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5 �භව අවදාන� ප��ා ��ම සහ ව��කරණය              
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�යාමා�ග              
8 අ��ෂණය, අ��ෂණය, වා�තා ��ම              
9 වා�තා, ප්රෙ�ඛන හා ත��ව පාලනය              
වා��ක අ��ෂණ වා�තා (AMR) 10 �              
ඇ��ම 1: �එෆ්�ආ� බැහැර ��ෙ� ලැ���ව 
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ඇ��ම 4: ඊ�යා සහ එ� එ� එ�� දළ සටහන 
ඇ��ම 5: (I) ය�න/ෙනාපැ��ම සහ (II) අවසාන ආෙයෝඡන �රණ ���ම සඳහා 
����� ලැ��� නැවත ����ම 
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ඇ��ම 8: උදාහරණය පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා� සැලැ�ම (ඊසා�) 
ඇ��ම 9: ආෙයෝඡක�� සඳහා �එෆ්�ආ� වා��ක අ��ෂණ වා�තාෙ� ආකෘ�ය 
ඇ��ම 10: බා�ර ප්ර��පාක ��බඳ �එෆ්�ආ� ලැ���ව (අවස� ��මට) 
ඇ��ම 11: අර�ද� ම�ට�� �එෆ්�ආ� පැ��� ��ෙ� යා�ත්රණය 
ඇ��ම 12: ව්යාපෘ� ම�ට�� �එෆ්�ආ� පැ��� ��ෙ� යා�ත්රණය 
ඇ��ම 13: උපෙ�ශන හා පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� සැලැ�ෙ� සාරාංශය 
ඇ��ම 14: ඊඑ�එ�එ� සඳහා ෙ�ෂ� සැලැ�ම �යා�මක කර�න 
ඇ��ම 15: ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ෙ� සැලැ�ම, නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම, 
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ඇ��ම 16: ෛජව ��ධ�වය� / ආර�ත ප්රෙ�ශ කළමනාකරණ සැලැ�ම� සඳහා වන 
ෙකා�ෙ�� 
ෙක� ෙය�� ලැ���ව 

  
AMR වා��ක අ��ෂණ වා�තාව                                          
BTOR නැවත කා�යාල වා�තාව ෙවත                                          
වඳ�ෙ� ත�ජනයට ල�ව ඇ� ස��ව �ෙ�ෂ හා වෘ�ෂලතා ��බඳ ජාත්ය�තර ෙවෙළඳාම 
��බඳ CITES ස���ය                                          
�එෆ්අ� සංව�ධන �ල්ය ආයතනය                                          
ඊ ඇ�� එ� ප�සරය සහ සමාජ�ය                                          
ඊඑ�එ� ප�සරය, ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව                                          
ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ ඩ����� සාමාන්ය සහ ක�මා�ත ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ                            
EIA පා�ස�ක බලපෑ� ත�ෙ��ව                                          
ඊඅ�� �ෙරෝ�ය ආෙයෝජන බැං�ව                                          
ඊ� සමක �ලධ�ම                                          
ඊ�එෆ්අ� සමක �ලධ�ම �ල්යකරණ ආයතනය                                          
ඊ�� ඉං�ෙ��, ප්රස�පාදන, ඉ����                                          
ඊසා� පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා� සැලැ�ම ( �ඩැ� හ�නා ගැ�මට සහ �එ� සමඟ අ��ල �ම 
සහ�ක ��ම සඳහා)                                          
ඊඑ�� ප�සරය, සමාජ�ය හා පාලනය                                          
ESIA පා�ස�ක හා සමාජ බලපෑ� ත�ෙ��ව                                          
ESM එ� � ප�සර සහ සමාජ කළමනාකරණ හා අ��ෂණ සැලැ�ම (aris ing බලපෑ� ත�ෙ�� ෙහෝ 
ESIA �ට)              
ඊඑ�එ�එ� පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණ ප�ධ�ය                                          
ඊඑ�ආ�එ� පා�ස�ක හා සමාජ සමාෙලෝචන සාරාංශය                                          
FPIC ෙනා�ෙ�, ෙපර සහ දැ�ව� කැමැ�ත                                          
මානව ස�ප� මානව ස�ප�                                          
IC ආෙයෝජන ක��ව                                          
අ�එෆ්� ජාත්ය�තර �ල්ය සං�ථාව                                          
අ�එෆ්අ� ජාත්ය�තර �ල්ය ආයතනය                                          
අ�එ�ඕ ජාත්ය�තර ක�ක� සං�ධානය                                          
IP ආ�වා��                                          
IPDP ආ�වා��ෙ� සංව�ධන සැලැ�ම                                          
ප්ර��කරණය සඳහා � ISO ජාත්ය�තර සං�ධානය                                          
පහදා �ම� Kreditanstalt für Wiederaufbau (ජ�ම� සංව�ධන බැං�ව)                                          
එ�ආ�� අ��ෂණය, වා�තා ��ම සහ සත්යාපනය                                          
රා�ය ෙනාවන සං�ධාන රා�ය ෙනාවන සං�ධානය                                          
O&M ෙමෙහ�� සහ නඩ�� ��ම                                          
OHS වෘ��ය ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව                                          
PCALP ෙපගස� ප්රා�ධන උපෙ�ශක��                                          
වග�ව �� ආෙයෝඡනය සඳහා PRI �ලධ�ම                                          
�එ� අ�එෆ්� කා�ය සාධන ප්ර��                                          
�� සභාෙ� ෙ� �රසාර සංව�ධන ඉල�ක                                          
එ�ස� ජා��ෙ� එ�ස� ජා��                                          
UNGC එ�ස� ජා��ෙ� ෙගෝ�ය ���ම                                          
ඩ���� ෙලෝක බැං�ව                                          
ඩ����� ෙලෝක බැං� ස�හය                                          
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1 හැ���ම              

ෙමම ෙගෝ�ය ෙකාර� පර සඳහා අර�දල - ආෙයෝජන ක�� ( "GCFR" ෙහෝ "අර�දල") ඔ�� මත රඳා 
පව�න බව ෙකාර� පර ප�සර ප�ධ�, �රජාව�, ඵලදා� ප�ධ� සහ �යාපාර ඔෙරා�� �ෙ� 
හැ�යාව ශ��ය අ�ව�තනය හා හැ�යාව ව�ධනය ��මට උ�සාහ . අර�දල පහත සඳහ� අංශ 
හරහා සමාග�, ව්යාපෘ� සහ/ෙහෝ තා�ණ සඳහා ආෙයෝජනය කර�: 
  

1. �රසාර සාගර ��පාදනය අ�ක ෙලස ම�� ඇ��ම, �නාශකා� ම�� 
ඇ��ෙ� ක්රම සහ ප්ර��ථාපනය ෙ�ගව� ��ම සඳහා: 

a. �රසාර �වර ක�මා�තය (උදා-අ�ලා ගැ�ම අ� ��ම, �ත 
දැ� අ� ��ම, අ��ෂණ පාලනය සහ ���ණය, ප�චා�-අ�ලා 
සැක�ම, සැප�� දාම ෙසායා ගැ�ෙ� හැ�යාව) 
b. �රසාර ම�ස්ය වගාව (උදා: ��� පැලෑ� ෙගා�තැන, ම�� 
ෙහෝ ඉ�ස� �� වගාව) 
c. �රසාර ජල�� වගාව (උදා: ඉ�ස�, �ක�ප ආහාර, ආ�ය) 
d. ෙකාර� ෙගා�තැන (උදා: කෘ�ම ග�පර ව්යාපාර, ආධාරක 
ප�ණා�ය තා�ණ සමාග�, ෙකාර� උද්යාන හා �ං�ක ප්රචාරණ 
ව්යාපාර) 

  
2. �රසාර සංචාරක ව්යාපාරය සහ ප්ර�සං�කරණය ෙ�ගව� ��ම සඳහා 
ප�සර සංචාරක ව්යාපාරය: 

a. �රසාර ෙලස කළමනාකරණය කළ ෙහෝට� �ෙ�තන (අවට 
ග�පර වල ෙකාර� ප්ර��ථාපන ��� සහ තා�ණ �යා�මක ��ම 
ඇ�ළ� �ය හැ�ය) 
b. සංචාරක �යාකාරක� (ස�ෆ්, ����, �ෙනෝක��ං, නැ�) 

  
3. �ෂණයට ��ණ ෙදන �රසාර ය�තල පහ�ක�: 

a. �ලා��� අපද්රව්ය කළමනාකරණය (උදා. �ක�ප ද්රව්ය, 
අපද්රව්ය එක� ��ම සහ ව�ග ��ම, �ලා��� ප්ර�ච�කරණය, AI 
සහ ��ට� ව��කරණය) 
b. අපජලය සහ අපජලය ���� ��ම 
c. අ�ෙවරළ ���� ශ��ය 
d. නැ� ම�� ��� කරන ද්රව අපද්රව්ය �ස�ම සඳහා වරාය 
��ගැ�ෙ� පහ�ක� 
e. ෙපෝෂ්ය පදා�ථ අ� �ම සඳහා �රසාර කෘ�ක�මා�තය (උදා: 
�ක�ප ෙපාෙහාර භා�තය, කාබ�ක ෙගා�තැන, �රවද්ය ෙගා�තැන, 
ෙපෝෂක ප්ර�ච�කරණය/අ�ලා ගැ�ම). 
f. �ප� කෘ�කා��ක උද්යාන 

  
ඊ සහ එ� අවදාන� කළමනාකරණය, වග�ව �� ෙමෙහ�� සහ �රසාර සංව�නය සඳහා � 
කැප�ෙ� ෙකාටස� ෙලස අර�දල සංව�ධන �ල්ය ආයතන වල (�එෆ්අ�) අවශ්යතා හා ප්ර���ට 
අ��ලව පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණ ප�ධ�ය� (ඊඑ�එ�එ�) �යා�මක කර�. හ�ත 
ෙ�ශ��ක අර�දල සහ අ�එෆ්� කා�ය සාධන ප්ර��. එම�� අර�දල �රසාර සංව�ධන ඉල�ක 
��පය� සඳහා (“එ���”) දායක ෙ�, �ෙ�ෂෙය� එ��� 1 (��ප�කම අවස�) එ��� 2 (ආහාර 
�ර�තය), එ��� 5 (�� ��ෂ සමානා�මතාවය), එ��� 6 (ජලය සහ ස�පාර�ණය), එ��� 8 
(ඇ��ව) �රසාර ව�නය), එ��� 13 (ෙ�ශ��ක �ප�යාස), එ��� 14 (ජලයට පහළ ��තය) සහ 
එ��� 15 (ෙභෟ�ක ප�සර ප�ධ�). 
  
2              �එෆ්�ආ� - පා�ස�ක හා සමාජ ප්ර�ප��ය 



  
හැ���ම 
ෙමම ෙගෝ�ය ෙකාර� පර සඳහා අර�දල - ආෙයෝජන ක�� ( "GFCR" ෙහෝ ෙමම "අර�දල") ��මට කැප 
� ෙකාර� පර, ස�බ�ධ ප�සර ප�ධ� හා ඒවා මත රඳා පව�න බව මහජනතාවෙ� අ�තවා� 
සං�ධානය� ව�ධනය . 
  
ෙමම GFCR ෙපගස� Capital Advisors, එ�ස� ජනපද පදන� ෙපෟ�ග�ක, ශ�ර ඇ�ෙය� ��� 
කළමනාකරණය කර� ලැෙ� ෙ��ය ව�ක� කළමනාකරණ හ�ත ෙ�ශ�ණ අර�දල සමග 
�ර�තනය සමාගම�. ෙ��ය ධා�තාව ප්රව�නය ��ම සඳහා ෙ��ය සංව�ධක�� සහ අෙන�� 
ව්යාපෘ� අ�ග්රාහකය� සමඟ වැඩ ��මට අර�දල උ�සාහ කර� . 
  
ෙපගස� ප්රා�ධන උපෙ�ශකව��, එ�� . ය� �ෙ�� Cogut ��� ���වන හා නායක�වය 
ෙපෟ�ග�ක ෙකාට� සමාගෙ�. 1996 ආර�භෙ� �ටම, ෙපගස� ��ග�ක ෙකාට� අර�ද� පහ� 
�රා ආෙයෝඡනය කර ෙඩාල� ��යන 2.6 කට වැ� ප්රමාණය� ෙයාදවා �ෙ� . උපායමා��ක ව�ධන 
ප්රා�ධනය� අෙ��ෂා කරන �රසාරභාවය සහ ස�පාර�ක අංශ �ළ සමාග� ආෙයෝඡනය කර�. 
  
�ලධ�ම සහ ව�නාක� 
  
ෙමම GFCR ස���ණෙය�ම සමග ස�ධානගතව, සහ දායක ෙපගස� සට�, ෙ�ශ��ක �ප�යාස 
'ඉල�කය එය අවතැ� � ජනතාවෙ� අ�තවා� සං�ධානය� වැ� ��� � ලබා ෙදන 
අතර, ආෙයෝජක�� සඳහා tractive �ර�ලාභ. 
  
ෙමම GFCR වග�ව ආෙයෝජන ��මට කැප� සහ එ� පා�ශවකාර ආයතන ෙ� කැප�ම එම අෙ��ෂා 
කර�[1] . 
  
ෙමම GFCR ඵලදා� ෙලස කළමනාකරණය ලබාෙදන �ර�ඛතාව ඊ nvironmental සහ එ� ocial (ඊ & S) 
අවදානම හා එ� ආෙයෝජන ස�බ�ධ බලපෑ�. ෙමම GFCR �ෙ�ෂෙය� අවධානයට 
ල�ව �ට� aximising , �රෙ�ශය� ෙහෝ �ෙගෝ�ය අවකාශය හරහා ෛජව ��ධ�වය අඛ�ඩතාවය 
ඉල�කය� ජනගහනය ෙහෝ �රෙ�ශය සඳහා ප�සර ප�ධ�� නඩ�� ��ම හා �ඩාවට ප� 
පා�ස�ක �රජාව� ෙහෝ �ෙ�ෂ ගලායාම උප�ම 
  
ෙමම GFCR ද අ�ද�� අ�ථා��තව හා ��ය ද SDGs දායක වන �යාපෘ�, �ෙ�ෂෙය� �ර�ඛ�වය 
ෙද�ෙ� �� සභාෙ� 1 (අවසානය ���කම) �� සභාෙ� 2 (ආහාර �ර��තතා), �� සභාෙ� 5 
(ගමනාගමන), �� සභාෙ� 6 (ජල සහ ස�පාර�ෂක), �� සභාෙ� 8 (�ය�ල� ඇ�ළ� කරග� 
�රසාර ව�ධනය) SDG 13 (ෙ�ශ��ක �ප�යාස), SDG 14 (ජලයට පහළ ��තය) සහ SDG 15 (ෙභෟ�ක 
ප�සර ප�ධ�). 
  
ෙමම GFCR , පව�වාෙගන යාම ��යා�මක ��ම සහ �ගටම ෙ� �ර�ප��ය ��යා�මක ��ම 
සහ�ක ��ම සඳහා ෙ�ඛනගත ප�සර සහ සමාජ කළමනාකරණ ප�ධ�ය (ESMS) වැ� ��� ��මට 
කැප � කට�� කර�. ෙමම ESMS කට සමාන ��ෙව� සමග අ��ප වන බව ඊ සහ එ� ව��කරණය 
ප�ධ�ය� ඇ�ළ� ෙ� ජා�ය�තර ��ය සං�ථාව ( IFC ) , �ෙරෝපා ආෙයෝජන බැං�ව ( EIB ) සහ 
අෙන�� � evelopment එෆ් inance මම nstitutions (DFIs) . 
  
�ෂය පථය සහ අදාළ�වය 
ෙමම GFCR මත අවධානය ෙයා� කර ඇත පහත සඳහ� අංශ: 

1. �රසාර සාගර ��පාදනය අ�ක ෙලස ම�� ඇ��ම, �නාශකා� ම�� 
ඇ��ෙ� ක්රම සහ ප්ර��ථාපනය ෙ�ගව� ��ම සඳහා: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1


a. �රසාර �වර ක�මා�තය (උදා-අ�ලා ගැ�ම අ� ��ම, �ත 
දැ� අ� ��ම, අ��ෂණ පාලනය සහ ���ණය, ප�චා�-අ�ලා 
සැක�ම, සැප�� දාම ෙසායා ගැ�ෙ� හැ�යාව) 
b. �රසාර ම�ස්ය වගාව (උදා: ��� පැලෑ� ෙගා�තැන, ම�� 
ෙහෝ ඉ�ස� �� වගාව) 
c. �රසාර ජල�� වගාව (උදා: ඉ�ස�, �ක�ප ආහාර, ආ�ය) 
d. ෙකාර� ෙගා�තැන (උදා: කෘ�ම ග�පර ව්යාපාර, ආධාරක 
ප�ණා�ය තා�ණ සමාග�, ෙකාර� උද්යාන හා �ං�ක ප්රචාරණ 
ව්යාපාර) 

  
2. �රසාර සංචාරක ව්යාපාරය සහ ප්ර�සං�කරණය ෙ�ගව� ��ම සඳහා 
ප�සර සංචාරක ව්යාපාරය: 

a. �රසාර ෙලස කළමනාකරණය කළ ෙහෝට� �ෙ�තන (අවට 
ග�පර වල ෙකාර� ප්ර��ථාපන ��� සහ තා�ණ �යා�මක ��ම 
ඇ�ළ� �ය හැ�ය) 
b. සංචාරක �යාකාරක� (ස�ෆ්, ����, �ෙනෝක��ං, නැ�) 

  
3. �ෂණයට ��ණ ෙදන �රසාර ය�තල පහ�ක�: 

a. �ලා��� අපද්රව්ය කළමනාකරණය (උදා. �ක�ප ද්රව්ය, අපද්රව්ය 
එක� ��ම සහ ව�ග ��ම, �ලා��� ප්ර�ච�කරණය, AI සහ ��ට� 
ව��කරණය) 
b. අපජලය සහ අපජලය ���� ��ම 
c. අ�ෙවරළ ���� ශ��ය 
d.   නැ� ම�� ��� කරන ද්රව අපද්රව්ය �ස�ම සඳහා වරාය 
��ගැ�ෙ� පහ�ක� 
e. ෙපෝෂ්ය පදා�ථ අ� �ම සඳහා �රසාර කෘ�ක�මා�තය (උදා: 
�ක�ප ෙපාෙහාර භා�තය, කාබ�ක ෙගා�තැන, �රවද්ය ෙගා�තැන, 
ෙපෝෂක ප්ර�ච�කරණය/අ�ලා ගැ�ම). 
f. �ප� කෘ�කා��ක උද්යාන 

  
ෙමම ඊ සහ එ� �ර�ප�� අදාළ වන GFCR ෙම�ම, තම කා�ය භාරය සමාග� / �යාපෘ�. 
  
බැහැර ��ෙ� ලැ���ව 
ෙමම GFCR ක බැහැර ලැ���ව ස�මත කර ඇ� සංව�ධන ��ය ආයතන 'බැහැර ලැ���, 
ජා�ය�තර ��ය සං�ථාෙ�, ඇ�� සමග අ��ල වන බව පහදා �ම� , EIB, �ර�සං�කරණය ��ම 
�ෙරෝ�ය බැං� හා සංව�ධන ( EBRD ) ආ�ය,  GFCR ජා�ක අ��ල ඔ��ෙ� ��යාකාරක� සඳහා එ� 
හ��ක�ව� අව�ය ��ය, සහ අදාළ අ��� ෙලෝක බැං� ක�ඩාය� පා�ස�ක ෙසෟඛ්ය හා 
ආර�ාව ( ඊඑ�එ� ) මා�ෙගෝපෙ�ශ සහ �ෙරෝපා සංග� ( ඊ� ) පා�ස�ක �� වල අඩං� �ලධ�ම 
හා ප්ර�� ඇ�ළ�ව අ�එෆ්� කා�ය සාධන ප්ර�� (�එ�) හා ෙහාඳ ජාත්ය�තර ක�මා�ත ��� 
වලට අ��ලව , අදාළ වන තැන . ජාත්ය�තර ක�ක� සං�ධානෙ� (අ�එ�ඕ) ��ක 
අ��වා�ක� අට සහ මානව ��ක� ��බඳ ජාත්ය�තර පන� ෙක��පත සඳහා අර�දල කැප� 
��න අතර එ� ප්රධාන ���ධාන අදාළ අ�එෆ්� කා�ය සාධන ප්ර�� ��� ���� ෙ�. (ස���ණ 
��ම සඳහා බල�න ESMS ෙමම GFCR බැහැර ලැ���ව ඇ��ම 1 ). 
  
ෙමම GFCR ජා�ය�තර ��ය සං�ථාෙව� කා�ය සාධන �ර�� අය�� ��මට සැල�� අව�යතා 
ස�රා�ම සඳහා EIB, පහදා �ම� , සහ හ�ත ෙ�ශ�ණ අර�දල ( GCF ) ද ස�කාරක රට ෙර�ලා� ග� 
කරන අතර, එ� ආෙයෝජන සමාග� / �යාපෘ� කර�න ��ණ අෙ��ෂා එම . ෙමම GFCR කැප � තම� 
ද ��ත �පත� �ර�ප���ට (EP) සමකයට �ර�ප�� ��ය ආයතන (EPFIs) ෙපෟ�ග�ක 
ආෙයෝජන සඳහා පහ�ක� සැල�ම , ෙමම එ�ස� ජා��ෙ� සං�ධානය ( එ�ස� 



ජා��ෙ� ) ෙගෝ�ය සං��ත ෙම�ම � එ� �ර�ප�� වග�ව �� ආෙයෝජන (UNPRI) 
සඳහා. කාලයාෙ� ඇවෑෙම� ෙමම ප්ර�� �යා�මක ��ම සඳහා යථා�ථවා�ව හා ප්රාෙයෝ�කව වැඩ 
��මට �එෆ්�ආ� කැප� ��. 
  
�ර�ප�� ��යා�මක ��ම 
ෙමම �ර�ප��ය ��යා�මක ��ම සඳහා, ෙමම GFCR ක ව�ධනය � ඇ� ප�සර සහ සමාජ 
කළමනාකරණ ප�ධ�ය ( ESMS ) �ර�ප��ය ස���ණෙය�ම දාමය (�යාපෘ� හ�නා ගැ�ම, 
සංව�ධන, ආෙයෝජන, අ��ෂණය සහ වා�තා) �රා ��යා�මක වන බව සහ�ක ��ම සඳහා. 
  
ඊඑ�එ�එ� � රා�වට පහත සඳහ� අංග ඇ�ළ� ෙ�: 

• ඊ සහ එ� ප්ර�ප�� 
• අර�දෙ� සම�ථ ආෙයෝජන චක්රය සමඟ ස���ණෙය�ම ඒකාබ�ධ � �යා ප�පා� 

o ග�ෙද� ප��ා ��ම (බැහැර ��ෙ� ලැ���ව ඇ�ළ�ව) 
o අවදාන� ව��කරණය 
o ඊ සහ එ� �� ක�සරකම 

• ෙමවල� 
• මා�ෙගෝපෙ�ශන ද්රව්ය සහ වා�තා ��ෙ� ෙප්රාෙටෝෙකෝල 

  
ඊ සහ එ� වග�� 
ෙමම GFCR ෙ� ආෙයෝජන ක��ෙ� (හජාජාක ෙ�) ෙමම �ර�ප��ය සක� ��ම සහ එය 
��යා�මක ��ම අ��ෂණය ��ෙ� සම�ත වග�ම� ඇත. ෙමම ජා�ය�තර ක��ෙ� ම�� 
හ�නාෙගන ඇත ���ක� ඊ සහ එ� කළමනාක� (ESM) ��මට කළමනාකරණය ��යා�මක 
��ම ���� හා එ� �ර�ප��ය සහ ESMS ක ද ESMS කා�ය සාධන (4 ෙව� ප��ෙ�දය �ළ ESM 
තව�රට� වග�� බල�න ගැන අ�ය�ෂ ම�ඩලය ෙවත සහ වා�තාව ද ESMS ක ). 
  
ෙමම ප්ර�ප��ය �යා�මක ��ම සඳහා ��� අයවැය� සහ ස�ප� �ෙ�ද ය�න සහ�ක ��ම 
සඳහා අ�� වග�ම දර�. 
  
වා�තා ��ම සහ වග�ම 
අර�දෙ� ඊඑ�එ�එ� �යා�මක ��ම සහ සඵලතාවය සහ ෙමම ඊ සහ එ� ප්ර�ප��යට අ��ල 
�ම ��බඳව �එෆ්�ආ� � ආෙයෝඡන ක��වට සහ ��ත හ��ක�ව�ට ව�� වර වා�තා 
ලැෙබ� ඇත . 
  
ෙමම GFCR අදහ� මහජනතාවට ලබා ගත හැ� අදාළ ඊ සහ එ� ෙතාර�� හරහා කර�න ෙපගස� 
' ෙව� අඩ�ය. ෙමම මත ���� හා එ� �ර�ප��ය �රකාශයට ප� ඇ�ළ� GFCR ෙව� ��ව� 
සහ ඇ�� කර එ� වා��ක වා�තාෙ� සාරාංශය ෙතාර��. 
  
ෙමම GFCR ෙමම �ර�ප��ය සහ / ෙහෝ එ� �ද� �යාපෘ� ���� හා එ� බලපෑ� සමග අර�දෙ� 
අ��ල ගැන ම� වන �ර�න ��මට ෙතවන පා�ශව හැ�යාව ලැ�ණා ��ගැන�� යා��රණය 
ඇත. ෙමම ��ගැන�� යා��රණය ෙ� හරහා �රෙ�ශ ෙපගස� 'ෙව� ��ව� . ෙපගාස� �ය ෙව� 
අඩ�ෙ� “අප හා ස�බ�ධ ව�න” ��ෙ� “ප්ර�ෙපෝෂණ” ඊෙ�� 
��නය ( feedback@pcalp.com ) පව�වාෙගන ය� : 
https://www.pcalp.com/contact/ 
තව�රට� වැ� වන GFCR �ය� �යාපෘ� ��ගැන��ල� යා��රණය� ��යා�මක ��මට අව�ය 
ව� ඇත , පා�ස�ක හා සමාජ කා�යසාධනය ගැන �ෙ�ෂෙය� �ය�ත අතර, ෙමම �යාපෘ�ය 
අවදාන� සහ බලපෑ� සමා�පා�කව. (ඇ��ම 11 සහ 12 බල�න) 
පැ��� ඉ��ප� ��ම සඳහා �වා�න ��එෆ් ප්ර��ථාපන යා�ත්රණය 
( https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint ) ගැන ද පා�ශවක�ව� දැ�ව� 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.pcalp.com/contact/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint


ෙකෙ� . ව්යාපෘ� �යා�මක ��මට ෙපර පැ��� ��ෙ� යා�ත්රණය ගැන පා�ශවක�ව� දැ�ව� 
ෙකෙ� (උදා: පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙද� ලබා ගැ�ෙ��). 
  
අ�ම�ය 
ෙමම ඊ සහ එ� �ර�ප�� හා ESMS ඇ� කර provisionally ��� අ�මත කරන ලද GFCR ජා�ය�තර 
ක��ෙ� , ඒ �ය�ෙ�, ඒ � egasus �ෙය�ඨ නායක�වය අර�ද� ෙයෝජනාව සහ �ය� ඇ��� ෙමම 
ESMS ඇ�� ඉ��ප� ��ම අ�මත කර ඇත. 
  
                                                        
3              පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණ ප�ධ�ය (ඊඑ�එ�එ�) - අර�ණ සහ අදාළ �ම 

ෙමම GFCR , පා�ස�ක හා සමාජ අවදාන� කළමනාකරණය සහ කා�ය සාධනය ��මට කැප � එ� ම 
ෙමෙහ�� ආර�භ. ෙ�වක ��බඳ � GFCR �සා ෙ� කරන අර�ද� අ�ය�තර ඊ සහ එ� හා මානව 
ස�ප� �ර�ප��, මඟ ෙප��ම �ට ස�මත කර ඇ� ෙපගස� හා ජා�ය�තර ��ය සං�ථාෙ� ps2 
අ��ල ෙ�. ෙමම අභ්ය�තර ප්ර�ප�� ම�� �එෆ්�ආ� කා�ය ම�ඩලයට සාධාරණ ෙලස සැල�ම, 
ආර�ත ෙ�වා ෙකා�ෙ�� සපයා �ම සහ ස�කාරක රෙ� ��යට අ��ලව පා�ස�ක 
ආර�ාව සහ�ක ��ම සහ�ක ෙකෙ� . ෙමම අභ්ය�තර ප්ර�ප�� වල �ටප� ඉ��ම මත ලබා ගත 
හැ�ය. 

වන වන ESMS බව සහ�ක ��මට අ�ගමනය කළ �� බව ප�පා� ක�ටලය� 
සම��ත අපෙ� ආෙයෝජන හ� � GFCR ෙ� ප�සර හා S ocial ( ඊ සහ එ� ) � olicy. ෙමම ඉව���ම 
ලැ���ව එෙර�ව �භව ආෙයෝජන �රද�ශනය සඳහා ��යාව�යට ඇ�ල� ෙ� , එය ය�න / නැත 
ය�න �රණය ��මට ෙපර සහ�ක ��ම සඳහා බව ��� ආෙයෝජන �� ෙ� �යාපෘ� බව ෙහෝ 
සමාග� සමග ��යා�මක වන ඉව� කට��.   ����ෙ� �යාව�ය ම�� ෙයෝ�ත ව්යාපෘ� උස�, 
මධ්යම හා අ� අවදාන� (��ෙව�� A, B ෙහෝ C කා�ඩය) ව්යාපෘ� වලට තාවකා�කව ව��කරණය 
��මට ඉඩ ලබා ෙදන අතර එම�� අවශ්ය ඊ ඇ�� එ� අවශ්ය ක�න� ම�ටම සහ ඇ� �ය හැ� 
බලපෑ� අවම ��ම සඳහා ගත �� �යාමා�ග �රණය ෙ�. ��� �ද� �යාපෘ� 
�ය�ල ෙ� GFCR ��පැ�ය ��ය ස�කාරක රට �යාමන අව�යතා ඇ� අදාළ ජා�ය�තර ��ය 
සං�ථාෙ� කා�ය සාධන �ර�� හා ෙහාඳ ක�මා�තය , ෙලෝක බැං� ස�හෙ� ��ෙව�� EHS 
මා�ෙගෝපෙ�ශ . 

ඊඑ�එ�එ� ම�� ව්යාපෘ�ෙය� �ට�ම ද�වා (අර�දෙල�) ��ක ව්යාපෘ� ත�ෙ��ව, ව්යාපෘ� 
සංව�ධනය, ඉ���� සහ ෙමෙහ�� ආවරණය වන අතර පහත සඳහ� දෑ ආවරණය කර�: 

• ��ක ත�ෙ��ව සහ ප��ා ��ම 

• �ය හැ� ඊ සහ එ� අවදාන� ව��කරණය 

• ��තරා�මක ව්යාපෘ� ඇග�ම/�� ක�සරකම සහ ඊ ඇ�� එ� ප්ර�� ��ණය 
��ම 

• ��� ප්ර���ට අ��ල �ම සහ�ක ��ම සඳහා අවශ්ය අවම ��ම, අ��ෂණය සහ 
කළමනාකරණ �යවර හ�නා ගැ�ම 

• දැ�ව� පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙද� හා ස�බ�ධ �ම (ඇ��ම 13) 

• ��ගැන�� යා��රණය 

• ව්යාපෘ� ��මය �ය�ය�� වල ඊ ඇ�� එ� අවශ්යතා ඇ�ළ� ��ම 

• ව්යාපෘ�ෙය� �ට�ම ��� ප්ර���ට අ��ල �ම සහ�ක ��ම සඳහා ව්යාපෘ� 
කා�ය සාධනය අ��ෂණය ��ම 

• �එෆ්�ආ� ෙවත �ල්යකරණය කරන ලද ව්යාපෘ� වල ඊ ඇ�� එ� කා�ය සාධනය 
��බඳ අභ්ය�තර වා�තාකරණය 



• පා�ශවක�ව�ට  බා�ර වා�තා ��ම 

  

�යාව�ෙ� සාරාංශය (පහත දැ�ෙවන ප්ර�ථාර සටහන බල�න): 

  

 
  
4              සං�ධානය සහ වග�� 

�එෆ්�ආ� � ඊඑ�එ�එ� �යා�මක ��ම සඳහා අ��ණය කළ න� කරන ලද ඊ ඇ�� එ� 
කළමනාක� (ඊඑ�එ�) ඇත. ඊ සහ එ� ප්ර�ප��යට අ��ලව ආෙයෝඡන �� ෙකෙරන බවට වග 
බලා ගැ�ම සඳහා ඊඑ�එ� ආයතනයට ෙපගස� ආයත�ක ප�සරය සහ �රසාර ස�ප� ෙම�ම 
අවශ්ය ඕනෑම අ�ෙ�ක ෙ��ය/ජාත්ය�තර බා�ර �ෙ�ෂඥ�� සහ උපෙ�ශක�� ෙවත ප්රෙ�ශ 
�ය හැ�ය. 

ඊඑ�එ� � වග��වලට ඇ�ළ� ව�ෙ�: 

• ඊඑ�එ�එ� �යා�මක ��ම සහ එ� කාලා��� සමාෙලෝචන , වැ���� ��� සහ 
සංෙශෝධන අ��ණය ��ම ; 
• T, සාමා�ය වා�තාකරණය ඔ� GFCR ජා�ය�තර ක��ෙ� ESMS කා�යසාධනය ගැන 
• එ� එ� ව ◌ාපෘ�ය ඇ� බව සහ�ක කර එෙර�ව �රගත GFCR ඊ සහ එ� 
�ර�ප��ය, බැහැර ලැ���ව , සහ ෙයෝ�ත �යාපෘ�ය හැ� ඊ සහ එ� අවදාන� 
සඳහා ව��කරණය කර ඇ� බව ; 
• ඊඑ�අ�ඒ � ෙයා� ��ෙ� ෙකා�ෙ�� �එෆ්�ආ� ඊ ඇ�� එ� ප්ර�ප��යට අ��ල 
බවට වග බලා ග�න ; 
• Dur ing �යාපෘ�ය �ල�ගැ�ම , ඇ� බවට සහ�ක GFCR ඊ සහ එ� සමාෙලෝචන 
ප�පා�, මඟ ෙප��ම සහ ����� අ�ගමනය කර 
ඇ� අතර ඒ වන �යාපෘ�ෙ� ප�සරය අ� performanc ඊ / අ��ල එෙර�ව අදාළ 
අව�යතා ත�ෙ�� කර ඇ� බව�; 
• අදාළ අවශ්යතා වලට අ��ලව අඛ�ඩව අ��ල ෙනා� කළෙ� ව්යාපෘ� අ��ෂණය 
හා අ��ෂණය කරන බවට සහ�ක �ම ; 
• ඉ��ප� කරන ලද �ය�ම ව්යාපෘ� ඊ ඇ�� එ� අ��ෂණ වා�තා සමාෙලෝචනය 
කර�න 



• සකසා වා��ක ඊ nvironment හා සමාජ කා�ය සාධන r මත පදන� �, 
eport ආව��තා අ��ෂණ වා�තාව ෙ� ෙපර එම investee � අ� කෙ�ය සමාග� , සහ 
ෙවන� ඊ අව�ය �ය හැ� බව සහ එ� වා�තා ; 
• ඊ සහ එ� ප්ර�ප�� සහ �යා ප�පා� ��බඳව ආෙයෝඡනය සඳහා � වැ� ලබා 
ෙද�න ; 
• සමග වැඩ කර�න GFCR හා ෙපගස� �ෙය�ඨ �ට� �රමාණව� තර� ස�ප� 
ඵලදා� සඳහා ලබා ගත හැ� බව සහ�ක ��ම සඳහා anagement ��යා�මක වන 
පැවසරන ඊ සහ එ� �ර�ප�� සහ ��යා ��ෙව� , 
• පා�ස�ක සමාෙලෝචන , �ගණන සහ ඊඑ�අ�ඒ පැවැ��ම සඳහා සහාය �ම සඳහා 
කැඳ�ය හැ� ���ක� ල� ප�සර උපෙ�ශක��ෙ� සහ �ෙ�ෂඥ��ෙ� ෙගා�ව� 
පව�වාෙගන යාම ; (ඇ��ම 10 බල�න) 
• ��ගැන�� යා�ත්රණය� �යා�මක වන බවට�, අදහ� කළමනාකරණය 
��ම �එෆ්�ආ� ඊ ඇ�� එ� ප්ර�ප��යට අ��ලව �� වන බවට� වග බලා 
ග�න ; (බල�න ඇ��ම ES 11 සහ 12 ) 
• ෙපගස�ෙ� ෙ�ඛන රඳවා ගැ�ෙ� ප්ර�ප�� වලට අ��ලව ව්යාපෘ� ඊ ඇ�� 
එ� ෙ�ඛන �� ෙලස කළමනාකරණය කර ෙගා� කර ඇ� බවට සහ�ක �ම 

ඊ සහ එ� වග�� වල සාරාංශය (පහත දැ�ෙවන ප්ර�ථාර සටහන බල�න): 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

ඊඑ�එ�එ� �යා�මක ��ම සඳහා ඇ�තෙ��� ගත අයවැය 

අර�දෙ� ආෙයෝඡන කාලය �ළ (දළ වශෙය� අ��� 7) ඊඑ�එ�එ� �යාකාරක� වැ� වශෙය� 
සංෙ��ද්රණය ව� ඇත. ඊට ප�, ඊ ඇ�� එ� කළමනාක� ප්රධාන වශෙය� අවධානය ෙයා� 
කර�ෙ� වා��ක වා�තාකරණය සහ ම� �ය හැ� ��ගැන�� ��බඳව ය. 

  

��යාකාරක� වා��ක ��වැය 
ඇ.ෙඩා 

පළ� වසර 7 
සඳහා �� 
��වැය ඇ.ෙඩා 

පළ� මාස හය �ළ ඊඑ�එ�එ� (“��ෙම� 
ඉෙග�ම”) �යම ��ම සහ ��� ෙලස සක� 
��ම 

15,000 � 15,000 � 

Primary responsibility: 

• ES Manager 
• Investment team 
(to ensure compliance 
with eligibility criteria 
and risk categorization) 

Screening Due Diligence Investment 
Decision

Investment 
Agreement

Holding, 
Monitoring & 

Reporting
Exit

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
ensure ESIA, 
ESAP, etc. are 
conducted) 

Secondary 
responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ 

external 
consultants 

Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed decision 
taking into account 
E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 

Primary responsibility: 

• Investment and legal 
team (to include E&S 
issues in formal 
agreements) 

Support: 

• ES Manager 

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
implement ESMMP) 

Secondary responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ external 

consultants 
Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed 
decision taking into 
account E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 



ෙමෙහ�� ම�ට�� �එෆ්�ආ� ෙ�වක�� 
��� ��ම (��ක හා �නරාව�තන ���ව) 

10,000 � 70,000 � 

ෙ��ය ව්යාපෘ� ෙයෝජක�� සමඟ ධා�තා ව�න 
ෙ�වා (ව්යාපෘ� �ථාන නැර�ෙ�� ඊඑ�එ�එ� 
වැඩ�� සහ ඊ ඇ�� එ� ���ව) 

20,000 � 140,000 � 

අර�දෙ� ඊ සහ එ� ක�ඩායම 300,000 � 2,100,000 

බා�ර �ෙ�ෂඥ�� ( උදා: ඊඑ�අ�ඒ, ඊඑ�ඒ� 
සහ ෙවන� �ය�ය�� සමාෙලෝචනය ��මට) 

100,000 � 700,000 

ෙලා�����, සංචාරක ආ�ය. 40,000 � 280,000 � 

වා��ක වා�තාව (අ��ෂණය, සැල�� ��ම, 
ප්රකාශයට ප� ��ම) 

40,000 � 280,000 � 

      

�� වසර 525,000 �   

ස���ණෙය�ම 7 අ���   3, 585 , 000 

  

  
5              �භ�ය අවදානම ප��ා ��ම සහ ව��කරණය 

ක�� �ය/ෙනා��ෙ� �රණ ගැ�ෙ� ���ෙ� ප්ර�ඵලය� ෙලස ව්යාපෘ� ක�� කළ ඊ ඇ�� එ� 
සමාෙලෝචනය සහ ව්යාපෘ�ය ඉ��යට කරෙගන යාමට අ�මැ�ය ලබා �ම සඳහා ෙමම ෙකාටස අදාළ 
ෙ�. ෙමම බැහැර ලැ���ව ප��ෂාව, ��ක අවදාන� හ�නාගැ�ම, �භව ඊ සහ එ� ගැට�, අදාළ 
�ය�� පැව�, තාවකා�ක ඊ සහ එ� පැව� ඇ�ළ� ඇ �යාපෘ�ය කළමනාක� ategorization හා 
ෙසායා ගැ�� ස��ෙ�දන. 

� � roposed rojects ඇත එෙර�ව �රගත GFCR ඊ සහ එ� �ර�ප��ය සහ exc lusion 
ලැ���ව (ඇ��ම 1 බල�න) �� POI � n �රණය ��ම සඳහා කට�� ��ම � �යාපෘ�ය ��ගත 
හැ� න�. �ය�ම අ�එෆ්� �එ� වලට අදාළ �ෙ� හැ�යාව සහ අවදාන� ම�ටම ත�ෙ�� ��ම 
සඳහා ප��ා ��ම ෙමයට ඇ�ළ� ය . ෙමය බැහැර කරන ලද �යාකාරකමකට ස�බ�ධ න� 
ෙහෝ ව්යාපෘ�ය ඊ සහ එ� ප්ර�ප��යට අ��ල ෙනාෙ� න�, ව්යාපෘ�ය තව�රට� සලකා 
බල� ෙනාලැෙ� .   බැහැර ලැ���ෙ� නැ� �යාපෘ� සඳහා, ESM ආර�භක බව සහ�ක කර� 
ඇත ත�ෙ�� හැ� ඊ සහ එ� අවදාන� සෑ� �යාපෘ�ය මත පදන� මම ෙතාර�� අංශය ම�� 
සපයන �යාපෘ� කළමනාක� බව අ�යෙ� � , හා ෙව� අඩ� සංචාරය ��මට 
යට�ෙ� . � ගායනා �යැ� ඇ��ම 5 ලබා ����� ලැ���ව , ෙමම ඊ එ� එ� බව සහ�ක කර� 
ඇත තාවකා�ක ඇ ategory පැව� ඇත ෙමම �යාපෘ�ය සඳහා වන සහ ලැ���ව අෙ��ෂා සැල�ය 
�� ඊ සහ එ� අවදානම ඉ�ම� කර�. ෙ�ශ�ණයට අදාළ අවදාන� සාධක ෙ�ශ�ණය හා ස�බ�ධ 
�ල්ය ෙහ�දර� ��� (��එෆ්�) ��බඳ කා�ය සාධක බලකාය සමඟ අ��ලව සලකා බල� 
ලැෙ�. ව්යාපෘ� සඳහා �ල්යමය බලපෑම� ඇ� කළ හැ� ෙ�ශ��ක �ප�යාස ෙ��ෙව� ඇ� වන 
ෙභෟ�ක හා සංක්රා��මය අවදාන� ත�ෙ�� ��ම ෙමයට ඇ�ළ� ය. ෙම� අර�ණ 
න� ව්යාපෘ� සක� ��ෙ�� ඊ ඇ�� එ� අවදානම ත�ෙ�� ��ෙ� වෑයෙ� ම�ටම සහ ෙගා /ෙනෝ 
ෙගෝ �රණ ���� ෙවත දැ�� �මට අවශ්ය ස��තරා�මක ඊ සහ එ� ෙකාතර� �රට �රණය 
��ම ය . � ඔ� c ategory ක සම�ථ �යාපෘ�ය අවදාන� ෙ� accordi ෙවත ng පහත ව�ව : 

ඊ සහ එ� අවදාන� ව��කරණය 
ව�ගය   උදාහරණ 



ඒ 

සැල�ය �� අ�තකර 
පා�ස�ක ෙහෝ සමාජ අවදාන� 
සහ/ෙහෝ ��ධ, ආප� හැර�ය 
ෙනාහැ� ෙහෝ ෙපර ෙනා� 
�� බලපෑ� ස�ත ව්යාපා�ක 
කට�� . 

�රසාර සාගර ��පාදනය 
- සාගර ප�සරය �ළ මහා ප�මාණ � �ෆ්� දැ� ම�� 

ඇ��ම            
ප�සර සංචාරකවාදය 

- �ශාල නැ� ගම� ෙමෙහ�� එ�          
�රසාර ය�තල පහ�ක� 

- අන��දායක අපද්රව්ය කළමනාකරණය          
- �ශාල අ�ෙවරළ ශ��ය          

� 

��ත අ�තකර පා�ස�ක 
ෙහෝ සමාජ අවදාන� සහ/ෙහෝ 
�� සංඛ්යාව� ඇ� 
බලපෑ� ස�ත ව්යාපාර 
�යාකාරක� , සාමාන්යෙය� 
ෙව� අඩ�ය �ෙ��ත, ෙබාෙහෝ 
�රට ආප� හැර�ය හැ� සහ 
අවම ��ෙ� �යවරය� ��� 
පහ�ෙව� �ස�ය හැ�ය. 

�රසාර සාගර ��පාදනය 
- �රසාර �වර, �� ෙගා�තැන සහ ජල�� වගාව (උදා: 

��� පැලෑ� ෙගා�තැන, ම�� ෙහෝ ඉ�ස� ඇ�වා 
- සහ ���ය)          

- ෙකාර� වගාව          
ප�සර සංචාරක ව්යාපාරය : 

- �රසාර ෙලස කළමනාකරණය කළ ෙහෝට� 
�ෙ�තන          
  

�රසාර ය�තල පහ�ක� 
- කසළ ව��කරණය වැ� ��� ��ම :          

• MSW ව�ග ��ෙ� ෙ�ඛාව 
• ෙකා�ෙපා�� ෙපාෙහාර පැල 
• ��වා� ��ණය 
• ප්ර�ච�කරණ බලාගාරය 
• �ෙරා��� සහ වා��කරණය 
(ඔ��ජ� ෙනාමැ� �ට)[2] 

- �න�ජන�ය කෘ�ක�මා�තය          
- �රසාර වා�මා�ග          
- ජලය සහ ස�පාර�ෂාව:          

• අපජල ප�තාගාරය 

� 

අවම ෙහෝ අ�තකර පා�ස�ක 
ෙහෝ සමාජ අවදාන� සහ/ෙහෝ 
බලපෑ� ස�ත ව්යාපා�ක 
කට�� . 

�රසාර සාගර ��පාදනය 
- සැප�� දාම ෙසායා ගැ�ෙ� ව්යාපෘ�          

  
ප�සර සංචාරකවාදය 

- අෙ� ප්රමාණෙ� �ඩා ප්රමාණෙ� �යාකාරක�: ස�ෆ්, 
����, �ෙනෝක��ං          
  

�රසාර ය�තල පහ�ක� 
- දැනට පව�න �රසාර ය�තල 

පහ�ක� ප්ර�සං�කරණය ��ම ( ඉ, � , පව�න 
වා�මා�ග ප�ධ�ය නැවත සක� ��ම)          

  

ෙයෝ�ත ආෙයෝඡන ප��ා ��ම සහ ව��කරණය ��ෙ� �යාව�ය ම�� ඇ� �ය හැ� අවදාන� 
ව��කරණයට ෙ�� ෙ�. පහත දැ�ෙවන ප�� ඉ� කළ �� ඊ ඇ�� එ� අවශ්යතා ම�ටම ෙමය 
�රණය කර�: 

• �ය�ම කා�ඩ A ග�ෙද� වලට (එන� �එ�එ� 5-8 අ��වා�මට ඉඩ ඇ� අය) 
අ�එෆ්� �එ� 1 � ���ධාන හා ස�කාරක රෙ� �යාමන අවශ්යතාවය�ට අ��ලව 
��ම� පා�ස�ක හා සමාජ බලපෑ� ත�ෙ��ව� (ඊඑ�අ�ඒ) සක� ��ම අවශ්ය 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2


ෙ�. ඊඑ�අ�ඒ ���ක� ල� උපෙ�ශකෙය� ��� �� කර� ලබන අතර එයට පා�ස�ක 
හා සමාජ කළමනාකරණ සහ අ��ෂණ සැලැ�ම� (ඊඑ�එ�එ��) ඇ�ළ� 
ෙ�. ඇ��ම 2 � �එ� සහ අවශ්යතා ��බඳ ��තරය� සහ ඇෙන�� 6 � �එ� වලට 
අ��ලදැ� ප��ෂා ��ම සඳහා ����� ලැ���ව� අඩං� වන අතර එය ඊඑ�අ�ඒ 
සහ ඊඑ�එ�එ�� සඳහා දළ සටහන� ෙලස ද ෙ�වය කර� . තවද, ��එෆ් ��� ඒ 
කා�ඩෙ� ව්යාපෘ� සඳහා ෙපගස� ප්ර�තනය කර ෙනාමැ� අතර ඒ �සා ඒ කා�ඩෙ� 
ව්යාපෘ� වල ආෙයෝඡනය සඳහා ෙපගස�ෙ� ප්ර�තනය උස� කරන ෙත� �ස 
�එෆ්�ආ� ��� කා�ඩයක ව්යාපෘ�ය� සඳහා ආෙයෝඡනය ෙනාකර�. 

• �ය� �රව�ගය � ග�ෙද� අව�ය ��ත / අවධානය ෙයා� ද ඇ�ළ� වන 
ESIA ක ප�සර සහ සමාජ කළමනාකරණ හා අ��ෂණ සැලැ�ම ( ES එ� පා��ෙ��� 
ම��� ) හ�නාග� අවදාන� කළමනාකරණය සඳහා. ��� �දාන� වන �යාපෘ� 
සංව�ධක හා ES කළමනාක� ෙහෝ ය� ���ක� ල� �ෙ�ෂඥ අව�ය ස�කාරක රට 
අව�යතා ස�රා�ම සඳහා සහ අදාළ ජා�ය�තර ��ය සං�ථාෙ� සහ 
�ය�� ( ෙ� ��ර ඇ��ම 2) . �එ� 5-8 (උදා: ය� ප�ං� ���) අ��වන ව්යාපෘ� සඳහා 
නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම� (උදා: නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� 
සැලැ�ම� සක� ��ම සඳහා අ�එෆ්� අ�ෙපාතට අ��ලව) ෙහෝ �වෙනෝපාය 
ප්ර��ථාපන සහ ෛජව ��ධ�ව �යාකා� සැලැ�ම , උදාහරණය� ෙලස සක� කළ 
��ය. ව්යාපෘ� සක� ��ෙ� අ�යෙ�� (ඇ��ම 15 සහ ඇ��ම 16 බල�න) . ෛජව 
��ධ�ව �යාකා� සැලැ�ම සංව�ධනය ��ම සඳහා අ�එෆ්� මා�ෙගෝපෙ�ශන සටහන 
6 (අ�එෆ්�, 2012 ආ) සහ ක�මා�තයට අදාළ ප්ර��� අ�ගමනය කළ ��ය. ඇ��ම 15 
සහ 16 � ද�වා ඇ� ආර�ක �යාකා� සැලැ�ෙ�� �ස�ය �� ගැට� ��බඳ සඳහන� 
ද ෙ�. 

• සමඟ �ය� ෙයෝජනා ග�ෙද� �රව�ගය � ව��කරණය ස�කාරක රට 
�යව�ථාදායක හා �යාමන අව�යතා සඳහා අ��ල �ම ��ස අව�ය කරන බව හා 
ඕනෑම තැනක practica l �රාම අව�යතා . අවදාන� අ� ම�ටමක පව�ද නැතෙහා� 
අමතර ත�ෙ��ව� අවශ්යද ය�න �රණය ��ම සඳහා ව්යාපෘ� ඔ��ෙ� ��ත 
කාලය �රාම අ��ෂණය කර� ඇත. 

ඊඑ�එ� � ��කාව� / වග�� 

• සෑම ව්යාපෘ�ය�ම �එෆ්�ආ� ඊ ඇ�� එ� ප්ර�ප��, බැහැර ��ෙ� 
ලැ���වට එෙර�ව ප��ා කර ඇ� අතර ප�ව ඊ ඇ�� එ� අවදානම සඳහා 
ව��කරණය කර ඇ� බවට වග බලා ග�න; 
• ඊ ඇ�� එ� ප��ණ සටහන� සකස�න ( ඇ��ම 5 � ප��ණ සටහන 
බල�න ); 

• අවදාන� ව��කරණය සහ අවශ්ය ප�� ගැල�� ��බඳ ෙකෙර�� පව�න 
සමාෙලෝචනය; 

වා�තා සහ �ය�ය�� වලට පහත දෑ ඇ�ළ� ෙ�: 
• � ඕ /එ� ඕ � ඕ ����� ලැ���ෙ� සටහ� කර ඇ� ඊ ඇ�� එ� සලකා බැ�ෙ� 
වචන (ඇ��ම 5) ; 
• ��ව ක�සර ෙමෙහ�ම� �� කර�ෙ� කවදාද සහ න�, �ෂය පථය BTOR 

  
6 �� ක�සරකම              

��ක ප��ණ අව�ය ප� කරන ඊ ඇ�� එ� ක�සර �යා ප�පා� එෆ් ෙහෝ �ය හැ� ආෙයෝඡන ෙමම 
ෙකාටෙ� ��තර ෙකෙ� .  ඊ ඇ�� එ� �� ක�සර �ෙ� අර�ණ ව�ෙ�: 



• ෙයෝ�ත ව්යාපෘ�ය� හා ස�බ�ධ අ�තකර හා වා�දායක ඊ සහ එ� අවදාන� 
සහ/ෙහෝ බලපෑ� හ�නාෙගන ත�ෙ�� කර�න (ඇ��ම 3 සහ ඇ��ම 5 බල�න) ; 
• ව්යාපෘ� ��ය, බලපෑ� කරන ප්රෙ�ශය , ආ�ත පහ�ක� සහ ව්යාපෘ�ෙය� �ඩාවට 
ප� � ��ගල�� ෙවත පැ�ෙණ�න ; 
• �දාන�, ෙහෝ ඊ nsure බව �යාපෘ� ෙයෝජක / investee � ඇත repar සං� , සහ �ය�� 
සහ EHS මා�ෙගෝපෙ�ශ අව�යතා ස�බ�ධෙය� � ESIA හා ESMMP; තා��ක සහය, 
ඊඑ�එ� ෙහෝ බා�ර උපෙ�ශක��ෙ� සහාය ඇ�ව �එ� සහ ඊඑ�එ� 
මා�ෙගෝපෙ�ශ (ඇ��ම 6 බල�න) � අවශ්යතාවය�ට අදාළව ඊඑ�අ�ඒ සහ 
ඊඑ�එ�එ�� සක� ��ම සඳහා ආෙයෝඡක��ට අවශ්ය ධා�තා ව�ධන ෙ�වා සපය� 
ලැෙ� . 
• අ�එෆ්� �එ� � අවශ්යතා සහ ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ වල ���ධාන වලට අ��ල 
ෙනාවන ප්රෙ�ශ ��ණය ��ම; 
• �ය�ත ක�සර අව�ෙ�� ඊ ඇ�� එ� අ��ල �ම සඳහා අවශ්ය 
�යාමා�ග/ෙතාර�� හ�නා ගැ�ම; 
• ෙකා��රා� ��මය �ය�ය�� වල සඳහ� �යවරය�/ෙතාර�� හ�නා ගැ�ම; 
• ඊඑ�අ�ඒ � ���ත �ඩැ� වසා දැ�ම සඳහා ���ත කා�යය� ඇ�ළ� ඊඑ�ඒ� 
එක� අවශ්ය ප�� සක� කර�න; 
• �ර�ය ඊ ��බඳ හජාජාක දැ�ව� සහ එ� උප�රව හා අව�ථා (අ හරහා 
උදා: n ඇ��ම 7 ෙහෝ ෙවන� �ය�ය�� වල සඳහ� ආකාරයට ESRS) 

��ක ත�ෙ��ව : ඒ n ඊ සහ එ� �ර�නාව�ය (ඇ��ම 5 බල�න ) ජා�ය�තර ��ය සං�ථාෙව� 
සහ �ය�� යටෙ� �යාපෘ�ය අවදාන� ��තර ��මට සක� කර ඇත (බල�න ඇ��ම 2) සහ ෙමම 
ත�වය�ට එෙර�ව කා�ය සාධනය වැ� ��� ��මට අව�ථා හ�නා ගැ�ම සඳහා , අවදාන� �භවය 
ස�බ�ධෙය� �ය�ම �එ� ත�ෙ�� ෙකෙ�.  

කා�න පත්රය : අව�ථාව සඳහා ද්රව්යමය ස�ප� වැය ��මට ෙපර ��ෙ�� කාලය� ඇ�ළ� 
ඉල�කගත සමාගම/ව්යාපෘ�ය සමඟ උස� ම�ටෙ� කා�න පත්රය� සාක�ඡා ��මට �එෆ්�ආ� 
උ�සාහ කර�. 

ෙතවන පා�ශ�ය උපෙ�ශකව�� : ඊ ඇ�� එ� �යාකා� සැලැ�ම� සක� ��ම සඳහා ඊ ඇ�� එ� 
සඳහා උන��ෙව� සහ සංව�නයට සහාය �ම සඳහා ��වන පා�ශ�ය උපෙ�ශකෙය� ෙහෝ වැ� 
ෙදෙන� ස�බ�ධ කර ගැ�මට �එෆ්�ආ�ට හැ�ය. 

ආෙයෝඡනය කළ �� ක�සරකම : ප්රධාන කළමනාකරණය, ව්යාපාර/ෙමෙහ��, 
ක�මා�ත/ෙවෙළඳෙපාළ, �ල්ය ආකෘ�ය සහ ආෙයෝජන ව�හය ඇ��ව �ල්ය දෘ�� ෙකෝණය�� 
අව�ථාව ත�ෙ�� ��ම සඳහා �එෆ්�ආ� ආෙයෝඡනය ෙකෙර� දැ� උන��ව� ද�ව�. ආෙයෝඡන 
ක�� සංෙ�ශය� සක� කර ආෙයෝජන ක�� ���� එක� ෙහෝ ��පය� පැවැ�ෙව� ඇත. අ�� 
සංෙ�ශය ද්රව්යමය ඊ ඇ�� එ� අවදාන� සහ අව�ථා සාරාංශ කර�. 

ප්ර��ධ ෙහ�දර�: ��ම� ඊඑ�අ�ඒ �යාව�ෙ� ෙකාටස� ෙලස මහජන අදහ� �ම�� සහ 
ෙහ�දර� ��� වලට අදාළ අවශ්යතා ෙම�ම ෙකාට� ��ය� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� අවශ්යතා ��ය 
අවස� �මට ෙපර ස���ණව ස�රා�ම ඊඑ�එ� ම�� සහ�ක ෙකෙ�. � කා�ඩෙ� ව්යාපෘ� 
වල�, අ�මත ��ෙ� අ�කා�ෙ� �රණයට අවම වශෙය� �න 30 කට ෙපර ඊඑ�අ�ඒ සහ පා�ස�ක 
හා සමාජ කළමනාකරණ හා අ��ෂණ සැලැ�ම� (ඊඑ� එ� එ��) ෙහ� කළ ��ය. ආර�ක වා�තා 
ඉං�� සහ ප්රාෙ��ය භාෂා ෙදෙක�ම ලබා ගත හැක (ඉං�� නැ�න�). එම වා�තා ��එෆ් ෙවත 
ඉ��ප� කර ෙපගස� සහ ��එෆ් ෙව� අඩ� යන ෙදෙක�ම ෙම�ම ��එෆ් ෙතාර�� ෙහ�දර� 
ප්ර�ප�� සහ (ෙතාර�� ෙහ�දර�ෙ�) 7.1 වග�� වලට අ��ලව �ඩාවට ප� � ජනතාවට පහ� 
�ථාන වල ඉෙල�ෙට්රා�ක ස�බ�ධක ම�� ��එෆ් ෙවත ලබා ෙද� ඇත . ��එෆ් පා�ස�ක හා සමාජ 
ප්ර�ප��ය. 

  



ඊඑ�එ� � ��කාව� / වග�� 
• ඊ සහ එ� ප්ර�නාව�ය ��යාකාරව ස���ණ කර ඇ� බවට සහ�ක ව�න; 
• ව්යාපෘ� ෙතාර�� ප�කාෙ� ඊ ඇ�� එ� අංශය ඊ ඇ�� එ� ප්ර�නාව�ෙය� 
�ගමන ���� කරන බවට වග බලා ග�න; 
• ව්යාපෘ� ශක්යතා අධ්යන (ඊ ඇ�� එ� අ�ත�ගතය) අවස� ��ම සඳහා ඊ සහ එ� 
උපෙ�ශක��ෙග� ෙ�වා �මනා සමාෙලෝචනය කර�න ; 
• බව සහ�ක n ඊ සහ එ� ��යාකා� සැලැ�ම (ESAP) prepar � ඇත සං� අව�ය 
�ථාන, 
• ෙකා�ත්රා� වල ප්රධාන ���� ඇ�ළ� බවට වග බලා ග�න 
• �එෆ්�ආ� ඊ සහ එ� ප්ර�ප��යට අ��ල �ම සඳහා ව්යාපෘ� �ය�ය�� වල 
අවසාන සමාෙලෝචනය �� කර�න . 

  
වා�තා සහ ප්රෙ�ඛන 
පහත සඳහ� දෑ �එෆ්�ආ� ප්රෙ�ඛන ෙගා� ��ෙ� ප�ධ�ය �ළ ගබඩා කර ඇත : 

• බ�න ෙ� හා ෙයෝජනා සඳහා ඊ එ� අ� s (බල�න ඇ��ම 4) 
• ESIAs (ඇ��ම 6 බල�න) 
• ලබා ගත හැ� �ය�ම ඊ ඇ�� එ� ඇග�� ෙතාර�� සහ ෙ�ඛන; 
• ��ෙ�ශ ඇම�මට ග� �යාමා�ග ඇ��ව ���� ����; 
• �ර�ය �යාපෘ�ය ත�ෙ�� ෙතාර�� හා ESAP ෙ� ත�ෙ�� �� ෙ�ඛන ස���ණ 
බව සහ�ක ��ම සඳහා එකඟ � අ�ෙ�ක ��යාමා�ග ඇ��; 
• ෙදෙ� අ�මැ�ය ෙ� ඕනෑම බා�ර �ෙ�ෂඥ සඳහා භා�තා; 
• ඊ ඇ�� එ� ක�සර ෙමෙහ�ම (ආප� කා�යාල වා�තාව ෙවත) BTOR. 

  
7              ආෙයෝජන ���ම හා �වැර� ��යා S අ��ලතා සා�ෂා� කර ගැ�ම සඳහා 

�යවර 1 : ප� එම අවස� �රණය සඳහා ආෙයෝජනය ��මට ඇ� �යාපෘ�ය �� කර 
ඇ�ෙ� ��� GFCR ෙ� මම � , එම ESM �යාපෘ� �ළදා�ෙය� ඇත / ආෙයෝජන ��මට, කළමනාක� 
සහ �යාපෘ� ��ඥ බව සහ�ක ෙහෝ ��ය� ��ම� ඊ එ� එ� එ� � ෙහෝ ESAP අව�යතා ( 
උදාහරණය� ඇ��ම 8 ලබා ඇත) ඇත එම ඇ�ළ� ආෙයෝජන, ඉං�ෙ�� �රස�පාදන ඉ���� 
( නැෙගන�ර පළා� සභාෙ� ) / ෙමෙහ�� හා නඩ�� ( සාමා�ය සහ එ� ) ��ය ���ම s / 
���� අදාළ තා� �රට එ� එ� අව�ථාවක / උප ෙකා��රා�. 

�යවර 2 : �එෆ්�ආ� ප�ව ��ධ ව්යාපෘ� හ��ක�ව� වන ඊඑ�එ� ප්ර�පාදන 
සහ �ල්යකරණ ���� වල ආෙයෝඡන ෙකා�ෙ�� සමඟ සාක�ඡා කර එකඟ ෙ�. ෙ�වා 
සාමාන්යෙය� �ය�ම ආෙයෝඡන වලට අදාළ වන �ථාවර ඊ සහ එ� ෙකා�ෙ�� ව�� සම��ත 
වන අතර ඊ සහ එ� �� උන��ෙව� හ�නා ග� ව්යාපෘ� �ෙ��ත සහ වා�තා 
��ෙ� ෙකා�ෙ�� ව�� සම��ත ෙ� . ඔ�� කළ �� ෛන�ක ෙ�ඛන 
�ෙයෝජනය උදාහරණය� ෙපා� ඊ සහ ෙලස එ� අ�ථ දැ���, �ෙයෝජනය� සහ වග��, 
උෙපෙයෝජන ෙකා�ෙ��, පළා� සභාෙ�� / O & M ෙකා��රා�ක�ව� සඳහා ෙකා��රා� 
�ය�ය�� නැවත අ��ල ස�බ�ධෙය� සහ / ෙහෝ ���� ම�� අ�ථ ��පනය කර ඇ� ප�� 
quirements GFCR ෙ� ඊ සහ එ� �ර�ප��. �එෆ්�ආ� � ඊ සහ එ� ප්ර�ප��ෙ� �දැ�ක� 
�සඳන �ෙ�චනා�මක අවම ��ෙ� �යාව� ඕනෑම ආෙයෝඡන ���මකට ආෙයෝඡන ෙකා�ෙ�� 
ෙලස ඇ�ළ� ෙ� . එෆ් ෙහෝ ඇ � egory ඒ 'හා' � �යාපෘ� , ෙ�වා ��මට ෙලස ඇ�ළ� ESAP . 

ඊඑ�එ� � ��කාව� / වග�� 
• �� ���මට ඊ ඇ�� එ� ෙකා�ෙ�� ඇ�ළ� කර ඇ� බවට වග බලා ග�න 
• �යාපෘ� සහෙයෝ�තාවය සමඟ ආෙයෝජන ���ම� බව සහ�ක ෙ� , අදාළ ඊ සහ 
එ� ෙකා�ෙ�� ඇ�ළ� අ�ව GFCR ෙ� ඊ සහ එ� �ර�ප��ය�, �යවරය� ක ESAP 
ප�� සාරාංශ සහ ඇ�ළ� කරන බව 



වා�තා සහ ප්රෙ�ඛන 
• ආෙයෝජන �රණ මට ඊ ඇං�ම �ගමනය හා ඕනෑම ප� �පර� �යවර 
• ඊඑ�ඒ� සහ ආෙයෝජන ���ම/����ගත ඊ ඇ�� එ� ���� 

  
8 අ��ෂණය , අ��ෂණය , වා�තා ��ම              

ෙමම ඊ සහ එ� කා�ය සාධන �යාපෘ� හා �යාපෘ� ෙකා��රා�ක�ව� අ��ෂණය හා 
අ��ෂණය කර� ඇත ආෙයෝජන ���ම සහ ඕනෑම ESIA අ��ල සහ�ක ��ම සඳහා, ESM එ� � 
හා ESAP අව�යතා මත පදන� පහත සඳහ� කට�� : 

• ආව��තා අඩ�ය සංචාර ��� GFCR ESM (ෙහෝ ෙතවන පා�ශ�ය උපෙ�ශක) ඉ���� 
�ළ , EHS අවදාන� ම�ටම අ�ව හා ප��ෂා ��මට ESM එ� � සහ ESAP ��යා�මක 
��ම ; 
• ඉ��ප� ��ම සාමා�ය ��� �රග�ය වා�තා නැෙගන�ර පළා� සභාෙ� 
ෙකා��රා� o ඕනෑම n ��යා හා අව�යතා අ��ෂණය එකඟ ESAP �රෙ�ඛගත කැ� 
ෙපෙනන ඊ �වැර� ��මට HS ෙ� sues ; 
• �� � �න 3 �ළ ඕනෑම ඊඑ�එ� ���� (පා�ස�ක, සමා�ය, 
මරණ) �එෆ්�ආ� ෙවත වා�තා ��ම 
• ��� බා�ර පා�ස�ක �ගණන වා�තා ප�පාදන ESM ප�� කළ අව�ය සලක� ; 
• ඒ කා�යාලයට ආප� අ��ෂණය වා�තාව (BTOR) සක� කර� ඇත �ෙ��ර චා�කා 
මත පදන�ව, බා�ර �ගණන හා ��යා outstand �වැර� ��මට එකඟ ඊ ing සහ 
එ� ක�� ; 

ඊඑ�එ� � ��කාව� / වග�� 
• ඉ���� කාලසටහනට සහ ඊඑ�ඒ� අ�තම අවස� කරන �නය�ට අ��ලව ව�� 
වර අඩ� ���ණය� �� ෙකෙරන බවට වග බලා ග�න 
• ඊ�� ෙකා�ත්රා�ක� සාමාන්ය ප්රග� වා�තා ඉ��ප� කරන බවට වග බලා ග�න 
• ප්රග� වා�තා සමාෙලෝචනය කර ඊ සහ එ� ���� වා�තා � ඇ� බවට වග බලා 
ග�න 
• අඩ� පැ��� සහ බා�ර �ගණන මත පදන�ව වා�ා සක� ෙකෙරන බවට වග බලා 
ග�න 
• ��ගැන�� යා�ත්රණය �යා�මක කර ඇ� බව තහ�� කර ගැ�ම සහ ඵලදා�ව 
�යා�මක ��ම සහ ��ගැන�� වලට ��ය� ෙය�ම 
• ඉ���� වල� ඊ�� ෙකා�ත්රා�ක� සහ ෙමෙහ�� වල� ඕ ඇ�� එ� 
ෙකා�ත්රා�ක� ��� ආකෘ�ගත වා�තා ව�හය� ඉ��ප� කරන බවට වග බලා 
ග�න. වා�තාෙ� ව්යාපෘ� ඊ ඇ�� එ� කා�ය සාධනය සහ ඊසා�, ෙකා�ත්රා� හා 
�යාමන ෙකා�ෙ�� වලට අ��ල �ම ��බඳ සා�� ඇ�ළ� ෙ� 
• ඊ ඇ�� එ� �ට�ෙ� වා�තා සක� කර ඇ� බව තහ�� කර ගැ�ම, ප්ර��ථාපන 
�යා �� කර ��ම යනා�ය (�ට�ෙ� ����� ලැ���ව අවස� කර ඇ� බවට 
සහ�ක ව�න) 

  
වා�තා සහ ප්රෙ�ඛන 

• ව්යාපෘ� වා�තා , ��ඕආ�, ඊඑ�ඒ� ත��ෙ� වා�තා �එෆ්�ආ� ප්රෙ�ඛන 
ප�ධ�ය �ළ ෙගා� කර ඇත 

9 වා�තා, ප්රෙ�ඛන හා ත��ව පාලනය               

ඊ සහ එ� ආ�ත කා�යය�, ප්ර�දාන සහ ෙ�ඛන සඳහා ත��ව පාලනය සහ�ක ��ෙ� ෙ���ය 
��ගලයා ඊඑ�එ� ය. ෙ�ඛන පාලනය ��ම අත්යවශ්ය�. �ය� ���� හා එ� අ�යයන, 
ES අ� �රෙ�ඛනය, �යාපෘ�ය ෙමෙහ�ම අර��, BTORs, ESRS ෙ� , ESAP ෙ� , ඊ සහ එ� 



��කාශන ෙ� හා ආ��ත ෙතාර�� ගබඩා කර ඇත GFCR �ය��ල ප�ගත ��ෙ� 
ප�ධ�ය�, කළමනාකරණය ෙපගස� . 

ෙමම ESM එම සහෙයෝගය සමග GFCR ප�පාලන සහාය කා�ය ම�ඩලය, වග�ම බව 
�ල�ගැ�ම, වා�තා අ��ෂණය , සහ එක� ෙ�ඛන පව�වා ගැ�ම හා යාව�කා�න තබා ඇත. 

ඊඑ�එ�එ� �යා ප�පා� ව�� වර සමාෙලෝචනය ෙකෙරන බව ඊඑ�එ� ම�� සහ�ක ෙකෙ�. ෙමම 
ESMS සමාෙලෝචනය සහ improveme යට� ෙ� NT ; එය යට� ව� ඇත ��යාව�ෙ� වසර �නකට ප�ව 
බා�ර �ම��. 
  
ඊඑ�එ� � ��කාව� / වග�� 

• බව සහ�ක �ය� ���� හා එ� අ�යයන, ESIAs, BTORs, ESRSs (බල�න ඇ��ම 7) , 
ESAPs හා ඊ සහ එ� �රෙ�ඛනය අෙන�� ව�ග ගබඩා කර ඇත GFCR �ය��ල ප�ගත 
��ෙ� ප�ධ�ය�, 
• ���ෂණ වා�තා සහ අෙන�� �ය�ය�� නඩ�� ��ම හා යාව�කා�නව තබා 
ගැ�ම සහ�ක ��ම 
• ඊඑ�එ�එ� �යා ප�පා� ව�� වර අභ්ය�තර �ගණනයට භාජනය වන බවට වග 
බලා ග�න 
• වසර �නක �යාකා��වෙය� ප� ඊඑ�එ�එ� �යා ප�පා� බා�ර 
සමාෙලෝචනයකට භාජනය වන බවට වග බලා ග�න 

  
වා�තා සහ ප්රෙ�ඛන 

• �එෆ්�ආ� ප්රෙ�ඛන ප�ධ�ය �ළ ෙගා� කර ඇ� ඊ ඇ�� එ� අධ්යන, ඊඑ�අ�ඒ, 
��ඕආ�, ඊඑ�ආ�එ�, ඊඑ�ඒ�, ඊ ඇ�� එ� ��කාශන, අභ්ය�තර ඊඑ�එ�එ� 
�ගණන සහ බා�ර ඊඑ�එ�එ� සමාෙලෝචන. 

  
10           වා��ක අ��ෂණ වා�තා (AMR s ) 

�යවර 1 : මම n ආව��තා අ��ෂනයට අමතරව හා ��� අ��ෂණය වා�තා 
සක� ෙකා��රා�ක�ව� / ��යාක� ෙ� , ඇ ඒ 'හා' � ategory �යාපෘ� වා��ක ���ෂණ 
වා�තාව ඉ��ප� ��මට අව�ය ව� ඇත (අම�) ඕනෑම එෙර�ව �රග�ය 
��තර ESM එ� � සහ ESAP භා�ඩ , එය වන ��මට වා�තා ෙකා��රා� ෙකා�ෙ��, 
අ��ල ඇ�� පහත සඳහ� අ�ත�ගත : 

• ප�චා� ඉ���� � ප්රාෙ��ය ෙර�ලා� වලට අ��ල �ම සහ ෙමෙහ�� 
බලපත්ර /ෙමෙහ�� බලපත්ර ලැ�ම දැ�ෙවන ව�ා වා�තාව ; 
• අවශ්ය ඕනෑම පා�ස�ක අ��ෂණ ද�ත ( උදා: වාතය/ජලෙ� �ණා�මකභාවය, 
අපජලය, ඝන අපද්රව්ය, ශ�දය) ; 
• ඕඑ�එ� සහ නැ�� කාල ���� ද�ත (අන��, මරණ, ��තය සහ �� ආර�ාව) . 

  
�යවර 2 : වා��ක ඊ සහ එ� ආ� ��බඳ eport GFCR ( ෙ� ��ර ඇ��ම 9) . වසර �රාම අර�දල 
��� ඊඑ�එ�එ� �යා�මක කළ ආකාරය , ආෙයෝඡන සමාග�/ව්යාපෘ� වල ඊ ඇ�� එ� කා�ය 
සාධනය ��බඳ ��තර, �එෆ්අ� වා�තාකරණ අවශ්යතාවය�ට අ��ලව වා��කව කා�ය සාධන 
වා�තාව� සක� ෙකෙ� . 
  
�යවර 3 : වා��ක ඊ ඇ�� එ� වා�තාෙ� සාරාංශය� ෙපගස� ෙව� අඩ�ෙ� ඇ� �එෆ්�ආ� ෙව� 
��ෙ� පළ ෙකෙ� . (ඇ�ළ� කළ �� ෙව� �� ��නය) . 
  
ඊඑ�එ� � ��කාව� / වග�� 

• බව සහ�ක �යාපෘ� සඳහා AMRs ඉ��ප� කරන GFCR 



• සහ�ක ප�චා� ඉ���� අවස� වා�තාව ෙ� , සහ අෙන�� වා�තා, ඇත ඉ��ප� 
• E&S අ��ෂණ ද�ත අදාළ ද�ත ස�දා / අ��ෂණ මෘ�කාංග වලට ඇ�ළ� කර ඇ� 
බවට වග බලා ග�න 
• අර�ද� ම�ට�� වා��ක ඊ ඇ�� එ� වා�තාව� සක� කර ඇ� බවට වග බලා 
ග�න 
• ෙමම වා��ක වා�තාෙ� සාරාංශය� සක� කර �එෆ්�ආ� � ෙව� ��ෙ� පළ 
��මට වග බලා ග�න 

  
වා�තා සහ ප්රෙ�ඛන 

• ඒඑ�ආ� �එෆ්�ආ� ෙ�ඛන ප�ධ�යට ෙගා� කර ඇත 
ඇ��ම 1: �එෆ්�ආ� බැහැර ��ෙ� ලැ���ව 

පහත සඳහ� දෑ ස�බ�ධ ව්යාපෘ� සඳහා F �වම ෙහෝ වක්රව �එෆ්�ආ� �ල්යකරණය ෙනාකර�: 
• A කා�ඩය ��ධාකාර, ආප� හැර�ය ෙනාහැ� ෙහෝ ෙපර ෙනා� �� සැල�ය �� 
අ�තකර පා�ස�ක හා සමාජ අවදාන� ස�ත ව්යාපෘ� 
• �ත්යා��ල ෙනාවන සහ �රසාර ෙනාවන අපද්රව්ය ව්යාපෘ� ඇ�ළ�ව: 

o බාස� ස���යට සහ ය�තල ෙර�ලා�වලට අ��ල ෙනාව�ෙ� 
න�, ජාත්ය�තර ��ය යටෙ� මා�� ව�� අපද්රව්ය ෙගන යාම 
තහන�ය. 
o �ශාල ව��කරණය ෙනාකළ නාග�ක අපද්රව්ය දහනය ��ෙ� 
ව්යාපෘ� 

• �ශාල ජල ��� ව්යාපෘ� (> ෙමගාෙවා� 100) සහ ෙ�� ඉ� ��ම සහ / ෙහෝ ගෙ� ජල 
ව්යාපෘ� ඇ�ළ� ජල ව්යාපෘ� 
• �ශාල ශා��ක නැවත ප�ං� ��� ස�බ�ධ ව්යාපෘ� ( ��ගල�� 200 කට 
වැ� ��ස� �ඩාවට ප� �හ) 
• ෛජව ��ධ�ව ස�ප� ෙහෝ සං�කෘ�ක උ�මය� ආර�ෂා ��ම ස�බ�ධ 
ස�කාරක රෙ� ��ය ෙහෝ ජාත්ය�තර ස���� ම�� තහන� කර ඇ� 
�යාකාරක� 
• �නාශ o ඊ මහ සංර�ෂණ අගය �රෙ�ශ 
• �ෙ�ධ�ය �වෙ��ය ජනතාවට බලපාන ව්යාපෘ� 
• සං�කෘ�ක උ�මය� �නාශ කරන ව්යාපෘ� 
• ����ෙ� ෙපෟ�ග�ක අ��වා�ක� හා �දහස �මා ��ම ෙහෝ මානව ��ක� 
උ�ලංඝනය ��ම ෙ��ෙව� ඇ� වන ව්යාපෘ�; 
• ��පාදනය , ෙහෝ ෙවළඳ , : ඕනෑම ��පාදනය� ෙහෝ ��යාකාරක� වැ� �� 
�ෙරෝ� යටෙ� ස�කාරක රට (එන� ජා�ක) �� ෙහෝ ෙර�ලා�, ෙහෝ ජා�ය�තර 
ස���� හා ����, ෙහෝ ජා�ය�තර අ�යර යට� �ටතට ෙහෝ තහන�, සලක� 

o PCB අඩං� ��පාදන ��පාදනය ��ම ෙහෝ ෙවළඳා� ��ම 
o ජාත්ය�තර අ����� ෙහෝ තහන� ��� වලට යට�ව pharmaෂධ, 
ප�ෙබෝධනාශක/ව� නාශක සහ ෙවන� අන��දායක ද්රව්ය 
��පාදනය ��ම ෙහෝ ෙවළඳාම ��ම 
o ඕෙසෝ� �ෂය කරන ද්රව්ය ��පාදනය ��ම ෙහෝ ෙවළඳාම 
ජාත්ය�තරෙය� ඉව� ��ම 
o වන�� වෘ��ය , CITES යටෙ� �යාමනය වන �� ��පාදන 
��පාදනය ෙහෝ වෘ��ය 
o අවශ්ය අපනයන ෙහෝ ආනයන බලපත්ර ෙනාමැ�ව භා�ඩ ෙවළඳා� 
��ම ෙහෝ අදාළ අපනයන, ආනයනය සහ අදාළ න�, ප්රවාහන යන 
රටව�� ගමනාගමනය සඳහා අවසර � ඇ� බවට ෙවන� සා�� 
ෙනාමැ�ව. 

• ආ�ධ සහ ආ�ධ ��පාදනය ෙහෝ ෙවළඳාම 



• අ�එ�ඕ ��ක ක�ක� ප්ර�� වල ද�වා ඇ� ප�� බලහ�කා� ශ්රමය ෙහෝ ළමා ශ්රමය 
වැ� හා�කර ෙහෝ �රාකෑෙ� ආකාර ෙහෝ ��පාදනය ෙහෝ �යාකාරක� ස�බ�ධ 
ෙ�.   
• �ල�� ආ�ය ��පාදනය ��ම . ස�� ��බඳ ප��ණයට ස�බ�ධ �ම 
• ප්රාථ�ක �ව�තන ෙත� වනා�තරවල භා�තය සඳහා වා�ජමය දැව කැ�ෙ� 
ෙමෙහ�� 
• �රසාර ෙලස කළමනාකරණය ෙකෙරන වනා�තර හැර ෙවන� � ෙහෝ දැව 
��පාදන ��පාදනය ��ම (50% ට අ� වනා�තර භාරකාර�ව උපෙ�ශක -
සහ�කල� ��පාදනය හැර ) 
• කා�ක ද�ශන ඇ�ළ� ඕනෑම ව්යාපා�ක �යාව� 
• ජා�වා�, ප්රජාත�ත්ර �ෙරෝ� සහ/ෙහෝ නව-නා� මාධ්ය ��පාදනය ��ම ෙහෝ ෙබදා 
හැ�ම 
• මධ්යසාර �� ෙකෝපය� ඇ� ��ම ෙහෝ ��පාදනය ��ම (�ය� සහ ව�� හැර) 
• ��ෙකාළ ��පාදනය ෙහෝ ෙවෙළඳාම 
• ��, කැ� ඉෙනෝ� සහ සමාන ව්යාපාර 
• ��රණ�� ද්රව්ය ��පාදනය ෙහෝ ෙවළඳාම  
• බැ��කර ර�ත ඇ�බැ�ෙටෝ� ත�� ෙහෝ ඇ�බැ�ෙටෝ� අඩං� ��පාදන 
��පාදනය ��ම ෙහෝ භා�තය ෙහෝ ෙවළඳාම 
• ��� ප�සරෙ� දැ� ම�� ඇ��ම 
• අ�එ�ඕ අවශ්යතාවය�ට අ��ල ෙනාවන ෙත� ෙහෝ ෙවන� අන��දායක ද්රව්ය 
ටැං�වල නැ�ගත ��ම 

ඇ��ම 2: ජා�ය�තර ��ය සං�ථාෙ� � ERFORMANCE එ� TANDARDS 

හැ���ම 

2012 � IFC ප�සර හා සමාජ �රසාර කා�ය සාධන �ර�� (�ය��) හා ආ��ත �� ෙ�ඛන 
යාව�කා�න ෙලස : 

1. කා�ය සාධන ස�මත 1: පා�ස�ක හා සමාජ අවදාන� හා බලපෑ� ත�ෙ�� ��ම සහ 
කළමනාකරණය              

2. කා�ය සාධන ස�මත 2: ලැෙබෝ ආ� සහ වැඩ ෙකා�ෙ��              

3. කා�ය සාධන ස�මත 3: ස�ප� කා�ය�ෂමතාව සහ �ෂණය වැළැ��ම              

4. කා�ය සාධන ප්ර��ය 4: ප්රජා ෙසෟඛ්ය, ආර�ාව සහ ආර�ාව              

5. කා�ය සාධන ස�මත 5: ඉඩ� පවරා ගැ�ම සහ �ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��ම              

6. කා�ය සාධන ස�මත 6: ෛජව ��ධ�ව සංර�ණය සහ �� �වාභා�ක ස�ප� �රසාර 
කළමනාකරණය              

7. කා�ය සාධන ස�මත 7: ආ�වා��              

8. කා�ය සාධනය ස�මත 8: සං�කෘ�ක උ�මය              

ෙමම PS අට ෙ�වාදායක��ෙ� පා�ස�ක හා සමා�ය අවදාන� කළමනාකරණය ��ම සඳහා වන 
වග�ම ��වචනය කර�. වඩා�ම කැ� ෙපෙනන ෙවනස න� ‘ෙ�වාදායකයාෙග�’ බලාෙපාෙරා�� 
වන කා�යභාරය� . 

සාරාංශය: 

පහත දැ�ෙවන ෙකාට� කා�ය සාධන ප්ර�� සාරාංශ කර� . ෙ�වා �එ� මා�ෙගෝපෙ�ශන සටහ� 
සමඟ ෙම�ම අ�එෆ්� ��� සක� කර ඇ� ��ධ අ�එෆ්� ෙහාඳ ��� සටහ� සමඟද �ය�ය ��ය . 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


�යාව : සෑම ප්ර�නයකටම ඔ� ෙහෝ නැත , සාධාර�කරණය කර ඇ� ප�� සහ අවශ්ය 
ප�� ආධාරක �ය�� වලට ���� �ය ��ය 

  

�රාෙ��ය සභා 1: ඇග�ම සහ කළමනාකරණය ��බඳ ප�සර හා සමාජ අවදාන� සහ 
බලපෑ� 

පා�ස�ක හා සමාජ ඇග�� හා කළමනාකරණ වැඩසටහන 

• ෙ�ද, investee සමාගම / නැෙගන�ර පළා� සභාෙ� ෙකා��රා�ක� / එ� සහ E / 
Civils / O & M හ�නා ගැ�ම සඳහා තැන� � කළමනාකරණ ප�ධ�ය ඇ� සහ 
කළමනාකරණය පා�ස�ක හා සමාජ බලපෑ� සහ අවදාන� �යාපෘ�ය ඉ���� 
හා ෙමෙහ��? ෙමෙහ�� වල බලපෑ� සහ අවදාන� ආම�ත්රණය කරන අවම ��ෙ� 
සහ කා�ය සාධන �යවර ප�ධ�ය හ�නා ග�ද? (උදාහරණය� ෙලස, ත��ව සහ�ක 
��ම; පා�ස�ක, ෙසෟඛ්ය, ආර�ාව සහ සමාජ) 
• ආෙයෝජකයා ෙකාපමණ වාරය� ප�ධ�ය සමාෙලෝචනය කර යාව�කා�න 
කර�ෙ�ද? 
• ෙ� සඳහා සහෙයෝගය දැ��මට සමාගමට ස�ප� ෙව� කර �ෙ�ද? 
• ඔ��ට ෙහාඳම ��� සහ�කය� (අ�එ�ඕ ) �ෙ�ද? 

සං�ධානය 

• කළමනාකරණ ප�ධ�ය �යා�මක ��ම සඳහා වග�ව �� ��ගල�� ��ද? 
• එ� ඇ�� ඊ කළමනාකරණය ඇ��ව වග�ව �� ��ගල��ෙ� දළ සටහන� 
ඇ�ළ� කර�න. 

���ව 

• වග�ව �� ��ගල�� සඳහා සමාගෙ� ��� වැඩ සටහ� �යා�මක ෙ�ද? 

ප්රජා සහභා��වය 

• �ඩාවට ප� ප්රජාව� සඳහා සමාගමට ප්රජා ස�බ��කරණ �යාව�ය� �ෙ�ද? 
• අදාළ න�, ෙමම �යාව�ය ම�� �ඩාවට ප� � ප්රජාවෙ� ෙනා�ෙ�, ෙපර සහ දැ�ව� 
උපෙද� ලබා ගැ�ම සහ�ක කර�ද? 
• �ඩාවට ප� ප්රජාව� සඳහා සමාගමට පැ��� ��ෙ� යා�ත්රණය� �ෙ�ද? 

ෙමා�ට�� � 

• කළමනාකරණ වැඩ සටහ� වල �යාකා��වය අ��ෂණය ��ම සඳහා සමාගමට 
�යා ප�පා� �ෙ�ද? 

වා�තා 

• ෙයෝග්ය පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා��ව ෙතාර�� අදාළව ෙජ්්ය�ඨ 
කළමනාකරණය, ආෙයෝඡක�� සහ පා�ශවක�ව�ට ව�� වර අභ්ය�තරව වා�තා 
ෙකෙ�ද? 

  

�රාෙ��ය සභා 2: LABO � ආ� හා ෙ�වා ෙකා�ෙ�� 

මානව ස�ප� �ර�ප�� සහ කළමනාකරණය 

• ෙමම නැත investee සමාගම ��� මානව ස�ප� �ර�ප��ය ද? එය පැහැ��ව 
ෙ��� ගත හැ� සහ �ය�ම ෙ�වක��ට පහ�ෙව� ප්රෙ�ශ �ය හැ� ද? එය ජා�ක 
ක�ක� හා ��යා ��ය යටෙ� ඇ� අ��වා�ක� ��බඳ ෙතාර�� සපයනවාද? 



• සමාගම සෘ�වම ෙකා�ත්රා� කර ඇ� �ය�ම ෙ�වක�� සඳහා ෙ�වා ෙකා�ෙ�� 
සහ ෙ�වා ෙකා�ෙ�� ෙ�ඛනගත කර ස��ෙ�දනය කර �ෙ�ද? වැඩ කරන ෙ�ලාව�, 
අ�කාල �යා ප�පා�, ෙගවන වැ��, ෙකා�ත්රා� ව�ග, ෙග�ෙ� වාර ගණන සහ අස�ප 
සහ මාතෘ �වා� ��බඳ මා�ෙගෝපෙ�ශය� ෙමයට ඇ�ළ� ද? 
• ෙ�වක�� සහ ෙ�වක�� සමඟ ස��ෙ�දනෙ� භාෂාව �ම�ද? 
• ෙකා�ෙ�� සහ ෙකා�ෙ�� ක�ක�ව� සමඟ ඇ� ඕනෑම සා��ක ���මකට 
අ��ලද? 
• ෙ�වක පැ��� සමාෙලෝචනය කර ඒවාට ��ය� ෙය�ම සඳහා සමාගම පැ��� 
��ෙ� යා�ත්රණය� �යා�මක කර �ෙ�ද? 
• පැ��� සමාෙලෝචනය කර ඒවා කාෙලෝ�ත හා ���දභාවෙය� ��ව අ�ගමනය 
��මට වග�ව �� ��ගලෙය� ��ද? 

ෙ�වක සං�ධානය 

• ක�ක�ව�ට සං�ධාන ����මට හා ස�බ�ධ �මට සහ සා��කව ෙ�ව� ��මට 
ඉඩ �ෙ�� සමාගම ජා�ක ��යට අ��ල ෙ�ද? එය ක�ක�ව� ඇ� 
කර�ෙ� ' සං�ධානය� ෙහෝ වෘ��ය ස��? එෙ� න�, ෙමය ���වන ල�ෙ� 
කවදාද? ෙ�වක ෙ��කාව�ෙග� �යයට �ය� සාමා�ක�� ද? සාමා�ක��ට �ෙ�ෂ 
ප්ර�ලාභ ලැ�මට ��ක� �ෙ�ද? 

ෙවන�ක� ෙනා��ම සහ සමාන අව�ථා 

• ��යා අවශ්යතා හා ස�බ�ධ ෙනාවන ෙපෟ�ග�ක ල�ණ පදන� කරෙගන ��යා 
�රණ ෙනාගැ�ම සහ�ක ��ම සඳහා �නය, කා�ය සාධනය සහ පැ��� ��ෙ� �යා 
ප�පා� ස�බ�ධෙය� සමාගම ���ද ෙපෙනන �යා ප�පා� ෙ�ඛනගත කර 
�ෙ�ද? සමාගමට මනාප ��යා ප්ර�ප�� �ෙ�ද? 

ෙ�වෙය� පහ ��ම 

• සැල�ය �� ෙ�වක�� සංඛ්යාව� ෙ�වෙය� පහ ��ම සමාගම අෙ��ෂා 
කර�ද? එෙ� න�, ෙ�වෙය� පහ ��ෙ� �යා ප�පා�ය� �ෙ�ද? ක�ක�ව� �� 
ප�� �මසා �ෙ� . අ����ම කළමනාකරණය ��ම සඳහා IFC ස�ව ෙහාඳ ��� ��� 
සටහන� ඇත .[3] 
• ආෙයෝඡනය ප්රසාරනයකට �� ෙද�ෙ� න� ෙමය අමතර ��යා උ�පාදනය කර�ද? 

වැඩ බලකාය ආර�ෂා ��ම 

• ද�වා ෙහෝ බලහ�කාරෙය� කරන ශ්රමය සෘ�වම ෙහෝ ෙකා�ත්රා�ක�ව� හරහා 
ෙහෝ සැප�� දාමෙ� භා�තා ෙනාකරන බවට සමාගම සහ�ක කර�ද? සමාගම �ය�ම 
ෙ�වක��ෙ� වයස ප��ා කරනවාද? ත�ණ ෙ�වක�� (අ��� 15-18) අන��දායක 
වැඩ වල ���ත ෙනාවන බවට සමාගම සහ�ක ෙ�ද? ද�වා ෙහෝ බලහ�කාරෙය� 
ශ්රමය භා�තා ෙනා��මට සමාගම ෙකා�ත්රා�ක�ව� සහ සැප��ක�ව�ට 
ෙපාෙරා�� ෙ�ද? 

වෘ��ය ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව 

සමාගම කර�ෙ� : 

• එ� ෙ�වක��ට ආර�ත හා ෙසෟඛ්ය ස�ප�න ෙ�වා ප�සරය� ලබා 
ෙදනවාද? ෙ�වක��ට ��ග�ක ආර�ක උපකරණ ලබා �ම සහ අ�වා�ය ��ම ඊට 
ඇ�ළ� ද ? අන�� සඳහා ඇ� ෙ�� අවම ��ෙම� අන��, �වාල හා ෙරෝග 
වැළැ��මට සමාගම �යවර ෙගන �ෙ�ද? 
• ෙ�වක��ෙ� ආර�ෂාව සහ�ක ��ම සඳහා ��� අ��ණ හා ප��ණ 
පැවැ��ම? ප�සරයට හා ෙ�වා �ථාන ශ�දයට �රාවරණය �ම සහ ෙ�වා �ථාන 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3


ආෙලෝකකරණය, වාතෙ� �ණා�මකභාවය සහ උ�ණ�වය අදාළ වන ප�� ���ෂණය 
��ම ෙමයට ඇ�ළ� ද? 
• �වාල �ෙ� අ�පාතය, වෘ��යමය ෙරෝග, නැ�� �න සහ ෙනාපැ��ම සහ 
��යාවට ස�බ�ධ මරණ සංඛ්යාව ��බඳ වා�ා කර වා�තා කර�නද? Com 0 ප� 
කා�ය ම�ඩල ��වැ�ම ���ෂණය කර�ෙ�ද? 
• වෘ��ය ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව සඳහා ෙ�වක�� සඳහා ��� වැඩ සටහ� 
�යා�මක කර �ෙ�ද? 
• ඔබට ��න�, ��ත සහ ආර�ක සැලැ�ම� �ෙ�ද? 

PS 3: ස�ප� කා�ය�ෂමතාව සහ �ෂණය වැළැ��ම 

ප�සර �ෂණය වැළැ��ම, ස�ප� සංර�ණය සහ බලශ�� කා�ය�ෂමතාව 

• බලශ�� හා ජලය සඳහා ෛද�ක භා�තය ��බඳ �ලාශ්ර සහ ඇ�තෙ��� 
ඇ�ළ�ව සමාගෙ� ස�ප� භා�තය ��බඳ ��තර සපය�න. සමාගම කවදා ෙහෝ 
���� ��පාදන �ගණනය� කර �ෙ�ද? සමාගෙ� �යාකාරක� සඳහා බලශ�� 
කා�ය�ෂමතාව සහ ජල ���ෙ� �යවර ඇ�ළ� ෙ�ද? (ෙමයද බල�න. �එ� 6 යටෙ� 
මඟ ෙප��ම, �න�ජන�ය �වාභා�ක ස�ප� කළමනාකරණය සහ භා�තය.) 
• සමාගම වාතය සහ ජල �ෙමෝචනය ���ෂණය කර�ෙ�ද? ෙව� අඩ�ෙ� ප�සරෙ� 
වාතෙ� �ණා�මකභාවය ���ෂණය ෙකෙරනවාද? 
• සමාගම ව්යාපෘ� �ෙ��ත �ෂණය වැළැ��ෙ� සහ පාලන ක්රම �යා�මක 
කර�ෙ�ද? 

අප�ර�ය කළමනාකරණය 

• ඝන අපද්රව්ය ගබඩා ��ම, හැ�ර�ම සහ බැහැර ��ම සඳහා සමාගමට �යා ප�පා� 
�ෙ�ද? කසළ කළමනාකරණ ක්රමෙ�දය� ෙමයට ඇ�ළ� ද? 
• බැහැර ��මට ෙපර සමාගම අපද්රව්ය වලට ප්ර�කාර කරනවාද? 

අන��දායක ද්රව්ය 

• අන��දායක ද්රව්ය ගබඩා ��ම, හැ�ර�ම සහ බැහැර ��ම සඳහා සමාගමට �යා 
ප�පා� �ෙ�ද? 

හ�� �දානම සහ ප්ර�චාර දැ��ම 

• සමාගමට හ�� වැළැ��ම, �දාන� �ම සහ ප්ර�චාර දැ��ෙ� සැලැ�ම� �ෙ�ද? 

  

PS 4: සා��ක ෙසෟඛ්යය, ආර�ාව සහ ආර�ාව 

ප්රජා ෙසෟඛ්ය හා ආර�ාව 

• ඇත ��� ආස�නෙ�ම ��ටා �රජාව� investee සමාගෙ� පහ�ක�? ෙ��ය ප්රජාව 
සමඟ සමාගෙ� ස�බ�ධතාවය �ම�ද? සමාගම එ� �යාකා��වෙ� ස�ද�භය �ළ 
ප්රජා, ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ත ක�� සැල��ලට ග�ද? එ� අවශ්යතා සමාග� ය�තල 
පහ�ක� සහ උපකරණ ආර�ාව, අන��දායක ද්රව්ය �දා හැ�ම, ප්රවාහන හා බැහැර 
��� සලකා බැ�ම, �වාභා�ක ස�ප� භා�තය සහ ප්රජා ෙරෝග වලට �රාවරණය �ම 
සැල��ලට ග� ද? 
• අස�වැ� ප්රජාව� ෙහෝ ෙවන� පා�ශවක�ව� ��� ම� කරන ලද ප්ර�න, ගැට� ෙහෝ 
පැ��� භාර ගැ�ම සහ ඒවාට ප්ර�චාර දැ��ම සඳහා සමාගම �ළ සං�ධානය �ළ 
ස�බ�ධතා ඇ� ��ගල�� ප� කර �ෙ�ද? එෙ� න�, ෙමම ��ගල��ෙ� 
ස�බ�ධතා ��තර සමාග� පහ�ක� සල�� වල ප්රකට ෙලස ප්රද�ශනය ෙකෙ� ද? 

හ�� �දානම සහ ප්ර�චාර දැ��ම 



• සමාගෙ� හ�� �දානම සහ ප්ර�චාර දැ��ෙ� සැලැ�ම ව්යාපෘ� �යාකාරක� ��� 
ප්රාෙ��ය ප්රජාව�ට ඇ� අවදාන� සහ බලපෑ� සැල��ලට ග�ද? සැල�ය �� �භව 
උපද්රවය� සං�කෘ�කමය වශෙය� ��� ප�� �ඩාවට ප� � ප්රජාව�ට දැ�� �ෙ� 
අවශ්යතාව ෙමයට ඇ�ළ� ද? 

ආර�ෂක ෙ�වක අවශ්යතා 

• තම ෙ�වාව��� ආර�ක ෙ�වාව� සැප�ම සඳහා සමාගම ආර�ක �ලධා�� 
ස�බ�ධ කර ග�ෙ�ද? එෙ� න�, ෙකා�ත්රා� ���ධාන වලට ආර�ෂක භට�� 
පහ�ක� වලට ස�පව ප්රජාව� සමඟ කට�� කළ �� ආකාරය ��බඳ මා�ෙගෝපෙ�ශ 
ඇ�ළ�ද? 
• ආර�ෂක �ලධා�� ස�න�ධද? එෙ� න�, සමාගම ��� ෙ�වක�� හා අවට ��න 
ප්රජාව� ෙකෙර� �� හැ��ම ��බඳව ���ව� ලබා � �ෙ�ද? ආර�ෂක �ලධා�� 
��� ෙ�වක��ට ෙහෝ අවට ��න ප්රජාව�ට එෙර�ව �� �ෙරෝ� සහ/ෙහෝ 
අපෙයෝජනය කළ බවට ෙචෝදනා �ෙ�ද? එෙ� න�, සමාගම ��� ෙ�වා සමඟ කට�� 
කෙ� ෙකෙ�ද? 

  

PS 5-8 සඳහා �යාව: 
1) ව්යාපෘ�ය ම�� PS 5 �ට 8 ද�වා ��ෙ�� �යා�මක ෙ�ද?       
2) එෙ� ෙනාමැ� න�, පහත සඳහ� ප්ර�න ව්යාපෘ�යට අදාළ ෙනාවන අතර ඒවා 

ෙනාසලකා හැ�ය ��ය       
3) ඔ� න�, ඊ ach ත� �ර�නය පහත ඒ අ�ව ���� සැප�ය ��ය , ��� සහගත 

ලබා, හා අව�ය ෙලස අ�ණා සහාය �� ෙ�ඛන       
  

PS 5: ඉඩ� ඉ��ම සහ �ෙ��ඡා ෙනාවන නැවත ප�ං� ��ම 

�යාපෘ� ��මාණය 

• ෙයෝ�ත ආෙයෝඡනය සඳහා ඉඩ� පවරා ගැ�ම� �ෙ�ද? එෙ� න�, එම ඉඩෙ� ක�� 
භා�තා කළ ප්රෙයෝජනය �ම�ද සහ ඉඩ� ලබාග�ෙ� ෙකෙ�ද? ඉඩ� අ�ප� කර 
ගැ�ම කළමනාකරණය කෙ� රජය ��� ද? 

අවතැ� �ව�ට ව�� සහ ප්ර�ලාභ 

• ෙමම ව්යාපෘ�ය සඳහා ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ෙ� ප්ර�ඵලය� වශෙය� ��ය� 
ෙභෟ�ක හා/ෙහෝ ආ��ක අවතැ� �ම� සහ නැවත ප�ං� ��ම� �� � �ෙ�ද? එෙ� 
න�, අවතැ� �ෙ� ව�ගය සහ අවතැ� � ��ගල�� සහ ප්රජාව� ��බඳව ස��තර 
ෙතාර�� ලබා ෙද�න. 
• ෙමම �ෙ� investee සමාගම ෙමම �යාපෘ�ය �ට ���ප�න ගැලෙපන සංව�ධන 
�ර�ලාභ අවතැ� ��ගල�� සහ �රජාව� සහ / ෙහෝ අව�ථා සලසා ෙය�? එෙ� න� 
��තර ලබා ෙද�න. 

උපෙ�ශනය සහ ��ගැන�� යා�ත්රණය 

�ෙ� ද investee සමාගම : 

• � අදාළ �ය�ම ෙතාර�� වසා දමා, �ඩාවට ප� � ��ගල�� හා ප්රජාව� සමඟ 
සාක�ඡා කර නැවත ප�ං� ��� ස�බ�ධ �රණ ගැ�ෙ� �යාව�යට ඔ��ෙ� 
දැ�ව� සහභා��වය පහ� කළාද? 
• ඊ ඵලදා� ��ගැන�� යා��රණය� stablished? 

  



නැවත ප�ං� ��ෙ� කට�� සැල�� ��ම සහ �යා�මක ��ම 

�ෙ� ද investee සමාගම : 

• ආ��ක හා ශා��ක අවතැ� �ම වැළැ��ම ෙහෝ අවම ��ම සඳහා �ක�ප 
ෙමෝ�තර � පටලවා �ෙ�ද? 
• ව්යාපෘ�ය ම�� අවතැ� වන ��ගල�� සහ ��� සමාජ-ආ��ක ��ක ද�ත 
ස�තව ��ක සංගණනය� ම�� ව�� සහ ආධාර සඳහා ���ක� ලැ� අය මම 
ප්රකාශ කෙ�ද? සංගණනෙය� අවතැ��ව�ෙ� �� අ��� අ�ව ෙහෝ ඉඩ� සඳහා 
��ක� පෑම අ�ව ඔ��ෙ� ත��වය තහ�� කර �ෙ�ද? 
• � නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම� ෙහෝ නැවත ප�ං� ��ෙ� රා�ව� 
(ශා��ක අවතැ� �ම� �� �වෙහා�) අවතැ� �ෙ� negativeණා�මක බලපෑ� අවම 
කරන, සංව�ධන අව�ථා හ�නාග� සහ �ඩාවට ප� � �ය� ෙදනා සඳහා ��ක� 
තහ�� කරන ල�ද�ද? 

නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම� සක� කර ඇ�න�, එයට පහත ක�� ඇ�ළ� �ය 
��ය (නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම� සක� ��ම සඳහා වන අ�එෆ්� අ�ෙපාතට 
අ��ලව ඇ��ම 15 බල�න ) : 

o ව්යාපෘ� බලපෑ� සහ �ඩාවට ප� ජනගහනය හ�නා ගැ�ම 
o ��මය රා�ව 
o ව�� රා�ව 
o නැවත ප�ං� ��ෙ� ආධාර සහ �වෙනෝපාය 
o අයවැය සහ �යා�මක ��ෙ� කාලසටහන 
o ආයත�ක වග�� 
o උපෙ�ශනය සහ සහභා� �ම 
o ��ගැන�� �ස�ම 
o අ��ෂණය සහ ඇග�ම 

o � බලපෑම එ�ල � ��ගලය� ෙහෝ ජන සඳහා ��ක� �ථා�ත කර� ඇ� ව�� ලබා 
�මට ෙහෝ ෙවන� ආධාර ප�පා� eveloped (ආ��ක න�� ෙභෟ�ක ��ථාපනය 
ස�බ�ධ ව�ෙ� න�) ? �එ� 5 අවශ්යතාවය�ට අ��ලව ආෙ�ශක ෙ�පල, ව�� 
ෙග�ම, ඉල�ක ගත ආධාර සහ/ෙහෝ සංක්රා�� ආධාරක සැප�ම ෙමයට ඇ�ළ�ද? 
o ���ක� ලැ�ෙ� අවස� �නය �ථා�ත කර ෙහෝ ව්යා�ත කර �ෙ�ද? 

රජය ��� කළමනාකරණය කරන ලද නැවත ප�ං� ��� යටෙ� ෙපෟ�ග�ක අංශෙ� වග�� 

• නැවත ප�ං� ��� පාලනය කෙ� රජය ද? එෙ� න�, සමාගම ��� රජෙ� �යාව�ට 
අ��රකය� සැප� අතර රජයට පවරා ඇ� අ��වා�ක� සහ �යා ප�පා� සහ ෙමම 
PS � අවශ්යතා අතර (අදාළ න�) �ඩැ� �යවා �ෙ�ද? 

  

PS 6: ෛජව �ද්යා�මක කළමනාකරණය සහ �ව� �ෙ� �වාභා�ක කළමනාකරණය එ�. 

ෛජව ��ධ�වය ආර�ෂා ��ම සහ සංර�ෂණය ��ම 

• ෙමම �ෙ� investee සමාගම තම ෙමෙහ�� වල ෙකාටස� ෙලස ෛජව ��ධ�වය 
��බඳ බලපෑ� හ�නා ගැ�ම සහ අමතා? 
• න�කරණය කරන ලද, �වාභා�ක හා �රණා�මක වාස�ථාන (�එ� 6 ම�� 
��වචනය කරන ප��) සමාගෙ� �යාකාරක� ව�� බලපෑම� ඇ� ෙ�ද? 

- �වාභා�ක වාස�ථාන ස�බ�ධෙය� ග� කල, සමාගම �ක�පය� සලකා බැ�වද, �ය හැ� 
හායනය ප්රමාණව� ෙලස අ� කර �ෙ�ද? 



- �ෙ�චනා�මක වාස�ථාන ස�බ�ධෙය� ග� කල, එම සමාගම ��� ප�� �ෙ�ෂ ෙහෝ 
වාස�ථාන ��� මැ�ය අ�තකර බලපෑම� ඇ� කළ හැ� ෙවනවා �ෙ��ඨා�කරණය 
�රණය කර ඇත? 

• සමාගම �ත්යා��ලව ආර�ත ප්රෙ�ශවල ය� ෙමෙහ�� �� කර�ෙ�ද? එෙ� න�, 
PS 6 � ද�වා ඇ� �ත්යා��ලව ආර�ත ප්රෙ�ශ සඳහා සමාගම ��� අවශ්යතා 
ස�රා� �ෙ�ද? 
• සමාගම �ය �යාකාරක� ��� �තාමතා ෙහෝ ෙනාදැ�ව�වම හ��වා �� ��ය� 
�ටස�වල ��� හ�නාෙගන �ෙ�ද? �ටස�වල ��� �තාමතා හ��වා �මට සැල�� 
කර �ෙ� න�, ෙ� සඳහා ��� රජෙ� �යාමන අ�මැ�ය� ලැ� �ෙ�ද? 

�න�ජන�ය �වාභා�ක ස�ප� කළමනාකරණය සහ භා�තය 

• ෙමම �ෙ� investee සමාගම භා�තා කරන �න�ජන�ය �වභා�ක ස�ප� හ�නා, හා 
�රසාර ෙලස ඒවා කළමනාකරණය ��මට කැප�? 
• �වාභා�ක හා වැ�� වනා�තර වල ව්යාපෘ� වල� ෙ�වාදායකයා ��� ෙමම 
�වාභා�ක වනා�තර හා වගාව� �රසාර ෙලස කළමනාකරණය ෙකෙරන බවට 
සහ�ක �ම සඳහා �වා�න සහ�කය� ලබාෙගන �ෙ�ද? එෙ� නැ�න�, එෙ� 
නැ�න�, එම සහ�කය ලබා ගැ�ම සඳහා කාලා��� �යවර සැලැ�ම� සක� කර 
�ෙ�ද? 
• ���ය හා සාගර ප�සරෙ� ව්යාපෘ� වල� ෙ�වාදායකයා ෙමම ජලජ ස�ප� �රසාර 
ෙලස කළමනාකරණය ��ම සඳහා �වා�න සහ�කය� ලබාෙගන �ෙ�ද, නැතෙහා� 
ෙමම ස�ප� ම�දගා� �ම සඳහා ෙවන� �වා�න අධ්යන ලබා � �රසාර ෙලස 
කළමනාකරණය කර �ෙ�ද? 

  

PS 7: ෙ��ය ���� 

අ�තකර බලපෑ� වළ�වා ගැ�ම 

• ව්යාපෘ�ෙ� ෙමෙහ�� ෙ��ෙව� ආ�වා� ජනතාවට (අ��) අ�තකර බලපෑම� ඇ� 
�ය හැ�ද? ආෙයෝඡන සමාගම ��� ෙමෙහයව� ලබන ඊඑ�අ�ඒ අ�� වලට ඇ� 
අ�තකර බලපෑ� හ�නාෙගන හැ� සෑම �ටම ඒවා වළ�වා ගත හැ� ක්රම හ�නා ග�ද? 
• PS 7 � ද�වා ඇ� උපෙද� වලට අ��ලව ආෙයෝඡන සමාගම ��� සං�කෘ�කමය 
වශෙය� ෙයෝග්ය ෙලස ව�� ෙගවා �ෙ�ද? 

කැමැ�ත, උපෙ�ශනය සහ දැ�ව� සහභා��වය 

• ෙමම �ෙ� investee සමාගම ��� FPIC ��යාව�ය හරහා ඉ�ෙෆෝ�� සහභා��වය 
සඳහා ��යාව�ය �ථා�ත �රාෙ��ය සභා 7 සඳහ� ආකාරයට �ථා�, සංව�ධන 
�ර�ලාභ සහ අව�ථා �වමා� ��ම හා ��යා�මක ගැට� ෙ���ර? 

භා�තය යටෙ� ඇ� සා�ප්රදා�ක ෙහෝ පාර�ප�ක ඉඩ� සඳහා බලපෑ� 

�ෙ� ද investee සමාගම : 

• සා�ප්රදා�ක/චා�ත්රා��ල අ��වා�ක� ��ග� අය ඇ��ව ජා�ක ��යට 
අ��ලව අ�� අ��� දැ�ව� කළාද? 
• සං�කෘ�කමය වශෙය� ගැලෙපන සංව�ධන අව�ථා සමඟ එ�ව ඉඩ� ලබා ගැ�ම 
සඳහා ��ණ ෛන�ක අ��ය ඇ� අයට අවම වශෙය� ව�� ෙග�මට හා �� 
�යාදාමය� ලබා �මට 
• හැ� න� �ද� ව�� ෙව�වට ඉඩ� පදන� කරග� ව�� ෙග�ම� ෙහෝ ව�� ෙග�ම� 
ලබා ��ෙ�ද? 



• �ඩාවට ප� � ප්රජාව� සමඟ යහප� ��වාසෙය� සාක�ඡා කර ඔ��ෙ� දැ�ව� 
සහභා��වය සහ සා�ථක ප්ර�ඵල ෙ�ඛනගත කළාද? 

පාර�ප�ක ෙහෝ පාර�ප�ක ඉඩ� ව�� ආ�වා�� (අ��) �ථාන මා� ��ම 

• ෙමම �ෙ� investee සමාගම සා�ථක ෙහාඳ ��වාසය� සාක�ඡා පව�වන, කා�ය 
සාධන �ර�� අව�යතා අය�� ��ම සහ, එ�� ෙපා� අවකාශය� ද, 
�ථානා�ප�වරයාට ඔ��ෙ� සා��රදා�ක ෙහෝ චා��රමය ඉඩ� ආප� හැ� බව 
තහ�� �ය �වාසව�� සට� �රාමය පව� සඳහා ෙ��ව ��ෙ� ෙකෙ�ද? 

  

PS 8: සං�කෘ�ක උ�මය 

ව්යාපෘ� සැල�� ��ෙ�� හා �යා�මක ��ෙ�� සං�කෘ�ක උ�මය� ආර�ෂා ��ම 

• ව්යාපෘ�ය සං�කෘ�ක උ�මය� ද�නට ලැෙබන ප්රෙ�ශයක ��ටා �ෙ�ද? එෙ� න� 
PS 8 � ද�වා ඇ� ප�� අව�ථා ෙස�ෙ� �යාප�පා�ය� �ථා�ත කර �ෙ�ද? 
• ෙමම ව්යාපෘ�ය ම�� සං�කෘ�ක උ�මය�ට බලපෑ� ��මට ෙහෝ සැල�ය �� 
හා�ය� ෙනාවැළැ��ය හැ� �රණා�මක සං�කෘ�ක උ�මය� හ�නා ගැ�මට ඉඩ 
�ෙ�ද? එෙ� න�, සමාගම PS 8 � අවශ්යතාවය�ට අ��ල � �ෙ�ද? 
• ෙමම ව්යාපෘ�ය �ත්යා��ලව ආර�ත ප්රෙ�ශයක ෙහෝ �ත්යා��ලව ��වචනය 
කර ඇ� බාධක කලාපයක ��ටා �ෙ�ද? එෙ� න�, සමාගම PS 8 � අවශ්යතාවය�ට 
අ��ල � �ෙ�ද? 

සං�කෘ�ක උ�මය� ව්යාපෘ� භා�තය 

• ෙමම �ෙ� investee සමාගම ��� හ�නාෙගන ෙයෝ�ත �යාපෘ�ය භා�තය 
සං�කෘ�ක ස�ප�, දැ�ම, නව ෙසායාගැ��, ෙහෝ වා�ජ අර�� සඳහා පාර�ප�ක 
�වන ��ෙයල �රාෙ��ය �රජාෙ� භා�තය�? එෙ� න�, ෙ�වාදායකයා ��� ෙමම 
ප්රජාව� දැ�ව� කර �ෙ�ද: 

- ජා�ක ��ය යටෙ� ඔ��ෙ� අ��වා�ක� 

- ෙයෝ�ත වා�ජ සංව�ධනෙ� �ෂය පථය සහ �වභාවය 

- එවැ� සංව�ධනෙ� ඇ� �ය හැ� ප්ර��පාක 

• වා�ජකරණය කරෙගන ෙගා� �ෙ� න�, ආෙයෝඡන සමාගමට ඇ�ෙ� : 

- සා�ප්රදා�ක �වන රටාව ���ම� කර�� �ඩාවට ප� � ප්රජාව සමඟ යහප� ��වාසය�� 
සාක�ඡාවකට අව��ණ �ය 

- ඔ��ෙ� දැ�ව� සහභා��වය සහ සාක�ඡාෙ� සා�ථක ප්ර�ඵල ෙ�ඛන ගත කරන ල� 

- වා�ජකරණය ��� සාධාරණ හා සාධාරණ ෙලස ප්ර�ලාභ ෙබදාහදා ගැ�ම 
ඇ��ම 3 : මම NDICATIVE ����� ලැ���ව ෙ� �ල�ගැ�ම �ළ : ෙකා��රා�ක�ව� 
/ �යාපෘ�ය හ��ක�ව� 

����� ලැ���ව 1: ෙසෟඛ්ය හා ආර�ත අවදාන�  

එ� = තෘ��ම� 

� = අස��දායක� 

NA = අදාළ ෙනාෙ� 



  ව්යාපාර ශක්යතාවයට ගැට� වල අදාළ�වය හ�නා ගැ�ම සඳහා ෙයෝ�ත ප්ර�න ඇග�ම 

එ�/�/එ�ඒ 

   

   
 

��යා බලකාෙ� උපෙ�ශනය �ළ වෘ��ය ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව ඇ�ළ� කර �ෙ�ද?     

 ��පතා හා සා�ක ෙසෟඛ්ය හා ආර�ත ප��ණ සහ අ��ලතා ප��ණ �ෙ�ද?     

  ව්යාපෘ� අ�ග්රහක�� ෙහෝ සමාගම ��� ෙසෟඛ්ය හා ආර�ාව උ�ලංඝනය ��ම ස�බ�ධෙය� �ට ෙපර ෙහෝ 
�භාග � න� �භාග �ෙ�ද? 

    

    අ�ග්රාහක��ෙ� ෙහෝ සමාගෙ� ව�තමාන ෙසෟඛ්ය හා ආර�ත වා�තාව �ම�ද?     

 එ� ��� ෙසෟ�ය සහ ආර�ෂාව අවදාන� ෙ� ඒ සමඟ සංෙ◌ෙයෝ�ත �රාෙ��ය �රජාව ආෙයෝජන ?     

    සාමාන්ය සහ �ෙ��ත ආර�ක ���ව� ලබා ෙදනවාද?     

  අවශ්ය අව�ථාවල� යා��ක එස�� ආධාර ලබා � �ෙ�ද?     

   
  

අන�� වා�තා ෙ�ද? සං�යාෙ�ඛන නඩ�� කර �ෙ�ද? ප��ෂණ පැවැ�ෙවනවාද?     

   වැළැ��ෙ� නඩ�� වැඩ සටහන� �ෙ�ද?     

 
  

  

ය�ෙත්රෝපකරණ ආර�ෂක�� ස� කර �ෙ�ද? ��යා කරන �ථානය ��ෙවල�ද? ආෙලෝකය ප්රමාණව�ද?     

   නඩ�� කට�� ආර�භ ��මට ෙපර උපකරණය ආර�ත බව සහ�ක ��ම සඳහා "වැඩ ��මට අවසර �ම" 
ප�ධ�ය� භා�තා කර�ෙ�ද? 

    

   
   

��� �ථාපනය සාධාරණ ප්ර��ය�� ��තද? අ� ඊ ��� ���? ( IEE �ර��)     

    ��� (��, ��), එ���, ඉ�ධන, ද්රාවක වැ� �� හා ���� උපද්රව �ෙ�ද? අන�� ඇඟ�ෙ� ප�ධ�ය� 
�ෙ�ද? ( i) �� ��ෙ� උපකරණ සපයා �ෙ�ද (ප්රමාණව� ජල සැප�ම, �වන උපකරණ); ��ත �� ජලය ගලා 
ය�ෙ� ෙකාතැනටද? 

    

    සමාග� �ය�ර� සඳහා අවශ්ය ප්ර��ය� �ෙ�ද? ෛවද්ය හා ��ණතා ප��ෂණ �ෙ�ද?     

    අන��දායක රසාය�ක ද්රව්ය/ද්රව්ය (උදා: ද්රාවක, ���, ඇ�බැ�ෙටෝ�, ප�ෙබෝධනාශක) භා�තා කරන අතර 
ෙ�වක�� ඒවාට �රාවරණය ෙ�ද? 

    

  
  

ආර�ාව/වාතාශ්රය/��සාරණය ස� කර �ෙ�ද නැ�න� ��� ��ග�ක ආර�ක උපකරණ සපයා �ෙ�ද?     

  ෙ�වක��ෙ� ශ�ද �රාවරණය 85 dB (A) ට වඩා වැ�ද ? එෙ� න�, ක� ෙප� ෙහෝ �ල� ලබා � පැළඳ ��ද?     

  ප්රථමාධාර උපකරණ සපයා �ෙ�ද? ���ව ල� ප්රථමාධාරක�ව� ��ද?     

    ෙපර-��යා සහ ෛද�ක ෙ� ෙම�ක�� (උදා: නැ� �ම, රසාය�ක �ර�යවලට �රාවරණය �ම, ෙපනහ� වල 
��යාකා��වය) �� එ�� අව�ය? 

    

    ��/ආර�ක අභ්යාස �� කර�ෙ�ද? ෙව� අඩ�ෙ� සහ �ටත ���� සඳහා හ�� සැල�� �ෙ�ද?     

  

����� ලැ���ව 2: පා�ස�ක අවදාන� 



  ව්යාපාර ශක්යතාවයට ෙමම ගැට� වල අදාළ�වය හ�නා ගැ�ම සඳහා භා�තා කළ �� ප්ර�න සඳහා 
උදාහරණ (උ�ඩ වල �භව ප� �පර� ප්ර�න අඩං� ෙ�) 

ඇග�ම 

එ�/ �/ එ�  

   

  උස� ෙපළ පා�ස�ක ��, �ර�� සහ ෙර�ලා� ocal අදාළ ෙවත ආෙයෝජන . ඇ� �යාපෘ�ය අ��රාහකය� ෙහෝ 
සමාගම �නය පා�ස�ක බලප�ර හා සහ�ක අදාළ ද�වා ලබා? අදාළ ජාත්ය�තර පා�ස�ක ප්ර���? WBG භා�තා 
��ම EHS Guid elines ? 

    

  පා�ස�ක අවදාන� හ�නා ගැ�ම, අවම ��ම සහ කළමනාකරණය ��ෙ� �යාව�ය �ම�ද?     

   ජල ප�ෙභෝජනය ෙහෝ ජල අපද්රව්ය බැහැර ��ම ෙමම සැප�ෙ� අෙන� ප��ලක��ට බලපෑම� ඇ� කළ 
හැ�ද? අෙ� අවශ්යතා සහ ජල ප්රමාණය අවශ්යද? අපජලය ���� ��ම ෙහෝ ෙපා� අපජලයට බැහැර ��ම? 

    

    Ha ග�තා ඕනෑම � වා�තා ප��ය වසර 5 �ළ ෙමම �යාපෘ�ය අ��රාහකය� ෙහෝ සමාගම සමඟ පා�ස�ක 
����? එෙ� න� ��තර ලබා ෙද�න. 

    

  ෙමම ග�ෙද�ව පා�ස�ක බලපෑ� ත�ෙ��ව� ��� එ� �යාකා��වෙ� ඇ� �ය�ම ෛජව 
��ධ�ව බලපෑ� හ�නාෙගන ඒවාට ��ය� ෙය�ෙ�ද ? 

    

  ඒ වා�තා නැවත සඳහා සහ ඉල�ක බලශ�� සහ අෙන�� ස�ප� භා�තය ?     

  
  

��යා �ථානෙ�, ෙව� අඩ�ෙ� සහ අවට ප්රෙ�ශෙ� වාතෙ� �ණා�මක භාවය ස��දායකද?  � ust , ෙවන� 
�ෙමෝචනය වාහන ෙහෝ රස�යවලට �රාවරණය, ශාක ෙහෝ උපකරණ? ඵලදා� �ට� itigation ප�ධ� ෙ� පමා�? 

    

    �එෆ්� භා�තා කර�ෙ� �තකරණෙ� ෙහෝ වා� ස�කරණ ප�ධ� වලද? සලකා බැ� �ක�පය� ?     

   �යාව�යට හා�කර ද්රව්ය ස�බ�ධද? ඒවා ඵලදා�ව කළමනාකරණය කර �ෙ�ද? ට්රා��ෙෆෝම� ෙත� වල PCB 
�ෙ�ද? වැ� බැ�ද? 

    

   W aste අවම ��ම ගැ� gramme: �ර�ච��කරණය, �ර�ය ඇ��� �ර�භා�තය?     

   ��ෙ� (කෘ�කා��ක හා කා��ක) අ�ත �යාකාරක� ව�� ඉඩ� �ෂණය �ෙ� සල�� �ෙ�ද?   

  

  

  ශ�දය ෙහෝ ෙවන� කරදර �ෙ�ද?     

  

����� ලැ���ව 3: සමාජ අවදාන� 

  ව්යාපාර ශක්යතාවයට ෙමම ගැට� වල අදාළ�වය හ�නා ගැ�ම සඳහා භා�තා කළ �� ප්ර�න සඳහා 
උදාහරණ 

ඇග�ම 

එ�/ �/ එ�  

 

  වැ�ප අවම වැ�ප ම�ටමට ෙහෝ ආස�නව �ෙ�ද? උස� ෙපළ ��ක අව�යතා ස���ණ ��මට �රමාණව� 
ම�ටමට වඩා පහත වැෙට� ikely ? 

    

  �ල්යමය ප�ත්යාගය� ��� ෙහෝ ෙවන� ආකාරව�� ෙමම ආෙයෝඡනය ��ය� ප්රජා සංව�ධන 
වැඩ සටහනකට දායක ෙ�ද? සමාගෙ� �යාකාරක� ප්රාෙ��ය ප්රජාව� සහ අෙන�� පා�ශවක�ව� ෙකෙර� ඇ� 
කළ හැ� බලපෑ� ෙමානවාද? 

    

 සා�ක මානව ස�ප� ප්ර�ප��ය �යා�මක ෙ�ද?     

 කා�ය ම�ඩලය සඳහා �� ක�ක� ෙකා��රා� �ෙ�ද?     

   
 

ය� ෙකෙන� n ඵලදා� ��ගැන�� යා��රණය�? (�� �මා රටව� අව�ය �ෙ�ෂ ස�කාර ෙ� වෘ��ය ස��.)     

    18 ට අ� ළම�� ��යාවල ෙයෙදනවාද? එෙ� න�, ඔ�� �මන ආකාරෙ� වැඩකට සහ වයස �යද?     



  ව්යාපාර ශක්යතාවයට ෙමම ගැට� වල අදාළ�වය හ�නා ගැ�ම සඳහා භා�තා කළ �� ප්ර�න සඳහා 
උදාහරණ 

ඇග�ම 

එ�/ �/ එ�  

 

  සමාගම �� ��ෂ භාවය, ජා�ය, ව�ණය, ආබා�තභාවය, ෙ�ශපාලන මතය, ආගම ෙහෝ සමාජ ස�භවය අ�ව 
ෙවන� ෙකාට සලකනවාද? 

    

    බලහ�කාරෙය� ෙහෝ දty◌ුව� ��ෙ� ත�ජනය යටෙ� උ�ටා ග�නා ලද ඕනෑම කා�යය� උදා: ෙ�වාෙයෝජකයා 
��� ෙ�වක හැ���ප� තබා �ෙ�ද? 

    

   ආෙයෝඡනෙය� ( උදා: ෙපෟ�ග�කරණය, ප්ර�ව�හගත ��ම) ��යා අ���� බලාෙපාෙරා�� �ය හැ�ද?     

  
   

�වාස හා අධ්යාපනය, ෙසෟඛ්ය, ආහාර, ජලය - �වාස අ�� �ම ෙහෝ ෙයෝ�ත පහ�ක� ෙහෝ ෙ�වා ස�මතය�     

   
 

ව්යාපාර (ෙහෝ උප ෙකා�ත්රා�ක�ව�) මාස 3 කට වඩා වැ� කාලය� සඳහා නවාතැ� පහ�ක� හා පහ�ක� සඳහා 
අවශ්ය ෙනාවන ෙ��ය ෙනාවන බලකාය� ආනයනය කර�ද? 

    

  
   

 

�ෙ�ෂෙය� කැමැ�ෙත� ෙතාරව, ආෙයෝඡන �ථානෙය� ���� ඉව� ��ම ෙහෝ ඉව� ��ම �� ෙ�ද?     

  සං�කෘ�ක / �ජ�ය වැදග�කම� ඇ� ෙ��ය ජනතාව ��� ආෙරෝපණය කරන ලද ආග�ක ෙහෝ පාර�ප�ක 
ෙව� අඩ�යකට ෙහෝ �වාභා�ක ස�ප� වලට ෙමම ආෙයෝඡනය බලපානවාද ? 

    

  
ඇ��ම 4: ඊ�යා සහ එ� එ� එ�� දළ සටහන 

පා�ස�ක හා සමාජ බලපෑ� ත�ෙ��ව (ESIA) දළ සටහන 
  
�ෂය පථය සහ ක්රමෙ�දය 
ෙමම ESIA සඳහා ෙතෝරා ස��ෙ�ශ රා�ව (අදාළ �ර�� සහ මා�ෙගෝපෙ�ශ) ජා�ය�තර ��ය 
සං�ථාෙව� කා�ය සාධන �ර�� (�ය��) ප�සර සහ සමාජ �රසාර සඳහා (2012), ආෙයෝජන 
��ම යන සහාය ��මට ��මාණය කර ඇත z ඔ��ෙ� ආෙයෝජන ඊ සහ එ� අවදානම ත�ෙ�� 
��ම, �රමෙ�දය� හා �ර�ප�� අදාළ �ක. 
  
PS1: පා�ස�ක හා සමාජ අවදාන� සහ බලපෑ� ත�ෙ�� ��ම සහ කළමනාකරණය 
PS2: ක�ක� හා වැඩ ෙකා�ෙ�� 
PS3: ස�ප� කා�ය�ෂමතාව සහ �ෂණය වැළැ��ම 
PS4: ප්රජා ෙසෟඛ්ය, ආර�ාව සහ ආර�ාව 
PS5: එ� සහ අ�ප� කර ගැ�ම සහ කැමැ�ෙත� ෙතාරව නැවත ප�ං� ��ම 
PS6: ෛජව ��ධ�ව සංර�ණය සහ �� �වාභා�ක ස�ප� �රසාර කළමනාකරණය 
PS7: �වෙ��ක ජනතාව 
PS8: සං�කෘ�ක උ�මය 
  
ඊ එ�අ�ඒ � දළ සටහන 
  
ESIA සහ ESIA වා�තාවක ප්රධාන අංග[4] 
ඊඑ�අ�ඒ � ප්රධාන අංග සහ එ� වා�තාව ෙමම ෙකාටෙ� ��තර කර ඇත. ෙමම �ල�ර�ය තරෙ� 
සඳහා ��ණ ESIA ම�� ආවරණය කළ ��ය ඉහළ -risk �යාපෘ�ය ෙ� . අ�ධ ESIA සඳහා ��ණ ESIA 
තර� ප��� හා ��ක ද�ත අවශ්ය ෙනාෙ�; සාමාන්යෙය� අ�ධ ESIA ආවරණය ෙනාවන �ලද්රව්ය 
ත� ල�ණ�� සල�� කර ඇත. �ය�ම කා�ඩ � ග�ෙද� සඳහා අවශ්ය ව�ෙ� ��ත/ෙ���ය 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


ඊඑ�අ�ඒ පම�. ඊඑ�අ�ඒ � ම�ටම සහ ගැ�ර �රගත ��ෙම� හා ව��කරණය ��ෙම� ප�ව 
�රණය ෙකෙ�. ෙමම ෙතාර�� සඳහා ESIA වා�තාව ඉ��ප� කර ඇ� �ෙයෝගය සහ ආකාරය ෙමම 
��� සටහ� මත පදන� �ය ��ය. ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� ��ම� ඊඑ�අ�ඒ දැනටම� 
පව�වා �ෙ� න�, එය ෙමම දළ සටහනට අ��ලද නැ�න� අ�ෙ�ක අ�ධ ත�ෙ��ව� කළ 
��දැ� සලකා බල�න. 
  
1. තා�ෂ�ක ෙනාවන සාරාංශය              
  
තා��ක ෙනාවන ෙ��ක��ට, �ෙ�ෂෙය� ෙ��ය පා�ශවක�ව�ට පහ�ෙව� ෙ��� ගත 
හැ� ප�� සැල�ය �� බලපෑ� සාරාංශගත කර�න. හ�නාග� බලපෑ� කළමනාකරණය කළ �� 
ආකාරය සාරාංශයට ඇ�ළ� වන අතර ඉ�� �යාමා�ග අවශ්ය වන කැ� ෙපෙනන ගැට� ෙප�වා 
ෙද�. 
  
2. �යාපෘ� ��තරය              
  
ෙයෝ�ත ව්යාපෘ�ෙ� ප්රධාන පරා��� සං���තව ��තර කර�න: 

• ෙමම �යාපෘ�ය (උදා: �රධාන �යාපෘ�ය ෙපර�ණ ෙම�ම �යාපෘ�ය හ��ක�ව�) වල 
��යා�මක සමාග� සහ එම �යාපෘ�යට අදාළ ��කාව�                       

• �යාපෘ�ෙ� �ෙගෝ�ය �ථානය, වඩා� ��� maps3 උදාහරණය                       
• ෙමම �යාපෘ�ය සාරාංශය (�යාපෘ�ය අර�ණ (ව), �ර�ඵල / �ර�ඵල, �මැ�� හා 

�රධාන ��යාකාරක� බලාෙපාෙරා��)                       
• ��යා�මක ��ෙ� කට��.                       

  
3. ප්ර�ප��, ෛන�ක හා ප�පාලන රා�ව ��ෙ�ෂණය ��ම *              
  
ව්යාපෘ�ය �යා�මක වන ප්ර�ප��, ෛන�ක හා ප�පාලන රා�ව ��තර කර ව්යාපෘ�යට අදාළ 
පා�ස�ක හා සමා�ය ක�� වලට අදාළ �� හා ෙර�ලා� හ�නා ග�න . ව්යාපෘ�ය ��� ��පැ�ය 
�� පා�ස�ක හා/ෙහෝ සමාජ බලපෑ� ත�ෙ�� ��� ��බඳ ජාත්ය�තර ��ය යටෙ� ස�කාරක 
රෙ� බැ�� �යා�මක කරන �� ��බඳ ෙර�ලා� ද ෙමයට ඇ�ළ� ය. 
අදාළ න�, ඕනෑම සම-�ල්ය හ��ක�ව�ෙ� අවශ්යතා පැහැ�� කර�න. අදාළ වන �ට, �� ��ෂ 
සමානා�මතාවය ප්රව�නය ��ම සඳහා වන �� රා� සැල��ලට ග�න. ව්යාපෘ�යට අ��ල �ම 
අ� �ය හැ� ඕනෑම ප්රෙ�ශය� සල�� කර�න. 
  
4. පා�ශවක�ව� හ�නා ගැ�ම සහ ��ෙ�ෂණය ��ම              
  
පා�ශවක�ව� හ�නා ගැ�ම සහ ��ෙ�ෂණය ��ෙ� පරමා�ථය ව�ෙ� පා�ශවක�ව�ට ඇ� 
�ය හැ� බලපෑ� අවෙබෝධ කර ගැ�ම සහ ඊඑ�අ�ඒ �යාව�යට ස�බ�ධ �ය ��ෙ� ක���ද 
සහ ෙකෙ�ද ය�න පැහැ�� ��ම�. ෙමම �යාපෘ�ය ��මාණය ��යාව�ය �ළ සංව�ධනය ඕනෑම 
පව�න ෙකාට�ක�ව�ෙ� ��ෙ�ෂණය හා හා �යාපෘ�ය ස�ද�භය ගැන සාමා�ය දැ�ම එ� 
�රධාන පා�ශවක�ව� මත පදන� - ෙමම අදාළ �ය� පා��වක�ව� ලැ��� ගත ��ම �� 
කර� ලැෙ� - පහත සඳහ� ��තාරනය කර��: 
  

• පා�ශව 'අව�යතා හා �යාපෘ� �ට බලාෙපාෙරා��;                       
• ඔ�� ව්යාපෘ�යට ෙකෙ� බලපෑ� කළ හැ�ද (ධනා�මක ෙහෝ lyණා�මක);                       
• ඔ��ෙ� �වන �යාපෘ�ය (ධනා�මක ෙහෝ සෘණ) ��� ඇ�කරන කළ හැ� ආකාරය 

��බඳ පළ� ඇග�ෙ� ෙහෝ ඇ�තෙ���; හා                       
• ඔ�� ඉහත භා�ඩ �න� ෙතාර�� මත පදන� � ESIA ස�බ�ධ කළ �� 

ආකාරය.                       
  



අදාළ හා හැ� සෑම අව�ථාවක�ම පා�ශවක�ව� ��� හා ගැහැ� වශෙය� ෙබ�ය �� 
ෙනාෙ�. පා�ශවක�ව�ෙ� ��ෙ�ෂණෙ� ප්රධාන ෙසායා ගැ�� අ�කෘ�යක ඉ��ප� ��ම 
ප්රෙයෝජනව� ෙ�. ඊඑ�අ�ඒ �යාව�ෙ�� සහ ඉ� ඔ�බට වැ� ෙතාර�� ලබා ගත හැ� බැ�� 
පා�ශවක�ව�ෙ� ��ෙ�ෂණය සක� කළ �� කා�යය� ෙලස සැලෙ�. පා�ශවක�ව�ෙ� 
උපෙද� හා ස�බ�ධ �ම සඳහා ඇ��ම 13 ද බල�න. 
  
5. පා�ස�ක හා සමාජ පදනම*              
  
ව්යාපෘ�ය �යා�මක වන පා�ස�ක හා සමාජ ස�ද�භය ��තර කර ��ෙ�ෂණය කර�න. ය� ය� 
��� ස�ද�භගත ෙතාර�� අවශ්ය �වද, ව්යාපෘ� සැල�� ��ම, �යා�මක ��ම ෙහෝ අවම 
��ෙ� �යවරය� ��බඳ �රණ වලට අදාළ �ම සඳහා ��ෙ�ෂණෙ� ව්යාපෘ� �ථානෙ� ��ක 
ස�ද�භය සහ හ�නාග� බලපෑ� ස�බ�ධ අංශ ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කළ ��ය. සාමාන්ය 
ස�ද�භය ද�ත සඳහා, හැ� තා� �රට �මස�න - ක�� ව්යාපෘ� සැල�� ��ෙ� �යවර� ෙලස 
�� කළ ත��ව ��ෙ�ෂණය ඇ��ව ����ක ද�ත සහ පව�න ��ෙ�ෂණය�. ව්යාපෘ� 
�ථානෙ� ස�ද�භය අවෙබෝධ කර ගැ�ම සඳහා සාමාන්යෙය� ෙව� අඩ�ෙ� ප්රාථ�ක ද�ත එක� 
��ම අවශ්ය ෙ�. 
  
ඊඑ�අ�ඒ වා�තාෙ� ෙමම ෙකාටෙ� ප්රධාන අර�ණ න� ව්යාපෘ� �යා�මක ��ෙ�� ව්යාපෘ� 
බලපෑ� �ෙරෝකථනය ��මට සහ මැ�මට හැ� ��ක ප��ම සැකෙසන ව�තමාන පා�ස�ක හා 
සමාජ ත��ය� ��බඳ අවෙබෝධය� ලබා �ම�. අ�ධ ඊඑ�අ�ඒ පමණ� අවශ්ය වන සහ මධ්ය�ථ 
අවදාන� ස�ත ව්යාපෘ� සඳහා සහ �ෂය හැදෑ�� අධ්යයනය�� ෙතාරව, ෙමම ෙකාටස ම�� 
�භව බලපෑ� තහ�� ��ම සහ/ෙහෝ ෙවන� �භව බලපෑ� හ�නා ගැ�ෙම� ඊඑ�එ�එ� 
ප��ණෙ� ප්ර�ඵල සනාථ ��මට අව�ථාව� ද සලස�. 
  
��ක ��ෙ�ෂණෙ� �ෂය පථය ව්යාපෘ�ෙ� �වභාවය සහ �රගත ��ෙම� හ�නා ග� ගැට� මත 
රඳා පව�. ව්යාපෘ�ය ම�� බලපෑ� කළ හැ� ෙභෟ�ක, �ව �ද්යා�මක, සමාජ ආ��ක හා 
සං�කෘ�ක අංග රා�ය� ෙමම ��ෙ�ෂණය ම�� ආවරණය කළ හැ�ය. 
  
6. පා�ස�ක හා සමා�ය බලපෑ� ත�ෙ�� ��ම              
  
ෙමම �යවර ඊඑ�අ�ඒ � හදවත�; එය හ�නාග� බලපෑ� ��පණය කර ��තර කරන අතර 
ඒවාෙ� ස�භා�තාවය අ�ව අනාවැ� පළ කරන අතර ඒවාෙ� වැදග�කම ත�ෙ�� 
කර�. ඊඑ�එ�එ� ප්ර�ප�� රා�වට අ��ලව, ත�ෙ��ව ම�� ඊඑ�එ�එ� ප්ර���ට අදාළ 
බලපෑ�, ප්රෙ�ශ �ෙ� �මා ෙහෝ නැවත ප�ං� ��� ��� ආ�වා��ට, සං�කෘ�ක උ�මය� මත 
ෙහෝ ෛජව��ධ�වය� මත ජනතාවෙ� �වෙනෝපාය ෙකෙර� ඇ� වන අ�තකර බලපෑ� වැ� 
�ෙ�ෂ අවධානය ෙයා� කළ ��ය . ෙකෙ� ෙවත�, ඊඑ�එ�එ� � ෙ�මා�මක ආවරණයට 
කා�තාව�ට ෙහෝ අවදාන� ක�ඩාය� ෙකෙර� බලපෑ� ෙහෝ ෙ�ශ��ක �ප�යාස බලපෑ� 
සැල��ලට ගැ�මට අෙපාෙහාස� �ෙ� ව්යාපෘ�ය ෙ��ෙව� ඇ� �ය හැ� අවදාන� ඇ�� 
ෙවන� සමාජ බලපෑ� ද ඇ�ළ� ෙ�. ඊඑ�අ�ඒ � �ම�ශන ෙකා�ෙ�� ම�� ත�ෙ��ව ම�� 
ආවරණය කළ �� ප්රධාන බලපෑ� දැනටම� තහ�� කර ඇත�-ප��ා ��ම මත පදන�ව (ෙහෝ 
අ� අවදාන� ස�ත ව්යාපෘ� සඳහා ඉඩ)-ඊඑ�අ�ඒ ය� අ�� හා ස��තරා�මක � �නරාව�තන 
�යාව�ය� බව වටහා ගැ�ම වැදග�ය ෙතාර�� ලබා ගත හැ� අතර අ�ෙ�ක වැදග� ක�� 
ම� �ය හැ�ය (උදා: ��ක ��ෙ�ෂණෙ� ෙකාටස� ෙලස). 
  
�ට ��ෙ�ෂණය පමණ� ෙනාව, අවදාන� සෘ� බලපෑ� සැල��ලට ගත �� න�� එවැ� 
ආබාධයකට ල��ම ෙලස ව�ර බලපෑ� ත�� මත බලපෑ� ෙහෝ ස���ත බලපෑම හ��ෙ� ෙවන� 
සංව�ධනය�, ෙමම �යාපෘ�ය ෙව� අඩ�ය ෙහෝ බලපෑම �යාපෘ�ෙ� වැ� �රෙ�ශය� �ළ ඇ��ම 
බලපෑ� සමග අ�ත� ��යාව ම�� හා කාලය� සමඟ ඇ� � බලපෑ�. 
  



සරල �ණා�මක ��ෙ�ෂණෙ� �ට ස��තරා�මක ප්රමාණා�මක ස��ෂණ ෙහෝ ආකෘ� 
��මාණය ද�වා � ක්රම මාලාව� උපෙයෝ� කරග��� ව්යාපෘ� බලපෑ� ��ෙ�ෂණය කළ 
හැ�ය . ද�ත එක� ��ෙ� ක්රම සහ ��ෙ�ෂණ ෙමවල� සහ ��ෙ�ෂණෙ� ගැ�ර බලපෑ� වල 
ව�ෙ� හා වැදග�කමට අ��ප �ය �� අතර එම�� �ණා�මක හා හැ� තා� �රට 
ප්රමාණා�මක ක්රම උපෙයෝ� කරග��� සැල�ය �� බලපෑ� දැ� ෙලස ත�ෙ�� ��මට ඉඩ 
සැල�ය ��ය. ද�ත �� ��ම සහ ��ෙ�ෂණය සඳහා ෙතෝරාග� ක්රම සහ ක්රමය ෙතෝරා ගැ�ෙ� 
තා��ක බව වා�තාෙ� ��තර කළ ��ය; එය ලබා ගත හැ� ද�ත වල �ණා�මකභාවය තව�රට� 
��තර කළ �� අතර අදාළ වන �ට අනාවැ� හා ස�බ�ධ ප්රධාන ද�ත �ඩැ� සහ 
අ����තතාවය� පැහැ�� කළ ��ය. 
  
ව්යාපෘ�ය ��බඳ පා�ශවක�ව�ෙ� අවෙබෝධය ඉහළ නැං�ම, ගැට� ම� ��මට අව�ථාව සැල�ම 
සහ අවම ��ෙ� �යවර හ�නා ගැ�ෙ�� �ඩාවට ප� � ක�ඩාය�වල සහභා��වය ස�ය ��ම 
සඳහා සහභා� වන ප�ෙ�ෂණ හා ඇග�� ෙමවල� භා�තා කළ ��ය . 
  
අවම ��ෙ� �යවරය�� අවශ්යතාවයට ප්ර�ඛතාවය �ම සඳහා අවදාන� වල වැදග�කම අවෙබෝධ 
කර ගැ�ම වැදග� ෙ� . වැදග�කම ත�ෙ�� ��ම සඳහා ය� අවදාන� අව�ථාව� ���මට 
අෙ��ා ��ෙ� ස�භා�තාව සහ අෙ��ත බලපෑ� වල ප්රමාණය (ප්ර��පාක) සලකා බැ�ය 
��ය. ෙදවැ�ෙන� සඳහ� ව�ෙ� අවදාන� අව�ථාව� පා�ස�ක ෙහෝ සමාජ ප්ර�ග්රාහක ෙකෙර� 
ෙකතර� අ�තකර ෙලස බලපෑ හැ�ද ය�න�. පහත දැ�ෙවන ��ණායක සලකා බැ�ම ෙමයට 
ඇ�ළ� ය: 

• ෙමම ධාරෙක� සංෙ��,                       
• බලපෑ� වල බරපතලකම,                       
• අෙ���ත කාලය හා මහා ප�මාණ සහ                       
• බලපෑම ආප� හැර�ය හැ�ද නැ�ද ය�න.                       

  
අවදාන� වල වැදග�කම ත�ෙ�� ��ම, එම බලපෑ� වලට ��ය� ෙය�ම සඳහා ද�නා, ��ගත 
හැ� සහ පහ�ෙව� ලබා ගත හැ� ෙහාඳ ��� �ෙ�ද ය�න සහ �යා�මක වන ආයතන සහ/ෙහෝ 
ප්රධාන පා�ශවක�ව�ට එවැ� �යවරය� අ�ගමනය ��ෙ� පළ���ද� �ෙ�ද ය�න ද 
සැල��ලට ග�. 
  
7. �ක�ප ��ෙ�ෂණය*              
  
�ක�ප ��ෙ�ෂණෙ� පරමා�ථය න� ව්යාපෘ�ය �යා�මක ෙනා��ම ඇ�� ව්යාපෘ� අර�� 
සා�ෂා� කර ගැ�ම සහ ඒවාෙ� බලපෑම �� ෙයෝජනාව සමඟ සංස�දනය ��ම ඇ�� ෙවන� 
�ක�ප හ�නා ගැ�ම�. ෙමම �යවර අවශ්ය ව�ෙ� හ�නාග� බලපෑ� ඉතා වැදග� වන අවදාන� 
ස�ත ව්යාපෘ� සඳහා පම�. 
  
��ෙ�ෂණය ක්රමා��ලව ශක්ය, අ� අ�තකර �ක�ප තා�ණය�, සැල��, ෙමෙහ�� සහ අඩ� - 
"ව්යාපෘ�ය� නැත" �ක�පය ඇ��ව ෙයෝ�ත ව්යාපෘ�ය සමඟ සැසෙ�: 
  

• ෙමම �යාපෘ�ය අර�� ස�රා ඔ��ෙ� කා�ය�ෂමතාව ෙම�ම හැ� වෘ��ය 
දැ��,;                       

• ඒවාෙ� ඇ� �ය හැ� පා�ස�ක හා සමා�ය බලපෑ�;                       
• ෙමම බලපෑ� අවම ��ෙ� ශක්යතාව;                       
• ෙමෙහ�� අව�යතා සහ ෙ��ය ෙකා�ෙ�� යටෙ� ඔ��ෙ� ���ක�;                       
• ඔ��ෙ� ආයත�ක, ���ව සහ අ��ෂණ අවශ්යතා;                       
• ඒවාෙ� ඇ�තෙ���ගත ��වැය ඵලදා�තාව; හා                       
• දැනට පව�න �ර�ප��, සැල��, �� හා ෙර�ලා� ඔ��ෙ� අ��ල.                       

  



��ෙ�ෂණය ම�� කැම� �ක�පය� ��ෙ�ශ කළ �� අතර එය ෙතෝරා ගැ�මට ෙ��ව සඳහ� 
කළ ��ය. 
  
8. පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණය සහ අ��ෂණ සැලැ�ම (ඊඑ� එ� එ��)              
  
ESIA �යාව�ෙ� ප්රධාන ප්ර�දානය� න� අවදාන� කළමනාකරණය සහ බලපෑ� අවම ��ෙ� උපාය 
මා�ගය�. අවම ��ෙ� �යවර හ�නා ගැ�ම �ඩාවට ප� � ක�ඩාය� සමඟ සාක�ඡා කර �� 
ෙකෙරන අතර අවම ��ෙ� �රාව�ය ම�� මඟ ෙප�ව� ලැෙ�. අවම ��ෙ� �රාව�ෙය� 
ඇඟෙව�ෙ� සෘණා�මක සමාජ ෙහෝ පා�ස�ක බලපෑ� වළ�වා ගැ�ම සඳහා පළ�ව �ය� 
සාධාරණ උ�සාහය� කළ �� බව�. ව්යාපෘ�ෙ� සංර�ණ අර�ණ අ�ෙයෝගයට ල� ��ෙම� 
වැළ�ම කළ ෙනාහැ� න�, ��ගත හැ� ම�ටමට වන බලපෑ� අවම කර ගැ�මට සහ ප්රමාණව� හා 
සාධාරණ ව�� ලබා �ෙම� ඉ�� වන අවදාන� බලපෑ� �ස�මට �යවර ගත ��ය . 
  
අවදාන� කළමනාකරණ උපාය � ෙ�ඛනගත ESM එ� � ද ESIA � ව�ධනය කරන ලද �ඩනය අවම, 
��යා�මක ��ෙ� කාල සහ අව�ය ස�ප� හා වග��: ��තර. ෙයෝ�ත �යවරය�� තා��ක 
හා ෙමෙහ�� ශක්යතාව, සං�කෘ�ක ප්රමාණව� බව සහ �රසාර බව ෙප��� කළ �� අතර අදාළ 
අව�ථාව��� ධා�තා ව�නය හා ආයත�ක ශ��ම� ��ම සඳහා වන අවශ්යතා ෙප��� කළ 
��ය. බලපෑ� වළ�වා ගැ�ම සඳහා සැල�� කර ඇ� �යාමා�ග සඵලතාවය සඳහා අ��ෂණය 
කරන ආකාරය ද ඊඑ� එ� එ�� සඳහ� කළ ��ය. ෙමම ESM සංව�ධනය ��ම සඳහා මඟ ෙප��ම 
සටහ� එ� � තව�රට� උපෙද� සපයන අතර, ESM සඳහා සැ�� ඇ�ළ� එ� � සහ සැල�� සක� 
���ෂණය ��ම සඳහා. 
  
9. පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන වල ප්ර�ඵල              
  
ෙකාට� ��ය� ස�බ�ධ කර ගැ�ම ඊඑ�එ�එ� � ��ක �ලධ�මය� වන අතර සා�ථක 
ඊඑ�අ�ඒ සඳහා වැදග� �යා ප�පා� ෙමවලම�. එය ෙ��ය ෙකා�ෙ�� සහ පා�ශවක�ව�ෙ� 
උ��කය� ��බඳ අවෙබෝධය වැ� ��� කරන අතර negativeණා�මක බලපෑ� අවම ��ම සඳහා 
ඵලදා� උපාය මා�ග හ�නා ගැ�ම සඳහා අත්යවශ්ය ෙ�. �රණ ගැ�ෙ�� �ඩාවට ප� � ක�ඩාය� 
ස�බ�ධ කර ගැ�ම ��� ඔ��ට වැ� ��වාසය� සහ ආර�ාව� ලබා ෙදන අතර ව්යාපෘ�ෙ� 
�ත්යා��ලභාවය වැ� ��� කරන අතර පා�ශවක�ව� අතර සාධ�ය සබඳතා ෙගාඩනඟා 
ගැ�මට ද උපකා� ෙ�. 
  
ව්යාපෘ� චක්රෙ� �යවරය��� ෙහ�දර� ��ම සහ උපෙ�ශනය සඳහා අවම ප්ර�පාදන �ථා�ත 
��ෙම� පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� අවශ්යතා ඊඑ�එ�එ� අ�ෙපාත ම�� ��තර 
ෙකෙ�. ඊඑ�අ�ඒ �යාව�ය සඳහා ෙමම ���ධාන �ෙ�ෂෙය� අදාළ ෙ�; ෙකා�ස� සඳහා 
�ර�පාදන � පැවසරන අනාවරණය ම�ය�ථ අවදාන� �යාපෘ� (අ�ධ ESIA) වඩා වැ� අවදානම 
�යාපෘ� (ස���ණ ESIA) සඳහා වැ� දැ� ෙ�. පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙද� හා ස�බ�ධ �ම ��බඳ 
වැ� ��තර සඳහා ඇ��ම 13 බල�න. 
  
ඊඑ�අ�ඒ කාලය �ළ උපෙ�ශන වල� අවධානය ෙයා� �ය ��ෙ� �ඩාවට ප� �ය හැ� ක�ඩාය�, 
ආ�වා�� සහ ��� සං�ධාන ගැන ය; පා�ශවක�ව�ෙ� ��ෙ�ෂණය කාෙග� උපෙද� ලබා ගත 
��ද ය�න �රණය ��මට සහාය ෙ�. උපෙ�ශන �යාව�ය සං�කෘ�කමය වශෙය� ගැළෙපන, 
ෙවන� ෙකාට සැල�ම� ෙනාවන සහ �� ��ෂ භාවය සංෙ�� �ය ��ය. ව්යාපෘ�ය ෙ��ෙව� 
��තවලට බලපෑ� එ�ල �ය හැ� �ය�ම ��ගල��ට බලපෑ� වල වැදග�කම තහ�� කර ගැ�මට 
සහ ත�ෙ�� ��මට �� ෙලස උපෙද� ලබා � ඇ� අතර අවම ��ෙ� �යවරය�� ව�නයට 
සහභා� �මට �ඩාවට ප� � �ය�ම ක�ඩාය�වලට අව�ථාව සලසා � ඇ� බවට සහ�ක �ය 
��ය. 
  



ව්යාපෘ�ෙ� සං��ණතාවයට සහ හ�නාග� අවදාන� වල වැදග�කමට සහ ෙකාට� ක�ඩාය� 
වලට ගැලෙපන ප�� පා�ශවක�ව�ෙ� මැ�හ� �ෙ� �ව්රතාවය ෙහෝ ගැ�ර ෙයෝග්ය �ය 
��ය. අ�ගමනය කළ �� පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� ෙපා� ත�කය ඊඑ�එ�එ� 
අ�ෙපාෙත� �ප සටහන 3 � ��තර කර ඇත. පා�ශවක�ව�ෙ� ස�ප� හා කාලය ��බඳව 
සැල��ම� �ම වැදග� ය. උපෙ�ශන �යාව�ය �නරාව�තන �යවරය��� වඩා� ෙහා�� සැල�� 
කර ඇ� අතර, ���ම ��ක ෙයද�� ෙසාය��, ප�ව පළ� ත�ෙ�� �ර�ඵල සහ ��� ��ෙ� 
��යාව� සඳහා ෙයෝජනා ලබා ග�න, සහ ඊඑ�අ�ඒ වා�තාෙ� ෙක��පත ��බඳ �ර�ෙපෝෂණ 
එක� ��ම සඳහා අවසාන පා�ශවක�ව�ෙ� ���ම�� අවස� ෙ�. අදාළ ප�� ඊඑ�එ� එ� � 
සහ අෙන�� �යාකා� සැල��. 
  
�ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��� සහ ප්රෙ�ශ �මා ��� ෙහෝ ආ�වා�� ��බඳ ප්ර�� අ��ව�ෙ� 
න�, අ�එෆ්� කා�ය සාධන ප්ර��ය 7 ට අ��ලව ෙනා�ෙ�, ��ව සහ දැ�� �� එකඟතා 
�ලධ�මයට අ��ලව සාක�ඡා කළ ��ය . 
  
අවස� ESIA වා�තාව උපෙ�ශන �ර�ඵල පා�ශවක�ව� හා �යාපෘ�-බලපෑම එ�ල � ක�ඩාය� 
සමග �� කළ අතර ම� කර� ලබන �ර�න ��බඳ සාරාංශය� සහ ෙමම �ර�ඵල ESIA සහ ES 
ආම��රණය කර ඇ� ආකාරය ��බඳ පැහැ�� ��ම� සැප�මට ෙ�ඛනගත කළ 
�� එ� පා��ෙ��� ම���. �� ��ෂ භාවය මත පදන� � දැ�ම, ��කාව�, වග�� සහ �ය 
හැ� බලපෑ� සැල��ලට ග��� උපෙ�ශනයට කා�තාව� ඇ�ළ� කර ග� ආකාරය ��තරෙ� 
සඳහ� �ය ��ය. 
  
III ඊඑ�අ�ඒ සඳහා ෙයා� ෙකා�ෙ�� වල සඳහ� කළ �� අෙන�� අ�තම              
ත�ෙ��ෙ� �ෂය පථය සහ ගැ�ර ඊඑ�එ�එ� ප��ණය ��� ම�වන ගැට�වල �වභාවය, 
සං��ණතාව හා වැදග�කම මත රඳා පව�න ෙහ�� ඊඑ�අ�ඒ සඳහා � �යම �යමය� සෑම 
ව්යාපෘ�යකටම ගැල�ය ��ය. අ� අවදාන� ස�ත ව්යාපෘ� සඳහා, ඊඑ�අ�ඒ � �ෂය පථය 
��තරා�මකව �රණය කර� ලබ�ෙ� ඊඑ�අ�ඒට ෙපර � �ෂය පථ අධ්යයනෙය�. 
  
ඊඑ�අ�ඒ සඳහා වන ෙකා�ෙ�� වල සාමාන්යෙය� පහත ලැ��� ගත කර ඇ� අ�තම ඇ�ළ� 
ෙ�. මධ්ය�ථ අවදාන� ස�ත ව්යාපෘ� සඳහා වන ෙකා�ෙ�� ඉතා අවදාන� ස�ත ව්යාපෘ� සඳහා 
වඩා අ� ��� ය; එබැ�� ත� ල�� ව�� සල�� කර ඇ� �ලද්රව්ය සාමාන්යෙය� අ�ධ ඊඑ�අ�ඒ 
සඳහා අවශ්ය ෙනාෙ�. 
  

• ප්රධාන ව්යාපෘ� �ෙ�ෂාංග වල සාරාංශය�                       
• අදාළ ජා�ක හා ෙ��ය ESIA අව�යතා, ලබා ගත හැ� හා අදාළ �ථාන ලැ���ව� 

*                       
• ඊඑ�අ�එ� � ��ෙ�ෂණය කළ �� ඊඑ�එ�එ� ප��ණය සහ �ෂය පථය ��� ම� � 

ප්රධාන ගැට� ලැ���ව�                       
• ෙමම ESIA බැ�� අව�ය �ල�ර�ය ස�ත ��තරය� සහ ෙවන� අ�ෙ�ක �ෙ�ෂඥ 

අ�යයන (අදාළ න�) අ�ත�ගතය ���තර ද ESIA ෙකාටස� ෙලස �� කළ 
��                       

• සම�ත ඊඑ�අ�ඒ සහ �ෙ�ෂඥ අධ්යනය සඳහා ක්රමා��ල මා�ෙගෝපෙ�ශන (අදාළ 
ව�ෙ� න�) සැප�ම (උදා: �� ��ෂ භාවය ��බඳ ප්ර�චාරා�මක 
��ෙ�ෂණය)                       

• ඊඑ�අ�ඒ ප්ර�ණයා/ක�ඩායමට අවශ්ය පා�ස�ක හා සමාජ �ෙ�ෂඥතාවෙ� ව�ගය 
සඳහ� ��ම                       

• “ව්යාපෘ�ය� නැත” �ක�පය සහ ඒවාෙ� ත�ෙ��ව සඳහා වන අවශ්යතා ඇ�ළ�ව ශක්ය 
ව්යාපෘ� �ක�පය�ෙ� ��ක ලැ���ව�*                       



• අවස� ෙකාට�ක�ව�ෙ� ���ම (ව) ඇ�� �ඩාවට ප� � ජනතාව, �රජාව� සහ 
අෙන�� ප�ෂ සමග අව�ය සාක�ඡා ව�ග ���තර ෙක��පත ESIA හා ESM මත 
අදහ� �� ��ම සඳහා එ� �                       

• ESIA වා�තාව� සක� ��ෙ� අවශ්යතාවය සහ ෙවන� �ය�ය�� ෙහෝ �යාකා� සැල�� 
(අවශ්ය ප��) සහ භා�තා කළ ද�ත වල �රවද්යතාවය, ��වස�ය�වය සහ �ලාශ්ර 
දැ� ෙලස දැ��ම                       

• ඵලදා� පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශනය සඳහා ප්රමාණව� කාලය� සහ අර�ද� සැප�ම 
සඳහා ඊඑ�අ�ඒ සඳහා අයවැය� සහ කාලසටහන�.                       

  
ඊඑ�අ�ඒ �� ��ම සඳහා ���ක� ස�ත කා��ක ක�ඩායම� සහ �ණා�මක හා ප්රමාණා�මක 
ප�ෙ�ෂණ තා�ණ ��බඳ පළ���ද� සහ ෙ�මා�මක හා කලා�ය ෙහෝ ප්රාෙ��ය ස�ද�භය 
��බඳ ����� �ම අවශ්ය ෙ�; ක�ඩායමට සහභා��ව සැල�� සහ ත�ෙ�� ��ෙ� 
ක්රමෙ�දය�, �� ��ෂ භාවය ��ෙ�ෂණය සහ �� ��ෂ භාවයට ප්ර�චාර ද�වන ව්යාපෘ� 
සැල�ම සහ අදාළ අව�ථාව��� �වෙ��ක ජනතාවෙ� ගැට� ��බඳව පළ���ද ��ය ��ය. 
  
පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා� සැලැ�ම (ඊඑ�ඒ�) ෙප��� කරන දළ සටහන 
සහ සැ��ල 

ෙමම ESIA අමතරව, එය න�න ��යාකා� සැලැ�ම සඳහා ෙ�වය ආ��ත රා�ව එෙර�ව හ�නාග� 
අ�පා�. ෙමම �යාකා� සැලැ�ම ම�� වා�තාෙ� හ�නාෙගන ඇ� �ඩැ� ව� ආකාරෙය� (පහත 
ද�වා ඇ� උදාහරණය වැ�) එක� කර, �යාව� අවස� ��ම සඳහා යථා�ථවා� කාල �මා �යම 
කර� (හැ� ඉ�ම�� අ��ලතාවය සා�ෂා� කර ගැ�ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර) සහ 
ෙතාර�� ඇ�ළ� කර�න. පහත දැ�ෙ�. ��ම සහ/ෙහෝ �වැර� ��ෙ� �යා ��තරය සං���ත 
�ය �� න�� ��� ප�� ස��තරා�මක, �වැර� හා පැහැ�� සහ අදාළ ප්ර��යට අ��ලව සඳහ� 
කළ ��ය. 
  
�යාකා� සැලැ�ම ��බඳ අ�ෙ�ක සටහ� : 

−ෙකාෙහද �ර�න ෙ� �ර�න අමත��, ඉහළ අවදාන� ෙහෝ �යාමන කට�� සඳහා හැ� 
ස�බ�ධ �ෙගන කළ �� බව හ�නාෙගන ඇත �ර�ඛතාවය ලබා �යාකා� සැලැ�ම �ළ.        

−�◌්රයාකා� සැලැ�ම ��මට E සමාගම සහ එ� කළමනාකරණය අව�ය ��� අ�ෙ�ක 
කා�ය ෙහෝ �සලතා ගත ��ය.        

Αππροπριατε       �ශාල ෙහෝ �� කා�න ෙහෝ �වැර� ��ෙ� �යාව� ඒවා 
ක�න�� ක�න�� ක�න�� ක�න�� සා�ෂා� කර ගැ�ෙ� ප්රග�ය ���ෂණය ��මට 
පහ�ක� සලස�.        

−��යාකා� සැලැ�ම ��ෙ◌යල �, එය ෙදකම ජා�ය�තර �ර�� (එන� ජා�ය�තර ��ය 
සං�ථාෙ� කා�ය සාධන �ර��) අ��ල සා�ෂා� කර ගැ�ම වැදග� සහ ��යාව�ෙග� 
ය�න සැල��ලට ගත �� අතර, ජා�ක අව�යතා පව�.        
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පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණය සහ අ��ෂණ සැලැ�ම (ඊඑ�එ� එ� �) දළ සටහන 

ඊඑ� එ� එ�� � සංරචක 
පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණ හා අ��ෂණ සැලැ�ම� (ඊඑ� එ� එ��) ව්යාපෘ�ෙ� අවදාන� 
කළමනාකරණ උපායමා�ගය ෙ�ඛනගත කර�. සැල�� අව�ෙ�� �� කරන ලද �ය�ම බලපෑ� 
අධ්යයනය�� ෙසායා ගැ��, �යා�මක � ප්ර�� අවශ්යතා හා අ��ලව රට හා ෙව� අඩ�යට අදාළ 
ෙතාර�� වලට අ��ලව "�ඩ ෙ�ඛනය�" ෙලස එය ෙ�වය කර�. ව්යාපෘ�ෙ� අවදාන� 
කළමනාකරණ උපායමා�ගය සඳහා. ඊඑ� එ� එ�� ව්යාපෘ� �යා�මක ��ෙ� 
උපායමා�ගෙ� අ�වා�ය අංගය� බවට ප�ව� ඇත . 

ඊඑ� එ� එ�� � පහත අ�ත�ගතය ඇත: 

අ) ෙලා� රා�ව සහ ව්යාපෘ� �යාකාරක�, ව්යාපෘ�ෙ� ���ම සහ �ෙගෝ�ය ප්රමාණය ඇ�� 
ව්යාපෘ� ��තරය ;       

ආ) පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණය සඳහා අදාළ ස�කාරක රෙ� �� රා�ව සහ ව්යාපෘ� 
අ��ල �ම සහ�ක කරන ආකාරය ගැන ෙක� සඳහන� ;       

ඇ) ���ත ව්යාපෘ� �යාකාරක� �සා ඇ� �ය හැ� හ�නාග� negativeණා�මක බලපෑ� සහ 
ඒවාෙ� වැදග�කම ��බඳ ස���ණ ලැ���ව ;       

ඈ) ��මට සැල�� කළ �යවර අ�තකර පා�ස�ක හා / ෙහෝ සමාජ බලපෑ� වළ�වා, minimi 
��මට z ��ගත හැ� ම�ටෙ� ඒවා ඊ ෙහෝ ඔ�� ෙව�ෙව� ව�� ෙග�ම සඳහා ; වග�� 
(කා�ය ම�ඩලය) සහ අවම ��ෙ� �යවරය� �යා�මක ��ෙ� කාලසටහන, ඒවාෙ� 
තා��ක ශක්යතාව, සං�කෘ�ක ෙයෝග්යතාවය, බලපෑමට ල� � �ය� ක�ඩාය� සඳහා 
අවම ��ෙ� අෙ��ත සා�කතාව ඇ��ව;       

ඉ) �ම�ශන �ර�� අව�ය සැල�� (උදා: ආ�වා��ට සැලැ�ම, �යාකා� සැලැ�ම �රෙ�ශ �මා 
ආ�ය) හා අවම ��ෙ◌� �යවර ESM ඇ�ළ� ෙහෝ නැ� කර �ෙ�ද එ� �;       

(එ) ෙයෝ�ත අවම ��ෙ� �යවරය� සහ අ��ලතාව සහ�ක ��ම සඳහා වන ��වැය 
ඇ�තෙ��� , ව්යාපෘ� ෙයෝජනාෙ� අයවැය �ළ මම ඇ�ළ� කළ ��ද;        

උ) ඊඑ� එ� එ�� �යා�මක ��ම සඳහා �යා�මක කරන ආයතනවල ධා�තාව ��බඳ 
��තරය ; අව�ය තැන, ධා�තාව ෙගාඩනැ�ෙ� �යවර (ෙමම ESM ඇ�ළ� කළ �� සඳහා 
ලබා එ� � අයවැය).       

එ� එ� අවම ��ම සඳහා � ෙමෙහ�� ��තර ��මට අව�ය මැ�මට summari �ය z ෙ�සය� 
�ව�පෙය� සං�. ව්යාපෘ�ෙ� සම�ත �යා�මක ��ෙ� සැලැ�ම සහ එ� අ��ණය හා වා�තා 
��ෙ� චක්රය සමඟ ෙහාඳ සමකා�නතාවය� ඉතා වැදග� ෙ�. 

ව්යාපෘ�ෙ� ප්රධාන �යා�මක ��ෙ� සැලැ�ෙ� �යාකාරක� ෙලස අවම ��ෙ� �යවර� දැනටම� 
සංක�පනය කර ඇ� අව�ථා �ෙ�. ව්යාපෘ�ෙ� අවම ��ෙ� උපායමා�ගය ��බඳ සම�ත �ත්රය� 
ලබා ගැ�මට සහ හ�නාග� බලපෑ� වලට එෙර�ව අවම ��ෙ� �යවර ලැ���ව� ප��ා ��මට 
හැ� වන ප�� ෙමම �යාකාරකම ඊඑ� එ� එ�� සමඟ අෙන�� �ය�ම අවම ��ෙ� �යවරය� 
සමඟ ඇ�ළ� ��ම තවම� ෙයෝග්ය ෙ� . එ�සා බලපෑ� අවම ��ම සඳහා �යවරය� ප්රමාණව�ද, 



ශක්යද, �රසාරද ය�න ��ෙ�ෂණය ��මට එය උපකා� ෙ�. ව්යාපෘ�ෙ� ප්ර�ඵල රා�ව සහ 
�යා�මක ��ෙ� සැලැ�ම නැවත නැවත �� �ම වැළැ��ම සඳහා ෙමම අව�ථාෙව�� ඇ�ළ� කළ 
��ෙ� �යාකාරක� වල සංෙ�ත පම� . 

ඊඑ� එ� එ�� අ��ණය සහ අ��ණය 

ෙමම ES එ� පා��ෙ��� ම��� එකඟ අවම �යවර ��යා�මක �රග�ය ���ෂණය ��මට 
���ෂණය කළ ��ය. ෙමය වා��කව කළ ��� ( ඊළඟ ෙකාටෙ� වා��ක පා�ස�ක හා සමාජ 
කළමනාකරණ අ��ෂණ සැලැ�ම බල�න) . එ� එ� ��ම සඳහා එය �යා�මක ��ම �ය�ත 
ෙ�ලාවට (ෙහෝ �ය�ත ෙ�ලාවට ෙපර ෙහෝ අවස�), තරම� ප්රමාද ෙහෝ ප්රමාදද ය�න සංඥා කළ 
��ය. ප්රමාදය� �� � �ට ෙ�� පැහැ�� කර �ස�� ෙයෝජනා කළ ���. 

ප්රග�ය පෙසකලා අවම ��ෙ� �යවර වල සා�කභාවය ද අ��ෂණය කළ ��ය. �යවරය� සං��ණ 
වන �ට ප්රධාන ද�ශක, ��ක ල�ෂ්යය සහ ඉල�ක ඇ�ළ�ව අ��ෂණ සැලැ�ම� සක� කළ 
��ය . �යා�මක ��ෙ� ආයතනය �යවරය� වල සා�කභාවය ���චය ��ම සඳහා ���ෂණ 
සහ පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන (�ෙ�ෂෙය� �ඩාවට ප� ක�ඩාය� සමඟ) භා�තා කළ 
��ය. ව්යාපෘ�ෙ� අ��ෂණ සැලැ�ම සමඟ සහ�වනය ෙස�මට ඒජ��ය ��ම� කර� ලබන අතර 
එම�� අවම ��ෙ� �යවර වල සා�කභාවය ���චය ��ම සඳහා භා�තා කළ හැ� ද�ශක ඇ�ළ� 
ෙ� (උදා: �ඩාවට ප� � ක�ඩාය� වල �වෙනෝපාය ද�ශක). 

වා��ක අ��ණය ම�� ව්යාපෘ�ය ආර�භෙ� �ට ම� � ඇ� අ�ෙ�ක පා�ස�ක ෙහෝ සමාජ 
අවදාන� හ�නා ගත �� අතර ඕනෑම වැදග� නව අවදානම� සඳහා ��� අවම ��ෙ� �යවරය� 
�ථා�ත කළ ��ය. ෙමම අ�ෙ�ක අවදාන� සහ ඒවා අවම ��ෙ� �යවර ඊඑ� එ� එ�� ෙවත එක� 
කළ �� අතර වා��ක අ��ෂණෙ� ෙකාටස� ෙලස වා�තා කළ ��ය . 
 
 

    
    

  

    පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණය සහ අ��ෂණ සැලැ�ම (ඊඑ�එ� එ�   

ඊඑ�එ�එ� ස�මතය� අ��වන ල� ප්රධාන ගැට�, ඒවා ආම�ත්රණය ක     
ත� සැලැ�ම� අවශ්යද ය�න (උදා     
�යාදාම රා�ව ආ�ය) 

කැමැ�ෙත� ෙතාරව නැවත ප�ං� 
��ම සහ ප්රෙ�ශ �ම �මා ��ම 

  

☐ ඔ�    
☐ නෑ         

B ��� 

  

ආ�වා� ජනතාව 

  

☐ ඔ�    
☐ නෑ         

B ��� 

  

සං�කෘ�ක උ�මය 

  

☐ ඔ�    
☐ නෑ         

B ��� 

  

ෛජව ��ධ�ව සංර�ණය සහ 
�රසාර භා�තය �වාභා�ක ස�ප� 

☐ ඔ�    
☐ නෑ         

B ��� 

  



  ඊඑ�එ�එ� ප්ර�ප�� හා 
ප්ර�පාදන වලට අ��ල �ම සඳහා 
� �යාකාරක� 

��වැය ��යා�මක ��ෙ� වග�   
 

ෙහ�දර� ��ෙ� 
අවශ්යතා 

        

��ගැන�� යා��රණය         

�� ��ෂ භාවය ප්රධාන 
ධාරාව 

        

ෙකාට� ��ය� ස�බ�ධ 
කර ගැ�ම 

        

ප්රධාන සමාජ හා පා�ස�ක බලපෑ� , ආ�ත අවම ��ෙ� �යවර සහ අ��ෂණ ද�ශක 

හැ� s ocial 
සහ ඊ nvironmental 
බලපෑ�[5] 

��යාකාරක� 
හා �ට� itigation 
�යවර[6] 

ශ�යතාව, 
ඵලදා�තාව සහ 
�රසාරභාවය[7] 

��වැය ��යා�මක 
��ෙ� ත��වය 
සහ වග�ම 

කා�ය 
සාධන 
ද�ශක 
අ��ෂ  
��ම 

 
 

 

 
 

                

                

                

ම�  �  ඇ�  නව  ඊඑ�එ�එ�  අවදාන�  

                

                

                

                

 
 

    
    

  

පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණ අ��ෂණ සැලැ�ෙ� සාරාංශය (ඊඑ�එ� එ� �) 
ඇඟ�� දළ සටහන සහ සැ��ල 

මම අව�ය � ඊ න�න ��බඳ සාරාංශය� කළමනාකරණ හා 
අ��ෂණ සැලැ�ම හැ� උද� ��යාකා� සැලැ�ම ��යා�මක ව�ෙ� න� හා �වැර� ��යා මා�ග 
හ�නා ගත හැ� බවට සහ�ක �ය ��ය. ඇ� �ය හැ� අ�තකර බලපෑ� වළ�වා ගැ�මට සහ ඇ� 
�ය හැ� බලපෑ� ප්ර�ලාභ උප�ම ��මට අවශ්ය �යවර ග�නා බවට සහ�ක �ම සඳහා ආයත�ක 
අවශ්යතා, �යාව� සහ අ��ෂණ සැල�� එය සාරාංශ කර�. ���ත ඊඑ�එ�එ�� අ�තමය� 
පදන� � ඇ�ෙ� ඊඑ�අ�ඒ , �යාකා� සැලැ�ම සහ ඊඑ�එ�එ�� ය . ෙමම සාරාංශය සංව�ධනය 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7


කළ ��ය වා��කව මත පදන� ES එ� පා��ෙ��� ම��� හා ආව��තා �යාපෘ�ය අ��ෂණය 
ෙමෙහ�� ෙකාටස� ෙලස සමාෙලෝචනය කර ඇත. 

  

��යා
කා� 

අ�තමය 

��යාකාර
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�භව 
බලපෑ
ම 

��� ��ම/ 
කළමනාකර

ණය 

වග�ම/ 
��යා�මක 
��ෙ� ත
��වය 

කා�ය 
සාධන 
ද�ශක 
අ��ෂ
ණය 
��ම 

�රධා
න 

අවෙ�
ෂ 

බලපෑ
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ඊඑ�අ�ඒ පැවැ��ම සඳහා උපෙ�ශක�� සඳහා ෙපෝරමය සහ �ඕආ� 
  

  
සඳහා පා�ස�ක හා සමාජ බලපෑ� ත�ෙ��ව සඳහා ෙයා� ෙකා�ෙ�� 

[�යාපෘ�ය] 
  

2021 අෙගෝ�� 31 
  
සමාගෙ� ( ��තර කර�න) සමාගෙ� (“සමාගම”) ෙයෝ�ත ආෙයෝඡනය� ��බඳ පා�ස�ක හා 
සමා�ය ක�සරභාවය (“ඊඑ���”) ත�ෙ��ව� ��ම සඳහා �එෆ්�ආ� හට �වා�න පා�ස�ක 
හා සමාජ උපෙ�ශකෙය�ෙ� (“උපෙ�ශකෙය�ෙ�”) ෙ�වය අවශ්ය ෙ�. 

  
ඉ�ලා ඇ� ෙ�වාව� �යා�මක ��ම සඳහා පහත සඳහ� ෙයා� ෙකා�ෙ�� අදාළ ෙ�. 
  

සටහන - අවශ්යතා අ�ව අ�ව�තනය �මට පහත ඇ� ල��. 
  
2. �යාපෘ�ය  ��බඳ  ��තරය         

[��තරය ඇ�ළ� කර�න]. 
  



3. අර�ණ         

ඉ��� කරන ලද ෙ�වාව� න� �එෆ්�ආ� � ආෙයෝඡන �රණයට සහ ප� �පර� 
ප්රෙ�ශයට සහාය �ම� [3] වග��ෙ� ��තර කර ඇ� ෙයා� රා�වට එෙර�ව ව්යාපෘ�ය �වා�නව 
ත�ෙ�� කර තහ�� කර ගැ�ෙම�, අ��ලතා �ඩැ�, අවශ්ය අවම ��� සහ ප� �පර� �යාව� 
හ�නා ගැ�ම. 

  

4. ෙයා�  රා�ව        

ෙයා� රා�ව ව� ඇත (අවශ්ය ප�� අ�ව�තනය කර�න): 
 අදාළ ෙ��ය, ජා�ක හා ජාත්ය�තර පා�ස�ක හා සමා�ය (වෘ��ය ෙසෟඛ්ය සහ 
ආර�ාව ඇ��ව) ��ය. 
 [අර�ද� �ර�ප��ය] 
 [අ�එෆ්� කා�ය සාධන ප්ර��, 2012]. 
 [ෙලෝක බැං� ස�හෙ� ෙපා� පා�ස�ක, ෙසෟඛ්ය හා ආර�ක (ඊඑ�එ�) 
මා�ෙගෝපෙ�ශ,] 
 (අදාළ ෙලෝක බැං� ක�ඩාය� ක�මා�ත අංශෙ� ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ). 
 අදාළ �ය හැ� අෙන�� ජාත්ය�තර ප්ර���] 

  
5. ක�ඩායම        

ෙමම පැව�ම �� කළ ��ෙ� ���ක� ල� �වා�න පා�ස�ක හා සමාජ ප්ර�ණය� ��� වන අතර 
එම අංශෙ� සහ කලාපෙ� ��� ප��ම� හා පළ���ද� ඇත. 

[ ��ය� ���ත අවශ්යතා එක� කර�න ]. 

  

6. වැඩ  සහ  කා�යය�  වල  �ෂය  පථය        

වැඩ ��ෙ� �ෂය පථය ව්යාපෘ�ෙ� �ය�ම ෙභෟ�ක පා�ස�ක හා සමා�ය අංශ �වා�නව 
ත�ෙ�� ��ම, වග��ය [3] � ද�වා ඇ� රා�ව �ළ ඇ�ළ� ෙ�. 

  

���තවම, ෙමම කා�යයට ඇ�ළ� ව� ඇත ( පහත උදාහරණ ):  
1) [සමාගෙ� පා�ස�ක හා සමාජ වැඩසටහ� සහ කළමනාකරණ ප�ධ� සහ �යා�මක ��� 

සමාෙලෝචනය කර [ඒවාට අ��ල �ම ත�ෙ�� ��ම / ඒවාට එෙර�ව ��� 
සල�� ��ම ] �ම�ශන රා�ෙවෝෙරා� );       

2) අ�එෆ්� කා�ය සාධන ප්ර�� සහ ෙලෝක බැං� ක�ඩාය� ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ (සාමාන්ය 
සහ ෙදකම) ම�� අ�ථ ද�වා ඇ� ප�� ෙහාඳ ජාත්ය�තර ක�මා�ත ���ව (�අ�අ��) 
අ�ව පා�ස�ක හා සමා�ය අවදාන� සහ බලපෑ� කළමනාකරණය ��ෙ� සමාගෙ� 
�යාව�ය�, �යා ප�පා� සහ ආයත�ක ධා�තාව සමාෙලෝචනය කර�න. ක�මා�ත 
අංශෙ� මා�ෙගෝපෙ�ශ.       



3) එම ධා�තාව ත�ෙ�� [සමාගම / �යාපෘ�] ෙවත [අ��ල / ��යා�මක / අ��ලව 
�යාපෘ� සංව�ධනය අ�ව] GIIP, ඒ සඳහා අ��ලතා �ඩැ� හ�නා ගැ�ම සහ 
��යා�මක ��ම �ර�ඛතා සමඟ අව�ය ෙලස ��යා ��ෙ�ශ;       

4) [පා�ස�ක හා සමාජ බලපෑ� ඇග�� (ඊඑ�අ�ඒ) / අෙන�� 
ෙ�ඛන] සහ [ව්යාපෘ�ය] සඳහා ෙයෝ�ත පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණ 
සැල�� සමාෙලෝචනය ��ම සහ අවශ්ය අව�ථාව��� ��ෙ�ශ ��ම ; හා       

5) �ම�ශන රා�වට එෙර�ව සමාගෙ� පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණ ප�ධ� සහ සැල�� 
�යා�මක ��ම සහ සමාගෙ� කළමනාකරණ භා�තාව� ප්රමාණව� බව ත�ෙ�� ��ම 
සඳහා අඩ� නැර�ම;       

6) පා�ස�ක හා සමාජ�ය වැ���� ��� හා �ල��� ��� අගය එක� ��ෙ� අව�ථා හ�නා 
ගැ�ම.       

7) සාධාරණ කාල රා�ව� �ළ� ස��ෙ�ශ රා�වට අ��ල �ම සඳහා �යා�මක කළ �� 
�යාමා�ග ��තර කර�� පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා� සැලැ�ම� (ඊඑ�ඒ� ) සක� 
කර�න. ඇ��ම A ෙවත ෙයා� ව�න.       

8) රාජ්ය ෙනාවන සං�ධාන අවධානය/ව්යාපාර, ෙහෝ සමාගමට සහ/ෙහෝ �එෆ්�ආ� ෙවත ��� 
නාම අවදානමට �� �ය හැ� අ�තමය� ඇ�� පා�ස�ක හා/ෙහෝ සමා�ය ගැට� �ෙ� න� 
ඒවා ප්ර���ෙ� ලබා ගත හැ� මාධ්ය ප්රභවය�ෙග� හ�නා ගැ�මට සමාෙලෝචනය� 
පැවැ��ම.       

  
ත�ෙ��ව කා�යය� [X] �� සම��ත ෙ� ( පහත උදාහරණ ): 

A. ආර�භක  ���ම  : 
[��තර කර�න]. 

  
B. සමාගෙ�  ධා�තාව  සහ  වා�ාව  ත�ෙ��  ��ම  : 
[��තර කර�න] 

  
C. ෙතාර��  සමාෙලෝචනය  : 
[��තර කර�න]. 

  
D. අඩ�  ඔ��  බැ�ම  :  
[��තර කර�න]. 

  
E. ෙබදා  හැ��  සක�  ��ම  (වග��ය  [6] බල�න) : 

[��තර කර�න]. 
  
7. වා�තා ��ම  සහ  ෙබදා හැ�ම        

උපෙ�ශක ��� ලබා ෙද� ඇත ( පහත උදාහරණ ): 
i.[ ��ක ෙසායා ගැ�� ��බඳ ��ක සාරාංශය -අඩ� ඔ�� බැ�ම අවස� � �ක 
ෙ�ලාවකට ප�, උපෙ�ශක ��� �රධාන ෙසායා ගැ�� සහ හ�නාග� අවදාන�, 
බලපෑ� සහ අව�ථා ��බඳව අවධානය ෙයා� කර�� ෙක� නැවත කා�යාල 
වා�තාව� ලබා ෙද� ඇත. ප්රධාන ෙසායා ගැ�� සහ ඊඑ��� වා�තාව සක� 
��ෙ� කාල �මාව ගැන සාක�ඡා ��ම සඳහා �එෆ්�ආ� සහ උපෙ�ශක අතර 
හ�ව�/ස�ම�ත්රණ ඇම�ම� පැවැ��මට �ය�තය ; හා 



ii.පා�ස�ක හා සමා�ය ක�සරභාවය ��බඳ වා�තාව - උපෙ�ශක ��� වැඩ 
කට�� වල �ෂය පථය ��ම��ම ���� කරන ස��තර වා�තාව� ලබා ෙද� 
ඇත. ෙයා� රා�ෙ� අ��ලතා �ඩැ� සහ/ෙහෝ ඊ ඇ�� එ� වැ���� ��� 
��� අගය එක� ��ෙ� අව�ථා හ�නාෙගන ඇ� අව�ථා වල ෙ�වා ප�සර හා 
සමාජ �යාකා� සැලැ�ෙ�� ඉ��ප� ෙකෙ� (ඇ��ම A � ද�වා ඇ� 
උදාහරණයට සැල�ය �� ෙලස සමාන ව� ආකෘ�ය� භා�තා කර). 
  

8. කාල  රා�ව        

[ඇ�� කර�න]. 
  
9. ෙයෝජනාව        

ඊඑ��� සඳහා වන ෙයෝජනාෙ� පහත ලැ��� ගත කර ඇ� ෙකාට� ඇ�ළ� �ය ��ය: 
  

1) වැඩ �ෂය පථය: වැඩ කරන �ෂය පථයට 5 වන වග��ෙය� හ�නාග� අවශ්ය කා�යය� ඉ� 
��ම සඳහා �� ෙකෙරන ���ත �යාකාරක� ��බඳ ��තරය� ඇ�ළ� �ය ��ය. ෙමයට 
ෙයෝ�ත අඩ� සංචාර/ඔ�� බැ��, සමාෙලෝචනය කළ �� �ය�ය��, ස��ඛ සාක�ඡා 
ඇ�ළ� �ය ��ය. , ආ�ය අවශ්ය කා�යය� �ළ අ�ෙ�ක ක�තව්යය� ෙහෝ සංරචක ෙයෝජනා 
ෙහෝ වග�� ඇ� බව උපෙ�ශකවරයාට හැෙ� න�, ෙ�වා “ෛවක��ක කා�යය�” ෙලස 
දැ��ය �� අතර ඒවා දැ��ය ��ය.         
 

2) ව්යාපෘ� ක�ඩායම සහ ���ක�: ෙමයට ප්රධාන කා�ය ම�ඩල සාමා�ක��ෙ� සහ 
ඕනෑම උප ෙකා�ත්රා�ක�ව�ෙ� නම සහ ව්යාපෘ� ක�ඩායම �ළ ඔ��ෙ� කා�යභාරය 
��බඳ ෙක� ��තරය� ඇ�ළ� �ය ��ය. ෙ�වක��ෙ� ���ක� වලට අදාළ තා�ෂ�ක 
හැ�යාව�, ෙමම ව්යාපෘ�යට සමාන ���ත ව්යාපෘ� පළ���ද, �ෙ��ත ෙ��ය අ�දැ�� 
සහ දැ�ම, ���ත භාෂා �සලතා ඇ�ළ� �ය ��ය.         
 

3) ඇ�තෙ���ගත ��වැය: � එකවර ��වැය ඇ�තෙ��� (ඉ�මවා ඇ� ෙනාෙ�), එ�ස� 
ජනපද ෙ◌ෙඩාල�ව��, වැඩ අව�ය �ෂය පථය සඳහා ලබා ගත �� ය. කා�යය අ�ව 
ඇ�තෙ���ගත ��වැය වල �ඳවැ�ම� ද ඉ��ප� කළ ��ය (එන� ව� ආකාරෙය�) එයට 
සෘ� ක�ක� ��වැය (කා�ය ම�ඩලය සඳහා පැය ගණන ෙහෝ �න ගණන සහ ඒ ආ�ත ඒකක 
��වැය) සහ වක්ර ක�ක� ��වැය (එන� ගම� ��ම, �නකට) ෙකා��රා�ක�ව�, 
ආ�ය).         
 

4) උන��ව� ද�වන ගැ��:       
ෙයෝජනාෙ� ෙකාටස� වශෙය�, උපෙ�ශකවරයා ද තම�ට උන��ව� ගැ�ම� ෙනාමැ� 
බව� ප්රමාණව�, �වැර� හා ෛවෂ�ක සමාෙලෝචනය� ලබා �මට හැ� බව තහ�� කළ 
��ය. 
  

5) [අ��ප ෙලස නව අංශ එක� කර�න]:       
ඇ��ම 5: එ� ඇ ආ� EE NING ����� ලැ���ව ෙ� සඳහා , (I) ය�න / නැහැ 
ය�න ���ම සහ (II) අවස� ආෙයෝජන �රණ ���ම 

  



(i) ය�න/ය�න එපා ���ම                  
  

�යාපෘ�ෙ� නම: 
  

රට: 
  

ව්යාපෘ� හැ���පත: 
# 

      
      

  
    

  
ඊ ඇ�� එ� ත�ෙ��ක�: 
  

ඊ සහ එ� අ�මැ�ය: සමාෙලෝචනය කරන �නය    
 

ෙයෝ�ත ආෙයෝඡනය: 
  

     

ෙක� ව්යාපෘ� ��තරය: 
  
�ය හැ� ඊ සහ එ� ගැට� වල සාරාංශය : 
ත�ෙ��ෙ�� ප්රධාන ක�� ෙලස හ�නා ගැ�ෙ�: 

•   
•   
•   
•   

  
��� ��ම �ය හැ� ඊඑ�එ� අවදාන� 

ත�ෙ�� ��මට සහ සම�ත 
අවදාන� කා�ඩය �රණය ��මට 

භා�තා කරන ප්ර�න 

අවදාන� 
එ�/එ�/එ� 
නැ�න� 
එ�ඒ 

අවදාන� 
සාධාර�කරණය 

පා�ස�ක ගැට�   
ප්රෙ�ශය 
බලපෑම 

ව්යාපෘ�යට �ශාල බලපෑම� ඇ� අතර 
��ය� ස�ෙ�ෂණ මා�ගය� 
සඳහා ෙරෝඩ��� ඇ�� �ය�ම ආ�ත 
පහ�ක� ත�ෙ�� කර �ෙ�ද? 
  

  

  

�ෂණය වාතය, පස ෙහෝ ජලය සැල�ය �� ෙලස 
�ෂණය ��මට ෙ�� ෙ�. 
  

  
  

වාස�ථාන 
අ�� 
සහ ෙකෙර� 
බලපෑම 
ෛජව 
��ධ�වය 

ෙමම ව්යාපෘ�ය ම�� ඉඩ� ප�හරණය 
උදා වනා�තරය කෘ�ක�ය ෙලස ෙවන� 
��මට අෙ��ා ෙකෙ�; කෘ�කා��ක 
�ට වඩා� දැ� කෘ�කා��ක/කා��ක 
ද? ෙමයට ඉඩ� ��කාශනය සහ/ෙහෝ 
ජල �ෂණය �ෙ� අවදානම ඇ�ළ� 
ෙ�ද? ෙත��� වැ� �ෙ�ෂෙය� �ෙඳන 
�� ප්රෙ�ශවල භා�තය ෙහෝ බලපෑම? 
  

  

  

ස�ප� 
භා�තය 

ජල ප�ෙභෝජනය ෙහෝ ජල අපද්රව්ය බැහැර 
��ම ෙමම සැප�ෙ� අෙන�� 

    



ප��ලක��ට සැල�ය �� ෙලස 
බලපෑම� ඇ� කළ හැ�ද?  
  

�වාභා�ක 
ස�ප� 

ව්යාපෘ�ය ම�� පහත සඳහ� ක�� 
ව�� එක� බලාෙපාෙරා�� ෙ�: 
ඉඩ� ඛාදනය? 
ම��ය ස�පත අ� ෙ�ද? 
වන �නාශය? 
ඉඩ� ෙගාඩ��ම? 
  

  

  

සැප�� 
දාමය 

ද්රව්ය �රසාර ප්රභවය�ෙග� ද? 
      

��ත ඉඩ� ��ෙ� (කෘ�කා��ක හා කා��ක) අ�ත 
�යාකාරක� ව�� ඉඩ� �ෂණය �ෙ� 
සල�� �ෙ�ද? ටැං� බැඳ �ෙ�ද? ෙබර 
ගබඩා ��ෙ� ප්ර��ය �ම�ද? පැහැ�� 
කා���� �ෙ�ද? කඩදා�/�ලා��� 
සාමාන්ය බැහැර 
��ම? ක�මා�ත/රසාය�ක අපද්රව්ය 
බැහැර ��ම? කාබ�ක අපද්රව්ය �ෂණය 
�ම? අනාර��ත/��ත ජලය 
  

  

  

සමාජ ගැට�   
සැල�ය �� 
��යා අ�� 
�ම 

ව්යාපෘ�ෙය� ෙහෝ ආෙයෝඡනය 
ප්ර�ව�හගත ��ෙම� සෑෙහන ��යා 
අ�� �ම� ෙහෝ ආ��ක අවතැ� �ම� 
�� ෙ� යැ� බලාෙපාෙරා�� 
ෙ�ද? නැතෙහා� ව්යාපෘ�ෙ� 
ප්ර�ඵලය� වශෙය� ඒවා දැනටම� �� 
� �ෙ�ද? 
  

  

  

ව්යාපෘ� සහ 
ආ�ත 
පහ�ක�, 
බලපෑ� 
කරන 
ප්රෙ�ශය සහ 
�එ�: 
නැවත ප�ං� 

ව්යාපෘ�ෙ� ඉ���� ෙහෝ ෙමෙහ�� 
ෙ��ෙව� (ෙහෝ ෙ� වන �ට� ප්ර�ඵල 
ලැ� ඇත) කැමැ�ෙත� ෙහෝ ෙවන� 
ආකාරය�� ���� නැවත ප�ං� ��ම 
ෙහෝ ආ��ක වශෙය� අවතැ� �ම �� 
ෙ�ද? එෙ� න�, නැවත ප�ං� ��ෙ� 
�යාකා� සැලැ�ම�/�වෙනෝපාය 
ප්ර��ථාපන සැලැ�ම� �ෙ�ද? ව�� 
��නාද? ෙමය ���ෂණය කර 
�ෙ�ද? කැ� ෙපෙනන ��ක�/වග�� 
�ෙ�ද? 
  

  

  

පා�ශවක� 
උ��කය� 

දැනට ෙමම ව්යාපෘ�ය ගැන ෙහෝ ෙයෝ�ත 
ආෙයෝජක��/ෙකා�ත්රා�ක�ව� ගැන 
පා�ශවක�ව� (රාජ්ය ෙනාවන 
සං�ධාන ඇ��ව) ��ය� කන�ස�ල� 

  

  



පළ කරනවාද? එවැ� කන�ස�ල� ඇ� 
�ය හැ�ද? 
  

�රාකෑම 
�රමය 

��ක අ�එ�ඕ ස����/�එ� 2 
අවශ්යතාවය�ට අ��ලව ව්යාපෘ�ය ඉ� 
��ම/�යා�මක ෙනා��ෙ� 
අවදානම� �ෙ�ද? උදා: ද�වා ෙහෝ 
බලහ�කාරෙය� ශ්රමය, ෙවන�ක� 
��ම, ඇ�� ��ෙ� �දහස ලබා �ම සහ 
සා��ක ෙ�ව� ��ම 
  

  

  

ෙ��ය 
මහජන 

ෙමම ව්යාපෘ�ය ආ�වා� ජනතාවට 
බලපා�ද? ෙනා�ෙ�, ��ව සහ දැ�ව� 
කැමැ�ත (FPIC) �ෙ�ද? ව්යාපෘ�ය 
සඳහා ��� ප්රජා සහෙයෝගය� �ෙ�ද? 
  

  

  

සං�කෘ�ක 
උ�මය 

ව්යාපෘ�ය සං�කෘ�ක උ�මය�ට 
බලපාන ෙහෝ සැල�ය �� ෙලස බලපෑ 
හැ� ප්ර�පාදන ෙව� කර �ෙ�ද? 
  

  

  

 

  

  

(ii) අවසාන ආෙයෝඡන �රණ ���ම                 

  
�යාපෘ�ෙ� නම: 
  

රට: 
  

ව්යාපෘ� හැ���පත: 
# 

      
  

  
    

  
ඊ ඇ�� එ� ත�ෙ��ක�: 
  

ඊ සහ එ� අ�මැ�ය: 
ව�/එ� 
  

ඊඑ�ආ�එ� �නය:   
  

 
ෙයෝ�ත ආෙයෝඡනය: 
  

     

ෙක� ව්යාපෘ� ��තරය: 
•   
•   

  
ESIA සක� කර IFC PS වලට අ��ලද? 
  
ඊඑ�එ�එ�� සක� කර එකඟ �ෙ� �එෆ්�ආ� � ඊඑ�එ� සහ ආෙයෝඡක�� ���ද ? ෙකා��රා�ක�/��යාක  
  
අදාළ �ය�ම බලපත්ර සහ බලපත්ර �ෙ�ද? 



  
�ය හැ� ඊ ඇ�� එ� ගැට� වල සාරාංශය (ඊඑ�ආ�එ� ෙව�� ලබා ග�නා ල� - ෙමම ෙ�ඛනයට අ�ණා ඇත): 
ත�ෙ��ෙ�� ප්රධාන ක�� ෙලස හ�නා ගැ�ෙ�: 

•   
•   
•   
•   

  
ව්යාපෘ�ය සඳහා ඊසා� එක� සක� කර �ෙ�ද (අ�ණ�න)? 
  
එෙ� න�, එය ෙකා�ත්රා�ක�/�යාක� ��� එකඟ කර අ�ස� කර �ෙ�ද? 
  
�එෆ්එ� � ඊ සහ එ� ප්ර�ප�� හා අදාළ ප්ර���ට අ��ලව ඊ ඇ�� එ� අවදාන� කළමනාකරණය කළ හැ� බව        
  
  

 
 
ඇ��ම 6 : කා�ය සාධන ප්ර�� ����� ලැ���ව එ� 

  
�යාපෘ�ෙ� නම: 
  

රට: 
  

  
 

    
  

ඊ ඇ�� එ� 
ත�ෙ��ක�: 
  

ඊ සහ එ� අ�මැ�ය:      
 

  
ෙයෝ�ත ආෙයෝඡනය: 
  

    
 

1. පා�ස�ක සමාජ හ    

ෙක� ව්යාපෘ� ��තරය: 
  
ඊ සහ එ� ගැට� වල සාරාංශය : 
ත�ෙ��ෙ�� ප්රධාන ක�� ෙලස හ�නා ගැ�ෙ�: 

•   

•   

•   

  
ආෙයෝජන: 
බැහැර ��ෙ� ලැ���ව: Y/N 



ඊඑ�ඒ�: ව�/එ� 
ය�න ��ෙ�ශ ��ම: Y/N 
  

2. ඊ සහ එ� ත�  
  
පා�ස�ක හා සමාජ ගැට� ත�ෙ�� ��ම 

• ස��දායක (එ�): ව්යාපෘ�ය �එ�, ඩ����� ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ, ස�කාරක රෙ� ෙර�ලා�       

• අ�ධ වශෙය� අස��දායක (PU): ව්යාපෘ�ය දැනට �එ� සහ ඩ����� ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ            
�සඳ� ඇත. 

• අස��දායක (�): ව්යාපෘ�ය �එ� සහ අෙන�� ඊ ඇ�� එ� අවශ්යතාවය�ට අ��ල ෙනාවන අ            

• අදාළ ෙනාෙ� (NA): ව්යාපෘ�යට අදාළ ෙනාෙ�. 

  
ඇග�� �� කළ හැ� ආකාරය ��බඳ උදාහරණ ෙලස සෑම ආකාරය��ම 1 වන ෙකාටස �රවා ඇත 

පා�ස�ක හා සමාජ ත�ෙ��ව   

1. ඊ ඇ�� එ� අවදාන� සහ බලපෑ� ත�ෙ�� ��ෙ� සහ කළමනාකරණ ප�ධ�ය  
1.1 එ� ඇ�� ඊ ත�ෙ��ව      

1.2 ESAP � කළමනාකරණ වැඩසටහන සහ �ණා�මකභාවය      

1.3 ආයත�ක ධා�තාව      

1.4 ���ව      

1.5 ප්රජා සහභා��වය      

1.6 අ��ණය      

1.7 වා�තා      
2. ක�ක� හා වැඩ ෙකා�ෙ��   

2.1. මානව ස�ප� �ර�ප��ය සහ කළමනාකරණය       

2.2 ෙ�වක සං�ධාන       

2.3 ෙවන�ක� ෙනා��ම සහ සමාන අව�ථා       

2.4. ෙ�වෙය� පහ ��ම       

2.5 වැඩ බලකාය ආර�ෂා ��ම       

2.6. අ��ණය       

2.7. වෘ��ය ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව       
3. ස�ප� කා�ය�ෂමතාව සහ �ෂණය වැළැ��ම   

3.1. ස�ප� සංර�ණය සහ බලශ�� කා�ය�ෂමතාව       



3.2. වා� �ෙමෝචනය       

3.3 අපෙ� යන ජලය       

3.4 ඝන අප�ර�ය         

3.5 අන��දායක ද්රව්ය       

3.6. හ�� �දානම සහ ප්ර�චාර දැ��ම, ��න සහ ��ත ආර�ෂාව       
4. ප්රජා ෙසෟඛ්ය, ආර�ාව සහ ආර�ාව   

4.1. ප්රජා ෙසෟඛ්ය       

4.2. ආර�ෂාව සහ ආර�ෂාව       

4.3. හ�� �දානම සහ ප්ර�චාර දැ��ම       

4.4. ආර�ෂක ෙ�වක අවශ්යතා       

5. ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ම සහ �ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��ම   

5.1. අවතැ� �ව�ට ව�� සහ ප්ර�ලාභ       

5.2. උපෙ�ශනය සහ ��ගැන�� යා�ත්රණය       

5.3. නැවත ප�ං� ��ෙ� කට�� සැල�� ��ම සහ �යා�මක ��ම       

5.4. ෙභෟ�ක අවතැ� �ම       

5.5. ආ��ක අවතැ� �ම       

5.6. රජය කළමනාකරණය කළ නැවත ප�ං� ��� යටෙ� ෙපෟ�ග�ක අංශෙ� වග�ම       

6. ෛජව ��ධ�ව සංර�ණය සහ �� �වාභා�ක ස�ප� �රසාර කළමනාකරණය   

6.1. ෛජව ��ධ�වය ආර�ෂා ��ම සහ සංර�ෂණය ��ම       

6.2. �න�ජන�ය �වාභා�ක ස�ප� කළමනාකරණය සහ භා�තය       

7. ආ�වා� ජනතාව   

7.1. අ�තකර බලපෑ� වළ�වා ගැ�ම       

7.2. ෙතාර�� ෙහ�දර� ��ම       

7.3 කැමැ�ත, උපෙ�ශනය සහ දැ�ව� සහභා��වය       

7.4. පාර�ප�ක ෙහෝ පාර�ප�ක ඉඩ� වලට බලපෑ�       

7.5. සා�ප්රදා�ක ෙහෝ පාර�ප�ක ඉඩ� ව�� අ�� මා� ��ම       

7.6. සං�කෘ�ක ස�ප�       

8. සං�කෘ�ක උ�මය   

8.1. ව්යාපෘ� සැල�� ��ෙ�� හා �යා�මක ��ෙ�� සං�කෘ�ක උ�මය� ආර�ෂා ��ම       

8.2. සං�කෘ�ක උ�මය� ව්යාපෘ� භා�තය       
පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා� සැලැ�ම   
WBG පා�ස�ක, ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ක මා�ෙගෝපෙ�ශ   



ස�කාරක රෙ� පා�ස�ක, ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ක �� සහ ෙර�ලා�   
  
 
 
  
  
  

අ��ණය අතර�ර ව්යාපෘ� ඊ ඇ�� එ�   
  

උදාහරණය� ෙලස 1 ෙකාටස �රවා ඇත 
  

1. ඊ ඇ�� එ� අවදාන� සහ බලපෑ� ත�ෙ�� ��ම සහ කළමනාකරණය ��ම 
  

PS1-ව්යාපෘ� ද�ත ව� එ� එ�ඒ 
1. ජාත්ය�තරව සහ�ක කළ ඊඑ�එ� �ෙ�ද?      
2. ෙමම ව්යාපෘ�යට ��ණ ESIA අවශ්යද?      
3. ස���ත බලපෑම� හ�නාෙගන �ෙ�ද?      
4. සමාජ ආ��ක ��ක අධ්යයනය� හ�නාෙගන 
�ෙ�ද? 

     

5. දැනට පව�න ව�ක� ��බඳ ඊ ඇ�� එ� 
�ගණනය� �� කර �ෙ�ද? 

     

6. ESIA සඳහා භා�තා කරන බා�ර �ෙ�ෂඥ�� (ය)?      
7. ESIA ස��දායකද?       
8. ඊසා� සක� කර ස��දායකද?       
9. ෙ�වාලා�යා ස�ව ෙ�ඛනගත ප්රජා සංව�ධන 
සැලැ�ම� �ෙ�ද? 

     

10. ෙමම �ෙ� �රජා සංව�ධන සැලැ�ම එ�ෙකෝ 
ෙකාබැ� නැ�න� �ථා�කව ෙනාපව�� අනාවරණය 
කර ෙ◌ගන? 

     

11. �ෙ��ත අවදාන� ක�ඩාය� හ�නාෙගන �ෙ�ද?      
12. ෙ�වාදායකයා සම�ත ඊ සහ එ� �යාකා��වය 
(උදා: �රසාරභාවය ��බඳ වා�තාව) ��බඳව ප්ර���ෙ� 
වා�තා කර�ද? 

     

13. සැප�� දාමෙ� පා�ස�ක ෙහෝ අ� ශ්රම ��වැය 
සාධක හ�නාෙගන �ෙ�ද? 

     

14. ෙ�වාලා�යා FPIC ���වා �ෙ�ද?      
15. IFC ��� ��� ප්රජා සහෙයෝගය� �ථා�ත කර 
�ෙ�ද ? 

     

16. ෙ�වාදායකයා එ� අ��ෂණ ෙතාර�� 
සත්යාපනය ��ම සඳහා බා�ර �ෙ�ෂඥෙය� 
ස�බ�ධ කර ෙගන �ෙ�ද? 

     

17. ෙ�වාදායකයා ��� ප්රජා ��ගැන�� යා�ත්රණය� 
�ථා�ත කර �ෙ�ද? 

     

18. ෙ�වාදායකයා ��� ඊ ඇ�� එ� ව්යාපෘ� 
ෙතාර�� ෙ��යව ෙහ�දර� කර �ෙ�ද? 

     
 

 

2. ක�ක� හා වැඩ ෙකා�ෙ�� 
    



අ��ණය අතර�ර ව්යාපෘ� ඊ ඇ�� එ�   
  

PS2-ව්යාපෘ� ද�ත ව� එ� එ�ඒ 
1. ෙ�වක�� සඳහා � ��ගැන�� යා�ත්රණය� 
�යා�මක � බවට සා�� �ෙ�ද? 

      

2. ෙමම ව්යාපෘ�යට වෘ��ය ස�� එක� ෙහෝ 
��පය� සමඟ සා��ක ෙ�ව� ��ෙ� ���ම� 
�ෙ�ද? 

      

3. Direct� ෙ�වක��ෙ� �� සංඛ්යාව :   
  

4. Contract� ෙකා�ත්රා� ෙ�වක��ෙ� ��� සංඛ්යාව 
ෙහෝ මරණ සංඛ්යාව? 

  
  

5. ක�ක� �ගණනය� �� කර �ෙ�ද?       
6. සැප�� දාම ප��ණය� �� කර �ෙ�ද?       
7. ව්යාපෘ�යට එ�ඒ 8000 සහ�කය� ෙහෝ ඊට සමාන 
�දල� ලැ� �ෙ�ද? 

      

8. ව්යාපෘ�යට OHSAS ෙහෝ ඒ හා සමාන සහ�කය� 
ලැ� �ෙ�ද?   

      

9. ළමා හා බලහ�කා� ශ්රමය, සැප�� දාමෙ� ළමා 
ශ්රමය 

      

10. ��ය� ප�බැ�ම� ��� �ෙ�ද?       
11.         

 

3. ස�ප� කා�ය�ෂමතාව සහ �ෂණය වැළැ��ම 
  

PS3-ව්යාපෘ� ද�ත ව� එ� එ�ඒ 
1. ��ය� වා� �ෙමෝචනය� �ෙ�ද?       
2. ��ය� අපජලය� �ෙ�ද?       
3. ද්රව්ය ප්ර�ච�කරණය හා නැවත භා�තය �ෙ�ද?       
4. අපද්රව්ය ප්රමාණව� ෙලස බැහැර ��ම?       
5. ව්යාපෘ�ය �ථානගත කර �ෙබ�ෙ� ��ත ඉඩ� 
මත ද? 

      

6. ව්යාපෘ�ෙ� අන��දායක ද්රව්ය ඇ�ළ� ෙ�ද?       
7. හ�� වග�� සඳහ� කර ඇත       
8. ගලවා ගැ�ෙ� සැලැ�ම       
9. �� �වන ජලය සහ ෙපා�ප, �වන උපකරණ, 
හ�ඩ්ර�� 

      
 

  

4. ප්රජා ෙසෟඛ්ය, ආර�ාව සහ ආර�ාව 
  

PS4-ව්යාපෘ� ද�ත ව� එ� එ�ඒ 
1. ෙ�වක�� ෙනාවන (ප්රජාව) ස�බ�ධ ����/මරණ 
සංඛ්යාව? 

  
  

2. අ�වා�ය හ�� �දානම සහ ප්ර�චාර දැ��ෙ� 
සැල�� සඳහා ප්රජා සහභා��වය සහ �දානම අවශ්යද? 

      

3. ය�තල පහ�ක� සහ උපකරණ ආර�ෂාව සඳහා 
බා�ර �ෙ�ෂඥ�� භා�තා ��ම? 

      

4. ෙ�වාලා�යා ��ම� ෙලස (�) ෙපෟ�ග�ක 
ආර�ක හ�දාව සමඟ ���� ගත ෙ�ද? 

      

  



අ��ණය අතර�ර ව්යාපෘ� ඊ ඇ�� එ�   
  

5. ආර�ෂක �ලධා�� කළමනාකරණ සැලැ�ම 
�යා�මකද? 

      

6. ෙසෟඛ්ය බලපෑ� ත�ෙ��ව� �� කර �ෙ�ද?       
 

5. ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ම සහ �ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��ම 
  

PS5-ව්යාපෘ� ද�ත ව� එ� එ�ඒ 
1. ඉඩ� ලබා ගැ�ම (අ) රජය, (ආ) ෙ�වාලා�යා ෙහෝ 
(ඇ) ෙදෙදනාම? 

      

2. නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම /�ගණනය 
/රා�ව සක� කර �ෙ�ද? 

      

3. ෙමම �ෙ� නැවත ප�ං� ��ෙ� ��යාකා� 
සැලැ�ම / �ගණන / රා�ව එ�ෙකෝ ෙකාබැ� නැ�න� 
�ථා�කව ෙනාපව�� අනාවරණය කර ෙ◌ගන? 

      

4. ශා��කව අවතැ� � �වාස සංඛ්යාව?   
  

5. ආ��ක වශෙය� අවතැ� � �වාස සංඛ්යාව?   
  

6. අවතැ� � ෙකාපමණ ප�ං� ක�ව�ෙ� ෙ�වා 
කාලය ආර�ාව ලැ� ඇ�ද? 

  
  

7. (අ) රජය (ආ) ෙ�වාලා�යා ��� නැවත ප�ං� 
��ම 

      

8. නැ�න� (ඇ) ෙදකම?       
9. ෙ�වාදායකයා රජෙය� පාලනය වන ඉඩ� අ�ප� 
කර ගැ�ම� ෙහෝ නැවත ප�ං� ��ම� සඳහා (�ද� ෙහෝ 
ෙවන� ප්ර�ලාභ) අ�ෙ�කය� කර �ෙ�ද?       

      

  
  

  

6.                 ෛජව ��ධ�ව සංර�ණය සහ �රසාර කළමනාකරණය 
  

PS6-ව්යාපෘ� ද�ත ව� එ� එ�ඒ 
1. �ෙ�චනා�මක වාස�ථාන �ෙ�ද?       
2. �රසාර ස�ප� කළමනාකරණය සඳහා �වා�න 
සහ�කය�? 

      

3. �ටස�වල ��� හ��වා �ම?       
 

  

7.                 ආ�වා� ජනතාව 
  

PS7-ව්යාපෘ� ද�ත ව� එ� එ�ඒ 
• ආ�වා�� �ඩාවට ප� ෙ�ද?         
• IPDP සක� කර �ෙ�ද?       
• අ�� �ථාන මා� කළාද?         
• අ�� ඉඩ� භා�තා කළාද?       

 

  

8.                 සං�කෘ�ක උ�මය 
  

PS8-ව්යාපෘ� ද�ත ව� එ� එ�ඒ 
1. සං�කෘ�ක උ�මය� හ�නාෙගන �ෙ�ද (ඊඑ�අ�ඒ 
හරහා ෙහෝ අව�ථාව� ෙසායා ගැ�ෙ� �යාව�ය හරහා) 

      

2. සං�කෘ�ක උ�මය�/ඉව� කර �ෙ�ද?       

  



අ��ණය අතර�ර ව්යාපෘ� ඊ ඇ�� එ�   
  

3. ෙමම ව්යාපෘ�ය සං�කෘ�ක උ�මය�� ය� අංශය� �සා 
වා�ජමය වශෙය� ශක්ය ෙ� 

      

4. සං�කෘ�ක උ�මය� සහ/ෙහෝ සං�කෘ�ක උ�මය� 
වා�ජමය වශෙය� භා�තා ��ම සඳහා ආෙයෝජකයා යහප� 
��වාසය�� �� සාක�ඡාවකට අව��ණ � �ෙ�ද? 

      

5. ප්ර�ලාභ ෙබදා ගැ�ෙ� සැලැ�ම� සක� කර �ෙ�ද?       
 

පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා� සැලැ�ම (ඊඑ�ඒ�) 
  
  
  

  

WBG පා�ස�ක, ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ක මා�ෙගෝපෙ�ශ 
අදාළ EHS මා�ෙගෝපෙ�ශ: 

•      පා�ස�ක, ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ක ෙපා� මා�ෙගෝපෙ�ශ 
•      XXX 
•      XXX 

  

  
  

ස�කාරක රෙ� ඊඑ�එ� �� සහ ෙර�ලා� 
•      XX 
•      XX 

බලපත්ර සහ බලපත්ර දැනට �ෙ�ද? 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

            ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ ස�රා�ෙ� කා�ය සාධනය 
අදාළ 
මා�ෙගෝපෙ�ශ  

ඇග�ම ව්යාපෘ�ෙ� �යාකා��වය/අදහ� 

සාමාන්ය 
ඊඑ�එ� 
මා�ෙගෝපෙ�ශ 
  

එ� 

    ඇග�ම   
  1. ප�සරය  එ�   
  1.1 වා� �ෙමෝචනය සහ ප�සර වාතෙ� �ණා�මකභාවය  එ�   

 

  1.2 බලශ�� සංර�ෂණය එ�   
 

  1.3 අපජලය සහ ප�සර ජලෙ� �ණා�මකභාවය  එ�   
 

  1.4 ජල සංර�ෂණය  එ�   
 

  1.5 අන��දායක ද්රව්ය කළමනාකරණය  එ�   
 

  1.6 අප�ර�ය කළමනාකරණය  එ�   
 

  1.7 ශ�දය  එ� ඒ   
 

  1.8 ��ත ඉඩ�  එ� ඒ   
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf


      
 

2. වෘ��ය ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව  

    
 

  2.1 සාමාන්ය පහ�ක� සැල�� ��ම සහ �යා�මක ��ම     
 

  2.2 ස��ෙ�දනය සහ ���ව     
 

  2.3 ෙභෟ�ක උප�රව     
 

  2.4 රසාය�ක උප�රව     
 

  2.5 �ව �ද්යා�මක උපද්රව     
 

  2.6 ��රණ උප�රව     
 

  2.7 ��ග�ක ආර�ක උපකරණ     
 

  2.8 �ෙ�ෂ උපද්රව ස�ත ප�සරය�     
 

  2.9 අ��ෂණය     
 

      
 

3. ප්රජා ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව  

    
 

  3.1 ජලෙ� �ණා�මකභාවය සහ ලබා ගත හැ� බව     
 

  3.2 ව්යාපෘ� ය�තල ව�හා�මක ආර�ෂාව     
 

  3.3 ��තය සහ �� ආර�ාව     
 

  3.4 රථවාහන ආර�ෂාව     
 

  3.5 අන��දායක ද්රව්ය ප්රවාහනය     
 

  3.6 ෙරෝග �වාරණය     
 

  3.7 හ�� �දානම සහ ප්ර�චාර දැ��ම     
 

      
 

4. ඉ���� සහ ඉව� ��ම  

    
 

  4.1 ප�සරය     
 

  4.2 වෘ��ය ෙසෟඛ්ය සහ ආර�ාව     
 

  4.3 ප්රජා ෙසෟඛ්ය හා ආර�ාව     
 

      
 

3. ෙ�ඛන සමාෙලෝචනය කර ඇත 
ඊඑ�අ�ඒ 
ඊඑ�ඒ� 
මානව ස�ප� �ර�ප��ය 
OHS ද�ත 
ඊ සහ එ� ෙමෙහ�� බලපත්ර/බලපත්ර 
  
ඇ��ම 7: පා�ස�ක හා සමාජ සමාෙලෝචන සාරාංශෙ� ආකෘ�ය (එසා�) 

  
පා�ස�ක හා සමාජ සමාෙලෝචන සාරාංශය 

�යාපෘ� අංකය: XX 
  
රට:                                          
� ෙරාෙජ�� :                            
පා�ස�ක කා�ඩය: ඒ/ �              
�නය:                            
  
A. �යාපෘ� ��තරය 
  
B. පා�ස�ක හා සමාජ ව��කරණය 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf


C. අදාළ �ර�� 
  
ෙමම ආෙයෝඡනයට �ය�ම කා�ය සාධන ප්ර��� අදාළ වන අතර, ව�තමාන ෙතාර�� මත 
පදන�ව ආෙයෝඡනය පහත සඳහ� කා�ය සාධන ප්ර���ට අ��ලව කළමනාකරණය කළ �� 
බලපෑ� ඇ� කර� : 
  

• PS1: පා�ස�ක ත�ෙ��ව සහ කළමනාකරණය 
• සහ සමාජ අවදාන� සහ බලපෑ� 
• PS2: ක�ක� හා වැඩ ෙකා�ෙ�� 
• PS3: ස�ප� කා�ය�ෂමතාව සහ �ෂණය වැළැ��ම 
• PS4: ප්රජා ෙසෟඛ්ය, ආර�ාව සහ ආර�ාව 
• PS5 ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ම සහ �ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��ම 
• PS6: ෛජව ��ධ�ව සංර�ණය සහ �� �වාභා�ක 
ස�ප� �රසාර කළමනාකරණය 
• PS7 : �වෙ��ක ජනතාව 
• PS8: සං�කෘ�ක උ�මය 

  
ඊට අමතරව, ෙමම ව්යාපෘ�ය සඳහා ඩ����� සාමාන්ය ඊඑ�එ� මා�ෙගෝපෙ�ශ සහ කා��ක අංශ 
මා�ෙගෝපෙ�ශ එ��, ව� . 
  
�. �එෆ්�ආ� ඊ ඇ�� එ� සමාෙලෝචනෙ� ප්රධාන ෙ�ඛන සහ �ෂය පථය 
  
(�නය) �ළ XXXX පා�ස�ක /සමාජ �ෙ�ෂඥෙය� ��� පා�ස�ක හා සමා�ය ක�සර �ථාන 
සංචාරය� �� කරන ල� . අඩ� සංචාරයට ව්යාපෘ� පහ�ක� සහ ඒ ආ�ත පහ�ක� සහ 
ව්යාපෘ�ෙය� �ඩාවට ප� � අය නැර�ම ඇ�ළ� �ය . XX සහ �ඩාවට ප� � ප්රජාව�� �ෙයෝ�ත�� 
සමඟ එ� හ��� පැවැ��� . 
  
�ය�ත ක�සර �ථාන සංචාරයට අමතරව, පහත සඳහ� �� ෙ�ඛන XXXX ��� සමාෙලෝචනය 
කරන ල� : 
  

• ඊ SIA 
• ශක්යතා අධ්යන වා�තාව 

  
ෙමම ෙ�ඛන ම�� XX ව්යාපෘ�ෙ� පා�ස�ක අවදාන� සහ බලපෑ� ප්රමාණව� ෙලස ත�ෙ�� කරන 
අතර ෙමම ව්යාපෘ�ය ම�� ඇ� වන පා�ස�ක අවදාන� සහ බලපෑ� �� ෙලස අවම ��ම සඳහා 
ෙහාඳ පදනම� සපය� . 
  
ඊ. �රධාන ගැට� සහ අවම ��ම 
  
PS1: පා�ස�ක හා සමාජ අවදාන� සහ බලපෑ� ත�ෙ�� ��ම සහ කළමනාකරණය 
- සමාජ හා පා�ස�ක ත�ෙ��ව : 
- කළමනාකරණ වැඩසටහන : 
- අ��ෂණය සහ වා�තා ��ම : 
- ආයත�ක ධා�තාව : 
  
PS2: ක�ක� හා වැඩ ෙකා�ෙ�� 
- මානව ස�ප� �ර�ප�� සහ ��යා ප�පා� : 
- ෙසෟඛ්ය හා ආර�ාව ��බඳ වෘ��ය : 
- ෙ�වක ���ව : 



  
PS3: ස�ප� කා�ය�ෂමතාව සහ �ෂණය වැළැ��ම 
- ඉ���� අ�යර: 
- ��යා�මක වන �ට : 
  
PS4: ප්රජා ෙසෟඛ්ය, ආර�ාව සහ ආර�ාව 
- ඉ���� සහ ෙමෙහ��: 
- ආර�ෂක ���ධාන: 
  
PS5 ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ම සහ �ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��ම 
- �යාපෘ� ��මාණය    
- අවතැ� �ව�ට ව�� සහ ප්ර�ලාභ    
- ප්රජා සහභා��වය    
- උපෙ�ශනය සහ ��ගැන�� යා�ත්රණය    
- නැවත ප�ං� ��ෙ� හා �වන මා�ග යථා ත��වයට ප� ��ම සැල�� ��ම හා ��යා�මක    
- රජය ��� කළමනාකරණය කරන ලද නැවත ප�ං� ��� යටෙ� ෙපෟ�ග�ක අංශෙ� වග��    
  
PS6: ෛජව ��ධ�ව සංර�ණය සහ �� �වාභා�ක ස�ප� �රසාර කළමනාකරණය 
- පා�ස�ක අවසර �යාව�ය සහ ප්රජා සහභා��වය    
- ෛජව ��ධ�වය ආර�ෂා ��ම සහ සංර�ෂණය ��ම    
- �න�ජන�ය �වාභා�ක ස�ප� කළමනාකරණය සහ භා�තය    
PS7: �වෙ��ක ජනතාව 
- අ�තකර බලපෑ� වළ�වා ගැ�ම    
- භා�තය යටෙ� ඇ� සා�ප්රදා�ක ෙහෝ පාර�ප�ක ඉඩ� සඳහා බලපෑ�    
- පාර�ප�ක ෙහෝ පාර�ප�ක ඉඩ� ව�� ආ�වා�� (අ��) �ථාන මා� ��ම    
- කැමැ�ත, උපෙ�ශනය සහ දැ�ව� සහභා��වය    
PS8: සං�කෘ�ක උ�මය                                          
- �යාපෘ� සැල�� හා ��යාකර�ම ආර�ෂාව සං�කෘ�ක උ�මය    
- සං�කෘ�ක උ�මය� ව්යාපෘ� භා�තය    
ඇ��ම 8: උදාහරණය පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා� සැලැ�ම (ඊසා�) 

  
  

ෙයා� 
ස�මත / 
��ය / 
�යාමන

ය 

��යාව
� 

  

ප්ර�ඛතාව
ය 

(අ�, 
මධ්යම, 
ඉහළ) 

වග�ම
� 

�ය�
ත 

කාලය 

�ම 
��ෙ� 
ද�ශක

ය 

ඇ�තෙ���ග
ත ��වැය 

              

              

              



              

  
ඇ��ම 9 : ආකෘ�ය GFCR වා��ක වා�තාව අ��ෂණ ආෙයෝජකය�ට 

  
වා��ක අ��ෂණ වා�තාව 

  
  

අවස� �නය: [�නය ඇ�ළ� කර�න] 
  

හැ���ම 
  
�එෆ්�ආ� ඊ ඇ�� එ� ප්ර�ප�� සහ ඊඑ�එ�එ� 
  
ෙයෝ�ත ආෙයෝඡන වල ඵලදා� ඊ ඇ�� එ� ත�ෙ��ව, කළමනාකරණය සහ අ��ෂණය සහ�ක 
��ම සඳහා �එෆ්�ආ� 2018 සැ�තැ�බ� මාසෙ�� ඊ ඇ�� එ� ප්ර�ප��ය� 
සහ ඊඑ�එ�එ� සක� කෙ�ය . ෙමම ෙ�ඛන සහ ඒ ආ�ත �යා ප�පා� මෑතක� යාව�කා�න කරන 
ලද අතර �එෆ්�ආ� ම�ඩලය ��� XXX � අ�ස� කර ඇත . 
  
සබඳතා ෙතාර��: 
  
��� ස���ණ :   
සං�ධානෙ� ���ම: ඊඑ�එ� �රකථන: XX 
���� තැපෑල: 

 
ෆැ��:   

  
වා�තා ��ෙ� කාලය: 
  

�ට: ෙවත: 
ඔ�ෙතෝබ� 1 , 20xx සැ�තැ�බ� 30, 20xx 

  
  
 
 

1. ෙමෙහ�� සහ වරාය ෙතාර�� 
  
ව�තමාන ෙමෙහ�� යාව�කා�න ��ම 
  
[යාව�කා�න ෙපළ ඇ�ළ� කර�න] 
  
කළඹ ෙතාර�� 
  
�යාපෘ� කළඹ: 
  

  ට�� කර�න 
(ෛජව �ක�ධය 

��ය �� 

අ��රාහකයා ඊ quity 
(USDm) 

ෙකාට� 
හ��ක�ව� 

ණය 
(USDm) 

 
  

 



�ළඟ 
එ�එ���) 

   
 

 
              
              
              
              
              
              

  
�යාපෘ� ��තර: 
  

  ට�� කර�න 
(ෛජව �ක�ධය 
��ය �� 
�ළඟ 
එ�එ���) 

�රව�ගය (A, B, C) අ�යර ඊ සහ එ� ගැට� - ත��වය   
  

 

            
            
            
            
            
            

එ� එ� ව්යාපෘ�ය සඳහා අවශ්ය ප�� ව�ව නැවත කර�න 
  
බැහැර ��ෙ� ලැ���වට �රාවරණය �ම: 
  

�එෆ්�ආ� බැහැර ��ෙ� ලැ���ෙ� �යාකාරක� 
 

බැහැර කරන ලද �යාකාරක� වලට 
ස�බ�ධ සම�ත බා��� බැහැර ආෙයෝජන 
ප්ර�ශතය . 

සම�ත කළෙඹ� 0% 
  

ප්ර�ශතය �න්ය ෙනාෙ� න�, ක�ණාකර ෙමම 
ෙහ�දර� ��� සහ එ�දර� �ම අවම ��ම 
සඳහා ෙගන ඇ� �යවර ගැන පැහැ�� කර�න. 

එ�/ඒ 

  
2. පා�ස�ක හා සමාජ කළමනාකරණ ප�ධ�ය 

  
ප්ර�ප�� සහ �යාව�ය 
  

    ඔ� 
නෑ 

අදහ� ද�ව�න 

2.1 ඊඑ�එ�එ� සංව�ධනය සහ �යා�මක 
��ම? 

    

2.2 වා�තා ��ෙ� කාලය �ළ ඊඑ�එ�එ� ෙහෝ 
ප්ර�ප�� සහ �යා ප�පා� යාව�කා�න 
���? 

    

2.3 පා�ස�ක, ෙසෟඛ්ය, ආර�ාව ෙහෝ සමාජ 
ෙ��� මත ග�ෙද� ප්ර��ෙ�ප කළාද? 

    



2.4 සමාජ හා පා�ස�ක �යාදාමය� 
�යා�මක ��ම ස�බ�ධ ��කරතා 
සහ/ෙහෝ බාධක? 

    

2.5 ස�කාරක රෙ� �� හා ෙර�ලා� වලට 
අ��ලද? 

    

2.6 වා�තා ��ෙ� කාලය �ළ අෙ� ආෙයෝඡනය 
කළ ව්යාපෘ� හා ස�බ�ධ සැල�ය �� 
ද්රව්යමය සමාජ හා පා�ස�ක ගැට�? 

    

අ��ෂණය/ අ��ෂණය 
  

    ඔ� 
නෑ 

අදහ� ද�ව�න 

2.7 වා�තා ��ෙ� කාලය �ළ ව්යාපෘ� ව�� 
ඊඑ�එ� වා�තා ��ම? 

    

2.8 වා�තා ��ෙ� කාලය �ළ ව්යාපෘ� 
පා�ස�ක හා සමාජ �යාකා��වය 
අ��ෂණය ��ම? 

    

2.9 අන��/අ�� � අව�ථා, 
න�/පැ���/�යාමන දැ��� සහ/ෙහෝ 
දඩ? 

• ඊ සහ එ� අවශ්යතාවය�ට 
අ��ල ෙනා�ෙ� ���� 
• ��ය� ෙනාගැල�මක 
ප්ර�ඵලය� ෙලස පනවා 
ඇ� ස����/ස���� 

    

2.10 ��ය� අ�එෆ්අ� සමඟ ඒකාබ�ධ 
අ��ණය සහ ඔ��ෙ� පා�ස�ක හා 
සමාජ මා�ෙගෝපෙ�ශ භා�තා ��ම? 

    

ධා�තාව 

    ඔ� 
නෑ 

අදහ� ද�ව�න 

2.11 ඊඑ�එ�එ� �යා�මක ��ෙ� සම�ත 
වග�ම දරන ඊ ඇ�� එ� ස�බ��කාරක. 

    

2.12 ඊඑ�එ�එ� �යා�මක ��මට ස�බ�ධ 
සං�ධානෙ� අෙන�� ��ක ඊඑ�එ�එ� 
��ගල��ෙ� ව�තමාන කා�ය ම�ඩලය, 

    

2.13 වා�තාකරණ කාලය �ළ ඊඑ�එ�එ� 
�යා�මක ��ම ��බඳ ඊ ඇ�� එ� 
ස�බ��කාරක සහ/ෙහෝ ක�ඩායමට 
���ව ලබා ෙදන ල�. 

    

  
වා�තා 
  

    ඔ� 
නෑ 

අදහ� ද�ව�න 



2.14 වා�තා ��ෙ� කාලය �ළ �ෙය�ඨ 
කළමනාකා��වයට ඉ��ප� කරන ලද 
�යාපෘ� පා�ස�ක හා සමාජ ගැට� ��බඳ 
අ�ය�තර වා�තාව? 

    

2.15 �එ�� වා�තා ��ම     
2.16 සංව�ධන බලපෑ� ද�ශක     

  
  

3. මානව ස�ප� සහ ක�ක� ප්රාෙයෝ�කව 
  
Labo ඔබ r සං�යා ෙ�ඛන: 
  

  ���� කා�තා 

වා�තා 
කරන ව�ෂය 
�ළ �� ෙහෝ 
සාමාන්ය 

ෙ�වකය� ගණන 

කළමනාකරණ       
කළමනාකරණය ෙනා��ම       
ෙකා�ත්රා�ක�ව�/උප 
ෙකා�ත්රා�ක�ව�       

ආබා�ත       
සම�ත       
ම�ඩල සං��ය       

වය� �ඳවැ�ම 

18-25       
26-35       
36-45       
46 - 55       
> 56       

  
මානව ස�ප� �ර�ප�� සහ ෙ�වා ෙකා�ෙ�� 
  

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
3.1 මානව ස�ප� �ර�ප��ය?     

3.2 ව�ෂය �ළ ෙ�වා ෙකා�ෙ�� වල ෙවන�ක�?     

ෙ�වක සං�ධානය 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
3.3 වා�තා ��ෙ� කාලය �ළ ෙ�වක සං�ධාන 

ස�බ�ධ �ම? 
    

3.4 ෙ�වක ආයතනයක සාමා�ක�වය ෙ��ෙව� 
ෙ�වෙය� පහ ��ම ෙහෝ ෙ� සඳහා ෙචෝදනා 
�ෙ�ද? 

    

3.5 ආයතනය �ළ ෙ�වක �ෙයෝජනය, (උදා: කා� 
ම�ඩලය, උපෙ�ශක ආයතන) 

    



3.6 සා��ක ෙ�ව� ��ෙ� ���ම ෙහෝ �වා�න 
���� සහ ෙ�වා සාක�ඡා කර�ෙ� ෙකෙ�ද? 

    

3.7 වා�තා කරන කාලය �ළ ඕනෑම ෙ�වකෙය� 
ව�ජනය� ෙහෝ සා��ක �යාමා�ගය� ග� 

    

ෙවන�ක� ෙනා��ම සහ සමාන අව�ථා 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
3.8 �ං�ක ෙහෝ ෙවන� ��හැර ��බඳ ගැට� 

��බඳ අ�ය�තර පැ���? 
    

3.9 සමාන අව�ථා ප්ර�ප��ය?     

ෙ�වෙය� පහ ��ම 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
3.10 ෙ�වක�� ෙ�වෙය� පහ ��ම/ඉව� ��ම     
3.11 අෙ��ත ෙ�වෙය� පහ ��ම? ෙකාපමණ 

ෙ�වක�� ෙ�වෙය� පහ කර� ඇ�ද 
(��ණතා ම�ටම සහ ෙකා�ත්රා� ව�ගය 
අ�ව)? 

    

3.12 ව්යාපා�ක දෘ�� ෙකෝණය�� ෙ�වෙය� පහ 
��ම අවශ්ය ව�ෙ� ඇ� �යා ��තර කර�න? 

    

3.13 ෙ�වෙය� පහ ��ෙ� �යාව�ය �� ��ෙ� 
කාලසටහන �ම�ද? එය කවදා ස���ණ ෙ�ද? 

    

��ගැන�� යා��රණය 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
3.14 ෙ�වක��ෙ� පැ��� ��ෙ� යා�ත්රණය 

ම�� ෙ�වක��ට �යාප�ං�ය හා ගැට� 
ඉ��ප� ��මට හැ� ෙ�ද? 

    

3.15 ෙමම වා�තාකරණ කාලය �ළ එය ෙකාපමණ 
වාරය� භා�තා කර �ෙ�ද? 

    

Labo ඔබ r දඩ හා න� 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
3.16 ක�ක� ගැට�වලට අදාළව ක�ක� අ�කා�ය 

සමාගමට දඩ ��� කර �ෙ�ද? 
    

3.17 සමාගමට එෙර�ව ක�ක� න� පවරා �ෙ�ද?     
  
  

4. ��තය සහ �� ආර�ාව 



�යාමන 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
4.1 අදාළ බලධා�� ��� ��� කරන ලද ක�බ� 

ඇ��ව �ය�ම ෙගාඩනැ�� සඳහා �� 
ආර�ක බලපත්ර? 

    

4.2 අදාළ පළා� පාලන ආයතනය ��� �� කරන 
ලද �� ආර�ෂණ ප��ණය? ප��ණෙ� 
ප්රධාන ෙසායා ගැ�� සහ කැ� ෙපෙනන ගැට� 
�ස� �ෙ�ද? 

    

ෙමෙහ�� 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
4.3 ��තය සහ �� ආර�ාව වග�ව �� 

��ගලයා? 
    

4.4 ��ත හා �� ආර�ක පහ�ක� සහ 
උපකරණ අ��ෂණය? 

    

4.5 වා�තා ��ෙ� කාලය �ළ ��ය� ��න� 
ඇ��නාද? 

    

���ව, දැ�ව�භාවය සහ ��ණතාවය 

                ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 
4.6 �� ��න �න? සහභා� වන කා�ය ම�ඩල 

සංඛ්යාව? 
    

4.7 වා�තා ��ෙ� කාලය �ළ කා�ය ම�ඩලයට 
ප්රථමාධාර සහ �� ��ෙ� ���ව ලබා ෙදන 
ල�. 

    

  
5. පා�ස�ක ��� 

�යාමන 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 

5.1 අදාළ බලධා�� ��� ��� කරන ලද 
පා�ස�ක බලපත්ර? 

    

5.2 අදාළ පළා� පාලන ආයතනය ම�� පා�ස�ක 
ප��ණය �� කළාද? ප��ණෙ� ප්රධාන 
ෙසායා ගැ�� සහ කැ� ෙපෙනන ගැට� �ස� 
�ෙ�ද? 

    



ෙමෙහ�� 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 

5.3 �යා�මක වන ප�සර කළමනාකරණ ��� සහ 
කැප� වග��/ ��කාව�? 

    

5.4 පා�ස�ක ද�ත අ��ෂණය?     

5.5 වා�තාකරණ කාලය �ළ පා�ස�ක 
ෙනාගැලෙපන ���ම? 

    

��� 

    ඔ� නෑ අදහ� ද�ව�න 

5.6 එම �ථානෙ� පා�ස�ක අ�පාර අ� ��මට 
�යවර? 

    

  

  

  
ඇ��ම 10: බා�ර ප්ර��පාක ��බඳ �එෆ්�ආ� ලැ���ව (අවස� ��මට) 

පහත දැ�ෙවන බා�ර උපෙ�ශක ලැ���ව අවස� ෙනාවන බව ක�ණාෙව� සලක�න. ව්යාපෘ� 
අවශ්යතා මත පදන�ව, වඩා� �ෙ��ත හා/ ෙහෝ ප්රාෙ��ය උපෙ�ශකව�� ස�බ�ධ කර ගත 
හැ�ය. �එෆ්�ආ� ජාලය හරහා �ෙ�ෂඥ උපෙ�ශකව�� ලබා ගත හැ�ය. ලැ���ව �යා�මක 
ව�ෙ� ඇඟ�� අර�� සඳහා පම�: 

  

ෙ��ය උපෙ�ශක�� ෙසායා ගැ�මට ජාල: 

IUCN: 

https://www.iucn.org/ 
  

ආ� 20: 

https://regions20.org/ 
  

උපෙ�ශන: 

ඊආ�එ� - පා�ස�ක ස�ප� කළමනාකරණය: 

https://www.erm.com/ 
  

ආ��එ� ක�ඩායම: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.iucn.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://regions20.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.erm.com/


https://www.rpsgroup.com/ 
  

එ��එ�: 

https://www.sgs.com/ 
  

ද��ණ ��වය: 

https://www.southpole.com/ 
  

ඊ�එ� උපෙද�: 

https://ebsadvisory.com/ 
  
ඇ��ම 11: අර�ද� ම�ට�� �එෆ්�ආ� පැ��� ��ෙ� යා�ත්රණය 

  

ෙපගාස� �ය ෙව� අඩ�ෙ� “අප හා ස�බ�ධ ව�න” ��ෙ� “ප්ර�ෙපෝෂණ” ඊෙ�� 
��නය ( feedback@pcalp.com ) පව�වාෙගන ය� : 

https://www.pcalp.com/contact/ 

ෙමම ��නය හරහා ලැෙබන �ද�� තැපැ� සමාගෙ� ප්රධාන අ��ලතා �ලධා�යා ෙවත ෙයා� 
ෙකෙ�. ඊඑ�� ස�බ�ධව ඇ� ඕනෑම ��ගැන��ල� ඊඑ�� කාරණා අ��ණය කරන අදාළ 
��ගලයා සමඟ ෙබදා ගත ��ය. අවශ්ය න�, �ද�� තැපැ� ��නයට ඉ��ප� කළ ඊෙ�� රහ�ගතව 
තබා ග� ඇත. 

පැ��� ෙලාගය� නඩ�� කර� ලබ�ෙ� ප්රධාන අ��ල �ලධා�යා ���, එයට ඇ�ළ� ව�ෙ�: 
1. ��ගැන�� �නය 
2. �ඩාවට ප� පා�ශවෙ� නම සහ ඕනෑම ස�බ�ධය�/සං�ධානය� 
3. �ඩාවට ප� පා�ශවෙ� ස�බ�ධතා ��තර 
4. ��ගැන�� කා�ඩය (පා�ස�ක, සමාජ, පාලනය, ෙවන�) 
5. ��ගැන��ල ෙයා� කර�ෙ� ෙපගස� ෙවත ෙහෝ ආෙයෝඡකෙය�ට �වද 
(ආෙයෝඡනය කර�ෙ� න� එ� නම සඳහ� කළ ��ය) 
6. ගැට�ෙ� සාරාංශය 
7. පැ��� ��ම ක�� පැ��� කළමනාකරණ ප්ර�ඵලය� සඳහා ආයාචනය� 
ද ය�න 
8. ෙපගස� �ළ ස�බ�ධ �මට අදාළ පා�ශවය� සහ ෙපගස� � අදාළ වන 
ඕනෑම ආෙයෝඡකෙය� 
9. ගැට�ව ��බඳ ��ෙ��ත ��ෙ�ශය� 

10. ප��ෂණෙ� ප්ර�ඵල සහ ග� �යාමා�ග 
11. වසා දැ� �නය සහ අග�යට ප� පා�ශව ෙවත ලබා �� ෙතාර�� 

ප්රධාන අ��ලතා �ලධා�යා වග�ව ��ෙ�: 
a. පැ��� ��තව කාෙලෝ�තව ��ගැ�මට කට�� ��ම සහ ඒ ��බඳව 
ෙපගස�ෙ� �ම�ශනෙ� ත��ය අග�යට ප� පා�ශවයට දැන ගැ�මට 
සැලැ��ම. �ම�ශනය සඳහා ඇ�තෙ���ගත කාල රා�ව� සැප�ය 
��ය. ��ගැන��ල ��බඳ �ම�ශන පැ��� �වභාවය අ�ව ෙවන� �ය හැ� න�� 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.rpsgroup.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.sgs.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.southpole.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://ebsadvisory.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.pcalp.com/contact/


පැ��� ඉ�ම�� �ස�ම සඳහා උප�ම උ�සාහය� ගත ��ය. ෙබාෙහෝ ප��ෂණ 
�න 90 ෙනාඉ�ම�ය ��ය. 
b. ෙපගස� � අදාළ පා�ශවය� සමඟ සහ පැ��� ක�ව�ෙ� ��ගැන�� 
ත�ෙ�� ��මට සහ එයට ��ය� ෙය�මට ය� �යවර� ගත ��ද ය�න �රණය 
��මට කට�� කර�න. 
c. ප��ෂණෙ� ප්ර�ඵල සහ ය� �යාමා�ගය� ගැ�ම ෙහෝ �යවර ෙනාගැ�මට 
ෙ�� ��බඳව අග�යට ප� පා�ශවයට දැ�� ෙද�න. 
d. එ�ෙස� ෙගා�ෙ� ප��ෂණෙ� ප්ර�ඵලය ඇ�ළ� කර�න, ග� �යාමා�ග 
සාරාංශය� ෙහෝ �යවර ෙනාගැ�ම සඳහා ෙ�� සහ අග�යට ප� පා�ශවයට 
ප්ර�චාර දැ��ෙ� �නය. 

��ගැන�� ෙලාගෙ� අ�ත�ගතය සහ ��ගැන�� කළමනාකරණය ��ම ප්රාෙයෝ�කව ��ප��ෙ� 
රහස්ය භාවයට ග� කළ �� අතර, �ඩාවට ප� � පා�ශවය�ට ෙහෝ ��� කර�න�ෙග� 
ප�ගැ�ම� �� ෙනාකළ ��ය. 

සමහර අව�ථාවල�, �ගස� ��� ��ගැන�� ��බඳ ප��ෂණය� අතර�ර අග�යට ප� පා�ශවය 
සමඟ තව�රට� ස�බ�ධ �ම ��� �ය හැ�ය. අග�යට ප� පා�ශවයට ���මකට, ස�ම�ත්රණ 
ඇම�මකට ෙහෝ තව�රට� ��තව ස�බ�ධ �ෙම� ෙමය ���ය හැ�ය. අග�යට ප� පා�ශවය� 
සමඟ අඛ�ඩව �� ෙකෙරන �ය� කට�� ��ගැන�� සටහ� ෙපාෙ� සටහ� කළ ��ය. 

  

  
ඇ��ම 12: ව්යාපෘ� ම�ට�� �එෆ්�ආ� පැ��� ��ෙ� යා�ත්රණය 

  
ව්යාපෘ�ය සඳහා පැ��� ��ෙ� යා�ත්රණය� �ෙ�ද ය�න තහ�� ��ම ව්යාපෘ� 
අ�ග්රහක��ෙ� වග�ම ෙ�. ස�ද�භය (සං�කෘ�ක, �ෙගෝ�ය, ආ�ය) මත පදන�ව, ��ක 
පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන ���ෙ� ෙකාටස� ෙලස වඩා� ��� යා�ත්රණය සාක�ඡා කර 
හ��වා �ය ��ය . ��ගැන�� යා�ත්රණෙ� පරමා�ථය න� ෙ��ය පා�ශවක�ව�ට අඛ�ඩව 
අදහ� දැ��මට සහ/ෙහෝ ව්යාපෘ�යට එෙර�ව පැ��� ��මට සහ ��ගැන�� �රාකරණය කර 
ගැ�මට ඉඩ සැල�ම�. 
  
ප්රාෙ��ය පා�ශවක�ව� / ව්යාපෘ� �ඩාවට ප� ��ගල�� සමඟ පැව� පළ� ෙභෟ�ක හ��ෙ��, 
ෙතෝරාග� ක්රම වඩා� ��� යැ� පා�ශවක�ව� එකඟ වන බවට වග බලා ගැ�ම සඳහා ��ධ 
පැ��� යා�ත්රණ පැහැ�� කර සාක�ඡා කළ ��ය. ෙමම සාක�ඡාෙ� ��තර වා�තා කර ෙකාට� 
��ය�ෙ� ���� සාරාංශයට ඇ�ළ� කළ ��ය. 
  
සෑම ව්යාපෘ�ය� සඳහාම “��ගැන�� / අඛ�ඩ ආදාන ෙපාත�” ��� �ථානයක ෙභෟ�කව ලබා 
ගත ��ය ( උදා: නගර ශාලාව; ප්රාෙ��ය ප��ය, ���� ප��ය ෙහෝ ෙවන� ආග�ක 
�ථානය, ආ�ය ). ෙපාතට අමතරව අවම වශෙය� එ� අ�ෙ�ක ක්රමය� ෙහෝ ෙතෝරා ගත �� අතර 
එය ස�ද�භය සඳහා ��� �ය ��ය. ෙවන� ක්රම වලට ඇ�ළ� ව�ෙ�: 
  

• � �රකථන ප්රෙ�ශය (��� සා�ෂරතාවය� ෙනාමැ� අව�ථාවක ප්රෙයෝජනව� ෙ�) 
• අ�ත�ජාල ���ම 
• න� කරන ලද �වා�න මැ�හ�ක� 
• අ�� 

ඇ��ම 13: උපෙ�ශන හා පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� සැලැ�ෙ� සාරාංශය 

  

මත ◌ා� හා කට�� ද GFCR � rogramme හා අර�ද� ම�ටෙ� 



��ෙ� ෙකාට� ක�ව� සමඟ ස�බ�ධ �ම සඳහා ප්රදාන සහ ආෙයෝඡන ක�� ස�පව කට�� 
කර�� ��: 

ප්රදාන ක��ව එ� අභ්ය�තර ස�ප� හා බා�ර හ��ක�ව�ෙ� ජාලය අඛ�ඩව බල�� ගැ�ෙව�� 
පව�. ඊඒ සහ �එ��� අභ්ය�තර ස�ප� උපෙයෝ� කර ගැ�ෙම� ෙහෝ අතරමැ�ය� ස�බ�ධ කර 
ගැ�ෙම� ( ආ� 20 සහ ��ට�� ) ආෙයෝඡන ක��ව ෙ��ය පා�ශවක�ව� බල�� ග�ව� . 

ෙමම ජාල බල�� ගැ��මට අමතරව, අර�දෙ� ප්රෙයෝජනය සඳහා ආධාරක�ව� කැඳ�ම සඳහා 
ප්රදාන ක��ව �ල්යකරණය කර�. වැඩසටහන සඳහා �දාන� �ම සඳහා අඛ�ඩව ඔ��ෙග� 
උපෙද� ලබා ග�. ෙමම �ෙයෝ�තය� ව�ෙ�:  

• �වාභා�ක සංර�ණය 

• වන�� සංර�ෂණ ස��ය 

• ඩ���ඩ���එෆ් 

• සංර�ෂණ ජාත්ය�තරය 

• MAR අර�දල 

• �� �නෑ�� 

කැඳ�� �ෙයෝ�ත�� සමඟ සාක�ඡා ��ම �එෆ්�ආ� වැඩසටහනට ආකාර �නකට සහාය � ඇත. 

•  පළ�ෙව�ම, ඔ�� ��ෙ� ��ම, කැඳ�� �ෙයෝ�ත��ට IW සහ GW යන 
ෙදඅංශෙය�ම වැදග� ෙ��ය පා�ස�ක හා සමාජ ස�ද�භගත ෙතාර�� සැප�මට 
හැ� වන අතර එම�� වැඩසටහ� සැල�� ප්රශ�ත කර�. 

•  ෙදව�ව, රජය, අෙන�� ��� සමාජ සං�ධාන සහ ෙපෟ�ග�ක අංශය ඇ��ව 
ඉල�ක ගත රටවල �ෙ�චනා�මක ෙ�ශපාලන, සමා�ය හා ආ��ක පා�ශවක�ව� 
සඳහා අර�දෙ� ප්රෙ�ශය ඔ��ෙ� ෙ��ය ජාලය ��� වැ� ��� ෙකෙ�.  

• අවසාන වශෙය�, අ�ඩ��� සහ �ඩ��� යන ෙදඅංශෙය�ම සලකා බැ�ය හැ� 
�භව ව්යාපෘ� හ�නා ගැ�ෙම� නල මා�ග සංව�නයට ඔ�� දායක ෙව�.  

ඊට අමතරව, ආෙයෝඡනය සඳහා ෙව� අඩ� ෙතෝරා ගැ�ෙ�� සලකා බැ�ය �� ��ක පරා��� 
හ�නා ගැ�ම සහ �එෆ්�ආ� සඳහා �ය හැ� ව්යාපාර ආකෘ� හ�නා ගැ�ම සඳහා ෙතාර�� 
ඉ��ම� (ආ�එෆ්අ�) ෙගෝ�ය ම�ට�� �යා�මක කරන ල�. 2020 අෙගෝ�� 10 �ට ඔ�ෙතෝබ� 21 
ද�වා ආ�එෆ්අ� ක��ව �වෘතව ���. �එෆ්�ආ� ��� ආ�එෆ්අ� ස��ෂණ ��� ෙලස 
සංසරණය කර ඉ��ප� ��� උ�පාදනය ��ම සඳහා �භව �යා�මක ��ෙ� හ��ක�ව� සහ 
ප්රධාන ජාල සමඟ ��ධ ෙව�නා� සහ සාක�ඡා පැවැ��ය. ස��ණයට ඉ��ප� කළ ප්ර�න �ෙ� 
ෙකාර�පර ආ�ත ප්ර�ඛ �ද්යාඥ�� සහ අර�ද� හ��ක�ව� සමඟ පැව� අභ්ය�තර සාක�ඡාෙ� 
සහ උපෙද� වල ප්ර�ඵලය� ය. �ථාන ෙ��ම ��බඳ �එෆ්�ආ� � ආ�එෆ්අ� ෙවත ප්ර�චාර 335 � 
ලැ�� අතර, ආ�එෆ්අ� � ෙකාටස� ෙලස ව්යාපා�ක ආකෘ� 130 කට වැ� ප්රමාණය� ඉ��ප� කරන 
ල�. ජාත්ය�තර සං�ධාන, රාජ්ය ෙනාවන සං�ධාන, රජය�, අධ්යයන සං�ධාන, ව්යාපාර සහ 
��ගල��ෙග� ප්ර�චාර ලැ��. අ�ලා��� (46%), මැද ෙපර�ග (4%), ඉ��ය� සාගරය (21%), 
අ���ග ආ�යාව (14%) සහ පැ��� (11%) ඇ�� �ය�ම වැදග� ෙකාර� පර ව�� අඩ� ඉ��ප� 
��� ලැ��. ආ�එෆ්අ� � පරමා�ථය �ෙ� ෙව� අඩ�, ව්යාපාර අව�ථා ෙහෝ �ල්ය උපකරණ ඇග�ම 
සඳහා අවශ්ය �ය� ෙතාර�� ලබා ෙනා�ම, තව�රට� අවෙබෝධ කර ගැ�ම සඳහා අදහ�, සමාග� 
සහ ස�බ�ධතා ලැ���ව� ජනනය ��ම�.   
  
� ෙරාෙජ�� ම�ට�� පා�ශවක�ව�ෙ� අදහ� �ම�ම සහ ස�බ�ධ කර ගැ�ම 
ව්යාපෘ�යට අදාළ ගැට�, �ඩැ� හා අව�ථා සල�� ��ම, අදාළ පා�ශවය� සමඟ සාධ�ය 
ස�බ�ධතාව� ෙහෝ ව්යාපෘ� ��කාව� තහ�� කර ගැ�ම සහ පා�ශවක�ව�ට ව්යාපෘ�ෙ� 
අ��ය ලබා ගැ�මට හැ� �ම ��බඳව ��ධ පා�ශවය�ෙ� අදහ� හා අවශ්යතා අවෙබෝධ කර ගැ�ම 



සඳහා සහභා� �ම ඉතා වැදග� ෙ�. ���දභාවය සහ වග�ම, ඵලදා� සහභා��වය සහ ඇ�ළ� 
��ම ප්රව�නය ��ම සඳහා ද එය අත්යවශ්ය අංගය�. ප්රාෙයෝ�කව ග� කල, පා�ශවක�ව� 
ස�බ�ධ කර ගැ�ම ව්යාපෘ� චක්රය �රාවටම පා�ශවක�ව� සමඟ ��ධ �යාකාරක� සහ 
අ�ත��යාකා��වය� ඇ�ළ� ��� වචනය� ෙලස ෙ��� ගත හැ�ය; එවැ� �යාකාරක� සහ 
අ�ත��යා ��වචනය ��ම හා �යා�මක ��ම ��� යහප� ව්යාපෘ� කළමනාකරණයක 
අත්යවශ්ය අංගය� ���� ෙ�. 
එය සහ�ක ��ම සඳහා ඊඑ�එ�එ� සඳහා කැප� පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� 
සැලැ�ම� සැල�� ��ම අවශ්ය ෙ�: 

• පා�ශවක�ව�ෙ� උ��කය� හ� කර ග�නා අතර ඇ� �ය හැ� අවදාන� 
ප්රමාණව� ෙලස හ�නා ගැෙ�; 
• ව්යාපෘ�ය ෙ��ෙව� ��තවලට බලපෑ� එ�ල �ය හැ� ක�ඩාය� සහ ��ගල��ට 
ය� බලපෑ� වල වැදග�කම තහ�� කර ගැ�මට සහ ත�ෙ�� ��මට �� ෙලස උපෙද� 
ලබා ග�; 
• ල� � ක�ඩාය� සහ �රජාව� ඔ��ෙ� operationali ස�බ�ධෙය� �රණ ගැ�ෙ� 
�, �ඩනය අවම සංව�ධනය සහභා� z පැවසරන, ඔ��ෙ� අ��ෂණය ��ෙ� �. 

�ෙ�ෂ අව�ථා: COVID-19 p සහ ආෙ��ක 

COVID-19 වසංගතය අතර�ර පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ම �ෙ�ෂෙය� වැදග� ෙ�. ෙ��ය 
ජනතාව සහ ප්රජාව� ��� ස�මත කර ගත හැ� ඒවා ඇ��ව �මා ��� සහ ස�මත ෙමෙහ�� 
�යාදාමය� වැ� වසංගතයට ��ය� ෙය�ම සඳහා අවශ්ය �යවර ග��� පා�ශවක�ව�ෙ� 
උපෙද� ලබා ගැ�ම සඳහා �ෙ�ෂ �යාමා�ග ගැ�මට අවශ්ය �ය හැ�ය. ෛවර� ව්යා��ය අවම 
��ම අර�� කරග� ෙපා� ���� සහ සංචාර ��� ෙලස �මා ��� වලට ��ණ � ��න 
අව�ථාවක තම අදහ� ප්රකාශ ��මට පා�ශවක�ව�ට නව ක්රමෙ�දය� �ථා�ත ��ම ෙමම 
�යවරය�ට ඇ�ළ� �ය හැ�ය. �ර�තර සංවාදය� ��� ව්යාපෘ� සංව�ධක�� සහ ප්ර�තනය 
ල� ආයතනය ෙ��ය ප්ර�ණය�ෙ� සහ ජාල වල සහෙයෝගය ඇ�ව පා�ශවක�ව�ෙග� �ම�මට 
වඩා� ��� නා�කා හ�නා ගත ��ය. ස��ෙ�දනය සඳහා � ඉෙල�ෙට්රෝ�ක ෙ��කාව� ෙහෝ 
COVID-19 ආසාදනෙය� ආර�ෂා �ම සඳහා ��� ෙසෟඛ්ය හා ආර�ක �යවරය�, සැල��ලට ගත 
�� හා පව�න ය�තල පහ�ක� සක� ��ම ෙම�ම ෙමම තා�ණය� ෙවත ප්රෙ�ශ �ම සඳහා � 
��ධ හැ�යාව� ෙමයට ඇ�ළ� �ය හැ�ය. 

ෙකාට� ��ය� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� සැලැ�ම[8] 

ව්යාපෘ� සක� ��ෙ� අ�යෙ� එ� ප්රධාන �මැ�ම� න�, ව්යාපෘ� �යා�මක ��ෙ�� හ�නාග� 
පා�ශවක�ව� තව�රට� ස�බ�ධ ව�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න ��තර කරන පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ 
කර ගැ�ෙ� සැලැ�ම� . එය cataly ��මට අනාගතය බවට ෙප�ම බව සැල�� ෙමවලම ව�ෙ� z ඊ 
සහ ෙකාට�ක�ව�ෙ� කට�� සං�ධානය සහ එය ඵලදා� අව�යතා අ��ලව �� වන බව 
සහ�ක වන වසාග�නා ESMS. ව්යාපෘ� ම�ට�� පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� සැලැ�ම 
අ�ගමනය ��ම හා �යා�මක ��ම ව්යාපෘ� සංව�ධක��ෙ� වග�ම �ය �� යැ� අෙ��ා 
ෙකෙ�. තා�ෂ�ක සහාය ඊඑ� කළමනාක� ෙහෝ බා�ර උපෙ�ශකව�� ��� ලබා �ය හැ�ය.  

�යා�මක ��ෙ�� සහ ස�බ�ධ �ෙ� අර��� �මන පා�ශවක�ව� �ගටම ස�බ�ධ �ය ��ද 
ය�න �රණය ��ම පා�ශවක�ව�ෙ� ��ෙ�ෂණය සහ උපෙ�ශන �යාව�ෙ� ප්ර�ඵල මත පදන� 
�ය �� න�� අ�ත උපෙ�ශන ෙහෝ සහෙයෝ�තාව මත පදන� �ය හැ�ය. සංව�ධනය වන බාලා 
කැප�ම සැලැ�ම ෙමම �යාපෘ�යට ෙකාට�ක�ව�ෙ� ද�වන උන��ව හා �යාපෘ�ය බලපෑ� සහ 
එ� සා�ථක ��මට දායක ��ම ��ස ඔ��ෙ� හැ�යාව ෙම�ම, �යාපෘ� කට�� බලපෑමට 
ද�ව�න�ෙ◌� ඇ� �ය හැ� ස�භා�තාව සලකා බල� ඇත. 

පා�ශවක�, ස�බ�ධ �ෙ� අර�ණ සහ පා�ශවක�ෙ� �මන ආකාරෙ� ��� ද ය�න මත රඳා 
පැව�ම ��ධ �ව�පය� ගත හැ�ය. ව්යාපෘ� කළමනාකරණය ෙහෝ පාලනය ��බඳ උපායමා��ක 
�රණ සඳහා ඔ�� ස�බ�ධ කර ගැ�ම අර�ණ න�, ෙමෙහ�� ක��වකට ඇ�ළ� ��ම 
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ෙරකමදා� කර� ලැෙ�. පා�ශවක� ��� ෙ�මා�මක �රණය සඳහා ෙයද�� ලබා ෙද� ඇතැ� 
අෙ��ෂා කර�ෙ� න�, ඔ� ෙමම මාතෘකාව ��බඳ උපෙ�ශක ක�ඩායමකට ඇ�ළ� කළ 
හැ�ය. පා�ශවක� ��� ප්රධාන ���� වලට ( උදා: ප්ර�ලාභ ෙබදා ගැ�ෙ� 
එකඟතාවයට) දායක�වය� ලබා ෙද� ඇතැ� අෙ��ෂා කළ හැ�ය . කාෙලෝ�ත ප්ර�ෙපෝෂණය� 
ලබා �ම සඳහා ෙහෝ අවධානය අවශ්ය �ය හැ� ගැ�� සල�� ��ම සඳහා ව්යාපෘ� අ��ණයට 
සහභා� �ම තව� කා�යභාරය� �ය හැ�ය. එෙ�ම ක්රමෙ�ඛන �යාකාරක� වලට ෙහෝ ක්රමෙ�ඛන 
�යාකාරක� වලට අ��රක වන ���� වලට ස�බ�ධ �මට ඉඩ ඇත. 

ඒ පා�ශවක�ව� ��� පරාසයක ctive ස�බ�ධ - �ෙ�ෂෙය� කා�තාව� (ත� ත�ව ෙහෝ 
ක�ඩාය� වශෙය� ෙලස), ��� සමාජ සං�ධාන (CSO), ෙ��ය �රජාව සහ ෙ��ය ක�ඩාය�, 
චා��රා��ලව ඉඩ� ��ය�, ෙ��ය ජනතාව, ෙපෟ�ග�ක අංශෙ� සහ අෙන�� අදාළ ක�ඩාය� 
�ෙයෝ�තය� (�� , වැ���ය�, ත�ණ�� ෙහෝ ෙකා� � ක�ඩාය�) ��ම� කර� ලැෙ�. සමහර 
අවදානමට ල��ය හැ� ක�ඩාය� වලට එවැ� ���� සඳහා සහභා� �ම සඳහා අ�ෙ�ක �දාන� 
�ෙ� �යාකාරක� ෙහෝ ධා�තා ව�ධනය අවශ්ය �ය හැ�ය . ව්යාපෘ�ය ම�� පා�ශවක�ව�ට 
සෘණා�මකව බලපෑ� කළ හැ� අව�ථාව���, ස�බ�ධ �ෙ� �යාව�ය �රණය කර� ලබ�ෙ� 
ඊඑ�එ�එ�/ආර�ක �යා ප�පා� අ�ව ය - ක�� �රත �ය ��ද, �මන ප්ර�ඵල ලබා ගත ��ද 
ය�න ද ඇ��ව, සමහර ව්යාපෘ� ජා�ක ෙර�ලා� හා මහජන මැ�හ��ම ��බඳ අවශ්යතාවය�ට 
අ��ල �ම අවශ්ය �ය හැ�ය. පා�ස�ක බලපෑ� ත�ෙ��වල (EIA) ෙකාටස� ෙලස ෙහෝ 
ප�ත්යාග��ෙය� ��� �ථා�ත කරන ලද අවශ්යතා සමඟ මහජන අදහ� �ම�ම සහ ෙහ�දර� 
��ෙ� අවශ්යතා. එවැ� ෙර�ලා� සහ අවශ්යතා පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ ��ෙ� සැලැ�ම �ළ 
ෙම�ම අෙන�� අදාළ ජාත්ය�තර බැ�� වල සාරාංශගත කළ ��ය . ව්යාපෘ�ෙ� �වභාවය, 
පා�ශවක�ව�ෙ� සංඛ්යාව, ව්යාපෘ�ෙ� ඇ� �ය හැ� බලපෑම සහ පැ��� ��ෙ� ස�භා�තාව 
අ�ව පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ ��ෙ� සැලැ�ෙ� �ෂය පථය, ප්රමාණය සහ ��තරෙ� ම�ටම ෙවන� 
�ය හැ�ය. ෙකෙ� ෙවත�, පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� සැලැ�ම, පා�ශවක�ව� 
ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� �යාව� පැහැ��ව ��තර කරන අතර පහත සඳහ� අවම අංග ඇ�ළ� �ම 
ඉතා වැදග� ය : 

• පා�ශවක�ව�, ඔ��ෙ� අදාළ අවශ්යතා සහ ඔ�� ඇ�ළ� කර ඇ�ෙ� ඇ� 
• අ�ථව� උපෙ�ශනය� සහ ෙතාර�� ෙබදා හැ�ම ඇ��ව සහභා� �ම සඳහා � 
ක්රම සහ �යාමා�ග 
• සසප �යා�මක ��ෙ� ��කාව� සහ වග�� 
• ව්යාපෘ� චක්රය �රාම ස�බ�ධ �ෙ� කාලය 
• ව්යාපෘ� චක්රය �රාවටම පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ම සඳහා වන අයවැය 
සහ අදාළ වන �ට අදාළ කට�� සඳහා ෙමම ධා�තාව සඳහා සහෙයෝගය දැ��ම සඳහා 
� අය වැය 
• ව්යාපෘ� �යා�මක ��ෙ�� පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� ප්රධාන ද�ශක 
සහ ප්රග�ය සහ ම� වන ගැට� ���ෂණය ��ම සහ වා�තා ��ම සඳහා ග� ලබන 
�යවර 

ඉල�ක කරග� ෙ��ක��ට අ�ව ස�බ�ධ �ෙ� ක්රම සහ �යාව� ෙවන� �ය හැ� න�� 
ව්යාපෘ�ෙ� �වභාවය සහ ප�මාණය ෙම�ම �භව ගැට� ෙහෝ අවදාන� වලට සමා�පා�ක �ය 
��ය. ෙතාර�� ෙහ�දර� ��ෙ� ක්රමවලට ඇ�ළ� �ය හැ�ය: 

• �ව�ප�, �ව� ���, �පවා��; 
• ෙපා� �ථානවල ප්රද�ශනය ෙකෙරන අ� ප�කා ෙහෝ අ�ප�කා ෙහෝ ෙපෝ�ට�; 
• තා�ෂ�ක ෙනාවන සාරාංශ �� ෙ�ඛන සහ වා�තා. 
• පා�ශවක�ව�ෙ� �ෙයෝ�ත�� සහ ප්රධාන ෙතාර�� සපය�න� සමඟ ස��ඛ 
සාක�ඡා; 
• ස��ෂණ, ඡ�ද �ම�� සහ ප්ර�නාව�ය; 
• ���ත ක�ඩාය� ස�ත ෙපා� ���� සහ/ෙහෝ අවධානය ෙයා� කරන ක�ඩාය�; 
• උපෙ�ශනය සහ �රණ ගැ�ම සඳහා සා�ප්රදා�ක යා�ත්රණ. 



සහභා� �ෙ� කාලය සහ/ෙහෝ සංඛ්යාතය සඳහා වග�� දරන ආයතන ක���ද, ස�බ��කරණ 
�යවරය� ෙකෙ� ස�ප� ලබාග�ද ය�න ද ෙකාට� ��ය�ෙ� �යැ�ෙ� සැලැ�ම පැහැ�� කළ 
��ය. ෙකෙ� ෙවත�, ප්රධාන ෙකාට� ��ය�ෙ� ���� සහ ස���ථාන, ව්යාපෘ�ෙ� පාලනයට 
පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ ව�ෙ� ෙකෙ�ද, පා�ශවක�ව�ෙ� ස�බ��කරණ සැලැ�ම ���ෂණය 
කර�ෙ� ෙකෙ�ද, ෙකාට� ��ය�ෙ� ���� ෙ�ඛනගත කර ඇ� ආකාරය ��බඳ ෙක� ��තරය� 
සඳහා උදාහරණය� වශෙය� ෙබාෙහෝ �ට ෙතාර�� ලබා �ම �රෙයෝජනව� ෙ� (උදා. ���� වල) 
සහ �මන ම�ටෙ� ෙනාගැල�ම� අවශ්යද (උදා: �ංගෙ�දය, සමාජ 
ක�ඩාය� ආ�ය ). ෙමම පා��වක�ව�ෙ◌� කැප�ම සැලැ�ම ද �ර�චාර ලැෙබන හා ස��ෙ�දන 
ආකාරය පව�න පා��වක�ව� සමග සා�ෂා� කර ගත ව�ෙ� ෙකෙ�ද, පා�ශවක�ව� 
�යාපෘ� කට�� (ඉ��ම ෙතාර�� පැහැ�� ප�පා� ඇ��ව) ෙතාර�� හා ෙ�වා ලබා ගත හැක 
ආකාරය ��තර කළ ��ය. පා�ශවක�ව�ෙ� �යැ�ෙ� සැලැ�ම ඉ��ප� ��ම සඳහා ඇ� තව� 
�ක�පය� න� �යැ�ෙ� උපාය ��තර ��ම�. ව්යාපෘ�ය සක� ��ෙ� අව�ෙ�� �� ෙකෙරන 
උපෙ�ශන ��බඳ �ය�ය�� අ�ණා ��ම ෙහාඳ ���ද� . 

ෙකාට� ��ය� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� සැලැ�ෙ� දළ සටහන: 
• ව්යාපෘ� පා�ශවක�ව�: ව්යාපෘ�ය ��බඳව දැ�ව� ෙකෙරන සහ �මස� ලබන 
ප්රධාන පා�ශවක�ව�ෙ� ක�ඩාය� ලැ���ගත කර�න. ෙ�වා ෙකාට� 
��ය�ෙ� ��ෙ�ෂණය මත පදන� �ය �� අතර ඒවාට ��ගල�� ෙහෝ ක�ඩාය� 
ඇ�ළ� �ය ��ය : 

o ව්යාපෘ�ය ම�� directly�වම සහ/ෙහෝ වක්රව බලපෑ� ෙකෙ� 
o ව්යාපෘ� ප්ර�ඵල ෙකෙර� බලපෑ� ��ෙ� හැ�යාව� ඇත. 

• ෙතාර�� �වමා� කර ගැ�ම / ෙහ�දර� ��ම: ෙහ�දර� ෙකෙරන ෙතාර��, 
�මන ආකෘ� ව�� ද, හ�නාග� එ� එ� පා�ශවක�ව�ට ෙමම ෙතාර�� 
ස��ෙ�දනය ��මට භා�තා කරන ක්රම ��තර කර�න. අෙ��ත ෙ��ක�� අ�ව 
භා�තා කරන ක්රම ෙවන� �ය හැ�ය, උදාහරණය� ෙලස: 

o �ව�ප�, ෙපෝ�ට�, �ව� ���, �පවා��; 
o ෙතාර�� මධ්ය�ථාන සහ ප්රද�ශන ෙහෝ ෙවන� දෘශ්ය සංද�ශක; හා 
o අ� ප�කා, ප�කා, ෙපෝ�ට�, තා��ක ෙනාවන සාරාංශ ෙ�ඛන 
සහ වා�තා. 

• උපෙ�ශනය: ��ධ පා�ශවක�ව�ෙ� ක�ඩාය� සමඟ සාක�ඡා ��මට භා�තා 
කරන ක්රම ��තර කර�න. අෙ��ත ෙ��ක�� අ�ව භා�තා කරන ක්රම ෙවන� �ය 
හැ�ය, උදාහරණය� ෙලස: 

o පා�ශවක�ව�ෙ� �ෙයෝ�ත�� සමඟ ස��ඛ සාක�ඡා; 
o ���ත ක�ඩාය� සමඟ ෙපා� ����, වැඩ�� සහ/ෙහෝ අවධානය 
ෙයා� කරන ක�ඩාය�; 
o ස��ෂණ, ඡ�ද �ම�� සහ ප්ර�නාව�ය 
o උපෙ�ශනය සහ �රණ ගැ�ම සඳහා සහභා� �ෙ� ක්රම ෙහෝ 
සා�ප්රදා�ක යා�ත්රණ. 

(පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශනය සඳහා මා�ෙගෝපෙ�ශ පහත බල�න) 
• �ෙලෝපා�ක �රණ වලට සහභා� �ම සඳහා ව්යාපෘ�ෙ� පාලනය/කළමනාකරණය 
ස�බ�ධ කර ගැ�ම: ව්යාපෘ�ය සඳහා ���වන ලද පාලන ෙහෝ කළමනාකරණ යා�ත්රණ 
ෙහෝ ���ත උපායමා��ක �රණ ගැන ��තර කරන ක�ඩාය� ��තර කර�න, ෙමම 
කා�යභාරය සඳහා ෙ�� සැප�ම (උදා: ), යා�ත්රණ පැහැ�� කර�න (උදා: ෙමෙහ�� 
ක��ව, උපෙ�ශක ක�ඩායම යනා�ය ) . 
• ක්රමෙ�ඛන �යාකාරක� ��� �යැ�ම: ���ත ව්යාපෘ� �යාකාරක� �යා�මක 
��ෙ�� ෙහෝ ක්රමෙ�ඛන �යාකාරක� වලට අ��රක වන ���� ��තර කරන ක�ඩාය� 
��තර කර�න; අදාළ �යාකාරක� සඳහ� කර�න (අංකනය ��ෙ� සඳහන� ඇ�ළ� 
�ය හැ�ය). වැ��ර සහභා� වන අ��� ෙකාර�පර ආර�ෂා �ම සහ�ක ��ම සඳහා 



�යා�මක ��ෙ�� ඉල�කගත ක�ඩාය� ස�බ�ධ කර ගත හැ� ආකාරය ��බඳ 
ෙතාර�� ෙමයට ඇ�ළ� �ය ��ය. 
• ස�ප� හා වග��: පා�ශවක�ව�ෙ� ස�බ��කරණ සැලැ�ම කළමනාකරණය 
��ම හා �යා�මක ��ම සඳහා කැප කරන කා�ය ම�ඩලය සහ ස�ප� ෙමානවාද 
ය�න සඳහ� කර�න. ෙමම �යාකාරක� �යා�මක ��ෙ� වග�ම �යා�මක කරන 
ආයතන ව�� සහ ව්යාපෘ� ක�ඩායම �ළ ���ෙ� ක���ද? ෙමම කට�� සඳහා ෙව� 
කර ඇ� අයවැය ෙමානවාද? 
• සංඛ්යාතය සහ ෙ�ලාව: උපෙ�ශනය, ෙහ�දර� ��ම සහ හ��කා��වය ඇ��ව 
��ධ පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� �යාකාරක� �� වන �න සහ �ථාන ��තර 
කරන කාලසටහන� ලබා ෙද�න. 
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පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශනය 

පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශනෙ� අර�ණ ව�ෙ� බලපෑමට ල�� පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර 
ගැ�ම සහ සැල�� ��ෙ��, සැල�� ��ෙ�� සහ �යා�මක ��ෙ�� ව්යාපෘ�වලට ඇ� �ය හැ� 
පා�ස�ක, සමා�ය හා ආ��ක බලපෑ� (සාධ�ය දායක�ය� සහ �ය හැ� අවදාන�) සාක�ඡා ��ම 
සහ ප්ර�ෙපෝෂණ සඳහා අඛ�ඩ යා�ත්රණය� �ථා�ත ��ම ය. 
�ය�ම ව්යාපෘ� “�� ��ෂ සමාජභාවය ��බඳ ගැට� සැල��ලට ගත ��ය”. ෙ� සඳහා �� ��ෂ 
ෙදපා�ශවෙ�ම සමාන හා ඵලදා� සහභා��වය සහ�ක වන අ��� ��� පරාසයක ප්රජා 
�ෙයෝ�ත�� ෙවත ප්රෙ�ශ �ම සඳහා ප්රාෙ��ය පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන �යාව�ය� අවශ්ය 
වන අතර �� ��ෂ සමාජභාවය ��බඳ ගැට� ��ණ සමාජ හා පා�ස�ක බලපෑ� ත�ෙ��වලට ල� 
ෙකෙ�. 
ව්යාපෘ� සංව�ක�� පහත සඳහ� මා�ෙගෝපෙ�ශ සලකා බලා අ�ගමනය කළ �� අතර �එෆ්�ආ� 
පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන හා ���� ප්ර�ප��යට අ��ල �ය ��ය. ව්යාපෘ� ම�ට�� 
පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� ප්ර�ප��ය අ�ගමනය ��ම හා �යා�මක ��ම ව්යාපෘ� 
සංව�ධක��ෙ� වග�ම �ය �� යැ� අෙ��ා ෙකෙ�. තා�ෂ�ක සහාය ඊඑ� කළමනාක� ෙහෝ 
බා�ර උපෙ�ශකව�� ��� ලබා �ය හැ�ය.  

ප්රාෙ��ය පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙද� ලබා ගැ�ෙ� ෙ�ලාව 
ව්යාපෘ� සැල�� ��ෙ� අ�යෙ�� පා�ශවක�ව�ෙ� අදහ� �ම�ෙ� කාලය ඉතා මැන�� �� �ය 
��ය. සමහර ව්යාපෘ� දැනටම� ��� ම�ටමක පව�න ෙහ��, සැල�� ��ෙ� ෙහෝ �යා�මක 
��ෙ� �යාව�ෙ�� පා�ශවක�ව�ෙ� අදහ� �ම�මද �� �ය හැ�ය . ෙමම අව�ථාෙව��, ව්යාපෘ� 



සංව�ධකයා ��� උපෙ�ශනෙය� පැන න�න ඕනෑම ගැට�ව� තවම� �සඳා ගත හැ� බවට ෙහෝ 
එකඟ � �ස�ම� ලබා ගත හැ� බවට වග බලා ගත ��ය. 
  
පා�ශවක�ව�ෙ� ක�ඩායම� සාක�ඡා ��මට �ය�තය 

ව්යාපෘ� සංව�ක ��� පහත සඳහ� ප�� අදාළ (ප්රාෙ��ය, �ඩාවට ප� � සහ උන��ව� ද�වන) 
�ය�ම පා�ශවක�ව� හ�නාෙගන ඔ��ට ආරාධනා කළ ��ය. 

(අ) ව්යාපෘ�ෙය� directly�ව ෙහෝ වක්රව �ඩාවට ප� � ෙ��ය ජනතාව, ප්රජාව� ෙහෝ �ෙයෝ�ත�� 
(ආ) ව්යාපෘ�ය �ළ ෙහෝ ඊට යාබදව ඉඩ�-ඉඩ� අ��ය ඇ� පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගත 
��ය 
(ඇ) ප්රාෙ��ය ප්ර�ප�� ස�පාදක�� සහ පළා� පාලන ආයතන �ෙයෝ�ත�� 
()) ස�කාරක රෙ� ව්යාපෘ�ය සඳහා වග�ව �� ජා�ක රාජ්ය �ලධා�� ෙහෝ ජා�ක නා� 
ආයතන, උදාහරණය� ෙලස ජා�ක න� කළ අ�කා�ය ( එ��ඒ ) 
(ඉ) ප්රාෙ��ය රාජ්ය ෙනාවන සං�ධාන (රාජ්ය ෙනාවන සං�ධාන), ව්යාපෘ�යට අදාළ මාතෘකා මත 
වැඩ කරන කා�තා ක�ඩාය� ෙහෝ ව්යාපෘ�ෙය� �ඩාවට ප� �ය හැ� ප්රජාව� සමඟ වැඩ ��ම 
අදාළ පා�ශවක�ව�ට ආරාධනා පත්ර යැ� බව� ඔ��ෙ� අදහ� වලට ආරාධනා කළ බව� ව්යාපෘ� 
සංව�ධකයා ��� සා�� සැප�ය ��ය. අදාළ පා�ශවක�ව�ට ආරාධනා ෙනාකෙ� න�, 
ව්යාපෘ�ෙ� සහභා�ව�න� ��� සාධාර�කරණය� සැප�ය ��ය. 
  
පා�ශවක�ව�ට ලබා ගත හැ� ෙතාර�� 

• උපෙ�ශනයට ෙපර ප්රාෙ��ය පා�ශවක�ව�ට ව්යාපෘ�ය අවෙබෝධ කර ගැ�මට හා 
ස�බ�ධ �මට ඉඩ සලසන ආකෘ�ය, භාෂාව (ය) ඇ�� ආකාරය�� ව්යාපෘ� 
සංව�ධකයා ෙතාර�� ලබා �ය ��ය. පා�ශවක�ව�ට ලබා ගත �� ෙතාර��වලට 
ඇ�ළ� �ය ��ෙ�: 

(අ) ව්යාපෘ� සැල��, තා�ණ, අර��, ප�මාණය, කාල�මාව සහ �යා�මක ��ෙ� සැලැ�ම ��බඳ 
ෙතාර�� ඇ�ළ�ව ව්යාපෘ�ෙ� තා��ක ෙනාවන සාරාංශය� (ද�නා ප��) 
(ආ) ආර�ක �ලධ�ම හා අවශ්යතා අ�ව ව්යාපෘ�ෙ� ආ��ක, සමා�ය හා පා�ස�ක බලපෑ� ��බඳ 
සාරාංශය 
(ඇ) වැ��ර තා��ක ��තර සහ ව්යාපෘ� ෙතාර�� ලබා ගැ�ම සඳහා ස�බ�ධතා ��තර, ඕනෑම 
පා�ශවක�ෙව� උන��ව� ද�ව�ෙ� න� 
()) පා�ශවක�ව�ට ව්යාපෘ�ය අවෙබෝධ කර ගැ�මට අදාළ අෙන�� අදාළ ෙතාර�� 
(ඉ) උපෙ�ශන ���මට ස�බ�ධ �මට ෙනාහැ� � අය සඳහා ප්ර�ෙපෝෂණ ලබා �මට අදහ� කරන 
ක්රම සහ ක්රමය 
උපෙ�ශනය 

• ද බාලා උපෙ�ශනය එ� man- ඇ�� උපෙද� වට ෙදක� අවම වශෙය� සම��ත 
ය datory ෙභෟ�ක ���ම හා එ� ෙකාට�ක�ව�ෙ� �ර�චාර වටය ��ෙස�� මාස 
ෙදක සඳහා ක� පව�නා. 
• අවශ්ය අව�ථාව���, පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන ���� පැවැ��ම සඳහා 
ප්රාෙ��ය හා ජා�ක ත�වය�ට ගැලෙපන ෙවන� ක්රම සහ ප්රෙ�ශය� භා�තා කළ 
හැ�ය. �ද�න� වශෙය�, ව්යාපෘ�ෙ� �වභාවය ෙ��ෙව� එ� �ශාල ශා��ක 
උපෙ�ශන ���ම� ෙව�වට අදාළ පා�ශවක�ව�ට සහභා� �ම සහ�ක ��ම සඳහා 
��ධ �ථානවල ���� ��පය� පැවැ��ය හැ�ය. 



• ෙමම ව්යාපෘ�ය ම�� පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශනය සඳහා ��� සහ ගැහැ� යන 
ෙදඅංශෙය�ම සමාන හා කා��ම ෙලස සහභා� �ම ��ගැ��ය ��ය (ෙ� සඳහා 
ෙයෝග්යතාවය සහ උපෙ�ශන (කාල) කාල�මාව ද ඇ�ළ� ෙ�). 
• ��ව �යාකා� ව්යාපෘ� සඳහා, අවශ්යතා අ�ගමනය කර�� පළ� වටෙ� 
පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙද� ලබා ෙනාෙගන ව්යාපෘ� �යා�මක ��ම ආර�භ 
ෙකෙ�. එවැ� අව�ථාව���, ක�� පැව� පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙද� වල ෙකාටස� ෙලස 
ෙමය �� ෙනා�ෙ� න�, ශා��ක හ�ව පා�ශවක�ව�ෙ� ප්ර�ෙපෝෂණ වටය සමඟ 
ඒකාබ�ධ කළ ��ය. පා�ශවක�ව�ෙ� ප්ර�ෙපෝෂණ වටෙ�� පැවැ�ෙවන ෙභෟ�ක හ�ව 
ෙමම ෙ�ඛනෙ� ලැ���ගත කර ඇ� �ය�ම අවශ්යතා අ�ගමනය කළ ��ය. ව්යාපෘ�වල 
පා�ශවක�ව�ෙ� ප්ර�චාර සැල��ලට ගත �� අතර සාධාරණ වන ප�� ව්යාපෘ� 
සැල�� ෙවන� කළ �� බවට �ෙ�ෂ අවධානය� ෙයා� කළ ��ය. 

අඛ�ඩ ආදාන සහ ��ගැන�� යා�ත්රණය 
• සම�ත ව්යාපෘ� කාලය �ළම පා�ශවක�ව�ට ඕනෑම ප්ර�ෙපෝෂණය� ඉ��ප� 
��මට ෙහෝ ��ගැන�� ඉ��ප� ��මට අව�ථාව� ලබා �ෙ� අර��� �ය�ම ව්යාපෘ� 
ම�� ��ම� ආදාන, ප්ර�ෙපෝෂණ හා ��ගැන�� යා�ත්රණය� සක� කළ ��ය. 
• ව්යාපෘ�ය ම�� ඇ� �ය හැ� �ක�පය� ගැන පා�ශවක�ව� සමඟ සාක�ඡා කර 
��� ක්රමය� සඳහා එකඟ �ය ��ය. 
• අවම වශෙය� අඛ�ඩ ආදාන සහ ��ගැන�� ප්රකාශ ��ෙ� �යාව� ෙපාත එකඟ 
� �ථානයක ලබා ගත ��ය. 
• �එෆ්�ආ� ��ගැන�� යා�ත්රණය සඳහා එ� ඊ ඇ��ම 11 සහ 12 

ලැ�� අදහ� සලකා බැ�ම 
• පා�ශවක�ව�ෙ� අදහ� වල අදාළ�ය හා ෙයෝග්යතාවය ත�ෙ�� ��ෙ�� 
ව්යාපෘ� සංව�ක ��� �� ��ෂ සමාජ කාචය� ෙය�ය ��ය. 
• ෙමම ව්යාපෘ�ය ම�� පා�ශවක�ව� ��� ලබා �� අදහ� සලකා බැ�ය �� අතර 
එම අදහ� ගණ� කර ඇ� ආකාරය ��බඳව වා�තා කළ ��ය. ව්යාපෘ� සැලැ�ෙ� 
ෙවන��� වලට අදාළ අව�ථා වල එයට අදාළ �ය හැ�ය. ��ය� අදහස� ඇ�ළ� 
ෙනාකළෙහා� ෙහෝ ආම�ත්රණය ෙනාකළ �ට ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� 
සාධාර�කරණය කළ ��ය. 
• පා�ශවක�ව�ෙ� ප්ර�ෙපෝෂණ වටෙ� ෙකාටස� ෙලස තම අදහ� සැල��ලට 
ෙගන ඇ� ආකාරය ��බඳ ප්ර�ෙපෝෂණය පා�ශවක�ව�ට ලබා �ය ��ය. 

අඛ�ඩ වා�තාකරණය 
• පහත සඳහ� දෑ සඳහා අදාළ වන ප�� වා��ක හා අ��ෂණ වා�තාෙ� ව්යාපෘ� 
සංව�ධකයා ��� ෙතාර�� සැප�ය ��ය: 

(අ) පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන වල� පා�ශවක�ව� ��� හ�නාෙගන ම� කර ඇ� ගැට� සහ 
ඒවා �ස�ම සඳහා �යවර ගැ�ම. 
(ආ) ව්යාපෘ�ෙ� ��ගැන�� යා�ත්රනෙ� ෙකාටස� වශෙය� පා�ශවක�ව� ��� ලබා ෙදන ඕනෑම 
ප්ර�ෙපෝෂණය�. 
පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන �ය�ය�� 

• පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන හා ���ත �ෙ� අවශ්යතා ස�රා�ම සඳහා ග� ලැ� 
�ය�ම �යවරය� ෙ�ඛනගත ��මට සහ අ��ලතාවය ෙප��� ��ම සඳහා සා�� 
ලබා �මට ව්යාපෘ� සංව�ක ��� පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන වා�තා සැ��ල භා�තා 
කළ ��ය. 

පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශනය සහ සැ�� සඳහා �යවරය�ෙ� සාරාංශය 

පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන �යාව�යට ��ක �යවර පහ� ඇත: 



1. �දාන� කර�න 
2. උපෙ�ශන ���ම� පව�ව�න 
3. ෙ�ඛනය 
4. ප්ර�ෙපෝෂණය ඇ�ළ� කර�න 
5. ප්ර�ෙපෝෂණ ලබා ෙද�න 

ෙකාට� ��ය� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙ� සැලැ�ම සඳහා ව්යාපෘ� සංව�ධක��ට පහත දැ�ෙවන 
සැ�� සහ දළ සටහ� භා�තා කළ හැ�ය. සහභා�ව�න�, �නය�, �ථාන, ම� � ගැට� සහ ඒවාට 
ආම�ත්රණය කර�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න ඇ��ව ෙ� ද�වා �� කර ඇ� ඕනෑම උපෙ�ශනයක ෙතාර�� 
වා�තාවල ඇ�ළ� �ය ��ය. 

1. සක� සලකන බව ��ම� "◌ා� සැලැ�ම": 
- උපෙ�ශනෙ� අර�ණ �ම�ද?                          
- �යාව�ය �ම�ද (ෙමම ෙ�ඛනයට අ��ලව )                          
- ඔෙ� ෙකාට� ක�ව� ක�ද (directly�වම සහ වක්රව බලපා�)?                          
- ඔබ සෑම ෙකෙන�ම ඇ�ළ� කරනවාද? අ��දහ� � ඇ�ෙ� ක�ද ?                          
- ඔබ ඔ��ව ස�බ�ධ කර ග�ෙ� ෙකෙ�ද? වඩා�ම ගැලෙපන ආකෘ�ය �ම�ද?                          

පා�ශවක�ව�  ස�බ�ධ  කර  ගැ�ෙ�  �දානම  සඳහා අ��ව  

�රව�ග 
ෙ�තය 

ෙකාට� ��ය�ෙ� ක�ඩායම බැ�ෙ� අර�ණ බැ�� ආකෘ�ය 

ඒ •         ව්යාපෘ�ෙය� people�වම 
ෙහෝ වක්රව �ඩාවට ප� � ෙ��ය ජනතාව 
සහ ඔ��ෙ� �ෙයෝ�තය�*. �ශාල 
ඉ���� ෙහෝ ඉඩ� ප�හරණ ෙවන� �� 
ස�බ�ධ �යාකාරක� සඳහා, 
ව්යාපෘ�ය �ළ ෙහෝ ඊට යාබදව ඉඩ�-
ඉඩ� අ��ය ඇ� �ය�ම 
පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ �ය ��ය, උදා: 
අ��ම� ජනාවාස/ පැ�ප�වා��. 

•         ව්යාපෘ�යට ෙ��ය ෙනාවන 
ෙවන� බලපෑමට ල�� 
පා�ශවක�ව�, උදාහරණය� ෙලස 
�ශාල ඉ���� ෙපෙනන මානෙ� ��න 
අය . 

•             ප්රෙ�ශෙ� �යා�මක වන 
�ශාල ව්යාපාර/ව්යාපාරවලට බලපෑ� 
එ�ල �ය හැ� ෙහෝ ෙ��ය වැඩ��ෙවළට 
සහෙයෝගය ද�වන අය ද �ය හැ�ය. 

    

� මම. ප්රාෙ��ය ප්ර�ප�� ස�පාදක�� 
සහ පළා� පාලන ආයතන �ෙයෝ�ත�� .          

ii. උද්යාන බලධා�� වැ� ඕනෑම 
ප්රාෙ��ය බලධා��.                 

    

� ජා�ක රජෙ� �ලධා�� ෙහෝ ජා�ක නා�ගත 
ල�ෂ්යය. 

    



� �යාපෘ�යට අදාළ මාතෘකා මත වැඩ 
කරන �රාෙ��ය රා�ය 
ෙනාවන සං�ධාන (රා�ය ෙනාවන සං�ධාන). 

    

2. උපෙ�ශන ���ම� පව�ව�න 
- �යාපෘ�ය පැහැ�� ��ම                          
- බලපෑ� ත�ෙ�� කර පා�ශවක�ව�ෙ� ප්ර�චාර එක� කර�න                          
- 'ආදාන සහ ��ගැන�� යා�ත්රණය' ��බඳ සාක�ඡාව                          

පා�ශවක�ව�ෙ�  ප්ර�ෙපෝෂණ  එක�  ��ම  සඳහා අ��ව  

නම: ��ත �ර�චාරය: 

�ංගය - ���/ගැහැ�:   

���� ගැන ඔෙ� අදහස �ම�ද:   

ව්යාපෘ�ය ගැන ඔබ කැම� �ම�ද ?:   

ව්යාපෘ�ය ගැන ඔබ අකමැ� �ම�ද ?:   

අ�ස�:   

3. ෙ�ඛනය 
- ���ෙම� ���� ��පය� සහ ව්යාපෘ� පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශන �ය�ය�� සඳහා 

���ර                          
- සහභා� ලැ���ව                          

සහභා�  �ෙ�  ලැ���ව  සඳහා අ��ව  
  

  
�නය ෙවලාව 

    
�ථානය 

  

සහභා�ව�නාෙ� 
නම සහ �ථානය 
(උදා: ප්රජා 
��කාව� ආ�ය ) 

��� ��ෂ භාවය 
•                        ��� 

•                        ගැහැ� 

•                        ෙවන� 

•                        කැම� 
නෑ ��මට රා�ය 

ඇම�� ��තර සං�ධානය (අදාළ 
න�) 

අ�සන 

          

4. ප්ර�ෙපෝෂණ ඇ�ළ� කර�න 
- ව්යාපෘ� සැල�� ��ෙ� සහ �යා�මක ��ෙ� �යා ප�පා�වල ප්ර�ෙපෝෂණය අමත�න                          
- ෙභෟ�ක ���ෙ�� සාක�ඡා කරන ලද ආදාන සහ ��ගැන�� ප්රකාශ ��ෙ� ක්රම සඳහා කරන ලද 

අදහ�, �ෙ�චන ෙහෝ වැ���� ��� ඇ�ළ� කර�න.                          

5. �ර�චාර 
- පා�ශවක�ව�ෙ� ප්ර�ෙපෝෂණ වටය න�� හැ��ෙවන ෙදවන සාක�ඡා වටෙ�� 

පා�ශවක�ව�ෙ� අදහ� සැල��ලට ග� ආකාරය ��බඳව ප්ර�ෙපෝෂණය ලබා 
ෙද�න.                          



6. වා�තාව 
- පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශනය සහ ස�බ�ධ �ම ��බඳ වා�තාව . සහභා�ව�න�, �නය�, 

�ථාන, ම� � ගැට� සහ ඒවාට ආම�ත්රණය කර�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න ඇ��ව ෙ� ද�වා �� කර 
ඇ� ඕනෑම උපෙ�ශනයක ෙතාර�� වා�තාවට ඇ�ළ� �ය ��ය.          

ෙක ාට�  ��ය�  ස�බ�ධ  කර  ගැ�ෙ�  වා�තාව  සඳහා අ��ව  

  
සහභා�ව�න� 

  
�නය 

  
�ථානය 

  
ම� කළ 
ගැට� 

  
ගැට� �ස�මට 
�යවර 

  •                          •                                

  
  

  

  

  

  

  

  
 
 

    
    

  
ඇ��ම 14: ඊඑ�එ�එ� සඳහා ෙ�ෂ� සැලැ�ම �යා�මක කර�න 



 
 
 

    
    

  
ඇ��ම 15: ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ෙ� සැලැ�ම, නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම, 
�වෙනෝපාය ප්ර��ථාපන සැලැ�ම සහ ෙ��ය ජනතාව සඳහා සැලැ�ම. 

නැවත ප�ං� ��ෙ� �ර�ප�� රා�ව 
  
1. රා�ෙ� �ලධ�ම සහ අර�� : 
ෙමම නැවත ප�ං� ��ෙ� �ර�ප��ය රා�ව ��මට අදහ� �ය ස�බ�ධ ජා�ය�තරව ��ෙගන 
��� �යමය� සහ �ර��� සමග අ��ප ඉඩ� මත සැල�ය �� කා�ය සාධන ස�මත 5, �ව 
කැමැ�ෙත� නැවත ප�ං� ��ම හා ���� �මා අ�කර ගැ�ම සහ ජා�ය�තර ��ය සං�ථාව 
(IFC) නැවත ප�ං���ෙ◌� , නැවත ප�ං���ෙ◌� මත ෙලෝක බැං�ෙ� ෙමෙහ�� �ර�ප�� , 
සහ නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම� සක� ��ම සඳහා � අ�එෆ්� අ�ෙපාත . 
  
ෙමම අර�ණ රා�ව ව�ෙ�: 

• සං�කෘ�ක උ�මය�, ආ�වා��, අවතැ� �ම සහ නැවත ප�ං� ��ම ස�බ�ධ 
ආර�ක හා අවශ්යතාවය�ට අ��ලද ය�න ��තර කර සහ�ක ��ම. 
• අවතැ� �ෙ� negativeණා�මක බලපෑ� අවම කර සංව�ධන ප්ර�ලාභ හ�නා ගැ�ම; 
• ස�කාරක ප්රජාව� ද ඇ��ව �ඩාවට ප� � �ය� ජන ව�ගවල අ��වා�ක� 
තහ�� ��ම; 
• �ය�ම ව�� �යවර සහ �ථාන මා� ��ෙ� කට�� ��බඳ �ය�ය��; 
• �පතට ප� ජනතාවට සාධාරණ �යාව�ය� සහ�ක ��ම සඳහා �යා ප�පා� 
�ථා�ත ��ම; හා; 
• නැවත ප�ං� ��ෙ� සැල�� �යා�මක ��ම අ��ෂණය හා ඇග�ම සඳහා �යා 
ප�පා� �ථා�ත ��ම සහ අවශ්ය ප�� �වැර� ��ෙ� �යවර ගැ�ම 

  
ෙමම �රධාන රා�ව �ලධ�ම ෙ� : 

• �ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��ම වැළැ��ය ��ය. 
• �ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��ම ෙනාවැළැ��ය හැ� තැනක�, එ�� �ඩාවට ප� � 
�ය�ම ජනතාවට අ�� � ව�ක� සඳහා ��ණ හා සාධාරණ ෙලස ව�� ෙග�ය ��ය. 



• �ඩාවට ප� � ජනතාවෙ� �වෙනෝපාය මා�ග වැ���� ��ෙ� අව�ථාව� ෙලස 
�ෙ��ඡාෙව� නැවත ප�ං� ��ම �තා ගත �� ෙනාෙ�. 
• අනවසරෙය� නැවත ප�ං� ��� ෙ��ෙව� �ඩාවට ප� �ය� ෙදනාෙ�ම අදහ� 
�මසා නැවත ප�ං� ��ෙ� සැලැ�මට ස�බ�ධ �ය �� අතර අ�තකර බලපෑ� අවම 
��ම ෙම�ම නැවත ප�ං� ��ෙ� ප්ර�ලාභ ��� සහ �රසාර බව සහ�ක කර ගත ��ය. 

ව්යාපෘ� සක� ��ෙ� අ�යෙ�� කැමැ�ෙත� ෙතාරව නැවත ප�ං� ��ෙ� බලපෑ� ඇ� �ය�ම 
ව්යාපෘ� සඳහා නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම� (ආ�ඒ�) අවශ්ය ෙ� . එ� ස��තරා�මක 
හා ����ණ ම�ටම, කැමැ�ෙත� ෙතාරව නැවත ප�ං� ��ෙ� �භව බලපෑ� හා අවදාන� වල 
වැදග�කමට අ��ප ෙ�. ��බඳ සැල�ය �� ක�� රා�ව මග ෙප�ව� ඇත සක� � නැවත ප�ං� 
��ෙ� ��යාකා� සැලැ�ම . 

2. ආර�ක සහ අවශ්යතා 
  
සෑම ව්යාපෘ�ය� සඳහාම සං�කෘ�ක උ�මය�, ආ�වා��, අවතැ� �ම සහ නැවත ප�ං� ��� 
ස�බ�ධ පහත සඳහ� ආර�ක ෙය�ය ��ය. 
  
සං�කෘ�ක උ�මය�, ආ�වා��, අවතැ� �ම සහ නැවත ප�ං� ��ම ��බඳ �ලධ�මය: 

• සං�කෘ�ක උ�මය� ආර�ා ��ම සහ සංර�ණය ��ම සහ සං�කෘ�ක 
උ�මය� භා�තා ��ෙ� ප්ර�ලාභ සාධාරණ ෙලස ෙබදා ගැ�ම ප්රව�නය ��ම සහ 
සහාය �ම. 
• සං�කෘ�ක ව�නාකම� ඇ� ෙකෟ�ක ව�� ෙවන� ��ම, හා� ��ම ෙහෝ ඉව� 
��ම වැළැ��ම සඳහා උපෙද� ෙද�න. 
• බලහ�කාරෙය� ඉව� ��ම තහන� ��ම සහ සාමාන්යෙය� ප්රච�ඩ �යා 
භා�තා ��ම හ�නාෙගන ඒවාට ග� කර�න. 
• �වෙ��යකරණය, ඔ��ෙ� ඉඩ�, ස�ප� සහ �� ප්රෙ�ශ, සා�ප්රදා�ක �වෙනෝපාය 
හා සං�කෘ�� ඇ��ව ඒවාට පමණ� �මා ෙනා�, අදාළ ��ය යටෙ� ��ග� 
�වෙ��ක ජනතාවෙ� මානව ��ක� සඳහා ��ණ ෙගෟරවය ��ගැ�ම සහ ෙපෝෂණය 
��ම. 
• �වෙ��ක ජනතාවට සහ ෙ��ය ෙගා��ට බලපෑ� කළ හැ� ව්යාපෘ� ඔ��ෙ� 
�දහ� , �� හා දැ�ව� කැමැ�ත (FPIC) තහ�� කර ගැ�ෙ� අර��� ඔ��ෙ� 
��ණ හා ඵලදා� සහභා��වෙය� ඔ�� සමඟ හ�� ආක�පය�� සැල�� කර ඇ� 
බවට වග බලා ග�න.[9] එ�� ඔ��ෙ� අ��වා�ක�, ඉඩ�, ස�ප�, �� ප්රෙ�ශ, 
සා�ප්රදා�ක �වෙනෝපාය� ෙකෙර� බලපෑ� ඇ� �ය හැ�ය. 

සං�කෘ�ක හා or�හා�ක උ�ම අවශ්යතා ඇ� �ථාන: 
• සැල�ය �� සං�කෘ�ක උ�මය�ෙග� �� අඩ�, ව��� ෙහෝ ව�හය� ෙවන� 
��මට, හා� ��මට ෙහෝ ඉව� ��මට ව්යාපෘ�ය ස�බ�ධ ෙනා�ය ���. 
• ප්රාෙ��ය ප්රජාව�ෙ� දැ�ම, නෙවෝ�පාදනය� ෙහෝ භා�තය� ඇ��ව සං�කෘ�ක 
උ�මය� ප්රෙයෝජනයට ගැ�මට ව්යාපෘ�ය� ෙයෝජනා කළෙහා�, �ඩාවට ප� � 
ප්රජාව� දැ�ව� කළ ��ෙ�: o අදාළ ��ය යටෙ� ඔ��ෙ� අ��වා�ක�, 
• ෙයෝ�ත වා�ජ සංව�ධනෙ� �ෂය පථය සහ �වභාවය; හා 
• එවැ� සංව�ධනෙ� ඇ� �ය හැ� ප්ර��පාක. 
• ව්යාපෘ�ය ම�� ඔ��ෙ� චා�ත්ර හා ස�ප්රදාය�ට අ��ලව එවැ� දැ�ම, 
නෙවෝ�පාදනය� ෙහෝ භා�තය� වා�ජකරණය ��ෙම� ලැෙබන ප්ර�ලාභ සාධාරණ 
ෙලස ෙබදාහදා ගත ��ය. 
• ව්යාපෘ� සැල�මට ඇ�ළ� කර ඇ� බවට ප්ර�ණ පා�ශවක�ෙව�ෙ� (�) අදහ� හා 
��ෙ�ශ ලබාෙගන ෙප��ය ��ය. 

බලහ�කාරෙය� ෙනරපා හැ�ම සහ අවතැ� �ෙ� අවශ්යතා 
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• ව්යාපෘ�ය ස�බ�ධ ෙනා�ය �� අතර කැමැ�ෙත� ෙතාරව ���� නැවත ප�ං� 
��ම සඳහා හ�� ෙනා�ය ��ය. 
• ව්යාපෘ� ම�� ෙභෟ�කව (එන� �ථාන මා� ��ම ෙහෝ නවාතැ� අ�� �ම) සහ 
ආ��ක අවතැ� �ම (එන� ආදාය� ප්රභවය� ෙහෝ �වෙනෝපාය මා�ග අ�� �මට �� 
ෙදන ව�ක� අ�� �ම ෙහෝ ව�ක� ෙවත ප්රෙ�ශ �ම) වළ�වා ගත �� අතර අවතැ� 
� ��ගල��ට සහ ස�කාරක සමාගමට �ථානගත ��ෙ� බලපෑ� අවම කළ ��ය. 
අවතැ� �ම වැළැ��ය ෙනාහැ� �ට ප්රජාව�. එවැ� අව�ථාවල�, ව්යාපෘ�ය අවශ්ය 
ප�� නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම� ෙහෝ �වෙනෝපාය �යාකා� සැලැ�ම� 
ව්යාපෘ� �ය�ය�� සමඟ ඒකාබ�ධ කළ ��ය. ෙ� ස�බ�ධව වැ��ර ��තර සඳහා 
ක�ණාකර �එ��� ස�මත 5: අවතැ� �ම සහ නැවත ප�ං� ��� 11 අවශ්යතා ෙවත 
ෙයා� ව�න.[10] 
• මතය� හා �ෙ�ෂඥ පා��වක�ව�ෙ◌� ��ෙ�ශ (ව) be- ෙලස ඉ�ලා සහ 
�රද�ශනය කළ �� ය ඉ�� �යාපෘ�ය සැල�� ඇ�ළ�. 

ඉඩ� අ��ය සහ අෙන�� අ��වා�ක� අවශ්යතා 
• ව්යාපෘ�ය ම�� බලපෑ� කළ හැ� එවැ� ෙව� අඩ�/ක�� ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� 

හ�නා ගත ��ය. හ�නාග� එවැ� ෙව� අඩ�/ක�� සඳහා ව්යාපෘ�ය ෙගෟරවය හා 
ආර�ාව ලබා �ය ��ය:        

• ��මය අ��වා�ක�, ෙහෝ        
• ◌ා��රා�ලධ ��ක�, ෙහෝ        
• ����ෙ� �ෙ�ෂ සං�කෘ�ක, පා�ස�ක, ආ��ක, ආග�ක ෙහෝ අධ්යා��ක 

වැදග�කම ප්රව�නය කළ හැ� අ��� ප්රව�නය/ආර�ා කළ ��ය        
• �� කට�� ෙවන�ක� අදාළ ��ය හා ෙර�ලා� වලට අ��ලව �ය ��ය සහ එම �� දැ� 

ෙලස ��යා�මක ��ම �� කළ �� ය. ව්යාපෘ�ය එබ� ප්රෙ�ශවල �යා�මක ��මට ෙපර 
�ය� ��මය ගැට� �ස�ය ��ය. එවැ� �ය� ෙවන�ක� ෙනා�ෙ�, ෙපර සහ දැ�ව� 
කැමැ�ෙත� එකඟ � බව ෙප��� කළ ��ය.        

• ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� ස���ණ ව්යාපෘ� මා�ම සඳහාම අඛ�ඩව ඉඩ� ��ක� �� 
කර ගත ��ය        

• ව්යාපෘ� සැල�මට ඇ�ළ� කර ඇ� බවට ප්ර�ණ පා�ශවක�ෙව�ෙ� (�) අදහ� හා 
��ෙ�ශ ලබාෙගන ප්රද�ශනය කළ ��ය.        

ෙ��ය � eople[11] අවශ්යතා 
• ව්යාපෘ�ය ම�� සෘ�ව ෙහෝ වක්රව බලපෑමට ල� �ය හැ� ව්යාපෘ� �ෂය �ෙ�ත්රය 
�ළ �ෂය ධාරාව ඇ� �ය�ම ආ�වා� ප්රජාව� ව්යාපෘ� සංව�ක ��� හ�නා ගත 
��ය. 
• ව්යාපෘ� සංව�ක ��� �වෙ��ක ජනයාෙ� සා�ප්රදා�ක අ��වා�ක�, ඉඩ� සහ 
ස�ප�, ඉඩ� සහ ස�ප� සහ ඉඩ� සංව�ධනය ��ම සහ පාලනය ��ම සඳහා ඔ�� 
ස� ෙනාවන ඉඩ� සහ ඉඩ� ඇ�� අ��වා�ක� ��ෙගන ඒවාට ග� කළ ��ය. 
මාතෘකාව ��. 
• ව්යාපෘ� සංව�ක ආ�වා��ෙ� සං�කෘ�ක, ���මය, ආග�ක හා අධ්යා��ක 
ෙ�පල වලට ඔ��ෙ� �දහ�, �� හා දැ�ව� අ�මැ�ය (ෙගෟරවය) ෙනාමැ�ව ග� 
කළ ���, ආර�ෂා කළ ���, ෙනාගත ���. 
• ඉඩ� සහ �� වල �වාභා�ක ස�ප� ප්රෙයෝජනයට ගැ�ෙම� සහ/ෙහෝ වා�ජමය 
වශෙය� සංව�නය ��ෙම� ෙහෝ ඔ��ෙ� ස�ප්රදා�ක දැ�ම හා භා�තය� 
ව්යාපෘ�ය ම�� භා�තා ��ෙම� ආ�වා��ට සාධාරණ ප්ර�ලාභ ෙබදා ෙදන බව 
ව්යාපෘ� සංව�කයා සහ�ක කළ ��ය. ෙමය සං�කෘ�කමය වශෙය� ගැලෙපන සහ 
ඇ�ළ� � සහ ෙසෟඛ්ය ෙ�වා, ���� ජලය, බලශ��ය, අධ්යාපනය, �ර�ත හා 
යහප� ෙ�වා ෙකා�ෙ�� සහ �වාස ඇ�� ��ක ෙ�වාව� සඳහා ඉඩ� අ���ට ෙහෝ 
සමාන ප්රෙ�ශයට බාධාව� ෙනාවන අ��� �� කළ ��ය. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11


• ව්යාපෘ� සැල�මට ඇ�ළ� කර ඇ� ප�� ප්ර�ණ පා�ශවක�ෙව�ෙ� (ය) අදහ� හා 
��ෙ�ශ ලබාෙගන ප්රද�ශනය කළ ��ය. 

  
3 . � සඳහා rocess ෙමම නැවත ප�ං� ��ෙ� ��යාකා� සැලැ�ම� සක� ��ම සහ අ�මැ�ය 
කැමැ�ෙත� ෙතාරව නැවත ප�ං� ��ම ස�බ�ධ �ය�ම ව්යාපෘ� සඳහා නැවත ප�ං� ��ෙ� 
�යාකා� සැලැ�ම� අවශ්ය ෙ�. ෙමම ��යාකා� සැලැ�ම �යාපෘ� සක� � ව�ධනය ෙ�. නැවත 
ප�ං� ��ෙ� අවස� �යාකා� සැලැ�ම අ�මැ�ය සඳහා ප්ර�තනය ල� ආයතනයට ඉ��ප� කළ 
��ය . 
  
4 . ජා�ක �� රා� සලකා බැ�ම 
ඒ �යාපෘ�ය හා ස�බ�ධ නැවත ප�ං� ��ෙ� කට�� අදාළ කාලයට ��, �ෙයෝග, �ර�ප�� හා 
ෙර�ලා� සලකා බැ�ය �� ය. � o ජා�ක �� රා�ව බවට වගබලා ගැ�ම, නැවත ප�ං� ��ෙ� 
��යාකා� සැලැ�ම ඇ�ළ� �ය ��ය: 

• ව්යාපෘ�යට අදාළ වන ජා�ක හා ප්රාෙ��ය �� සහ ෙර�ලා� ��තර ��ම සහ 
ප්රාෙ��ය �� සහ ප්ර�ප�� අවශ්යතා අතර �ඩැ� හ�නා ගැ�ම; ය� අ�පා�ක� 
�සඳ�ෙ� ෙකෙ�දැ� සාක�ඡා කර�න. 
• අවතැ� � සෑම ව�ගයකම ��ගල�� සඳහා ව්යාපෘ� සංව�ධකයාෙග� ��මය සහ 
ප්ර�ප�� බැ�� ��බඳ ��තරය ; 
• ව�ක�, ආදාය� සහ �වෙනෝපාය� සඳහා ප්ර��ථාපන ��වැය යටෙ� ත�ෙ�� 
��� සහ ව�� අ�පාත �රණය ��ම සඳහා භා�තා කරන �ලධ�ම සහ 
ක්රමෙ�දය�ෙ� දළ සටහන ; ව�� හා ආධාර ���ක� ��ණායකය� සහ ව�� සහ 
ආධාර ලබා ෙද�ෙ� ෙකෙ�ද සහ ෙකෙ�ද ය�න සඳහ� කර�න . 
• ��තරය ඉඩ� අ�කර ගැ�ෙ◌� �යාව�ෙ◌�� සහ �රධාන කා�ය ප�පා�ක 
අව�යතා සඳහා කාලසටහන සක� කර�න. 

  
5. නැවත ප�ං� ��ම ස�බ�ධෙය� � �ංසා ��� සහ පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ම 
ඵලදා� නැවත ප�ං� සැල�� සමඟ �ර�තර අව�ය වන අදාළ පා��වක�ව� හා බලපෑම එ�ල � 
ක�ඩාය� ��යා��ල �ෙයෝ�ත . �� උපෙද� උද� s �යාපෘ�ය� බලපෑම සහ එ� 
බලාෙපාෙරා�� වන �ර�ලාභ ගැන මහජන අෙ��ෂාව� කළමනාකරණය 
��මට. ව්යාපෘ�ෙය� �ඩාවට ප� � ��ගල��ෙ� �ෙයෝ�ත��ට ව�� පැෙ�ජ සහ ���ක� 
අවශ්යතා, නැවත ප�ං� ��ෙ� ආධාර සහ නැවත ප�ං� ��ෙ� කට�� සඳහා ගත වන කාලය 
��බඳව සාක�ඡා ��මට ප�කා�න සාක�ඡා ම�� අව�ථාව සැලෙ� . 
නැවත �ඩාවට ප� ජනතාව සමඟ �යාපෘ�ය උපෙද� � ettlement අ�වා�ය ෙ� . ෙමම උපෙ�ශන වල 
පරමා�ථය �ය ��ෙ� ව්යාපෘ�ය ෙ��ෙව� �ඩාවට ප� � �ය�ම ෙදනාෙ�ම ප�ං� ��� සැල�� 
��ෙ�� හා �යා�මක ��ෙ��, �ෙ�ෂෙය� පහත සඳහ� �ෙ�ත්රය�� සහභා��වය තහ�� 
කර ගැ�ම� : 

• �ක�ප �යාපෘ� සැල�� ��ම; 
• �යාපෘ� බලපෑ� ත�ෙ�� ��ම; 
• නැවත ප�ං� ��ෙ� උපාය; 
• ව�� අ�පාත සහ ��ක� සඳහා ���ක�; 
• නැවත ප�ං� ��ෙ� �ථානය ෙතෝරා ගැ�ම සහ නැවත ප�ං� ��ෙ� කාලය; 
• සංව�ධන අව�ථා සහ �ල ���; 
• ��ගැන�� �ස�ම සහ ආර�� �ස�ම සඳහා � �යා ප�පා� සක� ��ම; හා 
• ���ණය හා ඇග�ම සහ �වැර� ��ෙ� �යාව� �යා�මක ��ම සඳහා � 
යා�ත්රණ 

  
උපෙ�ශන �යාව�ය සහ ෙහ�දර� ��ම ඇ�ළ� �ය ��ෙ�: 

• ව්යාපෘ� පා�ශවක�ව�, �ෙ�ෂෙය� ප්රාථ�ක පා�ශවක�ව� හ�නා ගැ�ම ; 



• ��තරය ෙමම �යාපෘ�ය ච�රෙ� ��ධ අව�ථා �ළ භා�තා කළ �� උපෙද� හා 
සහභා��වය යා�තණ; 
• ��තරය �යාපෘ�ය සැල�� ��ම හා රසව� පා�ශවක�ව� සඳහා �දාන� �ළ 
ෙ◌බදා හැ�ම �යාපෘ�ය හා නැවත ප�ං� ෙතාර�� �� කා�යය; 
• නැවත ප�ං� ��ෙ� සැලැ�ෙ�� �ඩාවට ප� � ��ගල�� (ස�කාරක ප්රජාව� 
ඇ��ව) සමඟ සාක�ඡා ��ෙ� ප්ර�ඵල සාරාංශය සහ අවධානය ෙයා� කළ හා 
��ෙ�ශ කර ඇ� ආකාරය ��බඳ සාක�ඡා ��ම ; 
• නැවත ප�ං� ��ෙ� සැලැ�ම �ඩාවට ප� �ව�ට ෙහ�දර� ��ම තහ�� 
��ම සහ ප�කා�න සැල�� ෙහ� ��මට කට�� ඇ�ළ� ��ම ; හා 
• ��තරය සැල��ගත ෙතාර�� අනාවරණය �යවර (�රචාරය ��මට ෙතාර�� 
ව�ගය හා ෙබදා හැ�ම �රමය ඇ��ව) සහ �යාපෘ� ��යා�මක ��ම �ළ බලපෑම 
එ�ල � ��ගලය� සමග සාක�ඡා සඳහා එම ��යාව�ය 

  
6. ව�ක� ත�ෙ�� ��ම සහ ව�� ෙගව� ලබන ආකාරය ��බඳ එ� 
වළ�වා ගැ�මට ෙනාහැ� න�, නැවත ප�ං� ��� ෙහෝ ප්රෙ�ශ �ෙ� �මා ව�� ඇ� වන අ�තකර 
සමාජ හා/ෙහෝ ආ��ක බලපෑ� අවම කර ගත �� අතර ප්රජාව�ෙ� �වෙනෝපාය පා� සඳහා ව�� 
ෙග�මට සාධාරණ හා ප්රමාණව� ක්රමය� සක� ��ම ���. 
  
ව�� ෙග�ම සඳහා, ස�කාරක රජය ��� �ථා�ත කරන ලද මා�ෙගෝපෙ�ශ සලකා බැ�ය 
��ය. මම n �ථා�ත මා�ෙගෝපෙ�ශ ෙනාමැ�, ඒ බව �රමෙ�දය �යාපෘ�ය අ��රාහක�වය අගය 
පා� ගැ�මට භා�තා ��තර කළ �� ය. �ට අමතරව, ෙයෝ�ත ව�ග හා ම�ට� ෙග�ය �� 
ව�� ෙම�ම ව�� සහ ආධාර එ� i gibility ��ණායක හා ආකාරය හා �ට ව�� ෙගව� 
ලැෙ� පැහැ�� කළ �� ය. 
  
ෙපා�ෙ� ග� කල, ආෙ�ශ ��ෙ� ��වැය ගණනය කළ ��ෙ� ස���ණ ප්ර��ථාපන ��වැය පදන� 
කරෙගන ය . ෙමම ක්රමය ම�� ෙවළඳපල ව�නාකම සහ ග�ෙද� ��වැය භා�තා කර�� අ�� � 
ව�ක� ෙහෝ ව�ක� ෙවත අ�� � ප්රෙ�ශය ප්ර��ථාපනය ��මට අවශ්ය �දල මත පදන�ව ව�� 
ප්රමාණය තහ�� ෙකෙ�. ප්ර��ථාපන ��වැය ��� පා� ත�ෙ�� කළ ෙනාහැ� න� (උදා: ‘ඉඩ� 
ෙවළඳෙපාල�’ ෙනාමැ� ප්රෙ�ශවල සා�ප්රදා�ක ෙභෝග ඉඩ�, ෙපා� ෙ�වාව�, පා�ෙභෝ�ක�� සහ 
සැප��ක�ව�ට ෙහෝ ම�� ඇ��ම, තණ�� ෙහෝ වනා�තර වැ� ව�ක� සඳහා ප්රෙ�ශය) 
ත�ෙ��ව උ�පාදනය කරන ලද භා�ඩ හා ෙ�වා වල ව�නාකම මත පා�ව �� ෙකෙ�. �ය�ම පා� 
ව�� ෙග�ම සඳහා �ත්යා��ල යැ� සැල�ය �� අතර, චා�ත්ර හා �� ෙනාවන කාලය සහ ස�ප� 
භා�තා ��ෙ� ත�ත්රය� මත පදන� � ඒවා ද �� �ෙරෝ� �යාකාරක� ඇ�ළ� ඒවා හැර . 
  
අදාළ පා�ශවක�ව� හා �ඩාවට ප� � ක�ඩාය� වල �ත්යා��ල �ෙයෝ�ත�� සමඟ 
සාක�ඡා කර සමාජ ආ��ක හා සං�කෘ�ක වශෙය� ගැලෙපන ප�� ව�� යා�ත්රණය� සක� කළ 
��ය . � ඔ� �යාපෘ� සංව�ධක �� ද compensati ��ම සඳහා �රමය� �ථා�ත මත සඳහා 
�ක�ප පරාසය සලකා - කා��ක,-��ය ෙනාවන හා ��ය ව�� (�ද� ෙග��) , ��� ප��. බලපෑමට 
ල� � ප�� සඳහා ඉඩ� ෙහෝ යැ�� පදන� කරග� ප්ර�ඛතාවය ඉඩ� පදන� � ව�� 
ප්රෙ�ශය�ට ලබා �ය ��ය (උදා: �ක�ප ඉඩ� ලබා �ම ෙහෝ අවම වශෙය� සමාන ව�නාකම� ඇ� 
ස�ප� ලබා ගැ�ම ). සං�කෘ�කමය වශෙය� ��� �ක�ප �වෙනෝපාය� ෙහෝ ආදාය� උපයන 
අව�ථා ඇ� ප්රජාව�ට සහෙයෝගය දැ��ම ආකාර ව�� ෙග�ෙ� ක්රම වලට ඇ�ළ� �ය හැ�ය . 
  
7. ආ��ක අවතැ� �ම සඳහා � 
මම එය f �යාපෘ�ය ආදාය� ෙහෝ �වෙනෝපාය අ�� �ම, ෙ�� උදාහරණය� බාධාව�� ෙහෝ �ර� 
කර දැ�ම සඳහා හරහා ඔ�ෙ� / ඇයෙ�, ��යා ෙහෝ ය� ෙකෙන�ෙ� �රෙ�ශ ඵලදා� ව�ක�, 
ෙනාතකා නැ�ද ය�න ��බඳ ෙමම �ඩාවට ප� � ජනතාව ශා��ක අවතැ� � ඇ� �යාපෘ�ය 
සංව�ධක ඇත: 



• ව�ක� අ�� �ම ෙහෝ ව�ක� සඳහා ප්රෙ�ශ �ම සඳහා ආ��ක වශෙය� අවතැ� 
�ව�ට ස���ණ ප්ර��ථාපන �යද�� වහාම ව�� ෙගව�න. රජෙ� ප්ර�ප��ය ෙහෝ 
භා�තාව ෙ��ෙව� ��කව ව�� ෙග�මට ෙනාහැ� � �ට, අවතැ� � ජනතාවට 
තාවකා�ක ආදාය� අ�� �ම සඳහා උපකාර ��ම සඳහා ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� 
නැවත ප�ං� ��ෙ� ආධාර �ක�පය� ෙසායා බැ�ය ��ය. 
• ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ම වා�ජ ව�හය�ට බලපාන අව�ථාව��� ( i ) ෙවන� 
�ථානයක වා�ජ කට�� නැවත �ථා�ත ��ෙ� ��වැය සඳහා (ii) සංක්රා�� කාලය 
�ළ� ��ධ ආදායම අ�� �ම සහ (iii) මා� ��ෙ� හා නැවත �ථාපනය ��ෙ� 
��වැය සඳහා බලපෑමට ල�� ව්යාපා�ක අ��ක�ට ව�� ෙගව�න. අදාළ ප�� 
බලාගාරය, ය�ෙත්රෝපකරණ ෙහෝ ෙවන� උපකරණ. 
• සමාන ෙහෝ වැ� ව�නාකම�� �� ආෙ�ශක ෙ�පල (උදාහරණය� වශෙය� 
කෘ�කා��ක ෙහෝ වා�ජමය ෙව� අඩ�) ෙහෝ �ත්යා��ල අ��වා�ක� ඇ� 
��ගල��ට සහ අවශ්ය න� ස���ණ ප්ර��ථාපන �ලට �ද� ව�� ලබා 
�ම ෙහෝ ජා�ක ��ය යටෙ� ��ග� හා ��ගත හැ� ඉඩ� සඳහා ��ක� ලබා �ම . 
• ප්රජාවක ෙපා�ෙ� තබා ඇ� ස�ප� ව�� වන ඕනෑම අලාභය� සමනය කර ෙදන 
ආධාර ලබා ෙද�න. ප්රජාවට ප්රෙ�ශය ඇ� ඉ�� ස�ප� වල ඵලදා�තාව ඉහළ නැං�ෙ� 
�ල ��� ෙලස ෙමය ගත හැ� අතර ප්රෙ�ශය අ�� �ම සඳහා ආකාරයක ෙහෝ �ද� 
ව�� ෙග�ම ෙහෝ නැ�� ස�ප� වල �ක�ප ප්රභවය� සඳහා ප්රෙ�ශය සැප�ම. 
• ඉඩ� හැර ෙවන� අ�� � ව�ක� සඳහා (ෙභෝග, වා�මා�ග ය�තල පහ�ක� සහ 
ඉඩෙ� �� කළ ෙවන� වැ���� ��� වැ�) ඉඩ� සඳහා �ත්යා��ලව ��ගත 
ෙනාහැ� ��ක� ඇ� ආ��ක වශෙය� අවතැ� � ��ගල��ට ��ණ ආෙ�ශන 
��වැය යටෙ� ව�� ෙගව�න . ෙමම �යාපෘ�ය සංව�ධක එම කඩඉ� �නට ප�ව ෙමම 
�යාපෘ�ය �රෙ�ශය අ�ප� කරන අව�ථාවා� ප�ං�ක�ව� ව�� ෙහෝ සහාය අව�ය 
ෙනාෙ�. 
• �වෙනෝපාය මා�ග ෙහෝ ආදාය� ම�ට� වලට අ�තකර ෙලස බලපාන ආ��ක 
වශෙය� අවතැ� � ��ගල�� සඳහා අ�ෙ�ක ඉල�කගත ආධාර (උදාහරණය� ෙලස 
ණය පහ�ක�, ���ව ෙහෝ ��යා අව�ථා) සහ අවම වශෙය� ආදාය� උපයන 
ධා�තාව, ��පාදන ම�ටම සහ �වන ම�ටම යථා ත��වයට ප� ��මට අව�ථා ලබා 
�ම. . ව්යාපෘ� ආ�තව අවතැ� �ම ෙ��ෙව� ව්යාපාර අ�යතාවයට ප��වෙහා� 
ෙහෝ වසා දැ�මට ���වෙහා�, ව්යාපාරෙ� අ��ක� ෙම�ම ෙ�වක��ෙ� වැ�� ෙහෝ 
��යා අ�� �ම යන ෙදකම එවැ� ආධාර සඳහා ���ක� ලබ�. 
• ආ��ක වශෙය� අවතැ� �ව�ෙ� ආදාය� ඉපැ�ෙ� ධා�තාවය, ��පාදන ම�ටම 
සහ �වන ත��වය යථා ත��වයට ප� ��ම සඳහා අවශ්ය කාලය ��බඳ සාධාරණ 
ත�ෙ��ව� මත පදන�ව අවශ්ය ප�� සංක්රා�� සහෙයෝගය ලබා �ම . 

  
8. ��ක� පැව�ම සඳහා ආයත�ක ��යා ප�පා� 
ව්යාපෘ� සංව�ක ��� �ඩාවට ප� �ව�ෙ� ෙහෝ ප්රජාව�ෙ� අ��වා�ක� තහ�� කරන අතර 
ඒවා ���දභාවෙය�, �ථාවරව හා සාධාරණව �ය�ම පා�ශවක�ව�ට ලබා ෙදන බවට 
සහ�ක ෙ� (ප්ර�තනය ල� ආයතනය ඇ��ව) . ෙමම �යාපෘ�ය සංව�ධක ��ණය සඳහා ��යා 
��ෙව� ෙ�ඛනගත කළ ��ය , �රදානය, සහ ��ක� ෙබදාහැ�ම. 
  
ව්යාපෘ�ය� හා ස�බ�ධ ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ෙ�, ව�� ෙග�ෙ� හා නැවත ප�ං� ��ෙ� කට�� 
කළමනාකරණය ��ෙ� අ��ය එ� Ost රජය�ට �� �ය හැ�ය. නැවත ප�ං� ��ෙ� රා�ව සහ 
නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�මට අ��ලව නැවත ප�ං� ��� �යා�මක ��ම 
සඳහා � ෙරාෙජ�� සංව�ධක��ට රජෙය� ��ම� එකඟතාව� ලබා ගත ��ය . 
  
එය ද�ෙ� ජනතාව නැවත ප�ං� ��ම සඳහා සෘ� වග�ම භාර ග� වන ත� යටෙ�, �යාපෘ�ය 
සංව�ධක සාමා�යෙය� නැවත ප�ං� ��� තහ�� ඒකකය ෙමම �යාපෘ�ෙ� සම�ත 
කළමනාකරණ ��හය �ළ, ස�බ��කරණය ��ම , කළමනාකරණය ��ම, සහ �ය� නැවත ප�ං� 



��� කට�� �රාෙයෝ�ක එ�ෙනදා ��යා�මක ��ම අ��ෂණය . ෙමම ඒකකෙ� �රධා�යා - 
සෘ�වම �ෙය�ඨ �යාපෘ� කළමනාකරණයට වා�තා කරන - නැවත ප�ං� ��� හා 
ස�බ�ධ කට�� සඳහා වග�ව �� �ය�ම �යාපෘ� කා�ය ම�ඩල සාමා�ක�� ෙම�ම සමාජ 
ආ��ක ස��ෂණ ��යා�මක ��ම, නැවත ප�ං� ��ෙ� �වාස ඉ���ම, උස� ��ම වැ� නැවත 
ප�ං� ��ෙ� ෙ�වා සඳහා වග�ව �� ඕනෑම ෙකා��රා�ක�ව� ෙහෝ රා�ය ෙනාවන සං�ධාන 
අ��ෂණය කර�. සංව�ධන �ල��� ෙහෝ ආ�ඒ� �යා�මක ��ම අ��ෂණය ��ම. 
  
9. නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාව�ය මම වැ� ��� කර� 
ව්යාපෘ�ය� ම�� ����ෙ� ෙභෟ�ක ෙහෝ ආ��ක අවතැ� �ම �� � �ට, නැවත ප�ං� ��ෙ� 
�යාකා� සැලැ�ම එම ව්යාපෘ�ෙ� පා�ස�ක හා සමාජ බලපෑ� ත�ෙ��ෙ� සහ �යාකා� 
සැලැ�ෙ� අත්යවශ්ය අංගය� බවට ප� ෙ� . 
  
අදාළ පා�ස�ක හා සමාජ ආර�ක ප්ර�ප�� තෘ��ම� ��ම සඳහා ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� 
�යාව� මාලාව� අ�ගමනය ��ම හා ස���ණ ��ම අවශ්ය ෙ� . ව්යාපෘ�ෙ� ��ධ අව�ථා වල� 
ව්යාපෘ� සංව�ක සමඟ සාක�ඡා ��මට � කා��ක �ෙ�ෂඥ�� �රත �ය හැ�ය : ශක්යතාව, 
ශක්යතාව, තා��ක සැල�ම, �යා�මක ��ම සහ ඇග�ම. ව්යාපෘ�ෙ� සංව�ධකයාට 
දැ��� ස�ත නැවත ප�ං� ��� �යා�මක ��ෙ� සැලැ�ම සහ ව්යාපෘ�ෙ� වැඩ සැලැ�ම සමඟ 
ස�බ�ධක� ව�ධනය ��ම අවශ්ය ෙ� .   මම mplementation කට�� ඇ�ළ� : 

• ෙමම නැවත ප�ං� ��ෙ� කට��, ශ��� හා ස�බ�ධ ව�තමාන ආයත�ක කට�� සහ 
��වලතා,        

• නැවත ප�ං� ��ෙ� කට�� සහ එකඟ ��යා�මක ��ම සඳහා කා�යභාරය� සහ 
වග�� ව�� සහ �වෙනෝපාය �ර�සං�කරණය හා වැ� ��� ��ම සඳහා �යවර 
කෙව�ද;        

• ව�� ෙග�ෙ� කාලසටහන සහ වග�� සහ ෙග�� �යා�මක ��මට, ලැ�මට, ෙ�ඛනගත 
��මට, සත්යාපනය ��මට සහ �ගණනය ��මට ක්රම;        

• ව්යාපෘ� කාල �මාව ඉ�මවා �රසාරභාවය සහ �යා�මක ��ම සඳහා ���ධාන .        
  
ව්යාපෘ� සංව�ක ��� RAP ��පතා �යා�මක ��ම ���ෂණය ��ම සඳහා අවශ්ය ප�ධ� 
(එන� ස�ප�, කා�ය ම�ඩලය සහ �යා ප�පා�) සක� කළ �� අතර අවශ්ය ප�� �වැර� ��ෙ� 
�යවර ගත ��ය. අ��ෂණ කට�� වල ෙකාටස� ෙලස �ඩාවට ප� � ��ගල��ෙ� අදහ� �ම�ම 
�� ෙකෙ�. නැවත ප�ං� ��ෙ� �යාකා� සැලැ�ම �යා�මක ��ම සහ සඵලතාවය නැවත ප�ං� 
��ෙ� � ඇ� ප�මාණයට හා අවදාන� වලට ��� සහ ��� ප�� ���ක� ල� නැවත ප�ං� ��ෙ� 
�ෙ�ෂඥ�� සහ/ෙහෝ ෙවන� �වා�න ��වන පා�ශවය� ��� ���ණයට හා සමාෙලෝචනයට 
යට� ෙ� . ෙමම RAP � ද�වා ඇ� අදාළ සැලැ�මට හා අවශ්යතාවය�ට අ��ල වන ප�� නැවත 
ප�ං� ��ෙ� අ�තකර බලපෑ� වලට ��ය� ෙය� �ට ආ�ඒ� �යා�මක ��ම ස���ණ යැ� 
සැලෙ� . 
  
10. � සහය දැ��ෙ� යා�ත්රණය 
ව�� ෙග�ෙ� අ�පාත සහ ���ක� ��ණායකය�� �ට නැවත ප�ං� ��ෙ� �ථාන ���ම සහ 
එම ෙව� අඩ�වල ෙ�වාව�� �ණා�මකභාවය ද�වා � ගැට� ෙ��ෙව� �ඩාවට ප� � 
ජනගහනය අතර ආ� එෙස��ම�� ෙනාවැළැ��ය හැ�ය . නැවත ප�ං� ��� ස��දායක ෙලස 
�යා�මක ��මට සහ ව්යාපෘ�ය �ය�ත ෙ�ලාවට අවස� ��මට එවැ� ��ගැන�� වලට 
කාෙලෝ�ත ෙලස ��ය� ෙය�ම අත්යවශ්ය ෙ�. 
  
ව්යාපෘ� සංව�කයා ��� �ඩාවට ප� �ව�ට ��� පැ���ල� ෙහෝ ��ක� පෑම� (ස�ප්රදා�ක 
��ෙය� සහ භා�තෙය� ලැෙබන ��ක� ඇ�ළ�ව) ��� �යදම�� ෙතාරව සහ එම පැ���ල 
ෙහෝ ��ක� පෑෙ� කාෙලෝ�ත හා ස��දායක �ස�ම� ලබා ෙදන බවට සහ�ක �ම සඳහා �යා 
ප�පා� �යා�මක වන බවට වග බලා ගත ��ය . ඊට අමතරව, ව්යාපෘ� සංව�ධකයාට 



කා�තාව�ට සහ අවදාන� ක�ඩාය�වල සාමා�ක��ට ��ගැන�� �ස�ෙ� �යා ප�පා� සඳහා 
සමාන ප්රෙ�ශය� ඇ� බව සහ�ක කළ ��ය . 
  
ව්යාපෘ� සංව�ධනය ම�� ��ගැන�� �රාකරණය ��ෙ� �යාප�පා�� �යා�මක වන බවට 
සහ�ක �ය �� අතර ��ගැන�� �� ෙලස හ��වා ගැ�ම සහ�ක ��ම සඳහා එම �යා ප�පා� 
���ෂණය කළ ��ය. ස�කාරක රජය ෙහෝ ව්යාපෘ� අ�ග්රාහකයා ��� ���ව� ලබන 
��ගැන�� �ස�ෙ� රා�ව ආ�ඒ� ��� ��තර කළ ��ය . එයට ඇ�ළ� �ය ��ෙ� : 

• ගැ�� �රාකරණය හා ��ගැන��ල සඳහා � ෙ��ය ���ධාන, ෙර�ලා� සහ ���;        
• �ඩාවට ප� � ��ගල��ට අසාධාරණ ෙහෝ ප්රමාණව� ෙනාවන යැ� ඔ�� සලකන ෙ�පල හා 

ස�ප� ප�හරණ ත�ෙ��වලට අ�යාචනා කළ හැ� �යාව�ය;        
• නැවත ප�ං� ��ම ෙහෝ ව�� �ර�පාදන හා ���ධාන ��යා�මක ��ම ස�බ�ධෙය� �� 

ගැන�� �යාප�ං� හා �ස�� සඳහා ��යාව�ය;        
• �� ගැන�� ප�පා� සඳහා සමාන සහ�ක ��ම සඳහා කා�තාව� සහ �ඩාවට ප� 

ජනතාවෙ� සඳහා �ෙ�ෂ ���ධාන;        
• ෛන�ක ��යාව�ය� සඳහා යා��රනය�.        

  
� ඔ� යා��රණය� �ථා�ත ��මට ��ගැන�� ෙ�වාදායකයා ��� කළ �� , ෙමම ��යාව�ය 
�ළ �� හැ� තර� ����මට ��මට ලැෙබන සහ ��නය ගැන කාලා��ප �ෙ��ත අවධානය 
� ම� කරන බව ව�� සහ ය� ප�ං�ය අවතැ� � ��ගලය� සහ / ෙහෝ ස�කාරක සාමා�කය� 
��� �රජාව�, ආර�� අප�ෂපා�ව �ස�ම සඳහා ��මාණය කර ඇ� උපකාරක යා��රණය� 
ඇ��ව . එය RAP සඳහා �ෙ�ෂෙය� ��ගැන��ල� යා��රණය� ඇතැ� අෙ��ෂා ෙකෙ� ඇ� 
ෙ◌හ��ද, �යාපෘ�ය සංව�ධක ෙ� ෙ� ද ඇ��ම සඳහ� ��ගැන��ල� යා��රණය� 
සංව�ධනය ��මට 11 සහ ESMS 12. 
  
11. එෆ් අවස� ��ෙ� කට�� 
�ය�ම ��වැය ප්රෙ�ශෙම� ත�ෙ�� කර ස��තරා�මක ආ�ඒ� අයවැයකට ඇ�ළ� ��ම 
අත්යවශ්ය�. ඉඩ� පවරා ගැ�ෙ� ��වැය, අ�� � ව�ක� සඳහා ව�� ෙග�ම සහ ෙභෟ�ක 
වශෙය� අවතැ� �� ��බඳ �වැර� ත�ෙ��ව� ෙනාමැ�ව ව්යාපෘ� සැල��ක�ව�ට ��� 
ස�ෙ�ෂණ මා�ග සඳහා �ක�ප මා�ග ෙහෝ ����� ව්යාපෘ� සඳහා �ක�ප �ථාන වැ� 
�ක�ප ව්යාපෘ� සැල�� ��ෙ� සැබෑ ��වැය �රණය කළ ෙනාහැක . ���ව, ව්යාපෘ� 
කළමනාකරණය සහ අ��ණය ඇ�� බලපෑ�, අ��වා�ක� සහ ෙවන� නැවත ප�ං� 
��ෙ� �යද� යන කා�ඩය� අ�ව නැවත ප�ං� ��ෙ� ��වැය අ�ග්රහකයා ��� ගණනය කළ 
��ය . 
  
ව�� ෙග�ම, �ථාන මා� ��ම සහ �වෙනෝපාය �න��ථාපනය සඳහා වන �ය�ම 
��වැය ව්යාපෘ� ��වැය ෙලස සැලෙ� . ෙමම �යාපෘ�ය සංව�ධක ෙමම RAP අයවැය සඳහා අර�ද� 
�ලා�රය ගැන පැහැ�� �ය ��ය. ව�� හා නැවත ප�ං� ��ෙ� ආධාර �මනා ෙග�ෙ� වග�ම 
ස�කාරක රජය භාර ග�නා අව�ථා වල�, �ය�ත ප�� ෙග�� �� ��ම සහ�ක 
��ම සඳහා ව්යාපෘ� සංව�ධකයා වග�ව �� රාජ්ය ආයතනය සමඟ සහෙයෝගෙය� කට�� කළ 
��ය . W ෙම� �යාපෘ�ය සංව�ධක නැවත ප�ං� අර�ද� සඳහා එකම වග�ම භාර ග�, එය �ද� 
කාෙලෝ�ත disbursal සඳහා එ� කට�� ��තර කළ ��ය. 
  
12. එ� අ��ෂණ හා ඇග�� කට�� 
නැවත ප�ං� ��� හා �න��ථාපන කට�� වල ෙභෟ�ක ප්රග�ය, ව�� ෙග�ම, මහජන අදහ� 
�ම�ෙ� සහ සහභා� �ෙ� �යාකා��වෙ� සා�කතාව 
සහ ආදාය� ප්ර��ථාපන �රසාරභාවය සහ �පතට ප� �ව�ෙ� සංව�ධන 
උ�සාහය� ඇ��ව ආ�ඒ� �යා�මක ��ෙ� සා�කතාවය ��බඳව ව්යාපෘ� 
සංව�නය� අ��ෂණය කර වා�තා ��ම අවශ්ය ෙ�. �රජාව�. ආ�ඒ� අ��ෂණ හා ඇග�� 



කට�� සඳහා ප්රමාණව� ෙලස අර�ද� සැප�ය �� අතර ���ක� ල� �ෙ�ෂඥ�� ��� 
�යා�මක කළ �� අතර සම�ත ව්යාපෘ� කළමනාකරණ �යාව�යට ඒකාබ�ධ කළ ��ය. 
  
ආයත�ක වග��, ක්රමෙ�දය සහ අ��ණය හා වා�තා ��ම සඳහා වන කාලසටහන හ�නා 
ග�නා අ��ල අ��ෂණ සැලැ�ම� ආ�ඒ� ��� සැප�ය ��ය . එය පහත සඳහ� ක�� 
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කළ ��ය : 

• අ��ෂණය හා ඇග�� ලා පා��වක�ව�ෙ◌� සහභා��වය,        
• ෙමම RAP (ත�ෙ��, දැ�ව� ��ෙ� ����, අනාවරණය, ෙබදා හැ�ම ��යාකාරක�) 

යටෙ� පවරා ඇ� ��යාකාරක� ප� �පර� ,        
• ව්යාපෘ�ෙ� බලපෑමට ල�� ��ගල��ෙ� ත��වය ��බඳ ප� �පරම ;        
• �වෙනෝපාය ය� ����ම ��බඳ කා�ය�ෂමතාව හ�නා ගැ�ම සඳහා ��ගැන�� 

��යාව�ය මත �පර� කට��: කෘ�ක�මය, �යාපාර ,        
• මධ්ය කා�න ඇග�ම සහ අවසාන ත�ෙ��ව අදාළ ��ම සඳහා අවශ්ය �ය�ම ද�ත 

සැප�ම        
  

නැවත ප�ං� ��ෙ� සැලැ�ම �යා�මක ��ෙම� අෙ��ත ප්ර�ඵල ලැ� ඇ� බවට වග බලා ගැ�ම 
සඳහා ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� අ��ෂණ වා�තා සක� කර� ඇත . සැල�ය 
�� කැමැ�ත�� ෙතාරව නැවත ප�ං� ��ෙ� බලපෑ� ස�ත ව්යාපෘ� සඳහා, අ��ෂණ ෙතාර�� 
සත්යාපනය ��ම සඳහා ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� ���ක� ල� පළ��� බා�ර �ෙ�ෂඥ�� 
ෙහෝ ���ක� ල� රාජ්ය ෙනාවන සං�ධාන රඳවා ග� ඇත . බා�ර �ෙ�ෂඥය� 
�රත ��� �යාපෘ�ය සංව�ධක ආර�ෂාව� අ��ල ගැට� ��බඳ උපෙද� ලබා ෙදන අතර ��� 
සැල�ය �� න� ව� ඇත නැවත ප�ං���ෙ◌� ගැට� හ�නා, �වැර� ��යා සැල�ම සක� කර� 
ඇත එව� ගැට� සඳහා. නැවත ප�ං� ��ෙ� කට�� �යා�මක ��ෙ� ප්රග�ය සහ ඕනෑම 
අ��ලතා ගැට� සහ �වැර� ��ෙ� �යාමා�ග ��තර කරන අ�ධ වා��ක අ��ෂණ 
වා�තා ව්යාපෘ� සංව�කයා ��� සක� කර� ඇත . නැවත ප�ං� ��ෙ� සැලැ�ම අ�මත ��ෙ� � 
එකඟ � කැමැ�ත�� ෙතාරව නැවත ප�ං� ��ෙ� අ��ෂණ ද�ශක ෙමම වා�තා ස�පව 
අ�ගමනය කර� ඇත . 
උපායමා��ක �ශාව� සක� ��ම සඳහා අවශ්ය ප්ර�ෙපෝෂණ ලබා �මට අමතරව ප්ර�ප��වලට 
අ��ලව කට�� කර ඇ�දැ� ඇග�ම ��� සහ�ක �ය ��ය . 

  

  
ඇ��ම 1 6 : ෛජව ආර�ාව සඳහා වග�� ෙකා�ෙ�� 

1. රා�ෙ� �ලධ�ම සහ අර�� : 
ෛජව ��ධ�වය �ර�ප�� රා�ව ෙලස අදහ� හා ස�බ�ධ ජා�ය�තරව ��ෙගන ��� 
�යමය� සහ �ර��� සමග අ��ප ෛජව ��ධ�වය හා සංර�ෂණය ආර�ෂා 
�රෙ�ශෙ� � , සැල�ය �� කා�ය සාධන ස�මත 6 මත ෛජව ��ධ�ව සංර�ෂණ හා �වන 
�වභා�ක ස�ප� �රසාර කළමනාකරණය ජා�ය�තර ��ය සං�ථාව (IFC) . 
  
ෙමම අර�ණ රා�ව ව�ෙ�: 

• �ෙ�ෂ, වාස�ථාන සහ ප�සර ප�ධ� වල ��ධ�වය සහ පා�ස�ක �යාකා��වෙ� 
අඛ�ඩතාව පව�වා ගැ�ෙ� අර��� ෛජව ��ධ�ව හා�ය වළ�වා ගැ�ම ෙහෝ අවම 
��ම. 
• ෙලාව �රා මානව ආ��ක කට�� ��� �සා සැල�ය ��, ෙගෝ�ය, කලා�ය හා 
ෙ��ය ෛජව ��ධ�වය පා� ඇ�, ��සකර ��� සඳහා දායක 
• උත �රාව�ෙ� ග� 
• පා�ස�ක හා සමාජ බලපෑ� ත�ෙ��ව� (ඊඑ�අ�ඒ) ��� හ�නාග� ඕනෑම 
ෛජව ��ධ�ව අවදාන� ෙවත ෙයා� ව�න 



• �යාමන අව�යතා �ර�චාර: අදාල බව හා �යාමනය �� (උදා: ආ�රමණ�� ශාක 
�ෙ�ෂ, ආර��ත ස�ව, ආර�ෂා වාස��, සංර�ෂණය, වන��, අප�ර�ය 
කළමනාකරණය, ප�සර �ෂණය වැළැ��ම සහ ජල කළමනාකරණය �ර�කාර ) 

  
2. ආර�ක සහ අවශ්යතා 
ෛජව ��ධ�වය හා �රණා�මක වාස�ථාන ආර�ෂා ��ම ස�බ�ධ පහත සඳහ� ආර�ක හා 
�ලධ�ම සෑම ව්යාපෘ�ය� සඳහාම ෙය�ය ��ය (සාමාන්යෙය� ත�ෙ�� කර� 
ලබ�ෙ� ඊඑ�අ�ඒ කාලෙ�� ). 
ෙ�ශ�ණ හා බලශ�� ��බඳ �ර�ප��ය: 

• ෙ�ශ��ක ආර�ාව (අවම ��ම සහ අ�ව�තනය �ම) සහ �රසාර සංව�ධනය 
ප්රව�නය කර�න. 

�ෙමෝචන අවශ්යතා 
• ව්යාපෘ� ��ක ����ට වඩා හ�තාගාර වා� �ෙමෝචනය වැ� ෙනාකළ ��ය. 

බලශ�� සැප�� අවශ්යතා 
• ෙමම ව්යාපෘ�ය ම�� අෙන�� ප��ලක��ට බලශ�� සැප�ෙ� පව�න බව සහ 
��වස�ය�වය ෙකෙර� බලපෑම� �� ෙනාෙ�. 

ජලය ��බඳ �ලධ�මය: 
• �රසාර කළමනාකරණය, ආර�ාව, සංර�ණය, �වාභා�ක වාස�ථාන නඩ�� 
��ම සහ �න��ථාපනය ��ම හා ඒ ආ�ත ෛජව ��ධ�ව හා ප�සර ප�ධ� 
�යාකාරක� ප්රව�නය ��ම. 
• ෙමම �යාපෘ�ය ජල ස�ප� සංර�ෂණය කරන බව සහ�ක කළ �� ය. ම��ට 
සඳහා ෙමම මා�ගෙය� ව�ර: 

(අ) �වා�න ප්ර�ණ පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙද� ප�� සංර�ණය ම�ටමක පව�වා ෙගන යන බව 
තහ�� කළ හැ� ගණනය ��ම� ම�� ෙප��� ෙකෙරන ��වස�ය පා�ස�ක ගලායාම පව�වා 
ගැ�ම සහ 

(ආ) බැහැර කරන ඕනෑම අපජලය ප්රෙයෝජනයට ගත හැ� ප�� උස� ප්ර��ය�� ��ත බව සහ�ක 
��ම. �ගත ජලය සඳහා ෙමම මා�ගෙය� වඩා අ� ම�ට� ���තය� �මා, ෙහෝ සමාන, ජලය නැවත 
ලබාෙ�. කළමනාකරණය තරෙම� ජලය නැවත සංර�ෂණය � �ගත ජල ස�ප� සඳහා භා�තා කළ 
හැක. ව්යාපෘ�ෙ� historical�හා�ක වා�තා, ව්යාපෘ� අවදාන�/බලපෑ� ත�ෙ�� ��ම සඳහා 
ෙභෟ�ක ��� ද�ත ඇ�ළ� ��ම, මා�ගගත �ලාශ්ර සහ/ෙහෝ රජෙ� ද�ත ��� අඛ�ඩ 
අ��ෂණය සහ වා�තා ��ම භා�තා කළ හැ�ය. 

��ෙ��ත �රම: ජලය ���තය� �ය� �ලා�ර සහ ෙව�� �රමාණා�මක �රෙ�ඛනය. අ�� 
තැ�� හා ��� භා�තය, ගලා �ට�, ෙපා�ප බලශ�� ප�ෙභෝජනය, ස��ය අ�පාත, ආ��ව 
ද�ත, �ර�ථ. 

• ෙමම �යාපෘ�ය එය ෙභෟ�ක ජලය මාන�ක ආත�ය ෙහෝ �ඟය� �රෙ�ශය� ද 
ය�න ත�ෙ�� �� ය. ව්යාපෘ�ෙ� ව්යාපෘ�ෙ� ෙභෟ�ක බල ප්රෙ�ශය �ළ (උදා: � 
ෙරෝ�ය, ජලාශය) ජල �ඟය ��බඳ ��ෙ�ෂණය� �� කළ හැ� අතර එ� බලපෑම �තර 
���ෂණය කළ ��ය. ව්යාපෘ�යට ජල ව්යාපෘ�ෙ� ජලජ �ඩනය, �ඩ���එ�� ��ට� 
ජල ඇ�ල�, ජල අවදාන� ෙපරහන, ඩ�����එ�� ෙගෝ�ය ජල ෙමවලම, ජල �ඩන ද�ශක 
ෙ�ප� ෙක්රාෆ්� , ජල �ඟතා ද�ශක ���ට� ෙහෝ ව්යාපෘ�ෙ� ෙභෟ�ක බලපෑම යටෙ� ජල 
�ඟය ත�ෙ�� ��ම සඳහා ෙවන� ��ග� ෙමවල� භා�තා කළ හැ�ය. 
• ව්යාපෘ�ය ස�යව පව�න ෙද්රෝ�ෙ� (ය) අ���න ජල ආත�ය ��බඳ සත්යාපනය 
කළ හැ� සා�� ව්යාපෘ�ය ම�� සැප�ය �� අතර ව්යාපෘ�ය ම�� ජලය ප�ෙභෝජනය 
(��ක වශෙය�) ෙනාසැල�ය �� බව ෙහෝ සාධ�ය බලපෑ� ඇ� කරන බව ෙහෝ අවම 



වශෙය� ෙනාවන බව ෙප��� කළ ��ය. සම�ත වා��ක �ෙරෝ�ෙ� ආත�ය වැ� 
කර�න. 
• සෘණ ජල ෙපෝෂක වන බලපෑ� අවම �යාපෘ� අවදානම (ව) ත�ෙ�� හා සමාජ-
ආ��ක සහ පා�ස�ක ව�ක� අවට මත එ� පව�න, ��ඝ කා�න ශ�යතාවය හා බලපෑම 
තහ�� ��මට ආම��රණය කළ �� ය. ෙමම �යාපෘ�ය ජා�ක recogni ��ය� ෙමවල� 
භා�තා කළ හැ�, ෙහෝ ෙවන� ��� z ෙ� ස�බ�ධෙය� සං� ෙමවල�. ��ෙ��ත ක්රම 
වලට මා�ගත ෙමවල�, ඉං�ෙ�� �ද්යාව ෙහෝ ෙභෟ�ක ත�ෙ��ව, historical�හා�ක 
ගලා යාෙ� වා�තා, ඉඩ� ප�හරණය ��බඳ වා�තා සහ ප්රාෙ��ය ආයතන හා 
ප�ං�ක�ව� සමඟ වා�ක ෙහෝ ��ත ස��ණ ඇ�ළ� ෙ�. �ර� ස�බ�ධතාවය (එන� 
ප්රමාණව� ප්රවාහ ෙහෝ මළ කලාප) ඇ��ව ගලා යාෙ� ස�බ�ධතාව ප��ෂා ��ම සඳහා 
ක�පව�නා සහ පා���ය ස�නායකතාවය ප��ා ��ම. 
• ෛජව ��ධ�වයට සහ අෙන�� ප�සර ප�ධ� ෙ�වාව�ට ආධාර ��ම සඳහා 
අවශ්ය ජල �ලාශ්ර උ�ටා ගැ�ම සඳහා ව්යාපෘ�ය ස�බ�ධ වන �ට, පහත ලැ���ගත කර 
ඇ� එ� ප්රධාන සඳහනක ද�වා ඇ� න�න ක්රමය� ඇ��ව ෙහාඳ භා�තාව�ට 
අ��ලව ගලා යන ත�ෙ��ව� කළ ��ය. 
• පා�ස�ක ගලා ත�ෙ�� ��� ප්රාෙයෝ�ක ෙනාවන අව�ථාව���, ���ත ජල 
ස�පෙත� ගලා යාෙ� ෙ�ගය සහ �චල්යතාවය� පව�වා ෙගන යන බව ව්යාපෘ�ෙය� 
ෙප��� කළ ��ය. �වා�න �ෙ�ෂඥ පා�ශවක�ෙව�ෙ� උපෙද� ප��, එ� එ� ජල 
�ලා�රය සඳහා ස�යා�ත ගණනය ��ම� ලබා �ය �� අතර, සම�ත �රවාහ අ�පාතය 
පාඨමය වශෙය� ෙයෝ�ය වන ම�ටමට වඩා පහත ෙනාය� ඇත. 
• ව්යාපෘ� සැලැ�ම හා අ��ෂණ සැලැ�මට ඇ�ළ� කර ඇ� ප�� ප්ර�ණ 
පා�ශවක�ව�ෙ� අදහ� හා ��ෙ�ශ ලබාෙගන ෙප��ය ��ය. 

ඛාදනය සහ/ෙහෝ ජල ශ�රෙ� අ�ථා�තා අවශ්යතා 
• ව්යාපෘ�ෙ� ජල ෙපෝෂකයට අ�තකර ෙලස බලපාන අවදානම සහ ව්යාපෘ�ෙ� 
සා�ථක�වයට බලපාන අවදාන� ත�ෙ�� කර ඒවාට ��ය� ෙය�ය ��ය. ෙමම 
�යාපෘ�ය සමාජ-ආ��ක සහ පා�ස�ක ව�ක� අවට මත එ� පව�න, ��ඝ කා�න 
ශ�යතාවය හා බලපෑම ��� සහ�ක කර� ඇත. ව්යාපෘ�ය� �ළ අ� ආවරණ 
ප්ර�ශතය� (උදා: � ෙරෝ�ය, ජල ෙපෝෂක), ඛාදනයට ෙගා�� �ෙ� හැ�යාව සහ ජල කෙ� 
අ�ථාවර�වය සහ ෙභෟ�ක වාස�ථාන ස�බ�ධතාවය� ෙනාමැ�කම ෙ��ෙව� 
ව්යාපෘ�ය ම�� ෙභෟ�ක බල ප්රෙ�ශෙ� සංෙ��තාව ත�ෙ�� කළ ��ය. ෙමම 
�යාපෘ�ය ��ය� ෙමවල� භා�තා කළ හැ�, ෙහෝ ෙවන� ��� ජා�ක ��ග� ෙමවල�, 
අදාළ �රෙ�ශය අ�යාප�ක ෙහෝ �රකාශයට ප� අ�යයන. ෙමම ��ෙ��ත �රම සමඟ 
අ��ත� ෙමවල�, දෘ�ය ප��ෂණ, ඉං�ෙ�� ෙහෝ ශා��ක ත�ෙ��ව�, ඓ�හා�ක 
ඉඩ� භා�තය වා�තා, �ව� ඡායා�ප, සහ වා�ක ෙහෝ wri ඇ�ළ� � ජලය ��� 
geomorphology �නාං�කරනය ෙ��ය ආයතන සහ වැ�ය� සමග දස ස��ෂණ. 
• ව්යාපෘ�ය ආර�භ ��මට ෙපර පාං� ආර�ාව සහ ඛාදනය අවම ��ම සඳහා 
�යවර ෙගන ඇ� බව ව්යාපෘ�ෙය� ෙප��� කළ ��ය. 
• ම��ට සහ �ගත ජලය ඛාදනෙය� ආර�ෂා �ම සහ�ක ��ම සඳහා �යවර 
ග�නා බව� ව්යාපෘ�ය ආර�භ ��මට ෙපර ෙමම �යවර �යා�මක � බව� 
ව්යාපෘ�ෙය� ෙප��� කළ ��ය. 
• �යවර බෑ��වල පාං� ඛාදනය අ� ��මට (උදා:, ආර�ෂක හා ග� ෙ��, �වාභා�ක 
terracing, ��ර �� ආවරණය කා���ම ��,) ආයතනය සං�ථාගත �� කළ ��ය. ෙමම 
�යවර ගැ�ම සඳහා ඵලදා� බෑ�ම �ග සංක�පය සැල��ලට ගත �� ය. 
• බලපෑමට ල� � ප�සර ප�ධ�ෙ� ස�ද�භයට අදාළ සංඛ්යාතය�� බලපෑම නැවත 
ත�ෙ�� කළ ��ය. ���ණ ප්රෙ�ශය සහ සංඛ්යාතය �වාභා�ක රටාව� හා �චලනය� 
ම�� සාධාර�කරණය කළ ��ය. 



• ව්යාපෘ�ය �� ව�ෙ� ජල �ඟය� ෙහෝ ජල �ඩනය� ඇ� ප්රෙ�ශයක න�, සලකා 
බැ�ය �� සහ ව්යාපෘ� සැලැ�මට ඇ�ළ� කළ ප�� ප්ර�ණ පා�ශවක�ෙව�ෙ� අදහ� 
හා ��ෙ�ශය� �මසා බලා ��පනය කළ ��ය. 

ප�සරය, ප�සර ��යාව හා ඉඩ� භා�තය 

ප�සරය, ප�සර �ද්යාව සහ ඉඩ� ප�හරණය ��බඳ �ලධ�මය: 

(අ) �වාභා�ක ස�ප� සංර�ණය සඳහා ��වාර�ක ප්රෙ�ශය� සහ�ක කරන අතර 
negativeණා�මක පා�ස�ක බලපෑ� වළ�වාල� 

� ද�ශන ෙවන� ��ම සහ පාං� අවශ්යතා 
• ව්යාපෘ�ය ම�� � ද�ශනය ම�� සපය� ලබන කා�යය� හා ෙ�වාව� හ�නා ගත 
�� අතර පව�නා � ද�ශන �යාකාරක� හා ෙ�වාව�� ��ධ ප�හා�ය ෙප��� 
ෙනාෙකෙ�. 
• ෙසෟඛ්ය ස�ප�න පස සහ�ක ��ම සඳහා පහත සඳහ� අංග හ�නා ගත �� අතර 
ඒවා ආර�ෂා ��ම සඳහා ��� �යවර ගත ��ය: 

(අ) පාං� ව�ග සහ 

(ආ) බෙයෝටා, සහ 

(ඇ) ��වන පාං� ඛාදනය 
• පාං� හායනය අවම ��ම සඳහා �යවර ඇ�ළ� කළ ��ය (උදා: ෙබෝග මා�ව, 
ෙකා�ෙපා�� ෙපාෙහාර ෙය�ම, බර ය�ෙත්රෝපකරණ භා�තය, එ� ස� කරන පැලෑ� භා�තය, 
වගා ��ම අ� ��ම, පා�ස�ක වශෙය� හා�කර ද්රව්ය භා�තා ෙනා��ම). 
• �ඩා ප�මාණ ඉඩ� ��ය� සහ/ෙහෝ ප්රාෙ��ය ප්රජාව� ��� �� �වාභා�ක ස�ප� 
��පාදනය, අ�ව� ෙන�ම සහ/ෙහෝ කළමනාකරණය ස�බ�ධ ව්යාපෘ� ම�� ��� හා 
සං�කෘ�ක වශෙය� සංෙ�� �රසාර ස�ප� කළමනාකරණ ��ෙව� අ�ගමනය කළ ��ය. 

�වාභා�ක �ප� අවශ්යතා වලට ෙගා�� �ෙ� අවදානම 
• ෙමම �යාපෘ�ය වළ�වා ෙහෝ minimi �� z ෙ��ෙව� �යාපෘ� සඳහා ඉඩ� භා�තය 
ෙවන� �ට ෙ�� �ය හැ� බව නාය යා� ෙහෝ ගංව�ර වැ� �වභා�ක ෙහෝ ��සා ��� 
��මාණය කරන ලද අන��, ��� ඇ� බලපෑ� ��බඳ උ�ර�ම ඊ. ෙමම �යාපෘ�ය 
සංව�ධක �ථා� (හැ� න�), හ�� �දානම සැලැ�ම සහ �ර�චාර උපාය මා�ග ද ඇ�ළ� �ය 
��ය. ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� �ඩාවට ප� � ප්රජාව� සඳහා හ�� �දානම සහ ප්ර�චාර 
දැ��ෙ� ව්යාපෘ�, ස�ප� සහ වග�� ��බඳව ��� ෙතාර�� ෙහ� කළ ��ය. 

ජාන ස�ප� අවශ්යතා 
• GMOs භා�තය ස�බ�ධ ව්යාපෘ� ���ක� ෙනාලබ� 
• ව්යාපෘ� ප්රෙ�ශෙය� �ටත �ට �එ�ඕ ආසාදනය �ෙ� අවදානම ත�ෙ�� ��ම සහ 
සාධාරණ හා ��� ප්ර� �යවර ගත ��ය. 

�ෂක අවශ්යතා �දහ� ��ම 
• ෙමම �යාපෘ�ය �ෂක �දහ� වළ�වා ය .          [12] ෙමය සාමාන්ය, ���ද� ෙනාවන හා අහ�ෙබ� 

ඇ� වන වාතය ෙ��ෙව� වාතය, ජලය සහ ෙගාඩ�මට �ෂක �දා හැ�මට අදාළ ෙ� . [13] 
• ව්යාපෘ� �වන චක්රය �ළ� ජා�ක ෙර�ලා� වලට ෙහෝ ජාත්ය�තර ෙහාඳ ��� වලට අ��ල 

�ෂණය වැළැ��ම සහ පාලන තා�ණය� සහ භා�තය� ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� සහ�ක 
කළ ��ය.          

• �යාපෘ� �ර�ඵල �ය හැක පස �ණා�මකභාවය ප�හා�ය ෙ��ව, බලපෑම �යාපෘ�ය ෙ� බල 
�රෙ�ශය �ළ වාතය, � තල හා �ගත ජලය හ�නා ගත �� බව �ය�ම හැ� �ෂණය ආරං� 
මා�ග පවස�. ස�ප� ආර�ෂාව සහ�ක ��ම සඳහා ��� �ථා�කරණ �රමෙ�දය� හා 
අ��ෂණ ��යා�මක කළ �� ය. ෙමම �යාපෘ�ය ඓ�හා�ක වා�තා, ෙභෟ�ක ��� ද�ත 
දර කැ�ම �� අ��ෂණය හා වා�තා, සමඟ අ��ත� ආරං� මා�ග, රා�ය ද�ත භා�තා කළ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn13


හැ�ය. ��ෙ��ත ක්රම වලට �ය�ම ප්රභවය� ��බඳ ප්රමාණා�මක �ය�ය�� සහ ජල උකහා 
ගැ�ෙ� ප�මාව�, �ස� සහ ��� භා�තය, ප්රවාහ �ටර, ෙපා�ප බලශ�� ප�ෙභෝජනය, 
පා�ස�ක අ�පාතය, රජෙ� ද�ත ඇ�ළ� ෙ�.          

අ�තරායකර හා අ�තරාදායක ෙනාවන අපද්රව්ය අවශ්යතා 
• �යාපෘ� �ථානය�� ගැව�ම අවම ��� ෙනාෙ� �ට, මග ය ෙහෝ, අවම සහ ඔ��ෙ� ��පාදනය, 

�රවාහනය, හැ�ර�ම, �යාපෘ� ගබඩා හා භා�තය �සා ඇ�වන අන��දායක සහක� ෙහෝ 
සහකා�ය-rials �දහ� පාලනය. වළ�වා ගැ�ම කළ ෙනාහැ� අව�ථාව���, අ�තරායකර 
ද්රව්ය භා�තය ��� ඇ� �ය හැ� ��ධ බලපෑ�, ��ෂ��ට, කා�තාව�ට සහ ළම��ට ඇ� 
�ය හැ� ෙසෟඛ්ය බලපෑ� ඇ�� ෙසෟඛ්ය අවදාන� �� ප�� ආම�ත්රණය කළ ��ය.          

• �යාපෘ� එවැ� රසාය�ක �ර�ය හා �ර�ය සඳහා අ� අන��දායක ආෙ�ශක භා�තා සලකා �� 
අතර, �සා ��� තම ඉහළ �ෂ ස�ත ජා�ය�තර තහන� ෙහෝ අ�යර-◌ාවට ��පාදනය, 
ෙවෙළඳ, සහ රසායන �ර�ය භා�තය හා අන��දායක �ර�ය �ෂය වළ�වා ඇත, පා�ස�ක 
අඛ�ඩතාවය, ෛජව ස��චය �ෙ� හැ�යාව ෙහෝ ඕෙසෝ� �ථරය �ෂය �ෙ� �භවය .          [14] 

• �ය�ම අපද්රව්ය සහ අපද්රව්ය ප්රභවය� හ�නාෙගන ව��කරණය කළ ��ය. අපද්රව්ය වලට ෙවන� 
ෙ� ඇ�ළ� ෙ�:          

(අ) රසාය�ක අප�ර�ය, සහ 

(ආ) බහා��, සහ 

(ඇ) ඉ�ධන සහ ෙත�, සහ 

(ඈ) මානව අප�ර�ය, සහ 

(ඉ) �� (ෙලෝහ, �ලා���, කාබ�ක සහ කඩදා� ��පාදන ඇ�ළ�ව), සහ 

(f) අතහැර දමා ඇ� ෙගාඩනැ��, ය�ෙත්රෝපකරණ ෙහෝ උපකරණ. 

  
• අපද්රව්ය ජනනය �ම වැළැ��ය ෙනාහැ� තැන ව්යාපෘ�ය ම�� අපද්රව්ය උ�පාදනය අ� කරන 

අතර ��� ෙසෟඛ්යයට හා ප�සරයට ආර��ත වන ප�� අපද්රව්ය නැවත ආවරණය කර නැවත 
භා�තා කළ ��ය.          

• අප�ර�ය ෙසායා ෙනාහැ� �ය හැක ෙකාෙහද කළ ෙහෝ නැවත භා�ත, එය, �ර�කාර �� �ය 
�නාශ, ෙහෝ වා� �ෙමෝචනය හා අප�ර�ය ෙමෙහ�� ෙ��ෙව� හා අප�ර�ය �ර�ය සැක�ම 
��� පාලනය ඇ�ළ� � �ෙබන බව ප�සර �තකා� අ��� බැහැර.          

• ෙමම ජනනය වන අප�ර�ය අන��දායක ෙලස සැලෙ� න�          [15] , එ� මා�� සංචලනයට අදාළ 
වන �මා වලට අ��ලව ප�සර �තකා� ෙලස බැහැර ��ම සඳහා සාධාරණ �ක�ප අ�ගමනය 
ෙකෙ�.[16] . 

• ෙමම �යාපෘ�ය ජා�ය�තර වශෙය� තහන� ෙහෝ කලාප කට�� රසාය�ක �ර�ය ෙහෝ භා�ඩ 
�ෂය භා�තය ෙනා�ය �� ය. උදාහරණය� ෙලස, DDT, කර PCB හා අෙන�� රසාය�ක �ර�ය 
වැ� ��ක� පව�නා කාබ�ක �ෂක ෙහෝ ෙමා���ය� �ෙටා�ෙහෝ� ස��� ෙලස ජා�ය�තර 
���� ලැ���ගත.          

  
ප�ෙබෝධනාශක හා ෙපාෙහාර අවශ්යතා 
• ප�ෙබෝධ කළමනාකරණය, ඒකාබ�ධ ප�ෙබෝධ කළමනාකරණය (අ��එ�) සහ /ෙහෝ ඒකාබ�ධ 

ෛද�ක කළමනාකරණ (අ��එ�) ප්රෙ�ශය� ස�බ�ධ ව්යාපෘ� අ�ගමනය කළ �� අතර 
රසාය�ක ප�ෙබෝධනාශක මත යැ�ම අ� ��ම අර�� ෙකෙ�.          

• ප�ෙබෝධනාශක කළමනාකරණය හා ස�බ�ධ ෙසෟඛ්ය හා පා�ස�ක අවදාන� අවම ��ම 
අවශ්යය ප�� ආයත�ක ධා�තා ව�නය ද�වා, ප�ෙබෝධනාශක ෙබදා හැ�ම හා භා�තය 
�යාමනය ��මට සහ අ��ණය ��මට සහ ඒකාබ�ධ ප�ෙබෝධනාශක ෙය�ම වැ� ��� 
��මට අවශ්ය ෙ�.          

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16


• �යාපෘ� ඉල�කය �ෙ�ෂ එෙර�ව ඵලදා� �ය �� අතර ඉල�කය ෙනාවන ශාක සහ ප�සරය 
��බඳ අවම බලපෑ� ඇ� බව �රකට ප�ෙබෝධ කළමනාකරණය ෙහෝ කෘ�නාශක භා�තය, 
මානව �ෂ ස�ත වන අ� බව කෘ�නාශක, ෙතෝරාග� කළ �� ය ඇ�ළ� �ට.          

• ෙ�ඛනගත කර �යා�මක කර ��පතා යාව�කා�න ෙකෙරන 'රසාය�ක ප�ෙබෝධනාශක 
ප්ර�ප��ය�' ��ය ��ය. ෙමම ප්ර�ප��යට අවම වශෙය� ඇ�ළ� �ය ��ය:          

o ආර��ත �රවාහන, ගබඩා ��ම, භා�තය සහ අය�� ප�රය සඳහා 
�ර�පාදන, සහ 
o හ�� අව�ථා සඳහා �ර�පාදන. 

• ෙමම �යාපෘ�ය සංව�ධක ෙලෝක ෙසෟ�ය සං�ධානෙ� ��ශ� ප�� ගැන වැ�ම අ� (ඉතා 
අන��දායක) සහ IB (ඉතා අන��දායක) අවදානම ��� ප�ෙබෝධනාශක ව��කරණය 
��ෙ��ත ෙනාවන �ල� ගැ�ම, ගබඩා ��ම, ��පාදනය ��ම, වෘ��ය ෙහෝ භා�තා 
��පාදන �� ය.          

• ෙපාෙහාර ෙය�ෙම� වැළ�ම ෙහෝ ඒවාෙ� භා�තය අවම ��ම සහ ��� සහගත ��ම. �ව� 
ම�� ෙපාෙහාර ෙය�ම භා�තා කර�ෙ� න�, එම ප්රවාහය වැළැ��ම සඳහා �යවර ගත 
��ය          

වනා�තර අවශ්යතා අ�ව� ෙන�ම 

ව්යාපෘ�ය කළ ��ෙ�: 

(අ) වා�ජමය, කා��ක ප�මාණෙ� දැව අ�ව� ෙන�ම සඳහා �වා�න, ��වාසදායක සහ�ක 
��ෙ� ෙය�ම ඇ��ව වනා�තරවල �රසාර කළමනාකරණය වැ� ��� ��ම සහ 

(ආ) වැ� ��� කළ වනා�තර කළමනාකරණය �� ෙකෙරන ප්රෙ�ශවල ෛජව ��ධ�ව හා ප�සර 
ප�ධ� �යාකා��වය පව�වා ගැ�ම ෙහෝ වැ� ��� ��ම. 

ආහාර අවශ්යතා 
• ෙමම �යාපෘ�ය ��යාකාරක� වඩා� බලපෑ� ජනතාව සඳහා �රෙ�ශ හා ආහාර සපයා ගත 

හැ� බලපෑ� ෙනාකළ �� ය.          
ස�ව පාලනය අව�යතා 
• ස��ෙ� �භසාධනය සහ�ක කළ ��ෙ�:          
(අ) ප්රමාණව� පා�ය ජලය සැප�ම සහ 

(ආ) �වා එ�යට ප්රෙ�ශය, සහ 

(ඇ) ගව ���ක�ව� ෙහාරකමට, සහ 

()) ඔ��ෙ� සංෙ�දක සංජානනයට හා ��ක අවශ්යතා ඉ� ��මට බාධාව� ෙනාෙ� 

(ඉ) අයහප� ෙලස හැ��ම වැළැ��ම සඳහා කළමනාකරණ ප්ර�ප�� සහ ෙ�වක ���ව (ස��ට 
�ංසා ��ම ��බඳ සා�� වහාම ෙනාගැල�ම� ෙලස සැලෙ�) 
• ප� ෛවද්ය medicinesෂධ අ�ක ෙලස ෙහෝ ප්රමාණව� ෙලස භා�තය වැළැ��ය ��ය. ෙ� අ�ව, 

�ය�ම medicationsෂධ �ය ��ෙ�:          
(අ) ෙ�බලය සහ පැෙ�ජ උපෙද� අ�ව දැ� ෙලස ප�පාලනය ෙකෙ�, නැතෙහා� 

(ආ) ��� ප� ෛව�යවරෙය�ට අ�ව. 
• �වාල � ෙහෝ අස�ප � ස��ට අවශ්ය න� ප්ර�කාර සඳහා ප්ර�කාර හා �ෙදකලා �ය ��ය.          
• ෙහෝෙමෝන ඇ�� කෘ�ම ව�ධක පාලනය කර� ෙනාකළ �� ය.          
• ප්රවාහනෙ�� සහ ස�� මැ�ෙ�� හැ� අවම ආත�යට ස�� �රාවරණය �ය ��ය.          
• ස��ෙ� ව�-මාන�ක හා ශා��ක අවශ්යතා අ�ව සෙත�ට ��� ඉඩ ප්රමාණය� සහ ඉඩ� 

ඒකකය� සඳහා ගබඩා �ල ගණ� �යම කළ ��ය.          
ඉහළ සංර�ණ ව�නාක� ස�ත ප්රෙ�ශ සහ �රණා�මක වාස�ථාන අවශ්යතා[17] 
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• පහත සඳහ� �ය�ල ෙප��� ෙනාකර�ෙ� න� ඉහත හ�නාග� වාස�ථාන හ�නාෙගන හැ� 
බලපෑ� ��යා�මක කළ �� බවට ��� �යාපෘ�ය:          

(අ) ව්යාපෘ�ෙ� ජල ෙපෝෂකයට අ�තකර ෙලස බලපාන අවදානම සහ ව්යාපෘ� සා�ථක�වයට 
බලපාන අවදාන� ත�ෙ�� කර එ� අඛ�ඩ, �� කා�න ශක්යතාව සහ එ��� සහ පා�ස�ක 
ව�ක� වටා ඇ� බලපෑම සහ�ක ��ම සඳහා අවධානය ෙයා� කළ ��ය. 
(ආ) �ෙ�චනා�මක හා�� න� කරන ලද ��ණායකය� ෙහෝ ෛජව ��ධ�ව අගය� සහ එම 
ෛජව ��ධ�ව අගය�ට සහය ද�වන පා�ස�ක �යාව�� මත මැ�ය හැ� අ�තකර බලපෑ� 
ෙනාමැත ; 
(ඇ) �රණා�මක වාස�ථාන න� කර ඇ� එම ෛජව ��ධ�ව අගය�ෙග� ��ධ ප්ර�ලාභ ලබා 
ගැ�ම සඳහා ශ��ම�, �� ෙලස සැල�� කළ සහ �� කා�න වාස�ථාන සහ ෛජව ��ධ�ව 
�යාකා� සැලැ�ම� �යා�මක ෙ�. 
• �යාපෘ� සංව�ධක සහ පහළට-ඇළ බලපෑම �රෙ�ශෙ� ��� කළමනාකරණය කරන බව 

�යාපෘ� �ළ �රෙ�ශෙ�, පහත සඳහ� හ�නාෙගන ආර�ෂා / වැ� ��� කළ �� ය. ගඟ පහළ 
බලපෑ� ස�බ�ධෙය� ග� කල, ෙමම �යාපෘ�ය �යාපෘ�ය අ�තකර ෙමම �රෙ�ශවල 
බලපාන ෙනාකළ �� ය වැ� ���ව �යාපෘ� මා�� �ළ � �� ��මට සහ�ක �ය ��ය:          

(අ) ෙ��ය ශාක �ෙ�ෂ තථ පැ�, සහ 
(ආ) �වෙ��ය ග� �ෙ�ෂ වල සහ ඒකල ත� කඳ� 
(ඇ) ගංගා, ��, ව����, තාවකා�ක ජල කඳ සහ �ං ඇ�� �ය�ම ���ය ස�ප� 
()) ��ලභ, ත�ජනයට ල�ව ඇ� සහ වඳ�ෙ� ත�ජනයට ල�ව ඇ� ස��ව �ෙ�ෂ, සහ 
වාස�ථාන ස�බ�ධ ��ම සඳහා අදාළ (ඉ) �රෙ�ශ හ�නා හා ෛජව ��යා�මක ��ධ�වය 
ආර�ෂා ��ම ෙහෝ වැ� ��� ��ම සඳහා කළමනාකරණය කළ ��ය. 
• �යාපෘ� එවැ� වාස �� �ළ ��ටා ඇත න�; ව්යාපෘ� සංව�ධකයා කළ ��ෙ�:          
(අ) අනවශ්ය ෙලස ප�ව�තනය ��ම ෙහෝ වාස�ථාන ���ම අවම ��ම. 
(ආ) ව්යාපෘ�ෙ� ෙකාටස� ෙලස වාස�ථාන වැ� ��� ��ෙ� අව�ථා හ�නා ගැ�ම. ඉඩ� 
ප�හරණය සහ වන �යාකාරක� අවශ්යතා ව්යාපෘ� �යා�මක කරන ව්යාපෘ� සඳහා, ෙ��ය ප�සර 
ප�ධ� වල �ව �ද්යා�මක ��ධ�වය ආර�ෂා ��මට ෙහෝ වැ� ��� ��මට ව්යාපෘ� ප්රෙ�ශෙය� 
අවම වශෙය� 10% � හ�නාෙගන කළමනාකරණය කළ ��ය. ෙ� සඳහා HCV ප්රෙ�ශය අ�ගමනය 
කළ ��ය (www.HCVnetwork.org). ෙමම ප්රෙ�ශය ව්යාපෘ� කලාපය �ළ ��ටා ��ය �� අතර 
ව්යාපෘ� සංව�ධකයා ��� කළමනාකරණය කළ ��ය. ෙමම ප්රෙ�ශයට අවශ්ය ප්රෙ�ශ ඇ�ළ� �ය 
හැ�ය (�ද�න� ෙලස, ඉඩ� ප�හරණය සහ වනා�තරය ස�බ�ධව ජලාශ සඳහා වන ආර�ක 
කලාප). 
• ලද ��ව� පා��වක�ව�ෙ◌� වල අදහ� හා ��ෙ�ශ be- ෙලස ඉ�ලා සහ �රද�ශනය කළ �� 

ය ඳහා �යාපෘ�ය සැල�� ඇ�ළ�. ව්යාපෘ�යට ව�, අ� ��එ� ර� ලැ���, අ��ඒ� වැ� 
��ය�කරණ ෙමවල� භා�තා කළ හැ�ය, නැතෙහා� ෙවන� ජා�ක වශෙය� ��ග� ෙමවල� 
භා�තා කළ හැ�ය ෙහෝ දෘශ්ය ප��ා කළ හැ�ය. ��ෙ��ත ක්රමවලට මා�ගත ෙමවල�, දෘශ්ය 
ප��ණය, ඉං�ෙ�� �ද්යාව ෙහෝ ෙභෟ�ක ත�ෙ��ව, historical�හා�ක ද�ත භා�තය සහ 
ප්රාෙ��ය වැ�ය� සමඟ වා�ක ෙහෝ ��ත ස��ණ ඇ�ළ� ෙ�.          

  
වඳ�ෙ� ත�ජනයට ල�ව ඇ� �ෙ�ෂ අවශ්යතා 
• ��ම ෙ��ව� යටෙ� �යාපෘ� ෙපර�ණ අ� ��ම ෙහෝ කවර ෙහෝ ��ග� අ�තරායකා�, 

අවධාන� සහගත ෙහෝ වඳ�ෙ� �ෙ�ෂ ඍණා�මක බලපෑම� ද�වා ම          [18] . 
• වඳ � ජනාවාස �ෙ�ෂෙය� හ�නාෙගන ඒවා ආර�ෂා ��ම ෙහෝ වැ� ��� ��ම සඳහා 

කළමනාකරණය කළ ��ය.          
• ව්යාපෘ� සැල�ෙ�� සලකා බල� ලබන හා ඇ�ළ� කර ඇ� බවට ප්ර�ණ පා�ශවක�ෙව�ෙ� 

අදහ� හා ��ෙ�ශ ලබාෙගන ෙප��ය ��ය.          
  

3. ��ක ල�ෂණය සහ අවම ෛජව ��ධ�ව ත�ෙ�� අවශ්යතා 
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��ක �ථාන �ථා�ත ��මට දරන උ�සාහය අවදාන� සහ බලපෑ� ම�ටමට අ��ප �ය 
��ය . සමහර අව�ථාවල� (�ද�න� වශෙය�, ෙහා�� අවෙබෝධ කරග� ෛජව 
��ධ�ව ස�ද�භය ස�ත අ� අවදාන� ස�ත ව්යාපෘ� ) �� සත්ය ම�� සහාය වන ෙඩ��ෙටා� 
සමාෙලෝචනය� ප්රමාණව� �ය හැ�ය . වඩා� සං��ණ ව්යාපෘ� සඳහා ෛජව ��ධ�ව 
��ක ත�ෙ��වට පහත සඳහ� සමහර� ෙහෝ �ය�ලම අවශ්ය �ය හැ�ය: 

• අදාළ පළ���ද ඇ� ��වස�ය, �වා�න උපෙ�ශක�� ��� වැ� ��� කරන ල� 
• ��වස�ය බා�ර �ෙ�ෂඥ��ෙග� ෙහෝ සං�ධාන ව�� (අවදාන� වලට ගැලෙපන 
ම�ට��) ආදාන සහ ඉතා සම වයෙ� සමාෙලෝචන සමඟ සංව�ධනය කරන ල� 
• බලපෑමට ල� � ප්රෙ�ශය සහ ��� � ද�ශන ස�ද�භය සලකා බැ�ම ඇ��ව පැහැ��ව 
��වචනය කර ��ය� ගත කළ අධ්යයන ප්රෙ�ශය 
• ෙයෝ�ත ව්යාපෘ� අ� සමඟ ඉඩ� ප�හරණය, වෘ�ෂලතා ව� සහ අ��ඡාදනය වන 
��ය� ඇ�ළ� ෙ� 
• ප්රධාන �ලාශ්ර ව�� මෑතක� ලබා ගත හැ� ද�ත මත පදන�ව (ෙගෝ�ය/ජා�ක 
ත�ජනයට ල�ව ඇ� �ෙ�ෂ ලැ��� සමඟ ව��කරණ ව��කරණය සහ න� ��ම ඇ��ව) 
භා�තා කරන ලද සහ උපෙ�ශනය කළ �ය� ස�ප� වල ෙයා� ලැ���ව ඇ�ළ� ෙ� 
• ඒකාබ�ධ ෛජව ��ධ�ව ත�ෙ�� ෙමවලම �ළ සං�ෙ�ෂණය කරන ලද ද�ත සලකා 
බැ�ම 
• �ෙ�ත්ර ස��ෂණ අවශ්ය වන �ට, ඒවා අවශ්ය ෙ�ලාව�� සහ කාලය��� �� කළ 
��ය 

  

4. බා�ර �ෙ�ෂඥ�� හා උන��ව� ද�වන පා�ශවක�ව� සමඟ සාක�ඡා ��ම 

ෛජව ��ධ�ව දැ�ෙ� ��ෙ�� �වභාවය ෙ��ෙව� ෛජව ��ධ�ව අවදාන� ත�ෙ�� ��මට 
සහ කළමනාකරණය ��මට බා�ර �ෙ�ෂඥ�� අවශ්ය ෙ� . අදාළ �ෙගෝ�ය හා ව��කරණ 
පළ���ද සලකා බැ�ම ඇ��ව ව්යාපෘ�ය� සඳහා වඩා� ��� ��ණතා ක�ටලය ෙතෝරා ගැ�මට 
සැල��ම� �ය ��ය . ෙබාෙහෝ අව�ථාව���, ව්යාපෘ�ෙ� ��ධ පැ�කඩය� සඳහා ��ධ 
�ෙ�ෂඥ�� අවශ්ය ව� ඇත (� ද�ශන සැල�� ��ම, �ෙ�ත්ර ස��ෂණ ක්රම සහ නව �ෙ�ෂ හ�නා 
ගැ�ම වැ�). ���ත ක�මා�ත සහ ආර�ක ප�ධ� ගැන ����� ෛජව ��ධ�ව 
කළමනාකරණ �ෙ�ෂඥ��ට සංව�ධක��ට නව ෙහෝ සං��ණ ෛජව ��ධ�ව ගැට�, ජාල සහ 
ද�ත සංචාලනය ��මට උද� කළ හැ�ය . �රණා�මක වාස�ථාන වැ� අවදාන� ස�ත 
ව්යාපෘ� වල� ත�ෙ�� ��ෙ� හා කළමනාකරණ �යාව�යට කලා�ය පළ���ද� ඇ� බා�ර 
�ෙ�ෂඥ�� ස�බ�ධ වන බවට ෙ�වාදායක�� සහ�ක �ය ��ය . එවැ� �ෙ�ෂඥ��ට ෙ��ය හා 
කලා�ය දැ�ම හා පළ���ද සඳහා ප්රෙ�ශය ලබා �ය හැ�ය . උදාහරණය� ෙලස, අ���එ� �ෙ�ෂ 
�ෙ�ෂ ක�ඩාය� වලට �ෙ�ෂ ක�ඩාය� ගණනාව� හා සංර�ණ කළමනාකරණ 
ගැට� ගණනාව� ඇ� ෙලෝක ප්ර�ණය� ඇ�ළ� ෙ� . අ� අවදාන� ස�ත ෛජව ��ධ�ව ගැට� 
ඇ� සමහර ව්යාපෘ� වල� , �ෙ�ෂඥ ම�ඩල භා�තා ��ෙම� ව්යාපෘ� ම�ටෙ� ස�ප� සහ �රණ 
ගැ�ෙ�� ���දභාවය වැ� කළ හැ�ය . ඊට අමතරව, හ�� ව්යාපාර හරහා �� කා�න සැල�� ��ම, 
අ��ෂණය ��ම සහ �යා�මක ��ම සඳහා ආධාර ��ම සඳහා සමහර ප්ර�ණය� 
සංර�ණ සං�ධාන ෙහෝ ආයතන සමඟ ෙපළ ගැ� ��ය හැ�ය . එවැ� හ��ක�ව�ට අ�ෙ�ක 
ප්ර�ණතාවය� ෙහෝ ද�ත හ�නා ගැ�මට සහ අෙන�� ��� සමාජ ක�ඩාය� ෙහෝ ප්රාෙ��ය 
පා�ශවක�ව� සමඟ සාක�ඡා ��මට පහ� �ය හැ�ය. 

5. �රණා�මක වාස�ථාන වල �යා�මක කරන ව්යාපෘ� සඳහා ෛජව ��ධ�ව �යාකා� 
සැලැ�මක අ�ෙ�ක සලකා බැ�ම 

�ෙ�චනා�මක වාස�ථාන ත�ෙ�� ��� 

�රණා�මක ෛජව ��ධ�ව ල�ණ ෙකෙර� බලපෑ� ඇ� �ය හැ� ෙහෝ සැක 
ෙකෙරන අව�ථාව�� �ෙ�චනා�මක වාස�ථාන ත�ෙ��ව� අවශ්ය ෙ� . �රණා�මක 
වාස�ථාන ත�ෙ��වක ��ෙ��ත �යවර න�: 



• අධ්යයන ප්රෙ�ශය ��වචනය කර�න. ෙමයට සාෙ��ෂව ��� � ද�ශනය� 
ෙහෝ ��� ෙවරළ ඒකකය� ඇ�ළ� �ය හැ� අතර උන��ව� ද�වන ෛජව 
��ධ�ව ල�ෂණ සහ ඒවා නඩ�� ��මට අවශ්ය පා�ස�ක �යාකාරක� මත රඳා 
පව�. �ෙ�චනා�මක වාස�ථාන ත�ෙ��ව� �ළ ව්යාපෘ� ��ය ෙකෙර� පමණ� 
අවධානය ෙයා� ෙනාකර �ය�ම and� හා වක්ර බලපෑ� ඇ�ළ� �ය ��ය. පා�ස�ක 
වශෙය� සංෙ�� න� අධ්යයන ප්රෙ�ශ එකකට වඩා ��වචනය කළ හැ�ය. 
• අදාළ �ය�ම පා�ශවක�ව�ෙ� දෘ�� ෙකෝණෙය� � ද�ශනය �ළ ඇ� ෛජව 
��ධ�වය අවෙබෝධ කර ගැ�ම සඳහා ප��ා ��ෙ�� ලබා ගත හැ� �ය�ම ද�ත 
��බඳ පා�ශවක�ව�ෙ� උපෙ�ශනය සහ ��ක ෙඩ��ෙටා� සමාෙලෝචනය. සමහර 
�ට වෙනෝද්යානය� ෙහෝ ගංගා ප�ධ�ය� වැ� ආර��ත ප්රෙ�ශය� භා�තා කරන 
පා�ශවක�ව� එම ප්රෙ�ශය අවට �ව� ෙනාවන න�� ඒ ෙවත යන බව සැල��ලට 
ගත ��ය. ෙමම පා�ශවක�ව�ෙ� අදහ� ද වැදග� ය. 
• ���ක� ල� �ෙ�ෂඥ�� ස�බ�ධ කර ගැ�ෙම� අවශ්ය � �ටක �ෙ�ත්රෙ� 
ද�ත �� ��ම ඇ��ව අධ්යයන ප්රෙ�ශය �ළ පව�න ෙතාර�� සත්යාපනය ��ම. 
• එ� එ� ෛජව ��ධ�ව ල�ණයට අධ්යයන ප්රෙ�ශෙ� (ය) වැදග�කම මත 
පදන�ව ෛජව ��ධ�වය තහ�� ��ම �රණා�මක වාස�ථාන ��ණායක 
ස�රා�මට ඉඩ ඇත. 
• එක� කරන ලද �ය�ම ද�ත ��ෙ�ෂණය මත පදන�ව (එ� එ� අධ්යයන 
ප්රෙ�ශෙ�) �ෙ�චනා�මක වාස�ථාන ත��වය �රණය ��ම. 

ව්යාපෘ� සංව�කයා ��� �ත්යා��ල සහ ෙවන� ඵලදා� ක්රම ම�� ආර�ත ෙව� අඩ� ඇ�ළ� 
ආර�ත ප්රෙ�ශ සඳහා IUCN අ�ථ දැ��ම භා�තා කළ ��ය . ෙවන� සා�ක ක්රම ම�� ආර�ා කර 
ඇ� ප්රෙ�ශවලට, උදාහරණය� වශෙය� ෙපෟ�ග�ක �වාභා�ක සං�ත ඇ�ළ� ෙ�. ෙ�වා ජා�ක 
��ය යටෙ� ආර�ත ප්රෙ�ශ ෙලස න� ෙනාකළ හැ� න�� ඒවා එ� අ��ක�ව� ��� 
කළමනාකරණය කර� ලැෙ�. ව්යාපෘ�ය �ළ� ෙහෝ �ත්යා��ල ෙහෝ ෙවන� ඵලදා� ක්රම ම�� 
ආර�ා කර ඇ� සහ/ෙහෝ ජා�ක ආ��ව ��� එවැ� ත��වය� 
සඳහා ජාත්ය�තරව ��ග� ෙහෝ ෙයෝජනා කළ ප්රෙ�ශයකට අ�තකර ෙලස බලපෑ� ��ෙ� හැ�යාව 
�ෙ� . ව්යාපෘ� සංව�ධකයාට අවශ්ය ව�ෙ� : 

• ව්යාපෘ�ෙය� ඇ� �ය හැ� බලපෑ� හ�නාෙගන ත�ෙ�� කර අවම ��ෙ� 
�රාව�ය ෙයාද�න, එ�ට ව්යාපෘ�ෙ� බලපෑ� එවැ� ප්රෙ�ශයක අඛ�ඩතාව, 
සංර�ණ අර�� සහ/ෙහෝ ෛජව ��ධ�වෙ� වැදග�කමට බාධාව� ෙනාවන ප��. 
• ව්යාපෘ�ය ම�� �ත්යා��ලව ආර�ත ප්රෙ�ශවල ෙහෝ 
ජාත්ය�තරව ��ග� ෛජව ��ධ�ව ව�නාක� ස�ත ප්රෙ�ශවල ප්ර�ඛතා ෛජව 
��ධ�ව ල�ණ සහ/ෙහෝ �රණා�මක වාස�ථාන ෙකෙර� අ�තකර ෙලස බලපෑ� 
��ෙ� හැ�යාව ව්යාපෘ�යට ඇ� බව ත�ෙ��ව ම�� හ�නා ග�ෙ� න� , ව්යාපෘ� 
සංව�ධකයා එවැ� බලපෑ� වළ�වා ගැ�මට උ�සාහ කර� . 
• ව්යාපෘ� සංව�කයාට අමතරව : 

o අදාළ ෙයෝ�ත ��ය යටෙ� අවශ්ය ප�� ආර�ත 
ප්රෙ�ශය මත ව්යාපෘ� ආ�ත බලපෑ� ��බඳ ���ත 
ත�ෙ��ව� �� කර ඇ� බවට ෙයෝ�ත ඕනෑම 
සංව�නයකට �ත්යා��ලව අවසර � ඇ� බව ෙප��� 
කර�න. 
o එවැ� අංශ සඳහා රජය 
��� ��ග� ඕනෑම කළමනාකරණ සැලැ�මකට අ��ලව 
කට�� කර�න 
o ෙයෝ�ත ව්යාපෘ�ය ��බඳව ආර�ත ප්රෙ�ශ 
කළමනාක�ව�, අදාළ බලධා��, ප්රාෙ��ය ප්රජාව� සහ 
අෙන�� පා�ශවක�ව�ෙග� �මස�න 



o ආර�ත ප්රෙ�ශෙ� සංර�ණ අර�� ප්රව�නය හා 
වැ���� ��ම සඳහා අවශ්ය ප�� අ�ෙ�ක වැඩ 
සටහ� �යා�මක ��ම . පව�න ෛජව ��ධ�ව ල�ෂණ 
ෙනාසලකා, ආර�ත ප්රෙ�ශ �ළ �� ෙකෙරන �යාකාරක� 
ව්යාපෘ� පා�ශවක�ව� ��� ෙබාෙහෝ �ට අවදාන� ෙලස 
සලක� ලබන අතර, ආර�ත ෙව� අඩ�ෙ� අඛ�ඩතාව සහ 
සංර�ණ අර�� පව�වා ගැ�ම සඳහා ��වාර�ක 
ප්රෙ�ශය�� ප්රෙ�ශෙම� කළමනාකරණය කළ ��ය. 

පහත දැ�ෙවන �යාව�ෙ� �යවරය� අ�ගමනය කළ ��ය : 
• �රගත ��ම - ව්යාපෘ�යක ෙහෝ සැලැ�ෙ� ෙව� අඩ�යකට ත�ව ෙහෝ ෙවන� 
ව්යාපෘ� ෙහෝ සැල�� සමඟ ඇ� �ය හැ� බලපෑ� හ�නා ග�නා �යාව�ය සහ ෙමම 
බලපෑ� සැල�ය �� �ය හැ�දැ� සලකා බල�. 
• "��� ත�ෙ��ව" - ෙව� අඩ�ෙ� ව්ූයහය හා �යාකා��වය සහ එ� සංර�ණ 
අර�� ස�බ�ධෙය� ත�ව ෙහෝ ෙවන� ව්යාපෘ� ෙහෝ සැල�� සමඟ ඒකාබ�ධව 
ව්යාපෘ�ෙ� ෙහෝ සැලැ�ෙ� �ථානෙ� අඛ�ඩතාව ෙකෙර� ඇ� බලපෑම සලකා 
බැ�ම. ඊට අමතරව අ�තකර බලපෑ� ඇ� තැන එම බලපෑ� ඇ� �ය හැ� අවම 
��ෙ� ත�ෙ��ව. 
• �ක�ප �ස�� ත�ෙ�� ��ම - ව්යාපෘ�ෙ� අර�� සා�ා� කර ගැ�ම සඳහා 
� �ක�ප ක්රම ෙහෝ ෙව� අඩ�ෙ� අඛ�ඩතාවයට අ�තකර බලපෑ� ඇ��ම 
වැළැ��ෙ� �යාව�ය ප��ෂා ��ෙ� �යාව�ය. 
• ව�� ෙග�ෙ� �යවර ත�ෙ�� ��ම - �ක�ප �ස�� ෙනාමැ� �ට සහ 
අ�තකර බලපෑ� ඉ�� ෙනාවන න�� මහජන අවශ්යතා ඉ�මවා යාෙ� අත්යවශ්ය 
ෙ�� ත�ෙ��වක �, බලධා�� ෙමම ව්යාපෘ�ය ෙහෝ සැලැ�ම තවම� �යා�මක 
කළ �� යැ� සලක�. එම �ථාන ආර�ත බව සහ�ක ��ම සඳහා ව�� ෙග�ෙ� 
�යවර . ආර�ත අඩ� �ළ �යා�මක �ෙ�� කළමනාකරණ ගැ�� වලට ��ණ පෑමට 
�� �ය හැ� අව�ථා වල� අදාළ වන �ලධ�මවලට ඇ�ළ� ව�ෙ�: 

o ආ� ecognizing �රණ ගැ�ෙ� ��යාව�වල � ඉඩ� 
��ය� හා ඉඩ� භා�තා කර�න� ස�බ�ධ වැදග�කම 
o ස��ෙ�දනය සහ �රණ ගැ�ම සඳහා ෙහාඳ දැ�� 
පදනම� �ථා�ත ��ම 
o �රසාර කළමනාකරණය සහ�ක ��ම සඳහා 
අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධය ව�ධනය කර ගැ�මට සහ සංවාදය� 
ඇ� කර ගැ�මට �� කා�න කැප�� අවශ්ය ෙ� 
o පා�ශවක�ව�ෙ� අවශ්යතා ඉල�ක කරග� 
ෙතාර�� සහ අධ්යාපනය ලබා �ම. සත්ය ෙහෝ හ�නාග� 
අවදාන� ඒ තර� ඉහළ �ය හැ� ආර�ත ප්රෙ�ශවලට 
ස�පව ��� ව්යාපෘ� සඳහා ද ෙමම ෙබාෙහෝ භා�තය� 
ප්රෙයෝජනව� ව� ඇත. 

  
5. ෙමම � iodiversity ඒ ction PL ක (BAP) 

ෙමම � iodiversity ඒ ction � lan (BAP) �රාෙයෝ�ක �ය ඉල�කය �ය ��ෙ� අව�ය අ�කර ගැ�ම 
සඳහා අව�ය බව �රහණ �ය� ��යාව� වැඩ සැල�� ෛජව ��ධ�වය ��බඳ �යාපෘ�ය �ර�ඵල 
(එවැ� ��� ��ධ අලාභය / ��ධ ලාභය� වැ�) ඒ අතර ෙ�. ෙමම සැල�� �ගණනයට භාජනය �මට 
ඉඩ සලසන කා�යය�, අෙ��ත කාල �මා, වග�ව �� පා�ශවය� සහ සා�ථක�වය සඳහා � 
�යවරය� ඔ�� පැහැ��ව ග්රහණය කර ගත ��ය. ව්යාපෘ� අ��ණෙය� සහ අවම ��ෙ� 
�යවරය� ඇග�ෙම� ලද ප්ර�ඵල අ�ව අ�ව�� කළමනාකරණය සඳහා ඉඩ සලස�� ඒවා ග�ක 
�ය ��ය . ඒවාෙ� අ�ප්රාය හා ව�හය �ළ අ��ඡාදනය� ෙබාෙහෝමය� පව�. 



ඒ � ඒ � ආ�ථානය�-පමණ� සැලැ�ම � ෙ� ෙතා��ය� ඇත ඇ�ළ� ෛජව ��ධ�වය ස�ද�භය, 
ගැට� හා හ�� සාරාංශය�. ඒ � ඒ � ද අව�ය වන බව අ�ෙ�ක කාලය බලා ��යා ��තර 
හැක ��බඳ �යාපෘ�ය සංව�ධක . ෙමම සමහර �යාව�ට ව්යාපෘ� බලපෑ� වලට ස�බ�ධ ෙනාවන 
සංර�ණ ප්ර�ඛතාව�ට සහය දැ��ම සඳහා අ�ෙ�ක සංර�ණ �යාමා�ග සහ/ෙහෝ ��ෙ� 
ප්ර�ඵල සමඟ පැහැ��ව ස�බ�ධ ෙනා�ය හැ� ෙවන� මානව �තවා� සංර�ණ �යාව� ද 
ඇ�ළ� �ය හැ�ය ( ෛජව ��ධ�ව ප�ෙ�ෂණ, අධ්යාපනය ෙහෝ පාලනයට සහාය 
�ම වැ� ) අවසානෙ� ��ධ අලාභය�/��ධ ලාභ සංර�ෂණ ප්ර�ඵලය� ලබා ගැ�මට. BAP � සමහර 
අංග BMP වලට වඩා අ� වාර ගණන� යාව�කා�න ��මට අවශ්ය �ය හැ�ය . ෛජව ��ධ�ව 
අවදාන� සහ/ෙහෝ සං��ණ ස�ද�භය� ඇ� ව්යාපෘ� සඳහා සාමාන්යෙය� �ඒ� අවශ්ය 
ෙ� (�ද�න� වශෙය�, ෙබාෙහෝ පා�ශවක�ව� ෙහෝ සං��ණ ගැට� ඇ� �ට). BAP සමඟ ප්රග�ය 
���ෂණය ��ම සඳහා පැහැ�� රා�ව� සක� කළ ��ය (සහ �යා�මක කළ ��ය ) . 

  
 

[1] අ�ග්රාහක��/සංව�ධක��, ෙකා�ත්රා�ක�ව�/උප ෙකා�ත්රා�ක�ව�, සැප�� දාමය, �ල්ය ආයතන, 
�න�ජන�ය බලශ�� සමාග�, පළා� පාලන ආයතන, �න�ජන�ය බලශ��, බලශ�� කා�ය�ෂමතාව 
සහ අපද්රව්ය කළමනාකරණ ෙ�වා සපය�න�, පදන� සහ රාජ්ය ෙනාවන සං�ධාන ඇ�ළ� ෙ�. 
[2] ගෑ�කරණය සහ �ෙරාල��� වැ� �යාකාරක� ව�� �ෂණය හා ආර�තභාවය කළමනාකරණය ��ම 
සඳහා ව්යාපෘ� සංව�ධක��ට �ෙමෝචන අ��ණය සඳහා �ථාපන, ��පතා අවදාන� ත�ෙ�� ���, 
ආර�ක �යවරය�, ෙමෙහ�� උපෙද�, ��ග�ක ආර�ක උපකරණ, හ�� �යා ප�පා� ඇ�� �යවරය� 
��ය ��ය. ය�ෙත්රෝපකරණ සහ උපකරණ ��පතා නඩ�� ��ම සහ ප��ෂා ��ම සහ ෙවන� �ෙ�ෂ 
��වාර�ෂාව� . 
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අදාළ ෙනාෙ� . 

[7] ඊඑ� එ� එ�� ��� ෙයෝ�ත අවම ��ෙ� �යවරය� කළ හැ� බව තහ�� කර ගත �� අතර, බලපෑමට ල� � �ය�ම 
ක�ඩාය� සඳහා සහන සහ �රසාර ෙලස ඒවා සැප�ම ඵලදා� බව තහ�� කළ ��ය. ෙමම ��ෙ� ශක්යතාව තහ�� � 
ඇ� ආකාරය ��තර කර�න ෙහෝ ෙවන� තැනක ශක්යතාව දැනටම� සනාථ � ඇ� බව තහ�� ��මට සහ සා�� ෙසායා 
ගත හැ� �ථානය සඳහ� ��මට ��තර කර�න. 

[8] ෙපගස� � ෙකාට� ��ය� ස�බ�ධ කර ගැ�ම IUCN සහ ෙගෝ�� �ටෑ�ඩ�� භා�තය� 
සමඟ සමපාත � ඇ� 
අතර, https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidence_note.pdf ද 
බල�න ; https://globalgoals.goldstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/ 

[9] �දහ�, ��ව සහ දැ�ව� කැමැ�ත (එෆ්�අ��) ය� �වෙ��ක ජනතාවට අදාළ ���ත අ��ය� වන අතර එ�ස� 
ජා��ෙ� �වෙ��ක ජනතාවෙ� අ��වා�ක� ��බඳ ප්රකාශය (UNDRIP) ��� එය ��ෙගන ඇත. FPIC ඇ� පැ��� 
එ�ස� Na- ඇ�� ��මය ජා�ය�තර උපකරණ මාලාව� මත පදන� ෙ� එ� ඔ��ෙ�වා පව�වා ආ�වා��ට (UNDRIP) 
අ��වා�ක� ��බඳ �රකාශනය, ජා�ය�තර ක�ක� සං�ධානය ස���ය 169 (ILO 169), සහ ෛජව ��ධ�ව (CBD) මත 
ස���ය ෙවන� ෙබාෙහෝ ෙ� ෙම�ම ජා�ක �� ද අතර. වැ� ��තර සඳහා ක�ණාකර ස�බ�ධකය 
බල�න. http://www.fao.org/indigenous-peo-ples/our-pillars/fpic/en 

[10] �එ��� � සමාජ හා පා�ස�ක ස�මතය�; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-
anden Environmental-standards.html 

[11] ෙමම ප්ර�ප��ෙ� �, ��එෆ් ආ�වා� ජනතාවෙ� ප්ර�ප��යට අ�ව ආ�වා�� යන පදය සාමාන්ය අ�ථෙය� භා�තා 
කර�ෙ� පහත දැ�ෙවන ල�ණ �� ��ධ සමාජ හා සං�කෘ�ක ක�ඩාය� වලට ෙවන� ම�ට� ව�� ය: (අ) සාමා�ක�� 
ෙලස �වයං හ�නා ගැ�ම ��ෙ�� �වෙ��ක සමාජ හා සං�කෘ�ක ක�ඩායම� සහ ෙමම අනන්යතාවය අ� අය ��� 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref3
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_retrenchment
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_retrenchment
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_esia_guidance_note.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=si&u=https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidance_note.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref11


��ගැ�ම; (ආ) �ෙගෝ�ය වශෙය� ෙවන� වාස�ථාන, පාර�ප�ක ප්රෙ�ශ ෙහෝ සෘ�මය භා�තය ෙහෝ ��යා කරන ප්රෙ�ශ 
ෙම�ම ෙමම ප්රෙ�ශවල �වාභා�ක ස�ප� ෙකෙර� සා��ක බැ�ම; (ඇ) ප්රධාන ධාරාෙ� සමාජෙ� ෙහෝ සං�කෘ�ෙය� 
ෙවන� � ෙහෝ ෙවන� � චා�ත්රා��ල සං�කෘ�ක, ආ��ක, සමාජ ෙහෝ ෙ�ශපාලන ප�ධ�; සහ ()) ෙබාෙහෝ �ට ඔ�� වාසය 
කරන රෙ� ෙහෝ කලාපෙ� �ල භාෂාෙව� ෙහෝ භාෂාව�� ෙවන� � ��ෙ�� භාෂාව� ෙහෝ උපභාෂාව�. ප්රජාවකට ෙහෝ 
ක�ඩායමකට ෙවන� භාෂාව� ෙහෝ උපභාෂාව� පව�වා ගැ�මට අපහ� � බලපෑ� �සා පැව� න�� දැ� නැ� භාෂාව� 
ෙහෝ උපභාෂාව� ෙමයට ඇ�ළ� ය . වැ� ��තර සඳහා ක�ණාකර ��එෆ් ආ�වා� ජනතාවෙ� ප්ර�ප��ය 
බල�න: https://www.greenclimate.fund/document/indigenous-peoples-policy 

[12] "�ෂණය" යන පදය ඝන, ද්රව ෙහෝ වා�මය අව�වල ඇ� අන��දායක හා හා�කර ෙනාවන �ෂක යන ෙදකටම ඇ�ළ� 
වන අතර එයට ප�ෙබෝධකය�, ෙරෝග කාරක, ජලෙය� තාප බැහැර ��ම, �එ�� �ෙමෝචනය, කරදරකා� �වඳ , ශ�දය වැ� 
ෙවන� සංරචක ඇ�ළ� ෙ� . ක�පනය, ��රණ, �ද�� ��භක ශ��ය සහ ආෙලෝකය ඇ�� �භව දෘශ්ය බලපෑ� ඇ� 
��ම. 

[13] �� �ර �මා මා�� ස�ත වා� �ෂණය ��බඳ ස���ය යටෙ� ආවරණය � ඒවා ඇ��ව, 
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html ෙව�� ලබා ගත හැ�ය 

[14] ජාත්ය�තර ස���� ෙහෝ ප්රාෙ��ය �� ම�� අ�ථ ද�වා ඇත. ෙ��ය �� ස�පාදනය සහ ජාත්ය�තර ස���� 
ෙවන� �ය හැ� තැන උස� ප්ර��ය අදාළ ෙ�. 

[15] ��ර කාබ�ක �ෂක ��බඳ �ෙටා�ෙහෝ� ස���ෙ� අර�ණට අ��ල �ය ��ය, http://chm.pops.int/default.aspx � ලබා 
ගත හැ�ය, සහ ඕෙසෝ� �ථරය �ෂය කරන ද්රව්ය ��බඳ ෙමා��ය� ෙප්රාෙටෝෙකෝලය, http: //ozone.unep.org/en/treaties-and-
decisions/montreal-protocol-substances-depleteozone-layer. ෙලෝක ෙසෟඛ්ය සං�ධානෙ� (WHO) ප�ෙබෝධනාශක කා�ඩ සඳහා ද 
එවැ�ම ක�� අදාළ ෙ�. 

[16] අන��දායක අපද්රව්ය සංක්රමණය �ම සහ ඒවා බැහැර ��ම ��බඳ බාස� ස���ය ඇ��ව ජා�ක, කලා�ය සහ 
ජාත්ය�තර ��යට අ��ලව අන��දායක ද්රව්ය සංක්රමණය �ම http://www.basel.int � ලබා ගත හැ�ය අපද්රව්ය හා ෙවන� 
ද්රව්ය බැහැර ��ෙම� ස�ද්ර �ෂණය වැළැ��ම ��බඳ ල�ඩ� ස���ය http://www.imo.org ෙව� අඩ�ෙය� ලබා ගත 
හැ�ය. වැ��ර මඟ ෙප��ම සඳහා, ජාත්ය�තර රසාය�ක කළමනාකරණය සඳහා උපායමා��ක ප්රෙ�ශය (SAICM) ය� 
රසාය�ක ද්රව්ය වල ශ�ද කළමනාකරණය කළමනාකරණය ��ම සඳහා � ප්ර�ප��මය රා�ව� වන අතර එය 
http://www.saicm.org/ ෙව�� ලබා ගත හැ�ය. 
[17] �ෙ�චනා�මක වාස�ථාන ය� �ෙ�ෂ අවධානය� ෙයා� කළ �� න�කරණය කරන ලද සහ �වාභා�ක වාස�ථාන 
ෙදකක උප �ලය�. �ෙ�චනා�මක වාස�ථාන න� පහත දැ�ෙවන ඕනෑම අංගය� ඇ��ව ඉහළ ෛජව ��ධ�ව 
ව�නාකම� ඇ� ප්රෙ�ශ ය: 
මම . දැ� අවදාන� ස�ත සහ/ෙහෝ වඳ�ෙ� ත�ජනයට ල�ව ඇ� �ෙ�ෂය�ට සැල�ය �� වැදග�කම� ඇ� වාස�ථාන; 
ii. ආෙ��ක සහ/ෙහෝ �මා ස�ත පරාසයක �ෙ�ෂය�ට සැල�ය �� වැදග�කම� ඇ� වාස�ථාන; 
iii. සං�රම�ක �ෙ�ෂ සහ / ෙහෝ ෙගෝ�ය වශෙය� වැදග� සා��රණය සහාය වාස�ථාන congregatory �ෙ�ෂ කවෙ�ද; 
iv. දැ� ත�ජනයට ල� � සහ/ෙහෝ අ���ය ප�සර ප�ධ�; සහ/ෙහෝ 
�රධාන ප�ණා�ය ��යාව�� හා ස�බ�ධ �රෙ�ශ. 
  
�ෙ�චනා�මක වාස�ථාන වලට එම ප්රෙ�ශ ඇ�ළ� ෙ� 
මම . �ත්යා��ලව ආර�ත, 
ii. ආර�ාව සඳහා �ල වශෙය� ෙයෝජනා කර ඇ�, 
iii. ඒවාෙ� ඉහළ සංර�ණ ව�නාකම සඳහා බලයල� ප්රභවය� ��� හ�නාෙගන ඇත (ෙලෝක සංර�ණ සංග� 
ව��කරණෙ� ��ණායක ස�රාලන ප්රෙ�ශ, ජාත්ය�තර වැදග�කෙ� ෙත��� වල ��සා� ලැ���ව සහ එ�ස� 
ජා��ෙ� �ද්යා�මක හා සං�කෘ�ක සං�ධානෙ� ෙලෝක උ�මය� වැ�) සා�ප්රදා�ක ප්රාෙ��ය ප්රජාව� . 
  

[18] IUCN ර� ලැ���ව ම�� ��වචනය කර ඇ� ප�� වඳ�ෙ� ත�ජනයට ල�ව ඇ� සහ දැ� ත�ජනයට ල�ව ඇ� 
�ය�ම �ෙ�ෂ; https://www.iucnredlist.org/ 
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