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 Asian Infrastructure Investment Bank 
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DS  ප්රායද්ය ය  යේරම්   

Divisional Secretary 

DWLC  වන ජීවි යදපාග යම්න්තුව  

Department of Wild Life Conservation 

EH & S ප සර හා සමා  ආරක්ෂණ  

Environmental Health & Social  
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1. හැඳි වීම   
 

ශ්රී ෑංරා ර ය ආසියානු යටි ෑ පහසුරම් ආයයෝ න බැංකුව එAIIB) හා සම්බන්  යවමින් ලම බැංකුයේ 
ුහෑය ආ ාර ම  ශ්රී ෑංරායේ පළාත් 6ර දිස්ත්රික්ර 11ර නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසරර කිරීයම් 
වයාපිතියක් ආරම්ා රර ඇ . යමම වයාපිතිය ප ස ර හා සමා  ආරක්ෂණමය වශයයන් AIIB 
බැංකුයේ හා ෑංරා ර යේ නීතිරීතිවෑට අනුලවෑව සිදුවිය යුතුය. වයාපිතියේ ස්වාාවය සහ ලහි ක්රියාවිමය 

සැෑකිේෑට ෙනිමින් AIIB බැකුව අයේක්ෂා රරන ප දි වවුන්යේ පා ස ර හා සමා  ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති වෑට අනුලවෑ වන ප දි පා ස ර සහ සමා යීය රළමනාරරණ රාුහවක් එESMF) සරසා ඇ . 

 

පා ස ර සහ සමා යීය රළමනාරරණ රාුහවහි එESMF) අරුහණු වන්යන් වයාපිතිය  ක්රියාත්මර 

කිරීයම්දී AIIB බැංකුයේ ආරක්ෂණ ක්රමයේද සහ  ාතිර පා ස ර හා සමා  ප්රඥපේතිය පිළිබද 

මාගයෙොපයද්ශයන් සැපයීමයි. වයාපිතිය ක්රියාත්මර කිරීයම් ආය නය වශයයන්;  ාතිර යෙොඩනැගිිම 
පගයේෂණ සංවි ානය එ ා.යෙො.ප.ස.  සමස්  වයාපිතිය යවනුයවන් සරස් රරණු ෑබන පා ස ර හා 
සමාජීය රළමනාරරණ රාුහව, වයාපිතියට අදාෑ පාගශවයන් ඒ ආරාරයයන්ම ක්රියාත්මර කිරීම සහතිර 
රරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යරයග.   

 

පා ස ර , සමා  , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්වයන් වයාපිති  ස්ථානයයන් ස්ථානයට යවනස් වන 
ලබැවින් ලවැනි යවනස් වන නිශ්චි   ත්වයන් පිළිබද අව ානය යයොුහ කිරීම වැදෙත් යේ. ලමනිසා 
පා ස ර සහ සමා යීය රළමනාරරණ රාුහවට අනුව පා ස ර සහ සමා යීය ඇෙයීම් සදහා ලක් ලක් 

නායයාම් ස්ථානයට වියශුෂි  වූ පා ස ර හා සමා  රළමනාරරණ වාග ා එSSE & SMP) සරසා ඇ . 
ලම ස්ථානයේ වියශුෂි  පා ස ර සහ සමා  රළමනාරරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් වියශුෂි  පිළිසරර 

ක්රමයේදයන්, යසෞඛය, සමා  සහ ආරක්ෂණ රළමනාරරණය සම්ාන්දයයන් සෑරා බැිමය යුතු අංශයන් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් රාෑය තුෑ අවශය මෙ යපන්වීම් ෑබායදනු ඇ . 
 
යපොේෙහයවෑ බස ්නැවතුම්යපොළ පිටුපස බෑවුම් ප්රයද්ශය නායයාම් අවම කිරීයම් ස්ථානය සඳහා වන 
වියශුෂි  පා ස ර සහ සමා  රළමනාරරණ සැෑසුම යමය වන අ ර ෙැඹුරු පා ස ර හා සමා  
 ක්යසුරුවක් මගින් යමම සැෑැස්ම සරස ්රර ඇ . 
 

 වයාපිතියට අදාෑ රෑාපයේ  සංයේදී පා ස ර හා සමාජීය අංශ හඳුනා ෙැනීම. 
 වයාපිති ක්රියාරාරරම් යහුතුයවන් සැෑකිය යුතු පා ස ර හා සමාජීය බෑපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 
 හානිය අවම කිරීම උදසා පියවර යයෝ නා කිරීම. 
 යමම වයාපිතියට අදාෑ වන සුදුසු පා ස ර සහ සමා  නිරීක්ෂණ අවශය ා ීනරණය කිරීම. 
 වයාපිතිය ක්රියාත්මර වන අ රතුර  අදාළ පා ස ර නියාමනයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අ යනය 

කිරීම. 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානසේ සතොරතුරු සහ ළිහිටීම ළිසකබඳ විස්තරය 
 

ස්ථාන අංරය 07, යෙොනු අංරය-4, කුරුණෑෙෑ දිස්ත්රික්රය, යපොේෙහයවෑ බස ්නැවතුම්යපොළ පිටුපස 
නායයාම 
 

ස්ථානීය සතොරතුරු:  

i. වයඹ පළායත් කුරුණෑෙෑ දිස්ත්රික්රයේ යපොේෙහයවෑ ප්රායද්ය ය යේරම් යරොට්ඨාසයේ 

ලපාරන්ද ග්රාම නිෑ ාරී වසමට යමම ප්රයද්ශය අයත් යේ'   

ii. යමම ස්ථානය යපොේෙහයවෑ බස ්නැවතුම්පෑ තුෑ පිහිටා ඇ .   

iii. යමම ස්ථානය යපොේෙහයවෑ නෙරයේ පිහිටා ඇති අ ර ලයට ආසන්න ම නෙරය 

යපොේෙහයවෑට කියෑෝක්ටර 8.7 ක් පමණ දු න් පිහිටි අෑේව නෙරයයි.   

iv. ස්ථානීය GPS අෙය 7.336010 N හා 80.299569E යේ. එයයොුහව: පපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ 

යායාපපය.  

v. ඉඩම් අයිතිය පළාත් පාෑන හා යපෞද්ෙිමර අංශයන්ට අයත් යේ. 
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3. නායයෑම් උවදුරහි සිද්ධි විස්තරය  
 

යපොේෙහයවෑ බස ්නැවතුම්යපොළ පසුපස මායිම වන යරොන්ක්රීට් රැඳවුම් බිත්තියක් සහි   බෑවුම 2018 මැයි 
මාසයේදී හදිසි බිඳ වැටීමරට ෑක් විය. 1980 රාෑේ බෑවුම රපා ඉවත්රර මතුපිට රාණු පද් තිය නිසියාරාරව 
පවත්වා ෙැනීමන් බෑවුම ශක්තිමත් රර ඇ . 2018 මැයි මාසයේදී ඇතිවූ අධිර වගෂාව යහුතුයවන් බෑවුයම් 
යරොටසක් රඩා වැටී ඇ . ලම බෑවුයමහි ඉහෑ ප්රයද්ශයේ පදිංචිරරුවන් සහි  නිවසක් පවතින අ ර වවුන්ට 
සිද්ධිය වූ වහාම ඉවත් වන යෑස දන්වන ෑදි. පසුව නැව ත් වවුන් ුහේ ස්ථානයයහි පදිංචිය සදහා පැමිණ ඇති 
නුහත් සිදුවිය හැකි බෑවුම් පැලුම්  ත්ත්වයන් සහ අධිර වගෂාප න සිදුවීම් පිළිබද වවුුන සුප ක්ෂාරාරී විය 
යුතු බව දැනුවත් රර ඇ . 
 

සිදු වු හානිය ළිසකබද විස්තරය 
 

වයවසනයයන් නිවාස කිසිවරට හානි සිදුවී යනොමැ . නිවාසවෑට  ෑය සැපයීම සඳහා සෑදූ බෑවුම් ප්රයද්ශයේ 
ඉදි රරන ෑද  ෑ ටැංකියට හා කුඩා යෙොඩනැඟිේෑරට ද යම් යහුතුයවන් හානි සිදුවී ඇ . යමම සිද්ධිය 
යහුතුයවන් කිසිදු ජීවි  හානියක් සිදු යනොවු අ ර, සිද්ධිය සම්බන් යයන් සිදු වු වො හානි ද දක්නට යනොමැ . 
 

 

 

 

පපය 1: යයෝජි  නායයාම් අවම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ යායාපපය. යයොුහව: වැඅදුර අ යනය සඳහා ගුවන්  
යායාපපය  ඇුහණුම 1 යට ට  ඇතුෑත් රර ඇ . 
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පපය 2a: යපොේෙහයවෑ බස් නැවතුම්යපොළ පපය 2b: බස් නැවතුයම් පසුපස මායියමහි ඇති 

අස්ථාවර බෑවුම 

 
 

පපය 2c:හානි සිදු වූ  ෑ ටැංකිය හා යෙොඩනැඟිේෑ පපය 2d: අවදානම් රෑාපයේ පිහිටා ඇති අවදානම් 

නිවස 

පපය 2: නායයෑම සිදුව ඇති ප්රයද්ශයේ යායාපප 
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  පපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයද්ශයේ යාෞතිර ෑක්ෂණ සහ පිහිටීම පිළිබඳ දළ පප සටහන 

4. පවතින අවදානම අවම රීමේම සඳහා සම් වන විේ ස න ඇති රියාමාර්  

යපොේෙහයවෑ ප්රායද්ය ය යේරම්තුමායේ ඉේලීම ප දී  ාතිර යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සංවි ානයේ 
කුරුණෑෙෑ දිස්ත්රික් රාගයාෑයේ ර්ඩඩායමක් විසින් යපොේෙහයවෑ බස ් නැවතුම්යපොයළු අවදානම් 
 ත්ත්වය පිළිබද 2018.05.29 වන දින නිරීක්ෂණයට ෑක් රර ඇ . ලම වාග ායවන්  ටී. ඩී. කිචිේ 
මහ ායේ නිවයසු පදිංචිරරුවන් සදහා අධිර වගෂාව පවතින රාෑ සීමාවන් තුෑදී ඉවත් කිරීමට නිගද්ශ  
රර ඇ .  ව දුරටත්, බස ්නැවතුයම් අනාරක්ෂි  ප්රයද්ශය  ාාවි ා යනොරරන යෑසත්  අස්ථායි ඛන්ඩ් 
පවතින ස්ථාන ාාවි ා රරන්නන්  දැනුවත් කිරීමටත් වාග ාව නිගයද්ශ රර ඇ . බැවුයම් ඉහළ ප්රයද්ශය 
තුළ  ෑාපවහන පද් තිය වැඅදියුණු කිරීම, පවතින අව ානම අවම කිරීමට පියවරක් යෑස නිගයද්ශ රර 
ඇ . යරයස ුයව ත්, පරීක්ෂා කිරීයම් අවස්ථායේ දී අනතුරු ඇඟවීයම් සෑකුණු යහෝ  ෑාවහන පද් තියේ 
වැඅදියුණු කිරීමක් යහෝ යවනත් ආරාරයර ප්රතිරගමයක් දක්නට යනොෑැබුණි. 

ඉවත් රීමේම්: බෑවුයම් ඉහළ පවතින නිවාසවෑ  පදිංචිරරුවන්  ාවරාිමරව ඉවත් රරන ෑද නුහත් පසුව 

නැව  පැමිණ ඇ . 

5. නායයෑම් හා නායයාම් ආශිතව ඇති ප්රසද්ශ ළිසකබඳ විස්තරය 

කුරුණෑෙෑ යරොළඹ මාගෙයට යාබදව පිහිටි යපොේෙහයවෑ දුටුෙැුහණු හංදියේ යපොේෙහයවෑ බස ්

නැවතුම්යපොළ අසෑ බෑවුම පිහිටා ඇ . බස ්නැවතුම්පළ මගීන්යේ රාගයබුනෑ සථ්ානයක් වන අ ර දිවා 
සහ රාත්රී රාෑයන්හි යබොයහෝ මාගෙ වෑට බස ්රථ  ාවනය යේ. යමම බස ්නැවතුම්යපොළ පිටුපස මායිම  

දිනප ා බස ්රථ ොේ කිරීමට ද ාාවි ා යරයග. 

සිද්ධිය වූ පසු බැවුයම් හැඩය යවනස්වීයමන්, බෑවුයම් ුහදුයනහි පවතින ිමහිේ වු පස හා ආ ති පැලුම් 

යහුතුයරොටයෙන බෑවුයම් ඉහළ මට්ටයම්  ෑ ෙෑායාම් ඇතිවීම නිසා ඉදි  රාෑයේදී බෑවුම ඇද වැටීමට 

යහවත් නායයෑමට යබයහවින් ඉඩ ඇ . 
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බෑවුම් ස්ථායි ාව වැඅදියුණු කිරීම සඳහා කිසිදු ප්රතිරගමයක් සිදු රර යනොමැති නිසා බෑවුයම් ඇතිවන කුඩා 
ප මාණයේ ඛාදනීය  ත්ත්වය යහුතුයවන් වුවද බෑවුයම් අවපා ය වග නය වන අ ර ලය කුඩා 
ප මාණයේ සිට විශාෑ ප මාණයේ අස්ථාවර බවරට යහුතුවිය හැර. ඒ යහුතුයවන් බෑවුයම් ක්ෂණිර බිද 
වැටීම් සිදුවුව යහොත් බස ්නැවතුම්යපොළ ාාවි ා රරන මගීන්ට, ලහි ජීවත්වන නිවැසියන්ට හා ඒ අවට 
පුද්ෙෑයන් බෑපෑමට ෑක් යේ 

6. වයාපිති රියාකාරකම් සහේතුසව  බලපෑම් ඇතිවිය හැරී අවේ පරිසරසේ සංසී ඒ කකකය  ළිබඳබඳ 
සකටි හැඳ වීමක් 

 

අස්ථාවර  බෑවුම  අවට ප්රයද්ශය යපොේෙහයවෑ නෙරය තුෑ පිහිටි, නාෙ ර, වාණි  හා යන්වාසිර 

ප්රයද්ශයකි. යරොළඹ-කුරුණෑෙෑ ප්ර ාන මාගෙයට යාබදව යපොේෙහයවෑ නෙර ම යයේ යපොේෙහයවෑ 

දුටුෙැුහණු හංදියට ුහුනණෑා බස ්නැවතුම්යපොළ පිහිටා තියබ්. බස ්නැවතුම විවි  භූමියර ම යයේ පවතින 

විශාෑ යෙොඩනැගිේෑකි.  විවි  මාගෙ අටර  ාවනය වන බස ්රථ යමම බස ්නැවතුම්පළ සිට  ම ෙමන 

ආරම්ා රරයි. 

බස ්නැවතුම්යපොළ ඉදි පස ඇති ප්ර ාන මාගෙය සම්බන් වන මංසන්ධිය  ැනි ෑා භූමි ප්රයද්ශයක් වන 
අ ර වාණි  ප්රයද්ශයක් යෑස සංවග නය වී ඇ . යමම යසුවා මාගෙයේ යදපස ප්රයද්ශය තුළ සාේපු හා 
වයාපා ර ස්ථාන පිහිටා ඇ . බස ්නැවතුම්පළ පිටුපසින් උතුරු දිශාව යදසට විහියදන රඳු ුහදුනකි. පසුපස 
මායිම උඅන්, අවදානම්  වූ බෑවුම්  යේ. බස ්නැවතුම්පයළු අයනක් පස ඉහෑ බෑවුම පදිංචිරරුවන් සහි  
නිවස කිහිපකින් සමන්වි  යේ. යන්වාසිර ඉඩම් ඉහිමන් ඇති දෑ බෑවුයම් ඉහෑ ප්රයද්ශය ස්වාාවිර 
වනාන් රයර ආරාරයට යහොදින් වැඩුණු ශාර විමන් සමන්වි  යේ.  
බෑවුයම් ප්රයද්ශයයහි සුදුසු යනොවන අරාරයේ ඉඩම් ප හරණයක් දැකිය හැකිය. බස ් නැවතුම්යපොෑ 
ඉදිකිරීම යහුතුයවන් මතුපිට  ෑාපවහන පද් තිය සංවග නය වී ඇ . යරයසු යව ත් දුගවෑ  ෑවහනය 
(පස පිරවූ රාණු වැනි) බෑවුම අස්ථාවර වීමට යහුතු යේ. පහළ බෑවුයම් වග මාන භූමි ප යාෝ නය යෑස 
ප්ර ාන වශයයන් නාෙ ර  නාවාස සහ ෙස ්කිහිපයක් සහි  යෙවතු වොවන් දක්නට ෑැයබ්. ඉහළ බෑවුයම් 
දකුණු පස නිවාස සහි  යෙවතු දක්නට ෑැයබ්. 
  
අ යයන ප්රයද්ශය තුළ වනාන් ර ප්රයද්ශ, වනජීවී සංරක්ෂණ භූමි, ප සර වශයයන් සංයේදී වාසස්ථාන 
දක්නට යනොමැ . පා ස ර වශයයන් වටිනාරමක් සහි  සැෑකිය යුතු ස්ථානයන් දක්නට යනොමැ . යමහි 
යාෞමිර ප සරය යබොයහෝ විට පහත්බිම් වැසි වනාන් ර වික්ෂෑ ා නියයෝ නය රරන නුහත් ලම 
ස්වාාවිර ප සරය යෙවතුවෑ ෙස් වො රර තිබීම යහතුුයවන් යවනස් වී ඇ . 
  
වයාපිතිය ක්රියාත්මර කිරීයම්දී ලහි ඇති ුහිමර ඒරරයන්ට සහ යසුවාවන්ට ඇතිවන අව ානම්  ත්වයන් 
 

i. බස්රථ සහ බස ්නැවතුම්යපොළ ාාවි  රරන්නන්  
ii. ඉහෑ බෑවුයම් පදිංචිරරeවන්  

iii. වයාපිතිය මගින් බෑපෑමට ෑක්වන ප්රයද්ශය තුළ වග මාන ආගථිර රටයුතු 

iv. බස ්නැවතුයම් මහ න වැසිකිළිය 

7. වයාපිතිය යේසත් සයෝත ත ළිසකසකර රීමේසම් රියාමාර් ය  
 

වයාපිතිය යටයත් යබොයහෝ දුරට බෑවුම් යවනස ්කිරීම, නිවැරදි  ෑවහනය සහ රඳවා  බා ෙැනීයම් වුහයන් 

වැඅදියුණු කිරීම යරයරනු ඇ . මතුපිට  ෑවහන රළමනාරරණය යරොට නිසියාරාරව  රාණු පද් ති මඟින් මතුපිට 
 ෑවහනය අසෑ ඇති යබොක්කුව යව  යයොුහ රරන ස්ථාවර වුහයන් ද ඇතුළත් යේ. තිරස්  ෑාපවහන පද් තියක් 

හා සිරස්  ෑවහන බිත්තියක් සමෙ සම්ාන්  කිරීයමන් ඇතියරයරන උප  ෑවහන පද් තියක් මගින්  
අස්ථායී රාන්දු වන ප්රයද්ශයයහි භූෙ   ෑ මට්ටම පහෑ දැක්මක් සිදුරරනු ෑැයබ්. ලයෑසම බෑවුම්වෑ ඛන්ඩ් 
ස්ථායී ාව ශක්තිමත් කිරීම මගින් බැවුම ශක්තිමත් කිරීමට බෑායපොයරොත්තු යේ. 
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8. වයාපිති ප්රසද්ශසේ කාර්යය   හා සම්බ ධ් සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා  ැනීම 

8.1 හිතකර බලපෑම 
 

යමම බස ්නැවතුම යපොේෙහයවෑ නෙරයේ ප්ර ාන බස් නැවතුම් යපොළයි. යමහි සෑම දිනරම 04.30 සිට 

22.30 දක්වා ක්රියාත්මර වන අ ර යමහි සිට නාරම්මෑ, රඹුක්රන, කුඩාෙම, මාමන්න යන මාගෙ 5 ක් 

තුළ බස ්  රථ 25ක් පමණ  ාවනය යේ. බස ්නැවතුම්පළ රාගයාෑ යේෑාවන්, පාසේ රාෑවෑ සහ 

යසනසුරාදා දිනවෑ ඉ ා  රාගයබුනෑ  ැනක්  යේ. වත්මන් අසථ්ායි සථ්ාන ස්ථායිරරණය කිරීම, නිවාස, 

බස ්රථ, මගීන්,  හා නිවැසියන්යේ ආරක්ෂාව  හවුරු කිරීම යමම වයාපිතිය මගින් සිදුවනු ඇ . ලමගින් 

දැනට අස්ථාවර ඉඩම් ස්ථාවර රරනු ඇ . ඒ අනුව බෑවුම ස්ථාවර වනු යේ. ලම නිසා බස ්නැවතුම්පළ 

වඩාත් සුරක්ෂි  ප සරයක් වනු ඇ . 
  

8.2 අහිතකර බලපෑම 
 

නාය යාමට ෑක් වීම නිසා දැනටමත් ප්රයද්ශයේ රාර්යයන් සීමා වී ඇ . ලමනිසා, යමම ප්රයද්ශයේ පහ  
දක්වා ඇති අහි රර බෑපෑම් ඉදිකිරීම් රාෑයට පමණක් සීමා වී තිබිය හැර.  

 

8.2.1 ඉඩම් වලේ හා ඉදිරි සංවර්ධ්න කේයුතු සඳහා ළිවිසුම් මාර්  අවහිර වීම 
 

යබොයහෝමයක් ස්ථායිරරණ රටයුතු තුවාන් අේෂාඩ් කිචේ (Mr.Thuwan Dilshad Kichchcil) මහ ායේ 

ඉඩයම් සිදු රරනු ෑැයබ්. ස්ථායිරරණ රටයුතු සිදු රරනු ෑැබුවයහොත් රපා ඉවත් රරන ෑද බෑවුම හා 

ආසන්න භූමිය උපයයෝගී රර ෙ  හැකි අනාෙ  සංවග න අවස්ථා වුනට අහිමි වනු ඇ . යරයසු යව ත්, 

වත්මන්  ත්වය යටයත් වුනයේ ඉඩම සංවග නය කිරීම අනාරක්ෂි  යේ. වුනයේ ඉඩම දැනටමත් 
අනාරක්ෂි ව හා බෑපෑමට ෑක්ව ඇති බැවින් වයාපිතිය යටයත් අව ානම අවම කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් 

රර ෙැනීම යටයත් වන්දි යනොෑැයබ්. වයාපිතිය තුළ අව ානම අවම කිරීයම් ප්රතිසංස්රරණ වුහයන්  
වුනයේ බිම් යරොටසක් තුළ සිදුවන අ ර ලය ුහු ප්රයද්ශයම ආරක්ෂා රර ෙැනීම සඳහා යහුතු යේ. ලය 

අේෂාඩ් කිචේ මහ ායේ ඉති  ඉඩම් යරොටස ආරක්ෂා රර ෙැනීමටද යහුතු වනු ඇ . ලබැවින්, අව ානම් 
අවම කිරීයම් වයාපිතිය මගින් වුනට විශාෑ ප්රතිෑාායක්  ෑැයබනු ඇ . 
 

8.2.2 ශාක හා සත්වයි ේ සිදුවිය හැරී පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

බෑපෑමට ෑක් වූ බෑවුයම් වික්ෂෑ ාදිය දැනටමත් විනාශයට ෑක්ව ඇ . දැනටමත් අස්ථාවර හා රඩා 
වැටීමට ෑක් වූ බෑවුම් ම  සිදුකි මට බෑායපොරත්තුවන වයාපිති ක්රියාවන් මගින් යාෞමිර ප සර පද් තිය 
ම  ඇති වන බෑපෑම් සැෑකිය යුතු මට්ටමකින් අඩුය.  

 

8.2.3 ප්රසද්ශසේ ජලවහන රේාවේ සිදුවිය හැරී බලපෑම 
 

ප්රයද්ශයේ  ෑවහන රටාව යරයරහි සැෑකිය යුතු බෑපෑමක් යනොමැ  
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනසේ බලපෑම සහ  ංඟා පතුසල් සිදුවන සවනස්වීම 
 

යමම හානිය අවම කිරීයම් රටයුතු ප්ර ාන වශයයන් බෑවුම් යවනස් කිරීම,  ෑවහනය වැඅදියුණු කිරීම සහ 

රඳවා  බා ෙැනීයම් වුහයන් යරයරහි අව ානය යයොුහ රරනු ඇ . ලබැවින්, වැසි සහි  රාෑගුණිර 

 ත්ත්වයන් යහුතුයවන් යපොේෙහයවෑ නෙරය තුළට  ඛාදි   ෑය ෙෑා බැසීමක් සිදු වනු ඇ . 
 

8.2.5 ඉදිරීමේම් කේයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගි  ඇතිවිය හැරී බලපෑම 
 

වයාපිති භූමියේ සිට 100 m දුරර ප්රයද්ශය ඇළ මාගෙ යනොමැති බැවින්,  ෑය දූෂණය යරයරහි ඇති 

බෑපෑම ඉ ා ඉහළ මට්ටමර නැ . සුන්බුන් ඉවත් කිරීම, රැණිම් රටයුතු හා බෑවුම සරස් කිරීම වැනි 
රටයුතු වෑදී ලම සුන්බුන් යසුදීයායමන් අවසාධි   ෑය දිය පහරවේ  හරහා පහළින් ඇති අතු ෙංො හා 
ලම ප්රයද්ශ වෑ ලරතු වීම සිදුවිය හැර.වගෂාරාෑයයදී යමම  ත්වයයහි වැඅවීමක් සිදුවිය හැර. 
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8.2.6 ඉදිරීමේම් කාලසීමාසී  ඒ අක්රමවත් එලලිමහ  ස්ථාන වල  වැසිරීලි ාාවිතය නිසා ජලයේ අපද්රවය   

ලකතු වීමේ ඇති ඇති හැරීයාව 
 

යමම භූමිය නාෙ ර ප්රයද්ශයර පිහිටා තිබීම නිසා ඉහෑ මට්ටයම් සනීපාරක්ෂර පහසුරම් පවීන. ලබැවින් 

ඉහ  කී බෑපෑම අවම මට්ටමර ඇ . 
 

8.2.7 පහල  ංඟා ප්රසද්ශසේ ජලය ාාවිත කර න ේ සිදුවන බලපෑම 
 

වයාපිති භූමිය ආසන්නයේ  ෑ මාගෙ යනොමැති බැවින් ඉදි කිරීම් අදියර තුළ අපවිත්ර  ෑය ප සරයට ුහදා 
හැරීයම්දී විශාෑ බෑපෑමක් සිදුයනොරරයි. 

 

8.2.8 ඝන අපද්රවය   බැහැර රීමේසම්  ැේළු 
 

ඉදි කිරීම් රාෑසීමාව තුළ ඝන අපද්රවය   බැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණය නිසි ප දි සිදුයනොවුණයහොත් ප සර 
දූෂණයට හා ප සරයට බෑපෑම් ඇති විය හැකිය' 

 

8.2.9 වායු දූෂණය හා සම්බ ධ්  ැේළු 
 

වායු දූෂණයට දායර වන ඉදිකිරීම් රටයුතු අ ර ඉඩම් පි සිදු කිරීම, ඩීසේ ලන්ජින් ක්රියාත්මර කිරීම, රඩා 
දැක්ම, ගිනි  ැබීම, ෙබඩා කිරීම,ඉදි කිරීම් ද්රවය  ප්රවාහනය, ඉදිකිරීම් අපද්රවය   හා විෂ සහි  ද්රවය  (පිපිරුම් 

රසායන ද්රවය ) ඉදිකිරීම් යහුතුයවන් යරොන්ක්රිට්, සියමන්ති, දැව, ෙේ, සිිමරා වැනි අධිර දූවිිම උත්පාදනය 

වන අ ර ලය දිගු රාෑයක් පුරා විශාෑ දුර ප්රමාණයරට වයාේ  වී යා හැකිය. ලම නිසා යමම වයාපිතිය 

අසේවැසි ප්ර ාවන්ට බෑපානු ඇ . වියශුෂයයන් ලදියනදා බස් නැවතුම්යපොළ ාාවි ා රරන්නන් යමමගින් 
බෑපෑමට ෑක්වනු ඇ . වියළි රාෑගුණිර  ත්වයන් තුෑ යමහි බෑපෑම වැඅවනු ඇ .  
 

8.2.10 ඉදිරීමේම් වල ඒ ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, ළිළිමේම් වැනි තත්ත්වය  සහේතුසව  ස ොඩනැගිලි 

වලේ හා යටිතල පහසුකම් වලේ සිදුවිය හැරී හානි 
 

ඉදිකිරීම් උපරරණ විමන් ශබ්ද සහ රම්පන  ත්ත්වයන් අයේක්ෂා රරනු ෑැයබ්. යමම ප්රයද්ශය 

ආසන්නයේ ජීවත්වන  න ාවට ශබ්දයයන් බෑපෑමක් ඇති විය හැර. ලබැවින් යමම වයාපිතිය අසේවැසි 

ප්ර ාවට හා වියශුෂයයන් නිවාස හා බස ්නැවතුම්යපොළ ාාවි  රරන්නන්හට බෑපානු ඇ . 
 

8.2.11 වැඩබිසම් සසේවකයි  හා අවේ ප්රසද්ශවාසී  අතර ඇතිවිය හැරී සනොස සු  තත්ත්වය  
 

ඉදිකිරීයම් ශ්රමිරයන්, නිවාසවෑ පදිංචිරරුවන් සහ බස් නැවතුම්යපොළ ාාවි  රරන්නන් යන සියේෑ  
යපොදු ප්රයේශ මාගෙ හා යපොදු වාහන නැවැත්වීයම් ස්ථාන ාාවි  කිරීයමන්  ෙැටුම් ඇතිවිය හැකිය. 
  

8.2.12 සසේවක ස වාසික කඳවුරු සහ අසනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවය  
 

වයාපිති භූමියේ රඳවුරු තුළ ඝණ අපද්රවය   හා මළ අපද්රවය   ඉවත් කිරීම නිසියාරාරව සිදු යනොවුවයහොත් 

අවට ප්ර ාවට ලය ෙැටලුරාරී  ත්ත්වයක් වනු ඇ . 

 

8.2.13 ඉදිරීමේම් අතරතුර ප්රසද්ශවාසී  වැඩබිමේ ළිවිසීම සහේතුසව  ඔවු ේ මුුනන  ඒමේ සිදුවිය හැරී 

අවධ්ානම් තත්ත්වය  
 

යමම ඉදිකිරීම් ප සරය තුළ විදීම, රැණීම, යබෝර දැක්ම වැනි  අධිර අවදානම් යන්යත්රෝපරරණ ාාවි  රරන බැවින් 

පුුනණු ශ්රමිරයින් පමණක් යමම ප සරය තුළ වැඩ කිරීම සුරක්ෂි  යේ. අනවසර පුද්ෙෑයින් යමම වැඩබිමට 

පිවියසන්යන් නම්, බර යන්යත්රෝපරරණ මගින් හදිසි අනතුරුවෑට ෑක්වීයම් අවදානමක් ඇති විය හැකිය. 

 

8.2.14 පුපුරණ ද්රවය සහ ලවැනි සවනත් අනතුරුදායක ද්රවය සහේතුසව  ඇතිවිය හැරී අවධ්ානම් 

තත්ත්වය  
 

යමම වයාපිතිය තුෑ පිපිරීම් රටයුතු සිදුකිරීමට අයේක්ෂා යනොයරයග.  
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8.2.15 ඉදිරීමේම් කේයුතු හා මහජන ආරක්ෂාව: මාර් ය ාාවිතා කරන මගී ේ ඇති අවධ්ානම 
 

ඕනෑම නායයාම අවම කිරීයම් ස්ථානයරට යපොදු යෑස ඉදිකිරීම් වෑදී යම් යම් ආරක්ෂර ෙැටු ඇති යේ. 

බස ්නැවතුම්යපොළ හා බස ්රථ නිසා රාගයබුනෑ ස්ථානයක් වන බැවින් ලහි  ඉදිකිරීයම්  රටයුතු සිදු සිදු 
කිරීම දැඅ අව ානම්  ත්වයක්  ඇතිවිය හැර. චෑනය වන යන්ත්රසුත්ර හා ට්රක් රථ ආදියයන් මගීන්ට හා 
බස්නැවතුම් යපොයළහි බස ්රථ නැවැත්වීම සඳහා බා ා ඇතිවිය හැර. දිවා සහ රාත්රී රාෑයේ විශාෑ මගීන් 

සංඛයාවක් යමම ස්ථානයේ ෙැවසීම යහුතුයවන් අනතුරු ඇති වීයම් සැෑකිය යුතු අව ානමක් පවීන.  

 

8.2.16 වයාපිති කාල සීමාව තුල සසේවක ආරක්ෂාව 
 

බර ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපරරණ සීමි  ඉඩරඩර  ාාවි  කිරීමට සිදුවීම යහුතුයවන් අනතුරු සිදුවීයම් සැෑකිය 

යුතු අව ානමක් ඇ .  විසින් බාෑවයස්රරුවන් ඉදිකිරීම් රටයුතු සඳහා යයොදා ෙ යහොත් ලය බරප ළ 

අනතුරු සහ තුවාෑ සිදුවීමට යහුතු විය හැකි අව ානම්  ත්ත්වයකි. 

9. මහජනතාව, අසනකුත් පාර්ෂවකරුව  සවනුසව  පවත්වා ඇති සහෝ පැවැත්වීමේ නියමිත උපසද්ශන 

සසේවාව  
 

ක්යෂුත්ර චා රාව අ රතුර දී , ඉහළ බෑවුම් ප්රයද්ශයේ නිවසර පදිංචිව සිටි තුවන් අේෂාඩ් කිචිේ මහ ා  
සමෙ ඉ ා වටිනා උපයද්ශන මාෑාවක් සිදු රරන ෑදි. යමම ප්රයද්ශයට පිවිසීයම් මාගය පවතින වුනයේ 

ඉඩයමහි යමම වයාපිතියයහි යබොයහොමයක් රටයුතු සිදු යරයරන අ ර යන්යත්රෝපරරණ චෑනය සඳහා 
වුනයේ ඉඩම ාාවි ා කිරීමට ද සිදු යේ. යමම හානි අවම කිරීයම් රාගයය වුනට ඉ ාම වාසිදායර වන බැවින් 

ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපරරණ සඳහා ප්රයේශය ඇතුුව වයාපිතියට පූගණ සහයයෝෙය ෑබා යදන බව වුන දන්වා 

තියබ්. බස ්නැවතුම්යපොයළහි රාෑ සටහන්  බන්යනකු වන නන්දයසුන මහ ාට ද ක්යෂුත්ර චා රායේදී 
උපයද්ශන සදහා ලක් රර ෙත් අ ර, වුනට අනුව බස ් නැවතුම්යපොයේ නඩත්තු රටයුතු සිදු රරනු 

ෑබන්යන් යපොේෙහයවළ ප්රායද්ය ය සාාව විසින් බවත් බස ්නැවතුම්පළ භූමියේ සිදුවන ඕනෑම රටයුත් ක් 

සම්බන් යයන් ප්රායද්ය ය සාාව දැනුවත් රළ යුතු බවත් ප්රරාශ රයළුය.(යයොුහව: ඇුහණුම II : වයාපිති 

ස්ථානයේ  ත්ත්වය හා උපයද්ශනය සිදු රෑ අවසථ්ාව) 

 

9.1 අදාල පාර්ෂවකරුව  සම  පැවති උපසද්ශන සසේවාව  වල ඒ ඇති වූ ලකඟතාවය  හා නිර්සද්ශය  

එසයොමුව: ඇමුණුම III) 
 

10. වියශුෂි  පා ස ර හා සමාජීය බෑපෑම්:  ාතිර යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සංවි ානයේ වියශුෂි  

ක්රියාමාගෙ යහෝ මැදිහත්වීම් අවශය වන සමා , පා ස ර බෑපෑම් යහෝ අවදානම් ඇතිවන අංශයන් 

 

10.1  ෑය යහෝ ය ත් බිම් සඳහා වන බෑපෑම් එඇෑ මාගෙ වෑ අපද්රවය   ලරතු වීයමන් සිදුවන ෙැටු . 
නායයාම් ස්ථානයේ ඉදිකිරීම / පිළිසරර කිරීම තුළන් දිගුරාලීන බෑපෑම් සහ වියහැකි බෑපෑම සහ 
අවදානම්  ත්ත්වය 
 

වාහන විමන් ය ේ සහ ඊට අම රව යවනත් හානිරර ද්රවය / දූෂර ද්රවය   අවිධිමත් යෑස බැහැර කිරීම, 

 ාවරාිමර ෙබඩා ටැංකි රාන්දු වීම, ඝන අපද්රවය  සහ වැඩබිම්වෑ ඇති අප ෑය බැහැර කිරීම / ඉවත් 

කිරීම නිසා ප සරයට අහි රර බෑපෑම් ඇති විය හැකිය. ප්රයද්ශය අවට  ෑ මාගෙයක් යනොමැති බැවින් 
ස්ථානියව සැළකිය යුතු හානියක් යනොමැ . 
 

10.2 ඛාදන ක්රියාවිමය ආරි  බෑපෑම් හා ෙංඟා පතුයේ සිදුවන යවනස්වීම් 
 

අයේක්ෂා රළ වැඩරටයුතු වැසි සහි  රාෑගුණයක් පවතින අවස්ථාවරදී සිදුරළයහොත් ඉහෑ බෑවුම 

ඛාදනයට  ෑක්වීයම් වැඅ අවදානමක් ඇ . වැසි රාෑයේදි බෑවුම වස්යසු ඝන ද්රවය  සහි  මඩ, වැසි  ෑය 
සමෙ ෙෑා යායම් ප්රතිෑයක් යෑස ඇළ මාගෙ වෑට මඩ ලරතුවීමත් බස ්නැවතුම්පළ හරහා ඒවා ෙෑා 
යායමන් මඩ  ැන්පත් වූ රාණු ද ලමගින්  ෑය බැස යායම් අවහිර ා ද ඇතිවිය හැකි ය. 
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10.3 ප්රවාහන හා යටි ෑ පහසුරම් වෑට සිදුවන බෑපෑම එවියශුෂයයන්  ාවරාිමරව පිවිසුම් මාගෙ හා 
දුම් ය මාගෙ අහිමි වීම, වාහන  දබදය  

 

යරොන්ත්රාත්රරු විසින් යන්ත්ර යෑො  සහ ට්රක් රථ ාාවි ය ආදිය උයදසා යපොදු පාරවේ සහ වාහන 

නැවැත්වීයම් ස්ථාන ාාවි ා රරනු ඇ . රාර්යබුනෑ අවස්ථාවෑදී බස්රථ සහ මගීන්යේ නිදහස් ෙමන්බිමන් 

යරයරහි ලමගින් බා ා ඇතිවිය හැකිය. යරොන්ත්රාත්රරු විසින් බස්  ැවතුම්යපොළ බස් රථ හා වාහන 

නවත්වා  බන ස්ථානයන්හි ද්රවය ෙබඩා කිරීමට හා ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපරරණ සහ වවුන්යේ වාහන 

නැවැත්වීම සදහා ාාවි  කිරීම තුිමන් බස ්නැවතුම්යපොළ ක්රියාරා ත්වයට බා ාවන් විය හැකිය. 

 

10.4 සපොදු සසේවා සැපයීසම් ඒ පහල ප්රසද්ශයේ සිදුවන බලපෑම එජල සැපයුම, අපද්රවය   ඉවත් රීමේම, විදුලිය 

සැපයීම, ආදිය  
 

 ෑ ටැංකියට හානි වී ඇති බැවින්  ෑ සැපයුම් සඳහා  ෑනෑ ාාවි ා යනොරරයි. ලබැවින් කිසිදු බෑපෑමක් 

නැ . ලයමන්ම මළ අපද්රවය   ප්රවාහන මාගෙවෑට හා විදුිම රැහැන්වෑට ද බෑපෑම් යනොමැ . 
 

10.5 ඉදිරීමේම් භූමියේ ආස නව වාසය නරන ඉහල හා මධ්ය වශසය  අතිවිය හැරී අවධ්ානම් තත්ත්වය  

එනාය ඉහල ප්රසද්ශය, පහල ප්රසද්ශය හා පහල  ංඟා නිම්න ප්රසද්ශය  
 

යමම ඉදිකිරීම් නිසා මහ න ආරක්ෂාවට යමන්ම ශබ්දය සහ රම්පන බෑපෑම් මගින් යෙොඩනැඟිිම හා 
යෙවේවෑ ඉ  ැලීම් ඇතිවීයම් විශාෑ අවදානමක් ඇ . හදිසි අනතුරු ඇතිවීයම් අවදානම දවයසු රාගයය 

බුනෑ රාෑයයදී සහ රාත්රී රාෑයේදී අධිරය. 
 

10.6 නැවත ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රසද්ශය තුල ළිහිේා ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අසනක් ස්ථාන 
 

ඉදිකිරීම් සිදුරරන ස්ථානය ආශ්රී ව කිසිදු වයාපාරයක්, රිෂිරාගමිර රටයුත් ක් යහෝ යවනත් කිසිවක් 

දක්නට නැ . 
               

10.7 නාය ස්ථානයේ අසලි ම ළිහිටි ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අසනක් ස්ථාන 
 

නායයාම අවම රරන වැඩබිම් පිහිටා ඇත්යත් යපොේෙහයවළ නෙරයේ වයාපා ර ප්රයද්ශයේ වුව ද ඉදිකිරීම් 
සිදුරරන ස්ථානය පිහිටා ඇත්යත් බස ්නැවතුම්යපොළ පිටුපස මායිම තුළය. බස් නැවතුම්යපොළ ඉදි පස 

රෑාපයේ වයාපා ර හා වාණි  රටයුතු යරයරහි ඉන් විශාෑ බෑපෑමක් ඇති යනොරරයි. 
 

10.8 වැඩබිම තුලේ සාමානය පුද් ලයි  ඇතුල් වීසම් සහෝ හරහා  ම  රීමේසම් අවශයතාවය. 
 

යවනත් විවි  අරුහණු සඳහා යමම ඉදිකිරීම් ස්ථානයට ඇතුු වීමට වියශුෂ අවශය ාවක් පිළිබිඹු යනොයේ. 

යරයසු යව ත්, විවි  පුද්ෙෑයින් අවසරෑත් යහෝ අනවසර රාගයයන් සදහා යමම වැඩබිමට පිවිසුම නිසා, 

යන්යත්රෝපරරණ, වාහන, විදුිමය, හා පිපිරීම් යහුතුයවන් අවදානමක් ඇතිවිය හැකිය.  
 

10.9 සසෞඛය හා ආරක්ෂාව ළිසකබඳ  ැේළු - සකො ත්රාත්කරුව  සඳහා සම්මත ගිවිසුම් ඉක්මවා යන 

විසශේෂිත H & S (සසෞඛය හා සුරක්ෂිතතා  ක්රමසීදය . 
 

ඕනෑම නායයාම අවම කිරීයම් රටයුතු සිදුරරන ස්ථානයරට යපොදු වූ යසෞඛයය හා ආරක්ෂණ ෙැටු යමම 

ස්ථානයටද අදාෑ යේ.  පා ස ර හා සමා  රළමනාරරණ රාුහව තුළදී ලවන් යපොදු පා ස ර, සෟඛයය හා 

සනීපාරක්ෂාව පිළිබද එES & HS) ෙැටු සාරච්යා රර ඇ . 2003 අංර 5: යටයත් ඉදිකිරීම් භූමියේ 

යසුවරයන්යේ ආරක්ෂර අවශය ාවයන් සවිස් රාත්මරව සදහන් යේ. ආරක්ෂණ උපරරණ සහ ඇඳුම් 

වගෙ පිිමබදව 2003 යටයත්ද, යටන්ඩග ිමයකියවිිම වෑ රා රාරී යරොන්යද්සි,ප්ර ායසෞඛයය හා ආරක්ෂාව 
පිළිබවද සදහන් යේ. 
 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාමේ සලස ශ්රමය සයොදා  ැනීම 
  

වැඩ රරන  ත්ත්වයන් සහප්ර ායසෞඛය හා ආරක්ෂාව චක්රයේරයේ 2003.3 වෙන්තියට අනූව ළමා ශ්රමය 
සහ බෑහත්රාරී යෑස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම සවිස් රාත්මරව දක්වා ඇ . 
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11 වයාපිතිය රියාත්මක රීමේම සඳහා අවශය වන අනුමැීන  සහ විසරෝධ්තා සනොමැති බව 

 

11.1 වයාපිතිය රියාත්මක රීමේම 
 

i. දිස්ත්රික් යේරම් රාගයාෑයේ අනුමැතිය. 
 

දිස්ත්රික් යේරම්වරයායේ අනුමැතිය ෑබා ෙැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ක්රරණ රමිටුවට 
වයාපිති යයෝ නාව ඉදි පත් රළ යුතු අ ර, දිස්ත්රික් සම්බන්ක්රරණ රමිටුවට පළායත් මහ 
ඇමති වරයා හා පාගශ්වරරුවන්යේ ආය න ද සහාාගී වනු ඇ . PMU නිෑ ා යා යමම 
වයාපිතිය ඉදි පත් රරනු ෑබන අ ර, වයාපිති ය ොරතුරු සහ පා ස ර හා සමා යීය විවි  
ෙැටලු නිරාවරණය කිරීම හා ෙැටු සාරච්යා රරනු ඇ . යමම රැස්වීයමහි නිගයද්ශය ESMP 
ක්රියාත්මර කිරීම සඳහා සෑරා බෑනු ඇ . 

 

ii.   සැෑසුම් රමිටුයේ අනුමැතිය 

      යපොේෙහයවෑ ප්රායද්ය ය සාායේ සැෑසුම් රමිටුයේ අනුමැතිය ෑබාෙ  යුතු යේ. 
 

11.2 රජසේ ඉඩම් තුල වයාපිතිය රියාත්මක රීමේම සඳහා අනුමැතිය ලබා  ැනීම 
 

යමම යරොටස, යමම වාග ායවහි අංර 11.1, ii යටයත් ආවරණය රර ඇ . 

 

11.3 මධ්යයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම් තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම් තු 

අනුමැතිය 
 

වයාපිති භූමිය යපෞද්ෙිමර ඉඩමර පිහිටා ඇති අ ර, ලම භූමිය වන සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව යහෝ 
වනජීවී සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව යන ආය න යට ට අයත් යනොයේ. ලබැවින් යමම ආය නනයන්හි 

අනුමැීනන් අවශය යනොයේ. 

 

11.4 සවනත් අනුමැීන  
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනි මය සුන්බුන් ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා  භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා ප ේ 

රාගයංශයේ ප්රායද්ය ය රාගයයාෑයයන් අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය. 

ii. ද්රවය  ඉවත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ේ රාගයංශයේ අනුමැතිය එඅවශය වන්යන් 

නම් පමණි . 

iii. අපද්රවය   හා ශාර යරොටස් බැහැර කිරීම සඳහා යපොේෙහයවෑ ප්රායද්ය ය  සාායේ අනුමැතිය ෑබා 

ෙ  යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීම සඳහා අවශය ස්ථාන සඳහා ආරක්ෂර අමා යාංශයේ දිස්ත්රික් රාගයාෑයයන්  

ප්රායද්ය ය  යේරම් හරහා අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය. 

v. විදුිමබෑ සැපයුම සඳහා ෑංරා විදුිමබෑ ම්ඩඩෑයේ ප්රායද්ය ය රාගයයාෑයයන් අනුමැතිය ෑබා 

ෙැනීම අවශය යේ 

 

 

 

 

 

 11.5 පුද් ලික ඉඩම් හිමිකරුව ස   අනුමැතිය  ැනීම / විසරෝධ්තා සනොමැති බව/ නීතයානුලවලව 

බැඳුණු ලකඟතාවය  
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i. වැඩබිම තුළ වුහයන් ඉවත් කිරීම, වැඩබිමට පිවිසීම, ඉදිකිරීම් වැඩ සහ දිගුරාලීන නඩත්තු 

රටයුතු වෑ නිර  වීමට කිසිදු වියරෝ යක් යනොමැති බවට ඉඩම් හිමිරරු ටී. ඩී. කිචිේ මහ ා 

හා වයාපිති ක්රියාත්මර කිරීයම් අධිරා ය අ ර නි යනුලවෑ ගිවිසුමක් අත්සන් රළ යුතුය.  

 

ii. යයෝජි  වැඩබිම් ප්රයද්ශය තුළ බෑවුයම් බිද වැටීම නිසා බැවුයම් තිබූ  ෑ සැපයුම් මාගෙ,  ෑ 

ටැංකිය හා යෙොඩනැගිිම ඒරරයන්ට දැනටමත් හානි සිදු වී තියබ්. ඒවා ඉවත් කිරීමට අවශය  
විය හැකි බැවින් ඒ සදහා යපොේෙහයවෑ ප්රායද්ය ය සාායේ ලරඟ ාවය ෑබාෙ  යුතුය. 

 

 වගුව 1: අනුමැීනන් ෑබා ෙැනීම සඳහා නියමි  රාෑ සීමාවන් 

 

 

12. පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP) අංශ 8 සහ 10 හි හඳුනා ත් බලපෑම් සහ අවදානම 

කළමනාකරණය රීමේම හා බලපෑම් අවම රීමේම සඳහා වූ රියාමාර් . සමය ESM හි නිශ්චිත නිර්සද්ශ හා 

අවශයතා සලස ඇතුලත් කළ යුතුය. 
 

12.1 නැවත පදිංචි රීමේසම් රියාකාමේ සැලැස්ම  
 

වයාපිති පාදර රරෙත් නැව  පදිංචි කිරීමක් යනොමැති බැවින් යමම  ඉඩම සඳහා ලය අදාළ යනොයේ. 
යරයසු වුවද, බර යන්යත්රෝපරරණ මගින් භූමියයහි ඇතිවන රම්පන  ත්ත්වය නිසා වයාපිති ක්රියාත්මර 

Approvals පළුහ මාසය යදවන මාසය 

1සතිය 2සතිය 3සතිය 4සතිය 1සතිය 2සතිය 3සතිය 4සතිය 

වයාපිතිය රියාත්මක රීමේම 

දිස්ත්රික් සල්කම් 

කාර්යාලසය   

අයදුම්පත් ඉදි පත් කිරීම 
වයාපිති සාරච්යාව 
අදහස්වෑට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 
  

  

 

 

 

 

      

සැලසුම් කමිටුසී අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදි පත් කිරීම 
වයාපිති සාරච්යාව 
අදහස්වෑට ප්රතිචාරදැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

සපොල් හසවල ප්රාසද්යය 

සාාසී  රජසේ ඉඩම් 

හිමිය සේ  අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදි පත් කිරීම 
අදහස්වෑට ප්රතිචාරදැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

සවනත් අනුමැීන  
GSMB 

ආරක්ෂර අමා යාංශය  
(ආරක්ෂර අවශය ාවයන් 

ම  ීනරණය යේ) 

        

අනුමැතිය/යපෞද්ෙිමර ඉඩම් 

අයිතිරරුවන්යේ වියරෝ යක් 
යනොමැති බවට 
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කිරීයම්දී නිවාසවෑට වුහාත්මරව හානි සිදුවිය හැකිය. වයපිතිය තුළ සිදුවන ඉදිකිරීම් යහුතුයවන් සිදුවන 
හානි සම්බන් යයන් යම්කිසි වන්දි යෙවීයම් ක්රියා පටිපාටියක් සරස් රළ යුතුය (යයොුහව: 2002.2 17- 
ESMP සදහා යටි ෑ පහසුරම් සහ මාගෙ අවශය ා පිළිබද යරොන්ත්රාරරුයේ අවශය ාවයන්  
  

12.2 මිනිසු  ඉවත් රීමේම: ඉහළ අවදානමක් සහිත ප්රසද්ශවලි  සහෝ ඉදිරීමේම් ස්ථානයේ යාබදව ළිහිේා 

ප්රසද්ශ වලි  පුද් ලයි  ඉවත් රීමේමේ කේයුතු රීමේම  
 

යම් සම්බන්යයන් වැඩබිම තුළ අව ානමක් යනොපවීන. 
 

12.3 හානියේ පත් සාෞතික වුහය  , යටිතල පහසුකම් ඉවත් රීමේම සඳහා රියා පටිපාටිය 
 

හානි සිදුවුවද වතුර ටැංකිය යපොේෙහයවෑ ප්රායද්ය ය සාායේ පූගණ අනුමැතියකින් ය ොරව ඉවත් යනොරළ 

යුතුය. ලහි අනාෙ  වටිනාරමක් යනොමැති බැවින් වයාපිතියේ පි වැය යයොදා ලය ඉවත් රළ හැකිය. 

ලයහත්, ඒ සදහා යද්පෑ අයිතිරරු හා වයාපිති ක්රියාත්මර කිරීයම් අධිරා ය අ ර නී යානුලවෑව අත්සන් 
රරන ෑද ගිවිසුමක් අවශය යේ. ලහි දී වුහයන් ඉවත් කිරීමට කිසිදූ වියරෝ යක් යනොමැති වීම දැක්විම 

අනිවාගය යේ.  

 

12.4 වයාපිති කේයුතු සහේතුසව  සද්පල අහිමි - ාාවිතය  -හාණි වීම් සඳහා වන ව දි ඉල්ලාසිටීම් 
 

වයාපිති ක්රියාරාරරම් යහුතුයවන් නිවාස ම  ඉ  ැලීම් ඇති වුවයහොත්  ාක්ෂණිර  ක්යසුරු වාගවක් ම  
පදනම්ව බෑපෑමට ෑක්වූ පාගවයන්ට වන්දි යෙවීමට විධිමත් සැෑැස්මක් යමම වයාපිතිය යටයත් පැවතිය 

යුතුය. 
 

12.5 පහත සඳහ  ක්සෂේත්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් රීමේසම් වැඩසේහ  රියාත්මක කල යුතුය 
 

i. නායයෑම් මගින් අනාෙ යේ ඇතිවිය හැකි අවදානම සහ නාය අවදානම අවම කිරීයම් ක්රියාවිමය 

පිළිබඳව අවට සිටින  නයා දැනුවත් කිරීම හා ඒ පිළිබද අ යාපනය ෑබා දීම සඳහා වැඩසටහන්. 

 
ii. ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඇති විය හැකි අනතුරු සම්බන්  අවදානමක් සහි   න ාව සඳහා වියශුෂ 

දැනුවත් කිරීමර අවශය ාවය; යරටිරාලීන පූගව අනතුරු ඇෙවීම් (ඉවත් කිරීම්) සහ ඉදිකිරීම හා 
ඉඩම් ප හරණය සම්බන්  මිනුම් 

 

12.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික සමාජීය/ කළමනාකරණ ක්ර සීදය  සලකා බැලීම 

පා ස ර සහ සමාජීය නිගණායරයන් අනුෙමනය කිරීයමන් ලහි පා ස ර හා සමා යීය වැදෙත්රම ම  

පදනම්ව නිගයද්ශ රරනු ෑැයබ්. 

 

වගුව 2: සැෑසුම්රරණය අදියර ප සර හා සමාජීය  ත්ත්වය සෑරා බැලීම 

අංෙය 
යමම වයාපිති ප්රයද්ශය 

සඳහා සෑරා බැලීම 

සඳහා නිගයද්ශි  මට්ටම 

i. ස්වාාාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත සලස සැලසුම් කරණය 
 නාවාස ඉවත් කිරීම සහ ශාර වියශුෂයන් ඉවත් කිරීම අවම කිරීම සඳහා වන 
වයාපිති වියශුෂි  සැෑසුම් සැෑකිේෑට ෙ  යුතුය. වැදෙත් ශාර වියශුෂ 
වික්ෂෑ ා අවරණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්,  ශාර සංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණවත් 
අව ානයක් යයොුහ රළ යුතුය 

 

 

ම යස්ථ 

ii. වාසස්ථාන සම්බ ධ්තා සහ සත්ත්ව මංසපත් 
ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහෝ වයාපිතියට පිවිසීමට යහෝ ෙැඹුරු රානු පද් ති ආදිය 
සඳහා යහෝ  විශාෑ වශයයන් වනාන් ර යරොටස් ඉවත් කිරීම්ට සිදුවන්යන් නම් 
සැෑසුම් තුළ සත්වව වාසස්ථාන අ ර  සම්බන්  ා යනොබියදන යෑස  සත්ව 
මංයපත් වික්ශෑ ා ීනරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

 

අඩු 



 

 
 

 

 
 

13 

  

iii. ජල සම්පත් සංරක්ෂණය 
යමයට පිෂ්ඨය හා උප පිෂ්ඨය යන යදරම  ෑය ෑබා ෙැනීම අඩංගුයේ. ෑබාෙත් 

 ෑය සායේක්ෂ වශයයන් යහොඳ  ත්ත්වයේ පවීන නම් යහොඳින් සැෑසුම් රර යමම 

 ෑය ශාර වෑට සහ අසේවැසි ප්ර  ාවයේ පානීය සහ අයනකුත්  ෑ අවශය ා 

සඳහා ෑබා දිය යුතුය. 

 

 

අඩු 

iv. ජල සැපයුම් අවහිර වීම 

ජලාපවාහනය පාලනය රීමේසම්  ඒ සයෝත ත හානි අවම රීමේසම් ළියවර අනුව 

නායයාසම් බෑවුම් මත ස්වාාවික දියඋල්පත් වියසක ය ස දැයි සසොයා බැලිය යුතුය. 

ලසසේ වියසක ය ස  නම් විපතේ පත් පාර්ශවය  සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් ලබාදිය 

යුතුය ලවැනි විසඳුමක් මගි  ලබා  නා ජලය  බඩා සකොේ පානීය ජල 

අවශය ාවය සඳහා සයොදා ත් හැරී ය. 

  

 

 

අදාෑ යනොයේ 

v. ස්වාාව  සසෞ දර්යාත්මකව   ැලසපන සැලසුම් සලකා බැලීම 
සසෞ දර්යාත්මක සංසී ඒ පරිසර නිර්මාණසේ ඒ ස්වාාවික පරිසරය හා සංකලණය 

වන ලසම ම දිශය අවම වන සලස වයහය  සැලසුම් රීමේමේ සැලරීලිමත් විය 

යුතුය. ක සඳහා සුදුසු ස්ථායී වයහය  නිර්මාණය රීමේම සඳහා භූ දර්ශන  ිහ 

නිර්මාණ ශිල්පී සේ සසේවය වැද ත් සී. 

 

 

අධි 

vi. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 
ප සර හි රාමි සංයේදී වාසස්ථානවෑ ආපදා අවම කිරීම් යබොයහොමයක් සිදු රරනු 
ෑබන බැවින්, ප සර හි රාක් හ    සැලසුම්  ැන සැෑකිිමමත් විම වඩාත් උචි ය. 
උදාහරණයක් යෑස: ඛාදනය පාෑනය සඳහා යද්ය ය වික්ෂෑ ා වියශුෂ ාාවි ා 
කිරීම, ප සරයේ විවි ත්වය පවත්වා ෙැනීමට වියශුෂ ශාර සංයයෝ නයන් යයොදා 

ෙැනීම. ආක්ර මණය ලී ශාර වියශුෂයන් යයොදා  සනො ැනීම.  

 

 

අධි 

vii. සසේවකයි  / මගී  සහප්රජාආරක්ෂාව 
ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අ ර රම්රරුවන්ට සහ 

මගීන්ට අන් රාරාරී විය හැකිය. ලබැවින්  තට්ටු, ආරක්ෂි  දැේ වැනි සැෑසුම් රළ 

ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැෑකිේෑට ෙ  යුතුය. 

 

 

ම යස්ථ 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන රියාමාර් ය   
 ෑ අපවහන රළමනාරරණය තුෑදී,  ෑය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රවාහවෑට යෙන 

යනු ෑැයබ්. වැසි රාෑවෑදී යමම  ෑාපවහනයයහි   ලා ලසම් සී ය සැෑකිය යුතු 

යෑස ඉහළ යා  හැකි අ ර යමමගින් ඇළ පතුෑ සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැර. ලබැවින් 

සැලසුම් කිරීයම්දී අධිර  ෑ ාරාවන් ස්වාාවිර  ෑ මාගෙ වෑට යේෙයයන් ෙෑායාම 
අවම කිරීම සඳහා බා රයන් ප්රමාණවත් යෑස යයොදා ෙැනීමට සැෑකිිමමත් විය 
යුතුය. වයාපිති ප්රයද්ශය ආසන්නයේ ඇෑ මාගෙ සහ යබෝක්කු තියබ් නම් ඉහ  
රරුණු යමම සැෑැස්යමහි අඩංගු අංෙයක් විය යුතුය.  

 

 

 

අඩු 

ix. අවම පසු නඩත්තු රීමේම් සහ සහා සමසහයුම් සැළසුම් රීමේම.  
හානිය අවම කිරීයම් රාගයේදී   ෑාපවහන රළමණාරරණය සඳහා ගුරුත්ව රාණු 
වැනි අක්රිය ශිේප ක්රම එඅම ර ශක්ති ප්රබවයක් අවශය යනොවන   සෑරා බැිමය යුතුය. 
රාණු ඇහිරී යාම වළක්වා ෙැනීම සඳහා නිවැරදි පයිේප විෂ්රම්ාය, සිදුරු වෑ  
විෂර්ම්ා සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිවැරදිව සෑරා බැිමය යුතුය. රානු  ෑය 
ස්වාාාවිර දහරාවන්ට ලරතු රරවීමට අයේක්ෂා රරන්යන් නම්, ඛාදනයට වයරොත්තු 
යදන, යරොන් මඩ රදවා ෙැනීයම් පද් ති ආදී යනොයයක් නඩත්තු වුහ සැෑසුම් රළ 
යුතුය. 
අධිර රාෑප ච්යේදයක් තුෑ යද්ය ය රාෑගුණිර  ත්ත්වයන්ට වයරොත්තු යදන ප දි 

වුහයන් සඳහා ාාවි ා රරන ද්රවය  ප්රයේශයමන් ය ෝරා ෙ  යුතුය. වායන් වූහයන් 

ාාවි ා කිරීයම්දී  වියශුෂයයන් විඛාදන වැෑකීයම්  ාක්ෂණිර ක්රම සැෑසුම් රළ යුතු 

අ ර සියුම් යරොන්මඩ උප නළ මාගෙ වෑට රාන්දු වීම වැළැක්වීමට පියවර ෙ  යුතුය.  

 

 

 

 

 

අධි 
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 12.7 ඉදිරීමේම් අදියර තුළ බලපෑම් අවම රීමේම 
 

12.7.1 ඉදිරීමේම් අදියර තුළ සකො තාත්කරුව සේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුලවල වීම සඳහා 

වන ප්රමිීන  
 

පා ස ර සහ සමාජීය බෑපෑම් අවම කිරීම හා රළමනාරරණය කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාගෙ 
සාමානයයයන් සියලු නායයාම් අවම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපොදු යේ. යමම බෑපෑම් යබොයහෝ දුරට 
ඉදිකිරීයම් රටයුතු වෑ ක්රියාරා ත්වයට යහුතු යේ. ලබැවින් ඉදිකිරීයම්දී වන බෑපෑම අවම කිරීම  
යරොන්ත්රාත්රරුයේ යුතුරමකි. ඉදිකිරීම් අදියයගදී යරොත්රාත්රරුවන්යේ ෑංසු පත්රිරායේ ඇතුෑත් රර 
ඇති පා ස ර සහ සමා  සහ යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ එES & HS) රළමනාරරණයට අනුලවෑව 
යරොත්රාත්රරුවන්යේ අවශය ාවය යරයසු විය යුතුද යන්න පිළිබඳව  ාතිර යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ 
සංවි ානය විසින් සරස් රර ඇ . යමම යරොටස සඳහා අදාළ අංශවෑ ගුණාත්මර බව දැක්යවන ප්ර ාන 
යරොටස් පහ  දක්වා ඇ .එ වගුව 3 . විස් ර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් යරොත්රාත්රරුවන් සඳහා යයොුහ රළ 
යුතුය. 
යරොත්රාත්රරු විසින් ඉදි පත් රරන ෑද ඉේලුම්ප  යයටත් ESMP වැඩ පිළියවළ ක්රියාත්මර කිරීමට 
නියමි  අ ර වුනයේ නිපුණ ාවයන් පිළිබඳ නිසි යේඛන ඉදි පත් රළ යුතුය. ESMP සඳහා වන පි වැය 
යවනම වැටුේ අයි මයක් යෑස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යරොන්ත්රාත්රරු විසින් පා ස ර සහ 
සමා  රළමනාරරණ ක්රම ප්රරාශය ඉදි පත් රළ යුතු අ ර PMU ඒරරය ලය අනුම  කිරීමට නියමි ය. 

 

වගුව 3: ES & HS සමඟ අනුලවෑ වීම සඳහා යරොත්රාත්රරුයේ අවශය ාව 

සයොමු අංකය. ඉඳිරීමේම් 

යරොන්ත්රාත්රරුව ේ ESMP 
අයිතමය 

අදාල වයාපිතියේ ඇති 

වැද ත්කම 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ෙබඩාව ඉ ා වැදෙත් (බස ්නැවතුම් 

ඉඩරඩ) 

2002.2 2) ශබ්ද හා රම්පන ඉ ා වැදෙත් (ශබ්ද සහ 

රම්පන) (මගී සහ යපොදු) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිිමවෑට හානි සිදුවීම හා 
හානි 

ඉ ා වැදෙත්( ඉහෑ බෑවුයම් 
නිවාස) 

2002.2 4) අපද්රවය   බැහැර කිරීම ඉ ා වැදෙත් (ප්රසිද්  ස්ථාන) 

2002.2 5) අපද්රවය   බැහැර කිරීම ප්රතික්යෂුප 
රරයි 

ඉ ා වැදෙත් (ප්රසිද්  ස්ථාන) 

2002.2 6) දූවිිම පාෑනය ඉ ා වැදෙත් (ප්රසිද්  

ස්ථානය) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය  හා අපද්රවය   ප්රවාහනය 
කිරීම 

ඉ ා වැදෙත් (ප්රසිද්  ස්ථාන, 
නාෙ ර ස්ථාන) 

2002.2 8)  ෑය අදාළ යේ 

2002.2 9) ශාර හා සත්ව වියශුෂ අදාළ යේ 

2002.2 10) යාෞතිර හා සංස්රිතිර සම්පත් අදාළ යේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ යේ 
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2002.2 12) පස දූෂණය වීම අදාළ යේ 

2002.2 13) යපොයළොව හෑරීම අදාළ යේ 

2002.2 14) ෙේවෑ යමයහයුම් අදාළ යනොයේ 

2002.2 15) වාහන නඩත්තු හා යන්යත්රෝපරරණ අදාළ යේ 

2002.2 16) මහජනතාවේ වන අවහිරතා අදාළ යේ 

2002.2 17) උපසයෝගිතා හා මාර් පහසුකම් අදාළ යේ 

2002.2 18) 

 

 

දිෂය පරිසරය වැඩි දියුණු රීමේම 

 

අදාළ යේ 

2002-5. පාරිසරික අධීක්ෂණය පාදීය සක්ක්ෂණ (වා ය,  ෑය, 
ශබ්දය, රම්පන,  ඉ  ැලීම් 
සක්ක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශුෂි  

සැෑැස්මක් යයොුහ රරන්න 

ඉදිකිරීම් තුළ සක්ක්ෂණ (වා ය, 

 ෑය, ශබ්දය, රම්පන, පැුම් 

සක්ක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශුෂි  

සැෑැස්මක් යයොුහ රරන්න 

යමයහයුම් අදියර තුළ සක්ක්ෂණ විරේපයකි 

වාග ා කිරීම සහ වාග ා 
පවත්වායෙන යාම 

අදාළ යේ 

2003. සසේවා සකො සද්සි සහ ප්ර ා සසෞඛයයය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 ආරක්ෂාව, සංවි ානය හා 
සන්නියේදනය 

අදාළ යේ (අනාරක්ෂි  

බෑවුම් /ප්ර ාව / නිවාස / බර 

යන්යත්රෝපරරණ)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බෑකිරීම අදාළ යේ 

2003.4 ආරක්ෂර වාග ා සහ අනතුරු පිළිබඳ 

දැනුම් දීම 
ඉ ා වැදෙත් (යපොදු 

ස්ථානය) 

2003.5 ආරක්ෂර උපරරණ සහ ඇඳුම් 
පැළඳුම් 

ඉ ා වැදෙත් (යපොදු 

ස්ථානය) 

2003.6 ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම ඉ ා වැදෙත් (යපොදු 
ස්ථානය) 

2003.7 ප්රථමා ාර පහසුරම් ඉ ා වැදෙත් (යපොදු 

ස්ථානය) 

2003.8 යසෞඛයය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

ය ොරතුරු සහ පුුනණුව 
ඉ ා වැදෙත් (යපොදු 

ස්ථානය) 

2003.9 වැඩබිම් උපරරණ හා සුදුසුරම් ෑත් 
නිෑ ාරීන් 

ඉ ා වැදෙත් (යපොදු 
ස්ථානය) 

අදාළ: යමම වෙන්තිය ඕනෑම වයාපිති ස්ථානයරට අදාළ යපොදු ලරක් යෑස වයාපිති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතිශයි ම වැද ත්: ESMP අදාෑව ලම ස්ථානයට නිශ්චි වම ක්රියාත්මර වන ප දි පා ස ර 
ක්රමයේදයන් සරස් කිරීම සඳහා යරොන්ත්රාත්රරු වියශුෂ අව ානය යයොුහ රළ යුතුය. 
ඇතැම් විේ අදාල සී: වයාපිති ක්රියාත්මර කිරීයම්දී අදාළ වයිපිති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 
ක්රියාත්මර රරනු ෑැයබ් 
අදාළ සනොසී: ය ොරතුරු අනාවරණය වූ යරොන්යද්සි යටයත් යමම වයාපිති ස්ථානයට අදාළ විය 
යනොහැර 
විකල්ප: අවශය වන්යන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විසශේෂිත නිමේක්ෂණ සැලැස්මක්: යරොන්ත්රාත්රරුවන් විසින් සඳහන් රර ඇති අක්ක්ෂණ 
අවශය ා වෑට අම රව ස්ථානීය වියශුෂි  නිරීක්ෂණ සැෑැස්යමහි සඳහන් ප දි යරොන්ත්රාත්රරු විසින් 
අක්ක්ෂණය කිරීම සඳහා බැඳී සිටී. 
සයොමු රීමේම: යරොන්ත්රාත්රරුවන් ESMP ක්රියාත්මර කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 
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12.7.2 ස්ථානීය හානි අවම රීමේම 

පහ  සඳහන් ප දි ඉදිකිරීම් රාෑය තුළ වයාපිතිය ක් යාත්මර කිරීමට අයේක්ෂි  ස්ථාන අවම කිරීයම් 
පියවරයන් යේ. 

 

වගුව 4: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහා ෙනුෑබන පියවර 

හානිය අවම රීමේසම් අයිතමය වයාපිති 

රියාත්මක 

රීමේසම් අදියර 

ව කීම 

i. දූවිලි සහ වායු පාලනය රීමේසම් තිර ාාවිතය 

 
දුවිිම නිපදවීම වැඅවන ඉදිකිරීම් රටයුතු අ රතුර දූවිිම හා වායුයෙෝෑ 
 ත්ත්වය මිනුම් උපරරණ ාවි යයන් මැනිය යුතුය. වියළි රාෑ 
ප ච්යේදය තුළදී යෙොඩබිම සහ බිත්ති ආවරණය කිරීම, යන්ත්ර සූත්ර සහ 

වාහන දුම් වියමෝචනය ආදිය අඩු කිරීම සඳහා නිගයද්ශ රරනු ෑැයබ්. 

 

 
 
 
ඉදිකිරීම් 

 
 
 
යරොන්ත්රාත්රරු 

ii. රථවාහන කළමනාකරණය සහ අවහිර රීමේම 
 
යරොන්ත්රාත්රරු, බස් නැවතුම්පළ සඳහා වයාපිති ස්ථාන රළමනාරරණ 
සැෑැස්මක් සරස ් රළ යුතුය. යමම සැෑසුම් සරස් රළ යුත්යත් 
බස්නානැවතුම්යපොයේ ස්ථානාධිපති හා PMU හා සාරච්යා කිරීයමන් 
අනතුරුව යේ. 
යමම වයාපිති ස්ථානය සඳහා පහ  ප දි නිගයද්ශ රරනු ෑැයබ් 
 

 ඉදි කිරීම් වාහන සදහා ලර මාගයක් පමණක් ාාවි ා රළ යුතුය. 

 රාගයබුනෑ යේෑාවන් තුළදී බර වාහන ාාවි ය වෑක්වා ෙ  යුතුය. 

 රාත්රී රාෑයේ වාහන ෙමන් රළ හැකි නුහත් ලය නිසි ආරක්ෂාවක් 
යටයත් සිදුවිය යුතුය 

 රාත්රී රාෑයේ වාහන සහ යන්යත්රෝපරරණ ාාවි  රරන්යන් නම්  
යරොන්ත්රාත්රරුවිසින් ප්රමාණවත් ප දී රාත්රී ෑාම්පු ාාවි ා රළ 
යුතුය 

 රාත්රී රාෑයේ යමයහයුම් වෑදී සංඥපා පුවරු දීේතිමත් වගණවිමන් 
යුක්  වීම අනිවාගය යේ 

 වයාපිති ස්ථානයට පිවියසන යහෝ පිටත් වන විට වාහන පාෑන 
පුද්ෙෑයා යසුවයේ යයදවිය යුතුය 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඉදිකිරීම් / 
ස්ථාන සැරසීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
යරොන්ත්රාත්රරු 

iii. මහජන ආරක්ෂාව හා අපහසුතාව 
 

යරොන්ත්රාත්රරුවිසින් බස ් නැවතුම්පළ රළමනාරරණය සමෙ 

සාරච්යා කිරීයමන් PMU නිගයද්ශ ම  සථ්ානීය යමයහයුම් 

සැෑැස්ම සරස ්රළ යුතුය. 
 

 යරොන්ත්රාත්රරු, යපොදු ස්ථාන හා ඉදිකිරීම් ප්රයද්ශය යවන් 

කිරීම සඳහා සීමා නිදගශන පුවරු සහ යවන්රරනු ෑබන පටි 

සරස ්රළ යුතුය. 

 බෑවුම් අස්ථාවර අවදානම, ඉදිකිරීම් රටයුතු අවදානම් සහ 

අනවසර පිවිසුම සීමා කිරීම සඳහා නිසි සංඥපා පුවරු ස්ථාපි  

රළ යුතුය. 

 පූගන රාලීන ුහරරරුවන් සහ රාත්රී ෑාම්පු අනිවාගය යේ 

 බස ් නැවතුම් රගයයන් බා ා යනොකිරීම යන්යත්රෝපරරණ 

නැවැත්වීම, ඉදිකිරීම් ද්රවය සහ අපද්රවය ෙබඩා කිරීයම් ස්ථාන 

නිසි ප දි  ැබිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ඉදිකිරීම් / 
ස්ථාන සැරසීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
ඉදිකිරීම් 
යරොන්ත්රාත්රරු 
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 සුන්බුන්, ඉදිකිරීම් අපද්රවය, අුහද්රවය ෙබඩා යනොරළ යුතු 

දිනප ා  ඉවත් රළ යුතුය. 

 යපොදු වැසිකිළි පහසුරම් සඳහා ප්රයේශය බා ා යනොරළ යුතුය. 

 බස ්නැවතුම්පළ රළමනාරරණයයන් පූගන අනුමැතිය සහි  

යපොදු වැසිකිළි පහසුරම් ාාවි ා රළ යුතුය. 

 විදුිමය ාාවි  කිරීයම් දී විදුිම රම්පන හා විදුිම විසන්ධි වීම 

වළක්වා ෙැනීම සඳහා ඉ ා ප්රයේශයමන් ප හරණය රළ යුතුය 
 

iv. මගී  සහ මගී  සඳහා ආරක්ෂාව 
 

 යන්ත්ර සුත්ර  හා වාහන ලහා යමහා කිරීයම්දී මඟීන් අනතුරට 

පත්වීයම් අවදානමක් ඇතිවිය හැකිය. ලබැවින් 

මාගයෙෝපයද්ශනය යටයත් " මාගෙ රළමනාරරණය හා 
බා ා කිරීම්" යටයත් නිගයද්ශයන්ට අම රව ආරක්ෂර 

රළමනාරරණ සැෑැස්මද නිගයද්ශ රරනු ෑැයබ්. 

 වාහනයේ නෑා  වෑ නිසි ක්රියාරාරීත්වය පරීක්ෂා රළ යුතුය. 

 පුුනණු  යදුරන්  වාහන ක්රියාරරවීම සඳහා යයොදාෙ  යුතුය 

 බස්නැවතුම්යපොළ තුෑ යේෙය පැයට කි ක් 05 සීමා විය යුතුය. 

 වාහන සහ රාත්රී  පහන් සඳහා දීේතිමත් ටැේ ාාවි  යුතුය 

 
 
 
 
ඉදිකිරීම් / 
ස්ථාන සැරසීම 

 
 
 
 
ඉදිකිරීම් 
යරොන්ත්රාත්රරු 

v. ඉදිරීමේම් සඳහා ජලය 
 

ඉදිකිරීම් සඳහා  ෑය ෑබා ෙ  යුත්යත් අනුම  ස්ථාන විමන් පමණි. 

 
ඉදිකිරීම් 

 
ඉදිකිරීම් 
යරොන්ත්රාත්රරු 

vi. ඛාදනය පාලනය රීමේම සහ කළමනාකරණය 

 වැසි රාෑවෑදී රැණීම් රටයුතු සිදු කිරීයමන් පිෂ්ඨයන්   

නිරාවරණය වී   ලය ඛාදනය වීයමන් යහෝ යසුදී යායමන් 

වළක්වා ෙැනීමට සුදුසු ප දි ආවරණය කිරීමට නිගයද්ශ රර 

ඇ  

 මඩ වතුර බස් නැවතුම්යපොළ හරහා ෙෑා යෑමට ඉඩ යනොදිය 

යුතු අ ර, වතුර බැස යෑමට නිසි ප දි රටයුතු රළ යුතුය 

  ෑයට ලරතු වන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය අඩු කිරීම සඳහා මඩ 
රදවනයන්එMud trap) ාාවි  රළ යුතුය 

 
 
 
ඉදිකිරීම්  

 
 
 
ඉදිකිරීම් 
යරොන්ත්රාත්රරු 

vii. ශබ්ද හා කම්පන පාලනය 

 යරොන්ත්රාත්රරුවිසින් ශබ්දය සහ රම්පන සඳහා නියමි  
නියමයන් ඇතුළ  වැඩ කිරීම රළ යුතුය. රාගයබුනෑ යේෑාවන් 
තුළ හා රාත්රී රාෑයේ දී අධිර ශබ්ද නිකුත් වන ක්රියාවන්යෙන් 
වැ,කිය යුතුය' 

 රම්පන උත්පාදන ක්රියාරාරරම් වෑදී ඉ  ැලීම් සක්ක්ෂණ 
නියමයන්ට අනුව යාබද නිවාස හා ඉහළ බෑවුම් නිවාස වෑට හානි 
යනොවන ආරාරයට රටයුතු රළ යුතුය. 

 
 
 
ඉදිකිරීම්  

 
 
 
ඉදිකිරීම් 
යරොන්ත්රාත්රරු 

viii. අසල්වැසි නිවැසිය සේ ආරක්ෂාව 
 

 ාතිර යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සංවි ානයේ පූගව අනතුරු ඇෙවීම් 
පද් තිය තුෑ සිටින නිවැසියන්ට අවවාද රර ඒ අනුව ප%;‘චාර දැක්විය 
යුතු ය 
 

 
ඉදිකිරීම්  

 
PMU/ ES අංශය  
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ix. සකො ත්රාකරුව සේ ශ්රම බලකාය 
 

 ශ්රම බෑරාය තුළ ඉහළ මට්ටයම් විනය පවත්වා ෙැනීම සඳහා 
යරොන්ත්රාත්රරුවිසින් අවශය පියවර ෙ  යුතුය. මත්ද්රවය ාාවි ය,  
දුම් පානය කිරීම, පරදාර යසුවනය, පාසේ ළුහන් හා බාෑ 
වයස්රරුවන් සමඟ රටයුතු කිරීම/ ිමංගිර  හැසිරීයම් ආරාරයයන් 
රටයුතු කිරීම, මගීන්, බස් රථ  යදුරන්, බස් නැවතුම් යපොළ 
රළමනාරරණය හා   ආරවුේ ඇතිරර ෙැනීම  හනම් යේ 

 වයාපිති ස්ථානයේ අනිසි ආයු   බා ෙැනීම  හනම් රර ඇ . 

 වියේර ස්ථානයක් යෑස යහෝ රාත්රී නිදා ෙැනීම සඳහා බස් 
නැවතුම්යපොළ ාාවි ය ඉඩ යනොදිය යුතුය. 

 ඉදිකිරීම් රටයුතුවෑදී ශ්රම බෑරාය චගයාවන් පාෑනය 
පවත්වායෙන යාම සඳහා යයෝෙය අක්ක්ෂණයක් රළ යුතුය. 

 ශ්රම බෑරාය සඳහා සනීපාරක්ෂර පහසුරම් සැපයීම විධිමත් 
සැෑැස්මක් විය යුතුය. 

 බස් නැවතුම්යපොළ පූගන අවසරයකින් ය ොරව ප ශ්රයේ  
සනීපාරක්ෂර පහසුරම් ාාවි  යනොකිරීමට නිගද්ශ රර ඇ . 

 PMU මගින් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යමම වයාපිති ස්ථාන හැසිරීම 
පිළිබඳ නීති උේෑංඝනය කිරීම පිළිබඳ වාගථාවක් පවත්වායෙන යා 
යුතුය. 

 
 
 
 
ඉදිකිරීම්  

 
 
 
 
ඉදිකිරීම් 
යරොන්ත්රාත්රරු 

x. වනා තර ප්රසද්ශයේ හානි වීම 
 

වනාන් ර තුළ දඩයම් කිරීම හා වනසතුන් අේෑා ෙැනීම සිදු යනොරළ 

යුතුය' 

 
ඉදිකිරීම් 

 
ඉදිකිරීම් 
යරොන්ත්රාත්රරු 

 

12.7.3 වයිපිති ස්ථානය අධීක්ෂණය රීමේම 
 

යමම වැඩබිමට නිශ්චි ව දක්වා ඇති ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  දැක්යවන අක්ක්ෂණ සැෑැස්ම දැඅ යෑස 
අව ාරණය රරනු ෑැයබ්.ක්ට අම රව ඉදිකිරීම් ඉංජියන්රු විසින් රන්ත්රාත්රරුවන්යේ වෙකීම පිළිබඳ 
සඳහන් රළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය ද ක්රියාත්මර රළ යුතුය. 
 

වගුව 5: පා ස ර හා සමා  අක්ක්ෂණ සැෑසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

 

අධීක්ෂණ 

අවශයතා 

පරාමිීන  පරික්ෂා කලයුතු  වාර  නන 

මූිමර නිරීක්ෂණ ඇළ  ෑයේ ගුණාත්මරාාවයයි - 

අධි අවදානම් නියවස් වෑ පුගව  ත්ත්වය 
පරීක්ෂා කිරීම 

වරක් * 

භූමි රම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක් * 
වායු ගුණාත්මරාාවය:අංශු වරක් * 

ඉදි කිරීම  ෑ ගුණාත්මරාාවය 
 

- 

ඉහළ අවදානමක් සහි  නිවාස පිළිබඳ 
පැලුම් පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදිකිරීම් තුළදී සැෑකිය යුතු 
විස්ථාපනක් පැවතියයහොත් ලවිට **. 

භූමි රම්පන රැණීම් යන්ත්රdamරරණ, යවඅ 
 ැබීම්, යහෝ  භූමි රම්පන  නනය 
වන ඕනෑම වැඩරටයුතුවෑදී* 

ඉදිකිරීම් ශබ්දය අධිර ශබ්ද  නන රාෑය තුළදී* 

වායු ගුණාත්මර අංශු මසරට වරක්* 
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13. දුක්  ැනවිලි වලේ සව   ඒම 
 

පහ  සඳහන් විය හැකි බෑපෑම් සඳහා වියශුෂ අව ානයක් යයොුහ රරමින් යමම වයාපිතියේ දුක්ෙැනවිිම 

විසඳීයම් යාන්ත්රණය සථ්ාපි  කිරීම සඳහා උපයද්ශරවරුන් වන ES නිෑ ා යා වෙබෑා ෙ  යුතුය.a   

තුවන් අේෂාඩ් මහ ා- ඉඩම් හිමිරරු  " b) ප්රායද්ය ය සාාව " c) නිවාස හිමියන් " d  බස් නැවතුම්යපොළ 

ාාවි ා රරන්නන්. බස් නැවතුම්යපොළ තුළ දුක්ෙැනවිිම යපට්ටියක්  බා ෙැනීම නිගයද්ශ රරනු ෑැයබ් 

එයයොුහව: දුක් ෙැනවිිම විසඳීයම් යාන්ත්රණය  හවුරු කිරීම සඳහා නිගයද්ශි  රාගය පටිපාටිය සඳහා ප සර 

හා සමා  රළමනාරරණ රාුහව  

14. සතොරතුරු අනාවරණය රීමේම 
 

පහ  දැක්යවන වගුයේ දක්වා ඇති ආරිති වෑට ලහි දැක්යවන ආය න හා සංවි ාන යව  පා ස ර හා 
සමා  ය ොරතුරු අනාවරණය කිරීම PMU හි වෙකීම යේ. 

 

වගුව 6: ය ොරතුරු අනාවරණය කිරීයම් යයෝ නා ක්රමය 

ය ොරතුරු  යයෝජි  ආය නය ය ොරතුරු අනාවරණය කිරීම  

වයාපිති සැෑැස්ම 
(ස්ථානීය ය ොරතුරු, 
සැෑසුම, ර%sයාත්මර 
කිරීයම් විධිවි ාන) 

 

දිස්ත්රsක් ම යම ප සර අධිරාරී රාගයාෑය, වන 
සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව දිස්ත්රsක් රාගයාෑ, දිස්ත්රsක් 
යේරම් රාගයාෑය, ප්රායද්ය ය යේරම්, මාග. 
සංවග න අධිරා ය සහ ඉඩයම් අයිතිරරe 
අයනකුත් දිස්ත්රsක් මට්ටයම් ආය න,  ාතිර 
යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සංවි ානයේ දිස්ත්රsක් 
රාගයාෑය, ආසියානු යටි ෑ පහසුරම් 
ආයයෝ න බැංකුව 

රැස්වීම්, දිස්ත් ක් සම්බන්ක්රරණ 
රමිටුව, ගිවිසුම්, අනුමැීනන් සහ 
රැමැත්  සඳහා අත්සන් කිරීම 
සඳහා අදාෑ වාග ාව ඉදි පත් 
කිරීම. 
 

පා ස ර හා සමා  
රළමනාරරණ සැෑැස්ම 

 

දිස්ත්රsක් ම යම ප සර අධිරාරී රාගයාෑය, වන 
සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව, වනජීවී 
සංරක්ෂණයදපාග යම්න්තුව දිස්ත්රsක් රාගයාෑ, 
ආසියානු යටි ෑ පහසුරම් ආයයෝ න බැංකුව 
 
 

රැස්වීම්, දිස්ත් ක් සම්බන්ක්රරණ 
රමිටුව, ගිවිසුම්, අනුමැීනන් සහ 
රැමැත්  සඳහා අත්සන් කිරීම 
සඳහා අදාෑ වාග ාව ඉදි පත් 
කිරීම. 
 

ප්රෙති වාග ා ( ප්රාථමිර 
හා ඉදිකිරීම් තුළ) 

දිස්ත්රsක් ම යම ප සර අධිරාරී රාගයාෑය, වන 
සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව, වනජීවී 

ප්රෙතිරැස්වීම්, වියශුෂ රැස්වීම්, 
අදාළ වාග ා ඉදි පත් කිරීම. 

වායු වියමෝචනය අදාළ සියලු  යන්යත්රෝපරරණ  / වාහන ක්රියාත්මර වන ප දි වියමෝචන පාෑන 
පරීක්ෂණ සහතිරය තිබිය යුතුය - උපයද්ශරයායේ  වයාපිති ස්ථාන  ES විසින් 
පරීක්ෂා රළ යුතුය 

නිරීක්ෂණ 
ආය නය 

* ම යම ප සර අධිරා යේ  පැුම්  සක්ක්ෂණ හැර යසසු  සියු පරාමිීනන් සඳහා 
ිමයාපදිංචි වූ ස්වාක්න නිරීක්ෂණ ආය නයකි. 
**පැුම් සක්ක්ෂණ   PMU විසින් පිළිෙන්නා සුදුසු නියයෝජි  ආය නයක් විසින් 
සිදු රළ යුතුය  

වාග ාවෑ 
අවශය ාව 

ජල ගුණාත්මය - ම යයම ප සර අධිරා ය විසින් ප්රරාශයට පත් රරන ෑද පා ස ර  ෑ 
 ත්ත්ව ප්රමිීනන් සමෙ සැසඳීම, 2017 
ඉහල අවදානමක් සහිත ස ොඩනැඟිලිවල ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  - විත්තිමය වාග ාවක් 
යන්යත්රෝපරරණ, ඉදිකිරීම් ක්රියාරාරරම් සහ වාහන ෙමන්, CEA සඳහා රම්පනය පිළිබඳ 
අන් ග ප්රමිීනන් අනුව භූමි යදදරුම් රම්පනය 
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියගර ෙැසට් අංර 924.1, මැයි 23,1996, ම යයම ප සර 
අධිරා ය 
වායු ගුණාත්මය එඅංශු පමේක්ෂාව  - 2008 අයෙෝස්තු මස 15 වන දින අංර 1562/22 දරන 
අති වියශුෂ ෙැසට් නියේදනය යටයත්  ාතිර ප සර උෂ්ණත්ව  ත්ත්වයන් - ම යයම 
ප සර අධිරා ය. 
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සංරක්ෂණයදපාග යම්න්තුව දිස්ත්රsක් රාගයාෑ, 
ආසියානු යටි ෑ පහසුරම් ආයයෝ න බැංකුව 
සහ අදාෑ පාගශ්වයන් 

පා ස ර අනුලවෑ ාව 
යසුවරයින් යසෞඛයය හා 
ආරක්ෂාව සඳහා ස්ථාන 
පරීක්ෂා කිරීම. 

දිස්ත්රsක් ම යම ප සර අධිරාරී රාගයාෑය, වන 
සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව, වනජීවී 
සංරක්ෂණයදපාග යම්න්තුව දිස්ත්රsක් රාගයාෑ, 
දිස්ත්රsක් යේරම් රාගයාෑය, ප්රායද්ය ය 
යේරම්,යපොලීසිය, ග්රාම නිෑ ාරී, මාග. සංවග න 
අධිරා ය සහ ඉඩයම් අයිතිරරe අයනකුත් 
දිස්ත්රsක් මට්ටයම් ආය න,  ාතිර යෙොඩනැගිිම 
පගයේෂණ සංවි ානයේ දිස්ත්රsක් රාගයාෑය, 
ආසියානු යටි ෑ පහසුරම් ආයයෝ න බැංකුව 
සහ අදාෑ පාගශ්වයන් 
 
 

ිමඛි  හා වාචිර සන්නියේදනය, 
අදාළ වාග ා ඉදි පත් කිරීම. 

. 
ES රරුණු සම්බන් ව 
ප්රෙතිසමායෑෝචන 
රැස්වීම්වෑදී ෙන්නා ෑද 
ීනරණ 

දිස්ත්රsක් ම යම ප සර අධිරාරී රාගයාෑය, 
වන සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව, වනජීවී 
සංරක්ෂණයදපාග යම්න්තුව දිස්ත්රsක් 
රාගයාෑ, දිස්ත්රsක් යේරම් රාගයාෑය, 
ප්රායද්ය ය යේරම්,යපොලීසිය, ෙ%dම නිෑ ාරී, 
මාග. සංවග න අධිරා ය සහ ඉඩයම් 
අයිතිරරe අයනකුත් දිස්ත්රsක් මට්ටයම් 
ආය න,  ාතිර යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ 
සංවි ානයේ දිස්ත්රsක් රාගයාෑය, ආසියානු 
යටි ෑ පහසුරම් ආයයෝ න බැංකුව සහ 
අදාෑ පාගශ්වයන් 
 

රැස්වීම්, අදාළ වාග ා ඉදි පත් 
කිරීම. 

දුක් ෙැනවිිම විසඳන 
යාන්ත්රණය 

අදාළ පාගශවයන්, AIIB. 
 

රැස්වීම්, අදාළ වාග ා ඉදි පත් 
කිරීම. 

         

වගුව 7: උපයද්ශන ආය න මගින් රැස ්රරන ෑද ය ොරතුරු  

දිනය ආයතනය සතොරතුරු සඳහා සම්බ ධ් වූ 

පුද් ලයා 

 

2018/10/22 දින යේෑාව 
15.150 පැය 

දිස්ත්රsක් යේරම් රාගයාෑය, 
යපොේෙහයවෑ. 

චන්දිම යහුරත්, NDRSC නිෑ ා  
(දුරරථනය හරහා) 

2018/10/22 දින යේෑාව 
15.150 පැය 

ප්රායද්ය ය යේරම් රාගයාෑය, 
යපොේෙහයවෑ. 

යපොේෙහයවෑ ප්රායද්ය ය යේරම් 
රාගයාෑය,ඩී. අයනෝමා දිසානායර 
මහත්මිය. 
(දුරරථනය හරහා) 

2018/10/25 දින යේෑාව 
11.30 පැය  

දිස්ත්රsක් ප සර නිෑ ා  
ම යම ප සර අධිරා ය 

ගී ාං ලී  යසයනවිරත්න මහත්මිය 
අ යක්ෂ 
(දුරරථනය හරහා) 

2018/10/25 දින යේෑාව 
13.30 පැය  

යේරම් - ප්රායද්ය ය සාාව නිමාේ  යසිංහ මහ ා  
(දුරරථනය හරහා) 



 

 
 

 

 
 

i 

ඇුහණුම I: වයාපිති ප්රයද්ශයේ යරෝන යායාපපය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

ii 

ඇුහණුම II: ආපදා  ත්ත්වයේ ස්වාාවය හා උපයද්ශන අවස්ථා 

  

පපය a:  ලස්.ඒ. නන්දයසුන මහ ා, යපොේෙහයවෑ 

බස ්නැවතුම්පයේ  රාෑ සටහන්  බන්නා  ාතිර 
යෙොඩනැගිිම පගයේෂණ සංවි ානයේ රාගය 

ම්ඩඩෑය විසින්  වයාපිතිය පිළිබඳව  දැනුවත් 

රරන ෑදී. (09-10-2018) 

 

පපය b:  තුවාන් දිේශඩ් මහ ා  ාතිර යෙොඩනැගිිම 

පගයේෂණ සංවි ානයේ රාගය ම්ඩඩෑය විසින්  

වයාපිතිය පිළිබඳව  දැනුවත් රරන ෑදී. (09-10-

2018) 

 

  

පපය c:  අධි අවදානම් නිවස- තුවාන් දිේශඩ් 
මහ ායේ නිවස 

පපය d:  අසථ්ායී රැඳවුම් බිත්තියක් (1982 දී  ැනූ)  



 

 
 

 

 
 

iii 

 

 

පපය e:  මඩ හා සුන්බුන් පිරී පවතින වා  

පද් තිය (1982 දී ඉදි රරන ෑද) 
පපය f:  හානි වූ රැඳවුම් බිත්තියක් 

 

ඇුහණුම III: පාගශවරරුවන් සමෙ පැවැත්වූ සාරච්යා තුෑදී අනාවරණය වූ වියශුෂ රරුණු 

 

ඇුහණුම IV: ර යේ ඉඩම් හිමියන්යෙන් හා පා ස ර ආය න විමන් අනුමැතිය ෑබා ෙැනීම සඳහා 
යයෝජි  ක්රමයේදය 

 

1. නායයෑම් ආපදා අවම රීමේසම් වයාපිති රියාත්මක රීමේම සඳහා අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා වූ රියා 

පටිපාටිය 

 

i. වයාපිති සම්පාදන අදියයග දී PMU හි පා ස ර හා සමා  සහ යසඛයය සහ සනීපාරක්ෂර 

අංශයන්  මගින් සථ්ානීය වියශුෂි  පා ස ර සමා  හා රළමනාරරණ සැෑැසම් අ යයනය කිරීම 

සිදු රළ යුතුය. ලකී සැෑැස්ම යරයරහි වියශුෂ අව ානය යයොුහ රරමින්, වයාපිතිය තුිමන් 

බෑපෑමට ෑක්විය හැකි  ත්වයන් පිළිබද වයාපිති යයෝ නාවක් ම යම ප සර අධිරා යේ දිස්ත්රික් 

රාගයාෑයට ඉදි පත් රළ යුතුය  

ii. මූිමර ය ොරතුරු ප්රශ්නාවිමය (BIQ) සම්පුගණ රර ඉහ  විස් ර සමෙ ඉදි පත් රළ යුතුය. 

iii. ESMP පිළිබද වැඅදුර ය ොරතුරe සම්බන් යයන් ම යම ප සර අධිරා ය වාග ාවක් ඉේෑා 

සිටිය හැකි අ ර ලය වයාපිති රෑමනාරරණ අංශය මගින් ෑබා දිය යුතුය. 

iv. වයාපිතිය මගින් අනුෙමනය රළ යුතු නිශ්චි  වැඩබිම් යරොන්යද්සි වෑට යටත්ව අනුම  රරනු 

ෑැයබ් 

දිනය: 25/10/2018 

ආයතනය සම්බන්ක්රරණ නිෑ ාරීයේ 
නම සහ  නතුර 

ඉදි පත් වූ සැෑකිය යුතු රරුණු 

ම යම ප සර 
අධිරා ය 

නී ාං ලී යසයනවිරත්න 
මහත්මිය අ යක්ෂ -ම යම 
ප සර අධිරා ය කුරුණෑෙෑ 
දිස්ත් ක්රය 

මූිමර ය ොරතුරු ේරශ්නාවිමය (BIQ) 
වයාපිතිය සඳහා පිරවීමට හා අයදුම්ප  ඉදි පත් කිරීම 
අවශය යේ. 
ම යම ප සර අධිරා ය නිගයද්ශ සහි ව අනුමැතිය 
ෑබා යදනු ඇ . 

ප්රායද්ය ය සාාව 
යපොේෙහයවෑ 

නිමාේ  යසිංහ මහ ා - 
යේරම්  
 

බස්නැවතුම්යපොළ ප ශ්රය තුළ ඉදි කිරීම් රටයුතු, 
පැටවීම,  ද්රවය ෙබඩා කිරීමට සඳහා අනුමැතිය අවශය 
යේ. 



 

 
 

 

 
 

iv 

 

ඇුහණුම v : අ යයන ර්ඩඩායම 
නම  නතුර අ යන රාගයය  

TDSV ඩයස් අ යයක්ෂ / ESSD / NBRO ර්ඩඩායම් නායර 

SAMS දිසානායර යේෂ්ඨ විදයාඥප / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ ප සර විදයාඥප 

ප්රාාත් ිමයනආරච්චි විදයාඥප / ESSD / NBRO පා ස ර විදයාඥප 

H කුසෑසි    ාක්ෂණිර නිෑ ා  / ESSD / NBRO GIS /  නෙහන දත්  / සක්ක්ෂණ ආ ාර 

සුයනත් විමෑවග න ස්ථාන ාාර නිෑ ාරී- කුරුණෑෙෑ දිස්ත්රික් 
රාගයාෑය 

භූ විදයාඥප 

 

ඇුහණුම VI: විමගශන ෑැයිස්තුව 

1. අත්වැේය ොට නායයෑම් පිළිබඳ  ා.යෙො.ප සංවි ානයේ යශුෂ්ත්ර වාග ාව 

2. යෙෝලීය පා ස ර සහ සමා  රළමනාරරණ සැෑැස්ම සඳහා යරොන්ත්රාත්රරුවන්යේ වෙකීම් - ශ්රී 

ෑංරා නායයාම් අවම කිරීයම් වයාපිතිය - AIIB 

3. ප සර හා සමා  රළමනාරරණ රාුහව - ශ්රී ෑංරා නායයාම් අවම කිරීයම් වයාපිතිය - AIIB 

4. නැව  පදිංචි කිරීයම් සැෑසුම් රාුහව - ශ්රී ෑංරා නායයාම් අවම කිරීයම් වයාපිතිය -AIIB 

 

 

 


