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1. හැදින්වීම  
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ යව්මින් එම බැංකුයේ මුලය ආධාර 

ම  ශ්රී ලංකායේ පළාත් 6ක දිස්ත්රික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීයම් ව්යාපතතියක් ආරම්භ කර ඇ . 

යමම ව්යාපතතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්යයයන් AIIB බැංකුයේ හා ලංකා රජයේ නීතිරීතිව්ලට අනුලලව් 

සිදුවිය යුතුය. ව්යාපතතියේ 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 ව්යාපතතිය  ක්රියාත්මක කිරීයම්දී AIIB 

බැංකුයේ ආරක්ෂණ ක්රමයේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥපේතිය පිළිබද මාගයෙොපයශයයන් සැපයීමයි. ව්යාපතතිය 
ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය ව්යයයන්; ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය (ජා.යෙො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපතතිය 

යව්නුයව්න් සකස ් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපතතියට අදාල පාගයව්යන් ඒ 
ආකාරයයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයග.   
 

පාරිසරික , සමාජ , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන් ව්යාපතති  ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස ්ව්න බැවින් එව්ැනි 
යව්නස ් ව්න නියච්ි   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 . 

කළු ර දිස්ත්රික්කයේ කුමරි කන්ද අසල 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 සැලැස්ම 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 ව්යාපතතියට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්යය ා තීරණය කිරීම. 
v. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක ව්න අ රතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය කිරීම 
 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානසේ සතොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය   
 

ස්ථාන අංක 04, යෙොනු අංකය-8, කළු ර දිස්ත්රික්කය, කුමරි කන්ද අසල නායයාම. 
 

 

ස්ථානීය ය ොරතුරු 
 

i. බස්නාහිර පළායත් කළු ර දිස්ත්රික්කයේ  කළු ර ප්රායශය ය  යේකම් යකොට්ඨාසයේ කළු ර දකුණ ග්රාම 

නිලධාරී ව්සම යටයත් පරිපාලනමය කටයුතු සිදු යකයග.  

ii. යමම ස්ථානයට ආසන්න ම නෙරය ව්න්යන් කළු ර නෙරයි, එය  720 m ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇ . 

iii. ස්ථානීයයේ GPS අෙය 6.345831 N, 80.575198 E. (යයොමුව්: රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය.) 

iv. ඉඩම් හිමිකාරීත්ව්ය කම්කරු යදපාග යම්න්තුව්ටත්  සහ කුමරි කන්ද ශ්රී සුදගයනාරාම විහාරස්ථානයටත් පව්තී. 
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 රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය.  

3. නායයෑම් වයයසනය පිළිබඳ විස්තරාත්මක සතොරතුරු 
 

 

අධික ව්ගෂාප නය යහේතුයව්න් 2017 මැයි මාසයේදී යමම ස්ථානයේ බෑවුම නායයාමකට ලක්වී ඇ . යමම අස්ථායී 
බෑවුම නැව්  ඇතිව්න අධික ව්ගෂාප න  ත්ව්යන් සමෙ කඩා ව්ැටීමකට ලක් වී ඇ . කුමරි කන්යශ මුදුන ප්රයශයයයන් 
යමම කඩා ව්ැටීම ආරම්භ වී ඇති අ ර (ඉහල බෑවුයම් ශ්රී සුදගයනාරාම විහාරස්ථානයේ මායිම් ප්රයශයයයන්) පහලට කඩා 
ව්ැටුණු පස් සහ සුන්බුන් බෑවුයම් පහළ ප්රයශයයට යාබදව් පිහිටි දිස්ත්රික් කම්කරු කාගයාල පරිශ්රය යව්  ෙලායෙොස ්එම 
පරිශ්රය සහ කන්ද අ ර ප්රයශයයේ    ැන්පත් වී ඇ . 
 

අවිධිමත් සිරස ්කැපීම් යමම බෑවුයම් අස්ථායී ාව්යට  ප්රධාන යහේතුව් යේ. යෙොඩනැගිලි ඉදි කිරීමට ඉඩකඩ ලබා ෙැනීම 
සඳහා දිස්ත්රික් කම්කරු කාගයාල පරිශ්රයේ  මායියමන් ක්ටග 150 ක් දිෙ දිෙ සිරස ් කැපීම සිදු කර ඇ . බෑවුයම් 
ස්ථාව්රත්ව්ය සදහා ඉදි කර ඇති සිරස ්බිත්තිය නිසි ප්රමිතියකින් ය ොර ව්න අ ර දුගව්ල ජලාපව්හන කළමනාකරණය 
සහ පාදම අදාරය ඉව්ත් කිරීම නිසා නාය යාම සදහා සුදුසු  ත්ව්යන් නිගමාණය වීම තුලින් කන්යශ ඉහල සහ පහල 
යෙොඩනැඟිලිව්ලට යමන්ම එම ප්රයශය පරිහරණය කරන ජන ාව්ටද   ගජනයක් වී ඇ . 
 
 

සිදුව් ඇති හානි යේ ස්ව්ාභාව්ය  
 

 

රඳව්ා  බා ෙැනීයම් බිත්තියේ යකොටසකට නාය යාම මගින් හානි වී ඇති අ ර, කම්කරු යදපාග යම්න්තුයේ 
යෙොඩනැඟිේලට කිසිදු හානියක් සිදු වී යනොමැ . නැව්  නැව්  කඩා ව්ැයටන සුන්බුන් මගින් සිරස් කැපීම හා 
යදපාග යම්න්තු යෙොඩනැගිේල අ ර බිම් තීරය අව්හිර වී ඇ . ශ්රී සුදගයනාරාමයේ යන්ව්ාසික 
ස්ව්ාමින්ව්හන්යසේට අනුව් සහ ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ කළු ර දිස්ත්රික් කාගයාලයේ 
ස්ථාන භාර නිලධාරී මහ ාට අනුව් ඉහල බැවුම් ප්රයශයයේ  ආ ති පැලුම් සහ විහාරස්ථානයේ ආව්ාස 
යෙොඩනැගිේයේ ඉරි ලුම් සිදු වී ඇ . යමම නාය යාම යහේතුයව්න් බැවුයම් ඉහල ප්රයශයයේ  ඇති  ාව්කාලික 
කුටියකට හානි සිදුවී තියබ්. සිදුවීම යහේතුයව්න් කිසිදු ජීවි  හානියක් සිදුවී නැ . යයොමුව් රූපය 2: ව්යාපතති 
ප්රයශයයේ  ජායාරූප. 
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රූපය 2a: කඩා ව්ැටී ඇති බැවුම් යකොටස   රූපය 2b: දිස්ත්රික් කම්කරු කාගයාල යෙොඩනැගිේල 
සහ කන්ද අ ර ප්රයශයයේ  පහලට කඩා ව්ැටුණු පස් 
සහ සුන්බුන්  ැන්පත් වී ඇති ආකාරය. 

 
 

 

රූපය 2c: පහල බැවුම් ප්රයශයය සහ දිස්ත්රික් කම්කරු 
කාගයාලය 

රූපය 2d: යකොටසක් කඩා ව්ැටුණු සිරස් රැදවුම් 
බිත්තිය. 

  

රූපය 2e: අව්දානමක් සහි  අව්ැස යෙොඩනැගිේල (කුමරි 
කන්යශ ඉහල ප්රයශයය) 

රූපය 2f: අව්දානමක් සහි   පහල බැවුම් ප්රයශයයේ   
දිස්ත්රික් කම්කරු කාගයාලය 

රූපය 2c : ව්යාපතති ප්රයශයයේ  ජායාරූප 
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රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයශයයේ  යභෞතික ලක්ෂණ සහ පිහිටීම පිළිබඳ දළ රූප සටහන 

4. පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා සම් වන විට ස න ඇති ක්රියාමාර්  
 

යමම සිදුවීයමන් පසුව් කම්කරු යදපාග යම්න්තුව් මගින් කරන ලද ඉේලීමකට අනුව් ජාතික යෙොඩනැගිලි 
පගයේෂණ සංවිධානය විසින් එම ස්ථානය පරීක්ෂා කර අව්දානම  ක්යසේරු කර තියබ්. NBRO හි කළු ර 

දිස්ත්රික් කාගයාලයට අනුව්, ඉහල බෑවුම් ප්රයශයය තුළ ශ්රී සුදගයනාරාම විහාරස්ථානයේ යෙොඩනැගිලිව්ල 
ඉරි ැලීම් හා ආ ති පැළුම් මගින් ඉහල අසථ්ාව්ර  ත්ව්යක් ඇති වී තියබ්. කළු ර දිස්ත්රික් කම්කරු 
යදපාග යම්න්තු කාගයාලයට සහ විහාරස්ථානයේ සව්්ාක්න්ව්හන්යසේට යමහි අව්දානම් මට්ටම පිළිබඳ දැනුම් 
දී ඇ . අධික ව්ගෂාප නයේ දී යෙොඩනැගිලි ව්ලින් ඉව්ත් වීමටත් NBRO හි යපර අනතුරු ඇෙවීයම් සංඥපා වලට 

ප්රතිාාර දක්ව්න යලසත්  උපයදස් ලබා දී ඇ .  
 

ඉවත් කිරීම්: ජා.යෙො.ප.ස. විසින් දැනුම් යදන ලද අව්දානම ම  දිස්ත්රික් කම්කරු යදපාග යම්න්තු කාගයාල 
යෙොඩනැගිේයේ බිම් මහල කාගයාල අංයය ඉව්ත් කර ඇ . 
 

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

පිහිටීම 
 

අස්ථායී වූ බෑවුම සායේක්ෂ ව්යයයන්  ැනි ලා ප්රයශයයක පිහිටා ඇති  “කුමරි කන්ද” නම් හුදකලා  
කඳුෙැටයක සිදු වී ඇ .  ැනි ලා භූමි ප්රයශයය යබොයහෝ දුරට නාෙරික ජනාව්ාස ප්රයශයයකි. පාසේ සහ රජයේ 

ආය න, යකෝවිල යමම ප්රයශයය තුළ පිහිටා ඇ . කඳු මුදුයන් " ශ්රී සුදගයනාරාම යබෞශධ විහාරස්ථානය” පිහිටා 
ඇ . යමම නාය ස්ථානයට ඇති  ප්රධාන පිවිසුම් මාගෙ ව්න්යන් පරණ ොලු පාරයි. ව්ග මානයේ එය ශ්රීමත් 

සිරිේ ද සිේව්ා මාව්  යලස හැදින්යේ. යමම මාගෙය සහ යකොළඹ ොේල (A2) ප්රධාන මාගෙ එකියනකට 

සමාන් රව් ෙමන් කරයි. A2 මාගෙයේ ප්රධාන මාගෙයේ සිට යමම මාගෙයට ප්රයේය මාගෙ කිහිපයක් ඇ . 
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ශ්රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානය (ඉහල බෑවුම් ප්රසශශය) 
 

කඳු මුදුයන් පිහිටා ඇති ශ්රී සුදගයනාරාම විහාරස්ථානයට ව්ැදෙත් පුරාව්තත්  ඉතිහාසයක් ඇ . ව්සර 300 කට 
යපර යමම කඳුව්ැටිය ඉන්දියායේ සිට පැමිණි යසොලීන්යේ බලයකොටුව්ක් බව්ට පත්  වූ අ ර ශ්රී ලංකායේ යව්රළ 
කලාපය ඔවුන් ආක්රමණය කයළේය. යමම ප්රයශයය පාලනය කළ වික්රමපන්ඩය රජු විසින් යමම කඳු මුදුයන් 
ඉදිකරන ලද බලයකොටුව්ක ඔහුයේ කුමරිය ජීව්ත් විය. යමම යහේතුව් නිසා යමම කඳුෙැටය “කුමරි කන්ද” යලස 
හැඳින්යේ. 
 

යසොලී පාලන කාල සීමායව්න්  පසු, යමම ස්ථානය විහාරස්ථානයක් බව්ට පත් වූ අ ර යසොලීන් විසින් විනාය 
කරන ලද  කළු ර ලංකා තිලක විහාරයේ (ව්ග මාන පූජනීය කළු ර විහාරය)  නටබුන් යමහි  ැන්පත් කර 
ඇ . දිස්ත්රික්කයේ පැරණි ම විහාරසථ්ානය  ව්න්යන් කුමාරි කන්ද විහාරස්ථානයයි. පැරණි ලංකාතිලක 
විහාරයේ සිට යෙන එන ලද ඓතිහාසික නටබුන් රැසක්  ව්මත් විහාරස්ථානයේ  ඉතිරිව් පව්තින අ ර එයට  
ඝන්ටාර  සහ ෙේ කැටයම් ඇතුළත් යේ. යශය ය ය ොරතුරු අනුව්, ප්රසිශධ කළු ර  යබෝධි ව්තක්ෂය හා 
කුමාරිකන්ද විහාරස්ථානයේ යබෝධි ව්තක්ෂය එකම ව්යස සහි  ෙස් විය. යමම ඓතිහාසික යබෝධි ව්තක්ෂය 
වික්රමපාන්ඩය  රජු විසින් යබරමයයන් රැයෙන විත් ඇ . 1950 දයකය තුළ යමම භික්කුස් පිරියව්න මනාව් 
ක්රියාත්මක වූ යබෞශධඅධයාපනික මධයස්ථානයකි. 1970 දයකයේ දී සිදු වූ නාෙරීකරණය යහේතුයව්න්, 

අයනකුත් යබෞශධ විහාරසථ්ාන සංව්ගධනය කිරීම සහ ජන ාව්යේ අව්ධානය අඩු වීම නිසා යමම විහාරය 
හුයදකලා විය. ව්ග මානයේ එක් භික්ෂුව්ක් විහාරස්ථානයේ  ව්ාසය කරයි. යමම විහාරස්ථානය ධගමයාලා , 
ස්තුප , පුරාණ යබෝධි ව්තක්ෂය, ආරණය , විහාර මන්දිරය සහ ආදි යබෞශධ විහාරස්ථානයක අඩංගු සියලුම 
සිශධසථ්ාන ව්ලින් අංෙසම්පූගණ විහාරයක් යේ. අයේනික යසෞන්දගයාත්මක සුන්දර බව් , සන්සුන් පරිසරය 
සහ මුහුයශ ක්ෂිතිජය ම  කදිම දගයනයක් යමම කඳුව්ැටියේ සිට දගයනය වීම නිසා  යමම ස්ථානයේ පිහිටි 
විහාරය  සුවියයේෂී මංසලකුණක්  යේ. 
 

ව්ගථමානයේදී  යමම විහාරස්ථානය ආෙමික සිශධසථ්ානයක් යලස ප්රයශයයේ  යව්යසන යබෞශධයන්ට හට  
යසේව්යක් සිදු කරනු ලබයි.  යපෝය දින යශයන පැව්ැත්වීම, දහම් යශයන පැව්ැත්වීම, කටින පූජා(ව්ැසි සමයේ 
කැපව්න ස්ව්ාමින්ව්හන්යසේලා යව්නුයව්න් සිදු කරනු ලබන පුජාව්න්) ව්ැනි වියයේෂ ආෙමික පූයජෝත්සව්යන් 
ව්ැනි ආෙමික ව්ැඩසටහන් රාශියක් සිදු කරනු ලබන අ ර යබෞශධ දරුව්න් යව්නුයව්න් ඉරුදින දහම් පාසේ 
පැව්ැත්වීම ද විහාරස්ථානය යක්න්ද්ර  කර ෙනිමින් ෙයම් සුභසාධන ක්රියාකාරකම් කිහිපයක්ද  ක්රියාත්මක කරනු 
ලබයි. විහාරස්ථානය ආශ්රි ව් සිදුව්න ආෙමික, සංසක්තතික සහ සමාජීය ක්රියාකාරකම් රාශියක් සඳහා නිව්ාස 
50ක් පමණ සහභාගී යේ. 
 

දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලය (පහළ බෑවුම) 
 

කම්කරු හා කම්කරු සබඳ ා යදපාග යම්න්තුයේ දිස්ත්රික් කම්කරු කාගයාලය පිහිටා ඇත්යත් අව්දානමට 
ලක්වූ පහළ බෑවුයම්ය. යමම යෙොඩනැගිේල මහේ යෙොඩනැගිේලක් ව්න අ ර  පළමු මහල බස්නාහිර පළායත් 
නියයෝජය යකොමසාරිස්ව්රයායේ කාගයාලය ව්න අ ර යදව්න මහල දිස්ත්රික් කගමාන් යාලා පරීක්ෂක 
ඉංජියන්රු කාගයාලය පිහිටා ඇ . මුළු කාගය මණ්ඩලය තිස් යදයනකුයෙන් සමන්වි  ව්න අ ර මුරකරුව්කු  
යයොදව්ා යනොමැ . ප්රධාන ව්යයයන් ආය නය විසින් ශ්රමය  ආශ්රි   යසේව්ා සැපයීම සිදු කරන අ ර , 30%ක  
ETF නිදහස් කිරීම, මියගිය පුශෙලයන්යේ EPF මුදේ ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි. යමම යසේව්ාව්න් ලබා ෙැනීම 
සඳහා දිනකට මිනිසුන් 100 ක් පමණ පැමියණ්.  ව් ද, සඳුදා සහ බදාදා යන දිනයන්හිදී කම්කරු පරීක්ෂණ 
සඳහා ජන ාව් යමම කාගයාලයට පැමියනන අ ර  දිස්ත්රික්කයේ සිටින කම්කරුව්න්යේ  සියලුම ව්ාග ා යමම 
ස්ථානයේ  බා  ඇ . 
 

 

වර්තමානසේ පවතින අවදානම් මට්ටම 

දිස්ත්රික් කම්කරු කාගයාලය හා විහාරස්ථානය පිහිටන බෑවුම ව්ග මානයේ ඉ ා අව්දානමකට  හා ඛාදනයට 
ලක්ව් ඇ . ජා.යෙො.ප.සං.යේ  විමගයනයට අනුව්, බෑවුයම් ආ ති පැළුම හා අස්ථායි යකොටස් යහේතුයව්න් 
අනාෙ  නාය යායම් අව්දානමක් ඇති අ ර  දිස්ත්රික්  කම්කරු කාගයාල යෙොඩනැගිේයේ කටයුතු හා ජන ාව්ද   
පහල බැවුයම් නිව්ාස කිහිපයකටද අව්දානමක් ඇති කරයි  . 
ක්ට අම රව් ඉහළ බෑවුම්  ප්රයශයයේ  ව්ැදෙත් ඓතිහාසික යබෞශධ විහාරයක් ව්න කුමාරිකන්ද විහාරයද ඉහළ 
අව්දානම් ඛාණ්ඩය  යටයත් යශ්රේණිෙ  කර ඇ . විහාරස්ථාන භූමියේ ඇති ආ ති පැළුම නිසා ආෙමික 
සිශධසථ්ාන, ව් ාව්න්  සහ විහාර  යෙොඩනැගිේලට දැඩි අව්දානමක් එේල වී ඇ . විහාරස්ථානයේ ව්ුහයන්ට  
හානි සිදුවීම යහේතුයව්න් ඉදිරියේදී විහාරය  ආෙමික ව් ාව්න්  සඳහා නුසුදුසු විය හැකි අ ර විහාරස්ථානයේ 
ව්ැදෙත් ආෙමික කටයුතු සදහා පැමියණන එම ප්රයශයයේ බැතිමතුන් යකයරහි බලපෑම් ඇතිවිය හැක. 
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 ව්ද, කම්කරු යදපාග යම්න්තු යෙොඩනැඟිේල හා අව්දානම්  බෑවුම අ ර ඇති බිම් තීරය  සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් යව්  පිවිසීම සඳහා යදපාග යම්න්තුයේ යසේව්ාලාභින්  විසින් සාමානයයයන්  භාවි ා කරනු 
ලැයබ්.නාය යාම් මගින් යමම බිම් තිරයට  බාධාව්න් එේල විය හැකි අ ර, හදිසියේ නාය යාමට ලක් වුව්යහොත් 
එහි  ප්රතිඵලයක් ව්යයයන් ජිවි  හානි පව්ා සිදු විය හැක. 
 

6. වයාපිති ක්රියාකාරකම් සහේතුසවන් බලපෑම් ඇතිවිය හැකි අවට පරිසරසේ සංසේදී ඒකකයන් පිළීබඳ සකටි 

හැඳන්වීමක්. 
 

ඉහ  පැහැදිලි කළ පරිදි, යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානය කඳු බෑවුම් සහි  ප්රයශයයක පිහිටා ඇ .. 
නාය යාමට ලක් වූ ඉහල බෑවුම් ප්රයශයය  විහාරස්ථ භූමියක්  ව්න අ ර, නාය යාමට ලක් වූ පහළ  බෑවුම් ප්රයශයය දිස්ත්රික්  
කම්කරු කාගයාලීය ප්රයශයය ව්න අ ර  යමම භූමි  යදකම ඉදිකිරීම්  අදියයගදී අව්දානමකට ලක් යේ. ව්යාපතති 
ක්රියාත්මක කිරීයම්දී බලපෑමට ලක්විය හැකි අංෙ සහ යසේව්ාව්න්: 
  
i . දිස්ත්රික්  කම්කරු කාගයාලයට පැමියණන කාගය මණ්ඩලය හා ජන ාව් 

ii. ස්ව්ාමින්ව්හයසේලා, ව්න්දනාකරුව්න්, යබෞශධ විහාරයේ බැතිමතුන් සහ ආෙමික ක්රියාකාරකම්  

iii. විහාරස්ථානයේ ව්ැදෙත් ඓතිහාසික ව්න්දනා යෙොඩනැගිලි සහ ස්මාරක 

iv. අව්ම කිරීයම් ස්ථානයට සක්ප නියව්ස්ව්ල පදිංචි කරුව්න්  

v. ඉරු දින දහම් පාසයේ දරුව්න් 

vi. සිරිේ ද සිේව්ා මාගෙයේ මගීන් සහ පදිකයින් 

7. වයාපිතිය යටසත් සයෝත ත පිළිසකර කිරීසම් ක්රියාමාර් යන් 
 

යයෝජි  අව්ම කිරීයම්  කටයුතු මගින් යබොයහෝ දුරට අව්ධානයට ලක් යකයරනුයේ i) බෑවුයම් ජයාමිතිය යව්නස් 
කිරීම  සහ රැදවුම් බිත්තිය යක්තිමත් කිරීම්  මගින් බෑවුම යව්නස් කිරීම ii) මතුපිට ජලාපව්හන ව්ැඩි දියුණු කිරීම 
සහ iii) මතුපිට ඛාදනය පාලනය කිරීම. 

8. වයාපිති ප්රසශශය හා සම්බන්ධ් සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා  ැනීම 
 

8.1 හිතකර බලපෑම 
 

යමම බෑවුයම් අව්ධානම්  ත්ත්ව්ය අව්ම කිරීම මගින් අව්ට ප්රයශයයට ඇතිව්න හි කර බලපෑම පහ  පරිදි යේ. 
 

බෑවුයම් පව්තින අව්ධානම සහ ව්ත්මන් උපද්රව්  ත්ව්යන් යහේතුයව්න් දිස්ත්රික් කම්කරු යදපාග යම්න්තුයේ 
කාගයමණ්ඩලයට  සහ ප්රයශයයේ  බැතිමතුන් හට  මානසික පීඩනයන්  හා දුෂ්කර ාව්යන් නිගමාණය වී තියබ්. 
අව්ම කිරීයම්  කටයුතු ඔවුන්යේ මානසික පීඩනය ලිහිේ කරනු ඇ . එයමන්ම විහාරස්ථානය සුරක්ෂි  
ස්ථානයක් වීයමන් බැතිමතුන්ට ආරක්ෂි  පරිසරයක් තුල ආෙමික ව් ාව්න් ව්ල යයදීමට හැකි  ව්නු ඇ . 
 

කම්කරු යදපාග යම්න්තුයේ දැනට  ාව්කාලිකව් ස්ථානෙ  කර ඇති කාගයාල අංයයන් නැව්  එහි මුේ 
ස්ථානය යව්  ආපසු යෙන යා හැකි අ ර සුරක්ෂි  ව්ටපිටාව්ක් තුල  යසේව්ය  කළ හැකිය. යයෝජි  ව්ුහාත්මක  
අව්ම කිරීයම් කටයුතු  මගින්  බෑවුයම්  ස්ථාව්රත්ව්ය ව්ැඩි කිරීයමන් කම්කරු කාගයාල පරිශ්රයේ කාගය 
මණ්ඩලයේ සහ යසේව්ා ලාභීන්යේ ආරක්ෂාව් සැලකිය යුතු යලස ව්ැඩි කරනු ඇ . 
 

8.2 අහිතකර බලපෑම 
 

අව්ම කිරීයම් කටයුතු සාමානයයයන්  බෑවුම අසථ්ාව්ර වීයමන්  අව්දානමට ලක් වූ බෑවුම් යකොටසින්  දැනටමත් 
බාධා ඇති ප්රයශයයට පමණක්  සීමා වී ඇ . එමනිසා, අහි කර  බලපෑම් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන 
අදියරට සහ එම ප්රයශයයට පමණක්  සීමා යේ. 
 

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

ව්යාපතති ක්රියාකාරකම් සඳහා සැලසුම් කර ඇති භූමිය විහාරස්ථානයට  හා කම්කරු යදපාග යම්න්තුව්ට අයත් 
යේ. යමම ව්යාපතතිය මගින් හිමිකරුට විහාර භූමියේ අයිතිය අහිමි යනොව්න අ ර, යෙොඩනැගිලි ඉව්ත් කිරීමක් 

අව්යය  යනොයේ. 
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8.2.2 ශාක හා සත්වයින්ට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

අධයනය  ප්රයශයය තුළ සැලකිය යුතු යලස පාරිසරික යහෝ ජජව් විදයාත්මක  ව්ාසභූමි යනොමැති යහයින් , 
ඒව්ාට කිසිදු බලපෑමක් යනොමැ . 
 
 

8.2.3 ප්රසශශසේ ජලවහන රටාවට සිදුවිය හැකි බලපෑම 
  

ප්රයශයයේ ජලාපව්හන රටාව්කට යව්නසක් සිදු යනොයේ. 
 
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනසේ බලපෑම සහ  ංඟා පතුසේ සිදුවන සවනස්වීම 
 

යයෝජි  අව්ම කිරීයම් කටයුතු යබොයහෝ දුරට ඉහළ බෑවුම්  ප්රයශයය තුල සිදු කිරිමට අව්දානය යයොමු  යකයග. 
බෑවුයම් හැඩය යව්නස් කිරීම මගින් වියයේෂයයන් ව්ැසි සමයේදී  ඛාදනයට ලක් වීයම් අව්දානම  ව්ැඩි විය හැකි 
අ ර කැණීම් මගින් වියාල සුන්බුන්  අතිරික් යක් ජනනය  යේ. එබැවින් යමම ස්ථානයේ බෑවුම ඛාදනයට 
ලක් වීයම්  අව්දානමක්  ඇති යේ. 
 

 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම 
 

යමම සථ්ානය ආශ්රි ව් ඇළ යේලි යනොමැති බැවින්  ජල දූෂණ  බලපෑම ව්ැදෙත් යනොයේ. 
 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමාසේ දී අක්රමවත් (එලිමහන් ස්ථාන වල) වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට අපද්රවය එකතු 

වීමට ඇති ඇති හැකියාව  
 

ව්යාපතති ස්ථානය ඉදිකිරීම් සහි  ප්රයශයයක පිහිටා ඇති බැවින් එළිමහන් ස්ථාන ව්ල ව්ැසිකිලි භාවි ය අව්ම 
යේ. 
 

8.2.7 පහල  ංඟා ප්රසශශසේ ජලය භාවිත කරන්නන්ට සිදුවන බලපෑම  

 
ව්යාපතති ස්ථානයට  ආසන්නයේ  දිය ඇේලක් යහෝ දිය උේපත් යනොමැ . එබැවින් ෙංඟා ජලය සඳහා කිසිදු 
බලපෑමක් නැ . 
 

8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීසම්  ැටළු 
 

ඉදි කිරීම් කාලය තුළදී ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් නිසි යාන්ත්රණයක්  යනොතිබුව්යහොත් පරිසරය දූෂනය 
වීයමන්  බලපෑම් ඇති විය හැකිය. ව්යාපතති ස්ථානය  පිහිටා ඇත්යත් මාගෙයට ආසන්නයේ  ව්න අ ර  රජයේ 
කාගයාලය හා විහාරසථ්ානය  නිසි යලස ඝණ අපද්රව්ය  කළමනාකරණය යනොකිරීම නිසා මහජනයාට  
අප්රසන්න භාව්යක් හා  , දතයය  දූෂණය ඇති 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 අධික යලද ව්ාදු දූෂනයට යහේතු ව්න දූවිලි හා ව්ායු දූෂණ කාරක ඇති කරයි. යමමගින් 
කම්කරු කාගයාලයේ කාගය මණ්ඩලය හා යසේව්ා ලාභීන්  යකයරහි ව්ායු දූෂණයයන්  බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 
ව්යාපතති ස්ථානය  ආසන්නයේ කම්කරු කාගයාලය පිහිටා ඇති බැවින්  එයින් යසේව්ය ලබා ෙැනීමට පැමියණන 
සැලකිය යුතු ජන සංඛයාව්ක්  සතජුව්ම ඉහල ව්ායු දුෂණයට නිරාව්රණය වීයම් අව්දානමක් පව්තී. 
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8.2.10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි තත්ත්වයන් සහේතුසවන් ස ොඩනැගිලි 

වලට හා යටිතල පහසුකම් වලට සිදුවිය හැකි හානි 

 

ඉදිකිරීම් උපකරණ ව්ලින් යබ්ද සහ කම්පන ඇති වීම සාමානය  ත්ත්ව්යකි. විහාරසථ්ානය හා දිස්ත්රික්  කම්කරු 
කාගයාලය ආසන්නයේ  ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුව්න බැවින් අධික යබ්දයයන් ව්න බලපෑම පිළිබඳව් අව්ධානනය 
යයොමුකල යුතුය. යන්යත්රෝපකරණව්ලින් ජනනය ව්න යබ්දය මගින් විහාරස්ථානයේ ආෙමික කටයුතු ව්ලට 
සහ දිස්ත්රික්  කම්කරු කාගයාලයේ යසේව්ාව්න් ව්ලට බාධා පැමිණිය හැක. එබැවින් යමම ඉදිකිරීම් භූමියේ 
යන්යත්රෝපකරණ ව්ලින් නිකුත් ව්න අධික යබ්දය යකයරහි අව්ධානය යයොමුකල යුතුය. 
 

බර යන්යත්රෝපකරණ ක්රියාත්මක කිරීයමන් ඇතිව්න කම්පනය විහාරස්ථානයේ සහ දිස්ත්රික්  කම්කරු 
කාගයාලයේ  යෙොඩනැගිලිව්ලට බලපෑම් ඇතිකරයි. එහි ප්රතිඵලයක් යලස බිත්ති පුපුරායාම හා කඩා ව්ැටීම 
ව්ැනි ව්ුහාත්මක බලපෑම් සිදුවිය හැක. එබැවින් යමම ව්යාපතති ස්ථානීයයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලින් සිදුව්න 
කම්පන කම්පන බලපෑම් පිළිබඳව් වියයේෂ අව්ධානය යයොමුකලයුතු යේ.  
 

8.2.11 වැඩබිසම් සසේවකයින් හා අවට ප්රසශශවාසීන් අතර ඇතිවිය හැකි සනොසන්සුන් තත්ත්වයන් 
 

ව්යාපතති ස්ථානයේ  යසේව්කයන් සහ දිස්ත්රික්  කම්කරු කාගයාලයේ කාගය මණ්ඩලය, විහාරස්ථානයේ 
බැතිමතුන් සහ අව්ට ජීව්ත් ව්න පදිංචිකරුව්න් අ ර  ආරවුේ ඇති විය හැක. රියදුරන් සහ ව්යාපතති ස්ථානයේ  
ශ්රම  බලකාය අ ර ව්ාහන නැව්ැත්වීයම් ඉඩකඩ සම්බන්ධ ෙැටළු ඇතිවිය හැකිය. 

 

8.2.12 සසේවක සන්වාසික කඳවුරු සහ අසනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන් 
 

කම්කරුව්න්යේ යන්ව්ාසික ස්ථාන  ේයාපතති ස්ථානයට සක්පව් පිහිටුව්ා ඇ  ඇ ැම්විට යකොන්ත්රාත්කරු 
ආසන්නයේ ඇති නිව්සක් කුලී පදනම ම  ලබා ෙැනීමට යපළයඹනු ඇ .  ාව්කාලික යන්ව්ාසික ස්ථාන 
සාමානය ජන ාව් ව්ාසය කරන ෙම්මානය තුලින් සපයා ෙැනීමට යයොමුව්නු ඇ . විධිමත් කඳවුරු 
කළමානකරණ ක්රමයේද අනුෙමනය යනොකලයහොත් කම්කරු ෙැටළු, යපොදු පහසුකම් හුව්මාරු කරෙැනීයම්දී 
යනොසන්සුන්  ත්ත්ව්යන්, ඔවුන් අ ර ඇ ැම් සමාජ ෙැටළු  හා අපද්රව්ය කළමානාකරණය පිළිබඳ ෙැටළු 
ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහලය.  
  ාව්කාලික යන්ව්ාසික ස්ථාන ව්යාපතති භූමියට ඉ ා ආසන්නයේ ඉදිකරණු ලැබුව්යහොත් ඝන අපද්රව්ය, 
අක්රමව්ත් මල අපව්හන පශධති කළමානකරණය පිළිබඳව් ෙැටළු ඇති විය හැකිය. එබැවින් එව්ැනි  ත්ත්ව්යන් 
පිළිබඳව් අව්ධානය යයොමුකල යුතුය. 

. 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අතරතුර ප්රසශශවාසීන් වැඩබිමට පිවිසීම සහේතුසවන් ඔවුන්ට මුුනන දීමට සිදුවිය හැකි 

අවධ්ානම් තත්ත්වයන්  
 

හෑරිමට, යපොයලොව් විදීමට  සහ කැණීමට භවි ා ව්න අධික අව්දානම 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 හැකි අවධ්ානම් තත්ත්වයන් 
 

බෑවුයමහි සුන්බුන් ෙලන මාගෙයේ ෙේ  ැන්පත් වීම නිසා බාධක රැසක් ඇති වී ඇ . යමම ෙේ පිපිරීමට 
පුපුරණ ද්රව්ය  යයොදාෙ  හැකි ව්න අ ර එම ද්රව්ය  අනාරක්ෂි  යලස භාවි  කිරීම  යහේතුයව්න් අව්දානමක් මතු 
විය හැක. යමම යමයහයුම් අව්දානම්  බෑවුම් ම  සිදු කළ යුතු බැවින් අවිධිමත් පුපුරණ ද්රව්ය භාවි ය    හා 
පාෂාණ යකොටස් ව්ලින් අනතුරු සිදු වීයම් අව්දානම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 

 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු හා මහජන ආරක්ෂාව :මාර් ය භාවිතා කරන මගීන්ට ඇති අවධ්ානම 

 

ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලබන  අව්ධියේදී ඉදිකිරීම් කටයුතු සීමි  ඉඩකඩක් තුළ කාගයබහුල රජයේ 
ආය නයනකට යාබදව් සිදු කරනු ලබන බැවින්  යමම අව්කායය තුල  නි රම යන්යත්රෝපකරණ , බුේයඩෝසග 
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, ට්රක්  රථ ආදිය ෙමන් කිරීයමන්  බාධා වීම් ඇති යේ . යමම  යන්යත්රෝපකරණ සහ ඉදිකිරීම් ව්ාහන මගින්  
මහජන ාව් හා කාගය මණ්ඩලය යකයරහි අව්දානමක් මතු විය හැකිය. 
 

8.2.16 වයාපිති කාල සීමාව තුල සසේවක ආරක්ෂාව  
 

ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපකරණ මගින් අනතුරට ලක් වීයම් අව්දානම ඕනෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයකට යපොදු 
යේ. යකොන්ත්රාත්කරුව්න් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා බාලව්යස්කාර කම්කරුව්න් (ළමයින්) යයදවීයමන්, 

ඔේනට බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවීයම් අව්දානමක් ඇ . 

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

සසේවාවන්. 
 

ව්යාපතති ස්ථානය නිරීක්ෂණය කරන අ රතුරදී   කුමරිකන්ද විහාරයේ විහාරාධිපති නායක ස්ව්ාක්න්ව්හන්යසේ 
ව්න පූජය හක්මන තිලකසිරි ස්ව්ාක්න් ව්හන්යසේ සහ දායක සංෙමයේ සභාපති; එස්. මශදුමබණ්ඩාර මහත්මිය 

යන අයයෙන් කරුණු පිළිබඳව් විමසීමක් සිදු කරන ලදී . ඔවුන් පව්සන අන්දමට යමම අව්දානම්  ත්ව්ය  නිසා 
විහාරය භූමිය ඛාදනයට ලක්වීයම් බලපෑමක් ඇති අ ර  එහි ප්රතිඵලයක් ව්යයයන් කඳු මුදුයන් ඉඩම් ප්රමාණය 

අඩුවීම සිදු වී ඇ  . බෑවුයම් අස්ථාව්රත්ව්ය නිසා විහාර පරිශ්රයේ  රැඳී සිටීම අනාරක්ෂි  යේ.  
 

.බස්නාහිර පලාත් කලාප අංක 2 හි  නියයෝජය  කම්කරු යකොමසාරිස් ව්න  R.W.M. යපොඩිනිලයම් මහ ායෙන්  
කරුණු රැස් කල අ ර  ඔහු පව්සන පරිදි නව්ා ැන් පහසුකම් සඳහා කම්කරු කාගයාල පරිශ්රයේ  ඉඩ ලබා යනොදී 
ඇ  . යකොන්ත්රාත්කරු විසින්  විදුලි ොස්තු සහ ජලය පිරිව්ැය සඳහා පිරිව්ැය ව්න්දි යෙවිය යුතු ව්න අ ර  ශ්රම  
බලකායේ  පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු සඳහා කම්කරු කාගයාලයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවි ා කළ හැකිය. 
යසේව්ක බලකායේ  සහ කම්කරු කාගයාලයේ කාගයමණ්ඩලය අ ර රථ ව්ාහන නැව්ැත්වීම සම්බන්ධයයන් 
ආරවුලක් ඇති බව්ටද  ඔහු අව්ධාරණය කයළේය.  ව්ද බෑවුයම් නාය යාම  යහේතු යකොට යෙන ව්රින් ව්ර කාණු 
පශධතිය අව්හිර වීයමන් බාධා ඇති  ව්න බව් හා ෙස ්කඩා ව්ැටීම සිදු විය හැකි බැවින්  බියට පත්ව් සිටී. 
 

ව්යාපතතියේ  ව්ත්මන් මට්ටයම් අව්ධානම, අයේක්ෂි  අව්ම කිරීම, අරමුදේ සැපයීයම් යාන්ත්රණය  සහ ව්යාපතති 
ස්ථානයට  පිවිසීමට ඉඩම් භාවි ා කිරීම සඳහා අව්යය  ඉදිකිරීම්, යන්යත්රෝපකරණ  යෙනයාම පිළිබඳව් 
ස්ව්ාමින්ව්හන්යසේ , නියයෝජය  කම්කරු යකොමසාරිස් සහ බැතිමතුන් දැනුව්ත් කරන ලදී. ව්දුරටත්, ව්යාපතතියේ  
ප්රතිලාභ, ඍණාත්මක සහ ධනාත්මක පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් යන යදකම ඔවුන්ට පැහැදිලි කරන ලදි. 
 

යමම ව්යාපතතියට කරයෙන යාමට අව්යය පහසුකම් සැපයීම සඳහා  සියලු පාගය්ව්යන් කැමැත් ක් දැක්වූ අ ර 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා විහාරස්ථාන භූමියේ සහ දිස්ත්රික්  කම්කරු කාගයාල පරිශ්රයේ  පහසුකම් සහ ඉඩම් ලබා 
දීමට එකඟ විය. 
 

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

 (සයොමුව: ඇමුණුම I - උපසශශන සසේවා) 

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

සහෝ මැදිහත්වීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් සහෝ අවදානම් ඇතිවන අංශයන් 
 

මහජන ාව්ට විව්ත ව් පිහිටි ස්ථානයක ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන අ ර ව්යාපතති ස්ථානයට  පහල 
බෑවුයමන් (කම්කරු යදපාග යම්න්තුයේ  පරිශ්රය හරහා ) යහෝ පන්සල භූමියයන්  (ඉහල බැවුයම් )පිවිසිය 
හැකිය. ඉදිකිරීම් ශ්රම බලකාය හා යන්යත්රෝපකරණ සඳහා  යමම යපොදු ප්රයේය මාගෙය භාවි ා කිරීමට සිදු යේ. 
 ව්දුරටත්, සීමා සහි  පරිසරයක් තුළ යමයහයුම් කටයුතු සිදුකිරීමට සිදුව්නු ඇ . යමම  ත්ත්ව්ය යටයත් 
ඉදිකිරීම් ව්යාපතතිය තුළදී, සමාජීය අව්දානමක්, ආරක්ෂි  ෙැටළු සහ ප්රයේයය, ව්ාහන නැව්ැත්වීම, ජල 
පහසුකම්, විදුලිය ව්ැනි යපොදු පහසුකම් භාවි ා කිරීම සඳහා ප්රායයෝගික ෙැටළු මතු යේ. 
 

10.1 ජලය සහෝ සතත් බිම් සඳහා වන බලපෑම් (ඇල මාර්  වල අපද්රවය එකතු වීසමන් සිදුවන  ැටළු). 

නායයාම් ස්ථානසේ ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුළන් දිගුකාලීන බලපෑම් සහ වියහැකි බලපෑම සහ අවදානම් 

තත්ත්වය 
 

යමම සථ්ානයට ආසන්නව්  ජල මාගෙ යනොමැති බැවින්, එය යනොගිනිය හැකි  රම්  ව්නු ඇ . 
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10.2 ඛාදන ක්රියාවලිය ආරිත බලපෑම් හා  ංඟා පතුසේ සිදුවන සවනස්වීම්  
 

ව්ැසි සහි  කාලගුණය තුළ අයේක්ෂි  ව්ැඩ කටයුතු සිදුකළයහොත් ඉහල බෑවුම් ප්රයශයය ම  සිදුව්න ඛාදන බලපෑම් ඉහළ 
ව්න අ ර  ය ත් කාලව්ලදී  ඉහළ   ාව්කාලික ඝන ද්රව්ය සහි  ජලය ජල කාණු ව්ලට ඇතුේ විය හැක. 
 

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

මාර්  අහිමි වීම, වාහන තදබදය) 
 

ව්යාපතති ස්ථානය අභයන් ර  පරිසරයක් තුල පිහිටීම නිසා  සම්පූගණ යහෝ අගධ ව්යයයන්  මාගෙය ව්සා දැක්ම අව්යය  
යනොයේ. යකයසේ යව් ත් පාසැේ යදකක් ,රාජය  ආය න  සහ යකෝවිලක් එම ස්ථානයට ආසන්නව් පිහිටි නිසා 

යන්යත්රෝපකරණ එහා යමහා යාම, ද්රව්ය ප්රව්ාහනය මගින් මාගෙයේ පදිකයින් හා මගී ජන ාව් යව්  බාධා ඇති කරනු 
ඇ  . 
 

10.4 සපොදු සසේවා සැපයීසම්දී පහල ප්රසශශයට සිදුවන බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්රවය ඉවත් කිරීම, විදුලිය 

සැපයීම, ආදිය) 
 

පහල ප්රයශයයේ  යසේව්ා සැපයීම යකයරහි කිසිදු බලපෑමක් නැ . 
 

10.5 සත්ව හා ශාක විසශේෂ වලට සිදුවන පාරිසරික, ජජව විදයාත්මක බලපෑම්  
 

අධයයනය ප්රයශයය තුළ සැලකිය යුතු පාරිසරික යහෝ ජජව් විදයාත්මක  ව්ාසභූමි යනොමැති බැවින්  ඒව්ාට කිසිදු 
බලපෑමක් නැ . 
 

10.6 ප්රසශශසේ ජලවහන රටාව මත ඇති කරන බලපෑම 
  

 

ව්යාපතති ප්රයශයය සීමා කර ඇති බැවින් සැලකිය යුතු යනොයේ. 
 

10.7 ඉදිකිරීම් කාලසීමාසේ දී අක්රමවත් (ඒලිමහන් ස්ථාන වල) වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට අපද්රවය එකතු වීමට 
ඇති ඇති හැකියාව 
 

ආසන්නයේ ජල මාගෙ යනොමැති වීම නිසා ශ්රම බලකාය මගින් අක්රමව්ත් (එලිමහන් සථ්ාන ව්ල) ව්ැසිකිලි 
භාවි ය නිසා ජලයට මළද්රව්ය එකතු වීයමන් ජලය මගින් යලඩයරෝෙ යබෝවීම අයේක්ෂා යනොයකයග. 
 

10.8. ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම සහ ජලය අපවිත්ර වීම  
 

ඝන අපද්රව්ය මගින්  පස දූෂණය විය  හැකි අ ර, ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි යලස බැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණයක්  
යනොපැව්තුනයහොත් විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති යේ. එම නිසා ඝන අපද්රව්ය  කළමනාකරණය පිළිබඳ පරිසර 
බලපෑම් ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 
 

10.9 ඉදිකිරීම් භූමියට ආසන්නව වාසය කරන ඉහල හා මධ්ය වශසයන් අතිවිය හැකි අවධ්ානම් තත්ත්වයන් 

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

ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා මහජන ආරක්ෂාව්, යබ්දය සහ කම්පන බලපෑම්,කම්කරු කාගයාලයේ යෙොඩනැගිලිව්ල 
සහ පන්සයේ යෙොඩනැගිලි ව්ල පැළුම් ඇති වීයම් ඉහළ අව්ධානමක් පව්තී. 
 

10.10 නැවත ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රසශශය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අසනක් ස්ථාන  
 

යමම සථ්ානය සඳහා අව්යය  යනොයේ. 
 

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

 

ව්යාපතති ස්ථානයට පිවිසීම සඳහා රථොල සහ යපොදු පහසුකම් ආදිය භාවි ා කිරීම  දූවිලි, යබ්දය හා කම්පනය නිසා 
කම්කරු කාගයාලයේ කාගයයන් අගධ ව්යයයන් පීඩාව්ට පත් කරනු ඇ . 
 

10.12 වැඩබිම තුලට සාමානය පුශ ලයින් ඇතුේ වීසම් සහෝ හරහා  මන් කිරීසම් අවශයතාවය. 
 

ව්යාපතතිය මගින්  බලපෑම් ඇති ව්න ප්රයශයය මහජන ාව් (විහාර හා කම්කරු කාගයාල) සමඟ ස්ථානෙ  වී ඇති අ ර 

එබැවින්  ක්රියාකාරී යන්යත්රෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය හා පුපුරණ ද්රව්ය භාවි ා ව්න බැවින් හානි සිදුවිය හැකිය. 
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10.13 සසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ  ැටළු - සකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා සම්මත ගිවිසුම් ඉක්මවා යන විසශේෂිත 

H & S (සසෞඛය හා සුරක්ෂිතතා) ක්රමසේදයන්. 
 

ශ්රම බලකාය පහ  දැක්යව්න අධි අව්දානම් අව්ස්ථාව්න්ට නිරාව්රණය විය හැක. 
 

i. විවිධාකාර ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා බෑවුම නිරන් රව්ම ඉහල පහල ෙමන් කිරීමට සිදුවීම 
යහේතුයව්න් අස්ථාව්ර බෑවුම් ම  ව්ැඩ කිරණ කම්කරුව්න්ට අව්දානම්  ත්ත්ව්යන්ට මුහුණ දීමට 
සිදුයේ.  

ii. ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපකරණව්ලින් ඇතිව්න අව්දානම 
iii. නායයෑම් ආපදා අවදානම 

 

10.15 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී සලස ශ්රමය සයොදා  ැනීම  
 

ව්ැඩ කරන  ත්ත්ව්යන් සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් ාක්රයේකයේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනූව් ළමා ශ්රමය 
සහ බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම සවිස් රාත්මකව් දක්ව්ා ඇ . 
 

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

11.1 වයාපිතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

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  
 

කළු ර නෙර  සභායව්හි සැලසුම් කමිටු විසින් යමම ව්යාපතතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 
 

11.2 අදාල ස්ථානසේ වයාපිතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වන අනුමැතිය. 
 

i. ශ්රී සුදගයනාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්යේ අනුමැතිය  . 
ii. කළු ර දිස්ත්රික් කම්කරු යදපාග යම්න්තුයේ යකොමසාරිස්තුමායේ අනුමැතිය. 

 

11.3 මධ්යයම පරිසර අිකකාරිය, වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තු 

අනුමැතිය. 

 

මධයයම පරිසර අධිකාරිය (CEA) අනුව්, යමම ප්රයශයය සංයේදී කලාපයක් යනොව්න අ ර ඒ අනුව් CEA අනුමැතිය 
අව්යය යනොයේ. ව්නාන් ර යව්න් කිරීම සහ ව්නජීවී ව්ාසස්ථාන යනොමැති යහයින් ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් හා 
ව්නජීවී සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් අනුම  කිරීම අව්යය යනොයේ. 
 

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  ව්ලේලාවිට  ප්රායශය ය  සභායේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

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

යේකම් හරහා අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

v. ඉදිකිරීම් සඳහා අව්යය විදුලි බලය සඳහා ශ්රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රායශය ය කාගයාලයයන් 

අනුම  කිරීම අව්යය යේ. 
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11.5 පුශ ලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ස න් අනුමැතිය  ැනීම / විසරෝධ්තා සනොමැති බව/ නීතයානුලවලව බැඳුණු 

එකඟතාවයන්. 
 

ව්ූහයන් ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ැඩ සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිර  වීමට කිසිදු බාධාව්ක් 

යනොකරන බව්ට විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්යේ, කළු ර දිස්ත්රික් කම්කරු යදපාග යම්න්තුයේ 

යකොමසාරිස්තුමායේ  සහ ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් අධිකාරිය අ ර නී යානුලලව් බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. 

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

 

ව්ගුව් 1: අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල නියමය 
 

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 කිරීසම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

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

 

 

 

අනුම  කිරීම 
 

මාසය 1 
 

මාසය 2 
 

සතිය 
1  

සතිය  
2 

සතිය  
3 

සතිය  
4 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

වයාපිති ක්රියාත්මක කිරීම 
දිස්ත්රික් සේකම් කාර්යාලසයන් 
අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපතති  සාකච්ඡාව් 
අදහස්ව්ලට ප්රතිාාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

  
 
 
 
 

      

සැලසුම් කමිටුසේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපතති  සාකච්ඡාව් 
අදහස්ව්ලට ප්රතිාාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

සවනත් අනුමැතීන් 
භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා ප ේ 
කාගයාංයයේ අනුමැතිය 
ආරක්ෂක අමා යාංයයේ (අව්යය ාව්ය 
අනුව්) 

        

විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්යේ, 
කළු ර දිස්ත්රික් කම්කරු 
යදපාග යම්න්තුයේ යකොමසාරිස්තුමායේ 
අනුමැතිය 
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12.2 ජනතාව ඉවත් කිරීම  
 

ඉදි කිරීයම් අව්ධියේදී නාය යායම් ක්රියාව්ලිය සක්රීය  විය හැකි අ රම,අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින්  බෑවුම 
අස්ථාව්ර වීයම් අව්දානම උග්ර වීම යකයරහි ද  දැඩි  බලපෑමක් ඇතිකරනු ලබයි, එබැවින් ව්යාපතති ක්රියාව්ලීන් 
සමෙ අව්දානම්  ත්ත්ව්යන් එකියනකට බැදී ඇති බව් සැලකිේලට ෙැනීම  ගකානුලල යේ . එබැවින් 
 ාව්කාලික ඉව්ත් කිරීයම්  පශධතියක් යමම ස්ථානයට  දැඩි යලස අනුම   කරනු ලැයබ්. 
එයසේම, පාරිසරික ආරක්ෂණ ඒකකයේ පාරිසරික, සමාජ හා යසෞඛය  හා සුරැකීයම් ඒකකය විසින්  අනතුරු 
ඇඟවීයම් පශධතීන් ක්රියාත්මක කිරීම හා යමම ස්ථානයේ පුශෙලයින් ඉව්ත් කිරීම සහතික කිරීමට වියයේෂ 
අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය.  ව්ද, පාෂාණ යකොටස්  ව්ැටීයමන්, සුන්බුන් ෙලායායමන් ප්රජාව්ට ව්න අව්දානම 
අව්ම  ව්න පරිදි ෙ  හැකි සෑම අව්දානම් අව්ම කිරීයම් කටයුතු සිදු කල යුතුය. 
 

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

යමම අව්දානම යමම ස්ථානය සදහා අදාළ යනොයේ  
 

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

ව්යාපතති කටයුතු ව්ලදි, ව්ාහන යන්ත්රසුත්ර එහා යමහා ෙමන් කිරියමන් හා කැණීම් කටයුතුව්ලදී පාරව්ේ, 
ජලසැපයුම් මාගෙ සහ අයනකුත් ව්ූහයන්ට  සිදුව්න හානි අදාළ විය හැකිය. හානි ඇෙයීයම්දී බලපෑමට ලක් 
වූ පාගයව්යන්ට ව්න්දි යෙවීමට සුදුසු ව්න්දි යාන්ත්රණයක් සකස් කළ යුතුය. 
 

12.5 පහත සඳහන් ක්සෂේත්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය 
  

 

පදිංචිකරුව්න් සහ ශ්රම බලකාය සඳහා නායයායම් අව්දානම පිළිබඳ වියයේෂ අධයාපනයක්  හා දැනුව්ත් කිරීයම් 
ව්ැඩසටහන් සිදු කල යුතු අ ර  යකොන්ත්රාත්කරුයේ ශ්රම බලකායට  සඳහා ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී යසෞඛය  හා 
ආරක්ෂණ අව්යය ා  පිළිබඳව්  වියයේෂ අධයාපනයක්ලබා දිය යුතුය. ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඇති විය හැකි 
අව්දානම , යකටිකාලීන පූගව් අනතුරු ඇෙවීම් (ඉව්ත් කිරීම්) සහ ඉදිකිරීම හා ඉඩම් පරිහරණය සම්බන්ධ මිනුම් 
පිළිබඳව්  ප්රජාව් වියයේෂයයන්  දැනුව්ත් කල යුතුය .  
 

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

පාරිසරික හා සමාජ සැලසුම් අනුව් යමම ස්ථානය සඳහා පාරිසරික හා සමාජයීය අදාලත්ව්ය සැලකිේලට ෙනී. 

 

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 

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 

 

 

අඩු 

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 කිරීම්ට 

සිදුව්න්යන් නම් සැලසුම් තුළ සත්ව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්බන්ධ ා 

යනොබියදන යලස  සත්ව් මංයපත් ව්තක්යල ා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය.  

 

අදාල යනොයේ 

iii. ජල සම්පත් සංරක්ෂණය 

ජලාපව්හනය  පාලනය සඳහා සැලසුම් කරන ලද යයෝජි  හානි අව්ම කිරීයම් 

පියව්රයන්හිදී  බෑවුම ම  ස්ව්ාභාවික උේපත් වියළී දැයි සලකා බැලිය යුතුය. 

උේපත් වියළි ඇති නම් , විප ට පත් පාගය්ව්යන් සඳහා ස්ථීර විසඳුම් ලබා දිය 

යුතුය. එව්ැනි විසඳුම් සැපයීයම්දී  ජල සැපයුම් මාගෙ සහ ලබාෙන්නා ජලය 

ෙබඩා කර  (මතුපිට සහ උප පතෂ්ඨයයන්  ව්තුර ඉව්ත් කිරීම) පානීය ජල 

 

අදාල යනොයේ 
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මුලාශ්රයන්  යලස භාවි ා කළ හැකිය. යහොඳින් නිගමාණය කළ සැලැස්මක් 

තුලින් ලබා ෙත් යමම  ජලය සත්ත්ව් වියයේෂ ව්ලට යමන්ම  අසේව්ැසි ප්රජව්න්ටද 

 ම  පානීය කටයුතු  යමන්ම ස්නානය හා අයනකුත් ෙතහාශ්රි   කටයුතු ව්ලදී 

පරියභෝජනය   සඳහා   ප්රයේය විය හැකිය. 

සමස්  ජලාපව්හන  කළමණාකරණ සැළැස්ම එ රම් ව්ැදෙත් යනොවුව්ද භූෙ  

ජල මට්ටම අඩු වීම හා ව්නාන් රයේ ෙස් ඉව්ත් කිරීම සැලකිේලට ෙ  යුතුය. 

භූෙ  ජල මට්ටම මූල කලාපය ඉක්මව්ා පහලට ෙමන් කිරීම  හැකි ාක් දුරට 

මෙ හැරිය යුතුය 

 

 

iv. ස්වභාව  සසෞන්දර්යාත්මකව   ැලසපන සැලසුම් සලකා බැලීම 

 

යසෞන්දගයාත්මක සංයේදී පරිසර නිගමාණයේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා 

සංකලණය ව්න එයමන්ම දතයය හානිය අව්ම ව්න යලස ව්යහයන් සැලසුම් 

කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන් නිගමාණය කිරීම 

සඳහා භූ දගයන සැලසුම ශිේපීන්යේ යසේව්ය ව්ැදෙත් යේ. 

  

අඩු 

v. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

යබොයහොමයක් ආපදා අව්ම කිරීම් සිදු කරනු ලබන්යන් සංයේදී පරිසර ව්ල 

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 යාක වියයේෂ සංයයෝජනයන් 

යයොදා ෙැනීම. ආක්ර මණය ලී යාක වියයේෂයන් යයොදා  යනොෙැනීම.  

 

 

අඩු 

 

 

vi. සසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

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

මගීන්ට අන් රාකාරී විය හැකිය. එබැවින් ආරක්ෂි  දැේ ව්ැනි සැලසුම් කළ 

ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිේලට ෙ  යුතුය. 

 

ඉහල 

vii. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සමසහයුම් සැළසුම් කිරීම.  

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. 

අධික 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.  

 

 

 

 

අධි 

viii. ඛාදනය පාලනය කිරීසම් වුහයන්හයන් 

ජලව්හන කළමනාකරණය මගින් ලබාෙන්නා ජලය මතුපිට ජල කාණු ව්ලට 

යයොමු කලයුතුය. ව්ැසි කාලව්ලදී යමම ජලාපව්හනයයහි  සැලකිය යුතු යලස 

ඉහළ යා හැකිය. එබැවින් ඊට ෙැලැයපන ආකාරයට මතුපිට කණු සැකසිය යුතුය. 

 

අඩු 
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12.7 ඉදිකිරීම් අදියර අතරතුර බලපෑම් අවම කිරීම 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ 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 යකොත්රාත්කරුව්න්යේ ලංසු පත්රිකායේ ඇතුලත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ යසෞඛයය 
සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුලලව් යකොත්රාත්කරුව්න්යේ අව්යය ාව්ය යකයසේ විය යුතුද 
යන්න පිළිබඳව් ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් සකස් කර ඇ . යමම යකොටස සඳහා අදාළ 
අංයව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්යව්න ප්රධාන යකොටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් 
යකොත්රාත්කරුව්න් සඳහා යයොමු කළ යුතුය. 
යකොත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්ප  යයටත් ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ ක්රියාත්මක කිරීමට නියමි  
අ ර ඔහුයේ නිපුණ ාව්යන් පිළිබඳ නිසි යේඛන 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 එය අනුම  කිරීමට නියමි ය. 
 

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

සයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 

ESMP 

අයිතමය 
 

 

අදාල වයාපිතියට 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම  අතිශයින්ම වැද ත් (පන්සල, 
මාගෙ, මහජන ාව්) 

2002.2 2) යබ්ද හා කම්පන අතිශයින්ම වැද ත් (පන්සල ) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි සිදුවීම  අතිශයින්ම වැද ත්(විහාර 
යෙොඩනැගිලි / නිව්ාස) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් (පන්සල, 
ඇළ, මාගෙ යව්න් කිරීම) 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්ම වැද ත්(පන්සල, 
ඇළ, මහජන, මාගෙ) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය වැද ත්   

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය ප්රව්ාහනයකිරීම වැද ත් 

2002.2 8) ජලය වැද ත්  

2002.2 9) යාක හා සත්ව් වියයේෂ අතිශයින්ම වැද ත්(ව්නාන් ර) 

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කතතික සම්පත් අතිශයින්ම වැද ත් (පන්සල) 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ 

2002.2 13) භුමිය හෑරීයම් කටයුතු අදාළ 

2002.2 14) ෙේව්ල යමයහයුම් අදාළ යනොයේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්යත්රෝපකරණ නඩත්තුව් (දූෂණය) වැද ත් 

2002.2 16) මහජනතාවට බාධ්ා කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් (පන්සල) 

2002.2 17) උපසයෝගිතා සසේවා සහ මාර් සේ ඇති පහසුකම් අතිශයින්ම වැද ත් (යපොදු, 
මාගෙ) 

2002.2 18) දිෂ්ය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් (පන්සල, 
යපොදු, මාගෙ සනීපාරක්ෂක 
ස්ථාන) 
 
 

2002.5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණය 

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

වයාපිති වියයේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොමු කරන්න  



 

 
 

 

 
 

16 

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

වයාපිති වියයේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොමු කරන්න 

ව්ැඩබියම්  යමයහයුම් කාලය තුල සක්ක්ෂණ විකේප 

ව්ාග ා කිරීම හා ව්ාග ා පව්ත්ව්ායෙන යාම අදාළ 

2003. ව්ැඩ යකොන්යශසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් (පාසේ සිසුන් සඳහා) 
2003.2 සුරක්ෂි  සංවිධානය සහ සන්නියේදනය අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.4 ආරක්ෂක ව්ාග ා සහ අනතුරු පිළිබඳ දැනුම් දීම අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ොරතුරු සහ 
පුහුණුව් 

අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.9 යන්යත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් පුශෙලයන් අතිශයින්ම වැද ත් 

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 සේ: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ ව්යතපතති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 
අදාළ සනොසේ: ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ යකොන්යශසි යටයත් යමම ව්යාපතති ස්ථානයට අදාළ විය යනොහැක 
විකේප: අව්යය ව්න්යන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විසශේෂිත නිරීක්ෂණ 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 කිරීම: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

12.7.2 ස්ථානීය හානි අවම කිරීම  
 

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

 
     හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය  

ව්යාපතති 
ක්රියාත්මක 
කිරීයම් අදියර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනසයන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම 
 

ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපතති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්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.පහළ බෑවුයම් ඇති ඇල 
මාගෙයට ඉව්  දමන යරොන්මඩ ඉව්ත් එකතු වීම ව්ැලැක්වීමටත් 
පාලනය කිරීමටත් ක්රමයේද සකස්කල යුතුය. 

ස්ථාන සකස් 

කිරීම සහ 

ඉදිකිරීම 

ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

එව්ැනි අපද්රවය ජනනය කළ යහොත්  ඒව්ා ව්යාපතති කළමනාකරණ 
ඒකකය විසින් අනුම  ක්රමයේදයකට අනුව් යසෝදා යාමට ඉඩ යනොදී 
ෙබඩා යකොට  ැබිය යුතුය.  එයමන්ම කිසිදු යහේතුව්ක් ම  අපද්රවය 
විහාර පරිශ්රය තුල   ැන්පත් යනොකළ යුතුය. එමනිසා 
යකොන්ත්රාත්කරු විසින් කළු ර ප්රයශය ය සභාව් යව්තින් නිගයශය 
කරන ස්ථානයකට කසල බැහැර කිරීම්ට අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය. 

ස්ථාන සකස් 

කිරීම සහ 

ඉදිකිරීම 

 

ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

iii. යබ්ද දූෂණය 

යපොයහොය දිනව්ල හා වියාල ජන ාව්ක් එක් රැස් ව්න ධගම යශයනා 
පූජාව්න් ආදිය පව්ත්ව්න දින ව්ලදී අධික යබ්ද නිකුත් ව්න 
ක්රියාකාරකම් පාලනය කල යුතුය. එව්ැනි ක්රියාකාරකම් සැලසුම් 

ස්ථාන සකස් 

කිරීම සහ 

ඉදිකිරීම 

ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 
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කිරීමට යපර විහාරස්ථාන හිමියන්ට  යපර දැනුම් දීමක් සිදු කළ 
යුතුය. 

iv. කම්පන බලපෑම් 

පැරණි විහාර යෙොඩනැඟිලි ව්ලට හානි වීම ව්ැළැක්වීමට වියයේෂි  

සීමාව්න් තුළ කම්පන උත්පාදන ක්රියාකාරකම් සිදු කළ යුතුය. යමම 

යෙොඩනැඟිලි ව්ල ඉරි ැලීම්  ඉදි කිරීමට යපර, ඉදිකිරීම් අ රතුර සහ 

ඉන් පසුව් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. යෙොඩනැගිලිව්ල සිදුව්න ඉදිකිරීම් 

හානි යහේතු / ඉරි ැලීම් නම් සුදුසු පරිදි ව්න්දි ලබා ෙ  යුතුය 

ස්ථාන සකස් 

කිරීම සහ 

ඉදිකිරීම 

ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

v. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය භාවි ය 

ඉදිකිරීම්  කටයුතු සඳහා අනුම  ස්ථානව්ලින් පමණක් ජලය ලබාෙ 

ෙ  යුතුය. විහාරස්ථානයට අයත් ජල මාගෙ තුළින් ඉදිකිරීම් සඳහා 

ජලය ලබා  යනොෙ  යුතු අ ර එයසේ ලබා ෙන්යන් නම් අධිකාරියේ 

අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය 

ස්ථාන සකස් 

කිරීම සහ 

ඉදිකිරීම 

ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

vi. දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  
අධික දූවිලි උත්පාදනය ව්න ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා සැලකිේයලන් 
කළ යුතු අ ර එව්න් අව්ස්ථාව්ලදී ප්රමාණව්ත් යලස ජලය යයදීමක් 
මගින් දූවිලි පාලනයට නිගයශය කර ඇ . 

ස්ථාන සකස් 

කිරීම සහ 

ඉදිකිරීම 

ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

vii. ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් සහ මහජනතාව අතර හැසිරීම් වල සිදුවන 

සනොසන්සුන්තාවයන් කළමනාකරණය කිරීම සහ කම්කරුවන් 

සදහා වන අචාර ධ්ර්ම පශධතිය  
 

පහත සඳහන් නිර්සශශිත  මත වයාපිති කළමනාකරණ ඒකකය 

විසින් කම්කරුවන් හා බැතිමතුන් අතර ඇතිවිය හැකි  ැටළු 

නිසිසලස කළමනාකරණය පිළිබඳව සකොන්ත්රාත්කරු දැනුවත් 

කළ යුතුය 

 නිසි දැනුව්ත් කිරීම්, ආාාර ධගම පශධතිය පිළිබඳ අධයාපනය, 
අධීක්ෂණය සහ දඩුව්ම් පැමිණවීම. 

 විහාරස්ථානය අයනකුත් ප්රයශයව් ව්ලින් සීමා වී ඇති ව්යාපතති  
කලාපය නිගණය කිරීම. 

 නිසි අව්සරයකින් ය ොරව් විහාරස්ථාන භූමියට අයත් ජල 
මූලාශ්ර  ව්ලින් ජලය ලබාෙැනීමට හැකියාව් යනොමැ . 

 විහාරස්ථානයට අයත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවි ා 

කිරීම්ට යසේව්කයන්ට අව්සර යනොමැ  එබැවින් වයාපිති 
ස්ථානයේ සනීපාරක්ෂක සහ පහසුකම් යසේව්කයන් යව්  
සලසා දිය යුතුය. 

 යකොන්ත්රාත්කරු විසින් කිසිදු  වයාපිති කටයුත් ක් සඳහා 
ළමා  ශ්රමය යයොදා යනොෙ  යුතුය (සතජුව් යහෝ ව්ක්රව්) 

 අනතුරු විය හැකි අව්දානම ඉ ා ඉහළ බැවින් 
යන්යත්රෝපකරණ  ක්රියාකිරීයම්දී බර යන්යත්රෝපකරණ 
ක්රියාකරුව්න් අතියය පරීක්ෂාකාරී විය යුතුය. 

 බර යන්යත්රෝපකරණ එහා යමහා කිරීයම්දී ආරක්ෂි ව් එහා 
යමහා යාම සඳහා අව්දානම් කලාපය  සඳහා පූගණකාලීන 
මුරකරුයව්කු යයොදාෙ  යුතුය . 
 

යව්නත් 

 යපෝය දිනව්ල සහ යබෞශධ උත්සව් දිනව්ලදී ඉදිකිරීම්  කටයුතු 
සිදු යනො යනොකළ යුතුය . 

 විදුලි සැපයුම්  පශධතිය, වයාපිති කළමනාකරණ ඒකකයේ 
අනුම යන් පරිදි ආරක්ෂි  ක්රම අනුව් සකස ්විය යුතු අ ර 
වියයේෂයයන් විදුලි කම්පන තුළින් ළමයින්ට සිදුවිය හැකි 
අනතුරු ව්ළක්ව්ා ෙැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

 වයාපිති කළමනාකරණ ඒකකයේ අනුම  ස්ථාන තුළ 
පමණක් ව්ාහන නැව්ැතීම සහ ෙබඩා කිරීම් කටයුතු සිදු කළ 
යුතුය. 

ස්ථාන සකස් 

කිරීම සහ 

ඉදිකිරීම 

ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 



 

 
 

 

 
 

18 

 වයාපිති කාලය තුළ කම්කරුව්න් අ ර ඇතිව්න ආරවුේ 
 ත්ත්ව්යන් පාලනය කිරීම් සඳහා සහ  අධීක්ෂණය සඳහා නිසි 
ක්රමයේදයක් අනුෙමනය කළ යුතුය. 

 ව්ැඩබියම් හැසිරී  ීම පිළිබඳ වියයේෂයයන් මත්පැන් භාවි ය දුම් 
පානය යඝෝෂාකාරී හැසිරීම් කාන් ා බැතිමතුන්ට ඇතිවිය හැකි 
ලිංගික අපයයෝජනයන් යන කාගණා පිළිබඳ දැඩි පාලනයක් 
පව්ත්ව්ා ෙත් යුතුය. 

 යසේව්කයින් විසින් කිලුටු යහෝ පිළිෙ  යනොහැකි ඇඳුමකින් 
පූජනීය ස්ථානයක ඇතුළුවීම යනොකළ යුතුය.එයමන්ම එව්ැනි 
ස්ථානව්ල ව්ැඩ කරන කාලය අ රතුර වියේක ෙැනීම ආදිය ද 
යනොකළ යුතුය. 

viii. වැඩ කරන සේලාවන් 
යමම ඉදි ඉදිකිරීම් කටයුතු විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්ට 
අනුලලව් සිදුවිය යුතු  අ ර  යබ්ද කම්පන හා දූවිලි ජනි  ව්න 
ක්රියාකාරකම් තුලින් විහාරස්ථානයේ ආෙමික කටයුතුව්ලට බාධා 
යනොව්න අයුරින් සිදුවිය යුතුය. රාත්රී කාලය තුළ වයාපිති කටයුතු 
සිදු කරන්යන් නම් ඒ සඳහා සුදුසු ආරක්ෂණ ක්රමයේදයන් 
අනුෙමනය කළ යුතුය. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

ix. ආක්රමණික වියයේෂ 
පාංශු ඛාදනය ව්ලක්ව්ා ෙැනීම්ට සුදුසු යාක යහෝ  තණ ව්ගෙ භාවි ා 
කළ යුතුය.යශය ය පරිසරයට අයත් ආයේණික යාක ව්ගෙ  තණ 
ය ෝරා ෙැනීම සඳහා ව්නසංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයේ අනුමැතිය 
අව්යය යේ. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

x. ඓතිහාසිකව / සංස්කිතිකව / ආ මිකව වැද ත් වන 

සසොයා ැනීම්. 

වයාපිති කටයුතු තුළදී එව්න් අව්ස්ථාව්න් ඇති වුව්යහොත් 

යකොන්ත්රාත්කරු ව්හාම ඒ බව් වයාපිති කළමනාකරුට දැනුම් දිය 
යුතුය. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

xi.  අනතුරු ඇඟවීම. 

ඉදි කිරීම් අදියර  තුළ ආවාස ස ොඩනැගිේල  කඩා ඉවත් කළ යුතුය. 

එම නිසා ජනතා ප්රසේශයන් වැලැක්වීමට හා අික  අවදානම් 

තත්ත්වයන් වළක්වා  ැනීමට අනතුරු ඇඟවීම් නිසි ආරක්ෂණ 

සලකුණු සයොදා  ත් යුතුය. 

ඉදිකිරීම   PMU සහ 

විහාරස්ථානසේ 

ස්වාමීන්වහන්සසේ 

xii. අික අවදානම් ප්රසශශවල ජීවත් වන  ිහ ඒකක 

ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ නායයෑම් ආපදා 
අනතුරු ඇඟවීම් ව්ලට ප්රතිාාර දක්ව්මින් අධික ව්ැසි සමයේදී 
ආෙමික ක්රියාකාරකම් සහ මහජන රැස්වීම් පැව්ැත්වීම ව්ළක්ව්ා 
ඇ . 

ඉදිකිරීම PMU සහ 

විහාරස්ථානසේ 

ස්වාමීන්වහන්සසේ 

xiii. සසේවක සසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

i. වයාපිති කාලය අ රතුරදී යසේව්කයින් අධි  අව්දානම් 
 ත්ත්ව්යක් සහි ව් ව්ැඩ කළ යුතු බැවින් එම  ත්ත්ව්ය ව්ලක්ව්ා 
ෙැනීමට    ESMP ව්ෙකීම් ම  යකොන්ත්රාත්කරුට නිගයශශි  
අංය 2003 යටයත් " ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් හා යසේව්ා 
යකොන්යශසි" ඉ ා  සැලකිලිමත්ව් හා  මනා 
කළමණාකාරීත්ව්යකින් යුතුව් ආරක්ෂි  අධීක්ෂණ පශධතියක් 
ම  පව්ත්ව්ායෙන යා යුතුය. 

ii. ව්ැසි සමයේ අස්ථාව්ර බෑවුම් ම  ව්ැඩ් කිරීම් ඉ ා අව්දානම් 
බැවින් ව්ැසි කාලයේ වයාපිති කටයුතු සිදු සිදු කිරීම අත්හිටුවීම්ට 
වීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

iii. කම්කරුව්න්යේ හා ප්රජාව්යේ ආරක්ෂාව් සඳහා උසස්  ත්ව්යේ 
අනතුරු ඇඟවීයම් පශධතියක් සහ පූගණ කාලීන මුරකාව්ේ 
යයොදාෙැනීමයයොදාෙැනීමට  රයේ නිගයශය යකොට ඇ . 

iv. කම්කරුව්න් හා මාගෙය භාවි ා කරන්නන් ම  කළු ෙේ 
යපරළීයම් අව්දානම ව්ළක්ව්ා ෙැනීමට ආරක්ෂි  බාධක හා දැේ 
ස්ථාපි  කිරීම් අනිව්ාගය යේ  

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 
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v. යසේව්කයින් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයා දිය යුතු අ ර, 
සනීපාරක්ෂක අපද්රව්ය නිසි යලස බැහැර කළ යුතුය. 

 

xiv. ගිනි ෙැනීම් හා ලැේ ගිනි ඇතිවීම 

විදුලි  පශධතිය  ස්ථානෙ  කිරීයම්දී විදුලිය කාන්දු වීම් හා පිපිරීම් 
ව්ළක්ව්ා ෙැනීමට ඉ ා සුපරික්ෂා සුපරික්ෂාකාරී විය යුතු අ ර 
ඉදිකිරීම් අ රතුරදී  ගිනි  ැබීම්  හනම් යේ. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

 

 

 

13. වයිපිති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිගයශය කර ඇ  
 

ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිතීන් පරික්ෂා කලයුතු  වාර  නන 

මූලික නිරීක්ෂණ ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය - 

පන්සේ යෙොඩනැඟිලි ව්ල පූගව් ඉරි ැලීම් 
සක්ක්ෂණය  (පිළිමයෙය) 

එක් ව්රක් * 

ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය: අංශු එක් ව්රක් * 

භූ කම්පන එක් ව්රක් * 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම එක් ව්රක් * 

ඉදිකිරීම් අ රතුර අධි අව්දානම් පාසැේ යෙොඩනැගිලි පිළිබඳ 
ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය 

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

භූ කම්පන කැණීම් යන්යත්රෝපකරණ, පිපිරවීම, යහෝ භූ 
කම්පන ජනනය කරන ඕනෑම ක්රියාව්ක දී * 

ඉදිකිරීම් යබ්දය අධික යඝෝෂාකාරී අව්ස්ථාව්ලදී මාසයකට 
ව්රක් * 

ව්ායු ගුණාත්මක අංශු මසකට ව්රක් *  

කුඩා ව්ාසස්ථාන ඇෙයීම එක් ව්රක් *** 

ව්ායු වියමෝානය අදාළ සියලු යන්යත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි වියමෝාන පාලන පරීක්ෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයශයකයායේ ව්යාපතති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා කළ යුතුය 

නිරීක්ෂණ ආය නය * ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය  හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධයනය සදහා මධයයම පරිසර 
අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආය නයක් යයොදා ෙ  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින් ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 
*** FD හි අව්යය ාව්ය ම  PMU හි අනුමැතියයන් ය ෝරාෙත්  රෙකාරී ආය නයක් 
මගින් කුඩා ව්ාසස්ථාන ඇෙයීම  ක්යසේරු කළ යුතුය 

අව්යය ා ව්ාග ා 
කිරීම 

 ං ා ජල ගුණාත්මය - මධයයම පරිසර අධිකාරිය 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 
අධිකාරිය 
වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව)- 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අංක 1562/22 දරන 

අති විසශේෂ  ැසට් නිසේදනය යටසත් ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් - මධයයම 
පරිසර අධිකාරිය. 
කුඩා වාසස්ථාන ඇ යීම: TOR හි FD අනුව් කුඩා ව්ාසස්ථාන  ක්යසේරු ව්ාග ාව්: කුඩා 
ව්ාසස්ථාන ම  ඇතිව්න බලපෑම අව්ම කිරීම  
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14. දුක්  ැනවිලි වලට සවන් දීම 
 

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

විසඳීයම් යාන්ත්රණය සථ්ාපි  කිරීම සඳහා උපයශයකව්රුන් ව්න ES නිලධාරියා ව්ෙබලා ෙ  යුතුය. (අ) 

විහාරාධිපති හිමි ආ) අසල නිව්ාසව්ල පදිංචිකරුව්න්. (යයොමුකිරීම: දුක් ැනවිලි විසඳීසම් යාන්ත්රණය ස්ථාපිත 

කිරීම සඳහා නිර්සශශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව).එයසේම, විහාරස්ථානය 
තුළ දුක්ෙැනවිලි ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කිරීමට ඒව්ා බහාලන යපට්ටියක්  බා ෙැනීම නිගයශය කර ඇ  
 

15. සතොරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

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 විධිවිධාන) 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය,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 අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, AIIB, පාසයේ විදුහේපති 

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 අධිකාරිය, 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 අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, RDA ,  ප්රායශය ය  යේඛම්, 
යපොලිස,් 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 සමායලෝාන 
රැස්වීම් 

 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, RDA,  ප්රායශය ය  යේකම්, 
යපොලීසිය, රජයේ ඉඩම් හිමියන්, ේරාම 
නිලධාරී, දිස්ත්රික් කාගයාලය NBRO, 
AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීයම් 
යාන්ත්රනය 

අදාල පාගය්ව්යන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛි  හා ව්ාචික සන්නියේදනය 

 

 

වගුව 7: සතොරතුරු රැස්කර  ැනීම සඳහා සම්බන්ධ්කර කර ත් ආයතන සහ නිලධ්ාරීන් 
දිනය ආය නය ය ොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ වූ පුශෙලයා 
27/09/2018  පැය 11.30 ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් උපුේ විජයන්  මහ ා - 

අඩවි ව්න නිලධාරී 
05/10/2018  පැය 14.00  මධයයම පරිසර අධිකාරිය ාද්රිකා යහේව්යේ මහත්මිය 

නියයෝජයය අධයෂිකා - CEA කළු ර 
දිස්ත්රික්කය 

 



 

 
 

 

 
 

i 

 

ඇමුණුම I: ආපදා තත්ත්වසේ ස්වභාවය හා උපසශශන අවස්ථා 

 

  

රූපය a:   නියයෝජයය කම්කරු යකොමසාරිස් R.W.M 
යපොඩිනිලයම් මහ ා සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාව් 

රූපය b: දායක සභායේ සභාපතිනි S. මශදුමබණ්ඩාර 
මහත්මිය සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාව් 

 

 

රූපය c: කුමරි කන්ද විහාරස්ථානයේ ඉපැරණි යබෝධි ව්තෂය රූපය d: නාය යාමට ලක් වූ බෑවුයම් ඉහල යකොටයසේ පිහිටා 
ඇති විහාරස්ථානයේ ධගම යාලාව් 

  

රූපය e: විහාරස්ථානයේ ජා ය සහ බුදු මැදුර රූපය f: විහාරස්ථානයේ සිට අව්ට දිස්ව්න අලංකාරය 

 



 

 
 

 

 
 

ii 

 

ඇමුණුම II: පාගයව්කරුව්න් සමෙ පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ වියයේෂ කරුණු - කළු ර 
දිස්ත්රික්කය 

දිනය: 27/09/2018 සහ 05/10/2018 

ආය නය 
සම්බන්ධීකරණ 
නිලධාරීයේ නම සහ 
 නතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු  

ව්න සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව් 

උපුේ විජයාන්  
මහ ා 
අඩවි ව්න නිලධාරී 

✓ යමම ආපදා ස්ථානය සදහා අදාල යනොයේ. 

මධයයම පරිසර 
අධිකාරිය 

ාන්ද්රිකා යහේව්යේ 
මහත්මිය 
නියයෝජයය අධයෂිකා 

- CEA කළු ර 
දිස්ත්රික්කය 

✓ මධයයම පරිසර අධිකාරිය ව්යාපතතියට විරුශධ නැ  

✓ ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීම යහෝ පව්ත්ව්ායෙන යාම සඳහා නිගයශයයක් 
අව්යය යනොයේ 

 

 

ඇමුණුම III: අධයයන කණ්ඩායම 

නම  නතුර අධයන කාගයය  

TDSV ඩයස් අධයයක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක යේෂ්ඨ විදයාඥප / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥප 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥප / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥප 

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

හගෂ ඒකනායක ස්ථාන භාර නිලධාරී-කළු ර දිස්ත්රික් කාගයාලය භූ විදයාඥප 
 

 

 

ඇමුණුම IV: විමගයන ලැයිස්තුව් 

1. කුමරි කන්ද නායයෑම් පිළිබඳ ජා.යෙො.ප සංවිධානයේ යයේෂ්ත්ර 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 

 


