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DS  ප්රාේේය යන ේමකබන 

DWLC  ා ජීවී සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා 

EH & S පාරිසරික  ා ේසෞඛ්යාර වෂක 

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   
ේසෞඛ්යාර වෂක 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  ා පතම කාර්යනාශයයන 

LRC ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා 

NBRO  ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන 

RDA  මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන 
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1. හැඳි් වීෝ 

 
 

දිායිේන් අධි අාධ්ා බන කලාපේේ, විේය ෂේයනන්ම පළාත් 06ක දිස්ත්රි වක 11 ව තුල  ායන අාධ්ා ම නිසා අස්ථාාර 

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

(Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) ණයන මුදල ව 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 යුතුා ඇත. ේබන අනුා, ායාපිති කාර්යනභාරයනන් ස   යන ක්රියනාාට  ශා  ආකාරයන සැලකිමලට  නිමින්, 

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

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

ඇත. 

 

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

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

මාර්ේ ෝපේේය සැපයීමයි. පාරිසරික ස  සමාජයීයන බලපෑබන අාම ා  පරිදි ායාපිතියන ක්රියනාාට  ැශේා  මු ක කාල 

සීමාා තුලදීම ේමම රාමුා යනටේත් ේ ොඩ  ා ඇති පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුබන ක්රියනාාට 

 ැශේා  බා ත වුරු කර ැනීම ායාපිති ක්රියනාාට  ැශවීේබන ආයනත යන (ජා.ේ ො.ප.ස) සතුවී ඇති ා කීමකි. 

 

විෂයනපථ අභයාසයන අතරතුර දී, පාරිසරික, සමාජයීයන  ා ේසෞඛ්යාර වෂක තත්ායනන්   ව   ව ස්ථා යන අනුා 

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

 මනිසා,   ව   ව ස්ථා යන සඳ ා ස්ථානීයන පාරිසරික ස  සමාජයීයන ඇ යීම ව සිදුකිරීේමන් අ තුරුා ස්ථානීයන 

පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුම ව ේ ොඩ ැගියන යුතු බා පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ 

රාමුේාන් නිර්ේේය කර ඇත. ායාපිතියන ක්රියනාාට  ැශේා  අතරතුර,   බන සැලසුබනකරණයන, නිර්මාණයන, ඉදිකිරිම 

ස  ේමේ යුබන යන  ේබන අාධි ාලදී සලකා බැලීමට අායය ා  පාරිසරික, සමාජයීයන ස  ේසෞඛ්යාර වෂක 

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

 

මෝන දුමරක්ක් ද ායන වවායාෝ වැළක්වීමම් වයයාියන සඳහය වා ස්ථයනීන ායරිසරික සහ සෝයජයීන 

කළෝායකරණ සැලසුෝයි.  ැඹුළි ායරිසරික සහ සෝයජයීන ඇ යීෝක් ායදක කරම ා ාහත වරමුණු 

පමදසය මෝෝ සැලසුෝ ම ්ටා ා ලදී; 
i. ායාපිතියන නිසා බලපෑමට ල වවියන  ැකි සශේීදී පාරිසරික ස  සමාජයීයන අශ   ඳු ා ැනීමට 

ii. ායාපිති ක්රියනාමාර්  නිසා ඇතිවියන  ැකි සැලකියන යුතු තරේබන පාරිසරික ස  සමාජයීයන බලපෑබන 
 ඳු ා ැනීමට 

iii. අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  ේයනෝජ ා කිරීමට 

iv. ේමම ායාපිතියනට විේය ෂ ා  සුදුසු පාරිසරික ස  සමාජයීයන අධී වෂණ ක්රම කාේර්දැයි නිර්ණයන 
කිරීමට 

v. ායාපිතියන ක්රියනාාට  ැශේා  අතරතුර ස්ථානීයන ායේයනන් අනු ම යන කිරීමට සිදුා  අදාළ 
පාරිසරික ේරගුලාසි ස  ක්රමේීද අධ්ය යන කිරීමට 

2. ස්ථයාන පිළිබඳ විස්තරන  

ස්ථා  ේයනොමුා:  ස්ථා යන අශක17 1 පැේ වජයන– රත් පුර දිස්ති ර වකයන, දුේර වකන්ද 

ස්ථා ේේ විස්තර 

 

i. ේමම ස්ථා ේේ පරිපාල  ාසම සබර මුා පළාේත් රත් පුර දිස්ත්රි වකේේ රත් පුර ප්රාේේය යන ේමකබන 
ේකොට්ඨායයනට අයනත් දුේර වකන්ද ග්රාමනිලධ්ාරී ේකොට්ඨායයනයි. අාදා මට භාජ යන වී ඇති කණ්ඩි 
ේකොටස දුේර් වකන්ද ප්රේේයේේ රතන්පුර ේීාැමාත්ත B391 මාර් ේේ ේබෝ වකු 11/3 ස  11/5 අතර 
යවහිටා තිේේ. 

ii. ේමම ස්ථා යනට ආසන් තම   රයන රත් පුර   රයන ා  අතර ඊට දුර කි.මි. 10කි 

iii. GPS යවහිටුම:  6.707202°N / 80.46518°E: (Fig 1-ස්ථා ේේ Google සිතියනම) 
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iv. පාේර් ර වෂිත ප්රේේයයන මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියනට ද, ා  භූමි ේපේදස ්ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් 
සභාාට ද ායේයනන් දැ ට ේමම භුමිේයනහි හිමිකාරත්ායන ේබදී ේ ොස් ඇත.  

 

 

 

 

Fig 1: ේයනෝජිත  ායන අාදා ම අාම කිරීේබන ස්ථා යනද, අාට පාරිසරික ල වෂණ ස  ේස ාා යනටිතල ප සුකබන 
නිරූපණයන කර  Google සිතියනම ාටය සූක්ෂෝ මත්රතුළි සඳහය ඇමුණුෝ I ඇය මරප්  යයනයරූාන බල් ා. 

3. ායනනයම් වාතුර පිළිබඳ විස්තර 
 

 

ේමම ස්ථා ේේ  ායනයනාම සිදුවූේේ  26.05.2017 දි  පත යන වූ > මිමි 300 ාර්ෂාා ේ  තුේකොට ේ  යන.  ම 

අස්ථාාරත්ායනට ප්රධ්ා  ායේයනන් ේ  තු ා  ලේේේ ඉශජිේන්රු විදයාාට අනුූලල ේ ොා  කණ්ඩි කැම්බන ස  දුර්ාල 

ඉඩබන කළම ාකරණ භාවිතයනන්යන. විේය ෂේයනන්ම, මාර් යන තැනීමට ේමම කණ්ඩියන නිර්මාණයන කර තිේබන්ේන් 

ඉශජිේන්රුමයන සවි ැන්නුබන ක්රමේීදයන ව භාවිතා කිරීේමන් ේතොරායන. සිරස්ම ාාේේ කපා ඇති ේමම කණ්ඩි 

ේකොටස අධික ාැසි සමයනන්හිදී ේස දී යනාමට බඳුන් වීේමන් කණ්ඩියන පාමුල අස්ථාාර කලාපයන ව නිර්මාණයන වී ඇත. 

 ායන ේ ොස ්ඇති ේකොටේසහි මුදුේ හි මින් ඉ ත තිබී ඇත්ේත් ේත් ාත්තකි.  ම ා ා කටයුතු කිරීේබනදී නියනමිත ජල 

ා   කළම ාකරණයන කිරීම ව සිදුකර ේ ොමැත. ක අනුා කණ්ඩියන අස්ථාාර බෑවුමකට කපා තිබීමත්, කණ්ඩියන 

ඛ්ාද යන වී යනාමත් දුර්ාල ජල කළම ාකරණයනත් යන  ේබන සියනමල  ේමම ස්ථා ේේ  ායනයනාබන අාදා මට ේ  තු වී 

තිේේ. තාද, ේමම  ායන 2017 ාසේර් සැප්තැබනබර් මාසේේ  ැාත සක්රියන ා  ලදී. ඉන්පසු සැලකියන යුතු ප්රමාණේේ 

කඩා ාැටීම ව ාාර්තාවී ේ ොමැති  මුදු ේමම ස්ථා ේයනහි ාර්ෂාාත් සම  නිරන්තර සුන්බුන් කඩා ාැටීබන සිදුේී. 

දැ ට ේමම අස්ථාාරත්ායනට භාජ යන වී ඇති භූමි ප්රේේයයන 40,000 m2 පමණ ේී. 
 

වාතුර නිසය සිදුවූ හයනි 
 

ේමම  ායනයනාබන අතරතුර කඩා ාැටුණු කණ්ඩිේේ සුන්බුන්, සුන්බුන්  ල යන ව ේලස මාර් යන  ර ා ේ ොස් අසල 
ඇති ඇළ මාර් යනකට ාැටී ඇති අතර පස් කඳු ස   මකුට්ටි මාර් යන මත තැන්පත්ා ඇත. ේබන ේ  තුේාන් මාර් ේේ 
 ම ා ම යන මු කමනින්ම අඩාල ා  ලදී. ේමම මාර් යන විේය ෂේයනන්ම සශස්කිතික ස  ආ මික ාටි ාකම ව 
සහිත ස්ථා යනකට (ේමම ස්ථා ේේ සිට කි.මි. 8 ව පමණ දුරින් යවහිටා ඇති පුශචි දඹදිා  බන සුප්රසිේධ් ේබෞේධ් 
සිේධ්ස්ථා යනකි) තිේබ  ප්රේීය මාර් යනයි.  පමණ ව ේ ොා ේමම මාර් යන ප්රධ්ා  ායේයනන් ේබෞේධ් ජ තාා අතර 
ප්රසිේධ් ශ්රී පාද ාන්ද ා  මන් ාලට ද ේයනොදා  ැේ න් කි. ේමම ප්රේේයේේ සිටි  ේත් හිමියනන් විසින් ේ ළ  ලද 
ද ක ස  ක ආශ්රිත නිෂ්පාද  ප්රාා  ට ද ප්රධ්ා  ායේයනන් ේමම මාර් යන භාවිතා ේකේර්. තාද, ේමම මාර් යන සස්ේස  
සම ල අඩවි ස්ාභාවික ර වෂිතයනට ද ප්රවිෂ්ට වියන  ැක. අතියයන දර්යනීයන ාටයවටාා ව මැදින් දිේා  ේමම යවවිසුබන 
මාර් යන ප්රසිේධ් පරිසර හිතකාමී සශචාරක මාර් යන ව ේලස සැලකියන  ැක.  



3 

 
ප්රථමේයනන් සිදුවූ  ායනයනෑම නිසා ේමම මාර් යන අදාළ බලධ්ාරීන් විසින් සති තු ක කාලයන ව ද වාා ාසා දමා තිිණි.. 
ඉ ත ද වාා ඇති විවිධ් අායයතා සඳ ා ේමම මාර් යන භාවිතා කරන් න් ට ේබන ේ  තුේාන් විවිධ් දුෂ්කරතා ාලට 
මුහුණ දීමට සිදුා  ලදී. ඊට පසු සිේධියන පාදක කරේ  ද ේබොේ ෝ ායේයනන් රථාා    ම ා ම යන අඩාල ා  
ලදී. 
 
තාද,  ම  ායනයනාම නිසා මාර් යනට ප ළින් යවහිටා තිබූ   ව නිාසකට  ානි සිදුවූ අතර ජිවිත අ තුරු කිසිා ව 
ාාර්තා ේ ොවිි.. මුලින් ේමම නිාේසහි පැලීබන පමණ ව නිරී වෂණයන වූ  මුත් පසුා සැප්තැබනබරේේදී සිදු වූ 
සිදුවීේමන් නිාසට සබනපූර්ණේයනන්ම  ානිා  ලදී. නිාැසියනන් දැන්  ම නිාස  ැරේ ොස් ඇත.  ායනයනාම ේ  තුේාන් 
ේත් ාත්ත මු කමනින්ම වි ාය වී ඇති  මුදු ා  භූමි ේපේදසට  ානි සිදුා  ැත. තාද සුන්බුබන  ැලීම ේ  තුේකොට 
ේ   විදුලි රැ ැන් පේධ්තියනටද  ානි පැමිේණ  ලදී. සුන්බුන්  ැලීම ේදොළ ප රට ාැටී  යන මු කමනින්ම  රස් වී 
යනාේමන් තාාකාලිකා ේදොළ ඉ ළ ප්රේේයයන ද ජලේයනන් යනටවී යන  ලදී.  ේස  තැන්පත් ා  ලද සුන්බුන් නිසා ේදොළ 
ප ේර්  මන් මාර් යන ේා ස ්වී යන  ලද අතර  ම ප්රේේයේේ සිටි ජලජ ජීවී ේකොට්ඨාය ද  ශ ාශ්රිත ලඳු ප්රේේයයනද 
මු කමනින්ම වි ාය වී ේ ොස් ඇත. ේකේස  වුාද ේමම  ශාතුර තත්ායන තාාකාලික වූ අතර ේදොළ ඉ ළ ප්රේේයේේ 
නිේාස් ජල මට්ටමට ාඩා ඉතා උසකින් යවහිටි නිසා  ම නිේාස් කිසිා ව යනටවීයනාමක බඳුන් ේ ොවීයන. Fig 2: 

ායාපිතියනට අයනත් ප්රේේයේේ ඡායනරූප  
 

  

Fig 2a: අස්ථාාර බාට පත්වූ කණ්ඩියන )ේපර ේමහි ේත් 
ාත්ත ව යවහිටා තිිණි.(  

Fig 2b: මාර් ේයනන් ප ළ කණ්ඩියනට අමතර භාරයන ව   ව 

කරමින් ක මත ේ ොඩ ැසී ඇති සුන්බුන් (09-08-2018) 

Fig 2: ායාපිතියනට අයනත් ප්රේේයේේ ඡායනරූප 
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 Fig 3: භූමි චල යන නිසා බලපෑමට ල ව වී ඇති කණ්ඩි ප්රේේයයන ස  ේ ොඩ ැගිලි ේපන්ා  රූ සට   ව 

2. ඉදිරිේයනහි ඇතිවියන  ැකි අාදා ම අඩු කිරීමට දැ ට ේ   ඇති ක්රියනාමාර්  

 
 

සිදුවීේමන් සති 3ක කාලයනකට පසුා මාර්   සශාර්ධ්  අධිකාරියන විසින් මාර් යන ේ ළිේපේ ළි කර රථාා   
 ම ා ම යන සඳ ා ඉඩ සකස් කර ේද  ලදී.  ේස ම විකමප ම  ව  ර ා ඇ හිටි  ලද විදුලි රැ ැන් පේධ්තියනද 
 ැාත යවහිටුා  ලදී. ේමම සිදුවීමත් සම ම ජා.ේ ො.ප.ස. විසින් අාදා මට ල වා ඇති නිාැසියනන් ස  අදාළ ග්රාම 
නිලධ්ාරීාරයනා දැනුාත් කර  ලදී. දිස්ත්රි ව ේමකබන කාර්යනාලයන  ර ා දැනුබන දීේමන් ප්රේේයේේ ග්රාම නිලධ්ාරිාරයනා 
අධි අාදා මට ල වා ඇති පුේ ලයනන් ේාත සූදා බනා සිටීේබන ස  ඉාත්ා යනාේබන අ තුරු  ැ වීබන ලබාේද  ලදී.  
 

නවත් ිරීමම්:  සිදුවීේමන් පසු ජා.ේ ො.ප.ස.  විසින් ේමම ස්ථා යන අධී වෂණයන කර අධී වෂණ ාාර්තාා ව ලබාදී ඇත. 

 ම නිර්ේේය ාල ට අනුා G D අයිරාශ නී ශ්රියනාලතා ම ත්මියනේේ නිාැසියනන්  ම නිාසින් ඉාත් කර  ලදී. 
ාාර්තාාට අනුා ේමම පුේ ලයනන්ට අයනත් නිේාස් අඩු අාදා බන කලාපේේ යවහිටා ඇති නිසා අඩු අාදා බන ේලස 
 බන කර ඇත: U W K A සුම ාාතී ම ත්මියන, H L රමනි චන්ද්රේස   ම ත්මියන, A L තරිඳු බුේධික ම තා, P 

වීරසිශ  ම තා, H L චන්දිමා ලියන ේේ ම ත්මියන - (ේයනොමු. ාාර්තා අශක NBRO/LRRMD/RT/17/31/30977-

ERR) ේමම ායාපිතියන සඳ ා සලකා බැේල  අස්ථාාර කණ්ඩියන නිසා අාදා මට ල වා ඇති ප්රේේයේයනන් 
මු කමනින්ම යවටතින් ේමම නිේාස් යවහිටා තිබීම සැලකියන යුතු කරුණකි. සවුන් අාදා මට ල වවියන  ැකි ේලස 
 ඳු ාේ   ඇත්ේත් ප්රධ්ා  ායේයනන් ජල  ැමමකට ඇති අාදා ම සැලකීේමනි ේකේස  වුාද, ේමම නිේාස් ේමම 
මාර් ේේම මද දුර ව ඉදිරිේයනන් (මි. 200 ව දුරින්) යවහිටි ේා ත්  ායන අාදා ම සහිත ස්ථා යන ව ේ  තුේාන් දැන් 
අධි අාදා බන තත්ායනට පත්ා තිේේ.  ේමම ස්ථා ේේ  ායන අාදා ම අාම කිරීම උේදසා  යන AIIB අරමුදම 
යනටේත් ේමාන් ස්ථා  120 ව අතරට ේතෝරාේ   තිේේ.  
 

 ාැවත ාදිැංචි ිරීමෝ (වත්ෝ්  ප්ර යන): නිේාස් ාලට  ානි සිදු වී ඇති ේ ෝ අධි අාදා බන ප්රේේය ාල සිටි  සියනුමම 
 ායනයනාේබන තර්ජ යනට ල වවූාන් ේාත රජයන ශ්රී ලශකා රුයවයනම මිලියන  1.6 ක ාටි ාකම ව සහිත  ැාත පදිශචි 
කිරීේබන ස ායනක පැේ වජයන ව රජයන විසින් යවරි මනු ලැබ ඇත. G D අයිරාශ නී ශ්රියනාලතා ම ත්මියන ේමම පැේ වජයන 
ලබාේ   දැන් ේා ත් ස්ථා යනක පදිශචියනට ේ ොස් ඇත.  ම නිසා, ේමම  ායන ේ  තුේාන් ේ ෝ ේමම ස්ථා ේේ 
ඉදිරියනට සිදුකර   ායනයනාබන අාදා ම අාම කිරීේබන ාැඩකටයුතු නිසාේාන් තාත්  ැාත පදිශචි කිරීබන කිසිා ව සිදු 
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ේ ොේකේර්.  ේස  වුාද, අේ කුත් නිේාස් ාල නිාැසියනන් ේා ත් කණ්ඩියන ව අස්ථාාර වීමට ඇති අාදා ම 
සහිතා තාමත් ේපර ස්ථා  ාලම ාාසයන කරයි.  

3. ායනනයෝට ලක්ව ඇය ප්රමශයන සහ න්  වවට ප්රමශය හය වත්ෝ්  වවදයාම් තත්වන. 
 

බෑවුම ඉ ළ ප්රේේයේේ ප්රධ්ා  ායේයනන් ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාාට අයනත් ා  භූමි ේකොටස් යවහිටා 
ඇත. මාර් යන ේදපස ඇති බෑවුබන මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියනට අයනත් ර වෂිත ේී. අස්ථාාර වූ කණ්ඩියනට සිජුාම 
ප ළින් ාාසස්ථා යනට  ත් නිේාස් කිසිා ව ේ ොමැත. දැ ටත් ේමම ස්ථා ේේ බුරුම වී ඇති පාශශු ස  පාෂණ 
කැබලි නිසා පදිකයනන්ට අධික අාදා ම ව පාතී. ඉාත් කර  ලද පස් ස  පාෂාණ කුට්ටි දැ ට පාේර් යනට පැත්ේත් 
බෑවුම මුදුේ හි ේ ොඩ ැසී ඇත. ේමම තත්ායන මාර් ේයනන් ප ළ ප්රේේයයනට ද ඇතිකරන්ේන් අාදා බන තත්ායනකි.  
ේමම අමතර භාරයන ස  ලිහිම පස තුලින් ජලයන කාන්දු වී යනාේමන් බෑවුමට ප ළ ේපේදස තාදුරටත් අස්ථාාර 
කිරීමට ඉඩ ඇත. 

6.  වයයාියමව වැටකටතුතු මහුතුමව්  බලා්ම්වලට ලක්වින හැිර සැංමීදී ායරිසරික මක්ඨාශයය  ැා 

විමයුෂමන්  සලකය බලමි්  වවට ාරිසරන පිළිබඳ මකටි විස්තරනක් 
 

ේමම ප්රේේයේේ ාැවිලි ාර් යන ේලස ප්රධ්ා  ායේයනන් ස්ාාභාවික ා ාන්තර ස  තනිතනිා යවහිටි ේ ාතු ආදියන ද  
දැක ත  ැකියි. ේමම ේ ාතු ාලින් ේබොේ ොමයනක ද ස්ාාභාවික ස  සිටුා  ලද  ම ා ේලස ාැඩුණු ස්ාාභාවික 
ා යනකට සමා  යාඛ් ාර්  දැක ත  ැකියි. ඉ ල බෑවුම ේදසින් කඳු මුදු ට ාන් ට පැතිරී ඇත්ේත් ම ාා ාැඩුණු 
ා  ලැ ැබකි. ේකේස  වුාද, මාර් ේේ ර වෂිත ප්රේේයේේ ාි වෂලතා ආදියන ේමම කණ්ඩි අස්ථාාර වීම නිසා 
ේබොේ ෝ ායේයනන් බලපෑමට ල වා ඇති අතර  යන තාදුරටත් සිදුේාමින් පාතී. ේමම ප්රේේයේේ තිේබ  අේ  ව 
යාඛ් ාර් යන බෑවුම පාමුල යවහිටි ස්ාාභාවික ේදොළ ප ර ා  ආඳා ඇළ නිසා සිදුවියන  ැකි ඉවුරු ඛ්ාද යනන් 
ාල වාාලීමට සමත් ස්ාාභාවිකා ාැවී ඇති  ශ ාශ්රිත යාඛ් ේී. දැ ට අාදා බන කලාපයන තුල ාාසස්ථා යනට  ත් 
නිේාස් කිසිා ව ේ ොමැත. ආසන් ේේම පාති  නිාාස තු ට ායාපිති ාැඩකටයුතු නිසා සිදුවියන  ැකි සිජු 
බලපෑම ව ේ ොමැත.  
 
ායාපිති කාර්යනයනන් නිසා ප ත ද වාා ඇති සශේීදී සමාජයීයන  ා පාරිසරික ේකොට්ඨාය ාලට අාදා ම ව  මල ානු 
ඇත. 

i. ේමම ස්ථා යන මාර් යනට යනාබදා යවහිටා ඇති නිසා මාර් යනද, පදිකයනන්ද ායාපිතියන නිසා බලපෑමට ල වා  
ප්රධ්ා තම සශේීදී ේකොට්ඨාය ේී.  ඉදිකිරීබන කටයුතු අතරතුර පදිකයනන්ට ඉන් බලපෑම ව ඇතිවියන  ැක. 

ii.  ේස ම අදාළ කණ්ඩියනට ඉ ළින් යවහිටි කඳු මුදුේන් ඇති ා  සතුන් ස  ාි වෂලතා ාලින් ේ ිණ ා ාන්තර 
ේකොටස ස  ක අාට පරිසරයනට  ානි පැමිණීම 

iii. ස්ාාභාවික උමපත් ආදියනට  ානි පැමිණීම 
iv. ආඳා ඇේළහි  ශ ාශ්රිත පරිසරයන ස   හි ජලේේ ගුණාත්මක බාට  ානි වීම 
v. අාට පරිසරේේ ඇති ේසෞන්දර්යනාත්මක බාට  ානි වීම 

 

7. වයයාියන නටමත් රිනයවට ාැැංවීෝට බලයමා්මර්ත්තු වා වවෝ ිරීමමම් රිනයෝයගය න්  
 

ේබන සඳ ා ේයනෝජිත අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  කඩා ාැටී ඇති ඉ ළ බෑවුබන ේකොටස ප්රධ්ා  ායේයනන් ඉල වක කරයි. 
භාවිතා ා  අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  ාන්ේන් i) බෑවුම නිසි ේකෝණයනකට කැම්ම ස  අස්ථාාර පාෂාණ කැබලි 
ඉාත් කිරීම මගින් ාඩා ස්ථාාර බෑවුම ව නිර්මාණයන කිරීම ii) මින් ඉ ත සිදු වූ කණ්ඩි අස්ථාාර වීබන නිසා තැන්පත් 
වී ඇති සුන්බුන් ඉාත් කිරීම iii) පිෂ්ඨීයන  ා භූ ත ජලාා   පේධ්තියන දියුණු කිරීම. පිෂ්ඨීයන කාණු පේධ්තියනට 
කණ්ඩියන මුදුේ හි ත   . කාණු,  ැටී කාණු ස  ේ ත්ති කාණු ඇතුළත් ානු ඇත. භූ ත කාණු ායේයනන්, අායය 
ේී  බන මාර් යන ේදපස ඉ ළ ස  ප ළ බෑවුබන ාල තිරස් භූ ත කාණු  ා සිරස් භූ ත කාණු යවහිටුානු ලැේේ, iv) 
ලිහිම පාෂාණ කුට්ටි බදැණ  ැසීම, ඇණ ේයනොදා පාශශු ාැර ැන්විම ඇතු ක ේා ත් ාැර ැන්වීේබන ාු  
ේ ොඩ ැගීම v) පිෂ්ඨීයන පාශශු ඛ්ාද යන ාැළ වවීේබන ක්රමේීද භාවිතයන. ේමයන ේබොේ ෝ ායේයනන් ඉ ළ බෑවුබන 
ේකොටසට ේයනොදා  ැේ නු ඇත.  
 
ේබන ායාපිතිේේ දී ාැඩිණබන කාර්යනාල ස   බඩා ප්රේේය ආදියනද අායය ානු ඇති අතර  ක පැේ වජයනකට අයනත් 
ාැඩිණබන සියනමලටම ේපොදු ා  පරිදි ේාන්ා කාා යවහිටුානු ලැේේ. ේබන නිසා  යන ESMF හි දී සලකා බැේලනු ඇති 
අතර අායය සෑමවිටකම  යන ආශ්රයන කර  ත යුතු ේී. 

8. වැටබිමම් කටතුතු වලට වදයළ සෝයජයීන සහ ායරිසරික බලා්ම් සහ වවදයාම් තත්වන්  හඳුාය ැනීෝ  
 

8.1. ාායත්ෝක බලා්ම්  
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ේමම ස්ථා යනත් ේමම ස්ථා යනට නුදුරින් යවහිටි  ලේබොඩ  මින්  ැඳින්ා  තාත් ස්ථා යන ව ද ේ  තුේාන් ාැසි 
කාලේේ ේමම මාර් යන භාවිතා කර  පදිකයින් ේාත සුන්බුන් ස   ම ාැටීේබන වියාල අාදා ම ව  මල වී තිේේ. 
ඇදාැේට  සුන්බුන් ාලින් පදිකයනන් ේාත  ානි ේ ොා  බාට ා බලා  ැනීමට මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන 
මාර් ේේ ේමම ේකොටස ේාත නිරන්තර අාධ්ා ේයනන් පසු ේී. AIIB හි මුලයමයන ප්රතිපාද  යනටේත් ඉ ත ස්ථා  
ේදේකහිම  ායනයනාබන අාදා ම  අාම ේකේරනු ඇත. 
 

රත් පුර ස  නුාර ළියන දිස්ත්රි වක යනා ේකේර  මාර්  ාලින්  ක ව ා  ේමයන, ශ්රී පාද ාන්ද ාකරුාන් විසින්ද, 
පුශචි දඹදිා  බන තාත් ේබෞේධ් ආ මික සිේධ්ස්ථා යන ව ේාත ප්රේීය මාර් යන ේලසද භාවිතා ේකේර  අතරම 
ේමම මාර් යන ේදපස අතියයන ේසොබා ේසෞන්දර්යනේයනන් ේ ිණ නිසා ාර්තමා   ා අ ා ත පරිසර හිතකාමී සශචාරක 
ායාපාරයන සඳ ා ද, ේත් කර්මාන්ත ප්රාා   කටයුතු  ා ාක්ර ාේයයනන් ේා ත් සශාර්ධ්   ා ආර්ිකකමයන කටයුතු 
සඳ ා ද  යන ඉතා සුදුසු ේී. ේමම  ායන අාදා ම අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  ේ  තුේාන් ාර්ෂා කාලේේ දී මාර් ේේ 
සිදුා  නිරන්තර අාහිරතා ම  රාා අඛ්ණ්ඩ  ම ා ම යනකට ඉඩ සැලේසනු ඇති අතරම පදිකයනන්ේේ ආරක්ෂිත 
බා ද ේමමගින් සුරැේකනු ඇත.  ේස ම, ඉ ත සඳ න් කර  ලද කර්මාන්ත ද ආර්ිකකමයන, සශස්කිතිකමයන  ා 
ආ මික ක්රියනාකාරකබන සඳ ා ද ේමම අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  ාලින් ඉම ත් ේසත ව සැලේසනු ඇත. 
 

8.2 සිණයත්ෝක බලා්ම්  
 

ේමම ාැඩිණබන ක්රියනාකාරකබන සිදු ේකේරනු ලබන්ේන් දැ ටමත් කණ්ඩි කඩාාැටීමකින්  ානි වී ගියන ස්ථා යනකට 
පමණ ව සීමා ේාමිනි.   බැවින්, ඇතිවියන  ැකි සිණාත්මක බලපෑබන ේබොේ ෝ ායේයනන් ස්ථානීයන ා  අතරම 
ඉදිකිරීේබන කාලසීමාාට පමණ ව සීමා ානු ඇත. 
 

8.2.1 බිම් ප්රමශයන සහ හි  කළ හැිරව යූ  වාය ත සැංවගයාා කටතුතු වලට ඇය නටකට වි මි වී නයෝ 
 

ේමම  ායන අාදා බන අාම කිරීේබන කටයුතු සිදු ේකේරනු ලබන්ේන් මාර් ේේ ර වෂිත ඉඩබන ස  ඉඩබන සශර වෂණ 
ේකොමිෂන් සභාේී ඉඩබන ාල යන. දැ ට ේමම ඉඩබන ේකොටස ාාසස්ථා යනට ේ ෝ ේා ත් කිසිදු ේ ෝ අායයතාායන ව 
සඳ ා භාවිතයනට ේ ො ැේන්.   මනිසා ිණබන ප්රේේයයන අහිමි වී යනාම යවළිබඳ  ැට කා ව පැ  ේ ො ැගිනු ඇත. 
 

8.2.2 ායරිසරික සහ ජජව විදයයත්ෝක බලා්ම් සහ සත්ත්ව හය තුළිළින මක්ඨාශයය 
 

අදාළ ප්රේේයයන තුල ාාර්ෂික ේබෝ  කිසිා ව ේ ොමැති නිසා ඊට බලපෑම ව ේ ොේී.  ායනයනාම නිසා දැ ටමත් 
වි ායයනට පත්ා ඇති ප්රේේයේේ ාැඩි ායේයනන්ම ද ව ට ඇත්ේත් කක ේේිකක ේ ොා  යාඛ් ාර් යි. දැ ටමත් 
කඩා ාැටී ේ ෝ  ානියනට පත්ා ඇති කණ්ඩි ේකොටස් ාලම ේමම ායාපිති ක්රියනාමාර්  සිදුේකේර  බැවින් ේභෞමික 
පරසර පේධ්තීන් ේාත ඇති බලපෑබන ස්ථානීයන ේී.  
ේකේස  වුාද, ේමම ස්ථා ේයනන් කි.මි. 10ක පමණ දුරින් ඉ ළ කකේේිකක යාඛ් ඝ ත්ායනකින් යුතු සුවිසම කඳුකර 
ස  උප කඳුකර ා ාන්තරයන ව ා  සම ළ අඩවියන ර වෂිතයන යවහිටා තිේේ.  ා ජීවී සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුේී 
සම ළ අඩවියන ර වෂිතේේ  වේෂ ත්ර කාර්යනාලයනට අනුා ේමම ායාපිති ාැඩිණම සම ල අඩවියන ර වෂිතේේ 
ස්ාාර වෂා කලාපේේ ේ ෝ ක ආසන් ේේ යවහිටා තිේේ.  
අදාළ කණ්ඩියනට මුදුේන් ඇති ා ාන්තර පරිසරයනට (සතුන් ස  ාි වෂලතා ආදියනට)  ප ත  ානි සිදුවියන  ැකියන: 

i. කණ්ඩියන මුදුේන් කාණු ඉදිකිරිම සඳ ා  ස්ාැම ශුේධ් කිරීමට සිදුවීම ස  යනබන සත්ා ේකොට්ඨාය ාලට 
ාාසස්ථා   ා ාාසස්ථා  ාලට ඇති ප්රේීය මාර්  අාහිර වීම, 

ii. ාටි ා දැා ාර්  සහිත යාඛ් ාර්  ස  IUCNට අනුා තර්ජ යනට ල වා ඇති යාඛ් ාර්  ඉාත් කිරීමට 
සිදුවීම  

iii. ේරගුලාසි ාලට අනුා සුරැකියන යුතු සත්ත්ා  ා යාඛ් ේකොට්ඨාය නීතිවිේරෝධී ේලස ඉාත් කරේ   
යනාම   

iv. ේසොර දඩයනබන කිරීබන ආදියන 
v. ලැීගිනි ාලට තුඩු දියන  ැකි වීම     

 
ඉ ත සියනුම බලපෑබන සැලකියන යුතු තරේබන වුාත්  ායන අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  සිදු ේකේර  තැ ට පමණ ව කාා 
සීමා ා  බැවින් ස්ථානීයන බලපෑබන ේී.  නිසි පාරිසරික කළම ාකරණ  ා සැලසුබන ක්රේමෝපායනන් මගින් ඉ ත 
බලපෑබන ාල වියාලත්ායන ස  බරපතල බා සෑේ   පමණකට අාම කර  ත  ැකිේී. 

 

8.2.3 වවට ප්රමශයමව ජලවහා රටයවට සිදුවින හැිර බලා්ම්  
 

දැ ට ේමම ප්රේේයේේ ස්ාභාවික දියන උමපත් කිහිපයන වම ද ව ට තිේේ.  බනාාසීන්ට අනුා ේමම උමපත් ාලින් 
වියනලි කාලේේදී පාා ජලයන ලැේබ  අතර  පානීයන අායයතා සඳ ා  ම ජලයන භාවිතයනට  ැේන්. ා  සතුන් ද ේමම 
උමපත් ජලයන තම අායයතා සඳ ා භාවිතයනට  ැනීේබන ඉඩකඩ ව තිේේ. ේයනෝජිත  ායන අාදා ම අාම කිරීේබන 
ක්රියනාමාර්  මගින් භූ ත ජල සශචිතයන ප ත ේ ලමින් වියනලි කාලේේ සැපයුම අඩු කර ේමම උමපත් ජල සැපයුමට 
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බලපෑම ව  මල කරනු ඇත. ස්ථානීයන ායේයනන්  ත කළ ඉ ත බලපෑබන සැලකියන යුතු තරේබන වුාද කාා ේමම 
ස්ථා යනට පමණ ව සීමා ානු ඇත. 

 

8.2.4 ායැංශු ඛයදාන වීම් සහ මද්ළ ාහමගය මවාසව්ීම් 
 

ේයනෝජිත  ායන අාදා ම අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  ප්රධ්ා  ායේයනන්ම බුරුම වූ පාෂාණ කුට්ටි ස  ය වතිමත් ේ ොවූ 
පසකින් යුතු දැ ටමත් නිරාාරණයන වී ඇති  ඉ ල බෑවුේමහි සිදු ේකේර්. කණ්ඩිේේ බෑවුම අඩු කිරීම නිසා  යන 
විේය ෂේයනන්ම ාර්ෂා කාලේේදී පාශශු ඛ්ාද යනට ල වවීේබන ප්රාණතාා ඉ ළ යනයි. ේමහි ප්රතිලලයන ව ේලස ේරොන් මඩ 
රැ ත් ාැසි ජල ප්රාා  අසල ඇති ේදොළ ප ර ා  ආඳා ඇළ ේාත  ලා යනනු ඇත.   අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  ාලින් 
පසුා ාර්ෂා කාලේේ ේමම පිෂ්ඨීයන ාැසිජල ප්රාා යන තාදුරටත් ඉ ළ යනනු ඇත.  හි ප්රතිලලයන ව ේලස ේබෝ වකුා 
අසල ප්රේේයයන ස  ආසන් ේේ ඇති  ශඉවුරු  ා ේදොළ ප ේර් පත්ේලහි ඛ්ාද යන වීබන සිදුානු ඇත. ඉ ත බලපෑබන 
සැලකියන යුතු තරේබන වුාද කාා ේමම ස්ථා යනට පමණ ව සීමා ානු ඇත. සුසුසු ේලස නිර්මාණ ස  ඉදිකිරීබන 
තා වෂණයනන්  ර ා ඉ ත බලපෑබන අාම කර ත  ැකි ේී.  

 

8.2.5 නදිිරීමමම් කටතුතු නිසය සිදුවා ජල දූෂණන 
 

කඩාාැටුණු සුන්බුන් ස   ම කුට්ටි ඉාත් කර  අතරතුරත් ද බැවුම අඩු ආ තියනකට සකස් කිරීේබන කටයුතු 
අතරතුර ද අාට ජලාය ාලට ේරොන්මඩ  ලා ේ ොස් පත්ේම තැන්පත් වීම සිදුවියන  ැකියි. යනන්ත්රසූත්ර ආදිේයනන් 
යවටේා  ේතම, දූෂක  ා අපවිත්රකාරක නිසි පරිදි බැ ැර ේ ොකිරීේමන් ස , තාාකාලික  බඩා ටැශකි ාල කඳු වීම 
ාලින්, ඝ  අපද්රාය අපජලයන   ව වීේමන් කණ්ඩි ේකොටස ප ළින්  ලායන  ඇළ ප රට අහිතකර බලපෑබන ඇතිවියන 
 ැකියි.  
 
ාැර ැන්වීේබන කටයුතු ාලට භාවිතා අරණ සිේමන්ති/ ග්රවුට් ආදීයන ස  ඉදිකිරීේබන කටයුතු ාලදී නිපදේා  ේා ත් 
 ානිකර අපද්රාය ාැසි ජලයන සම  මිශ්ර වී ජලායයන ේාත  ලා යනාේමන්  හි ගුණාත්මක බා තාාකාලිකා අඩුවී 
යනාමද ේදොළ ප ල ප්රේේයේේ අහිතකර ද්රාය තැන්පත් වී යනාමද සිදුවියන  ැක. 

  
ඉදිකිරීබන කටයුතු ආශ්රිත මුදා ැරීබන නිසා, වජා රසායනනික ස වසිජන් ඉමුමම ද, රසායනනික ස වසිජන් ඉමුමම ද, 
අාලබනහිත ඝ  ද්රාය ප්රමාණයන ද  ේතම ස  ග්රීස් මට්ටම යන ාදියන ඉ ළ  ැගීේමන් දියනප ර ාල ජල දූෂණ මට්ටම 
තාදුරටත් ාැඩි ානු ඇත. ඉදිකිරීේබන කටයුතු අතරතුර සිදුවියන  ැකි ේමාන් ක්රියනා නිසා බීමට,  ෑමට ස  ජලජීවී 
ා ා ආදී භාවිතයනන් සඳ ා ප ාා ඇති ජලේේ ගුණාත්මක භාායන සඳ ා ා  තත්ත්ා මට්ටබන ඉ වමවියන  ැකි අතර 
ජලේේ තිිණයන යුතු අාම ගුණාත්මක තත්ායනන් පාා ඉ වමවීමට ේ  තුවියන  ැකියි.    ම නිසා ඉදිකිරිේබන කටයුතු 
සිදුේකේර  කාලසීමාා තුළ පරිසරයනට අපජලයන ස  දූෂක ද්රාය මුදා  ැරීේමන් ජලේේ ගුණාත්මක බාට සිදුවියන 
 ැකි  ානි ාල බලපෑම ඉතා අධික ේලස සැලකියන  ැක. 

 

8.2.6 නදිිරීමමම් කටතුතු මකමරා කයලසීෝයව තුළ හළිෝහම්  ෝළාහ ිරීමම් සහ ජලන හරහය ාැයීම නා 

මරප කයරක විෂබීජ 
 

ඉදිකිරීබන කටයුතු අතරතුර දී, ේකොන්ත්රාත්කරුේේ කබනකරුාන් විසින් විාිත මළප  කිරීබන සිදුකිරීම මගි  කණ්ඩි 
ප්රේේයයනට ප ළ ඇති ේදොළ ප ර දූෂණයන වී යනා  ැකියි.   
 

8.2.7 ජලයයන ාහළ ප්රමශයමව සිට හෝ ජලන ායවිතය ිරීමමම්දී ඇයවින හැිර බලා්ම්  
 

ජලයනට මුදා  ැේර  ේමම දූෂක නිසා ජලේේ ගුණාත්මක භාායන ස  ජලජීවින් ේකේරහි ඇතිවියන  ැකි බලපෑම 
අධික ානු ඇත.  ේස ම බීමට,  ෑමට ස  ජලජීවී ා ා ආදී භාවිතයනන් සඳ ා ප ාා ඇති ජලේේ ගුණාත්මක භාායන 
සඳ ා ා  තත්ත්ා මට්ටබන ඉ වමවියන  ැකි අතර ජලේේ තිිණයන යුතු අාම ගුණාත්මක තත්ායනන් පාා ඉ වමවීමට 
ේ  තුවියන  ැකියි.  ම නිසා ඉදිකිරිේබන කටයුතු සිදුේකේර  කාලසීමාා තුළ පරිසරයනට අපජලයන ස  දූෂක ද්රාය මුදා 
 ැරීේමන් ජලායයන ප ළ ප්රේේයයන ජල දූෂණයන අධික ේලස සැලකියන  ැකියි. 

 
 

8.2.8 ඝා වාද්රවය බැහැර ිරීමමම්  ැටළු 
 

ඉදිකිරිේබන කටයුතු සිදුේකේර  කාලසීමාා තුළ නිසි අපද්රාය බැ ැර කිරීේබන ක්රමේීදයන ව ේ ොමැති වුා ේ ොත් 
අක්රමාත් ේලස ඝ  අපද්රාය බැ ැර කිරීම නිසා ජලයන ස  පස දූෂණයන වීමට අමතර විවිධ් අහිතකර පාරිසරික 
බලපෑබන ඇතිවියන  ැකියි. ාැඩිණම මාර් යනට යනාබදා යවහිටා ඇති බැවින් අනිසි ේලස ඝ  අපද්රාය බැ ැර කිරීම 
මගින්ටද පදිකයනන්ට බලපෑ  ැකි අතරම දකින් න්ට අප්රසන්  දසු  ව නිර්මාණයන කළ  ැකියි.  ඉදිකිරිේබන 
කටයුතු සිදුේකේර  කාලසීමාා තුළ නිසි ඝ  අපද්රාය බැ ැර කිරීේබන ක්රමේීදයන ව භාවිතා ේ ොකළ ේ ොත් 
ඇතිවියන  ැකි බලපෑම ඉම ත් වියන  ැක. 

  



8 

8.2.9  වයතු දූෂණන   
 

ාැඩිණම ේ ළිේපේ ළි කිරීේබන කටයුතු, ඩිසම  න්ජින් ක්රියනාත්මක කිරීම, ාු  ආදියන ිණඳ දැමීේබන කටයුතු, ගිි. 
තැබීබන, ඉදිකිරීේබන ද්රාය ප්රාා  යන, ඉදිකිරීබන ාලදී නිපදේා  අපද්රාය ස  විෂසහිත ද්රාය පරි රණයන කිරීම ආදියන 
ාායු දූෂණයනට තුඩු දියන  ැකි ඉදිකිරීබන කටයුතු ේී. ඉදිකිරිේබන කටයුතු ාලදී අධික ායේයනන් දුහුවිලි (විේය ෂේයනන්ම 
ේකොන්ක්රීට්, සිේමන්ති, ලී,  ම ස  සිලිකා ාැනි දෑ ාලින්) ප්රමාණයන ව ජ  යන වී ාාතයන සස්ේස  පැතිරී යනා  ැකිඉයි. 
ආසන් ේේ නිේාස් ේ ෝ ේ ොඩ ැගිලි ේ ොමැති නිසා මින් ඇතිවියන  ැකි බලපෑම අඩුයන.  ේස  වුාද, මාර් ේේ 
 මන් කර  පදිකයනන්/මගින් ේාත ේමේස  ාායු දූෂණයන වීේමන් බලපෑම ව ඇතිවියන  ැකියි. 

 

8.2.10 යබ්ද දූෂණන, කම්ාාන වීෝ, පිපිරවීම්, නදිිරරිමම් කටතුතු සිදුමකමරා කයලසීෝයව තුළ වා බලා්ම්, 

ම ්ටාැිනලි සහ නටිතල ාහසුකම් මවත සිදුවින හැිර හයනි 
 

ආසන් ේේ ේ ොඩ ැගිලි ේ ෝ නිේාස් ේ ොමැති නිසා යේද ේ ෝ කබනප  නිසා මිනිසුන් ේාත ඇතිවියන  ැකි 
බලපෑම අඩුයන.  ේස  වුාද, ඉ ල වජා විවිධ්ත්ායනකින් ේපොේ ොසත් ා ාශ්රිත ප්රේේයයනක ාැඩිණම යවහිටා ඇතිනිසා, 
විේය ෂේයනන්ම රාත්රිේේදී යේදයන ජ  යන ේකේර  කාර්යනයනන් සිදුේකේර  විට ා ජීවීන් ේාත ඇතිවියන  ැකි 
බලපෑම සැලකියන යුතුයන. 

 

8.2.11 වැටබිෝ ආශ්රිතව වතවත්වා මිනිසු්  හය වැටබිමම් කම්කළිව්  වතර සබඳතයව 
 

ාැඩිණේබන කබනකරුාන් ස  ප්රේේයාාසින් අතර ආරවුම ඇතිවීේබන  ැකියනාා ව ඇත. 
 

8.2.12 වැට බිම් වයඩි සහ  බටය ස්ථයා  
 

ාැඩිණේබන ඝ  අපද්රාය ස  අපජලයන නිසිේලස කළම ාකරණයන ේ ොකළ ේ ොත් ඉන් අාට ප්රජාාට හිරි ැරයන ව වියන 
 ැකියි.     

 

8.2.13 නදිිරීමමම් කටතුතු මකමරා වතරතුර වැටබිෝට ෝහජානය ඇතුළු වීමම් වවදයාෝ 
 

විදුබන කිරීේබන යනන්ත්ර ස  කැනීබන යනන්ත්ර ආදී අාදා ේමන් ඉ ළ යනන්ත්ර සූත්ර ාැඩිණේමහි පැාතියන  ැකි අතර  ාන් 
පරිසරයනක ආර වෂිතා ක්රියනාකළ  ැ වේ ව පුහුණු ාැඩකරුාන්ට පමි.. අ ාසරේයනන් ාැඩිණමට ඇතු කාන් න් 
ේමම බර යනන්ත්ර සූත්ර ආදියන නිසා  දිසි අ තුරු ාල ල වවීේබන අාදා ම ව තිේේ.  

 

8.2.14  පුපුරා ද්රවය සහ පාද්රව ම ාදින හැිර ද්රවය 
 

 ම යවයවරවීබන සිදු කිරීමට අායය විටදී පුපුර ද්රාය භාවිතා වියන  ැකියි. අ ාර වෂිත ේලස භාවිතා කිරීේමන් මින් 
අාදා ම ව ඇතිවියන  ැකියි. අස්ථාාර කණ්ඩි ේකොටසක ේමම ක්රියනාකාරකබන සිදුේකේර  නිසා අනිසි ේලස පුපුර  
ද්රාය භාවිතා කිරීේමන්  ේමන්ම  ම කුට්ටි විසිවී යනාේමන් අ තුරු සිදුවීේබන සැලකියන යුතු ප්රා තාා ව ේමම 
ාැඩිණේමහි තිේේ. 

 

8.2.15 නදිිරීමමම් කටතුතු නිසය ජාතයවමේ සුරක්ෂිතතයවනට ඇය බලා්ෝ  ාදිකන්  මවත ඇය වවදයාෝ 
 

ඉදිකිරිේබන කටයුතු සිදුේකේර  කාලසීමාා තුළ, නිතර සබේමොබ දිේා  යනන්ත්රසූත්ර, ේලෝඩර, ්ර ව රියන ආදියන නිසා 
මාර් යන අාහිර වියන  ැකියි. c  ේස  වුාද, මාර් යන භාවිතා කර  පදිකයනන්  ම  සීමා සහිත බා නිරී වෂණයන වී ඇති 
අතර ේබොේ ෝ අේයන ව ත්රීේරෝද රථ, යනතුරුපැදි, බස්රියන, ේමෝටර් රථ ේ ෝ ේා ත් රථ ාා   ාලින්  ම ා ම ේේ 
ේයනේේ.  ම මගීන් ේාත  ේස  සබේමොබ යන  බර යනන්ත්රසූත්ර  ා ඉදිකිරීබන කටයුතු ාලට භාවිතා ා  රථාා   ාලින් 
අාදා ම ව  මල වියන  ැකියි. 
 

8.2.16 නදිිරීමමම් කටතුතු මකමරා වතරතුර කම්කළිව් මේ සුරක්ෂිතතයවන 
 

ඉදිකිරීේබන කටයුතු ේකේර  අතරතුර බර යනන්ත්රසූත්ර  ා ඉදිකිරීබන කටයුතු ාලට භාවිතා ා  රථාා   සීමිත ඉඩ 
ප්රමාණයන ව තුළ ක්රියනාකරවීමට සිදුේී. විවිධ් ාැඩකටයුතු සඳ ා කබනකරුාන්ට සිරස් අස්ථාාර කණ්ඩි මතට නිතර 
 ැගීමට කබනකරුාන්ට සිදුේී.   ඉදිකිරීේබන කටයුතු අතරතුර  ම ේබෝර දැමීම, ාැර ැන්නුබන ඇණ ේයනදීමට විදුබන 
කිරීම ස  කාා ඇතු ක කිරීම ආදී අධික අාදා ම ව සහිත ක්රියනාකාරකබනාල නිරත වීමට සිදුේී.  මගින් 
කබනකරුාන්ේේ සුර වෂිතතාායනට ඇති අාදා ම සැලකියන යුතු තරබන ඉ ළ මට්ටමක ඇතැයි සැලකියන  ැක. 
ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීබන කටයුතු සඳ ා බාලායනස්කාර කබනකරුාන් (ළමුන්) ේයනොදා  ැනීමට ඉඩ ඇති අතර 
 යන අාදා බන ස  ත බැවින් බරපතල අ තුරු ස  තුාාල සිදුවීබන ාලට ම පෑදියන  ැකියි.   
 
9. දැාට ාවත්වය ඇය සහ/ මහප ාැවැත්වීෝට ඇය ෝහජා සහ ව ිරව තුතු ආනතා හය පාමශයාන 
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NBRO විසින් ේමම  ායනයනාම සබනබන්ධ්ේයනන් අාදා මට ල වා ඇති බාට  බනකර  ලද ප ත නිාැසියනන් 
උපේේය යනට ස භාගී වියන: UWKA සුම ාාතී ම ත්මියන, H L රමි. චන්ද්රේස   ම ත්මියන, P වීරසිශ  ම තා. 
ේමම නිේාස් ාල සාමාජිකයනන්  ට ායාපිතියන යවළිබඳා ස  ායාපිතියන  ා සබනබන්ධ් සමාජයීයන කරුණු  යවළිබඳ 
දැනුාත් කිරීම ව කර  ලදී. ඉ ත සඳ න් කර ඇති පරිදි, ේබන ා  විට ේමම පුේ ලයනන්  ැාත පදිශචි කිරීේබන 
සැලසුම ව සඳ ා සලකා බලනු ලැබ  ැත.  ේස  වුාද, ේකොට්ඨායේේ ග්රාම නිලධ්ාරීාරයනා විසින් අධික ාර්ෂා 
සමයනන්හීදී නිකුත් ේකේර  අ තුරු  ැ වීබන යවළිබඳ අාධ්ා ේයනන් සිටීමට ද  ම අ තුරු  ැ වීබන ාලට අනුා නිසි 
අයුරින් ක්රියනා කිරීමටද සවුන් දැනුාත් කර ඇත. තාද, ේමම ප්රේේයේේ ඇති ජල උමපේත් ජලයන වියනලි කාලේේදී 
පානියන අායයතා සපුරා  ැනීමට භාවිතා ේකේර  බා සවුන් සඳ න් කර ඇත. ආඳා ඇේම ජලයන ේමම ප්රේේය 
ාාසින් විසින්  ෑමට, ේස දීබන කටයුතු ස  ේා ත් අායයතා සඳ ා භාවිතා කරනු ලැේේ. 
 

9.1. පාමශයානට සම්බ් ා වූ ව ිරව තුතු ආනතා හය පාමශයාමවදී ලබයමදා ලද නිගයමශය සහ හළැඹි 

හකඟතය (මන්මුව: ඇමුණුෝ III) 

10. සැලිරන තුතු ෝඨාටෝක ාවයා ායරිසරික සහ සෝයජයීන බලා්ම්: NBRO සහ මක්් ත්රයත්කළි විසි්  

විමයුෂමන්  රිනයෝයගය   ත පතු වා සෝයජයීන සහ ායරිසරික බලා්ම් මහප වවදයෝ් ම්; සැලිරන තුතු 

බලා්ම් 
 

10.1 ජලන මහප මතත් බිම් වලට ඇය බලා්ෝ (වැටබිෝට ාහළ ප්රයමශයමව ඇය ඇළමද්ළ  ැං ය සහ මවාත් 

ජලයය වලට සිදුවින හැිර මවාස්කම් මහප වාවිත්ර වීෝ). මෝනට දිුකකයීනා සහ සිදුවීෝට නට ඇය බලා්ම් ද ායන 

ම ්ස් ඇය මක්ටමසු නදිිරීමම් කටතුතු වතරතුර ඇය වවදයාෝ  
 

යනන්ත්රසූත්ර ආදිේයනන් යවටේා  ේතම, දූෂක  ා අපවිත්රකාරක නිසි පරිදි බැ ැර ේ ොකිරීේමන් ස , තාාකාලික 
 බඩා ටැශකි ාල කාන්දු වීබන ාලින්, ාැඩිණේබන කබනකරුාන් විසින් ඝ  අපද්රාය  ා අපජලයන මුදා  ැරීේමන් ආඳා 
ඇේළහි ජලේේ ගුණාත්මක බාට අහිතකර බලපෑබන ඇතිවියන  ැකියි. 
 

10.2 ායැංශු ඛයදාන වීම් සහ මද්ළ ාහමගය මවාසව්ීම් 
 

ඉදිකිරිේබන කටයුතු සිදුේකේර  කාලසීමාා තුළ ායාපිතියනට අදාළ ප්රේේයේේ ඇති පාශශු ඛ්ාද යන වීේබන ප්රාණතාායන 
ඉ ළ  ගිනු ඇත.  ායනයනාබන අ තුර අාම කිරීේමන් පසු ඇතිා  කසල මුදා ැරීබන නිසා ස්ාභාවික  
 

10.3  ෝාය ෝානට සිදුවින හැිර බලා්ම් ( විමයුෂමන් ෝ ෝයගය න තයවකයලිකව වසය දැමීෝට සිදුවීෝ, වයහා 

තදබදන ඇයවීමම් වවදයාෝ)  
 

සබනපූර්ණේයනන් ේ ෝ අර්ධ් ායේයනන් මාර් යන ාසා දැමීම නිසා සතිේේ දි  ාල, ේපෝයන දි  ාල, කාර්යනාල ේීලාාම 
ාල, පාසැම ේාලාාට ( උදෑස , දිාා කාලේේ ස  සාස) තිිණයන  ැකි රථාා    ම ා ම ට අාහිරතා ඇතිවියන 
 ැකියි. ේමමගින් ශ්රී පාද සමේේදී ස  ේපොේ ෝ දි  ාල පුශචි දඹදිා  ැරඹීමට පැමිේණ  පදිකයනන්  ට ද ප්රධ්ා  
ායේයනන් අාහිරතා ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.   
 

10.4 මද්ළ ාහමගය ාහළ ප්රමශයනට නටිතල ාහසුකම් ලබයදීමම්දී ඇයවින හැිර බලා්ම් (ජල සැාතුෝ, වාජලන 

බැහැර ිරීමෝ, විදුලින ආදින) 
 

ේයනෝජිත  ායන අාදා ම අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  මගින් භූ ත ජල සශචිතයන ප ත ේ ලමින් වියනලි කාලේේ සැපයුම 
ප ත ේ ලීමට ේ  තු වියන  ැකියි. ස්ථානීයන ායේයනන්  ත් කළ ඉ ත බලපෑබන සැලකියන යුතු තරේබන ා  අතර ේමම 
ස්ථා යනට පමණ ව සීමාේී. 
 

10.5 වැටබිෝට නයබදව මහප ආස් ාමව (කණ්ඩිනට නහල, ාහල, මද්ළ ාහරට ාහලි්  නායදී වයමන් ) වධි 

වවදයාම් මහප ෝාය වවදයාම් ප්රමශයමව වතවත් වා නිවැසින්  
 

අස්ථාාර වූ කණ්ඩියනට යනාබදා ාාසස්ථා යනට  ත් නිේාස් කිසිා ව ේ ොමැති නිසා  ාන් බලපෑම ව ේ ොමැත. 
 

10.6 ායන වවෝ ිරීමමම් කටතුතු සිදුමකමරා මාමදස තුල පිි ටි වයයායර, කිෂිකගයෝය් ත මහප මවාත් කටතුතු 

සඳහය ායවිතය මකමරා ප්රමශය  
 

අස්ථාාර වූ කණ්ඩියනට යනාබදා ායාපාර, කිෂිකර්මාන්ත ේ ෝ ේා ත් කටයුතු සඳ ා භාවිතා ේකේර  ප්රේේය 
ේ ොමැති නිසා  ාන් බලපෑම ව ේ ොමැත.  
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10.7 වැටබිෝට නයබදව පිි ටි වයයායර, කිෂිකගයෝය් ත මහප මවාත් කටතුතු සඳහය ායවිතය මකමරා ප්රමශය 
 

අස්ථාාර වූ කණ්ඩියනට යනාබදා ායාපාර, කිෂිකර්මාන්ත ේ ෝ ේා ත් කටයුතු සඳ ා භාවිතා ේකේර  ප්රේේය 
ේ ොමැති නිසා ඉන් සිදුා  බලපෑම ේ ොසැලකියන යුතු තරබන ානු ඇත. 
 

10.8 වැටබිෝට ඇතුළු වීෝට මහප හන හරහය නයෝට මිනිසු් ට ඇයවින හැිර වවයයතය 
 

ේා ත් අායයතා සඳ ා ාැඩිණමට ඇතු ක වීමට මිනිසුන්ට විේය ෂේයනන් අායයතාායන ව ේ ොමැත.  ේස  වුාද, 
සිතාමතා ේ ෝ ේ ොදැනුාත්ා අ ාසර පුේ ලයනන්ේේ ඇතු ක වීබන ආදියන බලාේපොේරොත්තු වියන  ැකි අතර ක්රියනාත්මක 
කර ඇති යනන්ත්රසූත්ර, බර ාා  , විදුලියන ේ ෝ පුපුර  ද්රාය මගින් පාා සවු ට අාදා ම ව  මල වියන  ැක.  
 

10.9 ප්රමුඛ මස ඛයආර්ෂිත  ැටළු; මක්් ත්රයත්කළිව්  සඳහය වා සම්ෝත මක්් ත්රයත් වවයයතය වලි්  ඔබ්බට 

නා විමයුෂිත පිනවර  ැනීෝට සිදුවා වාාය මස ඛයයරක්ෂිත  ැටළු  
 

ායාපිතියන යනටේත් සිදුා  ාැඩකටයුතු බර යනන්ත්රසූත්ර ස  ඉදිකිරීේබන රථාා   ආදියන  ාවිතේයනන් මාර් ේේ ඉ ළ 
ස  ප ළ බෑවුබන ේදේකහිම සිදුේකේර  බැවින් කබනකරුාන්ේේ ස  ම ජ තාාේේ ේසෞඛ්යාර වෂිතතාායනට 
සැලකියන යුතු තරමක බලපෑම ව තිේේ. බර යනන්ත්රසූත්ර භාවිතා කරමින් සිරස් අස්ථාාර කණ්ඩි ප්රේේයයනක ාැේඩහි 
ේයනදීමට සිදුා  නිසා ඉ ළ බෑවුේබන  ායන අාම කිරීේබන කටයුතු ාල ේයනේද  කබනකරුාන්ට අධික අාදා ම ව 
තිේේ. ේමම ාැඩිණමට අදාළ ා  ේසෞඛ්යාර වෂිතතා  ැට ක සැලකියන යුතු තරබන ඉ ළ මට්ටමක ඇත.  
ේමම ාැඩිණමට අදාළ ා  ේසෞඛ්යාර වෂිතතා  ැට ක ේා ත් ෑ ෑම  ායනයනාබන අාදා ම අාම කිරීේබන ාැඩිණමක 
තත්ායනට ේබොේ ෝ ායේයනන් සමා කබන ද වායි.  ාන් ේපොදුේී  මුා  පාරිසරික ස  ේසෞඛ්යාර වෂිතතා  ැට ක 
පාරිසරික, සමාජයීයන කළම ාකරණ රාමුේී දී ආාරණයන කරනු ලැබ ඇත. ාැඩිණේබන දී කබනකරුාන්ේේ ආර වෂාා 
යවළිබඳා ලශසු තැබීේබන ේමඛ් ේයනහි 2003: කාර්යන තත්ායනන් ස  ප්රජා ේසෞඛ්යාර වෂිතතාායන  බන අශයේේ 2003 5: 
ආරක්ෂිත ආබනපන්  ස  ඇඳුබන පැළඳුබන  බන ේකොටේස  සවිස්තරාත්මකා ද වාා ඇත 
 

10.10 ළෝය මෝමහවර සහ බලයත් ශ්රෝන  
 

ළමා ේමේ ාර ස  බලාත් ශ්රමයන යවළිබඳා, ලශසු තැබීේබන ේමඛ් ේයන 2003: කාර්යන තත්ායනන් ස  ප්රජා 
ේසෞඛ්යාර වෂිතතාායන  අශයේේ 2003.3 ේකොටස යනටේත් සවිස්තරාත්මකා ද වාා ඇත 

11.  වයයාියන රිනයවට ාැැංවීෝට වවයය මනප යතය, කැෝැත්ත ප්රකයයාන, හකඟතයව සහ  වනුෝත ිරීමම් 
 

11.1. වයයාියන රිනයවට ාැැංවීෝ 
 

i. දිස්ත්රි ව ේමකබනාරයනාේේ අනුමැතියන  

ායාපිතියන ක්රියනාාට  ැශවීමට දිස්ත්රි ව ේමකබනාරයනාේේ අනුමැතියන ලබා ැනීමට සිදුානු ඇති අතර ේමහිදී 
ම ාමාතයාරයනා ස  දිස්ත්රි වකේේ ා කිා යුතු ආයනත  ස භාගී ා  දිස්ත්රි ව සබනබන්ධීකරණ කමිටුා  මුේී 
ායාපිති ේයනෝජ ා ඉදිරිපත් කළ යුතු ේී. ායාපිති කළම ාකරණ කකකේේ නිලධ්ාරිේයනකු ායාපිතියන යවළිබඳ 
විස්තර කරමින්  හි විවිධ් පාරිසරික ස  සාමාජයීයන  ැට ක ආදියන  ැ  නිරාාරණයන කරනු ඇත.  ම  ැට ක 
සබනබන්ධ්ේයනන් සාකච්ඡා පාත්ාමින් ේමම රැස්වීේබනදී  නුලබ  නිර්ේේය  ේමම පාරිසරක ස  සමාජයීයන 
කළම ාකරණ සැලසුම ක්රියනාාට  ශා  විට සැලකිමලට  ැේ නු ඇත.  

 

ii. සැලසුබන කමිටුේී අනුමැතියන   

ායාපිති කළම ාකරණ කකකයන ායාපිතියන සඳ ා රත් පුර ම   ර සභාේී සැලසුබන කමිටුේාහි අනුමැතියන 
ලබා නු ඇත.  

 

11.2 වැටබිෝ ාවයා රජමව නටම් වල වයයාියන රිනයවට ාැැංවීෝට හෝ රජමව නටම් ි මින් මේ වනුෝැයන 

ලබය ැනීෝ 
 

ායාපිතිේේ යනබන කාර්යනයනන් මාර්  රෂිත ාල ස  ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාාට අයනත් ඉඩබන ාල ක්රියනාාට 
 ැශේා  නිසා මීට අදාළ පාර්යා ාන්ේන් මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන ස  ශ්රී ලශකා ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් 
සභාායි. ඉඩබන ාලට ප්රවිෂ්ට වීමට, ඉදිකිරීබන කටයුතු කිරීමට, යනබන දෑ  ම ඉඩබන ාලින් ඉාත් කිරීමට ( ස්, පස්,  ම 
ස  පාෂාණ කුට්ටි ආදියන), ාූ  ඉදිකිරීමට ස  ේමේ යුබන  ා  ඩත්තු කටයුතු කිරීම සඳ ා NBRO, මාර්  
සශාර්ධ්  අධිකාරියන, ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා අතර අායය පරිදි  ක තාාන්ට  ළේඹනු ඇත. 
ාැඩිණේබන කටයුතු සඳ ා විදුලි බලයන සපයනා  ැනීමට ජාතික විදුලිබල මණ්ඩලේේ ප්රාේේය යන කාර්යනාලේයනන් ද 
අනුමැතියන ලබා ැනීමට සිදුානු ඇත. 
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11.3 ෝායෝ ාරිසර වධිකයරිමන් , වා සැංරක්ෂණ මදායගයතමම්් තුමව්  හය වාජීවී සැංරක්ෂණ 

මදායගයතමම්් තුමව්  වනුෝැයන ලබය ැනීෝ  
 

i. ායාපිති ාැඩිණම පාරිසරික ායේයනන් සශේීදී ප්රේේයයනන්හී යවහිටා ඇති ේ යින් දිස්ත්රි ව මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිේේ අනුමැතියන අායය ේී. (ක්රියනාාලියන සඳ ා ඇමුණුම IV බලන් )  

ii. තාද, ායාපිති ක්රියනාාලි ේ  තුේාන් සශර වෂිත යාක  ා සත්ත්ා විේය ෂ ඉාත් කිරීබන ද සිදුවියන  ැකියි. 

සශර වෂිත යාක ඉාත් කිරීමට දිස්ත්රි ව ේමකබනාරයනා  ර ා ා  සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුේාන් අනුමැතියන 

ලබා ැනීමට සිදුානු ඇත (ක්රියනාාලියන සඳ ා ඇමුණුම IV බලන් ). 

iii. පාරිසරිකමයන ේලස සශේීදී ප්රේේයයනක ාැඩිණම යවහිටා ඇතිනිසා, ා ජීවී සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා 

ායාපිති ාාර්තාා ව ඉමලා සිටි  ලදී; ක අනුා දුේර වකන්ද සඳ ා යවළිේයනළ කර  ලද පාරිසරක ස  

සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුම ස  ේයනෝජිත නිර්මාණ ාැඩ දැ වේා  ාාර්තාා ව ේමම 

ේදපාර්තේබනන්තුාට භාරේදනු ඇත. තාද, ායාපිති කළම ාකරණ කකකයන ායාපිතියන සඳ ා අනුමැතියන ලබා 

 න් ා විට ේමම ායාපිතියන නිසා (අායය ේී  බන) ේ ළිේපේ ළි ේකේර  ප්රේේය ස  ඉාත් කිරීමට සිදුා  

යාක විේය ෂ ආදියන යවලිබඳ ා ජීවී සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා ස  ා  සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා 

දැනුාත් ේකේරනු ඇත.   ා ජීවී සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා ස  ා  සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා දන්ාා 

ඇති පරිදි අනුමැතියන ලබාදිේමදී ාැඩිණම සවුන් විසින් නිරී වෂණයන ේකේරනු ඇත. 

 

11.4. මවාත් වනුෝැය 
 
 

i. පස්,  ම ස  ඛ්ි.ජ අඩශගු සුන්බුන් ප්රාා  යනට ස   බැ ැර කිරීමට ප්රාේේය යන භූ විදයා ස  පතම 

කාර්යනාශයේේ අනුමැතියන ලබා ත යුතුා ඇත 

ii. කැණීබන කටයුතු සඳ ා අනුමැතියන - භූ විදයා ස  පතම කාර්යනාශයේේ අනුමැතියන (අායය  බන පමණ ව) ලබා 
 ත යුතුයන.  

iii. අපද්රාය ස  යාකමයන කසල බැ ැර කිරීේබනදී රත් පුර ම   ර සභාේී සැලසුබන කමිටුේාහි අනුමැතියන 

ලබා නු ඇත. 

iv.  ම ේබෝර දැමීබන අායය ේී  බන ාැඩිණබන සඳ ා දිස්ත්රි ව ේමකබනාරයනා  ර ා ආර වෂක අමාතයාශයේේ 

දිස්ත්රි ව කාර්යනාලේයනන් ඊට අනුමැතියන ලබා ැනීමට සිදුානු ඇත. 

11.5 පුශ ලික නටම් ි මින් මේ වනුෝැයන/ කැෝැත්ත/ නීයෝන හකඟතය ලබය ැනීෝ 
 

ේමම ාැඩිණමට අදාළ ේ ොවියන  ැක. 

අනුමැතියන ලබා  ැනීම සඳ ා ා  අනුමා  කාලසට   ාගු අශක 1 හි දැ වේී. 

ා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 

වයයාියන රිනයවට ාැැංවීෝ 

දිස්ත්රික් මමකම්වරනයමේ වනුෝැයන 
අයනදුබනපත බාරදීම  
ායාපිතියන දළ ායේයනන් පැ ැදිලි කිරීම 
ද වා  අද ස් ාලට ප්රතිචාර දැ වවීම 
අනුමැති 

  
 
 
 
 

      

සැලසුම් කමිටුමී වනුෝැයන  

අයනදුබනපත බාරදීම 
ායාපිතියන දළ ායේයනන් පැ ැදිලි කිරීම 
ද වා  අද ස් ාලට ප්රතිචාර දැ වවීම 
අනුමැති 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

රජමව නටම් ි මිකළිව්  වා ෝය.ස.ව. සහ ලැං.වි.ෝ. ි  
වනුෝැයන 
අයනදුබනපත බාරදීම 
ද වා  අද ස් ාලට ප්රතිචාර දැ වවීම 
අනුමැති 
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12. ායරිසරික සහ සෝයජයීන කළෝායකරණන සැලසුෝ  
 

8 ස  9 ාැනි ේකොටස් ාලදී  ඳු ා න් ා ලද බලපෑබන ස  අාදා බන විේය ෂේයනන් සලකා බලමින් ේමම ාැඩිණමටම 
විේය ෂිත ා  අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  ේමම ේකොටසින් සාකච්ඡා ේකේර්.  
 

12.1 ාැවත ාදිැංචි ිරීමමම් කයගයන සැලසුෝ 
 

ේමම ායාපිතියන ේ  තුේකොට ේ    ැාත පදිශචි කිරීබන කිසිා ව සිදුේ ොා  බැවින් ේමම ාැඩිණමට අදාළ ේ ොේී.  
 

12.2 පුශ ලන්  නවත් ිරීමෝ  
 

ේමම ාැඩිණමට අදාළ ේ ොේී. 
 

12.3 හයනිනට ාත් වුහ, මසුවය සහ නටිතල ාහසුකම් නවත්ිරීමමම් ක්රෝමීදන 
 

ේමම ාැඩිණමට අායය ේ ොේී. 
 

12.4 වයයාිය කයගයනන්  නිසය මශාල / මහප මශාල ායවිතන වි මි වී නයෝ සඳහය හයනිරණරණ වවයයතය 
 

ේමම ාැඩිණමට අායය ේ ොේී. 
 

12.5 මෝෝ කයරාය සම්බ් ාමන්  සිදුකළ තුතු ප්රජය දැනුවත් ිරීමම් සහ වවමබපාන ම ්ටාැීෝ  
 

ාැඩිණම ආශ්රිතා ජිාත්ා  මිනිසුන්  ායනයනාබන අාදා ම යවළිබඳා දැනුාත් කිරීම ස  අාේබෝධ්යන ඇති කිරීම  
 

12.6 ායරිසරික/ සෝයජයීන කළෝායකරණ වවයයතය ාදාම් කර ත් නිගයෝයණකරණන 
 

ප ත පාරිසරික ස  සමාජයීයන ායේයනන් ාැද ත් නිර්මාණකරණ අායයතා අාම කිරීේබන ක්රියනාමාර්  සැලසුබන 

කිරීේබනදී සැලකිමලට  ැනීමට නිර්ේේය ේකේර්. 

 

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

   නිගයෝයණ වැං න 
මෝෝ වැටබිෝ සඳහය 

නිගයමශශිත ෝඨාටෝ 

i. ස්වායවික සම්ාත් කළෝායකරණන සහ සම්ාත් ප්රයස්තකරණන කරා ලද  නිගයෝයණ 

ම ා පරිමාණේේ  ස්ාැම ශුේධ් කිරීබන රහිත ා  පරිදි ස  ඉාත් කිරීමට සිදුා  යාක 

විේය ෂ  ණ  අාම ා  පරිදි නිර්මාණයන සැලසුබන කළ යුතුේී. ාැද ත් යාක විේය ෂ 

පාතී  බන කාා සුරැකීමට ප්රමාණාත් තරබන සැලකිලිමත් බාකින් යු වත වියන යුතු ේී. 

 

ඉතා අධිකයි 

ii. වයසභූමි වතර සම්බ් ාතයවන සහ ෝැංකට 
පාරිසරක ායේයනන් සශේීදී ාාසභූමි ාල ඇති යාක වියාල ප්රමාණයන ව ාු  ඉදිකිරීමට 
ේ ෝ ප්රේීයයන සඳ ා ේ ළිේපේ ළි කිරීමට අායය ාන්ේන්  බන ේ ෝ  ැුරරු කාණු 
ආදියන තැනීමට සිදු ේී  බන, ඉන් ඇති ා  බලපෑම ස්ථානීයන වුාත් නිර්මාණයනට 
ාාසභූමි, මශකඩ ස  යාක තීරු ආදියන සබනබන්ධ් කිරීේබන ක්රමේීද ඇතුළත් වියනයුතු ේී. 

 

 

අධිකයි 

iii. ජල සම්ාත් සැංරක්ෂණන 

 ායන අාදා බන අාම කිරීේබන කටයුතු ාලට පිෂ්ඨීයන ස  භූ ත ජලයන ඉාත් කිරීම 

ඇතුළත් ේී. ඉාත් කරනු ලබ  ජලයන සාේප් වෂ ායේයනන් ේ ොඳ තත්ායනක පාතී 

නිසියනාකාරා සැලසුබන කර  ලද නිර්මාණයනකදී ේමම යවටතට  න් ා ජලයන ා  

සතුන්ට පමණ ව ේ ොා අාට ප්රේේයේේ ජිාත් ා  ජ තාාේේ ස් ානීයන ජල 

 

ඉතා අධිකයි 

වා සැංරක්ෂණ මදායගයතමම්් තුමී සහ වාජීවී 
සැංරක්ෂණ මදායගයතමම්් තුමී  වනුෝැයන 
අයනදුබනපත බාරදීම 
ද වා  අද ස් ාලට ප්රතිචාර දැ වවීම 
අනුමැතියන                                                                                           

  
 

 
 
 

     

මවාත් වනුෝැය  
භූ විදයා  ා පතම කාර්යනාශයයන 
ආර වෂක අමාතයාශයයන (අායයතාායන මත පද බන ේී) 

        

පුේ ලික ඉඩබන ාල හිමිකරුාන්ේේ අනුමැතියන/ කැමැත්ත 
ලබා ැනීම 
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අාය්යන තා ස  ේ දරේදොර ාැඩ කටයුතු සඳ ාත් , ඇතැබනවිට පානියන අායයතා සඳ ා 

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

වියනළි කාලේේ ජල හි යන ව පාති  බා උපේේය  සැසිේේදී නිරාාරණයන ා  ලදී. 

iv. ජල සැාතුම් වලට බයාය ාැමිණීෝ 
අාම කිරීේබන ාැඩ සිදුේකේර  කණ්ඩියන ආශ්රිතා ඇති ජල ලාලාශ්ර කක පුේ ල ේ ෝ 
ේපොදු ජල සැපයුම ව ේලස භාවිතා කරයි  බන,  ම ක්රියනාකාරකබන ේ  තුේාන් භූ ත ජල 
මට්ටම ප ත දැේම  බැවින්  ම ජල ලාලාශ්රයනට ඉන් බලපෑම ව ඇතිවියන  ැකියි.  ාන් 
අාස්ථාාන්හිදී,  ම ප්රජාාන් සඳ ා ේා ත් විකමප ජල සැපයුම ව (තාාකාලික ේ ෝ 
ස්ථීර ායේයනන්) සපයනා දීේබන ාැඩ යවළිේාල ව නිර්මාණේේ ඇතුලත් වියන යුතුයන.  

  

මධ්යමයි 

v. මස ් දගයනයත්ෝක මලස ඔබිා නිගයෝයණකරණක වවයයතයවන 

ේසෞන්දර්යනාත්මකා සශේීදී පරිසරයනක ඉදිේකේර  විට සැලසුේබන දියය දූෂණයන අාම 
කරාමින් ස්ාභාවික පරිසරයන සම  මැ වින් මුසු වී යන  ආකාරේේ ාු  ඇතුලත් 
කිරීම යවළිබඳා සලකා බැලියන යුතු ේී.  ාන් සුදුසු අාම කිරීේබන ාු  සැලසුබන 
කිරීේබනදී භූ දර්ය  නිර්මාණ ිකමයවේයනකුේේ ස  ලබා  ැනීම ාැද ත්යන. 

 

 

ඉතා අධිකයි 

vi. හරිත ායරිසරික ලක්ෂණ සලකය බැීනෝ 

ේබොේ ෝ අාම කිරීේබන ාැඩ පාරිසරික විදයාත්මක ායේයනන් සශේීදී ාාසභූමි තුළ 
සිදුා  නිසා නිර්මාණයනට  ැකි පමණ  රිත පරිසර ල වෂණ  කතු කර  ැනීමට 
සලකා බැලියන යුතු ේී.  කාා  බන:  පාශශු ඛ්ාද යන පාල යන කිරීමට  ම ේපේදේස ම 
ාැේා    ාැල ේයනොදා  ැනීම,  පරිසරේේ වජා විවිධ්ත්ායන සුරැකීමට යාක මිශ්ර 
ායේයනන් ේයනොදා  ැනීම, ආක්රමි.ක වියන  ැකි යාක ාර්  ේයනොදා ේ ො ැනීම, 
ඉදිකිරීේබන කටයුතු සඳ ා කැණීබන ද්රාය භාවිතයන යන ාදියනයි.  

 

 

 

ඉතා අධිකයි 

vii. කම්කළිව් මේ/ ාදිකන් මේ සහ ප්රමශය වයසී් මේ සුර්ෂිතතයවන 

ඉදිකිරීේබන කටයුතු සිදුා  අතර කණ්ඩියන ේ ෝ  ායන සක්රියන වී කබනකරුාන්ට ස  

පදිකයනන් ේාත ඉන් අාදා ම ව  මල වියන  ැකියි.  ම නිසා,  ැටී ස  ආර වෂක දැම 

ාැනි නිර්මාණයනටම ඇතුළත් කර  ලද ආර වෂක ක්රේමෝපායනන් ේමහිදී සලකා බැලියන 

යුතුේී. 

 

 

 

 

ඉතා අධිකයි 

viii. ායැංශු ඛයදාන ායලාන ිරීමමම් ීතුහ 

ජල අපා   කළම ාකරණේේදී ජලයන යවටතට ේ   ේබෝකුා ව  ර ා අසල 
දියනපරකට  කතු කිරීම සිදුේකේර්.  ාැසි කාලාලදී ේමම කාණු ාල ජල ප්රාා  
සැලකියන යුතු ේලස ඉ ළ යනා  ැකි අතර ේමමගින් ඇළ පතුල  ා ඉවුරු ඛ්ාද යනට 
ල වවියන  ැක.   බැවින්  ාන් ජල ප්රාා  ස්ාභාවික ඇළේදොළ ාලට යවවිසීේබන ේී යන 
අාම කිරීම සඳ ා ප්රාා  ේී යන මන්ද යන කර  ීයු  ප්රමාණාත් පරිදි 
නිර්මාණයනට   ව කිරීමට සැලකිලිමත් වියන යුතුයන.  ස්ථායිකරණ ාැඩිණම ආසන් ේේ 
ඇල මාර්  ස  ේබෝ වකු තිේේ  බන සැලැස්ේමහි ේබනාා  ේාේසසින්ම ඇතුළත්  වියන 

යුතුයන.   නහල ජලජ ජීවී විවිාත්වනක් සි ත ස්වයායවික ඇළ ෝයගය නක් ායනිනන 

බ්වුමම් ායමුල ප්රමශයනට ආස් ාමන්   ලය නයි.  
 

 

 

 

තරම ව ඉ ළයන 

ix. නදිිරීමමෝ්  ාසු ාටත්තු හය මෝමහතුම් වවෝ නිගයෝයණ 

ේමහිදී ජලාපා   කළමණාකරණයන සඳ ා ගුරුත්ා කාණු ාැනි නිෂ්ක්රියන ිකමප  වරම 

සලකා බැලියන යුතුයන. කාණු අාහිර වීම ාළ වාා  ැනීම සඳ ා නිාැරදි පයිප්ප 

විෂ්කබනභ, සිදුරු විෂ්කබනභ ස  සවිකර  ේකෝණයන  නිාැරදිා සලකා බැලියන යුතුයන.    

ස්ාාභාවික ඇළේදොළ ාලට ජලයන බැස්වීමට අේප් වෂා ේකේර්  බන,  ඩත්තුා අාම 

ීයු  ස  ඛ්ාද යනට සේරොත්තු ේද  ේමන්ම ේරොන්මඩ ේකොටු කර රඳාා  ැේ   

ආකාරේේ සැලසුබන අන්තර් ත කළ යුතුයන.   

අස්ථාාර වූ ීයු යනන් සඳ ා ප්රේේයේේ ේේයගුි.ක තත්ත්ායනන්ට සේරොත්තු දීේබන 

 ැකියනාා සහිතා කමපාති  අයුේර් ේරීයන භාවිතා කිරීමට ප්රේීයබන වියන යුතුයන. ාාේන් 

භාවිතා කරනු ලබන්ේන්  බන දිරායනාම ාලකාල   වරම සලකබැලියන යුතු අතර 

ේරොන්මඩ මගින් භූ ත කාණු අාහිර වීේබන  ැකියනාා ව පාතී  බන ජිේයනෝ ේට වස්ටයිම 

ආදියන භාවිතා කළ යුතුයන.   

 

 

 

ඉතා අධිකයි 

 

 
  

12.7  නදිිරරිමම් කටතුතු සිදුමකමරා කයලසීෝයව තුළ සිදුවා වි තකර බලා්ම් වවෝ ිරීමෝ  
 

12.7.1 නදිිරීමම් මක්් ත්රයත්කළිව්  නදිිරීමම් වදිනර තුළ ායරිසරික හය සෝයජ කළෝායකරණ වවය්නතයව් ට 

වනුකූල වීමම් වවයයතයවන  
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පාරිසරික ස  සමාජීයන බලපෑබන අාම කිරීම  ා කළම ාකරණයන කිරීම සඳ ා  ැේ   ක්රියනාමාර්  සාමා යේයනන් 
සියනුම  ායනයනාම අාම කිරීේබන ාැඩිණබන සඳ ා ේපොදු ේී.  ේමම බලපෑබන ාලට ේබොේ ෝ ායේයනන් ේ  තුාන්ේන් 
ඉදිකිරීේබන කටයුතුයන.   බැවින්  ම බලපෑම අාම කිරීම ඉදිකිරීබන ේකොන්ත්රාත්කරුේේ ා කීම ව බාට පත්ේී.  
ඉදිකිරීබන ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ේේ ලශසු ේමඛ් යනට ඇතුළත් කිරීම සඳ ා “ේකොන්ත්රත්කරු විසින් ඉදිකිරීබන කටයුතු 
අතරතුරදී පාරිසරික, සමාජයීයන  ා ේසෞඛ්යන ස  ආර වෂණ (ES & HS) කළම ාකරණයන කිරීම සඳ ා අනුූලල 
වීේබන අායයතාායන” යවළිබඳා ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන විසින් විස්තරසහිත ේමඛ් යන ව සකසා 
ඇත.     හි ප්රධ්ා  අශය ේමම ාැඩිණම සඳ ා අදාළ ා  ප්රමාණයනට ප ත ාගුේී (ාගුා 3) සාරාශය කර ඇත.   
ාැඩි විස්තර සඳ ා ඉදිකිරීබන ේකොන්ත්රාත්කරුාන් සඳ ා ා  ESMP පරිය ල යන කරන් .  
 
ේකොන්තාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කර  ලශසුේී ESMP ාැඩ යවළිේාල ක්රියනාත්මක කර  අයුරු අන්තර් ත වියන යුතු 
අතර ක සඳ ා සහුේේ නිපුණතාායන යවළිබඳ සාධ්ක ද ඉදිරිපත් කළ යුතුයන.  ESMP සඳ ා ා  යවරිාැයන ේා ම 
ේ වීබන අයිතමයන ව ේලස දැ වවියන යුතුයන.  ේතෝරා ත් ඉදිකිරීබන ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් පාරිසරික ස  සමාජ 
කළම ාකරණ ාැඩයවළිේාල විස්තරයන ව ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ායාපිති කළම ාකරණ කකකේේ අනුමැතියන ඊට 
ලබා ත යුතුයන. 
 

ාගු අශක 3: ඉදිකිරීබන ේකොන්ත්රාත්කරු පාරිසරික, සමාජයීයන ස  ේසෞඛ්ය ආර වෂණයනට අනුූලල වීේබන 
අායයතාායන 
ායරිසරික සෝයජයීන 

කලෝායකරණ සැලසුෝට 

වනුකූල වීෝට නදිිරීමම් 

මක්් ත්රයත්කළි සතු ව ම ෝ  

ාම් මමඛානට වනුව මන්මු 

වැංකන 

වයිතෝන වයයාියනට ඇය වදයළත්වන 

2002.  සැායරිසරික සහ සෝයජයීන වධීක්ෂණ කටතුතු  

2002.2 1) ාැඩිණම තුළ  බඩා කිරීබන අතියයින්ම අදාළ ේී  

2002.2 2) යේද ස  කබනප   අදාළ ේී (රාත්රී කාලේේ නිකුත් 
ේකේර  යේද නිසා ා ජීවීන් ේකේරහි) 

2002.2 3) ේ ොඩ ැගිලි ාල සිදුවියන  ැකි ඉරිතැලීබන ස   ානි අදාළත්ායන ව  ැත  

2002.2 4) කසල බැ ැර කිරීම  අදාළ ේී (ආසන් ේේ ේදොළ ප ර ව 
 ලා බසී) 

2002.2 5) කැළිකසල බැ ැර කිරීම  අතියයින්ම අදාළ ේී (ේදොළ ප ේර් ස  
මාර් ේේ ර වෂිත ේපේදසකි) 

2002.2 6) දුහුවිලි පාල යන කිරීම  අතියයින්ම අදාළ ේී (පදිකයනන් ේාත) 

2002.2 7) ඉදිකිරීේබන ද්රාය ස  අපද්රාය ප්රාා  යන  අදාළ ේී  

2002.2 8) ජලයන   අතියයින්ම අදාළ ේී (ේදොළ ප ර ව 
අසළ පාතී) 

2002.2 9) තුරුළියන ස  සතාසිවුපාාන් අතියයින්ම අදාළ ේී (බෑවුමට ඉ ළින් 
ා  ලැ ැබ ව යවහිටා ඇත) 

2002.2 10) ේභෞතික ස  සශස්කිතික සබනපත්  අදාළ ේ ොේී 

2002.2 11) පාශශු ඛ්ාද යන  අතියයින්ම අදාළ ේී (ය ඝ්ර බෑවුම ව ස  
අසල ේදොළ ප ර ව පාතී) 

2002.2 12) පස දූෂණයනට ල වවීම  අදාළ ේී  

2002.2 13) පස් කැම්ම  අදාළ ේී  

2002.2 14)  ම කැඩීම  අදාළ ේ ොේී  

2002.2 15) රථාා   ස  යනන්ේත්රෝපකරණ  ඩත්තු කිරීම  අදාළ ේී  

2002.2 16) ේපොදු ජ තාාට බාධ්ා පැමිණීම අදාළත්ායන අඩුයන  

2002.2 17) ේස ාා ස  මාර් යන ේදපස ප සුකබන  

 

අදාළ ේී (මාර් යන ව පාතී) 

2002.2 18) දියය පරිසරයන ාැඩිදියුණුා  

 

අතියයින්ම අදාළ ේී (මාර් ේේ 
ේසෞන්දර්යනාත්මක ායේයනන් සශේාදී 
ේකොටස් ාල සිදුේී ) 

2002 -5. ායරිසරිකෝන 

වධීක්ෂණ කටතුතු  

ලාලික සමී වෂණ (ාාතයන, ජලයන,  යේදයන, කබනප , 
පැුමබන සමී වෂණ) 

ස්ථානීයන අධී වෂණ සැලසුම බලන්   

ඉදිකිරීබන කටයුතු සිදුකර  අතරතුර සිදුකර  
සමී වෂණ (ාාතයන, ජලයන,  යේදයන, කබනප , 
පැුමබන සඳ ා සමී වෂණ) 

ස්ථානීයන අධී වෂණ සැලසුම බලන්  

ක්රියනාත්මක ා  අදියනර තුළ සිදුා  සමී වෂණ වාකමයවතයන 
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ාාර්තාකරණයන ස  ාාර්තා තබා ැනීම අදාළ ේී 

2003. වැමටි  මනමදා තත්වන්  සහ ප්රජය මස ඛයයරක්ෂිතතයවන 

2003.2 ආර වෂාා සැපයීම ස  සන්නිේීද යන කිරීම අතියයින්ම අදාළ ේී (අස්ථාාර බෑවුබන/ 
පදිකයනන්/ යනන්ේත්රෝපකරණ) 

2003.3 ළමා ේමේ ාර ස  බලාත් ශ්රමයන අදාළ ේී 

2003.4 ආර වෂාා සබනබන්ධ් ාාර්තාකරණයන ස   දිසි 
අ තුරු යවළිබඳ දැනුබනදීම 

අතියයින්ම අදාළ ේී 

2003.5 ආර වෂක ආබනපන්  ස  ඇඳුබනපැළඳුබන අතියයින්ම අදාළ ේී 

2003.6 ආර වෂක යවරි වසුබන අතියයින්ම අදාළ ේී 

2003.7 ප්රථමාධ්ාර ප සුකබන  අතියයින්ම අදාළ ේී 

2003.8 ේසෞඛ්යාර වෂිතතා ේතොරතුරු ස  පුහුණු  අතියයින්ම අදාළ ේී 

2003.9 යවරියනත උපකරණ ස  සුදුසුකබන ලත් 
ක්රියනාකරාන් න් 

අදාළ ේී  

වදයළ මී: ේමම අශයයන ේපොදුේී සෑම ාැඩිණමකටම අදාළ ා  පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුම ව ේලස  ේමම 
ාැඩිණමට ද අදාළ ේී. 
වයයයි් ෝ වදයළ මී: ාැඩිණමට අදාල පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුමේමහි අඩශගු කරුණු පාරිසරික 
ාැඩයවළිේාල විස්තරයන සැකසීේබනදී භාවිතා කිරීමට ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් විේය ෂ අාධ්ා යන ේයනොමු කළ යුතුයන. 
වදයළ වින හැක: ායාපිතියන  ක්රියනාාට  ශා  අතරතුර අදාළ ා  ක ක අශ යන අනුා ේමම පාරිසරික ස  සමාජයීයන 
කළම ාකරණ සැලසුම  භාවිතා කළ යුතු ේී. 
වදයළ මා්මී: අ ාාරණයන වූ තත්ායනන් යනටේත් ේමම ේකොටස ේමම ාැඩිණම සඳ ා අදාළ වියන ේ ො ැක  
විකමප: අාය්යන වුා ේ ොත් පමණ ව  වරියනාත්මක කල යුතු ේී. 
විකමා: අායය වුා ේ ොත් පමණ ව  වරියනාත්මක කල යුතු ේී. 
ස්ථයනීන වධීක්ෂණ සැලසුෝ බල් ා: ේකොන්ත්රාත්කරු ාැඩිණමට විේය ෂිත අධී වෂණ සැලැස්ේමහි සඳ න් පරිදි අධී වෂණයන 
කටයුතු කිරීම සඳ ා බැඳී සිටී. 
මන්මුව: ායරිසරික සෝයජයීන කලෝායකරණ සැලසුෝට වනුකූල වීෝට මක්් ත්රයත්කළි සතු ව ම ෝ 

 
 

12.7 වැටබිෝට විමයුෂිත වවායාම් වවෝ ිරීමෝ   
 

ප ත දැ වේාන්ේන් ඉදිකිරීබන කාලයන තුළ ායාපිතියන විසින් ක්රියනාත්මක කිරීමට අේප් වෂිත ාැඩිණමට විේය ෂිත 

අාධ්ා බන අාම කිරීේබන යවයනාර ේී.  

 

ාගු අශක 4: ස්ථානීයන පාරිසරික සමාජයීයන ස  ේසෞඛ්යාර වෂක අාම කිරීේබන යවයනාර   
 

වවෝ කළ  තුතු වැං න වයයාියන රිනයවට 

ාැැංවීමම් වදිනර 

ව ම ෝ 

i. නදි ිරීමම්  වවධින තුළ ඛයදාමන්  වා බලා්ෝ වවෝ ිරීමෝ 

ාැසි කාලාලදී ාැඩිණම තුල ේ ළි ේපේ ළි කිරීබන, බෑවුම ේා ස් කිරීම, පස් 
ඉාත් කිරීම ආදියන අාම කිරීම නිර්ේේය කරනු ලැේේ.   බැවින්, ාර්ෂා කාලයන 
ඇරඹීමට ේපර කණ්ඩියන ඉ ළ ේපේදේස  ඉදිකිරීබන කටයුතු වියනළි කාලයන 
අතරතුර සිදු කිරීමටත්  ැකි පමණ  ාන් ක්රියනාකාරකබන ාර්ෂා කාලේේ 
සිදුකිරීම අාම කිරීමටත් විේය ෂ අාධ්ා යන ව ේයනොමුකළ යුතුේී. ේමයන 
ායාපිති සැලසුබනකරණයන සිදුකර  අදිේයනේර්දී සලකා බැලියන යුතුයන.  

 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

ii. ආක්රෝික විමයුෂ: ඛ්ාද යන අාම කිරීම සඳ ා ාි වෂලතා භාවිතා 
කිරිේබනදී ආක්රමි.ක විේය ෂ ේයනොදා ේ ො ත යුතුයන. ාි වෂලතා 
ආාරණ සඳ ා  ම ප්රේේයයනට අේීි.ක යාක ේතෝරා  ත යුතුයන. 
ාි වෂලතා ආාරණ සඳ ා ේයනොදා  න් ා යාක සඳ ා ා ජීවී 
සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා මඟින් අාසර ලබා  ත යුතුයන. 
ාි වෂලතා ආාරණ සඳ ා ලපටි  ස් ලබා  ැනීමට අායය  බන ේපර 
කර  ලද දැනුබන දිමකින් පසුා ා  සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුේී 
පැල තාා කින් කාා ලබා  ත  ැකියන. 

ඉදිකිරීබන අදියනර ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  
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iii. නදිිරීමම් කටතුතු සඳහය වවයය සහයනක වුහ තැනීෝට  ස් කැපීෝ: ේමො ම 

ේ  තුා ව මත වුාද ේකොන්ත්රාත්කරුට නදිිරීමම් කටතුතු සඳහය සහනක් මලස 

ප්රමශයමව ාවයා  ස් කැපීෝ සිදු කළ මා්හැක. අායයම අාස්ථාාකදී  ැර 
අන් සියන කම අාස්ථා ාලදී පලශචි  ා ආධ්ාරක ාු  සඳ ා 
ේකොන්ත්රාත්කරුාන් විසින් දැාමයන ේ ොා  ද්රාය භාවිතා කිරීම අනිාර්යන ේී. 
ේකොන්ත්රාත්කරුේේ ේකොන්ේේසි ාල ඉදිකිරීබන කටයුතු සඳ ා ප්රේේයේේ 
පාති  දැා භාවිතා කිරීම ේ ොකළ යුතු බා දැඩිා අාධ්ාරණයන කර තිිණයන 
යුතුයන. 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

 iv. නදිිරීමම් වාද්රවය බැහැර ිරීමෝ 

නදිිරීමම් වාද්රවය බැහැර ිරීමෝ සබනබන්ධ්ේයනන් ේකොන්ත්රාත්කරු විේය ෂ 
අාධ්ා යන ව ේයනොමුකළ යුතුයන.  ාන් අපද්රාය ජ  යන වුාේ ොත් කාා ේස දී 
ේ ොයන  ේලස ම ාේලස ේ ොඩ  සා ායාපිති කළම ාකරණ කකකයන විසින් 
අනුමත කර  ලද ක්රමේීදයනට අනුා බැ ැර කිරීම කළ යුතුේී.  කිසිවිේටකත් 
ඉදිකිරීබන අපද්රාය අසල ේදොළප රට ේ ෝ අාට ජලජ යාක පේධ්තියනට මුදා 
 ැරීම සිදුේ ොකළ යුතුයන. 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

v. මාර්  ර වෂිත ආශ්රිතා ඉදිකිරීබන කටයුතු සිදු කර  නිසා වයහා තදබදන 

ායලාන ිරීමෝ සම්බ් ා සම්රණගයණ සැලැස්ෝක් ේකොන්ත්රාත්කරුේේ 
ාාර්තාේී සඳ න් වියන යුතුයන.  

 

ඉදිකිරීබන අදියනර  ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

vi. දුවිලි ායලක මාරා ායවිතන 
අධික දූවිලි ේ ෝ ාායු උත්පාද  ක්රියනාකාරකබන බලාේපොේරොත්තු වියන  ැකි  බන 
විේය ෂ ේපර  ආදියන භාවිතා කළ යුතුයන 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

vii. නදිිරීමමම් කටතුතු සඳහය ජලන 
ඉදිකිරීබන සඳ ා ජලයන ලබා  ත යුත්ේත් අනුමත ස්ථා  ාලින් පමි. 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

viii. ප්රජය ජල සැාතුෝ  
අස්ථාාර වී ඇති කණ්ඩියනට යනාබදා තිේබ  ජල  ලයන ඉදිකිරීේබන අදියනර තුළ 
බලපෑමකට ල වේ ොා  පරිදි නිසි ේලස ස්ථාප යන කළ යුතුේී. 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

ix.  ෝාය ෝානට සිදුවින හැිර බලා්ම් ( විමයුෂමන් ෝ ෝයගය න තයවකයලිකව 

වසය දැමීෝට සිදුවීෝ, වයහා තදබදන ඇයවීමම් වවදයාෝ) 
ේමම ාැඩිණමට විේය ෂිත කළම ාකරණ සැලසුමට අනුූලලා 
ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් අනු ම යන කර  විධිමත් ාා   පාල යන ව තිිණයන 
යුතුයන.  මාර්  අ තුරු ඇ වීේබන සශඥා/පුාරු ස   පුහුණුා ලත් ස්ිකර 
මුරකරුාන්  ඇතු ක නිසි මාර් ාර වෂක ාැඩයවළිේාල ව ේබන සඳ ා ඇතුළත් 
වියන යුතුයන. 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

x. කම්කළිව් මේ මස ඛයයරක්ෂයව   
ාැඩිණේබන කබනකරුාන්  ට අධික අාදා ම ව යනටේත් ාැේඩහි ේයනදීමට සිදුා  
නිසා පාරිසරික  ා සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුමට අනුා ක්රියනාකිරීමට 
ේකොන්ත්රාත්කරු සතු ා කීම ේමඛ් ේේ B ේකොටේස  “ාැඩකිරීේබන තත්ායනන් 
ස  ප්රජා ේසෞඛ්යාර වෂිතතාායන” යනටේත් දී ඇති නිර්ේේය ක්රියනාාට  ැශවීම 
අතියයින්ම ාැද ත් ේී. ේමම නිර්ේේය නිසි සශවිධ්ා ාත්මක  ා සුර වෂිතතා 
අධී වෂණ පේධ්තියන ව තුළින් ප්රේීයබනස  ත ේලස අනු ම යන කළ යුතුේී. 
මීට අමතරා, ාර්ෂා සමේේදී අස්ථාාර කණ්ඩි ාල ාැේඩහි ේයනදීම අතියයින්ම 
අ තුරුදායනක බැවින් ප්රමාණාත් කාලයන ව ද වාා ාැඩ  තර කළ යුතුේී. 
කබනකරුාන්ේේත් පදිකයනන්ේේත් සුර වෂිතතාා ත වුරු කර ැනීමට ම ා 
අ තුරු  ැ වීේබන පේධ්තියන ව ස  පූර්ණ කාලී  මුරකරුේාකු ේයනදීම දැඩිා 
නිර්ේේය ේකේර්. අ තුරුදායනක ස්ථා  ාල ආර වෂක බාධ්ක ස  ආර වෂක 
දැම ස්ථාප යන කිරීේමන් කබනකරුාන් ස  පදිකයනන් පාෂාණ කුට්ටි පතිත 
වීේබන අාදා ේමන් ආර වෂා කළ යුතුේී. 

 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

xi. වැට කරා මීලයව්  
ඉදිකිරීබන කටයුතු දිාා කාලයනට පමණ ව සීමා වියන යුතුයන.  ආර වෂිත  ැට ක  ා 
යේදයන  ා කබනප යන ේ  තුේාන් ා ජීවින්  ට සිදුා   ානියන අාම කිරීම 
සඳ ා කිසිම ේ  තුා ව මත ප.ා. 6 න් පසු ාැඩ කිරීම අනුමත ේ ොේකේර්. 

ඉදිකිරීබන අදියනර  ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

x. වැටබිෝට ඇතුළු වීෝට මහප හන හරහය නයෝට මිනිසු් ට ඇයවින හැිර 

වවයයතය 
ේකොන්ත්රාත්කරුේේ පූර්ණ කාලී  මුරකරුාන් විසින්, දැනුාත් කිරීබන මඟින්  ා 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  
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අාාාදාත්මක පුාරු  මගින් ාැඩිණමට අ ාසරේයනන් ප්රේීය වීබන ආදියන 
ම  රාා  ත යුතුයන. 

xi. නදිිරීමමම් කටතුතු වතරතුර දියය දූෂණයන  ැකිපමණ අාම ා  පරිදි මාය 

මලස වැටබිම් ාරිසරන ාවත්වයම ා නය තුතුමී.   
ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

xii. විවිත ස්ථයා වල ෝලාහ ිරීමෝ හය කුණු දැමීෝ  
 ඇතිවියන  ැකි ජල / පස දූෂණයන යවළිබඳ  ැට ක ප ත ක්රම මගින් අාම කර ත 
 ැක. 

i. ජලයන දූෂණයන  ා ජලයන  ර ා අතුා  ආසාද ,විාිත බැ ැර කිරීම 
ේ  තුේාන් ප ල ජාල ප්රේේය ාල ජල භාවිතයනට ඇතිා  බලපෑබන 
යවළිබඳ දැනුාත් කිරීම 

ii. ාැඩිණම ආසන් ේේ කබනකරුාන්ට ාැසිකිළි ප සුකබන සැපයීම 
iii. ේස ාකයනන්ේේ සනීපාර වෂක ක්රියනාකාරකබන  ැ  

සුපරී වෂාකාරීත්ායන ස  අධී වෂණයන කිරීම 
iv. ේමම ේකොන්ේේසි උමලශඝ යන කර  ේස ාකයනන්ට දඬුාබන කිරීම.  
v. ේස ාකයින්ට ාැඩිණම තුළ සනීපාර වෂක ප සුකබන සැපයියන යුතු 

අතර, සනීපාර වෂක අපද්රාය නිසි ේලස බැ ැර කළ යුතුයන 

 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

xiii. වාවසර දටනම් ිරීමම්, ේසාාබාද ම සුරැකීේබන ා කීම ස   නීතියන කඩ 
කරන් න්  ට ලැේබ  දඬුාබන ආදියන යවළිබඳ කාර්යනමණ්ඩලයන දැනුාත් 
කිරීම.  

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

xiv. ලැී ිනනි ඇය වීෝට තුඩු දින හැිර  ැසිරීබන ේසාාබාද ම සුරැකීේබන පාරිසරික 
ා කීම ස  සිතාමතා සිදුකර  ගිනි තැබීබන ාලට  ේරහිා ඇති ේරගුලාසි 
ආදියන යවළිබඳ ේකොන්ත්රාත්කරුේේ කාර්යනමණ්ඩලයන දැනුාත් කිරීම. ාැඩිණම 
තුළ ගිනි තැබීබන ත  බන කිරීම. 

 

ාැඩිණම සැකසීම 
ස  ඉදිකිරීබන  

ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු  

 
 

12.8 වැටබිෝට ඇතුළු වීෝට මහප හන හරහය නයෝට මිනිසු් ට ඇයවින හැිර වවයයතය 
 

ේමම ාැඩිණම සඳ ා ඉදිකිරීබන අදියනර තුළ ප ත ද වාා ඇති අධී වෂණ සැලසුම ක්රියනාත්මක කිරීම දැඩි ේලස 
අාධ්ාරණයන කරනු ලැේේ. මීට අමතරා පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුමට අනුූලල වීමට ඉදිකිරීබන 
ේකොන්ත්රාත්කරු සතු ා කීම  බන ේමඛ් ේේ අඩශගු අධී වෂණ ක්රියනා පටිපාටියන ද ක්රියනාත්මක කළ යුතුයන.  
 
 

ාගු අශක 5: පාරිසරික  ා සමාජ අධී වෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීබන අදියනර 
වධීක්ෂණ 

වවයයතයවන  

ාරයමිතී්   වයර  ණා  

i. ලාලික නිරී වෂණ  ේදොළ ප ේර් ජලේයනහි ගුණාත්මකභාායන  
ාැඩ ආරබනභයනට ේපර අධි අාදා බන නිේාස් ාල 
පැුමබන පරි වෂාා 
භූමි කබනප  
පසුිණබන යේදයන මැනීම 
ාාතේේ ගුණාත්මක බා: අශශු 

ාර ව* 

- 

- 

ාර ව* 

ාර ව* 

 
 

ii. ඉදිකිරීේබන 
කටයුතු 
ේකේර  
අතරතුර  

ේදොළ ප ේර් ජලේයනහි ගුණාත්මකභාායන  
 

බැවුම කැම්ම සිදු කර  කාලයන අතරතුර, 
ේපොලා විදීබන සිදුා  අතරතුර (සෑම මසකම)  

අධි අාදා බන නිේාස් ාල පැුමබන පරි වෂාා 
 

- 

භූ කබනප  - 

ඉදිකිරීබන නිසා ඇතිා  ේඝෝෂාා  
 

අධික යේද ජ  යන ා  කාල තුළ* 

ාාතේේ ගුණාත්මක බා: අශශු මසකට ාර ව*   

iii. ාා   ාලින් 
සිදුා  
විේමෝච   

අදාළ සියනුම යනන්ේත්රෝපකරණ / ාා   සඳ ා අදාල ා  පරිදි විේමෝච  පාල  පරී වෂණ ස තිකයන 
තිිණයන යුතුයන - උපේේයකාරයනාේේ ාැඩිණබන බාර පාරිසරික  ා සමාජයීයන නිලධ්ාරියනා විසින් පරී වෂා 
කළ යුතුයන  
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iv. අධී වෂණ 
ආයනත යන  

* පැුමබන සමී වෂණ  ැර ේසසු පරාමිතීන් සඳ ා මධ්යම පරිසර අධිකාරිේේ ලියනාපදිශචි වී ඇති සුදුසු 
ස්ාාධී  නිරී වෂණ ආයනත යන ව 
** ායාපිති කළම ාකරණ ආයනත යනට යවළි ත  ැකි ආයනත යන ව මගින් පැුමබන සමී වෂණ 
පැාැත්වියන යුතුයන. 

v. ාාර්තා කිරීබන 
අායයතා  

ජලමව ුකණයත්ෝකායවන – මධ්යම පරිසර අධිකාරියන විසින් ප්රකායයනට පත් කර  ලද පාති  පරිසර 
ජල තත්ත්ා ප්රමිතීන් සම  සැසඳීම, 2017 
වැට ආරම්ානට මාර වධි වවදයාම් නිමවස් වල ාැලුම් ාරික්ෂයව - ාිත්තීයන ාාර්තාා ව වියන යුතුයන  

භූ කම්ාා - යනන්ත්රසූත්ර, ඉදිකිරීේබන කටයුතු ස  රථාා    ම ා ම යන සඳ ා ා  අන්තර් ප්රමිතීන්, 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියන 

ාසුබිම් යබ්දන ෝැනීෝ – අති විේය ෂ  ැසට් පත්ර අශක.924.1, මැයි  23,1996, මධ්යම පරිසර අධිකාරියන   

වැංශුෝන ද්රවය හය සම්බ් ා වයතු තත්ත්ව - 2008 අේ ෝස්තු 15 අශක 1562/22 දර  අතිවිේය ෂ  ැසට් 
පත්රයන යනටේත් ප ා  ලද ජාතික සශසරණ ාායුේ ෝලීයන ගුණාත්මක ප්රමිතීන් - ශ්රී ලශකා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියන. 

 

13.  වැටබිෝ සඳහය දුක්  ැාවිලි විසඳීමම් නය් ත්රණන 
 

පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ රාමුේී නිර්ේේය අනුා ක්රියනාකළ යුතුේී. 

14.   මත්රතුළි වායවරණන ිරීමෝ  
 

ප ත දැ වේා  ාගුේී ද වාා ඇති ආකාරයනට ප ත සඳ න් ආකිති ාලට ප ත දැ වේා  ආයනත   ා සශවිධ්ා  
ේාත පාරිසරික ස  සමාජයීයන ේතොරතුරු අ ාාරණයන කිරීම ායාපිති කලම ාකරණ කකකේේ ා කීම ේී. 
 

ාගු අශක 6: ේතොරතුරු අ ාාරණයන කිරීේබන ේයනෝජ ා ක්රමයන   
මත්රතුර  මනපවතත ආනතා   මත්රතුළි වායවරණන ිරීමමම් 

පිළිමවල  

i. ායාපිති සැලසුම 
(ාැඩිණබන ේතොරතුරු, 
සැලසුම, ක්රියනාත්මක 
කිරීේබන විධිවිධ්ා ) 

දිස්ත්රි ව CEA, DFC, DWLC, දිස්ත්රි ව ේමඛ්බන, 
ප්රාේේය යන ේමකබන, RDA, රජේේ ඉඩබන 
හිමියනන්,  ේා ත් දිස්ත්රි ව මට්ටේබන 
නිේයනෝජිතායනත , NBRO දිස්ත්රි ව කාර්යනාලයන, 
AIIB 

රැස්වීබන, දිස්ත්රි ව සබනබන්ධීකරණ 
කමිටුා, අනුමැතීන් ස  කැමැත්ත 
සඳ ා අත්සන් කිරීම සඳ ා අදාල 
ාාර්තාා ඉදිරිපත් කිරීම, අනුමත කිරීබන 
 ා කැමැත්ත පල කිරීබන  

ii. පාරිසරික  ා සමාජයීයන 
කළම ාකරණ සැලසුම 

දිස්ත්රි ව CEA, DFC, DWLC, AIIB,   රැස්වීබන, දිස්ත්රි ව සබනබන්ධීකරණ 
කමිටුා, අනුමැතීන් ස  කැමැත්ත 
සඳ ා අත්සන් කිරීම සඳ ා අදාල 
ාාර්තාා ඉදිරිපත් කිරීම, අනුමත කිරීබන 
 ා කැමැත්ත පල කිරීබන 

iii. 8.2.16 ඉදිකිරීේබන 
කටයුතු ේකේර  
අතරතුර කබනකරුාන්ේේ 
සුර වෂිතතාායන 

සුදුසු පරිදි දිස්ත්රි ව CEA, DFC, DWLC, AIIB 
ස  අදාළ පාර්ය්ායනන්  

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

iv. පාරිසරික ේයනෝ යතාා, 
ේස ාකයින්ේේ ේසෞඛ්ය 
 ා ආර වෂාා සඳ ා 
ාැඩිණම පරී වෂා කිරීම 

දිස්ත්රි ව  CEA, DFC, DWLC, RDA, 
ප්රාේේය යන ේමකබන, ේපොලිසියන, රජේේ ඉඩබන 
හිමියනන්, ග්රාමනිලධ්ාරී, දිස්ත්රි ව කාර්යනාලයන 
NBRO, AIIB ස   සුදුසු පරිදි අදාළ 
පාර්ය්ායනන් 

ලිඛිත  ා ාාචික සන්නිේීද යන, අදාළ 
ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. ES කරුණු සබනබන්ධ්ා 
ප්ර ති සමාේලෝච  
රැස්වීබනාලදී  න් ා ලද 
තීරණ 

දිස්ත්රි ව  CEA, DFC, DWLC, RDA, 
ප්රාේේය යන ේමකබන, ේපොලිසියන, රජේේ ඉඩබන 
හිමියනන්, ග්රාමනිලධ්ාරී, දිස්ත්රි ව කාර්යනාලයන 
NBRO, AIIB ස   සුදුසු පරිදි අදාළ 
පාර්ය්ායනන්  

ලිඛිත  ා ාාචික සන්නිේීද යන, අදාළ 
ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දු ව  ැ විලි විසඳීේබන 
යනාන්ත්රණයන 

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

    
 

ාගුා 7: උපේේය  ආයනත   ර ා රැස් කර  ලද ේතොරතුරු මට්ටම  
දිාන   ආනතාන   මත්රතුළි ලබය ැනීෝ සඳහය සම්බ් ා 

කර ත් වන   
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08/08/ 2018 පැයන 10.30ට 
 
 

මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන  WPGL ේීරජීා ම තා – විධ්ායනක 
ඉශජිේන්රු  

08/08/ 2018 පැයන 13.00ට ා  සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා  නිමම S  ේේාේේ ම තා – 
ා  ජීවී නිලධ්ාරී  

09/08/2018 පැයන 10.00 ට 
 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියන  K G.D.N කිරිඇමල ම තා   
අධ්ය වෂක - CEA රත් පුර දිස්ත්රි වකයන  

09/08/2018 පැයන 13.00 ට ා ජීවී සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා 
(DWLC) 

මශජුල විදයාරත්  ම තා / ා ජීවී නිලධ්ාරී  
රත් පුර   

09/08/2018 පැයන 14.00 ට ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා   දුමමිි. පටබැඳි ආරච්චි ේම වියන   
කාර්යනාල ස ායනක  
  



i 

  

ඇමුණුෝ I:  වයයාිය ප්රමශයමව ්රමරපා දගයයණනක්  
 

 



ii 

ඇමුණුෝ II:  වයයාිය ප්රමශයමව ්රමරපා දගයයණ 
 

 

 

රූපයන  a: අස්ථාාර වූ කණ්ඩිේේ ඉ ළ ස  ප ළ ප්රේේය රූපයන  b: අස්ථාාර වූ බෑවුමට ඉ ළින්  ඇති ා  ලැ ැබ 

 

 

රූපයන  c: ායාපිතියන සබනබන්ධ්ේයනන් ජාතික ේ ොඩ ැගිලි 
පර්ේේෂණ සශවිධ්ා ේේ කණ්ඩායනම ව විසින් ප්රේේය ාාසින් 
සම  සාකච්ඡා කිරීම  

රූපයන  d: සුන්බුන්  ල යන නිසා  අාහිර වී ඇති ස්ාාභාවික 
ඇළ ප ර, ේ ොඳින් ාැඩුණු ජලාශ්රිත යාක ආාරණයන 
නිරී වෂණයන කරන් . 
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ඇමුණුෝ III: ායගයය්වකළිව් මේ පාමශයාන පිළිබඳ වයගයතයව: රත්ාපුර දිස්ත්රික්කන 
 
දි යන 08/08/2018 ස  09/08/2018 

ආයනත යන 
සම්බ් ධීකරණ 

නිලායීමමේ ාෝ සහ 

තාතුර 

සලකය බැලුණු කළිණු 

මාර්  සශාර්ධ්  
අධිකාරියන  

WPGL ේීරජීා 
ම තා – විධ්ායනක 
ඉශජිේන්රු  

 ේමම ප්රේේයයන රත් පුර-අවිස්සාේීමල ප්රාේේය යන මාර්  සශාර්ධ්  
අධිකාරි කාර්යනාලයනට අයනත් ේී 

 මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියනට ේබන සබනබන්ධ්ා කිසිදු විේරෝධ්යන ව 
ේ ොමැති අතර, ායාපිතිේේ අායයතාා ේප් ාා ේදයි. 

 ේා ත් සැලකිමලට  ත් කරණු 

 ායාපිතියන නිමි වීේමන් පසු නිසි පරිදි භාර දීම අායය ේී 

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

 ඉදිකිරීබන ාලදී ේකොන්ත්රාත්කරු පුේ ලික ආර වෂණ උපකරණ 
භාවිතා කළ යුතු බා අාධ්ාරණයන කරයි 

 සෑම අාස්ථාාකදීම ේකොන්ත්රාත්කරු ාා  , පදිකයින් ස  
රථාා   ආර වෂණ ක්රියනාමාර් , බාධ්ක, ධ්ජ ස  රෑ ාැඩ සඳ ා 
විදුලි ආේලෝක සබනබන්ධ් ආර වෂක විධි විධ්ා   ත යුතුයන.  

 ඉදිකිරීබන / කැණීබන කල ද්රාය මගී ජ තාා සඳ ා අප සුතාායන ව 
ේ ොවියන යුතුයන 

ා  සශර වෂණ 
ේදපාර්තේබනන්තුා  

නිමම S  ේේාේේ 

ම තා – 
ා  සශර වෂණ 

නිලධ්ාරී 

 ා  සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුාට ායාපිතියනට විේරෝධ්යන ව  ැත. 

ප ත සඳ න් කරුණු අාධ්ාරණයන ේකරිි...  

 රත් පුර දිස්ත්රි වකයන තුළ ා  ර වෂිත ේාන්කර ඇත. ේකේස  

ේාතත්, ඇතැබන වියාල ඉඩබන ේකොටස් සඳ ා තාමත් පැ ැදිලි මායිබන 

ේ ොමැතිා පාති  අතර, කාායින් ේබොේ ොමයන ව LRC හි බලයනට 

යනටත් ේී. දැ ට ා ාන්තර භූමි මැනුබන කටයුතු සිදුකරමින් පාතී. 

 ේකේස  ේාතත්, ා ජීවී සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුාට, පුේ ලික 

අයිතිකරුාන්ට ේ ෝ LRC ට අයනත් සියනුම ඉඩබන සඳ ා ා  
සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුේාන් අනුමැතියන අායය ේී 

 ේපෞේ ලික /  ම.ආර්.සී / ා  සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුාට අයනත් 
ඉඩබන  ාල මායිබන පැ ැදිලි ේ ොමැති බන ා  සශර වෂණ 

ේදපාර්තේබනන්තුේාන් අනුමැතියන ලබා  ත යුතුයන. 

 ා  සශර වෂණ ේදපර්තේබනන්තුේාහි භූමිකාා ාන්ේන් ේ ළිේපේ ළි 
කිරීමට නියනමිත භුමි ේකොටස පරී වෂා කර ඉාත් කිරීමට අායය  ස් 
ාල ාටප්රමාණයන මැනීම  ා ඉාත් කර  ප්රේේයයනට ාැද ත් විේය ෂිත 
ාාසභූමි  ණ යන කිරීමයි. ේමේස  ා  සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා 
මගින් ිණබන ේකොටස සමී වෂණයන කර දැා සශස්ථාාට ාාර්තාා ව භාර 
ේදනු ඇත. ේකොන්ත්රාත්කරුට  ස් කැයවයන  ැකි  මුත් ඉාත් කිරීම 
දැා සශස්ථාා විසින් සිදුේකේරනු ඇත. ේසන්ටිමීටර් 18 ට ාැඩි 
ාටප්රමාණයන ව සහිත සියනුමම යාක දැා සශස්ථාාට  නු ලැේේ.  

 ායාපිති සැලැස්ේබන කටුයවටපත ා  සශර වෂක නිලධ්ාරීයනාට ඉදිරිපත් 

කිරීේමන් අ තුරුා අනුමැතියන ලබා  තයුතු බා සහු ප්රකාය කේළ යන.  

 ේමයන ා ාන්තර භූමි ේපේදස් ාලට පමණ ව ේ ොා ා ාන්තරයන ව 
ආසන් ේේ තිේබ  ෑ ෑම කකලිත ප්රේේයයනකට ද ේපොදු ේී.  

 රත් පුර ේබොේ ෝ ා ාන්තර භූමි ප්රේේය පාති  නිසා, ප ත අයුේර් 
අායයතා සඳ ා ේස ාා ස  අදාළ අනුමැති ායාපිති ක්රියනාාට 
 ැශවීේබනදී අායය ේකේර්.  

 ර වෂිත ා ාන්තර ාලට ඇතුම වීම, යාක ාර්  ඉාත් කිරීම, 
ායාපිති ාැඩ සඳ ා දැා ේ ෝ ේා යනබන ේේ ලබා ැනීම කල 
ේ ො ැක 

 යවපුරුබන රසායන  ේයනොදා  ම යවයවරවීබන ක්රියනාාලිේේදී සතුන්ට  ානි 
ේ ොවියන යුතුයන 

 ාු ාත්මක ස්ථායි කිරීේබන ක්රමේීදයනන් පරිසර හිතකාමී ේමන්ම 

ේසෞන්දර්යනාත්මකා සැලසුබන ාලට අනු ත වියන යුතුයන. 

 යවළිසකර කිරීම සඳ ා පැළ ේයනොදා  ැේන්  බන ේපර අනුමැතියන 



iv 

ලබා ත යුතුයන 

 පූර්ා දැනුාත් කිරීම තුලින් ා  සශර වෂණ ේේපාර්ේතබනන්තුා 

මගින් ා ා කිරීම සඳ ා ගුණාත්මකා  ස් ලබා දීම මගින් 

ායාපිතියනට ස ායන දියන  ැකියන. 

  ැාත ා ාා සඳ ා සුදුසු යාක ාර්  නිර්ේේය කිරීම සඳ ා ා  

සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුේාන් අනුමැතියන ලබා ත යුතුයන.  

 LRC ේ ෝ පුේ ලික ඉඩබනාල ඉඩබනාල 1ha ට ාඩා ාැඩි ා ාන්තර 
 ළිකිරීම සඳ ා මධ්යම පරිසර අධිකාරියන (CEA) සිජුා මැදි ත් ානු 
ඇත. 

 LRC ේ ෝ පුේ ලික ඉඩබනාල ඉඩබනාල 1ha ාඩා අඩු ා ාන්තර 
 ළිකිරීම සඳ ා මධ්යම පරිසර අධිකාරියන (CEA) ස  ා  
සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා මැදි ත් ානු ඇත.  

 ජලජ  ා භූ ත ාාස භූමි මැනුබන නිර්ේේය කළ  ැකි සම ර ස්ථා  
සඳ ා පාදක අධ්යනයන යනන් ඉමලා සිටිනු ඇත. ායාපිතියන ක්රියනාාට 
 ැශවීම තුලදී සමා  ාාර්තා මධ්යම පරිසර අධිකාරියන විසින් ඉමලා 
සිටිනු ඇත. 

Central 
Environmental 
Authority  

K G.D.N කිරිඇමල 
ම තා  
අධ්ය වෂක - CEA 
රත් පුර දිස්ත්රි වකයන  

 ජාතික සබනපත් කළමණාකරණ මධ්යස්ථා ේේ 1996 අශක 
772/22 දර  පාශශු සශර වෂණ ප ත යනටේත් රත් පුර 
දිස්ත්රි වකේේ ඇඹිලියවටියන ප්රේේයයන  ැර ඉතිරි ප්රේේය සශේීදී 
ප්රේේයයන ේලස  ැසට් කර ඇත. 

 ේමම  ැසට් පත්රයන යනටේත් ායාපිතිේේ වියාලත්ායන ේ ොතකා 
ෑ ෑම සශාර්ධ්  කටයුත්ත ව අනුමත කර ේ ොමැත. 

 ායස යනකදී ේමයන අායය ේ ොේී. 
 ායාපිතියන සඳ ා යවරවීමට ලාලික ේතොරතුරු ප්රය් ාාලියන (BIQ) 

අායය ේී 
 දියනප ර බෑවුේමන් ප ල යවහිටීම නිසා පරිසර ප්රාා යන පාත්ාා 

 ැනීමට අායය ේී 
 ආේීි.ක 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 නිර්ේේය සහිතා අනුමැතියන ලබා ේදනු 

ඇත. 

09/08/2018 

ආනතාන  වස්ථයවර වූ කණ්ඩිමව 

නහළ සහ ාහළ 

ප්රමශය  

සලකය බලනු ලැූ  කළිණු 

ා ජීවී සශර වෂණ 
ේදපාර්තේබනන්තුා 
(DWLC) 

මශජුල විදයාරත්  
ම තා / ා ජීවී 
නිලධ්ාරී  
රත් පුර  

 ායාපිතියනට විේරෝධ්යන ව ේ ොමැත 

 අනුමැතියන සඳ ා DWLC ේාත ාාර්තාා ව ඉදිරිපත් කළ යුතුයන  

 ා ජීවී ආඥාප ත යනටේත් ා  සත්ත්ා  ා යාක ඉාත් කළ යුතුේී. 

 යාක  ා සත්ත්ායනන් ඉාත් කිරීම ආේීි.ක, තර්ජ යනට ල වවූ, රතු 

ලැයිස්තු යනටේත්  බන DWLC ේාතින් අනුමැතියන යනටේත් වියන යුතුයන. 

ඉඩබන 
ප්රතිසශස්කරණ 
ේකොමිෂන් සභාා   

MS. දුමමිි. පටබැඳි 
ආරච්චි ේම වියන   
කාර්යනාල ස ායනක 
Staff Assistant  

 ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා  බන ඉඩබන ේකොමසාරිස් 
ජ රාම - ඉඩබන ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා විසින් ලියවයන ව 
මගින් අනුමැතියන ලබා  ත යුතුයන 
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ඇමිණුෝ IV: රජමව නටම් ි මින් ම ්  සහ ායරිසරික ආනතාවලි්  වනුෝැයන ලබය  ැනීෝ සඳහය මනපවතත 

ක්රෝමීදන 
 

1. ෝයගය  සැංවගයාා වධිකයරිනට මව්  කරා ලද ප්රමශයන් ි  ායනන්ම් ආාදය වවෝ ිරීමමම් වයයාිය රිනයත්ෝක 

ිරීමෝ සඳහය වනුෝැයන ලබය  ැනීෝ සඳහය වූ රිනය ාටිායටින 

i. මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන විසින් සැලසුම යවළි ත යුතුේී: ායාපිති ක්රියනාත්මක කිරීේබන ආයනත යන 

විසින් අායය ා  අනුමැතීන් යවළිබඳ විධිමත් ඉමලීම ව සම  RDA ේාත සවිස්තරාත්මක සැලසුබන 

ාාර්තාා ව ඉදිරිපත් කළ යුතුයන. ායාපිති කළම ාකරණ කකකයන විසින් ඉ ත ලියව ේමඛ්  සකස ්කළ 

යුතු අතර ප්රාේේය යන මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරි  කාර්යනාලයනට ේමඛ්  ඉදිරිපත් කළ යුතුයන. 

ii. මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරිේේ ප්රාේේය යන කාර්යනාලයන ේමම ේයනෝජ ාා ඇ යීමට ල ව කරනු ලබ  අතර 

ායාපිතියන යවළිබඳ ේකටි  ැඳින්වීම ව ඉමලා සිටියන  ැක. ායාපිති කළම ාකරණ කකකයන මඟින්  ම 
අායය විස්තර සැපයියන යුතුයන. 

iii. මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන විසින් අනුමත කිරීේමන් පසු, ාැඩිණමට යවවිසීමට, ඉදිකිරීබන ාු යනන් ස  

 ායන යනාබන ස්ථායිකරණ කටයුතු ක්රියනාත්මක කිරීම සඳ ා මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන ස  ායාපිති 

ක්රියනාත්මක කිරීේබන ආයනත යන අතර ගිවිසුම ව අත්සන් කරනු ඇත. 

iv. ඇතුළත් වියන  ැකි ේකොන්ේේසි 

 ස්ථායිකරණ කටයුතු  නිමකිරීේමන් පසුා ායාපිතියන නිසි පරිදි භාර දීම අායය ේී 

 ස්ථායිකරණයන කිරීේමන් පසුා RDA මඟින්  ඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ඇත 

 ඉදිකිරීබන ාලදී ේකොන්ත්රාත්කරු පුේ ලික ආර වෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතු බා අාධ්ාරණයන 
කරනු ලැේේ.  

 සෑම අාස්ථාාකදීම ේකොන්ත්රාත්කරු ාා   ස  පදිකයින්ේේ ප සුා ස  ආර වෂාා යවලිබඳ අායය 
ක්රියනාමාර්   ත යුතුයන. ේබන සඳ ා, මාර්  බාධ්ක, රාත්රී කාලේේ ාැඩ සඳ ා ේකොඩි සහිත මිනිසුන් ස  
විදුලි ආේලෝකයන ස  ප්රතිදීප  සහිත ආර වෂිත ක්රියනාමාර්  අනු ම යන කල යුතුයන. 

 ඉදිකිරීබන අපද්රාය / කැණීබන ද්රාය මගීන් ේපොදුජ තාාට/ාා   ාලට බාධ්ා සිදු ේ ොවියන යුතුයන 

 

2. දිස්ත්රික් ෝායෝ ාරිසර වධිකයරිමන්  ායරිසරික නිය්කයයා සඳහය මනපවතත වනුෝැයන ලබයදීමම් රිනයවලින  

i. ායාපිතියනට සූදා බන වීේබන අදියනේර්දී PMU හි පාරිසරික සමාජයීයන  ා ේසෞඛ්යාර වෂක 

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

සබනබන්ධ්ේයනන්   ව   ව ායාපිති ක්රියනාාලියන නිසා බලපෑමට ල වා  ගුාන් ාපසරිේේ 
විස්තර සහිතා ායාපිති ේයනෝජ ාපත්රයන මධ්යම පරිසර අධිකාරිේේ දිස්ත්රි ව කාර්යනාලයනට භාරදියන 

යුතුයි.  

ii. ලාලික ේතොරතුරු ප්රය් ාාලියන ව (BIQ) ඉ ත විස්තර සම  සබනපුර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතුයන. 

iii. පාරිසරික සශර වෂණ ේදපාර්තේබනන්තුා විසින් ායාපිතියන යවළිබඳ ේකටි  ැඳින්වීම ව 

ලබාේද  ේලසත් පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලැස්ම යවළිබඳ ාැඩිදුර 

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

යුතුේී. 

iv. ායාපිතියන මගින් අනු ම යන කළ යුතු ස්ථානීයන ේකොන්ේේසි ාලට යනටත්ා අනුමැතියන 

ලබාේදනු ලැේේ 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

ඇමිණුෝ V: වායනා කණ්ටයනෝ 
 

ාෝ තාතුර වායා කණ්ටයනමම් තාතුර 

TDSV ටනස් වායක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ටයනම් ායනක 

SAMS දිසයායනක මජයෂ්ශ විදයයඥ /ESSD/NBRO මජයෂ්ශ ාරිසර විදයයඥ 

ප්රායත් ලිනායරච්චි විදයයඥ / ESSD/NBRO ාරිසර විදයයඥ 

H කුසලසිරි තයක්ෂික නිලායීම /ESSD/NBRO GIS/ජ විකාස දත්ත / සමී වෂණ ස ායනක 

 

 

ඇමිණුෝ VI: ේයනොමු ලැයිස්තුා 

1. දුේර වකන්ද  ායනයනාබන අ තුර  ා සමන්ධ් NBRO භුමි පරී වෂණ ාාර්තාා – (ේයනොමු. ාාර්තා අශකයන. 

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

2. පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ සැලසුම ක්රියනාත්මක කිරීමට ේකොන්ත්රාත්කරු සතු ා කීම  ප්රකායයන-

AIIB 

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

4.  ැාත පදිශචි කිරීබන සැලසුබනකරණ රාමුා ශ්රී ලශකා  ායන අ තුරු අාම කිරීේබන ායාපිතියන _AIIB 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


