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EE බලශක්ති  ොර්යක්ෂමතොයය                                                27 

නිර්මොණය 

EE1 ආලලෝකය සපයන උපකරණ කලාපකරණය 02   

EE2 විදුලි උප මැනුම් 02   

EE3 පුනර්ජනනීය බලශක්තිය 08   

EE4  උසස් කාර්යක්ෂමාා කාර්යය සානනය 05   

EE5 විදුලි ආලලෝකකරණලේ කාර්යක්ෂමාායය             02   

EE6 බලසානක නියැරදි කිරීම                                                       02   

යැඩි දියුණු කිරීම හො තත්ත්යය උසස් කිරීම 

EE7 බලශක්ති කාර්යක්ෂමාා යැඩි දියුණු කිරීම හා 
ක්රියාමකමක කිරීම 

04   

නිරයද්යතොයය මැ  බැීමම සහ  තත්තුය 

EE8 ිරසාර නඩමකුය 02   
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SM ිරසොර භූමි සැලසුම් රණය හො  ළම ො රණය                23 

භූමි සැලසුම් රණය 

SM1 භූමිය ලාෝරා ගැනීම 04   

SM2  අාහැර දැමූ භූමි(Brown field)  ප්රිසවයර්නනය  03   

SM3  සවයර්නන ඝනමකයය සහ ප්රජා සම්බ්ධීකකරණය 01   

SM4  පරිසර කළමනාකරණ හා පරිසර ආරක්ෂණ සැලැස්මක්ත 
සකස් කිරීම 

01   

SM5 භූමිලේ හරිා ආයරණ ස්ථාපනය කිරීම සහ යැඩිදියුණු 
කිරීම 

02   

ඉදිකිරීම්  ළම ො රණය 

SM6 ඉදිකිරීම් ක්රියායලිලේ ද ෂණයණය පාලනය කිරීම 01   

SM7 ලගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීම්ි ගුණාමකමක ාමකමකයය ලඟා කර 
ගැනීම  

01   

SM8 ලස්යක පහසුකම් 01   

ප්රයොහ ය 

SM9 ලපාදු ප්රයාහන ප්රලේශ දිරිගැ්ීම සහ ලපෞද්ගලික 
යාහන භාවිාය අයම කිරීම 

02   

SM10 යාහන නැයැමකීලම් නාරිාායය 02   

SM11 යැසිජල සැලසුම් - ප්රමාණ සහ ාමකමකය පාලනය 02   

SM12 හරිා ආයරණ සහ පියසි 02   

SM13 ලගාඩනැඟිලි භාවිාකර්න් සඳහා අමකලපාා 01   
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MR අමුද්රයයය හො සම්පතත්  ළම ො රණය                               2  

අමුද්රයයය ප්රික්රී රණය සහ ප්රි ාොිතතය    

MR1  ද්රයයය නැයා භාවිාය සහ ලාෝරා ගැනීම         02   

MR2  ප්රික්රීකරණය කරන ලද දඅ අඩවගු ද්රයයය            02   

MR3 ලගාඩනැඟිලි නැයා භාවිාය 02   

ිරසොර සම්පතත් ාොිතතය 

MR4  කලාපීය ලගාඩනැඟිලි ද්රයයය භාවිාය 03   

MR5 ිරසාර දැය භාවිාය 03   

අපතද්රයයය  ළම ො රණය 

MR6 යැඩි හරිා අගයකි් යුු ද්රයයය භාවිාා කිරීම 03   

MR7 ඉදිකිරීම් අපද්රයයය කළමනාකරණය 02   

හරිත නිෂ්පතොද්  

MR8 ශීාකාරක හා පිරිසිදුකාරක 03   

සැලසුම් ඇගයීකම් අදියර (DA) - ලකුණු සොරොංශය 



 
 

 

 

තොක්ෂණික   මිුවක  නිර්කශශය 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………........................................................................... 

 

............................................... 

තොක්ෂණික   මිුව ප්රධාොනියොක  අත්ස  

අනුමත කිරීම්  මිුවක  නිර්කශශය 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………........................................................................... 

 

............................................... 

අනුමත කිරීම්  මිුව ප්රධාොනියොක  අත්ස  
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EQ  කගොත ැගිලි ඇතුලත පතරිසරකේ ගුණොත්ම                          13 

ාොයය 

අායන්තතර යොතෝරකේ ගුණොත්ම  ාොයය  

EQ1 කාබ්ඩලයාක්තසයිඩ් මට්ටම (CO2) අධීකක්ෂණය හා පාලනය 02   

EQ2 ගෘහස්ා යායු ෂණයක 02   

ප්රශස්ත උෂ්ණත්යය 

EQ3 ප්රශස්ා උය්ණමකය පාලන සැලසුම් හා පද්නීන් 
නිර්මාණය කිරීම 

02   

EQ4 ලයනසය්න යාාලේ සඵලාායය 01   

ප්රශස්ත ද්ෂෂ්ි  ලකල   හො ශ්ද් ම්ටම 
EQ5 දියා ආලලෝකය 02   
EQ6 ලබා ග්නා ිරුඑළිලේ අධික  දප්තිය පාලනය කිරීම 01   
EQ7 විදුමක ආලලෝක මට්ටම 01   
EQ8 අයට දර්ශන / බාිර දර්ශන 01   
EQ9 අභය්ාර ශ්ද මට්ටම 01   
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WE ජල  ොර්යක්තෂමතොයය                                                          1  

යැසි ජලය එක්තැස් කිරීම හො ජලය ප්රික්රී රණය 

WE1 යැසි ජලය එක්තැස් කිරීම 02   

WE2 අප ජලය ප්රික්රීකරණය හා  කාර්යක්ෂම ාොවිාය 04   

 ොර්යක්තෂමතොයය ඉහළ  ැංවීම 

WE3 ජල මාපකය හා කා්දු හඳුනා ගැනීලම් පද්නිය 02   

WE4 ජල කාර්යක්ෂම ලමයලම් 02   
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IN හරිතමය  යය රණය                                                          5 

IN1 හරිාමය නයයකරණ ලසායාගැනීම් 05   

7 SC සමොජීය හො සංස් ෂිමය අනුකූලතොයය                                  2 

SC1 සමාජීය හා සවස්කෘිමය අනුකූලාායලය් යුු 
නිර්මාණකරණය 

02   

   

මුළු ලකුණු එ තුය 
 

1   
  


