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Department of Wild Life Conservation 

EH & S පරිසර හා සමාජ ආරක්ෂණ  

Environmental Health & Social  

E & SU of PMU පාරිසරික සමාජ ආරක්ෂණ හා ව්යාපතති කළමනාකරණ අංයය 

Environmental & Social Unit of Project Management Unit 

E & S & H & S unit of PMU ව්යාපතති කළමනාකරණ ඒකකයේ පාරිසරික හා සමාජ සහ යසෞඛයය සහ 
ආරක්ෂක ඒකකය  
Environmental & Social & Health & Safety Unit of Project 
Management Unit 

ESMF පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාුහව් 

Environmental and Social Management Framework 

ESMP  පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 

Environmental Social Management Plan 

SSE & SMP නිය්චි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිලධාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ලංකා රජය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා ප ේ කාගයාංයය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO  ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය 

National Building Research Organization 

RDA  මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය 

Road Development Authority 

  



 

 
 

 

 
 

1 

1.හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ යව්මින් කම බැංකුයේ ුහලය 
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 අනුලවලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපතතියේ ස්ව්භාව්ය සහ කහි ක්රියාව්ලිය සැලකිේලට ෙනිමින් 

AIIB බැකුව් අයේක්ෂා කරන පරිදි වවුන්යේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුලවල ව්න පරිදි 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාුහව්ක් (ESMF) සකසා ඇ . 
 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාුහව්හි (ESMF) අරුහණු 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 සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාුහව්, 
ව්යාපතතියට අදාල පාගයව්යන් ඒ ආකාරයයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයග.  
 

පාරිසරික, සමාජ, යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන් ව්යාපතති ස්ථානයයන් සථ්ානයට යව්නස් ව්න බැවින් 
කව්ැනි යව්නස් ව්න නිය්චි   ත්ව්යන් පිළිබද අව්ධානය යයොුහ කිරීම ව්ැදෙත් යේ. කමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාුහව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා කක් කක් නායයාම් ස්ථානයට 

වියයේෂි  වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාග ා (SSE & SMP) සකසා ඇ . කම ස්ථානයේ වියයේෂි  
පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් වියයේෂි  පිළිසකර ක්රමයේදයන්, යසෞඛය, සමාජ 
සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්බන්දයයන් සලකා බැලිය යුතු අංයයන් පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් 
කාලය තුල අව්යය මෙ යපන්වීම් ලබායදනු ඇ . 
 

රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ කලව්ාන ොමි ම මධය විදයාලය අසල නායයාම් අව්ම කිරීම සඳහා යයෝජි  ආපදා 
ස්ථානයකි. කම ස්ථානය සඳහා වියයේෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ඇ . 
ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයනයකින් 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 14, යෙොනු අංකය -2, රත්නපුර දිස්ත්රික්කය , කලව්ාන ොමි ම මධය මහා විදයාලය අසල නාය 
යාම. 
 
ස්ථානීය ය ොරතුරු 

i. කලව්ාන ොමි ම මධය මහා විදයාලයේ ප්රාථමික අංයය කලව්ාන - ව්ැශදාෙල පායග ව්ම් පසින් පිහිටා 
ඇති අ ර පරිපාලනමය ව්යයයන් ෙත් විට සබරෙුහ පළායත් රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ කලව්ාන 
ප්රායශයය යේකම් යකොට්ඨාසයේ කලව්ාන ග්රාම නිලධාරී ව්සයම් පිහිටා ඇ . 

ii. යමම සථ්ානයට ආසන්න ම නෙරය ව්න කලව්ාන නෙරය 1.5km ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇ .  

iii. ස්ථානයේ GPS අෙය 6. 520525 N සහ 80. 393816 E යේ. ( යයොුහව් :රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ 
ඡායාරූපය.) 

iv. යමම ඉඩම පාසලයට අයත් ව්න අ ර (අධයාපන යදපාග යම්න්තුව්ට අයත්ය ).පළුහ යශ්රේණියේ සිට 
13 ව්න යශ්රේණිය දක්ව්ා ගුරුව්රුන් 69 යදයනක්යෙන් සහ 1457 ක් වූ ශිෂය සංඛයාව්කින් සමන්වි  
යේ. 
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 රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය .යයොුහව්: ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා යරෝන 
ඡායාරූපය ඇුහණුම 1ට ඇතුලත් කර ඇ . 

3. නායයෑම් වයසනය පිළිබඳ විස්තරාත්මක සතොරතුරු 
 

2017 මැයි මස සිදු වූ 300 mm කට අිකක ව්ගෂාප නය යහේතුයව්න් නාය යාම සිදු වී ඇ . යමම සිදුවීම 
යහේතුයව්න් ව්ගෙ ක්ටග 900 ක් පමණ ඉඩම් ප්රමාණයක් නායයෑමට ලක්ව් තියබ්. නාය යෑමට ලක් වූ බෑවුයමහි 
ඉහළ යකොටස මාගෙයකින් සමන්වි  යේ. මාගෙයට අඩි 10 ක් පමණ දුරින් භූමියේ ආ තියයන් ඇති වූ පැුමක් 
යහේතුයව්න් නාය යෑම සිදු වී ඇ . මාගෙය යදපස යෙොඩනැඟිලි යදකක් පිහිටා ඇති අ ර (ඉහළ බෑවුයමහි  ට්ටු 
යෙොඩනැගිේලක් සහ පහළ බෑවුයමහි පළුහ යශ්රේණියේ සිසුන් සඳහා  නි පංති කාමරක්) අගධ ව්යයයන් ඉදි 
කළ අඩි 8 ක් පමණ උස රැඳවුම් බිත්තියක් පහළ බෑවුයමහි පිහිටා ඇ . 

 

සිදුව ඇති හාන සේ ස්වාභාවය.  
ආ ති පැුමක් යහේතුයව්න් නාය යෑම සිදු වී ඇති මාගෙය යකොස්ව්ත්  යබෞශධාරාම විහාරස්ථානයට පිවියසන 
පිවිසුම් මාගෙය යේ. පාසයේ යමෝටග කාමරය අසල ඇති බෑවුම හා පැුම අ රින් ජලය ෙලා යන බව් පාසයේ 

කළමණාකාරීත්ව්ය විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති අ ර, පැුම අ රින් දීගඝ ව්යයයන් ජලය ෙලා යෑම 

යහේතුයව්න් බෑවුම නාය යෑමට ලක්ව් ඇ . යයොුහව්:රූපය 2: ව්යාපතති ප්රයශයයයහි ඡායාරුප  
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රූපය 2a: පාසැයේ ප්රාථමික යෙොඩනැගිේල 
පිටුපස පව්තින රැඳවුම් බිත්තිය. 

රූපය 2b: කැපුම සහි  බෑවුම් ප්රයශයය 

 

 
 

රූපය 2c: ජල ටැංකිය  බා ඇති යමෝටග 
කාමරයට ආසන්නයේ ඇති කැපුම සහ  බෑවුම් 
ප්රයශයය  

රූපය 2d: මාගෙයයන් වබ්බට ඇති ඉහළ බෑවුයමහි 
පිහිටි ය මහේ යෙොඩනැගිේල 

රූපය 2: නායයෑම සිදුව් ඇති ප්රයශයයේ ඡායාරූප  
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රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයශයයේ යභෞතික ලක්ෂණ සහ පිහිටීම පිළිබඳ දළ රූප සටහන  

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

මාගෙයේ ඇති වූ ආ ති පැුම යහේතුයව්න් පාසැයේ යෙොඩනැගිලි ව්ලට ඇති අව්දානම පරීක්ෂා කර ව්ාග ාව්ක් 
ලබා යදන යලස කලව්ාන ප්රායශයය යේකම් විසින් ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ දිස්ත්රික් 
කාගයාලය යව්  ඉේලීමක් කරන ලදී. ඒ අනුව් ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ දිස්ත්රික් 
කාගයාලයේ කණ්ඩායමක් විසින් යමම සිශිකය සිදුවීමට යපර 2017 යපබරව්ාරි මස කම ස්ථානය පරීක්ෂා කර 
තියබ්.  ව්ාග ාව්ට අනුව්, පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කරන අව්ස්ථායේදී, පහළ බෑවුයමහි චලන සිදු වී ඇති අ ර ආ ති 
පැුම පුුේ යව්මින් තිබී ඇ .  

 

පවතින අවධ්ානම සහේතුසවන් කර ඇති ඉවත් රීමේම්: 
පාසැයේ ප්රාථමික අංය යෙොඩනැගිේල සම්පූගණයයන්ම ඉව්ත් කර ඇති අ ර ව්ග මානයේ පංති 
පැව්ැත්යව්න්යන් යකොස්ව්ත්  යබෞශධාරාම යබෞශධ විහාරස්ථානයේ  ාව්කාලිකව් ඉදිකළ යෙොඩනැගිේලක් 
තුළ දීය. ව්ැසි කාලය තුළදී  ට්ටු යෙොඩනැගිේල තුළ සිදු කරන ක්රියාකාරකම් න ර කර තියබන අ ර ව්ැසි 
සමය තුළදී මහින්යදෝදය යාලාව්ට හා අයනකුත් පාසේ යෙොඩනැගිලිව්ලට යාබදව් සිදු කරන  පන්ති හා ඉංග්රීසි 
විෂයට අදාළ ක්රියාකාරකම් සිදු යනොකරනු ලබයි.  

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

බලපෑමට ලක් වූ ස්ථානය යකොස්ව්ත්  ොමි ම මධය මහා විදයාල මිමියයහි පිහිටා ඇති අ ර.  යමම 
අන් රායන් නිසා යෙොඩනැගිලි යදකක් සඳහා (B1- ප්රාථමික හා B2-  ට්ටු තුයන් යෙොඩනැගිේල) වියාල 
අව්දානමක් පව්තී (යයොුහව්. NBRO / (L1) / 17/027. A අංක දරන ව්ාග ාව්.) ප්රාථමික යෙොඩනැගිේල පිටුපස 
ඉදි කරනු ලබන රැදවුම් බිත්තියක යකොටසක් දැකිය හැකිය. යමම යෙොඩනැගිේල පිටුපස ඇති බෑවුම ඉ ා 
අස්ථායී ව්න අ ර කය ව්ග මානයේ ඛාදනයට ලක්ව් ඇති. ප්රාථමික අංයයට හා මාගෙයට යාබදව් පිහිටි 
ය මහේ යෙොඩනැගිේයේ පහළ බෑවුම අව්දානමකට ලක්ව් පව්තින අ ර බෑවුයමහි සිදු ව්න චලන යහෝ 
බිඳව්ැටීම් මගින් පහතින් දැක්යව්න සංයේදී මූලයන් ම  සතජු සහ ව්ක්ර බලපෑමක් ඇති විය හැකිය. 



 

 
 

 

 
 

5 

යමම ස්ථානයේ ආ ති පැුම ව්යාේ  වීම යහේතුයව්න්  ව්දුරටත් නාය යාම්  ත්ව්ය ව්ැඩි වීමට අව්සථ්ාව්ක් ඇති 
විය හැක. යම් යහේතුයව්න් පහළ බෑවුයම් හා ඉහළ බෑවුයම් යෙොඩනැගිලි යදකකට හානි සිදුව්න අ ර මාගෙයට 
සිදු ව්න හානිය යහේතුයව්න් පදිකයින් හා මගීන් (පාසැේ ළුහන්, ආෙමික ව් ාව්න් සදහා සහභාගී ව්න 
බැතිමතුන්)යකයරහි ද අව්දානමක් ඇති විය හැක. ස්ථානය පිළිබඳ යනොසැලකිලිමත් වීයමන් බෑවුයමහි සිදු ව්න 
චලන යහේතුයව්න් පාසයේ ජනෙහනයට හා යෙොඩනැගිලි ව්ලට යභෞතික ව්යයයන් හානි සිදු විය හැකි අ ර, 
කහි ප්රතිපලයක් ව්යයයන් මිමිය  ව්දුරටත් සුරක්ෂි  යනොව්න බැවින් යෙොඩනැගිේල අත්හැර දැක්මට සිදු විය 
හැක.  

6. වයාපිති ක්රියාකාරකම් සහේතුසවන් බලපෑම් ඇතිවිය හැරී අවට පරිසරසේ සංසේදී ඒකකයන් පිළිබඳ සකටි 

හැඳන්වීමක් 
 

නාය යෑමට ලක්වූ ස්ථානය පාසේ භූමියට අයත් විවිධ යෙොඩනැඟිලි සහි  ස්ථානයක් ව්න අ ර කහි භූමිය 
යෙොඩනැගිලි හා මාගෙ සඳහා ඉඩ පහසුකම් ලබා ෙැනීමට වියාල ව්යයයන් යව්නස් කර ඇති අ ර යෙොඩනැගිලි 
 ැනීම සඳහා ව්තක්ෂ ල ා වියාල ව්යයයන් කලි යපයහළි කර ඇ . යකයසේ යව් ත්, බෑවුයම් සිදුව්න ඛාදනය 
ව්ැලක්වීමට සහ යසව්න සැපයීම සඳහා ෙස් කිහිපයක් ඉතිරි කර තියබ්. යාක වියයේෂ සහ  ගජි  යාක කිහිපයක් 
බෑවුම සහි  බිම් යකොටයසේ දක්නට ලැයබ්. කම යාක ප්රධාන ව්යයයන් යෙව්තු යාක වියයේෂ යේ.  යමම ස්ථානයේ 
නිරීක්ෂණය කරන ලද නි ර දක්නට ලැයබන යාක වියයේෂ ව්න්යන් යකොස් ,අඹ, යව්රු සහ බිම් ස්ථරය  තණ 
හා නියව්ස් ආරි ව් ව්ැයව්න ඖෂධ පැළෑටි ව්ලින් සමන්වි ය. පාසලට පිවියසන මාගෙයේ ව්ම් පස නිව්ාස 
කිහිපයක් තියබ් පිහිටා ඇති අ ර අධයනය ප්රයශයය තුළ ව්නාන් ර , ව්නජීවී සංරක්ෂණ ස්ථාන, පරිසර 
හි කාක් ව්ාසස්ථාන යන කිසිදු පාරිසරික ව්යයයන් සැලකිය යුතු සථ්ානය යනොමැ . 
 

වයාපිති ක්රියාත්මක රීමේසම්දී බලපෑමට ලක්විය හැරී අං  සහ සසේවාවන් 
  
i.  ඉහළ සහ පහළ බෑවුයම පිහිටි පාසේ යෙොඩනැගිලි යදක 
ii. පාසේ සිසුන්, ගුරුව්රුන්, කාගය මණ්ඩලය 
iii. මාගෙයේ ෙමන් කරන මගීන්  
iv. යබෞශධ විහාරයේ හිමිව්රුන්, ව්න්දනාකරුව්න්, බැතිමතුන් සහ ආෙමික අව්සථ්ා  
v. පාරට සක්පව් පිහිටි නිව්ාසව්ල ජිව්ත් ව්න පිරිස්  
vi. ප්රාථමික පාසේ යෙොඩනැගිේල අසල ඇති ජල ෙබඩාව් (පහළ බෑවුයමහි) 

7. වයාපිතිය යටසත් සයෝජිත පිළිසකර රීමේසම් ක්රියාමාර් යන් 
 

යමම ආපදා අව්ධානම අව්ම කිරීම සඳහා වියාල ව්යයයන් අව්ධානය යයොුහ කරනු ලබන්යන් i) බෑවුම රඳව්ා 
 ැබීයම් බිත්තියක් මගින් යක්තිමත් කිරීම ii) මතුපිට ජලාපව්හන නවීකරණය iii) මතුපිට ඛාදනය පාලනය 
කිරීම යන කරුණු පිළිබඳව්ය. ඒ අනුව් මතුපිට පතෂ්ඨය හරහා ෙලා යන ජලය බැසීමට නිසි පරිදි කානු 
පශධතියක් ඉදි කිරීම සහ මතු පිටින් සිදුව්න පාංශු ඛාදනය පාලනය කිරීම සඳහා රැඳවුම් බිත්තියක් ඉදි කිරීම 
යමයට ඇතුළත් යේ. 

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

8.1 හිතකර බලපෑම 

බෑවුයම් ස්ථාව්රත්ව්ය ඉහළ නැංවීම සහ යයෝජි  ව්ුහාත්මක ව්යයයන් සිදු කරනු ලබන යව්නස්කම් මගින් 
පාසේ ප්රජාව් හා යශපළ, මාගෙයේ මගීන්යේ ආරක්ෂාව්, විහාරස්ථානයේ බැතිමතුන්යේ ආරක්ෂාව් සහ 
විහාරස්ථ කටයුතු ව්ල ආරක්ෂාව් සැලකිය යුතු යලස ව්ැඩිදියුණු යේ. යමම ව්යාපතතියේදී ොමි ම විදයාලයේ 
සිසුන් සහ ගුරුව්රුන්යේ ආරක්ෂාව් වියාල ව්යයයන් හි කර සාධකයක් යේ. කමගින් ව්ග මානයේ පව්තින 
දුෂ්කර පංති සැකසුම ලිහිේ කළ හැකි අ ර ව්ග මානයේ අව්දානම පව්තින යෙොඩනැගිලි යදක සඳහා සිසුන්ට 
භාවි යට ෙ  හැකිය. මාගෙය ආරක්ෂාකාරී වීම තුලින් යබෞශධ විහාරස්ථානය යව්  ෙමන් කරන බැතිමතුන්ද 
ආරක්ෂි  යේ. 
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8.2 අහිතකර බලපෑම 
 

නාය යෑම් අව්ම කිරීයම් කටයුතු, බෑවුම අසථ්ාව්ර වීයමන් දැනටමත් බාධා ඇති වී ඇති ප්රයශයයට පමණක් සීමා 
වී ඇ . කබැවින්, අහි කර බලපෑම් කම ප්රයශයයට පමණක් සීමා වී ඇති අ ර, ඉදිකිරීම් කාලය තුලදී පමණක් 
අම ර අව්ධානමක් පව්තී. 
 

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

නාය යෑම් අව්ම කිරීයම් කටයුතු පාසැේ භූමිය තුල සිදු කරණු ලබන අ ර දැනට බෑවුමට ආසන්න ම 
යෙොඩනැගිේල ඉව්ත් කර ඇ . ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් යමම යෙොඩනැගිලි ඉව්ත් 
කිරීමට උපයදස් ලබා දී ඇ . යමම ව්යාපතතිය මගින් පාසැේ භූමියේ හිමිකාරත්ව්ය අහිමි වීමක් සිදු යනොව්න 
අ ර අව්ම කිරීයම් ක්රියාව්ලියේදී පාසයේ ප්රාථමික යෙොඩනැගිේල ඉව්ත් යනොයකයග. ව්යාපතති භූමියට 
පිවිසීයම්දී බලපෑමක් ඇති යනොව්න අ ර විදුලි, දුරකථන මාගෙ සහ මාගෙයේ ව්ුහය යකයරහි සැලකිය යුතු 
බලපෑමක් ඇති යනොයේ.  
 

8.2.2 ශාක හා සත්වයින්ට සිදුවිය හැරී පාරිසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

යමම ව්යාපතතිය දැනටමත් අව්පා  භූමියේ පිහිටි බෑවුයමහි කුඩා ප්රයශයයකට සීමා වී ඇ . කබැවින් පරිසරය 
යකයරහි සිදු ව්න බලපෑම අව්ම ව්න අ ර ඉව්ත් කළ හැකි සමහර යාක වියයේෂ පව්තී. යකයසේ යව් ත්,ෙස ්
යරෝපණය කරන විට බලපෑම අව්ම ව්නු ඇ . 
 

8.2.3 ප්රසශශසේ ජලවහන රටාවට සිදුවිය හැරී බලපෑම 
 

යයෝජි  අව්ම කිරීයම් පියව්ර මගින් ජලාපව්හනය යකයරහි සිදු ව්න බලපෑම ඉ ා අේප ව්නු ඇ . හානි අව්ම 
කිරීයම් කටයුතු කම ස්ථානයට පමණක් සීමා වී ඇති බැවින් ආසන්නයේ කිසිදු ඇළ මාගෙයක් යනොමැති වීයමන් 
ජලාපව්හනයේ සිදුව්න යව්නස්කම් නිසා ප්රයශයයේ ජල විදයාව්ට සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු යනොව්නු ඇ . 
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනසේ බලපෑම සහ  ංඟා පතුසේ සිදුවන සවනස්වීම 
 

අසල කිසිදු ඇළ මාගෙයක් යනොමැති වීම නිසා ඉවුරු ඛාදනය, ඇළ මාගෙ සහ ෙංඟා යසෝදා යාම ක රම් ව්ැදෙත් 
යනොයේ. 
 

8.2.5 ඉදිරීමේම් කටයුතු නසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැරී බලපෑම 
 

ව්යාපතති ක්රියාව්න් කම ස්ථානයට පමණක් සිමා කර ඇති බැවින් වියාල ප්රයශය ව්ල කැ මම් හා බෑවුම යව්නස් 
කිරීම් සිදු යනොයකයග. කබැවින් ජනනය ව්න යරොන්මඩ මගින් දූෂණය වීමට  රම් ප්රමාණව්ත් යනොයේ.  ව් 
දුරටත්, අපව්හන ජලය පහත් බිම් සහි  ප්රයශයයට ෙලා යෑම අයේක්ෂා කරනු ලබන අ ර කම නිසා අව්ට ඇළ 
මාගෙ යනොමැති වීම යහේතුයව්න් කම ජලය ඍජුව්ම ඇළ මාගෙ ව්ලට පිවිසීමක් සිදු ව්න්යන් නැ . කබැවින් 
ඛාදනයයන් හා යරොන් මඩ මගින් ජල දූෂණයට ඇතිව්න බලපෑම ක රම් ව්ැදෙත් යනොයේ. 
 

8.2.6 ඉදිරීමේම් කාලසීමාසේ දී අක්රමවත් (ඒලිමහන් ස්ථාන වල) වැසිරීලි භාවිතය නසා ජලයට අපද්රවය කකතු 

වීමට ඇති ඇති හැරීයාව  
 

ව්යාපතති ස්ථානය පාසයේ විව්ත  ස්ථානයක පිහිටා ඇති යහයින් අපද්රව්ය කකතු වීමට ඇති හැකියාව් අව්ම යේ.  

8.2.7 පහළ  ංඟා ප්රසශශසේ ජලය භාවිත කරන්නන්ට සිදුවන බලපෑම  
 

ඉදිකිරීම් ස්ථානයට සක්පව් ඇළ මාගෙ යනොතියබන බැවින් කයින් ඇති ව්න බලපෑම ඉ ා සුු ව්නු ඇ . 
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8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර රීමේසම්  ැටු 
 

කසළ, ආහාර අපද්රව්ය හා ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය ව්ැනි උත්පාදනය ව්න විවිධ ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම යහෝ ෙබඩා 
කර  ැබිය හැක. පාසැල තුළ හා පාසැල අව්ට ඝණ අපද්රව්ය ෙබඩා කිරීම යහෝ බැහැර කිරීම පාසේ සිසුන්ට 
අපහසු ාව්යන් ඇති කරව්න අ ර, කාණු අව්හිර විම නිසා ජලය මගින් යබෝව්න යරෝෙ ව්ැළදීයම් අව්ස්ථාව්න් 
ඇ . අපද්රව්ය මගින් පස දූෂණය විය හැකි අ ර, ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි යලස අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් 
යාන්ත්රණයක් යනොමැති වුව්යහොත්, විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. කම නිසා ඝන අපද්රව්ය නිසි යලස 
කළමනාකරණය කිරීයමන් පරිසරයට ව්න අව්ම බලපෑම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 

 

8.2.9 වායු දූෂණය හා සම්බන්ධ්  ැටු 
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුයේ: ව්යාපතති භූමිය සැකසීම, ඩීසේ කන්ජින් 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. පාසැේ යේලාව්න්හි 
දී අිකක යලස ව්ායු දූෂණ ක්රියාකාරකම් සිදු වුව්යහොත් පාසේ ළුහන්ට යමයින් සිදු ව්න බලපෑම ඉ ා ව්ැදෙත් 
යේ. සංයේදී අංෙ (මගීන්, පංති කාමරව්ල සිටින සිසුන්) ඉදි කිරීම් ස්ථානය සක්පයේ පිහිටා ඇති බැවින් දූවිලි 
හා දුමාර මගින් සිදු ව්න ව්ායු දූෂණය සැලකිය යුතු ය. 

 

8.2.10 ඉදිරීමේම් වලදී ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිමේම් වැන තත්ත්වයන් සහේතුසවන් ස ොඩනැගිලි 

වලට හා යටිතල පහසුකම් වලට සිදුවිය හැරී හාන 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ ව්ලින් යබ්ද සහ කම්පන ඇති වීම සාමානය  ත්ත්ව්යකි. විහාරස්ථානය හා පාසයේ පන්ති 
කාමර ආසන්නයේ  ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුව්න බැවින් අිකක යබ්දයයන් ව්න බලපෑම පිළිබඳව් අව්ධානනය 
යයොුහකල යුතුය.  ව්ද, ව්යාපතති ස්ථානයේ සිට ක්ටග 100ක් පමණ ඇතුල  නිව්ැසියන් සහි  නිව්ාස 
කිහිපයක්ම පිහිටා ඇ . යන්යත්රෝපකරණව්ලින් ජනනය ව්න යබ්දය මගින් විහාරස්ථානයේ ආෙමික කටයුතු 
ව්ලට බාධා පැම්ණිය හැක. කබැවින් යමම ඉදිකිරීම් භූමියේ යන්යත්රෝපකරණ ව්ලින් නිකුත් ව්න අිකක යබ්දය 
යකයරහි අව්ධානය යයොුහකල යුතුය. 
බර යන්යත්රෝපකරණ ක්රියාත්මක කිරීයමන් ඇතිව්න කම්පනය විහාරස්ථානයේ යෙොඩනැගිලිව්ලට බලපෑම් 
ඇතිකරයි. කහි ප්රතිලලයක් යලස බිත්ති පුපුරායාම හා කඩා ව්ැටීම ව්ැනි ව්ුහාත්මක බලපෑම් සිදුවිය හැක. 
කබැවින් යමම ව්යාපතති ස්ථානීයයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලින් සිදුව්න කම්පන කම්පන බලපෑම් පිළිබඳව් වියයේෂ 
අව්ධානය යයොුහකලයුතු යේ.  
 

8.2.11 වැඩබිසම් සසේවකයින් හා අවට ප්රසශශවාසීන් අතර ඇතිවිය හැරී සනොසන්සුන් තත්ත්වයන් 
 

යමම සථ්ානයේ ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලබන කම්කරුව්න් විවිධ සමාජ පසුබිම හා දරිද්ර ාව්යන්ට යටත්ව් විවිධ 
භූයෙෝලීය ප්රයශය ව්ල සිට පැමිණි පිරිස් යේ. සාමානයයයන් වවුන් සිටින්යන් දුගව්ල අධයාපනික හා සමාජ 
පසුබිමක ය. කබැවින් පහ  දැක්යව්න පරිදි පාසල හා යන්ව්ාසිකයන් අ ර ඇති ව්න ෙනුයදනු යහේතුයව්න් සමාජ 
ෙැටලූ රාශියක් ඇති වී ඇ .  
 
• මත්ද්රව්ය, මත්පැන්, ලිංගික අපයයෝජන, ජාව්ාරම්, විවිධ අපරාධ ව්ැරදි සහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා පිළිබදව්    
පාසැේ ළුහන් දැනුව්ත් කිරීම. 
• පාසැේ ව්ැඩ කටයුතු සඳහා බාධාව්න් වීම 
• පාසේ භූමියට අනව්සර පිවිසුම්  
• දරුව්න්ට උසුු විසුු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම  
• දරුව්න් හා යදමේපියන් සමෙ ෙැටුම් ඇති වීම  
• සියත් කකෙ බව්කින් ය ොරව් දරුව්න් අධයාපනයේ යයදීම  
• දූෂි  ෙනුයදනු සඳහා දරුව්න් හා යදමේපියන් යපළඹවීම 
•අවිිකමත් යලස ළමා ශ්රමය ලබා ෙැනීම  
• විහාස්ථානයේ දායකයින් හා බැතිමතුන් සමෙ විවිධ ආරවුේ ඇති වීම  
• ශ්රම බලකාය මඟින් පාසයේ හා විහාරස්ථානයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවි ා කිරීම  
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කව්ැනි ෙැටලුව්ලට සම්බන්ධ ව්න කම්කරුව්න් දුගලභ වුව්ද සමහර අව්ස්ථාව්න් යනොසලකා හැරිය යනොහැකිය. 
කමනිසා, යමම ව්යපතති ස්ථානයේ සමාජ සහ ප්රජා ෙැටු අතියයින් ව්ැදෙත් ව්නු ඇ . 

 

8.2.12 සසේවක සන්වාසික කඳවුරු සහ අසනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන් 
 

ඉදිකිරීම් කටුයුතු යව්නුයව්න් පැමියණන කම්කරුව්යේ  ාව්කාලික යන්ව්ාසික ස්ථාන යබොයහෝවිට ව්යාපතති 
භූමියට ඉ ා ආසන්නයේ ඉදිකරෙනු 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 යයොුහව්නු ඇ . විිකමත් කඳවුරු කළමානකරණ ක්රමයේද අනුෙමනය යනොකලයහොත් 
කම්කරු ෙැටු, යපොදු පහසුකම් ුනව්මාරු කරෙැනීයම්දී යනොසන්සුන්  ත්ත්ව්යන්, වවුන් අ ර ඇ ැම් සමාජ 
ෙැටු හා අපද්රව්ය කළමානාකරණය පිළිබඳ ෙැටු ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහළය.  
 ාව්කාලික යන්ව්ාසික ස්ථාන ව්යාපතති භූමියට ඉ ා ආසන්නයේ ඉදිකරණු ලැවහව්යහොත් ඝන අපද්රව්ය, 
අක්රමව්ත් මල අපව්හන පශධති කළමානකරණය පිළිබඳව් ෙැටු ඇති විය හැකිය. කබැවින් කව්ැනි  ත්ත්ව්යන් 
පිළිබඳව් අව්ධානය යයොුහකල යුතුය. 

 

.8.2 13 ඉදිරීමේම් අතරතුර ප්රසශශවාසීන් වැඩබිමට පිවිසීම සහේතුසවන් වවුන්ට වශන  දීමට සිදුවිය හැරී 

අවධ්ානම් තත්ත්වයන්  
 

යමම සථ්ානයේ කැ මම් යන්ත්ර, පටව්නයන්, ට්රක් රථ ආදිය භාවි ා යේ. කබැවින් පාසේ ළුහන් හා සාමානය 
ග්රාක්ය ජන ාව් ෙමන් කරන පාසල ආසන්නයේ යමම යන්ත්ර සහ බර ව්ාහන භාවි ා කරනු ඇ .  ව්ද කම 
යන්යත්රෝපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අික බලැති යව්ෝේටීය ා සැපයුම් භාවි ා කරනු ලබයි. ඉදිකිරීම් 
කටයුතු සඳහා අව්යය ව්න යලෝහ,ව්ායන් ව්ැනි අුහද්රව්ය අනිසි යලස ෙබඩා කිරීම සහ හැසිරවීයම්දී  හානිකර 
 ත්ව්යන් ඇති විය හැක. පාසැේ ළුහන් යමම යන්යත්රෝපකරණ යකයරහි ආකගෂණය ව්න බැවින් ව්යාපතති 
ස්ථානයේ කාගයමණ්ඩලයේ නිසි අව්යබෝධයක් යනොමැතිව් වවුන් ව්ැඩ බිමට ඇතුු විය හැකි අ ර 
යනොදැනුව්ත් යලස වවුන්යේ ඇතුේ වීම සහ යන්යත්රෝපකරණ යනොසැලකිලිමත් යලස ක්රියාකරවීම නිසා පාසේ 
සිසුන්ට හදිසි අනතුරු සහ මාරාන්තික අනතුරු සිදු විය හැකිය. කම නිසා කමගින් පාසේ සිසුන්ට ඇති අව්දානම 
ඉ ා ව්ැදෙත් ය. 
 

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

අව්දානම් සහි  බෑවුයම් වියාල ෙේ යනොමැති වීම නිසා පාෂාණ පිපිරුම සැලකිය යුතු යලස ඉස්මතු යනොයේ. 

 

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

ඉදිකිරීම් කටයුතු අ ර තුර ව්ැඩබිමට අව්යය ද්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම සහ අයනකුත් කටයුතු සඳහා වියාල ට්රක් 
රථ, වහේයඩෝසග ව්ැනි බර යන්යත්රෝපකරණ අව්ට ප්රයශයය තුල ෙමන් කරනු ඇ . යමමගින් මාගෙය භාවි ා 
කරන මගීන්ට අව්ධානම්  ත්ව්යන් අතිවිය හැක. ව්ඩාත්ම අනතුරුදායක කණ්ඩායම ව්නුයේ පාසේ සිසුන් ව්න 
අ ර 8.2.13 හි සඳහන් පරිදි වවුන් අව්ධානමට නිරාව්රණය ව්නු ඇ . 
 

8.2.16 වයාපිති කාල සීමාව තුල සසේවක ආරක්ෂාව  
 

යමහිදී වියාල ඉදි කිරීයම් යන්ත්ර සීමි  ව්ැඩ අව්කායයක දී භාවි  කරනු ලැයබ්. ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් 
යන්යත්රෝපකරණව්ලින් අනතුරට ලක් වීයම් අව්දානම ඕනෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයකට යපොදු වුව්කි. 
යකොන්ත්රාත්කරුව්න් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා බාලව්යස්කාර කම්කරුව්න් (ළමයින්) යයදවීයමන්, වවුනට 
බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවීයම් අව්දානමක් ඇ . 

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

සසේවාවන් 
 

කලව්ාන ොමි ම මධය මහා විදයාලයේ නියයෝජය විදුහේපති අයයෝක නන්දසිරි මහ ා, ස්ථානය නිරීක්ෂණය 
සඳහා පැමි ම අව්ස්ථායේදී උපයදස් ලබා දීමක් සිදුකයළේය. කතුමායේ ප්රකායයට අනුව්, යබෞශධ 
විහාරස්ථානයේ  ාව්කාලික යෙොඩනැගිේලක් තුළ පාසයේ ප්රාථමික පන්ති පැව්ැත්වීමට සිදු වීයමන් වවුන් 
ෙැටු ව්ලට ුහුනණ පා සිටී.  පංති, විහාරය තුළ දිෙටම පව්ත්ව්ායෙන යායමන් විහාරයේ ආෙමික කටයුතු 
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යකයරහි ඇති ව්න බාධාව්න් යහේතුයව්න් විහාරස්ථානයේ විහාරාිකපති හිමියන් විසින් ඒ සඳහා අකමැත්  ප්රකාය 
කර තියබ්. පහ යශ්රේණිය පන්ති හා ඉංග්රීසි විෂයට අදාල ය මහේ යෙොඩනැගිේයේ සිදු කරන ක්රියාකාරකම් ද 
ව්ැසි සාමය තුළ න ර කර ඇති බව් වුන  ව්දුරටත් ප්රකාය කර සිටියේය. කබැවින් යමය පාසයේ කාගය 
සාධනයට බලපෑම් ඇති කරනු ලබයි. (යයොුහව් : ඇුහණුම II - උපයශයන ඡායාරූප) 
 

9.1 අදාල පාර්ෂවකරුවන් සම  පැවති උපසශශන සසේවාවන් වලදී ඇති වූ කකඟතාවයන් හා නර්සශශයන් 

(සයොවව: ඇවණුම 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  
 

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

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

තත්ත්වය 
 

ව්ැඩ බියමහි ක්රියාකාරකම් යමම ස්ථානයට පමණක් සිමා කර ඇති යහයින් කබැවින් බෑවුයමන් ඇති ව්න බාධා 
වියාල යනොව්න අ ර, ඛාදනය වීම හා ජල දූෂණය යමම ස්ථානයේ ක රම් ව්ැදෙත් යනොයේ. 
 

10.2 ඛාදන ක්රියාවලිය ආරිත බලපෑම් හා  ංඟා පතුසේ සිදුවන සවනස්වීම් 
 

අසල ඇළ මාගෙ යනොමැති බැවින් බලපෑම ඉ ා අව්ම යේ. 

 

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

මාර්  අහිමි වීම, වාහන තදබදය) 
 

මාගෙය කුඩා වීම නිසා ෙමනාෙමනයට සැලකිය යුතු යලස බාධාව්ක් ඇති විය හැකිය. යකයසේ යව් ත්, ආෙමික 

කටයුතු සඳහා පාසේ කාලයේදී බාධා වීම් ඇති ව්නු ඇ  (යපෝය දින). කයහත්, බලපෑම් යබොයහෝ දුරට කම 
ප්රයශයයට පමණක් සීමා වී ඇ .  
 

10.4 සපොදු සසේවා සැපයීසම්දී පහළ ප්රසශශයට සිදුවන බලපෑම (ජල සැපයුම අපද්රවය ඉවත් රීමේම, විදුලිය 

සැපයීම, ආදිය) 
 

පහළ බෑවුයම් පාසේ යෙොඩනැගිේල අසල ජල යපොම්පයක් රඳව්ා ඇති අ ර නිසි යලස අව්ධානය යනොලැවහණ 
යහොත් යන්යත්රෝපකරණ යමයහයුම් ව්ලදී සුු යලස බලපෑමට ලක් විය හැකිය. කයසේම කසල, බැහැර කිරීයම් 
යහේතුයව්න් අපද්රව්ය කම ජලයට කකතු විය හැක. 
 

10.5 ඉදිරීමේම් භූමියට ආසන්නව ඇති ඉහළ හා මධ්ය වශසයන් අවධ්ානම් අතිවිය හැරී නවාස (ඉහළ බැවුසම්, 

පහළ බැවුසම් සහ පහළ  ං ා ප්රසශශ ආරිතව) 
 

යමම සථ්ානයේ කැ මම් යන්ත්ර, පටව්නයන්, ට්රක් රථ ආදිය භාවි ා යේ. කබැවින් පාසේ ළුහන් හා සාමානය 
ග්රාක්ය ජන ාව් ෙමන් කරන පාසල ආසන්නයේ යමම යන්ත්ර සහ බර ව්ාහන භාවි ා කරනු ඇ .  ව්ද කම 
යන්යත්රෝපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අික බලැති යව්ෝේටීය ා සැපයුම් භාවි ා කරනු ලබයි. ඉදිකිරීම් 
කටයුතු සඳහා අව්යය ව්න යලෝහ ,ව්ායන් ව්ැනි අුහද්රව්ය අනිසි යලස ෙබඩා කිරීම සහ හැසිරවීයම්දී  හානිකර 
 ත්ව්යන් ඇති විය හැක. පාසැේ ළුහන් යමම යන්යත්රෝපකරණ යකයරහි ආකගෂණය ව්න බැවින් ව්යාපතති 
ස්ථානයේ කාගයමණ්ඩලයේ නිසි අව්යබෝධයක් යනොමැතිව් වවුන් ව්ැඩ බිමට ඇතුු විය හැකි අ ර 
යනොදැනුව්ත් යලස වවුන්යේ ඇතුේ වීම සහ යන්යත්රෝපකරණ යනොසැලකිලිමත් යලස ක්රියාකරවීම නිසා පාසේ 
සිසුන්ට හදිසි අනතුරු සහ මාරාන්තික අනතුරු සිදු විය හැකිය. කම නිසා කමගින් පාසේ සිසුන්ට ඇති අව්දානම 
ඉ ා ව්ැදෙත් ය. 
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10.6 නැවත ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රසශශය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අසනකුත් සථ්ාන 
 

යමම ප්රයශයේ ඉ ා ඉක්මනින් ඉව්ත්කරෙ යුතු වියයේෂි  ව්යාපාර යහෝ කතෂිකාගමික බිම් යනොමති බැවින් 
සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති යනොයේ 
 

10.7 නාය ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටා ඇති වයාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අසනකුත් ස්ථාන 
 

යමම ස්ථානය ආසන්නයේ ව්යාපාර යහෝ, කතෂිකාගමික යහෝ යව්නත් කටයුතු සඳහා යයොදා ෙන්නා ස්ථාන 
යනොමැති බැවින් සැලකිය යුතු බලපෑමක් යනොමැ . 
 

10.8 වැඩබිම තුලට සාමානය පුශ ලයින් ඇතුේ වීසම් සහෝ හරහා  මන් රීමේසම් අවශයතාව 
 

ව්යාපතති ස්ථානයට සාමානය ජන ාව්ට වියයේෂ ක හැරුණු විට යව්නත් අරුහණු සඳහා ඇතුු වීමට යනොහැක. 

යකයසේ යව් ත් සාමානය 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  ැටු  - සකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා වන සම්මත ගිවිසුම් ඉක්මවා යන 

විසශේෂිත H & S (සසෞඛය හා සුරක්ෂිතතා ක්රමසේදයන් අවශයතාවයන් ) 
 

යමම ඉදිකිරීම් සථ්ානයට අදාළව් පව්තින යසෞඛය හා ආරක්ෂණ ෙැටු ඕනෑම නායයාම් අව්ම කිරීයම් 
ස්ථානයකට යපොදු යේ. ESMF දී කව්න් යපොදු E & HS ෙැටු 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 
 

ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන් සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්රයේඛනයේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනුව් ළමා ශ්රමය සහ 

බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම සවිස් රාත්මකව් දක්ව්ා ඇ . 

10.11 කම්පන බලපෑම් නසා ස ොඩනැගිලිවල ඉරිතැැම් 
 

බලපෑමට ලක්වූ ස්ථානය විවිධ උන්න ාංයව්ල යෙොඩනැඟිලි සහි  පාසලකි.  කහි කක්  නි මහලකින් යුත් 

යෙොඩනැගිේලක් බෑවුමට කිට්ටුව් පිහිටා ඇති අ ර ය මහේ යෙොඩනැගිේල පිහිටා ඇත්යත් බෑවුයම් ඉහළ 

ප්රයශයයේය. අයනකුත් පාසැේ යෙොඩනැගිලි හා නිව්ාස ඉදිකිරීම් ස්ථානයට ආසන්නව් පිහිටා තියබ්. ඉදි කිරීම් 

කටයුතු සඳහා යයොදා ෙන්නා බරයන්යත්රෝපකරණ මගින් ඇති ව්න කම්පනය යහේතුයව්න් යමම යෙොඩනැඟිලි 

ව්ල ඉරි ැලීම් ඇති විය හැකි අ ර කහි බලපෑම ව්ැදෙත් යේ. 
 

10.12 ශබ්දය සහ දූවිලි වලට පාසේ සිසුන් නරාවරණය වීම 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ ව්ලින් යබ්ද සහ කම්පන අයේක්ෂා කළ හැකි අ ර.  පංති කාමර ආසන්නයේ ඉදිකිරීම් සිදු 

කරන බැවින් යබ්දයේ බලපෑම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. යන්යත්රෝපකරණ මගින් පාසැේ ළුහන් හට අිකක යඝෝෂාව්ක් 

යමන්ම වවුන් දූවිලි පරිසරයටද නිරාව්රණය විය හැකිය. පාසේ යේලාව්න්හිදී ඇති ව්න යබ්දයට ළුහන් 

අව්දානය යයොුහ කරන අ ර කම යේලාව්න්හිදී ඇති ව්න යබ්දය හා දූවිලි උත්පාදන ක්රියාකාරකම් ව්ල බලපෑම 

ව්ැදෙත් යේ. 

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

11.1 වයාපිතිය ක්රියාත්මක රීමේම 
 

i. දිස්ත්රික් සේකම් කාර්යාලසේ අනුමැතිය 
 

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

 

ii. සැලසුම් කමිටුසේ අනුමැතිය 
 

කලව්ාන නෙර  සභායව්හි සැලසුම් කමිටු විසින් යමම ව්යාපතතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 
 

11.2 අදාල ස්ථානසේ වයාපිතිය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා වන අනුමැතිය 
 

i. අධයක්ෂ / පළාත් කාගයාලය / අධයාපන යදපාග යම්න්තුව් අනුම  කිරීම 

ii. ව්යාපතති භූමියට ඇ ැම් කටයුතු සඳහා අව්යය විදුලි බලය සපයා ෙැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

ප්රායශයය කාගයාලයේ අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය. 

iii. පාසැේ කළමනාකරණයයන් අනුමැතිය 

 

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

අනුමැතිය 
 

අනුමැතිය අව්යය යනොයේ. 
 

11.4 සවනත් අනුමැීනන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වහන් ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රායශයය භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා 

ප ේ කාගයාංයයේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

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

පමණි). 

iii. අපද්රව්ය හා යාක යකොටස් බැහැර කිරීම සඳහා කලව්ාන ප්රායශයය සභායේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

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

ප්රායශයය යේකම් හරහා අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

 

11.5 පුශ ලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ස න් අනුමැතිය  ැනීම  /විසරෝධ්තා සනොමැති බව /නීතයානු ලව බැඳුණු 

කකඟතාවයන් 
 

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

බාධාව්ක් යනොකරන බව්ට පාසයේ අධයක්ෂක සහ ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් අිකකාරිය අ ර නී යානුලවලව් 

බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  නියමි  කාල සටහන 1 ව්ගුයේ දක්ව්ා 

ඇ . 
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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  
 

ව්යාපතති ක්රියාව්ලියේ දී දැව්ැන්  යන්යත්රෝපකරණ මගින් ඇතිව්න කම්පන නිසා අසල ඇති යෙොඩනැගිලි ව්ලට 
ව්ුහාත්මක ව්යයයන් හානි සිදු වීයම් බලපෑමක් ඇතිවිය හැක අ ර ව්සා දැමූ යෙොඩනැගිේල දැනටමත් ඉව්ත් 
කර ඇති බැවින් ජීවි  අව්දානමක් ඇති යනොයේ. 
 

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

යමම සථ්ානය සදහා අදාළ යනොයේ. 
 

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

වයාපිති කටයුතු ව්ලදි, ව්ාහන යන්ත්රසුත්ර කහා යමහා ෙමන් කිරියමන් හා කැ මම් කටයුතුව්ලදී මාගෙ සහ 
අයනකුත් ව්ූහයන්ට සිදුව්න හානි අදාළ විය හැකිය. 
 

12.5 පහත සඳහන් ක්සෂේත්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් රීමේසම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය. 
 

i. නායයෑම් මගින් ඇතිව්න අව්දානම ෙැන අව්ට ජනයා හා පාසැේ පාසේ ප්රජාව් දැනුව්ත් කිගම. 

 

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 කමිටුසේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   

මධ්යයම පරිසර අිකකාරිසේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම  
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ii. ඉදිකිරීම් අ රතුර දැඩි අව්ධානමක් ඇති පුශෙල කණ්ඩායම් ව්ලට වියයේෂ දැනුව්ත් කිරීමක් අව්යය යේ. 
යකටිකාලීන පූගව් අනතුරු ඇෙවීම් (ඉව්ත් කිරීම්) සහ ඉදිකිරීම් හා ඉඩම් පරිහරණ සම්බන්ධ කටයුතු. 

 

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

පාරිසරික හා සමාජීය නිගණායකයන් අනුෙමනය කිරීයමන් කහි පාරිසරික හා සමාජයීය ව්ැදෙත්කම ම  

පදනම්ව් පහ  කරුණු සලකා බලනු ලැයබ්. 
  

ව්ගුව් 2: පරිසරය හා සමාජ සලකා බැලීයමන් කරනු ලබන සැලසුම්කරණය අදියර 

අංෙය 

යමම ව්යාපතති ප්රයශයය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිගයශශි  මට්ටම 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශසත් 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 යයොුහ කළ යුතුය 

 

අව්ම 

  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. 

 

අව්ම 

iii. ජල සම්පත් සංරක්ෂණය 

යමයට පතෂ්ඨය හා උප පතෂ්ඨය 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. වියලි කාලව්ලදී යමම 

ප්රයශයයට ජාල හිෙයක් ඇති ව්න බව්ද ප්රජාව් පව්සා සිටියේය. 

 

අදාල යනොයේ 

iv. ජල සැපයුම් අවහිර වීම 
 

අව්ම කිරීයම් බෑවුයම් ඇති ජලය  නි පුශෙල යහෝ යපොදු ජල සැපයුම් 
මූලාශ්රයක් යලස යයොදා ෙන්යන් නම්, ඉදිකිරීයම් ක්රියාකාරකම් 
යහේතුයව්න් ජල ප්රභව්යට බලපෑම් ඇති විය හැකිය.  කව්ැනි අව්ස්ථාව්න්හිදී 
ප්රජාව් සඳහා විකේප ජල ප්රභව්යක් ( ාව්කාලික / යහෝ ස්ථිර) ඇතුළත් 
කළ යුතුය. 

 

අව්ම 

v.  ස්වභාව සසෞන්දර්යාත්මකව  ැලසපන සැලසුම් සලකා බැැම 

යසෞන්දගයාත්මක සංයේදී පරිසර නිගමාණයේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා 

සංකලණය ව්න කයමන්ම දතයය අව්ම ව්න යලස ව්යහයන් සැලසුම් 

කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන් 

නිගමාණය කිරීම සඳහා භූ දගයන ෙතහ නිගමාණ ශිේපීන්යේ යසේව්ය 

ව්ැදෙත් යේ. 

 

අව්ම 
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vi.  හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැැම 

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 යශයය ව්තක්ෂල ා වියයේෂ භාවි ා කිරීම, පරිසරයේ විවිධත්ව්ය 

පව්ත්ව්ා ෙැනීමට වියයේෂ යාක සංයයෝජනයන් යයොදා ෙැනීම. 

ආක්ර මණයලී යාක වියයේෂයන් යයොදා සනො ැනීම. 

 

අව්ම 

vii.  සසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අ ර 

කම්කරුව්න්ට සහ මගීන්ට අන් රාකාරී විය හැකිය. කබැවින්  ට්ටු, 

ආරක්ෂි  දැේ ව්ැනි සැලසුම් කළ ආරක්ෂණ ක්ර ම සැලකිේලට ෙ  යුතුය. 

පාසයේ සිසුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සථ්ිර හා  ාව්කාලික ආරක්ෂි  

බිත්ති නිගමාණයන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු අ ර ඉදිකිරීම් මිමියේ 

අනතුරක් සිදු වුව් යහොත් ඉදිකිරීම් කටයුතු අඩාල යේ.  

 

 

 

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 කයම් යේෙය සැලකිය යුතු යලස ඉහළ යා හැකි අ ර යමමගින් ඇළ 
පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. කබැවින් 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 සැලැසය්මහි අඩංගු අංෙයක් විය යුතුය. 
 

 

 

 

අදාල යනොයේ 

ix. අවම පසු නඩත්තු රීමේම් සහ සහා 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 විෂ්කම්භය, සිදුරු ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය 
නිව්ැරදිව් සලකා බැලිය යුතුය. කානු ජලය ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්ට කකතු 
කරවීමට අයේක්ෂා කරන්යන් නම්, ඛාදනයට වයරොත්තු යදන, යරොන් මඩ 
රදව්ා ෙැනීයම් පශධති ආදී යනොයයක් නඩත්තු ව්ුහ සැලසුම් කළ යුතුය. 
අිකක කාලපරිච්යේදයක් තුල යශයය කාලගුණික  ත්ත්ව්යන්ට වයරොත්තු 

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. 

 

 

 

අව්ම 
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12.7 ඉදිරීමේම් අදියර අතරතුර බලපෑම් අවම රීමේම 
 

12.7.1 ඉදිරීමේම් අදියර තුළ සකොන්තාත්කරුවන්සේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනු ල වීම සඳහා 

වන ප්රමිීනන් 
 

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. කබැවින් 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 අනුලවලව් යකොත්රාත්කරුව්න්යේ අව්යය ාව්ය යකයසේ විය යුතුද 
යන්න පිළිබඳව් ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් සකස ්කර ඇ . යමම යකොටස සඳහා අදාළ 
අංයව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්යව්න ප්රධාන යකොටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් 
යකොත්රාත්කරුව්න් සඳහා යයොුහ කළ යුතුය. 
යකොත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්ප  යයටත් ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ ක්රියාත්මක කිරීමට නියමි  
අ ර වුනයේ 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 කය අනුම  කිරීමට නියමි ය. 
 

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

සයොව අංකය. ඉඳිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 

ESMP 

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 අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
මිමිය ) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි සිදුවීම අතියයින්ම ව්ැදෙත් 
(යෙොඩනැගිලි / නිව්ාස) 

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 

අතිශයින්ම වැද ත් 

2002.2 8) ජලය අදාළ 

2002.2 9) යාක හා සත්ව් වියයේෂ වැද ත් 

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කතතික සම්පත් අදාළ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ 
2002.2 13) Borrowing Earth  අදාළ 

2002.2 14) ෙේව්ල යමයහයුම් අදාළ යනොයේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්යත්රෝපකරණ නඩත්තුව් 
(දූෂණය) 

අතිශයින්ම 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 අදාළ 

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

ව්යාපතති වියයේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොුහ කරන්න 
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2002.5. පාරිසරික 
අක්ක්ෂණය 

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

ව්යාපතති වියයේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොුහ 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 අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළුහන් සහ මගීන් )  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළුහන් සහ මගීන්) 

2003.4 ආරක්ෂක ව්ාග ා සහ අනතුරු පිළිබඳ දැනුම් 
දීම 

අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළුහන් සහ මගීන්) 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළුහන් සහ මගීන්) 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළුහන් සහ මගීන්) 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළුහන් සහ මගීන්) 

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ොරතුරු සහ 
පුුනණුව් 

අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළුහන් සහ මගීන්) 

2003.9 
 
 

යන්යත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුශෙලයන් 

අතියයින්ම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළුහන් සහ මගීන්) 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපතති ස්ථානයකට අදාළ යපොදු කකක් යලස ව්යාපතති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතිශයින්ම වැද ත්: ESMP අදාලව් කම ස්ථානයට නිය්චි ව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිදි පාරිසරික 
ක්රමයේදයන් සකස් කිරීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරු වියයේෂ අව්ධානය යයොුහ 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 නමේක්ෂණ සැලැස්මක්: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් විසින් සඳහන් කර ඇති අක්ක්ෂණ අව්යය ා 
ව්ලට අම රව් ස්ථානීය වියයේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන් පරිදි යකොන්ත්රාත්කරු විසින් අක්ක්ෂණය 
කිරීම සඳහා බැඳී සිටී. 
සයොව රීමේම: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

12.7.2 ස්ථානීය හාන අවම රීමේම 
 

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පියව්ර 

හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය ව්යාපතති 
ක්රියාත්මක 
කිරීයම් 
අදියර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉදිරීමේම් අපද්රවය බැහැර රීමේම 
  

ඉදිකිරීම් තුලින් නිපදයව්න කසල පිළිබඳව් යකොන්ත්රාත්කරු වියයේෂ 
අව්දානය යයොුහ කළ යුතුය. කව්ැනි අපද්රවය ජනනය කළ යහොත් ඒව්ා 
ව්යාපතති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් අනුම  ක්රමයේදයකට අනුව් 
යසෝදා යාමට ඉඩ යනොදී ෙබඩා යකොට  ැබිය යුතුය. කයමන්ම කිසිදු 

යහේතුව්ක් ම  අපද්රවය පාසේ පරිශ්රය අසල  ැන්පත් යනොකළ යුතුය. 
කමනිසා යකොන්ත්රාත්කරු විසින් කලව්ාන ප්රයශයය සභාව් යව්තින් 

 
 

ස්ථාන 

සකස් රීමේම 

සහ ඉදිරීමේම 

 
 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 
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නිගයශය කරන ස්ථානයකට කසල බැහැර කිරීම්ට අනුමැතිය ලබාෙ  
යුතුය 
 

ii. දූවිලි සහ දුවිලි ආවරණ  
 

අිකක දූවිලි උත්පාදනය ව්න ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා සැලකිේයලන් කළ 
යුතු අ ර කව්න් අව්ස්ථාව්ලදී ප්රමාණව්ත් යලස ජලය යයදීමක් මගින් 
දූවිලි පාලනයට නිගයශය කර ඇ . 
බෑවුයම් පිහිටි පාසයේ යෙොඩනැගිලි ව්ල විව්තත්ර ව්ා යදොරව්ේ සුදුසු පරිදි 
දූවිලි යනොකන යලස තිර යරදි මගින් ආව්රණය කිරීම.  

 

ස්ථාන 

සකස් රීමේම 

සහ ඉදිරීමේම 

 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

iii. ඉදිරීමේම් සඳහා ජලය භාවිතය 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අනුම  ස්ථානව්ලින් පමණක් ජලය ලබාෙ ෙ  
යුතුය. පාසලට අයත් ජල මාගෙ තුළින් ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා 
යනොෙ  යුතු අ ර කයසේ ලබා ෙන්යන් නම් අිකකාරියේ අනුමැතිය 
ලබාෙ  යුතුය  

 

ඉදිරීමේම 

 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

iv. පාසසේ ප්රථමික ස ොඩනැගිේල අසල වතුර ටැංරීය(Water sump) 
 

ප්රාථමික පාසේ යෙොඩනැගිේල අසල ඇති ව්තුර ටැංකිය ඉදිකිරීම් කටයුතු 
ආරම්භ කිරීමට යපර සුරක්ෂි  කර ආරක්ෂා කළ යුතුය. යමම ටැංකියට 
ජලය යෙන යන නල සම්බන්ධ කර ඇති බැවින් ඉදිකිරීම් 
යන්යත්රෝපකරණ මගින් ඒව්ාට හානි සිදු විය හැක ,කබැවින් කම නල 
මාගෙ මෙ හරව්ා ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කළ 
යුතුය. කව්ැනි සිදුවීමක් මගින් හානි සිදු වී ඇතිනම් නම් ව්යාපතති පිරිව්ැය 
මඟින් නිව්ැරදි කළ යුතුය. 

 
 

ඉදිරීමේම 

 
 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

v. වැඩ කරන සේලාවන් 
  

යමම ඉදි ඉදිකිරීම් කටයුතු පාසයේ කළමනාකාරිත්ව්යට අනුලවලව් 
සිදුවිය යුතු අ ර යබ්ද කම්පන හා දූවිලි ජනි  ව්න ක්රියාකාරකම් පාසේ 
යේලායව්න් පසුව් සිදු කළ යුතුය. විභාෙ කාලව්ලදී කම කටයුතුව්ලට 
බාධා (යබ්ධ හා කම්පන මගින් )ඇති ව්න ක්රියාකාරකම් සිදු යනොකළ 
යුතුය.  රාත්රී කාලය තුළ වයාපිති කටයුතු සිදු කරන්යන් නම් ඒ සඳහා 
සුදුසු ආරක්ෂණ ක්රමයේදයන් අනුෙමනය කළ යුතුය. 
 

 
 

ඉදිරීමේම 

 
 

ඉදිරීමේම් 

සකොන්ත්රාත්කරු 

vi.  අනතුරු ඇඟවීම 
 

පහළ බෑවුයම් ඇති පාසැේ යෙොඩනැගිේල ඉදි කිරීයම් අදියයගදී ඉව්ත් 
කළ යුතුය. 
ව්යාපතති ක්රියාව්න් ව්ලදී ඉහළ බෑවුයමහි ඇති යෙොඩනැගිේලට සිදු ව්න 
හානිය අව්ම වුව්ත් අිකක ව්ැසි කායලේදී යෙොඩනැගිේලට හානි සිදු විය 
හැකි ක්රියාකාරකම් සිදු යනොකළ යුතුය. 
කබැවින් ව්ැසි කාලව්ලදී ජා.යෙො.ප.ස. අනතුරු ඇඟවීම් ව්ලටස් අනුව් 
පාසැේ කළමනාකරණය ක්රියා කිරීම සුදුසු ව්න අ ර  ව්ැසි කාලය තුළ 
පාසේ ක්රියාකාරකම් අත්හිටුවීම ව්ඩා සුදුසුය. 
 

 
 
 

ඉදිරීමේම 

 
 
 

PMU හි E & S 

ඒකකය 

vii.පාසේ දරුවන්සේ ආරක්ෂාව 
 

පහ  සඳහන් පරිදි පාසේ දරුව්න්ට ඇති විය හැකි ෙැටලු පිළිබඳව් පාසේ 
කළමනාකරණය ප්රමාණව්ත් යලස දැනුව්ත් කළ යුතුය 
 
i. මත්ද්රව්ය , මත්පැන්, ලිංගික අපයයෝජන, ජාව්ාරම් , විවිධ අපරාධ ව්ැරදි 
සහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා පිළිබදව් පාසැේ ළුහන් දැනුව්ත් කිරීම. 
ii. පාසේ භූමිය තුළට අනව්සර පිවිසුම 
iii. දරුව්න්ට උසුු විසුු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම 

 
 

ඉදිරීමේම 

 
 

PMU හි E & S 

ඒකකය 

සකොන්ත්රාත්කරු 
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iv. දරුව්න් හා යදමාපියන් සමෙ රණ්ඩුවීම 
v. සියත් කකෙ බව්කින් ය ොරව් දරුව්න් අධයාපනයේ යයදීම 
vi. දූෂි  ෙනුයදනු සඳහා දරුව්න් හා යදමේපියන් යපළඹවීම 
vii. අවිිකමත් යලස ළමා ශ්රමය ලබා ෙැනීම 
viii. විහාස්ථානයේ දායකයින් හා බැතිමතුන් සමෙ විවිධ ආරවුේ ඇති 
වීම  
ix. ශ්රම බලකාය මඟින් පාසයේ හා විහාරස්ථානයේ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් භාවි ා කිරීම  

 
PMU හි ES ඒකකය මගින් ඉහ  සඳහන් ෙැටු සම්බන්ධයයන් පාසැේ 
කළමනාකරණය පූගණ දැනුමක් ලබා ෙ  යුතුය. සෑම ෙැටුව්ක්ම නිසි 
යලස සන්නියේදනය කිරීම හා පාසේ කළමනාකරණය සමෙ ප්රමාණව්ත් 
යලස සාකච්ඡා කළ යුතුය. කයමන්ම PMU ආය නය මගින් පාසේ 
කළමනාකරණයයන් පහ  දැක්යව්න ඉේලීම් ක්රියාත්මක කරන යලස 
ඉේලා සිටිනු ලැයබ්. 
 
i. සිසුන් සහ යදමාපියන් ව්යාපතතිය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරීම  
ii. දරුව්න්ට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සමාජ ෙැටු 
iii. ශ්රම බලකාය සමෙ දරුව්න්යේ හැසිරීම හා ශ්රම බලකාය සමෙ ක්රියා 
කිරීම් අක්ක්ෂණය කිරීයම් ක්රමයේදයක් ස්ථාපි  කිරීම. 
iv. ව්යාපතතියට අදාලව් ඕනෑම පැමිණිේලක් ලබාෙැනීම සඳහා පාසේ 
ප්රයශයයේ රහසිෙ  ය ොරතුරු ලබා ෙැනීයම් පශධතියක් ස්ථාපි  කිරීම 
v. කරදරකාරී කම්කරුව්න්ට දඬුව්ම් කිරීම යහෝ ඉව්ත් කිරීම සඳහා 
ක්රමයේදයක් සකස් කිරීම  
vi. ව්යාපතතිය හා, කමගින් ඇතිව්න බාධා කිරීම්, යබ්ධය හා දුවිලි පිළිබඳව් 
ප්රමාණව්ත් අව්යබෝධයක් විහාරයේ හිමියන්ට ලබා දීම. 
vii. යමම ව්යාපතතිය සඳහා හිමියන්යේ කැමැත්  ලබා ෙැනීම සඳහා 
අගථව්ත් උපයශයන පැව්ැත්වීම සහ ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පැන නැගිය 
හැකි ෙැටුම් පාලනය කිරීම සඳහා යේදිකාව්ක් සැකසීම 

 
ව්යාපතතියේ ශ්රම බලකාය පාසයේ දරුව්න් සමෙ නිසි යලස 
කළමනාකරණය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව් යකොන්ත්රාත්කරු දැනුව්ත් 
කළ යුතු අ ර යකොන්ත්රාත්කරුව්න්යේ  ශ්රම බලකාය සඳහා පහ  
දැක්යව්න කරුණු ඉදිරි පත් කර ඇ .  
 
i. නිසි දැනුව්ත්භාව්ය, අධයාපනය , අක්ක්ෂණය හා දඬුව්ම් කිරීම. 
ii. පාසැේ පරිශ්රයට යසේව්කයින්ට ඇතුේ යනොවිය හැකි පරිදි ව්යාපතති 
කලාපය නිගණය කිරීම 
iii. යසේව්කයන් හට පාසැයේ ජල ුහලාශ්ර භාවි ා කිරීමට යනොහැක 
iv. යසේව්කයනට පාසැයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවි ා කිරීමට 
යනොහැක  
v. යකොන්ත්රාත්කරු විසින් කිසියම් ආකාරයක ව්යාපතතිය සම්බන්ධ 
කටයුතු (සතජු / ව්ක්ර) සඳහා ළුහන් සහභාගී කර ෙ  යනොහැක  
vi. යන්යත්රෝපකරණ ක්රියාත්මක කිරීයම් දී බර යන්යත්රෝපකරණ 
ක්රියාකරුව්න් අතියය ප්රයේසම් විය යුතු අ ර කමගින් අනතුරු සිදුවිය 
හැකි ව්නු ඇ . 
vii. අව්දානම් කලාපව්ල බර යන්යත්රෝපකරණ සහ ව්ාහනව්ල 
ෙමනාෙමනය පිළිබඳ ආරක්ෂාව්  හවුරු කිරීම කිරීම සඳහා පූගණ 
කාලීන ුහරකරුයව්ෝ සිටිය යුතුය 
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යව්නත් 
i. ව්යාපතති ප්රයශයයට පාසේ සිසුන්ට ඇතුු වීම  හනම් බව් ඇෙවීමට 
ඇතුු වීම  හනම් / අන් රාය සංඥපා හා ස්ථාපි  කිරීම හා අක්ක්ෂණය 
කිරීම  
ii. යපෝය දිනව්ලදී හා ආෙමික ව් ාව්න් සිදු කරන විට ඉදිකිරීම් කටයුතු 
නව් ා දමන්න 
iii.ළුහන්ට විදුලි සැර ව්ැදීම් ව්ැනි අනතුරු ව්ලින් ආරක්ෂා කර ෙැනීම 
සඳහා PMU විසින් අනුම  කරන ලද නිසි ආරක්ෂණ පියව්ර මගින් 
විදුත් රැහැන් පශධති සකස් කළ යුතුය. 
iv. PMU විසින් අනුම  සථ්ාන ව්ල ව්ාහන නැව්ැත්වීම හා ෙබඩා කිරීම 

 

13. වයිපිති ස්ථානය අධීක්ෂණය රීමේම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන් අක්ක්ෂණ සැලැසම් නිගයශය කර ඇ  
 

ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අක්ක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ 

අවශයතා 

පරාමිීනන් පරික්ෂා කලයුතු වාර  නන 

මූලික නිරීක්ෂණ ඉහළ අව්දානමක් සහි  පාසේ 
යෙොඩනැගිලි යදයකහි පූගව් ඉරි ැලීම් 
සක්ක්ෂණය 

කක් ව්රක් * 

ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය: අංශු කක් ව්රක් * 

භූ කම්පන  කක් ව්රක් * 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම  කක් ව්රක් * 

 
ඉදිකිරීම් අ රතුර 

අික අව්දානම් පාසැේ යෙොඩනැගිලි 
පිළිබඳ ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය  

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

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

භූ කම්පන 
 

අිකක යඝෝෂාකාරී අව්ස්ථාව්ලදී 
මාසයකට ව්රක් * 

ව්ායු ගුණාත්මක අංශු මසකට ව්රක් * 
ව්ායු වියමෝචනය අදාළ සියලු යන්යත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි වියමෝචන 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 අිකකාරියේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාක්න නිරීක්ෂණ ආය නයක් යයොදා ෙ  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින් ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 
 

අව්යය ා ව්ාග ා 
කිරීම 

ඉහළ අවදානමක් සහිත නවාස වල ඉරිතැැම් සමීක්ෂණය - ව්තත්තිමය ව්ාග ාව්ක් 
භූමි කම්පන - යන්යත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලනයන් 
සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන් ග ප්රමිතීන්  
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියගක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මධයයම 
පරිසර අිකකාරිය  
වායු බණාත්මය (අංශු පමේක්ෂාව)- 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අංක 1562/22 

දරන අති විසශේෂ  ැස්ට නසේදනය යටසත් ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් - 
මධයයම පරිසර අිකකාරිය. 
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14. දුක්  ැනවිලි වලට සවන් දීම 
 

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

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

විහාරාිකපති හිමි ආ) අසල නිව්ාසව්ල පදිංචිකරුව්න්. (යයොුහකිරීම: දුක් ැනවිලි විසඳීසම් යාන්ත්රණය ස්ථාපිත 

රීමේම සඳහා නර්සශශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාවව).කයසේම, විහාරස්ථානය 
තුළ දුක්ෙැනවිලි ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කිරීමට ඒව්ා බහාලන යපට්ටියක්  බා ෙැනීම නිගයශය කර ඇ  

15. 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, 
ප්රායශයය යේකම්,RDA, රාජය ඉඩම් 
හිමියන්, අයනකුත් දිස්ත්රික මට්ටම් 
නියයෝජි ාය න, ජාතික යෙොඩනැගිලි 
පගයේෂණ සංවිධානයේ දිස්ත්රික් 
කාගයාලය, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ක්කරණ 
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, පාසයේ විදුහේපති 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ක්කරණ 
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 අනුලවල ා 
යසේව්කයින් යසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව් සඳහා ස්ථාන 
පරීක්ෂා කිරීම 

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

ලිඛි  හා ව්ාචික සන්නියේදනය, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අිකකාරිය, DFC, 
DWLC, RDA, ප්රායශයය 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 

 
 
 

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

දිනය ආය නය ය ොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ වූ පුශෙලයා  

09/08/2018 පැය 10.00  
 

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

09/08/2008 පැය 15.30  පාසේ කළමනාකාරිත්ව්ය  අයයෝක නන්දසිරි මහ ා -නියයෝජය 
විදුහේපති  

 
 



 

 
 

 

 
 

i 

 

 

ඇවණුම I: වයාපිති ප්රසශශසේ සරෝන ඡායාරූපය  

 
 



 

 
 

 

 
 

ii 

 

ඇවණුම II: ආපදා තත්ත්වසේ ස්වභාවය හා උපසශශන අවස්ථා 
 

  

රූපය a: බලපෑමට ලක් වූ පාසැයේ ප්රාථමික 
යෙොඩනැගිේයේ ඉදිරිපස දසුන 

රූපය b: ඉහළ බැවුම් ප්රයශයය තුළ මාගෙයේ 
ඇති වූ ඉරි ැලීම් 

  

රූපය c:ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ 
සංවිධානයේ යසේව්ක මණ්ඩලය (2015-09-27) 
විසින් අව්ම කිරීයම් කටයුතු පිළිබඳව් නියයෝජය 
විදුහේපති අයයෝක නන්දසිරි මහ ා දැනුව්ත් 
කිරීම  

රූපය d: පාසයේ ප්රථමික අංයයේ යපොම්පාොරය 
ආසන්නයේ බෑවුම කඩා ව්ැටීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

iii 

 

ඇවණුම III: පාර්ශවකරුවන් සම  පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විසශේෂ කරුණු 

දිනය : 08/08/2018 සහ 09/08/2018 

ආය නය  
සම්බන්ක්කරණ 
නිලධාරීයේ නම 
සහ  නතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මාගෙ සංව්ගධන 
අිකකාරිය 

WPGL. යේරජීව් 
මහ ා - විධායක 
ඉංජියන්රු 

යමම ප්රයශයය රත්නපුර - මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරියේ 
අවිස්සායේේල ප්රායශයය කාගයාලයට අයත් යේ 

i. මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය ව්යාපතතියට විරුශධත්ව්යක් නැති 
අ ර  

ii. අව්ම කිරීයම් කටයුතු අ යාව්යය බව්  
iii. යව්නත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

• නාය යෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රියාව්න්යෙන් පසුව් ව්යාපතතිය නිසි 
පරිදි භාර දීම අව්ය්ය යේ. 

•නාය යෑම් අව්ම කිරීමකින් පසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු 
ඇ  

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

• සෑම අව්ස්ථාව්කදීම 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 / කැ මම් 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, සියලු ඉඩම් ව්නාන් රව්ලට යටත්ව්, ව්නජීවී 
සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයව්න් යහෝ පුශෙලිකව් යටත්ව්, ව්න 
සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයව්න් අනුමැතිය අව්යය යේ. 

✓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 කයදහි පරිදිය යසන්ටික්ටර 18 ට ව්ඩා ව්ැඩි යාඛ 
ෙනු ලැයබ්. 



 

 
 

 

 
 

iv 

 

✓ වුනයේ 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 ුනදකලාව් 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 කම 
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 1ha 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 1ha ට අඩු ව්නාන් ර 
ඉව්ත් කිරීම සඳහා සතජුව් මැදිහත් ව්නු ඇ . 

✓ 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 
ඇඹිලිපිටිය ප්රයශයය හැර අයනකුත් ප්රයශය සංයේදී පරිසර 
කළායන් යලස ෙැසට් කර ඇ . 

✓ යමම ෙැසට් පත්රය යටයත් ව්යාපතතියේ වියාලත්ව්ය යනොසලකා 
සංව්ගධනයකට ඉඩ යනොලැයබ්. 

✓ 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 



 

 
 

 

 
 

v 

 

✓ 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  සම්බන්ක්කරණ 

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. 

 

ඇවණුම IV: අධ්යයන කණ්ඩායම 

 

නම  තනතුර  වයාපිතිසේදී තනතුර  

TDSV ඩයස ් 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   ාක්ෂණික නිලධාරි /ESSD/NBRO GIS/ ජන විකාය දත්  / සක්ක්ෂණ 
සහකාර  

 

ඇවණුම VI: විමර්ශන ලැයිස්තුව 

1. කලව්ාන ොමිණි මධය මහා විදයාලයේ නායයෑම් පිළිබඳ ජා.යෙො.ප සංවිධානයේ ක්යෂේත්ර 

ව්ාග ාව්(යයොුහව්.  ව්ාග ා අංක.  (යයොුහව්. ව්ාග ා අංක. NBRO/ (L1)/17/027) 

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

ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය - AIIB 

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

4. නැව්  පදිංචි කිරීයම් සැලසුම් රාුහව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය -AII 


