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NBRO  ජා පකසපොඩ ැිලි සපෘතගපනෂණසසංිකධාා ය 

National Building Research Organization  

RHS  දකුණුසපෘතස 

Right Hand Side 

LHS 

 

 

NTS  

ව්ම්සපෘතස 

Left Hand Side 

 

පහදසපුහුණුසපෘතාසල් 

Nurses Training School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1 

 

1. හැඳින්වී  
 

1.1 ව්යාපෘති පසපෘතබිම  
 

්රීසලංකාසරජය, ආසියානුසයටිතලසපෘතහබිකම්සආපයෝජ සබැංකුව්ස(AIIB) හාසසම්බන්ධාසපව්ියන්සඑ සබැංකුව්ස

 ිලන්සලබාස ී සඇ පසණයසආධාාරස තස්රීසලංකාපේසපෘතඳාත්ස 6කසදස්ික්ෂකස 11කස ායසයෑම්සසිදුව් සසථා ස

හිළිසකරසකිරීපම්ස ව්යාපෘති පයසක්ෂසආරම්භසකරසඇත.ස ප  සව්යාපෘති පයස ස පෘතරිසරිකසහාස ස ාජසආරක්ෂෂණ යස

ව්යපයන්සAIIB බැංකුපේසහාසලංකාසරජපනසනී පරී පව්ලටසඅනුලලව්සසිදුිකයසයුතුය.සව්යාපෘති පපනසස්ව්භාව්යසසහස

එටීසක්රියාව්ි යසසැලකිල්ලටසෙනිියන්සAIIB බැකුව්සඅපේක්ෂෂාසකර සපෘතරිදසඔුන්පේසපෘතාරිසරිකසහාසස ාජස

ආරක්ෂෂණසප්ර පපෘතත් පසව්ලටසඅනුලලසව් සපෘතරිදසපෘතාරිසරිකසසහසස ාජයීයසකඳ  ාකරණසරාමුඛව්ක්ෂස(ESMF) 

සකසාසඇත 

පෘතාරිසරිකසසහසස ාජයීයසකඳ  ාකරණසරාමුඛව්ටීස(ESMF) අරමුඛණුසව්න්පන්සව්යාපෘති පයසසක්රියාත් කසකිරීපම්ී ස

AIIB බැංකුපේසආරක්ෂෂණසක්ර පේදසසහසජා පකසපෘතාරිසරිකසහාසස ාජසප්රඥපේ පයසහිළිබදස ාගපොපෘතපශයයන්ස

සැපෘතයී යි.සව්යාපෘති පයසසක්රියාත් කසකිරීපම්සආයත යසව්යපයන්; ජා පකසපොඩ ැිලි සපෘතගපනෂණසසංිකධාා යස

(ජා.පො.පෘත.ස. සස ස්තසව්යාපෘති පයසසපව්නුපව්න්සසකස්සකරණුසලබ සපෘතාරිසරිකසහාසස ාජීයසකඳ  ාකරණස

රාමුඛව්, ව්යාපෘති පයසටසඅදාලසපෘතාගයව්යන්සඒසආකාරපයන් සක්රියාත් කසකිරී සසහ පකසකරනුසඇතැයිසඅපේක්ෂෂාස

පකපග.ස 

 

පෘතාරිසරික, ස ාජ, පසෞඛයසහාසආරක්ෂෂණසතත්ත්ව්යන්සව්යාපෘති පසස්ථා පයන්සස්ථා යටසපව් ස්සව් සබැිකන්ස

එව්ැනිසපව් ස්සව් සනිය්චිතසතත්ව්යන්සහිළිබදසඅව්ධාා යසපයාමුඛසකිරී සව්ැදෙත්සපේ.සඑ නිසාසපෘතාරිසරිකසසහස

ස ාජයීයස කඳ  ාකරණස රාමුඛව්ටස අනුව්ස පෘතාරිසරිකස සහස ස ාජයීයස ඇෙයීම්ස සදහාස එක්ෂස එක්ෂස  ායයාම්ස

ස්ථා යටසිකපය්ිතසවූසපෘතාරිසරිකසහාසස ාජසකඳ  ාකරණසව්ාගතාස(SSE & SMP) සකසාසඇත.සඑ සස්ථා පනස

ිකපය්ිතසපෘතාරිසරිකසසහසස ාජසකඳ  ාකරණයසහිළිබදසසැඳබිම්ස ිලන්සිකපය්ිතසහිළිසකරසක්ර පේදයන්, 

පසෞඛය, ස ාජස සහස ආරක්ෂෂණස කඳ  ාකරණයස සම්බන්දපයන්ස සලකාස බැි යස යුතුස අංයයන්ස හිළිබදස

ඉදකිරීම්සසහසප පහයුම්සකාලයසතුලසඅව්යයස ෙසපපෘතන්වීම්සලබාපදනුසඇත. 

 

ප  සිකපය්ිතසපෘතාරිසරිකසහාසස ාජසකඳ  ාකරණසසැඳබි සජා පකසපරෝහලස-ස හනුව්රසසහසපහදසපුහුණුස
පෘතාසල්සපෘතරිශ්රපනසසිදුව්සඇ පස ායයෑම්සආපෘතදාසතත්ත්ව්යසඅව් සකිරී සසඳහාසසකසාසඇත ෙැඹුුදසපෘතාරිසරිකසහාස
ස ාජසඅධායය යකින්සපෘතබිව්සසකස්සකරසඇ පසප  සසැඳබි ස ිලන්සපෘතහතසකුදණුසහිළිබඳව්සඉහඳසඅව්ධාා යක්ෂස
පයාමුඛසකරසඇත 
 
 

I. ව්යාපෘති පයසටසඅදාලසකලාපෘතපනසසංපේී සපෘතාරිසරිකසහාසස ාජීයසඅංෙසහනා ාසෙැනී . 
II. ව්යාපෘති පයසපහ්තුපව්න්සසැලකියසයුතුසපෘතාරිසරිකසහාසස ාජීයසබලපෘතෑම්සහනා ාසෙැනී . 

III. හානියසඅව් සකර සහියව්රසපයෝජ ාසකිරී . 
IV. ප  සව්යාපෘති පයසටසඅදාලසව් සපෘතාරිසරිකසසහසස ාජසනිරීක්ෂෂණසඅව්යයතාසතීරණයසකිරී . 

V. ව්යාපෘති පයසසක්රියාත් කසව් සඅතරතුරසඅදාඳසපෘතාරිසරිකසනියා යන්සහාසක්රියාපෘතටිපෘතාමන්සඅධාය යස
කිරී . 

 
1.2 අපේක්ෂිතසපෘතරිශීලකයින් 
 

ප  සපල්ඛ යස ිලන්සපයෝජිතසව්යාපෘති පයසහාසසම්බන්ධාසපෘතාගයව්යන්සව් ස ායයෑම්සඅව්දා  සඅව් සකිරීපම්ස

සැලබිම්සකණ්ඩාය , ව්යාපෘති පසකඳ  ාකරණසඒකකයසසහසපකාන්තසරාත්කුදව්න්සඅතරසඇ පසව් සපෘතාරිසරිකස

හාසස ාජීයෙැටුසසහසඅව් සකිරීපම්සක්රියා ාගෙසහිළිබඳෙැඹුුදසඅව්පබෝධායක්ෂසසැපෘතයී ටසඅපේක්ෂෂාසකරණස

අතරසව්යාපෘති පයසක්රියාත් ක.3සකරණසකාලීම ාපේසී සප ටීසඇ පසසංරචකයන්සඅනුෙ  යසකිරී ටසඅදහසස්ස

කරයි.සපයෝජිතසව්යාපෘති පයසහාසසම්බන්ධාසපෘතාරිසරිකසහාසස ාජීයෙැටු, සහසඅව්දා ම්සඅව් සකිරීපම්සක්රියා ාගෙස

හිළිබඳෙැඹුුදස අව්පබෝධායක්ෂස ව්ාගතාපව්න්ස සපෘතය ස අතරස  ායයෑම්ස අව් ස කිරීපම්ස සැලබිම්ස කණ්ඩාය , 

ව්යාපෘති පසකඳ ාකරණසඒකකයස(PMU) සහසපකාන්තසරාත්කුදසිකසින්සව්යාපෘති පපනසපෘතාරිසරිකසසහසස ාජයීයස

කඳ  ාකරණසරාමුඛපව්ටීසඅඩංුණසසංරචක, ව්යාපෘති පයසක්රියාත් කසකිරීපම්ී සභාිකතාසකිරී ටසඅදහස්සකරයි.ස



   

2 

 

නිය්චිතසපෘතාරිසරිකසකඳ  ාකරණසසැලබි සජා.පො.පෘත.සංසපව්බ්සඅඩිකපනසහාසAIIB පව්බ්සඅඩිකපනසප්රකායයටස

පෘතත්සකරණුසලබ ස අතරස පම්සසම්බන්ධාපයන්සපුුල්සපෘතරාසයකසය න්දුව්ක්ෂස දක්ෂව් සපෘතාගයව්යන්ටස (පපෘතාදුස

ජ තාව්, පව් ත්ස ආයත රසංිකධාා  ස පෘතරිශීල යස කලස හැක.ස පකාන්තසරාත්කුදව්න්ටදස පව්බ්ස අඩිකපනස

ප්රකායයටසපෘතත්සකරසඇ පසප  සස්ථානීයසපෘතාරිසරිකසහාසසා ාජීයසකඳ  ාකරණසසැඳැස් ස(ESPM) පෘතරිශීල යස

කර, ඔුන්පේසස්ථානීයසපෘතාරිසරිකසහාසසා ාජීයසකඳ  ාකරණසක්රියාකාරීසසැඳැස් ස (SSE-SMAP) සකසස්

කිරීපම්සපෘතද  සපලසසපයාදාෙතසහැක. 

 
 

2.  ායයෑම්සසිදුවූසස්ථා පනසපතාරතුුදසසහසහිටීම සහිළිබඳසිකස්තරය  

 

2.1 ව්යාපෘති පපනස  ස 

 

ආපෘතදාසස්ථානීයසඅංකස. 63,  හනුව්ර දිස්ික්කය, ජා පකසපරෝහලස-ස හනුව්රසසහසපහදසපුහුණුසපෘතාසල්සපෘතරිශ්රය 

 

2.2 ව්යාපෘති පසස්ථා පනසහිටීම  

පයෝජිතස අව්ධාා ම්ස අව් ස කිරීපම්ස ස්ථා යස  ධාය ස පෘතඳාපත්ස  හස නුව්රස දස්ික්ෂකපනස ෙෙව්ටපකෝරපල්ස ප්රාපශශීයස

පල්කම්සපකාට්ඨායපනසපබෝෙම්බරසසහස ල්ව්ත්තසග්රා සනිලධාාරී පකාට්ඨායයන්ටසඅයත්සපේ 

ස්ථානීයසGPS ඛන්ඩාංකස– 6.277338°N සහ 80.543980°E 

 

ආසන් ත ස ෙරයස-ස හනුව්ර 

 

ආපෘතදාසස්ථා යටසප්රපේයසවීපම්සහැකියාව්සස- හනුව්රස ෙරයස(ඔරපලෝබිසකණුව් සප  සස්ථා පනසසිටසමීටගස

750සක්ෂසපෘත ණසදුරින්සහිටීටාසඇත.සA1ස හනුව්රස-සපකාඳඹස ාගෙපයන්සAB 42සිකි ම්සපොපෘතල්ලව්ස ාව්තසහරහාස

ප  සඅපෘතදාසස්ථා යටසසප්රපේයසිකයසහැකස(ආපෘතදාසස්ථා යටස ාගෙසප්රපේයයසූපෘතය 1සබලන් ) 

 
ූපෘතයසස1: පයෝජිතස ායයාම්සආපෘතදාසඅව් සකිරීපම්සස්ථා යටසහිිකබිම්ස ාගෙය 

 

2.3 භූසලක්ෂෂණසසහසඉඩම්සඅයි පය 

 

පයෝජිතස හානියස අව් ස කිරීපම්ස ස්ථා යස  හනුව්රස ජා පකස පරෝහල්ස පෘතරිශ්රයස තුඳස හිටීටාස ඇත.ස ප්රපශයපනස

යන් තාංයයසමීටගස478සකි.සඅව්ධාා ම්සඅව් සකිරී ටසපයෝජිතසුමියපනසප්ර ාණයසව්ගෙමීටරස800සපෘත ණසපේ.ස

අස්ථායීසප්රපශයයසබෑුම්සසටීතසභූියව්ලසහිටීටාසඇතසඅතරසඒසතුලසපොඩ ැිලි සඉදකිරී සසඳහාසස්ව්භාිකකස

බෑුම්සකපෘතාසඇ පසබව්සනිරීක්ෂෂණයසපේ.සපරෝහල්සඉඩපම්සඉඩම්සඅයි පයසපසෞඛයසඅ ාතයාංයයසසතුය.  (ව්ැඩිදුරස

අධාය යසසඳහාසූ පෘතයස2. පයාජිතස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සප්රපශයයසහාසඒසආ්රීතසප්රපශයපනසඅප කුත්සලක්ෂෂණස

හාසපස්ව්ාසපෘතහබිම්  
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ූපෘතයස2. පයාජිතස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සප්රපශයයසහාසඒසආ්රීතසප්රපශයපනසඅප කුත්සලක්ෂෂණසහාසපස්ව්ාසපෘතහබිම් 

. 

2.4 ප්රපශයපනසපශයුණිකකසලක්ෂෂණ 

ව්ාගිකසව්ගෂාපෘතත යස– ිය.මී. 1773 

ව්ාගිකසයෂ්ණත්ව්යස– 23.5 °C 

(මුඛලාශ්රය:සප්රාපශශීයසපල්කම්සකාගයාලපනසපව්බ්සඅඩිකයස– ෙෙව්ටපකෝරපල්) 

 

2.5 ප්රපශයපනසජ ිකකාසසලක්ෂෂණය 
 

 

පබෝෙම්බරසසහස ල්ව්ත්තසග්රා සනිලධාාරී පකාට්ඨායයන්ටීසජ ෙහ යස5196සක්ෂසව් සඅතරසඊටසහිරිියන්ස1881සක්ෂසසහස

කාන්තාව්න්ස3315සඇතුලත්සපේ.ස(සංෙණ සසහසසංඛයා සව්ාගතාව්ස- 2012) 

 

3.  ායයෑම්සයපෘතද්රව්යසහිළිබදසපතාරතුුද 
 

3.1  ායයෑම්සආපෘතදාපේසස්ව්භාව්ය 
 

අධිකසව්ගෂාව්ත්සස ඟසපහදසපුහුණුසපෘතාසපල්සප්රධාා සපොඩ ැිලල්ලටසයාබදසබෑුම්සප්රපශයයසකඩාසව්ැම කටසලක්ෂව්සඇත.ස

ප්රධාා ස අස්ථායීස බෑුම්ස කැපුම්ස පකාටස්ස  ව්යක්ෂස ප  ස ුමියයස අස්ථායිස වී ස සඳහාස ඉහඳස අව්දා ම්ස ස්ථා ස පලසස

හනා ාපෙ සඇත.සඑබැිකන්, ස ස්තසපහදසපුහුණුසපෘතාසල්සපෘතරිශ්රසප්රපශයයසසහසඅප කුත්සපරෝහල්සප්රපශයයසතුලසසබෑුම්ස

මඳව්ැමම්සසඳහාසඉහඳසහැකියාව්ක්ෂසඇත.සව්ගෂාසකාලව්ලී සබෑු සකඩාසව්ැමපම්සඅව්දා  සපහ්තුපව්න්සපහදසපුහුණුස

සිබින්ට, පරෝගීන්ටසසහසපරෝහල්සකාගයස ණ්ඩලයටසඉහඳසඅව්දා  ක්ෂසඇ පසකරයි.ස(ව්ැඩිදුරසඅධාය යසසඳහාසූපෘතයස3.ස

පයාජිතස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සප්රපශයයසහාසඒසආ්රීතසප්රපශයපනසඅප කුත්සලක්ෂෂණසහාසපස්ව්ාසපෘතහබිම්.) 

 

3.2  ායයෑප න්සසිදුව්සඇ පසබලපෘතෑ සහාසප්ර පිකපෘතාකස 
 

ස ස්තසපරෝහල්සපෘතරිශ්රය සකන්ඩිසකඩාසව්ැමපම්සඅව්ධාා ම්සප්රපශයයක්ෂසපලසසහනා ාපෙ සඇ පසඅතරසපහදසපුහුණුසපෘතාසල්ස

පොඩ ැඟිි ව්ලටසයාබදසබෑුම්සපකාටස්සකඩාසව්ැමසප්රපශයයසඅව්ටීරසවීස පමික.සසිශධිපයන්සජ තාව්ටසකිසිදුසහානියක්ෂස

සිදුවීසප ා ැත.සපහදසපුහුණුසපෘතාසල්සපොඩ ැිලල්පල්සමත් පසඉරිතැීම්සදැකෙතසහැක. 
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3.3 පෘතව් ප සඅව්දා  සඅව් සකිරී සසඳහාසපම්සව් සිකටසපෙ සඇ පසක්රියා ාගෙ 
 

.පෘතව් ප සඅව්ධාා  ටසප්ර පකග සහියව්රසපලසසජලාපෘතව්හ යසව්ැඩිදයුණුසකිරීම්සසිදුකරසඇත. ප්රපශයපනසඇ පසිකයස

හැකිසඅව්දා  සඅව් සකිරී සසඳහාසස හරසඅව්දා ම්සසථ්ා ව්ලසප ත් පසකාණුසඉදකිරී සසහසපෘතාංශුසඇණස

ෙැීම ස සිදුස කරසඇත.ස ස හරස අස්ථායීස බෑුම්ස ව්ලස ව්ැසිස ජලයස පෘතසස තුලටසකාන්දුස වී ස අව් සකිරී ස සඳහාස

ටාපපෘතෝි න්සව්ි න්සආව්රණයසකරසඇත.  

 

3.4 ඉව්ත්සකිරීම් 

 

පෘතව් ප සඅව්දා  සපහ්තුපව්න්සප  සස්ථා ව්ලසකිසිදුසඉව්ත්සකිරී ක්ෂසසිදුසකරසප ා පබුික 

 

3.5  ැව්තසපෘතදංචිසකිරී ස(ප්රෙ පය  

ප  සස්ථා යසසඳහාසව්යාපෘති පයසපෘතද ම්සකරෙත්ස ැව්තසපෘතදංචිසකිරීපම්සව්ැඩසටහ ක්ෂසඅව්යයසප ාපේ 
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ූපෘතයස3: ගූෙල්සූපෘතය, ුමියපනසහරස්කඩ, ඉඩම්සභාිකතය, අව්දා ම්සඅංෙසසහසස්ථා පයටීසිකපය්ෂසලක්ෂෂණසව්ලස 

ඡායාූපෘත 
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4.  ායයෑම්රසබැුම්සඅසථ්ාව්රසවූසප්රපශයයසහාසඒසඅව්ටසප්රපශයයසහිළිබඳසිකස්තරසසහසව්ගත ා සඅව්දා ම්ස

 ට්ට ස 
 

4.1  ායයෑපම්සප්රපශයය 
 

පසෞඛයසඅ ාතයාංයයටසඅයත්සභූියයක්ෂසතුලසහිටීටාසඇ පස හනුව්රසජා පකසපරෝහල සහසපහදසපුහුණුසපෘතාසපල්සපරෝහල්ස

පොඩ ැිලි සඉදකිරී සසදහාසඅව්යයසුමියයසලබාසෙැනී සසදහාසසිදුසකර සලදසසබෑුම්සකැපී සපහ්තුපව්න්සප  සස්ථා පනසස

බෑුම්සකඩාව්ැමම්සසහසකන්ඩිසකඩාව්ැමම්සසිදුසවීසඇත.ස හනුව්රසජා පකසපරෝහලස්රීසලංකාපේසපදව් සිකයාලත සනව්දයස

ආයත යයි.සසැලබිම්ව්ලටසඅනුව්සඑටීසිකයාලත්ව්යසඅක්ෂකරස58.4ක්ෂසව් ස මුඛත්සදැ ටසභාිකතසව්න්පන්සඅක්ෂකරස35ක්ෂස

පෘත ික.සිකයාලසපරෝගීන් හිරිසක්ෂසපක්ෂන්ද්රසකරෙත්සපස්ව්ාව්ක්ෂසසැපෘතයී සසඳහාසකැපෘතසවූසිකශිෂ්ටසකාගයස ණ්ඩලයකින්ස(6000ස

කාගයස ණ්ඩලසසා ාජිකයින් සප  සපරෝහලසස න්ිකතසපේ.සපරෝහපල්සව්ාට්ුපස78සක්ෂසසහසපන්ව්ාසිකසපරෝගීන්සසඳහාස

ිකපය්ෂසඒකකස13සක්ෂසඇත.සඑයසදැඩිසසත්කාරසඒකකස10සකින්සසහසයලයාොරස29සකින්සදසස න්ිකතසපේ.ස හනුව්රසජා පකස

පරෝහලසයනුස හනුව්රසපහදසපුහුණුසපෘතාසපලන්සපෘතැියපණ සශිෂයසපහදයන්සසඳහාසපුහුණුස ධායස්ථා යකි. 

 

පරෝහල්සපෘතරිශ්රයසතුඳසඇ පසිකයසහැකිසබෑුම්සමඳව්ැමම්සපලසසස්ථා සපෘතහක්ෂසහනා ාෙතසහැකිය.ස(ව්ැඩිදුරසඅධාය යස

සඳහාසූපෘතයස3. පයාජිතස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සප්රපශයයසහාසඒසආ්රීතසප්රපශයපනසඅප කුත්සලක්ෂෂණසසහස

ස්ථා පනසිකපය්ෂසලක්ෂෂණසව්ලසඡායාූපෘතසබලන්  ස 

 

1) ප්රධාා සපෘතරිපෘතාල සපොඩ ැිලල්ලසහිුපපෘතසසඅස්ථාව්රසබෑු  

2) ප්රධාා සපව්ඳඳසැල්සසහසහන්තා ස ාගෙයසඅතරසඅස්ථාව්රසවී ටසව්ැඩිසහැකියාව්ක්ෂසඇ පසබෑු . 

3) නිලසනිව්ාසසසදහාසව් සප්රපේයස ාගෙයස(තාරසපකාටපස් සසහසNTS ප්රපේයස ාගෙයස(ුමියපන සඅතරසඅස්ථාව්රසබෑු   

4) COVID 19සසදහාසව් සහුදකලාසපොඩ ැිලල්ලසහිුපපෘතසසඅස්ථාව්රසබෑු  (ඉදපව්ියන්සපෘතව්තී  

5) පරෝහල්සනිලසනිව්ාසසහිුපපෘතසසඅස්ථාව්රසබෑු  

 

4.2  ායසඅව්ධාා  ටසයාබදසප්රපශය 

 

අව්දා ම්සුමියයසඅව්ටසප්රපශයපන,සපරෝහපල්සඅප කුත්සපොඩ ැිලි සපෘතරිය්රයසහිටීටාසඇත.සප  සප්රපශයයස

 හනුව්රස ෙරසීම ාව්සතුඳසඉතාස ාෙරීකරණයසවූසසහසව්ාිකජසප්රපශයයකි.සAB 42සිකි ම්සපොපෘතල්ලව්ස ාව්තස

පරෝහලසඉදරිපෘතසින්සහිටීටසඇත.සපපෘතාදුසක්රීඩාසහිටියක්ෂසසහස හනුව්රසදුම්රියසස්ථා යසදසහානියසඅව් සකිරීපම්ස

ස්ථා යටසආසන් ව්සහිටීටාසඇතස(ව්ැඩිදුරසඅධාය යසසඳහාසූ පෘතයස3. පයාජිතස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සප්රපශයයස

හාසඒසආ්රීතසප්රපශයපනසඅප කුත්සලක්ෂෂණසසහසස්ථා පනසිකපය්ෂසලක්ෂෂණසව්ලසඡායාූපෘතසබලන් ).  

 

4.3 ව්ත් න්සඅව්දා ම්ස ට්ට  
 

 හනුව්රසජා පකසපරෝහලටසද කටසපරෝගීන්ස800-1000ක්ෂසපෘත ණසඇතුඳත්සපේ.ස්රීසලංකාපේ.සඑබැිකන්සනව්දයසප්ර පකාරස

හාස සම්බන්ධාස ව්ැඩකටයුතු, පරෝගීන්ස බැී ට, ද්රව්යස සැපෘතයී ටස සහස ය ාදයස සඳහාස ද කටස සැලකියස යුතුස හිරිසක්ෂස

පරෝහලටසපෘතැියපණ ප.සඑබැිකන්සප  සස්ථා පනසසදැ ටසපෘතව් ප සඅව්දා ම්ස ට්ට සඉතාසඉහඳස ට්ට කසපෘතව්තී.සපරෝහලස

අසලසඇ පසඅස්ථායීසබෑුම්සපකාටස්සNTS ටීසසිබින්, ව්ාට්ුපසව්ලසපරෝගීන්, පරෝහල්සකාගයස ණ්ඩලයසසහසපෘතැියපණ ස

පුශෙලයින්ටසඉහඳසඅව්දා  ක්ෂස තුසකරසඇත.සඅ ාෙතසඅස්ථාව්රසවීම්සව්ඳක්ෂව්ාසෙැනී සසඳහාසප  සස්ථා යසනිව්ැරදස

ප ාකඳස පහාත්, පෘතස්ස ස්කන්ධාස සටීතස බෑුම්ස මඳව්ැම ස පරෝහපල්ස සහස පහදස පුහුණුස පෘතාසපල්ස සියලු සකාගයයන්ටස

බාධාාව්ක්ෂසව්නුසඇත.ස ප  ස අස්ථායීසබෑුම්සපකාටසසපහ්තුපව්න්සසිබින්, නව්දයව්ුදන්, පරෝගීන්, අප කුත්සකාගයස

 ණ්ඩලය, බාටීරස පරෝගීස අංයපනසක්රියාකාරකම්ස අව්දා  ටස ලක්ෂස ව්නුසඇත.ස ප යස ්රීස ලංකාපේස පදව් ස ිකයාලත ස

පරෝහලසව් සබැිකන්සබෑුම්සකඩාසව්ැමපම්සඅව්දා  සප්රපශයපනසහදසිසප්ර පකාරසඇතුුසපරෝහල්සපෘතහබිකම්, පස්ව්ාසසහසඒස

ආශ්රිතසක්රියාකාරකම්සපකපරටීසසැලකියසයුතුසබලපෘතෑ ක්ෂසඇ පසකඳසහැකිය. 
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5. ව්යාපෘති පයසයටපත්සඅපේක්ෂිතසහිළිසකරසකිරීපම්සක්රියා ාගෙයන් 
 

ප  සුමියපනසඅස්ථාව්රසස්ථා ස ව්යකසබෑුම්සමඳව්ැමම්සසහසකැපුම්සඅස්ථාව්රසවීම්සසසඳහාසඉහඳසසම්භාිකත්ව්යක්ෂසපෘතව්තී.ස

පයෝජිතසව්යාපෘති පපනසඅරමුඛණසව්න්පන්සතව්දුරටත්සබෑුම්සමඳසව්ැමම්සව්ලක්ෂව්ාසෙැනී සසහ පකසකිරී යි.සඑබැිකන්සපෘතාංශුස

ඇණසෙැීම ,  තුහිටසහාසයපෘතස තුහිටසජලාපෘතව්හ යසව්ැඩිදයුණුසකිරී ,  ැව්තසසකසස්කිරී , ටගින්සකිරී සව්ැනිසහානියස

ව්ැඳැක්ෂවීපම්සහියව්රයන්සභාිකතාසකරනුසලැපබ්. 

 

6. ව්යාපෘති පසක්රියාකාරකම්ස ිලන්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂව් සඅව්ටසපෘතරිසරපනසසංපේී සඒකකයන්සහිළිබඳව්සපකටිසහැඳන්වී  
  

ව්යාපෘති පයසක්රියාත් කසකිරීපම්ී සඅව්දා  ටසලක්ෂව් සඒකකයන්සසහසපස්ව්ාව්න්;  

i. පරෝහල්සපොඩ ැිලි , කාගයස ණ්ඩලයසසහසඔුන්පේසක්රියාකාරකම්  

ii. පහදසපුහුණුසපෘතාසල්සපොඩ ැිලි , සිබින්, කාගයස ණ්ඩලයසසහසඑටීසක්රියාකාරකම්ස 

iii. පරෝගීන්සසහසඅමුඛත්තන් 

iv. AB 42 ිකි ම්සපොපෘතල්ලව්ස ාව්ත, ව්ාහ ,  ගීන්සසහසපෘතදකයින්  

v. ප්රපශයපනසව්ත් න්සපස්ව්ා, ආගිකසහාසසංචාරකසක්රියාකාරකම් 

(පයාමුඛව්.සFig.4සව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස ිලන්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂිකයසහැකිසසංපේී සඒකකයන්) 

 

  

ූපෘතයස4a: NTS පොඩ ැිලල්ලසහිුපපෘතසසදැ ට ත් 

අස්ථාව්රසවීසඇ පසබෑු ස 

ූපෘතයස4b: NTS ආසන් පනසපෘතව් ප සපෘතාංශුසඇණසසිකසකරස

ඇ පසප්රපශයයස 

  

ූපෘතය 4c: NTSසටීසප්රධාා සපොඩ ැිලල්ලස ූපෘතය 4d: ප්රධාා සජලසටැංකියසසහසඅස්ථාව්රසුමියයස  
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ූපෘතය 4e: NTS ටීසප්රධාා සපොඩ ැිලල්පල්සපෘතව් ප සස

ඉරිතැීම් 

ූපෘතයස 4f: පෘතරිපෘතාල සනිලධාාරිසනිලසනිව්ාසයසඉදරිහිට 

  

ූපෘතයස4g: පෘතාංශුසපෘතාංශුසඇණසසිකසකරසඇ පසප්රපශයය  ූපෘතයස4h: පරෝහපල්සඅලු පන්සඉදකර සපොඩ ැිලල්ලස 

ූපෘතය 4: ව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස ිලන්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂිකයසහැකිසසංපේී සඒකකයන් 

 

7. ව්යාපෘති පසප්රපශයයසහාසසම්බන්ධාසස ාජ, පෘතාරිසරිකසබලපෘතෑම්සහාසඅව්දා ම්සහනා ාසෙැනී  

 

පෘතහතසසටහප න්සඑක්ෂසඑක්ෂසක්රියාසව්ලී සඅපේක්ෂෂාසකර සධා ාත් කසසහසඍණාත් කසබලපෘතෑම්සසහසඒව්ාපනස

ව්ැදෙත්ක සසාරාංයසකරයි.  
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පරෝහපල්සපොඩ ැිලි සහිටීටාසඇ පසුමියයසසඳහාසහිළිෙතසහැකිස ට්ට කටසබෑුම්සමඳව්ැමම්සතව්දුරටත්සසිදුවී සව්ැඳැක්ෂිකයසහැකිසබව්ටසසහ පකසවී  

පහදසපුහුණුසපෘතාසල්සපෘතරිශ්රයසඅ ාෙතපනී සආරක්ෂිතව්සභාිකතාසකිරී ටසහැකිසවී  

පරෝහපල්සසහසNTS ටීසසියලු සක්රියාකාරකම්, සිබින්සසහසකාගයස ණ්ඩලයසආරක්ෂිතසව්නුසඇත 

ප්ර පකාරසසඳහාසපරෝහලටසපෘතැියපණ සපරෝගීන්සආරක්ෂිතසව්නුසඇත 

ප්රපශයපනසඅප කුත්සජීව් ස ාගෙසක්රියාකාරකම්සසදහාදසසප්ර පලාභසලැපබනුසඇත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ූපෘතයසස5: ව්යාපෘති පයසතුඳසඅපේක්ෂෂාසකර සබලපෘතෑම්ව්ලසසාරාංයය

අව්ටසප්රපශයපනසජලාපෘතව්හ සරටාව්ස තසඇ පව් සබලපෘතෑම්  සැලකියසයුතු 

ජලසදූෂණයසසහස තුහිටසජලපනසුණණාත් කභාව්යසපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑම් ප ාව්ැදෙත් 

ඛාද යස ිලන්සඇ පව් සබලපෘතෑම්සසහසජලධාාරාසපෘතත්පල්සඇ පසව් සපව් ස්සවීම් ප ාව්ැදෙත් 

ිකව්ිතසස්ථා සව්ලස ලපෘතහසකිරී සසහසජලපයන්සපබෝව් සආසාද  ප ාව්ැදෙත් 

ජලස ාගෙසව්ලසපෘතහඳසප්රපශයසව්ලසජලසභාිකතයසපකපරටීසඇ පව් සසබලපෘතෑම් ප ාව්ැදෙත් 

භූෙතසජලස ට්ට සසහසභූෙතසජලපනසුණණාත් කභාව්යසපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑම් සැලකියසයුතු 

ජලයසපහෝසපතත්සමම්ස තසඇ පව් සසබලපෘතෑ  ප ාව්ැදෙත් 

යබ්දයසහාසකම්පෘත   ඉතාසව්ැදෙත් 

ව්ායුසදූෂණයසපහ්තුපව්න්සසිදුව් සබලපෘතෑම් ඉතාසව්ැදෙත් 

ඝ සඅපෘතසද්රව්යසබැහැරසකිරීපම්ී සඇ පව් සෙැටු ඉතාසව්ැදෙත් 

පුපුර සද්රව්යසසහසපව් ත්සඅ තුුදදායකසද්රව්ය ඉතාසව්ැදෙත් 

ිකපය්ිතසව් ජීවීසව්ාසස්ථා ව්ලටසසිදුිකයසහැකිසබලපෘතෑම්  ප ාව්ැදෙත් 

සත්ව්සහාසයාකසිකපය්ෂසපකපරටීසබලපෘතෑ  ප ාව්ැදෙත් 

ඉඩම්සහාසඅ ාෙතසසංව්ගධා සකටයුතුසසඳහාසප්රපේයයසඅටීියසවී   ප ාව්ැදෙත් 

අපෘතදාසස්ථා යටසඅසලසහිටීටිසප්රපශයයසතුලසකිිකග ාන්තයටසඇ පිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සහිළියම් සැලකියසයුතු 

කම්පෘත යසපහ්තුපව්න්සපොඩ ැිලි සව්ලසසිදුව් සඉරිතැීම් සැලකියසයුතු 

ජීව්ප ෝපෘතායසරසව්යාපෘතාරසසහසආදායම්සක්රියාකාරකම්සපකපරටීසබලපෘතෑම් ප ාව්ැදෙත් 

පෘතහඳසප්රපශයපනසපස්ව්ාසසැපෘතයීම්ස(ජල,  ලාපෘතව්හ , ිකදුි ය සසඳහාසව් සබලපෘතෑම් සැලකියසයුතු 

යටිතලසපෘතහබිකම්සඅටීියසවී සසහසආරක්ෂෂාව්සසම්බන්ධාපයන්සව් සබලපෘතෑ  සැලකියසයුතු 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසව්ි න්ස හජ තාව්ටසඇ පසආරක්ෂෂාව්:සපරෝගීන්සසඳහාසඉහඳසඅව්දා  ක්ෂසපෘතැව්තී ස ඉතාසව්ැදෙත් 

පස්ව්කසපන්ව්ාසිකසකඳුුදසසහසඅප කුත්සස්ථානීයසඅව්යයතාව්යන් සැලකියසයුතු 

ව්ැඩමපම්සපස්ව්කයන්සහාසප්රපශයව්ාීමන්සඅතරසඇ පිකයහැකිසප ාසන්බින්සතත්ව්යන් ඉතාසව්ැදෙත් 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසව්ලී සපස්ව්කයන්පේසආරක්ෂෂාව් ඉතාසව්ැදෙත් 

ප්රව්ාහ සයටිතලසපෘතහබිකම්සසඳහාසව් සබලපෘතෑම් සැලකියසයුතු 

ව්යාපෘතාරසසඳහාසභාිකතාසකර සසප්රපශයයසපකපරටීසබලපෘතෑම්ස, කිිකාගියකසපහෝසපව් ත් ප ාව්ැදෙත් 

ආසන් සව්යාපෘතාරසසඳහාසභාිකතාසකර සප්රපශයසසකිිකග ාන්තයසපහෝසපව් ත්සසසපකපරටීසබලපෘතෑම්ස ප ාව්ැදෙත් 

ව්ැඩසම සතුඳටසපුශෙලයින්සඇතුුසවීපම්සපහෝසඒසහරහාසෙ න්සකිරීපම්සඅව්යයතාව්ය ඉතාසව්ැදෙත් 

පසෞඛයසආරක්ෂෂාව්සහිළිබඳසප්රමුඛඛතාසෙැටු ඉතාසව්ැදෙත් 

7.2.1  ල විදයාඅමක 

7.1සධ ණාඅමක 

බලපෑම් 7.2.2 පාරිසරික 

7.2.3 ජ ව/ පරිසර 

7. 2සසිණාඅමක 

 

7.2.4 සාමාජීය හා     

ආගයික 
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7.1 ධා ාත් කසබලපෘතෑම්ස 

 

 ප  සව්යාපෘති පපනසපෘතර ාගථයසව්න්පන්ස හනුව්රසජා පකසපරෝහල්සපෘතරිශ්රපනසඅස්ථායීසමම්සපකාටසස්

සඳහාසහිළිෙතසහැකිස ට්ට කටසබෑුම්සමඳසව්ැමම්සතව්දුරටත්සසිදුවී සව්ැඳැක්ෂවී සසහ පකසකිරී යි. 

 පහදසපුහුණුසපෘතාසල්සපොඩ ැිලි සසහසපෘතරිශ්රසඅ ාෙතපනී සආරක්ෂිතව්සභාිකතාසකිරී ටසහැකිසව්නුස

ඇත 

 ප්ර පකාරසසඳහාසපරෝහලටසපෘතැියපණ සපරෝගීන්සආරක්ෂිතසව්නුසඇත.  

 NTS ටීසසිබින්සසහසපරෝහපල්සසියලු සකාගයස ණ්ඩලයසආරක්ෂිතසව්නුසඇත•.  

 

7.2 ඍණාත් කසබලපෘතෑම් 
 

හානියසඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසඑ සඅස්ථාව්රසභූියසප්රපශයයකටසීම ාසපේ.සඑබැිකන්සසිණාත් කසබලපෘතෑම්ස

පබාපහෝසඑ සස්ථා යටසපෘත ණක්ෂසීම ාසව්නුසඇ පසඅතරසඉදකිරීම්සකාලයටසපෘත ණක්ෂසීම ාසපේ 
 

ව්ුණව්සස1: සිණාත් කසබලපෘතෑම්සහාසඒව්ාසව්ැදෙත්සව් ස ට්ට  

 

ඉදිරීමේම් කාලය තුළ විය හැරී බලපෑම් ිකගයණායක   
බලපෑම් මට්ේම 

7.2.1 සජල ිකදයාත් ක සහසජලපනසුණණාත් කභාව්යසපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑ  

7.2.1.1 සප්රපශයපනසජලාපෘතව්හ සරටව්සපකපරටීසඇ පව් සබලපෘතෑ සසස 
 
ව්යාපෘති පයස ක්රියාත් කස කිරී ත්ස ස ඟස ප්රපශයපනස පෘතව් ප ස  තුහිටස සහස යපෘතස  තුහිටස
ජලාපෘතව්හ ස රටාව්ටස බාධාාස ඇ පස වී ස අපේක්ෂෂාස පකපග.ස ප  ස ස්ථා පනස හානියස අව් ස
කිරීපම්සකටයුතු, ජලාපෘතව්හ යසව්ැඩිදයුණුසකිරී සපකපරටීසව්ැඩිසඅව්ධාා යක්ෂසපයාමුඛසකරනුස
ඇත.සඅභයන්තරපනසඇ පසජලයසකාන්දුසසිදුුදසතුි න්සහිටතටසව්ැස්සි සතුි න්සසපොඩ ැිලි ස
ආශ්රිතව්සුමියයස තසජලස ට්ට සඉහලස ංව්ාස ඩසසටීතසප්රපශයසනිග ාණයසිකයසහැකිසඅතරස
ව්ගෂාසකාලපනී සඅධිකසජලසප්රව්ාහයක්ෂසජ  යසවීසපොඩ ැිලල්ලසසහසබෑු සඅතරසඑක්ෂරැස්ස
වී ටසව්ැඩිසඅව්ස්ථාව්ක්ෂසපෘතව්තී.සපෘතව් ප සකානුසපෘතශධා පයසජලපයන්සයටවී සඅපේක්ෂෂාසකඳස
හැකිය.සඅස්ථායීසබෑු සහරහාසජලයසව්ැඩිවී , අස්ථායීසපකාටපසටීසබෑුම්සඅසාගථකසවීපම්ස
අව්දා  සතීේරසකඳසහැකිය. 
 

වැදනඅ  

  

 

7.2.1.2 සජලසදුෂණයස ිලන්ස තුහිටසජලයසපකපරටීසඇ පසබලපෘතෑ සස 
 

බෑුම්සකැණීපම්ී සහාස බින්බුන්සඉව්ත්සකිරීපම්ී සඅධිකසඅව්සාදතසෙලාසයා ක්ෂසජ  යසකඳස
හැකිසඅතරස ප  සදූිතසජලයස ිලන්ස තුහිටසකාණුසතුඳසජලයසසහසඅස්ථායීසබෑු ටසයාබදව්ස
ෙලාසය සධාාරාව්සදූෂණයසවී ටසඉඩසඇත.සපතල්සව්ගෙසසහසඅප කුත්සහානිකරසද්රව්යරසයන්රස
සූරව්ලසඇ පසඅපෘතිකරසද්රව්යසඅනිසිසපලසසබැහැරසකිරී , තාව්කාි කසෙබඩාසටැංකිව්ි න්සද්රව්යස

කාන්දුසවී , ඝණසඅපෘතද්රව්යසසහසඅපෘතජලයසබැහැරසකිරී සනිසාසජලපනසුණණාත් කසභාව්යටස

අටීතකරසබලපෘතෑම්සඇ පසිකයසහැක.සපකපස්සපව්තත්, ව්ැසිසස පනී , හානිසවීසඇ පසබෑු සහරහාස

ෙලාසය සව්ැසිසජලයසඅව්සාදත, පතල්සසහසඉදකිරීම්සව්ලී සජ  යසකර සඅප කුත්සදූෂකස
ද්රව්යසසයාබදව්සෙලාසය සජලයසඅපෘතිකරසකඳසහැකිය 

රනාවැදනඅ 

7.2.1.3 සපෘතාංශුසඛාද පනසබලපෘතෑ සසහසෙංොසපෘතතුඳසපව් සව්ී සස 
 
ව්යාපෘති පසක්රියාකාරකම්සඉදකිරීම්සඅදයපගී සපෘතසස තුහිටසනිරාව්රණයසවීප න්සසපෘතාංශුසඛාද යස
ව්ැඩිවී කටස ලක්ෂස පේ.ස ඉදකිරීම්ස අදයපගී ස ප්රපශයපනස පෘතව් ප ස  තුහිටස සහස යපෘතස  තුහිටස
ජලාපෘතව්හ සරටාව්සඅක්ර ව්ත්සිකයසහැක.සඑබැිකන්, ඛාද සබලපෘතෑම්සසැලකියසයුතුසය.සප  ස
අව්ධාා ම්ස සඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසපබාපහෝසදුරටසජලාපෘතව්හ සව්ැඩිදයුණුසකිරී සපකපරටීස
අව්ධාා යසපයාමුඛසකරනුසඇත.සඑබැිකන්සව්ගෂාසකාලව්ලී සඅධිකසජලසප්රව්ාහයක්ෂසපබෝක්ෂකුව්ක්ෂස
හරහාස පහෝස සිජුව් ස පෘතඩිපපෘතඳසකාණුසආදපයන්ස ස්ව්භාිකකස ජලස  ාගෙස තුලටස අධිකස ජලස
ප්රව්ාහයක්ෂසලැපබනුසඇතැයිසඅපේක්ෂෂාසපකපග. 
 

 

 

රනාවැදනඅ 



   

11 

 

7.2.1.4 අක්ර ව්ත්සසව්ැසිකිි සභාිකතයසනිසාසජලපයන්සපෘතැ පරියසහැකිසආසාධා  

 

පපෘතාදුසපොඩ ැිලි ව්ලටසආසන් ව්සප  සස්ථා යසහිටීටාසඇ පසබැිකන්සඑළි හන්ස ඳපෘතහස
කිරීපම්සහැකියාව්සඅඩුසපේ.සතව්දසඝ සව්ික්ෂෂලතාසආව්රණයකින්සස න්ිකතසප ාව් සබැිකන්ස
පකාන්රාත්කුදපේසශ්ර සබලකායසිකව්ිතස ලපෘතහසකිරී සපහ්තුපව්න්සඉදකිරීම්සකාලයසතුලී ස
ජලස ාගෙපනසජලයසඅපෘතිකරසවී සඅපේක්ෂෂාසප ාපකපග. 
 

රනාවැදනඅ 

7.2.1.5 සපෘතහඳසප්රපශයපනසජලසපෘතරිපභාජකයන්ටසඇ පසිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සසස 

 

ප  සභූියයටසආසන් ව්සජලසධාාරාව්ක්ෂසප ා ැ පසබැිකන්, බලපෘතෑ සප ාව්ැදෙත්සව්නුසඇත 
රනාවැදනඅ 

7.2.1.6 6 සභූෙතසජලස ට්ට ටසහාසභූෙතසජලපනසුණණාත් කභාව්යටසිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සස 
 

සිප න් ප, ග්රුට්සඇතුුසඉදකිරීම්සද්රව්යසඑකතුසකිරී සපහෝසියශ්රසකිරී ස ිලන්ස , යපෘතසපෘතිෂ්ියස
ජලසප්රව්ාහයන්ටීසුණණාත් කභාව්යසහිරිහී ටසහාසඅ ව්යයසද්රව්යසතැන්පෘතත්සවී සසිදුිකයසහැක.ස
ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳ, රසායනිකසද්රව්යසව්ි න්සයපෘතද්රව්කාරීසඅපෘතද්රව්ය, ඉදකිරීම්සකටයුතුව්ි න්ස
අපෘතජලයසසහසව්ැඩම සතුලසපෘතව් ප ස ලරසඅපෘතජලසපෘතශධා පසව්ි න්සඅපෘතද්රව්යසබැහැරසකිරී සභූෙතස
ජලපනසුණණාත් කසභාව්යටසඅටීතකරසපලසසබලපෘතානුසඇත.ස 

වැදනඅ 

7.2.1.7 සජලයසපහෝසපතත්මම්සව්ලටසව් සබලපෘතෑම්ස   

 

ප  ස භූියයටස ආසන් ව්ස ජලස ධාාරාව්න්ස පහෝස පතත්මම්ස ප ා ැ පස බැිකන්, බලපෘතෑ ස
ප ාව්ැදෙත්සව්නුසඇත 

රනාවැදනඅ 

7.2.2 සපෘතාරිසරිකසබලපෘතෑම්සසස 

7.2.2.1 සයබ්දයසහාසකම්පෘත ස ිලන්සඇ පසිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සස 
 
ඉදකිරීම්සයපෘතකරණසව්ි න්සයබ්දයසසහසකම්පෘත යසඅපේක්ෂෂාසපකපග.සසප  සභූියපනසසිටසමීටගස
100සීම ාව්සතුඳසපරෝහල්සපොඩ ැිලි සසහසNTS ඇ පසබැිකන්සයබ්දයසසහසකම්පෘත සබලපෘතෑම්ස

සැලකියසයුතුසය.සNTS ටීසපරෝගීන්සසහසසිබින්සඉහතසසඳහන්සඉදකිරීම්සකටයුතුව්ලටසඅ තරව්ස

ද්රව්යසපෘතැටවී සසහසබෑ , යන්රසසූරසචල යසව්ැනිසඅධිකසයබ්දසයත්පෘතාද සක්රියාකාරකම්සව්ලී ස
අධිකසයබ්දයටසනිරාව්රණයසපේ.ස ාගෙව්ලසපෘතදකයින්ටසසහස ගීන්ටසදසයබ්දයසසහසකම්පෘත යස
බලපෘතානුසඇත.සඑබැිකන්සප  සව්යාපෘති පයසපරෝහපල්සසහසNTS ටීසක්රියාකාරකම්සපකපරටීස
සැලකියසයුතුසයබ්දසබලපෘතෑම්සඇ පසකරනුසඇත. 

 

 

 

 

 

 

ඉ ා වැදනඅ 

7.2.2.2 සව්ායුසදූෂණයසපහ්තුපව්න්සසිදුව් සබලපෘතෑ සස 
 

ව්ායුසදූෂණයටසදායකසව් සඉදකිරීම්සක්රියාකාරකම්සව් :සඉඩම්සහිරිසිදුසකිරී , ඩීසල්සඑන්ජින්ස

ක්රියාත් කස කිරී , කඩාස ඉව්ත්ස කිරී ස සහස ිලනිස තැබී .ස ිකයළිස කාලුණිකකස තත්ත්ව්යන්ස
යටපත්සඅධිකසපේෙපයන්සව්ාහ සධාාව් යසකිරී සඑව්ැනිසදූෂණයසව්ැඩිසකඳසහැකිය.සද්රව්යස
ව්ැරදසපලසසහැසිරවී සසහස ාුදසකිරී සදසදූිකි සජ  යසකඳසහැකිය.සද්රව්යසව්ැරදසපලසසෙබඩාස
කිරී ,සනිසිසපලසසආව්රණයසප ාකඳපහාත්සදූිකි සජ  යසිකයසහැකිය.සඉදකිරීම්සඅතරතුර, 

එයසපකාන්ක්රීට්, සිප න් ප, ී, ෙල්සසහසසිි කාසව්ි න්සසා ා යපයන්සඉහඳස ට්ටපම්සදූිකි ස
ජ  යස කරයි.ස පරෝහල්ස පොඩ ැිලි ස පෘතරිශ්රයස එ ස භූියයස තුඳස හිටීටාස ඇ පස බැිකන්ස එටීස
බලපෘතෑම්ස ඉතාස ව්ැදෙත්ස පේ.සAB 42ස ිකි ම්ස පොපෘතල්ලව්ස  ාව්ත,ස ව්ාහ ස ෙ  ාෙ  යටස

බහුලව්සභාිකතාසපේස(බස්, බයිසිකල්, පලාරි, ට්රක්ෂ, ටිපෘතග, ිපරෝද .සව්ායුසදූෂණයස ගීන්ටසසහස

පෘතදකයින්ටස සැලකියස යුතුස බලපෘතෑ ක්ෂස ඇ පස කඳස හැකිය.ස තව්ද, NTS ටීස සිබින්, කාගයස
 ණ්ඩලයස සහස පරෝහලටස පරෝගීන්ස බැී ටස පෘතැියපණ ස  හජ තාව්ස ව්ායුස දූෂණපයන්ස
පීඩාව්ටසපෘතත්සව්නුසඇත.සNTS ටීසසිබින්ට,  ගීන්ටසසහසපරෝහපල්සකාගයස ණ්ඩලයටසිකයළිස
කාලව්ලී සඉදකිරීම්සව්ි න්සසිදුව් සව්ායුසදූෂණසබලපෘතෑම්සස්ථානීයසව්යපයන්සව්ැදෙත්සපේ. 
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7.2.2.3 සඝ සඅපෘතද්රව්යසසබැහැරසකිරීපම්ී සඇ පව් සෙැටුසස 
 

ඝ සඅපෘතද්රව්යසඅිකධි ත්සපලසසබැහැරසකිරී ; අපෘතද්රව්ය, ආහාරසඅපෘතද්රව්ය, ඉදකිරීම්සඅපෘතද්රව්යසව්ැනිස
ිකිකධාසව්ගෙව්ලසඅපෘතද්රව්යසජ  යසව් සඅතරසඑ සස්ථා පනසෙබඩාසකිරී සපහෝසබැහැරසකිරී ස
කඳස හැක.ස ප  ස ස්ථා යස හාස ඒස අව්ටස ඝ ස අපෘතද්රව්යස ෙබඩාස කිරී ස සහස බැහැරස කිරී ස
පහ්තුපව්න්ස ගීන්ට, පෘතදකයින්ට, පරෝගීන්ටසසහසආයුගපේදසපරෝහපල්සකාගයස ණ්ඩලයටස
අපෘතහබිතාව්යක්ෂසඇ පසිකයසහැක.සජලපයන්සපබෝව් සපරෝෙසසඳහාසපබෝව් සස්ථා සබව්ටසපෘතත්ස
කිරී සසඳහාසජලාපෘතව්හ සඅව්ටීරසකඳසහැකිය.සඅපෘතද්රව්යස ිලන්සපෘතසසදූෂණයසිකයසහැකිසඅතරස
ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳසනිසිසබැහැරසකිරීපම්සයාන්රණයක්ෂසක්රියාත් කසප ාව්න්පන්ස ම්සිකිකධාස
පෘතාරිසරිකසබලපෘතෑම්සඇ පසකඳසහැකිය 

 

 

 

ඉ ා වැදනඅ  

7.2.2.4 පුපුරණසසද්රව්යසසහසපව් ත්සඅ තුුදදායකසසද්රව්යසසභාිකතය 

 

බලපෘතෑ ටසලක්ෂසවූසප්රපශයපනසපෘතාෂාණසෙල්සඇ පසබැිකන්, ෙල්සහිහිරවී සඅපේක්ෂෂාසකරන්පන්ස
 ම්සපුපුරණසද්රව්යසභාිකතාසකඳසහැකිය.සප යසඅ ාරක්ෂිතසභාිකතයසපහ්තුපව්න්සඅව්දා  ක්ෂස
ඇ පසිකයසහැක.සප  සප පහයුම්සසිදුසකිරී ටසනියියතව්සඇත්පත්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂසවූසබෑුම්ව්ලස
සහස පරෝහලක්ෂස ආසන් පනස බැිකන්ස පුපුරණස ද්රව්යස අනිසිස පලසස භාිකතාස කිරීප න්ස සහස
පෘතාෂාණසකැබි ව්ි න්සඅ තුුදසසිදුවීපම්සඅව්දා  සඉතාසව්ැදෙත්සපේ. 

 

 

 

ඉ ා වැදනඅ  

7.2.3 සජීව්සිකදයාත් කසරපෘතරිසරසිකදයාත් කසබලපෘතෑ සසස 

7.2.3.1 සව් ජීවීසව්ාසස්ථා ව්ටසඇ පසිකයසහැකිසබලපෘතෑම්සසස 
 

ඉහඳසනජව්ස ිකිකධාත්ව්යක්ෂස සටීතස ව් ාන්තරරව් ජීවීස රක්ෂිතස ප්රපශයස ව්යාපෘති පස බලපෘතෑම්ස
ප්රපශයයසතුඳසප ා ැත. 

 

 

රනාවැදනඅ 

7.2.3.2 සසත්ත්ව්සහාසයාකසිකපය්ෂසපකපරටීසබලපෘතෑම්සසස 

 

ප්රපශයපනස දක්ෂ ටසලැපබ ස පබාපහෝස යාකස ප්රපබ්ධාස ්රීස ලංකාව්ටස සආපේිකකස ප ාව් , 

තගජ යටසලක්ෂසප ාවූසසහසIUCN ටීසරතුසලැයිස්තුපේසහනා ාපෙ සප ා ැ පසඒව්ාසපේ . 

 

රනාවැදනඅ 

7.2.4 සසා ාජීයසහාසආගිකසබලපෘතෑම්සසස 

7.2.4.1  සප්ර පස්ථාපෘත යසකලසයුතුසප්රපශයයසතුලසපහෝසයාබදව්සහිටීටාසඇ පසකිිකාගියකසමම්සස 
 
ප්රපශයයසතුඳසකිිකාගියකසක්රියාකාරකම්සප ා ැත. 

 

 

රනාවැදනඅ 

7.2.4.2 සකම්පෘත සනිසාසපොඩ ැිලි සව්ලටසිකයසහැකිසබලපෘතෑ සස 
 
අස්ථායීස බෑු ස පරෝහලකටස යාබදව්ස හිටීටාස ඇත..ස එබැිකන්ස පරෝහල්ස පොඩ ැිලි ව්ලටස කම්පෘත ස
බලපෘතෑ ස ඉතාස ව්ැදෙත්ස පේ.ස ඉදකිරීම්ස අතරතුරස බරස යන්පරෝපෘතකරණස භාිකතාස කරනුස ලබ ස අතරස

කම්පෘත යස ිලන්සඉරිතැීම්සපුුල්සකඳසහැකිසඅතරසපොඩ ැිලි ව්ලස ව්සඒව්ාසසෑදයසහැකිය.සඑපස් , 

කම්පෘත යසඅසලසඇ පසපොඩ ැිලි ව්ලසස්ථාව්රත්ව්යටසබලපෘතායි. 

 

 

 

වැදනඅ 

7.2.4.3 ඉඩම්සසහසඅ ාෙතසසංව්ගධා සකටයුතුසසඳහාසප්රපේයයසඅටීියසවී  

 
ව්යාපෘති පයසක්රියාත් කසකිරී ටසබලාපපෘතාපරාත්තුසව් සඉඩ සපසෞඛයසඅ ාතයාංයයටසඅයත්ස
පේ.ස හානියස අව් ස කිරීපම්ස කටයුතුස පරෝහල්ස පොඩ ැිලි ව්ලටස යාබදස අස්ථායීස බෑුම්ස
ප්රපශයයසපව්තසසංපක්ෂන්ද්රණයසපකපග.සප  සප්රපශයයසප්රධාා සව්යපයන්සපපෘතාදුසපෘතරිශ්රයක්ෂස
ව් ස අතර, ඉඩ ටස ප්රපේයයස අටීියස වී ස (ඉදකිරීපම්ී  ස සහස ඉදකිරීම්ස භූියයටස ආසන් ස
පොඩ ැිලි ව්ලසව්ටි ාසප්රපයෝජ යසඅටීියවී සසම්බන්ධාපයන්සපරෝහලටසසහසපරෝගීන්ටස

යම්ස යම්ස බලපෘතෑම්ස ඇ පපේ.ස ඒස  මුඛත්, අස්ථායීස බෑුපම්ස ප්ර පකග ස ක්රියාස කිරී ස
පොඩ ැිලි ව්ලස ස්ථායිතාව්ස ව්ැඩිස කර ස අතරස අ ාෙතස අසාගථකත්ව්යන්පෙන්ස භූියයස
ආරක්ෂෂාසකරයි. 

 

 

වැදනඅ 

7.2.4.4 සජීව්ප ෝපෘතායරව්යාපෘතාරසසහසආදායම්සයපෘතය සසක්රියාකාරකම්සසපකපරටීසබලපෘතෑම්සස 

 
පයෝජිතසහානියසඅව් සකිරීපම්සප්රපශයපනසආදායම්සයත්පෘතාද සපහෝසව්යාපෘතාරසක්රියාකාරකම්ස
ප ා ැතස .  

 

රනාවැදනඅ 
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7.2.4.5 සපස්ව්ාසසැපෘතයී සපකපරටීසඇ පිකයසහැකිසබලපෘතෑම්ස(ජලසසැපෘතයු , අපෘතසද්රව්යසසිකදුි ය සස 

 
අස්ථායීසබෑු ටසආසන් ව්සපරෝහලටසජලසපෘතහබිකම්සසපෘතය සජලස ලසපෘතව් ප සඅතරසඒව්ාස
සදහාසසඉදකිරීම්සකලසි ාපව්ී සබලපෘතෑ කටසලක්ෂසිකයසහැක. 

 

වැදනඅ 

7.2.4.6 සයටිතලසපෘතහබිකම්සඅටීියසවී සසහසආරක්ෂෂාව්සසම්බන්ධාපයන්සව් සබලපෘතෑ සසසස 
 

පරෝහලටස ප්රපේයස  ාගෙයස ව් ස AB 42ස ිකි යම්ස පොපෘතල්ලව්ස  ාව්තස ඉතාස පෘතුපස බැිකන්සසස
ඉදකිරීම්සඅදයපගී සනිතරසෙ න්සකර සයන්පරෝපෘතකරණ, පලෝඩග, ට්රක්ෂසරථසආදපයන්සබාධාාස

එල්ලස පේ.ස එ නිසා, පබාපහෝස බරස යන්පරෝපෘතකරණ, ට්රක්ෂස රථස සහස පෘතැටුම්ස නිසාසස
පෘතදකයන්පේසහාසසපරෝගීන්සබැී ටසපෘතැියපණ සපේලාව්න්ටීී සසෙ  ාෙ  යටසබාධාාසිකයස
හැකස 
 

 

 

වැදනඅ 

7.2.4.7 සපස්ව්කසපන්ව්ාසිකසකදුුදසසහසඅප කුත්සස්ථානීයසඅව්යයතාව්යන්සසසස 
 

කඳුුදසභූියසසදහාසඅසල්ව්ැසිසප්රපශයසපතෝරාසෙනුසලැපබ්.සනිසිසකඳුුදසකඳ  ාකරණයක්ෂස

ක්රියාත් කසප ාව්න්පන්ස ම්, එයසකම්කුදසෙැටු, ප්රජාව්සස ඟසස ාජසෙැටලු, ප්රජාව්සස ඟස

පබදාෙත්සසම්පෘතත්සසඳහාසෙැුපම්, කරදරසසහසඅපෘතද්රව්යසකඳ  ාකරණයසය ාදයසප්ර පලලයක්ෂස
ිකයසහැකිය.සතාව්කාි කසකඳුුදසභූියයසආසන් පනසඉදකරන්පන්ස ම්, ඝ සඅපෘතද්රව්යසහාස
අපෘතද්රව්යස කඳ  ාකරණයස ප්රය් යක්ෂස ව්නුස ඇත.ස එපස් ස පරෝහලස පහදස පුහුණුස
 ධායස්ථා යක්ෂස පලසස භාිකතාස කර ස බැිකන්ස පයෝජිතස ස්ථා යටසආසන් ස තාව්කාි කස
ිකපේකසස්ථා සනිසිසපෘතරිදසකඳ  ාකරණයසකඳසයුතුය. 
 

 

 

වැදනඅ 

7.2.4.8 සපස්ව්කයින්සසහසකාගයස ණ්ඩලයසරසඅව්ටසජීව්ත්සව් සපුශෙලයින්සඅතරසසබඳතාසසහස

ආරුල්සඇ පවීපම්සහැකියාව් 

 
ප  ස ුමියපනස ඉදකිරීම්ස කම්කුදව්න්ස ිකිකධාස ස ාජස පෘතබිමම්ව්ි න්ස සහස ිකිකධාස භූපෙෝීයස
ප්රපශයව්ි න්සපබාපහෝසිකටසදරිද්රතාව්පයන්සපපෘතපඳ සඅයසව්නුසඇත.සසා ා යපයන්සඔුන්ස
දුගව්ලස අධායාපෘතනිකසසහසස ාජස පෘතබිම ක්ෂසඇ පසඅයයි.සඑව්ැනිසප්රජාව්න්ටසNTS ටීසසිබින්, 

අසල්ව්ැසිසප්රජාව්, කාගයස ණ්ඩලයසසහසපරෝහපල්සපරෝගීන්සපකපරටීසආත පයසඇ පසකිරී ටස

හැකිස ෙැටලුසඇ පිකයස හැකිය.ස එව්ැනිස ෙැටුස ව්ලසනියැපල සකම්කුදව්න්ස දුගලභස ුව්ද, 
අව්ස්ථාසකිටීපෘතයක්ෂසපෘතව්ාසප ාසලකාසහැරියසප ාහැකිය. 
  

 

 

 

 

ඉ ා වැදනඅ  

7.2.4.9 සඉදකිරීම්සකටයුතුසව්ලී සපස්ව්කයන්පේසආරක්ෂෂාව් 

කම්කුදව්න්ස ඉදකිරීම්ස කටයුතුස අතරතුරස අ තුුදස ව්ලටස ලක්ෂිකවීපම්ස අව්දා  ක්ෂස ඇත.ස ප ව්ැනිස
අ තුුදස හිළිබඳව්ස පස්ව්කයින්ස අව්ධාා පයන්ස ප ාසිටියස හැකිය.ස අස්ථායීස බෑුප න්ස ව්ැමපම්ස
අව්දා  ටසදසඔුන්සමුඛහුණසදයසහැකිය.සඉදකිරීම්සබරසයන්පරෝපෘතකරණසීමියතසව්ැඩසඅව්කායයකසී ස
භාිකතාසපකපරණුසඇත.සව්ාහ සහාසඉදකිරීම්සයන්පරෝපෘතකරණසව්ි න්සඅ තුුදසිකයසහැකිසඅව්දා  ස
ප  සස්ථා පනී සඅ පයයින්සව්ැදෙත්සපේ.සපකාන්තසරාත්කුදසිකසින්සඉදකිරීම්සකටයුතුසසඳහාසඅඩුසව්යස්ස
කම්කුදව්න්ස(ඳ යින් සව්ැඩසකිරී සසඳහාසපයදිකයසහැකිසඅතරසඑ ිලන්සබරපෘතතලසඅ තුුදසහාසතුව්ාලස
සිදුිකයසහැක 

 

 

ඉ ා වැදනඅ  

7.2.4.10 සඉදකිරීම්සකටයුතුසව්ි න්ස හජ තාව්ටසආරක්ෂෂාව්සතහුුදසකිරී :ස: සපරෝහපල්ස
පරෝගීන්සසහසපහදසශිෂයයන්සසඳහාසඉහඳසඅව්දා  ක්ෂසපෘතැව්තී   

 

ඉදකිරීම්සඅදයපගී සපරෝහල්සපෘතරිශ්රයටසනිතරසෙ න්සකර සයන්රසසූර, පලෝඩග, ට්රක්ෂසරථස
ආදපයන්සබාධාාසඇ පසිකයසහැක.සපබාපහෝසඉදකිරීම්සකටයුතුසබෑුම්ව්ලසසහසපරෝහල්සපෘතරිශ්රපනස
බරසයන්පරෝපෘතකරණ, ට්රක්ෂසරථසසහසපෘතැටුම්සය ාදයසීමියතසඉඩසප්ර ාණයකසසිදුසකිරී ටස

නියියතය.සපරෝහලසපව්තසෙ න්සකිරී ටසබාධාාසකඳසහැකිසඅතරසපරෝගීන්ට, NTS ටීසසිබින්ටස
සහසකාගයස ණ්ඩලසජීිකතයටසඉහඳසඅව්දා  ක්ෂසඇ පසකඳසහැකිය.සඉදකිරීම්සඅදයපගී සඔුන්ස
ප  සඅව්දා  ටසදුණසකාලයක්ෂසනිරාව්රණයසව්නුසඇත.සඑබැිකන්සඔුන්ස තසඇ පසඅව්දා  ස
ඉතාසව්ැදෙත්සපේ.සකැණීම්සසහසෙල්සඉව්ත්සකිරීපම්ී සපයෝජිතසස්ථා යටසි ටීල්සෙල්සකඩාස
ව්ැමපම්සඅව්දා  ක්ෂසපෘතව් ප සඅතරසපරෝගීන්ටසසහසසිබින්ටසඅව්දා  ක්ෂසඇත. 
 

 

 

ඉ ා වැදනඅ  
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8. ස්ථානීයසිකපය්ිකසඅව්දා ම්සඅධාය ය 

 

ව්ුණව්ස2: ස්ථානීයසිකපය්ිකසඅව්දා ම්සඅධාය ය 
 

අවදානම අවදානම් කණ්ඩායම අවදානම් මට්ේම 

1.  ීමියතසඉඩකඩකසව්ැඩසකිරීපම්ී සඅ තුුදසව්ලටසමුඛහුණස

ී  ස(පරෝහල්සපොඩ ැිලි සස්ථා යටසඉතාසආසන් ව්ස

හිටීටාසඇ පසබැිකන්  

පස්ව්කයින් ඉතාසඉහඳ 

2. ද්රව්යසහාසයන්පරෝපෘතකරණසප්රව්ාහ ය පරෝගීන්,සපස්ව්කයින් 

පරෝගීන්සබැී ටසපෘතැියපණ ස

පුශෙලයින් 

ශිෂයයින්ස 

පරෝහපල්සසහසNTSසටීසපස්ව්කයින්ස  

ඉතාසඉහඳ 

3. පරෝගීන්ස සහස  හජ තාව්පෙන්ස ඉදකිරීම්ස භූියයටස

කසලසබැහැරසකිරීම්ස(කුණු, පබෝතල්සසහසආහාර .  

පස්ව්කයින් ඉතාසඉහඳ 

4. රාත්රීසකාලපනසඉදකිරීම්සව්ලී සඅ තුුදසව්ලටසමුඛහුණස

ී   

පස්ව්කයින් ඉතාසඉහඳ 

5. ීමියතසඉඩකඩකසසිදුකර සඉදකිරීම්සකටයුතුසසහස

ද්රව්යසව්ි න්සසිදුව් සඅ තුුද 

පරෝගීන්,සපස්ව්කයින් 

පරෝගීන්සබැී ටසපෘතැියපණ ස

පුශෙලයින්,සශිෂයයින්ස 

පරෝහපල්සසහසNTS ටීසපස්ව්කයින්සස 

ඉතාසඉහඳ 

 

7.2.4.11 ප්රව්ාහ ස යටිතලස පෘතහබිකම්ස පකපරටීස ඇ පව් ස බලපෘතෑම්ස (ිකපය්ෂපයන්ස  ාගෙස

ප්රපේයයසතාව්කාි කව්සඅටීියසවී ,  ාගෙසතදබදයස ිලන්සඇ පව් සඅව්දා    
 

 ාගෙස සම්ූගණපයන්රඅගධාස ව්යපයන්ස ව්සාස දැමී ස පහ්තුපව්න්ස ස පපනස ද ව්ලස ව්ාහ ස
තදබදය, කාගයාලසපේලාව්න්ටීී සහා පෘතාසල්සපේලාව්න්ටීී  ව්ාහ සෙ  ාෙ  යටසබාධාාව්ක්ෂස
ිකයසහැකිය.සප  ිලන්සපෘතදකයින්ටසසහස ගීන්ටසඅපෘතහබිතාව්යක්ෂසඇ පසපේ 

 

 

 

වැදනඅ  

7.2.4.12 හිළියම්සපයදයසයුතුසප්රපශයයසතුලසපෘතව් ප සව්යාපෘතාර, කිිකාගියකසපහෝසපව් ත්ස
කටයුතු 

 
ප්ර පකග සකඳසයුතුසප්රපශයයසතුඳසව්යාපෘතාර, ිකපය්ිතසකිිකාගියකසහිළිපව්ත්සසඳහාසභාිකතාසකර ස
ප්රපශයසප ා ැත  
 

 

 

රනාවැදනඅ 

7.2.4.13 හිළියම්සපයදයසයුතුසප්රපශයයසආසන් පනසපෘතව් ප සව්යාපෘතාර , කිිකාගියකසපහෝස
පව් ත්සකටයුතුසසස 

 

. සප  සස්ථා යටසආසන් සප්රපශයපනසව්යාපෘතාර, ිකපය්ිතසකිිකාගියකසහිළිපව්ත්සසඳහාසභාිකතාස
කර සප්රපශයසප ා ැත. 

 

 

 

රනාවැදනඅ 

7.2.4.14 ජ තාව්ටසසප  සඉදකිරීම්සභූියයටසඇතුුසවී ටසපහෝසඒසහරහාසෙ න්සකිරී  

 
අස්ථායීස බෑුම්ස ප්රපශයයටස ප්රපේයස වී ටස භාිකතාස කර ස ප්රපශයපනස කැණීම්ස යන්පරෝපෘතකරණ, 

පලෝඩග, ට්රක්ෂස රථසආදයස භාිකතාස කරනුසඇත.ස පරෝගීන්, කාගයස  ණ්ඩලයස සහස අසල්ව්ැසිස ප්රජාව්ස

පව් ත්සඅරමුඛණුසසඳහාසප  සභූියයටසඇතුුසවී ටසිකපය්ෂසඅව්යයතාව්යක්ෂසප ා ැත.සපකපස්සපව්තත්, 

පච්ත ාන්ිකතසපහෝසප ාදැනුව්ත්ව්සඅරමුඛණුසනිසාසසා ා යසියනිබින්සඅ ව්සරපයන්සඇතුුවී සසිදුිකයස

හැකිසඅතරසයන්පරෝපෘතකරණ, ව්ාහ , ිකදුි යසක්රියාත් කසවී සහාස සහිහිුදම්සද්රව්යසපහ්තුපව්න්සඔුන්ස
අව්දා  ටසලක්ෂිකයසහැකිය. 

 

 

රනාවැදනඅ 
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6. හිහිරීම්රහිහිරවීම්සපහ්තුපව්න්සපෘතාෂාණසඅංශුසනිසාස

ඇ පව් සතුව්ාල 

පරෝගීන්, පස්ව්කයින් 

පරෝගීන්සබැී ටසපෘතැියපණ ස

පුශෙලයින්, ශිෂයයින්ස 

පරෝහපල්සසහසNTS ටීසපස්ව්කයින්සස 

ඉතාසඉහඳ 

7. අස්ථායීසප්රපශයපයන්සෙල්සව්ැම  පස්ව්කයින්,ශිෂයයින්ස 

පරෝහපල්සසහසNTS ටීසපස්ව්කයින්සස 

ඉහඳ 

8.  දුගව්ලසදියයතාව්කින්සව්ැඩසකිරී ස-ස දසආපලෝකපනස

ඉදකිරීම්සකටයුතුසකිරී . 

පස්ව්කයින් ඉහඳ 

9.  තනිපයන් ව්ැඩ කිරී  පස්ව්කයින් ඉහඳ 

10.  හදසි ඉව්ත් වීම් පස්ව්කයින් ඉහඳ 

11.  අයහපෘතත් කාලුණිකක තත්ත්ව් (අධික බිඳන්, 

ව්ගෂාව්.) 

පස්ව්කයින් ඉහඳ 

 

9. සැලකියසයුතුසපෘතාරිසරිකසහාසස ාජසබලපෘතෑම් 

 

ජා පකස පොඩ ැිලි ස පෘතගපනෂණස සංිකධාා ස ස (NBRO) ටීස ිකපය්ෂස අව්ධාා යක්ෂස අව්යයස ව් ස පෘතාරිසරික, ස ාජීයස

බලපෘතෑම්සපහෝසඅව්දා ම්සතත්ව්යන්.. 

 

9.1 පසෞඛයයසහාසආරක්ෂෂාව්සහිළිබධාසෙැටුසසදහාසව් සප්රමුඛඛත්ව්ය:සපකාන්තාත්කුදව්න්සසඳහාසව් සසම් තසිලිකබිම්ස

ෙතසඅව්යයතාසඉක්ෂ ව්ාසසැලකියසයුතුසිකපය්ිතසපසෞඛයයසහාසආරක්ෂෂාව්සහිළිබදසකුදණු 
 

අස්ථායීසිකසඇ පසබෑුම්සප්රපශයයකසඅව්දා ම්සඅව් සකිරීපම්සකසරියාකාරකම්සකිරී ටසඅපේක්ෂෂාසකරණසබැිකන්සබෑුපම්ස

අස්ථායීතාව්පනසකසරියාකාරීත්ව්යසනිසාසඉදකිරීම්සයසර සබලකායසමුඛහුණසපෘතෑසහැකිසඅව්දා  සඉහඳසය.සESMF හීී සඑව්න්ස

පපෘතාදුසE & HS ෙැටුසසාකච්ජාසකරසඇත.සඉදකිරීම්සව්ැඩසමප ටීසපස්ව්කසආරක්ෂෂකසඅව්යයතාව්යන්සලංබිසපෘතතසරිකාපේස

2003සපකාටස:සව්ැඩසකරණසතත්ව්යන්සසහසප්රජාසපසෞඛයයසහාසආරක්ෂෂාව්සටීස2003 5: ආරක්ෂෂකසයපෘතකරණසසහසඇනාම්ස

ය සයටපත්සව්ඩාත්සිකස්තරසකරසඇත. 

 

9.2 ඳ ාසයසර යසසහසබලහත්කාරීසපලසසයසර යසලබාසෙැනී  
 

ව්ැඩසකර සතත්ත්ව්යන්සසහසප්රජාසපසෞඛයසහාසආරක්ෂෂාව්සචක්රපල්ක පනස2003.3සව්ෙන් පයටසඅනූව්සඳ ාසශ්ර යසසහස

බලහත්කාරීසපලසසශ්ර යසපයාදාසෙැනී සසිකස්තරාත් කව්සදක්ෂව්ාසඇත. 

 

10. පෘතාරිසරිකසහාසසා ාජීයසකඳ  ාකරණසසැඳැස් ස(ESMP) 
 

7සසහස8සව්ැනිසපකාටස්සව්ලී සහනා ාෙන් ාසලදසබලපෘතෑම්සසහසඅව්දා ම්සිකපය්ෂපයන්සසලකාසබලියන්සඑ ස

බලපෘතෑම්සසහසඅව්දා ම්සතත්ව්යන්සකඳ  ාකරණයසකිරී ටසපහෝසඅව් සකිරීපම්සකසරියා ාගෙ.සප යසESMP 

ටීසඇ පසිකපය්ිතසනිගපශයසසහසඅව්යයතාසව්ලසඇතුඳත්සව්නුසඇත. 

 

10.1  ැව්තසපෘතදංචිසකිරීපම්සකසරයිාකාරීසසැලැස්  
 

ව්යාපෘති පසපෘතද ම්සවූස ැව්තසපෘතදංචිසකිරී ක්ෂසප ා ැතස. 

 

10.2සපෘතදංචිසජ තාව්සඉව්ත්සකිරී  
 

ව්යාපෘති පයසපෘතාදකසකරෙත්සඉව්ත්සකිරීපම්සකසර පේදයක්ෂසප  සස්ථා යටසඅදාලව්සප ා ැත.   

 

10.3සහානියටසපෘතත්සව්ුහයන්සඉව්ත්සකිරීපම්සකසරියාසපෘතටිපෘතාටිය, යටිතලසපෘතහබිකම්ස(ටීියකුදව්න්පේසි ඛිතසඑකඟතාව්ය  

 

ප  සව්යාපෘති පයසආයසරතීසප්රපශයපනසඑව්ැනිසව්ුහයන්සඉව්ත්සකිරීපම්සඅව්යයතාව්යක්ෂසප ා ැත 
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10.4සව්යාපෘති පසකසරියා ාගෙසපහ්තුපව්න්සපශපෘතලරභාිකතයන්සඅටීියවී සසඳහාසව්න්දසපෙවී  
 

පම්සසදහාසඅදාලසප ාපේ. 

 

 

10.5 පෘතහතසසඳහන්සක්ෂපෂ්තසරසසඳහාසඅව්යයස හජ තාව්සදැනුව්ත්සකිරී සසහසඅධායාපෘත යසලබාසී   

i. අස්ථායීසභූියපයන්සඇ පසව් සඅව්දා ම්සහිළිබඳව්සඅව්ටසසිටි සපුශෙලයින්සසහසපරෝහල්සකාගයස ණ්ඩලයසසහස

NTS ටීසසිබින්සසහසකාගයස ණ්ඩලයසදැනුව්ත්සකිරීපම්සව්ැඩසටහන්සපෘතැව්ැත්වී ස 

ii. ඉදකිරීම්සඅදයපගී සසහසූගව්සඅ තුුදසඇඟවීපම්ී සඉහඳසඅව්දා  ක්ෂසඇ පසඅස්ථායීසප්රපශයයසහරහාසෙ න්ස

කර සපරෝගීන්සසහසපුශෙලයින්සසඳහාසිකපය්ෂසදැනුව්ත්සකිරීපම්සඅව්යයතාව්ය. 

 

10.6 සැඳබිම්ස තසපෘතද ම්සවූසපෘතාරිසරිකසස ාජසකඳ  ාකරණසකසර පේදයන්සසලකාසබැී  
 

ප  සුමියයසපසෞන්දගයාත් කව්සබින්දර, පෘතරිසරසසංපේී සස්ව්භාිකකසපෘතරිසරයකසහිටීටාසඇත.සඑබැිකන්, පෘතාරිසරිකසහාස

ස ාජීයසව්යපයන්සව්ැදෙත්සසැලබිම්සසලකාසබැීම්සඅනුෙ  යසකිරී සනිගපශයසකරනුසලැපබ්. 

 

 

ව්ුණව් 3: සැඳබිම් අදයපග ී  පෘතාරිසරික හා ස ාජ තත්ත්ව් සලකා බැී  

සැඳබිම්සඅංෙය 

ප  සව්යාපෘති පස

ප්රපශයයසසසදහාසසලකාස

බැී සව් සනිගපශශිතස

 ට්ට  

 

i. ස්වභාවික සම්පඅ කළමනාකරණය සහ සම්පඅ රයස්  රලස සැළසුම් කරණය 
 

යාක ිකපය්ෂයන් ඉව්ත් කිරී  අව්  කිරී  සඳහා ව්  ේසයාපෘති ප ිකපය්ිත සැඳබිම් සැලකිල්ලට 

ෙත යුතුය. ව්ැදෙත් යාක ිකපය්ෂ ව්ික්ෂෂලතා ආව්රණය ස ෙ බැඳී ඇත් ම් යාක සංරක්ෂෂණය 

සඳහා ේසර ාණව්ත් අව්දා යක්ෂ පයාමුඛ කල යුතුය 

 

 

 

අව්  

ii. වැඩබිම සැලසුම් රීමේම 
 

ව්ැඩමම් ස්ථා  සැලබිම් කිරීපම්ී  ෙල් ව්ැමම් ස ඟ  ාය යෑම්  ැව්ත සක්ෂසරීය ිකය හැකි බැිකන් 

ේසරපේයම් ිකය යුතුය. එපස් , ප   ස්ථා ය  හිටීටා ඇත්පත්  ාගෙයක්ෂ සටීත බෑු ක ඉතා 

ීමියත ඉඩකඩක ය. ව්ාහ   ැව්ැත්වීපම් ස්ථා , ශසරේසය ෙබඩා කිරී  සහ තාව්කාි ක  ව්ාතැන් 

ආදය අව්දා ම් කලාපෘතව්ල ස්ථාපෘත ය ප ාකඳ යුතුය. ඉදකිරීම් කාලය තුඳ පුහුණු 

පකාඩිකුදපව්කු පහෝ ආරක්ෂෂක නිලධාාරිපයකු තබා ෙැනී  ඉතා අව්ය්සය ව්  අතර 

පකාන්ත්සරාත්කුදපේ ය්සර  බලකාය සහ අප කුත් ව්ෙකිව්යුතු නිලධාාරීන් අතර නිසි 

සන්නිපේද යක්ෂ පෘතව්ත්ව්ා ෙත යුතුය. 

 

 

ඉතාසඉහල 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්වධ  ා සහ සඅඅව මංරපඅ 
 

ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා, ේසයාපෘති පයට හිිකීම ට, ෙැඹුුද කානු පෘතශධා ප ආදය සඳහා පහෝ ිකයාල 

ව්යපයන් ව් ාන්තර පකාටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්පන්  ම් සැඳබිම් තුඳ සත්ව් ව්ාසස්ථා  

අතර සම්බන්ධාතා ප ාමපද  පලස පෘතව්ත්ව්ා ෙැනී ට සත්ව්  ංපපෘතත්, ව්ික්ෂෂලතා තීුද ආදය 

ඇතුඳත් කිරී ට හියව්ර ෙත යුතුය. 

 

අව්  

iv.  ල සම්ප  සංරක්ෂණය 

 තුහිටසසහසයපෘතස තුහිටසය සපදඅකරපන සජලයසඉව්ත්සකිරී සප ටීී සසිදුිකයසහැක.සඑ සඉව්ත්ස

කර ස ජලපනස ුණණාත් කභාව්යස ස පෘතරික්ෂෂාපකාටස සාපේක්ෂෂව්ස පහාඳස තත්ත්ව්පනස පෘතව්තීස  ම්, 

සැලබිම්ස කිරීපම්ී ස ප  ස ජලයස ව් සතුන්ටස ප න් ස අසල්ව්ැසිස ප්රජාව්න්ටදස දයස  ෑ ටස සහස

අප කුත්සෙිහාශ්රිතසඅව්යයතාසසඳහාසජලයසපව්තසප්රපේයසිකයසහැකිසආකාරයටසසිදුසකලසයුතුය. 

 

අව්  

ජල සැපෘතයුම්  ාගෙ ව්ලට ඇ පිකය හැකි  බාධාා වීම් 

Iඅව්ධාා ම්සඅව් සකර සලදසබෑුපම්සඇ පසජලය,සජලසසැපෘතයු සසඳහාසප්රභව්යක්ෂසපලසසභාිකතාස

කරන්පන්ස ම්, ජලස ට්ට සපෘතහතසව්ැම සපහ්තුපව්න්සඉදකිරීම්සව්ලී සජලසප්රභව්යටසබලපෘතෑම්සඇ පස

 

ඉහල 
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වීපම්සසම්භාිකතාව්සඉහඳසපේ.සඑව්ැනිසඅව්ස්ථාව්න්ටීී සසැලබි ටසප්රජාව්සසඳහාසිකකල්පෘතසජලසමූලාශ්රස

(තාව්කාි කරපහෝසස්ිර සඇතුඳත්සිකයසයුතුය. 

vi. ස්ව්භාව් පසෞන්දගයාත් කව් ෙැලපපෘත  සැඳබිම් සලකා බැී  
 

පසෞන්දගයාත් කස සංපේී ස පෘතරිසරස නිග ාණපනී ස ස්ව්භාිකකස පෘතරිසරයස හාස සංකලණයස ව් ස

එප න් සදියයසදුෂණයස(ඇසටසපෘතසරිය  ාපෘතසිකයසයුතුය සඅව් සව් සපලසසව්යහයන්සසැඳබිම්සකිරී ටස

සැලකිි  ත්ස ිකයස යුතුය.ස පයෝජිතස හානියස අව් සකිරීපම්ස ස්ථා යස පපෘතාදුස පෘතරිශ්රයකස හිටීටාසඇ පස

බැිකන්, ප්රපශයයස පසෞන්දගයාත් කව්ස ප්රසන් ස පෘතරිසරයක්ෂස පලසස සංව්ගධා යස කිරී ස සඳහාස

ඉදකිරීම්ස කටයුතුව්ලී ස හරිතකරණයස භාිකතාස කඳස හැකිය.ස ඒස සඳහාස බිදුබිස ස්ථායීස ව්ුහයන්ස

නිග ාණයසකිරී සසඳහාසභූසදගය සෙිහසනිග ාණසශිල්පීන්පේසපස්ව්යසව්ැදෙත්සපේ. 

 

ඉහලස ප්රපශයස සදහාස

ඉතාසව්ැදෙත්සපේ 

vii. හරිතසපෘතාරිසරිකසලක්ෂෂණසසලකාසබැී  
 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසපබාපහා යක්ෂසසිදුසකරනුසලබන්පන්සසංපේී සකලාපෘතසව්ලසව් සබැිකන්, 

හරිතස පෘතාරිසරිකසලක්ෂෂණස සැඳබිම්සනිග ාණයසකිරීපම්ස දස හැකිතාක්ෂස හරිතස පෘතාරිසරිකස

සැඳබිම්සසලකාසබැී ටසනිගපශයසකරනුසලැපබ්. යදා-සඛාද යසව්ැඳැක්ෂවී සසඳහාසපශශීයස

තිණසිකපය්ෂසපයාදාසෙැනී , පෘතරිසරපයටීස පරසාරසිකපය්ෂසිකිකධාත්ව්යසඇ පසකිරී සසඳහාස

ජාලසඒකාබශධාසකිරී , ආකසර ණශීීසයාකසිකපය්ෂසඅඩංු සකිරීප න්සව්ැඳී  

 

 

ඉහලස ප්රපශයස සදහාස

ඉතාසව්ැදෙත්සපේ 

viii. ස ාජසහාසසංස්කි පකසලක්ෂෂණසසංරක්ෂෂණය 
 

පශශීයස සංස්කිතීන්ස සහස යුද යන්ස යක්ෂ ප ත්ස ව්න්පන්ස ඒව්ාස පෘතව්ත්ව්ාස පෙ ස ය ස

ස්ව්භාිකකසපෘතරිසරයසස ඟසඇ පසසමීපෘතසසම්බන්ධාතාස ිලනි.සඑබැිකන්සව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස

ව්ලී සපශශීයසසංස්කි පයසසහසස ාජීයසඅංෙයන්සසැලකිල්ලටසෙනිියන්සව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස

සිදුස කඳස යුතුස අතර, ව්යාපෘති පස ක්රියාකාරකම්ස ව්ලී ස ඒව්ාස යක්ෂ ප ත්ස කිරී ටස අව්ස්ථාව්ස

සැලසියසයුතුය. 

 

 

අව්  

ix. පස්ව්කයින් / කාගය  ණ්ඩලය සහ ප්රජාආරක්ෂෂාව් 
 

පයෝජිතස අව්ධාා ම්ස අව් සකිරීපම්ස ුමියපනසඇ පස ීමියතස ඉඩකඩස පහ්තුපව්න්ස ඉදකිරීම්ස අදයපගී ස

ියනිබින්ටසිකපය්ෂපයන්සශ්ර සබලකායටසඅ තුුදව්ලටසමුඛහුණසී  ටසසිදුිකයසහැකිය.සඅ ව්සරපයන්ස

ඇතුුවී සසහසප ාදැනුව්ත්ක සනිසාසදුදණුසඅ තුුදසඇ පසකඳසහැකිය.සඉදකිරීම්සඅදයපගී සපෘතාංශුස

ි ස්සායම්සසපහෝසමම්සිලලාසබැීමම්සසක්රියසිකයසහැකිසඅතරසපරෝහල්සකාගයස ණ්ඩලයට, NTS ටීස

සිබින්ට, පරෝගීන්ටසසහස හජ තාව්ටස(අමුඛත්තන්ට සතගජ යක්ෂසිකයසහැකිය.සඑබැිකන්, බාල්ක, 

ආරක්ෂිතසදැල්සව්ැනිසසැලබිම්ස තසපෘතද ම්සවූසආරක්ෂෂණසසලකාසබැි යසයුතුය. 

 

 

ඉතාසඉහල 

x. ඛාද ය පෘතාල ය සඳහා ව්  ක්රියා ාගෙයන් 
 

ජලස අපෘතව්හ සකඳ  ාකරණයසතුලී , ජලයස පබෝක්ෂකුසහරහාස අසඳසජලසප්රව්ාහව්ලටස

පයාමුඛසකරනුසඇත.සව්ැසිසකාලව්ලී සප  සජලාපෘතව්හ පයටීසෙලාසඑපම්සපේෙයසසැලකියස

යුතුසපලසසඉහඳසයාසහැකිසඅතරසප  ිලන්සඇඳසපෘතතුලසසහසඉුුදසඛාද යසිකයසහැක.ස

එබැිකන්සසැඳබිම්සකිරීපම්ී සඅධිකසජලධාාරාව්න්සස්ව්භාිකකසජලස ාගෙසව්ලටසපේෙපයන්ස

ෙලායා සඅව් සකිරී සසඳහාසබාධාකයන්සප්ර ාණව්ත්සපලසසපයාදාසෙැනී ටසසැලකිි  ත්ස

ිකයසයුතුය.සැලබිම්සසකස්සකිරීපම්ී සව්යාපෘති පසභූියපනසඅදාලස සපබෝක්ෂකුසආී සසදුබිසකසර ස

ඇතුලක්ෂසකිරී සකලසයුතුය. 

 

 

 High 

xi. අව්  පෘතබි  ඩත්තු කිරීම් සහ ප පහයුම් සැඳබිම් කිරී  
 

හානිය අව්  කිරීපම් කාගයපනී  ජලාපෘතව්හ  කඳ ණාකරණය සඳහා ුණුදත්ව් කාණු ව්ැනි  

ශිල්පෘත කස් ් ර  සලකා බැි ය යුතුය. කාණු ඇටීරී යා  ව්ඳක්ෂව්ා ෙැනී  සඳහා නිව්ැරද පෘතයිේපෘත 

ිකෂ්කම්භය, සිදුුද ව්ල ිකෂ්කම්භ සහ ඇ පරීපම් ආ  පය නිව්ැරදව් සලකා බැි ය යුතුය. කාණු 

ජලය ස්ව්ාභාිකක ජල දහරාව්න්ට එකතු කරවී ට අපේක්ෂෂා කරන්පන්  ම්, ඛාද යට 

ඔපරාත්තු පද , පරාන්  ඩ රඳව්ා ෙැනීපම් පෘතශධා ප ආී  ප ාපයක්ෂ  ඩත්තු ේසයුහ සැඳබිම් කඳ 

යුතුය.  
ිකිකධා කාලපෘතරිච්පේදයන් තුඳ ස්ථානීය කාලුණිකක තත්ත්ව්යන්ට ඔපරාත්තු පද  පෘතරිද ේසයුහයන් 

සඳහා භාිකතා කර  ශසරේසය ේසරපේයප න් පතෝරා ෙත යුතුය. ව්ාපන් ේසයූහයන් භාිකතා කිරීපම්ී  

ිකපය්ෂපයන් ඛාද  ව්ැලීපම් තාක්ෂෂිකක කස් ් ර  සැඳබිම් කඳ යුතු අතර සියුම් පරාන් ඩ යපෘත 

 ඳ  ාගෙ ව්ලට කාන්දු වී  ව්ැඳැක්ෂවී ට හියව්ර ෙත යුතුය 

 

 

Very High 
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10.7 ඉදකිරීම් අදයර තුඳ සිදුව්  බලපෘතෑම් අව්  කිරී  

10.7.1සඉදකිරීම් අදයර තුඳ පකාන්තස් ් රාත්කුදව් ව්න්පේ පෘතාරිසරික හා ස ාජ කඳ  ාකරණ අනුලල 

වී  සඳහා ව්  ේසරියතීන්   

පෘතාරිසරිකසහාසස ාජීයසබලපෘතෑම්සකඳ  ාකරණයසහාසඅව් සකිරී සසඳහාසව් සහියව්රසසා ා යපයන්සසෑ සව්යාපෘති පස

ස්ථා යකට ස පපෘතාදුස ය.ස පෘතාරිසරිකස සහස ස ාජීයස බලපෘතෑම්ස අව් ස කිරී ස හාස කඳ  ාකරණයස කිරී ස සඳහාස ව් ස

කසරියා ාගෙසසා ා යපයන්සසියලූස ායයාම්සඅව් සකිරීපම්සස්ථා සසඳහාසපපෘතාදුසපේ.සප  සබලපෘතෑම්සපබාපහෝසදුරටස

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

පකාන්තසරාත්කුදපේසයුතුක කි.සඉදකිරීම්ස අදයපගී ස පකාන්තසරාත්කුදව්න්පේසලංබිසපෘතතසරකිාපේසඇතුලත්සකරසඇ පස

පෘතාරිසරික, ස ාජ, පසෞඛයයසසහසආරක්ෂෂණස(ES & HS) කඳ  ාකරණයටසඅනුලලව්සපකාන්තසරාත්කුදව්න්පේස

අව්යයතාව්යසපකපසස්ිකයසයුතුදසයන් සහිළිබඳව්සජා පකසපොඩ ැිලි සපෘතගපනෂණසසංිකධාා යසිකසින්සනිගපශයසකරස

ඇත.සප  සපකාටසසසඳහාසඅදාඳසඅංයව්ලසුණණාත් කසබව්සදැක්ෂපව් සප්රධාා සපකාටස්සපෘතහතසදක්ෂව්ාසඇත(ව්ුණව්ස4). 

ිකස්තරසසඳහා, ESMP ඉදකිරීම්සපකාන්තසරාත්කුදව් ව්න්සසඳහාසපයාමුඛසකඳසයුතුය 

 

ව්ුණව් 4: පෘතාරිසරිකසහාසස ාජසආරක්ෂෂණයටසඅනුලලසවී සසඳහාසපකාන්තසරාත්කුදපේසඅව්යයතාව්යන්සES & HS 

පාරිසරික සමා යීය 

කළමනාකරණ 

සැළසුමේ ඉදිරීමේම් 

රකාන්ව   ාඅකරුවන්ව 

දක්වන එකඟ ාවය 

අයි මය වයිපිය ය සදහා අදාලඅවය 

2002.  පාරිසරික හා සමා  අධීක්ෂණය 

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

2002.2 2)  යබ්ධායසසහසකම්පෘත   අ පයයින් සව්ැදෙත්ස(සපරෝගීන්, කාගයස

 ණ්ඩලය,NTSසටීසශිෂයයින් පෘතදකයින්, 

 ගීන්)  

2002.2 3)  පොඩ ැිලි සඉරිතැීම්සසහසහානිසසිදුවී  අදාලසපේ (පරෝහල් පොඩ ැිලි ) 

2002.2 4)  අපෘතද්රව්යසබැහැරසකිරී   අදාලසපේ  

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

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

 ණ්ඩලය,NTSසටීසශිෂයයින් පෘතදකයින්, 

 ගීන්) 

2002.2 7)  පොඩ ැිලි සද්රව්යසසහසකසලසප්රව්ාහ ය  අදාලසපේ 

2002.2 8)  ජලය අදාලසපේ 

2002.2 9)  යාඛසසහසසතුන් අදාලසපේ 

2002.2 10)  පභෞ පකසසහසසංස්කි පක යසසම්පෘතත්  අදාලසසප ාපේස 

2002.2 11)  පෘතාංශුසඛාධා ය  අදාලසපේ 

2002.2 12)  පෘතසසස ෙසියශ්රසවී   අදාලසපේ 

2002.2 13)  පපෘතාපලාව්සහැරී   අදාලසපේ 

2002.2 14)  ෙල්සපකාරිසක්රියාකාරකම්  අදාලසසප ාපේ 

2002.2 15)   ඩත්තුසව්ාහ සසහසයන්පරෝපෘතකරණ  අදාලසපේ  

2002.2 16)   හජ සපීඩා අ පයයින් ස ව්ැදෙත්ස (ස පරෝගීන්, කාගයස

 ණ්ඩලය,NTSස ටීස ශිෂයයින් පෘතදකයින්, 

 ගීන්) 

2002.2 17)  යපෘතපයෝගීතාසපස්ව්ාසහාසපෘතහබිකම්ස අ පයයින් සව්ැදෙත්ස( ාගෙය  

2002.2 18)  දිෂයසපෘතරිසරයසව්ැඩිදයුණුසකිරී ස අ පයයින් සව්ැදෙත්ස(පසෞන්දගයාත් කව්ස

සංපේී ස ාගෙසපකාටස) 

2002-5. පෘතාරිසරිකස

අක්ක්ෂෂණය 

මූි ඛසසමීක්ෂෂණස(ව්ාතය, ජලය, යබ්ද, 

කම්පෘත , ඉරිතැීම්සසමීක්ෂෂණ  

ව්යාපෘති පසිකපය්ිතසනිරීක්ෂෂණසසැලැස් ස

අධායය ය 
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ඉදකිරීම්සඅතරතුරසසමීක්ෂෂණස(ව්ාතය, ජලය, 

යමද, කම්පෘත , ඉරිතැීම්සසමීක්ෂෂණ  

ව්යාපෘති පසිකපය්ිතසනිරීක්ෂෂණසසැලැස් ස

අධායය ය 

ප පහයුම්සකාලයසතුලසව්ැඩමම්සසමීක්ෂෂ  ව්යාපෘති පසිකපය්ිතසනිරීක්ෂෂණසසැලැස් ස

අධායය ය 

ව්ාගතාසතැබී සහාසපෘතව්ත්ව්ාපෙ සයා  අදාලසපේ 

 

2003. ව්ැඩමම්සපකාන්පශසිසසහසප්රජාසපසෞඛයසහාසආරක්ෂෂාව් 

2003.2 ආරක්ෂෂකසකසර සසංිකධාා යසසහසසන්නිපේද ය අ පයයින් ස ව්ැදෙත්ස (පරෝගීන්, කාගයස

 ණ්ඩලය, NTS ටීස සිබින්, අ ාරක්ෂිතස

බෑු ,  ගීන්, බරසයන්පරෝපෘතකරණ  

2003.3 ඳ ාසයසර යසහාසබලකිරී  අදාලසපේ 

2003.4 ආරක්ෂෂාව්සහිළිබ`දසව්ාගතාසසහසඅ තුුදසසහසඒස

හිළිබ`දසදැනුම්ී   

අ පයයින් සව්ැදෙත්ස 

2003.5 ආරක්ෂෂකසයපෘතකරණසසහසඇදුම්සපෘතැලදුම් අ පයයින් සව්ැදෙත්ස 

2003.6 ආරක්ෂෂකසතත්ත්ව්යසපෘතරික්ෂෂාව් අ පයයින් සව්ැදෙත්ස 

2003.7 ප්රථ ාධාාරසපෘතහබිකම් අ පයයින් සව්ැදෙත්ස 

2003.8 පසෞඛයසහාසආරක්ෂෂාව්සහිළිබ`දසපතාරතුුදසසහස

පුහුණුව් 

අ පයයින් සව්ැදෙත්ස 

2003.9 යන්පරෝපෘතකරණසසහසබිදුබිකම්සලත්සපුශෙලයින් අදාලසපේ 

අදාලසපේස:සසඕ ෑ සඉදකිරීම්සප්රපශයයක්ෂසසඳහාසප යසඅදාලසකරෙතසහැක.ස(සESMP) 

අ පයයින් සඅදාලසපේස:සඅදාලසඉදකිරීම්සප්රපශයයටසබිිකපය්ෂීසපලසසනිග ාණයසකරණසලදසපෘතාරිසරිකසස ාජසකඳ  ාකරණස

සැලබිම්සසඳහාසතහුුදසකිරී ටසපකාන්තසරාත්කුදසිකපය්ෂපයන්සපෘතාරිසරිකසකසර පේදයක්ෂසපලසසඅව්දාරණයසකඳසයුතුය. 

අදාලසිකයසහැකියස:සව්යාපෘති පයසකසරියාත් කසව් සඅතරතුරසඉදකිරීම්සප්රපශයපනසඅදාලසඅංයයන්සඅව්දා යසපයාමුඛසුව්පහාත්ස

පෘතාරිසරිකසස ාජසකඳ  ාකරණසසැලබිම්ස ිලන්සකසරියාත් කසකලසහැක. 

අදාලසප ාපේස:සඅ ාව්රණයසවූසපකාන්පශසිස තසප  සඉදකිරීම්සප්රපශයයටසඅදාලසප ාපේ. 

ිකකල්පෘත:සඅව්යයතාව්යන්ස තසකසරියාත් කසපේ. 

ඉදකිරිම්සප්රපශයයටසබිිකපය්ෂීසවූසඅක්ක්ෂෂණසසැලබිම්සපයාමුඛසකිරී .සඉදකිරීම්සප්රපශයයටසබිේපය්ෂීසුසඅක්ක්ෂෂණසසැලසම්ව්ලටස

අනූව්සපකාන්තසරාත්කුදසඅක්ක්ෂෂණසකටයුතුසසිදුසකිරී ටසබැී සසිම. 

මූලායසරසව්යාපෘති පයසකසරියාත් කසකිරීපම්ී සපකාන්තසරාත්සකුදසහාසපෘතාරිසරිකසහාසස ාජීයසකඳ ා ාකරසසැඳස සස ෙසඇ පසබැඳී  

 

10.7.2  ායසස්ථා යටසිකපය්ිතසහානියසඅව් සකිරී  
 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳසව්යාපෘති පයසකසරියාත් කසකිරී ටසඅපේක්ෂිතසස්ථානීයසිකපය්ිතසඅපෘතදාසඅව් සකිරීපම්සහියව්රයන්සපෘතහතස

සඳහන්සපෘතරිදසපේස 

.  
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ව්ුණව් 5: ස්ථානීයසESස&සHSසඅව් සකිරී සසඳහාෙනුසලබ සහියව්ර   
 

හානිසඅව් සකිරීපම්සඅයිත ය 
ව්යාපෘති පක්රිසයාත් කස

කිරීපම්සඅදයර 

ව්ෙීම් 

i. ඉදි රීමේම අ රතුර ාදනරයන්ව සිදුවන බලපෑම අවම රීමේම  

ව්ැසිසකාලයසතුඳී සව්යාපෘති පසස්ථා යසබෑුම්සසකස්සකිරි , බින්බුන්සඉව්ත්සකිරී ස

ආී සකාගයයන්සසිදුසප ාකිරී ටසනිගපශයසකරසඇත.සඑ සනිසාසව්ැසිසකාලයටස

පපෘතරසිකයළිසකාලුණිකකසතත්ත්ව්යකසී සසිදුකඳසහැකිසයපෘතරි යස ායයා සඅව් ස

කිරීපම්ස ව්යාපෘති පයස තුඳස ක්රියාකාරීස පලසස කටයුතුස කිරී ස අනිව්ාගයස පේ.ස

එප න් ස ව්ැසිස කාලයස තුඳස ඉහඳස බෑුපම්ස කිසිදුක්රිස යාකාරක ක්ෂස

සිදුප ාකිරී ටසනිගපශයකරසඇත.සප යසසැලබිම්සඅදයපගසී සසලකාසබැි යස

යුතුය.සකපෘත සලදසපකාටපසන්සෙලාසය සපරාන් ඩසසඳහාසපරාන් ඩසපෘතාල ස

ක්ර සහනාන්ව්ාසදයසයුතුය 

ව්යාපෘති පසභූියයසසූදා ම්ස
කිරීපම්ී සසහ 
ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

ii. ආක්රමික විරය්ෂ 
 

යාක යසඛාද සපෘතාල සව්ුහයන්සභාිකතාසකිරීප න්සව්ැඳකියසයුතුය.සයාක යස

පෘතාල යස සඳහාස පශශීයස පෘතරිසරපනස පශශීයස යාකස පතෝරාස ෙතස යුතුය.ස ඛාද ස

පෘතාල ස හියව්රස සඳහාස භාිකතාස කර ස ව්ික්ෂෂලතාස ිකපය්ෂස සඳහාස ව් ජීවීස

සංරක්ෂෂණස පදපෘතාගතපම්න්තුපේස සහස ව් ස සංරක්ෂෂණස පදපෘතාගතපම්න්තුපේස

අනු ැ පයසඅව්යයසපේ 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

iii. ප්රව්ාහ සයටිතලසපෘතහබිකම්සපකපරටීසබලපෘතෑම්ස(ිකපය්ෂපයන්ස ාගෙස

පහෝසදුම්රියසප්රපේයයසතාව්කාි කව්සඅටීියසවී ,  ාගෙසතදබදපනස
අව්දා    

ඉදකිරීම්සඅදයපගී සපහාඳසරථව්ාහ සපෘතාල යක්ෂසක්රියාත් කසකඳසයුතුය.ස

පරෝහලටසප්රපේයස ාගෙයසයාබදව්සහිටීටාසඇ පසබැිකන්සඅ තුුදසඇඟවීපම්ස

සංඥපාස සහස ස්ිරස පුහුණුව්ස ලත්ස මුඛරකුදව්න්, බෑුම්ස අස්ථාව්රස වීපම්ස

අව්දා  ස සහස  ාගෙස අව්ටීරතාස සංඥපා, රාත්රීස ලාම්පුස ආදයස දැක්ෂපව් ස

ී ේ ප ත්සසංඥපාසපුව්ුදසස ඟසනිසිස ාගෙසආරක්ෂෂණසහියව්රයන්සඇතුඳත්ස

කඳසයුතුසබව්සතරපනසනිගපශයසපකපග. 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

iv. රමු රස්ය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැේළු 
 

ව්ැඩසමපම්සපස්ව්කයින්ටසඉහඳසඅව්දා ම්සතත්ව්යන්සයටපත්සව්ැඩසකිරී ටසසිදුස

ව් සබැිකන්, "ව්ැඩසපකාන්පශසිසසහසප්රජාසපසෞඛයසසහසආරක්ෂෂාව්"සයටපත්ස

ESMP ටීසපකාන්රාත්කුදව්න්පේසව්ෙීපම්ස2003සව්ෙන් පපනසදක්ෂව්ාසඇ පස
නිගපශයසක්රියාත් කසකිරී සඅතයව්යයසපේ.සනිසිසසංිකධාා යක්ෂසසහසආරක්ෂෂකස
අක්ක්ෂෂණසපෘතශධා පයක්ෂසතුඳසප  සනිගපශයයන්සඅනුෙ  යසකඳසයුතුය 

. 

i. ඉදකිරීම්සකටයුතුසආරම්භසකිරී ටසපපෘතරසිකපය්ෂසව්ිත්තීයසපසෞඛයසසහස

බිරක්ෂිතතාසකඳ  ාකරණසසැලැස් ක්ෂසසකස්සකිරී  

ii. ඉදකිරීම්සකටයුතුසආරම්භසකිරී ටසපපෘතරසිකපය්ෂසCOVID 19 සූදා ම්ස
වීපම්සසැලැස් ක්ෂසසකස්සකිරී . 

iii. පස්ව්කස පස්ිකකාව්න්ස සහස පරෝහල්ස කාගයස  ණ්ඩලය, පරෝගීන්පේස
ආරක්ෂෂාව්ස සඳහාස අ තුුදස ඇඟවීපම්ස පෘතශධා පයක්ෂස සහස ූගණස කාී ස
මුඛරකුදව්න්සප  සව්ැඩසම සසඳහාසපබපහිකන්සනිගපශයසකරනුසලැපබ් 

iv. පස්ව්කයින්ස ආරක්ෂෂාස කිරී ස සඳහාස අව්දා ම්ස ස්ථා ව්ලස ආරක්ෂිතස
බාධාකසසහසආරක්ෂිතසදැල්සසිකසකඳසයුතුය 

v. ආරක්ෂිතසසපෘතත්තු, ටීස්ව්ැබිම්, ආරක්ෂිතසඇනාම්සහාසඇස්සකණ්ණාඩිසව්ැනිස

පුශෙි කසආරක්ෂෂකසයපෘතකරණස(PPE) සැපෘතයී . 

vi. පස්ව්කයින්ටසපුහුණුසකිරීම්සසහසදැනුව්ත්සකිරීපම්සව්ැඩසටහන්සලබාසී   

vii. ප්රධාා ස ඉදකිරීම්ස කටයුතුස සිදුකිරී ටස පපෘතරස යපෘතද්රව්ස ිකය්පල්ෂණයස සිදුස
කිරී සසහසහනා ාෙත්සඑව්ැනිසයපෘතද්රව්සසඳහාසප්ර ාණව්ත්සහානිසඅව් සකිරීපම්ස
ක්රියා ාගෙසසැලබිම්සකිරී රසැපෘතයී  

vii.බඹරසලඩුසආසන් පනස පපබ්ස ම්, පස්ව්කයින්පේසආරක්ෂෂාව්සසහ පකස
කිරී සසඳහාසඉව්ත්සකිරීපම්ස ධායස්ථා සභාිකතාසකිරී සඅනිව්ාගයසපේ. 

viii.මීටසඅ තරව්, අස්ථායීසභූියයකසව්ැඩසකිරී සව්ැසිසස පනී සඉතාසඅව්දා ම්ස
සටීතසබැිකන්සව්ගෂාසකාලයසතුඳසප්ර ාණව්ත්සකාලයක්ෂසසඳහාසව්ැඩස තරසකඳස
යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳ 

 

PMU  

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 



   

21 

 

iii. රරෝගීන්ව සහ අමුඅ න්වරනන්ව ඉදිරීමේම් භූමියේ භූමියේ බැහැර රීමේම් 

(ුතණු, රබෝ ල් සහ ආහාර) විසි කරන්වන. 
 

ඉදකිරීම් භූියය තුල ක්ෂසරියාකාරකම් ආරම්භ වී ට පපෘතර ආරක්ෂිත සංඥපා 

පුව්ුද සික කරන් . ඉදකිරීම් භූියයට ඇතුුවී  / එබී බැී  ව්ැඳැක්ෂවී  සඳහා 

දැන්වීම් ේසරදගය ය කිරී   ිලන් පරෝගීන් සහ අමුඛත්තන් ඉදකිරීම් කටයුතු 

හිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරී . 

ව්යාපෘති පසභූියයසසූදා ම්ස

කිරීපම්ී සසහ 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

iv. පිපිමේම්/පිපිරීම් රහ්තුරවන්ව පාෂාණ අංශු ිකසා ඇය වන තුවාල 
 

පරෝහපල්සපරෝගීන්සබැී ටසඇ පසපේලාව්න්ටීසසියලු සහිහිුදම්සකටයුතුසඅව් ස

කිරී ස සහස හිහිුදම්ස කාලීම ාව්ස හරහාස දැනුව්ත්ස කිරීම්ස සිදුස කිරී .ස

හිහිරීම්රහිහිරවීම්සපහ්තුපව්න්සපෘතාෂාණසඅංශුසපහ්තුපව්න්සඔුන්පේසතුව්ාලසසඳහාස

හදසිසඅ තුුදසව්ැලැක්ෂවී සසඳහාසසූදා ම්සවීපම්සසැලැස් ක්ෂසස්ථාහිතසකිරී  

ඉදකිරීම් කාලය තුඳ ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

v. ඉදිරීමේම් අ රතුර ාදන බලපෑම් අවම රීමේම 
 

ුමියයසඑළිපපෘතපහළිසකිරී , බෑු ස ැව්තසසකස්සකිරී , බින්බුන්සඉව්ත්සකිරී ස

ය ාදයසසම්බන්ධාසඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසව්ැසිසස පනී ස ැව්ත්වී ටසනිගපශයස

පකපග.සඑබැිකන්, ිකයළිසකාලව්ලී සබෑුම්සඅව් සකිරීපම්සඅඩිකසව්ැඩසසිදුසකිරී ස

අතයව්යයසව් සඅතරසපතත්සකාලව්ලී සබෑුම්සප්රපශයපනසඑව්ැනිසක්රියාකාරකම්ස

හැකිතාක්ෂස ව්ඳක්ෂව්ාස ෙතස යුතුය.ස ව්යාපෘති පස සැලබිම්ස කිරීපම්ස අදයපගී ස ප යස

සලකාසබැි යසයුතුය.සපරාන් ඩසයුණල්සහනාන්ව්ාසදයසයුතුසඅතර, අව්සාදතසජලයස

බැසයා සඅව් සකිරී .. 

ව්යාපෘති පසභූියයසසූදා ම්ස

කිරීපම්ී සසහ 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

vi. ඉදිරීමේම් අපද්රවය බැහැර රීමේම 
 

ඉදකිරීම්ස අපෘතද්රව්යස බැහැරස කිරී ස සම්බන්ධාපයන්ස පකාන්රාත්කුදස ිකපය්ෂස

අව්ධාා යක්ෂසපයාමුඛසකඳසයුතුය.සප  සපව්බ්සඅඩිකයසපහදසපුහුණුසපෘතාසලක්ෂසසටීතස

පරෝහල්ස පෘතරිශ්රයකස හිටීටාස ඇත.ස ප  ස ඉදකිරීම්ස අපෘතද්රව්යස පරෝගීන්පේස

පසෞඛයයටසබලපෘතානුසඇත.සඑබැිකන්සඑව්ැනිසඅපෘතද්රව්යසජ  යසුව්පහාත්සපසෝදාස

ඉව්ත්සප ාකරසනිසිසපලසසෙබඩාසකරසPMU ිකසින්සඅනු තසක්රියාසපෘතටිපෘතාටියටස

අනුව්ස බැහැරස කඳස යුතුය.ස ඉදකිරීම්ස අපෘතද්රව්යස  ාගෙයස දපේස පහෝස

ජලාපෘතව්හ ව්ලටසබැහැරසප ාකඳසයුතුය. 

ව්යාපෘති පසභූියයසසූදා ම්ස

කිරීපම්ී සසහ 

ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

vii. රස්වකයින්ව සඳහා ස්ථානීය සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

කම්කුදව්න්පේස ිකව්ිතස  ලපෘතහසකිරී ස අව් සකිරී ස සඳහාස පකාන්රාත්කුදස

ිකසින්සව්ැඩම සතුඳසශ්ර සබලකායසසඳහාසතාව්කාි කසසනීපෘතාරක්ෂෂකසපෘතහබිකම්ස

සකස්සකඳසයුතුය.  

ව්යාපෘති පසභූියයස

සූදා ම්සකිරීපම්ී ස

සහ ඉදකිරීම්ස

කාලයසතුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

viii. දූවිලි පාලන ය ර  

ඉදකිරීම්සකාලයසතුඳසජ  යසව් සදූිකි සඅංශුසපහදසපුහුණුසපෘතාසපල්සපරෝගීන්, 

කාගයස  ණ්ඩලයස සහස සිබින්ටස බලපෘතෑම්ස කඳස හැකිය.ස පරෝගීන්ස බැී ටස

පෘතැියපණ ස  හජ තාව්ටස ඉදකිරීම්ස කටයුතුස හරහාස ජ  යස ව් ස දූිකි ස

අංශුව්ලටසබලපෘතෑම්සඇ පසිකයසහැකිය.සඅධිකසදූිකි සපහෝසaerosol ජ  යසකිරීපම්ස

ක්රියාකාරකම්සඅපේක්ෂෂාසකරන්පන්ස ම්සිකපය්ෂස පරසආදයසභාිකතාසකඳසයුතුය. 

 

ව්යාපෘති පසභූියයස

සූදා ම්සකිරීපම්ී ස

සහ ඉදකිරීම්ස

කාලයසතුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

ix. ඉදිරීමේම් සඳහා  ලය 

ඉදකිරීම්ස කටයුතුස සඳහාස ජලයස ලබාස ෙතස යුත්පත්ස පරෝහල්ස

කඳ  ාකාරීත්ව්පනස අනු ැ පයස ඇ පව්ස අනු තස ස්ථා පයන්රස පරෝහපලන්ස

පෘත ික. 

ඉදකිරීම්සකාලයස

තුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

x. වැඩ කරන රීලාවන්ව  
 

ඉදකිරීම්සකටයුතුසදව්ාසකාලයටසපෘත ණක්ෂසීම ාසකඳසයුතුය.සසව්සස6 න්සපෘතබිසව්ැඩස

ආරක්ෂිතසෙැටුසපහ්තුපව්න්සකිසිදුසපහ්තුව්ක්ෂසනිසාසනිගපශයසප ාකරයි. 

ඉදකිරීම්සකාලයස

තුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

x. රස්වා ය  ල පහසුකම් ම  බලපෑම 

PMU අනු ැ පයට අනුව් ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරී ට පපෘතර ිකදුි  සංපශය, 

ිකදුි ය, ජල  ාගෙ පව් ත් ස්ථා ෙත කඳ යුතුය 

ඉදකිරීම්සකාලයස

තුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 
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xi. මිිකසුන්වේ වැඩ බිම තුලේ ඇතුළු ීමේ රහෝ  රණය රීමේමේ ඇය  

අවයය ාවය 

රකාන්වත්රාඅකරුරේ පූගයණ කාලීන මුරකරුවන්ව විසින්ව දැනුවඅ රීමේම, 

අනතුරු ඇඟීරම් සලුතණු සහ සුපමේක්ෂාකාමේ ීම මන්න්ව රමම ස්ථානයේ  

ඇය  විය හැරී අනවසර රරීයය වැළැක්විය යුතුය. 

ඉදකිරීම්සකාලයස

තුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xii. ඉදකිරීම්සඅතරතුරස  ාසව්ැඩමම්සපෘතිකරතාසපෘතාල ය 

 

දියයසදූෂණයසඅව් සකිරී සසඳහාසපෘතව්ත්ව්ාසෙතසයුතුය 

ව්යාපෘති පසභූියයසසූදා ම්ස

කිරීපම්ී සසහසඉදකිරීම්ස

කාලයසතුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xiii. පස්ව්කයන් සදහා ආචාර ධාග  පෘතශධා පයක්ෂ හදුන්ව් ී  .  
 

පකාන්රාත්කුදස ිකසින්ස එකඟස වූස ආචාරස ධාග ස පෘතශධා පයස පෘතව්ත්ව්ාපෙ ස
යාප න්සශ්ර සබලකායසසහසජ තාව්සසහසසංචාරකයින්සඅතරසඇ පසිකයසහැකිස
ආරුල්සව්ඳක්ෂව්ාසෙතසයුතුය. 
 

ිකපය්ෂපයන් ස පපෘතාදුස  ා ස සහස පරදස පසෝද ස ස්ථා ස ව්ැනිස හුල්ස සම්පෘතත්ස

භාිකතාසකිරීපම්ී ස ශ්ර සබලකායස සහස ජ තාව්ස අතරසඇ පස ිකයසහැකිසආරුල්ස

ව්ඳක්ෂව්ාසෙතසයුතුය. 

ඉදකිරීම්සකාලයස

තුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

xiv. හදසි අ තුුද කඳ  ාකරණය  

ප ව්ැනිසස්ථා සව්ලසඅ තුුදසබහුලව්සසිදුසපේ.සපව් ත්සඅ තුුදසසඳහාසනිසිස

හදසිස කඳ  ාකරණස ඒකකයක්ෂස (ප්රථ ාධාාරස පෘතහබිකම්, ආරක්ෂිතස ද්රව්ය, 

පරෝහල්ෙතසකිරීපම්සපෘතහබිකම්සසහසප්රව්ාහ සපෘතහබිකම් සප  සඉදකිරීම්සුමියයසස

සඳහාසපෘතව්ත්ව්ාපෙ සයාසයුතුය. 

ඉදකිරීම්සකාලයස

තුඳ 

ඉදකිරීම්ස

පකාන්රාත්කුද 

 

 

10.7.3 ව්යාපෘති පසස්ථා යටසඅදාලසිකපය්ිතසඅක්ක්ෂෂණසතත්ත්ව්යන් 
 

ඉදකිරීම්සඅදයරසතුඳසපෘතහතසසඳහන්සඅක්ක්ෂෂණසසැලැස් සනිගපශයසකරසඇත.සමීටසඅ තරව්සඉදකිරීම්සපකාන්තසරාත්කුදස

ිකසින්සපකාන්තසරාත්කුදව්න්පේසව්ෙී සහිළිබඳසසඳහන්සකඳසයුතුසනිරීක්ෂෂණසකසරියාසපෘතටිපෘතාටියස දසකසරියාත් කසකඳස

යුතුය.සපකාන්තසරාත්කුදසිකසින්සඉදරිපෘතත්සකර සලදසඉල්ලූම්පෘතතසතුඳසඔහුපේසනිපුණතාසහිළිබඳසඅදාඳසපල්ඛ සස ඟස

කසරියාත් කසකිරී ටසබලාපපෘතාපරාත්තුසව් සESMP ව්ැඩහිළිපව්ඳසපයාමුඛසකරණුසඇත.සESMP සඳහාසව් සහිරිව්ැයස

පව්  සපෙුම්සඅයිත යක්ෂසපලසසදැක්ෂිකයසයුතුය.සපතෝරාෙත්සඉදකිරීම්සපකාන්තසරාත්කුදසිකසින්සපෘතාරිසරිකසසහසස ාජස

කඳ  ාකරණසකසර සහිි බඳසප්රකායයක්ෂසඉදරිපෘතත්සකඳසයුතුසඅතරසඑයසPMU ඒකකයස ිලන්සඅනු තසකිරී ටසනියියතය 

 

ව්ුණව්ස6: පෘතාරිසරිකසහාසස ාජසඅක්ක්ෂෂණසසැලබි ; ඉදකිරීම්සඅදයර 

අධීක්ෂණ අවය ාවය පරාමිතීන්ව වාර නණන  

i. මූි ඛසනීරීක්ෂෂණ ජලපනසගූණාත් කභාව්ය ව්රක්ෂස* 

පුගව්සඉරිතැීම්සනිරීක්ෂෂණය ව්රක්ෂස* 

ුමියපනසසිදුව් සකම්පෘත  ව්රක්ෂස* 

ව්ායුසගූණාත් කභාව්ය: ව්ායුසඅංශු ව්රක්ෂස* 

පෘතබිමම්සයබ්දයස ැනී  ව්රක්ෂස* 

ii. ඉදකිරීම්ස

අතරතුර  

ජලපනසගූණාත් කභාව්ය - 

පුගව්සඉරිතැීම්සනිරීක්ෂෂණය ඉදකිරීම්ස අතරතුරස සැලකියස යුතුස

ිකස්ථාපෘත යක්ෂසනිරීක්ෂෂණයසකඳපහාත්ස** 

ුමියපනසසිදුව් සකම්පෘත  ිකදුම්ස යන්පරෝපෘතකරණ, ිකදුම්ස ව්ැඩ, පහෝස භූස

කම්පෘත ස ජ  යස කර ස ඕ ෑ ස කාගයයක්ෂස

ක්රියාත් කසකිරීපම්ී ස* 

ඉදකිරීම්සව්ලසී සඇ පසව් සයබ්දය අධිකස යබ්දස යත්පෘතාද යස කර ස කාලව්ලී ස

 සකටසව්රක්ෂස* 

ව්ායුසගූණාත් කභාව්ය:සව්ායුසඅංශු  සකටසව්රක්ෂස* 
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iii. රථව්ාහ ස

ිකප ෝච ය 

ව්යාපෘති පසකුපයතුසසඳහාසපයාදාසෙන් ාසසියු සයන්පරෝපෘතකරණසව්ලසව්ායුස

ිකප ෝච යසසහ පකස පබී සඅතයාව්යයසපේ.සව්යාපෘති පසභූියපනසකාගයභාරසපෘතරිසරස

නිලධාාරීසව්රයාසිකසින්සඒව්ාසපෘතරික්ෂෂාව්ටසලක්ෂසකලසයුතුය. 

iv. අක්ක්ෂෂණස

ආයත ය 

* ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිපනසි යාපෘතදංචිසසහ පකසසටීතසසව්්ාක් සඅක්ක්ෂෂණස
ආයත යක්ෂස ිලන්සඉරිතැීම්සපෘතරීක්ෂෂණසහැරසඅප කුත්සපෘතරීක්ෂෂණසසඳහාස
පයාදාෙතසයුතුය. 
**ව්යාපෘති පසකඳ  ාකරණසඒකකයස:PMUසිකසින්සහිි ෙනුසලබ සිකය්ව්ාීමස

ආයත යක්ෂස ිලන්සඉරිතැීම්සපෘතරීක්ෂෂණසකලසයුතුය 

v. ව්ාගතාසකිරීපම්ස

අව්යයතා 

 ල මාගයන  වල  ලරේ ගුණාඅමකභාවයස-සජලපනසපෘතැව් පයසයුතුසඅව් සුණණාත් කස

තත්ත්ව්යන්සහිළිබඳව්ස2017 ව්ගෂපනස ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරියසිකසින්සප්රකායයටස
පෘතත්සකර සලදසප්රියතීන්ටසඅනූව්සසංසන්ද යසකිරී .ස 

ආසන්වන ිකවාස වල රනාඩනැන්ලි පූගයව ඉරි ැලීම් පිළිබඳ සමීක්ෂණයස-ස
ව්ිත්තී යසව්ාගතාව්.ස 

රපාළරී කම්පනයන්වස-සයන්තසරසසූතසරව්ි න්සඇ පසව් සපපෘතාඳපේසකම්පෘත යන්.ස

ඉදකිරීම්සඅතරතුරසහාසව්ාහ සව්ි න්සඇ පව් සකම්පෘත යන්,  ධාය සපෘතරිසරස
අධිකාරිපනසප්රියතීන්ටසඅනූව්ස 

වේ පිේාරවන්ව ඇය  වන යබ්දය මැනීමස-ස ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිපනසඅංකස924.1 

1996ස ැයිස01සද සිකපය්ෂසෙැසට්සපෘතතසරය 

වායු ගුනාඅමකභාවය සම්බන්වධ  කරුණුස-සයසරීසලංකාස ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිපනස

අංකස1562/22 2008සඅපෙෝසත්ුස15 - ිකපය්ෂසිකපේද පනසසඳහන්සඅව් සව්ායුුණණස

තත්ත්ව්යන් 

 

11. රස්වක කළමනාකරණය 

 

නිසිස පස්ව්ක-කඳ  ාකරණස සම්බන්ධාතා, ව්යාපෘති පපනස පස්ව්කයින්ටස සාධාාරණස පලසස සැලී ස සහස
ආරක්ෂිතසහාසපසෞඛ්යස සසම්පෘතන් සපස්ව්ාසතත්ව්යන්සසැපෘතයී සඅව්යයසපේ.සප ටීසව්ෙී සපෘතැව්පරන්පන්සස
ව්යාපෘති පසකඳ  ාකරණසඒකකයසසහසඉදකිරීම්සපකාන්තසරාත්කුදසපව්තය. 

ප ටීසඅරමුඛණුස ම්; 

• රැකියාපේසආරක්ෂෂාව්සසහසපසෞඛයසප්රව්ගධා යස 
• ව්යාපෘති පසපස්ව්කයින්ටසසාධාාරණසපලසසසැලී , පව් ස්සපලසසප ාසැලී සසසහසස ා සඅව්ස්ථාස

ප්රව්ගධා යසකිරී  

• කාන්තාව්න්, ආබාධිතස පුශෙලයින්, ඳමුඛන්ස සහස සංක්ර ිකකස පස්ව්කයින්, පකාන්තසරාත්ස
කම්කුදව්න්, ප්රජාසපස්ව්කයින්සසහසප්රාථියකසසැපෘතයුම්සකම්කුදව්න්සව්ැනිසඅව්දා  ටසලක්ෂිකයසහැකිස
කම්කුදව්න්සඇතුුසව්යාපෘති පසපස්ව්කයින්සආරක්ෂෂාසකිරී . 

• සියලුසආකාරපනසබලහත්කාරසයසර යසසහසඳ ාසයසර යසභාිකතාසකිරී සව්ැඳැක්ෂවී  

• ජා පකස නී පව්ලටස අනුලලස ව් ස පෘතරිදස ව්යාපෘති පස පස්ව්කයින්පේස ආශ්රිතස නිදහසස සහස සාමූටීකව්ස
පක්ෂව්ල්සකිරී සය සමූලධාග ව්ලටසසහායසවී . 

• පස්ව්ාසස්ථා සෙැ සසැලකිි  ත්භාව්යසඉහඳසදැමී සසඳහාසව්යාපෘති පසපස්ව්කයින්ටසප්රපේයස ාගෙස
සැපෘතයී .. 

 

12. ්රීසලංකාසජා පකසපසෞඛයසඅධිකාරියසිකසින්සනිකුත්සකර සලදසපකාිකඩ්ස-19සව්ැඳැක්ෂවීපම්සහියව්ර 

 

පකාිකඩ්ස-19,  ව්සපකාපරෝ ාසව්යිරසස්ආසාද යසපලෝකපයන්සමුඛු නින් සතුරන්සකරස ැත.සඑබැිකන්, සැකසසටීතස
තත්ව්යක්ෂස අ ාව්රණයස ුව්පහාත්ස ඇ පව් ස භී පකස අව්ස්ථාස ව්ඳක්ෂව්ාස ෙැනී ස සඳහාස ප න් ස ආසාද ස පෘතැ පරී ස
ව්ැඳැක්ෂවී සරසපෘතාල යසකිරී සසඳහා, සියලු සපකාන්තසරාත්කුදව්න්ටසපකාිකඩ්-19සසූදා ම්සකිරීපම්සසැලැස් ක්ෂසසකසස්

කඳසයුතුස අතරස ඉදකිරීම්සකග ාන්තසසංව්ගධා ස අධිකාරියස (CIDA) ිකසින්ස 2020ස අහිපයල්ස 29ස ද ස සපෘතය සලදස

“පකාිකඩ්-19ස පෘතැ පරීස යා කී ස ්රීස ලංකාස ඉදකිරීම්ස ස්ථා ස සඳහාස අනුෙ  යස කඳස යුතුස ස පසෞඛයස සහස ආරක්ෂිතස
 ාගපෙෝපෘතපශයයන්ස”සඅනුව්සඑයසකියාත් කසකඳසයුතුසපේ. 
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13. පෘතදංචි ජ තාව් සහ පෘතාගයව්කුදව්න්පේ යපෘතපශය  - පෘතව්ත්ව්ා ඇ ප පහෝ පෘතැව්ැත්වී ට නියියත 
යපෘතපශය  පස්ව්ාව්න් 

 

 

13.1 පෘතදංචි ජ තාව් සඳහා වූ යපෘතපශය  පස්ව්ාව් 
 

ක ල්සපසප ිකරත් ස හතා;  හනුව්රසජා පකසපරෝහපල්ස හජ සපසෞඛයසකඳ  ාකරණසසහකාරසසහස ාලකස

බිසන්තස හතා; ව්යාපෘති පසකඳ  ාකුදස-සCECB ( හනුව්රසජා පකසපරෝහපල්ස ඩත්තුසඒකකය සපෙන්සයපෘතපදසස්

ලබාපෙ ස ායයාපම්සූ ගව්සඅ තුුදසඇඟවීම්, අව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පයසසහසඅරමුඛදල්සසැපෘතයීපම්සයාන්රණයසහිළිබඳව්ස

දැනුව්ත්සකර සලී .සඅව්ධාා ම්සඅව් සකිරීපම්සකටයුතුසඅෙයසකඳසහැකිසබව්ත්සකාගයස ණ්ඩලපනසූගණසසහපයෝෙයස

ඇ පව්සව්යාපෘති පයසසඳහාසත සකැ ැත්තසප්රකායසකඳසබව්ත්සඔුහුසප්රකායසකපඳ්ය. 

 

13.2 යපෘතපශය ව්ලට සම්බන්ධා පෘතාගය්ව්කුදව්න් යපෘතපශය ව්ලී  ඇ පකරෙත් යම් නිගපශයයන් පහෝ ිලිකබිම් 

(ඇමුඛණු  II බලන් ) 
 

 

ව්යාපෘති පසකටයුතුසහිළිබඳව්ස හනුව්රසදස්ික්ෂසආපෘතදාසකඳ  ාකරණසසම්බන්ක්කරණසඒකකපනසදස්ික්ෂසසහකාරස

අධායක්ෂෂස අයි.ඒ.පක්ෂ.ස රණවීරස  හතාස දැනුව්ත්සකර ස ලී .ස අව්ධාා ම්ස අව් සකිරී ස ඉතාස අව්යයස බව්ත්ස ඔුන්පේස

සහපයෝෙයසලබාී  ටසඑකඟසව් සබව්ත්සඔහුසප්රකායසකපඳ්ය. 

ව්යාපෘති පසකටයුතුසහිළිබඳව්ස ධාය සපෘතඳාපත්ස ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිපනසපෘතඳාත්සඅධායක්ෂෂසඑම්.පක්ෂ.හි. ව්ැි කන් පේස

 හතාසදැනුව්ත්සකරසව්යාපෘති පයසසඳහාසඅව්සරසලබාසෙන් ාසලී .ස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පසෙැසට්සපෘතරපනස

නියියතස ව්යාපෘති පස පලසස ප ාසලක සබව්ස ඔහුස අව්ධාාරණයසකපඳ්ය.ස පයෝජිතස ව්යාපෘති පයස හදසිසක්රියාව්ක්ෂසසඳහාස

 ායයෑපම්සඅව්දා  සඅව් සකිරී ටසඅදහස්සකර සබැිකන්, ව්යාපෘති පපනසප්රමුඛඛතාව්යසසලකාස ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිපනස

අනු ැ පයසඅව්යයසප ාව් සබව්සඔහුසප්රකායසකපඳ්ය. 

 

14. ව්යාපෘති පයසකසරියාව්ටස ැංවී ටසඅව්යයසපයෝෙයතා, කැ ැත්තසප්රකාය ය, එකඟතාව්සසහසඅනු තසකිරීම් 

 

ව්ුණව්ස7: බාධාාසඉව්ත්සකරසෙැනීම්, ිකපරෝධාතාසප ා ැ පසබව්, කැ ැත්තසසහසඅනු තසකිරීම් 
 

අවයය ාවය / අනුම  රීමේම / 

ආය නය 
වයාපිය යේ අදාළඅවය  

14.1 ව්යාපෘති පයසක්රියාත් කසකිරී  

 

 

 

 

දස්තසරකි්ෂසපල්කම්ව්රයාපේසඅනු ැ පය  

 

ව්යාපෘති පයස කසරියාව්ටස  ැංවී ටස දස්තසරකි්ෂස පල්කම්ව්රයාපේස අනු ැ පයස
ලබාස ෙැනී ටස සිදුව්නුස ඇ පස අතරස ප ටීී ස  හස ඇ  පස ව්රයාස සහස
දස්තසරකි්ෂකපනස ව්ෙකිව්ස යුතුස ආයත ස සහභාගීස ව් ස දස්තසරකි්ෂස
සම්බන්ක්කරණසකියුපව්සහමුඛපේසව්යාපෘති පසපයෝජ ාසඉදරිපෘතත්සකඳසයුතුස
පේ.ස ව්යාපෘති පස කඳ  ාකරණස ඒකකපනස නිලධාාරිපයකුස ව්යාපෘති පයස
හිළිබඳස ිකස්තරස කරියන්ස එටීස ිකිකධාස පෘතාරිසරිකස සහස සා ාජයීයස ෙැටුස
ආදයසෙැ සකුදණුසඉදරිපෘතත්සකරණුසඇත.සප  සෙැටුසසම්බන්ධාපයන්ස
සාකච්ඡාස පෘතව්ත්ව්ියන්ස ප  ස රැස්වීපම්ී ස ෙනුස ලබ ස නිගපශයස ප  ස
පෘතාරිසරකසසහසස ාජයීයසකඳ  ාකරණසසැලබි සකසරියාව්ටස ංව් සිකටස
සැලකිල්ලටසෙැප නුසඇත. 

සැලබිම්සකියුපපේසඅනු ැ පය ප  සව්යාපෘති පයස හසනුව්රස ෙරසසභාපේසසැලබිම්සකියුපපේස
අනු ැ පයසලබාෙතසයුතුයස 

14.2 ව්යාපෘති පයටසඅදාඳසරජපනසඉඩම්සටීියයන්පේසඅනු ැ පය 

 ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිය ජා පකසපෘතාරිසරිකසපරුණලාසිසව්ලටසඅනුව්ස ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිපනස
අනු ැ පයසඅව්යයසපේ. 

ව් සසංරක්ෂෂණසපදපෘතාගතපම්න්තුව්ස 

ව් සජීවී සංරක්ෂෂණසපදපෘතාගතපම්න්තුව් 

ව් සරක්ෂිතසපව්න්කිරීම්සකලාපෘතයකසයටපත්සපහෝසතුඳසප  සව්යාපෘති පස
ව්ැඩම සහිටීටාසප ා ැ පසබැිකන්සව් සසංරක්ෂෂණසපදපෘතාගතපම්න්තුපේස
සහස ව් ජීවීස සංරක්ෂෂණස පදපෘතාගතපම්න්තුපේස අනු ැ පයස අව්යයස
ප ාපේ. 
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භූසිකදයාසසමීක්ෂෂණසහාසපෘතතල්සකාරයාංයය භූිය, පෘතාෂාණසහාසඛනිජ යසබින්බුන්සප්රව්ාහ යසහාසබැහැරසකිරී සසඳහාස
පෘතසරාපශශීයසභූසිකදයාසසමීක්ෂෂණසහාසපෘතතල්සකාරයාංයපනසඅනු ැ පයස
ලබාෙතසයුතුයස(අව්යය ම්සපෘත ික  

ෙඟව්ටපකෝරපල්සසප්රාපශශීය සභාව් අපෘතද්රව්යස ප්රව්ාහ යස සහස බැහැරස කිරී ස ව්ැනිස කුපයුතුස සඳහාස
ෙඟව්ටපකෝරපල්සප්රාපශශීය සභාපව්න්සඅනු ැ පයසලබාෙතසයුතුය.. 

ලංකාසිකදුි බලස ණ්ඩලය ව්යාපෘති පසභූියපනසිකදුි බලසසැපෘතයු සසඳහාසලංකාසිකදුි බලස ණ්ඩලපනස
පෘතසරාපශශීයසකාගයාලපයන්සඅනු ැ පයසඅව්යයසපේ. 

ජා පකසයාකසනිපරෝධාාය සපසව්්ය ප  සඅපෘතදාසඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පයසසදහාසපෘතැලෑටිසපහෝසබීජසඅව්යයසපේස
 ම්ස(ආ ය යසකලසයුතුස ම් ස1999සඅංකස35සදරණසපෘතැලෑටිසසංරක්ෂෂණස

පෘත තස යටපත්ස කිිකග ස අධායක්ෂෂස ජ රාල්ස පව්නුපව්න්, අ පපගකස

අධායෂකසජා පකසයාකසනිපරෝධාාය සපස්ව්ය,සකුප ායක.සඅනු තසකලස
පෘතැලෑටිස පහෝස බීජස අධිකාරියස  ිලන්ස නිකුත්ස කරණස බලපෘතතසරයස හාස
පකාන්පශසිසයටපත්සපෙ සආසයුතුය 

14.3 පපෘතෞශෙි කසඉඩම්සටීියකුදව්න්පෙන්සඅනු ැ පයසලබාෙැනී රන  පකසබැී  රසිකුදශධාත්ව්යක්ෂසප ා ැ පසවී  

ඉඩම්සටීියකුදව්න්ස(පසෞඛයයසඅ ාතයංයයස
  

ව්ුහයන්සඉව්ත්සකිරී ට, ඉඩ ටසප්රපේයසවී ට, ඉදකිරීම්සකටයුතුසක්රියාත් කස
කිරී ටසසහසදුණසකාී ස ඩත්තුසකටයුතුව්ලසනිරතසවී ටසබාධාාව්ක්ෂසප ා ැ පස
ඉඩසසලස සඉඩම්සටීියකුදසසහසව්යාපෘති පසක්රියාත් කසකිරීපම්සඅධිකාරියසඅතරස
නීතයානුලලව්සබැඳීසඇ පසිලිකබි ක්ෂසඅත්සන්සකිරී . 

 

 

අනු ැතීන්සලබාසෙැනී සපයාජිතසකාලසරාමුඛව්සව්ුණසඅංකස8න්සදක්ෂව්ාසඇතස(ව්ුණව්ස8:සඅනු ැතීන්සලබාෙැනී සසඳහාස

නියියතසකාලසරාමුඛව් . 
 

 

 

 

ව්ුණව්ස8:සඅනු ැතීන්සලබාෙැනී සසඳහාසනියියතසකාලසරාමුඛව් 

අනු ැතීන්  ාසය 1  ාසය 2 

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

වයාපිය ය ක  ියාඅමක 
රීමේම 

දස්තසරික්ෂසපල්ඛම්ස
කාගයාලපනසඅනු ැ පය 

අයදුම්සකිරී  
ව්යාපෘති පසසාකච්ඡාව් 

අදහස්සව්ලටසප්ර පචාරස
දැක්ෂවී  

අනු තසකිරී  

        

සැළසුම් කමිටුරී 
අනුමැය ය 

අයදුම්සකිරී  
ව්යාපෘති පසසාකච්ජාව් 

අදහස්සව්ලටසප්ර පචාරස
දැක්ෂවී  

අනු තසකිරී  

  

 

      

ලං. වි. ම. සහ අධ යාපන 
අමා යංයරේ   අනුමැය ය 

අයදුම්පෘතතසබාරී   
දක්ෂව් සඅදහස්සව්ලටස
ප්ර පචාරසදැක්ෂවී  
අනු ැතීන් 
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15. දුක්ෂෙැ ිකි සව්ලටසප්ර පචාරසදැක්ෂවීපම්සයාන්ර ය 
 

ප  ස ව්යාපෘති පපනස බලපෘතෑ ටස ලක්ෂවූස ප්රජාව්ස සඳහාස ිකපය්ෂස අව්ධාා යක්ෂස පයාමුඛස කරියන්ස දුක්ෂෙැ ිකි ස ිකසී පම්ස

යාන්තසරණයස ස්ථාහිතස කිරී ස සඳහාස යපෘතපශයකව්ුදන්ස ව් ස PMU ටීස ES නිලධාාරිස ව්රයාස ව්ෙබලාස ෙතස යුතුය.ස

(පයාමුඛකිරී :සදුක්ෂෙැ ිකි සිකසී පම්සයාන්රණයසස්ථාහිතසකිරී සසඳහාසනිගපශශිතසකසරියාසපෘතටිපෘතාටියසසඳහාසපෘතරිසරසහාස

ස ාජසකඳ  ාකරණසරාමුඛව්  

 

16. පතාරතුුදසඅ ාව්රණයසකිරී  
 

පෘතහතසදැක්ෂපව් සආයත සසහසසංිකධාා සඅනුව්සලකුණුසකරණසලදසආකි පස ිලන්සES පතාරතුුදසඅ ාව්රණයසකිරී ස

PMU ටීසව්ෙී සපේ. 

 

ව්ුණව්ස9: පතාරතුුදසඅ ාව්රණයසකිරීපම්සපයෝජිතසසැඳැස්  

Information  Proposed agencies   Mode of information disclosure  

i. ව්යිපෘති පයසසැලබිම්ස

කිරී ස(ඉදකිරීම්ස

ප්රපශයපනස

පතාරතුුද, සැලබිම්ස

හාසකසරියාත් කස

කිරීපම්සකසර පේදය  

දස්තසරික්ෂස CEA, දස්ික්ෂස පල්කම්ස

කාගයාලය, පෘතසරාපශශීයස පල්කම්ස

කාගයාලය, පව් ත්ස දස්තසරකි්ෂස  ට්ටපම්ස

නිපයාජිතස ආයත , ජා.පො.පෘත.සස

දස්තසරික්ෂසකාගයාලය,සAIIB 

රැස්වීම්, දස්තසරික්ෂස සියබන්ක්කරණස

කියුපව්.ිලිකබිම්ස අත්සන්ස කිරී ස

සම්බන්ධාස ව්ාගතාස සැපෘතයී , 

අනු ැතීන්සහාසඑකඟතා 

පෘතාරසරිකසහාසසා ාජීයස

කඳ  ාකරණස

සැලබි  

දස්තසරික්ෂසCEA, AIIB රැස්වීම්, දස්තසරික්ෂස සියබන්ක්කරණස

කියුපව්.ිලිකබිම්ස අත්සන්ස කිරී ස

සම්බන්ධාස ව්ාගතාස සැපෘතයී , 

අනු ැතීන්සහාසඑකඟතා 

ප්රෙ පසව්ාගතාස(මූි කස

අදයපගී සහාසඉදකිරීම්ස

අතරතුර  

දස්තසරික්ෂසCEA, AIIB හාසපව් ත්සදස්තසරික්ෂස

 ට්ටපම්සනිපයාජිතසආයත  

ප්රෙ පසස ාපලෝච සරැස්වීම්, ිකපය්ෂස

රැස්වීම්, අදාලසව්ාගතාසභාරසී  . 

කම්කුදව්න්පේස

පසෞඛයසහාස

බිරක්ෂිතභාව්යස

පෘතාරිසරිකසපයෝෙයසබව්ස

අදාලසඉදකිරීම්සභූියපනස

බිපෘතරීක්ෂෂණය 

දස්තසරික්ෂස CEA, පෘතසරාපශශීයස පල්කම්ලස

පපෘතාීසිය, ෙසරා ස නිලධාාරී, ජා.පො.පෘත.සස

දස්තසරික්ෂස කාගයාලයලස AIIBස පව් ත්ස

දස්තසරික්ෂස ට්ටපම්සනිපයාජිතසආයත  

ව්ාචිකසහාසඅිකව්ාචිකස(ි ඛිත ස

සන්නිපේද ය, ආදාලසව්ාගතාස

භාරී   

රවනඅ අනුමැතීන්ව  
භූසිකදයාසසමීක්ෂෂණසහාස
පෘතතල්සකාගයාංයපන 
ආරක්ෂෂකසඅ ාතයාංයපනස
අනු ැ පයස(අව්යයතාව්යස
අනූව්  
ආරක්ෂෂකසඅ ාතයාංයයස
(අව්යයතාව්යස තසරඳාස
පෘතව්තී  

        

ඉඩම්සටීියකුදව්න්පේස
අනු ැ පයරකැ ැත්තස
ලබාෙැනී                      

(හපුෙස්තැන් සව්තුස

අධිකාරිය)  
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පෘතාරිසරිකසහාසස ාජයීයස

කුදණුසසම්බන්ධාව්ස

අදාලසතීරණෙැනී සහාස

ප්රෙ පසපපෘතන්නුම්සකිරීපම්ස

රැස්වීම් 

දස්තසරික්ෂස CEA, පෘතසරාපශශීයස පල්කම්ලස

පපෘතාීසිය, ෙසරා ස නිලධාාරී, ජා.පො.පෘත.සස

දස්තසරික්ෂස කාගයාලයලස AIIB පව් ත්ස

දස්තසරික්ෂස ට්ටපම්සනිපයාජිතසආයත  

ිකපය්ෂස රැස්වීම්, අදාලස ව්ාගතාස භාරස

ී  . 

දුක්ෂෙැ ිකි සසඳහාස

සහ සසැලීමපම්ස

කසර පේදය 

අදාලසනිපයාජිතසආයත , AIIB රැස්වීම්,ස ව්ාචිකස හාස අිකව්ාචිකස

(ි ඛිත සසන්නිපේද ය 

 

 

ව්ුණව්ස10: පතාරතුුදසරැස්කිරී සසඳහාසසම්බන්ධාසකරෙත්සආයත සසහසනිලධාාරීන් 

 

ද ය ආයත ය  පතාරතුුදසසඳහාසසම්බන්ධාසවූසපුශෙලයා 

28/02/2019සව් සද ස

පපෘත.ව්.ස09.30  

 

 ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිය 

එම්.සපක්ෂ.සහි ව්ැි කන් පේස හතා, 

පෘතඳාත්සඅධායක්ෂෂ, 
 ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිය 

 ධාය සපෘතඳාත. 

30/05/2019සව් සද ස

පපෘත.ව්ස 09.30 

 

දස්ික්ෂසපල්කම්සකාගයාලයස -ස හනුව්රස

දස්ික්ෂකය 

අයි.එ.පක්ෂ.රණවීරස හතා 

සහකාරසඅධායක්ෂෂස(දස්ික්ෂ , 
දස්ික්ෂසආපෘතදාසකඳ  ාකරණසසම්බන්ක්කරණස

ඒකකය, 

 හනුව්රසදස්ික්ෂකය 

07/05/2022සව් සද  

පපෘත.ව්ස 10.30  

 

ජා පකසපරෝහලස-ස හසනුව්රස ක ල්සපසප ිකරත් ස හතා 

 හජ සපසෞඛයසකඳ  ාකරණසසහායස-සජා පකස

පරෝහලස-ස හනුව්ර 

07/05/2022සව් සද  

පපෘත.ව්ස 10.30  

 

ජා පකසපරෝහලස-ස හසනුව්ර  ාලකසබි ාතස හතා 

ව්යාපෘති පසකඳ  ාකුදස-සCECB (පරෝහපල්ස ඩත්තුස

ඒකකය  



   

i 

 

ඇමුණුම 1: වයාපිය  රරශයරේ සහ අදහස් විමීමම් සිදුකරණ අ රතුර ලබානඅ  ායාූප 

  

එම්.සපක්ෂ.සහිසව්ැි කන් පේස හතාසස ෙසයපෘතපශය ය, 
පෘතඳාත්සඅධායක්ෂෂ,  ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිය 
 ධාය සපෘතඳාත. 

ක ල්සපසප ිකරත් ස හතාසස ඟසයපෘතපශය ය 

 හජ සපසෞඛයසකඳ  ාකරණසසහකාරස-සජා පකසපරෝහලස-ස 

 හනුව්ර 

  

 ාලකසබි තස හතාසස ඟසයපෘතපශය ය 

ව්යාපෘති පසකඳ  ාකුදස-සCECB (පරෝහපල්ස ඩත්තුස

ඒකකය  

අයි.එ.පක්ෂසරණවීරස හතාසස ඟසයපෘතපශය ය,  හනුව්රස

දස්ික්ෂසආපෘතදාසකඳ  ාකරණසසම්බන්ක්කරණසඒකකපනස

දස්ික්ෂසසහකාරසඅධායක්ෂෂ 
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ඇමුණුම II: පාගයයවකරුවන්ව සමන පැවැඅවූ සාකච්ඡා තුල ඒ අනාවරණය වූ විරය්ෂ කරුණු : මහ නුවර   

දිස්   ික්කය 

 

ආයත ය සම්බන්ධාතාසනිලධාාරියාපේස  ස
සහසත තුර 

 තුුසකුදණු 

 ධාය සපෘතරිසරස
අධිකාරිය 

එම්.සපක්ෂ.සහි ව්ැි කන් පේස හතා, 

පෘතඳාත්සඅධායක්ෂෂ, 
 ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිය 

 ධාය සපෘතඳාත. 

  හනුව්රස දස්ික්ෂකපනස ජා පකස සම්පෘතත්ස කඳ  ාකරණස

 ධායස්ථා පනස1951සඅංකස25සසහස1953සඅංකස29සදර සපෘතාංශුස
සංරක්ෂෂණසපෘත තසයටපත්සසංපේී සප්රපශයයක්ෂසපලසසෙැසට්ස
කරසඇත. 

 ප  ස ෙැසට්ස පෘතතසරයස යටපත්ස ව්යාපෘති පපනස ිකයාලත්ව්යස
ප ාසලකාසකිසිදුසසංව්ගධා යකටසඉඩසප ාපශ. 

 ආපෘතදාව්කී සප යසඅව්යයසප ාපේ. 

  ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පසෙැසට්සපෘතරපනසදක්ෂව්ාසඇ පස
ව්යාපෘති පසපලසසප ාසැලපක්ෂ 

 පයෝජිතසව්යාපෘති පයස(අව් සකිරී  සහදසිසක්රියාව්ක්ෂසසඳහාස ායස
යෑපම්ස අව්දා  ස අව් ස කිරී ටස අදහස්ස කර ස බැිකන්ස
ව්යාපෘති පපනසප්රමුඛඛතාව්යසසලකාස ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිපනස
අනු ැ පයසඅව්යයසප ාපේ. 

 ව්යාපෘති පයසආරම්භසකිරී ටසපපෘතරසහානියසඅව් සකිරීපම්සුමියයසස
අව්යයසබව්සසඳහන්සකර සඉල්ී ක්ෂ. 

 නියියතස ව්යාපෘති පයක්ෂස තුඳස ප ාව්ස සංපේී ස ප්රපශයයකස

ව්යාපෘති පයස ක්රියාත් කස කරන්පන්ස  ම්, සංපේී ස ප්රපශයයස
සලකාසබැීප න්සක්රියාව්ි යසපෘතාල යසපේ. 

 හනුව්රස හස
 ෙරසසභාව් 

පී.බී.සඅපබ්පකෝන් 

ප්රධාා සඉංජිපන්ුද, 
 හනුව්රස හස ෙරසසභාව් 

 හනුව්ර 

 ප  සප්රපශයයස හනුව්රස හස ෙරසසභාසබලසප්රපශයයටසඅයත්ස
පේ. 

 AB 42සිකි යම්සපොපෘතල්ලව්ස ාව්පත්සඅයි පයස හනුව්රස හස
 ෙරසසභාව්ට ව් සඅතරස හනුව්රස හස ෙරසසභාව් ිකසින්ස
 ඩත්තුසකරනුසලැපබ්. 

 ව්යාපෘති පසක්රියාව්න්සසඳහාසAB 42සිකි යම්සපොපෘතල්ලව්ස ාව්තස
භාිකතාසකිරී සසම්බන්ධාපයන්ස හනුව්රස හස ෙරසසභාපේස
කිසිදුසිකපරෝධායක්ෂසප ා ැත. 

  තුසකර සලදසපව් ත්සෙැටු 

• ඉදකිරීම්ස අතරතුරස පකාන්රාත්කුදස රථව්ාහ ස පෘතාල ස

සැලැස් සක්රියාත් කසකඳසයුතුසබව්සඅව්ධාාරණයසපකපග. 

• සෑ ස ිකට , පකාන්රාත්කුදස ව්ාහ , පෘතදකයින්ස සහස

රථව්ාහ සආරක්ෂෂණසහියව්රයන්සසඳහාසආරක්ෂිතසසහසපෘතහබිස

ෙ න්ස ාගෙයක්ෂසසැපෘතයියසයුතුය, බාධාක, පකාඩිකුදව්න්සසහස

රාත්රීසව්ැඩසසඳහා, ිකදුි සපෘතහන්සසහසආපලෝකකරණයසසැපෘතයියස
යුතුය. 

 ඉදකිරීම්ස අපෘතද්රව්යස රස කැණීම්ස ද්රව්යස  හජ තාව්ටස රස  ගීන්ටස
ටීරිහැරයක්ෂසප ාිකයසයුතුසබව්සදසසඳහන්සපේ. 

 

ඇමුඛණු ස III: රජපනසඉඩම්සටීියයන්පෙන්සසහසපෘතාරිසරිකසආයත ව්ි න්සඅනු ැ පයසලබාසෙැනී සසඳහාස

පයෝජිතසක්රියාසපෘතටිපෘතාටිය 

දස්ික්ෂස ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරිපනසපෘතාරිසරිකසනිෂක්ාය යසසඳහාසපයෝජිතසඅනු තසක්රියාසපෘතටිපෘතාටිය 

 

i. ව්යාපෘති පසසකසස්කිරීපම්සඅදයපගී , PMU ටීසES සහසH&S ස්ථානීයසිකපය්ිතසESMPs අධායය යසකර ස

අතර, ව්යාපෘති පසක්රියාව්න්ස ිලන්සබලපෘතෑ ටසලක්ෂව් සඅව්කාශීය ප්ර ාණයසහිළිබඳසිකස්තරසසටීතව්සCEA ටීස

දස්ික්ෂසකාගයාලයසපව්තසව්යාපෘති පසපයෝජ ාව්සඉදරිපෘතත්සකඳසයුතුය.සව්යාපෘති පයටසඅදාඳසිකපය්ිතසESMP. 

ii. මූි කසපතාරතුුදසප්රය් ාව්ි යස(BIQ) සම්ූගණසකරසඉහතසිකස්තරසස ඟසඉදරිපෘතත්සකඳසයුතුය 



   

iii 

 

iii.  ධාය සපෘතරිසරසඅධිකාරියසිකසින්සPMU  ිලන්සසැපෘතයියසයුතුසESMP හිළිබඳසව්යාපෘති පසිකස්තරසසහසව්ැඩිදුරස

පතාරතුුදසසඳහාසකැඳිකයසහැක 

iv. ව්යාපෘති පයසිකසින්සහිළිපෘතැදයසයුතුසස්ථානීයසපකාන්පශසිසව්ලටසයටත්ව්සඅනු ැ පයසලබාසපදනුසඇත 

 

ඇමුඛණු සIV: අධාය සකණ්ඩාය  

 

   ත තුර  කාගයභාරය 

SAMS දසා ායක පේෂ්ඨසපෘතරිසරසිකදයාඥපස/ESSD/NBRO පෘතරිසරසිකදයාඥප 

ප්රභාත්සි ය ාරච්චි ිකදයාඥපස/ ESSD/NBRO කණ්ඩායම්සඅක්ක්ෂෂණය 

H කුසලසිරි තාක්ෂෂණසනිලධාාරිස/ESSD/NBRO GIS රසප්රජාිකදයාත් කසදත්තරසමීක්ෂෂණසසහයක 

MPAN ියටීදුකුලසූරිය තාක්ෂෂණසනිලධාාරිස/ESSD/NBRO ව්ාගතාසසියපෘතාද ය 

TGLA චන්ද්රරත්  තාක්ෂෂණසනිලධාාරිස/ESSD/NBRO ව්ාගතාසසියපෘතාද ය 

 

ඇමුඛණු සIV:සපයාමුඛසලැයිස්තුව් 

1. සා ා යස පෘතාරිසරිකස හාස ස ාජස කඳ  ාකරණස සැලැස් ස සඳහාස යසරීස ලංකාපේස  ායයෑම්ස අව් ස
කිරීපම්සව්යාපෘති පයසසඳහාසපකාන්තසරාත්කුදපේසබැී ම්-AIIB 

2. පෘතාරිසරිකසහාසස ාජසකඳ  ාකරණසරාමුඛව්ස-සයසරීසලංකාපේස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පයස-ස
AIIB 

3.  ැව්තසපෘතදංචිසකිරීපම්සසැලබිම්සරාමුඛව්ස-ස්රීසලංකාපේස ායයෑම්සඅව් සකිරීපම්සව්යාපෘති පයස-සAIIB  

4. කිිකග , ග්රාමීයසආගිකසකටයුතු, පෘතශුස සම්පෘතත්ස සංව්ගධා ය, ව්ාරි ාගෙස හාස ක්ව්රස හාස ජලජස
සම්පෘතත්සසංව්ගධා සඅ ාතයාංයයසිකසින්සෙසස්කැපී ස(පෘතාල  සපෘත තස 

5. සංෙණ සහාසසංඛයා සව්ාගතාව්ස(2012), සංෙණ සහාසසංඛයාපල්ඛ සපදපෘතාගතපම්න්තුව් 
6. COVID-19ස සහස පඩංුණස සඳහාස පසෞඛයස සහස ප්ර පයක්ෂ පයස ව්ැඩිස දයුණුසකිරීපම්ස  ාගපෙෝපෘතපශය”, 

ඉදකිරීම්සකග ාන්තසසඳහාසCIDA පසෞඛයස ාගපෙෝපෘතපශයස4 (සංපයෝධිත සCIDA, ජ ව්ාරිස2021. 

 

 


