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12.7.1 ඉදිකිරීම් බකෝත්රාත්කළිව් ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ 
අවය්යතාව්ට අනුකූල වීබම් අවයයතාවය ...................................................................................... 14 

12.7.2 වැඩබිමට විබයුෂිත අවධානම් අවම කිරීම ............................................................................ 15 

12.7.3 වැඩබිමට විබයුෂිත අධීක්ෂණ අවයයතා ............................................................................... 17 

13. වැඩබිම සඳහා ුවක්  ැනවිලි විසඳීබම් යා්ත්රණය ............................................................................... 17 



 

 

14. බතොරතුළි අනාවරණය කිරීම ............................................................................................................. 18 

ඇමුණුම I: වයාපියයට අයත් ප්රබශයබව ්රබරෝ් ඡායරූප ............................................................. i 

ඇමුණුම II:  වයාපිය ප්රබශයබව ්රබරෝන දගයණ ........................................................................... ii 

ඇමුණුම III: පාගය්වකළිව්බේ පපබශයනය පිළි ඳ වාගතාව: රත්නපුර දිස්ත්රික්කය ................ iii 

ඇමුණුම IV: රජබව ඉඩම් හිමිය්බ ් සහ පාරිසරික ආයතනවලි් අනුමැයය ල ා  ැනීම 

සඳහා බයෝවතත ක්රමබීදය. ................................................................................................................ v 

ඇමිණුම V: අධයයන කණ්ඩායම .................................................................................................... vi 

ඇමිණුම VI: ේයනොමු ලැයිසත්ුා ......................................................................................................... vi 

 

 

 
 
 
 

 
රූප ලැයිස්තුව 

 

 
රූපයන 1: ස්ථා ේේ google සිතියනම බලන් : දුඹුරු/රතු පැ ැති ේකොටසින්  ායන ස  සුන්බුන්  ලා ගියන 
මාර් යන දැක්ේේ, ාැඩි විස්තර සඳ ා ඇමුණුම 1 b ඇති ේරෝන් යායනාරූපයන බලන් . .................................. 2 
රූපයන  2a: අස්ථාාර වීේමන් පසු නිරාාරණයන වූ ඉ ළ බෑවුම ..................................................................... 3 
රූපයන  2b:  ානියනට පත් මාර් යන ස  මාර් ේේ අයි  දිේේ නිර්මාණයන වී ඇති ආතති පැලුම් ..................... 3 
රූපයන  2c: මාර් ේයනන් ප ළ බෑවුේම් වි ායයනට පත් යාක පද්ධ්තියන ........................................................... 3 
රූපයන  2d: ප ළ බෑවුේම් පිහිටි  ානියනට පත් වූ නිාාස ................................................................................ 3 
රූපයන 3: භූමි චල යන නිසා බලපෑමට ලක් වී ඇති කණ්ඩි ප්රේද්යයන ස  ේ ොඩ ැගිලි ේපන්ා  රූ 
සට  ක් ...................................................................................................................................................... 4 
රූපයන  a: මාර් යන දිේේ ාර්ධ් යන වී ඇති දි  ආතති පැල්ම .......................................................................... ii 
රූපයන  b: NBRO කාර්යන මණ්ඩලයන විසින්  ේමම අාම කිරීේම් ාැඩ පිළිබඳ ආරියනරත්  ම තා  දැනුාත් 
කිරීම ............................................................................................................................................................. ii 
රූපයන  c: ඉ ල බෑවුේම් අසථ්ාාර වූ ප්රේද්යයන  ර ා ාැී  ඇති ජල සැපුමම්  ලයන ...................................... ii 
රූපයන  d: මාර් ේයනන් ප ළ බෑවුේම් ේ ොඩ ැසී ඇති සුන්බුන් .................................................................... ii 
 ..................................................................................................................................................................... ii 
 ..................................................................................................................................................................... ii 
රූපයන e: පැලුම් ඇතිවී ඇති S D තිලකරත්  ම තාේේ නිාස ..................................................................... ii 
රූපයන f: මාර් ේේ ප ළ බෑවුේම් යාක   ණයන ........................................................................................... ii 
 
 

වුක ලැයිස්තුව  

ාගු අශක 1 අනුමැතියන ලබා  ැනීම සඳ ා අනුමා  කාලසට   ............................................................... 11 
ාගු අශක 2: නිර්මාණකරණ අාධිේේදී පාරිසරික ස  සමාජයීයන ායේයනන් සැලකියන ුමතු කරුණු: ............ 12 
ාගු අශක 3: ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරු පාරිසරික, සමාජයීයන ස  ේසෞඛ්ය ආරක්ෂණයනට අනුූලල වීේම් 
අායයතාායන ............................................................................................................................................... 14 
ාගු අශක 4: ස්ථානීයන පාරිසරික සමාජයීයන ස  ේසෞඛ්යාරක්ෂක අාම කිරීේම් පියනාර ............................... 15 
ාගු අශක 5: පාරිසරික  ා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියනර ....................................................... 17 
ාගු අශක 6: ේතොරතුරු අ ාාරණයන කිරීේම් ේයනෝජ ා ක්රමයන ..................................................................... 18 
ාගුා 7: උපේද්ය  ආයනත   ර ා රැස් කර  ලද ේතොරතුරු මට්ටම ....................................................... 18 



 

 

 
 

 

බකටිබයුවම් 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIIB ආසියනානු යනටිතල ප සුකම් ආේයනෝජ  බැශකුා 

CEA මධ්යම පරිසර අධිකාරියන 

DFC  ා  සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා 
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E & SU of  PMU ායාපිති කළම ාකරණ කකකේේ පාරිසරික  ා සමාජයීයන කකකයන 

E & S & H & S unit of PMU ායාපිති කළම ාකරණ කකකේේ පාරිසරික  ා සමාජයීයන ස   
ේසෞඛ්යාරක්ෂක කකකයන 

ESMF පාරිසරික  ා සමාජයීයන කළම ාකරණ රාමුා 

ESMP  පාරිසරික සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුම 

SSE & SMP ස්ථානීයන පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුම 

GN  

GOSL 

ග්රාමනිලධ්ාරී 

ශ්රී ලශකා රජයන 

GSMB භූ විදයා  ා පතල් කාර්යනාශයයන 

LRC ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා 

NBRO  ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන 

RDA  මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන 



1 

 

1. හැඳි්වීම 
 

දිායිේන් අධි අාධ්ා ම් කලාපේේ, විේය ෂේයනන්ම පළාත් 06ක දිස්ත්රික්ක 11ක් තුල  ායන අාධ්ා ම නිසා අස්ථාාර 

වී ඇති කණ්ඩි ස්ථාාර කිරීම උේදසා ශ්රී ලශකා රජයන විසින්  ආසියනානු යනටිතල ප සුකම් ආේයනෝජ  බැශකුේාන් 

(Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) ණයන මුදලක් ලබා ැනීමට අරමුණු කර ඇත. ේමම ායාපිතියන 

බැශකුා ද අප රටද විසින් ප ාා ඇති පාරිසරික ස  සමාජයීයන සුරැකිතා ස ා විධි නිේයනෝ  ාලට අනුූලල ා  පරිදි 

සිදුකළ ුමතුා ඇත. ේම් අනුා, ායාපිති කාර්යනභාරයනන් ස   යන රියනාාට  ශා  ආකාරයන සැලකිල්ලට  නිමින්, 

AIIB හි පාරිසරික ස  සමාජයීයන සුරකිතා ප්රතිපත්තිේේ අායයතාායනට සරිල  පරිදි පාරිසරික ස  සමාජයීයන 

කළම ාකරණ රාමුාක් (Environmental and Social Management Framework – ESMF) ේ ොඩ  නු ලැබ 

ඇත. 

 

ේමම පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ රාමුේාහි අරමුණ ාන්ේන් ායාපිතියන රියනාාට  ශා  අතරතුර 

AIIB හි සුරැකිතා විධිවිධ්ා  ේමන්ම ජාතික පාරිසරික ස  සමාජයීයන විධි නිේයනෝ  ද ආශ්රයන කර න් ා අුමරු ේාත 

මාර්ේ ෝපේද්ය සැපයීමයි. පාරිසරික ස  සමාජයීයන බලපෑම් අාම ා  පරිදි ායාපිතියන රියනාාට  ැශේා  මු ක කාල 

සීමාා තුලදීම ේමම රාමුා යනටේත් ේ ොඩ  ා ඇති පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුම් රියනාාට 

 ැශේා  බා ත වුරු කර ැනීම ායාපිති රියනාාට  ැශවීේම් ආයනත යන (ජා.ේ ො.ප.ස) සතුවී ඇති ා මකමකි. 

 

විෂයනපථ අභයාසයන අතරතුර දී, පාරිසරික, සමාජයීයන  ා ේසෞඛ්යාරක්ෂක තත්ායනන්  ක්  ක් ස්ථා යන අනුා 

ේා සා්  බැවින්  ම කරුණු ේා  ේා ම ස්ථා  ායේයනන් සලකා බැලියන ුමතු බා අ ාාරණයන ා  ලදී. 

 මනිසා,  ක්  ක් ස්ථා යන සඳ ා ස්ථානීයන පාරිසරික ස  සමාජයීයන ඇ යීමක් සිදුකිරීේමන් අ තුරුා ස්ථානීයන 

පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුමක් ේ ොඩ ැගියන ුමතු බා පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ 

රාමුේාන් නිර්ේද්ය කර ඇත. ායාපිතියන රියනාාට  ැශේා  අතරතුර,   ම් සැලසුම්කරණයන, නිර්මාණයන, ඉදිකිරිම 

ස  ේමේ ුමම් යන  ේම් අාධි ාලදී සලකා බැලීමට අායය ා  පාරිසරික, සමාජයීයන ස  ේසෞඛ්යාරක්ෂක 

කළම ාකරණ පියනාර ේමම ස්ථානීයන පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුේමන් ඉදිරිපත් ේකේර්. 

 

බමය පෑබ ොටුව නාය අවධානම වැළක්වීබම් වයාපියය සඳහා වන ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණ සැලසුමයි.  ැඹුළි පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇ යීමක් පාදක කරබ න පහත අරමුණු 

පබදසා බමම සැලසුම බ ොඩන න ලදී:  
i. ායාපිතියන නිසා බලපෑමට ලක්වියන  ැකි සශේේදී පාරිසරික ස  සමාජයීයන අශ   ඳු ා ැනීමට 

ii. ායාපිති රියනාමාර්  නිසා ඇතිවියන  ැකි සැලකියන ුමතු තරේම් පාරිසරික ස  සමාජයීයන බලපෑම් 
 ඳු ා ැනීමට  

iii. අාම කිරීේම් රියනාමාර්  ේයනෝජ ා කිරීමට 
iv. ේමම ායාපිතියනට විේය ෂ ා  සුදුසු පාරිසරික ස  සමාජයීයන අධීක්ෂණ ක්රම කාේර්දැයි නිර්ණයන කිරීමට 
v. ායාපිතියන රියනාාට  ැශේා  අතරතුර ස්ථානීයන ායේයනන් අනු ම යන කිරීමට සිදුා  අදාළ පාරිසරික 

ේරගුලාසි ස  ක්රමේේද අධ්ය යන කිරීමට  
 

2. ස්ථානය පිළි ඳ විස්තර  

ාැඩබිම් ේයනොමුා: රත් පුර දිස්ත්රික්කයන 

ස්ථා ේේ විස්තර  

i. ේමම ස්ථා ේේ පරිපාල  ාසම සබර මුා පළාේත් රත් පුර දිස්ත්රික්කේේ නිවිති ල ප්රාේද්ය යන ේල්කම් 
ේකොට්ඨායයනට අයනත් පෑේබොටුා ග්රාමනිලධ්ාරී ේකොට්ඨායයනයි.  

ii. රතන්පුර අ ලාත්ත මාර් ේේ ේබෝක්කු 26/9 ස  26/10 අතර (උඩ පෑේබොටුා ාැලමිටි ාශගුා) ේකොටේස  
මාර් ේේ ඉ ල ස  ප ල බෑවුම් ාල පිහිටා  ායනයනාම සිදුවී ඇත. 

iii. ේමම ස්ථා යනට ආසන් තම   රයන කලාා  ා  අතර  ඊට දුර කි.මි. 15කි  

iv. .GPS පිහිටුම:  6.530951°N, 80.449738° E: රූපයන 1- ස්ථා ේේ Google සිතියනම බලන් . 

v. භූමි භා යන මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියනට ස  පුද් ලික පාර්යා කිහිපේදේ කුට අයනත් ේේ. 



2 

 

 

රූපයන 1: ස්ථා ේේ google සිතියනම බලන් : දුඹුරු/රතු පැ ැති ේකොටසින්  ායන ස  සුන්බුන්  ලා ගියන මාර් යන දැක්ේේ, ාැඩි 
විස්තර සඳ ා ඇමුණුම 1 b ඇති ේරෝන් යායනාරූපයන බලන් . 

 

3.  නායයාම් අනතුර පිළි ඳ විස්තර   

ේමම ස්ථා ේේ  ායනයනාම සිදුවූේේ  26.05.2017 දි  පත යන වූ > මිමි 300 ාර්ෂාා ේ  තුේකොට ේ  යන. කණ්ඩියන 
කඩා ාැී මට ප්රධ්ා තම ේ  තු ේලස ඉශිනේන්රු ක්රමේේදයනක් ේ ොමැතිා සිදුකර  ලද මාර්  සශාර්ධ් යන, අධික දියන 
සීරාා ස  පිෂ්ඨීයන ේසෝදාපා කා දැක්වියන  ැකියි. ේමම දි ේේ සිදුවූ අධික ාර්ෂාා නිසා අධික දි ා සීරාාක් ඇතිවී 
ේමම ේකොටේසහි දුර්ාල කලාපයනක් ඇති වී  ායනක් නිර්මාණයන වී ඇති අතර,  යන  සුන්බුන්  ල යනක් ේලස මාර් යන 
 ර ා බෑවුම ප ලට  ලාේ ොස් ඇත්ේත් මාර් යන ස  මාර් ේයනන් ප ල බෑවුම් නිේාස් ාලට  ානි සිදුකරාමිනි. 
 ායන අාදා මට ලක් වූ මු ක භූමි ාර් ඵලයන ආසන්  ාසේයනන් 30,000m2 ේේ. 

ේමම අ තුර නිසා බෑවුම ප ල ප්රේද්යයන  ැාත පිළිසකර කළ ේ ො ැකි තරම් වි ාය වී යන  ලදී.  ලා ගියන 
සුන්බුන් පාේර්  ක ේකොටසක් මු කමනින්ම යනට කරේ   ේ ොස් ප ළ බෑවුේම් තැන්පත් වී ඇත. . ේම් ේ  තුේාන් 
ේමම මාර් යන දි  කිහිපයනක් පුරාාට ාසා දමා තිබිණි. තාද, ේමහි ප්රතිඵලයනක් ායේයනන් පාේර් ප ළ බැවුම පැත්ේත් 
පාේර් ේකොටසක පාරට සමාන්තර පැලුමක් නිර්මාණයන වී ඇත.  ප්රජාා අධික ාර්ෂාපත  ආ්රිත කණ්ඩි අස්ථාාර 
වීම සම්බන්ධ්ේයනන් දැනුාත් වී සිටි බැවින් ේමම සිදුවීම නිසා කිසිදු මිනිස් ිනවිත  ානියනක් ාාර්තා වී ේ ොමැත. 2 
ාැනි රූපයන බලන් . 
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රූපයන  2a: අස්ථාාර වීේමන් පසු නිරාාරණයන වූ ඉ ළ බෑවුම  රූපයන  2b:  ානියනට පත් මාර් යන ස  මාර් ේේ අයි  දිේේ 
නිර්මාණයන වී ඇති ආතති පැලුම්   

  

රූපයන  2c: මාර් ේයනන් ප ළ බෑවුේම් වි ායයනට පත් යාක 
පද්ධ්තියන 

රූපයන  2d: ප ළ බෑවුේම් පිහිටි  ානියනට පත් වූ නිාාස  

රූපයන 2: චල යන ා  බෑවුම් ේකොටේස  යායනාරූප 
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  රූපයන 3: භූමි චල යන නිසා බලපෑමට ලක් වී ඇති කණ්ඩි ප්රේද්යයන ස  ේ ොඩ ැගිලි ේපන්ා  රූ සට  ක්  

4. ඉදිරිබයහි ඇයවිය හැකි අවදානම අඩු කිරීමට දැනට බ න ඇය ක්රියාමාග   
 

NBRO දිස්ත්රික් කාර්යනාලයනට අනුා ේමම බෑවුේම් 2016 ාසේර් සිට ේසමින් චල යන ා   ායනක් පිහිටා ඇත. ජාතික 
ේ ොඩ ැගිලි සශවිධ්ා යන විසින් නිාැසියනන් ට අධික අාදා ම් ස  ත තත්ායනන්හී දී නිාේසන් ඉාත් වී සිටි  ේලස 
අ තුරු  ඟාා තිබිණි. පසු කාලී ා සිදුවූ ේමම ායස ේයනන් තම නිාස වි ාය වීමට ප්රථම දමයනන්ති ම ත්මියන  ම 
නිාස  ැරදමා ේ ොස් තිබිණි. මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන විසින් මාර් ේේ සුන්බුන් ඉාත් කර රථාා   
 ම ා ම යනට  යන විාිත කර දී තිේේ. ේකේස  වුාද, ප ළ බෑවුේම් තැන්පත් වී ඇති සුන්බුන් තාදුරටත් ේසමින් 
ප ළට චල යන වීේම් ප්රාණතාාකින් ුමතු අතර අ ා තේේ තාත් අස්ථාාරත්ායනක් ඇතිවීේම් අාදා ම ේමම 
ස්ථා ේේ පාතී. ේමම ස්ථා ේේ ජලා  යන ක්රමාත් කිරීමට ේ ෝ ේ ොඩ ැසී ඇති සුන්බුන් ඉාත් කර දැමීමට 
කිසිදු පියනාරක් ේ   ේ ොමැත. 26.05.2017 දින සිුවවූ  රපතල අස්ථාවරත්වබය් පසු ජායක බ ොඩනැගිලි 

සංවිධානය බමම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කර අවදානම් සහ ත ප්රබශයය හඳුනා ්නා ලද අතර කණ්ඩිය අස්ථාවර 

වීබම් අාදා ම් ප්රේද්යේේ නිේාස් පසුා සිදුවූ අස්ථාාරත්ාේයනන්  ානියනට පත්ා  ලදී. 
 
ඉවත්කිරීම්: අධික අාදා ම් කලාපයනට ාැේට  නිාාස 3ක නිාැසියනන් ේමම ස්ථා ේයනන් ඉාත් කර  ලද අතර 
(NBRO/LRRMD/RT/L1/17/31/34458 බලන් )  ි  මූලිකයනන් ාන්ේන් DM අමරසිශ  ම ත්මියන, R G 
ේතෝමස් ම තා ස  R D G රාජපක්ෂ ම තා යන  අයනයි. 
 
මධයම සිට අඩු අවදානම් කලාපයට අයත් නිබවස්:  S D තිලකරත්  ම තාේේ නිාස මධ්ය අාදා ම් බාත් T W 
චිත්රකාන්ති ම ත්මියන, DM ආරියනරත්  ම තා ස  DM ්රියනාලතා යන  අයනේේ නිේාස් අ අ අාදා ම් බාත්  ඳු ා 
ේ   තිේේ. 
 
වතවිත අනතුර කළමනාකරණය කිරීමට බ න ඇය පියවර : NBRO කණ්ඩායනම විසින් අධි අාදා ම් නිේාස් ේාන් 
කර කාාේේ නිාැසියනන්  ට NBRO ාර්ෂාා පද ම්කර  ත් පූර්ා අ තුරු  ැඟවීේම් පද්ධ්තියනට අනු ත ා  ේලස 
 ා පියනාර ායේයනන් නිකුත් ේකේර  අාධ්ා ේයනන් සිී ේම් ස  ඉාත්ා යනාේම් අ තුරු  ැඟවීම් ාලට ප්රතිචාර 
දැක්වීම සම්බන්ධ්ේයනන් ඔවුන් දැනුාත් කර  ලදී.  ේමම යනාන්ත්රණයන දැ ට ප්රාේද්ය යන ේල්කම් ේකොට්ඨායයන  ර ා 
ේම් ප්රේද්යේේ ග්රාමනිලධ්ාරී ාරයනා විසින් රියනාාට  ශානු ලැේේ..  
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5. නායයාමට ලක්ව ඇය ප්රබශයය සහ ඉ් අවට ප්රබශය හා වත්ම් අවදානම් තත්වය. 

දැ ට පාේරන් ඉ ළ බෑවුම නිරාාරණයන වී ඇති අතර අස්ථාාර පාශශු ස   ල් කැබලි  ල්ලී ාැේටමින් තිේේ. ප ළ 
බෑවුේම් තිේබ  නිාස මු කමනින්ම වි ාය වී ේ ොස ් ඇති අතර  හි නිාැසියනන්  ම නිාස අත ැර ේ ොස ් ඇත.  
රත් පුර කළාා  මාර් ේේ ාම් පසට ාන් ට පිහිටා ඇති අධි අාදා ම් කලාපේේ ේලස  ඳු ා න් ා ලද නිේාස් 
තු  ාාසයනට නුසුදුසු ේේ. NBRO දිස්ත්රික් කාර්යනාලේේ  ායනයනාම් සම්බන්ධ් විේය ෂනයනන්ේේ මතයන අනුා පාේරන් 
ඉ ළ බෑවුම තාදුරටත් අස්ථාාර වීේම් ඉ ල අාදා මක් පාති  අතර ප ළ බෑවුම ද ේසමින් ප ළට චල යන 
ේාමින් පාතී. ජලා   රටාා ක්රමාත් කිරීමට තාමත් කිසිදු පියනාරක් ේ   ේ ොමැති අතර ඉදිරියනට    ාර්ෂා 
සමයනන්හිදී තාදුරටත් කණ්ඩි අස්ථාාර වීම් බලාේපොේරොත්තු වියන  ැක. 

ේමමගින් මාර් යන භාවිතා කරන් න්ේේ පමණක් ේ ොා ප්රේද්ය ාාසීන්ේේත් ිනවිත ාලට තර්ජ යනක් ානු ඇත. 
ේමම මාර් යන කලාා , රත් පුර ස  නිවිති ල ප්රේද්ය යනාේකේරන් ක් ා  බැවින් රථාා    ම ා ම ට 
ේමේස  බාධ්ා පැමිණීම ප්රධ්ා  ප සුකම් ස  ේස ාා ද ේා ත් අදාළ ආර්ිකක කටුමතු ද කලාා  රත් පුර ස  
නිවිති ල   ර අතර ස සම්බන්ධ්තා ද ාලට සැලකියන ුමතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. 

තාදුරටත් මාර් ේේ අයි  ගිලා බැසීේමන් මාර් යනට ද සැලකියන ුමතු  ානියනක් සිදුවියන  ැකි අතර පිළිසකර කිරීමට 
යන  වියනදම අධික වියන  ැකියි. 

6. වයාපියබව වැඩකටතුතු බහුතුබව්  ලපෑම්වලට ලක්විය හැකි සංබීදී පාරිසරික බකොඨාශාය  ැන 

විබයුෂබය් සලකා  ලමි් අවට පරිසරය පිළි ඳ බකටි විස්තරයක් 
 

ස්ථාාර කිරීේම් ක්රමේේද සිදුේකේර  ාැඩබිම් ප්රේද්යයනද ාැඩබිමට යනාබදා පිහිටි ප්රේද්ය ද ායාපිතියන නිසා සැලකියන 
ුමතු තරම් බලපෑමකට ලක්ේා  ප්රේද්යයන ේලස  ඳු ා න් ා ලදී. (බලපෑමට ලක්ා  ප්රේද්යයන: සීමාා 100 m ක් 
ේලස  ඳු ා ැේන්) ේමම ප්රේද්යයන තුළ ස්ාාභාවික ා  ආාරණයනක්, ා ජීවී රක්ිතතයනක් ේ ෝ ඉ ළ පාරිසරිකමයන 
ේලස සශේේදී ාාසභූමි අඩශගු ේ ොේේ. ේමම ප්රේද්යේේ යාක පද්ධ්තියන ප තරට ාැසිා ාන්තර ස්ාරූපයන  න් ා 
යාක ාලින් ද  ි  උදයා  ාල ා ා ේකේර  යාක ාලින් ද සමන්විත ේේ.   ේ ත්, ේමම ප්රේද්යේේ ස්ාාභාවික 
යාක පද්ධ්තියන මු කමනින්ම ාාේේ ේත් ාතු, ේ ාතු ා ා ස  අක්රමාත් ඉඩම් භාවිතයනන් නිසා ඉාත් වී තිේේ. 
මාර් ේේ ේදපස ඇති මාර්  රක්ිතත භූමි ප්රමාණයන  ානියනට පත් බෑවුම් ාලින් ද වි ායයනට පත් යාක පද්ධ්ති ාලින් ද 
සමන්විත ේේ. පාර ේදපස දිගින් දි ටම සිදු වූ කණ්ඩි කඩා ාැී ම් නිසා  ානියනට පත් භූමි ප්රේද්ය රූපයන 2a ස  2b 
ාලින් නිරූපණයන ේේ . 
 
ායාපිති කාර්යනයනන් නිසා අාදා මක්  ල්ල වියන  ැකි අශ  ස  ේස ාා:  
  
i. මාර් ේේ  මන් කර  රථාා  , පදිකයනන් ස  මාර් යන භාවිතා කරන් න් 
ii. මාර් යන ේදපස ඇති නිේාස් ාල ිනාත් ා  පුද් ලයනන්   
iii. විේය ෂේයනන්ම ේත් ා ාා ස  ද ක ප්රාා  යන ඇතු ක දැ ට ේමම ප්රේද්යේේ සිදුා  ආර්ිකකමයන 
රියනාකාරකම් . 
iv.       ායන නිසා  ානියනට පත් ඉ ළ බෑවුම  ර ා ාැී  ඇති නිේාස් කිහිපයනකට  ල ජලයන සපයන  ප්රජා ජල 

සැපුමම්  ල පද්ධ්තියන.  
 

7. වයාපියය යටබත් ක්රියාවට නැංවීමට  ලාබපොබරොත්තු වන අවම කිරීබම් ක්රියාමාග  
ේම් සඳ ා ේයනෝිනත අාම කිරීේම් රියනාමාර්  කඩා ාැී  ඇති ඉ ළ ස  ප ළ බෑවුම් ේකොටස් ප්රධ්ා  ායේයනන් 
ඉලක්ක කරයි. භාවිතා ා  අාම කිරීේම් රියනාමාර්  ාන්ේන් i) බෑවුම නිසි ේකෝණයනකට කැපීම ස  අස්ථාාර 
පාශශු ස  පාෂාණ කැබලි ඉාත් කිරීම මගින් ාඩා ස්ථාාර බෑවුමක් නිර්මාණයන කිරීම ii) මින් ඉ ත සිදු වූ කණ්ඩි 
අස්ථාාර වීම් නිසා තැන්පත් වී ඇති සුන්බුන් ඉාත් කිරීම iii) පිෂ්ඨීයන  ා භූ ත ජලා   පද්ධ්තියන දිුමණු කිරීම 
යන ාදියනයි. පිෂ්ඨීයන කාණු පද්ධ්තියනට ඉ ළ ස  ප ළ බෑවුම් ාල ත   කාණු,  ැටි කාණු ස  ේ ත්ති කාණු 
ඇතුළත් ානු ඇත. ේමහිදී මාර් යන ේදපස ඉ ළ ස  ප ළ බෑවුම් ාල තිරස් භූ ත කාණු  ා සිරස් භූ ත කාණු 
පිහිටුානු ලැේේ, iv) ලිහිල් පාෂාණ කුට්ටි බදැණ  ැසීම, ඇණ ේයනොදා පාශශු ාැර ැන්විම ඇතු ක ේා ත් 
ාැර ැන්වීේම් ාු  ප්රධ්ා  ායේයනන් ඉ ළ බෑවුම ස්ථාාර කිරීමට භාවිතා ේකේරනු ඇත v) පිෂ්ඨීයන පාශශු ඛ්ාද යන 
ාැළක්වීේම් ක්රමේේද ඉ ළ බෑවුේම් ද ප ළ බෑවුේම් යනම් ේකොටස් ාලද ඉදිේකේරනු ඇත.   

8. වැඩබිබම් කටතුතු වලට අදාළ සමාජයීය සහ පාරිසරික  ලපෑම් සහ අවදානම් තත්වය් හඳුනා ැනීම 

8.1. ධනාත්මක  ලපෑම් 
 

ේමම  ායන අාදා ම අාම කිරීේම් රියනාමාර්  නිසා අඛ්ණ්ඩ  ම ා ම යනකට ඉඩ සැලේසනු ඇති අතරම 
පදිකයනන්ේේ ආරක්ෂිත බා ද ේමමගින් සුරැේකනු ඇත.  ේස ම,  කලාා  ස  නිවිති ල ප්රේද්ය ාල ිනාත් ා  
ජ තාාේේ ේත් කර්මාන්තයන, ේාළඳ ේබෝ , ආර්ිකකමයන රියනාකාරකම් ස  ේා ත් ජීාේ ෝපායන රියනාකාරකම් 
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ාලට ේමම අාම කිරීේම් රියනාමාර්  ඉම ත් පිටිා ලක් ානු ඇත. මධ්ය අාදා ම් සහිත නිේාස් ාල අාදා ම අ අ 
ේකේරනු ඇත. ඉක්මන් ප්රතිකර්ම ේයනදීම මගින් ඉදිරියනට මාර් යනට සිදුවියන  ැකි  ානි ාළක්ාා දැරීමට සිදුවියන  ැකි 
මාර්  ප්රතිසශස්කරණ වියනදම් ද අාම ේකේරනු ඇත. 
රත් පුර ස  ාැද්දා ල ප්රේද්යයන යනා ේකේර  මාර්  ාලින්  කක් ා  ේමයන, ශ්රී පාද ාන්ද ාකරුාන් විසින් ප්රේේය 
මාර් යන ේලසද භාවිතා ේකේර  අතරම මාර් යන ේදපස අතියයන ේසොබා ේසෞන්දර්යනකින් ේ බි නිසා ාර්තමා   ා 
අ ා ත පරිසර හිතකාමී සශචාරක ායාපාරයන සඳ ා ද, ේත් කර්මාන්ත ප්රාා   කටුමතු  ා ාක්ර ාේයයනන් ේා ත් 
සශාර්ධ්   ා ආර්ිකකමයන කටුමතු සඳ ා ද  යන ඉතා සුදුසු ේේ. ේමම  ායන අාදා ම අාම කිරීේම් රියනාමාර්  
ේ  තුේාන් ාර්ෂා කාලේේ දී මාර් ේේ සිදුා  නිරන්තර අාහිරතා ම  රාා අඛ්ණ්ඩ  ම ා ම යනකට ඉඩ 
සැලේසනු ඇති අතරම පදිකයනන්ේේ ආරක්ෂිත බා ද සුරැේකනු ඇත.  ේස ම, ඉ ත සඳ න් කර  ලද කර්මාන්ත ද 
ආර්ිකකමයන, සශස්කිතිකමයන  ා සශචාරක රියනාකාරකම් සඳ ා ද ේමම අාම කිරීේම් රියනාමාර්  ාලින් ඉම ත් 
ේසතක් සැලේසනු ඇත.  
 

8.2.  සිණාත්මක  ලපෑම්  
 

8.2.1 බිම් ප්රබශයය සහ හහි කළ හැකිව යූ  අනා ත සංවගධන කටතුතු වලට ඇය ඉඩකඩ අහිමි වී යාම 
 

ේමම  ායන අාදා ම් අාම කිරීේම් කටුමතු සිදු ේකේරනු ලබන්ේන් මාර් ේයනන් ඉ ළ ස  ප ළ බෑවුම් ාලයි. ඉ ල 
බෑවුේම් අාම කිරීේම් කටුමතු සිදුේකේර  ප්රේද්යයන ේත් ාත්තක මායිම ේේ. ේමයන දැ ටමත්  ානියනට පත් වූ කුඩා 
බිම් ප්රේද්යයනක් බැවින්  යනට ප්රේේයයන අහිමි වී යනාම ේ ෝ ේා ත් ාටි ා භාවිතයනන් සඳ ා අහිමි වී යනාම 
සම්බන්ධ්ේයනන්  ඉඩම් හිමියනාට බලපෑමක්  ැත. ඇත්ත ායේයනන්ම ඉ ළ බෑවුම් ප්රේද්යයන ස්ථාාර කිරීේමන් ඔහුේේ 
මායිම තාත් ස්ථායී ා  අතර ඉඩේම් මායිම කඩාේ   යනාේමන් ද ආරක්ෂා ානු ඇත. 
 
ේකේස  වුාද, ප ළ බෑවුේම් ඉඩම් හිමියනා  යන අධි අාදා ම් ේලස  ම් කර ඇති බැවින්  යන අත ැර ේ ොස් ඇත. 
අ ා ත අස්ථාාර වීමක් සිදුවීේම් අාදා ම පාති  නිසා NBRO ඉඩම් හිමිකරුාා  ට තාදුරටත් ඉඩේම් සශාර්ධ්  
කටුමතු ේ ොකර  ේලසට නිර්ේද්ය කර ඇත.  ම නිසා, දැ ට ේමම ඉඩම් ේකොටස කිසිදු අ ා ත සශාර්ධ්  
කටුමත්තකට භාවිතයනට  ත ේ ො ැකි අධි අාදා ම් කලාපේේ පාතින් ක් ේලසට සැලකියන  ැක.  ේම් නිසා 
ායාපිතියනට ේමම ඉඩම භාවිතා වීමට ේපර සිටම  හි ාටි ාකම අහිමි වී ේ ොස්  මාරයන.  ේස  වුාද, ාටි ා ේබෝ  
ආදියන ේ ළීමට ේමම ඉඩමට ප්රේේය වීමට අාස්ථාා ඉඩම් හිමියනාට පැාතිනි.  
 
ආරක්ෂක ේ  තුන් මත ඉඩම් හිමියනා  ට ඉදිකිරීම් අදියනර තුළ ඉඩමට පිවිසීමට ේ ො ැකි ානු ඇත. ස්ථාාර කිරීේම් 
ක්රමේේද අාසන් කිරීේමන් පසුා වුාද ඉඩම් හිමියනා  ට ඉඩම තුළ සශාර්ධ්  කටුමතු කිරීම ේ ෝ ාු  ඉදිකිරීම 
ආදියනට අාසර ේ ොලැේබනු ඇත්ේත්  මගින් භූමිේේ තත්ායනන් ේා ස් වී යනා  ැකි බැවිණි.   මුදු, ඉඩම් හිමිකරු 
 ට ස්ථාාර කිරීේම් කටුමතු අාසන් වූ පසු පාති  ේබෝ  ආදියන ේ ළීම සඳ ා ඉඩ ප්රස්ථාා ලැේබනු ඇත. 
 
ේමම ස්ථා යන දැ ටමත් අධි අාදා ම් කලාපයනට අයනත් භූමියනක් ා  බැවින් ස  සශාර්ධ් යන සඳ ා අාසර 
ේ ොමැති ඉඩමක් නිසා ේමම ායාපිතියන යනටේත් ඉඩම අත්පත් කර ැනීමක් ේ ෝ ාන්දි ලබාදීමක් සිදුේ ොානු ඇත. 
ේකේස  වුාද, දැ ටමත්  ානි වී ඇති නිාස ස්ථාාර කිරීේම් රියනාමාර්  සඳ ා ඉාත් කිරීමට සිදුවියන  ැක. ේමම 
නිාේස  ාටි ා  ැාත භාවිතා කළ  ැකි ඉදිකිරීම් ද්රාය තිබියන  ැක.  ැාත භාවිතා කළ  ැකි ඉදිකිරීම් ද්රාය  ේස  
ඉාත් කර ේ ො ත ේ ොත් නිේාස් හිමියනා  ට  යන අහිමි වී යනනු ඇත.  
 

8.2.2 පාරිසරික සහ ජජව විදයාත්මක  ලපෑම් සහ සත්ත්ව හා තුළිළිය බකොඨාශාය 
 

ේභෞමික පරිසර පද්ධ්තීන්ට ඇති බලපෑම අාම ාන්ේන්  i) ේබොේ ෝ ායපිති රියනාමාර්  දැ ටමත් අස්ථාාර වූ 
බලපෑමට ලක්වූ බෑවුම් ාල රියනාාට  ැශවීම. Ii) ඉ ළ ස  ප ළ බෑවුම් යන  ේදේකහිම තිේබන්ේන් දැ ටමත් 
 ානියනට පත් යාක පද්ධ්තියනක් වීම iii) ායාපිති ප්රේද්යයන තුළ ාාර්ිතක ේබෝ  කිසිාක් අඩශගු ේ ොවීම  iv) ායපිතියන 
නිසා බලපෑමට ලක්ා  ප්රේද්ය තුල අධික ජජා විවිධ්ත්ායනක් ස  සශේේදී පරිසර පද්ධ්තියනක් ඇති ා ාන්තර/ 
ප්රේද්ය අඩශගු ේ ොවීම v) ාාසභූමි විේේද යන වීම අාම වීම. Vi) ේමම ස්ථා ේේ ඇති කිසිදු යාකයනක් කකේද්ශික, 
ාඳවී යන  ේ ෝ IUCN රතු ලැයිස්තුාට අයනත් යාක ේ ොවීම යන  ේ  තු නිසායන. 
ායාපිතියන රියනාාට  ශා  අතරතුර  ස් කැපීමට/ උදුරා දැමීමට සිදුානු ඇත.  ාන් අාස්ථාාන්හීදී අායය 
අනුමැතීන් ලබා ත ුමතු ේේ. ාටි ා  දැා සහිත යාක  ැ  අදාළ දැනුාත් බාක් ඇති පරිසර ආරක්ෂක 
නිලධ්ාරීාරයනාේේ අධීක්ෂණයන යනටේත් සිදු ේ ොකළ ේ ොත් අත්ාැරදීේමන්  ාන් යාක කපා දැමීම සිදුවියන  ැකියි.  

 

8.2.3 අවට ප්රබශයබව ජලවහන රටාවට සිුවවිය හැකි  ලපෑම්  
 

ායාපිතිේේ ාැඩකටුමතු ේ  තුේාන් අාට ප්රේද්යේේ දැ ට පාති  පිෂ්ඨීයන ස  භූ ත ජලා   රටාාට  ානි 
සිදුවියන  ැක. ායාපිතියන නිසා බලපෑමට ලක්වියන  ැකි ප්රේද්යේේ ස්ාාභාවික ඇලේදොළ ේ ෝ ජලයන ලබා න් ා 
ස්ථා  කිසිාක් පිහිටා ේ ොමැති නිසා ේමහි බලපෑම අාම ේේ. 
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8.2.4 පාංශු ඛාදනය වීම් සහ බදොළ පහබග බවනසව්ීම් 
 

ේමම ස්ථා ේේ ස්ථායිකරණ කටුමතු ේබොේ ෝ දුරට ජලාපා   ාැඩිදිුමණු කිරීම ේකේරහි අාධ්ා යන ේයනොමු කරනු 
ඇත.  බැවින්, ාැසි සමේේ දී අධික ජල පරිමාාක් ජ  යන වී ස්ාභාවික දියනප රාල් කරා ේබෝක්කු  ර ා ේ ෝ 
ේ ත්ති කාණු ආදියන  ර ා සිජුාම ේ ෝ ේයනොමුකරවීම අේේක්ෂා ේකේර්. ආසන් ේේ ජලායයනක් ේ ොමැති නිසා 
ේමමගින් ජලජ පරිසර පරිසර පද්ධ්ති මත ඇතිා  බලපෑම  තරම් සැලකියන ුමතු ේ ොේේ. 

 

8.2.5 ඉදිකිරීබම් කටතුතු නිසා සිුවවන ජල දූෂණය 
 

ාැඩබිම ආසන් ේේ ජලායයනක් ේ ොමැති නිසා ජල දූෂණයන අාම ානු ඇත. ේකේස  වුාද, ාර්ෂා කාලයන තුළදී ාැසි 
ජලයන කුඩා අශශු, ේරොන් මඩ ස  පස්  ආදිේයනන් අපවිත්ර වී ේමම ස්ථා යනට ප ලින් පිහිටා ඇති ජාලාය ේාත ේයනොමු 
වීම සිදුවියන  ැක. 

 

8.2.6 ඉදිකිරීබම් කටතුතු බකබරන කාලසීමාව තුළ හළිමහබ් මළපහ කිරීම් සහ ජලය හරහා පැයරී යන 

බරෝ කාරක විෂබීජ 
 

ඉදිකිරීම් කටුමතු අතරතුර දී, ේකොන්ත්රාත්කරුේේ කම්කරුාන් විසින් විාිත මළප  කිරීම් සිදුකිරීම මගි  කණ්ඩි 
ප්රේද්යයනට ප ළ ඇති ේදොළ ප ර දූෂණයන වී යනා  ැක.   

 

8.2.7 ජලායය පහළ ප්රබශයබව සිට හම ජලය ාාවිතා කිරීබම්දී ඇයවිය හැකි  ලපෑම්:  
 

ආසන් ේේ ජලාය ේ ොමැති නිසා මින් ඇතිවියන  ැකි බලපෑම ේ ොසැලකියන  ැකි තරම්යන. ඉ ල බෑවුේම් අස්ථාාර 
වූ ප්රේද්යයන  ර ා ජල සැපුමම්  ලයනක් ාැී  තිේේ. ස්ථාාර කිරීේම් ාු  ඉදිකර  විට ේමම  ල මාර් යන ඉාත් 
කිරීමට සිදුානු ඇත. ේමමගින් ජලයන භාවිතා කර  පුද් ලයනන්ට  ම ේස ාාා ලබා ැනීමට බාධ්ා සිදුානු ඇත. 
 

8.2.8 ඝන අපද්රවය  ැහැර කිරීබම්  ැටු 
 

ඉදිකිරිේම් කටුමතු සිදුේකේර  කාලසීමාා තුළ නිසි ඝ  අපද්රාය බැ ැර කිරීේම් ක්රමේේදයනක් ේ ොමැති වුා ේ ොත් 
අක්රමාත් ේලස ඝ  අපද්රාය බැ ැර කිරීම නිසා ජලයන ස  පස දූෂණයන වීමට අමතර විවිධ් අහිතකර පාරිසරික 
බලපෑම් ඇතිවියන  ැකියි. ඉදිකිරිේම් කටුමතු සිදුේකේර  කාලසීමාා තුළ නිසි ඝ  අපද්රාය බැ ැර කිරීේම් 
ක්රමේේදයනක් භාවිතා ේ ොකළ ේ ොත්, ඇතිවියන  ැකි බලපෑම ඉම ත් වියන  ැක. 

 

8.2.9 වාතු දූෂණය  
 

ාැඩබිම ේ ළිේපේ ළි කිරීේම් කටුමතු, ඩිසල්  න්ිනන් රියනාත්මක කිරීම, ාු  බිඳ දැමීම, ගිණි තැම්ම්, ඉදිකිරීේම් 
ද්රාය ාල අපද්රාය ප්රාා  යන, ඉදිකිරීම් ාලදී නිපදේා  අපද්රාය ස  විෂසහිත ද්රාය (රසායනනික පුපුර ද්රාය) 
පරි රණයන කිරීම ආදියන ාාුම දූෂණයනට තු අ දියන  ැකි ඉදිකිරීම් කටුමතු ේේ. ඉදිකිරිේම් කටුමතු ාලදී අධික ායේයනන් 
දුහුවිලි (විේය ෂේයනන්ම ේකොන්ක්රීට්, සිේමන්ති, ලී,  ල් ස  සිලිකා ාැනි දෑ ාලින්) ප්රමාණයනක් ජ  යන වියන  ැකියි.  
 ම නිසා ඉදිකිරිේම් කටුමතු නිසා ඇතිා  ාාුම දූෂණයන වියනලි කාලේේදී පදිකයනන්ට ස  අාට නිාැසියනන්ට ඇති 
බලපෑම ස්ථානීයන ායේයනන් සැලකියන ුමතු තරම්යන. 

 

8.2.10 යබ්ද දූෂණය, කම්පනය වීම, පිපිරවීම්, ඉදිකිරිබම් කටතුතු සිුවබකබරන කාලසීමාව තුළ වන  ලපෑම්, 

බ ොඩනැගිලි සහ යටිතල පහසුකම් බවත සිුවවිය හැකි හානි 
 

ඉදිකිරීම් යනන්ත්ර ූතත්ර ාලින් යේද ස  කම්ප  බලාේපොේරොත්තු වියන  ැක. 100m ක් පමණ දුරකින් මිනිසුන් ාාසයන 
කර  නිේාස් පාති  නිසා ේඝෝෂාා නිසා ඇති බලපෑම සැලකියන ුමතු තරම් ේේ.  ම නිසා, ඉදිකිරිේම් කටුමතු නිසා 
අාට ප්රජාාට බලපෑමක් ඇතිානු ඇත. ේඝෝෂාා ස  කම්ප යන නිසා පදිකයනන් ස  මගීන්ට ද බලපෑමක්  ල්ල ානු 
ඇත. තාද, ඉදිකිරීම් කටුමතු අතරතුර ේ ොඩ ැගිලි ාල ස්ථාාර බාට  ානි වියන  ැකි අතරම නිේාස් ාල ඉරිතැලීම් 
ආදියනට ද ේ  තු වියන  ැකියි. 

 

8.2.11 වැඩබිම ආශ්රිතව වතවත්වන මිනිසු් හා වැඩබිබම් කම්කළිව් අතර ස ඳතාව 
 

අසල මිනිසුන් ාාසයන කර  බැවින් ාැඩබිේම් කම්කරුාන් ස  ප්රේද්ය ාාසින් අතර ආරවුල් ඇතිවීේම්  ැකියනාාක් 
ඇත.  

 

8.2.12 වැඩ බිම් වාඩි සහ   ඩා ස්ථාන  
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ාැඩබිේම් ඝ  අපද්රාය ස  අපජලයන නිසිේලස කළම ාකරණයන ේ ොකළ ේ ොත් ඉන් අාට ප්රජාාට හිරි ැරයනක් වියන 
 ැක.  
 

8.2.13 ඉදිකිරීබම් කටතුතු බකබරන අතරතුර වැඩබිමට මහජනයා ඇතුු වීබම් අවදානම 
 

විදුම් කිරීේම් යනන්ත්ර ස  කැනීම් යනන්ත්ර ආදී අාදා ේමන් ඉ ළ යනන්ත්ර ූතත්ර ාැඩබිේමහි පැාතියන  ැකි අතර  ාන් 
පරිසරයනක ආරක්ිතතා රියනාකළ  ැක්ේක් පුහුණු ාැඩකරුාන්ට පමණි. අ ාසරේයනන් ාැඩබිමට ඇතු කාන් න් 
ේමම බර යනන්ත්ර ූතත්ර ආදියන නිසා  දිසි අ තුරු ාල ලක්වීේම් අාදා මක් තිේේ.  

 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ පපද්රව බ නදිය හැකි ද්රවය 
 

 ල් පිපිරවීම් සිදු කිරීමට අායය විටදී පුපුර ද්රාය භාවිතා වියන  ැකියි. අ ාරක්ිතත ේලස භාවිතා කිරීේමන් මින් 
අාදා මක් ඇතිවියන  ැකියි. ේමම රියනාකාරකම් අස්ථාාර කණ්ඩි මත සිදුේකේරනු ඇත. අනිසි ේලස පුපුර  ද්රාය 
භාවිතා කිරීේමන්  ේමන්ම  ල් කුට්ටි විසිවී යනාේමන් අ තුරු සිදුවීේම් සැලකියන ුමතු ප්රා තාාක් තිේේ. 
 

ඉදිකිරීේම් කටුමතු නිසා ජ තාාේේ සුරක්ිතතතාායනට ඇති බලපෑම. ඉදිකිරිේම් කටුමතු සිදුේකේර  කාලසීමාා 
තුළ, නිතර ඔබේමොබ දිේා  යනන්ත්රූතත්ර, ේලෝඩර, ්රක් රියන ආදියන නිසා මාර් යන අාහිර වියන  ැක. ඉදිකිරීේම් කටුමතු 
ේබොේ ෝමයනක් බෑවුම් ප්රේද්යයනක සීමිත ඉඩ ප්රමාණයනක සිදුකළ ුමතුා තිේබ  නිසා බර යනන්ත්රූතත්ර, ්රක් රථ  ා 
ේලෝඩර ආදියන පදිකයනන්ේේ  ම ා ම යනට බාධ්ා ඇතිකරවීමටත් ඔවුන්ේේ ිනවිතයනට අධික අාදා මක්  ල්ල 
කිරීමටත් ඉඩ ඇත. 

 

8.2.15 ඉදිකිරීබම් කටතුතු බකබරන අතරතුර කම්කළිව්බේ සුරක්ෂිතතාවය 
 

කම්කරුාන් ඇද ාැී ේම් අාදා මක් පාතී  ේස ම කණ්ඩියන අස්ථාාර වීේමන් මාරාන්තික අ තුරුද සිදුවීමට ඉඩ 
තිේේ. කණ්ඩියන අස්ථාාර අාදා ම ාර්ෂා සමේේ තාදුරටත් ඉ ළ යනා  ැක.  ම නිසා පාති  අාදා ම සැලකියන 
ුමතු තරම් අධික ේේ. ඉදිකිරීේම් කටුමතු ේකේර  අතරතුර බර යනන්ත්රූතත්ර සීමිත ඉඩ ප්රමාණයනක් තුළ රියනාකරවීමට 
සිදුේේ. ේමම ාැඩබිේමහි රථාා   ස  ඉදිකිරීේම් යනන්ත්රූතත්ර නිසා අ තුරු  ට  ැනීමට ඇති අාදා ම ඉතා ඉ ළ 
මට්ටමක ඇත. ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කටුමතු සඳ ා බාලායනස්කාර කම්කරුාන් (ළමුන්) ේයනොදා  ැනීමට 
ඉඩ ඇති අතර  යන අාදා ම් ස  ත බැවින් බරපතල අ තුරු ස  තුාාල සිදුවීම් ාලට පාදක වියන  ැකියි.   

 
 

9. මහජන මත විමසුම - දැනට පවත්වා ඇය සහ/ බහෝ පැවැත්වීමට ඇය මහජනමත විමසුම් 
 

අ අ අාදා ම් නිේාස් ාල ිනාත් ා   ක පවුලක් (DM ආරියනරත්  ම තා) ායාපිතියන සම්බන්ධ්ේයනන් මත විමසීමට 
ේයනොදා  න් ා ලදී. මිලියන  1.6 හි පැේක්ජයන ඉතා සු ක මුදලක් බා ඔවුන්ේේ මතයන ේේ. ේා ත් ස්ථා යනකට 
පදිශචියන මාරු වීම ඔවුන්ේේ රැකියනාාට, පාසැල් කටුමතු ස  අේ කුත් ජීාේ ෝපායන රියනාකාරකම් ේකේරහි බලපානු 
ඇත.   බැවින් ජ තාා තමන්ේේ අකමැත්ත පල කළ . තාද, ඔවුන් පාූත පරිදි දැ ට ඔවුන් තම  ෑසියනන් සමඟ 
ිනාත් ේා  අතර  යන තාාකාලික ාැඩපිළිේාලක් පමණි. තමන් ත ා ත්  ා නිාසට යනට කර  ලද ආේයනෝජ යන 
නිසා නිාස  ේස  නිකම් අත ැර දැමීමට ඔවුන් ූතදා ම්  ැත. තාද, ාර්ෂා කාලේේදී අධි අාදා ම් ේලස 
 ඳු ාේ   ඇති  කදු පවුලක් ාත් තම නිේාස් ාල ේ ොසිටි  බා ද ඔවුන් පාසා සිටියන .  නිාැසියනන් ේමම 
ායාපිතියනට තම කැමැත්ත පල කළ අතරම ඉදිකිරීේම් කාලසීමාා තුළ ායාපිතියනට උපරිම ස ේයනෝ යන දැක්වීමට 
ූතදා ම්යන. තාද, ස්ථාාර කිරීේම් කටුමතු නිම වූ පසු  ම නිේාස් ාල දි ටම ාාසයන කිරීමට තමන්ට  ැකියනාා 
තිේේදැයි ද ඔවුන් ප්රය්  කර සිටියන .. ේකේස   මුදු, දැ ට මු කමනින්ම  ැර දමා ේ ොස් ඇති නිාේස  (D M 
අමරසිශ  ම ත්මියනේේ) පුද් ලයනන්  මු වීමට අාස්ථාාක් ේ ොලැබිණි.  ම නිසා අද ස් විමසීේම් සැසිේේ දී ේමම 
ායාපිතියනට ේ ෝ ඇයනේේ භූමියන ඉදිකිරීේම් කටුමතු ාලට භාවිතා කිරීමට ඇයනේේ අනුමැතියන නිරාාරණයන 
කර ැනීමට ේ ො ැකි වියන. 
 

9.1  පපබශයනයට සම් ්ධ වූ ව කිව තුතු ආයතන හා පපබශයනබවදී ල ාබදන ලද නිගබශය සහ හළැඹි 

හකඟතා (බයොමුව: ඇමුණුම III) 

10. සැලකිය තුතු මඨාටමක පවයන පාරිසරික සහ සමාජයීය  ලපෑම්: NBRO සහ බකෝත්රාත්කළි විසි් 

විබයුෂබය් ක්රියාමාග   ත පතු වන සමාජයීය සහ පාරිසරික  ලපෑම් බහෝ අවදාම්ම්; සැලකිය තුතු  ලපෑම් 
 

10.1 ජලය බහෝ බතත් බිම් වලට ඇය  ලපෑම (වැඩබිමට පහළ ප්රාබශයබව ඇය ඇළබදොළ  ං ා සහ බවනත් 

ජලාය වලට සිුවවිය හැකි බවනස්කම් බහෝ අපවිත්ර වීම). දිුකකාීනන සහ සිුවවීමට ඉඩ ඇය  ලපෑම් ද නාය බ ොස් 

ඇය බකොටබසු ඉදිකිරීම් කටතුතු අතරතුර ඇය අවදානම  
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කඩාාැටුණු සුන්බුන් ස   ල් කුට්ටි ඉාත් කර  අතරතුරත් ද බැවුම අ අ ආ තියනකට සකස් කිරීේම් කටුමතු 
අතරතුර ද අාට ජලාය ාලට ේරොන්මඩ  ලා ේ ොස් පත්ේල් තැන්පත් වීම සිදුවියන  ැකියි. යනන්ත්රූතත්ර ආදිේයනන් 
පිටේා  ේතල්, දූෂක  ා අපවිත්රකාරක නිසි පරිදි බැ ැර ේ ොකිරීේමන් ස , තාාකාලික  බඩා ටැශකි ාල කාන්දු 
වීම් ාලින්, ාැඩබිේම් කම්කරුාන් විසින් ඝ  අපද්රාය  ා අපජලයන මුදා  ැරීේමන් ඇළමාර්  ාල ජලේේ 
ගුණාත්මක බාට අහිතකර බලපෑම් ඇතිවියන  ැකියි. 
 

10.2  මනා මනයට සිුවවිය හැකි  ලපෑම් ( විබයුෂබය්ම මාග ය තාවකාලිකව වසා දැමීමට සිුවවීම, වාහන 

තද දය ඇයවීබම් අවදානම) 
 

සම්පූර්ණේයනන් ේ ෝ අර්ධ් ායේයනන් මාර් යන ාසා දැමීම නිසා සතිේේ දි  ාල, කාර්යනාල ේේලාාල් ාල, පාසැල් 
ේාලාාට ( උදෑස , දිාා කාලේේ ස  සාස) තිබියන  ැකි රථාා    ම ා ම ට අාහිරතා ඇතිවියන  ැකියි. මින් 
පදිකයනන්ට ස  රථාා   ාලට බාධ්ා  ල්ල ානු ඇත. 
 

10.3 වැඩබිමට යා දව බහෝ ආස්නබව (කණ්ඩියට ඉහල, පහල, බදොළ පහරට පහලි් යනාදී වයබය්) අධි 

අවදානම් බහෝ මධය අවදානම් ප්රබශයබව වතවත් වන නිවැසිය් 
 

ඉදිකිරීේම් කටුමතු නිසා ේපොදුජ  ආරක්ෂාාට අධික අාදා මක් පාති  අතර යේද ාාුම දූෂණයන, කම්ප  ස  
ේ ොඩ ැගිලි ාල පැලුම් ඇතිවීේම් ද අධික අාදා මක් ඇත. 
 

10.4 නාය අවම කිරීබම් කටතුතු සිුවබකබරන බපබදස තුල පිහිටි වයාපාර, කිෂිකගමා්ත බහෝ බවනත් කටතුතු 

සඳහා ාාවිතා බකබරන ප්රබශය 
ායාපාර සඳ ා භාවිතා කර  ප්රේද්ය, විේය ිතත කිිතකාර්මික කටුමතුාලට ේ ෝ ේා ත්  කිසිාක් ාැඩබිමට යනාබදා 
ේ ොමැති නිසා විේය ිතත බලපෑමක්  ැත. ේකේස  වුාද, ද ක ප්රාා  යනට බහුල ායේයනන් භාවිතා ේකේර  රත් පුර 
නිවිති ල මාර් යනට යනාබදා ේමම ස්ථා යන පිහිටා ඇති නිසා මාර් ේේ පැත්තක් ාසා දැමීම සම්බන්ධ්ේයනන් මධ්යම 
ප්රමාණේේ බලපෑමක් පාතී.  
 
10.5 වැඩබිමට යා දව පිහිටි වයාපාර, කිෂිකගමා්ත බහෝ බවනත් කටතුතු සඳහා ාාවිතා බකබරන ප්රබශය 
 

අස්ථාාර වූ කණ්ඩියනට යනාබදා ායාපාර, කිිතකර්මාන්ත ේ ෝ ේා ත් කටුමතු සඳ ා භාවිතා ේකේර  ප්රේද්ය 
ේ ොමැති නිසා  ාන් බලපෑමක් ේ ොමැත.  
 

10.6 වැඩබිමට ඇතුු වීමට බහෝ හය හරහා යාමට මිනිසු්ට ඇයවිය හැකි අවයයතා 
 

ඉදිකිරීේම් කටුමතු ආ්රිතා බර යනන්ත්රූතත්ර, ඉදිකිරීම් කටුමතු ාලට භාවිතා ා  රථාා  , විදුලියන ස  පුපුර  ද්රාය 
ආදියන පාති  නිසා අ ාසරේයනන් ාැඩබිමට ඇතුළත් ා  පුද් ලේයනකු ේකේරහි අධික අාදා මක් පාතී. 
 

10.7. ඝන අපද්රවය  ැහැර කිරීබම්  ැටු බකෝත්රාත්කළිව් සඳහා වන සම්මත බකෝත්රාත් අවයයතා වලි් 

බබ් ට යන විබයුෂිත පියවර  ැනීමට සිුවවන අනනය බස ඛයාරෂක  ැටු 
 

සිරසම ාාේේ පාති  අස්ථාාර බෑවුම් ප්රේද්යයනක බෑවුම  ැාත කඩා ාැී ේම් අාදා මත් සහිතාම කම්කරුාන් 
 ට ාැේඩහි ේයනදීමට සිදුා  නිසා ේමම ාැඩබිමට අදාළ ා  ේසෞඛ්යාරක්ිතතතා  ැට ක සැලකියනුමතු මට්ටමක 
පාතී.  ාන් ේපොදුේේ  මුා  පාරිසරික ස  ේසෞඛ්යාරක්ිතතතා  ැට ක පාරිසරික, සමාජයීයන කළම ාකරණ 
රාමුේේ දී ආාරණයන කරනු ලැබ ඇත. ාැඩබිේම් දී කම්කරුාන්ේේ ආරක්ෂාා පිළිබඳා ලශසු තැම්ේම් ේල්ඛ් ේයනහි 
2003: කාර්යන තත්ායනන් ස  ප්රජා ේසෞඛ්යාරක්ිතතතාායන  ම් අශයේේ 2003 5: ආරක්ෂිත ආම්පන්  ස  ඇඳුම් 
පැළඳුම්  ම් ේකොටේස  සවිස්තරාත්මකා දක්ාා ඇත 
 

10.8 ළමා බමබහවර සහ  ලාත් ශ්රමය  
ළමා ේමේ ාර ස  බලාත් ශ්රමයන පිළිබඳා, ලශසු තැම්ේම් ේල්ඛ් ේයන 2003: කාර්යන තත්ායනන් ස  ප්රජා 
ේසෞඛ්යාරක්ිතතතාායන  අශයේේ 2003.3 ේකොටස යනටේත් සවිස්තරාත්මකා දක්ාා ඇත 
 

10.9 ජල සැපතුම් බසුවා වලට  ාධා පැමිණීම  
අස්ථාාර වූ කණ්ඩියන  ර ා ාැී  ඇති ජල සැපුමම්  ලයන  ස්ථාාර කිරීේම් රියනාමාර්  සඳ ා ඉාත් කිරීමට අායය 
ේකේර  නිසා ජලසැපුමමට බාධ්ා ඇතිවියන  ැකියි. 

11 වයාපියය ක්රියාවට නැංවීමට අවයය බයෝ යතා, කැමැත්ත ප්රකායනය, හකඟතාව සහ  අනුමත කිරීම් 
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11.1. වයාපියය ක්රියාවට නැංවීම 
 
i. දිස්ත්රික් ේල්කම්ාරයනාේේ අනුමැතියන  

ායාපිතියන රියනාාට  ැශවීමට දිස්ත්රික් ේල්කම්ාරයනාේේ අනුමැතියන ලබා ැනීමට සිදුානු ඇති අතර ේමහිදී 

ම ාමාතයාරයනා ස  දිස්ත්රික්කේේ ා කිා ුමතු ආයනත  ස භාගී ා  දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුා  මුේේ 

ායාපිති ේයනෝජ ා ඉදිරිපත් කළ ුමතු ේේ. ායාපිති කළම ාකරණ කකකේේ නිලධ්ාරිේයනකු ායාපිතියන පිළිබඳ 

විස්තර කරමින්  හි විවිධ් පාරිසරික ස  සාමාජයීයන  ැට ක ආදියන  ැ  සාකච්යා කරනු ඇත. මතු වී ඇති  ැට ක 

ස  ේමම රැස්වීේම්දී ක සඳ ා  නු ලැබූ නිර්ේද්ය ESMP හි දී සලකා බලනු ඇත  

ii. සැලසුම් කමිටුේේ අනුමැතියන  

  රත් පුර   ර සභාේේ සැලසුම් කමිටුා විසින් ේමම ායාපිතියනට අනුමැතියන ලබා  නු ඇත .  
 

11.2 රජබව ඉඩම් වල වයාපියය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමත කිරීම 
 

ායාපිතිේේ යනම් කාර්යනයනන් මාර්  රක්ිතතයනට අයනත් ඉඩම් ාල රියනාාට  ැශේා  නිසා මීට අදාළ පාර්යායන ාන්ේන් 
මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියනයි. ඉඩම් ාලට ප්රවිෂ්ට වීමට, ඉදිකිරීම් කටුමතු කිරීමට, යනම් දෑ  ම ඉඩම් ාලින් ඉාත් 
කිරීමට ( ස්, පස්,  ල් ස  පාෂාණ කුට්ටි ආදියන), ාූ  ඉදිකිරීමට ස  ේමේ ුමම්  ා  ඩත්තු කටුමතු කිරීම සඳ ා 
ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන ස  මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන අායය පරිදි  කඟතාායනකට  ළේඹනු 
ඇත. 
 
ාැඩබිේම් කටුමතු සඳ ා විදුලි බලයන සපයනා  ැනීමට ජාතික විදුලිබල මණ්ඩලේේ ප්රාේද්ය යන කාර්යනාලේයනන් ද 
අනුමැතියන ලබා ැනීමට සිදුානු ඇත.  
 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිබය්, වන සංරක්ෂණ බදපාගතබම්්තුබව් හා වනජීවී සංරක්ෂණ 

බදපාගතබම්්තුබව් අනුමැයය ල ා ැනීම  
 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිේයනන්, ා  සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේාන්  ා ා ජීවී සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේාන් 
අනුමැතියන ලබා ැනීම 
 

i. ායාපිති ාැඩබිම පාරිසරික ායේයනන් සශේේදී ප්රේද්යයනන්හී පිහිටා ඇති ේ යින් දිස්ත්රික් මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිේේ අනුමැතියන අායය ේේ. (රියනාාලියන සඳ ා ඇමුණුම II බලන් )  

ii.  ේස ම, ායාපිතිේේ රියනාකාරකම් ාලදී සශරක්ිතත යාක විේය ෂ ඉාත් කිරීමට සිදු වියන  ැකියන. ේම් සඳ ා ා  

සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේාන් ප්රාේද්ය යන ේල්කම්  ර ා අනුමැතියන ලබා  ත  ැකියන (රියනා පටිපාටියන සඳ ා 

ඇමුණුම III බලන් ). 

 

11.4. බවනත් අනුමැය 
 

i. පස්,  ල් ස  ඛ්ණිජ අඩශගු සුන්බුන් ප්රාා  යනට ස   බැ ැර කිරීමට ප්රාේද්ය යන භූ විදයා ස  පතල් 

කාර්යනාශයේේ අනුමැතියන ලබා ත ුමතුා ඇත 

ii. කැණීම් කටුමතු සඳ ා අනුමැතියන - භූ විදයා ස  පතල් කාර්යනාශයේේ අනුමැතියන (අායය  ම් පමණක්) ලබා 
 ත ුමතුයන.  

iii. අපද්රාය ස  යාකමයන කසල බැ ැර කිරීේම්දී රත් පුර ම   ර සභාේේ සැලසුම් කමිටුේාහි අනුමැතියන 

ලබා නු ඇත. 

iv.  ල් ේබෝර දැමීම් අායය ේේ  ම් ාැඩබිම් සඳ ා දිස්ත්රික් ේල්කම්ාරයනා  ර ා ආරක්ෂක අමාතයාශයේේ 

දිස්ත්රික් කාර්යනාලේයනන් ඊට අනුමැතියන ලබා ැනීමට සිදුානු ඇත. 

 

11.5  පුශ ලික ඉඩම් හිමිය්බේ අනුමැයය/ කැමැත්ත/ නීයමය හකඟතා ල ා ැනීම 
 

i. ඉඩම් හිමිකරු ා  D M අමරසිශ  ම ත්මියන ස  ායාපිතියන රියනාත්මක කිරීේම් අධිකාරියන අතර 

නීතයානුූලලා බැ ඇ ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. ේමහිදී ාු යනන් ඉාත් කිරීම, භූමියනට පිවිසීම, ඉදිකිරීම් 

කටුමතු ස  දිගුකාලී   ඩත්තු කටුමතු සිදු කිරීම සඳ ා කිසිදු විේරෝධ්යනක් ේ ොදක්ා  බාට  කඟ ේායි. 

ii. ඉඩම් හිමිකරු  ට ේ ෝ ඇයන ේානුේාන් ේකොන්ත්රාත්කරු  ට ේ ෝ ාු  ාලින් යනම් ාටි ා ද්රායක් ේාේතොත් 

ඉාත් කර ැනීමට අාසර ලබාදීම 

iii. ාු  ඉාත් කිරීම සඳ ා වියනදම ායාපිතියන විසින් දරනු ලැේේ. 

 අනුමැතියන ලබා  ැනීම සඳ ා ා  අනුමා  කාලසට   ාගු අශක 1 හි දැක්ේේ.  
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12. පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 
 

බලපෑම් ස  අාදා ම් තත්ායනන් කළම ාකරණයන කිරීමට ේ ෝ අාම කිරීේම් රියනාමාර් . විේය ෂේයනන්ම 8 ස  9 
ාැනි ේකොටස් ාලදී  ඳු ා න් ා ලද බලපෑම් ස  අාදා ම් ස  ත තත්ායනන්. නිර්මාණ සැලසුම්කරණ අාධියන , 
ඉදිකිරීම් අතරතුර ස   ඩත්තු කටුමතු සිදුේකේර  අාධියන සඳ ා ESMP හි ඇති විේය ිතත නිර්ේද්ය ස  අායයතා 
ේමම ේකොටේසහි ඇතුළත් ානු ඇත.  
 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීබම් කාගය සැලසුම 
 

ායාපිති පාදක කර ත්  ැාත පදිශචි කිරීමක් ේ ොමැත. අධි අාදා ම් ේලස  ම්කර  ලද නිාැසියනන්  ැාත පදිශචි 
කිරීේම් රියනාාලියන සම්පූර්ණ වී ේ ොමැත්ේත් රජයන විසින් ේද   ැාත පදිශචි කිරීේම් පැේක්ජයන සියනල්ලන්ම විසින් 
ප්රතික්ේෂ ප කර ඇති ේ යිනි. අධි අාදා ම් නිේාස් ාල ාාසයන කරන් න් ස්ීරර ේලස ේමම නිේාස් ාල ිනාත් 
ේ ොේේ. ාර්ෂා සමයනන්හිදී ඔවුන් ආරක්ෂිත ස්ථා  කරා ඉාත්ා යනයි. නිසි  ැාත පදිශචි කිරීමක් සිදුේකේර  තුරු 
ේමම ාැඩපිළිේාල දි ටම ඉදිරියනට රියනාත්මක කළ ුමතුා තිේේ. 
 
බකබසු වුවද, වයාපියය සුමට බලස ක්රියාවට නැංවීමට  ාධා හල ල කරමි්් ඉදිරියට ඇයවීමට ඉඩ ඇය 

සංකීගණ  ැටු වලට විසඳුමක් සැපයීමට වයාපියය ක්රියාවට නැංවීමට ප්රථම රජබව නැවත පදිංචි කිරීබම් 

වැඩපිළිබවල සහ  ලපෑමට ලක්ව ඇය පාගයව සම් ්ධබය් නිසි පියවරක්  ැනීමට අවයයය. 
 
අාදා ම් කලාපයන තුළ තිේබ  ඉාත් වී යනාමට උපේදස ්දී ඇති තාමත් ාාසස්ථා  ේලස භාවිතා ේකේර  නිේාස් 
තිේේ. ේමම නිාාසාලට බර යනන්ේත්රෝපකරණ මගින් ඇතිා  භූ කම්ප යන ේ  තුේාන් ායාපිති රියනාාලි  අතරතුර 

ාගු අශක 1 අනුමැතියන ලබා  ැනීම සඳ ා අනුමා  කාලසට   
අනුමැති 1 ාැනි මාසයන 2 ාැනි මාසයන 

1 
සතියන 

2 
සතියන 

3 
සතියන 

4 
සතියන 

1 
සතියන 

2 
සතියන 

3 
සතියන 

4 
සතියන 

වයාපියය ක්රියාවට නැංවීම 

දිස්ත්රික් බල කම්වරයාබේ අනුමැයය 
අයනදුම්පත බාරදීම  
ායාපිතියන දළ ායේයනන් පැ ැදිලි කිරීම 
දක්ා  අද ස් ාලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමැති 

  
 
 
 
 

      

සැලසුම් කමිටුබී අනුමැයය  

අයනදුම්පත බාරදීම 
ායාපිතියන දළ ායේයනන් පැ ැදිලි කිරීම 
දක්ා  අද ස් ාලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමැති 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

රජබව ඉඩම් හිමිකළිව් වන මා.ස.අ. සහ ලං.වි.ම. හි 
අනුමැයය 
අයනදුම්පත බාරදීම 
දක්ා  අද ස් ාලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමැති 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

වන සංරක්ෂණ බදපාගතබම්්තුබී සහ වනජීවී 
සංරක්ෂණ බදපාගතබම්්තුබී  අනුමැයය 
අයනදුම්පත බාරදීම 
දක්ා  අද ස් ාලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමැතියන                                                                                           

  
 

 
 
 

     

බවනත් අනුමැය  
භූ විදයා  ා පතල් කාර්යනාශයයන 
ආරක්ෂක අමාතයාශයයන (අායයතාායන මත පද ම් ේේ) 

        

පුද් ලික ඉඩම් ාල හිමිකරුාන්ේේ අනුමැතියන/ කැමැත්ත 
ලබා ැනීම 
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ාු මයන  ානි ඇති වියන  ැකියන. (ායාපිතියන ේ  තුේාන් සිදුා   ානියනක දී ාන්දි සැලසීමට ේයනෝජ ා ක්රමයනක් 
සැකසියන ුමතුයන. 2002.2. 17.2- බලන් ; ESMP සඳ ා ේකොන්තාත්කරුේේ යනටිතල ප සුකම් ස  මාර්  ප සුකම්)   
 

12.2 පුශ ලය් ඉවත් කිරීම 
 

ායාපිතිේේ පාරිසරික  ා ේසෞඛ්යාරක්ෂක අශයයන විසින් විේය ෂේයනන්ම ාර්ෂා කාලේේදී අධි අාදා ම් ේලස 
 ඳු ාේ   ඇති කිසිදු පවුලක් තම නිේාස් ාල ේ ොසිටි  බාට ා  බලා ත ුමතු ේේ. ප්රේද්යේේ ග්රාම නිලධ්ාරී 
ාරයනා  ට ායාපිතියන පිළිබඳා  ා ඉදිකිරීේම් කටුමතු අතරතුර ඇති ඉ ළ අාදා ම් තත්ායනන්  ැ  දැනුම්දියන ුමතු 
අතරම ාර්ෂාපත යන පද ම් කර ත්  ජාතික ේ ොඩ ැගිලි සශවිධ්ා ේේ අ තුරු  ැඟවීම් ේමම පවුල් ාලට දැනුම් 
දීමත් කාාට ප්රතිචාර දැක්වීමට ඔවුන්  කඟ කර  ැනීමටත් පියනාර  ත ුමතුේේ. 
 
ායාපිතිේේ පාරිසරික  ා ේසෞඛ්යාරක්ෂක අශයයන ජාතික ේ ොඩ ැගිලි සශවිධ්ා ේේ අ තුරු  ැඟවීේම් පණිවුඩ 
පිළිබඳ ේසෝදිසිේයනන් සිටියන ුමතු අතර  දිසි අාස්ථාාක දී ඉක්මන් ප්රතිචාර දැක්වීමට ූතදා ම්ා සිටියන ුමතුයන. 
 

12.3 හානියට පත් වුහ, බසුවා සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත්කිරීබම් ක්රමබීදය (හම බකොටස් ඉවත් කිරීමට 

හිමිකළිව්බ ් අවසර  ැනීම) 
 

ායාපිතියන සැලසුම්කරණයන කිරීේම් දී   ැකි පමණ D M අමරසිශ  ම ත්මියනේේ නිාේස  ාු යන ේේරා කටුමතු 
කිරීමට සලකා බැලියන ුමතු ේේ. ේමයනට ේ  තුා  ානියනට පත් ාු යනක් වුාත් හිමිකරුාන්ේේ පූර්ණ අාසරේයනන් 
ේතොරා  යන ඉාත් කිරීම සිදුේ ොකළ ුමතු බැවිනි. ේම් සඳ ා ඉඩම් හිමිකරුේේ අාසරයන ලබා ැනීමට සුදුසු පරිදි 
උපේද්ය  කටුමතු සිදුකළ ුමතුේේ. ාු ේේ අ ා ත ාටි ාකමක් ේ ොමැති නිසා ායාපිතිේේ වියනදේමන් ාු යන 
ඉාත් කිරීමට  කඟ වීමට ඇයන සලකා බැලියන  ැක. ේකේස  වුාද,  ම ාු යන ඉාත් කිරීමට අකමැත්තක් ේ ොමැති 
බා ප්රකාය කරමින්  D M අමරසිශ  ම ත්මියන ස  ායාපිති රියනාාට  ැශවීේම් බලධ්ාරීන් අතර නීතිමයන ගිවිසුමක් 
අත්සන් කිරීම අනිාාර්යන ේේ. ේමම රියනාාලිේේ දී අාම ායේයනන් ප ත පියනාර නිර්ේද්ය ේකේර්. 
 

i. ඉඩම් හිමියනන්ේේ අනුමැතියන ලබා ැනීමට ඔවුන් සමඟ ේබොේ ෝ ායේයනන් සාකච්යා කර විසඳුමකට 
පැමිණීම  

ii. ඉඩම් හිමිකරු  ට ේ ෝ ඇයන ේානුේාන් ේකොන්ත්රාත්කරු  ට ේ ෝ ාු  ාලින් යනම් ාටි ා ද්රායක් 
ේාේතොත් ඉාත් කර ැනීමට අාසර ලබාදීම 

iii. ාු  ඉාත් කිරීම සඳ ා වියනදම ායාපිතියන විසින් දැරීම 
 

12.4 වයාපිය කාගයය් නිසා බශපල / බහෝ බශපල ාාවිතය අහිමි වී යාම සඳහා හානිපූරණ අවයයතා 
  

නිේාස් ාල පැලුම් ඇති වුාේ ොත් ේ ෝ යනන්ත්ර ූතත්ර රියනාකරවීේම් දී ඇතිවියන  ැකි අායයතාායනකි.  මනිසා, 
 ානියනක් සිදුවුා ේ ොත්  යනට  ානි පූරණයන කිරීමට විධිවිධ්ා  ේයනදියන ුමතු ේේ. 

 

12.5 බමම කාරනා සම් ්ධබය් සිුවකළ තුතු ප්රජා දැනුවත් කිරීම් සහ අවබ ෝධය බ ොඩනැීම 
  

i.      ාැඩබිම ආ්රිතා ිනාත්ා  මිනිසුන්  ායනයනාේම් අාදා ම පිළිබඳා දැනුාත් කිරීම ස  අාේබෝධ්යන ඇති 
කිරීම 

ii. ඉදිකිරීේම් කටුමතු අතරතුර අධි අාදා ම් තත්ායනන් යනටේත් සිටි  ප්රජාා ේාත විේය ෂ දැනුාත් කිරීමක් 
සිදුකිරීේම් අායය තාායන; ේකටිකාලී  පූර්ා අ තුරු  ැඟවීේම් පියනාර (ඉාත්ා යනාම) ස  ඉදිකිරිම  ා ඉඩම් 
භාවිතයන  ා සම්බන්ධ් පියනාර  

 

12.6 පාරිසරික/ සමාජයීය කළමනාකරණ අවයයතා පදනම් කර ත් නිගමාණකරණය 
 

ායාපිති ාැඩබිම ස්ාාභාවික පරිසරයනක  ැමි සුන්දරත්ායනක් සහිත පාරිසරික ායේයනන් සශේේදී ප්රේද්යයනක පිහිටා 

ඇත.  මනිසා, ප ත ප ත පාරිසරික ස  සමාජයීයන ායේයනන් ාැද ත් නිර්මාණකරණ අායයතා සැලකිල්ලට 

 ැනීමට නිර්ේද්ය ේකේර්. 

 

ාගු අශක 2: නිර්මාණකරණ අාධිේේදී පාරිසරික ස  සමාජයීයන ායේයනන් සැලකියන ුමතු කරුණු:  

නිගමාණ අං ය 
බමම වැඩබිම සඳහා 

නිගබශශිත මඨාටම 

i. ස්වාාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රයස්තකරණය කරන ලද  නිගමාණ 

ම ා පරිමාණේේ  ස්ාැල් ශුද්ධ් කිරීම් රහිත ා  පරිදි ස  ඉාත් කිරීමට සිදුා  යාක 

විේය ෂ  ණ  අාම ා  පරිදි නිර්මාණයන සැලසුම් කළ ුමතුේේ. ාැද ත් යාක විේය ෂ 

 

අධිකයි 



13 

 

පාතී  ම් කාා සුරැමකමට ප්රමාණාත් තරම් සැලකිලිමත් බාකින් ුමක්ත වියන ුමතු ේේ. 

ii. වාසභූමි අතර සම් ්ධතාවය සහ මංකඩ 
පාරිසරක ායේයනන් සශේේදී ාාසභූමි ාල ඇති යාක වියාල ප්රමාණයනක් ාු  ඉදිකිරීමට 
ේ ෝ ප්රේේයයන සඳ ා ේ ළිේපේ ළි කිරීමට අායය ාන්ේන්  ම් ේ ෝ  ැඹුරු කාණු 
ආදියන තැනීමට සිදු ේේ  ම්, ඉන් ඇති ා  බලපෑම ස්ථානීයන වුාත් නිර්මාණයනට 
ාාසභූමි, මශකඩ ස  යාක තීරු ආදියන සම්බන්ධ් කිරීේම් ක්රමේේද ඇතුළත් වියනුමතු ේේ. 

 

 

අ අයි 

iii. ජල සම්පත් සංරක්ෂණය 

 ායන අාදා ම් අාම කිරීේම් කටුමතු ාලට පිෂ්ඨීයන ස  භූ ත ජලයන ඉාත් කිරීම 

ඇතුළත් ේේ  ම් ඉාත් කරනු ලබ  ජලයන සාේේක්ෂ ායේයනන් ේ ොඳ තත්ායනක පාතී 

නිසියනාකාරා සැලසුම් කර  ලද නිර්මාණයනකදී ේමම පිටතට  න් ා ජලයන ා  

සතුන්ට පමණක් ේ ොා අාට ප්රේද්යේේ ිනාත් ා  ජ තාාේේ ස් ානීයන ජල 

අාය්යන තා ස  ේ දරේදොර ාැඩ කටුමතු සඳ ාත් , ඇතැම්විට පානියන අායයතා සඳ ා 

පාාත් භාවිතා කළ  ැකි ා  පරිදි පරිා  යන කළ  ැකි ානු ඇත.  

 

අධිකයි 

iv. ජල සැපතුම් වලට  ාධා පැමිණීම 
අාම කිරීේම් ාැඩ සිදුේකේර  කණ්ඩියන ආ්රිතා ඇති ජල මූලාශ්ර කක පුද් ල ේ ෝ 
ේපොදු ජල සැපුමමක් ේලස භාවිතා කරයි  ම්,  ම රියනාකාරකම් ේ  තුේාන් භූ ත ජල 
මට්ටම ප ත දැේම  බැවින්  ම ජල මූලාශ්රයනට ඉන් බලපෑමක් ඇතිවියන  ැකියි.  ාන් 
අාස්ථාාන්හිදී,  ම ප්රජාාන් සඳ ා ේා ත් විකල්ප ජල සැපුමමක් (තාාකාලික ේ ෝ 
ස්ීරර ායේයනන්) සපයනා දීේම් ාැඩ පිළිේාලක් නිර්මාණේේ ඇතුලත් වියන ුමතුයන. 

  

අ අයි 

v. බස ්දගයාත්මක බලස බබින නිගමාණකරණක අවයයතාවය 

ේසෞන්දර්යනාත්මකා සශේේදී පරිසරයනක ඉදිේකේර  විට සැලසුේම් දියය දූෂණයන අාම 
කරාමින් ස්ාභාවික පරිසරයන සමඟ මැ වින් මුසු වී යන  ආකාරේේ ාු  ඇතුලත් 
කිරීම පිළිබඳා සලකා බැලියන ුමතු ේේ.  ාන් සුදුසු අාම කිරීේම් ාු  සැලසුම් 
කිරීේම්දී භූ දර්ය  නිර්මාණ ශිල්පිේයනකුේේ ස  ලබා  ැනීම ාැද ත්යන. 

 

 

ඉ ළ බෑවුේම් අධික 

අාදා මක් ඇත 

vi. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා  ැීනම 

ේබොේ ෝ අාම කිරීේම් ාැඩ පාරිසරික විදයාත්මක ායේයනන් සශේේදී ාාසභූමි තුළ 
සිදුා  නිසා නිර්මාණයනට  ැකි පමණ  රිත පරිසර ලක්ෂණ  කතු කර  ැනීමට 
සලකා බැලියන ුමතු ේේ.  කාා  ම්:  පාශශු ඛ්ාද යන පාල යන කිරීමට  ම ේපේදේස ම 
ාැේා    ාැල ේයනොදා  ැනීම,  පරිසරේේ ජජා විවිධ්ත්ායන සුරැමකමට යාක මිශ්ර 
ායේයනන් ේයනොදා  ැනීම, ආක්රමණික වියන  ැකි යාක ාර්  ේයනොදා ේ ො ැනීම 
යන ාදියනයි.  

 

 

 

ඉ ළ බෑවුේම් අධික 

අාදා මක් ඇත 

vii. කම්කළිව්බේ/ පදිකය්බේ සහ ප්රබශය වාසී්බේ සුර්ෂිතතාවය 

ඉදිකිරීේම් කටුමතු සිදුා  අතර කණ්ඩියන ේ ෝ  ායන සරියන වී කම්කරුාන්ට ස  

පදිකයනන් ේාත ඉන් අාදා මක්  ල්ල වියන  ැකියි.  ම නිසා,  ැී  ස  ආරක්ෂක දැල් 

ාැනි නිර්මාණයනටම ඇතුළත් කර  ලද ආරක්ෂක ක්රේමෝපායනන් ේමහිදී සලකා බැලියන 

ුමතුේේ. 

 

 

ඉතා අධිකයි  

viii. පාංශු ඛාදනය පාලනය කිරීබම් ීතුහ 

ජල අපා   කළම ාකරණේේදී ජලයන පිටතට ේ   ේබෝකුාක්  ර ා අසල 
දියනපරකට  කතු කිරීම සිදුේකේර්. ාැසි කාලාලදී ේමම කාණු ාල ජල ප්රාා  සැලකියන 
ුමතු ේලස ඉ ළ යනා  ැකි අතර ේමමගින් ඇළ පතුල  ා ඉවුරු ඛ්ාද යනට ලක්වියන  ැක. 
 බැවින්  ාන් ජල ප්රාා  ස්ාභාවික ඇළේදොළ ාලට පිවිසීේම් ේේ යන අාම කිරීම 
සඳ ා ේරාා  ේේ යන මන්ද යන කර  ේුම  ේරමාණාත් පරිදි නිර්මාණයනට  ක් 
කිරීමට සැලකිලිමත් වියන ුමතුයන. ස්ථායිකරණ ාැඩබිම ආසන් ේේ ඇල මාර්  ස  
ේබෝක්කු තිේේ  ම් සැලැස්ේමහි ේම්ාා  ේාේසසින්ම ඇතුළත්  වියන ුමතුයන.  

 

 

 

මධ්යමයි 

ix. ඉදිකිරීබම් පසු නඩත්තු හා බමබහතුම් අවම නිගමාණ 

ේමහිදී ජලාපා   කළමණාකරණයන සඳ ා ගුරුත්ා කාණු ාැනි නිෂ්රියන ශිල්ප ක්රම 

සලකා බැලියන ුමතුයන. කාණු අාහිර වීම ාළක්ාා  ැනීම සඳ ා නිාැරදි පයිේප 

විෂ්කම්භ, සිදුරු විෂ්කම්භ ස  සවිකර  ේකෝණයන  නිාැරදිා සලකා බැලියන ුමතුයන.  

ස්ාාභාවික ඇළේදොළ ාලට ජලයන බැස්වීමට අේේක්ෂා ේකේර්  ම්,  ඩත්තුා අාම 

ේුම  ස  ඛ්ාද යනට ඔේරොත්තු ේද  ේමන්ම ේරොන්මඩ ේකොටු කර රඳාා  ැේ   

ආකාරේේ සැලසුම් අන්තර් ත කළ ුමතුයන.  

අස්ථාාර වූ ාු යනන් සඳ ා ේද්යගුණික තත්ත්ායනන්ට ඔේරොත්තු දීේම්  ැකියනාා 

සහිතා කල්පාති  අුමේර් ද්රේයන භාවිතා කිරීමට ප්රේේයම් වියන ුමතුයන. ාාේන් භාවිතා 

කරනු ලබන්ේන්  ම් දිරායනාම ාලකාල  ක්රම සලකාබැලියන ුමතුයන. 

 

 

 

ඉතා අධිකයි 
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12.7 ඉදිකිරිබම් කටතුතු සිුවබකබරන කාලසීමාව තුළ සිුවවන අහිතකර  ලපෑම් අවම කිරීම  
 

12.7.1 ඉදිකිරීම් බකෝත්රාත්කළිව් ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අවය්යතාව්ට 

අනුකූල වීබම් අවයයතාවය 
 
 

පාරිසරික ස  සමාජීයන බලපෑම් අාම කිරීම  ා කළම ාකරණයන කිරීම සඳ ා  ැේ   රියනාමාර්  සාමා යේයනන් 
සියනලු  ායනයනාම අාම කිරීේම් ාැඩබිම් සඳ ා ේපොදු ේේ. ේමම බලපෑම් ාලට ේබොේ ෝ ායේයනන් ේ  තුාන්ේන් 
ඉදිකිරීේම් කටුමතුයන.  බැවින්  ම බලපෑම අාම කිරීම ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරුේේ ා මකමක් බාට පත්ේේ. 
ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ේේ ලශසු ේල්ඛ් යනට ඇතුළත් කිරීම සඳ ා “ේකොන්ත්රත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කටුමතු 
අතරතුරදී පාරිසරික, සමාජයීයන  ා ේසෞඛ්යන ස  ආරක්ෂණ (ES & HS) කළම ාකරණයන කිරීම සඳ ා අනුූලල 
වීේම් අායයතාායන” පිළිබඳා ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන විසින් විස්තරසහිත ේල්ඛ් යනක් සකසා 
ඇත.   හි ේරධ්ා  අශය ේමම ාැඩබිම සඳ ා අදාළ ා  ේරමාණයනට ප ත ාගුේේ (ාගුා 3) සාරාශය කර ඇත.  ාැඩි 
විස්තර සඳ ා ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරුාන් සඳ ා ා  ESMP පරිය ල යන කරන් .  
 

ාගු අශක 3: ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරු පාරිසරික, සමාජයීයන ස  ේසෞඛ්ය ආරක්ෂණයනට අනුූලල වීේම් 
අායයතාායන 
 

පාරිසරික සමාජයීය 

කලමනාකරණ සැලසුමට 

අනුකූල වීමට ඉදිකිරීම් 

බකෝත්රාත්කළි සතු 

ව කීම  නම් බල ඛනයට 

අනුව බයොමු අංකය  

අයිතමය  වයාපියයට ඇය අදාළත්වය  

2002.  පාරිසරික සහ සමාජයීය අධීක්ෂණ කටතුතු  

2002.2 1) ාැඩබිම තුළ  බඩා කිරීම් අතියයින්ම අදාළ ේේ  

2002.2 2) යේද ස  කම්ප   අතියයින්ම අදාළ ේේ 
(නිේාස් සඳ ා) 

2002.2 3) ේ ොඩ ැගිලි ාල සිදුවියන  ැකි ඉරිතැලීම් ස   ානි අතියයින්ම අදාළ ේේ  

2002.2 4) කසල බැ ැර කිරීම  අදාළ ේේ  

2002.2 5) කැළිකසල බැ ැර කිරීම  අතියයින්ම අදාළ ේේ 
(මාර් ේේ රක්ිතත 
ේපේදසකි) 

2002.2 6) දුහුවිලි පාල යන කිරීම  අතියයින්ම අදාළ ේේ 
(පදිකයනන්/ රථාා  / 
නිේාස්) 

2002.2 7) ඉදිකිරීේම් ද්රාය ස  අපද්රාය ප්රාා  යන  අදාළ ේේ  

2002.2 8) ජලයන   අදාළ ේේ  

2002.2 9) තුරුළියන ස  සතාසිවුපාාන් අදාළ ේේ  

2002.2 10) ේභෞතික ස  සශස්කිතික සම්පත්  අදාළ ේ ොේේ  

2002.2 11) පාශශු ඛ්ාද යන  අදාළ ේේ  

2002.2 12) පස දූෂණයනට ලක්වීම  අදාළ ේේ  

2002.2 13) පස් කැපීම  අදාළ ේේ  

2002.2 14)  ල් කැඩීම  අදාළ ේ ොේේ  

2002.2 15) රථාා   ස  යනන්ේත්රෝපකරණ  ඩත්තු කිරීම  අදාළ ේේ  

2002.2 16) ේපොදු ජ තාාට බාධ්ා පැමිණීම අතියයින්ම අදාළ ේේ 
( ම්මා යනක් අසල පාතී) 

2002.2 17) ේස ාා ස  මාර් යන ේදපස ප සුකම්  
 

අතියයින්ම අදාළ ේේ 
(මාර් යන/ නිේාස්/ ේපොදු ජල 
සැපුමම) 

2002.2 18) දියය පරිසරයන ාැඩිදිුමණුා  
 

අතියයින්ම අදාළ ේේ 
(මාර් ේේ ේසෞන්දර්යනාත්මක 
ායේයනන් සශේාදී ේකොටස් 
ාල සිදුේේ ) 
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2002 -5. පාරිසරිකමය 

අධීක්ෂණ කටතුතු  

මූලික සමීක්ෂණ (ාාතයන, ජලයන,  යේදයන, කම්ප , 
පැලුම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානීයන අධීක්ෂණ සැලසුම 
බලන්   

ඉදිකිරීම් කටුමතු සිදුකර  අතරතුර සිදුකර  
සමීක්ෂණ (ාාතයන, ජලයන,  යේදයන, කම්ප , පැලුම් 
සඳ ා සමීක්ෂණ) 

ස්ථානීයන අධීක්ෂණ සැලසුම 
බලන්  

රියනාත්මක ා  අදියනර තුළ සිදුා  සමීක්ෂණ ජාකල්පිතයන 

ාාර්තාකරණයන ස  ාාර්තා තබා ැනීම අදාළ ේේ 

2003. වැබඩහි බයබදන තත්වය් සහ ප්රජා බස ඛයාරක්ෂිතතාවය 
2003.2 ආරක්ෂාා සැපයීම ස  සන්නිේේද යන කිරීම අතියයින්ම අදාළ ේේ 

(අස්ථාාර බෑවුමක් වීම/ 
පදිකයනන්/ බර 
යනන්ේත්රෝපකරණ)  

2003.3 ළමා ේමේ ාර ස  බලාත් ශ්රමයන අදාළ ේේ  

2003.4 ආරක්ෂාා සම්බන්ධ් ාාර්තාකරණයන ස   දිසි 
අ තුරු පිළිබඳ දැනුම්දීම 

අතියයින්ම අදාළ ේේ 

2003.5 ආරක්ෂක ආම්පන්  ස  ඇඳුම්පැළඳුම් අතියයින්ම අදාළ ේේ  

2003.6 ආරක්ෂක පිරික්සුම් අතියයින්ම අදාළ ේේ 

2003.7 ප්රථමාධ්ාර ප සුකම්  අතියයින්ම අදාළ ේේ  

2003.8 ේසෞඛ්යාරක්ිතතතා ේතොරතුරු ස  පුහුණු  අතියයින්ම අදාළ ේේ 

2003.9 පිරියනත උපකරණ ස  සුදුසුකම් ලත් 
රියනාකරාන් න් 

අදාළ ේේ  

අදාළ බී: ේමම අශයයන ේපොදුේේ සෑම ාැඩබිමකටම අදාළ ා  පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුමක් ේලස  
ේමම ාැඩබිමට ද අදාළ ේේ. 
අයයයි්ම අදාළ බී: ාැඩබිමට අදාල පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුමේමහි අඩශගු කරුණු පාරිසරික 
ාැඩපිළිේාල විස්තරයන සැකසීේම්දී භාවිතා කිරීමට ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් විේය ෂ අාධ්ා යන ේයනොමු කළ ුමතුයන. 
අදාළ විය හැක: ායාපිතියන  රියනාාට  ශා  අතරතුර අදාළ ා  ක ක අශ යන අනුා ේමම පාරිසරික ස  සමාජයීයන 
කළම ාකරණ සැලසුම  භාවිතා කළ ුමතු ේේ. 
අදාළ බනොබී: අ ාාරණයන වූ තත්ායනන් යනටේත් ේමම ේකොටස ේමම ාැඩබිම සඳ ා අදාළ වියන ේ ො ැක. 
විකල ප: අායය වුා ේ ොත් පමණක් රියනාත්මක කල ුමතු ේේ. 
ස්ථානීය අධීක්ෂණ සැලසුම  ල්න: ේකොන්ත්රාත්කරු ාැඩබිමට විේය ිතත අධීක්ෂණ සැලැස්ේමහි සඳ න් පරිදි අධීක්ෂණයන 
කටුමතු කිරීම සඳ ා බැ ඇ සිී . 
බයොමුව: පාරිසරික සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමට අනුකූල වීමට බකෝත්රාත්කළි සතු ව කීම 
 
 
 

12.7.2 වැඩබිමට විබයුෂිත අවධානම් අවම කිරීම  
 

ප ත දැක්ේාන්ේන් ඉදිකිරීම් කාලයන තුළ ායාපිතියන විසින් රියනාත්මක කිරීමට අේේක්ිතත ාැඩබිමට විේය ිතත 
අාධ්ා ම් අාම කිරීේම් පියනාරයි.  
 

ාගු අශක 4: ස්ථානීයන පාරිසරික සමාජයීයන ස  ේසෞඛ්යාරක්ෂක අාම කිරීේම් පියනාර   
 

අවම කළ  තුතු අං ය ායාපිතියන රියනාාට 
 ැශවීේම් අදියනර 

ා මකම 

i. ඉදි කිරීම්  අවධිය තුළ ඛාදනබය් වන  ලපෑම අවම කිරීම 
ාැසි කාලාලදී ාැඩබිම තුල ේ ළි ේපේ ළි කිරීම්, බෑවුම ේා ස් කිරීම, 
පස් ඉාත් කිරීම ආදියන අාම කිරීම නිර්ේද්ය කරනු ලැේේ.   බැවින්, 
කණ්ඩියන ඉ ළ ේපේදේස  ඉදිකිරීම් කටුමතු වියනළි කාලයන අතරතුර සිදු 
කිරීමටත්,  ැකි පමණ  ාන් රියනාකාරකම් ාර්ෂා කාලේේ සිදුකිරීම අාම 
කිරීමටත් විේය ෂ අාධ්ා යනක් ේයනොමුකළ ුමතුේේ. ේමයන ායාපිති 
සැලසුම්කරණයන සිදුකර  අදිේයනේර්දී සලකා බැලියන ුමතුයන. 

 ාැඩබිම සැකසීම ස  
ඉදිකිරීම් කටුමතු 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය  ැහැර කිරීම 
ඉදිකිරීම් අපද්රාය බැ ැර කිරීම සම්බන්ධ්ේයනන් ේකොන්ත්රාත්කරු විේය ෂ 
අාධ්ා යනක් ේයනොමුකළ ුමතුයන.  ාන් අපද්රාය ජ  යන වුාේ ොත් කාා ේස දී 
ේ ොයන  ේලස ම ාේලස ේ ොඩ  සා ායාපිති කළම ාකරණ කකකයන 
විසින් අනුමත කර  ලද ක්රමේේදයනට අනුා බැ ැර කිරීම කළ ුමතුේේ. 

 ාැඩබිම සැකසීම ස  
ඉදිකිරීම් කටුමතු 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

iii. ුවවිලි පාලක බපරන ාාවිතය  ාැඩබිම සැකසීම ස  ඉදිකිරීම් 
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අධික දූවිලි ේ ෝ ාාුම උත්පාද  රියනාකාරකම් බලාේපොේරොත්තු වියන  ැකි 
 ම් විේය ෂ ේපර  ආදියන භාවිතා කළ ුමතුයන 

ඉදිකිරීම් කටුමතු ේකොන්ත්රාත්කරු 

iv. ඉදිකිරීබම් කටතුතු සඳහා ජලය 
ඉදිකිරීම් සඳ ා ජලයන ලබා  ත ුමත්ේත් අනුමත ස්ථා  ාලින් පමණි 

ඉදිකිරීම් අදියනර ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

v. ජල සැපතුමට  ාධා පැමිණීම  
අස්ථාාර වී ඇති කණ්ඩියනට  ර ා දිේා  ජල  ලයන ඉදිකිරීේම් අදියනර තුළ 
බලපෑමකට ලක්ේ ොා  පරිදි නිසි ේලස ස්ථාප යන කළ ුමතුේේ. ඉන් 
ජලයන ලබා  න් ා ජ තාා  ට ායාපිතිේේ ාැඩ බාර න් ා විට 
උපේද්ය යනක් සපයනා අාම කිරීේම් ක්රියනාමා   ැ  ස  ජල ලයන 
ආරක්ෂාකාරී ස්ථා යනකට මාරු කිරීම  ැ  ඔවුන් දැනුාත් කළ ුමතුේේ. 
 ලේේ ජලයන ගුරුත්ායන යනටේත් සම්ේප්ර ෂණයන ා  නිසා ජලයන හිඟ කාල 
ාල ජල සැපුමම අ අ ේ ොානු පිණිස  යන ම ාා  ැාත පිහිී මට 
ප්රේේයම්කාරී වියන ුමතුයන. ේකේස  වුාද, අාම කිරීේම් රියනාමාර්  ඉදිකර 
අාසන් වූ පසු ේමම  ලයන  ැාතත් පිහිටි ස්ථා ේේම  ැාත පිහිටුවියන 
ේ ො ැක.  ම නිසා දැනීම ඇති තාක්ෂණික නාණයන සහිත පුද් ලේයනකු 
ේේ ස යන ලබා ේ   අදාළ පවුල් ාලට ජාල සැපුමම බාධ්ාාකින් ේතොරා 
ලැේබ  බා ත වුරු ා  පරිදි ේම් සඳ ා සුදුසු විසඳුමක් ලබා ත ුමතුයන. 

 ාැඩබිම සැකසීම ස  
ඉදිකිරීම් කටුමතු 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

vi.  මනා මනයට සිුවවිය හැකි  ලපෑම් ( විබයුෂබය්ම මාග ය 

තාවකාලිකව වසා දැමීමට සිුවවීම, වාහන තද දය ඇයවීබම් 

අවදානම) 
ේමම ාැඩබිමට විේය ිතත කළම ාකරණ සැලසුමට අනුූලලා 
ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් අනු ම යන කර  විධිමත් ාා   පාල යනක් තිබියන 
ුමතුයන. මාර්  අ තුරු ඇඟවීේම් සශනා/පුාරු ස   පුහුණුා ලත් ස්ිකර 
මුරකරුාන්  ඇතු ක නිසි මාර් ාරක්ෂක ාැඩපිළිේාලක් ේම් සඳ ා ඇතුළත් 
වියන ුමතුයන. 

ඉදිකිරීම් අදියනර ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

vii. ප්රධාන බස ඛයාරක්ෂිතතා  ැටු  
ාැඩබිේම් කම්කරුාන්  ට අධික අාදා මක් යනටේත් ාැේඩහි ේයනදීමට 
සිදුා  නිසා පාරිසරික  ා සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුමට අනුා 
රියනාකිරීමට ේකොන්ත්රාත්කරු සතු ා මකම ේල්ඛ් ේේ 2003 B ේකොටේස  
“ාැඩකිරීේම් තත්ායනන් ස  ප්රජා ේසෞඛ්යාරක්ිතතතාායන” යනටේත් දී ඇති 
නිර්ේද්ය රියනාාට  ැශවීම අතියයින්ම ාැද ත් ේේ. ේමම නිර්ේද්ය නිසි 
සශවිධ්ා ාත්මක  ා සුරක්ිතතතා අධීක්ෂණ පද්ධ්තියනක් තුළින් 
ප්රේේයම්ස  ත ේලස අනු ම යන කළ ුමතුේේ. 
මීට අමතරා, ාර්ෂා සමේේදී අස්ථාාර කණ්ඩි ාල ාැේඩහි ේයනදීම 
අතියයින්ම අ තුරුදායනක බැවින් ප්රමාණාත් කාලයනක් දක්ාා ාැඩ  තර 
කළ ුමතුේේ. 
කම්කරුාන්ේේත් පදිකයනන්ේේත් සුරක්ිතතතාා ත වුරු කර ැනීමට ම ා 
අ තුරු  ැඟවීේම් පද්ධ්තියනක් ස  පූර්ණ කාලී  මුරකරුේාකු ේයනදීම 
තරේේ නිර්ේද්ය ේකේර්. අ තුරුදායනක ස්ථා  ාල ආරක්ෂක බාධ්ක ස  
ආරක්ෂක දැල් ස්ථාප යන කිරීේමන් කම්කරුාන් ස  පදිකයනන් පාෂාණ 
කුට්ටි පතිත වීේම් අාදා ේමන් ආරක්ෂා කළ ුමතුේේ. 
 

ඉදිකිරීම් අදියනර ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

viii. වැඩ කරන බීලාව් 
ඉදිකිරීම් කටුමතු දිාා කාලයනට පමණක් සීමා වියන ුමතුයන. ආරක්ිතත  ැට ක 
ේ  තුේාන් ප.ා. 6 න් පසු කිසිදු ේ  තුාක් සඳ ා ාැඩ කිරීම අනුමත 
ේ ොේකේර්. 

ඉදිකිරීම් අදියනර ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

ix. වැඩබිමට ඇතුු වීමට බහෝ හය හරහා යාමට මිනිසු්ට ඇයවිය 

හැකි අවයයතා 
ේකොන්ත්රාත්කරුේේ පූර්ණ කාලී  මුරකරුාන් විසින්, දැනුාත් කිරීම් 
මඟින්  ා අාාාදාත්මක පුාරු  මගින් ාැඩබිමට අ ාසරේයනන් ප්රේේය වීම් 
ආදියන මඟ රාා  ත ුමතුයන. 

ඉදිකිරීම් අදියනර ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

x. වැඩබිමට යා දව බහෝ ආස්නබව (කණ්ඩියට ඉහල, පහල, 

බදොළ පහරට පහලි් යනාදී වයබය්) අධි අවදානම් බහෝ මධය 

අවදානම් ප්රබශයබව වතවත් වන නිවැසිය් 
 ම නිසා ඉදිකිරිේම් කටුමතු නිසා ඇතිා  අධික ේඝෝෂාා, කම්ප   ා ාාුම 
දූෂණයන ජාතික දූෂණ පාල  ේරගුලාසි ාලට අනුූලල ා  පරිදි පාල යන 
කර ත ේටුහුයන.  
ාැේඩහි ේ ොේයනේද  කාලසීමා ාල යනන්ත්ර රියනාකරවීේමන් ාැළකියන ුමතුයන. 
ේ ොාැලක්වියන  ැකි අාස්ථාාන්හිදී  ාන් බර යනන්ත්ර රියනාකරවීමට සිදුවූ 
විට ඇතිවියන  ැකි මතේේදකාරී තත්ායනන් ම  රාා  ැනීමට අර්ථාත් 

ඉදිකිරීම් අදියනර ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 



17 

 

උපේද්ය යනක් ස ා දැනුාත් කිරීමක් අායය ේේ. 

xi. ඉදිකිරීබම් කටතුතු අතරතුර දියය දූෂණයන  ැකිපමණ අාම ා  

පරිදි මනා බලස වැඩබිම් පරිසරය පවත්වාබ න යා තුතුබී. 
 ාැඩබිම සැකසීම ස  
ඉදිකිරීම් කටුමතු 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

 
 

12.7.3 වැඩබිමට විබයුෂිත අධීක්ෂණ අවයයතා 
 

ේමම ාැඩබිම සඳ ා ඉදිකිරීම් අදියනර තුළ ප ත දක්ාා ඇති අධීක්ෂණ සැලසුම රියනාත්මක කිරීම දැඩි ේලස 
අාධ්ාරණයන කරනු ලැේේ. මීට අමතරා පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුමට අනුූලල වීමට ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු සතු ා මකම  ම් ේල්ඛ් ේේ අඩශගු අධීක්ෂණ රියනා පටිපාටියන ද රියනාත්මක කළ ුමතුයන. 
ේකොන්තාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කර  ලශසුේේ ESMP ාැඩ පිළිේාල රියනාත්මක කර  අුමරු අන්තර් ත වියන ුමතු 
අතර ක සඳ ා ඔහුේේ නිපුණතාායන පිළිබඳ සාධ්ක ද ඉදිරිපත් කළ ුමතුයන. ESMP සඳ ා ා  පිරිාැයන ේා ම ේ වීම් 
අයිතමයනක් ේලස දැක්වියන ුමතුයන. ේතෝරා ත් ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් පාරිසරික ස  සමාජ කළම ාකරණ 
ාැඩපිළිේාල විස්තරයනක් ඉදිරිපත් කළ ුමතු අතර ායාපිති කළම ාකරණ කකකේේ අනුමැතියන ඊට ලබා ත ුමතුයන. 
 
 

ාගු අශක 5: පාරිසරික  ා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියනර 
අධීක්ෂණ අවයයතාවය  පරාමිතී්  වාර  ණන  

i. මූලික නිරීක්ෂණ  ේදොළ ප ේර් ජලේයනහි ගුණාත්මකභාායන  
ාැඩ ආරම්භයනට ේපර අධි අාදා ම් නිේාස් ාල 
පැලුම් පරික්ෂාා 
භූමි කම්ප  
පසුබිම් යේදයන මැනීම 
 

ාාතේේ ගුණාත්මක බා: අශශු 

- 

ාරක්* 

ාරක්* 

ාරක්* 

බැවුම කැපීම  ා ේපොලා විදීම් සිදුකර  විට 

 
 

ii. ඉදිකිරීේම් කටුමතු 
ේකේර  අතරතුර  

ේදොළ ප ේර් ජලේයනහි ගුණාත්මකභාායන  
 

- 

අධි අාදා ම් නිේාස් ාල පැලුම් පරික්ෂාා 
 

ඉදි කිරීම්  අාධියන තුළ සැලකියන ුමතු 
විස්ථාප යනක් දක් ට ලැේේ  ම්** 

භූ කම්ප  විදුම් යනන්ත්ර, විදුම් කිරීම් ේ ෝ කම්ප යන 
ජ  යන වියන  ැකි ේා ත් ාැඩ අතරතුර* 

ඉදිකිරීම් නිසා ඇතිා  ේඝෝෂාා  
 

අධික යේද ජ  යන ා  කාල තුළ* 

ාාතේේ ගුණාත්මක බා: අශශු මසකට ාරක්*  

iii. ාා   ාලින් 
සිදුා  විේමෝච   

අදාළ සියනලු යනන්ේත්රෝපකරණ / ාා   සඳ ා අදාල ා  පරිදි විේමෝච  පාල  පරීක්ෂණ 
ස තිකයන තිබියන ුමතුයන - උපේද්යකාරයනාේේ ාැඩබිම් බාර පාරිසරික  ා සමාජයීයන නිලධ්ාරියනා 
විසින් පරීක්ෂා කළ ුමතුයන  

iv. අධීක්ෂණ 
ආයනත යන  

* පැලුම් සමීක්ෂණ  ැර ේසසු පරාමිතීන් සඳ ා මධ්යම පරිසර අධිකාරිේේ ලියනාපදිශචි වී ඇති සුදුසු 
ස්ාාධී  නිරීක්ෂණ ආයනත යනක් 
** ායාපිති කළම ාකරණ ආයනත යනට පිළි ත  ැකි ආයනත යනක් මගින් පැලුම් සමීක්ෂණ 
පැාැත්වියන ුමතුයන. 

v. ාාර්තා කිරීම් 
අායයතා  

බදොළ පහබග ජලබව ුකණාත්මකාාවය – මධ්යම පරිසර අධිකාරියන විසින් ප්රකායයනට පත් කර  ලද 
පාති  පරිසර ජල තත්ත්ා ප්රමිතීන් සම  සැස ඇම, 2017 
වැඩ ආරම්ායට බපර අධි අවදානම් නිබවස් වල පැලුම් පරික්ෂාව - ාිත්තීමයන ාාර්තාාකි  

භූ කම්ප  - යනන්ත්රූතත්ර, ඉදිකිරීේම් කටුමතු ස  රථාා    ම ා ම යන සඳ ා ා  
අන්තර් ප්රමිතීන්, මධ්යම පරිසර අධිකාරියන 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම – අති විේය ෂ  ැසට් පත්ර අශක.924.1, මැයි  23,1996, මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියන  
අශශුමයන ද්රාය  ා සම්බන්ධ් ාාුම තත්ත්ා - 2008 අේ ෝස්තු 15 අශක 1562/22 දර  
අතිවිේය ෂ  ැසට් පත්රයන යනටේත් ප ා  ලද ජාතික සශසරණ ාාුමේ ෝලීයන ගුණාත්මක 
ප්රමිතීන් - ශ්රී ලශකා මධ්යම පරිසර අධිකාරියන. 

 

13. වැඩබිම සඳහා ුවක්  ැනවිලි විසඳීබම් යා්ත්රණය 
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අධික අාදා ම් කලාපයනට ාැේට  නිාාස ාල නිාැසියනන් ා  DM අමරසිශ  ම ත්මියන, R G ේතෝමස් ම තා ස  
R D G රාජපක්ෂ ම තා (NBRO/LRRMD/RT/L1/17/31/34458 බලන් )  ේානුේාන් ේමම ාැඩබිම සඳ ා 
දුක් ැ විලි විස ඇේම් යනාන්ත්රණයනක් ේ ොඩ ැගීම සම්බන්ධ්ේයනන් උපේද්යකාරයනාේේ පාරිසරික ස  සමාජයීයන 
නිලධ්ාරියනා ා කිා ුමතුේේ. S D තිලකරත් ම තාේේ නිාස මාධ්ය අාදා ම් බාත් T W චිත්රකාන්ති ම ත්මියන, 
DM ආරියනරත්  ම තා, DM ්රියනාලතා ම ත්මියන, S H ේසොෆිේ ෝ ා ම ත්මියන, P P ේපොඩිමැණිේක් ම ත්මියන, G 
සුරශ  ම තා, U M විේේසිශ  ම තා, R W සරත් පුෂ්පකුමාර ම තා ස  W යාන්ත ම තා යන  අයනේේ නිේාස් අ අ 
අාදා ම් බාත්  ඳු ා ේ   තිේේ. 

14. බතොරතුළි අනාවරණය කිරීම  
 

ප ත ාගුේේ දක්ාා ඇති ආකාරයනට ප ත සඳ න් ආකිති ාලට ප ත දැක්ේා  ආයනත   ා සශවිධ්ා  ේාත 
පාරිසරික ස  සමාජයීයන ේතොරතුරු අ ාාරණයන කිරීම ායාපිති කලම ාකරණ කකකේේ ා මකම ේේ. 
 

ාගු අශක 6: ේතොරතුරු අ ාාරණයන කිරීේම් ේයනෝජ ා ක්රමයන  

බතොරතුර  බයෝවතත ආයතන   බතොරතුළි අනාවරණය කිරීබම් 

පිළිබවල  
i. ායාපිති සැලසුම 

(ාැඩබිම් ේතොරතුරු, 
සැලසුම, රියනාත්මක 
කිරීේම් විධිවිධ්ා ) 

දිස්ත්රික් CEA, DFC, DWLC, දිස්ත්රික් ේල්ඛ්ම්, 
ප්රාේද්ය යන ේල්කම්, RDA, රජේේ ඉඩම් 
හිමියනන්,  ේා ත් දිස්ත්රික් මට්ටේම් 
නිේයනෝිනතායනත , NBRO දිස්ත්රික් කාර්යනාලයන, 
AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුා, 
අනුමැතීන් ස  කැමැත්ත සඳ ා අත්සන් 
කිරීම සඳ ා අදාල ාාර්තාා ඉදිරිපත් 
කිරීම, අනුමත කිරීම්  ා කැමැත්ත පල 
කිරීම්  

ii. පාරිසරික  ා සමාජයීයන 
කළම ාකරණ සැලසුම 

දිස්ත්රික් CEA, DFC, DWLC, AIIB,  රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුා, 
අනුමැතීන් ස  කැමැත්ත සඳ ා අත්සන් 
කිරීම සඳ ා අදාල ාාර්තාා ඉදිරිපත් 
කිරීම, අනුමත කිරීම්  ා කැමැත්ත පල 
කිරීම් 

iii. 8.2.16 ඉදිකිරීේම් 
කටුමතු ේකේර  
අතරතුර කම්කරුාන්ේේ 
සුරක්ිතතතාායන 

සුදුසු පරිදි දිස්ත්රික් CEA, DFC, DWLC, AIIB 
ස  අදාළ පාර්ය්ායනන් 

ප්ර ති රැස්වීම්, විේය ෂ රැස්වීම්, අදාළ 
ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම  

iv. පාරිසරික ේයනෝ යතාා, 
ේස ාකයින්ේේ ේසෞඛ්ය 
 ා ආරක්ෂාා සඳ ා 
ාැඩබිම පරීක්ෂා කිරීම 

දිස්ත්රික්  CEA, DFC, DWLC, RDA, 
ප්රාේද්ය යන ේල්කම්, ේපොලිසියන, රජේේ ඉඩම් 
හිමියනන්, ග්රාමනිලධ්ාරී, දිස්ත්රික් කාර්යනාලයන 
NBRO, AIIB ස   සුදුසු පරිදි අදාළ 
පාර්ය්ායනන් 

ලිඛිත  ා ාාචික සන්නිේේද යන, අදාළ 
ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. පාරිසරික ස  සමාජයීයන 
කරුණු සම්බන්ධ්ා ප්ර ති 
සමාේලෝච  රැස්වීම්ාලදී 
 න් ා ලද තීරණ 

දිස්ත්රික්  CEA, DFC, DWLC, RDA, 
ප්රාේද්ය යන ේල්කම්, ේපොලිසියන, රජේේ ඉඩම් 
හිමියනන්, ග්රාමනිලධ්ාරී, දිස්ත්රික් කාර්යනාලයන 
NBRO, AIIB ස   සුදුසු පරිදි අදාළ 
පාර්ය්ායනන්  

ලිඛිත  ා ාාචික සන්නිේේද යන, අදාළ 
ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක්  ැ විලි විස ඇේම් 
යනාන්ත්රණයන 

අදාළ පාර්ය්ායනන්, AIIB ලිඛිත  ා ාාචික සන්නිේේද යන, අදාළ 
ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

 
 
 
 
 
 

ාගුා 7: උපේද්ය  ආයනත   ර ා රැස් කර  ලද ේතොරතුරු මට්ටම  
දි යන  ආයනත යන  ේතොරතුරු ලබා ැනීම සඳ ා සම්බන්ධ් 

කර ත් අයන  
 

08/08/ 2018 පැයන 10.30ට 
 
 

මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන  WPGL ේේරජීා ම තා – විධ්ායනක 
ඉශිනේන්රු  

08/08/ 2018 පැයන 13.00ට ා  සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා  නිමල් S  ේද්ාේේ ම තා – 
ා  ජීවී නිලධ්ාරී  

09/08/2018 පැයන 10.00 ට මධ්යම පරිසර අධිකාරියන  K G.D.N කිරිඇල්ල ම තා  
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 අධ්යක්ෂක - CEA රත් පුර දිස්ත්රික්කයන  

09/08/2018 පැයන 13.00 ට ා ජීවී සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා 
(DWLC) 

මශජුල විදයාරත්  ම තා / ා ජීවී නිලධ්ාරී  
රත් පුර  

09/08/2018 පැයන 14.00 ට ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා  MS දුල්මිණි පටබැඳි ආරච්චි ේම වියන 
කාර්යනාල ස ායනක  

 
 
 
 



i 

 

ඇමුණුම I: වයාපියයට අයත් ප්රබශයබව ්රබරෝ් ඡායරූප  
 

 
 

 
 



ii 

 

ඇමුණුම II:  වයාපිය ප්රබශයබව ්රබරෝන දගයණ 
 

  

රූපයන  a: මාර් යන දිේේ ාර්ධ් යන වී ඇති දි  ආතති පැල්ම  රූපයන  b: NBRO කාර්යන මණ්ඩලයන විසින්  ේමම අාම 
කිරීේම් ාැඩ පිළිබඳ ආරියනරත්  ම තා  දැනුාත් කිරීම 

  

රූපයන  c: ඉ ල බෑවුේම් අස්ථාාර වූ ප්රේද්යයන  ර ා ාැී  
ඇති ජල සැපුමම්  ලයන 

රූපයන  d: මාර් ේයනන් ප ළ බෑවුේම් ේ ොඩ ැසී ඇති 
සුන්බුන් 

  

 

රූපයන e: පැලුම් ඇතිවී ඇති S D තිලකරත්  ම තාේේ 
නිාස 

රූපයන f: මාර් ේේ ප ළ බෑවුේම් යාක   ණයන 

 



iii 

 

 

ඇමුණුම III: පාගය්වකළිව්බේ පපබශයනය පිළි ඳ වාගතාව: රත්නපුර දිස්ත්රික්කය 
 

දි යන 08/08/2018 ස  09/08/2018 

ආයනත යන සම් ්ධීකරණ 

නිලධාරීබේ නම සහ 

තනතුර 

සලකා  ැලුණු කළිණු 

මාර්  සශාර්ධ්  
අධිකාරියන  

WPGL ේේරජීා 
ම තා – විධ්ායනක 
ඉශිනේන්රු  

 ේමම ප්රේද්යයන රත් පුර-අවිස්සාේේල්ල ප්රාේද්ය යන මාර්  සශාර්ධ්  
අධිකාරි කාර්යනාලයනට අයනත් ේේ 

 මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියනට ේම් සම්බන්ධ්ා කිසිදු විේරෝධ්යනක් 
ේ ොමැති අතර, ායාපිතිේේ අායයතාා ේේ ාා ේදයි. 

 ේා ත් සැලකිල්ලට  ත් කරණු 

 ායාපිතියන නිමි වීේමන් පසු නිසි පරිදි භාර දීම අායය ේේ 

 මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන අාධ්ා ම අාම කිරීේමන් පසු 
 ඩත්තු කටුමතු කරනු ඇත 

 ඉදිකිරීම් ාලදී ේකොන්ත්රාත්කරු පුද් ලික ආරක්ෂණ උපකරණ 
භාවිතා කළ ුමතු බා අාධ්ාරණයන කරයි 

 සෑම අාස්ථාාකදීම ේකොන්ත්රාත්කරු ාා  , පදිකයින් ස  
රථාා   ආරක්ෂණ රියනාමාර් , බාධ්ක, ධ්ජ ස  රෑ ාැඩ සඳ ා 
විදුලි ආේලෝක සම්බන්ධ් ආරක්ෂක විධි විධ්ා   ත ුමතුයන.  

 ඉදිකිරීම් / කැණීම් කල ද්රාය මගී ජ තාා සඳ ා අප සුතාායනක් 
ේ ොවියන ුමතුයන 

ා  සශරක්ෂණ 
ේදපාර්තේම්න්තුා  

නිමල් S  ේද්ාේේ 

ම තා – 
ා  සශරක්ෂණ 

නිලධ්ාරී 

 ා  සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුාට ායාපිතියනට විේරෝධ්යනක්  ැත. 

ප ත සඳ න් කරුණු අාධ්ාරණයන ේකරිණි..  

 රත් පුර දිස්ත්රික්කයන තුළ ා  රක්ිතත ේාන්කර ඇත. ේකේස  

ේාතත්, ඇතැම් වියාල ඉඩම් ේකොටස් සඳ ා තාමත් පැ ැදිලි මායිම් 

ේ ොමැතිා පාති  අතර, කාායින් ේබොේ ොමයනක් LRC හි බලයනට 

යනටත් ේේ. දැ ට ා ාන්තර භූමි මැනුම් කටුමතු සිදුකරමින් පාතී. 

 ේකේස  ේාතත්, ා ජීවී සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුාට, පුද් ලික 

අයිතිකරුාන්ට ේ ෝ LRC ට අයනත් සියනලු ඉඩම් සඳ ා ා  
සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේාන් අනුමැතියන අායය ේේ 

 ේපෞද් ලික /  ල්.ආර්.සී / ා  සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුාට අයනත් 
ඉඩම්  ාල මායිම් පැ ැදිලි ේ ොමැති ම් ා  සශරක්ෂණ 

ේදපාර්තේම්න්තුේාන් අනුමැතියන ලබා  ත ුමතුයන. 

 ා  සශරක්ෂණ ේදපර්තේම්න්තුේාහි භූමිකාා ාන්ේන් ේ ළිේපේ ළි 
කිරීමට නියනමිත භුමි ේකොටස පරීක්ෂා කර ඉාත් කිරීමට අායය  ස් 
ාල ාටප්රමාණයන මැනීම  ා ඉාත් කර  ප්රේද්යයනට ාැද ත් විේය ිතත 
ාාසභූමි  ණ යන කිරීමයි. ේමේස  ා  සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා 
මගින් බිම් ේකොටස සමීක්ෂණයන කර දැා සශස්ථාාට ාාර්තාාක් භාර 
ේදනු ඇත. ේකොන්ත්රාත්කරුට  ස් කැපියන  ැකි  මුත් ඉාත් කිරීම 

දැා සශස්ථාා විසින් සිදුේකේරනු ඇත. ේසන්ටිමීටර් 18 ට ාැඩි 
ාටප්රමාණයනක් සහිත සියනලුම යාක දැා සශස්ථාාට  නු ලැේේ.  

 ායාපිති සැලැස්ේම් කටුපිටපත ා  සශරක්ෂක නිලධ්ාරීයනාට ඉදිරිපත් 

කිරීේමන් අ තුරුා අනුමැතියන ලබා  තුමතු බා ඔහු ප්රකාය කේළ යන.  

 ේමයන ා ාන්තර භූමි ේපේදස් ාලට පමණක් ේ ොා ා ාන්තරයනක් 
ආසන් ේේ තිේබ  ඕ ෑම කකලිත ප්රේද්යයනකට ද ේපොදු ේේ.  

 රත් පුර ේබොේ ෝ ා ාන්තර භූමි ප්රේද්ය පාති  නිසා, ප ත අුමේර් 
අායයතා සඳ ා ේස ාා ස  අදාළ අනුමැති ායාපිති රියනාාට 
 ැශවීේම්දී අායය ේකේර්.  

 රක්ිතත ා ාන්තර ාලට ඇතුල් වීම, යාක ාර්  ඉාත් කිරීම, 

ායාපිති ාැඩ සඳ ා දැා ේ ෝ ේා යනම් ේද් ලබා ැනීම කල 
ේ ො ැක 

 පිපුරුම් රසායන  ේයනොදා  ල් පිපිරවීම් රියනාාලිේේදී සතුන්ට  ානි 

ේ ොවියන ුමතුයන 

 ාු ාත්මක ස්ථායි කිරීේම් ක්රමේේදයනන් පරිසර හිතකාමී ේමන්ම 

ේසෞන්දර්යනාත්මකා සැලසුම් ාලට අනු ත වියන ුමතුයන. 

 පිළිසකර කිරීම සඳ ා පැළ ේයනොදා  ැේන්  ම් ේපර අනුමැතියන 



iv 

 

ලබා ත ුමතුයන 

 පූර්ා දැනුාත් කිරීම තුලින් ා  සශරක්ෂණ ේද්පාර්ේතම්න්තුා 

මගින් ා ා කිරීම සඳ ා ගුණාත්මකා  ස් ලබා දීම මගින් 

ායාපිතියනට ස ායන දියන  ැකියන. 

  ැාත ා ාා සඳ ා සුදුසු යාක ාර්  නිර්ේද්ය කිරීම සඳ ා ා  

සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේාන් අනුමැතියන ලබා ත ුමතුයන.  

 LRC ේ ෝ පුද් ලික ඉඩම්ාල ඉඩම්ාල ේ ක්ේටයනාර 1 ට ාඩා ාැඩි 
ා ාන්තර  ළිකිරීම සඳ ා මධ්යම පරිසර අධිකාරියන (CEA) සිජුා 
මැදි ත් ානු ඇත. 

 LRC ේ ෝ පුද් ලික ඉඩම්ාල ඉඩම්ාල 1ha ාඩා අ අ ා ාන්තර 
 ළිකිරීම සඳ ා මධ්යම පරිසර අධිකාරියන (CEA) ස  ා  
සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා මැදි ත් ානු ඇත.  

 ජලජ  ා භූ ත ාාස භූමි මැනුම් නිර්ේද්ය කළ  ැකි සම ර ස්ථා  
සඳ ා පාදක අධ්යනයන යනන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත. ායාපිතියන රියනාාට 
 ැශවීම තුලදී සමා  ාාර්තා මධ්යම පරිසර අධිකාරියන විසින් ඉල්ලා 
සිටිනු ඇත. 

Central 
Environmental 
Authority  

K G.D.N කිරිඇල්ල 
ම තා  
අධ්යක්ෂක - CEA 
රත් පුර දිස්ත්රික්කයන  

 ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්යස්ථා ේේ 1996 අශක 
772/22 දර  පාශශු සශරක්ෂණ ප ත යනටේත් රත් පුර 
දිස්ත්රික්කේේ ඇඹිලිපිටියන ප්රේද්යයන  ැර ඉතිරි ප්රේද්ය සශේේදී 
ප්රේද්යයන ේලස  ැසට් කර ඇත. 

 ේමම  ැසට් පත්රයන යනටේත් ායාපිතිේේ වියාලත්ායන ේ ොතකා 
ඕ ෑම සශාර්ධ්  කටුමත්තක් අනුමත කර ේ ොමැත. 

 ායස යනකදී ේමයන අායය ේ ොේේ. 
 ායාපිතියන සඳ ා පිරවීමට මූලික ේතොරතුරු ප්රය් ාාලියන (BIQ) 

අායය ේේ 
 දියනප ර බෑවුේමන් ප ල පිහිී ම නිසා පරිසර ප්රාා යන පාත්ාා 

 ැනීමට අායය ේේ 
 ආේේණික යාක විේය ෂ, විේය ෂ ාාසස්ථා  පැාතියන  ැකි 

බැවින් සත්ා  ා යාක අධ්යනයන යන අායය ේේ 
 ේමම පාරිසරික ඇ යීම ායාපිතියන අාසන් වීේමන් පසුා 

ේා ස සසඳා බැලීමට අායය වියන  ැකියන 
 මධ්යම පරිසර අධිකාරියන නිර්ේද්ය සහිතා අනුමැතියන ලබා ේදනු 

ඇත. 

09/08/2018 

ආයතනය  අස්ථාවර වූ කණ්ඩිබව 

ඉහළ සහ පහළ 

ප්රබශය  

සලකා  ලනු ලැූ  කළිණු 

ා ජීවී සශරක්ෂණ 
ේදපාර්තේම්න්තුා 
(DWLC) 

මශජුල විදයාරත්  
ම තා / ා ජීවී 
නිලධ්ාරී  
රත් පුර  

 ායාපිතියනට විේරෝධ්යනක් ේ ොමැත 

 අනුමැතියන සඳ ා DWLC ේාත ාාර්තාාක් ඉදිරිපත් කළ ුමතුයන  

 ා ජීවී ආනාප ත යනටේත් ා  සත්ත්ා  ා යාක ඉාත් කළ ුමතුේේ. 

 යාක  ා සත්ත්ායනන් ඉාත් කිරීම ආේේණික, තර්ජ යනට ලක්වූ, රතු 

ලැයිස්තු යනටේත්  ම් DWLC ේාතින් අනුමැතියන යනටේත් වියන ුමතුයන. 

ඉඩම් 
ප්රතිසශස්කරණ 
ේකොමිෂන් සභාා   

MS. දුල්මිණි පටබැඳි 
ආරච්චි ේම වියන   
කාර්යනාල ස ායනක 
 

 ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා  ම් ඉඩම් ේකොමසාරිස් 
ජ රාල් - ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා විසින් ලිපියනක් 
මගින් අනුමැතියන ලබා  ත ුමතුයන 

 
 

 

 

 

 

 

 



v 

 

ඇමුණුම IV: රජබව ඉඩම් හිමිය්බ ් සහ පාරිසරික ආයතනවලි් අනුමැයය ල ා  ැනීම සඳහා බයෝවතත 

ක්රමබීදය. 
 

1. මාග  සංවගධන අධිකාරියට බව් කරන ලද ප්රබශයය්හි නායයෑම් ආපදා අවම කිරීබම් වයාපිය ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා අනුමැයය ල ා  ැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය 

i. මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන විසින් සැලසුම පිළි ත ුමතුේේ: ායාපිති රියනාත්මක කිරීේම් ආයනත යන 

විසින් අායය ා  අනුමැතීන් පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ලීමක් සම  RDA ේාත සවිස්තරාත්මක සැලසුම් 

ාාර්තාාක් ඉදිරිපත් කළ ුමතුයන. ායාපිති කළම ාකරණ කකකයන විසින් ඉ ත ලිපි ේල්ඛ්  සකස ්කළ 

ුමතු අතර ප්රාේද්ය යන මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරි  කාර්යනාලයනට ේල්ඛ්  ඉදිරිපත් කළ ුමතුයන. 

ii. මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරිේේ ප්රාේද්ය යන කාර්යනාලයන ේමම ේයනෝජ ාා ඇ යීමට ලක් කරනු ලබ  අතර 

ායාපිතියන පිළිබඳ ේකටි  ැඳින්වීමක් ඉල්ලා සිටියන  ැක. ායාපිති කළම ාකරණ කකකයන මඟින්  ම 
අායය විස්තර සැපයියන ුමතුයන. 

iii. මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන විසින් අනුමත කිරීේමන් පසු, ාැඩබිමට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ාු යනන් ස  

 ායන යනාම් ස්ථායිකරණ කටුමතු රියනාත්මක කිරීම සඳ ා මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන ස  ායාපිති 

රියනාත්මක කිරීේම් ආයනත යන අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. 

iv. ඇතුළත් වියන  ැකි ේකොන්ේද්සි 

 ස්ථායිකරණ කටුමතු  නිමකිරීේමන් පසුා ායාපිතියන නිසි පරිදි භාර දීම අායය ේේ 

 ස්ථායිකරණයන කිරීේමන් පසුා RDA මඟින්  ඩත්තු කටුමතු සිදු කරනු ඇත 

 ඉදිකිරීම් ාලදී ේකොන්ත්රාත්කරු පුද් ලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කළ ුමතු බා අාධ්ාරණයන 
කරනු ලැේේ.  

 සෑම අාස්ථාාකදීම ේකොන්ත්රාත්කරු ාා   ස  පදිකයින්ේේ ප සුා ස  ආරක්ෂාා පිලිබඳ අායය 
රියනාමාර්   ත ුමතුයන. ේම් සඳ ා, මාර්  බාධ්ක, රාත්රී කාලේේ ාැඩ සඳ ා ේකොඩි සහිත මිනිසුන් ස  
විදුලි ආේලෝකයන ස  ප්රතිදීප  සහිත ආරක්ිතත රියනාමාර්  අනු ම යන කල ුමතුයන. 

 ඉදිකිරීම් අපද්රාය / කැණීම් ද්රාය මගීන් ේපොදුජ තාාට/ාා   ාලට බාධ්ා සිදු ේ ොවියන ුමතුයන 

 

2. දිස්ත්රික් මධයම පරිසර අධිකාරිබය් පාරිසරික නිය්කායන සඳහා බයෝවතත අනුමැයය ල ාදීබම් ක්රියාවලිය  

i. ායාපිතියනට ූතදා ම් වීේම් අදියනේර්දී PMU හි පාරිසරික සමාජයීයන  ා ේසෞඛ්යාරක්ෂක 

කකකයන විසින්, ස්ථානීයන ESMP අධ්ය යන කර ායාපිතියනට අදාළ ESMP හි ඇතුළත් අශය 

සම්බන්ධ්ේයනන්  ක්  ක් ායාපිති රියනාාලියන නිසා බලපෑමට ලක්ා  ගුාන් ාපසරිේේ 
විස්තර සහිතා ායාපිති ේයනෝජ ාපත්රයන මධ්යම පරිසර අධිකාරිේේ දිස්ත්රික් කාර්යනාලයනට භාරදියන 

ුමතුයි.  

ii. මූලික ේතොරතුරු ප්රය් ාාලියනක් (BIQ) ඉ ත විස්තර සම  සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ ුමතුයන. 

iii. පාරිසරික සශරක්ෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා විසින් ායාපිතියන පිළිබඳ ේකටි  ැඳින්වීමක් 

ලබාේද  ේලසත් පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලැස්ම පිළිබඳ ාැඩිදුර 

ේතොරතුරුත් ඉල්ලා සිටියන  ැකි අතර  යන ායපිති කළම ාකරණ කකකයන විසින් ලබාදියන 

ුමතුේේ. 

iv. ායාපිතියන මගින් අනු ම යන කළ ුමතු ස්ථානීයන ේකොන්ේද්සි ාලට යනටත්ා අනුමැතියන 

ලබාේදනු ලැේේ 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ඇමිණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම තනතුර අධයන කණ්ඩායබම් තනතුර 

TDSV ඩයස් අධයක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක බජයෂ්ශ විදයාඥ /ESSD/NBRO බජයෂ්ශ පරිසර විදයාඥ 

ප්රාාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO GIS/ජ විකාස දත්ත / සමීක්ෂණ ස ායනක 

 

 

ඇමිණුම VI: ේයනොමු ලැයිස්තුා 

1. පෑේබොටුා  ායනයනාම් අ තුර  ා සමන්ධ් NBRO භුමි පරීක්ෂණ ාාර්තාා – (ේයනොමු. ාාර්තා අශකයන. 

NBRO/LRRMD/RT/L1/17/31/34458) 

2. පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුම රියනාත්මක කිරීමට ේකොන්ත්රාත්කරු සතු ා මකම  ප්රකායයන-

AIIB 

3. පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ රාමුා - ශ්රී ලශකා  ායන අ තුරු අාම කිරීේම් ායාපිතියන  _AIIB 

4.  ැාත පදිශචි කිරීම් සැලසුම්කරණ රාමුා ශ්රී ලශකා  ායන අ තුරු අාම කිරීේම් ායාපිතියන _AIIB 

 

 


