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1. හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ෑශකා රජ  කසි ානු   තෑ ප සුකම්  ා කේ ිජන  බැශකුා එAIIB)  ා සම්බන්ධ් ේාමින් ළම 
බැශකුේී ුහෑය කධ්ාර මත ශ්රී ෑශකාේී පළාත් 6ක දිස්ත්රිවනක 11ක න ා   ෑම් සිදුාන  සථාන  පිළිසකර 

කිරීේම් ායාපෘති වන කරම්භ කර ඇත. ේමම ායාපෘති  පරිසරික  ා සමාජ කරවනෂණම  ායේ න් AIIB 
බැශකුේී  ා ෑශකා රජේේ නීතිරීතිාෑට අනුලවෑා සිදුවි  යුතු . ායාපෘතිේේ ස්ාභාා  ස  ළහි ක්රි ාාලි  
සැෑකිල්ෑට  නිමින් AIIB බැකුා අේේවනෂා කරන  පරිදි වවුන්ේේ පාරිසරික  ා සමාජ කරවනෂණ 

ප්රතිපත්ති ාෑට අනුලවෑ ාන  පරිදි පාරිසරික ස  සමාජයී  කළමන ාකරණ රාුහාවන එESMF) සකසා ඇත. 
 

පාරිසරික ස  සමාජයී  කළමන ාකරණ රාුහාහි එESMF) අරුහණු ාන්ේන් ායාපෘති   ක්රි ාත්මක 

කිරීේම් ඒ AIIB බැශකුේී කරවනෂණ ක්රමේීද ස  ජාතික පාරිසරික  ා සමාජ ප්රඥේති  පිළිබද 

මාර්ේ ොපේශය න් සැපයීමින. ායාපෘති  ක්රි ාත්මක කිරීේම් ක තන   ායේ න්; ජාතික ේ ොඩන ැගිලි 
පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන   එජා.ේ ො.ප.ස.  සමස්ත ායාපෘති  ේානුේාන් සකස් කරණු ෑබන  පාරිසරික  ා 
සමාජී  කළමන ාකරණ රාුහා, ායාපෘති ට අදාෑ පාර්යා න් ක කකාරේ න්ම ක්රි ාත්මක කිරීම ස තික 
කරනු ඇතැින අේේවනෂා ේකේර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , ේසෞඛය  ා කරවනෂණ තත්ත්ා න් ායාපෘති  ස්ථාන ේ න් ස්ථාන  ට ේාන ස් ාන  
ළබැවින් ළාැනි ේාන ස් ාන  නිය්චිත තත්ා න් පිළිබද අාධ්ාන   ේ ොුහ කිරීම ාැද ත් ේී. ළමනිසා 
පාරිසරික ස  සමාජයී  කළමන ාකරණ රාුහාට අනුා පාරිසරික ස  සමාජයී  ඇ යීම් සද ා ළවන ළවන 
න ා  ාම් ස්ථාන  ට විේය ෂිත වූ පාරිසරික  ා සමාජ කළමන ාකරණ ාාර්තා එSSE & SMP) සකසා ඇත. 
ළම ස්ථාන ේේ විේය ෂිත පාරිසරික ස  සමාජ කළමන ාකරණ  පිළිබද සැළසුම් මගින් විේය ෂිත පිළිසකර 
ක්රමේීද න්, ේසෞඛය, සමාජ ස  කරවනෂණ කළමන ාකරණ  සම්භන්දේ න් සෑකා බැලි  යුතු අශය න් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් ස  ේමේ යුම් කාෑ  තුෑ අායය ම  ේපන්වීම් ෑබාේදනු ඇත. 
 

ේම  ේදහිඕවිට-දැරණි  ෑ, නූරි  පාේර්,  5 / 11-5 / 13 දරන  ේබිවනකු අශක අතර සිදු වූ  න ා  ාම අාම 
කිරීම සඳ ා ාන  විේය ෂිත පාරිසරික ස  සමාජ කළමන ාකරණ සැෑැස්මවන ේී.  ැඹුරු පාරිසරික  ා සමාජ 
තවනේස රුාවන මගින් ේමම සැෑැස්ම සකස් කර ඇත: 
 

i. ායාපෘති  ට අදාෑ කෑාපේේ  සශේී ඒ පාරිසරික  ා සමාජී  අශ   ඳුන ා  ැනීම. 
ii. ායාපෘති  ක්රි ාකාරකම් ේ  තුේාන් සැෑකි  යුතු පාරිසරික  ා සමාජී  බෑපෑම්  ඳුන ා  ැනීම. 

iii.  ානි  අාම කරන  පි ාර ේ ිජන ා කිරීම. 
iv. ේමමායාපෘති ට අදාෑ ාන  පාරිසරික ස  සමාජ නිරීවනෂණ අායයතා ීනරණ  කිරීම. 
v. ායාපෘති  ක්රි ාත්මක ාන  අතරතුර  අදාළ පාරිසරික නි ාම න්  ා ක්රි ාප පාටීන් අධ්යන   

කිරීම. 
 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානදේ ද ොරතුරු සහ පිහිටීම පිළි ඳ විස් රය 
 

ස්ථාන  අශක 10, ේ ොනු අශක   3- කෑ ල්ෑ  දිස්ත්රිවනක , ේදහිඕවිට -දැරණි  ෑ  නූරි   මාර් ේේ ,           

5 / 11 - 5 / 13 දරන  ේබිවනකු අතර න ා   ාම. 

ස්ථානී  ේතොරතුරු 

i. සබර ුහා පළාේත් කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනකේේ ේදහිඕවිට ප්රාේශය   ේල්කම් ේකෝටඨායේේ දිවනඇල්ෑ 
ග්රාම  නිෑධ්ාරී ාසම  ටේත් ේ ිත ත අාමකිරීේම් ස්ථාන  ට අ ත් ේී. 

ii. ේදහිඕවිට-දැරණි  ෑ මාර් ේේ අශක 5/11 ස  5/13 ේබිවනකු අතර මාර්  ේකොටස අාහිර වීේමන් 
බෑවුම කපා  ැරීම. 

iii. ේදහිඕවිට - දැරණි  ෑ මාර් ේේ දකුණු පසින් පිහිටා ඇත. 

iv. ේමම සථ්ාන  ට කසන්න ම න  ර  ාන  ේදහිඕවිට  කි.මි. 5.4 වන පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. 

v. ස්ථානී ේේ GPS අ   6.961846 N, 80.294322  E. එේ ොුහා රූප  1. ස්ථාන ේේ ගූ ල් 
ඡා ාරූප .  

vi. ඉඩම් ාෑ  හිමිකම මාර්  සශාර්ධ්න  අිකකාරි  ස  ේපෞශ ලික පාර්ය්ා න්ට ේී. 
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රූප  1: ේ ිත ත න ා  ාම් අාම කිරීේම් ස්ථාන ේේ ගූ ල් ඡා ාරූප  .ේ ොුහා: ාැඩිදුර අධ්යන    සඳ ා 
ගුාන්   ඡා ාරූප   ඇුහණුම 1  ටතට  ඇතුෑත් කර ඇත. 

3. නායයෑම් වයයසනය පිළි ඳ විස් රාත්මක ද ොරතුරු. 
 

300 mmට අිකක ාර්ෂාපතන   ේ  තුේාන් 2017 මැින 26 දින  න ා  ාම සිදුවී ඇත. ළ ට ප්රධ්ාන   ේ  තුා 
ාන්ේන් ඉශත ේන්රුම  මාර්  සශාර්ධ්න    ා දුර්ාෑ ජෑාපා න  කළමන ාකරණ  ේ  තුේාන් මාර්   
 ර ා අිකක ේෑස ජෑ  ා න    වීමින. ේමම දින ේේ  අිකක ාර්ෂාපතන   ේ  තුේාන් ඇති වූ ජෑ 
ා න ේ න් 30-35m පමණ ාන  අාදාන ම්  කෑාප වන නිර්මාණ  වීේමන් ළම ේකොටේසහි  බෑවුම න ා  
 ාමට ෑවන වීම ස  සුන්බුන්  ෑා  ාේමන්  මාර්  ට ස  ප ළ බෑවුේම් රැදවුම්  බිත්ති ාෑට   ානි සිදු වී 
ඇත. 

ළම සුන්බුන් මගින් මාර් ේේ ළම ේකොටස සම්පූර්ණ ායේ න් අාහිර වී ඇති අතර  ෑා බසින  ෑද පස් ස  
පාෂාණ ේකොටස් මාර් ේේ ස   ප ෑ බැවුේම් පිහි  W A අත ත් කුමාර ම තාේේ නිාේසහි තැන්පත් වී 
ඇත. ේම් ේ  තුේාන් දින  කිහිප කට රථ ාා න   මන  ම ට  සම්පූර්ණේ න්ම බාධ්ා ඇති වී ඇති අතර . 
ප්රජාා ාැසි ස  බෑවුේම් ක්රි ාකාරිත්ා   ැන  දැඩි අාධ්ාන ේ න් සිටීම නිසා ළම සිදුවීේමන්  කිසිදු  ානි වන 
සිදුවී න ැත. ේ ොුහා රූප  2: න ා  ෑම සිදුා ඇති ප්රේශයේේ ඡා ාරූප. 
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රුප   2a: ේදහිඕවිට  - දැරණි  ෑ මාර්  ට  ාබද 
බෑවුම 

රුප  2c: තර්ජන  ට ෑවනවූ   ාෘවනෂෑතාදි  

  

රුප  2b  :මාර් ේේ ප ෑ බැවුම් ප්රේශය  

 

රුප   2d  :ඩබ් .ක . අත ත් කුමාරේේ නිාේසහි ඇති 
බිත්ති ඉරිතැලීම්  

රූප  2: න ා  ෑම සිදුා ඇති ප්රේශයේේ ඡා ාරූප 
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 රූප  3: න ා  ෑම සිදුවූ ප්රේශයේේ ේභෞතික ෑවනෂණ ස  පිහිටීම පිළිබඳ දළ රූප සට න  

4 .පවින අවදානම අවම කිරීම සඳහා දම් වන විට දගන ඇි ක්රියාමාර්ග  
 

ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන ේේ න ා  ෑම් කපදා කෑාප සිති ම අනුා, 1: 10,000 

පරිමාණේේ පිටු අශක 62/21හි කෑාප  අ ත් ාන්ේන් අාම ම්ටටේම් අාදාන මවන පාතින  ප්රේශය වන 
ේෑස . ජා.ේ ො.ප.ස . විසින් අාධ්ාන ම් තත්ත්ා න් ාෑ ඒ අාදාන ම ස  ඉාත් කිරීම පිළිබඳ නිාැසි න් 
දැනුාත් කර ඇත. RDA විසින් මාර් ේේ සුන්බුන් ඉාත් කර රථාා න  සඳ ා මාර්   විාෘත කර  ඒ  ඇත. 
ජෑාපා න  ාැඩිදියුණු කිරීම ේ ි අිකක ේෑස තැන්පත් වූ  සුන්බුන් ඉාත් කිරීම සඳ ා කිසිදු පි ාරවන 
ේ න  ේන ොමැත. ේමම ාැඩසට න ට පසුා 2017  මැින  මස 26 ාන  දින , ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ 
සශවිධ්ාන   විසින් ේමම සථ්ාන   පරීවනෂා කර අාදාන ම් කෑාප  ඉාත් කර ඇති අතර ප ත සඳ න් 
 ෘ සථ් න් ළම  සථ්ාන ාලින් ඉාත් කර  ැනීමට උපේදස් ෑබා දුන්ේන් . 
 

1. ඩබ්.ක. අත ත් කුමාර ම තා 2. ක. ක. ේප්ර මරත්න  ම තා 
3. ඩබ්. ක. නිෑන්ත  ේසිමසිරි ම තා 4. ඩබ්.ක. ාසන්ත කුමාර එඩී ජී සුදුමැණිේවන  
5. ඩී.ජී. ේරොෂාන් ේ  මන්ත විේේේස කර 6. ක. ජී. පි දාස ම තා 
7. ළම්. ඉරශ නී ේපේර්රා ම ත්මි  8. සුදර්මා මල්ලිකා ම ත්මි   

 

ඉාත් කිරීම්: කිසිදු නිාාස වන ස්ථිරාම ඉාත් කර න ැත. ඩබ්ලිී.ක. අත ත් කුමාරේේ නිාස ුහලින් ඉාත්  කර 
ඇති අතර පසුා ුහල් ස්ථාන ේේ  කපසු පදිශචි වී ඇත. 
 

ජීවි  අවදානම කළමනාකරණය  
  

ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන   විසින් අික අාධ්ාන ම් කෑාපේේ පිහි  නිාාස සෑකුණු කර ඇති 
අතර  ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන ේේ ාර්ෂාපතන  ේපර අන තුරු ඇඟවීේම් පශධ්ති ට ප්රතිචාර 
දැවනවීමට ළම නිාැසි න්ට උපේදස්  ා දැනුාත් කිරීේම් ාැඩසට න් සිදුකර ඇත. ේමම  ාන්ත්රණ  
ාර්තමාන ේේ ප්රේශය   ේල්කම්  ර ා ග්රාම නිෑධ්ාරි විසින් ක්රි ාත්මක කරනු ෑැේබ්. 



 

5 

 

ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන ේේ ාාර්තාාට අනුා, ප ෑ බෑවුේම් පදිශචිකරුාන් ඉාත් කිරීම 
ස  පැ  24 වන තුළ ාර්ෂාපතන   මිලික්ටර 150 ඉවනමාන  විට ේ ි පැ ට මිලික්ටර 75 ඉවනමාන  විට 
මාර්   භාවිතා ේන ොකරන  ේෑස දැනුම්  ඒ ඇත. තා ද, පැ  24 ක කාෑසීමාා 75 mm ට ාැඩි ාර්ෂාපතන  වන 
ෑැේබ් න ම් ප ෑ බෑවුේම් පදිශචිකරුාන්ට ළම ප්රේශයේ න් ඉාත් වීමට ාාර්තාා මගින් උපේදස් ෑබා  ඒ 
ඇත. 

5 .නාය ප්රදශයය හ සහ නාය අවට ප්රදශයය පිළි ඳ විස් ර සහ වර් මාන අවදානම් මට්ටම  
 

ේදහිඕවිට-දැරණි  ෑ මාර් ේේ දකුණුපස 5/11 සිට 5/13 දරන  ේබිවනකු අශක අතර සිරස් බෑවුේම් 
අස්ථායීතාා වන ේ  තුේාන් බෑවුම් අස්ථාාර වීමවන සිදුවී තිේබ්. මාර් ේේ ඉ ෑ බෑවුම් ප්රේශය , දෑ බෑවුම් 
සහිත මිශ්ර ාෘවනෂෑතා ාලින් සමන්විත කඳුකර රවනෂිත ප්රේශය කි. තාද ේමහි ඉ ෑ ප්රේශයේේ අත් ැර දැමූ 
ේත් ා ා බිම් ස  ස්ාාභාවික පඳුරු  ා ාෘවනෂෑතාදි   දුන ා ත  ැක. 

ේමම ප්රේශයේේ ගූ ල් රූප ට අනුා කදු ුහදුන්  ප්රේශයේේ වියාෑ ේ ලිකෑ ප්රේශය වන ේපේන න  අතර ළ   
අීනතේේ  රබර් ා ාාවන සිදුකළ ප්රේශය කි. මාර්  ට සමාන්තරා බෑවුේම් ප ෑ ප්රේශයේේ ාාසස්ථාන  
කිහිප වනම ඇති අතර අසථ්ායී කෑාප ට ඍජුාම ප ලින් නිාසවන පිහිට තිේබ්. මාර්   කඩා ාැටීේමන් 
කරවනෂා කර ැනීම සද ා මාර්  සශාර්ධ්න  අිකකාරි  විසින් ළම ාාසස්ථාන   ා මාර්   අතර රැඳවුම් 
බිත්ති වන ඉදිකර ඇත. 

ප ෑ ප්රේශයේේ මාර්  ට ේාන්කර ඇති ප්රේශය ට වියාෑ පස් ේකොටසවන මිට ේපර කඩා ාැටී ඇති අතර  
ළම පස් ේකොටස  ස  ස්ාාභාවිකා තිබු ුහල් බෑවුම අතර කතති පැ ම සැකසී ඇත. ේමම ප්රේශය  අාම  
කතති පැ ම්  ර ා ජෑ  ඇතුල් ාන  අිකක උල්පත කෑාප වන ාන  අතර අස්ථාින කෑාප   ර ා ජෑ  
කාන්දු වීම් සිදුේී . ප ෑ බෑවුේම් පිහි  ඩබ්ලිී ක  කුමාර ම තාේේ ඉඩම් ප්රේශයේේ  භූ ත කු ර වන  ාැනි 
උම කින් ජෑ  ඉාතට පැමිේණ්. ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන ේේ කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවන 

කාර් ාෑේේ  න ා  ෑම් විේය ෂඥ න්ට අනුා, ප ත ාැටී ඇති ේකොටේස   බෑවුම් ප්රේශය  අන ා ත න ා  
 ෑේම්  අාදාන මක පාීන. ේම් දවනාා ජෑාපා න    ාැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා කිසිදු ක්රි ාමාර්  වන ේ න   
ේන ොමැති බැවින් ඉදිරිේේ ඒ ාැසි සහිත කාෑ  තුළ චෑන   වීම්  උග්ර  වි   ැකි . 

ේමම අසථ්ාාර බෑවුම මගීන්ේේ  ා බෑවුම් ප්රේශයේේ  ජීාත් ාන  ජන තාාේේ ත විත ේකේරහි අාදාන ම් 
තත්ා වන  මතු කරින. ේම  ේදහිඕවිට ස  දැරණි  ෑ අතර සම්බන්ධීකරණ මාර්   ාන  බැවින් ඇති ාන  
රථාා න  තදබද  නිසා  ජීවිත  ා ේස ාා කශ්රිත  කර්ථික ක්රි ාකාරකම් ස  ේදහිඕවිට  - දැරණි  ෑ න  ර 
අතර සිදු ේකේරන   නුේදනුාෑට සැෑකි  යුතු බෑපෑමවන ඇති කරින. 

6. වයායාපති ක්රියාකාරකම් මගින්  ලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරදේ  සංදේදී ඒකකයන්  පිළි ඳව දකටි 

හැඳන්වීමක් 
 

ේදහිඕවිට-දැරණි  ෑ මාර් ේේ දකුණු පසින් මාර්   සඳ ා ේාන් කර ඇති ප්රේශය  තර්ත ත යාක ාලින් 
සමන්විත බෑවුම් සහිත ප්රේශය කි.බෑවුම් ප්රේශය  පුරා පැතිර ඇති ාෘවනෂෑතා වියාෑ ායේ න් පඳුරු  ා 
තර්ත ත යාක ාන  අතර ාන ාන්තරේේ ඉ ෑ  ප්රේශය    ඝන  ප  වන ාැනි  ස් කාරණ කින් සමන්විත ේී 

. ඉ ෑ බෑවුම්   ප්රේශයේේ  ේකේසල් , “ලූනු මිේදල්ෑ”, “ාල් ේදල්”, අඹ, “කිතුල්”  ාැනි යාක  දවනන ට 
ෑැේබ්. මාර් ේේ දකුණු පසින් පිහි   ඉඩම් නිරීවනෂණ  කිරීම සඳ ා 2a ස  2b රූප බෑන්න . 
 

ායාපෘති   ක්රි ාත්මක කිරීේම් ඒ බෑපෑමට ෑවනවි   ැකි අශ   ස  ේස ාාාන්  
 

i. මාර්  තදබද   ා මාර් ේේ  මන් කරන  මගීන් ස  පදිකිනන් 

ii. මාර් ේේ ප ත බෑවුේම් නිාාසාෑ ාාස  කරන්න න් 

iii. විේය ෂේ න් ේත් ප්රාා න   ාැනි ප්රේශය  තුළ සිදු කරන  ාර්තමාන  කර්ථික කටයුතු      

7 .වයාපතිය යටදත් දයෝත   පිළිසකර කිරීදම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

ේ ිත ත අාමකිරීේම් කටයුතු ාෑ ඒ දැන ටමත් වියාෑ ායේ න් තර්ජන  වනා පාතින  ඉ ෑ බෑවුම්  ප්රේශය  
ේකේරහි අාධ්ාන   ේ ොුහ ේකේර්. අාම කිරීේම් කටයුතු ායේ න්  i) බෑවුේම් ස්ථාාරත්ා  ාැඩි කිරීම 

සඳ ා දුර්ාෑ පාශශු  ේකොටස්  ස  බෑවුම් ඉාත් කිරීම. ii) ේපර න ා   ෑම ේ  තුේාන් තැන්පත් වූ සුන්බුන් 
ඉාත් කිරීම, iii) මතුපිට ස     පෘෂ්ඨ ාෑ ජෑාපා න   ාැඩිදියුණු කිරීම එiv) රැඳවුම් බිත්ති, (v) ඛාදන   
පාෑන   කිරීම ාැනි කටයුතු සිදු කරනු ෑබින. 
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8. වයාපති ප්රදශයය හා සම් න්ධ සමාජ, පාරිසරික  ලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම 
 

8.1 හි කර  ලපෑම් 
 

මාර්   අවිස්සාේාල්ෑ එේකොළඹ දිස්ත්රිවනක   ස  දැරණි  ෑ  එකෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනක   අතර 
සම්බන්ධීකරණ මාර් ේ න්  ළවන මාර්  වන ාන  අතර  ායාපෘති ස්ථාන   පිලිේාලින් ළම මාර්  ාෑට  සිට 

කිේෑි ක්ටර් 13  ා කිේෑික්ටර් 8.6 වන දුරින් පිහිටා ඇත. ේම  දැරණි  ෑ න  ර ට පිවිේසන  මාර්    
ේී. පූජනී  සමන්  ේශාාෑේේ  එේබෞශධ් න්ේේ  පූජනී  ේදවි න් ා න්ේස  න මකේේ  ඓති ාසික 
සිශධ්සථ්ාන  කි   සිට කිේෑික්ටර් 9 වන පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. අවිස්සාේීල්ේල් සිට පැමිේන න  බැතිමතුන් 
ේමම මාර්    ාන්දන ා ස්ථාන  ට පිවිසීම සඳ ා භාවිතා  කරන  අතර ේදවි න් ේානුේාන්  ාාර්ෂික 
ේපර ැරවන ද පාත්ානු ෑබින. න ා   ාම් අාම කිරීේම්  කටයුතු මගින්  මාර්  තදබද  න ැාත්වීම ස  මාර්  
සම්බන්ධ්තාා  පුරාාටම මගීන්ේේ කරවනෂාා ාැඩි කරනු ඇත. ළේස ම, ේමමගින් ේදහිඕවිට ස  

දැරණි  ෑ  න  ප්රේශයාෑ ජන තාාේේ ේත් කර්මාන්ත , කර්ථික ේභි , කර්ථික ක්රි ාකාරකම් ස  
අේන කුත් ජීාන  මාර්  සඳ ා සිදු කරනු ෑබන  ක්රි ාකාරකම් ේකේරහි වියාෑ ායේ න්  ප්රතිෑාභ ෑැේබනු 
ඇත. අාදාන ම් නිේාස් සුරවනෂිත ානු ඇත.අන ා තේේ ඒ මාර් ේේ සිදුාන   ානි සඳ ා  අලුත්ාැඩි ා කිරීමට  
කඩින ම් පිළි ම් ේ දවීේමන් වි දම අාම කර  ත  ැකි . 
 

8.2 අහි කර  ලපෑම් 
 

අාම කිරීේම්  කටයුතු  බෑවුම අස්ථාාර වීේමන් දැන ටමත් තර්ජන  වනා  ඇති ප්රේශය ට පමණවන සීමා වී 
ඇත. ළබැවින් අහිතකර  බෑපෑම් ේබේ වින් ළම ප්රේශය ට පමණවන   ා   ඉදිකිරීම් කාෑ ට පමණවන  සීමා 
ේී. 
 

8.2.1 ඉඩම් සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට ඇි ප්රදේය මාර්ග අවහිර වීම. 
 

අාම කිරීේම් කටයුතු ාෑ ඒ  මාර් ේේ පාතින  අිකක අස්ථිර වීම් ේකේරහි අාධ්ාන   ේ ොුහ කරින. ේමම 

ප්රේශය  දැන ටමත් ප ත් බිම්ාෑ පාතින  කුඩා බිම් කැබැල්ෑවන බැවින්, ඉඩම් පරි රණ  අහිමිවීම නිසා  

ඉඩම් හිමි ාට කිසිදු බෑපෑමවන සිදු ේන ොානු ඇත. ඊට ප්රතිවිරුශධ්ා, ඉ ෑ බෑවුම්  ප්රේශයේේ සිදු ේකේරන  
අාම කිරීේම්  කටයුතු මගින් ඉඩම්ාෑ ස්ථාාරත්ා  ාැඩි ාන  අතර අන ා ත න ා   ාම් ාලින් ඉඩම කරවනෂා 
ේී. 
 

8.2.2 යාක හා සතුන්ට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක  ලපෑම්  
 

ේභෞමික පරිසර පශධ්ති අාම වීම නිසා ඇති  කරන  බෑපෑම i) ේබොේ ි ායාපෘති කටයුතු දැන ටමත් න ා  

 ාමට ෑවන වූ  ේ ි තර්ත ත  බෑවුම් මත සිදු ානු ඇත. ii  ායාපෘති ප්රේශය  තුෑ ාාර්ෂික ායේ න් ේභි  
ා ා ේන ොකරින. iii) ායාපෘති  මගින් බෑපෑම් සිදු ාන  ප්රේශය  තුළ ාන ාන්තර /ඉ ළ ජජා 

විවිධ්ත්ා කින් යුතු ේ ි සශේී ඒ පරිසර පශධ්ති ේන ොමැත. iv) ාාසස්ථාන  ඛණ්ඩන   අාම ේී.     

v) IUCN හි රතු දත්ත ෑැිනස්තුා  ටේත්  දුන ා ත් තර්ජන  ට ෑවන වී ඇති  ස ්කිසිාවන ළම ස්ථාන ේේ 
ේන ොමැත. 
ායාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීේම් ඒ  ස් කැපීම / කේපාදු කිරීම අායය  ාන  අතර  ළාැනි අාස්ථාාෑ  ඒ අායය  
අනුමැති  ෑබා  ත යුතු ේී. ේමම විේය ෂ න් පිළිබඳා දැනුම සහිත පාරිසරික  ා කරවනෂණ නිෑධ්ාරි 
විසින් නිසි අධීවනෂණ  ේන ොකළේ ොත් ා න ාකමින් යුතු දැා විේය ෂ න් ඉාත් වි   ැකි . 
 

8.2.3 ප්රදශයදේ ජල මාර්ග රටාවන්ට සිදුවියහැකි  ලපෑම්  
 

ායාපෘති කටයුතු ාෑ ඒ  ප්රේශයේේ කාණු පශධ්තිේේ ේාන ස්කම් සිදු ේන ොාන  න ුහත් ජෑාපා න   ාැඩිදියුණු 
කිරීම ේ  තු ේකොට ේ න  ඉ ෑ බැවුම්  ේකොටේසහි උල්පත් වි ළීම සිදුානු ඇත. ේකේස  ේාතත්, බෑපෑම් 
බෑවුම් ප්රේශය ට  පමණවන සීමාානු ඇත. 
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනදේ  ලපෑම සහ ගංගා පතුල දවනස්වීම  
 

ේමම ස්ථාන ේේ  අාම කිරීේම්  කටයුතු ාෑ ඒ ේබොේ ි දුරට ජෑාපා න  ාැඩිදියුණු කිරීම ේකේරහි 
අාධ්ාන   ේ ොුහ කරනු ඇත. ළබැවින්, ාැසි සමේේ  ඒ  ෑා බසින  ජෑ මාර්  වන ේ ි ේබිවනකු  ර ා ේ ි 
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දි කඩන    ර ා ජෑ   ෑා ළන  බාට අේේවනෂා ේකේර්. කසන්න ේේ බෑපෑමවන ේන ොාන  බැවින් ජෑජ 
පරිසර පශධ්ති අඩු ාැද ත්කමවන දරින. 

 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇිවිය හැකි  ලපෑම් 
 

ායාපෘති ස්ථාන  ට සක්පා ඇළ මාර්  ේන ොතිබීම ේ  තුේාන් සෘජු ජෑ දූෂණ  අඩු ායේ න්  සිදු ේී. 

ේකේස  ේාතත්, ාැසි සම  තුළ ඒ, ේරොන්මඩ  ,පාශශු  අශශු නිසා ාැසි  ජෑ   දූෂණ ට ෑවන වි   ැකි . 
ේදහිඕවිට ජෑ න ළ ේ ිජන ා ක්රම  එතුලුුහා  දින කට 2500 m3 ක ධ්ාරිතාා කින් යුවනත ාන  අතර, අස්ථිර 

බෑවුම් ප්රේශයේ න් කිේෑික්ටර් 1 වන පමණ දුරින් කසන විට ඇළ  ප්රේශය ට ප ළින් පිහිටා ඇත. "සීතාාක  

 ඟ" ේපිෂණ  කිරීේම් යාඛාා ාන  "කසන විට ඇළ " හි ජෑාපා න  ේද්රිණිේේ  පිහිටා ඇති ේමම අාම 

කිරීේම් ස්ථාන   පිහිටා ඇත. බෑවුම් කැණීම්ාෑ ඒ, සුන්බුන් ඉාත් කිරීම මගින් අිකක ේෑස  ේරොන්මඩ  පිටාර 
 ැලීම ස  ළම  දුෂිත ජෑ  ඇළ මාර්  ට පිවිසීේමන් ජෑ  ෑබා  න්න ා ස්ථාන ේේ ඇති උල්පත් ජෑ  

දුෂණ ට ෑවන වි   ැකි . ේකේස  ේාතත්, ජෑ  ෑබා  න්න ා  ස්ථාන   ායාපෘති ස්ථාන ේේ සිට කිේෑි 

ක්ටර් 1 වන පමණ දුරින් පිහිට ඇති අතර වි   ැකි අාදාන ම ස  විේය ෂිත අාම කිරීේම් පි ාර න් 
ජෑාපා න  රටාා ස  ඉදිකිරීම් කටයුතු ාෑ ස්ාභාා  තාදුරටත් අධීවනෂණ  කිරීම මත පදන ම් වි  යුතු . 
 

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

දලඩදරෝග ද ෝවීම  
 

ප ෑ බෑවුම් ප්රේශය  ජන ාකීර්ණ වීමත් මාර්   අසලින්ම පිහිටා  තිබීමත් නිසා ඉදිකිරීම් කාෑ  අතරතුර 
ළළිම න් ස්ථාන  ාෑ මළප  කිරීේම්  ැකි ාා අාම බැවින් ප ෑ  ශ ා ප්රේශය ට මළ  ද්රාය ුහසුවීේම් 
 ැකි ාා අාම ේී. 
 

8.2.7 පහල ගංගා ප්රදශයදේ ජලය පරිහණය කරන්නන් හට ඇිවියහැකි  ලපෑම්  
 

වනෂණික ජෑ භාවිත න් ේන ොමැති  බැවින් සිදුාන  බෑපෑම ළතරම් ාැද ත් ේන ොේී. 
 

8.2.8 ඝන අපද්රවයා  ැහැර කිරීදම්දී ඇිවන ගැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කාෑ  තුළ ඒ ඝන  අපද්රාය බැ ැර කිරීම මගින් ජෑ   ා පස දූෂණ  වි   ැකි අතර විවිධ් පරිසරී  
බෑපෑම් ඇති වි   ැක. ඉදිකිරීම් කාෑ  තුළ නිසි ඝන  අපද්රාය බැ ැර කිරීේම්  ාන්ත්රණ වන  භාවිතා 
ේන ොකළ ේ ොත් ේමම බෑපෑම ාැද ත් ේී. 
 

8.2.9 වායු දූෂණය දහේතුදවන් සිදුවන  ලපෑම් 
 

ාායු දූෂණ ට දා ක ාන  ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් ානුේේ: ායාපෘති භූමි  සැකසීම , ඩීසල් ළන්ත න් ේ ොදා 
කැනීම් කටයුතු සිදු කිරීම, ගිනි තැබීම ස  ඉදිකිරීම් ද්රාය ප්රාා න   කිරීම, ඉදිකිරීම් අතරතුර භාවිත කරන  
ස  ඉාතෑන  විෂ සහිත ද්රාය එපිපිරුම් රසා න  ද්රාය  භාවිත කිරීම් ,  ේකොන්වනරී්ට, සිේමන්ති, ලී,  ල්, ස  
සිලිකා ාැනි ද්රාය ාලින් ද අිකක ේෑද ාාදු දූෂන  ට ේ  තු ාන  දූවිලි  ා ාායු දූෂණ කාරක ඇති කරින. 
ඉදිකිරීම් මගින් ඇති ාන  ාායු දූෂණ  වි ලි කාෑගුණ න්හි ඒ  ළම ස්ථාන ේේ මගීන්ට  ා නිාැසි න්ට 
පමණවන බෑපෑම් ඇති කරින. 
 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇිවන යබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි  ලපෑම්, දහේතුදවන් දගොඩනැගිලි 

වලට හා යටි ල පහසුකම් වලට ඇි විය හැකි හානි. 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ ාලින් යබ්ද ස  කම්පන  ඇති වීම සාමාන ය තත්ත්ා කි. ායාපෘති  සථ්ාන ේේ  සිට ක්ටර් 
100 වන ඇතුෑත, නිාැසි න් සහිත  නිේාස් පාතින   බැවින් යබ්දේේ  බෑපෑම ාැද ත් ේී. ළබැවින් 
අසල්ාැසි ප්රජාාට ේමම ායාපෘති  මගින්  යබ්ද බෑපෑමවන ඇත.මාර් ේේ  පදිකිනන්ට   ා මගීන්ට  යබ්ද  

ස  කම්පන  දූෂණේ න් බෑපෑමවන ඇති කරනු ඇත. තාද, කම්පන  මගින් ඉදිකිරීම් අතරතුර ඒ ප ෑ බෑවුේම් 
පිහි  ේ ොඩන ැගිලිාෑ එනිාාස  ස්ථායීතාා ට බෑපාන  අතර බිත්ති පුපුරා  ාම සිදු ානු  ඇත. 
 

8.2.11 වැඩබිදම් දසේවකයන් හා අවට ප්රදශයවාසීන් අ ර ඇිවියහැකි දනොසන්සුන්  ත්වයන්   
 

ජන තාා ඉදිකිරීම් ස්ථාන    කසන්න ේේ ජීාත් ාන  බැවින්, ාැඩබිේම් කම්කරුාන්  ා   ම්ාාසීන් අතර 
කරවුල්  ඇති වි   ැකි . 
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8.2.12 දසේවක දන්වාසික කදවුරු සහ අදනකුත් ස්ථානීය අවයය ාවයන්. 
 

කම්කරු කඳවුරුාෑ ඝන  අපද්රාය , බැ ැර කිරීම නිසි පරිදි නිර්මාණ  කර ේන ොමැති න ම් අපද්රාය ඉාත් 
කිරීම අාට ප්රජාාට  ානි වන ානු ඇත. 
 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අතර තුර ප්රේශයාාසීන් ාැඩ බිමට ඇතු  වීම ේ  තුේාන් වවූන්ට ුහුණණ  ඒමට සිදුවි  
 ැකි අාදාන ම් තත්ා න්.  
 ෑරිමට, ේපොේෑොා වි ඒමට  ස  කැණීමට භවිතා ාන  අිකක අාදාන ම අාදාන මවන සහිත  න්ේත්රිපකරණ 
ේමම ාැඩ බිම තුෑ තිබි   ැක.ළම නිසා ේමම ාටපිටාා තුෑ  පුුණණු ශ්රම බෑකා වන සුරවනෂිතා කටයුතු 
කරනු ඇත. අන ාසර පුශ ෑිනන් ාැඩ බිමට පිවිේසන්ේන් න ම්, බර  න්ේත්රිපකරණ මගින්  දිසි 
අන තුරුාෑට ෑවනවීේම් අාදාන ම තිබි   ැකි . 
 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ දවනත් අනතුරුදායක ද්රවය  
 

අාදාන ම් සහිත බෑවුේම්  වියාෑ  ෑවන ේන ොමැති නිසා පාෂාණ පිපිරුම ඉස්මතු ේන ොානු ඇත. 
 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු හා මහජන ආරක්ෂාව :මාර්ගය භාවි ා කරන මගීන්ට ඇි අවධානම. 
 

ඉදි කිරීම් අදි ර තුළ ඒ  න්ත්ර , බුල්ේඩිසර් , ට්රවන රථ කදි  මාර් ේේ  මන් කරනු ෑබින . බෑවුම මත සීමිත 

ඉඩකඩවන තුෑ බර  න්ේත්රිපකරණ , ට්රවන රථ  ා බුල්ේඩිසර් කදි  භාවිතා  කරනු ෑබන  අතර වවුන්ේේ 
ජීවිත ේකේරහි දැඩි අාදාන ම් තත්ා න්  මතු වි   ැක. මාර් ේේ න ැේඟන හිර පැත්ේත් තියුණු ාශගුාවන 
පැාීනම නිසා ාශගුා තුලින්  අිකක ේී ේ න්  මන් කරන  ාා න  ේබොේ ි දුර අාම කිරීේම් කටයුතු 
දර්යන   ේන ොවීම ේ  තුේාන් අන තුරු සිදු වීේම්  අාදාන ම ඉතා ඉ ළ  . 

 

8.2.16  වයාපති කාල සීමාව තුල දසේවක ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුාන් ඇඳ ාැටීම තුලින්  අාදාන මට නිරාාරණ  වි   ැකි . බෑවුම න ා   ාමට ෑවන  වුාේ ොත් 
මාරාන්තික තුාාෑ සිදුවි   ැකි  අතර  ාැසි සමේේ ඒ බෑවුම අසථ්ාාර වීේම් අාධ්ාන ම ාැඩිේී. ේමම 
අාදාන ම ේබේ වින් ාැද ත් ාන  අතර බර ඉදි කිරීේම්  ාන්ත්රණ  සීමිත ාැඩ අාකාය ක  ඒ භාවිතා කරනු 
ෑබින. ාා න  මගින් ඇති අාදාන ම  ා ඉදිකිරීේම්  ාන්ත්රණ මගින් සිදු ාන  මාර්  අන තුරු ේමම සථ්ාන ේේ ඒ 
සැෑකි  යුතු ේී. ේකොන්ත්රාත්කරුාන් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳ ා බාෑා ස්කාර කම්කරුාන් එළමිනන්  
ේ දවීේමන්, වීන ට බරපතෑ අන තුරු  ා තුාාෑ සිදුවීේම් අාදාන මවන ඇත. 

9. මහජන ාව, අදනකුත් පාර්ෂවකරුවන් දවනුදවන් පවත්වා ඇි දහෝ පැවැත්වීමට නියමි  උපදශයන 

දසේවාවන්. 
 

අාදාන ම් සහිත නිේාස් හි  ළවන පවුෑවන සඳ ා එඩබ්. ක. අත ත් කුමාර ම තා  ේමම ායාපෘති කටයුතු ාෑ ඒ  

උපේදස් ෑබා  ඒ ඇත. වුණන් ේාන ත් තැන කට මාරු කිරීම වවුන්ේේ රැකි ා කටයුතු , පාසැල් ස  අේන කුත් 

ජීාේන ිපා  ක්රි ාකාරකම් ේකේරහි බෑපානු ඇත. ළබැවින්, වවුන් ඉාත් කිරීම සම්බන්ධ්ේ න් ළකඟ 
ේන ොවී . තාද වවුන් විසින් ප්රකාය කර සි ේේ ඉදිකරන  ෑද නිාස වියාෑ කේ ිජන  වන සහිතා 

ඉදිේකේරන  බාත්, ළම නිසා නිාස සම්පූර්ණේ න්ම අත් ැර දැමි  ේන ො ැකි බාත් . ාැසි 
කාෑාකාානුේී ඒ නිාාස ාෑ ඇතුළත කිසිේාවන ේන ොසි  පවුල්ාෑට ඉ ෑ  අාදාන මවන ඇති වී ේන ොමැති 
බා වවුුණ පාසති. නිාැසි න් විසින්  ඉදිකිරීම් කාෑ  තුළ ඒ ායාපෘති ට පූර්ණ ස ේ ි   ෑබා ේදන  ෑ ඒ. 
අාම කිරීේම් කටයුතු ාලින් පසුා  ළම නිේාස්ාෑ දි ටම ජීාත් වි   ැකි දැින දැන   ැනීමට වවුන්ට අායය  
වි . 

9.1 අදාල පාර්ෂවකරුවන් සමග පැවි උපදශයන දසේවාවන් වලදී ඇි වූ එකඟ ාවයන් හා නිර්දශයයන් 

දයොමුව (ඇමුණුම II: ආපදා  ත්ත්වදේ ස්වභාවය හා උපදශයන අවස්ථා) 

10. විදයේෂි  පාරිසරික හා සමාජීය  ලපෑම්: ජාික දගොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානදේ විදයේෂි  

ක්රියාමාර්ග දහෝ මැදිහත්වීම් අවයය වන සමාජ  පාරිසරික  ලපෑම් දහෝ අවදානම් ඇිවන අංයයන් 
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10.1 ජලය දහෝ ද ත් බිම් සඳහා වන  ලපෑම් (ඇල මාර්ග වල අපද්රවය එකතු වීදමන් සිදුවන ගැටළු). 

නායයාම් ස්ථානදේ ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුළන් දිගුකාලීන  ලපෑම් සහ වියහැකි  ලපෑම සහ 

අවදානම්  ත්ත්වය 
 

ේමම න ා  සථ්ාන   සක්පේේ ජෑ මාර්  පිහිටා ේන ොමැති නිසා ඉදිකිරීම් ේ  තුේාන්  විේය ෂ බෑපෑමවන සිදු 
ේන ොේී. 
 

10.2 ප්රවාහන හා යටි ල පහසුකම් වලට සිදුවන  ලපෑම (විදයේෂදයන්  ාවකාලිකව පිවිසුම් මාර්ග හා 

දුම්රිය මාර්ග අහිමි වීම, වාහන  ද දය) 
 

සතිේේ දින  ාෑ ඒ , කාර් ාෑ ේීෑාාට, පාසල් කාෑාෑ ඒ එඋදෑසන , දිාා කාෑ  ස  සාස  සම්පූර්ණේ න්ම 
/ අර්ධ් ේෑස පාර ාසා දැක්ම ේ  තුේාන් රථ ාා න  තදබද  ඇති ේී . ේම  පදිකිනන්ට ස  මගීන්ට 
හිරි ැර වන ානු ඇත. ේමම භූමි  න ැේ න හිර ේදසට මාර් ේේ ාන්ගුාකට   ාබදා පිහිටා තිේබ්. ළබැවින් 
මාර්  අන තුරු පිළිබඳ අාදාන ම ේමම සථ්ාන ේේ ඉතා ඉ ෑ ම්ටටමක පාීන. 
 

10.5 ඉදිකිරීම් භූමියට ආසන්නව වාසය නරන ඉහල හා මධය වයදයන් අිවිය හැකි අවධානම්  ත්ත්වයන් 

(ඉහළ  ෑවුම, පහළ  ෑවුම, පහළ ගංගා ප්රදශයය යන ආදිය) 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා ම ජන  කරවනෂාා, යබ්ද ,ාායු දුෂණ   ස  කම්පන  බෑපෑම්,ස  ේ ොඩන ැගිලිාෑ 
පැ ම් ඇති වීේම් ඉ ළ අාධ්ාන මවන පාීන. 
 

10.6 නැව  ප්රිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදශයය තුල පිහිටා ඇි වයාපාර, කතෂිකාර්මික බිම් සහ අදනක් 

ස්ථාන 
 

ේමහි  ායාපාර, නිය්චිත කෘෂිකාර්මික පිළිේාත් ස  ේාන ත් ායාපෘති න ැති අතර  ායාපෘති   මගින් බෑපෑම් 
ඇති කරන  ප්රේශය  නිසා කිසිදු බෑපෑමවන න ැත. ේකේස  ේාතත් ේමම ස්ථාන   පිහිටා ඇත්ේත් දැරණි  ෑ 
- ේදහිඕවිට මාර් ේේ . ළ  ේත් ේකොළ ප්රාා න   සඳ ා වියාෑ ායේ න් ේ ොදා  නී. ළබැවින් ළවන 
මාර්  වන  ාසා දැක්ේමන්  මධ්ය ප්රමාණේේ බෑපෑමවන ඇති ානු ඇත. 
 

10.7 නාය ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටි ඇි වයාපාර, කතෂිකාර්මික බිම් සහ අදනක් ස්ථාන  
 

ේමම ප්රේශේේ ඉතා ඉවනමනින් ඉාත්කර තයුතු විේය ෂිත ායාපාර ේ ි කෘෂිකාර්මික බිම් ේන ොමති බැවින් 
සැෑකි  යුතු බෑපෑමවන ඇති ේන ොේී. 
 

10.8 වැඩ බිම තුලට සාමානය පුශගලයින් ඇතුළු වීදම් දහෝ එම ප්රදශයය හරහා ගමන් කිරීදම් අවය ාවය. 
 

ඉදිකිරීම් ක්රි ාාලි ඒ  බර  න්ේත්රිපකරණ , ාා න  ස  විදුලි  භාවිතා  ාන  බැවින්, අන ාසර ේෑස ඇතුලු  
ාන  පුශ ෑිනන්  ට  ඉතා ඉ ෑ අාදාන මවන ඇත. 
 

10.9 දසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළි ඳ ගැටළු - දකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා සම්ම  ගිවිසුම් ඉක්මවා යන 

විදයේෂි  H & S (දසෞඛය හා සුරක්ෂි  ා) ක්රමදේදයන්. 
 

සිරස් අස්ථායී බෑවුේම් අාදාන මවන සහිතා ාැඩ කිරීමට ේස ාක න්ට සිදු ාන   බැවින් ේමම ස්ථාන  ට  
අදාළා ේසෞඛය   ා කරවනෂණ  ැටලු ාැද ත් ේී.  ESMF  ඒ ළාන් ේපොදු E & HS  ැට  සාකච්ඡා කර 

ඇත. ඉදිකිරීම්  ා ඉශත ේන්රු ේස ාා අායයතාා න් පිළිබඳා සවිස්තරාත්මකා  5: 2003 ා න්තිේේ ද  

කරවනෂිත උපකරණ ස  ඇඳුම්:2003  ද ාැඩ කරන  තත්ා න් ස  ප්රජා  ේසෞඛය   ා කරවනෂාා පිළිබඳා 
ෑන්සු පත්රිකාේී සඳ න් පරිදි දවනාා ඇත . 
 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ  ලහත්කාරී දලස ශ්රමය ල ා ගැනීම. 
 

ාැඩ කරන  තත්ත්ා න් ස  ප්රජා ේසෞඛය  ා කරවනෂාා චක්රේල්කේේ 2003.3 ා න්ති ට අනූා ළමා 
ශ්රම  ස  බෑ ත්කාරී ේෑස ශ්රම  ේ ොදා  ැනීම සවිස්තරාත්මකා දවනාා ඇත. 
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10.11 ජල සැපයුම සදහා  ාධා ඇිවීම 
  

ේමම සථ්ාන  ට කසන්න ේේ ාතුර මාර්  ේන ොමැති බැවින්, බෑපෑම ඉතා සු  ානු ඇත. 

11 .වයාපතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවයය වන අනුමැතීන් සහ විදරෝධ ා දනොමැි  ව 
 

11.1 වයාපතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

1. දිස්ත්රිවන ේල්කම් කාර් ාෑේේ අනුමැති  
 

දිස්ත්රිවන ේල්කම්ාර ාේේ අනුමැති  ෑබා  ැනීම සඳ ා දිස්ත්රිවන සම්බන්ධීකරණ කමිටුාට ායාපෘති 
ේ ිජන ාා ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, දිස්ත්රිවන සම්බන්ධීකරණ කමිටුාට පළාේත් ම  ඇමති ාර ා  ා 
පාර්ය්ාකරුාන්ේේ ක තන  ද ස භාගී ානු ඇත. PMU නිෑධ්ාරි ා ේමම ායාපෘති  ඉදිරිපත් කරනු ෑබන  
අතර, ායාපෘති ේතොරතුරු ස  පාරිසරික  ා සමාජයී  විවිධ්  ැටලු නිරාාරණ  කිරීම  ා  ැට  සාකච්ඡා 
කරනු ඇත. ේමම රැස්වීේමහි නිර්ේශය  ESMP ක්රි ාත්මක කිරීම සඳ ා සෑකා බෑනු ඇත. 
 

2. සැෑසුම් කමිටුේී අනුමැති  
 

ේදහිඕවිට  ප්රාේශය    සභාේාහි සැෑසුම් කමිටු විසින් ේමම ායාපෘති ට අනුමැති  ෑබා  ත යුතු . 
 

11.2 ද ෝරාගත් නනායයෑම් සිදුවූ ස්ථානදේ වයාපතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වතු සමාගම් ඉඩම් 

හිමියන්දගන් අනුමැිය ල ා ගැනීම 
 

අදාෑ ක තන   ාන  මාර්  සශාර්ධ්න  අිකකාරි  අදාෑ ස්ථාන ේේ ායාපෘති කටයුතු ාෑ ඒ   වුල්කරුාකු 
ායේ න් කටයුතු කරින. ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන   ස  මාර්  සශාර්ධ්න  අිකකාරි  අතර 
ඉඩමට පිවිසීමට , ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම, ද්රාය  ඉාත් කිරීමට  එ ස්, පස්, පාෂාණ  ා  ල් බිම් , ඉදි 
කිරීම් ාු  න් ස  ේමේ යුම්  ා න ඩත්තු කටයුතු දි ටම කරේ න   ාම සඳ ා අායය ගිවිසුම් ඇති 
කරේ න  පාීන . 
 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව 

මගින් අනුමැිය ල ා ගැනීම. 
 

i. පරිසර අිකකාරි , ාන  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා, ාන ජීවී සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා අනුමත 

කිරීම. 

ii. ායාපෘති භූමි  පරිසර ට සශේී ඒ කෑාප ාෑ   පිහිටා ඇති බැවින් පරිසර අිකකාරිේේ අනුමැති  අායය 

ේී. එක්රි ාප පා   සඳ ා ඇුහණුම IV බෑන්න .  

iii. ායාපෘති ස්ථාන   රවනෂිත ාන ාන්තර ට ඇතුෑත් ේන ොාන  බැවින් ාන  සශරවනෂණ 

ේදපාර්තේම්න්තුේී ාන ජීවි සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේී අනුමැති  අායය ේන ොේී. ේකේස  වුාද ාන  

සත්ා  ා ාෘවනෂෑතා කරවනෂක කඥාපන ත  ටේත් කරවනෂා ාන   ස ්කපා  ැරීම සඳ ා ාන  සශරවනෂණ 

ේදපාර්තේම්න්තුේී අනුමැති  අායය ේී. 

11.4 දවනත් අනුමැතීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ  ා ඛනිජම  සුන්බුන් ප්රාා න    ා බැ ැර කිරීම සඳ ා  ප්රාේශය    භූ විදයා සක්වනෂණ 

 ා පතල් කාර් ශයේේ අනුමැති  ෑබා  ත යුතු . 

ii. ද්රාය ඉාත් කිරීම සඳ ා අනුමැති  - භූ විදයා  ා පතල් කාර් ශයේේ අනුමැති  එඅායය ාන්ේන් න ම් 

පමණි . 

iii. අපද්රාය  ා යාක ේකොටස් බැ ැර කිරීම සඳ ා පාලින්ද නුාර  ප්රාේශය    සභාේී අනුමැති  ෑබා 

 ත යුතු . 

iv. පාෂාණ පිපිරවීම සඳ ා අායය ස්ථාන  සඳ ා කරවනෂක අමාතයාශයේේ දිස්ත්රිවන කාර් ාෑේ න්  

ප්රාේශය    ේල්කම්  ර ා අනුමැති  ෑබා  ත යුතු . 

v.      ස්ථාන ේේ ේමේ යුම් කටයුතු සඳ ා විදුලි සැපයුම ෑබා  ැනීමට ෑශකා විදුලිබෑ මණ්ඩෑේේ 

ප්රාේශය   කාර් ාෑේ න් අනුමත කිරීම අායය ේී 
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11.5 පුශගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්දගන් අනුමැිය ගැනීම / විදරෝධ ා දනොමැි  ව/ නී යානුලවලව  ැඳුණු 

එකඟ ාවයන්. 
 

ඉඩම් හිමි න් ස  ායාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීේම් අිකකාරි  අතර ාු  න් ඉාත් , භූමි ට පිවිසීම, ඉදිකිරීම් 

ාැඩ ස  දිගුකාලීන  න ඩත්තු කටයුතු ාෑ ේ  ඒම සඳ ා කිරීමට කිසිදු විේරිධ් වන ේන ොතිේබන  බාට 

නිතයානුකුෑා  බැඳී ඇති ගිවිසුමවන අත්සන් කිරීම සිදු කරනු ෑබින  . ඉඩම් හිමි ාට ාු    තුලින්  ා න ා 

භාණ්ඩ වන ෑබා  ැනීම සඳ ා ේකොන්ත්රාත්කරු  විසින් ප සුකම් ෑබා දි  යුතු . ායාපෘති  විසින් ාු    

ඉාත් කිරීේම් පිරිාැ  දරින. 

අනුමැති  ෑබා  ැනීම සඳ ා නි මිත කාෑ සට න  1 ාගුේී දවනාා ඇත. 

 

12. පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

විේය ෂේ න් අශය 8 ස  10 හි  ඳුන ා ත  ැකි බෑපෑම්  ා අාදාන ම් කළමන ාකරණ  කිරීම ස  අාම 
කිරීමට  ත  ැකි ක්රි ාමාර් . ේම  ESMP හි විේය ෂිත නිර්ේශය  ා අායයතාාන් තුෑ ඇතුෑත් ානු ඇත. 
 

12.1 නැව  පදිංචි කිරීදම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ේමම සථ්ාන    තුළ ායාපෘති   මත පදන ම් වූ න ැාත පදිශචි කිරීම් ේන ොමැත. අාදාන ම් කළාපේේ ාාස  
කර නිාැසි න්ට  ඉාත් කර  ැනීමට උපේදස්  ඒ ඇති න ුහත් ළම ස්ථාන ේේම දි ටම ත ාත් වී ඇත . බර 
 න්ේත්රිපකරණ  මගින් ඇතිාන  භූමි කම්පන   ේ  තුේාන් ායාපෘති ක්රි ාාලිේේ ඒ නිාාසාෑට ාු ාත්මක 
 ානි ඇති වීේම්  ම් කකාර ක බෑපෑම් ඇති වි   ැකි . එායාපෘති  ේ  තුේාන් ාු ාත්මක ායේ න් 

ාගුා 1: අනුමැීනන් ෑබා  ැනීම සඳ ා නි මිත කාෑ නි ම  

 

අනුමත කිරීම මාස  1 මාස  2 

සති  
1  

සති  
2 

සති  
3 

සති  
4 

සති  
1 

සති  
2 

සති  
3 

සති  
4 

වයාපති ක්රියාත්මක කිරීම 

දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාලදයන් 
අනුමැිය 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ායාපෘති සාකච්ඡාා 

අද ස්ාෑට ප්රතිචාර දැවනවීම 

අනුමත කිරීම 

        

සැලසුම් කමිටුදේ අනුමැිය 

අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ායාපෘති සාකච්ඡාා 

අද ස්ාෑට ප්රතිචාර දැවනවීම 

අනුමත කිරීම 

  

 

      

RDA සහ  CEB අනුමැිය  
අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අද ස්ාෑට ප්රතිචාර දැවනවීම 

අනුමත කිරීම 

        

දවනත් අනුමැතීන් 

GSMB 

කරවනෂක අමාතයාශය  එඅායයතාා  
අනුා  

        

පුශ ලික ඉඩම් අිනතිකරුාන්ේේ  
කැමැත්ත / විේරිධ්තා ේන ොමැති බා 

        



 

12 

 

 ානි සිදු වූාන්ට ාන්දි ේ ිජන ා ාැඩ පිළිේාළවන එ2002.2.17ේ ොුහා.  ,මාර්  ප සුකම් ස  අායයතා ෑබා 

 ඒමට ESMP ේකොන්ත්රාත්තුා  ටේත් ාැඩ පිළිේාෑවන සකස් කෑ යුතු ේී. 
 

12.2 ජන ාව ඉවත් කිරීම 
 

ායාපෘතිේේ  පාරිසරික ේසෞඛය   ා කරවනෂණ කකක  මගින් විේය ෂේ න් ාැසි සමේේ අාදාන ම් සහිත 
නිාාසාෑ සි න  නිාැසි න් නිේාස්ාෑ ාාස  ේන ොකරන  බාට ස තික වි  යුතු . ේමම ඉදිකිරීම් 
කාෑේේ ඒ  ඉදිකිරීම් ස  අාදාන ම් පිළිබඳා ප්රේශයේේ ග්රාම නිෑධ්ාරී දැනුාත් කළ යුතු අතර, ේමම පවුල් 

සඳ ා ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන ේේ ාර්ෂාපතන ේේ පූර්ා අන තුරු ඇඟවීම් දැනුම් ඒමටත්, 

ළම අාාාද න්ට ප්රතිචාර දැවනවීමට ළකඟ ාන  ේෑසත් දැනුම් දි  යුතු . 
ES ස  HS කකක  අ  පත් කාෑගුණික තත්ත්ා න් ස  ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන ේේ 

ාර්ෂාපතන  පූර්ා අන තුරු ඇ වීම් පිළිබඳ අාදිේ න් පසුාන  අතර,  දිසි අාසථ්ාාක ඒ කඩින ම් ප්රතිචාර 
දැවනවි  යුතු . 
 

12.3 හානියට පත් දභෞික වුහයන් , යටි ල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 
 

ේමම සථ්ාන   සද ා අදාළ ේන ොේී. 
 

12.4 වයාපති ක්රියාකාරකම් දහේතුදවන් දශපල / භාවි යන් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටීම 
 

අාදාන ම් සහිත නිාාසාෑ ායාපෘති  තුෑ  න්ත්ර ාෑ ක්රි ාකාරිත්ා  ේ  තුේාන්  ඉරිතැලීම් සිදු  වි   ැකි . 

ළබැවින්,  ානි  සිදු ාන  විට ාන්දි ේ වීමට විිකවිධ්ාන  සකස් කළ යුතු . 
 

12.5 පහ  සඳහන් ක්දෂේත්ර සඳහා මහජන ාව දැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය 

 

i . න ා  ෑේම් අාදාන ම  ැන  අාට ජන  ා දැනුාත් කිරීම  ා අධ්යාපන   ෑබා  ඒම . 

ii. ඉදිකිරීම් අදි ර තුළ ඇති වි   ැකි අාදාන ම පිළිබඳා ප්රජාා විේය ෂ දැනුාත් කිරීමවන සඳ ා 

අායයතාා ; ේක කාලීන  පූර්ා අන තුරු ඇ වීම් එඉාත් කිරීම්  ස  ඉදිකිරීම  ා ඉඩම් පරි රණ  
සම්බන්ධ් මිනුම්. 

 

12.6 සැලසුම් ම  පදනම් වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමදේදයන් සලකා  ැලීම. 
 

ේමම භූමි  ග්රාම සැකැස්ම තුළ ේසෞන්දර් ාත්මකා සුන්දර පරිසර හිතකාමි පරිසර වන තුළ පිහිටා ඇත. 

ළබැවින්, පරිසර හිතකාක්  ා සමාජී  ායේ න් සැෑසුම් සෑකා බැලීම නිර්ේශය කරනු ෑැේබ්. 

 

ාගුා 2 : සැෑසුම් අදි ේර් ඒ පාරිසරික  ා සමාජී   කරුණු සෑකා බැලීම. 

අශ   
ේමම ායාපෘති ප්රේශය  

සඳ ා සෑකා බැලීම සඳ ා 

නිර්ේශශිත ම්ටටම 

 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රයස්  දලස 

සැලසුම් කිරීම. 

 

ජන ාාාස ඉාත් කිරීම ස  යාක විේය ෂ න් ඉාත් කිරීම අාම කිරීම සඳ ා ාන  

ායාපෘති විේය ෂිත සැෑසුම් සැෑකිල්ෑට  ත යුතු . ාැද ත් යාක විේය ෂ 

ාෘවනෂෑතා අාරණ  සම  බැඳී ඇත්න ම්,  යාක සශරවනෂණ   සඳ ා  ප්රමාණාත් 

අාධ්ාන  වන ේ ොුහ කළ යුතු  

ඉ ළ 



 

13 

 

ii. වාසස්ථාන සම් න්ධ ා සහ සත්ත්ව මංදපත් 
ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳ ා  ේ ි ායාපෘති ට පිවිසීමට ේ ි  ැඹුරු කානු පශධ්ති 
කදි  සඳ ා ේ ි  වියාෑ ායේ න් ාන ාන්තර ේකොටස් ඉාත් කිරීම්ට 
සිදුාන්ේන් න ම් සැෑසුම් තුළ සත්ාා ාාසස්ථාන  අතර  සම්බන්ධ්තා 
ේන ොබිේදන  ේෑස  සත්ා මශේපත් ාෘවනයෑතා ීනරු කදි  ඇතුළත් වි  යුතු  
aඅතර බෑපෑම ළම ස්ථාන  ට පමණවන අදාෑ ේී. 

 

 

අාම /සාමාන ය  

iii. ජල සම්පත්  සංරක්ෂණය 

ේම ට පෘෂ්ඨ   ා උප පෘෂඨ්   න  ේදකම ජෑ  ෑබා  ැනීම අඩශගුේී. 

ෑබා ත් ජෑ  සාේේවනෂ ායේ න් ේ ොඳ තත්ත්ාේේ පාීන න ම් ේ ොඳින් 

සැෑසුම් කර ේමම ජෑ  යාක ාෑට ස  අසල්ාැසි ප්ර ජාාේේ පානී  ස  

අේන කුත් ජෑ අායයතා සඳ ා ෑබා දි  යුතු  ළේස  වුාද ප ෑ බැවුේම් 
ජන තාාේේ ජෑ අායයතා සපුරා  න්න ා ජෑ ුහෑාශ්ර ජන ාාාස ාලින් ේබොේ ි 

ඈතින් පිහිටා ඇත. 

 

අික 

iv. ජල සැපයුම අවහිර වීම්. 
ලිහිල් බෑවුේම් ඇති ජෑ  තනි පුශ ෑ ේ ි ප්රජා ජෑ සැපයුමවන ේෑස  

මූෑාශ්ර වන ේෑස ේ ොදා  න්ේන් න ම්, අාම කිරීේම් කටයුතු ේ  තුේාන් 
ජෑ තෑ ට  බෑපෑම් ඇති වි    ැකි . ළාැනි අාස්ථාාන්හි ඒ ප්රජාා සඳ ා 
විකල්ප ජෑ ප්රභා වන එතාාකාලික / ේ ි ස්ථිර  ේ ොදා ත  යුතු . 

  

අාම  

v. ස්වභාව දසෞන්දර්යාත්මකව ගැලදපන සැලසුම්  සලකා  ැලීම් 

ේසෞන්දර් ාත්මක සශේී ඒ පරිසර නිර්මාණේේ ඒ ස්ාභාවික පරිසර   ා 

සශකෑණ  ාන  ළේමන්ම දෘයය අාම ාන  ේෑස ාය  න් සැෑසුම් කිරීමට 

සැෑකිලිමත් වි  යුතු . ක සඳ ා සුදුසු ස්ථායී ාය  න් නිර්මාණ  කිරීම සඳ ා 

භූ දර්යන   ෘ  නිර්මාණ ශිල්පීන්ේේ ේස ා  ාැද ත් ේී. 

 

ඉ ෑ බෑවුම සඳ ා 

අිකක ේී  

vi. හරි  පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා  ැලීම 

පරිසර හිතකාමි සශේී ඒ ාාසස්ථාන ාෑ කපදා අාම කිරීම් ේබොේ ොම වන සිදු 

කරනු ෑබන  බැවින්, පරිසර හිතකාක්  රිත  සැලසුම් ගැන සැෑකිලිමත් විම 

ාඩාත් උචිත . උදා රණ වන ේෑස: ඛාදන   පාෑන   සඳ ා ේශය   ාෘවනෂෑතා 

විේය ෂ භාවිතා කිරීම, පරිසරේේ විවිධ්ත්ා  පාත්ාා  ැනීමට විේය ෂ යාක 

සශේ ිජන  න් ේ ොදා  ැනීම. කක්ර මණය ලී යාක විේය ෂ න් ේ ොදා  

දනොගැනීම. 

 

 

ඉ ෑ බෑවුම සඳ ා 

අිකක ේී 

vii. දසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා  ආරක්ෂාව 

  ඉදිකිරීම් අදි ර තුළ ඒ න ා  ෑම් සක්රී  වීම සිදු වි   ැකි අතර කම්කරුාන්ට ස  

මගීන්ට අන්තරාකාරී වි   ැකි . ළබැවින්   ට්ටු, කරවනෂිත දැල් ාැනි සැෑසුම් 

කළ කරවනෂණ  ක්ර ම සැෑකිල්ෑට  ත යුතු . 

 

 

අික 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන්   
ජෑ අපා න  කළමන ාකරණ  තුෑ ඒ, ජෑ  ේබිවනකු  ර ා අසළ ප්රාා ාෑට 
ේ න   නු ෑැේබ්. ාැසි කාෑාෑ ඒ ේමම ජෑාපා න ේ හි  ගලා එදම් දේගය 

සැෑකි  යුතු ේෑස ඉ ළ යා   ැකි අතර ේමමගින් ඇළ පතුෑ ස  ඉවුරු ඛාදන   

වි   ැක. ළබැවින් සැලසුම් කිරීේම් ඒ අිකක ජෑධ්ාරාාන් ස්ාභාවික ජෑ මාර්  
ාෑට ේී ේ න්  ෑා ාම අාම කිරීම සඳ ා බාධ්ක න් ප්රමාණාත් ේෑස 
ේ ොදා  ැනීමට සැෑකිලිමත් වි  යුතු . ායාපෘති ප්රේශය  කසන්න ේේ ඇෑ 
මාර්  ස  ේබිවනකු තිේබ් න ම් ඉ ත කරුණු ේමම සැෑැසේ්මහි අඩශගු අශ  වන 
වි  යුතු . 

 

 

 

ප්රාේශය   ජෑාපා න  

ජාෑ ඇ යීම මගින් 

ීනරණ  කළ යුතු  

ix. අවම පසු නඩත්තු කිරීම්  හා දමදහයුම් සැළසුම් කිරීම 

 ානි  අාම කිරීේම් කාර්ේේ ඒ  ජෑාපා න  කළමණාකරණ  සඳ ා ගුරුත්ා 
කාණු ාැනි අක්රි  ශිල්ප ක්රම එඅමතර යවනති ප්රබා වන අායය ේන ොාන    සෑකා 
බැලි  යුතු . කාණු ඇහිරී  ාම ාළවනාා  ැනීම සඳ ා නිාැරදි පිනේප විෂක්ම්භ , 
සිදුරු ාෑ  විෂක්ම්භ ස  ඇතිරීේම් කන ති  නිාැරදිා සෑකා බැලි  යුතු . කානු 

 

 

 

අික  
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ජෑ  ස්ාාභාවික ද රාාන්ට ළකතු කරවීමට අේේවනෂා කරන්ේන් න ම්, ඛාදන  ට 
වේරොත්තු ේදන , ේරොන් මඩ රදාා  ැනීේම් පශධ්ති ක ඒ ේන ොේ වන න ඩත්තු ාු  
සැෑසුම් කළ යුතු . 
අිකක කාෑපරිච්ේේද වන තුෑ ේශය   කාෑගුණික තත්ත්ා න්ට වේරොත්තු ේදන  

පරිදි ාු  න් සඳ ා භාවිතා කරන  ද්රාය ප්රේීයේමන් ේතිරා  ත යුතු . ාාේන් 

ාූ  න් භාවිතා කිරීේම් ඒ  විේය ෂේ න් විඛාදන  ාැෑකීේම් තාවනෂණික ක්රම 

සැෑසුම් කළ යුතු අතර සියුම් ේරොන්මඩ උප න ළ මාර්  ාෑට කාන්දු වීම 

ාැළැවනවීමට පි ාර  ත යුතු . 

  

 

12.7 ඉදිකිරීම් අදියර අ රතුර   ලපෑම් අවම කිරීම 

 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර  ළ දකොන් ාත්කරුවන්දේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුලවල 
වීම සඳහා වන ප්රමිතීන් 

 

පාරිසරික ස  සමාජී  බෑපෑම් අාම කිරීම  ා කළමන ාකරණ  කිරීම සඳ ා ාන  ක්රි ාමාර්  
සාමාන යේ න් සි ලු න ා  ාම් අාම කිරීේම් ස්ථාන  සඳ ා ේපොදු ේී. ේමම බෑපෑම් ේබොේ ි දුරට 
ඉදිකිරීේම් කටයුතු ාෑ ක්රි ාකාරිත්ා ට ේ  තු ේී. ළබැවින් ඉදිකිරීේම් ඒ ාන  බෑපෑම අාම කිරීම  
ේකොන්ත්රාත්කරුේේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදි ේර් ඒ ේකොත්රාත්කරුාන්ේේ ෑශසු පත්රිකාේී ඇතුෑත් කර 
ඇති පාරිසරික ස  සමාජ ස  ේසෞඛය  ස  කරවනෂණ (ES & HS) කළමන ාකරණ ට අනුලවෑා 
ේකොත්රාත්කරුාන්ේේ අායයතාා  ේකේස  වි  යුතුද  න්න  පිළිබඳා ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ 
සශවිධ්ාන   විසින් සකස් කර ඇත. ේමම ේකොටස සඳ ා අදාළ අශයාෑ ගුණාත්මක බා දැවනේාන  ප්රධ්ාන  
ේකොටස් ප ත දවනාා ඇත.( ාගුා 3). විස්තර සඳ ා, ESMP ඉදිකිරීම් ේකොත්රාත්කරුාන් සඳ ා ේ ොුහ කළ 
යුතු . 
. 

ාගුා 3: ES & HS සමඟ අනුලවෑ වීම සඳ ා ේකොත්රාත්කරුේේ අායයතාා 

දයොමු අංකය: පාරිසරික 

සමාජ කළමන ාකරණ 

සැෑැස්මට අනුා  
ඉඳිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරුවන්දේ 

වගකීම  

අයි මය අදාල වයාපතියට 

2002.  පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ාැඩ බිම තුෑ  බඩා කිරීම  අියයින්ම වැදගත්(මාර්  ේාන් 
කිරීම) 

2002.2 2) යබ්ද  ා කම්පන  අියයින්ම වැදගත්( නිාාස  ) 

2002.2 3) ේ ොඩන ැගිලි ඉරි තැලීම්  ා  ානි සිදුවීම  අියයින්ම වැදගත්( නිාාස  ) 

2002.2 4) අපද්රාය බැ ැර කිරීම අදාළ 

2002.2 5) කසළ බැ ැර කිරීම අියයින්ම වැදගත් (මාර්  ේාන් 
කිරීම) 

2002.2 6) දූවිලි පාෑන   අියයින්ම වැදගත් (මගින් / 

පදිකිනන් / නිාාස ) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රාය  ා අපද්රාය අපද්රාය 
ප්රාා න  කිරීම 

අදාළ 

2002.2 8) ජෑ  අදාළ 

2002.2 9) යාක  ා සත්ා විේය ෂ අදාළ 

2002.2 10) ේභෞතික  ා සශස්කෘතික සම්පත් අදාළ ේන ොේී 

2002.2 11) පාශශු ඛාදන   අදාළ 

2002.2 12) පාශශු දූෂණ  අදාළ 

2002.2 13) Borrowing Earth  අදාළ 

2002.2 14)  ල්ාෑ ේමේ යුම් අදාළ ේන ොේී 



 

15 

 

2002.2 15) ාා න  ස   න්ේත්රිපකරණ න ඩත්තුා 
එදූෂණ   

අදාළ 

2002.2 16) මහජන ාවට  ාධා කිරීම අියයින්ම වැදගත් (අාට ප්රජාා  

2002.2 17) උපදයෝගි ා දසේවා සහ මාර්ගදේ ඇි 

පහසුකම් 
අියයින්ම වැදගත් (මාර්  / නිාාස 
/ ප්රජා ජෑ සම්පාදන  ) 

2002.2 18) දතෂ්ය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම අියයින්ම වැදගත් 

(ේසෞන්දර් ාත්මක සශේී ඒ මාර්  
ේකොටස) 

2002-5. පාරිසරික 
අධීවනෂණ  

මූලික සක්වනෂණ එාාත , ජෑ , යබ්ද, 
කම්පන , ඉරි තැලීම් සක්වනෂණ  

වයාපති විේය ෂිත නිරීවනෂණ 
සැෑැස්මවන ේ ොුහ කරන්න   

මූලික සක්වනෂණ එාාත , ජෑ , යබ්ද, 
කම්පන , ඉරි තැලීම් සක්වනෂණ  

වයාපති විේය ෂිත නිරීවනෂණ 
සැෑැස්මවන ේ ොුහ කරන්න  

ඉදි කිරීම් අතරතුර සක්වනෂණ එාාත , 
ජෑ , යබ්ද, කම්පන , ඉරි තැලීම් සක්වනෂණ  

විකල්ප කි 

ාැඩබිේම්  ේමේ යුම් කාෑ  තුෑ 
සක්වනෂණ 

අදාළ 

2003. වැඩ දකොන්දශසි සහ ප්රජා දසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරවනෂිත සශවිධ්ාන   ස  සන්නිේීදන   අියයින්ම වැදගත් (අන ාරවනෂිත 
බෑවුම් / මගීන් / බර 

 න්ේත්රිපකරණ)  

2003.3 ළමා ශ්රම   ා බෑකිරීම අදාළ 

2003.4 කරවනෂක ාාර්තා ස  අන තුරු පිළිබඳ 
දැනුම්  ඒම 

අියයින්ම වැදගත් 

2003.5 කරවනෂක උපකරණ ස  ඇඳුම් පැළඳුම් අියයින්ම වැදගත් 

2003.6 කරවනෂාා පරීවනෂා කිරීම අියයින්ම වැදගත් 

2003.7 ප්රථමාධ්ාර ප සුකම් අියයින්ම වැදගත් 

2003.8 ේසෞඛය  ා කරවනෂාා පිළිබඳ ේතොරතුරු 
ස  පුුණණුා 

අියයින්ම වැදගත් 

2003.9  න්ේත්රිපකරණ ස  සුදුසුකම් ෑත් 
පුශ ෑ න් 

අදාළ 

අදාළ: ේමම ා න්ති  ඕන ෑම ායාපෘති ස්ථාන  කට අදාළ ේපොදු ළකවන ේෑස ායාපෘති ස්ථාන  අදාළ ේී 
අියයින්ම වැදගත්: ESMP අදාෑා ළම ස්ථාන  ට නියච්ිතාම ක්රි ාත්මක ාන  පරිදි පාරිසරික ක්රමේීද න් සකස් 
කිරීම සඳ ා ේකොන්ත්රාත්කරු විේය ෂ අාධ්ාන   ේ ොුහ කළ යුතු . 
ඇ ැම් විට අදාල දේ: ායාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීේම් ඒ අදාළ ායෘපෘති ස්ථාන  ට පිවිේසන  විට ේමම ESMP 
ක්රි ාත්මක කරනු ෑැේබ් 
අදාළ දනොදේ: ේතොරතුරු අන ාාරණ  වූ ේකොන්ේශසි  ටේත් ේමම ායාපෘති ස්ථාන  ට අදාළ වි  ේන ො ැක 
විකල්ප: අායය ාන්ේන් න ම් පමණි 
ස්ථානීය විදයේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: ේකොන්ත්රාත්කරුාන් විසින් සඳ න් කර ඇති අධීවනෂණ අායයතා ාෑට 
අමතරා ස්ථානීය විේය ෂිත නිරීවනෂණ සැෑැස්ේමහි සඳ න් පරිදි ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් අධීවනෂණ  කිරීම සඳ ා 
බැඳී සිටී. 
දයොමු කිරීම: ේකොන්ත්රාත්කරුාන් ESMP ක්රි ාත්මක කිරීම සඳ ා බැ ඒ සිටී. 

 

12.7.2 ස්ථානීය හානි අවම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාෑ  තුළ ායාපෘති  ක්රි ාත්මක කිරීමට අේේවනෂිත ස්ථාන ේේ  විේය ෂිත අාම කිරීේම් 
පි ාර න් ප ත සඳ න් පරිදි ේී. 
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ාගුා 4: ස්ථානී  ES & HS අාම කිරීම සඳ ා  නුෑබන  පි ාර 

 
      ානි අාම කිරීේම් අිනතම   

ායාපෘති ක්රි ාත්මක 
කිරීේම් අදි ර 

ා කීම්  

i. ඉදි කිරීම් අදියර තුළ ඛාදනදයන්සිදුවන  ලපෑම අවම කිරීම 
ාැසි කාෑ  තුළ ඒ ායාපෘති ස්ථාන   බෑවුම් සකස ්කිරිම සුන්බුන් ඉාත් 
කිරීම ක ඒ කාර්  න් සිදු ේන ොකිරීමට නිර්ේශය කර ඇත. ළම නිසා 
ාැසි කාෑ ට ේපර වි ළි කාෑගුණික තත්ත්ා ක  ඒ සිදුකළ  ැකි 
උපරිම   න ා  ාම  අාම කිරීේම් ායාපෘති  තුළ ක්රි ාකාරී ේෑස 
කටයුතු කිරීම අනිාාර්  ේී. ළේමන්ම ාැසි කාෑ  තුළ ඉ ළ බෑවුේම්  
කිසිදු ක්රි ාකාරකමවන සිදුේන ොකිරීමට නිර්ේශයකර ඇත. ේම  
සැෑසුම් අදි ේර්  ඒ සෑකා බැලි  යුතු .ප ළ බෑවුේම් ඇති ඇෑ 
මාර්  ට ඉාත දමන  ේරොන්මඩ ඉාත් ළකතු වීම ාැෑැවනවීමටත් 
පාෑන   කිරීමටත් ක්රමේීද සකස්කෑ යුතු . 

ස්ථාන සකස් කිරීම 

සහ ඉදිකිරීම 
ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

ii . ඉදිකිරීම් අපද්රවය  ැහැර කිරීම 

ඉදිකිරීම් කසළ බැ ැර කිරීම සම්බන්ධ්ේ න් ේකොන්ත්රාත්කරු  
විේය ෂ අාධ්ාන   ේ ොුහ කළ යුතු  ළාැනි අපද්රාය ජන න   කළ 
ේ ොත්  කාා ායාපෘති කළමන ාකරණ කකක  විසින් අනුමත 
ක්රමේීද කට අනුා ේසිදා  ාමට ඉඩ ේන ො ඒ  බඩා ේකොට තැබි  

යුතු . ඉදිකිරීම් අපද්රාය මාර් ේේ බැ ැර ේන ොකළ යුතු  . 
 

ස්ථාන සකස් කිරීම 

සහ ඉදිකිරීම 
ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

iii.  දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  
අිකක දූවිලි උත්පාදන   ාන  ක්රි ාකාරකම්කම් ඉතා සැෑකිල්ේෑන් 
කළ යුතු අතර ළාන් අාස්ථාාෑ ඒ ප්රමාණාත් ේෑස ජෑ  ේ  ඒමවන 
මගින් දූවිලි පාෑන  ට නිර්ේශය කර ඇත. 

ස්ථාන සකස් කිරීම 

සහ ඉදිකිරීම 
ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

iv . යබ්දය සහ කම්පන පාලනය කිරීම 

නිවාස අවදානම් සහි  අවපා දේ පවින  ැවින් , මධයම  

පරිසර අධිකාරිදේ නිර්දශශි  පරාමිතීන්ට අනුලවලව භූමිය 

කම්පනය කිරීම සඳහා ක්රියාකාරකම් සිදු කළ යුතුය. 

වයාපතියට දපර අ තුරදී සහ  අවසන් වීදමන් පසු, ඉරි ැලීම්  

සමීක්ෂණ දමම සථ්ානය දව  නිර්දශය කරනු ලැදබ් 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

v . ඉදි කිරීම සඳහා අවයය ජලය ල ාගැනීම 

ඉදිකිරීම් සඳ ා ජෑ  ෑබා  ත යුත්ේත් අනුමත ස්ථාන  ාලින් 
පමණි 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

vi . ප්රවාහන හා යටි ල පහසුකම් සඳහා සිදුවන  ලපෑම් 

(විදයේෂදයන්  ාවකාලික මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග භාවි  

කිරීමට දනොහැකි  වීම, රථවාහන  ද දය පිළි ඳ අවදානම) 
ඉදි කිරීේම් අදි ේර්  ඒ රථාා න  පාෑන   කළ යුතු . මාර්  ට 
 ාබද ාන්ගුේී  කරවනෂක අන තුරු ඇඟවීේම් සශඥා සහිත ස  

ස්ථිර පුුණණුා ෑැබූ ුහරකරුාන් , බෑවුේම් අාදාන ම ස  මාර්  
බාධ්ක දැනුම් ඒේම් සෑකුණු ේපන්නුම් කරන   ඒේතිමත් සශඥා 
පුාරු රාත්රී  ෑාම්පු ක ඒ ලුුණඬු සශඥා පුාරු ේමම සථ්ාන   තුළ 
දැඩි ේෑස නිර්ේශය  කරනු ෑැේබ්. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 
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vii . දසෞඛය  හා ආරක්ෂාව පිළි ධ ගැටළු සදහා වන 

ප්රමුඛත්වය  
වයාපති කාෑ  අතරතුර ඒ ේස ාකිනන් අික  අාදාන ම් 
තත්ත්ා වන සහිතා ාැඩ කළ යුතු බැවින් ළම තත්ත්ා  
ාෑවනාා  ැනීමට    ESMP ා කීම් මත ේකොන්ත්රාත්කරුට 
නිර්ේශශිත අශය 2003  ටේත් " ප්රජා ේසෞඛය  ා කරවනෂාා  ා 
ේස ාා ේකොන්ේශසි" ඉතා  සැෑකිලිමත්ා  ා  මන ා 
කළමණාකාරීත්ා කින් යුතුා කරවනෂිත අධීවනෂණ 
පශධ්ති වන මත පාත්ාාේ න   ා යුතු . 

i . ාැසි සමේේ අස්ථාාර බෑවුම් මත ාැඩ් කිරීම් ඉතා අාදාන ම් 

බැවින් ාැසි කාෑේේ වයාපති කටයුතු සිදු සිදු කිරීම අත්හිටුවීම්ට 
වීමට කටයුතු කළ යුතු . 

ii. කම්කරුාන්ේේ  ා ප්රජාාේේ කරවනෂාා සඳ ා උසස් තත්ාේේ 
අන තුරු ඇඟවීේම් පශධ්ති වන ස  පූර්ණ කාලීන  ුහරකාාල් 
ේ ොදා ැනීමේ ොදා ැනීමට තරේේ නිර්ේශය ේකොට ඇත. 

iii. කම්කරුාන්  ා මාර්   භාවිතා කරන්න න් මත ක   ල් 
ේපරළීේම් අාදාන ම ාළවනාා  ැනීමට කරවනෂිත බාධ්ක  ා දැල් 
ස්ථාපිත කිරීම් අනිාාර්  ේී  

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

viii. වැඩ කරන දේලාවන් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ද ාල් කාෑේේ පමණවන සීමා වි  යුතු . ප.ා. 
6න්  පසු  කරවනෂිත  ැටලු නිසා කිසිම ේ  තුාවන මත නිර්ේශය 
ේන ොකරින. 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

ix . වැඩ බිම තුලට සාමානය පුශගලයින් ඇතුළු වීදම් දහෝ එම 

ප්රදශයය හරහා ගමන් කිරීදම් අවය ාවය 

ේකොන්ත්රාත්කරුේේ   පූර්ණ කාලීන  ුහරකරු විසින් දැනුාත් 

කිරීම, අාාාදාත්මක සෑකුණු ස  සුපරීවනෂාකාරී වීම මගින් 
ස්ථාන  ට  ඇති අන ාසර පිවිසුම මඟ රාා  ත යුතු . 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

x . ඉදිකිරීම් ස්ථානයට ආසන්නව ඉහල අවදානමක් සහි  

දහෝ මධය  පරිමාණ අවදානමක ජීවත් වන ගතහ ඒකක (ඉහළ 

 ෑවුම, පහළ  ෑවුම, පහළ නිම්නය, ආදිය) 

ඉදිකිරීම් අාිකේේ ඒ අිකක ේඝිෂාා, කම්පන  ස  ාායු දූෂණ  
 න  ක්රි ාකාරකම් ජාතික දූෂන  පාෑන  ේරගුෑාසිාෑට අනුා සිදු 
කළ යුතු . 
රාත්රී කාෑ  ාැනි කාෑ ාෑ ඒ  න්ත්ර ක්රි ා කිරීම ාැළැවනවි  
යුතු . නිේාස්ාෑ නිාැසි න්ේ න්  සැළකි  යුතු උපේදස් ෑබා 
 ත යුතු . අනිාාර්  ේකොන්ේශසි  ටේත් බර  න්ේත්රිපකරණ  
ක්රි ා  කිරීේම් ඒ ඇති වි   ැකි කරවුල් ාෑවනාා  ත  ැකි . 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

xi . ඉදිකිරීම් අ රතුර අවට ක්රමවත්ව පවත්වාදගන් යාම  
දෘයය  දූෂණ  අාම කරමින්  පාත්ාා  ත යුතු  

ස්ථාන සකස් කිරීම 

සහ ඉදිකිරීම 
ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 

xii . ේස ාක න් සද ා ාන  කචාරධ්ර්ම  
ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් ළකඟතා සශග්ර  වන  පාත්ාා ේ න  
 ාේමන් ශ්රම  බෑකා   ා  ම්මාන  අතර ඇති වි   ැකි කරවුල්  
අාම වි   යුතු . 
සාමාන යේ න්  ස්න ාන   ස  පිරිසිදු කිරීේම්  ස්ථාන  ාැනි ේපොදු 
සම්පත් භාවිතා කිරීේම් ඒ ශ්රම බෑකා   ා  ම්මාන  අතර ඇති 
වි   ැකි කරවුල් ාැළැවනවි  යුතු . 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරු 
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12.7.3 වයාපති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම  
 

ඉදිකිරීම් අදි ර තුළ ඒ ක්රි ාත්මක කිරීම සඳ ා ේමම සථ්ාන  ට  නිය්චිතා දවනාා ඇති ප ත දැවනේාන  
අධීවනෂණ සැෑැස්ම දැඩි ේෑස අාධ්ාරණ  කරනු ෑැේබ්. ක්ට අමතරා ඉදිකිරීම් ඉශත ේන්රු 
ේකොන්ත්රාත්කරු  විසින් ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ේේ  ා කීම පිළිබඳ සඳ න් කළ යුතු නිරීවනෂණ ක්රි ා 

ප පා   ද ක්රි ාත්මක කළ යුතු . ේකොන්ත්රාත්කරු  විසින් ඉදිරිපත් කරන  ෑද ඉල්ලුම්පත  ේටත් ESMP 

ාැඩ පිළිේාළ ක්රි ාත්මක කිරීමට නි මිත අතර වුණේේ  නිපුණතාා න් පිළිබඳ නිසි ේල්ඛන  න  ඉදිරිපත් 
කළ යුතු . ESMP සඳ ා ාන  පිරිාැ  ේාන ම ාැටුේ අිනතම වන ේෑස දැවනවි  යුතු . ේතිරා ත් 
ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරු  විසින් පාරිසරික ස  සමාජ කළමන ාකරණ ක්රම ප්රකාය  ඉදිරිපත් කළ යුතු 

අතර PMU කකක  විසින් අනුමත කිරීමට නි මිත . 

ාගුා 5: පාරිසරික  ා සමාජ අධීවනෂණ සැෑසුම; ඉදිකිරීම් අදි ර 

අධීක්ෂණ අවයය ා  පරාමිතීන්   පරීක්ෂා කල යුතු වර ගණන. 

i. මූලික නිරීවනෂණ තුලුුහා ජෑ  ෑබා  න්න ා ස්ථාන ේේ 
ජෑේේ ගුණාත්මකභාා  
 

ළවන ාරවන  - ායාපෘති  කටයුතු ස  
ප්රේශයේේ ජෑ  විදයාා, ජෑ සැපයුම් 
අිකකාරී කරුණු පිළිබඳා 
සවිස්තරාත්මක ඇ යීමකින් පසු 
සෑකා බැලි  යුතු    

අික අාදාන ම් නිාාස  පිළිබඳ පූර්ා ඉරිතැලීම් 
සක්වනෂණ  

ළවන ාරවන * (ප ළ බෑවුේම් නිාාස ) 

භූ කම්පන  ළවන ාරවන * 
ාාත  ගුණාත්මකභාා : අශශු ළවන ාරවන * 
පසුබිම් යබ්ද  මැනීම ළවන ාරවන * 

 

ii. ඉදිකිරීම් අතරතුර  

තුලුුහා ජෑ  ෑබා  න්න ා ස්ථාන ේේ 
ජෑේේ ගුණාත්මකභාා  
 

ායාපෘති  කටයුතු ස  ප්රේශයේේ ජෑ  
විදයාා, ජෑ සැපයුම් අිකකාරී කරුණු 
පිළිබඳා සවිස්තරාත්මක ඇ යීමකින් 
පසු සෑකා බැලි  යුතු   

අික අාදාන ම් නිාාස  පිළිබඳ පූර්ා ඉරිතැලීම් 
සක්වනෂණ  

ඉදිකිරීම් තුළ ඒ සැෑකි  යුතු 

විස්ථාපන එඈත් වීම්)පාීන ** 
භූ කම්පන  කැණීම්  න්ේත්රිපකරණ, පිපිරවීම, ේ ි 

භූ කම්පන  ජන න   කරන  ඕන ෑම 

ක්රි ාාක  ඒ * 
ාාත  ගුණාත්මකභාා : අශශු අිකක ේඝිෂාකාරී අාස්ථාාෑ ඒ * 

තුලුුහා ජෑ  ෑබා  න්න ා ස්ථාන ේේ 
ජෑේේ ගුණාත්මකභාා  
 

මසකට ාරවන * 

iii. ාායු විේමිචන   අදාළ සි ලු  න්ේත්රිපකරණ / ාා න  ක්රි ාත්මක ාන  පරිදි විේමිචන  පාෑන  පරීවනෂණ 
ස තික  තිබි  යුතු  - උපේශයක ාේේ ායාපෘති ස්ථාන  ES විසින් පරීවනෂා කළ යුතු  

iv. නිරීවනෂණ 
ක තන   

* ඉරිතැලීම් සක්වනෂණ    ැර අේන කුත් සි ලුම පරාමිීනන් අධ්යන   සද ා මධ්ය ම 
පරිසර අිකකාරිේේ ලි ාපදිශචි ස්ාාධීන  නිරීවනෂණ ක තන  වන ේ ොදා  ත යුතු . 
** PMU අනුමත ක තන  වන මගින් ඉරිතැලීම් සක්වනෂණ  පැාැත්වි  යුතු  

 

v. අායයතා ාාර්තා 
කිරීම 

ගංගා ජල ගුණාත්මය - මධ්ය ම පරිසර අිකකාරි  විසින් ප්රකාය ට පත් කරන  ෑද 
පාරිසරික ජෑ තත්ත්ා ප්රමිීනන් සම  සැසඳීම, 2017 
අධි අවදානම් නිවාස  පිළි ඳ පූර්ව ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය - ාෘත්තිම  ාාර්තාාවන 

භූ කම්පන -  න්ේත්රිපකරණ, ඉදිකිරීම් ක්රි ාකාරකම් ස  ාා න   මන්, CEA සඳ ා 
කම්පන   පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිීනන් අනුා භූමි ේදදරුම් කම්පන   
පසුබිම් යබ්දය මැනීම - අතිේර්ක  ැස්ට අශක 924.1, මැින 23,1996, මධ්ය ම පරිසර 
අිකකාරි  
වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව)- 2008 අේ ිස්තු මස 15 ාන  දින  අශක 1562/22 දරන  

අි විදයේෂ ගැසට් නිදේදනය යටදත් ජාික පරිසර උෂ්ණත්ව  ත්ත්වයන් - මධ්ය ම 
පරිසර අිකකාරි . 
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13. දුක් ගැනවිලි වලට සවන් දීම 
 

ප ත සඳ න් වි   ැකි බෑපෑම් සඳ ා විේය ෂ අාධ්ාන  වන ේ ොුහ කරමින් ේමම වයාපතිදේ දුවන ැන විලි 
විසඳීේම්  ාන්ත්රණ  ස්ථාපිත කිරීම සඳ ා උපේශයකාරුන් ාන  ES නිෑධ්ාරි ා ා බෑා  ත යුතු . 

14. ද ොරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

ප ත දැවනේාන  ක තන  ස  සශවිධ්ාන  අනුා ෑකුණු කරන  ෑද කකෘති මගින් ES ේතොරතුරු අන ාාරණ  
කිරීමට PMU හි ා කීම ේී. 
 

ාගුා 6: ේතොරතුරු අන ාාරණ  කිරීේම් ේ ිත ත සැළැස්ම 

ේතොරතුරු  ේ ිත ත ක තන    ේතොරතුරු අන ාාරණ  කිරීේම් 
ක්රමේීද   

i. ායාපෘති සැෑැස්ම 
එස්ථානී  ේතොරතුරු, 
සැෑසුම, ක්රි ාත්මක 
කිරීේම් විිකවිධ්ාන   

දිස්ත්රිවන මධ්ය ම පරිසර අිකකාරි ,DFC, 
DWLC, දිස්ත්රිවන ේල්කම් කාර් ාෑ ,  
ප්රාේශය    ේල්කම්,RDA, රාජය ඉඩම් හිමි න්, 
අේන කුත් දිස්ත්රික ම්ටටම් නිේ ිත තා තන , 
ජාතික ේ ොඩන ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ාන ේේ 

දිස්ත්රිවන කාර් ාෑ , AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රිවන සම්බන්ධීකරණ කමිටුා, 
ගිවිසුම්, අනුමැීනන් ස  කැමැත්ත සඳ ා 
අත්සන් කිරීම සඳ ා අදාෑ ාාර්තාා 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික  ා සමාජ 
කළමන ාකරණ සැෑැස්ම 

දිස්ත්රිවන මධ්ය ම පරිසර අිකකාරි , DFC, 
DWLC, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රිවන සම්බන්ධීකරණ කමිටුා, 
අනුමැීනන් ස  කැමැත්ත සඳ ා අත්සන් 

කිරීම සඳ ා අදාෑ ාාර්තාා ඉදිරිපත් කිරීම, 
අනුමත කිරීම් ස  කැමැත්ත 

iii. ප්ර ති ාාර්තා එමූලික  ා 
ඉදිකිරීම් කාෑ  තුළ  

දිස්ත්රිවන මධ්ය ම පරිසර අිකකාරි , DFC, 
DWLC, AIIB ස  අදාළ පාර්ය්ා න් සුදුසු 
පරිදි 

ප්ර ති රැස්වීම්, විේය ෂ රැස්වීම්, අදාළ 
ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුලවෑතා 
ේස ාකිනන් ේසෞඛය  ා 
කරවනෂාා සඳ ා ස්ථාන  
පරීවනෂා කිරීම 

දිස්ත්රිවන මධ්ය ම පරිසර අිකකාරි , DFC, 
DWLC, RDA ,  ප්රාේශය    ේල්ඛම්, 
ේපොලිස,් රාජය ඉඩම් හිමි න්,  ාම 
නිෑධ්ාරී, දිස්තිවන කාර් ාෑ  NBRO, AIIB 
 ා අදාළ පාර්ය්ා න් 

ලිඛිත  ා ාාචික සන්නිේීදන  , අදාළ 
ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. ළ.ජා.ර.ස.ට අදාළ ීනරණ 
 ා ප්ර ති සමාේෑිචන  
රැස්වීම් 

vi.  

දිස්ත්රිවන මධ්ය ම පරිසර අිකකාරි , DFC, 
DWLC, RDA,  ප්රාේශය    ේල්කම්, 
ේපොලීසි , රජේේ ඉඩම් හිමි න්, ේරාම 
නිෑධ්ාරී, දිස්ත්රිවන කාර් ාෑ  NBRO, 
AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

vii. දුවන  ැන විලි විස ඒේම් 
 ාන්ත්රන   

අදාෑ පාර්ය්ා න්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛිත  ා ාාචික සන්නිේීදන   

 

ාගුා 7: ේතොරතුරු රැස්කර  ැනීම සඳ ා සම්බන්ධ්කර කර ත් ක තන  ස  නිෑධ්ාරීන් 

දින   ක තන   ේතොරතුරු සඳ ා සම්බන්ධ් වූ පුශ ෑ ා 

16/10/2018පැ  10.30  

 

 

මාර්  සශාර්ධ්න  අිකකාරි  -
රුාන්ාැල්ෑ 

H K R A වික්රමන ා ක ම තා  
 විධ්ා ක ඉශත ේන්රු 
රුාන්ාැල්ෑ  

03/10/2018පැ   13.00  ාන  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා K G ේස පාෑ ම තා  

අඩවි ාන  නිෑධ්ාරී 

03/10/2018පැ   14.00  මධ්ය ම පරිසර අිකකාරි  SU D ඥාන කීර්ති ම තා  
ේේෂ්ඨ  පරිසර නිෑධ්ාරි - 
දිස්ත්රිවන  කාර් ාෑ  කෑ ල්ෑ  
අධ්යවනෂ  - CEA  රත්න පුර දිස්ත්රිවනක  

03/10/2018 පැ  14.00  ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ  ේකොමිෂන් සභාා D. ේසන්දන ා ක   

අධ්යවනෂ  -LRC  කෑ ල්ෑ  



 

i 

 

ඇමුණුම I: වයාපති ප්රදශයදේ දරෝන ඡායාරූපය  

 

 
 

 

න ා  ෑම් අාදාන ම් ප්රේශය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

ඇමුණුම II: අපදා ස්ථානදේ ස්වභාවය සහ උපදශයන දසේවාවන්  

 

  

රූප  a:ේමම ායාපෘති  පිළිබඳා අත ත් කුමාර 
ම තා දැනුාත් කර ඇත 

රූප  b:අත ත් කුමාරේේ නිාස පිටුපස අස්ථාාර 
බෑවුම 

  

රූප  c: අත ත් කුමාර් ේේ නිාස පිටුපස සිදුේරන් 
 ෑා  න  ජෑ  

රූප  d: පානි  ජෑ ායාපෘති වන සද ා,තුලුුහා 
ජෑ  ෑබා  න්න ා ස්ථාන   . 

 

ඇමුණුම III : පාර්ය්වකරුවන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා වලදී අනාවරණය වූ කරුණු. 
 
දින  : 13/09/2018 and 03.10/2018 

ක තන   
සම්බන්ධීකරණ 
නිෑධ්ාරීේේ න ම ස  
තන තුර 

ඉදිරිපත් වූ සැෑකි  යුතු කරුණු  

 

මාර්  සශාර්ධ්න  
අිකකාරි  

රුාන්ාැල්ෑ 

H K R A වික්රමන ා ක 
ම තා-විධ්ා ක 
ඉශත ේන්රු - පළාත් 
ඉශත ේන්රු කාර් ාෑ  

 ේමම ප්රේශය  RDA - රුාන්ාැල්ෑ ට අ ත් ේී 

 විධ්ා ක ඉශත ේන්රු කාර් ාෑේ න්  විරුශධ්ත්ා වන ේන ොමැති අතර, අාම 
කිරීේම් කටයුතු  ඉතා අායය  ේී. 

 ේාන ත් සැෑකිලිමත් වි  යුතු කරුණු 

• RDA විසින් පිළි ත යුතු සැෑැස්ම: ායාපෘති  ක්රි ාත්මක කිරීේම් 

ක තන   විසින් අායය අනුමැීනන් පිළිබඳ විිකමත් ඉල්ලීමවන අිකකාරි  

ේාත ඉදිරිපත් කළ යුතු . PMU ඉ ත ලිපි ේල්ඛන  සකස් කළ යුතු 
අතර ප්රාේශය   ේල්කම් කාර් ාෑ ට ේල්ඛන  ඉදිරිපත් කළ යුතු  



 

iii 

 

• අාම කිරීමකින් පසුා ායාපෘති  නිසි පරිදි භාර  ඒම අාය්  ේී. 

• අාම කිරීමකින් පසුා ඉශත ේන්රුාරුන් විසින් න ඩත්තු කටයුතු කරනු 

ඇත. 

ාන  සශරවනෂණ 
ේදපාර්තේම්න්තුා 

K G ේස පාෑ ම තා  

අඩවි ාන  නිෑධ්ාරී 

ේමම ක තන    ටේත් ේමම ස්ථාන ේේ අාම කිරීේම් කටයුතු කාරණ   / 
සෑකා බැලීම සිදු ේන ොකරින.  

ාන ජීවී  සශරවනෂණ 
ේදපාර්තේම්න්තුා 

(DWLC) 

 

ාන ජීවී කාර් ාෑ වන 

දිස්ත්රිවනක   තුළ 
ේන ොමැත. 

 

ඉඩම් 
ප්රතිසශස්කරණ  
ේකොමිෂන් සභාා 
(LRC) 

 

D. ේසන්දන ා ක  

අධ්යවනෂ  -LRC 
කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනක   

ේමම ක තන    ටේත් ේමම ස්ථාන ේේ අාම කිරීේම් කටයුතු කාරණ   / 
සෑකා බැලීම සිදු ේන ොකරින. 

මධ්ය ම පරිසර 
අිකකාරි  

SU D  ඥාන කීර්ති 
ම තා  
ේේෂ්ඨ  පරිසර 
නිෑධ්ාරි - 
දිස්ත්රිවන  කාර් ාෑ  
කෑ ල්ෑ  
 

 ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්යස්ථාන ේේ  1996 අශක 772/22 
දරන  පාශශු සශරවනෂණ පන ත  ටේත් කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනකේේ සම ර 
ප්රේශය  ැරුණු ේකොට සශේී ඒ ප්රේශය වන ේෑස  ැස්ට කර ඇත. 

 ේමම ායාපෘති   ටේත් ායාපෘතිේේ වියාෑත්ා  ේන ොතකා ඕන ෑම 
සශාර්ධ්න  කට ඉඩ ෑැේබ්. 

 ායසන  ක ඒ  ේම  අායය  ේන ොේී. 

 ායාපෘති  සඳ ා අ දුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳ ා මූලික ේතොරතුරු 
ප්රය්ණපත එBIQ) අායය  ේී. 

 අාම කිරීේම් කටයුතු ාලින්  පසුා ඇති ාන  ේාන ස සශසන්දන   කරීමට  
පාරිසරික ඇ යීම අායය  වි   ැකි . 

 මධ්යම  පරිසර අිකකාරේේ  නිර්ේශය සහිතා අනුමැති  ෑබා ේදනු ඇත. 

 

ඇමුණුම IV: රජදේ ඉඩම් හිමියන්දගන් සහ පාරිසරික ආය නවලින් අනුමැිය ල ා ගැනීම 
සඳහා දයෝත   ක්රමදේදය 
 

1. න ා  ෑම් කපදා අාම කිරීේම් ායාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීම සඳ ා අනුමැති  ෑබා  ැනීම සඳ ා වූ ක්රි ා 
ප පා   

i. RDA විසින් පිළි ත යුතු සැෑැස්ම: ායාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීේම් ක තන   විසින් අායය ාන  

අනුමැීනන් පිළිබඳ විිකමත් ඉල්ලීමවන සම  RDA ේාත සවිස්තරාත්මක නිර්මාණ ාාර්තාාවන 

ඉදිරිපත් කළ යුතු . PMU ඉ ත ලිපි ේල්ඛන  සකස් කළ යුතු අතර ප්රාේශය   ේල්කම් කාර් ාෑ ට 
ේල්ඛන  ඉදිරිපත් කළ යුතු . 

ii. මාර්  සශාර්ධ්න  අිකකාරිේේ  ප්රාේශය    කාර් ාෑ  ේමම ේ ිජන ාා ඇ යීමට ෑවන කරනු ෑබන  
අතර ායාපෘති ාාර්තා සඳ ා කැඳවි   ැක. අතයාායය සමාේෑිචන  සැපින  යුතු  

iii. මාර්  සශාර්ධ්න  අිකකාරි  විසින් අනුමත කර ඇති අතර, ායෘපෘති ස්ථාන  ට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් 
ාු  න් ස  අාම කිරීේම් කටයුතු ක්රි ාත්මක කිරීම සඳ ා මාර්  සශාර්ධ්න  අිකකාරි  ස  
ායාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීේම් ක තන   අතර ගිවිසුමවන අත්සන් කරනු ඇත. 

iv. ඇතුළත් වි   ැකි ේකොන්ේශසි, 
 

• න ා   ාේම් අාදාන ම අාම කිරීේමන් පසුා ායාපෘති  නිසි පරිදි භාර  ඒම අායයේී 

• න ා   ාේම් අාදාන ම අාම කිරීමකින් පසුා න ඩත්තු කටයුතු සිදු කෑ යුතු , 

• ඉදිකිරීම් ාෑ ඒ ේකොන්ත්රාත්කරු පුශ ලික කරවනෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතු ැින අාධ්ාරණ  

කරන  ෑදි 

• සෑම අාසථ්ාාක ඒම ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් ාා න , පදිකිනන් ස  රථාා න  කරවනෂණ ක්රි ාමාර් , 

කරවනෂිත ස්ථාන , ේකොඩිකරුාන් ස  රාත්රී ාැඩ සඳ ා කරවනෂිත ස  ප සු මාර්  වන සැපින  

යුතු . කේෑික  සැපින  යුතු . 

• ඉදිකිරීම් කසෑ / කැණීම් ද්රාය ම ජන  / මගී ජන තාා සඳ ා අප සුතාා වන ේන ොවි  යුතු  



 

iv 

 

2. පාරිසරික ඉවත්කිරීම්  සඳහා දිස්ත්රික්  මධයම  පරිසර අධිකාරිය දව  ල ා දිය යුතු දයෝත   අනුම  

ක්රියාවලිය  

 

i. ායාපෘති  සූදාන ම් කිරීේම් අදි ේර් ඒ PMU හි ES ස  H &S විසින් ායාපෘති  අධ්යන   කර මධ්යම 

පරිසර අිකකාරි  ේාත ේ ිජන ාා ඉදිරිපත් කෑ යුතු  . ළම ේ ිජන ාා තුළ ායාපෘති ක්රි ාාලි  තුළ 

බෑපෑමට  ෑවනාන  ඉඩම්  පරිමාණ   ා ාැනි  විේය ෂිත ේකොටස් ඇතුළත් වීම ාැද ත් ේී. 

ii. මූලික ේතොරතුරු ප්රය්න ාාලි   (BIQ) ඉ ත විස්තර සම  සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතු . 

iii. මධ්යම  පරිසර අිකකාරි  විසින් පාරිසරික සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා  ර ා  පාරිසරික  ැට  

පිළිබඳා  ායාපෘති   දැනුාත් කිරීම ස  පාරිසරික සශරවනෂණ ාැඩ සට න් පිළිබඳ ාැඩිදුර දැනුාත් 

කෑ   ැක. 

iv. ායාපෘති  මගින් අනු මන   කළ යුතු ායාපෘති ට අදාෑ  නිය්චිත ේකොන්ේශසි ාෑට  ටත් ානු 

ෑැේබ්. 

 

ඇමුණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම   නතුර  විමර්යනදේදී දරන  නතුර   
TDSV ඩ ස් අධ්ය වනෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩා ම් න ා ක 
SAMS දිසාන ා ක ේේෂ්ඨ විදයාඥ / ESSD / NBRO ේේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 
ප්රභාත් ලි න කරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 
H කුසෑසිරි කාර්මික නිෑධ්ාරි / ESSD / NBRO GIS / ජන   න  දත්ත / සක්වනෂණ කධ්ාර 

DLU ජ ාර්ධ්න  විදයාඥ /LRRMD/NBRO භූ විදයාඥ  

 

ඇමුණුම VI: විමර්යන ලැයිස්තුව 

1. ේදහිඕවිට-දැරණි  ෑ, නූරි  පාේර්,  5 / 11-5 / 13 දරන  ේබිවනකු අශක අතර සිදු වූ  න ා  ෑම් පිළිබඳ 
ජා.ේ ො.ප සශවිධ්ාන ේේ ේය ෂත්්ර ාාර්තාා 

2. ේ ිලී  පාරිසරික ස  සමාජ කළමන ාකරණ සැෑැස්ම සඳ ා ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ේේ ා කීම් - ශ්රී ෑශකා 

න ා  ාම් අාම කිරීේම් ායාපෘති  - AIIB 

3. පරිසර  ා සමාජ කළමන ාකරණ රාුහා - ශ්රී ෑශකා න ා  ාම් අාම කිරීේම් ායාපෘති  - AIIB 

4. න ැාත පදිශචි කිරීේම් සැෑසුම් රාුහා - ශ්රී ෑශකා න ා  ාම් අාම කිරීේම් ායාපෘති  -AIIB 

 


