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ළකටි ළයදුම් 

 

 

AIIB ආරසි ානු  ටිතල පහසුකම් ආරම ෝජන බැැංකුව 
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DFC  වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුව 

DS  ප්රාමශශී  මල්කම් 

DWLC  වනජීවී සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුව 

EH & S පාරිසරික මස  ය හා සොජ 

E & SU of  PMU වයාපිය කළෙනාකරණ ඒකකමේ පාරිසරික හා සොජ ඒකක  

E & S & H & S unit of PMU වයාපිය කළෙනාකරණ ඒකකමේ පාරිසරික හා සොජ සහ මස  ය සහ 
ආරරක්ෂක ඒකක  

ESMF පාරිසරික හා සොජ කළෙනාකරණ රාමුඛව 

ESMP  පාරිසරික සොජ කළෙනාකරණ සැලසුෙ 

SSE & SMP ස්ථානී  පාරිසරික සහ සොජයී  කළෙනාකරණ සැලසුෙ 

GN  

GOSL 

ග්රාෙනිලධ්ාරී 

ශ්රී ලැංකා රජ  

GSMB භූ විදයා හා පතල් කාේ ාැං  

LRC ඉඩම් ප්රයසැංස්කරණ මකොමිෂන් සභාව 

NBRO  ජායක මගොඩනැගිලි පේමේෂණ සැංවිධ්ාන  

RDA  ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  



 

 
 

 

 
 

1 

1. හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ලැංකා රජ  විසින් ලැංකාමේ පළාත් 06 ක දිස්ත්රික්ක 11 ක් පුරා පැයරී පවයන අධික අවදානම් සහිත ප්රමශ වල 

අස්ථාවර බෑවුම් ස්ථාවර කිරීෙ / නිවැරදි කිරීෙ සාහා ආරසි ානු  ටිතල පහසුකම් ආරම ෝජන බැැංකුමවන්  (AIIB) 

ණ  මුඛදලක් ලබා ගැනීෙ අමේක්ෂා කරයි. මෙෙ වයාපිය  (AIIB) හි හා ශ්රී ලැංකා පරිසර හා සොජ ආරරක්ෂණ 

නීයරීයවලු අනුකූලව ක්රි ාත්ෙක කළ යුතු . වයාපියමේ ස්වභාව  සහ ේ ාපිය ක්රි ාවලිමේ ස්වභාව  

සැලකිල්ලු ගනිමින්, AIIB විසින් එහි පාරිසරික හා සොජ ආරරක්ෂණ ප්රයපත්ය වලු සරිලන පරිදි පාරිසරික සහ 

සොජයී  කළෙනාකරණ රාමුඛවක් (ESMF) සකස ්කර ඇත.  
 

පාරිසරික සහ සොජයී  කළෙනාකරණ රාමුඛව (ESMF) හි අරමුඛණු වන්මන් වයාපිය ක්රි ාකාරකම් ක්රි ාත්ෙක 

කිරීමම්දී AIIB හි සහ ජායක පාරිසරික හා සොජ වගකීම් ආරරක්ෂණ ම දීෙ සාහා ොේමගෝපමශ සැපයීෙයි. 

වයාපිය ක්රි ාත්ෙක කිරීමම්දී සෑෙ අදි රක දී ෙ ESMF  ුමත් සකස ් කරන ලද පාරිසරික සහ සොජයී  

කළෙනාකරණ සැලසුම් ක්රි ාත්ෙක කිරීෙ සාහා වයාපිය ක්රි ාත්ෙක කිරීමම් ආර තන  (ජා.මගො.ප.ස.) බැඳී සිටියි. 

මෙෙගින් වයාපිය  ෙඟින් පරිසර ු සහ ප්රජාවු ඇයවන  බලපෑෙ අවෙ කිරීෙු බලාමපොමරොත්තු මවයි. 
 

විෂ  ප්රොණ  නිේණ  කිරීමම් වැඩසුහමන්දී මහලිවුමේ පාරිසරික හා සොජී  සැකසීම්, මස  ය සහ ආරරක්ෂක 

තත්ත්ව න් ස්ථානී  වන අතර වැඩබිම් තත්ව න්ු නි්චිතවෙ අවධ්ාන  ම ොමුඛ කිරීෙ අව්  මේ. එෙනිසා 

ESMF විසින් එක් එක් වැඩබිෙ සාහා විමේෂිත පාරිසරික සහ සොජයී  කළෙනාකරණ සැලසුම් සහ විමේෂිත 

පාරිසරික සහ සොජ තක්මසේවනවක් නිේමශ කර ඇත (SSE & SMP). (SSE & SMP) විසින් ක්රෙ සම්පාදන , 

සැලසුම් කිරීෙ, ඉදිකිරීෙ සහ ක්රි ාකාරි අවධි ු සම්බන්ධ් පරිසර , සොජී , මස  ය සහ ආරරක්ෂාව 

කළෙනාකරණ  කිරීමම් ක්රි ාොේග සාහා දා කත්ව  ලබා මදයි. 

 

ළමහි  ක්වා ඇත්ළත් කැටන්ළ ො  නායයාම් අවම කිරීළම් වැඩබිම සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය 

ක මනාකරණ සැලසුමයි.  ැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ තක්ළසේරුවක් මගින් ළමම සැලසුම සකස ්කර ඇත්ළත් 

පහත කරුණු  ැන සැලකිලිමත් ළවමිනි. 

 

i. වයාපියම න් බලපෑම් ඇයවන ප්රමශමේ ඇය පාරිසරික සහ සොජී  වම න් සැංමේදී අැංග හඳුනාගැනීෙ 

ii. වයාපිය ක්රි ාකාරකම් මහේතුමවන් ඇයවන සැලකි  යුතු පාරිසරික හා සොජී  බලපෑම් හඳුනා ගැනීෙ 
iii. අවෙ කරන පි වර ම ෝජනා කිරීෙ 
iv. මෙෙ වයාපිය ු අදාල වන පාරිසරික සහ සොජ නිරීක්ෂණ අව් තා තීරණ  කිරීෙ 
v. වයාපිය  ක්රි ාත්ෙක කිරීමම්දී අදාළ වන පාරිසරික මරගුලාසි හා ක්රි ා පටිපාටීන් අධ්ය න  කිරීෙ   

 

2. ස්ථානය පිලිබඳ විස්තරය සහ වැඩබිම් විස්තරය  
 

වැඩබිම් ම ොමුඛව:  වැඩබිම් අැංක 16 පැමක්ජ  - 1, රත්නපුර දිස්ත්රික්ක , කැුන්මදොළ 
 

වැඩබිම් විස්තර  
  
මෙෙ වැඩබිෙ සබරගමුඛව පළාමත් රත්නපුර දිස්ත්රික්කමේ රත්නපුර ප්රාමශශී  මල්කම් මකොට්ඨාමේ 

යරිවානාකැටි  ග්රාෙනිලධ්ාරි මකොට්ඨා  තුල පිහිුා ඇත. චලන  වන භුමි මකොුස පිහිු ඇත්මත් මකොළඹ - 

ෙඩකලපුව A4 ොේගම හි කැුන්මදොල ප්රමශමේ (රත්නපුර - පැල්ෙඩුල්ල මකොුමසේ) පිහිටි මබෝක්කු අැංක 105/3 

සහ 105/4  අතර .හානි ු ලක්ව ඇය ෙන්දගාමීව චලන  වන බෑවුම් මකොුස උතුරින් රත්නපුර - පැල්ෙඩුල්ල 

පාරු සහ දකුණින් ස්වාභාවික දි  පහරකින් ොයිම් මවයි. 

 

i. ආරසන්නෙ නගර  වන්මන් රත්නපුර නගර යි. එ  කිමලෝ මීුේ 5 ක් පෙණ දුරින් පිහිුා ඇත.  

ii. අඩවිමේ GPS සමුඛශමශ  6 .664184 N, 80 .436953 E මේ. පිහිටීෙ සිය ෙ සිය ෙ 1 හි දැක්මේ. 

iii. ඉඩම් හිමිකෙ ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  (RDA) සතුවන අතර අසැංක චාෙර ලි නම  ෙහතාම  
මප ශගලික ඉඩෙක් ද අ ත් මේ.  
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3. නායයෑම් උවදුර සිද්ධිය පිලිබඳ විස්තර  

2016.05.26 දින, 300 mm කු අධික වේෂාපතන ක් නිසා බෑවුමම් චලන  ආරරම්භ වි . මෙ ු   ප්රධ්ානතෙ 

මහේතුව වන්මන් ොේග වයාපියමේ ක්රි ාකාරකම් නිසා ඇයවූ දුේවල ජලාපවහන කළෙනාකරණ යි. මෙහිදී 

ොේගමේ සහ ොේගමේ පිුාර ගැලීෙ සාහා ප්රොණවත් විධිවිධ්ාන ලබා දී මනොයබීෙ ප්රධ්ාන මකොු සැලකි  හැක. 

මම් නිසා බෑවුෙ පාමුඛල මදසු නිරන්තරම න් චලන  වීෙු ඉඩ සකස්කරමින්    පස හරහා අධික මලස ජල 

කාන්දුවීෙ සිදු වී ඇත. නා  ාමම් බලපෑෙු ලක් වූ මුඛ  ප්රමශ  වේග මීුේ 6700 ක් මේ. 

නා  හිස මකොළඹ - ෙඩකලපුව A4 ොේගමේ (රත්නපුර - පැල්ෙඩුල්ල මකොුමසේ) මබෝක්කු අැංක 105/3 අසල 

පිහිුා ඇත. මෙෙ චලන  නිසා ොේග ු සොන්තරව දිගු පැල්ෙක් නිේොණ  කරමින් ොේගමේ සහ බෑවුමම් අඩි 

4ක පෙණ මකොුසක් ගිලා බැසීෙු ලක්ව ඇත. ොේගමේ අස්ථායී මකොුස වක්ර ස්වරූප ක් ගන්නා අතර ොේග ු 

සොන්තරව බෑවුෙ පාමුඛලින් ගලා  න ඇල දක්වා දිව  යි. (රූප සුහන 3). මසමින් චලන  වන බෑවුෙ නිසා අසල 

පිහිුා යමබන මගොඩනැඟිලි සහ වුහවල විවිධ්ාකාර ෙට්ුම් වල පැලීම් ඇය වී යමබ්. 

 

සිදුවීම නිසා ඇතිවූ අලාභහානි 
 

අලාභහානි වූ මගොඩනැගිලි අතරින් අසැංක චාෙර ලි නම  ෙහතාම  නිවස ප්රයසැංස්කරණ  කිරීෙු මනොහැකි 

අයුරින් හානි ු පත්ව ඇත. ඉහළ අවදානම් මලසින් හදුනාගත් තවත් නිවාස 3ක් පවයන අතර ඒවාමේ හිමිකවනවන් 

වනුමේ උම්ො සදීනා මි , ML නාසීේ ෙ ා සහ සෆ්වාන් ෙහතා . 

බෑවුමම් චලන  ෙන්දගාමී වීෙ නිසා මෙහිදී පුශගල අනතුවන කිසිවක් සිදුවී මනොෙැත. සිදුවීෙ අතරතුරදී හානි ු පත් 

නිමවස් වල පදිැංචිකවනවන් වහාෙ ඉවත් කරන ලදී. සම්පූේණම න්ෙ හානි ු පත් නිවමසහි පදිැංචිකවන සිල්ලර 

මවළා සැලක් පවත්වාමගන මගොස ්ඇය අතර සිශධිම න් පසු මෙෙ මවළාසල අත්හැර දො යමබ්. 

මෙෙ මහේතුමවන් ොේගමේ එක් මකොුසකු හානි සිදුවීෙ නිසා එක ෙන් තීවනවක් වසා දැමීෙු සිදුව ඇත. මෙෙ 

සිදුවීමෙන් ොේග ු හානි සිදු වූ හානි  නිසා රථ වාහන ගෙනාගෙන ු බාධ්ා එල්ල වී ඇය අතර නිවාසවලු 

පිවිසීමම් පහසුකම්, ප්රජා මසේවා (පාසල්, ප්රජා ෙධ්යස්ථාන , මස  ය මසේවා, ආරගමික ස්ථාන ආරදි ) කරා එළඹීෙු 

බාධ්ා එල්ල වී යමබ්. සිශධි  නිසා මබෝග / කිෂිකාේමික ඉඩම්වලු සැලකි  යුතු හානි ක් සිදුවී මනොෙැත. රූප 

සුහන 2: වයාපිය ප්රමශමේ ඡා ාරූප බලන්න. 

 

 

රූප සුහන 1: ම ෝජිත නා  ාම් අවෙ කිරීමම් ස්ථාන  සහ අවු පාරිසරික විමේෂාැංග සහ මසේවා  ටිතල පහසුකම් පිළිබා 

ගූගල් පිළිබිඹුව. විස්තර සාහා මරෝන්රූප  - ඇමිණුෙ I 
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රූප සුහන 2a: මසමින් පහළු චලන  වන බෑවුෙ 
මහේතුමවන් හානි ු පත් ොේග  

රූප සුහන 2b: දැනුෙත් පහලු තල්ලු වූ මකොුමසේ 
ස්ථායිකරණ කුයුතු RDA ෙඟින් මකමරන අයුවන (09-08-

02018) 

  

රූප සුහන 2c: ඉහළ බැවුෙ මවත එන ජල  ෙඟින් මපොදු 
නාන ස්ථාන ක් නිේොණ  කර ඇත (සාොනය තත්ව න් 

 ුමත් ඉහළ මසෝදා  ාෙක් දැකි  හැක) 

රූප සුහන  2d: අබලන් වූ ොේග මකොුස සහ ගිලා බැස 
ඇය පහත බෑවුම් මකොුස 

රූප සුහන 2: වයාපිය ප්රමශම හි පින්තූර 
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  රූප සුහන 3: අවදානෙු පත් බෑවුමම් හා මගොඩනැගිලිවල භූගත චලන  පිළිබා රූපෙ  අේථ කථන  
 

4. ඉදිරියටත් පවතින අව ානම අවම කිරීම සඳහා  ැනට ළ න ඇති පියවර   
 
මෙෙ සිශධි  සම්බන්ධ්ම න් NBRO කණ්ඩා ෙ විසින් එෙ ස්ථාන  නිරීක්ෂණ  කර ඇය අතර, ෙතුපිු ජල  

බෑවුෙ තුලු කාන්දු වීෙ වලක්වා අසල මබෝක්කුව මවත ම ොමුඛ කිරීෙු සහ  ෙතුපිු ජලාපවහන  වැඩිදියුණු කිරීෙ 

සාහා කඩිනම් උපමදස් ලබා දී ඇත. අවදානම් කලාප  සහ අවදානෙු ලක්ව ඇය නිවාස සීොැංකන  කිරීෙ 

සාහා බිමෙහි ආරතය පැ ම් ලකුණු කරන ලදී. ග්රාෙ නිලධ්ාරිවර ා ඇතු  නිවැසි න් අවදානෙ පිලිබාව දැනුවත් 

කර ඇය අතර නිවාස වල ඉරිතැලීම් මිනුම් දේක ෙගින් නිරීක්ෂණ  කරන ලදී. මෙෙ ක්රි ාොේග ස්ථාවරත්ව  

සැලකි යුතු ෙට්ුෙකු ඉහළ නැැංවීෙු සෙත් වී ඇය නමුඛත් සම්පූේණම න්ෙ අවදානෙ පහකිරීෙු ප්රොණවත් 

මනොමේ. 

 

නිවාස වලින් ඉවත් කිරීම: හානි ු පත් නිවාස හිමි අසැංක චාෙර ලි නම  ෙහතා නිවසින් ඉවත් කර ඇත. 2017 

සිු ඔහුු නිවසත් එහි පවත්වාමගන ගි  මවළා කුයුතුත් අහිමි වී යමබ්. තවත් නිවාස තුනක පවුල්වලු නිවාස 

වලින් ඉවත් වීෙු දැනුම් දී යමබ්. ු ේ මවළා සැලක් සහිත මින් එක් නිවාස හිමිම කු තවෙත් එ  පවත්වාමගන 

 යි. ඔවුන් සාහා වනපි ල් මිලි න 1.6 ක වටිනාකෙකින් යුත් රජමේ නැවත පදිැංචි කිරීමම් පැමක්ජ ක් රජ  

විසින් ලබාදී ඇත. සෑෙ පවුලක්ෙ මෙෙ මුඛදල ඉඩෙක් සහ නිවසක් මිලදී ගැනීෙ මහෝ නිවසක් තැනීෙ සාහා 

ප්රොණවත් මනොවන බව මපන්වා මදයි. බලපෑෙු ලක් වූ පවුල් පිළිබා විෙසා බැලීමෙන් පසු මගවන ලද වන්දි 

මුඛදලින් මසේවා සාහා පහසු ප්රමේ න්  සහිත ඉඩම් සහ නිවාස මිලදී ගත මනොහැකි බව තහවුවන කර ඇත. එමසේෙ, 

ඔවුන්ම  ෙත  අනුව එෙ ස්ථාන ු  ාබදව පිහිටි ඔවුන්ම  ජීවමනෝපා  ආරශ්රීත ක්රි ාකාරකම් සි ල්ල මෙෙඟින් 
අහිමි වී  නු ඇත. 

5. නායයෑමට ලක්වූ ප්රළද්ශය සහ අවට ඇති ප්රළද්ශ පිළිබඳ විස්තරය සහ වර්ථමාන අව ානම් තත්වය 

නා  ාෙු ලක්වූ ප්රමශ  සහ ආරසන්න ප්රමශ  ොේග සැංවේධ්න අධිකාරිමේ ොේග ු මවන්කරන ලද රක්ෂිත 
භූමි ු සහ පුශගලික ඉඩම් වලු අ ත් මේ.  මෙෙ අනතුර මහේතුමවන් අසැංක චාෙර ලි මන්ම , උම්ො සදීනා, 



 

 
 

 

 
 

5 

ML නසාේ සහ ෆස්වාන්  න අ ම  නිවාස අධික අවදානම් තත්ව ක පවතී. (ම ොමුඛව. වාේතා අැංක 

NBRO/313500/06/RDO (L1)/17/074) 

 

6. වයාපතති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්විය හැකි අවට පරිසරළේ සංළේදී අං  පිළිබඳ ළතොරතුරු 
 

අධ්ය න ප්රමශ  තුළ කැලෑ ප්රමශ, වනජීවී සැංරක්ෂණ ප්රමශ, පාරිසරික වම න් සැංමේදී වාසස්ථාන ආරදී  කිසිදු 

පාරිසරික වම න් සැලකි  යුතු ස්ථාන ක් මනොෙැත. භූමගෝලි  පරිසර විදයාව මබොමහෝ විු පහත්බිම් වැසි 

වනාන්තර වික්ෂලතා නිම ෝජන  කරයි. නමුඛත් ස්වභාවික පාරිසර  මගවතු වගා වලින් බලපෑෙු ලක්ව ඇත. 

චලන  වන බෑවුම් ප්රමශමේ පහල මකොුස සෙන්විත  වන්මන් ඉහළ ාක ඝනත්ව ක් සහිත ගිහ උශ ාන 

වලිනි. ඉහළ බෑවුම් ප්රමශමේ නිවාස සහිත මගවතු පිහිුා ඇය අතර  සහ නා   න ප්රමශ ු ප්රයවිවනශධ් 

දිාමවන් පල්ලි ක් පිහිුා ඇත. ස්වාභාවික මදොළ පහරක් ොේග ු සොන්තරව බෑවුමම් පහලින් ගෙන් කරයි. 

වයාපිය  ක්රි ාත්ෙක කිරීමම්දී අවදානෙකු ලක්වන අැංග සහ මසේවාවන් වනුමේ: 

  

i. ොේගමේ ගෙන් කරන රථ වාහන, ෙගීන් සහ පදිකයින්  

ii. ොේග  අසල නිවාසවල වාස  කරන්නන්  

iii. ඉදි කිරීම් ප්රමශමේ අයියකවනවන්ම  ඉඩම්  

iv. වයාපියම න් බලපෑම් ඇයවන ප්රමශමේ වේතොන ආරේථික කුයුතු  
v. මුඛස්ලිම් පල්ලි  සහ එහි ආරගමික කුයුතු  

vi. පවුල් 30-50 කු පෙණ ප්රජාවු ජල  සැපම න, බෑවුමම් හානි ු පත් මකොුස හරහා ගෙන් කරන ජල 
සැපයුම් ොේග (මතොරතුවන මූලාශ්ර : ප්රමශමේ පදිැංචිකවනවන්)  

vii. කැුන්මදොල මදොළ පහර, එහි ජල ප්රවාහ  සහ ගුණාත්ෙකභාව  

7. වයාපතතිය යළටත් ක්රියාත්මක කිරීමට බලාළපොළරොත්තු වන වැඩ පිළිබඳ විස්තරය 
 

ම ෝජිත නා   ාම් ස්ථායී කරන කාේ  න් මබොමහෝෙ ක් ජලාපවහන  වැඩිදියුණු කිරීෙ මකමරහි අවධ්ාන  

ම ොමුඛ මකමරනු ඇත. මෙ ු පිෂ්ඨී  කාණු පශධ්ය ක් ෙගින් වැසි ජල  කළෙනාකරණ ු හා ආරසන්නමේ පිහිටි 

මබෝක්කුව මවතු ජල  හැරවීෙු අවය කරන ස්ථාවර වූහ ඉදිකිරීෙ අන්තේගත මවයි. භූගත කාණු පශධ්ය වලු 

ජලාපවහන ලිැං සෙඟ යුගල කරන ලද යරස් භූගත කාණුඉදිකිරීෙ තුලින් අස්ථායි ප්රමශමේ භූගත ජල ෙට්ුෙ පහත 

මහලීෙත් මෙ ු අන්තේගත මේ. තවද ම බි න් වුහ ෙගින් දුේවල වී ඇය ොේගමේ කණ්ඩි  ක්යෙත් කිරීෙු 

සහ කණ්ඩිමේ පතුල සවිෙත් කිරීෙ  නාදි  ෙඟින් බෑවුෙ ක්යෙත් කිරීෙු ද බලාමපොමරොත්තු මේ.  

8. අ ා  සමාජීය හා පාරිසරික බලපෑම් හා අව ානම් හදුනා  ැනීම  
 

8.1 ධ්නාත්මක බලපෑම 
 

ස්ථායිකරණ කුයුතු ෙඟින් දැනු පවයන අස්ථායි ඉඩම් සහ ොේග මකොුස ස්ථාවර මකමරන අතර නිමවස්, වුහ 

සහ නිවැසි න්ම  ආරරක්ෂාව සහයක මකරනු ඇත. ොේග  ස්ථාවර වන අතරෙ, මදපසුෙ ධ්ාවන  සාහා ොේග  

විවිත වීෙ නිසා ොේග තදබද  අඩුවනු ඇත. ොේග වසා දැමීෙ මහේතුමවන් වැසි සහිත කාල පරිච්මේද  තුල 

ඇයවන අවහිරතා ෙඟහැරීමෙන් නගර අතර මහොා සම්බන්ධ්තාව ක් ඇයමේ. 

 

8.2 ඍනාත්මක බලපෑම් 
 

 

8.2.1 ඉඩම් සහ අනා ත සංවර්ධ්න ක්රියාකාරකම් අහිමි වීම 
 

නා   ාම් අවෙ කිරීමම් කුයුතු වලින් මබොමහොෙ ක් ොේග ු මවන්කළ භුමි ප්රමශමේ සහ  අසැංක චාෙර 

ෙහතාම  ඉඩෙ තුල සිදු කරනු ඇත. දැනු අසැංක චාෙර ලි නම  ෙහතාම  ඉඩෙ අත්හැර දො ඇත. පවයන 

ආරපදා තත්ත්ව නිසා අනාගතමේ දී ඉඩෙ දියුණු කිරීෙු මහෝ  මගොඩනැගිලි ඉදිකිරීෙ මනොකරන මලස ජායක 

මගොඩනැගිලි පේමේෂණ ආර තන  විසින් දැනුවත් කර ඇත. මෙහි ප්රයඵල ක් වම න්, ඔහුම  මශපමලහි 

අනාගත සැංවේධ්න අවස්ථාවන් අහිමි වනු ඇත. නා  ාෙ නිසා භූමි  කිසිදු ඵලදායී කුයුත්තක් සාහා දැනුෙත් 

භාවිත ු නුපු වන් වී ඇය මහයින් වනපි ල් මිලි න 1.6 ක වන්දි මුඛදලක් ලබා දී ඇය මුඛත් ඔහු විසින් එ  

ප්රයක්මෂේප කරන ලදව ඇත. වයාපිය භූමි  දැන් කිසිදු සැංවේධ්න ක් සිදුමනොකරන කලාප ක් මලස දැනුෙත් 

සලකනු ලබන ඉඩෙක් මහයින් වන්දි මගවීෙ සාහා වයාපිය   ුමත් ප්රයපාදන මනොලැමබ්. තවද වයාපිය  

 ුමත් ඉඩම් අත්පත් කර මනොගනී.එෙ නිසා ඉඩම් හිමිකෙ පාඩු මනොලැමබන බව ප්රකා කිරීෙ සාධ්ාරණ වි  

හැකි . මකමසේ මවතත්, ඉඩම් අයියකවනු ඉඩම් පරිහරණ  සාහා ඉඩ ලබා මශ. ඔහුු ඉඩම් මවත ප්රමේ වි  හැකි 

නමුඛත් ඉඩමෙහි අනාගත සැංවේධ්න ක්රි ාකාරකම්වලු ඉඩ මනොලැමබ්. 
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ඉඩෙ එළිපහළි කිරීමම්දී අසැංක චාෙර ෙහතාම  හානි ු පත් නිවස කඩා ඉවත් කළ හැකි  . එහිදී නැවත 

ලබාගතහැකි වටිනා මගොඩනැඟිලි ශරේ  යබි  හැකි . මෙෙ ශරේ  මසො ා ගැනීමෙන් මතොරව විනා කිරීෙ සිදු 

වුවමහොත් අයියකවනු ලබාගත හැකි වටිනා මගොඩනැඟිලි ශරේ  අහිමි වනු ඇත. 

 

8.2.2 පාරිසරික, ජජව වි යාත්මක බලපෑම්, සත්ව හා ශාක විළශේෂ 
 

වයාපිය  ෙගින් භූ මගෝලී  පරිසර පශධ්ය ෙත ඇය බලපෑම් ස්ථානී  මේ. සත්ව හා වික්ෂලතා සාහා බලපෑම්, 

සැංමේදී පරිසර පශධ්ය විනා වීෙ, විාල පරිොණ වාසස්ථාන  ණ්ඩන  වීෙ සිදු මනොවන තරම් මේ. IUCN හි රතු 

දත්ත මල් නමේ අන්තේගත ගස් මහෝ ලැංකාවු ආරමේණික හා තේජන ු ලක් වී ඇය ාක වේග වැඩබිෙ හා අවු 

හඳුනාමගන මනොෙැත. ආරරක්ක්ෂා කලයුතු  ගස් ඉවත් කිරීෙක් සිදුවීෙු අවකා මනොෙැත. 

 

වයාපිය  ක්රි ාත්ෙක කිරීමම්දී ගස් කැපීෙ / උදුරා දැමීෙ අවය මේ. එවැනි අවස්ථාවල දී අවය අනුෙැය  ලබා 

ගත යුතු . සෙහර ස්ථානවල ඉවුවනබද වික්ෂලතා තීවන ඉවත් කිරීෙ අවය වි  හැකි . සෙහර ස්ථානවලදී 

වික්ෂලතාදි  සැලකි යුතු මකොුස් වම න් ඉවත් කරනු ලැමබ්. මම් නිසා සෙහර වාසස්ථාන  ණ්ඩන  වීෙ 

සිදුවි  හැකි . ප්රාමශශී  වම න් සැලකි  යුතු බලපෑෙක් සිදු වි  හැක. ාක විමේෂ න් පිළිබා අදාල දැනුෙ 

සහිත පාරිසරික හා ආරරක්ෂක නිලධ්ාරි කු විසින් නිසි අධීක්ෂණ ක් සිදු මනොකළමහොත් මනොදැනුවත්ව වටිනා දැව 
සහිත ාක වේග කපා ඉවත් කර දැමි  හැකියි. 
 

8.2.3 කලාපළේ ජලාපවහන රටාව මත ඇතිවන බලපෑම් 
 

ජලාපවහන අපවිත්ර වීෙ සහ හැරවීෙ නිසා ඉදිකිරීම් කාල  තුළ ප්රමශමේ පවයන ෙතුපිු හා උප පිෂ්ඨ 

ජලාපවහන රුාව කඩා වැටීෙ බලාමපොමරොත්තු වි  හැක. ඉදි කිරීම් අදි ර තුළ පවත්නා  ජල  ොේග ඇහිරීෙ 

මහේතුමවන් ජල   එකතුවීම් මහෝ ප්රාමශශී  වම න් ගැංවතුර ඇයවීමම් අවදානම් තත්ව න්  බලාමපොමරොත්තු වි  

හැක. (යරස ්කාණු කැපුම් කාණු ඉදි කිරීෙ නිසා ඇයවන අවහිර කිරීම් නිසා, පාැංශු / ඉදිකිරීම් ශරේ  මතොග රැස් 

කිරීෙ නිසා ආරදී මහේතුන් නිසාමවන්.) 

8.2.4 ඛා න බලපෑම් සහ ජල ප්රවාහයන්හි පතුල ළවනස ්වීම 
 

මෙෙ වයාපියමේ ස්ථායිකරණ කුයුතු මබොමහෝ දුරු ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීෙ මකමරහි අවධ්ාන  ම ොමුඛ 

කරනු ඇත. එබැවින්, වැසි සෙමේ දී අධික ජල පරිොවක් ස්වභාවික දි පහරවල් කරා මබෝක්කුවක් හරහා මහෝ පඩි 

සහිත කාණු හරහා ම ොමුඛකරවීෙ අමේක්ෂා මකේ. මෙෙඟින් දි පාරවල් වල ඉවුවන  ාදන , පතුල  ාදන  සහ 

ගැංගා ජල ප්රවාහ  වැඩිවීෙ සිදුවි  හැක. එෙනිසා පාරිසරික ගලා ාෙ හා ජලජ පරිසර පශධ්ය ෙත ඇයවන බලපෑෙ 

ප්රාමශශී  වම න් වැදගත් මේ. 

 

8.2.5 ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වලින් සිදු වන ජල දූෂණය 
 

සුන්බුන් ඉවත්කිරීෙ, විදුම් ක්රි ාවලි වලදී එකතුවන පස් ඉවත් කිරීම්, පස් කැනීම් හා බෑවුම්වල ප්රයසැංස්කරණ  
කිරීෙ ආරදි ක්රි ාවලින් වලදී පස් ඉවත් කිරීෙ නිසා සියුම් පාැංශු අැංශු මසොදා ාම්, පවත්නා ජලොේග වල පාැංශු 
තැන්පත්වීම් සහ ජලොේග පහල මරොන්ෙඩ එකතුවීම් බලාමපොමරොත්තු වි  හැක. මතල් හා අමනකුත් හානිකර ද්රවය 
/  න්ත්මරෝපකරණවලින් පිුවන දූෂක ද්රවය අවිධිෙත් මලස බැහැරකිරීෙ, තාවකාලික ගබඩා ුැැංකිවලින් කාන්දු 
වීෙ, කම්කවනවන්ම  ඝන අපද්රවය සහ අපජල  බැහැර කිරීෙ / අපද්රවය ඉවත් කිරීෙ නිසා ජල ප්රවාහ වලු අහිතකර 
බලපෑම් ඇයමේ. ෙතුපිු ජල ප්රවාහ න් සෙඟ සිමෙන්ය / මවනත් අමුඛද්රවය ඇතුලු ඉදිකිරීම් ද්රවය මිශ්ර වීෙ ෙගින් 
ගලා න ජලමේ තාවකාලික දූෂිත තත්ව න් ඇයවි  හැකි අතර පහල ප්රමශ වල අනවය ද්රවය එක්රැස් වීෙු 
මහේතු වනු ඇත. 
 

8.2.6 ඉදි කිරීම් අදියර තු දී ම  පහකිරීම් නිසා ජලය මඟින් වන ආසා නය පැතිරීම 
 

මකොන්ත්රාත්කවනම  කම්කවනවන්ම  ෙල පහකිරීම් මහේතුමවන් පහල බැවුම් ප්රමශමේ ජල ප්රවාහ වල අසූචි මිශ්ර 
වීමම් හැකි ාවක් බලාමපොමරොත්තු වි  හැක 
 

8.2.7 පහල ප්රළද්ශ වල ජලය භාවිතයට ඇතිවන බලපෑම 
 

. ඉදිකිරීම් කුයුතු ආරශ්රිත මුඛදාහැරීම් නිසා, ජජව රසා නික ඔක්සිජන් ඉල්ලුෙ ද, රසා නික ඔක්සිජන් ඉල්ලුෙ ද, 
අවලම්හිත ඝන ද්රවය ප්රොණ  ද  මතල් සහ ග්රීස් ෙට්ුෙ  නාදි  ඉහළ නැගීමෙන් දි පහර වල ජල දූෂණ ෙට්ුෙ 

තවදුරුත් වැඩි වනු ඇත.  අපද්රවය ෙඟීන් ජලමේ ප්රස්ථ තත්ව න් ඉක්ෙවා  ා හැකි අතර පානී  ජල , ස්නාන  

සහ ජලජීවී වගාව  නාදි  සාහා ජලමේ පැවය  යුතු අවෙ ප්රමිතීන් උල්ලැංඝන  වි  හැකි . මම් නිසා  ජල , 

ෙනුෂ ් සහ ජලජ ජීවීන්ු නුසුදුසු තත්ව කු පත් වීෙු ඉඩ ඇත. එබැවින් ඉදි කිරීම් අදි ර තුළදී අපවිත්ර ජල  හා 

පරිසර දූෂක කාරක බැහැර කිරීමම්දී ඇයවන බලපෑෙ ගැන සැලකිලිෙත් වීෙ ඉතා වැදගත් මවයි. 
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8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීළම්දී ඇතිවන  ැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කාල  තුළදී ඝන අපද්රවය අනිසි මලස බැහැර කිරීෙ ෙගින් ජල  හා පස දූෂණ  වි  හැකි අතර විවිධ් 

පාරිසරික බලපෑම් ඇය වි  හැක. ඉදිකිරීම් කාල  තුළ නිසි ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීමම්  ාන්ත්රණ ක් භාවිතා 

මනොකළ මහොත් මෙෙගින් ඇයවන බලපෑෙ අධික මේ. 

8.2.9 වායු දූෂණය බලපෑම් 
 

වායු දූෂණ ු දා ක වන ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් වනුමේ: ඉඩම් පිරිසිදු කිරීෙ, ඩීසල් එන්ජින් මෙමහ වීෙ, කඩා බිා 

දැමීෙ, පිළිස්සීෙ, ඉදිකිරීම් ද්රවය ගබඩා කිරීෙ සහ ප්රවාහන ,ඉදිකිරීම් ද්රවය බැහැර කිරීෙ, ඉදිකිරීම් අපද්රවය හා විෂ 

සහිත ද්රවය (පිපිවනම් රසා න) සෙග වැඩ කිරීෙ. තවද ඉදිකිරීම් කුයුතු අතරතුර මකොන්ක්රීට්, සිමෙන්ය, ලී, ගල්, 

සහ සිලිකා භාවිතමේදී විාල මලස සියුම් අැංශු ඇයවීෙ දැකි  හැක. 

 

8.2.10 ශබ් ය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම්, ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුරදී ඇතිවන බලපෑම්, ළ ොඩනැගිලි වලට ඇති විය 

හැකි හානි, යටිතල පහසුකම් 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින් බ්ද සහ කම්පන ඇයවීෙ මනොවැලක්වි  හැක. වැඩබිෙු සමීප ව, එනම් වැඩබිමම් සිු 

මීුේ 100 ක් ඇතුළත  මිනිසුන් වාස  කරන මගොඩනැගිලි ඇය බැවින් බ්ද  ෙගින් ඇය කරන බලපෑෙ අධික 

මේ;. එබැවින් මෙෙ වයාපිය  අසල්වැසි ප්රජාවු බලපෑම් ඇයකරනු ඇත. 

 

වැඩබිෙු ආරසන්නව පල්ලි ක් ද පිහිුා ඇත. ආරගමික ක්රි ාකාරකම් වැඩිපුර සිදුවන සිකුරාදා දින න්හිදී බැයෙතුන් 

සාහා සැලකි  යුතු බලපෑෙක් ඇය කරනු ඇත. කම්පන ෙගින් දැනුෙත් පුපුරා ඇය මගොඩනැඟිලිවල 

ස්ථායීතාව ු බලපෑම් ඇය වි  හැකි . 

 

8.2.11 වැඩබිළමහි ළසේවකයන් සහ වැඩබිම ආසන්නළේ ජීවත්වන ජනතාව අතර ඇතිවන ආරවුල් හා සම්බන්ධ්තා 
 

ජනතාව ආරසන්නමේ ජීවත් වන බැවින්, ඉදිකිරීම් ස්ථානමේ මසේවකයින් හා ගම්වාසීන් සෙග ආරරවුලක් ඇය වි  

හැකි . 

 

8.2.12 වැඩ බිම් වාඩි සහ ගබඩා ස්ථාන 

 

කාවුවන තුළ ඝණ අපද්රවය බැහැරකිරීෙ සහ සහ ෙලපවාහන ක්රෙවත් මනොවුනමහොත් අසල්වැසි ජනතවු ගැු  

ඇයවි  හැක. අසල්වැසි න්ු කරදර ඇයවීෙු මපර වයාපියම න් පසු ශ්රෙ කාවුවන නිසි පරිදි වසා දැමීෙ අවය 

මේ. 

 

8.2.13 ඉදි කිරීම් කටයුතු අතරතුරදී සාමාන්ය ජනතාව වැඩබිමට ඇතුළුවීළම් අව ානම 

 

වැඩබිම තුල විදුම් යන්ත්ර සහ කැණීම් යන්ත්ර වැනි අධික අව ානමක් සහිත යන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 

ළමම වටපිටාව පුහුණු ශ්රමිකයන්ට පමණක් වැඩ කිරීමට සුරක්ෂිතව ළේ. අනවසර පුද් ලයින්ට වැඩබිමට පිවිළසේ 

නම්, බර යන්ත්ළරෝපකරණ මගින් හදිසි අනතුරුවලට ලක් වීළම් අව ානමක් ඇතිළේ. 

 

8.2.14    පුපුරන ද්රවය සහ අනතුරු ායක ද්රවය 

මෙෙ වයාපිය  අතරතුර තද පාෂාණ පුපුරවා ඉවත් කිරීෙ අමේක්ෂා මනොමකමේ 

 

8.2.15    ඉදිකිරීම් කටයුතු වලින් මහජනතාවට ආරක්ෂාව: මගීන් සඳහා අව ානම 
 

ඉදිකිරීම් අදි ර තුළදී නිතරෙ ගෙන් කරන  න්ත්ර, මලෝඩේ, ට්රක් රථ ආරදී  නිසා ොේග ු  බාධ්ා එල්ල වනු වනු 

ඇත. මබොමහෝ නා  අවදානම් අවෙ කිරීමම් ක්රි ාොේග සීමිත ඉඩ ප්රොණ ක කඩා වැටුණු කණ්ඩි මකොුසක සිදු 
මකමරන නිසා බර  න්ත්රසූත්ර, ට්රක් රථ සහ මලෝඩර ආරදිම න් ෙගීන්ම  ගෙනාගෙන ු බාධ්ා ඇය වීෙ ද ඔවුන්ම  
ජිවිත ු අවදානෙක් එල්ල වීෙුද ප්රවනතාවක් ඇත. 

 

8.2.16 ඉදිකිරීම් වලදී ළසේවකයන්ළේ ආරක්ෂාව 
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බර ඉදි කිරීළම් යන්ත්ර සීමිත අවකාශයකදී භාවිතා කිරීමට සිදුවන නිසා වාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ත්ර සම්බන්ධ්  

අනතුරු අව ානම ඉතා ඉහල ළවයි. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ළකොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් අඩුවයස්  කම්කරුවන් 

( මයින්) වැඩට ළයො ා ැනීම වැනි ළහේතු බරපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුවීළම් අවධ්ානම වැඩි කරයි. 

 

9. පවත්වනු ලැබූ හා / ළහෝ පවත්වනු ලැබීමට නියමිත මහජන හා පාර්ශ්වකරුවන්ළේ උපළද්ශන වැඩමුළු 
 

අධි අවදානම් සහිත නිවාසවල පදිැංචිව සිටි පහත සාහන් අ  ක්මෂේත්ර චාරිකාවලදී සලකා බැලිණි; අසැංක චාෙර 

ලි නම  ෙහතා, උම්ො සදීනා මි , ML. නසීේ ෙහතා. මෙෙ පුශගලයින්ු අනුව නැවත පදිැංචි කිරීෙ මහේතුමවන් 

පීඩාවු පත් වූ ප්රජාවන්ු සහ පුශගල න්ු දිගුකාලීන දුෂ්කරතාව න් හා අසතුටුදා ක ප්රයඵල අත් වනු ඇත. 

මිලි න 1.6 හි පැමක්ජ  ඉතා සු  මුඛදලක් බව ඔවුන්ම  ෙත  මේ. මවනත් ස්ථාන කු පදිැංචි  ොවන වීෙ 

ඔවුන්ම  රැකි ාවු, පාසැල් කුයුතු සහ අමනකුත් ජීවමනෝපා  ක්රි ාකාරකම් මකමරහි බලපානු ඇත. එබැවින් 

ජනතාව තෙන්ම  අකෙැත්ත පල කළහ. (ම ොමුඛව: ඇමුඛණුෙ I: වැඩබිෙ තත්ව  දක්වන ඡා ාරූප සහ 

උපමශන .) 

 

9.1 උපළද්ශනයන සඳහා සහභාගී වූ පාර්ශ්වකරුවන්, උපළද්ශනයන්හි දී ලබා ත් නිර්ළද්ශ ළහෝ ගිවිසුම් (ඇමුණුම 

II බලන්න) 

 

10. වැ  ත් පාරිසරික හා සමාජ  ැටළු 
 
ජායක මගොඩනැගිලි පේමේෂණ සැංවිධ්ානමේ සහ මකොන්ත්රාත්කවනම  විමේෂ ක්රි ාොේග අවය වන සොජ මහෝ 
පාරිසරික බලපෑම් මහෝ අවදානම්; ඇඟවුම් සහිත සැලකි  යුතු බලපෑම් 

 

10.1 ජලය ළහෝ ළතත් බිම් ළකළරහි ඇතිවන බලපෑම් (වැඩබිළමන් පහල ප්රළද්ශළේ පිහිටා ඇති ජල මාර් ,  ංඟා 

හා අළනකුත් ජල සම්පත් ළවනස ්කිරීම ළහෝ දූෂණය කිරීම සම්බන්ධ්  ැටළු). ළමහි නායයාම සහිත  භූමිළයහි 

ඉදිකිරීම් / පිළිසකර කිරීම තුළින් ඇතිවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ අනා ත බලපෑම සහ අව ානම් ඇතු ත් ළේ: 
 

සුන්බුන් ඉවත්කිරීෙ, විදුම් ක්රි ාවලි වලදී එකතුවන පස් ඉවත් කිරීම්, පස් කැනීම් හා බෑවුම්වල ප්රයසැංස්කරණ  

කිරීෙ ආරදි ක්රි ාවලි වලදී පස් ඉවත් කිරීෙ නිසා සියුම් පාැංශු අැංශු මසොද ාෙ, පවත්නා ජලොේග වල පාැංශු 

තැන්පත්වීම් සහ පහල මරොන්ෙඩ එකතුවීම් බලාමපොමරොත්තු වි  හැක. මතල් හා අමනකුත් හානිකර ද්රවය / 

 න්මත්රෝපකරණවලින් පිුවන දූෂක ද්රවය අවිධිෙත් මලස බැහැරකිරීෙ, තාවකාලික ගබඩා ුැැංකිවලින් කාන්දු වීෙ, 

කම්කවනවන්ම  ඝන අපද්රවය සහ අපජල  බැහැර කිරීෙ / අපද්රවය ඉවත් කිරීෙ ආරදි  නිසා ජල ප්රවාහ වලු 

අහිතකර බලපෑම් ඇයමේ. ෙතුපිු ජල ප්රවාහ න් සෙඟ සිමෙන්ය / මවනත් අමුඛද්රවය ඇතුලු ඉදිකිරීම් ද්රවය මිශ්ර වීෙ 

ෙගින් ගලා න ජලමේ තාවකාලික දූෂිත තත්ව න් ඇයවි  හැකි අතර පහල ප්රමශ වල අනවය ද්රවය එක්රැස් 

වීෙු මහේතු වනු ඇත. 

 

10.2 ඛා න බලපෑම් සහ ඇල පතුල ළවනස ්වීම 
 

පාරිසරික ප්රවාහ , ඇළ ඉවුවන / පතුල සහ ජලජ පරිසර පශධ්ය ෙත ඇයවන බලපෑෙ ප්රාමශශී  වම න් වැදගත් 

මේ. 

 

10.3 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ඇතිවන බලපෑම් (විළශේෂළයන් තාවකාලික මාර්  හා දුම්රිය මාර්  අවහිර 

වීම්, රථවාහන ත බ ය පිළිබඳ අව ානම) 
 

පාර සම්පුේණම න් මහෝ භාගිකව වසා දැමීෙ මහේතුමවන් සයමේ දිනවල, කාේ ාල මේලාවු, පාසල් කාලවලදී 

(උදෑසන, දිවා කාල  සහ සවස් කාලමේදී) වාහන ගෙනාගෙන ු බාධ්ා එල්ල මේ. මෙ  පදිකයින්ු සහ ෙගීන්ු 

හිරිහැර ක් වනු ඇත. 

 

10.4 වැඩබිළමන් පහල ප්රළද්ශළේ ඇති ළසේවා සඳහා වන බලපෑම් (ජල සැපයුම, අපවහන, විදුලිය ආදිය) 
 

ප්රජා ජල සැපයුම් නල ස්ථායිකරණයට ලක්වන බෑවුළම් හරහා යයි. ඉදි කිරීළම් කටයුතු සහ  මන් කරන යන්ත්ර 

සුත්ර නිසා නිසැකවම ළමම නල වලට හානි ඇතිකරවනු ඇත. ළමම ජල නල මඟින් පවුල් 30-50 කට පමණ ජලය 

සපයයි. 
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10.5 වැඩබිමට යාබ ව ළහෝ ආසන්නළේ (බෑවුම ඉහල, බෑවුම පහල, බවුළමන් පහල ප්රළද්ශය ආදිය) ඇති ඉහල 

අව ානමක් සහිත ළහෝ මධ්ය පරිමාණ අව ානම් සහිත ප්රළද්ශ වල ජීවත් වන  තහ ඒකක  

ඉදිකිරීම් ෙඟින් ෙහජන ආරරක්ෂාවු දැඩි අවදානෙක් ඇය කල හැක. බ්ද සහ කම්පන බලපෑම්, අධි අවදානම් 

මලස කලින් නම් කරන ලද නිවාස සහ මගොඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම් ෙතුවීම් බලාමපොමරොත්තු වි  හැක. 
 

10.6 ප්රළද්ශය තු  වයාපාර, කතෂිකාර්මික ළහෝ ළවනත් කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ප්රළද්ශයන් 

පුනුරුත්තාපනය 
 

වයාපාර සාහා භාවිතා කරන ප්රමශ, විමේෂිත කිෂිකාේමික කුයුතුවලු මහෝ මවනත්  කිසිවක් වැඩබිෙු  ාබදව 

මනොෙැය නිසා විමේෂිත බලපෑෙක් නැත. 

 

10.7 වැඩබිමට ආසන්නළේ ඇති කතෂිකාර්මික ළහෝ ළවනත් කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ප්රළද්ශයන් 
 

මෙහි ඉදිකිරීම් කුයුතු දැනු පවයන ු ේ මවළාසැමල් වයාපාරික කුයුතු වලු බාධ්ා ඇය කල හැක. 
 

10.8 ජනතාවට වැඩබිමට ඇතුළු වීමට ළහෝ හරහා  මන් කිරීමට ඇති අවශයතාවන් 
 

මපොදු ජනතාවු වැඩබිෙු ඇතු  වීෙු විමේෂ අවයතාවක් මනොෙැත. මකමසේ මවතත්, අනවසර  පිවිසුම් දැනුවත්ව 

මහෝ මනොදැනුවත්ව සිදුවි  හැකි . එවිු ඔවුන් ක්රි ාකාරී  න්මත්රෝපකරණ, වාහන, විදුලි , හා පිපිවනම් ද්රවය ෙගින් 

අවදානෙකු ලක්වි  හැක. 

 

10.9 ප්රමුඛ ළසෞඛයආර්ෂිත  ැටළු; ළකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා වන සම්මත ළකොන්ත්රාත් අවශයතා වලින් ඔබ්බට 

යන විළශේෂිත පියවර  ැනීමට සිදුවන අනනය ළසෞඛයාරක්ෂිත  ැටළු 
 

මෙෙ වැඩබිෙු අදාළ මස  ය හා ආරරක්ෂණ ගැු  මවනත් ඕනෑෙ නා  ාෙ ස්ථායි කිරීමම් ස්ථාන කු මපොදු 
ඒවා මේ.  එවන් මපොදු ගැු  ESMF හිදී සාකච්ඡා කර ඇත. වැඩබිෙ තුල කම්කවනවන්ම  ආරරක්ෂිත අවයතාවන් 

වඩාත් සවිස්තරව ලැංසු මල් නමේ අැංක 2003 5 හි දැක්මේ: ආරරක්ෂිත උපකරණ සහ ඇඳුම් එහි අැංක 2003 හි 

දැක්මේ. 
 

10.10  මා ශ්රමය ළයො ා ැනීම සහ බලහත්කාරීව ශ්රමය ළයො ා ැනීම 
 

ලැංසු මල් නමේ ළො ශ්රෙ  ම ොදාගැනීෙ හා බලහත්කාරම න් ශ්රමික න් ම ොදාගැනීෙ පිළිබාව වැඩ කරන 

තත්ත්ව න් සහ ප්රජා මස  ය හා ආරරක්ෂාව පිළිබාව අැංක 2003 වන මකොුමසේ උප මකොුස් අැංක 2003.3  හි 

දැක්මේ. 

11 වයාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවසරය, විරුද්ධ්තාවක් ළනොමැතිබව, කැමැත්ත සහ අනුමැතිය 

 

11.1 වයාපතති ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i.  දිස්ත්රික් මල්කම් කාේ ාලම න් අනුෙැය  

වයාපිය කි ාත්ෙක කිරීෙ සාහා දිස්යක්කමේ ෙහඇෙය හා පාේ්වකවනවන් සම්බන්ධ් වන දිස්ත්රික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුව හමුඛමේ වයාපිය සැලසුෙ ඉදිරිපත්කළ යුතු අතර දිස්ත්රික් මල්කම්වර ාමගන් 

අනුෙැය  ලභා ගත යුතු . PMU නිලධ්ාරි ා මෙෙ වයාපිය  ඉදිරිපත් කරනු ලබන අතර, වයාපිය 

මතොරතුවන සහ පාරිසරික හා සොජයී  විවිධ් ගැුලු මෙෙ රැස්වීමම්දී ඉදිරිපත් කර මෙෙ ගැු  සාකච්ඡා 
කර, ම ෝජිත නිේමශ  ESMP ක්රි ාත්ෙක කිරීෙ සාහා සලකා බලනු ඇත  

ii.  සැලසුම් කමිටුමේ අනුෙැය   

රත්නපුර නගර සභාමේ සැලසුම් කමිටුව විසින් මෙෙ වයාපිය ු අනුෙැය  ලබා ගනු ඇත  

 

11.2 රජළේ ඉඩම් වල වයාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමත කිරීම 

i. වයාපිය ක්රි ාවලි වලින් මකොුසක් ොේග  සාහා මවන්කරන ලද ප්රමශමේ සිදුමකරන බැවින් අදාළ 

නිම ෝජිත ආර තන  වන්මන් ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි යි. ඉඩෙු පිවිසීෙ, ඉදිකිරීම් කුයුතු කරමගන  ාෙ, 

ද්රවය ඉවත් කිරීෙ (ගස්, පස්, පාෂාණ හා විාල ගල් කුට්ටි), වුහ න් ඉදි කිරීම් සහ  මෙමහයුම් හා නඩත්තු 

කුයුතු දිගුෙ කරමගන  ාෙ ආරදි  සාහා අවය එකඟතාව න් ජායක මගොඩනැගිලි පේමේෂණ සැංවිධ්ාන  

සහ ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  අතර ඇය කරගනු ඇත.. 
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ii. වැඩබිම් ක්රි ාවලි සාහා විදුලි බල සැපයුෙ ලබාගැනීෙු සාහා ලැංකා විදුලිබල ෙණ්ඩලමේ ප්රාමශශී  

කාේ ාලම න් අනුෙත කිරීෙ අවය මේ. 

11.3 පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ ළ පාර්තළම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ ළ පාර්තළම්න්තුව අනුමත කිරීම 
  

i. වයාපිය  පාරිසරික වම න් සැංමේදී ප්රමශ ක පිහිුා ඇය බැවින් ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරිමේ දිස්ත්රික් 

කාේ ාල  විසින් අනුෙැය  ලබා ගත යුතු . ( ක්රි ා පටිපාටි  සාහා ඇමුඛණුෙ 11 බලන්න) 

ii. එමසේෙ, වයාපියමේ ක්රි ාකාරකම් වලදී සැංරක්ෂිත ාක විමේෂ ඉවත් කිරීෙු සිදු වි  හැකි . මම් සාහා 

වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුමවන් ප්රාමශශී  මල්කම් හරහා අනුෙැය  ලබා ගත හැකි  (ක්රි ා 

පටිපාටි  සාහා ඇමුඛණුෙ 1V බලන්න). 

11.4 අළනකුත් අනුමැතීන් 
 

i. පස්, පාෂාණ සහ  නිජෙ  අපද්රවය ප්රවාහන  හා බැහැර කිරීෙ සාහා ප්රාමශශී  භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් 

කාේ ාැංමේ අනුෙැය  ලබා ගත යුතු . 

ii. කැණීම් ශකිරීෙ සාහා අනුෙැය  - භූ විදයා හා පතල් කාේ ාැංමේ අනුෙැය  (අවය වන්මන් නම් පෙණි). 

iii. අපද්රවය හා ාකෙ  අපද්රවය බැහැර කිරීෙ සාහා රත්නපුර නගර සභාමේ අනුෙැය  ලබා ගත හැකි  

iv. ගල් පිපිරවීෙ අවය නම් ආරරක්ෂක අොතයාැංමේ දිස්ත්රික් කාේ ාලම න් ප්රාමශශී  මල්කම්  හරහා 

අනුෙැය  ලබා ගත හැකි  

11.5 කැමැත්ත/ විළරෝධ්යක් ළනොමැති බව පලළකළරන පුද් ලික ඉඩම් හිමියන්ළේ නීතයානුකුල එකඟතාවය 
 

i. ඉඩම් හිමිකවන වන අසැංක චාෙර ෙහතා සහ වයාපිය  ක්රි ාත්ෙක කිරීමම් අධිකාරි  අතර නීතයානුකූලව බැඳී 

ඇය ගිවිසුෙක් අත්සන් කරනු ඇත. මෙහිදී වුහ න් ඉවත් කිරීෙ, භූමි ු පිවිසීෙ, ඉදිකිරීම් කුයුතු සහ 

දිගුකාලීන නඩත්තු කුයුතු සිදු කිරීෙ සාහා කිසිදු විමරෝධ් ක් මනොදක්වන බවු එකඟ මවයි. 

 

ii. ම ෝජිත නා   ාම් ස්ථායිකරණ ප්රමශ  හරහා ජල සැපයුම් ොේග ඇය අතර ඉදි කිරීම් කුයුතු වලදී හානි 

ඇය වි  හැක. මෙෙ තත්ව  අවදානෙු ලක්වූ පාේව මවත දැනුම් මදනු ලැමබ්. වයාපිය පිරිවැ   ුමත් 

වයාපිය ක්රි ාත්ෙක කිරීෙු මපර ඒවා නැවත ස්ථාපිත කිරීෙු කුයුතු කරනු ඇත. අනුෙැය  ලබා ගැනීෙ 

සාහා නි මිත නි මිත කාල සුහන 1 වගුමේ දක්වා ඇත. 

වගුව 1:  අනුෙැය  සාහා නි මිත කාල නි ෙ  
අනුෙැතීන් ොස   1 ොස   2 

ස1 ස2 ස3 ස4 ස1 ස2 ස3 ස4 

වයාපතති ක්රියාත්මක කිරීම 

දිස්ත්රික් ළල්කම් කාර්යාලළයන් අනුමැතිය 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීෙ  

වයාපිය සාකච්ඡාව 
අදහස්වලු ප්රයචාර  දැක්වීෙ 

අනුමැතීන් 

  

 

 

 

 

      

සැලසුම් කමිටුළේ අනුමැතිය  

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීෙ 

වයාපිය  දළ වම න් පැහැදිලි කිරීෙ 
අදහස්වලු ප්රයචාර  දැක්වීෙ 

අනුමැතීන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

රාජ්ය ඉඩම් හිමියන්ළ න් අවසර ලභා  ැනීම RDA & CEB 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අදහස්වලු ප්රයචාර  දැක්වීෙ 

අනුමැතීන්   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DFC, DWLC ළවතින් අනුමත කිරීම 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අදහස්වලු ප්රයචාර  දැක්වීෙ 

අනුමැතීන්                                                                                            
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12. පාරිසරික සමාජයීය ක මනාකරණ සැලසුම (ESMP) 
 

බලපෑම් හා අවදානම් කළෙනාකරණ  කිරීෙ සහ අවෙ කිරීෙු අවය ක්රි ාොේග සහ විමේෂම න් අැං 8 සහ 10 

හි හඳුනාගත් බලපෑම් හා අවදානම් අවෙ කිරීෙු අවය ක්රි ාොේග. මෙ  ESMP හි විමේෂිත නිේමශ හා 

අවයතාවන්ම  අන්තේගත මවයි. 

 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීළම් ක්රියාකාරී සැලසුම 
 

වයාපිය පාදක කරගත් නැවත පදිැංචි කිරීෙක් මනොෙැය බැවින් මෙෙ වැඩබිෙ සාහා අදාළ මනොමේ. මකමසේ 

මවතත්, ඉවත් වීෙු උපමදස් දුන් නමුඛත් අවදානම් කලාපමේ රැඳී සිටින පවුල් කීප ක් සිටී. මෙෙ නිවාසවලු බර 

 න්මත්රෝපකරණ ෙගින් ඇයවන භූ කම්පන  මහේතුමවන් වයාපිය ක්රි ාවලි  අතරතුර වුහාත්ෙක හානි ඇය වි  

හැකි . (වයාපිය  මහේතුමවන් සිදුවන හානි ක දී වන්දි සැලසීෙු ම ෝජනා ක්රෙ ක් සැකසි  යුතු . 2002.2. 

17.2- බලන්න; ESMP සාහා මකොන්තාත්කවනම   ටිතල පහසුකම් සහ ොේග පහසුකම්)  

 

12.2 මිනිසුන් ඉවත් කිරීම: වැළඩබිළමන් ළහෝ වැඩබිමට ආසන්නව පිහිටා ඇති ප්රළද්ශළයන්, බැවුම ඉහල/පහල 

අධි අව ානම් කලාපළයන් ළහෝ වැඩබිමට පහල ප්රළද්ශ වලින් ජනතාව ඉක්මනින් ඉවත් කිරීමට සකස ්කර ඇති 

ක්රමළේ ය   

 
මෙෙ අවදානෙ මෙෙ වැඩබිමම් දී ඇයමනොමේ 

 

12.3 හානි වූ වුහයන්, පහසුකම් හා යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 
 

හැකිනම් අසැංක චාෙර ෙහතාම  නිවස ෙැදිහත් වීෙ වැළැක්වීෙ සාහා වයාපිය සැලසුම් කිරීමම්දී  සැලකිල්ලු ගත 

යුතු . අයියකවනම  පූේණ අනුෙැය කින් මතොරව හානි වුවද ඉදිකළ නිවස ඉවත් මනොකළ යුතු . ඉඩම් හිමිකවන 

මම් සාහා එකඟ කරවා ගැනීෙු විමේෂ උපමදස ්ලබා ගත යුතු . අනාගතමේ වටිනාකෙක් මනොෙැය බැවින් 

වයාපියමේ පිරිවැ  ෙගින් නිවාස ඉවත් කිරීෙු ඔහු සලකා බැලි  හැකි . එමහත්, ඉඩම් අයියකවන වන අසැංක 

චාෙර ෙහතා සහ නීය සම්පාදන  කිරීමම් අධිකාරි  අතර නීතයානුකූලව බැඳී ඇය ගිවිසුෙක් අත්සන් කිරීෙ ෙගින් 

නිවාස ඉවත් කිරීෙු කිසිදු විමරෝධ් ක් මනොෙැය බව ප්රකා කිරීෙ අනිවාේ  මේ. මෙෙ ක්රි ාවලි  තුළ අවෙ 

වම න් පහත සාහන් පි වර  අඩැංගු වි  යුතු . 

 

i. ඉඩම් හිමිකවනම  අනුෙැය  ලබා ගැනීෙ සාහා අවය උපමදස ්විෙසීෙ 

ii. ඉඩම් හිමි ාු නිවාස මවයන් ඕනෑෙ වටිනා භාණ්ඩ ක් තෙන් විසින් මහෝ තෙන් මවනුවු 

මකොන්ත්රාත්කවන විසින් ලබාගැනීෙු ඉඩසැලසීෙ 

iii. වයාපිය  ෙඟින් නිවාස  ඉවත් කිරීමම් පිරිවැ  දැරීෙ  

iv. ජල සැපයුම් වලු හානි සිදුවූමේ නම් විකල්ප ජල සැපයුෙක් මහෝ අලාභ ක් සාහා වන්දි ලබා දීෙ 

කලයුතු . 

12.4 වයාපතති ක්රියාකාරකම් ළහේතුළවන් ළද්පල / භාවිතයන් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටීමට අවශයතාවන් 
 

අවදානම් සහිත නිවාසවල වයාපිය  මහේතුමවන් ඉරි තැලීම් ඇය වුවමහොත් එ  මවනුමවන් වන්දි ලබා මශ. 

තාක්ෂණික තක්මසේවන වාේතාවක් ෙත පදනම්ව බලපෑෙු ලක්වූ පාේව න්ු වන්දි මගවීෙු විධිෙත් සැලසුෙක් 

මෙෙ වයාපිය ු යබි  යුතු . 

 

12.5 පහත  ැක්ළවන අංශ සඳහා මහජනතාව  ැනුවත් කිරීම සහ අධ්යාපනය ලබා දීම අවශය ළකළර්. 
 

i. නා  ෑම් ෙගින් ඇයවන අවදානෙ සහ අවෙ කිරීමම් අවයතාව  පිළිබාව අවු ජන ා දැනුවත් කිරීෙ හා 

දැනුවත් කිරීෙ සාහා වැඩසුහන්. 

ළවනත් අනුමැතීන් 

භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාේ ාැං  

ආරරක්ෂක අොත් ාැං  (අවයතාව  අනුව) 

        

 

පුශගලික ඉඩම් අයියම න් කැෙැත්ත / විමරෝධ්තා මනොෙැය බව 
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ii. ඉදිකිරීම් අදි ර තුළ ඇය වි  හැකි අවදානම් තත්ව න් පිළිබාව ප්රජාව දැනුවත් කිරීමෙහි අවයතාව ; 

මකටිකාලීන පූේව අනතුවන ඇගවීම් (ඉවත් කිරීම්) සහ ඉදිකිරීෙ හා ඉඩම් පරිහරණ  සම්බන්ධ් විධි විධ්ාන. 

 

12.6 සැලසුම් පා ක පාරිසරික / සමාජ ක මනාකරණ සලකා බැලීම් 
 

පහත දැක්මවන පාරිසරික සහ සොජී  සැලසුම් කවනණු  ඒවාමේ පාරිසරික හා සොජයී  වැදගත්කෙ ෙත පදනම්ව 

නිේමශ කරනු ලැමබ්. 

 

වගුව 2: සැලසුම් අදි මරදී සලකා බැමලන පාරිසරික හා සොජී  කවනණු 

සැලසුම් විළශේෂාං ය 
ළමම වැඩබිම සඳහා අ ා  

වන නිර්ළද්ශිත මට්ටම 

i. ස්වාභාවික සම්පත් ක මනාකරණය සහ සම්පත් සුරක්ෂිත ළකළරන සැලසුම් 

ෙහා පරිොණමේ ගස්වැල් ශුශධ් කිරීම් රහිත වන පරිදි සහ ඉවත් කිරීෙු සිදුවන ාක 

විමේෂ ගණන අවෙ වන පරිදි නිේොණ  සැලසුම් කළ යුතුමේ.වැදගත් ාක විමේෂ 

මසො ාගත හැකි නම් ඒවා සැංරක්ෂණ ු   ේරොණවත් අවධ්ාන ක් ම ොමුඛ කළ යුතු  

 

ඉහළ 

ii. සත්ව ජනාවාස සම්බන්ධ්තා සහ මංළපත් 

පාරිසරක වම න් සැංමේදී වාසභූමි වල ඇය ාක විාල ප්රොණ ක් වුහ ඉදිකිරීෙු 
මහෝ ප්රමේ  සාහා මහළිමපමහළි කිරීෙු අවය වන්මන් නම් මහෝ ගැඹුවන කාණු 
ආරදි  තැනීෙු සිදු මේ නම්, ඉන් ඇය වන බලපෑෙ ස්ථානී  වුවත් නිේොණ ු 
වාසභූමි, ෙැංකඩ සහ ාක තීවන ආරදි  සම්බන්ධ් කිරීමම් ක්රෙමේද ඇතුළත් වි යුතු මේ 

 

පහල 

iii. ජල මුලාශ්ර සංරක්ෂණය 

නා  අවදානම් අවෙ කිරීමම් කුයුතු වලු පිෂ්ඨී  සහ භූගත ජල  ඉවත් කිරීෙ 

ඇතුළත් මේ. ඉවත් කරනු ලබන ජල  සාමේක්ෂ වම න් මහොා තත්ව ක පවතී. 

නිසි ාකාරව සැලසුම් කරන ලද නිේොණ කදී මෙෙ පිුතු ගන්නා ජල  වන 

සතුන්ු පෙණක් මනොව අවු ප්රමශමේ ජිවත් වන ජනතාවම  ස්නානී  ජල 

අව්  තා සහ මගදරමදොර වැඩ කුයුතු සාහාත් , ඇතැම්විු පානි  අවයතා සාහා 

පවාත් භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි පරිවහන  කළ හැකි වනු ඇත.  

 

පහල 

iv. ජල සැපයුම සඳහා වන බාධ්ා 
ස්ථායි මකමරන බෑවුමම් ඇය ජල  තනි පුශගල මහෝ ප්රජා ජල සැපයුෙක් සාහා 

මූලාශ්ර ක් මලස ම ොදාමගන  ඇත්නම්, ස්ථායිකරණ ක්රි ාවලිමේදී වතුර ෙට්ුෙ 

පහත්වීෙ මහේතුමවන් ජල ප්රභව ු බලපෑම් ඇයවීෙු ඇය ඉඩකඩ වැඩි . එවැනි 

අවස්ථාවන්හිදී ප්රජාව සාහා විකල්ප ජල ප්රභව ක් (තාවකාලික / මහෝ ස්ථිර) සැලසුෙ 

තුළ ඇතුළත් වි  යුතු . 

  

පහල 

v. ළසෞන් ර්යාත්මකව අනුරූපී සැලසුම් සලකා බැලීම් 

මස න්දේ ාත්ෙක සැංමේදී පරිසරවල නිේොණ න්, දිෂ්  දූෂණ  අවෙ කිරීෙ සාහා 

ස්වභාවික පරිසර  සෙග සැංකලන  වන වුහ න් සැලකිල්ලු ගත යුතු . සුදුසු 
ස්ථායිකරණ වුහ න් නිේොණ  කිරීෙ සාහා භූ දේන ගිහ නිේොණ ශිල්පි ාකුම  

මසේව  වැදගත් වි  හැකි . 

පහල 

vi. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

මබොමහෝ ස්ථායිකරණ කුයුතු සිදුමකමරන්මන් පාරිසරික වම න් සැංමේදී ස්ථානවල 

බැවින්, සැලසුම් කිරීමම්දී පරිසර හිතකාමී නිේොණ න් සලකා බැලීෙු නිේමශ 

කරයි. උදාහරණ මලස: පාැංශු  ාදන  පාලන  සාහා මශශී  වික්ෂලතා විමේෂ 

භාවිතා කිරීෙ, පරිසරමේ විවිධ්ත්ව  පවත්වා ගැනීෙු ාක සැංම ෝජන භාවිතා කිරීෙ,  

ආරක්රෙණික ාක විමේෂ න් ඇතුළත් කිරීෙ වැළැක්වීෙ, ඉදිකිරීම් සාහා කැණීම් ද්රවය 

භාවිත  දැක්වි  හැක..  

 

 

ෙශ ස්ථයි 

vii. ළසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

ඉදිකිරීම් අදි ර තුළදී නා   ාෙ සක්රි  වීෙක් සිදු වි  හැකි අතර කම්කවනවන්ු සහ 

ෙගීන්ු තේජන ක් වි  හැකි . එබැවින් බේම්ස්, ආරරක්ෂිත දැල් වැනි සැලසුම් ෙත 

පදනම් වූ ආරරක්ෂිත  ක්රෙ  සැලකිල්ලු ගත යුතු  (ස්ථිර / තාවකාලික) 

 

 

ෙශ ස්ථයි 
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viii. ඛා නය පාලනය කිරීළම් වුහයන් 

ජල අපවහන කළෙනාකරණමේ දී ජල  පෙණක් මවන් කර මබෝකුවක් හරහා අසල 

දි පරකු එකතු කිරීෙ කරනු ලබයි. වැසි කාලවලදී මෙෙ කාණු වල ජලපහර 
සැලකි  යුතු මලස ඉහළ  ා හැකි අතර මෙෙගින් ඇළ පතුල සහ ඉවුවන  ාදන ු වි  

හැක. එබැවින් ජල ධ්ාරාවන් ස්වභාවික දි  පහරු පිවිසීමම් මේග  අවෙ කිරීෙ සාහා 

ප්රවාහ මේග  ෙන්දන  කරන වුහ ප්රොණවත් මලස සැලකි  යුතු . ස්ථායිකරණ 
වැඩබිෙ ආරසන්නමේ ඇල ොේග සහ මබෝක්කු යමබ් නම් සැලැස්මෙහි මම්වා ඇතුළත්  

වි  යුතු . ඉහල ජලජ විවිධ්ත්වයක් සහිත ස්වාභාවික ජල ධ්ාරාවක් නායගිය බෑවුළම් 

පාමුල ප්රළද්ශය ආසන්නළයන්  ලා යයි. 

 

 

 

ඉතා ඉහළ 

ix. ඉදිකිරීළමන් පසු නඩත්තු හා ළමළහයුම් අවම සැ සුම් 

මෙහිදී ජලාපවහන කළෙණාකරණ  සාහා ගුවනත්ව කාණු වැනි නිෂ්ක්රී  ශිල්ප ක්රෙ 

සලකා බැලි  යුතු . කාණු අවහිර වීෙ වළක්වා ගැනීෙ සාහා නිවැරදි පයිේප 

විෂ්කම්භ න්, සිදුවන විෂ්කම්භ න් සහ බැවුෙ  නිවැරදිව සලකා බැලි  යුතු .  

ස්වාභාවික ඇලමදොළ වලු ජල  බැස්වීෙු අමේක්ෂා කරන්මන් නම්, නඩත්තුව අවෙ 

වුහ සහ  ාදන ු ඔමරොත්තු මදන මෙන්ෙ මරොන්ෙඩ ඉවත් මකමරන සැලසුම් 

අන්තේගත කළ යුතු . වුහ න් සාහා කල්පවයන ද්රවය භාවිතා කළ යුතු අතර 

ප්රමශමේ මශගුණික තත්ත්ව න්ු ඔමරොත්තු දීමම් හැකි ාව ගැන සලකා මතෝරා 

ගත යුතු . වාමන් භාවිතා කරනු ලබන්මන් නම් දිරා ාෙ වලකාලන ක්රෙ සලකබැලි  

යුතු අතර ජිම ෝ මුක්ස්ුයිල් ආරදි  භාවිතා කරන්මන් නම් මරොන්ෙඩ ෙගින් භූගත 

කාණු අවහිර මනොවන පරිදි ඊු ගැලමපන පරිදි සැලසුම් සකස් කළ යුතු . 

ඉතා ඉහළ  

  

 

12.7  ඉදිකිරීම් අදියර තු දී වන බලපෑම් අවම කිරීම    
 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තු  පාරිසරික හා සමාජ ක මනාකරණ අවශයතාවන්ට අනුකූල වීම සඳහා ඉදිකිරීම් 

ළකොන්ත්රාත්කරුවන්ළේ සුදුසුකම් 
 

පාරිසරික සහ සොජී  බලපෑම් අවෙ කිරීෙ හා කළෙනාකරණ  කිරීෙ සාහා ගැමනන ක්රි ාොේග සාොනයම න් 

සි ලු නා  ාෙ අවෙ කිරීමම් වැඩබිම් සාහා මපොදු මේ. මෙෙ බලපෑම් මබොමහෝ දුරු ඉදිකිරීමම් ක්රි ාවලින්ු 

සම්බන්ධ් ඒවා මේ. එබැවින් එෙ බලපෑෙ අවෙ කිරීෙ ඉදිකිරීම් මකොන්ත්රාත්කවනම  යුතුකෙකි. ඉදිකිරීම් 

මකොත්රාත් කවනම  ලැංසු මල් නමේ ඇතුළත් කිරීෙ සාහා "ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුරදී පාරිසරික, සමාජයීය හා 

ළසෞඛය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) ක මණාකරණ සඳහා ළකොන්ත්රත්කරුළේ සුදුසුකම්" පිළිබාව ජායක 

මගොඩනැගිලි පේමේෂණ සැංවිධ්ාන  විසින් විස්තරසහිත මල් න ක් සකසා ඇත.  මෙෙ වැඩබිෙ සාහා අදාළ වන 

ප්රොණ  දක්වමින් ප්රධ්ාන අැං පහත වගුමේ සාරාැං කර ඇත. (වගුව 3).  විස්තර සාහා ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවනවන් සාහා වන ESMP පරිශීලන  කරන්න. 

 

මකොන්තාත්කවන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලැංසුමේ ESMP වැඩ පිළිම වළ කි ාත්ෙක කිරීන පිළිමවල අන්තේගත කල 

යුතු වන අතර ඒ සාහා ඔහුම   නිපුණතාව න් පිළිබා සාධ්ක ඉදිරිපත් කළ යුතු . ESMP සාහා වන පිරිවැ  

මවනෙ මගවීම් අයිතෙ ක් මලස දැක්වි  යුතු . මතෝරාගත් ඉදිකිරීම් මකොන්ත්රාත්කවන විසින් පාරිසරික සහ 

සොජයී  කළෙනාකරණ වැඩපිළිමවල විස්තර ක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර PMU ඒකක  විසින් එ  අනුෙත 

කිරීෙු නි මිත . 

 

වගුව 3: සොජයී  හා මස  ය සහ ආරරක්ෂණ වැඩපිළිවල සාහා මකොන්ත්රත්කවනම  සුදුසුකම් 
පාරිසරික සමාජයීය 

කලමනාකරණ සැලසුමට 

අනුකූල වීමට ඉදිකිරීම් 

ළකොන්ත්රාත්කරු සතු ව කීම  

නම් ළල්ඛනයට අනුව ළයොමු 

අංකය 

අයිතමය වයාපතතියට අ ාලත්වය 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩබිෙ තුල ගබඩා කිරීම් ඉතා අදාළයි 

2002.2 2) බ්ද සහ කම්පන ඉතා අදාළයි (බ්ද සහ කම්පන)  

2002.2 3) මගොඩනැගිලි වලු සිදුවන අලාභානි සහ පැලුම් ඉතා අදාළයි 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැරලීම් ඉතා අදාළ (ආරසන්නමේ ඇය 

ජලොේග )  

2002.2 5) ප්රයක්මෂේප වන ද්රවය බැහැරලීම් ඉතා අදාළ (ජල ොේග/ ොේග ු 
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මවන්කල ප්රමශ )  

2002.2 6) දුහුවිලි පාලන  ඉතා අදාළ (වාහන, පදිකයින්, නිවාස)   

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය ප්රවාහන  කිරීෙ අදාළයි 

2002.2 8) ජල  ඉතා අදාළ (ආරසන්නමේ ඇය 

ජලොේග )  

2002.2 9) ාක හා සත්ව විමේෂ අදාළයි 

2002.2 10) මභ යක හා සැංස්කියක සම්පත් ඉතා අදාළ (පල්ලි ) 

2002.2 11) පාැංශු  ාදන  ඉතා අදාළයි 

2002.2 12) පාැංශු දූෂණ  අදාළයි 

2002.2 13) පස් කැපීෙ අදාළයි 

2002.2 14) ගල් කැඩීෙ අදාළ මනොමේ 

2002.2 15) වාහන හා  න්මත්රෝපකරණ නඩත්තු කිරීෙ අදාළයි 

2002.2 16) ෙහජනතාවු බාධ්ා කිරීෙ ඉතා අදාළයි (අසල්වාසීන්)  

2002.2 17) උපම ෝගිතා මසේවා සහ ොේග  මදපස පහසුකම් ඉතා අදාළයි (ොේග,නිවාස,ජල සැපයුම්)  

2002.2 18) 

 

 

අලැංකාර  වැඩි දියුණු කිරීෙ 

 

 

 

අදාළයි (මස න්දේ ාත්ෙක වම න් 
සැංමේදී ොේග මකොුස) 

2002-5. පාරිසරිකමය 

අධීක්ෂණ කටයුතු 

මූලික සමීක්ෂණ (වාත , ජල ,  බ්ද , කම්පන, 
පැලුම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානී  නිරීක්ෂණ සැලසුෙ බලන්න 

ඉදිකිරීම් අවධි  තුල සමීක්ෂණ(වායු, ජල, බ්ද, 

කම්පන, පැලුම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානී  නිරීක්ෂණ සැලසුෙ බලන්න 

මෙමහයුම් අවධි  තුළ සමීක්ෂණ විකල්පයි 

වාේතා කිරීෙ හා වාේතා පවත්වාමගන  ාෙ අදාළයි 

2003. වැඩ ළකොන්ළද්සි සහ ප්රජා ළසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 ආරරක්ෂා පහසුකම් සැංවිධ්ාන  සහ 
සන්නිමේදන  

අදාළයි ( අනාරක්ෂිත බෑවුම්/ නිවාස/ 

පදික න්/ බර වාහන) 

2003.3 ළො මෙමහවර සහ බලාත් ශ්රෙ  අදාළයි 

2003.4 ආරරක්ෂක වාේතා සහ අනතුවන පිළිබා දැනුම් දීෙ ඉතා වැදගත් 

2003.5 ආරරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් ඉතා වැදගත් 

2003.6 ආරරක්ෂණ නිරීක්ෂණ න් ඉතා වැදගත් 

2003.7 ප්රථොධ්ාර පහසුකම් ඉතා වැදගත් 

2003.8 මස  ය හා ආරරක්ෂාව පිළිබා මතොරතුවන සහ 

පුහුණුව 

ඉතා වැදගත් 

2003.9 බලාගාර, උපකරණ සහ සුදුසුකම්ලත් පුශගලයින් ඉතා වැදගත් 

වැ  ත්: මෙෙ වැඩබිෙු මවනත් ඕනෑෙ වැඩ බිෙකු අදාළ මපොදු ESPM හි අඩැංගු කවනණු අදාල මේ. 

අතිශයින්ම වැ  ත්: වැඩබිෙු අදාල ESPM හි අඩැංගු කවනණු පාරිසරික ක්රෙමේද න් සැකසීමම්දී භාවිතා කිරීෙු 

මකොන්ත්රාත්කවන විසින් විමේෂ අවධ්ාන  ම ොමුඛ කළ යුතු . 

සමහර විට අ ාල වියහැක: වයාපිය ක්රි ාත්ෙක කිරීමම්දී වැඩබිෙ අදාල මලස හඳුනාගත මහොත් මෙෙ  ESMP ක්රි ාත්ෙක 

කරනු ලැමබ් 
අ ා  ළනොළේ: අනාවරණ  වූ මකොන්මශසි  ුමත් මෙෙ මකොුස මෙෙ වැඩබිෙ සාහා අදාළ වි  මනොහැක 
විකල්ප: අවය වුව මහොත් පෙණක් ක්රි ාත්ෙක කල යුතු මේ. 

වැඩබිම් විළශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලසුම බලන්න: මකොන්ත්රාත්කවන ESPM ු අදාල මපොදු නිරීක්ෂණ දේක අවයතාවන්ු 

අෙතරව වැඩබිම් විමේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මෙහි සාහන් පරිදි අධීක්ෂණ  කුයුතු කිරීෙ සාහා බැඳී සිටී. 

ළයොමු කිරීම: මකොන්තාත්කවනවන් ESMP ක්රි ාත්ෙක කිරීෙ සාහා වන අවනතභාව  

 

12.7.2 වැඩබිමට විළශේෂිත අවධ්ානම් අවම කිරීම  
 

පහත දැක්මවන්මන් ඉදිකිරීම් කාල  තුළ වයාපිය  විසින් ක්රි ාත්ෙක කිරීෙු අමේක්ෂිත වැඩබිෙු විමේෂිත 

අවධ්ානම් අවෙ කිරීමම් පි වර මේ.  
 

වගුව 4: ස්ථානී  පාරිසරික සොජයී  සහ මස  යාරක්ෂක අවෙ කිරීමම් පි වර 
අවෙකිරීමම් අැංග   වයාපතති ක්රියාත්මක 

කිරීළම් අදියර 

ව කීම 
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i. ප්රජා ජල සැපයුම්  

ස්ථායිකරණ කටයුතු ළකළරන බෑවුම් ළකොටස හරහා යන ප්රජා ජල සැපයුම් 

මාර්  වැඩබිම් සු ානම් කිරීළම්දී නිසි පරිදි ස්ථාපනය කල යුතු අතර ඉදිකිරීම් 

අවදිළේදී කිසිම හානියක් සිදු ළනොවිය යුතුය. යම් හානියක් සිදු වුවළහොත් වහාම 

නිවැරදි කිරීම් සඳහා විධිවිධ්ාන සකස් ක  යුතුය 

 වැඩබිෙ සුදානම් 

කිරීෙ සහ ඉදිකිරීම් 
කුයුතු 

ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවන 

ii. ප්රජා ළසේදීම් සහ ස්නානය කිරීළම් ස්ථානය 

ළමම ස්ථානයට යාබ  ප්රජා ජල සැපයුම් මධ්යස්ථානය ප්රජාව විසින් නිසි 

අවසරයක් ළනොමැතිව කම්කරුවන්ළේ ස්නානය කිරීම් හා සනීපාරක්ෂක 

කටයුතු සඳහා භාවිතා ළනොක  යුතු අතර ළකොන්ත්රාත්කරු කිසිම තත්වයක් 

යටළත් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ළමම ජලය භාවිතා ළනොක  යුතුය 

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවන 

iii. මුස්ලිම් පල්ලිළේ යාච්ඤා ළේලාව 

පල්ලිළේ විළශේෂ ආ මික ක්රියාකාරකම් සිදුළකළරන අවස්ථා වලදී හා සිකුරා ා 

හා දිනවල යාච්ඤා කටයුතු වලට කිසිදු බලපෑමක් ඇති ළනොවීමට 

අවධ්ානළයන් සිටිය යුතුය. වයාපතති ක මනාකරණ ඒකකළේ පාරිසරික හා 

සමාජ ඒකකය ළමම තත්ත්වය ඇ යීමට ලක් ක  යුතු අතර ඇති විය හැකි 

ආරවුල් අවම කිරීම සඳහා අවශය විධිවිධ්ාන සකස් ක  යුතුය. 

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවන 

iv. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 

කිසිම අවස්ථාවක ඉඳිකිරීම අපද්රවය ස්වාභාවික ජල මාර් යට එක් කල 

ළනොහැක. ළකොන්ත්රාත්කරු විසින් අනුමත ස්ථානවල ඝන අපද්රවය බැහැර 

කිරීම සඳහා රත්නපුර න ර සභාළේ අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවන 

v. ඉදි කිරීම්  අවධිය තු  ඛා නළයන් වන බලපෑම අවම කිරීම 

 

වැසි කාලවලදී වැඩබිෙ තුල මහළි මපමහළි කිරීම්, බෑවුෙ මවනස් කිරීෙ, පස් 

ඉවත් කිරීෙ ආරදි  අවෙ කිරීෙ නිේමශ කරනු ලැමබ්. 

   

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවන 

vi. දුවිලි පාලක ළපරන භාවිතය 

අධික දූවිලි මහෝ වායු උත්පාදන ක්රි ාකාරකම් ඇය වුවමහොත් විමේෂ 
මපරන භාවිතා කළ යුතු  

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවන 

vii. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 

ඉදිකිරීම් සාහා ජල  ලබා ගත යුත්මත් අනුෙත ස්ථාන වලින් පෙණි 

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවන 

viii. වැඩබිමට යාබ ව ළහෝ ආසන්නළේ ඇති අධි අව ානම් සහ මධ්ය අව ානම් 

සහිත ප්රළද්ශ වල ජිවත් වන නිළවස් (කණ්ඩියට ඉහතින්, කණ්ඩියට 

පහතින්, ළ ො  පහළර් පහලට වන්නට යනාදී වශළයන්) 
 

ජායක දූෂණ පාලන මරගුලාසිවලු අනුකූලව, ඉදිකිරීම් අවධිමේදී අධික 

මඝෝෂාව, කම්පන සහ වායු දූෂණ  පාලන  කළ යුතු  . 

 න්ත්ර සුත්ර වැඩ මේලාමවන් පරිභාහිරව ක්රි ාත්ෙක කිරීෙ වැළැක්වි  යුතු . 
මනොවැලක්වි  අවස්ථා වලදී බර  න්මත්රෝපකරණ ක්රි ා කිරීමම්දී ඇය වි  
හැකි ආරරවුල් වලක්වා ගැනීෙු නිවැසි න් හමුඛවී+ අේථාන්විත උපමදස් 

ලබාදීම් කල යුතු  

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 
මකොන්ත්රාත්කවන 

ix.  විවතත ස්ථාන වල මලපහ කිරීම හා කුණු  ැමීම 

ඇයවි  හැකි ජල / පස දූෂණ  පිළිබා ගැු  පහත ක්රෙ ෙගින් අවෙ කරගත 

හැක. 

I. ජල  දූෂණ  හා ජල  හරහා අතුවන ආරසාදන,විවිත බැහැර කිරීෙ 
මහේතුමවන් පහල ජාල ප්රමශ වල ජල භාවිත ු ඇයවන බලපෑම් පිළිබා 

දැනුවත් කිරීෙ 

II. වැඩබිෙ ආරසන්නමේ කම්කවනවන්ු වැසිකිළි පහසුකම් සැපයීෙ 
III. මසේවක න්ම  සනීපාරක්ෂක ක්රි ාකාරකම් ගැන සුපරීක්ෂාකාරීත්ව  සහ 

අධීක්ෂණ  කිරීෙ 

IV. මකොන්මශසි ක් උල්ලැංඝන  කරන මසේවක න්ු දඬුවම් කිරීෙ. 
මසේවකයින්ු වැඩබිෙ තුළ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයි  යුතු අතර, 
සනීපාරක්ෂක අපද්රවය නිසි මලස බැහැර කළ යුතු . 

වැඩබිෙ සුදානම් 
කිරීෙ සහ ඉදිකිරීම් 

කුයුතු 

ඉදිකිරීම් 
මකොන්ත්රාත්කවන 

x. වැ  ත්  මනා මන යටිතල පහසුකම් ළකළරහි බලපෑම  (විළශේෂළයන්ම 

තාවකාලිකව මාර්  ළහෝ දුම්රිය මාර්  ළවත පිවිසිය ළනාාහැකි වීම, මාර්  

ත බ ය ඇය වීමම් අවදානෙ)  

වැඩබිෙු විමේෂිත වූ ESMP ු අනුකුලව විධිෙත් වාහන පාලන ක් යබි  

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 

මකොන්ත්රාත්කවන 
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යුතු . වැඩබිෙු  ාබද ොේගමේ වැංගුවක් ඇය බැවින් විධිෙත් ොේග 

ආරරක්ෂණ වැඩපිළිමවලක් යබි  යුතු . ොේග අනතුවන ඇඟවීමම් සැංඥා/පුවවන 

සහ  පුහුණුව ලත් ස්ථිර මුඛරකවනවන් මම් සාහා ඇතුළත් වි  යුතු . 

xi. වැඩ ළවලාව 

ඉදිකිරීම් කුයුතු දිවා කාල ු පෙණක් සීො වි  යුතු . ආරරක්ෂිත ගැු  හා 
බ්ද  හා කම්පන  මහේතුමවන් වනජීවින් හු සිදුවන හානි  අවෙ කිරීෙ 

සාහා කිසිෙ මහේතුවක් ෙත ප.ව. 6 න් පසු වැඩ කිරීෙ අනුෙත මනොමකමේ. 

ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් 
මකොන්ත්රාත්කවන 

xii. වැඩබිමට ඇතුළු වීමට ළහෝ හරහා සාමානය ජනතාවට ඇති අවශයතාව 

මකොන්ත්රාත්කවනම  පූේණ කාලීන මුඛරකවනවන් විසින්, දැනුවත් කිරීම් ෙඟින් 

හා අවවාදාත්ෙක පුවවන  ෙගින් වැඩබිෙු අනවසර පිවිසුම් ෙඟහරවා ගත 

යුතු . 

  

xiii. ජාතික ළ ොඩනැගිලි පර්ළේෂණ සංවිධ්ානය විසින් නිවැසියන් අධි අව ානම් 

කලාපළේ බවට හඳුනාළ න ඇත  

වැසි දිනවලදී ජා.ළ ො.ප.ස. අනතුරු ඇඟවීම් පිළිබඳව  ැනුම් දිය යුතුය. 

අනතුරු ඇඟවීම් සඳහා ප්රතිචාර  ැක්වීම සහතික කිරීම සඳහා  ැනට 

ක්රියාත්මක වන අනතුරු ඇඟවීම් ළබ ාහැරීළම් ක්රියාවලිය තවදුරටත් 

ශක්තිමත් ක  යුතුය. PMU හි පාරිසරික හා සමාජ ඒකකය විසින් ප්රතිචාර 

 ැක්වීළම් ක්රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමට පියවර  ත යුතුය. 

ඉදිකිරීම් E&SU of PMU 

xiv. වුහයන් ඉවත් කිරීම 

 වැඩබිළමහි ක්රියාකාරකම් සඳහා ඉඩම් හිමියන්ළ න් අනුමැතිය අවශය ළේ. 

 

වැඩබිෙ සුදානම් 

කිරීෙ  
E&SU of PMU 

 

 

 

12.7.3 වැඩබිමට අ ාල නිරීක්ෂණ අවශයතාවන් 
 

ඉදිකිරීම් අදි ර තුළ මෙෙ වැඩබිෙු පහත දක්වා ඇය අධීක්ෂණ සැලසුෙ ක්රි ාත්ෙක කිරීෙ දැඩි මලස අවධ්ාරණ  

කරනුලැමබ්. මීු අෙතරව ඉදිකිරීම් මකොන්ත්රාත්කවන විසින් ESMP හි සාහන් කළ අධීක්ෂණ ක්රි ා පටිපාටි  ද 

ක්රි ාත්ෙක කළ යුතු . 

 

වගුව 5: පාරිසරික හා සොජ අධීක්ෂණ සැලසුෙ; ඉදිකිරීම් අදි ර 

අධීක්ෂණ අවශයතාවය පරාමිතීන් වාර  ණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ ජලමේ ගුණාත්ෙකභාව  

වැඩ ආරරම්භ ු මපර අධි අවදානම් නිමවස් වල 
පැලුම් පරික්ෂාව 

භූමි කම්පන 

පසුබිම් බ්ද  ෙැනීෙ 

වාතමේ ගුණාත්ෙක බව: අැංශු 

එක් වරක් * 

 

 

ii. ඉදිකිරීම් කුයුතු 
අතරතුර 

ජලමේ ගුණාත්ෙකභාව  

 
බැවුෙ කැපීෙ සිදු කරන කාල  අතරතුර, 

මපොලව විදීම් සිදුවන අතරතුර (සෑෙ ෙසකෙ) 
* 

අධි අවදානම් නිමවස් වල පැලුම් පරික්ෂාව 

 

ඉදිකිරීම් කුයුතු අතරතුර සැලකි  යුතු 

චලන ක් වාේතා වුවමහොත් ** 

භූමි කම්පන 

 

විදුම්  න්ත්ර ක්රි ාත්ෙක වන කාල  තුල මහෝ 
මවනත් භූ කම්පන ඇයවන ක්රි ාකාරකම් 

අතරතුරදී * 

ඉදිකිරීම් නිසා ඇයවන මඝෝෂාව අධික බ්ද ජනන  වන කාල තුළ * 

වාතමේ ගුණාත්ෙක බව: අැංශු  ෙසකු වරක් *  

iii. වාහන වලින් 
සිදුවන විමෙෝචන 

අදාළ සි ලු  න්මත්රෝපකරණ / වාහන සාහා අදාල වන පරිදි විමෙෝචන පාලන පරීක්ෂණ 

සහයක  යබි  යුතු  - උපමශකවර ාම  වැඩබිම් බාර පාරිසරික හා සොජයී  නිලධ්ාරි ා 
විසින් පරීක්ෂා කළ යුතු  

iv. අධීක්ෂණ 
ආර තන  

* පැලුම් සමීක්ෂණ හැර මසසු පරාමිතීන් සාහා ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරිමේ ලි ාපදිැංචි වී ඇය සුදුසු 
ස්වාධීන නිරීක්ෂණ ආර තන ක් 

** PMU ු පිළිගත හැකි ආර තන ක් ෙගින් පැලුම් සමීක්ෂණ පැවැත්වි  යුතු  
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v. වාේතා කිරීම් 
අවයතා 

ජලළේ ගුණාත්මකභාවය– ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරි  විසින් ප්රකා ු පත් කරන ලද පවයන 

පරිසර ජල තත්ත්ව ප්රමිතීන් සෙග සැසඳීෙ, 2017 

වැඩ ආරම්භයට ළපර අධි අව ානම් නිළවස් වල පැලුම් පරික්ෂාව - විත්තී  වාේතාවක් වි  යුතු  

භූමි කම්පන -  න්ත්රසූත්ර, ඉදිකිරීමම් කුයුතු සහ රථවාහන ගෙනාගෙන  සාහා වන අන්තේ 
ප්රමිතීන්, ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරි  

පසුබිම් ශබ් ය මැනීම – අය විමේෂ ගැසට් පත්ර අැංක.924.1, ෙැයි  23,1996, CEA  

අංශුමය ද්රවය හා සම්බන්ධ් වායු තත්ත්ව - 2008 අමගෝස්තු 15 අැංක 1562/22 දරන අයවිමේෂ 
ගැසට් පත්ර   ුමත් පනවන ලද ජායක සැංසරණ වායුමගෝලී  ගුණාත්ෙක ප්රමිතීන් - ශ්රී ලැංකා 
ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරි . 

 

13. වැඩබිම සඳහා දුක්  ැනවිලි විසඳීළම් යාන්ත්රණය 
 

වයාපිය කළෙනාකරණ ඒකකමේ පරිසර හා සොජ නිලධ්ාරි ා මම් සාහා වගකි  යුතු මේ. ළමහිදී පහත 

පුද් ලයින් පිළිබඳව විළශේෂ අවධ්ානයක් ළයොමු කල යුතුය; a) අසැංක චාෙර ෙහතා (ඉඩම් හිමිකවන) b) ප්රාමශශී  

RDA  - රත්නපුර කාේ ාල , c) අධි අවදානෙක් සහිත ප්රමශමේ නිවාස අයියකවනවන්. d) මුඛස්ලිම් පල්ලිමේ 

ප්රධ්ාන පූජක තුො. (ම ොමුඛව:  දුක් ගැනවිලි විසඳීමම් යාන්ත්රණය සඳහා නිර්ළද්ශිත ක්රියාපටිපාටිය බැලීමට පාරිසරික 
සහ සමාජයීය ක මනාකරණ රාමුව)  

  14.  ළතොරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පහත දැක්මවන වගුමේ දක්වා ඇය ආරකාර ු පහත සාහන් ආරකිය වලු පහත දැක්මවන ආර තන හා සැංවිධ්ාන 

මවත ES මතොරතුවන අනාවරණ  කිරීෙ PMU හි වගකීෙ මේ. 

 

 

 

වගුව 6: මතොරතුවන අනාවරණ  කිරීමම් ම ෝජනා ක්රෙ   

ළතොරතුර ළයෝජිත ආයතන ළතොරතුරු අනාවරණය කිරීළම් 

පිළිළවල 

i. වයාපිය සැලසුෙ 

(වැඩබිම් මතොරතුවන, 

සැලසුෙ, ක්රි ාත්ෙක 

කිරීමම් විධිවිධ්ාන) 

දිස්ත්රික් CEA, DFC, DWLC, දිස්ත්රික් මල් ම්, 

ප්රාමශශී  මල්කම්, RDA, රජමේ ඉඩම් 

හිමි න්,  මවනත් දිස්ත්රික් ෙට්ුමම් 

නිම ෝජිතා තන, NBRO දිස්ත්රික් කාේ ාල , 

AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, 
අනුෙැතීන් සහ කැෙැත්ත සාහා අත්සන් 

කිරීෙ සාහා අදාල වාේතාව ඉදිරිපත් 

කිරීෙ, අනුෙත කිරීම් හා කැෙැත්ත පල 
කිරීම් 

ii. පාරිසරික හා සොජයී  
කළෙනාකරණ සැලසුෙ 

දිස්ත්රික් CEA, DFC, DWLC, AIIB,  රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, 
අනුෙැතීන් සහ කැෙැත්ත සාහා අත්සන් 

කිරීෙ සාහා අදාල වාේතාව ඉදිරිපත් 

කිරීෙ, අනුෙත කිරීම් හා කැෙැත්ත පල 
කිරීම් 

iii. අධීක්ෂණ වාේතා (මූලික 

හා ඉදිකිරීම් අදි ර තුළ) 

දිස්ත්රික් CEA, DFC, DWLC, AIIB සහ අදාළ 
පාේ්ව න්, සුදුසු පරිදි 

ප්රගය රැස්වීම්, විමේෂ රැස්වීම්, අදාළ 
වාේතා ඉදිරිපත් කිරීෙ 

iv. පාරිසරික ම ෝගයතාව, 
මසේවකයින්ම  මස  ය 

හා ආරරක්ෂාව සාහා 
වැඩබිෙ පරීක්ෂා කිරීෙ 

දිස්ත්රික්  CEA, DFC, DWLC, RDA, 

ප්රාමශශී  මල්කම්, මපොලිසි , රජමේ ඉඩම් 

හිමි න්, ග්රාෙනිලධ්ාරී, දිස්ත්රික් කාේ ාල  

NBRO, AIIB සහ අදාළ පාේ්ව න්, සුදුසු 

පරිදි 

ලිඛිත හා වාචික සන්නිමේදන , අදාළ 
වාේතා ඉදිරිපත් කිරීෙ 

v. ES කවනණු සම්බන්ධ්ව 

ප්රගය සොමලෝචන 
රැස්වීම්වලදී ගන්නා ලද 
තීරණ 

දිස්ත්රික් CEA, DFC, DWLC, RDA, ප්රාමශශී  

මල්කම්, මපොලිසි , රජමේ ඉඩම් හිමි න්, 

ග්රාෙනිලධ්ාරී, දිස්ත්රික් කාේ ාල  NBRO, 

AIIB සහ අදාළ පාේ්ව න්, සුදුසු පරිදි 

ලිඛිත හා වාචික සන්නිමේදන , අදාළ 

වාේතා ඉදිරිපත් කිරීෙ 

vi. දුක් ගැනවිලි විසඳීමම් 
 ාන්ත්රණ  

අදාළ පාේ්ව න්, AIIB ලිඛිත හා වාචික සන්නිමේදන , අදාළ 
වාේතා ඉදිරිපත් කිරීෙ 
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වගුව 7: උපමශන ආර තන හරහා රැස් කරන ලද මතොරතුවන ෙට්ුෙ 
දිනය  ආයතනය  ළතොරතුරු ලබා ැනීම සඳහා සම්බන්ධ් 

කර ත් අය  

08/08/ 2018 පැ  10.30ු 

 

 

ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  WPGL මේරජීව ෙහතා – විධ්ා ක ඉැංජිමන්වන 

08/08/2018 පැ  13.00ු  වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුව නිෙල් S  මශවම  ෙහතා – 
වන ජීවී නිලධ්ාරී 

09/08/2018 පැ  10.00ු  

 

ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරි  K G.D.N කිරිඇල්ල ෙහතා  

අධ්යක්ෂක - CEA රත්නපුර දිස්ත්රික්ක  

09/08/2018 පැ  13.00ු  වනජීවී සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුව 

(DWLC) 
ෙැංජුල විදයාරත්න ෙහතා / වනජීවී නිලධ්ාරී 
රත්නපුර  

09/08/2018 පැ  14.00ු ඉඩම් ප්රයසැංස්කරණ මකොමිෂන් සභාව දුල්මිණි පුබැඳි ආරරච්චි මෙනවි   

කාේ ාල සහා ක  

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

i 

 ඇමිණුම I: වයාපතති ප්රළද්ශළේ ඩ්ළරෝන  ර්ශණ ක්  

      කඩ ඉළරන් තාවකාලික අව ානම් ප්රළද්ශය ළපන්නුම් කරයි 

 

 



 

 
 

 

 
 

ii 

ඇමිණුම II:  වැඩබිළම් තත්ත්වය හා උපළද්ශනය 
 

  

රූපසුහන a: A.M. සෆ්රාස් ෙහතා ; නා  ෑම් ස්ථායිකරණ 

කුයුතු පිළිබා කාේ  ෙණ්ඩල  විසින් අල් ෙස්ජිදුේ රාහ්ෙනියි 
මුඛස්ලිම් පල්ලිමේ ආරගමික නිම ෝජිත ා දැනුවත් කරන ලදී.. (09-

08-2018) 

රූපසුහන b: ජායක මගොඩනැගිලි පේමේෂණ සැංවිධ්ානමේ 

කාේ  ෙණ්ඩල  විසින් නා  ෑෙ ස්ථායිකරණ කුයුතු පිළිබා 

අසැංක චාෙර ෙහතා  දැනුවත් කරන ලදී (09-08-2018)  

 

 

රූපසුහන c: අසන්ක චාෙර ෙහතාම  සම්පූේණම න්ෙ විනා 

වූ නිවස සහ ොේගමේ ආරතය පැල්ෙ 

රූපසුහන d: අසන්ක චාෙර ෙහතාම  සම්පූේණම න්ෙ විනා 

වූ නිවස 

  

රූපසුහන e: අස්ථායි මකොුස හරහා ගෙන් කරන ජලනල රූපසුහන  f: බෑවුමම් චලන  මහේතුමවන් ගිලා බැසීෙු ලක්වූ 
ප්රමශමේ හානි වූ ොේග මකොුස 



 

 
 

 

 
 

iii 

 

ඇමිණුම III: පාර්ශ්වකරුවන්ළේ උපළද්ශනය පිළිබඳ වාර්තාව: රත්නපුර දිස්ත්රික්කය 

 
දින : 08/08/2018 සහ 09/08/2018 

ආයතනය 
සම්බන්ධීකරණ 

නිලධ්ාරීළේ නම සහ 

තනතුර 

සලකා බැලුණු කරුණු 

ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  WPGL මේරජීව 

ෙහතා – විධ්ා ක 
ඉැංජිමන්වන  

 මෙෙ ප්රමශ  රත්නපුර-අවිස්සාමේල්ල ප්රාමශශී  ොේග 
සැංවේධ්න අධිකාරි කාේ ාල ු අ ත් මේ 

 ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි ු මම් සම්බන්ධ්ව කිසිදු විමරෝධ් ක් 
මනොෙැය අතර, වයාපියමේ අවයතාව මේනවා මදයි. 

 මවනත් සැලකිල්ලු ගත් කරණු 

 වයාපිය  නිමි වීමෙන් පසු නිසි පරිදි භාර දීෙ අවය මේ 

 ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  අවධ්ානෙ අවෙ කිරීමෙන් පසු 
නඩත්තු කුයුතු කරනු ඇත 

 ඉදිකිරීම් වලදී මකොන්ත්රාත්කවන පුශගලික ආරරක්ෂණ 
උපකරණ භාවිතා කළ යුතු බව අවධ්ාරණ  කරයි 

 සෑෙ අවස්ථාවකදීෙ මකොන්ත්රාත්කවන වාහන, පදිකයින් 
සහ රථවාහන ආරරක්ෂණ ක්රි ාොේග, බාධ්ක, ධ්ජ සහ රෑ 
වැඩ සාහා විදුලි ආරමලෝක සම්බන්ධ් ආරරක්ෂක විධි 
විධ්ාන ගත යුතු .  

 ඉදිකිරීම් / කැණීම් කල ද්රවය ෙගී ජනතාව සාහා 
අපහසුතාව ක් මනොවි  යුතු  

වන සැංරක්ෂණ 

මදපාේතමම්න්තුව 
නිෙල් S  මශවම  

ෙහතා – 
වන සැංරක්ෂණ 
නිලධ්ාරී 

 වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුවු වයාපිය ු විමරෝධ් ක් 

නැත. 

පහත සාහන් කවනණු අවධ්ාරණ  මකරිණි..  

 රත්නපුර දිස්ත්රික්ක  තුළ වන රක්ෂිත මවන්කර ඇත. මකමසේ 

මවතත්, ඇතැම් විාල ඉඩම් මකොුස් සාහා තවෙත් පැහැදිලි 

ොයිම් මනොෙැයව පවයන අතර, ඒවායින් මබොමහොෙ ක් LRC 

හි බල ු  ුත් මේ. දැනු වනාන්තර භූමි ෙැනුම් කුයුතු 

සිදුකරමින් පවතී. 

 මකමසේ මවතත්, වනජීවී සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුවු, 

පුශගලික අයියකවනවන්ු මහෝ LRC ු අ ත් සි ලු ඉඩම් 
සාහා වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුමවන් අනුෙැය  අවය 

මේ 

 මප ශගලික / එල්.ආරේ.සී / වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුවු 
අ ත් ඉඩම්  වල ොයිම් පැහැදිලි මනොෙැයනම් වන සැංරක්ෂණ 

මදපාේතමම්න්තුමවන් අනුෙැය  ලබා ගත යුතු . 

 වන සැංරක්ෂණ මදපේතමම්න්තුමවහි භූමිකාව වන්මන් 
මහළිමපමහළි කිරීෙු නි මිත භුමි මකොුස පරීක්ෂා කර ඉවත් 
කිරීෙු අවය ගස් වල වුප්රොණ  ෙැනීෙ හා ඉවත් කරන 
ප්රමශ ු වැදගත් විමේෂිත වාසභූමි ගණන  කිරීෙයි. මෙමසේ 
වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුව ෙගින් බිම් මකොුස 
සමීක්ෂණ  කර දැව සැංස්ථාවු වාේතාවක් භාර මදනු ඇත. 
මකොන්ත්රාත්කවනු ගස් කැපි  හැකි නමුඛත් ඉවත් කිරීෙ දැව 
සැංස්ථාව විසින් සිදුමකමරනු ඇත. මසන්ටිමීුේ 18 ු වැඩි 
වුප්රොණ ක් සහිත සි ලුෙ ාක දැව සැංස්ථාවු ගනු ලැමබ්.  

 වයාපිය සැලැස්මම් කටුපිුපත වන සැංරක්ෂක නිලධ්ාරී ාු 
ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුවනව අනුෙැය  ලබා ගතයුතු බව ඔහු 

ප්රකා කමළේ .  

 මෙ  වනාන්තර භූමි මපමදස් වලු පෙණක් මනොව 
වනාන්තර ක් ආරසන්නමේ යමබන ඕනෑෙ ඒකලිත 
ප්රමශ කු ද මපොදු මේ.  

 රත්නපුර මබොමහෝ වනාන්තර භූමි ප්රමශ පවයන නිසා, පහත 
අයුමේ අවයතා සාහා මසේවා සහ අදාළ අනුෙැය වයාපිය 
ක්රි ාවු නැැංවීමම්දී අවය මකමේ.  



 

 
 

 

 
 

iv 

 රක්ෂිත වනාන්තර වලු ඇතුල් වීෙ, ාක වේග ඉවත් 

කිරීෙ, වයාපිය වැඩ සාහා දැව මහෝ මවන ම් මශ 
ලබාගැනීෙ කල මනොහැක 

 පිපුවනම් රසා න ම ොදා ගල් පිපිරවීම් ක්රි ාවලිමේදී සතුන්ු 
හානි මනොවි  යුතු  

 වුහාත්ෙක ස්ථායි කිරීමම් ක්රෙමේද න් පරිසර හිතකාමී 
මෙන්ෙ මස න්දේ ාත්ෙකව සැලසුම් වලු අනුගත වි  

යුතු . 

 පිළිසකර කිරීෙ සාහා පැළ ම ොදා ගැමන් නම් මපර 
අනුෙැය  ලබාගත යුතු  

 පූේව දැනුවත් කිරීෙ තුලින් වන සැංරක්ෂණ 
මශපාේමතම්න්තුව ෙගින් වගා කිරීෙ සාහා ගුණාත්ෙකව 

ගස් ලබා දීෙ ෙගින් වයාපිය ු සහා  දි  හැකි . 

 නැවත වගාව සාහා සුදුසු ාක වේග නිේමශ කිරීෙ සාහා 
වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුමවන් අනුෙැය  ලබාගත 

යුතු .  

 (LRC) මේ මහෝ පුශගලික ඉඩම්වල ඉඩම්වල 1ha ු වඩා 
වැඩි වනාන්තර එළිකිරීෙ සාහා ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරි  
(CEA) සිජුව ෙැදිහත් වනු ඇත. 

 (LRC) මේ මහෝ පුශගලික ඉඩම්වල ඉඩම්වල 1ha වඩා අඩු 
වනාන්තර එළිකිරීෙ සාහා ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරි  (CEA) 
සහ වන සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුව ෙැදිහත් වනු ඇත.  

 ජලජ හා භූගත වාස භූමි ෙැනුම් නිේමශ කළ හැකි සෙහර 
ස්ථාන සාහා පාදක අධ්  න න් ඉල්ලා සිටිනු ඇත. 
වයාපිය  ක්රි ාවු නැැංවීෙ තුලදී සොන වාේතා ෙධ්යෙ 
පරිසර අධිකාරි  විසින් ඉල්ලා සිටිනු ඇත. 

ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරි  K G.D.N කිරිඇල්ල 
ෙහතා  

අශ ක්ෂක - CEA 
රත්නපුර දිස්ත්රික්ක  

 ජායක සම්පත් කළෙණාකරණ ෙධ්යස්ථානමේ 1996 
අැංක 772/22 දරන පාැංශු සැංරක්ෂණ පනත  ුමත් 
රත්නපුර දිස්ත්රික්කමේ ඇඹිලිපිටි  ප්රමශ  හැර ඉයරි 
ප්රමශ සැංමේදී ප්රමශ  මලස ගැසට් කර ඇත. 

 මෙෙ ගැසට් පත්ර   ුමත් වයාපියමේ විාලත්ව  
මනොතකා ඕනෑෙ සැංවේධ්න කුයුත්තක් අනුෙත කර 
මනොෙැත. 

 වයසන කදී මෙ  අවය මනොමේ. 
 වයාපිය  සාහා පිරවීෙු මූලික මතොරතුවන ප්ර්නාවලි  

(BIQ) අවය මේ 
 දි පහර බෑවුමෙන් පහල පිහිටීෙ නිසා පරිසර ප්රවාහ  

පවත්වා ගැනීෙු අවය මේ 
 ආරමේණික ාක විමේෂ, විමේෂ වාසස්ථාන පැවය  හැකි 

බැවින් සත්ව හා ාක අධ්  න  අවය මේ 
 මෙෙ පාරිසරික ඇගයීෙ වයාපිය  අවසන් වීමෙන් පසුව 

මවනස සසාා බැලීෙු අවය වි  හැකි  
 ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරි  නිේමශ සහිතව අනුෙැය  

ලබා මදනු ඇත. 

09/08/2018 

ආර තන  සම්බන්ධීකරණ 

නිලධ්ාරීළේ නම සහ 

තනතුර 

සලකා බලනු ලැබූ කරුණු 

වනජීවී සැංරක්ෂණ 
මදපාේතමම්න්තුව  

(DWLC) 

ෙැංජුල විශ ාරත්න 

ෙහතා / වනජීවී 
නිලධ්ාරී 

රත්නපුර  

 වයාපිය ු විමරෝධ් ක් මනොෙැත 

 අනුෙැය  සාහා DWLC මවත වාේතාවක් ඉදිරිපත් කළ 
යුතු   

 වනජීවී ආරඥාපනත  ුමත් වන සත්ත්ව හා ාක ඉවත් කිරීෙ 

අවය වි . 

 ාක හා සත්ත්ව න් ඉවත් කිරීෙ; ආරමේණික, තේජන ු 

ලක්වූ, රතු ලැයිස්තු  ුමත් නම් DWLC මවයන් අනුෙැය  

අවය වි . 

ඉඩම් ප්රයසැංස්කරණ මකොමිෂන් 
සභාව 

දුල්මිණි පුබැඳි 
ආරරච්චි මෙනවි   

 ඉඩම් ප්රයසැංස්කරණ මකොමිෂන් සභාව නම් ඉඩම් මකොෙසාරිස් 
ජනරාල් - ඉඩම් ප්රයසැංස්කරණ මකොමිෂන් සභාව විසින් 



 

 
 

 

 
 

v 

කාේ ාල සහයිකා ලිපි ක් ෙගින් අනුෙැය  ලබා ගත යුතු  

 

ඇමිණුම IV: රජළේ ඉඩම් හිමියන්ළ න් සහ පාරිසරික ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා ළයෝජිත 

ක්රමළේ ය 
 

1. මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරියට ළවන් කරන ල  ප්රළද්ශයන්හි නායයෑම් ආප ා අවම කිරීළම් වයාපතති ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය 

 

i. ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  විසින් සැලසුෙ පිළිගත යුතුමේ: වයාපිය ක්රි ාත්ෙක කිරීමම් ආර තන  

විසින් අවය වන අනුෙැතීන් පිළිබා විධිෙත් ඉල්ලීෙක් සෙග RDA මවත සවිස්තරාත්ෙක සැලසුම් 

වාේතාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු . වයාපිය කළෙනාකරණ ඒකක  විසින් ඉහත ලිපි මල් න සකස ්කළ 

යුතු අතර ප්රාමශශී  ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  කාේ ාල ු මල් න ඉදිරිපත් කළ යුතු . 

ii. ොේග සැංවේධ්න අධිකාරිමේ ප්රාමශශී  කාේ ාල  මෙෙ ම ෝජනාව ඇගයීෙු ලක් කරනු ලබන අතර 

වයාපිය  පිළිබා මකටි හැඳින්වීෙක් ඉල්ලා සිටි  හැක. වයාපිය කළෙනාකරණ ඒකක  ෙඟින් එෙ 

අවය විස්තර සැපයි  යුතු . 

iii. ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  විසින් අනුෙත කිරීමෙන් පසු, වැඩබිෙු පිවිසීෙු, ඉදිකිරීම් වුහ න් සහ 

නා   ාම් ස්ථායිකරණ කුයුතු ක්රි ාත්ෙක කිරීෙ සාහා ොේග සැංවේධ්න අධිකාරි  සහ වයාපිය 

ක්රි ාත්ෙක කිරීමම් ආර තන  අතර ගිවිසුෙක් අත්සන් කරනු ඇත. 

iv. ඇතුළත් වි  හැකි මකොන්මශසි 

 ස්ථායිකරණ කුයුතු  නිෙකිරීමෙන් පසුව වයාපිය  නිසි පරිදි භාර දීෙ අවය මේ 

 ස්ථායිකරණ  කිරීමෙන් පසුව RDA ෙඟින් නඩත්තු කුයුතු සිදු කරනු ඇත 

 ඉදිකිරීම් වලදී මකොන්ත්රාත්කවන පුශගලික ආරරක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතු බව අවධ්ාරණ  
කරනු ලැමබ්.  

 සෑෙ අවස්ථාවකදීෙ මකොන්ත්රාත්කවන වාහන සහ පදිකයින්ම  පහසුව සහ ආරරක්ෂාව පිලිබා අවය 
ක්රි ාොේග ගත යුතු . මම් සාහා, ොේග බාධ්ක, රාත්රී කාලමේ වැඩ සාහා මකොඩි සහිත මිනිසුන් සහ 
විදුලි ආරමලෝක  සහ ප්රයදීපන සහිත ආරරක්ෂිත ක්රි ාොේග අනුගෙන  කල යුතු . 

 ඉදිකිරීම් අපද්රවය / කැණීම් ද්රවය ෙගීන් මපොදුජනතාවු/වාහන වලු බාධ්ා සිදු මනොවි  යුතු  

 

 

2. දිස්ත්රික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිළයන් පාරිසරික නිශ්කාශන සඳහා ළයෝජිත අනුමැතිය ලබාදීළම් ක්රියාවලිය  

 

i. වයාපිය ු සූදානම් වීමම් අදි මේදී PMU හි පාරිසරික සොජයී  හා මස  යාරක්ෂක 

ඒකක  විසින්, ස්ථානී  ESMP අධ්යන  කර වයාපිය ු අදාළ ESMP හි ඇතුළත් අැං 

සම්බන්ධ්ම න් එක් එක් වයාපිය ක්රි ාවලි  නිසා බලපෑෙු ලක්වන ගුවන් වපසරිමේ 
විස්තර සහිතව වයාපිය ම ෝජනාපත්ර  ෙධ්යෙ පරිසර අධිකාරිමේ දිස්ත්රික් කාේ ාල ු භාරදි  

යුතුයි.   

ii. මූලික මතොරතුවන ප්ර්නාවලි ක් (BIQ) ඉහත විස්තර සෙග සම්පුේණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතු  

iii. පාරිසරික සැංරක්ෂණ මදපාේතමම්න්තුව විසින් වයාපිය  පිළිබා මකටි හැඳින්වීෙක් ලබාමදන 

මලසත් පාරිසරික සහ සොජයී  කළෙනාකරණ සැලැස්ෙ පිළිබා වැඩිදුර මතොරතුවනත් ඉල්ලා සිටි  

හැකි අතර එ  වයපිය කළෙනාකරණ ඒකක  විසින් ලබාදි  යුතුමේ. 

iv. වයාපිය  ෙගින් අනුගෙන  කළ යුතු ස්ථානී  මකොන්මශසි වලු  ුත්ව අනුෙැය  ලබාමදනු 

ලැමබ් 
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ඇමිණුම V: අධ්යයන කණ්ඩායම 
 

නම තනතුර අධ්යන කණ්ඩායළම් තනතුර 

TDSV ඩ ස් අධ්යක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩා ම් නා ක 

SAMS දිසානා ක මජයෂ්ඨ විදයාඥ /ESSD/NBRO මජයෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලි නාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

අභීත වනසුන්දර දිස්ත්රික් නිලධ්ාරී / රත්නපුර දිස්ත්රික්ක  භූ තාක්ෂණ ඉැංජිමන්වන 

ඉන්දු උපොලි විදයාඥ / LRRMD/NBRO භූ විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධ්ාරී /ESSD/NBRO GIS/ජනවිකාස දත්ත / සමීක්ෂණ 
සහා ක 
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ඇමිණුම VI: ම ොමුඛ ලැයිස්තුව 

1. කැටන්ළ ො  නායයාම් අනතුර හා සමන්ධ් NBRO භුමි පරීක්ෂණ වාර්තාව – (Ref. Report No. 

NBRO/313500/06/RDO (L1)/17/074) 

2. පාරිසරික සහ සමාජයීය ක මනාකරණ සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීමට ළකොන්ත්රාත්කරු සතු ව කීම  ප්රකාශය-

AIIB 

3. පාරිසරික සහ සමාජයීය ක මනාකරණ රාමුව - ශ්රී ලංකා නාය අනතුරු අවම කිරීළම් වයාපතතිය  _AIIB 

4. නැවත පදිංචි කිරීම් සැලසුම්කරණ රාමුව ශ්රී ලංකා නාය අනතුරු අවම කිරීළම් වයාපතතිය _AIIB 

 


