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E & S & H & S unit of PMU වයායාපෘති  කළමනාකරණ ඒකකසේ පාරිසරික හා සමාජ සහ සසෞඛයය සහ 
ආරක්ෂක ඒකකය  
Environmental & Social & Health & Safety Unit of Project 
Management Unit 

ESMF පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව 

Environmental and Social Management Framework 

ESMP  පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 

Environmental Social Management Plan 

SSE & SMP නිශ්චිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිලධ්ාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ලංකා රජය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO  ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය 

National Building Research Organization 

RDA  මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය 

Road Development Authority 
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1.හ දින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම්  ආසයෝජන බැංකුව (AIIB) හා සම්බන්ධ් සවමින් එම බැංකුසේ 
මුලය ආධ්ාර මත ශ්රී ලංකාසේ පළාත් 6ක දිස්ත්රික්ක 22ක නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසකර කිරීසම් 
වයායාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. සමම වයායාපෘතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශසයන් AIIB 
බැංකුසේ හා ලංකා රජසේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. වයායාපෘතිසේ ස්වභාවය සහ එහි 

ක්රියාවලිය සැලකිල්ලට  නිමින් AIIB බැකුව අසේක්ෂා 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 වයායාපෘතිය  ක්රියාත්මක 

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

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

පාරිසරික , සමාජ , සසෞඛය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන් වයායාපෘති  ස්ථානසයන් ස්ථානයට සවනස් වන 
එබැවින් 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. 
 

කෑ ල්ල දිස්ත්රික්කසේ අරණායක - හුලංකසපොල්ල මාර් සේ වම් පස නායයාම් අවම කිරීම සඳහා සයෝජිත 
ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා විසශේෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 
ඇත.  ැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධ්යනයකින් පසුව සමම සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 
 
1. වයායාපෘතියට අදාල කලාපසේ  සංසේදී පාරිසරික හා සමාජීය අං  හඳුනා  ැනීම. 
2. වයායාපෘති ක්රියාකාරකම් සහේතුසවන් සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා  ැනීම. 
3. හානිය අවම කරන පියවර සයෝජනා කිරීම. 
4. සමම වයායාපෘතියට අදාල වන පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අවශයතා තීරණය කිරීම. 
5. වයායාපෘතිය ක්රියාත්මක වන අතරතුර  අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධ්යනය කිරීම. 

2.නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානපේ ප ොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස් රය  
 

ස්ථාන අංක 11, ස ොනු අංකය-4, කෑ ල්ල දිස්ත්රික්කය, අරණායක - හුලංකසපොල්ල මාර් සේ වම් පස 
 
ස්ථානීය සතොරතුරු 

i. සබර මු පළාසත් කෑ ල්ල දිස්ත්රික්කසේ අරණායක ප්රාසශශීය සල්කම් සකෝටඨාසසේ 58F 
නාරං ල ග්රාම නිලධ්ාරී වසම් යටසත් පරිපාලනමය කටයුතු සිදු සකසර්. අරණායක - 
හුලංකසපොල්ල මාර් සේ වම් පස කිසලෝක්ටර් 06 ක පමණ දුරක් සමම බිම් සකොටස පිහිටා ඇත. 

ii. සමම ස්ථානයට ආසන්නතම න රය වන්සන් අරණායක න රයි, එය 6 km ක් පමණ දුරින් 
පිහිටා ඇත. 

iii. ස්ථානීයසේ GPS අ ය 7.132349 N, 80.441256 E. (සයොමුව: රූපය 1. ස්ථානසේ ගූ ල් 
ඡායාරූපය.) 

iv. ඉඩම් හිමිකාරීත්වය - රඹුක්කන ප්රාසශශිය ඉංජිසන්රු කාර්යාලය යටසත් මාර් ය පවතින අතර 
සවනත් ඉඩම් වල හිමිකාරිත්වය සපෞශ ලික අයිතිකරුවන් විසින් දරනු ලබයි. 
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රූපය 1:සයෝජිත නායයාම් අවම කිරීසම් ස්ථානසේ ඡායාරූපය සහ සසේවා යටිතල පහසුකම් සහ අවට පරිසර ලක්ෂණ. 

සයොමුව: වැඩිදුර අධ්යනය සඳහා සරෝන රූපය ඇමුණුම 1 ට ඇතුලත් කර ඇත. 

3. නායයෑම් වයයසනය පිළිබඳ විස් රාත්මක ප ොරතුරු 
 

2017 මැයි මස වන විට නාරං ල ග්රාම නිලධ්ාරී වසසම් පිහිටි අරණායක - හුලංකසපොල මාර් සේ වම් පස 
හි බෑවුම කඩා වැටීම සිදුවිය. බෑවුම කඩා වැටීසමන් පසු මාර් ය, මගී ජනතාව, නිවාස සහ නිවැසියන් 
අවදානමට ලක් කරමින් ඉහල බෑවුසම් නිවාසයන්ට ආතති ඉරිතැලීම් කිහිපයක් ඇති වී තිසබ්. බෑවුම කඩා 
වැටීම ට ප්රධ්ාන සහේතුව වන්සන් නුසුදුසු ඉඩම් කළමනාකරණය,  මාර් සේ බෑවුම මත ඉංජිසන්රුමය 
සනොවන සිරස් කැපීම් සහ ඉහළ බෑවුසම් ජනාවාසයන් ය. දුර්වල ජලාපවාහයන් යටසත් සනොකඩවා ජලය 
 ලා යාම සහේතුසවන් සමම ස්ථානසේ බෑවුම් අස්ථාවර වීම ආරම්භ විය. සමය විශාල කැපුම් බෑවුමක් 
අසාර්ථක වීමට තුඩු සදමින් බෑවුම පාදම ප්රසශශය දක්වා සනොකඩවා චලනය වීමට අවශය සුදුසු තත්ත්වයන් 
නිර්මාණය කර ඇත. නායයෑසමන් හානියට පත් මුළු ප්රසශශය වර්  ක්ටර් 15000 ක් පමණ සේ. 
 

සිදුවූ හාන පේ ස්වාභාවය  
 

බෑවුම් අසථ්ාවරත්වය, නිවාස කිහිපයක වර්ධ්නය වන ආතති පැළුම් සහ ඉරිතැලීම් සහේතුසවන් නිවාස 31 
ක් ඉහල අවදානම් සලස සැලසක්. ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය විසින් වහාම ඉවත් වන සලස 
උපසදස් ලබා දී ඇත. සමම සහේතුසවන් නිසවස්වල සියලු පවුල් ඉවත් වී ඇති අතර එම නිසා කිසිදු ජීවිත 
හානියක් සිදුවී නැත. වැඩිදුර අධ්යනය සඳහා. රූපය 2: වයායාපෘති ප්රසශශසයහි ජයාරූප. 
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රූප 2a: නාය යෑසමහි ඉහළ බෑවුම ප්රසශශය  රූප 2b: නාය යෑසම ප්රසශශසයහි ඉහළ බෑවුම 

වෘක්ශලතාදිය  

  

රූප 2c: අරණායක - හුලංකසපොල්ල මර් සයහි වම් පස රූප 2d: නාය යෑසමහි පහල බෑවුසමහි පිහිටි ඉහල 

අවදානම් නිවාසයක් (ජී.සක්.ගුණසසේන මහතා) 

රූපය 2: වයායාපෘති ප්රසශශසයහි ජයාරූප 
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රූපය 3: භූමි විතැන් වීම සහේතුසවන් අවධ්ානමට ලක්වී ඇති බෑවුම් ප්රසශශසේ සහ ස ොඩනැගිලි හි රූපමය නිරූපණය 

4. පවින අවදානම අවම රීමේම සඳහා පම් වන විට පගන ඇි ක්රියාමාර්ග  
 

පළාත් ඉංජිසන්රු කාර්යාලයට අනුව ප්රතික්රියාමර් යක් සලස බෑවුම් ප්රසශශයට සකොන්ක්රී්ට රැඳවුම් 
බිත්තියක් ඉදිකර තිසබ්. සකසසේ සවතත් එය සාර්ථක සනොවූ අතර එයට හානි සිදු විය. ජාතික ස ොඩනැගිලි 
පර්සේෂණ සංවිධ්ානය විසින් 2016 ජුනි මස 06 වන දින සමම ස්ථානය පරීක්ෂා කර ඉහළ අවදානම් සහිත 
පවුල් සඳහා වහාම ඉවත් වන සලස උපසදස් ලබාදී ඇති අතර අසනකුත් මධ්ය අවදානම් පවුල් සඳහා 
නායයෑම් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් පිළිබඳව විමසිල්සලන් සිටින සලස උපසදස් ලබා දී ඇත. වාර්ථාවට අනුව  
නව ස ොඩනැගිලි ඉදිකරන්සන් නම්, ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ නිසි ම සපන්වීම 
යටසත් ඉදිකල යුතු බව කියසේ. නායයෑම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීසම් සහ පුහුණු වැඩසටහන් ප්රජාව සවත 
අවශය බව වාර්තාව තවදුරටත් සපන්වා සදයි. ඉහළ අවදානම් සලස හඳුනා ත් පවුල්වල නම් 1 වගුසේ 
දක්වා ඇත. 
 

ඉවත් රීමේම්:  
ඉහල අවදානම් සලස හදුනා ස න ඉවත් වීමට උපසදස් ලබා දී ඇති පවුල් 31 න් පවුල් 29 ක් ඉවත් වී අතර 
අසනකුත් ඉහල අවදානම් සහිත පවුල් (ජී.සක්.ගුණසසේන මහතා සහ සක්.රන්තිලක මහතා) ඉවත් වී 
සනොමැත. ඔවුන්ට අනුව එම ස්ථානසයන් ඉවත් කිරීම සහේතුසවන් ඔවුන්සේ වර්තමාන ජීවසනෝපාය 
ක්රියාකාරකම් සම්පූර්ණසයන්ම අසහෝසි වනු ඇති අතර එම නිසා ඔවුන්සේ අනා තය  ැන 
අවිනිශ්චිතතාවයක් මතු වී ඇත.  

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

විපතට ලක් වූ බෑවුම නාරං ල ග්රාමසේ පිහිටි අරණායක-හුලංකසපොල පාසර් අධික බෑවුමකින් යුක්ත වූ 
කඳුකර භූමි ප්රසශශයක පිහිටා ඇත. රඹුක්කන ප්රාසශශිය ඉංජිසන්රු කාර්යාලය යටසත් මාර් ය පවතින 
අතර සවනත් ඉඩම් වල හිමිකාරිත්වය සපෞශ ලික අයිතිකරුවන් විසින් දරනු ලබයි. සමම ආපදාව 
සහේතුසවන් 1 වන වගුසවහි සඳහන් පුශ ලයින්ට අයත් නිවාස අධි අවදානම් තත්ත්වයක පවතී. (සංසශෝධ්න 
වාර්තාව අංක NBRO / LRRMD / KG / BLP / LI16 / 26); ඔවුන්ස න් 29 සදසනකු නිවාස අතහැර දමා 
ඇත. අසාර්ථක බෑවුම, නිවාසවල සිරස් කපා හැරීම් හා ආතති පැළුම් මගින් අඛණ්ඩව මාර්  යටිතල 
පහසුකම් වලට වන බලපෑම , මගීන්, පදිකයින් සහ ඉවත් සනොවූ අවදානම් පවුල්, මත අවදානමක් පවතී. 
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වගුව 1: අධි අවදානම් පවුල් 

6. වයායාප ි ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්කයවන අවට පරිසරපේ  සංපේදී ඒකකයන්  පිළිබඳව පකටි 

හ ඳන්වීමක්කය 
 
 

බෑවුම් අසථ්ාවර වීම සිදුවූ භූමි ප්රසශශය පැතිරුණු වෘක්ෂලතා සහිත නිවාස (සබොසහෝ නිවාස දැනට අත්හැර 
දමා ඇත) පිහිටි බෑවුමකි. ස්වභාවික පරිසරයට බාධ්ා කරමින් ස වතු වල කුඩා  සත් වතු සහ කුළු බඩු 
(කරඳමුංගු, කරාබු) ශාක ව ා කර සමම ප්රසශශයට ආසශශ කරනු ලැබ ඇත. සමහර බෑවුම් වල පිහිටි කුළු 
බඩු ශාක වලින් යුක්ත වූ ස වතු ව ාවන් වනාන්තර සමන් වූ  වෘක්ෂලතාවන්ට සමාන සේ. සමම ප්රසශශය 
පිරිසිදු සබොර සනොවූ ජලය රැස න යන දිය උල්පත් සහ කුඩා ජල කුටි සහිත ඉහල දිය සීරාසවන් ස න්  
යුක්ත වූ කලාපයකි. නාගුන ඇල්ල ඇළ යනුසවන් හැඳින්සවන ඇළ මාර් ය අඩි 100 ක් පමණ පහල බෑවුම් 
ප්රසශශයකට ඇද හැසල්. 
 
වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීසම්දී අවදානමට ලක්විය හැකි  අං  සහ සසේවාවන් වනුසේ: 
 

i. මාර්  තදබදය හා මාර් සේ  මන් කරන මගීන් සහ පදිකයින් 
ii. තවමත් ඉවත් කර සනොමැති නිවාසවල නිවැසියන් 

iii. ඉදිකිරීම් ප්රසශශසේ ඉඩම් හිමියන්  
iv. වයායාපෘති බලපෑම් ප්රසශශසේ වර්ථමාන ආර්ථික කටයුතු  
v. බෑවුසම් හානියට පත් ප්රසශශය හරහා  මන් කරන ප්රජාව සවත පානීය ජලය සැපසයන ජල සැපයුම් 

මාර්  
vi. ජලසේ ගුණාත්මකභාවය හා ඇළ මාර් සයහි පාරිසරික විදයාව  

  

7. පයෝජි  පිළිසකර රීමේපම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

සයෝජිත අවදානම අවම කරන කටයුතු සබොසහෝ දුරට අවධ්ානය සයොමු කරනු ලබන්සන් ජලාපවහන මාර්   
වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඛාදනය පාලනය කිරීසම් පියවරයන් සවතය. නිසි කාණු කළමනාකරණයක් අඛණ්ඩව 
සිදු කිරීම සඳහා ස්ථිර වුහයන් ඇතුළත් කර මතුපිට කාණු පශධ්ති මඟින් අසල සබෝක්කුව සවත 
සමසහයවයි. අවදානම අවම කිරීසම්  කටයුතු සඳහා රැඳවුම් බිත්ති, මතුපිට කාණු හා තිරස් කාණු ඉදි කිරීම 
ද ඇතුළත් සේ. 
 
 

8. වයායාප ි ප්රපේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ග නීම 
 

8.1 හි කර බලපෑම් 
 

අංකය  නම    

අංකය 

නම  නම 

01 ඒ.ඩබ්ලිේ.විසේරත්න 12  සේ. ඕ ස්තියන්  23  ටී. ඩී. ගුණරත්න 

02  පී.ජී. විජයන්ත 13  ආර්. සඳනාම්  24  සරත් සමරසකෝන් 

03  සජෝන් මිල්ටන්  14  ඩබ්.පී. සිරිල් වික්රමසිංහ  25  එස්.පී විසේරත්න 

04  එච්.පී. ේසර්මරත්න  15  ඩබ්. එස්. කරුණාතිලක  26  සසෝමසිරි 

05  සිරිල් ඇන්තනි  16  සුනිල් ේසර්මතිලක  27  ඒ. නිමල් රාජසිංහ 

06  මානිවල් රාජපක්ෂ  17  ඩී. ධ්ර්මසසේන  28  චන්දන සුමිත් කුමාර 

07 ටී ජී සරොබෑන්  18  ජී.සක්.  ාමිණී ේරියරත්න  29  ජී.සක්. ගුණසසේන 

08  ඒ. සවදනාය ම්  19  ඉන්දික මසහේෂ් කුමාර  30  ඒ. සඩිරි  ිස් සිංස ෝ 

09 වී. සමොසාස ් 20  අරුණ කුමාර සමරසිංහ  31  අජිත් වික්රමරත්න 

10 සරොනික්කම්මා 21 යූ. සලාමන් කුලරත්න   

11 තැනික්ලාස ් 22  සක්.රන්තිලක    
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සමම මාර් ය අරණායක, සදොතලුඔය,  ංතුන සහ නාවලපිටිය යන  ම්මාන සහ සත් ව ාවන් අතර 
සම්බන්ධ්තාවයන් ස ොඩ න යි. සමම ප්රසශශසේ  ම්මාන සබොසහොමයක පිරිස සිංහල සබෞශධ්යන් වන 
අතර ඔවුන් රජ කාලසේ සිට සබෞශධ් සංස්කෘතිය හා සශශීය පරිසරය සමඟ සක්පව ඔවුන්සේ ජීවන රටාව 
පවත්වාස න යනු ලබයි. ස වතු වල ව ා කරන කුඩා සත් වතු සහ කුළු බඩු සබෝ  සමම  ම්වල ප්රධ්ාන 
ආදායම් මාර් ය සේ. සමම භූමි ප්රසශශය කඳු පන්තියකින් වට වී ඇති අතර  ම්මාන අතර එදිසනදා කටයුතු 
සඳහා සම්බන්ධ්තාවයන් ස ොඩනඟා  ැනීමට සමන්ම අරණායක න රය හා සම්බන්ධ් වීමට හැක්සක් සමම 
මාර්  පශධ්තිය හරහාය. මාර් යක් සලස මහනුවර සහ කෑ ල්ල දිස්ත්රික්කවල වැද ත් ස්ථාන කීපයක් 
සම්බන්ධ් කරනු ලබයි. මහනුවර සහ කෑ ල්ල දිස්ත්රික්ක මායිසම් සිට කිසලෝක්ටර 11 ක් පමණ දුරින් සමම 
භූමිය පිහිටා ඇති නමුත් කෑ ල්ල ප්රසශශසේ ජනතාව පරිපාලනය හා සවනත් සමාජ කටයුතු සඳහා සමම 
මාර් ය ඔස්සසේ කෑ ල්ල න රයට යා යුතුය. ක්ට අමතරව කෑ ල්ල දිස්ත්රික්කසේ ඓතිහාසික සශවාල, 
ප්රාේ ඓතිහාසික ස්ථාන සහ සුන්දර දිය ඇළි වැනි සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන රාශියක් ඇත. සමම 
මාර් ය සබොසහෝ සංචාරකයින් විසින් නැරඹීමට යන සිංහල රාජකීයසයකු දිවි නසා ැනීසම් පුරාවෘත්තය 
හා සම්බන්ධ් අසුපිනි  ඇල්ලට ඇති එක් ප්රසේශ මාර් යකි. 
 

අවදානම අවම කිරීසම් ක්රියාමාර්  මගින් දැනට අස්ථාවර ඉඩම් සහ මාර්  සකොටස ස්ථාවර කිරීම මගින් 
මාර් සේ  මන්  න්න මගීන්සේ සහ පදිකයින්සේ, නිවාසයන්හි, වූහයන් සහ නිවැසියන්සේ ආරක්ෂාව 
සහතික කරනු ඇත. කුළු බඩු සබෝ  ආර්ථිකය, සත් පදනම් කර ත් ආර්ථික ක්රියාකාරකම්, සශශීය හා 
විසශශීය සංචාරක වයාපාරය සමන්ම අරණායක,  ංතුන සහ සදොතලුඔය යන ප්රසශශවල ජනතාවසේ 
අසනකුත් ජීවන මාර්  ක්රියාකාරකම් වලට සමම අවම කිරීසම් කටයුතු  මගින් ප්රතිලාභ සැලසසනු ඇත. 
 

8.2 අහි කර බලපෑම්  
 

අවදානම අවම කිරීසම් ක්රියාකරකම් සාමානයසයන් බෑවුසම් අස්ථාවර වීසමන් දැනටමත් බාධ්ා ඇති 
ප්රසශශයට සීමා වී ඇත. එබැවින්, ඍණාත්මක බලපෑම් සබසහවින් ස්ථානීකරණය වී ඇති අතර එය ඉදිකිරීම් 
කාලයට පමණක් සබොසහෝ විට සීමා වී පවතී. 
 

 

8.2.1 ඉඩම් සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට ඇි ප්රපේශ මාර්ග අවහිර වීම 
 

සබොසහෝමයක් අවදානම් අවම කිරීසම් කටයුතු මාර්  සවන් කර ඇති ස්ථානයන්හි සහ සපෞශ ලික 
ඉඩම්වල  සිදු කරනු ඇත. තවද වයායාපෘතිය යටසත් ඉඩම් අත්පත් කර සනො නී. එම නිසා වයායාපෘතිය 
මගින් ඉඩම් හිමිකාරීත්වය පාඩු සනොලබන බව ප්රකාශ කිරීම සාධ්ාරණ විය හැකිය. සකසසේ සවතත්, සමහර 
ඉඩම් සකොටස්  වල වූහාත්මක අවදානම් අවම කිරීසම් ක්රියාමාර්  ක්රියාත්මක කරනු ඇත. එවැනි 
තත්ත්වයන් යටසත් ඉඩම් හිමියාට පූර්ණ සංවර්ධ්න අවස්ථා අහිමිවිය හැකි වුවද, විනාශකාරී සනොවන ඉඩම් 
පරිහරණය සඳහා සමන්ම ඉඩම් පරිහරණසයන් ලබා  ත් නිෂ්පාදන ඉවත් කර  ැනීමට ඉඩ ලබා දිය හැකිය. 
ඔවුන්ට ඉඩම් වලට ප්රසේශ විය හැකි නමුත් අනා ත සංවර්ධ්න ක්රියාකාරකම් සීමා සකසරනු ඇත. 
 

8.2.2 ශාක හා සතුන්ට සිදුවිය හ රී පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම් 
 

සභෞමික පරිසර පශධ්ති මත ඇති බලපෑම් ස්ථානීය සේ. වයායාපෘතිය මගින් සත්ව හා වෘක්ෂලතා මත 
බලපෑම්, සංසේදී පරිසර පශධ්ති විනාශ වීම සහ විශාල වශසයන් වාසස්ථාන ඛණ්ඩනය වීම අවම සේ. සමම 
වැඩ බිසමහි හමුවන සබොසහෝමයක් ශාක IUCN හි රතු දත්ත සල්ඛනසයන් හදුනාස න ඇති සහෝ ලංකාවට 
ආසේණික සහෝ තර්ජනයට ලක් වී ඇති ශාක සනොසේ. සකසසේ සවතත්, සමම වැඩ බිම මධ්යමපරිසර 
අධිකාරිය විසින් පරිසර සංසේදී සලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති ප්රසශශයක පිහිටා ඇත. 
 

වයායාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීසම්දී ඉහළ දැව වටිනාකම් සහිත ශාක කපා සහෝ උදුරා  ැනීම අවශය  සේ. 
එවන් අවස්ථාවලදී ප්රාසශශීය සල්කම් හරහා වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුසවන් අවශය අනුමැතිය ලබා 
 ත යුතුය. සමහර සථ්ානවලදී, වෘක්ෂලතාදිසයන් යුත් විශාල බිම් ප්රසශශයක් ඉවත් කිරීමට සිදුවනු ඇත. 
සම් නිසා සමහර අවස්ථා වලදී වාසස්ථාන ඛණ්ඩනය වීම සිදුවිය හැකිය. සම් නිසා ස්ථානීය වශසයන් 
සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදුවිය හැක. වටිනා දැව විසශේෂයන් පිළිබඳ දැනුවත් පාරිසරික හා ආරක්ෂක 
නිලධ්ාරි විසින් නිසි අක්ක්ෂණයක්  සනොකළසහොත් වටිනා විසශේෂයන් අසච්තනිකව සහෝ  සච්තනාවකින් 
යුක්තව පශධ්තිසයන් ඉවත් කළ හැකිය. 

 

8.2.3 ප්රපේශපේ ජල මාර්ග රටාවන්ට සිදුවිය හ රී බලපෑම් 
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ඉදිකිරීම් කාලසීමාව තුළදී ජලාපවහනය හැරවීම සහේතුසවන් පවත්නා මතුපිට හා උප පෘෂ්ඨ මත 
ජලාපවහන රටාව කඩා වැටීම අසේක්ෂා කල හැක. ප්රාසශශීය ජල උල්පත් ස්ථිර සහෝ තාවකාලිකව සීදී 
යාම  සිදු විය හැක. 

 

8.2.4 පාංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ගංගා පතුල පවනස්වීම 
 

සමම වයායාපෘතිසේ අවදානම් අවම කිරීසම් ක්රියාකරකම් සබොසහෝ දුරට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම 
සකසරහි අවධ්ානය සයොමු කරනු ඇත. එබැවින්, වැසි සමසේදී  ලා බසින විශාල ජල ධ්ාරාව සබෝක්කුවක් 
සහෝ  අ ලක් ඔස්සසේ අප්රමාදව ස්වභාවික ධ්ාරාවකට ඇතුළු කර වීම අසේක්ෂා සකසර්. සමමගින් ඇළ සදොල 
වල ජලය මුදා හැරීම ඉහල ස ොස්  ං ා ඉවුරු ඛාදනයට ලක් වීම, ඇළසේලි පත්ල සසෝදා යාම සහ  ං ා 
ජලය ඉහල යාම ඇතිසේ. පාරිසරික  ලායාම හා ජලජ පරිසර පශධ්ති මත ඇතිවන බලපෑම ස්ථානීය 
වශසයන් වැද ත් සේ. 

 

8.2.5 ඉදිරීමේම් කටයුතු නසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇිවිය හ රී බලපෑම් 
 

බෑවුම්වල ප්රතිසංස්කරණය කිරීම්, කැනීම් සහ විදීම් ක්රියාවලි අතරතුරදී ඉවතලන පස් සහ සුන්බුන් 
සහේතුසවන්  පවතින ජල මාර් වලට සරොන්මඩ සසේදී යාම සහ ජල මාර්  වල පහල ප්රසශශසේ සරොන්මඩ 
තැන්පත් වීම අසේක්ෂා කළ හැකිය. යන්සත්රෝපකරණ වලින් සතල් හා සවනත් හානිකර ද්රවය/ දූෂක නාශක 
බැහැර කිරීම, තාවකාලික  බඩා ටැංකි වලින් වන කාන්දුවීම් , ඝණ අපද්රවය සහ අපජලය  බැහැරකිරීම / 
දහනය කිරීම මගින් ඇළ සදොළ වල ජලසේ ගුණාත්මකභාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇතිවීය හැකිය. ඉදිකිරීම් 
ද්රවය වන  සිසමන්ති/ පාංශු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සවනත් දියර බදාම මතුපිට ජලය හා මිශ්ර 
වීම තාවකාලිකව ජලසේ ගුණාත්මකභාවයට හානි වන අතරම, පහළ ජලධ්ාරා  වලට අනවශය ද්රවයන් 
එකතු සේ. අවදානම් අවම කිරීසම් ක්රියාවලියන් සිදුවන වැඩබිමට ආසන්නසයන් ඇළ මාර් යක් පිහිටා ඇති 
බැවින් බලපෑම සුවිසශේෂී සේ. 

 

8.2.6 ඉදිරීමේම් කාලසීමාපේදී අක්රමවත් (එළිමහන් ස්ථානවල) ව සිරීලි භාවි ය නසා ජලය මගින් සිදුවිය 

හ රී පලඩපරෝග පබෝවීම 
 

සකොන්ත්රාත්කරුසේ ශ්රම බලකාය විසින් විවෘත ස්ථානවල මලපහ කිරීම සහේතුසවන් ඉදිකිරීම් කටයුතු 
අතරතුරදී බෑවුසම් පහල ජලමාර්  වලට  අශූචි මිශ්ර විය හැකිය. 
 

8.2.7 පහල ගංගා ප්රපේශපේ ජලය පරිහණය කරන්නන් හට ඇිවියහ රී බලපෑම් 
 

දැනටමත් බාධ්ාකාරී බෑවුම්වල පිහිටි අධික ජලය කාන්දු වන කලාපයක ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලැසබ්. 
එබැවින් ඉදිකිරීසම් මුල් අදියසර්දී බෑවුම ඛාදනයට ලක්විය හැක. සමය සහේතුසවන් පිරිසිදු ජලය සහිත පහල 
ප්රසශශසේ පිහිටි දිය සපොකුණු හා  ංඟාවල සරොන්මඩ ප්රමාණය ඉහළ නැංවීම විය හැක. අසනකුත් දූෂක 
ද්රවය අධික නජව රසායනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (BOD), රසායනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (COD), අවලම්භිත 
ඝන ද්රවයය, සතල් සහ ග්රීස ්ආදිය මගින් ඇළ මාර් යන්හි දූෂිත ද්රවය ප්රමාණය වැඩි කරනු ඇත. සමම බැහැර 
කිරීම් මගින් බීමට,නෑමට සහ ජලජීවී ව ාවන් සඳහා නිර්ණය කරන ලද ජලසයහි ප්රමිතිසේ සම්මතයන් 
ඉක්මවා යනු ඇති අතර ජල තත්ත්වසේ අවම ප්රමිතීන් පවා උල්ලංඝනය කරයි. එබැවින් ඉදිකිරීම් අවධිසේදී 
පරිසරයට අපවිත්ර ජලය හා අපද්රවය බැහැර කිරීසමන් ජල ප්රමිතියට වන බලපෑම එම නිසා සුවිසශේෂී සේ. 
 

8.2.8 ඝන අපද්රවයය බ හ ර රීමේපම්දී ඇිවන ග ටළු 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීසම් යාන්ත්රණයක් සනොමැති නම් ඝන අපද්රවය බැහැර 
කිරීම තුළින් ජලය සහ පස දූෂනය වී විවිධ් පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි 
ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීසම් යන්ත්රණයක් භාවිතා සනොකළ සහොත් සමම බලපෑම සුවිසශේෂී වනු ඇත. 
 

8.2.9 වායු දූෂණය පහේතුපවන් සිදුවන බලපෑම් 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වනුසේ; ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්ජින් ක්රියා කරවීම, 
කැනීම්, ගිනි තැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය සහිත අපද්රවය බැහැර කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රවය සහ විෂ සහිත ද්රවය 
සමඟ (පිපිරුම් රසායන ද්රවය) වැඩ කිරීම. ඉදිකිරීම අතරතුරදී, සකොන්ක්රී්ට, සිසමන්ති, ලී,  ල්, සහ සිලිකා 
වලින් ඉහළ ම්ටටසම් දූවිලි ඇති කරයි. මාර් ය සදපස නිවාස අඩු ප්රමාණයක් පිහිටා ඇති බැවින් වායු 
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නිවැසියන් සෘජුව  නිරාවරණය වීසම් අවදානම අඩුය. සකසසේ සවතත්, වායු දූෂණය මාර් සේ පදිකයින්  සහ 
මගීන් සකසරහි බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 
 

8.2.10 ඉදිරීමේම් වලදී ඇිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිමේම් ව න බලපෑම්, පහේතුපවන් පගොඩන ගිලි වලට 

හා යටි ල පහසුකම් වලට ඇි විය හ රී හාන 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින් ශබ්ද සහ කම්පන අසේක්ෂා කල හැකිය. වැඩ බිමට ආසන්නසේ ක්ටර් 100 ක් 
පමණ දුරින් නිවැසියන් සහිත නිසවස් කිහිපයක් ඇති බැවින් ශබ්දය සහේතුසවන් බලපෑම ඇතිවනු ඇත. 
එබැවින් සමම වයායාපෘතිය අසල්වැසි ප්රජාවට බලපානු ඇත. ඉහත සඳහන් ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට අමතරව 
යන්සත්රෝපකරණ චලනය කිරීම, පැටවීම සහ බෑම වැනි දැඩි සඝෝෂාකාරී ක්රියාකාරිත්වයන් තුලදී මාර් සේ 
 මන් කරන මගීන් ඉහල ශබ්ධ්යන්ට නිරාවරණය වනු ඇත. 
 

8.2.11 ව ඩබිපම් පසේවකයන් හා අවට ප්රපේශවාසීන් අ ර ඇිවියහ රී පනොසන්සුන්  ත්වයන්   
 

සමහර පුශ ලයින්  ඉදිකිරීම් බිමට ආසන්නසේ ජීවත් වීම සහේතුසවන් ඉදිකිරීම් බිසමහි සසේවකයන් හා 
 ම්වැසියන් අතර  ැටුම් ඇතිවිය හැකිය. 

 

8.2.12 පසේවක පන්වාසික කදවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අවශය ාවයන් 
 

සසේවක සන්වාසික කඳවුරු තුළ ඇති ඝණ අපද්රවය හා කසල ඉවත් කිරීම නිවැරැදිව සකස් සනොකිරීසමන් 
අවට ප්රජාව සවත එය පීඩාවක් වනු ඇත.අසල්වැසියන්ට බාධ්ාවක් වීමට සපර වයායාපෘතිසයන්  පසු සසේවක 
සන්වාසික කඳවුරු නිසි පරිදි වසා දැක්ම අවශය සේ. 
   

8.2.13 ඉදිරීමේම් අ ර තුර ප්රපේශවාසීන් ව ඩ බිමට ඇතුළු වීම පහේතුපවන් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය හ රී 

අවදානම්  ත්වයන් 
 

 

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

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ පවනත් අනතුරුදායක ද්රවය 
 

පාෂාණ පිපිරීම අසේක්ෂා කරන අවස්ථාවන්හි පුපුරණ ද්රවය භාවිතා කළ හැකිය. අනාරක්ෂිත භාවිතය නිසා 
සමය අවදානමකට ලක් විය හැක. සමම සමසහයුම් අස්ථාවර බෑවුම් මත සිදු කරන බැවින් පුපුරණ ද්රවය 
අනිසි සලස භාවිතා කිරීසම් සහ පාෂාණ කැබලි සහේතුසවන් සිදුවන අනතුරු සඳහා සුවිසශේෂී අවදානමක් 
ඇත. 
 

8.2.15 ඉදිරීමේම් කටයුතු අ රතුර සිදුවන මාර්ග  දබදය සහ පදිකයින්පේ ආරක්කයෂාව 
 

සමම වැඩබිම මාර් යට ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇති අතර මාර් ය පටු එකක් සේ. එබැවින් මාර් සේ 
සකොටසක් ඉදිකිරීම් යන්සත්රෝපකරණ ධ්ාවනය කිරීම සඳහා සයොදා  ත යුතු බැවින් ඉදිකිරීම් අතරතුර සමම 
මාර් සේ රථවාහන තදබදයක් ඇති වනු ඇත. තව දුරටත්, කාර්යබහුල  සේලාවන්හිදී මගීන් රැස න යන 
බස් රථ සහ කර්මාන්තශාලා සඳහා සත්දළු  රැස න යන සහ එන සලොරි රථද ඇත. ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී 
මාර් සේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සමන්ම ට්රක් රථ හා බර පටවාස න යන වාහන ආදි චලනය වන 
යන්සත්රෝපකරණ මගින් මාර් සේ ප්රවාහන කටයුතු සඳහා බාධ්ා කරනු ඇත. සබොසහෝ දුරට අවදානම අවම 
කිරීසම් කටයුතු අතරතුරදී බෑවුම්වල ඇති කුඩා ඉඩ ප්රමාණයන්හි බර යන්සත්රෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර 
පටවාස න යන වාහන ආදිසයන් මාර් සේ  මන්  න්නා පදිකයන්ට බාධ්ා කිරීම් සිදුවිය හැකි අතර 
පදිකයන්සේ සහ මාර් ය භාවිතා කරන්නන්සේ ජීවිත වලට දැඩි අවදානමක් ඇත. දැඩි වාහන තදබදයක් 
ඇති විය හැකිය. 
 

8.2.16 ඉදිරීමේම් කටයුතු වලදී පසේවකයන්පේ ආරක්කයෂාව 
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ඉදිකිරීසම් කටයුතු අතරතුරදී බර යන්සත්රෝපකරණ සීමිත වැඩ අවකාශයක් තුළ ඉහල බෑවුම් වලදී භාවිතා 
වනු ඇත. වාහන වලින් සිදුවන අනතුරු හා ඉදිකිරීම් යන්සත්රෝපකරණ මගින් සිදුවන අනතුරු වල අවදානම 
ඉතා ඉහළ ය. 

9. මහජන උපපේශයනය - පවත්වා ඇි පහෝ ප ව ත්වීමට නයමි  උපපේශන පසේවාවන්   
 

ක්සෂේත්ර චාරිකාවලදී අධි අවදානම් සහිත නිවාසවල පදිංචිව සිටි පහත සඳහන් අයසේ  අදහස ්ලබා  ත්හ; 
(ජී. සක්. ගුණසසේන මහතා). ඔවුන්සේ මතය අනුව මිලියන 1.6 ක වන්දිය ඔවුන් සඳහා ඉතා සුළු මුදලක් 
සේ. සවනත් ස්ථානයකට මාරු වීම මගින්; ඉඩම්, පාසැල් හා අසනකුත් සමාජ සම්බන්ධ්තා අශ්රිතව ඔවුන්සේ 
ජීවසනෝපාය කටයුතු වලට බලපෑම් ඇති කරනු ඇත. එබැවින් ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීසම් වැඩසටහන 
සම්බන්ධ්සයන් ජනතාව එකඟ සනොවීය. ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය විසින් වැඩබිමට ගිය 
අවස්ථාසේදී  ග්රාම නිළධ්ාරී අසශෝක තිලකරත්න මහතාස න් විමසීමක් කසළේය. වයායාපෘතිසේ ප්රතිලාභ, 
අරමුදල් ප්රභවය, බලපෑම් සහ දුක්  ැනවිලි ආමන්ත්රණය කිරීසම් යාන්ත්රණය පිළිබඳව ඔහු දැනුවත් කසල්ය. 
(සයොමුව: ඇමුණුම II: ආපදා තත්ත්වසේ ස්වභාවය හා උපසශශන අවස්ථා). ග්රාම නිළධ්ාරි සහ ප්රජාව 
වයායාපෘතියට වාචිකව විරුශධ්ත්වයක් සනොමැති බවප්රකාශ කර ඇත. 
 

9.1 පාර්ශවකරුවන් සමග පවි උපපේශන පසේවාවන් වලදී ඇි වූ එකග ාවයන් හා නර්පේශයන් (පයොමුව: 

ඇමුණුම III) 

 

10. විපශේෂි  පාරසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාික පගොඩන ගිලි පර්පේෂණ සංවිධානපේ විපශේෂි  

ක්රියාමාර්ග පහෝ ම දිහත් වීම් අවශ්ය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් පහෝ අවදානම් ඇිවන් අංශයන්  

 

10.1 ජලය සහ ප ත් බිම් සදහා ඇි බලපෑම් (ඇල මාර්ග, ගංඟා හා අපනකුත් ජල ධරයන් විපශේෂපයන් ඉදිරීමේම් 

ස්ථානපයන් පහල ගංගා ප්රපේශ අපවිත්ර වීම් හා එහි  ත්වය පවනසව්ීම නසා ඇිවන ග ටළු): නායයාම් ස්ථානය 

ඉදිරීමේම / පිළිසකර රීමේම තුලින් ඇිවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හ රී බලපෑම 
 
 

භුමිය නිර්මාණසේදී / බෑවුම ප්රතිසංස්කරණය කිරීසම්දී ඇතිවන පස් සහ සුන්බුන් ඉවත් කිරීසම්දී සියුම්  
පාෂාණ සහ සරොන්මඩ පවත්නා ජල ප්රවාහයන් සසේදී යාම සහ පහල  ජල මාර් යන් හි සරොන්මඩ තැන්පත් 
වීම අසේක්ෂා කළ හැකිය. යන්සත්රෝපකරණ මගින් සතල්  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 ජල මාර්  වල මතුපිට 
ගුණාත්මකභාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. 
 

10. 2 පාංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ගංගා පතුල පවනස්වීම 
 

සමම වයායාපෘතිසේ අවදානම් අවම කිරීසම් ක්රියාකාරකම් සබොසහෝ දුරට කැණීම් හා ජලාපවහනය 
වැඩිදියුණු කිරීමට අවදානය සයොමු කරනු ඇත. එබැවින්, වැසි සමසේදී සරොන්මඩ සමඟ  ලා බසින විශාල 
ජල ධ්ාරාව ඉහල සබොර භාවයක් සහ සරොන්මඩ ඇති කරමින් සබෝක්කුවක් සහෝ  අ ලක් ඔස්සසේ  ස්වභාවික 
ධ්ාරාවකට ඇතුළු වීම අසේක්ෂා කල හැක. ඇළ සදොල වල ජලය මුදා හැරීම ඉහල ස ොස ් ං ා ඉවුරු 
ඛාදනයට ලක් වීම, ඇළසේලි පත්ල සසෝදා යාම සහ  ං ා ජලය ඉහල යාම සිදු සේ. පාරිසරික  ලායාම හා 
ජලජ පරිසර පශධ්ති මත ඇතිවන බලපෑම ස්ථානීය වශසයන් වැද ත් සේ. 
 

10.3 ප්රවාහන යටි ල පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම් (විපශේෂපයන් මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග  ාවකාලික අවහිර වීම, 

රථවාහන  දබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

රථවාහන තදබදය සහ වාහන  මනා මනය සඳහා බාධ්ා සිදු වීම අතිශයින් වැද ත් ය. 
 

10.4 පහල ගංඟා ප්රපේශපේ පහසුකම් භාවි  කරන්නන්ට සිදුවන බලපෑම  
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළදී ජලාපවහන හැරවීම නිසා ප්රසශශසේ පවතින මතුපිට හා උප පෘෂ්ඨ ජලාපවහන රටාව 
බිද වැටීම අසේක්ෂා සකසර්. ප්රසශශීය ජල උල්පත් ස්ථිර සහෝ තාවකාලිකව සිදී යාම සිදු විය හැක.පානීය 
ජල සැපයුම් මාර්  අවදානම් අවම කිරීසම් කටයුතු සිදුවන බෑවුම පුරා පැතිර ඇත. ඉදිකිරීසම් කටයුතු සහ 
යන්ත්ර එහා සමහා කිරීම සහේතුසවන් නිසැකවම සමම සැපයුම් මාර්  වලට හානි සේ. 
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10.5  නාය ස්ථානයට යාබදව පහෝ ආසන්නපේ ඇි ඉහල අවදානමක්කය සහි  පහෝ මධයය පරිමාණ අවදානමක ජීවත් 

වන ග හ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ගංගා ප්රපේශ) 
 

සමම ඉදිකිරීම් සහේතුසවන් සපරදී අධි අවදානම් සලස සලකුණු කල නිවාසයන්හි ස ොඩනැගිලිවල 
ඉරිතැලීම්, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් සමන්ම මහජන ආරක්ෂාව පිලිබඳ ඉහළ අවදානමක් පවතී. 
 

10.6 ප්රිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශය තුල පිහිටා ඇි වයාපාර, ක ෂිකාර්මික බිම් සහ අපනක්කය ස්ථාන 
 

වයාපාර  සඳහා භාවිතා කරන ප්රසශශ, විසශේෂිත කෘෂිකාර්මික කටයුතු සහෝ සවනත් ක්රියාකරමක් වැඩබිමට 
යාබදව පිහිටා සනොමැති බැවින් කිසිදු සැලකිය යුතු බලපෑමක් නැත. 
 

10.7 ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටි ඇි වයාපාර, ක ෂිකාර්මික බිම් සහ අපනක්කය ස්ථාන 
 

වයාපාර  සඳහා භාවිතා කරන ප්රසශශ, විසශේෂිත කෘෂිකාර්මික කටයුතු සහෝ සවනත් ක්රියාකරමක් වැඩබිමට 
යාබදව පිහිටා සනොමැති බැවින් කිසිදු සැලකිය යුතු බලපෑමක් නැත. 
 

10.8 ව ඩ බිම තුලට පිටස් ර පුේගලයින් ඇතුළු වීපම් පහෝ එම ප්රපේශය හරහා ගමන් රීමේපම් අවශ ාවය 
 

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

10.9 පසෞඛයය හා ආරක්කයෂාව පිළිබධ ග ටළු සදහා වන ප්රමුකත්වය: පකොන් ාත්කරුවන් සඳහා වන සම්ම  ගිවිසුම් 

ග  අවශය ා ඉක්කයමවා ස ලරීය යුතු විපශේෂි  පසෞඛයය හා ආරක්කයෂාව පිළිබද කරුණු 
 

සමම වැඩ බිමට අදාළ වන සසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ැටළු  ත් කල ඕනෑම නායයාම අවම කිරීසම් 
ස්ථානයකටම  සපොදු සේ. ESMF හීදී එවන් සපොදු E & HS  ැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. සකසසේ සවතත් 
දැනටමත් අස්ථායී (අධික දිය සීරාසවන් සහිත) ඉහල බෑවුම් ප්රසශශයක අවදානම් අවම කිරීසම් 
ක්රියාකාරකම් කිරීමට අසේක්ෂා කරනු බැවින් බෑවුසම් අස්ථායීතාවසේ  ක්රියාකාරීත්වය නිසා ඉදිකිරීම් ශ්රම 
බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අවදානම ඉතා ඉහළ ය. ඉදිකිරීම් වැඩ බිසමහි සසේවක ආරක්ෂක අවශයතාවයන් 
ලංසු පත්රිකාසේ 2003 සකොටස: වැඩ කරන තත්වයන් සහ ප්රජා සසෞඛයය හා ආරක්ෂාව හි 2003 5: ආරක්ෂක 
උපකරණ සහ ඇඳුම් යන යටසත් වඩාත් විස්තරාත්මකය. 
 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාමේ පලස ශ්රමය ලබා ග නීම 
 

වැඩ කරන තත්ත්වයන් සහ ප්රජා සසෞඛය හා ආරක්ෂාව චක්රසල්කසේ 2003.3 ව න්තියට අනූව ළමා ශ්රමය 
සහ බලහත්කාරී සලස ශ්රමය සයොදා  ැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 

11. වයායාප ිය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා අවශය වන අනුම තීන් සහ විපරෝධ ා පනොම ි බව 

11.1 වයායාප ිය ක්රියාත්මක රීමේම 
 

i. දිස්ත්රික්කය පල්කම් කාර්යාලපේ අනුම ිය 
 

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

 
 

ii. ස ලසුම් කමිටුපේ අනුම ිය 
        

සමම වයායාපෘතිය සඳහා කෑ ල්ල න ර සභාසේ සැලසුම් කමිටුසේ අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 
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11.2 ප ෝරාගත් නනායයෑම් සිදුවූ ස්ථානපේ වයායාප ිය ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා වතු සමාගම් ඉඩම් 

හිමියන්පගන් අනුම ිය ලබා ග නීම 
 

මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිසේ මාර් යක වියාපෘති ක්රියාකාරකම් සිදු කරනු බැවින් අදාළ නිසයෝජිතායතන 
වනුසේ  මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය සහ රඹුක්කන ප්රාසශශිය ඉංජිසන්රු කාර්යාලය ය. ඉඩම් ස ොඩකිරීමට, 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, ද්රවය  ඉවත් කිරීමට  ( ස,් පස, පාෂාණ හා  ල් බිම්), ඉදි කිරීම් ේයුහයන් සහ 
සමසහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු දි ටම කරස න යාමට  ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය සහ 
මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය අතර අවශය ගිවිසුම් ඇති කර නු ඇත. 

 

11.3 මධයමපරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්කයෂණ පදපාර් පම්න්තුව, වනජීවී සංරක්කයෂණ පදපාර් පම්න්තුව 

මගින් අනුම ිය ලබා ග නීම 
 

i. වයායාපෘති ප්රසශශය පරිසර සංසේදී ප්රසශශ වල පිහිටා ඇති බැවින් දිස්ත්රික් මධ්යමපරිසර 
අධිකාරිසයන් අනුමැතිය අවශය සේ. (ක්රියාපටිපාටිය සඳහා ඇමුණුම III බලන්න.)  

ii. එසමන්ම වයායාපෘති ක්රියාකරකම් සඳහා සංරක්ෂණ ශාක විසශේෂ කපා ඉවත් කිරීමට සිදුවනු 
ඇත.එම සංරක්ෂණ ශාක ඉවත් කිරීම සඳහා ප්රාසශශීය සල්කම් හරහා වන සංරක්ෂණ 
සදපාර්තසම්න්තුසවන් අනුමැතිය අවශය විය හැක. 

 

11.4 අපනකුත් අනුම තීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්බුන් ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රාසශශීය භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා 
පතල් කාර්යාංශසේ අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 

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

i.  කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉවත් කිරීම සඳහා රඹුක්කන න ර සභාව සවතින් අනුමැතිය ලබා 
 ත යුතුය. 

ii. පාෂාණ පිපිරවීමට අවශය නම් වැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රාසශශීය සල්කම් හරහා ආරක්ෂක 
අමාතයංශසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලසයන් අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 

iii. වැඩ බිසමහි ක්රියාකරකම් සඳහා අවශය බල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලසේ ප්රසශශීය 
කාර්යාලසයන් අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 
 

11.5 පපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්පගන් අනුම ිය ලබා ග නීම / නනික බ දීම/ විරුේධත්වයක්කය 

පනොම ි වීම 
 

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

වීමට කිසිදු බාධ්ාවක් සනොකරන බවට ඉඩම් හිමියන් සහ වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීසම් අධිකාරිය 

අතර නීත්යානුකූලව බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. 

ii. සයෝජිත අවදානම් අවම කිරීසම් ප්රසශශය හරහා ජල සැපයුම් මාර්  ඇත. ඉදි කිරීම් කටයුතු මගින් සමම 

සැපයුම් මාර්  බලපෑමට ලක් වනු ඇත. සමය අවදානමට ලක්වූ පක්ෂ සවත දැනුම් සදනු ලැසබ්. 

වයායාපෘති පිරිවැය යටසත් වයායාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට සපර ඒවා නැවත ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු 

කරනු ඇත. අනුමත කිරීම සඳහා නියමිත කාල පරාසය 1 වගුසේ දක්වා ඇත 
 

 

 

 

 වගුව 2: අනුමැතීන් ලබා  ැනීම සඳහා නියමිත කාල පරාසයන් 

 

අනුමැතිය පළමු  මාසය             පදවන මාසය  
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12. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ස ල ස්ම (ESMP) 
 

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

12.1 න ව  පදිංචි රීමේපම් ක්රියාකාමේ ස ල ස්ම 
 

වයායාපෘතිය පාදක කර ත් නැවත පදිංචි කිරීමක් සනොමැති බැවින් සමම වැඩබිම සඳහා අදාළ සනොසේ. 
සකසසේ සවතත්, ඉවත් වීමට උපසදස් දුන් අවදානම් කලාපසේ පවතින නිවැසියන් පදිංචිව නිවාස කිහිපයක් 
ඇති නමුත් ඔවුන් එම සථ්ානසේම දි ටම රැඳී සිටී. වයායාපෘති ක්රියාවලිසේදී බර යන්සත්රෝපකරණ මගින් 
ඇතිවන භූ කම්පනය සහේතුසවන් සමම නිවාසවල යම් ආකාරයක හානිකර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 
(වයායාපෘතිය සහේතුසවන් ේයුහයන්ට සිදුවන හානී සඳහා වන්දි සයෝජනා ක්රමයක් සැකසිය යුතුය. (සයොමු 
කිරීම 2002-2(17) ESMP යටසත් උපයුක්තතා සහ මාර්  පහසුකම් සඳහා සකොන්ත්රාත්කරුසේ අවශයතා. 
 

12.2 ජන ාව ඉවත් රීමේම  
 

අධි අවදානම් පවුල් 31 න් 29 ක් දැනටමත් ඉවත් කර ඇත. අසනක් පවුල් සදක ඉවත් වී සනොමැත. ජාතික 
ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ වර්ෂාපතන පූර්ව අනතුරු ඇ වීම් පශධ්තියට ප්රතිචාර දක්වමින්  
අවදානම් ප්රසශශවලින් ඉවත් වීමට ඔවුන්ව දැනුවත් කල  යුතුය.  
 
 

12.3 හාන වූ වූහයන් සහ යටි ල පහසුකම් ඉවත් රීමේම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය 
 

වර්තමානසේ ඉහල බෑවුම් ප්රසශශසේ කිසිසවකුත් සනොමැති ඉවත් කිරීමට අවශය් විය හැකි කිහිපයක් ඇත. 

සබොසහෝ දුරට සමම ේයුහයන් සමඟ මැදිහත් වීම වළක්වා  ැනීම සඳහා වයායාපෘති සැලසුම් කිරීම තුලින් 

සලකා බැලිය යුතුය. අයිතිකරුසේ පූර්ණ අනුමැතියකින් සතොරව හානි වුවද ඉදිකළ නිවසක් ඉවත් සනොකළ 

යුතුය. ඉඩම් හිමියන්ස න් සමම එකඟත්වය ලබා  ැනීම සඳහා  ැඹුරු සාකච්ඡාවක් සිදු කළ යුතුය. 

අනා තසේ කිසිදු වටිනාකමක් සනොමැති බැවින් වයාපෘතිසේ පිරිවැය යටසත් වූහයන් ඉවත් කිරීම පිලිබඳ 

වයායාප ිය ක්රියාත්මක  රීමේම 

දිස්ත්රික්කය පල්කම්පේ  අනුම ිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයායාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම  

  
 
 
 
 

      

ස ලසුම් කමිටුපේ අනුම ිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයායාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

රජපේ ඉඩම් හිමියන්පේ  අනුම ිය  
ප්රාපේයය ඉංජිපන්රු නළධාමේ RDA සහ පරිසර 
අධිකාරිය  
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

පවනත් අනුම තීන් 
GSMB 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය ( අවශ්යතාවය මත තීරණය 
සේ ) 

        

අනුමැතිය / සපෞශ ලික ඉඩම් අයිතිකරුවන්සේ 
විසරෝධ්යක් සනොමැති බව 
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ඔවුන් සලකා බැලීමට හැකියාවක් ඇත. එසහත්, වූහහයන් ඉවත් කිරීමට කිසිදු විසරෝධ්යක් සනොමැති බවට 

ඉඩම් හිමියන් හා වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීසම් අධිකාරිය අතර නීතයානුකූලව බැඳුනු එකඟතාවක් 

අත්සන් කිරීම අනිවාර්ය සේ. සමම ක්රියාවලිය තුළ අවමයක් වශසයන් පහත සඳහන් නිර්සශශ ඉදිරිපත් කර 

ඇත.  

i. ඉඩම් හිමියන්සේ කැමැත්ත ලබා  ැනීම සඳහා අවශය් උපසදස් විමසීම 

ii. ඉඩම් හිමියාට ේයුහය සවතින් වටිනා භාණ්ඩයක් ලබා  ැනීමට සහෝ ඉඩම් හිමියා සවනුසවන් 

සකොන්ත්රාත්කරු විසින් වූහය සවතින් වටිනා භාණ්ඩයක් ලබා  ැනීමට ඉඩ ලබා දීම 

iii. වූහය ඉවත් කිරීසම් පිරිවැය වයායාපෘතිය මගින් දරයි. 

12.4 වයායාප ි ක්රියාකාරකම් පහේතුපවන් පේපල / භාවි යන් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටීම 
 

වයායාපෘතිය සහේතුසවන් අවදානම් සහිත නිවාසවල ඇති වූ ඉරිතැලීම් සහෝ ජල සැපයුම් වැනි සසේවා 
පහසුකම් වලට හානි සිදු වීම සහේතුසවන් සප්රේරනය විය හැකිය. 

 

12.5 පහ  ද ක්කයපවන ක්කයපෂේත්ර සඳහා මහජන ාව ද නුවත් රීමේම සහ අධයාපනය ලබාදීම 
 

i. නායයෑම් මගින් ඇතිවන අවදානම  ැන අවට ජනයා සඳහා අධ්යාපනය හා දැනුවත් කිරීසම් 
වැඩසටහන් පැවැත්විය යුතුය. 
 

ii. ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී ඉහල අවදානමකට ලක් විය හැකි ප්රජාවන් සඳහා සකටිකාලීන පූර්ව අනතුරු 
ඇ වීම් (ඉවත් කිරීම්) සහ ඉදිකිරීම් හා ඉඩම් පරිහරණ සම්බන්ධ් ක්රියාමාර්  පිලිබදව විසශේෂ දැනුවත් 
කිරීසම් වැඩසටහන් පැවැත්විය යුතුය. 

 

12.6 ස ලසුම් ම  පදනම් වූ පරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමපේදයන් 
 

එහි පාරිසරික හා සමාජයීය වැද ත්කම මත පදනම්ව පහත පාරිසරික සහ සමාජීය නිර්ණායකයන් 

අනු මනය කිරීමට සලකා බලනු ලැසබ්. 
 

වගුව 3: සැලසුම් අදියසර්දී පාරිසරික හා සමාජීය කරුණු සලක බැලීම 

ස ලසුම් අංගය 

පමම වයායාප ි ප්රපේශය 

සඳහා සලකා බ ලීම සඳහා 

නර්පේශි  මට්ටම 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්  පලස ස ලසුම් රීමේම 

ජනාවාස ඉවත් කිරීම සහ ශාක විසශේෂයන් ඉවත් කිරීම අවම කිරීම සඳහා වන 

වයායාපෘති විසශේෂිත සැලසුම් සැලකිල්ලට  ත යුතුය. වැද ත් ශාක විසශේෂ 

වෘක්ෂලතා අවරණය සම  බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණවත් 

අවධ්ානයක් සයොමු කළ යුතුය. 

 

ඉහල 

ii. වාසස්ථාන සම්බන්ධ ා සහ සත්ත්ව මංපපත් 
 
ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  සහෝ වයායාපෘතියට පිවිසීමට සහෝ  ැඹුරු කානු පශධ්ති 
ආදිය සඳහා සහෝ  විශාල වශසයන් වනාන්තර සකොටස් ඉවත් කිරීම්ට 
සිදුවන්සන් නම් සැලසුම් තුළ සත්වව වාසස්ථාන අතර සම්බන්ධ්තා 
සනොබිසදන සලස  සත්ව මංසපත් වෘක්ශලතා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 
 

 

මධ්යස්ථ 

iii. ජල සම්ප  සංරක්කයෂණය 
සමයට පෘෂ්ඨය හා උප පෘෂඨ්ය යන සදකම ජලය ලබා  ැනීම අඩංගුසේ. 

ලබා ත් ජලය සාසේක්ෂ වශසයන් සහොඳ තත්ත්වසේ පවතී නම් සහොඳින් 

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

අසනකුත් ජල අවශයතා සඳහා ලබා දිය යුතුය. 

 

තව දුරටත් ඇ යීමකින් පසුව 

භාවිතා කළ හැකි නම් 

සැලකිය හැකිය. 
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iv. ජල ස පයුම අවහිර වීම් 
 

ජලාපවහන පාලනය සඳහා සැලසුම විශ්සල්ෂණය කිරීම මගින් සයෝජිත අවම 
කිරීසම් කාර්යයන් තුලින් බෑවුසම් ස්වාභාවික උල්පත් වියළී යන්සනහිද යන්න 
සලකා බැලිය යුතුය. උල්පත් වියළීම සුවිසශේෂී සලස දැක ත හැකි නම් විපතට 
පත් පාර්ශවයන්සේ ප්රසශශීය ජල අවශයතා සඳහා ස්ථිර විසඳුම් වැද ත් සේ. 
එවැනි විසඳුම් සලස පානීය ජල ප්රභවයක් සලස ප්රසයෝජනයට  ත හැකි පරිදි 
නිස්සාරණය කල ජලය  බඩා කළ හැකිය. සමය පෘෂ්ඨ හා උප පෘෂ්ඨ යන 
සදසකහිම ජලය නිස්සාරණය කිරීම හා සම්බන්ධ් සේ. 

 

 

ඉහල 

v. ස්වභාව පසෞන්දර්යාත්මකව ග ලපපන ස ලසුම්  සලකා බ ලීම් 

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

 

ඉහල 

vi. හරි  පාරිසරික ලක්කයෂණ සලකා බ ලීම 

 
පරිසර හිතකාමි සංසේදී වාසස්ථානවල ආපදා අවම කිරීම් සබොසහොමයක් සිදු 
කරනු ලබන බැවින්, පරිසර හිතකාක් හරිත  ස ලසුම් ග න සැලකිලිමත් විම 
වඩාත් උචිතය. උදාහරණයක් සලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා සශශීය 
වෘක්ෂලතා විසශේෂ භාවිතා කිරීම, පරිසරසේ විවිධ්ත්වය පවත්වා  ැනීමට 
විසශේෂ ශාක සංසයෝජනයන් සයොදා  ැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක විසශේෂයන් 
සයොදා  පනොග නීම ආදිය දැක්විය හැකිය. 

 

 

 

ඉහල 

vii. පසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්කයෂාව 

 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අතර කම්කරුවන්ට සහ 

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

කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිල්ලට  ත යුතුය. 

 

 

 

ඉහල 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන් 

ජල අපවහන කළමනාකරණය තුලදී නිතර සබෝක්කු හරහා ජලය අසළ ජල 
ප්රවාහයන් සවත ස න යනු ලැසබ්. වැසි කාලවලදී සමම ජලාපවහනසයහි  ලා 
යෑම සැලකිය යුතු සලස ඉහළ යා හැකි අතර සමමගින් ඇළ සදොල වල ඉවුරු 
සහ පත්ල ඛාදනයට ලක්  විය හැක. එබැවින් ඛාදනය වන පරිදි ස්වභාවික ඇල 
සදොල වලින් ජලය  ලා යාම අවම කිරීම සඳහා ප්රවාහ සේ  කඩනයන් 
සැලසුසමහිදී සැලකිය යුතුය. අවදානම් අවම කිරීසම් ස්ථානයට  ආසන්නසේ 
ඇල මාර්  සහ සබෝක්කු පවතින බැවින් සමය නිර්මාණයට ඇතුළත් කළ යුතු 
අනිවාර්ය අං යකි. බෑවුසම් ඇති අතයවශය ජලජ විවිධ්ත්වයක් සහිත ස්වාභාවික 
ධ්ාරාවන් බෑවුසම් පහළ ප්රසශශයට  ලා  ලා යයි. 
 
 
 
 

 

 

 

 

අධි 

ix. අවම පසු නඩත්තු රීමේම්  හා පමපහයුම් ස ළසුම් රීමේම 

අවම කිරීසම් කාර්සේදී  ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව කාණු 
වැනි බාහිර ශිල්ප ක්රම සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම වළක්වා  ැනීම 
සඳහා නිවැරදි පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු සහිත කවයන් සහ රවුම් සකෝණ 
නිවැරදිව සලකා බැලිය යුතුය. කානු ජලය ස්වාභාවික දහරාවන්ට එකතු 
කරවීමට අසේක්ෂා කරන්සන් නම්, ඛාදනයට ඔසරොත්තු සදන, සරොන් මඩ රදවා 
 ැනීසම් පශධ්ති ආදී සනොසයක් නඩත්තු ේයුහ සහ සමෝස්තර සැලසුම් කළ 
යුතුය. 

 

 

අධි 
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අධික කාලපරිච්සේදයක් තුල සශශීය කාලගුණික තත්ත්වයන්ට ඔසරොත්තු සදන 

පරිදි ේයුහයන් සඳහා භාවිතා කරන ශරේය ප්රසේශසමන් සතෝරා  ත යුතුය. 

සැලසුසමහි වාසන් ේයුහයන් භාවිතා කරන්සන් නම් විසශේෂසයන් විඛාදන 

වැලකීසම් තාක්ෂණික ක්රම සලකා බැලිය යුතුය. 

 
 

 

12.7 ඉදිරීමේම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම රීමේම 
 

12.7.1 ඉදිරීමේම් අදියර තුළ පකොන්ත්රාත්කරුවන්පේ අවශය ාවයන්, පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණය 

ප්රමිතීන් වලට අනුකූල වීම 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීසම් හා කළමනාකරණය කිරීසම්  ක්රියාමාර්  සාමානයසයන් සියලු 
නායයාම අවම කිරීසම් වැඩබිම් සඳහා සපොදු සේ. සමම බලපෑම් සබොසහෝ දුරට ඉදිකිරීම් අවධිසේ සිදුවන 
ක්රියාවන් හා සම්බන්ධ් සේ. එබැවින් සමම බලපෑම් අවම කිරීම ඉදිකිරීම් සකොන්ත්රාත්කරුසේ යුතුකමකි. 
ඉදිකිරීම් සකොන්තාත්කරුසිේ ලංසු සල්ඛසනේ ඇතුළත් කිරීම සඳහා “පාරිසරික හා සමාජ සහ සසෞඛයය 
සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමණාකරණ කටයුතු වලට අනුකූලව ඉදිකිරීම් අවධිසේදී 
සකොන්තාත්කරුවන්සේ අවශයතාවය” නමින් සල්ඛනයක් ජා.ස ො.ප.අ. මගින් සකස ්කරවා ඇත. සමම 
වැඩබිම සඳහා අනූකූලතාවසේ ප්රමාණය දක්වමි ප්රධ්ාන සකොටස් පහත දක්වා ඇත. විස්තර සඳහා ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා වන ESMP සවත සයොමු කළ යුතුය. 
 

වගුව 4: සකොත්රාත්කරුසේ අවශයතාවයන් පාරිසරික හා සමාජීය / සසෞඛයය හා ආරක්ෂණය රාමුවට අනුකූල වීම 

සයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 
ESMP 

අයිතමය වයායාපෘතියට අදාලභාවය 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අක්ක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිම තුල  බඩා කිරීම  අතිශයින්ම වැද ත්  

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්ම වැද ත් (රාත්රිසේ වන 

සතුන් සදහා ශබ්ද) 

2002.2 3) ස ොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි 
සිදුවීම  

වැද ත් 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීම වැද ත්  

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්ම වැද ත්(100 m ඇතුලත 

ඇළ, මාර් ) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්ම වැද ත් (මගීන්) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය අපද්රවය 
ප්රවාහනයකිරීම 

වැද ත් 

2002.2 8) ජලය වැද ත් (100 m ඇතුලත ඇළ) 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව විසශේෂ වැද ත් 

2002.2 10) සභෞතික හා සංස්කෘතික සම්පත් අදාළ සනොසේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අතිශයින්ම වැද ත්සිරස ්බෑවුම් කුඩා 
සත් ව ාවන් 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය වැද ත් 

2002.2 13) සපොසළොව හෑරීම ව දගත් 

2002.2 14)  ල්වල සමසහයුම් අදාළ සනොසේ 

2002.2 15) වාහන සහ යන්සත්රෝපකරණ 
නඩත්තුව (දූෂණය) 

වැද ත් 

2002.2 16) මහජනතාවට බාධ්ා කිරීම ඇතැම් විට අදාල සේ 

2002.2 17) උපසයෝගිතා සසේවා සහ මාර් සේ ඇති 
පහසුකම් 

වැද ත් (සපොදු මාර් ) 

2002.2 18) දෘෂ්ය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් (පන්සල, සපොදු, 
මාර්  සනීපාරක්ෂක ස්ථාන) 
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2002.5. පාරිසරික 
අක්ක්ෂණය 

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

වයායාපෘති විසශේෂිත නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් සයොමු කරන්න  

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

වයායාපෘති විසශේෂිත නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් සයොමු කරන්න 

වැඩබිසම්  සමසහයුම් කාලය තුල 
සක්ක්ෂණ 

විකල්ප 

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පවත්වාස න 
යාම 

අදාළ 

2003. වැඩ සකොන්සශසි සහ ප්රජා සසෞඛය හා ආරක්ෂාව (පාසල් සිසුන් සඳහා) 

2003.2 සුරක්ෂිත සංවිධ්ානය සහ 
සන්නිසේදනය 

අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් 
පැළඳුම් 

අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.6 ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.7 ප්රථමාධ්ාර පහසුකම් අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.8 සසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
සතොරතුරු සහ පුහුණුව 

අතිශයින්ම වැද ත් 

2003.9 යන්සත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුශ ලයන් 

අතිශයින්ම වැද ත් 

අදාළ: සමම ව න්තිය ඕනෑම වයායාපෘති ස්ථානයකට අදාළ සපොදු එකක් සලස වයායාපෘති ස්ථානයඅදාළ සේ 
අිශයින්ම ව දගත්: ESMP අදාලව එම ස්ථානයට නිශච්ිතවම ක්රියාත්මක වන පරිදි පාරිසරික ක්රමසේදයන් 
සකස් කිරීම සඳහා සකොන්ත්රාත්කරු විසශේෂ අවධ්ානය සයොමු කළ යුතුය. 
ඇ  ම් විට අදාල පේ: වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීසම්දී අදාළ වයෘපෘති ස්ථානයට පිවිසසන විට සමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැසබ් 
අදාළ පනොපේ: සතොරතුරු අනාවරණය වූ සකොන්සශසි යටසත් සමම වයායාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය සනොහැක 
විකල්ප: අවශය වන්සන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විපශේෂි  නමේක්කයෂණ ස ල ස්මක්කය: සකොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් සඳහන් කර ඇති අක්ක්ෂණ අවශයතා වලට 
අමතරව ස්ථානීය විසශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්සමහි සඳහන් පරිදි සකොන්ත්රාත්කරු විසින් අක්ක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී. 
පයොමු රීමේම: සකොන්ත්රාත්කරුවන් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

12.7.2 නාය ස්ථානයට විපශේෂි  හානය අවම රීමේම 
 

වගුව 5: පාරිසරික හා සමාජීය / සසෞඛය හා ආරක්ෂණය රාමුවට අනුව නාය ස්ථානයට විසශේෂිතවූ හානි අවම කිරීසම් 

පියවර  

හානි අවම කිරීසම් පියවර  වයායාපෘති 
ක්රියාත්මක 
කිරීසම් අදියර 

ව කීම්  

i. පානීය ජල ස පයුම් වලට හාන වීම 
 
අවදානම් අවම කිරීසම් කටයුතු සිදු සකසරන බෑවුම් ප්රසශශසේ සමහර 
නිවාස සඳහා වන  පානීය ජල සැපයුම් මාර්  පැතිර ඇත. ඉදිකිරීම් අදියර 
තුළදී ජල මාර් වලට හානි සිදු සනොවන පරිදි  වැඩබිම සකස් කිරීසම්දී සමම 
මාර්  නිසියාකාරව ස්ථාපනය කළ යුතු අතර, ඇත. යම් හානියක් 
සිදුවුවසහොත්, ක්ෂණික නිවැරදි කිරීම් සඳහා සහෝ විකල්ප මූලාශ්ර සැපයීම 
සඳහා විධිවිධ්ාන සකස් කළ යුතුය. 
 

 
ස්ථානය සූදානම් 
කිරීසම්දී සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 
 

ii. ඉදිරීමේම් අපද්රවය බ හ ර රීමේම   
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ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධ්සයන් සකොන්ත්රාත්කරු විසශේෂ 
අවධ්ානය සයොමු කළ යුතුය. එවැනි අපද්රවය ජනනය වූ විට PMU විසින් 
අනුමත ක්රමසේදයන් අනුව සසේදී යාම් වලට ලක් සනොවන පරිදි  බඩා කර 
ඉවත් කල යුතුය. කිසිදු තත්වයක් යටසත් වුවත්  ඉදිකිරීම  අපද්රවය  
ආසන්නසේ පිහිටි ඇල සදොලකට සහෝ  ං ා කලාපයන්ට බැහැර සනොකළ 
යුතුය. අනුමත ස්ථානවල ඝණ අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා අරණායක 
ප්රාසශශීය සභාසේ අනුමැතිය ලබා  ත යුතුය. 
 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 
 

iii. අවදානම් සහි  නවාස සඳහා නායයෑම් ආරක්කයෂණ අනතුරු ඇඟවීම් 
 

ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ සංවිධ්ානය විසින් අධි අවදානම්  සලස 
හඳුනාස න ඇති නිවාසවල වැසියන් වැසි දිනවලදී ජාතික ස ොඩනැගිලි 
පර්සේෂණ සංවිධ්ානසේ අනතුරු ඇඟවීම් පිලිබඳ අවධ්ානසයන් සිටිය යුතු 
සේ. දැනට ක්රියාත්මක වන අනතුරු ඇඟවීම් සඳහා නිවැසියන් ප්රතිචාර 
දැක්වීම ස්ථීර කර ැනීමට හැකිවනු පරිදි සමම පශධ්තිය ශක්තිමත් කළ 
යුතුය. PMU පාරිසරික හා සමාජ ඒකකය විසින් ප්රතිචාර දැක්වීසම් 
ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීමට පියවර  ත යුතුය. 
 

 
 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
 
E&SU of PMU 

iv. ඉදි රීමේම් අදියර අ රතුර ඛාදනපයන් සිදුවන බලපෑම අවම රීමේම 
 

වැසි කාලවලදී වැඩබිම නිෂ්කාශනය, බෑවුම නැවත් හැඩ ැස්වීම, සුන්බුන් 
ඉවත් කිරීම ආදී ක්රියාවන්ස න් වැලකී සිටීමට නිර්සශශ කරනු ලැසබ්. 
එබැවින් වියළි සමසේ දී ඉහළ බෑවුසම් අවදානම අවම කිරීසම් කටයුතු සිදු 
කිරීම අවශ්යසයන් කලයුතු සදයක් අතර එමගින් වැසි සමසේදී එවැනි ක්රියා 
හැකිතාක් වළක්වා  ත හැකිය. සමය වයායාපෘති සැලසුම් කිරීසම් අදියසර් 
දී සලකා බැලිය යුතුය. 
පහළ බෑවුසම් ඇති ඇල මාර් යට පිවිසසන අපිරිසිදු ජලාපවහන නැතිකර 
දැක්ම සඳහා සරොන් මඩ උගුල් සාදා  ත යුතුය 
 

 
 
 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 
 

 
 
 
ඉදිරීමේම් 

පකොන්ත්රාත්කරු 
 

v. පසේවක පසෞඛය හා ආරක්කයෂාව     
 

වයායාපෘති කාලය අතරතුරදී සසේවකයින් අධි  අවදානම් තත්ත්වයක් 
සහිතව වැඩ කළ යුතු බැවින් එම තත්ත්වය වලක්වා  ැනීමට    ESMP 
ව කීම් මත සකොන්ත්රාත්කරුට නිර්සශශිත අංශ 2003 යටසත් " ප්රජා 
සසෞඛය හා ආරක්ෂාව හා සසේවා සකොන්සශසි" ඉතා  සැලකිලිමත්ව හා  
මනා කළමණාකාරීත්වයකින් යුතුව ආරක්ෂිත අක්ක්ෂණ පශධ්තියක් මත 
පවත්වාස න යා යුතුය. 
ඉතා අවදානම් බැවින් වැසි කාලසේ වයායාපෘති කටයුතු සිදු සිදු කිරීම 
අත්හිටුවීම්ට වීමට කටයුතු කළ යුතුය. 
කම්කරුවන්සේ හා ප්රජාවසේ ආරක්ෂාව සඳහා උසස් තත්වසේ අනතුරු 
ඇඟවීසම් පශධ්තියක් සහ පූර්ණ කාලීන මුරකාවල් 
සයොදා ැනීමසයොදා ැනීමට තරසේ නිර්සශශ සකොට ඇත. 
කම්කරුවන් හා මාර් ය භාවිතා කරන්නන් මත කළු  ල් සපරළීසම් 
අවදානම වළක්වා  ැනීමට ආරක්ෂිත බාධ්ක හා දැල් ස්ථාපිත කිරීම් 
අනිවාර්ය සේ.  
සසේවකයින්ට සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයිය යුතු අතර, සනීපාරක්ෂක 
අපද්රවය නිසි සලස බැහැර කළ යුතුය. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 

 

vi. ව ඩ කරන පේලාවන් 
 

සමම ඉදිකිරීම් පන්සසල් විහාරාධිපති හිමියන්ට අනුකූල විය යුතු ය. 
කම්පන සහ දූවිලි නිපදවීසම් කටයුතු විහාරසේ ආ මික කටයුතු වලට 
බාධ්ා සනොවන සසේ පවත්වාස න යා යුතුය. වයායාපෘති ඉලක්කයන් සපුරා 
 ැනීම සඳහා රාත්රී කාලසේ සමසහයුම් අවශය වන විට ප්රමාණවත් 
ආරක්ෂක පියවරයන් අනු මනය කළ යුතුය 
 

 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 
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vii. ආක්රමණික විසශේෂ  
 

අවදානම් අවම කිරීසම් වැඩබිම සංසේදී ප්රසශශයක ඇති සහයින්  ශාකමය 
ඛාදන පාලනය කිරීසම් ේයුහයන් සඳහා ආක්රමණශීලී ශාක භාවිතා කිරීම 
විසශේෂසයන් ම  හැරිය යුතුය. වෘක්ශලතා පාලනය සඳහා ප්රාසශශිය 
පරිසරසේ සශශීය ශාක සතෝරා  ත යුතුය. වෘක්ශලතා පාලන ක්රම සඳහා 
සයොදා  න්නා ශාක විසශේෂයන්ට වනජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුසේ 
අනුමැතිය අවශය සේ. 
 

 
 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 

 
ඉදිකිරීම් 
සකොන්ත්රාත්කරු 
 

viii. වූහයන් ඉවත් රීමේම 
 

වැඩබිසමහි කාර්යයන් සඳහා ඉඩම් හිමියන්ස න් අනුමැතිය අවශය සේ. 
 

 

 
ස්ථානය සූදානම් 
කිරීසම්දී 

 
E&SU of PMU 

ix. අවම රීමේම සඳහා ස ලරීලිමත් විය යුතුය 
 

වායු දූෂණය, ශබ්දය සහ භූමි කම්පනය, මාර්  අසල ඇති නිවාස හා මගීන් 
සකසරහි බලපෑම් ඇති කරයි. 
 

 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිරීමේම් 

පකොන්ත්රාත්කරු 
 

x. වාහන  දබදය කළමනාකරණය 
 

සලොරි රථ වැනි විශාල වාහන, දිවා කාලසේ ආරක්ෂාව සහ රාත්රි කාලය 
තුළ ආරක්ෂාව, කාර්යබහුල කාලයන්,වැඩකිරීසම් අවශ්යතා සහ ඉසඩහි 
සීමිත බාවය යන ආදිය සැලකිල්ලට  නිමින් වාහන තදබදය පාලනය 
කර ැනීමට අවශය විධිවිදාන සකොන්ත්රාත්කරු  විසින් කළමණාකරණය 
කළ යුතුය.  
   

 
 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
 
ඉදිරීමේම් 

පකොන්ත්රාත්කරු 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. වයායාප ි ස්ථානය අධීක්කයෂණය රීමේම 
 

සමම වැඩබිමට නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත දැක්සවන අක්ක්ෂණ සැලැස්ම දැඩි සලස 
අවධ්ාරණය කරනු ලැසබ්. ක්ට අමතරව ඉදිකිරීම් සකොන්ත්රාත්කරු විසින් ESMP සවත අවධ්ාරණය කල 
නිරීක්ෂණ ක්රියාපටිපාටිය ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය. සකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත 
තුළ ඔහුසේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ සල්ඛන සමඟ ක්රියාත්මක කිරීමට බලාසපොසරොත්තු වන ESMP 
වැඩපිළිසවළ සයොමු කරනු ඇත. ESMP සඳහා වන පිරිවැය සවනම ස වුම් අයිතමයක් සලස දැක්විය යුතුය. 
සතෝරා ත් ඉදිකිරීම් සකොන්ත්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් 
ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින් අනුමත කිරීමට නියමිතය. 
 

වගුව  6: පාරිසරික හා සමාජ අක්ක්ෂණ  සැලැස්ම; ඉදිකිරීම් කාලසීමාව තුලදී 

 

අධීක්කයෂණ 

අවශය ා 

පරාමිතීන් වාර ගණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ ඇළ ජලසේ ගුණාත්මකභාවයයි වරක් * 

අධි අවධ්ානම් නිවාස වල සපර ඉරිතලුම් 
සක්ක්ෂණ කිරීම 
 

වරක් * 

භූමි කම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක් * 

වායු ගුණාත්මකභාවය:අංශු ප්රමාණය වරක් * 
ii. ඉදි කිරීම ජල ගුණාත්මකභාවය 

 
- 
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14. දුක්කයග නවිලි විමර්ශනය රීමේපම් යාන්ත්රණය 
 

බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාවන් සඳහා විසශේෂ අවධ්ානයක් සයොමු කරමින් සමම අපදාඅවම කිරීසම් ස්ථානය සඳහා 
වූ දුක් ැනවිලි ප්රතිග්රහණය කිරීසම් යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා PMU හි නිලධ්ාරියා ව කිව යුතුය. 
(සයොමුකිරීම: පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව තුලින් නිර්සශශිත දුක්  ැනවිලි විසඳීසම් 
යාන්ත්රණය ) 

15.  ප ොරතුරු අනාවරණය රීමේම 
  

පහත දැක්සවන වගුසේ දක්වා ඇති ආකාරයට පහත දැක්සවන ආයතන විසින් පහත දැක්සවන ආයතන හා 
සංවිධ්ාන සවත ES සතොරතුරු අනාවරණය කර  ැනීම සඳහා PMU හි ව කීම සේ. 
 

වගුව 7: සතොරතුරු අනාවරණය කිරීසම් සයෝජිත සැලැස්ම 
 

ප ොරතුරු පයෝජි  ආය න     ප ොරතුරු අනාවරණය රීමේපම් 

ක්කයරමපේදය  

i. වයායාපෘති සැලැස්ම 
(ස්ථානය පිළිබද 
සතොරතුරු, සැලසුම, 
ක්රියාත්මක කිරීසම් 
විධිවිධ්ාන) 
 

දිස්ත්රික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, 
වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, 
වන ජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව 
, දිස්ත්රික් සල්කම්, ප්රාසශශීය සල්කම්, 
මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය, 
රාේය ඉඩම් හිමියන්, 

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

ඉහළ අවදානමක් සහිත නිවාස වල  
ඉරිතලුම් සක්ක්ෂණ කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් තුළදී සැලකිය යුතු 
විස්ථාපන පවතී. ** 

 
භූමි කම්පන 

කැණීම් යන්ත්සරෝපකරණ, සවඩි 
තැබීම්, සහෝ  භූමි කම්පන ජනනය 
වන ඕනෑම වැඩකටයුතුවලදී * 

ඉදිකිරීම් ශබ්දය අධික ශබ්ද ජනන කාලය * 

වායු ගුණාත්මක අංශු ප්රමාණය මැනීම මසකට වරක් * 

iii. වායු 
විසමෝචනය 

අදාළ සියලු යන්සත්රෝපකරණ / වාහන ක්රියාත්මක වන පරිදි විසමෝචන පාලන 
පරීක්ෂණ සහතිකය තිබිය යුතුය - උපසශශකයාසේ  වයායාපෘති ස්ථාන  ES විසින් 
පරීක්ෂා කළ යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතනය 

* ඉරිතැලුම් සක්ක්ෂණ හැර සසසු පරාමිතීන් සඳහා  මධ්යමපරිසර අධිකාරිසේ  
ලියාපදිංචි ස්වාක්න නිරීක්ෂණ ආයතනයකින් නිරීක්ෂණය කර ත යුතුය . 
**පැළුම් සක්ක්ෂණය  PMU විසින්  පිළි ත හැකි  සුදුසු නිසයෝජිත ආයතනයක් 
විසින් සිදු කළ යුතුය  

v. අවශයතා වාර්තා  
කිරීම 

ජල ගුණාත්මකභාවය- මධ්යමපරිසර අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද 
පාරිසරික ජල තත්ත්ව ප්රමිතීන් සම  සැසඳීම, 2017 
ඉහල අවදානමක්කය සහි  පගවල් පිළිබඳ පූර්ව ඉරි  ලුම් පමේක්කයෂණය - වෘත්තිමය 
වාර්තාව 

භූමි  කම්පනය - යන්සත්රෝපකරණ, ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ වාහන  මන්, සඳහා 
කම්පනය  මධ්යමපරිසර අධිකාරිසේ අන්තර් ප්රමිතීන් අනුව  සැසඳීම   
පසුබිම් ශබ්දය ම නීම - අතිසර්ක  ැස්ට අංක 924.1, මැයි 23,1996,  මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය. 

වායු ගුණාත්මක අංශු ඝනත්වය ම නීම - 2008 අස ෝස්තු මස 15 වන දින අංක 
1562/22 දරන අති විසශේෂ  ැස්ට නිසේදනය යටසත් ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ව 
තත්ත්වයන් -   මධ්යමපරිසර අධිකාරිය,  ශී ර ලංකාව 
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අසනකුත් දිස්ත්රික් ම්ටටසම් ආයතන, 
ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ 
සංවිධ්ානසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලය, AIIB 
 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 
 

දිස්ත්රික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, 
වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, 
වන ජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, 
AIIB 
 

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

iii. ප්ර ති වාර්තා (ප්රාථමික 
හා ඉදිකිරීම් තුළ) 

දිස්ත්රික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, 
වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, 
වන ජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, 
AIIBසහ අදාළ පාර්ශවයන්  

ප්ර ති රැස්වීම්, විසශේෂ රැස්වීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම. 

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

දිස්ත්රික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, 
වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, 
වන ජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව 
, ප්රාසශශීය සල්කම්, සපොලිසිය, රාේය 
ඉඩම් හිමියන්, ේරාම නිලධ්ාරී, 
 ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ 
සංවිධ්ානසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලය, AIIB 
සහ අදාල පාර්ශ්වයන් 

ලිඛිත හා වාචික සන්නිසේදනය, 
අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම. 

v. ES කරුණු සම්බන්ධ්ව 
ප්ර ති සමාසලෝචන 
රැස්වීම්වලදී  න්නා ලද 
තීරණ 

දිස්ත්රික් මධ්යමපරිසර අධිකාරිය, 
වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව, 
වන ජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව 
, ප්රාසශශීය සල්කම්, සපොලිසිය, රාේය 
ඉඩම් හිමියන්, ේරාම නිලධ්ාරී, 
 ජාතික ස ොඩනැගිලි පර්සේෂණ 
සංවිධ්ානසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලය, AIIB 
සහ අදාල පාර්ශ්වයන් 

රැස්වීම්, අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

vi. දුක්  ැනවිලි විසඳන 
යාන්ත්රණය 

අදාළ පාර්ශවයන්, AIIB 
 

රැස්වීම්, අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

 
 
 

වගුව 7: සතොරතුරු රැස් කර  ැනීම සදහා සම්බන්ද කර ත් ආයතන සහ නිලධ්ාරීන් 
 

දිනය ආයතනය සතොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ් වූ පුශ ලයා  

09/08/2018  පැය  10.00  
 

මධ්යමපරිසර අධිකාරිය 
 

K G.D.N  කිරිඇල්ල මහතා 
 

13/09/2018  පැය  13.30  ප්රාසශශීය සල්කම්  කාර්යාලය  -  
අරණායක   

Z.A.M.  ෆයිසර් මහතා   ප්රාසශශීය 
සල්කම්  -  අරණායක 

13/09/2018  පැය 13.30  ආපදා සහන සසේවා නිළධ්ාරී – අරණායක   සමන් මහතා 

13/09/2018  පැය 14.40  පළාත් ඉංජිසන්රු  කාර්යාලය  රඹුක්කන B.K.C.R  වික්රමසිංහ  –  විධ්ායක 
ඉංජිසන්රු 
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ඇමුණුම I: වයායාපෘති ප්රසශශසේ සරෝන ජායාරුපය 
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ඇමුණුම II: අපදා ස්ථානසේ ස්වභාවය සහ උපසශශන සසේවාවන් 
 

 

 
 
 
 
  

 

රුපය a : NBRO කණ්ඩායම විසින් ජී. සක්. 
ගුණසසේන මහතා සම  පවතී උපසශශනය 

රුපය a : ග්රාම නිලධ්ාරි - නාරං ල ප්රාසශශීය සල්කම් 
සකෝටඨාශය හා  ම්වාසීන් සමඟ මාර්  සකොටස හා 
නායයාම් ප්රසශශය නිරීක්ෂණය කිරීම 

  

රුපය c : නායයාසම් බෑවුසම් පහල පිහිටා ඇති අධි 
අවදානම් නිවස (ජී. සක්. ගුණසසේන මහතාසේ 
නිවාස) 

රුපය d: වෘක්ෂලතා සහිත ඉහල  බෑවුම් ප්රසශශය 
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ඇමුණුම III : පාර්ශ්වකරුවන් සම  පැවැත්වූ සාකච්ඡා වලදී අනාවරණය වූ කරුණු: කෑ ල්ල දිස්තික්කය  

දිනය: 13/09/2018 සහ 03.10/2018 

ආය නය   
සම්බන්ධීකරණ 

නලධාරියාපේ නම 

සහ  නතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

 
පළාත් ඉංජිසන්රු 
කාර්යාලය - රඹුක්කන 
 

 
බී.සී.සී. වික්රමසිංහ 
 – මහතා -  විධ්ායක 
ඉංජිසන්රු  
 

 සමම ප්රසශශය රඹුක්කන පළාත් ඉංජිසන්රු කාර්යාලය ට අයත් 
සේ. 

 පළාත් ඉංජිසන්රු කාර්යාලය වයායාපෘතියට විරුශධ්ත්වයක් 
සනොමැති අතර, ආපදා අවම කිරීම ඉතා අවශයය සේ. 

 ඉදිරිපත් වූ අනිකුත් කරුණු 

 ආපදාව අවම කිරීසමන් පසුව ව වයායාපෘතිය නිසි පරිදි 
භාර දීම අවශයය සේ. 

 ආපදාව අවම කිරීමකින් පසුව පළාත් ඉංජිසන්රු 
කාර්යාලය විසින් නඩත්තු කටයුතු කරනු ඇත. 

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

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

 ඉඳිකිරීම / කැණීම් ශරේය මහජන / මගීන්වට 
අපහසුතාවයක් සනොවිය යුතුය  

වන සංරක්ෂණ 
සදපාර්තසම්න්තුව 
 
 

සක් ජී සසේපාල මහතා 
දිසා වන නිලධ්ාරී 
කෑ ල්ල දිස්ත්රික්කය 

ආපදා අවම කිරීසම්  ප්රසශශය  සමම ආයතනය යටසත්  ආවරණය  
සනොවන නිසා සමම වැඩබිසමහි කටයුතු පිලිබද වන සංරක්ෂණ 
සදපාර්තසම්න්තුසේ  විසරෝධ්යක් සනොමැත. 

වනජීවී සංරක්ෂණ 
සදපාර්තසම්න්තුව 
 (DWLC) 
 

වනජීවී කාර්යාලය 
දිස්ත්රික්කය තුළ 
සනොමැත.  

 

ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ 
සකොමිෂන් සභාව  

ඩී. සසන්දනායක 
මහතා 
අධ්යක්ෂ, 
ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ 
සකොමිෂන් සභාව, 
කෑ ල්ල 

ආපදා අවම කිරීසම්  ප්රසශශය  සමම ආයතනය යටසත්  ආවරණය  
සනොවන නිසා සමම වැඩබිසමහි කටයුතු පිලිබද වන සංරක්ෂණ 
සදපාර්තසම්න්තුසේ  විසරෝධ්යක් සනොමැත. 

මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය 
 

එස්. ඩී.  න්කර්ති 
මහතා 
සේෂ්ඨ පරිසර 
නිලධ්ාරි - 
කෑ ල්ල දිස්ත්රික් 
කාර්යාලය 
 

ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්යස්ථානසේ 1996 වර්ෂසේ 
පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටසත් 772/22 යටසත් කෑ ල්ල 
දිස්ත්රික්කසේ සමහර ප්රසශශ හැරුණු සකොට සංසේදී ප්රසශශයක් 
 ැස්ට කර ඇත. 
සමම වයාපෘතිය යටසත් වයායාපෘතිසේ විශාලත්වය අනුව 
සනොතකා ඕනෑම සංවර්ධ්නයකට ඉඩ සනොලැසබ්. 
ේයසනයකදී සමය අවශ්ය සනොසේ. 
වයාපෘතිය සඳහා අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මූලික සතොරතුරු 
ප්රශ්ණපත (BIQ) අවශය සේ. 
 ආසේණික ශාක විසශේෂ, විසශේෂ වාසස්ථාන, ශාක හා සත්ත්වයන්  
පිලිබදව   අධ්යනය අවශය සේ 
අවම කිරීමකින් පසුව සවනස දැකීමට සමම පාරිසරික ඇ යීම 
අවශය විය හැකිය 
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 මධ්යමපරිසර අධිකාරිය නිර්සශශ සහිතව අනුමැතිය ලබා සදනු 
ඇත..  

 
 

ඇමුණුම IV: රජසේ ඉඩම් හිමියන්ස න් සහ පාරිසරික ආයතන වලින් අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා 
සයෝජිත ක්රමසේදය 
 

1. නායයෑම් ආපදා අවම කිරීසම් වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිසේ  
අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය  
 

i. RDA විසින් පිළි ත යුතු සැලැස්ම: වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය විසින් අවශය වන 

අනුමැතීන් පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ලීමක් සම  RDA සවත සවිස්තරාත්මක නිර්මාණ වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. PMU ඉහත ලිපි සල්ඛන සකස් කළ යුතු අතර ප්රාසශශීය සල්කම් කාර්යාලයට 

සල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

ii. මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිසේ  ප්රාසශශීය  කාර්යාලය සමම සයෝජනාව ඇ යීමට ලක් කරනු ලබන 

අතර වයායාපෘති වාර්තා සඳහා කැඳවිය හැක. අතයාවශය සමාසලෝචන සැපයිය යුතුය 

iii. මාර්  සංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් අනුමත කර ඇති අතර, වයෘපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් 

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

වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. 

iv. ඇතුළත් විය හැකි සකොන්සශසි, 

• නාය යාසම් අවදානම අවම කිරීසමන් පසුව වයායාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අවශයසේ 

• නාය යාසම් අවදානම අවම කිරීමකින් පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය, 

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

කරන ලදි 

• සෑම අවසථ්ාවකදීම 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 

 

2. නායයාම් අවම කිරීසම් වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා වූ 
මධ්යමපරිසර අධිකාරිසේ ක්රියාපටිපාටිය  
  

i. වයායාපෘති සම්පාදන අදියසර්දී වයායාපෘති කළමනාකරණ ඒකකසේ පාරිසරික - සමාජ සහ 

සසෞඛයය - ආරක්ෂක ඒකකය විසින් ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ 

සැලැස්ම අධ්යයනය කරනු ලබන අතර මධ්යමපරිසර අධිකාරිසේ දිස්ත්රික් කාර්යාලය සවත 

වයායාපෘති සයෝජනාව සහ වයායාපෘතියට අදාළ ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

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

iii. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් වයායාපෘති සාකච්ඡාවකට සහ ස්ථානයට විසශේෂිත වූ පාරිසරික 

සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිබද වැඩිදුර සතොරතුරු ලබා  ැනීමට වයායාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය කැඳවිය හැක. 
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iv. වයායාපෘතිය මගින් අනු මනය කළ යුතු ස්ථානයට විසශේෂිත වූ නිශ්චිත සකොන්සශසි වලට යටත්ව   

වයායාපෘති සයෝජනාව අනුමත කරනු ලැසබ්. 

 

ඇමුණුම V: අධ්යන කණ්ඩායම 

නම තනතුර අධ්යනසයහි කාර්යභාරය   

DSV ඩයස් අධ්යෂක / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක සේෂ්ඨ විදයාඥ / ESSD / NBRO සේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

P ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

H. කුලසිරි තාක්ෂණික නිලධ්ාරි / ESSD / NBRO GIS / ජන හන දත්ත / සක්ක්ෂණ 

ආධ්ාර 

දිල්හානි ජයලත් භාර නිලධ්ාරි / කෑ ල්ල දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය 

භූ විදයාඥ 

 

 

ඇමුණුම VI: සයොමු සටහන් ලැයිස්තුව 
 

1. නාරංගල ප්රපේශපේ නායයෑපම් අවදානම පිළිබඳ ජාික පගොඩන ගිලි පර්පේෂණ සංවිධානපේ වාර් ාව 

(සංසශෝධ්න වාර්තාව අංක. NBRO/LRRMD/KG/BLP /L116/26) 

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

ලංකා නායයාම් අවම කිරීසිම් වයායාපෘතිය - AIIB 

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

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

 


