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01.ශැඳින්වීම.  

ශරිත රැකියා  යනු . 

ඳහරිරි , ආර්ථි ව හභහජීඹ ලදඹන්   තියහය යහඳහය  

ව ආර්ථිඹන්   ඇති  ිශභට තුඩු දදන,  ංහිතය ඳහරිරි  

ඵරඳළම් ංඩු කිරිභට උදහ දදන රැකිඹහ “වරිත රැකිඹහ”  දහ  

ඒහ,  

I. ඵරලක්තිඹ ව ංමුද්රය  ඳරිදබෝනනඹ ංඩු යන,  

II. වරිතහහය හයු  ිශදභෝචනඹ සීභහ යන, 

III. නහසතිඹ  ව දු ඹ ංභ යන ව,  

IV. ඳරිය ඳද්ධති  ආයක්හ යන ව ප්රතිශසය ඹ 

යන “ඹවඳ්ත රැකිඹහ” දහ  

වරිත රැකිඹහ ඹනු  තියහය දරෝඹට දහඹ න ඕනෆභ 

රැකිඹහක් දවෝ සඹශ රැකිඹහක්   දර වළඳින්ිශඹ වළකිඹ  

එදනභ  වරිත රැකිඹහක් යහඳහයඹක් , රහබ දන රඵන 

ශිශධහනඹක් , ංධයහඳන  ංශලඹට ද  ංඹ්ත  ිශඹ වළකිඹ  

කුඩහ යහඳහය, සඹශ රැකිඹහ  ව යහඹ්තඹ න වරිත 

ආර්ථිදෂ ද ටකි වරිත රැකිඹහ වහ නිලසචිත  කුරතහ 

දවෝ ංධයහඳනඹ  ංලය දහ  
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Green Jobs = Environmentally + Decent 

                           Sustainable  

වරිත රැකිඹහ = ඳහරිරි ලදඹන් තියහය + පරදහයී ළඩ 

(සුනිසි රැකිඹහ  

ඳහරිරි ලදඹන් තියය වු්ත,පරදහයී ළඩ  එක් වු ිශට   

වරිත රැකිඹහ නිර්භහ ඹ දහ ඳහරිරි ලදඹන් තියහය  

ශර්ධනඹ ඹනු මුලිභ ඳරියදෂ  ඳ්තනහ ම්ඳ්ත ලින් 

ප්රදඹෝන ඹ න්නහ ංතය  ංනහතඹ  වහ ද ඒහ  සුරැකීභඹ  

ංනහතඹ වහ ම්ඳ්ත සුරැකීදම්දි  ඹම් ප්රභහ ඹට දවෝ 

ර්තභහන  ංලයතහ ළඳ කිරීභට සිදුිශඹ වළකිඹ ඳහරිරි 

ලදඹන් වහනිඹක් සිදු දන න  ිශට භහනඹට  පරදහයී 

දනහක්  සිදු දහ එභ  රැකිඹහ සුනිසි රැකිඹහ දහ  දම් දදදහි 

එතුදන් වරිත රැකිඹහ නිර්භහ ඹ  දහ  

ශරිත රැකියා  ILO/UNEP  විසින් අර්ථ  දැක්වීම : 

ආර්ථි ංශලඹන්  නිර්භහ ඹ ව  රැකිඹහ  ව එහි  

ක්රිඹහහයම්  භඟින්  සිදු න  ඳහරිරි  ඵරඳෆභ ංඩු කිරිභ 

ව ංහනදෂ එඹ තියහය  භට්ටම් යහ දන  එන රැකිඹහ  

වරිත රැකිඹහ දර නහතයන්තය ම්රු ශිශධහනඹ  

නිර්චනඹ  ය ඇත  නහතයන්තය  ම්රු  ශිශධහනඹ 21 
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න සිඹදන ංභිදඹෝ දදක් දක්මින්   වරිත රැකිඹහ  

ංර්ථතනඹ  ය ඇත  ඒ ංනු සිඹළු දදනහට පරදහයී රැකිඹහ 

රඵහ දීභ  භඟින් ශර්ධනඹ යහ භන් කිරිභට වළකි ඵ ද   

ංර්ථ්ත  ය ඇත  

එක්්ත නහතීන්දස ශිශධහනඹ වරිත රැකිඹහ වඳුන්හ ඇ්තද්ත 

“ඳරියදෂ ගු හ්තභබහඹ ආයක්හ ය ළනිභ වහ ඳ්තහ 

දන ඹහභ වහ හධ න සිඹලුභ රැකිඹහ” ලදඹනි  

 

 

(රුඳ ටවන -1  (රුඳ ටවන -2  

Green ඹන්න “ත්ත ංසථහක්”  දරද  ංර්ථ   දළක්දහ තියහය 

ශර්ධනදෂදී  භහන  වහ  ආර්ථි ංශලඹට ඩහ ඳහරිරි ංශලඹ 

මුලි දහ යහඳහයඹක් වුද  ඩහ්ත ආර්ණිඹ  වහ දෞයහන්ිශත 

ය ළනිදම් වළකිඹහක්  වරිත රැකිඹහ වයවහ  ඇති දහ  ඒ දවනතුදන් 
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කිසිභ ංයුයකින් ඳරියඹට,ඳරියදෂ ගු හ්තභබහඹට වරිත රැකිඹහ 

භඟින්  වහනිඹක් සිදු දන දහ රහ ංශලඹ /ෘෂිර්භහන්ත ංශලඹ  

ඳරිඳහරන ංශලඹ  ඹන  ඕනභ ක්දනත්රඹ රැකිඹහක් සිදු යන 

පුද්රඹකුට ඳහරිරි තියහය්තඹ ඇ්තනම්  න දශ දඳ රක්  

ඇති  ය  ළනිදම් වළකිඹහ ඳතී  

පුද්රඹකු ිශසින් සිදු යනු රඵන හර්ඹ බහයඹ ජි්ත න 

ඳරියඹට ධනහ්තභ ඵරඳළභක් සිදු යන රැකිඹහ වරිත 

රැකිඹහ දහ ඵර ලක්ති හර්ඹක්භතහ,ිශදුලි හවන,ඳහරිරි 

මුළු ,තියය දබ් ංනුර්තන ,දද්ලගුණි ිශඳර්ඹහ 

ංඩුකිරිම්,දඵදවෝ දද් දම් ඹටද්ත  ඇත  

වරිත රැකිඹහදහි මුලි හර්ඹබහයඹ ිශඹ යු්තද්තද  වරිත 

ආර්ථිඹට වදඹෝඹ රඵහ දීභඹ වරිත ආර්ථිඹ ළන 

ිශභසිදම්දි ංභ කිරිභ,නළත බහිශත කිරිභ,ප්රතිචක්රිඹය ඹ 

කිරිභ ඹන ශෂඳ 03 වරිත ආර්ථිඹට වදඹෝඹක් න 

දර වරිත රැකිඹහ නිර්භහ ඹ ශ වළකි දහ   

වරිතහහය හයු ිශදභෝචනඹ ංඩු කිරිදභන් වරිත රැකිඹහ  

නිර්භහ ඹ කිරීදම් වළකිඹහ ළඩි වී ඇත  ඳරිඳහරන, 

ෘෂිහර්මි,ඵරලක්ති හර්ඹක්භතහ, තහක් , සුර්ඹ 

ඳළනර සථහපිත කිරිදභන් වරිත තහක් ඹ දඹ දහ 

ළනිභ ඵරලක්ති ශර්ධනඹ තුළින් ඉශජිදන්රු ,නිසඳහදන 
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ංශලඹ ,තහක් ,ප්රහවන ංශල රැකිඹහ  මහි  දහ දභඹට 

ිශදුභක් දර ෆභ ප්රදද්ලඹභ වරිත රැකිඹහ 

නිර්භහ ඹ,උ්තඳහදනඹ ිශඹ යතු දහ  නහර ශභ හරු, 

ප්රතිචක්රිඹය  ඵරහහය තහක් දහදින් ,ඳරිය 

ිශදයහඥයනඹන්,සුර්ඹ ඳළනර සථහඳනඹ කිරිදම් හර්මිඹන්, 

දර න ඉශජිදන්රුන්,දභභ ක්දස ත්රඹන් වහ ද න්දද්සි 

ළදිඹ වළකි නම් ිශලස ිශදයහරර,ෘ්තතිඹ පුහුණු ආඹතනර 

චක්රදෂ ළදිඹ වළකි නම් ඳවසුදන්  වරිත රැකිඹහ 

නිර්භහ ඹ ශ  වළකිඹ  

2020 ර්දෂ ද ිශඩි ශතඹ්ත භඟ වරිත 

වතිය  ංශලදෂ ඇති ිශබඹ ළඩි වී ඇත 2020 ර්ඹට 

හදප්ක් 2021 ර්දෂ පිරිසිදු ඵර ලක්තිඹට(Clear 

Energy)  ඇති ඉෂලුභ ළඩි වී ඇත සුර්ඹ ඳළනර ,සුර්ඹ 

ඵරඹ,සුශශ ඵරඹ ,නර ිශදුලිඹ දම් ංතය දහ රශහදහ ඵර 

ලක්ති ළඩි ප්රභහ ඹක් ංධිඵර උ්තඳහදන දහ උදහවය  දර 

භන්නහයදම් දම්හ  ද ට් 100  සුශශ ඵරහහයඹක් ඉදි කිරිභ 

ඵරලක්ති ංශලඹ දියුණු කිරිභ දභදන ආයම්බ ය ඇත දභඹ 

රශහදහ රැකිඹහ ංදප්ක්ඹන් වහ  රැකිඹහ ංසථහන් 

මහි න  දව  ම්ඳතක් දහ  

දභභ ංශල ළන රහ ඵරන ිශට යහනය වහ දඳෞද්ලි 

ංශලඹන්හි වරිත ඵර ලක්තිඹ  (Clean Energy) වහ  ළඩි  
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ඉෂලුභක් ඳතී දරෝදෂද ඒ වහ ඉෂලුභක් 

ඳතී හඵනි වතිඹ ව හඵනි ආවහයඳහන ඉෂලුභ 

දදයහි ංධහනඹ දඹ මු ශ ිශට 2020 ර්දෂ 

ශයහදෂන ද්තත ංනු හඵනි ආශ්රිත ෆභ බීභ ිශකිණීභ 

15% ළඩි වී ඇත රශහ තුශභ රහබ උ්තඳහදනඹ තියහය 

දර ආයම්බ කිරිදභන්  වහ ෘෂීර්භහන්තඹ ශර්ධනඹ 

දදට දඹ මු කිරිදභන් රහබ උ්තඳහදනඹ ශ වළකිඹ ආනඹන 

ංඳනඹනඹ ළඩි ය ළනිදම් වළකිඹහද  ඇත  

      ඳරිය හිතහමී ශෂඳඹ තුර තනි පුද්ර පුහුණුක් 

රඵහ දීභ දුසය දහ ඳලසචහ්ත උඳහධි ඩිප්දරෝභහදි ඳරිය 

ිශදයහ වරිත පුහුණු දවෝ ිශදලනෂිත රැකිඹහ පුහුණු ළශදප් 

නම් ඳරිය ිශදලනඥයන ශ්රභ ඵරහඹක් නිර්භහ ඹ ශ වළකිඹ  

පුද්රඹහදස ඳදනභ ිශඹ යු්තද්ත දළනුභ, ශර්ධනඹ, 

වතිඹට ංලය දද් හ ළනිදභන් , ආඹතනඹ්ත භඟ 

ශිශධහනහ්තභ ම්ඵන්ධ දහ නම්, සඹශ ංධයඹනඹන්  

භඟින්  ,දළනුභ දියුණු ය ළනිදම් වළකිඹහ ඇත  
 

ශ්රභ ඵරහඹ වහ පුහුණු කිරිම් සිදු කිරිදම්දි රැකිඹහ ඉරක් 

ය ්ත පුහුණුක් රඵහ දීභ පිළිඵ ංධහනඹ දඹ මු කිරිභ 

ළද්ත දහ ධනහ්තභ ඵරඳෆභ,තියහය ශචහය යහඳහය 

වයවහ රැකිඹහ නිර්භහ ඹ කිරිදම් වළකිඹහක් ඇත ඒ වහ 

දෝලීඹ තියය ශචහය වුන්සිරඹ වයවහ දළනුභ රඵහ ත 
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වළකිඹ  දම් වයවහ වරිත රැකිඹහ නිර්භහ ඹ ශ  වළකි දහ  

තියය ශභ හයනඹ,ආර්ථි ,ඳහරිරි,ශසෘති 

ඳරියඹ දහ ඹ කිරිදම් වළකිඹහ ඇත දවෝටෂ ශචහය 

ර්භහන්ත වහ වරිත රැකිඹහ නිර්භහ ඹ කිරිදම් වළකිඹහ 

ව වති පිරිනළමිදම් වළකිඹහ ඇත  වරිත තියහය්තඹ, 

වරිත ආර්ථිඹ ළන ඇති දළනුභ ළඩි ය ත වළකි නම් 

දළනුභ ඳභ ක් දන  ප්රහදඹෝක  වළකිඹහ ඇ්තනම් 

ංදප්ක්ඹන්ට පුහුණු වතිඹ රඵහ දිභට වළකි 

දහ ඳහරිරි ංශලදෂ ඵරලක්ති ිශදලන පුහුණු රඵහ  දීභට 

වළකිඹ  

ශරිත රැකියා- ඉන්දියානු අත්දැකීම. 

නිදවසින් ඳසු ඉන්දිඹහදහි ආර්ථි ර්ධනඹ්ත භඟ ඇති වු 

රැකිඹහ මහි වීභ  ළන  රහ ඵළලිදම්දී ෘෂිර්භඹ, ්ත 

ඳහරනඹ,ර්භහන්ත ක්දනත්රඹ ,ෘවහශ්රිත ර්භහන්ත වහ 

ආර්ථිඹ ම්ඵන්ධ ංදනකු්ත ක්දනත්රර  ර්ධනඹක් ඇති 

ිශඹ  ඉන්දිඹහනු දශදඳ දෂ  ිශදලන්තඹක් නුදෂ 

ිශදද්ශිඹ බහණ්ඩ දදයහි ිශදලනඹක් දන දළක්වීභ්ත,  දද්ශිඹ 

බහණ්ඩ දදයහි උන්නදුක් දළක්වීභ්තඹ  ඒ ංනු දද්ශිඹ 

නිසඳහදන මිදරන් ංධි වු්ත ,ගු හ්තභ ඵදන් ංඩු වු්ත 

ඔවුන් එභ බහණ්ඩ නහති වළඟිදභන් යුක්ත මිශඳි ළනිභට 

දඳශඹිභ ඉන්දිඹහදහ ආර්ථි ර්ධනඹ ඇති ිශභට මුලි 
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දවනතුක් වී ඇත  චින්තනභඹ දන මුලි වී ඇති ංතය 

ආර්ථිඹ නහ සිටුවීභට දභඹ දවනතු වී ඇත නිදවසින් ඳසු 

ෘෂිර්භහන්තඹ නහ සිටුවීභට යනඹන් ප්රධහන පිඹය 02 ක්  

ංනුභ ඹ ය  ඇත ඒහ නම්, ෘෂිර්භහන්තදෂ ඹයතර 

ඳවසුම් දියුණු කිරිභ,ෘෂීර්භ ූවඹ නළත ළසිභ 

දහ දෝලීඹය ඹ දවනතු ද ට දන ඇති වු දඳෞද්ලි 

යහඳහය ඵළශකු,ඵහු නහති භහම්,ර්ධනඹ වීභ්ත භඟ 

රැකිඹහ ංසථහ පුළුෂ වීභ,ංඹළඹ ඳයතයඹ ංඩු වීභ,රැකිඹහ 

නියුක්තිඹන් වහ න පුහුණුක් වහ ශභ හහරි්තඹක් 

රඵහ දීභ සිදු ිශඹ  ඉන්දිඹහනු ආර්ථිඹ දෝලිඹය ඹ 

ඔසදන ර්ධනඹ වු ංතය ඳස ංවුරුදු ළරසුම් ඔසදන ෆභ 

යනඹක්භ ආර්ථි ර්ධනඹට දභන්භ රැකිඹහ ංසථහන් මහි 

කිරිභට දහඹ්තඹක් ඳඹන රදී  *1 

1980 න් ඳසු දන දඹක් ආර්ථි ළඩපිළිදරෂ 

ංනුභ ඹ කිරිභට ඉන්දිඹනුන්ට වළකි ිශඹ  දපතිවහසි 

ලදඹන් ඉන්දිඹහ ිශසින් සිඹ ආර්ථිඹ වහ දශ දද්ශිඹ 

නිසඳහදිතඹ ර්ගීය ඹ ය තිදබ්  

*1(ඳ රබහ්ත ිශ රභය්තන,ඉතිවහඹ ංධයඹන ංශලඹ, ලහසත ර ීඨයඹ, 

දප්යහදදණිඹිශලසිශදයහරඹ   
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ඒ ෘෂිර්භහන්තඹ ව ආවහය නිසඳහදනඹ ,කිරි  ඳහරනඹ 

,භළය ර්භහන්තඹ  ,ර්භහන්ත ඳහරනඹ ,නර ජිවී  හ,ධිය 

ර්භහන්තඹ,ලහ හ ,න හ ආශ්රිත ටයුතු ආර්ථි 

ංශ  ඵට ඳ්තිශඹ එදභන්භ ඉන්දිඹහනු දනහ ංශලදෂ ංර්ථ 

දළක්වීදම්දි  ඉදි කිරිම් ,සිෂරය දශදහම් ,භෘදුහශ,දත යතුරු 

තහක් ඹ ,න්නිදහදනඹ ආන්තු ්තහයඹ,ඹයතර 

ඳවසුම් ,දභදවයුම්,ංධයහඳනඹ ,දෞය දනහ ,ඵළශකු,ව 

යක්  ඹන  දඵ දවෝ ආර්ථි ටයුතු ඇතුශ්ත 

දහ ඉන්දිඹහ ෘෂි නිභළවුදභන් දර  දදන සථහනඹට 

ඳ්ත ඇත   

ශ්රි රශහට ඩහ තහක් දඹන් වහ   යහඹ්තදඹන් 

ඉවළින් සියන යටක් ලදඹන් ඉන්දිඹහ වළඳින්ිශඹ 

වළකිඹ දඵ දවෝ පිරිස වරිත රැකිඹහර නිඹළලි සියභද  

ඉන්දිඹහදහ  ිශදලන දහ ද ිශඩ් ශතඹ  දවනතුදන් රැකිඹහ 

ංහිමි වු තරු  ඳයම්ඳයහ  න රැකිඹහ ංයමමින්, රැකිඹහ  

නදෝ්තඳහදනඹ ය නිමින් එභ රැකිඹහදහභ නිඹළලි සියභ 

ිශදලන  දහ  

ඉන්දිඹහදහ වරිත යහඳහයඹන්  හර්ථ  සිදු දහ ඒ වහ  

Face Book,Intagram ළනි භහන භහධයඹ හර්ථ දර 

බහිශතහ දදර් කිසිඹම් නිසඳහදනඹක්  ංදරිශ කිරිදභන් 
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ළනුම්රුන් තෘප්තිභ්ත දන වු ිශට එඹ ආඳසු රඵහ දි  

නළත  මුදෂ රඵහ ළනිභට දවෝ දන්ත නිසඳහදනඹක් රඵහ 

ළනිභට දවෝ වළකිඹහක් ඉන්දිඹහදහ  ඳතී  

ඉන්දිඹහදහ ග්රහමීඹ, නනතහ වහ වු ංඩු ිශඹදම් ,ංඩු හඵන් 

ශර්ධනඹ හක්හ්ත  ය ළනිභ වහ නය වහ ඒහඵද්ධ 

ප්රදහලඹක් දර වරිත ම්භහන පිහිටුහ ඇත එහිදි 

හන්තහන් ඵරළන්වීභ වහ  ඉරක් ය ්ත පුහුණුවීම් සිදු 

කිරිභ  සුිශදලනෂි දහ හඵනි ද ිශතළන, මී භළසි ඳහරනඹ, 

ආවහය ෂ තඵහ ළනිභ වහ ළසීභ, ංදශිශය ඹ, 

ංසුරුම්ය ,හඵනි ද ම්දඳෝසට් කඩ තළනිභ   ෘ්තතීන් 

ප්රධහන දහ හයනු රඵන ද්රයන් නයක් දන වී ෂ 

ඳ්තහ ළනිභ පිණි ංඩු ිශඹදම් උ  ඵම්බුදන් ෆදු සුර්ඹ 

ඵර ිශඹරනඹක්  හදහන  රදි  ංච්චහරු ර් ෆදිභ ,භෂ ව 

ඳශතුරුලින් නයක් දන න දන ස ශ ආවහය ර් 

ෆදිභ ,චට්නි ෆදීභ ,ඇසුරුම්ය ඹ පිළිඵද පුහුණු රඵහ දී 

නිසඳහදන ළඩි මිශ  න් රට ංදෂිශ කිරිදම් ංසථහ ඇති 

කිරිභ  ඉන්දිඹහ තුශ මිලිඹන ශයහත හන්තහන්ට ,ංඩු 

ිශඹදම් සුර්ඹ ඵර ිශඹරන බහිශතදඹන් ආවහය හ ෂ තඵහ 

ළනිභ තුළින් නයක් වී ංඳද්ත ඹහභ ශක්හරමින් න 

ආදහඹම් ඉඳයීභක්ද සිදු යමින් ප්රතිරහබ රළමදම් ංසථහ හිමි 

වී ඇත  
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02. ශ්රි ංකාලහ ශරිත රැකියා පසුබිම. 

'වරිත' ඹන්න දඳයදි යටර බහිශතහ   යනුදෂ  වරිත 

ර් ඹ වහ ඹ ඵහහිය ඵරඳළම් ලින් දත ය භෘද්ධිභ්ත 

ඳරිය ඳද්ධති ,ඹවඳ්ත ඳරියඹ  ඹන්න ශදක්ත්ත කිරිභ 

වහ වරිත ශෂඳඹ බහිශතහ ය ඇත  50 දලඹට දඳය 

දඵ දවෝ යටර නහන්තය ඇතුළු සබහිශ ම්ඳ්තර 

හිඟඹක් දන තිබුණුනි එඵළිශන් එභ ඳරිය ඳද්ධති  ිශිශධ 

බහිශතඹන් වහ දඹ දහ ළනිභ තුළින් ඳරිය වහනිඹ එතයම් 

ළරකිඹ යුතු භට්ටභ දන තිබුණි  දම් දවනතුදන් 

නනතහදස ංධහනඹ දඹ මු  දන වුණි ිශදලනදඹන් ඳළර 

සිටුහ වරිත ර් ඹ රඵහ ළනිභ වහ වු වරිතය  

ශෂඳඹ පිළිඵ ංදවක් ඳළතුනද නහන්තය ිශනහල කිරිභ 

ආදි ක්රිඹහන් නිහ සිදු න වරිතය ඹ ශෂඳඹ පිළිඵ 

භහනදෂ ඉඩක් දන භළති ිශඹ   

1950-60 දලඹ න ිශට   නනවන ර්ධන දහඹ ශිඝ්ර 

දර ළඩි වීභ දවනතුදන් නිඳදන ආවහය ප්රභහ ඹ පිළිඵ  

පුදයෝථනඹ  සිදු ද ට ඒ වහ ආවහය නිසඳහදනඹ ළඩි 

කිරිභ දහ්ත කිරිභ පිණි ඩිනම් ළඩටවන් ම්ඳහදනඹ 

යන රදී දම් න ිශට දරෝදෂ දඵ දවෝ යටර 

දද්ලඳහරන ක්රභ දනස කිරිභ වහ ක්රිඹහ්තභ වු  ටන් වහ 
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ංයර ලින් භන්ිශත ිශප්ර යහශිඹක් ක්රිඹහ්තභ වු ංතය 

ඉවත ළඩටවන හර  ඒඹට වහ භූමිඹට වරිත ර්  

දඵෝ ළඩි කිරිභ වහ ිශනහලහරී ක්රිඹහ ලින් දත ය වරිත 

දනක් ඵරහදඳ දය ්තතු  වු නිහ දභභ ළඩටවන  “වරිත 

ිශප්රඹ” දර වඳුන්නු  රළබීඹ දම් ආහයඹට ංස ළන්න 

ළඩි කිරීභ පිළිඵ ශෂඳඹට 'වරිත' ඹන දන එර 

දඹ දහ්ත ංතය එභ ක්රිඹහලිඹ නිහ ප්රහදද්ය ඹ ලදඹන් 

ඳළළති දඵෝ නහන ිශිශධ්තඹ මිහිතරදඹන් තුයන් ිශඹ  

යහඹනි, ෘමිනහල, ෂනහල ආදි දඹදවුම් ංධි දර 

දඹදීභ දවනතුදන් භහන වහ ඳරිය ඳද්ධති  ංයමඹහ දෞය 

ළටලු ඳළන නළඟී ඇත  1972 දී මිනිහ වහ ඳරියඹ ද්තභහ ය 

ආයම්බ ශ  ළඩටවන භෆත ඉතිවහදෂ ඳරිය 

ශයක්  ඹ පිළිඵ මලි ඩඉභ ව ංතය 1992 න ිශට 

ඩහ්ත පුළුෂ දර ඳරිය ශයක්  ඹට ආභන්ත්ර ඹ කිරීභ 

පිණි ඳරියඹ වහ තියහය ශර්ධනඹ දර දනස  ිශඹ  

දභහිදි වරිත ශෂඳඹට ළද්ත තළනක්  හිමි ිශඹ *2  

 

          

*2-ඳරියඹ සුයකිමු-හමිණි යහනරු හ  
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තියය ශර්ධන ක්රිඹහදහභඹ භඟ වරිත ශෂඳඹට න 

ංරුතක්  රඵහ දීභට ්ත ප්රඹ්තනඹ තුශ ිශදලනදඹන්භ 

ර්තභහනදෂ ප්රධහන ඳහරිරි  ළටලුක්  න දෝලීඹ 

උණුසුභ ඉවශ ඹළභ ළශළක් වීභ පිළිඵ ඵතහක්  වරිත 

ශෂඳඹට රඵහ දී ඇත  දෝලීඹ උණුසුභ ළඩි වීභ තුළින් සිදු 

න දද්ලගු  ිශඳර්ඹහ වහ ඒ වහ ඵළඳු  ස හබහිශ යන 

භඟින්  මිහිතරඹ ිශනහල වීභ ශක් හ ළනීභ පිණි උණුසුභ 

ඉවශ ඹළභට ඵරඳහන වරිතහහය හයු ප්රභහ ඹ ංඩු  කිරීභ 

භහන ඳළළ්තභ වති කිරීභ වහ ව එභ වහ ළද්තභ 

හධඹ දහ  දභදර මිහිතරඹ  භහන වහ ්ත්ත ප්රනහදහ 

ඳළළ්තභ තවවුරු යනු ස  දෝලීඹ උණුසුභ තදුයට්ත ඉවශ 

ඹළභ ළශළක් වීභ වහ ව හර්ඹබහයඹ ශදක්ත්ත යනු 

පිණි 'වරිත' ඹන්න  ර්තභහනදෂ දී  බහිශත යන ංතය වරිත 

ඹන්නට නිඹමිත ංර්ථ දළක් වීභක්  දන භළත  

 ර්තභහනදෂ දී වරිත ශෂඳඹට වරිත ආර්ථිඹ, වරිත 

ප්රතිඳ්තති, වරිත රැකිඹහ නියුක් තිඹ ඹනහදි ක් දනත්රඹන්හි 

හර්ඹබහයඹ තුළින් ංර්ථ දළක් වීම් රඵහදන ඇත  ත ද වරිත 

ද ඩනළඟිලි, වරිත ප්රහවනඹ ඹනහදි ිශිශධ දෂනත්ර වහ ද 

වරිත ම්ඳහදනඹ ළනි ිශිශධ බහණ් ඩ වහ දනහ රඵහළනීදම් 

ඳයඳහය වහ වරිත ශෂඳ දඹ දහදන ඇත  
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වරිත ශෂඳඹ දඹ දහන්නහ  ත්ත එක්  ප්රධහන ක් දනත්රඹක්   

නුදෂ  දනහ නියුක් ති ක් දනත්රඹන් ඉතහ භ යර වරිත 

නිසඳහදනඹ වහ දනහ වහ ව යහඳහයරට වහඹ වීභ පිණි 

ද ඩනළඟීභ වහ මහි යන රද රැකිඹහ දර වඳුන්හදිඹ 

වළකි ඹ  ශ්රභ ඵශහ දත යතුරු රට  ංනු ඵරලක් ති 

හර්ඹක් භතහ, ළඩිදියුණු යන රද වහ පුනර්නනනීඹ 

ඵරලක් ති  බහිශතඹ පුළුෂ යන රද දවෝ ඳරිය 

ශයක්  ඹට වහඹ න නිසඳහදන වහ දනහන් වහ 

ංතයලය හධඹක්  දර වරිත රැකිඹහ වඳුනහදන ඇත  

දභභ  වරිත රැකිඹහ ලින් භන්ිශත ව වරිත ආර්ථිදෂ 

ක්රිඹහහයම්රට ංදහශ ක් දනත්ර   ඳවතින්  දළක්දහ  

ං  පුනර්නනනීඹ ඵරලක් තිඹ වහ ිශෂඳ ඉන්ධන 
 

ආ  ඵරලක් ති හර්ඹක් භතහ වහ ශයක්  ඹ 
 

ඇ  ඳරිය ද ඹ, ශ වහ වරිතහහය හයු 

ශභනහය ඹ, ළශළක් වීභ වහ ංඩු කිරීභ  
 

ඈ  ඳරිය ඳිශත්රතහ වහ ශ ශභනහය ඹ   
 

ඉ  තියය ෘෂිර්භඹ වහ ස හබහිශ ම්ඳ්ත 

ශභනහය ඹ 
 

ඊ  ංධයහඳනඹ, නීතිඹ, දඳ දු දළනු්ත කිරීභ වහ පුහුණු, 

ඵරලක් ති දදශහභ. 
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හර්මි වහ ර්භහන්ත ක් දනත්රදෂ හර්ඹක් භතහ ංදනකු්ත 

සිඹලු භ හධරට ඩහ ළද්ත ඹ  දම් හර්ඹක් භතහ 

වහ ඵරඳහන ප්රධහන හධඹක්  න්දන් ශ්රභ 

උඳදඹෝගීතහන්  දම් වහ භවහ ඳරිභහ  ලදඹන් දෂ සිර 

ඉන්ධන භඟින් නිඳදන ිශදුලි ඵරඹ බහිශත  න ඹන්ත්ර  සත්ර  

දඹ දහ ළනීභට සිදු දහ  දම් දවනතුදන්  ආර්ථිඹ නළත 

ද ඩනළඟීභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ යහනයඹන් උ්තහව 

කිරීදම් දී ශ්රභ දදශදඳ ශ පිළිඵ ඳර්දෂ රට දවනතු 

න ප්රධහන ද්තභහක්  දර ංභිදඹෝඹට රක්  වී ඇ්තද්ත 

වරිත රැකිඹහ ංශලඹන්  

වරිත ආර්ථිඹක්  යහ ව ශක්රහන්ති ක්රිඹහලිදෂ දී 

ඳ්තහදන ඹන දවෝ නිර්භහ ඹ යන රද සිඹලු රැකිඹහ 

වරිත දනහ නියුක් තිඹ ඇති කිරීභ දර වළඳින්ිශඹ වළකි ඹ  

වරිත දනහ නියුක් තිඹ භඟින් ද ඩනළදඟන නිභළවුම් දවෝ 

දනහර හඵන් සක් භ උඳදඹෝගීය ඹ වහ ෘ්තතීඹ 

ක්රිඹහහයම්ර වරිතහහය හයු ිශදභෝචනදෂ ප්රභහ ඹ භත 

ද ටස රට දඵදහ දළක් ිශඹ වළ. 

වරිත ආර්ථිඹ 

හඵන්ඩදඹ ක් න්ඩ් හයු ිශදභෝචන භට් ටභ  භඟින් ඳෘථිිශ 

හයුදෝරදෂ හභහනය උස ්තඹ ඉවශ නළශවීභ වහ සිදු 
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යන දහඹ්තඹ ,දෝලීඹ උණුසුභ ළඩි වීභ නිහ න 

ංදහනභ ළරකිඹ යුතු භට් ටභකින් ළඩි කිරීභට ඵරඳෆභක්  

ඇති දන න දර ආර්ථිදෂ  නිභළවුභ වහ දනහ 

ප්රභහ හ්තභ දර ද ඩනළදඟන ආර්ථිඹක්  වරිත 

ආර්ථිඹක්  දහ  

දම් ංර්ථ දළක් වීභ දෝලීඹ උස ්තඹ ඉවශ නළශවීභ භත 

ඳහද න නිහ, දෝලීඹ උණුසුභ ඉවශ නශන වරිතහහය 

හයු ර් (උදහ - මීද්තන් හයු, ෘෂිර්භ ක් දනත්රදෂ දී 

ඩහ්ත ළද්ත දහ  හර්මි දවෝ ෘෂිර්භ ක් දනත්රර දී 

නිඳදදන නිහ වරිත ආර්ථි වහ එභ හයු ර් ප්රභහ ඹ 

ළන ද ළරකිලිභ්ත ිශඹ යුතු ඹ  

වරිත ප්රතිඳ්තති 

හඵන්ඩදඹ ක් න්ඩ්  හයු (වරිතහහය හයු  ිශදභෝචනඹ ංඩු  

කිරීදම් ංයමු  වහ ිශබඹ  හිත යහනය වහ ංදනකු්ත යහනය 

ආඹතන ක්රිඹහ්තභ යන සිඹලු  ක්රිඹහහයම් වරිත 

ප්රතිඳ්තති දර ළරකිඹ වළකි ඹ  

වරිත ක් දනත්ර 

නිභළයුම් හදප්ක්  ංඩු යමින් සක් භ උඳදඹෝගීතහක්  

හිත වහ  මුළු හඵන්ඩදඹ ක් න්ඩ් හයුදහ (පුළුෂ ලදඹන් 

වරිතහහය හයුර  ිශදභෝචන භට් ටභ ඳවශ හයුදෝරදෂ 
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හභහනය උස ්තඹ ළඩි වීදම් ංදහනභ ළරකිඹ යුතු 

භට් ටභකින් ඉවශ නළශවීභ වහ දහඹ දන න ර්භහන්ත 

වහ යහඳහය එතුක්  වරිත ක් දනත්රඹ දර වළඳින්ිශඹ වළකි 

ඹ  

වරිත රැකිඹහ 

ංඩු හඵන් සක් භ ර්භහන්ත දවෝ යහඳහය භඟින් මලි 

නිසඳහදන වහ දනහ ළඳයීදම් ක්රිඹහලිඹ තුළින් වරිත 

ආර්ථිඹක්  යහ ශක්රභ ඹ වීදම්  ක්රිඹහලිදෂ දී 

ඳ්තහදන ඹන වහ නිර්භහ ඹ යන රද රැකිඹහ වරිත 

රැකිඹහ දර වඳුන්හදිඹ වළකි ඹ  

 

03.අරමුණු. 

I. තියහය යහඳහය  ව ආර්ථිඹන්   ඇති  ිශභට තුඩු දදන  

එදනභ ංහිතය ඳහරිරි  ඵරඳළම් ංඩු කිරිභට ඵරඳහන  

රැකිඹහ දභ නහද  ඹන්න වඳුනහ  ළනිභ   

II. යදට් ඳතින ආඳදහ ත්තඹ ඹටද්ත  රැකී යක්හ ංහිමි 

වීභ,නළති වී ඹහභ සිදු දහ එදන ිශදම්දී  ඳතින  වරිත 

රැකිඹහ රැ න්දන් දදනද? න  වරිත රැකිඹහ  ඇති ය 

න්දන් දදනද පිළිඵ  ංධයඹනඹ   
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III. නහතයන්තය දශදඳ දෂ ඳතින  රැකී යක්හන්ට  ශ්රභ 

ඵරහඹ  දඹ මු යන්දන් දදනද? ඒ ම්ඵන්ධදඹන් 

ඳතින ළටළු දභ නහද? ඒ වහ නිර්දද්ල රඵහ දීභ  

 

04. නුතන ශරිත රැකියා  

හර්මීය දෂ  ශිඝ්ර දියුණු්ත භඟ ර්තභහන  දරෝඹ 

තුශ උද්ත වී ඇති  ළටළු ංතරින් දෝලීඹ ඳහරිරි ළටළු 

ප්රධහන දහ  හර්මීය ඹ තුළින් ආර්ථි ංභිෘද්ධිඹ ඇති  

වු්ත ඳහරිරි ලදඹන් උද්ත වී ඇති ළටළු යහශිඹක් නිහ 

ර්තභහන හර්මි ඳරියඹ වරිත හර්මි ඳරියඹක් ඵට 

ඳ්ත කිරිදම් ංලයතහ භතු ඇත  

මිනිස ංලයතහ පුළුෂ වීභ්ත භඟ ශර්ධනඹ වු ර්භහන්ත 

ිශිශධ නිසඳහදන තුළින් මිනිස ංලයතහ දඵ දවෝභඹක් 

පුයහදන ඇත  මිනිස ංලයතහ පුයහ ළනිභ ඳභ ක් 

දන  ඳරියඹ සුරැකීභ  පිළිඵ ංධහනඹ දඹ මු ය 

දන භළත ඳරියඹ ළන දන සිතහ ටයුතු කිරිභ දවනතුදන් 

දරෝ ඉතිවහදෂ ශිසටහචහයඹන් ඳහ ිශනහලඹට ඳ්ත ිශ ඇත  

(ඇභරිහනු නහති භවහචහර්ඹ නහයඩ් ඩඹභන්ට් 2005  

දභභ ත්තඹ භත ර්තභහනඹ න ිශට හයුදෝරඹට මුදහ 

වළදයන හඵන් ප්රභහ ඹ ංභ කිරිදම් ක්රදභෝඳහඹන්  දත 
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දරෝඹ දඹ මු දමින් ඳතී  ඒ ංනු 1992 දී  බ්රසීරදෂ 

රිදඹෝද දනදන්න්දයෝ නයදෂ ඳළළ්ත වු ඳශමු මිහිතර 

මුළුදන් ය වඹට ඳසු 2002 ර්දෂදී දකුණු ංප්රිහදහ 

දන වළන්සඵර්ස නයදෂදී  නළත්ත මුළුක් 

ඳළළ්තවුණි දභභ මුළු තියහය ශර්ධනඹ පිළිඵ දරෝ 

මුළු දර වළඳින්දහ   දභහිද භහනඹ,ඳරියඹ,ආර්ථිඹ 

ඹන රුණු ත්රි්තදෂ ංන්තර් ම්ඵන්ධතහඹ තුළින් තියහය 

ශර්ධනඹ ඇති  කිරිදම්  ළ්තභ පිළිඵ  ංධහය ඹ  

යනු රළදබ්   

ර්තභහන වරිත ඳරිය ළරසුම්ය ඹ තුශ මුලි 

ලදඹන්භ වඳුනහත වළකි ප්රධහන ශෂඳ ඳවත ඳරිදි දහ  
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(රඳ ටවන 03 : වරිත ඳරිය ළරසුම්ය ඹ තුශ වඳුනහත වළකි 

ප්රධහන ශෂඳ  

                   (මුරහශ්රඹ  :  දඵ ම්බුර ව ං්තපුතයනහ (2010   

 

හර්මි ඳරියඹ තුශ වරිත ඳරිය ළරසුම්ය ඹ ප්රධහන 

ශෂඳ 6 ක් ඹටද්ත දළක්දහ  
 

 බක්ති කෂමනාකරණය 

වරිත ඳරිය ළරසුම්ය දඹහි දී  ඵරලක්ති 

ශභනහය ඹ තුශ, සබහිශ සුර්ඹඹ තහඳදඹහි උඳරිභ 

ලක්තිඹ ප්රදඹෝන ඹට ළනීභ සිදුන ංතය එභඟින් නර ිශදුලි 

ඵර ලක්තිඹ ංභ ලදඹන් බහිශතඹට ළනිභට වළකිදහ  

වරිත ඳරිය 

ළරසුම්ය

 ඹ   

උස ්ත 

ඳහරනඹ   

ඳරිය හිතහමී 

වරිත ර්  

බහිශතඹට 

ළනිභ  

භහන සුදහයී ඵ 

හිත ගු හ්තභ 

ංබයන්තය 

ඳරියඹක් 

නිර්භහ ඹ කිරිභ  

ංඳද්රය 

ශභනහය

 ඹ 

නර 

ශභ හ

යනඹ   

ඵර ලක්ති 

ශභනහය ඹ  
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සබහිශ ආදරෝඹ ළඩ ඳරියඹ තුශ බහිශතහ  

යමින්ිශදුලිඹවහ ඹන ිශඹදභ ංභ යළනීභ දභහිදී 

ර්භහන්ත භඟින් ං්ත යනු රඵන සුිශදලනෂී හසිඹකි  

එදභන්භ හර්ෂි ඉන්ධන වහ ඹන ිශඹදම් ංභ ය 

ළනීදම් වළකිඹහ ද ඉතහභ්ත සුදුසු  හ වුළු තුලින් සබහිශ 

හතහශ්රඹ රඵහ ළනීදම් වළකිඹහ ද දභහිදී ර්භහන්ත භඟින් 

ං්ත ය නු රඵන සුිශදලනෂී හසි දහ  දම් ආහයදඹන් 

ඵරලක්ති වහ බහිශතහ යන සබහිශ ම්ඳ්ත ංභ 

බහිශතඹ දඹදවීභ ව ංනහතඹ වහ ඉතිරි කිරීභ ඹන 

තියය ංයමුණු ළරකිෂරට ළනීභ සිදු දහ  

 ජ කෂමනාකරණය 

වරිත ඳරිය ළරසුම්ය දෂ දී  නර ශභනහය ඹ 

ඳෘථිිශඹ තුර සීමිත ලදඹන් ඳතින නරඹ සුයක්ෂිත දර 

බහිශතඹට ළනීභ ංයමුණු දදර්  දභහිදී  ිශදලනදඹන් ර්හ 

නරඹ එක්රැස කිරීභ ව ප්රදඹෝනනඹට ළනීභ මුලි දහ  

දඵ දවෝ දුයට ර්හ නරඹ ිශිශධහහය දනදීම් දභන්භ ළසිකිළි 

ඳිශත්ර කිරීම් ළනි ටයුතු වහ ආඹතන තුශ බහිශතඹට 

ළනීභ සිදු දදර්  ර්භහන්ත තුර හභහනයඹ දනදීම් වහ 

බහිශතඹට න්නහ නරඹ පිරිසිදු කිරීදම් ක්රිඹහලිඹට ඵඳුන් ය  

නළත බහිශතඹට ළනීභ ව හන් වහ බහිශතහ කිරීභ 

දභහිදී  ප්රධහන දහ  එදභන්භ නර ශභනහය ඹ තුශ නර 
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ඳහරනඹ වහ දඹ දහ න්නහ යහභ ඳද්ධති ඵහුර ලදඹන් 

බහිශතඹට ළනීභ දළත වළකිඹ  

 අපද්රලය කෂමනාකරණය    

ංඳද්රය දන දඹක් ආහයදඹන් ඳරියඹ දත  මුදහ වළරීභ 

තුලින් උද්ත වු ඳහරිරි වහඹනඹ ංභ ය ළනීභ මුෂ 

ය්ත  ංඳද්රය ශභනහය ඹ   3R  ශෂඳඹ ඔසදන 

වඳුනහ ත වළකි දහ  එනම්, 

 ංභ කිරීභ -Reduce 

 නළත බහිශතඹ-Reuse 

 ප්රතිච්රීය ඹ-Recycle 

ඒ ංනු හර්මි ඳරියඹ තුශ නිළයදි දර ංඳද්රය ඵළවළය 

කිරීදම් ක්රභ භක න් ිශ හයු ලින් දත ය, 

හඵන්ඩදඹ ක්න්ඩි  ංභ පිරිසිදු හතහශ්රඹ හිත ටපිටහක් 

නිර්භහ ඹ කිරීභ ංදප්ක්හ දදර්  ංඳද්රය ඵළවළය කිරීදම්දී 

දියහඳ්ත න ව දන න දර ඳළවළදිලි දන්යන රද 

ඵඳුන් තුළින් ර්භහන්ත තුර  මිනිසුන්  නිළයදි දර ශ 

ඵළවළය කිරීභ වහ දළනු්ත කිරීභ දභහිදී මුලි දහ   
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 මානල සුලදායී බල වහිත ගුණාත්මක අභයන්තර 

පරිවරයක් නිර්මාණය කිරීම. 

භහන සුදහයී ඵ හිත ගු හ්තභ ංබයන්තය ඳරියඹක් 

නිර්භහ ඹ  කිරීභ වරිත හර්මි ඳරියඹ තුශ ංධහනඹ 

දඹ මු යන මීශඟ රු   දහ  දභහිදී ංබයන්තය ඳරියඹ 

තුශ ඇති පිරිසිදු ඵ, පිළිදශ ව නිර්භහ ය ලි ඵ 

ංධහය ඹ දදර්   5S ක්රභඹ ඹටද්ත, 

i. ළඩ ඳරියඹ තුශ ංනලයඹ දද් ඉ්ත කිරීභ 

(දන්රි  

ii. ංලය දද් ිශධිභ්ත ඇසිරීභ (දන්ද න්  

iii. පිරිසිදු කිරීභ (දන්දෝ  

iv. ක්රභහණුකර ඵ (දන්ද්තසු  

v. ිශනඹහනුකර ඵ (ද්තසුදක්  

ංදප්ක්හ දදර්  ංබයන්තය ළඩ ඳරියඹ තුශ වරිත ලහ 

හන් හිත භළද මිදුෂ නිර්භහ ඹ කිරිභ දභහිදී ළීඨ 

දඳදනන ංශඹකි  දම් තුළින් ඇති න සුදහයී  ළඩ ඳරියඹ 

තුළින් දන භහනසි ආතතිඹ ංභ කිරීභ, දන 

ංභිදප්රනය ඹ ඇති කිරීභ ව ඒ තුළින් ආඹතනි ඉරක් 

හර්ථ දර ශඟහ ය ළනීභ වහ ආඹතනි 
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හර්ඹක්භතහඹ දභන්භ පරදහයී ඵ ර්ධනඹ කිරීභ 

ංදප්ක්හ දදර්  

 කර්මාන්ත තුෂ උ්ණත්ලය අඩු කිරීම වඳශා ලයොදා 

ෙන්නා ලායු වමීකරණ යන්ත්ර ලලනුල  ව්ලභාවික 

ලාතාශ්රය බා ෙැීමම  ලයොමු වීම ,උ්ණත්ල 

පානය. 

ර්භහන්ත තුශ උස ්තඹ ංඩු කිරීභ වහ දඹ දහ න්නහ 

හයු මීය  ඹන්ත්ර දනුට සබහිශ හතහශ්රඹ රඵහ 

ළනීභට දඹ මු වීභ ,උස ්ත ඳහරනඹ, තුශ දක්නට රළදබ්  

දභහිදී හයු මීය  ඹන්ත්ර භක න් ඳරියඹ දත  මුදහ 

වළදයන  හයු  ංභ කිරීදම්  තියය ශෂඳඹ ඉසභතු 

දදර්  ඉතහ දඹෝයඹ හ වුළු තුලින් පිරිසිදු හතඹ රඵහ 

ළනීභ වහ ඵහහිය ඳරියඹ තුරද වරිත ලහ හ කිරීභ 

දභහිදී දළත වළකි දහ  තද ම්තති වහ හභහනයඹ 

දඩ ෂ දනුට තියය දද්  බහිශත කිරීභ තුලින් ආඹතනර 

ංබයන්තය උස ්තඹ ංභ දදර්  එදභන්භ ලහ ආය  

හිත වරිත වර ඳද්ධතිඹ භක න් ළඩ ඳරියඹ දත සුර්ඹඹ 

තහඳදෂ ෘජු ඵරඳෆභ ංභ කිරීභ සිදුදහ  ඒ ංනු ආඹතනඹ 

තුශ සිඹළුභ දන දනිශහන් වහ සුදහයී  ළඩ 

ඳරියඹක් ංදප්ක්හ දදර්   
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 පරිවර හිතකාමී ලර්ණ භාවිතය  ෙැීමම. 

ඳරිය හිතහමී ර්  බහිශතඹට ළනීභ තුශ ළඩ ඳරියඹ 

වහ බහිශතඹට න්නහ සිඹළු උඳය , ඳශනහ, ආය  

ආදිඹ වරිත ර්  ළන්වීභ මුලි දදර්  තද ර්භහන්ත 

ංබයන්තයදෂ ද ශ ඳළවළති ලහ හ කිරීභ ව ඵහහිය 

ඳරියඹ තුශ වරිත ලහ ආය ඹ ර්ධනඹ කිරීභ ඹන ංශ 

දභහිදී ළීඨ දඳදන්  දම් තුළින් ඇති දදයන 

නිර්භහ ය ලි්තඹ දන භන වහ ළඩ ඳරියඹ ංතය 

ප්රන්න ආෂඳ ර්ධනඹ දදර්   දභභඟින් ආඹතනඹ තුර 

දන ංභිදප්රනය ඹ ඇති කිරීභ දභන්භ ඳරිය හිතහමී ඵ 

ර්ධනඹ කිරීභ ංදප්ක්හ දදර්  

හර්මීය ඹ තුළින් දියුණුට ඳ්ත යුදයෝඳඹ, උතුරු 

ඇභරිහ, නළදනහිය යුදයෝඳඹ, නඳහනඹ, න හර්මි 

යටෂ, නළදනහිය ආසිඹහ, දකුණු ආසිඹහ ව චීනඹ 

ඇතුළු දඵ දවෝ රහඳඹන්හි වරිත හර්මි ශෂඳඹ ිශිශධ 

ංයුරින් බහිශතඹට ළනීදම්  නළඹුරුතහක් වඳුනහත වළකිඹ  

ඳවත දළක්දන්දන් දරෝදෂ ිශිශධ යටර වරිත 

හර්මීය   ශෂඳඹට ංනුත ඳ්තහදන ඹනු රඵන 

හර්මි ඳරියඹන් කිහිඳඹකි  එනම්, 

 පිලිීඨනදෂ භළප්ටහ පුට් වරිත හර්මි රහඳඹ, 
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 භළන්චුරිඹහනු වරිත හර්මි රහඳඹ 

ශ්රී රශහ තුශ දම් ම්ඵන්ධදඹන්  ංධහනඹ දඹ මු වුදෂ 20 

න ලතර්ඹ තුරදීඹ  දභහිදී ඩහ්ත ප්රමු්තඹ දන 

ටයුතු යන ආඹතන දර භධයභ ඳරිය ංධීහරිඹ ව 

ඳරිය වහ පුනර්නනනීඹ ඵරලක්ති ංධිහරිඹට සුිශදලනෂී 

සථහනඹක් හිමි දහ  වරිත හර්මීය  ශෂඳඹට ංනුත 

ර්භහන්ත තුශ වරිත ඳරිය ළරසුම්ය ඹ සථහපිත කිරීභ 

ව ඒ තුළින් සුිශදලනෂී හසි ං්තඳ්ත ය ළනීභ 

ම්ඵන්ධදඹන් ශ්රී රශහ තුශ ඇඟලුම් ර්භහන්ත කිහිඳඹක් 

ළීඨ දඳදන්  

උදහවය  : 

  සීදු Bradix Casual Wear ආඹතනදෂ වරිත 

ර්භහන්ත ලහරහ 

දභභ ර්භහන්ත ලහරහ තුශ වරිත ඳරිය ළරසුම්ය ඹ 

ඹටද්ත ංධහනඹ දඹ මු යන ංශල කිහිඳඹක් ඳතී  එනම් 

හයු දෝරඹ, නර දෝරඹ ව ඳෘථීිශඹ ඹන්නන්  දභහිදී ඵර 

ලක්ති ශභනහය ඹ, ඳරියඹට ංඳද්රය මුදහ වළරීභ සීභහ 

කිරීභ, නර  නහසතිඹ ංභ කිරිභ, වරිත ලහ ප්රර්ධනඹ, 

දන භහනසි ආතතිඹ ංභ කිරීභ ඹනහදිඹට ප්රමු්තඹ 

රඵහ දී ඇත  ර්තභහනදෂ දභභ ආඹතනඹ භක න් හයු 
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දෝරඹට මුදහ වරින හඵන් ප්රභහ ඹ 65% ට ඩහ ළඩි 

ප්රභහ ඹකින් ංභ යදන ඇත  ඇභරිහ එක්්ත 

නනඳදදඹහි වරිත ද ඩනළක ර වුන්සිරඹ භඟින් පිරිනභනු 

රඵන ලීඩ් ප්රළයනභ වතිඹ හිමි ය්ත ර්භහන්තඹක් 

ඵට සීදු Brandix ආඹතනඹ නම් දයහ ඇත  (Brandix 

2009). 

 තුෂහිරිඹ MAS ආඹතනදෂ තුරුළි ර්භහන්ත ලහරහ 

ර්තභහනදෂ දභභ ර්භහන්ත ලහරහ තුශ වරිත ඳරිය 

ළරසුම්ය ඹ භඟින් ඵරලක්තිඹ වහ ඹන ිශඹදභ 40% 

ඩහ ළඩි ප්රභහ ඹක් ංභ යදන ඇත  එදභන්භ නර 

ඳරිදබෝනනඹ 50% ට ඩහ ංභ ද ට ඇත   ංඳද්රය 

ප්රතිච්රීය ඹ 95% කින් ඳභ  ර්ධනඹ යදන ඇත  

එදභන්භ ළඩ ඳරියඹ භහනසි සුදහයී ඳරියඹක් ඵට ඳ්ත 

යමින් දන භහනසි ආතතිඹ ංභ කිරීභ ව ආඹතන 

හර්ඹක්භතහඹ ඉවශ නළශවීභ ද දභහිදී දළත වළකිඹ  

(දඵ ම්බුර ව ං්තපුතයනහ, 2010). 

 

 ංර්තත Hirdaramani ඇඟලුම් ආඹතනදෂ මිහිර 

වරිත ර්භහන්තලහරහ 
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දභභ ර්භහන්තලහරහ තුශ වරිත ඳරිය ළරසුම්ය ඹ 

භක න් ඵරලක්ති ඳරිදබෝනනඹ ළරකිඹ යුතු ඳරිදි ංභ ද ට 

දන ඇත  තද ර්හ නරඹ බහිශතඹ තුලින් මුළු නර 

ඳරිදබෝනනඹ ංභ ය ඇති ආහයඹ වඳුනහත වළකිඹ  

(දඵ ම්බුර ව ං්තපුතයනහ, 2010).3* 

  

 

රඳ ටවන් 04 සිදු Brandix Wear ආඹතනදෂ     රඳ ටවන05 තුෂහිරිඹMAS  

වරිත ර්භහන්ත ලහරහ                                             ආඹතනඹ තුරුළි ර්භහන්ත    

මුරහශ්රඹ   Brandix(2009) ලහරහ මුරහශ්රඹ  MAS    

 intimates Thuruliya  

                                                                                          (2008) 

 

 

 

 

 

3*(නතන හර්මීය දෂ වරිත මුහුණුය,ඒ  ඩබ්  ජී  එන්  එම්  ංදබ්ය්තන  

ආධුනි ථිහචහර්ඹඹ,භූදෝර ිශදයහ         ංධයඹනහශලඹ,භහනලහසත්ර වහ 

භහජීඹිශදයහ   ීඨයඹ, ශ්රී නඹර්ධනපුය ිශලසිශදයහරඹ   
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සක් භ උඳදඹෝගීතහ ළඩි කිරීභ වහ ෘ්තතීඹ 

ක්රිඹහහයම්ර දී වරිතහහය හයු ිශදභෝචනඹ වළකි තහක්  

දුයට ංඩු කිරීභ සිදු යමින් රැකිඹහ සිඹෂර වරිත රැකිඹහ 

දදට දනස  යමින් ආර්ථිඹ වරිත ආර්ථිඹක්  දරට 

දනස  ශ යුතු ඹ  

වරිත රැකිඹහර ප්රභහ ඹ  නඹ කිරීභ ඉතහ භ 

ංභිදඹෝහ්තභ ඹ   වරිත දනහ නියුක් තිඹ ඇති කිරීභ ංනු 

ආර්ථිඹ රැකිඹහ, වරිත දභන් භ දුඹුරු ආහයදඹන් ද 

ඳතින්  රැකිඹහ පූර්  වරිත වීභට ප්රතිපර (නිභළවුම්  ංඩු 

හඵන් උඳදඹෝගීතහක්  හිත ිශඹ යුතු ංතය ෘ්තතීඹ 

ක්රිඹහහරී්තදෂ දී වරිතහහය හයු ිශදභෝචනඹ ංඩු ශ යුතු 

ඹ  රැකිඹහ තහක්  ඹ දඹ දහ නිමින් වහ සුරුම්භ 

වඳුන්හ දීදභන් වළකි තහක්  දුයට හඵන් වරිත ආර්ථිඹක්  

ද ඩනළඟීදම් දී  හභහනයදඹන්  ආර්ථිඹ, ච්රීඹ 

ආර්ථිඹක්   ඵට ඳ්ත කිරීභ මලි ංලයතහක්  දර 

වඳුනහදන ඇත  එනම් නිසඳහදනඹ වහ දනහ වහ 

දඹ දහන්නහ ද්රය ප්රතිච්රීය ඹ වහ ප්රතිබහිශතඹ තුළින් 

නළත නළත බහිශත ය සීමිත ම්ඳ්ත ංයඳරිස ම් 

යළනීභ දභන් භ තහක්  ඹ දඹ දහනිමින් දම් ක්රිඹහලි 

ඳරිය හිතහමී ආහයඹට ආර්ථිඹ තුශ සිදු කිරීභ භඟින් 
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ආර්ථිඹ ක්රිඹ ශ යුතු ඹ  ත ද බහිශතඹ ංඩු කිරීභ වහ 

නනතහදස ආෂඳ ර්ධනඹ වහ ිශිශධ ක් දනත්ර වහ වරිත 

උඳහඹ භහර් පිළිදඹර ය ඒහ ක්රිඹහ්තභ කිරීභ ද ංතයලය 

හර්ඹඹකි  

ඳරිය හිතහමී යහඳහය දව්ත වරිත යහඳහය ආයම්බ කිරිභ 

තුළින් ඳරියඹට ව භහනඹට ඹවඳ්ත ප්රතිපරඹ  රළදඵනහ  

දභන්භ එභඟින් තියහය ශර්ධනඹට  භඟ ඳහදනු  

රළදබ් වරිත ශෂඳඹන් දර  පුයහ ප්රචලිත ංතය ඒ වයවහ 

ංදරිශය   ක්රභදහද ඹන යහඳහය දියුණු  දමින් 

ඳතී ඳහරිරි ංර්බුද පිළිඵ  දළනු්ත ඳහරිදබෝක ඹන් 

ිශසින් දභභ වරිත යහඳහරිඹන් ව දනහ ඳඹන්නන් දත 

ඳළමිණිදම් ළඩි ප්රනතහක් ර්තභහනඹට ඩහ ංනහතදෂදී 

දක්නට රළදඵනු ඇත  එඹට  දවනතු  න්දන්  ඒ වයවහ 

මුරයභඹ ලදඹන් සිදු න හසි ව ඳරියඹට සිදු යනු 

රඵන දනඹ  දවනතුදනි ංදනක් යහඳහයඹන්ට හදප්ක් 

වරිත යහඳහය වයවහ රළදඵන ආ්තභ තෘප්තිඹ්ත හසිඹක් දර 

වඳුනහදන ඇත    
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 අලම ඉඩ ප්රමාණයක කෂි   ලොලන් ආරම්භ කිරිම. 

 

 

 
ංභ ඉඩ න රද එශලු 

 (රුප ව ශන 6) 

වරිත යහඳහයඹන් ංතය  ඉතහභ හසිදහඹ ව ඳවසු 

යහඳහයඹකි   ඉඩඩ ංභවීභ දවනතුදන් නයහශ්රිත 

නිදසර දභභ යහඳහයඹන් සුළු ලදඹන් නිදන ඉවශ 

භවදෂ සිදුශ  වළකි ංතය දම් වයවහ නිදන එදිදනදහ 

බහිශතඹට යහඹනි දඳ දව ය ංභ දවෝ ම්පූර්  ලදඹන් 

දන දඹ දන රද එශලු  බහිශතඹට ත වළකිඹ  එදභන්භ 

නිදන බහිශතඹට ංලය ප්රභහ ඹට ඩහ පරදහ රළදඵන 

ිශටදී කුඩහ යහඳහයඹක් ආයම්බ කිරීභට වළකිඹහ රළදබ්  

එන්න් ඹම් මුරයභඹ හසි රඵහත වළකිඹ  ද්තද්ත ඉඩඩ 

ඳතින්දන් නම් එශලු,ඳරතුරු ව භෂ ර් සිටුවීභ භක න් 

ආර්ථි ව ආර්ථිභඹ දන න ප්රතිරහබ රඵහ ළනීදම් 

වළකිඹහ ඇත  
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 විකල්ප බක්තිය (සුර්ය ආලෝකය ආශ්රිත 

ලයාපාර)  

 
නිඹඹ ඇති  හර සීභහන් තුශදී නරදෂ හිඟභ දවනතුදන් 

ිශදුලිඹ ව නරඹ රඵහ ළනීභ ළටලුකි  එදභන්භ 

ඵරලක්තිඹ ංයපිරිභළසදභන් බහිශත කිරීදම් ංලයතහඹ ද 

භතු වී ඇති දවන්න්  භඹ ආන්නදෂ ඇති යටක් දර 

හිරු එළිඹ දඹ දහනිමින් හිරු එළිඹ භක න් ලක්තිඹ උඳදන 

ඳළනරඹන් දඹ දහළනීභ ළනද ංධහනඹ දඹ මු වී තිදබ්  ඒ 

වයවහ දර  පුයහ ප්රචලිත ඇති සර්ඹ ආදරෝඹ ආශ්රිත 

යහඳහයඹක් ආයම්බ කිරීදම් වළකිඹහ ඳතී  ිශදලනදඹන්භ 

දභභ යහඳහයඹන් වයවහ ිශදුලිඹ ව නරඹ ළනි ඵර ලක්තින් 

ංයපිරිභළසදභන් බහිශත කිරීභට වළකිඹහ රළදබ්  දළනට ශ්රී 

රශහ තුශ දම් ආශ්රිත යහඳහයඹන් ප්රචලිත දමින් ඳතී  

 පරිවර හිතකාමී ලවේදුම් කාරකයන් භාවිතය  

(දනදුම්හය ිශකිණීභ ව ඒ ආශ්රිත දනදුම් යහඳහය  

 

ඳරිය හිතහමී දනදුම්හය  ිශකිණීභ ව ඒ ආශ්රිත දනදුම් 

යහඳහය ආයම්බ කිරීභ ත්ත හසි රළමඹ වළකි යහඳහයඹක් 

දර වඳුනහත වළකිඹ  නයහශ්රිත දභළනි යහඳහය 

හර්ථ සිදුශ වළකිඹ  නරඹ දන දඹ දහ දනදීම් ව පිරිසිදු 

කිරීදම් වළකිඹහ ඳතින ංතය එළනි නතභ ක්රභ දඹ දහ 
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ළනීභ භක න් සීමිත ම්ඳතක් න නරඹ ංයපිරිභළසදභන් 

බහිශත කිරීභට වළකිඹහ රළදබ්  නමු්ත දභභ යහඳහය නම් ශ්රී 

රශහ තුශ එතයම් ප්රචලිත නළත  

 සුළු පරිමාණ  ලයාපාරයන් 

ිශිශධ නිදස ංරශය ඹට දඹ දහනු රඵන ලහ ර් 

ඳහ්තති ආශ්රිත හය ිශකිණීභ භක න් ආදහඹභක් රඵහ ත 

වළකිඹ  ිශිශධ ඳරතුරු එශලු බීන ර් වහ දව  ඉෂලුභක් 

ඳතී  ඵද්ධ යනු රළබ ඳරතුරු ලහ ව භෂ වහ ළඩි 

ඉෂලුභක් ශ්රී රශහ තුශ ඳතී  

 ලෙලතු අංකරණය පිළිබඳල උපලේනය 

දතු ංරශය ඹ පිළිඵද දළනුභක් ඳතී නම් ඒ පිළිඵද 

ළභළ්තතක් දක්න පුද්රඹන්ට උඳදදස රඵහ දීදභන් මුදෂ 

ඉඳයීභට වළකිඹහක් ඇත  ිශදලනදඹන්භ දඵ දවෝ 

හන්තහන් ිශිශධ භෂ ර් ව ංරශහයඹ දවහ න ලහ 

පිළිඵ නිසි දළනුභක් දන භළති සියන ිශට දභළනි 

උඳදද්ලනඹන් රඵහ දීදම් වළකිඹහ ඳතී  දම් වයවහ ඳරිය 

හිතහමී යහඳහරිඹකු දර ද්තදතන්භ ද ඹහත වළකි 

ද ම්දඳෝසට් ද්රය දඳ දව ය දර දඹ දහ න්නහ ංයුරු 

යහඹනි ද්රය ංභ ලදඹන් දඹ දහ නිමින් දභභ හන් 

ආදිඹ සිදුයනු රඵන ආහයඹ, ද ම්දඳෝසට් දඳ දව ය 
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බහිශත යනු රඵන ආහයඹ පිළිඵ දළනු්ත යමින් එඹ 

දනහක් දර ඳ්තහදන ඹහභට වළකිඹ  

භවෂ නිහඹන්හි ජි්තන පුද්රඹන් ද දභභ හන් 

පිළිඵද දළඩි ළභළ්තතක් දක්න ංතය ංභ ඉඩ ප්රභහ ඹ 

දවෝ නි ංබයන්තයදෂ හ ශ වළකි කුඩහ ලහ හ 

ව නඩ්තතු භක න් භවෂ නිහ ංරශහය කිරීභට උඳදදස 

රඵහදීභ ද දභඹට ඇතුශ්ත දහ දභළනි යහඳහයඹන් ප්රසිද්ධ 

යළනීභ දවහ පු්තඳ්තර දළන්වීම් ඳශකිරීභ ව 

ංන්තර්නහරඹ වයවහ ඳවසුදන්භ සිදුශ වළකිඹ  

 ශරිත ලෙොඩනැගිලි  ඉදිකිරිම  පිළිබඳල උපලේනය 

 

ිශදලනදඹන් දභභ උඳදද්ලනඹන් හර්ථ ඳ්තහදන  

ඹහදම් වළකිඹහ ඇ්තද්ත  ෘවනිර්භහ  ශිෂපින්ට, ංබයන්තය 

ංරශය ඹ සිදු යන පුද්රඹන්ට, ද ඩනළක ලි 

ද න්ත්රහ්තරුන්ට ව ඳරිය හිතහමී ද ඩනළක ලි  

ඳරිචඹන් පිළිඵ නිපු තහඹක් ඇති  ිශදලනඥයනඹන්ටඹ  

දභභ යහඳහයඹන් ංභතය ආදහඹභක් රඵහ ළනීභ දවහ 

ප්රදඹෝනන්තඹ  
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 ශරිත ප්රලාශන ලවේලාලක් පලත්ලාලෙන යාම 

 
ඳහ ඳළදි කුලී ඳදනම් භත රඵහදදන සථහනඹක් 

(රුප ව ශන 7) 

ිශදද්ශිඹන් දත ප්රහවන ඳවසුම් ළඳයීභ වයවහ ත්ත 

හිතය වරිත යහඳහයඹක් ඳ්තහදන ඹහභට වළකිඹ  

ිශදද්ශිඹන්ට ඳහ ඳළදි, සකුටර්, වඵෂ ඔරු, ඳහරු ළනි 

ශචහයඹන් ආර් ඹ න ප්රහවන ක්රභ කුලී ඳදනම් භත 

ඔවුන්ට රඵහදීභ භක න් ද ිශඹදභ ඉතහභ ංඩු භට්ටමින් 

තඵහදන ආදහඹම් ඉඳයීදම් වළකිඹහ ඳතී  

 මී මැසි ලයාපාරය 

 

මී භළසි දඳට්යඹක්. (රුප ව ශන 8) 
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මී භළසි දඳට්ය ස ය ඒ වයවහ මී ඳළණි රඵහ ළනීදම් ව 

ිශකිණීදම් ංසථහ තිදබ්   මී ඳළණි දවහ දශදඳ දශන ළඩි 

ඉෂලුභක් ඳතින ංතය ශ්රී රශහ තුශ හර්ථ දභඹ 

සිදුශ වළකිඹ  ද්තද්ත දන්ත භෂ ව ඳරතුරු 

වටන්නහ ලහ ඉක්භනින් ඳයහ ඹ වීභ දවහ ද දභභ 

යහඳහයඹ උඳහරී නු ඇත  

 අංකාර මල් ලොල 

 

ිශකිණීභට ප්රහවනඹ යනු රඵන භෂ 

(රුප ව ශන 9) 

සබහිශ භෂ වහ දශදඳ දශන දළඩි ඉෂලුභක් ඳතින 

ංතය දභභක න් ිශලහර ලදඹන් රහබ ඉඳයීදම් වළකිඹහ 

ඳතී  ිශදලන ංසථහ දවහ දභන්භ දන්ත ංදඹකුට සුඵ 

ඳළතීභ දවහ සබහිශ භෂ බහිශත කිරීභ ර්තභහනඹ න ිශට 

ශ්රී රශහ තුශ්ත ප්රචලිතඹ  භශර ංසථහ උදදහ සබහිශ 

භෂ  ළඩි ලදඹන් දඹ දහ න්නහ ංතය  ංරශහය භෂ 
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හ   හර්ථ වරිත යහඳහයඹක් දර ශ්රී රශහ තුශ රහබ 

ඉඳන්ඹ වළකිඹ ඉවත  යහඳහයඹන්ට  ංභතය  ත්ත ඳරිය 

හිතහමී යහඳහය යහශිඹක් ඳතී  ඒ පිළිඵද ංධහනඹ දඹ මු 

කිරීභ භක න් ංභතය ආදහඹභක් ව ඳරිය හිතහමිදඹකු 

දර ජී්ත වීදම් වළකිඹහ රළදඵනු ඇත 4* 

05.නල ශරිත විප්ලය 

වරිත ඹන දන දඹ දහන්නහ ංලු්ත භ ශෂඳඹ න වරිත 

ිශප්රඹන්  න වරිත ිශප්රඹ ඹන්දනහි යර ංදව 

න්දන් යට ආර්ථිඹ වරිත ආර්ථිඹක්  දරට ඳ්ත කිරීභ 

වහ ව ඩිනම් ඳරිර්තන ළඩටවන ඹන්නන්  

ිශදලනදඹන් භ ංද දරෝ භට් ටදම් ප්රලසනඹක්  වී ඇති දියහඳ්ත 

දන  න දඳ ලිතින් වහ ප්රහස යක් ර ංධි බහිශතඹ වහ නිසි 

දර ංඳවය ඹ දන  කිරීභ පිළිඵ  ද ඩනළඟී ඇති ළටලු 

ිශඳීභ වහ ඉවත කී න වරිත ිශප්රඹක්  ඇති ශ යුතු 

ඹ න වරිත ආර්ථිඹ යහ දභදවඹවීභ පිණි දළනට ස  

ය ඇති වරිත ද ඩනළඟිලි භහර්දෝඳදද්ල, වරිත ප්රම්ඳහදන 

භහර්දෝඳදද්ල  ආදිඹ  පුළුෂ ලදඹන් දඹ දහළනීභ වහ 

ංලය උඳහඹභහර් වහ ෛනති උඳහශ ඩිනමින්  

4* මරහශ්ර-www.greenbusinessnetwork.org  

 



Department of Manpower and Employment Page 38 
 

ස  ය ශර්ධන ක්රිඹහලිඹට දඹ දහළනීභට ඩිනමින් 

ටයුතු කිරීභ තුළින් ච්රීඹ ආර්ථිඹක්  ඵරන්හ වරිත 

ආර්ථිඹ යහ පිඹභශ කිරීභ ද වරිත ිශප්රඹට ංතයලය ව 

හධඹකි  

න වරිත ිශප්රඹක්  තුළින් වරිත රැකිඹහ උ්තඳහදනඹ ශ 

වළකි ඹ  උදහවය ඹක්  ලදඹන් ඳරියඹට වහනි යන 

දියහඳ්ත දන  න  ද්රය වහ දඳ ලිතින්, ප්රහස යක්  දනුට 

දියහඳ්ත න ංමුද්රය දඹ දහදන  ිශෂඳ බහණ් ඩ නිඳදවීභ 

ග්රහමීඹ භට් ටමින් නිසඳහදනඹ කිරීභට ළරසුම් කිරීභ, ංතවළය 

දභහ ඇති භූමි ංමුද්රය රඵහළනීභ වහ ංලය යහඳෘති (උදහ 

:- ඳන් හ වහ ඳළදුරු ිශවීදම් ර්භහන්තඹ  සිදු කිරීභට 

දඹ දහළනීභ භඟින් බහණ් ඩ නිසඳහදන ටයුතු තුළින් වරිත 

රැකිඹහ උ්තඳහදනඹ කිරීභ්ත ශ වළකි ඹ  දම් තුළින් ග්රහමීඹ 

නනතහදස ආර්ථිඹ ඉවශ නළශිශඹ වළකි ඹ  

වරිත ංමුද්රය ස  කිරීදම් ග්රහමීඹ ර්භහන්ත න වරිත 

ිශප්රඹ තුළින් නවීය ඹ ශ යුතු ංතය එභඟින් 

හර්ඹක් භතහ ඉවශ නළශිශඹ යුතු ඹ  තහක්  ඹ තුළින් 

දියහඳ්ත දන  න ඳරියඹට ළටලු ඇති යන ද්රය, දියහඳ්ත 

න ද්රය (උදහ :- ම්පූර් දඹන් භ දියන දඳ ලිතින්  දර 

ඳරිර්තනඹ ශ වළකි නම් ිශප්රවීඹ දන සිදු යන 
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ශක්රමි හරඳරිච්දදදඹ තුශ දී ක්රිඹහ්තභ ය ඳසු එභ 

ආදද්ල ර්භහන්ත ග්රහමීඹ භට් ටභ දක් හ ඳළතිරුණු දද්ය ඹ 

ර්භහන්ත ඵට ඳ්ත ශ යුතු ඹ ංධයහඳන ක්රභඹ නවීය ඹ 

ය දම් ර්භහන්ත පිළිඵ පුහුණු, දළනුභ රඵහ දීභ ද න 

වරිත ිශප්රදෂ ත්ත ඳළතිඩක්  දහ  

ිශිශධ ර්දෂ වරිත යහඳහය ශ වළකි දඵ දවෝ ංශල තිදබ්, 

ඒහදෂ ප්රධහන ඳයභහර්ථඹ න්දන් සහබහිශ ම්ඳ්ත 

ශයක් ඹ කිරීභ ව මිනිහදස ඳහරිරි ඵරඳෆභ ංභ 

කිරීභන්   එක් එක් ක්රභඹට රඵහ දී ඇති ප්රදහලඹ ංනු ිශිශධ 

වරිත රැකිඹහ ිශලසදෂ ඹ ශ වළකිඹ  

න වරිත රැකිඹහ ක්දස ත්රඹන් - 

ංශලඹ ප්රදද්ල වරිත රැකිඹහ 

ෘෂිර්භහන්
ත 

හඵනි 
ද ිශතළන 

නර ත්ත්ත හර්මිඹහ 

නර දඳෝ 
ශභනහය ඹ 

ළසි නරඹ රැසකිරීදම් 
ෘ්තතිඹන් ව 
හර්මිඹන් 

ළසි නරඹ රැස 
කිරීභ 

  

ඉදිකිරිම්  

ඵරලක්ති 
හර්ඹක්භ 
ආදරෝය  
උඳය  ව 
උඳය  
ළරසුම් කිරීභ, 

සර්ඹ දඳ ම්ඳ 
හර්මිඹන් 
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ළරසුම් කිරීභ 
ව නිසඳහදනඹ 
කිරීභ, 

ඵරලක්ති 
ිශ න වයවහ 
ඳතින 
ද ඩනළක ලිර 
හර්ඹක්භතහ 
ළඩි කිරීභ  

වරිතහහය දවෝ 
දඳ ලිවවුස ෘ්තතිඹන් 
ව හර්මිඹන් 

වරිත 
ද ඩනළක ලි 
ළරසුම් කිරීභ 
ව ඉදිකිරීභ 

වරිත ඉදි යන්නන් 

වරිත නරනර, 
ශදහද ඳදනම් 
ව උඳය  
බහිශතහ කිරීභ 

වරිත  නිර්භහ   
ෘ්තතිඹන් 

ඵරහහයදෂ 
ඳර්දෂ   
ඉදිකිරීම් ව 
ංධීක් ඹ  
ඵරහහය 
හර්ඹක්භතහ 
ව හඵන් 
ංනුක්රභ ඹ 
ඇතුළු 

වරිත ළඩ 

ලක්තිඹ ඵරහහය 
හර්ඹක්භතහ 
ව හඵන් 
දන් කිරීභ 
ඇතුළු ඵරහහය 

සර්ඹ දෝ හර්මි 
ශිෂීඨන් ව 
ඉශජිදන්රුන් 
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ඳර්දෂ , 
ඉදිකිරීම් ව 
ංධීක් ඹ  

ඵරහහය 
හර්ඹක්භතහ 
ළඩි කිරීභ  

සුශශ ඵරලක්ති 
දනන්න් 

ෛන ඉන්ධන 
ෘ්තතිඹන් 

තයශ ඵරලක්ති 
නිසඳහදඹහ 

න හ 
නළත න හ 
ව න හ 
යහඳෘති 

සබහිශ ිශද්ඹහඥයනඹන් 

සිෂරය 

වරිත නිසඳහදන 
ව ිශදලනදඹන් 
වරිත දශළෂ 
ඉරක් කිරිභ   

වරිත ිශකුණුම් පුද්රඹහ 

 හධිහරීරුන් 

ංඹළමිඹන් 

ිශකුණුම් ආශ්රිතඹන් 

දභෝටර් යථ 
ව ප්රහවන 
  

ඩහ ඉන්ධන 
හර්ඹක්භ 
හවන ව දඳ දු 
ප්රහවන ඳද්ධති 
පිළිඵ 
ඳර්දෂ  ව 
ළරසුම්  
ිශෂඳ ඉන්ධන 
හිත හවන 
නිසඳහදන්න් 

 
 
 
ිශෂඳ ලදඹන් පියව 
හවන නිසඳහදනඹ 
  

ශචහය වහ 
ආන්තු 
්තහයඹ 

ිශදුලිඹ ඉතිරි 
කිරීභ වහ 
භධයත 
ආදරෝය 

ඳහරිරි ශචහය 
භහර්දෝඳදද්ල 
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ඹ ව හයු 
මීය  
ඳද්ධති ළනි 
ඳරිය හිතහමී 
බහිශතඹන් 

ඳහරිරි 
ශචහය 
භහර්දෝඳදද්ල 

වරිත ශචහය 
භහර්දෝඳදද්ල 

ංධයහඳන වරිත ර්ධනඹ 
ව ආර්ථිඹ 
ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
වහ 
ඳර්දෂ  ව 
ශර්ධන 
ටයුතු 

සබහිශ ශයක් ඹ 
පිළිඵ ඳර්දෂ  වහ 
ශර්ධනඹ 

ඳහරිරි 
ංධයහඳනඹ 
ඉළන්වීභ 

වරිත ිශදයහඥයනඹහ 

ශයක්  ජී 
ිශදයහඥයනඹන් 

  

06.ශරිත වශතිකකරණය 

කිසිඹම් නිසඳහදනඹක් ,දනහක් ඳරිය හිතහමී (වරිත  

දර පිළිළනිභට පිළි්ත ආඹතනඹ වතිය ඹක් 

තිමඹ  යුතුඹ   නිසඳහදනඹට වරිත වතිඹක් තිදබ් නම් 

නහතයන්තය දශදඳ ශ නඹ ළනිභ ඳවසු නු ඇත  ශ්රි 

රශහදහද  යහන වරිත වති බහිශතහ න ඵක්ද දළ ත 

වළකි  දහ  දභභ ත්තඹ නිළයදි ය දන තදව ්ත 
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ංනහතදෂ යදට් නිසඳහදන ර ංදශනිශදෂදි  ිශලහර වහනිඹක් 

සිදු ිශඹ වළකිඹ  

වරිතහහය ෆස ිශදභෝචනඹ ප්රභහ ය ඹ කිරිභ  

කිසිඹම් නිසඳහදනඹක් සිදු යන ිශට ද ඳභ  හඵන් 

ප්රභහ ඹක් ඳරියඹට නිකු්ත දහද ඹන්න  නඹ ය එභ 

ප්රභහ ඹ ංඩු කිරිභට ටයුතු  කිරිභ දභන්න් සිදු  දදර්  

හඵන්ඩදඹ ක්න්ඩ් ංධි ප්රභහ ඹක් ඳරියඹට මුදහ 

වළරිදභන් ඳරියදෂ භතුලිතබහඹ ම ළදට් එඹ ඳරියඹ 

ිශනහලිශභට  දවනතුක් ිශඹ වළකිඹ න හ භඟින් ඔක්ෂිනන් 

ප්රභහ ඹ ළඩි යනු රළදබ්  වතිය දෂදි ඹම් නිලසචිත 

භට්ටභට ඩහ  CO2 ිශදභෝචනඹ සීභහ ශ යුතු දහ  

 වරිතහහය ආචය ඹ දන න්නට ඳෘථිිශඹ භත හභහනය 

උසන්තඹ - 18oC ඳහ න්නට ඉඩ තිබුණි  (දභභ 

උස ්තඹ ඳෘථිිශදෂ ෘස  සතු උස ්තඹන්  නමු්ත 

ඳෘථිිශදෂ ඳවශ  හයුදෝරදෂ සිදුන ංහභහනය උස ්ත 

දනස වීම් රට දවනතු න්දන් මලි ලදඹන්භ මිනිස 

ක්රිඹහහයම්ඹ  හයුදෝරඹට වරිතහහය හයුන් මුදහ වළරීභ 

, භුමිඹ දඹ දහන්නහ  පිළිදදරහි ඳතින ංක්රමිතහ ළනි 

ක්රිඹහන් නිහ සිදුන දභඹ , භහන ක්රිඹහහයම් නිහ සිදු 

න වරිතහහය ආචය ඹ, දර වළඳින්දන්  

https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%AB_%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94
https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%B7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA_%E0%B6%BA%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E2%80%8D%E0%B7%8F&action=edit&redlink=1
https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92&action=edit&redlink=1
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80_%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A_%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F_%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94_%E0%B7%80%E0%B6%B1_%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB_%E0%B6%86%E0%B6%A0%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80_%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A_%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F_%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94_%E0%B7%80%E0%B6%B1_%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB_%E0%B6%86%E0%B6%A0%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA
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ප්රධහන වති ර්  

කිසිඹම් නිසඳහදනඹක් සිදු කිරිදම්දි එකී නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

ඳරිය හිතහමී සිදු යන්දන්ද ඹන්න පිළිඵ වති කිරිභ 

වහ න ආඹතන  නහක් තිදබ් වරිත මුද්රහ 

වතිඹ(green seal certification) , න බහයහය බහ 

දෂඵරඹ ( forest stewardship council  label), වති ශ 

හඵන්              (certified carbon Neutral), ළසි නහන්තය 

න්ධහනඹ (Rain forest alliance) හධහය  හඵනි 

නිසඳහදන දශහභ (Fair trade organic)  

i. ඳහරිරි (වරිත  පුද්ලි වතිඹ. 

ඳරිය හිතහමී රැකිඹහන් සිදු යන පුද්රඹන් 

ම්ඵන්ධදඹන් යනු රඵන වතිය ඹ දභහිදි  සිදු 

දදර් උදහ දර පුද්රදඹක් ඳරිය හිතහමී දර කිසිඹම් 

දනහක් නිසඳහදනඹක් යදන ඹන්දන් නම් එඹ වරිත 

රැකිඹහකි ඇතළම් දවෝටෂ ර සබහිශ ිශයහඥයනඹහ 

(Naturist) ඹනුදන් තනතුයක් ඇත ඔහුදස හර්ඹ නුදෂ 

දවෝටරදෂ ටයුතු ඳරිය හිතහමී සිදු යදන 

ඹහභඹ දභළනි වතිඹන් රඵහ ්ත පුද්රදඹකුට 

දරෝදෂ ඕනළභ සථහනඹ රැකිඹහක් කිරිදම් වළකිඹහ 

ඇත  
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ii. ISO 14001 Certification -වතිය ඹ. 

ශ්රි රශහදහ බහිශත දදයන ප්රධහනතභ වතිය ඹ දභඹ 

දහ   ඒ ම්ඵන්ධදඹන් ශ්රී රශහ නහති  ප්රමිති ආඹතනඹ 

ටයුතු යනු රළදබ්  කිසිඹම් නිසඳහදන හර්ඹඹදී ඉවත 

වන් වරිත වති ංනිහර්ඹදඹන්භ ත යුතු දන දහ  

එදව්ත බහණ්ඩ ංඳනඹනදෂ දී ඇතළම් ළනුම්රුන් ඉවත 

වන් ආහයදෂ වතිඹක් රඵහ තිදබ් ද ඹන්න පිළිඵ 

ංධහනඹ දඹ මු යන ංසථහ තිදබ්  උදහවය ඹක් දර 

ඇඟළුම් ංඳනඹනදෂ දී නිසඳහදඹන් ඳරිය හිතහමී්තඹ  

ම්ඵන්ධදඹන්  සිදු ය ඇති දද්ෂ පිළිඵ ළනුම්රුන් 

ිශසින් ිශභනු රළදබ්  එහි දී ළණුම්රුන්දස  

ංලයතහදඹන්   එක් දර එභ වති ප්රදඹෝනන්ත දහ  

එදන වු්ත ශ්රී රශහ තුශ ළණුම්රුන්දස 

ංලයතහදඹන්    එක් දර ඉවත වන් වති 

ළරකිෂරට නු  දන රළදබ්  ංභ ලදඹන් යනදෂ 

දටන්ඩර්  ක්රිඹහලිදෂ දී වු ද එළනි ංලයතහඹක් දන  

ඳතී  

 “from cradle to grave”ආවහය නිසඳහදඹක් 

හදහ  සිට නිසඳහදනඹ  ආඹතනඹට රඵහ 

දන නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹට බහනනඹ  ය  

ඳහරිදබෝක ඹහ දත රඵහ දී  ඳහරිදබෝක ඹහ 
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යන ක්රිඹහහයම් ඳහරනඹ ය 

ශභනහය ඹ කිරිභ  ංලයදහ  (ISO 

14001:2015 certification  

 උදහවය  දර  නිසඳහදනඹක් සිදු යන  

යහඹන ද්රය   ආඹතනඹක් පිටයට 

නිසඳහදිත   යහඹනි   නිසඳහදනඹක්  

රශහට  දනිශ්ත  ක්රිඹහලිඹට රක් ය 

දනන්න් , ඳහරිදබෝක ඹන්ට රඵහ දී  

ඳහිශච්චි ය ඇසුරුම්ය ඹට සිදු න දද්? 

වහනිඹක් වු නිසඳහදනඹට කුභක් ශ යුතුද?.ඒ 

සිඹෂර පිළිඵ භනහ  ඳරිඳහරනඹක් තඵහ 

ළනිභ  ඒ වහ  ISO 14001:2015 

වතිය ඹ,ංනිහර්ඹදඹන් තිමඹ යුතුඹ  

 ISO 4000- ඹනු ඳහරිදබෝක න්න්දස ව 

ංදනකු්ත ඳහර්ලසරුන්දස ංලයතහ 

පුයහලීභට ආඹතනරට උඳහය කිරීභ 

වහ නිර්භහ ඹ ය ඇති ත්ත්ත 

ශභනහය  ඳද්ධතිරට ංදහශ ප්රමිති 

මවඹකි  දභභ ප්රමිති ඕනෆභ ිශදද්ල දශ 

යහඳහයඹට ංතයලය දහ. දර  පුයහ 

සියන භහම් ඳරියඹට ඔවුන්දස ංහිතය 

ඵරඳෆම් ංභ කිරීභට උඳහය කිරීභ වහ 

නිර්භහ ඹ යන රද ප්රමිති මවඹකි  එඹ 

ිශලහර ව කුඩහ ආඹතන ිශසින් ළඩිදියුණු 



Department of Manpower and Employment Page 47 
 

යන රද ව ඩහ්ත ඳහරිරි ලදඹන් 

දළනු්ත ත්ත්ත ශභනහය  ඳද්ධති 

වහ යහමුකි ISO 14000 ඹනු ආඹතනරට 

තභ දභදවයුම්ර ඳහරිරි ඵරඳෆභ ංභ 

ය ළනීභට උඳහය කිරීභ වහ නිර්භහ ඹ 

යන රද ප්රමිති මවඹකි ISO 14000 

ම්භත යන ආඹතන ඳරිය හිතහමී 

බහිශතඹන් භඟ ඔවුන්දස ංනුකරතහඹ 

නහථ යන වතිඹක් රඵහ ත වළකිඹ  

ISO 14000 ඹනු යහඳහය බහිශතඹන් ව 

නිසඳහදන වහ ඳරිය හිතහමී ංයමුණු ඇති 

ය ළනීභ ව ඒහ හක්හ්ත ය ළනීභ 

වහ පිඹදයන් පිඹය 

භහර්දෝඳදද්ලනඹකි  ඳහරිරි ඵරඳෆම් 

ංභ යමින් ක්රිඹහලි හර්ඹක්භ 

ශභනහය ඹ කිරීභට භහම්රට 

උඳහය කිරීභ දභහි ංයමු න්  

ISO 14000 ප්රමිතීන්හි වයඹ ISO 14001 හි ංන්තර්ත න 

ංතය එඹ ඳහරිරි ශභනහය  ඳද්ධතිඹක් (EMS) 

ක්රිඹහ්තභ කිරීභ වහ භහර්දෝඳදද්ල ඳඹන්  ISO 14000 

හි ඇතුශ්ත ප්රධහන ප්රමිතීන්  
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 ISO 14001: ඳහරිරි ශභනහය  

ඳද්ධතිර පිරිිශතය 

 ISO 14004: භහර්දෝඳදද්ල ම්භතඹ 

 ISO 14010 – ISO 14015: ඳහරිරි 

ිශ නඹ ව ංදහශ ක්රිඹහහයම් 

 ISO 14020 – ISO 14024: ඳහරිරි දෂඵෂ 

කිරීභ 

 ISO 14031 ව ISO 14032: ඳහරිරි 

හර්ඹ හධන ඇයීභ 

 ISO 14040 – ISO 14043: ජීන චක්ර 

තක්දනරු 

 ISO 14050: නිඹභඹන් ව ංර්ථ දළක්වීම් 

  ISO-9000-නිසඳහදනඹක් දවෝ දනහක් 

ම්ඵන්ධ යහසථහපිත වහ නිඹහභන 

ංලයතහ තුශ ඳහරිදබෝක  වහ ංදනකු්ත 

ඳහර්ලරුන්දස  භහන ංලයතහ 

පුයහලිභට වති කිරිභට ආඹතනරට 

උඳහය න ත්ත්ත ශභනහය  ඳද්ධති 

දහ  
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 ISO-45000- දන ආයෂහ ළඩි දියුණු 

කිරීභ, දනහ සථහන ංදහනම් ංභ කිරීභ ව 

ඩහ දව , ආයක්ෂිත දනහ ත්ත්තඹන් 

නිර්භහ ඹ කිරීභ ම්ඵන්ධදඹන් ඵළරෑරුම් 

දර ටයුතු යන ආඹතන වහ, ISO 

45000 ඇත  

ප්රමිති ආඹතනදෂ වතිය ඹ (ිශඹදභ ව හරඹ  

 ංඹදුම්ඳත බහත ශ වළකිඹ  ඒ වහ  

WWW.slsi.lk  website  බහිශත කිරිභ  

 ංඹදුම්ඳත භඟ දන්ත ලිඹ කිඹිශලි ඉදිරිඳ්ත ශ 

යුතු දහ  

 ලිඹකිඹිශලි ISO 14001:2015 stranded  එට  ංනු 

ංදහශ ය ළදිඹ යුතුඹ  (දින  07ක් Document 

review     

 ිශ න දදක් සිදු දදර්  

ප්රථභ  ිශ නඹ 

දදන ිශ නඹ  

දද ංතය  ංභ දන සුභහන 02ක් දහ ඊට ඳසු 

වතිය ඹ නිකු්ත ශ වළ  1 ිශ නඹ ංඩුඳහඩු 

නිළයදි ශ  ඳසු  දදන ිශ නඹට ඳළමිණිභ දදන 
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ිශ නදෂ ංඩුඳහඩු නිළයදි ශ  ඳසු වතිඹ නිතුක් කිරිභ 

 ංවුරුදු 03 ට  වතිඹ නිකු්ත කිරිභ ආඹතන රට ංවුරුදු 

03ට එය මුදෂ දිශභට දන වළකි  වුදව ්ත 

ංවුරුදුදදන් ංවුරුද්දට දනභ වතිය ඹ වහ දනභ 

ංඹ කිරිභ සිදු  දහ  

ශ ශභ හය ඹ සිදුකිරිභ ම්ඵන්ධදඹන්   ඳරිය 

ංධිහරිඹ www.cea.lk දත යතුරු රඵහ ත වළ  

ISO 14001 වතිය ඹ  

 ඳහරිරි ශභනහය  ඳද්ධතිඹක් වහ නිර් හඹ 

දක්හ ඇති ංතය එඹ වති ශ වළ  පරදහයී ඳහරිරි 

ශභනහය  ඳද්ධතිඹක් ළසීභ වහ භහභට දවෝ 

ශිශධහනඹට ංනුභනඹ ශ වළකි යහමුක් එඹ සිතිඹම්ත 

යන්  ISO 14001 ඳහරිරි ඳද්ධතිරට ංදහශ බහිශතඹ 

වහ භහර්දෝඳදද්ල භඟ ංලයතහ ඳඹන්  ඳවුදෂ 

ංදනකු්ත ම්භතඹන් ිශ න, න්නිදහදනඹ, දෂඵෂ කිරීභ 

ව ජීන චක්ර ිශලසදෂ ඹ ළනි ිශදලනෂිත ප්රදහලඹන් 

දභන්භ දද්ලගුණි ිශඳර්ඹහ ළනි ඳහරිරි ංභිදඹෝ 

දදයහි ංධහනඹ දඹ මු යන්  

 

http://www.cea.lk/
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07.ශරිත රැකියා තුළින් බා ෙත ශැකි  ලාසී.. 

 වරිත රැකිඹහ වඳුන්හ දීභ තුළින් , 

 ම්ඳ්ත හර්ඹක්භ ව පරදහයී දර දඹදවීභ  

 ම්ඳ්ත නහසතිඹ ංභ වීභ  

 ම්ඳ්ත උචිත දහරහන් තුර උචිත හර්ඹඹන් වහ 

දඹදවීභ  

 ංඹවඳ්ත ඳහරිරි ඵරඳෆම් ංඩු කිරීභ  

 දෝලීඹ උස ්තඹ ංභ කිරීභට දහඹ වීභ  

 ඕදෝන් ිශඹන ආයක්හ වීභ  

 ඳරිය ඳද්ධතිර භතුලිත ඵ ආයක්හ වීභ  

 යහඳහය හර්ඹඹ හධන ර්ධනඹ 

 දන භහනසි ආතතිඹ ංභ කිරීභ  

 දන ංභිදප්රනය ඹ 

 හර්ඹශූය ව ප්රන්න ළඩ ඳරියඹක් නිර්භහ ඹ වීභ  

 08. ශ්රි ංකාලහ නිප්ාදකන්න්ලස වශ 

කර්මාන්තයන්හි අඩුපාඩු  වශ  ෙැ ළු  

I. වරිත වතිඹ රඵහ ළනිභ සදහච්නහ 

ංලයතහඹකී එඹ ංනිහර්ඹ දන වීභ ළටළුකී  

II. ර්භහන්තරුන්ට බහණ්ඩ  ඇසුරුම් කිරිභ (Big 

digital packaging ) වහ  තහක් ඹ ශර්ධනඹ  
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යන දළනුභ වහ  ංදහශ ප්රතිඳහදන දන භළති වීභ  

ළටළුකී  

III. ඳරිය ංඳද්රය ශභ හය ඹ පිළිඵ   ඇති දළනුභ 

ප්රභහ ්ත දන වීභ  ංඳද්රය ඵළවළය කිරිභට ඳවසුම් 

දන භළති ිශභ  ආඹතන වතිය ඹ කිරිභට  

දඳශඹුනද  ශ  ඵළවළය කිරිභට  සථහනඹක්  

දන භළති වීභ   ළටළුකී  

IV. ංඳද්රය  ප්රතිචක්රිඹය ඹක්  සිදු දන වීභ  

දඳ ලිතින්,දඵෝතෂ,ප්රහසයක් ප්රතිචක්රිඹය ඹ ය  

නළත  දන්ත නිසඳහදන ෆදිභ සිදු ශ යුතු 

දහ දන්ත යටර  මුදෂ ඳසුම්ම, ඇදුම් ආදිඹ දභභ 

ප්රතිචක්රිඹය ඹ යන ද්රය භඟින් සිදු යනු 

රළදබ් රශහදහ  එළනි  ක්රභදහදඹක්  දන භළත  

 ප්රතිචක්රිඹය ඹ වහ කුණු එතු කිරිදම්  

ක්රභදහදඹක් තිමඹ යුතුන් මිනිසුන්  ආෂඳභඹ 

දනක් ඇති කිරිභ ළද්ත දහ  

 V     වරිත ශෂඳඹ ද ඹ/ංඳදඹෝනනඹ කිරීභ 

වරිත ශෂඳඹ ළයදි ආහයඹට  බහිශත කිරීභ එභ 

ශෂඳඹ ද ඹ කිරීභ/ ංඳදඹෝනනඹට කිරීභ දර 

ළරදක්  ඊට දවනතු ඇතළම් ංඹ තුශ ඒ පිළිඵ භනහ 

ළටහීභක් දන භළතිභඹ  උදහවය  දර ඇතළම් 
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නිසඳහදන ආඹතන දවෝ ඒ ටහ තහප්ඳඹ ද ශ ඳහයන් 

ර්  න්හ තිදබ්  එදව්ත ඒහදෂ ංදරිශ යන 

ද්රය  වරිත දවෝ ඳරිය හිතහමී දවෝ දන  දහ  

ආවහය ංදරිශළරක්  සිදු යනු රඵන්දන්  දඳ ලිතින් 

ලින්   දටහ ආවහය ංදරිශ යන්දන් නම් එඹ වරිත 

ශෂඳඹ ළයදි දර බහිශත කිරීභකි  ඇතළම් 

සුපිරිදශ ළෂ ඳරිය හිතහමී ඇසුරුම්  වඳුන්හ දී 

තිබු  ද එභ ඇසුරුම්  ඳරියඹට වහනිය දහ  

දභළනි ක්රිඹහ දවනතුදන් වරිත ශෂඳඹ ද ඹ 

දහ   

vi     ංධයහ්තමි  ඳරියඹ පිළිඵ ංදඵෝධඹක් ,දළනුභක් 

දන භළතිභ  

 

 

       (රුඳටවන10                                           (රුඳ ටවන 11  
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09.  ෙැ ළු ශා ලයෝජිත විවඳුම් . 

01 ඉන්ධන ඳරිදබෝනනඹ ංඩු කිරීභ  

ඹන්ත්ර සත්ර ක්රිඹහය  වීභට ඉන්ධන  බහිශත කිරීභ දනුට 

සර්ඹ ඵරලක්තිඹ බහිශත කිරීභට දඹ මු වීභ ළද්ත දහ  

02 වරිතහහය  හයු මුදහ වළරීභ සීභහ කිරීභ  

වරිතහහය හයු මුදහ වළරීභ ංභ භට්ටභ ඳ්තහදන ඹහ 

යුතුඹ  ඳරිය හිතහමී්තඹ පිළිඵ ංන්තර් නහති  වති 

රඵහ ළනීදම්දී එඹ දඵදවිශන්   ප්රදඹෝනන්ත  දහ   

03.ළලි ර ඵළවළය කිරීභ  

ළලිර ඵළවළය කිරීදම්දී  ශූනය ංඳද්රය  (zero waste   

ශෂඳඹට ංනු  ක්රිඹහ කිරීභ ළද්ත දහ  එභ ශෂඳඹ 

ංනු නිසඳහදන ටයුතු සිදු යන්දන් නම් තභ නිසඳහදන 

ඳවසුදන් ංදරිශ යළනීභට වළකිඹහ රළදබ්  ංඳද්රය 

ඵළවළය කිරිභට නිලසචිත ප්රදද්ලඹක් තිමභ ව ෆභ නයඹභ 

එ සථහනඹ  කුණු  කුඩ 4,5 ක්  තළමභ ළද්තඹ  ඉය 

ද ශ ,ප්රහසයක් ,දියන ද්රය  දන් දන්  ලදඹන් දළමීභ 

ංනිහර්ඹ කිරිභ එභ ශෂඳඹට ංනු නිසඳහදන ටයුතු 

යන්දන් නම් තභ නිසඳහදන ඳවසුදන් ංදරිශ ය ළනිභට 

වළකිඹහ රළදබ්  
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04  ිශනහල වී ඹන ඳරිය ඳද්ධතිඹ ආයක්හ ය ළනීභ වහ 

ප්රතිසයහඳනඹ කිරීභ  

ිශනහල දමින් ඳතින ඳරිය ඳද්ධතිඹ ප්රතිසයහඳනඹ කිරීභ ද 

ඳරිය හිතහමි ටයු්තතකි  එහි දී ශ යුතු න්දන් 

ඳරියඹට වහනිය දන න ස සිටුිශභන්  දභභ ටයු්තද්ත 

දී ෛන ිශිශධ්තඹ ර්ධනඹ වී ඇති ඵ දඳන්හ දීභට 

වළකිඹහ රළබුණු ිශට ශචහය ක්දනත්රදඹන්   ිශලහර 

ආදහඹභක් උඳඹහ ත වළකි නු ඇත  

05  දතු හ වහ උදයහන ය ඹ 

උදයහ ය දෂ දී ද එඹ ඳරිය හිතහමි ිශඹ යුතුඹ  ඒ ංනු 

ඒ වහ බහිශත යනු රඵන ඵදුන් ප්රතිච්රීය ඹ ශ වහ 

ශ වළකි  ඒහ ිශඹ යුතුඹ  එභ ඵදුන්ර  සිටුන රද ඳළශ 

නි තුශ තඵහ ළනීදභන් හතඹ ද ඹ වීභ ංභ ය ත 

වළකි ඵ ඒ්තතු ළන්වීදභන් ංදරිශ ටයුතුරට ඉභව්ත 

රුකුරක් නු ඇත  එභ  නිහ දභභ ටයුතු සිඹඹට සිඹඹක්භ 

හඵනි වීභ ළද්තඹ  

06 දයදිපිළි ආශ්රිත නිසඳහදනදෂ දී ද වරිත ශෂඳඹට වහනි 

දන ිශඹ යුතුඹ  සිෂක් දයදි නිසඳහදනදෂ දී එභ නෂ නු 

රඵන්දන් ඳට ඳනුහ භයහ දභහ නම් එභ ශෂඳඹට වරිත  

දන දහ  එදන  දන ය සිෂක් රඵහ න්නහ ක්රභ ර්තභහන 
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දරෝදෂ තිදබ්  ඵළටළුන් දව ඳින් දඳෝ ඹ ය, ජීිශත 

වහනිඹක් සිදු දන  ය සිෂක් රඵහ ත වළකිඹ  ඊට ංභතය 

උ ඵම්බුලින්, ඇතළම් ංර ර් ලින් ද සිෂක් ත වළකිඹ  

එභ ක්රභ වරිත ශෂඳඹට එඹ  පුළුන් රඵහ ළනීදම් දී ද 

ධයණීඹ ආහයඹට එඹ ශ යුතු දහ  ඉන්දිඹහදහ එඹ 

හර්ථ සිදුදහ  ඒ වහ ංලය පුහුණු වහ දළනුභ ඔවුන්ට 

රඵහ දී තිදබ්  

07 තුන්දන් රඵහ න්නහ ම් දනුට ඇතළම් සලින් 

රඵහ න්නහ ම් බහිශත දහ  එඹ වරිත ශෂඳඹට ඳටවළනි 

දන  දහ  

08. වරිත ශෂඳඹ පිළිඵ නඹන් දළනු්ත ශ යුතු 

තිදබ්  ඒ ංඹට ංලය දළනුභ, කුරතහ, දිරිළන්වීම් දභන්භ 

යනදෂ ංනුග්රවඹ ද රළමඹ යුතු දහ   

09 ඖධ - ආයුර්දහද/ඵටහිය 

ඖධ නිසඳහදනඹ වහ දඹ දහ නු රඵන ංමුද්රය රඵහ 

නුදෂ ඳරිය හිතහමි ආහයඹට හ යන රද 

හමම්ලින් ිශඹ යුතුඹ  එිශට ඒහ ංදරිශ ය ළනීභ ඳවසු 

නු ඇත  රඳරහනය නිසඳහදනදනඹ දළනට වරිත 

ශෂඳඹට ඳටවළනි ආහයඹට  සිදු දහ  එදව්ත ධයණීඹ 
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ආහයඹට එඹ සිදු යන ආහයඹ පිළිඵ ද ඹහ ඵළලිඹ 

යුතු ඇත   

10 නිසඳහදන වහ දනහ වහ ඇසුරුම් යන ක්රභඹ 

දභඹ වති යන ක්රිඹහකි  නිසඳහදන වහ දනහන් ඳරිය 

හිතහමී  සිදු දදයන ඵට වති කිරීභක් දභන්න් සිදු 

දදර්  ශ්රී රශහදහ එළන්නක් සිදු  දන දදර් ඒ වහ 

ංධහනඹ දඹ මු කිරිභ ළද්ත දහ  

11 වරිතහහය ෆස ිශදභෝචනඹ  ප්රභහ  ය ඹ කිරීභ 

කිසිඹම් නිසඳහදනඹක් යන ිශට ද ඳභ  හඵන් 

ප්රභහ ඹක් ඳරියඹට එතු දහද ඹන්න  නඹ ය එභ 

ප්රභහ ඹ ංඩුකිරීභට ටයුතු කිරීභ දභන්න් සිදු දදර්  හඵන් 

ඩදඹ ක්න්ඩ් ංධි ප්රභහ ඹක් ඳරියඹට මුදහ වළරීදභන් 

ඳරියදෂ භතුලිත බහඹ ම ළදට්  එඹ ඳරිය ිශනහලඹට 

දවනතුක් ිශඹ වළකිඹ  න හ භක න් ඔක්සිනන් ප්රභහ ඹ 

ළඩි යනු රළදබ්  එභ ටයුතු සිදු යන ආඹතන රශහදහ 

ඳතී  

12 ඳරියඹ හිතහමී්තඹ වති ය ඹ 

කිසිඹම් නිසඳහදනඹක් සිදු කිරීදම් දී එකී නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

ඳරිය හිතහමී සිදු යන්දන් ද ඹන්න පිළිඵ වති 
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යන ආඹතන  නහක් තිදබ්  ඒ වයවහ නිසඳහදනඹක් 

වති කිරිභ ළද්ත දහ  

13 වරිත රැකිඹහ ශෂඳඹ දඳය ඳහෂ ංධයහඳනදෂ සිට 

පුර් ශභහ ිශදෂ සිට ශභන්න්ට ඇති කිරිදම් ළඩපිළිදරක් 

තිමඹ යුතුඹ  

14 ආඹතනඹක් ඳහර්ලරුන් භඟ ළඩ කිරිදම්දි එභ 

ආඹතනඹ, දනහ ඳරිය හිතහමී ංශලඹ ළන ංධහනඹ 

දඹ මු කිරිභ ළද්ත දහ ංයමුදෂ ,ඳහර්ලරුන්දස රැකිඹහ 

ංසථහ ළඩි යන්දන් දදනද  රහ ඵළලිභ ළද්ත දහ  

15 ශ්රි රශහදහ  සිදු න වරිතහහය හයු ිශදභෝචනඹ ,ර 

ංඳද්රය ඵළවළය කිරිභ ළනි ඳරිය දු  ක්රිඹහන් ළන 

දන ළරකිභ,ිශලහර පිරිළඹක් දළරිභට සිදු දහ  ඹන  ආෂඳ 

වහ ංයමු ක් දන භළති භ ිශලහර ළටලුකී ෆභ 

ආඹතනඹක්භ ඒ දදයහි ංධහනඹ දඹ මු ය දෝලීඹ 

ප්රනතහ්ත භඟ සිතු ිශට  ෘ හ්තභ ඵරඳළභක් ඇති 

දන දහ  

16 තියය ශර්ධනදඹදී  ංර්ථ්ත න්දන් ඳරියඹ රැ 

ළනිභඹ  ඳරිය සුයක්ෂිත කිසි දදඹක් ශ දන වළකි ංතය 
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වළකිතහක් දුයට දව දභ ක්රභඹ ංභ ක්රභඹ ලදඹන් දක්හ 

ඇත දෝලිඹ පිළිළනිභට  ංනු  ඳරිය වහනිඹ ංභ කිරිදම්දී  

ංන්තහදීදඹක් වු ිශට තිදඵන ංසථහන් ංඩු දහ  මිනිහ 

දන සිතහ සිදු යන ක්රිඹහහයම්  ඳරියඹට වහනි සිදුදහ තභ 

යහඳහයදඹන් ආදහඹභක්  රළබුද  ංදනතුක් ංශලඹන්ට සිදුන 

වහනිඹ උඳරිභ දහ  

උදහ   ඟක් ංර ර්භහන්ත ලහරහක් ඉදි කිරිදභන් දිගු 

හලීන ඵරඳළභක් ඇති දහ ිශ ද්රය ශහ නරඹට මුදහ 

වළරිදභන් නරඹ ංපිරිසිදු දහ ඳරිය ඳද්ධතිඹභ ිශනහල 

දහ ර්භහන්ත ලහරහදන් ආදහඹභක් රළබු ද  දභඹ නිළයදි 

කිරිභට ඹහදම්දි යදට් ආදහඹදභන් ිශලහර ප්රභහ ඹක් ළඹ 

දහ වරිත රැකිඹහ ඹනු කුභක්ද ඹන්න ංදඵෝධ යලීභ 

ප්රථභදඹන් ළද්ත දහ ංධයහ්තමි ශර්ධනඹ ,චි්තතදහගී 

ඹවඳළළ්තභ  වරිත රැකිඹහන්හිදි  ළද්ත දහ  දම් වහ 

දළනු්තබහඹ වහ යහකර්තඹ  දරෝදෂ ප්රමුතහඹක් 

රළදබ්  

17 ර්තභහනදෂ තරු   ඳයම්ඳයහ දෝලිඹ ප්රමුතහඹට 

දඹ මු ිශඹ යුතු  දහ දද්ලගුණි ිශඳර්ඹහ්ත භඟ ංඳදස  

කීභ  ඉතහ ඳවශ  ත්තදඹන්  තිදබ්  ඉවශට භන් යන 

ංසථහන් ළඩි ලදඹන් සිතිඹ යුතු දහ ඵරලක්ති 
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ඳරිදබෝනනඹ ළන සිතිදම්දී දඳට්රෂ,ඩිෂ දඹ දහ භළෂින් 

දඹ දහ රැකිඹහ ඳටන් න්නහද ?නළතිනම් තභන්දස මුදෂ 

දඹ දහ සුර්ඹ ඳළනර දඹ දහ රැකිඹහ ඳටන් න්නහද ඹන්න 

සිතිඹ යුතුඹ එිශට වරිත නිහ ෆස ංනිහර්ඹදඹන් ඳවශ 

භට්ටභ තඵහ  ළනිභට්ත ඳවසුදන් නහතයන්තය භට්ටභ 

දක්හ භන් කිරිභටද වළකිඹහ රළදබ්  

18 ශ ශභනහය ඹ වහ නය බහ ,ප්රහදද්ශිඹ බහ 

භළදිව්ත ිශභකින් දත ය නිදනභ ශ ශභනහය   

ක්රිඹහලිඹක් ංනුභ ඹ කිරිභ  

19 ිශලස ිශදයහර  තුශ වරිත ිශඹන් ඇතුශ්ත වී තිබු ද   

ක්රභහනුකර    සථහපිත වී දන භළති වීභ වහ 

 ිශලස ිශදයහර තුශ ිශඹන් වහ තියය ඵ ඇතුශ්ත ශ 

යුතුඹ උදහවය   දර ඳරිය යහඳහය/වරිත තහක් ඹ ිශලස 

ිශදයහර තුශ ිශඹන් වහ තියය ඵ ඇතුශ්ත ශ යුතුඹ 

20  ඳහරිරි දෂඵෂ කිරිදම්දී භළදිව්ත වීභ ංඩුඹ කුඩහ වහ 

භධය ඳරිභහ  යහඹඹහ ංතය ඇති ළටළු නුදෂ 

ඇසුරුම් ඳද්ධතිඹ ව දෂඵෂ කිරිභ පිළිඵ දළනුභ වහ 

ප්රතිඳහදන දන භළති වීභ  ඒ වහ ම්ඵන්ධිය ඹ වහ මම් 

භට්දම් දළනුභක් වහ ධහරිතහක්  දන භළති දහ ඒ 
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ම්ඵන්ධදඹන්  ඳහරිරි දෂඵෂ කිරිභ ම්ඵන්ධදඹන් 

වති කිරිදම් දඹෝනනහලිඹක් ඳතී තියහය ඵ වති 

කිරිදම් වති කිරිදම් වළකිඹහ ඇත  

21  වරිත ශෂඳඹ (Green) බහිශතහ යමින් ඳරියඹට වහනි 

සිදු කිරිභ වහ ශචනි ක්රිඹහන් සිදු කිරිභ, සිටු න ස 

ඳරියඹට උචිත දන වීභ ම්ඵන්ධ ඳරිය ිශදයහඥයනන්න්දන් 

උඳදදස රඵහ ළනිභ  

22  ශ ශභනහය ඹක් සිදු දන වීභ  ෆභ 

ආඹතනඹභ ශ එක් තළනට එතු කිරිදම් ක්රභදහදඹක් 

තිමඹ යුතුඹ එදන නළ්තනම් නිසිඹහහය ඵළවළය ශ 

යුතුඹ නිදන බහිශතහ යන ංඳද්රය නළත නළත බහිශත 

කිරිදම් ක්රභදහදඹ ළද්තඹ  
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10.ෙැ ලු විවදිම  දායක කර ෙත ශැකි ආයතන  

  ළටලු  නිර්දද්ලඹ  දහඹ ය ත 
වළකි ආඹතනඹ  

1 ඳහරිරි දළනුභ 
වහ  ංධයහ්තමි 
ඳරියඹ පිලිඵ  
ප්රහදෂක  දළනුභ 
ංඩුභ 

ඳහරිරි 
දළනුභ,ංධයහ්තමි
 දළනුභ ඇති 
නදන ඳහෂ 
ිශඹ භහරහට  
වහ සිඹලුභ ිශලස 
ිශදයහරඹන්හි 
වරිත ශෂඳඹ 
ඇතුශ්ත 
කිරිභ /ිශලස 
ිශදයහර 
චක්රදෂ,ෘ්තතී
ඹ පුහුණු 
භධයසථහන 
ශර්ධනඹ ිශඹ 
යුතුඹ  

ංධයහඳන 
ංභහතයශලඹ/ිශලස 
ිශදයහර/ ෘ්තතීඹ 
පුහුණු 
භධයසථහන  

2 වරිත ශෂඳඹ 
පිළිඵ තරු  
ප්රනහදස දළනුභ 
ංඩු ඵ වහ 
ආෂඳභඹ 
දුර්රතහ 

වරිත ශෂඳඹ 
පිළිඵ 
තරු ඹන් 
දළනු්ත ශ 
යුතුඹ  

මිනිසඵර වහ රැකි 
යක්හ 
දදඳහර්තදම්න්තු
( සිහින 
ඵරහඹ 
ම්ඵන්ධ වී 
ළඩටවන් 
කිරිභ   
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3 ශ 
ශභ හයනඹ
ක් දන භළති වීභ 
වහ ශ 
ප්රහවනඹ වහ 
ිශලහර ිශඹදභක් 
දළරිභට සිදු වීභ  

ශ 
වරිඹහහය එක් 
සථහනඹට 
ඵළවළය 
කිරිභ/ශ 
ශභ හය  
කුණු කඩ 
තළබීභ /ශ 
එතු වීභ 
ළශළක්වීභ වහ 
නිහ භට්ටමින් 
ප්රතිචක්රිඹය   
ක්රිඹහලිඹ 
වඳුන්හ දීභ  

නය 
බහ/ප්රහදද්ශිඹ 
බහ/භධයභ 
ඳරිය 
ංධිහරිඹ /ඳශහ්ත 
බහ /ඳශහ්ත 
ඳහරන 
ංභහතයශලඹ  

4 රැකිඹහ ිශයුක්තිඹ  ඵර ලක්ති ංශලඹ 
දියුණු කිරිභ 
භඟින් සුර්ඹ  
ඳළනර ,සුර්ඹ 
ඵරඹ,සුශශ 
ඵරඹ,නර ිශදුලි  
ංශල භඟින් 
ංදප්ක්ඹන්ට 
රැකිඹහ 
ංසථහන් මහි 
ය ළනිදම් 
ංසථහන් 
ඵහුර  දහ  

සිඹළු යහනය  වහ 
දඳෞද්ලි 
ආඹතන 
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ආශ්රිත රන්ථ 

  දෝලීඹ ඳරිය ංර්බුදඹ -ංභයදනන ඳහර 

 තියය ශර්ධනඹ වහ න්නිදහදනඹ - තිය කුභහයදප්ලි 

 ඳරියඹ සුයකිමු-හමිණි යහනරු හ -ඌ ඳශහද්ත 

ප්රධහන දෂම්  

 ඳරිය ම්ඳ්ත ශභනහය ඹ වහ තියහය ශර්ධනඹ 

භූදෝර ිශදයහ ප්රදහලඹ- ඒ එච් ධනඳහර, 

 මිනිහ වහ ඳරියඹ -ආචහර්ඹ ඩි එම් සුයතිස   

 සිශවයන ශයක් ඹ - වර් ප්රනහන්දු, 

 ශ්රි රශහදහ ඳරියඹ වහ ශයක්  ිශධි - උඳහලි 

වීයක්ද ඩි, 

 

 

 

 

 


