
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සැකසුම: 
 

පාරිසරික අධ්යනය  ස  ේස ාා අශය  

ජාතික ේ ොඩනයැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ානය  

99/1, ජාාත්ත පාර 

ේකොළඹ 05 

 

 

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

 

ස්ථානී  පාරිසරික ස  සමාජ කළමනයාකරණ සැලැස්ම  

(SSE & SMP) 

 
 

 
 

 

ආපදා ස්ථානී  අශක .09 

විලුඹේ  නය,  ේ ෝක්කු අශක 71/3 ස  71/4 අතර ේකොටස 

කෑ ල්ල දිස්ත්රික්ක  - ේ ොනු අශක  4 
 

 

ශ්රී ලශකා නයා  ා අ අාම රීමේේ අ ායාපිති  

ආසි ා  ටිතල ප සුක අ ආේ ෝජනය  ැශකුා 

(AIIB) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

පටුනය  
1.හැඳින්වීම ....................................................................................................................................... 1 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානයේ පිහිටීම සහ අයනකුත් ය ොරතුරු ............................................................... 1 

3. නායයෑම් ව්යයසනය පිිබඳ  ිසස් රාත්ම  ය ොරතුරු ...................................................................... 2 

4. පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම ස හා යම් ව්න ිසට යෙන ඇති ක්රියාමාගෙ ............................................ 4 

5 නාය ප්රයශයය හා නාය අව්ට ප්රයශයය පිිබඳ  ිසස් ර හා ව්ග මාන අව්ාානම් ම්ටටම .......................... 5 

6 ව්යාපිති ක්රියා ාර ම් යහේතුයව්න් ඳලපෑම් ඇතිිසය හැකි අව්ට පරිසරයේ සංයේදී ඒ  යන් පිළීඳ  
ය ටි හැ න්වීමක් ........................................................................................................................ 5 

7. ව්යාපිතිය යටයත් යයිත   පිිබස ර කිරීයම් ක්රියාමාගෙයන් ............................................................ 6 

8. ව්යාපිති ප්රයශයය හා සම්ඳන්ා සමා , පාරිසරි  ඳලපෑම් හා අව්දානම් හඳුනා ෙැනීම ........................ 6 

8.1 හි  ර ඳලපෑම ......................................................................................................................... 6 

8.2 අහි  ර ඳලපෑම ....................................................................................................................... 6 

8.2.1 ඉඩම් ව්ලට හා ඉදිරි සංව්ගාන  ටයුතු ස හා පිිසසුම් මාගෙ අව්හිර වීම ................................ 6 

8.2.2 යා  හා සත්ව්යින්ට සිදුිසය හැකි පාරසරි  හා ජීව් ිසදයාත්ම  ඳලපෑම ................................ 6 

8.2.3 ප්රයශයයේ  ලව්හන රටාව්ට සිදුිසය හැකි ඳලපෑම ............................................................... 7 

8.2.4 පාංශු ඛාදනයේ ඳලපෑම සහ ෙංඟා පතුයේ සිදුව්න යව්නස්වීම ............................................. 7 

8.2.5 ඉදිකිරීම්  ටයුතු නිසා සිදුව්න  ල දූෂණය මගින් ඇතිිසය හැකි ඳලපෑම ............................... 7 

8.2.6 ඉදිකිරීම්  ාලසීමායේ දී අක්රමව්ත් (එලිමහන් ස්ථාන ව්ල) ව්ැසිකිලි භාිස ය නිසා  ලයට 
අපද්රව්ය එ තු වීමට ඇති ඇති හැකියාව් ............................................................................ 7 

8.2.7 පහල ෙංඟා ප්රයශයයේ  ලය භාිස   රන්නන්ට සිදුව්න ඳලපෑම ......................................... 7 

8.2.8 ඝන අපද්රව්ය ඳැහැර කිරීයම් ෙැටු ..................................................................................... 8 

8.2.9 ව්ායු දූෂණය හා සම්ඳන්ා ෙැටු ........................................................................................ 8 

8.2.10 ඉදිකිරීම් ව්ලදී ඇතිව්න යබ්දය දූෂණය,  ම්පන, පිපිරීම් ව්ැනි  ත්ත්ව්යන් යහේතුයව්න් 
යෙොඩනැගිලි ව්ලට හා යටි ල පහසු ම් ව්ලට සිදුිසය හැකි හානි......................................... 8 

8.2.11 ව්ැඩබියම් යසේව් යින් හා අව්ට ප්රයශයව්ාසීන් අ ර ඇතිිසය හැකි යනොසන්සුන්  ත්ත්ව්යන් . 8 

8.2.12 යසේව්  යන්ව්ාසි    වුරු සහ අයනකුත් ස්ථානීය අව්යය ාව්යන් .................................... 8 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අ රතුර ප්රයශයව්ාසීන් ව්ැඩබිමට පිිසසීම යහේතුයව්න් වවුන්ට ුහුනන දීමට සිදුිසය 
හැකි අව්ාානම්  ත්ත්ව්යන් .............................................................................................. 8 

8.2.14 පුපුරණ ද්රව්ය සහ එව්ැනි යව්නත් අනතුරුදාය  ද්රව්ය යහේතුයව්න් ඇතිිසය හැකි අව්ාානම් 
 ත්ත්ව්යන් ..................................................................................................................... 8 

8.2.15 ඉදිකිරීම්  ටයුතු හා මහ න ආරක්ෂාව් :මාගෙය භාිස ා  රන මගීන්ට ඇති අව්ාානම ....... 8 

8.2.16 ව්යාපිති  ාල සීමාව් තුල යසේව්  ආරක්ෂාව් ..................................................................... 9 

9. මහ න ාව් ,අයනකුත් පාගෂව් රුව්න් යව්නුයව්න් පව්ත්ව්ා ඇති යහි පැව්ැත්වීමට නියමි  
උපයශයන යසේව්ාව්න් ................................................................................................................... 9 

9.1 අදාල පාගෂව් රුව්න් සමෙ පැව්ති උපයශයන යසේව්ාව්න් ව්ලදී ඇති වූ එ ඟ ාව්යන් හා 
නිගයශයයන් (යයොුහව්: ඇුහණුම III) ........................................................................................ 9 

10. ිසයයේෂි  පාරිසරි  හා සමාජීය ඳලපෑම් : ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංිසාානයේ ිසයයේෂි  
ක්රියාමාගෙ යහි මැදිහත්වීම් අව්යය ව්න සමා  ,පාරිසරි  ඳලපෑම් යහි අව්දානම් ඇතිව්න අංයයන් .. 9 



 

 

10.1  ලය යහි ය ත් බිම් ස හා ව්න ඳලපෑම්  ) ඇල මාගෙ ව්ල අපද්රව්ය එ තු වීයමන් සිදුව්න ෙැටු .(
නායයාම් ස්ථානයේ ඉදිකිරීම   / පිිබස ර කිරීම තුළන් දිගු ාලීන ඳලපෑම් සහ ිසයහැකි ඳලපෑම 
සහ අව්දානම්  ත්ත්ව්ය ........................................................................................................... 9 

ඉදිකිරීම් භූමියේ ඇති යන්ත්රසූතත්ර  ව්ල හානි ර ද්රව්ය  ය ේ ව්ගෙ  ාන්දු වීම,  ාව් ාලි  ෙඳඩා ටැංකි 
ව්ලින්  ාන්දු වීම, ඝන අපද්රව්ය  ඳැහැර කිරීම, ව්ැඩබිම් යසේව් යින් අපද්රව්ය  ඳැහැර කිරීම ව්ැනි 
යහේතූන් නිසා  ාව් ාලි  ව්යයයන් නාය යෑම සිදුවූ ප්රයශයය ආශ්රි ව්  මතුපිට  ල මාගෙ ව්ල සහ 
ෙංඟා  ලයේ ගුනාත්ම භාව්යටහාණි සිදුිසය හැකිය. ................................................................ 9 

10.2 ඛාදන ක්රියාව්ලිය ආශ්රි  ඳලපෑම් හා ෙංඟා පතුයේ සිදුව්න යව්නස්වීම් .......................................... 9 

10.3 ප්රව්ාහන හා යටි ල පහසු ම් ව්ලට සිදුව්න ඳලපෑම (ිසයයේෂයයන්  ාව් ාලි ව් පිිසසුම් මාගෙ හා 
දුම්රිය මාගෙ අහිමි වීම, ව්ාහන  දඳදය) ................................................................................... 9 

10.4 යපොදු යසේව්ා සැපයීයම්දී පහල ප්රයශයයට සිදුව්න ඳලපෑම ( ල සැපයුම, අපද්රව්ය ඉව්ත් කිරීම, ිසදුලිය 
සැපයීම, ආදිය) ..................................................................................................................... 10 

10.5 ඉදිකිරීම් භූමියට ආසන්නව් ව්ාසය  රන ඉහල හා මාය ව්යයයන් අතිිසය හැකි අව්ාානම් 
 ත්ව්යන් (ඉහළ ඳෑවුම, පහළ ඳෑවුම, පහළට ෙලා යන ආදිය) ................................................. 10 

10.6 නාය ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටා  ඇති ව්යාපාර,  ිෂි ාගමි  බිම් සහ අයනක් ස්ථාන ................ 10 

10.7 නාය ස්ථානය අසල පිහිටා ඇති ව්යාපාර,  ිෂි ාගමි  බිම් සහ අයනක් ස්ථාන ......................... 10 

10.8  ව්ැඩබිම තුලට සාමානය  පුශෙලයින් ඇතුේ වීයම් යහි හරහා ෙමන් කිරීයම් අව්යය ාව්ය. ......... 10 

10.9  යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිිබඳ  ෙැටු - ය ොන්ත්රාත් රුව්න් ස හා සම්ම  ගිිසසුම් ඉක්මව්ා යන 
ිසයයේෂි  H & S (යසෞඛය හා සුරක්ෂි  ා) ක්රමයේදයන් .......................................................... 10 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ ඳලහත් ාරී යලස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම ............................................................ 10 

11. ව්යාපිතිය ක්රියාත්ම  කිරීම ස හා අව්යය ව්න අනුමැීනන් සහ ිසයරිා ා යනොමැති ඳව් ................. 11 

11.1 ව්යාපිතිය ක්රියාත්ම  කිරීම .................................................................................................... 11 

11.2  භූමියේ ර යේ ඉඩම් ව්ල ව්යාපිතිය  ක්රියාත්ම   කිරීම ස හා ඉඩම් අයිති රුව්න් ිසසින්   අනුම  
කිරීම .................................................................................................................................... 11 

11.3 මායයම පරිසර අික ාරිය, ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව්, ව්නජීවී සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තු 
අනුමැතිය. ............................................................................................................................ 11 

11.4 යව්නත් අනුමැීනන් ................................................................................................................. 11 

11.5 පුශෙලි  ඉඩම් හිමි රුව්න්යෙන් අනුමැතිය ෙැනීම / ිසයරිා ා යනොමැති ඳව්/ නී යානුලවලව් 
ඳැඳුණු එ ඟ ාව්යන් ............................................................................................................ 12 

12. පාරිසරි  හා සමා   ළමනා රණ සැලැස්ම (ESMP) ................................................................ 12 

12.1 නැව්  පදිංචි  කිරීයම් ක්රියා ාරී සැලැස්ම. ................................................................................. 12 

12.2  න ාව් ඉව්ත් කිරීම ............................................................................................................... 13 

12.3 හානියට පත් යභෞති  ව්ුහයන් , යටි ල පහසු ම් ඉව්ත් කිරීම ස හා ක්රියා පටිපාටිය ................ 13 

12.4 ව්යාපිතිය යහේතුයව්න් හානියට පත් යභෞති  ව්ුහයන්/ භාිස යන් සදහා ව්න්දි ලඳදීයම් ක්රියා 
පටිපාටිය .............................................................................................................................. 13 

12.5 පහ  ස හන් ක්යෂේත්ර ස හා මහ න ාව් දැනුව්ත් කිරීයම් ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්ම   ල යුතුය ...... 13 

12.6 සැලසුම් ම  පදනම් වූ පාරිසරි   / ළමනා රණ ක්ර යේදයන් සල ා ඳැලීම. ............................ 13 

12.7 ඉදිකිරීම් අදියර අ රතුර ඳලපෑම් අව්ම කිරීම ........................................................................... 15 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ය ොන් ාත් රුව්න්යේ පාරිසරි  හා සමා   ළමනා රණ අනුලවල 
වීම ස හා ව්න ප්රමිීනන් ................................................................................................... 15 

12.7.2 ස්ථානීය හානි අව්ම කිරීම .............................................................................................. 17 



 

 

12.8 . ව්යිපිති ස්ථානය අක්ක්ෂණය කිරීම ...................................................................................... 19 

13  .  දුක් ෙැනිසලි ව්ලට සව්න් දීම ..................................................................................................... 20 

14. ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීම ...................................................................................................... 20 

 
 

ඇුහණුම් ලැයිස්තුව් 
 

ඇුහණුම I: ව්යාපිති ප්රයශයයේ යරින ඡායාරූපය .................................................................................i 
ඇුහණුම II: ආපදා  ත්ත්ව්යේ ස්ව්භාව්ය හා උපයශයන අව්ස්ථා .......................................................... ii 
ඇුහණුම III: පාගයව් රුව්න් සමෙ පැව්ැත්වූ සා ච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ ිසයයේෂ  රුණු :  ෑෙේල 
දිස්ත්රික් ය ...................................................................................................................................... iii 
ඇුහණුම IV: ර යේ ඉඩම් හිමියන්යෙන් හා පාරිසරි  ආය න ව්ලින් අනුමැතිය ලඳා ෙැනීම ස හා 
යයිත   ක්රමයේදය ............................................................................................................................iv 
ඇුහණුම V: අායයන  ණ්ඩායම ....................................................................................................... v 
ඇුහණුම VI: ිසමගයන ලැයිස්තුව් ........................................................................................................ v 

 
 
 

රූපසට න්  ලැයිස්තුා 
 

රූපය 1: යයිත   නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය. ...................................................... 2 

රූපය 2a: නායයෑම් අව්දානම සහි  ප්රයශයය ............................................................................................... 3 
රූපය 2b: නායයාම් ප්රයශයය   පිහිටි ය ොන්ක්රි්ට  මිශ්ර  කිරීයම්  අංෙනයක් ................................................ 3 

රූපය 2c. පායග ආ ති පැුමක් (මාගෙ සංව්ගාන අික ාරිය  ාර දමා සිදුරු ආව්රණය  ර ඇ ) ............. 3 
රූපය 2c . ඉහළ අව්දානමක් යලස හඳුනාෙත් නිව්සක් ................................................................................. 3 
රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයශයයේ යභෞති  ලක්ෂණ සහ පිහිටීම පිිබඳ  දළ රූප සටහන ........................ 4 
 

 

ාගු ලැයිස්තුා 
 

ව්ගුව් 1: අනුමැීනන් ලඳා ෙැනීම ස හා නියමි   ාල නියමය ................................................................... 12 
ව්ගුව් 2: සැලසුම් රණය අදියරයන්හිදී පරිසර හා සමා ය පිිබඳ   සල ා ඳැලීම් .................................... 13 
ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුලවල වීම ස හා ය ොන්ත්රාත් රුයේ අව්යය ාව් ........................................... 15 
ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම ස හා ෙනුලඳන පියව්ර ............................................................... 17 
ව්ගුව් 5: පාරිසරි  හා සමා  අක්ක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර .............................................................. 19 
ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයිත   සැළැස්ම ........................................................................ 21 
ව්ගුව් 7: ය ොරතුරු රැස් ර ෙැනීම ස හා සම්ඳන්ා  රෙත් ආය න සහ නිලාාරීන් ............................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ේකටි ේ දු අ 

 

 

AIIB ආසියානු සංව්ගාන හා යටි ල පහසු ම් ඳැංකුව් 

 Asian Infrastructure Investment Bank 

CEA මායයම පරිසර අික ාරිය  

Central Environmental Authority 

DFC  ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව්  

Department of Forest Conservation 

DS  ප්රායශය ය  යේ ම්   

Divisional Secretary 

DWLC  ව්න ජීිස යදපාග යම්න්තුව්  

Department of Wild Life Conservation 

EH & S පරිසර හා සමා  ආරක්ෂණ  

Environmental Health & Social  

E & SU of  PMU පාරිසරි  සමා  ආරක්ෂණ හා ව්යාපිති  ළමනා රණ අංයය 

Environmental & Social Unit of Project Management Unit 

E & S & H & S unit of PMU ව්යාපිති   ළමනා රණ ඒ  යේ පාරිසරි  හා සමා  සහ යසෞඛයය සහ 
ආරක්ෂ  ඒ  ය  
Environmental & Social & Health & Safety Unit of Project 
Management Unit 

ESMF පාරිසරි  හා සමා   ළමනා රණ රාුහව් 

Environmental and Social Management Framework 

ESMP  පාරිසරි  සමා   ළමනා රණ සැලැස්ම 

Environmental Social Management Plan 

SSE & SMP නිය්චි   පාරිසරි  සහ සමා   ළමනා රණ සැලැස්ම  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිලාාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ලං ා ර ය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ ිසදයා සක්ක්ෂණ හා ප ේ  ාගයාංයය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO   ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංිසාානය 

National Building Research Organization 

RDA  මාගෙ සංව්ගාන අික ාරිය 

Road Development Authority 
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1. ැඳින්වීම 
 

ශ්රී ලං ා ර ය ආසියානු යටි ල පහසු ම් හා ආයයි න ඳැංකුව් (AIIB) හා සම්ඳන්ා යව්මින් එම 
ඳැංකුයේ ුහලය ආාාර ම  ශ්රී ලං ායේ පළාත් 6  දිස්ත්රික්  11  නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිිබස ර 

කිරීයම් ව්යාපිතියක් ආරම්භ  ර ඇ . යමම ව්යාපිතිය පරිසරි  හා සමා  ආරක්ෂණමය ව්යයයන් AIIB 
ඳැංකුයේ හා ලං ා ර යේ නීතිරීතිව්ලට අනුලවලව් සිදුිසය යුතුය. ව්යාපිතියේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය 
සැලකිේලට ෙනිමින් AIIB ඳැකුව් අයේක්ෂා  රන පරිදි වවුන්යේ පාරිසරි  හා සමා  ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුලවල ව්න පරිදි පාරිසරි  සහ සමා යීය  ළමනා රණ රාුහව්ක් (ESMF) ස සා ඇ . 
 

පාරිසරි  සහ සමා යීය  ළමනා රණ රාුහව්හි (ESMF) අරුහණු ව්න්යන් ව්යාපිතිය  ක්රියාත්ම  

කිරීයම්දී AIIB ඳැංකුයේ ආරක්ෂණ ක්රමයේද සහ  ාති  පාරිසරි  හා සමා  ප්රඥේතිය පිිබඳද 

මාගයෙොපයශයයන් සැපයීමයි. ව්යාපිතිය ක්රියාත්ම  කිරීයම් ආය නය ව්යයයන්;  ාති  යෙොඩනැගිලි 
පගයේෂණ සංිසාානය ( ා.යෙො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපිතිය යව්නුයව්න් ස ස්  රණු ලඳන පාරිසරි  හා 
සමාජීය  ළමනා රණ රාුහව්, ව්යාපිතියට අදාල පාගයව්යන් ඒ ආ ාරයයන්ම ක්රියාත්ම  කිරීම සහති  
 රනු ඇ ැයි අයේක්ෂා ය යග.   
 

පාරිසරි  , සමා  , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන් ව්යාපිති  ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස් ව්න 
එඳැිසන් එව්ැනි යව්නස් ව්න නිය්චි    ත්ව්යන් පිිබඳද අව්ාානය යයොුහ කිරීම ව්ැදෙත් යේ. එමනිසා 
පාරිසරි  සහ සමා යීය  ළමනා රණ රාුහව්ට අනුව් පාරිසරි  සහ සමා යීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් 

නායයාම් ස්ථානයට ිසයයේෂි  වූ පාරිසරි  හා සමා   ළමනා රණ ව්ාග ා (SSE & SMP) ස සා ඇ . 
එම ස්ථානයේ ිසයයේෂි  පාරිසරි  සහ සමා   ළමනා රණය පිිබඳද සැළසුම් මගින් ිසයයේෂි  පිිබස ර 
ක්රමයේදයන්, යසෞඛය, සමා  සහ ආරක්ෂණ  ළමනා රණය සම්භන්දයයන් සල ා ඳැලිය යුතු අංයයන් 
පිිබඳද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම්  ාලය තුල අව්යය මෙ යපන්වීම් ලඳායදනු ඇ . 
 
යමම නායයෑම් අව්ාානම අව්ම කිරීයම් සථ්ානය බුලත්ය ොුනපිටිය  රව්නැේල මාගෙයේ ිසලුඹයහේන 
යඳික්කු අං  71/3 සහ 71/4 අ ර පිහිටා ඇ . ෙැඹුරු පාරිසරි  හා සමා  අායයනයකින් පසුව් යමම 
සැලැසුම ස ස ් ර ඇ . 

 
I. ව්යාපිතියට අදාල  ලාපයේ  සංයේදී පාරිසරි  හා සමාජීය අංෙ හඳුනා ෙැනීම. 

II. ව්යාපිති ක්රියා ාර ම් යහේතුයව්න් සැලකිය යුතු පාරිසරි  හා සමාජීය ඳලපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

III. හානිය අව්ම  රන පියව්ර යයි නා කිරීම. 

IV. යමම ව්යාපිතියට අදාල ව්න පාරිසරි  සහ සමා  නිරීක්ෂණ අව්යය ා ීනරණය කිරීම. 

V. ව්යාපිතිය ක්රියාත්ම  ව්න අ රතුර  අදාළ පාරිසරි  නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අායනය 

කිරීම. 

2. නයා  ෑ අ සිදුවූ ස්ථානයේේ පිහිටීම ස  අේනයකුත් ේතොරතුරු  
 

ස්ථානීය ය ොරතුරු: ස්ථාන අං  09, යෙොනු අං ය- 4,  ෑෙේල දිස්ත්රික් ය, බුලත්ය ොුනපිටිය 
 රව්නැේල මාගෙයේ ිසලුඹයහේන යඳික්කු අං  71/3 සහ 71/4 අ ර පිහිටා ඇ  

I. සඳරෙුහව් පළායත්  ෑෙේල දිස්ත්රික් යේ බුලත්ය ොුනපිටිය ප්රායශය ය යේ ම් ය ෝටඨායයේ 
60/ඩී පුය්පයන් ග්රාමනිලාාරී ව්සම යටයත් යමම ප්රයශයය පරිපාලනය යේ. අව්ාානම් සහි  
ප්රයශයය බුලත්ය ොුනපිටිය  රව්නැේල මාගෙයේ ිසලුඹයහේන යඳික්කු අං  71/3 සහ 71/4 අ ර 
පිහිටා ඇ  . 

II. යමම ස්ථානයේ සිට ආසන්නම නෙරය බුලත්ය ොුනපිටිය නෙරය යේ. එම නෙරයට ඇති දුර කි.ක් 
8.7 කි. 

III. ස්ථානීය පිහිටීම (GPS location) 7.139527 N, 80.357214 E. ( රූපය 1) 
IV. ඉඩම් හිමි ාරීත්ව්ය - මගෙ සංව්ගාන අික ාරිය, ඉදිකිරීම් සංව්ගාන හා යන්යත්රිප රණ අික ාරිය 

සහ  පුශෙලි  ඉඩම් 
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රූපය 1: යයිත   නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය (යයොුහව්: ව්ැඩිදුර අායනය   ස හා ගුව්න් 

ඡායාරූපය  ඇුහණුම 1 ට ඇතුලත්  ර ඇ .) 

3. නයා  ෑ අ ාය සනය  පිිබ   විස්තරාත්මක ේතොරතුරු  
 

බුලත්ය ොුනපිටිය  රව්නැේල (B 677) මාගෙයේ පැුම් සහි ව් ඇති යමම ස්ථානය නායයෑයම් සුන්බුන් 
ෙැලීමක් යහො ප න වීමක්  ව්මත් සිදුව් නැති අ ර එව්ැනි අව්ාා මක් පව්තින  ළාපයකි. ඳෑවුයම් එක් 
ය ොටසක් 2016 ව්සයග මැයි මාසයේ සිට ඉ ා යසමින් පහලට  ේලු වී යායම් අව්ාානමක් පව්තින අ ර 
 ළාපයේ ඇති නිව්ාස ිසයාල සංඛයාව් ට එය ඳලපෑම් එේල වී ඇති අ ර යම් ස හා මානව් ක්රියා ාර ම් 
කීපයක් ද යහේතු  ාර  වී ඇ . පහල ප්රයශයයේ ඉදිකිරීම්  ටයුතු කීපයක් යහේතුයව්න් භූමියේ යථා ස්ව්රෑපය 
යව්නස් ම් කීපය ට ලක් වී ඇ . ඉදිකිරීම් සංව්ගාන හා යන්යත්රිප රණ අික ාරිය මගින් ඳෑවුම් 
ප්රයශයයේ ිසයාල  ැපීමක් සිදු ර මාගෙ ඉදිකිරීම ස හා යයොදා ෙනු ලඳන  ාප්ට මිශ්ර කිරීයම් ව්ැඩබිමක් 
ඉදි ර ඇ . එම ඉදිකිරීම්  ටයුතු අ රතුර සිදු ර ඇති ෙැඹුරු  ැනීමි  ටයුතු යහේතුයව්න් මාගෙය සහ 
ව්ගෙ ක්ටග 25000  පමණ ප්රයශයයක් අික අව්ාානම් ඳව්ට පත්  රමින් පැලීම් සිදුවී කුඩා ප්රමාණයක් 
පහලට  ේලු වී ඇ . නිව්ාස කීපය ට ද එම  ත්ත්ව්ය ඳලපා ඇති අ ර අව්ට ප්රයශයයේ නිව්ාස ව්ල සහ 
යපොළයේ ිසයාල ඉරි ැලීම් දක්නට ඇ .  
 

සිදුා ඇති  ානිේේ ස්ාභාා  
 

පහල ප්රයශයයේ ඇති නිව්ාස යඳොහමය  බිත්ති ව්ල පැුම් සිදු වී ඇ . එම පැුම් ව්ල ස්ව්භාව්ය අනුව් 
ඒව්යේ ව්ාසය කිරීම ඉ ා අනතුරුදාය  යේ. යමම  ත්ත්ව්යයන් පසු අනතුරුදාය  නියව්ස්ව්ල ව්ාසය  ල 
නිව්ැසියන් ඉ ා ඉක්මනින් ඉව්ත් වී ඇති අ ර කිසියව්කුටත් තුව්ාල යහි ජීිස  හානි සදුව් නැ .  
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රූපය 2a: නායයෑම් අව්දානම සහි  ප්රයශයය රූපය 2b: නායයාම් ප්රයශයය   පිහිටි ය ොන්ක්රි්ට  මිශ්ර  
කිරීයම්  අංෙනයක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 2c. පායග ආ ති පැුමක් (මාගෙ සංව්ගාන 

අික ාරිය  ාර දමා සිදුරු ආව්රණය  ර ඇ ) 

රූපය 2c . ඉහළ අව්දානමක් යලස හඳුනාෙත් නිව්සක් 

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

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

 ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංිසාානයේ  ෑෙේල දිස්ත්රික්   ාගයාලය ිසසින් යමම ස්ථානය පරීක්ෂා 
 ර ඇත්යත් 2012.05.30 දින ව්න අ ර ඉහළ හා මාය  අව්දානම් නියව්ස් හඳුනායෙන ඇ .  ාති  
යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංිසාානයේ ව්ාග ාව් අනුව් ග්රාම නිලාාරි ඇතුු නිව්ැසියන් අව්ාානමට ලක්ව් 
ඇති ඳව්ට හදුන්ව්ා දී  ඇ . අව්දානමට ලක් වූ  න ාව්ට ප්රායශය ය යේ ම් ය ෝටඨායය හරහා ග්රාම 
නිලාාරී ිසසින්  පිටවීම පිිබඳ  දැනුම් දීමක්  ර  ඇ . 
 

පාතිනය අාධ්ානයම ේ  තුේාන් කර ඇති ඉාත් රීමේ අ: 
 

 ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංිසාානයේ ව්ාග ාව් මගින් යපන්ව්ා යදන්යන් පහ  ස හන් ෙිහසථ්යන් 
අික අව්දානම්  ත්ත්ව්යට පත්වූව්න් යලස සැලය න අ ර එම නිසා ඇතිව්න අව්දානම ඉහළ ම්ටටම  
පව්තින ඳැිසන් එම නියව්ස් ඉව්ත් කිරීමට උපයදස් දී තියඳන ඳව්ය . 
 
01. ඩබ්ලිේ රුව්න් අරුණ යාන්     08. ආග.ඒ. ශ්රීනාත් යපයගරා         15. යක්. ෙමනා 
02. එච්. මහින්ද  රුණාරත්න     09. යේ.ඒ. සුමිත්  යසිංහ         16. යක්. ඩබ්ලිේ සුෙත් කුමාර 
03.ඩබ්ලිේ.එම්.ප්රියං ර යප්රේමකීගති 10. ආග.ඒ. ාගමයසේන         17. යක්. ගුණසිංහ 
04. යක්.පී.  ෙත් තිල සිරි     11. ඩබ්.ඒ.ඒ. කුසුමල ා                18.එම්.ඩබ්ලිේ. යපොඩිමහත් යා  
05. ඩබ්ලිේ  යන්  ිසයේරත්න    12. එේ.ඒ. චාමින්ද යසයනිසරත්න  19.එම්.ඩබ්ලිේ. ගුණතිල  
06. එස්.ඒ. කුසුමාව්ීන                13. ඒ. නන්දව්ීන  
07. යක්.ආග.  යරත්න                14. එච්.පි. එම්  රුණාරත්න  
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ව්ාග ාව්  ව්දුරටත් යපන්ව්ා යදන ආ ාරයට පහ  ස හන් කුටුම්භයන් මාය ප්රමාණයේ  යේ අව්දානමට 
ලක් වූව්න් යලස හඳුනායෙන ඇ . 

 

01. එස්.එම් අනුලා සමරසිංහ 

02.  යරත්න යව්ළ සැල 

03. රිසන්ද්ර නියාන්   යරත්න 

04. යක්.ඒ. යපොඩි රාළහාමි 

05. යප්රේමලාේ 

06. ආග.ආග. නිමලරත්න 

 
 ව්දුරටත් අව්දානම් අව්ම  රෙැනීම ස හා මාය අව්දානම් සහි  නිව්ැසියන් ස හා පූගව් අනතුරු ඇඟවීම්  
සිදු ර ඇ . ඇල  ාණු ස ස් කිරීම, බිත්ති  ාේප යෙොඩනැගීම, අසථ්ාව්ර ඳෑවුම් ස ස් කිරීම මහින් ඳෑවුම 
ස්ථායී කිරීමට පියව්ර ෙනිමින් තියබ්. 
නැව්  පදිංචි  කිරීම් (ප්රෙතිය): නායයයාමට යෙොදුරු වූව්න්යෙන් අික  අව්ාානමට ලක් වූ  ුව්න් ස හා ර ය 
ිසසින් ඉඩම් හා නිව්ාස පරි යාෙ   ර ඇ  . ය යසේ යව් ත් යමයලස  ඉඩම් ලඳා ෙත්  වූව්න්යෙන්  අික 
අව්දානම් පවුේ 19 ක් අ රින් පවුේ 06 ක්  ව්මත් එම අව්දානම් නියව්ස්ව්ල ජීව්ත් යව්ති 

5 නයා  ප්රේේය   ා නයා  අාට ප්රේේය  පිිබ   විස්තර  ා ාර්තමානය අාධ්ානය අ මට්ටම 
 

යමම බිම  බුලත්ය ොුනපිටිය- ෑෙේල මාගෙයේ  ඳු ර ප්රයශයය   පිහිටා ඇ .යමම  ප්රයශයයේ  පහළ 
ඳෑවුයම් රඳග ෙිහ උදයානයක්  පිහිටා ඇ .  ඉහළ ඳෑවුම් හා පහළ ඳෑවුයම් ුනයද ලා වූ යත් ඉඩම්  ්ටටි 
කිහිපයක් පිහිටා ඇ . පාර යදපස පදිංචි  රුව්න් සහි  නිව්ාස පිහිටා   ඇති අ ර ඉහළ  ඳෑවුයම් ිසයාල 
පැ ලි බිම් ය ොටසක් තුල ඉදිකිරීම් හා සංව්ගාන යන්යත්රිප රණ  අික ාරිය සතු ය ොන්ක්රී්ට  මිශ්රණ  
අංෙනයක් පිහිටා ඇ  යමම සිදුවීයමන් පසුව් එම අංෙනය අ හැර දමා තියබ්. පහල ෙිහ උදයානය තුළ 
අව්ම ව්යයයන් අවුරුදු යද ක් පමණ යහොඳින් ව්ැඩුණු ෙස ්ිසයනක් පිහිටා ඇ . 
ක්ට යපර සිදුවූ සිදුවීම්ව්ලින් පහළ ඳෑවුයම් නිව්ාස ව්ල බිත්ති පුපුරා යාමට ලක්ව් ඇ . පරික්ෂා  රන ලද 
සමහර නිව්ාස ව්ල බිත්ති හා බිම පුපුරා යෙොස් ඇති අ ර බිත්ති කිහිපයක් බිමට  ඩා ව්ැටී ඇ . එව්ැනි 
නිව්ාස නියව්ස් හිමියන් ිසසින් ප්රතිසංස් රණය  ර  ව්මත් එහි පදිංචි ව් සිටියි. වවුන්ට අනුව් වවුන්ට 
පදිංචි යට යාමට යව්නත් ස්ථානයක් යනොමැති  නුහත් ර ය ිසසින් ලඳා දී ඇති නැව්   පදිංචි   ර වීයම් 
ස්ථානව්ලට යාමට  ැමැත් ක් ද නැ . ය යසේයව් ත් අනාෙ යේ ඇතිිසය හැකි නායයාම්  ත්ව්යන් තුළ 
පුපුරායෙොස් ඇති බිත්ති යහේතුයව්න් නිව්ැසියන්ට අව්දානමක් ඇතිව්නු ඇ . සව්්භාිස ව්ම සිදුිසය හැකි 
නායයෑම් නිසා පහල මාගෙයට සුන්බුන් එ තුවීයමන් මාගෙය  අව්හිර වීමක්  සිදුිසය හැකිය. එයමන්ම 
අස්ථායී ඉහළ උන්න ාංය ඳෑවුම්  ය ොටස හා ප්රාාන පාර අ ර අව්යරිා යක් පිහිටා ඇති ඳැිසනි සුන්බුන් 
එ තු ව්න ස්ථානයක් ඳව්ට පත්ව් ඇ  
 

6 ායාපිති ක්රි ාකාරක අ ේ  තුේාන්  ලපෑ අ ඇතිවි   ැරී අාට පරිසරේේ සශේේදී ඒකක න් පිළී   

ේකටි  ැ න්වීමක් 
 

ප්රයශයයේ ව්ික්ෂල ා ආදිය ෙත් ිසට ප්රාාන ව්යයයන් ෙිහ උදයාන සහ ුනද ලා වූ යත් ඉඩම්  ්ටටි ව්ලින් 
සමන් සමන්ිස  යේ. ස්ව්භාිස  හා යරිපණය  ළ ෙස්ව්ලින් සමන්ිස  යහොඳින් ව්ො  රන ලද ෙස ්
ිසයයේෂයක් සහි  යෙව්තු ඳුනලව් දක්නට ලැයබ්. 
 න්යශ ඉහළ ය ොටයසේ  ව්නාන් රයක් ඳඳු ෙස ්ආව්රණයක් පිහිටා ඇ . 
 
ව්යාපිති ක්රියාත්ම  කිරීයම්දී ඳලපෑමට ලක්ිසය හැකි අංෙ සහ යසේව්ාව්න්: 
 

i. මාගෙ  ටයුතු හා මගීන්. 
ii. බුලත්ය ොුනපිටිය යහි  ෑෙේල නෙරයට පරිපාලන, සමා  ව්ාණි , ක්රියා ාර ම් ස හා  

පැමියණන ප්ර ාව් සහ යරිහලට පැමියණන යරිගීන් පීඩාව්ට පත් යේ. 
iii. ව්යාපිති ක්රියා ාර ම් යහේතුයව්න්  ල ාාරාව්න්ට හා පහළ ඳෑවුයම් ෙංො පරිසරයට ඳලපෑම් 

ඇතිිසය හැකිය. 
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iv. පහළ ඳෑවුයම්  ව්මත් ඉව්ත්ව් නැති ප්ර ාව් සහ වවුන්යේ ජීව්යනිපායන්. 
v. අව්දානම්   ලාපයේ ඇති  යෙොඩනැගිලි සහ නිව්ාස. 

vi. මාගෙය භාිස ා  රන යරිහේ හදිසි යසේව්ා හා යරිගීන්. (උඩුයෙොඩ ප්රායශය ය යරිහයේ සිට 
කියලි ක්ටග 1 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇ ) 

vii. යත් ය ොළ හා රඳග නිෂ්පාදන ප්රව්ාහනය. 

7. ායාපිති   ටේත් ේ ෝත ත පිිබසකර රීමේේ අ ක්රි ාමාර්  න් 
 

යයිත   අව්ම කිරීයම් ව්ැඩ  ටයුතු මගින් ස්ථිර ව්ුහයක් තුල  ලාපව්හනය  ව්ැඩිදියුණු කිරීම, උප පිෂ්ඨ 
ව්ල  ලාපව්හන ව්ැඩි දියුණු කිරීම සහ මතුපිට ඛාදනය පාලනය කිරීම යමන්ම, ඳෑවුම යක්තිමත් කිරීම සහ 
ඛාදනය පාලනය කිරීම සිදු  රනු ලඳයි. යම් ස හා  ිසදිම් , ැණීම්, පිෂ්ඨිය ක්රියා ාර ම් ආදිය ඇතුළත් 
යේ. 
 

8. ායාපිති ප්රේේය   ා ස අ න්ධ් සමාජ, පාරිසරික  ලපෑ අ  ා අාදානය අ  ඳුනයා  ැනීම 
 

8.1 හිතකර  ලපෑම 
 

අස්ථාව්ර වී ඇති ඳෑවුම සහි  මාගෙයේ ඳෑවුම ස්ථායි කිරීම්  මගින්   මගීන්යේ ආරක්ෂාව්ව් සහති   ළ 
හැකිය.එයසේම   ෑෙේල සහ බුලත්ය ොුනපිටිය යන නෙර අ ර යහො  සම්ඳන්ා ාව්යක් ඇති  ල හැකිය. 
එයසේම යත් සහ රඳග නිෂ්පාදන ප්රව්ාහනය සුරක්ෂි   රනු ඇ . ව්ග මානයේ අව්දානමට ලක්ව් ඇති ඉඩම්, 
යෙොඩනැගිලි සහ නිව්ාස අව්ාානමට ලක්වීම හා සංව්ගානය ස හා ආරක්ෂි  ව්නු ඇ . යමම ඉඩම් 
බුලත්ය ොුනපිටිය නෙරයට ආසන්නව් පිහිටා ඇති ඳැිසන් එය ඉහළ යන්ව්ාසි  ව්ටිනා මක් සහ ඉහළ 
සංව්ගාන ඉේලුමක් ඇති ප්රයශයයකියකි. යමම ව්යාපිතිය තුිබන් ප්රයශයයේ  අනාෙ  සංව්ගාන අව්ස්ථා 
සහති  ව්නු ඇ . 
 

8.2 අහිතකර  ලපෑම 
 

අව්දානම අව්ම කිරීයම් ව්ැඩ  ටයුතු දැනට සාමානයයයන්  ඳෑවුයම් අසථ්ාව්ර වීයමන් ඳාාා ඇති වී තියඳන 
ප්රයශයය  ට සීමා වී ඇ . එඳැිසන්, අහි  ර  ඳලපෑම් යඳයහිසන් ඉදිකිරීම් ප්රයශයයට පමණක් සීමා වී 
පව්ීන. 
 

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

ව්යාපිති  ක්රියා ාර ම් ස හා සැලසුම්  ර ඇති භූමියට මාගෙ සංව්ගණාන අික ාරිය සතු (RDA) යව්න් 
 රන ලද ඉඩමක්, ඉදිකිරීම් සංව්ගාන හා යන්යත්රිප රණ  අික ාරිය සහ  පුශෙලි  ඉඩම් අයත් යේ 
.ව්යාපිතිය  තුළ ඉහළ ඳෑවුයම් යෙොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කිසිව්ක් යනොමැති නුහත්   ය ොන්ක්රී්ට  මිශ්රණ  යන්ත්රය  
යමම ස්ථානයේ පිහිටුව්ා ඇ . නුහත් එම   ටයුතු යම් ව්න ිසට  යමම ස්ථානය තුල සිදු යනොයේ. දත්  
ව්ාග ා අනුව් යම් ව්න ිසට නායයාම්  ත්ත්ව් ඇති යනොව්න අ ර  එඳැිසන් ව්යාපිති   ටයුතු ස්ථිර යලස 
ආරම්භ කිරීයමන් පසු මිශ්රණ  යන්ත්ර  ටයුතු  රයෙන යාමට යනොහැකි ව්නු ඇ  . ව්යාපිති   ටයුතු ස හා 
අව්ම ව්යයයන් යමම බිම් ය ොටසක්  අත්පත්  ර ෙනු ලඳන අ ර,  නුහත් ව්ග මාන නායයාම් අව්දානම 
හා මහ න ිසයරිා ා යහේතුයව්න් යමම යපර මිශ්ර කිරීයම් ව්ැඩබිම යම් ව්න ිසට ක්රියාත්ම  යනොයේ. 
 

8.2.2 යාක  ා සත්ායින්ට සිදුවි   ැරී පාරසරික  ා ජීා විදයාත්මක  ලපෑම 
 

ව්ො  රන ලද හා ස්ව්භාිස  ෙස ්ඇතුු යහොඳින් ව්ො  ළ ෙස ්ආව්රණයක් සහි  යෙව්තු තියබ්. ඳෑවුයම් 
ඉහළ ප්රයශයයේ යමන්ම අයනකුත් ප්රයශයව්ලද යත් ඉඩම්  ්ටටි දක්නට ලැයබ්. ඳෑවුම් යව්නස් කිරීම්, 
මතුපිට  ාණු ඉදි කිරීම ස හා යමම ඉඩම් කිහිපයක් ඉව්ත් කිරීමට සිදුයේ.  ව්යාපිති  ටයුතු නිසා ිසයාල 
බිම් ප්රමාණයක් ඉව්ත් ව්න්යන් නම් පාරිසරි   සත්ත්ව් හා යාඛ පිිබඳ  සැලකිය යුතු ඳලපෑමක් ඇතිව් ිසය 
හැකිය .එයසේ යනොමැති නම් යනොසැලකිලිමත් භාව්ය නිසා ෙස ් පා ඉව්ත් කිරීයමන් ව්ටිනා දැව් යා  ිසනාය 
ිසය හැ . යා  හා යා   ආරක්ෂණ පන  යටයත් ව්න රතු දත්  ව්ාග ායේ ඇතුළත් ිසයයේෂ ද ව්යාපිතිය 
තුළ හි ාම ා යහි යනොසැලකිලිමත් ම  නිසා ිසනාය ිසය හැ . 
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8.2.3 ප්රේේයේේ ජලා නය රටාාට සිදුවි   ැරී  ලපෑම 
 

ව්ග මානයේ ප්රයශයයේ  ල උේපත් කිහිපයක් පව්තින අ ර යයිත   අව්ම කිරීයම් ක්රියා ාර ම්  මගින්  
යමම උේපත් යව්නස් ම් ව්ලට භා නය ව්න අ ර එහි ප්රථිපලයක් ව්යයයන් ිසයිබ යශයගුණි  ප්රව්ාහයක් 
ව්නු ඇ .යමම ඳලපෑම ව්ැදෙත් ව්න නුහත් යමම ස්ථානයට පමණක් සීමාව්නු ඇ . 

 

8.2.4 පාශශු ඛාදනයේේ  ලපෑම ස   ශඟා පතුේල් සිදුානය ේානයස්වීම 
 

යයිත    ටයුතු යඳොයහි දුරට ිසයාලව් ව්යයයන් ඉහළ ඳෑවුම ඉලක්  ය ොට සිදුය යග. යමහිදී  
 ලාපව්හන  ටයුතු ව්ැඩි දියුණු කිරීම ස හා මතුපිට  ාණු පශාතියක්  ඇති අ ර  යමහි ප්රතිපලයක් 
ව්යයයන්  අසල ඇති ඇළ මාගෙ පාංශු  ඛාදනයට ලක් ව්නු ඇ . අව්ම කිරීයමන් පසු ව්ැසි  ාලය තුළ පිටාර  
ෙැලීම් ව්ැඩිවීම හා ඇළ මාගෙව්ල ඛාදනය ව්ැඩි වීමක්ද සිදුිසය හැකිය . යමම සියලු  ඳලපෑම් සැලකිේලට 
ෙ  යුතු නුහත් යම්ව්ා යමම ස්ථානයට පමණක් සීමා ව්නු ඇ . එයසේම නිසි සැලසුම් සල ා ඳැලීම් මගින් 
ඳලපෑම් අව්ම  ළ හැකිය. 

 

8.2.5 ඉදිරීමේ අ කටයුතු නිසා සිදුානය ජල දූෂණ  මගින් ඇතිවි   ැරී  ලපෑම 
 

නායයෑම යහේතුයව්න් සුන්බුන් හා යරොන්මඩ පහල ඳෑවුයම් ඇති ප්රාාන  ල මාගෙයේ  ැන්පත් වීමක් සිදුව් 
ඇ . ව්යාපිති ක්රියාව්ලිය අ රතුර එම ද්රව්ය ඉව්ත් කිරීම මගින් ප්රාාන ඇල මාගෙයේ හා අයනකුත්  ලය 
ෙලා ඳසිනා මාගෙ සක්රීය කිරීම මගින් භූමිය ය ා  ත්ව්යට පත්  ල යුතුව් ඇ .  ලයට හාණි ර ද්රව්ය 
එ තු වීමට ඇති අව්ස්ථාව්න්  යලස  යන්ත්රයරිප රණව්ලින් ය ේ සහ යව්නත් හානි ර ද්රව්ය හා 

 ාව් ාලි  ෙඳඩා ටැංකි ව්ලින් දූෂ  නාය  ඳැහැර කිරීම/ ාන්දු වීම, ඝන අපද්රව්ය සහ අපද්රව්ය   ලය 

ඳැහැර කිරීම / ඉදිකිරීම් භූමියේ යසේව් යන් අපද්රව්ය ඳැහැර කිරීම, ව්ැනි හානි ර  ත්ත්ව්යන් සිජු යලසම 
මතුපිට  ලය දූෂණය වීමට යහේතු යේ.  
ඉදිකිරීම්  ටයුතු ව්ලදී මිශ්ර කිරීම්, එ තු  රීම් ව්ලට භාිස   රණ ද්රව්ය (සියමන්ති/ පාoශු ස් ර යක්තිමත් 
කිරීම ස හා භාිස ා  රන ද්රව්ය)  අපරික්ෂා ාරී යලස සිදු කිරීම නිසා ඒව්ා භාහිර පරසරයට නිරාව්රනය වී 
 ල මාගෙ වස්යසේ ෙමන්  ර පහල ප්රයශයයේ ඇති ෙංඟා  ාව් ාලි  යලස  දුෂණයන්ට ලක් ිසය හැකිය. 
ව්ැඩබිම් යසේව් යන් ිසසින් ඇ ැම්ිසට යමම  ාගයයන්  හි ා ම ාම  වුව්ද සිදු  ල හැකිය. 
අික  ජ ව්රසයනි   වක්සි න් , රසායනි  වක්සි න් , අත්හිටුව්න ලද ඝන ද්රව්ය, ය ේ හා ගීස ්ආදිය 
මගින් යමම ඇළ යදොළහි දූෂණය අික  යලස ඉහළ යා හැ . යමම ඳැහැර කිරීම් මගින් බීමට,නෑමට සහ 
 ලජීවී ව්ොව්න් ස හා භාිස ා   රන ලද  ලයයහි ප්රමිතියේ සම්ම යන් ඉක්මව්ා යනු ඇති අ ර  ල 
 ත්ත්ව්යේ අව්ම ප්රමිීනන් පව්ා උේලංඝනය  රයි. එඳැිසන් ඉදිකිරීම් අව්ිකයේදී අපිසත්ර  ලය හා අපද්රව්ය 
ඳැහැර කිරීයමන්  ල ප්රමිතියට ව්න ඳලපෑම සුිසයයේෂී යේ. 
 

8.2.6 ඉදිරීමේ අ කාලසීමාේේ දී අක්රමාත් (එලිම න් ස්ථානය ාල) ාැසිරීලි භාවිත  නිසා ජල ට අපද්රාය 

එකතු වීමට ඇති ඇති  ැරී ාා 
 

ය ොන්ත්රාත් රුයේ  ශ්රම ඳල ාය ිසසින් ිසව්ි  ස්ථාන සනීපාරක්ෂ   ටයුතු ව්ලට යයොදාෙැනීම නිසා 
පහළ ඳෑවුයම්  ල මාගෙ   ව්ලට  අසූතචි  මිමිශ්ර  වීයමන්  ලය අපිරිසිදු ිසය හැකිය. 
 

8.2.7 ප ල  ශඟා ප්රේේයේේ ජල  භාවිත කරන්නයන්ට සිදුානය  ලපෑම  
 

 

ස්ව්ාභාිස  ප්රව්ාහයේ  ල ප්රමිතිය හා  ල  පරිසරය ම  ඇතිව්න ඳලපෑම් ඉහළ යාම නිසා පානීය  ටයුතු , 
නෑම  සහ  ලජීවී ව්ොව් ස හා ව්න  ව්ායුයෙිලීය  ල  ත්ත්ව්යේ අව්ම  ප්රමිීනන් පව්ා  ඉක්මව්ා යන පරිදි  
ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කිරීයම් ක්රියාව්ලියේදී  පරිසර දූෂණය යහේතුය ොට යෙන යමම ස්ව්භාිස  ප්රව්ාහය ම  
සැලකිය යුතු ඳලපෑමක් ඇති  රයි. යමම ස්ව්භාිස   ල  ප්රව්ාහය ිසිසා යශය ය ෙිහස්  අව්යය ා  ස හා 
 න ාව් ිසසින් පිරිසිදු  ලය රැයෙන යාම ස හා භාිස ා  රන අ ර ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කිරීයම් 
ක්රියාව්ලියේදී  සිදුව්න  ල දුෂණය හා  පරිසර දූෂණය යහේතුය ොට යෙන සිදු ව්න ඳලපෑම ව්ැදෙත් යේ. 
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8.2.8 ඝනය අපද්රාය  ැ ැර රීමේේ අ  ැටු 
 

ඝන අපද්රව්ය  ඳැහැර කිරීම් මගින්   ලය හා  පස  දුෂණයට ලක් ිසය හැකිය එමනිසා ඉදිකිරීම්  ාලය තුළ 

නිසි පරිදි ඳැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණයක්   සිදු යනො ළයහොත් ිසිසා පාරිසරි  ඳලපෑම් ඇති යේ. ව්යාපිති  
ස්ථානය  ප්රාාන   පාරට ආසන්නව් පිහිටා ඇති ඳැිසන් ඝන අපද්රව්ය  නිසි යලස  ළ  ළමනා රණය 

යනො ළයහොත්යහොත් එමගින් පදි යින්ට හාප්ර ාව්ට  අප්රසන්න   ත්ව්යක් ඇතිව්නු ඇ . 

  

8.2.9 ාායු දූෂණ   ා ස අ න්ධ්  ැටු 
 

ව්ායු දූෂණයට දාය  ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියා ාර ම් ව්නුයේ: ව්යාපිති භූමිය සැ සීම , ඩීසේ එන්ත න් යයොදා 
 ැනීම්  ටයුතු සිදු කිරීම, ගිනි  ැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම, ඉදිකිරීම් අ රතුර භාිස   රන 
සහ ඉව් ලන ිසෂ සහි  ද්රව්ය (පිපිරුම් රසායන ද්රව්ය) භාිස  කිරීම් ,  ය ොන්ක්රී්ට, සියමන්ති, ලී, ෙේ, සහ 
සිලි ා ව්ැනි ද්රව්ය ව්ලින් ද අික  යලද ව්ාදු දූෂනයට යහේතු ව්න දූිසලි හා වුයු දූෂණ  ාර  ඇති  රයි. යමම 
 ත්ත්ව්යන්ට ආසන්නයේ යව්යසන නිව්ැසියන්යේ ඍජු නිරාව්රණ අව්දානමක් ඇ .   
 

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

ාලට  ා  ටිතල ප සුක අ ාලට සිදුවි   ැරී  ානි 
 

ව්යාපිති  ස්ථානය නිව්ාස ව්ලට සක්පව් පිහිටා ඇති ඳැිසන් යබ්දය හා  ම්පන තුිබන් මිනිසුන් හට සැලකිය 
යුතු ඳලපෑමක් ඇති ිසය හැකිය. බිම්  ම්පනය යහේතුයව්න් යෙොඩනැගිලිව්ලට හානි සිදුිසය හැ . එයසේම 
භූෙ   ල ම්ටටම පහ  ව්ැටීම, නිව්ාසව්ල හා  යෙොඩනැඟිලි තුල ඉරි ැලීම් ඇති ිසය හැකිය. 
 

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

ව්යාපිති  යසේව් යන් හා ෙම්ව්ාසීන් අ ර ආරවුේ ඇතිිසය හැකිය. 
 

8.2.12 ේස ාක ේන්ාාසික ක වුරු ස  අේනයකුත් ස්ථානී  අායයතාා න් 
 

  වුරු තුළ ඝණ අපද්රව්ය  සහ අපද්රව්ය  ඳැහැර කිරීම නිසියා ාරව් නිගමාණය  ර යනොමැති නම්, එය අව්ට 
ප්ර ාව්  පීඩාව්ක් ව්නු ඇ   . 

 

8.2.13 ඉදිරීමේ අ අතරතුර ප්රේේයාාසීන් ාැඩබිමට පිවිසීම ේ  තුේාන් වවුන්ට මුහුනය දීමට සිදුවි   ැරී 

අාධ්ානය අ තත්ත්ා න්  
 

 

ඉදි කිරීම්  ටයුතු ිසයාල භූමි ප්රමාණය   සිදු ය යරනු ඇ . උදා :මතුපිට  ාණු. ඳෑවුම්  ප්රයශයය තුළ 
නිව්ාස සහි  යපෞශෙලි  ඉඩම් තියඳන අ ර යපෞශෙලි  ඉඩම් හිමියන්යේ භුමි ප්රයශයයේ ඉදිකිරීම් 
යන්යත්රිප රණ  ක්රියාත්ම  යේ. එමනිසා මහ න ාව් හා ිසයයේෂයයන්ම ළමයින් ඇතුු වීයමන් අව්දානම් 
 ත්ව්යන් ඇතිිසය හැ . 
 

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

යමම ක්රියා ාර ම්  අස්ථාව්ර ඳෑවුම් ම  සිදු  ළ යුතු ඳැිසන් පුපුරණ ද්රව්ය අනිසි යලස භාිස ා කිරීම හා 
අනතුරු ව්ලින් සිදුව්න  අව්දානම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. පාෂාණ පිපිරීම අයේක්ෂා  රන්යන් නම්  පුපුරණ ද්රව්ය 
භාිස ා  ළ හැකිය. යමම ද්රව්ය අනාරක්ෂි  යලස භාිස  කිරීයමන් අනතුරු ඇතිිසය හැ . 
 

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

ඉදිකිරීම්  ටයුතු ිසයාලව් ව්යයයන් සිදු ව්න්යන් ඉහළ ඳෑවුම් ප්රයශයයේ ව්න අ ර  DECMA සතු ඉඩම් 
ය ොටස තුළ ඉදිකිරීම් රථ ව්ාහන හා යන්යත්රිප රණ  මගින් ඇති ව්න මගින් ඇතිිසය හැකි ඳලපෑම අඩුය. 
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8.2.16 ායාපිති කාල සීමාා තුල ේස ාක ආරක්ෂාා 
 

ඉදිකිරීම් අ රතුර, ඳර යන්යත්රිප රණ  සහ ඉදිකිරීම් ව්ාහන ක්රියාත්ම  ව්න ඳැිසන්  ම් රුව්න් ද ඇතිිසය 
හැකි  අව්දානම්  ත්ත්ව් හා ආරක්ෂාව් පිිබඳ  සැලකිලිමත් ිසය යුතුය. ආව්රණයක් සහි   ප්රයශයයක් ඇති 
ඳැිසන් සගපයන් දෂ්ඨ කිරීයම් අව්දානම්ක් ඇ  ය ොන්ත්රාත් රු  ිසසින් ඳාලව්යස් රුව්න් යසේව්යේ 
යයොදව්න්යන් නම් එය ිසයාල අව්දානමකි. එමනිසා ඳරප ළ අනතුරු හා තුව්ාල සිදුිසය හැ  

9. ම ජනයතාා ,අේනයකුත් පාර්ෂාකරුාන් ේානුේාන් පාත්ාා ඇති ේ ෝ පැාැත්වීමට නි මිත 
උපේේයනය ේස ාාාන් 

 

එම  ප්රයශයය තුළ අව්ාානමට ලක් වූ නිව්ාස හිමියන් යව්   ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංිසාානය 
ිසසින් උපයශයනයන් ලඳා යදන ලදී .ප්රයශයයේ ග්රාම  නිලාාරිනිය ව්න  ඉයනි ා උයශනි  ඇතුලු ිසයාල 
නිව්ැසියන් ප්රමාණයක් ස හා උපයශයනය ලඳා දී ඇ  .ඒ අ රින් චන්දිමා දිේහානි මහත්මිය ිසව්ාහ  
 ාන් ාව්ක් ව්න අ ර  ඇයට දරු යදයදයනක් සිටි. ඇයේ මව් සහ පියා එම නිව්යසේම ජීව්ත් ව්න අ ර  වවුන් 
සමඟ සිදු  ල  සා ච්ඡායව්න් දැ ෙ  හැකි වූයේ වවුන්යේ නිව්ාසය ිසයාල යලස හානියට පත් ිසය හැකි 
ඳව්යි .ය යසේ යව් ත් යමම  ව්යාපිතිය  පිිබඳ ව් වවුන් දැනුව්ත්  ළ අ ර ඒ පිිබඳ  වවුන්යේ  සැලකිේල 
ලඳා දී  තියබ්. වවුන්ට අනුව් පවුේ 19 අික අව්දානම්  ත්ත්ව්යට පත්ව් ඇති ඳව් ස හන්  රන ලදී එයින් 
පවුේ 13 ඉව්ත්ව් යාමට එ ඟ ිසය. වවුන් ර ය ිසසින් නැව්  පදිංචි  කිරීයම් යයි නාව් පිිබ ෙන්නා ලදී. 
ඉව්ත්  රන ලද පවුේව්ලට ර ය ිසසින් ඉදි රන ලද නිව්ාස ලඳා දී ඇ . පවුේ 6ක් නැව්  පදිංචි   රවීයම් 
යයි නාව් පිිබ යනොෙන්නා අ ර යමම අව්දානම යහේතුයව්න් වවුන්ට දීගඝ ාලීන අව්දානම් හා 
දුෂ් ර ාව්යන්ට ලක්වීමට සිදුව්නු ඇ . යව්නත් ස්ථානය ට පදිංචි යට යෑයමන්  වවුන්යේ  ඉයෙනීම් 
පහසු ම්, පාසේ හා ජීව්යනිපාය ස හා ඳලපෑම් ඇති ව්නු ඇ . එඳැිසන් වවුන් නැව්  පදිංචි   රවීයම්දී 
ම යේදයන් ප්ර ායයට පත්  රන ලදී. යමම නිව්ාස ව්ල පදිංචි  රුව්න් යමම ව්යාපිතියට අදාළ ව්යාපිති 
 ටයුතු හා සමා  ෙැටලු පිිබඳ  දැනුව්ත් භාව්යකින් යුක් ය . 

 

9.1 අදාල පාර්ෂාකරුාන් සම  පැාති උපේේයනය ේස ාාාන් ාලදී ඇති වූ එකඟතාා න්  ා 
නිර්ේේය න් (ේ ොමුා: ඇමුණුම III) 

10. විේය ෂිත පාරිසරික  ා සමාජී   ලපෑ අ :ජාතික ේ ොඩනයැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ානයේේ විේය ෂිත 

ක්රි ාමාර්  ේ ෝ මැදි ත්වී අ අායය ානය සමාජ ,පාරිසරික  ලපෑ අ ේ ෝ අාදානය අ ඇතිානය අශය න් 
 

10.1 ජල  ේ ෝ ේතත් බි අ ස  ා ානය  ලපෑ අ  ) ඇල මාර්  ාල අපද්රා  එකතු වීේමන් සිදුානය  ැටු .(

නයා  ා අ ස්ථානයේේ ඉදිරීමේම   / පිිබසකර රීමේම තුළන් දිගුකාලීනය  ලපෑ අ ස  වි  ැරී  ලපෑම ස  

අාදානය අ තත්ත්ා  
 

ඉදිකිරීම් භූමියේ ඇති යන්ත්රසූතත්ර  ව්ල හානි ර ද්රව්ය  ය ේ ව්ගෙ  ාන්දු වීම,  ාව් ාලි  ෙඳඩා ටැංකි ව්ලින් 
 ාන්දු වීම, ඝන අපද්රව්ය  ඳැහැර කිරීම, ව්ැඩබිම් යසේව් යින් අපද්රව්ය  ඳැහැර කිරීම ව්ැනි යහේතූන් නිසා 
 ාව් ාලි  ව්යයයන් නාය යෑම සිදුවූ ප්රයශයය ආශ්රි ව්  මතුපිට  ල මාගෙ ව්ල සහ ෙංඟා  ලයේ 
ගුනාත්ම භාව්යටහාණි සිදුිසය හැකිය. 
 

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

ව්යාපිති  ටයුතු අ රතුර දී ඇතිිසය හැකි ඛාදන  ත්ව්යන් ඉහළ ම්ටටම  පව්තින අ ර  නායයායම් 
අව්දානයමන් පසු යමම  ත්ත්ව්ය ව්ැඩි වී ඇ . එඳැිසන් පාරිසරි  ඇළ මාගෙ හා  ල  පරිසර පශාති ස හා 
ස්ථානීය ව්යයයන් ව්න ඳලපෑම් සැලකිේලට ෙ  යුතුය. 

 

10.3 ප්රාා නය  ා  ටිතල ප සුක අ ාලට සිදුානය  ලපෑම (විේය ෂේ න් තාාකාලිකා පිවිසු අ මාර්   ා 
දු අරි  මාර්  අහිමි වීම, ාා නය තද ද ) 

 

ව්ාහන ස හා ප්රමාණව්ත්  ඉඩ ඩක් පව්තින ඳැිසන් යන්යත්රිප රණ  ස හා අව්යය  ව්න පරිදි මාගෙය ව්සා 
දැක්ම අව්යය  යනොයේ. එඳැිසන් ප්රව්ාහන  ව්ුහය  ය යරහි ඇති ඳලපෑම්  අඩු ව්ැදෙත් මක් දරයි. 
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10.4 ේපොදු ේස ාා සැපයීේ අදී ප ල ප්රේේය ට සිදුානය  ලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්රාය ඉාත් රීමේම, විදුලි  

සැපයීම, ආදි ) 
 

 

යයිත   අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය තුළ  ලාපව්ාහන පශාතියේ ව්ැඩිදියුණු කිරීමක්  සිදුයේ. ඳෑවුයම් 

ස්ථායී ාව් ව්ැඩිදියුණු කිරීම ස හා භූෙ   ල  ලය  ආරක්ෂි  සීමාව්න් දක්ව්ා පහ  යහළනු ඇ . එඳැිසන් 

භූෙ   ල  ලය  පහ  ව්ැටීම නිසා උේපත් ව්ල ිසයළීම සිදු ිසය හැකිය.ප්රයශයයේ සංචාරය අ රතුර, 
ප්රයශයයේ  ල ප්රභව්යන් යලස ප්රයශයයේ  න ාව් ිසසින් භාිස ා  රන ලද උේපත් කිහිපයක් නිරීක්ෂණය 
ය රිණි. ව්යාපිති ක්රියා ාර ම්  නිසා යමම දිය උේපත් සමහරක් ිසයලීම ඇතිිසය හැකිය. 

 

10.5 ඉදිරීමේ අ භූමි ට ආසන්නයා ාාස  කරනය ඉ ල  ා මධ්ය ායේ න් අතිවි   ැරී අාධ්ානය අ 
තත්ා න් (ඉ ළ  ෑවුම, ප ළ  ෑවුම, ප ළට  ලා  නය ආදි ) 

 

ඉදිකිරීම්  ටයුතු නිසා මහ න ආරක්ෂාව්, යබ්දය සහ  ම්පන ඳලපෑම් , යෙොඩනැගිලිව්ල සහ නිව්ාස ව්ල 
පැුම් ඇති වීයම් ඉහළ අව්ාානමක් පව්ීන. 
 

10.6 නයා  ස්ථානය ට අසලින්ම පිහිටා  ඇති ායාපාර, කිෂිකාර්මික බි අ ස  අේනයක් ස්ථානය  
 

 

යමම ස්ථානය ආසන්නයේ ව්යාපාර යහි,  ිෂි ාගමි  යහි යව්නත්  ටයුතු ස හා යයොදා ෙන්නා ස්ථාන 
යනොමැති ඳැිසන් සැලකිය යුතු ඳලපෑමක් යනොමැ  
 

10.7 නයා  ස්ථානය  අසල පිහිටා ඇති ායාපාර, කිෂිකාර්මික බි අ ස  අේනයක් ස්ථානය 
 

ව්යාපිති  ටයුතු DECMA හි මිශ්රණ   ටයුතු ස හා අගා ව්යයයන් ඳලපානු ඇ . නුහත් යම්  ව්න ිසට 

එම ඳලාොරය ක්රියාත්ම  යනොයේ. යමම ඳලාොරයේ යන්යත්රිප රණ  සහ අයනකුත් යටි ල පහසු ම් 

 ව්මත් යමම පරිශ්රයේ  පව්ීන. ඉදිකිරීම් යන්යත්රිප රණ ව්ලින් ව්ටිනා යන්යත්රිප රණව්ලට හානි ිසය 

හැකිය. ය ොන්ත්රාත් රුයේ  ශ්රම  ඳල ාය ිසසින් ව්ටිනා අම ර ය ොටස් යසොර ම්  ළ හැකිය. සමහර 

අව් ායයන් ව්ුහයන්  ස හා ස්ථිර යලස භාිස ා  ළ හැකිය. එඳැිසන් යමම ව්යාපිතිය යහේතුයව්න් ව්යාපාර  

ය යරහි ඇතිව්න ඳලපෑම් ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. අයනක් අ ට, අව්ම කිරීයම්  ටයුතු මගින් ඳලාොරයේ 

ක්රියා ාරිත්ව්ය   ව්දුරටත් පව්ත්ව්ායෙන යාම ස හා ඉඩම සුරක්ෂි  ව්නු  ඇ . යමම ව්යාපිතිය ස හා 
වවුන් ිසසින් ඉඩයම් ය ොටසක් ලඳා යදනු ඇති අ ර  ඳලාොරය ස හා ඉතිරි ප්රයශයය  භාිස ා  ළ හැකිය. 

 

10.8  ාැඩබිම තුලට සාමානයය  පුේ ලයින් ඇතුල් වීේ අ ේ ෝ  ර ා  මන් රීමේේ අ අායයතාා . 
 

ිසයයේෂයයන්ම මතුපිට  ාණු යෙොඩ නැගීම ව්ැනි යඳොයහි ව්යාපිති ව්ැඩ  ටයුතු ිසයාල ව්යයයන් 

යපෞශෙලි  ඉඩම් තුල පැතිර පව්ීන. නිව්ැසියන් සහි  නිව්ාස යමම ප්රයශයය තුළ පිහිටා ඇති ඳැිසන් 

ක්රියා ාරී යන්යත්රිප රණ, ව්ාහන, ිසදුලිය හා පුපුරණ ද්රව්ය භාිස යයන් හා ය ොන්ත්රාත් රුයේ  ශ්රම  
ඳල ායයන් ඳලපෑම් ඇති ිසය හැ . 

 

10.9  ේසෞඛය  ා ආරක්ෂාා පිිබ    ැටු - ේකොන්ත්රාත්කරුාන් ස  ා ස අමත ගිවිසු අ ඉක්මාා  නය 
විේය ෂිත H & S (ේසෞඛය  ා සුරක්ෂිතතා) ක්රමේේද න්  

 

යමම ව්ැඩ බිමට අදාළ ව්න යසෞඛය හා ආරක්ෂණ ෙැටු ෙත්  ල ඕනෑම නායයාම අව්ම කිරීයම් 
ස්ථානය ටම  යපොදු යේ. ESMF හීදී එව්න් යපොදු E සහ  HS ෙැටු සා ච්ඡා  ර ඇ . ඉදිකිරීම් ව්ැඩ 
බියමහි යසේව්  ආරක්ෂ  අව්යය ාව්යන් 2003 5: ආරක්ෂ  උප රණ සහ ඇඳුම් පන  යටයත් ව්ඩාත් 
ිසස් රාත්ම ව් දක්ව්ා ඇ .  
 

10.10 ළමා ශ්රම  ස   ල ත්කාමේ ේලස ශ්රම  ේ ොදා  ැනීම 
 

ව්ැඩ  රන  ත්ත්ව්යන් සහ ප්ර ා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්රයේ යේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනූව් ළමා ශ්රමය 
සහ ඳලහත් ාරී යලස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම සිසස් රාත්ම ව් දක්ව්ා ඇ . 
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11. ායාපිති  ක්රි ාත්මක රීමේම ස  ා අායය ානය අනුමැතීන් ස  විේරෝධ්තා ේනයොමැති  ා 
 

11.1 ායාපිති  ක්රි ාත්මක රීමේම 
 

i. දිස්ත්රික් යේ ම්  ාගයාලයේ අනුමැතිය 
 

දිස්ත්රික් යේ ම් ව්රයායේ අනුමැතිය ලඳා ෙැනීම ස හා දිස්ත් රික් සම්ඳන්ක් රණ  මිටුව්ට ේ යාපිති 
යයි නාව් ඉදිරිපත්  ළ යුතු අ ර, දිස්ත් රික් සම්ඳන්ක් රණ  මිටුව්ට පළායත් මහ ඇමතිව්රයා හා 

පාගය්ව් රුව්න්යේ ආය න ද සහභාගී ව්නු ඇ . PMU නිලාාරියා යමම ේ යාපිතිය ඉදිරිපත්  රනු ලඳන 

අ ර, ේ යාපිති ය ොරතුරු සහ පාරිසරි  හා සමා යීය ිසිසා ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටු සා ච්ඡා 
 රනු ඇ . යමම රැස්වීයමහි නිගයශයය ESMP ක් රියාත්ම  කිරීම ස හා සල ා ඳලනු ඇ . 
 

ii. සැලසුම්  මිටුයේ අනුමැතිය 
 

බුලත්ය ොුනපිටිය ප්රායශය ය සභායේ  යමයහයුම්  මිටුව් යව්තින්  ේ යාපිතිය  ස හා අනුමැතියය ලඳාෙ  
යුතුය 
 

11.2  භූමිේේ රජේේ ඉඩ අ ාල ායාපිති   ක්රි ාත්මක  රීමේම ස  ා ඉඩ අ අයිතිකරුාන් විසින්   
අනුමත රීමේම 

 

අදාළ ආය න නියයිත  යින් ව්න DECMA ව්යාපිතියේ ක්රියා ාරිත්ව්යක් යලස DECMA යපරා  මිශ්ර 
කිරීයම් යාන්ත්රණයක් සිදු යේ.  ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංිසාානයේ සහ DECMA අ ර සිදු ව්න 
ගිිසසුමක් ම   ඉඩම ස හා පිිසසීම , ඉදිකිරීම්  ටයුතු, ද්රව්ය  ඉව්ත් කිරීම (ෙස,් පස, පාෂාණ හා ෙේ බිම්), 
ඉදි කිරීම් ව්ුහයන්  සහ යමයහයුම් හා නඩත්තු  ටයුතු දිෙටම  රයෙන යාම සිදු  රනු ලඳයි. 
 

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

අනුමැති . 
  

i. ව්යාපිති භූමිය පරිසරයට සංයේදී ප්රයශය ව්ල  පිහිටා ඇති ඳැිසන් මායයම පරිසර අික ාරියේ 

අනුමැතිය අව්යය  යේ. (ක්රියාපටිපාටිය ස හා ඇුහණුම IV ඳලන්න) 

ii. යමම ප්රයශයයේ  ව්නජීවී සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව්  යට ට ආව්රණය යනොයේ නම් අනුමැතිය 

අව්යය  යනොයේ. ය යසේ යව් ත්, ව්න සත්ත්ව් හා යා  ආරක්ෂණ ආඥාපන  මගින් පාලනය ව්න 

යා  ිසයයේෂ  පා දැක්මට සිදුයේ නම් ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් අනුමැතිය අව්ය්ය යේ. 

 

11.4 ේානයත් අනුමැතීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනි මය සුන්බුන් ප්රව්ාහනය හා ඳැහැර කිරීම ස හා  ප්රායශය ය  භූ ිසදයා සක්ක්ෂණ 

හා ප ේ  ාගයංයයේ අනුමැතිය ලඳා ෙ  යුතුය. 

ii. ද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම ස හා අනුමැතිය - භූ ිසදයා හා ප ේ  ාගයංයයේ අනුමැතිය (අව්යය 

ව්න්යන් නම් පමණි). 

iii. අපද්රව්ය හා යා  ය ොටස් ඳැහැර කිරීම ස හා පාලින්ද නුව්ර  ප්රායශය ය  සභායේ අනුමැතිය ලඳා 

ෙ  යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීම ස හා අව්යය ස්ථාන ස හා ආරක්ෂ  අමා යාංයයේ දිස්ත්රික්  ාගයාලයයන් 

ප්රායශය ය යේ ම් ිසසින් අනුමැතිය ලඳා ෙ  යුතුය. 

v. ව්යාපිති  ටයුතු ස හා ිසදුලි ඳලය ලඳාෙැනීමට  ලං ා ිසදුලිඳල මණ්ඩලයේ ප්රායශය ය නිල 

නිලාාරී  තුමායෙන් අනුමැතිය  
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11.5 පුේ ලික ඉඩ අ හිමිකරුාන්ේ න් අනුමැති   ැනීම / විේරෝධ්තා ේනයොමැති  ා/ නීතයානුලවලා  ැඳුණු 

එකඟතාා න් 
 

යපෞශෙලි  ඉඩම් හිමියන් අ ර සහ ව්යාපිති ක්රියාත්ම  කිරීයම් අික ාරිය නී යානුලවල ඳැම්ම් ඇති 

ගිිසසුමක් අත්සන් කිරීම, ව්ුහයන්  ඉව්ත් කිරීම, ඉඩම් ස හා  ප්රයේයය වීම, ඉදිකිරීම්  ටයුතු සහ දිගු ාලීන 

නඩත්තු  ටයුතු ස හා යයදවීම පිිබඳ   අනුමැතිය ලඳා ෙැනීම ස හා නියමි   ාල සටහන 1 ව්ගුයේ දක්ව්ා 

ඇ . 

 

ව්ගුව් 1: අනුමැීනන් ලඳා ෙැනීම ස හා නියමි   ාල නියමය 

 

12. පාරිසරික  ා සමාජ කළමනයාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

නාය යායම් ඳලපෑම අව්ම කිරීමට  හා එය  ළමනා රණය කිරීමට  ිසයයේෂයයන්  හඳුනාෙත් අව්දානම් 
අංය ව්න 8 සහ 9  පාරිසරි  හා සමා   ළමනා රණ සැලැස්යම්  ිසයයේෂි  නිගයශය හා අව්යය ා  තුළ 
ඇතුළත්  ර ඇ .   
 

12.1 නයැාත පදිශචි රීමේේ අ ක්රි ාකාමේ සැලැස්ම. 
 

ව්යාපිති පාද   රෙත් නැව්  පදිංචි  කිරීමක් යනොමැති ඳැිසන් යමම ව්යාපිති ප්රයශයය  ස හා අදාළ 

යනොයේ 

 
 

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 

දිස්ත්රික් ේල්ක අ කාර් ාලේ න් 
අනුමැති  

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපිති සා ච්ඡාව් 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

  
 
 
 
 

      

සැලසු අ කමිටුේේ අනුමැති  

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපිති සා ච්ඡාව් 

අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

විදුලි  ල මණ්ඩලේේ  ා   රජේේ ඉඩ අ 
හිමි න්ේේ  අනුමැති  
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

ේානයත් අනුමැතීන් 
GSMB 
ආරක්ෂ  අමා යාංයය (අව්යය ාව්ය 
අනුව්) 

        

පුශෙලි  ඉඩම් අයිති රුව්න්යේ  
 ැමැත්  / ිසයරිා ා යනොමැති ඳව් 
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12.2 ජනයතාා ඉාත් රීමේම  
 

යමම ව්යාපිතිය ස හා අදාළ යනොයේ. 
 

12.3  ානි ට පත් ේභෞතික ාු  න් ,  ටිතල ප සුක අ ඉාත් රීමේම ස  ා ක්රි ා පටිපාටි  
 

අව්දානම් අව්ම කිරීයම් සැලසුම යටයත් යපර මිශ්ර කිරීයම් ව්ැඩබියම්  ටයුතු ස්ථිරව් යහි  ාව් ාලි ව් 
න ර කිරීම පිිබඳ ව් ප්රයේයයමන් සල ා ඳැලිය යුතුය. ඉඩම් අව්යය ාව් අනුව් ව්යාපිති සැලැස්ම හා 
ය ොරතුරු  DECMAහි   ළමනා ාරිත්ව්යට  දැනුම් දිය යුතුය (ඉදිකිරීම්  ටයුතු යහේතුයව්න් 
 ාව් ාලි ව්ද, හානිය අව්ම කිරීයම් ව්ුහාත්ම    ටයුතු යහේතුයව්න් ස්ථිරව් ද). ප්රමාණව්ත් ඉඩ පහසු ම් 
ඇති ඳැිසන් යන්යත්රිප රණ  ස්ථාපි   ළ හැකි ප්රයශයය අව්ම  රෙ  හැකි  ාගයයන් ව්ලින් ව්ැළකිය 
හැකිය. යාන්ත්රි   ප්රයශයය  ශ්රම ඳල ායට ඇතුු යනොවී ඉදිකිරීම් යන්යත්රිප රණ  ව්ලට හානි සිදුකිරීමට 
යනොහැකි ව්න පරිදි ආරක්ෂි  ව්ැටව්ේ සහි ව් ව්ැඩ ප්රයශයයයන් යව්න්  ළ යුතුය. යාන්ත්රි   ඳඩු ය ොෙ 
ව්යාපිතියේ  ටයුතු  ස හා භාර ෙැනීමට යපර DECMAහි  ළමනා රණය හා ගිිසසුම් ඇතිව් 
යන්යත්රිප රණ  සහ යටි ල පහසු ම් පිිබඳ   ක්යසේරුව් සමඟ ලඳා ෙ  යුතුය. යන්යත්රිප රණ  හා 
යන්යත්රිප රණ  ඇෙයීම් ක්රමයේදය  ව්යාපිති නිමවීයමන්පසු නැව්  සිදු  ළ යුතු අ ර, එම ස්ථානය 
පමණක් DECMA යව්  භාරදිය යුතුය. ඉ ා දුගලභ අව්ස්ථාව්න්හිදී යිබ පදිංචි  කිරීම් අව්යය ා  ඇති ිසය 
හැකිය. එව්ැනි  ත්ත්ව්යක් ඇති වුව්යහොත් එය DECMA  ළමනා රණයේ  සම්පූගණ අනුමැතිය සහි ව් 
ව්යාපිති පිරිව්ැයයන් සිදු  ළ යුතුය. PMU ිසසින් DECMA යව්  යමම ව්යාපිතිය පිිබඳ ව් අගථව්ත් 
උපයදස් ලඳා දීම යමම ව්යාපිති ස්ථානය ස හා දැඩි යලස නිගයශය  රනු ලැයබ්. 
 

12.4 ායාපිති  ේ  තුේාන්  ානි ට පත් ේභෞතික ාු  න්/ භාවිත න් සද ා ාන්දි ල දීේ අ ක්රි ා 

පටිපාටි  
 

DECMAට අයත් මිශ්රණ යන්ත්රයට හානි සිදුිසය හැකි අ ර එයමන්ම භූ  ම්පන නිසා යහි භූෙ   ල  ල 
නිසා ඉහල ඳෑවුයම් නිව්ාස ව්ලට අනතුරු සිදුිසය හැකිය. 
 

12.5 ප ත ස  න් ක්ේෂ ත්ර ස  ා ම ජනයතාා දැනුාත් රීමේේ අ ාැඩසට න් ක්රි ාත්මක කල යුතු  
 

යමම  ව්යාපිතිය නිව්ාස සහි  ඉඩම් තුල සිදුව්න ඳැිසන් ව්යාපිතිය ටයුතු පිිබඳදව් සමා ය ිසයයේෂ 
දැනුමව්ත් කිරීමක්  ළ යුතුයි.  නාව්ාස අසල ඉදිකිරීම්  ටයුතු ව්ලදී ඇති ව්න යපොදු ෙැටු ව්යයයන් , 
ලිංගි  අපයයි න, ළමා අපයයි නයන්, යනොදන්නා ඳාහිර ශ්රම  ඳල ායයන් යශපල ආරක්ෂා කිරීම 
පිිබඳ  දැනුව්ත්  ල යුතුය .යපොදු නාන  ාමර ව්ැනි යපොදු සම්පත් යඳදාහදා ෙැනීම ව්ැනි  ටයුතු ව්ලදී  
ිසචක්ෂණය ලී දැනුව්ත් ඳව්ක් තිබිය යුතුය. 
 
 ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංිසාානය පූගව් අනතුරු ඇඟවීම් සහ  ාව් ාලි  ඉව්ත්කිරීම්  ටයුතු 
ව්ලදී ප්රතිචාර දැක්වීම පිිබඳ ව් ප්ර ා දැනුව්ත් කිරීම නිගයශය  රනු ලැයබ්. 
   

12.6 සැලසු අ මත පදනය අ වූ පාරිසරික  /කළමනයාකරණ ක්ර ේේද න් සලකා  ැලීම. 
 

පරිසර හි  ාක් හා සමාජීය ව්යයයන් සැලකිය යුතු සැලසුම් රණය සල ා ඳැලීයමන් පසු ආපදාව් අව්ම 
කිරීයම් ක්රියා ාර ම් නිගමාණය කිරීයම්දී  පහ  දක්ව්ා ඇති  රුණු සල ා ඳැලිය යුතු ය. 
 

ාගුා 2: සැලසු අකරණ  අදි ර න්හිදී පරිසර  ා සමාජ  පිිබ    සලකා  ැලී අ 

අංෙය 
යමම ව්යාපිති ප්රයශයය ස හා 

සල ා ඳැලීම ස හා 

නිගයශශි  ම්ටටම 
i. ස්ාාභාවික ස අපත් කළමනයාකරණ  ස  ස අපත් ප්රයස්ත ේලස සැලසු අ 

කරණ  
 නාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ යා  ිසයයේෂයන් ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම ස හා ව්න 

ව්යාපිති ිසයයේෂි  සැලසුම් සැලකිේලට ෙ  යුතුය. ව්ැදෙත් යා  ිසයයේෂ 

 
අික 



14 

ව්ික්ෂල ා අව්රණය සමෙ ඳැම් ඇත්නම්,  යා  සංරක්ෂණය  ස හා  

ප්රමාණව්ත් අව්ාානයක් යයොුහ  ළ යුතුය 

ii .ාාසස්ථානය ස අ න්ධ්තා ස  සත්ත්ා මශේපත් 
ස්ථිර ඉදිකිරීම්  ස හා  යහි ව්යාපිතියට පිිසසීමට යහි ෙැඹුරු  ානු පශාති 
ආදිය ස හා යහි  ිසයාල ව්යයයන් ව්නාන් ර ය ොටස් ඉව්ත් කිරීම්ට 
සිදුව්න්යන් නම් සැලසුම් තුළ සත්ව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්ඳන්ා ා 
යනොබියදන යලස  සත්ව් මංයපත් ව්ික්යල ා ීනරු ආදිය ඇතුළත් ිසය යුතුය. 

 

 

ඉහළ 

iii. ජල ස අපත් සශරක්ෂණ  

යමයට පිෂ්ඨය හා උප පිෂඨ්ය යන යද ම  ලය ලඳා ෙැනීම අඩංගුයේ. 

ලඳාෙත්  ලය සායේක්ෂ ව්යයයන් යහො   ත්ත්ව්යේ පව්ීන නම් යහොඳින් 

සැලසුම්  ර යමම  ලය යා  ව්ලට සහ අසේව්ැසි ප්ර  ාව්යේ පානීය සහ 

අයනකුත්  ල අව්යය ා ස හා ලඳා දිය යුතුය. 

 
අික 

iv. ජල සැපයු අ අාහිර වීම 

අව්ම කිරීයම්  ඳෑවුයම්  ල සැපයුම් සිදු ව්න්යන්  නි  නිව් ලඳා ෙන්නා 
 ල මූලාශ්ර  ව්ලිනි. එඳැිසන් ව්යාපිති  ටයුතු යහේතුයව්න් යමම  ල ප්රභව් 
ව්ලට දැඩි ඳලපෑමක් එේල වීමට හැකියාව් ඇ  .යමම ප්රභව්  ිසයලීම අව්ම 
 ර ෙැනීම සහති  කිරීම් ස හා ප්රයස්    ල  ලයක්  සැදීම  සල ා 
ඳැලීම ස හා දැඩි යලස යර මදාරු  රනු ලැයබ් උේපත්ව්ල ිසයළීයාම 
අයේක්ෂා  රනු ලඳයි නම් ප්ර ාව්  ස හා ිස ේප  ල මූලාශ්රයක් 
නිගමාණය  ළ යුතුය.  i) ෙඳඩා පශාති 
ii)  ලය නිස්සාරණ මාගෙ ii) යව්නත් ප්රභව්යකින් ස්ථිර ිස ේප සැපයුම් 
සැපයීම. 

  
අික 

v . ස්ාභාා  ේසෞන්දර් ාත්මකා   ැලේපනය සැලසු අ සලකා  ැලීම 

යසෞන්දගයාත්ම  සංයේදී පරිසර නිගමාණයේදී ස්ව්භාිස  පරිසරය හා 
සං ලණය ව්න එයමන්ම දියය අව්ම ව්න යලස ව්යහයන් සැලසුම් කිරීමට 
සැලකිලිමත් ිසය යුතුය. ඒ ස හා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන් නිගමාණය කිරීම ස හා 
භූ දගයන ෙිහ නිගමාණ ශිේපීන්යේ යසේව්ය ව්ැදෙත් යේ. 

 

මායම  

vi .  රිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා  ැලීම 

පරිසර හි  ාමි සංයේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් යඳොයහොමයක් 

සිදු  රනු ලඳන ඳැිසන්, පරිසර හි  ාක් හරි   සැලසු අ  ැනය 
සැලකිලිමත් ිසම ව්ඩාත් උචි  ය. උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය 

ස හා යශය ය ව්ික්ෂල ා ිසයයේෂ භාිස ා කිරීම, පරිසරයේ ිසිසාත්ව්ය 
පව්ත්ව්ා ෙැනීමට ිසයයේෂ යා  සංයයි නයන් යයොදා ෙැනීම. 
ඉදිකිරීයම්දී  ැණීම් ස හා යයොදා ෙන්නා අුහද්රව්ය භාිස ා කිරීයම්දී  
ිසභව්ාත්ම ව් ආක්රමණය ලී ිසයයේෂයන් ඇතුළත් කිරීයමන්  ව්ැළැකීම. 
 

 

 

 
අික 

vii . ේස ාකයින් / මගීන් ස  ප්රජා ආරක්ෂාා 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු ිසය හැකි අ ර 

 ම් රුව්න්ට සහ මගීන්ට අන් රා ාරී ිසය හැකිය. එඳැිසන්  තට්ටු, 

ආරක්ෂි  දැේ ව්ැනි සැලසුම්  ළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිේලට ෙ  

යුතුය. 

ව්යාපිතියේ ිසයයේෂ 

අව්යය ා  ඇෙයීමකින් 

පසු සල ා ඳැලිය යුතුය 

viii. පාශශු ඛාදනය  පාලනය  ස  ා ානය ක්රි ාමාර්  න්  

 ල අපව්හන  ළමනා රණය තුලදී,  ලය යඳික්කු හරහා නි ර අසළ 
ප්රව්ාහව්ලට යෙන යනු ලැයබ්. ව්ැසි  ාලව්ලදී යමම  ලාපව්හනයයහි  
 ලා එේ අ ේේ   සැලකිය යුතු යලස ඉහළ  ා  හැකි අ ර යමමගින් ඇළ 

පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය ිසය හැ . එඳැිසන් සැලසු අ කිරීයම්දී අික  
 ලාාරාව්න් ස්ව්භාිස   ල මාගෙ ව්ලට යේෙයයන් ෙලායාම අව්ම කිරීම 

 

 

ඉහළ 
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12.7 ඉදිරීමේ අ අදි ර අතරතුර  ලපෑ අ අාම රීමේම 
 

12.7.1 ඉදිරීමේ අ අදි ර තුළ ේකොන්තාත්කරුාන්ේේ පාරිසරික  ා සමාජ කළමනයාකරණ අනුලවල වීම 
ස  ා ානය ප්රමිතීන් 

 

පාරිසරි  සහ සමාජීය ඳලපෑම් අව්ම කිරීයම් හා  ළමනා රණය කිරීයම්  ක්රියාමාගෙ, සාමානයයයන් සියලු 
නායයාම අව්ම කිරීයම් ව්ැඩබිම් ස හා යපොදු යේ. යමම ඳලපෑම් යඳොයහි දුරට ඉදිකිරීම් අව්ිකයේ සිදුව්න 
ක්රියාව්න් හා සම්ඳන්ා යේ. එඳැිසන් යමම ඳලපෑම් අව්ම කිරීම ඉදිකිරීම් ය ොන්ත්රාත් රුයේ යුතු මකි. 
ඉදිකිරීම් යුය ොන් ාත් රුයුේ ලංසු යේඛයනේ ඇතුළත් කිරීම ස හා “පාරිසරි  හා සමා  සහ යසෞඛ්ය 
සහ ආරක්ෂණ (ES & HS)  ළමණා රණ  ටයුතු ව්ලට අනුලවලව් ඉදිකිරීම් අව්ිකයේදී 
ය ොන් ාත් රුව්න්යේ  අව්යය ාව්ය” නමින් යේඛනයක්  ා.යෙො.ප. ස. මගින් ස ස්  රව්ා ඇ . යමම 
ව්ැඩබිම ස හා අනූලවල ාව්යේ ප්රමාණය දක්ව්මි ප්රාාන ය ොටස් පහ  දක්ව්ා ඇ . ිසස් ර ස හා ඉදිකිරීම් 
ය ොන්ත්රාත් රුව්න් ස හා ව්න ESMP යව්  යයොුහ  ළ යුතුය. 
ය ොන්ත්රාත් රු ිසසින් ඉදිරිපත්  රන ලද ඉේලුම්ප  තුළ වුනයේ නිපුණ ා පිිබඳ  අදාළ යේඛන සමඟ 
ක්රියාත්ම  කිරීමට ඳලායපොයරොත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිිබයව්ළ යයොුහ  රනු ඇ . ESMP ස හා ව්න 
පිරිව්ැය යව්නම යෙවුම් අයි මයක් යලස දැක්ිසය යුතුය. ය ිරාෙත් ඉදිකිරීම් ය ොන්ත්රාත් රු ිසසින් 
පාරිසරි  සහ සමා   ළමනා රණ ක්රම පිලිඳ  ප්ර ායයක් ඉදිරිපත්  ළ යුතු අ ර එය PMU ඒ  ය 
මගින් අනුම  කිරීමට නියමි ය. 

 

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුලවල වීම ස හා ය ොන්ත්රාත් රුයේ අව්යය ාව්  
 

ස හා ඳාා යන් ප්රමාණව්ත් යලස යයොදා ෙැනීමට සැලකිලිමත් ිසය 
යුතුය. ව්යාපිති ප්රයශයය ආසන්නයේ ඇල මාගෙ සහ යඳික්කු තියබ් නම් 
ඉහ   රුණු යමම සැලැසය්මහි අඩංගු අංෙයක් ිසය යුතුය. ඳෑවුයම් ඇති 
 ලය  ස්ව්ාභාිස  ාාරාව්න් වස්යසේ  ඳෑවුයම්  පහල  ප්රයශයය තුල ෙලා 
යයි. 

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

අව්ම කිරීයම්  ාගයේදී   ලාපව්හන  ළමණා රණය ස හා ගුරුත්ව්  ාණු 
ව්ැනි ඳාහිර ශිේප ක්රම සල ා ඳැලිය යුතුය.  ාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම 
ස හා නිව්ැරදි පයිේප ිසෂ් ම්භය, සිදුරු සහි   ව්යන් සහ රවුම් ය ිණ 
නිව්ැරදිව් සල ා ඳැලිය යුතුය.  ානු  ලය ස්ව්ාභාිස  දහරාව්න්ට එ තු 
 රවීමට අයේක්ෂා  රන්යන් නම්, ඛාදනයට වයරොත්තු යදන, යරොන් මඩ 
රදව්ා ෙැනීයම් පශාති ආදී යනොයයක් නඩත්තු ේයුහ සහ යමිස් ර සැලසුම් 
 ළ යුතුය. 
අික   ාලපරිච්යේදයක් තුල යශය ය  ාලගුණි   ත්ත්ව්යන්ට වයරොත්තු යදන පරිදි 
ව්ුහයන් ස හා භාිස ා  රන ද්රව්ය ප්රයේයයමන් ය ිරා ෙ  යුතුය. ව්ායන් ව්ූහයන් 
භාිස ා කිරීයම්දී  ිසයයේෂයයන් ිසඛාදන ව්ැලකීයම්  ාක්ෂණි  ක්රම සැලසුම්  ළ යුතු 
අ ර සියුම් යරොන්මඩ උප නළ මාගෙ ව්ලට  ාන්දු වීම ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙ  

යුතුය.   

අික 

ේ ොමු අශක . ඉඳිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ට  ESMP 
අයිතම  අදාල  ායාපිති ට 

2002 පාරිසරික  ා සමාජ අධීක්ෂණ  

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙඳඩා කිරීම  අදාළ යේ 

2002.2 2) යබ්ද හා  ම්පන අදාළ යේ ( ඉහල ඳැවුයම් 
ඇති නිව්ාස ) 
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2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි සිදුවීම  

 
අතියයින්ම ාැද ත් (  ඉහල 
ඳැවුයම් ඇති නිව්ාස ) 

2002.2 4) අපද්රව්ය ඳැහැර කිරීම අදාළ යේ 

2002.2 5)  සළ ඳැහැර කිරීම අතියයින්ම ාැද ත් ( නිව්ාස ) 

2002.2 6) දූිසලි පාලනය අතියයින්ම ාැද ත් (  නිව්ාස ) 
2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 

ප්රව්ාහනයකිරීම 
අදාළ යේ 

2002.2 8)  ලය අතියයින්ම ාැද ත් (  නිව්ාස ) 
2002.2 9) යා  හා සත්ව් ිසයයේෂ අදාළ යේ 

2002.2 10) යභෞති  හා සංස් ිති  සම්පත් අදාළ යනොයේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ යේ 

2002.2 12) පස දූෂණය වීම අදාළ යේ 

2002.2 13) යපොයළොව් ලඳාෙැනීම අදාළ යේ 

2002.2 14) ෙේව්ල යමයහයුම් අදාළ යනොයේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්යත්රිප රණ නඩත්තුව් 
(දූෂණය) 

අදාළ යේ 

2002.2 16) මහ න ාව්ට ව්න ඳාාා අතියයින්ම ාැද ත් (  නිව්ාස ) 

2002.2 17) උපයයිගි ා හා මාගෙ පහසු ම් අදාළ යේ ( මාගෙ /  නිව්ාස ) 

2002.2 18) 
 
 

දිෂ්ය පරිසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම 
 

අතියයින්ම ාැද ත් ( 
යසෞන්දගයාත්ම ව් සංයේදී 
මාගෙ ය ොටස ) 

2002.5. පාරිසරික අධීක්ෂණ  මූලි  සක්ක්ෂණ (ව්ා ය,  ලය, 
යබ්දය,  ම්පන,  ඉරි ැලීම් 
සක්ක්ෂණ) 

ායාපිති ිසයයේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොුහ  රන්න 

ඉදි කිරීම් අ රතුර සක්ක්ෂණ (ව්ා ය, 
 ලය, යබ්ද,  ම්පන, ඉරි  ැලීම් 
සක්ක්ෂණ) 

ායාපිති ිසයයේෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයොුහ  රන්න 

යමයහයුම් අදියර තුළ සක්ක්ෂණ ිස ේප 
ව්ාග ා කිරීම සහ ව්ාග ා 
පව්ත්ව්ායෙන යාම 

අදාළ යේ 

2003. ව්ැඩ ය ොන්යශසි සහ ප්ර ා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් (පාසේ සිසුන් ස හා) 

2003.2 ආරක්ෂාව් සංිසාානය හා 
සන්නියේදනය 

අතියයින්ම ාැද ත් 
(අනාරක්ෂි  ඳෑවුම් / මගීන් / 
යන්ත්යරිප රණ 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා ඳලකිරීම අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.4 ආරක්ෂ  ව්ාග ා සහ අනතුරු පිිබඳ  
දැනුම් දීම 

අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.5 ආරක්ෂ  උප රණ සහ ඇඳුම් 
පැළඳුම් 

අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.7 ප්රථමාාාර පහසු ම් අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.8 යසෞඛය  හා ආරක්ෂාව් පිිබඳ  
ය ොරතුරු සහ පුුනණුව් 

අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.9 ඳලාොර උප රණ හා සුදුසු ම් ලත් 
නිලාාරීන් 

අදාළ යේ 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපිති ස්ථානය ට අදාළ යපොදු එ ක් යලස ව්යාපිති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතියයින්ම ාැද ත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නියච්ි  ව්ම ක්රියාත්ම  ව්න පරිදි පාරිසරි  ක්රමයේදයන් ස ස් 
කිරීම ස හා ය ොන්ත්රාත් රු ිසයයේෂ අව්ාානය යයොුහ  ළ යුතුය. 
ඇතැ අ විට අදාල ේේ: ව්යාපිති ක්රියාත්ම  කිරීයම්දී අදාළ ව්යිපිති ස්ථානයට පිිසයසන ිසට යමම ESMP 
ක්රියාත්ම   රනු ලැයබ් 
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12.7.2 ස්ථානී   ානි අාම රීමේම 
 

පහ  ස හන් පරිදි ඉදිකිරීම්  ාලය තුළ ව්යාපිතිය ක්රියාත්ම   කිරීමට අයේක්ෂි  හානි අව්ම කිරීයම් 
පියව්රයන්. 

 

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම ස හා ෙනුලඳන පියව්ර 

. 

අදාළ ේනයොේේ: ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ ය ොන්යශසි යටයත් යමම ව්යාපිති ස්ථානයට අදාළ ිසය යනොහැ  
විකල්ප: අව්යය ව්න්යන් නම් පමණි 
ස්ථානී  විේය ෂිත නිමේක්ෂණ සැලැස්මක්: ය ොන්ත්රාත් රුව්න් ිසසින් ස හන්  ර ඇති අක්ක්ෂණ අව්යය ා ව්ලට 
අම රව් ස්ථානී  ිසයයේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි ස හන් පරිදි ය ොන්ත්රාත් රු ිසසින් අක්ක්ෂණය කිරීම ස හා 
ඳැම් සිටී. 
ේ ොමු රීමේම: ය ොන්ත්රාත් රුව්න් ESMP ක්රියාත්ම  කිරීම ස හා ඳැදී සිටී. 

 
     හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය  

ව්යාපිති 
ක්රියාත්ම  කිරීයම් 

අදියර 

ව්ෙකීම් 

  

i . ඉදි රීමේම කාල  තුළ ඛාදනයේ න්  සිදුානය   ලපෑම අාම රීමේම 
ව්ැසි  ාලව්ලදී ව්ැඩබිම ඉව්ත් කිරීම , ඳෑවුයම් හැඩය යව්නස් කිරීම , 
සුන්බුන් ඉව්ත් කිරීම ආදිය කිරීමට නිගයශය  රනු ලැයබ්. එඳැිසන් 
ිසයිබ  ාලයේදී  ඉහළ ඳෑවුයම් අව්දානම අව්ම කිරීයම්  ටයුතු සිදු 
කිරීම අව්යයයයන්  ලයුතු යදයක් අ ර එමගින් ව්ැසි සමයේදී 
එව්ැනි ක්රියා ව්ළක්ව්ා ෙ  හැකිය. යමය ව්යාපිති සැලසුම් කිරීයම් 
අදියයග දී සල ා ඳැලිය යුතුය. 
 

 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

ii . ආක්රමණික විේය ෂ 
 යා මය ඛාදන පාලනය කිරීයම් ව්ුහයක් භාිස ා කිරීයම්දී 
ආක්රමණය ලී යා  ිසයයේෂයන්  මෙ හැරිය යුතුය. එම ප්රයශයයේ  
යශය ය යා  ව්ික්යල ා පාලනය ස හා ය ිරා ෙ  යුතුය. 
ව්ික්යල ා පාලන ක්රම ස හා යයොදා ෙන්නා යා  ිසයයේෂයන්ට 
ව්නජීවී සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයේ අනුමැතිය අව්යය යේ.  
අව්යය ාව්ය පිිබඳ ව්  ලින් දැනුම් දීයමන් යා  
යදපාගය ම්න්තුයේ  පැල  ව්ාන් ව්ලින් පැලෑටි පාලනය ස හා යා  
පැල ලඳා ෙ  හැකිය. 

  

ඉදිරීමේ අ ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

iii. ක අපනය  ලපෑ අ 

පැරණි ිසහාර යෙොඩනැඟිලි ව්ලට හානි වීම ව්ැළැක්වීමට ිසයයේෂි  සීමාව්න් 
තුළ  ම්පන උත්පාදන ක්රියා ාර ම් සිදු  ළ යුතුය. යමම යෙොඩනැඟිලි 
ව්ල ඉරි ැලීම්  ඉදි කිරීමට යපර, ඉදිකිරීම් අ රතුර සහ ඉන් පසුව් 
නිරීක්ෂණය  ළ යුතුය. යෙොඩනැගිලිව්ල සිදුව්න ඉදිකිරීම් හානි යහේතු / 
ඉරි ැලීම් නම් සුදුසු පරිදි ව්න්දි ලඳා ෙ  යුතුය 
ඉහල  ල  ලය  නිසා  ඉහල ඳෑවුයම්  ඉරි  ැලීම් ව්ලට  ලක්වූ නිව්ාස 
හා යෙොඩනැගිලි තිබීම යහේතුයව්න් උප පිෂ්ඨ ව්ල   ලාපව්හන 
පශාතිය ක්රියාත්ම  කිරීම ප්රයේයයමන්  ළ යුතු ය. එයසේ 
යනොවුණයහොත් එහි ප්රතිඵලයක් ව්යයයන් නිව්ාසව්ල  නාව්ාස සහ 
ව්ුහාත්ම  ිසරූපණ (ඉරි ැලීම්) සිදුිසය හැ . 

 

ඉදිරීමේ අ ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 
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iv . ඉදිරීමේ අ අපද්රාය  ැ ැර රීමේම 
ඉදිකිරීම්  සළ ඳැහැර කිරීම සම්ඳන්ායයන් ය ොන්ත්රාත් රු 
ිසයයේෂ අව්ාානය යයොුහ  ළ යුතුය. එව්ැනි අපද්රව්ය  නනය වූ ිසට  
PMU ිසසින් අනුම  ක්රමයේදයන් අනුව් යසේදී යාම් ව්ලට ලක් 
යනොව්න පරිදි ෙඳඩා  ර ඉව්ත්  ල යුතුය. කිසිදු  ත්ව්යක් යටයත් 
වුව්ත්  ඉදිකිරීම  අපද්රව්ය  ආසන්නයේ පිහිටි ඇල යදොල ට යහි 
ෙංො  ලාපයන්ට ඳැහැර යනො ළ යුතුය. 
 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

  

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

v . දූවිලි  ස  දුවිලි ආාරණ  

අික  දූිසලි යහි ව්ායු උත්පාදන ක්රියා ාර ම් අයේක්ෂා  ළයහොත් 
ිසයයේෂ ආව්රණ භාිස ා  ළ යුතුය 
 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

vi . ඉදිරීමේ අ ස  ා ජල  භාවිත  

ඉදිකිරීම් ස හා  ලය ලඳා ෙ  යුත්යත් අනුම  ස්ථාන ව්ලින් 
පමණි 
 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

vii . ේස ාක ේසෞඛය  ා ආරක්ෂාා 

i. ව්ැඩබියම්දී යසේව් යින්ට අව්දානම්  ත්ත්ව්යන් යටයත් 
ව්ැඩ  ළ යුතු ඳැිසන්, "යසේව්ා ය ොන්යශසි සහ ප්ර ා 
යසෞඛය හා ආරක්ෂාව්" යටයත් 2003 ඛණ්ඩයේ ESMP 
ම  ය ොන්ත්රාත් රුව්න්යේ ව්ෙකීම යටයත් ලඳා දී ඇති 
නිගයශය ක්රියාත්ම  කිරීම අ යව්යය  යේ. යමම 
නිගයශයයන් නිසි සංිසාානයක් සහ ආරක්ෂ  නිරීක්ෂණ 
ක්රමයක් තුළ අනුෙමනය  ළ යුතුය.  

ii. ව්ැසි සමයේ අස්ථාව්ර ඳෑවුම් ම  ව්ැඩ් කිරීම් ඉ ා අව්දානම් 
ඳැිසන් ව්ැසි  ාලයේ ායාපිති  ටයුතු සිදු සිදු කිරීම 
අත්හිටුවීම්ට වීමට  ටයුතු  ළ යුතුය.  

iii.  ම් රුව්න්යේ හා ප්ර ාව්යේ ආරක්ෂාව් ස හා උසස්  ත්ව්යේ 
අනතුරු ඇඟවීයම් පශාතියක් සහ පූගණ  ාලීන ුහර ාව්ේ 
යයොදාෙැනීමයයොදාෙැනීමට  රයේ නිගයශය ය ොට ඇ . 

iv. යසේව් යින් ස හා සනීපාරක්ෂ  පහසු ම් සපයා දිය යුතු 
අ ර, සනීපාරක්ෂ  අපද්රව්ය නිසි යලස ඳැහැර  ළ යුතුය. 

v. සගප දෂ්ට කිරිම් ෙැන ශ්රම ඳල ාය යහොඳින් දැනුව්ත් ිසය 
යුතුය. සගප දෂ්ට කිරිම් දැනුව්ත් කිරීයම් යපිස්ටග, හදිසි 
යරිහේෙ  කිරීයම් ව්ැඩපිිබයව්ලව්ේ ස හා යපර සැලසුම් 
ස ස්  ළ යුතුය. 

vi.  ිසදුලිඳල  ම්පනයන්යෙන් ළමයින්ට ඇතිව්න අනතුරු 
ව්ැළැක්වීම සහති  කිරීම ස හා PMU ිසසින් අනුම   ර 
ඇති ිසදුලි රැහැන් පශාති හා පිට ට  ැබීයම් සුදුසු 
ආරක්ෂ  පියව්රයන් අනුෙමනය  ළ යුතුය. 

 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

viii. ඉදිරීමේ අ ක අකරුාන් ස  ම ජනයතාා අතර  ැටු අ 

කළමනයාකරණ  රීමේම. 

පහ  ස හන් නිගයශශි   ම  ව්යාපිති  ළමනා රණ 
ඒ  ය ිසසින්  ම් රුව්න් හා ඳැතිමතුන් අ ර ඇතිිසය 
හැකි ෙැටු නිසියලස  ළමනා රණය පිිබඳ ව් 
ය ොන්ත්රාත් රු දැනුව්ත්  ළ යුතුය 

 

 නිසි දැනුව්ත් කිරීම්, ආචාර ාගම පශාතිය පිිබඳ  
අායාපනය, අක්ක්ෂණය සහ දඩුව්ම් පැමිණවීම  
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12.8 . ායිපිති ස්ථානය  අධීක්ෂණ  රීමේම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  ස හන් අක්ක්ෂණ සැලැස්ම නිගයශය  ර ඇ .ක්ට අම රව් ඉදිකිරීම් ඉංත යන්රු 
ිසසින් ය ොන්ත්රාත් රුව්න්යේ  ව්ෙකීම පිිබඳ  ස හන්  ළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය ද ක්රියාත්ම  
 ළ යුතුය. 
 

ව්ගුව් 5: පාරිසරි  හා සමා  අක්ක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අායයතා පරාමිතීන් පරික්ෂා කලයුතු  ාාර  නයනය 

මූලි  නිරීක්ෂණ  ලයේ ගුණාත්ම භාව්ය 
අික අව්දානම් නියව්ස් ව්ල යපර සූතචි ය 
පරීක්ෂා කිරීම 

එක් ව්රක් * 
එක් ව්රක් * 
එක් ව්රක් * 
එක් ව්රක් * 

 අයනකුත් ප්රයශයව් ව්ලින් සීමා වී ඇති ව්යාපිති   ලාපය 
නිගණය කිරීම. 

 නිසි අව්සරයකින් ය ොරව් නිව්ාස ව්ලට අයත්  ල ුහලාශ්ර  
ව්ලින්  ලය ලඳාෙැනීමට හැකියාව් යනොමැ . 

 නිව්ාස ව්ලට අයත් සනීපාරක්ෂ  පහසු ම් භාිස ා 
කිරීමට  යසේව් යන්ට අව්සර යනොමැ  එඳැිසන් ව්යාපිති 
ස්ථානයේ සනීපාරක්ෂ  සහ පහසු ම් යසේව් යන් යව්  
සලසා දිය යුතුය. 

 ය ොන්ත්රාත් රු ිසසින් කිසිදු  ායාපිති  ටයුත් ක් ස හා 
ළමා  ශ්රමය යයොදා යනොෙ  යුතුය (සිජුව් යහි ව්ක්රව්) 

 අනතුරු ිසය හැකි අව්දානම ඉ ා ඉහළ ඳැිසන් 
යන්යත්රිප රණ  ක්රියාකිරීයම්දී ඳර යන්යත්රිප රණ 
ක්රියා රුව්න් අතියය පරීක්ෂා ාරී ිසය යුතුය . 

 ව්ාහන නැව්ැත්වීම හා ෙඳඩා කිරීම PMU ිසසින් අනුම  
ස්ථාන ව්ල  පමනක්  සිදු  ළ යුතුය. 

 ශ්රම ඳල ායේ හැසිරීම අක්ක්ෂණය කිරීම ස හා 
සුපරීක්ෂා ාරී ක්රමයක් ඇති කිරීම. ඉදිකිරීම්  ටයුතු 
අ රතුරදී ව්ගානය ව්න ඕනෑම ආරවුලක් ව්හාම ිසසම්මට  
 ටයුතු කිරීම. 

 මත්පැන්,දුම් බිම, යනොයහොබිනා යඝිෂා ාරී 
හැසිරීම්, ාන් ාව්න් අපයයි නයට ලක් කිරිම  යන 
යමම  ාරණා  ය යරහි දැඩි  සැලකිේලක් දැක්ිසය යුතුය 

ix . ාැඩ කරනය ේේලාාන් 
ඉදිකිරීම්  ටයුතු දිව්ා  ාලයට පමණක් සීමා ිසය යුතුය. ආරක්ෂි  
ෙැටලු හා යබ්දය හා  ම්පනය  ව්ලින් ව්නජීිසන්ට ව්න ඳලපෑම  
නිසා කිසිම යහේතුව්ක් ම  ප.ව්.6 න් පසු ව්ැඩ කිරීම නිගයශය 
යනො රයි 

 

ඉදිරීමේ අ ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු   

x . ප්රජාාට ස්ථානය ට  ඇතුු වීමට ේ ෝ  ර ා  මන් රීමේම අායය 

වීම   
ය ොන්ත්රාත් රුයේ පූගණ  ාලීන ුහර රුයේ සුපරීක්ෂා ාරීත්ව්ය, 
දැනුව්ත් කිරීයම් සහ අනතුරු ඇඟවීම් පුව්රු  මගින් ව්ැඩබිමට  
සිදුිසය හැකි අනව්සර ප්රයේයයන් ව්ැළැක්ිසය යුතුය. 
 

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

xi . දිෂය දූෂණ   
දිෂය දූෂණය අව්ම කිරීම ස හා යහො  ෙිහපාලනයක් පව්ත්ව්ා ෙ  
යුතු ය   

ස්ථානය සකස් 

රීමේම ස  

ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

ේකොන්ත්රාත්කරු 
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භූමි  ම්පන 
පසුබිම් යබ්දය මැනීම 
ව්ායු  ත්ත්ව් අංශු, 

එක් ව්රක් * 

ඉදිකිරීම් අ රතුර  ල ගුණාත්ම භාව්ය ඳෑවුම්  ැණීම්ව්ලදී(සෑම 
මාසය ම) * 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  නිව්ාස පිිබඳ  
අත්දැකීම් පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදි කිරීම තුළ සැලකිය යුතු 
ිසස්ථාපන පව්ීන නම් ** 

භූමි  ම්පන  ැණීම් යන්යත්රිප රණ, පිපිරවීම, 
යහි භූ  ම්පන  නනය  රන ඕනෑම 
ක්රියාව්  දී * 

ඉදිකිරීම් යබ්දය අික  යඝිෂා ාරී අව්ස්ථාව්ලදී 
මාසය ට ව්රක් * 

ව්ායු ගුණාත්ම  අංශු මස ට ව්රක් * 

ව්ායු ිසයමිචනය අදාළ සියලු යන්යත්රිප රණ / ව්ාහන ක්රියාත්ම  ව්න පරිදි ිසයමිචන පාලන 
පරීක්ෂණ සහති ය තිබිය යුතුය - උපයශය යායේ ව්යාපිති ස්ථානයES 
ිසසින් පරීක්ෂා  ළ යුතුය 

නිරීක්ෂණ ආය නය ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය  හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිීනන් අායනය සදහා 
මායයම පරිසර අික ාරියේ ලියාපදිංචි  ස්ව්ාක්න නිරීක්ෂණ ආය නයක් 
යයොදා ෙ  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින් ඉරි ැලීම් සක්ක්ෂණය පැව්ැත්ිසය 
යුතුය 
 

අව්යය ා ව්ාග ා කිරීම  ශ ා ජල ගුණාත්ම  - මධ්ය ම පරිසර අධිකාරි  විසින් ප්රකාය ට පත් 
කරනය ලද පාරිසරික ජල තත්ත්ා ප්රමිතීන් සම  සැසීම, 2017 
ඉ ල අාදානයමක් සහිත ේ ොඩනයැඟිලිාල ඉරිතැලී අ සමීක්ෂණ   - ාිත්තිම  
ාාර්තාාක් 
 න්ේත්රෝපකරණ, ඉදිරීමේ අ ක්රි ාකාරක අ ස  ාා නය  මන්, CEA ස  ා 
ක අපනය  පිිබ   අන්තර් ප්රමිතීන් අනුා භූමි ේදදරු අ ක අපනය  
පසුබි අ යබ්ද  මැනීම - අතිේර්ක  ැසට් අශක 924.1, මැයි 23,1996, 
මධ්ය ම පරිසර අධිකාරි  
ාායු ගුණාත්ම  (අශශු පමේක්ෂාා)- 2008 අේ ෝස්තු මස 15 ානය දිනය අශක 
1562/22 දරනය අති විේය ෂ  ැසට් නිේේදනය   ටේත් ජාතික පරිසර 
උෂ්ණත්ා තත්ත්ා න් - මධ්ය ම පරිසර අධිකාරි  

 

13  .  දුක්  ැනයවිලි ාලට සාන් දීම 
 

ESMF නිගයශය අනුව් අනුෙමනය  ළ යුතුය.   

14. ේතොරතුරු අනයාාරණ  රීමේම 
 

පහ  දැක්යව්න ආය න සහ සංිසාාන අනුව් ලකුණු  රන ලද ආ ිති මගින් ES ය ොරතුරු අනාව්රණය 
කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම යේ. 
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ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයිත   සැළැස්ම 

ය ොරතුරු   යයිත   ආය න ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් 
ක්රමයේදය 

i. ව්යාපිති සැලැස්ම 
(ස්ථානීය 
ය ොරතුරු, 
සැලසුම, 
ක්රියාත්ම  
කිරීයම් 
ිසිකිසාාන) 

දිස්ත්රික් මායයම පරිසර 
අික ාරිය,DFC, DWLC, දිස්ත්රික් 
යේ ම්  ාගයාලය,  ප්රායශය ය  
යේ ම්,RDA, රා ය ඉඩම් හිමියන්, 
අයනකුත් දිස්ත්රි  ම්ටටම් 
නියයිත  ාය න,  ාති  
යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ 
සංිසාානයේ දිස්ත්රික්  ාගයාලය, 
AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්ඳන්ක් රණ 
 මිටුව්, ගිිසසුම්, අනුමැීනන් සහ 
 ැමැත්  ස හා අත්සන් කිරීම 
ස හා අදාල ව්ාග ාව් ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

ii. පාරිසරි  හා 
සමා  
 ළමනා රණ 
සැලැස්ම 

දිස්ත්රික් මායයම පරිසර අික ාරිය, 
DFC, DWLC, AIIB, පාසයේ 
ිසදුහේපති 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්ඳන්ක් රණ 
 මිටුව්, ගිිසසුම්, අනුමැීනන් සහ 
 ැමැත්  ස හා අත්සන් කිරීම 
ස හා අදාල ව්ාග ාව් ඉදිරිපත් 
කිරීම 

iii. ප්රෙති ව්ාග ා 
(මූලි  හා 
ඉදිකිරීම්  ාලය 
තුළ) 

දිස්ත්රික් මායයම පරිසර අික ාරිය, 
DFC, DWLC, AIIB සහ අදාළ 
පාගය්ව්යන් සුදුසු පරිදි 

ප්රෙති රැස්වීම්, ිසයයේෂ රැස්වීම්, 
අදාළ ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරි  
අනුලවල ා 
යසේව් යින් 
යසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව් ස හා 
ස්ථාන පරීක්ෂා 
කිරීම 

දිස්ත්රික් මායයම පරිසර අික ාරිය, 
DFC, DWLC, RDA ,  ප්රායශය ය  
යේඛම්, යපොලිස්, රා ය ඉඩම් 
හිමියන්, ොම නිලාාරී, දිස්තික් 
 ාගයාලය NBRO, AIIB හා අදාළ 
පාගය්ව්යන් 

ලිඛි  හා ව්ාචි   සන්නියේදනය, 
අදාළ ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. එ. ා.ර.ස.ට අදාළ 
ීනරණ හා ප්රෙති 
සමායලිචන 
රැස්වීම් 

 

දිස්ත්රික් මායයම පරිසර අික ාරිය, 
DFC, DWLC, RDA,  ප්රායශය ය  
යේ ම්, යපොලීසිය, ර යේ ඉඩම් 
හිමියන්, ේරාම නිලාාරී, දිස්ත්රික් 
 ාගයාලය NBRO, AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාග ා ඉදිරිපත් 
කිරීම 

vi. දුක් ෙැනිසලි 
ිසසදීයම් 
යාන්ත්රනය 

අදාල පාගය්ව්යන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛි  හා ව්ාචි   
සන්නියේදනය 

  

ව්ගුව් 7: ය ොරතුරු රැස් ර ෙැනීම ස හා සම්ඳන්ා  රෙත් ආය න සහ නිලාාරීන් 

දිනය  ආ තනය  ේතොරතුරු ස  ා ස අ න්ධ් වූ පුේ ල ා 

16/10/2018 පැය 10.30  
 
 

මාගෙ සංව්ගාන අික ාරිය - 
රුව්න්ව්ැේල 

ිසාාය  ඉංත යන්රු 
H.K.R.A ිසක්රමනාය  මහ ා 
රුව්න්ව්ැේල 
 

03/10/2018 පැය 13.00  ව්න සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් 
 

යක් ජී යසේපාල මහ ා 
දිසා ව්න නිලාාරී  

03/10/2018 පැය 14.00  මායයම පරිසර අික ාරිය එස්.ජී. ඩී. ෙන් ගති මහ ා 
යේෂ්ඨ  පරිසර නිලාාරි - 
දිස්ත්රික්  ාගයාලය  ෑෙේල අායක්ෂ  - 
සී.ඒ.ඒ රත්නපුර දිස්ත්රික් ය 
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03/10/2018 පැය 14.00  ඉඩම් ප්රතිසංස් රණ ය ොමිෂන් 
සභාව් 

ඩී. සන්දනාය  මහ ා 
අායක්ෂ  , එේ.ආග.සී.,  ෑෙේල 



i 

  

ඇුහණුම I: ව්යාපිති ප්රයශයයේ යරින ඡායාරූපය  
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ඇුහණුම II: ආපදා  ත්ත්ව්යේ ස්ව්භාව්ය හා උපයශයන අව්ස්ථා 
 

  

රූපය a:  ඉව්ත් වු නිව්සක් රූපය b: නායයාම්  ප්රයශයය තුළ පිහිටා ඇති පාංශු 
ස්ථර පරීක්ෂා කිරීයම් ස්ථානය 

 

  

රූපය c:  ාති  යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ 

 ණ්ඩායම යමම ව්යාපිතිය   පිිබඳ  නිව්ැසියන් 

සහ ග්රාම   නිලාාරින්  දැනුව්ත් කිරීම 

රූපය d: ඉහල ඳෑවුයම් ස්ව්භාිස   ල   ප්රව්ාහයක් 
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ඇමුණුම III: පාර්යාකරුාන් සම  පැාැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනයාාරණ  වූ විේය ෂ කරුණු : කෑ ල්ල 

දිස්ත්රික්ක    
 

දිනය: 13/09/2018 සහ  03/10/2018 

ආය නය ස අ න්ධීකරණ 

නිලධ්ාමේේේ නයම 

ස  තනයතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු  රුණු 

මාගෙ සංව්ගාන 
අික ාරිය 
රුව්න්ව්ැේල 

එච් යක් ආග 
ිසක්රමනාය  
මහ ා - 
ිසාාය  
ඉංත යන්රු - 
පළාත් ඉංත යන්රු 
 ාගයාලය 

 ිසාාය  ඉංත යන්රු  ාගයාලය ිසරුශාත්ව්යක් යනොමැති 
අ ර, අව්ම කිරීයම්  ටයුතු  ඉ ා අව්යය  යේ. 

 යව්නත් සැලකිලිමත් ිසය යුතු  රුණු 

  RDA ිසසින් පිිබෙ  යුතු සැලැස්ම: ව්යාපිති  ක්රියාත්ම  
කිරීයම් ආය නය අව්යය  ව්න අනුමැීනන් පිිබඳ  ිසිකමත් 
ඉේලීමක් සහි ව් RDA යව්  සිසස් රාත්ම  නිගමාණ 
ව්ාග ාව්ක් ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. PMU ඉහ  ලිපි යේඛන 
ස ස ්  ළ යුතු අ ර ප්රායශය ය යේ ම්  ාගයාලයට 
යේඛන ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. 

 අව්ම කිරීමකින් පසුව් ව් ව්යාපිතිය නිසි පරිදි භාර දීම 
අව්යය  යේ . 

 අව්ම කිරීමකින් පසුව් ඉංත යන්රුව්රුන් ිසසින් නඩත්තු 
 ටයුතු  රනු ඇ . 

 

ව්න සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව් 

යක් ජී යසේපාල 
මහ ා 

දිසා ව්න නිලාාරී 

අව්ම කිරීයම්   ව්යාපිතියේ ෙැටලු ආව්රණය කිරීමට ආය නයක් 
යනොමැ   

ව්නජීවී හා 
සංරක්ෂණ 
යදපාග යම්න්තුව් 
(DWLC) 

 දිස්ත්රික් ය  තුළ 
ව්නජීවී 
 ාගයාලයක්  
යනොමැ  

 

ඉඩම් 
ප්රතිසංස් රණ 
ය ොමිෂන් සභාව් 
(LRC) 
 

ඩී. යසේනානාය  
මහ ා 

අායක්ෂ  LRC 

 ෑෙේල 
දිස්ත්රික් ය   

අව්ම කිරීයම්   ව්යාපිතියේ ෙැටලු ආව්රණය කිරීමට ආය නයක් 
යනොමැ   

මායයම පරිසර 
අික ාරිය 

එස්.ඩී. ඥාන 
කීගති මහ ා 
යේෂ්ඨ  පරිසර 
නිලාාරි - 
 ෑෙේල දිස්ත්රික්  
 ාගයාලය 

  ාති  සම්පත්  ළමණා රණ මායසථ්ානයේ  1996 
අං  772/22 දරන පාංශු සංරක්ෂණ පන  යටයත් 
 ෑෙේල දිස්ත්රික් යේ සමහර ප්රයශය හැරුණු ය ොට 
සංයේදී ප්රයශයයක් යලස ෙැස්ට  ර ඇ  . 

 යමම ෙැස්ට පත්රයට  අනුව් ව්යාපිතියේ ිසයාලත්ව්ය 
යනොසල ා සංව්ගානය  රනු ලැයබ් . 

 ව්යසනය දී යමය අව්යය  යනොයේ. 
 මූලි  ය ොරතුරු ප්රය්නාව්ලිය  (BIQ) අයදුම්පත් පිරවීමට 

හා ඉදිරිපත් කිරීමට අව්යය  යේ. 
 අව්ම කිරීයමන් පාරිසරි  ඇෙයීමට අනුව් ඇති ව්න යව්නස 

සන්සන්ානය  ලයුතු යේ. 

 මායයම පරිසර අික ාරිය නිගයශය සහි ව් අනුමැතිය 
ලඳා යදනු ඇ  

 
 



iv 

ඇමුණුම IV: රජේේ ඉඩ අ හිමි න්ේ න්  ා පාරිසරික ආ තනය ාලින් අනුමැති  ල ා  ැනීම ස  ා 

ේ ෝත ත ක්රමේේද  

 

1. නයා  ෑ අ ආපදා අාම රීමේේ අ ායාපිති ක්රි ාත්මක රීමේම ස  ා අනුමැති  ල ා  ැනීම ස  ා වූ ක්රි ා 

පටිපාටි  
 

I. RDA ිසසින් පිිබෙ  යුතු සැලැස්ම: ව්යාපිති ක්රියාත්ම  කිරීයම් ආය නය ිසසින් අව්යය ව්න 

අනුමැීනන් පිිබඳ  ිසිකමත් ඉේලීමක් සමෙ RDA යව්  සිසස් රාත්ම  නිගමාණ ව්ාග ාව්ක් 

ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. PMU ඉහ  ලිපි යේඛන ස ස්  ළ යුතු අ ර ප්රායශය ය යේ ම්  ාගයාලයට 

යේඛන ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. 

II. මාගෙ සංව්ගාන අික ාරියේ  ප්රායශය ය   ාගයාලය යමම යයි නාව් ඇෙයීමට ලක්  රනු ලඳන 

අ ර ව්යාපිති ව්ාග ා ස හා  ැ ිසය හැ . අ යාව්යය සමායලිචන සැපයිය යුතුය 

III. මාගෙ සංව්ගාන අික ාරිය ිසසින් අනුම   ර ඇති අ ර, ව්යිපිති ස්ථානයට පිිසසීමට, ඉදිකිරීම් 

ව්ුහයන් සහ අව්ම කිරීයම්  ටයුතු ක්රියාත්ම  කිරීම ස හා මාගෙ සංව්ගාන අික ාරිය සහ 

ව්යාපිති ක්රියාත්ම  කිරීයම් ආය නය අ ර ගිිසසුමක් අත්සන්  රනු ඇ . 

IV. ඇතුළත් ිසය හැකි ය ොන්යශසි 

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

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීමකින් පසුව් නඩත්තු  ටයුතු සිදු  ල යුතුය, 

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී ය ොන්ත්රාත් රු පුශෙලි  ආරක්ෂණ උප රණ භාිස ා  ළ යුතුයැයි අව්ාාරණය 

 රන ලදි 

• සෑම අව්ස්ථාව් දීම ය ොන්ත්රාත් රු ිසසින් ව්ාහන, පදි යින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාගෙ, 

ආරක්ෂි  ස්ථාන, ය ොඩි රුව්න් සහ රාත්රී ව්ැඩ ස හා ආරක්ෂි  සහ පහසු මාගෙයක් සැපයිය යුතුය. 

ආයලි ය සැපයිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම්  සල /  ැණීම් ද්රව්ය මහ න / මගී  න ාව් ස හා අපහසු ාව්යක් යනොිසය යුතුය 

 

2. පාරිසරික ඉාත්රීමේ අ  ස  ා දිස්ත්රික්  මධ්යම  පරිසර අධිකාරි  ේාත ල ා දි  යුතු ේ ෝත ත අනුමත 

ක්රි ාාලි   

 

I. ව්යාපිතිය සූතදානම් කිරීයම් අදියයගදී PMU හි ES සහ H &S ිසසින් ව්යාපිතිය අායනය  ර මායම 

පරිසර අික ාරිය යව්  යයි නාව් ඉදිරිපත්  ල යුතුය . එම යයි නාව් තුළ ව්යාපිති ක්රියාව්ලිය තුළ 

ඳලපෑමට  ලක්ව්න ඉඩම්  පරිමාණය හා ව්ැනි  ිසයයේෂි  ය ොටස් ඇතුළත් වීම ව්ැදෙත් යේ. 

II. මූලි  ය ොරතුරු ප්රය්නාව්ලිය  (BIQ) ඉහ  ිසස් ර සමෙ සම්පුගණ  ර ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. 

III. මායම  පරිසර අික ාරිය ිසසින් පාරිසරි  සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුව් හරහා  පාරිසරි  ෙැටු 

පිිබඳ ව්  ව්යාපිතිය  දැනුව්ත් කිරීම සහ පාරිසරි  සංරක්ෂණ ව්ැඩ සටහන් පිිබඳ  ව්ැඩිදුර දැනුව්ත් 

 ල  හැ . 

IV. ව්යාපිතිය මගින් අනුෙමනය  ළ යුතු ව්යාපිතියට අදාල  නිය්චි   ය ොන්යශසි ව්ලට යටත් ව්නු 

ලැයබ්. 

 

 

 



v 

ඇමුණුම V: අධ්ය නය කණ්ඩා ම 

 
නයම  තනයතුර  විමර්යනයේේදී දරනය තනයතුර   

TDSV ඩයස් අායයක්ෂ / ESSD / NBRO  ණ්ඩායම් නාය  

SAMS දිසානාය  යේෂ්ඨ ිසදයාඥ / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පරිසර ිසදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි  ිසදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරි  ිසදයාඥ 

දිේහානි  යලත්   ස්ථාන භාර නිලාාරී- ෑෙේල  දිස්ත්රික් 
 ාගයාලය  

භූ ිසදයාඥ  

H කුසලසිරි  ාගමි  නිලාාරි / ESSD / NBRO GIS /  නෙහන දත්  / සක්ක්ෂණ ආාාර 

 

ඇමුණුම VI: විමර්යනය ලැයිස්තුා 

1. අත්ව්ැේය ොට නායයෑම් පිිබඳ   ා.යෙො.ප සංිසාානයේ යයේෂ්ත්ර ව්ාග ාව් 

2. යෙිලීය පාරිසරි  සහ සමා   ළමනා රණ සැලැස්ම ස හා ය ොන්ත්රාත් රුව්න්යේ ව්ෙකීම් - ය  ලං ා 

නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය - AIIB 

3. පරිසර හා සමා   ළමනා රණ රාුහව් - ශ්රී ලං ා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය - AIIB 

4. නැව්  පදිංචි  කිරීයම් සැලසුම් රාුහව් - ශ්රී ලං ා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපිතිය -AIIB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


