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AIIB ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් 

 Asian Infrastructure Investment Bank 

CEA මධයයම පරිසර අධිකාරිය  

Central Environmental Authority 

DFC  ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව්  

Department of Forest Conservation 

DS  ප්රායේය ය  යේකම්   

Divisional Secretary 

DWLC  ව්න ජීවි යදපාග යම්න්තුව්  

Department of Wild Life Conservation 

EH & S පරිසර හා සමාජ ආරක්ෂණ  

Environmental Health & Social  

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

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 නිශ්චි  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 ේ කාගයාංශය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO  ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය 

National Building Research Organization 

RDA  මාගෙ සංව්ගධන අධිකාරිය 

Road Development Authority 
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1.  ැඳින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ යව්මින් එම බැංකුයේ ුහලය 
ආධාර ම  ශ්රී ලංකායේ පළාත්  ක දිස්ත්රික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීයම් ව්යාපතතියක් 
ආරම්භ කර ඇ . යමම ව්යාපතතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්ශයයන් AIIB බැංකුයේ හා ලංකා 
රජයේ නීතිරීතිව්ලට අනුලලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපතතියේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය සැලකිේලට ෙනිමින් 

AIIB බැකුව් අයේක්ෂා කරන පරිදි වවුන්යේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුලල 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 ප්රඥේතිය පිළිබද මාගයෙොපයේශයන් 

සැපයීමයි. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය ව්ශයයන්; ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය 
(ජා.යෙො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපතතිය යව්නුයව්න් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාුහව්, 
ව්යාපතතියට අදාල පාගශව්යන් ඒ ආකාරයයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයග.   
 

පාරිසරික , සමාජ , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන් ව්යාපතති  ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස් ව්න එබැවින් 
එව්ැනි යව්නස් ව්න නිශ්චි   ත්ව්යන් පිළිබද අව්ධානය යයොුහ කිරීම ව්ැදෙත් යේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාුහව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් ස්ථානයට 
වියශේෂි  වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාග ා (SSE & SMP) සකසා ඇ . එම ස්ථානයේ වියශේෂි  
පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් වියශේෂි  පිළිසකර ක්රමයේදයන්, යසෞඛය, සමාජ 
සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්දයයන් සලකා බැලිය යුතු අංශයන් පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් 
කාලය තුල අව්ශය මෙ යපන්වීම් ලබායදනු ඇ . 
 

කු ර දිස්ත්රික්කයේ අත්ව්ැේය ොට ෙංොරාම විහාරස්ථානය අසල නායයාම් අව්ම කිරීම සඳහා යයෝජි  ආපදා 
ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා වියශේෂි  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 අව්ශය ා තීරණය කිරීම. 
V. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක ව්න අ රතුර  අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය කිරීම. 

2. නයා  ෑ අ සිදුවූ ස්ථානයේේ ේතොරතුරු ස  පිහිටීම පිළිබඳ විස්තර  
 

ස්ථාන අංක 26, යෙොනු අංකය-8, කු ර දිස්ත්රික්කය, අත්ව්ැේය ොට ෙංොරාම විහාරය අසල නායයාම. 
 
ස්ථානීය ය ොරතුරු 

I. බස්නාහිර පළායත් කු ර දිස්ත්රික්කයේ බදුරලිය  ප්රායේය ය  යේකම් යකොට්ඨාසයේ අත්ව්ැේය ොට 

ග්රාම නිලධාරී ව්සම යටයත් පරිපාලනමය කටයුතු සිදු යකයග. බදුරලිය - කලව්ාන ප්රධාන මාගෙයේ 

කියලෝක්ටග 49 ක දුරින් අත්ව්ැේය ොට ෙංොරාම විහාරස්ථානය පිහිටා ඇ . 

II. යමම සථ්ානයට ආසන්න ම නෙරය ව්න්යන් බදුරලිය නෙරයි, එය  8 km ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇ . 

III. ස්ථානීයයේ GPS අෙය 6.543632 N, 80.283237 E. (යයොුහව්: රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය.) 

IV. පාරුපන ුහකලාන කඳු බෑවුයම් (ව්න රක්ෂි ය) නායයාමක් සිදු වී  ඇති අ ර, එහි සුන්බුන් යපෞේෙලික 

ඉඩම් කීපයක් සහ ප්රධාන මාගෙය වස්යසේ පහ ට ෙලා යායමන් යමම  හානිය  සිදු වී ඇ . 
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  රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය .යයොුහව්: ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා ගුව්න්  

ඡායාරූපය   ඇුහණුම 1 යට ට  ඇතුලත් කර ඇ . 

3. නයා  ෑ අ ාය සනය  පිළිබඳ විස්තරාත්මක ේතොරතුරු 
 

2017 මැයි මස 25 සහ 26 යන දිනව්ලදී සිදු වූ අධික ව්ගෂාප නය යහේතුයව්න් 2017 මැයි 26 දින නායයාම 
සිදුවී ඇ . යමම සිේධිය යහේතුයව්න් ව්ගෙ ක්ටග 20000 ක් පමණ ඉඩම් ප්රමාණයක් නායයෑමට ලක්ව් තියබ්. 
පාරුපන මූකලාන කඳු ුහදුයන් ස්ථාන යදකකින් නායයාම ආරම්භ වී ඇ . කඩා ව්ැටුණු පස්  සුන්බුන් යලස 
පහල ප්රයේශයට ඇදී යෙොස් ප්රධාන මාගෙය හා අව්හිර කරමින්  ැන්පත් ව් ඇ . මාගෙය පහලින් ෙලා යන 
පැළැන් ෙඟ ඇල  ාව්කාලිකව් අව්හිර වීමක් ද සිදුව් ඇ .  
 
සිදුා ඇති  ාන ේේ ස්ාාභාා  
 

බදුරලිය - කලව්ාන මාගෙය යදපස නිව්ාස 7 ක් සම්පූගණයයන්ම විනාශ වී ඇති අ ර, එහි පදිංචිකරුව්න්යේ 
මරණ සංඛයාව් 9 කි. කඩා ව්ැටී ඇති බෑවුයම් සිට පහලින් පිහිටි අසල ෙංඟාව්, පාෂාණ කැබලි, නිව්ාස සහ 
යේපල, මළ සිරුරු ආදී සියේල ඇළ තුළ  ැන්පත් වීම සිදුව් ඇ . යමම සුන්බුන්  ැන්පත් වීම මාගෙයේ ෙමනා 
ෙමනයට සම්පූගණයයන්ම බාධා සිදු වී තිබුණි . 
කලව්ාන නෙරයේ සිට සිට බදුරලිය දක්ව්ා වූ පිවිසුම අව්හර වීමත් සුන්බුන් ෙංඟාව් තුළ  ැන්පත් වීමත් සමෙ 
ෙංොව් පිටාර ෙැලීම  යහේතුයව්න් බලධාරීුන දින කිහිපයකට මාගෙය ව්සා ඇ . යම් යහේතුයව්න් විවිධ 
ක්රියාකාරකම් සඳහා මාගෙ භාවි ා කරන මගීන්ට බාධා සිදු වී ඇ .නායයාම් සිදුවූ කඳුව්ැටිය "දිෙන කන්ද" 
රක්ෂි යේ මායිම ව්න පරුපන ුහකලාන කන්ද යලස හැඳින්යේ. නායයෑම යහේතුයව්න් ව්නාන් ර ප්රයේශයේ 
යකොටසක්ද පහලට කඩා ව්ැටී ඇ . 
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රූපය 2: නායයෑම සිදුව් ඇති ප්රයේශයේ ඡායාරූප 

 
 

රූපය 2a: නායයාම් ප්රයේශය සහ ෙංොරාම 
විහාරය 

රූපය 2b: පහල ප්රයේශයයන් ෙලා යන පැළැන් 
ෙඟ ඇල 

 

 
 

රූපය 2c: ඉහළ බෑවුම් ප්රයේශය රූපය 2d: ෙංොරාම විහාරය, අත්ව්ැේය ොට 
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 රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයේශයේ යභෞතික ලක්ෂණ සහ පිහිටීම පිළිබඳ දළ රූප සටහන 

4. පාතිනය අාදානයම අාම රීමේම සඳ ා ේ අ ානය විට ේ නය ඇති ක්රි ාමාර්  
 

අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා ජලපව්හන සිදුව්න ඇල මාගෙ පිළිසකර කිරීම ව්ැනි කිසිදු ක්රියාමගෙයක් යම් ව්න 
විට අනුෙමනය කර නැ . ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් අදාළ ප්රයේශය පරීක්ෂා යකොට, 
අස්ථායී බෑවුම් අංශ යව්න් කර හඳුනායෙන ඇති අ ර නිව්ාස හා විහාරස්ථානට සිදුවිය හැකි හානියේ ස්ව්භාව්ය 
පිළිබඳව් අව්දානම  ක්යසේරු කර ඇ . අව්දානමට ුහුනණ දී ඇති නිව්ැසියන්, අව්දානම පිළිබඳ දැනුව්ත් කිරීම 
සහ අව්ශය අව්ස්ථායේ දී ක්ෂණිකව් ෙ  යුතු ආරක්ෂක පියව්රයන් පිළිබඳව් දැනුව්ත් කර ඇ . අත්ව්ැයේ  ොට 
ෙංඟාරාම විහාරස්ථානයට දැඩි අව්දානමක් පව්තින බව් දැනුව්ත් කර ඇ . 
 
 

පාතිනය අාධ්ානයම ේ  තුේාන් කර ඇති ඉාත් රීමේ අ: 
 

අව්ට පව්තින නිව්ාස 17 ක් අ රින් ඉහළ අව්දානමක් සහි  නිව්ාස 15 ක් දැනටමත් ඉව්ත් කර ඇ . සුදුසු 

නිව්සක් යහෝ ඉඩමක් යසොයා ෙන්නා ය ක් පවුේ 2 ක්  ාව්කාලික ස්ථාන ව්ල නැව්තී ඇ . පූජ්ය ව්රකායෙොඩ 
කස්සප හිමිපාණන් ව්හන්යසේ පමණක් ෙංඟාරාම විහාරස්ථානයේ ව්ැඩ ව්ාසය කරයි. නායයෑම සිදු වීයමන් පසුව් 
නායක ස්ව්ාක්න් ව්හන්යසේ දින කීපයක්  ාව්කාලිකව් යව්නත් විහාරස්ථානයක ව්ැඩ ව්ාසය  කර නැව්  
ෙංඟාරාම විහාරස්ථනය ට ස්ථීරව්ම ව්ැඩ ව්ාසය සඳහා නැව්  පැමිණ ඇ  . 

5. නයා  ප්රේශය   ා නයා  අාට ප්රේශය  පිළිබඳ විස්තර  ා ාර්තමානය අාධ්ානය අ ම්ටටම   
 

නායයෑයම් බෑවුම පාරු පන්න කන්යදන් ආරම්භ වී ඇති අ ර එය දිෙන කන්ද රක්ෂි  ව්නාන් රයයන්  මායිම 
යේ. යමම කඳුව්ැටිය විශාල ව්ශයයන් ව්නාන් රයකින් ආව්රණය වී ඇති බෑවුම් ප්රයේශයකි. ජනාව්ාස ව්ලට 
ඉහලින් ඇති ඇ ැම් ප්රයේශ යත් ව්ාො ව්ලින් යුක්  යේ. නායයෑම සිදුවූ බෑවුයම් පාදම ප්රයේශයේ හා මාගෙය 
යදපස ජනාව්ාස ව්ලින් යුක්  යේ. "අත්ව්ැේත්ය ොට ෙංොරාම විහාරය" නමින් හැඳින්යව්න යබෞේධ 

විහාරස්ථානය පිහිටා තියබන්යන් සුන්බුන් ෙලා ගිය මාගෙයට යාබදව් එක් පයසකිනි. නායයෑයම් දී, සුන්බුන් 

විහාරස්ථානයේ  මායිමට ආසන්නව් ෙමන් කර ඇති අ ර, ආශ්චගයමත් යලස විහාරස්ථානයට  කිසිදු හානියක් 
යනොව්න යලස ෙමන් කර ඇ . පහල ප්රයේශයයහි " පැළැන් ෙඟ" නමින් හැඳින්යව්න ඇල, මහා මාගෙයට 
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සමාන් රව් ෙමන් කරයි. හානි වූ නිව්ාස හා යේපළව්ල සුන්බුන් හා හා විශාල ෙේ කැබලි  ව්මත් ඇල 
මාගෙයේ එක් පයසකින් දැකිය හැකිය. 
ව්ග මානයේ විහාරස්ථානයට යාබදව් පිහිටි බෑවුයම් අස්ථාව්ර වීම ඉ ා අධික වී ඇති අ ර ඛාදනයට ද ලක්ව් 

ඇ . ජා.යෙො.ප.සං. විමගශනයට අනුව්, නායගිය ප්රයේශයේ ඉහලට ව්න්න  ව්මත් අස්ථාව්ර බෑවුම පව්තින 
අ ර ඒව්ා සක්රීය වුව්යහොත් විහාරස්ථානය හා ඉතිරිව් ඇති නිව්ාස කීපයක් එයට හසු වීයම් ඉහල අව්ධානමක් 
පව්තී. 

ඒ අනුව් නිව්ාස 17 ක් ඉහළ අව්දානමක් පව්තින අ ර නිව්ාස 06 ක් මධයයම අව්ධානම් සහි  ප්රයේශයේ පිහිටා 

ඇ . ක්ට අම රව්, ප්රයේශයේ ව්ැදෙත් යබෞේධ සිේධසථ්ානයක් ව්න අත්ව්ැේය ොට ෙංොරාමයද අධි අව්දානම් 
කාණ්ඩය යටයත් යශ්රේණි ෙ  කර ඇ . ආෙමික කටයුතු සඳහා විහාරසථ්ානයට පැමියණන බැතිමතුන් හා 
විහාරස් ානයේ යෙොඩනැගිලි යව්  ඉ ා ඉහල අව්ධානමක් පව්තී. 
ව්ග මානයේ පව්තින අව්ධානම්  ත්ව්යට විහාරසථ්ානයේ ආෙමික කටයුතු සඳහා පැමියණන බැතිමතුන් හා 
පන්සල සතු යෙොඩනැගිලිද අයත් යේ. එදියනදා කටයුතු සඳහා අව්ශය ව්න පහසුකම් ව්න (ප්රයේශ මාගෙ 
පහසුකම්, සන්නියේදන පහසුකම් ආදීය) ඉක්මනින් යථා  ත්ත්ව්යට පත් කල යනොහැකි  ත්ත්ව්යට පත් වීමක් 
සිදුව් ඇ . සිදු වූ ආපදාව්ත් සමෙම ඇල මාගෙය අව්හිර වීම යහේතුයව්න්  ාව්කාලිකව් නිව්ාස කීපයක් ෙංව්තුර 
අව්ධානමකටද ුහුනණ දී තිබිණි. එබැවින් එම නිව්ාස, ආෙමික කටයුතු සඳහා විහාරස්ථානයට පැමයණන 
බැතිමතුන්, ෙමනා ෙමනය සඳහා මාගෙය භාවි ා කරන ජන ාව්ද නැව් ත් එව්ැනි අව්ධානම්  ත්ත්ව්යකට 
ලක් වීයම් ව්ැඩි ඉඩකඩක් පව්තී. යමම මාගෙය ඉ ා ව්ැදෙත් කමකින් යුතු මාගෙයක් යේ. බස්නාහිර පළා  හා 
සබරෙුහව් පළා  සම්බන්ධකරණු ලබන මාගෙයක් ව්න යමය භාවි  කරමින්  කු ර සහ රත්නපුර යන නෙර 
අ ර විශාල මගින් පුමාණයක් ජදනිකව් ුනව්මාරු යේ. මගී ෙමනාෙමනයට අම රව් කතෂිකාගමික නිෂ්පාදන 
(යත්, රබග ව්ැනි) හා අයනකුත් ආගථිකමය ව්ටිනාකමක් ඇති ද්රව්ය යමම නෙර අ ර ුනව්මාරු වීම සිදු යේ.  

6. ායාපිති ක්රි ාකාරක අ ේ  තුේාන් බලපෑ අ ඇතිවි   ැරී අාට පරිසරේේ සශේේදී ඒකක න් පිළීබඳ ේකටි 

 ැඳන්වීමක්කය. 
 

ඉහ  පැහැදිලි කළ පරිදි, යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් සථ්ානය තියුණු කඳු බෑවුම් සහි  ප්රයේශයක පිහිටා 
ඇ . ජනාව්ාස සහි  ප්රයේශය බෑවුයම් පහල යකොටයසේ මාගෙය යදපසට ව්න්න පිහිටා ඇ . ඉහල ප්රයේශය 
විශාල ව්නාන් ර ප්රයේශයක් ව්න අ ර එය දිෙන රක්ෂි ය නම් යේ. යත් ව්ොව් ෙතහ ව්ොව්ක් යලස ප්රයේය 
පුරා ඉ ා බුනල ව්ශයයන් පැතිරී ඇ . යයෝජි  අව්ධානම අව්මකිරීයම් ස්ථානයට යාබදව් යබෞේධ 
විහාරස්ථානයක් ව්න අත්ව්ැේය ොට ෙංොරාම විහාරය පිහිටා ඇ . 
 

ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී බලපෑමට ලක්විය හැකි අංෙ සහ යසේව්ාව්න්: 
  

i. මාගෙය,මාගෙයේ ෙමන් කරන ව්ාහන සහ පදිකයින් 

ii. ස්ව්ාක්න් ව්හන්යසේලා, විහාරස් ානයට පැමියණන බැතිමතුන් සහ එහි පැව්ැත්යව්න ආෙමික කටයුතු. 

iii. විහාරස් ානයේ ව්ැදුම් පිදුමි කරණු ලබන වියශේෂි  වූ යෙොඩනැගිලි  

iv. මාගෙයට ආසන්නව් පිහිටි නිව්ාසව්ල  ව්මත් ඉව්ත්කර යනොමැති පදිංචිකරුව්න්  

v. ඉරිදා දහම් අධයාපනය සඳහා පැමියණන දරුව්න්. 

vi. පැළැන් ෙයඟහි ජලයයහි ගුනාත්මක භාව්ය, ෙතහස ් ජල පරි යභෝජනය සඳහා යයොදා ෙන්නා උේපත් ජලය 
සහ වියශේෂ ආෙමික කටයුතු සඳහා ජලය භාවි  කිරීම. (සමන් යේව්ාලයයහි "දිය කැපීම" උත්සව්ය). 

7. ායාපිති   ටේත් ේ ෝජිත පිළිසකර රීමේේ අ ක්රි ාමාර්  න් 
 

යමම ආපදා අව්ධානම අව්ම කිරීම සඳහා යයෝජි  ප්රයේශයට කුමන ආකාරයේ පිළිසකර කිරීමක් කල යුතුද 
යන්න තීරණය කිරීම, ආපදායේ ස්ව්භාව්ය හා එහි ප්රමාණය අනූව් ෙත් කල ඉ ා සංකීගණය. අස්ථායි බෑවුයම් 
ඇති ජල මාගෙ නිසි ක්රමයේදයක් යටයත් බැස යාමට සැලැස්වීම, සංයව්දී කලාප ව්න  මාගෙය හා පහල ඇල 
මාගෙය අව්හිර වීම ව්ැලැක්වීම සඳහා විශාල ෙේ භාදක යයොදා සුන්බනු ෙලා යෑම ව්ැලැක්වීම සහ බැවුම 
 ව්දුරටත් යසොදා යෑම ව්ැලැයකන සුදුසු ශාක ව්ගෙ යයොදායෙන භූමිය සකස් කිරීම ව්ැනි ආරක්ෂණ ක්රමයේද 
අනුෙමනය කළ යුතුය. 
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8. ායාපිති ප්රේශයේේ කාර්  න්   ා ස අබන්ධ් සමාජ, පාරිසරික බලපෑ අ  ා අාදානය අ  ඳුනයා  ැනීම 
 

8.1 හිතකර බලපෑම 
 

යමම බෑවුයම් අව්ධානම්  ත්ත්ව්ය අව්ම කිරීම, අංශ ෙනනාව්ක් වස්යසේ අව්ට ප්රයේශයට සහ එහි 
යව්යසන්නන්ට ව්ැදෙත් ව්න ආකරය පහ  පරිදි යේ. 
 

සිදු වී ඇති යමම ආපදාව් යහේතුයව්න් අව්ට ප්රයේශව්ාසීන්යේ මානසික  ත්ත්ව්ය විවිධ පැති ව්ලින් පහ  ව්ැටීමට 
යහේතුව්ක් වී ඇ . යබෞේධ විහාරස්ථානය ව්සර 70ක් පමණ පැරණි එකකි. යමම විහාරස්ථානය සථ්ාපි  වීමට 
ුහේ කාලයේ ප්රයේශය තුල ව්ාසය කල යබෞේධ ජනා ව්යේ ශක්තිමත් සමාජ සම්බන්ධ ා යහේතුයකොටයෙන 
වවුන්යේ දායකත්ව්යයන් යෙොඩ නැගී ඇ . අත්ව්ැේය ොට, අයේයෙොඩ, දිෙන සහ යමොරපිටිය යන ග්රාම 
නිලධාරී ව්සම් 4ක බැතිමතුන් 1500ක් පමණ විහාරස්ථානයේ සංවිධානය යකයරන විවිධ වූ ආෙමික 
ව්ැඩසටහන් ව්ලට සම්බන්ධ යේ. ප්රයේශව්ාසීන් ආෙමික සිරි ක් ව්ශයයන් විහාරස්ථානයට අව්ශය ආහාර ආධිය 
ලබා දීමට බැඳී සිටී (එය දානය පිරිනැක්ම ව්ශයයන් හඳුන්ව්යි). දානය පිරිනැක්ම  පවුේ 700 පමණ සිදුකරයි. 
යමම විහාරස්ථානට අම රව් ආසන්නයේම පිහිටා ඇත් විහාරස්ථානය යමොරපිටිය ප්රයේශයේ පිහිටා ඇ .  
 
යබෞේධ විහාරසථ්ානයකට ඇතුලත් විය යුතු සියු අංෙ යමම විහාරස්ථානයේ අඩංගු යේ. ව්න්දනාමාන කටයුතු 
සඳහා බුදු රජානන් ව්හන්යසේයේ අනුරුව් පැරණි ෙතහනිගමාණ ශිේපයන්ට අනුලලව් නිගමාණය කර ඇති පිළිම 
යෙය තුළ  ැන්පත් කර ඇ . සගව්ඥ ධාතූන්ව්හන්යසේලා  ැන්පත් කර සාදා ඇති ජච ය රාජයානන් 
ව්හන්යසේ, යබෝධීන් ව්හන්යසේ, (පූජනීය ජයශ්රීමහා යබෝධීන් ව්හන්යසේයේ ශාඛාව්) ආව්ාස යෙය, සීමා මාලකය 
(උපසම්පදා කටයුතු යව්නුයව්න් වියශේෂි  වූ යෙොඩනැගිේල) යන අංෙ ව්ලින් විහාරස්ථානය සමන්වි  යේ. 
අව්ට ෙම්මාන ව්ල ජන ාව් ඈ  අතී යේ සිටම යබෞේධ විහාරස්ථානය හා සමාජ හා සංස්කතතිකමය ව්ශයයන් 
ඉ ා සක්ප සබඳ ාව්යන් පව්ත්ව්යි. යමම විහාරසථ්ානයට ඉපැරණි ව්ටිනාකම් එකතු වීමට  ව්ත් යහේතුව්ක් 
යලස  බුේධ මන්දිරය සිතුව්ම් කිරීම ආචාගය යසොයිලියස් මැන්දිස් කලා කරව්ාණන් අතින් සිදු වී තිබීම දැක්විය 
හැකිය.  
 ව්ද 2 කී.ක් පමණ ආසන්නයේ සබරෙුහව් පළායත් මායියම් ඇති සමන් යේව්ාලය (බුදුන් සරණ ගිය යදවි 
යකයනකු ව්ශයේ යබෞේධයන් විසින් හඳුන්ව්යි)   යමම විහාරස්ථානයට අම ර ව්ටිනාකමක් එකතු වීමට යහේතු 
වී ඇ . යමම දිසත්්රික්ක යදයකහිම ජන ාව් මහත් වූ භක්තියයන් යුක් ව් සමන් යදවියන් ව්ැඳුම්පිදුම් කරයි. 
ෙංඟාරාම විහාරස්ථානයේ නායක ස්ව්ාක්න් ව්හන්යසේයේ මූලිකත්ව්යයන්  ව්ාගශිකව් විවිධ වූ ආෙමික 
ව්ැඩසටහන් යමම සමන් යේව්ාලය හා සම්බන්ධකරමින් සිදු කරණු ලබයි. යේය ය සංස්කතතිකාංෙ ඇතුලත්ව් 
ව්ාග ෂිකව් යපරහැර පැව්ැතිවීමද සිදු කරයි.  
යමම විහාරස්ථානයේ යබෞේධ විහාරස්ථාන ව්ල ආෙමික හා සංස්කතතික කටයුතු යක්න්ද්රෙ  වී ඇති ප්රයේශය 
තුළ යබෞේධ ජන ාව් සමෙ ශක්තිමත් සංස්කතතික හා සමාජ අන් ග සබඳ ාව්යක් ඇ . ව්ද විහාරස්ථානය 
කඳුකර ව්නාන් රයත් ඒ අසලින් ෙලා බසිනා ෙංොව්ත් අ ර පිහිටා තිබීමත් හා විහාරස්ථානයේ ෙතහනිගමාන 
ශිලිපයත් යහේතුයව්න් ශ්රී ලාංකීය ෙැමි පරිසරයේ සුන්දරත්ව්ය මානාව් පිලිඟු ව යේ. 
එබැවින් ආපදා ස්ථානයේ යයොජි  ව්ුහාත්මක ව්ශයයන් සිදු කරනු ලබන පිළිසකර කිරීම් ව්ලින් පසු බෑවුම 
ස්ථාව්ර විමත් මාගෙය භාවි ා කරන්නන් යේ ආරක්ෂාව්ත් සැලයසනු ඇ . එයසේම යබෞේධ විහාරස්ථානයේත් 
එහි යෙොඩනැගිලි ආදියේත් සහ බතිමතුන්යේත්  ආරක්ෂාව් ව්හවුරු වීමට යමම ව්යාපතතිය සත ල යලසම බලපානු 
ලබයි. 
 

8.2 අහිතකර බලපෑම 
 

8.2.1 ඉඩ අ ාලට  ා ඉදිරි සශාර්ධ්නය කටයුතු සඳ ා පිවිසු අ මාර්  අාහිර වීම  
 

ව්යාපතති ක්රියාකාරකම් සඳහා සැලසුම් කර ඇති භූමියට මාගෙ සංව්ගණධන අධිකාරිය සතු (RDA) මාගෙයයන් 
යකොටසක්ද, පුේෙලික ඉඩම්, විහාරස්ථානයට අයත් ඉඩම් යකොටස් ද, ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් යටයත් 
පාලනය ව්න ව්නාන් රයේ යකොටසක් ද අයත් යේ. එයසේම යමම භූමි භාෙයේ ඉ ා විශාල ප්රමාණයක් යම් ව්න 
විට නායයෑම යහේතුයව්න් විනාශ වී අති අ ර ඉදිරියේ දී එව්ැනිම භූමි ප්රමාණයක් නාය යෑමටද ඉහල අව්ධානමක් 
ඇ . එයසේ වුව්යහොත් විහාරස්ථානයේ යෙොඩනැගිලි ව්ලටද හානි පැම්යණනු ඇ . එයසේ සිදුවුව්යහොත් 
නායයෑයමන් හා සුන්බුන්  ැන්පත් වීයම්න් අහිමි ව්න භූමි ප්රමාණය ඉ ා ඉහල බැවින් ඉඩම් හිමියන් හට එම 
ඉඩම් සංව්ගධනය කිරීමටත් එයින් ෙ  හැකි ලාභ ප්රයයෝන ද ඉ ා අේප ව්නු ඇ . යකයසේ යව් ත් යබොයහෝ 
නිව්ාස හා ඉඩම් ව්ලට පිවිසීමට ඇති විව්ත  මාගෙයක් ව්න යමය අව්හි ර වුව්යහෝ ඒව්ාට සහ යසේව්ා මධයස්ථාන 
ව්ලට පිවිසීම සම්පූගණයයන්ම අව්හිර ව්නු ඇ . 
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8.2.2 යාක  ා සත්ායින්ට සිදුවි   ැරී පාරසරික  ා ජීා විදයාත්මක බලපෑම 
 

කු ර  අඩවි ව්න කාර්යාලය පව්සන පරිදි දිෙන්න ව්න රක්ෂි  මායියම් යකොටසක් යමම ව්යාපතති භූමියේ එක් 
යකලව්රකට ව්න්න පිහිටා ඇ . කඳුකර ව්නාන් ර සහ උප කඳුකර ව්නාන් ර ලක්ෂණ ව්ලින් යම්ව්ා යුක්  
යේ. ව්යාපතතිය ප්රසාරණය ව්න භූමි ප්රමාණය හා සැලකීයම් දී ව්නාන් රය පිහිටි ප්රයේශය දක්ව්ා විහිද ගියද 
ව්යාපතතිය යහේතුයව්න් ව්නාන් රයට විශාල හානියක් සිදු වීමට ඇති ඉඩකඩ ඉ ා සීම් ය. යකයසේ යව් ත්, 

පරිසර විදයාත්මකව් ව්නාන් රයට හා එහි යව්යසන ව්නජීවීන්ට පහ  සඳහන් පරිදි බලපෑම් සිදු විය හැකිය. 
 

 ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා භාවි ා ව්න විශාල ව්යහයන්, බාධකයන් යලස ක්රියා යකොට එය ව්නජීවීන්ට මාරාන්තික 

විය හැකි අ ර එමගින් වවුන්යේ ව්ාසස්ථාන අ ර පව්තින ස්ම්භාන්ධ ාව්යද බිදී යායම් අව්ධානමක් පව්තී. 

 ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරණු ලබන යකොන්ත්රාත් කරු යයොදා ෙන්නා කම්කරුව්න් ව්නාන් ර ප්රයේශයට ඇතුේ 

වීම, සතුන් දඩයම්, නිදගශක එනතු කිරීම (ශාක සහ සතුන්යේ)  හා දැව් ව්ගෙ කපා දැක්යම් ප්රව්න ාව්ක් පව්තී. 

ව්න සත්ව් හා ව්තක්ෂල ා ආරක්ෂක ආඥාපන  යටයත් එව්ැනි ක්රියාව්න්  හනම් කර ඇති අ ර එව්ැනි ක්රියාව්න් 

යමව්ැනි ව්ැඩ බිම් ව්ල සිදුවීමට ඇති හැකියාව් පිළිබඳව් අව්ධානය යයොුහ කිරීම ව්ැදෙත් යේ. 

 ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා භාවි ා ව්න විශාල ව්යහයන් බාධකයන් යලස ක්රියා යකොට එය ව්නජීවීන්ට මාරාන්තික 

විය හැකි අ ර එමගින් වවුන්යේ ව්ාසස්ථාන අ ර පව්තින ස්ම්භාන්ධ ාව්යද බිදී යායම් අව්ධානමක් පව්තී. 

 යකොන්ත්රාත්කරු විසින් යනොසැලකිලිමත් යලස යහෝ හි ාම ාම ඉ ා ව්ටිනා දැව් ව්ගෙ කපා දැක්ම යහෝ කිසිදු 

යහේතුව්නින් ය ොරව් විශාල භූමි ප්රයේශයක ෙස් ඉව්ත් කර යහලි යපයහලි කිරීමට ඉඩ කඩ ඇ .  

 යකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යහෝ  ාව්කාලික නව්ා ැන් ආධිය ඉදිකිරීම සඳහා ෙස් ව්ගෙ 

භාවි ා කල හැකි අ ර  එමගින් ව්න හානිය පිළිබඳ අව්ධානය යයොුහ කිරීම ව්ැදෙත් යේ. 

 යකොන්ත්රාත්කරු විසින් ව්නාන් රයට (හි ාම ා යහෝ යනොදැනුව්ත්ව්) ගිනි  ැබිය හැකිය. වියළි කාලව්ලදී 

යමය ව්න ලැේ ගිනි ඇතිවීමි ව්ැනි  ත්ත්ව්යන් දක්ව්ා ව්ගධනය විය හැකි. යමව්ැනි යහේතු නිසා ව්නාන් රයට 

සැලකිය යුතු හාණි සිදු විය හැක. 

 

8.2.3 ප්රේශයේේ ජලා නය රටාාට සිදුවි   ැරී බලපෑම 
 

පිළිසකර කිරීයම් ව්යාපතති  සායේක්ෂ ව්ශයයන් විශතල භූමි ප්රයේශයක ජලව්හන  ව්ැඩිදියුණු කිරීම නම් ෙන්නා 
ඇ ැම් ක්රියාමාගෙ යහේතුයව්න් භූෙ  ජලයට බලබෑම් සිදුවී එය භූෙ  ජල මට්ටම පහල යාමට යහේතු යේ. භූෙ  
ජල මට්ටම පහල යාම යහේතුයව්න්  කඳුබෑවුයම් ඇති දිය උේපත් ව්ල ජල මට්ටම සැලකිය යුතු යලස  පහල 
යාමක් සිදුවිය හැකි අ ර එහි බලපෑම යබොයහෝ විට එම ස්ථානයට සීමාවිය හැක. ව්ග මානයේ කඳු බෑවුයම් 
සිට ෙලා එන උේපත් ජලය විහාරස්ථානය හා අව්ට නියව්ස් ව්ල ව්ාසය කරන පිරිස් භාවි යට ෙනු ලබයි. 
ව්යාපතති කටයුතු යහේතුයව්න් කඳු බැවුයම් ඇති ජල උේපත් පාලනය කිරීමක් සිදු කරනු ලබන අ ර ඒ 
යහේතුයව්න් දැනට ජලය  භාවි  කරන විහාරස්ථානයට හා නිව්ාස ව්ලට බලපෑමක් සිදුවිය හැකිය. එබැවින් එම 
ජලය භාවි  කරන්නන් පිළිබඳව් අව්ධානය යයොුහ කිරීම ව්ැදෙත් ව්නු ඇ . 
 

8.2.4 පාශශු ඛාදනයේේ බලපෑම ස   ශඟා පතුේල් සිදුානය ේානයස්වීම 
 

අව්ධානම් අව්ම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් ප්රධාන ව්ශයයන් අව්ධානය යයොුහ කරන්යන් ජලාපව්හන මාගෙ 
ව්ැඩිදියුනු කිරීම සඳහා යේ. වියශේෂයයන් ව්ගෂා කාලසීමායේ දී අධිකව් සිදුව්න මතුපිට ජල ව්හනය ක්රමව්ත් 
යලස ආසන්නයේ ඇති ප්රධාන ඇල මාගෙය යව්  යයොුහ කිරීම ආදී ක්රියාමාගෙ ප්රුහඛ යේ. යමහි ප්රතිපලයක් 
යලස ෙංොයේ ජල මට්ටම ව්ැඩි වීයමන් ෙංො ඉවුරු ඛාදනය වීම්, ෙංො පත්යේ ස්ව්භාව්ය යව්නස්වීම් සහ ෙංඟා 
ප්රව්ාහයේ පහල කලාපයේ ඇතිව්න ෙංො පිටාර ෙැලීම සිදු වීමට ඉඩ ඇ . පාරිසරික ක්රියාව්ලීන් ම  ඇතිව්න 
බලපෑම සහ ජලජ පරිසර පේධතිව්ල යරොන්මඩ  ැන්පත් වීම ස්ථානීය යලස සිදුවිය හැකි බලපෑම් යේ. 
 

8.2.5 ඉදිරීමේ අ කටයුතු නසා සිදුානය ජල දූෂණ  මගින් ඇතිවි   ැරී බලපෑම 
  

නායයෑම යහේතුයව්න් සුන්බුන් හා යරොන්මඩ පහල බෑවුයම් ඇති ප්රධාන ජල මාගෙයේ  ැන්පත් වීමක් සිදුව් 
ඇ . ව්යාපතති ක්රියාව්ලිය අ රතුර ඒම ද්රව්ය ඉව්ත් කරන විට හා භුමිය සකස ්කරන විට ප්රධාන ඇල මාගෙයේ 
හා අයනකුත් ජලය ෙලා බසිනා මාගෙ ව්ල පහල ප්රයේශයේ යරොන්මඩ  න්පත්වීමක් සිදුවිය හැක. ජලයට 
හාණිකර ද්රව්ය එකතු වීමට ඇති අව්සථ්ාව්න් ව්න යන්ත්රයරෝපකරණව්ලින් ය ේ සහ යව්නත් හානිකර ද්රව්ය 
 ාව්කාලික යලස ෙබඩා කර ඇති ටැංකි ව්ලින් දූෂක බැහැර කිරීම/කාන්දු වීම, ඝන අපද්රව්ය සහ යෙොඩබිම අප 
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ජලය බැහැර කිරීම / ඉදිකිරීම් භූමියේ යසේව්කයන් අපද්රව්ය අවිධිමත් යලස බැහැර කිරීම නිසා පාදම ප්රයේශයේ 
ඇති ෙංො ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යට හානි සිදුවිය හැක.  
ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී මිශ්ර කිරීම්, එකතු කිරීම් ව්ලට භාවි  කරණ ද්රව්ය (සියමන්ති/ පාංශු ස්ථර ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා භාවි ා කරන ව්ය)  අපරික්ෂාකාරී යලස බැහැර කිරීම නිසා ඒව්ා භාහිර පරසරයට නිරාව්රනය වී ජල 
මාගෙ වස්යසේ ෙමන් කර පහල ප්රයේශයේ ඇති ෙංඟාව්  ාව්කාලික දුෂණයන්ට ලක් විය හැකිය. ඇ ැම්විට 
යමම කගයයන් හි ා ම ම උව්ද ව්ැඩබිම් යසේව්කයන් සිදු කල හැකිය. 
යමම අවිධිමත් බැහැර කිරීම් නිසා ජලයේ දුෂක ප්රමාණය ඉහල යායමන් ෙංො ජලයේ ජජව්  වක්සිජන් 
ඉේලුම, රසායනික වක්සිජන් ඉේලුම, ජලයේ අව්ලම්බි  ඝන ද්රව්ය ප්රමාණය , ය ේ සහ ගීස් මට්ටම ඉහල 
යාහැකිය. එමගින් , පානීය ජලය, ස්නානය හා ජලජීවී ව්ොව් ව්ැනි කාගයයන් සදහා  නිගයේශි  මට්ටම් ඉක්මව්ා 
යායමන් ඒව්ායේ  ප්රමිතීන් උේලංඝනය විය හැකිය. ෙම්ව්ැසියන් යමම ෙංො ජලය වියශේෂයයන් ආෙමික 
කටයුතු සදහා භාවි ා කරනු ලැයබ්. එබැවින් ඉදි කිරීම් අදියර තුළ අපවිත්ර ජලය හා අපද්රව්ය බැහැර කිරීම නිසා 
ස්ථානීය ජල ප්රමිතියට වියශේෂ ෙැටු ඇතිවිය හැක. 
 

8.2.6 ඉදිරීමේ අ කාලසීමාේේ දී අක්රමාත් (එලිම න් සථ්ානය ාල) ාැසිරීලි භාවිත  නසා ජල ට අපද්රාය එකතු 

වීමට ඇති ඇති  ැරී ාා  
 

ඉදිකිරීම් ස්ථානය  ාව්කාලික එකක් ව්න බැවින් යසේව්කයින්  ම ශරීර අව්ශය ා (ව්ැසිකිලි භාවි ය) භාහිර 
පරිසරය තුල අක්රමව්ත් ආකාරයයන් සිදු කිරීමට යබලයනනු ඇ . ව්ාන් රයක් හා ෙංඟාව්ක් ආසන්නයේම 
පිහිටා තිබීම වවුන්ට එය අම ර ව්ාසියක්ද ව්නු ඇ . ෙංඟායේ පහල ප්රයේශයේ විවිධ අව්ශය ා සඳහා (ස්නානය, 
යසේදීම් සහ අයනකුත් සනීපාරක්ෂක කටයුතු) ජලය භාවි ර කරන ජන ාව්ට සහ විවිධ ආෙමික කටයුතු සඳහා 
ජලය භවි  කරන වියශේෂ ජන යකොටස් ව්ලට එමගින් දැඩි අපහසු ාව්යන් විඳීමට සදුව්න ඇ . 
 

8.2.7 ප ල  ශඟා ප්රේශයේේ ජල  භාවිත කරන්නයන්ට සිදුානය බලපෑම  
 

ජලයට මලද්රව්ය ුහසු වීම යහේතුයව්න් ජලය ආශ්රි  යරෝෙ හටෙැනීමට යහෝ ව්සංෙ  යරෝෙ යබෝ වීමට ඇති 
අව්ධානම ව්ැඩි කරයි. එමගින් ජලයේ ගුනාත්මක  ත්ත්ව්ය පහල යාම තුලින් එම ජලය. මිනිස් පරිහරණයට 
සහ ජලජ ජීවීන්ට අහි කර  ත්ව්යට පත් යේ. ජලයේ ගුනාත්මක  ත්ත්ව්ය නියමි  මට්ටමින් යහෝ 
පව්ත්ව්ායෙන යාමට ව්යාපතති භූමියයන් ඉව් ලන ජලයේ ගුනාත්මකභාව්ය යකයරහි වියශේෂ අව්ධානය යයොුහ 
කල යුතු යේ. 
 

8.2.8 ඝනය අපද්රාය බැ ැර රීමේේ අ  ැටළු 
 

ඉදිකිරීම් භුමියයන් ඉව්ත් කරනු ලබන සුන්බුන් යකොටස් ෙංො ඉවුයග යහෝ මාගය යදපස යෙොඩෙසා  ැබීම 
යහේතුයව්න් ව්ගෂා කාලයේ අතිගක්  ජලය බැසයාම අව්හිර වීම හා එම ද්රව්ය යසේදී යෙොස් ෙංොයේ ජලය අපවි  
වීමට යහේතු යව්න් ෙංොයේ පහල භාවි ා කරන්නන් හට ෙැටු ඇතිවිය හැක(ෙතහස්  සහ ආෙමික 
පරියබෝජනට). 
 

8.2.9 ාායු දූෂණ   ා ස අබන්ධ්  ැ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. යමම 
 ත්ත්ව්යන්ට ආසන්නයේ යව්යසන නිව්ැසියන්යේ ඍ ල නිරාව්රණ වීයම් අව්දානමක් ඇ .  යමම ව්යාපතති 
ස්ථානයට ආන්නයේ නිව්ාස යනොමැති බැවින් එම අව්ධානම්  ත්ව්ය අව්ම උව්ද මාගෙය භාවි ා කරන 
පදිකයින් / මගීන් යකයරහි බලපෑම් ඇති කල හැකිය 
 

8.2.10 ඉදිරීමේ අ ාලදී ඇතිානය යබ්ද  දූෂණ , ක අපනය, පිපිමේ අ ාැන තත්ත්ා න් ේ  තුේාන් ේ ොඩනයැගිලි 

ාලට  ා  ටිතල ප සුක අ ාලට සිදුවි   ැරී  ාන 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ ව්ලින් ශබ්ද සහ කම්පන ඇති වීම සාමානය  ත්ත්ව්යකි. විහාරස්ථානය ආසන්නයේ  
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුව්න බැවින් අධික ශබ්දයයන් ව්න බලපෑම පිළිබඳව් අව්ධානනය යයොුහකල යුතුය. 
යන්යත්රෝපකරණව්ලින් ජනනය ව්න ශබ්දය මගින් විහාරස්ථානයේ ආෙමික කටයුතු ව්ලට බාධා පැම්ණිය හැක. 
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එබැවින් යමම ඉදිකිරීම් භූමියේ යන්යත්රෝපකරණ ව්ලින් නිකුත් ව්න අධික ශබ්දය යකයරහි අව්ධානය යයොුහකල 
යුතුය. 
බර යන්යත්රෝපකරණ ක්රියාත්මක කිරීයමන් ඇතිව්න කම්පනය විහාරස්ථානයේ 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 වියශේෂ 
අව්ධානය යයොුහකලයුතු යේ.  
 

8.2.11 ාැඩබිේ අ ේස ාකයින්  ා අාට ප්රේශයාාසීන් අතර ඇතිවි   ැරී ේනයොසන්සුන් තත්ත්ා න් 
 

ඇ ැම් අව්ස ්ා ව්ලදී ව්යාපතති භූමියේ යසේව්යේ නියුතු යසේව්කයින් හා අව්ට ප්රයේශයේ ෙම්ව්ාසීන් අ ර යම් යම් 
යහේතූන් ුහේ කරයෙන යදපාගෂව්ය අ ර ෙැටුම්, යනොසන්නාන් ාව්යන් ඇතිවිය හැකිය. 
 

8.2.12 ේස ාක ේන්ාාසික කඳවුරු ස  අේනයකුත් ස්ථානී  අායයතාා න් 
 

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 යපළයනනු ඇ .  ාව්කාලික යන්ව්ාසික ස්ථාන සාමානය ජන ාව් ව්ාසය කරන ෙම්මානය 
තුලින් සපයා ෙැනීමට යයොුහව්නු ඇ . විධිමත් 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 ඉහලය.  
 ාව්කාලික යන්ව්ාසික ස්ථාන ව්යාපතති භූමියට ඉ ා ආසන්නයේ ඉදිකරණු ලැබුව්යහොත් ඝන අපද්රව්ය, 
අක්රමව්ත් මල අපව්හන පේධති කළමානකරණය පිළිබඳව් ෙැටු ඇති විය හැකිය. එබැවින් එව්ැනි  ත්ත්ව්යන් 
පිළිබඳව් අව්ධානය යයොුහකල යුතුය. 
 

8.2.13 ඉදිරීමේ අ අතරතුර ප්රේශයාාසීන් ාැඩබිමට පිවිසීම ේ  තුේාන් ඔවුන්ට මුහුනය දීමට සිදුවි   ැරී 

අාධ්ානය අ තත්ත්ා න්  
 

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

8.2.14 පුපුරණ ද්රාය ස  එාැන ේානයත් අනයතුරුදා ක ද්රාය ේ  තුේාන් ඇතිවි   ැරී අාධ්ානය අ තත්ත්ා න් 
 

නායයෑම සිදුවූ බෑවුම් මාගෙයේ  විශාල ප්රමාණයේ ෙේ කුට්ටි සිර වී අව්හිර වීමක් සිදුව් ඇ . පිළිසකර කිරීයම් 
කටයුතු ව්ලදී එම විශාල ෙේ ඉව්ත් කිරීමට සිදුව්නු ඇ . යබොයහෝවිට එව්ා ඉව්ත් කිරීමට පුපුරණ ද්රව්ය යයොදා 
ෙැනීමට සිදුව්නු ඇ . අනාරක්ෂි  යලස පිපිරවීම් සිදුකිරීම නිසා අව්දානම සහෙ   ත්ව්යන් ඇති විය හැක. 
යමම පිලිසකර කිරීයම් කටයුතු අස්ථාව්ර බෑවුම් ම  සිදු කළ යුතු බැවින් පුපුරණ ද්රව්ය අනිසි යලස භාවි ා 
කිරීයමන් බෑවුම නැව්  සක්රීය වීමට යහේතු විය හැක. එබැවින් යමව්ැනි  ත්ත්ව්යන් ව්ලදී මතු විය හැකි 
අව්ධානම පිළිබඳව් අව්ධානය යයොුහ කිරීම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 
 

8.2.15 ඉදිරීමේ අ කටයුතු  ා ම ජනය ආරක්කයෂාා :මාර්   භාවිතා කරනය මගීන්ට ඇති අාධ්ානයම 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු අ ර තුර ව්ැඩබිමට අව්ශය ද්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම සහ අයනකුත් කටයුතු සඳහා විශාල ට්රක් 
රථ, බුේයඩෝසග ව්ැනි බර යන්යත්රෝපකරණ අව්ට ප්රයේශය තුල ෙමන් කරනු ඇ . යමමගින් මාගෙය භාවි ා 
කරන මගීන්ට අව්ධානම් ත්ත්ව්යන් අතිවිය හැක. 
 

8.2.16 ායාපිති කාල සීමාා තුල ේස ාක ආරක්කයෂාා  
 

අව්ධානම් අව්ම කිරීම සඳහා යයෝජි  භූමිය  ව්දුරටත් නායයෑයම් අව්දානමක් පව්තින ව්නාන් ර සහි   
බෑවුමකින් යුත් ප්රයේශයකි. යසේව්කයින් අසථ්ාව්ර බෑවුම් ම  විවිධාකාර ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා නිරන් රව් 
ඉහල පහල යාම සිදුව්නු ඇ . යම් යහයකින් එව්ැනි අව්ස්ථාව්ක නාය ප්රයේශය නැව්  සක්රීය වීමක් සිදුවුව්යහෝත් 
එය යසේව්කයින්යේ ජීවි  ව්ලට  ගජනයකි.  ව්ද යමම නාය ප්රයේශය ඝණ ව්නාන් රයකට මායිම් වී තිබීම 
යහේතුයව්න් ඇ ැම් ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්නාන් රය තුල සිදුවිය හැකිය. යමව්ැනි අව්ස් ා ව්ලදී ව්ැඩ බියම් 
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යසේව්කයින්ට ව්න සතුන්යෙන් හානි පැමිණිය හැක (විෂ සහි  සගපයින් දෂ්ඨ කිරීම ව්ැනි). යමව්ැනි යහේතූන් 
නිසා ඉදිකිරීම් භූමියේ සිටින යසේව්කයින්යේ ජීවි  යම් අව්ධානම්  ත්ත්ව්යක පව්තී.  
ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ත්යරෝපකරණව්ලින් අනතුරට ලක් වීයම් අව්දානම ඕනෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයකට යපොදු 
වුව්කි. යකොන්ත්රාත්කරුව්න් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා බාලව්යස්කාර කම්කරුව්න් (ළමයින්) යයදවීයමන්, 

වේනට බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවීයම් අව්දානමක් ඇ . 

9. ම ජනයතාා , අේනයකුත් පාර්ෂාකරුාන් ේානුේාන් පාත්ාා ඇති ේ ෝ පැාැත්වීමට න මිත උපේශයනය 

ේස ාාාන් 
 

මූලික අදියයගදී සිදු කරනු ලැබූ ව්යාපතති ප්රයේශය නිරීක්ෂණය, දැනුව්ත් කිරීම් හා උපයේශන යසේව්ා පැව්ත්වීයම් 
අව්ස්ථාව්ට අත්ව්ැේය ොට ෙංඟාරාම විහාරස්ථානයේ විහිරාධිපත් හිමියන් ව්න ව්රකායෙොඩ කස්සප හිමියන් 
සහභාගී විය. උන් ව්හන්යසේ අධි අව්ධානම්  ත්ත්ව්යේ පව්තින විහාරස්ථානය තුල  නිව් ව්ැඩ ව්ාසය කරන 
බව්ත්, අව්ධානමත් සහි ව් ව්ාසකිරීයම්දී ඇතිව්න මානසික  ත්ත්ව්ය සහ නාය යෑම සිදුවූ දින කීපයේදී පැව්ති 
 ත්ත්ව්යත් පැහැදිලි කරන ලදී. උන්ව්හන්යසේ ප්රකාශ කල පරිදි නායයෑම සිදු වූ අනස්ථායේදී එක් පයසකින් 
නාය අව්ධානමද අයනක් පසින් සුන්බුන්  ැන්පත් වීම නිසා පහලින් ෙලා බසින පැළැන් ෙඟ අව්හිර වීම නිසා 
ෙංව්තුර අව්ධානමක්ද පැව්ති බව්යි. ෙංව්තුර  ත්ත්ව්ය ඇතිවීමත් සමෙ පිවිසුම් මාගෙ ජලයයන් යටවීමත් සමෙ 
ප්රයේශව්ාසීන් විවිධ දුෂ්කර ා ව්ලට ුහුනන දී ඇ . එක්පයසකින් නාය යෑයමන්ද අයනක්පසින් ෙංව්තුයරන් ද 
සිදුවූ අපදායව්න් ජාති ආෙම් යේදයකින් ය ොරව් සියු ජන ාව්ට ඒකරාය  වීමට තිබු එකම සිථානය 
විහාරස්ථානය පමනක් වූ බව් වුන ප්රකාශ කරනු ලැබීය. යකයසේ යව් ත් යම් ව්න විට නාය යෑම් ආපදාව් නිසා 
විහාරස්ථානය ව්ාසය කිරීමට යනොසදුසු ස්ථානයක් බව්ට පත්ව් ඇ . 
ව්යාපතතිය මගින් ප්රයේශව්ාසීන්ට ඇති අව්ධානම ඉව්ත් වීම, පාරිසරික හා සමාජමය ව්ශයයන් ඇතිව්න 
ස්ථාව්රත්ව්ය ආදී ව්යාපතති ප්රතිලාභ පැහැදිලි කිරීයමන් පසු විහාරස්ථානයේ නායක ස්ව්ාක්න් ව්හන්යසේ, ග්රාම 
නිලධාරී ව්රයා සහ එම අව්ස් ාව්ට සහභාගී වු අයනකුත් බැතිමතුන් ව්යාපතතියට හැකි පමණ දායක විමටත්, 
ඉඩම් ආධිය භාවි  කිරීමට, යන්ත්රසූතත්ර අධිය භාවි  කිරීමට ආදී ව්ශයයන් හැකි සෑම අයුරකින්ම දායකත්ව්ය 
දැකිවීමට එකඟ ාව්ය පල කරන ලදී.  
 

9.1 අදාල පාර්ෂාකරුාන් සම  පැාති උපේශයනය ේස ාාාන් ාලදී ඇති වූ එකඟතාා න්  ා නර්ේශය න් 

(ේ ොමුා: ඇමුණුම III) 

10. විේය ෂිත පාරිසරික  ා සමාජී  බලපෑ අ: ජාතික ේ ොඩනයැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ානයේේ විේය ෂිත ක්රි ාමාර්  

ේ ෝ මැදි ත්වී අ අායය ානය සමාජ, පාරිසරික බලපෑ අ ේ ෝ අාදානය අ ඇතිානය අශය න් 

 

10.1 ජල  ේ ෝ ේතත් බි අ සඳ ා ානය බලපෑ අ (ඇල මාර්  ාල අපද්රාය එකතු වීේමන් සිදුානය  ැටළු). 

නයා  ා අ ස්ථානයේේ ඉදිරීමේම / පිළිසකර රීමේම තුළන් දිගුකාලීනය බලපෑ අ ස  වි  ැරී බලපෑම ස  

අාදානය අ තත්ත්ා  
 

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

10.2 ඛාදනය ක්රි ාාලි  ආශ්රිත බලපෑ අ  ා  ශඟා පතුේල් සිදුානය ේානයස්වී අ 
 

ව්ගෂාව් පව්තින කාලසීමාව්න් ව්ලදී ප්රධාන ෙංඟාව් හා සම්බන්ධ අ රු ඇල මාගෙ ව්ලින් එකතු ව්න විශාල ජල 
ප්රව්ාහයන් යහේතුයව්න් ෙංොව් ප්රසාරණය වී ඉවුරු ඛාදනය වීමට ඉඩ ඇ . ව්ැඩිව්න ජලධාරාව් යහේතුයව්න් පහල 
ෙංො ප්රයේශට ව්න බලපෑම් ව්ැඩියේ. 
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10.3 ප්රාා නය  ා  ටිතල ප සුක අ ාලට සිදුානය බලපෑම (විේය ෂේ න් තාාකාලිකා පිවිසු අ මාර්   ා දු අරි  

මාර්  අහිමි වීම, ාා නය තදබද ) 
 

ඉදිකිරීම් අ රතුර ආසන්නයේ ඇති ප්රධාන මාගෙය පුගණ ව්ශයයන් යහෝ අගධ ව්ශයයන් ව්සා දැක්මට සිදුවිය 
හැකි අ ර, යන්යත්රෝපකරණ චලනය මගින් මාගෙය භාවි ා කරන පදිකයන්ට සහ ෙම්ව්ැසියන්ට යම් යම් 
අපහසු ා ඇතිවිය හැකිය. 
 

10.4 ේපොදු ේස ාා සැපයීේ අදී ප ල ප්රේශය ට සිදුානය බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්රාය ඉාත් රීමේම, විදුලි  

සැපයීම, ආදි ) 
 

අව්සාධි  ද්රව්ය මතුපිටින් ෙලා යාම, ව්යාපතති භූමියේ අපද්රව්ය එකතු වීම ව්ැනි යහේතූන් නිසා මතුපිට ජලයේ 
ප්රමිතිය/ගුනාත්මක  ත්ත්ව්යට බලපෑම් සිදුවිය හැකිය. ජලයේ පැව්තිය යුතු අව්ම ගුනාත්මක  ත්ත්ව්යන් යහෝ 
ආරක්ෂා යනොවුනයහොත් වියශේෂයයන් එය පහල  ෙංඟා ප්රයේශයේ පානීය ජල අව්ශය ාව්ය, ස්නානීය කටයුතු 
සහ අයනකුත් අව්ශය ා යව්නුයව්න් ජලය භාවි  කරන පුේෙලයන්ට හානිදාක  ත්ත්ව්යන් ඇතිකරනු ඇ . 
 

10.5 සත්ා  ා යාක විේය ෂ ාලට සිදුානය පාරිසරික, ජජා විදයාත්මක බලපෑ අ 
 

ඉදිකිරීම් අ රතුරදී ව්නාන් ර ව්ල ජීව් විවිධත්ව්යට හා ව්නජීවීන්ට පහ  සඳහන් බලපෑම් සිදුකළ හැකිය 
 

i. ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා භාවි ා ව්න විශාල ව්යහයන්, බාධකයන් යලස ක්රියා යකොට එය ව්නජීවීන්ට 
මාරාන්තික විය හැකි අ ර එමගින් වවුන්යේ ව්ාසස්ථාන අ ර පව්තින සම්භන්ධ ාව්යද බිදී යායම් 
අව්ධානමක් පව්තී 

ii. ව්නජීවීන් දඩයම් කිරීම සහ ආරක්ෂා කළ ව්නාන් ර නිදගශකයන් (ශාක හා සතුන්යේ) එකතු කළ 
හැකිය. 

iii. ව්නාන් රයේ ව්ටිනා දැව් ප්රයේදයක් යහෝ ව්නාන් රව්ල ඇති විශාල විශාල පැේලම් යනොසැලකිලිමත් 
යලස යහෝ හි ාම ා ඉව්ත් කිරීම 

iv. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා  ාව්කාලික ව්ුහයන් සඳහා ව්නාන් ර ව්ල ෙස් කැපීම හා භාවි ය 
v. ව්නාන් ර ලැේ ගිනි ඇතිවීම් සහ වියළි කාලයේදී ව්නාන් රය (හි ාම ා යහෝ යනොදැනුව්ත්ව්) ගිනි 

 ැබීම 

 

10.6 ප්රේශයේේ ජලා නය රටාා මත ඇති කරනය බලපෑම 
 

පිළිසකර කිරීයම් ව්යාපතති  සායේක්ෂ ව්ශයයන් විශතල භූමි ප්රයේශයක ජලව්හන  ව්ැඩිදියුණු කිරීම නම් ෙන්නා 
ඇ ැම් ක්රියාමාගෙ යහේතුයව්න් භූෙ  ජලයට බලබෑම් සිදුවී භූෙ  ජල මට්ටම අව්ම වීමට යහේතු යේ. භූෙ  ජල 
 ලය පහල යාම යහේතුයව්න්  කඳුබෑවුයම් ඇති දිය උේපත් ව්ල ජල මට්ටම සැලකිය යුතු යලස  පහල යාමක් 
සිදුවිය හැකි අ ර එහි බලපෑම යබොයහෝ විට එම ස්ථානයට සීමාවිය හැක. ව්ග මානයේ කඳු බෑවුයම් සිට ෙලා 
එන උේපත් ජලය විහාරස්ථානය හා අව්ට නියව්ස් ව්ල ව්ාසය කරණ පිරිස් භාවි යට ෙනු ලබයි. ව්යාපතති 
කටයුතු යහේතුයව්න් කඳු බැවුයම් ඇති ජල උේපත් පාලනය කිරීමක් සිදු කරනු ලබන අ ර ඒ යහේතුයව්න් දැනට 
ජලය  භාවි  කරන විහාරස්ථානයට හා නිව්ාස ව්ලට බලපෑමක් සිදුවිය හැකිය. එබැවින් එම ජලය භාවි  
කරන්නන් පිළිබඳව් අව්ධානය යයොුහ කිරීම ව්ැදෙත් ව්නු ඇ . 

 

10.7 ඉදිරීමේ අ කාලසීමාේේ දී අක්රමාත් (ඒලිම න් සථ්ානය ාල) ාැසිරීලි භාවිත  නසා ජල ට අපද්රාය එකතු 

වීමට ඇති ඇති  ැරී ාා 
 

අක්රමව්ත් (ඒලිමහන් ස්ථාන ව්ල) ව්ැසිකිලි භාවි ය නිසා ජලයට මළද්රව්ය එකතු වීයමන් ජලය මගින් 
යලඩයරෝෙ යබෝවීමට හැකියාව්ක් තිබීම. 
 

10.8 ඝනය අපද්රාය බැ ැර රීමේම ස  ජල  අපවිත්ර වීම 
 

ෙංොව් සහ මාගෙය අසල ඝන අපද්රාය  ැන්පත් කිරීම යහේතුයව්න් මතුපිට ෙලයන ජලය සමෙ ුහසු වී ෙංො 
ජලයට එකතු වීයමන් ෙංොයේ පහල භාවි ා කරන්නන්ට බලපෑමක් ඇතිවිය හැක.  
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10.9 ඉදිරීමේ අ භූමි ට ආසන්නයා ාාස  නයරනය ඉ ල  ා මධ්ය ායේ න් අතිවි   ැරී අාධ්ානය අ තත්ත්ා න්  

(නයා  ඉ ල ප්රේශය , ප ල ප්රේශය   ා ප ල  ශඟා න අනය ප්රේශය ) 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා මහජන ආරක්ෂාව්, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම්,යෙොඩනැගිලිව්ල සහ නිව්ාස ව්ල  
පන්සයේ යෙොඩනැගිලි ව්ල පැුම් ඇති වීයම් ඉහළ අව්ධානමක් පව්තී. 
 

10.10 නයැාත ප්රතිස්ථාපනය  කල යුතු ප්රේශය  තුල පිහිටා ඇති ායාපාර, කිෂිකාර්මික බි අ ස  අේනයක්කය ස්ථානය 
 

යමම ප්රයේයේ ඉ ා ඉක්මනින් ඉව්ත්කරෙ යුතු වියශේෂි  ව්යාපාර යහෝ කතෂිකාගමික බිම් යනොමති බැවින් 
සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති යනොයේ. 
 

10.11 නයා  ස්ථානය ට අසලින්ම පිහිටි ඇති ායාපාර, කිෂිකාර්මික බි අ ස  අේනයක්කය ස්ථානය 
 

ේමම සථ්ානය  ආසන්නයේේ ායාපාර ේ ෝ, කිෂිකාර්මික ේ ෝ ේානයත් කටයුතු සඳ ා ේ ොදා  න්නයා ස්ථානය 

ේනයොමැති බැවින් සැලරී  යුතු බලපෑමක්කය ේනයොමැත 
 

10.12 ාැඩබිම තුලට සාමානයය පුශ ලයින් ඇතුල් වීේ අ ේ ෝ  ර ා  මන් රීමේේ අ අායයතාා . 
 

ව්යාපතති ස්ථානයට සාමානය ජන ාව්ට වියශේෂ ක හැරුණු විට යව්නත් අරුහණු සඳහා ඇතුු වීමට යනොමැ . 

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

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

 

10.13  ේසෞඛය  ා ආරක්කයෂාා පිළිබඳ  ැටළු - ේකොන්ත්රාකරුාන් සඳ ා ස අමත ගිවිසු අ ඉක්කයමාා  නය 

විේය ෂිත H & S (ේසෞඛය  ා සුරක්කයෂිතතා) ක්රමේේද න්. 
  

ශ්රම බලකාය පහ  දැක්යව්න අධි අව්දානම් අව්ස්ථාව්න්ට නිරාව්රණය විය හැක. 
 

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

2. ව්නාන් ර ප්රයේශයක් ආසන්නයේ තිබීම යහේතුයව්න් කම්කරුව්න් සගපයන් ව්ැනි සතුන් යේ දශ්ඨ 
කිරීම් ව්ලට යෙොදුරු වීම. 

3. ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපකරණව්ලින් ඇතිව්න අව්දානම 
4. නයා  ෑ අ ආපදා අාදානයම 

 

10.15 ළමා ශ්රම  ස  බල ත්කාමේ ේලස ශ්රම  ේ ොදා  ැනීම 
 

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

11. ායාපිති  ක්රි ාත්මක රීමේම සඳ ා අායය ානය අනුමැතීන් ස  විේරෝධ්තා ේනයොමැති බා 
 

11.1 ායාපිති  ක්රි ාත්මක රීමේම 
 

i. දිස්ත්රික් යේකම් කාගයාලයේ අනුමැතිය 
 

දිස්ත්රික් යේකම්ව්රයායේ අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ට ව්යාපතති යයෝජනාව් 
ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ට පළායත් මහ ඇමති ව්රයා හා පාගශ්ව්කරුව්න්යේ 
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 ෙැටු සාකච්ඡා කරනු ඇ . යමම 
රැස්වීයමහි නිගයේශය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇ . 

 

ii. සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැතිය 
 

පාලින්ද නුව්ර  ප්රායේය ය  සභායව්හි සැලසුම් කමිටු විසින් යමම ව්යාපතතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 
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11.2 අදාල ස්ථානයේේ ායාපිති  ක්රි ාත්මක රීමේම සඳ ා ානය අනුමැති  

i. ව්යාපතති භූමියට ඇ ැම් කටයුතු සඳහා අව්ශය විදුලි බලය සපයා ෙැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ  

ප්රායේය ය  කාගයාලයේ අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය. 

ii. විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්යේ අනුමැතිය   

 

11.3 මධ්ය ම පරිසර අධිකාරි , ානය සශරක්කයෂණ ේදපාර්තේ අන්තුා, ානයජීවී සශරක්කයෂණ ේදපාර්තේ අන්තු 

අනුමැති  
 

මධයයම පරිසර අධිකාරියට අනුව්, යමම ප්රයේශය සංයේදී ප්රයේශයක් යටයත් ආව්රණය යනොව්න අ ර ඒ අනුව් 
මධයයම පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය අව්ශය යනොයේ. ව්යාපතතිය සඳහා ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයේ 
අනුමැතිය ලබා ෙැනීම අව්ශය යේ. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා ව්යාපතති 
යයෝජනාව් ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව්ට ඉදිරිපත් කළ යුතු යේ. 
 

11.4 ේානයත් අනුමැතීන් 
 

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

හා ප ේ කාගයංශයේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

ii. ද්රව්ය ඉව්ත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ේ කාගයංශයේ අනුමැතිය (අව්ශය ව්න්යන් නම් 

පමණි). 

iii. අපද්රව්ය හා ශාක යකොටස් බැහැර කිරීම සඳහා පාලින්ද නුව්ර  ප්රායේය ය  සභායේ අනුමැතිය ලබා ෙ  

යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීම සඳහා අව්ශය ස්ථාන සඳහා ආරක්ෂක අමා යාංශයේ දිසත්්රික් කාගයාලයයන්  

ප්රායේය ය  යේකම් හරහා අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

11.5 පුශ ලික ඉඩ අ හිමිකරුාන්ේ න් අනුමැති   ැනීම / විේරෝධ්තා ේනයොමැති බා/ නීතයානුකූලා බැඳුණු 

එකඟතාා න් 
 

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

බාධාව්ක් යනොකරන බව්ට විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්, ඉඩම් හිමියන් 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 . 
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ව්ගුව් 1: අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල සීමාව්න් 

 

12. පාරිසරික  ා සමාජ කළමනයාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

වියශේෂයයන් අංශ 8 සහ 10 හි හඳුනාෙ  හැකි බලපෑම් හා අව්දානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අව්ම කිරීමට 
ෙ  හැකි ක්රියාමාගෙ. යමය ESMP හි වියශේෂි  නිගයේශ හා අව්ශය ාව්න් තුල ඇතුලත් ව්නු ඇ . 
 

12.1 නයැාත පදිශචි රීමේේ අ ක්රි ාකාමේ සැලැස්ම 
 

ේ යාපතති පාදක කරෙත් නැව්  පදිංචි කිරීමක් යනොමැති බැවින් යමම ේ යාපතති ේ රයේශය  සඳහා අදාළ යනොයේ. 
 

12.2 ජනයතාා ඉාත් රීමේම  
 

අධි අව්ධානම්/මධය අව්ධානම් කළාපව්ල, ව්යතපතති ප්රයේශයේ යහෝ ඒ ආසන්නයේ, බෑවුයම් ඉහල යහෝ පහල 
ප්රයේශයේ, පහල ෙංඟා නිමිනයේ යම් ව්න විටත් ජීව්ත් යේ නම් වවුන්ව් ඉව්ත් කිරීම ව්හාම කල යුත් කි.  යමම 
නිව්ාසව්ලට ඉදිකිරීම අ රතුයගදී  හානිදායක  ත් ව්යන් යහෝ ජීවි   ගජන එේල වීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහලය. 
අත්ව්ැේය ොට විහාරයද ඉහල අව්ධානම් කාණ්ඩයට අයත් යේ. ඉදිකිරීයම් අදියයගදී බෑවුයම් ක්රියාකාරිත්ව්ය 

අනුම  කිරීම මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 

1  

සතිය  

2 

සතිය  

3 

සතිය  

4 

සතිය 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

3 

සතිය 

4 

ායාපිති ක්රි ාත්මක රීමේම 

දිස්ත්රික්කය ේල්ක අ කාර් ාලේ න් 
අනුමැති  

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

  

 

 

 

 

      

සැලසු අ කමිටුේේ අනුමැති  

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

මධ්ය ම පරිසර අධිකාරිේේ 
අනුමැති  

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DFC ව්න සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුයේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර  දැක්වීම 
අනුමතිය 

  

 

 

 

 

     

ේානයත් අනුමැතීන් 

භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා ප ේ 
කාගයාංශයේ අනුමැතිය 

ආරක්ෂක අමා යාංශය (අව්ශය ාව්ය 
අනුව්) 

        

පුේෙලික ඉඩම් අයිතිකරුව්න්යේ  
කැමැත්  / වියරෝධ ා යනොමැති බව් 

        



 

 
 

 

 
 

 

15 

ඇතිවිය හැකි අ ර, බෑවුම් අස්ථාව්ර වීයම්න් සිදුවිය හැකි අව්ධානම අව්ම කර ෙැනීමට සැලකිලිමත්විය යුතුය. 
එබැවින්  ාව්කාලිකව් ප්රයේශයයන් ඉව්ත් වී සිටිමට උපයදස් යදනු ලැයබ්. 
එයසේම, පාරිසරික ආරක්ෂණ ඒකකයේ පාරිසරික, සමාජ හා යසෞඛය හා සුරැකීයම් ඒකකය අනතුරු ඇඟවීයම් 
පේධතීන් ක්රියාත්මක කිරීම හා යමම ස්ථානයේ පුේෙලයින් ඉව්ත් කිරීම සහතික කිරීමට වියශේෂ අව්ධානය 
යයොුහ කළ යුතුය.  ව්ද, පස් බැමි කඩා ව්ැටීයමන්, සුන්බුන් ෙලායායමන් සිදු ව්න හාණි අව්ම කර ෙැනීම සඳහා 
හැකි සෑම අව්දානමක්ම අව්ම කරෙැනීම සඳහා උපරිම ක්රියාමාගෙ ෙ  යුතුය. 
 

12.3  ාන ට පත් ේභෞතික ාු  න් ,  ටිතල ප සුක අ ඉාත් රීමේම සඳ ා ක්රි ා පටිපාටි  
 

යමම සථ්ානය සදහා අදාළ යනොයේ. 
 

12.4 ායාපිති කටයුතු ේ  තුේාන් ේශපල අහිමි - භාවිත න් - ාණි වී අ සඳ ා ානය ාන්දි ඉල්ලාසිටී අ  

 

ායාපිති කටයුතු ව්ලදි, ව්ාහන යන්ත්රසුත්ර එහා යමහා ෙමන් කිරියමන් හා කැණීම් කටයුතුව්ලදී පාරව්ේ, ජලසැපයුම් 
මාගෙ සහ අයනකුත් ව්ූහයන්ට  සිදුව්න හානි අදාළ විය හැකිය. 
 

12.5 ප ත සඳ න් ක්කයේෂ ත්ර සඳ ා ම ජනයතාා දැනුාත් රීමේේ අ ාැඩසට න් ක්රි ාත්මක කල යුතු  
  

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

ii. ඉදිකිරීම් අ රතුර දැඩි අව්ධානමක් ඇති පුේෙල කණ්ඩායම් ව්ලට වියශේෂ දැනුව්ත් කිරීමක් අව්ශය යේ. 
යකටිකාලීන පූගව් අනතුරු ඇෙවීම් (ඉව්ත් කිරීම්) සහ ඉදිකිරීම් හා ඉඩම් පරිහරණ සම්බන්ධ කටයුතු. 

 

12.6 සැලසු අ මත පදනය අ වූ පාරිසරික සමාජී / කළමනයාකරණ ක්ර ේේද න් සලකා බැලීම 
 

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

ව්ගුව් 2: සැලසුම් අදියරයේදී පාරිසරික හා සමාජ ත්ව් සලකා බැලීම් 

 
 

 

අංෙය 
යමම ව්යාපතති ප්රයේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිගයේශි  මට්ටම 

i. ස්ාාභාවික ස අපත් කළමනයාකරණ  ස  ස අපත් ප්රයස්ත ේලස සැලසු අ කරණ  
ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ ශාක වියශේෂයන් ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න 
ව්යාපතති වියශේෂි  සැලසුම් සැලකිේලට ෙ  යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක වියශේෂ 

ව්තක්ෂල ා අව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණව්ත් 
අව්ධානයක් යයොුහ කළ යුතුය 

 

 

ඉහළ 

ii. ාාසස්ථානය ස අබන්ධ්තා ස  සත්ත්ා මශේපත් 
ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහෝ ව්යාපතතියට පිවිසීමට යහෝ ෙැඹුරු කානු පේධති ආදිය 
සඳහා යහෝ  විශාල ව්ශයයන් ව්නාන් ර යකොටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්යන් නම් 
සැලසුම් තුළ සත්ව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්බන්ධ ා යනොබියදන යලස  සත්ව් 
මංයපත් ව්තක්ශල ා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

ව්න සතුන්ට ෙමන් කිරීම සඳහා ෙැඹුරු දිගු කාණු ව්ැනි මාගෙ ඉදිකිරීම කල යුතුය, 

ව්න සතුන්ට හානි සිදුවී මියයාම සහ හානි අව්ම කිරීම සඳහා යමව්ැනි සුදුසු 
ආරක්ෂක පියව්ර ඇතුළත් කළ යුතුය. එව්ැනි ආරක්ෂි  පියව්රයන් සඳහා ව්යාපතති 

භූමියේ වියශේෂ ස්ථාන හඳුනාෙ  යුතුය, එවිට එම සතුන්ට ව්ැඩ බිම හරහා 
ඉහලට ෙමන්කර ව්නාන් රය යදසට ඇතුු වීමට හැකිය. 
බෑවුම් හා ඇළ අ ර සුන්බුන් යහේතුයව්න් විශාල බාධකයක් ඇතිවිය හැකිය, විශාල 

ව්ුහයන් නිසා සත්ව් මංයපත් ව්ලට සිදුව්න බාධකයන් ෙැන සැලකිලිමත් විය 

යුතුය.  

 

 

 

 

අධි 
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iii. ජල ස අපත් සශරක්කයෂණ  

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

ජලය සායේක්ෂ ව්ශයයන් යහොඳ  ත්ත්ව්යේ පව්තී නම් යහොඳින් සැලසුම් කර යමම 

ජලය ශාක ව්ලට සහ අසේව්ැසි ප්ර ජාව්යේ පානීය සහ අයනකුත් ජල අව්ශය ා 

සඳහා ලබා දිය යුතුය. 

 

 

අධි 

iv. ජල සැපයු අ අාහිර වීම 

ජලාපාා නය  පාලනය  රීමේේ අ දී ේ ෝජිත  ාන අාම රීමේේ අ පි ාර අනුා 

නයා  ාේ අ බෑවු අ මත ස්ාභාවික දි උල්පත් වි ළි  න්ේන්දැයි ේසො ා බැලි  යුතු . 

එේස  වි ළි  න්ේන් නය අ විපතට පත් පාර්යා න් සඳ ා ස්ථිර විසඳුමක්කය ලබාදි  

යුතු  එාැන විසඳුමක්කය මගින් ලබා න්නයා ජල   බඩා ේකොට පානී  ජල 

අව්ශය ාව්ය සඳ ා ේ ොදා ත්  ැරී  . 

  

 

 

අධි 

v. ස්ාභාා  ේසෞන්දර් ාත්මකා   ැලේපනය සැලසු අ සලකා බැලීම 

ේසෞන්දර් ාත්මක සශේේදී පරිසර නර්මාණේේදී ස්ාභාවික පරිසර   ා සශකලණ  

ානය එේමන්ම දියය අාම ානය ේලස ාය  න් සැලසු අ රීමේමට සැලරීලිමත් වි  

යුතු . ඒ සඳ ා සුදුසු ස්ථායී ාය  න් නර්මාණ  රීමේම සඳ ා භූ දර්යනය  ි  

නර්මාණ ශිල්පීන්ේේ ේස ා  ාැද ත් ේේ. 

 

 

අධි 

vi.  රිත පාරිසරික ලක්කයෂණ සලකා බැලීම 

පරිසර හි කාමි සංයේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් යබොයහොමයක් සිදු කරනු 
ලබන බැවින්, පරිසර හි කාක් හරි   සැලසු අ  ැනය සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් උචි ය. 
උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා යේය ය ව්තක්ෂල ා වියශේෂ භාවි ා 
කිරීම, පරිසරයේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට වියශේෂ ශාක සංයයෝජනයන් යයොදා 

ෙැනීම. ආක්ර මණය ලී ශාක වියශේෂයන් යයොදා  ේනයො ැනීම.  

 

 

අධි 

vii. ේස ාකයින් / මගීන් ස  ප්රජා ආරක්කයෂාා 

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

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

ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිේලට ෙ  යුතුය. 

 

 

ඉහළ 

viii. ඛාදනය  පාලනය  සඳ ා ානය ක්රි ාමාර්  න්  

ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ලට යෙන 
යනු ලැයබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී යමම ජලාපව්හනයයහි   ලා එේ අ ේේ   සැලකිය යුතු 

යලස ඉහළ  ා  හැකි අ ර යමමගින් ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින් 

සැලසු අ කිරීයම්දී අධික ජලධාරාව්න් ස්ව්භාවික ජල මාගෙ ව්ලට යේෙයයන් ෙලායාම 
අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන් ප්රමාණව්ත් යලස යයොදා ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය 
යුතුය. ව්යාපතති ප්රයේශය ආසන්නයේ ඇල මාගෙ සහ යබෝක්කු තියබ් නම් ඉහ  
කරුණු යමම සැලැස්යමහි අඩංගු අංෙයක් විය යුතුය.  

 

 

 

ඉහළ 

 

ix. අාම පසු නයඩත්තු රීමේ අ ස  ස ා ේමේ යු අ සැළසු අ රීමේම.  

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

ව්ුහයන් සඳහා භාවි ා කරන ද්රව්ය ප්රයේශයමන් ය ෝරා ෙ  යුතුය. ව්ායන් ව්ූහයන් 

භාවි ා කිරීයම්දී  වියශේෂයයන් විඛාදන ව්ැලකීයම්  ාක්ෂණික ක්රම සැලසුම් කළ යුතු 

අ ර සියුම් යරොන්මඩ උප නළ මාගෙ ව්ලට කාන්දු වීම ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙ  යුතුය.  

 

 

 

 

 

අධි 
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12.7 ඉදිරීමේ අ අදි ර අතරතුර බලපෑ අ අාම රීමේම 
 

12.7.1 ඉදිරීමේ අ අදි ර තුළ ේකොන්තාත්කරුාන්ේේ පාරිසරික  ා සමාජ කළමනයාකරණ අනුකූල වීම 
සඳ ා ානය 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 අව්ශය ාව්ය යකයසේ විය යුතුද 

යන්න පිළිබඳව් ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් සකස ්කර ඇ . යමම යකොටස සඳහා අදාළ 

අංශව්ල 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 ප්රකාශය ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර PMU ඒකකය එය අනුම  කිරීමට නියමි ය. 
 

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

ේ ොමු අශක . ඉඳිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ට 

ESMP 

අයිතම  අදාල ායාපිති ට 

2002. පාරිසරික  ා සමාජ අධීක්කයෂණ  

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම  අතියයින්ම ාැද ත් (පන්සල, 
මාගෙ, මහජන ාව්) 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතියයින්ම ාැද ත් (පන්සල ) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි සිදුවීම  අතියයින්ම ාැද ත්(විහාර 
යෙොඩනැගිලි / නිව්ාස) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අතියයින්ම ාැද ත් (පන්සල, 
ඇළ, මාගෙ යව්න් කිරීම) 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතියයින්ම ාැද ත්(පන්සල, 
ඇළ, මහජන, මාගෙ) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය ාැද ත්   

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය ප්රව්ාහනයකිරීම ාැද ත් 

2002.2 8) ජලය ාැද ත්  

2002.2 9) ශාක හා සත්ව් වියශේෂ අතියයින්ම ාැද ත්(ව්නාන් ර) 

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කතතික සම්පත් අතියයින්ම ාැද ත් (පන්සල) 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අතියයින්ම ාැද 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) ාැද ත් 

2002.2 16) ම ජනයතාාට බාධ්ා රීමේම අතියයින්ම ාැද ත් (පන්සල) 

2002.2 17) උපේ ෝගිතා ේස ාා ස  මාර් ේේ ඇති ප සුක අ අතියයින්ම ාැද ත් (යපොදු, 
මාගෙ) 

2002.2 18) දිෂ්  පරිසර  ාැඩි දියුණු රීමේම අතියයින්ම ාැද ත් (පන්සල, 
යපොදු, මාගෙ සනීපාරක්ෂක 
ස්ථාන) 
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2002.5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණය 

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

ායාපිති වියශේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොුහ කරන්න  

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

ායාපිති වියශේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොුහ කරන්න 

ව්ැඩබියම්  යමයහයුම් කාලය තුල සක්ක්ෂණ විකල්ප 

ව්ාග ා කිරීම හා ව්ාග ා පව්ත්ව්ායෙන යාම අදාළ 

2003. ව්ැඩ යකොන්යේසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් (පාසේ සිසුන් සඳහා) 
2003.2 සුරක්ෂි  සංවිධානය සහ සන්නියේදනය අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.4 ආරක්ෂක ව්ාග ා සහ අනතුරු පිළිබඳ දැනුම් දීම අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ොරතුරු සහ 
පුුනණුව් 

අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.9 යන්යත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් පුේෙලයන් අතියයින්ම ාැද ත් 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපතති ස්ථානයකට අදාළ යපොදු එකක් යලස ව්යාපතති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතියයින්ම ාැද ත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නිශච්ි ව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිදි පාරිසරික ක්රමයේදයන් 
සකස් කිරීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරු වියශේෂ අව්ධානය යයොුහ කළ යුතුය. 
ඇතැ අ විට අදාල ේේ: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ ව්යතපතති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 
අදාළ ේනයොේේ: ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ යකොන්යේසි යටයත් යමම ව්යාපතති ස්ථානයට අදාළ විය යනොහැක 
විකල්ප: අව්ශය ව්න්යන් නම් පමණි 
ස්ථානී  විේය ෂිත නමේක්කයෂණ සැලැස්මක්කය: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ අව්ශය ා ව්ලට 
අම රව් ස්ථානී  වියශේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන් පරිදි යකොන්ත්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී. 
ේ ොමු රීමේම: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

 

12.7.2 ස්ථානී   ාන අාම රීමේම 
 

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

 
     හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය  

ව්යාපතති 
ක්රියාත්මක 
කිරීයම් අදියර 

ව්ෙකීම් 

i. යාක  ා සත්ත්ා විේය ෂ ාලට බාධ්ා පැමිණවීම 
 

ව්යාපතති කළමනාකරණ ඒකකයේ අව්සරයකින් ය ොරව් 
ව්නාන් රයට අයත්  ෙස් කැපීම් යහෝ විශාල ව්න ව්නාන් ර යකොටස් 
එළියපයහළි කිරීම් යනොකළ යුතුය. ව්න ජීවීන්ට හා ව්ාසස්ථාන ව්ලට 
සිදුව්න බාධා අව්ම කරෙනිම ෙනිමින් ඉදිකිරීම් කටයුතු පව්ත්ව්ායෙන 
යා යුතුය. එයමන්ම ව්නසතුන් හුහවූ විටකදී (කැලෑ සතුන්) වවුන්ට 
හානි සිදු යනොකර ආරක්ෂි  අයුරින් ව්නයට ුහදා හැරිය යුතුය. 
සත්ත්ව් හා ව්තක්ෂල ා ආරක්ෂක ආඥා පන  යටයත් ව්න සතුන් 
දඩයම් කිරීම හා  ව්ටිනා ව්නාන් ර නිදගශක  එකතු කිරීම  හනම් කර 
ඇති බැවින් එම කටයුතු දැඩි යලස  හනම් යේ.හි ාම ා හා යව්නත් 
යහේතූන්  ම  ව්නාන් ර ප්රයේශයට ගිනි  ැබීම දැඩි යලස පාලනය කළ 
යුතුය. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

ii. ඉදි රීමේම අතරතුර ඛාදනයේ න් සිදුානය බලපෑම අාම රීමේම 
 

ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපතති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්කිරිම සුන්බුන් ඉව්ත් 
කිරීම ආදී කාගයයන් සිදු යනොකිරීමට නිගයේශ 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 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 
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ක්රියාකාරකමක් සිදුයනොකිරීමට නිගයේශකර 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. 

iii. ඉදිරීමේ අ අපද්රාය බැ ැර රීමේම 
 

එව්ැනි අපද්රාය ජනනය කළ යහොත්  ඒව්ා ව්යාපතති කළමනාකරණ 
ඒකකය විසින් අනුම  ක්රමයේදයකට අනුව් යසෝදා යාමට ඉඩ යනොදී 
ෙබඩා යකොට  ැබිය යුතුය.  එයමන්ම කිසිදු යහේතුව්ක් ම  අපද්රාය 
විහාර පරිශ්රය යහෝ ෙංො අසල  ැන්පත් යනොකළ යුතුය. එමනිසා 
යකොන්ත්රාත්කරු විසින් බදුරලිය ප්රයේය ය සභාව් යව්තින් නිගයේශ 
කරන ස්ථානයකට කසල බැහැර කිරීම්ට අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය. 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

iv. ශබ්ද දූෂණය 

යපොයහොය දිනව්ල හා විශාල ජන ාව්ක් එක් රැස් ව්න ධගම යේශනා 
පූජාව්න් ආදිය පව්ත්ව්න දින ව්ලදී අධික ශබ්ද නිකුත් ව්න ක්රියාකාරකම් 
පාලනය කල යුතුය. එව්ැනි ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීමට යපර 
විහාරස්ථාන හිමියන්ට  යපර දැනුම් දීමක් සිදු කළ යුතුය. 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

v. කම්පන බලපෑම් 

පැරණි විහාර යෙොඩනැඟිලි ව්ලට හානි වීම ව්ැළැක්වීමට වියශේෂි  

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 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

vi. ජල සැපයු අ මාර්  ාලට බාධ්ාවීම 

ඉදි කිරීම ආරම්භ කිරීමට යපර කඳුකරයේ ජල සැපයුම් මාගෙයේ ඇති 

විය හැකි බාධාව්න් නිසියාකාරව් සුරක්ෂි  කළ යුතුය එයසේ බාධා ඇති 

උනයහොත්, විකේප සැපයුම් සැපයිය යුතුය. 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

vii. 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 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

viii. දූවිලි  ස  දුවිලි ආාරණ  
අධික දූවිලි උත්පාදනය ව්න ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා සැලකිේයලන් කළ 
යුතු අ ර එව්න් අව්ස්ථාව්ලදී ප්රමාණව්ත් යලස ජලය යයදීමක් මගින් 
දූවිලි පාලනයට නිගයේශ කර ඇ . 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

ix. ඉදිරීමේ අ ක අකරුාන් ස  ම ජනයතාා අතර  ැසිමේ අ ාල සිදුානය 

ේනයොසන්සුන්තාා න් කළමනයාකරණ  රීමේම ස  ක අකරුාන් 

සද ා ානය අචාර ධ්ර්ම පේධතිය  
 

ප ත සඳ න් නර්ේශශිත  මත ායාපිති කළමනයාකරණ ඒකක  

විසින් ක අකරුාන්  ා බැතිමතුන් අතර ඇතිවි   ැරී  ැටළු 

නසිේලස කළමනයාකරණ  පිළිබඳා ේකොන්ත්රාත්කරු දැනුාත් 

කළ යුතු  

 නිසි දැනුව්ත් කිරීම්, ආචාර ධගම පේධතිය පිළිබඳ අධයාපනය, 
අධීක්ෂණය සහ දඩුව්ම් පැමිණවීම. 

 විහාරස්ථානය අයනකුත් ප්රයේශව් 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 ායාපිති ස්ථානයේ 
සනීපාරක්ෂක සහ පහසුකම් යසේව්කයන් යව්  සලසා දිය යුතුය. 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 
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 යකොන්ත්රාත්කරු විසින් කිසිදු  ායාපිති කටයුත් ක් සඳහා ළමා  
ශ්රමය යයොදා යනොෙ  යුතුය (සත ලව් යහෝ ව්ක්රව්) 

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

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

යව්නත් 

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

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

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

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

 ව්ැඩබියම් හැසිරී  ීම පිළිබඳ වියශේෂයයන් 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 ඇතුුවීම යනොකළ යුතුය.එයමන්ම එව්ැනි ස්ථානව්ල 
ව්ැඩ කරන කාලය අ රතුර වියේක ෙැනීම ආදිය ද යනොකළ යුතුය. 

x. ාැඩ කරනය ේේලාාන් 
යමම ඉදි ඉදිකිරීම් කටයුතු විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්ට 
අනුලලව් සිදුවිය යුතු  අ ර  ශබ්ද කම්පන හා දූවිලි ජනි  ව්න 
ක්රියාකාරකම් තුලින් විහාරස්ථානයේ ආෙමික කටයුතුව්ලට බාධා 
යනොව්න අයුරින් සිදුවිය යුතුය. රාත්රී කාලය තුළ ායාපිති කටයුතු සිදු 
කරන්යන් නම් ඒ සඳහා සුදුසු ආරක්ෂණ ක්රමයේදයන් අනුෙමනය කළ 
යුතුය. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

xi. ආක්රමණික වියශේෂ 
පාංශු ඛාදනය ව්ලක්ව්ා ෙැනීම්ට සුදුසු ශාක යහෝ  තණ ව්ගෙ භාවි ා 
කළ යුතුය.යේය ය පරිසරයට අයත් ආයේණික ශාක ව්ගෙ  තණ 
ය ෝරා ෙැනීම සඳහා ව්නසංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයේ අනුමැතිය 
අව්ශය යේ. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

xii. ඓති ාසිකා / සශස්කිතිකා / ආ මිකා ාැද ත් ානය ේසො ා ැනී අ. 

ායාපිති කටයුතු තුළදී එව්න් අව්ස්ථාව්න් ඇති වුව්යහොත් 

යකොන්ත්රාත්කරු ව්හාම ඒ බව් ායාපිති කළමනාකරුට දැනුම් දිය 
යුතුය. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

xiii.  අනයතුරු ඇඟවීම. 

ඉදි රීමේ අ අදි ර  තුළ ආාාස ේ ොඩනයැගිල්ල  කඩා ඉාත් කළ යුතු . 

එම නසා ජනයතා ප්රේේය න් ාැලැක්කයවීමට  ා අධි  අාදානය අ තත්ත්ා න් 

ාළක්කයාා  ැනීමට අනයතුරු ඇඟවී අ නසි ආරක්කයෂණ සලකුණු ේ ොදා  ත් 

යුතු . 

ඉදිරීමේම   PMU ස  

වි ාරස්ථානයේේ 

ස්ාාමීන්ා න්ේස  

xiv. අධි අාදානය අ ප්රේශයාල ජීාත් ානය  ි  ඒකක 

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

ඉදිරීමේම PMU ස  

වි ාරස්ථානයේේ 

ස්ාාමීන්ා න්ේස  
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xv. ේස ාක ේසෞඛය  ා ආරක්කයෂාා 

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

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

iii. කම්කරුව්න්යේ හා ප්රජාව්යේ ආරක්ෂාව් සඳහා උසස්  ත්ව්යේ 
අනතුරු ඇඟවීයම් පේධතියක් සහ පූගණ කාලීන ුහරකාව්ේ 
යයොදාෙැනීමයයොදාෙැනීමට  රයේ නිගයේශ යකොට ඇ . 

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

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

vi. සගප දෂ්ට කිරිම් ෙැන ශ්රම බලකාය යහොඳින් දැනුව්ත් විය යුතුය. 
සගප දෂ්ට කිරිම් දැනුව්ත් කිරීයම් යපෝස්ටග, හදිසි යරෝහේෙ  
කිරීයම් ව්ැඩපිළියව්ලව්ේ සඳහා යපර සැලසුම් සකස් කළ යුතුය. 

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

xvi. ගිනි ෙැනීම් හා ලැේ ගිනි ඇතිවීම 

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

ඉදිරීමේම ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

13. ව්යතපතති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිගයේශ කර ඇ  
 

ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්කයෂණ අායයතා පරාමිතීන් පරික්කයෂා කලයුතු  ාාර  නයනය 

මූලික නිරීක්ෂණ ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය එක් ව්රක් * 

පන්සේ යෙොඩනැඟිලි ව්ල පූගව් ඉරි ැලීම් 
සක්ක්ෂණය  (පිළිමයෙය) 

එක් ව්රක් * 

ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය: අංශු එක් ව්රක් * 

භූ කම්පන එක් ව්රක් * 

පසුබිම් ශබ්දය 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 ශබ්දය අධික යඝෝෂාකාරී අව්ස්ථාව්ලදී මාසයකට 
ව්රක් * 

ව්ායු ගුණාත්මක අංශු මසකට ව්රක් *  

කුඩා ව්ාසස්ථාන ඇෙයීම එක් ව්රක් *** 

ව්ායු වියමෝචනය අදාළ සියලු යන්යත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි වියමෝචන පාලන පරීක්ෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයේශකයායේ 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 අව්ශය ාව්ය ම  PMU හි අනුමැතියයන් ය ෝරාෙත්  රෙකාරී ආය නයක් 
මගින් කුඩා ව්ාසස්ථාන ඇෙයීම  ක්යසේරු කළ යුතුය 
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අව්ශය ා ව්ාග ා 
කිරීම 

 ශ ා ජල ගුණාත්ම  - මධයයම පරිසර අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද 
පාරිසරික ජල  ත්ත්ව් ප්රමිතීන් සමෙ සැසඳීම, 2017 
ඉ ල අාදානයමක්කය සහිත ේ ොඩනයැඟිලිාල ඉරිතැලී අ සමීක්කයෂණ   - ව්තත්තිමය ව්ාග ාව්ක් 
යන්යත්රෝපකරණ, ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ෙමන්, CEA සඳහා කම්පනය පිළිබඳ 
අන් ග ප්රමිතීන් අනුව් භූමි යදදරුම් කම්පනය 
පසුබි අ යබ්ද  මැනීම - අතියගක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මධයයම පරිසර 
අධිකාරිය 
ාායු ගුණාත්ම  (අශශු පමේක්කයෂාා)- 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අංක 1562/22 දරන 

අති විේය ෂ  ැස්ට නේේදනය   ටේත් ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ා තත්ත්ා න් - මධයයම 
පරිසර අධිකාරිය. 
කුඩා ාාසස්ථානය ඇ යීම: TOR හි FD අනුව් කුඩා ව්ාසස්ථාන  ක්යසේරු ව්ාග ාව්: කුඩා 
ව්ාසස්ථාන ම  ඇතිව්න බලපෑම අව්ම කිරීම  

14. දුක් ෙැනවිලි ව්ලට සව්න් දීම 
 

පහ  සඳහන් විය හැකි බලපෑම් සඳහා වියශේෂ අව්ධානයක් යයොුහ කරමින් යමම ායාපිතිේේ දුක්ෙැනවිලි 

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

විහාරාධිපති හිමි ආ) අසල නිව්ාසව්ල පදිංචිකරුව්න්. (යයොුහකිරීම: දුක්කය ැනයවිලි විසඳීේ අ  ාන්ත්රණ  ස්ථාපිත 

රීමේම සඳ ා නර්ේශශිත ක්රි ා පටිපාටි  සඳ ා පරිසර  ා සමාජ කළමනයාකරණ රාමුා).එයසේම, විහාරස්ථානය 
තුළ දුක්ෙැනවිලි ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කිරීමට ඒව්ා බහාලන යපට්ටියක්  බා ෙැනීම නිගයේශ කර ඇ  

15. ය ොරතුරු අනාව්රණය 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,  
ප්රායේය 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 පාගශ්ව්යන් සුදුසු 
පරිදි 

ප්රෙති රැස්වීම්, වියශේෂ රැස්වීම්, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, RDA ,  ප්රායේය ය  යේඛම්, 
යපොලිස,් රාජය ඉඩම් හිමියන්, ොම 
නිලධාරී, දිස්තික් කාගයාලය NBRO, 
AIIB හා අදාළ පාගශ්ව්යන් 

ලිඛි  හා ව්ාචික සන්නියේදනය, අදාළ 
ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

 

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

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීයම් 
යාන්ත්රනය 

අදාල පාගශ්ව්යන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛි  හා ව්ාචික සන්නියේදනය 
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ාගුා 7: ේතොරතුරු රැස්කර  ැනීම සඳ ා ස අබන්ධ්කර කර ත් ආ තනය ස  නලධ්ාමේන් 
දිනය ආය නය ය ොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ වූ පුේෙලයා 
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 චද්රිකා යහේව්යේ මහත්මිය 

නියයෝජයය අධයෂිකා - CEA කු ර 
දිස්ත්රික්කය 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

i 

 

ඇුහණුම I: ව්යාපතති ප්රයේශයේ යරෝන ඡායාරූපය  

 
 



 

 
 

 

 
 

 

ii 

 

ඇුහණුම II: ආපදා  ත්ත්ව්යේ ස්ව්භාව්ය හා උපයේශන අව්ස්ථා 
  

රූපය a:  ග්රාම නිලධාරී B.L. ජයරත්න මහ ා සමඟ සිදුකල 
සාකච්ඡාව් 

රූපය b: ෙංොරාම විහාරයේ, ව්රකායෙොඩ කස්සප ස්ව්ාක්න් 
ව්හන්යසේ දැනුව්ත් කිරීයම් ව්ැඩසටහන 

  

රූපය c: යසෝලියස් යමන්ඩිස් මහ ා විසින් නිගමි  බුේධ 
ප්රතිමා ව්හන්යසේ , යබෞේධ අනුොමිකයන්, යබෞේධ පඬිව්රු 
සහ විහාරස්ථානයේ ප්රසිේධ අයනකුත් කතති 

රූපය d: පුදුම සහෙ  යලසින් පන්සේ යෙොඩනැගිලි ව්ලට  
හානියක් යනොමැතිව් නායයාම් සිදු වී ඇති ආකාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

iii 

 

ඇුහණුම III: පාගශව්කරුව්න් සමෙ පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ වියශේෂ කරුණු 
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 

✓ ව්න සංරක්ෂණ යදපාගය ම්න්තුව් ව්යාපතතියට විරුේධත්ව්යක් නැ  

පහ  සඳහන් කරුණු අව්ධාරණය යකරිණි. 

✓ ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීයම්දී, අව්ම ව්ශයයන් යයෝජනාව්ලියක් සකස් කර 
ඇති අ ර, ව්නාන් රය ආශ්රි  ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්ාග ාව්ක් සකසා ඒසදහා 
අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය 

• සංරක්ෂණය කිරීමට ශාක ඇත්නම් යපර අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය 

 

මධයයම පරිසර 
අධිකාරිය 

චන්ද්රිකා යහේව්යේ 
මහත්මිය 
නියයෝජයය අධයෂිකා 

- CEA කු ර 
දිස්ත්රික්කය 

✓ මධයයම පරිසර අධිකාරිය ව්යාපතතියට විරුේධ නැ  

✓ ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීම යහෝ පව්ත්ව්ායෙන යාම සඳහා නිගයේශයක් 
අව්ශය යනොයේ 

 

ඇුහණුම IV: රජයේ ඉඩම් හිමියන්යෙන් හා පාරිසරික ආය න ව්ලින් අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා යයෝජි  
ක්රමයේදය 
 

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

i. RDA විසින් පිළිෙ  යුතු සැලැසම්: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය විසින් අව්ශය ව්න 

අනුමැතීන් පිළිබඳ විධිමත් ඉේලීමක් සමෙ RDA යව්  සවිස් රාත්මක නිගමාණ ව්ාග ාව්ක් ඉදිරිපත් 

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

ii. මාගෙ සංව්ගධන අධිකාරියේ  ප්රායේය ය  කාගයාලය යමම යයෝජනාව් ඇෙයීමට ලක් කරනු ලබන අ ර 
ව්යාපතති ව්ාග ා සඳහා කැඳවිය හැක. අ යාව්ශය සමායලෝචන සැපයිය යුතුය 

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

iv. ඇතුළත් විය හැකි යකොන්යේසි, 
 

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

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

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී යකොන්ත්රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවි ා කළ යුතුයැයි අව්ධාරණය 

කරන ලදි 

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

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

ආයලෝකය සැපයිය යුතුය. 

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

 



 

 
 

 

 
 

 

iv 

 

ඇුහණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම  නතුර අධයන කාගයය  

TDSV ඩයස් අධයයක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක යජ්ෂ්ඨ විදයාඥ / ESSD / NBRO යජ්ෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

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

හගෂ ඒකනායක ස්ථාන භාර නිලධාරී-කු ර දිස්ත්රික් කාගයාලය භූ විදයාඥ 
 

ඇුහණුම VI: විමගශන ලැයිස්තුව් 

1. අත්ව්ැේය ොට නායයෑම් පිළිබඳ ජා.යෙො.ප සංවිධානයේ යශේෂ්ත්ර ව්ාග ාව් 

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


