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ESMF පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව 

ESMP  පාරිසරික සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 

SSE & SMP සේථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 

GN  

GOSL 

ග්රාමනිලධ්ාරී 

ශ්රී ලංකා රජය 

GSMB භූ විදයා හා පතේ කායයාංශය 

LRC ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ සකාමිෂන් සභාව 

NBRO  ජාතික ස ාඩනැගිලි පසයයේෂණ සංවිධ්ානය 

RDA  මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය 



 

 
 

 

 

 

1 

1. හැඳින්ීම 
 

දිවයිසන් අධි අවධ්ානම් කලාපසේ, විසශේෂසයන්ම පළාත් 06ක දිසේික්ක 11ක් ුල නාය අවධ්ානම නිසා අසේථාවර 

ී ඇති කණ්ඩඩි සේථාවර කිරීම උසදසා ශ්රී ලංකා රජය විසින්  ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආසයෝජන බැංකුසවන් 

(Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) ණය මුදලක් ලබා ැනීමට අරමුණු කර ඇත. සමම වයාපෘතිය 

බැංකුව ද අප රටද විසින් පනවා ඇති පාරිසරික සහ සමාජයීය සුරැකිතා සහා විධි නිසයෝ  වලට අනුකූල වන පරිදි 

සිදුකළ යුුව ඇත. සම් අනුව, වයාපෘති කායයභාරයන් සහ එය ක්රියාවට නංවන ආකාරය සැලකිේලට  නිමින්, 

AIIB හි පාරිසරික සහ සමාජයීය සුරකිතා ප්රතිපත්තිසේ අවශයතාවයට සරිලන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණ රාමුවක් (Environmental and Social Management Framework – ESMF) ස ාඩන නු ලැබ 

ඇත. 

 

සමම පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුසවහි අරමුණ වන්සන් වයාපෘතිය ක්රියාවට නංවන අතරුර 

AIIB හි සුරැකිතා විධිවිධ්ාන සමන්ම ජාතික පාරිසරික සහ සමාජයීය විධි නිසයෝ  ද ආශ්රය කර න්නා අයුරු සවත 

මාස යෝපසේශ සැපයීමයි. පාරිසරික සහ සමාජයීය බලපෑම් අවම වන පරිදි වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංසවන මුළු කාල 

සීමාව ුලදීම සමම රාමුව යටසත් ස ාඩන ා ඇති පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්රියාවට 

නැංසවන බව තහවුරු කර ැනීම වයාපෘති ක්රියාවට නැංීසම් ආයතනය (ජා.ස ා.ප.ස) සුී ඇති ව කීමකි. 

 

විෂයපථ අභයාසය අතරුර දී, පාරිසරික, සමාජයීය හා සසෞඛයාරක්ෂක තත්වයන් එක් එක් සේථානය අනුව 

සවනසේවන බැවින් එම කරුණු සවන සවනම සේථාන වශසයන් සලකා බැලිය යුු බව අනාවරණය වන ලදී. 

එමනිසා, එක් එක් සේථානය සඳහා සේථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇ යීමක් සිදුකිරීසමන් අනුරුව සේථානීය 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමක් ස ාඩනැගිය යුු බව පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ 

රාමුසවන් නිසදයේශ කර ඇත. වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංසවන අතරුර, එනම් සැලසුම්කරණය, නිමයාණය, ඉදිකිරිම 

සහ සමසහයුම් යන සම් අවධි වලදී සලකා බැලීමට අවශය වන පාරිසරික, සමාජයීය සහ සසෞඛයාරක්ෂක 

කළමනාකරණ පියවර සමම සේථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුසමන් ඉදිරිපත් සකසය. 

 

සමය දුසරක්කන්ද නාය අවධ්ානම වැළක්ීසම් වයාපෘතිය සඳහා වන සේථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය 
කළමනාකරණ සැලසුමයි.  ැඹුරු පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇ යීමක් පාදක කරස න පහත අරමුණු 
උසදසා සමම සැලසුම ස ාඩන න ලදී; 

i. වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්විය හැකි සංසේදී පාරිසරික සහ සමාජයීය අං  හඳුනා ැනීමට 

ii. වයාපෘති ක්රියාමා ය නිසා ඇතිවිය හැකි සැලකිය යුු තරසම් පාරිසරික සහ සමාජයීය බලපෑම් 
හඳුනා ැනීමට 

iii. අවම කිරීසම් ක්රියාමා ය සයෝජනා කිරීමට 

iර  සමම වයාපෘතියට විසශේෂ වන සුදුසු පාරිසරික සහ සමාජයීය අධීක්ෂණ ක්රම කවසයදැයි නිණයය 
කිරීමට 

v. වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංසවන අතරුර සේථානීය වශසයන් අනු මනය කිරීමට සිදුවන අදාළ 
පාරිසරික සරගුලාසි සහ ක්රමසේද අධ්යනය කිරීමට 

2. සේථානය පිළිබඳ විසේතර  
 

සේථාන සයාමුව:  සේථානය අංක 18, 1 වැනි පැසක්ජය – රත්නපුර දිසේික්කය,  ලබඩ  
 
සේථානසේ විසේතර  
 

i. සමම සේථානසේ පරිපාලන වසම සබර මුව පළාසත් රත්නපුර දිසේික්කසේ රත්නපුර ප්රාසේශීය සේකම් 
සකාට්ඨාශයට අයත් දුසරක්කන්ද ග්රාමනිලධ්ාරී සකාට්ඨාශයයි. අවදානමට භාජනය ී ඇති කණ්ඩඩි සකාටස 
දුසයක්කන්ද ප්රසේශසේ රතන්පුර සේවැේවත්ත B391 මා යසේ සබෝක්කු 13/11 සහ 13 කිසලෝමීටය කණුව 
අතර පිහිටා තිසබ්. 

ii. සමම සේථානයට ආසන්නතම න රය රත්නපුර න රය වන අතර ඊට දුර කි.මි. 11කි  

iii. GPS පිහිටුම:  6 .706107 N, 80 .471726 E: රූපය 1- සේථානසේ Google සිතියම බලන්න 

iv. භූමි සකාටසසේ වත්මන් අයිතිය මා ය සංවධ්යන අධිකාරියට සහ සිේවය ලෑන්් -  ලබඩ වත්සත් ඉඩම් වලට 
හිමි සේ. 
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3. නායයාම් අනුර පිළිබඳ විසේතර   
 

මා යය පුළුේ කිරීමට කපන ලද කණ්ඩඩිය ඉංජිසන්රු ක්රමසේදයක් මගින් සේථාවර සනාකිරීසම් සහේුසවන් සමම 

කණ්ඩඩි අසේථාවරත්වය ප්රථමසයන් ඇතිී ඇත්සත් 2014 වසසයදී ය. එතැන් පටන් නිරන්තරසයන් වෂයා කාලය ුල 

සමම සේථානසයන් පාංශු සහ පාෂණ කැබලි කඩා වැසටමින් පැවැත ඇත්සත් පදිකයන්ට අධික අවදානමක් ඇති 

කරවමිනි.  26.05.2017 දින පතනය වූ > මිමි 300 වෂයාව සහේුසකාට ස න සමම සේථානසේ සැලකිය යුු තරම් 

විශාල නායයාමක් සිදුී ඇත. විශාල පාෂාණ/පසේ කන්දක් මා යය සදසට කඩා වැටී පාර මුළුමනින්ම වැසී ස ාසේ 

ඇත්සත්  පදිකයන්සේ  මනා මනයට අවහිර කරමිනි. දැනට කඩා වැටුණු පසේ ස ාඩක් පාසරන් ඉහළ බෑවුසම් 

පාසය රක්ිත ප්රසේශසේ තැන්පත්ව තිසබ්.  සමම සිදුීම නිසා 20,000 m2 ක භූමි ප්රසේශයක් බලපෑමට ලක්ව ඇත. 

අසේථාවරත්වය හට ත් කණ්ඩඩි සකාටස හපු සේතැන්න වුයාසේ  ලබඩ සත් වත්සත් පහළ සකාට්ඨාශසේ 

සිේවලයෑන්් ප්රසේශයට අයත් සත් වත්තකට අයත් වූවකි. කඩා වැටුණු කණ්ඩඩි සකාටස, බෑවුම දිසේ පහළට  ලා 

එන ඇළ පහසය සේවාරක්ෂක සීමාසේ වූ සේවාභාවික වන ලැහැබකින් වැසී පැවත ඇත. පාංශු ඛාදනය සහ කණ්ඩඩි 

අසේථාවර ීම් වළක්වා  ැනීමට සේවාභාවික ශාක ආවරණයක් ලබාසදනු වසේ සමම සකාටසට වු කළමනාකරණය 

කිසිදිසනක අත සා සනාමැත. කණ්ඩඩි සකාටස ඉංජිසන්රු ක්රමසේදයක් මගින් සේථාවර සනාකර (සිරසේම වාසේ 

සිටින සලස) පසුපසට කැපීම නිසා සමම සේවභාවික ආරක්ෂක ආවරණය ඉවත් කර ඇති අතර එය කණ්ඩඩි අසේථාවර 

ීමට ුඩුදී ඇත.  

 

අනුර නිසා සිදුවූ හානි 

බෑවුම පහළ ප්රසේශසේ ඇති නිසවසේ වලට සිදුවූ හානි 

 

කඩා වැටුණු පසේ කන්ද සහ පාෂාණ කුට්ටි මා යය සීමාසවන් අවසන්ී ඇති අතර මා යසයන් එපිට බෑවුම දිසේ 

පහළට සුන්ුන්  ලනයක් බවට වධ්යනය ී සනාමැත. එම නිසා, මා යයට පහළින් නිසවසේ පිහිටා තිුණ ද එම 

නායයාම නිසා ඒවාට බලපෑමක් එේල සනාවිණි. අනුරුද කිසිවක් වාතයා ී සනාමැත. 

 
මා යයට සිදු වූ හානි සහ මා යය වසා දැමීම් 

 
රූපය 1:දයෝජිත නාය අවදානම අවම කිරීදම් සථ්ානයද, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ දසව්ා යටිතල පහසුකම් 
නිරූපණය කරන Google සිතියම, වැඩි විස්තර සඳහා ඇමුණුම 1 b ඇති ඩ්දරෝන් ඡායාරූපය බලන්න 
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සයෝජිත සේථානයට යාබද මා යය, ආ මික වටිනාකමක් සහිත සේථානයකට පිවිසුම් මා යය සේ. සමම සේථානසේ 
සිට කි.මි. 8ක් පමණ දුරින් “පුංචි දඹදිව” නම් සුප්රසිේධ් සබෞේධ් සිේධ්සේථානය පිහිටා ඇත. සමම සිදුීසමන් පසුව 
දින  ණනාවක් දක්වා මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය විසින් සමම මා යය වසා දමන ලද අතර ඉන් සමම මා යය 
භාවිතා කරන්නන් තාවකාලික අවහිරතා වලට මුහුණදීමට සිදුවිය. 
 
සේවාභාවික වෘක්ෂලතා සහ ඇළ මා යය ආශ්රිත ශාක ආවරණයට සිදු වූ හානි 
නායයාම් අනුර සහේුසවන් සේවාභාවික ශාක ආවරණයට සහ ඇළ මා යය ආශ්රිත ජජවපේධ්තියට මුළුමනින්ම 
හානි පැමිණී ඇත. 2a, 2b හා 2c රූප බලන්න:  

 

  

රූපය 2a: මාගශදයන්  ඉහළ බෑවුම 
රූපය 2b: මාගශදයන්  පහළ බෑවුම  

  

රූපය 2c: හානියට පත් ස්වාභාවික ඇළ පහර රූපය 2d: රසායනික පිපිරුම් භාවිතදයන් කුඩා කුට්ටටි 
වලට කඩන ලද විශාල ගල් කැබලි 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

4 

 

                 රූපය 3: දැනට අවදානමට ලක්ව ඇති කණ්ඩඩි ප්රදේශය සහ නිවාස දපන්වන රූ සටහනක්  

4. ඉදිරිසයහි ඇතිවිය හැකි අවදානම අඩු කිරීමට දැනට ස න ඇති ක්රියාමා ය  
 

ජාතික ස ාඩනැගිලි පසයයේෂණ සංවිධ්ානසේ අධීක්ෂණ කටයුු වලට අනුරුව, කණ්ඩඩි සකාටසට පහළ 
ප්රසේශසේ ජිවත්වන නිවැසියන් (3 වැනි රූපය බලන්න) වහාම ඉවත්කරන ලදී. එම නිවැසියන් වත්සත් සත් දළු 
සනලන්නන් සේ පවුසේ සාමාජිකයන් සේ. මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය විසින් මා යය වහාම වසා දමන ලදී. ලැබී 
ඇති සතාරුරු වලට අනුව සති 3ක් පමණ එසසේ මා යය වසා දමනු ලැබ ඇත. පාසය ස ාඩ ැසී තිුණු සුන්ුන් 
ඉවත් කර පාසය යට පැත්සත් බෑවුමට දමා ඇත (රූපය 2). කණ්ඩඩිසේ මුදුසන් පිහිටා තිසබන  ලබඩ දමිළ විදයාලය 
(රූපය 1) ද අවදානමට ලක්ව ඇති නිසා ස ාඩනැගිලි වලින් ඉවත්වන සලස විදුහේපතිවරයාට දැනුම් සදන ලදී. 
පාසසේ 1 සිට 9 සශ්රේණිය දක්වා පන්ති පැවැත්සවන අතර ළමුන් සංඛයාව 169ක් ද ගුරු මණ්ඩඩලය 9ක් ද සේ. 
  
ඉවත් කිරීම් 
දිසේික් සේකම් කායයාලසේ සහසයෝ සයන්,  අධි අවදානමට ලක් වූ වු කම්කරුවන්සේ පවුේ තාවකාලික 
කඳවුරක රඳවන ලදී .  ලබඩ දමිළ විදයාල ස ාඩනැගිේල සිසුන් සඳහා මාස 8ක කාලයක් පුරාවට වසා දැමීමට 
සිදුී ඇත. සමම කාලය ුළ පන්ති පවත්වන ලේසේ හින්දු සකෝවිලකය. පසුකාලීන පරීක්ෂණ වලින් සහළිවූ පරිදි 
පාසලට ඇත්සත් මධ්ය අවදානමක් වන අතර 50 mm ට වඩා වෂයාපතනය ඉහළ යන විට ජාතික ස ාඩනැගිලි 
පසයයේෂණ සංවිධ්ානසේ දැනුම් දීසමන් පසු ඉවත්ව යාසම් සකාන්සේසිය පිට පාසල සාමානය පරිදි පවත්වාස න 
යාමට අවසර සදන ලදී. සමම සේථානසේ සිට 600mක් පමණ දුරින් ජාතික ස ාඩනැගිලි පසයයේෂණ සංවිධ්ානසේ 
වෂයා මානයක් පිහිටා ඇත. 
කණ්ඩඩි ප්රසේශසේ පහළ පිහිටා ඇති අධි අවදානම් සලස නම් කරන ලද ( ලබඩ වුයාසේ කම්කරුවන්සේ පවුේ 
72 කින්) නිවාස 27 ක් සමම සිදුීසමන් පසුව තාවකාලික කඳවුරකට ඉවත් කර තිසබ්. තාවකාලික ඉවත්කිරීසම් 
මධ්යසේථාන වල සපාදුසේ දක්නට ලැසබන පහසුකම් අඩු බව, තදබදය සහ සවනත් සමාජීය සහේුන් නිසා සමම 
පවුේ මාස කිහිපයකට පසු නැවතත් තම වාසසේථාන කරා පැමිණ ඇත.  

5. නායයාමට ලක්ව ඇති ප්රසේශය සහ ඉන් අවට ප්රසේශ හා වත්මන් අවදානම් තත්වය 
 

සමම සිදුීමට පාදක වූ ප්රසේශය  ලබඩ වුයාසේ පහල සකාට්ඨාශයට අයත් සත් වත්තක පිහිටා ඇත. කණ්ඩඩිසේ 
පහළ ප්රසේශසේ වු කම්කරුවන්ස න් (නිසවසේ  27කින්) සැදුම්ලත් ඇසිරුණු පරිසරයක ඇති  ම්මානයක් වන 
අතර නිසවසේ වල වු ව ා ආදිය පිහිටා තිසබ්. අසේථාවර කණ්ඩඩි සකාටස සහ ඒ ආසන්නසේ ඇති ඉඩම් වලින් 
සකාටසක් මා යසේ රක්ිත ඉඩම් ද ඉතිරිය  ලබඩ වුයායට ද අයත් සේ. කඳු මුදුසන් දමිළ විදයාලයක් පිහිටා 
ඇත. විටින් විට සුළු පරිමාණසේ කඩා වැටීම් සිදුවන සමම සක්රිය කණ්ඩඩි සකාටස නිසා මා යය භාවිතා කරන 
පදිකයින් සවත විශාල අවදානමක් එේල ී තිසබ්. RDA විසින් පූණය කාලින මුරකරුසවකු සහ මා යය ශුේධ් 
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කිරීමට පසේකැපීසම් යන්රයක් ද සයාදවන ලදී. සමම නායයාසම් අනුර නිසා පහත  ෘහ මූලිකයන්ට අයත් නිසවසේ 
අධි අවදානමට ලක්ී ඇත. (වාතයා අංක NBRO/31/3500/06/RDO (L1)/M2/ (MW)/17/228. බලන්න) 

 
1. එම්. මුත්තයියා මහතා  10. ීරපුරම් මහතා 19. එම්. පරසම්ෂේවරී මහත්මිය 
2. එම්. මසහේන්ද්රන් මහතා  11. එම්.  සන්ෂන් මහතා 20. සක්. නාරායන් මහතා 
3. පී සිවමනී මහත්මිය  12. එම්. අරා රනි මහත්මිය 21. ආය. පනිසසයේවම් මහතා 

4. එම්. කනකරාජ් මහතා 13. ආය පරිමාලා මහත්මිය 22. එසේ රාජන්ද්රන් මහතා 
එම්. ආරුමු ම් මහතා  14. ඒ නිරන්ජන් 23. එසේ රුසම්ෂේ 
6. සක් ස ෝවින්දම්මා මහත්මිය 15. ආය රාජමසහේන්ද්රන් මහතා  24. ආය බාලක්රිෂේණන් මහතා 
7. චිරා බ වතී  16. ඩබ්. නිමේ මහතා 25. සක්. බාලක්රිෂේණන් මහතා 
8. එසේ සසරෝජා මහත්මිය  17. එම් විමේ මහතා 26. සක් පුෂේපරාජා මහතා 
9. බාලක්රිෂේණන් මහතා  18. කනකසබාපති මහත්මිය 27. ටී ක්රිෂේණමූතයි මහතා  

 
1 සිට 9 සශ්රේණිය දක්වා පන්ති පැවැත්සවන ළමුන් සංඛයාව 169ක් වන දමිළ විදයාලයීය සදමහේ ස ාඩනැගිේල 
මධ්ය අවදානම් සලස නම් සකරිණි. එමනිසා 50mm ට වඩා වෂයාපතනය ඉහළ යන විට ලබා සදන අනුරු 
හැඟීම් වලට අනුව ඉවත්ව යාසම් සකාන්සේසිය පිට පාසල නැවත පවත්වාස න යාමට අවසර සදන ලදී. 
කපා ඉවත් කරන ලද සුන්ුන් දැනට පාසය යට පැත්සත් බෑවුසම් ස ාඩ ැසී ඇත. සමම සුන්ුන් බරින් වැඩි බැවින් 
සහ ලිහිේ පසකින් යුු බැවින් කණ්ඩඩිය මත පැටී ඇති සම් අමතර බර සහේුසවන් ද ලිහිේ පස ුලින් ජලය 
කාන්දු ී යාසමන් ද බෑවුමට පහළ සපසදස නැවත වරක් කඩා වැටීමට අවසේථාව නිමයාණය ී තිසබ්.  පාරට  
හානිීසම් අනුරක් තිසබන නමුත් කඳු බෑවුසම් පහළ ජනාවාසයට මින් බලපෑමක් නැත්සත් එම ජනාවාස 
ස ාඩ සන ලද සුන්ුන් වලින් ඉතා ඈතින් පිහිටා ඇති බැවිණි. රූපය 1:  

6. වයාපෘතිසේ වැඩකටයුු සහේු සවන් බලපෑම්වලට ලක්විය හැකි සංසේදී පාරිසරික සකාට්ඨාශ  ැන විසශේෂසයන් 
සලකා බලමින් අවට පරිසරය පිළිබඳ සකටි විසේතරයක් 
 

සමම සිදුීමට පාදක වූ ප්රසේශය අවට  ලබඩ වුයාසේ පහල සකාට්ඨාශයට අයත් විශාල සත් වත්තක් පිහිටා ඇත. 
වයාපෘති කායයයන් නිසා අවදානමක් එේල විය හැකි සමාජයීය හා පාරිසරික අං :   
 

i. කණ්ඩඩිය කඩා වැටීසමන් මුළුමනින්ම විපයයාසයට බඳුන් වූ අසේථාවර වූ කණ්ඩඩිය දිසේ පහළට  ලාබසින 
කුඩා දියපහර බලපෑමකට ලක්වනු ඇත.  

ii. මා යයට ද පදිකයන්ට ද බලපෑමක් එේල වනු ඇත. 
iii. වයාපෘතිසේ වැඩකටයුු සහේු සවන් තවම හානියට ලක්ව සනාමැති කඳු බෑවුසම් පහළ ප්රසේශසේ 

ඇළපහසය ජලසයහි ගුණාත්මක බවත් ජලාශ්රිත ජජව පරිසරයටත් හානි සිදුවිය හැක. 
iv. කඳුබෑවුසම් පහළ ජිවත්වන වු කම්කරු පවුේ 72කට සහ ඔවුන්සේ ජිවිකාමය කටයුු වලට බාධ්ා 

පැමිසණනු ඇත. 
v. සත් දළු හා අසනක් නිෂේපාදන ප්රවාහනය කිරීසම් කටයුු වලට බාධ්ා සිදුවනු ඇත.  

 
ප්රසේශසේ තිබී ඇති සේවාභාවික ජජව පරිසරය ඉවත් කර සත් ව ා කර ඇති බැවින් වයාපෘති ක්රියාකාරකම් නිසා 
ජජව පරිසරයට සෘජු බලපෑමක් සනාමැත. 

7. වයාපෘතිය යටසත් ක්රියාවට නැංීමට බලාසපාසරාත්ු වන අවම කිරීසම් ක්රියාමා යයන් 
 

සම් සඳහා සයෝජිත අවම කිරීසම් ක්රියාමා ය වන්සන් ප්රධ්ාන වශසයන්ම ජලවහන රටාව ක්රමවත් කිරීම සේ. සමයට 
පෘෂේී ය කාණු පේධ්තියක් මගින් වැසි ජලය කළමනාකරණයට හා පෘෂේී ය කාණු සවතට ජලය හැරීමට අවශය 
කරන සේථාවර වූහ ඉදිකිරීම අන්ත යත සවයි. භූ ත කාණු පේධ්ති මගින් අසේථායී ප්රසේශසේ භූ ත ජල මට්ටම 
පහත සහලීම භූ ත ජලවහනය ක්රමවත් කිරීමට අයත් සේ. තවද සේථාවර කිරීසම් වුහමය ක්රමසේද හා සේබියන් 
වුහ ද පාෂාණ කුට්ටි බදැණ  සා සවිමත් කිරීම අසේථාවර කණ්ඩඩිය ශක්තිමත් කිරීමට සහ කණ්ඩඩිසේ පාමුල සවිමත් 
කිරීමට ද අයත් සවන ක්රියාකාරකම් සේ. 

8. වැඩබිසම් කටයුු වලට අදාළ සමාජයීය සහ පාරිසරික බලපෑම් සහ අවදානම් තත්වයන් හඳුනා ැනීම  
 

8.1. ධ්නාත්මක බලපෑම් 
 

සමම නාය අවදානම් අවම කිරීසම් කටයුු මගින් පාර අයිසන් ඇති අසේථාවර කණ්ඩඩි සකාටස සේථාවර කර මා යය 
භාවිතා කරන්නන් හට ආරක්ෂාකාරී තත්වයක් උදාකර සදනු ඇත. මා ය වසා දැමීම සහේුසවන් වැසි සහිත කාල 
පරිච්සේදය ුල ඇතිවන අවහිරතා මඟහැරීසමන් රත්නපුර හා සේවැේවත්ත න ර අතර අඛණ්ඩඩ  මනා මනයක් 
ඇති බව තහවුරු සකසරනු ඇත. රත්නපුර සහ නුවරඑළිය දිසේික්ක යා සකසරන මා ය වලින් එකක් වන සමය, ශ්රී 
පාද වන්දනාකරුවන් විසින්ද, පුංචි දඹදිව නම් තවත් සබෞේධ් ආ මික සිේධ්සේථානයක් සවත ප්රසේශ මා යය සලසද 
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භාවිතා සකසරන අතරම සමම මා යය සදපස අතිශය සසාබා සසෞන්දයයසයන් සහබි නිසා වතයමාන හා අනා ත 
පරිසර හිතකාමී සංචාරක වයාපාරය සඳහා ද, සත් කමයාන්ත ප්රවාහන කටයුු හා වක්ර වසශයන් සවනත් සංවධ්යන 
හා ආථයිකමය කටයුු සඳහා ද එය ඉතා සුදුසු සේ. සමම නාය අවදානම අවම කිරීසම් ක්රියාමා ය සහේුසවන් වෂයා 
කාලසේ දී මා යසේ සිදුවන නිරන්තර අවහිරතා ම හරවා අඛණ්ඩඩ  මනා මනයකට ඉඩ සැලසසනු ඇති අතරම 
පදිකයන්සේ ආරක්ෂිත බව ද සමමගින් සුරැසකනු ඇත. එසසේම, ඉහත සඳහන් කරන ලද කමයාන්ත ද ආථයිකමය, 
සංසේකෘතිකමය හා ආ මික ක්රියාකාරකම් සඳහා ද සමම අවම කිරීසම් ක්රියාමා ය වලින් ඉමහත් සසතක් සැලසසනු 
ඇත. 
 
සමමගින් නිසවසේ (27ක) අවදානම් මට්ටම ද පහත සහළනු ලැසබ්. අසේථාවර වූ කණ්ඩඩිය මුදුසන්  ලබඩ දමිළ 
විදයාලය පිහිටා තිසබ්. දැනට පාසසේ ඉස නුම ලබන ළමුන් 169ක් ද ගුරු මණ්ඩඩලය 9 සදසනක් ද සඳහා 
සුරක්ිතතාවය තහවුරු සේ. සමම අවදානම් සහිත තත්වය නිසා පාසල අනාරක්ිත පරිසරයක අතිශය අපහසුතා 
මධ්යසේ පවත්වාස න යනු ලැසබ්. සමම සිදුීමට සපර 2014 වසසය දී සමම පාසල සිසුන් 260 සදසනකුස න් 
සමන්විත විය. එසහත් සමම සිදුීමත් සමඟ පාසසේ ළමුන් ප්රමාණය සකසමන් අඩුී ස ාසේ ඇති අතර ළමුන් 
පාසේ පැමිණීම දුවයල ී ඇත්සත් සදමාපියන් සමම අසේථාවරත්වය තත්වය යටසත් ඔවුන් පාසේ එීමට බිය ීම 
සහේුසවනි. 10km දුරක් ඇුළත පවතින එකම දමිළ විදයාලය සමය බැවින් සමම පාසල සමම සේථානසයන් ඉවත් 
කිරීම අතිශය  ැටළු කාරී වනු ඇත. ආසන්නතම දමිළ විදයාලය පිහිටා තිසබන්සන් රත්නපුර න රසේය. අසේථාවර 
ී ඇති පාසේ භූමිය ද අසේථාවර කණ්ඩඩි සකාටස ද සමම නාය අවදානම් අවම කිරීසම් කටයුු නිසා සේථාවර වනු 
ඇති අතර පාසසේත් සිසුන්සේත් ආරක්ෂාව මින් තහවුරු වනු ඇත. එමගින් අධ්යාපනය ලැබීමට වඩා සුරක්ිත 
පරිසරයක් පාසලට නිමයාණය වනු ඇත. එම නිසා සමම වයාපෘතිය පාරිසරික සහ සමාජයීය වශසයන් අතිශයින්ම 
වාසිදායක සලස සැලකිය හැකි සේ. 
 

8.2.  සෘණාත්මක බලපෑම් 
  

8.2.1. මා යයට ප්රසේශය සහ අනා ත සංවධ්යන කටයුු වලට අවසේථාව අහිමි ීම 
 
සමම නාය අවදානම් අවම කිරීසම් කටයුු සිදු සකසරනු ලබන්සන් මා යසේ රක්ිත ඉඩම් සහ  ලබඩ වුයාසේ 
ඉඩම් වලය . නාය අවදානම් අවම කිරීසම් කටයුු සිදුකරන භූමි ප්රසේශය ප්රථමසයන් ඇළ පහරක සේවාභාවික 
රක්ිත සපසදසකින් වැසී පැවත ඇත. එමනිසා බිම් ප්රසේශයට ප්රසේශය සහෝ සවනත් සංවධ්යන කටයුු සඳහා 
ප්රසේශය අහිමි ී යාම  පිළිබඳ  ැටළුවක් පැන සනානැගිනු ඇත. 

  

8.2.2 පාරිසරික සහ ජජව විදයාත්මක බලපෑම් සහ සත්ත්ව හා ුරුළිය විසශේෂ 
 

සමම කණ්ඩඩි කඩාවැටීම නිසා දැනටමත් සමම ඇළ පහසය සේවාභාවික ජජවපරිසරය  ද එහි ශාකමය සේවාරක්ෂක 
කලාපයද මුළුමනින්ම විනාශ ී ස ාසේ ඇත. සමම ඇළ පහසය පහළ ප්රසේශය අධ්ය වශසයන් කඩා වැටුණු සුන්ුන් 
වල බලපෑමට ලක්ව ඇත.  නිමයාණසයන් පෘෂේී ය ජලවහනය වැඩිදියුණු කිරීම සැලකිේලට  නී. එම නිමයාණයට 
සේවාභාවික අං  ඇුළත්  සනාකළ සහාත් සමම ඇළ පහර ආශ්රිත ජජව පරිසරසේ සේවාභාවික සේවරූපය යළි යතා 
තත්වයට පත් කළ සනාහැකි සලසටම අහිමි ී යනු ඇත. 

 
 

අසේථාවර වූ කණ්ඩඩිය මුදුසන් ඇති වනාන්තර පරිසරයට (සුන් සහ වෘක්ෂලතා ආදියට)  සේථාවර කිරීසම් 
ක්රියාමා ය සඳහා ඉවත් කිරීමට සිදුවිය හැක. දැනටමත් කඩා වැටී සහෝ හානියට පත්ව ඇති කණ්ඩඩි සකාටසේ වලම 
සමම වයාපෘති ක්රියාමා ය සිදුසකසරන බැවින් සභෞමික පරසර පේධ්තීන් සවත ඇති බලපෑම් සේථානීය සේ.  
 

8.2.3 අවට ප්රසේශසේ ජලවහන රටාවට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  
 

පෘෂේී ය ජල කළමනාකරණය සහ භූ ත ජල මට්ටම පහත සහලීම අවම කිරීසම් ක්රමසේද වලින් එකක් බැවින් ඉන් 
(භූ ත සහ පෘෂේී ය) ජලවහන රටාවට විශාල බලපෑමක් එේල වනු ඇත.  වෂයා කාලසේදී ඉහළ ජල ප්රමාණයක් ද 
වියළි කාලසේදී අඩු ප්රමාණයක් ද වශසයන් බෑවුම දිසේ  ලන ඇළ පහසය ජල මට්ටසම් සවනසක් ඇතිවනු ඇත. 
සකසසේ වුවද, සමම බලපෑම් සබාසහෝ වශසයන් සමම කණ්ඩඩි සකාටසට පමණක් සීමා සේ. 

 

8.2.4 පාංශු ඛාදනය ීම් සහ සදාළ පහසය සවනසේී ම් 
 

සමම වයාපෘතිසේ සේථායිකරණ කටයුු සබාසහෝ දුරට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම සකසරහි අවධ්ානය සයාමු 
කරනු ඇත. එබැවින්, වැසි සමසේ දී අධික ජල පරිමාවක් සේවභාවික දියපහරවේ කරා සයාමුකරීම අසේක්ෂා 
සකය. සමමඟින් දියපාරවේ වල ඉවුරු ඛාදනය, පුල ඛාදනය සහ  ං ා ජල ප්රවාහය වැඩිීම සිදුවිය හැක. 
එමනිසා පාරිසරික  ලායාම හා ජලජ පරිසර පේධ්ති මත ඇතිවන බලපෑම සේථානීය වශසයන් ඉහළය. 
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8.2.5 ඉදිකිරීසම් කටයුු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය 
 

කඩාවැටුණු සුන්ුන් සහ  ේ කුට්ටි ඉවත් කරන අතරුර ද බැවුම අඩු ආනතියකට සකසේ කිරීසම් කටයුු අතරුර 
ද අවට ජලාශ වලට සරාන්මඩ  ලා ස ාසේ පත්සේ තැන්පත් ීම සිදුවිය හැකියි. යන්රසූර ආදිසයන් පිටසවන 
සතේ, දූෂක හා අපවිරකාරක නිසි පරිදි වැඩබිසමන් බැහැර සනාකිරීසමන් සහ, තාවකාලික  බඩා ටැංකි කාන්දු 
ීම් වලින්, ඝන අපද්රවය අපජලය එක් ීසමන් බෑවුමට පහළින්  ලායන ඇළ පහරට අහිතකර බලපෑම් ඇතිවිය 
හැකියි. සිතාමතා සහෝ සනාසැලකිලිමත් සලස ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීසමන් ඉදිකිරීසම් ද්රවය (පාංශු 
වැර න්නුම් කටයුු සඳහා භාවිතා සකසරන සිසමන්ති/ ග්රවුට් ආදීය) පෘෂේී ය ජලයට එකු ීසමන් සහෝ මිශ්ර 
ීසමන් ජලසේ ගුණාත්මක බව තාවකාලිකව අඩුී යාමද සදාළ පහල ප්රසේශසේ අහිතකර ද්රවය තැන්පත් ී යාමද 
සිදුවිය හැක. 
 
ඉහළ ජජව රසායනික ඔක්සිජන් ඉේුමක් ද රසායනික ඔක්සිජන් ඉේුමක් ද, අවලම්හිත ඝන ද්රවය ප්රමාණයක් ද 
සතේ සහ ග්රීසේ වැනි දෑ ද අඩංගු දියපහර වල ජල දූෂණ මට්ටම සමවන් මුදාහැරීම් නිසා තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇත. 
ඉදිකිරීසම් කටයුු අතරුර සිදුවිය හැකි සමවන් ක්රියා නිසා බීමට, නෑමට සහ ජලජීී ව ා ආදී භාවිතයන් සඳහා 
පනවා ඇති ජලසේ ගුණාත්මක භාවය සඳහා වන තත්ත්ව මට්ටම් ඉක්මවිය හැකි අතර ජලසේ තිබිය යුු අවම 
ගුණාත්මක තත්වයන් ඉක්මීමට ද සහේුවිය හැක.  එම නිසා ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව ුළ 
පරිසරයට අපජලය සහ දූෂක ද්රවය මුදා හැරීසමන් ජලසේ ගුණාත්මක බවට සිදුවිය හැකි හානි වල බලපෑම සේථානීය 
වශසයන් ඉතා අධික සලස සැලකිය හැක. 
 

 

8.2.6 ඉදිකිරීසම් කටයුු සකසරන කාලසීමාව ුළ එළිමහසන් මළපහ කිරීම් සහ ජලය හරහා පැතිරී යන 
සරෝ කාරක විෂබීජ 

 

ඉදිකිරීම් කටයුු අතරුර දී, සකාන්රාත්කරුසේ කම්කරුවන් විසින් විවෘත මළපහ කිරීම් සිදුකිරීම මගින කණ්ඩඩි 
ප්රසේශයට පහළ ඇති සදාළ පහර දූෂණය ී යා හැකියි. 

 

8.2.7 ජලාශය පහළ ප්රසේශසේ සිට එම ජලය භාවිතා කිරීසම්දී ඇතිවිය හැකි බලපෑම් 
 

ජලයට මුදා හැසරන සමම දූෂක නිසා බීමට, නෑමට සහ ජලජීී ව ා ආදී භාවිතයන් සඳහා පනවා ඇති ජලසේ 
ගුණාත්මක භාවය සඳහා වන තත්ත්ව මට්ටම් ඉක්මවිය හැකි අතර ජලසේ තිබිය යුු අවම ගුණාත්මක තත්වයන් 
පවා ඉක්මීමට සහේුවිය හැකියි. සමමගින් ජලය මිනිසේ භාවිතයන්ට හා ජලජ ජීවින් සඳහා නුසුදුසු බවට පත්විය 
හැක.  එම නිසා. ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව ුළ පරිසරයට අපජලය සහ දූෂක ද්රවය මුදා හැරීසමන් 
ජලසේ ගුණාත්මක බවට සිදුවිය හැකි හානි වල බලපෑම ඉතා අධික සලස සැලකිය හැක. 

 

8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීසම්  ැටළු 
 

ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව ුළ නිසි අපද්රවය බැහැර කිරීසම් ක්රමසේදයක් සනාමැති වුව සහාත් 
අක්රමවත් සලස ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම නිසා ජලය සහ පස දූෂණය ීමට අමතර විවිධ් අහිතකර පාරිසරික 
බලපෑම් ඇතිවිය හැකියි. ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව ුළ නිසි ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීසම් 
ක්රමසේදයක් භාවිතා සනාකළ සහාත්, ඇතිවිය හැකි බලපෑම ඉමහත් විය හැක.  

 

8.2.9  වායු දූෂණය  
 

වැඩබිම සහළිසපසහළි කිරීසම් කටයුු, ඩිසේ එන්ජින් ක්රියාත්මක කිරීම, පසේ කැණීසම් කටයුු, ගිණි තැබීම්, 
ඉදිකිරීසම් ද්රවය වල අපද්රවය ප්රවාහනය, ඉදිකිරීම් වලදී නිපදසවන අපද්රවය සහ විෂසහිත ද්රවය (රසායනික 
පුපුරනද්රවය) පරිහරණය කිරීම ආදිය වායු දූෂණයට ුඩු දිය හැකි ඉදිකිරීම් කටයුු සේ. ඉදිකිරිසම් කටයුු වලදී 
අධික වශසයන් දුහුවිලි (විසශේෂසයන්ම සකාන්ීට්, සිසමන්ති, ලී,  ේ සහ සිලිකා වැනි දෑ වලින්) ප්රමාණයක් 
ජනනය විය හැකියි. මා යය සදපස නිසවසේ සනාමැති නිසා වායු දූෂණයට සෘජුවම ලක්වන නිවැසියන් සනාමැත. 
එසසේ වුවද, මා යසේ  මන් කරන පදිකයන්/මගින් සවත සමසසේ වායු දූෂණය ීසමන් බලපෑමක් ඇතිවිය හැකියි. 

 

8.2.10 ශබ්ද දූෂණය, කම්පනය ීම, පිපිරීම්, ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව ුළ වන බලපෑම්, 
ස ාඩනැගිලි සහ යටිතල පහසුකම් සවත සිදුවිය හැකි හානි 

 
 

 ේ පිපිරීම් සිදු කිරීමට අවශය විටදී පුපුරනද්රවය භාවිතා විය හැකියි.   ේ කැඩීසම්දී සහ  භූ ත කාණු ආදිය සඳහා 
සෑරීසම් කටයුු අතරුර අධික ශබ්ද සහ සපාළව කම්පනය ීම ඇතිවිය හැක.  

 

වැඩ බිසම් සිට 50-70 m ක් පමණ දුරකින් කඳු මුදුසන් පිහිටා ඇති  ලබඩ දමිළ විදයාලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම 
අධිකය. පාසේ සවලාව ුළ සමසසේ අධික ශබ්ද ජනනය විය හැකියි. කම්පන නිසා පාසසේ අධ්යාපනය ලබන 
සිසුන්ට බාධ්ා විය හැකි අතරම බෑවුමට ඉහළින් පිහිටි නිසවසේ වල ඉරිතැලීම් ආදියට ද සහේු විය හැකියි. ඉහත 
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සඳහන් කරන ලද ඉදිකිරීසම් කටයුු වලට අමතරව ඉදිකිරීම් ද්රවය පැටීසම් හා බෑසම් කටයුු හා යන්ර ඔබසමාබ 
 මන් කිරීම වැනි අධික ශබ්ද ජනනය වන ක්රියාකාරකම් නිසා පදිකයන්ට බලපෑමක් එේලවනු ඇත. 
 
වු කම්කරුවන්සේ පවුේ වලට කම්පන හා ශබ්ද මගින් බලපෑමක් එේල විය සනාහැක්සක් එවන් ශබ්දය සහෝ 
කම්පනය ජනනය වන සබාසහෝ ක්රියාකාරකම් එම ප්රජා වලින් ඈත්ව බෑවුසම් ඉහළ ප්රසේශයට සීමාවන බැවිණි. 
 

8.2.11 වැඩබිම ආශ්රිතව ජිවත්වන මිනිසුන් හා වැඩබිසම් කම්කරුවන් අතර සබඳතාව 
 

වැඩබිසම් කම්කරුවන් සහ වු කම්ේකරු ප්රජාව අතර ආරවුේ ඇතිීසම් හැකියාවක් ඇත.  වු කම්කරු ප්රජාව 
ආශ්රිතව සිදුකරන ලද සමාජයීය සමාසලෝචනයකින් එහි අඩු අධ්යාපන මට්ටමක් ද, විරැකියාසවන් සපසළන 
කාන්තාවන් ද, දරිද්රතාවසයන් සපසළන පවුේ ද මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි ීම් ද පවතින බව සපනී යන ලදී. 
වැඩබිසම් කායය මණ්ඩඩලය ද සබාසහෝ විට අඩු අධ්යාපන මට්ටමක් සහිත අසනක් දුරාචාර වලට නැමී  ත් 
පුේ ලයන්ස න් සමන්විත විය හැකි නිසා ඔවුන් සහ සමම ප්රජාව අතර මතසේද හා  ැටුම් ඇතිීසම් අධික 
ප්රවණතාවයක් පවතී. 

 

8.2.12 වැඩ බිම් වාඩි සහ  බඩා සේථාන   
 

වැඩබිසම් ඝන අපද්රවය සහ අපජලය නිසිසලස කළමනාකරණය සනාකළ සහාත් ඉන් අවට ප්රජාවට හිරිහැරයක් විය 
හැකියි.     

 

8.2.13 ඉදිකිරීසම් කටයුු සකසරන අතරුර වැඩබිමට මහජනයා ඇුළු ීසම් අවදානම 
 

විදුම් කිරීසම් යන්ර සහ කැනීම් යන්ර ආදී අවදානසමන් ඉහළ යන්ර සූර වැඩබිසමහි පැවතිය හැකි අතර එවන් 
පරිසරයක ආරක්ිතව ක්රියාකළ හැක්සක් පුහුණු වැඩකරුවන්ට පමණි. අනවසරසයන් වැඩබිමට ඇුළුවන්නන් 
සමම බර යන්ර සූර ආදිය නිසා හදිසි අනුරු වල ලක්ීසම් අවදානමක් තිසබ්.  
 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ උපද්රව ස නදිය හැකි ද්රවය 
 

 ේ පිපිරීම් සිදු කිරීමට අවශය විටදී පුපුරනද්රවය භාවිතා විය හැකියි. අනාරක්ිත සලස භාවිතා කිරීසමන් මින් 
අවදානමක් ඇතිවිය හැකියි. අසේථාවර කණ්ඩඩි සකාටසක සමම ක්රියාකාරකම් සිදුසකසරන නිසා අනිසි සලස පුපුරන 
ද්රවය භාවිතා කිරීසමන්  සමන්ම  ේ කුට්ටි විසිී යාසමන් අනුරු සිදුීසම් සැලකිය යුු ප්රවනතාවක් තිසබ්. 

 

8.2.15 ඉදිකිරීසම් කටයුු නිසා ජනතාවසේ සුරක්ිතතාවයට ඇති බලපෑම පදිකයන් සවත ඇති අධික අවදානම 
 

ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව ුළ, නිතර ඔබසමාබ දිසවන යන්රසූර, සලෝඩර, ට්රක් රිය ආදිය නිසා 
මා යය අවහිර විය හැකියි. ඉදිකිරීසම් කටයුු සබාසහෝමයක් බෑවුම් ප්රසේශයක සීමිත ඉඩ ප්රමාණයක සිදුකළ යුුව 
තිසබන නිසා බර යන්රසූර, ට්රක් රථ හා සලෝඩර ආදිය පදිකයන්සේ  මනා මනයට බාධ්ා ඇතිකරීමටත් 
ඔවුන්සේ ජිවිතයට අධික අවදානමක් එේල කිරීමටත් ඉඩ ඇත. ුරුේ ී ඇති පාංශු සහ පාෂණ කැබලි කඩා 
වැටීසම් සහ ඒවා කැණීම් කටයුු හා ඉවත් කිරීම් අතරුර පදිකයන්ට අධික අවදානමක් පවතී. 
බෑවුමට පහල ජිවත්වන ප්රජාවට ද ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව පුරාවට සමම අධික අවදානම් 
මට්ටමට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. එමගින් ඔවුන් සවත අවදානම සැලකිය යුු තරම් ඉහළ මට්ටමක සලස 
සැලකිය හැක. 

 

8.2.16 ඉදිකිරීසම් කටයුු සකසරන අතරුර කම්කරුවන්සේ සුරක්ිතතාවය 
 

ඉදිකිරීසම් කටයුු සකසරන අතරුර බර යන්රසූර සීමිත ඉඩ ප්රමාණයක් ුළ ක්රියාකරීමට සිදුසේ. රථවාහන සහ 
ඉදිකිරීසම් යන්රසූර නිසා අනුරු හට  ැනීමට ඇති අවදානම ඉතා ඉහළ මට්ටමක ඇත. තවද, සම් වනවිට පවා 
සමම සේථානසේ අධික දිය සීරාවක් ද  ේ පසේ ආදිය විටින් විට ඇද වැටීම් ද දක්නට ලැසබ්. කණ්ඩඩිය සේථාවර කිරීසම් 
කටයුු අතරුර සමය තවත් ඉහළ යා හැක. විවිධ් වැඩකටයුු සඳහා කම්කරුවන්ට සමම කණ්ඩඩිය දිසේ නැගීමට 
පලංචි ආදිය මත සිට වැඩ කිරීමට කම්කරුවන්ට සිදුසේ. සම් නිසා සිදුීමට ඉඩ ඇති සුළු සහෝ කණ්ඩඩි අසේථාවර 
ීමක් සහේුසවන් කම්කරුවන් සවත ඇති අවදානම සමම වැඩබිම සම්බන්ධ්සයන් අතිශය ඉහළ සලස සැලකිය යුු 
සේ. සකාන්රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කටයුු සඳහා බාලවයසේකාර කම්කරුවන් (ළමුන්) සයාදා  ැනීමට ඉඩ ඇති 
අතර එය අවදානම් සහ ත බැවින් බරපතල අනුරු සහ ුවාල සිදුීම් වලට සහේු විය හැකියි. 

9. දැනට පවත්වා ඇති සහ/ සහෝ පැවැත්ීමට ඇති මහජන සහ ව කිව යුු ආයතන හා උපසේශන 
 

ක්සෂේර චාරිකාව අතරුර අධික අවදානමක් සහිත ස ාඩනැගිලි වල නිවැසියන් වන පහත පුේ ලයන්ස න් අදහසේ 
විමසන ලදී; එම් මුත්තයියා මහතා, ආය බාලක්රිෂේණන් මහතා (ප්රජා නායක) සහ සක් පුෂේපරාජා මහත්මිය. සමම 
පුේ ලයන්ට අනුව සමම සිදුීසමන් පසුව ඔවුන් තාවකාලික සේථානයකට මාරුී ඇති අතර එහි මාස 3ක කාලයක් 
ජිවත්ව සිට ඇත. පසුව ඔවුන් සමහි නැවත පැමිණ ඇත්සත් සනීපාරක්ෂාව, සපෞේ ලිකතත්වයක් සනාමැති බව සහ 
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තාවකාලික කඳවුරු වලට සපාදු සවනත් සමාජයීය  ැටළු සහේුසවනි. ඔවුන් එම සේථානසේ දී මුහුණ පෑ යම් 
සමාජයීය  ැටළු සම්බන්ධ්සයන් සහ තම රැකියා සේථානයට විශාල දුරක් (3km) යාමට සිදුීම සම්බන්ධ්සයන් ඔවුන් 
තම අප්රසාදය පළකර සිටියහ.  සවනත් ආරක්ෂාකාරී සේථානයක පදිංචි ීම පිළිබඳවද සමම පුේ ලයන් තම අදහසේ 
පළකළහ. එසසේ නැවත පදිංචි කිරීසමන් දීඝය කාලිනව  ැටළු සහ අසන්සතෝෂකාරී තත්වයක් ස ාඩනැස නු ඇති 
බව ඔවුන්සේ මතය සේ. සමම පුේ ලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා 2.5km දුරකින් ඉඩම් ලබා දී තිසබ්. සකසසේ 
වුවද, සමම ප්රජාව රැකියා සඳහා  මන් කිරීමට සිදුවන දුරත් සසේවා සඳහා පිවිසීමට ඇති අපහසුතාවයත් කරණ 
සකාට ස න සමම සේථානය ප්රතික්සෂේප කර ඇත. 
 
සම් නිසා ඔවුන් දැනට අධික අවදානමකට මුහුණ සදමින් සිටී.  ඔවුන් වෂයා කාලය ුලදී ආරක්ෂා වන ආකාරය 
පිළිබඳව ද NBRO කණ්ඩඩායම විසින් විමසුමට ලක් කරන ලදී. ඔවුන් පවසන ආකාරයට ඔවුන් ආරක්ෂාකාරී 
නිසවසේ වලට සහෝ තම නෑසියන්සේ නිසවසේ වලට ඉවත් ී යයි. එසහත්, සමය දි ටම සිදුකිරීමට අපහසු බවත් එම 
අසනක් නිසවසේ වලද ඉඩපහසුකම් සනාමැති බවද ඔවුන් සඳහන් කර ඇත. NBRO කණ්ඩඩායමට දැන ැනීමට 
ලැුණු පරිදි වු කළමනාකරණය මගින් අධික අවදානම් කාලසීමාවල ඔවුන්ට නැවතී සිටීමට තාවකාලික සමතල 
භූමියක් පිළිසයළ කර දී ඇත. සකසසේවුවද, වු කළමනාකරණය මගින් ඔවුනට අමුද්රවය සපයා දී ඇති නමුත් 
වැඩකිරීමට ඇති පුේ ලයන් ප්රමාණය අඩුය. ඔවුන් ඊට සම්බන්ධ් ීමට අකමැත්තක් දක්වන්සන් එය බර වැඩක් 
සමන්ම  තමනාවක් සනාලැසබන ක්රියාකාරකමක් බැවිණි.  
 
හපු සේතැන්න වුයාසේ සුභසාධ්ක නිලධ්ාරිනිය වන GW චන්දිමා සමනවිය සමඟ කරන ලද දුරකථන සංවාදයක් 
ුළින් වු කළමනාකරණය විසින් දැනට ආපදාවට ලක්ව ඇති වු කම්කරු ජනතාවසේ ආපදා තත්වය අවම 
කිරීමට මැදිහත් ී ඇති  අයුරු සමාසලෝචනය කරන ලදී. ඇයට අනුව, සමම ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමට  ලබඩ 
වුයාසේ පහළ සකාට්ඨාශයට අයත් පිේලෑව ප්රසේශසේ ඉඩමක් ලබාදී තිසබ්. සකසසේවුවද, කළමනාකරණය ලබා 
සදන්සන් ඉඩම් පමණි. නිවාස ඉදිකිරීසම් වියදම් ඔවුන් දැරීමට සූදානම් නැත. සමම ජනතාව සවත ඉඩමක් ලබාදී 
ඇති බවත් ඔවුන් එහි ස ාසේ පදිංචි ීමට අකමැත්තක් දැක්ීමත්  ලබඩ ග්රාම නිලධ්ාරී වරයා විසින් ද තහවුරු 
කර න්නා ලදී. තවද, NBRO දිසේික් කායයාලීය නිසයෝජිතවරයා පවසන පරිදි සමම ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමට 
නාය අවදානම සනාමැති සුරක්ිත ඉඩමක්  ඒ ආසන්නසේ සනාමැත.  
 
සමම ක්සෂේර චාරිකාව අතරුර දමිළ විදයාලසේ විදුහේපතිවරයා වන සක් දිසන්ෂේ මහතාසේද අදහසේ විමසා සිටින 
ලදී. ඔහුට අනුව, නායයාම සිදුීසමන් පසු පාසල තාවකාලිකව අසල ඇති හින්දු සකෝවිලකට ඉවත්කර මාස 8ක් 
පමණ එහි පන්ති පවත්වා ඇත. පසුව, NBRO විසින් පාසල මධ්ය අවදානම් සලස නම් කර 50 mm ට වඩා 
වෂයාපතනය ඉහළ යන විට ඉවත්ී යාසම් සකාන්සේසිය මත ඔවුන් නැවතත් සුපුරුදු සේථානයට පැමිණ තිසබ්. ඔහු 
තවදුරටත් පැවසුසේ, සමම සේථානසේ ඇති ජිවිත අවදානම අඩු කර  ැනීමටත්, ළමුන් සවනත් පාසේ කරා සයාමු ී 
යාම වළක්වා පාසල සපර තිබූ තත්වයට නැවතත් පත් කිරීමටත් සමම නාය අවදානම අවම කිරීම ඉතා වැද ත් වනු 
ඇති බවයි.  
 

9.1 අදහසේ විමසීමට සම්බන්ධ් වූ ව කිව යුු ආයතන සහ එහිදී ලබාසදන ලද නිසදයේශ හා එළැඹි එකඟතා. 
(සයාමුව: ඇමුණුම II) 

10. සැලකිය යුු මට්ටමක පවතින පාරිසරික සහ සමාජයීය බලපෑම් 

NBRO සහ සකාන්රාත්කරු විසින් විසශේෂසයන් ක්රියාමා ය  ත යුු වන සමාජයීය සහ පාරිසරික බලපෑම් සහෝ 
අවදානම් තත්වයන්; සැලකිය යුු බලපෑම් 

 
10.1 ජලය සහෝ සතත් බිම් වලට ඇති බලපෑම (වැඩබිමට පහළ ප්රාසේශසේ ඇති ඇළසදාළ  ං ා සහ සවනත් 
ජලාශ වලට සිදුවිය හැකි සවනසේකම් සහෝ අපවිර ීම). සමයට අමතරව දිගුකාලීන සහ සිදුීමට ඉඩ ඇති බලපෑම් ද 
නාය ස ාසේ ඇති සකාටසසේ ඉදිකිරීම් කටයුු අතරුර ඇති අවදානම   
 

කඩාවැටුණු සුන්ුන් ද ඉවත් කරන අතරුර ද, බෑවුම අඩු ආනතියකට සකසේ කිරීසම් කටයුු සඳහා පසේ කැපීසම්දී 
ද අවට ජලාශ වලට සරාන්මඩ  ලා ස ාසේ පත්සේ තැන්පත් ීම සිදුවිය හැකියි. යන්රසූර ආදිසයන් පිටසවන 
සතේ, දූෂක හා අපවිරකාරක නිසි පරිදි වැඩබිසමන් බැහැර සනාකිරීසමන්, තාවකාලික  බඩා ටැංකි කාන්දු ීම් 
වලින් සහ ඝන අපද්රවය අපජලය එක් ීසමන් නායයාම සිදුවුණු කඳු බෑවුමට පහළින්  ලායන ඇළ පහරට අහිතකර 
බලපෑම් ඇතිවිය හැකියි. 
 

10.2 පාංශු ඛාදනය ීම් සහ සදාළ පහසය සවනසේී ම් 
 

සේවාභාවික ජාල ප්රවාහ ද, ඇලසදාළ  ං ා පත්ල හා ජලජ පරිසර පේධ්ති වලට සිදුවන හානිය ප්රාසේශීය වශසයන් 
සැලකියයුු තරම් වනු ඇත. 
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10.3  මනා මනයට සිදුවිය හැකි බලපෑම් ( විසශේෂසයන්ම මා යය තාවකාලිකව වසා දැමීමට සිදුීම, වාහන 
තදබදය ඇතිීසම් අවදානම) 
 

සම්පූණයසයන් සහෝ අධ්ය වශසයන් මා යය වසා දැමීම නිසා සතිසේ දින වල,  කායයාල සේලාවේ වල, පාසැේ 
සවලාවට, ආ මික දින වල සහ වන්දනා  සමසයහි රථවාහන  මනා මනට අවහිරතා ඇතිවිය හැකියි. මින් 
පදිකයන්ට සහ රථවාහන වලට බාධ්ා එේල වනු ඇත. 
 

10.4 සදාළ පහසය පහළ ප්රසේශයට යටිතල පහසුකම් ලබාදීසම්දී ඇතිවිය හැකි බලපෑම් (ජල සැපයුම, අපජලය 
බැහැර කිරීම, විදුලිය ආදිය) 
 

ආසන්නසේ සපාදු ජල සැපයුම් නල, විදුලි රැහැන් සහෝ දුරකථන රැහැන් සනාමැත.  

 

10.5 වැඩබිමට යාබදව සහෝ ආසන්නසේ (කණ්ඩඩියට ඉහල, පහල, සදාළ පහරට පහලින් යනාදී වශසයන්) අධි 
අවදානම් සහෝ මධ්ය අවදානම් ප්රසේශසේ ජිවත් වන නිවැසියන් 
 

ඉදිකිරීසම් කටයුු නිසා සපාදුජන ආරක්ෂාවට අධික අවදානමක් පවතින අතර ශබ්ද හා කම්පනය නිසා සපර අධි 
අවදානම් සලස නම් කරන ලද නිසවසේ වල පැළුම් සකසරහිද ඇති බලපෑම ඉන් ඉහල යා හැකියි. 
 

10.6 නාය අවම කිරීසම් කටයුු සිදුසකසරන සපසදස ුල පිහිටි වයාපාර, කෘිකමයාන්ත සහෝ සවනත් කටයුු 
සඳහා භාවිතා සකසරන ප්රසේශ 
අසේථාවර වූ කණ්ඩඩියට යාබදව වයාපාර, කෘිකමයාන්ත සහෝ සවනත් කටයුු සඳහා භාවිතා සකසරන ප්රසේශ 
සනාමැති නිසා එවන් බලපෑමක් සනාමැත.  
 
10.7 වැඩබිමට යාබදව පිහිටි වයාපාර, කෘිකමයාන්ත සහෝ සවනත් කටයුු සඳහා භාවිතා සකසරන ප්රසේශ 
 

අසේථාවර වූ කණ්ඩඩියට යාබදව වයාපාර, කෘිකමයාන්ත සහෝ සවනත් කටයුු සඳහා භාවිතා සකසරන ප්රසේශ 
සනාමැති නිසා ඉන් සිදුවන බලපෑම සනාසැලකිය යුු තරම් වනු ඇත. 
 

10.8 වැඩබිමට ඇුළු ීමට සහෝ එය හරහා යාමට මිනිසුන්ට ඇතිවිය හැකි අවශයතා 
 

සවනත් අවශයතා සඳහා වැඩබිමට ඇුළු ීමට මිනිසුන්ට විසශේෂසයන් අවශයතාවයක් සනාමැත. එසසේ වුවද, 
සිතාමතා සහෝ සනාදැනුවත්ව අනවසර පුේ ලයන්සේ ඇුළු ීම් ආදිය බලාසපාසරාත්ු විය හැකි අතර ක්රියාත්මක 
කර ඇති යන්රසූර, බර වාහන, විදුලිය සහෝ පුපුරන ද්රවය මගින් ඔවුනට අවදානමක් එේල විය හැක.  
 

10.9. ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීසම්  ැටළු සකාන්රාත්කරුවන් සඳහා වන සම්මත සකාන්රාත් අවශයතා වලින් 
ඔබ්බට යන විසශේි ත පියවර  ැනීමට සිදුවන අනනය සසෞඛයාරක්ිත  ැටළු 
 
 

වදීසම් කම්කරුවන්ට ද, පදිකයන්ටද බෑවුම පහල ජිවත් වන වු ජනතාවට ද කණ්ඩඩිය කඩා වැටීසමන්, ඉදිකිරීම් 
යන්ර සූර වලින්,  ේ වැටීසමන් අනුරු සිදුීසම් අවදානම අතිශය ඉහල සේ. සමම වැඩබිමට අදාළ වන 
සසෞඛයාරක්ිතතා  ැටළු සවනත් ඕනෑම නායයාම් අවදානම අවම කිරීසම් වැඩබිමක තත්වයට සබාසහෝ වශසයන් 
සමානකම් දක්වයි. එවන් සපාදුසේ හමුවන පාරිසරික සහ සසෞඛයාරක්ිතතා  ැටළු පාරිසරික, සමාජයීය 
කළමනාකරණ රාමුසේ දී ආවරණය කරනු ලැබ ඇත. වැඩබිසම් දී කම්කරුවන්සේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ලංසු 
තැබීසම් සේඛනසයහි 2003: කායය තත්වයන් සහ ප්රජා සසෞඛයාරක්ිතතාවය නම් අංශසේ ආරක්ෂක ආම්පන්න 
සහ ඇඳුම්පැළඳුම් යටසත් සමය වැඩි දුරටත් විසේතර සකසය. 
 

10.10 ළමා සමසහවර සහ බලාත් ශ්රමය 
  
ළමා සමසහවර සහ බලාත් ශ්රමය පිළිබඳව, ලංසු තැබීසම් සේඛනසය 2003: කායය තත්වයන් සහ ප්රජා 
සසෞඛයාරක්ිතතාවය  අංශසේ 2003.3 සකාටස යටසත් සවිසේතරාත්මකව දක්වා ඇත 

11  වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීමට අවශය සයෝ යතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව සහ  අනුමත කිරීම් 
 

11.1. වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීම 
 

i. දිසේික් සේකම්වරයාසේ අනුමැතිය  

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීමට දිසේික් සේකම්වරයාසේ අනුමැතිය ලබා ැනීමට සිදුවනු ඇති අතර සමහිදී 
මහාමාතයවරයා සහ දිසේික්කසේ ව කිව යුු ආයතන සහභාගී වන දිසේික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 
හමුසේ වයාපෘති සයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුු සේ. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකසේ නිලධ්ාරිසයකු 
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වයාපෘතිය පිළිබඳ විසේතර කරමින් එහි විවිධ් පාරිසරික සහ සාමාජයීය  ැටළු ආදිය  ැන නිරාවරණය 
කරනු ඇත. සමම  ැටළු සම්බන්ධ්සයන් සාකච්ඡා පවත්වමින් සමම රැසේී සම්දී  නුලබන නිසදයේශ  සමම 
පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක්රියාවට නංවන විට සැලකිේලට  ැසනනු ඇත.  

 

ii. සැලසුම් කමිටුසේ අනුමැතිය  

වයාපෘතිය විසින් රත්නපුර මහන ර සභාසේ සැලසුම් කමිටුසවහි අනුමැතිය ලබා නු ඇත.  
 

11.2 වැඩබිම පවතින රජසේ ඉඩම් වල වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීමට එම රජසේ ඉඩම් හිමියන්සේ අනුමැතිය 
ලබා ැනීම 
 

i. වයාපෘතිසේ යම් කායයයන් මා ය රක්ිතයට අයත් ඉඩම් වල ක්රියාවට නැංසවන නිසා මීට අදාළ පාශයව 
වන්සන් මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය සහ ශ්රී ලංකා ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ සකාමිෂන් සභාවයි. ඉඩම් වලට 
ප්රවිෂේට ීමට, ඉදිකිරීම් කටයුු කිරීමට, යම් දෑ එම ඉඩම් වලින් ඉවත් කිරීමට ( සේ, පසේ,  ේ සහ පාෂාණ 
කුට්ටි ආදිය), වූහ ඉදිකිරීමට සහ සමසහයුම් හා නඩත්ු කටයුු කිරීම සඳහා ජාතික ස ාඩනැගිලි 
පසයයේෂණ සංවිධ්ානය සහ මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය අවශය පරිදි එකඟතාවයකට එළසඹනු ඇත. 

ii. වැඩබිසම් කටයුු සඳහා විදුලි බලය සපයා  ැනීමට ජාතික විදුලිබල මණ්ඩඩලසේ ප්රාසේශීය කායයාලසයන් 
ද අනුමැතිය ලබා ැනීමට සිදුවනු ඇත. 

 

11.3 මධ්යම පරිසර අධිකාරිසයන්, වන සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුසවන් හා වනජීී සංරක්ෂණ 
සදපාතයසම්න්ුසවන් අනුමැතිය ලබා ැනීම  
 

i. වයාපෘති වැඩබිම පාරිසරික වශසයන් සංසේදී ප්රසේශයන්ී පිහිටා ඇති සහයින් දිසේික් මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිසේ අනුමැතිය අවශය සේ. (ක්රියාවලිය සඳහා ඇමුණුම IV බලන්න)  

ii. තවද, වයාපෘති ක්රියාවලි සහේු සවන් සංරක්ිත ශාක හා සත්ත්ව විසශේෂ ඉවත් කිරීම් ද සිදුවිය හැකියි. 

සංරක්ිත ශාක ඉවත් කිරීමට දිසේි ක් සේකම්වරයා හරහා වන සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුසවන් 

අනුමැතිය ලබා ැනීමට සිදුවනු ඇත (ක්රියාවලිය සඳහා ඇමුණුම IV බලන්න). 

iii. පාරිසරිකමය සලස සංසේදී ප්රසේශයක වැඩබිම පිහිටා ඇතිනිසා, එනම්, සමනල අඩවි රක්ිත භූමියට 

ආසන්නව සහෝ එහි සේවාරක්ෂක කාලපයට ආසන්නව පිහිටා ඇති නිසා, ක්ුද්ර සේශගුණික තත්වයන් 

පිළිබඳවද, ආශ්රිත සත්ත්ව විසශේෂ පිළිබඳවද, ඒකසේශික ුරුළිය හා සත්ත්ව විසශේෂ ද, ජාලාශ්රිත වාසභූමි 

සවත බලපෑම් ද පුපුරන ද්රවය නිසා ඇති වන බලපෑම් ද ආදිය සම්බන්ධ්සයන් ද ඇ යීමක් ඇුළත් 

වයාපෘති වාතයාවක් වනජීී සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුව විසින් ඉේලා සිටී. (ඇමුණුම IV බලන්න) 

 

11.4. සවනත් අනුමැති 
 

i. පසේ,  ේ සහ ඛණිජ අඩංගු සුන්ුන් ප්රවාහනයට සහ  බැහැර කිරීමට ප්රාසේශීය භූ විදයා සහ පතේ 

කායයාංශසේ අනුමැතිය ලබා ත යුුව ඇත. 

ii. කැණීම් කටයුු සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා සහ පතේ කායයාංශසේ අනුමැතිය (අවශය නම් පමණක්) ලබා 
 ත යුුය.  

iii. අපද්රවය සහ ශාකමය කසල බැහැර කිරීසම්දී රත්නපුර මහන ර සභාසේ සැලසුම් කමිටුසවහි අනුමැතිය 

ලබා නු ඇත. 

iv.  ේ සබෝර දැමීම් අවශය සේ නම් වැඩබිම් සඳහා දිසේික් සේකම්වරයා හරහා ආරක්ෂක අමාතයාංශසේ 

දිසේික් කායයාලසයන් ඊට අනුමැතිය ලබා ැනීමට සිදුවනු ඇත.  

11.5 පුේ ලික ඉඩම් හිමියන්සේ අනුමැතිය/ කැමැත්ත/ නීතිමය එකඟතා ලබා ැනීම 
 

වයාපෘතියට අකමැත්තක් සනාමැති බව ප්රකාශ කරමින් වු කලමනාකරණය/  ලබඩ වුයාය සහ වයාපෘති 

ක්රියාවට නැංීසම් බලධ්ාරීන් විසින් නීතිමය ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා වන අනුමාන 

කාලසටහන වගු අංක 1 හි දැක්සේ. 

වගු අංක  1: අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අනුමාන කාලසටහන 
අනුමැති 1 වැනි මාසය 2 වැනි මාසය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4 
සතිය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4 
සතිය 
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12. පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 
 

8 සහ 10 වැනි සකාටසේ වලදී හඳුනා න්නා ලද බලපෑම් සහ අවදානම් විසශේෂසයන් සලකා බලමින් එම බලපෑම් 
සහ අවදානම් තත්වයන් කළමනාකරණය කිරීමට සහෝ අවම කිරීසම් ක්රියාමා ය. සමය ESMP හි ඇති විසශේි ත 
නිසදයේශ සහ අවශයතා වල ඇුළත් වනු ඇත.  
 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීසම් කායය සැලසුම 
 

සමම වයාපෘතිය සහේුසකාට ස න නැවත පදිංචි කිරීම් කිසිවක් සිදුසනාවන බැවින් සමම වැඩබිමට අදාළ සනාසේ.  
 

12.2 පුේ ලයන් ඉවත් කිරීම 
 

සමම සේථානසයන් සහෝ ඊට යාබද ප්රසේශ වලින් සහෝ කඳු මුදුසන්/ බෑවුසම් සහෝ ඇළ මා යයට පහලින් මිනිසුන් 
ඉවත් කිරීමට ඇති වැඩපිළිසවල අවදානම් කලාපය ුළ තිසබන ඉවත් ී යාමට උපසදසේ දී ඇති තවමත් මිනිසුන් 
වාසයට  න්නා නිසවසේ තිසබ්. ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව ුළ සමම නිසවසේ වල වාසය කරන්නන් 
හට විශාල ජිවිත අනුරක් තිසබ්. ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව අතරුර බෑවුම අසේථාවර ී යාම 
සිදුවිය හැකි බැවින්ද, සේථාවර කිරීසම් කටයුු සිදු කරන අතරුර බෑවුම අසේථාවර ීසම් අවදානම තවදුරටත් ඉහළ 
නැංීසම් විශාල ප්රවණතාවයක් ඇති බැවින් වයාපෘති ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ්සයන් එම අවදානම ද සලකා බැලීම 
වටී. එම නිසා සමම වැඩබිම සඳහා තාවකාලික ඉවත් කිරීසම් ක්රමසේදයක් දැඩිව නිසදයේශ සකසය. 
 
ඉදිකිරීසම් අදියර ුළ (විසශේෂසයන්ම වෂයා කාලසේදී) පහත තාවකාලික ඉවත්කිරීසම් ක්රියාමා ය නිසදයේශ සකසය. 
විවෘත භූමියක තාවකාලික කඳවුරක් සකසේකර දීසම් විකේපයක් නිසදයේශ කිරීම (NBRO විසින් ඉඩමට අවසර 
ලබාදිය යුුසේ). වු කළමනාකරණය මීට මැදිහත් විය යුු සේ. තාවකාලික කඳවුසය සැලසුම NBRO විසින් 
අනුමත කළ යුුසේ. වයාපෘතියට කඳවුර ඉදිකිරීසම් වියදම දැරීම පිළිබඳ සලකා බැලිය හැක. 
 
සමම සේථානයට ප්රජාමූලික වෂයා අනුරු හැඟීසම් පේධ්තියක් නිසදයේශ සකසය. ජාතික ස ාඩනැගිලි සංවිධ්ානසේ 
පියවර වශසයන් නිකුත් සකසරන අනුරු හැඟීසම් පණිවුඩ වලට සහ වෂයා සමසේදී අවදානම් සහ ත නිසවසේ 
වලින් ඉවත් ී සිටීමට ප්රජාව පුහුණු කළ යුුසේ.   
 

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීම 
දිසේි ක් සේකම්වරයාසේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත බාරදීම  
වයාපෘතිය දළ වශසයන් පැහැදිලි කිරීම 
දක්වන අදහසේ වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැති 

  
 
 
 
 

      

සැලසුම් කමිටුසේ අනුමැතිය  

අයදුම්පත බාරදීම 
වයාපෘතිය දළ වශසයන් පැහැදිලි කිරීම 
දක්වන අදහසේ වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැති 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

රජසේ ඉඩම් හිමිකරුවන් වන මා.ස.අ. සහ ලං.වි.ම. හි 
අනුමැතිය 
අයදුම්පත බාරදීම 
දක්වන අදහසේ වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැති 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

වන සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුසේ සහ වනජීී 
සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුසේ  අනුමැතිය 
අයදුම්පත බාරදීම 
දක්වන අදහසේ වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැතිය                                                                                           

  
 

 
 
 

     

සවනත් අනුමැති  
භූ විදයා හා පතේ කායයාංශය 
ආරක්ෂක අමාතයාංශය (අවශයතාවය මත පදනම් සේ) 

        

පුේ ලික ඉඩම් වල හිමිකරුවන්සේ අනුමැතිය/ කැමැත්ත 
ලබා ැනීම 
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තවද, වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකසේ පාරිසරික හා සමාජයීය සසෞඛයාරක්ෂක ඒකකය විසින් එම අනුරු 
හැඟීසම් පේධ්ති ක්රියාවට නැංීමටත් සමම සේථානයට අදාළ ඉවත් කිරීසම් කටයුු සිදුසවන බව තහවුරු 
කර ැනීමටත් විසශේෂ අවධ්ානයක් සයාමු කළ යුුසේ. තවද,  ේ වැටීම්, සුන්ුන්  ලන ආදිය නිසා ප්රජාව සවත 
ඇතිවිය හැකි සියුම ආකාරසේ අවදානම් සහිත අවසේථා අවම කිරීමට පියවර  තයුු සේ (නිමයාණය පදනම් 
කර ත ආරක්ෂක අවශයතා බලන්න).  
 

12.3 හානියට පත් වුහ, සසේවා සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත්කිරීසම් ක්රමසේදය 
 

සමම වැඩබිමට සමම අවදානම් තත්වය අදාළ සනාසේ. 
 

12.4 වයාපෘති කායයයන් නිසා සේපල / සහෝ සේපල භාවිතය අහිමි ී යාම සඳහා හානිපූරණ අවශයතා 
 

බැවුම මුදුසන් පිහිටි දමිළ විදයාලසේ ස ාඩනැගිලි වල ඇති පැුම් ඉහත සඳහන් කර ඇති විවිධ් ආකාරසේ වයාපෘති 
ක්රියාමා ය නිසා ජනනය වන අධික කම්පන සහේුසවන් වධ්යනය විය හැක. සපාළසේ සිදුවන කම්පන අවම කිරීමට 
අවශය පාලක ක්රියාමා ය  ැනීම අතිශය වැද ත්ය. 

 

12.5 සමම කාරනා සම්බන්ධ්සයන් සිදුකළ යුු ප්රජා දැනුවත් කිරීම් සහ අවසබෝධ්ය ස ාඩනැගීම 

  
i. තවද, වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකසේ පාරිසරික හා සමාජයීය සසෞඛයාරක්ෂක ඒකකය විසින් බෑවුම් 

පහල කණ්ඩඩි සකාටසසේ ජිවත් වන ප්රජාවර වයාපෘති කාලසීමාව අුරුර ස ාඩනඟා අපදා අවම කිරීසම් 
ක්රියාමා ය පිළිපැදීමට ඉේසශේෂ දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහනක් පැවැත්විය යුුසේ. 

ii. ආරවුේ, මත්රවය, අනවසර මත්පැන්  ණිකා වෘත්තීය ආදී වයාපෘති කම්කරු ප්රජාව හා බැඳිය හැකි අංශ 
පිලිබඳ ප්රජාව දැනුවත් කිරීමට අථයවත් උපසේශනයක් සහා දැනුවත් කිරීමක් අවශය සේ. 

 

12.6 පාරිසරික/ සමාජයීය කළමනාකරණ අවශයතා පදනම් කර ත් නිමයාණකරණය 
 

පහත පාරිසරික සහ සමාජයීය වශසයන් වැද ත් නිමයාණකරණ අවශයතා වල පාරිසරිකමය සහ සමාජයීය වැද ත් 

කම මත නිසදයේශ සකසය.. 

 

 වගු අංක  2: නිමයාණකරණ අවධිසේදී පාරිසරික සහ සමාජයීය වශසයන් සැලකිය යුු කරුණු: 

නිමයාණ අං ය 
සමම වැඩබිම සඳහා 

නිසදයේශිත මට්ටම 

i. සේවභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශසේතකරණය කරන ලද  නිමයාණ 

මහා පරිමාණසේ  සේවැේ ශුේධ් කිරීම් රහිත වන පරිදි සහ ඉවත් කිරීමට සිදුවන ශාක 

විසශේෂ  ණන අවම වන පරිදි නිමයාණය සැලසුම් කළ යුුසේ. වැද ත් ශාක විසශේෂ 

පවතී නම් ඒවා සුරැකීමට ප්රමාණවත් තරම් සැලකිලිමත් බවකින් යුක්ත විය යුු සේ. 

 

 
මධ්යමයි 

ii. වාසභූමි අතර සම්බන්ධ්තාවය සහ මංකඩ 
පාරිසරක වශසයන් සංසේදී වාසභූමි වල ඇති ශාක විශාල ප්රමාණයක් වුහ ඉදිකිරීමට 
සහෝ ප්රසේශය සඳහා සහළිසපසහළි කිරීමට අවශය වන්සන් නම් සහෝ  ැඹුරු කාණු 
ආදිය තැනීමට සිදු සේ නම්, ඉන් ඇති වන බලපෑම සේථානීය වුවත් නිමයාණයට 
වාසභූමි, මංකඩ සහ ශාක තීරු ආදිය සම්බන්ධ් කිරීසම් ක්රමසේද ඇුළත් විය යුු සේ.  

 

මධ්යමයි 

iii. ජල සම්පත් සංරක්ෂණය 

සමහිදී පෘෂේීය සහ භූ ත ජලය ඉවත් කිරීම ඇුළත් සේ. ඉවත් කරනු ලබන ජලය 

සාසේක්ෂ වශසයන් සහාඳ තත්වයක පවතී නිසියාකාරව සැලසුම් කරන ලද 

නිමයාණයකදී සමම පිටතට  න්නා ජලය වන සුන්ට පමණක් සනාව අවට 

ප්රසේශසේ ජිවත් වන ජනතාවසේ සේනානීය ජල අවශේය තා සහ ස දරසදාර වැඩ කටයුු 

සඳහාත් , ඇතැම්විට පානිය අවශයතා සඳහා පවාත් භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි 

පරිවහනය කළ හැකි වනු ඇත. සමම ප්රසේශසේ වියළි කාලසේ ජල හිඟයක් පවතින 

බව උපසේශන සැසිසේදී නිරාවරණය වූ අතර සමසසේ ඉවතට  න්නා ජලය විකේප 

ජලසපැයුමක් සලස ප්රජාවට භාවිතා කළ හැකිවනු ඇත. 

 

ඉතා අධිකයි  

iv. ජල සැපයුම් වලට බාධ්ා පැමිණීම 
අවම කිරීසම් වැඩ සිදුසකසරන කණ්ඩඩිය ආශ්රිතව ඇති ජල මූලාශ්ර ඒක පුේ ල සහෝ 
සපාදු ජල සැපයුමක් සලස භාවිතා කරයි නම්, එම ක්රියාකාරකම් සහේුසවන් භූ ත ජල 
මට්ටම පහත දැසමන බැවින් එම ජල මූලාශ්රයට ඉන් බලපෑමක් ඇතිවිය හැකියි. එවන් 
අවසේථාවන්හිදී, එම ප්රජාවන් සඳහා සවනත් විකේප ජල සැපයුමක් (තාවකාලික සහෝ 
සේීර වශසයන්) සපයා දීසම් වැඩ පිළිසවලක් නිමයාණසේ ඇුලත් විය යුුය. 

  

 අඩුයි 

v. සසෞන්දයයාත්මක සලස ඔබින නිමයාණකරණක අවශයතාවය 

සසෞන්දයයාත්මකව සංසේදී පරිසරයක ඉදිසකසරන විට සැලසුසම් දෘශය දූෂණය අවම 

 

අධිකයි  
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කරවමින් සේවභාවික පරිසරය සමඟ මැනවින් මුසු ී යන ආකාරසේ වුහ ඇුලත් 
කිරීම පිළිබඳව සලකා බැලිය යුු සේ. කඳු බෑවුම දිසේ පහලට  ලා බිය නාය නිසා 
සේවාභාවික ඇලපහරක් දැනට අවහිර ී තිසබ්. නිමයාණය සමම ප්රසේශසේ තිසබන 
සේවාභාවික ඇල පහර සැලකිේලට  නී. එවන් සුදුසු අවම කිරීසම් වුහ සැලසුම් 
කිරීසම්දී භූ දශයන නිමයාණ ශිේපිසයකුසේ සහය ලබා  ැනීම වැද ත්ය. 

 

vi. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

සබාසහෝ අවම කිරීසම් වැඩ පාරිසරික විදයාත්මක වශසයන් සංසේදී වාසභූමි ුළ 
සිදුවන නිසා නිමයාණයට හැකි පමණ හරිත පරිසර ලක්ෂණ එකු කර  ැනීමට 
සලකා බැලිය යුු සේ.  ඒවා නම්:  පාංශු ඛාදනය පාලනය කිරීමට එම සපසදසසේම 
වැසවන  හවැල සයාදා  ැනීම,  පරිසරසේ ජජව විවිධ්ත්වය සුරැකීමට ශාක මිශ්ර 
වශසයන් සයාදා  ැනීම, ආක්රමණික විය හැකි ශාක ව ය සයාදා සනා ැනීම, 
ඉදිකිරීසම් කටයුු සඳහා කැණීම් ද්රවය භාවිතය යනාදියයි.  
 
කණ්ඩඩිය කපා සැකසීම සඳහා ඉවත් කිරීමට සිදුවන විශාල  ේකුට්ටි සමම සේථානසේ 
පවතී . සමම  ේ පුපුරවා හරිනු ඇත. වයාපෘතිය විසින් සම්වා අමුද්රවය සලස භාවිත යට 
 නු ඇත. 

 

 

 

අධිකයි (සමම සේථානය 

ජජව පාරිසරික වශසයන් 

සංසේදී කඳුකර දිය සබත්ම 

සපසදසක පිහිටා ඇති නිසා) 

vii. කම්කරුවන්සේ/ පදිකයන්සේ සහ ප්රසේශ වාසීන්සේ සුරක්ෂිතතාවය 

ඉදිකිරීසම් කටයුු සිදුවන අතර කණ්ඩඩිය සහෝ නාය සක්රිය ී කම්කරුවන්ට සහ 

පදිකයන් සවත ඉන් අවදානමක් එේල විය හැකියි. එම නිසා,  ැටී සහ ආරක්ෂක දැේ 

වැනි ආරක්ෂක ක්රසමෝපායන් (සමම තාවකාලික පියවර ඉදිකිරීසම් අදියර ට පමණක් 

සීමා සේ) සමහිදී සලකා බැලිය යුුසේ. 

  

ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව අතරුර බෑවුසම් සිදුසකසරන සවිමත් 

කිරීසම් කටයුු සදස එබී බැලීමට ස ාසේ කන්සදන් පහළට ඇද වැටීමට ඉඩ ඇති නිසා 

දමිල විදයාලසේ සිසුන් එවන් අනුරු වලින් ආරක්ෂා කර  ැනීමට සේථාවර සහෝ 

තාවකාලික ආරක්ෂක වැටක්  ැසීමට කටයුු කිරීමට දැඩිසසේ නිසදයේශ සකසය..  

 

 

ඉතා අධිකයි 

viii. පාංශු ඛාදනය පාලනය කිරීසම් ේයුහ 

ජල අපවහන කළමනාකරණසේදී ජලය පිටතට ස න සබෝකුවක් හරහා අසල 
දියපරකට එකු කිරීම සිදුසකසය. වැසි කාලවලදී සමම කාණු වල ජල ප්රවාහ සැලකිය 
යුු සලස ඉහළ යා හැකි අතර සමමගින් ඇළ පුල හා ඉවුරු ඛාදනයට ලක්විය හැක. 
එබැවින් එවන් ජල ප්රවාහ සේවභාවික ඇළසදාළ වලට පිවිසීසම් සේ ය අවම කිරීම 
සඳහා ේරවාහ සේ ය මන්දනය කරන ේයුහ ේරමාණවත් පරිදි නිමයාණයට එක් 
කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුුය. සේථායිකරණ වැඩබිම ආසන්නසේ ඇල මා ය සහ 
සබෝක්කු තිසබ් නම් සැලැසේසමහි සම්වා  සවසසසින්ම ඇුළත්  විය යුුය.  
 
 

 

 

 

 

ඉතා අධිකයි 

ix. ඉදිකිරීසමන් පසු නඩත්ු හා සමසහයුම් අවම නිමයාණ 

සමහිදී ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව කාණු වැනි නිෂේක්රිය ශිේප ක්රම 

සලකා බැලිය යුුය. කාණු අවහිර ීම වළක්වා  ැනීම සඳහා නිවැරදි පයිේප 

විෂේකම්භ, සිදුරු විෂේකම්භ සහ සවිකරන සකෝණය  නිවැරදිව සලකා බැලිය යුුය.  

සේවාභාවික ඇළසදාළ වලට ජලය බැසේීමට අසේක්ෂා සකසය නම්, නඩත්ුව අවම 

ේයුහ සහ ඛාදනයට ඔසරාත්ු සදන සමන්ම සරාන්මඩ සකාටු කර රඳවා  ැසනන 

ආකාරසේ සැලසුම් අන්ත යත කළ යුුය.  

අසේථාවර වූ ේයුහයන් සඳහා ේරසේශසේ සේශගුණික තත්ත්වයන්ට ඔසරාත්ු දීසම් 

හැකියාව සහිතව කේපවතින අයුසය ේරේය භාවිතා කිරීමට ප්රසේශම් විය යුුය. වාසන් 

භාවිතා කරනු ලබන්සන් නම් දිරායාම වලකාලන ක්රම සලකබැලිය යුු අතර 

සරාන්මඩ මගින් භූ ත කාණු අවහිර ීසම් හැකියාවක් පවතී නම් ජිසයෝ සටක්සේටයිේ 

ආදිය භාවිතා කළ යුුය. 

 

 

 

ඉතා අධිකයි 

 

  
 

12.7  ඉදිකිරිසම් කටයුු සිදුසකසරන කාලසීමාව ුළ සිදුවන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම  
 

12.7.1 ඉදිකිරීම් සකාන්ත්රාත්කරුවන් ඉදිකිරීම් අදියර ුළ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ 
අවශේයතාවන්ට අනුකූල ීසම් අවශයතාවය 

 
පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා  ැසනන ක්රියාමා ය සාමානයසයන් 
සියු නායයාම අවම කිරීසම් වැඩබිම් සඳහා සපාදු සේ. සමම බලපෑම් වලට සබාසහෝ වශසයන් සහේුවන්සන් 
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ඉදිකිරීසම් කටයුුය. එබැවින් එම බලපෑම අවම කිරීම ඉදිකිරීම් සකාන්රාත්කරුසේ ව කීමක් බවට පත්සේ. 
ඉදිකිරීම් සකාන්රාත්කරුවන්සේ ලංසු සේඛනයට ඇුළත් කිරීම සඳහා “සකාන්ත්රත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කටයුු 
අතරුරදී පාරිසරික, සමාජයීය හා සසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අනුකූල 
ීසම් අවශයතාවය” පිළිබඳව ජාතික ස ාඩනැගිලි පසයයේෂණ සංවිධ්ානය විසින් විසේතර සහිත සේඛනයක් සකසා 
ඇත.  එහි ේරධ්ාන අංශ සමම වැඩබිම සඳහා අදාළ වන ේරමාණයට පහත වගුසේ (වගුව 3) සාරාංශ කර ඇත.  වැඩි 
විසේතර සඳහා ඉදිකිරීම් සකාන්රාත්කරුවන් සඳහා වන ESMP පරිශීලනය කරන්න.  
සකාන්තාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලංසුසේ ESMP වැඩ පිළිසවල ක්රියාත්මක කරන අයුරු අන්ත යත විය යුු 
අතර ඒ සඳහා ඔහුසේ නිපුණතාවය පිළිබඳ සාධ්ක ද ඉදිරිපත් කළ යුුය. ESMP සඳහා වන පිරිවැය සවනම ස ීම් 
අයිතමයක් සලස දැක්විය යුුය. සතෝරා ත් ඉදිකිරීම් සකාන්ත්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ 
වැඩපිළිසවල විසේතරයක් ඉදිරිපත් කළ යුු අතර වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකසේ අනුමැතිය ඊට ලබා ත යුුය. 
 
වගු අංක  3: ඉදිකිරීම් සකාන්රාත්කරු පාරිසරික, සමාජයීය සහ සසෞඛය ආරක්ෂණයට අනුකූල ීසම් අවශයතාවය 

පාරිසරික සමාජයීය 
කලමනාකරණ සැලසුමට 
අනුකූල ීමට ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු සු ව කීම  
නම් සේඛනයට අනුව සයාමු 
අංකය  

අයිතමය  වයාපෘතියට ඇති අදාළත්වය  

2002. පාරිසරික සහ සමාජයීය අධීක්ෂණ කටයුු  

2002.2 1) වැඩබිම ුළ  බඩා කිරීම් අතිශයින්ම අදාළ සේ  

2002.2 2) ශබ්ද සහ කම්පන  අතිශයින්ම අදාළ සේ (කම්පන සහේුසවන්) 

2002.2 3) ස ාඩනැගිලි වල සිදුවිය හැකි ඉරිතැලීම් සහ 
හානි 

අතිශයින්ම අදාළ සේ  

2002.2 4) කසල බැහැර කිරීම  අතිශයින්ම අදාළ සේ (සදාළ පහරක් අසළ 
පවතී) 

2002.2 5) කැළිකසල බැහැර කිරීම  අතිශයින්ම අදාළ සේ (සදාළ පහසය සහ 
මා යසේ රක්ිත සපසදසකි) 

2002.2 6) දුහුවිලි පාලනය කිරීම  අතිශයින්ම අදාළ සේ (පදිකයන්/ 
රථවාහන/ නිසවසේ) 

2002.2 7) ඉදිකිරීසම් ද්රවය සහ අපද්රවය ප්රවාහනය  අදාළ සේ  

2002.2 8) ජලය  අතිශයින්ම අදාළ සේ (සදාළ පහරක් අසළ 
පවතී) 

2002.2 9) ුරුළිය සහ සතාසිවුපාවන් අදාළ සේ  

2002.2 10) සභෞතික සහ සංසේකෘතික සම්පත්  අදාළ සනාසේ  

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය  අතිශයින්ම අදාළ සේ (ශීඝ්ර බෑවුමක් සහ 
අසල සදාළ පහරක් පවතී) 

2002.2 12) පස දූෂණයට ලක්ීම  අදාළ සේ  

2002.2 13) පසේ කැපීම  අදාළ සේ  

2002.2 14)  ේ කැඩීම  අදාළ සනාසේ  

2002.2 15) රථවාහන සහ යන්සරෝපකරණ නඩත්ු කිරීම  අදාළ සේ  

2002.2 16) සපාදු ජනතාවට බාධ්ා පැමිණීම අතිශයින්ම අදාළ සේ (ආසන්නසේ ප්රජාවක් 
ජිවත් සේ) 

2002.2 17) සසේවා සහ මා යය සදපස පහසුකම්  
 

අතිශයින්ම අදාළ සේ (මා යය සහ 
නිසවසේ) 

2002.2 18) දෘශය පරිසරය වැඩිදියුණුව  
 

අතිශයින්ම අදාළ සේ (මා යසේ 
සසෞන්දයයාත්මක වශසයන් සංසවදී 
සකාටසේ වල සිදුසේ ) 

2002 -5. පාරිසරිකමය 
අධීක්ෂණ කටයුු  

මූලික සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය,  ශබ්දය, 
කම්පන, පැුම් සමීක්ෂණ) 

සේථානීය අධීක්ෂණ සැලසුම බලන්න  

ඉදිකිරීම් කටයුු සිදුකරන අතරුර සිදුකරන 
සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය,  ශබ්දය, කම්පන, 
පැුම් සඳහා සමීක්ෂණ) 

සේථානීය අධීක්ෂණ සැලසුම බලන්න 

ක්රියාත්මක වන අදියර ුළ සිදුවන සමීක්ෂණ ජවකේපිතය 

වාතයාකරණය සහ වාතයා තබා ැනීම අදාළ සේ 

2003. වැසඩහි සයසදන තත්වයන් සහ ප්රජා සසෞඛයාරක්ිතතාවය 

2003.2 ආරක්ෂාව සැපයීම සහ සන්නිසේදනය කිරීම අතිශයින්ම අදාළ සේ (අසේථාවර බෑවුම්/ 
පදිකයන්/ නිසවසේ/ යන්සරෝපකරණ) 

2003.3 ළමා සමසහවර සහ බලාත් ශ්රමය අදාළ සේ 

2003.4 ආරක්ෂාව සම්බන්ධ් වාතයාකරණය සහ හදිසි අතිශයින්ම අදාළ සේ 
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අනුරු පිළිබඳ දැනුම්දීම 

2003.5 ආරක්ෂක ආම්පන්න සහ ඇඳුම්පැළඳුම් අතිශයින්ම අදාළ සේ 

2003.6 ආරක්ෂක පිරික්සුම් අතිශයින්ම අදාළ සේ 

2003.7 ප්රථමාධ්ාර පහසුකම්  අතිශයින්ම අදාළ සේ 

2003.8 සසෞඛයාරක්ිතතා සතාරුරු සහ පුහුණු  අතිශයින්ම අදාළ සේ 

2003.9 පිරියත උපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
ක්රියාකරවන්නන් 

අදාළ සේ 

අදාළ සේ: සමම අංශය සපාදුසේ සෑම වැඩබිමකටම අදාළ වන පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමක් සලස  සමම 
වැඩබිමට ද අදාළ සේ. 
අතිශයින්ම අදාළ සේ: වැඩබිමට අදාල පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමසමහි අඩංගු කරුණු පාරිසරික 
වැඩපිළිසවල විසේතරය සැකසීසම්දී භාවිතා කිරීමට සකාන්ත්රාත්කරු විසින් විසශේෂ අවධ්ානය සයාමු කළ යුුය. 
අදාළ විය හැක: වයාපෘතිය  ක්රියාවට නංවන අතරුර අදාළ වන ඒ ඒ අං ය අනුව සමම පාරිසරික සහ සමාජයීය 
කළමනාකරණ සැලසුම  භාවිතා කළ යුු සේ. 
අදාළ සනාසේ: අනාවරණය වූ තත්වයන් යටසත් සමම සකාටස සමම වැඩබිම සඳහා අදාළ විය සනාහැක. 
විකේප: අවශය වුව සහාත් පමණක් ක්රියාත්මක කල යුු සේ. 
සේථානීය අධීක්ෂණ සැලසුම බලන්න: සකාන්රාත්කරු සඳහා වන ESMP හි දක්වාඅ ඇති අධීක්ෂණ අවශයතා වලට අමතරව, 
සකාන්රාත්කරු වැඩබිමට විසශේිත අධීක්ෂණ සැලැසේසමහි සඳහන් පරිදි අධීක්ෂණය කටයුු කිරීම සඳහා බැඳී සිටී. 
සයාමුව: පාරිසරික සමාජයීය කලමනාකරණ සැලසුමට අනුකූල ීමට සකාන්රාත්කරු සු ව කීම 

 

12.7.2 වැඩබිමට විසශේි ත අවදානම් අවම කිරීම්  
 

පහත දැක්සවන්සන් ඉදිකිරීම් කාලය ුළ වයාපෘතිය විසින් ක්රියාත්මක කිරීමට අසේක්ිත වැඩබිමට විසශේි ත 
අවධ්ානම් අවම කිරීසම් පියවරයි.  
 
වගු අංක  4: සේථානීය පාරිසරික සමාජයීය සහ සසෞඛයාරක්ෂක අවම කිරීසම් සැලසුම   

අවම කළ  යුු අං ය  වයාපෘතිය 
ක්රියාවට නැංීසම් 
අදියර 

ව කීම  

i. ඉදි කිරීම්  අවධිය ුළ ඛාදනසයන් වන බලපෑම අවම කිරීම 
වැසි කාලවලදී වැඩබිම ුල සහළි සපසහළි කිරීම්, බෑවුම සවනසේ කිරීම, පසේ 
ඉවත් කිරීම ආදිය අවම කිරීම නිසදයේශ කරනු ලැසබ්.  එබැවින්, කණ්ඩඩිය ඉහළ 
සපසදසසේ ඉදිකිරීම් කටයුු වියළි කාලය අතරුර සිදු කිරීමටත් හැකි පමණ 
එවන් ක්රියාකාරකම් වෂයා කාලසේ සිදුකිරීම අවම කිරීමටත් විසශේෂ 
අවධ්ානයක් සයාමුකළ යුුසේ. සමය වයාපෘති සැලසුම්කරණය සිදුකරන 
අදිසයසයදී සලකා බැලිය යුුය. 

වැඩබිම සැකසීම 
සහ ඉදිකිරීම්  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

ii. ආක්රමණික ශාක විසශේෂ 
ඛාදනය අවම කිරීම සඳහා වෘක්ෂලතා භාවිතා කිරිසම්දී ආක්රමණික විසශේෂ 
සයාදා සනා ත යුුය. වෘක්ෂලතා ආවරණ සඳහා එම ප්රසේශයට අසේණික 
ශාක සතෝරා  ත යුුය. වෘක්ෂලතා ආවරණ සඳහා සයාදා  න්නා ශාක සඳහා 
වනජීී සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුව මඟින් අවසර ලබා  ත යුුය. 
වෘක්ෂලතා ආවරණ සඳහා ලපටි  සේ ලබා  ැනීමට අවශය නම් සපර කරන ලද 
දැනුම් දිමකින් පසුව වන සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුසේ පැල තවානකින් ඒවා 
ලබා  ත හැකිය. 

ඉදිකිරීම් අදියර ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

iii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම සම්බන්ධ්සයන් සකාන්රාත්කරු විසශේෂ 
අවධ්ානයක් සයාමුකළ යුුය. එවන් අපද්රවය ජනනය වුවසහාත් ඒවා සසේදී 
සනායන සලස මනාසලස ස ාඩ  සා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් 
අනුමත කරන ලද ක්රමසේදයට අනුව බැහැර කිරීම කළ යුුසේ. කිසිවිසටකත් 
ඉදිකිරීම් අපද්රවය අසල සදාළපහරට සහෝ අවට ජලජ ශාක පේධ්තියට මුදා 
හැරීම සිදුසනාකළ යුුය. 
වයාපෘතිසේදී එම  ේ ඉදිකිරීසම් කටයුු වලට භාවිතා කිරීමට සලකා බැලිය 
යුුසේ.. ඉදිකිරීම් කටයුු වලට සුදුසු සනාසේ නම් සවනත් කැමති 
පාශයවයකට ඉදිකිරීසම් කටයුු සඳහා භාවිතා කිරීමට  ැනීමට අවසර දිය 
යුුසේ. 

වැඩබිම සැකසීම 
සහ ඉදිකිරීම්  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

iv. දුවිලි පාලක සපරන භාවිතය 
අධික දූවිලි සහෝ වායු උත්පාදන ක්රියාකාරකම් බලාසපාසරාත්ු විය හැකි නම් 
විසශේෂ සපරන ආදිය භාවිතා කළ යුුය 

වැඩබිම සැකසීම 
සහ ඉදිකිරීම්  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

v.ඉදිකිරීසම් කටයුු සඳහා ජලය 
ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා  ත යුත්සත් අනුමත සේථාන වලින් පමණි 

වැඩබිම සැකසීම 
සහ ඉදිකිරීම්  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

vi.  මනා මනයට සිදුවිය හැකි බලපෑම් ( විසශේෂසයන්ම මා යය තාවකාලිකව වැඩබිම සැකසීම ඉදිකිරීම් 
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වසා දැමීමට සිදුීම, වාහන තදබදය ඇතිීසම් අවදානම) 
සමම වැඩබිමට විසශේිත කළමනාකරණ සැලසුමට අනුකූලව සකාන්රාත්කරු 
විසින් අනු මනය කරන විධිමත් වාහන පාලනයක් තිබිය යුුය. මා ය අනුරු 
ඇඟීසම් සංඥා/පුවරු සහ  පුහුණුව ලත් සේිර මුරකරුවන්  ඇුළු නිසි 
මා යාරක්ෂක වැඩපිළිසවලක් සම් සඳහා ඇුළත් විය යුුය. 

 

සහ ඉදිකිරීම්  සකාන්රාත්කරු  

vii.කම්කරුවන්සේ සසෞඛයාරක්ෂාව   
වැඩබිසම් කම්කරුවන් හට අධික අවදානමක් යටසත් වැසඩහි සයදීමට සිදුවන 
නිසා පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමට අනුව ක්රියාකිරීමට 
සකාන්රාත්කරු සු ව කීම සේඛනසේ B සකාටසසේ “වැඩකිරීසම් තත්වයන් 
සහ ප්රජා සසෞඛයාරක්ිතතාවය” යටසත් දී ඇති නිසදයේශ ක්රියාවට නැංීම 
අතිශයින්ම වැද ත් සේ. සමම නිසදයේශ නිසි සංවිධ්ානාත්මක හා සුරක්ිතතා 
අධීක්ෂණ පේධ්තියක් ුළින් ප්රසේශම්සහ ත සලස අනු මනය කළ යුුසේ. 
a. මීට අමතරව, වෂයා සමසේදී අසේථාවර කණ්ඩඩි වල වැසඩහි සයදීම 

අතිශයින්ම අනුරුදායක බැවින් ප්රමාණවත් කාලයක් දක්වා වැඩ නතර 
කළ යුුසේ. 

b. කම්කරුවන්සේත් පදිකයන්සේත් සුරක්ිතතාව තහවුරු කර ැනීමට 
මනා අනුරු හැඟීසම් පේධ්තියක් සහ පූණය කාලීන මුරකරුසවකු 
සයදීම දැඩිව නිසදයේශ සකසය. 

c. අනුරුදායක සේථාන වල ආරක්ෂක බාධ්ක සහ ආරක්ෂක දැේ සේථාපනය 
කිරීසමන් කම්කරුවන්, රථවාහන, පදිකයන් සහ බෑවුම පහල ජිවත් වන 
ප්රජාව පාෂාණ කුට්ටි/සුන්ුන් පතිත ීසම් අවදානසමන් ආරක්ෂා කළ 
යුුසේ. 

 

වැඩබිම සැකසීම 
සහ ඉදිකිරීම්  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

viii. වැඩ කරන සේලාවන් 
   ඉදිකිරීම් කටයුු දිවා කාලයට පමණක් සීමා විය යුුය. ආරක්ිත  ැටළු 

සහේුසවන් ප.ව. 6 න් පසු කිසිදු සහේුවක් සඳහා වැඩ කිරීම අනුමත 
සනාසකසය. 

 

වැඩබිම සැකසීම 
සහ ඉදිකිරීම්  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

ix.වැඩබිමට ඇුළු ීමට සහෝ එය හරහා යාමට මිනිසුන්ට ඇතිවිය හැකි 
අවශයතා 

   සකාන්රාත්කරුසේ පූණය කාලීන මුරකරුවන් විසින්, දැනුවත් කිරීම් මඟින් 
හා අවවාදාත්මක පුවරු  මගින් වැඩබිමට අනවසරසයන් ප්රසේශ ීම් ආදිය 
මඟහරවා  ත යුුය. 

 

වැඩබිම සැකසීම 
සහ ඉදිකිරීම්  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

x.ඉදිකිරීසම් කටයුු අතරුර දෘශය දූෂණය හැකිපමණ අවම වන පරිදි මනා 

සලස වැඩබිම් පරිසරය පවත්වාස න යා යුුසේ. 
 

වැඩබිම සැකසීම 
සහ ඉදිකිරීම්  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

xi. විවෘත සේථාන වල මලපහ කිරීම හා කුණු දැමීම  
ඇතිවිය හැකි ජල / පස දූෂණය පිළිබඳ  ැටළු පහත ක්රම මගින් අවම කර ත 

හැක. 
a. ජලය දූෂණය හා ජලය හරහා අුවන ආසාදන,විවෘත බැහැර කිරීම 

සහේුසවන් පහල ජාල ප්රසේශ වල ජල භාවිතයට ඇතිවන බලපෑම් පිළිබඳ 

දැනුවත් කිරීම 

b. වැඩබිම ආසන්නසේ කම්කරුවන්ට වැසිකිළි පහසුකම් සැපයීම 

c. සසේවකයන්සේ සනීපාරක්ෂක ක්රියාකාරකම්  ැන සුපරීක්ෂාකාරීත්වය සහ 

අධීක්ෂණය කිරීම 

d. සමම සකාන්සේසි උේලංඝනය කරන සසේවකයන්ට දඬුවම් කිරීම. 
සසේවකයින්ට වැඩබිම ුළ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයිය යුු අතර, 

සනීපාරක්ෂක අපද්රවය නිසි සලස බැහැර කළ යුුය 

ඉදිකිරීසම් කටයුු 
සකසරන අතරුර  

ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු  

 

12.7.3 වැඩබිමට විසශේි ත අධීක්ෂණ අවශයතා 
 

සමම වැඩබිම සඳහා ඉදිකිරීම් අදියර ුළ පහත දක්වා ඇති අධීක්ෂණ සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීම දැඩි සලස 
අවධ්ාරණය කරනු ලැසබ්. මීට අමතරව පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමට අනුකූල ීමට ඉදිකිරීම් 
සකාන්රාත්කරු සු ව කීම නම් සේඛනසේ අඩංගු අධීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය ද ක්රියාත්මක කළ යුුය.  
 
වගු අංක  5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අවශයතාවය  පරාමිතීන්  වාර  ණන  
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i. මූලික නිරීක්ෂණ  සදාළ පහසය ජලසයහි ගුණාත්මකභාවය  
වැඩ ආරම්භයට සපර අධි අවදානම් නිසවසේ වල 
පැුම් පරික්ෂාව 
භූමි කම්පන 
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම 
වාතසේ ගුණාත්මක බව: අංශු 
අවශය සේ නම් ක්ුද්ර වාසභූමි සහ පරිසර පේධ්ති 
ඝනත්වය සම්බන්ධ්සයන් DWLC සවත භාර දිය 
යුුසේ.  

වරක්* 

වරක් 

වරක්* 

වරක්*  

 
 

ii. ඉදිකිරීසම් කටයුු 
සකසරන අතරුර  

සදාළ පහසය ජලසයහි ගුණාත්මකභාවය  
 

බැවුම කැපීම සිදු කරන කාලය අතරුර, 
සපාලව විදීම් සිදුවන අතරුර (සෑම මසකම) 

අධි අවදානම් නිසවසේ වල පැුම් පරික්ෂාව  ඉදි කිරීම්  අවදිය ුළ සැලකිය යුු 
විසේතාපනයක් දක්නට ලැසබ් නම්** 

භූ කම්පන විදුම් යන්ර, විදුම් කිරීම් සහෝ කම්පනය ජනනය 
විය හැකි සවනත් වැඩ අතරුර* 

ඉදිකිරීම් නිසා ඇතිවන සඝෝෂාව  
 

අධික ශබ්ද ජනනය වන කාල ුළ පමණක්* 

වාතසේ ගුණාත්මක බව: අංශු මසකට වරක්*  

ප්රසේශසේ වෂයාපතනය  NBRO සවතින් ලබා සදන මා ය ත දත්ත*** 

iii. වාහන වලින් 
සිදුවන විසමෝචන  

අදාළ සියු යන්සරෝපකරණ / වාහන සඳහා අදාල වන පරිදි විසමෝචන පාලන පරීක්ෂණ සහතිකය 
තිබිය යුුය - උපසේශකවරයාසේ වැඩබිම් බාර පාරිසරික හා සමාජයීය නිලධ්ාරියා විසින් පරීක්ෂා 
කළ යුුය  

iv. අධීක්ෂණ 
ආයතනය  

* පැුම් සමීක්ෂණ හැර සසසු පරාමිතීන් සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ ලියාපදිංචි ී ඇති සුදුසු 
සේවාධීන නිරීක්ෂණ ආයතනයක් 
** වයාපෘති කළමනාකරණ ආයතනයට පිළි ත හැකි ආයතනයක් මගින් පැුම් සමීක්ෂණ 
පැවැත්විය යුුය. 
***හපු සේතැන්න වුයාසේ සවිකර ඇති ජාතික ස ාඩනැගිලි පසයයේෂණ සංවිධ්ානසේ සේවයංීය 
වෂයාමාන 

v. වාතයා කිරීම් 
අවශයතා  

සදාළ පහසය ජලසේ ගුණාත්මකභාවය – මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් 
කරන ලද පවතින පරිසර ජල තත්ත්ව ප්රමිතීන් සම  සැසඳීම, 2017 
වැඩ ආරම්භයට සපර අධි අවදානම් නිසවසේ වල පැුම් පරික්ෂාව - වෘත්තීමය වාතයාවකි  
භූ කම්පන - යන්රසූර, ඉදිකිරීසම් කටයුු සහ රථවාහන  මනා මනය සඳහා වන අන්තය 
ප්රමිතීන්, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම – අති විසශේෂ  ැසට් පර අංක.924.1, මැයි  23,1996, මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය  
අංශුමය ද්රවය හා සම්බන්ධ් වායු තත්ත්ව - 2008 අස ෝසේු 15 අංක 1562/22 දරන 
අතිවිසශේෂ  ැසට් පරය යටසත් පනවන ලද ජාතික සංසරණ වායුස ෝලීය ගුණාත්මක 
ප්රමිතීන් - ශ්රී ලංකා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය. 
ක්ුද්ර වාසභූමි හා පරිසර පේධ්ති ඝනත්වය:  DWC හි උපසදසේ පරිදි 
වෂයාපතනය: ඇතිීමට ඉඩ ඇති කණ්ඩඩි අසේථාවර ීම් සම්බන්ධ්සයන් අවධ්ානසයන් 
සිටීමට සහ ඊට ප්රතිචාර දැක්ීසම් යාන්රණයක් නිමයාණය කිරීමට වයාපෘති 
කළමනාකරණ ඒකකසේ පාරිසරික සහ සමාජයීය සසෞඛයාරක්ෂක ඒකකය සමම වාතයා 
විශේසේෂණ කළ යුුසේ. 

 

13. වැඩබිම සඳහා දුක්  ැනවිලි විසඳීසම් යාන්රණය 
 

සමම සේථානයට අදාලව පහත සඳහන් බලපෑමට ලක්වන ප්රජා සකසරහි විසශේෂ අවධ්ානයක් සයාමු කරමින් දුක් 
 ැනවිලි විසඳීසම් යාන්රණයක් ස ාඩනැගීසම් ව කීම උපසේශකවරයාසේ පාරිසරික සහ සමාජයීය 
නිලධ්ාරීවරයාට හිමිය a) බෑවුම පහළ ජිවත් වන වු ජනතාව. B) ප්රාසේශීය මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය, රත්නපුර 
කායයාලය c) දමිළ විදයාලසේ විදුහේපති (සයාමුව:  වැඩබිම සඳහා දුක්  ැනවිලි විසඳීසම් යාන්රණයක් 
ස ාඩනැගීමට සයෝජිත ක්රියාවලිය සඳහා පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව බලන්න). 

14. සතාරුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පහත වගුසේ දක්වා ඇති ආකාරයට පහත සඳහන් ආකෘති වලට පහත දැක්සවන ආයතන හා සංවිධ්ාන සවත 
පාරිසරික සහ සමාජයීය සතාරුරු අනාවරණය කිරීම වයාපෘති කලමනාකරණ ඒකකසේ ව කීම සේ. 
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වගු අංක  6: සතාරුරු අනාවරණය කිරීසම් සයෝජනා ක්රමය  

සතාරුර  සයෝජිත ආයතන   සතාරුරු අනාවරණය කිරීසම් 
පිළිසවල  

i. වයාපෘති සැලසුම (වැඩබිම් 
සතාරුරු, සැලසුම, 
ක්රියාත්මක කිරීසම් 
විධිවිධ්ාන) 

දිසේික් CEA, DFC, DWLC, දිසේික් සේඛම්, 
ප්රාසේශීය සේකම්, RDA, රජසේ ඉඩම් 
හිමියන්,  සවනත් දිසේික් මට්ටසම් 
නිසයෝජිතායතන, NBRO දිසේික් කායයාලය, 
AIIB 

රැසේීම්, දිසේික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව, අනුමැතීන් සහ කැමැත්ත 
සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා අදාල 
වාතයාව ඉදිරිපත් කිරීම, අනුමත කිරීම් 
හා කැමැත්ත පල කිරීම්  

ii. පාරිසරික හා සමාජයීය 
කළමනාකරණ සැලසුම 

දිසේික් CEA, DFC, DWLC, AIIB,  රැසේීම්, දිසේික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව, අනුමැතීන් සහ කැමැත්ත 
සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා අදාල 
වාතයාව ඉදිරිපත් කිරීම, අනුමත කිරීම් 
හා කැමැත්ත පල කිරීම් 

iii. 8.2.16 ඉදිකිරීසම් කටයුු 
සකසරන අතරුර 
කම්කරුවන්සේ 
සුරක්ිතතාවය 

සුදුසු පරිදි දිසේික් CEA, DFC, DWLC, AIIB 
සහ අදාළ පාශයේවයන් 

ප්ර ති රැසේීම්, විසශේෂ රැසේීම්, අදාළ 
වාතයා ඉදිරිපත් කිරීම  

iv. පාරිසරික සයෝ යතාව, 
සසේවකයින්සේ සසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව සඳහා වැඩබිම 
පරීක්ෂා කිරීම 

දිසේික්  CEA, DFC, DWLC, RDA, 
ප්රාසේශීය සේකම්, සපාලිසිය, රජසේ ඉඩම් 
හිමියන්, ග්රාමනිලධ්ාරී, දිසේික් කායයාලය 
NBRO, AIIB සහ  සුදුසු පරිදි අදාළ 
පාශයේවයන් 

ලිඛිත හා වාචික සන්නිසේදනය, අදාළ 
වාතයා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. ES කරුණු සම්බන්ධ්ව 
 න්නා ලද තීරණ සහ 
ප්ර ති සමාසලෝචන රැසේීම් 

දිසේික්  CEA, DFC, DWLC, RDA, 
ප්රාසේශීය සේකම්, සපාලිසිය, රජසේ ඉඩම් 
හිමියන්, ග්රාමනිලධ්ාරී, දිසේික් කායයාලය 
NBRO, AIIB සහ  සුදුසු පරිදි අදාළ 
පාශයේවයන්  

ලිඛිත හා වාචික සන්නිසේදනය, අදාළ 
වාතයා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක්  ැනවිලි විසඳීසම් 
යාන්රණය 

අදාළ පාශයේවයන්, AIIB, හපු සේතැන්න වු 
කළමනාකරණය 

ලිඛිත හා වාචික සන්නිසේදනය, අදාළ 
වාතයා ඉදිරිපත් කිරීම 

 
 
 
වගු අංක  7: උපසේශන ආයතන හරහා රැසේ කරන ලද සතාරුරු මට්ටම  

දිනය  ආයතනය  සතාරුරු ලබා ැනීම සඳහා සම්බන්ධ් 
කර ත් අය  
 

08/08/ 2018 පැය 10.30ට 
 
 

මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය  WPGL සේරජීව මහතා – විධ්ායක ඉංජිසන්රු  

08/08/ 2018 පැය 13.00ට වන සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුව  නිමේ S  සේවසේ මහතා – 
වන ජීී නිලධ්ාරී  

09/08/2018 පැය 10.00 ට 
 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය  K G.D.N කිරිඇේල මහතා  
අධ්යක්ෂක - CEA රත්නපුර දිසේික්කය  

09/08/2018 පැය 13.00 ට වනජීී සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුව 
(DWLC) 

මංජුල විදයාරත්න මහතා / වනජීී නිලධ්ාරී  
රත්නපුර  

09/08/2018 පැය 14.00 ට ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ සකාමිෂන් සභාව  MS දුේමිණි පටබැඳි ආරච්චි සමනවිය 
කායයාල සහායක  

 



 

 
 

 

 

 

i 

 

 
ඇමුණුම I: ව්යාපෘතියට අයත් ප්රදේශදේ ඩ්දරෝන් ඡායරූපයක් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

ii 

 

ඇමුණුම II:  ව්යාපෘති ප්රදේශදේ සහ අදහස් විමසීම් සිදුකරන අතරතුර ගත ඡායාරූප 

 

  

රූපය a: දමිළ විදයාලසේ සිට පහළ බෑවුම නිරීක්ෂණය 
කරන ජාතික ස ාඩනැගිලි පසයයේෂණ සංවිධ්ානසේ පරිසර 
අංශසේ විදයාඥයින්. 

රූපය b: අසේථාවර වූ බෑවුමට සෘජුවම පහලින් පිහිටා ඇති 

ලයින් කාමර (නිසවසේ 27 ක්) 

  

රූපය c: දමිළ විදයාලසේ විදුහේපති දිසන්ෂේ මහතාස න් 
අදහසේ විමසීම 

රූපය d: වු ප්රජාසේ අදහසේ විමසීම 

  

රූපය e: දමිළ විදයාලසේ ඡායරූප  රූපය f: වු ප්රජාසේ අදහසේ විමසීම 



 

 
 

 

 

 

iii 

 

ඇමුණුම III: පාශශ්වකරුවන්දේ අදහස් විමසීම සම්බන්ධ වාතශාව: රත්නපුර දිස්ත්රික්කය 

 
දිනය 08/08/2018 සහ 09/08/2018 

ආයතනය 
සම්බන්ධීකරණ 
නිලධ්ාරීසේ නම සහ 
තනුර 

සලකා බැුණු කරුණු 

මා ය සංවධ්යන 
අධිකාරිය  

WPGL සේරජීව 
මහතා – විධ්ායක 
ඉංජිසන්රු  

 සමම ප්රසේශය රත්නපුර-අවිසේසාසේේල ප්රාසේශීය මා ය සංවධ්යන 
අධිකාරි කායයාලයට අයත් සේ 

 මා ය සංවධ්යන අධිකාරියට සම් සම්බන්ධ්ව කිසිදු විසරෝධ්යක් 
සනාමැති අතර, වයාපෘතිසේ අවශයතාව සේනවා සදයි. 

 සවනත් සැලකිේලට  ත් කරණු 

 වයාපෘතිය නිමි ීසමන් පසු නිසි පරිදි භාර දීම අවශය සේ 

 මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය අවධ්ානම අවම කිරීසමන් පසු 
නඩත්ු කටයුු කරනු ඇත 

 ඉදිකිරීම් වලදී සකාන්රාත්කරු පුේ ලික ආරක්ෂණ උපකරණ 
භාවිතා කළ යුු බව අවධ්ාරණය කරයි 

 සෑම අවසේථාවකදීම සකාන්රාත්කරු වාහන, පදිකයින් සහ 
රථවාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමා ය, බාධ්ක, ධ්ජ සහ රෑ වැඩ සඳහා 
විදුලි ආසලෝක සම්බන්ධ් ආරක්ෂක විධි විධ්ාන  ත යුුය.  

 ඉදිකිරීම් / කැණීම් කල ද්රවය මගී ජනතාව සඳහා අපහසුතාවයක් 
සනාවිය යුුය 

වන සංරක්ෂණ 
සදපාතයසම්න්ුව  

නිමේ S  සේවසේ 

මහතා – 
වන සංරක්ෂණ 
නිලධ්ාරී 

 වන සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුවට වයාපෘතියට විසරෝධ්යක් නැත. 

පහත සඳහන් කරුණු අවධ්ාරණය සකරිණි..  

 රත්නපුර දිසේික්කය ුළ වන රක්ිත සවන්කර ඇත. සකසසේ 

සවතත්, ඇතැම් විශාල ඉඩම් සකාටසේ සඳහා තවමත් පැහැදිලි මායිම් 

සනාමැතිව පවතින අතර, ඒවායින් සබාසහාමයක් LRC හි බලයට 

යටත් සේ. දැනට වනාන්තර භූමි මැනුම් කටයුු සිදුකරමින් පවතී. 

 සකසසේ සවතත්, වනජීී සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුවට, පුේ ලික 

අයිතිකරුවන්ට සහෝ LRC ට අයත් සියු ඉඩම් සඳහා වන සංරක්ෂණ 
සදපාතයසම්න්ුසවන් අනුමැතිය අවශය සේ 

 සපෞේ ලික / එේ.ආය.සී / වන සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුවට අයත් 
ඉඩම්  වල මායිම් පැහැදිලි සනාමැතිනම් වන සංරක්ෂණ 
සදපාතයසම්න්ුසවන් අනුමැතිය ලබා  ත යුුය. 

 වන සංරක්ෂණ සදපතයසම්න්ුසවහි භූමිකාව වන්සන් සහළිසපසහළි 
කිරීමට නියමිත භුමි සකාටස පරීක්ෂා කර ඉවත් කිරීමට අවශය  සේ 
වල වටප්රමාණය මැනීම හා ඉවත් කරන ප්රසේශයට වැද ත් විසශේිත 
වාසභූමි  ණනය කිරීමයි. සමසසේ වන සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුව 
මගින් බිම් සකාටස සමීක්ෂණය කර දැව සංසේථාවට වාතයාවක් භාර 
සදනු ඇත. සකාන්රාත්කරුට  සේ කැපිය හැකි නමුත් ඉවත් කිරීම 
දැව සංසේථාව විසින් සිදුසකසරනු ඇත. සසන්ටිමීටය 18 ට වැඩි 
වටප්රමාණයක් සහිත සියුම ශාක දැව සංසේථාවට  නු ලැසබ්.  

 වයාපෘති සැලැසේසම් කටුපිටපත වන සංරක්ෂක නිලධ්ාරීයාට ඉදිරිපත් 
කිරීසමන් අනුරුව අනුමැතිය ලබා  තයුු බව ඔහු ප්රකාශ කසළේය.  

 සමය වනාන්තර භූමි සපසදසේ වලට පමණක් සනාව වනාන්තරයක් 
ආසන්නසේ තිසබන ඕනෑම ඒකලිත ප්රසේශයකට ද සපාදු සේ.  

 රත්නපුර සබාසහෝ වනාන්තර භූමි ප්රසේශ පවතින නිසා, පහත අයුසය 
අවශයතා සඳහා සසේවා සහ අදාළ අනුමැති වයාපෘති ක්රියාවට 
නැංීසම්දී අවශය සකසය.  

 රක්ිත වනාන්තර වලට ඇුේ ීම, ශාක ව ය ඉවත් කිරීම, 
වයාපෘති වැඩ සඳහා දැව සහෝ සවනයම් සේ ලබා ැනීම කල 
සනාහැක 

 පිපුරුම් රසායන සයාදා  ේ පිපිරීම් ක්රියාවලිසේදී සුන්ට හානි 
සනාවිය යුුය 

 වුහාත්මක සේථායි කිරීසම් ක්රමසේදයන් පරිසර හිතකාමී සමන්ම 
සසෞන්දයයාත්මකව සැලසුම් වලට අනු ත විය යුුය. 

 පිළිසකර කිරීම සඳහා පැළ සයාදා  ැසන් නම් සපර අනුමැතිය 



 

 
 

 

 

 

iv 

 

ලබා ත යුුය 

 පූවය දැනුවත් කිරීම ුලින් වන සංරක්ෂණ සේපාසතයම්න්ුව 
මගින් ව ා කිරීම සඳහා ගුණාත්මකව  සේ ලබා දීම මගින් 
වයාපෘතියට සහාය දිය හැකිය. 

 නැවත ව ාව සඳහා සුදුසු ශාක ව ය නිසදයේශ කිරීම සඳහා වන 
සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුසවන් අනුමැතිය ලබා ත යුුය.  

 LRC සහෝ පුේ ලික ඉඩම්වල ඉඩම්වල සහක්සටයාර 1 ට වඩා වැඩි 
වනාන්තර එළිකිරීම සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය (CEA) සෘජුව 
මැදිහත් වනු ඇත. 

 LRC සහෝ පුේ ලික ඉඩම්වල ඉඩම්වල 1ha වඩා අඩු වනාන්තර 
එළිකිරීම සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය (CEA) සහ වන 
සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුව මැදිහත් වනු ඇත.  

 ජලජ හා භූ ත වාස භූමි මැනුම් නිසදයේශ කළ හැකි සමහර සේථාන 
සඳහා පාදක අධ්යයනයන් ඉේලා සිටිනු ඇත. වයාපෘතිය ක්රියාවට 
නැංීම ුලදී සමාන වාතයා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ඉේලා 
සිටිනු ඇත. 

Central 
Environmental 
Authority  

K G.D.N කිරිඇේල 
මහතා  
අධ්යක්ෂක - CEA 
රත්නපුර දිසේික්කය  

 ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්යසේථානසේ 1996 අංක 
772/22 දරන පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටසත් රත්නපුර 
දිසේික්කසේ ඇඹිලිපිටිය ප්රසේශය හැර ඉතිරි ප්රසේශ සංසේදී 
ප්රසේශය සලස  ැසට් කර ඇත. 

 සමම  ැසට් පරය යටසත් වයාපෘතිසේ විශාලත්වය සනාතකා 
ඕනෑම සංවධ්යන කටයුත්තක් අනුමත කර සනාමැත. 

 වයසනයකදී සමය අවශය සනාසේ. 
 වයාපෘතිය සඳහා පිරීමට මූලික සතාරුරු ප්රශේනාවලිය (BIQ) 

අවශය සේ 
 දියපහර බෑවුසමන් පහල පිහිටීම නිසා පරිසර ප්රවාහය පවත්වා 

 ැනීමට අවශය සේ 
 ආසේණික ශාක විසශේෂ, විසශේෂ වාසසේථාන පැවතිය හැකි 

බැවින් සත්ව හා ශාක අධ්යයනය අවශය සේ 
 සමම පාරිසරික ඇ යීම වයාපෘතිය අවසන් ීසමන් පසුව 

සවනස සසඳා බැලීමට අවශය විය හැකිය 
 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය නිසදයේශ සහිතව අනුමැතිය ලබා සදනු 

ඇත. 

09/08/2018 

ආයතනය  අසේථාවර වූ කණ්ඩඩිසේ 
ඉහළ සහ පහළ 
ප්රසේශ  

සලකා බලනු ලැබූ කරුණු 

වනජීී සංරක්ෂණ 
සදපාතයසම්න්ුව 
(DWLC) 

මංජුල විදයාරත්න 
මහතා / වනජීී 
නිලධ්ාරී  
රත්නපුර  

 වයාපෘතියට විසරෝධ්යක් සනාමැත 
 අනුමැතිය සඳහා DWLC සවත වාතයාවක් ඉදිරිපත් කළ යුුය  

 වනජීී ආඥාපනත යටසත් වන සත්ත්ව හා ශාක ඉවත් කළ යුුසේ. 
 ශාක හා සත්ත්වයන් ඉවත් කිරීම ආසේණික, තජයනයට ලක්වූ, රු 

ලැයිසේු යටසත් නම් DWLC සවතින් අනුමැතිය යටසත් විය යුුය. 

ඉඩම් 
ප්රතිසංසේකරණ 
සකාමිෂන් සභාව   

MS. දුේමිණි පටබැඳි 
ආරච්චි සමනවිය   
කායයාල සහායක 
 

 ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ සකාමිෂන් සභාව නම් ඉඩම් සකාමසාරිසේ 
ජනරාේ - ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ සකාමිෂන් සභාව විසින් ලිපියක් 
මගින් අනුමැතිය ලබා  ත යුුය 
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ඇමුණුම IV: රජදේ ඉඩම් හිමියන්දගන් සහ පාරිසරික ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා දයෝජිත 
ක්රමදව්දය 

  

1. මා ය සංවධ්යන අධිකාරියට සවන් කරන ලද ප්රසේශයන්හි නායයෑම් ආපදා අවම කිරීසම් වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය 

i. මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය විසින් සැලසුම පිළි ත යුුසේ: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය 

විසින් අවශය වන අනුමැතීන් පිළිබඳ විධිමත් ඉේලීමක් සම  RDA සවත සවිසේතරාත්මක සැලසුම් 

වාතයාවක් ඉදිරිපත් කළ යුුය. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ඉහත ලිපි සේඛන සකසේ කළ 

යුු අතර ප්රාසේශීය මා ය සංවධ්යන අධිකාරි  කායයාලයට සේඛන ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

ii. මා ය සංවධ්යන අධිකාරිසේ ප්රාසේශීය කායයාලය සමම සයෝජනාව ඇ යීමට ලක් කරනු ලබන අතර 
වයාපෘතිය පිළිබඳ සකටි හැඳින්ීමක් ඉේලා සිටිය හැක. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් එම 

අවශය විසේතර සැපයිය යුුය. 

iii. මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය විසින් අනුමත කිරීසමන් පසු, වැඩබිමට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් වුහයන් සහ 
නාය යාම් සේථායිකරණ කටයුු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මා ය සංවධ්යන අධිකාරිය සහ වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. 

iv. ඇුළත් විය හැකි සකාන්සේසි 

 සේථායිකරණ කටයුු  නිමකිරීසමන් පසුව වයාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අවශය සේ 

 සේථායිකරණය කිරීසමන් පසුව RDA මඟින් නඩත්ු කටයුු සිදු කරනු ඇත 

 ඉදිකිරීම් වලදී සකාන්රාත්කරු පුේ ලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුු බව අවධ්ාරණය 
කරනු ලැසබ්.  

 සෑම අවසේථාවකදීම සකාන්රාත්කරු වාහන සහ පදිකයින්සේ පහසුව සහ ආරක්ෂාව පිලිබඳ අවශය 
ක්රියාමා ය  ත යුුය. සම් සඳහා, මා ය බාධ්ක, රාත්රී කාලසේ වැඩ සඳහා සකාඩි සහිත මිනිසුන් සහ 
විදුලි ආසලෝකය සහ ප්රතිදීපන සහිත ආරක්ිත ක්රියාමා ය අනු මනය කල යුුය. 

 ඉදිකිරීම් අපද්රවය / කැණීම් ද්රවය මගීන් සපාදුජනතාවට/වාහන වලට බාධ්ා සිදු සනාවිය යුුය 

 

2. දිසේි ක් මධ්යම පරිසර අධිකාරිසයන් පාරිසරික නිශේකාශන සඳහා සයෝජිත අනුමැතිය ලබාදීසම් ක්රියාවලිය  

i. වයාපෘතියට සූදානම් ීසම් අදියසයදී PMU හි පාරිසරික සමාජයීය හා සසෞඛයාරක්ෂක 

ඒකකය විසින්, සේථානීය ESMP අධ්යනය කර වයාපෘතියට අදාළ ESMP හි ඇුළත් අංශ 

සම්බන්ධ්සයන් එක් එක් වයාපෘති ක්රියාවලිය නිසා බලපෑමට ලක්වන ගුවන් වපසරිසේ 
විසේතර සහිතව වයාපෘති සයෝජනාපරය මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ දිසේික් කායයාලයට භාරදිය 

යුුයි.  

ii. මූලික සතාරුරු ප්රශේනාවලියක් (BIQ) ඉහත විසේතර සම  සම්පුණය කර ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

iii. පාරිසරික සංරක්ෂණ සදපාතයසම්න්ුව විසින් වයාපෘතිය පිළිබඳ සකටි හැඳින්ීමක් 

ලබාසදන සලසත් පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැසේම පිළිබඳ වැඩිදුර 

සතාරුරුත් ඉේලා සිටිය හැකි අතර එය වයපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ලබාදිය 

යුුසේ. 

iv. වයාපෘතිය මගින් අනු මනය කළ යුු සේථානීය සකාන්සේසි වලට යටත්ව අනුමැතිය 

ලබාසදනු ලැසබ් 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

vi 

 

ඇමිණුම V: අධ්යයන කණ්ඩඩායම 
 

නම තනුර අධ්යන කණ්ඩඩායසම් තනුර 

TDSV ඩයසේ අධ්යක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක සජයෂේඨ විදයාඥ /ESSD/NBRO සජයෂේඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධ්ාරී /ESSD/NBRO GIS/ජනවිකාස දත්ත / සමීක්ෂණ සහායක 

 
 

ඇමිණුම VI: සයාමු ලැයිසේුව 

1.  ලබඩ නායයාම් අනුර හා සමන්ධ් NBRO භුමි පරීක්ෂණ වාතයාව – (සයාමු. වාතයා අංකය. 

NBRO/31/3500/06/RDO (L1)/M2 (MW)/17/228) 

කා පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීමට සකාන්රාත්කරු සු ව කීම  ප්රකාශය-

AIIB 

ති පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව - ශ්රී ලංකා නාය අනුරු අවම කිරීසම් වයාපෘතිය  _AIIB 

ෘෘත නැවත පදිංචි කිරීම් සැලසුම්කරණ රාමුව ශ්රී ලංකා නාය අනුරු අවම කිරීසම් වයාපෘතිය _AIIB 

 

 


