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1.හැදින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් හා ආසයෝජන බැංකුව  AIIB) හා සම්බන්ධ් සවමින් එම 
බැංකුසේ මුලය ආධ්ාර මත ශ්රී ලංකාසේ පළාත් 6ක දිස්ත්රික්ක කකක නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසකර 

කිරීසම් වයාප තියක් ආරම්භ කර ඇත. සමම වයාප තිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශසයන් AIIB 
බැංකුසේ හා ලංකා රජසේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. වයාප තිසේ ස්වභාවය සහ එහි ක්රියාවලිය 
සැලකි ලට  නිමින් AIIB බැකුව අසප්ක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්සේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති වලට අනුකූල වන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක්  ESMF) සකසා ඇත. 
 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවහි  ESMF) අරමුණු වන්සන් වයාප තිය  ක්රියාත්මක 

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

මාර්ස ොපසේශයන් සැපයීමයි. වයාප තිය ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය වශසයන්; ජාතික ස ොඩනැගිලි 
පර්සේෂණ සංවිධ්ානය  ජා.ස ො.ප.ස.) සමස්ත වයාප තිය සවනුසවන් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව, වයාප තියට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරසයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇතැයි අසප්ක්ෂා සකසර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , සසෞඛය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන් වයාප ති  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. 
 

සකොළඹ දිස්ත්රික්කසේ කළුඅේ ල -ලබු ම මාර්ගයේ  වම් පැත්සත් කළුඅේ ල හංදිය අසල නායයාම් අවම 
කිරීම සඳහා සයෝජිත ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා විසශේෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස ්කර ඇත.  ැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධ්යනයකින් පසුව සමම සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 
 
i. වයාප තියට අදාල කලාපසේ  සංසේදී පාරිසරික හා සමාජීය අං  හඳුනා  ැනීම. 

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

2. නායයෑ අ සිදුවූ ස්ථානකේ ක ොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස් රය 
 

ස්ථාන අංක 12, ස ොනු අංකය-3, සකොළඹ දිස්ත්රික්කය, කළුඅේ ල නායයාම 
 

ස්ථානීය සතොරතුරු 
 

i. බස්නාහිර පළාසත් සකොළඹ දිස්ත්රික්කසේ හංවැ ල  ප්රාසේය ය ස කම් සකොට් ාශසේ කළුඅේ ල 
ග්රාම නිලධ්ාරී වසම් යටසත් පරිපාලනමය කටයුතු සිදු සකසර්. කළුඅේ ල - ලබු ම මාර්ගයේ 
කළුඅේ ල මංසන්ධිසේ සමම නායයාම පිහිටා ඇත. 

ii. සමම සථ්ානයට ආසන්නතම න රය වන්සන් හංවැ ල න රයි, එය  2.3 km ක් පමණ දුරින් පිහිටා 
ඇත. 

iii. ස්ථානීයසේ GPS අ ය 6 .918233 N , 80. 0989941 E.  සයොමුව: රූපය 1. සථ්ානසේ ගූ   
ඡායාරූපය.) 

iv. ඉඩම් හිමිකාරීත්වය මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය සහ ප ලිය සතු සේ. 
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රූපය 1:සයෝජිත නායයාම් අවම කිරීසම් ස්ථානසේ ඡායාරූපය. සයොමුව: වැඩිදුර අධ්යනය සඳහා ගුවන් ඡායාරූපය  

ඇමුණුම 1ට ඇතුලත් කර ඇත. 

3. නායයෑ අ  යයසනය පිළිබඳ විස් රාත්මක ක ොරතුරු 
 

වැසි කාලවලදී කිහිප වරක් මාර්ගයේ බෑවුම කඩා වැටීම සිදු විය. සමම බෑවුම කඩා වැටීම බෑවුසමහි ශීර්ෂ 
ප්රසේශසේ පිහිටි පාසස  සහ ප ලිසේ ස ොඩනැඟිලි සදසට වයාප්ත වී ඇත. 
 

සිදුවූ හානිකේ ස් ාභා ය 
 

සමම සිදුවීම සහේතුසවන් ක්ටර් 4 ක පමණ උසකින් යුත් රැඳවුම් තාප්පයක් කඩා වැටී ඇත. සම් සහේතුසවන් 
ඔරසලෝසු කණුව අසල පිහිටි කළුඅේ ල - ලබු ම (B188) මාර්ගයේ  බස් නැවතුම්සපොළට හානි සිදු වී 
තිසබ්. දැනට පවතින රැඳවුම් තාප්පසේ ඉතිරි සකොටස් තුල ඉරිතැලීම් කිහිපයක් දක්නට ඇත. රැඳවුම් 
තාප්පසේ ජල සිදුරු පාංශු මගින් අවහිර කර ඇති අතර රැඳවුම් තාප්පසේ සපරහන් ස්ථරය ක්රියා සනොකරයි. 
ප ලිසේ පූජක නිවස 1693 වසසර්දී ඉදිකරන ලද ඓතිහාසික ස ොඩනැගි ලක් වන අතර එයට හානි සිදුවී 
ඇත. පසුව ස ොඩනැගි ල ඉවත් කරන ලද අතර නව පූජක නිවසක් ඉදිකර ඇත. 
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රූපය 2a: කලු  ල හංදිසේ සිදුවූ නායයෑසම් ඉහල 

බෑවුම් ප්රසේශය  

රූපය 2b: පාසස  සිට බලන විට නායයෑසම් පහල 

බෑවුම් ප්රසේශය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 2c. පහල බෑවුම් ප්රසේශසේ රැදවුම් තාප්පය    බෑවුම් 2d.  පහල බෑවුම් ප්රසේශසේ ත්රිසරෝද රථ ාල  

රූපය 2: නායයෑම සිදුව ඇති ප්රසේශසේ ඡායාරූප 
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රූපය 3: අවධ්ානමට ලක්වී ඇති බෑවුම් ප්රසේශසේ සහ නිවාසවල රූපමය නිරුපනය 

4. ප යන අ දානම අ ම රීමේම සඳහා ක අ  න විට කගන ඇය ක්රියාමාර්ග 
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධ්ානය විසින් සමම ස්ථානය පරීක්ෂා 
කර ඇත. කළුඅේ ල - ලබු ම මාර්ගය (නාය යෑම් ප්රසේශය) බස් නැවතුම්සපොළ අත්හිටුවා ඇති අතර, 
පදිකයින් හා මගීන්සේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා ඉදිරියට ස න යන ලදී. නාය යෑම් අවදානම පිළිබඳව 
ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා අනතුරු ඇඟවීම් පුවරුව තබා ඇත. අස්ථායී බෑවුසම නිවැරදි කිරීම සඳහා 
කිසිදු සභෞතික පිළියම් සයදීමක් සිදු කර සනොමැත. 
 
ඉ ත් රීමේ අ: කිසිදු ඉවත් කිරීමක් සිදු කර සනොමැත. 

නැ   පදිංචි රීමේ අ (ප්රගයය): නැවත පදිංචි කිරීම් සනොමැත 

5. නාය ප්රකේශය හ සහ නාය අ ට ප්රකේශය පිළිබඳ විස් ර සහ  ර් මාන අ දාන අ මට්ටම 
 

බලපෑමට ලක්වූ ස්ථානය කළුඅේ ල -ලබු ම මාර්ගයේ  වම් පැත්සත් කළුඅේ ල හංදිය අසල පිහිටා ඇත. 
සමම ප්රසේශය හුදකලා කඳු සහිත සමතලා ප්රසේශයකි. සමතලා භූමි ප්රසේශය විශාල වශසයන් නා රික 
වාණිජ සහ ජනාවාස පිහිටි ප්රසේශයකි. ඉහල බෑවුසම් කසතෝලික සේවස්ථානයක් වන "වික්සශෝප 
සේවමාතා සේවස්ථානය" සහ ශාන්ත සජෝන් සබොස්සකෝ විදයාලසේ ස ොඩනැගිලි හා පහසුකම් පිහිටා ඇත. 
අස්ථායී බෑවුම් සකොටස සමම ඉහල බෑවුසම් වයඹ දිශාසේ දක්නට ලැසබ්. 

 
පිහිටීම 
සමම ස්ථානය සකොළඹ-මඩකලපුව (A4) මාර්ගය හා කළුඅේ ල-ලබු ම (B188) මාර්ගයට යාබදව පිහිටා 
ඇත. සකොළඹ-මඩකලපුව (A4) මාර්ගය සකොළඹ, රත්නපුර, බදු ල, සමොණරා ල සහ මඩකලපුව යන 
දිස්ත්රික් යා සකසරන ප්රධ්ාන මාර්ගය සේ. කළුඅේ ල-ලබු ම මාර්ගය, A4 මාර්ගය සහ ලබු ම අතර 
සම්බන්ධීකරණ මාර්ගය සේ. සමම මාර්ගය ලබු ම-කලටුවාව ජලාශසේ, ලබු ම ජල පිරිපහදුකරණ 
යන්ත්රා ාරසේ සහ ලබු ම කලටුවාව වන රක්ෂිතසේ ප්රධ්ාන පිවිසුම් මාර්ගය ද සේ.  
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සමම මාර්ගය තුම්සමෝදර පුවක්පිටිය මාර්ගය ට ද (B426) සම්බන්ධ් සේ. සීතාවක සතත් කලාපීය උේභිද 
උදයානය පිහිටා තිසබන්සන් තුම්සමෝදර පුවක්පිටිය පාසර් වන අතර කළුඅේ ල - ලබු ම මාර්ගය හරහා 
පහසුසවන් එයට ප්රසේශ විය හැකිය. සිංහරාජ සතත් කලාපසේ නිවර්තන වැසි වනාන්තර ප්රසේශය තුළ 
තර්ජනයට ලක් වූ හා අවදානමට ලක් වූ ආසේනික ශාක විසශේෂයන් සඳහා පර්යේෂණ සථ්ානයක් සහ 
සංරක්ෂණ ප්රසේශයක් සලස සමම උදයානය ප්රධ්ාන වශසයන් ක්රියා කරයි. අපනයන ම  ව ාව වැඩි දියුණු 
කිරීම, සතත් පහත්බිම් ශාක හා උණ වර්ග ආශ්රිත ව ාවන් සංරක්ෂණය කිරීම ද සමම උදයානය තුළ 
ප්රවර්ධ්නය සකසර්. 2014 දී සමම උදයානය විව ත කර ඇති අතර ශ්රී ලංකාසේ මෑතකදී ඉදිකරන ලද උේභිද 
උදයානය සේ. 
 

“Lesure World” ජල උදයානය පිහිටා ඇත්සත්ද කලුඅේ ල සිට ක්ටර් 900 ක් පමණ දුරිනි.  සමම ආපදාව 
අවම කිරීම මගින් සේය ය හා විසේය ය සංචාරකයින්ට ප්රතිලාභ හිමි සේ. 
 

සමම ප්රසේශය අතීත සිංහල රසජකු වූ සීතාවක රාජසිංහ රජුසේ ඓතිහාසික ස්ථානයකි. සකොස් ම, 
රුවන්වැ ල, හංවැ ල, කළුඅේ ල, අවිස්සාසේ ල, ඇහැලියස ොඩ සහ කුරුවිට යන ප්රසේශ සමම 
රාජධ්ානියට අයත්ව තිබී ඇත. සමම රාජධ්ානි කාල සීමාව තුළදී එනම් 1505 දී සමම ප්රසේශ ප තුගීසීන් 
විසින් ආක්රමණය කරන ලදී. සීතාවක ද සමම ප්රති ාක් ප්රචණ්ඩත්වයට ප්රතිප්රහාර එ ල කසළේය. 
 

පල්ලිය 
ඉහල බෑවුම් ප්රසේශසයහි ප්රසිේධ් ප ලියක් වන කලුඅේ ල වික්සශෝප සේවමාතා සේවස්ථානය පිහිටා ඇත. 
ප ලිසයහි භූමිය  තුළ පූජක නිවස, ප ලිය සහ ක වාරි පිලිරුව පිහිටා තිසබ්. ක වාරි පිළිරුව 1927 දී 
ඉදිකරන ලද අතර සමමගින් ප්රසේශයට සුවිසශේෂී වටිනාකමක් ලබා සදයි. සමම බෑවුම අසාර්ථක වීම 
සහේතුසවන් 1693 වසසර්දී ස ොඩනඟන ලද ඓතිහාසික පූජක ස ොඩනැගි ලට හානි සිදුවිය. පසුව 
ස ොඩනැගි ල ඉවත් කරන ලද අතර නව පූජක නිවස ඉදිකරන ලදි. 
 

සමම ප ලිය ක්සම් පාලක ප ලියකි. කළුඅේ ල, හංවැ ල, මිනිසපොල, පහාත ම, යත්සතොවිට හා 
සව  ම යන ප්රසේය ය කසතෝලික සභාවන් හය සමම ප ලිය පාලනය කරයි.  දිනපතා උදෑසන 6.30 ට 
සේව සමසහය පවත්වන අතර සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල සවස් වරුසේ විසශේෂ සේව සමසහයන් පැවැත්සේ. 
ඉරිදා දින දහම් පාසල සතිපතා පැවැත්සේ. විසශේෂසයන්ම නත්ත  උත්සවය, පාස්කු උත්සවය හා මහ 
සිකුරාදා දින වලදී බැතිමතුන් දහසක්  පමණ සහභාගී සේ. විවාහ මං ල උත්සව, අවමං ල උත්සව සහ 
ආ මික සේශන ආදී විවිධ් ආ මික හා සංස්ක තික කටයුතු වසර පුරා ප ලිය ආශ්රිතව පැවැත්සේ. 
 
ශාන්  කජෝන් කබොස්කකෝ විදයාලය 
 

සමම පාසල ප ලිසේ කළමනාකරණසයන් රජය ලබා ත් පාසලකි. වර්තමානසේ මුලු ශිෂයන් සංඛයාව 
1300 ක් පමණ සේ. එක් ස ොඩනැගි ලක් බෑවුම් ප්රසේශයට ආසන්නව පිහිටා ඇත. එම ස ොඩනැගි ස  
5 වන සශ්රේණිසේ පංති පැවැත්සේ. ක්ට අමතරව එම ස ොඩනැගි ස  කලා කාමරය, කසතෝලික ආ මික 
කටයුතු සඳහා වූ කාමරය පුරවැසි අධ්යාපනය සඳහා කාමරය සහ විසශේෂ අවශයතා ඇති  ශිෂය ශිෂයාවන් 
සඳහා කාමරයක් තිසබ්.සමම වයාප තිය මගින් ශිෂයයින්සේ සහ පාසස  ගුරුවරුන්සේ ආරක්ෂාවට 
යහපත් බලපෑමක් ඇති කරයි. 
 
ආපදා අවම කිරීම මගින් මාර්ගසේ  මන්  න්නා මගීන්ට සහ බැතිමතුන්ට සමම මාර්ගය ආරක්ෂිත 
ස්ථානයක් වනු ඇත. තවද සමම වයාප තිය මගින් සවසලන්දන් සහ මාර්ගසේ සදපස සිටින 
අසලවිකරුවන්ට යහපතක් වනු ඇත. එසමන්ම මාර්ගසේ  දකුනු පස පිහිටි සපර පාසස  කටයුතු ද බියකින් 
සතොරව පවත්වාස න යා හැකිය. ත්රීසරෝද රථ ාල සහ බස් නැවතුම්සපොළ ද ආරක්ෂිතව භාවිතා කල හැකිය. 
 
 ර්තමානකේ අ දාන අ මට්ටම 
 

අධික වැසි සහිත අවසථ්ා වලදී සමම ප්රසේශය පිලිබඳ අවදානය සයොමු සනොකලසහොත් බෑවුම අසථ්ාවර වී 
නාය යෑමක් සිදුවිය හැක. බෑවුම චලනය වීම සහෝ බිඳවැටීම සංසේදී අං  කිහිපයකට ස ජු සහ වක්ර සලස 
බලපෑම ඇති කරයි. 
අස්ථායී බෑවුමට ඉතා ආසන්නසේ  ත්රීසරෝද රථ නැවතුම්සපොලක් තිසබ්. බෑවුම් අස්ථාවර අවදානම පිළිබඳ 
අනතුරු ඇඟවීම් තිබියදීත් කාර්යබහුල සවලාවන්හිදී සහ  පාස  කාල වලදී බස් රථ සඳහා සමම ස්ථානයට 
ප්රජාව පැමිණ රැඳී සිටි. මගීන්, පදිකයින් සහ පාස  ළමුන් දැඩි අවදානමකට පත්වී ඇත. ප ලිසේ 
පූසජෝත්සවවලට සහභාගි වීම සඳහා මාර්ගය සහ ප්රවාහන පේධ්තිය භාවිතා කරන බැතිමතුන්ට හා ආ මික 
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කටයුතුවලට අවදානමක් ඇත. අසාර්ථක වූ බෑවුම අසල පිහිටි කඳු මුදුසන් වර්ෂ 1925 දී ඉදිකල “ක වාරි 
පිලිරුව” සලස හැඳින්සවන සේසුස් වහන්සසේසේ කුරුසපත්වීම සිහිපත් කරවන ස්මාරකයක් තනා ඇති 
අතර තවදුරටත් බෑවුම නාය ගියසහොත් සමම සම්ාරකයට දැඩි අවදානමක් ඇත. 
 

6. යායාපිය ක්රියාකාරක අ මගින් බලපෑමට ලක් න අ ට පරිසරකේ  සංකේදී ඒකකයන්  පිළිබඳ  කකටි 

හැඳන්වීමක් 
 
 

ත ණ විසශේෂයන් සහිත පැතිරුනු  ව ක්ෂලතා බෑවුම සකොටසසේ දැකිය හැකිය. අස්ථිර බෑවුමට ඉදිරිපස පාසර් 
අසනක් පැත්සත් සවළඳසැ  කිහිපයක් සහ සපර පාසලක් පිහිටා ඇත. ඉහල බෑවුම් ප්රසේශසේ ප ලිසේ 
ස ොඩනැඟිලි සහ පාසස  ස ොඩනැඟිලි පිහිටා ඇත. පාසස  ක්රීඩාං ණය අස්ථායී බෑවුම් සකොටසසන් 
තරමක් ඈතින් පිහිටා ඇත. 
අධ්යන ප්රසේශය තුළ කැලෑ ප්රසේශ, වනජීවී සංරක්ෂණ ප්රසේශ, පරිසර හිතකාක් වාසස්ථාන සහෝ කිසිදු 
පාරිසරික වශසයන් වැද ත් ස්ථානයක් සනොමැත. 
 
වයාප ති ක්රියාකාරකම් සහේතුසවන් පහත සඳහන් පාරිසරික සහ සමාජීය අං  අවදානමට ලක් වනු ඇත. 
 

i. ඉහල බෑවුම් ප්රසේශසේ පිහිටි ස ොඩනැඟිලි 

ii. පාස  සිසුන්, ගුරුවරුන්, කාර්ය මණ්ඩලය 

iii. සේසු ක්රිස්තුස්සේ ඓතිහාසික කුරුසපත්වීම සිහිපත් කරවන ස්මාරකය 

iv. මාර්ග තදබදය, මාර්ගසේ   මන් කරන මගීන් සහ පදිකයන් 

v. ප ලිසේ පූජකයන්, වන්දනාමාන කරන්නන්, බැතිමතුන් සහ ආ මික සිේධීන් 

vi. ඉහල බෑවුම් ප්රසේශසේ පිහිටි රථ ාල සහ  ශිෂය රැස්වීම පවත්වන ස්ථානය 

vii. ප්රසේශවාසීන්  සහ  සවළඳසැ   අසලවිකරුවන්   

viii. සපර පාසස  ළමුන් සහ සදමේපියන් 

ix. ත්රීසරෝද රථ නැවතුම්සපොල 
 

7. කයෝජි  පිළිසකර රීමේක අ ක්රියාමාර්ගයන් 
 

සයෝජිත අවදානම අවම කිරීසම් කාර්යයන් සබොසහෝ දුරට පාසැ  සහ ප ලිසේ නිරිතදි , උතුරු හා වයඹ  
බෑවුම්වල  A4 ප්රධ්ාන මාර්ගයට සහ ලබු ම කලටුවාව මාර්ගයට මුහුනලා  ප්රතිස්ථම්භනයට සයොමුවනු 
ඇත. නිශ්චිත ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා පහත කරුනු ඇතුළත් වනු ඇත. 
 

 පාදම ප්රසේශසේ දැනට පවතින හානි වී ඇති  රැඳවුම් බැම්ම කඩා දැක්ම 

 බෑවුමට වැසි ජලය බැස යෑම වැළැක්වීම සහ බෑවුසමන් ජලය මාර්ගය ට බැස යෑම වැළැක්වීම 
සඳහා බෑවුසම් ඉහල බෑවුම් ප්රසේශසේ (ප ලිසේ සහ පාසැස  ඇතුළත) සහ මලු ආකාරසේ  
කාණු ඉදි කිරීම 

 අතිරික්තය ජලය විසුරුවා හැරීම සඳහා බෑවුසම් බෑවුමට ක්ටර් 20 ක තිරස් කාණු ඉදි කිරීම 

 ක්ටර් 10 ක් සහ ක්ටර් 8 ක් දි  පාංශු නියන් මගින් බෑවුම ස්ථායි කිරීම 

 ජලය ඉසීම / තනපිඩලි මගින් බෑවුසම් මතුපිට ආරක්ෂා කිරීම 

8.  යිපිය ප්රකේශය හා ස අබන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑ අ හා අ දාන අ හඳුනා ගැනීම 
 

8.1 හි කර බලපෑම  
 

සමම සථ්ානසේ බෑවුම අවම කිරීම මගින්, මගීන්ට පාසලට සහ ප ලියට යන විශාල පරාසයක පිරිසකට 
ප්රතිලාභ ලැසබනු ඇත. ප ලිසේ ස ොඩනැඟිලි, කාර්යයන් සහ සෙතිහාසික පිළිරුව, පාසැ  ස ොඩනැඟිලි, 
සිසුන් සහ ක්රියාකාරකම් සුරක්ෂිත සේ. ලබු ම කලටුවාව පාසර්  මන් කරන මගීන් සහ පදිකයින් 
ආරක්ෂාකාරී වනු ඇත. 
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8.2 අහි කර බලපෑ අ 
 

අවදානම අවම කිරීසම් වැඩ කටයුතු දැනට  බෑවුම අස්ථාවර වීසමන් බාධ්ා ඇති වී තිසබන ප්රසේශයකට සීමා 
වී ඇත. එබැවින්, අහිතකර බලපෑම් සබසහවින් ඉදිකිරීම් ප්රසේශයට පමණක් සීමා වී පවතී. 
 

8.2.1 ඉඩ අ සහ ඉදිරි සං ර්ධන කටයුතු  ලට ඇය ප්රකේශ මාර්ග අ හිර වීම  
 

වයාප ති ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කරන ලද ඉඩම මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරියට  සහ ප ලියට අයත් සේ. 
සමම වයාප තිය හරහා ඉඩම් හිමිකම අහිමි සනොවනු ඇත. ආපදා අවම කිරීසම් සථ්ානයට පිවිසීසමන් 
බලපෑමක ඇති සනොවනු ඇති අතර විදුලි හා දුරකථන මාර්ගසහ මහා මාර්ග වූහය සකසරහි සැලකිය යුතු 
බලපෑමක් නැත. 
 

8.2.2 ශාක හා සතුන්ට සිදුවිය හැරී පාරසරික හා ජී  විදයාත්මක බලපෑම  
 

අධ්යයන ප්රසේශය තුළ වාර්ෂික සබෝ  වර්ග සනොමැති අතර ඒවාට බලපෑමක් නැත. 
 

8.2.3 ප්රකේශකේ ජලාප හන රටා න්ට සිදුවිය හැරී බලපෑම  
 

ප්රසේශසේ ජලාපවහන රටාවට සවනසක් සිදු සනොසේ. 
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනකේ බලපෑම සහ ගංගා පතුල ක නස්වීම  
 

සයෝජිත අවමකිරීසම් කටයුතු සබොසහෝ දුරට ඉහළ බෑවුම ප්රසේශයට සයොමු සකසර්. විසශේෂසයන් වැසි 
සමසේදී බෑවුම නැවත සවනස් කිරීමට කටයුතු කිරීසමන් බෑවුම ඛාදනයට ලක්වීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහල යා 
හැක. සම් නිසා අසල ඇති ඇළ මාර්ගසේ  සරොන්මඩ තැන්පත් වීම සිදුවනු ඇත. සමම සියලු බලපෑම් 
සැලකිය යුතු ය, නමුත් සමම ස්ථානයට පමණක් සීමාවනු ඇත. නිසි සැළසුම් ඉදි කිරීම් මගින් බලපෑම් අවම 
කළ හැකිය. 
 

8.2.5 ඉදිරීමේ අ කටයුතු නිසා සිදු න ජල දූෂණය මගින් ඇයවිය හැරී බලපෑම  
 

බෑවුම්වල ප්රතිසංස්කරණය කිරීම්, කැනීම් සහ විදීම් ක්රියාවලි අතරතුරදී ඉවතලන පස් සහ සුන්බුන් 
සහේතුසවන්  පවතින ජල මාර්ග වලට සරොන්මඩ සසේදී යාම සහ පහල ජල මාර්ග වල සරොන්මඩ තැන්පත් 
වීම අසප්ක්ෂා කළ හැකිය. යන්සත්රෝපකරණ වලින් සත  හා සවනත් හානිකර ද්රේය/ දූෂක නාශක බැහැර 
කිරීම, තාවකාලික  බඩා ටැංකි වලින් වන කාන්දුවීම් , ඝන අපද්රේය සහ ජලාපවහන බැහැරකිරීම / දහනය 
කිරීම මගින් පහල බෑවුසම් ඇළ මාර්ග වල ජලසේ  ගුණාත්මකභාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇතිවීම සිදු විය 
හැකිය. 
 

හිතාමතා සහෝ අපරික්ෂාකාරී සලස ඉදිකිරීම් ද්රේය වන  සිසමන්ති/ පාංශු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා භාවිතා 
කරන සවනත් දියර බදාම ප ෂ්  ජලය හා මිශ්ර වීම තාවකාලිකව ජල ගුණාත්මකභාවය පරිහානියට සහේතු 
වන අතරම, පහළ ජලධ්ාරා  වල අනවශය ද්රවයන් එකතු සේ.  
 

ජලය පිටාර  ැලීම මගින් ඉහල යන අධික ජජව රසායනික ඔක්සිජන් ඉ ලුම (BOD), රසායනික 
ඔක්සිජන් ඉ ලුම (COD), අවලම්භිත ඝන ද්රවය, සත  සහ ගීස ්ආදිය මගින් වක් ඔසයහි දූෂිත ද්රවය 
ප්රමාණය වැඩි කරනු ඇත. ඉදිකිරීම් අදියර තුලදී වන සමම බැහැර කිරීම් මගින් බීමට,නෑමට සහ ජලජීවී 
ව ාවන් සඳහා නිරණය කරන ලද ජලසයහි ප්රමිතිසේ සම්මතයන් ඉක්මවා යනු ඇති අතර ජල තත්ත්වසේ 
අවම ප්රමිතීන් පවා උ ලංඝනය කරයි. එබැවින් ඉදිකිරීම් අවධිසේදී පරිසරයට අපවිත්ර ජලය හා අපද්රේය 
බැහැර කිරීසමන් ජල ප්රමිතියට වන බලපෑම සුවිසශේෂී සේ. 
 

8.2.6 ඉදිරීමේ අ කාලසීමාකේදී අක්රම ත් (එළිමහන් ස්ථාන)  ැසිරීලි භාවි ය නිසා ජලය මගින් සිදුවිය 

හැරී කලඩකරෝග කබෝවීම  
 

සමම භූමි භා ය විව ත ප්රසේශයක පිහිටා ඇති බැවින් විව තව මළපහ කිරීමට ඇති සම්භාවිතවය අවම සේ. 
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8.2.7 පහල ගංගා ප්රකේශකේ ජලය පරිහණය කරන්නන් හට ඇයවිය හැරී බලපෑ අ  
 

සරොන්මඩ සමඟ  ලායන අපධ්ාවය එම ස්ථානයට ආසන්නව ඇති වක් ඔය ඔයට එකතු වී සරොන්මඩ  
තැම්පත්  වීම නිසා බීමට, නෑමට සහ ජලජීවී ව ාවන් සඳහා නිරණය කරන ලද ජලසයහි ප්රමිතිසේ 
සම්මතයන් ඉක්මවා යනු ඇත. 
 

8.2.8 ඝන අප ද්ර ය බැහැර රීමේක අදී ඇය න ගැටළු  
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි බැහැර කිරීසම් යාන්ත්රණයක් සනොමැති නම් ඝන අපද්රවය ක්ෂණිකව බැහැර 
කිරීම තුළින් ජලය සහ පස දූෂණය කර විවිධ් පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. වැඩබිම  මාර් යට 
ආසන්නව පිහිටා ඇති බැවින් අනිසි ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පදිකයින්සේ සහ මගීන්සේ අප්රසන්න 
ද ෂ්ටි දූෂණයට බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීසම් 
යාන්ත්රණයක් භාවිතා සනොකළ සහොත් සමම බලපෑම සුවිසශේෂී වනු ඇත. 

  

8.2.9  ායු දූෂණය කහේතුක න් සිදු න බලපෑ අ 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වනුසේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීස  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 ආදියයි. ඉදිකිරීම අතරතුරදී සකොන්ක්රීට්, සිසමන්ති, ලී,   , සහ 
සිලිකා වලින් ඉහළ මට්ටසම් දූවිලි ඇති කරයි. පාසැ  සේලාවන්හි දී අධික වායු දූෂණ ක්රියාකාරකම්  සිදු 
වුවසහොත් පාස  ළමුන්ට සමම බලපෑම ඉතා වැද ත් සේ. සංසේදී අං  (මගීන්, පංති කාමරවල සිසුන්) 
සමම ප්රසේශසේම පිහිටා ඇති බැවින් වායු දූෂණය දූවිලි හා වාෂ්ප වලින් බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 

 

8.2.10 ඉදිරීමේ අ  ලදී ඇය න ශබ්දය දූෂණය, ක අපන, පිපිමේ අ  ැනි බලපෑ අ, කහේතුක න් කගොඩනැගිලි 

 ලට හා යටි ල පහසුක අ  ලට ඇය විය හැරී හානි  
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින් ශබ්ද සහ කම්පන අසප්ක්ෂා කරනු ලැසබ්. පංති කාමර, ප ලි ස ොඩනැගිලි හා 
වූහයන් ආසන්නසේ ඉදිකිරීම් සිදු කරන බැවින් ශබ්දසේ බලපෑම වැද ත් සේ. සමය සපර පාසස  
දරුවන්ට ද  බලපානු ඇත. එබැවින් සමම වැඩබිසමහි ශබ්දය නිසා  ඇතිවන බලපෑම සකසරහි සබොසහෝ 
සසයින් සැලකිලිමත් විය යුතු ය. 
 

කඳු මුදුසන් පිහිටි ස ොඩනැගිලි  සහ වූහයන් (ප්රතිමාව, පාසැ  ස ොඩනැඟිලි ආදී) මත බලපෑම් 
(ස ොඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම්)  ඇති විය හැකිය. 

 

8.2.11  ැඩබික අ කසේ කයන් හා අ ට ප්රකේශ ාසීන් අ ර ඇයවිය හැරී කනොසන්සුන්  ත් යන් 
 

සමම වැඩබිසමහි ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් සබොසහෝ විට දරිද්රතාවසයන් සපසලමින් විවිධ් සමාජ පසුබිම්  හා 
විවිධ් භූස ෝලීය ප්රසේශවල සිට පැමිසණනු ඇත. සාමානයසයන් ඔවුන් සිටින්සන් අඩු අධ්යාපනික හා සමාජ 
පසුබිමක ය. එවැනි ප්රජාවක් තුල සමාජ  ැටලූ රාශියක් තිබිය හැකි අතර එමගින් පාසල හා අවට 
පදිංචිකරුවන් තුල පීඩනයක් ඇති කරනු ඇත. 
 
• මත් ද්රවය, මත්පැන්, ලිංගික අපසයෝජන, සසොරකම් යන නීති විසරෝධී කටයුතු සහ විවිධ් අපරාධ් සම්බන්ධ් 
නුසුදුසු හැසිරීම් රටා වලට පාසැ  ළමුන් නිරාවරණය විය හැකිය 

• පාසැ  වැඩ කටයුතු සඳහා බාධ්ා වීම 
• පාස  භූමිය තුළට අනවසර පිවිසුම 
• දරුවන්ට හිරිහැර සහ  අඩත්සත්ට්ටම් කිරීම 
• දරුවන් හා සදමේපියන් සම  රණ්ඩුවීම 
• දරුවන්සේ අධ්යාපනය සවත තිසබන අවධ්ානය සවනතකට සයොමු කිරීම 
• දූෂිත  නුසදනු සඳහා දරුවන් හා සදමේපියන් සපළඹවීම 
• අවිධිමත් ළමා ශ්රමය  
• ප ලිසේ සාමාජිකයන් හා බැතිමතුන්ට අතර විවිධ් මත  ැටුම් 
• ශ්රම බලකාය මඟින් පාසස  හා ප ලිසේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතය 
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සමවැනි  ැටලුවලට කම්කරුවන් සම්බන්ධ් වන්සන් කලාතුරකිනි, නමුත් කලාතුරකින් සමවැනි  ැටළු 
ඇතිවිය හැකිය. සමම  ැටලු සනොසලකා හැරිය සනොහැකි නිසා, සමම වැඩබිසමහි සමාජ සහ ප්රජා  ැටළු 
අතිශයින් වැද ත් වනු ඇත. 
 

8.2.12 කසේ ක කන් ාසික කදවුරු සහ අකනකුත් ස්ථානීය අ ශය ා යන්  
 

වැඩ කඳවුරු ආපදා අවම කිරීසම් වැඩබිමට සක්පව පිහිටුවා ඇත. සබොසහෝවිට සකොන්ත්රාත්කරු  ආසන්නසේ 
පිහිටි  නිවසක් කුලියට  නී. අස වැසි ප්රජා ප්රසේශයන්ට ආසන්නව  කඳවුරු ස්ථාන සතෝරා  නු ලැසබ්. 
විධිමත් කඳවුරු කළමනාකරණයක් සනොමැති නම්, කම්කරු  ැටළු කිහිපයක්, ප්රජාව  සම  සමාජ  ැටලු, 
සපොදු ජනතාව සම  සම්පත් සඳහා  ැටුම්, අපහසුතාවයන් සහ අප ද්රවය කළමනාකරණය කිරීම වැනි සේ 
පිලිබඳ  ැටලු ඇති විය හැකිය. 
තාවකාලික කඳවුරු ස ොඩ නඟන්සන් නම් ඝන අපද්රවය සහ අපවහන පේධ්තිය කළමනාකරණය කිරීම 
 ැටළුවක් වනු ඇත. එබැවින් අවදානම සැලකිය යුතු ය. 
 

8.2.13 ඉදිරීමේ අ අ ර තුර ප්රකේශ ාසීන්  ැඩ බිමට ඇතුළු වීම කහේතුක න් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැරී 

අ දාන අ  ත් යන්   
 

සමම වැඩබිම  කැනීසම් යන්ත්ර , බර පටවාස න යන වාහන, ට්රක්  රථ ආදිය භාවිතා කළ හැකිය. පාස  
ළමුන් සහ සාමානය ග්රාක්ය ජනතාව  මන් කරන පාසල ආසන්නසේ යන්ත්ර හා බර වාහන භාවිතා කරනු 
ලැසබ්. යන්සත්රෝපකරණ කිහිපයක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉහල සවෝ ටීයතාවයකින් යුතු බල සැපයුමක් 
වැඩබිම විසින්  භාවිතා කළ හැකිය.  බඩා කිරීසම්දී හා හැසිරවීසම්දී හානි සිදු වියහැකි සලෝහ සංයුතීන්, 
වාසන් යන අමුද්රවය ඉදිකිරීම කටයුතු සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. පාසැ  ළමුන් සමම යන්සත්රෝපකරණ 
සවත ආකර්ෂණය වන බැවින් වැඩබිසමහි කාර්යමණ්ඩලසේ අනුදැනුමකින් සතොරව ඔවුන් සමම වැඩබිමට 
ඇතු  විය හැකිය. පාසැ  ළමුන් වැඩබිම තුළට පැමිනීම සනොසලකා හැරීසමන් සහ යන්සත්රෝපකරණ 
සනොසැලකිලිමත්ව  ක්රියාකරවීම නිසා පාස  සිසුන්ට හදිසි අනතුරු සහ මාරාන්තික අනතුරු සිදු විය 
හැකිය. එම නිසා වැඩබිම තුල පාස  සිසුන්ට ඇති අවදානම ඉතා වැද ත් ය. 
 

8.2.14 පුපුරන ද්ර ය සහ ක නත් අනතුරුදායක ද්ර ය 
 

අවදානම ට ලක්වූ බෑවුසමහි විශාල    සනොමැති නිසා පාෂාණ පිපිරුම් අවශය සනොවනු ඇත. 

 

8.2.15 ඉදිරීමේ අ කටයුතු අ රතුර සිදු න මාර්ග  දබදය සහ පදිකයින්කග් ආරක්ෂා   
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු සකසරන්සන් කාර්යබහුල මංසන්ධියකට යාබදව බැවින් ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී  මන් 
කරන යාන්සත්රෝපකරණ, සලෝඩර්ස්, ට්රක් රථ ආදීසයන් සබොසහෝ විට  මාර් ය අවහිර කරනු ලැසබ්.  මන් 
කරන බර යන්සත්රෝපකරණ සහ ඉදිකිරීම් වාහන නිසා මගීහු අවදානමට ලක්විය හැකිය 
 

8.2.16 ඉදිරීමේ අ කටයුතු  ලදී කසේ කයන්කග් ආරක්ෂා   
 

කාර්යබහුල මංසන්ධියක් අසල ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදු කරන නිසා, ඉදිකිරීම් අතරතුර, බර යන්ත්සරෝපකරණ 
සහ ඉදිකිරීම් වාහන ක්රියාත්මක සේ. සසේවක සුරක්ෂිතතාවය සහේතුසවන් ඇතිවන අවදානම ඉතා වැද ත් ය.  
ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සකොන්ත්රාත්කරු අඩු වයස ්කම්කරුවන් (ළමයින්) වැඩ කිරීමට සයසදවිය හැකි 
අතර එමගින් බරපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුවීය හැක. 

9. මහජන උපකේශයනය - ප ත් ා ඇය කහෝ පැ ැත්වීමට නියමි  උපකේශන කසේ ා න් 
 

නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වන අතරතුරදී ශාන්ත සජෝන් සබොස්සකෝ විදයාලසේ නිසයෝජය විදුහ පති 
දිලංක කුමාරප්සපරුම මහතා සහ ගුරුවරසයකු වන චමින්ද රූපසිංහ යන අය දැනුවත් කරන ලදී. ඔවුන් 
සදසදනාම සමම වයාප තියට එකඟත්වය පල කලහ. ප ලිසේ ප්රධ්ාන ක්සම් පාලක පූජක ඇන්ටන් රංජිත් 
පියතුමා ද දැනුවත් කරන ලදී. ප ලිසේ ඓතිහාසික වැද ත්කම හා බැතිමතුන්ට ඇති වර්තමාන අවදානම 
පිළිබඳව පියතුමා සිය අදහස් පළ කසළේය. සමම වයාප තිය සඳහා පූර්ණ සහසයෝ ය ලබාසදන බව ඔහු 
ප්රකාශ කසළේය. සමම වයාප තියට සහාය දැක්වීමට ඔහු කැමැත්ත පළ කර ඇති අතර ඉදිකිරීම් කටයුතු 
සඳහා අවකාශයක් ලබා දීම සඳහා ඉහල බැවුම් ප්රසේශසේ පිහිටා  ඇති රථ  ාල සවනත් ස්ථානයකට ස න 
යා හැකි බව ප්රකාශ කසළේය. (ඇමුණුම II - උපසේශන ජායාරූප). 
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9.1 පාර්ශ කරු න් සමග පැ ය උපකේශන කසේ ා න්  ලදී ඇය වූ එකග ා යන් හා නිර්කේශයන්. 

(කයොමු : ඇමුණුම III)  

10. විකශේෂි  පාරසරික හා සමාජීය බලපෑ අ: ජායක කගොඩනැගිලි පර්කේෂණ සංවිධානකේ විකශේෂි  

ක්රියාමාර්ග කහෝ මැදිහත් වී අ අ ශය  න සමාජ, පාරිසරික බලපෑ අ කහෝ අ දාන අ ඇය න් අංශයන් 
 

10.1 ජලය සහ ක ත් බි අ සදහා ඇය බලපෑ අ (ඇල මාර්ග, ගංඟා හා අකනකුත් ජල ධරයන් විකශේෂකයන් 

ඉදිරීමේ අ ස්ථානකයන් පහල ගංගා ප්රකේශ අපවිත්ර වී අ හා එහි  ත් ය ක නස්වීම නිසා ඇය න ගැටළු). 

නායයා අ ස්ථානය ඉදිරීමේම / පිළිසකර රීමේම තුලින් ඇය න දිගුකාලීන බලපෑ අ සහ විය හැරී  බලපෑ අ  
 

යන්සත්රෝපකරණ මගින් සත   හා සවනත් හානිකර ද්රවය / දූෂක නාශක අනිසි සලස බැහැර කිරීම, 
තාවකාලික  බඩා ටැංකි වලින් සිදුවන කාන්දු වීම්, ඝණ අපද්රවය සහ ජල අපද්රවය බැහැර කිරීම /  කම්කරු 
වැඩබිම් වලින් ඉවතලන කැලිකසල මගින් ඇල සදොලවල ජලසේ ගුණාත්මකභාවය මත අහිතකර බලපෑම් 
ඇතිවිය හැකිය. 
 

10.2 පාංශු ඛාදනකේ බලපෑම සහ ගංගා පතුල ක නස්වීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ පාංශු ඛාදන බලපෑම ඉහල යා හැකිය. ආපදාව අවම කිරීසමන් පසු ජල ප්රවාහය ඉහල 
යාම සහේතුසවන් පාරිසරික  ලායාම සකසරහි, ඇළ සදොල ඉවුරු / පත්ල සහ ජලජ පරිසර පේධ්ති මත 
ඇතිවන බලපෑම ස්ථානීය වශසයන් වැද ත් සේ. 
 

10.3 ප්ර ාහන යටි ල පහසුක අ සඳහා  න බලපෑ අ (විකශේෂකයන් මාර්ග හා දු අරිය මාර්ග  ා කාලික 

අ හිර වීම, රථ ාහන  දබදය පිළිබඳ අ දානම)  
 

සතිසේ කාර්යාල සේලාවන් තුලදී , පාස  කාලවලදී, විසශේෂ ආ මික උත්සව කාලයන් තුළ සම්පූර්ණසයන් 
/ අර්ධ් වශසයන් මාර් ය වසා දැක්ම සහේතුසවන් ඇතිවන රථ වාහන තදබදය සුමට වාහන  ලා යාමට බාධ්ා 
එ ල කල හැක. සමය පදිකයින්ට සහ මගීන්ට හිරිහැරයක් වනු ඇත. 
 

10.4 කපොදු කසේ ා සැපයීක අදී පහල ගංගා ප්රකේශයට සිදු න බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්ර ය ඉ ත් රීමේම, 

විදුලිය සැපයීම, ආදිය) 
 

සමම වැඩබිම සඳහා අතිශයින්ම වැද ත් සනොසේ. 
 

10.5 නාය ස්ථානයට යාබද  කහෝ ආසන්නකේ ඇය ඉහල අ දානමක් සහි  කහෝ මධය පරිමාණ 

අ දානමක ජී ත්  න ගිහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ගංගා ප්රකේශය යන ආදිය) 
 

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

10.6 ප්රයස්ථාපනය කල යුතු ප්රකේශය තුල පිහිටා ඇය  යාපාර, කිෂිකාර්මික බි අ සහ අකනක් ස්ථාන  
 

වැඩ බිමට යාබදව වයාපාර සඳහා සයොදා ත් ප්රසේශයක්, විසශේෂ ක ෂිකාර්මික පිළිසවත්  සහෝ සවනත් කිසිදු 
විසශේෂ කටයුත්තක් සනොමැති නිසා ඒ සඳහා විසශේෂිත බලපෑමක් සනොමැත 
 

10.7 ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටි ඇය  යාපාර, කිෂිකාර්මික බි අ සහ අකනක් ස්ථාන 
 

වැඩබිම අසල කුඩා කඩ සාප්පු පවතී. ඉදිකිරීම් අතරතුර යන්සත්රෝපකරණ සහ ශ්රම බලකාය එහා සමහා යෑම 
සහේතුසවන් ඇතිවන කරදර පිලිබඳ සැලකිය යුතුය. වැඩ බිම ආසන්නසයන්ම  ක ෂිකාර්මික භාවිතයන් සහෝ 
සවනත් කිසිවක් සනොමැති බැවින්  ක ෂිකාර්මික භාවිතයන්ට සැලකිය යුතු බලපෑමක් නැත. 
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10.8  ැඩ බිම තුලට සාමානය පුේගලයින් ඇතුළු වීක අ කහෝ එම ප්රකේශය හරහා ගමන් රීමේක අ අ ශ ා ය  
 

සවනත් අරමුණු සඳහා වැඩබිමට ඇතුළු වීමට පුේ ලයින් සඳහා විසශේෂ අවශයතාවක් සනොමැත. සකසසේ 
සවතත්, අරමුණක් සහිතව සහෝ සනොමැතිව පුේ ලයින්/පාස  දරුවන් අනවසරසයන් පිවිසිය හැකි අතර 
ඔවුන් යන්සත්රෝපකරණ ක්රියාකරවීම, වාහන, විදුලිය සහේතුසවන් අවදානමට ලක් විය හැකිය. 
 

10.9 කසෞඛය හා ආරක්ෂා  පිළිබඳ ගැටළු - කකොන්ත්රාත්කරු න් සඳහා  න ස අම  ගිවිසු අ ඉක්ම ා යන 

විකශේෂි  H & S (කසෞඛය හා සුරක්ෂි  ා ක්රමකේදයන්) අ ශය ා යන් 
 

සමම ඉදිකිරීම් ස්ථානයට  අදාළව පවතින සසෞඛය  හා ආරක්ෂණ  ැටළු නනෑම 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  
 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාමේ කලස ශ්රමය කයොදා ගැනීම 
 

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

සහ බලහත්කාරී සලස ශ්රමය සයොදා  ැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 

11.  යාපියය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා අ ශය  න අනුමැතීන් සහ විකරෝධ ා කනොමැය බ  
 

11.1  යාපියය ක්රියාත්මක රීමේම 

  
i. දිස්ත්රික් කල්ක අ කාර්යාලකේ අනුමැයය 

 

දිස්ත්රික් ස කම්වරයාසේ අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට වයාප ති 
සයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට පළාසත් මහ ඇමති වරයා හා 
පාර්ශ්වකරුවන්සේ ආයතන ද සහභාගී වනු ඇත. PMU නිලධ්ාරියා සමම වයාප තිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
අතර, වයාප ති සතොරතුරු සහ පාරිසරික හා සමාජයීය විවිධ්  ැටලු නිරාවරණය කිරීම හා  ැටළු සාකච්ඡා 
කරනු ඇත. සමම රැස්වීසමහි නිර්සේශය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇත. 
 
ii. සැලසු අ කමිටුකේ අනුමැයය 

සීතාවක ප්රාසේශිය සභාසවහි සැලසුම් කමිටු විසින් සමම වයාප තියට අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 
 
 

11.2 ක ෝරාගත් නනායයෑ අ සිදුවූ ස්ථානකේ  යාපියය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා ඉඩ අ හිමියන්කගන් 

අනුමැයය ලබා ගැනීම  
 

වයාප තිසයහි කාර්යයන් සකොටසක් මාර්ග සවන් කිරීමක් සිදුකර ඇති ප්රසේශයක සිදු කරනු බැවින් අදාළ 
නිසයෝජිතායතනය වනුසේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය. ඉඩම් ස ොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, 
ද්රේය  ඉවත් කිරීමට  ( ස,් පස, පාෂාණ හා    බිම්), ඉදි කිරීම් වූහයන් සහ සමසහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු 
දි ටම කරස න යාමට  ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධ්ානය සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අතර 
අවශය ගිවිසුම් ඇති කර නු ඇත. 
 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය,  න සංරක්ෂණ කදපාර් ක අන්තු ,  නජීවී සංරක්ෂණ කදපාර් ක අන්තු   

අනුමැයය 
 

අනුමැතිය අවශය සනොසේ. 
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11.4 අකනකුත් අනුමැතීන්  
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්බුන් ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා  ප්රාසේය ය  භූ විදයා සක්ක්ෂණ 

හා පත  කාර්යංශසේ අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 

ii. ද්රවය ඉවත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා පත  කාර්යංශසේ අනුමැතිය  අවශය වන්සන් නම් 

පමණි). 

iii. අපද්රවය හා ශාක සකොටස් බැහැර කිරීම සඳහා සීතාවක  ප්රාසේය ය  සභාසේ අනුමැතිය ලබා  ත 

යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීම සඳහා අවශය ස්ථාන සඳහා ආරක්ෂක අමාතයාංශසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලසයන්  

ප්රාසේය ය  ස කම් හරහා අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 

v. වැඩ බිසමහි ක්රියාකරකම් සඳහා අවශය බල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලසේ ප්රසේය ය 
කාර්යාලසයන් අනුමැතිය ලබා  ැනීම අවශය සේ. 
 

11.5 පුේගලික ඉඩ අ හිමිකරු න්කගන් අනුමැයය ගැනීම  
 

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

කිසිදු බාධ්ාවක් සනොකරන බවට ප ලිසේ  ප්රධ්ාන පූජකතුමා, අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ වයාප ති 

ක්රියාත්මක කිරීසම් අධිකාරිය අතර නීතයානුකූලව බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. 

අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා නියමිත කාල පරාසය 1 වගුසේ දක්වා ඇත. 
 

 

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 නිර්සේශ හා අවශයතාවන් තුල ඇතුලත් වනු ඇත. 
 

වගුව 1: අනුමැතීන් ලබා  ැනීම සඳහා නියමිත කාල නියමය 
 

අනුමත කිරීම මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 
ක 

සතිය 
2  

සතිය 
3 

සතිය 
4 

සතිය 
ක 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

 යාපිය ක්රියාත්මක රීමේම 
දිස්ත්රික් කල්ක අ කාර්යාලකයන් අනුමැයය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාප ති සාකච්ඡාව 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

        

සැලසු අ කමිටුකේ අනුමැයය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාප ති සාකච්ඡාව 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   

මධයම පරිසර අධිකාරිකේ අනුමැයය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම  
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12.1 නැ   පදිංචි රීමේක අ ක්රියාකාමේ සැලැස්ම 
 

වයාප ති  පාදක කර ත් නැවත පදිංචි කිරීමක් සනොමැති බැවින් සමම වයාප ති  ප්රසේශය  සඳහා අදාළ 
සනොසේ 
 

12.2 ජන ා  ඉ ත් රීමේම 
 

 ඊසාන බෑවුම් සකොටසට යාබද පාසැ  ස ොඩනැගිලි මුළු ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී ඉවත් කළ යුතුය. 
 

 ත්රීසරෝද රථ ාල ඉදි කිරීසම් අදියර අතරතුර ඉවත් කළ යුතුය. 
 

12.3 හානියට පත් කභෞයක  ූහයන් , යටි ල පහසුක අ ඉ ත් රීමේම සඳහා ක්රියාපටිපාටිය 
 

වැඩබිසමහි පිහිටි රැඳවුම් බිත්තිය ඉවත් කිරීම අවශය සේ. ප ලිය විසින් විසින් සමම රැඳවුම් බිත්තිය 
ස ොඩන ා ඇත. බිත්තිය ඉවත් කිරීම සඳහා ප ලියට දැනුම් දිය යුතු අතර පුජකතුමාසේ අනුමැතිසයන් 
ඉවත් කළ යුතුය. 
 

12.4  යාපිය කටයුතු කහේතුක න් කේපල හානි වී අ සහ අහිමි වී අ සඳහා  න  න්දි ඉල්ලාසිටීම 
 

පාසැ  ස ොඩනැඟිලි හා ප ලිසේ වූහයන්ට හානි සිදුවුවසහොත් වන්දි ලබාසදනු ඇත. 
 

12.5 පහ  සඳහන් ක්කෂේත්ර සඳහා මහජන ා  දැනු ත් රීමේක අ  ැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය 
 

අස්ථායී බෑවුම් සකොටසසහි විරුේධ් පැත්සත් නිවැසියන්, ත්රීසරෝද රථ රියදුරන්, පාසස  කාර්ය මණ්ඩලය 
සහ ප ලිය; නායයෑම් මගින් ඇතිවිය හැකි අවදානම,හානි සහ බලපෑම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට වැඩසටහන් 
පැවැත්විය යුතුයි. අවදානම සහ බලපෑම් අවම කිරීම සදහා විසශේෂ අධ්යාපන හා දැනුවත් කිරීසම් 
වැඩසටහන් පාරිසරික සසෞඛය හා ආරක්ෂණ ඒකකය මගින් ක්රියාත්මක කළ යුතුය.  දුක් ැනවිලි සඳහා 
සහන සැලසීම ආදිය. 
 

12.6 සැලසු අ ම  පදන අ වූ පාරිසරික සමාජ/ කළමනාකරණ ක්රමකේදයන් සලකා බැලීම 
 

පාරිසරික හා සමාජීය නිර්ණායකයන් අනු මනය කිරීසමන් එහි පාරිසරික හා සමාජයීය වැද ත්කම මත 

පදනම්ව පහත කරුණු සලකා බලනු ලැසබ් 

 

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

   අංගය 

කමම  යාපිය ප්රකේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්කේශි  මට්ටම 

i. ස් ාභාවික ස අපත් කළමනාකරණය සහ ස අපත් ප්රශස ් කලස සැලසු අ 

කරණය 

ජනාවාස ඉවත් කිරීම සහ ශාක විසශේෂයන් ඉවත් කිරීම අවම කිරීම සඳහා 

වන වයාප ති විසශේෂිත සැලසුම් සැලකි ලට  ත යුතුය. වැද ත් ශාක 

විසශේෂ ව ක්ෂලතා අවරණය සම  බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්ෂණය  

සඳහා  ප්රමාණවත් අවධ්ානයක් සයොමු කළ යුතුය 

 

අවම 

ii  ාසස්ථාන ස අබන්ධ ා සහ සත්ත්  මංකපත් 
 

ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  සහෝ වයාප තියට පිවිසීමට සහෝ  ැඹුරු කානු 
පේධ්ති ආදිය සඳහා සහෝ  විශාල වශසයන් වනාන්තර සකොටස් ඉවත් 
කිරීම්ට සිදුවන්සන් නම් සැලසුම් තුළ සත්වව වාසස්ථාන අතර  
සම්බන්ධ්තා සනොබිසදන සලස  සත්ව මංසපත් ව ක්ශලතා තීරු ආදිය 
ඇතුළත් විය යුතුය. 
 

 

අවම 
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iii. ජල ස අපත් සංරක්ෂණය 

සමයට ප ෂ් ය හා උප ප ෂ් ය යන සදකම ජලය ලබා  ැනීම අඩංගුසේ. 

ලබා ත් ජලය සාසප්ක්ෂ වශසයන් සහොඳ තත්ත්වසේ පවතී නම් සහොඳින් 

සැලසුම් කර සමම ජලය ශාක වලට සහ අස වැසි ප්ර ජාවසේ පානීය සහ 

අසනකුත් ජල අවශයතා සඳහා ලබා දිය යුතුය. 

 

අවම 

iv. ජල සැපයු අ අ හිර වීම 
 

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

 

අවම 

v . ස් භා   කසෞන්දර්යාත්මක   ගැලකපන සැලසු අ සලකා බැලීම 

සසෞන්දර්යාත්මක සංසේදී පරිසර නිර්මාණසේදී ස්වභාවික පරිසරය හා 
සංකලණය වන එසමන්ම ද ශය අවම වන සලස වයහයන් සැලසුම් 
කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී වයහයන් 
නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන   හ නිර්මාණ ශි පීන්සේ සසේවය 
වැද ත් සේ. 
 

 

අධි 

vi . හරි  පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පරිසර හිතකාමි සංසේදී වාසස්ථානවල ආපදා අවම කිරීම් සබොසහොමයක් 

සිදු කරනු ලබන බැවින්, පරිසර හිතකාක් හරිත  සැලසු අ ගැන 
සැලකිලිමත් විම වඩාත් උචිතය. උදාහරණයක් සලස: ඛාදනය පාලනය 

සඳහා සේය ය ව ක්ෂලතා විසශේෂ භාවිතා කිරීම, පරිසරසේ විවිධ්ත්වය 
පවත්වා  ැනීමට විසශේෂ ශාක සංසයෝජනයන් සයොදා  ැනීම. 

ආක්ර මණය ලී ශාක විසශේෂයන් සයොදා  කනොගැනීම. 
 

 

 

අධි 

vii . කසේ කයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂා  
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අතර 

කම්කරුවන්ට සහ මගීන්ට අන්තරාකාරී විය හැකිය. එබැවින්   ට්ටු, 

ආරක්ෂිත දැ  වැනි සැලසුම් කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකි ලට  ත 

යුතුය. 

 

 

 

අධි 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා  න ක්රියාමාර්ගයන්  

ජල අපවහන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය සබෝක්කු හරහා අසළ 
ප්රවාහවලට ස න යනු ලැසබ්. වැසි කාලවලදී සමම ජලාපවහනසයහි  
ගලා එක අ කේගය සැලකිය යුතු සලස ඉහළ යා  හැකි අතර සමමගින් ඇළ 

පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින් සැලසු අ කිරීසම්දී අධික 
ජලධ්ාරාවන් ස්වභාවික ජල මාර්  වලට සේ සයන්  ලායාම අවම කිරීම 
සඳහා බාධ්කයන් ප්රමාණවත් සලස සයොදා  ැනීමට සැලකිලිමත් විය 
යුතුය. වයාප ති ප්රසේශය ආසන්නසේ ඇල මාර්  සහ සබෝක්කු තිසබ් නම් 
ඉහත කරුණු සමම සැලැසස්මහි අඩංගු අං යක් විය යුතුය. 
 

 

 

අවම 

ix. ආරක්ෂක ආකිය 
නිරිතදි  බෑවුම සහ වයබ බෑවුම් අධික බෑවුම් සහිත උස් කඳු බෑවුම් සේ. 
වර්තමානසේ වුවද ඇද වැටීසම් අවදානමක් පවතී. ආපදා අවම කිරීසමන් 
පසු බෑවුම වඩාත් නිරාවරණය වනු ඇති අතර නිවැසියන් (ළමුන් හා 
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ශිෂයයන්) ඇද වැටීමට ඇති අවදානම ඉහල යාමට ඉඩ ඇත. එබැවින් 
මිනිසුන් ඇද වැටීසම් අවදානම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂක වැටක් සහෝ 
බිත්තියක් සංස්ථාපනය කිරීමට දැඩිව නිර්සේශ කරනු ලැසබ් 
 

අධි 

7. අ ම පසු නඩත්තු රීමේ අ සහ සහා කමකහයු අ සැළසු අ රීමේම.  

හානිය අවම කිරීසම් කාර්සේදී  ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා 
ගුරුත්ව කාණු වැනි අක්රිය ශි ප ක්රම  අමතර ශක්ති ප්රබවයක් අවශය 
සනොවන ) සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම වළක්වා  ැනීම සඳහා 
නිවැරදි පයිප්ප විෂ්කම්භය, සිදුරු වල  විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීසම් ආනතිය 
නිවැරදිව සලකා බැලිය යුතුය. කානු ජලය ස්වාභාවික දහරාවන්ට එකතු 
කරවීමට අසප්ක්ෂා කරන්සන් නම්, ඛාදනයට ඔසරොත්තු සදන, සරොන් මඩ 
රදවා  ැනීසම් පේධ්ති ආදී සනොසයක් නඩත්තු වූහ සැලසුම් කළ යුතුය. 
අධික කාලපරිච්සේදයක් තුල සේය ය කාලගුණික තත්ත්වයන්ට ඔසරොත්තු 
සදන පරිදි වූහයන් 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 මාර්ග 
වලට කාන්දු වීම වැළැක්වීමට පියවර  ත යුතුය. 

 

 

 

අධි 

 

 12.7 ඉදිරීමේ අ අදියර අ රතුර බලපෑ අ අ ම රීමේම 
 

12.7.1 ඉදිරීමේ අ අදියර තුළ කකොන් ාත්කරු න්කග් පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා  න 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 අනුකූලව 
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 ඉ ලුම්පත යසටත් ESMP වැඩ පිළිසවළ ක්රියාත්මක කිරීමට 
නියමිත අතර ඔහුසේ නිපුණතාවයන් පිළිබඳ නිසි ස ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා වන පිරිවැය 
සවනම වැටුප් 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 අනුකූල වීම සඳහා සකොත්රාත්කරුසේ අවශයතාව 

කයොමු අංකය. ඉඳිරීමේ අ 

කකොන්ත්රාත්කරු න්ට 

ESMP 

අයි මය අදාල  යාපියයට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1 වැඩ බිම තුල  බඩා කිරීම ඉතා වැද ත් (පාස  ස ොඩනැගිලි / 
ප ලිය) 

2002.2 2 ශබ්ද හා කම්පන ඉතා වැද ත් (පාස  ස ොඩනැගිලි/ 
ප ලිය) 

2002.2 3 ස ොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුවීම ඉතා වැද ත් (පාස  ස ොඩනැගිලි/ 
ප ලිය) 
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2002.2 4 අපද්රවය බැහැර කිරීම ඉතා වැද ත් (පාස  ස ොඩනැගිලි/ 
ප ලිය) 

2002.2 5 කසළ බැහැර කිරීම ඉතා වැද ත් (පාස  ස ොඩනැගිලි 
/ප ලිය) 

2002.2 6 දූවිලි පාලනය ඉතා වැද ත් (පාස  ස ොඩනැගිලි 
ප ලිය) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය ප්රවාහනයකිරීම ඉතා වැද ත් (පාස  ස ොඩනැගිලි/ 
ප ලිය) 

2002.2 8) ජලය ඉතා වැද ත් (අසල ඇති ඇල මාර් ය) 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව විසශේෂ අදාළ සේ 

2002.2 10) සභෞතික හා සංස්ක තික සම්පත් අදාළ සේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ සේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ සේ 

2002.2 13) භුමිය හැරීම  අදාළ සේ 

2002.2 14)   වල සමසහයුම් අදාළ සනොසේ 

2002.2 15) වාහන සහ යන්සත්රෝපකරණ නඩත්තුව 
(දූෂණය) 

ඉතා වැද ත්  

2002.2 16) මහජනතාවට බාධ්ා කිරීම ඉතා වැද ත් (පාස  
ස ොඩනැගිලි/ප ලිය) 

2002.2 17) උපසයෝගිතා සසේවා සහ මාර් සේ ඇති 
පහසුකම් 

ඉතා වැද ත්  

2002.2 18) 
 
 

ද ශය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම ඉතා වැද ත් (කාර්යබහුල මංසන්ධිය) 

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය 

මූලික සක්ක්ෂණ (වාතය, ජලය, ශබ්ද, 
කම්පන, ඉරි තැලීම් සක්ක්ෂණ) 

ස්ථානසේ විසශේෂිත සැලැස්මක් සයොමු 
කරන්න 

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

ස්ථානසේ විසශේෂිත සැලැස්මක් සයොමු 
කරන්න 

වැඩබිසම්  සමසහයුම් කාලය තුල සක්ක්ෂණ වික පයකි 

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පවත්වාස න යාම අදාළ සේ 

2003.  ැඩ කකොන්කේසි සහ ප්රජා කසෞඛය හා ආරක්ෂා   

2003.2 සුරක්ෂිත සංවිධ්ානය සහ සන්නිසේදනය ඉතා වැද ත්  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම ඉතා වැද ත් 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ දැනුම් 
දීම 

ඉතා වැද ත්  

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් ඉතා වැද ත්  

2003.6 ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම ඉතා වැද ත්  

2003.7 ප්රථමාධ්ාර පහසුකම් ඉතා වැද ත්  

2003.8 සසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සතොරතුරු සහ 
පුහුණුව 

ඉතා වැද ත්  

2003.9 යන්සත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේ ලයන් 

ඉතා වැද ත් 

අදාළ: සමම ව න්තිය නනෑම වයාප ති ස්ථානයකට අදාළ සපොදු එකක් සලස වයාප ති ස්ථානයඅදාළ සේ 
ඉ ා  ැදගත්: ESMP අදාලව එම ස්ථානයට නිශච්ිතවම ක්රියාත්මක වන පරිදි පාරිසරික ක්රමසේදයන් සකස් කිරීම 
සඳහා සකොන්ත්රාත්කරු විසශේෂ අවධ්ානය සයොමු කළ යුතුය. 
ඇ ැ අ විට අදාල කේ: වයාප ති ක්රියාත්මක කිරීසම්දී අදාළ වය ප ති ස්ථානයට පිවිසසන විට සමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැසබ් 
අදාළ කනොකේ: සතොරතුරු අනාවරණය වූ සකොන්සේසි යටසත් සමම වයාප ති ස්ථානයට අදාළ විය සනොහැක 
විකල්ප: අවශය වන්සන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විකශේෂි  නිමේක්ෂණ සැලැස්මක්: සකොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ අවශයතා වලට 
අමතරව ස්ථානීය විසශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්සමහි සඳහන් පරිදි සකොන්ත්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී. 
කයොමු රීමේම: සකොන්ත්රාත්කරුවන් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 



17 

 

12.8 නාය ස්ථානයට විකශේෂි  හානිය අ ම රීමේම  
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ වයාප තිය ක්රියාත්මක කිරීමට අසප්ක්ෂිත ස්ථානීය විසශේෂිත අපදා අවම කිරීසම් 
පියවරයන් පහත සඳහන් පරිදි සේ. 
 

වගුව 4: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහා  නු ලබන පියවර 
හානි අ ම රීමේක අ අයි මය  යාපිය ක්රියාත්මක 

රීමේක අ අදියර 

 ගකී අ  

ඛාදනය පාලනය සහ කගොඩබිම අපද්ර ය කළමනාකරණය 
• වැසි සමය තුළ සිදුකරන කැණීම් කටයුතු වලදී මතුපිට 

නිරාවරණය වන්සන් නම් එමගින් ඇතිවන ඛාදනය හා 
සරොන්මඩ සහිත අපධ්ාවය  ලා යාම වැළැක්වීම සඳහා සයෝ ය 
පරිදි ආවරණය කළ යුතුය. 

• සරොන්මඩ සහිත අපධ්ාවය  ලා යාම ජනනය වුවසහොත් ජලය 
බැස යාම සඳහා නියමිත පරිදි කානු සකස් කළ යුතුය. 

• කාණු වල සරොන්මඩ තැම්පත් වීම අඩු කිරීම සඳහා සරොන්මඩ 
උගු  (Silt traps) තැබිය යුතුය 

 සපොදු  කාණු වල සරොන්මඩ තැම්පත් වී ඇත්නම්, ඒවා 
සකොන්ත්රාත්කරුවා විසින් නිතිපතා පිරිසිදු කළ යුතුය 

 
 

ස්ථාන සකස ් රීමේම 

සහ ඉදිරීමේම 

ඉදිරීමේ අ 

කකොන්ත්රාත්කරු 

ඉදිරීමේ අ අපද්ර ය බැහැර රීමේම 
  
ඉදිකිරීම් තුලින් නිපදසවන කසල පිළිබඳව සකොන්ත්රාත්කරු විසශේෂ 
අවදානය සයොමු කළ යුතුය. එවැනි අපද්ර ය ජනනය කළ සහොත්  ඒවා 
වයාප ති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් අනුමත ක්රමසේදයකට 
අනුව සසෝදා යාමට ඉඩ සනොදී  බඩා සකොට තැබිය යුතුය.  එසමන්ම 
කිසිදු සහේතුවක් මත අපද්ර ය පාස  පරිශ්රය අසල තැන්පත් සනොකළ 
යුතුය. එමනිසා සකොන්ත්රාත්කරු විසින් සීතාවක  ප්රසේය ය සභාව 
සවතින් නිර්සේශ කරන ස්ථානයකට කසල බැහැර කිරීම්ට 
අනුමැතිය ලබා ත යුතුය 
 

ස්ථාන සකස ් රීමේම 

සහ ඉදිරීමේම 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

 ූහයන්කග් ආරක්ෂා  
• ඉදිකිරීම් කටයුතු සහේතුසවන් ඓතිහාසික ප්රතිමාවට කිසිදු හානියක් 
සිදු සනොවිය යුතුය. චලනය කිරීසම් යන්ත්රය ප්රතිමාවට  හා වූහයන්ට 
හානි සනොවන සලස ක්රියා කරවීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. 
• ප්රතිමාව සහ පාසැ  ස ොඩනැගිලි වලට කිසිදු හානියක් සිදු 
සනොවන සලස කම්පන උත්පාදන කටයුතු නියමිත සීමාවන් තුල සිදු 
කල යුතුය 
 

ඉදිරීමේම ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

දූවිලි  සහ දුවිලි ආ රණ  
 
අධික දූවිලි උත්පාදනය වන ක්රියාකාරකම්කම් ඉතා සැලකි සලන් 
කළ යුතු අතර එවන් අවස්ථාවලදී ප්රමාණවත් සලස ජලය සයදීමක් 
මගින් දූවිලි පාලනයට නිර්සේශ කර ඇත. 
බෑවුසම් පිහිටි පාසස  ස ොඩනැගිලි වල විව ත්ර වා සදොරව  සුදුසු 
පරිදි  දූවිලි සනොඑන සලස තිර සරදි මගින් ආවරණය කිරීම. 

ස්ථාන සකස ් රීමේම 

සහ ඉදිරීමේම  

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 
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ඉදි රීමේම සඳහා ජලය භාවි ය 
• අනුමත ස්ථාන වලින් පමණක් ඉදිකිරීම් සඳහා අවශය ජලය ලබා 
 ත යුතුය. 
• කිසිදු තත්ත්වයක් යටසත් වුවත් ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා පාස  
සහෝ ප ලිසේ ජල මාර්  භාවිතා සනොකළ යුතුය. පාසැස  සහෝ 
ප ලිසේ ජලය භාවිතා කිරීමට නම් පාස  පාලනාධිකාරිය සහෝ 
ප ලිසේ පූජකවරයාසේ කැමැත්ත අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 

 

ඉදිරීමේම  ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

 ැඩ කරන කේලා න්  
• ඉදිකිරීම් කටයුතු පාස  කළමනාකරණයට අනුකූල විය යුතු ය. 
• ශබ්දය, කම්පන සහ දූවිලි උත්පාදන ක්රියාකාරකම් පාස  
පැවැත්සවන සේලාසවන් පසු සිදු කළ යුතුය. 
• විභා  කාලවලදී බාධ්ා ඇතිවන (ශබ්දය සහ කම්පන) ක්රියාකාරකම් 
සඳහා ඉඩ සනොසේ 
• වයාප ති ඉලක්කයන් සපුරා  ැනීම සඳහා රාත්රී කාලසේ සමසහයුම් 
අවශය වන විට ප්රමාණවත් ආරක්ෂක පියවරයන් අනු මනය කළ 
යුතුය 
• ප ලිසේ විසශේෂ උත්සව දිනයන්හි වැඩ කටයුතු අත්හිටුවිය යුතුය 
• ශබ්ද / කම්පන උත්පාදන කටයුතු පිළිබඳව පාස  
කළමනාකරණය සහ ප ලිය දැනුවත් කල යුතුය. 
 

ඉදිරීමේම ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

අනතුරු ඇඟවීම  
• වයාප ති ක්රියාකාරකම් නිසා ඉහල බෑවුසම් ස ොඩනැගිලි සඳහා 
හානි සිදුවීසම් අවදානමක් පවතින අතර, වයාප ති ක්රියාකාරකම් 
සනොමැති වුවත් දරුණු වැසි සේලාසවන් වලදී  ස ොඩනැගිලි වලට 
අනතුරු ඇතිවිය හැකිය. 

• එබැවින් වැසි කාලවලදී ජා.ස ො.ප.ස. අනතුරු ඇඟවීම් වලටස් 
අනුව  පාසැ  කළමනාකරණය ක්රියා කිරීම  සුදුසු වන අතර   වැසි 
කාලය තුළ පාස  ක්රියාකාරකම් අත්හිටුවීම වඩා සුදුසුය. 

ඉදිරීමේම PMU හි E & S 

ඒකකය 

පාසල් දරු න්කග් ආරක්ෂා  
පහත සඳහන් පරිදි පාස  දරුවන්ට ඇති විය හැකි  ැටලු පිළිබඳව 
පාස  කළමනාකරණය ප්රමාණවත් සලස දැනුවත් කළ යුතුය 
 

i. මත්ද්රවය, මත්පැන්, ලිංගික අපසයෝජන, ජාවාරම්, විවිධ් අපරාධ් 
වැරදි සහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා පිළිබදව පාසැ  ළමුන් දැනුවත් 
කිරීම. 

ii. පාස  භූමිය තුළට  අනවසර පිවිසුම 

iii. දරුවන්ට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම 

iv. දරුවන් හා සදමාපියන් සම  රණ්ඩුවීම 

v. සිසත් එක  බවකින් සතොරව දරුවන් අධ්යාපනසේ සයදීම 

vi. දූෂිත  නුසදනු සඳහා දරුවන් හා සදමේපියන් සපළඹවීම 

vii. අවිධිමත් සලස ළමා ශ්රමය ලබා  ැනීම 

viii. විහාස්ථානසේ  දායකයින්  හා බැතිමතුන් සම  විවිධ් ආරවු  
ඇති වීම   
ix. ශ්රම බලකාය මඟින් පාසස   හා විහාරස්ථානසේ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් භාවිතා කිරීම  
 

PMU හි ES ඒකකය මගින් ඉහත සඳහන්  ැටළු සම්බන්ධ්සයන් 

පාසැ  කළමනාකරණය පූර්ණ දැනුමක් ලබා  ත යුතුය. සෑම 
 ැටළුවක්ම  නිසි සලස සන්නිසේදනය කිරීම හා පාස  
කළමනාකරණය සම  ප්රමාණවත් සලස සාකච්ඡා කළ යුතුය. 

එසමන්ම PMU ආයතනය මගින් පාස  කළමනාකරණසයන් 
පහත දැක්සවන  ඉ ලීම් ක්රියාත්මක කරන  සලස ඉ ලා සිටිනු 
ලැසබ්. 

ඉදිරීමේම PMU හි E & S 

ඒකකය 

කකොන්ත්රාත්කරු 
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i.  සිසුන් සහ සදමාපියන් වයාප තිය පිළිබඳව  දැනුවත් කිරීම  
ii. දරුවන්ට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සමාජ  ැටළු 

iii. ශ්රම බලකාය සම  දරුවන්සේ හැසිරීම හා ශ්රම බලකාය සම  

ක්රියා කිරීම් අධීක්ෂණය කිරීසම් ක්රමසේදයක් ස්ථාපිත කිරීම. 

iv. වයාප තියට අදාලව නනෑම පැමිණි ලක් ලබා ැනීම සඳහා  
පාස   ප්රසේශසේ රහසි ත සතොරතුරු ලබා  ැනීසම් පේධ්තියක් 
ස්ථාපිත කිරීම 
v. කරදරකාරී කම්කරුවන්ට දඬුවම් කිරීම සහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා 
ක්රමසේදයක්  සකස ්කිරීම  
vi. වයාප තිය හා, එමගින් ඇතිවන බාධ්ා කිරීම්, ශබ්ධ්ය හා දුවිලි 

පිළිබඳව ප්රමාණවත් අවසබෝධ්යක් විහාරසේ හිමියන්ට ලබා දීම. 

vii. සමම වයාප තිය සඳහා හිමියන්සේ  කැමැත්ත ලබා  ැනීම 
සඳහා අර්ථවත් උපසේශන පැවැත්වීම සහ ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පැන 
නැගිය හැකි  ැටුම් පාලනය කිරීම සඳහා සේදිකාවක් සැකසීම 
 
වයාප තිසේ  ශ්රම බලකාය පාසස   දරුවන් සම  නිසි සලස 
කළමනාකරණය කළ යුතු ආකාරය  පිළිබඳව සකොන්ත්රාත්කරු  
දැනුවත් කළ යුතු අතර  සකොන්ත්රාත්කරුවන්සේ ශ්රම  බලකාය සඳහා 
පහත දැක්සවන කරුණු ඉදිරි පත් කර ඇත . 

 

i. නිසි දැනුවත්භාවය, අධ්යාපනය, අධීක්ෂණය හා දඬුවම් කිරීම. 

ii. පාසැ  පරිශ්රයට සසේවකයින්ට ඇතු  සනොවිය හැකි පරිදි 
වයාප ති කලාපය නිර්ණය කිරීම 
iii. සසේවකයන් හට පාසැස  ජල මුලාශ්ර භාවිතා කිරීමට සනොහැක 

iv. සසේවකයනට පාසැස  සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතා කිරීමට 
සනොහැක  
v. සකොන්ත්රාත්කරු විසින් කිසියම් ආකාරයක වයාප තිය සම්බන්ධ් 

කටයුතු (ස ජු / වක්ර) සඳහා ළමුන් සහභාගී කර  ත සනොහැක  

vi. බර යන්සත්රෝපකරණ ක්රියාකරුවන් අතිශය ප්රසේසම් විය යුතු 

අතර එමගින් අනතුරු සිදුවිය හැකි වනු ඇත. 

vii. අවදානම් කලාපවල බර යන්සත්රෝපකරණ සහ වාහනවල 
 මනා මනය පිළිබඳ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම කිරීම සඳහා පූර්ණ 
කාලීන මුරකරුවන් සිටිය යුතුය 
 
සවනත් 
i. වයාප ති ප්රසේශයට  පාස  සිසුන්ට ඇතුළු වීම තහනම්  බව 

ඇ වීමට  ඇතුළු වීම තහනම් / අන්තරාය සංඥා හා ස්ථාපිත කිරීම 
හා අධීක්ෂණය කිරීම  
ii. කිතුනු උත්සව හා ආ මික වතාවන් සිදු කරන විට ඉදිකිරීම් 
කටයුතු නවතා දමන්න 
iii.ළමුන්ට විදුලි සැර වැදීම් වැනි අනතුරු වලින් ආරක්ෂා කර 

 ැනීම සඳහා PMU විසින් අනුමත කරන ලද නිසි ආරක්ෂණ 

පියවර මගින් විදුත් රැහැන් පේධ්ති සකස ්කළ යුතුය. 
 

ආරක්ෂි   ූහයන්/ සංඥා පු රු 

 ඉදිකිරීම් අවධිසයහි ළමයින් / සිසු දරුවන් ඇද වැටීසම් අවදානම 
අඩු කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත වැටව  ස්ථාපිත කළ යුතුය 

 මහජනතාව විසින් විවිධ් සහේතු මත (බස් රථ සඳහා බලාසිටීම, 
ත්රීසරෝද රථ නැවැත්වීම හා ඒ අසල  ැවසීම) අත්පත් කර සිටින 
පහල බෑවුම් ප්රසේශසයහි බෑවුම් අස්ථාවර අවදානම පිලිබඳ 
දැනුවත් කරමින් අනතුරු ඇඟවීසම් පුවරු සවි කල යුතුය. වැසි 
සමසේදී ඉහල අවදානමක් ඇති බැවින් ඉදිකිරීම කටයුතු සිදු 

ඉදිරීමේම PMU හි E & S 

ඒකකය 

කකොන්ත්රාත්කරු 
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සනොවුනද ආරක්ෂණ ලකුණු පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්ය 
සේ 

 

රථ ාහන  දබද කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂා  
• දිවා හා රාත්රී  රථවාහන තදබදය කළමනාකරණ පේධ්තියක් තිබිය 
යුතුය. සමම මංසන්ධිය ඉතා කාර්යක්ෂම අනතුරු බහුල ස්ථානයක් 
සහේතුසවන් හංවැ ල සපොලිසිසේ සහ මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිසේ  
එකඟතාවය ඇතිව ඉතා සහොඳ රථවාහන තදබදය කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස් කළ යුතුය. සමය PMU විසින් අනුමත කළ යුතුය. 

 

ඉදිරීමේම PMU හි E & S 

ඒකකය 

කකොන්ත්රාත්කරු 

කකොන්ත්රාත්කරුකග් ශ්රම බලකාකයහි හැසිමේ අ 
•ශ්රම බලකාය තුළ ඉහළ මට්ටසම් විනයක් පවත්වා  ැනීම සඳහා 
සකොන්ත්රාත්කරු විසින් අවශය පියවර  ත යුතුය. පරිශ්රය තුල 
පවත්නා  නීති, සරගුලාසි සහ හැසිරීම් පිළිබඳ ශ්රම බලකාය දැනුවත් 
විය යුතුය. ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී ශ්රම බලකාසයහි අනිසි හැසිරීම්  
පාලනය කිරීම සඳහා සයෝ ය අධීක්ෂණයක් කළ යුතුය. නිසි 
වැඩපිළිසවළක් යටසත් ශ්රම බලකාය සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
සැපයිය යුතුය. අධිකාරිසේ කළමනාකාරීත්වසේ පූර්ණ අවසරයකින් 
සතොරව පරිශ්රය තුළ වන සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතා 
සනොකිරීමට නිර්සේශ කරනු ලැසබ්. සමම වැඩබිම සඳහා විනය නීති 
උ ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ සහොඳ වාර්තාවක් පවත්වා  ත යුතුය. 

 

ඉදිරීමේම PMU හි E & S 

ඒකකය 

කකොන්ත්රාත්කරු 

 

13.  යාපිය ස්ථානය අධීක්ෂණය රීමේම 
 

සමම වැඩබිමට නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත දැක්සවන අධීක්ෂණ සැලැස්ම දැඩි සලස 
අවධ්ාරණය කරනු ලැසබ්. ක්ට අමතරව ඉදිකිරීම් සකොන්ත්රාත්කරු විසින් ESMP සවත අවධ්ාරණය කල 
නිරීක්ෂණ ක්රියාපටිපාටිය ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 
 

වගුව 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අ ශය ා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ  ාර ගණන 

මූලික නිරීක්ෂණ ඇළ ජලසේ ගුණාත්මකභාවය වරක් * 

ඉහළ අවදානමක් සහිත ස ොඩනැගිලි වල 
පූර්ව ඉරිතැලීම් සක්ක්ෂණය  

වරක් * 

භූමි කම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක් * 

වාතය ගුණාත්මකභාවය: අංශු වායු 
ගුණාත්මකභාවය:අංශු වරක් * 

ඉදි කිරීම  අතරතුර ඇළ ජලසේ ගුණාත්මකභාවය  බෑවුම් කැනීම් අතරතුර, සපොසලොසවහි 
පස විදීසම් කටයුතු (සෑම මසකම) 

ඉහළ අවදානමක් සහිත ස ොඩනැගිලි වල 
ඉරිතැලීම් සක්ක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තුළදී සැලකිය යුතු 
විස්ථාපන ඈත් වීම්)පවතී ** 

භූමි කම්පන කැණීම් යන්සත්රෝපකරණ, පිපිරවීම, සහෝ 
භූ කම්පන ජනනය කරන නනෑම 
ක්රියාවක දී * 

ඉදිකිරීම් ශබ්දය අධික ශබ්ද ජනන කාලය 

වායු ගුණාත්මක අංශු මසකට වරක් 

වායු විසමෝචනය අදාළ සියලු යන්සත්රෝපකරණ / වාහන ක්රියාත්මක වන පරිදි විසමෝචන පාලන පරීක්ෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපසේශකයාසේ වයාප ති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා කළ යුතුය 
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14. දුක් ගැනවිලි  ලට ස න් දීම 
 

පහත සඳහන් විය හැකි බලපෑම් සඳහා විසශේෂ අවධ්ානයක් සයොමු කරමින් සමම වයාප තිසේ දුක් ැනවිලි 
විසඳීසම් යාන්ත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපසේශකවරුන් වන ES නිලධ්ාරියා ව බලා  ත යුතුය. අ) 
විදුහ පති ශාන්ත සජෝන් සබොස්සකෝ විදයාලය, ආ) ප ලිසේ පූජක c) අසල ඇති සවළඳසැ වල සිටින 
අය. 
(සයොමුකිරීම: දුක්  ැනවිලි පලි ැනීස ම් යාන්තණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්ස ේශ කියාත්මක කිරීම 
සඳහා පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව). 

15. ක ොරතුරු අනා රණය රීමේම 
 

පහත දැක්සවන ආයතන සහ සංවිධ්ාන අවමය සලස ලකුණු කරන ලද ආක ති මගින් ES සතොරතුරු 
සතොරතුරු අනාවරණය කිරීමට PMU හි ව කීම සේ 
 

වගුව 6: සතොරතුරු අනාවරණය කිරීසම් සයෝජිත සැළැස්ම 

ක ොරතුරු  කයෝජි  ආය න ක ොරතුරු අනා රණය රීමේක අ 

ක්රමකේදය 

i. වයාප ති සැලැස්ම 
 ස්ථානීය සතොරතුරු, 
සැලසුම, ක්රියාත්මක 
කිරීසම් විධිවිධ්ාන) 

දිස්ත්රික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය,DFC, 
DWLC, දිස්ත්රික් ස කම් කාර්යාලය,  
ප්රාසේය ය  ස කම්,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 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, AIIB, 
පාසස  විදුහ පති 

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 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, AIIB 
සහ අදාළ පාර්ශ්වයන් සුදුසු පරිදි 

ප්ර ති රැස්වීම්, විසශේෂ රැස්වීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

දිස්ත්රික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය,  RDA ,  
ප්රාසේය ය  ස ඛම්, සපොලිස,් 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 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, RDA,  
ප්රාසේය ය  ස කම්, සපොලීසිය, රජසේ 
ඉඩම් හිමියන්, ග්රාම නිලධ්ාරී, දිස්ත්රික් 
කාර්යාලය NBRO, AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීම 

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

අවශයතා වාර්තා 
කිරීම 

ඉහල අ දානමක් සහි  නි ාස  ල  ඉරි ැලී අ සමීක්ෂණය  - ව ත්තිමය වාර්තාවක් 
භූමි ක අපන - යන්සත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ වාහන වල චලනයන් සඳහා 
CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිතීන්  
පසුබි අ ශබ්දය මැනීම - අතිසර්ක  ැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය  
 ායු ගුණාත්මය (අංශු පමේක්ෂා )- 2008 අස ෝස්තු මස 15 වන දින අංක 1562/22 දරන 
අය විකශේෂ ගැසට් නිකේදනය යටකත් ජායක පරිසර උෂ්ණත්   ත්ත් යන් - මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය. 
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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 ක ොරතුරු සඳහා ස අබන්ධ වූ පුේගලයා  

19/10/2018 පැය 8.00 
 

ශාන්ත සජෝන් සබොස්සකෝ විදයාලය 
කළුඅේ ල 
 
 
 
 

ඩිලංක කුමාරප්සපරුම මහතා 
උප විදුහ පති 
ශාන්ත සජෝන් සබොස්සකෝ විදයාලය 
කළුඅේ ල. 
 

22/10/2018 පැය 9.00 කලුඅේ ල වික්සශෝප සේවමාතා 
සේවස්ථානය  

 රු ඇන්ටන් රංජිත් පියතමා 
ප්රධ්ාන කසතෝලික පූජකවරයා 
අප ස්වාමි ප ලිසේ සේවස්ථානය 
කළුඅේ ල. 
 



i 

  
 

ඇමුණුම I: වයාප ති ප්රසේශසේ සරෝන ඡායාරූපය  
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ඇමුණුම II: ආපදා තත්ත්වසේ ස්වභාවය හා උපසේශන අවස්ථා 

 

  

රූපය a: වික්සශෝප සේවමාතා සේවස්ථානය 
රූපය b: ශාන්ත සජෝන් සබොස්සකෝ විදයාලය 
 

  

රූපය c: ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ 
සංවිධ්ානය විසින් අවම කිරීසම් කටයුතු පිළිබඳව 
 රු ඇන්ටන් රංජිත් පියතමා දැනුවත් කිරීම 

රූපය d: ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය 
විසින් ආපදා අවම කිරීසම් කටයුතු පිළිබඳව නිසයෝජය 
විදුහ පති මහතා දැනුවත් කිරීම 

  

රූපය e: අවදානමට ලක්වූ සේසු ක්රිස්තුස්සේ 
ඓතිහාසික කුරුසපත්වීම සිහිපත් කරවන 
ස්මාරකය 

රූපය f:  අවදානමට ලක් වූ පාසැස  ප්රථමික අංශසේ 
ස ොඩනැගි ල 

 



iii 

 

 

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

දිනය: 22/10/2018 (over the telephone conversation) 

ආය නය  
ස අබන්ධීකරණ 

නිලධාමේකග් නම 

සහ  නතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලරීය යුතු කරුණු 

මාර්  සංවර්ධ්න 
අධිකාරිය 
 

ඊ.ඒ.ඒ. එදිරිසිංහ 
මහතා 
විධ්ායක ඉංජිසන්රු, 
අවිස්සාසේ ල 
 

සමම ප්රසේශය අවිස්සාසේ ල මාර්   සංවර්ධ්න අධිකාරිසේ ප්රාසේය ය 
කාර්යාලයට අයත් සේ 

මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය වයාප තියට විරුේධ්ත්වයක් නැති අතර අවම 
කිරීසම් කටයුතු අතයාවශය බව  

සවනත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

 නාය යෑම් අවම කිරීසම් ක්රියාවන්ස න් පසුව වයාප තිය නිසි පරිදි භාර 
දීම අවශය සේ. 

 නාය යෑම් අවම කිරීමකින් පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ඇත 

 ඉදිකිරීම් වලදී සකොන්ත්රාත්කරු පුේ 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 

 

මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය 
  

මහත්මිය සහකාර 
අධ්යක්ෂ - 
මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය, 
බස්නාහිර පළාත 
 

සමම වයාප තියට මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ විසරෝධ්තාවයක් සනොමැත 
 

 

ඇමුණුම IV: රජසේ ඉඩම් හිමියන්ස න් සහ පාරිසරික ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා සයෝජිත 

ක්රමසේදය 
 

නායයෑ අ ආපදා අ ම රීමේක අ  යාපිය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා මාර්ග සං ර්ධන අධිකාරිකේ  අනුමැයය 

ලබා ගැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය  
 

 RDA විසින් පිළි ත යුතු සැලැස්ම: වයාප ති ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය විසින් අවශය වන 

අනුමැතීන් පිළිබඳ විධිමත් ඉ ලීමක් සම  RDA සවත සවිස්තරාත්මක නිර්මාණ වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. PMU ඉහත ලිපි ස ඛන සකස් කළ යුතු අතර ප්රාසේය ය ස කම් කාර්යාලයට 

ස ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිසේ  ප්රාසේය ය  කාර්යාලය සමම සයෝජනාව ඇ යීමට ලක් කරනු ලබන 

අතර වයාප ති වාර්තා සඳහා කැඳවිය හැක. අතයවශය සමාසලෝචන සැපයිය යුතුය 

 මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් අනුමත කර ඇති අතර, වයාප ති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් 

වූහයන් සහ අවම කිරීසම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය සහ 

වයාප ති ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. 

 ඇතුළත් විය හැකි සකොන්සේසි, 

 නාය යාසම් අවදානම අවම කිරීසමන් පසුව වයාප තිය නිසි පරිදි භාර දීම අවශයසේ 
 නාය යාසම් අවදානම අවම කිරීමකින් පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය, 



iv 

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

 සෑම අවස්ථාවකදීම සකොන්ත්රාත්කරු විසින් වාහන, පදිකයින් සහ රථවාහන 
ආරක්ෂණ ක්රියාමාර් , ආරක්ෂිත ස්ථාන, සකොඩිකරුවන් සහ රාත්රී වැඩ සඳහා 
ආරක්ෂිත සහ පහසු මාර් යක් සැපයිය යුතුය. ආසලෝකය සැපයිය යුතුය. 

 ඉදිකිරීම් කසල / කැණීම් ද්රවය මහජන / මගී ජනතාව සඳහා අපහසුතාවයක් සනොවිය 
යුතුය 
 

නායයාම් අවම කිරීසම් වයාප ති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා වූ මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිසේ ක්රියාපටිපාටිය  

 වයාප ති සම්පාදන අදියසර්දී වයාප ති කළමනාකරණ ඒකකසේ පාරිසරික - සමාජ සහ සසෞඛය - 
ආරක්ෂක ඒකකය විසින් ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 
අධ්යයනය කරනු ලබන අතර මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලය සවත වයාප ති 
සයෝජනාව සහ වයාප තියට අදාළ ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

 මූලික සතොරතුරු ප්රශ්නාවලියක් (BIQ) ඉහත විස්තර සම  සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත්    කළ යුතුය. 
 

 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් වයාප ති සාකච්ඡාවකට සහ ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික සමාජ 
කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිබද වැඩිදුර සතොරතුරු ලබා  ැනීමට වයාප ති කළමනාකරණ ඒකකය 
කැඳවිය හැක. 

 වයාප තිය මගින් අනු මනය කළ යුතු ස්ථානයට විසශේෂිත වූ නිශ්චිත සකොන්සේසි වලට යටත්ව 
වයාප ති සයෝජනාව අනුමත කරනු ලැසබ්. 
 

 
 

ඇමුණුම IV: අධ්යයන කණ්ඩායම 

නම   නතුර   යාපියකේදී  නතුර   

TDSV ඩයස් අධ්යයක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක සේෂ්  විදයාඥ / ESSD / NBRO සේෂ්  පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

H. කුසලසිරි  කාර්මික නිලධ්ාරි /ESSD/NBRO GIS/ ජන විකාශ දත්ත / සක්ක්ෂණ 
ආධ්ාර  

 

ඇමුණුම VI: විමර්ශන ලැයිස්තුව 

1. කළුඅේ ල නායයෑම් පිළිබඳ ජා.ස ො.ප සංවිධ්ානසේ ක්සෂේත්ර  වාර්තාව 

2. ස ෝලීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා සකොන්ත්රාත්කරුවන්සේ ව කීම් - ශ්රී 

ලංකා නායයාම් අවම කිරීසම් වයාප තිය - AIIB 

3. පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම කිරීසම් වයාප තිය - AIIB 

4. නැවත පදිංචි කිරීසම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම කිරීසම් වයාප තිය -AII 

 


