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1 හැදින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආසයෝජන බැංකුව (AIIB) හා සම්බන්ධ් සවමින් එම බැංකුසේ 
මුලය ආධ්ාර මත ශ්රී ලංකාසේ පළාත්  ක දිස්ත්රික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසකර කිරීසම් 
වයාපිතියක් ආරම්භ කර ඇත. සමම වයාපිතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශසයන් AIIB 
බැංකුසේ හා ශ්රී ලංකා රජසේ නීතිරීතිවලට අනුලලව සිදුවිය යුතුය. වයාපිතිසේ ස්වභාවය සහ එහි 

ක්රියාවලිය සැලකිල්ලට  නිමින් AIIB බැකුව අසේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්සේ පාරිසරික හා සමාජ 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති වලට අනුලල වන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් (ESMF) 
සකසා ඇත. 
 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවහි (ESMF) අරමුණු වන්සන් වයාපිතිය  ක්රියාත්මක 

කිරීසම්දී AIIB බැංකුසේ ආරක්ෂණ ක්රමසේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද 

මාර්ස ොපසශශයන් සැපයීමයි. වයාපිතිය ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය වශසයන්; ජාතික ස ොඩනැගිලි 
පර්සේෂණ සංවිධ්ානය (ජා.ස ො.ප.ස.) සමස්ත වයාපිතිය සවනුසවන් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව, වයාපිතියට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරසයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇතැයි අසේක්ෂා සකසර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , සසෞඛය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන් වයාපිති  ස්ථානසයන් ස්ථානයට සවනස් වන බැවින් 
එවැනි සවනස් වන නිශ්චිත තත්වයන් පිළිබද අවධ්ානය සයොමු කිරීම වැද ත් සේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇ යීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 
ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානසේ විසශේෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් විසශේෂිත පිළිසකර 
ක්රමසේදයන්, සසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්දසයන් සලකා බැලිය යුතු අංශයන් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ සමසහයුම් කාලය තුල අවශය ම  සපන්වීම් ලබාසදනු ඇත. 
 

 ම්පහ දිස්ත්රික්කසේ සේයන්ස ොඩ - රුවන්වැල්ල මාර්ගසේ  වම් පස , CH 15+790 සිට CH 15+740 දක්වා 
නායයාම් අවම කිරීම සඳහා සයෝජිත ආපදා ස්ථානයකි. එම සථ්ානය සඳහා විසශේෂිත පාරිසරික සහ සමාජ 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ඇත.  ැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධ්යනයකින් පසුව සමම සැලැසම් 
සකස් කර ඇත. 
 
i. වයාපිතියට අදාල කලාපසේ  සංසේදී පාරිසරික හා සමාජීය අං  හඳුනා  ැනීම. 

ii. වයාපිති ක්රියාකාරකම් සහේතුසවන් සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා  ැනීම. 
iii. හානිය අවම කරන පියවර සයෝජනා කිරීම. 
iv. සමම වයාපිතියට අදාල වන පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අවශයතා තීරණය කිරීම. 
v. වයාපිතිය ක්රියාත්මක වන අතරතුර  අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධ්යනය කිරීම. 
 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානවේ ව ොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස් රය  

ස්ථාන අංක 5, ස ොනු අංකය-3,  ම්පහ දිස්ත්රික්කය, සේයන්ස ොඩ-රුවන්වැල්ල මාර්ගය, CH 15+790 සිට 
CH 15+740 දක්වා නායයාම 

ස්ථානීය සතොරතුරු 
 

i. බස්නාහිර පළාසත්  ම්පහ දිස්ත්රික්කසේ අත්තන ල්ල ප්රාසශයය සල්කම් සකොට්සාසසේ 
සපු ස්තැන්න  ග්රාම නිලධ්ාරී වසම් යටසත් පරිපාලනමය කටයුතු සිදු සකසර්. 

ii. CH 15+790 සිට CH 15+740 දක්වා මාර් සේ ඉහල බෑවුසමහි සමම බෑවුම් අසථ්ාවරත්වය 
පිහිටා ඇත. 

iii. සමම සථ්ානය සේයන්ස ොඩ - රුවන්වැල්ල මාර්ගසේ වම්පස පිහිටා ඇත. 
iv. සමම ස්ථානයට ආසන්නතම න රය වන්සන් සේයන්ස ොඩ න රයි, එය  15 km ක් පමණ 

දුරින් පිහිටා ඇත. 
v. ස්ථානීයසේ GPS අ ය 7.092274 N, 80.167877 E. (සයොමුව: රූපය 1. ස්ථානසේ ගූ ල් 

ඡායාරූපය.) 
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vi. ඉඩම් හිමිකාරීත්වය මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරියට සහ මල්වත්ත වැවිලි සමා මට අයත්  ඉඩම් 
සේ. 

 

 

රූපය 1: සයෝජිත නායයාම් අවම කිරීසම් ස්ථානසේ ඡායාරූපය. සයොමුව: වැඩිදුර අධ්යනය සඳහා ගුවන් 
ඡායාරූපය  ඇමුණුම 1ට ඇතුලත් කර ඇත. 

3. නායයෑම් වයසනය පිළිබඳ විස් රාත්මක ව ොරතුරු 
2017 මැයි මාසසේ දී අධික වර්ෂාපතනය සහේතුසවන් සමම සකොටසසහි බෑවුම් අසථ්ාවර වීමක් සහ මාර්ගය 
හරහා සුන්බුන්  ලා යාමක් ඇති විය.  ලා බසින ලද සුන්බුන් සමම ස්ථානසේ මාර්ගයේ සකොටස 
සම්පූර්ණසයන්ම ආවරණය කර ඇති අතර, පස් ස්කන්ධ්යන් හා පාෂාණ සකොටස්  පහළ බෑවුසම් ඇති 
වුහයන් සහ මාර්ගය මත තැන්පත් විය. බෑවුම කඩා වැටීම සහේතුසවන්  වරින් වර පාරවල් වසා දැමීම 
සිදුවිය. 
සම් සහේතුසවන් දින කිහිපයකට රථ වාහන  මනා මනයට  සම්පූර්ණසයන්ම බාධ්ා ඇති විය. ප්රජාව දැඩි 
සලස අධික වර්ෂාපතනය සහ බෑවුසම් ක්රියාකාරිත්වය  ැන අවධ්ානසයන් සිටීම සහේතුසවන්  කිසිදු හානියක් 
සිදුවී නැත.  
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රූපය 2a: සේයන්ස ොඩ - රුවන්වැල්ල මාර්ගසේ 
නාය යෑමට ලක් වූ ඉහල බෑවුම් ප්රසශශය  (රබර් 

ව ාව - සමොන්ටිකටින් වත්ත ) 

රූපය 2b: පහල බෑවුම් ව ාව (රබර් ව ාව) 

රූප සටහන 2: වයාපිති ප්රසශශසයහි ජයාරූප. 
 

 

රූපය 3: වර්තමානසේ අවධ්ානමට ලක්වී ඇති බෑවුම් ප්රසශශසේ සහ නිවාසවල රූපමය නිරූපණය 

4. පවින අවදානම අවම කිරීම සඳහා වම් වන විට ව න ඇි ක්රියාමාර්  
 

ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය විසින් සමම සථ්ානය පරීක්ෂා කර ඇත. ජලාපවහන වැඩිදියුණු 
කිරීම සහෝ අධික සලස සුන්බුන් තැන්පතුවීම්  ඉවත් කිරීම සඳහා කිසිදු පියවරක් ස න සනොමැත. 
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ඉවත් කිරීම්: සමීපව පිහිටා ඇති නිවාස සනොමැත. 
 
ජීවිත අවදානම කළමනාකරණය කිරීම: 
වැඩබිමට ආසන්නසේ නිවාස සනොමැති බැවින්, ජීවිත අවදානම කළමනාකරණය කිරීමක් සනොමැත. 
  

5. නාය ප්රවේශය සහ සහ නාය අවට ප්රවේශය පිළිබඳ විස් ර සහ වර් මාන අවදානම් මට්ටම 

බෑවුම් අස්ථාවර වීමක් ඇති ප්රසශශය සේයන්ස ොඩ-රුවන්වැල්ල මාර් සේ  වම්පස වන  CH 15+790 සිට 
CH 15+740 දක්වා වන සිරස ් බෑවුම් කැපීමකි. සමය රබර් ව ාවක් සහිත මාර් යට යාබද බෑවුම් 
ප්රසශශයකි.පූර්ව බිඳවැටීසමන් පසු  විශාල පස් කුට්ටියක් පහළට චලනය වී ඇති අතර පස් මාර්  ප්රසශශය 
තුල රැඳි ඇත. 

සමම අස්ථායී බෑවුම මගීන්ට අනතුරුදායක තත්ත්වයන් මතු කිරීසම් හැකියාවක් පවතී. කෑ ල්ල 
දිස්ත්රික්කය (සබර මුව පළාත) සහ  ම්පහ දිස්ත්රික්කය (බස්නාහිර පළාත) අතර සම්බන්ධීකරන මාර් යක් 
වන බැවින් මාර්  ධ්ාවනට බාධ්ා වීම සහ අදාළ ආර්ථික ක්රියාකාරකම් හා රුවන්වැල්ල - සේයන්ස ොඩ 

අතර  නුසදනුවලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. 

6. වයාපති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරවේ සංවේී  කකකයන් පිළිබඳව වකටි 

හැඳන්වීමක්  
 

සේයන්ස ොඩ - රුවන්වැල්ල මාර් සේ වම් පසින් සිදු වී ඇති ඛන්ඩ් කඩා වැටීම, රබර් ව ා කර ඇති ඉඩසම් 
බිම් සකොටසක සිදු වී ඇති අතර සමහි සකොටසක් මාර් ය සදහා සවන්කර ඇති කලාපයටද අයත් සේ. බෑවුම් 
ප්රසශශය මල්වතු වැවිලි සමා මට අයත් “සමොන්ටිසක්ටීන්” නම් රබර් ව ාවකින් යුක්ත ඉඩම් සකොටසක් 
සේ. මාර් සයන් පිටත පහල බෑවුම් ප්රසශශසයහි ද  රබර් ව ාවක් දැක ත හැකිය.එම රබර් ව ාව 
සපෞශ ලික පාර්ශ්වයන්ට අයත් සේ. 
 

වයාපිති ක්රියාත්මක කිරීසම්දී අවදානමට ලක් වූ අං   සහ සසේවාවන්; 
  

i. මාර්  තදබදය හා මාර් සේ  මන් කරන මගීන් සහ පදිකයින් 
ii. වර්තමාන සසේවා සහ ආර්ථික කටයුතු 

 

7. වයෝජි  පිළිසකර කිරීවම් ක්රියාමාර් යන් 
 

සයෝජිත අවදානම අවමකිරීම් කටයුතු එම ප්රසශශයට වැද ත් වන සලස අවධ්ානය සයොමු සකසරනු ඇත. 
අවදානම අවම කිරීසම් ක්රියාකාරකම්  වනුසේ i) බෑවුම් ස්ථාවර කිරීම සඳහා දුර්වල පස් ඉවත් කිරීම සහ 
හැඩය සවනස් වන සලස බෑවුම නැවත කැපීම ii) කලින් නායයෑම් සිදු වීසමන් තැන්පත් වූ සුන්බුන් ඉවත් 
කිරීම iii) මතුපිට සහ යටි පිෂ්ස ජලාපවහනය වැඩි දියුණු කිරීම් ඇතුලත් වූ ජලපවාහන වැඩිදියුණු කිරීම, 
iv) රැඳවුම් බිත්ති, v) ඛාදන පාලන ක්රම 

 

8. වයතපති ප්රවේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා  ැනීම 
 

8.1 හි කර බලපෑම් 
 

සමම මාර් ය රුවන්වැල්ල (කෑ ල්ල දිස්ත්රික්කය) සහ සේයන්ස ොඩ ( ම්පහ දිස්ත්රික්කය) අතර වන එක් 
සම්බන්ධ්ක මාර් යක් සේ. අවදානම අවම කිරීසම් කටයුතු මගින් අඛණ්ඩ වාහන  මනා මනය, මාර්  
සම්බන්ධ්තාවය සහ මගීන්සේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කරනු ඇත. එසසේම රුවන්වැල්ල හා සේයන්ස ොඩ 
ප්රසශශවල ජනතාවසේ ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සහ අසනකුත් ජීවන මාර්  ක්රියාකාරකම් වන සත් 
කර්මාන්තය, ආර්ථික සභෝ  සමම හානිය අවම කිරීසම් කටයුතු මගින් විශාල වශසයන් ප්රතිලාභ ලබනු 
ඇත. කඩිනම් පිළියම් සයදවිම මගින් අනා තසේදී  මාර් යට සිදුවිය හැකි හානි සහේතුසවන් මාර්  
පුනරුත්ථාපනය සඳහා වැය වන වියදම් අවම කර  ත හැක. 
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8.2 අහි කර බලපෑම් 
 

බෑවුම අස්ථාවර වීසමන් බාධ්ා වී ඇති ප්රසශශයකට ආපදා අවම කිරිසම් ක්රියාමාර්  සබොසහෝ විට සයොමු වී 
ඇත. එබැවින්, ඍණාත්මක බලපෑම් සබසහවින් ස්ථානීකරණය වී ඇති අතර, ඉදිකිරීම් කාල සීමාවට 
පමණක් වලංගු සේ.   
 

8.2.1 ඉඩම් වලට සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට ඇි ප්රවේශ මාර්  අවහිර වීම 
 

අවදානම අවම කිරීසම් කටයුතු, මාර් සේ ඉහල බෑවුමට සීමා වනු ඇත. සමම ප්රසශශය දැනටමත් සනොසුදුසු 
කුඩා බිම් කැබැල්ලක් බැවින්, ඉඩම් පරිහරණය අහිමිවීම සහ ඉඩමට ප්රසේශ වීමට සනොහැකි වීම මගින් 
ඉඩම් හිමියාට කිසිදු බලපෑමක් සිදු සනොවනු ඇත. ඉහල බෑවුසමහි  ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු මගින්  
අනා තසයදී සිදුවිය හැකි ඛන්ඩ් කඩා වැටීම් වලින් ඉඩම ආරක්ෂා කරන අතරම ඉඩම සහ මාර් ය අතර  
මායිම්හි ස්ථාවරත්වය වැඩි කරනු ඇත. 

 

8.2.2 ශාක හා සතුන්ට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

වයාපිති බලපෑම් සහිත ප්රසශශය තුළ නජව විවිධ්ත්වය සහෝ සංසේදී පරිසර පශධ්ති, වාසස්ථාන ඇතුලත්  
වනාන්තර / ප්රසශශ සනොමැත. වැඩබිසමහි ඇති ශාක කිසිවක් ආසේණික, තර්ජනයට ලක් සහ IUCN හි රතු 
ලැයිස්තුසේ හඳුනා ත් ශාක සනොසේ.වයාපිති ක්රියාත්මක කිරීසම්දී රබර්  ස ්කැපීම සහ උගුල්ලා දැමීම 
අවශය සේ. 

 

8.2.3 ප්රවේශවේ ජල මාර්  රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
   

වයාපිතිය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ පවතින පිෂ්ස සහ අර්ධ් පිෂ්ස ජලපවාහන රටාවට බාධ්ා එල්ලවනු ඇත. 

 

8.2.4 පාංශු ඛාදනවේ බලපෑම සහ  ං ා පතුල වවනස්වීම 
 

සමම අවදානම් අවම කිරීසම් ප්රසශශය තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු සබොසහෝ දුරට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම 
සකසරහි අවධ්ානය සයොමු කරනු ඇත. එබැවින්, වැසි සමය තුළදී අධික සලස  ලා යන ජලය සබෝක්කුවක් 
හරහා සහෝ සකළින්ම ඇළ මාර්  හරහා ස්වාභාවික  ං ා ඇළසදොළ සවත පිවිසීමට අසේක්ෂිතය. 
ආසන්නසේ ඇල මාර් යක් සනොමැති සහයින් ජලජ පරිසර පශධ්ති මත ඇතිවන බලපෑම් ඉතා අඩුය. 
 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇිවිය හැකි බලපෑම 
 

වැඩබිමට  සමීපව ඇළ මාර්  සනොතිබීම සහේතුසවන් සිජු ජල දූෂණය අඩු සේ. සකසසේ සවතත්, වැසි සමය 
තුළදී වැසි ජලය සමඟ සරොන්මඩ,වැලි සහ පස අංශු තවදුරටත් පහලින් පවතින ජලමාර්  වලට සයොමුවිය 
හැක. 

 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමාවේී  අක්රමවත් (එළිමහන් ස්ථාන) වැසිකිලි භාවි ය නිසා ජලය මගින් සිදුවිය 

හැකි වලඩවරෝ  වබෝවීම 
 

බෑවුම මාර් යට ආසන්නව පවතින සහයින්  අක්රමවත් (එළිමහන් ස්ථාන) වැසිකිලි භාවිතය මගින් පහල 

බෑවුම් ඇළ මාර්  වලට මළපහ එකතුවීම ඉදි කිරීම්වලදී කටයුතු අතරතුරදී අසේක්ෂා සනොසකසර්. 

 

8.2.7 පහල  ං ා ප්රවේශවේ ජලය පරිහණය කරන්නන් හට ඇිවිය හැකි බලපෑම 
 

 

අසල ජල පහරවල් සනොමැති බැවින් බලපෑම  වැද ත් සනොසේ. 

 

8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීවම්ී  ඇිවන  ැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි ඝන අපද්රව බැහැර කිරීසම් යාන්ත්රණයක් සනොමැති නම් ඝන අපද්රවය 
ක්ෂණිකව බැහැර කිරීම තුළින් ජලය සහ පස දූෂනය කර විවිධ් පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් 
කාලය තුළ නිසි ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීසම් යාන්ත්රණයක් භාවිතා සනොකළ සහොත් සමම බලපෑම සුවිසශේෂී 
වනු ඇත. 
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8.2.9 වායු දූෂණය වහේතුවවන් සිදුවන බලපෑම 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වනුසේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්ජින් ක්රියා කරවීම, 
කැනීම්, ගිනි තැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය සහිත අපද්රවය බැහැර කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රවය සහ විෂ සහිත ද්රවය 
සමඟ (පිපිරුම්  රසායන ද්රවය) වැඩ කිරීම. ඉදිකිරීම අතරතුරදී, සකොන්ක්රීට්, සිසමන්ති, ලී,  ල්, සහ සිලිකා 
වලින් ඉහළ මට්ටසම් දූවිලි ඇති කරයි. වියලි කාලගුණික සමසේදී ඉදිකිරීම් මගින් සිදුවන වායු දූෂණය 
මගීන්ට, නිවාස වලට සහ වයාපාරික ස්ථාන සඳහා සථ්ානීය වශසයන් බලපෑම් සිදුකරයි. 

 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලී  ඇිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, වහේතුවවන් ව ොඩනැගිලි 

වලට හා යටි ල පහසුකම් වලට ඇි විය හැකි හානි 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින් ශබ්ද සහ කම්පන අසේක්ෂා කරනු ලැසබ්. වැඩබිසම් සිට මීටර් 100 ක් ඇතුළත 
නිවැසියන් සහිත නිසවස් සනොමැති බැවින් ශබ්දසයහි බලපෑම සැලකිය යුතු සනොසේ. එබැවින් වයාපිතිය 
අසල්වැසි ප්රජාවට බලපෑම් සිදු සනොසකසර්. මාර් සේ පදිකයින්ට සහ මගීන්ට  ශබ්ද සහ කම්පන 
දූෂණසයන් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. 
 

8.2.11 වැඩබිවම් වසේවකයන් හා අවට ප්රවේශවාසීන් අ ර ඇිවියහැකි වනොසන්සුන්  ත්වයන් 
 

ජනතාව ආසන්නසේ ජීවත් වන බැවින්, ඉදිකිරීම් ස්ථානසේ සසේවකයන් සහ  ම්වැසියන් අතර ආරවුල් 
ඇති විය හැකිය. 
 

8.2.12 වසේවක වන්වාසික කදවුරු සහ අවනකුත් ස්ථානීය අවශය ාවයන් 
කඳවුරු තුළ ඇති ඝණ අපද්රවය හා කසල ඉවත් කිරීම නිවැරැදිව සකස් සනොකිරීසමන් අවට ප්රජාව සවත එය 
පීඩාවක් වනු ඇත. 

 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අ ර තුර ප්රවේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීම වහේතුවවන් ඔවූන්ට මුහුණ ී මට සිදුවිය හැකි 

අවදානම්  ත්වයන් 
 

විදීම්, සබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්ත්ර ක්රියා කරවීම  වැනි අධික අවදානමක් සහිත ක්රියාකාරකම් සඳහා වන 
යන්සත්රෝපකරණ සමම වැඩබිසමහි තිබිය හැකි ය. සමම වටපිටාව තුළ පුහුණු ශ්රම බලකායක් පමණක් 
සුරක්ෂිතව කටයුතු කරනු ඇත. අනවසර පුශ ලයින් සමම වැඩබිමට පිවිසසන්සන් නම්, බර 
යන්සත්රෝපකරණ මගින් සිදුවිය හැකි හදිසි අනතුරුවලට ලක්වීසම් අවදානම තිබිය හැකිය. 

 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ වවනත් අනතුරුදායක ද්රවය 
 

බලපෑමට ලක්වූ  බෑවුසමහි  විශාල පාෂාණ සනොමැති නිසා පාෂාණ පිපිරුම් අවශය සනොවනු ඇත. 
 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු අ රතුර සිදුවන මාර්   දබදය සහ පදිකයින්වේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී  මන් කරන යාන්සත්රෝපකරණ, බර පටවාස න යන වාහන, ට්රක් රථ ආදීසයන් 
සබොසහෝ විට  මාර් ය අවහිර කරනු ලැසබ්. සබොසහෝ දුරට අවදානම අවම කිරීසම් කටයුතු බෑවුම්වල ඇති 
කුඩා ඉඩ ප්රමාණයන්හි බර යන්සත්රෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර පටවාස න යන වාහන ආදිසයන් මාර් සේ 
 මන්  න්නා මගීන්ට සහ පදිකයන්ට බාධ්ා කිරීම් සිදුවිය හැකි අතර ඔවුන්සේ ජීවිතයටද දැඩි අවදානමක් 
ඇත. 
 
 8.2.16 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලී  වසේවකයන්වේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුවන් ඇද වැටීසමන් අවදානමට නිරාවරණය විය හැකිය. බෑවුසමන් ඇද වැටුනසහොත් මාරාන්තික 
තුවාල සිදුවිය හැක. වැසි සමසේදී බෑවුම් අස්ථාවර වීසම් අවධ්ානම වැඩිසේ. සමම අවදානම සබසහවින් 
වැද ත් ය. ඉදි කිරීසම් බර යන්සත්රෝපකරණ සීමිත වැඩ අවකාශයක දී භාවිතා කළ හැකිය. වාහන හා 
ඉදිකිරීම් යන්සත්රෝපකරණ අනතුරු වලින් ඇතිවිය හැකි  අවදානම සමම ස්ථානසේ ඉතා වැද ත් සේ. 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සකොන්ත්රාත්කරු අඩු වයස ්කම්කරුවන් (ළමයින්) වැඩ කිරීමට සයසදවිය හැකි 
අතර එමගින් බරපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුවීය හැක. 
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9. මහජන උපවේශයනය -පවත්වා ඇි වහෝ පැවැත්වීමට නියමි  උපවේශන වසේවාවන්   
අවදානම් අංශ සලස නිවාස හඳුනා සනො ත් අතර මාර් සේ අසනක් පස ඇති වයාපාරික ස්ථාන සදහා  
මහජන උපසශශන කටයුතු සිදු කසළේය.  
 

9.1 පාර්ශවකරුවන් සම  පවි උපවේශන වසේවාවන් වලී  ඇි වූ එක  ාවයන් හා නිර්වේශයන්. 

(වයොමුව: ඇමුණුම III) 

10. විවශේෂි  පාරසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාික ව ොඩනැගිලි පර්වේෂණ සංවිධානවේ විවශේෂි  

ක්රියාමාර්  වහෝ මැදිහත් වීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් වහෝ අවදානම් ඇිවන් අංශයන් 
 

10.1 ජලය සහ ව ත් බිම් සදහා ඇි බලපෑම් (ඇල මාර් ,  ංඟා හා අවනකුත් ජල ධරයන් විවශේෂවයන් 

ඉදිකිරීම් ස්ථානවයන් පහල  ං ා ප්රවේශ අපවිත්ර වීම් හා එහි  ත්වය වවනස්වීම නිසා ඇිවන  ැටළු). 

නායයාම් ස්ථානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුලින් ඇිවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හැකි  බලපෑම් 
 

වැඩබිමට ආසන්නව ඇළසදොල සනොමැති බැවින්, බලපෑම  වැද ත් නැත. 

 

10.2 ප්රවාහන යටි ල පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම් (විවශේෂවයන් මාර්  හා දුම්රිය මාර්   ාවකාලික 

අවහිර වීම, රථවාහන  දබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

සතිසේ දින වලදී  කාර්යාල සේලාවන් තුලදී , පාසල් කාලවලදී  (උදෑසන, දිවා කාලය සහ සවස) 
සම්පූර්ණසයන් / අර්ධ් වශසයන් මාර් ය වසා දැමීම සහේතුසවන් ඇතිවන රථ වාහන තදබදය මගින් සුමට 
වාහන  ලා යාමට බාධ්ා එල්ල කල හැක. සමය පදිකයින්ට සහ මගීන්ට හිරිහැරයක් වනු ඇත. 
 

10.3 නාය ස්ථානයට යාබදව වහෝ ආසන්නවේ ඇි ඉහල අවදානමක් සහි  වහෝ මාධයය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත් වන  තහ කකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ  ං ා ප්රවේශය යන ආදිය) 
 

සමම ඉදිකිරීම සහේතුසවන් මහජන ආරක්ෂාව, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම්  හා ස ොඩනැගිලිවල වල 
ඉරිතැලීම් පිලිබඳ ඉහළ අවදානමක් පවතී. 

 

10.4 ප්රිස්ථාපනය කල යුතු ප්රවේශය තුල පිහිටා ඇි වයාපාර, කතෂිකාර්මික බිම් සහ අවනක් ස්ථාන 

 

එම ප්රසශශය තුල වයාපාර සඳහා සයොදා ත් ප්රසශශයක්, විසශේෂ කිෂිකාර්මික පිළිසවත්  සහෝ සවනත් කිසිදු 
විසශේෂ කටයුත්තක් සනොමැති නිසා ඒ සඳහා විසශේෂිත බලපෑමක් සනොමැත. සකසසේසවතත්, මාර් සේ 
එක්පසක් වසා දැමීම මගින් මගීන්සේ එදිසනදා කටයුතු සඳහා මාධ්යස්ථ බලපෑමක් ඇත 
 

10.5 ප්රිස්ථාපනය කල යුතු ප්රවේශයට යාබදව පිහිටා ඇි වයාපාර, කතෂිකාර්මික බිම් සහ අවනක් ස්ථාන 
 

වැඩ බිමට යාබදව පවතින කුඩා වයාපාරික ස්ථාන සඳහා යම් බලපෑමක් සිදුවිය හැක. 
 

10.6 පුේ ලයන්හට වැඩබිමට ඇතුල් වීමට වහෝ හරහා  මන් කිරීමට ඇි අවශය ාවය  
 

ඉදිකිරීම් ක්රියාවලිය තුල  බර යන්සත්රෝපකරණ, වාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රවය භාවිතා විය හැකි බැවින් 
අනවසර පුශ ලයින් විසින් ඇතුල් වීසමන් ඉහල අවදානම් තත්වයක් නිර්මාණය විය හැක. 

 

10.7 වසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබධ  ැටළු සදහා වන ප්රමුකත්වය: වකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා වන සම්ම  

ගිවිසුම්    අවශය ා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විවශේෂි  වසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 
 

සමම ඉදිකිරීම් ස්ථානයට  අදාළව පවතින සසෞඛය  හා ආරක්ෂණ  ැටළු ඕනෑම නායයාම්  අවම කිරීසම් 

ස්ථානයකට සපොදු සේ. ESMF දී එවන් සපොදු E & HS  ැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදිකිරීම් හා ඉංජිසන්රු 

සසේවා අවශයතාවයන් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව  5: 2003 ව න්තිසේ ද  ආරක්ෂිත උපකරණ සහ 

ඇඳුම්:2003  ද වැඩ කරන තත්වයන් සහ ප්රජා  සසෞඛය  හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව ලන්සු පත්රිකාසේ සඳහන් 
පරිදි දක්වා ඇත 
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10.8 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී වලස ශ්රමය ලබා  ැනීම 
 

වැඩ කරන තත්වයන් සහ ප්රජා සසෞඛය හා ආරක්ෂාව චක්ර සල්කනසේ 2003.3 ව න්තියට අනුව ළමා ශ්රමය 

සහ බලහත්කාරී සලස ශ්රමය සයොදා  ැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 

 

10.9 ජල සැපයුමට ඇි බාධා 
  

වැඩබිමට ආසන්නව ජලපවාහන  සනොමැති බැවින්, බලපෑම  වැද ත් නැත. 

11. වයාපතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය වන අනුමැතීන් සහ විවරෝධ ා වනොමැි බව 
 

11.1 වයාපතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දිස්ත්රික් වල්කම් කාර්යාලවේ අනුමැිය 
 

දිස්ත්රික් සල්කම්වරයාසේ අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට වයාපිති 
සයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට පළාසත් මහ ඇමති වරයා හා 
පාර්ශ්වකරුවන්සේ ආයතන ද සහභාගී වනු ඇත. PMU නිලධ්ාරියා සමම වයාපිතිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
අතර, වයාපිති සතොරතුරු සහ පාරිසරික හා සමාජයීය විවිධ්  ැටලු නිරාවරණය කිරීම හා  ැටළු සාකච්ඡා 
කරනු ඇත. සමම රැස්වීසමහි නිර්සශශය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇත. 
 

ii. සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැිය 
 

අත්තන ල්ල ප්රාසශශිය සභාසේ සැලසුම් කමිටු විසින් සමම වයාපිතියට අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 
 

11.2 ව ෝරා ත් නනායයෑම් සිදුවූ ස්ථානවේ වයාපතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වතු සමා ම් ඉඩම් 

හිමියන්ව න් අනුමැිය ලබා  ැනීම 
 

වයාපිතිසයහි කාර්යයන්ස න් සකොටසක් මාර් ය සදහා සවන් කර  ඇති ප්රසශශයක සිදු කරනු බැවින් අදාළ 
නිසයෝජිතායතනය වනුසේ මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය. ඉඩම් ස ොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, 
ද්රවය  ඉවත් කිරීමට  ( ස,් පස, පාෂාණ හා  ල් බිම්), ඉදි කිරීම් වුහයන් සහ සමසහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු 
දි ටම කරස න යාමට  ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය සහ මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය අතර 
අවශය ගිවිසුම් ඇති කර නු ඇත. 

 

11.3 මාධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ වදපාර් වම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ වදපාර් වම්න්තුව 

මගින් අනුමැිය ලබා  ැනීම 
 
i. මාධ්යම පරිසර අධිකාරිසයහි අනුමැතිය අවශය සනොසේ. 

ii. වන රක්ෂිත සවන්කිරීම් කලාපයක යටසත් සහෝ තුල සමම වයාපිති වැඩබිම පිහිටා සනොමැති බැවින් 

වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුසේ සහ  වනජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුසේ  අනුමැතිය අවශය 

සනොසේ. 

 

11.4 අවනකුත් අනුමැතීන්  

 
i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්බුන් ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රාසශයය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා 

පතල් කාර්යාංශසේ අනුමැතිය ලබා  ත හැකිය. 

ii. ද්රවය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා පතල් කාර්යාංශසේ අනුමැතිය (අවශය වන්සන් 

නම් පමණි). 

iii.  කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉවත් කිරීම සඳහා අත්තන ල්ල  ප්රසශයය  සභාව සවතින් අනුමැතිය 

ලබා  ත හැකිය 

iv. පාෂාණ පිපිරවීමට අවශය නම් වැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රාසශයය සල්කම් හරහා ආරක්ෂක 

අමාතයංශසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලසයන් ලබා  ැසන්. 
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v. වැඩ බිසමහි ක්රියාකාරකම් සඳහා අවශය බල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලසේ ප්රාසශයය 
කාර්යාලසයන් අනුමැතිය ලබා  ැනීම අවශය සේ. 

 

11.5 වපෞේ ලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ව න් අනුමැිය ලබා  ැනීම / නනික බැී ම/ විරුේධත්වයක් 

වනොමැි වීම 
 
වූහයන් ඉවත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් වැඩ සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු වල නිරත වීමට 

කිසිදු බාධ්ාවක් සනොකරන බවට ඉඩම් හිමිකරුවන් සහ වයාපිති  ක්රියාත්මක කිරීසම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුලලව බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. 
 

ඉදිකිරීම් සිදුකරන භූමිසයන් වටිනා භාණ්ඩ ඉවත් කර  ැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරුට සහෝ ඉඩම් හිමිකරු 

සවනුසවන් සකොන්ත්රාත්කරුට ඉඩ ලබා දීම.වුහයන් ඉවත් කිරීසම් පිරිවැය වයාපිතිය මගින් දරනු ලැසබ්. 
 

 වගුව 1: අනුමැතීන් ලබා  ැනීම සඳහා නියමිත කාල නියමය 

 

12. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

විසශේෂසයන් අංශ 8 සහ 10 හි හඳුනා ත හැකි බලපෑම් හා අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම 
කිරීමට  ත හැකි ක්රියාමාර් . සමය ESMP හි විසශේෂිත නිර්සශශ හා අවශයතාවන් තුල ඇතුලත් වනු ඇත. 
 

12.1 නැව  පදිංචි කිරීවම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

සමම වැඩබිසමහි වයාපිතිය මත රඳා පවතින නැවත් පදිංචි කිරීම් සනොමැත.  

අනුමත කිරීම 

 

මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 

1 

සතිය 

2  

සතිය 

3 

සතිය 

4 

සතිය 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

3 

සතිය 

4 

වයාපතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

දිස්ත්රික් වල්කම් කාර්යාලවයන්  
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාපිති සාකච්ඡාව 
අදහස ්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම  

  

 

 

 

 

      

සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාපිති සාකච්ඡාව 
අදහස ් වලට  ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

රජවේ ඉඩම් හිමියන්වේ  මාර්  

සංවර්ධන අධිකාරිවේ සහ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලවයහි අනුමැිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස ් වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

වවනත් අනුමැතීන් 
GSMB 
ආරක්ෂක අමාතයංශය ( අවශයතාවය 
මත තීරණය සේ ) 

        

අනුමැතිය /    සපෞශ ලික ඉඩම් 
අයිතිකරුවන්සේ විසරෝධ්යක් සනොමැත 
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12.2 මහජන ාව ඉවත් කිරීම  

අවදානම් සලස හදුනා ත් නිවාස සනොමැති සහයින් ඉවත්කිරීම් අවශය සනොසේ. 

 

12.3 හානි වූහයන් සහ යටි ල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය 

සමම අවදානම සමම වැඩබිමට ඇති සනොසේ. 

 

12.4 වයාපති ක්රියාකාරකම් වහේතුවවන් වේපල / භාවි යන් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටී 
 

සමම අවදානම සමම වැඩබිසමහි ඇති සනොසේ. 

 

12.5 පහ  සඳහන් ක්වෂේත්ර සඳහා මහජන ාව දැනුවත් කිරීවම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය  

අවට පදිංචිකරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා නායයෑසම් අවදානම  පිලිබඳ වැඩසටහන් පැවැත්විය යුතු ය.  

  

12.6 සැලසුම් ම  පදනම් වූ පරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමවේදයන් සලකා බැලීම  
 

සමම වැඩබිම සසෞන්දර්යාත්මක වශසයන් අලංකාර, පරිසර සංසේදී, ස්වාභාවික  ැමි පරිසරයක පිහිටා ඇත. 
එබැවින් පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය වශසයන් සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීසමන් පසු 
ආපදාව අවම කිරීසම් ක්රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීසම්දී  පහත දක්වා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

   

වගුව 2: පරිසරය  හා සමාජ සලකා බැලීසමන් කරනු ලබන සැලසුම්කරණය අදියර 

අං ය 

සමම වයාපිති 

ප්රසශශය සඳහා 

සලකා බැලීම සඳහා 

නිර්සශශිත මට්ටම  

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්  වලස 

සැලසුම් කරණය 
ජනාවාස ඉවත් කිරීම සහ ශාක විසශේෂයන් ඉවත් කිරීම අවම කිරීම සඳහා 

වන වයාපිති විසශේෂිත සැලසුම් සැලකිල්ලට  ත යුතුය. වැද ත් ශාක 

විසශේෂ වික්ෂලතා අවරණය සම  බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්ෂණය  සඳහා  

ප්රමාණවත් අවධ්ානයක් සයොමු කළ යුතුය 

 

ඉහල 

ii. වාසස්ථාන සම්බන්ධ ා සහ සත්ත්ව මංවපත් 
 

ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  සහෝ වයාපිතියට පිවිසීමට සහෝ  ැඹුරු කානු 
පශධ්ති ආදිය සඳහා සහෝ  විශාල වශසයන් වනාන්තර සකොටස් ඉවත් 
කිරීම්ට සිදුවන්සන් නම් සැලසුම් තුළ සත්වව වාසස්ථාන අතර  
සම්බන්ධ්තා සනොබිසදන සලස  සත්ව මංසපත් වික්ශලතා තීරු ආදිය 
ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

අවම 

iii. ජල සම්ප  සංරක්ෂණය 

සමයට පිෂ්සය හා උප පිෂ්සය යන සදකම ජලය ලබා  ැනීම අඩංගුසේ. 

ලබා ත් ජලය සාසේක්ෂ වශසයන් සහොඳ තත්ත්වසේ පවතී නම් සහොඳින් 

සැලසුම් කර සමම ජලය ශාක වලට සහ අසල්වැසි ප්ර ජාවසේ පානීය සහ 

අසනකුත් ජල අවශයතා සඳහා ලබා දිය යුතුය. 

 

අවම 
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iv. ජල සැපයුම් අවහිර වීම 
 

අවම කිරීසම්  බෑවුසම් ඇති ජලය තනි පුශ ල සහෝ සපොදු  ජල සැපයුම්  
මූලාශ්රයක් සලස සයොදා  න්සන් නම්, ඉදිකිරීසම් ක්රියාකාරකම්  සහේතුසවන් 
ජල ප්රභවයට බලපෑම් ඇති විය හැකිය . එවැනි අවස්ථාවන්හිදී ප්රජාව  සඳහා 
විකල්ප ජල ප්රභවයක් (තාවකාලික / සහෝ ස්ථිර) ඇතුළත් කළ  යුතුය 

 

අවම 

v. ස්වභාව  වසෞන්දර්යාත්මකව   ැලවපන සැලසුම් සලකා බැලීම 

සසෞන්දර්යාත්මක සංසේදී පරිසර නිර්මාණසේදී සව්භාවික පරිසරය හා 

සංකලණය වන එසමන්ම දිශය අවම වන සලස වයහයන් සැලසුම් කිරීමට 

සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී වයහයන් නිර්මාණය කිරීම 

සඳහා භූ දර්ශන  ිහ නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ සසේවය වැද ත් සේ 

 

ඉහල බෑවුම් ප්රසශශ 

සඳහා ඉහලයි 

iv.හරි  පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 
පරිසර හිතකාමි සංසේදී වාසස්ථානවල ආපදා අවම කිරීම් සබොසහොමයක් 

සිදු කරනු ලබන බැවින්, පරිසර හිතකාමී හරිත  සැලසුම්  ැන සැලකිලිමත් 

විම වඩාත් උචිතය. උදාහරණයක් සලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා සශයය 

වික්ෂලතා විසශේෂ භාවිතා කිරීම, පරිසරසේ විවිධ්ත්වය පවත්වා  ැනීමට 

විසශේෂ ශාක සංසයෝජනයන් සයොදා  ැනීම. ආක්ර මණයලී ශාක විසශේෂයන් 

සයොදා  සනො ැනීම. 

 

 

ඉහල බෑවුම් ප්රසශශ 

සඳහා ඉහලයි 

 vii . වසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අතර කම්කරුවන්ට 

සහ මගීන්ට අන්තරාකාරී විය හැකිය. එබැවින්   ට්ටු, ආරක්ෂිත දැල් වැනි 

සැලසුම් කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිල්ලට  ත යුතුය. 

 

 

ඉතා ඉහල 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර් යන්  

ජල අපවහන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය සබෝක්කු හරහා අසළ 

ප්රවාහවලට ස න යනු ලැසබ්. වැසි කාලවලදී සමම ජලාපවහනසයහි   ලා 

එවම් වේ ය සැලකිය යුතු සලස ඉහළ යා  හැකි අතර සමමගින් ඇළ පතුල 

සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින් සැලසුම් කිරීසම්දී අධික ජලධ්ාරාවන් 
ස්වභාවික ජල මාර්  වලට සේ සයන්  ලායාම අවම කිරීම සඳහා 
බාධ්කයන් ප්රමාණවත් සලස සයොදා  ැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. 
වයාපිති ප්රසශශය ආසන්නසේ ඇල මාර්  සහ සබෝක්කු තිසබ් නම් ඉහත 
කරුණු සමම සැලැස්සමහි අඩංගු අං යක් විය යුතුය. 
 

 

 

 

ඉතා ඉහල 

ix. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහා වමවහයුම් සැළසුම් කිරීම.  

හානිය අවම කිරීසම් කාර්සේදී  ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව 
කාණු වැනි අක්රිය ශිල්ප ක්රම (අමතර ශක්ති ප්රබවයක් අවශය සනොවන ) 
සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම වළක්වා  ැනීම සඳහා නිවැරදි පයිේප 
විෂ්කම්භය, සිදුරු වල  විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීසම් ආනතිය නිවැරදිව සලකා 
බැලිය යුතුය. කානු ජලය ස්වාභාවික දහරාවන්ට එකතු කරවීමට අසේක්ෂා 
කරන්සන් නම්, ඛාදනයට ඔසරොත්තු සදන, සරොන් මඩ රදවා  ැනීසම් පශධ්ති 
ආදී සනොසයක් නඩත්තු වුහ සැලසුම් කළ යුතුය. 
අධික කාලපරිච්සේදයක් තුල සශයය කාලගුණික තත්ත්වයන්ට ඔසරොත්තු 

සදන පරිදි වුහයන් සඳහා භාවිතා කරන ද්රවය ප්රසේශසමන් සතෝරා  ත 

යුතුය. වාසන් වූහයන් භාවිතා කිරීසම්දී  විසශේෂසයන් විඛාදන වැලකීසම් 

තාක්ෂණික ක්රම සැලසුම් කළ යුතු අතර සියුම් සරොන්මඩ උප නළ මාර්  

වලට කාන්දු වීම වැළැක්වීමට පියවර  ත යුතුය. 

 

 

 

 

ඉතා ඉහල 
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12.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 
 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ වකොන්ත්රාත්කරුවන්වේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා වන ප්රමිතීන් 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාර්  
සාමානයසයන් සියලු නායයාම් අවම කිරීසම් ස්ථාන සඳහා සපොදු සේ. සමම බලපෑම් සබොසහෝ දුරට 
ඉදිකිරීසම් කටයුතු වල ක්රියාකාරිත්වයට සහේතු සේ. එබැවින් ඉදිකිරීසම්දී වන බලපෑම අවම කිරීම  
සකොන්ත්රාත්කරුසේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියසර්දී සකොත්රාත්කරුවන්සේ ලංසු පත්රිකාසේ ඇතුලත් කර ඇති 
පාරිසරික සහ සමාජ සහ සසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුලලව 
සකොත්රාත්කරුවන්සේ අවශයතාවය සකසසේ විය යුතුද යන්න පිළිබඳව ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ 
සංවිධ්ානය විසින් සකස් කර ඇත. සමම සකොටස සඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක බව දැක්සවන ප්රධ්ාන 
සකොටස් පහත දක්වා ඇත.( වගුව 3). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් සකොත්රාත්කරුවන් සඳහා සයොමු කළ 
යුතුය. 
සකොත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත යසටත් ESMP වැඩ පිළිසවළ ක්රියාත්මක කිරීමට 
නියමිත අතර ඔහුසේ නිපුණතාවයන් පිළිබඳ නිසි සල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා වන පිරිවැය 
සවනම වැටුේ අයිතමයක් සලස දැක්විය යුතුය. සතෝරා ත් ඉදිකිරීම් සකොන්ත්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ 
සමාජ කළමනාකරණ ක්රම ප්රකාශය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර PMU ඒකකය එය අනුමත කිරීමට නියමිතය. 
 

වගුව 3: ES & HS සමඟ අනුලල වීම සඳහා සකොත්රාත්කරුසේ අවශයතාව 

වයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

වකොන්ත්රාත්කරුවන්ට ESMP 
අයි මය අදාල වයාපතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිම තුල  බඩා කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් (මාර්  
සවන්කිරීම්) 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්ම වැද ත් (නිවාස) 

2002.2 3) ස ොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි 
සිදුවීම 

අතිශයින්ම වැද ත්( නිවාස) 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීම අදාළ සේ 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් (මාර්  
සවන්කිරීම්) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්ම වැද ත් 
(මගීන්,පදිකයන්  සහ 
නිවාස) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය අපද්රවය 
ප්රවාහනයකිරීම 

අදාළ සේ 

2002.2 8) ජලය අදාළ සේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව විසශේෂ අදාළ සේ 
2002.2 10) සභෞතික හා සංස්කිතික සම්පත් අදාළ සනොසේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ සේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ සේ 
2002.2 13) සපොසලොව හැරීම   අදාළ සේ 

2002.2 14)  ල්වල සමසහයුම් අදාළ සනොසේ 

2002.2 15) වාහන සහ යන්සත්රෝපකරණ 
නඩත්තුව (දූෂණය) 

අදාළ සේ 

2002.2 16) මහජනතාවට බාධ්ා කිරීම අතිශයින්ම 
වැද ත්(අසල්වැසි ප්රජාව) 
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2002.2 17) උපසයෝගිතා සසේවා සහ මාර් සේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්ම වැද ත්( 
මර් ය,නිවාස,ප්රජා ජල 
සැපයුම) 

2002.2 18) 
 
 

දිෂ්ය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් ( 
සසෞන්දර්යාත්මකව සංසේදී 
මාර්  සකොටස්) 

2002-5. පාරිසරික අධීක්ෂණය මූලික සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය, 
ශබ්ද, කම්පන, ඉරි තැලීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානසේ විසශේෂිත 
සැලැස්මක් සයොමු කරන්න 

ඉදි කිරීම් අතරතුර සමීක්ෂණ (වාතය, 
ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි තැලීම් 
සමීක්ෂණ) 

ස්ථානසේ විසශේෂිත 
සැලැස්මක් සයොමු කරන්න 

වැඩබිසම්  සමසහයුම් කාලය තුල 
සමීක්ෂණ 

විකල්ප සහිතයි  

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පවත්වාස න 
යාම 

අදාළ සේ 

2003 වසේවා වකොන්වේසි සහ ප්රජා වසෞඛයය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂිත සංවිධ්ානය සහ 
සන්නිසේදනය 

අතිශයින්ම වැද ත් 
(අනාරක්ෂිත බෑවුම් / මගීන් / 
නිවාස / බර 
යන්සත්රෝපකරණ)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ සේ 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්ම වැද ත්  

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් 
පැළඳුම් 

අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.6 ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම වැද ත්  

2003.7 ප්රථමාධ්ාර පහසුකම් අතිශයින්ම වැද ත්  
2003.8 සසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

සතොරතුරු සහ පුහුණුව 
අතිශයින්ම වැද ත්  

2003.9 යන්සත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුශ ලයන් 

අදාළ සේ 

අදාළ: සමම ව න්තිය ඕනෑම වයාපිති ස්ථානයකට අදාළ සපොදු එකක් සලස වයාපිති ස්ථානයඅදාළ සේ 
අිශයින්ම වැද ත්: ESMP අදාලව එම ස්ථානයට නිශ්චිතවම ක්රියාත්මක වන පරිදි පාරිසරික 
ක්රමසේදයන් සකස් කිරීම සඳහා සකොන්ත්රාත්කරු විසශේෂ අවධ්ානය සයොමු කළ යුතුය. 
ඇ ැම් විට අදාල වේ: වයාපිති ක්රියාත්මක කිරීසම්දී අදාළ වයිපිති ස්ථානයට පිවිසසන විට සමම 
ESMP ක්රියාත්මක කරනු ලැසබ් 
අදාළ වනොවේ: සතොරතුරු අනාවරණය වූ සකොන්සශසි යටසත් සමම වයාපිති ස්ථානයට අදාළ විය 
සනොහැක 
විකල්ප: අවශය වන්සන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විවශේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: සකොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ 
අවශයතා වලට අමතරව ස්ථානීය විසශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්සමහි සඳහන් පරිදි සකොන්ත්රාත්කරු විසින් 
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා බැඳී සිටී. 
වයොමු කිරීම: සකොන්ත්රාත්කරුවන් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 
 

 

12.8 නාය ස්ථානයට විවශේෂි  හානිය අවම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ වයාපිතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අසේක්ෂිත ස්ථානීය විසශේෂිත අපදා අවම කිරීසම් 
පියවරයන් පහත සඳහන් පරිදි සේ. 
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වගුව 4: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහා  නු ලබන පියවර 
 

හානි අවම කිරීසම් අයිතමය වයාපිති 
ක්රියාත්මක 
කිරීසම් අදියර 

ව කීම් 

i. ඉදි කිරීම අ රතුර ඛාදනවයන් සිදුවන බලපෑම අවම 

කිරීම  
වැසි කාලය තුළදී වයාපිති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්කිරිම සුන්බුන් 
ඉවත් කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු සනොකිරීමට නිර්සශශ කර ඇත. 
එම නිසා වැසි කාලයට සපර වියළි කාලගුණික තත්ත්වයක දී 
සිදුකළ හැකි උපරිමය  නායයාම  අවම කිරීසම් වයාපිතිය තුළ 
ක්රියාකාරී සලස කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය සේ. එසමන්ම වැසි 
කාලය තුළ ඉහළ බෑවුසම්  කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුසනොකිරීමට 
නිර්සශශකර ඇත. සමය සැලසුම් අදියසර් දී සලකා බැලිය 
යුතුය. කපන ලද සකොටසසන්  ලා යන සරොන්මඩ සඳහා 
සරොන්මඩ උගුල්  හඳුන්වා දිය යුතුය. 

  
සූදානම් කිරීසම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 
 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  
ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධ්සයන් සකොන්ත්රාත්කරු 
විසශේෂ අවධ්ානය සයොමු කළ යුතුය. එවැනි අපද්රවය ජනනය වූ 
විට PMU විසින් අනුමත ක්රමසේදයන් අනුව සසේදී යාම් වලට 
ලක් සනොවන පරිදි  බඩා කර ඉවත් කල යුතුය.ඉදිකිරීම් 
අපද්රවය මාර් ය සදපස බැහැර සනොකල යුතුය. 

 
සූදානම් කිරීසම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ  

 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

iii. දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  
 

අධික දූවිලි උත්පාදනය වන ක්රියාකාරකම්කම් ඉතා 
සැලකිල්සලන් කළ යුතු අතර එවන් අවස්ථාවලදී ප්රමාණවත් 
සලස ජලය සයදීමක් මගින් දූවිලි පාලනයට නිර්සශශ කර ඇත. 

 

 

සූදානම් කිරීසම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

 

iv. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 
ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා  ත යුත්සත් අනුමත ස්ථාන වලින් 
පමණි 
 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

v. ප්රවාහන යටි ල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (විවශේෂවයන් 

 ාවකාලික මාර්  හා දුම්රිය මාර්  අහිමි වීම, 

රථවාහන  දබදය පිළිබඳ අවදානම) 
මගීන් මත බෑවුම් අස්ථාවර අවදානම, අසල ඇති වංගුව සහ 
අපදා අවම කිරීසම් කටයුතු සකසරන බෑවුසම් ප්රමාණය  
සැලකිල්ලට  නිමින් සමම ස්ථානය සඳහා මනා මාර්  තදබදය  
සහ මාර්  ආරක්ෂාව පිළිබඳ කළමනාකරණ සැලැස්මක් 
පිළිසයල කළ යුතුය. දැල්සවන සවන් කිරිසම් පටල, මාර්  
ආරක්ෂණ සලකුණු පුවරු, නායයෑම් අවදානම් සංඥා පුවරු, 
පූර්ණ කාලීන දිවා රාත්රි මුරකරු, රාත්රි ලාම්පු යන ආදිය 
සැලසුසමහි අනිවාර්යසයන්  ඇතුලත් විය යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 
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vi. වසේවක වසෞඛය හා ආරක්ෂාව 
වැඩබිසම්දී සසේවකයින්ට අවදානම් තත්ත්වයන් යටසත් වැඩ 
කළ යුතු බැවින්, "සසේවා සකොන්සශසි සහ ප්රජා සසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව" යටසත්  ඛණ්ඩසේ ESMP මත 
සකොන්ත්රාත්කරුවන්සේ ව කීම යටසත් ලබා දී ඇති නිර්සශශ 
ක්රියාත්මක කිරීම අත්යවශ්ය  සේ. සමම නිර්සශශයන් නිසි 
සංවිධ්ානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් තුළ 
අනු මනය කළ යුතුය. 
I. . අතිසර්ක වශසයන් වැසි කාලවලදී අස්ථායී බෑවුම් වල 
වැඩ කිරීම අතිශයයින් අවදානම් බැවින් වැසි කාල සීමාව තුළදී 
ප්රමාණවත් කාලයක් සඳහා වැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 
iii. කම්කරුවන්සේ සහ මගී ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු 
අනතුරු ඇඟවීසම් පශධ්තියක් සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුසවකු 
සමම වැඩබිම සඳහා දැඩි සලස නිර්සශශ කරනු ලැසබ්. 
iii.  ල් පර්වත / සුන්බුන් ආදිය කම්කරුවන්, මගීන් සහ 
ප්රජාව මත ඇද වැටීම වලක්වා  ැනීමට අදාළ අවදානම් 
ස්ථානවල ආරක්ෂක බාධ්ක හා ආරක්ෂක දැල් ස්ථාපිත කළ 
යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

vii. වැඩ කරන වේලාවන් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. 
ආරක්ෂිත  ැටලු නිසා කිසිම සහේතුවක් මත ප.ව.6 න් පසු වැඩ 
කිරීම නිර්සශශ සනොකරයි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

viii. වැඩ බිම තුලට සාමාන්ය පුේ ලයින් ඇතුළු වීවම් වහෝ 

එම ප්රවේශය හරහා  මන් කිරීවම් අවශය ාවය  
සකොන්ත්රාත්කරුසේ පූර්ණ කාලීන මුරකරුසේ 
සුපරීක්ෂාකාරීත්වය, දැනුවත් කිරීසම් සහ අනතුරු ඇඟවීම් 
පුවරු  මගින් වැඩබිමට  සිදුවිය හැකි අනවසර ප්රසේශයන් 

වැළැක්විය යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

ix. දතෂය දූෂණය අවම කිරීම  
වැඩ බිසමහි කටයුතු දිෂය දූෂණය අවම වන පරිදි පවත්වා  ත 
යුතු ය 

සූදානම් කිරීසම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ  

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

x. වසේවකයන් සදහා වන ආචාරධර්ම  
සකොන්ත්රාත්කරු විසින් එකඟ වූ හැසිරීම් රටාවන් පිලිපදිමින් 
 ම්වැසියන් හා ශ්රම බලකාය අතර විය හැකි  ැටුම් වලක්වා 
 ත යුතුය. 
විසශේෂසයන් සපොදු නෑසම් සහ සසේදීසම් ස්ථාන වැනි සබදා ත 
හැකි සම්පත් භාවිතා කරමින්  ම්වැසියන් හා ශ්රම බලකාය 
අතර විය හැකි  ැටුම් වලක්වා  ත යුතුය 
 

 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

 

 

13. වයාපති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්සශශ කර ඇත. මීට අමතරව ඉදිකිරීම් ඉංජිසන්රු 
සකොන්ත්රාත්කරු විසින් සකොන්ත්රාත්කරුවන්සේ ව කීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය 
ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 
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සකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත තුළ ඔහුසේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ සල්ඛන සමඟ 
ක්රියාත්මක කිරීමට බලාසපොසරොත්තු වන ESMP වැඩපිළිසවළ සයොමු කරනු ඇත. ESMP සඳහා වන 
පිරිවැය සවනම ස වුම් අයිතමයක් සලස දැක්විය යුතුය. සතෝරා ත් ඉදිකිරීම් සකොන්ත්රාත්කරු විසින් 
පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය 
මගින් අනුමත කිරීමට නියමිතය. 

 

වගුව 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

14. දුක්  ැනවිලි වලට සවන් ී ම 
 

අවට ජනතාව පිලිබඳ විසශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වීම සඳහා විසශේෂඥ උපසශශකවරුන් වන ES නිලධ්ාරී 
ව කිව යුතු සේ. 
 
 

අධීක්ෂණ අවශය ා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ කලයුතු වාර  ණන 

i. මූලික 
නිරීක්ෂණ 

ඇළ ජලසේ ගුණාත්මකභාවයයි -  
ඉහළ අවදානමක් සහිත ස ොඩනැගිලි 
වල  පූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  

- 

භූමි කම්පන - 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු වරක් * 

ii. ඉදි කිරීම ඇළ ජලසේ ගුණාත්මකභාවයයි  - 

ඉහළ අවදානමක් සහිත ස ොඩනැගිලි 
වල  පූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය ඉහළ 
අවදානමක් සහිත නිවාස පිළිබඳ 
අත්දැකීම් පරීක්ෂා කිරීම 

- 
 

භූමි කම්පන - 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු වරක් 

iii. වායු 
විසමෝචනය 

අදාළ සියලු යන්සත්රෝපකරණ / වාහන ක්රියාත්මක වන පරිදි විසමෝචන පාලන 
පරීක්ෂණ සහතිකය තිබිය යුතුය - උපසශශකයාසේ වයාපිති ස්ථානයES විසින් 
පරීක්ෂා කළ යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතනය 

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය හැර අසනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධ්යනය සදහා 
මාධ්යයම පරිසර අධිකාරිසේ ලියාපදිංචි ස්වාධීන නිරීක්ෂණ ආයතනයක් 
සයොදා  ත යුතුය. 
** PMU අනුමත ආයතනයක් මගින් ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය පැවැත්විය යුතුය 

v. අවශයතා 
වාර්තා කිරීම 

ඉහල අවදානමක් සහිත නිවාස වල  ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  - විත්තිමය 
වාර්තාවක් 
භූමි කම්පන - යන්සත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ වාහන වල 
චලනයන් සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිතීන්  

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතිසර්ක  ැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධ්යයම 
පරිසර අධිකාරිය  
වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව) - 2008 අස ෝස්තු මස 15 වන දින අංක 

1562/22 දරන අති විසශේෂ  ැසට් නිසේදනය යටසත් ජාතික වායු ගුණ ප්රමිතීන්- 
මාධ්යයම පරිසර අධිකාරිය. 
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15. ව ොරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පහත දැක්සවන ආයතන සහ සංවිධ්ාන අනුව ලකුණු කරන ලද ආකිති මගින් ES සතොරතුරු අනාවරණය 
කිරීමට PMU හි ව කීම සේ. 

 

වගුව 6: සතොරතුරු අනාවරණය කිරීසම් සයෝජිත සැළැස්ම 
සතොරතුරු  සයෝජිත ආයතන සතොරතුරු අනාවරණය කිරීසම් 

ක්රමසේදය 
i. වයාපිති සැලැස්ම 

(ස්ථානීය 
සතොරතුරු, 
සැලසුම, 
ක්රියාත්මක කිරීසම් 
විධිවිධ්ාන) 

දිස්ත්රික් මාධ්යයම පරිසර අධිකාරිය,DFC, 
DWLC, දිස්ත්රික් සල්කම් කාර්යාලය,  
ප්රාසශයය  සල්කම්,RDA, රාජය ඉඩම් 
හිමියන්, අසනකුත් දිස්ත්රික මට්ටම් 
නිසයෝජිතායතන, ජාතික ස ොඩනැගිලි 
පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 
AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 
අදාල වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා 
සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දිස්ත්රික් මාධ්යයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 
අදාල වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ප්ර ති වාර්තා 
(මූලික හා 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ) 

දිස්ත්රික් මාධ්යයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, AIIB සහ අදාළ පාර්ශ්වයන් සුදුසු 
පරිදි 

ප්ර ති රැස්වීම්, විසශේෂ රැස්වීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික 
අනුලලතා 
සසේවකයින් 
සසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව සඳහා 
ස්ථාන පරීක්ෂා 
කිරීම 

දිස්ත්රික් මාධ්යයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, RDA ,  ප්රාසශයය  සල්ඛම්, 
සපොලිස්, රාජය ඉඩම් හිමියන්, ග්රාම නිලධ්ාරී, 
දිස්තික් කාර්යාලය NBRO, AIIB හා අදාළ 
පාර්ශ්වයන් 

ලිඛිත හා වාචික සන්නිසේදනය, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ 
තීරණ හා ප්ර ති 
සමාසලෝචන 
රැස්වීම් 

 

දිස්ත්රික් මාධ්යයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, RDA,  ප්රාසශයය  සල්කම්, 
සපොලීසිය, රජසේ ඉඩම් හිමියන්, ග්රාම 
නිලධ්ාරී, දිස්ත්රික් කාර්යාලය NBRO, AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක්  ැනවිලි 
විසදීසම් 
යාන්ත්රනය 

අදාල පාර්ශ්වයන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛිත හා වාචික 
සන්නිසේදනය 

 

වගුව 7: සතොරතුරු රැස්කර  ැනීම සඳහා සම්බන්ධ්කර කර ත් ආයතන සහ නිලධ්ාරීන් 

දිනය ආය නය ව ොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ වූ පුේ ලයා  

26/10/ 2018 
පැය13.30  
 
 

මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය– නිට්ටඹුව මංජුල කරුණානායක මහතා  
විධ්ායක ඉංජිසන්රු, නිටිටඹුව  

26/10/2018 පැය 
14.30  

මාධ්යයම පරිසර අධිකාරිය චතුර මල්වාන මහතා 
අධ්යෂක - CEA   ම්පහ දිස්ත්රික්කය  
 

 
 



i 
 

 

ඇමුණුම I: වයාපති ප්රවේශවේ වරෝන ඡායාරූපය  

 
 

 

 

                                                                                                             නාය යාමට ලක් වූ ප්රසශශය 
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ඇමුණුම II: ආපදා  ත්ත්වවේ ස්වභාවය හා උපවේශන අවස්ථා 

 

  

රූපය a:නාය ස්ථානය අසල මාර් සේ වංගුසේ වත්මන් 
සපනුම 

රූපය b:  නාය ස්ථානය අසල පවතින කුඩා ගිමන්හල්  

  

රූපය c: සතොරතුරු රැස්කිරීම සහ අවට පරිසරය 
නිරීක්ෂණය 

රූපය d:  ම් වැසියන්ස න් සමම නාය ස්ථානසේ අතීතය 
පිළිබඳ සතොරතුරු රැස්කිරීම.   

  

රූපය e: වතු පාලකසේ බිරිද සම  පැවැත්වූ උපසශශනය  

( වතු පාලක - තිස්ස පතිරණ මහතා)  
රූපය f : චතුර මල්වාන මහතාසම  පැවැත්වූ 
උපසශශනය. (අධ්යක්ෂක, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය , 
 ම්පහ දිස්ත්රික්කය) 



iii 
 

ඇමුණුම III: පාර්ශවකරුවන් සම  පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුලී  අනාවරණය වූ විවශේෂ කරුණු 

දිනය : 13/09/2018 සහ 03.10/2018 

ආය නය  
සම්බන්ධීකරණ 

නිලධාරීවේ නම 

සහ  නතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මාර්  සංවර්ධ්න 
අධිකාරිය 
නිටිටඹුව 

මංජුල 
කරුණානායක 
මහතා  
විධ්ායක ඉංජිසන්රු, 
නිටිටඹුව  

සමම ප්රසශශය නිටිටඹුව මාර්   සංවර්ධ්න අධිකාරියට අයත් සේ 

i. මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය වයාපිතියට විරුශධ්ත්වයක් නැති 
අතර  

ii. අවම කිරීසම් කටයුතු අතයාවශය බව  
iii. සවනත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

• නාය යෑම් අවම කිරීසම් ක්රියාවන්ස න් පසුව වයාපිතිය නිසි 
පරිදි භාර දීම අවශය සේ. 

•නාය යෑම් අවම කිරීමකින් පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ඇත 

• ඉදිකිරීම් වලදී සකොන්ත්රාත්කරු පුශ ලික ආරක්ෂණ උපකරණ 
භාවිතා කළ යුතුයැයි අවධ්ාරණය කරන ලදි 

• සෑම අවස්ථාවකදීම සකොන්ත්රාත්කරු විසින් වාහන, පදිකයින් 
සහ රථවාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර් , බාධ්ක, අනතුරු ඇ වීසම් 
ධ්ජ සහ රාත්රී වැඩ සඳහා ආරක්ෂිත සහ පහසු මාර්  සැපයිය යුතු 
අතර විදුලිය සහ ආසලෝකය සහ සැපයිය යුතුය. 

• ඉඳිකිරීම අපද්රවය  / කැණීම් ද්රවය මගින් මගීන්ට සහ 
මහජනතාවට  අපහසුතාවයක් සනොවිය යුතුය 

මාධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය 

චතුර මල්වාන මහතා 

අධ්යෂක - CEA  
 ම්පහ 
දිස්ත්රික්කය  

 

 

 වයපිතිය සඳහා අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මූලික 
සතොරතුරු ප්රශ්න පත (BIQ) අවශය සේ. 

 මාධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ නිර්සශෂ සහිතව අනුමැතිය ලබා 
සදනු ලැසබ් 
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ඇමුණුම IV: රජවේ ඉඩම් හිමියන්ව න් සහ පාරිසරික ආය නවලින් අනුමැිය ලබා  ැනීම සඳහා 

වයෝජි  ක්රමවේදය 
 

1. නායයෑම් ආපදා අවම කිරීවම් වයාපති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්  සංවර්ධන අධිකාරිවේ  අනුමැිය 

ලබා  ැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය  
 

RDA විසින් පිළි ත යුතු සැලැස්ම: වයාපිති ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය විසින් අවශය වන අනුමැතීන් 

පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ලීමක් සම  RDA සවත සවිස්තරාත්මක නිර්මාණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

PMU ඉහත ලිපි සල්ඛන සකස් කළ යුතු අතර ප්රාසශයය සල්කම් කාර්යාලයට සල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිසේ  ප්රාසශයය  කාර්යාලය සමම සයෝජනාව ඇ යීමට ලක් කරනු ලබන අතර 

වයාපිති වාර්තා සඳහා කැඳවිය හැක. අතයවශ් ය සමාසලෝචන සැපයිය යුතුය 
මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් අනුමත කර ඇති අතර, වයාපිති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් වුහයන් 

සහ හානිය අවම කිරීසම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය සහ වයාපිති 

ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. 

ඇතුළත් විය හැකි සකොන්සශසි, 
  

• නාය යාසම් අවදානම අවම කිරීසමන් පසුව වයාපිතිය නිසි පරිදි භාර දීම අවශය සේ. 
• නාය යාසම් අවදානම අවම කිරීමකින් පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය, 
• ඉදිකිරීම් වලදී සකොන්ත්රාත්කරු පුශ ලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි අවධ්ාරණය කරන 

ලදි 
• සෑම අවස්ථාවකදීම සකොන්ත්රාත්කරු විසින් වාහන, පදිකයින් සහ රථවාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර් , 

ආරක්ෂිත ස්ථාන, සකොඩිකරුවන් සහ රාත් රී වැඩ සඳහා ආරක්ෂිත සහ පහසු මාර් යක් සැපයිය යුතුය. 

ආසලෝකය සැපයිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම් කසල / කැණීම් ද්රවය මහජන / මගී ජනතාව සඳහා අපහසුතාවයක් සනොවිය යුතුය 
 
2.නායයාම් අවම කිරීවම් වයාපති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැිය ලබා  ැනීම සඳහා වූ මාධයම පරිසර 

අධිකාරිවේ ක්රියාපටිපාටිය  
 

i. වයාපිති සම්පාදන අදියසර්දී වයාපිති කළමනාකරණ ඒකකසේ පාරිසරික - සමාජ සහ සසෞඛයය 
- ආරක්ෂක ඒකකය විසින් ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැසම් 
අධ්යයනය කරනු ලබන අතර මාධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලය සවත වයාපිති 
සයෝජනාව සහ වයාපිතියට අදාළ ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැසම් 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ii. මූලික සතොරතුරු ප්රශ්නාවලියක් (BIQ) ඉහත විස්තර සම  සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත්    කළ යුතුය. 
iii. මාධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් වයාපිති සාකච්ඡාවකට සහ ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිබද වැඩිදුර සතොරතුරු ලබා  ැනීමට වයාපිති කළමනාකරණ ඒකකය 
කැඳවිය හැක. 

iv. වයාපිතිය මගින් අනු මනය කළ යුතු සථ්ානයට විසශේෂිත වූ නිශ්චිත සකොන්සශසි වලට යටත්ව 
වයාපිති සයෝජනාව අනුමත කරනු ලැසබ්. 
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ඇමුණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම  නතුර අධයනවයහි කාර්යභාරය   

DSV ඩයස ් අධ්යක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක සේෂ්ස විදයාඥ / ESSD / NBRO සේෂ්ස පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 
සහේමන්ත කුසලසිරි කාර්මික නිලධ්ාරි / ESSD / NBRO GIS / ජන හන දත්ත / සමීක්ෂණ ආධ්ාර 

D.L.U ජයමාන්න විදයාඥ / LRRMD / NBRO භූ විදයාඥ 

 

ඇමුණුම VI: වයොමු සටහන් ලැයිස්තුව 
 

1. රුවන්වැල්ල - සේයන්ස ොඩ මාර් සේ නායයෑසම් අවදානම පිළිබඳ ජාතික ස ොඩනැගිලි 
පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ වාර්තාව  

2. ස ෝලීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා සකොන්ත්රාත්කරුසේ ව කීම් - ශ්රී 
ලංකා නායයාම් අවම කිරීස ම් වයාපිතිය - AIIB 

3. පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම කිරීසම් වයාපිතිය _AIIB 

4. නැවත පදිංචි කිරීසම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම කිරීසම් වයාපිතිය _AIIB 

 


