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1. ye|skaùu 
 

1.1 jHdmD;s miqìu 
 

Y%S ,xld rch wdishdkq há;, myiqlï wdfhdack nexl=j (AIIB) iu. iïnkaO fjñka tu 
nexl=fõ Kh wdOdr u; YS% ,xldfõ m<d;a 6l Èia;%slal 11l kdhhEï wjodkñka hq;= wia:djr 
nEjqï iys; ia:dk ms<silr lSÍfï jHDmD;shla wdrïN lsÍug wfmalaId lrhs' fuu jHdmD;sh 

l%shd;aul ùu mdrsirsl yd iudc wdrlaIKuh jYfhka AIIB nexl=fõ yd ,xld rcfha kS;sÍ;s 

j,g wkql+,j isÿúh hq;=h' jHdmD;sfha iajNdjh iy tys l%shdj,sh ie,ls,a,g.ksñka AIIB 

nexl=j wfmalaId lrK mrsÈ Tjqkaf.a mdrsirsl yd iudc wdrlaIK m%;sm;a;s j,g wkql+, jk 

mrsê mdrsirsl iy iudchSh l<udkdlrK m%;sm;a;s rduqjla (ESMF) ks¾udKh l, hq;=h'  
 

mdrsirsl yd iudchSh l<ukdlrK m%;sm;a;s rduqfjys (ESMF) wruqKq jkafka jHdmD;sh 

l%shd;aul lsrSfï oS AIIB nexl=fõ wdrlaIK l%ufõo iy cd;sl mdrsirsl yd iudc m%{ma;s ms<sn| 
ud¾f.damfoaYhka iemhSuhs' jHdmD;sh ls%hd;aul lSrSfï wdh;kh jYfhka" cd;sl f.dvke.s,s 

m¾fhaIK ixúOdkh (NBRO) iuia: jHdmD;sh fjkqfjka ilia lrKq ,nk mdrsirsl yd 
iudchSh l<ukdlrK m%;sm;a;s rduqj" jHdmD;shg iïnkaO jk ish¿u md¾Ijhka ta 
wdldrfhkau l%shd;aul lsrSu iy;sl lrKq we;ehs wfmalaId flf¾' tu.ska jHdmD;s ld,iSudj 
w;r;=r mrsirhg yd iudchg isÿjk n,nEu wju jkq we;' 
 

mdrsirsl" iudc" fi!LH yd wdrlaIK ;;a;ajhka" jHdmD;s ia:dkfhka ia:dkhg fjkia jk neúka 
tjeks fjkiajk ksYaÑ;; ;;aa;ajhka ms<sn|j wjodkh fhduq lsrSu jeo.;a fõ' tuksid mdrsirsl 
yd iudchSh l<ukdlrK rduqjg (ESMF) wkQj mdrsirsl yd iudchSh we.hSï i|yd tla tla 
kdhhEï ia:dkhg úfYaIs; jQ mdrsirsl yd iudchSh l<ukdlrK jd¾;d (SSE & SMP) ilid 
we;' fuu ia:dkSh úfYaIs; mdrsirsl yd iudc l<ukdlrKh ms<sn| ie<iqï u.ska úfYaIs; 
ms<silr l%ufõohka" fi!LH" iudc iy wdrlaIK l<ukdlrKh iïnkaOfhka i,ldne,sh hq;= 
wxYhka ms<sn|j bÈlsÍï yd fufyhqï ld,h ;=, wjYH u.fmkaùï ,nd fokq we;. 

 

fuu úfYaIs; mdrsirsl yd iudc l<ukdlrK ie<iqu තලවකැලේ Y%S සද්ධර්මාරාර්ය wdY%s;j 
isÿj we;s kdhhEï wdmod ;;a;ajh wju lsÍu i|yd fõ'.eUqre mdrsirsl yd iudc wOHhkhlska 
miqj ilia lr we;s fuu ie<iqu u.ska my; lreKq ms<sn|j by< wjOdkhla fhduq lr we;:  

i. jHdmD;shg wod, m%foaYfha ixfõoS mdrsirsl yd iudchSh wx`. y÷kd.ekSu 
ii. jHdmD;s l%shdldrlï fya;=fjka isÿjk ie,lsh hq;= mdrsirsl yd iudchSh n,mEï 

y÷kd.ekSu  
iii. fhdað; kdhhEï wju lsÍfï Wmdhud¾. 
iv. jHdmD;sh i|yd iqúfYaIS jQ jvd WÑ; mdrsirsl yd iudchSh n,mEï wëlaIK wjYH;d 

y÷kd.ekSu 
v. jHdmD;sh l%shd;aul lsÍfï ld,h ;=, ms,smeÈh hq;= m%foaYh i|yd iqúfYaIS jQ wod, 

mdrsirsl fr.=,dis yd l%shdud¾.hka ms<sn| wOHhkh lsrSu  
 

1.2 wfmalaIs; mrsYS,lhska  
 

f,aLkh u.ska fhdað; jHdmD;sh yd iïnkaO md¾Yjhla jk kdhhEï wjodku wju lsÍfï 
ie,iqï lKavdhu" jHdmD;s l<ukdlrK tallh iy fldka;%d;alrejka w;r we;s jk mdrsirsl 
yd iudÔh.eg¿ iy wju lsÍfï l%shdud¾. ms<sn|.eUqre wjfndaOhla iemhSug wfmalaId lrK 
w;r jHdmD;sh l%shd;aul lrK ld,iSudfõ oS fuys we;s ixrplhka wkq.ukh lsÍug woyia 
lrhs' fhdað; jHdmD;sh yd iïnkaO mdrsirsl yd iudÔh.eg¿" iy wjodkï wju lsÍfï 
l%shdud¾. ms<sn|.eUqre wjfndaOhla jd¾;dfjka imhk w;r kdhhEï wju lsÍfï ie,iqï 
lKavdhu" jHdmD;s l<kdlrK tallh ^PMU& iy fldka;%d;alre úiska jHdmD;sfha mdrsirsl iy 
iudchSh l<ukdlrK rduqfjys wvx.= ixrpl" jHdmD;sh l%shd;aul lsÍfïoS Ndú;d lsÍug woyia 
lrhs' ksYaÑ; mdrsirsl l<ukdlrK ie,iqu cd'f.d'm'ix fjí wvúfha yd AIIB fjí wvúfha 
m%ldYhg m;a lrKq ,nk w;r fï iïnkaOfhka mq¿,a mrdihl Wkkaÿjla olajk md¾Yjhkag 
^fmdÿ ck;dj" fjk;a wdh;k$ixúOdk& mrsYS,kh l, yel' fldka;%d;alrejkago fjí wvúfha 
m%ldYhg m;a lr we;s fuu ia:dkSh mdrsirsl yd idudÔh l<ukdlrK ie<eiau ^ESMP& mrsYS,kh 
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lr" Tjqkaf.a ia:dkSh mdrsirsl yd idudÔh l<ukdlrK l%shdldÍ ie<eiau ^ S S- ESMAP& ilia lsÍfï 
moku f,i fhdod.; yel.  
 

2. jHdmD;sh ms<sn| ye|skaùu yd wdmod ia:dkSh f;dr;=re  
  

2.1 jHdmD;sfha ku 

 wdmod ia:dkSh wxl 101, නුවරඑළිය Èia;%slalh, තලවකැලේ Y%S සද්ධර්මාරාර්ය 
 

2.2 jHdmD;s ia:dkfha msysàu  

fhdað; kdhhEï wjOdku wju lsÍfï ia:dkh ර්ධHර් m<df;a" නුවරඑළිය Èia;%slalfha" නුවරඑළිය 

m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYh hgf;a mrsmd,k lghq;= isÿjk තලවකැලේ .%duks,OdÍ jiu ;=< 

isÿj we;'  

ia:dkfha GPS LKavdxl – 6.935634°N සහ80.660812°E 
 

උන්නතාංශය – 1220AMSL 
 

wdikak;u k.rh –  ආපදා ස්ථානලයහි සිට කි.මී 1.2 පිහිටි තලවකැලේ නගරය ආසන්නතර් නගරය 

ලේ.      

 

wdmod ia:dkh i|yd msúiqu  

අවිස්සාලේේල - හැටන්  -  නුවරඑළිය ර්ාගමය හරහා ලර්ර් ආපදා ස්ථානයට පිවිසිය හැක. වැඩිදුර අධHනය 

සඳහා පහත රූපසටහන.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 N+ ,laIK iy bvï whs;sh  
 

ලර්ර් fhdað; wjodkï wju lsÍfï ia:dkh තලවකැලේ Y%S සද්ධර්මාරාර්ලයහි බටහිර ර්ායිලර්හි පිහිටි 

බෑවුම් කැපුර්ක msysgd we;' වැඩබිලර්හි සාර්ානH භූ විෂර්තාවය ස්වාභාවික බෑවුර්ක් වන අතර එය 300 ක් පර්ණ 

ූ ආනතියකින් නැ ලෙනහිර දිශාවට නැඹුරු වී ඇත. අසථ්ායී බෑවුම් ප%ලද්ශලේ ප%ර්ාණය 1000 m2 පර්ණ ලේ. 

ලගාඩනැගිලි වHQහයන් සංවධමනය කිරීර් සඳහා මුේ බෑවුලර්හි ජHdමිතිය ලවනස ්කරමින් නිර්මාණය ූ බෑවුම් 

කිහිපයක් ලර්ර් අසර්ත් වීර්ට ලහ්තු විය. ලර්ර් ඉඩර් › ලංකාලේ විහාර ලද්වාලගම් පනත යටලත් තලවාකැලේ › 

සද්ධර්මාරාර්ය විහාරස්ථානයට අයත් ලේ. 
(jeäÿr wOHhkh i|yd. rEmh 1 fhdð; kdhhEï wju lsÍfï m%foaYh yd ta wdY%s; m%foaYfha wfkl=;a 
,laIK yd fiajd myiqï ksrEms; .+.,a PdhdrEmh') 
 

 

 

 

 

.  
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rEmh 1: fhdð; kdhhEï wju lsÍfï m%foaYh yd ta wdY%s; m%foaYfha wfkl=;a ,laIK yd fiajd myiqï ksrEms; 
.+.,a PdhdrEmh' 
 
 

2.4 m%foaYfha foaY.=‚l ,laIK 

idudkH jd¾ෂිl j¾ෂාdm;kh – 1000 mm – 2500 mm 

iudkH jd¾ෂිl WIaණ ;ajh – 240C – 30 0C 

 

3. kdhhEï wdmodj iïnkaධ f;dr;=re     
 

3.1 kdhhEï wdmodfõ iajNdjh 
 

2015 දී අධික වෂමාපතනයක් සර්ෙ තලවාකැලේ › සද්ධර්මාරාර්ය විහාරස්ථානලේ පිටුපස ලකාටලස් වන බෑවුම් 

ලකාටලස් බෑවුම් කැපුර්ක අසර්ත්වීර්ක් සිදුවී ඇත. නායයෑලර්න් ඇති ූ සුන්ුන් පහළට ගලා ලගාස ්ධර්ම ශාලාව 

සහ සිරස ්බෑවුම් කැපීර් අතර අවකාශලේ තැන්පත් වී තිුණි. සිරස ්කැපුම් බෑවුර් බටහිර බෑවුලම් පිහිටා ඇති අතර 

දිගින් මීටම 70 ක් පර්ණ ලේ. විහාරස්ථානලේ ලගාඩනැගිලි ඉදිකිරීර් සඳහා ඉඩ ලබා ගැනීර් සඳහා ලර්ය සිදු කර ඇත. 

ලගාඩනැගිලි, බැතිර්තුන් සහ ලපරපාසේ හා ඉරිදා දහම් පාසලලහි ළමුන් සහ ගුරුවරුන්ට අවදානර්ක් ඇති කරමින් 
ඉහළ වෂමාපතනයත් සර්ෙ පාදර්ට ූ ආධාර ඉවත් කිරීර් කැපුම් බෑවුර් අසාථමක වීර් සඳහා සුදුසු පසුබිර්ක් 

නිර්මාණය කර ඇත. 

 

jeäÿr wOHhkh i|yd රූපය 2: .+.,a PdhdrEmh" N+ñ yrialv" N+ñ mrsyrKh" wjodkï wx.hka iy 
ia:dkfhys úfYaI ,laIK iys; i:dkhka j, PdhdrEm. 
. 

3.2 kdhhEfuka isÿj we;s n,mEu yd m%;súmdl 
 

කැපුම් බෑවුර් නායයෑලර්න් විහාරස්ථානලේ පැරණි ධර්ම ලද්ශනා ශාලාව සම්ූණමලයන්ර් හානි විය. ධර්ම ලද්ශනා 

ශාලාවට යාබදව පිහිටා ඇති නාන කාර්රය ර්තට සුන්ුන් ඇදවැටීර් ලහ්තුලවන් අධම වශලයන් හානි සිදුවිය. එලස්ර්, 

නාන කාර්රයට යන ර්ාගමය සුන්ුන් ර්ඟින් සම්ූණමලයන්ර් අවහිර වී ඇත. ආවාස ලගාඩනැගිේල සහ කැපුම් 

බෑවුර් අතර පිහිටි විහාරස්ථානලේ එක් ජල ටැංකියක් සුන්ුන් වලින් පිරී ඇත. පරීක්ෂා කරන අවස්ථාලේ දී ජල 

ටැංකිලේ තැන්පත් වී තිබූ පාංශු ස්කන්ධය ඉවත් කර ඇති අතර ටැංකිය ජල ගබඩා කිරීර් සඳහා ලයාදා ලගන තිුණි. 

 

 

 

 

 
 



 

4 

 

3.3 mj;sk wjodku wju lsÍu i|yd fï jk úg f.k we;s l%shdud¾.  
 

විහාරස්ථාන පරිශ%ලේ පිටුපස බෑවුලම් ලකාටසක් ස්ථාවර කිරීර් සඳහා ලේබියන් තාප්පයක් ඉදිකර තිුණි. ලේබියන් 

තාප්පය අස්ථායී බෑවුම් ප %ලද්ශලයන් අඩක් පර්ණක් ආවරණය වන ලහයින්, නිරාවරණය ූ බෑවුර් නායයෑලම් 

අවදානර්ක් ඇත. 

 

3.4 bj;a lsÍï 
 

සිද්ධිය ූ අවස්ථාලේදී ස්වාමීන් වහන්ලස්ලා තාවකාලිකව ආවාස ලගාඩනැගිේලලන් ඉවත්ව නැවත එර් ස්ථානයට 

පැමිණ තිලේ. 

 

3.5 kej; mÈxÑlsÍu ^j;auka iajNdjh& 
 

fuu ia:dkh i|yd kej; mÈxÑ lsÍfï l%shdj,shla fkdue;' 
 



 

4 

 rEmh 2: .+.,a PdhdrEmh" N+ñ yrialv" N+ñ mrsyrKh" wjodkï wx.hka iy ia:dkfhys úfYaI ,laIK iys; ස්:dkhka j, PdhdrEm                                          
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4. kdhhEï$N+ï wia:djr jQ m%foaYh" ta wjg m%foaYh ms<sn| úia;r iy j¾;udk wjodkï uÜgu 
 

4.1 N+ï wia:djr;ajh yd mdIdK m;s; ù we;s m%foaYh wjg f;dr;=re   
 

බලපෑර්ට ලක්ූ ස්ථානය තලවාකැලේ නගරලේ පිහිටි › සද්ධර්මාරාර්ය විහාරස්ථානලයහි පිහිටා ඇත. ලර්ර් 

විහාරස්ථානය ffMතිහාසික විහාරස්ථානයකි. විහාරස්ථානලේ යටිතල වුහයට පිළිර් සහිත ු දු ර්ැදුරක්, ු දුරජාණන් 

වහන්ලස්ලේ ූජනීය ධාතූන් සඳහා කුඩා ස්ූපයක්, ලබෝ-ගසක්, තට්ටටු ලදලක් ආවාස  ලගාඩනැගිේලක්, ධර්ම 
ලද්ශනා ශාලාවක් සහ ඉරිදා දහම් පාසලක් හා ලපර පාසලක් පැවැත්වීර් සඳහා භාවිතා කරන ර්හේ ලදකකින් 

සර්න්විත ලගාඩනැගිේලක් ඇතුළත් ලේ. නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් ඇතුලුව ස්වාමීන් වහන්ලස්ලා තිලදලනකු 

විහාරස්ථානලයහි වාසය කරති. විහාරස්ථානයට සුන්දර දශමනීය ලපනුර්ක් එක් කරමින් ඉහළ බෑවුම් ප්රලද්ශලයහි 

ලත් වතු, ෆයිනස ්ශාක  දක්නට ලැලබයි. 

 

ලර්ර් ලගාඩනැගිලි සහ වHQහයන් තැනීර්ට ඉඩ ලබා ගැනීර් සඳහා මුේ බෑවුර්ට කැපුම් කිහිපයක් සිදු කර ඇත. 

ඉහළින්, නායයෑර්ට ලක්ූ බෑවුර්ට ඉහළින් පිහිටි කඳු මුදුලන් තලවාකැලේ වැවිලි සර්ාගර්ට අයත් ලත් වගාවක් සහ 

ෆයිනස ්වනාන්තරයක් පිහිටා ඇත. 

විහාරස්ථානලේ නායක ස්වාමීන් වහන්ලස්ට අනුව ලර්ර් ප %ලද්ශලේ පවුේ 150 ක් පර්ණ විශාල වශලයන් පන්සලට 

සම්බන්ධ වී සිටිති. ලබෞද්ධයන් විහාරස්ථානයට ආගමික භක්තියක් දක්වයි. එනම් ලපෝය දින ආගමික උත්සවවලට 

සහභාගී වීර්, සෑර් සතියකර් ඉරිදා දහම් පාසැලට ළමුන් සහභාගී වීර්, කඨින  ූජා (වැසි සර්ලේ වස් රකින ස්වාමීන් 

වහන්ලස්ලා සඳහා වන ආගමික උත්සවයක්) වැනි ලබෞද්ධ ආගමික උත්සව කිහිපයක් ලර්ර් විහාරස්ථානලේදී සිදු 

කරති. එලස්ර්, › සද්ධර්මාරාර්ය විහාරස්ථානය විසින් ප %ලද්ශලේ විශාලතර් ලපාලසාන් මිහිඳු ලපරහැරක් සංවිධානය 

කරනු ලබයි. අලි ඇතුන් 25-30 අතර ප %ර්ාණයක් සහභාගී වන මිහිඳු ලපරහැර සංවිධානය කිරීර්ට අවට සිටින සියලුර් 

ජනතාව උදේ කරති. 
 

 

සිද්ධිලයන් පසු ලගාඩනැගිේල සම්ූණමලයන්ර් විනාශ වීර් ලහ්තුලවන් විහාරසථ්ානලේ පැරණි ආවාස 

ලගාඩනැගිේල ධර්ම ලද්ශනා ශාලාව ලලස භාවිතා ලේ. විහාරස්ථානලේ ලපර පාසල පැවැත්වීර් සඳහා නව ධර්ම 

ලද්ශනා ශාලාවට (ආවාසලගයට) යාබදව පිහිටි ලදර්හේ ලගාඩනැගිේල භාවිතා කරනු ලබයි. අවට ප%ලද්ශලේ සිංහල, 

ලදර්ළ හා මුස්ලිම් දරුවන් 35 ලදලනකු පර්ණ ලර්ර් ලපර පාසලට සහභාගී ලේ. ඉරිදා දහම් පාසල ද ලර්ර් 

ලගාඩනැගිේලලහිර් පවත්වනු ලැලේ. 
ඉහළ බෑවුම් ප%ලද්ශයක පිහිටා ඇති දිය උේපතකින් ලබා ගන්නා ජලය අස්ථායී බෑවුම් ප %ලද්ශය හරහා ලගන යන 
අතර විහාරස්ථානලේ ආරාර් ලගාඩනැගිේල සහ බෑවුර් අතර තබා ඇති ටැංකි වල ගබඩා කර විහාරස්ථානලේ පානීය 

හා ලවනත් ජල අවශHතා සඳහා ලයාදා ගනී. බෑවුර් නායයෑර්ට ලක්වන අවස්ථාලේදී පහළ පිහිටි ලනාවැසි ලකාන්ක% Sට්ට 

ජල ටැංකිය සුන්ුන් වලින් පිරී ඇත. විහාරස්ථානලේ නායක ස්වාමීන් වහන්ලස්ට අනුව බෑවුර් නාය යෑලර්න් පසු 

ලර්ර් දිය උේපලතහි ජල පරිර්ාව  අඩු වී ඇත. 
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විහාරස්ථානලයහි පිවිසුම් ර්ාගමය තලවාකැලේ ර්ධHයර් බස් නැවතුම්ලපාළට යන ර්ාගමය හරහා වැටී ඇත. 

විහාරස්ථානය පිහිටා ඇත්ලත් බස් නැවතුම්ලපාළට ලකළින්ර් පිටුපසිනි. විහාරස්ථානලයහි ඉහළ බෑවුම් ප%ලද්ශය 

තලවාකැලේ වතු සර්ාගර්ට අයත් ලත් වත්තකින් සහ ෆයිනස් වනාන්තර ආවරණයකින් සර්න්විත ලේ. ඉහළ බෑවුම් 

ප %ලද්ශ කලාපලේ තුළ සතුන් වන ඕලු මුවා, වේ ඌ රා සහ ඉත්තෑවුනන් වාතමා ලේ. ලකාත්ර්ලේ ඔය වැඩබිලර්හි 

සිට මීටම 170 ක් පර්ණ දුරින් ගලා යයි.  අවදානම් අවර් කිරීලම් ස්ථානය සහ ලකාත්ර්ලේ ඔය අතර ප%ලද්ශය ලබාලහෝ 

දුරට නාගරික ප%ලද්ශයකි. විවිධ උන්නතාංශ භූමි ප %ලද්ශවල  පිහිටා ඇති ලගාඩනැගිලි ර්නරම් ආකෂමණයක් ඇති 

කරයි. 
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තලවාකැලේ ප %ලද්ශලේ වැදගත් ffMතිහාසික ලබෞද්ධ විහාරස්ථානයක් වන › සද්ධර්මාරාර්ය විහාරස්ථානලේ 

පිටුපස ප%ලද්ශලේ අස්ථායී බෑවුර්ක් ලහ්තුලවන් අවදානර්ට ලක්ව ඇත. ලර්ර් වැඩබිලර්හි අවදානර් අවර් කිරීර්ට 

කටයුතු ලනාකරන්ලන් නම්, බෑවුලම් අසාථමකත්වයට තුඩු ලදන බෑවුම් අස්ථායිතාව තවදුරටත් ප %වධමනය විය 

හැකිය. ලර්ර්ඟින් ලගාඩනැගිලි, ආගමික කටයුතු වලට හානි සිදුවීර්ට සහ බැතිර්තුන්ලේ  ජීවිතයට තජමනයක් එේල 

විය හැකිය. විහරස්ථානලයහි  අවදානම් ඉදිකිරීලම් කටයුතු නායයෑම් සඳහා තජමනයක් එේල කරනු ලබයි. 
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5. jHdmD;sh hgf;a wfmalaIs; ms<silr lsÍfï l%shdud¾.hka 
 

ලයෝජිත අවර් කිරීලම් කටයුතු ලබාලහෝ දුරට අස්ථායී බෑවුම් ප %ලද්ශයට ලයාමුවනු ඇත. එබැවින්, රඳවාගැනීලම් පාදර් 

බිත්ති, පාංශු ඇණ ගැසීර්, පෘෂඨ්ය නැවත සකස ්කිරීර්, ර්තුපිට හා උප ර්තුපිට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීර් අවදානම් 

අවර් කිරීලම් කටයුතු ලලස ක% sයාත්ර්ක ලකලරනු ඇත. 

6. jHdmD;s l%shdldrlï u.ska n,mEug ,lajk wjg mrsirfha ixfõoS tallhka ms<sn|j flá 
ye|kaùu 

 

jHdmD;s l%shdud¾. fya;=fjka my; oelafjk ixfõoS wx. wjodkug ,la fõ; 
 

 

i. ධර්ම ලද්ශනා ශාලාව, ආවාසලගය සහ විහාරස්ථානලේ ලවනත් ලගාඩනැගිලි 

ii. විහාරස්ථානලේ වැදගත් ffMතිහාසික වන්දනාර්නා කරනු ලබන ලගාඩනැගිලි 

iii. ස්වාමීන්වහන්ලස්ලා, වන්දනාකරුවන්, විහාරස්ථානලේ බැතිර්තුන් සහ ආගමික කටයුතු  

iv. ඉරිදා දහම් පාසලලහි ළමුන් සහ ගුරුවරුන්  

v. ලපර පාසේ ලගාඩනැගිේල සහ එහි ළමුන් සහ ගුරුවරුන් 

vi. ජල ටැංකි සහ ජල සැපයුම් ර්ාගම 

vii. ඉහළ බෑවුලර්හි පිහිටි ලත් සහ ෆයිනස ්වගාව 

jeäÿr wOHhkh i|yd රූපය 3: jHdmD;s l%shdldrlï u.ska n,mEug ,laúh yels ixfõoS wx. 
 

  

රූපය  3a: ධර්ම ලද්ශනා ශාලාව, ආවාසලගය සහ 
විහාරස්ථානලේ ලවනත් ලගාඩනැගිලි 

රූපය 3b:ජල ටැංකිය සහ ජල සැපයුම් ර්ාගම 

  

රූපය 3c: පැරණි ffMතිහාසික ආරාර්ය (නව ධර්ම 

ලද්ශනා ශාලාව ලලස පිලිසකර කර ඇත) 

රූපය 3d: බෑවුර් ආසන්නව පිහිටා ඇති විහාරස්ථානලේ 
ලපර පාසේ ලගාඩනැගිේල 

රූපය 3: jHdmD;s l%shdldrlï u.ska n,mEug ,laúh yels ixfõoS wx. 
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7. jHdmD;s m%foaYh yd iïnkaO iudc" mdrsirsl n,mEï yd wjodkï y÷kd .ekSu 
 

jHdmD;s l%shdldrlï j,oS wfmalaId lරන  Okd;aul yd iDKd;aul n,mEï iy tajdfha 
jeo.;alu my; j.=fõ idrdxY lr we;'
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අවදානර්ට ලක්වී සිටින ස්වාමීන් වහන්ලස්ලා සහ විහාරස්ථානය wdrlaIs; fõ 

ලපර පාසල, ඉරිදා දහම් පාසල yd ta wdY%s; l%shdldrlï සුරක්ෂිත වනු ඇත. 

c, gexls yd iemhqï k, wdrlaIs; jkq we;' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
රූපය 4: jHdmD;s l%shdldrlï j,oS wfmalaId lරන n,mEï පිලිබඳ සාරාංශය 

m%foaYfha c, ud¾. rgdjkag isÿúh yels n,mEï 
 

jeo.;a 

c, ¥IKය සහ පෘෂ්ඨ ජල  ගුණාත්ර්කභාවයට වන n,mEu jeo.;a 

mdxY= Ldokfha n,mEu iy .x.d m;=< fjkiaùu jeo.;a 

wl%uj;a jeisls,s Ndú;h ksid c,hg isÿúh yels n,mEu fkdjeo.;a 

my< m%foaYfha c, mrsfNdclhkag we;s úh yels n,mEï fkdjeo.;a 
N+.; c, Odrs;djhg yd N+.; c,fha .=kd;aul Ndjhg úh yels n,mEï jeo.;a 
ජලය සහ ලතත්බිම් ර්ත වන බලපෑර්   jeo.;a 

Yíoh yd lïmk  w;sYhska jeo.;a  

jdhq ¥IKh fya;=fjka isÿjk n,mEï w;sYhska jeo.;a  

>k wm øjH neyer lsÍfïoS we;sjk .eg¿ w;sYhska jeo.;a  

mqmqrK øjH iy fjk;a wk;=reodhl øjH fkdjeo.;a 

ie,lsh hq;= jkÔù jdiia:dkj, n,mEï  jeo.;a 

i;a;aj yd Ydl úfYaI flfrys n,mEï fkdjeo.;a 

m%;sia:dmkh l, hq;= m%foaYhg hdnoj msysgd we;s jHdmdr" lDIsld¾ñl ìï iy wfkl=;a ia:dk  

 

 

jeo.;a 

lïmk ksid f.dvke.s,s j,g úh yels n,mEu jeo.;a 

bvï iy bÈrs ixj¾Ok lghq;= j,g we;s m%fõY ud¾. wjysr ùu jeo.;a 

Ôjfkdamdh$jHdmdr iy wdodhï Wmhkl%shdldrlï flfrys n,mEï fkdjeo.;a 

my< m%foaYfha fiajd iemhSï ^c,h" u,dmjyk" úÿ,sh& i|yd jk n,mEï jeo.;a 
há;, myiqlï wysñ ùu iy wdrlaIdj iïnkaOfhka jk n,mEu   jeo.;a 

bÈlsÍï w;r ;=r mdi,a <uqka jev ìug we;=¿ ùu fya;=fjka isÿúh yels wjodkï ;;ajhka w;sYhska jeo.;a 

fiajl fkajdisl lojqre iy wfkl=;a ia:dkSh wjYH;djhka jeo.;a 

jevìfï fiajlhka yd <uqka / ldමH uKav,h / බැතිර්තුන් iy අවට ñksiqka w;r we;súh yels 
fkdikaiqka ;;ajhka 

w;sYhska jeo.;a  

bÈlsÍï lghq;= j,oS fiajlhkaf.a wdrlaIdj w;sYhska jeo.;a  

m%jdyk há;, myiqlï i|yd jk n,mEï ^úfYaIfhka ud¾. yd ÿïrsh ud¾. ;djld,sl wjysr ùu" 
r:jdyk ;onoh ms<sn| wjodku& 

w;sYhska jeo.;a  

ඉදිකිරීම් කටයුතු තුළින් ර්හජන ආරක්ෂාවට ඇති බලපෑර් : බැතිර්තුන් සඳහා ඉහළ අවදානම් w;sYhska jeo.;a  
m%;sia:dmkh l, hq;= m%foaYh wdY%S;j msysgd we;s jHdmdr" lDIsld¾ñl ìï iy wfkl=;a ia:dk  fkdjeo.;a 

m%;sia:dmkh l, hq;= m%foaYhg hdnoj msysgd we;s jHdmdr" lDIsld¾ñl ìï iy wfkl=;a ia:dk jeo.;a 

jev ìu ;=,g msgia;r mqoa.,hska we;=¿ ùfï fyda tu m%foaYh yryd .uka lsÍfï wjYH;djh w;sYhska jeo.;a  

7.2.1 c, úoHd;aul 
 

7.1 Okd;aul 
 

n,mEï 
iajNdjh 
 

7.2.2 mdrsirsl 
 

7.2.3 ffcj$mrsir 
úoHd;aul  
 

7.2 iDKd;aul  
  

 

7.2.4 idudÔh yd 
wd¾Ól 
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7.1 හිතකර බලපෑම්  
  

• fuu jHdmD;sfha mrud¾:h jkafka තලවාකැලේ › සද්ධර්මාරාර්යට යාබද බෑවුර් ;jÿrg;a 
wia:djr ùu iy kdhhEï wjodku ie,lsh hq;= uÜgulg wju lsrSuhs' fhdað; nEjqu 
ia:djr lsÍම් සර්ෙ සව්ාමීන් වහන්ලසල්ාලේ සහ ආගමික සථ්ානවල ( ධර්ම ලද්ශනා ශාලාව, ආරාර්ය, 

ලපර පාසේ ලගාඩනැගිේල), විහාරසථ්ානලේ බැතිර්තුන්ලේ ආරක්ෂාව සහ දැනට අවදානර්ට ලක්ව ඇති 

විහාරසථ්ානලේ කායමයන්හි wdrlaIdj ie,lsh hq;= f,i jeä lrhs. 
 

• එලසර්්, ලපරපාසේ හා ඉරිදා දහම් පාසලේ ළමුන් සහ ගුරුවරුන් අනාගත බෑවුම් අසර්ත්වීම් වලින් 

ආරක්ෂා වනු ඇත. 

 

• අසථ්ාවර බෑවුම් සහිත ප %ලද්ශය හරහා දිලවන ජල සැපයුම් ර්ාගම සහ බෑවුලම් පහළ පිහිටා ඇති 

ජල ටැංකි හානිවීලර්න් හා අනාගත බෑවුම් අසථ්ාවර වීම් ලහත්ුලවන් සැපයුර් අත්හිටුවීම් තුළින් 

ආරක්ෂා වනු ඇත. 

 

7.2 අහිතකර බලපෑම්  
 

nEjqu wia:djr ùfuka දැනටර්ත් ndOd ù we;s m%foaYhlg wdmod wju lsරීfï l%shdud¾. fndfyda 
úg fhduq ù we;' tneúka" RKd;aul n,mEï tu ia:dkhg muKla iSud jkq we;s w;r" bÈlsÍï 
වැඩබිලර්හි සිට මීටම 100 ක බලපෑම් සීර්ාව තුළ ලනාපවතින බැවින් බලපෑම් සැලකිය යුතු ර්ට්ටටර්ක ලනාපවතී. 

 

j.=j 1: wys;lr n,mEï yd tajd jeo.;a jk uÜgu 

bÈlsÍï ld,h ;=< n,mEï ks¾Kdhl iy n,mEï n,mEï uÜu 

7.2.1 c, úoHd;aul n,mEï 

7.2.1.1 ප %ලද්ශලේ c,dmjyk rටාj flfrys n,mEu 
 

වHdපෘතිය ක% sයාත්ර්ක කිරීර්ත් සර්ෙ ප %ලද්ශලේ පවත්නා පෘෂ්ඨ හා උප පෘෂඨ් 
ජලාපවහන රටාවන්ට බාධා වීර් අලප්ක්ෂා ලකලම. ලර්ර් වැඩබිලර්හි අවදානම් අවර් 
කිරීලම් කටයුතු ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීර් ලකලරහි අවධානය ලයාමු කරනු ඇත. 
එර්නිසා වැසි සර්ලේදී අධික ජල ප %වාහයක් පහළ බෑවුම් ප %ලද්ශයට ගලා එනු ඇතැයි 
අලප්ක්ෂා ලකලම.  අර්තර ජල ප %ර්ාණය විහාරස්ථාන පරිශ%ය හරහා ගලා යනු ඇත. 

jeo.;a  

7.2.1.2 ජල දූෂණය සහ පෘෂඨ් ජල ගුණාත්ර්කභාවයට ඇති බලපෑර්  
 

බෑවුම් කැණීම් වලදී, සුන්ුන් ඉවත් කිරීලර්න් ඒවා අපධාවයන් සර්ෙ ගලා යාර් 

ලහත්ුලවන්  ප %ලද්ශලේ අධික ජල සීරාවන්හි ජලය දූෂණය වීර්ට ඉඩ ඇත.  
hkaf;%damlrK තුළින් ලතේ හා ලවනත් හානිකර øවH අනිසි ලලස බැහැර කිරීර්, 

තාවකාලික ගබඩා ටැංකි වලින් කාන්දු වීර්, අපøවH  සහ අපවිත% ජලය බැහැර කිරීර් තුළින් 
බෑවුම් පහළ පිහිටි ජල ටැංකි තුළ පවතින ජලලයහි ගුණාත්ර්කභාවය ර්ත අහිතකර 

බලපෑම් සිදුවිය හැකිය. ලකලස් ලවතත්, වැසි සර්ලේදී, අසථ්ාවර බෑවුර් හරහා දිලවන වැසි 

ජලය සර්ෙ එකතු වන අවසාදිත, ලතේ සහ ඉදිකිරීම් අතරතුර ජනනය වන අලනකුත් 

දූෂක øවH විවෘත ජල ටැංකිය දූෂණය කළ හැකිය. 

jeo.;a 

7.2.1.3  පාxY= Ldokfha n,mEu iy .x.d m;=< fjkiaùu 
 

ඉදිකිරීම් අවධිලේදී වHdපෘති ක% sයාකාරකම් ලහත්ුලවන් පස ර්තුපිට ඛාදනය වීර් සඳහා 

බෑවුර් විවෘත වනු ඇත. ඉදිකිරීම් අදියලමදී ප %ලද්ශලේ පවතින පෘෂඨ් හා උප පෘෂඨ් 

ජලාපවහන රටාව අඩාල වනු ඇත. එබැවින් ඛාදන බලපෑම් සැලකිය යුතු ය. 

jeo.;a 

7.2.1.4 wl%uj;a jeisls,s Ndú;h ksid c,hg isÿúh yels n,mEu 
  

jHdmD;s N+ñh විහාරසථ්ානයක msysgd we;s neúka" wl%uj;a jeisls,s Ndúතhg we;s 
yelshdj wju jkq we;  

fkdjeo.;a 
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7.2.1.5 my< m%foaYfha c, mrsfNdclhkag we;s úh yels n,mEï 
 

පහළ බෑවුම් ප %ලද්ශය තුළින් ගලා බසින ගංගාව මීටම 100 ක බලපෑම් සීර්ාව තුළ 
fkdue;s neúka fï iïnkaOfhka we;s n,mEu jeo.;a fkdfõ. 

fkdjeo.;a 

7.2.1.6 N+.; c, Odrs;djhg yd N+.; c,fha .=ණා;aul Ndjhg úh yels n,mEï 
 

nEjqï fmfofiys isÿ lrKq ,nk wju lsÍfï l%shdldrlï fya;=fjka N+.; c, 
uÜgu my< hEula isÿ වනු ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර ලතේ, පස් සහ අපøවH 

එකතු වීලර්න් භූගත c,fha .=Kd;aul Ndjhg ydkshla isÿවනු ඇත. 

jeo.;a 

7.2.1.7 c,h iy f;;a ìï ioyd we;s n,mEර් 
 

hkaf;%damlrK  වලින් ලතේ හා ලවනත් හානිකර øවය / අපøවය අනිසි ලලස බැහැර 

කිරීර්, තාවකාලික ගබඩා ටැංකි වලින් කාන්දු වීර්, ඝන අපøවය සහ  අපවිත% ජලය බැහැර 

කිරීර් / ලස්වක කඳවුරු තුළින් සිදුවන බැහැර කිරීම් ලහ්තුලවන් පහල බෑවුලම් පිහිටි ජල 

ටැංකි වල ජලලේ ගුණාත්ර්කභාවයට අහිතකර බලපෑම් එේල කරනු ඇත. 

jeo.;a 

7.2.2 mdrsirsl n,mEï 

7.2.2.1 Yíoh yd lïmk u.ska we;s úh yels n,mEï 
 

විහාරස්ථානය ආසන්නලේ ඉදිකිරීම් සිදු කරන බැවින් ශේද බලපෑර් වැදගත් ලේ. අධික 

ශේද උත්පාදනය කිරීලම් ක %sයාකාරකම් ලපෝයා දිනවල සහ ධර්ම ලද්ශනා පැවැත්වීර්, ූ ජා 

වැනි විශාල වශලයන් ජනතාව එක්ැස් වන ආගමික කටයුතුවලට බාධා ඇති කළ හැකිය. 

එලස්ර්, hkaf;%damlrK  ජනනය වන ශේදය දිවා කාලලේ ලපර පාසලේ, ඉරිදා දහම් 
පාසලේ පන්තිවල ක% sයාකාරකම්  සහ ලවනත් ආගමික කටයුතු වලට බාධා පමුණුවනු 

ඇත. 
nr hkaf;%damlrK l%shd;aul jqjfyd;a bÈlsÍï lghq;= j,oS W;amdokh jk 
lïmkh විහාරස්ථානලේ f.dvke.s,sj,g n,mEï l< yelsh' tksid brs;e,Sï yd 
ì;a;s lvd jeàu jeks úhqyd;aul ydKs isÿúh yelsh'  

 
w;sYhska 
jeo.;a 

7.2.2.2  jdhq ¥IKh fya;=fjka isÿjk n,mEu 
 

ඉදිකිරීම් භූමිය තුළ දූවිලි සහ වාහන චලනය හා වැඩබිර් එළිලපලහලි කිරීර්, වැලි, 

සිලර්න්ති වැනි ඉදිකිරීම් øවH ගබඩා කිරීර් හා හැසිරවීර් ලහ්තුලවන් ඒ අවට ජනනය වන 

වායූන් ලහ්තුලවන් වාතලේ ගුණාත්ර්කභාවය ලකලරහි විභව බලපෑම් ඇති කරනු ඇත. 

විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ ස්වාමීන් වහන්ලස්ලා, බැතිර්තුන්, දරුවන්, ගුරුවරුන් සහ 
ලදර්ාපියන් සඳහා වියළි කාලවලදී  ඉදිකිරීම් කටයුතු ලහ්තුලවන් වායු දූෂණය ඉතා වැදගත් 

ලේ. 

 
w;sYhska 
jeo.;a 

7.2.2.3 >k wm øjH neyer lsÍfïoS we;sjk .eg¿ 
  

ඝන wmøjH අහිතකර ලලස බැහැර කිරීර්; කැළිකසළ, ආහාර wmøjH , ඉදිකිරීම් wmøjH  
වැනි විවිධ wmøjH ජනනය වන අතර ඒවා වැඩබිර් තුළ ගබඩා කිරීර් ලහෝ බැහැර කිරීර් 

සිදු කළ හැකිය. විහාරස්ථානය තුළ හා ඒ අවට wmøjH බැහැර කිරීර් ස්වාමීන් 

වහන්ලස්ලාට, බැතිර්තුන්ට, ලපර පාසලේ දරුවන්ට සහ ඉරිදා දහම් පාසලේ සිසුන්ට 

අපහසුතාවයක් ඇති කරනු ඇත. ජලලයන් කාණු අවහිර වීලර්න් ලබෝවන ලරෝග සඳහා 

වාසස්ථාන නිර්මාණය විය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි ලලස බැහැර කිරීලම් 
යාන්ත%ණයක් ක%sයාත්ර්ක ලනාවන්ලන් නම් wmøjH ර්ගින් පස දූෂණය විය හැකි අතර 

විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. 

 

 
w;sYhska 
jeo.;a 

7.2.2.4 mqmqrK øjH iy fjk;a wk;=reodhl øjH Ndú;h 
 

බලපෑර්ට ලක්ූ m%foaYලයහි .,a m¾j; ලනාර්ැතිs neúka mqmqrK øjH Ndú;d ලනාවනු 
ඇති w;r mdIdK msmsÍu wfmalaId l< ලනාyelsh' 

 
fkdjeo.;a 

7.2.3  Ôj úoHd;aul$mrsir úoHd;aul n,mEu 
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7.2.3.1 ie,lsh hq;= jkÔù jdiia:dkj, n,mEï 
 

jHdmD;s n,mEï iys; m%foaYh ;=< rlaIs; jkdka;r$ jkÔù ixrlaIs; m%foaY 
ffcj úúO;ajh fyda ixfõoS mrsir moaO;s" jdiia:dk we;=<;a m%foaY fkdue;. 

ලත් සහ ෆයිනස ්වතුයාය සර්හර වන සතුන් සඳහා වාසස්ථානයන් සපයයි, වHQහාත්ර්ක 

අවදානම් අවර් කිරීම් (ැඳවුම් බිත්තිය) ලහ්තුලවන් සතුන්ලේ චලනයන් ලවනස ් විය 

හැකිය. වේ ඌරන් වැනි සතුන් ආහාර ලසවීර් සඳහා ලද්විහාරස්ථානයට පැමිලේ. 

ඉදිකිරීම් අවධිලේදී ඔවුන්ලේ චලන කs %යාකාරකම් ලවනස ්විය හැකිය. 

 
jeo.;a 

7.2.3.2 i;a;aj yd Ydl úfYaI flfrys n,mEï 
 

jHdmD;s N+ñfha we;s Ydl lsisjla wdfõ‚l" ;¾ckhg ,lajk iy IUCN ys r;= 
,ehsia;=fõ y÷kd.;a Ydl fkdfkdue;'  

 
fkdjeo.;a 

7.2.4 idudÔh yd wd¾Ól n,mEï 

7.2.4.1 m%;sia:dmkh l, hq;= m%foaYhg hdnoj msysgd we;s jHdmdr" lDIsld¾ñl 
ìï iy wfkl=;a ia:dk  

 

අස්ථායී බෑවුම් ප %ලද්ශයට යාබදව ලත් වගාවක් ඇත. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ, ලර්ර් ඉඩම් 
පරිහරණ රටාව සුන්ුන් සහ කසල බැහැර කිරීර් ලහෝ hkaf;%damlrK  සහ ඒවාලේ ලතේ 

කාන්දුවීම් වලට බලපෑම් කළ හැකිය.  

 
jeo.;a 

7.2.4.2 lïmk ksid f.dvke.s,s j,g úh yels n,mEu  
 

f.dvke.s,s lsysmhla bÈlsrSï l, hq;= m%foaYh wdikakfha msysgd we;' ආවාස 
ලගය, ධර්ම ලද්ශනා ශාලාව සහ ලපර පාසේ ලගාඩනැගිේල wia:djr nejqug wdikakj 
msysgd we;. bÈlsÍï w;r;=r nr hkaf;%damlrK Ndú;d lrKq we;s w;r lïmkh 
fuu f.dvke.s,sj, brs;e,Sï we;s l< yelsh' lïmkhන් nEjqug wdikakj msysá 
f.dvke.s,sj, ia:dhs;djhg n,mdhs.  

jeo.;a 

7.2.4.3 bvï iy bÈrs ixj¾Ok lghq;= j,g we;s m%fõY ud¾. wjysr ùu  
 

අවදානම් අවර් කිරීලම් කටයුතු විහාරස්ථාන පරිශ%යක් තුළ සිදු ලකලම. වතමර්ානලේ  
කපන ලද බෑවුර්ට යාබදව පිහිටි ආවාස ලගය ස්වාමීන් වහන්ලස්ලා විසින් භාවිතයට ගනු 

ලබයි. ලර්ර් වHdපෘතිය ර්ගින් විහාරස්ථානවල ඉඩම් අයිතිය අහිමි ලනාවනු ඇති අතරර් 

ලර්ර් ලගාඩනැගිේල ඉවත් කිරීර්ට අවශH ලනාවනු ඇත. ලකලස් ලවතත් ඉදිකිරීම් 
අවධිලේදී බෑවුර් අසාථමක වීලම් අවදානර් ඉහළ ර්ට්ටටර්ක පවතින බැවින් ඉදිකිරීම් 
අදියලමදී තාවකාලිකව ලගාඩනැගිේල ඉවත් කිරීර්ට ස්වාමීන් වහන්ලස්ට අවශH විය 
හැකිය. අනාගත සංවධමන කටයුතු ලහෝ අනාගත භාවිතය අහිමිවීර් සම්බන්ධලයන් 
විහාරස්ථානයට කිසිදු බලපෑර්ක් සිදු ලනාවනු ඇත. 

 

 
jeo.;a 

7.2.4.4 Ôjfkdamdh$jHdmdr iy wdodhï Wmhkl%shdldrlï flfrys n,mEï  
 

jHdmD;sh wdY%s; m%foaYh විහාරස්ථාන mrsY%hl we;s ksid Ôjfkdamdh$jHdmdr iy 
wdodhï Wmhk l%shdldrlï flfrys n,mEula ke;' 

 
fkdjeo.;a 

7.2.4.5 my< m%foaYfha fiajd iemhSï ^c,h" u,dmjyk" úÿ,sh& i|yd jk n,mEï 
 

විහාරස්ථාන පරිශ%ලේ පානීය ජල සැපයුම් ර්ාගම (ප %භවය: ඉහල බෑවුලම් පිහිටි ස්වාභාවික 
උේපත) අවදානම් අවර් කිරීර් සිදුවන අස්ථායී බෑවුම් ලකාටස හරහා දිව යයි. ඉදිකිරීම් 
කටයුතු අතරතුර චලනය වන hkaf;%damlrK නිසැකවර් ලර්ර් සැපයුම් ර්ාගම වලට 
හානි කරනු ඇත. කැපුම් කාණු, තිරස ්කාණු ආදිය ඉදිකිරීර් ර්ගින් බෑවුලම් ජලාපවහන 
වැඩිදියුණු කිරීර් ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට නිසැකවර් ඇතුළත් වනු ඇත. ලර්ය භූගත ජල 
ර්ට්ටටර් පහත ලහලනු ඇති අතර එහි ප%තිඵලයක් ලලස උේපත වියළී ලගාස ් ජල 
හිෙවීලම් ගැටළු ඇති විය හැකිය. වියළි කාලවලදී විහාරස්ථානලේ අසේවැසි ප %ජාව 
ඔවුන්ලේ ජල අවශHතා සපුරාලීර් සඳහා විහාරස්ථානලේ ලර්ර් ජල ටැංකි වලින් ජලය 
භාවිතා කරනු ලබයි. 

 

 
jeo.;a 
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7.2.4.6 há;, myiqlï wysñ ùu iy wdrlaIdj iïnkaOfhka jk n,mEu   
 

ලයෝජිත භූමියට පිවිසීර්ට හැකියාව ඇත්ලත් විහාරසථ්ාන පරිශ%ය හරහා පර්ණි. 

තලවාකැලේ ර්ධHර් බස් නැවතුම්ලපාළට යාබදව ධාවනය වන ර්ාගමය; විහාරස්ථානයට 

වන පිවිසුම් ර්ාගමය ඉතා පටු වන අතර ර්ධHර් බස් නැවතුම්ලපාළට යාබදව පිහිටා ඇති 

බැවින් ඉදිකිරීම් අදියලමදී නිතර ගර්න් කරන hkaf;%damlrK" megjqï g%la r: wdÈfhන් 

විහාරස්ථාන පිවිසුම් ර්ාගමයට බාධා ඇතිවනු ඇත. ලර්ය පදිකයින්ට සහ ර්ගීන්ට ගර්න් 
කිරීර්ට බාධා ඇති කළ හැකි අතර කාර්යබහුල අවස්ථාවන්ීදී වාහන තදබදය ඇති කරනු 

ලබයි. එලස්ර්, ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිතර ගර්න් කරන hkaf;%damlrK ලහ්තුලවන් 

තලවාකැලේ ර්ධHර් බස් නැවතුම්ලපාළ භාවිතා කරන පුද්ගලයින් අවදානර්ට ලක්ව ඇත. 

 

 

 
jeo.;a 

7.2.4.7 bÈlsÍï w;r ;=r mdi,a <uqka jev ìug we;=¿ ùu fya;=fjka isÿúh yels 
wjodkï ;;ajhka 

 

leŒï hka;% l%shd lrùu jeks wêl wjodkula iys; l%shdldrlï i|yd jk 
hkaf;%damlrK බැතිර්තුන් ගැවලසන විහාරස්ථාන පරිශ%ය  තුළ l%shdfõ ksr;jkq we;'  
විහාරස්ථාන පරිශ%ය  තුළ ලපර පාසලක් පවත්වනු ලබන බැවින් ළර්යින් සහ කායම 
ර්ේඩලය අවදානර්ට ලක්වනු ඇත. යම්   hkaf;%damlrK  කs %යාත්ර්ක කිරීර් සඳහා 
වැඩබිර් තුළ අධි ලවෝේටීයතා බලයක් භාවිතා කරනු ලබනු ඇත. ඉදිකිරීම් සඳහා ලලෝහ 
වාලන් වැනි øවය භාවිතා කළ හැකි අතර ඒවා නුසුදුසු ලලස ගබඩා කිරීර් සහ හැසිරවීර් 
තුළින් හානිකර විය හැකිය' tfiau <uqka fuu hkaf;%damlrK fj; wdl¾IKh jkq 
we;s w;r jHdmD;s ld¾h uKav,fha ksis wjfndaOhlska f;drj <uqka bÈlsÍï 
N+ñhg we;=¿ ùug mjd bv ;sfí' ළමුන් සහ බැතිර්තුන්  fkdoekqj;aju we;=¿ùu 
iy hka;% iQ;% fkdie,ls,su;a f,i l%shd;aul lsÍu fya;=fjka orejkag 
udrdka;sl ;=jd, yd wk;=re isÿúh yelsh'  

 

 
w;sYhska 
jeo.;a  
 

 

7.2.4.8  fiajl fkajdisl lojqre iy wfkl=;a ia:dkSh wjYH;djhka  
 

bÈlsÍï lgqh;= fjkqfjka meñfKk lïlrejkaf.a ;djld,sl fkajdisl ia:dk 
fndfydaúg jHdmD;s N+ñhg b;d wdikakfha bÈ lrනු we;' úêu;a fkajdisl ia:dk 
l<ukdlrK l%ufõo wkq.ukh fkdl,fyd;a lïlre .eg¿" fmdÿ myiqkï 
yqjudre lr .ekSfïoS fkdikaiqka ;;a;ajhka" Tjqka w;r we;eï iudc .eg¿ yd 
wmøjH l<ukdlrKh ms<sn| .eg¿ we;sùug we;s bvlv by<h' වැඩබිර් 

ආසන්නලේ තාවකාලික කඳවුරු ඉදිකර තිලේ නම්,  wmøjH l<ukdlrKh කිරීර් 

ගැටලුවක් වනු ඇත. 

 

 
 
jeo.;a 

7.2.4.9 jevìfï fiajlhka yd <uqka / ldමH uKav,h / බැතිර්තුන් iy අවට 
ñksiqka w;r we;súh yels fkdikaiqka ;;ajhka 

 

fuu ia:dkfha bÈlsÍï isÿ lරනු ,nk lïlrejka úúO iudc miqìu yd 
orsø;djhkag hg;aj úúO m%foaY j, isg meñfKk msrsia jkq w;' idudkHfhka 
Tjqka isákafka ÿ¾j, wOHdmksl yd iudc miqìul h' tneúka ලපර පාසලලහි 
ළමුන්ලග ලදර්ාපියන් සහ විහාරස්ථානලේ බැතිර්තුන් w;r we;s wkjලබෝOh 
fya;=fjka my; oelafjk mrsÈ úúO .eg¿ we;sùfï yelshdjla mj;S.  

• ලපර පාසලලහි, දහම් පාසලලහි සහ ආගමික කටයුතු වල úêu;a 
l%shdldÍ;ajh i|yd ndOdjka ùu  

• ලපර mdi,a ලගාඩනැගිේලට wkjir msúiqu  
• orejkag Wiq¿ úiq¿ lsÍu yd ysrsyer lsÍu 
• orejka yd fouõmshka iu. .egqï we;s ùu 
• isf;a tl. njlska hq;=j orejkag wOHdmkfha fhoSug fkdyels ùu 
• ¥Is; .kqfokq i|yd orejka yd fouõmshka fm<Uùu 
• wúêu;a f,i <ud Y%uh ,nd .ekSu  
• ලස්වකයන් විසින් විහාරස්ථානලේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතා කිරීර්  

• mdi,a ,uqkag ,sx.sl wmfhdack isÿ ùu 
• ර්ත්øවH, ර්ත්පැන්, ලිංගික අපලයෝජන, ජාවdරම්, විවිධ අපරාධ  වැරදි සහ 

නුසුදුසු හැසිරීම් රටා වලට ළමුන් ලයාමු වීර් 
 
tjeks .eg¨j,g iïnkaO jk lïlrejka ÿ¾,N jqjo iuyr wjia:djka 
fkdi,ld yersh fkdyelsh'  
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08. ie,lsh hq;= mdrsirsl yd iudc n,mEï 
 

cd;sl f.dvke.s,s m¾fhaIK ixúOdkfha ^NBRO& ys úfYaI wjOdkhla wjYH jk mdrsirsl" 
iudÔh n,mEï fyda wjodkï ;;ajhka' 

7.2.4.10 bÈlsÍï lghq;= j,oS fiajlhkaf.a wdrlaIdj 
 

lïlrejka bÈlsÍï lghq;= අතරතුර weo jeàfï wjodkug ,laúh úh yelsh' 
nEjqfuka weo jeàulg ,la jqjfyd;a udrdka;sl ;=jd, isÿúh yel' bÈlsÍï nr 
hkaf;%damlrK iSñ; jev wjldYhl oS Ndú;d flfrKq we;' jdyk yd bÈlsÍï 
hkaf;%damlrK j,ska wk;=re j,ska we;súh yels wjodku fuu ia:dkfhaoS 
w;sYhska jeo.;a fõ' fldka;%d;alre úiska bÈlsÍï lghq;= i|yd wvq jhia 
lïlrejka ^<uhska& jev lsÍu i|yd fhoúh yels w;r tu.ska nrm;, wk;=re 
yd ;=jd, isÿúh yel. 

 

 
w;sYhska 
jeo.;a  
 

7.2.4.11 ඉදිකිරීම් කටයුතු තුළින් ර්හජන ආරක්ෂාවට ඇති බලපෑර් : බැතිර්තුන් සඳහා 
ඉහළ අවදානම්  

 

වැඩබිර් ර්ාගමයට ඈතින් පිහිටා තිුනද ර්ධHර් බස් නැවතුම්ලපාළට යාබදව දිලවන පටු 

ර්ාගමයක් බැවින් කැණීම්රථ, ලරෝලම, ජල බවුසම, ට%ක් රථ වැනි බර hkaf;%damlrK 

සහ øවH, ජලය යනාදිය ැලගන යන ලලාරි ර්ගින් ගර්නාගර්නලේ ආරක්ෂාව ඉතා අඩු 

වනු ඇත. ලකලස් ලවතත්, ලර්ර් විහාරස්ථානය ඉදිකිරීම් අනතුරු පිලිබඳ අවලබෝධයක් 
ලනාර්ැති විවිධ වයස්වල සහ පසුබිම්වල සිටින බැතිර්තුන් විවිධ ආගමික කටයුතුවලට 

සහභාගී වන ලපාදු ස්ථානයකි. එලස්ර්,  වයස අවුරුදු පහට අඩු ලපර පාසේ ළමුන් ඉදිකිරීම් 

කටයුතුවලට ආකෂමණය වන බැවින් අවදානර්ට ලක්විය හැක. අනාරක්ෂිත විදුලි 

සම්බන්ධතා, hkaf;%damlrK  ලර්ලහයුම් යනාදිය ර්හජනයාට (විලශ්ෂලයන් බැතිර්තුන්, 

ගුරුවරුන් සහ ළමුන්) අවදානර්ක් ඇති කළ හැකිය. එබැවින් ඉදිකිරීම් අවධිලේදී ර්හජන 

ආරක්ෂාවට ඇති බලපෑර් සැලකිය යුතු ය. 

 

 
w;sYhska 
jeo.;a  
 

7.2.4.12 m%jdyk há;, myiqlï i|yd jk n,mEï ^úfYaIfhka ud¾. yd ÿïrsh 
ud¾. ;djld,sl wjysr ùu" r:jdyk ;onoh ms<sn| wjodku& 

 

වාහන, u.Ska iy mÈlhska m%jdyk lghq;= i|yd  ර්ධHර් බස් නැවතුම්ලපාළට 
යාබදව දිලවන ud¾.h úYd, jYfhka Ndú;d lrk neúka hkaf;%damlrK yd øjH 
m%jdykh .ukd.ukh flfrys we;s jk n,mEu ie,lsh hq;= ndOdjla úh yelsh'  
iïmQ¾K$w¾O ud¾. jid oeóu fya;=fjka we;s jk වාහන ;onoh i;sfha Èk" 
mdi,a fõ,djka ^Wfoa" Èjd ld,h iy iji& we;súh yelsh' තවද ලයෝජිත අවදානම් 
අවර් කිරීලම් ස්ථානයට  øjH හා  hkaf;%damlrK   m%jdykh   ර්ධHර්  බස් 
නැවතුම්ලපාළට පිවිසීර් සහ ර්ාගමය අසල වාහන නැවැත්වීලම් පහසුකර්ට බලපානු 
ඇත. 

 

 
w;sYhska 
jeo.;a  

7.2.4.13 m%;sia:dmkh l, hq;= m%foaYh wdY%S;j msysgd we;s jHdmdr" lDIsld¾ñl 
ìï iy wfkl=;a ia:dk 

 

m%;sia:dmkh l, hq;= m%foaYh jHdmdr" lDIsld¾ñl ìï iy wfkl=;a ia:dk i|yd 
fhdod fkd.kakd neúka ie,lsh hq;= n,mEula ke;. 

 

 
fkdjeo.;a 

7.2.4.14 m%;sia:dmkh l, hq;= m%foaYhg hdnoj msysgd we;s jHdmdr" lDIsld¾ñl 
ìï iy wfkl=;a ia:dk 

 

m%;sia:dmkh l, hq;= m%foaYhg hdnoj තලවාකැලේ වතු සර්ාගර්ට අයත් ලත් වතු 
ඉඩර්ක් ඉහළ බෑවුම් ප %ලද්ශලේ පිහිටා ඇත. 

 

 
jeo.;a 

7.2.4.15 jev ìu ;=,g msgia;r mqoa.,hska we;=¿ ùfï fyda tu m%foaYh yryd 
.uka lsÍfï wjYH;djh 

 

ලර්ර් විහාරස්ථානය ඉදිකිරීම් අනතුරු පිලිබඳ දැනුවත්භාවයක් ලනාර්ැති විවිධ වයස්වල 
සහ පසුබිම්වල බැතිර්තුන් විවිධ ආගමික කටයුතු සඳහා සහභාගී වන ලපාදු ස්ථානයකි. 
බැතිර්තුන්, ලපර පාසලේ හා ඉරිදා දහම් පාසලේ ළමුන් සහ ගුරුවරුන් ලවනත් අරමුණු 
සඳහා ලර්ර් වැඩබිර්ට ඇතුළු වීර්ට විලශ්ෂ  wjYH;djla fkdue;'  flfia fj;;a" 
isiqka yd idudkH mqoa.,hska wkjirfhka we;=¿ùu ys;du;d fyda fkdoekqj;aj 
isÿúh yels w;r fufyhqï hkaf;%damlrK" jdyk" úÿ,sh ලහෝ පිපුරුම් øවH  
fya;=fjka wjodkug ,laúh yelsh.   

 
w;sYhska 
jeo.;a  
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8.1 fi!LHh yd wdrlaIdj ms<snO .eg¿ ioyd jk m%uqL;ajh( fldka;%d;alrejka i|yd jk 
iïu; .súiqï .; wjYH;d blaujd ie,lsh hq;= úfYaIs; fi!LHh yd wdrlaIdj ms<sno 
lreKq 

 

oekgu;a wia:dhS úh yels nEjqï m%foaYhl wjodkï wju lsÍfï l%shdldrlï lsÍug wfmalaId 
lrKq neúka nEjqfï wia:dhS;djfha l%shdldÍ;ajh ksid bÈlsÍï Y%u n,ldh uqyqK mE yels 
wjodku by< h' ESMF ySoS tjka fmdÿ EH& S .eg¿ idlÉPd lr we;' bÈlsÍï jev ìfuys 
fiajl wdrlaIl wjYH;djhka ,xiq m;%sldfõ 2003 fldgi( jev lrK ;;ajhka iy m%cd 
fi!LHh yd wdrlaIdj ys 2003 5( wdrlaIl WmlrK iy we÷ï hk hgf;a jvd;a úia;r lr 
we;. 

 

8.2 <ud Y%uh iy n,y;aldÍ f,i Y%uh ,nd .ekSu 
 

jev lrK ;;a;ajhka iy m%cd fi!LH yd wdrlaIdj pl%f,alkfha 2003'3 j.ka;shg wkQj <ud 
Y%uh iy n,y;aldÍ f,i Y%uh fhdod .ekSu iúia;rd;aulj olajd we;' 

9. mdrsirsl yd idudÔh l<ukdlrK ie<eiau (ESMP) 
 

7 iy 8 jeks fldgia j,oS y÷kd.kakd ,o n,mEï iy wjodkï úfYaIfhka i,ld n,ñka tu 
n,mEï iy wjodkï ;;ajhka l<ukdlrKh lsÍug fyda wju lsÍfï l%shdud¾.' fuh ESMP 
ys we;s úfYaIs; ks¾foaY iy wjYH;d j, we;=<;a jkq we;' 
 

9.1 kej; mÈxÑ lsÍfï l%shdldÍ ie,eiau 
 

jHdmD;sh mdol lr.;a kej; mÈxÑ lsÍula fkdue;s neúka fuu jevìu i|yd wod< fkdfõ' 
අවදානම් ප%ලද්ශය තුළ භාවිතයට ගනු ලබන විහාරස්ථාන ලගාඩනැගිලි පිහිටා ඇත. jHdmDති 
l%shdj,sfhaoS nr hkaf;%damlrK u.ska we;sjk N+ lïmkh fya;=fjka f.dvke.s,s j,g hï 
wdldrhl ydkslr n,mEï we;s úh yelsh' ^jHdmD;sh fya;=fjka වHqyhkag isÿjk ydkS i|yd 
jkaÈ fhdackd l%uhla ielish hq;=h' ^fhduq lsÍu 2002-2^17& ESMP hgf;a Wmhqla;;d iy ud¾. 

myiqlï i|yd fldka;%d;alref.a wjYH;d&.  
 

9.2 uyck;dj bj;a lsÍu 
 

බලපෑර්ට ලක් ූ  බෑවුලම් පහළ  ප%ලද්ශලේ භාවිතයට ගනු ලබන විහාරස්ථාන ලගාඩනැගිලි පිහිටා තිලේ. 
ඉදිකිරීම් අවධිලේදී අස්ථායී බෑවුර්ට ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇති ලර්ර් ලගාඩනැගිලිවල ැඳී සිටීලම් 

අවදානර්ක් ඇති බැවින් පුද්ගලයින් ලගාඩනැගිලි  තුලින් ඉවත් කිරීර් වඩාත් සුදුසුය. දරුවන්ලේ 

ආරක්ෂාව සැලකිේලට ගනිමින්, නිවාඩු කාලය තුළ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීර් ලහෝ ඉදිකිරීම් අවධිලේදී ලපර 

පාසේ ලගාඩනැගිේල වටා “ලනාපිවිසුම් කලාපයක්” නම් කිරීර් නිලදම්ශ කරනු ලබයි. 

 

9.3 ydkshg m;a úhqyhka bj;a lsÍfï l%shd mámdáh" há;, myiqlï ^ysñlrejkaf.a ,sÅ; 
tlÕ;djh& 

 

jHdmD;s භූමිලේ පහළ බෑවුලර්හි පිහිටා ඇති හානියට පත් පැරණි ධර්ම ලද්ශනා ශාලාව ඉවත් කිරීර් 

අවශH විය හැකිය. ධර්ම ලද්ශනා ශාලාවට මුළුර්නින්ර් හානි සිදුවුවද විහාරස්ථානලේ නායක ස්වාමීන් 

වහන්ලස්ලේ ූණම අනුර්ැතියකින් ලතාරව එය ඉවත් ලනාකළ යුතුය. අනාගත වටිනාකර්ක් ලනාර්ැති 

බැවින් jHdmD;s පිරිවැය යටලත් වHQහය ඉවත් කිරීර් නායක ස්වාමීන් වහන්ලස්ට අවශH විය හැකිය. 

එලහත්, විහාරස්ථානලේ නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් සහ jHdmDති ක%sයාත්ර්ක කිරීලම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව ගිවිසුර්ක් අත්සන් කිරීර් අනිවායම ලේ. ලර්ර් ක%sයාවලිය අතරතුර පහත සඳහන් දෑ අවර් 

වශලයන් නිලදම්ශ ලකලම, 

i. කැර්ැත්ත ලබා ගැනීර් සඳහා නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් සර්ෙ වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීර් 

ii. වHQහයන්ලගන් වටිනා භාේඩ ඉඩම් හිමියා (නායක ස්වාමීන් වහන්ලස්) ලවනුලවන් 

ලකාන්ත%dත්කරු විසින් ලබා ගැනීර්ට / ලහෝ ඉවත් කිරීර්ට කිරීර්ට ඉඩදීර් 

iii. වHQහයන් ඉවත් කිරීලම් පිරිවැය ේයාපෘතිය දරනු ලබයි 
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9.4 jHdmD;s l%shdud¾. fya;=fjka foam,$Ndú;hka wysñùu i|yd jkaÈ f.ùu 
 

jHdmD;s l%shd fya;=fjka c, iemhqï ud¾. වලට හානි සිදුjqjfyd;a isÿjQ w,dNhg jkaÈ f.ùug 

wjYHh' එලර්න්ර්" විහාරස්ථානලේ wLKav c, iemhqu mj;ajd .ekSu i|yd úl,am c, m%Njhka 
iemhSug wjYH úh yelsh'  
 

9.5 my; i|yka lafIa;% i|yd wjYH uyck;dj oekqj;a lsÍu iy wOHdmkh ,nd oSu  
 

wjg mÈxÑlrejka විලශ්ෂලයන්ර් ප%ලද්ශලේ බැතිර්තුන්,ගුරුවරුන්, ලපරපාසලලහි ළමුන්ලේ 

ලදර්ාපියන් සහ ඉරිදා දහම් පාසලලහි ළමුන් oekqj;a lsÍu i|yd kdhhEfï wjodku ms,sn| 
jevigyka meje;aúh hq;= h. 

 

9.6 ie<iqï u; mokï jQ mdrsirsl iudc l<ukdlrK l%ufõohka i,ld ne,Su 
 

mrsir ys;ldó yd iudÔh jYfhka ie,lsh hq;= ie<iqïlrKh i,ld ne,Sfuka miq wdmodj 
wju lsÍfï l%shdldrlï ks¾udKh lsÍfïoS my; olajd we;s lreKq i,ld ne,sh hq;= h. 
  

j.=j 2: ie<iqï wÈhf¾ oS mdrsirsl yd iudc ;;a;aj i,ld ne,Su  
  

ie<iqï wx.h 
fuu jHdmD;s m%foaYh 
i`oyd i,ld ne,Su 
i`oyd ks¾foaYs; uÜgu 

 

i. iajNdúl iïm;a l<ukdlrKh iy iïm;a m%Yia; f,i ie<iqï 
lrKh 

Ydl úfYaIhka bj;a lsÍu wju lsÍu i|yd jk jHdmD;s úfYaIs; ie<iqï 
ie,ls,a,g .; hq;=h' jeo.;a Ydl úfYaI jDlaI,;d wdjrKh iu. ne|S 
we;akï Ydl ixrlaIKh i|yd m%udKj;a wjodkhla fhduq l, hq;=h' 

 
 
uOHia: 

ii. jevìu ie,iqï lsÍu 

 
jHdmD;s ia:dkh ie<iqï lsÍfïoS nEjqï wia:djr ùu fyda mdIdK jeàu 
ms<sn|j m%fõYï úh hq;=h. tneúka jdyk keje;aùfï ia:dk" øjH .nvd 
lsÍu iy ;djld,sl l+vdrï wdÈh wk;=reodhl l,dmj, ia:dmkh fkdl< 
hq;=h'  

 
 
by< 

iii. jdiia:dk iïnkaO;d iy i;a;aj uxfm;a 
 

iaÓr bÈlsÍï i|yd fyda jHdmD;shg msúiSug fyda.eUqre ldkq moaO;s wdÈh 
i|yd fyda úYd, jYfhka jkdka;r fldgia bj;a lsÍïg isÿjkafka kï 
ie,iqï ;=< i;aj jdiia:dk w;r iïnkaO;d fkdìfok f,i i;aj uxfm;a 
jDlaY,;d ;Sre wdÈh we;=<;a úh hq;=h. 

 
uOHia: 

iv. c, iïm; ixrlaIKh 

ර්තුපිට හා උප ර්තුපිට යන ලදකර් ජලය නිස්සාරණය කිරීර් සම්බන්ධ ලේ නම්, 
නිස්සාරණය කරන ජලය සාලප්ක්ෂව ලහාඳ තත්ත්වලේ පවතී. ලහාඳින් සකස ්

කරන ලද සැලසුර්ක් හරහා ලර්ර් නිස්සාරණය කළ ජලය සතුන්ලේ ලර්න්ර් 
විහාරස්ථානලේ හා අසේවැසි ප්රජාවන්ලේ ගෘහ අවශයතා සඳහා භාවිතා කළ හැකි 

ආකාරයට සකස් කල හැකිය. 

 
by< 

v. c, iemhqï ud¾. wjysr ùu fya;=fjka we;s n,mEu 
 

අවදානම් අවර් කිරීර්ට ලයෝජිත බෑවුම් ප්රලද්ශය හරහා දිලවන ජල ර්ාගම හරහා 
විහාරස්ථානලේ ජල අවශයතාවය සපුරනු ලබයි. අවදානම් අවර් කිරීලම් 
කටයුතුවලදී ජල ර්ාගමවලට හානි වීර්ට ඇති හැකියාව ලහ්තුලවන් අවදානම් අවර් 

  
b;d by< 
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කිරීලම් කායමයන් ර්ගින් ජල ර්ාගම ලවත බලපෑම් කිරීලම් අවස්ථාව ඉහළ 
ර්ට්ටටර්ක පවතී. උපාය ර්ාගමික ස්ථානවල ජලාපවහන කළර්නාකරණය සඳහා 
උප ර්තුපිට කාණු හඳුන්වා දිය හැකිය. නිස්සාරණය කරන ලද ජලය ගුණාත්ර්ක 
තත්ත්වලේ පවතින අතර විහාරස්ථානලේ දිගු කාලීන ජල අවශයතා සපුරාලීර් 
සඳහා විකේප සැපයුර්ක් ලලස භාවිතා කළ හැකිය. 

vi. iajNdj fi!kao¾hd;aulj .e,fmk ie<iqï i,ld ne,Sර් 

ලයෝජිත අවදානම් අවර් කිරීලම් ස්ථානය විහාරස්ථාන පරිශ%යක පිහිටා ඇති බැවින් 

දෘශH දූෂණය අවර් ර්ට්ටටර්ක තබා ගනිමින් ලසෞන්දයමාත්ර්කව සංලේදී පරිසරයක 

ඇති කඳුකර භූ දශමනය ස්වාභාවික පරිසරය සර්ෙ මුසු කරන වHQහයන් සලකා 

බැලිය යුතු අතර ලසෞන්දයමාත්ර්ක ලපනුර් වැඩි දියුණු කිරීර් සඳහා සුදුසු සැලසුම් 

නිර්මාණය කළ යුතුය. සුදුසු අවදානම් අවර් කිරීලම් වHQහයන් සැලසුම් කිරීර් සඳහා 

භූ දශමන ගෘහ නිර්මාණ ශිේපීන්ලේ ලස්වය වැදගත් විය හැකිය. 

 
by< 

vii. yrs; mdrsirsl ,laIK i,ld ne,Su 

fndfyda ,sys,a lsrSï$wju lsÍfï ld¾hhka isÿjkqfha mrsir úoHd;aul ixfõ 
oS jdiia:dk j,h' tneúka ie<iqï ks¾udKh lsrSfï os yels;dla yrs; 
mdrsirsl ie<iqï i,ld ne,Sug ks¾foaY lr we;' Wod- Ldokh je<elaùu 
i|yd foaYSh ;DK úfYaI fhdod .ekSu" mrsirfhys ;sridr úfYaI úúO;ajh 
we;s lsrSu i|yd cd, taldnoaO lsrSu" wdl%ukYS,S Ydl úfYaI wvxÕ= lsÍfuka 
je,elaùu. 

 

 
by< 

viii. bÈlsÍï lghq;= j,oS fiajlhska$ර්හජනතාවලේ wdrlaIdj 
 

nEjqu il%sh ùu bÈlsÍï wjêfhaoS isÿúh yels w;r lïlrejkag" 
විහාරස්ථානලේ ස්වාමීන් වහන්ලස්ලාට" බැතිර්තුන්ට, ලපරපාසලේ සහ දහම් 

පාසලේ ගුරුවරුන්ට සහ ළමුන්ට ;¾ckhla úh yelsh. tneúka" neñ" wdrlaIs; 
oe,a" wdrlaIs; jegj,a jeks ie,iqï mokï lr.;a විලශ්ෂ wdrlaIs; lreKq 
i,ld ne,sh hq;=h. 

 

 
b;d by< 

ix. Ldokh md,kh i|yd jk l%shdud¾.hka 

ජලාපවහන කළර්නාකරණලේදී ජලය නිස්සාරණය කර ලබාලහෝ විට ලබෝක්කු 

හරහා අසල ඇති ඇළ ර්ාගම ලවත ලගන යනු ලැලේ. වැසි සර්ලේදී ලර්ර් 

ජලාපවහන වHQහයන්හි ගලායාර් සැලකිය යුතු ලලස ඉහළ යා හැකි අතර ලර්ය 

ඇළ ර්ාගම ඛාදනයට ලහ්තු විය හැක. එබැවින් ස්වාභාවික ජලධාරාවන්ට ඇතුළු වන 
ඛාදන ප %වාහ අඩු කිරීර් සඳහා සැලසුර් ප %ර්ාණවත් ලලස ප %වාහ ලේග බාධකයන් 

සලකා බැලිය යුතුය. අවදානම් අවර් කිරීලම් වැඩබිර් ආසන්නලේ ඇළ  ර්ාගම සහ 

ලබෝක්කු තිලේ නම් ලර්ය සැලසුලම් අංගයක් විය යුතුය. 

 

 

 

අවර්  

x. wju miq kv;a;= lsÍï iy iy fufyhqï ie<iqï lsÍu 
 

ydksh wju lsÍfï ld¾hfhaoS c,dmjyk l<uKdlrKh i|yd .=re;aj 
ldKq jeks Ys,am l%u i,ld ne,sh hq;=h' ldKq weysÍ hdu j<lajd .ekSu 
i|yd ksjerÈ mhsmam úIalïNh" isÿre j, úIalïN iy we;sÍfï wdk;sh 
ksjerÈj i,ld ne,sh hq;=h' ldkq c,h iajdNdúl oyrdjkag tl;= lrùug 
wfmalaId lrKafka kï" Ldokhg Tfrd;a;= fok" frdka uv rojd .ekSfï 
moaO;s wdoS fkdfhla kv;a;= jHqy ie<iqï l< hq;=h'  
úúO ld,mrsÉfþohla ;=, foaYSh ld,.=‚l ;; a;ajhkag Tfrd;a;= fok mrsÈ 
jHqyhka i|yd Ndú;d lrK øjH m%fõYfuka f;dard .; hq;=h' jdfka 
jHQyhka Ndú;d lsÍfïoS úfYaIfhka Ldok je,lSfï ;dlaI‚l l%u ie<iqï 
l< hq;= w;r ishqï frdkauv Wm k< ud¾. j,g ldkaÿ ùu je<elaùug 
mshjr .; hq;=h' 

 

 
 
 
 
 
by< 
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9.7 bÈlsÍï wÈhr ;=< isÿjk n,mEï wju lsÍu  
 

mdrsirsl yd iudÔh n,mEï l<ukdlrKh yd wju lsÍu i|yd jk mshjr idudkHfhka iEu 
jHdmD;s   ia:dkhlgu fmdÿ h' mdrsirsl iy iudÔh n,mEï wju lsÍu yd l<ukdlrKh 
lsÍu i|yd jk l%shdud¾. idudkHfhka ish¨ kdhhdï wju lsÍfï ia:dk i|yd fmdÿ fõ' 
fuu n,mEï fndfyda ÿrg bÈlsÍfï lghq;= j, l%shdldrs;ajhg fya;= fõ' tneúka bÈlsÍfïoS 
jk n,mEu wju lsÍu fldka;%d;alref.a hq;=luls' bÈlsÍï wÈhf¾oS fld;%d;alrejkaf.a ,xiq 
m;%sldfõ we;=,;a lr we;s mdrsirsl" iudc" fi!LHh iy wdrlaIK ES & HS& l<ukdlrKhg 
wkql+,j fld;%d;alrejkaf.a wjYH;djh flfia úh hq;=o hkak ms<sn|j cd;sl f.dvke.s,s 
m¾fhaIK ixúOdkh úiska ks¾foaY lr we;' fuu fldgi i|yd wod< wxYj, .=Kd;aul nj 
oelafjk m%Odk fldgia my; olajd we;^j.=j 3&' úia;r i|yd" ESMP bÈlsÍï fld;%d;alrejka 
i|yd fhduq l< hq;=h.  

 

j.=j 3: mdrsirsl yd iudc wdrlaIKhg wkql+, ùu i|yd fldka;%d;alref.a wjYH;djhka ES & HS 
mdrsirsl iudchSh 
l<ukdlrK 
ie<iqug bÈlsrSï 
fldka;%d;alrejka 
olajk tlÕ;djh  

 
 
whs;uh  

 
 
jHDmD;sh i`oyd wod,;ajh  

2002. mdrsirsl yd iudc wëlaIKh 

2002.2 1) jevìu ;=, .nvd lsÍu w;sYhskau jeo.;a (ආගමික ස්ථානයකි) 

2002.2 2) Yíoh yd lïmkh w;sYhskau jeo.;a (ආගමික ස්ථානයකි) 

2002.2 3) f.dvke.s,s brs;e,Sï yd ydkss isÿùï w;sYhskau jeo.;a (පැරණි විහාරස්ථාන 

ලගාඩනැගිලි) 

2002.2 4) wmøjH neyer lsÍu w;sYhskau jeo.;a (ආගමික ස්ථානයකි) 

2002.2 5) li, neyer lsÍu w;sYhskau jeo.;a (ආගමික ස්ථානයකි) 

2002.2 6) ¥ú,s md,kh w;sYhskau jeo.;a (ආගමික ස්ථානයකි, 

බැතිර්තුන්, ගුරුවරුන් සහ ළමුන්) 

2002.2 7) bÈlsÍï yd fjk;a wmøjh m%jdykh 
lsÍu 

w;sYhskau jeo.;a (පටු ර්ාගමය, පදිකයින්, 

ර්ගීන්) 

2002.2 8) c,h jeo.;a 

2002.2 9) Ydl yd i;Aj úfYaI jeo.;a 

2002.2 10) fN!;sl yd ixialD;sl iïm;a  w;sYhskau jeo.;a (ආගමික ස්ථානයකි) 

2002.2 11) mdxY= Ldokh jeo.;a 

2002.2 12) mdxY= ¥Ykh jeo.;a 

2002.2 13) fmd<j yErSu  jeo.;a 

2002.2 14) .,afldrs fufyhqï jeo.;a fkdfõ 

2002.2 15) jdyk$hkaf;%damlrK kv;a;=j jeo.;a 

2002.2 16) uyck mSvd w;sYhskau jeo.;a (ආගමික ස්ථානයකි, 

බැතිර්තුන්, ගුරුවරුන් සහ ළමුන්) 

2002.2 17) Wmfhda.S;d fiajd yd myiqlï w;sYhskau jeo.ත් (ආගමික ස්ථානයකි, ජල 

සැපයුම් ර්ාගම) 

2002.2 18) oDIH mrsirh jeäÈhqKq lsrSu w;sYhskau jeo.;a (ආගමික ස්ථානයකි) 

2002.5. mdrsirsl 
wëlaIKh  

uQ,sL iólaIK ^jd;h" c,h" Yío" 
lïmk" brs;e,Sï iólaIK& 

jHdmD;s úfYaIs; ksÍlaIK ie,eiau 
wOHhkh 

bÈlsÍï w;r;=r iólaIK ^jd;h" c,h" 
Yìo" lïmk" brs;e,Sï iólaIK& 

jHdmD;s úfYaIs; ksÍlaIK ie,eiau 
wOHhkh 

fufyhqï ld,h ;=, jevìï iólaIk jHdmD;s úfYaIs; ksÍlaIK ie,eiau 
wOHhkh 

jd¾;d ;eîu yd mj;ajdf.k hdu jeo.;a 
2003. jevìï fldkafoais iy m%cd fi!LH yd wdrlaIdj  

2003.2 ixúOdkh iy ikaksfõokh w;sYhskau jeo.;a (බර hkaf;%damlrK) 

 
9.7.1 bÈlsÍï wÈhr ;=< fldka;%d;alrejkaf.a mdrsirsl yd iudc l<ukdlrK wkql+, ùu i|yd jk 

m%ñ;Ska 
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2003.3 <ud Y%uh yd n,lsÍu jeo.;a  

2003.4 wdrlaIdj ms<sn`o jd¾;d iy wk;=re iy 
ta ms<sn`o ±kqïoSu 

w;sYhskau jeo.;a  

2003.5 wdrlaIl WmlrK iy we`ÿï me,`ÿï  w;sYhskau jeo.;a 

2003.6 wdrlaIl ;;a;ajh mrslaIdj w;sYhskau jeo.;a  

2003.7 m%:udOdr myiqlï w;sYhskau jeo.;a  

2003.8 fi!LH yd wdrlaIdj ms<sn`o f;dr;=re 
iy mqyqKqj 

w;sYhskau jeo.;a  

2003.9 hkaf;%damlrK iy iqÿiqlï ,;a 
mqoa.,hska 

jeo.;a 

wod, fõ' ´kEu bÈlsrSï m%foaYhla i|yd fuh wod, lr.; yel' ^ ESMP& 
w;sYhskau wod, fõ' wod, bÈlsÍï m%foaYhg iqúfYaIS f,i ks¾udKh lrK ,o mdrsirsl iudc 
l<ukdlrK ie,iqï i|yd ;yjqre lsrSug fldka;%d;alre úfYaIfhka mdrsirsl l%ufõohla f,i 
wjodrKh l< hq;=h' 
wod, úh yelsh' jHdmD;sh l%shd;aul jk w;r;=r bÈlsrSï m%foaYfha wod, wxYhka wjodkh fhduq 
jqjfyd;a mdrsirsl iudc l<ukdlrK ie,iqï u.ska l%shd;aul l, yel' 
wod, fkdfõ' wkdjrKh jQ fldkafoais u; fuu bÈlsrSï m%foaYhg wod, fkdfõ' 
úl,am' wjYH;djhka u; l%shd;aul fõ' 
bÈlsrsï m%foaYhg iqúfYaIS jQ wëlaIK ie,iqï fhduq lsrSu' bÈlsrSï m%foaYhg iqõfYaIS jq wëlaIK 
ie,iïj,g wkQj fldka;%d;alre wëlaIK lghq;= isÿ lsrSug ne`oS isà' 
uQ,dY% jHdmD;sh l%shd;aul lsÍfïoS fldka;%d;a lre yd mdrsirsl yd iudÔh l<udkdlr ie<iu iu. we;s 
ne|Su 

 

 

 

bÈlsÍï ld,h ;=< jHdmD;sh l%shd;aul lsÍug wfmalaIs; ia:dkSh úfYaIs; wmod wju lsÍfï 
mshjrhka my; i|yka mrsÈ fõ.  
 

j.=j 4: ia:dkSh ES & HS wju lsÍu i|yd.kq ,nk mshjr  
ydනි wju lsrSfï whs;uh jHdmD;s l%shd;aul 

lsÍfï wÈhr 
j.lSu 

i. bÈ lsÍu w;r;=r Ldokfhka isÿjk n,mEu wju 
lsÍu 

 

jeis ld,h ;=<oS jHdmD;s ia:dkfha nEjqu ilia lsrsu iqkanqka 
bj;a lsÍu wdoS ld¾hhka isÿ fkdlsÍug ks¾foaY lr we;' tu 
ksid jeis ld,hg fmr úh<s ld,.=‚l ;;a;ajhka mj;sk ld, 
jljdkq j, oS jHdmD;sfha lghq;= l%shdldÍ lsÍu wksjd¾h fõ' 
tfukau jeis ld,h ;=< by< nEjqfï lsisÿ l%shdldrlula 
isÿfkdlsÍug ks¾foaYlr we;' fuh ie,iqï wÈhf¾ oS i,ld 
ne,sh hq;=h' lvd jeà we;s fldgfika .,d hk frdkauv i|yd 
frdkauv je,l=ï l%u y÷kajd Èh hq;=h. 

 
jHdmD;s N+ñh 
iQodkï lsÍu yd 
boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  

fldka;%d;alre 

ii. jHdmDති lghq;= ie<iqï lsÍu 
 

ලකාන්ත%dත්කරුට › සද්ධර්මාරාර්ය විහාරසථ්ාන පරිශ%ය තුළ යම් 

යම් අවදානම් අවර් කිරීලම් ක% sයාර්ාගම ගත යුතු බැවින්, 
විහාරසථ්ානය තුළ ඉදිකිරීම් කටයුතු කළර්නාකරණය කිරීර් සඳහා 

සැලැසර්්ක් ප %ලේශලර්න් සකස් කළ යුතුය. වාහන නැවැත්වීර්, 

fldkal%SÜ මිශ % කිරීර්, පිරිසිදු කිරීලම් ක% sයාකාරකම් යනාදිය øවH 

ගබඩා කිරීර් ප %ලේශලර්න් ලතෝරා ගැනීර් ආදිය ලර්යට ඇතුළත් විය 

යුතුය. 
ලකාන්ත%dත්කරු jHdmD;s fufyhqï m%udKhka ms<sn|j yd ld, 
rduqj ms<sn|j idlÉPd l< hq;= w;r bÈlsÍï ie,eiau ms<sn|j 
විහාරස්ථානලේ නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් m%udKj;a f,i oekqj;a 
l< hq;=h' 
විහාරසථ්ානලේ කටයුතුවලට විලශෂ්ලයන් ආගමික කටයුතු වලට 
සිදුවන බාධා අවර් කිරීර් සඳහා නායක සව්ාමීන් වහන්ලස් සර්ෙ 

සාකච්ඡා කිරීලර්න් අනතුරුව සැලැසර්්ට අවශH ලවනසක්ම් සිදු කළ 

යුතුය. 

 
jHdmD;s N+ñh 
iQodkï lsÍu yd 
boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

9.7.2 kdh ia:dkhg úfYaIs; ydksh wju lsÍu 
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iii. wdl%u‚l úfYaI  
 

Ldokh md,kh lsÍfï úhqyhka f,i wdl%u‚l Ydl úfYaI 
Ndú;d lsÍfuka je<lS isáh hq;=h' Ydluh Ldok md,kh i|yd 
foaYSh Ydl f;dard .; hq;=h. ශාකර්ය පාලන පියවර සඳහා භාවිතා 

කරන ශාක විලශ්ෂයන්ට අදාළ බලධාරීන්ලේ අනුර්ැතිය අවශH ලේ. 

 
boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

iv. we;=,aùu ;ykï l, hq;= m%foaY 
 

bÈlsÍï wÈhr ;=< බෑවුර් අසථ්ාවර වීලර්න් isÿjk wk;=re 
ms<sn|j PMU úiska iúia;rd;aul we.hSula l< hq;=h' යම් 
m%foaY mqoa.,hka we;=¿ fkdúh hq;= m%foaY ලලස m%ldYhg m;a 
l, hq;= විය හැකිය' tu f;dr;=re m%udKj;a f,i f,aLk.; 
lr fldka;%d;alreට yd විහාරසථ්ානලේ නායක සව්ාමීන් 
වහන්ලසට් oekqï Èh hq;=h' 
hka;%iQ;% .uka lrùfïoS" WmlrK l%shd;aul lsÍfï oS" úÿ,s 
ldkaÿ ùï j,oS úúOdlrfha wkq;=re we;súh yelsh' fi!Lh yd 
wdrlaIK l<ukdlrK ie,eiau ie,ls,a,g .ksñka oeä 
wjodku ms<sn| m%uqL;djhla lgqh;= l, hq;=h' ksishdldr 
wdrlaIl Wml%u" wk;=re weÕùfï ix{d iy iaÓr mqyqKq 
uqrlrejka we;=<;a l< hq;= w;r nEjqï wia:djr wjodku 
fmkajk ix{d mqjre fuu boslsÍï N+ñhg we;=,;a lsÍu 
ks¾foaY lrKq ,efí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
boslsrSï lghq;= 

 

 

 

 

 

 

PMU ys E & S 
tallh 
fldka;%d;alre 

v. Yíoh iy lïmk md,kh 
 

ලපෝය දිනවල සහ ධර්ම ලද්ශනා පැවැත්වීර්, ූ ජා වැනි විශාල ර්හජන 
එක්ැස් වීර් අවසථ්ාවන්ීදී අධික ශේද උත්පාදනය කිරීලම් කටයුතු 

අත්හිටුවිය යුතුය. සැලසුම් කළ බර ඉදිකිරීම් කටයුතු ක % sයාත්ර්ක 
කිරීර්ට ලපර එය පිළිබඳව නායක සව්ාමීන් වහන්ලස ් නිසි ලලස 

දැනුවත් කළ යුතුය. 
 

වHQහයන්ට හානි ලනාවීර් සඳහා කම්පන උත්පාදන කටයුතු නියමිත 

සීර්ාවන් තුළ සිදු කළ යුතුය. වHdපෘතිය නිර් කිරීර්ට ලපර, අතරතුර 

සහ පසුව ලගාඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. 
ඉදිකිරීම් කටයුතු ලහත්ුලවන් ලගාඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම් හානි 
සිදුවුවලහාත් සුදුසු වන්දි ලගවිය යුතුය. 

 
 
 
 
boslsrSï lghq;= 

 
 
 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

vi. bÈlsÍï wmøjH neyer lsÍu 
 

bÈlsÍï li< neyer lsÍu iïnkaOfhka fldka;%d;alre úfYaI 
wjOdkh fhduq l< hq;=h' tjeks wmøjH ckkh jQ úg PMU 
úiska wkqu; l%ufõohka wkqj fiaoS hdï j,g ,la fkdjk 
mrsÈ .nvd lr bj;a l, hq;=h'කිසියම් තත්වයක් යටලත් ඉදිකිරීම් 

අපøවH පන්සේ පරිශ%යට මුදා ලනාහැරිය යුතුය. අනුර්ත සථ්ානවල 

අපøවH බැහැර කිරීර් සඳහා ලකාන්ත%dත්කරු තලවාකැලේ ර්හ නගර 

සභාලවන් අනුර්ැතිය ලබා ගත යුතුය. 

 
jHdmD;s N+ñh 
iQodkï lsÍu yd 
boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

vii. ¥ú,s yd ¥ú,s md,k l%ufõo 
 

විහාරස්ථානලේ ලගාඩනැගිලි ලයෝජිත අවර් කිරීලම් ස්ථානයට 

යාබදව පිහිටා ඇත. එබැවින් ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ජනනය වන දූවිලි 

අංශු ස්වාමීන් වහන්ලස්ලාට, බැතිර්තුන්ට, ගුරුවරුන්ට සහ ලපර 

පාසලේ හා දහම් පාසලේ දරුවන්ට බලපෑම් කළ හැකිය. අධික දූවිලි 
ලහෝ වායු උත්පාදන ක%sයාකාරකම් අලප්ක්ෂා කරන්ලන් නම් විලශ්ෂ 

තිර ආදිය භාවිතා කළ යුතුය. 

 
jHdmD;s N+ñh 
iQodkï lsÍu yd 
boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

viii. bÈlsÍï i|yd c,h  
 

bÈlsÍï i|yd c,h ,nd .; hq;af;a අනුර්ත ස්ථාන වලින් පර්ණි.  

 
 
boslsrSï lghq;= 

 
 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 
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ix. ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් සහ බැතිර්තුන් අතර ආරවුේ 
කළර්නාකරණය කිරීර්  

 

ලකාන්ත%dත් ශ%ර් බලකාය හා බැතිර්තුන් සර්ෙ ඇති විය හැකි ගැටළු 

නිසි ලලස කළර්නාකරණය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව PMU විසින් 

ලකාන්ත%dත්කරු දැනුවත් කළ යුතුය. ලකාන්ත%dත්කරුවන්ලේ ශ%ර් 

බලකාය සඳහා පහත සඳහන් දෑ නිලදම්ශ ලකලම. 

i. නිසි දැනුවත්භාවය, අධHdපනය, අධීක්ෂණය සහ දඬුවම් 

කිරීර්. 

ii. වHdපෘති ක% sයාකාරකම් කලාපය නිවමචනය කිරීර් 

iii. ලකාන්ත%dත්කරු කිසිදු ආකාරයක වHdපෘති ආශ% sත කටයුතු 

සඳහා ළර්යින් ලයාදා ලනාගත යුතුය (සෘජු / වක%) 
iv. සිදුවිය හැකි අනතුරු වැඩි බැවින් nr hkaf;%damlrK 

ක% sයාකරුවන් යන්ත% සූත% ක%sයාත්ර්ක කිරීලම්දී අතිශයින්ර් 

ප %ලේශම් විය යුතුය. 

v. බර hkaf;%damlrK සහ වාහන ආරක්ෂිතව ගර්න් කිරීර් 
සහතික කිරීර්  සඳහා ූණම කාලීන මුරකරුවන් අවදානම් 
ප %ලද්ශලේ ැඳවිය යුතුය. 

 
ලවනත් 

i. ලපෝය දිනවල සහ ආගමික උත්සව දිනවල ඉදිකිරීම් කටයුතු 
අත්සිටුවීර් 

ii. ප %ධාන වශලයන් විදුලි කම්පන වලින් ළර්යින්ට සිදුවන 
අනතුරු වළක්වා ගැනීර් සඳහා විදුලි ැහැන් පද්ධති සහ 

පිරිසැලසුර් PMU විසින් අනුර්ත කරන ලද නිසි ආරක්ෂිත 

පියවරයන්ලගන් කළ යුතුය. 

iii. වාහන නැවැත්වීලම් හා ගබඩා කරන ස්ථාන PMU විසින් 
අනුර්ත ස්ථානවල සිදු කළ යුතුය 

iv. ශ%ර් බලකාලේ හැසිරීර් සහ චලනය අධීක්ෂණය කිරීර් සඳහා 
සුපරීක්ෂාකාරී ක%ර්යක් ඇති කිරීර් සහ ඉදිකිරීම් අවධිලේදී 

ර්තු වන ඕනෑර් ආරවුලක් වහාර් විසඳීර්. 

v. වැඩබිර් තුළ දැඩි චයමාධර්ම පද්ධතියක් පවත්වාලගන යාර්. 

ඒ තුළ ර්ත්පැන්, දුම්වැටි, විනයගරුක ලනාවන ලඝෝෂාකාරී 

හැසිරීර්, ඉදිකිරීම් අතරතුර කම්කරුවන් නුසුදුසු ඇඳුමින් 

නර්ස්කාර ස්ථානවලට ඇතුළු ලනාවීර්  ඇතුළත් විය යුතුය. 

 
 
boslsrSï lghq;= 

 
 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

x. fiajl fi!LH yd wdrlaIdj 
 

jevìfïoS fiajlhskag wjodkï ;;a;ajhka hgf;a jev l< hq;= 
neúka" ESMP 2003 ldKavfhyss ˜fiajd fldkafoais iy m%cd 
fi!LH yd wdrlaIdj˜ LdKavfha fldka;%d;alrejkaf.a j.lSu 
hgf;a ,nd oS we;s ks¾foaY l%shd;aul lsÍu w;HdjYh fõ' fuu 
ks¾foafYhka ksis ixúOdkhla iy wdrlaIl ksÍlaIK l%uhla 
;=< wkq.ukh l< hq;=h. 

i. w;sf¾l jYfhka jeis ld,j,oS wia:dhS nEjqï j, 
jev lsÍu w;sYHhska wjodkï neúka jeis ld, 
iSudj ;=<oS m%udKj;a ld,hla i|yd jev w;aysgúh 
hq;=h. 

ii. lïlrejkaf.a iy ර්ගීන්ලේ wdrlaIdj i|yd iqÿiq 
wk;=re weÕùfï moaO;shla iy mQ¾K ld,Sk 
uqrlrefjl= fuu jevìfï fiajfha fhoùu i|yd 
oeä f,i ks¾foaY lrKq ,efí. 
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xi. ia:dms; c, gexls yd c, iemhqම් ර්ාගම සඳහා  isÿjk 
ndධා 

 

අස්ථායී බෑවුර් හරහා දැනට දිලවන ජල ර්ාගම කිහිපයක් ඇත. 
ඉදිකිරීම් අවධිලේදී ඒවා බලපෑර්ට ලක් ලනාවී නිසි ලලස ස්ථාපනය 
කළ යුතුය. ජල සැපයුර්ට බාධා ඇති වුවලහාත් විකේප ජල 
සැපයුර්ක් ලබා දීර්ට අවශH කටයුතු කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් අවධිලේදී 
බෑවුලම් පහළ තිලබන විවෘත ජල ටැංකිය ලපාලිතීන් ආවරණ වලින් 
ආවරණය කළ යුතුය. ud¾. wdrlaIs; ia:dkhlg f.k hdfï 
wjYH;djh oekqï oSu i|yd jHdmD;s l%shd;aul lsrSfï oS නායක 

ස්වාමීන් වහන්ලස්ලේ Wmfoia ,nd .; hq;=h. 

 
 
boslsrSï lghq;= 
 
 
 
 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

xii. ප %වාහන යටිතල පහසුකම් ලකලරහි බලපෑම් (විලශෂ්ලයන් 

ර්ාගම ලහෝ දුම්රිය ප %ලේශය තාවකාලිකව අහිමි වීර්, ර්ාගම 

තදබදලේ අවදානර්) 
 

ඉදිකිරීම් අදියලමදී ලහාඳ රථවාහන පාලනයක් ක% sයාත්ර්ක කළ යුතුය. 

පන්සලට පිවිසීලම් ර්ාගමය තලවාකැලේ ර්ධHර් බස් නැවතුම්ලපාළ 

හරහා ඇති බැවින් නිවැරදි ර්ාගම ආරක්ෂක කs %යාර්ාගම ලලස අනතුරු 

ඇෙවීලම් සං× සහ ස්ිර පුහුණුව ලත් මුරකරුවන්, බෑවුම් අස්ථායිතා 
අවදානර් සහ ර්ාගම බාධා කිරීම් සලකුණු දැක්ලවන දීප්තිර්ත් සං× 

පුවරු ඇතුළත් කළ යුතුය. රාත% S ලාම්පු ආදිය ලර්ර් වැඩබිර් සඳහා දැඩි 

ලලස නිලදම්ශ ලකලම. 

 
 
boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

xiii. ලපර පාසේ සහ දහම් පාසේ දරුවන්ලේ ආරක්ෂාව  
 

my; i|yka mrsÈ ලපර mdi,a orejkag we;s úh yels 
.eg¨ ms<sn|j විහාරස්ථානලේ නායක ස්වාමීන්ේ වහන්ලස් සහ 
ලපර පාසලේ ප%ධාන ගුරුතුමිය m%udKj;a f,i oekqj;a l< hq;=h' 

i. ර්ත්øවH, ර්ත්පැන්, ලිංගික අපලයෝජන, ජාවdරම්, විවිධ 

අපරාධ  වැරදි සහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා වලට ළමුන් ලයාමු 
වීර් 

ii. ලපර mdi,a N+ñh ;=<g wkjir msúiqu 
iii. orejkag Wiq¿ úiq¿ lsÍu yd ysrsyer lsÍu 
iv. orejka yd foudmshka iu. .egqï we;slr .ekSu 
v. isf;a tl. njlska f;drj orejka wOHdmkfha fhoSu 

vi. ¥Is; .kqfokq i|yd orejka yd fouõmshka fm<Uùu 
vii. wúêu;a f,i <ud Y%uh ,nd .ekSu 

 

PMU ys ES tallh u.ska by; i|yka .eg¿ iïnkaOfhka 
නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් සහ ලපර පාසලේ ප %ධාන ගුරුතුමිය ූණම 
ලලස දැනුවත් කළ යුතුය. iEu .eg¿jlau ksis f,i 
ikaksfõokh lsÍu yd නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් සහ ලපර පාසලේ 
ප %ධාන ගුරුතුමිය iu. m%udKj;a f,i idlÉPd l< hq;=h' 
tfukau PMU wdh;kh u.ska නායක ස්වාමීන් වහන්ලස්ලගන් 

සහ ලපර පාසලේ ප %ධාන ගුරුතුමියලගන් my; oelafjk b,a,Sï 
l%shd;aul lrන  f,i b,a,d isákq ,efí' 
 

i. isiqka iy foudmshka jHdmD;sh ms<sn|j oekqj;a lsÍu  
ii. orejkag n,mEï we;s l< yels iudc .eg¿ 

iii. ඉදිකිරීම් කාලය තුලදී Y%u n,ldh iu. orejkaf.a yeisÍu 
yd Y%u n,ldh iu. l%shd lsÍï wëlaIKh lsÍfï 
l%ufõohla ia:dms; lsÍu' 

iv. jHdmD;shg wod,j ´kEu meñ‚,a,la ,nd.ekSu i|yd 
m%foaYfha ryis.; f;dr;=re ,nd .ekSfï moaO;shla ia:dms; 
lsÍu 

v. lrorldÍ lïlrejkag o~qjï lsÍu fyda bj;a lsÍu i|yd 
l%ufõohla ilia lsÍu  
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bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 



 

22 

 

jHdmD;sfha Y%u n,ldh orejka iu. ksis f,i l<ukdlrKh 
l< hq;= wdldrh ms<sn|j PMU ර්ගින් fldka;%d;alre oekqj;a 
l< hq;= w;r fldka;%d;alrejkaf.a Y%u n,ldh i|yd my; 
oelafjk lreKq bÈrs m;a lr we;' 
 

i. ksis oekqj;aNdjh" wOHdmkh " wëlaIKh yd o~qjï lsÍu' 
ii. fiajlhskag we;=,a fkdúh yels mrsÈ jHdmD;s l,dmh 

ks¾Kh lsÍu 
iii. fldka;%d;alre úiska lsishï wdldrhl jHdmD;sh iïnkaO 

lghq;= ^iDcq$jl%& i|yd <uqka iyNd.S lr .; fkdyel  
iv. hkaf;%damlrK l%shd;aul lsÍfï oS nr hkaf;%damlrK 

l%shdlrejka w;sYh m%fõiï úh hq;= w;r tu.ska wk;=re 
isÿúh yels jkq we;' 

v. wjodkï l,dmj, nr hkaf;%damlrK iy jdykj, 
.ukd.ukh ms<sn| wdrlaIdj ;yjqre lsÍu lsÍu i|yd 
mQ¾K ld,Sk uqrlrefjda isáh hq;=h 
 

fjk;a 
i. jHdmD;s m%foaYhg isiqkag we;=¿ ùu ;ykï nj we.ùug 

we;=¿ ùu ;ykï$ අka;rdh ix{d yd ia:dms; lsÍu yd 
wëlaIKh lsÍu  

ii. <uqkag úÿ,s ier jeoSï jeks wk;=re j,ska wdrlaId lr 
.ekSu i|yd PMU úiska wkqu; lrK ,o ksis wdrlaIK 
mshjr u.ska úoHq;a /yeka moaO;s ilia l< hq;=h' 

iii. PMU úiska wkqu; ia:dk j, jdyk keje;aùu yd .nvd 
lsÍu සිදු කළ යුතුය. 

xiv. jev lrK fõ,djka 
 

fuu bÈlsÍï lghq;= විහාරස්ථානලේ නායක ස්වාමීන් වහන්ලස්ට  
wkql+,j isÿúh hq;=h. ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා කාලයට පර්ණක් සීර්ා 

කළ යුතුය.. ආරක්ෂිත ගැටළු ලහ්තුලවන් කිසිදු ලහ්තුවක් නිසා ප.ව. 

6.00 ට පසුව වැඩ කිරීර් නිලදම්ශ ලනාකරයි. වHdපෘති භූමිය තුළට 

ර්හජනතාවට ඇතුේවීර්ට අවසර ලනාලදන ලලස ප%ර්ාණවත් ප %ලේශ 

/ අනතුරු සං× සහ අධීක්ෂණයක් ස්ථාපිත කළ යුතුය. ශේදය, 
කම්පනය සහ දූවිලි උත්පාදනය කිරීලම් කටයුතු ආගමික 

කටයුතුවලදී සහ ඉරිදා දිනවලදී  සිදු ලනාකළ යුතුය (ඉරිදා දින දහම් 

පාසල පැවැත්ලේ). 
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xv. idudkH ck;djg jHdmD;s N+ñhg we;=¿ ùfï 
yelshdj 

 

fldka;%d;alre úiska mQ¾K ld,Skj fiajfha fhoúh hq;= 
uqrlrejka ta ms<sn|j oekqj;a lsÍu" wk;=re weÕùfï ix{d iy 
iqmÍlaIdldÍ ùfuka jHdmD;s N+ñhg wkjirfhka m%fõY ùu 
j<lajd.; hq;=h. 

 
 
boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

xvi. bÈlsÍï w;r;=r oDYH ¥IKh wju lsÍu i|yd fyd| 
.Dy md,khla mj;ajd .; hq;=h 

jHdmD;s N+ñh 
iQodkï lsÍu yd 
boslsrSï lghq;= 

bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

xvii. fiajlhka ioyd jk wdpdrO¾u 
 

Y%u n,ldh iy විහාරස්ථානලේ බැතිර්තුන් w;r we;s úh yels 
wdrjq,a fldka;%d;alre úiska tlÕ jQ p¾HdO¾u moaO;sh 
mj;ajd.ekSfuka j<lajd.; hq;=h' 

 
 
boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

xviii. ffMතිහාසික / සංසක්ෘතික / ආගමික වැදගත් ලසායාගැනීම් 
 

වHdපෘති කs %යාකාරකම් අතරතුර අහම්ලබන් වැදගත් ලසායාගැනීම් සිදු 

ූ විට, ලකාන්රාත්කරු වහාර් වHdපෘති කළර්නාකරුට දැනුම් දිය 

යුතුය. 
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xix. දඩයම් කිරීර් සහ ලසාරකම් කිරීර් 
 

සත්ව ආරක්ෂණ පනත යටලත් ප %ලද්ශලේ වේ ඌරන් වැනි වන 
සතුන් දඩයම් කිරීර් හා වටිනා වනාන්තර නිදශමක එකතු කිරීර් 
තහනම් කර ඇති අතර එබැවින් එවැනි කs %යාකාරකම් දැඩි ලලස 

තහනම් කළ යුතුය. 

 
 

boslsrSï lghq;= 

 
bÈlsrSï  
fldka;%d;alre 

 

10. jHdmD;s ia:dkh wëlaIKh lsÍu 
 

bÈlsÍï wÈhr ;=< my; i|yka wëlaIK ie,eiau ks¾foaY lr we;' óg wu;rj bÈlsÍï 
fldka;%d;alre úiska fldka;%d;alrejkaf.a j.lSu ms<sn| i|yka l< hq;= ksÍlaIK l%shd 
mámdáh o l%shd;aul l< hq;=h' fldka;%d;alre úiska bÈrsm;a lrK ,o b,a¨ïm; ;=< Tyqf.a 
ksmqK;d ms<sn| wod< f,aLk iuÕ l%shd;aul lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk ESMP jevms<sfj< 
fhduq lrKq we;' ESMP i|yd jk msrsjeh fjku f.jqï whs;uhla f,i oelaúh hq;=h' 
f;dard.;a bÈlsÍï fldka;%d;alre úiska mdrsirsl iy iudc l<ukdlrK l%u ms,sn| m%ldYhla 
bÈrsm;a l< hq;= w;r th PMU tallh u.ska wkqu; lsÍug kshñ;h. 
 

j.=j 5: mdrsirsl yd iudc wëlaIK ie,iqu¦ bÈlsÍï wÈhr 
wëlaIK 
wjY;djh 

 
mrdñ;Ska 

 
jdr .kk 

  

 

i. uQ,sක kSÍlaIK 

c,fha .+Kd;aulNdjh - 

විහාරස්ථානලේ ලගාඩනැගිලිවල mq¾j 
brs;e,Sï ksÍlaIKh 

tla jrla * 

jdhq .=K ;;a;ajh tla jrla * 
N+ lïmkh tla jrla * 
miqìï Yìoh uekSu tla jrla * 

 

 

 

ii. boslsÍï ld,h 
w;r;=r 

c,fha .+Kd;aulNdjh - 

විහාරස්ථානලේ ලගාඩනැගිලිවල 
brs;e,Sï ksÍlaIKh 

bÈlsrÍï w;r;=r ie,lsh hq;= wj;eka ùula 
isÿjqjfyd;a ** 

fmd<fõ lïmk ;;a;ajhka úoSï isÿ lrK hka;% j,ska tu ld,h 
w;r;=r msmsrùfï fyda fmd<fjys 
lïmkhka we;s jk l=uk fyda ld¾hhla 

 
bÈlsÍï j, oS we;s jk Yíoh  

wêl Yíohla ksl=;ajk wjia:djlg tla 
jrla * 

jdhq .=K ;;a;ajh udihlg jrla * 

 

iii. jdhq úfudapkh 

jHdmD;s lgqh;= i|yd fhdod .kakd ish¿u hkaf;%damlrK j, jdhq úfudapkh 
iy;sl ;sîu w;HdjYH fõ' jHdmD;s N+ñfha ld¾hNdr mrsir ks,OdÍ jrhd úiska 
tajd mrslaIdjg ,la l, hq;=h' 

 

iv. ksÍlaIK 
wdh;k 

* uOHu mrsir wêldrsfha ,shdmÈxÑ iy;sl iys; iajdëk wëlaIK wdh;khla 
u.ska brs;e,Sï mrSlaIK yer wfkl=;a mrSlaIK i|yd fhdod.; hq;=h' 
**jHdmD;s l<ukdlrK tallh (PMU) úiska ms,s.kq ,nk úYajdiS wdh;khla 
u.ska brs;e,Sï mrSlaIK l, hq;=h' 

 

 

 

 

v. jd¾;d 
;nd.ekSu  

c,fha .=Kd;aulNdjh (ඉහළ ජල සීරාවන් සහ විවDත ජල  ටැංකි)- c,fha mej;sh 
hq;= wju.=Kd;aul ;;a;ajhka ms<sn|j 2017 j¾Ifha uOHu mrsir wêldrsh úiska 
m%ldYhg m;a lrK ,o m%ñ;Skag wkQj ixikaokh lsrSu'  
by< wjodkula iys; ksjdi j, mQ¾j brs;e,Sï ms<sn| iólaIKh - jD;a;Suh 
jd¾;dj'  
fmd<fõ lïmkhka - hka;% iQ;%j,ska we;s jk fmd<fõ lïmkhka' bÈlsrSï 
w;r;=r yd jdyk j,ska we;sjk lïmkhka" uOHu mrsir wêldrsfha m%ñ;Skag 
wkQj  
jg msgdfjka we;s jk Yíoh uekSu - uOHu mrsir wêldrsfha wxl 924'1 1996 
uehs 01 osk úfYAI .eiÜ m;%h 
jdhq .=kd;aulNdjh iïnkaO lreKq - Y%S ,xld uOHu mrsir wêldrsfha wxl 
1562$22 2008 wf.daia;= 15 - úfYaI úfõokfha i|yka wju jdhq.=K ;;a;ajhka. 
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11. mÈxÑ ck;dj iy md¾Yjlrejkaf.a WmfoaYk - mj;ajd we;s fyda meje;aùug kshñ; 
WmfoaYk fiajdjka 

 

11.1 mÈxÑ ck;dj i|yd jQ WmfoaYk fiajdj  
 

ලක්ෂ්ත% චාරිකා අතරතුරදී › සද්ධර්මාරාර්ය විහාරස්ථානලේ ූජH ර්ඩකුඹුලම සර්Dධි ස්වාමීන් වහන්ලස් 
දැනුවත් කරන ලදී. වHdපෘතිලයහි වතමර්ාන අවදානම් ර්ට්ටටර්, අලප්ක්ෂිත අවර් කිරීර්, අරමුදේ සම්පාදනය 

කිරීලම් යාන්ත%ණය සහ ඉදිකිරීම් යන්ලරෝපකරණ ලගනයාර්ට වැඩබිර්ට පිවිසීර් සඳහා ඉඩම් භාවිතා කිරීලම් 

අවශHතාවය සහ අවර් කිරීලම් කටයුතු, වHdපෘති ප %තිලාභ Rණාත්ර්ක හා ධනාත්ර්ක පාරිසරික හා සර්ාජීය 

බලපෑම් ආදී යන කරුණු පිළිබඳව නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් දැනුවත් කරන ලදී.  

 
එලර්න්ර් ලක්ෂ්ත% චාරිකා අතරතුරදී තලවාකැලේ ග%dර් නිලධාරි එන්.ජී.එන්.චාර්ර නානායක්කාර ර්හතා 

වHdපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලද අතර ආපදා සිදුවීම් සහ අසේවැසි ප %ජාවට සිදුවන බලපෑර් පිළිබඳ 

ලතාරතුරු ැස් කරන ලදී. 

 

11.2 md¾Yjlrejka iu. mj;s WmfoaYk fiajdjka j,oS we;s jQ tl.;djhka yd ks¾foaYhka 
^fhduqj ( weuqKqu III) 

 

අවර් කිරීලම් වHdපෘතිය පිළිබඳව ර්ධHර් පළාලත් ර්ධHර් පාරිසරික අධිකාරිලේ පළාත් අධHක්ෂ එම්.ලක්.පී. 

වැලිකන්නලේ ර්හතා දැනුවත් කළ අතර වHdපෘතිය සඳහා පාරිසරික ලරගුලාසිවලට අදාළ නියාර්න යාන්ත%ණය 

පැහැදිලි කලළ්ය.  

12. jHdmD;sh l%shdjg kexùug wjYH fhda.H;d" leue;a; m%ldYkh" tlÕ;dj iy wkqu; 
lsÍï 

 

j.=j 6: ndOd bj;a lr .ekSï" úfrdaO;d fkdue;s nj" leue;a; iy wkqu; lsÍï  
 

wjYH;djh $ wkqu; lsÍu $ 
wdh;kh 

jHdmD;shg wod<;ajh 

12.1 jHdmD;sh l%shd;aul lsÍu 
Èia;%sla f,alïjrhdf.a wkque;sh  
 

jHdmD;sh l%shdjg kexùug Èia;%sla f,alïjrhdf.a wkque;sh 
,nd .ekSug isÿjkq we;s w;r fuysoS uy weu;s jrhd iy 
Èia;%slalfha j.lsj hq;= wdh;k iyNd.S jk Èia;%sla 
iïnkaëlrK lñgqj yuqfõ jHdmD;s fhdackd bÈrsm;a l< hq;= 
fõ' jHdmD;s l<ukdlrK tallfha ks,Odrsfhl= jHdmD;sh 
ms<sn| úia;r lrñka tys úúO mdrsirsl iy idudchSh .eg¿ 
wdÈh .ek lreKq bÈrsm;a lrKq we;' fuu .eg¿ iïnkaOfhka 
idlÉPd mj;ajñka fuu /iaùfïoS .kq ,nk ks¾foaY fuu 
mdrsirl iy iudchSh l<ukdlrK ie,iqu l%shdjg kxjk úg 
ie,ls,a,g .efkkq we;. 

 
ie,iqï lñgqfõ wkque;sh fuu jHdmD;sh තලවාකැලේ uy k.r iNdfõ ie,iqï lñgqfõ 

wkque;sh ,nd.; hq;=h 

 

12.2 jevìu mj;sk rcfha bvï j, jHdmD;sh l%shdjg kexùug tu rcfha bvï ysñhkaf.a 
wkque;sh ,nd.ekSu 

uOHu mrsir wêldrsh 1951 wxl 25 orK mdY= ixrlaIK mk; hgf;a නුවරඑළිය 
Èia;%slalh ixfúoS mrsir l<dmhg wh;a jk neúka නුවරඑළිය 
Èia;%sla uOHu mrsir wêldrs ld¾hd,fha wkque;sh wjYH fõ' 
 

 
jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=j  
jk Ôù ixrlaIK fomd¾;fïka;=j 

jk rlaIs; fjkalsÍï l,dmhl hgf;a fyda ;=< fuu jHdmD;s 
jevìu msysgd fkdue;s neúka jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=fõ 
iy jkÔù ixrlaIK fomd¾;fïka;=fõ wkque;sh wjYH 
fkdfõ' 
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N+ úoHd iólaIK yd m;,a ldrhdxYh N+ñ" mdIdK yd Lkscuh iqkanqka m%jdykh yd neyer lsÍu 
i|yd m%dfoaYSh N+ úoHd iólaIK yd m;,a ldrhdxYfha 
wkque;sh ,nd.; hq;=h. (wjYHkï muKs).  

තලවාකැලේ uy k.r iNdj  අපøවH බැහැර කිරීර් සඳහා තලවාකැලේ ර්හ නගර සභාලේ 

අනුර්ැතිය ලබා ගත යුතුය. 

 

,xld úÿ,sn, uKav,h jHdmD;s N+ñfha úÿ,sn, iemhqu i|yd ,xld úÿ,sn, uKav,fha 
m%dfoaYSh ld¾hd,fhka wkque;sh wjYH fõ' 

cd;sl Ydl ksfrdaOdhk fiajh fuu wmod wju lsÍfï jHdmD;sh ioyd me,Eá fyda îc wjYH 
fõ kï ^wdkhkh l, hq;= kï& 1999 wxl 35 orK me,Eá 
ixrlaIK mk; hgf;a lDIsl¾u wOHlaI ckrd,a fjkqfjka" 
w;sf¾l wOHIl cd;sl Ydl ksfrdaOdhk fiajh wkqu; l, 
me,Eá fyda îc wêldrsh u.ska ksl=;a lrK n,m;%h yd 
fldkafoais hgf;a f.k wd hq;=h. 

12.3 fm!oa.,sl bvï ysñlrejkaf.ka wkque;sh ,nd.ekSu$ffk;sl neoSu$ úreoaO;ajhla 
fkdue;s ùu 

bvï j, ysñlre (› සද්ධර්මාරාර්ය 

විහාරස්ථානය) 

jHQyhka bj;a lsÍug" N+ñhg msúiSug" bÈlsÍï jev iy 
È.=ld,Sk kv;a;= lghq;= j, ksr; ùug lsisÿ ndOdjla 
fkdlrK njg bvï ysñhka ^ නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් & iy 
jHdmD;s l%shd;aul lsÍfï wêldrsh w;r kS;Hdkql+,j ne`oSï 
iys; .súiqula w;aika lsÍu' 

 

wkqu; lsÍu i|yd kshñ; ld, mrdih 7 j.=fõ olajd we;. 

 

13. ÿla.ekú,s j,g ijka oSu 
 

fuu jHdmD;sfha n,mEug ,lajQ m%cdj; විහාරසථ්ානලේ ස්වාමීන් වහන්ලස්ලා දහම්  පාසලේ 
දරුවන් සහ ලදර්ාපියන් සහ බැතිර්තුන් i|yd úfYaI wjOdkhla fhduq lrñka ÿla.ekú,s úi`oSfï 
hdka;%Kh ia:dms; lsÍu i|yd WmfoaYljreka jk ES ks,Odrsjrhd j.n,d .; hq;=h' 
^fhduqlsÍu( ÿla.ekú,s úi`oSfï hdka;%Kh ia:dms; lsÍu i|yd ks¾foaYs; l%shd mámdáh i|yd 
mrsir yd iudc l<ukdlrK rduqj&. 
 

 

j.=j 7: wkque;Ska ,nd.ekSu i|yd kshñ; ld, rduqj  
 

wkque;sh ,nd.ekSu 
udih 1 udih 2 

i;sh 
1 

i;sh 
2 

i;sh 
3 

i;sh 
4 

i;sh 
1 

i;sh 
2 

i;sh 
3 

i;sh 
4 

jHdmD;sh l%shd;aul lsÍu 
Èia;%sla f,aකï ld¾hd,fha wkque;sh 
whÿï lsÍu 
jHdmD;s idlÉPdj 
woyia j,g m%;spdr ±laùu 
wkqu; lsÍu 

        

ie<iqï lñgqfõ wkque;sh 
whÿï lsÍu 
jHdmD;s idlÉPdj 
woyia j,g m%;spdr ±laùu 
wkqu; lsÍu 

  

 

      

fjk;a wkque;Ska  
N+ úoHd iólaIK yd m;,a ld¾hdxYfha 
wdrlaIl wud;HdxYfha wkque;sh 
^wjYH;djh wkQj& 

        

mqoa.,sl bvï j, ysñlrejkaf.a 
wkque;sh$leue;a; ,nd.ekSu 
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14. f;dr;=re wkdjrKh lsÍu  
 

my; oelafjk wdh;k iy ixúOdk wkqj ,l=Kq lrK ,o wdlD;s u.ska ES f;dr;=re 
wkdjrKh lsÍug PMU ys j.lSu fõ. 

 

j.=j 8: f;dr;=re wkdjrKh lsÍfï fhdað; ie<eiau  
 f;dr;=re  fhdað; wdh;k f;dr;=re wkdjrKh lsÍfï 

l%ufõoh 

i. jHDmD;sh ie,iqï 
lsrSu ^bÈlsrSï 
m%foaYfha f;dr;=re" 
ie,iqï yd l%shd;aul 
lsrSfï l%ufõoh) 

Èia;%sla CEA, Èia;%sla f,alï ld¾hd,h" 
m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h" fjk;a 
Èia;%sla uÜgfï ksfhdð; wdh;k" 
cd'f.d'm'i Èia;%sla ld¾hd,h' AIIB 
nexl=j 

/iaùï" Èia;%sla iñnkaëlrK 
lñgqj'.súiqï w;aika lsrSu 
iïnkaO jd¾;d iemhSu" wkque;Ska 
yd tlÕ;d'  

ii. mdrirsl yd idudÔh 
l<ukdlrK 
ie,iqu 

 
Èia;%sla CEA, AIIB nexl=j 
 

/iaùï" Èia;%sla iñnkaëlrK 
lñgqj'.súiqï w;aika lsrSu 
iïnkaO jd¾;d iemhSu" wkque;Ska 
yd tlÕ;d' 

iii. m%.;s jd¾;d ^uQ,sl 
wÈhf¾oS yd bÈlsÍï 
w;r;=r& 

Èia;%sla CEA, AIIB nexl=j fjk;a Èia;%sla 
uÜgfï ksfhdð; wdh;k 

m%.;s iudf,dapk /iaùï" úfYaI 
/iaùï" wod, jd¾;d Ndr oSu' 

iv. lïlrejkaf.a 
fi!LH yd 
iqrlaIs;Ndjh 
mdrsirsl fhda.H nj 
wod, bÈlsrSï N+ñfha 
iqmrSlaIKh 

Èia;%sla CEA, m%dfoaYSh f,alï, 

cd'f.d'm'i Èia;%sla ld¾hd,h, AIIB 
nexl=j fjk;a Èia;%sla uÜgfï ksfhdð; 
wdh;k 

 
 
jdÑl yd wújdÑl ^,sÅ;& 
ikaksfõokh" wdod, jd¾;d NdroSu 

v. mdrsirsl yd 
iudchSh lreKq 
iïnkaOj wod, 
;SrK.ekSu yd m%.;s 
fmkakqï lsrSfï 
/iaùï 

Èia;%sla CEA, m%dfoaYSh f,alï, 

cd'f.d'm'i Èia;%sla ld¾hd,h, AIIB 
nexl=j fjk;a Èia;%sla uÜgfï ksfhdð; 
wdh;k 

 
 
úfYaI /iaùï" wod, jd¾;d Ndr oSu' 

vi. ÿla.ekú,s i|yd 
iyk ie,iSfï 
l%ufõoh 

AIIB nexl=j fjk;a Èia;%sla uÜgfï 
ksfhdð; wdh;k 

jdÑl yd wújdÑl ^,sÅ;& 
ikaksfõokh" /iaùï 

 

 

වගුව 9: f;dr;=re /ialsÍu i|yd iïnkaO lr.;a wdh;k iy ks,OdÍka  
දිනය  ආයතනය  ලතාරතුරු ලබා ගැනීර් සඳහා සම්බන්ධ කරගත් 

අය  
 

04/07/2019 @ 10.00 
පැය  

ර්ධHර් පරිසර අධිකාරිය  එම්.ලක්.පී.වැලිකන්නලේ ර්හතා පළාත් 

අධHක්ෂ, ර්ධHර් පරිසර අධිකාරිය - ර්හනුව ර 

කායමාලය 

12/010/2019 @ 11.00 
පැය 

› සද්ධර්මාරාර්ය විහාරස්ථානය 
තලවාකැලේ  

 

ූජH ර්ඩකුඹුලම සර්Dධි ස්වාමීන් වහන්ලස්  
නායක ස්වාමීන් වහන්ලස්  

12/010/2019 @ 11.00 
පැය 

ප %dලද්ශීය ලේකම් කායමාලය -   
නුවරඑළිය 

එන්.ජී.එන්.චාර්ර නානායක්කාර ර්හතා 
තලවාකැලේ ග%dර් නිලධාරි 



 

i 

 

ඇමුණුර් I: ආපදා තත්වලේ ස්වභාවය උපලද්ශන අවසථ්ා 

  
ූජH ර්ඩකුඹුලම සර්Dධි නායක ස්වාමීන් වහන්ලස් සර්ෙ 
සාකච්ඡා කිරීර්  

තලවාකැලේ ග%dර් නිලධාරි එන්.ජී.එන්.චාර්ර 
නානායක්කාර ර්හතා සර්ෙ සාකච්ඡා කිරීර් 

 

 

 

එම්.ලක්.පී. වැලිකන්නලේ ර්හතා සර්ෙ සාකච්ඡා කිරීර්, 

පළාත් අධHක්ෂ, ර්ධHර් පරිසර අධිකාරිය - ර්හනුව ර 

කායමාලය  

සම්ූණමලයන්ර් හානි ූ විහාරස්ථානලේ ධර්ම ශාලාව  

 

ඇමුණුර් II: පාශමවකරුවන් සර්ග පැවැත්ූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය ූ විලශෂ් කරුණු: 
නුවරඑළිය දිසත් s%ක්කය  

 

ආයතනය  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීයාලේ 
නර් සහ තනතුර  

ඉදිරිපත් ූ සැලකිය යුතු කරුණු  

 

ර්ධHර් පරිසර 

අධිකාරිය  

එම්.ලක්.පී.වැලිකන්නලේ ර්හතා 

පළාත් අධHක්ෂ, ර්ධHර් පරිසර 

අධිකාරිය - ර්හනුව ර කායමාලය 
 
 

   

✓ 1993 ජුනි 24 වන දින අංක 772/22 දරන අති විලශ්ෂ ගැසට්ට 
පත%ලේ සහ පසුව  කරන ලද සංලශෝධනයන්හි නායයෑම් අවර් 

කිරීලම් වHdපෘති නියමිත වHdපෘති ලලස ලනාසැලලක්. 

✓ හදිසි ක% sයාර්ාගමයක් ලලස නායයෑම් වලින් ඇති ව න 

අවදානර් අවර් කිරීර්ට වHdපෘතිය අදහස් කරන බැවින්, 

වHdපෘතිලේ ප%මුඛතාවය සැලකිේලට ගනිමින් ර්ධHර් 

පරිසර අධිකාරිලප් අනුර්ැතිය අවශHය ලනාලේ. 

✓ වHdපෘති ආරම්භ කිරීර්ට fපර ර්ධHර් පරිසර අධිකාරිය 

ලවත ඉදිරිපත් කිරීර්ට අවශH අවර් කිරීfම් අඩවි 

ලැයිස්තුවක් දක්වමින් ඉේලීම් ඉදිරිපත් කරන අතර ර්ධHර් 

පරිසර අධිකාරිය විසින් වHdපෘති බිර් නිරීක්ෂණය කිරීfර්න් 

පසු කැර්ැත්ත ප %කාශ කරනු ලබයි. 



 

ii 

 

✓ ජාතික සම්පත් කළර්නාකරණ ර්ධHස්ථානfයහි 1951 අංක 

25 දරන පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටfත් ර්හනුවර 

දිස්ත% sක්කය සංලේදී ප %ලද්ශයක් පලස ගැසට්ට කර ඇත. 

✓ වHdපෘතිය ක% sයාත්ර්ක කරනු ලබන්fන් නිශ්ිත ප %ලද්ශයක 

ලනාව  සංලේදී ප %ලද්ශයක නම්, සංලේදී ප %ලද්ශය කs %යාවලිය 
තුළ බලපවත්වනු ඇත. 

 

weuqKqu III: jHdmD;s lKavdhu 

 

ku ;k;=r  wOHhk ld¾hh 

à'ã'tia'ù' vhia wOHlaI$ ESSD/NBRO lKavdhï wëlaIKh 

tia"ta'tï'tia' Èidkdhl fÊHIaG úoHd{$ ESSD/NBRO fÊHIaG mrsir úoHd{ 

m%Nd;a ,shkdrÉÑ úoHd{$ ESSD/NBRO mrsir úoHd{ 

tÉ' l=i,isrs ;dlaIK ks,Odrs $ESSD/NBRO GIS$ m%cdúoHd;aul o;a;$iólaIK iyhl 
tï'mS'ta'tï ñys`ÿl=,iQrsh ;dlaI‚l ks,OdÍ /ESSD/NBRO jd¾;d iñmdokh 

à'Ô't,a'ta pkaør;ak ;dlaI‚l ks,OdÍ /ESSD/NBRO jd¾;d iñmdokh 

 

 

weuqKqu IV: fhduq ,ehsia;=j 

1. idudkH mdrsirsl yd iudc l<ukdlrK ie,eiau i|yd Y%S ,xldfõ kdhhEï wju 
lsÍfï jHdmD;sh i|yd fldka;%d;alref.a ne`oSï -AIIB 

2. mdrsirsl yd iudc l<ukdlrK rduqj - Y%S ,xldfõ kdhhEï wju lsÍfï jHdmD;sh -
AIIB 

3. lDIsl¾u".%dóh wd¾Ól lghq;=" mY= iïm;a ixj¾Okh" jdrsud¾. yd ëjr yd c,c 
iïm;a ixj¾Ok wud;HdxYh úiska.ia lemSu ^md,k& mk; 

4. f.dkq wxl 01 hgf;a we;s uq¿ jHdmD;sfha wjidk ,hsia;=j ^wÈhr II - 120 la jQ uq¿ 
kdhhEï ia:dk& ia:djr l%ufõo u.ska kdhhEï wjodku wju lsÍfï jHdmD; sh 

(RLVMMP) – AIIB 

5. kej; mÈxÑ lsÍfï l%shdldrS rduqj- Y%S ,xldfõ kdhhEï wjodkï wju lsrSfï jHdmD;sh 
-AIIB 

 

 


