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Environmental & Social Unit of Project Management Unit 

E & S & H & S unit of PMU ායාපිති  කළම ාකරණ කකකේේ පාරිසරික  ා සමාජ ස  ේසෞඛයයන ස  
ආරවනෂක කකකයන  
Environmental & Social & Health & Safety Unit of Project 
Management Unit 

ESMF පාරිසරික  ා සමාජ කළම ාකරණ රාමුා 

Environmental and Social Management Framework 

ESMP  පාරිසරික සමාජ කළම ාකරණ සැෑැස්ම 

Environmental Social Management Plan 

SSE & SMP නිය්චිත පාරිසරික ස  සමාජ කළම ාකරණ සැෑැස්ම  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිෑධ්ාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ෑශකා රජයන 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සමීවනෂණ  ා පතල් කාර්යනාශයයන 

Geological & Mines Bureau 

NBRO  ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන 

National Building Research Organization 

RDA  මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන 

Road Development Authority 
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1. හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ෑශකා රජයන ආසියනානු යනටිතෑ ප සුකම් ආේයනෝජ  බැශකුා )AIIB)  ා සම්බන්ධ් ේාමින් එම බැශකුේී 
මුෑය ආධ්ාර මත ශ්රී ෑශකාේී පළාත් 6ක දිස්ත්රිවනක 22ක  ායන යනෑම් සිදුා  සථා  පිළිසකර කිරීේම් 

ායාපිතියනවන ආරම්භ කර ඇත. ේමම ායාපිතියන පරිසරික  ා සමාජ ආරවනෂණමයන ායේයනන් AIIB 
බැශකුේී  ා ෑශකා රජේේ නීතිරීතිාෑට අනුකූෑා සිදුවියන යුතුයන. ායාපිතිේේ ස්ාභාායන ස  එහි ක්රියනාාලියන 
සැෑකිල්ෑට  නිමින් AIIB බැකුා අේේවනෂා කර  පරිදි ඔවුන්ේේ පාරිසරික  ා සමාජ ආරවනෂණ 

ප්රතිපත්ති ාෑට අනුකූෑ ා  පරිදි පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ රාමුාවන )ESMF) සකසා ඇත. 
 

පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ රාමුාහි )ESMF) අරමුණු ාන්ේන් ායාපිතියන  ක්රියනාත්මක 

කිරීේම් ඒ AIIB බැශකුේී ආරවනෂණ ක්රමේීද ස  ජාතික පාරිසරික  ා සමාජ ප්රඥේතියන පිළිබද 

මාර්ේ ොපේශයයනන් සැපයීමයි. ායාපිතියන ක්රියනාත්මක කිරීේම් ආයනත යන ායේයනන්; ජාතික ේ ොඩ ැගිලි 
පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන )ජා.ේ ො.ප.ස.( සමස්ත ායාපිතියන ේානුේාන් සකස් කරණු ෑබ  පාරිසරික  ා 
සමාජීයන කළම ාකරණ රාමුා, ායාපිතියනට අදාෑ පාර්යායනන් ක ආකාරේයනන්ම ක්රියනාත්මක කිරීම ස තික 
කරනු ඇතැයි අේේවනෂා ේකේර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , ේසෞඛය  ා ආරවනෂණ තත්ත්ායනන් ායාපිති  ස්ථා ේයනන් ස්ථා යනට ේා ස් ා  
එබැවින් එාැනි ේා ස් ා  නිය්චිත තත්ායනන් පිළිබද අාධ්ා යන ේයනොමු කිරීම ාැද ත් ේී. එමනිසා 
පාරිසරික ස  සමාජයීයන කළම ාකරණ රාමුාට අනුා පාරිසරික ස  සමාජයීයන ඇ යීම් සද ා එවන එවන 
 ායනයනාම් ස්ථා යනට විේය ෂිත වූ පාරිසරික  ා සමාජ කළම ාකරණ ාාර්තා )SSE & SMP) සකසා ඇත. 
එම ස්ථා ේේ විේය ෂිත පාරිසරික ස  සමාජ කළම ාකරණයන පිළිබද සැළසුම් මගින් විේය ෂිත පිළිසකර 
ක්රමේීදයනන්, ේසෞඛය, සමාජ ස  ආරවනෂණ කළම ාකරණයන සම්භන්දේයනන් සෑකා බැලියන යුතු අශයයනන් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් ස  ේමේ යුම් කාෑයන තුෑ අායය ම  ේපන්වීම් ෑබාේදනු ඇත. 
 

කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනකේේ විකල්ප මාර් ේේ දකුණු පස  ායනයනාම් අාම කිරීම සඳ ා ේයනෝජිත ආපදා ස්ථා යනකි. 
එම ස්ථා යන සඳ ා විේය ෂිත පාරිසරික ස  සමාජ කළම ාකරණ සැෑැස්මවන සකස් කර ඇත.  ැඹුරු 
පාරිසරික  ා සමාජ අධ්යයන යනකින් පසුා ේමම සැෑැස්ම සකස් කර ඇත. 
 

I. ායාපිති යනට අදාෑ කෑාපේේ  සශේී ඒ පාරිසරික  ා සමාජීයන අශ   ඳු ා  ැනීම. 
II. ායාපිති  ක්රියනාකාරකම් ේ  තුේාන් සැෑකියන යුතු පාරිසරික  ා සමාජීයන බෑපෑම්  ඳු ා  ැනීම. 

III.  ානියන අාම කර  පියනාර ේයනෝජ ා කිරීම. 
IV. ේමම ායාපිති යනට අදාෑ ා  පාරිසරික ස  සමාජ නිරීවනෂණ අායයතා තීරණයන කිරීම. 
V. ායාපිති යන ක්රියනාත්මක ා  අතරතුර  අදාළ පාරිසරික නියනාමයනන්  ා ක්රියනාපටිපාටීන් අධ්ය යන කිරීම. 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානයේ ය ොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස් රය 
 

ස්ථා  අශක 11, ේ ොනු අශකයන-4, කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනකයන, විකල්ප මාර් ේේ දකුණු පස  
 

ස්ථානීයන ේතොරතුරු 
 

I. සබර මු පළාේත් කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනකේේ  කෑ ල්ෑ ප්රාේශය යන ේල්කම් ේකෝටසාසේේ 52/G මීපිටියන 
ග්රාම නිෑධ්ාරී ාසම් යනටේත් පරිපාෑ මයන කටයුතු සිදු ේකේර්. කෑ ල්ෑ විකල්ප මාර් ේේ 2/2 ස  
2/2,ස  2/2 ස  2/5 ේබෝවනකු අතර පිහිටි බෑවුේම් සිරස් කැපුම් මත ේමම බෑවුම් අස්ථාාරත්ායන 
පිහිටා ඇත. 

II. ේමම සථ්ා යනට ආසන් තම   රයන ාන්ේන් කෑ ල්ෑ   රයි, එයන  1.5 km වන පමණ දුරින් පිහිටා 
ඇත. 

III. කා්ඩඩයනන් ේදේකහි GPS අ යනන් ානුේේ 2 කා්ඩඩයන 7.246643 N , 80.361954 E ස  2 
කා්ඩඩයන 7.245740 N , 80.359610 E. )ේයනොමුා: රූපයන 1. ස්ථා ේේ ගූ ල් ඡායනාරූපයන.( 

IV. ඉඩම් හිමිකාරීත්ායන මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියනට ස  ේපෞශ ලික ඉඩම් ේී. 
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රූපයන 1: ේයනෝජිත  ායනයනාම් අාම කිරීේම් ස්ථා ේේ ඡායනාරූපයන  .ේයනොමුා:  ාැඩිදුර අධ්ය යන සඳ ා ඩ්ේරෝන් 
රූපයන ඇමුණුම 1 ට ඇතුෑත් කර ඇත. 

3. නායයෑම්  යයසනය පිළිබඳ විස් රා්මමක ය ොරතුරු  
 

කෑ ල්ෑ   රයන ම  ැර යනාම සඳ ා අලුතින් ඉදිකර  ෑද  ා විකල්ප මාර් යනවන සඳ ා ඉශජිේන්රුමයන 
ේ ොා  බෑවුම් කැණීම් සිදු කිරීම ේ  තුේාන් මාර් යන දිේේ බෑවුම් අස්ථාාර වීම් දාමයනවන  ආරම්භ වියන. අධික 
ාර්ෂාාත් සමඟ ේමම ේකොටේසහි ඇතිවූ බෑවුේම් අසථ්ාාරත්ායන නිසා දි   ණ ාාවන තිස්ේස  පාරාල් ාසා 
දැමීේමන් මාර් ේේ  මන්  න් ා මගීන්ට තාාකාලික බාධ්ාාන් මුහුණ  ඒමට සිදුවියන. ාැසි සමේේ ඒ 
නිතිපතා පස්/  ල් පාෂාණ ආදියන බෑවුේමන් ඉාතට ඇ ඒ එයි. අධික ාර්ෂාපත යනවන ඇති අාස්ථාාෑ ඒ 
ප ළටඇ ඒ එ  වියාෑ පස් කු්ටටි ජ තාාට  මන් කෑ ේ ො ැකි ා  ආකාරයනට මාර්  අාහිර කරනු ෑබයි. 
ාර්තමා ේේ ඒ බෑවුේම් වියාෑ ේකොටස් 2 වන ා  ේබෝවනකු අශක  4/1  ා 4/2 අතර  ස  අේ වන ේකොටස 
ා  ේබෝවනකු අශක 4/4  ා 4/5 අතර බෑවුම් අස්ථායි වී පාතී. 
   
සිදුවූ හාන යේ ස් ාභා ය 
 

සෑම බෑවුම් අස්ථායි ා   අාස්ථාාක  ඒම, මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන මාර් යන භාවිතා කර  මගී ජ තාා 
සඳ ා තාාකාලිකා මාර් යන දි  කිහිපයනට ාසා දමයි. එේමන්ම  ායනයනාම ේ  තුේාන් ප ළ බෑවුේම් වූ 
ේ ාල්, ේ ොඩ ැගිලි කිසිාකට  ානි ේ ොවූ අතර තුාාෑකරුාන් කිසිේාකුත් ාාර්තා ේ ොවූ . 
රූපයන 2 බෑන් . ායාපිති  ප්රේශයේේ රූප 
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රූපයන 2a: මාර් ේේ ේබෝවනකු අශක  4/1 ස  4/2 
අතර ඉ ෑ බෑවුම් ේකොටස 

රූප 2b: මාර් ේේ ේබෝවනකු අශක  4/1 ස  4/2 අතර 
ප ළ බෑවුම් ේකොටස  

  

රූපයන 2c: මාර් ේේ  ේබෝවනකු අශක  4/4ස  4/5 
අතර ඉ ෑ බෑවුම් ේකොටස  

රූපයන 2d: මාර් ේේ  ේබෝවනකු අශක  4/4 ස  4/5 
අතර ප ළ බෑවුම් ේකොටස  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

රූපයන: 2e. මගීන් ස  පදිකයින් පානීයන ජෑයන 
ෑබා ැනීම 

රූපයන 2f. ගිමන් ෑ පිටුපස ාතුර ටැශකියනකට ේයනොමු 
කර  ෑද  ෑ මාර්  

 රූපයන 2: ායාපිති  ප්රේශයේේ පින්තූර 
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රූපයන 3: ාර්තමා ේේ අාධ්ා මට ෑවනවී ඇති බෑවුම් ප්රේශයේේ ස  නිාාසාෑ රූපමයන නිරූපණයන 

4. ප යන අ දානම අ ම රීමේම සඳහා යම්  න විට යගන ඇය ක්රියාමාර්ග  
 

ප්රේශයයන සඳ ා ා   ායනයනෑම් පූර්ා අ තුරු ඇඟවීම මත පද ම්ා මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන මගින් 
රථාා   සඳ ා මාර් යන ාසා දමයි. දි   ණ ාාවන සඳ ා මාර් යන ාසා තැේබ  අතර සුන්බුන් ඉාත් කර 
අාදා ම් තත්ායන ප ා ගියන පසුා මාර් යන  ැාත විාිත ේී. බෑවුම් ය ර්ෂේයනහි පිහිටි නිාාස අාදා ම් ේෑස 
සළකා අ ාරවනෂිත කාෑ පරිච්ේේදයන තුළ ඒ එම ේ ොඩ ැගිලි ාලින් ඉාත් ා  ේෑස නිාැසියනන්ට දැනුම් 
ේදනු ෑැබිනි. 
 

ඉ ්ම රීමේම් 
 

ඉ ළ අාදා මට ෑවනවූ ඉ ළ බෑවුේම් පිහිටි එවන නිාසක පදිශචිා සිටි  (වික්රමාරච්චිේේ ම තාේේ නිාේස ) 
නිාැසියනන්ට, අාධ්ා ම් අ තුරු ඇඟවීම් ාෑට ප්රතිචාර දවනාමින් දැඩි ාර්ෂාපත  සිදුවීම්ාෑ ඒ තාාකාලිකා 
ේා ත් ස්ථා යනක  ාාතැන් ේ   සිටීමට දන්ාා ඇත. නිාාස හිමියනන් නිේාස් ඉාත් වී අ තුරුා අාදා ම් 
සිශධියන අාසන් වූ ා ාම ඔවුන්ේේ මුල් ස්ථා යනට පැමිේ්ඩ. 

  

5. නාය ප්රයේශය හ සහ නාය අ ට ප්රයේශය පිළිබඳ විස් ර සහ  ර් මාන අ දානම් මට්ටම  
 

 ේමම ප්රේශයයන බෑවුම් සහිත  ජ ාාාසී ප්රේශයයනකි. කෑ ල්ෑ   රේේ විකල්ප  මාර් ේේ ේමම 
බෑවුේම් පාදම ප්රේශයයන  ර ා  මන් කරයි. 

 ේමම භූමිභා ේයනහි, ප ළ බෑවුම ේබොේ ෝ ේසයින් පැතලි ප්රේශයයනවන සිට මදවන බෑවුම් බිමකට 
ේමන්ම ඇළ මාර් යනවන දවනාාත් පැතිර ඇත. 

 ඉ ළ බෑවුම් ප්රේශයයන වියාෑ ායේයනන් පුශ ලික අයිතියන සහිත ේන්ාාසික ඉඩම් ේී. කප  ෑද  
බෑවුමට ප ළින් තාාකාලික නිාාස කිහිපයනවන ඇත. 



5 

 

 2014 ාසේර් ඒ මාර් ේේ ඉදිකිරීේමන් පසු අාන් ල්, නිාාස ආදියන කිහිපයනවන ප ළ බෑවුේම් 
ේ ොඩ ැඟී ඇත. 

ේම් ා  විටත් බෑවුම් බිේමහි ේබෝවනකු අශක  4/4 ස  4/5 ේකොටස් ාෑ ඇති ජීරණයන වූ  පාෂාණ  ා ඉරි 
තැලීම් සහිත පාෂාණ කැබලි ේ  තුේාන්  මාර් ේේ  මන් කර  මගීන්ේේ ආරවනෂාා දැඩි අාදා මකට 
ෑවන වී ඇත. එබැවින් දැඩි ාර්ෂාපත  සිදුවීම්ාෑ ඒ  බෑවුම් අස්ථාාරභාායන සඳ ා ඉ ළ අාදා මවන පාතී. 
ේමම තත්ායන මගීන් සඳ ා අාදා ම් සහිතයි. 

6.  යායාපිය ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්කය න අ ට පරිසරයේ  සංයේදී ඒකකයන්  පිළිබඳ  යකටි 

හැඳන්වීමක්කය 
 

රන්ාෑ සිට මීපිටියන දවනාා දිේා  විකල්ප මාර් ේේ දකුණු පස  ායනයනාම් ප්රේශයයන පිහිටා ඇත. ය ර්ෂ 
ප්රේශයේේ ා ා ස්ාරූපයන ේබොේ ෝ විට ඉතා ේ ොඳින් ාර්ධ් යන  වූ  ස ්ආාරණ සහිත ේ ාතු ේී. මාර්  
සකස්කිරීම නිසා යාක ස්ථරයන  වි ාය   වීම  නිසා අධික ාැසි අාස්ථාාන්  හී ඒ ේබොේ ෝ යාක ඉදිරී පාෂාණ 
සමඟ ප ෑට  ෑා බසී. මාර් යන සකස් කිරීම නිසා ේබෝවනකු අශක  4/1 ස  4/2 අතර බෑවුම දැඩි ේෑස  
වි ාය වී ඇති අතර කාා තාමත් සිදු ේාමින් පාතී. ේබෝවනකු අශක  4/1 ස  4/2 ේබෝවනකුේාහි බෑවුේම් 
පාදම  ප්රේශයේේ "ගිම්න් ෑ"  ම් කුඩා අාන් ෑවන පිහිටා ඇත. ේමම අස්ථායී බෑවුම ඉදිරිපිට රියනදුරු 
පුහුණුා සඳ ා භාවිතා කර  ෑද බිම් කැබැල්ෑවන පිහිටා ඇත. ඊළඟ ස්ථා යන පිහිටා ඇත්ේත් බෑවුේම් 4/4 
ස  4/5 ේබෝවනකු අතර ප්රේශයේේ හී ඒ යන. ේමම ේකොටේසහි බෑවුේම් ප ළ ප්රේශයේේ තාාකාලික 
ේාළඳසැළවන පිහිටා තිේබ්. 4/4 ස  4/5 ේබෝවනකුා අතර බෑවුම් ේකොටස ඉදිරිපිට ජා කි  මින්  ඳුන්ා  
ේ ෝටෑයන ස  "Sleek Daffodil"  ම් අාන් ෑ පිහිටා ඇත. 
 

ේමම ප්රේශයයන දැ ටමත් ජ ාාාසී ප්රේශයයනකි. ප්රේශයයන තුළ කැෑෑ ප්රේශය, ා ජීවී සශරවනෂණ ප්රේශය ේ ෝ 
පරිසර සශේී ඒ ේ ොමැත. 
 

ායාපිතියන ක්රියනාාට  ැශවීම නිසා අාදා මට ෑවන වියන  ැකි පාරිසරික ස  සමාජීයන අශ : 
i. මාර්  තදබදයන ස  මගීන්ට බෑපානු ඇත. 

ii. ප ළ බෑවුේම් පිහිටි ගිමන් ල් ආප යාෑාාට ස  ජ තාාට ේමන්ම ඔවුන්ේේ ජීාේ ෝපායනන්ටද 
බෑපානු ඇත. 

iii. “Sleek” ේ ෝටෑේේ කාර්යනයනන් සඳ ා බෑපානු ඇත. 
iv. ඉ ෑ බෑවුම් ප්රේශයේේ නිේාස් ාෑ පදිශචිකරුාන්  ට බෑපානු ඇත. 
v.  ශ ා ආශ්රිත පාරිසරික විදයාා  ා එහි ජෑේේ ගුණාත්මකභාායනට බෑපානු ඇත. 

vi. ාර්තමා ේේ ජ තාාට ජෑයන සපයන  අස්ථායී බෑවුේම් පිහිටි උල්පත් ජෑ කිහිපයනවන ස  සැපයුම් 
 ළ මාර්  සඳ ාද බෑපානු ඇත. 

vii. ඉ ෑ ප්රේශයේේ නිාාසයනන්හි භූ ත ජෑ ප්රභායනන්ට බෑපානු ඇත. 
 

7. යයෝජි  පිළිසකර රීමේයම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

ේයනෝජිත අාදා ම  අාම කිරීේම් කාර්යනයනන් ේබොේ ෝ දුරට ජෑාපා   කාණු පශධ්ති ාැඩි දියුණු කිරීමට  ා 
බෑවුම් යවනතිමත් කිරීමට ේයනොමුානු ඇත. ේමහි ඒ නිාැරදි ජෑප්රාා  කෑම ාකරණයනවන  ර ා  ෑයන  ජෑයන  
ේ  යනාමටත් පිෂ්ඨික ජෑප්රාා   පශධ්තියනවන ේාතට ේයනොමු කිරීම සඳ ා ස්ථිර ාූ යනන් ඇතුළත් ානු 
ඇත. අස්ථායී කාන්දු ා  ප්රේශයේේ ජෑ තෑයන  අඩු කිරීම සඳ ා තිරස ්ජෑාපා   පශධ්ති ඇතුළත් කිරීම 
ද ජෑාපා   ාැඩිදියුණු කිරීේම්  ඒ  සැෑකිල්ෑට  නු ඇත. ේමම අශයයන සඳ ා ා  අාධ්ා ම අාම කිරීේම් 
ක්රියනාකරකම් ේෑස රැඳවුම් බිත්ති, පාශශු ස්තරයනට ඇණ  සවිකිරීම  ස  ජෑයන සම  තිණ බීජ ඉසීම ඇතුළත් 
ානු ඇත. 

8.  යිපිය ප්රයේශය හා සම්බන්ධ සමාජ  ,පාරිසරික බලපෑම් හා අ දානම් හබනා ගැනීම  
 

8.1 හි කර බලපෑම් 
 

අාදා ම  අාම කිරීේම් ක්රියනාමාර්  මගින් ාර්තමා ේේ මාර් ේේ අස්ථායි බෑවුම් ප්රේශය ස්ථාාර කර 
මගීන්ේේ ආරවනෂාා ස තික කරනු ඇත. එවිට ාැසි සමේේ ඒ මාර් යන ාසා දැමීම සිදු ේ ොා  අතර   ර 
අතර ම ා සම්බන්ධ්තාායනවන සඳ ා ඉඩකඩ ෑැේබනු ඇත. ේමම විකල්ප මාර් යන කෑ ල්ෑ   රයන මඟ ැර 
 මන් කිරීම  සඳ ා භාවිත ා  මාර් යනකි. ේමම මාර් යන මධ්යම පළාත, උතුරු, උතුරු මැද පළාත්ාෑ 
ේමන්ම ම නුාර, කුරුණෑ ෑ, අනුරාධ්පුරයන ාැනි ආ මික, අධ්යාප   ා ායාපාරික   ර ාැනි ේබොේ ෝ 
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පළාත් අතර සම්බන්ධ්තාායනන් ේ ොඩ    අතර  මන් කර  කාෑයනද සැෑකියන යුතු ේෑස අඩු කරයි. 
එේස ම උතුරු ස  මධ්යම කඳුකර ප්රේශය (නුාරඑළියන)  ාෑට සශචාරයන කර  ේබොේ ෝ සශචාරකයින් ේමම 
මාර් යන භාවිතා කරයි. ේබොේ ෝ මගීන්  මන් කිරීමට ප සු මාර් යනවන ේෑස ේමම මාර් යන භාවිතා කරයි. 
විකල්ප මාර් යන දිාා රාත්රී කාර්යනබහුෑ අාස්ථාාන්හි ාසා තිේබ්  ම්, එයන අතරතුර කෑ ල්ෑ   රයන තුෑ 
වියාෑ රථාා   තදබදයනවන නිර්මාණයන කරනු ඇත. එබැවින්, ේමම ස්ථා ේේ අාදා ම අාම කිරීේම් 
කටයුතු ාා    ම ා ම යන බාධ්ා ඇති ේ ොවීමට  ා මාර්  අතර සම්බන්ධ්තාායන ත වුරු කිරීම සඳ ා 
අතියයින් ාැද ත් ා  අතර ාැසි සමේේ ඒ මගීන්ේේ ආරවනෂාා ේමමගින් ාැඩි ේී. තාද, සශචාරක 
කර්මාන්තයන, ආර්ථික කටයුතු ස  ේා ත් සශස්කිතික  ා ආ මික කටයුතු සඳ ාද වියාෑ ායේයනන් ේමම 
අාම කිරීේම් කටයුතු මගින් ප්රතිෑාභ ෑබනු ඇත 
 

8.2 අහි කර බලපෑම්  
 

අාදා ම අාම කිරීේම් ාැඩ කටයුතු දැ ට බෑවුේම් අස්ථාාර වීේමන් බාධ්ා ඇති වී තිේබ  ප්රේශයයනකට 
සීමා වී ඇත. එබැවින්, අහිතකර බෑපෑම් ේබේ වින් ඉදිකිරීම් ප්රේශයයනට පමණවන සීමා වී පාතී. 
  

8.2.1 ඉඩම් සහ ඉදිරි සං ර්ධන කටයුතු  ලට ඇය ප්රයේශ මාර්ග අ හිර වීම 
 

අාදා ම අාම කිරීේම් කටයුතු ේබොේ ොමයනවන මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන සතු මාර් යන ේදපස ේාන්කිරීම 
ාෑ  ා පුශ ලික ඉඩම් ාෑ සිදු කරනු ෑැේබ්. එහි ප්රතිඵෑයනවන ායේයනන් ඔවුන්ේේ ේශපේෑහි අ ා ත 
සශාර්ධ්  අාස්ථාාන් අහිමි ානු ඇත. ේමම ඉඩම් දැ ටමත් කිසිදු ඵෑදායී කටයුත්තවන සඳ ා භාවිතයනට 
 ැනීමට ේ ො ැකි වී ඇත. එබැවින් ඔවුන්ේේ සශාර්ධ්  අාස්ථාාන් දැ ටමත් අහිමි වී ඇත. ේමම ඉඩම් 
ාැඩි අාදා ම් ේෑස ාර්  කර ඇති බැවින් අ ා ත සශාර්ධ් යනට ඉඩ ේ ොෑැේබ්. ඉදි කිරීම් අදියනර තුළ ඒ 
නිාැසියනන්  ා බෑවුේම් ඉ ළ ස  ප ළ භාවිතා කිරීම් බෑවුේම් අසථ්ාාරත්ායන ේ  තුේාන් ඇති ා  අාදා ම 
නිසා ඉාත් කිරීමට සිදුානු ඇත. ේකේස  ේාතත්, සථ්ායිකරණ කටයුතු අාසන් වූ විට ඉඩම් හිමියනන්ට 
වි ායකාරී ේ ොා  ආකාරයනට ඉඩම් පරි රණ සඳ ා ේමන්ම ඉඩම් පරි රණේයනන් ෑබා  න් ා  නිෂ්පාද  
ෑබා ැනීමට ආදියන සඳ ා ඉඩ ෑබා ේශ. ඉඩම් හිමියනන්ට ඉඩම් ේාත ප්රේීය වියන  ැකි  මුත් ඉඩම් පිළිබඳ 
ා  අ ා ත සශාර්ධ්  කටයුතු දැඩි ේෑස පාෑ යන කරනු ෑැේබ්. 
 

අාදා ම අාම කිරීේම් කටයුතු අතරතුර ඒ ප ෑ බෑවුම ආසන් ේේ යනම් ආර්ථික කටයුතු ස  ජෑයන භාවිතා 
කිරීම් සඳ ා බෑපෑම් එල්ෑ වියන  ැකියන. ේබෝවනකු  4/2 ස  4/1 අතර ේාන්කර  ෑද ඉඩම් ේකොටේසහි ා  
බෑවුේම් ප ෑ ේකොටස ආසන් ේේ පිහිටි  ර්ෂ ශ්රී විේේතුශ  ම තාට අයනත්  "ගිමන් ෑ" ඉාත් කළ යුතුයන. 
ේකටි කාලී  විේීක ස්ථා යනවන ේෑස මගීන් විසින් ේමම ස්ථා යන භාවිතා කරනු ෑැේබ්. එේමන්ම ේමම 
ස්ථා ේේ ේබොේ ෝ ාා    තර කර රියනදුරන් ේකටි විේීකයනවන ෑබා  නියි. ජෑ ප්රභායනන් ේබොේ ොමයනක 
ජෑයන ාර්තමා ේේ මගීන් විසින් ේස  ඒමට ස  පිරිසිදු කිරීම් සද ා ජෑ මූෑාශ්රයනවන ේෑස භාවිතා කරනු ෑැේබ්. 
ායාපිති  ක්රියනාත්මක කිරීේම් ඒ කාා ඉාත් කිරීම අායය ේී 
 

8.2.2 ශාක හා සතුන්ට සිදුවිය හැරී පාරසරික හා ජී  විදයා්මමක බලපෑම් 
 

අාධ්ා ම අාම කිරීේම් කටයුතු සඳ ා ේබෝවනකු 4/1 ස  4/2 ේකොටේසහි අස්ථායි බෑවුේම් ය ර්ෂයන මත ඇති 
ාිවනෂෑතා තීරයනවන ඉාත් කිරීමට සිදුානු ඇත. ේමම ප්රේශයේේ කිතුල්, අඹ, පුාවන ාැනි ාිවනෂෑතාදියන 
ේමන්ම යනටි ස්ථරයන තිණ විේය ෂයනකින් සමන්විතයි. ේකේස  ේාතත්, ේබොේ ෝ ායාපිති  ක්රියනාකාරකම් 
දැ ටමත් අස්ථායි ේ ෝ බාධ්ාකාරී බෑවුම් අශය මත සිදු ානු ඇති බැවින් ේමම භූමිේේ  පරිසර පශධ්ති මත 
ඇති ා  බෑපෑම් ස්ථානීකරණයන ානු ඇත. 
  

8.2.3 ප්රයේශයේ ජල මාර්ග රටා න්ට සිදුවිය හැරී බලපෑම්  
 

බෑවුම අාම කිරීම මගින් ජෑාපා  යන ාැඩිදියුණු කිරීමකට ෑවන ේී. ේම් නිසා ජෑයන තෑයන අඩු වී ය ර්ෂ 
ප්රේශයේේ දැ ට ක්රියනාකාරී උල්පත් වියනලී යනාේම් අාදා ම පාතී. ඉ ළ බෑවුේම් ළිශ තිේබ්  ම් කාා වියනළී 
යනාමට  ඇති  ැකියනාා ඉ ළයන. ාර්ෂා කාෑාෑ ඒ ඇළ ේදොළ හි අධික ප්රාා යනන් ඇති ේී. ේකේස  ේාතත් 
බෑපෑම් ේබොේ ෝ දුරට බෑවුේම් ේමම ේකොටසට සීමා වී ඇත. 
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8.2.4 පාංශු ඛාදනයේ බලපෑම සහ ගංගා පතුල ය නස්වීම  
 

බෑවුම් කැණීම්ාෑ  ඒ හිස ්මතුපිට නිරාාරණයන වීම ේ  තුේාන්  ාැසි සමේේ ඒ අාම කිරීමට ෑවනා  බෑවුම් 
ප්රේශයයන ඛාද යනට ෑවන වියන  ැකියන. බෑවුේම් වියාෑ ප්රේශයයනවන කැණීම් කළ විට ඇතිේා  අාසාධිත, 
මතුපිටින්  ෑා යන  ජෑධ්ාරාා මගින් ආසන් ේේ පිහිටි ඇළ මාර්  ේාතට පැමිේ්ඩ. එබැවින්, ේමම 
ස්ථා ේේ බෑවුම ඛාද යන  මගින් සුවිේය ෂී බෑපෑමවන ඇති ේී. 
 

8.2.5 ඉදිරීමේම් කටයුතු නසා සිදු න ජල දූෂණය මගින් ඇයවිය හැරී බලපෑම් 
 

බෑවුම් සකස ්කිරීම / බෑවුම ප්රතිසශස්කරණයන කිරීේම් ඒ දියන ඇලි  ා පාත් ා ජෑ මාර් ාෑ ේරොන්මඩ 
තැන්පත් වීම ස  ම්ඩඩි බැසීම අේේවනෂා කළ  ැකියන. යනන්ේත්රෝපකරණාලින් ේතල්  ා ේා ත්  ානිකර 
ද්රාය / දූෂක  ායක බැ ැර කිරීම, තාාකාලික  බඩා ටැශකි ාලින් ා  කාන්දුවීම් , ඝණ අපද්රාය ස  
ජෑාපා   බැ ැරකිරීම / ද  යන කිරීම මගින් ඇළ ේදොළ ාෑ ජෑේේ ගුණාත්මකභාායනට අහිතකර බෑපෑම් 
ඇතිවීයන  ැකියන. ේච්ත ාන්විතා ේ ෝ අපරීවනෂාකාරීා ඉඳිකරණ  ා අපද්රාය බැ ැර කිරීම ේ  තුේාන් 
ඉදිකිරීම් ද්රාය (සිේමන්ති/ පාශශු යවනතිමත් කිරීම සඳ ා භාවිතා කර  ේා ත් දියනර බදාම) පිය්ස ජෑයන  ා 
මිශ්ර වීම තාාකාලිකා ජෑ තත්ත්ාේේ පරි ානියනට ේ  තු ා  අතරම, ප ළ ජෑධ්ාර ාෑ   අ ායය ද්රායයනන් 
එකතු ේී. 
 

අධික විෑයන යනක ඔවනසිජන් ඉල්ලුම, රසායනනික ඔවනසිජන් ඉල්ලුම, අාෑම්භිත ඝ  ද්රාය, ේතල්  ා ගීස ්
ආදියන මගින් ේමම ඇළ ේදොළහි දූෂණයන අධික ේෑස ඉ ළ යනා  ැක. ේමම බැ ැර කිරීම් මගින් බීමට, ෑමට 
ස  ජෑජීවී ා ාාන් සඳ ා නිරණයන කර  ෑද ජෑේයනහි ප්රමිතිේේ සම්මතයනන් ඉවනමාා යනනු ඇති අතර ජෑ 
තත්ත්ාේේ අාම ප්රමිතීන් පාා උල්ෑශඝ යන කරයි. එබැවින් ඉදිකිරීම් අාධිේේ ඒ අපවිත්ර ජෑයන  ා අපද්රාය 
බැ ැර කිරීේමන් ජෑ ප්රමිතියනට ා  බෑපෑම එම ප්රේශයයනට සුවිේය ෂී ේී. 
 

8.2.6 ඉදිරීමේම් කාලසීමායේදී අක්රම ්ම (එළිමහන් ස්ථාන)  ැසිරීලි භාවි ය නසා ජලය මගින් සිදුවිය හැරී 

යලඩයරෝග යබෝවීම 
 

ේමම භූමි භා යන මාර් ේේ පේසකින් ස  ේන්ාාසික ප්රේශයයනක පිහිටා ඇති බැවින් ේකොන්ත්රාත්කරුේේ ශ්රම 
බෑකායන විසින් විාිතා මළප  කිරීමට ඇති සම්භාවිතායන අාම ේී. 
 

8.2.7 පහල ගංගා ප්රයේශයේ ජලය පරිහණය කරන්නන් හට ඇයවියහැරී බලපෑම්  
 

 ායනයනෑම් කෑාපයන තුළ උල්පත්  ා ජෑ ප්රභායනන් වියනළීම සඳ ා අාදා මවන ඇත. වියනළි කාෑාෑ ඒ ජෑ 
හිඟයනවන පැාතියන  ැකියන. ඉදි කිරීේම් අදියනේර්  ඒ ජෑ මූෑාශ්ර භාවිතා කිරීමට මගීන්ට ේ ො ැකි ානු ඇති අතර 
ඉන්පසු ඉ ෑ ප්රේශයේේ ඇති උල්පත් ස්ථීර ේෑසම වියනළීේම් අාදා ම පාතී. ේකේස  ේාතත්, නිරීවනෂණ 
චාරිකාාක ඒ නිාාස සඳ ා  ළ ජෑ සැපයුම් පාති  බා අ ාාරණයන වියන. එබැවින්  ි ස්ත ජෑ 
පරිේභෝජ යන සඳ ා ා  බෑපෑම සිදු ාන්ේන් ප්රේශයේේ ජෑ මූෑාශ්ර භාවිතා කර  අයනට පමණි. 
 
තා ද, ේරොන්මඩ සමඟ  ෑායන  අපධ්ාායන එම ස්ථා යනට ආසන් ා  ෑා යන   ශඟා ප්රාා යනන්හි ජෑයන 
දූෂණයන කරමින් එහි ජෑේේ ගුණාත්මකභාායන අඩුකරනු ඇත. ේමම ජෑ ප්රාා ේේ ජෑජ පරිසරයන මත 
ස්ථානීයන ායේයනන් සැෑකියන යුතු බෑපෑමවන ඇතිවියන  ැකියන. 

 

8.2.8 ඝන අපද්ර ය බැහැර රීමේයම්දී ඇය න ගැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කාෑයන තුළ නිසි පරිදි බැ ැර කිරීේම් යනාන්ත්රණයනවන ේ ොමැති  ම් ඝ  අපද්රාය වනෂණිකා බැ ැර 
කිරීම තුළින් ජෑයන ස  පස දූෂ යන වී විවිධ් පාරිසරික බෑපෑම් ඇති වියන  ැකියන. ඉදිකිරීම් කාෑයන තුළ නිසි 
ඝ  අපද්රාය බැ ැර කිරීේම් යනාන්ත්රණයනවන භාවිතා ේ ොකළ ේ ොත් ේමම බෑපෑම සුවිේය ෂී ානු ඇත. 

 

8.2.9  ායු දූෂණය යහේතුය න් සිදු න බලපෑම් 
 

ාායු දූෂණයනට දායනක ා  ඉදිකිරීම් ක්රියනාකාරකම් ානුේේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්ජින් ක්රියනා කරවීම, 
කැනීම්, ගිනි තැබීම ස  ඉදිකිරීම් ද්රාය සහිත අපද්රාය බැ ැර කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රාය ස  විෂ සහිත ද්රාය 
සමඟ (පිපිරුම් රසායන  ද්රාය) ාැඩ කිරීම ආදියනයි. ඉදිකිරීම අතරතුර ඒ, ේකොන්වනරී්ට, සිේමන්ති, ලී,  ල්, ස  
සිලිකා ාලින් ඉ ළ ම්ටටේම් දූවිලි ඇති කරයි. ය ර්ෂ ප්රේශයයන තුළ ඇති නිේාස් ාෑ සිටි  නිාැසියනන් ාායු 
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දූෂණයනට සිජුා නිරාාරණයන වීේම් සම්භාවිතාායන ඉ ළයන. තාද, ාායු දූෂණයන මාර් ේේ පදිකයින් / මගීන් 
ේකේරහි ද බෑපෑම් ඇති වියන  ැකියන. මාර් ේේ අබිමුා අාන් ල් පිහිටා ඇත. ාායු දූෂණයන නිාැසියනන්ට 
ේමන්ම පාරිේභෝගිකයින්ටද බෑපානු ඇත. 
 

8.2.10 ඉදිරීමේම්  ලදී ඇය න ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිමේම්  ැන බලපෑම්, යහේතුය න් යගොඩනැගිලි  ලට 

හා යටි ල පහසුකම්  ලට ඇය විය හැරී හාන 
 

ඝ්ටට යන ා  විවිධ් පාෂාණ ේකොටස් කිහිපයනවන ඉාත් කිරීම සඳ ා පිපිරවීම් භාවිතා කරනු  ඇත. ඝ  
ඛාද යනට ෑවනවූ  පාෂාණ ඉාත් කිරීම සඳ ා කැණීම් , තිරස් කාණු සඳ ා වි ඒම ස  පාෂාණ අඟුළු දැමීම 
මගින් වියාෑ යබ්දයනන්  ා භූමි කම්ප  ඇති කරයි. 
 
යබ්දයන  ා කම්ප යනන් මගින් ය ර්ෂ ප්රේශයේේ පිහිටි නිේාස් සඳ ා බෑපෑම් සිදුානු ඇත. ඉ ත සඳ න් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු ාෑට අමතරා යනන්ේත්රෝපකරණ චෑ යන කිරීම  ා පැටවීම ස  බෑම ාැනි දැඩි ේඝෝෂාකාරී 
ක්රියනාකාරිත්ායනන් තුෑ ඒ මාර් ේේ  මන් කර  මගීන් ස  ආප යාෑාාන්ට පැමිේණන් න් යබ්දයන ඉ ළ 
යනාේම් අාදා මට ෑවන ානු ඇත. 
 

8.2.11  ැඩබියම් යසේ කයන් හා අ ට ප්රයේශ ාසීන් අ ර ඇයවිය හැරී යනොසන්සුන්  ්ම යන්   
 

ඉදිකිරීම් ස්ථා ේේ ේස ාකයනන්,  ම්ාැසියනන් ස  ආප යාෑාහි පුශ ෑයනන් අතර ආරවුල් ඇති වියන  ැකියන. 
 

8.2.12 යසේ ක යන් ාසික කදවුරු සහ අයනකු්ම ස්ථානීය අ ශය ා යන් 
 

කඳවුරු තුළ ඇති ඝණ අපද්රාය  ා කසෑ ඉාත් කිරීම නිාැරැදිා සකස් ේ ොකිරීේමන් අාට ප්රජාා ේාත එයන 
පීඩාාවන ානු ඇත. 
 

8.2.13 ඉදිරීමේම් අ ර තුර ප්රයේශ ාසීන්  ැඩ බිමට ඇතුළු වීම යහේතුය න් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැරී 

අ දානම්  ්ම යන් 
 

වි ඒම්, ේබෝර දැමීම ස  කැණීම් යනන්ත ාැනි අධික අාදා මවන සහිත ක්රියනාකාරකම් සඳ ා ා  
යනන්ේත්රෝපකරණ ේමම ාැඩබිේමහි තිබියන  ැකි යන. ේමම ාටපිටාා තුළ පුහුණු ශ්රම බෑකායනවන පමණවන 
සුරවනෂිතා කටයුතු කරනු ඇත. අ ාසර පුශ ෑයින් ේමම ාැඩබිමට පිවිේසන්ේන්  ම්, බර 
යනන්ේත්රෝපකරණ මගින් සිදුවියන  ැකි  දිසි අ තුරුාෑට ෑවනවීේම් අාදා ම තිබියන  ැකියන. 
 

8.2.14 පුපුරන ද්ර ය සහ ය න්ම අනතුරුදායක ද්ර ය 
 

පාෂාණ පිපිරීම අේේවනෂා කර  අාස්ථාාන්හි පුපුරණ ද්රාය භාවිතා කළ  ැකියන. අ ාරවනෂිත භාවිතයන නිසා 
ේමයන අාදා මකට ෑවන වියන  ැක. ේමම ේමේ යුම් අස්ථාාර බෑවුම් මත සිදු කර  බැවින් පුපුරණ ද්රාය 
අනිසි ේෑස භාවිත කිරීේමන් ස  පාෂාණ කැබලි ේ  තුේාන් සිදුා  අ තුරු සඳ ා සුවිේය ෂී අාදා මවන 
ඇත. 

 

8.2.15 ඉදිරීමේම් කටයුතු අ රතුර සිදු න මාර්ග  දබදය සහ පදිකයින්යේ ආරක්කයෂා  
 

ඉදි කිරීම් අදියනර තුළ ඒ  මන් කර  යනාන්ේත්රෝපකරණ, බර පටාාේ   යන  ාා  , ට්රවන රථ ආ ඒේයනන් 
ේබොේ ෝ විට  මාර් යන අාහිර කරනු ෑැේබ්. ේබොේ ෝ දුරට අාදා ම අාම කිරීේම් කටයුතු බෑවුම්ාෑ ඇති 
කුඩා ඉඩ ප්රමාණයනන්හි බර යනන්ේත්රෝපකරණ, ට්රවන රථ  ා බර පටාාේ   යන  ාා   ආදිේයනන් මාර් ේේ 
 මන්  න් ා මගීන්ට ස  පදිකයනන්ට බාධ්ා කිරීම් සිදුවියන  ැකි අතර ඔවුන්ේේ ජීවිතයනටද දැඩි අාදා මවන 
ඇත. කැණීම් ස  පාෂාණ ඉාත් කිරීේම් ඒ  ලිහිල් පාෂාණ මාර් යන මතට ාැටීම මාර් ේේ  මන්  න් ා 
මගීන්ට අාදා මවන  ඇති කරනු ඇත. 
 

8.2.16 ඉදිරීමේම් කටයුතු  ලදී යසේ කයන්යේ ආරක්කයෂා  
 

ඉදිකිරීේම් ඒ  බර යනන්ේත්රෝපකරණ සීමිත ාැඩ අාකායයනවන තුළ ඒ භාවිතා ානු ඇත. ාා   ාලින් සිදුා  
අ තුරු  ා ඉදිකිරීම් යනන්ේත්රෝපකරණ මගින් සිදුා  අ තුරු අාදා ම ඉතා ඉ ළ යන. තාදුරටත්,  ේමම 
ස්ථා යන, කාෑේයනන් කාෑයනට සිදුා  වියාෑ ජෑ කාන්දු වීම, සුන්බුන්   ා  ල් කැබලි කැඩී යනාම සම  ේම් 
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ා  විටත් අස්ථායී වීම ාැඩි වී ඇත. බෑවුම් පිළිසකර කිරීේම් අදියනේර් ඒ ේමම අාදා ම ාැඩි වියන  ැක. තා 
ද, කම්කරුාන්ට ේමම බෑවුම මත  ැගීම සඳ ා පෑශචි මත ාැඩ කිරීමට සිදු වියන  ැකියන. කම්කරුාන් සිදුවියන 
 ැකි සෑම අ තුරවන සඳ ාම අාදා මට ෑවනවියන  ැකි අතර එබැවින් සුළු සිදුවීමවන පාා ේමම ාැඩබිම සඳ ා 
ඉතා ාැද ත් යන. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳ ා ේකොන්ත්රාත්කරු බාෑ ායනස ්කම්කරුාන් (ළමයින්) ාැඩ කිරීමට 
ේයනේදවියන  ැකි අතර එමගින් බරපතෑ අ තුරු  ා තුාාෑ සිදුවීයන  ැක. 

9. මහජන උපයේශයනය  - ප ්ම ා ඇය යහෝ පැ ැ්මවීමට නයමි  උපයේශන යසේ ා න්   
 

ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන විසින් නිරීවනෂණ චාරිකාා අතර  ායනයනාේම් ය ර්ෂ ප්රේශයේේ 
නිේාස්ාෑ ාාසයන කර  පුශ ෑයින් (ඩබ්. ක. ඩී. වික්රමාරච්චි, ේවන.එස්.පී. සුබසිශ  ස  එස්.ක.ක.පී. සමරසිශ  
යන  ම ත්ාරුන්)  මු වියන. ේමම ායාපිති යන පිළිබඳා ඔවුන් දැනුාත් වූ අතර ක සඳ ා ජ තාා විේරෝධ්යන 
පෑ කර සිටිේේ  ැත. 
 
4/1 ස  4/2 අතර ේබෝවනකු ේකොටේසහි ප ෑ බෑවුම අසෑම ඇති තාාකාලික ේ ොඩ ැගිල්ෑක පිහිටි 
“ගිමන් ෑ”  ැමැති අාන් ල් හිමිකරු ා  ශ්රී විේේතුශ  ම තාේ න් විමසීමවන කර  ෑ ඒ. ඔහු පාස  
පරිදි ඔහු ආප යාෑාා පාත්ාාේ   යනාම සඳ ා ප්රාේශය යන සභාා සඳ ා බශදවන ේ ායි. ේමම 
ේ ොඩ ැගිල්ෑ  ානියනට ේ ෝ ඉාත් කළ ේ ොත් ේමම ායාපාරයන මත යනැේප  පවුල් 05 කට පමණ වියාෑ 
පාඩුාවන ානු ඇත. 
 
ජා.ේ ො.ප.ස.)NBRO) විසින් කළ සශචාරයන අතරතුර ඒ “Sleek Daffodil” ේ ෝටෑේේ කළම ාකරු ා  
ඩබ්. කුමාරසිශ  ම තා සමඟ සාකච්ඡා කෑ අතර ප ත දැවනේා  කරුණු පිළිබඳ ඔහු තම අාධ්ා යන ේයනොමු  
ේකේළ යන. 300-400 ක පමණ පිරිසවන සමඟ ේ ෝටෑේේ ඒ පාත්ා  ෑද ක්රියනාකාරකම් ේකේරහි ඉදිකිරීම් 
කටයුතු බාධ්ාාවන ේ ොවියන යුතුයන. යනන්ත්ර මගින් නිකුත්ා  යබ්දයන මිනිසුන්ට හිරි ැරයනවන වියන යුතු  ැත. 
එේස ම රථාා   කළම ාකරණයන, ආරවනෂිත උපේදස් පුාරු ස  නිරීවනෂකේයනකු අායය බා ඔහු 
අාධ්ාරණයන කර  ෑ ඒ. 
 

9.1 පාර්ශ කරු න් සමග ප ය උපයේශන යසේ ා න්  ලදී ඇය වූ එකග ා යන් හා නර්යේශයන්. 

(යයොමු : ඇමුණුම III) 

 

10. වියශේෂි  පාරසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජායක යගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ වියශේෂි  

ක්රියාමාර්ග යහෝ මැදිහ්ම වීම් අ ශය  න සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් යහෝ අ දානම් ඇය න් අංශයන් 
 

10.1 ජලය සහ ය ්ම බිම් සදහා ඇය බලපෑම් (ඇල මාර්ග, ගංඟා හා අයනකු්ම ජල ධරයන් වියශේෂයයන් 

ඉදිරීමේම් ස්ථානයයන් පහල ගංගා ප්රයේශ අපවි්මර වීම් හා එහි  ්ම ය ය නස්වීම නසා ඇය න 

ගැටළු). නායයාම් ස්ථානය ඉදිරීමේම / පිළිසකර රීමේම තුලින් ඇය න දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හැරී  

බලපෑම් 
 

අෑශකාර බා  ැති වී යනාම / බෑවුම ප්රතිසශස්කරණයන කිරීේම් ඒ ඇතිා  පස් ස  සුන්බුන් ඉාත් කිරීේම් ඒ සියුම්  
පාෂාණ ස  ේරොන්මඩ පාත් ා ජෑ ප්රාා යනන්ට ේස  ඒ යනාම ස  ප ෑ  ජෑ මාර් යනන් හි ේරොන්මඩ තැන්පත් 
වීම අේේවනෂා කළ  ැකියන. යනන්ේත්රෝපකරණ මගින් ේතල්   ා ේා ත්  ානිකර ද්රාය / දූෂක  ායක අනිසි 
ේෑස බැ ැර කිරීම, තාාකාලික  බඩා ටැශකි ාලින් සිදුා  කාන්දු වීම්, ඝණ අපද්රාය ස  ජෑ අපද්රාය 
බැ ැර කිරීම/  කම්කරු ාැඩබිම් ාලින් ඉාතෑ  කැලිකසෑ මගින් දියන ඇලි ාෑ මතුපිට ගුණාත්මකභාායන 
මත අහිතකර බෑපෑම් ආදියන ඇතිවියන  ැකියන. 
 

10.2 ඛාධනයයන්  න බලපෑම සහ ගංගා ප ල ය නස් වීම 
 

පාරිසරික  ෑායනාම, ඇළ ේදොෑ ඉවුරු / පත්ෑ ස  ජෑජ පරිසර පශධ්ති මත ඇතිා  බෑපෑම ස්ථානීයන 
ායේයනන් ාැද ත් ේී. 
 
 



10 

 

10.3 ප්ර ාහන යටි ල පහසුකම් සඳහා  න බලපෑම් (වියශේෂයයන් මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග  ා කාලික අ හිර 

වීම, රථ ාහන  දබදය පිළිබඳ අ දානම) 
 

සතිේේ කාර්යනාෑ ේීෑාාන් තුෑ ඒ , පාසල් කාෑාෑ ඒ, නිාාඩු  දි ාෑ, ාන්ද ා සමයන තුළ සම්පූර්ණේයනන් 
/ අර්ධ් ායේයනන් මාර් යන ාසා දැමීම ේ  තුේාන් ඇතිා  රථ ාා   තදබදයන සාමා ය ාා    ම ා ම ට 
බාධ්ා එල්ෑ කෑ  ැක. ේමයන පදිකයින්ට ස  මගීන්ට හිරි ැරයනවන ානු ඇත. මාර් යන ාසා දැමීම රියනදුරු 
පුහුණු පාසෑ, ස්ලීවන ේ ෝටෑයන ස  අේ කුත් ආප යාෑා ාෑ ක්රියනාකාරිත්ායනට බෑපෑ  ැකියන. 
 

10.4 යපොදු යසේ ා සැපයීයම්දී පහල ප්රයේශයට සිදු න බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්ර ය ඉ ්ම රීමේම, විදුලිය 

සැපයීම, ආදිය) 
 

 ායනයනෑමට ෑවනවූ බෑවුේම් ජෑ සැපයුම්  ළ මාර්  අතුරා ඇත. ේමම සැපයුම් මාර්  ාෑ ජෑයන 
ගුරුත්ාාකර්ෂණයන යනටේත්  මන් කරමින් මාර් ේේ පැත්තක තබා ඇති ටැශකි ාෑට ේයනොමු ේකේර්. පිරිසිදු 
කිරීම, ේස  ඒම, ස් ා යන කිරීම ස  පා යන කිරීම ාැනි විවිධ් අරමුණු සඳ ා මගීන් ස  පදිකයින් ේමම ජෑයන 
භාවිතා කරනු ෑැේබ්. අාදා ම අාම කිරීේම් කටයුතු; සැපයුම් මාර්  ාෑට   ානි පැමිණ වියන  ැකි අතර 
ජෑ පරි රණයන කරන් න් සඳ ා  ැටළු ඇති ේී. 
ායාපිති යන ේ  තුේාන් විදුලි රැ ැන් ේ ෝ විදුලි සශේශය රැ ැන් බෑපෑමට ෑවන ේ ොානු ඇත. 
 

10.5 නාය ස්ථානයට යාබද  යහෝ ආසන්නයේ ඇය ඉහල අ දානමක්කය සහි  යහෝ මධයය පරිමාණ 

අ දානමක ජී ්ම  න ගිහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ගංගා ප්රයේශය යන ආදිය) 
 

ේමම ඉදිකිරීම ේ  තුේාන් මාර් යන අබිමුා පිහිටා ඇති ේ ොඩ ැගිලිාෑ ස  ය ර්ෂ ප්රේශයේේ නිාාස ාෑ 
ඉරිතැලීම්, යබ්දයන ස  කම්ප  බෑපෑම් ේමන්ම ම ජ  ආරවනෂාා පිලිබඳ ඉ ළ අාදා මවන පාතී.  
 

10.6 ප්රයස්ථාපනය කල යුතු ප්රයේශය තුල පිහිටා ඇය  යාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අයනක්කය ස්ථාන 
 

ආසන් ේේ පිහිටා ඇති කුඩා කඩ සාේපු ේමන්ම තාාකාලික කුටි ද ඉාත් කර දැමියන යුතුයන. ායාපිති  කාෑ 
සීමාා තුළ කාා ේකේරහි බෑපෑම් ඇති වියන  ැකියන. ාැඩ බිමට යනාබදා විේය ෂ කිෂිකාර්මික පිළිේාත්  ේ ෝ 
ේා ත් කිසිදු විේය ෂ කටයුත්තවන ේ ොමැති නිසා ක සඳ ා විේය ෂිත බෑපෑමවන ේ ොමැත. 
 

10.7 ස්ථානයට අසලින්ම පිහිටි ඇය  යාපාර, කිෂිකාර්මික බිම් සහ අයනක්කය ස්ථාන 
 

ාැඩ බිමට විරුශධ් දියාේාහි ආප යාෑා පිහිටා තිේබ්. ඉදිකිරීම් අදියනර තුළ ඒ ේම්ාා මත දිෂ්යන දූෂණයන, 
අපවිත්ර ේශ, යබ්දයන, කම්ප  ස  රථාා   තදබදයනද විේය ෂේයනන්  බෑපෑම් එල්ෑ කරනු ඇත. ාැඩ බිම 
ආසන් ේයනන්ම කිෂිකාර්මික භාවිතයනන් ේ ෝ ේා ත් කිසිාවන ේ ොමැති බැවින් කිෂිකාර්මික භාවිතයනන්ට 
සැෑකියන යුතු බෑපෑමවන  ැත. 
 

10.8  ැඩ බිම තුලට සාමානය පුේගලයින් ඇතුළු වීයම් යහෝ එම ප්රයේශය හරහා ගමන් රීමේයම් අ ශ ා ය 
 

ේා ත් අරමුණු සඳ ා ාැඩබිමට ඇතුළු වීමට පුශ ෑයින් සඳ ා විේය ෂ අායයතාාවන ේ ොමැත. ේකේස  
ේාතත්, අරමුණවන සහිතා ේ ෝ ේ ොමැතිා පුශ ෑයින් අ ාසරේයනන් පිවිසියන  ැකි අතර ඔවුන් 
යනන්ේත්රෝපකරණ ක්රියනාකරවීම, ාා  , විදුලියන  ා පුපුරණ ද්රාය ේ  තුේාන් අාදා මට ෑවන වියන  ැකියන. 
 

10.9 යසෞඛය හා ආරක්කයෂා  පිළිබධ ගැටළු සදහා  න ප්රමුක්ම ය: යකොන්ත්රා්මකරු න් සඳහා  න සම්ම  

ගිවිසුම් ග  අ ශය ා ඉක්කයම ා සැලරීය යුතු වියශේෂි  යසෞඛය හා ආරක්කයෂා  පිළිබද කරුණු 
 

ේමම ාැඩ බිමට අදාළ ා  ේසෞඛය  ා ආරවනෂණ  ැටළු  ත් කෑ ඕ ෑම  ායනයනාම අාම කිරීේම් 
ස්ථා යනකටම  ේපොදු ේී. ESMF හී ඒ එාන් ේපොදු පාරිසරික / ේසෞඛය  ා ආරවනෂණයන (E & HS) සමාජීයන 
 ැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදිකිරීම් ාැඩ බිේමහි ේස ාක ආරවනෂක අායයතාායනන් 2003 5: ආරවනෂක 
උපකරණ ස  ඇඳුම් ප ත යනටේත් ාඩාත් විස්තරාත්මකා දවනාා ඇත.  
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10.10 ළමා ශ්රමය සහ බලහ්මකාමේ යලස ශ්රමය ලබා ගැනීම 
 

ාැඩ කර  තත්ත්ායනන් ස  ප්රජා ේසෞඛය  ා ආරවනෂාා චක්රේල්කේේ 2001.1 ා න්තියනට අූවා ළමා 
ශ්රමයන ස  බෑ ත්කාරී ේෑස ශ්රමයන ේයනොදා  ැනීම සවිස්තරාත්මකා දවනාා ඇත. 

11.  යාපියය ක්රියා්මමක රීමේම සඳහා අ ශය  න අනුමැතීන් සහ වියරෝධ ා යනොමැය බ  
 

11.1  යාපියය ක්රියා්මමක රීමේම 

 

i. දිස්ත්රික්කය යල්කම් කාර්යාලයේ අනුමැයය 
ායාපිති යන ක්රියනාත්මක කිරීම සඳ ා දිස්ත්රිවන ේල්කම්ාරයනාේේ අනුමැතියන අායය අතර එයන ෑබා 
 ැනීම සඳ ා ායාපිති  ේයනෝජ ාා දිස්ත්රිවන සම්බන්ධීකරණ කමිටුාට ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එයනට 
දිස්ත්රිවනකේේ ම  ඇමති  ා පාර්ය්ාකරුාන්ේේ ආයනත  ද ස භාගී ානු ඇත. PMU නිෑධ්ාරියනා 
ේමම ායාපිති යනට අදාළ, ායාපිති ේතොරතුරු ස  පාරිසරික  ා සමාජයීයන විවිධ්  ැටලු නිරාාරණයන 
කර ඉදිරිපත් කරනු ෑබ  අතර. ේමම  ැටළු සාකච්ඡා කර, ේමම රැස්වීේමහි නිර්ේශයයන ESMP 
ක්රියනාත්මක කිරීම සඳ ා සෑකා බෑනු ඇත 

ii. සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැයය 
ේමම ායාපිති යන සඳ ා කෑ ල්ෑ   ර සභාේී සැෑසුම් කමිටුේී අනුමැතියන ෑබා  ත යුතුයන. 

 

11.2 ය ෝරාග්ම නනායයෑම් සිදුවූ ස්ථානයේ  යාපියය ක්රියා්මමක රීමේම සඳහා  තු සමාගම්, ඉඩම් 

හිමියන්යගන් අනුමැයය ලබා ගැනීම 
 

මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරිේේ මාර් යනක වියනාපිති ක්රියනාකාරකම්  සිදු ා  නිසා මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන 
වියනාපිතියනට අදාෑ ආයනත යනකි. ඉඩම් ේ ොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම, ද්රාය ඉාත් කිරීම ( ස,් 
පස, පාෂාණ  ා  ල් බිම්), ඉදි කිරීම් ාූ යනන් ස  ේමේ යුම්  ා  ඩත්තු කටයුතු දි ටම කරේ   යනාම 
සඳ ා ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ සශවිධ්ා යන ස  මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන අතර අායය ගිවිසුම් ඇති 
කර නු ඇත. 

 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය,  න සංරක්කයෂණ යදපාර් යම්න්තු ,  නජීවී සංරක්කයෂණ යදපාර් යම්න්තු  

මගින් අනුමැයය ලබා ගැනීම 
 

ායාපිති  ප්රේශයයන පරිසර සශේී ඒ ප්රේශය ාෑ පිහිටා ඇති බැවින් දිස්ත්රිවන මධ්යම පරිසර අධිකාරිේයනන් 
අනුමැතියන අායය ේී. ක්රියනාපටිපාටියන සඳ ා ඇමුණුම IV බෑන් . ේකේස  ේාතත්, ා  සත්ත්ා  ා 
ාිවනෂෑතා ආරවනෂක ආඥාප ත මගින් පාෑ යන ා  ඉාත් කෑ යුතු  ස ්තිේබ්  ම්, ප්රාේශය යන ේල්කම් 
 ර ා ා  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේාන් අනුමැතියන අායය වියන  ැකියන. 
 

11.4 අයනකු්ම අනුමැතීන් 
 

භූමි, පාෂාණ  ා ඛනිජමයන සුන්බුන් ප්රාා  යන  ා බැ ැර කිරීම සඳ ා ප්රාේශය යන භූ විදයා සමීවනෂණ  ා පතල් 
කාර්යනාශයේේ අනුමැතියන ෑබා  ත යුතුයන. 

i. ද්රාය නිස්සාරණයන කිරීම සඳ ා භූ විදයා  ා පතල් කාර්යනාශයේේ අනුමැතියන ෑබා  ත යුතුයන. (අායය 
ාන්ේන්  ම් පමණි). 

ii. කසළ බැ ැර කිරීම ස  පිළිස්සීම  සඳ ා කෑ ල්ෑ   ර සභාා ේාතින් අනුමැතියන ෑබා  ත යුතුයන. 
iii. පාෂාණ පිපිරවීම අායය ස්ථා  සඳ ා අනුමැතියන ප්රාේශය යන ේල්කම්  ර ා ආරවනෂක 

අමාතයශයේේ දිස්ත්රිවන කාර්යනාෑේයනන් අනුමැතියන ෑබා  ත යුතුයන. 
iv. ාැඩ බිේමහි ක්රියනාකරකම් සඳ ා අායය බෑ සැපයුම සඳ ා ෑශකා විදුලිබෑ ම්ඩඩෑේේ ප්රාේශය යන 

කාර්යනාෑේයනන් අනුමැතියන ෑබා  ත යුතුයන. 
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11.5 යපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරු න්යගන් අනුමැයය ලබා ගැනීම / නනයක බැදීම/ විරුේධ්ම යක්කය 

යනොමැය වීම 

 

i. ාූ යනන් ඉාත් කිරීමට, භූමියනට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ාැඩ ස  දිගුකාලී   ඩත්තු කටයුතු ාෑ නිරත 
වීමට කිසිදු බාධ්ාාවන ේ ොකර  බාට ඉඩම් හිමියනන් ස  ායාපිති  ක්රියනාත්මක කිරීේම් අධිකාරියන 
අතර නීතයානුකූෑා බැඳී ඇති ගිවිසුමවන අත්සන් කිරීම. 

ii. ේයනෝජිත අාදා ම් අාම කිරීේම් ප්රේශයයන  ර ා ජෑ සැපයුම් මාර්  ඇත. ඉදි කිරීම් කටයුතු මගින් 
ේමම සැපයුම් මාර්  බෑපෑමට ෑවන ානු ඇත. ේමයන අාදා මට ෑවනවූ පවනෂ ේාත දැනුම් ේදනු 
ෑැේබ්. ායාපිති  පිරිාැයන යනටේත් ායාපිති යන ක්රියනාත්මක කිරීමට ේපර කාා  ැාත ස්ථාපිත කිරීමට 
කටයුතු කරනු ඇත.  

 
අනුමත කිරීම සඳ ා නියනමිත කාෑ පරාසයන ප ත ාගුේී දවනාා ඇත. 
 

ාගුා 1: අනුමැතීන් ෑබා  ැනීම සඳ ා නියනමිත කාෑ නියනමයන 

12. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

විේය ෂේයනන් අශය 8 ස  10 හි  ඳු ා ත  ැකි බෑපෑම්  ා අාදා ම් කළම ාකරණයන කිරීම ස  අාම 
කිරීමට  ත  ැකි ක්රියනාමාර් . ේමයන පාරිසරික ස  සමාජ කළම ාකරණ සැෑැසේ්මහි විේය ෂිත නිර්ේශය 
 ා අායයතාාන් තුෑ ඇතුෑත් ානු ඇත. 
 

12.1 නැ   පදිංචි රීමේයම් ක්රියාකාමේ සැලැස්ම 
 

ේමහි ඒ නිාාස ේා ත් ස්ථා යනකට ේ   යනමවන සිදු ේ ොේී. ේකේස  ේාතත්, මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරිේේ 
මාර්  ේාන්කිරීම් ප්රේශයේේ ක්රියනාත්මක ා  “ගිමන් ෑ”  ම් කුඩා අාන් ෑ තාාකාලිකා ඉාත් කිරීම 
අායය වියන  ැකියන. ඔහුේේ ආදායනම් මාර් යනන්ට ේමයන බෑපානු ඇත. ඔහුට අනුා ේමම ස්ථා ේේ 

අනුමැයය පළමු මාසය  යද න  මාසය 

සය 

1 

සය 

2 

සය 

3 

සය 

4 

සය 

1 

සය 

2 

සය 

3 

සය 

4 

 යාපිය ය ක්රියා්මමක රීමේම 

දිස්ත්රික්කය යල්කම්යේ  අනුමැයය 
අයනදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ායාපිති  සාකච්ඡාා 
අද ස ් ාෑට  ප්රතිචාර දැවනවීම 
අනුමත කිරීම  

  
 
 
 
 

      

සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැයය 
අයනදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ායාපිති  සාකච්ඡාා 
අද ස ් ාෑට  ප්රතිචාර දැවනවීම 
අනුමත කිරීම 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

යපොල්ගහය ල ප්රායේශීය සභායේ  රජයේ ඉඩම් 
හිමියන්යේ  අනුමැයය 
අයනදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අද ස ් ාෑට ප්රතිචාර දැවනවීම 
අනුමත කිරීම 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

ය න්ම අනුමැතීන් 
භූ විදයා  ා පතල් කාර්යනාශයේේ අනුමැතියන  
ආරවනෂක අමාත්යනාශයයන (අායයතාායන මත තීරණයන 
ේී)  

        

ේපෞශ ලික ඉඩම් අයිතිකරුාන්ේේ විේරෝධ්යනවන 
ේ ොමැත 
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අාන් ෑවන පාත්ාාේ   යනාම සඳ ා පළාත් පාෑ  අධිකාරියන ේාතින් ඔහුට බෑපත්රයනවන ෑබා  ඒ තිේබ්. 
ේමම අාන් ෑ ාඩාත් සුරවනෂිත බෑවුම් ේකොටසකට ේ   යනා යුතුයන. ආපදා පතිපාද ,  ැාත පදිශචිකිරීේම් 
පැේවනජයන යනටේත් ඔහු  ඳු ාේ   ේ ොතිබීම ේ  තුේාන් ායාපිති  පිරිාැයන යනටේත් අාන් ෑ ායාපිති යන 
මගින් ේා ත් ස්ථා යනකට ේ  යනාමට සළකා බැලියන  ැකියන. 
 

12.2 මහජන ා  ඉ ්ම රීමේම 
 

ඉදිකිරීේම් අදියනේර් ඒ ය ර්ෂ ප්රේශයේේ නිාේස  සිටි නිාැසියනන් ේමන්ම “ගිමන් ෑ”  ම් අාන් ෑටද තර්ජ  
එල්ෑ වියන  ැකියන.  ැකිතාවන දුරට ඉදි කිරීේම් අදියනේර් ඒ  ායන යනාම ක්රියනාකාරී වියන  ැකි අතර, අාදා ම අාම 
කර  ැනීේම් කටයුතු බෑවුම් අස්ථාාර වීේම් අාදා ම ඉ ෑ යනාමට ේබේ වින් බෑපානු ඇත. එමනිසා 
ායාපිති  කාර්යනයනන් සම  අාදා ම සම්බන්ධ් ා  බා සැෑකිල්ෑට  ැනීම තර්කාන්විත ේී. එබැවින් අධි 
අාදා ම් කාෑයන තුළ ඒ නිේාස් තාාකාලිකා ඉාත් කිරීමට ේමම ාැඩ බිමට දැඩි ේෑස නිර්ේශය කරනු 
ෑැේබ්. 
 

12.3 හාන  ූහයන් සහ යටි ල පහසුකම් ඉ ්ම රීමේම සඳහා  න ක්රියාපටිපාටිය 
 

ගිමන් ෑ  ම් අාන් ෑ ස  තාත් තාාකාලික ේාළඳ කුටි ඉාත් කිරීම අායය ේී. බෑවුේම් ආරවනෂිත 
ප්රේශයාෑට මාරුා  ේෑස ඔවුන්ේ න් ඉල්ලීම් කෑ  ැකියන. ේමම කුටි මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරිේේ මාර්  
ේාන්කිරීම් ප්රේශයයනක පිහිටීම නිසා ඔවුන්ේේ නීතයානුකූෑ භාායන මතේේදාත්මකයන. අාන් ේල් ප සුකම් 
තාාකාලිකා මාරු කළ ේ ොත් පළාත් පාෑ  ආයනත , ආප යාෑා හිමිකරු ස  ප්රාේශය යන සශාර්ධ්  
අධිකාරියන සමඟ උපේශය  කටයුතු අායය වියන  ැකියන. එාැන් වන සිදු වුාේ ොත් එම වියනදම ායාපිති යන 
මගින් දැරීම පිලිබඳ සෑකා බෑනු ඇත. PMU හී ES නිෑධ්ාරීන් ස  HS නිෑධ්ාරීන් විසින් අාන් ල් හිමියනා 
ස  අදාළ ආයනත  අතර අායය ම ේපන්වීම ෑබා  ඒම ේ ෝ ායාපාරේේ පාඩුා සඳ ා ාන්දි ේ වීම පිලිබඳ 
සෑකා බැලියන යුතුයන. 

 

12.4  යාපිය ක්රියාකාරකම් යහේතුය න් යේපල / භාවි යන් අහිමි වීම සඳහා  න්දි ඉල්ලා සිටීම 
 

ඉ ත සඳ න් විවිධ් ායාපිති  ක්රියනාාන්ේ න් උත්පාද යන ා  ඉ ෑ කම්ප  ේ  තුේාන් ඉ ෑ බෑවුේම් පිහිටි 
නිාාස ස  ප්රතිවිරුශධ් දියාේී ඇති ේ ොඩ ැගිලි (ආප යාෑා) මත ඉරිතැලීම් ඇති වියන  ැකියන. බිම් 
කම්ප යන අාම කිරීම ස  කාා පාෑ යන සඳ ා අායය ක්රියනාමාර්   ැනීම අනිාාර්යන ේී. 
 

12.5 පහ  දැක්කයය න ක්කයයෂේත්ර සඳහා මහජන ා  දැනු ්ම රීමේම සහ අධයාපනය ලබාදීම 
 

ායාපිති  ක්රියනාත්මක කිරීේම් අාධියන තුෑ ඒ ාැඩි දියුණු කෑ යුතු අාදා ම් කළමණාකරණ ක්රියනාමාර්  ාෑට 
මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන මගින් ප්රතිචාර දැවනවීම සඳ ා විේය ෂ අධ්යාප   ා දැනුාත් කිරීේම් ාැඩසට න් 
PMU හි පාරිසරික ේසෞඛය  ා ආරවනෂණ කකකයන මගින් ක්රියනාත්මක කළ යුතුයන.  
 

12.6 සැලසුම් ම  පදනම් වූ පරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමයේදයන් 
 

පරිසර හිතකාමී  ා සමාජීයන ායේයනන් සැෑකියන යුතු සැෑසුම්කරණයන සෑකා බැලීේමන් පසු ආපදාා අාම 
කිරීේම් ක්රියනාකාරකම් නිර්මාණයන කිරීේම් ඒ  ප ත දවනාා ඇති කරුණු සෑකා බැලියන යුතු යන. 
 

ාගුා 2: සැෑසුම් අදියනේර් ඒ පාරිසරික  ා සමාජීයන  කරුණු සෑක බැලීම 

සැෑසුම් අශ යන 

ේමම ායායනාපිති ප්රේශයයන සඳ ා 

සෑකා බැලීම සඳ ා නිර්ේශශිත 

ම්ටටම 

i. ස් ාභාවික සම්ප්ම කළමනාකරණය සහ සම්ප්ම ප්රශස්  

යලස සැලසුම් රීමේම 

ාිවනෂෑතා ඉාත් කිරීම ස  අාම යාක විේය ෂයනන් ප්රමාණයනවන  
ඉාත් කිරීම සඳ ා ායාපිති  විේය ෂිත සැෑසුම් සැෑකිල්ෑට  ත 
යුතුයන. ාැද ත් යාක විේය ෂ ේසොයනා  තේ ොත්  ස ්සශරවනෂණයන 
සෑකා බැලීමට ප්රමාණාත් අාධ්ා යනවන ේයනොමු කළ යුතුයන. 

 

 
 

මධ්යස්ථ 
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ii.  ාසස්ථාන සම්බන්ධ ා සහ ස්ම්ම  මංයප්ම 
 

බෑපෑම ස්ථානීකරණයන වුාද ස්ථිර ාූ යනන් සඳ ා ේ ෝ පිවිසුම් 
මාර්  සඳ ා ේ ෝ  ැඹුරු කාණු සඳ ා ේ ෝ පරිසරවිදයාත්මකා 
සියුම් ාාසස්ථා  ාලින් ාිවනෂෑතා වියාෑ ායේයනන් භුමිේයනන් 
ඉාත් කිරීමට අායය වුාේ ොත්, සැෑසුම්ාෑට ාාසස්ථා  
සම්බන්ධ්තා විේය ෂාශ , සත්ත්ා මශේපත්  ා ාිවනෂෑතා තීරු ස  
යන ාදියන ඇතුළත් කළ යුතුයන.  

 

 

 

 

සීමිත 

iii. ජල සැපයුම අ හිර වීම් 
භූ ත ජෑ තෑයන ප ළ යනාම ේ  තුේාන් ආපදාා අාම කිරීේම් 
කටයුතුාෑ ඒ ඉ ත සඳ න් කර ඇති ජෑ ප්රභායන/යනන් සි ඒ යනාේම්  
ප්රාණතාා ඉ ළ ම්ටටමක පාතී (තාාකාලික / ස්ථිර). 
ාර්තමා ේේ ඒ ේමම ජෑ උල්පත් මත යනැේප  මාර් ේේ  මන් 
කර  මගීන්ට දැ ට ක්රියනාකාරී උල්පත් ජෑ ප්රභායනන්  ා සම්බන්ධ් 
කිරීම සැළසුම් මගින් සෑකා බෑ  ේෑස නිර්ේශය කර ඇත.  
එේස ම, ඉ ළ බෑවුේම් නිාාස ාෑ ජෑ මූෑාශ්ර සි ඒ යනාම භූ ත ජෑ 
තෑයන පාෑ යන මගින් ා  බෑා  ත යුතුයන. ායාපිති  ක්රියනාකාරකම් 
ේ  තුේාන් ඔවුන්ේේ ජෑ ප්රභායනන් සි ඒ ගියනේ ොත් ආරවනෂා කර 
 ැනීම සඳ ා අායය පියනාර  ත යුතුයන. 
තාදුරටත්, භූ ත ජෑ තෑයන සි ඒ  යනාම මූෑ කෑාපයනට ාඩා ේබොේ ෝ 
ප ෑ ම්ටටමක ඇති විට වියාෑ  ස ්වියනලීේම්  ැකියනාා ඇත. ේමම 
බෑපෑම් ස්ථානීකරණයන කළ  ැක.  මුත් ේමම පැතිකඩයනන් 
ජෑාපා   කළමණාකර  සැෑසුම් ාෑ ඒ සැෑකිල්ෑට  ත යුතුයන 
 

  

 

 

 

 

 

 

ඉතා ඉ ෑ 

iv. ස් භා  යසෞන්දර්යා්මමක  ගැලයපන සැලසුම්  සලකා 

බැලීම් 
 

දිෂය දූෂණයන අාම කිරීම සඳ ා ස්ාභාවික පරිසරයන සම  
සශකෑ යන ා  ාූ යනන් ේසෞන්දර්යනාත්මක සශේී ඒ පරිසරාෑ 
නිර්මාණයන කිරීමට සැෑකියන යුතුයන. ේමම සැෑැස්ම මගින් ේමම 
ස්ථා යනට අදාෑ ස්ාභාවික විේය ෂාශ  සෑකා බැලියන යුතුයන. සුදුසු 
අාදා ම් අාම කිරීේම් ාූ  සැෑසුම් කිරීම සඳ ා භූේ ෝලීයන  ි  
නිර්මාණ ශිල්පීන්ේේ දායනකත්ායන ාැද ත් වියන  ැකියන. 
 

 

 

ඉතා ඉ ෑ 

v. හරි  පාරිසරික ලක්කයෂණ සලකා බැලීම 
 

පරිසර හිතකාමි සශේී ඒ ාාසස්ථා ාෑ ආපදා අාම කිරීම් 
ේබොේ ොමයනවන සිදු කරනු ෑබ  බැවින්, පරිසර හිතකාමී  රිත  

සැලසුම් ගැන සැෑකිලිමත් විම ාඩාත් උචිතයන. උදා රණයනවන 
ේෑස: ඛාද යන පාෑ යන සඳ ා ේශය යන ාිවනෂෑතා විේය ෂ භාවිතා 

කිරීම, පරිසරේේ විවිධ්ත්ායන පාත්ාා  ැනීමට විේය ෂ යාක 
සශේයනෝජ යනන් ේයනොදා  ැනීම. ආක්ර මණය ලී යාක විේය ෂයනන් 
ේයනොදා  යනොගැනීම ආදියන දැවනවියන  ැකියන. 
බෑවුම සශේයෝධ් යන කිරීේම් ඒ ාැඩ බිේමහි ඉාත් කෑ යුතු වියාෑ 
පාෂාණ ඇත. ේමම පාෂාණ පුපුරාා  රිනු ඇත. ේම්ාා ඉදිකිරීේම් ඒ 
අමුද්රාය ායේයනන් සෑකා බැලියන  ැකියන. 

 

 

 

 

 

 

ඉ ෑ 
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vi. යසේ කයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්කයෂා  
 

ආපදා අාදා ම අාම කිරීේම් ාැඩ බිම ඉ ළ සිරස් කැපුමවන මත 
පිහිටා ඇත. නිේාස්ාෑ ේාේස  ජ යනා ඉඩම් මායිම් භාවිතා 
කිරීමට උත්සා  කළේ ොත් විේය ෂේයනන්ම නිේාස් ාෑ කුඩා 
දරුාන් ඇද ාැටීේම් ඉ ෑ අාදා මවන පාතී. එබැවින් බෑවුේම්  
ේාේස  නිාැසියනන් ඇද ාැටීේමන් ආරවනෂා කර  ැනීමට සුදුසු 
ආරවනෂක පවුරවන ේ ෝ ාැටවන නිර්මාණයන කිරීම සැෑසුම් මගින් 
සෑකා බැලීම නිර්ේශය කරනු ෑැේබ්. 
ඉදිකිරීම් අදියනර තුළ ඒ  ායන යනාම් සක්රීයන කිරීම සිදු වියන  ැකි අතර එයන 
කම්කරුාන්ට ස  මගීන්ට තර්ජ යනවන වියන  ැකියන. එබැවින්  ැටි, 
ආරවනෂිත දැල් ාැනි ආරවනෂණ ක්රම සැෑකිල්ෑට  ත යුතුයන (ේම්ාා 
ඉදිකිරීම් අදියනරට සීමා වූ තාාකාලික ක්රියනාමාර්  පමණවන ේී) 
 

 

 

 

 

 

 

ඉතා ඉ ෑ 

vii. ඛාදනය පාලනය රීමේයම්  ූහයන් 

ජෑ අපා   කළම ාකරණයන තුෑ ඒ නිතර ේබෝවනකු  ර ා ජෑයන 

අසළ ජෑ ප්රාා ාෑට ේ   යනනු ෑැේබ්. ාැසි කාෑාෑ ඒ ේමම 

ජෑාපා  ේයනහි  ෑා යනෑම සැෑකියන යුතු ේෑස ඉ ළ යනා  ැකි අතර 

ේමමගින් ඇළ ේදොෑ ාෑ ඉවුරු ස  පත්ෑ ඛාද යනට ෑවන  වියන  ැක. 

එබැවින් ඛාද යන ා  පරිදි ස්ාභාවික ඇෑ ේදොෑ ාලින් ජෑයන  ෑා 

යනාම අාම කිරීම සඳ ා ප්රාා  ේී යන කඩ යනන් ප්රමාණාත් ේෑස 

සැෑසුේමහි ඒ සැෑකිල්ෑට  ත යුතුයන. ආපදා අාදා ම් අාම 

කිරීේම් ාැඩ බිම ආසන් ේේ ඇෑ මාර්  ස  ේබෝවනකු පාති  

බැවින් ේමයන නිර්මාණයනට ඇතුළත් කළ යුතු අනිාාර්යන අශ යනකි. 

 

 

 

 

 

ඉ ෑ 

 

 

viii. අ ම පසු නඩ්මතු රීමේම්  හා යමයහයුම් සැළසුම් රීමේම 
 

ආපදා අාදා ම් අාම කිරීේම් කාර්ේේ ඒ  ජෑාපා   
කළමණාකරණයන සඳ ා ගුරුත්ා කාණු ාැනි බාහිර ශිල්ප ක්රම 
සෑකා බැලියන යුතුයන. කාණු ඇහිරී යනාම ාළවනාා  ැනීම සඳ ා 
නිාැරදි පයිේප විෂ්කම්භයන, සිදුරු සහිත කායනන් ස  රවුම් ේකෝණ 
නිාැරදිා සෑකා බැලියන යුතුයන. කානු ජෑයන ස්ාාභාවික ද රාාන්ට 
එකතු කරවීමට අේේවනෂා කරන්ේන්  ම්, ඛාද යනට ඔේරොත්තු 
ේද , ේරොන් මඩ රදාා  ැනීේම් පශධ්ති ආ ඒ ේ ොේයනවන  ඩත්තු 
ාූ  ස  සැෑසුම් භාවිතා කළ යුතුයන. 
අධික කාෑපරිච්ේේදයනවන තුෑ ේශය යන කාෑගුණික තත්ත්ායනන්ට 
ඔේරොත්තු ේද  පරිදි ාූ යනන් සඳ ා භාවිතා කර  ද්රාය 
ප්රේීයේමන් ේතෝරා  ත යුතුයන. සැෑසුේමහි ාාේන් ාූ යනන් 
භාවිතා කරන්ේන්  ම් විේය ෂේයනන් විඛාද  ාැෑකීේම් තාවනෂණික 
ක්රම සෑකා බැලියන යුතුයන. 
 

 

 

 

 

 

 

ඉතා ඉ ෑ 

 

  
 

12.7 ඉදිරීමේම් අදියර තුළ සිදු න බලපෑම් අ ම රීමේම 

 

12.7.1 ඉදිරීමේම් අදියර තුළ යකොන්ත්රා්මකරු න්යේ අ ශය ා යන්, පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණය 

ප්රමිතීන්  ලට අනුකූල වීම 
 

පාරිසරික ස  සමාජීයන බෑපෑම් අාම කිරීේම්  ා කළම ාකරණයන කිරීේම්  ක්රියනාමාර් , සාමා යේයනන් සියනලු 
 ායනයනාම අාම කිරීේම් ාැඩබිම් සඳ ා ේපොදු ේී. ේමම බෑපෑම් ේබොේ ෝ දුරට ඉදිකිරීම් අාධිේේ සිදුා  
ක්රියනාාන්  ා සම්බන්ධ් ේී. එබැවින් ේමම බෑපෑම් අාම කිරීම ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරුේේ යුතුකමකි. 
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ඉදිකිරීම් ේ ේකොන්ත්රාත්කරුේ ේ ෑශසු ේල්ඛේ ේ ඇතුළත් කිරීම සඳ ා “පාරිසරික - සමාජ ස  ේසෞඛය 
- ආරවනෂණ (ES & HS) කළමණාකරණ කටයුතු ාෑට අනුකූෑා ඉදිකිරීම් අාධිේේ ඒ 
ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ේේ  අායයතාායන”  මින් ේල්ඛ යනවන ජා.ේ ො.ප. ස. මගින් සකස් කරාා ඇත. ේමම 
ාැඩබිම සඳ ා අූවකූෑතාාේේ ප්රමාණයන දවනාමි ප්රධ්ා  ේකොටස් ප ත දවනාා ඇත. විස්තර සඳ ා ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරුාන් සඳ ා ා  ESMP ේාත ේයනොමු කළ යුතුයන. 
 
ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කර  ෑද ඉල්ලුම්පත තුළ ඔහුේේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ ේල්ඛ  සමඟ 
ක්රියනාත්මක කිරීමට බෑාේපොේරොත්තු ා  ESMP ාැඩපිළිේාළ ේයනොමු කරනු ඇත. ESMP සඳ ා ා  
පිරිාැයන ේා ම ේ වුම් අයිතමයනවන ේෑස දැවනවියන යුතුයන. ේතෝරා ත් ඉදිකිරීම් ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් 
පාරිසරික ස  සමාජ කළම ාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකායයනවන ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එයන PMU කකකයන 
මගින් අනුමත කිරීමට නියනමිතයන. 
 

ාගුා 4: ES & HS සමඟ අනුකූෑ වීම සඳ ා ේකොත්රාත්කරුේේ අායයතාා 

යයොමු අංකය. ඉඳිරීමේම් 

යකොන්ත්රා්මකරු න්ට 

ESMP 

අයි මය  යාපියයට අදාලභා ය 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්කයෂණය 

2002.2 1) ාැඩ බිම තුෑ  බඩා කිරීම  අතියයින්ම ාැද ත් (මාර් ) 
2002.2 2) යබ්ද  ා කම්ප  අතියයින්ම ාැද ත් (මාර් ) 

2002.2 3) ේ ොඩ ැගිලි ඉරි තැලීම්  ා  ානි සිදුවීම  අතියයින්ම ාැද ත් (ේපොදු 
ස්ථා  / නිාාස) 

2002.2 4) අපද්රාය බැ ැර කිරීම අතියයින්ම ාැද ත් (මාර් ) 

2002.2 5) ාැඩ බිම තුෑ  බඩා කිරීම   ාැද ත් (මාර්  ේාන්කිරීම්) 

2002.2 6) දූවිලි පාෑ යන අතියයින්ම ාැද ත් (මගීන්/ 
පදිකයින් /අාන් ල් 
/ේ ොඩ ැගිලි) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රාය  ා අපද්රාය අපද්රාය 
ප්රාා  යනකිරීම 

ාැද ත් 

2002.2 8) ජෑයන ාැද ත් 

2002.2 9) යාක  ා සත්ා විේය ෂ ාැද ත් 

2002.2 10) ේභෞතික  ා සශස්කිතික සම්පත් ාැද ත්  ැත 

2002.2 11) පාශශු ඛාද යන අතියයින්ම ාැද ත් (සිරස ්
බෑවුම) 

2002.2 12) පාශශු දූෂණයන ාැද ත් 
2002.2 13) ේපොේළොා  ෑරීම ාැද ත් 

2002.2 14)  ල්ාෑ ේමේ යුම් ාැද ත්  ැත 

2002.2 15) ාා   ස  යනන්ේත්රෝපකරණ  ඩත්තුා 
(දූෂණයන) 

ාැද ත් 

2002.2 16) ම ජ තාාට බාධ්ා කිරීම අතියයින්ම ාැද ත් (ේපොදු 
ස්ථා ) 

2002.2 17) උපේයනෝගිතා ේස ාා ස  මාර් ේේ ඇති 
ප සුකම්  

අතියයින්ම ාැද ත් (මාර් / 
ේ ොඩ ැගිලි) 

2002.2 18) දිෂ්යන පරිසරයන ාැඩි දියුණු කිරීම  අතියයින්ම ාැද ත් 
(ේසෞන්දර්යනාත්මක මාර්  
ේකොටස්) 

2002-5. පාරිසරික 
අධීවනෂණයන 

මූලික සමීවනෂණ (ාාතයන, ජෑයන, යබ්ද, 
කම්ප , ඉරි තැලීම් සමීවනෂණ) 

ායාපිති විේය ෂිත නිරීවනෂණ 
සැෑැස්මවන ේයනොමු කරන්  
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ඉදි කිරීම් අතරතුර සමීවනෂණ (ාාතයන, 
ජෑයන, යබ්ද, කම්ප , ඉරි තැලීම් 
සමීවනෂණ) 

ායාපිති විේය ෂිත නිරීවනෂණ 
සැෑැස්මවන ේයනොමු කරන්  

ාැඩබිේම්  ේමේ යුම් කාෑයන තුෑ 
සමීවනෂණ 

ායාපිති විේය ෂිත නිරීවනෂණ 
සැෑැස්මවන ේයනොමු කරන්  

ාාර්තා කිරීම  ා ාාර්තා පාත්ාාේ   
යනාම 

අතියයින්ම ාැද ත් 
(ආරවනෂාා) 

2003.  ැඩ යකොන්යේසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්කයෂා  

2003.2 සුරවනෂිත සශවිධ්ා යන ස  සන්නිේීද යන අතියයින්ම ාැද ත් 
(අ ාරවනෂිත බෑවුම/ මගීන්/ / 
නිාාස / බර යනන්ේත්රෝපකරණ) 

2003.3 ළමා ශ්රමයන  ා බෑකිරීම ාැද ත් 

2003.4 ආරවනෂක ාාර්තා ස  අ තුරු පිළිබඳ 
දැනුම්  ඒම 

අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.5 ආරවනෂක උපකරණ ස  ඇඳුම් පැළඳුම් අතියයින්ම ාැද ත්  

2003.6 සුරවනෂිතතාා පරීවනෂා කිරීම අතියයින්ම ාැද ත්  

2003.7 ප්රථමාධ්ාර ප සුකම් අතියයින්ම ාැද ත්  

2003.8 ේසෞඛය  ා ආරවනෂාා පිළිබඳ ේතොරතුරු 
ස  පුහුණුා 

අතියයින්ම ාැද ත් 

2003.9 යනන්ේත්රෝපකරණ ස  සුදුසුකම් ෑත් 
පුශ ෑයනන් 

අතියයින්ම ාැද ත් 

අදාළ ේී: ේමම ේකොටස ESMP මගින්  සිදු කර  ඕ ෑම ේපොදු ායාපිති යනකට අදාළ ේී 
ඉතා ාැද ත්: The contractor should pay special emphasis in the  preparation of 
environmental method statements to ensure that the  relevant ESMP is implemented 
specific to the site 
සමහර විට අදාළ යේ: ායාපිති  ක්රියනාත්මක කිරීේම් ඒ අදාළ ස්ථා යනට පිවිේස  විට ේමම ESMP 
ාැඩසට   ක්රියනාත්මක ේී 
අදාළ ේ ොේී: අ ාාරණයන වූ ේකොන්ේශසි යනටේත් ේමම ස්ථා යනට අදාළ වියන ේ ො ැකියන 
විකල්පයරී: අායය ාන්ේන්  ම් පමණි 
ස්ථා ේේ විේය ෂිත සැෑැස්මවන ේයනොමු කරන් : ESMP නිරීවනෂණ දර්යක අනුා   මිේේ නිය්චිත 
නිරීවනෂණ සැෑැස්ේම් සඳ න් පරිදි අධීවනෂණ කටයුතු කිරීමට ේකොන්ත්රාත්කරු බැඳී සිටී   
යයොමු රීමේම: ESMP ක්රියා්මමක රීමේම සඳහා යකොන්ත්රා්මකරු න්  ගකීම්. 

 

12.8 නාය ස්ථානයට වියශේෂි  හානය අ ම රීමේම 
 

ඉදිකිරීම් කාෑයන තුළ ායාපිති යන ක්රියනාත්මක කිරීමට අේේවනෂිත  ායන ස්ථානීයන විේය ෂිත අපදා අාම කිරීේම් 
පියනාරයනන් ප ත සඳ න් පරිදි ේී. 
 

ාගුා 5: පාරිසරික  ා සමාජීයන / ේසෞඛය  ා ආරවනෂණයන රාමුාට අනුා  ායන ස්ථා යනට විේය ෂිතවූ  ානි අාම කිරීේම් 

පියනාර  

හාන අ ම රීමේයම් පිය ර   යාපිය  

ක්රියා්මමක 

රීමේයම් අදියර 

 ගකීම්  

i.  ික්කයෂල ා ආ රණය එලි රීමේම 
බෑවුම් අස්ථාාර වීේම් අාදා ම, ඛාද යන වීේම් බෑපෑම අාම කිරීම 
සඳ ා ය ර්ෂ ප්රේශයේේ ඉදිකිරීේම් කටයුතු අේේවනෂා කරන්ේන්  ම්, 
ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් ාිවනෂෑතා ආාරණ ඉාත් කිරීේම් ඒ ප්රේීයම් 
වියන යුතුයන. වියාෑ ප්රේශය එලිකිරීම, හිතාමතා  ා අ ායය ේෑස  ස ්
කැපීම ාැළැවනවියන යුතුයන 

 

 
ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 

ේකොන්ත්රාත්කරු 
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ii. ඉදි රීමේම් අදියර තුළ ඛාදනයයන්සිදු න බලපෑම අ ම රීමේම 
ාැසි කාෑාෑ ඒ ාැඩබිම නිෂ්කාය යන, බෑවුම  ැාත්  ැඩ ැස්වීම, 
සුන්බුන් ඉාත් කිරීම ආදියන ම  ැරීමට නිර්ේශය කරනු ෑැේබ්. 
එබැවින් වියනළි සමේේ  ඒ ඉ ළ බෑවුේම් අාදා ම අාම කිරීේම් 
කටයුතු සිදු කිරීම අායයේයනන් කෑයුතු ේදයනවන අතර එමගින් ාැසි 
සමේේ ඒ එාැනි ක්රියනා ාළවනාා  ත  ැකියන. ේමයන ායාපිති  සැෑසුම් 
කිරීේම් අදියනේර්  ඒ සෑකා බැලියන යුතුයන. 
අාදා ම අාම කිරීේම් කාර්ේේ ඒ බෑවුම් භුමි ප්රේශයයන නිරාාරණයන 
ා  අතර, ඛාද යනට ෑවනවීේමන් ඇති ා  බෑපෑම ඉ ෑයි. එබැවින් 
ඛාද යන පාෑ යන කිරීම  ා පාේර් ස  අසෑ ඇති  ශ ා ඔස්ේස  
ේරොන්මඩ  ෑා යනාම අාම කිරීම සඳ ා ේමම ස්ථා ේේ නිාැරදි 
ඛාද යන ාැෑකීේම් ක්රියනාමර්  ස  අාසාදිත උපායන මාර්  අනිාාර්යන 
ේී 

 

 
 

ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

iii. ආක්රමික ශාක 
ඛාද යන පාෑ ේේ  ඒ යාක භාවිතා කිරීේම් ඒ ආක්රමණය ලී යාක 
විේය ෂේයනන් ම   ැරියන යුතුයන. ේශශියන පරිසරේේ ේශය යන යාක 
ාිවනයෑතා පාශශු ඛාද යන පාෑ යන සඳ ා ේතෝරා  ත යුතුයන. 
ාිවනයෑතා පාෑ  ක්රම සඳ ා ේයනොදා  න් ා යාක විේය ෂයනන්ට 
ා ජීවී සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේී අනුමැතියන අායය ේී. 

 

 
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

iv. ඉදිරීමේම් අපද්ර ය බැහැර රීමේම 
 

ඉදිකිරීම් කසළ බැ ැර කිරීම සම්බන්ධ්ේයනන් ේකොන්ත්රාත්කරු 
විේය ෂ අාධ්ා යන ේයනොමු කළ යුතුයන. එාැනි අපද්රාය ජ  යන වූ විට  
PMU විසින් අනුමත ක්රමේීදයනන් අනුා ේස  ඒ යනාම් ාෑට ෑවන 
ේ ොා  පරිදි  බඩා කර ඉාත් කෑ යුතුයන. කිසිදු තත්ායනවන යනටේත් 
වුාත්  ඉදිකිරීම  අපද්රාය  ආසන් ේේ පිහිටි ඇෑ ේදොෑකට ේ ෝ 
 ශ ා කෑාපයනන්ට බැ ැර ේ ොකළ යුතුයන. 
ේමම ායාපිති යන ඉදිකිරීම් සඳ ා  ල් ද්රාය භාවිතා කිරීම සෑකා 
බැලියන යුතුයන. ේමම ාැඩ සඳ ා සුදුසු ේ ොේී  ම්, ඉදිකිරීම් ද්රායවන 
ේෑස භාවිතා කිරීමට උ න්දුාවන දවනා  පාර්යායනන් ේාත භාවිතා 
කිරීමට ඉඩ ෑබා දියන යුතුයන. 

 

 
 
 
 

ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
 
 
 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

v. දූවිලි සහ  ායුයගෝල පාලනය රීමේයම් යර 
 

අධික දූවිලි ේ ෝ ාායු උත්පාද  ක්රියනාකාරකම් අේේවනෂා කළේ ොත් 
විේය ෂ තිර භාවිතා කළ යුතුයන 

 

ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

vi. ඉදිරීමේම් සඳහා ජලය 
 

ඉදිකිරීම් සඳ ා ජෑයන ෑබා  ත යුත්ේත් අනුමත ස්ථා  ාලින් පමණි 
 

ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

vii. ප්ර ාහන යටි ල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (වියශේෂයයන් 

 ා කාලික මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග අහිමි වීම, රථ ාහන 

 දබදය පිළිබඳ අ දානම) 
 

ේමම ාැඩබිම සඳ ා විේය ෂිත වූ ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ේේ ESMP 
අනුා ම ා ාා   තදබදයන පාෑ යන කිරිමවන  තිබියන යුතුයන. නිසි මාර්  
ආරවනෂිත ක්රියනාමර්  සඳ ා අ තුරු ඇඟවීේම් සශඥා ස  පුහුණුා 
ෑැබූ ස්ථිර මුරකරුේාකු ඇතුළත් කළ යුතුයන. රාත්රිේේ ඒ පාා මාර් යන 
කාර්යබහුෑ බැවින් රාත්රී මුරකරුේාකු ස  ස්ථිර රාත්රී ප න්, බෑවුේම් 

 
 

ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 
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අස්ථාාරභාාේේ අාදා ම පිලිබඳ ආරවනෂක සෑකුණු ආදියන ේමම 
ාැඩබිමට ාැද ත් ේී. 

 

viii. යසේ ක යසෞඛය හා ආරක්කයෂා    
ායාපිති කාෑයන අතරතුර ඒ ේස ාකයින් අධි  අාදා ම් 
තත්ත්ායනවන සහිතා ාැඩ කළ යුතු බැවින් එම තත්ත්ායන 
ාෑවනාා  ැනීමට    ESMP ා කීම් මත ේකොන්ත්රාත්කරුට 
නිර්ේශශිත අශය 2003 යනටේත් " ප්රජා ේසෞඛය  ා ආරවනෂාා  ා 
ේස ාා ේකොන්ේශසි" ඉතා  සැෑකිලිමත්ා  ා  ම ා 
කළමණාකාරීත්ායනකින් යුතුා ආරවනෂිත අධීවනෂණ පශධ්තියනවන 
මත පාත්ාාේ   යනා යුතුයන. 
i. ඉතා අාදා ම් බැවින් ාැසි කාෑේේ ායාපිති කටයුතු සිදු 

සිදු කිරීම අත්හිටුවීම්ට වීමට කටයුතු කළ යුතුයන. 
 

ii. කම්කරුාන්ේේ  ා ප්රජාාේේ ආරවනෂාා සඳ ා උසස් 
තත්ාේේ අ තුරු ඇඟවීේම් පශධ්තියනවන ස  පූර්ණ 
කාලී  මුරකාාල් ේයනොදා ැනීමේයනොදා ැනීමට තරේේ 
නිර්ේශය ේකොට ඇත. 

 

iii. කම්කරුාන්  ා මාර් යන භාවිතා කරන් න් මත කළු  ල් 
ේපරළීේම් අාදා ම ාළවනාා  ැනීමට ආරවනෂිත බාධ්ක 
 ා දැල් ස්ථාපිත කිරීම් අනිාාර්යන ේී. 
 

iv. ේමම මාර් ේේ ාශගු කිහිපයනවන ඇති බැවින් පූර්ණ කාලී  
මුර ේස ාාාවන ේයනොදා ත යුතු ේී. 

 

v. සෑම අාස්ථාාක ඒම ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් ාා   ස  
පදිකයින් සඳ ා ආරවනෂිත ස  ප සු මාර් යනන් සැපයියන 
යුතුයන. රථාා   තදබදයනන්හි ආරවනෂ  ක්රමේීදයනන් 
සඳ ා මාර්  බාධ්ක සැපයියන යුතුයන. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

ix.  ැඩ කරන පැය 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිාා කාෑයනට පමණවන සීමා වියන යුතුයන. ආරවනෂිත 
 ැටලු නිසා කිසිම ේ  තුාවන මත ප.ා.6 න් පසු ාැඩ කිරීම නිර්ේශය 
ේ ොකරයි. 

 
ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 

ේකොන්ත්රාත්කරු 

x.  ැඩ බිම තුලට සාමානය පුේගලයින් ඇතුළු වීයම් යහෝ එම 

ප්රයේශය හරහා ගමන් රීමේයම් අ ශ ා ය 
 

ේකොන්ත්රාත්කරුේේ පූර්ණ කාලී  මුරකරුේේ සුපරීවනෂාකාරීත්ායන, 
දැනුාත් කිරීේම් ස  අ තුරු ඇඟවීම් පුාරු  මගින් ාැඩබිමට  සිදුවියන 
 ැකි අ ාසර ප්රේීයයනන් ාැළැවනවියන යුතුයන.  
 
 
 

 

 
 

ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
 

ඉදිකිරීම් 
ේකොන්ත්රාත්කරු 

xi. ඉදිරීමේම් අ රතුර අ ට ක්රම ්ම  ප ්ම ායගන් යාම 
 

දිෂය දූෂණයන අාම කිරීම සඳ ා ේ ොඳ  ි පාෑ යනවන පාත්ාා  ත 
යුතු යන 

ස්ථා යන සූදා ම් 
කිරීේම් ඒ ස  
ඉදිකිරීම් කාෑයන 

තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 

ේකොන්ත්රාත්කරු 
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13.  යාපිය  ස්ථානය අධීක්කයෂණය රීමේම 
 

ේමම ාැඩබිම සඳ ා නිය්චිතා දවනාා ඇති ඉදිකිරීම් අදියනර තුළ ප ත දැවනේා  අධීවනෂණ සැෑැස්ම දැඩි 
ේෑස අාධ්ාරණයන කරනු ෑැේබ්. මීට අමතරා ඉදිකිරීම් ඉශජිේන්රු ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් 
ේකොන්ත්රාත්කරුාන්ේේ ා කීම පිළිබඳ සඳ න් කළ යුතු නිරීවනෂණ ක්රියනා පටිපාටියන ද ක්රියනාත්මක කළ 
යුතුයන. 

 

ාගු අශක 5: පාරිසරික  ා සමාජ අධීවනෂණ  සැෑැස්ම; ඉදිකිරීම් කාෑසීමාා තුෑ ඒ 

 
 
 
 
 
 

අධීක්කයෂණ අ ශය ා පරාමිතීන් පමේක්කයෂා කල යුතු  ර ගණන 

i. මූලික නිරීවනෂණ ඇළ ජෑේේ ගුණාත්මකභාායනයි ාරවන * 

අධික අාදා ම් නිාාස සද ා ේපර 
ඉරිතැලුම් සමීවනෂණයන 

ාරවන * 

භූමි කම්ප  ාරවන * 

පසුබිම් යබ්දයන මැනීම ාරවන * 

ාායු ගුණාත්මකභාායන:අශශු ාරවන * 

ii. ඉදි කිරීම ජෑ ගුණාත්මකභාායන 
 

ාරවන * 

ඉ ළ අාදා මවන සහිත නිාාස  ාෑ 
ඉරිතැලුම් සමීවනෂණයන 

ඉදිකිරීම් තුළ ඒ සැෑකියන යුතු විස්ථාප  
පාතී ** 

භූමි කම්ප  කැණීම් යනන්ේත්රෝපකරණ, ේාඩි 
තැබීම්, ේ ෝ  භූමි කම්ප  ජ  යන ා  
ඕ ෑම ාැඩකටයුතුාෑ ඒ * 

ඉදිකිරීම් යබ්දයන අධික යබ්ද ජ   කාෑයන තුෑ ඒ 

ාායු ගුණාත්මක අශශු මසකට ාරවන * 

iii. ාායු විේමෝච යන අදාළ සියනලු යනන්ේත්රෝපකරණ / ාා   ක්රියනාත්මක ා  පරිදි විේමෝච  පාෑ  
පරීවනෂණ ස තිකයන තිබියන යුතුයන - උපේශයකයනාේේ  ායාපිති  ස්ථා   ES විසින් 
පරීවනෂා කළ යුතුයන 

iv. නිරීවනෂණ 
ආයනත යන 

*මධ්යස්ථ පරිසර අධිකාරියන ලියනාපදිශචියන  ැරුණු විට සියනළු විකාය  සමීවනෂණ 
 ැර ේසසු පරාමිතීන් සඳ ා ලියනාපදිශචි ස්ාාධී  නිරීවනෂණ ආයනත යනකි. 
**පැළුම් සමීවනෂණ සුදුසු නිේයනෝජිත ආයනත යන විසින් සිදු කළ යුතුයන PMU පිළි ත 
 ැකි 

v. අායයතා ාාර්තා 
කිරීම 

ජල ගුණා්මමකභා ය-  මධ්යම පරිසර අධිකාරියන විසින් ප්රකායයනට පත් කර  ෑද 
පාරිසරික ජෑ තත්ත්ා ප්රමිතීන් සම  සැසඳීම, 2017 

ඉහල අ දානමක්කය සහි  යග ල් පිළිබඳ පූර්  පමේක්කයෂණය - ාිත්තිමයන ාාර්තාා 
යනන්ේත්රෝපකරණ, ඉදිකිරීම් ක්රියනාකාරකම් ස  ාා    මන්, CEA සඳ ා කම්ප යන 
පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිතීන් අනුා භූමි ේදදරුම් කම්ප යන. 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතිේර්ක  ැස්ට අශක 924.1, මැයි 23,1996, මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියන. 
ාායු ගුණාත්මක ඝ ත්ායන - 2008 අේ ෝස්තු මස 15 ා  දි  අශක 1562/22 දර  
අති විේය ෂ  ැස්ට නිේීද යන යනටේත් ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ා තත්ත්ායනන් - ෑශකා 
ශ්රී ෑශකා පරිසර අධිකාරියන. 
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14. දුක්කයගැනවිලි විමර්ශනය රීමේයම් යාන්ත්රණය 
 

ප ත සඳ න් වියන  ැකි බෑපෑම් සඳ ා විේය ෂ අාධ්ා යනවන ේයනොමු කරමින් ේමම ායාපිතිේේ දුවන ැ විලි 
විසඳීේම් යනාන්ත්රණයන ස්ථාපිත කිරීම සඳ ා උපේශයකාරුන් ා  ES නිෑධ්ාරියනා ා බෑා  ත යුතුයන. අ) 
ය ර්ෂ ප්රේශයේේ නිාේස  අයිතිකරු, ආ) ප්රාේශය යන මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන - කෑ ල්ෑ කාර්යනාෑයන, ඇ) 
ගිමන් ෑ ආප යාෑාේී හිමිකරු;  ර්ෂ ශ්රී විේේතුශ  ම තා (විමර්ය : දුවන  ැ විලි විසඳීේම් යනාන්ත්රණයන 
ත වුරු කිරීම සඳ ා නිර්ේශශිත ක්රියනා පටිපාටියන සඳ ා පරිසර  ා සමාජ කළම ාකරණ රාමුා). ගිමන් ල් 
ආප යාෑාේාහි හිමිකරු ස  අේ කුත් ආප යාෑා හිමියනන්ේේ නිාාස අයිතිකරුාන්ට පැමිණිලි කිරීේම් 
ක්රමේීදයන කෑ ල්ෑ ප්රාේශය යන කාර්යනාෑයන  ර ා ස්ථාපිත කර ඇත. 

15. ය ොරතුරු අනා රණය රීමේම 
 

ප ත දැවනේා  ාගුේී දවනාා ඇති ආකාරයනට ප ත දැවනේා  ආයනත  විසින් ප ත දැවනේා  ආයනත   ා 
සශවිධ්ා  ේාත ES ේතොරතුරු අ ාාරණයන කර  ැනීම සඳ ා PMU හි ා කීම ේී. 

 

ාගුා 6: ේතොරතුරු අ ාාරණයන කිරීේම් ේයනෝජිත සැෑැස්ම 

 ය ොරතුරු යයෝජි  ආය න     ය ොරතුරු අනා රණය රීමේයම් 

ක්රමයේදය  

i. ායාපිති  සැෑැස්ම 
(ස්ථා යන පිළිබද 
ේතොරතුරු, සැෑසුම, 
ක්රියනාත්මක කිරීේම් 
විධිවිධ්ා ) 
 

දිස්ත්රිවන මධ්යම පරිසර අධිකාරියන, 
ා  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා, 
ා  ජීවී සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා 
, දිස්ත්රිවන ේල්කම්, ේරාේශය යන 
ේල්කම්, 
 මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන, 
 රාේයන ඉඩම් හිමියනන්,  
අේ කුත් දිස්ත්රිවන ම්ටටේම් ආයනත , 
ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ 
සශවිධ්ා ේේ දිස්ත්රිවන කාර්යනාෑයන, 
AIIB 
 

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

ii. පාරිසරික  ා සමාජ 
කළම ාකරණ 
සැෑැස්ම 
 

දිස්ත්රිවන මධ්යම පරිසර අධිකාරියන, 
ා  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා, 
ා  ජීවී සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා, 
AIIB 
 

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

iii. ප්ර ති ාාර්තා (මූලික 
 ා ඉදිකිරීම් තුළ) 

දිස්ත්රිවන මධ්යම පරිසර අධිකාරියන, 
ා  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා, 
ා  ජීවී සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා, 
AIIBස  අදාළ පාර්යායනන්  

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

iv. පාරිසරික අනුකූෑතා 
ේස ාකයින් ේසෞඛය  ා 
ආරවනෂාා සඳ ා 
ස්ථා  පරීවනෂා කිරීම. 

දිස්ත්රිවන මධ්යම පරිසර අධිකාරියන, 
ා  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා, 
ා  ජීවී සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා 
, ේරාේශය යන ේල්කම්, ේපොලිසියන, රාේයන 
ඉඩම් හිමියනන්, ේරාම නිෑධ්ාරී, 
 ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ 
සශවිධ්ා ේේ දිස්ත්රිවන කාර්යනාෑයන, 
AIIB ස  අදාෑ පාර්ය්ායනන් 
 

ලිඛිත  ා ාාචික සන්නිේීද යන, 
අදාළ ාාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම. 

v. ES කරුණු සම්බන්ධ්ා 
ප්ර ති සමාේෑෝච  

දිස්ත්රිවන මධ්යම පරිසර අධිකාරියන, 
ා  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා, 
ා  ජීවී සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා 

රැස්වීම්, අදාළ ාාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීම. 
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රැස්වීම්ාෑ ඒ  න් ා 
ෑද තීරණ 

, ේරාේශය යන ේල්කම්, ේපොලිසියන, රාේයන 
ඉඩම් හිමියනන්, ේරාම නිෑධ්ාරී, 
 ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ 
සශවිධ්ා ේේ දිස්ත්රිවන කාර්යනාෑයන, 
AIIB ස  අදාෑ පාර්ය්ායනන් 

vi. දුවන  ැ විලි විසඳ  
යනාන්ත්රණයන 

අදාළ පාර්යායනන්,  
 

රැස්වීම්, අදාළ ාාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

 
 

ාගු අශක 7: ේතොරතුරු රැස් කර  ැනීම සද ා සම්බන්ද කර ත් ආයනත  ස  නිෑධ්ාරීන් 

දිනය ආය නය ය ොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ වූ 

පුේගලයා  

13/09/2018  
පැයන 10.00  
 

මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන - කෑ ල්ෑ 
 

ේවන.ක.එච්. බ්ඩඩාර ම තා - 
විධ්ායනක ඉශජිේන්රු - 
මාර්  සශාර්ධ්  අධිකාරියන 
අඹන්පිටියන 
කෑ ල්ෑ 

13/09/2018  
පැයන 12.30  
 

ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාා 
(LRC) 
 

ඩී. ේසන්ද ායනක ම තා 
අධ්යනවනෂ, 
ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් 
සභාා, 
කෑ ල්ෑ 

03/10/2018  
පැයන 9.30  
 

ා  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුා 
 

ේවන ජී ේස පාෑ ම තා 
දිසා ා  නිෑධ්ාරී 
කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනකයන 

03/10/2018  
පැයන 11.00  
 

මධ්යම පරිසර අධිකාරියන 
 

එස්. ඩී.  න්කර්ති ම තා 
ේේයනෂ්ස පරිසර නිෑධ්ාරි - 
කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවන කාර්යනාෑයන 
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ඇමුණුම I: ායාපිති  ප්රේශයේේ ේරෝ  ජයනාරුපයන 
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ඇමුණුම II: අපදා ස්ථා ේේ ස්ාභාායන ස  උපේශය  ේස ාාාන් 

  

රූපයන a: බෑවුම් අස්ථාාරත්ායන පිළිබඳ නිරීවනෂණයන 
කිරීම ESSD / NBRO හි විදයාඥයනන් 

රූපයන b: ඉ ළ බෑවුේම් පිහිටි අාදා මවන සහිත 
නිාාසයනවන  
 

  

රූපයන c: ඉ ළ අාදා මවන සහිත නිාසක හිමිකරු 
ා  වික්රමාරච්චි ම තා සම  පාතී උපේශය යන 

රූපයන d : ේස ාකයනකු සමඟ උපේශය යන 
"ජා කී ේ ෝටෑයන" 
 

  

රූපයන e: ප ෑ බෑවුම් ප්රේශයේේ පිහිටි ගිමන් ෑ රූපයන f: ස්ලීවන ේ ෝටෑේේ කළම ාකරු සමඟ 
උපේශය යන 
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ඇමුණුම III : පාර්ය්ාකරුාන් සම  පැාැත්වූ සාකච්ඡා ාෑ ඒ අ ාාරණයන වූ කරුණු: කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනකයන  

 

 

 

 

 

 

 

 

දි යන  13/09/2018  ස   03.10/2018 

ආය නය   
අදාළ නලධාරියායේ 

නම සහ  නතුර 

ඉදිරිප්ම වූ සැලරීය යුතු කරුණු 

මාර්  සශාර්ධ්  
අධිකාරියන - 
කෑ ල්ෑ 
 

ේවන.ක.එන්.බ්ඩඩාර 
ම තා -  විධ්ායනක 
ඉශජිේන්රු  
මාර්  සශාර්ධ්  
අධිකාරියන - අඹන්පිටියන 
කෑ ල්ෑ 
 

අ ාාරණයන වූ කරුණු 

• ඉදිකිරීම් ාෑ ඒ ේ ේකොන්ත්රාත්කරු පුශ ලික ආරවනෂණ 
උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයනැයි අාධ්ාරණයන කර  ෑදි 

• සෑම අාස්ථාාක ඒම ේකොන්ත්රාත්කරු විසින් ාා  , පදිකයින් 
ස  රථාා   ආරවනෂණ ක්රියනාමාර් , ආරවනෂිත ස්ථා , ධ්ජයන 
ස  රාත්රී ාැඩ සඳ ා ආරවනෂිත ස  ප සු මාර් යනවන සැපයියන 
යුතුයන.ආේෑෝකයන සැපයියන යුතුයන. 

• ඉඳිකිරීම / කැණීම් ද්රාය  ම ජ යනාට  / මගීන්ට 
අප සුතාායනවන ේ ොවියන යුතුයන 

ා  සශරවනෂණ 
ේදපාර්තේම්න්තුා 
 
 

ේවන ජී ේස පාෑ ම තා 
දිසා ා  නිෑධ්ාරී 
කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවනකයන 

ආපදා අාම කිරීේම්  ප්රේශයයන  ේමම ආයනත යන යනටේත්  
ආාරණයන  ේ ොා  නිසා ේමම ාැඩබිේමහි කටයුතු පිලිබද 
ා  සශරවනෂණ ේදපාර්තේම්න්තුේී  විේරෝධ්යනවන ේ ොමැත. 

ඉඩම් 
ප්රතිසශස්කරණ 
ේකොමිෂන් සභාා 

ඩී. ේසන්ද ායනක 
ම තා 
අධ්යනවනෂ, 
ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ 
ේකොමිෂන් සභාා, 
කෑ ල්ෑ 

ආපදා අාම කිරීේම්  ප්රේශයයන  ේමම ආයනත යන යනටේත්  
ආාරණයන  ේ ොා  නිසා ේමම ාැඩබිේමහි කටයුතු පිලිබද 
ඉඩම් ප්රතිසශස්කරණ ේකොමිෂන් සභාේී  විේරෝධ්යනවන 
ේ ොමැත. 

 
මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියන 
 
 
 

  
එස්. ඩී.  න්කර්ති 
ම තා 
ේේයනෂ්ස පරිසර 
නිෑධ්ාරි - 
කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවන 
කාර්යනාෑයන 
 

 ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්යසථ්ා ේේ 1996 
ාර්ෂේේ පාශශු සශරවනෂණ ප ත 772/22 යනටේත් කෑ ල්ෑ 
දිස්ත්රිවනකේේ සම ර ප්රේශය  ැරුණු ේකොට සශේී ඒ 
ප්රේශයයනවන  ැස්ට කර ඇත. 

 එම  ැස්ට පත්රයනට අනුා එම ප්රේශය ාෑ  ායාපිතිේේ 
වියාෑත්ායන ේ ොතකා ඕ ෑම සශාර්ධ් යනකට ඉඩ 
ේ ො ඒමට  ැක. 

 ායස යනක ඒ ේමයන අායය ේ ොේී. 
 ායාපිතියන සඳ ා අයනදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳ ා මූලික 

ේතොරතුරු ප්රය්ණපත (BIQ) අායය ේ ී 
 ආේීණික යාක විේය ෂ, විේය ෂ ාාසස්ථා , යාක  ා 

සත්ත්ායනන්  පිලිබදා   අධ්ය යන අායය ේී 
 අාම කිරීමකින් පසුා ේා ස දැකීමට ේමම පාරිසරික 

ඇ යීම අායය වියන  ැකියන 
 මධ්යම පරිසර අධිකාරියන නිර්ේශය සහිතා අනුමැතියන ෑබා 

ේදනු ඇත. 



iv 

 

ඇමුණුම IV: රජේේ ඉඩම් හිමියනන්ේ න් ස  පාරිසරික ආයනත ාලින් අනුමැතියන ෑබා  ැනීම සඳ ා ේයනෝජිත 

ක්රමේීදයන 
 

 ායනයනාම් අාම කිරීේම් ායාපිති ක්රියනාත්මක කිරීම සඳ ා අනුමැතියන ෑබා  ැනීම සඳ ා වූ මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිේේ ක්රියනාපටිපාටියන  

i. ායාපිති  සම්පාද  අදියනේර් ඒ ායාපිති  කළම ාකරණ කකකේේ පාරිසරික - සමාජ ස  
ේසෞඛයයන - ආරවනෂක කකකයන විසින් ස්ථා යනට විේය ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළම ාකරණ 
සැෑැස්ම අධ්යනයන යන කරනු ෑබ  අතර මධ්යම පරිසර අධිකාරිේේ දිස්ත්රිවන කාර්යනාෑයන ේාත 
ායාපිති  ේයනෝජ ාා ස  ායාපිති යනට අදාළ ස්ථා යනට විේය ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ 
කළම ාකරණ සැෑැස්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුයන.  

ii. මූලික ේතොරතුරු ප්රය් ාාලියනවන (BIQ) ඉ ත විස්තර සම  සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත්    කළ යුතුයන. 
 

iii. මධ්යම පරිසර අධිකාරියන විසින් ායාපිති  සාකච්ඡාාකට ස  ස්ථා යනට විේය ෂිත වූ පාරිසරික 
සමාජ කළම ාකරණ සැෑැස්ම පිළිබද ාැඩිදුර ේතොරතුරු ෑබා  ැනීමට ායාපිති  
කළම ාකරණ කකකයන කැඳවියන  ැක. 

 
iv. ායාපිති යන මගින් අනු ම යන කළ යුතු සථ්ා යනට විේය ෂිත වූ නිය්චිත ේකොන්ේශසි ාෑට යනටත්ා 

ායාපිති  ේයනෝජ ාා අනුමත කරනු ෑැේබ්. 
 

ඇමුණුම V: අධ්යයන  ක්ඩඩායනම 

නම  නතුර අධයයනයයහි කාර්යභාරය   

DSV ඩයනස ් අධ්යනවනෂ / ESSD / NBRO ක්ඩඩායනම්  ායනක 

SAMS දිසා ායනක ේේෂ්ස විදයාඥ / ESSD / NBRO ේේෂ්ස පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියන ආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

H. කුෑසිරි තාක්ෂණික නිෑධ්ාරි / ESSD / NBRO GIS / ජ     දත්ත / සමීවනෂණ 
ආධ්ාර 

දිල් ානි ජයනෑත් භාර නිෑධ්ාරි / කෑ ල්ෑ දිස්ත්රිවන 
කාර්යනාෑයන 

භූ විදයාඥ 

ජයනාර්ධ්  ජයනමාන්  විදයාඥ / LRRMD / NBRO භූ විදයාඥ 

 

 

ඇමුණුම VI: ේයනොමු සට න් ෑැයිස්තුා 

1. කෑ ල්ෑ විකල්ප මාර් ේේ ේේ  ායනයනෑේම් අාදා ම පිළිබඳ ජාතික ේ ොඩ ැගිලි පර්ේේෂණ 

සශවිධ්ා ේේ ාාර්තාා  

2. ේ ෝලීයන පාරිසරික ස  සමාජ කළම ාකරණ සැෑැස්ම සඳ ා ේකොන්ත්රාත්කරුේේ ා කීම් - ශ්රී 
ෑශකා  ායනයනාම් අාම කිරීේම් ායාපිති යන - AIIB 

3. පරිසර  ා සමාජ කළම ාකරණ රාමුා - ශ්රී ෑශකා  ායනයනාම් අාම කිරීේම් ායාපිති යන _AIIB 
4.  ැාත පදිශචි කිරීේම් සැෑසුම් රාමුා - ශ්රී ෑශකා  ායනයනාම් අාම කිරීේම් ායාපිති යන _AIIB 

 


