
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

සැකසුම: 

 

පාරිසරික අධ්යයන සහ සසේවා අංශය 
ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය 

99/1, ජාවත්ත පාර 

සකොළඹ 05 
Tel: 011-2588946, 011-2503431, 011-22500354 

 

ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම  

(SSE & SMP) 

 
 

 
  

ආපදා ස්ථානීය අංක 3 
අය ම න රය  

 රත්නපුර  දිස්ත්රික්කය - ස ොනු අංක 2  
2018 සැප්තැම්බර්   

ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම රීමේසම් වයාපිතිය 

ආසියානු  යටිතල පහසුකම් ආසයෝජන බැංකුව 

(AIIB) 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

පටුන  
1. හැඳින්වීම ............................................................................................................................................... 1 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානයේ ය ොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස් රය ........................................................ 1 

3.   නායයෑම් ව්යයසනය පිළිබඳ විස් රාත්මක ය ොරතුරු. ......................................................................... 2 

4.  පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා යම් ව්න විට යෙන ඇති ක්රියාමාගෙ ................................................ 5 

5.  නාය ප්රයශයය හා නාය අව්ට ප්රයශයය පිළිබඳ විස් ර හා ව්ග මාන අව්ධානම් මට්ටම ........................... 5 

6.  ව්යාපතති  ක්රියාකාරකම් යහේතුයව්න් බලපෑම් ඇතිවිය හැකි අව්ට පරිසරයේ සංයේදී ඒකකයන් පිළීබඳ 

යකටි හැඳන්වීමක්. ............................................................................................................................... 6 

7.  ව්යාපතති ය යටයත් යයෝජි  පිළිසකර කිරීයම් ක්රියාමාගෙයන් ................................................................ 6 

8.  ව්යාපතති  ප්රයශයය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අව්දානම් හඳුනා ෙැනීම ......................... 7 

8.1 හි කර බලපෑම ................................................................................................................................. 7 

8.2 අහි කර බලපෑම ............................................................................................................................... 7 

8.2.1 ඉඩම් ව්ලට හා ඉදිරි සංව්ගධන කටයුතු සඳහා පිවිසුම් මාගෙ අව්හිර වීම ................................... 7 

8.2.2 යාක හා සත්ව්යින්ට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව් විශයාත්මක බලපෑම ................................... 7 

8.2.3 ප්රයශයයේ ජලව්හන රටාව්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම ...................................................................... 8 

8.2.4 පාංශු ඛාදනයේ බලපෑම සහ ෙංඟා පතුයේ සිදුව්න යව්නස්වීම .................................................. 8 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුව්න ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම .................................. 8 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමායේ දී අක්රමව්ත් (එලිමහන් ස්ථාන ව්ල) ව්ැසිකිලි භාවි ය නිසා ජලයට 

අපද්රව්ය   එකතු වීමට ඇති ඇති හැකියාව් ................................................................................... 8 

8.2.7 පහල ෙංඟා ප්රයශයයේ ජලය භාවි  කරන්නන්ට සිදුව්න බලපෑම .............................................. 8 

8.2.8 ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් ෙැටළු ............................................................................................. 9 

8.2.10 ඉදිකිරීම් ව්ලදී ඇතිව්න යබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් ව්ැනි  ත්ත්ව්යන් යහේතුයව්න් 

යෙොඩනැගිලි ව්ලට හා යටි ල පහසුකම් ව්ලට සිදුවිය හැකි හානි .............................................. 9 

8.2.11 ව්ැඩබියම් යසේව්කයින් හා අව්ට ප්රයශයව්ාසීන් අ ර ඇතිවිය හැකි යනොසන්සුන්  ත්ත්ව්යන් ... 9 

8.2.12 යසේව්ක යන්ව්ාසික කඳවුරු සහ අයනකුත් ස්ථානීය අව්යය ාව්යන් ......................................... 9 

8.2. 31  ඉදිකිරීම් අ රතුර ප්රයශයව්ාසීන් ව්ැඩබිමට පිවිසීම යහේතුයව්න් ඔවුන්ට මුහුන දීමට සිදුවිය 

හැකි අව්ධානම්  ත්ත්ව්යන් ....................................................................................................... 9 

8.2.14 පුපුරණ ද්රව්ය සහ එව්ැනි යව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය යහේතුයව්න් ඇතිවිය හැකි අව්ධානම් 

 ත්ත්ව්යන්................................................................................................................................. 9 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු හා මහජන ආරක්ෂාව් :මාගෙය භාවි ා කරන මගීන්ට ඇති අව්ධානම ....... 10 

8.2.16 ව්යාපතති කාල සීමාව් තුල යසේව්ක ආරක්ෂාව් ......................................................................... 10 

9. මහජන ාව් ,අයනකුත් පාගෂව්කරුව්න් යව්නුයව්න් පව්ත්ව්ා ඇති යහෝ පැව්ැත්වීමට නියමි  උපයශයන 

යසේව්ාව්න් ........................................................................................................................................... 10 

9.1 අදාල පාගෂව්කරුව්න් සමෙ පැව්ති උපයශයන යසේව්ාව්න් ව්ලදී ඇති වූ එකඟ ාව්යන් හා 
නිගයශයයන් (යයොමුව්: ඇමුණුම III) .............................................................................................. 10 

10. වියයේෂි  පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ වියයේෂි  

ක්රියාමාගෙ යහෝ මැදිහත්වීම් අව්යය ව්න සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් යහෝ අව්දානම් ඇතිව්න අංයයන්10 

10.1 ජලය යහෝ ය ත් බිම් සඳහා ව්න බලපෑම් (ඇල මාගෙ ව්ල අපද්රව්ය එකතු වීයමන් සිදුව්න ෙැටළු). 
නායයාම් ස්ථානයේ ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුළන් දිගුකාලීන බලපෑම් සහ වියහැකි බලපෑම 
සහ අව්දානම්  ත්ත්ව්ය .................................................................................................................. 11 



 

 
 

 

 
 

10.2 ඛාදන ක්රියාව්ලිය ආශ්රි  බලපෑම් හා ෙංඟා පතුයේ සිදුව්න යව්නස්වීම් .......................................... 11 

10.3 ප්රව්ාහන හා යටි ල පහසුකම් ව්ලට සිදුව්න බලපෑම (වියයේෂයයන්  ාව්කාලිකව් පිවිසුම් මාගෙ හා 
දුම්රිය මාගෙ අහිමි වීම, ව්ාහන  දබදය) ......................................................................................... 11 

10.4 යපොදු යසේව්ා සැපයීයම්දී පහල ප්රයශයයට සිදුව්න බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්රව්ය ඉව්ත් කිරීම, 

විදුලිය සැපයීම, ආදිය) .................................................................................................................... 11 

10.5 ඉදිකිරීම් භූමියට ආසන්නව් ව්ාසය නරන ඉහල හා මධය ව්යයයන් අතිවිය හැකි අව්ධානම් 

 ත්ත්ව්යන් (නාය ඉහල ප්රයශයය, පහල ප්රයශයය හා පහල ෙංඟා නිම්න ප්රයශයය) ....................... 11 

10.6 නැව්  ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රයශයය තුල පිහිටා ඇති ව්යාපාර, කතෂිකාගමික බිම් සහ අයනක් 

ස්ථාන ............................................................................................................................................. 11 

10.7 නාය ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටි ඇති ව්යාපාර, කතෂිකාගමික බිම් සහ අයනක් ස්ථාන .................. 11 

10.8 ව්ැඩබිම තුලට සාමානය පුශෙලයින් ඇතුේ වීයම් යහෝ හරහා ෙමන් කිරීයම් අව්යය ාව්ය. ........... 12 

10.9 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ෙැටළු - යකොන්ත්රාත්කරුව්න් සඳහා සම්ම  ගිවිසුම් ඉක්මව්ා යන 
වියයේෂි  H & S (යසෞඛය හා සුරක්ෂි  ා) ක්රමයේදයන්. ............................................................... 12 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම ................................................................ 12 

11. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව්යය ව්න අනුමැතීන් සහ වියරෝධ ා යනොමැති බව් .................... 12 

i. දිස්ත්රික් යේකම් කාගයාලයේ අනුමැතිය ............................................................................................. 12 

ii. සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැතිය ............................................................................................................. 12 

11.2 රජයේ ඉඩම් ව්ල ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රජයේ ඉඩම් හිමියන්යෙන් අනුමැතිය ලබා 
දීම. .................................................................................................................................................. 12 

11.4 යව්නත් අනුමැතීන් ......................................................................................................................... 13 

11.5 පුශෙලික ඉඩම් හිමිකරුව්න්යෙන් අනුමැතිය ෙැනීම / වියරෝධ ා යනොමැති බව්/ නී යානුලලව් 

බැඳුණු එකඟ ාව්යන්. .................................................................................................................... 13 

12. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම(ESMP) ........................................................................ 14 

12.1 නැව්  පදිංචි කිරීයම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම ....................................................................................... 14 

12.2 ජන ාව් ඉව්ත් කිරීම ....................................................................................................................... 14 

12.4 ව්යාපතති කටයුතු යහේතුයව්න් යශපල අහිමි - භාවි යන් -හාණි වීම් සඳහා ව්න ව්න්දි ඉේලාසිටීම්. 14 

12.6 සැලසුම් ම  පදනම් වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමයේදයන් සලකා බැලීම. ................ 15 

32.7  අදියර අ රතුර   බලපෑම් අව්ම කිරීම ................................................................................................ 16 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර  ළ යකොන් ාත්කරුව්න්යේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුලල 

වීම සඳහා ව්න ප්රමිතීන් ............................................................................................................. 16 

12.7.2 ස්ථානීය හානි අව්ම කිරීම ....................................................................................................... 18 

12.7.3 ව්යතපතති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම ...................................................................................... 20 

13. දුක් ෙැනවිලි ව්ලට සව්න් දීම ................................................................................................................ 22 

14. ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීම ............................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

ඇමුණුම් ලැයිසත්ුව් 

 
ඇමුණුම I: ව්යාපතති ප්රයශයයේ යරෝන ඡායාරූපය ........................................................................................ i 

ඇමුණුම II: අපදා ස්ථානයේ ස්ව්භාව්ය සහ උපයශයන යසේව්ාව්න් ............................................................... ii 

ඇමුණුම III: පාගයව්කරුව්න් සමෙ පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ වියයේෂ කරුණු .................... iii 

ඇමුණුම IV: රජයේ ඉඩම් හිමියන්යෙන් හා පාරිසරික ආය න ව්ලින් අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා 

යයෝජි  ක්රමයේදය ...................................................................................................................................... vi 

ඇමුණුම V: අධයයන කණ්ඩායම ............................................................................................................... vii 

ඇමුණුම VI: විමගයන ලැයිස්තුව් ............................................................................................................... vii 

 

 
 

රූපසටහන්  ලැයිස්තුව 
 
රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය ....................................................... 2 
රූපය 2a: මාගෙයේ ඉහල බෑවුම  (නාය යාමට ලක් වූ බෑවුම සහ මාගෙයේ යව්න් කල ප්රයශයය තුල 
 ැන්පත් වූ සුන්බුන් ) ................................................................................................................................... 3 
රූපය 2b:  ැන්පත් වූ  සුන්බුන් සහි  මාගෙයේ පහළ බෑවුම ...................................................................... 3 
රූපය 2c: පහල බෑවුම්  ප්රයශයය ම  පති  වූ  වියාල පාෂාණ යකොටස් ....................................................... 4 
රූපය 2d: නායයාම නිසා හානියට පත් යෙොඩනැගිලි ................................................................................... 4 
රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයශයයේ යභෞතික ලක්ෂණ සහ පිහිටීම පිළිබඳ දළ රූප සටහන ........................ 4 
 

 

 

වගු ලැයිස්තුව 

ව්ගුව් 1: අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල නියමය ................................................................... 13 

ව්ගුව් 2 : සැලසුම් අදියයගදී පාරිසරික හා සමාජීය  කරුණු සලකා බැලීම. ................................................ 15 

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුලල වීම සඳහා යකොත්රාත්කරුයේ අව්යය ාව් ............................................... 17 

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනුලබන පියව්ර ............................................................... 18 

ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර .............................................................. 21 

ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයෝජි  සැළැස්ම ........................................................................ 22 

ව්ගුව් 7: ය ොරතුරු රැස්කර ෙැනීම සඳහා සම්බන්ධකර කරෙත් ආය න සහ නිලධාරීන් ......................... 23 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

සකටි සයදුම් 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AIIB ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් 

 Asian Infrastructure Investment Bank 

CEA මධයයම පරිසර අිකකාරිය  

Central Environmental Authority 
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Divisional Secretary 

DWLC  ව්න ජීවි යදපාග යම්න්තුව්  

Department of Wild Life Conservation 
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GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිලධාරී  

Grama Niladhari  
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1. හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ යව්මින් එම බැංකුයේ 
මුලය ආධාර ම  ශ්රී ලංකායේ පළාත් 6ක දිස්ත්රික්ක කකක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීයම් ව්යාපතති 
යක් ආරම්භ කර ඇ . යමම ව්යාපතති ය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්යයයන් AIIB බැංකුයේ හා 
ලංකා රජයේ නීතිරීතිව්ලට අනුලලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපතති යේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය සැලකිේලට 

ෙනිමින් AIIB බැකුව් අයේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්යේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ව්ලට 

අනුලල ව්න පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ක් (ESMF) සකසා ඇ . 
 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්යන් ව්යාපතති ය  ක්රියාත්මක කිරීයම්දී 

AIIB බැංකුයේ ආරක්ෂණ ක්රමයේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥපේතිය පිළිබද මාගයෙොපයශයයන් 

සැපයීමයි. ව්යාපතති ය ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය ව්යයයන්; ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය 
(ජා.යෙො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපතතිය යව්නුයව්න් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ 

රාමුව්, ව්යාපතති යට අදාල පාගයව්යන් ඒ ආකාරයයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා 
යකයග.   
 

පාරිසරික , සමාජ , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන් ව්යාපතති   ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස් ව්න 
එබැවින් එව්ැනි යව්නස් ව්න නිය්චි   ත්ව්යන් පිළිබද අව්ධානය යයොමු කිරීම ව්ැදෙත් යේ. එමනිසා පාරිසරික 
සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 
ස්ථානයට වියයේෂි  වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාග ා (SSE & SMP) සකසා ඇ . එම 
ස්ථානයේ වියයේෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් වියයේෂි  පිළිසකර 

ක්රමයේදයන්, යසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්දයයන් සලකා බැලිය යුතු අංයයන් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කාලය තුල අව්යය මෙ යපන්වීම් ලබායදනු ඇ . 
 

අයෙම නෙරයේ  නායයාම් අව්ම කිරීම සඳහා යයෝජි  ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා වියයේෂි  
පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ඇ . ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයයව්කින් 
පසුව් යමම සැලැසම් සකස් කර ඇ . 
 

i. ව්යාපතතියට අදාල කලාපයේ  සංයේදී පාරිසරික හා සමාජීය අංෙ හඳුනා ෙැනීම. 
ii. ව්යාපතති  ක්රියාකාරකම් යහේතුයව්න් සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

iii. හානිය අව්ම කරන පියව්ර යයෝජනා කිරීම. 
iv. යමම ව්යාපතති යට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්යය ා තීරණය කිරීම. 

v. ව්යාපතති ය ක්රියාත්මක ව්න අ රතුර  අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය 
කිරීම. 

 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානසේ සතොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය 
 

ස්ථාන අංක 03 , යෙොනු අංකය-2 , රත්නපුර දිස්ත්රික්කය, අයෙම නෙරයේ  නායයාම. 
 

ස්ථානීය ය ොරතුරු 

i. සබරෙමු පළායත් රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ අයෙම ප්රායශය ය යේකම් යකොට්ඨායයේ, අයෙම ග්රාම නිලධාරී 

(පාලන) යකොට්ඨායය යටයත් පරිපාලනමය ව්යයයන් යමම සථ්ානය පරිපාලනය යේ. නාය යාමට ලක් වූ 

යකොටස අයෙම - ෙව්රගිරිය මාගෙයේ පිහිටා ඇති අ ර  කඩා ව්ැටුණු බෑවුම පිහිටා ඇත්යත් අයෙම දිස්ත්රික් 
යරෝහල  සහ අයෙම යපොලිස් ස්ථානය අ ර පිහිටි කඳුකර ප්රයශයය තුල යේ . 

ii. ආසන්නම නෙරය ව්න්යන් ක්ටග 500 ක් පමණ දුරින් පිහිටි අයෙම නෙර යේ. 

iii .ස්ථානීයයේ GPS අෙය 6.640051N, 80.309547 E. (යයොමුව්: රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය.) 

iv. මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරියේ යව්න්කළ ඉඩමක් සහ පුශෙලික ඉඩම් යමම ස්ථානයට අයත් යේ.  
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රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය .යයොමුව්: ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා ගුව්න්  
ඡායාරූපය  ඇමුණුම 1 යට ට  ඇතුලත් කර ඇ . 

3. නායයෑම් වයයසනය පිළිබඳ විස්තරාත්මක සතොරතුරු 
 

2003 ව්ගෂයේදී යමම කඳු පන්තියයහි නායයාමක් සිදුවී ඇති අ ර මාගෙ පුළුේ කිරීම සඳහා බෑවුම් කැනීම්, 

අවිිකමත් මාගෙ කැපීම, යෙොඩනැගිලි හා නිව්ාස ඉදිකිරීම යහේතුයව්න් බෑවුයම් අස්ථාව්රභාව්ය ආරම්භ වී ඇ . 
2017 මැයි මස 24,25  සහ 26 යන දිනව්ලදී සිදු වූ මි.ක්. 300 ට අිකක ව්ගෂාප නය යහේතුයව්න්  සායේක්ෂ 
ව්යයයන් වියාල නාය යාමක් සිදු වී ඇ . 20ක7 .05.26 දින වියාල පාංශු / පාෂාණ  බිම් යකොටසක්  කඩා ව්ැටී 
ඇති අ ර පාංශු ඛාදනයයන්  / සුන්බුන් කඩා ව්ැටීයමන් මාගෙයේ පදිකයින් සඳහා වූ මංතිරුව් සම්පූගණයයන්ම 
අව්හිර වී ඇ . යම් ව්න විට නාය යාමට ලක් වූ වියාල  පාංශු යකොටස  මාගෙයේ යදපස  ප්රයශයයේ ඉහල සහ 
පහල බැවුම් ම  රඳා පව්තී. 
අස්ථාව්ර බෑවුයම් යකොටසක  රබග ව්ොව්ක් ඇති අ ර ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ (NBRO) 
ව්ාග ාව්ට  (අංක NBRO / 31/3500/06 / RDO (L1) / M1 / AW / 12/275) අනුව් භූමි පරියභෝජන රටාව් යමම 
නායයායම්  ත්ව්යන් ව්ැඩි කරනු  ලබන බව් අනාව්රණය යේ. බස්නාහිර යදසින් පිහිටි යෙොඩනැඟිලි ඉදි 
කිරීයම්දී  බෑවුම කපා දැක්යමන්  බෑවුයම් ආධාරය අඩු කර ඇති බව් ව්ාග ායේ සඳහන් යේ.  ව්ද, දකුණු, 
නැයෙනහිර හා ඊසාන  දියාව්න්හි මායිම්ව්ල මාගෙ සහ යෙොඩනැගිලි ඉදි කිරීම මගින් බෑවුයම්  අස්ථාව්රත්ව්ය 
ඇති කර ඇ . එපමණක් යනොව්, අසාගථක යකොටස රබග ව්ොව්කින් යුක්  යේ . රබග ව්ොව් ඊසාන දියායව්හි  
දක්නට ලැයබන අ ර "ව්ේයදේ" සහ යේව්ැේ ව්ැනි පඳුරු සහි  යාක  ව්ලින් සමන්වි  ව්න ස්ව්ාභාවික 
ව්නාන් රයක් දැකිය හැකිය. 
එම කාල පරිච්යේදය තුළම  අයෙම නෙරය හරහා ෙලා යන "හීන් ෙඟ" පිටාර ෙැලීම යහේතුයව්න් ෙං ව්තුර 
 ත්ව්යක් ඇති වී ඇ .දින 3ක් මුළුේයේ  නෙරයේ පහත් බිම් යකොටස් හා  යෙොඩනැගිලි ෙං ව්තුරට යට වී 
පැව්තී තිබී ඇ  . නායයෑම්, ෙංව්තුර හා අිකක ව්ගෂාව් නිසා මිනිසුන් දැඩි දුෂ්කර ාව්න්ට මුහුණ දී ඇති අ ර, 
බටහිර දියායව්න්  එහා යමහා ෙමන් කිරීම සම්පූගණයයන්ම නව්ත්ව්ා ඇති අ ර , නිව්ැසියන් ඉව්ත් කිරීම, 
යෙොඩනැගිලි හා ද්රව්ය ව්ලට හානි සිදු වීම , ජීව්යනෝපාය මාගෙ  විනාය වීම  සහ යෙොඩබියමන්   සහන ලබා 
ෙැනීයම් මාගෙ පව්ා අව්හිර වී ඇ . 
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පහල බෑවුසම් නිවාස වලට සිදුව ඇති හානි සේ ස්වාභාවය. 
 

නායයාම සිදුවූ ප්රයශයය නාෙරික   යටි ල පහසුකම්  , යෙොඩනැගිලි සහ යසේව්ා ව්ලින් සමන්වි  අයෙම නෙර 
මධයයයේ පිහිටා ඇ . සිේලර යව්ළඳාම සහ ව්යාපාරික සාේපු සංකීගණය මාගෙය  යදපස පිහිටා තියබ්. යමම 
අනතුර  යහේතුයව්න් නිව්ාස 14 ක් ඉහල අව්ධානමක් සහි ව් පව්තී. (අංක NBRO / 31/3500/06 / RDO (L1) 
/ M1 / (AW) / 17/275) . එම  නිව්ාස 14 න් නිව්ාස 09 කට සම්පූගණයයන්ම යහෝ අගධ ව්යයයන් හානි සිදුවී 
ඇ . එයමන්ම ව්යාපාර ස්ථාන (ක5) කිහිපයක්  ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් අික අව්දානම් 
ඛාණ්ඩයක් යලස සලකනු ලබන අ ර, යමම සිශිකයයන්  කිසිදු හානියක් සිදුවී යනොමැ  බව්  ජන ාව් විසින්  
පව්සන අ ර, යපොලීසිය ව්හාම ඉව්ත් කිරීම්  සිදු කර ඇති බැවින්  කිසිදු හානියක් සිදු වී යනොමැ . 

 
අනතුර යහේතුයව්න්  මාගෙයට හානි සිදු වීම හා සුන්බුන් පිරී තිබීම  නිසා  මාගෙය ව්ැසීමට සිදු වී තියබ් . සිශිකය 
සිදු වීයමන් මාගෙයේ ව්ාහන ෙමනාෙමනය, නිව්ාසව්ලට පිවිසීයම් පහසුකම්,ප්රජා  යසේව්ා (පාසේ,ප්රජා  
මධයස්ථානය , යසෞඛය  යසේව්ා, ආෙමික සථ්ාන ආදිය) යනාදිය යකයරහි දින කිහිපයක් තිස්යසේ බාධා 
පැමිණියේය. යමම සිශිකය නිසා රබග ව්ොයේ යකොටසකටද  අලාභහානි වී ඇ . (යයොමුව් . රූපය 2: ව්යාපතති  
ප්රයශයයයහි ජායාරූප) 
 
මාර් යට සහ මාර්  වසා දැමීසමන් සිදු වූ හානි 
කඩා ව්ැටුණු බෑවුයමන් ඇති වූ සුන්බුන් මාගෙය හරහා ආසන්නයේ ඇති ඇළ මාගෙය(පහළ බෑවුයම් ) දක්ව්ා 
ෙමන් කරයි  , "හීන් ෙඟ" සුන්බුන් ෙලා යන මාගෙය යලස සෑයදමින් පස සහ ෙේ පතුරු මාගෙය ම    ැන්පත් 
කරන අ රම  මාගෙයේ යදපස පිහිටි යෙොඩනැඟිලි ව්ලට ද  හානි පමුණුව්ා ඇ . යමම සිදුවීයමන්  රථව්ාහන 
ෙමනාෙමනයට  සම්පූගණයයන්ම බාධා ඇති වී  ඇති අ ර, හීන් ෙයඟහි   ාව්කාලික සුළු ජල ෙැලීම් 
 ත්ත්ව්යක් ඇති විය. යමම මාගෙය ව්යාපාර සහ පරිපාලන නෙරයක් ව්න අයෙම නෙරය සඳහා ප්රයේය 
මාගෙයක්  ව්න අ ර  මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය විසින් දින කිහිපයක් මාගෙය  ාව්කාලික යලස ව්සා දැක්ම 
යහේතුයව්න්   මාගෙය භාවි ා කළ මගීන් සඳහා එය බාධාව්ක් විය . යමම කාලය තුළ නායයෑම්, මාගෙ ව්සා 
දැක්ම, ෙංව්තුර හා දැඩි ව්ැසි නිසා ප්රයශයයේ  ජන ාව් දැඩි දුෂ්කර ාව්න්ට මුහුණ දී ඇ . 

 

ස්වභාවික වික්ෂලතාදිය හා කුඩා ඇළ මාර්  වලට  හානි සිදු වීම 
නාය යෑයමන් ඇති වූ සුන්බුන් ෙලා යායම් ප්රතිඵලයක් ස්ව්ාභාවික ව්තක්ෂල ාදිය (ෙංො ආශ්රි  ව්තක්ෂල ා) සහ 
ෙංඟා පරිසර පශධතිය සම්පූගණයයන්ම විනාය වී ඇ . (යයොමුව් රූප 2a, 2b, 2c සහ 2d බලන්න.) 

 
 

රූපය 2a: මාගෙයේ ඉහල බෑවුම  (නාය යාමට ලක් වූ 
බෑවුම සහ මාගෙයේ යව්න් කල ප්රයශයය තුල 
 ැන්පත් වූ සුන්බුන් ) 

රූපය 2b:  ැන්පත් වූ  සුන්බුන් සහි  මාගෙයේ 
පහළ බෑවුම  
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රූපය 2c: පහල බෑවුම්  ප්රයශයය ම  පති  වූ  වියාල 
පාෂාණ යකොටස්  

රූපය 2d: නායයාම නිසා හානියට පත් 
යෙොඩනැගිලි 

රූපය 2: නායයෑම සිදුව් ඇති ප්රයශයයේ ඡායාරූප 

 

  

 රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයශයයේ යභෞතික ලක්ෂණ සහ පිහිටීම පිළිබඳ දළ රූප සටහන  
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4. පවතින අවදානම අවම රීමේම සඳහා සම් වන විට ස න ඇති ක්රියාමාර්  
 

මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය විසින්  ඉ ා ඉක්මනින්  මාගෙය ව්සා ඇති අ ර ය ොරතුරු අනුව් එම මාගෙය සති 
කීපයක් තිස්යසේ ව්සා  බා ඇ . මාගෙයේ තිබූ  සුන්බුන් ඉව්ත් කර පහ  බෑවුම් ප්රයශයය තුල   ැන්පත් කරන 
ලදී (රූපය 2a). ජා.යෙො.ප. සංවිධානයේ පසුවිපරම් පරීක්ෂණයයන් පසුව්  අගධ ව්යයයන් හානියට පත්වූ 
නිව්ාසව්ල නැව්  පදිංචි කරව්න ලද නිව්ැසියන් ඉව්ත් කිරීම සඳහා ඉේලුම් කරන ලදී.(යයොමුව් :රූපය 3)  
 

පවතින අවධ්ානම සහේතුසවන් කර ඇති ඉවත් රීමේම්: 
දිස්ත්රික් යේකම් කාගයාලයේ සහාය ඇතිව් දැඩි අව්දානමට ලක්ව් සිටින පවුේ අනතුර සිදු ව්න  කාලය; 
(නායයෑම් සහ ෙංව්තුර) තුළ විහාරස්ථානයේ  ාව්කාලික කඳවුරක (ෙංොරාම විහාරස්ථානය) පදිංචි කර 
තියබ්. ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් නායයාම් ප්රයශයය තුල එය ක් නායයෑම් හානි සිදු 
යනොවූ ඉහල අව්දානමක් ඇති  ව්යාපාරික ස්ථානව්ල සිටින නිව්ැසියන්ට පූගව් අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කර ඇ . 
 
• ව්ගෂාප නය >පැයකට මි.ක් 75 යහෝ > දිනකට මි.ක් ක50 වී නම් ජන ාව් අව්දානයයන් සිටීම සහ ඉව්ත්වීම් 
අනුෙමනය කළ යුතුය. 
• පාංශු ඛාදනය  ව්ළක්ව්ා ෙැනීම  
• බාධක ඉව්ත් කිරීම සහ අස්ථාව්ර වූ බෑවුම ම  වූ නිව්ාස ආසන්නයේ ඇති කානු ව්ැඩිදියුණු කිරීම. 

5. නාය ප්රසශශය හා නාය අවට ප්රසශශය පිළිබඳ විස්තර හා වර්තමාන අවධ්ානම් ම්ටටම  
 

යම් ව්න විට ඉහළ බෑවුයමහි  හානි වූ  බෑවුම් යකොටයසහි  පස සහ පාෂාණ යකොටස් කැඩී යායමන් නිරාව්රණය 
වී ඇ . ජලාපව්හනය ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කිසිදු ක්රියාමාගෙයක් යෙන යනොමැ . පහල බෑවුයමහි පිහිටි 
නිව්ාස ව්ලට හානි සිදු වී ඇති අ ර  නිව්ැසියන් විසින්  දැනටමත් නිව්ාස ව්ලින් ඉව්ත් වී ඇ . නාය යාමට ලක් 
වූ ප්රයශයයයහි  අව්ට ප්රයශයය රබග යාක ව්ලින් යුක්  යේ.  රබග ව්ොව් ඊසාන  දියායව්න්  දක්නට ලැයබන 
අ රම ස්ව්භාවික  ව්නාන් රයේ කඳුකර ප්රයශයයේ  "ව්ේ යදේ" ව්ැනි යාක  සහ යේව්ැේ  ව්ැනි පඳුරු ආව්රණ 
දක්නට ලැයබ්. පහළ බෑවුයමහි  යෙව්තු , ජනාව්ාස සහ ව්යාපාර  ස්ථාන මාගෙයේ යදපස දැකිය හැක. හානි 
වූ බෑවුයම් ආසන්න ප්රයශය හා යාබද ඉඩම් ව්ල අයිතිය යකොටසක් RDA මගින් මාගෙය සඳහා  යව්න් ඇති 
යකොටසට සහ පුශෙලික හිමිකරුව්න්ට පව්තී. මාගෙයේ ෙමන් කරන මගීන් හට, නි ර නි ර සිදුව්න  සුළු 
කඩාව්ැටීම් යහේතුයව්න්  ව්මත් ක්රියාකාරීව් පව්තින  බෑවුයමන් ඉහළ අව්දානමක් ඇ . 
 

අයෙම දිස්ත්රික්  යරෝහයේ ජල සැපයුම් නළය හානි වූ බෑවුම හරහා ෙමන් කරන  අ ර අනාෙ  බෑවුම් 
අස්ථාව්ර ාව්න් යහේතුයව්න්  යමම ජල මාගෙය යම් ව්න විට  අව්දානමට ලක්ව් ඇ . යමම ජල මාගෙය යව්  
ජලය ලබා ෙන්යන් ඉහළ කඳුකරයේ ව්නාන් ර රක්ෂි යේ රත්මේ ැන්න  සිට පැමියණන ඇළ මාගෙයන් 
හරහා යේ. යරෝහේ කළමනාකරණයට අනුව් (වව්දය  සුසිේ කුමාග සහ යහද නිලධාරිණි  සුදගව්ා 
වියේවික්රම) යරෝහලට ඇඳන් 64 ක් සහ ප්රසුතිකාොරයක්  ඇති අ ර යලයොරයක්  යනොමැ . දිනකට බාහිර 
යරෝගී ඒකකය යරෝගීන් 100-120 අ ර ප්රමාණයකින් සමන්වි  ව්න අ ර  සාමානයයයන් යරෝගීන් 10-15 
අ ර ප්රමානයක් යන්ව්ාසිකව් ප්රතිකාර ලබයි. ඇස් යම්න්තු ව්ත්මන් ජල පරියභෝජන  ප්රමාණය 
සාමානයයයන් දිනකට ඝන ක්ටග  3-5 පමණ ව්න අ ර, යමම ප්රභව්යයන් ලැයබන ජල සැපයුම අවුරුශද 
පුරාම අඛණ්ඩව් ක්රියාත්මක වීමට බාධාව්න් ඇති  යනොයේ. බාධාව්කින් ය ොරව් යමම සැපයුම ලබා ෙැනීම  
සඳහා විකේපයන්  තියබ්. යකයසේ යව් ත්, වියළි කාලව්ලදී එම සැපයුම හරහා  ප්රමාණව්ත් සැපයුමක්  ලබා 
යනොයශ. 
 
යමම අන් රායට ලක්  වූ පහ  සඳහන් අයිතිකරුව්න්ට අයත් නිව්ාසව්ල වියාල අව්දානමක් පව්තී. 
 
එම්.එම්.ඒ.ඥපානයසේන මහ ා , ඒ.පී.එන්.එන්.සරත් කුමාර මහ ා  ,   ඒ.යක්.සුසන්  ජානක කුමාර මහ ා, 
ඒ.යක්.ව්යි. පශමල ා මහ ා    ,  ඒ.යක්. ලලිත් යප්රේමරත්න මහ ා  ,    ඒ.යක්.කසුන් රංෙන යප්රේමරත්නමහ ා, 
සංජීව් රණවීරාරච්චි  මහ ා    , යක්. ඒ. ජයයකොඩි මහ ා             ,   පී. ඩී. ධනපාල මහ ා, 
අගජුන් අයබ්ගුණව්ගධන මහ ා,  මරා  ප්රියංෙනී මහත්මිය           ,   යූ. ඒ පශමසිරි මහ ා, 
යක්. සුනිේ යාන්  මහ ා. 
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 ව්දුරටත්, නායයෑම් යහේතුයව්න් ව්යාපාර  ස්ථාන යකයරහිද  අව්දානමක් ද පව්තී. 

 

දහම්සා ෂූ පැලස්   ශාන්  එන්ජින් අළුත්වැඩියා 

ඩබ්ලිව්.ගුණසප්රේම  මිනාරා එන්ටගප්රයිසස් සහ අයෙම ෆාමසිය 

 ාමිණී ස්සටෝර්ස ් ඩිස්යපන්සරිය  සහ සනුරි  සැයලෝන් 

 ාමිණී හාර්ඩ්සවයාර් යගණුකා ව්යාපාරික  ස්ථානය 
 

නිශ්ශංක ටයර් ජයසූරිය කඩය 
 

සියරට  ඇඹරුම්හල   අයෙම රබග කඩය 
 

DSI ආයතනය  
 

යහේමන්  ව්යාපාරික ස්ථානය 
 

සුදු  යකඩ වැඩපල  - (විසේබණ්ඩාර) වාසන් වැඩමුළුව 
 

 
6 . වයාපිති  ක්රියාකාරකම් සහේතුසවන් බලපෑම් ඇතිවිය හැරී අවට පරිසරසේ සංසව් ඒ කකකයන් පිබඳබඳ 

සකටි හැඳන්වීමක් 
 

ව්යාපතති  ක්රියාත්මක කිරීයම්දී බලපෑමට ලක්විය හැකි අංෙ සහ යසේව්ාව්න්: 
 
i . අයෙම දිස්ත්රික්  යරෝහල යව්  ජලය  සැපයුම් මාගෙය 
ii. මාගෙය ආශ්රි  ක්රියාකාරකම් සහ මගීන් 
iii. යරෝහයේ හදිසි ප්රතිකාර යසේව්ය සහ යරෝගීන් මාගෙය භාවි ා කිරීම. (ව්යාපතති  ස්ථානය යරෝහලට ක්ටග 

200 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇ ) 
iv. පරිපාලන කටයුතු සඳහා අයෙම නෙරයට පැමියණන ජන ාව්, සමාජීය යව්ළඳාම්, ක්රියාකාරකම් සහ 
යරෝහලට පැමියණන යරෝගීන් පීඩාව්ට පත් යේ. (අයෙම යපොලිසිය, අයෙම ප්රායශය ය යේකම් කාගයාලය 
සහ ව්යාපතති ය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති කතෂිකාගමික නිෂ්පාදන මිලදී ෙැනීයම් යව්ළඳසැේ: යත් යකොළ, 
යපොේ  ) 
v. ෙංො ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය හා පහල බෑවුයම් ෙංඟායේ යටි ල ව්ුහය යකයරහි ව්යාපතති ක්රියාකාරකම් 
බලපානු ඇ . 
vi.  ව්මත් ඉව්ත් කර යනොෙත් පහල බෑවුයම් පුශෙලයන් සහ ඔවුන්යේ ජිව්න ක්රියාකාරකම්  
vii. අව්දානම ප්රයශයයේ නිව්ාස සහ යෙොඩනැගිලි 
viii. යත් යකොළ, රබග නිෂ්පාදන ප්රව්ාහනය කිරීම 
 
ප්රයශයයේ ස්ව්ාභාවික භූමි පරිසර පශධතිය යව්නුව්ට යත් ව්ොව්න් ආරම්භ කර ඇති  අ ර,ව්යාපතති යේ 
ක්රියාකාරිත්ව්ය මගින් ස්ව්භාවික පරිසර පශධතිව්ලට ඍජු බලපෑමක් යනොමැ . 
 

7. වයාපිති ය යටසත් සයෝජිත පිළිසකර රීමේසම් ක්රියාමාර් යන් 
 

යයෝජි  හානිය අව්ම කිරීයම්  ව්ැඩ කටයුතු මගින්  ලිහිේ සුන්බුන් හා ෙේ කුට්ටි  ඉව්ත් කිරීම, බෑවුයම්  හැඩය  
යව්නස් කිරීම , බෑවුම යක්තිමත් කිරීම, ස්ථිර ව්ුහයන් සකස් කරමින් ජලාපව්හනය ව්ැඩිදියුණු කිරීම මගින්   
පව්ත්නා කානු පශධතියට අත්ව්ැලක් සැපයීම සහ  මතුපිට ඛාදන පාලන ක්රම ආදිය සිදු යකයග.ව්යාපතති  
ක්රියාව්න් මගින්   සුන්බුන් සහ බෑවුම් කැණීම්, තිරස් කැණීම්, යකොන්ක්රීට්  කටයුතු , යව්ඩි දමා නිගමාණය 
කිරීම් , ෙැබියම්(ආරක්ෂාව් යයොදන පස් යහෝ ව්ැලි යකොට්ට ) ව්ුහයන් සකස් කිරීම , ඛාදනය පාලනය සහ 
තිරස් කාණු ඉදි කිරීම ආදියයි. 
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8. වයාපිති  ප්රසශශය හා සම්බන්ධ් සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා  ැනීම 
 

8.1 හිතකර බලපෑම 
 
i. අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින් දැනට මාගෙය අව්ට  පව්තින අස්ථායි බෑවුම්  සථ්ායී කිරීම සහ  මගීන්යේ 
ආරක්ෂාව් සහතික කිරීම. අයෙම සහ ෙව්රගිරිය නෙර අ ර මනා සම්බන්ධ ාව්යක් ඇති කිරීම. යමම 
මාගෙය පාරිසරිකව් සංයේදී යසෞන්දගයාත්මක ආකගෂණීය භූ දගයන සහි ව් දියව්න  අ ර යශය ය හා 
වියශය ය පරිසර හි කාක් සංචාරකයින්ට දගයනීය වියනෝදාස්ව්ාද ලබා දීම සහ  සංචාරකයින් සඳහා මාගෙයේ 
ආරක්ෂාව් සහතික කරනු ඇ . එයසේම යත් සහ රබග නිෂ්පාදන ප්රව්ාහනය කිරීම සහතික කරනු ඇ . 

 
ii. ව්ග මානයේ අව්දානමට ලක්ව් ඇති ඉඩම්, යෙොඩනැගිලි සහ නිව්ාස සංව්ගධනය මගින් ආරක්ෂි  ව්නු 
ඇ . යමම ඉඩම්  අයෙම නෙරය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති බැවින් ව්ටිනාකමින් සහ ඉහළ සංව්ගධන ඉේලුමක් 
ඇති අ ර අනාෙ  සංව්ගධන අව්ස්ථා සහතික කරනු ඇ . 

 
iii. හානිය අව්ම කිරීයම් ව්ැඩ කටයුතු මගින් අඛණ්ඩ ෙමනාෙමන ප්රව්ාහනයක් සහ මාගෙ සම්බන්ධ ා 
පව්ත්ව්ා ෙැනීමත්, ව්ැසි සමයේ දී මගීන්යේ ආරක්ෂාව් ව්ැඩි දියුණු කරනු ඇ . කලින් සඳහන් කළ පරිදි 
අයෙම නෙරය සහ ව්යාපතති  ස්ථානයට නැයෙනහිර යදසින් පිහිටි පහත් බිම් ව්ල යන්ව්ාසික යෙොඩනැගිලි 
ෙංව්තුර අව්දානමට ලක්වීයම්දී අව්යය ඉව්ත් කිරීම් කටයුතු සහ එම කාලයේදී ෙංව්තුර සහනාධාර ලබා දීම 
සදහා භාවි  හැකි මාගෙයක් ව්නු ඇ . 

 
iv. හානිය අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින් අයෙම දිස්ත්රික් යරෝහයේ ජල සැපයුම් මාගෙය නිසි පරිදි ස්ථාපනය 
කිරීම මගින් ජලයේ සුරක්ෂි  බව් සහතික කිරීම සඳහා පියව්ර යෙන තියබ්. 

 
එබැවින් යමම ව්යාපතති ය  පරිසර හි කාක් හා සමාජීය ව්යයයන් ප්රයයෝජනව්ත් විය හැකිය. 
 

8.2 අහිතකර බලපෑම 
 

හානිය අව්ම කිරීයම්  ව්ැඩ කටයුතු සාමානයයයන්  බෑවුම අස්ථාව්ර වීයමන් දැනටමත් බාධා ඇති ප්රයශයයට  
සීමා වී ඇ . එබැවින්, අහි කර බලපෑම් එම ප්රයශයයට පමණක් සහ ඉදිකිරීම් කාලය තුලට   පමණක් සීමා  
කර ඇ .  
 

8.2.1 ඉඩම් වලට හා ඉදිරි සංවර්ධ්න කටයුතු සඳහා පිවිසුම් මාර්  අවහිර වීම  
 

ව්යාපතති  ක්රියාකාරකම් සඳහා සැලසුම් කර ඇති භූමියට යපෞශෙලික  (බන්ඩාරව්ත්  යනුයව්න් නම් කරන 

ලද පුශෙලයා) සහ අිකකාරිය සතු (RDA) මාගෙයයන් යකොටසක්ද අයත් යේ. මායියමහි රබග ව්ොව්ක් පිහිටා 
ඇ . ව්යාපතති  භූමියේ පගයන් යේ හානිවූ නිව්සක් පව්තී. යමම නිව්ස අයත් ව්න්යන්  මාරා  ප්රියංෙනී 

මහත්මියට යේ. ඇය නිව්සින් ඉව්ත් කර ඇති අ ර නැව්  පදිංචි කරවීම සඳහා  ව්මත් අයේක්ෂා යනොයකයග. 

එම නිව්ස  ඉව්ත් කිරීමට අව්යය  විය හැකිය. ව්යාපතති  ස්ථානය  කිසිදු ආකාරයක රැකියා ස්ථානයකින්  ය ොර 

ව්න බැවින් යමම ඉඩමට  ප්රයේය වීම යහෝ අනාෙ  සංව්ගධන කටයුතු ව්ලට  බලපෑමක් නැ . 

 

8.2.2 ශාක හා සත්වයින්ට සිදුවිය හැරී පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

අව්ම කිරීයම් බෑවුම රබග ව්ොව්කින්  සහ කන්ද මුදුයන් ස්ව්ාභාවික ව්නාන් රයකින් සමන්වි  යේ. යකයසේ 
යව් ත්, යබොයහෝ අව්ම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් රබග ඉඩම් තුල සිදු කිරීම  යකයරහි අව්ධානය යයොමු කිරීමට 
බලායපොයරොත්තු යේ. අව්ම කිරීයම් කටයුතු එය සිදු කරන ආකාරය ම  යව්නස් ව්න අ ර , අස්ථායී බෑවුයම් 
මිටියාව්ය හි  පව්තින  ස්ව්භාවික ව්තක්ෂල ාදි සහි   පටු තීරුව්ක් ඉව්ත් කළ යුතු යේ. යකයසේ යව් ත්, යමම 
ව්යාපතති  ක්රියා දැනටමත් අසාගථක යහෝ බාධාකාරී බෑවුම් ම  සිදු ව්න බැවින්  භූමිෂ්ඨ පරිසර පශධති ම  
ඇති ව්න බලපෑම් යබොයහෝ විට එම ප්රයශයයට පමණක් සීමා යේ. 
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8.2.3 ප්රසශශසේ ජලවහන රටාවට සිදුවිය හැරී බලපෑම  
 

අව්ම කිරීයම් කයුතු ජලාපව්හනයට (මතුපිට සහ උප පතෂ්ඨය) බලපෑම් එේල කරනු ඇති අ ර මතුපිට පිටාර 
ෙැලීම් ඉහළ යාම සහ ජල  ලය අඩු කිරීම අව්ම කිරීයම් කටයුතු ව්ල යකොටසක් ව්නු ඇ  . 
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනසේ බලපෑම සහ  ංඟා පතුසේ සිදුවන සවනස්වීම 
 

 යමහි අව්ම කිරීයම් කයුතු මගින් ජලාපව්හනය ව්ැඩිදියුණු කරනු ඇ . එබැවින්, ව්ැසි සමයේදී අිකක යලස 
ෙලා එන ජලය ආසන්නයේ පිහිටි ස්ව්ාභාවික ෙංඟාව්කට යැවීමට අයේක්ෂා කරනු ලැයබ්. යමහි  ප්රතිපලයක් 
යලස පාංශු ඛාදනය යහේතුයව්න් ෙංො පීටර ෙැලීම ඉහල යයි , ඉවුරු යසේදී යාම ,සහ ෙංොයේ පහළ ප්රයශයයේ 
ජල පරිමාණය ඉහල යනු ඇ  . පාරිසරික ෙලායාම හා ජලජ පරිසර පශධති ම  ඇතිව්න බලපෑම ස්ථානීය 
ව්යයයන් ව්ැදෙත් යේ. 

 

8.2.5 ඉදිරීමේම් කටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැරී බලපෑම 
 

නායයෑම යහේතුයව්න් සුන්බුන් හා යරොන්මඩ පහල බෑවුයම් ඇති ප්රධාන ජල මාගෙයේ  ැන්පත් වීමක් සිදුව් 
ඇ . ව්යාපතති  ක්රියාව්ලිය අ රතුර ඒම ද්රව්ය  ඉව්ත් කරන විට හා භුමිය සකස් කරන විට ප්රධාන ඇල මාගෙයේ 
හා අයනකුත් ජලය ෙලා බසිනා මාගෙ ව්ල පහල ප්රයශයයේ යරොන්මඩ  න්පත්වීමක් සිදුවිය හැක. ජලයට 
හාණිකර ද්රව්ය  එකතු වීමට ඇති අව්ස්ථාව්න් ව්න යන්ත්රයරෝපකරණව්ලින් ය ේ සහ යව්නත් හානිකර ද්රව්ය  
 ාව්කාලික යලස ෙබඩා කර ඇති ටැංකි ව්ලින් දූෂක බැහැර කිරීම/කාන්දු වීම, ඝන අපද්රව්ය   සහ යෙොඩබිම 
අප ජලය බැහැර කිරීම / ඉදිකිරීම් භූමියේ යසේව්කයන් අපද්රව්ය   අවිිකමත් යලස බැහැර කිරීම නිසා පාදම 
ප්රයශයයේ ඇති ෙංො ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යට හානි සිදුවිය හැක.ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී මිශ්ර කිරීම්, එකතු 
කිරීම් ව්ලට භාවි  කරණ ද්රව්ය  (සියමන්ති/ පාංශු ස්ථර යක්තිමත් කිරීම සඳහා භාවි ා කරන ද්රව්ය )  
අපරික්ෂාකාරී යලස බැහැර කිරීම නිසා ඒව්ා භාහිර පරසරයට නිරාව්රනය වී ජල මාගෙ ඔස්යසේ ෙමන් කර 
පහල ප්රයශයයේ ඇති ෙංඟාව්  ාව්කාලික දුෂණයන්ට ලක් විය හැකි අ ර සහ ෙංො ව්ල පහල ප්රයශයයට 
අනව්යය ද්රව්ය  එකතු වීම සිදු යේ .  
 

යමම අවිිකමත් බැහැර කිරීම් නිසා ජලයේ දුෂක ප්රමාණය ඉහල යායමන් ෙංො ජලයේ වජව්  ඔක්සිජන් 
ඉේලුම, රසායනික ඔක්සිජන් ඉේලුම, ජලයේ අව්ලම්බි  ඝන ද්රව්ය  ප්රමාණය , ය ේ සහ ගීස ්මට්ටම ඉහල 
යා හැකිය. එමගින් , පානීය ජලය, ස්නානය හා ජලජීවී ව්ොව් ව්ැනි කාගයයන් සදහා  නිගයශශි  හානිදායක  
මට්ටම් ඉක්මව්ා යායමන් ඒව්ායේ  ප්රමිතීන් උේලංඝනය විය හැකිය.  එබැවින් ඉදිකිරීම් කාලය තුල  දී අපවිත්ර 
ජලය හා පරිසර දූෂණය යහේතුයව්න් ජලයයහි ගුණාත්මකභාව්යට බලපෑම් සිදුවීම ස්ථානීය ව්යයයන් 
යබයහවින් ව්ැදෙත් ය. 
 
8.2.6 ඉදිරීමේම් කාලසීමාසව්  ඒ අක්රමවත් (එලිමහන් ස්ථාන වල) වැසිරීලි භාවිතය නිසා ජලයට අපද්රවය   එකතු 

වීමට ඇති ඇති හැරීයාව  
 

යකොන්ත්රාත්කරුයේ  ශ්රමිකයන් විසින් විව්ත  ස්ථාන ව්ල මළපහ කිරීම නිසා  පහළ බෑවුයම් ෙංො ජලය  
ආසාදනය විය හැකිය. එළිමහන් ස්ථාන ව්ල  ව්ැසිකිළි භාවි ය මගින් යසෞඛය ෙැටළු ඇති වීයම් අව්දානමක් 
පව්තී .එම  ත්ව්ය මැස්සන් සහ අයනකුත් සතුන් මාගෙයයන් යබෝ වීයම් ඉඩකඩක් පව්තින අ ර එමගින්  
අමායය , අන්ත්රය ආශ්රි  යරෝෙ ව්ැළදීයම් ඉඩකඩක් පව්තී . එබැවින් යමම   ත්ව්ය  යහේතුයව්න් ව්යාපතති 
ස්ථානයේ සිට  ක්ටග 200 ක් පමණ දුරින් පිහිටි යරෝහල භාවි  කරන්නන්යේ  යසෞඛය   ත්ව්යට අව්දානමක්  
ඇති විය හැකිය. එබැවින් යමම ව්යාපතතිය යහේතුයව්න් යරෝහේ පරිසරය තුල ඇති විය හැකි අව්දානම් සහි  
යබෝයව්න යරෝෙ පිළිබඳ අව්ධානය ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 
 

8.2.7 පහල  ංඟා ප්රසශශසේ ජලය භාවිත කරන්නන්ට සිදුවන බලපෑම  
 

ඇළ මාගෙ ව්ලට එක්ව්න දූෂි  ජලය, ජල   ත්ත්ව්යේ අව්ම ප්රමිතීන් පව්ා උේලංඝනය කළ හැකි අ ර 
පානීය, ස්නානය  සහ ජලජීවී ව්ොව් සඳහා නිගයශශි  පරියභෝජනීය ජල  ත්ව්  ප්රමිතීන් ද  ඉක්මව්ා යා 
හැක.යම් නිසා ජන ාව්ට සහ  ජලජ ජීවි ය සඳහා නුසුදුසු ජලය සෑදිය හැක. එබැවින් ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී 
අපවිත්ර  ජලය හා පරිසර දූෂණයයන් ජලය අපවිත්ර  වීම යහේතුයව්න් ජල  ත්ත්ව්යේ බලපෑම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 
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8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර රීමේසම්  ැටළු  
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි ඝන අපද්රව්ය  බැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණයක්  යනොමැති වීයමන් ජලය සහ පස  
දූෂනය වීයමන්  විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති කළ හැකිය.  ව්ද, යරෝහේ  පරිසරය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති 
බැවින් යසෞඛයට  අහි කර අපද්රව්ය   බැහැර කිරීම මගින් යරෝහේ පරිසරය යකයරහි යසෞඛය  අව්දානම් 
ඇතිවිය හැකි වව්යිරස්  හා ව්යාිකජනක යරෝෙ නිගමාණය විය  හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි ඝන 
අපද්රව්ය   බැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණයක්  භාවි ා යනොකළ යහොත් යමම බලපෑම ව්ැදෙත් යේ. 
 

8.2.9 වායු දූෂණය හා සම්බන්ධ්  ැටළු 
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුයේ: ව්යාපතති   භූමිය සැකසීම , ඩීසේ එන්ජින් 

යයොදා කැනීම් කටයුතු සිදු කිරීම, ගිනි  ැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රව්ය  ප්රව්ාහනය කිරීම, ඉදිකිරීම් අ රතුර භාවි  

කරන සහ ඉව් ලන විෂ සහි  ද්රව්ය  (පිපිරුම් රසායන ද්රව්ය  ) භාවි  කිරීම් ,  යකොන්ක්රීට් , සියමන්ති, ලී, ෙේ, 

සහ සිලිකා ව්ැනි ද්රව්ය  ව්ලින් ද අිකක යලද ව්ාදු දූෂනයට යහේතු ව්න දූවිලි හා ව්ායු දූෂණ කාරක ඇති කරයි. 

යමම  ත්ත්ව්යන්ට ආසන්නයේ යව්යසන නිව්ැසියන්යේ ඍජු නිරාව්රණ වීයම් අව්දානමක් ඇ .  යමම 

ව්යාපතති   ස්ථානයට ආන්නයේ නිව්ාස යනොමැති බැවින් එම අව්ධානම්  ත්ව්ය අව්ම උව්ද මාගෙය භාවි ා 
කරන පදිකයින් / මගීන් යකයරහි බලපෑම් ඇති කල හැකිය. 
 

8.2.10 ඉදිරීමේම් වල ඒ ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිමේම් වැනි තත්ත්වයන් සහේතුසවන් 
ස ොඩනැගිලි වලට හා යටිතල පහසුකම් වලට සිදුවිය හැරී හානි 
 

කඩා ව්ැටුණු පාෂාණ යකොටස් කිහිපයක් ඉව්ත් කිරීම සඳහා පිපුරුම් භාවි  කල හැක . දැඩි පගව් යන්  ඉව්ත් 
කිරීම සඳහා වියාල කැනීම් , තිරස් කාණු සඳහා කැණීම්  හා පාෂාණ සිදුරු කිරීම ව්ැනි ක්රියා මගින්  අිකක 
යලස යබ්දය හා භූ කම්පන නිෂ්පාදනය කරයි. නිව්ැසියන් යමම ස්ථානය සක්පව් ජීව්ත් ව්න නිසා යමම 
බලපෑම් ඉ ා ව්ැදෙත් ව්න අ ර නායයාම් ප්රයශයයේ පාදයම් පිහිටි නියව්ස් කම්පනය යහේතුයව්න් පුපුරා යා 
හැක. මාගෙයේ ෙමන් කරන මගීන් ඉහල  යබ්ද උත්පාදන ක්රියාකාරකම් ව්ලදී  අිකක යඝෝෂාව්කට 
නිරාව්රණය ව්න අ ර, ඉහ  සඳහන් මූලික ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලට අම රව් යන්ත්රසුත්ර ක්රියාත්මක කිරීම 
,ද්රව්ය  පැටවීම සහ බෑම ,ව්ාහන එහා යමහා යෙන යාම , ව්ාහන පැදවීමද යමම කම්පන ඇති කිරීමට දායක 
යේ. 

 

8.2.11 වැඩබිසම් සසේවකයින් හා අවට ප්රසශශවාසීන් අතර ඇතිවිය හැරී සනොසන්සුන් තත්ත්වයන් 
 

ඉදිකිරීම් ස්ථානයේ කම්කරුව්න් සහ අව්ට ජීව්ත් ව්න ජන ාව් (ෙම්ව්ාසීන්) සමෙ ආරවුලක් ඇති විය හැකිය. 
 

8.2.12 සසේවක සන්වාසික කඳවුරු සහ අසනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන්  
 

කම්කරු කඳවුරු තුළ ඝන අපද්රව්ය  බැහැර කිරීම නිසි පරිදි නිගමාණය කර යනොමැති නම්  අව්ට ප්රජාව්ට 
හානියක් ව්නු ඇ . 
 

8.2. 13  ඉදිරීමේම් අතරතුර ප්රසශශවාසීන් වැඩබිමට පිවිසීම සහේතුසවන් වවුන්ට මුුනන  ඒමට සිදුවිය හැරී 

අවධ්ානම් තත්ත්වයන්  
 

හෑරිමට, යපොයලොව් විදීමට  සහ කැණීමට භවි ා ව්න අිකක අව්දානමක් සහි  යන්යත්රෝපකරණ යමම ව්ැඩ 
බිම තුල තිබිය හැක.එම නිසා යමම ව්ටපිටාව් තුල  පුහුණු ශ්රම බලකායක් සුරක්ෂි ව් කටයුතු කරනු ඇ . 
අනව්සර පුශෙලයින් ව්ැඩ බිමට පිවියසන්යන් නම්, බර යන්යත්රෝපකරණ මගින් හදිසි අනතුරුව්ලට ලක්වීයම් 
අව්දානම තිබිය හැකිය. 
 

8.2.14 පුපුරණ ද්රවය සහ එවැනි සවනත් අනතුරුදායක ද්රවය සහේතුසවන් ඇතිවිය හැරී අවධ්ානම් තත්ත්වයන්  
 

පුපුරන ද්රව්ය  පාෂාණ පිපිරවීම සඳහා භාවි ා කරනු ඇති අ ර  අනාරක්ෂි  භාවි ය යහේතුයව්න් යමම 
අව්දානම මතු විය හැක. යමම යමයහයුම් අසථ්ාව්ර බෑවුම් ම  සිදු කළ යුතු බැවින් පුපුරණ ද්රව්ය   හා පාෂාණ 
යකොටස් ව්ලින් අනතුරු ඇතිවීයම්  අව්දානම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 
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8.2.15 ඉදිරීමේම් කටයුතු හා මහජන ආරක්ෂාව :මාර් ය භාවිතා කරන මගීන්ට ඇති අවධ්ානම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී, මාගෙයේ ෙමන් කරන යන්යත්රෝපකරණ , බුේයඩෝසග, ට්රක් රථ යන  ආදිය මගින්  
නි රම බාධා ඇති කරනු ඇ . යබොයහෝ දුරට බෑවුම්ව්ල ඇති සීමි  අව්කායයක් තුල වියාල යන්යත්රෝපකරණ 
, බුේයඩෝසග, ට්රක් රථ මගින් අව්ම කිරීයම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.යමමගින් මගී/මාගෙයේ ෙමන් කරන 
පදිකයින්යේ  ජීවි යට දැඩි අව්දානමක් ඇතිවිය  හැක. මාගෙයේ කැණීම් සිදු කරන අ රතුයගදී  ලිහිේ 
පාෂාණ යකොටස් ව්ැටීම සහ ඉව්ත් කිරීයම්දී මගීන්යේ යකයරහි  අව්දානමක්  පව්තී. 
 

යරෝහයේ හදිසි ප්රතිකාර යසේව්ය  පැය 24 තුලම  ක්රියාත්මක යේ. අසාදය  ත්ව්යේ පසුව්න යරෝගීන්  සහි  
ගිලන් රථ දව්යසේ පැය 24 තුලම යමම මාගෙය භාවි ා කරනු ලබයි. වියයේෂයයන්ම රාත්රී  කාලයේදී සහ 
ජනාකීගණ කාලය තුළ ව්ාහන  දබදය ව්ළක්ව්ා ෙැනීම පිළිබඳ  සැලකිය යුතු අව්ධානයක් යයොමු කල  යුතුය. 
යරෝගීන් සඳහා රාත්රී කාලයේ රථව්ාහන අනතුරු සහ මාගෙ  දබදය යහේතුයව්න් ප්රමාද විම් සිදු විය  හැකි අ ර 
එබැවින් යරෝගීන්යේ මාගෙ ආරක්ෂාව් ඉ ා ව්ැදෙත් යේ.  
 

එම ස්ථානයේ සිටින ප්රජාව්ද ඉදිකිරීම් කාලය තුලදී ඒ හා සමාන ඉහල මට්ටයම්  අව්දානම් සඳහා දිගු කාලයක් 
නිරාව්රණය ව්න බැවින් එම ස්ථානයේ පව්තින අව්දානම අතියයින් ව්ැදෙත් ය. 
 

8.2.16 වයාපිති කාල සීමාව තුල සසේවක ආරක්ෂාව  
 

ඉදි කිරීයම් බර යාන්ත්රණ  සීමි  ව්ැඩ අව්කායයක භාවි ා යේ. ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපකරණව්ල මගින් 
අනතුරට ලක් වීයම් අව්දානම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ.  ව් ද, කලින් කලට ෙේ කැබලි හා සුන්බුන් කඩා ව්ැටීම 
යහේතුයව්න් යම් ව්න විටත් ස්ථානය අස්ථායී  ත්ව්යක පව්තී. බෑවුම් යව්නස් කිරීම් ව්ලදී යමම අව්දානම ව්ැඩි 

විය හැක.  ව් ද, කම්කරුව්න්ට යමම බෑවුම ම  නැගීම සඳහා පලංචිය ම  ව්ැඩ කිරීමට සිදු විය හැකිය. 

එබැවින්,ඒ මතින් ව්ැටීයමන් කම්කරුව්න්ට සිදු ව්න  අව්දානම, බෑවුම් අස්ථාව්ර වීම  (සුළු පරිමාණයයන් 
පව්ා) යමම ස්ථානය  සඳහා ඉ ා ව්ැදෙත් යේ යකොන්ත්රාත්කරුව්න්  ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා බාලව්යස්කාර 
කම්කරුව්න් (ළමයින්) යයදවීයමන්, ඔවූනට බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවීයම් අව්දානමක් ඇ . 
 

9. මහජනතාව ,අසනකුත් පාර්ෂවකරුවන් සවනුසවන් පවත්වා ඇති සහෝ පැවැත්වීමට නියමිත උපසශශන 

සසේවාවන්  
 

අික අව්දානම් සහි  නිව්ාසව්ල පදිංචිව් සිටි පී .ඩී. ධනපාල මහ ා සහ ඔහුයේ බිරිඳ අය යන ක්යෂේත්ර 

චාරිකාව්ලදී උපයදස් ලබා ෙත්හ. ඔවුනට අනුව්, 2017 යදසැම්බග මස  ව්න ය ක් අව්දානම් නිව්ාසව්ල 

පදිංචිකරුව්න්ට රු. 9000.00 මාසික දීමනාව්ක් ලබාදී ඇ . යකයසේ යව් ත්, පසුව් යෙවීම් අඩු විය. ඉහළ 
අව්දානමක් යලස ව්ගගීකරණය කරන ලද නිව්ාසව්ල  ව්මත් පවුේ ජීව්ත්යේ. නැව්  පදිංචි වීම  සඳහා ඉඩම් 
යසොයා ෙැනීමට අපහසු වී ඇති ධනපාල මහත්මිය පව්සන අන්දමට ඔවුන්  ව්මත් ඔවුන්යේ මුේ ස්ථානව්ල 
ජීව්ත්යේ. 
ජා.යෙො.ප.ස විසින් ක්යෂේත්ර චාරිකාව්ලදී ජාතික ආරක්ෂක හා නාෙරික සංව්ගධන අමා යංයයේ නිලධාරි 
මුදි  මධුෂංක මහ ාට  සහ ග්රාම නිළධාරී ඥපානතිලක යහට්ටිව්ත්  මහ ාට  උපයදස් ලබා දී ඇ . ඔවුන්ට 

අනුව්, ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් ඉහල අව්දානමක් ඇති නිව්ාස යලස ව්ගගීකරණය 
කරන ලද නිව්ැසියන් සඳහා සුදුසු ඉඩම් යසොයා ෙැනීමට අපහසු වී තියබ්. ඔවුන්  ව්දුරටත් ප්රකාය  කර සිටියේ 
ඉඩම් කිහිපයක් යසොයා ෙන්නා ලද අ ර ඒව්ා ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් ප්රතික්යෂේප 
කරන ලද බව්ය . 
ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ නායයාම් අධයන අංයයේ නිලධාරින්යේ සාකච්ඡායේදී , 
නායයාම් මගින් පීඩාව්ට පත් පාගය්ව්යන් විසින් යයෝජනා කරන යබොයහෝ ඉඩම් නායයාමට ඉඩ ඇති අ ර 
සංව්ගධනය සඳහා සුදුසු යනොව්න බව්ත් එම ප්රයශයයේ නිව්ාස සඳහා සුදුසු ඉඩම් යසොයා ෙැනීයම් 
දුෂ්කර ාව්යන්ද ඔවුහු යපන්ව්ා දුනි. 
 

9.1 අදාල පාර්ෂවකරුවන් සම  පැවති උපසශශන සසේවාවන් වල ඒ ඇති වූ එකඟතාවයන් හා නිර්සශශයන් 

(සයොමුව: ඇමුණුම III) 

10. විසශේෂිත පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ විසශේෂිත 

ක්රියාමාර්  සහෝ මැදිහත්වීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් සහෝ අවදානම් ඇතිවන අංශයන් 
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10.1 ජලය සහෝ සතත් බිම් සඳහා වන බලපෑම් (ඇල මාර්  වල අපද්රවය එකතු වීසමන් සිදුවන  ැටළු). 

නායයාම් ස්ථානසේ ඉදිරීමේම / පිළිසකර රීමේම තුළන් දිගුකාලීන බලපෑම් සහ වියහැරී බලපෑම සහ අවදානම් 

තත්ත්වය 
 

නාය යෑම සිදුවූ ප්රයශයය සහ බෑවුම නැව්  එය ය ා  ත්ත්ව්යට පත් කිරීම සඳහා ෙනු ලබන ක්රියාමගෙ ව්ලදී 
වියයේෂයයන් සුන්බුන් ඉව්ත් කිරීයම්දී යසොදා යාම මගින් යරොන්මඩ ආදිය පහල පිහිටි ෙංඟායේ  ැන්පත් වීමට 
හැකියායාව් ඇ . ඒව්ා සමෙ ඉදිකිරීම් භූමියේ ඇති යන්ත්රසුත්ර ව්ල හානිකර ද්රව්ය  ව්න ය ේ ව්ගෙ කාන්දු වීම, 
 ාව්කාලික ෙබඩා ටැංකි ව්ලින් කාන්දු වීම, ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම, ව්ැඩබිම් යසේව්කයින් අපද්රව්ය බැහැර 
කිරීම ව්ැනි යහේතූන් නිසා  ාව්කාලික ව්යයයන් නාය යෑම සිදුවූ ප්රයශයය ආශ්රී ව් මතුපිට ෙලන ජල මාගෙ 
ව්ල සහ ෙංඟායේ ජලයේ ගුනාත්මකභාව්යට හාණි සිදුවිය හැකිය. 

 

10.2 ඛාදන ක්රියාවලිය ආශ්රිත බලපෑම් හා  ංඟා පතුසේ සිදුවන සවනස්වීම්  
 

පාරිසරික ව්යයයන්  ෙලායාම, ඇළ ඉවුරු / පතුල සහ ජලජ පරිසර පශධති ම  ඇතිව්න බලපෑම එම 
ප්රයශයයට පමණක්  සීමා  යේ. 
 

10.3 ප්රවාහන හා යටිතල පහසුකම් වලට සිදුවන බලපෑම (විසශේෂසයන් තාවකාලිකව පිවිසුම් මාර්  හා 

දුම්රිය මාර්  අහිමි වීම, වාහන තදබදය) 
 

සතියේ දිනව්ල, කාගයාල යේලාව්ට, පාසේ කාලව්ලදී  සම්පූගණ යහෝ අගධ ව්යයයන් මාගෙය ව්සා දැක්ම 
යහේතුයව්න් රථ ව්ාහන ෙමනාෙමනයට බාධා ඇති විය හැකිය . යමය පදිකයින්ට සහ මගීන්ට හිරිහැරයක් 
ව්නු ඇ . 
 

10.4 සපොදු සසේවා සැපයීසම් ඒ පහල ප්රසශශයට සිදුවන බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්රවය ඉවත් රීමේම, විදුලිය 

සැපයීම, ආදිය) 
 

අයෙම දිස්ත්රික්  යරෝහල යව්  යැයව්න   ජල සැපයුම් නලය ෙමන් කරනු ලබන්යන් යමම  අසාගථක බෑවුම 
හරහා ය. එම  ජලය ගුරුත්ව්ය යටයත්  යරෝහයේ ඉහලින්ම පිහිටි ටැංකියකට යයොමු කරන අ ර  යරෝහයේ 
ජලය ලබා ෙැනීම සඳහා යව්නත් විකේප මාගෙයක් යනොමැ . හානිය අව්ම කිරීයම්  කාගයයන් මගින් එම 
නළයට හානි සිදුවිය හැකි ව්න  අ ර එමගින් යරෝහේ කළමනාකරණයට  සහ ජල පරිහරණය කරන්නන්  
සඳහා ෙැටළු ඇති යේ. 
 

10.5 ඉදිරීමේම් භූමියට ආසන්නව වාසය නරන ඉහල හා මධ්ය වශසයන් අතිවිය හැරී අවධ්ානම් තත්ත්වයන් 

(නාය ඉහල ප්රසශශය, පහල ප්රසශශය හා පහල  ංඟා නිම්න ප්රසශශය) 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා මහජන ආරක්ෂාව්, යබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් ,සහ ඉහ  සඳහන් කල නිව්ාස ව්ල 
පැළුම් ඇති වීයම් ඉහළ අව්ධානමක් පව්තී. 
 

10.6 නැවත ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රසශශය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අසනක් සථ්ාන  
 

ව්යාපතති ස්ථානයට සායේක්ෂව් කුඩා කඩ සාේපු පිහිටා ඇති අ ර, යබ්දය හා කම්පන ක්රියාකාරකම් මගින් 
ඉදි කිරීයම්දී සමහර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. නිය්චි  කතෂිකාගමික පිළියව්ත් යහෝ යව්නත් ක්ෂණිකව් සිදු 
කරනු ලබන කටයුතු  ස්ථානයට  යාබදව් සිදු යනොකරන බැවින් වියයේෂි  බලපෑමක් යනොමැ . 
 
 

10.7 නාය ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටි ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අසනක් ස්ථාන 
 

ස්ථානය ආසන්නයේ  කුඩා කඩ සාේපු පිහිටා  ඇ . යකයසේ යව් ත්, ඉදිකිරීම් ව්ලදී ඇතිව්න බලපෑම් එ රම් 
ව්ැදෙත් යනොයේ. කතෂිකාගමික පිළියව්ත් යහෝ යව්නත් ක්ෂණිකව් සිදු කරනු ලබන කටයුතු  ස්ථානයට  
යාබදව් සිදු යනොකරන බැවින් කතෂිකගමයේ යයයදන්නන් යකයරහි වියයේෂි  බලපෑමක් යනොමැ . 
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10.8 වැඩබිම තුලට සාමානය පුශ ලයින් ඇතුේ වීසම් සහෝ හරහා  මන් රීමේසම් අවශයතාවය 
 

ව්යාපතති ස්ථානයට සාමානය ජන ාව්ට වියයේෂ ක හැරුණු විට යව්නත් අරමුණු සඳහා ඇතුළු වීමට යනොමැ . 

යකයසේයව් ත් සාමාන්ය මිනිසුන්යේ අනව්සර පිවිසුම නිසා විවිධ කාගයයන් යහේතුයව්න්, ක්රියාකාරී 

යන්යත්රෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය හා පුපුරණ ද්රව්ය භාවි ා ව්න බැවින් හානි සිදුවිය හැකිය. 

  

10.9 සසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ  ැටළු - සකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා සම්මත ගිවිසුම් ඉක්මවා යන 

විසශේෂිත H & S (සසෞඛය හා සුරක්ෂිතතා) ක්රමසව්දයන් 
 

නාය යාමට ලක් වූ අව්දානමක් සහි   සිරස් අසථ්ායී බෑවුයමහි  ව්ැඩ කිරීමට යසේව්කයන්ට හට සිදු ව්න බැවින් 

යමම සථ්ානයට අදාළව් යසෞඛය  හා ආරක්ෂණ ෙැටලු ව්ැදෙත් යේ ESMF දී එව්න් යපොදු E & HS ෙැටළු 

සාකච්ඡා කර ඇ . ඉදිකිරීම් හා ඉංජියන්රු යසේව්ා අව්යය ාව්යන් පිළිබඳව් සවිස් රාත්මකව්  5: 2003 

ව්ෙන්තියේ ද  ආරක්ෂි  උපකරණ සහ ඇඳුම්:2003  ද ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන් සහ ප්රජා  යසෞඛය  හා ආරක්ෂාව් 
පිළිබඳව් ලන්සු පත්රිකායේ සඳහන් පරිදි දක්ව්ා ඇ  . 

 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාමේ සලස ශ්රමය සයොදා  ැනීම 
 

ව්යාපතතියට  සක්පව් නිරීක්ෂණය කිරීයමන් යපනී යන්යන් යමම ස්ථානයේ  ශ්රම  බලකාය තුළ ළමා ශ්රමය 

යපොදුයේ යයොදා යනොෙන්නා බව්යි . යකයසේ යව් ත්, ළමා ශ්රමය ව්ක්රව්  සිදුවීමට ඉඩ තියබ්. ව්ැඩ කරන 
 ත්ත්ව්යන් සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්රයේකනයේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනූව් ළමා ශ්රමය සහ 
බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම සවිස් රාත්මකව් දක්ව්ා ඇ . 
 

11. වයාපිතිය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා අවශය වන අනුමැතීන් සහ විසරෝධ්තා සනොමැති බව 

 

11.1 වයාපිතිය ක්රියාත්මක රීමේම  

i. දිස්ත්රික් යේකම් කාගයාලයේ අනුමැතිය 
 

දිස්ත්රික් යේකම්ව්රයායේ අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ට ව්යාපතති 
යයෝජනාව් ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ට පළායත් මහ ඇමති ව්රයා හා 
පාගය්ව්කරුව්න්යේ ආය න ද සහභාගී ව්නු ඇ . PMU නිලධාරියා යමම ව්යාපතතිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
අ ර, ව්යාපතති ය ොරතුරු සහ පාරිසරික හා සමාජයීය විවිධ ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටළු සාකච්ඡා 
කරනු ඇ . යමම රැස්වීයමහි නිගයශයය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇ . 
 

ii. සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැතිය 
 

අයෙම  ප්රායශය ය  සභායව්හි සැලසුම් කමිටු විසින් යමම ව්යාපතතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 
 

11.2 රජසේ ඉඩම් වල වයාපිතිය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා රජසේ ඉඩම් හිමියන්ස න් අනුමැතිය ලබා  ඒම. 
 

i . ව්යාපතති ක්රියාව්න්හි යකොටසක් යලස අදාළ මාගෙෙ  යව්න් කිරීම සිදු කරනු ලබන නියයෝජි ාය නය  
ප්රායශය ය සංව්ගධන අිකකාරිය යේ. ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය සහ RDA අ ර ඉඩමට 
පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට , ද්රව්ය  ඉව්ත් කිරීමට  (ෙස්, පස්, පාෂාණ හා ෙේ), ඉදි කිරීම් ව්ුහයන්  
සහ යමයහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු දිෙටම කරයෙන යාම සඳහා අව්යය ගිවිසුම් ඇති කර ෙ  යුතු යේ.  
 
ii. ව්යාපතති භූමියට අව්යය විදුලි බලය සපයා ෙැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රායශය ය කාගයාලයේ 
අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය. 
 
11.3 මධ්යයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තු 

අනුමැතිය. 

i . ව්යාපතතිය පරිසරයට සංයේදී ප්රයශය ව්ල පිහිටා ඇති බැවින් දිස්ත්රික්  මධයම  පරිසර අිකකාරියයන් 

අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතු  යේ. (යයොමුව්: ක්රියාපටිපාටිය සඳහා ඇමුණුම 1V බලන්න) 
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11.4 සවනත් අනුමැතීන්  
 

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

හා ප ේ කාගයංයයේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

ii. ද්රව්ය ඉව්ත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ේ කාගයංයයේ අනුමැතිය (අව්යය ව්න්යන් නම් 

පමණි). 

iii. අපද්රව්ය හා යාක යකොටස් බැහැර කිරීම සඳහා රත්නපුර නෙර  සභායේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීම සඳහා අව්යය ස්ථාන සඳහා ආරක්ෂක අමා යාංයයේ දිස්ත්රික් කාගයාලයයන්  

ප්රායශය ය  යේකම් හරහා අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

 

11.5 පුශ ලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ස න් අනුමැතිය  ැනීම / විසරෝධ්තා සනොමැති බව/ නීතයානුලවලව 

බැඳුණු එකඟතාවයන්. 
 

ව්යාපතතියට කිසිදු වියරෝධයක්  යනොතිබීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරු සහ ව්යාපතති  ක්රියාත්මක කිරීයම් අිකකාරිය 

අ ර නි යානුකුල  බැඳීම් සහි   ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම කල යුතුය . 

අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල සටහන 1 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇ . 

 

ව්ගුව් 1: අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල නියමය 

අනුම  කිරීම 

 

මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 
1  

සතිය  
2 

සතිය  
3 

සතිය  
4 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

වයාපිති ක්රියාත්මක රීමේම 

දිස්ත්රික් සේකම් කාර්යාලසයන් 
අනුමැතිය 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

  

 

 

 

 

      

සැලසුම් කමිටුසව් අනුමැතිය 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

රජසේ  ඉඩම් හිමියන්සේ අනුමැතීන්  

පළාත් ඉංජිසන්රු කාර්යාලය සහ මධ්යම  

පරිසර අධිකාරියඅයදුම්පත් ඉදිරිපත් 
කිරීම 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DFC,  DWLC හි අනුමැතිය  
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර  දැක්වීම 
අනුමතිය 

  

 

 

 

 

     

සවනත් අනුමැතීන්  
GSMB 
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12. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

වියයේෂයයන් අංය 8 සහ 10 හි හඳුනාෙ  හැකි බලපෑම් හා අව්දානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අව්ම කිරීමට 
ෙ  හැකි ක්රියාමාගෙ. යමය ESMP හි වියයේෂි  නිගයශය හා අව්යය ාව්න් තුල ඇතුලත් ව්නු ඇ . 
 

12.1 නැවත පදිංචි රීමේසම් ක්රියාකාමේ සැලැස්ම 
 

ව්යාපතති පාදක කරෙත් නැව්  පදිංචි කිරීමක් යනොමැති බැවින් යමම ව්යාපතති ප්රයශයය  සඳහා අදාළ යනොයේ. 

 

 12.2 ජනතාව ඉවත් රීමේම 
 

අව්දානම් කලාපයේ පව්තින නිව්ාස ඉව්ත් කර ෙන්නා යලස උපයදස් ලබා දුන්නද ඔවුන්  ව්දුරටත් එම 
ස්ථාන ව්ලම ජිව්ත් යේ. ඉදිකිරීම් අව්ිකය තුළ යෙොඩනැගිලිව්ල ව්ුහාත්මක හානිය යහේතුයව්න් යමම නිව්ාස 
සඳහා  ජීවි   ගජන එේල වීයම් බලපෑමක්  ඇති විය හැකි අ ර, නාය යාම් සක්රිය වීමද  සිදු විය හැක, 
එයමන්ම බෑවුම අස්ථාව්ර වීම යහේතුයව්න් අව්ම කිරීයම් කටයුතු සඳහා දැඩි බලපෑමක් ඇ ,යමම අව්දානම් 
ව්යාපතති  ක්රියාව්ලීන් සමෙ බැඳී ඇති බව් සැලකිේලට ෙැනීම  ගකානුකුල  යේ. එමනිසා,  ාව්කාලික ඉව්ත් 
කිරීයම් ක්රමය  යමම ස්ථානය සඳහා  දැඩි යලස නියම කරනු ලැයබ්. 
එයසේම, පාරිසරික ආරක්ෂණ ඒකකයේ පාරිසරික, සමාජ හා යසෞඛය හා සුරැකීයම් ඒකකය අනතුරු ඇඟවීයම් 
පශධතීන් ක්රියාත්මක කිරීම හා යමම ස්ථානයේ පුශෙලයින් ඉව්ත් කිරීම සහතික කිරීමට වියයේෂ අව්ධානය 
යයොමු කළ යුතුය.  ව්ද, පස් බැමි කඩා ව්ැටීයමන්, සුන්බුන් ෙලායායමන් සිදු ව්න හානි අව්ම කර ෙැනීම 
සඳහා හැකි සෑම අව්දානමක්ම අව්ම කරෙැනීම සඳහා උපරිම ක්රියාමාගෙ ෙ  යුතුය. 
 

12.3 හානියට පත් සභෞතික වුහයන් , යටිතල පහසුකම් ඉවත් රීමේම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය  
 

ව්යයාපතති ස්ථානයේ පගයන් යේ පිහිටි නිව්ස ( මරා ප්රියංෙනී මහත්මිය ) ඉව්ත් කිරීම කල යුතුව් ඇ . යමම 
නිව්ාස ව්ුහය යහෝ නිව්ාස හිමියායේ  මැදිහත් වීම යනොව්න පරිදි ව්යාපතති සැලැස්ම සකස් කිරීම හැකි ාක් 
දුරට සලකා බැලිය යුතුය. අයිතිකරුයේ සම්පූගන අනුමැතියකින් ය ොරව් ඉදි කළ නිව්ස හානි වුව්ද ඉව්ත් 
යනොකළ යුතුය. නිව්ස කඩා දැක්ම  අව්යය  නම් ඉව්ත් කිරීම සඳහා ඉඩම් හිමියා  එකඟ විය යුතු ය. අනාෙ යේ 
ව්ටිනාකමක් නැති නිසා ව්යාපතතියේ පිරිව්ැය මගින්  ව්ුහාත්මක ඉව්ත් කිරීම සිදු කිරීම  අයිතිකරුට අව්යය  
විය හැකිය. එයහත්, ව්ුහයන්  ඉව්ත් කිරීමට කිසිදු වියරෝධයක් යනොමැති බව්ට  ඉඩම අයිතිකරු හා ව්යාපතති  
ක්රියාත්මක කිරීයම් අිකකාරිය අ ර නි යානුකුල  බැඳීමක් අත්සන් කිරීම අනිව්ාගය  යේ. යමම ක්රියාව්ලිය  
පහ  සඳහන් පරිදි අව්ම ව්යයයන් නිගයශය කර ඇ . 

i . ඉඩම් හිමිකරුයේ අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා අව්යය  උපයදස් විමසීම 
ii. ඉඩම් හිමියාට ව්ුහය තුලින් ව්ටිනා භාණ්ඩ ලබා ෙැනීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉඩම් හිමියාට 
ඉඩ ලබා දිය යුතුය  
iii. ව්ුහය ඉව්ත් කිරීයම් වියදම දැරීම. 
 

12.4 වයාපිති කටයුතු සහේතුසවන් සශපල අහිමි - භාවිතයන් -හාණි වීම් සඳහා වන වන්දි ඉේලාසිටීම්. 
 

ඉහ  සඳහන් විවිධ ව්යාපතති ක්රියාව්න්යෙන් ඉහල බිම් කම්පන උත්පාදනය වීම නිසා  මාගෙයේ 
යෙොඩනැගිලිව්ල ඉරි ැලීම් ඇති විය හැකිය. බිම් කම්පනය අව්ම කිරීම සඳහා අව්යය  පාලන ක්රියාමාගෙ 
ෙැනීම අනිව්ාගය යේ.  ව්ද, ව්යාපතතිය යහේතුයව්න්  ඉරි ැලීම් හා ව්ුහාත්මක හානි සිදුවුව්යහොත්, ව්න්දි 
යෙවිය යුතුය. 
 
 

 

ආරක්ෂක අමා යාංයය (අව්යය ාව්ය 
අනුමැතිය  
පුශෙලික ඉඩම් අයිතිකරුව්න්යේ  
කැමැත්  / වියරෝධ ා යනොමැති බව් 
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12.5 පහත සඳහන් ක්සෂේත්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් රීමේසම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය 
 

i. PMU හි පාරිසරික යසෞඛය හා ආරක්ෂණ ඒකකය විසින් ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අව්දානම් 
කළමණාකරණය සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීමට බෑවුම් ප්රයශයයේ ප්රජාව් දැනුව්ත් කිරීමට වියයේෂ අධයාපන හා 
දැනුව්ත් කිරීයම් ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 
ii. ආරවුේ, මත්ද්රව්ය භාවි ය, ඖෂධ, නීති වියරෝධී මත්පැන්, ෙණිකා ව්තත්තිය ව්ැනි යශ පිළිබඳව් ප්රජාව් 
දැනුව්ත් කිරීම කළ යුතුය. 
 

12.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමසව්දයන් සලකා බැලීම. 
 

පරිසර හි කාක් හා සමාජීය ව්යයයන් සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීයමන් පසු ආපදාව් අව්ම 
කිරීයම් ක්රියාකාරකම් නිගමාණය කිරීයම්දී  පහ  දක්ව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 
 

  ව්ගුව් 2 : සැලසුම් අදියයගදී පාරිසරික හා සමාජීය  කරුණු සලකා බැලීම. 

අංෙය 
යමම ව්යාපතති ප්රයශයය 

සඳහා සලකා බැලීම සඳහා 

නිගයශශි  මට්ටම 
i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත සලස සැලසුම් 

කරණය 
ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ යාක වියයේෂයන් ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න 

ව්යාපතති වියයේෂි  සැලසුම් සැලකිේලට ෙ  යුතුය. ව්ැදෙත් යාක වියයේෂ 

ව්තක්ෂල ා අව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්,  යාක සංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණව්ත් 

අව්ධානයක් යයොමු කළ යුතුය 

 

 
ඉහළ 

 ii . වාසස්ථාන සම්බන්ධ්තා සහ සත්ත්ව මංසපත් 
ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහෝ ව්යාපතතියට පිවිසීමට යහෝ ෙැඹුරු කානු පශධති 
ආදිය සඳහා යහෝ  වියාල ව්යයයන් ව්නාන් ර යකොටස් ඉව්ත් කිරීමට  
සිදුව්න්යන් නම් සැලසුම් තුළ සත්ව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්බන්ධ ා යනොබියදන 
යලස  සත්ව් මංයපත් ව්තක්යල ා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය.බලපෑම එම 
ස්ථානයට පමණක් සිමා යේ. 

 

 
ඉහළ 

iii. ජල සම්පත්  සංරක්ෂණය 

යමයට පතෂ්ඨය හා උප පතෂඨ්ය යන යදකම ජලය ලබා ෙැනීම අඩංගුයේ. 

ලබාෙත් ජලය සායේක්ෂ ව්යයයන් යහොඳ  ත්ත්ව්යේ පව්තී නම් යහොඳින් 

සැලසුම් කර යමම ජලය යාක ව්ලට සහ අසේව්ැසි ප්ර ජාව්යේ පානීය සහ 

අයනකුත් ජල අව්යය ා සඳහා ලබා දිය යුතුය .ප්රජාව්ට අනුව්  යමම ප්රයශයය 

තුළ වියළි කාලව්ලදී ජල හිඟයක් යපන්නුම් කරන අ ර, ලබාෙත් ජලය 

විකේපයක් යලස භාවි ා කළ හැකිය. 

 
අික 

iv .ජල සැපයුම අවහිර වීම්. 
අව්ම කිරීයම් කටයුතු ව්ලදී බෑවුම හරහා ෙමන් කරන අයෙම මූලික 
යරෝහයේ ජල සැපයුම් මාගෙය සඳහා සථ්ිර ස්ථාපි  පහසුකම් ඇතුළත් 
විය යුතුය. 

  
අික 

v. ස්වභාව සසෞන්දර්යාත්මකව  ැලසපන සැලසුම්  සලකා බැලීම් 

යසෞන්දගයාත්මක සංයේදී පරිසර නිගමාණයේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා 

සංකලණය ව්න එයමන්ම දතය් ය අව්ම ව්න යලස ේ යහයන් සැලසුම් කිරීමට 

සැලකිලිමත් විය යුතුය. යමම ස්ථානයේ  ස්ව්ාභාවික දිය ඇේලක් පව්තින 

අ ර ඉහල බෑවුයම් අසාගථකත්ව්ය යහේතුයව්න් එයට බාධා ඇති යේ.යමම 

ස්ථානය සඳහා ස්ව්භාවික ඇළ මාගෙ පිළිබඳව් සලකා බලයි. ඒ සඳහා සුදුසු 

ස්ථායී ේ යහයන් නිගමාණය කිරීම සඳහා භූ දගයන ෙතහ නිගමාණ ශිේපීන්යේ 

යසේව්ය ව්ැදෙත් යේ. 

 

 
ඉහළ 
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vi .හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පරිසර හි කාමි සංයේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් යබොයහොමයක් සිදු 
කරනු ලබන බැවින්, පරිසර හි කාක් හරි   සැලසුම්  ැන සැලකිලිමත් විම 
ව්ඩාත් උචි ය. උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා යශය ය ව්තක්ෂල ා 
වියයේෂ භාවි ා කිරීම, පරිසරයේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට වියයේෂ යාක 
සංයයෝජනයන් යයොදා ෙැනීම. ආක්ර මණය ලී යාක වියයේෂයන් යයොදා  
සනො ැනීම. 

 

ඉහළ (භූමිය පිහිටා 

ඇත්යත් පාරිසරික 

ව්යයයන් සංයේදී 

කඳුකර ප්රයශයයක 

යේ.) 

vii .සසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා  ආරක්ෂාව 

 ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අ ර කම්කරුව්න්ට සහ 

මගීන්ට අන් රාකාරී විය හැකිය. එබැවින්  ත්ටටු, ආරක්ෂි  දැේ ව්ැනි සැලසුම් 

කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිේලට ෙ  යුතුය. ( ාව්කාලික මිනුම් පමණක් 

ඉදිකිරීම් අදියර සඳහා යයොදා ෙ  යුතුය) 

 

 

 
අික 

viii .ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර් යන්   
ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ලට 

යෙන යනු ලැයබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී යමම ජලාපව්හනයයහි   ලා එසම් සව් ය 

සැලකිය යුතු යලස ඉහළ යා  හැකි අ ර යමමගින් ඇළ පතුල සහ ඉවුරු 

ඛාදනය විය හැක. එබැවින් සැලසුම් කිරීයම්දී අිකක ජලධාරාව්න් ස්ව්භාවික 
ජල මාගෙ ව්ලට යේෙයයන් ෙලායාම අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන් ප්රමාණව්ත් 
යලස යයොදා ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ව්යාපතති ප්රයශයය ආසන්නයේ 
ඇල මාගෙ සහ යබෝක්කු තියබ් නම් ඉහ  කරුණු යමම සැලැස්යමහි අඩංගු 
අංෙයක් විය යුතුය. 

 

 

 
අික 

ix .අවම පසු නඩත්තු රීමේම්  හා සමසහයුම් සැළසුම් රීමේම 

හානිය අව්ම කිරීයම් කාගයේදී  ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් 
කාණු ව්ැනි අක්රිය ශිේප ක්රම (අම ර යක්ති ප්රබව්යක් අව්යය යනොව්න ) සලකා 
බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරදි පයිේප විෂක්ම්භය, 
සිදුරු ව්ල  විෂක්ම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සලකා බැලිය යුතුය. කානු 
ජලය ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්ට එකතු කරවීමට අයේක්ෂා කරන්යන් නම්, ඛාදනයට 
ඔයරොත්තු යදන, යරොන් මඩ රදව්ා ෙැනීයම් පශධති ආදී යනොයයක් නඩත්තු ව්ුහ 
සැලසුම් කළ යුතුය. 
අිකක කාලපරිච්යේදයක් තුල යශය ය කාලගුණික  ත්ත්ව්යන්ට ඔයරොත්තු යදන 

පරිදි ව්ුහයන් සඳහා භාවි ා කරන ද්රව්ය ප්රයේයයමන් ය ෝරා ෙ  යුතුය. ව්ායන් 

ව්ූහයන් භාවි ා කිරීයම්දී  වියයේෂයයන් විඛාදන ව්ැලකීයම්  ාක්ෂණික ක්රම 

සැලසුම් කළ යුතු අ ර සියුම් යරොන්මඩ උප නළ මාගෙ ව්ලට කාන්දු වීම 

ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙ  යුතුය. 

 

 

 
අික  

  
 

12.7  අදියර අතරතුර  බලපෑම් අවම රීමේම 
 

12.7.1 ඉදිරීමේම් අදියර තළ සකොන්තාත්කරුවන්සේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුලවල වීම 
සඳහා වන ප්රමිතීන් 

 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාගෙ සාමානයයයන්  
සියලු නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපොදු යේ. යමම බලපෑම් යබොයහෝ දුරට ඉදිකිරීයම් කටයුතු ව්ල 

ක්රියාකාරිත්ව්යට යහේතු යේ. එබැවින් ඉදිකිරීයම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම  යකොන්ත්රාත්කරුයේ  යුතුකමකි. 

ඉදිකිරීම් අදියයගදී යකොන්ත්රාත්කරුයේ  ලංසු පත්රිකායේ  ඇතුලත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ යසෞඛය  
සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුලලව් යකොන්ත්රාත්කරුව්න්යේ  අව්යය ාව්ය  යකයසේ විය 

යුතුද යන්න පිළිබඳව් ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් සකස ්කර ඇ . යමම යකොටස සඳහා 
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අදාළ අංයව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්යව්න ප්රධාන  යකොටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP 

ඉදිකිරීම් යකොන්ත්රාත්කරුව්න් සඳහා යයොමු කළ යුතුය. 

යකොන්ත්රාත්කරු  විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්ප  යයටත් ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ කියාත්මක කිරීමට 
නියමි  අ ර ඔහුයේ  නිපුණ ාව්යන් පිළිබඳ නිසියේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය 
යව්නම ව්ැටුේ අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකොන්ත්රාත්කරු  විසින් පාරිසරික සහ 
සමාජ කළමනාකරණ ක්රම ප්රකායය ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර PMU ඒකකය අනුම  කිරීමට නියමි ය. 
 

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුලල වීම සඳහා යකොත්රාත්කරුයේ අව්යය ාව් 

සයොමු අංකය: පාරිසරික 

සමාජ කළමනාකරණ 

සැලැස්මට අනුව්  ඉඳිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරුවන්සේ 

ව කීම 

අයිතමය අදාල වයාපිතියට 

2002.  පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම  අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 2) යබ්ද හා කම්පන වැද ත්   

2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි සිදුවීම  අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

වැද ත්   

2002.2 8) ජලය අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 9) යාක හා සත්ව් වියයේෂ වැද ත්   

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කතතික සම්පත් ඇතැම් විට අදාල සව් 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය වැද ත්   

2002.2 13) යපොයලොව් හැරීම   වැද ත්   

2002.2 14) ෙේව්ල යමයහයුම් අදාළ සනොසව් 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්යත්රෝපකරණ නඩත්තුව් 
(දූෂණය) 

වැද ත්   

2002.2 16) මහජනතාවට බාධ්ා රීමේම අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 17) උපසයෝගිතා සසේවා සහ මාර් සේ ඇති 

පහසුකම් 
අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 18)  දිෂ්ය පරිසරය වැඩි දියුණු රීමේම අතිශයින්ම වැද ත් 

2002-5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණය 

මූලික සක්ක්ෂණ (ව්ා ය, ජලය, යබ්ද, 
කම්පන, ඉරි  ැලීම් සක්ක්ෂණ) 

වයාපිති වියයේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොමු කරන්න 

ඉදි කිරීම් අ රතුර සක්ක්ෂණ (ව්ා ය, 
ජලය, යබ්ද, කම්පන, ඉරි  ැලීම් 
සක්ක්ෂණ) 

වයාපිති වියයේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොමු කරන්න 

ව්ැඩබියම්  යමයහයුම් කාලය තුල 
සක්ක්ෂණ 

වැද ත්   

ව්ාග ා කිරීම හා ව්ාග ා පව්ත්ව්ායෙන යාම වැද ත්   

2003. වැඩ සකොන්සශසි සහ ප්රජා සසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂි  සංවිධානය සහ සන්නියේදනය අතිශයින්ම වැද ත් (අස්ථායි ඉහල 
බෑවුම ) 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම වැද ත්   

2003.4 ආරක්ෂක ව්ාග ා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්ම වැද ත් ( අස්ථායි ඉහල 
බෑවුම) 
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2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්ම වැද ත් ( අස්ථායි ඉහල 
බෑවුම) 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් ( අස්ථායි ඉහල 
බෑවුම) 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්ම වැද ත් ( අස්ථායි ඉහල 
බෑවුම) 

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ොරතුරු 
සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්ම වැද ත් ( අස්ථායි ඉහල 
බෑවුම) 

2003.9 යන්යත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුශෙලයන් 

අතිශයින්ම වැද ත් ( අස්ථායි ඉහල 
බෑවුම) 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපතති ස්ථානයකට අදාළ යපොදු එකක් යලස ව්යාපතති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතිශයින්ම වැද ත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නියච්ි ව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිදි පාරිසරික ක්රමයේදයන් සකස් 
කිරීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරු වියයේෂ අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය. 
ඇතැම් විට අදාල සව්: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ ව්යතපතති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP ක්රියාත්මක 
කරනු ලැයබ් 
අදාළ සනොසව්: ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ යකොන්යශසි යටයත් යමම ව්යාපතති ස්ථානයට අදාළ විය යනොහැක 
විකේප: අව්යය ව්න්යන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විසශේෂිත නිමේක්ෂණ සැලැස්මක්: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ අව්යය ා ව්ලට 
අම රව් ස්ථානීය වියයේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන් පරිදි යකොන්ත්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා බැඳී 
සිටී. 
සයොමු රීමේම: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

12.7.2 ස්ථානීය හානි අවම රීමේම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂි  ස්ථානයේ  වියයේෂි  අව්ම කිරීයම් 
පියව්රයන් පහ  සඳහන් පරිදි යේ. 
 

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනුලබන පියව්ර 
හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය ව්යාපතති 

ක්රියාත්මක 
කිරීයම් අදියර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉදි රීමේම් අදියර තුළ ඛාදනසයන්සිදුවන බලපෑම අවම රීමේම 
ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපතති ස්ථානය බෑවුම් සකස් කිරිම සුන්බුන් 
ඉව්ත් කිරීම ආදී කාගයයන් සිදු යනොකිරීමට නිගයශය කර ඇ . එම 
නිසා ව්ැසි කාලයට යපර වියළි කාලගුණික  ත්ත්ව්යක දී සිදුකළ 
හැකි උපරිමය  නායයාම  අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය තුළ ක්රියාකාරී 
යලස කටයුතු කිරීම අනිව්ාගය යේ. එයමන්ම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ 
බෑවුයම්  කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුයනොකිරීමට නිගයශයකර ඇ . 
යමය සැලසුම් අදියයග දී සලකා බැලිය යුතුය. 

 

ස්ථාන සකස් 

රීමේම සහ 

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

ii . ඉදිරීමේම් අපද්රවය බැහැර රීමේම 

ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධයයන් යකොන්ත්රාත්කරු  
වියයේෂ අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය කළ 
යහොත්  ඒව්ා ව්යාපතති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් අනුම  
ක්රමයේදයකට අනුව් යසෝදා යාමට ඉඩ යනොදී ෙබඩා යකොට  ැබිය 

යුතුය. ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය මාගෙයේ බැහැර යනොකළ යුතු ය. 
 

 
 
 

iii.නැවත ලබා  ත හැරී ද්රවය :  

ස්ථාන සකස් 

රීමේම සහ 

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 
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ඉදි කිරීයම්දී පාෂාණමය ද්රව්ය භාවි ය සලකා බැලිය යුතුය . 
නමුත් එම ද්රව්ය යමම ව්ැඩ සඳහා සුදුසු යනොයේ නම්, ඉදි කිරීම් 
ද්රව්යක්  යලස භාවි ා කිරීමට උනන්දුව්ක් දක්ව්න 
පාගයව්යන්ට ඒව්ා ලබා ෙැනීමට ඉඩ දිය යුතුය. 

 

iv . විවිතස්ථාන වල වැසිරීලි සහ කම්කරුවන් සඳහා සනීපාරක්ෂාව 
ශ්රම බලකාය සඳහා නිසි සථ්ානයක සනීපාරක්ෂා පහසුකම්  
පව්ත්ව්ායෙන යාම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරු  විසින් වියයේෂ 

අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය. අයෙම දිස්ත්රික් යරෝහල යමම 
ස්ථානය අශ්රි ව් පිහිටා තිබීම හා නාය යාම්  ස්ථානයට 
පිටුපසින් පිහිටි ඉඩම යහෝ ෙංඟා ආශ්රි   ප්රයශය යව්නත් 
අහි කර සනීපාරක්ෂක අරමුණු සඳහා යයොදා යනොෙ  

යුතුය. 

ස්ථාන සකස් 

රීමේම සහ 

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

v .දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  

අිකක දූවිලි යහෝ ව්ායු උත්පාදන ක්රියාකාරකම් ඇති යේ නම් 
මාගෙය පව්තින දියායව්න් වියයේෂ තිර භාවි ා කළ යුතුය. 

 

ස්ථාන සකස් 

රීමේම සහ 

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

vi .ඉදිරීමේම් සඳහා ජලය භාවිතය 

ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙ  යුත්යත් අනුම  ස්ථාන ව්ලින් 
පමණි. 

 

ස්ථාන සකස් 

රීමේම සහ 

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

vii . වැඩ කරන සව්ලාවන් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දහව්ේ යේලාව්න්හිදී පමණක් සීමා විය 
යුතුය. කිසිම යහේතුව්ක් ම  ආරක්ෂි  ෙැටලු නිසා ප.ව්.  6න් 
පසුව් කිසිම ක්රියාකාරකමක්  නිගයශය යනොකරයි. 

 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

viii.  සසේවක සසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

ව්යාපතති ස්ථානයේ  යසේව්කයින් අව්දානම්  ත්ව්යන් යටයත් 
ව්ැඩ කළ යුතු බැවින්, "ව්ැඩ යකොන්යශසි සහ ප්රජා යසෞඛය  හා 
ආරක්ෂාව්" යටයත් ESMPහි Bහි නිගයශය කර ඇති 
යකොන්ත්රාත්කරුව්න්යේ ව්ෙකීම් ක්රියාත්මක කිරීම අ යව්යය  
යේ. යමම නිගයශයයන් නිසි සංවිධානයක් සහ ආරක්ෂි  
නිරීක්ෂණ ක්රමයක් තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය. 
ව්ැසි සමයේ අස්ථාව්ර බෑවුම් ම  ව්ැඩ් කිරීම් ඉ ා අව්දානම් බැවින් 
ව්ැසි කාලයේ වයාපිති කටයුතු සිදු සිදු කිරීම අත්හිටුවීම්ට වීමට 
කටයුතු කළ යුතුය. 
කම්කරුව්න්යේ හා ප්රජාව්යේ ආරක්ෂාව් සඳහා උසස්  ත්ව්යේ 
අනතුරු ඇඟවීයම් පශධතියක් සහ පූගණ කාලීන මුරකාව්ේ 
යයොදාෙැනීමයයොදාෙැනීමට  රයේ නිගයශය යකොට ඇ . 
පහල බෑවුයම් කම්කරුව්න්,පදිකයින්  හා ප්රජාව් ම  කළු 
ෙේ/සුන්බුන්  යපරළීයම් අව්දානම ව්ළක්ව්ා ෙැනීමට ආරක්ෂි  
බාධක හා දැේ ස්ථාපි  කිරීම් අනිව්ාගය යේ  

යසේව්කයින්ට සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයිය යුතු අ ර, 
සනීපාරක්ෂක අපද්රව්ය   නිසි යලස බැහැර කළ යුතුය. 

 

 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 
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ix . ජල සැපයුම් මාර් ය 
නාය යාමට ලක්වූ ඉහල බැවුම හරහා ෙමන් කරන ජල නලය 
ව්යාපතති ක්රියාකාරකම් සඳහා බාධාව්ක් යනොව්න පරිදි 
ක්රමව්ත්ව් ස්ථාපනය කළ යුතුය. ව්යාපතති ක්රියාව්න්හිදී ජල 
සැපයුම්කරු (දිස්ත්රික් වව්දය නිලධාරි - අයෙම යරෝහල) අව්ම 
කිරීම පිළිබඳ කටයුතු හා ජල රැහැන ආරක්ෂි  ස්ථානයකට 
යෙන යාම පිලිබඳ දැනුව්ත් කිරීම සඳහා උපයදස ් ලබා ෙ   
යුතුය. එම මාගෙයේ ගුරුත්ව්ාකගෂණය යටය හි ජලය 
ප්රව්ාහනය කරන විට අඩු ප්රව්හයකදී  බාධාවීම් ඇති යනොව්න 
පරිදි  නැව්  ස්ථානෙ  කිරීම පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුය. 
යකයසේ යව් ත්, ස්ථායිකරණ කටයුතු අව්සන් ව්න විට එම 
ස්ථානයේ නැව්  ස්ථානෙ  කළ හැකි ව්න පරිදි සකස් කල 
යුතුය . යමම  ත්ත්ව්යේ දී නිසි  ාක්ෂණික නිලධාරීන් විසින් 
 ත්ව්ය ඇෙයීමට ලක් කිරීම හා බාධාව්කින් ය ොරව් ජලය 
සැපයීමට සුදුසු විසඳුමක් සැපයිය යුතුය. . 
ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ජල සැපයුම අත්හිටු වීම සම්බන්ධව් 
පරීක්ෂා කළ යුතු අ ර  ජාල අත්හිටවිමකදී විකේප ජල 
සැපයුම් විික විධානයක් (අව්යය ප්රමාණය,ගුණත්ව්ය සහි   
ප්රභව්යන් ) සුදානම් කර  බා ෙ  යුතුය . 

ඉදිරීමේම  ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

x .මහජනතාවට බාධ්ා ඇති වීම  (රාත්රීසේ ඒ මාර්  තදබදය සහ 

ආරක්ෂාව)  
ජනාකීගණ යේලාව්න්හිදී  මාගෙ කළමනාකරණය සඳහා 
වියයේෂ අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය අ ර  රාත්රී  කාලයේදී 
යරෝහයේ  ගිලන් රථ ෙමනාෙමනය කළමනාකරණය කල 
යුතුය.ජනාකීගණ කාලයන්හිදී ව්යාපතති ක්රියාව්න් යහේතුයව්න් 
ඇතිව්න මාගෙ  දබදය අඩු කිරීම සඳහා ව්යාපතති  ක්රියා අව්ම 
විය යුතු අ ර විය්ව්ාසනීය රාත්රී  පහන් අනිව්ාගයය යේ . 
යරෝහල අසල යමම සථ්ානය පිහිටා ඇති බැවින් රාත්රී 

මුරකරුව්කු යයදවීම  අනිව්ාගයය යේ. 

ඉදිරීමේම 
 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

 
 

12.7.3 වයිපිති ස්ථානය අධීක්ෂණය රීමේම  
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා යමම ස්ථානයට  නිය්චි ව් දක්ව්ා ඇති පහ  දැක්යව්න 
අධීක්ෂණ සැලැස්ම දැඩි යලස අව්ධාරණය කරනු ලැයබ්. ක්ට අම රව් ඉදිකිරීම් ඉංජියන්රු යකොන්ත්රාත්කරු  
විසින් යකොන්ත්රාත්කරුව්න්යේ  ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය ද ක්රියාත්මක කළ 
යුතුය.  
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ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

 
අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිතීන් පරික්ෂා කලයුතු  වාර  නන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ * ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය එක් ව්රක් * 

** අික අව්දානම් නිව්ාස  පිළිබඳ පූගව් 
ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය 

එක් ව්රක් * 

* භූ කම්පන එක් ව්රක් * 

* පසුබිම් යබ්දය මැනීම එක් ව්රක් * 

* ව්ායු ගුණාත්මක අංශු එක් ව්රක් * 

 
 

ii. ඉදිකිරීම් අ රතුර 

ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය බෑවුම් කැණීම්ව්ලදී ,භූෙ  පාෂාණ 
කැඩීම (සෑම මසකම) * 

භූ කම්පන කැණීම් යන්යත්රෝපකරණ, පිපිරවීම, 
යහෝ භූ කම්පන ජනනය කරන ඕනෑම 

ක්රියාව්ක දී * 
අික අව්දානම් නිව්ාස  පිළිබඳ පූගව් 
ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තුළදී සැලකිය යුතු 
විස්ථාපන(ඈත් වීම්)පව්තී ** 

ඉදිකිරීම් යබ්දය  අිකක යඝෝෂාකාරී අව්ස්ථාව්ලදී 

පමණක් * 
ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය: අංශු මසකට ව්රක් * 
අයෙම  යරෝහයේ  ජල සැපයුම් 
මාගෙය නැව්  ස්ථානෙ  කිරීම  හා 
ඉදිකිරීම් අදියර තුළ එහි 
කාගයසාධනය 

දිනප ා  

iii. ව්ායු වියමෝචනය අදාළ සියලු යන්යත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි වියමෝචන පාලන 
පරීක්ෂණ සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයශයකයායේ ව්යාපතති ස්ථානයES විසින් 
පරීක්ෂා කළ යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ ආය නය * ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය  හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධයනය සදහා 
මධයයම පරිසර අිකකාරියේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආය නයක් යයොදා ෙ  
යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින් ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 

*** යකොන්ත්රාත්කරුව්න් , පාරිසරික යසෞඛය  හා ආරක්ෂක නිලධාරි 

v. අව්යය ා ව්ාග ා කිරීම  ං ා ජල ගුණාත්මය - මධයයම පරිසර අිකකාරිය විසින් ප්රකායයට පත් කරන ලද 
පාරිසරික ජල  ත්ත්ව් ප්රමිතීන් සමෙ සැසඳීම, 2017 
ඉහල අවදානමක් සහිත ස ොඩනැඟිලිවල ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  - ව්තත්තිමය 
ව්ාග ාව්ක් 
යන්යත්රෝපකරණ, ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ෙමන්, CEA සඳහා කම්පනය 
පිළිබඳ අන් ග ප්රමිතීන් අනුව් භූමි යදදරුම් කම්පනය 
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියගක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මධයයම පරිසර 
අිකකාරිය 
වායු ගුණාත්මය (අංශු පමේක්ෂාව)- 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අංක 1562/22 

දරන අති විසශේෂ  ැස්ට නිසව්දනය යටසත් ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් - 
මධයයම පරිසර අිකකාරිය. 

ක්ෂුද්ර ජීවීන් සහ පරිසර පශධ්තිසේ  සාරවත්බව:DWC හි උපයදස් අනුව් 
වර්ෂාපතනය: ඇති විය හැකි අව්දානම පිළිබඳව් අව්ධානයයන් පසු විම සහ 

ප්රතිචාර යාන්ත්රණයක්  සංව්ගධනය කිරීමට PMU හි ES සහ HS ඒකකය 
විසින් ව්ාග ා විය්යේෂණය කළ යුතුය.  
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13. දුක්  ැනවිලි වලට සවන්  ඒම  
 

පහ  සඳහන් විය හැකි බලපෑම් සඳහා වියයේෂ අව්ධානයක් යයොමු කරමින් යමම වයාපිතිසේ දුක්ෙැනවිලි 

විසඳීයම් යාන්ත්රණය ස්ථාපි  කිරීම සඳහා උපයශයකව්රුන් ව්න ES නිලධාරියා ව්ෙබලා ෙ  යුතුය අ ) 
පහල බැවුයම් ප්රජාව් , ආ) දිස්ත්රික්  වව්දය නිලධාරී - අයෙම යරෝහේදි, ඇ) ඉඩම් හිමියා (යයොමුකිරීම: 
දුක් ැනවිලි විසඳීසම් යාන්ත්රණය ස්ථාපිත රීමේම සඳහා නිර්සශශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ 

කළමනාකරණ රාමුව). 

14. සතොරතුරු අනාවරණය රීමේම 
 

පහ  දැක්යව්න ආය න සහ සංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකතති මගින් ES ය ොරතුරු අනාව්රණය 
කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම යේ. 

 

ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයෝජි  සැළැස්ම 

ය ොරතුරු  යයෝජි  ආය න   ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් 
ක්රමයේදය  

i. ව්යාපතති සැලැස්ම (ස්ථානීය 
ය ොරතුරු, සැලසුම, 
ක්රියාත්මක කිරීයම් විිකවිධාන) 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර 
අිකකාරිය,DFC, DWLC, දිස්ත්රික් 
යේකම් කාගයාලය,  ප්රායශය ය  
යේකම්,RDA, රාජය ඉඩම් 
හිමියන්, අයනකුත් දිස්ත්රික මට්ටම් 
නියයෝජි ාය න, ජාතික 
යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ 
සංවිධානයේ දිස්ත්රික් කාගයාලය, 
AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්, 
ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 
කැමැත්  සඳහා අත්සන් කිරීම 
සඳහා අදාල ව්ාග ාව් ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අිකකාරිය, 
DFC, DWLC, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්, 
ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 
කැමැත්  සඳහා අත්සන් කිරීම 
සඳහා අදාල ව්ාග ාව් ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

iii. ප්රෙති ව්ාග ා (මූලික හා 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ) 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අිකකාරිය, 
DFC, DWLC, AIIB සහ අදාළ 
පාගය්ව්යන් සුදුසු පරිදි 

ප්රෙති රැස්වීම්, වියයේෂ රැස්වීම්, 
අදාළ ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුලල ා 
යසේව්කයින් යසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව් සඳහා ස්ථාන 
පරීක්ෂා කිරීම 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අිකකාරිය, 
DFC, DWLC, RDA ,  ප්රායශය ය  
යේඛම්, යපොලිස්, රාජය ඉඩම් 
හිමියන්, ොම නිලධාරී, දිස්තික් 
කාගයාලය NBRO, AIIB හා 
අදාළ පාගය්ව්යන් 

ලිඛි  හා ව්ාචික 
සන්නියේදනය, අදාළ ව්ාග ා 
ඉදිරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ තීරණ හා 
ප්රෙති සමායලෝචන රැස්වීම් 

 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අිකකාරිය, 
DFC, DWLC, RDA ,  ප්රායශය ය  
යේඛම්, යපොලිස්, රාජය ඉඩම් 
හිමියන්, ොම නිලධාරී, දිස්තික් 
කාගයාලය NBRO, AIIB හා 
අදාළ පාගය්ව්යන් 

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාග ා ඉදිරිපත් 
කිරීම 

vi. අදාල පාගය්ව්යන් අදාල පාගය්ව්යන් රැස්වීම්, ලිඛි  හා ව්ාචික 
සන්නියේදනය 

vii.අයනකුත් (ජල සැපයුම් 
මාගෙයේ ක්රියාකාරිත්ව්ය / 
 ත්ත්ව්ය) අයෙම යරෝහල 

යසෞඛය  වව්දය නිලධාරි (අයෙම 
දිස්ත්රික්  යරෝහල) 

ලිඛි  හා ව්ාචික 
සන්නියේදනය 
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ව්ගුව් 7: ය ොරතුරු රැස්කර ෙැනීම සඳහා සම්බන්ධකර කරෙත් ආය න සහ නිලධාරීන් 
 

දිනය ආය නය ය ොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ වූ 
පුශෙලයා  

08/08/ 2018 පැය 
10.30  

මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය WPGL යේරජිව් මහ ා  – විධායක 
ඉංජියන්රු 

08/08/2018 පැය 
13.00  

ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් නිමේ එස් යශව්යේ මහ ා  – 
ව්න සංරක්ෂණ නිලධාරී 

09/08/2018 පැය 
10.00  
 

මධයයම පරිසර අිකකාරිය K G.D.N කිරිඇේල මහ ා  
අධයක්ෂ  CEA  රත්නපුර දිස්ත්රික්කය  

09/08/2018 පැය 
13.00  

ව්නජීවී හා සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව් (DWLC) 

මංජුල විදයාරත්න මහ ා  / ව්නජීවී 
නිලධාරී 
රත්නපුරය 

09/08/2018 පැය 
14.00  

ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ යකොමිෂන් සභාව්  දුේමිණි පටබැඳිආරච්චි යමනවිය  
මාණ්ඩලික සහකාර 

දුරකථන මගින් 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අයෙම දිස්ත්රික් යරෝහල ආචාගය සිසිර කුමාර සහ සයහෝදරිය  
සුදගමා වියේවික්රම  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

i 

 

ඇමුණුම I: වයාපිති ප්රසශශසේ සරෝන ඡායාරූපය 

  



 

 
 

 

 
 

ii 

 

ඇමුණුම II: අපදා ස්ථානසේ ස්වභාවය සහ උපසශශන සසේවාවන්  

  

රූපය a: NDRS නිලධාරියා හමුවීම රූපය b :  අසාගථක බැවුම හරහා ෙමන් කරන ජල 
සැපයුම් නලය  

  

රූපය c : ෙව්රගිරිය  මාගෙයේ ව්ග මාන  ත්ත්ව්ය 
(24.08.2018) 

රූපය d.  බෑවුම් ප්රයශයයක් තුළ පිහිටි හානි වූ 
යෙොඩනැගිලි 

\\\\  

රූපය e: ෙේ පාෂාණ සහ බෑවුම ම   ැන්පත් වූ මඩ. රූපය f:  පහළ බෑවුයම් පිහිටි හානි වූ යෙොඩනැගිේල 

 



 

 
 

 

 
 

iii 

 

ඇමුණුම III: පාර්ශවකරුවන් සම  පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුල ඒ අනාවරණය වූ විසශේෂ කරුණු 

දිනය: 08/08/2018 සහ 09/08/2018 
ආය නය සම්බන්ධීකරණ 

නිලධාරීයේ නම සහ 
 නතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය 

 
WPGL යේරජිව් 
මහ ා-විධායක 
ඉංජියන්රු 

  ඉඳිකිරීම අපද්රව්ය  / කැණීම් ද්රව්ය මගින් 
මගීන්ට සහ මහජන ාව්ට  අපහසු ාව්යක් 
යනොවිය යුතුය ඉඳිකිරීම අපද්රව්ය  / කැණීම් 
ද්රව්ය මගින් මගීන්ට සහ මහජන ාව්ට  
අපහසු ාව්යක් යනොවිය යුතුය යමම ප්රයශයය  
රත්නපුර-අවිස්සායේේල ප්රායශය ය සංව්ගධන 
අිකකාරියේ ප්රායශය ය  කාගයාලයට අයත් 
යේ. 

 ප්රායශය ය සංව්ගධන අිකකාරියේ කිසිදු 
වියරෝධයක් යනොමැති අ ර, අව්ම කිරීම ඉ ා 
අව්යය  යේ. 

 යව්නත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

• අව්ම කිරීමකින් පසුව් ව්යාපතතිය නිසි පරිදි භාර 
දීම අව්යය  යේ. 

• අව්ම කිරීමකින් පසුව් ප්රායශය ය සංව්ගධන 
අිකකාරිය විසින්  නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ඇ . 

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී යකොන්ත්රාත්කරු පුශෙලික 
ආරක්ෂණ උපකරණ භාවි ා කළ යුතුයැයි 
අව්ධාරණය කරන ලදි. 

• සෑම අව්සථ්ාව්කදීම යකොන්ත්රාත්කරු විසින් 
ව්ාහන, පදිකයින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ 
ක්රියාමාගෙ, බාධක, අනතුරු ඇෙවීයම් ධජ සහ 
රාත්රී ව්ැඩ සඳහා ආරක්ෂි  සහ පහසු මාගෙ 
සැපයිය යුතු අ ර විදුලිය සහ ආයලෝකය සහ 
සැපයිය යුතුය. 

 ඉඳිකිරීම අපද්රව්ය  / කැණීම් ද්රව්ය මගින් 
මගීන්ට සහ මහජන ාව්ට  අපහසු ාව්යක් 
යනොවිය යුතුය 

ව්න සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව් 

නිමේ S යශව්යේ  
මහ ා- 
අඩවි ව්න නිලධාරී 

 ව්න සංරක්ෂණ යදපාගය ම්න්තුව් ව්යාපතතියට 
විරුශධත්ව්යක් නැ  

පහ  සඳහන් කරුණු අව්ධාරණය යකරිණි. 

✓ රත්නපුර දිස්ත්රික්කය තුළ ව්න රක්ෂි  ව්නාන් ර 
ඇ . යකයසේ යව් ත්, ඇ ැම් වියාල ඉඩම් යකොටස් 
 ව්මත් පැහැදිලි මායිම් යනොමැතිව් පව්තින අ ර, 
ඒව්ායින් යබොයහොමයක් LRC හි බලයට යටත් යේ. 
දැනට ව්නාන් ර භූමි මැනුම් කටයුතු සිදුකරමින් 
පව්තී. 

✓යකයසේ යව් ත්, ව්නාන් ර යටයත් සියලුම  
පුශෙලික යහෝ ව්නජීවී සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුයේ ඉඩම් එළියපයහළි කිරීයම්දී  ව්න 
සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයව්න් අනුමැතිය අව්යය 
යේ. 



 

 
 

 

 
 

iv 

 

✓යපෞශෙලික / LRC / ව්න සංරක්ෂණ භූමි යන 
ආදියයහි මායිම්  ව්මත් පැහැදිලි යනොමැති යහයින්   
ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයේ අනුමැතිය ලබා 
ෙැනීම කල යුතුය. 

✓ ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයේ කාගයභාරය 
ව්න්යන්, බිම් කැබැේල ඉව්ත් කිරීම සඳහා පරීක්ෂා 
කිරීම, ෙස් ඉව්ත් කළ යුතු ප්රමාණය සහ ප්රයශයය හා 
නිය්චි  ව්ාසභූමි ව්ල ව්ැදෙත්කම පරික්ෂා කිරීමයි. 
යමම බිම් කැබැේල FD විසින් සක්ක්ෂණය කරනු 
ලබන අ ර, ව්ාග ාව් දැව් සංස්ථාව්ට ඉදිරිපත් කරනු 
ඇ . ඉඩම්  යකොන්ත්රාත්කරු විසින් ෙස් කපා ෙ  හැකි 
වුව්ද, දැව් සහයයෝගී ා සංවිධානය මගින් ඉව්ත් කිරීම 
සිදු යකයග. දැව් සංස්ථාව් විසින් යසන්ටික්ටර 18 ට  
ව්ඩා ව්ැඩි යාඛ ෙනු ලැයබ්. 

✓ ඔහුයේ ප්රකායයට අනුව් ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක 
කිරීමට යපර අව්ම කිරීයම් ව්යපතති යයෝජනාව් සහ 
යකටුම්ප  ව්නාන් ර සංරක්ෂකයට භාර දී අනුම  
කරෙ  යුතු යේ. 

✓ යමය ව්නාන් ර භූමියට පමණක් අදාල යනොව්න 
අ ර ව්නාන් ර අව්ට හුදකලාව් පව්තින ඕනෑම 
ස්ථානයක් සඳහා අදාල යේ. 

✓ රත්නපුර ව්න රක්ෂි යට වියාල ප්රයශයයක් අයත්ව් 
පව්තින බැවින්, ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
අනුමැතිය ලබා දීමට යකොන්යශසි පහ  පරිදි යේ: 

•ව්නාන් ර සංචි යට ඇතුලු යනොවීම, යාක වියයේෂ 
එම පරිසරයයන් ඉව්ත් කිරීම, ව්යාපතති කටයුතු සඳහා 
දැව් යයොදා යනොෙැනීම  

•සත්ව් වියයේෂ ව්ලට හානිකර යනොව්න ආකාරයකින් 
රසායනික පිපිරීම් සිදු කළ යුතුය 

•හානි අව්ම කිරීම සඳහා ඉදි කරන ව්ුහයන් පරිසර 
හි කාක් යලස සහ යසෞන්දගයාත්මකව් නිගමාණය 
කල යුතුය.  

• යාක හදුනා ෙැනීම සඳහා පැල භාවි ා කර ඇත්නම් 
යපර අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය 

•ව්යාපතතිය පිළිබඳව් පූගව් දැනුව්ත් කිරීම, යරෝපණ 
සඳහා යහොඳ ෙස් ලබා දීයමන් ව්න සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව්ට ව්යාපතතියට සහාය විය හැකිය. 

•ව්ොව් සඳහා සුදුසු යාක පිලිබඳ   නිගයශයයන් ව්න 
සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයව්න් ලබාෙ  යුතුය. 

✓ මධයම පරිසර අිකකාරිය (CEA) විසින් LRC යහෝ 
පුශෙලික ඉඩම්ව්ල කha ට අඩු ව්නාන් ර ඉව්ත් කිරීම 
සඳහා සතජුව් මැදිහත් ව්නු ඇ . 

✓ මධයම පරිසර අිකකාරිය සහ ව්න සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව් විසින් විසින් LRC යහෝ පුශෙලික 
ඉඩම්ව්ල කha ට අඩු ව්නාන් ර ඉව්ත් කිරීම සඳහා 
සතජුව් මැදිහත් ව්නු ඇ . 



 

 
 

 

 
 

v 

 

✓ අදාල ව්යපතති ස්ථානයේ ජලජ හා භූයෙෝලීය ව්ාස 
භූමි මැනුම් කිරීම සඳහා  නිය්කාෂන ක්රියාව්ලිය  
පදනම් කර ෙ  හැකිය.ව්යපතති  ව්ාග ාව් ක්රියාව්ට 
නැංවීමයම්දී  සමාන ව්ාග ා සැපයීම   මධයම  පරිසර 
අිකකාරියේ ඉේලීම විය හැකිය. 

 

මධයම පරිසර අිකකාරිය K G.D.N 
කිරිඇේල  
අධයක්ෂක  –
මධයම පරිසර 
අිකකාරිය 
රත්නපුර 
දිස්ත්රික්කය 

✓ ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධයස්ථානයේ 
1996 ව්ගෂයේ 772/22 යන පාංශු සංරක්ෂණ පන  
යටයත් රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ ඇබිටිපිටිය ප්රයශයය 
සංයේදී ප්රයශයයක් යලස ෙැසට් කර ඇ . 

✓ යමම ව්යාපතතිය  යටයත් ව්යාපතතියේ වියාලත්ව්ය 
අනුව් යනො කා ඕනෑම සංව්ගධන කටයුත් ක් සිදු 
කිරීම  යනොයකයග. 

✓ ව්යසනයකදී යමය අව්යය යනොයේ. 

✓ ව්යපතතිය සඳහා අයදුම්ප  ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 
මූලික ය ොරතුරු ප්රය්න ප  (BIQ) අව්යය යේ. 

✓ ජල යපෝෂක ප්රයශයය පහ  ව්ැටීම නිසා පරිසර 
ප්රව්ාහය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට අව්යය යේ. 

✓ ආයේණික යාක වියයේෂ, වියයේෂ ව්ාසස්ථාන (නෂ්ට) 
හා ව්තක්ෂල ාදිය අධයනය කිරීම අව්යය යේ 

✓ අව්ම කිරීයම් කටයුතු ව්ලින් පසුව් ඇති ව්න යව්නස 
නිරීක්ෂණය සඳහා පාරිසරික ඇෙයීමක් අව්යය යේ 

✓ මධයම පරිසර අිකකාරියේ නිගයශෂ සහි ව් 
අනුමැතිය ලබා යදනු ලැයබ් 

09/08/2018 

ආය නය සම්බන්ධීකරණ 
නිලධාරීයේ නම 
සහ  නතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

ව්න සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව් 

මංජුල විදයාරත්න 
මහ ා / ව්නජීවී 
නිලධාරීන්යේ 
කාගයාලය 
රත්නපුරය 

✓ ව්යාපතතියට වියරෝධයක් නැ  

✓ අනුමැතිය සඳහා DWLC යව්  ව්ාග ාව්ක් 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය  

✓ ව්නජීවී ආඥපා පන  යටයත් යාක හා 
සත්ව්යින් ඉව්ත් කිරීම අව්යය යේ 

✓ ආයේණික,  ගජනයට ලක්වූ, රතු ලැයිස්තු 
යටයත් යාක හා ව්තක්ෂල ා ඉව්ත් කිරීම 
සඳහා; DWLC යව්තින් අනුමැතිය අව්යය 
විය. 

ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ  
යකොමිෂන් සභාව්. 

දුේමිණි 
පටබැදිආරච්චි 
යමයනවිය 
මාණ්ඩලික 
සහකාර 

 ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ  යකොමිෂන් සභාව්ට 
අයිති ඉඩමක්  නම්  ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ  
යකොමිෂන් සභායේ ඉඩම් යකොමසාරිස ්
ජනරාේ යව්තින් ලිපියක් මගින් අනුමැතිය 
ලබා ෙ  යුතුය. 
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ඇමුණුම IV: රජසේ ඉඩම් හිමියන්ස න් හා පාරිසරික ආයතන වලින් අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා සයෝජිත 

ක්රමසව්දය 

 

1. නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීයම් ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා වූ ක්රියා 
පටිපාටිය 
 

i. RDA විසින් පිළිෙ  යුතු සැලැස්ම: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය විසින් අව්යය ව්න 

අනුමැතීන් පිළිබඳ විිකමත් ඉේලීමක් සමෙ RDA යව්  සවිස් රාත්මක නිගමාණ ව්ාග ාව්ක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. PMU ඉහ  ලිපි යේඛන සකස් කළ යුතු අ ර ප්රායශය ය යේකම් කාගයාලයට 
යේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

ii. මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරියේ  ප්රායශය ය  කාගයාලය යමම යයෝජනාව් ඇෙයීමට ලක් කරනු ලබන 
අ ර ව්යාපතති ව්ාග ා සඳහා කැඳවිය හැක. අ යාව්යය සමායලෝචන සැපයිය යුතුය 

iii. මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය විසින් අනුම  කර ඇති අ ර, ව්යතපතති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් 
ව්ුහයන් සහ අව්ම කිරීයම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය සහ 
ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය අ ර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇ . 

iv. ඇතුළත් විය හැකි යකොන්යශසි, 
 

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීයමන් පසුව් ව්යාපතතිය නිසි පරිදි භාර දීම අව්යයයේ 

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීමකින් පසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය, 

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී යකොන්ත්රාත්කරු පුශෙලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවි ා කළ යුතුයැයි අව්ධාරණය 

කරන ලදි 

• සෑම අව්සථ්ාව්කදීම යකොන්ත්රාත්කරු විසින් ව්ාහන, පදිකයින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාගෙ, 

ආරක්ෂි  ස්ථාන, යකොඩිකරුව්න් සහ රාත්රී ව්ැඩ සඳහා ආරක්ෂි  සහ පහසු මාගෙයක් සැපයිය 

යුතුය. ආයලෝකය සැපයිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම් කසල / කැණීම් ද්රව්ය මහජන / මගී ජන ාව් සඳහා අපහසු ාව්යක් යනොවිය යුතුය 

 

2. පාරිසරික ඉවත්රීමේම්  සඳහා දිස්ත්රික්  මධ්යම  පරිසර අධිකාරිය සවත ලබා දිය යුතු සයෝජිත අනුමත 

ක්රියාවලිය 

i. ව්යාපතතිය සූදානම් කිරීයම් අදියයගදී PMU හි ES සහ H &S විසින් ව්යාපතතිය අධයනය කර මධයම 

පරිසර අිකකාරිය යව්  යයෝජනාව් ඉදිරිපත් කල යුතුය . එම යයෝජනාව් තුළ ව්යාපතති ක්රියාව්ලිය තුළ 

බලපෑමට  ලක්ව්න ඉඩම්  පරිමාණය හා ව්ැනි  වියයේෂි  යකොටස් ඇතුළත් වීම ව්ැදෙත් යේ. 

ii. මූලික ය ොරතුරු ප්රය්නාව්ලිය  (BIQ) ඉහ  විස් ර සමෙ සම්පුගණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

iii. මධයම  පරිසර අිකකාරිය විසින් පාරිසරික සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් හරහා  පාරිසරික ෙැටළු 

පිළිබඳව්  ව්යාපතතිය  දැනුව්ත් කිරීම සහ පාරිසරික සංරක්ෂණ ව්ැඩ සටහන් පිළිබඳ ව්ැඩිදුර දැනුව්ත් 

කල  හැක. 

ව්යාපතතිය මගින් අනුෙමනය කළ යුතු ව්යාපතතියට අදාල  නිය්චි  යකොන්යශසි ව්ලට යටත් ව්නු 
ලැයබ්. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

vii 

 

ඇමුණුම V: අධ්යයන කණ්ඩායම 

නම  තනතුර  විමර්ශනසේ ඒ දරන තනතුර   
TDSV ඩයස් අධයයක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 
SAMS දිසානායක යේෂ්ඨ විදයාඥප / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥප 
ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥප / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥප 
අභී  ව්නසුන්දර  ව්යාපතතිය භාර නිලධාරි / රත්නපුර දිස්ත්රික්කය භූ  ාක්ෂණ ඉංජියන්රු 

ඉන්දු උපමාලි  විදයාඥප / LRRMD/NBRO  භූ විදයාඥප 

H කුසලසිරි  කාගමික නිලධාරි /ESSD/NBRO GIS / ජනෙහන දත්  / සක්ක්ෂණ 
ආධාර 

 

 

 

ඇමුණුම VI: විමර්ශන ලැයිස්තුව 

1. අයෙම නෙරයේ  සිදු වූ  නායයෑම් පිළිබඳ ජා.යෙො.ප සංවිධානයේ ක්යෂේත්ර  ව්ාග ාව් 

2. යෙෝලීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුව්න්යේ ව්ෙකීම් - ශ්රී ලංකා 

නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය - AIIB 

3. පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය - AIIB 

4. නැව්  පදිංචි කිරීයම් සැලසුම් රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය -AIIB 

 


