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1. හැඳින්වවිම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියාු යටිතල පහසුකම් හා ආසයෝජන බැංකුව (AIIB) සම  සම්බන්ධ් සවමින් එම 

බැංකුසේ ණය ආධ්ාර මත ශ්රී ලංකාසේ පළාත් 6ක දිසේික්ක 11ක නායයෑම් අවදානමින් යුු අසේථාවර 

බෑවුම් සහිත සේථාන පිළිසකර කිරීසම් වයාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට අසේක්ෂා කරයි. සමම වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මකවීම පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශසයන් AIIB බැංකු සේ හා ලංකා රජසේ නීති රීති 

වලට අුකූලව සිදුවිය යුුය. වයාපෘතිසේ සේවභාවය සහ එහි ක්රියාවලිය සැලකිල්ලට  නිමින් AIIB 

බැංකුව ආසේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්සේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතපත්ති වලට අුකූල වන 

සලස පාරිසරික සහ සාමාජීය කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති රාමුවක් (ESMF) නිර්මාණය කල යුුය. 

 

පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති රාමුසවහි (ESMF) අරමුණ වන්සන් වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මකක කිරීසම් දී AIIB බැංකුසේ ආරක්ෂණ ක්රමසේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේති 

පිළිබඳ මාර්ස ෝපසේශයන් සැපයීමයි. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීාසම් ආයතනය වශසයන්, ජාතික 

ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය (NBRO) සමසේථ වයාපෘතිය සවුසවන් සකසේකරු ලබන 

පාරිසරික හා සාමාජයීය කළමානාකරණ ප්රතිපත්ති රාමුව, වයාපෘතියට සම්බන්ධ් වන සියළුම පාර්ෂවයන් 

ඒ ආකාරසයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරු ඇතැයි අසේක්ෂා සකසර්. එමගින් වයාපෘති කාලසීමාව 

අතරුර පරිසරයට හා සමාජයට සිදුවන බලපෑම අවම වු ඇත.  

 

පාරිසරික, සමාජ, සසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන්, වයාපෘති සේථානසයන් සේථානයට සවනසේ වන 

බැවින් එවැනි සවනසේවන නිශේිත තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවධ්ානය සයාමු කිරීම වැද ත් සේ. එමනිසා 

පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ රාමුවට (ESMF) අනූව පාරිසරික හා සාමාජීය ඇ යීම් සඳහා එක් 

එක් නායයෑම් සේථානයට විසශේිත වූ පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) 

සකසා ඇත. සමම සේථානීය විසශේිත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණය පිළිබඳ සැලසුම් මගින් 

විසශේිත පිළිසකර ක්රමසේදයන්, සසෞඛ්ය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්බන්ධ්සයන් සලකා 

බැලිය යුු අංශයන් පිළිබඳව ඉදිකිරීම් හා සමසහයුම් කාලය ුල අවශය ම සපන්වීම් ලබා සදු ඇත. 

 

සමම විසශේෂත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැසේම කෑ ල්ල උසාවි සංකීර්ණසේ සිදුව ඇති 

නායයෑම් ආපදා තත්ත්වය අවම කිරීම සඳහා සේ.  ැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධ්යයනයකින් පසුව 

සැලැසේම සකසේ කර ඇති සමම සැලසුම මගින් පහත කරුණු පිළිබඳව ඉහළ අවධ්ානයක් සයාමු කර ඇත. 

 

I. වයාපෘතියට අදාල ප්රසේශසේ සංසේදී පාරිසරික හා සාමාජීය අං  හඳුනා  ැනීම  
II. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් සහේුසවන් බලපෑම් සිදුවන සැලකිය යුු පාරිසරික හා සාමාජීය පලපෑම් 

හඳුනා  ැනීම  

III. සයෝජිත නායයෑම් අවම කිරීසම් උපායන්  

IV. වයාපෘතිය සදහා සුවිසශේි වු වඩා උිත පාරිසරික හා සාමාජීය බලපෑම් අධීක්ෂණ අවශයතා 
හදුනා ැනිම. 

V. වයාපෘතිය කිරිසම් කාලය ුල පිලිපැදිය යුු ප්රසේශය සඳහා සුවිසශේි වු අදාල පාරිසරික 
සරගුලාසි හා ක්රියාමාර් යන් පිළිබඳ අධ්යනය කිරිම 

2. ප්රශේ යථපිළිබඳථවිස තරථහාථආපදාථස ්ානශේථශකටිථහැදින්වවිම 
 

සේථානීය අංක: 20, ස ාු අංකය - 04, කෑ ල්ල දිසේිකය, කෑ ල්ල අධිකරණ සංකීර්ණය 

 
අසනකුත් සේථානීය සතාරුරු    

i. සබර මුව පළාසත්, කෑ ල්ල දිසේිකසේ, කෑ ල්ල ප්රාසේශිය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ, රන්වල ග්රාම 
නිලධ්ාරි වසමට, පරිපාලනමය වශසයන් අයත් සේ. කෑ ල්ල අධිකරණ සංකිර්ණ භූමිය ුල සහ 
අසලින් දිසවන කෑ ල්ල සියඹලාපිටිය මාර්ස  ේ පැළුම් දක්නට ඇත.  



 
 

 

 
 

   

2 

ii. අදාල සේථානයට මීටර් 500 ක දුරින් ආසන්නම න රය වන කෑ ල්ල න රය පිහිටා ඇත. 

iii. රූපසටහන් 01 හි දැක්සවන  සලස GPS ඛ්ණ්ඩාංකය 7.254142 N, 80.340505 E  ුල සමම 
ප්රසේශය පිහිටා ඇත. 

iv. අදාල භූමිය අධිකරණ අමාතයංශයට හා පළාත් මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිසේ සීමාවන්ට අයත් සේ. 
  

3. නායයෑම්ථවයවසනයථපිළිබඳථවිස තරාත්මකථශතාරතුරු  
 

කෑ ල්ල අධිකරණ සංකීර්ණ භූමිය ුල ප්රධ්ාන වශසයන් අසේථාවර බෑවුම් 05 හදුනා ත හැක. (සයාමුව: 

NBRO/LRRMD/KG/KGP/LI17/3/30053). ඒ අතරින් වන කෑ ල්ල සියඹලාපිටිය මාර් සේ එක් 

පසසක ඉහළ බෑවුම් ප්රසේශය සහ අධිකරණ සංකීර්ණය පරිශ්රය ුල ඇති අසනකුත් සේථාන සදක අර්ධ් 

වශසයන් කඩාවැටිමට ලක්ව තිසේ. ඒවා නම්,  

i. අධිකරණ ශාලා අංක 01 සහ දිසේික් අධිකරණ කාර්යාල සංකීර්ණය පිටුපස කෑ ල්ල, 
සියඹලාපිටිය මාර් සේ ඉහළ බෑවුම (1930 ඉදිකරන ලද චාර්ල්සේ පීරිසේ අුසේමරණ ශාලාව) 

ii. දිසේික් අධිකරණ ශාලා අංක 02 පිටුපස බෑවුම 

iii. දිසේික් අධිකරණ ශාලා අංක 03 පිටුපස බෑවුම 

බැවුසමහි අසේථාවරත්වය සඳහා ප්රධ්ාන වශසයන් සහේුවි ඇත්සත් අසේථාවර සිරසේ කැපිම් කිහිපයකි. 
අධිකරණ සංකිරණ භූමිසේ ස ාඩනැඟිලි ඉදිකිරිම සඳහා සිදු කරන ලද කැපිම් කිහිපයක්ම බැවුම් සහිත 
බිම් සකාටසේ වල සිදු කර ඇත. එසමන්ම අධිකරණ භූමිසේ නැස නහිර සිමාසවි දිසවන කෑ ල්ල - 
සියඹලාපිටිය මාර් සය හි මීටර් 150 ක පමණ දිගින් යුත් දිගු කැපුමක් ඇත. සමහි දුර්වල ජල වහන 
රටාවක් පැවතියද බැවුම් සවනසේ කිරිසම් දි අසේථාවර බෑවුම් සම්බන්ධ්ව නියමිත ඉංජිසන්රු ක්රමසේදයන් 
අු මනය කර සනාමැත. සමම සහේු  මත බෑවුසම් කැපුම් වල බිඳවැටිම් සඳහා හිතකර තත්ත්වයන් 
නිර්මාණය වී ඇත. ස ාඩනැඟිලි, මඟීන් සහ පදිංිකරුවන් සඳහා සමය තර්ජනයක් වි ඇත.    

ආපදාශවන්වථපසුථසිදුවථඇතිථහාණිශේථස වභාවය 

සමම බෑවුම් අසේථාවර තත්වයන් අර්ධ් හා සුළු ප්රමාණයන් යුක්ත වන නිසා ඉහත සඳහන් කරන ලද සේථානයන් හි 
භූමිසේ කැපුම් සහේුසවන් සිදුව ඇති බිඳවැටිම් වලට අමතරව සේපල සහෝ ස ාඩනැඟිලි හාණි කිසිවක් සනාමැත.  

 

 

රූපය 01  - සයෝජිත නාය යෑම් අවම කිරිසම් සේථානසේ ගූ ල් ඡායාරූපය - වැඩිදුර අධ්යයනය සඳහා සරෝන 
ඡායාරූපය ඇමුණුම 2ට ඇුලත් කර ඇත 
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රූපය 2a: කෑ ල්ල - සියඹලාපිටිය මාර් සේ අසේථාවර 
බෑවුම 

රූපය 2 b: දිසේික් අධිකරණ ශාලා අංක 01 පිටුපස 
පිහිටි බෑවුම  

 

 
  

රූපය 2 c: අසේථාවර කැපුම් සහිත කෑ ල්ල - 
සියඹලාපිටිය මාර් ය 

රූපය 2d: 1930 වර්ෂසේ ඉදිකරන ලද චාර්ල්සේ පීරිසේ 
අුසේමරණ ශාලාව 

 

රූප සටහන් 02 - වයාපෘති ප්රසේශසේ ඡායාරූප 
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රූපය 3: නායයෑම සහේුසවන් බලපෑම් සිදුව ඇති ප්රසේශය හා ස ාඩනැගිලි දැක්සවන රූපමය සටහන. 

4. පවතිනථඅවදානමථඅවමථකිරීමථසඳහාථශම්ථවනථවිටථශගනථඇතිථක්රියාමාර්ග 

අධිකරණ සංකීර්ණ පරිශ්රසේ සහ ආසන්න මාර් සේ අසේථාවර බෑවුම් නිසා ඇති විය හැකි අවදානම් 

තත්වය පිළිබඳ අධිකරණ කළමනාකාරිත්වයට ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය මඟින් දැුම් 

දී ඇත. ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ පර්සේෂණ කණ්ඩායම 2017.03.22 වන දින 

ප්රසේශය පරික්ෂා කර සකසේ කරන ලද වාර්තාසේ පාංශු ඛ්ාදනය වලක්වා  ැනීම සහ ජලවාහන රටා 

ක්රමවත්ව සකසේ කිරීම පිළිබඳව සඳහන් කර ඇත. 

5. නායයෑම්ථආපදාවථසිදුවූථස ්ානය,ථඒථඅවටථප්රශේ යථපිළිබඳථශතාරතුරුථහාථවර්තමානථඅවධානම්ථමට්ටම 
 

විවිධ් අධිකරණමය කටයුු සඳහා ඉදිකර ඇති ස ාඩනැඟිලි සහිත අධිකරණ භූමි ය අවදානම් සහ ත 

තත්වයකට මුහුණ දී ඇත. සම් අතරින් අංක 1,2 හා 3 වශසයන් නම් කර ඇති ස ාඩනැඟිලි හා ඉහළ හා 

පහළ බෑවුම් සදසකහිම අසේථාවර බව නිසා අවදානමට මුහුණ පා ඇත. සමම ස ාඩනැඟිලි 03 අතරින් 

අංක 01 ස ාඩනැඟිල්ල විශාල වශසයන් අධිකරණසයහි පරිපාලනමය කටයුු සඳහා භාවිතා වන අතර, 

අසනකුක් ස ාඩනැඟිලි 02 ක නඩු විමසීම් සඳහා භාවිතා කරයි. සමම අංක 01 ස ාඩනැඟිල්ල 1930 

බ්රිතානය පාලන සමසේ සරෝහල් වාට්ටුවක් සලස (චාර්ල්සේ පීරිසේ විසශේෂ අුසේමරණ වාට්ටුව සලස) 

ඉදිකරන ලද තට්ටු සදකකින් යුත් ස ාඩනැඟිල්කි. ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ භූ 

විදයාඥයින්සේ මතය අුව සමහි පළමු ස ාඩනැඟිල්ල පහළ බැවුම් අසේථාවරත්වය නිසාද අවදානමට 

ලක්ව ඇත. සකසසේ සවතත් බෑවුම් අසේථාවරත්වයට සම්බන්ධ් කිසිදු පැලුමක් ස ාඩනැගිල්සල් දක්නට 

සනාමැත. ඉහළ බෑවුසමහි අසේථාවර සේථානවල සපාළසවහි ආතති පැලුම් පවති.  
 

නඩු විමසීමට භාවිතා කරන අංක 02 හා 03 ස ාඩනැඟිලි වල දදනික විනිසුරුවන් හා අධිකරණ කාර්ය 

මණ්ඩලය ඇුලුව විශාල පිරිසක් ඒකරාශි සේ. (නඩු විමසීසම් දී පළමු කැදවිම් අවසේථාසේ දී 100 ක 

පමණ පිරිසක් රැසේසේ) අධිකරණ සංකීර්ණය ුල කටයුු සිදු කරන දින වල සප.ව 8.30 සිට ප.ව 4.00 
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දක්වා සිදුසේ. එබැවින් ආන්තික කාලගුණික සිේධින් වලදි අධිකරණ කාර්ය මණ්ඩලය හා ජනතාව ඉහළ 

අවදානම් තත්වයකට මුහුණ දී සිටි.  

6. වයාපෘතිශේථක්රියාකාරකම්ථශහ තුශවන්වථබලපෑමටථලක්වියථහැකි,ථවිශ  ෂථඅවධානයථශයාමුථකලථයුතුථඅවටථ

පරිසරශේථසංශේදීථමූලිඛාඟථපිළිබඳථශකටිථහැඳින්වීම 
 

අධිකරණ සංකීර්ණ භූමිසේ, භූමි පරිසභෝජන රටාව සළකා බැලු විට බෑවුම් සහිත බිම් ප්රසේශයක පිහිටා 

ඇති විවිධ් පරිපාලනමය කාර්යන් සඳහා ස ාඩන න ලද ස ාඩනැඟිලි වලින් යුක්ත  අධික ස ාඩනැඟිලි 

ඝනත්වයක් සහිත පරිසරයක් සලස හැඳින්යිය හැකිය. සමම භූමිසේ ඉඩකඩ විශාල පරිමාණසයන් සවන්ව 

ඇත්සත් විවිධ් කාල වල සිදුසකසරු අධිකරණ භූමිය පුළුල් කිරිම් වලදි ඉදි සකසරු ස ාඩනැඟිලි සඳහා 

සේ. භූමිසේ හි තවදුරටත් විවෘතව පවතින බෑවුම් සකාටසේ හා උසේ ප්රසේශ මානා පදුරු ශාඛ් සහ තැනින් 

තැන සරෝපනය කරන ලද සකාට්ටම්බා, පිහිඹියා, සකසසල් වැනි ශාඛ් වලින් වැසී පවති. සමම බෑවුම් සහ 

උසේබිම් සකාටසේ වල වඩා ආසේථර වු බෑවුම් වල පාංශු ඛ්ාදනය වැළැක්විමට සහෝ සුදුසු ජල වහන රටාවන් 

සකසේ කිරිම සිදු වි සනාමැත. අධිකරණ සංකීර්ණ භූමිසය හි නැස නහිර සීමාව හා කෑ ල්ල- 

සියඹලාපිටිය මාර් ය අතර මීටර 150 පමණ දිගින් යුු සිරසේ කැපුමක් සහිත තීරුව විශාල වශසයන් 

සසෝදායාමට ලක්ව ඇති බව දක්නට ලැබිණි. සමම පළාත් බඳ මාර් ය ඉතා පටු මාර් යක් වන අතර, 

අධිකරණ සංකීර්ණයට ප්රතිවිරුේධ් දිශාසවන් නිවාස ඉදිකර ඇත. ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ 

සංවිධ්ානයහි (LSSD) කෑ ල්ල ප්රාසේශිය කාර්යාලය පිහිටා ඇත්සත් ද සමම මාර් සයහි අධිකරණ 

සංකීර්ණයට ප්රතිවිරුේධ් දිශාසවනි. සමම මාර් ය සකාළඹ ුවර (A2) ප්රධ්ාන මාර් යට සම්බන්ධ් වන 

අුරු මාර් යක් වන අතර, අධිකරණ මංසංධිය අධිකරණය කටයුු සහේුසවන් නිරන්තරසයන් 

පදිකයන්සේ හා මගීන්ස න් කාර්යබහුලව පවති.  

 
සමම ප්රසේශය ුල වන ජිවී සංරක්ෂණ ප්රසේශ, පාරිසරික වශසයන් සංසේදි ප්රසේශ සහෝ වන  හනය 

සහිත ප්රසේශ හදුනා ස න සනාමැත. එසමන්ම පරිසර විදයාත්මකව වැද ත්කමක් සහිත ප්රසේශ සනාමැත.   
 

වයාපෘතියථක්රියාවටථනංවනථකාලයථතුලථඅවදානම්ථතත්වශේථපත්වනථශස වාථසහථමුලිකාංගයන්ව 

 

i. මාර් සේ මගීන්, පදිකයින් සහ මාර්  තදබදය 

ii. රජසේ අධිකරණ සංකීර්ණ කාර්ය මණ්ඩලය (සේී ර හා තාවකාලික) 

iii. නඩු ඇසිසම් කටයුු සහ අසනකුත් අධිකරණමය කටයුු  

iv. ස ාඩනැඟිලි අංක 01 (චාර්ල්සේ පීරිසේ අුසේමරණ සරෝහල් ස ාඩනැඟිල්ල (1930 බිතානයයන් විසින් 
ස ාඩනඟන ලද පුරාවිදයාත්මක ප්රසේශය) 

v. අධිකරණ ශාලා අංක 02 හා 03 

vi. කෑ ල්ල - සියඹලාපිටිය මාර් සේ ප්රතිවිරුේධ් දිශාසේ පවතින නිවාසවල පදිංිකරුවන් සහ 
ස ාඩනැඟිලි වැනි වුහයන් 

vii. ආසන්න දිය පහරවල් වල ජලසේ ගුණාත්මකභාවය  
 

7. වයාපෘතියථයටශත්ථඅශේක්ෂිතථපිළිසකරථකිරීශම්ථක්රියාමාර්ගයන්ව 
 

සයෝජිත නායයෑම් අවම කිරිසම් කාර්ය සඳහා බෑවුම් නැවත සකසේ කිරිම, වුහයන් නැවත සකසේ කිරිම, 

මුපිට ජලවහන රටාවන් ක්රමවත් කිරීම හා ඛ්ාදන පාලන ක්රමසේදයන් අන්තර් ත වි ඇත. 

8. වයාපෘතිථකාර්යයන්වථථහාථසම්බන්වධථසමාජමය,ථපාරිසරිකමයථබලපෑම්ථහඳුනාථගැනිම 
 

8.1 හිතකරථතත්ත්වයන්ව 
 

අසේථාවර බෑවුම් සහ මාර් ය එක් පසසක ඇති බෑවුම් සකාටස සේථාවර කිරිම ුලින් උසාවි සංකීර්ණ 

භූමිසයහි ස ාඩනැඟිලි, කාර්යමණ්ඩලය සහ ඒ ුල සිටින මහජනතාවසේත්, මාර් සේ 

පදිකයින්/මගින්සේ හා නැස නහිර සිමාවට ප්රතිවිරුේධ් සදපස ඇති නිවාස වල පදිංිකරුවන්සේත් 

ආරක්ිත බව සහතික සේ. මාර් සේ ඉහල බෑවුසම් ඇති ස ාඩනැඟිලි අංක 01 චාර්ල්සේ පිරිසේ අුසේමරණ 
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ශාලාව බ්රිතානය පාලන සමසේ එනම් 1930 ඉදිකරන ලද පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමක් සහිත 

ස ාඩනැඟිල්ල නායයෑම් අවම කිරිසම් ක්රියාමාර් ය සහේුසවන් ඓතිහාසික ස ාඩනැගිල්ලට සිදුවිය 

හැකිව තිබු හානිසයන් ආරක්ෂා සේ. 

 

8.2 අහිතකරථතත්ත්වයන්වථ  

 
දැනට බෑවුම් අසේථාවර විම් සහේුසවන් බලපෑමට ලක් වු ප්රසේශයකට සමම කාර්යය සීමාවි ඇත. එබැවින් 

සෘණාත්මක බලපෑම් දීර් කාලීන සනාවන අතර, සබාසහෝ විට ඉදිකිරිම් කාලසීමාවට පමණක් සිමා සේ. 
 

 

8.2.1 භූමියටථප්රශේ ථවිමටථශනාහැකිථවිමථහාථඅනාගතථසංවර්ධනථකාර්යයන්ව 
 

සබාසහෝ අවධ්ානම අවම කිරිසම් කාර්යයන් සිදුවන්සන් මාර්  රක්ිත කළාපසේ සහ අධිකරණ 

අමාතයංශය සු භූමිය මුලික කර ස නය. එසමන්ම සමම වයාපෘතිය යටසත් ඉඩම් අත්පත් කර  ැනිමක් 

සිදු සනාසේ. එබැවින් සමම වයාපෘතිය මඟින් ඉඩම් හිමිකාරිත්වය අහිමි විමක් සහෝ අනා ත සංවර්ධ්න 

කටයුු වැලැක්විමක් සිදු සනසේ.  

 

8.2.2 පරිසරථවිදයාත්මක,ථශජවවිදයාත්මක,ථසත්වථසහථවෘක්ෂලතාථවර්ගථවලටථසිදුවියථහැකිථබලපෑම්ථ 
 

භූස ෝලිය පරිසරය මත වන බලපෑම් ඉතාම සීමිත සේ. සමම වයාපෘතියට අුව ශාඛ් හා සත්ව සංහතියට 

වන බලපෑම, සංසේදි පරිසර පේධ්ති අහිමි විම, විශාල පරිමාණසයන් වාසභූමි ඛ්ණ්ඩනය විම සමම 

ප්රසේශය ආශ්රිතව සිදුසනාවන්නකි. සකසසේ සවතත් ශාඛ් ඉවත් කිරිම සඳහා අවශය අුමැතිය ශාඛ් හා 

සත්ව ප්රජාව ආරක්ෂා කිරීසම් ආඥා පනතට අුව සිදු විය යුුය. 

 

8.2.3 ප්රශේ ශේථජලථවහනථරටාවටථවනථබලපෑම් 
 

වයාපෘතිසේ ක්රියාකාරකම් වශසයන් බෑවුම සේථාවර කිරිමට, මු පිට අතිරික්ත ජල කළමනාකරණය සහ 

කුඩා ප්රසේශ වල භූමිසේ වුහයන් නැවත සැකසීම සකසරහි විශාල වශසයන් අවධ්ානය සයාමු කරු 

ඇත. එබැවින් සම් ුළින් ප්රසේශසේ වර්තමාන ජල වහන රටාව සකසරහි සැලකිය යුු බලපෑමක් සිදු 

සනාසේ.  
 
 

8.2.4 පාංශුථඛාදනශේථබලපෑමථසහථගඟාථපතුශල්ථසිදුවනථශවනස ථවිම් 
 

වැසි සහිත කාල වලදි නිරාවරණය වු බෑවුම් ඛ්ාදනයට ලක් විම සහ අතිරික්ත ජලය සම  අවසාදිත  ලා 

යාම අසේක්ෂා සකසර්. අතිරික්ත ජලය  ලා ස ාසේ අවසාදිත ද්රවය සමඟ අවසානසේ ජල පහර වලට 

එකුවිම නිසා එය ජලය දුෂණය විමට සහේු සේ. ප්රාසේශීය වශසයන් ජලජ පරිසර පේධ්තියට සිදු වන 

බලපෑමද සමහිදි හදුනා  ත හැක. 
 

8.2.5 ඉදිකිරිම්ථකටයුතුථශහ තුශවන්වථසිදුවනථජලථදූෂණයථආශ්රිතථබලපෑම් 
 

වයාපෘති ක්රියාවලිය අතරුර භුමිය සකසේ කසේ කිරීසම්දී සපාළව විදීම්, හෑරීම් වැනි ක්රියාවලීන් එකු වන 

පසේ වැනි  ද්රවය ඉවත් කරන විට ප්රධ්ාන ඇල මාර් සේ හා අසනකුත් ජලය  ලා බසිනා මාර්  වල පහල 

ප්රසේශසේ අවසාදිත තන්පත්වීමක් සිදුවිය හැක. ක්රමවත් සනාවන සතල් මුදා හැරිම්, යන්ර වලින් නිකුත් 

වන අසනකුත් හානි දායක ද්රවය මුදා හැරිම, තාවකාලිකව  බඩා කර ඇති ටැංකි වලින් කාන්දු වන සතල්, 

කම්කරුවන් පදිංි වී සිටින තාවකාලික ලැගුම්හල් වලින් පිටවන මල අපද්රවය හා අපවිර ජලය මඟින් ජල 

පහරවල් වල මුපිට ජලසේ ගුණාත්මකත්වයට හානිදායක බලපෑම් ඇති සේ. බෑවුම ශක්තිමත් කිරිම 

සඳහා භාවිතා කරන සිසමන්ති වැනි අසනකුත් ස ාඩවැඟිලි අමුද්රවය මු පිට ජලයට එක්විම ුලින් 

තාවකාලිකව ජලසේ ගුණාත්මක භාවයට හාණි සිදුවීම සහ පහළ ප්රසේශසේ ජල පහර වල අනවශය ද්රවය 

තැන්පත් වීමට ද බලපායි. ඇල මාර් ය නායයෑම් අවම කිරිසම්  ප්රසේශයට ආසන්ව පිහිටා ඇති බැවින් 

සමම බලපෑම සැලකිය යුු තත්වයක් පවති.  
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8.2.6ථඉදිකිරිම්ථසිදුථකරනථකාලයථතුලථවිවෘතථශලසථමලදුවයථබැහැරථකිරිමථනිසාථජලයථමඟින්වථශරෝගථහාථ

ආසාදනථඇතිවිම. 
 

සනීපාරක්ෂක කටයුු සඳහා අවශය පහසුකම් ඉදිකිරිම් ප්රසේශය ආශ්රිතව පිහිටා ඇති නිසා සමවැනි 

තත්ත්වයන් ඇතිවීමට ඇති හැකියාව අවම සේ. 
 

8.2.7 භූගතථජලථභාවිතයටථසිදුථවනථබලපෑම් 
 

ඉදිකිරිම් කටයුු සහේුසවන් අධි ජීව රසායනික අම්ල (BOD), රසායනික අම්ල (COD) අවලම්ිත 

පාෂාණ, සතල් හා ග්රීසේ ආධිය නිසා ජල පහරවල් අපවිර විම ඉහල යයි. සමම අවිධිමත් බැහැර කිරීම් නිසා 

ජලසේ දුෂක ප්රමාණය ඉහල යාසමන්  ං ා ජලසේ දජව  ඔක්සිජන් ඉල්ලුම, රසායනික ඔක්සිජන් 

ඉල්ලුම, ජලසේ අවලම්බිත ඝන ද්රවය ප්රමාණය , සතල් සහ ගීසේ මට්ටම ඉහල යාහැකිය. එමගින් පානීය 

ජලය, සේනානය හා ජලජීවී ව ාව වැනි කාර්යයන් සදහා  නිර්සේශිත මට්ටම් ඉක්මවා යාසමන් ඒවාසේ  

ප්රමිතීන් උල්ලංඝනය විය හැකිය.  ම්වැසියන් සමම  ං ා ජලය විසශේෂසයන් ආ මික කටයුු සදහා 

භාවිතා කරු ලැසේ. එබැවින් ඉදි කිරීම් අදියර ුල අපවිර ජලය හා අපද්රවය බැහැර කිරීම නිසා සේථානීය 

ජල ප්රමිතියට විසශේෂ  ැටළු ඇතිවිය හැක. 
 

 

8.2.8 ඝණථඅපද්රවයථබැහැරථකිරිශම්ථගැටළු 
 

අක්රමවත් සලස ඝන අපද්රවය මුදා හැරිම, කසළ, ආහාර ද්රවය ඉදිකිරිසම් අපද්රවය වැනි විවිධ් වර් සේ 

අපද්රවයන් ජනනය වන අතර ඒවා ප්රසේශ ුල  බඩා විම සහෝ මුදා හැරිම සිදු සේ. අධිකරණ සංකීර්ණ 

භූමිය ුල කසළ  බඩා කිරිම හා අක්රමවත් සලස ඝණ අපද්රවය බැහැර කිරීම ුලින් මහජනයා 

අපහසුතාවයට පත් විම සිදු වන අතර, ජලය බැස යාම අවහිර විම සහේුසවන් ජලය මගින් හට න්නා 

සරෝ ාබාධ් පැතිසර්. ඉදිකිරිම් සිදු කරන කාලය ුල නියමාකර සලස අපද්රවය බැහැර සනාකිරිම ුල පස 

දුෂණය විම හා විවිධ්ාකාර පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැක. එබැවින් ඝණ අපද්රවය මුදා හැරිසම් 

ක්රමසේදයන්සේ පවතින දුර්වල කළමනාකරණය සහේුසවන් මුවන පාරිසරික බලපෑම් සමහිදි සළකා 

බැලිය යුුය. 
 

8.2.9 වායුථදුෂණථබලපෑම් 
 

වායු දුෂණය සඳහා සහේු වන ඉදිකිරිසම් ක්රියාකාරකම් සලස ඉඩම් එලිසපසහලි කිරීම, ඩීසල් එන්ජින් 

ක්රියාකාරකම්, බිඳ සහලිම්, දහනය,  බඩා කිරිම, ප්රවාහනය, ඉදිකිරිම් අමුද්රවය බැහැර කිරිම, ඉදිකිරිසම් 

අපද්රවය හා විෂ සහිත අපද්රවය, (පිපිරිම් සඳහා භාවිතා කරන රසායනික ද්රවය) දැක්විය හැක. ඉදිකිරිම් 

අතරුර වරින් වර සකාන්ීට්, සිසමන්ති, දැව,  ල් හා සිලිකා මඟින් නිකුත් වන දුවිලි ඉහළ මට්ටමක 

පවති. වායු දුෂණය මඟින්, මාර් සේ  මන් කරන පදිකයන්/ මගීන්, අධිකරණ කාර්ය මණ්ඩලය (සේී ර 

හා තාවකාලික) අධිකරණය සවත පැමිසණන මහජනයා බලපෑමට ලක්සේ.  
 

8.2.10 ඉදිකිරිම්ථ කටුයතුථ වලදීථ ඇතිවනථ  බ්දථ දූෂණය,ථ කම්පන,ථ පිපිරීම්ථ වැනිථ තත්ත්වයන්වථ ශහ තුශවන්වථ

ශගාඩනැගිලිථවලටථහාථයටිතලථපහසුකම්ථවලටථවුහාත්මකථව ශයන්වථසිදුවියථහැකිථහාණි 
 

ඉදිකිරිම් උපකරණ වලින් ශේද නිකුත් විම හා කම්පන ඇති විම සිදු සේ. අධිකරණ සංකිර්ණය ුල සිදු 

වන ඉදිකිරිම් ක්රියාකාරකම් වලින් ඇති වන ශේදයන් වලින් වන බලපෑම සැලකිය යුු මට්ටමක පවති. 

සති අන්තය හා නිවාඩු දින හැරුණු විට අසනකුත් දින වල පසේවරු 3.30 වන සතක් අධිකරණ කටයුු සිදු 

සේ. සමම කාලය ුල ඇති වන ශේද දුෂණය හා කම්පන තත්වයන් සැලකිය යුුය. යන්ර සූර පැටවිම 

හා බෑම, යන්ර ක්රියාත්මක කිරිම වැනි කටයුු වලදි ඇති වන තදබල ශේදය ුලින් මාර් සේ  මන් 

කරන මගීන් ට බලපෑම් ඇති සේ. ඉදිකිරිම් අතර ුර සිදුවන කම්පනයන් ස ාඩනැගිලි වල 

සේථාවරභාවයට බලපෑම් ඇති කරයි. 
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8.2.11 ඉදිකිරිම්ථකටුයතුථවලථනිරතවනථශස වකයින්වථහාථඅවටථප්රශේ වාසීන්වථඅතරථවිවිධථඅවස ්ාථවලථඇතිථ

වියථහැකිථශනාසන්වසුන්වථතත්ත්වයන්වථ 
 

ඉදිකිරිසම් ප්රසේශය ුල කාර්සේ නිරතව සිටින කම්කරුවන් හා මහජනතාව හා ආසන්න නිවසේ වල ජිවත් 

වන පදිංිකරුවන් අතර මත සේදාත්මක තත්ත්වයන් ඇති විය හැක. කෑ ල්ල දිසේික් අධිකරණ 

සල්ඛ්කාධිකාරුමාට අුව ඉදිකිරිම් වලට සම්බන්ධ් වන සියළුම පුේ ලයන්සේ නම, දුරකථන අංක ආදි 

සියළුම සතාරුරු දිසේික් අධිකරණසය හි ඇති සපාලිසේ සේථානයට ලබා දීමට දිමට නියමිතය. එසමන්ම 

අධිකරණ සංකීර්ණ භූමිසේ වැඩ කටයුු වලදි මනා හැසිරිමකින් යුුව කටයුු කිරිමට ද ඉදිකිරිම් වල 

නිරතවන සසේවකයින් සිහිතබා  ත යුුය. මත්ද්රවය හා දුම්පානය සම්ූර්ණසයන්ම තහනම් සකාට ඇත. 

සපාලිසේ සථානය සම් සම්බන්ධ්ව පරික්ෂාකාරිව සිටින අතර, ඇති වන බලපෑම එතරම් සැලකිය යුු 

මට්ටමක සනාපවතිු ඇත.  

 

8.2.12 ශස වකථශන්වවාසිකථකඳවුරුථහාථඅශනකුත්ථස ්ානීයථඅව යතාවයන්වථ 
 

ඉදිකිරීම් කටයුු අතරුර ජනනය වන ඝණ අපද්රවය, සත්ව මළ වහන ඉවත් කිරිමට ක්රමවත් සලස 

සැලසුම් සනාකළ සහාත් අවට ප්රජාවන්සේ බලපෑම් ඇති සේ. අවට ජනතාවට  ැටළුවක් විමට සපර 

කම්කරු කඳවරු විධිමත්ව පවත්වා  ැනිම හා වයාපෘතිය අවසාන කිරිම අතයාවශය කරුණකි. 
 

8.2.13 ඉදිකිරිම්ථඅතරතුරථප්රශේ වාසීන්වථවැඩබිමටථපිවිසීමථශහ තුශවන්වථඔවුනටථමුහුනථදීමටථසිදුවියථහැකිථ

අවදානම 
 

සපාළව විදීම, හැරීම, කැණීම සඳහා භාවිතා කරන උපද්රව ඇති විසම් ඉහළ අවදානමක් සහිත යන්ර සූර 

ඉදිකිරිසම් ප්රසේශය ුල විවිධ් ක්රියාකාරකම් වල නිරත සේ. සමවැනි ඉදිකිරීම් භූමියක සුරක්ිතව 

කාර්යයන්වල නිරතවිය හැක්සක් ඒ සවුසවන් විසශේිත වූ පුහුණු පුේ ලයන්ට පමණි. අවසර සනාලත් 

පුේ ලයන් සමම වැඩ බිම ුලට ප්රසේශ විම මඟින් යන්ර සුර මඟින් අනුරට ලක් විමට ඇති හැකියාව 

ඉහලය.   
 

8.2.14 පුපුරණථද්රවයථසහථඑවැනිථශවනත්ථඅනතුරුදායකථද්රවයථශහ තුශවන්වථඇතිවියථහැකිථඅවධානම 
 

බලපෑමට ලක්වී ඇති බෑවුසමහි විශාල  ල්/පාෂාණ සනාමැති බැවින්  ල් පිපිර විම සිදු විසම් සම්භාවිතාව 

අඩු ය එබැවින් සමවැනි තත්ත්වයන් වලදී ඇති විය හැකි අවධ්ානම අවම සේ. 
 

8.2.15 මාර්ගථතදබදයථහාථඉදිකිරිශම්ථකාර්යන්වථවලින්වථමහජනතාවටථවනථබලපෑමථහාථමඟීන්වටථමුහුණපෑමටථ

සිදුථවනථඅවදානම 
 

ඉදිකිරිම් සිදුවන අවධිය ුල නිරන්තර සයන් එහා සමහා යන සලෝඩර්, ට්රක් රථ වැනි යන්රසුර නිසා 

මාර් ය අවහිර විම සිදු සේ. නායයෑම් අවම කිරිසම් කාර්යන් රැසක් බෑවුම් ප්රසේශසේ සකාටසක සිදු වන 

බැවින් (අධික මාර්  තදබදයක් සහිත පටු මාර් යක් වන කෑ ල්ල සියඹලාපිටිය මාර් ය ුල) ට්රක් රථ හා 

සලෝඩර් ආදි අධි බර යන්ර මඟින් ඇති වන අවහිරතාවය මාර්  තදබදය ඇති කිරීමට සහේු සේ. එම නිසා 

නිසා පදිකයන්ට ඉහළ ජිවිත අවදානමක් පවති.   
 

8.2.16 ඉදිකිරිම්ථකාලසීමාවථතුලථශස වකථආරක්ෂාව 
 

සීමිත වැඩ බිම් පරිසරයක් ුල අධි බරින් යුු ඉදිකිරිම් කටුයු වලට සයාදා  න්නා යන්ර භාවිතා සේ. 

ප්රවාහනය හා ඉදිකිරිම් කටයුු සඳහා සයාදා  න්නා යන්ර වලින් අනුරු ඇති විමට ඉහළ හැකියාවක් 

පවති.   

 

9. මහජනතාව,ථ අශනකුත්ථ පාර්ෂවකරුවන්වථ ශවනුශවන්වථ පවත්වාථ ඇතිථ ශහෝථ පැවැත්ීමටථ නියමිතථ

උපශේ නථශස වාවන්වථ 
 

නායයෑම් අවම කිරිම සිදු කරන භූමිය අධිකරණ සංකීර්ණ භූමියක් වන බැවින් මහජනයාට නිවාස/ 

ස ාඩනැඟිලි කිසිවක් සනාමැති බැවින් මහජන මත විමසිම අවශය සනාසේ.  
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9.1 වයාපෘතියටථ අදාලථ පාර්ෂවථ කරුවන්වථ සමගථ පැවැත්වූථ උපශේ නථ ශස වාවන්වථ වලථ දීථ පැමිණිථ

එකඟතාවයන්වථහාථඅනාවරණයථවූථකරුණු 
 

ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ නිලධ්ාරීන් පැවැත්වූ ක්සෂේර අධ්යයනයට කෑ ල්ල දිසේික් 

අධිකරණසේ සල්ඛ්ණාධිකාරි එසේ.පී.අයි රංජිත් මහතා සම්බන්ධ් විය. අධිකරණය ුල විසඳීම සඳහා 

වසරකට නඩු 4000 ක් පමණ ස ාණු වන අතර සමහි සිවිල් නඩු පමණක් විසඳු ලබයි. දදනිකව 

පුේ ලයන් 300 – 400 ක් අතර ප්රමාණයක් අධිකරණමය කටයුු සඳහා පැමිසණ්. නඩු විමසීම සතිසේ 

දින වල අධිකරණ ස ාඩනැඟිලි 03 ක සප.ව 9.00 සිට ප.ව 3.30 දක්වා සිදු සේ. අධි ආරක්ිත ලිපි 

සල්ඛ්ණ සහිත කාමරයන් සේථාපිත කර ඇති අතර, සංකීර්ණය ුල ගිනි අවි කිසිවක්  බඩා කර සනාමැත. 

වාර්තා තබන කාමරය ුල ගිනි  ැනීම් නිසා ඇති වන බලපෑම් හා විදුලිය භාවිතය පිළිබඳ අධිකරණ 

කළමනාකාරිත්වය විසශේිත සැළකිල්ලක් සයාමු කරණු ලබයි. ඔහුට අුව සමම අධිකරණ සංකීර්ණය 

බ්රිතානය සමසේ සරෝහලක් සලස භාවිතා කර ඇත. 1930 ඉදිකරන ලද මහල් 02 කින් යුත් ස ාඩනැගිල 

පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමින් යුු අතර, එය පුරාවිදයා සදපසර්තසම්න්ුසේ අධීක්ෂණය යටසත් පවතී. 

වර්තමානසේ සමම ස ාඩනැඟිල්ල අධිකරණ පරිපාලනමය ඒකකය සලස භාවිතා කරයි. අධිකරණ 

සංකීර්ණය ුල ආරක්ෂාව සඳහා සේථාපිත කර ඇති සපාලිසේ මුර සපාළක් ඇත. අධිකරණ සංකීර්ණ භූමිය 

ුල පවතින නීති වලට අුව දුම්බිම හා මත්ද්රවය පානය, ශේද නැගිම, නිකරුසන් රැදි සිටිම, ආදිය 

තහනම්ය. එසමන්ම කිසිදු සතාරුරක් මාධ්ය සවත අණාවරණය විම සනාවිය යුුය. සල්ඛ්ණාධිකාරි 

වරයා විසින් වර්තමානසේ බෑවුසම් පවතින අසේථාවර තත්ත්වය අනූව අධිකරණ කාර්ය මන්ඩලය හා නඩු 

කටයුු සඳහා පැමිසණන මහජනතාවසේ ජිවිත අවදානමට ලක්වන නිසා වයාපෘතිය සවත පුර්ණ 

සහසයෝ ය ලබා සදන බව ප්රකාශ කරන ලදි. 
 

 

10. සුවිශ  ෂිථවුථපාරිසරිකථහාථසාමාජීයථගැටළුථ-ථජාතිකථශගාඩනැගිලිථපර්ශේෂණථසංවිධානශේථවිශ  ෂිතථ

ක්රියාමාර්ගථශහෝථමැදිහත්ීම්ථඅව යථවනථසමාජමය,ථපාරිසරිකමයථබලපෑම්,ථඅවධානම්ථඇතිවනථ

අං යන්ව 
 

10.1 ජලයථ හාථ ශතත්බිම්ථමතථසිදුවනථබලපෑමථ (ගංගාථ හාථ ශවනත්ථ ජලථ ප්රවාහයන්වථ අපවිත්රථ විමථ සම්බන්වධථ

ගැටළු,ථප්රශේ ශේථභූගතථජලයථශවනස ථවිම)ථනායයෑම්ථස ්ානයථඉදිකිරීම 

පිළිසකර කිරීම තුලින්ව ඇතිවන විභව බලපෑම, දිගුකාලීන බලපෑම සහ අවධානම් තත්ත්වය  
 

බැවුම් වල භූ දර්ශනය සැකසිසම් දී සිදු වන සසෝදා පාලුව නිසා හට  න්නා පසේ, වැලි, සරාන්මඩ වැනි 

අවසාදිත පහළ ප්රසේශසේ ඇ  මාර්  වල තැන්පත් වීම නිසා එේවා අපිරිසිදු සේ. යන්රසූර වලින් 

නිකුත්වන සතල් වැනි හානි දායක ද්රවයන්, තාවකාලික  බඩා වලින් කාන්දු විම්, කම්කරුවන්සේ 

තාවකාලික ලැගුම්හල් වලින් බැහැර කරන ඝණ අපද්රවය හා අප ජලය ආදිසයන් පහළ ප්රසේශ වල පිහිටා 

ඇති ඇල මාර්  වල මුපිට ජලසේ ගුනත්වය සකසරහි හානි දායක සලස බලපාු ඇත.  
 

10.2 ඛාදනථක්රියාවලියථආශ්රිතථබලපෑම්ථහාථගංඟාථඉවුරුථඛාදනය 
 

බෑවුම් ඛ්ාදන ක්රියාවලිය නිසා අවසාදිත මඟින් වන හානිය ආසන්නතම  ැටළුව සලස හදුනා  ත හැක. 
 

10.3 ප්රවාහනථයටිතලථපහසුකම්ථමතථ වනථබලපෑමථ (විශ  ෂශයන්වමථ තාවකාලිකවථමහාථ මාර්ගථහාථ දුම්රියථ

මාර්ගථවලටථප්රශේ ථවිමටථශනාහැකිථවිමථසහථමාර්ගථතදබදය) 
 

සතිසේ දින වල පුර්ණ හා අර්ධ් වශසයන් මාර් ය වසා දැමිම නිසා ඇතිවන මාර්  තදබදය කාර්යාල 

සේලාවන් හිදී හා පාසල් සේලාසේ දී වාහන  මනා මනයට බාධ්ා ඇති සේ. (උදෑසන, දහවල්, සවස) 

මාර් ය ඉතා පටු බැවින් වයාපෘතිසේ ක්රියාකාරකම් මඟින් විශාල මාර්  තදබදයක් නිර්මාණය වන අතර 

මගීන් හා පදිකයන් අපහසු තාවයන්ට පත්සේ.  
 

10.4 පහළථගංඟාථශද්රෝණිථවලථශස වාථසැපයිමටථවනථබලපෑමථ(ජලථසැපයුම,ථකාණුථපේධති,ථවිදුලිථරැහැන්ව)ථ 
 

වයාපෘතිය ුලින් විදුලි සැපයුම්, ජල සැපයුම සහෝ කාණු පේධ්ති සඳහා කිසිදු බලපෑමක් සිදු සනාසේ.  
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10.5 වයෘපෘතිථ භූමියටථ යාබදවථ ශහෝථආසන්වනවථ වාසයථකරනථ අධිථ අවධානම්,ථ මධයථ අවධානම්ථ මට්ටශම්ථ

පවුල්ථඒකකථ(නායථඉහලථප්රශේ ය,ථපහළථප්රශේ ය,ථහාථපහළථගංඟාථප්රශේ ය) 
 

මාර් යට මුහුණලා නිවාස පිහිටා තිබුනද ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය විසින් සකසා ඇති 

වාර්තාසේ එම නිවාස කිසිදු අවදානම් තත්ත්වයක සනාමැති බව සඳහන් කර ඇත. ඉදිකිරිම් අවධිය ුල 

පැරණි සරෝහල් ස ාඩනැඟිල්ල ඇුලුව නඩු ඇසීම් සිදු කරණ අසනකුත් අධිකරණ ස ාඩනැඟිලි සහ මහ 

ජනතා අවදානමට ලක්සේ.  
 

10.6 පිළිසකරථකරනථප්රශේ යථතුලථපිහිටිථවයාපාරික,ථකෘෂිථකාර්මිකථහාථඅශනකුත්ථකාර්යයන්වථසඳහාථශයාදාථ

ගනුථලබනථප්රශේ  ඉවත්ථකිරීම 
 
 

ඉදිකිරිම් කටයුු විශාල වශසයන් සිදුවන්සන් අධිකරණ සංකීර්ණ භූමිසේ හා මාර්  ආශ්රිතව වන බැවින්, 

සමම ප්රසේශයට ආසන්නව වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්වන සැලකිය යුු කාර්මික කටයුු සහෝ 

සවනත් කටයුු සඳහා සයාදා  න්නා ප්රසේශ සනාමැත.   
 

10.7 ඉදිකිරිම්ථප්රශේ යටථඉතාථආසන්වනවථපවතිනථවයාපාරික,ථකෘෂිථකර්මාන්වතථහාථඅශනකුත්ථකටයුතුථසඳහාථ

භාවිතාථකරනථප්රශේ  
 

සමම ප්රසේශයට ආසන්නව කිසිදු වයාපාරික, කෘි කාර්මික සහෝ අසනකුත් කටයුු සඳහා සයාදා න්නා 

ප්රසේශ සනාමැති බැවින් සැලකිය යුු බලපෑමක් ඇති සනාසේ.  
 

10.8 වැඩබිමථතුලටථසාමානයථපුේගලයින්වථඇතුළුීශම්ථශහෝථහරහාථගමන්වථකිරීශම්ථඅව යතාවය 
 

ඉදිකිරිම් කටයුු අධිකරණ සංකීර්ණ භූමිය ුල හා මාර් ය ආශ්රිතව සිදුවන බැවින් ඉදිකිරිම් සිදු කිරීසම් 

කාලය ුල ජනතාව නිරුරු  ැවසසු ඇත.  
 

10.9 ශසෞඛයථහාථආරක්ෂාවථසම්බන්වධවථගැටළුථවලටථප්රමුඛතාවයථලබාදිමථ -ථශකාන්වත්රාත්කරුවන්වථ

සඳහාථසම්මතථගිවිසුම්ථඉක්මවාථයනථවිශ  ෂිතථඅවස තා 
 

සමානයසයන් ඕනෑම නායයෑම් අවධ්ානම අවම කිරිම සවුසවන් කරු ලබන ඉදිකිරිම් වලට අදාලවන 

සසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව සපාදු  ැටළු සමම ඉදිකිරිම් ප්රසේශයටද සබාසහෝසසේ  අදාල සේ. සමවැනි 

සපාදු පාරිසරික, සසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධ්ව  ැටළු පිළිබඳව පාරිසරික හා සාමාජීය 

කළමණාකරන රාමුව මගින් සාකච්චා කර ඇත. ඉදිකිරිම් ක්සෂේරය ුලදී කම්කරුවන්සේ ආරක්ෂාව 

පිළිබඳ අවශයතාවය ලංසු තැබිසම් සල්ඛ්ණසය හි වැඩ සකාන්සේසි සහ ප්රජාසවහි සසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව 

පිළිබඳව 2003 අංක 05 දරණ ආරක්ිත උපකරණ හා ඇදුම් පිළිබඳ ව න්තිය මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.ථ 

10.10 ළමාථශ්රමයථහාථබලහත්කාරීථශලසථශ්රමයථශයාදාථගැනීම  
 

 

සම් පිළිබඳව ලංසු තැබිසම් සල්ඛ්ණසයහි වැඩ සකාන්සේසි හා ප්රජාසව හි සසෞඛ්ය හා සුරක්ිතභාවසේ 

විසේතරය 2003 අංක 03 දරණ ව න්තිය යටසත් සඳහන් කර ඇත.  

11. වයාපෘතියථක්රියාවටථනැංවිමථසඳහාථවනථඅනුමැතිය,ථඅවසරථලබාථගැනීම,ථවිරුේධත්වයක්ථශනාමැතිථබව 
 

11.1 වයාපෘතියථක්රියාත්මකථකිරිම 
 

i. දිස ික්ථශල්කම්ථවරයාශේථඅනුමැතියථලබාථගැනිම  

වයාපෘති සයෝජනාව මහ ඇමතිුමන් හා අනකුත් පාර්ශවයන් සහභාගිවන දිසේික් සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුසේ දී ඉදිරිපත් කළ යුු බැවින් ක්රියාත්මක කිරිමට සපර දිසේික් සල්කම්වරයාසේ අුමැතිය 

ලබා  ත යුුය. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධ්ාරි වරසයකු විසින් වයාපෘතිය මගින් 

අවධ්ානයට ලක් කරු ලබන පාරිසරික හා සමාජ සතාරුරු ඉදිරිපත් කරණු ඇත. සමහිදි සාකච්ඡා 

කරු ලබන  ැටළු පිළිබඳව හා සයෝජනා කරු ලබන නිර්සේශයන් පාරිසරික සාමාජීය 

කළමනාකරණ සැලසුමට ඇුලත් කිරීමට සළකා බලු ලබයි.  
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ii.   සැලසුම්ථකමිටුශේථනිර්ශේ ය 

      වයාපෘතිය සඳහා කෑ ල්ල න ර සභා සැලසුම් කමිටුසවන් අුමැතිය ලබා  ැනිමට අසේක්ිතය.  

11.2 ඉදිකිරිම්ථප්රශේ යථතුලථපිහිටිථරජයටථඅයත්ථඉඩම්ථවලථවයාපෘතියථක්රියවටථනැංවිමටථරජශේථඉඩම්ථ

හිමියන්වශේථඅවසරථලබාථගැනිම  
 

i. මාර්  රක්ිත ප්රසේශසේ සිදුවන වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලට අදාල නිසයෝජිත ආයතනය වන්සන් 

මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරියයි. ඉඩම් වලට ප්රසේශ විම, ඉදිකිරිම් කටයුු සිදු කිරිමට අමුද්රවය ඉවත් 

කිරිම, ( සේ, පසේ,  ල් හා  ල් පර්වත) වුහයන් ස ාඩනැගිම හා සමසහයුම් හා නඩත්ු කටයුු 

සිදුකර ස න යාම සඳහා ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය සහ මාර්  සංවර්ධ්න 

අධිකාරිය අතර අවශය ගිවිසුම් සකසු ලැසේ.   

ii. ඉදිකිරිම් ක්සෂේරය සඳහා විදුලිය ලබා  ැනිමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලසේ ප්රාසේශීය 

කාර්යාලසයන් අුමැතිය ලබා  ැනිමට අසේක්ිතය. 

 

11.3 පරිසරථඅධිකාරිය,ථවනථසංරක්ෂණථශදපාර්තශම්න්වතුශේථසහථවනථජිවිථසංරක්ෂණථශදපාර්තශම්න්වතුශේථ

අනුමැතිය 
 

සමම කාර්යය අධිකරණ අමාතයංශයට අයත් භූමියක සිදුවන බැවින් මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ, වන 

සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්ුසේ සහෝ වන ජිවි සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්ුසේ අුමැතිය ලබා  ැනිම 

අවශය සනාසේ.  
 

11.4 අශනකුත්ථඅනුමැතින්ව 
 

i. පසේ, පාෂාණ සහ කැණිම් සුන්බුන් ප්රවාහන හා බැහැර කිරිම සඳහා ප්රාසේශිය භූ විදයා හා පතල් 

කාර්යාංශසේ අුමැතිය ලබා  ත යුුය. 

ii. අමුද්රවය ප්රවාහනය සඳහා අුමතියථ -ථ භූ විදයා හා පතල් කාර්යාංශසේ අුමැතිය ලබා  ු 

ලැසේ.(අවශයනම් පමණක්) 

iii. අපද්රවය හා වැඩ බිසමිහි එකුවන කසල මුදාහැරිම සඳහා කෑ ල්ල න ර සභාසේ අුමැතිය ලබා 

 ැනිම.  

iv. ඉදිකිරිම් ප්රසේශසේ පාෂාණ පිපිරවිම සඳහා ප්රාසේශිය සල්කම් හරහා දිසේි ක් ආරක්ෂණ අමාතයංශ 

කාර්යාලසයන් අුමැතිය ලබා  ැනිමට අසේක්ිතය.  

11.5 පුේගලිකථඉඩම්ථහිමිකරුවන්වශේථඅනුමැතිය/විශරෝධතාථශනාමැතිථබව/නීතයානුකූලවථබැඳුනුථ

එකඟතාවයන්වථ 
 

i. නීතිමය බැදිමක් සහිත ගිවිසුමක් ඉඩම් අයිතිකරුවන් (අධිකරණ අමාතයංශය) සහ වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරිමට බලයලත් පාර්ශවය අතර අත්සනක් තැබම මඟින් ස ාඩනඟන ලද වුහයන් 

ඉවත් කිරිමට, ඉඩමට ප්රසේශ විමට, ඉදිකිරිම් කටයුු සිදු කර ස න යාමට හා දිගු කාලින නඩත්ු 

කටයුු වල නියැලීම ආදියට විසරෝධ්ත්වයත් සනාමැති බවත්, අදාල කාර්යයන් සඳහා ඉඩම් ලබා 

සදන බවත් ප්රකාශ සේ.  

ii. අුමැතිය ලබා  ැනිම සඳහා වන තාවකාලික කාලරාමුව වගු අංක 01 හි දැක්සේ. 
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වගු අංක 01 :- අුමැතිය ලබා  ැනිම සදහා වන තාවකාලික කාල රාමුව 

 

12. පාරිසරිකථසමාජථකළමණාකරනථසැලසුමථ(ESMP) 
 

අවදානම, බලපෑම් අවම කිරිමට සහෝ කළමනාකරණය සඳහා වන උපාය මාර්  විසශේෂසයන් ව න්ති 08 

හා 10 මඟින් හදුනා ත් අවදානම් හා බලපෑම් අවම කිරිම සළකා බැසල්. ඒ සඳහා පාරිසරික සමාජ 

කළමනාකරණ සැලසුසමහි විසශේෂ අවශයතාවයන් හා නිර්සේශයන් අන්තර් ත සේ.  

 

12.1 නැවතථපදිංචිථකිරිශම්ථක්රියාකාරිථසැලැස ම 
 

නැවත පදිංි කිරිම් කිසිවත් සනාමැති බැවින් සමම ප්රසේශය සඳහා අදාල සනාසේ.  
 

12.2 මහජනතාවථඉවත්ථකිරිම 
 

අධිකරණ ස ාඩනැගිලි අංක 2 හා 3 ආශ්රිතව ඉදිකිරිම් සිදු කරන අවධිය ුල ඇතිවන අවදානම් සහිත 
අවසේථාවන් වලදි ජනතාව ඉවත් කිරිම අතයාවශය සේ.  
 

12.3 හානියටථලක්වනථශගාඩනැඟිලිථහාථයටිතලථපහසුකම්ථඉවත්ථකිරිම 
 

නායයෑම් අවම කිරිසම් ක්රියාවලිය සහේුසවන් ඉවත් කිරිම සඳහා කිසිදු වුහයන් (ඉදිකරන ලද වුහයන් 
හැර) භූමිය ුල සනාමැත. 
 

12.4 වයාපෘතිශේථක්රියාකාරකම්ථනිසාථඇතිථවනථශේපලථහානිථසඳහාථවන්වදිථශගවිම 
 

වයාපෘතිය නිසා ස ාඩනැඟිලි වලට හානි සිදු වුව සහාත් සමම ක්රියාමාර් ය සවත සයාමු විය යුුය.  
 

12.5 ක්ශෂ ත්රථඅව යතාවයථඅනුවථමහජනතාවශේථදැනුවත්භාවය 
 

නායයෑම් වැනි අවදානම් පිළිබඳව අධිකරණ කාර්ය මණ්ඩලය දැුවත් කිරිසම් වැඩසටහන 
 

අුමැතිය 

පළමු මාසය සදවන මාසය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4 
සතිය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4 
සතිය 

වයාපෘතියථක්රියාවටථනැංවිම 

දිසේික් සල්කම්සේ අුමැතිය 

අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරිම 

වයාපෘතිසේ සකටි විසේතරයක් ඉදිරිපත් කිරිම 

විසේචනයන්ට ප්රතිචාර දැක්විම 

අුමැතිය 

  

 

 

 

 

      

සැලසුම්ථකමිටුශේථඅනුමැතිය 

අයදුම්පත භාරදිම 

වයාපෘතිසේ සකටි විසේතරයක් ඉදිරිපත් කිරිම 

විසේචනයන්ට ප්රතිචාර දැක්විම 

අුමැතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

රජශේථඉඩම්ථහිමියන්වශේථඅනුමැතියථ-ථමාර්ගථ

සංවර්ධනථඅධිකාරිය 

අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරිම 

විසේචනයන්ට ප්රතිචාර දැක්විම 

අුමැතිය 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

අශනකුත්ථඅනුමැතියන්ව 

භූ විදය හා පතල් කාර්යාංශය 

ආරක්ෂක අමාතයංශය (අවශයතාවය මත 
පදනම් සේ.  

        

පුේ ලික ඉඩම් හිමියන්සේ විසරෝධ්තාවයක් 
සනාමැති බවට එකඟතාවය ලබා  ැනිම  

        



 
 

 

 
 

   

13 

12.6 සැලසුම්ථමතථපදනම්ථවූථපාරිසරිකථහාථසාමාජීයථකළමනාකරණථක්රමශේදයන්වථසලකාථබැලීම 
 

පහත සඳහන් පාරිසරික සහ සමාජ සැලසුම් වැනි කරුණු සම් සඳහා නිර්සේශ කර ඇත. එය පරිසර හා 

සමාජ අදාලත්වය මත පදනම් සේ.  

 

වගු අංක 02 : පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ තත්ත්ව සළකා බලමින් නිර්මාණය කරන ලද 
සැලසුම 

සැලසුම්ථලක්ෂණ 

ශමමථඉදිකිරිම්ථප්රශේ යථ

සඳහාථසළකාථබැලිශම්ථ

නිර්ශේ ථමට්ටම් 

i. ස වභාවිකථ සම්පත්ථකළමනාකරණයථ හාථ සම්පත්ථ ප්ර ස ්ථ ශලසථ භාවිතාථකිරිශම්ථ

සැලසුම 

මහා පරිමාණසයන් වෘක්ෂලතා  හණය ඉවත් කිරිම හා ශාඛ් ඉවත් කිරීම අවම කිරිම. 

වයාපෘතිය සඳහා සුවිසශේි පාරිසරයට අුකූල සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව 

සළකාබැලිය යුුය. වැද ත් ශාඛ් විසශේෂයන් හමුවු විට ඒවා සංරක්ෂණය කිරීමට 

අවධ්ාරණ කළ යුුය  

පහළ මට්ටමක පවති 

ii. සතුන්වශේථගමන්වථමාර්ගථහාථවාසස ්ානථඅතරථසම්බන්වධතාවය 
තාවකාලික ස ාඩනැඟිලි සැකසිම සහෝ ප්රසේශ විම සහෝ  ැඹුරු කාණු කැපිම ආදිය 
සඳහා විශෘල වශසයන් වන වැසේම එළිසපසහලි කිරිම ුල පාරිසරික වශසයන් පවතින 
සත්ව වාසසේථාන බිඳවැසට්. එබැවින් සමම බලපෑම් කුඩා ප්රසේශයකට සිදුවන්නක් වුවද 
සැලසුම් නිර්මාණසේ දී වාසසේථාන සම්බන්ධ්තා ලක්ෂණ, සුන්සේ  මන් මාර් යන් 
හා වන වැසේම ඉවත් කිරිම ආදිය පිළිබඳව සළකා බැලිය යුුය.  

 

 

පහළ මට්ටමක පවති 

iii. ජලථසම්පතථසංරක්ෂණයථකිරිම 

සමයට පෘෂේඨය හා උප පෘෂේඨය යන සදකම ජලය ලබා  ැනීම අඩංගුසේ. ලබා ත් ජලය 
සාසේක්ෂ වශසයන් සහාඳ තත්ත්වසේ පවතී නම් සහාඳින් සැලසුම් කර සමම ජලය ශාක  
වලට සහ අසල්වැසි ප්ර ජාවසේ පානීය සහ අසනකුත් ජල අවශයතා සඳහා ලබා දිය යුුය. 

 

 

අදාල නැත 

iv. ජලථසැපයුමටථබාධාථඇතිවිම 
වයාපෘතිසේ සිදු කරන බෑවුසමහි ජලය පුේ ලික සහෝ ප්රජා ජල සම්පාදන කටයුු සඳහා 
භාවිතා කරයි. පහළ ප්රසේශසේ ඇල මාර් යක් ඇති බැවින් එයට වයාපෘතිසේ 
ක්රියාකාරකම් නිසා හානිකර ද්රවය  ලායාමට ඉහළ අවදානමක් පවති. එවැනි සිදුවිම් 
වලදි ප්රජාව සඳහා විකල්ප ජල මුලාශ්ර (තාවකාලික සහෝ සේීර) ලබා දිම සැලසුම් 
නිර්මාණය කිරිසම් දී අන්තර් ත කළ යුුය. 

 

 

අදාල නැත 

v. සැලසුම්ථනිර්මාණයථකිරිශම්ථදීථසළකාථබලනථකරුණුවලථසංශේදිථසහථඅනුරුපිථබව 

සසෞන්දර්යාත්මක සලස සංසේදි පරිසරයත්, භූමියත්, සේභාවික පරිසරය හා ස ාඩබිම් 
වුහයන් අතර, මනා සංසයෝජනයක් ුලින් අවලසේසන දර්ෂණයන් ඇතිවීම අවම කිරිම 
පිලිබඳව සළකා බැලිය යුුය. සමහිදි භූ දර්ශන නිර්මාණකරැසේ සත්මාව වඩා සුදුසු 
නායයෑම් අවම කරන වයාපෘතියක් ඇති කිරිසම් දී වැද ත් විය හැකිය. 

 

 

ඉහළ මට්ටමක පවති 

vi. හරිතථපාරිසරිකථලක්ෂණථසළකාථබැලිම. 
සබසහෝ හාණි අවම කිරිසම් කාර්යයන් සිදුවුසේ පරිසර විදයාත්මක සලස සංසේදි 
වාසසේථාන වලය. එබැවින් සැලසුම් නිර්මාණය කිරිසම් දී හැකිතාක් හරිත පාරිසරික 
සැලසුම් සලකා බැලිමට නිර්සේශ කර ඇත. උදා:- ඛ්ාදනය වැලැක්විම සඳහා සේශිය 
වෘක්ෂලතා විසශේෂ සයාදා  ැනිම, පරිසරසයහි තිරසාර විසශේෂ විවිධ්ත්වය ඇති කිරිම 
සඳහා ජාල එකාබේධ් කිරිම, ආක්රමණශිලි ශාඛ් විසශේෂ අඩංගු කිරිසමන් වැලැකීම.  

 

 

ඉහළ මට්ටමක පවති 

vii. ශ්රමිකයින්වශේ/ථමගින්වශේථසහථප්රජාවශේථආරක්ෂාවථ 
ඉදිකිරිම් සිදු කරු ලබන අවධිය ුල නායයෑම් සක්රිය වුසහාත් ඒ ුලින් ශ්රමිකයන්/ 

කම්කරුවන් සහ මගීන් අවධ්ානමට ලක්සේ. එබැවින් බැමි, ආරක්ිත දැල් ආදි 

ආරක්ෂාව පිලිබඳ සලකා බලන කරුණු මත පදනම්ව සැලසුම නිර්මාණය කල යුු සේ. 

 

ඉහළ මට්ටමක පවති 

viii. ඛාදනයථපාලනයථකිරිශම්ථවුහයන්වථ 
ජලවහන රටාව කළමනාකරණය කිරිසම් දී, ජලය එක්රැසේ කර ආසන්න ඇල මාර්  
වලට කාණු ආධ්ාරසයන් ස න යු ලබයි. වර්ෂාව සහිත කාල වලදි සමම පරිවහන 
වුහවල ජලය  ලායාම සැලකිය යුු මට්ටමක පවතින අතර, එය ඇල මාර්  වල පුල 
ඛ්ාදනය විමට සහ ඉවුරු ඛ්ාදනය වීමට බලපායි. සේභාවික ජල මාර්  වලට ජලය  ලා 
යාසම් දී  ලා එේසම් සේ ය පාලනය කිරිසමන් ඛ්ාදනය අඩුසේ. එබැවින් සැලසුම් 
නිර්මාණය කිරිසම්දි සම් සඳහා ප්රමාණවත් අවධ්ානය සයාමු කල යුුය. ඇල මාර්  සහ 
කාණු පේධ්තිය ඉදිකිරිම් ප්රසේශයට සමීපව පිහිටිම සමම සැලසුම් සකසේ කිරිසම් දී 
වැද ත් සේ. ඉහළ ජලජජිවි විවිධ්ත්වය සහිත සේභාවික ඇල මාර්  දුර්වල බෑවුම්හි හි 

 

 

 

ජල විදයාත්මක පරාමිතින් 

ඇ යීම මත පදනම්ව 

තීරණ වලට එළඹිය යුුය. 
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පහළ ප්රසේශ දක්වා  මන් කරයි.  

ix. ප  චාත්ථශමශහයුම්ථහාථනඩත්තුථකටයුතුථපහළථමට්ටමකථපැවතිම 

ජල වහන රටා කළමණාකරණය සදහා භූ  ත කාණු පේධ්ති භාවිතා කිරීම වැනි 

තාක්ෂණික ක්රමසේදයන් සලකා බැලිය යුුය.  පයිේප එලිසම් දී නිවැරදි පයිේප සහ 

සිදුරු විෂේකම්භය¸ සකාණය සලකා බලමින් ජල වහන රටාවන් අවහිර සනාවන සලස 

සිදු කල යුුය.  සනාකඩවා පවතින ඛ්ාදනීය බලපෑම්¸ විවෘත අවසාදිත බිම් පේධ්ති ආදී 

වුහයන් නඩත්ු කිරිම පහල මට්ටමක පැවතිම  ැන අවදානය සයාමු කල යුුය. මන්ද 

යත් ජල වහන පේධ්ති සෘජුවම ජල පහර වලට සම්බන්ධ් විය හැකි බැවිනි.  

පවතින කාළගුණික තත්වයන්ට ඔසරාත්ු සදන සුවිසශේෂී සලස සතෝරා  ත් ඉහළ  කල් 

පැවැත්ම සහිත අමුද්රවය, වුහයන් සැකසීසම්දී භාවිතා කළ යුුය. වුහයන් සැකසීසම්දී 

වාසන් සහිත වුහයන් භාවිතා කරන්සන් නම් දිරා යාම වැලැක්වීම සදහා වූ සුවිසශෂී 

තාක්ෂණික ක්රමසේදයන්  භාවිතා කිරීම පිළිබද අවධ්ානය සයාමු කළ යුුය.   

 

 

 

ඉහළ මට්ටමක පවති  

 

 

12.7 ඉදිකිරිම්ථඅවධියථතුලථසිදුවනථබලපෑම්ථඅවමථකිරිම. 

12.7.1 ඉදිකිරිම්ථසිදුවනථඅවධියථතුලථසමාජථහාථපාරිසරිකථකළමනාකරණයන්වටථඑකඟවථකටයුතුථකිරිශම්ථ

අව යතාවය 

පාරිසරික සහ සාමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාර්  

සාමානයසයන් සියලු නායයෑම් අවම කිරීසම් සේථාන සඳහා සපාදු සේ. සමම බලපෑම් සබාසහෝ දුරට 

ඉදිකිරීසම් කටයුු වල ක්රියාකාරිත්වයට සහේු සේ. එබැවින් ඉදිකිරීසම්දී වන බලපෑම අවම කිරීම  

සකාන්ත්රාත්කරුසේ යුුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියසර්දී සකාරාත්කරුවන්සේ ලංසු පිකාසේ ඇුලත් කර 

ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ සසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අුකූලව 

සකාරාත්කරුවන්සේ අවශයතාවය සකසසේ විය යුුද යන්න පිළිබඳව ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ 

සංවිධ්ානය විසින් සඳහන් කර ඇත. සමම සකාටස සඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක බව දැක්සවන ප්රධ්ාන 

සකාටසේ පහත දක්වා ඇත.( වගුව 3) වැඩිදුර විසේතර සඳහා, ESMP පිකාව ඉදිකිරීම් සකාරාත්කරුවන් 

සවත සයාමු කළ යුුය. 
 

වගු අංක 03 - පාරිසරික, සාමාජීය, සසෞඛ්ය හා සුරක්ිතතාවය සඳහා සකාන්රාකරුවන් 
එකඟවිසම් අවශයතාවය. 
පාරිසරිකථසාමාජීයථ

කළමනාකරණථ

සැලසුමටථඉදිකිරිම්ථ

ශකාන්වත්රාත්කරුවන්වථ

දක්වනථඑකඟතාවය 

අයිතමය වයාපෘතියථසඳහාථඅදාලත්වය 

2002 A  පාරිසරිකථහාථසමාජථඅධික්ෂණය  

2002 .2  1) ඉදිකිරිම් ක්සෂේසරේ  බඩා කිරිම සැලකියයුු සලස අදාල සේ. (රක්ිතයක් 

සනාමැති  පටු මාර් යකි) 

2002 .2  2) ශේද හා කම්පන  සැලකියයුු සලස අදාල සේ. (අධිකරණ 

සහ අසනකුත් අධිකරණ ස ාඩනැඟිලි) 

2002 .2  3) ස ාඩනැගිලි වලට සිදුවිය හැකි හානි  සැලකියයුු සලස අදාල සේ. 

(පුරාවිදයාත්මක වැද ත්කමක් සහිත 

චාර්ල්සේ පිරිසේ අුසේමරණ ශාලාව සහ 

අසනකුත් අධිකරණ ස ාඩනැඟිලි) 

2002 .2  4) අපද්රවය කළමනාකරණය  සැලකියයුු සලස අදාල සේ. (අධි 

ආරක්ෂාව සහිත අධිකරණ භූමිය) 



 
 

 

 
 

   

15 

2002 .2  5) කැලිකසල කළමනාකරණය  සැලකියයුු සලස අදාල සේ. (අධි 

ආරක්ෂාව සහිත අධිකරණ භූමිය) 

2002 .2  6) දුවිලි පාලනය  සැලකියයුු සලස අදාල සේ 

2002 .2  7) ඉදිකිරිම් අමුද්රවය හා අපද්රවය ප්රවාහනය  අදාල සේ 

2002 .2  8) ජලය අදාල සේ 

2002 .2  9) ශාඛ් හා සත්ව ප්රජාව අදාල සේ ( මහජනතාව  ැවසසන සේථාන) 

2002 .2  10) සභෞතික හා සංසේකෘතික සම්පත් 

  
Relevant ( archeologically important 

Charles Peris Memorial Ward) 

2002 .2  11) පාංශු ඛ්ාදනය  අදාල සේ 

2002 .2  12) පාංශු දූෂණය  අදාල සේ 

2002 .2  13) පසේ ලබා  ැනිම  අදාල සේ 

2002 .2  14) භූමිය හෑරිසම් කටයුු  අදාල සනාසේ   

2002 .2  15) වාහන හා යන්ර සුර නඩත්ුව  අදාල සේ 

2002 .2  16) මහජනතාවටථභාදාථකිරිම් අදාල බව අඩුසේ 

2002 .2  17) උපශයෝගිතාථහාථමාර්ගාශ්රිතථපහසුකම්  අදාල සේ 

2002 .2  18) දෘෂයථථපරිසරයථවැඩිථදියුණුථකිරීම  අදාල සේ 

2002-5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණ  

පාදක සමික්ෂණ. (වාතය, ජලය, 
ශේදය, කම්පනය, ඉරිතැලිම් පිළිබඳ 
පරික්ෂණය)  

ප්රසේශය සඳහා සුවිසශේි  වු අධීක්ෂණ 

සැලසුම් පරිශිලනය  

ඉදිකිරිම් අතරුර වන සමික්ෂනය 
(වාතය, ජලය, ශේදය, කම්පනය, 
ඉරිතැලිම් පිළිබඳ පරික්ෂනය) 

අධීක්ෂණ සැලසුම් පරිශිලනය 

සමසහයුම් අවධිය ුල වන සමික්ෂණ සේව කැමැත්ත පරිදි සිදු කල හැක 

සටහන් වාර්තා කිරිම හා නඩත්ු කිරිම අදාල සේ 

2003. වැඩථශකාන්වශේසිථසහථප්රජාථශසෞඛය හාථආරක්ෂිතභාවය 

2003.2 ආරක්ෂන සංවිධ්ානය හා 
සන්නිසේදනය 

සැලකිය යුු සලස අදාල සේ (ආරක්ිත 
බෑවුම්/ මහජනතාව/ප්රජාව/බර වාහන) 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලහත්කාරසයන් සයාදා 
 න්නා ශ්රමය 

අදාල සේ 

2003.4  ආරක්ිත බව පිළිබඳ සටහන් හා 
අනුරු පිළිබඳ නිසේදන 

අදාල සේ 

2003.5  ආරක්ිත උපකරණ හා ඇදුම් අදාල සේ 

2003.6  ආරක්ෂාව පිරික්සීම අදාල සේ 

2003.7  ප්රථමාධ්ාර පහසුකම්  අදාල සේ 

2003.8  සසෞඛ්ය හා සුරක්ිතභාවය පිළිබඳ 
සතාරුරු සහ පුහුණු කිරිම්  

අදාල සේ 

2003.9  පරිශ්රසේ භාවිතා වන උපකරණ හා 
සුදුසුකම්ලත් පුේ ලයන් 

අදාල සේ 

අදාලශේ :-  ඕනෑම ඉදිකිරිම් ප්රසේශයක සඳහා අදාල කර  ත හැක. සමම ඉදිකිරිම් ප්රසේශයට සපාදුසේ අදාල කර 
 ත හැකිය. 

ශබාශහෝථශස ථවැදගත්ථශේ: අදාල ඉදිකිරිම් ප්රසේශයට සුවිසශේි  සලස නිර්මාණය කරන ලද පාරිසරික සමාජ 
කළමනාකරණ සැලසුම් සඳහා තහවුරු කිරිමට සකාන්රාත්කරු විසශේෂසයන් පාරිසරික ක්රමසේදයක් සලස 
අවදාරණය කළ යුුය. 

අදාලථවියථහැකිය: වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වන අතර ුර ඉදිකිරිම් ප්රසේශසේ අදාල අංශයන් අවදානය සයාමු වුසහාත් 
පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් මඟින් ක්රියාත්මක කල හැක 

අදාලථශනාශේ: අනාවරණය වු සකාන්සේසි මත සමම ඉදිකිරිම් ප්රසේශයට අදාල සනාසේ.  

විකල්ප: අවශයතාවයන් මත ක්රියාත්මක සේ. 

ඉදිකිරිම්ථප්රශේ යටථසුවිශ  ෂිථවුථඅධීක්ෂණථසැලසුම්ථශයාමුථකිරිම: ඉදිකිරිම් ප්රසේශයට සුවිසශේි වු අධීක්ෂණ 
සැලසුම්වලට අුව සකාන්රාත්කරු අධීක්ෂණ කටයුු සිදු කිරිමට බැදි සිටි. 

 නිර්ශේ ය:  
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12.7.2 ස ්ානීයථහාණිථඅවමථකිරීම  

වගු අංක 4 - ඉදිකිරිම් ප්රසේශයට සුවිසශේි වු පාරිසරික සාමාජීය හා සසෞඛ්ය සුරක්ිතභාවය 
පිළිබඳ  ැටළු (ES & HS) අවම කිරීම සඳහා  ු ලබන පියවර 

අවමථකිරිශම්ථඅයිතමය 
ඉදිකිරිම්ථ

අවධිය 
වගකීම 

i. ඉදිකිරිම්ථඅපද්රවයථමුදාථහැරිම 

ඉදිකිරිම් අපද්රවය මුදා හැරිම සම්බන්ධ්ව සකාන්රත්කරු විසශේෂ අවදානයක් සයාමු 
කළ යුුය. එවැනි අපද්රවය උත්පාදනය සේ නම් එේවා සසෝදා හැරිසමන් සතාරව සහාදින් 

 බඩා කර තබා PMV මඟින් අුමත ක්රමසේදයකයට අුව මුදාහැරිම සිදු කළ යුුය. 
සකාන්රාත්කරු විසින් අුමත සේථානයකින් ඝණ අපද්රවය බැහැර කිරිම සදහා 
කෑ ල්ල න රසභාසවන් අුමැතිය ලබා  ත යුුය. 

ඉදිකිරිම් ප්රසේශය 
සුදානම් කිරිම හා 
ඉදිකිරිම් ආරම්භ 
කිරිම 

ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු  

ii. දුවිලිථහාථඉතාථකුඩාථඅංශුථවාතයථසමඟථමිශ්රථවිමථපාලනයථකරනථආවරණය 

තද බල සලස දුවිලි උත්පාදනය වන ක්රියාකාරකම් සිදු කිරිසම් දී ප්රමාණවත් 
පාලනයකින් යුුව සිදු කළ යුුය. ඉදිකිරිම් ප්රසේශයට ප්රමාණවත් තරම් වුර ඉසිම් 
නිර්සේශ කළ හැක. පහල බෑවුසමහි අංක 03 අධිකරණ ස ාඩනැඟිල්සල් විවෘත වා 
කවුලු වලට දුවිලි ආවරණයක් සවි කිරිම නිර්සේශ කළ හැක. 

ඉදිකිරිම් ප්රසේශය 
සුදානම් කිරිම හා 
ඉදිකිරිම් ආරම්භ 
කිරිම 

ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු  

iii. ඉදිකිරිම්ථකටයුතුථසඳහාථජලථභාවිතය 

ඉදිකිරිම් කටයුු සඳහා ජලය ලබා  ැනිම අුමත ප්රසේශවලින් සිදු කළ යුුය. 
අධිකරණ පරිශ්රය ුල ජලය භාවිතා කරන්සන් නම් අධිකරණ කර්යය මණ්ඩල 
අුමැතිය ලබා  ත යුුය.  

ඉදිකිරිම් කටයුු ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු  

iv.වැඩථකරනථපැයථගණන 

ඇතැම් ඉදිකිරිම් කාර්යයන් අධිකරණ කාර්යය මණ්ඩලයට අුව සිදු කළ යුුය. 
ශේදය, කම්පනයන්, දුහුවිලි උත්පාදනය වන කටයුු අධිකරණ රාජකාරි සේලසවන් 
පසුව සිදු කළ යුුය. වයාපෘතිසේ ඉල්ලකයන් ලඟා කර  ැනිමට රාිසේ ද වැඩ සිදු 
කළ යුුය. ප්රමාණවත් ආරක්ෂාව සහිතව එම වැඩ කටයුු සිදු කළ යුුය.  

ඉදිකිරිම් කටයුු ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු  

v.  ශ්රමිකයන්වථසම්බන්වධථආරක්ෂකථශතාරතුරු  

ශ්රමිකයන් සම්බන්ධ් යාවත්කාලීන සතාරුරු අධිකරණ කාර්යය මණ්ඩලය සවත හා 
සපාලිසිය සවත ලබා දිය යුුය.  

ඉදිකිරිම් කටයුු ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු  

Vi  මත්ද්රවයථභාවිතයථහාථදුම්පානය 

අධිකරණ සංකීර්ණය ුල මත්ද්රවය භාවිතය හා දුම්පානය සපුරා තහනම් සේ.   

ඉදිකිරිම් කටයුු ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු  

Vii ගිනිථගැනිම්ථඋපද්රව 

ථථථඅධිකරණ කළමනාකාරිත්වයට අවශය පරිදි ගිනි  ැනිම් උවදුරු වළක්වා  ැනිමට 
විසශේෂ උපක්රම සකාන්රත්කරු විසින් භාවිතා කළ යුුය. විදුලිය භාවිතසේ දී ඉතා 
පරික්ෂාකාරි විය යුු අතර භාවිතා සනාකරන අවසේථා වලදි විසන්දි කර තැබිය යුුය.    

ඉදිකිරිම් කටයුු ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු  

Viii ශගාඩනැඟිලිථහිස ථකිරිම 

ථථථථඅනුරුදායක අවසේථාවලදි අධිකරණ ස ාඩනැඟිලි අංක 02 හා 03 හිසේ කිරිසම් 
අවශයතාවයක් පවති. (සුන්බුන් කඩා හැලීම) වාර්ෂා සහිත කාලගුණ තත්වයන් වලදි 
ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ පුර්ව අනුරු ඇ විම් සංඥා වලට 
අධිකරණ කළමනාකාරිත්වය ප්රතිචාර දැක්විම නිර්සේශ සකාට ඇත.  

 

ඉදිකිරිම් කටයුු 

 

අධිකරණ 
කළමනාකාරි

ත්වය / PMU 

ixථමාර්ගථතදබදයථකළමානාකරණය 

    නියයෑම් අවම කිරිසම් කටයුු සිදු කරන කාලය ුල කෑ ල්ල - සියඹලාපිටිය මාර්  
ප්රසේශසේ ද සයෝ ය, මාර්  තදබදය කළමනාරකණය කිරිසම් සැලසුම් ක්රියාත්මක විය 
යුුය. මාර් ය පටු ප්රසේශයක් නිසා මාර් ය එක්පැත්තකින් වසා දැමිම ුලින් විශාල 
වාහනයකට මාර් සේ ධ්ාවනය කිරිමට සනාහැකි වන සලස සම්පුර්ණ මාර් යම 
අවහිර සේ. එබැවින් පදිකයින්, මගීන් හා ඉදිකිරිම් කටයුු වලට බාධ්ා විය හැක. 
පීඩාව හා අවදානම අවම කිරිමට ඉදිකිරිම් කටයුු ආරම්භයට සපර මාර්  තදබදය 
කළමනාකරණය සැලසුම් කළ යුුය.     

ඉදිකිරිම් ප්රසේශය 
සුදානම් කිරිම හා 
ඉදිකිරිම් ආරම්භ 
කිරිම 

ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු 

/PMU/RDA 

x මහජනයාශේථහාථඅධිකරණථකාර්යථමණ්ඩලශේථසුරක්ෂිතභාවය 

ථථථඅධිකරණ පරිශ්රය ුල ඉදිකිරිම් සිදු කරන ප්රසේශසේ සිමා කිරිම සඳහා සංඥා පුවරු, 
ප්රසේශය සවන් කරන බාධ්ක ආදිය තැබිය යුුය. මහජනයා ඉදිකිරිම් භූමියට ඇුල්විම 
තහනම් කරන සංඥා පුවරු ප්රදර්ශනය කළ යුුය. බර වාහන හා ට්රක් රථ ආදිය 
අධිකරණ සංකිර්ණය ුල ධ්ාවනයට නියමිත සේ නම් ඒවා මහජනයා බහුල සනාවන 
අවසේථාවන් වලදි ධ්ාවනය කිරිමට ව බලා  ත යුුය. ඇතිවිය හැකි අනුරු වළක්වා 
 ැනිමට උපරිසමන් කටයුු කළ යුතය. (පුහුණු රියදුරන්/ සේ  සීමාවන්) සමම 

ප්රසේශය සඳහා පුර්ණ කාලීන මුරකරුසවකු සයදවිම නිර්සේශ කරථඇත.ථ 

ඉදිකිරිම් ප්රසේශය 
සුදානම් කිරිම හා 
ඉදිකිරිම් ආරම්භ 
කිරිම 

ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු 

Xi ශකාන්වතාත්කරුවනශේථශ්රමථබලකායථශමශහයථවිශමිථනීතිථසංග්රහය.ථ 
   ශ්රම බලකාය අතර ඉහල විනයක් පවත්වා ස න යාම සදහා සකාන්රාත්කරු පියවර 
 ත යුුය. අධිකරණ සංකීර්ණ පරිශ්රය ුල හැසිරිම, නීති හා සරගුලාසි පිළිබඳව 
දැුවත් කළ යුුය. ඉදිකිරිම් කාලය ුල අධිකරණ පරිශ්රය ුල ශ්රම බලකාසේ හැසිරිම 

ඉදිකිරිම් ප්රසේශය 
සුදානම් කිරිම හා 
ඉදිකිරිම් ආරම්භ 
කිරිම 

ඉදිකිරිම් 
සකාන්රාත්කරු 
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පාලනය කිරිම සඳහා සුපරික්ෂාකාරි වැඩ පිළිසවලක් ක්රියාත්මක කළ යුුය. ශ්රම 
බලකාසේ සනීපාරක්ෂක කටයුු සඳහා ක්රමසේදයන් සැලසුම් කළ යුුය. අධිකරණ 
කළමනාකාරිත්වසේ අුමැතියකින් සතාරව අධිකරණ පරිශ්රය ුල ඇති සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් භාවිතා සනාකළ යුුය. පනවන ලද නීති සංග්රහය කඩ කිරිම් පිළිබඳව 
වාර්තාවක් නඩත්ු කළ යුතය.  

Xii ථඉදිකිරිම්ථඅතරතුරථසිදුවනථඛාදනියථබලපෑම්ථඅවමථකිරිම 

ඉදිකිරිම් ඉවත් කිරිම් බැවුම් නැවත සකසේ කිරිසම් කටයුු සුන්බුන් ඉවත් කිරිම් වැනි 
කාර්යන් අවම කිරිමට නිර්සේශිත කාර්යයන් වලින් වර්ෂා සහිත කාල වල වැලකි 
සිටිය යුුය. එබැවින් හැකිතාක් එවැනි කාර්යයන් ඉහළ බෑවුම් සහිත ප්රසේශවල සිදු 
කිරිම නවතා නායයෑම් අවම කිරිසම් කාර්යන් ඉහළ බැවුම් සිදු කිරිම වර්ෂා සනාමැති 
වියළි කාලසේ දී සිදු කිරිම අතයාවශය සේ. සමය වයාපෘතිය සැලසුම් කරන අවධිසේ දී 
සළකා බැලිය යුුය.  

  

 

13. වයාපෘතිථථස ්ානයථඅධීක්ෂණය 
 

ඉදිකිරිම් ප්රසේශය සඳහා සුවිසශේි අවශයතා අධික්ෂණයන් පහත දැක්සවන පරිදි ඉදිකිරිම් කාලය ුල 
සැලසුම් කිරිම හා දැඩි අවදානයට ලක් කිරිම සිදු කළ යුුය. තවද පාරිසරික සාමාජිය කළමණාකරන 
සැලසුසමහි සඳහන් අධික්ෂණ ක්රමසේදයන්  ද ඉදිකිරිම් සකාන්රාත්කරු විසින් ක්රියාත්මක කල යුුය. 
පාරිසරික සාමාජිය සැලසුම්කරණය සඳහා අන්තර් ත සකාන්රාත්කරුසේ නිපුණතාවය මත ක්රියාත්මක 
කල හැකි ක්රමයන් ද ලංසුවට අන්තර් ත කර තිබිය යුුය. පාරිසරික සාමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම 
සඳහා වන පිරිවැය සවනම ස විම් අයිතමයක් සලස අන්තර් ත සේ. පාරිසරික සාමාජිය කළමණාකරණ 
සැලසුසමහි ප්රකාශයන් සතාරා  ත් ඉදිකිරිම් සකාන්රාත්කරුවන් විසින් භාර දීම හා වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය (PMU)  ඒකකය මඟින් අුමැතිය ලබා  ැනිම අසේක්ෂා සකසර්.   
 

වගු අංක 05 - පාරිසරික හා සාමාජීය අධික්ෂණ සැලසුම: ඉදිකිරිම් සිදුවන අවධිය 

අධීක්ෂණථ

අව යතාවය 
පරාමිතීන්ව වාරථගණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ  ජල පහරවල් වල ජලසේ ගුණාතමකභාවය 

ස ාඩනැගිලි වල ූර්ව ඉරිතැලිම් ඇතිද යන්න පරික්ෂා 
කිරිම, භූමිසේ කම්පනයන්, වටපිටාසේ ශේදය මැනිම, 
වායු වල ගුණාත්මකභාවය, අංශුමය කරුණු 

එක්වරකි.* 

 

 

ii. ඉදිකිරිම් අතරුර  

ජල පහරවල් වල ජලසේ ගුණාතමකභාවය 

 

සපාසළාසවහි හැරිම් කටයුු අතරුර දී 

සිදුවන විදිම් (සෑම මසකටම වරක්)* 

ඉරිතැලුම් පරික්ෂා කිරිම 

 

ඉදිකිරිම් අතරුර සැලකිය යුු අවතැන් 

විමක් සිදුවුවසහාත් ** 

සපාසළාසේ කම්පන තත්වයන් විදිම් සිදු කරන යන්ර එම කාලය අතරුර 
පිපිරිසම් සහෝ සපාසළාසවහි කම්පනයන් 

ඇති වන කුමන සහෝ කාර්යයක් * 

ඉදිකිරිම් වලදි ඇති වන ශේද මාසයකය වරක් තදබල ශේද ඇතිවන විට* 

වාතසේ අශශු වල  ැණාත්මක බව මසකට වරක් * 

iii. රථ වාහන වායු 
විසමෝචනය  

සියළුම යන්ර හා රළු වාහන වලින් සිදුවන විසමෝචන පාලන පරික්ෂණ සහතිකයකට අුව සිදුවිය 
යුුය - ඉදිකිරිම් ප්රසේශසේ පාරිසරික සමාජ උපසේශන නිලධ්ාරි වරයා විසින් පරික්ෂාවට ලක් කල 
යුුය.  

iv. අධික්ෂණ 
නිසයෝජිත ආයතන  

* මධ්යම පරිසර අධීකාරිසේ ලියාපදිංි සහතික සහිත සේවාධීන අධික්ෂණ ආයතනයක් මඟින් ඉරිතැලිම් 
පරික්ෂණ හැර අසනකුත් සියළුම පරාමිතින් සඳහා 

**වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් පිලි ු ලබන විශේවාසි ආයතනයක් මගින් ඉරිතැලිම් 
පරික්ෂණ සිදු කළ යුුය. 

v. වාර්තාමය අවශයතා දිය පහරවල්වල ජලසේ ගුණාත්මකභවය – පරිමණ්ඩිත ජලසේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ 2017 
වර්ෂසේ මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රමිතීන්ට අුව සංසන්දනය කිරිම. 

ඉහළ අවදානමක් සහිත නිවාස වල පුර්ව ඉරිතැලිම් පිළිබඳ සමික්ෂණය - වෘත්තිමය වාර්තාව  

සපාසළාසවහි කම්පනයන්-යන්ර සූරවලින් ඇති වන සපාසළාසේ කම්පනයන්, ඉදිකිරිම් අතරුර හා 
වාහන වලින් ඇති වන කම්පනයන්. මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ අන්තර්කාලීන නියමයන්ට අුව 
කටයුු කිරිම. 
වට පිටාසවන් ඇති වන ශේදය මැනිම –මධ්යම පරිසර අධිකාරිසේ අංක 924.1, 1996 මැයි 01 දින 
විසශේෂ  ැසට් පරය  

වායු වල ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධ් කරුණු- ශ්රි ලංකා මධ්යම පරිසර අධීකාරිසේ අංක 1562/22 

අස ෝසේු 15, 2008 - විසශේෂ නිසේදනසේ සඳහන් පරිදි ජාතික පරිමණ්ඩිත වායු ගුණාත්මකභාවය 
පිළිබඳ ප්රමිතීන් 
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14. ඉදිකිරිම්ථකටයුතුථශහ තුශවන්වථඅගතියටථපත්ථවන්වනන්වශේථදුක්ගැනවිලිථවලටථසවන්වථදීම 
 

ඉදිකිරිම් කටයුු නිසා බලපෑමට ලක් වන පදිංිකරුවන්ට හා මහජනතාවසේ දුක් ැනිවිලි සඳහා විසශේෂ 

සැලකිල්ලක් දැක්විමත්, එම දුක් ැනිවිලි සඳහා සහන සැලසිසම් ක්රමසේදය සේථාපිත කිරිම වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකසේ පාරිසරික සමාජ නිලධ්ාරිවරයාසේ ව කිම සේ. (මුලාශ්ර:- දුක් ැනිවිලි සඳහා 

සහන සැලසිසම් ක්රමසේදය සේථාපිත කිරිම සඳහා පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුසවහි 

නිර්සේශිත ක්රමසේදයන්) 

15.  ශතාරතුරුථඅනාවරණයථකිරිම 
 

දන්වන ලද අවම ආකාරසයන් පහත ආයතන හා සංවිධ්ාන වලට පාරිසරික හා සමාජ සතාරුරු 
අනාවරණය කිරිම වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකසේ ව කිම සේ 

 

වගු අංක 06 - සයෝජිත සතාරුරු අනාවරණය කිරිසම් වැඩ සටහන 

ශතාරතුරු ශයෝජිතථආයතනය 
ශතාරතුරුථඅනාවරණයථකරනථ

ආකාරය 

i. වයාපෘතිය සැලසුම් කිරිම 
(ඉදිකිරිම් ප්රසේශසේ 
සතාරුරු, සැලසුම් හා 
ක්රියාත්මක කිරිසම් 

ක්රමසේදය) 

දිසේික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, දිසේික් 
සල්කම් කාර්යාලය, ප්රාසේශීය සල්කම් 
කාර්යාලය, මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය, වන 
සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්ුව, වන ජිවි 
සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්ුව, අධිකරණ 
අමාතයංශය, ඉඩම් හිමිකරුවන්, අසනකුත් 
ව කිව යුු ආයතන, ජාතික ස ාඩනැගිලි 
පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ දිසේික් කාර්යාලය, 

AIIB බැංකුව 

රැසේවිම්, දිසේික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුව, 
ගිවිසුම් අත්සන් කිරිම සම්බන්ධ් වාර්තා 
සැපයිම, අුමැතීන් හා එකඟතා. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාරකණ කමිටුව 

දිසේික් මධ්යම පරිසර අධීකාරිය, කෑ ල්ල 
දිසේික් අධිකරණසේ සරජිසේට්රාර් කාර්යාලය, 

AIIB බැංකුව,  

රැසේවිම්, දිසේික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුව, 
ගිවිසුම් අත්සන් කිරිම සම්බන්ධ් වාර්තා 
සැපයිම, අුමැතියන් හා එකඟතා. 

iii. ප්ර ති වාර්තා (මුලික 
අදියසර්දි හා ඉදිකිරිම් 
අතර ුර) 

දිසේික් මධ්යම පරිසර අධීකාරිය, AIIB බැංකුව 
හා සුදුසු ආකාරසයන් අදාල අසනකුත් 
පාර්ශවයන් 

ප්ර ති සමාසලෝචන රැසේවිම්, විසශේෂ 
රැසේවිම්, අදාල වාර්තා භාර දීම.  

iv. කම්කරුවන්සේ සසෞඛ්ය 
හා සුරක්ිතභාවය 
පාරිසරික සයෝ ය බව 
අදාල ඉදිකිරිම් භූමිසේ 
සුපරික්ෂණය 

දිසේික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, ප්රාසේශීය 
සල්කම් කාර්යාලය, මාර්  සංවර්ධ්න 
අධිකාරිය, අධිකරණ අමාතයංශය, ඉඩම් 
හිමිකරුවන්, සපාලිසිය, ග්රාම නිලධ්ාරි, ජාතික 
ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ දිසේික් 

කාර්යාලය, AIIB බැංකුව හා අුබේධ් අදාල 
අසනකුත් පාර්ශවයන් 

වාික හා අවාික (ලිඛිත) 
සන්නිසේදනය, අදාල වාර්තා භාරදිම. 

v. පාරිසරික හා සාමාජීය 
කරුණු සම්බන්ධ්ව අදාල 
තීරණ  ැනිම හා ප්ර ති 
සපන්ුම් කිරිසම් 
රැසේවිම්. 

දිසේික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, ප්රාසේශීය 
සල්කම් කාර්යාලය, මාර්  සංවර්ධ්න 
අධිකාරිය, අධිකරණ අමාතයංශය,ඉඩම් 
හිමිකරුවන්, සපාලිසිය, ග්රාම නිලධ්ාරි, ජාතික 
ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ දිසේික් 

කාර්යාලය, AIIB බැංකුව, අුබේධ් අදාල 
අසනකුත් පාර්ශවයන් 

රැසේවිම්, අදාල වාර්තා භාර දීම. 

vi. දුක් ැනවිලි සඳහා සහන 
සැලසිසම් ක්රමසේදය 

අදාල පාර්ශවයන් හා දිසේික් අධිකරණ 

සරජිසේට්රාර් කාර්යාලය, AIIB බැංකුව 

වාික හා අවාික (ලිඛිත) 
සන්නිසේදනය, රැසේවිම් 

 

වගු අංක 07 - උපසේශන ආයතන මඟින් එකරාශි කර  ත් සතාරුරු මට්ටම් 

දිනය ආයතනය ශතාරතුරුථලබාථදුන්වථනිලධාරියා 

2018/09/09 10.00 පැය කෑ ල්ල දිසේික් අධිකරණය එසේ.පී. රංජිත් මහතා - සරජිසේට්රාර්, 
කෑ ල්ල දිසේික් අධිකරණය 
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 ඇමුණුම  I - ප්රසේශසේ සරෝණ ඡායාරූප 

 

 



 
 

 

 
 

   

ii 

 ඇමුණුම  II:- උපසේශණ සසේවාවන් හා ඉදිකිරිම් සිදු කරන ප්රසේශය සපන්ුම් කරන ඡායාරූප 
 

 

ඇමුණුම  III: අධ්යන කණ්ඩායම් 
 

නම තනතුර අධයනශේථතනතුර 

ටී.ඩී.එස .ීථඩයස  අධයක්ෂ/ ESSD/NBRO කණ්ඩායම්ථනායක 

එස .ඒ.එම්.එස ථදිසානායක ශජයෂ ඨථවිදයාඥ/ESSD/NBRO ශජයෂ ඨථපරිසරථවිදයාඥ 

ප්රභාත්ථලියනාරච්චචි විදයාඥ/ ESSD/NBRO පරිසරථවිදයාඥ 

එම්.ඒ.එච්ච.ථකුලසිරි තාක්ෂණථනිලධාරි/ESSD/NBRO GIS/ප්රජාථවිධයාමානථදත්ත 

/සමික්ෂණථසහයක 

දිල්හානිථජයලත් ශමශහයුම්ථනිලධාරිථ-ථකෑගල්ලථදිස ික්ථකාර්යාලය  භූථවිදයාඥ 

ඩී.අයි.යුථජයවර්ධන  විදයාඥ/ LRRMD/ NBRO 
 

ඇමුණුම්  IV: සයාමු ලැයිසේු ව 

1. ජාතික ස ාඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ ක්සෂේර පරික්ෂණ වාර්තා අංක 

NBRO/LRRMD/KG/KGP/L117/31/30053, April 2017   

2. පාරිසරිකථහාථසාමාජීයථකළමනාකරණථසැලසුමථපළාත්ථශකාන්වත්රාත්කරුවන්වශේථඑකඟතාවයථ-ථශ්රිථලංකාථ

නායයෑම්ථඅවමථකිරිශම්ථවයාපෘතියථ-ථAIIB 

3. පාරිසරිකථහාථසමාජථකළමනාකරණථරාමුව -ථශ්රිථලංකාථනායයෑම්ථඅවමථකිරිශම්ථවයාපෘතිය -ථAIIB 

4. නැවතථපදිංචිථකිරිශම්ථසැලසුම්ථරාමුව -ථශ්රිථලංකාථනායයෑම්ථඅවමථකිරිශම්ථවයාපෘතිය AIIB 

 

 

 

 

 

  

 

රූපය  a: දිසේික් අධිකරණ සරජිසේට්රාර්වරයා සම  පැවැත් 
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