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1 හැඳින්ීමම 
 

ශ්රී ෑේ ා රජය ආසියානු ය  ෑ පහසු ම් ආයයිජන බැේකුව් )AIIB) හා සම්බන්ා යව්මින් එම බැේකුයී 
ුහෑය ආාාර ම  ශ්රී ෑේ ායී පළා්ම 6  දිස්ත්රික්  11  නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිස ර කිරීයම් 
ව්යාපිතිය ක් ආරම්භ  ර ඇ . යමම ව්යාපිතිය  පසරසසර  හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්යයයන් AIIB 
බැේකුයී හා ෑේ ා රජයේ නීතිරීතිව්ෑට අනුකූෑව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපිතියේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය 

සැෑකිේෑට ෙනිමින් AIIB බැකුව් අයේක්ෂා  රන පසරදි වවුන්යේ පාසරසසර  හා සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිප්මති ව්ෑට අනුකූෑ ව්න පසරදි පාසරසසර  සහ සමාජීයය  ළමනා රණ රාුහව්ක් )ESMF) ස සා ඇ . 

 

පාසරසසර  සහ සමාජීයය  ළමනා රණ රාුහව්හි )ESMF) අරුහණු ව්න්යන් ව්යාපිතිය  ක්රියා්මම  

කිරීයම් ඒ AIIB බැේකුයී ආරක්ෂණ ක්රමයීද සහ ජාති  පාසරසසර  හා සමාජ ප්රඥපේතිය පිළිබද 

මාගයෙොපයශයයන් සැපීයමයි. ව්යාපිතිය  ක්රියා්මම  කිරීයම් ආය නය ව්යයයන්; ජාති  යෙොඩනැගිලි 
පගයේෂණ සේවිාානය )ජා.යෙො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපිතිය  යව්නුයව්න් ස ස්  රණු ෑබන පාසරසසර  හා 
සමාජීය  ළමනා රණ රාුහව්, ව්යාපිතිය ට අදාෑ පාගයව්යන් ක ආ ාරයයන්ම ක්රියා්මම  කිරීම සහති  
 රනු ඇ ැයි අයේක්ෂා ය යග.  
 
පාසරසසර , සමාජ, යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ්ම්මව්යන් ව්යාපිති ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස් ව්න බැවින් 
එව්ැනි යව්නස් ව්න නිය්චි   ්මව්යන් පිළිබද අව්ාානය යයොුහ කිරීම ව්ැදේම යී. එමනිසා පාසරසසර  සහ 
සමාජීයය  ළමනා රණ රාුහව්ට අනුව් පාසරසසර  සහ සමාජීයය ඇෙීයම් සදහා එක් එක් නායයාම් 

ස්ථානයට වියයුෂි  වූ පාසරසසර  හා සමාජ  ළමනා රණ ව්ාග ා )SSE & SMP) ස සා ඇ . එම 
ස්ථානයේ වියයුෂි  පාසරසසර  සහ සමාජ  ළමනා රණය පිළිබද සැළසුම් මගින් වියයුෂි  පිළිස ර 
ක්රමයීදයන්, යසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ  ළමනා රණය සම්බන්දයයන් සෑ ා බැලිය යුතු අේයයන් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම්  ාෑය තුෑ අව්යය මෙ යපන්වීම් ෑබායදනු ඇ . 
 
නිවිතිෙෑ නෙරයේ  නායයාම් අව්ම කිරීම සඳහා යයිත   ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා වියයුෂි  
පාසරසසර  සහ සමාජ  ළමනා රණ සැෑැස්මක් ස ස ් ර ඇ . ෙැඹුරු පාසරසසර  හා සමාජ අායනයකින් 
පසුව් යමම සැෑැසම් ස ස්  ර ඇ . 
 

I. ව්යාපිතිය ට අදාෑ  ෑාපයේ සේයී ඒ පාසරසසර  හා සමාජීය අේෙ හඳුනා ෙැනීම. 
II. ව්යාපිති ව්යාපිති යහුතුයව්න් සැෑකිය යුතු පාසරසසර  හා සමාජීය බෑපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

III. හානිය අව්ම  රන පියව්ර යයිජනා කිරීම. 
IV. යමම ව්යාපිතිය ට අදාෑ ව්න පාසරසසර  සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්යය ා ීනරණය කිරීම. 

V. ව්යාපිතිය  ක්රියා්මම  ව්න අ රතුර අදාළ පාසරසසර  නියාමයන් හා ක්රියාප පාටීන් අායනය 
කිරීම. 

2 නායයෑම් ිදුවවූ ස්ථානදේ දතොරු රු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය  
 

ස්ථාන අේ  60, ර්මනපුර දිස්ත්රික් ය , නිවිතිෙෑ නෙරය  අසෑ නාය යාම. 
  

ස්ථානීය ය ොරතුරු 
i. සබරෙුහව් පළාය්ම ර්මනපුර දිස්ත්රික් යේ නිවිතිෙෑ ප්රායශශිය යේ ම් ය ෝටඨායයේ නිවිතිෙෑ ග්රාම 
යටය්ම යයිත   අව්මකිරීයම් ස්ථානයට අය්ම යී. 

ii. ව්යාපිති ස්ථානය නිවිතිෙෑ සතියපොෑ පිහි  භූමිය පිටුපස තිසරව්ාන ැ ය - අෙෑව්්ම  පායග දකුණු 
අ  පැ්ම ට ව්න්නට පිහිටා තියබ්. 
iii. යමම ස්ථානයට ආසන්නම නෙරය ව්න්යන් නිවිතිෙෑ නෙරය යී. 

iv. යයිත   අව්ම කිරීයම් ස්ථානයට ක්ටග 75 ක් පමණ දකුණු පසින් නිවිතිෙෑ සුමන මහා විදයාෑය 
පිහිටා ඇ . 
v. ස්ථානීයයේ GPS අෙය 6.59718 N, 80.45484 E. )යයොුහව් රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය.) 

vi. ඉඩයම් හිමි ම නිවිතිෙෑ ප්රායශය ය සභාව්ට අය්ම රජයේ ඉඩමක් යී. 
 



 

 
 

 

 
 

2 

 

 

3 නායයෑම් වයසනය පිළිබඳ විස්තරාත්මක දතොරු රු 
 

ය ොරතුරු අනුව් යමම ස්ථානයේ 2003 ව්ගෂයේ ඒ නාය යාමක් සිදු වී ඇති අ ර 2017 මැයි 26 දින ඇතිවූ 
අික  ව්ගෂාප නයක් යහුතුයව්න් එම ස්ථානයේම  ව්්ම නාය යාමක් සිදු වී ඇ .එම ව්ගෂාව් 2017 මැයි 
මස 24,25,26 යන ය දින පුරාම අඛණ්ඩව් පැව්තුණි. නෙරය පුුේ කිරීයම් ඒ  සහ මාගෙයේ ඉදිකිරීම් ව්ෑ ඒ 
සිදු  රන ෑද බෑවුයම් සිරස්  ැපීම යහුතුයව්න් යමම සථ්ානයේ බෑවුම නාය යාමට ෑක් වී ඇ . 

 

ිදුවව ඇති හානි දේ ස්වා ාවය 

2017 මැයි 26 ව්ැනිදා ඉහෑ බෑවුයම් ඇති වූ නාය යාම යහුතුයව්න් ව්යාපාර ස්ථාන 4  ට )සිේෑර 
යව්ළඳසැේ හා ඇඹරුම්  ම්හෑ ට) හානි සිදුවී ඇති අ ර යමම ව්යාපාසර  ස්ථාන 4 අතුසරන් ය ොන්ක්රී්ට 
යෙොඩනැගිේෑ ට හැර අයනකු්ම සියලුම  ව්ුහයන්ට හානි සිදුවී තියබ්. ඉන් එක් යෙොඩනැගිේෑක් 
සම්පූගණයයන්ම විනාය වී ඇති අ ර යෙොඩනැගිලි යද   අයනක් පැ්ම ට හානි සිදුවී තියබ්. ඇඹරුම් 
 ම්හෑ ප්රතිසේස් රණය කිරීමට  සහ රබග නිෂ්පාදන  ටයුතු කිරීම සඳහා කුලියට ෑබා  ඒ ඇ . 
යමම සිශිකයට සමොක්ව් ක අසෑ පිහි  ඉහෑ බෑවුම්  ප්රයශයයේ  යෙොඩනැඟිලිව්ෑ බි්මති පිපිරීම් සහ ආ ති 
පැුම් කිහිපයක් ඇති විය. නිවිතිෙෑ සුමන මහා විදයාෑයේ  බි්මති කිහිපය   පිපිරීම් සහ ඉහෑ බෑවුයම් 

නිව්ාස සහ භුමියේ  ඉසර ැලීම්ද  එදිනම සිදුවී ඇ . යමම ව්යසනය යහුතුයව්න්   ිෂි ාගමි  ඉඩම්, යසුව්ා 

ය  ෑපහසු ම් හා යබිෙ ව්ොව්න්ට හානි සිදු වී යනොමැ . යයොුහව්:රූපය 2: ව්යාපිති ප්රයශයයයහි 
ඡායාරුප 

  

 

 

 

රූපය 1: යයිත   නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය .යයොුහව්: ව්ැඩිදුර අායනය සඳහා 
යරින ඡායාරූපය ඇුහණුම 1ට ඇතුෑ්ම  ර ඇ . 
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රූපය 2a: නාය යාමට ෑක් වූ ප්රයශයයේ  ව්ග මාන 

දගයන 

 

රූපය 2b: නාය යාමට ෑක් වූ බෑවුයම් ඇති ව්ික්ෂෑ ා 

ආව්රණය හා හානි වු ව්ුහයන්. 

 

 
 

රූපය 2c: නාය යාමට ෑක් වූ  බෑවුමට යාබදව් පිහි  

තිසරව්ාන ැ ය - අෙෑව්්ම  මාගෙයේ  පැති යද ක් 

 

රූපය 2d: නාය යාමට ෑක් වූ බෑවුයම් මාගෙයේ ඉදිසර 
පස )යව්ළඳසැේ හා නිව්ාස නිරීක්ෂණය  රනු ෑැයබ්) 

 

 

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

4. පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා දම් වන විළ දගන ඇති ක්රියාමාර්ග 
 

අව්දානම අව්ම  ර ෙැනීම සඳහා කිසිදු පියව්රක් යෙන යනොමැති නුහ්ම අව්දානමක් සහි   යෙොඩනැගිලි 
ඉව්්ම ර ඇ . 
 

4.1 ඉවත්කිරීම්:   
 

යමම ව්යසනය යහුතුයව්න්  යව්ළදසැේ  තුන ටම සම්පූගණයයන්  හානි සිදුවී ඇති අ ර එක් යව්ළදසැෑක් 
පමණක්  අගා ව්යයයන් හානියට ප්මව් ඇති අ ර යව්ළදසැේ  හිමියා විසින් සිය ව්යාපාරය ඉව්්ම  ර තියබ්. 
සිශිකය වූ පසු අයිති රුව්න් වවුන්යේ යව්ළඳසැේ යළි ස්ථාපි   යළු නැ . 12/09/2018 දින නිවිතිෙෑ 

නෙරය සම්බන්ා NBRO ව්ාග ාව්ට අනුව්, අනාෙ  අව්දානම යහුතුයව්න් යව්ළදසැේ 12  කුලී 
හිමි රුව්න්ට වවුන්යේ යව්ළදසැේ ව්ලින් ඉව්්ම වීමට උපයදස් ෑබා  ඒ ඇ . නුහ්ම වවුන් සිය යෙොඩනැගිලි 
ව්ලින් ඉව්්ම ව්න්යන් අික  ව්ගෂාව් පව්තින විට පමණි. යමම ස්ථානයේ තිබූ  සති යපොළ ඉදිසරපස ඇති භූමිය 
යව්  යෙන යන ෑ ඒ. ජාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සේවිාානයේ ව්ාග ාව් මගින් යපන්ව්ා යදන්යන් යමම 
ජන ාව්ට  ම නියව්ස්ව්ෑ ජීව්්ම වීමට සහ  ම ව්යාපිති  රයෙන යාමට ඉඩ ඇති බව්යි. ය යසු නුහ්ම 
,අනතුරු ඇඟවීම් ව්ෑට ප්රතිචාර දක්ව්මින් ජන ාව්යේ ව්යාපාර  ටයුතු ක්රියා්මම  කිරීමට ජන ාව්ට සිදු 

ව්න අ ර  ව්ගෂාප නය දින ට මි.මි. 150 ට යහි පැයට මි.මි.  75 යහි ව්ැඩි නම් එම ස්ථානයයන් ඉව්්ම 
විය යුතුය. 
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4.2 නැවත පදිංචි කිරීම (ප්රගතිය):       
 

හදුනාේම නැව්  පදිේචි කිරීම් යනොමැ . 

5  නාය ප්රදේශය හා නාය අවළ ප්රදේශය පිළිබඳ විස්තර හා වර්තමාන අවධ්ානම් මට්ළම   
 

යමම අව්ම කිරීයම් ප්රයශයය නැයෙනහිර - බටහිර දියාව්ට පැතිර ඇති  ඳු ව්ැ ය  ුහදුන් ප්රයශයයේ   දකුණු 
දිෙ බෑවුම් යපයදයසහි පිහිටා ඇති කුඩා නෙරයකි. තිසරව්ාන ැ ය - අෙෑව්්ම  මාගෙය එම ුහදුන් ප්රයශයය 
දක්ව්ා පටු ප්රයශයයක් වස්යසු  දිව් යයි. බෑවුයම් උස මාගෙයේ සිට අඩි 40 ක් පමණ ව්න අ ර අේය  30-40 

පමණ ආනතියක්  සහි  යී. බෑවුයම් පැතිරුණු පාේශු සම්භව්ය සහි  අව්යයුෂ පයසහි ඝන සථ්රයක් 

නිරීක්ෂණය  ළ හැකි අ ර, එම  ෑාපයේ මී පාෂාණය මතුපිටට නිරාව්රණය වී යනොමැ . පහෑ බැවුයම් 
මාගෙයට ආසන්න ප්රයශයය මැණික් යව්ළදුන් සදහා අව්යය දැව්  දන් විකිණීම සදහා යයොදා ෙැයන්.  
ව්ග මානයේ ඉහෑ බෑවුම්  ප්රයශයයේ   නාය යාමට ෑක්  වූ බෑවුම ව්ික්ෂෑ ාදියයන්  ආව්රණය වී ඇති 

අ ර එහි  එරබුදු , ව්ැටමාර , ඇ්ටයටිනියා ,  ැන්ද , රුක්අ්ම න  ව්ැනි යා  ව්ලින් සමන්වි  යී. 

ේෑයිසියිනා, යෑමන්  ිණ ව්ැනි  ිණ ව්ගෙ ව්ලින් ය යරිපනය සමන්වි  යී. නාය යාමට ෑක් වූ බෑවුම 
ආසන්නයේ ව්යාපාසර  ස්ථාන නිවිතිෙෑ  නෙරයේ යපෞශෙලි  පාගයව්යන් කිහිපයදයනකුටද   මාගෙ 
සේව්ගාන අික ාසරයේ මාගෙ යව්න් කිරීම් සහ පළා්ම පාෑන ආය න සතු ඉඩම් මාගෙය අයියන්  යෙොනු 
යෑස පිහිටා ඇ . ප්රාාන මාගෙයේ එක් පැ්ම කින් බැේකු හා සාේපු ව්ැනි ව්ාණිජ පහසු ම් ද දැකිය හැකිය. 
මැණික් ප ේ රුව්න්ට විකිණීම සඳහා දැව්  බා ෙැනීම සඳහා මාගෙයට පහෑ බෑවුම් ප්රයශයය භාවි ා යී. 
නිවිතිෙෑ සුමන  මහා විදයාෑයේ ක්රීඩාේෙනය  බෑවුයම් ුහදුන් ප්රයශයය  තුළ  ැනි ෑා භූමිය  පිහිටා ඇ . 
 

NBRO ව්ාග ාව් මගින් පහ  සඳහන් නම සඳහන් නිව්ාස හා ව්යාපාර ස්ථාන මායම අව්දානමක් සහි  
යෑස සෑ නු ෑැයබ් )ව්ගුව් 1). 

 

ව්ගුව් 1: අව්දානම් නිව්ාස සහ ව්යාපාසර  ස්ථාන 

 

තිසරව්ාන ැ ය අෙෑව්්ම  පායග ව්ම් පස  පිහි  
යව්ළදසැේ  
 

තිසරව්ාන ැ ය අෙෑව්්ම  පායග දකුණු  පස  
පිහි  යව්ළදසැේ 

01 සිසිර මහ ා  01. යජිතිෂය  යව්ළඳ යසුව්ා මායස්ථානය  
02. ඉන්දි  යහිටෑය  ( H.M සමරය ින් 

බණ්ඩාර ) 

02. අේ   66/H දරන යව්ළඳසෑ  

03.යපොයහොර යව්ළඳසැෑ 03. අේ  66/G දරන යව්ළඳසෑ 

04. කුමාසර යමනවිය  04. අේ  66/F දරන යව්ළඳසෑ 

05. පින් න්ද  05. ෑක්ෂ්මන් මහ ා   
 06. උෂාන් ඇඳුම් මැසියම් යව්ළඳසෑ 

 07. දයා බයිසි ේ මායස්ථානය   
 

6. වයාපෘති වයාපෘති දහේු දවන් බලපෑම් ඇතිවිය හැකි අවළ පිසසරදේ සංදදදී ඒකකයන් පිළීබඳ දකටි 

හැඳන්ීමමක්  
 

නාය යාමට ෑක් වූ ප්රයශයය ව්ාණිජ හා යසුව්ා යෙොඩනැගිලි, නිව්ාස, ෙිහ උදයාන සහ මාගෙ ය  ෑ 

පහසු ම් ව්ලින් සමන්වි  යී. යමම  ප්රයශයය තුළ  ැෑෑ ප්රයශය, ව්නජීවී යව්න් කිරීම්, පාසරසසර  ව්යයයන් 
සේයී ඒ ව්ාසස්ථාන යනොමැති අ ර  ප්රයශයයේ  පාසරසසර  ව්යයයන් සැෑකිය යුතු ව්ාසස්ථාන යනොමැ . 
නාෙසර  ව්ාණිජ හා යන්ව්ාසි  යෙොඩනැගිලි හා ය  ෑ පහසු ම් මගින් ප්රයශයයේ  ස්ව්භාවි  පසරසරයට  
යබයහවින්  ගජනයක් වී ඇ . 
 

 

ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ බෑපෑමට ෑක්විය හැකි අේෙ සහ යසුව්ාව්න්: 
 

i. මාගෙයේ හා මාගෙයේ ෙමන්  රන මගීන් සහ පදි යින් 
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ii. නිවිතිෙෑ සුමන මහා විදයාෑයේ ක්රීඩා පි ය සහ එහි පසරය ෑ යින්, පාසයේ දරුව්න් 

iii. නිව්ාස ව්ෑ ප්රජාව් සහ ව්ාණිජ යෙොඩනැගිලිව්ෑ කුලී නිව්ැසියන් 

iv. ව්ග මාන ආගථි  ව්යාපිති 

V. අික බෑැති විදුලි රැහැන් )33000 V), අව්ම කිරීයම් ප්රයශයය හරහා දියව්න යපොදු ජෑ සැපයුම් මාගෙ සහ 
දුර ථන මාගෙ  
 

7  වයාපෘතිය  යළදත් දයෝජිත පිළිසකර කිරීදම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

යයිත   අව්ම කිරීයම්  ටයුතු මගින්  ක්රීඩා  පි ය තුළ මතුපිට  ාණු ඉදි කිරීම, තිරස්  ාණු, පාේශු ආව්රණ 
හා මතුපිට යරිපණය කිරීම සිදු  රනු ඇ . 

8  වයාපෘති ප්රදේශය හා සම්බන්ධ් සමාජ ,පාිසසිසක බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම 

 

8.1 හිතකර බලපෑම 
 

i. බෑපෑමට ෑක් වූ සථ්ානය නවිතිෙෑ නෙර මායයේ  පිහිටා ඇ . යයිත   අව්ම කිරීම මගින් මගීන්යේ 
ආරක්ෂාව්  හවුරු කිරීම සඳහා මාගෙයට ආසන්න අසථ්ාව්ර බෑවුයමහි  ස්ථායි ාව්යක් ඇති  රනු ෑබන 
අ ර තිසරව්ාන ැ ය - අෙෑව්්ම  මාගෙයේ  නෙර අ ර යහොඳ සම්බන්ා ාව්යක් ඇති කිරීම;. 
  

ii. ව්ග මානයේ අව්දානමට ෑක්ව් ඇති ඉඩම්, යෙොඩනැගිලි සහ නිව්ාස සුරක්ෂි  ාව්යට ප්මව්නු ඇ . 
අව්දානම් නියව්ස්ව්ෑ යහි කුලී නිව්ැසියන්යේ ව්යාපාර ස්ථාන ව්ෑ  පදිේචි රුව්න් ඉව්්ම කිරීම අව්යය  
යනොයී. නිවිතිෙෑ නෙරයේ ඉඩම් ඉහළ ඉේලුමක් ඇති බැවින්, අනාෙ  සේව්ගාන අව්ස්ථා සහති   රනු 
ඇ . 
 

iii. යමම මාගෙය කියෑි ක්ටග 23   දුසරන් පිහිටා ඇති ශ්රී ෑේ ායී යෑි  උරුම අඩවියක් ව්න සිේහරාජ 
ව්න රක්ෂි යට පිවිසීයම් මාගෙයක් ව්න අ ර යශය ය හා ජා යන් ර ව්යයයන් සේචාර යින්යේ ආරක්ෂාව් 
සහති   රනු ඇ .  
 

8.2 අහිතකර බලපෑම  
 

නාය යෑම් අව්ම කිරීයම්  ටයුතු, බෑවුම අසථ්ාව්ර වීයමන් දැනටම්ම බාාා ඇති වී ඇති ප්රයශයයට පමණක් 
සීමා වී ඇ . එබැවින්, අහි  ර බෑපෑම් එම ප්රයශයයට පමණක් සීමා වී ඇති අ ර, ඉදිකිරීම්  ාෑය තුෑ ඒ 
පමණක් අම ර අව්ාානමක් පව්ීන. 
 

8.2.1 ඉඩම් වලළ හා ඉදිිස සංවර්ධ්න කළයුු  සඳහා පිවිම්ම් මාර්ග අවහිර ීමම 
 

යමම සථ්ානයේ අව්ම කිරීයම්  ටයුතු යබොයහි දුරට යමම ප්රයශයයට පමණක් සීමා ව්න අ ර එමගින් ස්ථිර 
යෑස මාගෙය අව්හිර වීමක් සිදු යනොව්න අ ර ඉදිසර සේව්ගාන  ටයුතු සදහාද බෑපෑමක් සිදු යනොයී.  
 

8.2.2 ශාක හා සත්විනන්ළ ිදුවවිය හැකි පාරසිසක හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

i) යබොයහි ව්යාපිති ව්යාපිති දැනටම්ම නාය යාමට ෑක් වූ බෑවුම ම  සිදුව්නු ඇ . ii. ව්යාපිති ස්ථානය 

අව්ට ව්ාගෂි  යබිෙ ව්ොව්න් යනොමැ . iii) ඉහළ ජජව් විවිා්මව්යකින් යහි සේයී ඒ පසරසර පශාීනන් / 

ව්පසසරය තුළ කිසිදු ව්නාන් ර / ප්රයශය යනොමැ . iv)යමම භූමිය තුළ ඇති යා   කිසිව්ක් IUCN හි රතු 
ෑැයිස්තුව් තුෑ ආයීණි ,  ගජනයට ෑක් වී ඇති යා  යෑස හදුනායෙන යනොමැ  යන  ාරණා 
යහුතුයව්න් භූමිෂ්ඨ පසරසර පශාති ම  ඇති  රන බෑපෑම අව්ම යී. ව්යාපිතිය   ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ ෙස ්
 ැපීම /  ේපාදු කිරීම අව්යය  යී. එව්ැනි අව්ස්ථාව්ෑ  ඒ අව්යය  අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතු ව්න අ ර ක සඳහා  
යමම වියයුෂයන් පිළිබඳ අදාළ දැනුම සහි  පාසරසසර  හා ආරක්ෂණ නිෑාාසර විසින් නිසි අක්ක්ෂණය 
යනො ළයහෝම ව් නා දැව් වියයුෂයන් විනාය විය  හැකිය. 
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8.2.3 ප්රදේශදේ ජලවහන රළාවළ ිදුවවිය හැකි බලපෑම 
 

දැනට පව්තින මතුපිට හා උප මතුපිට ජෑාපව්හන රටාව් ය යරහි ව්යාපිතිය   ක්සරයාව්ට නැේවීම් තුලින් 

බාාා වීම් සිදු වී ඇ  .  
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනදේ බලපෑම සහ ගංඟා පු දේ ිදුවවන දවනස්ීමම 
 

යමම අව්ම කිරීයම්  ටයුතු මගින් ප්රාාන ව්යයයන් අව්ාානය යයොුහ  රන්යන් ජෑාපව්හනය ව්ැඩිදියුණු 

කිරීමටය. එමනිසා ව්ැසි සමය තුළ ව්ැසි සහි   ාෑගුණි   ්ම්මව්යන් යටය්ම ඛාදනය වීයමන් ඇතිව්න 

ජෑය මගින් නිවිතිෙෑ නෙරයට ෙේව්තුර ෙැලීයම් අව්දානමක් ඇති විය හැකි බව්  අයේක්ෂා ය යග. 

 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කළයුු  නිසා ිදුවවන ජල දූෂණය මවින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම 
 

ආසන්නයේ )මිටග 100ක් දුසරන් )ඇළ මාගෙ යනොමැති වීම නිසා සිදු ව්න බෑපෑම යනොසැෑකිය හැකි  රම් 
යී  
 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමාදද දී අ්රමවත් (එය මහන් ස්ථාන වල වැිදකිය   ාවිතය නිසා ජලයළ අපද්රවය 

එකු  ීමමළ ඇති ඇති හැකියාව. 
 

භූමිය නාෙසර  ප්රයශයය  පිහිටා යනොමැති  බැවින් යමමගින් සිදුව්න බෑපෑම අව්ම යී. භුමිය අව්ට  
ප්රමාණව්්ම සනීපාරක්ෂ  පහසු ම් ඇ . 
 

8.2.7 පහල ගංඟා ප්රදේශදේ ජලය  ාවිත කරන්නන්ළ ිදුවවන බලපෑම 
 

ආසන්නයේ ජෑ මාගෙ යනොමැති වීම නිසා ඉදි කිරීම් අදියර තුළ අපවි්මර ජෑය සහ පසරසර දූෂණයයන් 

බැහැර ව්න ජෑයයහි ගුණා්මම භාව්යට බෑපෑම් එේෑ ව්න්යන් නැ . 

 

8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීදම් ගැළු) 
 

ඝන ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ ඒ ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම මගින් ජෑය හා පස දූෂණය විය හැකි අ ර විවිා 
පසරසරීය බෑපෑම් ඇති විය හැ . ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ නිසි ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණයක්  
භාවි ා යනො ළ පාසරසසර  ව්යයයන්  බෑපෑම් ඇති විය හැ . 
තිසරව්ාන ැ ය  - අෙෑව්්ම  මාගෙය  අසෑ පිහි  නිවිතිෙෑ නෙරයට යාබදව් පිහි  අව්ම කිරීයම් භූමිය 
පිහිටා ඇ . ඝන අපද්රව්ය  මගින් ප්රයශයය  අපිසරසිදුවීම නිසා මගීන් , පදි යින් හා අව්ට ව්ැසියන් 
අපහසු ාව්යන්ට ප්ම විය හැකි බැවින් වවුන්යේ   නස්සේෑට යහුතුව්ක් විය හැකිය. එම නිසා ඝන අපද්රව්ය 
නිසි යෑස  ළමනා රණය පිළිබඳ පාසරසසර  සහ සමාජීය බෑපෑම අතියයින් ව්ැදේම ය. 
 

8.2.9 වායු දූෂණය හා සම්බන්ධ් ගැළු) 
 

ව්ායු දූෂණයට දාය  ව්න ඉදිකිරීම් ව්යාපිති ව්නුයේ :ව්යාපිති භූමිය සැ සීම , ඩීසේ එන්ත න් යයොදා  ැනීම් 

 ටයුතු සිදු කිරීම, ගිනි  ැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රව්ය  ප්රව්ාහනය කිරීම, ඉදිකිරීම් අ රතුර භාවි   රන සහ 

ඉව් ෑන විෂ සහි  ද්රව්ය  ( පිපිරුම් රසායන ද්රව්ය )භාවි  කිරීම්  ,ය ොන්ක්රී්ට, සියමන්ති, ලී, ෙේ, සහ සිලි ා 
ව්ැනි ද්රව්ය  ව්ලින් ද අික  යෑද ව්ාදු දූෂනයට යහුතු ව්න දූවිලි හා ව්ායු දූෂණ  ාර  ඇති  රන එමගින් 

අ ර  ඒගඝ  ාෑයක් පුර යබොයහි දුර ට බෑපෑම් ඇති  රයි .මාගෙය වස්යසු පිහි  නිව්ාස, යසුව්ා සහ 

ව්ාණිජ යෙොඩනැඟිලි ය යරහි ව්ායු දුෂණයේ බෑපෑම ඍජුව්ම බෑනු ෑබයි .එයමන්ම  ව්දුරට්ම ව්ාණිජ 
යෙොඩනැඟිලි ව්ෑ පාසරයභිගි යින්ට සහ පදි යින්ට/මගීන්ට ව්ායු දුෂණය බෑපානු ෑබයි.  
 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි තත්ත්වයන් දහේු දවන් 

දගොඩනැවිය  වලළ හා යටිතල පහම්කම් වලළ ිදුවවිය හැකි හානි 
 

ඉදිකිරීම් උප රණ ව්ලින් යබ්ද සහ  ම්පන ඇති වීම සාමානය  ්ම්මව්යකි .ව්යාපිති ස්ථානය  ආසන්නයේ 
ජීව්්මව්න යෙොඩනැගිලි ව්ෑ  නිව්ැසියන් ය යරහි  යබ්දයේ  බෑපෑම සැෑකිය යුතු  රම් යී. එබැවින් යමම 
ව්යාපිතිය  මගින් අසේව්ැසි ප්රජාව්ට  යබ්දය හා  ම්පන බෑපෑම් ඇති ව්න අ ර වියයුෂයයන්ම නිව්ාස හා 
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ව්ාණිජ යෙොඩනැඟිලිව්ෑ සි න නිව්ැසියන් සහ ව්යාපාසර  ස්ථානයන් යව්  පැමියණන ෙනුයදනු රුව්න් 
ය යරහිද බෑපෑම් ඇති  රනු ෑබයි. දැනටම්ම ඉසර  ැලීමට  ෑක් වූ  යෙොඩනැගිලිව්ෑ ස්ථාව්ර්මව්යට 
 ම්පනය මගින්  බෑපෑම් ඇති  ෑ හැ . 
 

8.2.11 වැඩබිදම් දසේවකිනන් හා අවළ ප්රදේශවාසීන් අතර ඇතිවිය හැකි දනොසන්ම්න් තත්ත්වයන් 
 

සියලු යදනාම යපොදු ප්රයීය මාගෙ භාවි ා  රණ බැවින්  නිව්ාස ඉදිකිරීයම් ශ්රමි යින්   සහ නිව්ාසව්ෑ 
පදිේචි රුව්න් අ රද   ම් රුව්න් හා අසෑ යව්ළදසේ ව්ෑ පාසරයභිගි යින් අ රද  ආරවුේ ඇති විය 

හැ . 

 

8.2.12 දසේවක දන්වාිදක කඳවුරු සහ අදනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන් 
 

 ම් රුව්යේ  ාව් ාලි  යන්ව්ාසි  ස්ථාන යබොයහිවිට ව්යාපිති භූමියට ඉ ා ආසන්නයේ ඉදි රෙනු 
ඇ . ඇ ැම්විට ය ොන්ත්රා්ම රු ආසන්නයේ ඇති නිව්සක් කුලී පදනම ම  ෑබා ෙැනීමට යපළයඹනු ඇ . 
විිකම්ම  ඳවුරු  ළමාන රණ ක්රමයීද අනුෙමනය යනො ෑයහෝම  ම් රු ෙැටු, යපොදු පහසු ම් 
ුනව්මාරු  රෙැනීයම් ඒ යනොසන්සුන්  ්ම්මව්යන්, වවුන් අ ර ඇ ැම් සමාජ ෙැටු  හා අපද්රව්ය 
 ළමානා රණය පිළිබඳ ෙැටු ඇතිවීමට ඇති ඉඩ ඩ ඉහෑය.  ාව් ාලි  යන්ව්ාසි  ස්ථාන ව්යාපිති 
භූමියට ඉ ා ආසන්නයේ ඉදි රණු ෑැබුව්යහෝම ඝන අපද්රව්ය, අක්රමව්්ම මෑ අපව්හන පශාති 
 ළමාන රණය පිළිබඳව් ෙැටු ඇති විය හැකිය. එබැවින් එව්ැනි  ්ම්මව්යන් පිළිබඳව් අව්ාානය 
යයොුහ ෑ යුතුය. 

 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අතරු ර ප්රදේශවාසීන් වැඩබිමළ පිවිසීම දහේු දවන් ඔවුන්ළ මුහුන දීමළ ිදුවවිය හැකි 

අවධ්ානම් තත්ත්වයන්  
 

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

8.2.14 පුපුරණ ද්රවය සහ එවැනි දවනත් අනු රුදායක ද්රවය දහේු දවන් ඇතිවිය හැකි අවධ්ානම් 

තත්ත්වයන් 
 

අව්දානම් සහි  බෑවුයම් වියාෑ ෙෑක් යනොමැති වීම නිසා පාෂාණ පිපිරුම  සැෑකිය යුතු යෑස ඉස්මතු 

යනොයී. 

 

8 2 15 ඉදිකිරීම් කළයුු  හා මහජන ආරක්ෂාව :මාර්ගය  ාවිතා කරන මගීන්ළ ඇති අවධ්ානම 
 

සති අන් යේ සතියපොළ හා එදියනදා යපොළ යෑස  යමම ප්රයශයය භාවි ා  රනු ෑබන යහයින් යමම 
ප්රයශයයේ   ාගයබුනෑ ප්රයශයයක් යී.  ව්ද  බර ඉදි කිරීම් යන්ත්ර  කිහිපයක්ද යමම ස්ථානයේ ක්රියා්මම  
කිරීමට නියමි ව් පව්ීන. ප්රාාන මාගෙය  සහ නාය යාමට ෑක් වූ බෑවුම සහ අයනකු්ම යෙොඩනැගිලි අ ර වූ  
නිදහස් ඉඩ ප්රමාණය සාේපු ක්රියා ාසර්මව්යන් සහ ඉදිකිරීම්  ටයුතු යන යදඅේයයේම එ ව්ර 
ක්රියා ාසර්මව්ය  සඳහා ඉ ා අඩු හැකියාව්ක් පව්ීන.එමනිසා සාේපු ව්ෑ ක්රියා ාසර්මව්යන්ට බාාාව්න් ඇති 
වීම ,පදි  යීදි ාව් අව්හිර වීම සහ බර යන්යත්රිප රණ එහා යමහා යායමන් අනතුරු සිදු වීයම් අව්දානම 
ඉදිකිරීම් අදියරයන්හි ඒ යමම ස්ථානයේ වියාෑ යෑස සැළකිය යුතු  රම් යී.    
 
 

8.2.16 වයාපෘති කාල සීමාව ු ල දසේවක ආරක්ෂාව 
 

යමහි ඒ වියාෑ ඉදි කිරීයම් යන්ත්ර  සීමි  ව්ැඩ අව් ායය   ඒ භාවි ා  රනු ෑැයබ්. ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් 
යන්යත්රිප රණ ව්ලින් අනතුරට ෑක් වීයම් අව්දානම ෑනෑම ඉදිකිරීම් සථ්ානය ට යපොදු වුව්කි. 

ය ොන්ත්රා්ම රුව්න් ඉදිකිරීම්  ටයුතු සඳහා බාෑව්යස ්ාර  ම් රුව්න් )ළමයින්) යයදවීයමන්, වවුනට 
බරප ෑ අනතුරු හා තුව්ාෑ සිදුවීයම් අව්දානමක් ඇ . 
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9 මහජනතාව ,අදනකුත් පාර්ෂවකරුවන් දවනුදවන් පවත්වා ඇති දහෝ පැවැත්ීමමළ නියමිත උපදේශන 

දසේවාවන් . 
 

කුුහදුනී නයනා; ක්යෂුත්ර   චාසර ාව්  අ රතුර  ඒ සාේපු හිමියයකු ව්න කුුහදිනි නයනා මහ්මමියට   උපයදස් 
ෑබා දුන් අ ර   යමම අව්ම කිරීයම්   ව්යාපිතිය   පිළිබඳව් ඇය දැනුව්්ම වීම සිදු විය .යමම අව්ම කිරීයම් 

ව්යාපිති   සාේපු හිමියන්ට ඉ ා ප්රයයිජනව්්ම ව්න බැවින් යමම ව්යාපිතිය   සඳහා වවුන් පූගණ සහයයිෙය 

දැක්වීය. 

 

9.1 අදාල පාර්ෂවකරුවන් සමග පැවති උපදේශන දසේවාවන් වලදී ඇති වූ එකඟතාවයන් හා නිර්දේශයන් 

(දයොමුව: ඇමුණුම III. 
 

නිවිතිෙෑ ප්රායශය ය  සභාව් සහ  නිවිතිෙෑ සුමන මහා විදයාෑයේ  විදුහේපතිව්රයා ව්න යක්.ක. වීරසිේහ 
මහ ා යමම අව්ම කිරීයම්  ව්යාපිතිය  පිළිබඳව් විදැනුව්්ම  රන ෑ ඒ.  

10. විදශේෂිත පාිසසිසක හා සමාජීය බලපෑම්: ජාතික දගොඩනැවිය  පර්දේෂණ සංවිධ්ානදේ විදශේෂිත 

ක්රියාමාර්ග දහෝ මැදිහත්ීමම් අවශය වන සමාජ, පාිසසිසක බලපෑම් දහෝ අවදානම් ඇතිවන අංශයන් 
 

10.1 ජලය දහෝ දතත් බිම් සඳහා වන බලපෑම් (ඇල මාර්ග වල අපද්රවය එකු  ීමදමන් ිදුවවන 
ගැළු)). නායයාම් ස්ථානදේ ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම ු ළන් දිගුකාලීන බලපෑම් සහ වියහැකි 
බලපෑම සහ අවදානම් තත්ත්වය 
 

යන්යත්රිප රණ  ව්ෑ ය ේ සහ යව්න්ම හානි ර ද්රව්ය  / දූෂ  අවිිකම්ම යෑස බැහැර කිරීම,  ාව් ාලි  
ෙබඩා ටැේකි ව්ලින්   ාන්දු වීම , ඝන අපද්රව්ය  සහ ව්ැඩබිම්ව්ෑ සිට අපිසරසිදු ජෑය බැහැර කිරීම / ඉව්්ම 
කිරීම මගින් පසරසරයට අහි  ර බෑපෑම් ඇතියී.යමම ස්ථානයට ආසන්නව්  ජෑ මාගෙ යනොමැති බැවින්, 

එමගින් සිදු ව්න බෑපෑම යමම සථ්ානයට පමණක් සීමා ව්න අ ර යනොගිනිය හැකි  රම් යී.  
 

10.2 ඛාදන ක්රියාවය ය ආරිත බලපෑම් හා ගංඟා පු දේ ිදුවවන දවනස්ීමම් 
 

ව්ැසි සහි   ාෑගුණය තුළ අයේක්ෂි  ව්ැඩ  ටයුතු සිදු ළයහෝම ඉහෑ බෑවුම් ප්රයශයය ම  සිදුව්න ඛාදන බෑපෑම් 
ඉහළ ව්න අ ර  ය ්ම  ාෑව්ෑ ඒ  ඉහළ   ාව් ාලි  ඝන ද්රව්ය සහි  ජෑය ජෑ  ාණු ව්ෑට ඇතුේ විය හැ . 

 

10.3 පුපුරන ද්රවය සහ අනු රුදායක ද්රවය  
 

නායයාමට ප්ම බෑවුයම් වියාෑ පාෂාණ යහි ෙේ කිසිව්ක් යනොමැ . එබැවින් යමම ස්ථානය සඳහා පාෂාණ 
පිපිරවීම සිදු කිරීම අව්යය යනොයී. 

10.4 ඉදිකිරීම් භූමියළ ආසන්නව වාසය කරන ඉහල හා මධ්ය වශදයන් අතිවිය හැකි අවධ්ානම් තත්ත්වයන් 

(නාය ඉහල ප්රදේශය, පහල ප්රදේශය හා පහල ගංඟා නිම්න ප්රදේශය. 
 

ඉදිකිරීම්  ටයුතු නිසා මහජන ආරක්ෂාව් )සාේපු සහ පාසරයභිගි යින්, මගීන් සහ පදි යින් ,ක්රීඩා පි ය  

භාවි ා  රන ළමයින්), යබ්දය, ව්ායු දූෂණය හා  ම්පන බෑපෑම් සහ පහෑ බෑවුයම්  යෙොඩනැගිලි ව්ෑ 
ඉසර  ැලීම්  )සාේපු හා අයනකු්ම යසුව්ා යෙොඩනැගිලි). 
 

10.5 නාය ස්ථානයළ අසය න්ම පිහිටි ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අදනක් ස්ථාන 
 

අව්ම  රන ෑද ස්ථානය පිහිටා ඇ්මය්ම නිවිතිෙෑ නෙරයේ ව්යාපාසර  ප්රයශයය ය.  ාගයාෑ කීපයක් 
)බැේකු), සාේපු සහ යසුව්ා සැපයුම් සථ්ාන යමම සථ්ානය අව්ට පිහිටා ඇ . යන්ත්ර එහා යමහා යාම, යබ්දය, 

 ම්පන ආදිය මගින් නිව්ැසියන්ට, යෙොඩනැගිලි ව්ෑ ව්යාපාසර යින්ට ඉදිකිරීම් ව්ෑ ඒ බෑපෑම් ඇති විය 

හැකිය.  ව් දුරට්ම, මැණික් විකිණීම සිදු රනු ෑබන ස්ථානය හානියට ප්ම ප්රයශයයයන් ක්ටග 150 ක් 
පමණ දුසරන් පිහිටා ඇ . මැණික් යව්ළදාම සිදු  රනු ෑබන  ාෑයේ ඒ  රථ ව්ාහන  දබදය ඉහළ ව්න අ ර  

100 ට ව්ැඩි පිසරසක් )ෙැණුම් රුව්න්, ශ්රමි යන්  සහ මැණික් හිමියන්) යව්ළදාම  රන  ාෑය තුෑ යමම 
ස්ථානයේ සසර සරන බැවින් රථව්ාහන ාාව්නයට බාාා ඇති විය හැකි ය. 
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10.6 ඉදිකිරීම් කළයුු  මවින් මහජනතාවළ ආරක්ෂාවඉහළ අවදානමක් : ඇති මගීන් සඳහා 
 

යමය  ාගයබුනෑ ප්රයශයයක් ව්න බැවින්, යබොයහි පිසරස්  දහව්ේ  භාෙයේ )පාසේ යීෑාව්,  ාගයාෑ 
යීෑාව්) මාගෙය භාවි   රයි.  ව්ද  බර ඉදි කිරීම් යන්ත්ර  කිහිපයක් යම් ස්ථානයේ ක්රියා්මම  වීම සිදු යී 
යමම සථ්ානයේ ක්රියා්මම  කිරීමට නියමි ව් පව්ීන. ප්රාාන මාගෙය  සහ නාය යාමට ෑක් වූ බෑවුම සහ 
අයනකු්ම යෙොඩනැගිලි අ ර වූ  නිදහස් ඉඩ ප්රමාණය සාේපු ක්රියා ාසර්මව්යන් සහ ඉදිකිරීම්  ටයුතු යන 
යදඅේයයේම එ ව්ර ක්රියා ාසර්මව්ය  සඳහා ඉ ා අඩු හැකියාව්ක් පව්ීන.එමනිසා සාේපු ව්ෑ 
ක්රියා ාසර්මව්යන්ට බාාාව්න් ඇති වීම ,පදි  යීදි ාව් අව්හිර වීම සහ බර යන්යත්රිප රණ එහා යමහා 
යායමන් අනතුරු සිදු වීයම් අව්දානම ඉදිකිරීම් අදියරයන්හි ඒ යමම සථ්ානයේ වියාෑ යෑස සැළකිය යුතු 
 රම් යී. 
 

10.7 වැඩබිම ු ලළ සාමානය පුේගලිනන් ඇු ේ ීමදම් දහෝ හරහා ගමන් කිරීදම් අවශයතාවය  
 

යව්න්ම අරුහණු සඳහා අඩවියට ඇතුු වීමට වියයුෂ අව්යය ාව්යක්  යනොමැ . ය යසුයව් ්ම, හි ාම ා 

යහි හදිසි  ටයුතුව්ෑ ඒ මිනිසුන්යේ අනව්සර පිවිසුම නිසා ක්රියා ාරී යන්යත්රිප රණ, ව්ාහන, විදුලිය හා 
පුපුරණ ද්රව්ය භාවි ා ව්න බැවින් හානි සිදුවිය හැකිය 
 

10.8 දසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැළු) - දකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා සම්මත විවිම්ම් ඉක්මවා යන 

විදශේෂිත H & S (දසෞඛය හා ම්රක්ෂිතතා. ්රමදදදයන්  
 

යමම ව්යාපිති ස්ථානයට  අදාළව් යසෞඛය  හා ආරක්ෂණ ෙැටලු ෑනෑම නායයාම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න 
ස්ථානය ට යපොදු යී.  ESMF  ඒ එව්න් යපොදු E & HS ෙැටු සා ච්ඡා  ර ඇ . ඉදිකිරීම් හා ඉේත යන්රු 

යසුව්ා අව්යය ාව්යන් පිළිබඳව් සවිස් රා්මම ව්  5: 2003 ව්ෙන්තියේ ද  ආරක්ෂි  උප රණ සහ 

ඇඳුම්:2003  ද ව්ැඩ  රන  ්මව්යන් සහ ප්රජා  යසෞඛය  හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳව් ෑන්සු පත්රි ායී සඳහන් 
පසරදි දක්ව්ා ඇ  . 
 

10.9 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී දලස ශ්රමය ලබා ගැනීම. 
 

ව්ැඩ  රන  ්ම්මව්යන් සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්රයේ යේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනූව් ළමා 
ශ්රමය සහ බෑහ්ම ාරී යෑස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම සවිස් රා්මම ව් දක්ව්ා ඇ . 

11  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය වන අනුමැතීන් සහ විදරෝධ්තා දනොමැති බව 
 

11.1 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 i.දිස්්ම සරක් යේ ම්  ාගයාෑයේ අනුමැතිය 
 

දිස්ත්රික් යේ ම්ව්රයායේ අනුමැතිය ෑබා ෙැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ක් රණ  මිටුව්ට ව්යාපිති 
යයිජනාව් ඉදිසරප්ම  ළ යුතු අ ර, දිස්ත්රික් සම්බන්ක් රණ  මිටුව්ට පළාය්ම මහ ඇමති ව්රයා හා 
පාගය්ව් රුව්න්යේ ආය න ද සහභාගී ව්නු ඇ . PMU නිෑාාසරයා යමම ව්යාපිතිය ඉදිසරප්ම  රනු ෑබන 
අ ර, ව්යාපිති ය ොරතුරු සහ පාසරසසර  හා සමාජීයය විවිා ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටු සා ච්ඡා 
 රනු ඇ . යමම රැස්වීයමහි නිගයශයය ESMP ක්රියා්මම  කිරීම සඳහා සෑ ා බෑනු ඇ . 

 
ii. සැෑසුම්  මිටුයී අනුමැතිය 
 

නිවිතිෙෑ   ප්රායශය ය  අික ාසරයේ  සැෑසුම්  මිටු විසින් යමම ව්යාපිතියට අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය. 
 

11.2 දතෝරාගත් නනායයෑම් ිදුවවූ ස්ථානදේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වු  සමාගම් ඉඩම් 

හිමියන්දගන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
 



 

 
 

 

 
 

11 

 

11.3 මධ්යම පිසසර අිකකාිසය, වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්ු ව, වනජීීම සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්ු ව 

මවින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම  
 

මායම  පසරසර අික ාසරයට  අනුව් 772/22 දරණ පස සේරක්ෂණය කිරීයම් පන  යටය්ම යමම ප්රයශයය 
පිහිටා ඇ . ර්මනපුර දිසත්්රික් යේ  ජාති  සම්ප්ම  ළමණා රණ මායස්ථානය විසින්  ඇඹිලිපි ය  
ප්රයශයය හැර අයනකු්ම ප්රයශය සේයී ඒ ප්රයශයයන් යෑස ෙැස්ට  ර ඇති අ ර  ක සඳහා  මායම  පසරසර 

අික ාසරයේ අනුමැතිය අව්යය යී. යමහි ව්නාන් ර රක්ෂි යන් සහ ව්නජීවී ව්ාසස්ථාන යනොමැති බැවින් ; 
ව්න සේරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් සහ ව්නජීවී සේරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් අනුම  කිරීම අව්යය  
යනොයී. 
 

11.4 දවනත් අනුමැතීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්බුන් ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා  ප්රායශය ය  භූ විදයා සක්ක්ෂණ 

හා ප ේ  ාගයේයයේ අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය. 

ii. ද්රව්ය ඉව්්ම කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ේ  ාගයේයයේ අනුමැතිය )අව්යය ව්න්යන් නම් 

පමණි). 

iii. අපද්රව්ය හා යා  ය ොටස් බැහැර කිරීම සඳහා පාලින්ද නුව්ර  ප්රායශය ය  සභායී අනුමැතිය ෑබා 

ෙ  යුතුය. 

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

ප්රායශය ය  යේ ම් හරහා අනුමැතිය ෑබා ෙ  යුතුය. 

v.   ස්ථානයේ යමයහයුම්  ටයුතු සඳහා විදුලි සැපයුම ෑබා ෙැනීමට ෑේ ා විදුලිබෑ මණ්ඩෑයේ    

ප්රායශය ය  ාගයාෑයයන් අනුම  කිරීම අව්යය යී. 

 vi.      අව්ම කිරීයම්  බෑවුයම් ජීව් ව්යාපිති  ෑමනා රණය සඳහා අව්යය පැළෑ  ශ්රී ෑේ ාව්ට ආනයනය 

 රන්යන් නම් 1999 අේ  35 දරණ පැෑෑ  සේරක්ෂණ පන  යටය්ම  ටුනාය   ජාති  යා  

නියරිාායන යසුව්යේ   ිෂි අායක්ෂ   ජනරාේට යට්මව් සහ ය ොන්යශසිව්ෑට අනුව් නිකු්ම 

 රන ෑද පැළ ආනයන බෑපත්රයක් ෑබා ෙ  යුතුය. 

 

 

 

 

11.5 පුේගය ක ඉඩම් හිමිකරුවන්දගන් අනුමැතිය ගැනීම / විදරෝධ්තා දනොමැති බව/ නීතයානුලවලව 

බැඳුණු එකඟතාවයන්  
 

ඉඩම් හිමියන්)නිවිතිෙෑ ප්රයශය ය සභාව් ) සහ ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් අික ාසරය අ ර ව්ුහයන් ඉව්්ම 

කිරීම  , භූමියට පිවිසීම, ඉදිකිරීම් ව්ැඩ සහ දිගු ාලීන නඩ්මතු  ටයුතු ව්ෑ යය ඒම සඳහා කිරීමට කිසිදු 

වියරිායක් යනොතියබන බව්ට නි යානුකුෑව්  බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අ්මසන් කිරීම සිදු  රනු ෑබයි  . ඉඩම් 

හිමියාට ව්ුහය  තුලින්  ව් නා භාණ්ඩයක් ෑබා ෙැනීම සඳහා ය ොන්ත්රා්ම රු  විසින් පහසු ම් ෑබා දිය 

යුතුය. ව්යාපිතිය විසින් ව්ුහය  ඉව්්ම කිරීයම් පිසරව්ැය දරයි. 

අනුමැතිය ෑබා ෙැනීම සඳහා නියමි   ාෑ සටහන 1 ව්ගුයී දක්ව්ා ඇ . 
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12. පාිසසිසක සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

වියයුෂයයන් අේය 8 සහ 10 හි හඳුනාෙ  හැකි බෑපෑම් හා අව්දානම්  ළමනා රණය කිරීම සහ අව්ම 
කිරීමට ෙ  හැකි ක්රියාමාගෙ. යමය ESMP හි වියයුෂි  නිගයශය හා අව්යය ාව්න් තුෑ ඇතුෑ්ම ව්නු ඇ . 
 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීදම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

යමම සථ්ානය  තුළ ව්යාපිතිය  ම  පදනම් වූ නැව්  පදිේචි කිරීම් යනොමැ . නුහ්ම අව්දානම්  ළාපයේ 
ව්යාපාර ස්ථාන කිහිපයක් තියබ්. 
 

12.2 ජනතාව ඉවත් කිරීම 
 

අෑාභහානි වූ  යව්ළඳසැේ තුන  පදිේචි රුව්න් දැනටම්ම නාය යාමට ෑක් වූ  බෑවුයම් ඉහෑ  ප්රයශයයයන්  

ඉව්්ම  ර ඇ . ජා.යෙො.ප.යසු. ව්ාග ාව්ට අනුව්, යව්ළඳසේ හිමියන් අව්දානමට ෑක්වීම යහුතුයව්න් සාේපු 
ව්ලින් පිටව් යෑමට උපයදස් දුන්හ. එයහ්ම වවුන්  ම සාේපු ව්ලින් ඉව්්ම වීම සිදු  රනු  ෑබන්යන් අික  
ව්ැසි  ාෑව්ෑ ඒ පමණි. නාය යාම යහුතුයව්න් සති යපොළට යාබද භූමිය යව්  යෙන යන ෑ ඒ . 
 

12.3 හානියළ පත් ද ෞතික වුහයන් , යටිතල පහම්කම් ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 
 

ඉදිකිරීම් අදියර අ රතුර අෑාභහානි වූ  යව්ළඳසැේ )සිේෑර යව්ළඳසැේ සහ ඇඹරුම්  ම්හෑ) ඉව්්ම  ළ 
යුතුය. අයිති රුයේ සම්පූගණ අනුමැතියකින් ය ොරව් හානි වුව්ද ඉදි ළ නිව්සක් ඉව්්ම යනො ළ යුතුය. 
නිව්ස ඉව්්ම  කිරීමට අව්යය  නම් ඉව්්ම කිරීම සඳහා අයිති රුව්න් එ ඟ වීම සඳහා අව්යය දැනුව්්ම කිරීම  
 ෑ  යුතුය. අනාෙ  ව් නා මක් යනොමැති නිසා ව්යාපිතියේ පිසරව්ැය මගින්  ව්ුහය  ඉව්්ම කිරීමට  

අයිති රුට අව්යය  විය හැකිය. එයහ්ම, ව්ුහය ඉව්්ම කිරීයම් කිසිදු වියරිායක් යනොමැති ඉඩම හිමි රුව්න් 
අ ර නි යානුකුෑ යෑස  බැඳීම් ඇති ර ෙැනීම අනිව්ාගය යී. 

 

ව්ගුව් 1: අනුමැීනන් ෑබා ෙැනීම සඳහා 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 දේකම් කාර්යාලදයන් 
අනුමැතිය 

අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 

ව්යාපිති සා ච්ඡාව් 

අදහස්ව්ෑට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

        

සැලම්ම් කමිටුදද අනුමැතිය 

අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 

ව්යාපිති සා ච්ඡාව් 

අදහස්ව්ෑට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

        

RDA සහ  CEB අනුමැතිය  
අයදුම්ප්ම ඉදිසරප්ම කිරීම 

අදහස්ව්ෑට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම  

        

දවනත් අනුමැතීන් 

GSMB 

ආරක්ෂ  අමා යාේයය )අව්යය ාව්ය 
අනුව්) 
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12.4 වයාපෘති වයාපෘති දහේු දවන් දේපල   /  ාවිතයන් අහිමි ීමම සඳහා වන්දි ඉේලා ිදටීම 
 

ව්යාපිති ව්යාපිති  ඉ ා  සීමි  ඉඩ ඩක් තුෑ  සිදු ව්න බැවින් ය ොටස් කිහිපය ට යම් හානි සිදු විය හැ . 
එබැවින් සිදු විය හැකි හානි සඳහා ව්න්දි ඉේෑා සි ය හැ . 
 

i. දැනටම්ම හානියට ප්ම යෙොඩනැගිලිව්ෑ  ැණීම් යහතුුයව්න් ඉසර  ැලීම හා  ම්පනය  

ii. යව්න්ම අව්දානම් සහි  යෙොඩනැගිලි ව්ෑ  ැණීම් යහුතුයව්න් ඉසර  ැලීම හා  ම්පනය 

iii. අබෑන් වුව්යහෝම විදුලි රැහැන්, ජෑ සැපයුම් මාගෙ සහ දුර ථන මාගෙ ව්ැනි ය  ෑ පහසු ම් ව්ෑට 
හානි සිදු වුව්යහෝම වි ේප මූෑාශ්ර යහි ක්ෂණි  අලු්මව්ැඩියා කිරීමක් කිරීම . 
 

12.5 පහත සඳහන් ක්දෂේත්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීදම් වැඩසළහන් ක්රියාත්මක කල යුු ය 
 

i. ජාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සේවිාානයේ ව්ගෂාප න මූලි  අනතුරු ඇඟවීම් සඳහා ප්රතිචාර 
දැක්වීම සඳහා අව්දානම් නියව්ස්ව්ෑ නිව්ැසියන්  දැනුව්්ම කිරීම හා නාය යායම්  අව්දානම ෙැන අව්ට 
ජනයා දැනුව්්ම කිරීම. 

ii. අව්ම කිරීයම් ව්යාපිති සිදු  රන අ ර තුර ඒ පාසයේ ක්රීඩා පි යට පිවිසීයම් අව්දානම  පිළිබඳව් පාසේ 
ප්රජාව් ,ගුරුව්රුන් හා ශිෂයන් දැනුව්්ම කිරීම . 
 

12.6 සැලම්ම් මත පදනම් වූ පාිසසිසක  / සමාජ කළමනාකරණ ්රමදදදයන් සලකා බැලීම. 
 

යමම භූමිය ග්රාම සැ ැස්ම තුළ යසෞන්දගයා්මම ව් සුන්දර පසරසර හි  ාමි පසරසරයක් තුළ පිහිටා ඇ . 

එබැවින්, පසරසර හි  ාක් හා සමාජීය ව්යයයන් සැෑසුම් සෑ ා බැලීම නිගයශය  රනු ෑැයබ්. 

 

ව්ගුව් 2 : සැෑසුම් අදියයග ඒ පාසරසසර  හා සමාජීය   රුණු සෑ ා බැලීම. 

අේෙය 
යමම ව්යාපිති ප්රයශයය 

සඳහා සෑ ා බැලීම සඳහා 

නිගයශශි  ම්ටටම 

i ස්වා ාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත දලස සැලම්ම් 

කිරීම  

ජනාව්ාස ඉව්්ම කිරීම සහ යා  වියයුෂයන් ඉව්්ම කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න 

ව්යාපිති වියයුෂි  සැෑසුම් සැෑකිේෑට ෙ  යුතුය. ව්ැදේම යා  වියයුෂ 

ව්ික්ෂෑ ා අව්රණය සමෙ බැඳී ඇ්මනම්,  යා  සේරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණව්්ම 

අව්ාානයක් යයොුහ  ළ යුතුය 

 

මායම  

ii වාසසථ්ාන සම්බන්ධ්තා සහ සත්ත්ව මංදපත් 
ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහි ව්යාපිතියට පිවිසීමට යහි ෙැඹුරු  ානු පශාති 
ආදිය සඳහා යහි  වියාෑ ව්යයයන් ව්නාන් ර ය ොටස් ඉව්්ම කිරීම්ට සිදුව්න්යන් 
නම් සැෑසුම් තුළ ස්මව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්බන්ා ා යනොබියදන යෑස  
ස්මව් මේයප්ම ව්ික්යෑ ා ීනරු ආදිය ඇතුළ්ම විය යුතුය aඅ ර බෑපෑම එම 
ස්ථානයට පමණක් අදාෑ යී. 

  

අව්ම  

 

 iii.ජල සම්පත්  සංරක්ෂණය 

යමයට පිෂ්ඨය හා උප පිෂ්ඨය යන යද ම ජෑය ෑබා ෙැනීම අඩේගුයී. 
ෑබාේම ජෑය සායේක්ෂ ව්යයයන් යහොඳ  ්ම්මව්යේ පව්ීන නම් යහොඳින් 
සැෑසුම්  ර යමම ජෑය යා  ව්ෑට සහ අසේව්ැසි ප්ර ජාව්යේ පානීය සහ 

අයනකු්ම ජෑ අව්යය ා සඳහා ෑබා දිය යුතුය .යමම ප්රයශයය තුළ වියළි 
 ාෑව්ෑ ඒ ජෑ හිඟයක් ඇති විය.එබැවින්  යමම ෑබාේම ජෑය වි ේප 
ජෑ ප්රභව්යක් යෑස භාවි   ළ හැකිය. 

 

අදාෑ යනොයී   

iv ස්ව ාව දසෞන්දර්යාත්මකව ගැලදපන සැලම්ම්  සලකා බැලීම් මාගෙයේ  බෑවුම සඳහා 

අික  යී  
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යසෞන්දගයා්මම  සේයී ඒ පසරසර නිගමාණයේ ඒ ස්ව්භාවි  පසරසරය හා 

සේ ෑණය ව්න එයමන්ම දියය අව්ම ව්න යෑස ව්යහයන් සැෑසුම් කිරීමට 

සැෑකිලිම්ම විය යුතුය. ක සඳහා සුදුසු ස්ථාීය ව්යහයන් නිගමාණය කිරීම සඳහා 

භූ දගයන ෙිහ නිගමාණ ශිේපීන්යේ යසුව්ය ව්ැදේම යී. 

v හිසත පාිසසිසක ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පසරසර හි  ාමි සේයී ඒ ව්ාසස්ථානව්ෑ ආපදා අව්ම කිරීම් යබොයහොමයක් සිදු 

 රනු ෑබන බැවින්, පසරසර හි  ාක් හසර   සැලම්ම් ගැන සැෑකිලිම්ම විම 

ව්ඩා්ම උචි ය. උදාහරණයක් යෑස: ඛාදනය පාෑනය සඳහා යශය ය ව්ික්ෂෑ ා 

වියයුෂ භාවි ා කිරීම, පසරසරයේ විවිා්මව්ය පව්්මව්ා ෙැනීමට වියයුෂ යා  

සේයයිජනයන් යයොදා ෙැනීම. ආක්ර මණය ලී යා  වියයුෂයන් යයොදා  දනොගැනීම. 

ඉහෑ  

vii දසේවකිනන් / මගීන් සහ ප්රජා  ආරක්ෂාව 

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

මගීන්ට අන් රා ාරී විය හැකිය. එබැවින්  තට්ටු, ආරක්ෂි  දැේ ව්ැනි සැෑසුම් 

 ළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැෑකිේෑට ෙ  යුතුය. 

අික 

viii ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන්   

ජෑ අපව්හන  ළමනා රණය තුෑ ඒ, ජෑය යබික්කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ෑට 

යෙන යනු ෑැයබ්. ව්ැසි  ාෑව්ෑ ඒ යමම ජෑාපව්හනයයහි  ගලා එදම් දදගය 

සැෑකිය යුතු යෑස ඉහළ යා  හැකි අ ර යමය අම ර ප්රමාණයක් ද එ තු  
විය හැකිය .එබැවින් සැලම්ම් කිරීයම් ඒ අික  ජෑාාරාව්න් ස්ව්භාවි  ජෑ 
මාගෙ ව්ෑට යීෙයයන් ෙෑායාම අව්ම කිරීම සඳහා බාා යන් ප්රමාණව්්ම 
යෑස යයොදා ෙැනීමට සැෑකිලිම්ම විය යුතුය. 

අව්ම 

ix අවම පම් නඩත්ු  කිරීම්  හා දමදහයුම් සැළම්ම් කිරීම 

හානිය අව්ම කිරීයම්  ාගයේ ඒ  ජෑාපව්හන  ළමණා රණය සඳහා ගුරු්මව් 
 ාණු ව්ැනි අක්රිය ශිේප ක්රම )අම ර යක්ති ප්රබව්යක් අව්යය යනොව්න ) සෑ ා 
බැලිය යුතුය.  ාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරදි පයිේප 
විෂ ්ම්භය, සිදුරු ව්ෑ  විෂ ්ම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සෑ ා බැලිය 
යුතුය.  ානු ජෑය ස්ව්ාභාවි  දහරාව්න්ට එ තු  රවීමට අයේක්ෂා  රන්යන් 
නම්, ඛාදනයට වයරෝමතු යදන, යරොන් මඩ රදව්ා ෙැනීයම් පශාති ආ ඒ 
යනොයයක් නඩ්මතු ව්ුහ සැෑසුම්  ළ යුතුය. 
අික   ාෑපසරච්යේදයක් තුෑ යශය ය  ාෑගුණි   ්ම්මව්යන්ට වයරෝමතු යදන 

පසරදි ව්ුහයන් සඳහා භාවි ා  රන ද්රව්ය ප්රයීයයමන් ය ිරා ෙ  යුතුය. ව්ායන් 

ව්ූහයන් භාවි ා කිරීයම් ඒ  වියයුෂයයන් විඛාදන ව්ැෑකීයම්  ාක්ෂණි  ක්රම 

සැෑසුම්  ළ යුතු අ ර සියුම් යරොන්මඩ උප නළ මාගෙ ව්ෑට  ාන්දු වීම 

ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙ  යුතුය. 

 

 

 

අික  

 

12 7 ඉදිකිරීම් අදියර අතරු ර   බලපෑම් අවම කිරීම 
 

12 7 1 ඉදිකිරීම් අදියර තළ දකොන්තාත්කරුවන්දේ පාිසසිසක හා සමාජ කළමනාකරණ අනුලවල ීමම 

සඳහා වන ප්රමිතීන් 
 

පාසරසසර  සහ සමාජීය බෑපෑම් අව්ම කිරීම හා  ළමනා රණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාගෙ සාමානයයයන්  
සියලු නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපොදු යී. යමම බෑපෑම් යබොයහි දුරට ඉදිකිරීයම්  ටයුතු ව්ෑ 

ක්රියා ාසර්මව්යට යහුතු යී. එබැවින් ඉදිකිරීයම් ඒ ව්න බෑපෑම අව්ම කිරීම ය ොන්ත්රා්ම රුයේ යුතු මකි. 

ඉදිකිරීම් අදියයග ඒ ය ොන්ත්රා්ම රුව්න්යේ ෑේසු පත්රි ායී  ඇතුෑ්ම  ර ඇති පාසරසසර  සහ සමාජ සහ 
යසෞඛය  සහ ආරක්ෂණ (ES & HS)  ළමනා රණයට අනුකූෑව් ය ොන්ත්රා්ම රුව්න්යේ අව්යය ාව්ය  
ය යසු විය යුතුද යන්න පිළිබඳව් ජාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සේවිාානය විසින් ස ස ් ර ඇ . යමම 

ය ොටස සඳහා අදාළ අේයව්ෑ ගුණා්මම  බව් දැක්යව්න ප්රාාන ය ොටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර 

සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් ය ොන්ත්රා්ම රුව්න් සඳහා යයොුහ  ළ යුතුය. 
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ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුකූෑ වීම සඳහා ය ොන්ත්රා්ම රුයේ අව්යය ාව්  

දයොමු අංකය: පාිසසිසක 

සමාජ කළමනාකරණ 

සැලැස්මළ අනුව  

ඉඳිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරුවන්දේ 

වගකීම  

අිනතමය 

අදාල වයාපෘතියළ 

2002.  පාිසසිසක හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුෑ ෙබඩා කිරීම  අතිශිනන්ම වැදගත්(මාගෙ යව්න් 
කිරීම) 

2002.2 2) යබ්ද හා  ම්පන අතිශිනන්ම වැදගත්( නිව්ාස  ) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉසර  ැලීම් හා හානි සිදුවීම  අතිශිනන්ම වැදගත්( නිව්ාස  ) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අදාළ 

2002.2 5)  සළ බැහැර කිරීම අතිශිනන්ම වැදගත් 

2002.2 6) දූවිලි පාෑනය අතිශිනන්ම වැදගත් ( 
යෙොඩනැගිලි, මගීන් ,පදි යින් 
සහ  කුලී නිව්ැසියන්) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ 

2002.2 8) ජෑය අදාළ 

2002.2 9) යා  හා ස්මව් වියයුෂ අව්ම යෑස අදාෑ යී   

2002.2 10) යභෞති  හා සේස් ිති  සම්ප්ම සමහර විට අදාළ යී 

 

2002.2 11) පාේශු ඛාදනය අතිශිනන්ම වැදගත් 

2002.2 12) පාේශු දූෂණය අදාළ 

2002.2 13) Borrowing Earth  අදාළ 

2002.2 14) ෙේව්ෑ යමයහයුම් අදාෑ යනොයී   

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්යත්රිප රණ නඩ්මතුව් )දූෂණය) අදාළ 

2002.2 16) මහජනතාවළ බාධ්ා කිරීම අතිශිනන්ම වැදගත් 

2002.2 17) උපදයෝවිතා දසේවා සහ මාර්ගදේ ඇති පහම්කම් අතිශිනන්ම වැදගත් 

2002.2 18) දෘෂ්ය පිසසරය වැඩි දියුණු කිරීම අදාළ 

2002-5. පාසරසසර  
අක්ක්ෂණය 

 

 

 

මූලි  සක්ක්ෂණ )ව්ා ය, ජෑය, යබ්ද,  ම්පන, 
ඉසර  ැලීම් සක්ක්ෂණ) 

වයාපෘති වියයුෂි  නිරීක්ෂණ 
සැෑැස්මක් යයොුහ  රන්න 

මූලි  සක්ක්ෂණ )ව්ා ය, ජෑය, යබ්ද,  ම්පන, 
ඉසර  ැලීම් සක්ක්ෂණ) 

වයාපෘති වියයුෂි  නිරීක්ෂණ 
සැෑැස්මක් යයොුහ  රන්න 

ඉදි කිරීම් අ රතුර සක්ක්ෂණ )ව්ා ය, ජෑය, 
යබ්ද,  ම්පන, ඉසර  ැලීම් සක්ක්ෂණ) 

වි ේපයකි 

ව්ැඩබියම්  යමයහයුම්  ාෑය තුෑ සක්ක්ෂණ අදාළ 

2003. වැඩ දකොන්දේිද සහ ප්රජා දසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂි  සේවිාානය සහ සන්නියීදනය අතිශිනන්ම වැදගත් 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බෑකිරීම අදාළ 

2003.4 ආරක්ෂ  ව්ාග ා සහ අනතුරු පිළිබඳ දැනුම්  ඒම අතිශිනන්ම වැදගත් 

2003.5 ආරක්ෂ  උප රණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශිනන්ම වැදගත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශිනන්ම වැදගත් 

2003.7 ප්රථමාාාර පහසු ම් අතිශිනන්ම වැදගත් 

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ොරතුරු සහ 
පුුනණුව් 

අතිශිනන්ම වැදගත් 
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2003.9 යන්යත්රිප රණ සහ සුදුසු ම් ෑ්ම පුශෙෑයන් අතිශිනන්ම වැදගත් 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය ෑනෑම ව්යාපිති ස්ථානය ට අදාළ යපොදු එ ක් යෑස ව්යාපිති ස්ථානයඅදාළ යී 
අතිශිනන්ම වැදගත්: ESMP අදාෑව් එම ස්ථානයට නියච්ි ව්ම ක්රියා්මම  ව්න පසරදි පාසරසසර  ක්රමයීදයන් ස ස් 
කිරීම සඳහා ය ොන්ත්රා්ම රු වියයුෂ අව්ාානය යයොුහ  ළ යුතුය. 
ඇතැම් විළ අදාල දද: ව්යාපිති ක්රියා්මම  කිරීයම් ඒ අදාළ ව්යිපිති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 
ක්රියා්මම   රනු ෑැයබ් 
අදාළ දනොදද: ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ ය ොන්යශසි යටය්ම යමම ව්යාපිති ස්ථානයට අදාළ විය යනොහැ  
විකේප: අව්යය ව්න්යන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විදශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: ය ොන්ත්රා්ම රුව්න් විසින් සඳහන්  ර ඇති අක්ක්ෂණ අව්යය ා ව්ෑට 
අම රව් ස්ථානීය වියයුෂි  නිරීක්ෂණ සැෑැස්යමහි සඳහන් පසරදි ය ොන්ත්රා්ම රු විසින් අක්ක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී. 
දයොමු කිරීම: ය ොන්ත්රා්ම රුව්න් ESMP ක්රියා්මම  කිරීම සඳහා බැ ඒ සිටී. 

 

12.7.2 ස්ථානීය හානි අවම කිරීම 

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

 
     හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය  

ව්යාපිති 
ක්රියා්මම  කිරීයම් 
අදියර 

ව්ෙකීම්  

i දූවිය   සහ ුවවිය  ආවරණ  
අික  දූවිලි යහි ව්ායු උ්මපාදන ව්යාපිති සිදු කිරීමට අයේක්ෂා 
 රනු ෑැබුව්යහෝම වියයුෂ දූවිලි පාෑන තිර භාවි ා  ළ යුතුය 

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

ii ශබ්දය සහ කම්පන පාලනය කිරීම  

යබ්දය සහ  ම්පන ජනනය කිරීයම්  ටයුතු නිගයශශි  පාසරසසර  
යරගුෑාසි අනුව් සිදු   ළ යුතුය 

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

iii  ඉදි කිරීම සඳහා අවශය ජලය ලබාගැනීම 

ඉදිකිරීම් සඳහා ජෑය ෑබා ෙ  යු්මය්ම අනුම  ස්ථාන ව්ලින් පමණි  

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

iv   වැඩ බිම ු ලළ සාමානය පුේගලිනන් ඇු ු) ීමදම් දහෝ එම 

ප්රදේශය හරහා ගමන් කිරීදම් අවශතාවය 

ය ොන්ත්රා්ම රුයේ   පූගණ  ාලීන ුහර රු විසින් දැනුව්්ම කිරීම, 

අව්ව්ාදා්මම  සෑකුණු සහ සුපරීක්ෂා ාරී වීම මගින් ස්ථානයට  
ඇති අනව්සර පිවිසුම මඟහරව්ා ෙ  යුතුය. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

v  දසෞඛය  හා ආරක්ෂාව පිළිබධ් ගැළු) සදහා වන ප්රමුඛත්වය  
වයාපෘති  ාෑය අ රතුර ඒ යසුව් යින් අික  අව්දානම්  ්ම්මව්යක් 
සහි ව් ව්ැඩ  ළ යුතු බැවින් එම  ්ම්මව්ය ව්ෑක්ව්ා ෙැනීමට    ESMP 
ව්ෙකීම් ම  ය ොන්ත්රා්ම රුට නිගයශශි  අේය 2003 යටය්ම " ප්රජා 
යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් හා යසුව්ා ය ොන්යශසි" ඉ ා  සැෑකිලිම්මව් හා  
මනා  ළමණා ාරී්මව්යකින් යුතුව් ආරක්ෂි  අක්ක්ෂණ පශාතියක් 
ම  පව්්මව්ායෙන යා යුතුය. 
ව්ැසි සමයේ අස්ථාව්ර බෑවුම් ම  ව්ැඩ කිරීම ඉ ා අව්දානම් බැවින් ව්ැසි 
 ාෑයේ වයාපෘති  ටයුතු සිදු සිදු කිරීම අ්මහිටු වීමට  ටයුතු  ළ යුතුය. 
 ම් රුව්න් හා මාගෙය භාවි ා  රන්නන් ම   ු ෙේ යපරබඳයම් 
අව්දානම ව්ළක්ව්ා ෙැනීමට ආරක්ෂි  බාා  හා දැේ ස්ථාපි  කිරීම් 
අනිව්ාගය යී 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

vi  ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම:  

ව්යාපිති ස්ථානයේ ඉඩම් හිමියන්යෙන් අනුමැතිය අව්යය  යී. 
 

ස්ථාන සකස ්

කිරීම 
PMU හි E & S 

ඒකකය 
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vii   පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සහ අධ්යාපන  

වැඩසළහන් ක්රියාත්මක  කිරීම වැදගත් දද. 
ජාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සේවිාානයේ ව්ගෂාප න මූලි  
අනතුරු ඇඟවීම් සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීමට මායම  අව්දානම් 
නියව්ස්ව්ෑ නිව්ැසියන් දැනුව්්ම කිරීම හා නාය යායම් අව්දානම  
පිළිබඳ  අව්ට ජනයා දැනුව්්ම කිරීම. 
ඉදිකිරීම් යන්යත්රිප රණ  ව්ලින් සිදුව්න අනතුරු පිළිබඳ  පාසේ 
සිසුන් සඳහා වියයුෂ දැනුව්්ම කිරීමක් අව්යය යී . 

 

ව්යාපිතිය 
ක්රියා්මම  
කිරීයම් ඒ 
 

PMU හි E & S 

ඒකකය 

viii. ඛාදනය පාලනය සහ සමුද්ර  දූෂණය පාලනය 
ව්ැසි  ාෑව්ෑ ඒ මතුපිට  ැණීම්  ටයුතු සිදු  රන විට  

 ඛාදනය ව්ැළැක්වීම සඳහා සුදුසු පසරදි ආව්රණය කිරීමට  නිගයශය 
ය යග. 
ජනනය ව්න යරොන් මඩ මාගෙයේ ෙෑා යාමට ඉඩ යනොදිය යුතු 

අ ර , ව්තුර බැස යෑම නිසි පසරදි  ළමනා රණය   ළ යුතු ය. 
යරොන්මඩ  ානු පශාතියට ඇතුේ වීම අව්ම  සඳහා යරොන් මඩ 

රැදවුම්  (Silt traps . ස්ථාන ෙ   ෑ යුතුය. යරොන්මඩ මගින්  ානු 
පශාතිය අව්හිර වූ විට ය ොන්ත්රා්ම රු විසින් කව්ා නිතිප ා පිසරසිදු 
 ළ යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

 

ix ඉදිකිරීම් කළයුු  මවින් ඉහල අවදානමක් ඇති  මහජනතාවදේ  

ආරක්ෂාව 
නවිතිෙෑ නෙරයේ  ඩ සාේපු ව්ෑට  සිදුව්න බාාාව්න් හැකි පසරදි  
අව්ම  ර ෙ  යුතු අ ර  උදෑසන ඉදි කිරීයම්  ව්ාහන සහ 
යන්යත්රිප රණ  ෙමන් කිරීම නැව්්මවීම  යහි අව්ම කිරීම  ෑ 
යුතුය. යන්යත්රිප රණ  මගින්  අනතුරු සිදුවීයම් අව්දානම 
ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිසි ආරක්ෂ  පියව්ර තිබිය යුතුය. පාසැේ 

ක්රීඩාේෙනයට , ව්ාණිජ හා යසුව්ා පහසු ම් ව්ෑට ප්රයීය වීමට ඇති 
බාාාව්න් ව්ැළැක්වීමට ය ොන්ත්රා්ම රු විසින් අව්යය  විිකවිාාන 
ස ස්  ළ යුතුය 

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

x   ඇු ේ ීමමළ අවසර දනොමැති පිවිම්ම් කලාප 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළ බෑවුම නාය යායම්  අව්දානම පිළිබඳව් PMU 
විසින් සවිස් රා්මම   ක්යසුරුව්ක් ඉදිසරප්ම  ළ යුතුය. නිවිතිෙෑ 
සුමන මහා විදයාෑයේ  පාසැේ ක්රීඩා  පි ය ඉව්්ම  ෑ යුතු ව්න 
අ ර ක්රීඩා  පි යේ  ඉදිකිරීම් සිදු  රනු ෑබන යපයදස තුළට ඇතුේ 
වීමට අව්සර යනොයදන   ෑාපයක් යෑස  ප්ම  ළ යුතුය . එබැවින් 
ය ොන්ත්රා්ම රු විසින්  ප්රමාණව්්ම යෑස ඊට අදාෑ යේඛන ස ස් 
 ෑ යුතුව්න අ ර ක පිළිබඳව් පාසැේ  ළමනා රණයට දැනුම් දිය 
යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම PMU හි E & S 

ඒකකය 

දකොන්ත්රාත්කරු 

xi වැඩ කරන දදලාවන් 

ඉදිකිරීම්  ටයුතු දහව්ේ  ාෑයේ පමණක් සීමා විය යුතුය. ප.ව්. 6න්  
පසු  ආරක්ෂි  ෙැටලු නිසා කිසිම යහුතුව්ක් ම  නිගයශය යනො රයි.  

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

.ixxමහජනතාවළ බාධ්ා ඇති ීමම්(රාත් රී  කාලදේදී  පාදර් මාර්ග 

තදබදය සහ ආරක්ෂාව) 

ජනාකීගණ  ාෑයේ ඒ මාගෙයේ ව්ාහන  දබදය පිලිබඳ වියයුෂ 
අව්ාානය යයොුහ  ෑ යුතු අ ර  රා්ම රී  ාෑයේ ඒ යරිහයේ 

ගිෑන්රථ ෙමන් කිරීම නිසා ෙමනාෙමනය  ෑමනා රණය  ෑ  

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 
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යුතුය.ව්යාපිති  ව්යාපිති නිසා ව්ාහන ෙමනාෙමනය සඳහා බාාා 
පැමියණන  ාෑය තුළ අව්ම සහ විය්ව්සනීය රා්ම රී  ෑාම්පු භාවි ය 

අනිව්ාගය යී. යරිහෑ අසෑ යමම සථ්ානය පිහිටා ඇති බැවින් 

රා්ම රීයය ඒ  ුහර රුව්කු යයදවීම  අනිව්ාගයය යී. 

 
 

xiii කම්කරුවන් සහ මැණික් විකිණීදම් නිදයෝජිතිනන් අතර 

ඇතිවන සමාජ ආරවුේ 

PMU විසින් මාගෙය ආසන්නයේ අව්ම කිරීයම්  ටයුතු සිදු  රනු 
ෑබන ප්රයශයයේ  මැණික් යව්ළදාම පිළිබඳ ය ොන්ත්රා්ම රු සහ ශ්රම 
බෑ ාය  යහොදින් දැනුව්්ම  ෑ යුතුය. මැණික් විකිණීම යමම 
ප්රයශයය තුළ වියයුෂි  ව්යාපාරයක් ව්න අ ර ප්රාාන ව්යයයන් එය 
ෙැනුම් රුව්න් සහ විකුණුම් රුව්න්යේ අයනයොනය  විය්ව්ාසය ම  
රඳා පව්ීන. ය ොන්ත්රා්ම රුයේ ශ්රම බෑ ාය හා මැණික් යව්ළඳුන් 
අ ර සමාජ ආරවුේඇති වීයම් හැකියාව්ක්  පව්ීන. ය ොන්ත්රා්ම රු  
විසින් ස ස්  රන  ෑද එ ඟ ා සේග්රහයක්  පව්්මව්ායෙන යායමන් 
ශ්රම බෑ ාය හා මැණික් යව්ළඳුන් අ ර ඇති විය හැකි ආරවුේ 
ව්ෑක්ව්ා ෙ  හැ . 
 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

 

13 වයාපෘති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඒ ක්රියා්මම  කිරීම සඳහා යමම ස්ථානයට  නිය්චි ව් දක්ව්ා ඇති පහ  දැක්යව්න 
අක්ක්ෂණ සැෑැස්ම දැඩි යෑස අව්ාාරණය  රනු ෑැයබ්. ක්ට අම රව් ඉදිකිරීම් ඉේත යන්රු ය ොන්ත්රා්ම රු  
විසින් ය ොන්ත්රා්ම රුව්න්යේ  ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන්  ළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා ප පා ය ද ක්රියා්මම  

 ළ යුතුය. ය ොන්ත්රා්ම රු  විසින් ඉදිසරප්ම  රන ෑද ඉේලුම්ප  යයට්ම ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ ක්රියා්මම  

කිරීමට නියමි  අ ර වුනයේ  නිපුණ ාව්යන් පිළිබඳ නිසි යේඛන න ඉදිසරප්ම  ළ යුතුය. ESMP සඳහා 
ව්න පිසරව්ැය යව්නම ව්ැටුේ අයි මයක් යෑස දැක්විය යුතුය. ය ිරාේම ඉදිකිරීම් ය ොන්ත්රා්ම රු  විසින් 

පාසරසසර  සහ සමාජ  ළමනා රණ ක්රම ප්ර ායය ඉදිසරප්ම  ළ යුතු අ ර PMU ක  ය විසින් අනුම  
කිරීමට නියමි ය. 
 

ව්ගුව්  5: පාසරසසර  හා සමාජ අක්ක්ෂණ සැෑසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිතීන් පිසක්ෂා කලයුු   වාර ගනන 

i. මූලි  නිරීක්ෂණ ජෑයේ ගුණා්මම භාව්ය   - 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  යෙොඩනැගිලි ව්ෑ  
පූගව් ඉසර ැලීම් සක්ක්ෂණය 

එක් ව්රක් * 

ව්ා ය ගුණා්මම භාව්ය: අේශු එක් ව්රක් * 

භූ  ම්පන  එක් ව්රක් * 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම  එක් ව්රක් * 

 

 

ii. ඉදිකිරීම් අ රතුර 

ජෑය ෑබා ෙන්නා ස්ථානයේ ජෑයේ 
ගුණා්මම භාව්ය  

- 

අික අව්දානම් නිව්ාස  පිළිබඳ පූගව් ඉසර ැලීම් 
සක්ක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තුළ ඒ සැෑකිය යුතු 
විස්ථාපන)ඈ්ම වීම්)පව්ීන ** 

භූ  ම්පන  ැණීම් යන්යත්රිප රණ, පිපිරවීම, යහි 
භූ  ම්පන ජනනය  රන ෑනෑම ක්රියාව්  
 ඒ * 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම අික  යඝිෂා ාරී අව්ස්ථාව්ෑ ඒ * 

ව්ායු ගුණා්මම  අේශු මස ට ව්රක් * 
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ගිනි ආරක්ෂ  පශාතිය 

 
නිතිප ා*** 

විදුලි රැහැන් පශාති 

 
නිතිප ා*** 

iii. ව්ායු වියමිචනය අදාළ සියලු යන්යත්රිප රණ / ව්ාහන ක්රියා්මම  ව්න පසරදි වියමිචන පාෑන පරීක්ෂණ 
සහති ය තිබිය යුතුය - උපයශය යායේ ව්යාපිති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා  ළ යුතුය. 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආය නය 

* ඉසර ැලීම් සක්ක්ෂණය හැර අයනකු්ම සියලුම පරාමිීනන් අායනය සදහා මායයම 
පසරසර අික ාසරයේ ලියාපදිේචි ස්ව්ාක්න නිරීක්ෂණ ආය නයක් යයොදා ෙ  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින් ඉසර ැලීම් සක්ක්ෂණය පැව්ැ්මවිය යුතුය 
***ආරක්ෂ  නිෑාාසර ය ොන්ත්රා්ම රු 

 

v. අව්යය ා ව්ාග ා 
කිරීම 

ගංගා ජල ගුණාත්මය - මායයම පසරසර අික ාසරය විසින් ප්ර ායයට ප්ම  රන ෑද 
පාසරසසර  ජෑ  ්ම්මව් ප්රමිීනන් සමෙ සැසඳීම, 2017 
අික අවදානම් නිවාස  පිළිබඳ පූර්ව ඉිසතැලීම් සමීක්ෂණය - ව්ි්මතිමය ව්ාග ාව්ක් 

භූ කම්පන - යන්යත්රිප රණ, ඉදිකිරීම් ව්යාපිති සහ ව්ාහන ෙමන්, CEA සඳහා 
 ම්පනය පිළිබඳ අන් ග ප්රමිීනන් අනුව් භූමි යදදරුම්  ම්පනය 
පම්බිම් ශබ්දය මැනීම - අතියග  ෙැස්ට අේ  924.1, මැයි 23,1996, මායයම පසරසර 
අික ාසරය 
වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව.- 2008 අයෙිස්තු මස 15 ව්න දින අේ  1562/22 දරන 

අති විදශේෂ ගැසට් නිදදදනය යළදත් ජාතික පිසසර උෂණ්ත්ව තත්ත්වයන් - මායයම 
පසරසර අික ාසරය. 
විනි ආරක්ෂණ: පිරවුම් මායස්ථාන  සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ ප්රමිීනන් 

 

 

14 ුවක් ගැනවිය  වලළ සවන් දීම 
 

බෑපෑමට ෑක්වූ ප්රජාව්න්  සඳහා වියයුෂ අව්ාානයක් යයොුහ  රමින් යමම ව්යාපිති ස්ථානය  සඳහා වූ 
දුක්ෙැනවිලි ප්රතිෙහන යාන්ත්රණයක්  සථ්ාපි  කිරීම සඳහා SE  නිෑාාසරයා ව්ෙකිව් යුතු ය ) .අ )නිවිතිෙෑ 

නෙර ප්රයශයයේ   කුලී නිව්ැසියන්; ආ  )පාසැේ  ළමනා රණය ; (ඇ )යව්න්ම   බෑපෑම් සහි   (යයොුහකිරීම: 
දුක් ෙැනවිලි විස ඒයම්  යාන්ත්රණය  ස්ථාපි  කිරීම නිගයශයය  සඳහා පාසරසසර  හා සමාජ  ළමනා රණ 
රාුහව්) 

  15  දතොරු රු අනාවරණය කිරීම 
 

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

ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයිත   සැළැස්ම 

ය ොරතුරු  යයිත   ආය න   ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් 
ක්රමයීදය  

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

දිස්ත්රික් මායයම පසරසර අික ාසරය,DFC, 
DWLC, දිස්ත්රික් යේ ම්  ාගයාෑය,  
ප්රායශය ය  යේ ම්,RDA, රාජය ඉඩම් හිමියන්, 
අයනකු්ම දිස්ත්රි  ම්ටටම් නියයිත  ාය න, 
ජාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සේවිාානයේ 

දිස්ත්රික්  ාගයාෑය, AIIB 

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

ii. ප්රෙති ව්ාග ා )මූලි  හා 
ඉදිකිරීම්  ාෑය තුළ) 

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

ප්රෙති රැස්වීම්, වියයුෂ රැස්වීම්, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 

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

දිස්ත්රික් මායයම පසරසර අික ාසරය, DFC, 
DWLC, RDA ,  ප්රායශය ය  යේඛම්, 
යපොලිස,් රාජය ඉඩම් හිමියන්, ොම 

ලිඛි  හා ව්ාචි  සන්නියීදනය, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 
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නිෑාාරී, දිස්තික්  ාගයාෑය NBRO, AIIB 
හා අදාළ පාගය්ව්යන් 

iv .එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ ීනරණ 
හා ප්රෙති සමායෑිචන රැස්වීම් 

 

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

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාග ා ඉදිසරප්ම කිරීම 

v. දුක් ෙැනවිලි විස ඒයම් 
යාන්ත්රනය 

අදාෑ පාගය්ව්යන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛි  හා ව්ාචි  සන්නියීදනය 

   

 

 

      

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

දිනය ආය නය ය ොරතුරු සඳහා සම්බන්ා වූ පුශෙෑයා 

09/08/2018 පැය 10.00  

 

මායයම පසරසර අික ාසරය K G.D.N කිසරඇේෑ මහ ා  
අායක්ෂ  - මායයම පසරසර අික ාසරය 
ර්මනපුර දිස්ත්රික් ය  

08/03/2019 පැය 11.00  නිවිතිෙෑ ප්රායශය ය සභාව් කුෑතුේෙ ලියනයේ  
සභාපති , නිවිතිෙෑ ප්රායශය ය සභාව් 

 



 

 
 

 

 
 

i 

 

 

ඇමුණුම I: වයාපෘති ප්රදේශදේ  දරෝන ඡායාරූපය 

 



 

 
 

 

 
 

ii 

 

 

ඇමුණුම II: අපදා ස්ථානදේ ස්ව ාවය සහ උපදේශන දසේවාවන්  

 

  

රූපය  a: ජාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ 
සේවිාානයේ විසින් අව්ම කිරීයම්   ටයුතු 
පිළිබඳ රබග සහ දැව් යව්ළඳසැෑ  හිමි රු 

දැනුව්්ම  රන ෑ ඒ )2013-03-03) 

 

රූපය b : ජාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ 
සේවිාානයේ  ාගය මණ්ඩෑය විසින් අව්ම 
කිරීයම්  ටයුතු පිළිබඳ යව්ළදසැේ හිමි ාසරය   
ව්න කුුහදිනි  නයනා  මහ්මමිය  දැනුව්්ම කිරීම 

)2013-03-03) 

 

 
 

රූපය  c:  පහෑ බෑවුම් ප්රයශයයේ   බා ඇති 
දැව් හිස් සහ  නාය යායමන් පසු  ව්යාපාර 
ස්ථානය ප්රතිසේස් රණය  ර ඇ  

රූපය  d: පැරණි සති යපොළ  භූමිය 

 



 

 
 

 

 
 

iii 

 

  

රූපය  e: බෑවුම් නාය යායමන්  හානි වූ 
යෙොඩනැගිලි 

රූපය  f:නාය යාමට ෑක් වූ  බෑවුම් ප්රයශයයයහි 

ව්ික්ෂෑ ා ආව්රණය. 

 

ඇමුණුම III : පාර්ශ්වකරුවන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා වලදී අනාවරණය වූ කරුණු 
 

දිනය : 09/08/2018 සහ  08/03/2019 

ආය නය   සම්බන්ක් රණ 
නිෑාාරීයේ නම 
සහ  නතුර 

ඉදිසරප්ම වූ සැෑකිය යුතු  රුණු  
 

මායම පසරසර 
අික ාසරය 

K G.D.N 

කිසරඇේෑ  
අායක්ෂ  –
මායම පසරසර 
අික ාසරය 
ර්මනපුර 
දිස්ත්රික් ය 

✓ ජාති  සම්ප්ම  ළමණා රණ මායස්ථානයේ 1996 ව්ගෂයේ 
772/22 යන පාේශු සේරක්ෂණ පන  යටය්ම ර්මනපුර දිස්ත්රික් යේ 
ඇඹිලිපි ය ප්රයශයය හැර අයනකු්ම ප්රයශය සේයී ඒ පසරසර 
 ළායන් යෑස ෙැස්ට  ර ඇ . 

✓ යමම ෙැස්ට පත්රය යටය්ම ව්යාපිතියේ වියාෑ්මව්ය යනොසෑ ා 
සේව්ගානය ට ඉඩ යනොෑැයබ්. 

✓ ව්යසනය  ඒ යමය අව්යය යනොයී. 

✓ ව්යපිතිය සඳහා අයදුම්ප  ඉදිසරප්ම කිරීම සඳහා මූලි  
ය ොරතුරු ප්රය්න ප  )BIQ) අව්යය යී. 

✓ ජෑ යපිෂ  ප්රයශයය පහ  ව්ැටීම නිසා පසරසර ප්රව්ාහය පව්්මව්ා 
ෙැනීමට අව්යය යී. 

✓ ආයීණි  යා  වියයුෂ, වියයුෂ ව්ාසස්ථාන )නෂ්ට) හා 
ව්ික්ෂෑ ාදිය අායනය කිරීම අව්යය යී 

✓ අව්ම කිරීයම්  ටයුතු ව්ලින් පසුව් ඇති ව්න යව්නස නිරීක්ෂණය 
සඳහා පාසරසසර  ඇෙීයමක් අව්යය යී 

✓ මායම පසරසර අික ාසරයේ නිගයශෂ සහි ව් අනුමැතිය ෑබා යදනු 
ෑැයබ් 

නිවිතිෙෑ 
ප්රායශය ය සභාව්  

කුෑතුේෙ 
ලියනයේ මහ ා  
සභාපති, නිවිතිෙෑ 
ප්රායශය ය සභාව් 

නිවිතිෙෑ නෙරයේ පිහිටා ඇති යමම ස්ථානය  නිවිතිෙෑ  ප්රායශය ය  
සභා බෑ ප්රයශයයට  අය්ම යී. 
නිවිතිෙෑ ප්රායශය ය  සභාව් කිසිදු වියරිායක් යනොමැති අ ර, අව්ම 
කිරීයම්  ටයුතු  ඉ ා අව්යය  යී. 
 

යව්න්ම සැෑකිලිම්ම විය යුතු  රුණු 

• අව්ම කිරීමකින් පසුව් ව්යාපිතිය  නිසි පසරදි භාර  ඒම අව්යය  යී. 
• අව්ම කිරීමකින් පසු නිවිතිෙෑ ප්රායශය ය  සභාව් විසින් නඩ්මතු 
 ටයුතු  රනු ඇ  



 

 
 

 

 
 

iv 

 

• ඉදිකිරීම් ව්ෑ ඒ ය ොන්ත්රා්ම රු  පුශෙලි  ආරක්ෂණ උප රණ 
භාවි ා  ළ යුතුයැයි අව්ාාරණය  රන ෑදි 

• සෑම අව්ස්ථාව්  ඒම ය ොන්ත්රා්ම රු  විසින් ව්ාහන, පදි යින් සහ 
රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාගෙ,මාගෙ  බාා , ාජ සහ රාත්රී  ව්ැඩ 
සඳහා ආරක්ෂි   පහසු මාගෙයක් සැපයිය යුතුය. අව්යය 
ආයෑි ය සැපයිය යුතුය. 

✓ ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය / ඉව් ෑන ද්රව්ය   මගින් මගීන්ට / ප්රජාව්ට  
අපහසු ාව්යක් යනොවිය යුතුය 

 

 

ඇමුණුම III: අධ්යනය   කණ්ඩායම 
 

නම  තනු ර  වයාපෘතිදේදී තනු ර  

TDSV ඩයස ් අායයක්ෂ / ESSD / NBRO  ණ්ඩායම් නාය  

SAMS දිසානාය  යේෂ්ඨ විදයාඥප / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පසරසර විදයාඥප 

ප්රභා්ම ලියනආරච්චි විදයාඥප / ESSD / NBRO පාසරසසර  විදයාඥප 

අභී  ව්නසුන්දර  ව්යාපිති භාර නිෑාාසර 

 / රත්නපුර දිස්ත්රික්කය  

භූ  ාක්ෂණ ඉේත යන්රු 

 

ඉන්දු උපමාලි  විදයාඥප / LRRMD/NBRO භූ විදයාඥප 

 

H. කුසෑසිසර   ාක්ෂණි  නිෑාාසර 
/ESSD/NBRO 

GIS/ ජන වි ාය ද්ම  / සක්ක්ෂණ සහ ාර  

 

ඇමුණුම IV: විමර්ශන ලැිනස්ු ව 

1. නිවිතිෙෑ නෙරයේ  නායයෑම් පිළිබඳ ජා.යෙො.ප සේවිාානයේ ක්යෂුත්ර ව්ාග ාව් –  දිනය  12/09/2018 

2. යෙිලීය පාසරසසර  සහ සමාජ  ළමනා රණ සැෑැස්ම සඳහා ය ොන්ත්රා්ම රුව්න්යේ ව්ෙකීම් - ශ්රී  

ෑේ ා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය  - AIIB 

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

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

 

 

 


