානාව්න්ටීී ස ථැලබි ටස ප්රනාව්ස ථඳහාස ිකකල්පෘතස නලස ූලලාශ්රස

(තාව්කාි කරපහෝසථාිර සඇතුළත්සිකයසයුතුය. 

 

ඉහල 

vi. ථාව්භාව්සපථෞන්දගයාත් කව්සෙැලපපෘත සථැළබිම්සථලකාසබැී  

 

පථෞන්දගයාත් කසථිංපේී සපෘතරිථරසිසග ාණපනී සථාව්භාිකකසපෘතරිථරයසහාසථිංකලණයස

ව් සඑප න් සදියයසදුෂණයස(ඇථටසපෘතසරිය  ාපෘතසිකයසයුතුය සඅව් සව් සපලථසව්යහයන්ස

ථැළබිම්සකිරී ටසථැලකිි  ත්සිකයසයුතුය. පයෝජිතසහාිසයසඅව් සකිරීපම්සථානා යසපපෘතාදුස

පෘතරිශ්රයකසහිටීටාසඇ පසබැිකන්, ප්රපශයයසපථෞන්දගයාත් කව්සප්රථන් සපෘතරිථරයක්ෂසපලථස

ථිංව්ගධ යසකිරී සථඳහාසඉදකිරීම්සකටයුතුව්ලී සහරිතකරණයසභාිකතාසකළසහැකිය. ඒස

ථඳහාස බිදුබිස ථානායීස ව්ුහයන්ස ිසග ාණයස කිරී ස ථඳහාස භූස දගය ස ෙිහස ිසග ාණස

යල්පීන්පේසපථාව්යසව්ැදෙත්සපේ. 

 

ඉහලසප්රපශයසථදහාසඉතාස

ව්ැදෙත්සපේස 

vii. හරිතසපෘතාරිථරිකසලක්ෂෂණසථලකාසබැී  

 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසපබාපහා යක්ෂසසිදුසකරුවසලබන්පන්සථිංපේී සකලාපෘතසව්ලසව් සබැිකන්, 

හරිතසපෘතාරිථරිකසලක්ෂෂණසථැළබිම්සිසග ාණයසකිරීපම්සදසහැකිතාක්ෂසහරිතසපෘතාරිථරිකස

ථැළබිම්ස ථලකාස බැී ටසිසගපශයසකරුවස ලැපබ්. උදා-ස ඛාද යස ව්ැළැක්ෂවී ස ථඳහාස

පශශීයසතිණසිකපයාෂසපයාදාසෙැනී , පෘතරිථරපයටීස පරථාරසිකපයාෂසිකිකධත්ව්යසඇ පසකිරී ස

ථඳහාසනාලසඒකාබශධසකිරී , ආකසර ණශීීසයාකසිකපයාෂසඅඩිංු සකිරීප න්සව්ැළී  

 

 

ඉහලසප්රපශයසථදහාසඉතාස

ව්ැදෙත්සපේ 

viii. සථ ානසහාසථිංථාකි පකසලක්ෂෂණසථිංරක්ෂෂණය 

 

පශශීයස ථිංථාකිතීන්ස ථහස උුද යන්ස යක්ෂ ප ත්ස ව්න්පන්ස ඒව්ාස පෘතව්ත්ව්ාස පෙ ස ය ස

ථාව්භාිකකසපෘතරිථරයසථ ඟසඇ පසථමීපෘතසථම්බන්ධතාස ගිිස.සඑබැිකන්සව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස

ව්ලී සපශශීයසථිංථාකි පයසථහසථ ාජීයසඅිංෙයන්සථැලකිල්ලටසෙිසමිකන්සව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස

සිදුසකළස යුතුස අතර, ව්යාපෘති පසක්රියාකාරකම්ස ව්ලී ස ඒව්ාස යක්ෂ ප ත්සකිරී ටස අව්ථානාව්ස

ථැලසියසයුතුය. 

 

 

අව් ස 

ix. පථාව්කයින්සරසකාගයස ණ්ඩලයසථහසප්රනාසආරක්ෂෂාව් 

 

පයෝජිතසඅව් සකිරීපම්සථානා පනසඇ පසසීමිකතසඉඩකඩසපහාතුපව්න්සඉදකිරීම්සඅදයපගී ස

මිකිසබින්ටස ිකපයාෂපයන්සශ්ර සබලකායටස අ තුුදසව්ලටසමුඛහුණස ී  ටසසිදුිකයසහැකිය.ස

අ ව්ථරපයන්සඇතුුවී සථහසප ාදැුවව්ත්ක සපහාතුපව්න්සදුදණුසඅ තුුදසඇ පසකළස

හැකිය.සඉදකිරීම්සඅදයපගී ස ායසපහෝසමම්සගිලාසබැසීම්සථීයසවී සසිදුිකයසහැකිසඅතරස

ආයුගපේදසපරෝහපල්සකාගයස ණ්ඩලයට, පරෝගීන්ටසථහස හන තාව්ටස(අමුඛත්තන්ට ස

තගන යක්ෂසිකයසහැකිය.සඑබැිකන්, බාල්ක, ආරක්ෂිතසදැල්සව්ැිසසථැලබිම්ස තසපෘතද ම්සවූස

ආරක්ෂෂණසථලකාසබැි යසයුතුය. 

 

 

ඉතාසඉහල  
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x. ඛාද යසපෘතාල යසථඳහාසව් සකසරියා ාගෙයන් 

 

නලසඅපෘතව්හ සකළ  ාකරණයසතුලී , නලයසපබෝක්ෂකුසහරහාසඅථළසනලසප්රව්ාහව්ලටස

පයාමුඛසකරුවසඇත.සව්ැසිසකාලව්ලී සප  සනලාපෘතව්හ පයටීසෙලාසඑපම්සපේෙයසථැලකියස

යුතුසපලථසඉහළසයාසහැකිසඅතරසප  ගින්සඇළසපෘතතුලසථහසඉවුුදසඛාද යසිකයසහැක.ස

එබැිකන්සථැළබිම්සකිරීපම්ී සඅධිකසනලධාරාව්න්සථාව්භාිකකසනලස ාගෙසව්ලටසපේෙපයන්ස

ෙලායා සඅව් සකිරී සථඳහාසබාධකයන්සප්ර ාණව්ත්සපලථසපයාදාසෙැනී ටසථැලකිි  ත්ස

ිකයසයුතුය.ථැලබිම්සථකථාසකිරීපම්ී සව්යාපෘති පසභූමිකපනසඅදාලසසපබෝක්ෂකුසආී සථදුබිසකසර ස

ඇතුලක්ෂසකිරී සකලසයුතුය. 

 

 

 ඉහල 

xi. අව් සපෘතබිස ඩත්තුසකිරීම්සථහසප පහයුම්සථැළබිම්සකිරී  

 

හාිසයසඅව් සකිරීපම්සකාගයපනී සනලාපෘතව්හ සකළ ණාකරණයසථඳහාසුණුදත්ව්සකාණුස

ව්ැිසසසයල්පෘතසකසර සථලකාසබැි යසයුතුය.සකාණුසඇටීරීසයා සව්ළක්ෂව්ාසෙැනී සථඳහාසිසව්ැරදස

පෘතයිේපෘතස ිකෂාකම්භය, සිදුුදස ව්ලස ිකෂාකම්භස ථහස ඇ පරීපම්ස ආ  පයස ිසව්ැරදව්ස ථලකාස

බැි යස යුතුය.ස කාණුස නලයස ථාව්ාභාිකකස නලස දහරාව්න්ටස එකතුස කරවී ටස අපේක්ෂෂාස

කරන්පන්ස ම්, ඛාද යටසඔපරාත්තුසපද , පරාන්ස ඩසරඳව්ාසෙැනීපම්සපෘතශධ පසආී ස

ප ාපයක්ෂස ඩත්තුසව්ුහසථැළබිම්සකළසයුතුය.ස 

ිකිකධසකාලපෘතරිච්පේදයන්සතුළසථානානීයසකාලුණිකකසතත්ත්ව්යන්ටසඔපරාත්තුසපද සපෘතරිදස

ව්ුහයන්සථඳහාසභාිකතාසකර සද්රව්යසප්රපේයප න්සපතෝරාසෙතසයුතුය.සව්ාපන්සව්යූහයන්ස

භාිකතාසකිරීපම්ී සිකපයාෂපයන්සඛාද සව්ැලීපම්සතාක්ෂෂිකකසකසර සථැළබිම්සකළසයුතුස

අතරසසියුම්සපරාන් ඩසඋපෘතස ළස ාගෙසව්ලටසකාන්දුසවී සව්ැළැක්ෂවී ටසහියව්රසෙතසයුතුය. 

 

 

ඉතාසඉහල  

 

 

10.7 ඉදකිරීම්සඅදයරසතුළසසිදුව් සබලපෘතෑම්සඅව් සකිරී  

10.7.1සඉදකිරීම්සඅදයරසතුළසපකාන්තසරාත්කුදව් ව්න්පේසපෘතාරිථරිකසහාසථ ානසකළ  ාකරණසඅුවලලස

වී සථඳහාසව් සප්රමිකතීන්සස 
 

පෘතාරිථරිකසහාසථ ාජීයසබලපෘතෑම්සකළ  ාකරණයසහාසඅව් සකිරී සථඳහාසව් සහියව්රසථා ා යපයන්සථෑ සව්යාපෘති පස

ථානා යකට ස පපෘතාදුස ය.ස පෘතාරිථරිකස ථහස ථ ාජීයස බලපෘතෑම්ස අව් සකිරී ස හාස කළ  ාකරණයසකිරී ස ථඳහාස ව් ස

කසරියා ාගෙසථා ා යපයන්සසියලූස ායයාම්සඅව් සකිරීපම්සථානා සථඳහාසපපෘතාදුසපේ.සප  සබලපෘතෑම්සපබාපහෝසදුරටස

ඉදකිරීපම්ස කටයුතුස ව්ලස කසරයිාකාරිත්ව්යටස පහාතුස පේ.ස එබැිකන්ස ඉදකිරීපම්ී ස ව් ස බලපෘතෑ ස අව් ස කිරී ස

පකාන්තසරාත්කුදපේසයුතුක කි.සඉදකිරීම්සඅදයපගී සපකාන්තසරාත්කුදව්න්පේසලිංබිසපෘතතසරකිාපේසඇතුලත්සකරසඇ පස

පෘතාරිථරික, ථ ාන, පථෞඛයයසථහසආරක්ෂෂණස(ES & HS) කළ  ාකරණයටසඅුවලලව්සපකාන්තසරාත්කුදව්න්පේස

අව්යයතාව්යසපකපථාසිකයසයුතුදසයන් සහිළිබඳව්සනා පකසපොඩ ැගිි සපෘතගපනෂණසථිංිකධා යසිකසින්සිසගපශයසකරස

ඇත.සප  සපකාටථසථඳහාසඅදාළසඅිංයව්ලසුණණාත් කසබව්සදැක්ෂපව් සප්රධා සපකාටථාසපෘතහතසදක්ෂව්ාසඇත(ව්ුණව්ස4). 

ිකථාතරසථඳහා, ESMP ඉදකිරීම්සපකාන්තසරාත්කුදව් ව්න්සථඳහාසපයාමුඛසකළසයුතුය 
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ව්ුණව්ස4: පෘතාරිථරිකසහාසථ ානසආරක්ෂෂණයටසඅුවලලසවී සථඳහාසපකාන්තසරාත්කුදපේසඅව්යයතාව්යන්සES & HS 

පාරිසරික සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැළසුමට 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත රාේකරුවන්ව දක්වන 

එකඟතාවය 

අයිතමය වයිපියය සදහා අදාලේවය 

2002.  පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1)  ව්ැඩසම සතුලසෙබඩාසකිරී  අ පයයින් සව්ැදෙත්ස(පරෝහල් පෘතරිශ්රය) 

2002.2 2)  යබ්ධයසථහසකම්පෘත   අ පයයින් සව්ැදෙත්ස (සපරෝගීන්, කාගයස

 ණ්ඩලය, පෘතදකයින්,  ගීන්)  

2002.2 3)  පොඩ ැගිි සඉරිතැීම්සථහසහාිසසසිදුවී  අදාලසපේ (පරෝහල්සපොඩ ැගිි ස) 

2002.2 4)  අපෘතද්රව්යසබැහැරසකිරී   අදාලසපේ 

2002.2 5)  කථලස බැහැරසකිරී  අ පයයින් සව්ැදෙත්ස(පරෝහල් පෘතරිශ්රය) 

2002.2 6)  දුිකි සපෘතාල ය  අ පයයින් සව්ැදෙත්ස (සපරෝගීන්, කාගයස

 ණ්ඩලය, පෘතදකයින්,  ගීන්) 

2002.2 7)  පොඩ ැගිි සද්රව්යසථහසකථලසප්රව්ාහ ය  අදාලසපේ 

2002.2 8)  නලය අදාලසපේ 

2002.2 9)  යාඛසථහසථතුන් අදාලසපේ 

2002.2 10)  පභෞ පකසථහසථිංථාකි පක යසථම්පෘතත්  අදාලසප ාපේ 

2002.2 11)  පෘතාිංශුසඛාධ ය  අදාලසපේ 

2002.2 12)  පෘතථසථ ෙසමිකශ්රසවී   අදාලසපේ 

2002.2 13)  පපෘතාපලාව්සහැරී   අදාලසපේ 

2002.2 14)  ෙල්සපකාරිසක්රියාකාරකම්  අදාලසප ාපේ 

2002.2 15)   ඩත්තුසව්ාහ සථහසයන්පරෝපෘතකරණ  අදාලසපේ 

2002.2 16)   හන සපීඩා අ පයයින් ස ව්ැදෙත්ස (අථලස ප්රනාව්, 

පරෝහල)  

2002.2 17)  උපෘතපයෝගීතාසපථාව්ාසහාසපෘතහබිකම්ස අ පයයින් සව්ැදෙත්ස( ාගෙය)  

2002.2 18)  දිෂයසපෘතරිථරයසව්ැඩිදයුණුසකිරී ස අ පයයින් සව්ැදෙත්ස

(පථෞන්දගයාත් කව්සථිංපේී ස ාගෙස

පකාටථ)  

2002-5. පෘතාරිථරිකස

අක්ක්ෂෂණය 

ූලි ඛසථමීක්ෂෂණස(ව්ාතය, නලය, යබ්ද, 

කම්පෘත , ඉරිතැීම්සථමීක්ෂෂණ  

ව්යාපෘති පසිකපයාි තසිසරීක්ෂෂණස

ථැලැථා සඅධයය ය 

ඉදකිරීම්සඅතරතුරසථමීක්ෂෂණස(ව්ාතය, නලය, 

යමද, කම්පෘත , ඉරිතැීම්සථමීක්ෂෂණ  

ව්යාපෘති පසිකපයාි තසිසරීක්ෂෂණස

ථැලැථා සඅධයය ය 

ප පහයුම්සකාලයසතුලසව්ැඩමම්සථමීක්ෂෂ  ව්යාපෘති පසිකපයාි තසිසරීක්ෂෂණස

ථැලැථා සඅධයය ය 

ව්ාගතාසතැබී සහාසපෘතව්ත්ව්ාපෙ සයා  අදාලසපේ 

 

2003. ව්ැඩමම්සපකාන්පශසිසථහසප්රනාසපථෞඛයසහාසආරක්ෂෂාව් 

2003.2 ආරක්ෂෂකසකසර සථිංිකධා යසථහස

ථන්ිසපේද ය 

අ පයයින් සඅදාලසපේ (සපරෝගීන්, කාගයස

 ණ්ඩලය, අ ාරක්ෂිතසබෑවු ,  ගීන්, බරස

ය පරෝපෘතකරණ)  

2003.3 ළ ාසයසර යසහාසබලකිරී  අදාලසපේ 

2003.4 ආරක්ෂෂාව්සහිළිබ`දසව්ාගතාසථහසඅ තුුදසථහස

ඒසහිළිබ`දසදැුවම්ී   

අ පයයින් සඅදාලසපේ 

2003.5 ආරක්ෂෂකසඋපෘතකරණසථහසඇදුම්සපෘතැලදුම් අ පයයින් සඅදාලසපේ 

2003.6 ආරක්ෂෂකසතත්ත්ව්යසපෘතරික්ෂෂාව් අ පයයින් සඅදාලසපේ 

2003.7 ප්රන ාධාරසපෘතහබිකම් අ පයයින් සඅදාලසපේ 
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2003.8 පථෞඛයසහාසආරක්ෂෂාව්සහිළිබ`දසපතාරතුුදස

ථහසපුහුණුව් 

අ පයයින් සඅදාලසපේ 

2003.9 යන්පරෝපෘතකරණසථහසබිදුබිකම්සලත්ස

පුශෙලයින් 

අදාලසපේ 

අදාලසපේස:සසඕ ෑ සඉදකිරීම්සප්රපශයයක්ෂසථඳහාසප යසඅදාලසකරෙතසහැක.ස(සESMP) 

අ පයයින් සඅදාලසපේස:සඅදාලසඉදකිරීම්සප්රපශයයටසබිිකපයාෂීසපලථසිසග ාණයසකරණසලදසපෘතාරිථරිකසථ ානසකළ  ාකරණස

ථැලබිම්සථඳහාසතහවුුදසකිරී ටසපකාන්තසරාත්කුදසිකපයාෂපයන්සපෘතාරිථරිකසකසර පේදයක්ෂසපලථසඅව්දාරණයසකළසයුතුය. 

අදාලසිකයසහැකියස:සව්යාපෘති පයසකසරියාත් කසව් සඅතරතුරසඉදකිරීම්සප්රපශයපනසඅදාලසඅිංයයන්සඅව්දා යසපයාමුඛසවුව්පහාත්ස

පෘතාරිථරිකසථ ානසකළ  ාකරණසථැලබිම්ස ගින්සකසරියාත් කසකලසහැක. 

අදාලසප ාපේස:සඅ ාව්රණයසවූසපකාන්පශසිස තසප  සඉදකිරීම්සප්රපශයයටසඅදාලසප ාපේ. 

ිකකල්පෘත:සඅව්යයතාව්යන්ස තසකසරියාත් කසපේ. 

ඉදකිරිම්සප්රපශයයටසබිිකපයාෂීසවූසඅක්ක්ෂෂණසථැලබිම්සපයාමුඛසකිරී .සඉදකිරීම්සප්රපශයයටසබිේපයාෂීසවුසඅක්ක්ෂෂණසථැලථම්ව්ලටස

අනූව්සපකාන්තසරාත්කුදසඅක්ක්ෂෂණසකටයුතුසසිදුසකිරී ටසබැී සසිම. 

ූලලායසරසව්යාපෘති පයසකසරියාත් කසකිරීපම්ී සපකාන්තසරාත්සකුදසහාසපෘතාරිථරිකසහාසථ ාජීයසකළ ා ාකරසථැළථ සථ ෙසඇ පසබැඳී  

 

10.7.2  ායසථානා යටසිකපයාිතසහාිසයසඅව් සකිරී ස 
 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළසව්යාපෘති පයසකසරියාත් කසකිරී ටසඅපේක්ෂිතසථානානීයසිකපයාි තසඅපෘතදාසඅව් සකිරීපම්සහියව්රයන්ස

පෘතහතසථඳහන්සපෘතරිදසපේස 

ව්ුණව් 5: ථානානීයසESස&සHSසඅව් සකිරී සථඳහාෙුවසලබ සහියව්ර   
 

 

හාිසසඅව් සකිරීපම්සඅයිත ය 

ව්යාපෘති පක්රිසයාත් කස

කිරීපම්සඅදයර 

ව්ෙීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛ්ාදනයයන්ව සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම 
 

ව්ැසිසකාලයසතුළී සව්යාපෘති පසථානා යසබෑවුම්සථකථාසකිරි , බින්ුන්සඉව්ත්සකිරී ස
ආී සකාගයයන්සසිදුසප ාකිරී ටසිසගපශයසකරසඇත.සඑ සිසථාසව්ැසිසකාලයටස
පපෘතරසිකයළිසකාලුණිකකසතත්ත්ව්යකසී සසිදුකළසහැකිසඋපෘතරි යස ායයා සඅව් ස
කිරීපම්ස ව්යාපෘති පයස තුළස ක්රියාකාරීස පලථස කටයුතුස කිරී ස අිසව්ාගයස පේ.ස
එප න් ස ව්ැසිස කාලයස තුළස ඉහළස බෑවුපම්ස කිසිදුක්රිස යාකාරක ක්ෂස
සිදුප ාකිරී ටසිසගපශයකරසඇත.සප යසථැලබිම්සඅදයපගසී සථලකාසබැි යස
යුතුය.සකපෘත සලදසපකාටපථන්සෙලාසය සපරාන් ඩසථඳහාසපරාන් ඩසපෘතාල ස
ක්ර සහඳුන්ව්ාසදයසයුතුය. 

ව්යාපෘති පසභූමිකයසසූදා ම්ස
කිරීපම්ී සථහ 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ 

ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 

ii. ආක්රමණික වියය්ෂ 
 

යාක යසඛාද සපෘතාල සව්ුහයන්සභාිකතාසකිරීප න්සව්ැළකියසයුතුය.සයාක යස
පෘතාල යස ථඳහාස පශශීයස පෘතරිථරපනස පශශීයස යාකස පතෝරාස ෙතස යුතුය.ස ඛාද ස
පෘතාල ස හියව්රස ථඳහාස භාිකතාස කර ස ව්ික්ෂෂලතාස ිකපයාෂස ථඳහාස ව් ජීවීස
ථිංරක්ෂෂණස පදපෘතාගතපම්න්තුපේස ථහස ව් ස ථිංරක්ෂෂණස පදපෘතාගතපම්න්තුපේස
අුව ැ පයසඅව්යයසපේ 

ඉදකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කුද 

iii. ප්රව්ාහ සයටිතලසපෘතහබිකම්සපකපරටීසබලපෘතෑම්ස(ිකපයාෂපයන්ස ාගෙස

පහෝසදුම්රියසප්රපේයයසතාව්කාි කව්සඅටීමිකසවී ,  ාගෙසතදබදපනස
අව්දා    

 

ප  සභුමිකපනසසිටසප්රධා ස ාගෙයටසද්රව්යසරසබින්ුන්සප්රව්ාහ යසකිරීපම්ී ස
  ාසරනව්ාහ සපෘතාල යක්ෂසක්රියාත් කසකළසයුතුය 

ඉදකිරීම් කාලය 

තුළ 

ඉදකිරීම් 

පකාන්රාත්කුද 

iv. Priority Health and Safety Issues 
 

ව්ැඩසමපම්සපථාව්කයින්ටසඉහළසඅව්දා ම්සතත්ව්යන්සයටපත්සව්ැඩසකිරී ටසසිදුස

ව් සබැිකන්, "ව්ැඩසපකාන්පශසිසථහසප්රනාසපථෞඛයසථහසආරක්ෂෂාව්"සයටපත්ස

ESMP ටීසපකාන්රාත්කුදව්න්පේසව්ෙීපම්ස2003සව්ෙන් පපනසදක්ෂව්ාසඇ පස
ිසගපශයසක්රියාත් කසකිරී සඅතයව්යයසපේ.සිසසිසථිංිකධා යක්ෂසථහසආරක්ෂෂකස
අක්ක්ෂෂණසපෘතශධ පයක්ෂසතුළසප  සිසගපශයයන්සඅුවෙ  යසකළසයුතුය 

 

i. ඉදකිරීම්සකටයුතුසආරම්භසකිරී ටස පපෘතරස ිකපයාෂස ව්ිත්තීයස පථෞඛයස ථහස
බිරක්ෂිතතාසකළ  ාකරණසථැලැථා ක්ෂසථකථාසකිරී . 
 

 

ඉදකිරීම් කාලය 

තුළ 

 

PMU 

 

ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 
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ii. ඉදකිරීම්සකටයුතුසආරම්භසකිරී ටසපපෘතරසිකපයාෂසCOVID 19 සූදා ම්ස
වීපම්සථැලැථා ක්ෂසථකථාසකිරී . 

iii. පථාව්කස පථාිකකාව්න්ස ථහස පරෝහල්ස කාගයස  ණ්ඩලය, පරෝගීන්පේස
ආරක්ෂෂාව්ස ථඳහාස අ තුුදස ඇඟවීපම්ස පෘතශධ පයක්ෂස ථහස ූගණස කාී ස
මුඛරකුදව්න්සප  සව්ැඩසම සථඳහාසපබපහිකන්සිසගපශයසකරුවසලැපබ් 

iv. පථාව්කයින්ස ආරක්ෂෂාස කිරී ස ථඳහාස අව්දා ම්ස ථානා ව්ලස ආරක්ෂිතස
බාධකසථහසආරක්ෂිතසදැල්සථිකසකළසයුතුය 

v. ආරක්ෂිතසථපෘතත්තු, ටීථාව්ැබිම්, ආරක්ෂිතසඇඳුම්සහාසඇථාසකණ්ණාඩිසව්ැිසස

පුශෙි කසආරක්ෂෂකසඋපෘතකරණස(PPE) ථැපෘතයී . 

vi. පථාව්කයින්ටසපුහුණුසකිරීම්සථහසදැුවව්ත්සකිරීපම්සව්ැඩථටහන්සලබාසී   

vii. ප්රධා ස ඉදකිරීම්ස කටයුතුස සිදුකිරී ටස පපෘතරස උපෘතද්රව්ස ිකයාපල්ෂණයස සිදුස
කිරී සථහසහඳු ාෙත්සඑව්ැිසසඋපෘතද්රව්සථඳහාසප්ර ාණව්ත්සහාිසසඅව් සකිරීපම්ස
ක්රියා ාගෙසථැලබිම්සකිරී රථැපෘතයී  

viii. මීටසඅ තරව්, අථානායීසභූමිකයකසව්ැඩසකිරී සව්ැසිසථ පනී සඉතාසඅව්දා ම්ස
ථටීතසබැිකන්සව්ගෂාසකාලයසතුළසප්ර ාණව්ත්සකාලයක්ෂසථඳහාසව්ැඩස තරසකළස
යුතුය. 

 

 

iii. යරෝගීන්ව සහ අමුේතන්වයනන්ව ඉදිකිරීම් භූමියට භූමියට බැහැර කිරීම් 

(කුණු, යබෝතල් සහ ආහාර) විසි කරන්වන. 
 

ඉදකිරීම්සභූමිකයසතුලසක්රියාකාරකම්සආරම්භසවී ටසපපෘතරසආරක්ෂිතසථිංඥපාසපුව්ුදස
ථිකස කරන් .ස ඉදකිරීම්ස භූමිකයටස ඇතුුවී ස රස එබීස බැී ස ව්ැළැක්ෂවී ස ථඳහාස
දැන්වීම්සප්රදගය යසකිරී ස ගින්සපරෝගීන්සථහසඅමුඛත්තන්සඉදකිරීම්සකටයුතුස
හිළිබඳව්සදැුවව්ත්සකිරී . 

ව්යාපෘති පසභූමිකයසසූදා ම්ස
කිරීපම්ී සථහ 
ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ 

ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 

iv. පිපිරීම්/පිපිරීම් යහ්තුයවන්ව පාෂාණ අංශු නිසා ඇයවන තුවාල 
 

පරෝහපල්සපරෝගීන්සබැී ටසඇ පසපේලාව්න්ටීසසියලු සහිහිුදම්සකටයුතුසඅව් ස
කිරී ස ථහස හිහිුදම්ස කාලසී ාව්ස හරහාස දැුවව්ත්ස කිරීම්ස සිදුස කිරී .ස
හිහිරීම්රහිහිරවීම්සපහාතුපව්න්සපෘතාෂාණසඅිංශුසපහාතුපව්න්සඔවුන්පේසතුව්ාලසථඳහාස
හදසිසඅ තුුදසව්ැලැක්ෂවී සථඳහාසසූදා ම්සවීපම්සථැලැථා ක්ෂසථානාහිතසකිරී . 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 

v. ඉදිකිරීම් අතරතුර ඛ්ාදන බලපෑම් අවම කිරීම 
 

භුමිකයසඑළිපපෘතපහළිසකිරී , බෑවු ස ැව්තසථකථාසකිරී , බින්ුන්සඉව්ත්සකිරී ස
ය ාදයසථම්බන්ධසඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසව්ැසිසථ පනී ස ැව්ත්වී ටසිසගපශයස

පකපග.සඑබැිකන්, ිකයළිසකාලව්ලී සබෑවුම්සඅව් සකිරීපම්සඅඩිකසව්ැඩසසිදුසකිරී ස
අතයව්යයසව් සඅතරසපතත්සකාලව්ලී සබෑවුම්සප්රපශයපනසඑව්ැිසසක්රියාකාරකම්ස
හැකිතාක්ෂස ව්ළක්ෂව්ාස ෙතස යුතුය.ස ව්යාපෘති පස ථැලබිම්ස කිරීපම්ස අදයපගී ස ප යස

ථලකාසබැි යසයුතුය.සපරාන් ඩසඋුණල්සහඳුන්ව්ාසදයසයුතුසඅතර, අව්ථාදතසනලයස
බැථයා සඅව් සකිරී . 

ව්යාපෘති පසභූමිකයසසූදා ම්ස
කිරීපම්ී සථහ 
ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ 

ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 

vi. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

. ඉදකිරීම්ස අපෘතද්රව්යස බැහැරස කිරී ස ථම්බන්ධපයන්ස පකාන්රාත්කුදස ිකපයාෂස

අව්ධා යක්ෂස පයාමුඛස කළස යුතුය.ස ප  ස අඩිකයස පකාිකඩ්ස 19ස පරෝගීන්ස සිටි ස
පරෝහල්ස පෘතරිශ්රයකස හිටීටාස ඇත.ස ප  ස ඉදකිරීම්ස අපෘතද්රව්යස පරෝගීන්පේස
පථෞඛයයටසබලපෘතාුවසඇත.සභූමිකයටසයාබදව්සථාව්භාිකකසනලසපෘතහරක්ෂසෙලාසබසි ස
අතරසව්ැසිසථ පනී සප්රපශයපනසනලසකාන්දුවීම්සපෘතව්තී.සඑබැිකන්සඑව්ැිසසඅපෘතද්රව්යස

න  යසව්න්පන්ස ම්සපථෝදාසඉව්ත්සප ාකරසිසසිසපලථසෙබඩාසකරසPMU 
ිකසින්සඅුව තසක්රියාසපෘතටිපෘතාටියටසඅුවව්සබැහැරසකළසයුතුය.සඉදකිරීම්සඅපෘතද්රව්යස
 ාගෙයසදපේසපහෝසනලාපෘතව්හ ව්ලටසබැහැරසප ාකළසයුතුය. 

ව්යාපෘති පසභූමිකයසසූදා ම්ස
කිරීපම්ී සථහ 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ 

ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 

vii. පහළ බෑවුයම් ජලය භාවිතා කරන්වනන්ව මත බලපෑම 
 

. ඉදකිරීම්සකටයුතුසිසථාසඅථි න්සසෙලාසය සනලයසඅපෘතිකරසිකයසහැක. 
 

ව්යාපෘති පසභූමිකයසසූදා ම්ස
කිරීපම්ී සථහ 
ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ 

ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 

viii. යස්වකයින්ව සඳහා ස්ථානීය සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

කම්කුදව්න්පේස ිකව්ිතස  ලපෘතහසකිරී ස අව් සකිරී ස ථඳහාස පකාන්රාත්කුදස
ිකසින්සව්ැඩම සතුළසශ්ර සබලකායසථඳහාසතාව්කාි කසථනීපෘතාරක්ෂෂකසපෘතහබිකම්ස
ථකථාසකළසයුතුය. 

ව්යාපෘති පසභූමිකයසසූදා ම්ස
කිරීපම්ී සථහ 
ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ 

ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 
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ix. දූවිලි පාලන යර 
  

ඉදකිරීම්ස කාලයස තුළස න  යස ව් ස දූිකි ස අිංශුස කාගයස  ණ්ඩලයටස ථහස
පරෝගීන්ටසබලපෘතෑම්සකළසහැකිය.සපරෝගීන්සබැී ටසපෘතැමිකපණ ස හන තාව්ටස
ඉදකිරීම්ස කටයුතුස හරහාස න  යස ව් ස දූිකි ස අිංශුව්ලටස බලපෘතෑම්ස ඇ පස ිකයස
හැකිය.සඑප න් සොල්ලසපදිකයායස ාදම්පේසප්රධා ස ාගෙපනසෙ න්සෙන් ාස
 ගීන්ටදසන  යසව් සදූිකි සඅිංශුසපහාතුපව්න්සපීඩාව්ටසපෘතත්සිකයසහැකියි.සඅධිකස

දූිකි සපහෝසaerosol න  යසකිරීපම්සක්රියාකාරකම්සඅපේක්ෂෂාසකරන්පන්ස ම්ස
ිකපයාෂස පරසආදයසභාිකතාසකළසයුතුය. 

 

ව්යාපෘති පසභූමිකයසසූදා ම්ස
කිරීපම්ී සථහ 
ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ 

 

ඉදකිරීම්ස
පකාන්රාත්කුද 

x. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 
 

ඉදකිරීම්ස කටයුතුස ථඳහාස නලයස ලබාස ෙතස යුත්පත්ස පරෝහල්ස
කළ  ාකාරීත්ව්පනස අුව ැ පයස ඇ පව්ස අුව තස ථානා පයන්රස පරෝහපලන්ස
පෘත ික. 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xi. වැඩ කරන යේලාවන්ව  
 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසදව්ාසකාලයටසපෘත ණක්ෂසසී ාසකළසයුතුය.සථව්ථස6 න්සපෘතබිසව්ැඩස
ආරක්ෂිතසෙැටුසපහාතුපව්න්සකිසිදුසපහාතුව්ක්ෂසිසථාසිසගපශයසප ාකරයි. 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xii. යස්වා යටිතල පහසුකම් මත බලපෑම 
 

PMU අුව ැ පයටස අුවව්ස ඉදකිරීම්ස ආරම්භස කිරී ටස පපෘතරස ිකදුි ස ථිංපශය, 

ිකදුි ය, නලස ාගෙසපව් ත්සථානා ෙතසකළසයුතුය. 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xiii. මිනිසුන්වට වැඩ බිම තුලට ඇතුළු ීමට යහෝ තරණය කිරීමට ඇය 

අවයයතාවය 
 

 යකාන්වරාේකරුයේ පූර්ණ කාලීන මුරකරුවන්ව විසින්ව දැනුවේ 

කිරීම, අනතුරු ඇඟීයම් සලකුණු සහ සුපරීක්ෂාකාරී ීම මගින්ව 

වැඩ බිමට ඇය විය හැකි අනවසර ප්රයේයයන්ව වැළැක්විය යුතුය. 

 නියමිත ස්ථානවල අවම වයයයන්ව මීටර් 3 ක උසකට සුදුසු 

ද්රවයයක් භාවිතා කර ආරක්ිත වැටක් ඉදිකළ යුතුය. 

  ඇමුණුම: COVID-19 අවදානම අවම කිරීම සඳහා යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂිත 

පියවර: අවධානම් අවම කිරීයම් ස්ථානය රජයේ ආයුර්යේද යරෝහල - 

වැරැල්ල 

 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xiv. ඉදකිරීම්සඅතරතුරස  ාසව්ැඩමම්සපෘතිකරතාසපෘතාල ය 

 

දියයසදූෂණයසඅව් සව්සආකාරයටසපෘතව්ත්ව්ාසෙතසයුතුය 

ව්යාපෘති පසභූමිකයසසූදා ම්ස

කිරීපම්ී සථහ 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ 

 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xv. පථාව්කයන්සථදහාසආචාරසධග සපෘතශධ පයක්ෂසහදුන්ව්සී  .ස 
 

පකාන්රාත්කුදස ිකසින්ස එකඟස වූස ආචාරස ධග ස පෘතශධ පයස පෘතව්ත්ව්ාපෙ ස
යාප න්සශ්ර සබලකායසථහසන තාව්සථහසථිංචාරකයින්සඅතරසඇ පසිකයසහැකිස
ආරවුල්සව්ළක්ෂව්ාසෙතසයුතුය. 
 
ිකපයාෂපයන් ස පපෘතාදුස  ා ස ථහස පරදස පථෝද ස ථානා ස ව්ැිසස හවුල්ස ථම්පෘතත්ස
භාිකතාසකිරීපම්ී ස ශ්ර සබලකායස ථහස න තාව්ස අතරසඇ පස ිකයසහැකිසආරවුල්ස
ව්ළක්ෂව්ාසෙතසයුතුය. 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xvi. ථගපෘතසදෂාටසකිරීම්සථහසහදසිසඅ තුුදසකළ  ාකරණය 

 

ථගපෘතසදෂාටසකිරීම්සථඳහාසිසසිසහදසිසකළ  ාකරණසපෘතශධ පයක්ෂසහඳුන්ව්ාසදයස

යුතුයස (ථගපෘතස දෂාටස කිරීම්ස හිළිබඳස දැුවව්ත්ස කිරී , ව්ැඩස කර ස අතරතුරස

ආරක්ෂිතසථපෘතත්තු, ථගපෘතස දෂාට යකී ස ප්රන ාධාර, පරෝහල්ස ෙතසකිරී සථහස
ථගපෘතසදෂාටසකළ ණාකරණසපෘතහබිකම්සඇ පසිසව්ැරදසපරෝහලටසඇතුළත්සකිරී ස
ඇතුළත්සපේ . 
ප ව්ැිසසථානා සව්ලසඅ තුුදසබහුලව්සසිදුසපේ.සපව් ත්සඅ තුුදසථඳහාසිසසිස

හදසිස කළ  ාකරණස ඒකකයක්ෂස (ප්රන ාධාරස පෘතහබිකම්, ආරක්ෂිතස ද්රව්ය, 
පරෝහල්ෙතසකිරීපම්සපෘතහබිකම්සථහසප්රව්ාහ සපෘතහබිකම් සප  සඉදකිරීම්සභුමිකයසස
ථඳහාසපෘතව්ත්ව්ාපෙ සයාසයුතුය. 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුළ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 
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10.7.3 ව්යාපෘති පසථානා යටසඅදාලසිකපයාිතසඅක්ක්ෂෂණසතත්ත්ව්යන්ස 
 

ඉදකිරීම්සඅදයරසතුළසපෘතහතසථඳහන්සඅක්ක්ෂෂණසථැලැථා සිසගපශයසකරසඇත.සමීටසඅ තරව්සඉදකිරීම්සපකාන්තසරාත්කුදස
ිකසින්සපකාන්තසරාත්කුදව්න්පේසව්ෙී සහිළිබඳසථඳහන්සකළසයුතුසිසරීක්ෂෂණසකසරියාසපෘතටිපෘතාටියසදසකසරියාත් කසකළස
යුතුය.සපකාන්තසරාත්කුදසිකසින්සඉදරිපෘතත්සකර සලදසඉල්ලූම්පෘතතසතුළසඔහුපේසිසපුණතාසහිළිබඳසඅදාළසපල්ඛ සථ ඟස
කසරියාත් කසකිරී ටසබලාපපෘතාපරාත්තුසව් සESMP ව්ැඩහිළිපව්ළසපයාමුඛසකරණුසඇත.සESMP ථඳහාසව් සහිරිව්ැයස
පව්  සපෙවුම්සඅයිත යක්ෂසපලථසදැක්ෂිකයසයුතුය.සපතෝරාෙත්සඉදකිරීම්සපකාන්තසරාත්කුදසිකසින්සපෘතාරිථරිකසථහසථ ානස
කළ  ාකරණස කසර ස හිි බඳස ප්රකායයක්ෂස ඉදරිපෘතත්ස කළස යුතුස අතරස එයස PMU ඒකකයස  ගින්ස අුව තස කිරී ටස
ිසයමිකතය 

 

ව්ුණව්ස6: පෘතාරිථරිකසහාසථ ානසඅක්ක්ෂෂණසථැලබි ; ඉදකිරීම්සඅදයර 

අධීක්ෂණ අවයතාවය පරාමිතීන්ව වාර නණන  

i. ූලි ඛසනීරීක්ෂෂණ නලපනසගූණාත් කභාව්ය ව්රක්ෂස* 

පුගව්සඉරිතැීම්සිසරීක්ෂෂණය ව්රක්ෂස* 

භුමිකපනසසිදුව් සකම්පෘත  ව්රක්ෂස* 

ව්ායුසගූණාත් කභාව්ය: ව්ායුසඅිංශු ව්රක්ෂස* 

පෘතබිමම්සයබ්දයස ැනී  ව්රක්ෂස* 

ii. ඉදකිරීම්සඅතරතුර  නලපනසගූණාත් කභාව්ය - 

පුගව්සඉරිතැීම්සිසරීක්ෂෂණය ඉදකිරීම්ස අතරතුරස ථැලකියස යුතුස

ිකථානාපෘත යක්ෂසිසරීක්ෂෂණයසකළපහාත්ස** 

භුමිකපනසසිදුව් සකම්පෘත  ිකදුම්සයන්පරෝපෘතකරණ, ිකදුම්සව්ැඩ, පහෝසභූස

කම්පෘත සන  යසකර සඕ ෑ සකාගයයක්ෂස

ක්රියාත් කසකිරීපම්ී ස* 

ඉදකිරීම්සව්ලසී සඇ පසව් සයබ්දය අධිකසයබ්දසඋත්පෘතාද යසකර සකාලව්ලී ස

 ථකටසව්රක්ෂස* 

ව්ායුසගූණාත් කභාව්ය:සව්ායුසඅිංශු  ථකටසව්රක්ෂස* 

iii. රනව්ාහ ස

ිකප ෝච ය 

ව්යාපෘති පසකටුයතුසථඳහාසපයාදාසෙන් ාසසියු සයන්පරෝපෘතකරණසව්ලසව්ායුස

ිකප ෝච යසථහ පකස පබී සඅතයාව්යයසපේ.සව්යාපෘති පසභූමිකපනසකාගයභාරසපෘතරිථරස

ිසලධාරීසව්රයාසිකසින්සඒව්ාසපෘතරික්ෂෂාව්ටසලක්ෂසකලසයුතුය. 

iv. අක්ක්ෂෂණසආයත ය * ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරිපනසි යාපෘතදිංචිසථහ පකසථටීතසථාව්ාක් සඅක්ක්ෂෂණස
ආයත යක්ෂස ගින්සඉරිතැීම්සපෘතරීක්ෂෂණසහැරසඅප කුත්සපෘතරීක්ෂෂණසථඳහාස
පයාදාෙතසයුතුය. 
**ව්යාපෘති පසකළ  ාකරණසඒකකයස:PMUසිකසින්සහිි ෙුවසලබ සිකයාව්ාසීස

ආයත යක්ෂස ගින්සඉරිතැීම්සපෘතරීක්ෂෂණසකලසයුතුය 

v. ව්ාගතාසකිරීපම්ස

අව්යයතා 

ජල මාර්න  වල ජලයේ ගුණාේමකභාවයස-සනලපනසපෘතැව් පයසයුතුසඅව් ස

ුණණාත් කසතත්ත්ව්යන්සහිළිබඳව්ස2017 ව්ගෂපනස ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරියස
ිකසින්සප්රකායයටසපෘතත්සකර සලදසප්රමිකතීන්ටසඅනූව්සථිංථන්ද යසකිරී .ස 

ආසන්වන නිවාස වල යනාඩනැගිලි පූර්ව ඉරිතැලීම් පිළිබඳ සමීක්ෂණයස-ස
ව්ිත්තී යසව්ාගතාව්.ස 
යපාළයේ කම්පනයන්වස-සයන්තසරසසූතසරව්ි න්සඇ පසව් සපපෘතාළපේසකම්පෘත යන්.ස

ඉදකිරීම්සඅතරතුරසහාසව්ාහ සව්ි න්සඇ පව් සකම්පෘත යන්,  ධය සපෘතරිථරස
අධිකාරිපනසප්රමිකතීන්ටසඅනූව්ස 

වට පිටායවන්ව ඇය වන යබ්දය මැනීමස-ස ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරිපනසඅිංකස

924.1 1996ස ැයිස01සද සිකපයාෂසෙැථට්සපෘතතසරය 

වායු ගුනාේමකභාවය සම්බන්වධ කරුණුස-සයසරීසලිංකාස ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරිපනස

අිංකස1562/22 2008සඅපෙෝථාතුස15 - ිකපයාෂසිකපේද පනසථඳහන්සඅව් සව්ායුුණණස

තත්ත්ව්යන් 
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11. යස්වක කළමනාකරණය 

 

ිසසිස පථාව්ක-කළ  ාකරණස ථම්බන්ධතා, ව්යාපෘති පපනස පථාව්කයින්ටස ථාධාරණස පලථස ථැලී ස ථහස
ආරක්ෂිතසහාසපථෞඛ්යස සථම්පෘතන් සපථාව්ාසතත්ව්යන්සථැපෘතයී සඅව්යයසපේ.සප ටීසව්ෙී සපෘතැව්පරන්පන්සස
ව්යාපෘති පසකළ  ාකරණසඒකකයසථහසඉදකිරීම්සපකාන්තසරාත්කුදසපව්තය. 

ප ටීසඅරමුඛණුස ම්; 

 රැකියාපේසආරක්ෂෂාව්සථහසපථෞඛයසප්රව්ගධ යස 

 ව්යාපෘති පස පථාව්කයින්ටස ථාධාරණස පලථස ථැලී , පව් ථාස පලථස ප ාථැලී ස ස ථහස ථ ා ස
අව්ථානාසප්රව්ගධ යසකිරී  

 කාන්තාව්න්, ආබාධිතස පුශෙලයින්, ළමුඛන්ස ථහස ථිංක්ර ිකකස පථාව්කයින්, පකාන්තසරාත්ස

කම්කුදව්න්, ප්රනාසපථාව්කයින්සථහසප්රානමිකකසථැපෘතයුම්සකම්කුදව්න්සව්ැිසසඅව්දා  ටසලක්ෂිකයසහැකිස
කම්කුදව්න්සඇතුුසව්යාපෘති පසපථාව්කයින්සආරක්ෂෂාසකිරී . 

 සියලුසආකාරපනසබලහත්කාරසයසර යසථහසළ ාසයසර යසභාිකතාසකිරී සව්ැළැක්ෂවී  

 නා පකසනී පව්ලටස අුවලලස ව් ස පෘතරිදස ව්යාපෘති පස පථාව්කයින්පේසආශ්රිතසිසදහථස ථහස ථාූලටීකව්ස
පක්ෂව්ල්සකිරී සය සූලලධග ව්ලටසථහායසවී . 

 පථාව්ාසථානා සෙැ සථැලකිි  ත්භාව්යසඉහළසදැමී සථඳහාසව්යාපෘති පසපථාව්කයින්ටසප්රපේයස ාගෙස
ථැපෘතයී . 

 

12. සශ්රීසලිංකාසනා පකසපථෞඛයසඅධිකාරියසිකසින්සිසකුත්සකර සලදසපකාිකඩ්ස-19සව්ැළැක්ෂවීපම්සහියව්ර 

 

පකාිකඩ්ස-19,  ව්සපකාපරෝ ාසව්යිරථාසආථාද යසපලෝකපයන්සමුඛු ිසන් සතුරන්සකරස ැත.සඑබැිකන්, ථැකසථටීතස

තත්ව්යක්ෂස අ ාව්රණයස වුව්පහාත්ස ඇ පව් ස භී පකස අව්ථානාස ව්ළක්ෂව්ාස ෙැනී ස ථඳහාස ප න් ස ආථාද ස පෘතැ පරී ස

ව්ැළැක්ෂවී සරසපෘතාල යසකිරී සථඳහා, සියලු සපකාන්තසරාත්කුදව්න්ටසපකාිකඩ්-19සසූදා ම්සකිරීපම්සථැලැථා ක්ෂසථකථාස

කළසයුතුසඅතරසඉදකිරීම්සකග ාන්තසථිංව්ගධ සඅධිකාරියස (CIDA) ිකසින්ස2020ස අහිපයල්ස29ස ද සථපෘතය සලදස

“පකාිකඩ්-19ස පෘතැ පරීස යා කී ස ශ්රීස ලිංකාස ඉදකිරීම්ස ථානා ස ථඳහාස අුවෙ  යසකළස යුතුස ස පථෞඛයස ථහසආරක්ෂිතස

 ාගපෙෝපෘතපශයයන්ස”සඅුවව්සඑයසකියාත් කසකළසයුතුසපේ. 

 

13.  පෘතදිංචිස න තාව්ස ථහස පෘතාගයව්කුදව්න්පේස උපෘතපශය ස -ස පෘතව්ත්ව්ාස ඇ පස පහෝස පෘතැව්ැත්වී ටස ිසයමිකතස

උපෘතපශය සපථාව්ාව්න් 
 

 

13.1 පෘතදිංචිසන තාව්සථඳහාසවූසඋපෘතපශය සපථාව්ාව්ස 
 

ව්ැරැල්ලසආයුගපේදස පරෝහපල්ස ප්රධා සනව්දයසිසලධාරීසනව්දයසK.M ප්රියන්තස හතාස ප  ස ායයාපම්සූගව්ස

අ තුුදසඇඟවීම්,  ායයාම්ස අව්ධා  ස අව් සකිරීපම්ස ව්යාපෘති පයස ථහස අරමුඛදල්ස ථැපෘතයීපම්ස යාන්රණයස හිළිබඳව්ස

දැුවව්ත්සකර සලී .ස ායයාම්සඅව්ධා  සඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසඅෙයසකළසහැකිසබව්ත්සකාගයස ණ්ඩලපනසූගණස

ථහපයෝෙයසඇ පව්සව්යාපෘති පයසථඳහාසත සකැ ැත්තසපෘතළසකළසබව්ත්සඔහුසප්රකායසකපළාය. 

 

13.2 උපෘතපශය ව්ලටස ථම්බන්ධස පෘතාගයාව්කුදව්න්සඋපෘතපශය ව්ලී සඇ පකරෙත්ස යම්සිසගපශයයන්ස පහෝස ගිිකබිම්ස

(ඇමුඛණු සII බලන්   
 

 

 ාතරස දථාික්ෂස  ධය ස පෘතරිථරස කාගයාලපනස පනයෂාඨස පෘතරිථරස ිසලධාරීස ිසහාල්ස ඩී.එන්.දස සිල්ව්ාස  හතාස ප  ස

ව්යාපෘති පයසහිළිබඳව්සදැුවව්ත්සකර සලී .ස ායසයෑම්සඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පසෙැථට්සපෘතරපනසිසයමිකතසව්යාපෘති පසපලථස

ප ාථලකයි.සපයෝජිතසව්යාපෘති පයසහදසිසක්රියාව්ක්ෂසථඳහාස ායයෑපම්සඅව්දා  සඅව් සකිරී ටසඅදහථාසකර සබැිකන්, 

ව්යාපෘති පපනසප්රමුඛඛතාව්යසථලකාස ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරිපනසඅුව ැ පයසඅව්යයසප ාපේ. 
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14.  ව්යාපෘති පයසකසරියාව්ටස ැිංවී ටස අව්යයස පයෝෙයතා, කැ ැත්තස ප්රකාය ය, එකඟතාව්ස ථහස අුව තස

කිරීම්ස 

 

ව්ුණව්ස7: බාධාසඉව්ත්සකරසෙැනීම්, ිකපරෝධතාසප ා ැ පසබව්, කැ ැත්තසථහසඅුව තසකිරීම් 
 

අවයයතාවය / අනුමත කිරීම / 

ආයතනය 
වයාපියයට අදාළේවය  

14.1 ව්යාපෘති පයසක්රියාත් කසකිරී  

දථාතසරකි්ෂසපල්කම්ව්රයාපේසඅුව ැ පයස ව්යාපෘති පයස කසරියාව්ටස  ැිංවී ටස දථාතසරකි්ෂස පල්කම්ව්රයාපේස අුව ැ පයස ලබාස

ෙැනී ටසසිදුව්ුවසඇ පසඅතරසප ටීී ස හසඇ  පසව්රයාසථහසදථාතසරික්ෂකපනසව්ෙකිව්ස

යුතුසආයත සථහභාගීසව් සදථාතසරික්ෂසථම්බන්ක්කරණසකමිකටුව්සහමුඛපේසව්යාපෘති පස

පයෝන ාස ඉදරිපෘතත්ස කළස යුතුස පේ.ස ව්යාපෘති පස කළ  ාකරණස ඒකකපනස

ිසලධාරිපයකුස ව්යාපෘති පයස හිළිබඳස ිකථාතරසකරමිකන්ස එටීස ිකිකධස පෘතාරිථරිකස ථහස

ථා ානයීයස ෙැටුස ආදයස ෙැ ස කුදණුස ඉදරිපෘතත්ස කරණුස ඇත.ස ප  ස ෙැටුස

ථම්බන්ධපයන්සථාකච්ඡාසපෘතව්ත්ව්මිකන්සප  සරැථාවීපම්ී සෙුවසලබ සිසගපශයස

ප  සපෘතාරිථරකසථහසථ ානයීයසකළ  ාකරණසථැලබි සකසරියාව්ටස ිංව් සිකටස

ථැලකිල්ලටසෙැප ුවසඇත. 

ථැලබිම්සකමිකටුපේසඅුව ැ පය ප  සව්යාපෘති පයසපකාටපපෘතාලස ෙරසථභාපේසථැලබිම්සකමිකටුපේස

අුව ැ පයසලබාෙතසයුතුයස 

14.2 ව්යාපෘති පයටසඅදාළසරනපනසඉඩම්සටීමිකයන්පේසඅුව ැ පය 

 ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරිය නා පකසපෘතාරිථරිකසපරුණලාසිසව්ලටසඅුවව්ස ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරිපනස

අුව ැ පයසඅව්යයසපේ. 

ව් සථිංරක්ෂෂණසපදපෘතාගතපම්න්තුව්ස 

ව් සජීවී ථිංරක්ෂෂණසපදපෘතාගතපම්න්තුව් 

 

ව් සරක්ෂිතසපව්න්කිරීම්සකලාපෘතයකසයටපත්සපහෝසතුළසප  සව්යාපෘති පස

ව්ැඩම සහිටීටාසප ා ැ පසබැිකන්සව් සථිංරක්ෂෂණසපදපෘතාගතපම්න්තුපේස

ථහස ව් ජීවීස ථිංරක්ෂෂණස පදපෘතාගතපම්න්තුපේස අුව ැ පයස අව්යයස

ප ාපේ. 

භූසිකදයාසථමීක්ෂෂණසහාසපෘතතල්සකාරයාිංයය භූමික, පෘතාෂාණසහාසඛිසන යසබින්ුන්සප්රව්ාහ යසහාසබැහැරසකිරී සථඳහාස

පෘතසරාපශශීයසභූසිකදයාසථමීක්ෂෂණසහාසපෘතතල්සකාරයාිංයපනසඅුව ැ පයස

ලබාෙතසයුතුයස(අව්යය ම්සපෘත ික  

රත් පුරසප්රාපශශීය ථභාව් අපෘතද්රව්යස ප්රව්ාහ යසථහසබැහැරසකිරී සව්ැිසසකටුයුතුසථඳහාස රත් පුරස

ප්රාපශශීය ථභාපව්න්සඅුව ැ පයසලබාෙතසයුතුය.. 

ලිංකාසිකදුි බලස ණ්ඩලය ව්යාපෘති පසභූමිකපනසිකදුි බලසථැපෘතයු සථඳහාසලිංකාසිකදුි බලස ණ්ඩලපනස

පෘතසරාපශශීයසකාගයාලපයන්සඅුව ැ පයසඅව්යයසපේ. 

නා පකසයාකසිසපරෝධාය සපථාව්ය ප  සඅපෘතදාසඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පයසථදහාසපෘතැලෑටිසපහෝසබීනසඅව්යයසපේස

 ම්ස(ආ ය යසකලසයුතුස ම් ස1999සඅිංකස35සදරණසපෘතැලෑටිසථිංරක්ෂෂණස

පෘත තස යටපත්ස කිිකග ස අධයක්ෂෂස න රාල්ස පව්ුවපව්න්, අ පපගකස

අධයෂකසනා පකසයාකසිසපරෝධාය සපථාව්ය,සකටු ායක.සඅුව තසකලස

පෘතැලෑටිස පහෝස බීනස අධිකාරියස  ගින්ස ිසකුත්ස කරණස බලපෘතතසරයස හාස

පකාන්පශසිසයටපත්සපෙ සආසයුතුය 

14.3 පපෘතෞශෙි කසඉඩම්සටීමිකකුදව්න්පෙන්සඅුව ැ පයසලබාෙැනී රන  පකසබැී  රසිකුදශධත්ව්යක්ෂසප ා ැ පසවී  

ඉඩම්සටීමිකකුදව්න්ස(ආයුගපේදස

පදපෘතාගතපම්න්තුව්සථහසශ්රීසථම්පබෝධිස

පෘතද    

ව්ුහයන්සඉව්ත්සකිරී ට, ඉඩ ටසප්රපේයසවී ට, ඉදකිරීම්සකටයුතුසක්රියාත් කස

කිරී ටසථහසදුණසකාී ස ඩත්තුසකටයුතුව්ලසිසරතසවී ටසබාධාව්ක්ෂසප ා ැ පස

ඉඩසථලථ සඉඩම්සටීමිකකුදසථහසව්යාපෘති පසක්රියාත් කසකිරීපම්සඅධිකාරියසඅතරස

නීතයාුවලලව්සබැඳීසඇ පසගිිකබි ක්ෂසඅත්ථන්සකිරී . 
 

 

අුව ැතීන්සලබාසෙැනී සපයාජිතසකාලසරාමුඛව්සව්ුණසඅිංකස8න්සදක්ෂව්ාසඇත. 
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ව්ුණව්ස8:සඅුව ැතීන්සලබාෙැනී සථඳහාසිසයමිකතසකාලසරාමුඛව් 

අුව ැතීන්  ාථය 1  ාථය 2 

ථ පය1 ථ පය2 ථ පය3 ථ පය4 ථ පය5 ථ පය6 ථ පය7 ථ පය8 

වයාපියය ක රියාේමක 
කිරීම 

දථාතසරික්ෂසපල්ඛම්ස
කාගයාලපනසඅුව ැ පය 
අයදුම්සකිරී  

ව්යාපෘති පසථාකච්ඡාව් 
අදහථාසව්ලටසප්ර පචාරස
දැක්ෂවී  
අුව තසකිරී  

        

සැළසුම් කමිටුයේ 
අනුමැයය 

අයදුම්සකිරී  
ව්යාපෘති පසථාකච්නාව් 

අදහථාසව්ලටසප්ර පචාරස
දැක්ෂවී  

අුව තසකිරී  

  

 

      

ලං. වි. ම. සහ අධයාපන 
අමාතයංයයේ   
අනුමැයය 

අයදුම්පෘතතසබාරී   
දක්ෂව් සඅදහථාසව්ලටස
ප්ර පචාරසදැක්ෂවී  
අුව ැතීන් 

        

යවනේ අනුමැතීන්ව  
භූසිකදයාසථමීක්ෂෂණසහාස
පෘතතල්සකාගයාිංයපන 
ආරක්ෂෂකසඅ ාතයාිංයපනස
අුව ැ පයස(අව්යයතාව්යස
අනූව්  
ආරක්ෂෂකසඅ ාතයාිංයයස
(අව්යයතාව්යස තසරඳාස
පෘතව්තී  

        

ඉඩම්සටීමිකකුදව්න්පේස
අුව ැ පයරකැ ැත්තස
ලබාෙැනී                      

(හපුෙථාතැන් සව්තුස

අධිකාරිය)  
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15. දුක්ෂෙැ ිකි සව්ලටසප්ර පචාරසදැක්ෂවීපම්සයාන්ර ය 
 

ප  සව්යාපෘති පපනසබලපෘතෑ ටසලක්ෂවූසප්රනාව්සථඳහාසිකපයාෂසඅව්ධා යක්ෂසපයාමුඛසකරමිකන්සදුක්ෂෙැ ිකි සිකථී පම්ස

යාන්තසරණයස ථානාහිතස කිරී ස ථඳහාස උපෘතපශයකව්ුදන්ස ව් ස PMU ටීස ES ිසලධාරිස ව්රයාස ව්ෙබලාස ෙතස යුතුය.ස

(පයාමුඛකිරී :සදුක්ෂෙැ ිකි සිකථී පම්සයාන්රණයසථානාහිතසකිරී සථඳහාසිසගපශයතසකසරියාසපෘතටිපෘතාටියසථඳහාසපෘතරිථරස

හාසථ ානසකළ  ාකරණසරාමුඛව්  

 

16. පතාරතුුදසඅ ාව්රණයසකිරී  
 

පෘතහතසදැක්ෂපව් සආයත සථහසථිංිකධා සඅුවව්සලකුණුසකරණසලදසආකි පස ගින්සES පතාරතුුදසඅ ාව්රණයසකිරී ස

PMU ටීසව්ෙී සපේ. 

 

ව්ුණව්ස9: පතාරතුුදසඅ ාව්රණයසකිරීපම්සපයෝජිතසථැළැථා  

යතාරතුරු යයෝජිත ආයතන    යතාරතුරු සන්වනියේදන 

ක්රමයේදය  

i. ව්යිපෘති පයසථැලබිම්ස
කිරී ස(ඉදකිරීම්ස
ප්රපශයපනස

පතාරතුුද, ථැලබිම්ස
හාසකසරියාත් කස
කිරීපම්සකසර පේදය  

දථාතසරික්ෂස CEA, දථාික්ෂස පල්කම්ස

කාගයාලය, පෘතසරාපශශීයස පල්කම්ස

කාගයාලය, පව් ත්ස දථාතසරකි්ෂස  ට්ටපම්ස
ිසපයාජිතස ආයත , නා.පො.පෘත.ථස
දථාතසරික්ෂසකාගයාලය,සAIIB 

රැථාවීම්, දථාතසරික්ෂස ථමිකබන්ක්කරණස
කමිකටුව්.ගිිකබිම්ස අත්ථන්ස කිරී ස
ථම්බන්ධස ව්ාගතාස ථැපෘතයී , 

අුව ැතීන්සහාසඑකඟතා 

ii. පෘතාරථරිකසහාස
ථා ාජීයස
කළ  ාකරණස
ථැලබි  

දථාතසරික්ෂසCEA, AIIB රැථාවීම්, දථාතසරික්ෂස ථමිකබන්ක්කරණස
කමිකටුව්.ගිිකබිම්ස අත්ථන්ස කිරී ස
ථම්බන්ධස ව්ාගතාස ථැපෘතයී , 

අුව ැතීන්සහාසඑකඟතා 

iii. ප්රෙ පසව්ාගතාස
(ූලි කසඅදයපගී සහාස
ඉදකිරීම්සඅතරතුර  

දථාතසරික්ෂසCEA, AIIB හාසපව් ත්සදථාතසරික්ෂස
 ට්ටපම්සිසපයාජිතසආයත  

ප්රෙ පසථ ාපලෝච සරැථාවීම්, ිකපයාෂස
රැථාවීම්, අදාලසව්ාගතාසභාරසී  . 

iv. කම්කුදව්න්පේස
පථෞඛයසහාස
බිරක්ෂිතභාව්යස
පෘතාරිථරිකසපයෝෙයස
බව්සඅදාලසඉදකිරීම්ස
භූමිකපනස
බිපෘතරීක්ෂෂණය 

දථාතසරික්ෂස CEA, පෘතසරාපශශීයස පල්කම්ලස
පපෘතාීසිය, ෙසරා ස ිසලධාරී, නා.පො.පෘත.ථස
දථාතසරික්ෂස කාගයාලයලස AIIBස පව් ත්ස
දථාතසරික්ෂස ට්ටපම්සිසපයාජිතසආයත  

ව්ාචිකසහාසඅිකව්ාචිකස(ි ඛිත ස
ථන්ිසපේද ය, ආදාලසව්ාගතාස
භාරී   

v. පෘතාරිථරිකසහාස
ථ ානයීයසකුදණුස
ථම්බන්ධව්සඅදාලස
තීරණෙැනී සහාස
ප්රෙ පසපපෘතන්ුවම්ස
කිරීපම්සරැථාවීම් 

දථාතසරික්ෂස CEA, පෘතසරාපශශීයස පල්කම්ලස

පපෘතාීසිය, ෙසරා ස ිසලධාරී, නා.පො.පෘත.ථස

දථාතසරික්ෂස කාගයාලයලස AIIB පව් ත්ස
දථාතසරික්ෂස ට්ටපම්සිසපයාජිතසආයත  

ිකපයාෂස රැථාවීම්, අදාලස ව්ාගතාස භාරස
ී  . 

vi. දුක්ෂෙැ ිකි සථඳහාස
ථහ සථැලසීපම්ස
කසර පේදය 

අදාලසිසපයාජිතසආයත , AIIB රැථාවීම්,සව්ාචිකසහාසඅිකව්ාචිකස
(ි ඛිත සථන්ිසපේද ය 
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ව්ුණව්ස10: පතාරතුුදසරැථාකිරී සථඳහාසථම්බන්ධසකරෙත්සආයත සථහසිසලධාරීන්ස 

දිනය ආයතනය යතාරතුරු සදහා සම්බන්වධ වන නිලධාරියා 
 

28/02/2019ස ද ස පපෘත.ව්. 

09.30  

 ධය සපෘතරිථරසඅධිකාරිය ිසහාල්සඩීසඑන්සදසසිල්ව්ාස හතා 
පනයෂාඨසපෘතරිථරසිසලධාරී 
දථාික්ෂසකාගයාලයස-ස ාතර 

10/05/2021ස ද ස පෘත.ව්. 

13.00   

 

ආයුගපේදස පරෝහපල්ස ප්රධා ස නව්දයස

ිසලධාරී 

නව්දයසපක්ෂසඑම්සප්රියන්ත 

ප්රධා සනව්දයසිසලධාරී 

ආයුගපේදසපරෝහල, ව්ැරැල්ල 



   

i 

 

 ඇමුඛණු ස1: ව්යාපෘති පසප්රපශයපනසථහසඅදහථාසික සීම්සසිදුකරණසඅතරතුරසලබාෙත්සනායාරූපෘත 

  

ිසහාල්සඩීසඑන්සදසසිල්ව්ාස හතාසථ ඟසඋපෘතපශය ය 

පනයෂාඨසපෘතරිථරසිසලධාරීස-ස ාතර 

නව්දයසK.M ප්රියන්තසථ ඟසඋපෘතපශය ය 

ප්රධා සනව්දයසිසලධාරී, ආයුගපේදසපරෝහල, 

  

අථානායීසබෑවුම්සප්රපශයය ආයුගපේදසපරෝහලටසඇතුල්සවී  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ii 

 

 

 

 

 

ඇමුඛණු සII: පෘතාගයව්කුදව්න්සථ ෙසපෘතැව්ැත්වූසථාකච්ඡාසතුලී සඅ ාව්රණයසවූසිකපයාෂසකුදණුස:සරත් පුරසසදථාතසරකි්ෂකය 

ආයතනය සම්බන්වධීකරණ 

නිලධාරීයේ 

නම සහ 

තනතුර 

ඉදිරිපේ වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

 ධය සපෘතරිථරස

අධිකාරිය 

ිසහාල්සඩීසඑන්සදස

සිල්ව්ාස හතා 

පනයෂාඨසපෘතරිථරස

ිසලධාරී 

දථාික්ෂස

කාගයාලයස-ස

 ාතර 
 

 පෘතාිංශුසථිංරක්ෂෂණසපෘත තසථහසපෘතාිංශුසථිංරක්ෂෂණසපරුණලාසිසයටපත්, පකාටපපෘතාලස
දථාික්ෂසපල්ඛම්සප්රපශයයසසයුවසපෘතාිංශුසථිංරක්ෂෂණසප්රපශයයකි. 

  ව්යාපෘති පයසථඳහාසපුරව්ාසඅයදුම්පෘතතසඉදරිපෘතත්සකිරී ටසූලි කසපතාරතුුදස

ප්රයා ාව්ි යස(BIQ) අව්යයසපේ. 

 

ඇමුඛණු සIII: රනපනසඉඩම්සටීමිකයන්පෙන්සථහසපෘතාරිථරිකසආයත ව්ි න්සඅුව ැ පයසලබාසෙැනී සථඳහාසපයෝජිතස

ක්රියාසපෘතටිපෘතාටිය. 

1. දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරියේ පාරිසරික නිෂක්ායනය සඳහා යයෝජිත අනුමත ක්රියා පටිපාටිය 

i. වයාපිය සකස ්කිරීයම් අදියයර්දී, PMU හි ES සහ H&S ස්ථානීය වියය්ිත ESMPs අධයයනය කරන 

අතර, වයාපිය ක්රියාවන්ව මගින්ව බලපෑමට ලක්වන අවකාශීය ප්රමාණය පිළිබඳ විස්තර සහිතව CEA හි 

දිස්ික් කාර්යාලය යවත වයාපිය යයෝජනාව ඉදිරිපේ කළ යුතුය. වයාපියයට අදාළ වියය්ිත ESMP. 

ii. මූලික යතාරතුරු ප්රය්නාවලිය (BIQ) සම්පූර්ණ කර ඉහත විස්තර සමඟ ඉදිරිපේ කළ යුතුය 

iii. මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ව PMU මගින්ව සැපයිය යුතු ESMP පිළිබඳ වයාපිය විස්තර සහ වැඩිදුර 

යතාරතුරු සඳහා කැඳවිය හැක 

iv. වයාපියය විසින්ව පිළිපැදිය යුතු ස්ථානීය යකාන්වයශසි වලට යටේව අනුමැයය ලබා යදනු ඇත 

 

ඇමුඛණු සIV: අධය සකණ්ඩාය  

නම තනතුර  කාර්යභාරය 

SAMS දිසානායක යේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ /ESSD/NBRO පෘතරිථරසිකදයාඥප 

ප්රභාේ ලියනාරච්චචි විදයාඥ / ESSD/NBRO කණ්ඩායම්සඅක්ක්ෂෂණය 

H කුසලසිරි තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO GISසරසප්රනාිකදයාත් කසදත්තරථමීක්ෂෂණසථහයක 

MPAN මිහිදුකුලසූරිය තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO ව්ාගතාසථමිකපෘතාද ය 

TGLA ාන්වද්රරේන තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO ව්ාගතාසථමිකපෘතාද ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

iii 

 

ඇමුණුම IV: යයාමු ලැයිසත්ුව 

1. ථා ා යස පෘතාරිථරිකස හාස ථ ානස කළ  ාකරණස ථැලැථා ස ථඳහාස යසරීස ලිංකාපේස  ායයෑම්ස අව් ස
කිරීපම්සව්යාපෘති පයසථඳහාසපකාන්තසරාත්කුදපේසබැී ම්-AIIB 

2. පෘතාරිථරිකසහාසථ ානසකළ  ාකරණසරාමුඛව්ස-සයසරීසලිංකාපේස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පයස-ස
AIIB 

3.  ැව්තසපෘතදිංචිසකිරීපම්සථැලබිම්සරාමුඛව්ස-සශ්රීසලිංකාපේස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පයස-සAIIB  

4. කිිකග , ග්රාමීයසආගිකසකටයුතු, පෘතශුස ථම්පෘතත්ස ථිංව්ගධ ය, ව්ාරි ාගෙස හාස ක්ව්රස හාස නලනස
ථම්පෘතත්සථිංව්ගධ සඅ ාතයාිංයයසිකසින්සෙථාසකැපී ස(පෘතාල  සපෘත තස 

5. ථිංෙණ සහාසථිංඛයා සව්ාගතාව්ස(2012), ථිංෙණ සහාසථිංඛයාපල්ඛ සපදපෘතාගතපම්න්තුව් 
 


