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ආරක්ෂ  ක  ය  
Environmental & Social & Health & Safety Unit of Project 
Management Unit 

ESMF පාසරසසර  හා සමා   ළමනා රණ රාුහව් 

Environmental and Social Management Framework 

ESMP  පාසරසසර  සමා   ළමනා රණ සැෑැස්ම 

Environmental Social Management Plan 

SSE & SMP නිය්චි  පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ සැෑැස්ම  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිෑාාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ෑේ ා ර ය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා ප ේ  ාගයාේයය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO   ාති  යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සේවිාානය 

National Building Research Organization 

RDA  මාගෙ සේව්ගාන අික ාසරය 

Road Development Authority 

  

AIIB ආසියානු සේව්ගාන හා යටි ෑ පහසු ම් බැේකුව් 

 Asian Infrastructure Investment Bank 

CEA මායයම පසරසර අික ාසරය  

Central Environmental Authority 

DFC  ව්න සේරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව්  

Department of Forest Conservation 

DS  ප්රායශය ය  යේ ම්   

Divisional Secretary 

DWLC  ව්න ජීවි යදපාග යම්න්තුව්  

Department of Wild Life Conservation 

EH & S පසරසර හා සමා  ආරක්ෂණ  

Environmental Health & Social  

E & SU of  PMU පාසරසසර  සමා  ආරක්ෂණ හා ව්යාපිති  ළමනා රණ අේයය 

Environmental & Social Unit of Project Management Unit 

E & S & H & S unit of PMU ව්යාපිති   ළමනා රණ ක  යේ පාසරසසර  හා සමා  සහ යසෞඛයය සහ 
ආරක්ෂ  ක  ය  
Environmental & Social & Health & Safety Unit of Project 
Management Unit 

ESMF පාසරසසර  හා සමා   ළමනා රණ රාුහව් 

Environmental and Social Management Framework 

ESMP  පාසරසසර  සමා   ළමනා රණ සැෑැස්ම 

Environmental Social Management Plan 

SSE & SMP නිය්චි  පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ සැෑැස්ම  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිෑාාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ෑේ ා ර ය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා ප ේ  ාගයාේයය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO   ාති  යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සේවිාානය 

National Building Research Organization 

RDA  මාගෙ සේව්ගාන අික ාසරය 

Road Development Authority 

  



 

1 

1. හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ෑේ ා ර ය ආසියානු යටි ෑ පහසු ම් හා ආයයි න බැේකුව් ඒAIIB) හා සම්බන්ා යව්මින් කම 

බැේකුයී ුහෑය ආාාර ම  ශ්රී ෑේ ායී පළා්ම 6  දිසත්්රික්  11  නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිස ර 

කිරීයම් ව්යාපිතියක් ආරම්ා  ර ඇ . යමම ව්යාපිතිය පසරසසර  හා සමා  ආරක්ෂණමය ව්යයයන් 

AIIB බැේකුයී හා ෑේ ා ර යේ නීතිරීතිව්ෑට අනුකූෑව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපිතියේ ස්ව්ාාව්ය සහ කහි 

ක්රියාව්ිමය සැෑකිේෑට ෙනිමින් AIIB බැකුව් අයප්ක්ෂා  රන පසරදි වවුන්යේ පාසරසසර  හා සමා  

ආරක්ෂණ ප්රතිප්මති ව්ෑට අනුකූෑ ව්න පසරදි පාසරසසර  සහ සමා යීය  ළමනා රණ රාුහව්ක් 

ඒESMF) ස සා ඇ . 

පාසරසසර  සහ සමා යීය  ළමනා රණ රාුහව්හි ඒESMF) අරුහණු ව්න්යන් ව්යාපිතිය  ක්රියා්මම  

කිරීයම් ඒ AIIB බැේකුයී ආරක්ෂණ ක්රමයීද සහ  ාති  පාසරසසර  හා සමා  ප්රඥපප්තිය පිළිබද 

මාගයෙොපයශයයන් සැපයීමයි. ව්යාපිතිය ක්රියා්මම  කිරීයම් ආය නය ව්යයයන්;  ාති  යෙොඩනැගිිම 

පගයේෂණ සේවිාානය ඒ ා.යෙො.ප.ස.  සමස්  ව්යාපිතිය යව්නුයව්න් ස ස්  රණු ෑබන පාසරසසර  හා 

සමාජීය  ළමනා රණ රාුහව්, ව්යාපිතියට අදාෑ පාගයව්යන් ක ආ ාරයයන්ම ක්රියා්මම  කිරීම 

සහති   රනු ඇ ැයි අයප්ක්ෂා ය යග.   

පාසරසසර  , සමා  , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ්ම්මව්යන් ව්යාපිති  ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස් ව්න 

කබැවින් කව්ැනි යව්නස් ව්න නිය්චි   ්මව්යන් පිළිබද අව්ාානය යයොුහ කිරීම ව්ැදේම යී. කමනිසා 

පාසරසසර  සහ සමා යීය  ළමනා රණ රාුහව්ට අනුව් පාසරසසර  සහ සමා යීය ඇෙයීම් සදහා කක් කක් 

නායයාම් ස්ථානයට වියයුෂි  වූ පාසරසසර  හා සමා   ළමනා රණ ව්ාග ා ඒSSE & SMP) ස සා 

ඇ . කම ස්ථානයේ වියයුෂි  පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණය පිළිබද සැළසුම් මගින් වියයුෂි  

පිළිස ර ක්රමයීදයන්, යසෞඛය, සමා  සහ ආරක්ෂණ  ළමනා රණය සම්ාන්දයයන් සෑ ා බැිමය 

යුතු අේයයන් පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම්  ාෑය තුෑ අව්යය මෙ යපන්වීම් ෑබායදනු ඇ . 

 ු ර දිස්ත්රික් යේ ිමහිණියාව් ්ශ්රී අනවනව්ාරාම විහාරස්ථානය අසෑ නායයාම් අව්ම කිරීම සඳහා 

යයිත   ආපදා ස්ථානයකි. කම ස්ථානය සඳහා වියයුෂි  පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ 

සැෑැස්මක් ස ස ් ර ඇ . ෙැඹුරු පාසරසසර  හා සමා  අායයව්කින් පසුව් යමම සැෑැස්ම ස ස්  ර 

ඇ . 

i. ව්යාපිතියට අදාෑ  ෑාපයේ  සේයී ඒ පාසරසසර  හා සමාජීය අේෙ හඳුනා ෙැනීම. 

ii.ව්යාපිති ක්රියා ාර ම් යහුතුයව්න් සැෑකිය යුතු පාසරසසර  හා සමාජීය බෑපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

iii.හානිය අව්ම  රන පියව්ර යයි නා කිරීම. 

iv.යමම ව්යාපිතියට අදාෑ ව්න පාසරසසර  සහ සමා  නිරීක්ෂණ අව්යය ා ීනරණය කිරීම. 

v.ව්යාපිතිය ක්රියා්මම  ව්න අ රතුර අදාළ පාසරසසර  නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අායනය කිරීම. 

2. නායයෑ අ සිදුවූ ස්ථානසේ සතොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය 
 

ස්ථාන අේ  27, යෙොනු අේ ය-8, ු ර දිස්ත්රික් ය, අනවනව්ාරාම විහාරය, ිමහිණියාව් ස්ථානීය  

ය ොරතුරු 

i. යයිත   ස්ථානය  බස්නාහිර පළාය්ම  ු ර දිස්ත්රික් යේ  ව්ෑේෑාවිට ප්රයශය ය යේ ම්  
ය ොට්ඨායයේ  ිමහිණියාව් ග්රාම  නිෑාාරී ව්සයම් 848/B  දරන පන්සේ භුමිය ව්න අ ර, 
ස්ථානයේ ිමපිනය: අනවනව්ාරම  විහාරය, ිමහිණියාව්, මහ ලුපහන. 

ii. ශ්රී අනවනව්ාරාමය ිමහිනියාව්  ඳු බෑවුයම් යහොරයව්ෑ - පැෑව්්ම  - පිටිෙෑ පායග ඒB158) 6/4 
සහ 6/3 යබික්කුව් අසෑ ඉහළ බෑවුයම් ව්ම් පැ්මය්ම පිහිටා ඇ .සේව්ගානය සඳහා ඉඩමක් 
ෑබා ෙැනීම සඳහා ුහේ බෑවුම් හැඩයේ  ැපුම් හා පිරවුම් කිහිපයක් සිදු  ර ඇ . 

iii. යමම සථ්ානයට ආසන්න ම නෙරය ව්න මතුෙම ,කියෑික්ටග 10.3 ක් පමණ දුසරන් පිහිටා ඇ . 

iv. ස්ථානයේ GPS අෙය 6 .460525 N සහ 80.165386 E යී . යයොුහව්: රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ 

සිතියම. 

v. යමම භුමිය ශ්රී අනවනව්ාරාම විහාරස්ථානය  සතු ඉඩමක් ව්න අ ර කය ශ්රී ෑේ ායී  විහාර හා 

යශව්ාෑ පන  මගින් විහාරස්ථානයට ෑබා  ඒ ඇ . 
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 රූපය  1 : යයිත   නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය. 

3. නායයෑ අ වයයසනය පිළිබඳ විස්තරාත්මක සතොරතුරු 
 

ප්රථම ව්රට යමම ස්ථානයේ නාය  යෑමක්  ව්ාග ා වී ඇ්මය්ම 2014.06.14 දින ව්න අ ර කය 

විහාරස්ථානයේ ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ අසෑ   න්ඩි  ඩා  ව්ැටීමක් යෑසින් සිදු වී ඇ . 2017 මැයි 26 

ව්න දින ඇති වූ මි.ක්. 300 ඉක්මවූ අික  ව්ගෂාප නය යහුතුයව්න් බෑවුම නැව්  අස්ථාව්ර විය. 
 

සිදුව ඇති හාන සේ ස්වාභාවය 
 

නායයෑම් සිදුවූ සථ්ානය පිහිටා ඇ්මය්ම බෑවුයම් දකුණු-බටහිර ය ොටයසුය. යමම බෑවුම උතුරු-බටහිර 
දියාව් යදසට නැඹුරු වී ඇති අ ර, යමම සිශිකය නිසා විහාරයේ ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ හා යබිිකය යන 
ස්ථාන 2හි ඒ නායයෑම් සිදු වී ඇ . යමම ඛන්ඩ්  ැපුම් අස්ථාව්ර වීම යහුතුයව්න්, ආව්ාස යෙොඩනැගිේයේ 
පිටුපස බි්මතිය හා සිරස ්ඛන්ඩ්  ැපුම  අ ර ආව් ායය සුන්බුන් ව්ිමන් පිරී ඇ . යදව්න අස්ථාව්ර 
වීයමන් පසු යබිිකයේ රැඳවුම් බි්මතිය ය ොටසක්  ඩා ව්ැටී ඇ . යබිික ව්ික්ෂයේ රැඳවුම් බි්මතිය 
පිටුපසින්  ඩා ව්ැටුණු පස් යෙොඩව්ේ නිරීක්ෂණය  රන ෑදි.  
 
i. ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ අසෑ  ඩා ව්ැටීයමන් ප්රයශයයේ ව්නාන් රයට හානි සිදු වී තියබ්.  

ii. යමම සිදුවීම යහුතුයව්න් කිසිදු ජීවි  හානි හානියක් සිදුවී නැ . 

iii. යමම සිශිකය නිසා විහාරයේ යව්න්ම යෙොඩනැඟිිමව්ෑට හානි සිදු වී නැ . 

iv. යබිික ව්ික්ෂයේ රැඳවුම් බි්මතිය අගා ව්යයයන් හානි වී ඇ . 
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රූපය 2a: යබිිකය අසෑ  ඩා ව්ැටීම 

රූපය 2b: ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ පිටුපස  ඩා 
ව්ැටීම   

  

 

රූපය 2c: විහාරයේ ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ පිටුපස 
බෑවුමට සිදු වූ   ඩා ව්ැටීම හා  දුුහදුන ප්රයශයයේ  
ස්ව්ාාාවි  ව්නාන් රය නිරීක්ෂණය යී 

රූපය 2d: විහාරයේ අව්පා  ප්රයශයය  

රූපය 2: නායයෑම සිදුව් ඇති ප්රයශයයේ ඡායාරූප 
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රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයශයයේ යාෞති  ෑක්ෂණ සහ පිහිටීම පිළිබඳ දළ රූප සටහන  

 

4. පවතින අවදානම අවම රීමේම සඳහා ස අ වන විට ස න ඇති ක්රියාමාර්  
 

 ාති  යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සේවිාානය විසින් ආපදා ස්ථානය පරීක්ෂා  ර පරීක්ෂණ ව්ාග ාව් ෑබා 

 ඒ ඇ . යමම ව්ාග ාව් තුළ  ාති  යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සේවිාානය විසින් ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ 

ඉහෑ අව්දානමක් ඇති ප්රයශයයක් යෑස හදුනායෙන ඇති අ ර, ව්ැසි සහි   ාෑව්ෑ ඒ ආව්ාස 

යෙොඩනැගිේයෑන් ඉව්්ම ව්න යෑස හිමියන්ට උපයදස් ෑබා  ඒ ඇ . විහාරස්ථානයයන් පිටව්න යෑස 

අනතුරු ඇඟවීමක් හැර, විය හැකි  අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා යාෞති  පිළියම් යය ඒමට පියව්ර යෙන 

යනොමැ . 

ඉවත් රීමේ අ :කක්  හිමි නමක් පමණක්ඒපූ ය යමොේ යී විත  නන්ද හිමි ව්ැඩ සිටින අ ර ආපදා  ්මව්ය 

ඇතිවූ  ාෑය අ රතුර ය ටි  ාෑයක් හිමියන් ආරණය යසුනාසනයයන් ඉව්්ම වී සිටි නුහ්ම නැව්  කම 

ස්ථානයට ව්ැඩම  ර සිටී.  

5. නාය ප්රසශශය හා නාය අවට ප්රසශශය පිළිබඳ විස්තර හා වර්තමාන අවධ්ාන අ ම්ටටම   
 

බෑපෑමට ෑක්  වූ ස්ථානය ිමහිණියාව්,අනවනව්ාරාම විහාර භුමියේ පිහිටා ඇ . යමය කුඩා 
විහාරස්ථානයක් ව්න නුහ්ම යබෞශා විහාරසථ්ානයක් සඳහා අව්යය සියලු ආෙමි  යටි ෑ 
පහසු ම්ව්ිමන් සමන්වි ය. රැස් ව්ළේෑ සහි  බුදු පිළිමය, ාාතු  ැන්ප්ම  ෑ ස්ථූපය, යබිික ව්ික්ෂය, 
ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ,යබෞශා යශයන සඳහා වියාෑ යාෑාව්ක් ව්ැනි අේෙ යමයට ඇතුළ්ම යී. යමම 
යෙොඩනැගිිම සහ ව්ුහයන්  සඳහා ඉඩ ඩ ෑබා ෙැනීමට පිහිටි බෑබැවුම කිහිපව් ාව්ක්  ප්පාදුව්ට ෑක් 
 ර ඇ . පරීක්ෂණ සිදු රන අව්ස්ථායී  ඒ ස්තුපයේ යේ ඉදිකිරීම්  ටයුතු සිදු  රමින් පැව්තියේය. 
ඉහ   දුව්ැටියේ නාය යෑමට  ෑක් වූ බෑවුම ස්ව්ාාවි  ව්නාන් රයකින් සමන්වි  යී.  
 



 

5 

විහාර හිමියන්යේ  දැනුම අනුව් යමම විහාරයට අවුරුදු 70 ක් පමණ ව්න බව් පව්සයි. ෙයම් පවුේ 200 ට 
ආසන්න පිසරසක් යපිය  දින ආෙමි  ව් ාව්්ම සඳහා සහාාගී යී, ෙයම් දරුව්න් සෑම සතිය ම ඉසරදා 
දහම් පාසෑට පැමියණන අ ර,  ටින පූ ා (ව්ැසි සමයේ ඒ  ැප ව්න හිමිව්රුන් සඳහා පව්්මව්නු ෑබන 
ආෙමි  උ්මසව්යක්)ව්ැනි යබෞශායන් යව්නුයව්න්  ැප වූ යව්න්ම ආෙමි  උ්මසව් රාශියක් පව්්මව්නු 
ෑබයි .  ව්ද ෙයම් සුාසාා   ටයුතු සඳහා මායසථ්ානයක්  ද යී. 
 

බෑවුම ස්ථාව්ර කිරීම සඳහා යාෞති  ව්යයයන් පිළියම් යනො ළ නිසා ස්ථාන 2   පිහිටි බැවුම් 
අනාෙ යේ නාය යෑයම්  අව්දානමට ෑක්ව් පව්ීන. බෑවුම  සායප්ක්ෂව් තියුණු වීම යහුතුයව්න් නාය යෑයම් 
අව්දානම සැෑකිය යුතු යෑස ඉ ා ඉහෑ මට්ටම  පව්ීන . කම යහුතුයව්න් විවිා ආෙමි  උ්මසව් සඳහා 
සහාාගී ව්න හිමියන් හා ෙම්ව්ාසීන් වියාෑ අව්දානම ට ෑක්ව් සිටී. 
 

යමම නාය ස්ථානය යව්  අව්ාානය යනොෑැබුනයහෝම බෑවුයම්  අස්ථාව්ර්මව්ය යහුතුයව්න්  නාය යෑම 
 ව් දුරට්ම ව්යාප්  විය හැ . යමහි ප්රථිපපෑ ව්යයයන් ආරණයට හානි සිදු විය හැකි අ ර යබිිකය 
ව්න්දනාමාන  රන බැතිමතුන්ට සහ ආෙමි   ටයුතුව්ෑට ද බෑපානු ඇ . 

6. වයාපිති ක්රියාකාරක අ සහේතුසවන් බලපෑ අ ඇතිවිය හැරී අවට පරිසරසේ සංස ී ඒකකයන් පිළීබඳ 

සකටි හැඳන්වීමක්කය 
 

බෑපෑමට ෑක් වූ භූමිය විවිා උන්න ාේයව්ෑ යෙොඩනැගිිම සහි  යබෞශා විහාරයක් ව්න අ ර, බෑවුම් 
සහි  භූමි ප්රයශයයේ  යෙොඩනැගිිම් පියෙැටයපළ හා ඇවි ඒයම් මාගෙ වියාෑ ව්යයයන් නවී රණය   ර 
ඇ . ව්නාන් ර හා ව්ික්ෂෑ ාදිය කළියපයහළි කිරීයමන් යෙොඩනැගිිම ඉදි  ර ඇ . ස්ව්ාාවි  
ව්නාන් රයේ ඉහළ ප්රයශයය  තුළ පව්තින ව්ික්ෂෑ ාදිය  බෑවුම් ඛාදනයට කයරහිව් යසව්න සහ 
ආරක්ෂාව් සැපයීම සිදු  රයි.පහෑට  ඩා ව්ැයටමින් පව්තින පහෑ බැවුම් ප්රයශයයේ ව්න ආව්රණයක් 
දැ ෙ  හැ . විහාරස්ථ භූමියේ පිහිටි යා  ප්රාාන ව්යයයන් යෙව්තු යා  වියයුෂ යී. යමම ස්ථානයේ 
නිරීක්ෂණය  රන ෑද සාමානය යා  වියයුෂ ව්න්යන් ය ොස්, කිතුේ ,යදේ,යව්රු ව්න අ ර යටි බිම් 
ස්ථරය සමන්වි  ව්න්යන්  කම ප්රයශයයේ යෙව්තු ආ්රි ව් සාමානයයයන් ව්ැයව්න   ණය ොළ හා 
පැළෑටි ව්ිමන්ය . කුරුඳු ෙස ්ව්ො  ර ඇති බිම් ය ොටසක්ද  විහාරස්ථානයේ යෙොඩනැගිේෑට  ඉහිමන් 
දක්නට ෑැයබ්. “කුමරන්  න්ද” යෑස හදුන්ව්න  ඳු රයේ ුහදුන්  ප්රයශයය  ස්ව්ාාවි  ව්නාන් රයක් 
යෑස පව්ීන. ෙම්ව්ාසීන්ට අනුව් , ව්ඳුරන්, ව්ේ ඌරන් හා ඉ්ම ෑව්න් ව්ැනි ස්මව් වියයුෂ පහ්මබිම් ව්ැසි 
ව්නාන් රය තුෑ ජීව්්ම යී. විහාරස්ථාන භුමියේ හා  ඳු රයේ පහ්මබිම් ව්ැසි ව්නාන් රයේ 
සාමානයයයන් දක්නට ෑැයබන සමහර කුරුු වියයුෂ ද  දක්නට ෑැයබ්. විහාරස්ථානයේ පිවිසුම් මාගෙය 
අසෑ නිව්ාස තුනක් පිහිටා තුනක් ඇ . යමම ඉඩම් වවුන්ට ෑබා  ඒ ඇ්මය්ම  ය භූමි වප්පු මගිනි. ප්රාාන 
මාගෙයට පිවියසන මාගෙයේ පහළ ය ොටයසහි අ හැර දැමූ කුඹුරක්ද දැකිය හැකිය. 
 

ව්යාපිතිය ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ අව්දානම ට ෑක් විය හැකි අේෙ සහ යසුව්ාව්න් ව්නුයේ; 
 

i. යබිික ව්ික්ෂය, ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ සහ විහාර භුමියේ ඇති යව්න්ම යෙොඩනැගිිම 
ii. පූ   පක්ෂය, ව්න්දනා රුව්න්, විහාරස්ථානයේ බැතිමතුන් සහ ආෙමි  අව්සථ්ා 

iii. දහම් පාසේ දරුව්න්  
iv. ස්ව්ාාාවි  ව්නාන් ර ආව්රණය සහ කහි කුඩා පසරසර පශාති 

7. වයාපිතිය යටසත් සයෝත ත පිළිසකර රීමේස අ ක්රියාමාර් යන්  
 

යයිත   ව්ැඩ  ටයුතු මගින් යබොයහි දුරට අව්ාානය යයොුහ  රනු ෑබන්යන් i බෑවුයම් හැඩය යව්නස් 
කිරීම මගින්  බෑවුම යව්නස් කිරීම සහ රඳව්න බි්මති මගින් යක්තිම්ම කිරීම ii) මතුපිට  ෑාපව්හනය 
ව්ැඩි දියුණු කිරීම සහ iii) මතුපිට ඛාදනය පාෑනය කිරීම. 

8.වයාපිති ප්රසශශය හා ස අබන්ධ් සමාජ, පාරිසරික බලපෑ අ හා අවදාන අ හඳුනා  ැනීම 
 

8.1 හිතකර බලපෑ අ 
 

යයිත   ස්ථානය ිමහිනියව් ෙම්මානයේ යබෞශා විහාරයකි. හිමියන්ට අනුව් ව්සර 70 ක් පමණ  ාෑයක් 
පුරා විහාරස්ථානය යමම සථ්ානයේ පිහිටා තියබ්. යමම විහාරස්ථානය ආෙමි , සේස් ිති  හා සමාජීය 
දිෂ්ටිය ිණ ව්ිමන් ව්ැදේම යී. ෙම හා  න ාව් යකු්රන්්ර  ර ෙනිමින් ඉදිවූ  යමම ස්ථානයේ සිට  ඇති 
අයනක් ආසන්න ම විහාරස්ථානය කියෑි ක්ටග 2 ක් පමණ දුසරන් පිහිටා ඇ .  



 

6 

පූ ය යමොේ යී විත  නන්ද හිමියන්ට අනුව් යමම යබිිකය ඉන්දියායී ආනන්ද යබිිකයේ යාඛාව්ක් 

ව්න බව් දැනෙන්නට ෑැබුණි.යබෞාශයන් සදහා වූ පූ නිය යබිිකය ඉන්දියායී යරිපණය  යේ ව්සර 

2500 ට පමණ ඉහ  ඒය. යමම යබිික ව්ික්ෂය ෙයමහි යබෞශායන් සඳහා වූ පු නීය ස්ථානයක් යෑස 

සෑ යි. 

යමම විහාරසථ්ානය යමහි ව්සර 70   පමණ  ාෑයක් පුරා පිහිටා ඇති බැවින් ෙම්මානය සමෙ 
ක්රියාය ිමව්  ටයුතු  රමින් ඉ ා යක්තිම්ම සමා  හා සේස් ිති   ාෑයක් යෙොඩනො ෙනිමින් පව්ීන, 
කබැවින් යමම සථ්ානයේ පැව්ැ්මම ඒඅති වියාෑ බු රයක් ව්න  යබෞශායින්ට අතියය ව්ැදේම 
යී.යයිත   යෑස බෑවුයම් ස්ථායි ාව් ව්ැඩි දියුණු කිරීයම් ඒ විහාරස්ථ හිමියන්යේ සහ අයනකු්ම ආෙමි  
ස්ථාන ඒයබිික ව්ික්ෂය හා ආරාමය) ව්ෑ ,විහාරස්නථානයට පැමියණන බැතිමතුන්යේ  සහ විහාරස්ථ 
 ටයුතු  ව්ෑ ආරක්ෂාව්ද සැෑකිය යුතු යෑස ව්ැඩිදියුණු  රනු ඇ . කම නිසා ෙයමහි සියලුම සමා  හා 
සේස් ිති  අේෙයන්යේ පැව්ැ්මමට  හා  න ාව්යේ ත වි  ව්ෑට ව්න විප්ම ව්ෑ බෑපෑම අඩු යී. 
 

8.2 අහිතකර බලපෑ අ 
 

දැනටම්ම බෑවුම් අස්ථාව්ර වීයමන් ඇති ව්න බාාා්  යමම  ාගය ප්රයශයයට සිමා වී පව්ීන . කබැවින් 
සිණා්මම  බෑපෑම් යබයහවින් කම ස්ථානයට සීමා වී ඇති අ ර ඉදිකිරීම්  ාෑයද යබොයහි විට සීමා 
යී. 
 

8.2.1 ඉඩ අ වලට හා ඉදිරි සංවර්ධ්න කටයුතු සඳහා පිවිසු අ මාර්  අවහිර වීම 
 

ඉදි කිරීම් යබොයහිවිට සිදුව්න්යන් විහාරස්ථ භුමිය තුෑය. බෑවුමට යාබදව් ඇති ආව්ාස 
යෙොඩනැගිේයෑන් ව්ැසි සමයේ ඒ ඉව්්ම ව්න යෑස   ාති  යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සේවිාානයයන් දුන් 
උපයදස් යනො  ා හිමියන් කහි රැ ඒ සිටිනු ෑබයි . යමම ව්යාපිතියේ ප්රතිපෑයක් යෑස  ඉඩයම්  අයිතිය 
කහි හිමි රුව්න්ට අහිමි යනොව්න අ ර යෙොඩනැගිේෑ ඉව්්ම කිරීමට අව්යය යනොව්නු ඇ . ය යස ු
නුහ්ම ඉදිකිරීම් සිදු  රනු ෑබන  ාෑය තුළ ඒ නාය යායම්  අව්දානම ව්ැඩි විය හැකි බැවින්,කම  ාෑය 
තුෑ යමම ආව්ාස යෙොඩනැගිේයෑන්  ාව් ාිම ව් ඉව්්ම වීමට හිමියන්ට සිදුව්නු ඇ . ඉදි කිරීම්  ටයුතු 
සඳහා දුර ථන රැහැන් සහ විදුිම රැහැන් ඉව්්ම කිරීම ට අව්යය යනොව්නු ඇ . ය යසුනුහ්ම, ස්ථානය 
පරීක්ෂා කිරීයම් ඒ  ෑය රැසය් ොට ඇති ටැේකියක් නිරීක්ෂණයට ෑක්  රන ෑ ඒ. ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑට 
ඉහිමන්ද  ෑය ෙබඩා  ර ඇති ටැේකියක් පව්ීන. යමය ඉදිකිරීම්  ාෑය තුෑ හානි වීයම් හැකියාව්ක් 
පව්ීන. 
 

8.2.2 ශාක හා සත්වයින්ට සිදුවිය හැරී පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

නාය යාමට  ෑක් වූ බෑවුම සව්්ාාාවි  ව්නාන් ර ආව්රණයකින් සමන්වි  යී. කමගින්  දු රයේ ුහදුන් 
ය ොටසට බාදාව්ක් ඇති යනොයී.ය යසු නුහ්ම නාය යාමට ෑක්ව් ඇති බෑවුම යහුතුයව්න්  බෑවුම ම  
ඇති ව්ික්ෂෑ ා ව්ෑට බාාා ඇති යී. ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑට පිටුපසින් ප්රාාන  ානුව්ක් ඉදි කිරීමට 
නියමි  බැවින් කහි ඇති ෙස්  පා ඉව්්ම කිරීමට සිදුවිය හැකිය. ය යසු නුහ්ම අයනකු්ම ප්රයශය 
පාසරසසර   ව්යයයන්  ව්ැදේම මක් ඇති ෙස් යහි ව්ික්ෂෑ ා පිහිටා  යනොමැ . හානියට ෑක්වූ බැවුම 
ම  පිහිටි ව්ික්ෂෑ ාදිය  ානු ඉදිකිරීම් ව්ැනි ස්ථානීය ක්රියා ාර ම් යහුතුයව්න් බෑපෑම ට ෑක්විය 
හැ . 
ය යසුයව් ්ම, ය ොන්්රා්ම පාගය්ව්යන්යේ ඇති යනොසැෑකිිමම්ම ම යහතුුයව්න්, ස්ව්ාාාවි  
ව්ික්ෂෑ ා ව්ෑට බාාාව්ක් ඇති විය හැකි අ ර, යනොසැෑකිිමම්ම ඉදිකිරීම්  යහුතුයව්න්  ඉහළ දැව් 
ව්ටිනා ම් සහි  ෙස්  ැපීම පව්ා සිදු යී. යමය යා  හා පසරසර විදයාව්ට  යශය ය ව්යයයන් සැෑකිය යුතු 
බෑපෑමක් ඇති  රනු ඇ . 
 

8.2.3 ප්රසශශසේ ජලවහන රටාවට සිදුවිය හැරී බලපෑම 
 

යයිත   නාය යෑම් අව්ම කිරීයම් පියව්ර මගින්  ෑාපව්හනය ය යරහි ඉ ා සුු ව්යයයන් බෑපෑමක් 
ඇති  රනු ඇ .සිදු  රනු ෑබන  ාගයයන් ස්ථානීය ව්න කම ස්ථානය අසෑ ෙේොව්ක් යහි දිය පහරක් 
යනොමැති බැවින් කම ප්රයශයයේ  ෑවිදයා්මම   න්්රයට සැෑකිය යුතු බෑපෑමක් සිදුයනොයී. 
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8.2.4 පාංශු ඛාදනසේ බලපෑම සහ  ංඟා පතුසේ සිදුවන සවනස්වීම 
 

ඉදිකිරීම් ක්රියා ාර ම්  ව්ෑ ඒ  බෑවුයමහි මතුපිට ඛාදනය සිදු  ව්න අ ර . කබැවින් සිදු ව්න බෑපෑම් 

සැෑකිය යුතු යී . යමම සථ්ානය අසෑ ඇෑ මාගෙ යනොමැති යහයින්  කමගින් ඉවුරු  ඛාදනය වීයමන්  

ඇතිව්න බෑපෑම්, ෙේො ප්මෑ යව්නස්වීම ව්ැනි යශ සිදුයනොයී. 

8.2.5 ඉදිරීමේ අ කටයුතු නසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැරී බලපෑම 
 

ව්යපිතියට අදාෑ ක්රියා ාර ම් යබොයහි ස්ථානීය ව්න අ ර කමගින් වියාෑ ප්රයශය ව්ෑ  ැණීම් හා 

බෑවුම් යව්නස් කිරීම් සිදු යනොය යග. කබැවින්, නිරාව්රණය ව්න  බෑවුම්ව්ෑ මතුපිට ඛාදනය ඇති වුව් ද 

කයින්  නනය ව්න යරොන් මඩ   මගින් ඇළමාගෙ දූෂණය වීමට  රම් ප්රමාණව්්ම යනොයී. කබැවින් යමම 

ස්ථානයයහි ඛාදනය හා යරොන් මඩ   නිසා  ෑ දූෂණයට ඇතිව්න බෑපෑම් වියාෑ ව්යයයන් ව්ැදේම 

යනොයී. 
 

8.2.6 ඉදිරීමේ අ කාලසීමාස  ී අක්රමවත් ඒඒලිමහන් සථ්ාන වල  වැසිරීලි භාවිතය නසා ජලයට අප්රවය 

එකතු වීමට ඇති ඇති හැරීයාව 
 

යමම ආපදා ස්ථානය  විහාරස්ථානයේ  විව්ි ව් භූමිය   පිහිටා ඇති බැවින් යමය සිදුකිරීමට ඇති  

හැකියාව් ඉ ා අඩු යී. 

8.2.7 පහල  ංඟා ප්රසශශසේ ජලය භාවිත කරන්නන්ට සිදුවන බලපෑම 
 

ස්ථානය අසෑ ඇළ මාගෙ පිහිටා  යනොමැති බැවින් කයින් සිදුව්න බෑපෑම යනොසැෑකිය හැකි  රම් යී. 
 

8.2.8 ඝන අප්රවය බැහැර රීමේස අ  ැටළු 
 

ඝන අප්රව්ය  බැහැර කිරීම;   සළ, ආහාර අප්රව්ය හා  ඉදිකිරීම් අප්රව්ය ව්යයයන් විවිා අප්රව්ය 
උ්මපාදනය ව්න අ ර  කව්ා ෙබඩා  ර යහි බැහැර  ළ හැ .  සෑ යහුතුයව්න් ඇති ව්න ඝන අප්රව්ය 
විහාරය තුළ හා අව්ට  ෙබඩා කිරීම යහි බැහැර කිරීම නිසා  ානු අව්හිර වීයමන් විහාරස්ථානයේ 
හිමියන්ට ්බැතිමතුන්ට හා  දහම් පාසේ  සිසුවියන්ට  ෑය මගින්  යබිව්න යරිෙ ව්ැළ ඒයමන් 
අපහසු ාව්යන්ට ප්ම විය හැ . ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ අප්රව්ය නිසි යෑස  බැහැර කිරීයම් යාන්්රණයක්  
යනොතිබීයමන් පස  දූෂණය වීම , සහ  විවිා පාසරසසර  බෑපෑම් ඇති විය හැකි. කම නිසා ඝන අප්රව්ය  
 ළමනා රණය දුගව්ෑ වීම යහුතුයව්න් පසරසරයට සිදු ව්න  බෑපෑම් ඉ ා ඉහෑ  යී. 

 

8.2.9 වායු දූෂණය හා ස අබන්ධ්  ැටළු 
 

ව්ායු දූෂණයට දාය  ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියා ාර ම් ව්නුයේ: ව්යාපිති භූමිය සැ සීම , ඩීසේ කන්ත න් යයොදා 
 ැනීම්  ටයුතු සිදු කිරීම, ගිනි  ැබීම සහ ඉදිකිරීම් ්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම, ඉදිකිරීම් අ රතුර ාාවි  
 රන සහ ඉව් ෑන විෂ සහි  ්රව්ය ඒපිපිරුම් රසායන ්රව්ය  ාාවි  කිරීම් ්  ය ොන්ක්රීට්, සියමන්ති, ලී, 
ෙේ, සහ සිිම ා ව්ැනි ්රව්ය ව්ිමන් ද අික  යෑද ව්ාදු දූෂනයට යහුතු ව්න දූවිිම හා ව්ායු දූෂණ  ාර  ඇති 
 රයි.වියයුෂ ආෙමි  ක්රියා ාර ම් පව්තින විට ඒ අික  යෑස ව්ායු දූෂණය ව්න ඉදිකිරීම් නිසා  
බැතිමතුන්ට කම ස්ථානයේ ඒ සැෑකිය යුතු බෑපෑමක් ඇති  රනු ඇ . 
 

8.2.10 ඉදිරීමේ අ වලී ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, ක අපන, පිපිමේ අ වැන තත්ත්වයන් සහේතුසවන් 

ස ොඩනැගිලි වලට හා යටිතල පහසුක අ වලට සිදුවිය හැරී හාන 
 

ඉදිකිරීම් උප රණ ව්ිමන් යබ්ද සහ  ම්පන ඇති වීම සාමානය  ්ම්මව්යකි. විහාරස්ථානය ආසන්නයේ  

ඉදිකිරීම්  ටයුතු සිදුව්න බැවින් අික  යබ්දයයන් ව්න බෑපෑම පිළිබඳව් අව්ාානනය යයොුහ ෑ යුතුය. 

යන්ය්රිප රණව්ිමන්  නනය ව්න යබ්දය මගින් විහාරස්ථානයේ ආෙමි   ටයුතු ව්ෑට බාාා 

පැම්ණිය හැ . කබැවින් යමම ඉදිකිරීම් භූමියේ යන්ය්රිප රණ ව්ිමන් නිකු්ම ව්න අික  යබ්දය 

ය යරහි අව්ාානය යයොුහ  ෑ යුතුය. 
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බර යන්ය්රිප රණ ක්රියා්මම  කිරීයමන් ඇතිව්න  ම්පනය විහාරස්ථානයේ යෙොඩනැගිිමව්ෑට 

බෑපෑම් ඇති රයි. කහි ප්රතිලෑයක් යෑස බි්මති පුපුරායාම හා  ඩා ව්ැටීම ව්ැනි ව්ුහා්මම  බෑපෑම් 

සිදුවිය හැ . කබැවින් යමම ව්යාපිති ස්ථානීයයේ ඉදිකිරීම්  ටයුතු ව්ිමන් සිදුව්න  ම්පන  ම්පන 

බෑපෑම් පිළිබඳව් වියයුෂ අව්ාානය යයොුහ  ෑ යුතු යී.  

8.2.11 වැඩබිස අ සසේවකයින් හා අවට ප්රසශශවාසීන් අතර ඇතිවිය හැරී සනොසන්සුන් තත්ත්වයන් 
 

ඇ ැම් අව්ස්ථා ව්ෑ ඒ හා අව්ට ප්රයශයයේ ෙම්ව්ාසීන් හා ආෙමි  ව් ාව්න් සඳහා පැමියණන 
බැතිමතුන්,ව්යාපිති භූමියේ යසුව්යේ නියුතු යසුව් යින්  සමෙ යම් යම් යහුතූන් ුහේ  රයෙන ආරවුේ් 
යනොසන්නාන් ාව්යන් ඇතිවිය හැකිය. 
 

8.2.12 සසේවක සන්වාසික කඳවුරු සහ අසනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන් 
 

ඉදිකිරීම්  ටුයුතු යව්නුයව්න් පැමියණන  ම් රුව්යේ  ාව් ාිම  යන්ව්ාසි  ස්ථාන යබොයහිවිට 

ව්යාපිති භූමියට ඉ ා ආසන්නයේ ඉදි රෙනු ඇ . ඇ ැම්විට ය ොන්්රා්ම රු  ආසන්නයේ ඇති 

නිව්සක් කුලී පදනම ම  ෑබා ෙැනීමට යපළයෙනු ඇ .  ාව් ාිම  යන්ව්ාසි  ස්ථාන සාමානය 

 න ාව් ව්ාසය  රන ෙම්මානය තුිමන් සපයා ෙැනීමට යයොුහව්නු ඇ . විිකම්ම  ඳවුරු  ළමාන රණ 

ක්රමයීද අනුෙමනය යනො ෑයහෝම  ම් රු ෙැටු් යපොදු පහසු ම් ුව්මාරු  රෙැනීයම් ඒ 

යනොසන්සුන්  ්ම්මව්යන්් වවුන් අ ර ඇ ැම් සමා  ෙැටු  හා අප්රව්ය  ළමානා රණය පිළිබඳ 

ෙැටු ඇතිවීමට ඇති ඉඩ ඩ ඉහෑය.  

 ාව් ාිම  යන්ව්ාසි  ස්ථාන ව්යාපිති භූමියට ඉ ා ආසන්නයේ ඉදි රණු ෑැබුව්යහෝම ඝන අප්රව්ය් 

අක්රමව්්ම මෑ අපව්හන පශාති  ළමාන රණය පිළිබඳව් ෙැටු ඇති විය හැකිය. කබැවින් කව්ැනි 

 ්ම්මව්යන් පිළිබඳව් අව්ාානය යයොුහ ෑ යුතුය. 
 

8.2.13 ඉදිරීමේ අ අතරතුර ප්රසශශවාසීන් වැඩබිමට පිවිසීම සහේතුසවන් ඔවුන්ට මුුනන ීමට සිදුවිය හැරී 

අවධ්ාන අ තත්ත්වයන් 
 

හෑසරමට, යපොයෑොව් වි ඒමට  සහ  ැණීමට ාවි ා ව්න අික අව්දානමක් සහි  යන්ය්රිප රණ යමම ව්ැඩ 
බිම තුෑ තිබිය හැ .කම නිසා යමම ව්ටපිටාව් තුෑ  පුුණු ශ්රම බෑ ායක් සුරක්ෂි ව්  ටයුතු  රනු 

ඇ . අනව්සර පුශෙෑයින්(වියයුෂයයන් ළුහන්  ව්ැඩ බිමට පිවියසන්යන් නම්, බර යන්ය්රිප රණ 
මගින් හදිසි අනතුරුව්ෑට ෑක්වීයම් අව්දානම තිබිය හැකිය 
 

8.2.14 පුපුරණ ්රවය සහ එවැන සවනත් අනතුරුදායක ්රවය සහේතුසවන් ඇතිවිය හැරී අවධ්ාන අ 

තත්ත්වයන් 
 

බෑවුම් සහි  ප්රයශයයේ  වියාෑ ෙේ යනොමැති වීම නිසා යමම අව්දාම අව්ම යී. 
 

8.2.15 ඉදිරීමේ අ කටයුතු හා මහජන ආරක්කයෂාව: මාර් ය භාවිතා කරන මගීන්ට ඇති අවධ්ානම 
 

ස්ථානය මාගෙයයන් පිට  විහාරභුමිය තුළ පිහිටි පිහිටා ඇති බැවින්  ඉදිකිරීම්  ටයුතු අ ර තුර 
ව්ැඩබිමට අව්යය ්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම සහ අයනකු්ම  ටයුතු සඳහා වියාෑ ්රක් රථ් බුේයඩිසග ව්ැනි 
බර යන්ය්රිප රණ අව්ට ප්රයශයය තුෑ ෙමන්  රනු ඇ  .යමහි මාගෙය පටු වීම යහුතුයව්න් අනතුරු 
සිදු වීයම්  අව්දානමක් පව්ීන.ය යසුයව් ්ම, ඉදිකිරීම්  ටයුතු වියාෑ පසරමාණයයන්  යනොව්න බැවින් 
කව්ැනි බර ව්ාහන ාාව්නය කිරීයම් ව්ාර ෙණන  අඩු ව්නු ඇ . 
ය යසුනුහ්ම , යමම විහාරය ප්රසිශා  ස්ථානයක් ව්න අ ර, විවිා ව්යස් සහ පසුබිම් සහි  බැතිමතුන් 
විවිා ආෙමි  ව් ාව්න් සඳහා  සහාාගී යී. අනාරක්ෂි  විදු්ම  සම්බන්ා ා, යන්්ර   ක්රියා ාර ම් 
ආදිය යහුතුයව්න් මහ න ාව්  ඒවියයුෂයයන්ම  රුණයින් සහ ළුහන්  අව්දානම ට ෑක් විය හැකිය. 
කබැවින් ඉදිකිරීම් ව්ෑ ඒ මහ න ආරක්ෂාව් පිළිබඳ බෑපෑම් සැෑකිය යුතු ය. 
 

8.2.16 වයාපිති කාල සීමාව තුල සසේවක ආරක්කයෂාව 
 

වියාෑ ඉදි කිරීයම්  යන්ය්රිප රණ  සීමි  ව්ැඩ අව් ායය   ඒ ාාවි ා  ළ යුතු යී .ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් 

යන්ය්රිප රණ මගින්  අනතුරට ෑක් වීයම් අව්දානම ඕනෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානය ට යපොදු වුව්කි. 
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ය ොන්්රා්ම රුව්න් ඉදිකිරීම්  ටයුතු සඳහා බාෑව්යස් ාර  ම් රුව්න් ඒළමයින්  යයදවීයමන්, 

වීනට බරප ෑ අනතුරු හා තුව්ාෑ සිදුවීයම් අව්දානමක් ඇ . 

9. මහජනතාව, අසනකුත් පාර්ෂවකරුවන් සවනුසවන් පවත්වා ඇති සහෝ පැවැත්වීමට නයමිත 

උපසශශන සසේවාවන් 
 

අනවනව්ාරාම විහාරයේ පූ ය යමොේ යී විත  ානන්ද හිමියන්  විසින් ව්යාපිති ප්රයශයය නිරීක්ෂණය 
සඳහා සහාාගී වූ අව්සථ්ායී  ඒ  අව්දානම් පසරසරයක් තුළ  ජීව්්ම වීයම් භීතිය ප්ර ාය  ෑ අ ර . යමම 
ස්ථානයේ ඉතිහාසය හා කහි ව්ැදේම ම විස් ර  රමින් , සේස් ිති  / ආෙමි  හා ප්ර ා යසුව්ා 
විහාරස්ථානය ව්ටා යක්න්්ර ෙ  වී  ආ ාරය පිළිබඳ පැහැදිිම  යළුය. උන් ව්හන්යසුයේ ප්ර ායයට අනුව් 
යමම ප්රයශයයේ ප්රයශයව්ාසීන් ප්රාාන ව්යයයන් රබග ව්ොව්න්,  ගමාන් යාෑා සහ ඉදිකිරීම් අේය ව්ෑ  
යශය ය ශ්රම  බෑ ාය නියයි නය  රමින් ස්ව්යේ රැකියාව්ෑ නිර  යී. උන් ව්හන්යසු ප්ර ය  ර සිටියේ 
යමය පැරණි සිේහෑ යබෞශා ෙම්මානයක් බව්්ම යමම විහාරය  ආෙමි , සේස් ිති  හා ප්ර ා 
මායස්ථානයක්  ව්න අ ර, යමමගින් මාසි  යපිය දින යශයනා පැව්ැ්මවීම , දරුව්න් යව්නුයව්න් ඉසරදා 
දහම් පාසේ පැව්ැ්මවීම , ව්ස් පින් ම් ඒව්ැසි සමයේ ආෙමි   ැපවීයමන්  ටයුතු  රන පු ය පක්ෂය 
යව්නුයව්න්  රනු ෑබන  වියයුෂ පූ ාව්න් මාෑාව්ක් , ෙම්ව්ැසියන්යේ මරණ  ටයුතු ව්ෑ ඒ ාගම යශයනා 
පැව්ීනම ව්ැනි සුා සාා   ටයුතු , ව්ැඩිහිටි සමා ය යව්නුයව්න් සමා  පහසු ම් සැපයීම. පවුයේ 
සාමාත  යයකු මියගිය විට ප්ර ා සහාය සැපයීම ව්ැනි  ටයුතු සිදු  රනු ෑබයි. ය යසු යව් ්ම 
නායයායම් අව්දානම විහාරයේ  පැව්ැ්මමට  ග නයක් වී ඇති බව් හිමියන්යේ ම යයි.විහාරයයහි  
යබිිකය ඉන්දියායී ආනන්ද යබික්න් ව්හන්යසුයේඒව්සර 2500 ක් පුරා පව්තින  අේකුරයක් ව්න අ ර  
බුදුර ාණන් ව්හන්යසුයේ පාසරශුශා ාාතූන් ව්හන්යසුෑාද  විහාරයයහි  පිහිටා ඇ . 
 

යමම සථ්ානයට  ආසන්නම අයනක් විහාරය  යමහි  සිට  2km  ක් පමණ දුසරන් පිහිටා ඇති බැවින්  යමම 
විහාරය අයනක් අව්ට ෙම්මාන සඳහාද පූ ා භූමියක් වීයමන් යමම විහාරයේ ඇති ව්ැදේම ම හිමියන් 
විසින්  ව්දුරට්ම පැහැදිිම  ර සිටියේය.හිමියන්ට  අනුව් දැනට පවුේ 200 ක් පමණ විහාරයේ ආෙමි   
 ටයුතු ව්ෑ  යය ඒ සිටින ස්ථීර බැතිමතුන් යී. 
 

හිමියන් විසින්   ව්දුරට්ම යමම ව්යාපිතියට  පූගණ සහයයිෙය ප්ර ාය   ර ඇති අ ර පූ ය සීමාව්න්  
ව්ෑ සිට පහසු ම් සැපයීමට ද  ක ඟ විය. ව්ද උන් ව්හන්යසු විසින් දන්ව්ා සිටියේ  ව්යාපිතියේ  
ය ොරතුරු සහ අ්මසන්  බන ෑද ගිවිසුම්  සඳහා කිසිදු වියරිායක් යනොමැති බව්්ම සහ නිරීක්ෂණ 
 ටයුතු සහ ඉදිකිරීම්  ටයුතු සිදු කිරීම සදහා විහාර භුමිය තුිමන් ප්රයීය වීමට අව්සර ව්ාචි  ප්ර ායයක් 
යෑස ෑබා ෙන්නා ෑ ඒ. 
 

ිමහිණියාව් ග්රාම  සේව්ගාන නිළාාරී කන්.කස්.පී.අතුය ිරෑ මහ්මමියයේ සහ  විහාරස්ථානයේ දාය  
සාායී  සාමාත  යන්යෙන් ද   නිරීක්ෂණ  ව්ෑ ඒ උපයදස් ෑබා ේම අ ර  ෙම්මානය  සඳහා 
විහාරස්ථානයේ ඇති  ව්ැදේම ම සහ ව්යාපිතියේ  සාගථ ්මව්ය සඳහා සහාය දැක්වීමට වවුන් 
 ැමැ්ම  ප්ර ාය   ර සිටියේය. 
 

9.1 උපසශශන කටයුතුවලී ස අබන්ධ් වූ පාර්ශවකරුවන්ට උපසශශන කටයුතුවලී ලබා ත් නර්සශශ 

සහෝ ගිවිසු අ ඒඇමුණුම II) 

10. විසශේෂිත පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑ අ: ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ විසශේෂිත 

ක්රියාමාර්  සහෝ මැදිහත්වී අ අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑ අ සහෝ අවදාන අ ඇතිවන අංශයන් 

 

10.1 සත්ව හා ශාක විසශේෂ වලට සිදුවන පාරිසරික, ජජව විදයාත්මක බලපෑ අ 

ය ොන්්රා්ම ෑබා ේම පිසරස්යේ යනොසැෑකිිමම්ම ඉදිකිරීම්  ටයුතු සහ ඉහළ දැව්මය ව්ටිනා මක් සහි  
ෙස්  ැපීම යහුතුයව්න් ස්ව්ාාාවි  ව්ික්ෂෑ ා ආදියට බාාාව්න් ඇති වී ඇ  . යමය යා  හා පසරසර 
විදයාව් ය යරහි යශය ය ව්යයයන් සැෑකිය යුතු බෑපෑමක් ඇති  රනු ඇ . 
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10.2 ඝන අප්රවය බැහැර රීමේම සහ ජලය අපවි්ර වීම 
 

ඝන අප්රව්ය මගින්  පස දූෂණය ව්න  අ ර, ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ බැහැර කිරීයම් යාන්්රනය  නිසි පසරදි 
සිදු  රනු යනොෑැබුව්යහෝම  විවිා පාසරසසර  බෑපෑම් ඇති යී. කම නිසා ඝන අප්රව්ය  නිසි යෑස 
 ළමනා රණය යනොකිරීයමන් ඇතිව්න පාසරසසර  බෑපෑම් ඉ ා ව්ැදේම යී. 
 

10.3 වායු දූෂණය හා ස අබන්ධ්  ැටළු 
 

ඉදිකිරීම් ක්රියා ාර ම් මගින්  බැතිමතුන්ට සැෑකිය යුතු බෑපෑමක් ඇති  රන අ ර  වියයුෂ ආෙමි  
ක්රියා ාර ම් ව්ෑ ඒ ද අික  යෑස ව්ායු දූෂණය සිදු යී. 
  

10.4 ඉදිරීමේ අ වලී ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, ක අපන, පිපිමේ අ වැන තත්ත්වයන් සහේතුසවන් ස ොඩනැගිලි 

වලට හා යටිතල පහසුක අ වලට සිදුවිය හැරී හාන 
 

කදියනදා යන්්ර මගින්  නනය ව්න යබ්දය ඉරු දින දහම් පාසෑට  සහ අයනකු්ම ආෙමි  උ්මසව් සඳහා  
බාාා ඇති  රනු ඇ . කබැවින් යමම ස්ථානයේ යබ්දයේ බෑපෑම  ඉ ා ව්ැදේම යී. 
 

10.5 වැඩබිස අ සසේවකයින් හා අවට ප්රසශශවාසීන් අතර ඇතිවිය හැරී සනොසන්සුන් තත්ත්වයන් 
 

ව්යාපිතිය යපොදු ස්ථානය  සිදු  රනු ෑබන බැවින් ඉදිකිරීම් භූමියේ යසුව්යේ නියුතු යසුව් යන්  සහ 
ෙම්ව්ාසීන් අ ර  ආරවුේ ඇති විය හැකිය. 
 

10.6 වැඩබිම තුලට සාමානය පුශ ලයින් ඇතුේ වීස අ සහෝ හරහා  මන් රීමේස අ අවශයතාවය 
 

හෑසරමට, යපොයෑොව් වි ඒමට  සහ  ැණීමට ාවි ා ව්න අික  අව්දානම අව්දානමක් සහි  යන්ය්රිප රණ 
යමම ව්ැඩ බිම තුෑ තිබිය හැ .කම නිසා යමම ව්ටපිටාව් තුෑ  පුුණු ශ්රම බෑ ායක් සුරක්ෂි ව්  ටයුතු 

 රනු ඇ . අනව්සර පුශෙෑයින්(වියයුෂයයන් ළුහන්  ව්ැඩ බිමට පිවියසන්යන් නම්, බර 
යන්ය්රිප රණ මගින් හදිසි අනතුරුව්ෑට ෑක්වීයම් අව්දානම තිබිය හැකිය. 
 

10.7 වැඩබිම තුළ ජීවත්වන ක අකරුවන් සහ ජනතාව අතර ඇතිවන ස අභන්ධ්තා හා ආරවුේ  
 

ආෙමි  ව් ාව්න්  සඳහා විහාරස්ථාන භූමියට පිවියසන   න ාව් හා අව්ට ව්ාසය  රන  නයා  ඉදි කිරීම් 
භූමියේ හා යසුව්යේ නියුතු පුශෙෑයන් හා යම් යම් අව්ස්ථාව්න් ව්ෑ ඒ ෙැටුම් ඇති විය හැ . 
 

10.8 වැඩබිම තුලට සාමානය පුශ ලයින් ඇතුේ වීස අ සහෝ හරහා  මන් රීමේස අ අවශයතාවය 
 

හෑසරමට, යපොයෑොව් වි ඒමට  සහ  ැණීමට ාවි ා ව්න අික  අව්දානම අව්දානමක් සහි  යන්ය්රිප රණ 
යමම ව්ැඩ බිම තුෑ තිබිය හැ .කම නිසා යමම ව්ටපිටාව් තුෑ  පුුණු ශ්රම බෑ ායක් සුරක්ෂි ව්  ටයුතු 
 රනු ඇ . අනව්සර පුශෙෑයින්ඒවියයුෂයයන් ළුහන්  ව්ැඩ බිමට පිවියසන්යන් නම්, බර 
යන්ය්රිප රණ මගින් හදිසි අනතුරුව්ෑට ෑක්වීයම් අව්දානම තිබිය හැකිය. 
 

10.9 සපොදු සසේවා සැපයීස අී පහල ප්රසශශයට සිදුවන බලපෑම ඒජල සැපයුම, අප්රවය ඉවත් රීමේම, විදුලිය 

සැපයීම, ආදිය  
 

විහාරය  සඳහා  ෑය පහෑ පිහිටි  ළිඳකින් ෑබාෙ  හැ  හැකි අ ර  ෑය අව්යය  ව්න අයනකු්ම ස්ථාන 
හා ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ දක්ව්ා්ම යපොම්ප ය යරනු ෑැයබ්.  ඳු ුහදුයන් ඇති ස්ව්ාාාවි  උේප්ම පවුේ 
කීපයක් සඳහා ෙිහස්ථ  ෑ ප්රාව්යක් යෑස ාාවි ා යී. ඉදිකිරීම්  ටයුතු මගින් බෑවුයම්  ෑාපව්හන 
ව්ැඩිදියුණු කිරීම සදහා තිරස්  ාණු දැක්ම ව්ැනි  ටයුතු සිදු  රනු ෑබයි. යමය  භූෙ   ෑ මට්ටම පහ  
ව්ැටීමට  යහුතු විය හැකි අ ර කහි ප්රතිලෑයක් යෑස ඇ ැම් උේප්ම වියළි  ාෑගුණි   ්ම්මව්යන් 
යටය්ම වියබඳම යහතුුයව්න් නිව්ාස සඳහා සැෑකිය යුතු  ෑ හිඟයක් ඇති යී. 
ව්නාන් රයේ පිහිටි ෙස් ව්ෑ ුහේ පිහිටි  ෑාපයයන් පහෑට භූෙ   ෑ මට්ටම පැමිණීම නිසා 
ව්නාන් රයේ ඇති සේයී ඒ  ෙස් සමහරක් මියයෑයම් හැකියාව් ඇ . ය යස ුයව් ්ම යමව්ැනි බෑපෑම් 
ස්ථානීය ව්යයයන් ව්ැදේම විය හැකිය. 
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10.10 ඉදිරීමේ අ භූමියට ආසන්නව වාසය නරන ඉහල හා මධ්ය වශසයන් අතිවිය හැරී අවධ්ාන අ 

තත්ත්වයන් ඒඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළට  ලා යන ආදිය  
 

යමම ඉදිකිරීම් මගින් වියාෑ අව්දානමක් යෑස  මහ න ආරක්ෂාව්, යබ්දය සහ  ම්පන බෑපෑම් හා 
විහාරයේ  යෙොඩනැඟිිමව්ෑ ඉසර ැලීම් ආදිය ඇති වීම සිදු විය හැ . 
 

10.11 නාය ස්ථානය තුල පිහිටි ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බි අ සහ අසනක්කය ස්ථාන 
 

යමම  ස්ථානය අව්ට ප්රයශයය ව්යාපාර සහ යෙොවි ැන්  ටයුතු සඳහා යයොදා යනොෙන්නා යහුතුයව්න් 
කයින් සිදුව්න් බෑපෑම ව්ැදේම යනොයී. 
 
10.12 නාය ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටි ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බි අ සහ අසනක්කය ස්ථාන 
 

යමම  ස්ථානය අව්ට ප්රයශයය ව්යාපාර සහ යෙොවි ැන්  ටයුතු සඳහා යයොදා යනොෙන්නා යහුතුයව්න් 
කයින් සිදුව්න් බෑපෑම ව්ැදේම යනොයී. 
 

10.13 වැඩබිම තුලට සාමානය පුශ ලයින් ඇතුේ වීස අ සහෝ හරහා  මන් රීමේස අ අවශයතාවය 
 

යමම විහාරසථ්ානයට පැමියණන විවිා ව්යස් හා පසුබිම් සහි  බැතිමතුන්ට  ඉදිකිරීම් ආ්රි ව් සිදු ව්න 
අනතුරු පිළිබඳ අඩු දැනුමක් පව්ීන.අනාරක්ෂි  විදු්ම  සම්බන්ා ා හා  යන්ය්රිප රණ මගින් 
මහ න ාව් අව්දානම ට ෑක් විය හැකිය. කබැවින් ඉදිකිරීම් ව්ෑ ඒ මහ න ආරක්ෂාව් ය යරහි සිදු ව්න  
බෑපෑම් අතියයින් ව්ැදේම ය. 
 

10.14 සසෞඛය හා ආරක්කයෂාව පිළිබඳ  ැටළු - සකොන්්රාත්කරුවන් සඳහා ස අමත ගිවිසු අ ඉක්කයමවා යන 

විසශේෂිත H & S (සසෞඛය හා සුරක්කයෂිතතා  ක්රමස දයන් 
 

යමම ස්ථානයට  අදාළව් ඇති ව්න යසෞඛය  හා ආරක්ෂණ ෙැටු ඕනෑම නායයාම අව්ම කිරීයම් 
ස්ථානය ට යපොදු යී. ESMF හි ඒ කව්න් යපොදු පසරසර සහ යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබද ෙැටු සා ච්ඡා 
 ර ඇ . 2003 ව්සරට ව්ඩා ඉදිකිරීම් ඉේත යන්රු යසුව්ා අව්යය ාව්යන් 5: 2003 ව්ෙන්තියේ ආරක්ෂි  
උප රණ සහ ඇඳුම්, ෑේසු පත්රි ාව්ට අනුව් ව්ැඩ  රන  ්මව්යන් සහ ප්ර ා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව්. 
යමන්ම ව්නාන් රයේ ඉදිකිරීම්  ටයුතුව්ෑ ඒ සගපයින්යෙන් දෂ්ට කිරීම ව්ැනි  අව්දානම්  ්මව් පිළිබඳ 
ව්ැඩිපුර සවිස් රා්මම ව් විස් ර  ර ඇ . 
 

10.15 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාමේ සලස ශ්රමය සයොදා  ැනීම 
 

2003 ව්ෙන්තියේ 2003.3 යටය්ම ළමා ශ්රමි යන් හා බෑහ්ම ාර යෑස යසුව්යේ යයදවීම පිළිබඳ 
ය ොරතුරු හා ෑේසු පත්රි ායී යසුව්ය  රන  ්මව්යන් සහ ප්ර  යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ොරතුරු 
දක්ව්ා ඇ . 
 

10.16 ක අපන බලපෑ අ සහේතුසවන් ස ොඩනැගිලිවල ඉරිතැලී අ 
 

බර යන්ය්රිප රණ  ක්රියා්මම  වීයමන් ඇති ව්න   ම්පනය විහාරයේ  යෙොඩනැගිිමව්ෑට බෑපායි. 
කහි ප්රතිපෑයක්  යෑස බි්මති  ඩා ව්ැටීම හා ඉසර ැිමම  ව්ැනි ව්ූහා්මම  විරූපණය වීම් සිදුවිය හැ . 
කබැවින් යමම  ස්ථානයේ  සේයී ඒ ව්ූහයන් යෑස සැෑය න . I) ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ ii) යබි ෙයසහි 
රැඳවුම් බි්මතිය iii) යබෞශා මන්ිකරය යන ස්ථාන ව්ෑට  ම්පන මගින් ඇතිව්න බෑපෑම් සැෑකිය යුතු 
යෑස යී. 
 

10.17 ගින උවදුර හා ලැ  ගින 
 

අනාරක්ෂි  විදුිම රැහැන්, අප්රව්ය  යනොසැෑකිිමම්ම යෑස ගිනි  ැබීම  සහ ව්නාන් රයට ගිනි  ැබීම 
ආදියයන් ගිනි හා ෑැී ගිනි ඇතිවිය හැ  කම නිසා ගිනි උව්දුරු බෑපෑම් යමම සථ්ානය  සඳහා අතියයින් 
ව්ැදේම යී. 
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11. වයාපිතිය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා අවශය වන අනුමැීනන් සහ විසරෝධ්තා සනොමැති බව 
 

11.1 වයාපිතිය ක්රියාත්මක රීමේම 
 

i. දිස්ත්රික්කය සේක අ කාර්යාලසේ අනුමැතිය 
 

දිස්ත්රික් යේ ම්ව්රයායේ අනුමැතිය ෑබා ෙැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ක් රණ  මිටුව්ට ව්යාපිති 

යයි නාව් ඉදිසරප්ම  ළ යුතු අ ර, දිස්ත්රික් සම්බන්ක් රණ  මිටුව්ට පළාය්ම මහ ඇමති ව්රයා හා 

පාගය්ව් රුව්න්යේ ආය න ද සහාාගී ව්නු ඇ . PMU නිෑාාසරයා යමම ව්යාපිතිය ඉදිසරප්ම  රනු 

ෑබන අ ර, ව්යාපිති ය ොරතුරු සහ පාසරසසර  හා සමා යීය විවිා ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටු 

සා ච්ඡා  රනු ඇ . යමම රැස්වීයමහි නිගයශයය ESMP ක්රියා්මම  කිරීම සඳහා සෑ ා බෑනු ඇ . 
 

ii. සැලසු අ කමිටුස  අනුමැතිය 

බදුරිමය  ප්රායශය ය  සාායව්හි සැෑසුම්  මිටු විසින් යමම ව්යාපිතියට අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය.  
 

11.2 අදාල ස්ථානසේ වයාපිතිය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා වන අනුමැතිය 

i. ව්යාපිති භූමියට ඇ ැම්  ටයුතු සඳහා අව්යය විදුිම බෑය සපයා ෙැනීමට ෑේ ා විදුිමබෑ මණ්ඩෑයේ  
ප්රායශය ය   ාගයාෑයේ අනුමැතිය ෑබාෙ  යුතුය. 

ii. විහාරස්ථානයේ විහාරාිකපති හිමියන්යේ අනුමැතිය   

11.3 මධ්යයම පරිසර අිකකාරිය, වන සංරක්කයෂණ සදපාර්තස අන්තුව, වනජීවී සංරක්කයෂණ සදපාර්තස අන්තු 

අනුමැතිය 
 

ව්න රක්ෂණ  යදපාග යම්න්තුයී අික රණ බෑය යටය්ම විහාර සීමාව්ට   ඉහළින් ඇති ඉඩම  රක්ෂි  
ව්නාන් රයක් යෑසට යව්න්  ර ඇ . . ය යසු යව් ්ම, ව්න සේරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් විසින් ඉඩම් 
මැනීම හා සීමා ෑකුණු  ර යනොමැති බැවින් සීමාව්න් පැහැදිිම නැ . i) ඉදිකිරීම්  ටයුතු ව්නාන් ර 
ප්රයශය දක්ව්ා ව්යාප් ව් පව්ීන නම් ii) 18cm ට ව්ැඩ උස ෙස්  ැපීම සඳහා ව්න සේරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව් අනුමැතිය අව්යය යී. 
 

11.4 සවනත් අනුමැීනන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනි මය සුන්බුන් ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා  ප්රායශය ය  භූ විදයා 

සක්ක්ෂණ හා ප ේ  ාගයේයයේ අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය. 

ii. ්රව්ය ඉව්්ම කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ේ  ාගයේයයේ අනුමැතිය ඒඅව්යය ව්න්යන් 

නම් පමණි . 

iii. අප්රව්ය හා යා  ය ොටස් බැහැර කිරීම සඳහා  ව්ෑේෑාවිට  ප්රායශය ය  සාායී අනුමැතිය ෑබා 

ෙ  යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීම සඳහා අව්යය ස්ථාන සඳහා ආරක්ෂ  අමා යාේයයේ දිස්ත්රික්  ාගයාෑයයන්  

ප්රායශය ය  යේ ම් හරහා අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය. 

11.5 පුශ ලික ඉඩ අ හිමිකරුවන්ස න් අනුමැතිය ලබා  ැනීම / ජනතික බැීම/ විරුශධ්ත්වයක්කය 

සනොමැති වීම 
 

ව්ූහයන් ඉව්්ම කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ැඩ සහ දිගු ාලීන නඩ්මතු  ටයුතු ව්ෑ නිර  වීමට 

කිසිදු බාාාව්ක් යනො රන බව්ට විහාරස්ථානයේ විහාරාිකපති හිමියන්  සහ ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් 

අික ාසරය අ ර නී යානුකූෑව් බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අ්මසන් කිරීම. අනුමැතිය ෑබා ෙැනීම සඳහා නියමි  

අනුමාන  ාෑ සටහන 1 ව්ගුයී දක්ව්ා ඇ . 
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 ව්ගුව් 1: අනුමැීනන් ෑබා ෙැනීම සඳහා නියමි   ාෑ පරාසයන් 

 

12. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම ඒESMP) 
 

වියයුෂයයන් අේය 8 සහ 10 හි හඳුනාෙ  හැකි බෑපෑම් හා අව්දානම්  ළමනා රණය කිරීම සහ අව්ම 

කිරීමට ෙ  හැකි ක්රියාමාගෙ. යමය ESMP හි වියයුෂි  නිගයශය හා අව්යය ාව්න් තුෑ ඇතුෑ්ම ව්නු 

ඇ . 

12.1 නැවත පදිංචි රීමේස අ ක්රියාකාමේ සැලැස්ම 
 

ව්යාපිති පාද   රේම නැව්  පදිේචි කිරීමක් යනොමැති බැවින් යමම ව්යාපිති ප්රයශයය  සඳහා අදාළ 

යනොයී. 

 

අනුම  කිරීම 
 

මාසය 1 
 

මාසය 2 
 

සතිය 
1  

සතිය  
2 

සතිය  
3 

සතිය  
4 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

වයාපිති ක්රියාත්මක රීමේම 
දිස්ත්රික්කය සේක අ කාර්යාලසයන් 
අනුමැතිය 
අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 
ව්යාපිති සා ච්ඡාව් 
අදහස්ව්ෑට ප්රතිාාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

  
 
 
 
 

      

සැලසු අ කමිටුස  අනුමැතිය 
අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 
ව්යාපිති සා ච්ඡාව් 
අදහස්ව්ෑට ප්රතිාාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

මධ්යයම පරිසර අිකකාරිසේ අනුමැතිය 
අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 
අදහස්ව්ෑට ප්රතිාාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

DFC ව්න සේරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුයී අනුමැතිය 
අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 
අදහස්ව්ෑට ප්රතිාාර  දැක්වීම 
අනුමතිය 

  
 

 
 
 

     

සවනත් අනුමැීනන් 
භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා ප ේ 
 ාගයාේයයේ අනුමැතිය 
ආරක්ෂ  අමා යාේයය ඒඅව්යය ාව්ය 
අනුව්  

        

පුශෙිම  ඉඩම් අයිති රුව්න්යේ  
 ැමැ්ම  / වියරිා ා යනොමැති බව් 
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12.2 ජනතාව ඉවත් රීමේම 
 

දැව්ැන්  යන්ය්රිප රණ  යමයහයවීම මගින් ඇති ව්න   ම්පනය යහුතු ය ොටයෙන ව්යාපිති 
ක්රියාව්ිමයේ ඒ ආසන්න ම යෙොඩනැගිේෑට  ඒආව්ාස යෙොඩනැගිේෑට   ව්ූහා්මම  ව්යයයන් හානි සහ  
යම් යම් බෑපෑමක් ඇති විය හැකිය. කබැවින් ඉදි කිරීමට යපර යෙොඩනැගිේයෑන්  න ාව් ඉව්්ම  ළ 
යුතුය. 

 

12.3 හානයට පත් සභෞතික වුහයන් , යටිතල පහසුක අ ඉවත් රීමේම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 
 

යමම අව්දානම යමම ස්ථානය සදහා අදාළ යනොයී.යබිිකය අව්ට හානියට ප්ම බි්මති කිහිපයක් 

තිබුණ්ම වියාෑ හානි  ඉව්්ම  ළ හැ . 

 

12.4 වයාපිති කටයුතු සහේතුසවන් සශපල අහිමි - භාවිතයන් -හාණි වී අ සඳහා වන වන්දි ඉේලාසිටී අ 
 

වයාපිති  ටයුතු ව්ෑදි, ව්ාහන යන්්රසු්ර කහා යමහා ෙමන් කිසරයමන් හා  ැණීම්  ටයුතුව්ෑ ඒ පාරව්ේ් 

 ෑසැපයුම් මාගෙ සහ අයනකු්ම ව්ූහයන්ට  සිදුව්න හානි අදාළ විය හැකිය. හානි ඇෙයීයම් ඒ බෑපෑමට 

ෑක් වූ පාගයව්යන්ට ව්න්දි යෙවීමට සුදුසු ව්න්දි යාන්්රණයක් ස ස්  ළ යුතුය. 

 

12.5 පහත සඳහන් ක්කයසෂේ්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් රීමේස අ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය 
 

i. නායයෑම් නිසා ඇතිව්න අව්දානම ෙැන අව්ට  න ාව් සහ බැතිමතුන් දැනුව්්ම කිරීම  
 

ii. ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඇති විය හැකි අව්දානම් සහි  ප්ර ාව්න් සඳහා වියයුෂ දැනුව්්ම කිරීමක් 
සඳහා අව්යයය ාව්ය; ය ටි ාලීන පූගව් අනතුරු ඇෙවීම් ඒඉව්්ම කිරීම් , ඉදිකිරීම් හා ඉඩම් 
පසරහරණය සම්බන්ා ආරක්ෂාව් හා ක්රියාමාගෙ. 

iii. ආෙමි  සථ්ාන ව්ෑ ාගයා හා හැසිරීම් පිළිබඳ  ම් රුව්න් දැනුව්්ම කිරීයම් ව්ැඩසටහන්. 
  

12.6 සැලසු අ මත පදන අ වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්ර ස දයන් සලකා බැලීම 
 

පාසරසසර  හා සමා  සැෑසුම් අනුව් යමම සථ්ානය සඳහා පාසරසසර  හා සමා යීය අදාෑ්මව්ය සැෑකිේෑට 
ෙනී. 
 

ව්ගුව් 2: සැෑසුම් අදියරයේ ඒ පාසරසසර  හා සමා  ්මව් සෑ ා බැලීම්  

අේෙය 

යමම ව්යාපිති 
ප්රයශයය සඳහා 
සෑ ා බැලීම සඳහා 
නිගයශශි  මට්ටම 

i. ස්වාභාවික ස අපත් කළමනාකරණය සහ ස අපත් ප්රශස්ත සලස සැලසු අ 

කරණය 

 නාව්ාස ඉව්්ම කිරීම සහ යා  වියයුෂයන් ඉව්්ම කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා 
ව්න ව්යාපිති වියයුෂි  සැෑසුම් සැෑකිේෑට ෙ  යුතුය. ව්ැදේම යා  වියයුෂ 
ව්ික්ෂෑ ා අව්රණය සමෙ බැඳී ඇ්මනම්,  යා  සේරක්ෂණය  සඳහා  
ප්රමාණව්්ම අව්ාානයක් යයොුහ  ළ යුතුය 

 
 
අික 

ii. වාසස්ථාන ස අබන්ධ්තා සහ සත්ත්ව මංසපත් 
ස්ථිපර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහි ව්යාපිතියට පිවිසීමට යහි ෙැඹුරු  ානු පශාති 
ආදිය සඳහා යහි  වියාෑ ව්යයයන් ව්නාන් ර ය ොටස් ඉව්්ම කිරීම්ට 
සිදුව්න්යන් නම් සැෑසුම් තුළ ස්මව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්බන්ා ා 
යනොබියදන යෑස  ස්මව් මේයප්ම ව්ික්යෑ ා ීනරු ආදිය ඇතුළ්ම විය යුතුය.  

 
අික 
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iii. ජල ස අපත් සංරක්කයෂණය 

 ෑාපව්හනය  පාෑනය සඳහා සැෑසුම්  රන ෑද යයිත   හානි අව්ම කිරීයම් 
පියව්රයන්හි ඒ  බෑවුම ම  සව්්ාාාවි  උේප්ම වියබඳ දැයි සෑ ා බැිමය යුතුය. 
උේප්ම වියළි ඇති නම් , විප ට ප්ම පාගය්ව්යන් සඳහා ස්ථීර විසඳුම් ෑබා 
දිය යුතුය. කව්ැනි විසඳුම් සැපයීයම් ඒ   ෑ සැපයුම් මාගෙ සහ ෑබාෙන්නා 
 ෑය ෙබඩා  ර  ඒමතුපිට සහ උප පිෂ්ඨයයන්  ව්තුර ඉව්්ම කිරීම  පානීය  ෑ 
ුහෑාශ්රයන්  යෑස ාාවි ා  ළ හැකිය. යහොඳින් නිගමාණය  ළ සැෑැස්මක් 
තුිමන් ෑබා ේම යමම   ෑය ස්ම්මව් වියයුෂ ව්ෑට යමන්ම  අසේව්ැසි 
ප්ර ව්න්ටද  ම  පානීය  ටයුතු  යමන්ම ස්නානය හා අයනකු්ම ෙිහා්රි   
 ටයුතු ව්ෑ ඒ පසරයාි නය   සඳහා   ප්රයීය විය හැකිය. 
සමස්   ෑාපව්හන   ළමණා රණ සැළැස්ම ක රම් ව්ැදේම යනොවුව්ද 
භූෙ   ෑ මට්ටම අඩු වීම හා ව්නාන් රයේ ෙස් ඉව්්ම කිරීම සැෑකිේෑට ෙ  
යුතුය. භූෙ   ෑ මට්ටම මූෑ  ෑාපය ඉක්මව්ා පහෑට ෙමන් කිරීම  හැකි ාක් 
දුරට මෙ හැසරය යුතුය 

 
 
 
 
 

අික 

iv. ස්වභාව  සසෞන්දර්යාත්මකව   ැලසපන සැලසු අ සලකා බැලීම 
 

යසෞන්දගයා්මම  සේයී ඒ පසරසර නිගමාණයේ ඒ ස්ව්ාාවි  පසරසරය හා 
සේ ෑණය ව්න කයමන්ම දියය හානිය අව්ම ව්න යෑස ව්යහයන් සැෑසුම් 
කිරීමට සැෑකිිමම්ම විය යුතුය. ක සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන් නිගමාණය 
කිරීම සඳහා භූ දගයන සැෑසුම ශිේපීන්යේ යසුව්ය ව්ැදේම යී. 

  
මායස්ථ 

v. හරිත පාරිසරික ලක්කයෂණ සලකා බැලීම 

යබොයහොමයක් ආපදා අව්ම කිරීම් සිදු  රනු ෑබන්යන් සේයී ඒ පසරසර ව්ෑ 

බැවින්, පසරසර හි  ාක් හසර   සැෑසුම් ෙැන සැෑකිිමම්ම විම ව්ඩා්ම උචි ය. 
උදාහරණයක් යෑස: ඛාදනය පාෑනය සඳහා යශය ය ව්ික්ෂෑ ා වියයුෂ 
ාාවි ා කිරීම, පසරසරයේ විවිා්මව්ය පව්්මව්ා ෙැනීමට යා  වියයුෂ 
සේයයි නයන් යයොදා ෙැනීම. ආක්ර මණය ලී යා  වියයුෂයන් යයොදා  
යනොෙැනීම.  

 
 
 
 

ඉහළ 

vi. සසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්කයෂාව 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඒ නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අ ර  ම් රුව්න්ට 
සහ මගීන්ට අන් රා ාරී විය හැකිය. කබැවින් ආරක්ෂි  දැේ ව්ැනි සැෑසුම් 
 ළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැෑකිේෑට ෙ  යුතුය. 

 
අික 

vii. අවම පසු නඩත්තු රීමේ අ සහ සමසහයු අ සැළසු අ රීමේම.  

හානිය අව්ම කිරීයම්  ාගයේ ඒ   ෑාපව්හන  ළමණා රණය සඳහා ගුරු්මව් 
 ාණු ව්ැනි අක්රිය ශිේප ක්රම ඒඅම ර යක්ති ප්රබව්යක් අව්යය යනොව්න   සෑ ා 
බැිමය යුතුය.  ාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරදි පයිප්ප 
විෂ් ම්ාය, සිදුරු ව්ෑ  විෂ් ම්ා සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සෑ ා 
බැිමය යුතුය.  ානු  ෑය ස්ව්ාාාවි  දහරාව්න්ට ක තු  රවීමට අයප්ක්ෂා 
 රන්යන් නම්, ඛාදනයට වයරෝමතු යදන, යරොන් මඩ රදව්ා ෙැනීයම් පශාති 
ආ ඒ යනොයයක් නඩ්මතු ව්ුහ සැෑසුම්  ළ යුතුය. 
අික   ාෑපසරච්යේදයක් තුෑ යශය ය  ාෑගුණි   ්ම්මව්යන්ට වයරෝමතු 
යදන පසරදි ව්ුහයන් සඳහා ාාවි ා  රන ්රව්ය ප්රයීයයමන් ය ිරා ෙ  යුතුය. 
ව්ායන් ව්ූහයන් ාාවි ා කිරීයම් ඒ  වියයුෂයයන් විඛාදන ව්ැෑකීයම්  ාක්ෂණි  
ක්රම සැෑසුම්  ළ යුතු අ ර සියුම් යරොන්මඩ උප නළ මාගෙ ව්ෑට  ාන්දු වීම 
ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙ  යුතුය.  

 
 
 
 
 
 
 
 

අික 
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12.7 ඉදිරීමේ අ අදියර අතරතුර බලපෑ අ අවම රීමේම  
 

12.7.1 ඉදිරීමේ අ අදියර තුළ සකොන්තාත්කරුවන්සේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා වන ප්රමිීනන් 

පාසරසසර  සහ සමාජීය බෑපෑම් අව්ම කිරීම හා  ළමනා රණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාගෙ සාමානයයයන් සියලු 

නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපොදු යී. යමම බෑපෑම් යබොයහි දුරට ඉදිකිරීයම්  ටයුතු ව්ෑ 

ක්රියා ාසර්මව්යට යහුතු යී. කබැවින් ඉදිකිරීයම් ඒ ව්න බෑපෑම අව්ම කිරීම  ය ොන්්රා්ම රුයේ යුතු මකි. 

ඉදිකිරීම් අදියයග ඒ ය ෝරා්ම රුව්න්යේ ෑේසු පත්රි ායී ඇතුෑ්ම  ර ඇති පාසරසසර  සහ සමා  සහ යසෞඛයය 

සහ ආරක්ෂණ (ES & HS)  ළමනා රණයට අනුකූෑව් ය ෝරා්ම රුව්න්යේ අව්යය ාව්ය ය යසු විය යුතුද 

යන්න පිළිබඳව්  ාති  යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සේවිාානය විසින් ස ස ් ර ඇ . යමම ය ොටස සඳහා අදාළ 

අේයව්ෑ ගුණා්මම  බව් දැක්යව්න ප්රාාන ය ොටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් 

ය ෝරා්ම රුව්න් සඳහා යයොුහ  ළ යුතුය. 

ය ෝරා්ම රු විසින් ඉදිසරප්ම  රන ෑද ඉේලුම්ප  යයට්ම ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ ක්රියා්මම  කිරීමට 

නියමි  අ ර වුයේ නිපුණ ාව්යන් පිළිබඳ නිසි යේඛන ඉදිසරප්ම  ළ යුතුය. ESMP සඳහා ව්න 

පිසරව්ැය යව්නම ව්ැටුප් අයි මයක් යෑස දැක්විය යුතුය. ය ිරාේම ඉදිකිරීම් ය ොන්්මරා්ම රු විසින් 

පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ ක්රම ප්ර ායය ඉදිසරප්ම  ළ යුතු අ ර PMU ක  ය කය අනුම  

කිරීමට නියමි ය. 
 

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුකූෑ වීම සඳහා ය ෝරා්ම රුයේ අව්යය ාව් 

සයොමු අංකය. ඉඳිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 

ESMP 

අයිතමය අදාල වයාපිතියට 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්කයෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුෑ ෙබඩා කිරීම  අතියයින්ම ව්ැදේම (පන්සෑ) 

2002.2 2) යබ්ද හා  ම්පන අතියයින්ම ව්ැදේම (පන්සෑ ) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිිම ඉසර  ැලීම් හා හානි සිදුවීම  අතියයින්ම ව්ැදේම(විහාරයේ  

පැරණි යෙොඩනැගිේෑ) 

2002.2 4) අප්රව්ය බැහැර කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම (පන්සෑ) 

2002.2 5)  සළ බැහැර කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම(පන්සෑ) 

2002.2 6) දූවිිම පාෑනය අතියයින්ම ව්ැදේම(පන්සෑ 

හා බැතිමතුන් ) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ්රව්ය හා අප්රව්ය අප්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

ව්ැදේම 

2002.2 8)  ෑය ව්ැදේම  

2002.2 9) යා  හා ස්මව් වියයුෂ ව්ැදේම 

2002.2 10) යාෞති  හා සේස් ිති  සම්ප්ම අතියයින්ම ව්ැදේම (පන්සෑ) 

2002.2 11) පාේශු ඛාදනය ව්ැදේම 

2002.2 12) පාේශු දූෂණය ව්ැදේම 
2002.2 13) යපොයෑොව් හැරීම  ව්ැදේම 

2002.2 14) ෙේව්ෑ යමයහයුම් අදාළ යනොයී 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්ය්රිප රණ නඩ්මතුව් 
ඒදූෂණය  

ව්ැදේම 

2002.2 16) මහ න ාව්ට බාාා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම (පන්සෑ 

හා බැතිමතුන් ) 

2002.2 17) උපයයිගි ා යසුව්ා සහ මාගෙයේ ඇති 
පහසු ම් 

ව්ැදේම  
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2002.2 18) දිෂයය පසරසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම (පන්සෑ) 

 

 

2002.5. පාසරසසර  
අක්ක්ෂණය 

මූිම  සක්ක්ෂණ ඒව්ා ය,  ෑය, යබ්ද, 
 ම්පන, ඉසර  ැලීම් සක්ක්ෂණ  

ව්යාපිති වියයුෂි  නිරීක්ෂණ 
සැෑැස්මක් යයොුහ  රන්න  

ඉදි කිරීම් අ රතුර සක්ක්ෂණ ඒව්ා ය,  ෑය, 
යබ්ද,  ම්පන, ඉසර  ැලීම් සක්ක්ෂණ  

ව්යාපිති වියයුෂි  නිරීක්ෂණ 
සැෑැස්මක් යයොුහ  රන්න 

ව්ැඩබියම්  යමයහයුම්  ාෑය තුෑ සක්ක්ෂණ ව්ැදේම 

ව්ාග ා කිරීම හා ව්ාග ා පව්්මව්ායෙන යාම ව්ැදේම 
2003. ව්ැඩ ය ොන්යශසි සහ ප්ර ා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් ඒපාසේ සිසුන් සඳහා  

2003.2 සුරක්ෂි  සේවිාානය සහ සන්නියීදනය අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බෑකිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.4 ආරක්ෂ  ව්ාග ා සහ අනතුරු පිළිබඳ දැනුම් 
 ඒම 

අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.5 ආරක්ෂ  උප රණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතියයින්ම ව්ැදේම 
2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.7 ප්රථමාාාර පහසු ම් අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ොරතුරු සහ 
පුුණුව් 

අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.9 යන්ය්රිප රණ සහ සුදුසු ම් ෑ්ම 
පුශෙෑයන් 

අතියයින්ම ව්ැදේම 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපිති ස්ථානය ට අදාළ යපොදු ක ක් යෑස ව්යාපිති ස්ථානයඅදාළ යී 
අතිශයින්ම වැද ත්: ESMP අදාෑව් කම ස්ථානයට නිය්චි ව්ම ක්රියා්මම  ව්න පසරදි පාසරසසර  
ක්රමයීදයන් ස ස් කිරීම සඳහා ය ොන්්රා්ම රු වියයුෂ අව්ාානය යයොුහ  ළ යුතුය. 
ඇතැ අ විට අදාල ස : ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ අදාළ ව්යිපිති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම 
ESMP ක්රියා්මම   රනු ෑැයබ් 
අදාළ සනොස : ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ ය ොන්යශසි යටය්ම යමම ව්යාපිති ස්ථානයට අදාළ විය 
යනොහැ  
විකේප: අව්යය ව්න්යන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විසශේෂිත නමේක්කයෂණ සැලැස්මක්කය: ය ොන්්රා්ම රුව්න් විසින් සඳහන්  ර ඇති අක්ක්ෂණ 
අව්යය ා ව්ෑට අම රව් ස්ථානීය වියයුෂි  නිරීක්ෂණ සැෑැස්යමහි සඳහන් පසරදි ය ොන්්රා්ම රු විසින් 
අක්ක්ෂණය කිරීම සඳහා බැඳී සිටී. 
සයොමු රීමේම: ය ොන්්රා්ම රුව්න් ESMP ක්රියා්මම  කිරීම සඳහා බැ ඒ සිටී. 
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12.7.2 ස්ථානීය හානි අව්ම කිරීම 

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනුෑබන පියව්ර 

 

 

 

 

හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය 

 

ව්යාපිති ක්රියා්මම  

කිරීයම් අදියර 

 

ව්ෙකීම් 

 

 i. ශාක හා සත්ත්ව විසශේෂ වලට බාධ්ා පැමිණවීම 

ව්යාපිති  ළමනා රණ ක  යේ අව්සරයකින් ය ොරව් ව්නාන් රයට 

අය්ම  ෙස්  ැපීම් යහි වියාෑ ව්න ව්නාන් ර ය ොටස් කළියපයහළි කිරීම් 

යනො ළ යුතුය. 

 ව්න ජීවීන්ට හා ව්ාසස්ථාන ව්ෑට සිදුව්න බාාා අව්ම  රෙනිම ෙනිමින් 

ඉදිකිරීම්  ටයුතු පව්්මව්ායෙන යා යුතුය.  

කයමන්ම ව්නසතුන් හුහවූ විට  ඒ ඒ ැෑෑ සතුන්  වවුන්ට හානි සිදු යනො ර 

ආරක්ෂි  අයුසරන් ව්නයට ුහදා හැසරය යුතුය. 

ස්ම්මව් හා ව්ික්ෂෑ ා ආරක්ෂ  ආඥපා පන  යටය්ම ව්න සතුන් දඩයම් 

කිරීම හා  ව්ටිනා ව්නාන් ර නිදගය   ක තු කිරීම  හනම්  ර ඇති 

බැවින් කම  ටයුතු දැඩි යෑස  හනම් යී. 

 

 

 

 

ස්ථානය  ස ස් කිරීම සහ 

ඉදිකිරීම 

 

 

 

ඉදිකිරීම් 

ය ොන්්මරා්ම රු 

ii. ඉදිරීමේ අ අප්රවය බැහැර රීමේම 
 

ඉදිකිරීයම් ඒ   සළ බැහැර කිරීම සම්බන්ායයන් ය ොන්්රා්ම රු  වියයුෂ 

අව්ාානය යයොුහ  ළ යුතුය.  නනය ව්න අප්රව්ය  PMU විසින් අනුම  

ක්රමයීදයන්ට  අනුව් යසිදා යනොයන පසරදි  ෙබඩා  ර  ැබිය යුතුය. ඕනෑම 

 ්මව්යක් යටය්ම ඉදිකිරීම් අප්රව්ය  විහාර භූමියට ුහදා යනොහැසරය යුතුය.  

අනුම  ස්ථාන ව්ෑ ඒ ඝන අප්රව්ය  බැහැර කිරීම සඳහා අදාළ නෙර සාාව් 

විසින් අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය 

 

 

ස්ථාන සකස් රීමේම සහ 

ඉදිරීමේම 

 

 

ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

iii.   දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  

 
අික  දූවිිම උ්මපාදනය ව්න ක්රියා ාර ම් ම් ඉ ා සැෑකිේයෑන්  ළ යුතු 
අ ර කව්න් අව්ස්ථාව්ෑ ඒ ප්රමාණව්්ම යෑස  ෑය යය ඒමක් මගින් දූවිිම 
පාෑනයට නිගයශය  ර ඇ .පිපිරීම් ව්ෑ යෙොඩනැගිිමව්ෑ විව්ි  කුටි 
ආව්රණය කිරීම දුවිිම  තිරයන් නිගයශය  රනු ෑැයබ් ඒය ්ම  
 

ස්ථාන සකස් රීමේම සහ 

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

iv .  ශබ්ද දූෂණය 
යපොයහොය දිනව්ෑ හා වියාෑ  න ාව්ක් කක් රැස් ව්න ාගම යශයනා 

පූ ාව්න් ආදිය පව්්මව්න දින ව්ෑ ඒ අික  යබ්ද නිකු්ම ව්න ක්රියා ාර ම් 

පාෑනය  ෑ යුතුය. කව්ැනි ක්රියා ාර ම් සැෑසුම් කිරීමට යපර 

විහාරස්ථාන හිමියන්ට  යපර දැනුම්  ඒමක් සිදු  ළ යුතුය. 

 

ඉදිරීමේම 

 

ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 
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v.  ම්පන බෑපෑම් 

පැරණි විහාර යෙොඩනැඟිිම ව්ෑට හානි වීම ව්ැළැක්වීමට වියයුෂි  

සීමාව්න් තුළ  ම්පන උ්මපාදන ක්රියා ාර ම් සිදු  ළ යුතුය. යමම 

යෙොඩනැඟිිම ව්ෑ ඉසර ැලීම්  ඉදි කිරීමට යපර, ඉදිකිරීම් අ රතුර සහ ඉන් 

පසුව් නිරීක්ෂණය  ළ යුතුය. යෙොඩනැගිිමව්ෑ සිදුව්න ඉදිකිරීම් හානි 

යහුතු / ඉසර ැලීම් නම් සුදුසු පසරදි ව්න්දි ෑබා ෙ  යුතුය 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

vi.   ජල සැපයු අ මාර්  වලට බාධ්ාවීම 

ඉදි කිරීම ආරම්ා කිරීමට යපර  ඳු රයේ  ෑ සැපයුම් මාගෙයේ ඇති විය 

හැකි බාාාව්න් නිසියා ාරව් සුරක්ෂි   ළ යුතුය කයසු බාාා ඇති 

උනයහෝම, වි ේප සැපයුම් සැපයිය යුතුය. 

ස්ථාන සකස් රීමේම සහ 

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

vii. ඉදිකිරීම් සඳහා  ෑය ාාවි ය 

ඉදිකිරීම්   ටයුතු සඳහා අනුම  ස්ථානව්ිමන් පමණක්  ෑය ෑබාෙ ෙ  

යුතුය. විහාරස්ථානයට අය්ම  ෑ මාගෙ තුළින් ඉදිකිරීම් සඳහා  ෑය ෑබා  

යනොෙ  යුතු අ ර කයසු ෑබා ෙන්යන් නම් අික ාසරයේ අනුමැතිය ෑබාෙ  

යුතුය 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

viii. ඉදිරීමේ අ ක අකරුවන් සහ මහජනතාව අතර හැසිමේ අ වල සිදුවන 

සනොසන්සුන්තාවයන් කළමනාකරණය රීමේම  
 

පහ  සඳහන් නිගයශශි   ම  ව්යාපිති  ළමනා රණ ක  ය විසින් 

 ම් රුව්න් හා බැතිමතුන් අ ර ඇතිවිය හැකි ෙැටු නිසියෑස 

 ළමනා රණය පිළිබඳව් ය ොන්්මරා්ම රු දැනුව්්ම  ළ යුතුය 

i. නිසි දැනුව්්ම කිරීම්, ආාාර ාගම පශාතිය පිළිබඳ අායාපනය, 
අක්ක්ෂණය සහ දඩුව්ම් පැමිණවීම  

ii. ව්යාපිතිය   ෑාපය නිගණය කිරීම  
iii. නිසි අව්සරයකින් ය ොරව් විහාරස්ථාන භූමියට අය්ම  ෑ 

මූෑාශ්ර  ව්ිමන්  ෑය ෑබාෙැනීමට හැකියාව් යනොමැ . 
iv. විහාරස්ථානයට අය්ම සනීපාරක්ෂ  පහසු ම් ාාවි ා 

කිරීම්ට යසුව් යන්ට අව්සර යනොමැ   

v. ය ොන්්මරා්ම රු විසින් කිසිදු  වයාපිති  ටයු්ම ක් සඳහා 
ළමා  ය්රමය යයොදා යනොෙ  යුතුය (සිජුව් යහි ව්ක්රව්) 

vi. අනතුරු විය හැකි අව්දානම ඉ ා ඉහළ බැවින් 
යන්ය්රිප රණ  ක්රියාකිරීයම් ඒ බර යන්ය්රිප රණ 
ක්රියා රුව්න් අතියය පරීක්ෂා ාරී විය යුතුය. 

 
vii. බර යන්ය්රිප රණ කහා යමහා කිරීයම් ඒ ආරක්ෂි ව් කහා 

යමහා යාම සඳහා අව්දානම්  ෑාපය  සඳහා පූගණ ාලීන 
ුහර රුයව්කු යයොදාෙ  යුතුය . 

 

යව්න්ම 

viii. යපිය දිනව්ෑ සහ යබෞශා උ්මසව් දිනව්ෑ ඒ ඉදිකිරීම්  
 ටයුතු සිදු යනො යනො ළ යුතුය . 

 

ix. විදුිම සැපයුම්  පශාතිය, වයාපිති  ළමනා රණ ක  යේ 
අනුම යන් පසරදි ආරක්ෂි  ක්රම අනුව් ස ස් විය යුතු අ ර 
වියයුෂයයන් විදුිම  ම්පන තුළින් ළමයින්ට සිදුවිය හැකි 
අනතුරු ව්ළක්ව්ා ෙැනීමට  ටයුතු  ළ යුතුය. 

x. වයාපිති  ළමනා රණ ක  යේ අනුම  ස්ථාන තුළ 
පමණක් ව්ාහන නැව්ැීනම සහ ෙබඩා කිරීම්  ටයුතු සිදු  ළ 
යුතුය. 

xi. වයාපිති  ාෑය තුළ  ම් රුව්න් අ ර ඇතිව්න ආරවුේ 
 ්ම්මව්යන් පාෑනය කිරීම් සඳහා සහ  අක්ක්ෂණය සඳහා 
නිසි ක්රමයීදයක් අනුෙමනය  ළ යුතුය. 

xii. ව්ැඩබියම් හැසිරී  ීම පිළිබඳ වියයුෂයයන් ම්මපැන් ාාවි ය දුම් 
පානය යඝිෂා ාරී හැසිරීම්  ාන් ා බැතිමතුන්ට ඇතිවිය හැකි 
ිමේගි  අපයයි නයන් යන  ාගණා පිළිබඳ දැඩි පාෑනයක් 
පව්්මව්ා ේම යුතුය. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 



 

20 

 

12.7.3 වයිපිති ස්ථානය අධීක්කයෂණය රීමේම 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන් අක්ක්ෂණ සැෑැසම් නිගයශය  ර ඇ  

ව්ගුව් 5: පාසරසසර  හා සමා  අක්ක්ෂණ සැෑසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

 

xi. වැඩ කරන ස ලාවන් 
 

යමම ඉදි ඉදිකිරීම්  ටයුතු විහාරස්ථානයේ විහාරාිකපති හිමියන්ට 

අනුකූෑව් සිදුවිය යුතු  අ ර  මහ න ාව්ට ඇතුේ වීමට අව්සර 

යනොමැති ස්ථාන ව්ෑ ඇතුේ වීමට  හනම්  / අන් රාය සේඥපා 

ස්ථාපනය  ළ යුතුය.ආෙමි   ටයුතු සහ ඉසරදා දිනව්ෑ ඒ ඒඉසරදා පාසෑ 

පව්්මව්න දිනය  යබ්ද,  ම්පන සහ දූවිිම උ්මපාදනය ව්න  

ක්රියා ාර ම් කිරීයමන් ව්ැළකිය යුතුය.. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

 

X. අනතුරු ඇඟවීම. 

ඉදි කිරීම් අදියර  තුළ ආව්ාස යෙොඩනැගිේෑ   ඩා ඉව්්ම  ළ යුතුය. කම 
නිසා  න ා ප්රයීයයන් ව්ැෑැක්වීමට හා අික  අව්දානම්  ්ම්මව්යන් 
ව්ළක්ව්ා ෙැනීමට අනතුරු ඇඟවීම් නිසි ආරක්ෂණ සෑකුණු යයොදා ේම 
යුතුය  
රාතියේ ඒ සිදුව්න අනතුරු ඒමහ නයායේ හා ශ්රම බෑ ායේ  අව්ම  ර 
ෙැනීම සඳහා ප්රමාණව්්ම විදුිම පහන් දේව්ා  ැබිය යුතුය. 
 
ඉදිකිරීම්  ටයුතු සඳහා ආරක්ෂි  විදුිම පශාති ස්ථාපනය  ළ යුතුය. 
ඉදිකිරීම්  ාෑයේ ඒ කම පශාතිය ක්රියා විරහි  යනොව්න බව්ට ආරක්ෂි  
නිෑාාසරයා විසින්  හවුරු  රෙ  යුතුය. 

 

ඉදිරීමේම PMU හි E සහ H අංශ  

xi. ඓතිහාසිකව / සංස්කිතිකව / ආ මිකව වැද ත් වන සසොයා ැනී අ. 

වයාපිති  ටයුතු තුළ ඒ කව්න් අව්ස්ථාව්න් ඇති වුව්යහෝම 

ය ොන්්රා්ම රු ව්හාම ක බව් වයාපිති  ළමනා රුට දැනුම් දිය යුතුය. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

xiii. අික අවදාන අ ප්රසශශවල ජීවත් වන  ිහ ඒකක 
 

 ාති  යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සේවිාානයේ නායයෑම් ආපදා අනතුරු 
ඇඟවීම් ව්ෑට ප්රතිාාර දක්ව්මින් අික  ව්ැසි සමයේ ඒ ආෙමි  ක්රියා ාර ම් 
සහ මහ න රැස්වීම් පැව්ැ්මවීම ව්ළක්ව්ා ඇ .. 

 

ඉදිරීමේම PMU සහ 

විහාරස්ථානසේ 

ස්වාමීන්වහන්සසේ 

xiv. යසුව්  සුරක්ෂි  ාව් 
ඉදිකිරීම්  ම් රුව්න්යේ ආරක්ෂාව් සහති  කිරීම සඳහා රාත්රී   ාෑයේ 
සහ අික  ව්ැසි සහි   ාෑව්ෑ ඉදිකිරීම්  ටයුතු අව්ම  ළ යුතුය.  ැෑෑ 
සහි  ප්රයශය ව්ෑ සිදු  රනු ෑබන ඉදි කිරීම් ව්ෑ ඒ  සගපයින් දෂ්ඨ කිරීයම් 
අව්දානමක් පව්ීන. 

 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

xv.  ගිනි ෙැනීම් හා ෑැී ගිනි ඇතිවීම 

විදුිම  පශාතිය  ස්ථානෙ  කිරීයම් ඒ විදුිමය  ාන්දු වීම් හා පිපිරීම් 

ව්ළක්ව්ා ෙැනීමට ඉ ා සුපසරක්ෂා සුපසරක්ෂා ාරී විය යුතු අ ර ඉදිකිරීම් 

අ රතුර ඒ  ගිනි  ැබීම්  හනම් යී. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

සකොන්ත්රාත්කරු 

අධීක්කයෂණ අවශයතා පරාමිීනන් පරික්කයෂා කලයුතු  වාර  නන 

මූිම  නිරීක්ෂණ ඉහළ ආරණය  යසුනාසනය හා බුදු කුටිය 

යන යෙොඩනැඟිිම පිළිබඳ පූගව් පරීක්ෂණය 

කිරීම 

කක් ව්රක් * 

ව්ා ය ගුණා්මම ාාව්ය: අේශු කක් ව්රක් * 

භූමි  ම්පන කක් ව්රක් * 
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13. දුක්කය  ැනවිලි වලට සවන් ීම 
 

පහ  සඳහන් විය හැකි බෑපෑම් සඳහා වියයුෂ අව්ාානයක් යයොුහ  රමින් යමම වයාපිතිසේ දුක්ෙැනවිිම 

විසඳීයම් යාන්්මරණය සථ්ාපි  කිරීම සඳහා උපයශය ව්රුන් ව්න ES නිෑාාසරයා ව්ෙබෑා ෙ  යුතුය. ඒඅ  

විහාරාිකපති හිමි ආ  අසෑ නිව්ාසව්ෑ පදිේචි රුව්න්. ඒයයොුහකිරීම: දුක්කය ැනවිලි විසඳීස අ යාන්්රණය ස්ථාපිත 

රීමේම සඳහා නර්සශශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව .කයසුම, විහාරස්ථානය 

තුළ දුක්ෙැනවිිම ිමඛි ව් ඉදිසරප්ම කිරීමට කව්ා බහාෑන යපට්ටියක්  බා ෙැනීම නිගයශය  ර ඇ  

14. සතොරතුරු අනාවරණය රීමේම 
 

පහ  දැක්යව්න ආය න සහ සේවිාාන අනුව් ෑකුණු  රන ෑද ආ ිති මගින් ES ය ොරතුරු අනාව්රණය 

කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම යී. 

 

 

 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම කක් ව්රක් * 

ඉදිකිරීම් අ රතුර යෙොඩනැගිිම පිළිබඳ ඉසර ැලීම් සක්ක්ෂණය  ඉදිකිරීම් තුළ ඒ සැෑකිය යුතු විස්ථාපනඒඈ්ම 

වීම්)පව්ීන ** 

භූ  ම්පන  ැණීම් යන්ය්රිප රණ, පිපිරවීම, යහි භූ 

 ම්පන  නනය  රන ඕනෑම ක්රියාව්   ඒ * 

ඉදිකිරීම් යබ්දය  අික  යඝිෂා ාරී අව්ස්ථාව්ෑ ඒ මාසය ට 

ව්රක් * 

ව්ායු ගුණා්මම  අේශු මස ට ව්රක් * 

ප්ර ා  ෑ සැපයුම් මාගෙව්ෑ දිය උේප්ම 

වියබඳම 

නිතිප ා *** 

යමයහයුම් අව්ස්ථා  ප්ර ා  ෑ සැපයුම් මාගෙව්ෑ දිය උේප්ම 

වියබඳම 

නිතිප ා *** 

ව්ායු වියමිානය අදාළ සියලු යන්ය්රිප රණ / ව්ාහන ක්රියා්මම  ව්න පසරදි වියමිාන පාෑන පරීක්ෂණ 

සහති ය තිබිය යුතුය - උපයශය යායේ ව්යාපිති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා  ළ යුතුය 

නිරීක්ෂණ ආය නය * ඉසර ැලීම් සක්ක්ෂණය  හැර අයනකු්ම සියලුම පරාමිීනන් අායනය සදහා මායයම පසරසර 
අික ාසරයේ ිමයාපදිේචි ස්ව්ාක්න නිරීක්ෂණ ආය නයක් යයොදා ෙ  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින් ඉසර ැලීම් සක්ක්ෂණය පැව්ැ්මවිය යුතුය 
*** ය ොන්්රා්ම රු ES නිෑාාසර ව්රයයකු විය යුතුය. 

**** PMU විසින් නිගයශය  රන ෑද ආය නයක් විය යුතුය. 

අව්යය ා ව්ාග ා කිරීම  ඉහෑ අව්දානමක් සහි  යෙොඩනැඟිිමව්ෑ ඉසර ැලීම් සක්ක්ෂණය  - ව්ි්මතිමය 

ව්ාග ාව්ක් 

 යන්ය්රිප රණ, ඉදිකිරීම් ක්රියා ාර ම් සහ ව්ාහන ෙමන්, CEA සඳහා  ම්පනය 

පිළිබඳ අන් ග ප්රමිීනන් අනුව් භූමි යදදරුම්  ම්පනය 

 පසුබිම් යබ්දය මැනීම - අතියග  ෙැසට් අේ  924.1, මැයි 23,1996, මායයම පසරසර 

අික ාසරය 

 ව්ායු ගුණා්මමය ඒඅේශු පරීක්ෂාව් - 2008 අයෙිස්තු මස 15 ව්න දින අේ  1562/22 

දරන අති වියයුෂ ෙැසට් නියීදනය යටය්ම  ාති  පසරසර උෂණ්්මව්  ්ම්මව්යන් - 

මායයම පසරසර අික ාසරය. 
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ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයිත   සැළැස්ම 

ය ොරතුරු  යයිත   ආය න ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් 
ක්රමයීදය 

i. ව්යාපිති සැෑැස්ම 
ඒස්ථානීය ය ොරතුරු, 
සැෑසුම, ක්රියා්මම  
කිරීයම් විිකවිාාන  

දිස්ත්රික් මායයම පසරසර අික ාසරය,DFC, 
DWLC, දිස්ත්රික් යේ ම්  ාගයාෑය,  
ප්රායශය ය  යේ ම්,RDA, රා ය ඉඩම් 
හිමියන්, අයනකු්ම දිස්ත්රි  මට්ටම් 
නියයිත  ාය න,  ාති  යෙොඩනැගිිම 
පගයේෂණ සේවිාානයේ දිස්ත්රික් 
 ාගයාෑය, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ක් රණ 
 මිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැීනන් සහ 
 ැමැ්ම  සඳහා අ්මසන් කිරීම සඳහා 
අදාෑ ව්ාග ාව් ඉදිසරප්ම කිරීම. 

ii. පාසරසසර  හා සමා  
 ළමනා රණ සැෑැස්ම 

දිස්ත්රික් මායයම පසරසර අික ාසරය, DFC, 
DWLC, AIIB, පාසයේ විදුහේපති 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ක් රණ 
 මිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැීනන් සහ 
 ැමැ්ම  සඳහා අ්මසන් කිරීම සඳහා 
අදාෑ ව්ාග ාව් ඉදිසරප්ම කිරීම 

iii. ප්රෙති ව්ාග ා ඒමූිම  හා 
ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ  

දිස්ත්රික් මායයම පසරසර අික ාසරය, DFC, 
DWLC, AIIB සහ අදාළ පාගය්ව්යන් 
සුදුසු පසරදි 

ප්රෙති රැස්වීම්, වියයුෂ රැස්වීම්, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 

iv. පාසරසසර  අනුකූෑ ා 
යසුව් යින් යසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව් සඳහා ස්ථාන 
පරීක්ෂා කිරීම 

දිස්ත්රික් මායයම පසරසර අික ාසරය, DFC, 
DWLC, RDA ,  ප්රායශය ය  යේඛම්, 
යපොිමස,් රා ය ඉඩම් හිමියන්, ොම 
නිෑාාරී, දිස්තික්  ාගයාෑය NBRO, 
AIIB හා අදාළ පාගය්ව්යන් 

ිමඛි  හා ව්ාචි  සන්නියීදනය, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 

v. ක. ා.ර.ස.ට අදාළ ීනරණ 
හා ප්රෙති සමායෑිාන 
රැස්වීම් 

 

දිස්ත්රික් මායයම පසරසර අික ාසරය, DFC, 
DWLC, RDA,  ප්රායශය ය  යේ ම්, 
යපොලීසිය, ර යේ ඉඩම් හිමියන්, ේරාම 
නිෑාාරී, දිස්්මසරක්  ාගයාෑය NBRO, 
AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිිම විස ඒයම් 
යාන්්රනය 

අදාෑ පාගය්ව්යන්, AIIB රැස්වීම්, ිමඛි  හා ව්ාචි  
සන්නියීදනය 

 

ව්ගුව් 7: ය ොරතුරු රැස් ර ෙැනීම සඳහා සම්බන්ා ර  රේම ආය න සහ නිෑාාරීන් 

දිනය ආය නය ය ොරතුරු සඳහා සම්බන්ා වූ 

පුශෙෑයා 

08/08/2018  පැය 13.00 ව්න සේරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් උපුේ වි යන්  මහ ා - 

අඩවි ව්න නිෑාාරී 

09/08/2018  පැය 10.00  ප්රායශය ය යේ ම්  ාගයාෑය  කරන්දි ප්රනාන්දු  මහ්මමිය 

සහ ාර ප්රායශය ය යේ ම්  



 

i 

 

 

ඇුහණුම I: ව්යාපිති ප්රයශයයේ යරින ඡායාරූපය  

 

 

 



 

ii 

 

ඇුහණුම II: ආපදා  ්ම්මව්යේ ස්ව්ාාව්ය හා උපයශයන යසුව්ාව්න් 

  

රූපය a : ශ්රී අනවනව්ාරාමයේ  , යමොේ යී  විඡි ානන්ද 

ස්ව්ාක්න් ව්හන්යසු දැනුව්්ම කිරීයම් ව්ැඩසටහන 

රූපය b: යබිිකය ව්ටා  ඩා ව්ැටුණු පවුර. 

  

රූපය C: 848 / බී් ලීහිනියාව් ග්රාම  නිෑාාසර 

ය ොට්ඨායයේ ග්රාම නිෑාාසර කන් කස් පී අතුය ිරෑ හා  

දාය  සාායී නියයිත  යයක් ව්න ාාන්දනී ෙමයේ 

යන මහ්මමියන් දැනුව්්ම කිරීම  

රූපය  D:  ඳු ුහදුයන් පිහිටි අනවනව්ාරාම  විහාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

ඇුහණුම III: පාගය්ව් රුව්න් සමෙ පැව්ැ්මවූ සා ච්ඡා ව්ෑ ඒ අනාව්රණය වූ  රුණු:  ු ර දිස්තික් ය 

දිනය: 08 /08 /2018 සහ 05/10/2018 

ආය නය සම්බන්ක් රණ 

නිෑාාරීයේ නම 

සහ  නතුර 

ඉදිසරප්ම වූ සැෑකිය යුතු  රුණු  

ව්න සේරක්ෂණ 

යදපාග යම්න්තුව් 

උපුේ වි යාන්  

මහ ා 

අඩවි ව්න නිෑාාරී 

✓ ව්න සේරක්ෂණ යදපාගය ම්න්තුව් ව්යාපිතියට විරුශා්මව්යක් නැ  

පහ  සඳහන්  රුණු අව්ාාරණය ය සරණි. 

✓ ව්යාපිතිය ක්රියා්මම  කිරීම යහි පව්්මව්ායෙන යාම සඳහා 

නිගයශයයක් අව්යය යනොයී. 

 

 

මායයම පසරසර 

අික ාසරය 

ාන්ද්රි ා යහුව්යේ 

මහ්මමිය 

නියයි යය 

අායෂි ා - CEA 

ර්මනපුර  

දිස්ත්රික් ය 

✓ මායයම පසරසර අික ාසරය ව්යාපිතියට විරුශා නැ  

✓ ව්යාපිතිය ක්රියා්මම  කිරීම යහි පව්්මව්ායෙන යාම සඳහා 

නිගයශයයක් අව්යය යනොයී 

 

ඇුහණුම I V: අායයන  ණ්ඩායම 

නම   නතුර  නිරීක්ෂණ  ණ්ඩායයම් දරන  නතුර   

TDSV ඩයස් අායයක්ෂ / ESSD / NBRO  ණ්ඩායම් නාය  

SAMS දිසානාය  යේෂ්ඨ විදයාඥප / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පසරසර විදයාඥප 

ප්රාා්ම ිමයනආරච්චි විදයාඥප / ESSD / NBRO පාසරසසර  විදයාඥප 

H කුසෑසිසර   ාක්ෂණි  නිෑාාසර / ESSD / NBRO GIS /  නෙහන ද්ම  / සක්ක්ෂණ ආාාර 

හගෂ ක නාය  ස්ථාන ාාර නිෑාාරී- ු ර දිස්ත්රික්  ාගයාෑය භූ විදයාඥප 

 

ඇුහණුම  V : විමගයන ෑැයිස්තුව් 

1. ිමහිනියව් අනවනව්ාරාම විහාරය අසෑනායයෑයම් ව්යසනය  පිළිබඳ  ා.යෙො.ප.සේ විමගයන ව්ාග ාව් - 

ඒRef. Report No. NBRO / (L1  / 17/027. 

2. යෙිලීය පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ සැෑැස්ම සඳහා ය ොන්්රා්ම රුව්න්යේ ව්ෙකීම් - ය  

ෑේ ා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය - AIIB 

3. පසරසර හා සමා   ළමනා රණ රාුහව් - ශ්රී ෑේ ා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය - AIIB 

4. නැව්  පදිේචි කිරීයම් සැෑසුම් රාුහව් - ශ්රී ෑේ ා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය -AIIB 

 


