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1. හැදින්වීම 
 

ශ්රී ෑිං ා ර ය ආසියානු ය හ ෑ පහසු ම් ආයයෝ න ඳැිංකුව් (AIIB) හා සම්ඳන්ධ යව්මින් ලම ඳැිංකුයී 
ුහෑය ආධාර ම  ශ්රී ෑිං ායී පළා්ම 6  දිස්ත්රි   11  නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිිබස ර කිරීයම් 
ව්යාපිතිය  ආරම්භ  ර ඇ . යමම ව්යාපිතිය පසරසසර  හා සමා  ආර ෂණමය ව්යයයන් AIIB ඳැිංකුයී 
හා ශ්රී ෑිං ා ර යේ නීතිරීතිව්ෑට අනුලෑව් සිදුිසය යුතුය. ව්යාපිතියේ ස්ව්භාව්ය සහ ලහි ක්රියාව්ලිය 
සැෑකිේෑට ෙනිමින් AIIB ඳැකුව් අයේ ෂා  රන පසරදි වවුන්යේ පාසරසසර  හා සමා  ආර ෂණ ප්රතිප්මති 
ව්ෑට අනුලෑ ව්න පසරදි පාසරසසර  සහ සමා ීමය  ළමනා රණ රාුහව්  (ESMF) ස සා ඇ . 
 

පාසරසසර  සහ සමා ීමය  ළමනා රණ රාුහව්හි (ESMF) අරුහණු ව්න්යන් ව්යාපිතිය  ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ 
AIIB ඳැිංකුයී ආර ෂණ ක්රමයීද සහ  ාති  පාසරසසර  හා සමා  ප්රඥපේතිය පිිබඳද මාගයෙොපයශයයන් 
සැපීමමයි. ව්යාපිතිය ක්රියා්මම  කිරීයම් ආය නය ව්යයයන්;  ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සිංිසධානය 
( ා.යෙො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපිතිය යව්නුයව්න් ස ස්  රණු ෑඳන පාසරසසර  හා සමාජීය  ළමනා රණ 
රාුහව්, ව්යාපිතියට අදාෑ පාගයව්යන් ක ආ ාරයයන්ම ක්රියා්මම  කිරීම සහති   රනු ඇ ැයි අයේ ෂා 
ය යග.   
 

පාසරසසර  , සමා  , යසෞඛය හා ආර ෂණ  ්ම්මව්යන් ව්යාපිති  ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස් ව්න ඳැිසන් 
ලව්ැනි යව්නස් ව්න නිය්චි   ්මව්යන් පිිබඳද අව්ධානය යයොුහ කිරීම ව්ැදේම යී. ලමනිසා පාසරසසර  සහ 
සමා ීමය  ළමනා රණ රාුහව්ට අනුව් පාසරසසර  සහ සමා ීමය ඇෙීමම් සදහා ල  ල  නායයාම් 
ස්ථානයට ිසයයුෂි  වූ පාසරසසර  හා සමා   ළමනා රණ ව්ාග ා (SSE & SMP) ස සා ඇ . ලම ස්ථානයේ 
ිසයයුෂි  පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණය පිිබඳද සැළසුම් මගින් ිසයයුෂි  පිිබස ර ක්රමයීදයන්, 

යසෞඛය, සමා  සහ ආර ෂණ  ළමනා රණය සම්භන්දයයන් සෑ ා ඳැලිය යුතු අිංයයන් පිිබඳද 
ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම්  ාෑය තුෑ අව්යය මෙ යපන්වීම් ෑඳායදනු ඇ . 
 

මා ර දිස්ත්රි  යේ  ලුව්ෙහය ොරටුව්,  ැනිපිට ප්රයශයයේ නායයාම් අව්ම කිරීම ස හා යයෝජි  ආපදා 
ස්ථානයකි. ලම ස්ථානය ස හා ිසයයුෂි  පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ සැෑැස්ම  ස ස ් ර ඇ . 
ෙැඹුරු පාසරසසර  හා සමා  අධයනයකින් පසුව් යමම සැෑැස්ම ස ස්  ර ඇ : 
 

i. ව්යාපිතියට අදාෑ  ෑාපයේ සිංයී ඒ පාසරසසර  හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම. 
ii. ව්යාපිති ක්රියා ාර ම් යහුතුයව්න් සැෑකිය යුතු පාසරසසර  හා සමාජීය ඳෑපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 
iii. හානිය අව්ම  රන පියව්ර යයෝ නා කිරීම. 
iv. යමම ව්යාපිතියට අදාෑ ව්න පාසරසසර  සහ සමා  නිරී ෂණ අව්යය ා ීනරණය කිරීම. 
v. ව්යාපිතිය ක්රියා්මම  ව්න අ රතුර අදාළ පාසරසසර  නියාමයන් හා ක්රියාප හපාටීන් අධයනය කිරීම. 
 

2.  නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානකේ කතොරතුරු සහ පිහිටීම  

ස්ථාන අිං  74, මා ර  දිස්ත්රි  ය,  ලුව්ෙහය ොරටුව්,  ැනිපිට ප්රයශයයේ නායයාම 

ස්ථානීය ය ොරතුරු: 

i. දකුණු පළාය්ම මා ර දිස්ත්රි  යේ ය ොටයපොෑ ප්රායශය ය යේ ම් ය ොට්ඨාසයේ  ැනිපිට ග්රාම 
නිෑධාරී ව්සම යටය්ම පසරපාෑනමය  ටයුතු සිදු ය යග. 

ii. යමම ස්ථානයට ආසන්න ම නෙරය ව්න්යන් යදණියාය නෙරයි, ලය  6.3 km   පමණ දුසරන් පිහිටා 
ඇ . 

iii. ස්ථානීයයේ GPS අෙය 6.32978 N, 80.57764 E (පාදම ප්රයශයය) :යයොුහව්: රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ 
ඡායාරූපය. 

iv. භුමියේ හිමි ාරී්මව්ය මාගෙ සිංව්ගධන අධි ාසරයට්ම යපෞශෙලි  ඉඩම් හිමියන්ට්ම හිමි යී. 
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රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය .යයොුහව්: ව්ැඩිදුර අධයනය ස හා 
යරෝන ඡායාරූපය ඇුහණුම 1ට ඇතුෑ්ම  ර ඇ . 
 

3.  නායයෑම් ව්යසනය පිිබඳ  ිසස් රා්මම  ය ොරතුරු  

ෙම්ව්ාසීන් ිසසින් සපයන ෑද ය ොරතුරුව්ෑට අනුව් 2003 ව්ගෂයේ ඒ පමණ යමම ඳෑවුයම් අස්ථාව්ර වීම ආරම්භ වී 
ඇති අ ර පසු ාලීනව් ඇතිවූ අධි  ව්ගෂාපී   ්ම්මව්යන් සමෙ ිසිසධ ස්ථානව්ෑ ඳෑවුම් අස්ථායි වීම් සහ පාිංශු 
චෑනයන් සිදු වී ඇ . LRRMD / NBRO හි ිසශයාඥපයින්ට අනුව්, යමම ස්ථානයේ ඇති ිසය හැකි නායයාම් අව්ධානම 
පාිංශු චෑනය සහ සුන්බුන් ෙෑා කම යන යදය හිම සිංයයෝ නය  යෑස සිදුිසය හැ . යමම අස්ථායි වීමට ප්රධාන 
යහුතුව් ව්න්යන් ඉහෑ ඳැවුම් ප්රයශයය තුළ අිසධිම්ම භූමි භාිස ය හා  ෑාපව්හන  ළමනා රණය කිරීමයි. 

සිදුව ඇති හානි කේ ස්වාභාවය 

2003 ව්ගෂයේ ඒ සිදුවූ සිශධියේ ඒ යප්රුමසිසර හතුරුසිිංහ මහ ායේ සහ සිසරයසුන මහ ායේ නිව්ස ඳරප ෑ යෑස ඉසර ෑා 

තිබිණි. නුහ්ම යමම නිව්ාසව්ෑ 2003 ව්සයරන් පසු  ඉසර ැලීම් ව්ෑට භා නය වී යනොමැ .  ව්ද යදනියාය- 
යඳරෑපනා න මාගෙයේ ස්ථාන කීපය  ගිෑාඳැසීම ට ෑ  වී ඇ . යමම සිදුවීම් යහුතුයව්න් කිසිදු ජීිස  හානිය   
යහෝ තුව්ාෑ වීම  ව්ාග ා වී යනොමැ . 

අධි  ව්ැසි සහි   ාෑව්ෑ ඒ යෙව්ේ කුඩු  ර ඇ .  ා.යෙො.ප.යසු. ව්ාග ාව්ට අනුව්, ඉහළ ඳෑවුයම් යමන්ම පහෑ 
ඳෑවුයම් ඇති ප්රයශය ව්ෑ ඒ භුමියේ ඉසර ැලීම් සිදු වී ඇ . යමහි ප්රතිඵෑය  යෑස ගිනිලිය -  යදනියාය ප්රධාන මාගෙයට 
සුු හානි සිදුවී ඇ . රූප සටහන 2: ව්යාපිති ප්රයශයයයහි  යාරූප. 
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රුපය 2a:පහෑ ඳැවුම් ප්රයශයයේ ඳැවුම් අස්ථාව්ර වීම  රුපය 2b:ඉහෑ ඳැවුම් ප්රයශයයේ යාඛ ව්ෑට සිදු වී ඇති 
හානිය (යාඛ ඉදිරී ව්ැටී තිීමම සහ ඇෑ වී තියඳන 
ආ ාරය දැ  ෙ  හැ ) 

  

රුපය 2c: අව්ධානම් සහි  ගින්යනලිය-යදනියාය 
මාගෙය 

රුපය 2d:අස්ථාව්ර ප්රයශයය හරහා ෙමන්  රන ප්ර ා 
 ෑ සැපයුම් නෑ මාගෙ 

  

රූපය 2e: ගින්යනලිය- යදණියාය පායග ව්ම් පස පහෑ 
ඳැවුයම්  පිහිටා ඇති අව්දානමට ෑ ව් ඇති යෙව්තු ය්ම 
ව්ොව් 

රූපය 2f: ගින්යනලිය-යදණියාය මාගෙයේ දකුණු පස 
පිහි හ අව්ධානම  සහි  නිව්ස 

රූපය 2: නායයෑම සිදුව් ඇති ප්රයශයයේ  ඡායාරූප 
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 රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයශයයේ  යභෞති  ෑ ෂණ සහ පිහිටීම පිිබඳ  දළ රූප සටහන   

4. පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම ස හා යම් ව්න ිසට යෙන ඇති ක්රියාමාගෙ  
 

 ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සිංිසධානය (NBRO) ිසසින් යමම ස්ථානය පරී ෂා  ර ඇ්මය්ම 
2017.08.27 දින ව්න අ ර ලම අව්දානම් සහි  නිව්ාස ඉව්්ම ව්න යෑස ලම පුශෙෑයින්ට උපයදස් ෑඳා  ඒ 
ඇ . නිව්ාස 50-55 අ ර ප්රමාණය  යමම අස්ථාීම ප්රයශයය  තුෑ  පිහිටා ඇ . යමම ප්රයශයය තුෑ 
අව්දානම අව්ම කිරීම ස හා  ෑාපව්හනය  ව්ැඩිදියුණු කිරීම ව්ැනි යභෞති  පිිබයම් යයොදා යෙන යනොමැ . 
 

4.1 ඉව්්මකිරීම්:   
 

 ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සිංිසධානයේ මා ර දිස්ත්රි   ාගයාෑ භාර  නිෑධාසරයා ව්න ලම්.ආග. මැණි පුර 
මහ ා ිසසින් සපයන ෑද ය ොරතුරු අනුව්,  ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සිංිසධානයේ පූගව් අනතුරු ඇඟවීම් 
පශධතියට අනුව් ග්රාම නිෑධාසරයේ හා ප්රායශය ය යේ ම්ව්රුන්යේ උපයදස් අනුව් අධි  ව්ගෂාව් සහි  දින ව්ෑ ඒ ලම 
ප්රයශයයේ  පුශෙෑයින්  ාව් ාලි ව් ඉව්්ම කිරීම සිදු යී. ලයහ්ම, ව්ැසි පහව් ගිය පසු වවුන් නැව්  සිය ුහේ ෙම්බිම් 
 රා පැමියණති. යප්රුමසිසර ස රසිිංහ සහ ීම.ලේ. සිසරයසනු මහ්මව්රුන්යේ නිව්ාස ඳරප ෑ යෑස ඉසර ලීම ට ෑ  
වී ඇති අ ර ලම නිව්ාස අධි අව්ධානම් නිව්ාස යෑස නම්  ර ලම නිව්ාස ව්ලින් ඉව්්ම වීමට  ා.යෙො.ප. සිංිසධානය 
මගින්  නිගයශය  ර ඇ .  
 

4.2 නැව්  පදිිංචි කිරීම (ප්රෙතිය):       
 

අව්ධානම් නිව්ාස සදහා හදුනාේම නැව්  පදිිංචි කිරීම් යනොමැ .  
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5. නාය ප්රයශයය හා නාය අව්ට ප්රයශයය පිිබඳ  ිසස් ර හා ව්ග මාන අව්ධානම් මට්ටම   

ගින්යනලිය - යදණියාය මාගෙයේ පිහිටා ඇති  ුව්ාෙහය ෝරටුව් ප්රයශයයේ යයෝජි  නාය හානිය අව්ම කිරීමට ඇති 
ප්රයශයය පිහිට ඇ . යමම බිම ප්රයශයය සුු සහ මධයස්  ඳෑවුම  සිට දෑ ඳෑවුම  ද ව්ා ිසහි ඒ ඇති අ ර ස්ව්භාිස  
මතුපිට  ෑාපව්හන පශධතිය  සහි  සිංකීගණ භූ රටාව්  ද නට ෑැයබ්. භූමිය තුළ  ෑය ල රැස් වූ  ව්ගුරු බිම් 
පව්ීන. ඉහෑ  සහ පහෑ ඳෑවූම් ප්රයශයව්ෑ සහ නිව්ාස ව්ෑට සක්පව් ආ ති පැුම් කිහිපය  ව්ගධනය වී තියබ්. හානිය 
අව්ම කිරීම ස හා යයෝජි  ුහු ප්රයශයය ආසන්න ව්යයයන් 60,000 m2. 

යමම අසථ්ාීම ඳෑවුම පව්්මනා භූමි ප්රයශයය තුළ නැව්  සක්රීය වීයම් හැකියාව්  පව්තින අ ර ලමගින් නිව්ාස 
ව්ෑට පදිිංචි රුව්න්යේ, මගීන්යේ හා පදි යින්යේ ජීිස ව්ෑට අව්දානම  මතු ිසය හැ .  ව්ද ගින්යනලිය 
යදනියාය මාගෙය අව්හිර වීමද සිදුිසය හැ . ඳෑවුම්  ඩාව්ැටීම තුලින් පහෑ පිහි හ ඇෑ මාගෙ අව්හිර වීයමන් 
 ාව් ාලි  ෙිංව්තුර  ්මව්ය  ඇතිවීම හා ලමගින් නිව්ාස සහ යශපෑ හානි සිදුිසය හැ .  
 

යමයම මාගෙය මා ර නෙරයට අය්ම ඌරුයඳො   නෙරය හා යදනියාය නෙර අ ර සම්ඳන්ධී රණ මාගෙය  
ව්න ඳැිසන් රථව්ාහන ෙමනාෙමනයට ඳාධාව්  ිසය හැකි අ ර ලමගින් දදනි  යසුව්ා සහ අදාළ ආගථි  
ක්රියා ාර ම් හා ගින්යන්ලිය - යදනියාය අ ර සිදු ය යරන ෙනුයදනුව්ෑට සැෑකිය යුතු ඳෑපෑම  ඇතිිසය හැකිය. 

6. ව්යාපිති යහුතුයව්න් ඳෑපෑම් ඇතිිසය හැකි අව්ට පසරසරයේ සිංයී ඒ ක  යන් පිබඳඳ  ය  හ හැ න්වීම  
 

ඉහෑ සහ පහෑ ඳෑවුම් ප්රයශයව්ෑ ය්ම ව්ොව්, ව්ි ෂෑ ා සහ යෙව්තු ද නට ඇ . ඳෑවුයම් පහළ ඳෑවුයම් ගිනිය ොණ 
යදසින් ඇළ මාගෙය  ෙෑා ඳසී. ව්ගෂා  ාෑයේ ඒ පමණ  ඇතිව්න  ෑ ධාරාව්න් යද   යමම අස්ථාව්ර භුමිය හරහා 
ෙෑ ඳසී. 
 

ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ ඳෑපෑමට ෑ ිසය හැකි අිංෙ සහ යසුව්ාව්න්:  
 

i. මාගෙයේ ෙමන්  රන රථව්ාහන  හා මාගෙයේ ෙමන්  රන මගීන් සහ පදි යින් 

ii. අව්ධානම් ප්රයශයය තුෑ පව්තින නිව්ාස සහ කව්ායේ පදිිංචි ව්ැසියන්  

iii. ස්ව්භාිස   ෑ ධාරාව්න් 

iv. ඉහෑ සහ පහෑ ය්ම ව්ොව්න් 

v. අව්ධානම් ප්රයශයය තුෑ පව්තින කුඩා ව්යාපාසර  ස්ථාන. 

vi. ව්ග මාන යසුව්ා සහ ආගථි   ටයුතු. 

vii. ප්ර ා  ෑ සැපයුම් මාගෙ. 
 

7. ව්යාපිතිය යටය්ම යයෝජි  පිිබස ර කිරීයම් ක්රියාමාගෙයන් 
 

යයෝජි  අව්මකිරීයම්  ටයුතු යඳොයහෝ දුරට අස්ථාීම ඳෑවුම් ප්රයශයය ය යරහි අව්ධානය යයොුහ  රනු ඇ . 
ස්ථායි රණ  ටයුතු ව්ෑ ඒ සිදු ිසය හැකි  ාගයයන් ව්නුයේ i) ප්රයශයය  තුළ මතුපිට  ෑාපව්හන පශධතිය ව්ැඩිදියුණු 

කිරීම, ii) ය ොරාේම ස්ථානව්ෑ තිරස ්හා සිරස ් ාණු ඉදිකිරීම iii) පාදම ප්රයශයයේ අස්ථාීම ස්ථාන ව්ෑ ස   ෙේ 

ඳැමි ඉදිකිරීම් iv) ය ෝරාේම ස්ථානව්ෑ අදාෑ මැනුම් උප රණ (piezometers, extensometers, inclinometers) 

ස්ථානෙ  කිරීම. v) ය ෝරාේම ඳෑවුම් නැව්  ව්නව්ො කිරීම, vi) අස්ථාීම භුමි  ැපුම් ව්ෑ ආනතිය යව්නස්  ර නැව්  

ස ස ්කිරීම, vii) ප්ර ා මූලි  නායයෑම් පූගව් අනතුරු ඇඟවීම් පශධති  ස්ථාපි  කිරීම. 

8. ව්යාපිති ප්රයශයය හා සම්ඳන්ධ සමා , පාසරසසර  ඳෑපෑම් හා අව්දානම් හඳුනා ෙැනීම 
  

8.1 හිතකර බලපෑම 
 

ස්ථායිකරණ කටයුතු මගින් අවදානම් සහිත නිවාසවල පදිංචිකරුවන්කේ ජීවිත හා කේපළ වල ආරක්ෂාව තහවුරු 

කරනු ඇත. මාතර දිස්ත්රික්කයට අයත් කදණියාය නගරය සහ ඌරුකබොක්ක නගරය සම්බන්ධ කරන ප්රධාන මාර්ගය 

කමය කේ. නායයෑම නිසා මාර්ගකේ කදපසම දැඩි අවදානමක් පවතින අතර කමම අවධනම අවම කිරීම මගින් දැනට 

අවදානම් සහිත නිවාස විශාල ප්රමාණයක් ආරක්ෂිත වන අතර මාර්ගකේ බාධාවකින් කතොරව රථවාහන ගමන් කිරීමට 

සහ මගීන්කේ ආරක්ෂාව සහතික වනු ඇත. කත් කර්මාන්තය, මුදල් කභෝග, ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සහ ජනතාවකේ 

දදනික ක්රියාකාරකම් සදහා කමමගින් කසත සැලකසනු ඇත. ඉක්මන් පිළිසකර කිරීම තුළින් මාර්ගයට සිදුවිය හැකි 

හානි අවම කර ගත හැකිය. 
 

8.2 අහිතකර බලපෑම 
 

ඳෑවුයම් ිසයාෑ ය ොටස අස්ථාව්ර වීයම් අව්දානම  පව්තින යහයින්, හානිය අව්ම කිරීයම් ක්රියා ාර ම් 
ඳෑපෑම ට ෑ වූ සහ යනොවූ ිසයාෑ භුමි ප්රයශයය  සිදු  රනු ඇ . ලමනිසා පහ  දැ යව්න පසරදි 
ඍණා්මම  ඳෑපෑම් ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ පැව්තිය හැ . 
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8.2.1 ඉඩම් ව්ෑට හා ඉදිසර සිංව්ගධන  ටයුතු ස හා පිිසසුම් මාගෙ අව්හිර වීම 
 

පිිබස ර කිරීයම්  ාගයයන් යඳොයහෝ දුරට මාගෙයේ ඉහෑ සහ පහළ ඳෑවුම් ප්රයශය ව්ෑට සිමා ව්නු ඇ . 
යමම ප්රයශයය යඳොයහෝ නිව්ාස හා යෙව්තු පව්තින   නාකීගණ ප්රයශයයකි. ආ ති පැුම් සහ ඳෑවුම් 
අස්ථාව්රවීම් යහුතුයව්න් දැනටම්ම යමම ප්රයශයයේ සමහර ස්ථාන ව්ෑට හානි සිදු වී ඇ . යම් නිසා ලම 
ඉඩම් හිමියන්ට  ම ප්රයීය මාගෙ අව්හිර වීම හා ලම ඉඩම් ව්ෑ ව් හනා ම පහ  ඳැසීම ව්ැනි අහි  ර 
ඳෑපෑම් ඇතිිසය හැ . ලයමන්ම, ප්රයශයය තුළ සිදු රන පිසරස ර  ටයුතු මගින් ඉඩම්ව්ෑ ස්ථාව්ර්මව්ය 
ව්ැඩි ව්න අ ර අනාෙ  බිදව්ැටීම් මගින් ප්රයශයය ආර ෂා වීම සිදු යී.. 
 

8.2.2 යා  හා ස්මව්යින්ට සිදුිසය හැකි පාරසසර  හා ජීව් ිසදයා්මම  ඳෑපෑම, සිංයී ඒ පසරසර පශධති ිසනාය 
වීම හා ව්ාසස්ථාන ිසයේධනය වීම 
 

ව්යාපිති ප්රයශයය තුෑ කිසිදු ඉහළ ද ව් ිසිසධ්මව්යකින් යු්ම ප්රයශයය  යහෝ කිසිදු සිංයී ඒ පසරසර පශධතිය , 

පිහිටා යනොමැ . යමම ස්ථානයේ ඇති ෙස් ඳුන රය IUCN රතු ෑැයිස්තුයී  ග නයට ෑ  වී යා  යෑස  

හඳුනායෙන යනොමැ . ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ ෙස්  ැපීම /  ේපාදු කිරීම අව්යය ව්න අ ර, සමහර  කව්ා   
ස්ම්මව් හා යා  ආර ෂණ පන  යටය්ම පාෑනය  ළ හැකිය. ලඳැිසන් කව්ා ඉව්්ම කිරීම අදාළ ඳෑධාරීන්යේ 
අනුමැතිය අව්යය ිසය හැකිය. නාය හානිය අව්ම කිරීයම් ව්ැඩ  ටයුතු ස හා යහොඳින් ව්ො  ළ යෙව්තු ව්ොව්න් 
ඉව්්මකිරීමට සිදුිසය හැ . ෙිහ උදයාන, ව්ි ෂෑ ාදිය ය යරහි ඳෑපෑම් ඇති ව්න ඳෑපෑම් යඳොයහෝ ිසට ලම 
ප්රයශයයට පමණ  සීමා යී. 
 

8.2.3 ප්රයශයයේ  ෑව්හන රටාව්ට සිදුිසය හැකි ඳෑපෑම, පාිංශු ඛාදනය, යරොන්මඩ සහ  ාෑ ෙැලීම්.  
 

දැනට පව්තින මතුපිට හා උප මතුපිට  ෑාපව්හන රටාව්ට ව්යාපිතිය යහුතුයව්න් ඳාධා ඇති ිසය හැ . යමහි ඒ තිරස ්
හා සිරස ් ාණු සහි   ෑාපව්හන ව්ැඩිදියුණු කිරීම ය යරහි ව්ැඩි අව්ධානය  යයොුහ ය යග. අව්දානම්  ෑාපය 
තුලින් ව්ගයා  ාෑයේ ඒ කුඩා  ෑ ධාරාව්න් ෙෑා යයි. ව්ැසි සමයේ යමම  ෑ ධාරාව්න්ට ෙෑා ලන  ෑය ප්රමාණය ව්ැඩි 
ව්න අ ර කව්ා පහෑ ඇෑ මාගෙ ව්ෑට ල තු වීම සිදු යී. 
 

8.2.4 පාිංශු ඛාදනයේ ඳෑපෑම සහ ෙිංඟා පතුයේ සිදුව්න යව්නස්වීම 
 

යමම ස්ථානයේ ස්ථායි රණ  ටයුතු යඳොයහෝ දුරට  ෑාපව්හනය ව්ැඩිදියුණු කිරීම මගින් සිදු  රනු ඇ . 
අව්දානම්  ෑාපය තුලින් ව්ගයා  ාෑයේ ඒ කුඩා  ෑ ධාරාව්න් ෙෑා යයි. ව්ගෂා සහි   ාෑගුණි  
 ්ම්මව්යන් යටය්ම ඉදිකිරීම් සිදුකිරීයම් ඒ  යමම  ෑ ධාරාව්න් සමෙ පාිංශු ද්රව්ය ඇෑ මාගෙ ව්ෑට ල තු 
වීම  සිදු වීමට ඉඩ ඇ .  
 

8.2.5 ඉදිකිරීම්  ටයුතු නිසා සිදුව්න  ෑ දූෂණය මගින් ඇතිිසය හැකි ඳෑපෑම 
 

ඳෑපෑමට ෑ  වූ ප්රයශයය තුළ යපොදු ිබිං යද   පිහිටා තියබ්. ඝන අපද්රව්ය, ය ේ හා යව්න්ම හානි ර ද්රව්ය 
, ාව් ාලි  ෙඳඩා ටැිංකි,  ාණු මගින් අප ෑය ඳැහැර කිරීම ව්ැනි ක්රියා මගින්  ිබිංව්ෑ ගුණා්මම භාව්යට 
ම  අහි  ර ඳෑපෑම් ඇති ිසය හැකිය. ව්ැසි සමයේ ඉහ  ස හන් දූෂ  පහළ ෙෑා යන ෙිංොව් ට ඇතුේ 
ිසය හැකිය. 
 

8.2.6 ගංගා වල පහළ ජලය භාවිත කරන්නන්ට සහ පහල ගංගා ප්රකේශ වල කසේවා සැපයීම මත ඇති වන 

බලපෑම් (ජල සැපයුම, අපද්රවය, විදුලිය ආදිය) 
 

ඛාදනය ව්ැඩි වීයමන් ඇෑ මාගෙ ව්ෑ  ෑයේ ප්රමිතිය  යව්නස් වීයමන්  ෑජීවී පසරසර පශධති ව්ෑට හානි සිදු ිසය හැකි 
අ ර  නිගයශශි   ෑයේ ඉ මව්ා යාම යහුතුයව්න්  ෑය පානයට, යසු ඒමට, නෑමට සහ  ෑ  ජීවී ව්ොව්නට අව්යය 
අව්ම  ෑයේ ගුණා්මම  මට්ටම පව්ා ඉ මව්ා ය හැ . ප්ර ා  ෑ සැපයුම් මාගෙ ඇති ඳැිසන් ෙිංො  ෑය වවුන්යේ 
සාමානය පසරයභෝ නය ස හා භාිස  යනොය යග. ලඳැිසන්  ෑ දූෂණය මගින්  පහළට ෙිංො ප්රයශයයට ඇතිව්න 
ඳෑපෑම සුිසයයුෂී යනොයී. 
 

8.2.7 ඉදිකිරීම්  ාෑසීමායී  ඒ අක්රමව්්ම මෑ ද්රව්ය ඳැහැර කිරීම (ලලිමහන් ස්ථාන ව්ෑ) සහ  ෑය මගින් 
යෑඩ යරෝෙ යඳෝ වීමට ඇති ඇති හැකියාව් 
 

ය ොන්ත්රා්ම රුයේ ශ්රම ඳෑ ාය ිසව්ි  ස්ථාන ව්ෑ ව්ැසිකිලි භාිස ය යහුතුයව්න්  ෑධාරා දූෂණය වීම අයේ ෂා 
ය යග. 
 

8.2.8 ඝන අපද්රව්ය ඳැහැර කිරීයම් ෙැටු  
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ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඝන අපද්රව්ය ව්ගෙ 2   උ්මපාදනය  රනු ෑැයබ්; ඉදිකිරීම්  ටයුතුව්ෑ නිර ව් සි හන ශ්රම 
ඳෑ ායයන් ඇතිව්න ෙිහස්ථ අපද්රව්ය සහ ඉදිකිරීම්  ටයුතු මගින් නිපදව්න අපද්රව්ය යී. යශය ය යරගුෑාසි ව්ෑට 
අනුව් ඝණ අපද්රව්ය ඳැහැර කිරීම සහති  කිරීම ස හා යහො  ඝණ අපද්රව්ය  ළමනා රණ සැෑැස්ම  අව්යය යී. 
ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ නිසි ඝන අපද්රව්ය ඳැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණය  භාිස ා යනො ළ යහෝම යමමගින් ඇතිව්න 
ඳෑපෑම ව්ැඩි යී. 
 

8.2.9 ව්ායු දුෂණය 
 

ව්ායු දූෂණයට දාය  ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියා ාර ම් ව්නුයේ: භූමිය ලලි යපයහිබ කිරීම, ඩීසේ ලන්ජින් ක්රියා  රවීම, 

 ඩා දැක්ම, ගිනි  ැීමම, ෙඳඩා කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය ප්රව්ාහනය, ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය සහ ිසෂ සහි  ද්රව්ය සමඟ ව්ැඩ 

කිරීම. ය ොන්ක්රිට්, සියමන්ති, ලී, ෙේ, සහ සිලි ා සමෙ  ාගයයන් කිරීයම් ඒ ිසයාෑ යෑස දූිසලි ඇති  රයි. ව්ායු 
දූෂණය මගීන් ලම ප්රයශයයේ  න ාව්ට සහ ෙිහස්ථයන් ස හා ිසයිබ  ාෑව්ෑ ඒ ව්ැඩි ව්යයයන් ඳෑපෑම් ඇති ිසය 
හැ . 
 

8.2.10  ම්පන සහ පිපිරීම් මගින් ඇති ිසය හැකි ඳෑපෑම්. 
 

ඉදිකිරීම් උප රණ ව්ලින්  ම්පන අයේ ෂා ය යග. අසේව්ැසි නිව්ාස, පදි යින් සහ අව්ට ප්ර ාව්න්ට යමමගින්  

ඳෑපෑම  ඇති යී. ිසයාෑ පාෂාණයන් තියබ් නම්, යමම පිපිරුයම් ඳෑපෑම ඉ ා ව්ැදේම යී. 
 

8.2.11 ඉදිකිරීම් ව්ෑ ඒ ඇතිව්න යබ්දය දූෂණය,  ම්පන, පිපිරීම් ව්ැනි  ්ම්මව්යන් යහුතුයව්න් යෙොඩනැගිලි 
ව්ෑට හා ය හ ෑ පහසු ම් ව්ෑට සිදුිසය හැකි හානි 

 

ඉදිකිරීම් උප රණ ව්ලින් යබ්ද සහ  ම්පන ඇති වීම සාමානය  ්ම්මව්යකි .ව්යාපිති ස්ථානය  ආසන්නයේ ජීව්්මව්න 
යෙොඩනැගිලි ව්ෑ  නිව්ැසියන් ය යරහි  යබ්දයේ  ඳෑපෑම සැෑකිය යුතු  රම් යී. ලඳැිසන් යමම ව්යාපිතිය  මගින් 
අසේව්ැසි ප්ර ාව්ට  යබ්දය හා  ම්පන ඳෑපෑම් ඇති ව්න අ ර ිසයයුෂයයන්ම නිව්ාස හා යෙොඩනැඟිලිව්ෑ 
(යෙොඩනැගිලි ඉසර  ැලීම්) ය යරහිද ඳෑපෑම් ඇති  රනු ෑඳයි. පාෂාණ ය ොටස්  ඩා ඉව්්ම කිරීම ව්ැනි  ටයුතු 
ව්ෑ ඒ, උච්ච යබ්ද සහ භූමි  ම්පනයන් ඇති ිසය හැකිය. 
 

8.2.12 ප්රව්ාහන ය හ ෑ පහසු ම් ස හා ය  හ  ාලීන හා  ඒගඝ  ාලීන ඳෑපෑම් 
 

මාගෙයේ ඉදිකිරීම් අ රතුර මාගෙයේ යදපස ස්ථායි රණ ස්ථාන පිහිටා ඇති ඳැිසන් ඉදිකිරීම් යන්ත්ර චෑනය මගින් 
මාගෙයේ ෙමනාෙමන  ටයුතු සදහා ඳෑපෑම් ඇති ිසය හැ . 
 

8.2.13 ව්ැඩබියම් යසුව් යින් හා අව්ට ප්රයශයව්ාසීන් අ ර ඇතිිසය හැකි සම්ඳන්ධ ාව්යන් හා යනොසන්සුන් 
 ්ම්මව්යන් 

 

 න ාව් ආසන්නයේ ජීව්්මව්න ඳැිසන් ඉදිකිරීම් ස්ථානයේ යසුව් යින් හා ෙම්ව්ාසීන් සමෙ ආරවුෑ  ඇති ිසය 
හැකිය.  
 

8.2.14 යසුව්  යන්ව්ාසි    වුරු සහ අයනකු්ම ස්ථානීය අව්යය ාව්යන්  
 

ඝනඅපද්රව්ය සහ මෑ ද්රව්ය ඳැහැර කිරීමට නිසි පසරදි සැෑසුම්  ර යනොමැති නම්, ලය අව්ට ප්ර ාව්න් යව්  
අහි  ර යෑස ඳෑපෑම් ඇති  ෑ හැ . 
 

8.2.15 ඉදිකිරීම් අ රතුර ප්රයශයව්ාසීන් ව්ැඩබිමට පිිසසීම යහුතුයව්න් වවුන්ට ුහුනන  ඒමට සිදුිසය හැකි 
අව්ධානම්  ්ම්මව්යන් 
 

හෑරිමට, කපොකලොව විදීමට  සහ කැණීමට භවිතා වන අධික අවදානම අවදානමක් සහිත යන්කරෝපකරණ කමම වැඩ 

බිම තුල තිබිය හැක.එම නිසා කමම වටපිටාව තුල  පුහුණු ශ්රම බලකායක් සුරක්ෂිතව කටයුතු කරනු ඇත. අනවසර 

පුේගලයින් වැඩ බිමට පිවිකසන්කන් නම්, බර යන්කරෝපකරණ මගින් හදිසි අනතුරුවලට ලක්වීකම් අවදානම තිබිය 

හැකිය 

 

8.2.16 පුපුරණ ද්රව්ය සහ ලව්ැනි යව්න්ම අනතුරුදාය  ද්රව්ය යහුතුයව්න් ඇතිිසය හැකි අව්ධානම්  ්ම්මව්යන් 
 

බලපෑමට ලක් වූ ප්රකේශකේ විශාල පාෂාණයන් ඇති බැවින් ඒවා පිපිරවීම සිදුවනු ඇත. කමය ශ්රම බලකාය 

හා අසල්වැසි ප්ප්රජාවන් කකකරහි අවදානම මතු විය හැකිය. පාෂාණ කකොටස් වලින් පුපුරන හා අනතුරු 

පිළිබඳ අවදානම පිළිබද වැඩි වශකයන් සැලකිය යුතු ය 
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8.2.17 ඉදිකිරීම්  ටයුතු අ රතුර ව්ාහන  දඳදය හා යසුව් යන්යේ ආර ෂාව් 

 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළ මාර්ගකේ ගමන් කරන යන්ර, බර වාහන ආදිය මාර්ග වලට බාධා වනු ඇත. කම්කරුවන් ඇද 

වැටීකමන් අනතුරට ලක්විය හැකිය. බෑවුම අස්ථයී වුවකහොත් මාරාන්තික තුවාල සිදුවිය හැක. වැසි සමකේදී බෑවුම් 

අස්ථාවර වීකම් අවධානම වැඩි වන අතර කමය කබකහවින් වැදගත් ය. බර ඉදි කිරීකම් යන්ර සීමිත වැඩ අවකාශයකදී 

භාවිත වන බැවින් කමමගින් ඇතිවන අනතුරු අවදානම කමම ස්ථානකේ ඉතා වැදගත් කේ. කකොන්රාත්කරු යටකත් 

බල වයස්කාර කම්කරුවන් (ළමයින්) වැඩ කිරීම අවදානම වැඩි වන අතර බරපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුවිය හැකිය. 

9. මහ න ාව්, අයනකු්ම පාගෂව් රුව්න් යව්නුයව්න් පව්්මව්ා ඇති යහෝ පැව්ැ්මවීමට නියමි  උපයශයන 
යසුව්ාව්න් 
 

ආග.ය . යසෝමසිසර සහ නන්දයසුන මහ්මමිය අව්දානමට ෑ ව් ඇති නියව්ස් ව්ෑ පදිිංචි රුව්න් ව්න අ ර  යෂතු්ර 
චාසර ාව් අ රතුර ඒ වවුන් සමෙ සා ච්ඡා ය රුණි. යව්න්ම අධි අව්දානම සහි  ප්රයශයව්ාසීන් සමෙද  යෂුත්ර 
චාසර ායී ඒ සා ච්ඡා ය රුණි. ව්යාපිතිය පිිබඳ  දැනුව්්ම කිරීම, ව්්මමන් අව්ධානම්  ්මව්ය, ඉදිකිරීම් 

යන්යත්රෝප රණ යයදවීම ස හා අව්යය ාව්යන් සහ හානිය අව්ම කිරීයම් කියා ාර ම්, ව්යාපිති ප්රතිෑාභ, 

ධනා්මම  හා ඍණා්මම  පාසරසසර  ඳෑපෑම් සහ සමාජීය ඳෑපෑම් යන  රුණු පිිබඳ ව් වවුන් දැනුව්්ම  රන ෑ ඒ. 
වවුන් ව්යාපිතිය සම්ඳන්ධයයන් කිසිදු ිසයරෝධය  යනොමැති අ ර ප්රයශයය ස හා යමම ක්රියා ාර ම්ව්ෑ 
ව්ැදේම ම අව්ධාරණය  ර ඇ . අව්දානම් සහි  නිව්ාසව්ෑ පදිිංචි රුව්න් නිව්සින් ඉව්්ම  ර යනොමැ . ව්යාපිති 
ක්රියා්මම  කිරීයම් අව්ධියේ ඒ නිව්ැසියන්යේ අව්දානම හා ආර ෂ  අව්යය ා දැනුව්්ම  රන ෑ ඒ 
 

භුමිය තුෑට හැරීයමන් සිදු  රන පරී ෂණය  සදහා යසොයාඳැලීමට NBRO  ණ්ඩායම ලහි ගිය ිසට දැඩි 

අව්දානම  සහි  නිව්ස  ජීව්්මව්න ජී.ක. පියදාස මහ ා යමම ව්යාපිතිය සදහා  ම ිසයරෝධය පෑ ළ අ ර, ලහි ඒ 

වුන දන්ව්ා සිට ඇ්මය්ම  ම පු ා ිසසින් ලම ඉඩම මිෑ ඒ යෙන යහෝටෑය  සැ ඒම සදහා රුපියේ මිලියන 4.0   
ුහදෑ  ආයයෝ නය  ර ඇති ඳව්ද, යමම ව්යාපිතිය මගින් කම ආයයෝ නය අහිමි ව්න ඳව්්මය.  ාති  යෙොඩනැගිලි 
පගයේෂණ සිංිසධානයේ මා ර දිස්ත්රි   ාගයාෑය, මා ර දිස්ත්රි  යේ ම් ෙයන්ෂ් අමරසිිංහ මහ ායේද සහය ඇතිව් 
යමව්ැනි අස්ථාව්ර ඳෑවුම  යෙොඩනැගිලි ඉදිකිරීයම් අව්දානම උපයශයන කිහිපයකින් පසුව්ය පියදාස මහ ාට සහ 
වුනයේ පුත්රයාට අව්ධාරණය කිරීයමන් අනතුරුව් යමම ව්යාපිතිය සම්ඳන්ධව් වවුන් ිසසින් ල ෙ ාව්ය පෑ  ර ඇ . 
 

9.1 අදාල පාර්ෂවකරුවන් සමග පැවති උපකේශන කසේවාවන් වලදී ඇති වූ එකඟතාවයන් හා නිර්කේශයන් 

(කයොමුව: ඇමුණුම III) 

10.  ිසයයුෂි  පාසරසසර  හා සමාජීය ඳෑපෑම්:  ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සිංිසධානයේ ිසයයුෂි  

ක්රියාමාගෙ යහෝ මැදිහ්මවීම් අව්යය ව්න සමා , පාසරසසර  ඳෑපෑම් යහෝ අව්දානම් ඇතිව්න අිංයයන් 
 

10.1 ජලය කහෝ කතත් බිම් සඳහා වන බලපෑම් (ඇල මාර්ග වල අපද්රවය එකතු වීකමන් සිදුවන ගැටළු). 

නායයාම් සථ්ානකේ ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුළන් දිගුකාලීන බලපෑම් සහ වියහැකි බලපෑම සහ 

අවදානම් තත්ත්වය 
 

සියුම් පාිංශු ස්ථර යසු ඒයාම, පව්්මනා  ෑ ුහෑාශ්ර ව්ෑ අව්ෑම්බි  ද්රව්ය  ැන්ප්ම වීම,  ෑධරාව්න් ව්ෑ පහළ ප්රයශය 
ව්ෑ යරොන්මඩ  ැන්ප්ම වීම ව්ැනි යශ භුමිය සැ සීයම් ඒ, පස් ඉව්්ම කිරීයම් ඒ සිදු ිසය හැ . අිසධිම්ම යෑස 
යන්යත්රෝප රණව්ලින් ය ේ සහ යව්න්ම හානි ර ද්රව්ය  / දූෂ  නාය  ඳැහැර කිරීම,  ාව් ාලි  ෙඳඩා ටැිංකි, ඝන 
අපද්රව්ය සහ ව්ැඩබිම්ව්ෑ අප ෑය ඳැහැර කිරීම / ඉව්්ම කිරීම මගින් අව්දානම  ඇති යපශයයේ මතුපිට 
ගුණා්මම භාව්යට අහි  ර ඳෑපෑම් ඇති කිරීම සිදු ිසය හැකිය 

 

10.2 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (විකශේෂකයන් තාවකාලික මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග අහිමි වීම, 

රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

සතියේ දිනව්ෑ,  ාගයාෑ යීෑාව්ට, පාසේ  ාෑව්ෑ ඒ (උදෑසන, දිව්ා  ාෑය සහ සව්ස) සම්පූගණයයන්ම / අගධ 
ව්යයයන් මාගෙය ව්සා දැක්ම යහුතුයව්න් ගින්යනලිය - යදනියාය මාගෙයේ ෙමනාෙමනය සීමා ිසය හැකිය. යමය 
පදි යින්ට සහ මගීන්ට හිසරහැරය  ව්නු ඇ . 
 

10.3 ආපදා ස්ථානයට ආසන්නව කහෝ ආසන්නකේ ඉහල අවදානමක් සහිත කහෝ මධය පරිමාණ අවදානමක 

ජීවත් වන ගෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ගංගා ප්රකේශය යන ආදිය) 
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ඉහළ හා මධයම අවදානමක් සහිත පවුල් විශාල ප්රමාණයක් කමම භූමිය තුළ හා ආසන්නකේ පදිංචිව ඇත. කමම 

ප්රකේශකේ නිවාස 48 සහ කඩ සාප්පු තුනක් පමණ හඳුනාගත හැකිය. ඉදිකිරීම්, මහජන ආරක්ෂාව, ශබ්දය, වායු 

දූෂණය සහ කම්පන බලපෑම් පිළිබඳ අවදානම ඉහල හා පහල බැවුම් යන ප්රකේශ කදක සදහාම ඇති කරයි. 
 

10.4 නාය ස්ථානය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අකනක් ස්ථාන 
 

නාය ස්ථානය තුෑ  ඩ සාේපු සහ යෙව්තු ව්තු ව්ොව්න් ද නට ඇ . 20-30   පමණ යසුව්  යසුව්  පිසරස ට 
අව්යය ආහාර හා අයනකු්ම අව්යය ා ිසකිීමම ස හා යමම යව්ළ සැේ ප්රයයෝ නව්්ම ිසය හැ .  
 

10.5 නාය ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටි ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අකනක් ස්ථාන 
 

නාය ස්ථානය අසන්නයේ පිහි හ ප්රයශය ව්යපාසර  සදහා භාිස  යී. කව්ා  ඩ සාේපු හා ය්ම ව්ොව්න් යී. ය්ම ව්ො 
ප්රයශය ඉව්්ම කිරීම සහ යනොසරස්සුම් සහෙ  ක්රියාව්න් මගින් යමම ප්රයශයයට ඳෑපෑම් සිදුිසය හැ . ය යසු වුව්ද 
යමව්ැනි ඳෑපෑම් යඳොයහෝමය  ලම ප්රයශයයට සහ ඉදිකිරීම්  ාෑ සීමාව්ට පමණ  සීමා ව්නු ඇ . 
 

10.6 වැඩබිම තුලට සාමානය පුේගලයින් ඇතුල් වීකම් කහෝ හරහා ගමන් කිරීකම් අවශයතාවය 
 

කවනත් අරමුණු සඳහා වයාපෘති භූමියට ඇතුළු වීමට විකශේෂ අවශයතාවයක්  කනොමැත. කකකසේකවතත්, හිතාමතා 

කහෝ හදිසි කටයුතුවලදී මිනිසුන්කේ අනවසර පිවිසුම නිසා ක්රියාකාරී යන්කරෝපකරණ, වාහන, විදුලිය හා පුපුරණ 

ද්රවය භාවිතා වන බැවින් හානි සිදුවිය හැකිය 
 

10.7 කසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු - කකොන්රාත්කරුවන් සඳහා සම්මත ගිවිසුම් ඉක්මවා යන 

විකශේෂිත H & S (කසෞඛ්ය හා සුරක්ෂිතතා) ්රමකේදයන් 
 

යමම ව්යාපිති ස්ථානයට  අදාළව් යසෞඛය  හා ආර ෂණ ෙැටලු නනෑම නායයාම අව්ම කිරීම ස හා ව්න ස්ථානය ට 
යපොදු යී.  ESMF  ඒ ලව්න් යපොදු E & HS ෙැටු සා ච්ඡා  ර ඇ . ඉදිකිරීම් හා ඉිංජියන්රු යසුව්ා අව්යය ාව්යන් 

පිිබඳ ව් සිසස් රා්මම ව්  2003:5 ව්ෙන්තියේ ද  ආර ෂි  උප රණ සහ ඇඳුම්:2003  ද ව්ැඩ  රන  ්මව්යන් සහ 
ප්ර ා  යසෞඛය  හා ආර ෂාව් පිිබඳ ව් ෑන්සු පත්රි ායී ස හන් පසරදි ද ව්ා ඇ  
 

10.8 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී කලස ශ්රමය ලබා ගැනීම  
 

වැඩ කරන තත්ත්වයන් සහ ප්රජා කසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව ච්රකල්කකේ 2003.3 වගන්තියට අනූව ළමා ශ්රමය සහ 

බලහත්කාරී කලස ශ්රමය කයොදා ගැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 

 

10.9 ජල සම්පාදනයට බාධා ඇති වීම 
 

යමම ප්රයශයය තුළ  ෑ සැපයුම් මාගෙ පිහිට ඇ . යමම ප්රයශයය  ඳුන රය  යමම ප්ර ා  ෑ සැපයුම භාිස ා  රන 
ඳැිසන් යමහි ඳෑපෑම ඉ ා ව්ැදේම යී 

 

10.10 භූ ජල තලය පහත බැසීම නිසා ප්රජා ජල සැපයුම කකකරහි ඇතිවන බලපෑම 
 

පිෂ්ටීය සහ උපපිෂ්ඨ  ෑාපව්හන පශධති හදුන්ව්ා ඒයම් ප්රතිඵෑය  යෑස භූ  ෑ ෑය පහ  ඳැසීම තුලින් 
 ෑ සැපයුම් මූෑාශ්ර සි ඒයාම සිදු ිසය හැ .  ෑ පශධති සැ ඒයම් ඒ හා යන්යත්රෝප රණ චෑනයේ ඒ ප්ර ා  ෑ 
නෑ ව්ෑට හානි සිදුිසය හැ . යමමගින්  ෑ සැපයුම අ්මහිටුවීම, දිගු ාලීන  ෑ සුර ෂි  ාව්ය සදහා 
ඳෑපෑම් ඇතිිසය හැ . භූ ෑ  ෑය හා  ෑ සම්පාදන ය හ ෑ පහසු ම් ව්ෑට සිදුව්න හානිය ඉ ා ව්ැදේම 
යී. 
 

10.11 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලින් මහජනතාවට ආරක්ෂාව සැලසීම 
 

නාය හානිය අව්ම කිරීම් සිදු  රන ෑද භූමිය ඉදිකිරීම් ප්රයශයයේ මාගෙයේ යදපසම පිහිටා ඇති අ ර, මාගෙයේ නි ර 

ෙමන්  රන යන්ත්ර , යෑෝඩගස්, ට්ර   රථ ආදියයන්  මාගෙයට ඳාධා  වීම් සිදු ිසය හැ  . ඳර යන්යත්රෝප රණ , ට්ර   
රථ  සහ යෑෝඩගස ්ආදිය සහ අව්ම කිරීයම්  ටයුතු යඳොයහොමය   ඳෑවුම් සහ මාගෙ යව්න් කිරීම ම  සීමි  ඉඩ ඩ  
සිදු  රනු ෑඳන ඳැිසන්  මහ න ාව්යේ ආර ෂාව් (නිව්ාසව්ෑ පදිිංචි රුව්න්, පදි යින් හා මගීන්) ය යරහි ඳෑපෑම් 
ඇති  ළ හැකිය.  

11 ව්යාපිතිය ක්රියා්මම  කිරීම ස හා අව්යය ව්න අනුමැීනන් සහ ිසයරෝධ ා යනොමැති ඳව් 
 

11.1 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
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i. දිස්ත්රික් කල්කම් කාර්යාලකේ අනුමැතිය 
 

දිස්ත්රි  යේ ම්ව්රයායේ අනුමැතිය ෑඳා ෙැනීම ස හා දිස්ත්රි  සම්ඳන්ධී රණ  මිටුව්ට ව්යාපිති යයෝ නාව් 
ඉදිසරප්ම  ළ යුතු අ ර, දිස්ත්රි  සම්ඳන්ධී රණ  මිටුව්ට පළාය්ම මහ ඇමති ව්රයා හා පාගය්ව් රුව්න්යේ ආය න 
ද සහභාගී ව්නු ඇ . PMU නිෑධාසරයා යමම ව්යාපිතිය ඉදිසරප්ම  රනු ෑඳන අ ර, ව්යාපිති ය ොරතුරු සහ පාසරසසර  
හා සමා ීමය ිසිසධ ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටු සා ච්ඡා  රනු ඇ . යමම රැස්වීයමහි නිගයශයය ESMP 

ක්රියා්මම  කිරීම ස හා සෑ ා ඳෑනු ඇ . 
 

ii. සැලසුම් කමිටුකේ අනුමැතිය 
 

ය ොටයපොෑ  නෙර  සභායව්හි සැෑසුම්  මිටු ිසසින් යමම ව්යාපිතියට අනුමැතිය ෑඳා ෙ  යුතුය. 
 

 

11.2 කතෝරාගත් නනායයෑම් සිදුවූ ස්ථානකේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වතු සමාගම් ඉඩම් 

හිමියන්කගන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
 

අදාෑ ආය නය ව්න මාගෙ සිංව්ගධන අධි ාසරය ිසසින් ලම ස්ථානයේ  මාගෙය ස හා යව්න්  රන ෑද ය ොටයසු  
ව්යපිති   ටයුතු සිදු  රනු ෑඳයි.  ා.යෙො.ප.ස. සහ මාගෙ සිංව්ගධන අධි ාසරය අ ර ඉඩම  පිිසසීමට , ඉදිකිරීම් 

 ටයුතු  රයෙන යාමට , ද්රව්ය ඉව්්ම කිරීමට  (ෙස්, පස්, පාෂාණ හා ෙේ බිම්), ඉදි කිරීම් ව්ුහයන් සහ යමයහයුම් 
හා නඩ්මතු  ටයුතු දිෙටම  රයෙන යාම ස හා අව්යය ගිිසසුම  ඇති  රෙ  යුතුය. 
 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ කදපාර්තකම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ කදපාර්තකම්න්තුව 

මගින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
 

i. පාිංශු සිංර ෂණ පන  යටය්ම ය ොටයපොෑ ප්රායශය ය යේ ම් ය ොට්ඨායය පාසරසසර  ව්යයයන් සිංයී ඒ 

ප්රයශයය  ඳැිසන් දිස්ත්රි  පසරසර අධි ාසරයයන් අනුමැතිය අව්යය යී. ( මධයම පසරසර අධි ාසරයේ නිෑධාසරයයකු 

ව්න නිහාේ ඩී. ද සිේව්ා මහ ා ිසසින් සපයන ෑද ය ොරතුරු ) 

ii. ව්යාපිති ස්ථානය ව්නාන් ර සිංචි   ෑාපයට අය්ම යනොව්න ඳැිසන් ව්න සිංර ෂණ යදපාග යම්න්තුයී   හා 

ව්නජීවී සිංර ෂණ යදපාග යම්න්තුයී අනුම  කිරීම අව්යය යනොයී. 
 

11.4 කවනත් අනුමැතීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනි මය සුන්බුන් ප්රව්ාහනය හා ඳැහැර කිරීම ස හා ප්රායශය ය භූ ිසදයා සක් ෂණ 

හා ප ේ  ාගයාිංයයේ අනුමැතිය ෑඳා ෙ  යුතුය. 

ii. ද්රව්ය ඉව්්ම කිරීම ස හා අනුමැතිය - භූ ිසදයා හා ප ේ  ාගයාිංයයේ අනුමැතිය (අව්යය ව්න්යන් 

නම් පමණි). 

iii. අපද්රව්ය හා යා  ය ොටස් ඳැහැර කිරීම ස හා ය ොටයපොෑ  ප්රායශය ය සභායී අනුමැතිය ෑඳා ෙ  

යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීම ස හා අව්යය ස්ථාන ස හා ආර ෂ  අමා යාිංයයේ දිස්ත්රි   ාගයාෑයයන් 

ප්රායශය ය යේ ම් හරහා අනුමැතිය ෑඳා ෙ  යුතුය. 
 

v.   ස්ථානයේ යමයහයුම්  ටයුතු ස හා ිසදුලි සැපයුම ෑඳා ෙැනීමට ෑිං ා ිසදුලිඳෑ මණ්ඩෑයේ    

ප්රායශය ය  ාගයාෑයයන් අනුම  කිරීම අව්යය යී. 

 vi.      අව්ම කිරීයම්  ඳෑවුයම් ජීව් ව්යාපිති  ෑමනා රණය ස හා අව්යය පැළෑ හ ශ්රී ෑිං ාව්ට ආනයනය 

 රන්යන් නම් 1999 අිං  35 දරණ පැෑෑ හ සිංර ෂණ පන  යටය්ම  ටුනාය    ාති  යා  

නියරෝධායන යසුව්යේ   ිෂි අධය ෂ    නරාේට යට්මව් සහ ය ොන්යශසිව්ෑට අනුව් නිකු්ම 

 රන ෑද පැළ ආනයන ඳෑපත්රය  ෑඳා ෙ  යුතුය. 
 

11.5 පුේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්කගන් අනුමැතිය ගැනීම / විකරෝධතා කනොමැති බව/ නීතයානුලවලව බැඳුණු 

එකඟතාවයන් 
 

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

කිසිදු ඳාධාව්  යනො රන ඳව්ට ඉඩම් හිමියන්  සහ ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් අධි ාසරය අ ර 

නී යානුලෑව් ඳැඳී ඇති ගිිසසුම  අ්මසන් කිරීම.ඉඩම් හිමි රුට ව්ුහයයන් ව් හනා භාණ්ඩ ෑඳා ෙැනීම ස හා 

ය ොන්ත්රා්ම රු ිසසින් ඉඩම් හිමි රුට අව්සර  ෑඳා දිය යුතුය.ව්ුහයන් ඉව්්ම කිරීයම් පිසරව්ැය දරයි. 
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යඳොයහෝ නිව්ාස අයිති රුව්න්යේ ඉඩම් තුෑ සායේ ෂව් ිසයාෑ ව්යයයන්  ව්යාපිතිව්ෑ ව්යාේ  කිරීම අයේ ෂා 

ය යග. සැෑසුම්  රන ෑද ව්ැඩ අව්සන් වූ පසු හසර  බිම් ීනරුව්  පව්තින ව්යාපිති ක්රියා ාර ම් පැහැදිලිව් හඳුනාෙ  

යුතුය. නිය්චි  ව්යාපිති අව්යය ා සහි ව් නි යානුකුෑ ඳැඳීම් සහි  ගිිසසුම් අ්මසන් කිරීයමන් යමය අනුෙමනය  ළ 

යුතුය.අනුමැීනන් ෑඳා ෙැනීම ස හා නියමි   ාෑ නියමය 1 ව්ගුයී ද ව්ා ඇ . 

 

 

12. පාසරසසර  හා සමා   ළමනා රණ සැෑැස්ම (ESMP) 
 

ිසයයුෂයයන් අිංය 8 හි හඳුනාෙ  හැකි ඳෑපෑම් හා අව්දානම්  ළමනා රණය කිරීම සහ අව්ම කිරීමට ෙ  
හැකි ක්රියාමාගෙ. යමය ESMP හි ිසයයුෂි  නිගයශය හා අව්යය ාව්න් තුෑ ඇතුෑ්ම ව්නු ඇ . 
 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීකම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපිති පාද   රේම නැව්  පදිිංචි කිරීම  යනොමැති ඳැිසන් යමම ව්යාපිති ප්රයශයය ස හා අදාළ යනොයී 
අව්දානම්  ළාපයේ ව්ාසය  ර නිව්ැසියන්ට  ඉව්්ම  ර ෙැනීමට උපයදස්  ඒ ඇති නුහ්ම ලම ස්ථානයේම 
දිෙටම ජිව්්ම වී ඇ  . ඳර යන්යත්රෝප රණ  මගින් ඇතිව්න භූමි  ම්පනය යහුතුයව්න් ව්යාපිති ක්රියාව්ලියේ ඒ 
නිව්ාසව්ෑට ව්ුහා්මම  හානි ඇති වීයම් යම් ආ ාරය  ඳෑපෑම් ඇති ිසය හැකිය. (ව්යාපිතිය යහුතුයව්න් 
ව්ුහා්මම  ව්යයයන් හානි සිදු වූව්න්ට ව්න්දි යයෝ නා ව්ැඩ පිිබයව්ළ  (2002.2.17යයොුහව්.) ,මාගෙ 

පහසු ම් සහ අව්යය ා ෑඳා  ඒමට ESMP ය ොන්ත්රා්මතුව් යටය්ම ව්ැඩ පිිබයව්ෑ  ස ස්  ෑ යුතු යී. 
 

12.2 ජනතාව ඉවත් කිරීම 
 

ව්යාපිතියේ  පාසරසසර  යසෞඛය  හා ආර ෂණ ක  ය මගින් ිසයයුෂයයන් ව්ැසි සමයේ අව්දානම් සහි  
නිව්ාසව්ෑ සි හන නිව්ැසියන් නියව්ස්ව්ෑ ව්ාසය යනො රන ඳව්ට සහති  ිසය යුතුය. යමම ඉදිකිරීම් 
 ාෑයේ ඒ  ඉදිකිරීම් සහ අව්දානම් පිිබඳ ව් ප්රයශයයේ ග්රාම නිෑධාරී දැනුව්්ම  ළ යුතු අ ර, යමම පවුේ 

ව්ගුව් 1: අනුමැීනන් ෑඳා ෙැනීම ස හා නියමි   ාෑ නියමය 

 

අනුම  කිරීම මාසය 1 මාසය  2 

සතිය 
1 

සතිය 
2  

සතිය 
3 

සතිය 
4 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4  

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
දිස්ත්රික් කල්කම් කාර්යාලකයන් අනුමැතිය 
අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 
ව්යාපිති සා ච්ඡාව් 
අදහස්ව්ෑට ප්රතිචාර දැ වීම 
අනුම  කිරීම 

        

සැලසුම් කමිටුකේ අනුමැතිය 
අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 
ව්යාපිති සා ච්ඡාව් 
අදහස්ව්ෑට ප්රතිචාර දැ වීම 
අනුම  කිරීම 

  
 

      

රජකේ ඉඩම් හිමියන්කේ (RDA, CEA  සහ  
CEB) අනුමැතිය 
අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 
අදහස්ව්ෑට ප්රතිචාර දැ වීම 
අනුම  කිරීම 

        

කවනත් අනුමැතීන් 

GSMB 

ආරක්ෂක අමාතයාංශය (අවශයතාවය අනුව) 

        

යපෞශෙලි  ඉඩම් හිමි රුව්න්යේ   ැමැ්ම  / 
ිසයරෝධ ාව්ය  යනොමැ  
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ස හා  ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සිංිසධානයේ ව්ගෂාප නයේ පූගව් අනතුරු ඇඟවීම් දැනුම් ඒමට්ම, 

ලම අව්ව්ාදයන්ට ප්රතිචාර දැ වීමට ල ඟ ව්න යෑස්ම දැනුම් දිය යුතුය. 
ES සහ HS ක  ය අයහප්ම  ාෑගුණි   ්ම්මව්යන් සහ  ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සිංිසධානයේ 

ව්ගෂාප න පූගව් අනතුරු ඇෙවීම් පිිබඳ  අව්දියයන් පසුව්න අ ර, හදිසි අව්සථ්ාව්  ඒ  ඩිනම් ප්රතිචාර 
දැ ිසය යුතුය 
 

12.3 හානියට පත් කභෞතික වුහයන්, යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 
 

යමම සථ්ානය සදහා අදාළ යනොයී. 
 

12.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් කහේතුකවන් කේපල / භාවිතයන් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටීම 
 

අව්දානම් සහි  නිව්ාසව්ෑ ව්යාපිතිය තුෑ යන්ත්ර ව්ෑ ක්රියා ාසර්මව්ය යහුතුයව්න්  ඉසර ැලීම් සිදු  ිසය හැකිය. 

ලඳැිසන්, හානිය සිදු ව්න ිසට ව්න්දි යෙවීමට ිසධිිසධාන ස ස්  ළ යුතුය. 
 

12.5 පහත සඳහන් ක්කෂේර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය. 
 

නායයෑම් මගින් ඇතිව්න අව්දානම ෙැන අව්ට  නයා දැනුව්්ම කිගම. 
  

12.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික සමාජ / කළමනාකරණ ්රමකේදයන් සලකා බැලීම. 
 

යමම භූමිය ග්රාක්ය සැ ැස්ම තුළ මනා යසොඳාව් යසෞන්දගයයයන් යු්ම  සුන්දර පසරසර හි  ාමි පසරසරය  තුළ පිහිටා 

ඇ . ලඳැිසන්, පසරසර හි  ාක් හා සමාජීය ව්යයයන්  සෑ ා ඳැලීම් නිගයශය  රනු ෑැයබ්. 
 

ව්ගුව් 2: පසරසරය හා සමා  සෑ ා ඳැලීයමන්  රනු ෑඳන සැෑසුම් රණය අදියර 

අිංෙය 

යමම ව්යාපිති ප්රයශයය 

ස හා සෑ ා ඳැලීම 

ස හා නිගයශශි  මට්ටම 

 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත කලස සැලසුම් කරණය 
 නාව්ාස ඉව්්ම කිරීම සහ යා  ිසයයුෂයන් ඉව්්ම කිරීම අව්ම කිරීම ස හා ව්න 

ව්යාපිති ිසයයුෂි  සැෑසුම් සැෑකිේෑට ෙ  යුතුය. ව්ැදේම යා  ිසයයුෂ 

ව්ි ෂෑ ා අව්රණය සමෙ ඳැඳී ඇ්මනම්, යා  සිංර ෂණය ස හා ප්රමාණව්්ම 

අව්ධානය  යයොුහ  ළ යුතුය. 

අධි 

ii. වයාපෘති ස්ථානය සැලසුම්කරණය 
ව්යාපිති ස්ථානය  සැළසුම් රණය තුළ ඒ නාය යාම්  නැව්  සක්රිය වීම හා 

සුන්බුන්  නනය වීම  පිිබඳ ව් සැෑකිලිම්ම ිසය යුතුය. ලඳැිසන් ෙිංව්තුර යහෝ 

පාිංශු ය ොටස්  ඩා  ව්ැයටන අන් රාය ර  ෑාප තුළ ව්ාහන නැව්තුම් ස්ථාන, 

ද්රව්ය ෙඳඩා කිරීම සහ  ාව් ාලි  නිව්ාස ආදිය ස්ථාපනය යනො ළ යුතුය. 

ඉහෑ  

iii.වාසස්ථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව මංකපත් 
ස්ථිර ඉදිකිරීම්  ස හා  යහෝ ව්යාපිතියට පිිසසීමට යහෝ ෙැඹුරු  ානු පශධති 
ආදිය ස හා යහෝ  ිසයාෑ ව්යයයන් ව්නාන් ර ය ොටස් ඉව්්ම කිරීම්ට සිදුව්න්යන් 
නම් සැෑසුම් තුළ ස්මව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්ඳන්ධ ා යනොබියදන යෑස  
ස්මව් මිංයප්ම ව්ි යෑ ා ීනරු ආදිය ඇතුළ්ම ිසය යුතුය aඅ ර ඳෑපෑම ලම 
ස්ථානයට පමණ  අදාෑ යී. 
 

ඉහෑ  

iv.ජල සම්පත් සංරක්ෂණය 

යමයට පිෂ්ඨය හා උප පිෂඨ්ය යන යද ම  ෑය ෑඳා ෙැනීම අඩිංගුයී. 

ෑඳාේම  ෑය සායේ ෂ ව්යයයන් යහො   ්ම්මව්යේ පව්ීන නම් යහොඳින් 

සැෑසුම්  ර යමම  ෑය යා  ව්ෑට සහ අසේව්ැසි ප්ර  ාව්යේ පානීය සහ 

අයනකු්ම  ෑ අව්යය ා ස හා ෑඳා දිය යුතුය ලයසු වුව්ද පහෑ ඳැවුයම් 

 

ඉහෑ 
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 න ාව්යේ  ෑ අව්යය ා සපුරා ෙන්නා  ෑ ුහෑාශ්ර  නාව්ාස ව්ලින් යඳොයහෝ 

ඈතින් පිහිටා ඇ . 

v .ජල සැපයුම අවහිර වීම්. 
මතුපිට හා උපපිෂ්ඨ  ාණු සැළසුම් කිරීම ස හා දැනට පව්්මනා ප්ර ා  ෑ  ුහෑාශ්ර 
ිසයබඳම හා සැෑකිය යුතු සැෑසුම් ම  පදනම් වූ අව්ම කිරීයම් පියව්ර සෑ ා 
ඳැලිය යුතුය. 
උදා: 
ක්රයමෝපාය  යෑස  ෑාපව්හනය  ළමණා රණය ස හා උප පිෂ්ඨ ව්ෑ  ෑ 
 ාණු පශධතිය  හඳුන්ව්ා දිය හැකිය. ෑඳාේම  ෑය උසස්  ්ම්මව්යේ පව්තින 
අ ර දිගු  ාලීන ෙිහස්ථ  ෑ අව්යය ා සපුරාලීමට ිස ේප සැපයුම  යෑස 
භාිස ා  ළ හැකිය. 

 අධි 

vi .ස්වභාව කසෞන්දර්යාත්මකව ගැලකපන සැලසුම්  සලකා බැලීම් 

යසෞන්දගයා්මම  සිංයී ඒ පසරසර නිගමාණයේ ඒ ස්ව්භාිස  පසරසරය හා 

සිං ෑණය ව්න ලයමන්ම දියය අව්ම ව්න යෑස ව්යහයන් සැෑසුම් කිරීමට 

සැෑකිලිම්ම ිසය යුතුය. ක ස හා සුදුසු ස්ථාීම ව්යහයන් නිගමාණය කිරීම ස හා 

භූ දගයන ෙිහ නිගමාණ ශිේපීන්යේ යසුව්ය ව්ැදේම යී. 

 

 

ඉහෑ 

vii.හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පසරසර හි  ාමි සිංයී ඒ ව්ාසස්ථානව්ෑ ආපදා අව්ම කිරීම් යඳොයහොමය  සිදු 
 රනු ෑඳන ඳැිසන්, පසරසර හි  ාක් හසර   සැලසුම් ගැන සැෑකිලිම්ම ිසම 
ව්ඩා්ම උචි ය. උදාහරණය  යෑස: ඛාදනය පාෑනය ස හා යශය ය ව්ි ෂෑ ා 
ිසයයුෂ භාිස ා කිරීම, පසරසරයේ ිසිසධ්මව්ය පව්්මව්ා ෙැනීමට ිසයයුෂ යා  
සිංයයෝ නයන් යයොදා ෙැනීම. ආක්ර මණය ලී යා  ිසයයුෂයන් යයොදා  
කනොගැනීම. 

 

 

ඉහෑ 

viii.කසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඒ නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු ිසය හැකි අ ර  ම් රුව්න්ට සහ 

මගීන්ට අන් රා ාරී ිසය හැකිය. ලඳැිසන්  තට්ටු, ආර ෂි  දැේ ව්ැනි සැෑසුම් 

 ළ ආර ෂණ  ක්ර ම සැෑකිේෑට ෙ  යුතුය. 

 

අධි 

ix.ඛ්ාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන්   

 ෑ අපව්හන  ළමනා රණය තුෑ ඒ,  ෑය යඳෝ කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ෑට 
යෙන යනු ෑැයබ්. ව්ැසි  ාෑව්ෑ ඒ යමම  ෑාපව්හනයයහි  ගලා එකම් කේගය 

සැෑකිය යුතු යෑස ඉහළ යා  හැකි අ ර යමමගින් ඇළ පතුෑ සහ ඉවුරු ඛාදනය 

ිසය හැ . ලඳැිසන් සැලසුම් කිරීයම් ඒ අධි   ෑධාරාව්න් ස්ව්භාිස   ෑ මාගෙ 
ව්ෑට යීෙයයන් ෙෑායාම අව්ම කිරීම ස හා ඳාධ යන් ප්රමාණව්්ම යෑස 
යයොදා ෙැනීමට සැෑකිලිම්ම ිසය යුතුය. ව්යාපිති ප්රයශයය ආසන්නයේ ඇෑ 
මාගෙ සහ යඳෝ කු තියබ් නම් ඉහ   රුණු යමම සැෑැසය්මහි අඩිංගු අිංෙය  
ිසය යුතුය. 
 

අධි 

x.අවම පසු නඩත්තු කිරීම් හා කමකහයුම් සැළසුම් කිරීම 

හානිය අව්ම කිරීයම්  ාගයේ ඒ   ෑාපව්හන  ළමණා රණය ස හා ගුරු්මව් 
 ාණු ව්ැනි අක්රිය ශිේප ක්රම (අම ර ය ති ප්රඳව්ය  අව්යය යනොව්න ) සෑ ා 
ඳැලිය යුතුය.  ාණු ඇහිරී යාම ව්ළ ව්ා ෙැනීම ස හා නිව්ැරදි පයිේප ිසෂ ්ම්භය, 
සිදුරු ව්ෑ  ිසෂ ්ම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සෑ ා ඳැලිය යුතුය.  ානු 
 ෑය ස්ව්ාභාිස  දහරාව්න්ට ල තු  රවීමට අයේ ෂා  රන්යන් නම්, ඛාදනයට 
වයරෝමතු යදන, යරොන් මඩ රදව්ා ෙැනීයම් පශධති ආ ඒ යනොයය  නඩ්මතු ව්ුහ 
සැෑසුම්  ළ යුතුය. 

 

 

 

අධි  
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අධි   ාෑපසරච්යේදය  තුෑ යශය ය  ාෑගුණි   ්ම්මව්යන්ට වයරෝමතු යදන 

පසරදි ව්ුහයන් ස හා භාිස ා  රන ද්රව්ය ප්රයීයයමන් ය ෝරා ෙ  යුතුය. ව්ායන් 

ව්ූහයන් භාිස ා කිරීයම් ඒ  ිසයයුෂයයන් ිසඛාදන ව්ැෑකීයම්  ා ෂණි  ක්රම 

සැෑසුම්  ළ යුතුය. 

 

12.7 ඉදිකිරීම් අදියර අතරතුර බලපෑම් අවම කිරීම 
 

 

 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ය ොන් ා්ම රුව්න්යේ පාසරසසර  හා සමා   ළමනා රණ අනුලෑ වීම ස හා 
ව්න ප්රමිීනන් 
  

ඳෑපෑම සහ අව්දානම  ළමනා රණය කිරීම යහෝ අව්ම කිරීම ස හා පියව්ර ෙනු ෑඳනු ෑැයබ්. 
ිසයයුෂයයන් 8 යව්නි ය ොටස මගින්  ඳෑපෑම් හා අව්දානම පිිබඳ ව් ද ව්ා ඇති අ ර . යමම ය ොටයසහි 

සැෑසුම්  රන ෑද අදියර, ඉදිකිරීම් අදියර හා නඩ්මතු  ටයුතු යමයහයවීයම් අදියරන් පිිබඳ  ිසයයුෂි  
නිගයශය හා අව්යය ා  අඩිංගු යී. 
 

පාසරසසර  සහ සමාජීය ඳෑපෑම් අව්ම කිරීම හා  ළමනා රණය කිරීම ස හා ව්න ක්රියාමාගෙ 
සාමානයයයන් සියලු නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථාන ස හා යපොදු යී. යමම ඳෑපෑම් යඳොයහෝ දුරට 
ඉදිකිරීයම්  ටයුතු ව්ෑ ක්රියා ාසර්මව්යට යහුතු යී. ලඳැිසන් ඉදිකිරීයම් ඒ ව්න ඳෑපෑම අව්ම කිරීම 
ය ොන්්මරා්ම රුයේ යුතු මකි. ඉදිකිරීම් අදියයග ඒ ය ොත්රා්ම රුව්න්යේ ෑිංසු පත්රි ායී ඇතුෑ්ම  ර 
ඇති පාසරසසර  සහ සමා  සහ යසෞඛයය සහ ආර ෂණ (ES & HS)  ළමනා රණයට අනුලෑව් 
ය ොත්රා්ම රුව්න්යේ අව්යය ාව්ය ය යසු ිසය යුතුද යන්න පිිබඳ ව්  ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ 
සිංිසධානය ිසසින් ස ස්  ර ඇ . යමම ය ොටස ස හා අදාළ අිංයව්ෑ ගුණා්මම  ඳව් දැ යව්න ප්රධාන 
ය ොටස් පහ  ද ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). ිසස් ර ස හා, ESMP ඉදිකිරීම් ය ොත්රා්ම රුව්න් ස හා යයොුහ  ළ 
යුතුය. 
 

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුලෑ වීම ස හා ය ොත්රා්ම රුයේ අව්යය ාව් 

කයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

කකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 

ESM 

අයිතමය අදාල වයාපෘතියට 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුෑ ෙඳඩා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම (මාගෙය ස හා යව්න් 
කිරීම්, යෙව්තු) 

2002.2 2) යබ්ද හා  ම්පන අතියයින්ම ව්ැදේම (අසේව්ාසී ප්ර ාව් ) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉසර  ැලීම් හා හානි 
සිදුවීම 

අතියයින්ම ව්ැදේම (නිව්ාස ) 

2002.2 4) අපද්රව්ය ඳැහැර කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම (අසේව්ාසී ප්ර ාව්) 

2002.2 5)  සළ ඳැහැර කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම (මාගෙය ස හා යව්න් 
කිරීම්, නිව්ාස ) 

2002.2 6) දූිසලි පාෑනය අතියයින්ම ව්ැදේම (මගීන් / පදි යින් / 
නිව්ාස) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ 

2002.2 8)  ෑය අදාළ 

2002.2 9) යා  හා ස්මව් ිසයයුෂ අදාළ 

2002.2 10) යභෞති  හා සිංස් ිති  සම්ප්ම අදාළ යනොයී 

2002.2 11) පාිංශු ඛාදනය අතියයින්ම ව්ැදේම 

2002.2 12) පාිංශු දූෂණය අදාළ 

2002.2 13) Borrowing Earth  අදාළ 

2002.2 14) ෙේව්ෑ යමයහයුම් අදාළ යනොයී 
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2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්යත්රෝප රණ 
නඩ්මතුව් (දූෂණය) 

අදාළ 

2002.2 16) මහජනතාවට බාධා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම (නිව්ැසියන් සහි  
නිව්ාස) 

2002.2 17) උපකයෝගිතා කසේවා සහ මාර්ගකේ 

ඇති පහසුකම් 

අතියයින්ම ව්ැදේම (මාගෙ ,නිව්ාස ) 

2002.2 18) දිෂ්ය පසරසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම  අතියයින්ම ව්ැදේම (සිංයී ඒ ප්රයශයයන් සහ 
මාගෙ ය ොටස) 

2002.5. පාසරසසර  
අධී ෂණය 

මූලි  සක් ෂණ (ව්ා ය,  ෑය, 
යබ්ද,  ම්පන, ඉසර  ැලීම් සක් ෂණ) 

ස්ථානයට ිසයයුෂි  නිරී ෂණ සැෑැස්ම  
යයොුහ  ෑ යුතුය   

ඉදි කිරීම් අ රතුර සක් ෂණ 
(ව්ා ය,  ෑය, යබ්ද,  ම්පන, ඉසර 
 ැලීම් සක් ෂණ) 

ස්ථානයට ිසයයුෂි  නිරී ෂණ සැෑැස්ම  
යයොුහ  ෑ යුතුය   

ව්ැඩබියම්  යමයහයුම්  ාෑය තුෑ 
සක් ෂණ 

ස්ථානයට ිසයයුෂි  නිරී ෂණ සැෑැස්ම  
යයොුහ  ෑ යුතුය   

ව්ාග ා කිරීම හා ව්ාග ා 
පව්්මව්ායෙන යාම 

අදාළ 

2003. ව්ැඩ ය ොන්යශසි සහ ප්ර ා යසෞඛය හා ආර ෂාව්  

2003.2 සුර ෂි  සිංිසධානය සහ 
සන්නියීදනය 

අතියයින්ම ව්ැදේම (මගීන්,ෙම්ව්ැසියන්, 
ඳර යන්යත්රෝප රණ )  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා ඳෑකිරීම අදාළ 

2003.4 ආර ෂ  ව්ාග ා සහ අනතුරු 
පිිබඳ  දැනුම්  ඒම 

අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.5 ආර ෂ  උප රණ සහ ඇඳුම් 
පැළඳුම් 

අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.6 ආර ෂාව් පරී ෂා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසු ම් අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.8 යසෞඛය හා ආර ෂාව් පිිබඳ  
ය ොරතුරු සහ පුුනණුව් 

අතියයින්ම ව්ැදේම 

2003.9 යන්යත්රෝප රණ සහ සුදුසු ම් ෑ්ම 
පුශෙෑයන් 

අදාළ 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය නනෑම ව්යාපිති ස්ථානය ට අදාළ යපොදු ල   යෑස ව්යාපිති ස්ථානයඅදාළ යී 
අතිශයින්ම වැදගත්: ESMP අදාෑව් ලම ස්ථානයට නියච්ි ව්ම ක්රියා්මම  ව්න පසරදි පාසරසසර  ක්රමයීදයන් 
ස ස් කිරීම ස හා ය ොන්ත්රා්ම රු ිසයයුෂ අව්ධානය යයොුහ  ළ යුතුය. 
ඇතැම් විට අදාල කේ: ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ අදාළ ව්යිපිති ස්ථානයට පිිසයසන ිසට යමම ESMP 
ක්රියා්මම   රනු ෑැයබ් 
අදාළ කනොකේ: ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ ය ොන්යශසි යටය්ම යමම ව්යාපිති ස්ථානයට අදාළ ිසය යනොහැ  
විකල්ප: අව්යය  ව්න්යන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විකශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: ය ොන්ත්රා්ම රුව්න් ිසසින් ස හන්  ර ඇති අධී ෂණ අව්යය  ා ව්ෑට 
අම රව් ස්ථානීය ිසයයුෂි  නිරී ෂණ සැෑැස්යමහි ස හන් පසරදි ය ොන්ත්රා්ම රු ිසසින් අධී ෂණය කිරීම ස හා 
ඳැඳී සිටී. 
කයොමු කිරීම: ය ොන්ත්රා්ම රුව්න් ESMP ක්රියා්මම  කිරීම ස හා ඳැ ඒ සිටී. 

 

12.7.2 ස්ථානීය හානි අව්ම කිරීම 

 
ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ ව්යාපිතිය  ක්රියා්මම  කිරීම මගින් අයේ ෂි  අව්ම කිරීයම් පියව්රයන් පහ  ස හන් පසරදි යී. 
 

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම ස හා ෙනුෑඳන පියව්ර 

 
     හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය  

ව්යාපිති ක්රියා්මම  
කිරීයම් අදියර 

ව්ෙකීම්  
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i.ඉදි කිරීම් අදියර තුළ ඛ්ාදනකයන්සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම 
ව්ැසි  ාෑය තුළ ඒ ව්යාපිති ස්ථානය ඳෑවුම් ස ස ්කිසරම සුන්බුන් ඉව්්ම 
කිරීම ආ ඒ  ාගයයන් සිදු යනොකිරීමට නිගයශය  ර ඇ . ලම නිසා 
ව්ැසි  ාෑයට යපර ිසයිබ  ාෑගුණි   ්ම්මව්ය   ඒ සිදු ළ හැකි 
උපසරමය  නායයාම  අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය තුළ ක්රියා ාරී යෑස 
 ටයුතු කිරීම අනිව්ාගය යී. ලයමන්ම ව්ැසි  ාෑය තුළ ඉහළ ඳෑවුයම්  
කිසිදු ක්රියා ාර ම  සිදුයනොකිරීමට නිගයශය ර ඇ . යමය 
සැෑසුම් අදියයග  ඒ සෑ ා ඳැලිය යුතුය. පාිංශු ඛාදනය ව්ෑ ව්ා 
ෙැනීම ස හා යරොන්මඩ ඳාධ  හඳුන්ව්ා දිය යුතුය. 

ව්යාපිතිය සැ සීම 
සහ ඉදිකිසරම  

ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

ii.ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
ඉදිකිරීම් තුලින් නිපදයව්න  සෑ පිිබඳ ව් ය ොන්ත්රා්ම රු ිසයයුෂ 
අව්දානය යයොුහ  ළ යුතුය. ලව්ැනි අපද්රවය  නනය  ළ යහෝම  කව්ා 
ව්යාපිති  ළමනා රණ ක  ය ිසසින් අනුම  ක්රමයීදය ට අනුව් 
යසෝදා යාමට ඉඩ යනො ඒ ෙඳඩා ය ොට  ැබිය යුතුය.  ලයමන්ම කිසිදු 
යහුතුව්  ම  අපද්රවය මාගෙය අව්ට   ැන්ප්ම යනො ළ යුතුය 

ව්යාපිතිය සැ සීම 
සහ ඉදිකිසරම 

ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

iii.දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  
අධි  දූිසලි යහෝ ව්ායු උ්මපාදන ව්යාපිති සිදු කිරීමට අයේ ෂා 
 රනු ෑැබුව්යහෝම ිසයයුෂ දූිසලි පාෑන තිර භාිස ා  ළ යුතුය. 
 

ව්යාපිතිය සැ සීම 
සහ ඉදිකිසරම 

ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

 

iv. ඉදි කිරීම සඳහා අවශය ජලය ලබාගැනීම 
ඉදිකිරීම් ස හා  ෑය ෑඳා ෙ  යු්මය්ම අනුම  ස්ථාන ව්ලින් පමණි.  
 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

v. ජල සම්පාදනයට බාධා  
ව්ග මානයේ නාය යාමට ෑ  වූ ඳෑවුම් හරහා දියව්න   ෑ රැහැන්  
ඉදි කිරීයම් අදියයග ඒ ඳෑපෑම  ඇති යනොව්න  යෑස ස්ථාපනය  ළ 
යුතු යී.   ෑ රැහැන්  ආර ෂි  ස්ථානය ට යෙන යායම් 
අව්යය ාව්ය පිිබඳ    ෑ පසරහරණය  රන්නන්  ව්යාපිතිය හරහා 
දැනුව්්ම කිරීමට  සැළසුම්  ළ යුතුය.  ෑ සැපයුම අ්මහිටුව්න ිසට 
සැපයුම් මාගෙ ඉ ා ඉ මනින් නිව්ැරදි කිරීම යහෝ ිස ේප  ෑ 
සැපයුම  ෑඳා  ඒම අව්යය යී. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

vi.තාවකාලික ගංවතුර පාලනය කිරීම 
ුහේ  ්මව්යේ ඒම හඳුනා ෙැනීම ස හා අධි සුපරී ෂා ාරී ිසය 
යුතුය. ෙිංව්තුර හා අව් ැන්වීම් මගින් අව්දානමට ෑ  වීම 
ව්ෑ ව්ා ෙැනීම ස හා  අව්යය  අව්ස්ථාව්ෑ ඒ නිව්ාස හා යශපෑ 
හිමියන් ප්රමාණව්්ම යෑස දැනුව්්ම කිරීම ස හා අව්යය  ක්රියාමාගෙ 
ෙ  යුතුය. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

vii.වාහන තදබදය  කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව 
දිව්ා සහ රාත්රීයේ ෙමන් ෙන්නා  රථව්ාහන ස හා  ළමනා රණ 
සැෑැස්ම   තිබිය යුතුය. ක අනුව් ය ොටයපොෑ යපොලීසියේ 
ල ඟ ාව්ය ඇතිව් යහො  රථව්ාහන  ළමණා රණ සැෑැස්ම  
පිිබයයෑ  ළ යුතු අ ර මාගෙ සිංව්ගධන අධි ාසරයේ අව්ම කිරීයම් 
ව්යාපිති ස්ථාන  මාගෙය යදපස පිහිටා  ඳැිසන් මාගෙ අව්හිර වීම නිසා  
අනතුරුදාය   ්ම්මව්යන්ට ප්මිසය හැකිය.ලම නිසා ලම සැෑැස්ම  
PMU ිසසින් අනුම   ළ යුතුය. මාගෙ ආර ෂාව් පිිබඳ  අනතුරු 
ඇඟවීයම් සිංඥපා සහ ස්ථිර පුුනණුව් ෑැබූ ුහර රුව්න් , ඳෑවුම් 
අස්ථාව්ර්මව්ය හා  අව්දානම දැ යව්න දිලියසන පුව්රු, මාගෙ ඳාධ  
ෑකුණු, රාත්රී ෑාම්පු ආ ඒ ව්යයයන් යමම  ස්ථානයට නිගයශය  රනු 
ෑැයබ්. . 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 
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vi. කසෞඛ්ය  හා ආරක්ෂාව පිළිබධ ගැටළු සදහා වන ප්රමුඛ්ත්වය 

වයාපෘති  ාෑය අ රතුර ඒ යසුව් යින් අධි  අව්දානම්  ්ම්මව්ය  
සහි ව් ව්ැඩ  ළ යුතු ඳැිසන් ලම  ්ම්මව්ය ව්ෑ ව්ා ෙැනීමට    
ESMP ව්ෙකීම් ම  ය ොන්ත්රා්ම රුට නිගයශශි  අිංය 2003 
යටය්ම " ප්ර ා යසෞඛය හා ආර ෂාව් හා යසුව්ා ය ොන්යශසි" ඉ ා  
සැෑකිලිම්මව් හා  මනා  ළමණා ාරී්මව්යකින් යුතුව් ආර ෂි  
අධී ෂණ පශධතිය  ම  පව්්මව්ායෙන යා යුතුය. 
i . ව්ැසි සමයේ අස්ථාව්ර ඳෑවුම් ම  ව්ැඩ් කිරීම් ඉ ා අව්දානම් 
ඳැිසන් ව්ැසි  ාෑයේ ව්යාපිති  ටයුතු සිදු සිදු කිරීම අ්මහිටුවීම්ට 
වීමට  ටයුතු  ළ යුතුය. 
ii.  ම් රුව්න්යේ හා ප්ර ාව්යේ ආර ෂාව් ස හා උසස්  ්මව්යේ 
අනතුරු ඇඟවීයම් පශධතිය  සහ පූගණ  ාලීන ුහර ාව්ේ 
යයොදාෙැනීමයයොදාෙැනීමට  රයේ නිගයශය ය ොට ඇ . 
iii.  ම් රුව්න් හා මාගෙය භාිස ා  රන්නන් ම   ු ෙේ 
යපරබඳයම් අව්දානම ව්ළ ව්ා ෙැනීමට ආර ෂි  ඳාධ  හා දැේ 
ස්ථාපි  කිරීම් අනිව්ාගය යී  

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

vii.වැඩ කරන කේලාවන් 
ඉදිකිරීම්  ටයුතු දහව්ේ  ාෑයේ පමණ  සීමා ිසය යුතුය. ප.ව්. 6න්  
පසු  ආර ෂි  ෙැටලු නිසා කිසිම යහුතුව්  ම  නිගයශය යනො රයි 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

viii.වැඩ බිම තුලට සාමානය පුේගලයින් ඇතුළු වීකම් කහෝ එම 

ප්රකේශය හරහා ගමන් කිරීකම් 
 නිව්ාස හිමියන්යේ  හා ප්ර ාව්න්යේ ඉඩම්  තුළ යඳොයහෝ ඉදිකිරීම් 
 ටයුතු සිදු  රනු ඇ . ලඳැිසන් යන්යත්රෝප රණ , ිසදුලි රැහැන් හා 
ශ්රම ඳෑ ායේ යනොසැෑකිලිම්ම හැසිරීම් යහුතුයව්න් අනතුරු ඇති 
වීයම් අව්දානම  ඇති ිසය හැකිය. ය ොන්ත්රා්ම රු ිසසින් සිදු ව්න 
සියලු ආ ාරයේ  අනතුරු ව්ළ ව්ා ෙැනීමට සැෑසුම් කිරීම, ව්ුහයන් 
සිස කිරීම, යන්යත්රෝප රණ සහ ිසදුලි සැපයුම් ආදියයහි  ඒ ඉ ා 
ප්රයීයම් ිසය යුතු අ ර  ිසයයුෂයයන් දරුව්න්යේ ආර ෂාව් පිිබඳ  
සැෑකිලිම්ම ිසය යුතුය. ලව්ැනි අව්දානම් අව්ස්ථාව්න් පිිබඳ ව් ප්ර ාව් 
දැනුව්්ම ිසය යුතුය. ෙම්ව්ැසියන්යේ  ආර ෂි  සෑකුණු  සහ පූගණ 
 ාලීන ුහර ාව්ේ ඇතුලුව් ආර ෂි  සැෑසුම් ස ස් කිරීම  ෑ යුතුය. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

ix. ආරක්ෂක වුහයන් / සං ා පුවරු ඉදිකිරීම්  
ඉදිකිරීම් අ ර තුර ඒ යසුව් යන් ඉහෑ ඳෑවුයම් සිට පහෑට ඇද 
ව්ැටීයම් අව්දානම අඩු  ර ෙැනීම ස හා ප්රමාණව්්ම ආර ෂි  
ව්ැටව්ේ ස ස්  ළ යුතුය.   ිසව්ධ යහුතු ම  පහෑ ඳෑවුම් ප්රයශයය 
තුෑට පැමියණන  න ව්යේ ආර ෂාව් ස හා අව්දානම  සහි  
ඳෑවුම්  ප්රයශයයේ අනතුරු  ඇඟවීයම් සිංඥපා පුව්රු  ැබිය යුතුය 
(මගීන්, ෙම්ව්ාසීන් ආ ඒ). ව්යාපිති  ාෑසීමාව් තුළ හා කිසිදු ඉදිකිරීම් 
ව්යාපිතිය  යනොමැති ව්ැසි සමයේ ඒ පව්ා අව්දානම ඉහළ මට්ටම  
පව්තින ඳැිසන්  ආර ෂි  සිංඥපා  පුව්රු ප්රදගයනය කිරීම අනිව්ාගය 
යී. 

ඉදිකිරීම PMU හි E & S 
ක  ය 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

x.කකොන්රාත්කරුකේ ශ්රම බලකාකේ හැසිරීම 
ශ්රම ඳෑ ාය තුළ ඉහළ මට්ටයම් ිසනය පව්්මව්ා ෙැනීම ස හා 
ය ොන්ත්රා්ම රු ිසසින් අව්යය පියව්ර ෙ  යුතුය. ශ්රම ඳෑ ාය 
පසරශ්රයේ  නීති, යරගුෑාසි සහ හැසිරීම් පිිබඳ  දැනුව්්ම ිසය යුතුය. 
ඉදිකිරීම්  ටයුතුව්ෑ ඒ ශ්රම ඳෑ ායේ ව්ැරදි පාෑනය කිරීම ස හා 
සුදුසු අධී ෂණ ව්ැඩපිිබයව්ෑ  ස ස්  ළ යුතුය. ශ්රම ඳෑ ාය ස හා 
සනීපාර ෂ  පහසු ම් සැපයිය යුතුය. අධි රණ පසරපාෑනයේ 
පූගණ අව්සරයකින් ය ොරව් පසරශ්රය තුළ සනීපාර ෂ  පහසු ම් 
භාිස ා යනොකිරීමට යර මදාරු  රනු ෑැයබ්. යමම යව්බ් ස්ථානය 
ස හා හැසිරීම පිිබඳ  නීති උේෑිංඝනය කිරීම පිිබඳ  නිසි ව්ාග ාව්  
පව්්මව්ා ෙ  යුතුය. 

ඉදිකිරීම PMU හි E & S 
ක  ය 
ය ොන්ත්රා්ම රු 
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xi.සර්පයින් දෂ්ඨ කිරීම කළමණාකරණය කිරීම සහ අනතුරකදී හදිසි 

කළමනාකරණය  
සගපයින් දෂ්ඨ කිරීම  ඒ   නිසි යෑස  හදිසි  ්මව් පාෑන ක්රමය   
හදුන්ව් දිය යුතුය.(සගප දෂඨ් කිරීම් පිිබඳ  දැනුව්්ම කිරීම, ව්ැඩ 
කිරීයම් ඒ ආරක්ෂි  සප්මතු පැළ ඒම ,සගපයාට දෂ්ට කිරීම  ඒ අව්යය 
ප්රථමාධාර ෑඳා  ඒම, යරෝහේෙ  කිරීම සහ සගප දෂඨ් කිරීම  
 ළමනා රණ  ර ෙැනීයම්  පහසු ම් ඇති යරෝහෑ ට ඇතුළ්ම 
 ළ යුතුය). යමව්ැනි ව්ගෙව්ෑ අනතුරු සාමානයයයන් සිදු යී. 
අනිකු්ම අනතුරු ස හා (ප්රථමාධාර පහසු ම්, ආර ෂ  භාණ්ඩ, 
යරෝහේෙ වීයම්  පහසු ම් සහ ප්රව්ාහන පහසු ම්) නිසි හදිසි අව්ස්ථා 
 ළමනා රණ ක  ය  මගින් පව්්මව්ායෙන යා යුතුය. 

ඉදිකිරීම PMU හි E & S 
ක  ය 
ය ොන්ත්රා්ම රු 

 

12.7.3 ී යාපිති ස්ථානය අධී ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඒ ක්රියා්මම  කිරීම ස හා යමම ස්ථානයට  නිය්චි ව් ද ව්ා ඇති පහ  දැ යව්න අධී ෂණ 
සැෑැස්ම දැඩි යෑස අව්ධාරණය  රනු ෑැයබ්. ක්ට අම රව් ඉදිකිරීම් ඉිංජියන්රු ය ොන්ත්රා්ම රු  ිසසින් 
ය ොන්ත්රා්ම රුව්න්යේ  ව්ෙකීම පිිබඳ  ස හන්  ළ යුතු නිරී ෂණ ක්රියා ප හපා හය ද ක්රියා්මම   ළ යුතුය. 
ය ොන්ත්රා්ම රු  ිසසින් ඉදිසරප්ම  රන ෑද ඉේලුම්ප  යයට්ම ESMP ව්ැඩ පිිබයව්ළ ක්රියා්මම  කිරීමට නියමි  
අ ර වුනයේ  නිපුණ ාව්යන් පිිබඳ  නිසි යේඛන න ඉදිසරප්ම  ළ යුතුය. ESMP ස හා ව්න පිසරව්ැය යව්නම ව්ැටුේ 
අයි මය  යෑස දැ ිසය යුතුය. ය ෝරාේම ඉදිකිරීම් ය ොන්ත්රා්ම රු  ිසසින් පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ 
ක්රම ප්ර ායය ඉදිසරප්ම  ළ යුතු අ ර PMU ක  ය ිසසින් අනුම  කිරීමට නියමි ය. 
 

ව්ගුව්  5: පාසරසසර  හා සමා  අධී ෂණ සැෑසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

 

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිතීන් පරික්ෂා කලයුතු  වාර ගනන 

මූලි  නිරී ෂණ  ෑයේ ගුණා්මම භාව්ය   ල  ව්ර  * 

ඉහළ අව්දානම  සහි  යෙොඩනැගිලි 
ව්ෑ  පූගව් ඉසර ැලීම් සක් ෂණය 

ල  ව්ර  * 

ව්ා ය ගුණා්මම භාව්ය: අිංශු ල  ව්ර  * 

භූ  ම්පන  ල  ව්ර  * 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම  ල  ව්ර  * 

ක්ෂුද්ර ව්ාසස්ථාන ඇෙීමම - 

 
 

ඉදිකිරීම් අ රතුර 

 ෑය ෑඳා ෙන්නා ස්ථානයේ  ෑයේ 
ගුණා්මම භාව්ය  

ල  ව්ර  * 

අධි අව්දානම් නිව්ාස  පිිබඳ  ඉසර ැලීම් 
සක් ෂණය 

ඉදිකිරීම් තුළ ඒ සැෑකිය යුතු 
ිසස්ථාපන(ඈ්ම වීම්)පව්ීන ** 

භූ  ම්පන  ැීමම්, යන්යත්රෝප රණ, පිපිරවීම, 
යහෝ භූ  ම්පන  නනය  රන නනෑම 
ක්රියාව්   ඒ * 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම අධි  යඝෝෂා ාරී අව්ස්ථාව්ෑ ඒ * 

ව්ායු ගුණා්මම  අිංශු මස ට ව්ර  * 

ව්ායු ිසයමෝචනය අදාළ සියලු යන්යත්රෝප රණ / ව්ාහන ක්රියා්මම  ව්න පසරදි ිසයමෝචන පාෑන 
පරී ෂණ සහති ය තිබිය යුතුය - උපයශය යායේ ව්යාපිති ස්ථානයES ිසසින් 
පරී ෂා  ළ යුතුය. 

නිරී ෂණ ආය නය * ඉසර ැලීම් සක් ෂණය හැර අයනකු්ම සියලුම පරාමිීනන් අධයනය සදහා මධයයම 
පසරසර අධි ාසරයේ ලියාපදිිංචි ස්ව්ාධීන නිරී ෂණ ආය නය  යයොදා ෙ  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නය  මගින් ඉසර ැලීම් සක් ෂණය පැව්ැ්මිසය යුතුය 

අව්යය ා ව්ාග ා කිරීම 
 
ගංගා ජල ගුණාත්මය - මධයයම පසරසර අධි ාසරය ිසසින් ප්ර ායයට ප්ම  රන ෑද 
පාසරසසර   ෑ  ්ම්මව් ප්රමිීනන් සමෙ සැසඳීම, 2017 
අධි අවදානම් නිවාස  පිළිබඳ පූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය - ව්ි්මතිමය ව්ාග ාව්  

භූ කම්පන - යන්යත්රෝප රණ, ඉදිකිරීම් ව්යාපිති සහ ව්ාහන ෙමන්, CEA ස හා 
 ම්පනය පිිබඳ  අන් ග ප්රමිීනන් අනුව් භූමි යදදරුම්  ම්පනය 
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියග  ෙැසට් අිං  924.1, මැයි 23,1996, මධයයම පසරසර 
අධි ාසරය 
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වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව)- 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අිං  1562/22 

දරන අති විකශේෂ ගැසට් නිකේදනය යටකත් ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් - 
මධයයම පසරසර අධි ාසරය. 
ක්ෂුද්ර වාසස්ථාන ඇගයීම:   ෂුද්රජීවී  ව්ාසස්ථාන    යසුරු ව්ාග ාව්, ව්ායුයෙෝෑයේ 
ඳෑපෑම ව්ාෂ්පී රණය අව්ම කිරීම 
  

 

13. දු  ෙැනිසලි ව්ෑට සව්න්  ඒම 
 

ඳෑපෑමට ෑ වූ ප්ර ාව්න්  ස හා ිසයයුෂ අව්ධානය  යයොුහ  රමින් යමම ව්යාපිති ස්ථානය  ස හා වූ දු ෙැනිසලි 
ප්රතිෙහන යාන්ත්රණය   ස්ථාපි  කිරීම ස හා ES නිෑධාසරයා ව්ෙකිව් යුතු ය.(යයොුහ කිරීම - GRM ස්ථාපි  කිරීමට 
නිගයශශි   ව්ැඩ පිිබයව්ළ ස හා පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ රාුහ) 

14. ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීම 
 

පහ  දැ යව්න ආය න සහ සිංිසධාන අනුව් ෑකුණු  රන ෑද ආ ිති මගින් ES ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීමට 
PMU හි ව්ෙකීම යී. 
 

ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයෝජි  සැළැස්ම 

 

ය ොරතුරු  යයෝජි  ආය න   ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් 
ක්රමයීදය  

i. ව්යාපිති සැෑැස්ම 
(ස්ථානීය ය ොරතුරු, 
සැෑසුම, ක්රියා්මම  
කිරීයම් ිසධිිසධාන) 

දිස්ත්රි  මධයයම පසරසර අධි ාසරය,DFC, 
DWLC, දිස්ත්රි  යේ ම්  ාගයාෑය,  
ප්රායශය ය  යේ ම්,RDA, රා ය ඉඩම් 
හිමියන්, අයනකු්ම දිස්ත්රි  මට්ටම් 
නියයෝජි ාය න,  ාති  යෙොඩනැගිලි 
පගයේෂණ සිංිසධානයේ දිස්ත්රි  
 ාගයාෑය, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රි  සම්ඳන්ධී රණ 
 මිටුව්, ගිිසසුම්, අනුමැීනන් සහ 
 ැමැ්ම  ස හා අ්මසන් කිරීම ස හා 
අදාෑ ව්ාග ාව් ඉදිසරප්ම කිරීම. 

ii. ප්රෙති ව්ාග ා (මූලි  හා 
ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ) 

දිස්ත්රි  මධයයම පසරසර අධි ාසරය, DFC, 
DWLC, AIIB සහ අදාළ පාගය්ව්යන් සුදුසු 
පසරදි 

ප්රෙති රැස්වීම්, ිසයයුෂ රැස්වීම්, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 

iii. පාසරසසර  අනුලෑ ා 
යසුව් යින් යසෞඛය හා 
iii.ආර ෂාව් ස හා ස්ථාන 
පරී ෂා කිරීම 

දිස්ත්රි  මධයයම පසරසර අධි ාසරය, DFC, 
DWLC, RDA ,  ප්රායශය ය  යේඛම්, 
යපොලිස,් රා ය ඉඩම් හිමියන්, ොම 
නිෑධාරී, දිස්ති   ාගයාෑය NBRO, AIIB 
හා අදාළ පාගය්ව්යන් 

ලිඛි  හා ව්ාචි  සන්නියීදනය, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 

iv .ල. ා.ර.ස.ට අදාළ ීනරණ 
හා ප්රෙති සමායෑෝචන 
රැස්වීම් 

 

දිස්ත්රි  මධයයම පසරසර අධි ාසරය, DFC, 
DWLC, RDA,  ප්රායශය ය  යේ ම්, 
යපොලීසිය, ර යේ ඉඩම් හිමියන්, ේරාම 
නිෑධාරී, දිස්්මසර   ාගයාෑය NBRO, 
AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 

v. දු  ෙැනිසලි ිසස ඒයම් 
යාන්ත්රනය 

අදාෑ පාගය්ව්යන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛි  හා ව්ාචි  
සන්නියීදනය 

 

 

ව්ගුව් 7: ය ොරතුරු රැස් ර ෙැනීම ස හා සම්ඳන්ධ ර  රේම ආය න සහ නිෑධාරීන් 

 

දිනය ආය නය ය ොරතුරු ස හා සම්ඳන්ධ වූ පුශෙෑයා 

05/03/2019 
(දුර ථනය හරහා ) 

ය ොටයපොෑ  ප්රායශය ය සභාව් දයානන්ද අයබ්ිසක්රම මහ ා  
සභාපති, ය ොටයපොෑ ප්රායශය ය සභාව් 
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28/02/2019 පැය 09.30  මධයයම පසරසර අධි ාසරය නිහාේ  D.N.ද සිේව්ා  
යේෂ්ඨ  පසරසර නිෑධාසර 
දිස්ත්රි    ාගයාෑය - මා ර 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

ඇුහණුම I: ව්යාපිති ප්රයශයයේ  යරෝන ඡායාරූපය 

  

 



ii 

 

ඇුහණුම II: අපදා ස්ථානයේ ස්ව්භාව්ය සහ උපයශයන යසුව්ාව්න්  

 

  

රූපය a: අව්දානම් සහි   නිව්ස  පුශෙෑයයකුයෙන් 
ය ොරතුරු රැස් කිරීම 

රූපය b: නාය යායම්  අව්දානම  සහි  නිව්ස  
නිව්ැසියන්  දැනුව්්ම කිරීම ( R.K.යසෝමසිසර මහ ා ) 
 

  

 

රූපය c: අව්දානම් ඉහෑ ඳෑවුම  
රූපය d: අව්දානම්  ෑාපයේ ව්ි ෂෑ ා ආව්රණය 

  

රූපය e:මා ර යේෂ්ඨ පසරසර නිෑධාසර  නිහාේ 
ඩී.ලන්. ද සිේව්ා මහ ා සමඟ සා ච්චා කිරීම   

රූපය f:  ා.යෙො.ප.ස.  ණ්ඩායම ිසසින් ෙම්ව්ාසීන් 
දැනුව්්ම  රන ෑ ඒ 
 

 

 



iii 

 

ඇුහණුම III : පාගය්ව් රුව්න් සමෙ පැව්ැ්මවූ සා ච්ඡා ව්ෑ ඒ අනාව්රණය වූ  රුණු-මා ර දිස්ත්රි ය  
 
දිනය : 28/02/2019 සහ 5/03/2019 

ආය නය   
සම්ඳන්ධී රණ 
නිෑධාරීයේ නම සහ 
 නතුර 

ඉදිසරප්ම වූ සැෑකිය යුතු  රුණු  
 

මධයම පසරසර 
අධි ාසරය 

නිහාේ  D.N.ද සිේව්ා  
යේෂ්ඨ  පසරසර නිෑධාසර 
දිස්ත්රි    ාගයාෑය - 
මා ර 
 

  ාති  සම්ප්ම  ළමණා රණ මධයස්ථානයේ  1996යේ  
අිං  772/22 දරන පාිංශු සිංර ෂණ පන  යටය්ම 
ය ොටයපොළ ප්රායශය ය  යේ ම් ය ොට්ඨායය පාසරසසර  
ව්යයයන් සිංයී ඒ ප්රයශයය  යෑස නම්  ර ඇ . 

  

ය ොටයපොෑ  
ප්රායශය ය සභාව්  

දයානන්ද අයබ්ිසක්රම 
මහ ා  
සභාපති, ය ොටයපොෑ 
ප්රායශය ය සභාව් 

 යමම ගින්යනලිය  යදණියාය මාගෙය ය ොටයපොෑ 
ප්රායශය ය සභා ඳෑ ප්රයශයයට අය්ම යී. 

 ය ොටයපොෑ  ප්රායශය ය  සභාව් කිසිදු ිසයරෝධය  යනොමැති 
අ ර, අව්ම කිරීයම්  ටයුතු  ඉ ා අව්යය  යී. 

යව්න්ම සැෑකිලිම්ම ිසය යුතු  රුණු 
• අව්ම කිරීමකින් පසුව් ව්යාපිතිය  නිසි පසරදි භාර  ඒම අව්යය  යී. 
• අව්ම කිරීමකින් පසු නිිසතිෙෑ ප්රායශය ය  සභාව් ිසසින් නඩ්මතු 
 ටයුතු  රනු ඇ  
• ඉදිකිරීම් ව්ෑ ඒ ය ොන්ත්රා්ම රු  පුශෙලි  ආර ෂණ උප රණ 
භාිස ා  ළ යුතුයැයි අව්ධාරණය  රන ෑදි 
• සෑම අව්ස්ථාව්  ඒම ය ොන්ත්රා්ම රු  ිසසින් ව්ාහන, පදි යින් සහ 
රථව්ාහන ආර ෂණ ක්රියාමාගෙ,මාගෙ  ඳාධ , ධ  සහ රාත්රී  ව්ැඩ 
ස හා ආර ෂි   පහසු මාගෙය  සැපයිය යුතුය. අව්යය 
ආයෑෝ ය සැපයිය යුතුය. 

✓ ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය / ඉව් ෑන ද්රව්ය   මගින් මගීන්ට / ප්ර ාව්ට  
අපහසු ාව්ය  යනොිසය යුතුය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ඇුහණුම IV: ර යේ ඉඩම් හිමියන්යෙන් සහ පාසරසසර  ආය නව්ලින් අනුමැතිය ෑඳා ෙැනීම ස හා 
යයෝජි  ක්රමයීදය  
 

1. නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීයම් ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීම ස හා අනුමැතිය ෑඳා ෙැනීම ස හා වූ ක්රියා ප හපා හය 

i. RDA ිසසින් පිිබෙ  යුතු සැෑැස්ම: ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් ආය නය ිසසින් අව්යය ව්න අනුමැීනන් 

පිිබඳ  ිසධිම්ම ඉේලීම  සමෙ RDA යව්  සිසස් රා්මම  නිගමාණ ව්ාග ාව්  ඉදිසරප්ම  ළ යුතුය. 

PMU ඉහ  ලිපි යේඛන ස ස්  ළ යුතු අ ර ප්රායශය ය යේ ම්  ාගයාෑයට යේඛන ඉදිසරප්ම  ළ යුතුය. 

ii. මාගෙ සිංව්ගධන අධි ාසරයේ  ප්රායශය ය   ාගයාෑය යමම යයෝ නාව් ඇෙීමමට ෑ   රනු ෑඳන අ ර 
ව්යාපිති ව්ාග ා ස හා  ැ ිසය හැ . අ යාව්යය සමායෑෝචන සැපයිය යුතුය 

iii. මාගෙ සිංව්ගධන අධි ාසරය ිසසින් අනුම   ර ඇති අ ර, ව්යිපිති ස්ථානයට පිිසසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ුහයන් 
සහ අව්ම කිරීයම්  ටයුතු ක්රියා්මම  කිරීම ස හා මාගෙ සිංව්ගධන අධි ාසරය සහ ව්යාපිති ක්රියා්මම  
කිරීයම් ආය නය අ ර ගිිසසුම  අ්මසන්  රනු ඇ . 

iv. ඇතුළ්ම ිසය හැකි ය ොන්යශසි, 
 

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීයමන් පසුව් ව්යාපිතිය නිසි පසරදි භාර  ඒම අව්යයයී 

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීමකින් පසුව් නඩ්මතු  ටයුතු සිදු  ෑ යුතුය, 

• ඉදිකිරීම් ව්ෑ ඒ ය ොන්ත්රා්ම රු පුශෙලි  ආර ෂණ උප රණ භාිස ා  ළ යුතුයැයි අව්ධාරණය  රන ෑදි 

• සෑම අව්ස්ථාව්  ඒම ය ොන්ත්රා්ම රු ිසසින් ව්ාහන, පදි යින් සහ රථව්ාහන ආර ෂණ ක්රියාමාගෙ, 

ආර ෂි  ස්ථාන, ය ොඩි රුව්න් සහ රාත්රී ව්ැඩ ස හා ආර ෂි  සහ පහසු මාගෙය  සැපයිය යුතුය. 

ආයෑෝ ය සැපයිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම්  සෑ /  ැීමම් ද්රව්ය මහ න / මගී  න ාව් ස හා අපහසු ාව්ය  යනොිසය යුතුය 

 

2. පාරිසරික ඉවත්කිරීම්  සඳහා දිස්ත්රික්  මධයම  පරිසර අධිකාරිය කවත ලබා දිය යුතු කයෝජිත අනුමත ක්රියාවලිය  

i. ව්යාපිතිය සූදානම් කිරීයම් අදියයග ඒ PMU හි SE සහ H &E ිසසින් ව්යාපිතිය අධයනය  ර මධයම පසරසර 

අධි ාසරය යව්  යයෝ නාව් ඉදිසරප්ම  ෑ යුතුය . ලම යයෝ නාව් තුළ ව්යාපිති ක්රියාව්ලිය තුළ ඳෑපෑමට  

ෑ ව්න ඉඩම්  පසරමාණය හා ව්ැනි  ිසයයුෂි  ය ොටස් ඇතුළ්ම වීම ව්ැදේම යී. 

ii. මූලි  ය ොරතුරු ප්රය්නාව්ලිය  (BIQ) ඉහ  ිසස් ර සමෙ සම්පුගණ  ර ඉදිසරප්ම  ළ යුතුය. 

iii. මධයම  පසරසර අධි ාසරය ිසසින් පාසරසසර  සිංර ෂණ යදපාග යම්න්තුව් හරහා  පාසරසසර  ෙැටු පිිබඳ ව්  

ව්යාපිතිය  දැනුව්්ම කිරීම සහ පාසරසසර  සිංර ෂණ ව්ැඩ සටහන් පිිබඳ  ව්ැඩිදුර දැනුව්්ම  ෑ  හැ . 

iv. ව්යාපිතිය මගින් අනුෙමනය  ළ යුතු ව්යාපිතියට අදාෑ  නිය්චි  ය ොන්යශසි ව්ෑට යට්ම ව්නු ෑැයබ්. 

 

ඇුහණුම V: අධයනය    ණ්ඩායම 

 

නම   නතුර  ව්යාපිතියේ ඒ  නතුර  

TDSV ඩයස් අධයය ෂ / ESSD / NBRO  ණ්ඩායම් නාය  

SAMS දිසානාය  යේෂ්ඨ ිසදයාඥප / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පසරසර ිසදයාඥප 

ප්රභා්ම ලියනආරච්චි ිසදයාඥප / ESSD / NBRO පාසරසසර  ිසදයාඥප 

H. කුසෑසිසර   ා ෂණි  නිෑධාසර /ESSD/NBRO GIS/  න ිස ාය ද්ම  / සක් ෂණ සහ ාර  

අනු්ම රා න ාලි  ා ෂණි  නිෑධාසර /ESSD/NBRO ව්ාග ා සැ සීම   

ලිහිණි චන්ද්රර්මන    ා ෂණි  නිෑධාසර /ESSD/NBRO ව්ාග ා සැ සීම   
 

ඇුහණුම VI: ිසමගයන ෑැයිස්තුව් 

1.  ුව්රෙහය ොරටුව් නෙරයේ  නායයෑම් පිිබඳ   ා.යෙො.ප සිංිසධානයේ  යෂතු්ර ව්ාග ාව් 
(NBRO/LRRMD/MT/LI/18/318/985 A ) 

2. යෙෝලීය පාසරසසර  සහ සමා   ළමනා රණ සැෑැස්ම ස හා ය ොන්ත්රා්ම රුව්න්යේ ව්ෙකීම් - ශ්රී  ෑිං ා 

නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය  - AIIB 

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

4. නැව්  පදිිංචි කිරීයම් සැෑසුම් රාුහව් - ශ්රී ෑිං ා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය  -AII 


