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1. හැඳින්වීම 
 

1.1 වයාපි ප පබිමම 

ශ්රීසලංකාසුජපසදසිපාුවසපටිතලසපහබිකම්සදපපෝජනස ැංකුව්ස)AIIB) හාසථම් න් සපව්මින්සඑමස ැංකුපේස
මුඛලයසද ාුස මතසශ්රීස ලංකාපේස පළාත්ස 6කස දථාත්රික්කස 11කසනාපස පෑම්ස සිදුව්නස ථනානස ළිබඳථකුසකිරීපම්ස
ව්යාපි පපක්සදුම්භසකුසඇතමසපමමසව්යාපි පපසපරිථරිකසහාසථමාජසදුක්ෂණමපසව්යපපන්සAIIBස ැංකුපේස
හාස ලංකාස ුජපේස ය  පරී පව්ලටස අුවකූලව්ස සිදුවිපස යුරපමස ව්යාපි පපේස ථාව්භාව්පස ථහස එහිස ක්රිපාව්ලිපස
ථැලකිල්ලටස ෙනිමින් AIIBස  ැකුව්ස අපේක්ෂාස කුනස පරිදස ඔවුන්පේස පාරිථරිකස හාස ථමාජස දුක්ෂණස

ප්ර පපත් පසව්ලටසඅුවකූලසව්නසපරිදසපාරිථරිකසථහසථමාජයීපසකළමනාකුණසුාමුඛව්ක්ස)ESMF) ථකථාසඇතම 
 

පාරිථරිකසථහසථමාජයීපසකළමනාකුණසු ාමුඛව්හිස)ESMF) අුමුඛණුසව්න්පන්සව්යාපි පපසක්රිපාත්මකසකිරීපම්දීස

AIIBස ැංකුපේසදුක්ෂණසක්රමපේ සථහසජා පකසපාරිථරිකසහාසථමාජසප්රඥේ පපසළිබඳ  සමාගපෙතපපශයපන්ස

ථැපයීමයිමසව්යාපි පපසක්රිපාත්මකසකිරීපම්සදපතනපසව්යපපන්; ජා පකසපෙතඩනැන්ලිසපගපේෂණසථංවි ානපස
)ජාමපෙතමපමථම(සථමථාතසව්යාපි පපසපව්ුවපව්න්සථකථාසකුණුසල නසපාරිථරිකසහාසථමාජීපසකළමනාකුණස

ුාමුඛව්, ව්යාපි පපසටසඅ ාලසපාගයව්පන්සඒසදකාුපපන්මසක්රිපාත්මකසකිරීමසථහ පකසකුුවසඇතැයිසඅපේක්ෂාස
පකපගමස 
 
පාරිථරික, ථමාජ,සපථෞඛයසහාසදුක්ෂණසතත්ත්ව්පන්සව්යාපි පසථානානපපන්සථානානපටසපව්නථාසව්නසඑ ැවින්ස
එව්ැනිසපව්නථාසව්නසනියාචිතසතත්ව්පන්සළිබඳ  සඅව් ානපසපපතමුඛසකිරීමසව්ැ ෙත්සපේමසඑමනිථාසපාරිථරිකසථහස
ථමාජයීපස කළමනාකුණස ුාමුඛව්ටස අුවව්ස පාරිථරිකස ථහස ථමාජයීපස ඇෙයීම්ස ථ හාස එක්ස එක්ස නාපපාම්ස
ථානානපටස විපයේෂිතස  ස පාරිථරිකස හාස ථමාජස කළමනාකුණස ව්ාගතාස )SSE & SMP)ස ථකථාස ඇතමස එමස
ථානානපේස විපයේෂිතස පාරිථරිකස ථහස ථමාජස කළමනාකුණපස ළිබඳ  ස ථැළබිම්ස මන්න්ස විපයේෂිතස ළිබඳථකුස
ක්රමපේ පන්, පථෞඛය, ථමාජසථහසදුක්ෂණසකළමනාකුණපසථම්භන් පපන්සථලකාස ැලිපසයුරසඅංයපන්ස
ළිබඳ  සඉදකිරීම්සථහසපමපහයුම්සකාලපසරළසඅව්යයසමෙසපපන්වීම්සල ාප ුවසඇත. 

 

පමමස විපයේෂිතස පාරිථරිකස හාස ථාමාජීපසකළමනාකුණස ථැළබිමස නාව්ලළිටිපස ප තපලතථා ාපෙස මාගෙපේස
ප ෝක්කුසඅංක 19/8 ථහ 19/9 අතුසසිදුව්සඇ පසනාපපෑම්සදප ාසත්ත්ව්පසඅව්මසකිරීමසථාසහහාස පේමස ෙැුරුස
පාුථරිකසහාසථමාජීපසඅ යපනපකින්සපබිව්සපමමසථැලබිමසථකථාසකුසඇ පසපමමස ැලබිමසමන්න්සපහතසකුණුස
ළිබඳ හව්සඉහළසඅව් ානපක්සපපමුඛසකුසඇතම 

i. ව්යාපි පපසටසඅ ාලසකලාපපේසථංපේදීසපාරිථරිකසහාසථමාජීපසඅංෙසහඳුනාසෙැය ම 

ii. ව්යාපි පසක්රිපාකාුකම්සපහේරපව්න්සථැලකිපසයුරසපාරිථරිකසහාසථමාජීපස ලපෑම්සහඳුනාසෙැය ම  

iii. හානිපසඅව්මසකුනසළිපව්ුසපපෝජනාසකිරීම 

iv. පමමසව්යාපි පපසටසඅ ාලසව්නසපාරිථරිකසථහසථමාජසනිරීක්ෂණසඅව්යයසතාසීනුණපසකිරීම 

v. ව්යාපි පපසක්රිපාත්මකසව්නසඅතුරුසඅ ාළසපාරිථරිකසනිපාමපන්සහාසක්රිපාපටිපාන්න්සඅ යනපසකිරීම  

1.2 අදේක්ෂිත පරිශීලකයින්  
 

පල්ඛනපස මන්න්ස පපෝජිතස ව්යාපි පපස හාස ථම් න් ස පාගයව්පක්ස ව්නස නාපපෑම්ස අව් ානමස අව්මස කිරීපම්ස

ථැලබිම්සකණ්ඩාපම,සව්යාපි පසකළමනාකුණසඒකකපසථහසපකතන්ත්රාත්කුව්න්සඅතුසඇ පසව්නසපාරිථරිකස

හාසථමාජීපසෙැටසළුසථහසඅව්මසකිරීපම්සක්රිපාමාගෙසළිබඳ හසෙැුරුසඅව්ප ෝ පක්සථැපයීමටසඅපේක්ෂාසකුනස

අතුසව්යාපි පපසක්රිපාත්මකසකුනසකාලීනමාපේසදීසපමහිසඇ පසථංුචකපන්සඅුවෙමනපසකිරීමටසඅ හථාසකුයිමස

පපෝජිතසව්යාපි පපසහාස ථම් න් සපාරිථරිකසහාස ථමාජීපසෙැටළු,ස ථහසඅව් ානම්සඅව්මසකිරීපම්සක්රිපාමාගෙස

ළිබඳ හස ෙැුරුස අව්ප ෝ පක්ස ව්ාගතාපව්න්ස ථපපනස අතුස නාපපෑම්ස අව්මස කිරීපම්ස ථැලබිම්ස කණ්ඩාපම, 

ව්යාපි පසකළනාකුණසඒකකපස)PMU(සථහසපකතන්ත්රාත්කුසවිසින්සව්යාපි පපේසපාරිථරිකසථහසථමාජයීපස

කළමනාකුණසුාමුඛපව්හිසඅඩංගුසථංුචක,සව්යාපි පපසක්රිපාත්මකසකිරීපම්දීසභාවිතාසකිරීමටසඅ හථාසකුයිමස

නියාචිතසපාරිථරිකසකළමනාකුණසථැලබිමසජාමපෙතමපමථංසපව්බ්සඅඩවිපේසහාසAIIB පව්බ්සඅඩවිපේසප්රකායපටස

පත්සකුුවස ල නස අතුස පම්ස ථම් න් පපන්ස පුළුල්ස පුාථපකස උනන්දුව්ක්ස  ක්ව්නස පාගයව්පන්ටස )පපතදුස

ජනතාව්,ස පව්නත්ස දපතන/ථංවි ාන(ස පරිශීලනපස කලස හැකමස පකතන්ත්රාත්කුව්න්ට ස පව්බ්ස අඩවිපේස

ප්රකායපටසපත්සකුසඇ පසපමමසථානාය පසපාරිථරිකසහාසථාමාජීපසකළමනාකුණසථැළැථාමස(ESMP) පරිශීලනපස

කු,සඔවුන්පේසථානාය පසපාරිථරිකසහාසථාමාජීපසකළමනාකුණසක්රිපාකාරීසථැළැථාමස(SS- ESMAP) ථකථාස

කිරීපම්සදීසප නමසපලථසපපත ාසෙතසහැක.  

 



 

2 

 

 
 

2. වයාපි පය පිබඳබහ හැඳින්වීම හා ආපදා ස්ථානීය දතොරතුු  
  

2.1 වයාපි පදේ නම 

දප ාසථානාය පසඅංකස118සනාව්ලළිටිපසප තපලතථා ාපේසමාගෙපසප තක්කුසඅංක 8/10 ථහ කිමක්ස7සකණූව්සඅතුමසමහුවව්ුස

දථාත්රික්කප. 

2.2 නායයෑම් ස්ථානදේ දතොරතුු  

පපෝජිතසනාපපෑම්සඅව් ානමසඅව්මසකිරීපම්සථානානපසම යමසපළාපත්,සමහුවව්ුසදථාත්රික්කපේ,සපථා ාපෙසපකතුලපස
ප්රාපශශීපසපල්කම්සපකත්ටශායපසපටපත්සපරිපාලනසකටයුරසසිදුව්නස ඬු ැඳිුේපසග්රාමනිල ාරීසව්ථමසරළ,සනාව්ලළිටිපස
ප තපලතථා ාපේසමාගෙපේසව්ම්සපසින්සප තක්කුසඅංක 8/10 ථහ කිමක්ස7සකණූව්සඅතු සිදුව්සඇතම 

පමමසඅප ාසථානානටේසඅව් ානම්සථහිතසථානානසප කක්ස පපබ් 

ථානාය පසඅංකස1 

ස්ථානදේ GPS ඛණ්ඩාංක - 7.07484°N ථහ 80.52311°E  

 

ථානාය පසඅංකස2 

ස්ථානදේ GPS ඛණ්ඩාංක 7.07188°N ථහ 80.52222°E 
 

 

දථන්නතමසනෙුප – ප තපලතථා ාපෙසනෙුපසව්යාපි පසථානානපේසසිටසකිපලෝසක්ටගස12ක්සපමණසදුරින්ස

ළිහිටාසඇතම 
නාය ස්ථානය සහහා පිවිබිම  

A5සමහාසමාගෙපසඔථාපථේසමහුවව්ුසසිටසෙම්පපතලස ක්ව්ාස සෙම්පපතලසසිටසAB13සමාගෙපසෙම්පපතලස ක්ව්ා ස

එතැන්සිටසB318සමාගෙපසඔථාපථේසප තපලතථා ාපෙසකුඩාසනෙුපසප ථටසෙමන්සකිරීපම්සදීසප ෝක්කුසඅංකස8/10 

ථහ කිමක්ස7සකණූව්සඅතුසමාගෙපේසව්ම්සපථටසව්න්නටසනාපපෑම්සඅව් ානමින්සයුක්තසථානානපටසළිවිසිපසහැකිපස. 
 

 

 

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉඩම් අයි පය  
 

අව් ානමසඅව්ම කිරීමට පපෝජිත ව්යාපි පසභූමිපේ ප්රමාණප ව්ගෙසක්ටග 25,000 ක් පමණ පේ. ථානානපේ 

ථාමානය භූ විෂමතාව් ප්ර ාන ව්යපපන් න්ණිපකතණදෙ දයාව්ට නැුරු ව්නසථාමානය  ෑවුම්ව්ල සිට ඉතා 

අධික  ෑවුම් ව්ලින් ථමන්විත පේ. ථානානප 1 හි ඉහළස ෑවුම් ප්රපශයප නිව්ාථ 18 කින් ථමන්විතප. පමම 

පන්ව්ාසික ඉඩම් මම් හිටපු පත් ව්ර කම්කුව්න්ට අපත් පුශෙලික ඉඩම් පේ. පමතන්ප්ට ක්රිථාපටෝ පත් ව්ර 

ථමාෙම විසින් “ජන උ න ෙම්මානපා අදපු II” ඉඩම් ප දීපම් පපෝජනා ක්රමප පටපත් ඉඩම් ක්ටටි ඔවුන්ට 

ල ාසදීසඇත. පපෝජිත භූමි ප්රපශයපේ මැ  පකතටපථහි ඉහළස ෑවුම් ප්රපශයප නාපපෑම් අව් ානම පහේරපව්න් 

ථමාෙම විසින් ථාව්භාවිකව් යාකසව්ග නප වීමට ඉඩසහැු ඇත. පහළස ෑවුම් ප්රපශයපේ එක් නිව්ථක් ළිහිටා 

ඇ ප අතු එප ඉදරිසනාපපෑම් ව්ලදී බින්බුන් ව්ැන්පම් අව් ානමට ලක්විපසහැක. ථානාය පසඅංක 2 හි ඉහළස

 ෑවුම පත් ව්ො භූමිපක් ව්න අතු එපසව්යාපි පසථානානපටසපා  සව්සළිහිටාසඇත. 

දප ාව්ස සිදුස වීස ඇ පස ථානානපස ඉතාස  ෑවුම්ස ථහිකස පේමස ව්යාපි පස ථානානපට පා  ව් ඇ ප මාගෙප මාගෙ 

ථංව්ග න අධිකාරිපේසකඩුෙන්නාව්සඋපසකාගපාලපසමන්න්සනඩත්රසපේ. ඉහළස ෑවුම් ේුපශයපේ ඉඩම් 
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අපත් ව්න්පන් යාන්ත පථ ථා පපන් පශව්ථානානපටස (පුෝමාුව කපතෝලික)ස පේම එපස උඩපහේන්තැන්නස

කඩවීදප,සඋඩපහේන්තැන්නසපනසසිනානපේසළිහිටාසඇතම 

 

 

රූපප 1. පපතජිත නාපපෑම් අව්ම කිරීපම් ප්රපශයප හා ඒ දශ්රිත ප්රපශයපේ අපනකුත් ලක්ෂණ හා පථේව්ා පහබිම් 

නිරූළිත ගූෙල් ඡාපාරූපප 

 

2.4 ප්රදශයදේ දශයගුණික ලක්ෂණ 

උන්නතාංයප – ක්ටගස848ස(මුඛහුදුසම්ටටපම්සසිටසථාමානයසඅෙප) 

ථාමානයසව්ාගශිකසව්ගයාපතනප – මිමක්ස3000ටසව්ැඩි 

ථමානයසව්ාගශිකසඋෂානත්ව්ප –24.5 0C 
 

2.5 පරිසර විදයාත්මක සංරචක  

පපතජිතසනාපපෑම්සඅව් ානමසඅව්මසකිරීපම්සප්රපශයපසඋපසකඳුකුසව්නාන්තුසව්ගෙපටසඅපත්සපේමසපාපශශීපසපල්කම්ස
පකත්ටශායපේසපකතටථක්සඉහළසමහව්ැලිසජලා ාුසුක්ෂිතපටසඅපත්සපේ. 

 

2.6 ප්රදශයය ආශ්රිත ප්රජා විදයාත්මක ලක්ෂණයන්  

 ඬු ැඳිුේපසග්රාමසනිල ාරීසව්ථපම්ස2531සව්නසමුඛළුසජනසථංඛයාපව්න්සළිරිමිසජනසෙහනපසපුශෙලිපන්ස1125සව්නසඅතුස

කාන්තාසජනසෙහනපස1406සකිමස(ජනසථංඛයාස ත්තස-2012). 

3. නායයෑම් ආපදාව සම්බන්ද දතොරතුු  
 

3.1 නායයෑම් ආපදාදේ ස්වභාවය   
 

 ලපෑමට ලක්ව්සඇ පස ෑවුම නාපපෑම්සථහ බින්බුන් ෙලාපාම ථහහා ඉහළ විභව්තාව්පක්සඇ ප ේුපශයපකි. ථානාය පස

අංකස1සහි,ස2014 ව්ගෂපේ සිට ඉහළස ෑවුම්සේුපශයපේ නිව්ාථව්ල ඉරිතැලීම් හටපෙනසඇත. පමම ඉරිතැලීම් තව්දුුටත් 

ව්ග නප පව්මින් පව් පන අතු පථන්ටික්ටු 5 ට ව්ඩා පළල ඇ ප ඉරිතැලීම්  ක්නට ලැපබ්. ථානාන අංකස2හි, මාගෙපේස

පකතටථක් න්ලාස ැහීමටසලක්ව්සඇ ප අතු මාගෙපේ ඉරිතැලීම්  ක්නට ලැබුණි. 2016 දී මාගෙපේසඑන්සපපථකසකණ්ඩිස

කඩා ව්ැන්ම නිථා අංකස8/10 ප ෝක්කුපේ ව්ැටට හානි සිදුව්සඇත. පහළස ෑවුම ප ථට ඉඩම්සතව්දුුටත්සවිසිරීස පබීම 

නිරීක්ෂණපසකලසහැකිප. පත් ව්ොව් ථහහා කළමනාකුනපකින්සපතතුව්සඉඩම්සපහබඳ කිරීම පමම භූමි අථානාව්ුත්ව්ප 

ඇ පසවීමටසපහේරසවී  පපබ්.  
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3.2 නායයෑදමන් සිදුව ඇ ප බලපෑම හා ප්ර පවිපාක  

නාපපෑපම් අව් ානම පහේරපව්න් ඉහළස ෑවුම් ප්රපශයපේ පදංචිකුව්න්පේසනිව්ාථ අව් ානමට ලක්ව් ඇත. ථානාය පස

අංකස1හි ළිහිටි සිපලුම නිව්ාථ (ඉහළස ෑවුපම්සනිව්ාථ 18 ක් හාසපහළස ෑවුපම්සඑක් නිව්ථක්) මාගෙපට ථමාන්තුව් 

නිව්ාථව්ල මත් පව්ල ඇ ප   ඉරිතැලීම් පහේරපව්න්සඅග  ව්යපපන් හානි වී ඇතම 

එපථේම, ෙම්ව්ැසිපන්පේ පතතුරු ව්ලට අුවව්, අථාගනක වීපමන් පබි කාලපත් ථමඟ අව්ට ජල මුඛලාශ්රසව්ලසජෙස

 ාරිතාව්ප අඩු වී ඇත. මාගෙපේසඑක්සපපථකසකණිඩිසකඩාසව්ැන්ම නිථා ප ෝක්කුසඅංක 8/8 ථහ 8/10 දථන්නපේ 

මාගෙපේසපථපථටසහාණිසසිදුසව්සඇත. ථානාය පසඅංකස1 ථහ ථානාය පසඅංකස2 හිසමාගෙපේසපකතටථාසන්ලාස ැීනමටසලක්වීමස

ථහ දත ප ඉරිතැලීම් නිථා පත්  ළුසපනලනසකම්ුව්න්පේ න නික කටයුරව්ලට හාසමාගෙපේසථාමානයසෙමනාසෙමනස

කටයුරසව්ලටසභා ාසසිදුව්සඇත.  

ව්ැඩිදුුසඅ යනපසථහහාසරූපප 2: ගූෙල්සඡාපාරූපප, භූමිසහුථාකඩ, භූමිසපරිහුණප, අව් ානම්සඅංෙපන්සථහසථානානපපහිස
විපයේෂසලක්ෂණසථහිතසථනානපන්සව්ලසඡාපාරූප 

3.3 පව පන අවදානම අවම කිරීම සහහා දම් වන විට දෙන ඇ ප ක්රියාමාර්ෙ  
 

නිරීක්ෂණව්ලට අුවව්, නව් තාු ත්ටටුව්ක් පපදීපමන් ප ෝක්කු 8/2 ථහ 8/8 දථන්නපේ ළිහිටි න්ලා  ැථ ඇ ප මාගෙ 

පකතටථා ේු පථංථාකුණප කිරීමට මාගෙ ථංව්ග න අධිකාරිප ළිපව්ු පෙන ඇ ප අතු, පමම පකතටපථහි ථමහු 

ඉරිතැලීම් ව්ථාස මා ඇත. ප ෝක්කු 8/10 හි හානිපට පත් පාලම ේු පථංථාකුණප කු පනත පබූ අතු මගීන්පේ හා 

පදකයින්පේ ජීවිතව්ලට අනරුක් ඇ පසවීපම්සඅව් ානමක්සඇත.  

 

3.4 ඉවත්සකිරීම් 
 

ඉහළස ෑවුම් ේුපශයපේ අව් ානම් නිව්ාථ හිමිකුපව්කුපේ (පී. නපේයන් මහතා) පතතුරුසව්ලට අුවව් ඉම්බුල්ළිටි 

ප්රපශයපේ අව් ානම් නිව්ාථ ථහහා නව්සනිව්ාථසඉදසකරීමටසඉඩමක් ල ා දී ඇත. නමුඛත් ජනතාව් තව්මත් ඉව්ත් වී නැත. 

අධික ව්ගෂා කාලව්ලදී ජා පකසපෙතඩනැන්ලිසපගපේෂණසථංවි ානප විසින් නිකුත් කුන ල  නාපපෑම් ළිබඳ හ පූගව් 

අනරු ඇඟවීම් ළිබඳ හව් අව් ානපපන් සිටින පලථ ග්රාමසනිල ාරිව්ුපා ඔවුන්ට  න්ව්ා  පපබ්. ථාන්ත පථ ථා පපන් 

පල්ලිප අධික ව්ගෂාපතන අව්ථානාව්න්හිදී තාව්කාලික ඉව්ත් කිරීපම් මධ්පථානානප පලථ භාවිතා කුයි.  

 

3.5 නැවත පදිංචිකිරීම (වත්මන් ස්වභාවය) 
 

ප්රපශයපේ ේුාම නිල ාරි කිපා සිටිපේ ඔවුන් තව්මත් නැව්ත පදංචි කිරීපම් ක්රිපාව්ලිපේ මුඛල් අව්ධිපේ සිටින  ව්යි. 

අව් ානම් නිව්ාථව්ල පදංචිකුව්න් නැව්ත පදංචි කිරීපම් ක්රිපාව්ලිපට කැමැත්ත පළ කුමින් ලිළි අත්ථන් කු  පපබ්.  

 

 



 

5 

 

 

රූපප 2: ගූෙල් ඡාපාරූපප, භූමි හුථාකඩ, භූමි පරිහුණප, අව් ානම් අංෙපන් ථහ ථානානපපහි විපයේෂ ලක්ෂණ ථහිත ථනානපන් ව්ල ඡාපාරූප     5      



 

6 

 

4. නායයෑම්/භූම් අස්ථාවර වූ ප්රදශයය, එ්් අවට ප්රදශයය පිබඳබහ විස්තර සහ වර්තමාන අවදානම් ම්ටටම 
 

4.1 භූම් අස්ථාවරත්වය සිදුව ඇ ප ප්රදශයය අවට දතොරතුු 
 

නාව්ලළිටිපසප තපලතථා ාපෙස(B318) මාගෙපේසප තක්කුසඅංකස8/10 ථහසකිමක්ස7සඅතුසමාගෙපේසව්ම්සපථටසව්න්නටස

පමමසභූමිසඅථානාව්ුත්ව්පසසිදුව්සඇතමසප තපලතථා ාපෙසපන්පනහිසසිංහලසඅ හථසව්න්පන්සදුසිම්සභාෙපසපයිමසපකතළඹසසිටස

දථන්නසව්යපපන්ස100 km නැපෙනහිුසප සින්ස සුවව්ුසසිටසදථන්නසව්යපපන්සනිරිතසප ථටස40 kmස සශ්රිසලංකාපේස

කඳුකුසපත්සව්ොසකලාපපසරළසපමමසනාපපෑම්සදප ාසථානානපසළිහිටාසඇතම පමම කඳු ව්ැටිපේ ක ුෙල ථහ ු ාක්ථෙල 

පන කඳු ප කක් විපශශීප හා පශශීප කඳු නන්න්නන් අතු ප්රසිශ ප. පමම ප්රපශයප ළිහිටා ඇත්පත් ශ්රී ලංකාපේ පත් 

ව්ො කළ ප්රපශයප මැ  ප. පපෝජිත අව්ම කිරීපම් ථානානප පමම කඳුකුපට දථන්නව් ළිහිටා ඇතම  
 

විභව් නාපපාම් අව් ානම්සථහිත ප්රපශයප ථානාන ප කකින් ථමන්විත පේ. ථානාය පසඅංක 1 ළිහිටා ඇත්පත් ප ෝක්කු 

8/8 ථහ 8/10 අතු ප. පමම ථානානපේ  කුණු පථ ඉහළස ෑවුපම්සපදංචිසකුව්න්සථහිතසනිව්ාථසව්ලින්සථමන්විතසපේ. 

ඉහළස ෑවුපම් ව්ගනමානපේසජීව්ත් ව්න ප මළ ප්රජාව්,සහිටපු පත් ව්ර කම්කුව්න් පහෝ ඤාීනන් ප. පම් ව්න විට 

පමතන්ප්ට ක්රිථාපටෝ ව්රපාපේ පථේව්ප කුන්පන් ඔවුන්පෙන් ථාව්ල්ප ප පනක් පමණි. ඔවුන්පෙන් ව්ැඩි ප පනක් 

පශශීප ථත්ව් පාලනපපහි නිුත පව් ප. පහළස ෑවුපම් ප්රපශයපේ අව් ානම්සනිව්ාථස1ක්සළිහිටාසඇත. මැ  පකතටථ උඩු 

පටිකුු කළ ප්රපශයප ථැකසූ පත් ව්ොව්කින් ථමන්විත පේම 
 

ඉහළස ෑවුපම්සපකතථා, කිරල් ටගපන්සටයින්, ථපු, පටතුලිපාන, ව්ල්සසූරිපකාන්ත, භූසකැන් සව්ැනිසෙථා  ැකිපසහැකිප. 

භූමිපසපැඟිරිසයාකසහාසඅපනකුත්සපැළෑටිසව්ගෙසව්ලින්සදව්ුණපසවීසඇතම  ලපෑමටසලක්ස ස ෑවුම්සපපප පථහිසලිහිල්ස

පථා,සකුඩාසපාෂාණසහාසදත පසපැළුම්ස ැකිපසහැකිප.  
 

 

පහළස ෑවුම්සප්රපශයපේසමහුවව්ුසදථාත්රික්කපටසබිවිපයේ වස සඋඩුටසපෙව්රසඋ යානසලක්ෂණපන්පෙන්සයුක්තසපේ. 

පමමසපෙව්රසව්ලසදහාුසථහහාසභාවිතාසකුනසපභෝෙ,සපළරු,ස ැව්මපසයාක,සඖෂධීපසපැළෑටි,සකුළු ඩුසපභෝෙ,සඑළව්ළුස

පභෝෙසවිසිරුසපභෝෙ,සමල්සඅදපපන්සථමන්විතසපේම යාකසව්යපපන්සෙත්සකලසපපතල්,සපකතථා,සඅලිෙැටපේු,සපකපථල්,ස

පකතපකෝව්ා,ස පකෝළි,ස පුව්ක්,ස පේු, ප තඩම්, ප හි, අපනත ා, මැංගුථා, ෙථාලබු, ජෑම්පේු, කුළු ඩුස ව්ගෙස ව්යපපන්ස

ෙම්මිරිථා, කහ, ඉඟුු, කුාුරනැටි, එනථාල්, මිරිථාසව්ගෙ, කුළිංචා, ුංපපසථහසථාදක්කා, මපහෝෙය ,සමිල්ල,සඑු දු,ස

කැන් ,සව්ැටමාු,සඇන්තූරිපම්,සප ෝෙන්විලා, උඩව්ැඩිපා, පුෝථසථහසතව්ත්ස ෑසපමමසපෙව්රසරළදසහඳුනාෙතසහැක. 

පෙව්රසව්ලසඇ පසපමමසයාකසවිපයේෂව්ලසවිවි ත්ව්පසනිථාසඑපසවිපයේෂපපන්සහඳුන්ව්ුවසල න්පන්ස“උඩුටසපෙව්ත්ත” 

)Kandyan Home Garden System(ස පලසිනිමස පමමස අංෙපන්ස උඩුටස පෙව්රස ථහහාස බිවිපයේ වස එව්ාස පේ. උඩුටස

පෙව්ත්තසපුවසකිෂිකාගමිකසහාසව්නසව්ොසඉඩම්සපරිහුණසපශ  පපක්සව්නසඅතුසප්ර ානසව්යපපන්සකළමනාකුණපස

කුුවසල න්පන්සපපතපහතථත්සපශශීපස ැුවමසපශ  පසමතසපැපපනසපශශීපසව්යපපන්සබිදුබිසතාක්ෂණපන්පෙන්සයුත්සපවුල්ස

ශ්රමපපනිම  පුථාුසදහාුසහාසජීව්පනෝපාපන්සථහහාසපමන්මසපෙෝලීපසව්යපපන්සව්ැ ෙත්සනජව්සවිවි ත්ව්පසව්ැඩිදයුණුස

කිරීමසථහහාස සපමමස ාපකත්ව්පසඅඛණ්ඩව්සව්ැ ෙත්සව්ුවසඇත. 
 

අංකස2 ථානානපේ ඉහළස ෑවුපම්සපමතන්ප්ට ක්රිථාපටෝ ව්ැවිලි ථමාෙමට අපත් පත් ව්ොව්ක්සඇත.  ලපෑමට ලක්   

ේුපශයප අක්කු 5 ක් පමණ පේ. අංකස2 ථානානපේ පහත් මම් ප්රපශයප ඉතා  ෑවුම් ව්න අතු එප පැඟිරිසථහිත 

තණපකතළ ව්ලින් ව්ැීන ඇතම 

“පකතපලතන් කන් ” නමින්සහැඳින්පව්නසථානානපේසසිටසදුම්භසව්න දප උල්පතකින් ල ාසෙන්නාසජලපපන්සේුජා 

ජල ථැපයුම් මාගෙ කිහිපපක්  ලපෑමට ලක්    ෑවුම් ේුපශයප හුහා ඉහළස ෑවුපම් ථහ පහළස ෑවුපම් නිව්ාථ  ක්ව්ා 

ජලපසථපපුවසල යි. පාය ප ජල අව්යාපතා ථපුුාලීම ථහහා අව්ටසප්රපශයව්ාීනන්ටසඇ ප එකම ජල ේුභව්ප පමම 

ජලපයි.  ලපෑමට ලක්    ෑවුම් ේුපශයප හුහා ව්ගෂාස පපෝෂිතව්සථක්රීපස ව්න ජල  ාුාව්න් ප කක් ෙලා පයි. 

අථල්ව්ැසි ේුජාව් ථරන්පේ ජල අව්යාපතා ථහ ළිරිසිදු කිරීපම් උපකුණ ථහ පුද පථේදීම ව්ැනි ෙිහථාත අුමුඛණු 

ථපුුාලීම ථහහා පමම දපසපහු භාවිතා කුයිම 

 

4.2 අස්ථාවර වී ඇ ප බෑවුමට යාබද ප්රදශයය 
 

නාපපෑමට පා   ප්රපශයප පමතන්ටි ක්රිථාපටෝ පත් ව්ර ථමාෙපම් පත් ව්ො ඉඩම් ව්ලින් ථමන්විත පේ. පුෝමාුව 

කපතෝලික යාන්ත පථ ථා පපන් පශව්ථානානප ළිහිටා  පප න්පන් නව්ාලළිටිප ප තපලතථා ාපෙ මාගෙපේ  කුණු 

පසින්සථානාය පස1 සිට ක්ටග 50 ක් පමණ දුරිනි.   

 

4.3 වර්ථමාන අවදානම් ස්වභාවය 
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අනාෙතපේසසිදුවිපසහැකිසනාපපෑම්සඅව් ානම්සතත්ත්ව්පන්සව්ැළැක්වීමසථහහාසබිදුබිසළිපව්ුපන්සපනතෙතපහතත්,සඉහළස

 ෑවුම්ස ප්රපශයපේසනිව්ාථ 18 කට ථහ ඒව්ාපේස පදංචිකුව්න්ට ථිජුව්ම  ලපායි. පහළ  ෑවුම් ථහිත ප්රපශයපේ 

පදංචිකුව්න්සපේසනිව්ාථසපව්ත බින්බුන් ෙලා පාපම් අව් ානමක් ඇත. එපථේමසප්රපශයපසදශ්රිතව්සඇ පසඋඩුටසපෙව්රස

උ යානසපශ ීනන්සථහිතසපන්ව්ාසිකසප්රපශයපටස සඑපස ලපාුවසඇත. එපථේම, අථානායී  ෑවුම හුහා දපව්න ප්රජා ජල 

ථැපයුම් මාගෙව්ලට හානි සිදුව්ුව ඇ ප අතු ජලසථැපයුමට  ා ා ඇ ප ව්ුවසඇත. 
 

ෙම්පපතලස )මහුවව්ුස දථාත්රික්කප(සථහසබුලත්පකතහුළිටිපස )කෑෙල්ලසදථාත්රික්කප(ස අතුසථම් න් තාසමාගෙපසපමපස

 ැවින්සුනව්ාහනසෙමනාෙමනපටසඇ පස ා ාසපහේරපව්න්සන නිකසකටයුරසව්ලටසපථේව්ාසපහබිකම්,සථහසප්රපශයසඅතුස

ෙුවප ුවසඇරළුසදගථිකසකටයුරසපකපුහිසථැලකිපසයුරස ලපෑමක්සඇ පසකළසහැකිප.සප්රපශයපසදශ්රිතසපත්සව්රසව්ලින්ස

පනලාසෙන්නාසපත්ස ළු,සකගමාන්තයාලාසපව්තසප්රව්ාහනපසකිරීමසථහහාසමාගෙපස ැඩිසපලථසභාවිතාසව්නසඅතුසඅනාෙතස

නාපපෑම්සථමඟසමාගෙසව්ථාස ැක්පම්දීසඑපසපත්සකගමාන්තපසපකපුහිසථිජුව්ස ලපාුවසඇත. 

 

5. දයෝජිත පිබඳසකර කිරීදම් ක්රියාමාර්ෙයන් 
 

පමමසව්යාපි පපසපාංශු/ස ෑවුම්සතව්දුුටත්සඅථානාව්සවීමසව්ැළැක්වීමසඅුමුඛණුසකුෙත්සව්යාපි පපකි. පපෝජිතසඅව්මසකිරීපම්ස

කටයුරසප තපහෝසදුුටසඅථානායීසප්රපශයපසපකපුහිසඅව් ානපසපපතමුඛසකුුවසඇත. අව් ානමසඅව්මසකිරීපම්සක්රිපාකාුකම්ස

ව්ුවපේ,  ෑවුම්සථානාව්ුසකිරීමසථහහාසදුගව්ලසපථාසඉව්ත්සකිරීමසථහසහැඩපසපව්නථාසව්නසපලථස ෑවුමසනැව්තසකැපීම,සකලින්ස

නාපපෑම්සසිදුසවීපමන්සතැන්පත්ස සබින්බුන්සඉව්ත්සකිරීම,සපිෂාඨීපසථහසඋපපිෂාඨීපසජලාපව්හනපසව්ැඩිසදයුණුසකිරීම්ස

ඇරළත්ස සජලපව්ාහනසව්ැඩිදයුණුසකිරීම, රැහවුම්සමත් ප, ඛා නසපාලනසක්රමසඇරලත්සළිබඳථකුසකිරීපම්සක්රිපාමාගෙපන්ස

ව්ුවසඇතමස 

 

6. වයායාපි ප ක්රියාකාරකම් මන්න් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරදේ සංදේදී ඒකකයන් පිබඳබහව දකටි හැහන්වීම 

ව්යාපි පසක්රිපාත්මකසකිරීපම්දීසඅව් ානමටසලක්සවිපසහැකිසමූලිඛාංෙපන්.  
 

i. තව්මත්සඉහළසථහසපහළස ෑවුපමන්සඉව්ත්සපනත සජනතාව්සඔවුන්පේසපශපළසහාසඔවුන්පේසජීව්පනෝපාපස

කටයුරස)ථත්ව්සපාලනසකටයුර( 

ii. උඩුටසපෙව්රසඋ යානසපශ  පප  

iii. ඉහළස ෑවුමස ෑවුමසහුහාසෙමන්සකුනසප්රජාසජලසථැපයුම්සමාගෙ 

iv. ව්ගෂාපපෝශිතව්සථක්රීපසව්නසජලසමාගෙ 

v. ඉහළස ෑවුපම්සපත්සව්රසපාපපන්සපකතටථක් 

vi. මාගෙපසදශ්රිතසක්රිපාකාුකම්, පදකයින්සථහසමගීන් 

vii. ප්රපශයපේසව්ගතමානසපථේව්ාව්න්සථහසදගථිකසකටයුර 

)ව්ැඩිදුුසඅ යපනපසථහහාසරූපප.3 ේපාපි පසක්රිපාකාුකම්සමන්න්ස ලපෑමටසලක්විපසහැකිසථංපේදීසඅංෙ( 
 

 

  

රූපප 3a: පහළ  ෑවුම් ප්රපශයපේ ඇ ප උඩුට පෙව්ර 
උ යාන පශ  පපේ ලක්ෂණ 

රූපප 3b: ඉහළ  ෑවුපම් ඇ ප පත් ව්ොව් 
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රූපප 3c:  ලපෑමට ලක්ව් ඇ ප ප්රපශයපේ ප්රජා ජල 
ථැපයුම් මාගෙ 

රූපප 3d:  ලපෑමට ලක්ව් ඇ ප ප්රපශයපේ ඇ ප 
ව්ගෂාපපෝශිතව් ථක්රීප ව්න ජල මාගෙ 

 

රූපප 3e: ඉහළස ෑවුපම්සනිව්ාථසව්ලසපව්ත්ව්ාපෙනසපුවසල නසෙිහථාතසථත්ව්සපාලනසකටයුර 

රූපප 3: ව්යපි පසක්රිපාකාුකම්සමන්න්ස ලපෑමටසලක්විපසහැකිසථංපේදීසඅංෙ 

 
 

7. ව්යාපි පසප්රපශයපසහාසථම් න් සථමාජ, පාරිථරිකස ලපෑම්සහාසඅව් ානම්සහඳුනාසෙැය ම 
 

ව්යාපි පසක්රිපාකාුකම්සව්ලදීසඅපේක්ෂාසකුනස නාත්මකසහාසථිණාත්මකස ලපෑම්සථහසඒව්ාපේසව්ැ ෙත්කමසපහතස
ව්ගුපේසථාුාංයසකුසඇතම
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අව් ාමින්සසිටිනසනිව්ැසිපන්සහාසඔවුන්පේසපවුපල්සථාමාජිකයින්සදුක්ෂිතසපේ 

ප්රපශයපේසදගථිකසක්රිපාකාුකම්සථහසඅපනකුත්සජීව්පනතපාපන්සථහහාසප්ර පලාභසලැප ුවසඇත 

ෙමනාෙමනසකටයුරසඅඛන්ඩව්සසිදුවීම  

අනාෙතපේස ෑවුමසඅථානාව්ුසවීම්සව්ලදීසනැව්තසඉදකිරීම්සථහහාසව්ැපසව්නසළිරිව්ැපසඅව්මසවීම  

ජලසථැපයුම්සමාගෙසහාසඋල්පත්සදුක්ෂිතසපේ 

මගීන්සථහසමාගෙපසභාවිතාසකුනසපදකපන්පේසජීවිතසබිුක් වතසපේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රපශයපේ ජලසමාගෙ ුටාව්න්ට සිදුවිප හැකි  ලපෑම් 
 

ථැලකිපසයුර 
ජලසදූෂණපසහාසමරළිටසජලපේසගුණාත්මකභාව්පසපකපුහිස ලපෑම ථැලකිපසයුර 
පාංශු ඛා නපේ  ලපෑම ථහ ෙංො පරළ පව්නථාවීම ථැලකිපසයුර 

අක්රමව්ත්සව්ැසිකිලි භාවිතප නිථා ජලපටසසිදුවිපසහැකිස ලපෑම ථැලකිපසයුර 
පහළසප්රපශයපේසජලසපරිපභතජකපන්ටසඇ පසවිපසහැකිස ලපෑම් ථැලකිපසයුර 
භූෙතසජලස ාරිතාව්පටසහාසභූෙතසජලපේසගුනාත්මකසභාව්පටසවිපසහැකිස ලපෑම්ස 

 
ථැලකිපසයුර 

ජලජසපහෝසපතත්මම්සව්ලටසවිපසහැකිස ලපෑම්ස   ථැලකිපසයුර 
යබ් පසහාසකම්පන  ඉතාසව්ැ ෙත් 
කම්පන නිථාසපෙතඩනැන්ලිසව්ලටසවිපසහැකිස ලපෑම ඉතාසව්ැ ෙත් 
පුපුුන ද්රව්ය ථහ පව්නත් අනරු ාපක ද්රව්ය ඉතාසව්ැ ෙත් 

ව්ායු දූෂණප පහේරපව්න් සිදුව්න  ලපෑම් ථැලකිපසයුර 
ඝන අප ශසු ේසප  ැහැු කිරීපම්දී ඇ පව්න ෙැටළු ථැලකිපසයුර 

විපයේෂිතසව්නජීවීසව්ාථථානානව්ලටසසිදුවිපසහැකිස ලපෑම්  පනතව්ැ ෙත් 
ථත්ව්සහාසයාකසවිපයේෂසපකපුහිස ලපෑම පනතව්ැ ෙත් 
ප්රපශයපේසකිෂිකගමාන්තපටසඇ පවිපසහැකිස ලපෑම් පනතව්ැ ෙත් 

ෙංඟාසදශ්රිතසනජව්සවිවි ත්ව්පටසසිදුව්නස ලපෑම පනතව්ැ ෙත් 

ඉඩම්සහාසඅනාෙතසථංව්ග නසකටයුරසථහහාසප්රපේයපසඅහිමිසවීම  පනතව්ැ ෙත් 
ඉහළසපහෝසම යමසඅව් ානම්සථහිතසප්රපශයව්ලසජීව්ත්සව්නසපවුල්සව්ලටසඇ පව්නස ලපෑම් ථැලකිපසයුර 
ජීව්පනෝපාපස/සව්යාපාුසථහසද ාපම්සක්රිපාකාුකම්සපකපුහිස ලපෑම් ථැලකිපසයුර 

පහළසප්රපශයපේසපථේව්ාසථැපයීම්ස)ජල, මලාපව්හන, විදුලිප(සථහහාසව්නස ලපෑම් ඉතාසව්ැ ෙත් 
පටිතලසපහබිකම්සඅහිමිසවීමසථහසදුක්ෂාව්සථම් න් පපන්සව්නස ලපෑම ථැලකිපසයුර 
ඉදකිරීම් අතු රු ේසු පශයව්ාීනන් ව්ැඩ මමට ඇරළු වීපමන්සසිදුසව්නසඅව් ානම ථැලකිපසයුර 
පථේව්ක පන්ව්ාසික කහවුු ථහ අපනකුත් ථානාය ප අව්යාසපතාව්පන් ථැලකිපසයුර 
ව්ැඩමපම් පථේව්කපන් හා ප්රපශයව්ාීනන් අතු ඇ පවිපහැකි පනතථන්බින් තත්ව්පන් ඉතාසව්ැ ෙත් 
ඉදකිරීම් කටයුර ව්ලදී පථේව්කපන්පේ දුක්ෂාව් ඉතාසව්ැ ෙත් 
පපතදුසජලසථැපයුම්සමාගෙසපකපුහිස ලපෑම් ඉතාසව්ැ ෙත් 
ේුව්ාහන පටිතල පහබිකම් ථහහා ව්න  ලපෑම් ඉතාසව්ැ ෙත් 
ව්යාපාුසථහහාසභාවිතාසකුනසක්පෂේත්රසපකපුහිස ලපෑම් පනතව්ැ ෙත් 
ව්ැඩ මම රළට පුශෙලයින් ඇරළු වීපම් පහෝ ඒ හුහා ෙමන් කිරීපම් අව්යාපතාව්ප ථැලකිපසයුර 
පපථෞඛයසදුක්ෂාව්සළිබඳ හසමුඛඛතාසෙැටළු ඉතාසව්ැ ෙත් 

7.2.1  

ජල විදයාත්මක  

7.1 

ධණාත්මක 

බලපෑම් 

ස්වභාවය 7.2.2 

පාරිසරික 

7.2.3 ජජව/ 

පරිසර 

විදයාත්මක 
7.2 

සිණාත්මක  

7.2.4 

සාමාජීය හා 

ආර්ථික  
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7.1 හිතකර බලපෑම් 
 

 පමමසව්යාපි පපේසපුමාගනපසව්න්පන්සනාව්ලළිටිපසප තපලතථා ාපෙසමාගෙපේස(B318) ප ෝක්කුසඅංකස

8/10 ථහසකිමක්ස7සකණුව් අතුසව්ම්සපථස ෑවුම්සපකතටථසථහහාසනාපපෑම්සඅව් ානමසථැලකිපසයුරසම්ටටමකටස
ව්ැළැක්වීමයිමසඅනාෙතපේසදීසසිදුවිපසහැකිසනාපපෑම්සඅව් ානමසව්ලක්ව්ාසෙැය මසමන්න්සඉහළස ෑවුපම්සඇ පස
පත්සව්ොසථහිතසභූමිසප්රපශයපටසසිදුවිපසහැකිසහාණිපසඉතාසඅව්මසපේ. නාව්ලළිටිපසප තපලතථා ාපෙසමාගෙපස

මහුවව්ුසදථාත්රික්කපසහාසකෑෙල්ලසදථාත්රික්කපේසබුලත්පකතහුළිටිපසථම් න් කුනසවිකල්පසමාගෙපකි. 

පපෝජිතසව්යාපි පපසමන්න්සව්ැසිසථමපේදීසමගීන්සථහසපදකයින්සථහහාසමාගපේසදුක්ෂාව්සථැලකිපසයුරස
පලථසඉහළසනංව්ුවසඇතමසඑමන්න්සව්ථුසපුුාසමාගෙපසවිව්ිතව්සත ාසෙැය පම්සහැකිපාව්සව්ැඩිසදයුණුසකුුවස
ඇත. පනතපමාව්සළිබඳපම්සපපදීපමන්සඅනාෙතසනාපපෑම්සව්ලින්සපමමසමාගෙපසනැව්තසඉදකිරීපම්සළිරිව්ැපස

අව්මසකුසෙතසහැකිප. 

 නාපපෑම්සඅව් ානමසව්ළක්ව්ාසෙැය පමන්සඅනාෙතපේසසිදුසවිපසහැකිස ෑවුම්සඅථානාව්ුසවීම්සව්ලින්සඉහළස ෑවුම්ස
ප්රපශයපේසපත්සපත්සව්ොව්ටසසිදුව්නසහානිපසඅව්මසපේ.  

  ැනටසඅව් ානමටසලක්ව්සඇ පසඉහළසථහසපහළස ෑවුම්සප්රපශයසව්ලසජනතාව්සථහසනිව්ාථසජීව්ත්වීමසථහහාස
බිුක්ෂිතසව්නසඅතුසඅනාෙතසනාපපෑම්සපහේරපව්න්සප්රපශයපේසළිහිටිසඋඩුටසපෙව්රසඋ යානසපශ  පපටසස
හානිවීපමන්සව්ැළපකුවසඇතම.  

 අව් ානම්ස ෑවුමසහුහාසදපව්නසප්රජාසජලසථැපයුම්සමාගෙසථහසඉහළස ෑවුම්සප්රපශයපපන්සව්ගෂාසකාලපටස

ථක්රීපසව්නසජලස ාුාව්න්සදුක්ෂාසකුුවසඇත.  

 එපථේම, පත්සකගමාන්තප, පව්නත්සදගථිකසපභෝෙ, දගථිකසක්රිපාකාුකම්සථහසප්රපශයපේසජනතාව්පේස

අපනකුත්සජීව්නසක්රිපාකාුකම්සපමමසඅව් ානම්සඅව්මසකිරීපමන්සවියාලසව්යපපන්සප්ර පලාභසල ුවසඇත.  

 

7.2 අහිතකර බලපෑම් 
 

 ෑවුමසඅථානාව්ුසවීපමන්ස ලපෑම්සවීසඇ පසප්රපශයපකටසදප ාසඅව්මසකිරිපම්සක්රිපාමාගෙසප තපහෝසවිටසපපතමුඛසව්ුවස

ඇත. එ ැවින්, ඍණාත්මකස ලපෑම්සප පහවින්සඑමසථානානපටසපමණක්සීනමාසව්ුවසඇ පසඅතු, ඉදකිරීම්සසිදුසව්නස

කාලසීනමාව්ටසපමණක්සව්ලංගුසපේ.  

 

7.2.1 ජල විදයාත්මක බලපෑම්  
 

7.2.1.1 ප්රදශයදේ ජල මාර්ෙ රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

 භූමිපසනැව්තසථකථාසකිරීම, බින්බුන්සඉව්ත්සකිරීමසථහසළිටාුසජලපසහුව්ාසපැවීමසපහේරපව්න්සඉදකිරීම්ස
කාලපසරළසප්රපශයපේසපව්ත්නාසපිෂාඨීපසහාසඋපසපිෂාඨීපසජලාපව්හනසුටාව්සපම්සතුමකටසපව්ථාසවීමස
අපේක්ෂාසපකපගම 

 පමමසඅව් ානම්සඅව්මසකිරීපම්සප්රපශයපසරළ ථානායිකුණසකටයුරසප තපහෝසදුුටසජලාපව්හනපසව්ැඩිදයුණුස
කිරීමසපකපුහිසඅව් ානපසපපතමුඛසකුුවසඇත. භා කසෙලාපාම්සථහිත උපසපිෂාඨීපසකාුවසව්ැඩිසවීමසවීමත්ස
ථමෙස ලපෑමටසලක්ස ස ෑවුම්සප්රපශයපේස ැනටසපව් පනසව්ගෂාපපෝශිතව්සථක්රීපසව්නසජලසමාගෙපන්සව්ැසිස
කාලපසරළසව්ැඩිසපේෙපකින්සෙලාසපාමක්සසිදුව්ුවසඇත.  

 

7.2.1.2 ජල දූෂණය හා මතුපිට ජලදේ ගුණාත්මකභාවය දකදරහි බලපෑම 
 

ව්ගෂාව්සථහිතසකාලීනමාපේසදී, පුතන්මඩ, පාංශුසඅංශුසකැලඹිලිසථහිතසජලපසථමෙසමුඛබිසවීසපේෙපපන්සෙලාසපාමස

පහේරපව්න්ස ෑවුමසහුහාසෙමන්සෙන්නාසව්ගෂාසපපෝෂිතව්සථක්රීපසව්නසජලසමාගෙසථිජුසපලථමසදූෂිතසතත්ත්ව්පටස

පත්විපසහැකිපමසඅව් ානමසඅව්මසකිරීමසථහහාසඅව්යපසබින්බුන්සහාසපාෂාණසපකතටථාසඉව්ත්සකිරීපම්සදී,සඑමසප්රපශයපස

නැව්තසපනාසතත්ත්ව්පටසපත්සකිරීපම්සදීසථාව්භාවිකසඇලසමාගෙසව්ලසහාසජල ාුාසව්ලසඅව්ථාදතසතැන්පත්සවිමසව්ැනිස

පහේරසනිථාසඒව්ාසඅපවිත්රසවීමසඅපේක්ෂාසකලසහැකිපමසඉදකිරීම්සකටයුරසව්ලටසපපත ාසෙන්නාසපන්ත්රසසූත්රසව්ලසහාණිකුස

ද්රව්යසව්නසපතල්සව්ගෙසකාන්දුසවිම,සතාව්කාලිකසඉන් නසව්ැනිසපතල්සව්ගෙසෙ ඩාසකුසඇ පසටැකිසව්ලින්සහාණිකුස

ද්රව්පසකාන්දුස වීම,ස ඝනස අපද්රව්යස  ැහැුසකිරීම,ස ව්ැඩමම්ස පථේව්කයින්ස අපද්රව්යස  ැහැුසකිරීමස ව්ැනිස පහේරස ථා කස

පරිථුපටසඉතාසඅහිතකුස ලපෑම්සඑල්ලසකුයිමසපමව්ැනිසපහේතූන්සනිථාසපහළස ෑවුම්සප්රපශයපපන්සෙලාස සිනාස

ථාව්භාවිකසජලසමාගෙසව්ලසජීව්ත්සව්නසජලජසජීවීන්පේසපැව්ැත්මටස ලපෑම්සඇ පසකලසහැකිප.සඑ ැවින්සපමමන්න්ස

ඇ පව්නස ලපෑමසථැලකිපසයුරපම 

   

7.2.1.3 පාංශු ඛාදනදේ බලපෑම සහ ෙංො පතුළ දවනස්වීම 
 

පමමසඅව් ානමසඅව්මසකිරීපම්සකටයුරසපහතඳින්සථැලබිම්සකලසපිෂාඨීපසජලාපව්හනපසථහසඋපසපිෂාඨීපසජලාපව්හනස

පශ  පපසඉදකිරීමසපකපුහිසඅව් ානපසපපතමුඛසකුුවසඇත. එ ැවින්, ව්ැසිසථමපසරළදී අධිකසපලථසෙලාසපනසජලපස
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ප ෝක්කුව්ක්සහුහාසපහෝසපකබඳන්මසව්ගෂාපපෝෂිතව්සථක්රීපසව්නසඇලසමාගෙසපව්තසපපතමුඛසකිරීමටසඅපේක්ෂිතප.ස

පම්ව්ාපපහිසප්ර පලලපක්සව්යපපන්සව්ගෂාපපෝෂිතව්සථක්රීපසව්නසඇලසමාගඉවුුසඛා නපට,සඇලසමාගෙපේසපත්ලස

ඛා නපසවීසපව්නථාවීමසථහසජලස ාරිතාව්පසඉහළසපුවසඇතමස 

 

7.2.1.4 අක්රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම  
 

අථානාව්ුසවීසඇ පස ෑවුමටසපා  ව්,සඉහළස ෑවුමසපත්සව්ොසව්ලින්සහාසලඳුසකැලෑසභූමිසප්රපශයසව්ලින්සථමන්වීසඇ පස

 ැවින්ස ඉදකිරීම්ස කටයුරස ථහහාස පකතන්ත්රාත්කුස විසින්ස පපත ාස ෙන්නාස ශ්රමිකපන්ස එමස ප්රපශයස විව්ිත්තස

ථය පාුක්ෂකසකටයුරසථහහාසභාවිතාසකිරීපම්සහැකිපාව්ක්සපව්ීනමසව්ැසිසථහිතසකාලසව්කව්ාුවසව්ලදීසපමව්ැනිසකටයුරස

නිථාසපහළස ෑවුපමන්සෙලාස සිනාසජලසමාගෙසඅපවිත්රසවීපම්සහැකිපාව්ක්සපව්ීන. 

 

7.2.1.5 පහළ ප්රදශයදේ ජල පරිදභොජකයන්ට ඇ ප විය හැකි බලපෑම් 
 

 ෑවුපම්සඅව්මසකිරීපම්සකටයුරසප තපහෝසදුුටසසිදුව්ුවසඇත්පත්සපම්සව්නසවිටත්සඅථානාව්ුසවීසඇ පස ෑවුම්සකළාපපේපමස

එ ැවින්සමුඛල්සඉදකිරීම්සඅව්ධිපේදීස ෑවුමසඛා නපටසලක්සව්ුවසඇත. පමපස ැනටසළිරිසිදුසජලපසරැපෙනසපනසපහළස

ෙංොව්ලසඅව්ථාදතසතැන්පත්සවීමසමන්න්සඅළිරිසිදුසවීමටසඇ පසහැකිපාව්සඉහළස මුවසඇතම පහළස ෑවුපම්සඇතැම්සනිව්ාථස

පව්තසජලපසථැපයුම්සකුනසප්රජාසජලසථැපයුම්සමාගෙපසඅව්හිුසවීපම්සහැකිපාව්ක්සපව්ීනම විපයේෂපපන්සව්ැසිසථමපේදීස

ඉදකිරීම්සකටයුරසපහේරපව්න්සඉහළස ෑවුම්සප්රපශයපේසහාසපහළස ෑවුපම්සජලපසඅපවිත්රසවීපම්සහැකිපාව්සඉතාසඉහළප. 

පමපසපහත්සමම්සප්රපශයපේසසිටිනසඑහිසභාවිතාසකුන්නන්පේසපාය පසජලසඅව්යයතාව්පටසහාසඅපනකුත්සෙිහථානස

කයුරස ව්ලට, පථේදීමස ථහස ථානානපස කිරීපම්ස අව්යයතාව්න්ටස  ලපාුවස ඇත. පහළ ප්රදශයදේ ජලය භාවිතා 

කරන්නන්ට ඇ ප බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 

 

7.2.1.6 භූෙත ජල ධාරිතාවයට හා භූෙත ජලදේ ගුනාත්මක භාවයට විය හැකි බලපෑම් 
 

ඇතැම්සඉදකිරීම්සකටයුරසඅතුරුදීසභූසඅභපන්තුපේසඇ පසජලපසළිටතටසපැමිණීමසපහේරපව්න්සභූසෙතසජලසම්ටටමස

පහතසව්ැන්මසසිදුසවිපසහැකිපමස ෑවුපම්සපාංශුසයක් පමත්සකිරීමසථහහාසපපත ාසෙන්නාසසිපමන් ප/දපුස  ාමපන්සඇරළුස

ද්රව්යසමිශ්රසකිරීපම්සදීසපහෝසඑකරසකිරීපම්සදීසතාව්කාලිකව්සජලපේසගුනාත්මකසභාව්පසළිරිහීමටසහාසුවබිදුබිසහාණිකුස

ද්රව්යසජලපටසමුඛබිසවීපම්සහැකිපාව්ක්සපව්ීනමසඉදකිරීම්සකාලපසඅතුරුසදීසඋපද්රව්කාරීසද්රව්යසව්න,සඇතැම්සකටයුරසථහහාස

භාවිතාසකලසුථායිනිකසඅපද්රව්ය,සඉදකිරීම්සකටයුරසව්ලින්සඋත්පා නපසව්නසපව්නත්සඅපද්රව්ය,සමළසඅපද්රව්යස ැහැුස

කිරීපම්සපශ කීනන් ව්ැනිසපහේතූන්සනිථාපව්න්සභූෙතසජලපේසගුනාත්මකසභාව්පටසඅහිතකුස ලපෑම්සඑල්ලසකලස

හැකිපම 

 

7.2.2 පාරිසරික බලපෑම් 
 
 

7.2.2.1 යබ්දය හා කම්පන මන්න් ඇ ප විය හැකි බලපෑම්  
 

ඉදකිරීම්සඋපකුණව්ලින්සයබ් සහාසකම්පනසඋපත්පා නපසවීමසඅපේක්ෂාසපකපග.සව්යාපි පසප්රපශයපටසදථන්නව්ස

පදංචිසකුව්න්පේසනිව්ාථ,සප තපලතථා ාපෙසදථාසපුෝහලසහාසකණිෂාශසවි යාලපස ලපෑම්සඇ පවිපසහැකිසක්ටගස100කස

ීනමාව්සඇරළතසළිහිටාසඇත. එපථේම, ඉදකිරීම්සඅව්ධිපේදීසපන්පත්රෝපකුණසථහසව්ාහනස ාව්නපසකිරීපමන්සජනනපස

ව්නසදව්ාසකාලපේසයබ් පසප තපලතථා ාපෙසකනිෂාශසවි යාලපේසපන් පව්ලසථහසඅපනකුත්සක්රිපාකාුකම්සව්ලටස ා ාස

ඇ පස කුයිම එබැවින් දත් දළු දනලන කම්කුවන් ඇතුළු අසල්වැසි ප්රජාවට දමම වයාපි පය දහේතුදවන් 

උත්පාදනය වන යබ්දය දහේතුදවන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇ ප කරනු ඇත. මාගෙපේසෙමන්සෙන්නාසපදකයින්ටස

ථහසමගීන්ටසයබ් පසහාසකම්පනපපන්ස ලපෑමක්සඇ පසකුයි.  

 

7.2.2.2 කම්පන නිසා දෙොඩනැන්ලි වලට විය හැකි බලපෑම 
 

ඉදකිරීම්සකටයුරසව්ලදීසඋත්පා නපසව්නසකම්පනපසඉහළස ෑවුපම්සථහසපහළස ෑවුපම්සනිව්ාථසව්ලසථානාව්ුත්ව්පටස

 ලපායි. එමසකළාපපේසඅ පසනිව්ාථසව්ලසමත් පසථහසපපතළව්සපම්සව්නසවිටත්සඉරිසතැලීම්සව්ලටසලක්සවීසඇතමසඑමනිසා 

දමම නිවාසවල ස්ථාවරත්වයට කම්පන බලපෑම ඉතා වැදෙත් වන අතර එමඟින් ඉරිතැලීම් පුළුල් කළ හැකි අතර 

නව පැළුම් නිර්මාණය වීමට හැකියාව ඇත. 

 

7.2.2.3 පුපුරන ද්රවය සහ දවනත් අනතුුදායක ද්රවය භාවිතය 
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හානිපටසපත්සප්රපශයපේසපාෂාණසඇ පස ැවින්, පාෂාණසපුපුුව්ාහැුසඉව්ත්සකිරීමටසඅපේක්ෂාසකුන්පන්සනම්සපුපුුණස

ද්රව්යසභාවිතාසකුුවසඇත. අනාුක්ෂිතසභාවිතපසපහේරපව්න්සපමපසඅව් ානම්සපෙනසදපසහැකිපමසපමමසපමපහයුම්ස

අථානායීස ෑවුම්ව්ලසසිදුසකිරීමටසනිපමිතස ැවින්සපුපුුණසද්රව්යසඅනිසිසපලථසභාවිතාසකිරීපම්සඅව් ානමසථහසපාෂාණස

පකතටථාසව්ලින්සසිදුව්නසඅනරුසඉතාසව්ැ ෙත්සපේ. 

 

 

7.2.2.4 වායු දූෂණය දහේතුදවන් සිදුවන බලපෑම්  
 

ව්ායුසදූෂණපටස ාපකසව්නසඉදකිරීම්සක්රිපාකාුකම්සව්ුවපේ: ඉඩම්සඑලිසකිරීම, ඩීථල්සඑන්ජින්සක්රිපාසකුවීම, කැය ම්, 

න්නිසතැබීම්සපේ. විපබඳසකාලගුණිකසතත්ත්ව්පන්සපටපත්ස ාව්නපසව්නසව්ාහනසඑව්ැනිසදූෂණපසව්ැඩිසකළසහැකිප. 

ුවබිදුබිසපලථසහැසිුවීමසථහසඉදකිරීම්සථහහාසපපත ාසෙන්නාසද්රව්යසමාුසකිරීපම්සදීසදූවිලිසජනනපසකළසහැකිප. නිසිස

පලථසදව්ුණපසපනතකුසීනබීමසහාසද්රව්යසඅනිසිසපලථසෙ ඩාසකිරීපමන්සදූවිලිසජනනපසවිපසහැකිප. ඉදකිරීම්සඅතුරුස

ව්ායුසතත්ව්පන්සපටපත්සපථාසකැපීපම්සථහසළිුවීපම්සපමපහයුම්,සපකතන්ක්රී්ට, සිපමන් ප, ලී, ෙල්සථහසසිලිකාසව්ලින්ස

ඉහළසදූවිලිසජනනපක්සසිදුපේම ව්යාපි පසප්රපශයපටසඉතාසදථන්නපේසනිව්ාථසඉදකුසඇ පස ැවින්සපමව්ැනිසකාුනාස

ව්ලින්ස ඇ පව්නස  ලපෑමස ඉතාස ව්ැ ෙත්ස පේමස එපථේම, ඉදකිරීම්ස අව්ධිපේදීස දූවිලිස ජනනපස කුනස ක්රිපාකාුකම්ස

පහේරපව්න්සපත්සව්රසකම්කුව්න්ටස ලපෑම්සපෙනසප ුවසඇතමසපකපථේසපව්තත්සපමමසමාගෙපසව්ාහනස ාව්නපසථහහාස

වියාලසව්යපපන්සභාවිතාසපේස(මගීස ථාසුන, පලතරි, ටිපගසුන, ත්රීසපුෝ සුන). ව්ායුසදූෂණපසමගීන්ටස සථැලකිපසයුරස

 ලපෑමක්සඇ පසකළසහැකිප. මගීන් සහ අවට පදිංචි කුවන් සහහා වියබඳ කාලවලදී ඉදිකිරීම් වලින් සිදුවන වායු 

දූෂණය ස්ථානීය වයදයන් වැදෙත් දේ. 

  

7.2.2.5 ඝන අප ශ රේ ය බැහැර කිරීදම්දී ඇ පවන ෙැටළු 
 

ඉදකිරීම්සකටයුරසසිදුව්නසඅව්ධිපේසදීසප දකාුපකින්සඝනසඅපද්රව්යසඋත්පා නපසපකපගම ඉදකිරීම්සකටයුරව්ලදීස

උත්පා නපසව්නසඅපද්රව්යසහාසශ්රමස ලකාපසවිසින්සතාව්කාලිකසනව්ාතැන්සදශ්රිතව්සෙිහථානසජනනපසකුුවසල නස

අපද්රව්යසපේමසපම්සඅතරින්සඋපද්රව්කාරීසඅපද්රව්යස ැහැුසකිරීමසමන්න්සජලපසහාසපථසදූෂණපසවිපසහැකිසඅතු, ඉදකිරීම්ස

කාලපසරළසනිසිස ැහැුසකිරීපම්සපාන්ත්රණපක්සක්රිපාත්මකසපනතව්න්පන්සනම්සවිවි සපාරිථරිකස ලපෑම්සඇ පසකළස

හැකිපම දමවැනි බලපෑම් සැලකිය යුතුය.  

 

7.2.3 ජීව විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම  
 

7.2.3.1 විදයේෂිත වනජීවී වාසස්ථානවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

ව්යාපි පස  ලපෑම්ස ථහිතස ප්රපශයපස රළස ුක්ෂිතස ව්නාන්තු/ස ව්නජීවීස ථංුක්ෂිතස ප්රපශයසනජව්ස විවි ත්ව්පස පහෝස

ථංපේදීසපරිථුසපශ  ප, ව්ාථථානානසඇරළත්සප්රපශයසපනතමැත.  

 
 

7.2.3.2 සත්ව හා යාක විදයේෂ දකදරහි බලපෑම 
  

ව්යාපි පස ලපෑමටසලක් සප්රපශයපසරළසඉහළසනජව්සවිවි ත්ව්පක්සපහෝසව්ාථථානානසඛණ්ඩනපසවීමක්සසිදුසපනතපේමස

ව්යාපි පසභූමිපේසඇ පසයාකසකිසිව්ක්සදපේණික, තගජනපටසලක්ව්නසථහසIUCN හිසුරසලැයිථාරපේසහඳුනාෙත්ස

යාකසපනතපනතමැත. නමුඛත්සඅත්හැුස මාසඇ පසපත්සව්ොසභූමිසප්රපශයපසරළසහාසඋඩුටසපෙව්රසව්ොසභූමිසව්ලස ඬුස

පල්නන්,සඉත්තෑව්න්,සහාව්න්සව්ැනිසකුඩාසශීුපායිසථරන්සව්ාථපසකුයිමසපකපථේසපව්තත්, පකතන්ත්රාත්කුව්න්පේසශ්රමස

 ලකාපසව්ල්සහාව්න්සථහසකුඩාසක් වුපායින්ස ඩපම්සකිරීපම්සනිුතසවිපසහැකිපමසව්යාපි පසක්රිපාත්මකසකිරීපම්දීසෙථාස

කැපීමස/සඋදුුාස ැක්පම්සඅව්යයසව්ුවසඇ පසඅතුසඇතැම්සෙථාසකැපීමස)පාලන(සපනතසපටපත්සනිපාමනපසකළසහැකිපම 

එ ැවින්සඒව්ාසඉව්ත්සකිරීමටසඅ ාළස ල ාරීන්පේසඅුවමැ පපසඅව්යයසවිපසහැකිප.ස 

 

7.2.3.3 ප්රදශයදේ කිෂිකර්මාන්තයට ඇ පවිය හැකි බලපෑම් සහහා වන පිබඳයම් 
 

ථංපේදීසපරිථුසපශ  පපක්සපලථ,සපහළස ෑවුම්සප්රපශයපේසඋඩුටසපෙව්රසලක්ෂණසව්ලින්සථමන්විතසපෙව්රසඅංකස

1සථානානපසහඳුනාෙතසහැකිප. පමපසප්රපශයපටසඉතාසබිවිපයේ වසව්නසඅතුසපාරිථරිකසථාම්ප්ර ායිකසහාසථංථාකි පකස

ව්ැ ෙත්සලක්ෂණසව්ලින්සථමන්විතසපේ. පමමසපෙව්රසව්ොසක්රමපසරළසවිවි ාකාුසව්ටිනාසහාසප්රපපෝජනව්ත්සයාකස

විපයේෂස ක්නටසලැපබ්. ඉදකිරීම්සකාලපසරළ, පමමසබිවිපයේ වසඉඩම්සපරිහුණසුටාව්ටස ලපෑම්සසිදුවිපසහැක්පක්ස

ව්ටිනාසෙථාසවිපයේෂසඉව්ත්සකිරීම, කැඩුණුසපාෂාණසෙල්ස ැහැුසකිරීම, අපද්රව්යසහාසබින්බුන්ස ැහැසකිරීම,සව්ාහනසනව්තාස
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තැබීම,සපන්පත්රෝපකුණසථහසව්ාහනසථහසඒව්ාපේසපතල්සකාන්දුවීම්සව්ැනිසක්රිපාසථහහාසව්යිපි පසපරිථුසනිල ාරිපාස

නිසිසපලථසඅව් ානපසපපතමුඛසපනතකලපහතත්සපමමසපෙව්රසව්ොසක්රමපසදුක්ෂාසපනතව්ුවසඇතම   

 

 

7.2.4 සාමාජීය - පාරිසරික බලපෑම් 

7.2.4.1 ඉඩම් හා අනාෙත සංවර්ධන කටයුතු සහහා ප්රදේයය අහිමි වීම 
 

අව්මසකිරීපම්සකටයුරසඉහළ  ෑවුපම්සපත්සව්ොසභූමිපසහාසපදංචිකුව්න්සථහිතසභූමිපසපක්න්ද්රසකුෙනිම්න්සසිදුසව්ුවස

ඇතමසඉඩමටසප්රපේයපසඅහිමිවීමසපහෝසව්ටිනාසභාවිතපන්සඅහිමිසවීමසථම් න් පපන්සඉඩම්සහිමිපාටසකිසිදුස ලපෑමක්ස

සිදුසපනතව්ුවසඇත. ඊටසඅමතුව්, ඉහළස ෑවුපම්සසිදුසකුුවසල නසඉදකිරීසමඟින්සමායිපම්සථානායිතාව්සව්ැඩිසව්නසඅතුස

අනාෙතසඅථානාව්ුසවීම්සව්ලදීසභූමිපසදුක්ෂාසපේ. 

 

7.2.4.2 ජීවදනෝපාය /වයාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් දකදරහි බලපෑම් 
 

 ලපෑමටසලක්සවීසඇ පසඉහළස ෑවුපම්සඅංකස2සප්රපශයපසපත්සව්ොපව්න්සථමන්විතසව්නසඅතුසඉදකිරීම්සකාලපසරළස

පත්ස  ළුස පනලීමටස පනතහැකිස ව්ුවස ඇත. එපස පත්ස ව්ැවිලිස ථමාෙපම්ස න නිකස ව්ැටුපටස පථේව්පස කුුවස ල නස

පථේව්කයින්පේසද ාපමසපකපුහිස ලපාුවසඇත. එපථේම, ථත්ව්සපාලනසකටයුරව්ලසනිපැලීසසිටිනසඅංකස1 ථානානපේස

ඉහළස ෑවුපම්සළිහිටිසනිව්ාථව්ලසපදංචිකුව්න්සපව්තසපම්ස ලපෑමක්සසිදුසව්ුවසඇතමසඔවුන්සඑළුව්න්, එළප ුවන්සථහස

කිකිබඳපන්සව්ැනිසථරන්සඇ පසකුුවසල යිමසඉහළස ෑවුපම්සපදංචිසකුව්න්පේසජල සැපයුමට හානි සිදුවුවදහොත්, 

ආදායම් කටයුතුවලට ඇ ප බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 

 

7.2.4.3 පහළ ප්රදශයදේ දසේවා සැපයීම් (ජල ,මලාපවහන, විදුලිය) සහහා වන බලපෑම) 
 

ඉදකිරීම්සකටයුරසසිදුව්නස ෑවුමසහුහාසපපත ාසඇ පසප්රජාසජලසථැපයුම්සනලසඉව්ත්සකිරීමසපහෝසඅව්හිුසකිරීම,සඉදකිරීම්ස

කටයුරසව්ලසථාව්භාව්පසඅනූව්සීනුණපසපේ. විවි සඉදකිරීම්සක්රිපාකාුකම්,සපන්ත්රසූත්රසපමපහපවීමසව්ලදීසපමමසනලස

ව්ලටසහාණිසසිදුවීපම්සඉහළසහැකිපාව්ක්සපව්ීන. ප්රපශයපේසපදංචිකුව්න්ටසඔවුන්පේසන නිකසජලසඅව්යයතාසථපුුාස

ෙැය මටසනිසිසජලසප්රභව්පක්සපනතමැතමසඑබැවින් ඉදිකිරීම් අවධිදේදී දමම ජල මාර්ෙ වලට සිදුවන බාධා දහේතුදවන් 

ඇ පවන බලපෑම් ඉතා වැදෙත් දේ. 

 

7.2.4.4 යටිතල පහබිකම් අහිම වීම සහ ආරක්ෂාව සමිබන්ධදයන් වන බලපෑම 
 

ඉදකිරීම්සඅව්ධිපේදීසනව්ලළිටිපසප තපලතථා ාපෙසප්ර ානසමාගෙපේසෙමනාෙමනසකටයුරසව්ලට,සනිතුසෙමන්සකුනස

පන්පත්රෝපකුණ, පැටවුම් ට්රක්සුනසදදපසමාගෙපසඉතාසපටුස ැවින්ස ා ාසපෙනසප ුවසඇතම එමනිථා, ප තපහෝස ුස

පන්පත්රෝපකුණ, ට්රක්සුනසමාගෙපසභාවිතාසකුනසමගීන්ට/පදකයින්ටස ැඩිසඅව් ානමක්සපෙනසප ුවසඇතමසපත්සව්ොස

භූමිසප්රපශයපසපව්තසළිවිීනමටසඇ පසමාගෙපසඉදකිරීම්සදශ්රිතසක්රිපාකාුකම්සථහහාසභාවිතාසකුන්පන්සනම්ස)ව්යාපි පස

භූමිපටසළිවිීනම, ව්ාහනසනැව්ැත්වීම,සපන්පත්රෝපකුණ, ද්රව්යසෙ ඩාසකිරීම, පථේව්කයින්සථහහාසතාව්කාලිකසවිපේකස

ථානානප(සඑපසපත්සව්රපාපේසක්රිපාකාුකම්සව්ලටසථැලකිපසයුරස ලපෑමක්සඇ පසකළසහැකිසඅතුසපත්ස ළුසපනලීපම්දීස

ථහසපත්සපකතළසඑකරසකිරීපම්සම යථානානසපව්තසපෙනසපනසවිටසපත්සව්රසකම්කුව්න්ටසඅව් ානම්සඇ පසකළසහැකිපම  

 

7.2.4.5 ඉදිකිරීම් අතරතුර ප්රදශයවාීනන් වැඩමමට ඇතුළුවීදමන් සිදුවිය හැකි අනතුු දායක තත්ත්වයන් 
 

විදීම්, ප ෝුස  ැක්මසථහසකැණීම්සපන්ත්රසක්රිපාසකුවීමසව්ැනිස අධිකසඅව් ානමක්සථහිතසක්රිපාකාුකම්සථහහාස ව්නස

පන්පත්රෝපකුණසපමමසව්ැඩමපමහිසක්රිපාපේසනිුතව්ුවසඇත. පමමසව්ටළිටාව්සරළසපුහුණුසශ්රමස ලකාපක්සපමණක්ස

බිුක්ෂිතව්සකටයුරසකුුවසඇත. අනව්ථුසපුශෙලයින්සපමමසව්ැඩමමටසළිවිපථන්පන්සනම්,  ුසපන්පත්රෝපකුණස

මන්න්සසිදුවිපසහැකිසහදසිසඅනරුව්ලටසලක්වීපම්සඅව් ානමස පමපසහැකිප.  

 

7.2.4.6 දසේවක දන්වාසික කහවුු හා අදනකුත් ස්ථානීය අවයයතාවයන් 
 

ඉදකිරීම්සකටුපරසපව්ුවපව්න්සපැමිපණනසකම්කුව්න්පේසතාව්කාලිකසපන්ව්ාසිකසථානානසප තපහෝවිටසව්යාපි පස

භූමිපටසඉතාසදථන්නපේසඉදසකුුවසඇත.ස එපථේසපනතවුනපහතත්සඇතැම්විටසපකතන්ත්රාත්කුසදථන්නපේසඇ පස

නිව්ථක්සපහෝසකුලීසප නමින්සථපථාසෙුවසඇතමසවිධිමත්සපන්ව්ාසිකසථානානසකළමනාකුණසක්රමපේ සඅුවෙමනපස



 

15 

 

පනතකලපහතත්සකම්කුසෙැටළු,සපපතදුසපහබිනම්සහුව්මාුසකුසෙැය පම්දීසපනතථන්බින්සතත්ත්ව්පන්,සඔවුන්සඅතුස

ඇතැම්සථමාජසෙැටළුසහාසඅපද්රව්යසකළමනාකුණපසළිබඳ හසෙැටළුසඇ පවීමටසඇ පසඉඩකඩසඉහළපමසතාව්කාලිකස

පන්ව්ාසිකස ථානානස ව්යාපි පස භූමිපටස ඉතාස දථන්නපේස ඉදකුුවස ලැබුව්පහතත්ස ථය පාුක්ෂකස පහබිකම්ස ථපපාස

ෙැනිම,සභාවිතපේසදීසපාුථරිකසහාසථාමාජීපසෙැටළුසඇ පවීපම්සහැකිපාව්ක්සපව්ීනමසඑම නිසා දම් සම්බන්ධදයන් ඇ ප 

බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 

 

7.2.4.7 වැඩමදම් දසේවකයින් හා ප්රදශයවාීනන් අතර ඇ පවිය හැකි දනොසන්බින් තත්ත්වයන් 
 

පමමසථානානපේසඉදකිරීම්සසිදුසකුුවසල නසකම්කුව්න්සවිවි සථමාජසපබිමමසහාස  රිද්රතාව්පන්ටසපටත්ව්සවිවි ස

ප්රපශයසව්ලසසිටසපැමිපණනසළිරිථාසව්ුවසඅතමසථාමානයපපන්සඔවුන්සසිටින්පන්සදුගව්ලසඅ යාපනිකසහාසථමාජසපබිමමකස

පමසඑ ැවින්සපාථල,සඅව්ටසපදංචිකුව්න්සහාසපන්ව්ාසිකපන්සඅතුසඇ පසඅනව්පභෝ පසපහේරපව්න්සපහතස ැක්පව්නස

පරිදසවිවි සෙැටළුසඇ පවීපම්සහැකිපාව්ක්සපව්ීනමස 
 

එපථේමසඉදකිරීම්සභූමිපේසකම්කුව්න්සහාසඉහළස ෑවුපම්සපත්සව්රසව්ලසකගපපපේසනිුතව්නසපත්ස ළුසපනලන්නන්ස

ථමෙසවිවි සෙැටුම්සඇ පවිපසහැකිප. එව්ැනිසෙැටලුව්ලටසථම් න් සව්නසකම්කුව්න්සදුගලභසවුව් සථමහුසඅව්ථානාව්න්ස

පනතථලකාසහැරිපසපනතහැකිපමසඑමනිථා, පමමසව්යපි පසථානානපේසථමාජසථහසප්රජාසෙැටළුසඅ පයයින් වැදෙත් වනු 

ඇත. 

 

7.2.4.8 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී දසේවකයන්දේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කුව්න් ඉදකිරීම්ස කටයුරස සිදුව්නස  ෑවුපම්ස ඇ  ව්ැන්පම් අව් ානමට ලක්විප විප හැකිප.  ෑවුපමන් ඇ  

ව්ැන්මකට ලක් වුව්පහතත් මාුාන් පක රව්ාල සිදුවිප හැක. ව්ැසි ථමපථේදී  ෑවුම් අථානාව්ු වීමත් ථමඟ පමම 

අව් ානම ව්ැඩිපේ. පමම අව් ානම් ප පහවින් ව්ැ ෙත්ප. ඉදකිරීම  ු පන්ත්පුෝපකුණ ීනමිත ව්ැඩ අව්කායපක 

දී භාවිතා පකපුුව ඇත. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් පන්ත්පුෝපකුණ ව්ලින් අනරු ව්ලින් ඇ පවිප හැකි අව් ානම 

පමම ථානානපේදී අ පයයින් ව්ැ ෙත් පේ. පකතන්ත්ුාත්කු විසින් ඉදකිරීම් කටයුර ථහහා අඩු ව්පථා කම්කුව්න් 

(ළමයින්) ව්ැඩ කිරීම ථහහා පප විප හැකි අතු එමන්න්  ුපතල අනරු හා රව්ාල සිදුවිප හැක. 

 

8. සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් 
 

ජා පකසපෙතඩනැන්ලිසපගපේෂණසථංවි ානපේස)NBRO (සහිසවිපයේෂසඅව් ානපක්සඅව්යයසව්නසපාරිථරික, ථමාජීපස

 ලපෑම්සපහෝසඅව් ානම්සතත්ත්ව්පන්. 

 

8.1 ජලය සහ දතත් මම් සදහා ඇ ප බලපෑම් (ඇල මාර්ෙ, ෙංඟා හා අදනකුත් ජල ධරයන් විදයේෂදයන් ඉදිකිරීම් 

ස්ථානදයන් පහළ ෙංො ප්රදශය අපවිත්ර වීම් හා එහි තත්වය දවනසව්ීම නිසා ඇ පවන ෙැටළු): නායයාම් 

ස්ථානය ඉදිකිරීම / පිබඳසකර කිරීම තුලින් ඇ පවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හැකි බලපෑම  
 

පන්පත්රෝපකුණසව්ලින්සපතල්සහාසපව්නත්සහානිකුසද්රව්යස/සඅපවිත්රසද්රව්යසඅනිසිසපලථස ැහැුසකිරීම, තාව්කාලිකස

ෙ ඩාසටැංකිසව්ලින්සපතල්සඅදපසකාන්දුසවීම, ඝනසඅපද්රව්යසථහසඅපද්රව්යසථහිතසජලපස ැහැුසකිරීමස/සකම්කුව්න්පේස

පන්ව්ාසිකසථානානව්ලින්සඅපද්රව්යස ැහැුසකිරීමසව්ැනිසපශසඅහිතකුසක්රිපාකාුකම්සව්ලින්සපහළස ෑවුපම්,සථාව්භාවිකස

දපසඋල්ප පන්සෙිහථානසකටයුරසථහහාසජලපසල ාසෙන්නාසනිව්ැසිපන්ටස ලපෑම්සසිදුවිපසහැකිපමසපහළසථාව්භාවිකස

ඇළසමාගෙසව්යාපි පසකටයුරසනිථාසඅපවිත්රසවීමටසහැකිපාව්ක්සඇත. 

 

8.2 ජල මාර්ෙ අවහිර වීම දහේතුදවන් ප්රජා ජල සැපයුමට ඇ ප බලපෑම 
  

අව් ානමසඅව්මසකිරීපම්සකටයුරසථහහාසභාවිතාසකුුවසල නසපිෂාඨීපසජලව්හනසක්රමපසහාසඋපසපිෂාඨීපසජලාපව්හනස

ක්රමපේ පන්සපහේරපව්න්සපහළසඇෙසමාගෙසව්ලසජලසප්රමාණපසඅඩුසවීමටසහාස ෑවුමසහුහාසඇ පසජලසප්රභව්පන්සවිපලීමස

සිදුවිපසහැකිප. එපථේමසකාුවසඅදපසථැකීනමසථහහාසභාවිතාසකුුවසල නසපන්ත්රසූත්රසඅදපසපහේරපව්න්සව්යාපි පසභූමිපස

හුහාසදපව්නසප්රජාසජලසථැපපම්සනලසව්ලටසහාණිසසිදුවිපසහැකිප. පමමඟින්සජලසථැපයුමටස ා ාසඇ පසව්නසඅතුසජලස

බිුක්ෂිතසතාව්පටසදගුසකාලීනස ලපෑම්සඇ පසපේ. ජලස ාරිතාව්පසපහළසපාමසහාසජලසථැපයුම්සපහබිකම්සව්ලටසසිදුව්නස

හාණිපසපහේරපව්න්සඇ පසව්නසබලපෑම් ඉතා වැදෙත් දේ.   

 

8.3 ප්රවාහන යටිතල පහබිකම් සහහා වන බලපෑම් (විදයේෂදයන්සමාර්ෙ හා දුම්රිපසමාර්ෙ තාවකාලික අවහිර වීම, 

රථවාහන තදබදය පිබඳබහ අවදානම) 



 

16 

 

 

ප තපහෝසඉදකිරීම්සකටයුරසනාව්ලළිටිපසප තපලතථා ාපෙසමාගෙපේසප ෝක්කුසඅංකස8/10ත්සථහසකිමක්ස7සකණුව්සඅතුස

මාගෙපටසපා  ව්සළිහිටිසපත්සව්රසපාපසරළසසිදුසපේ. ථම්පූගණස/සඅග සමාගෙසව්ථාස ැක්මටසසිදුවීමසපහේරපව්න්සඇ පස

ව්නස මාගෙස ත   පස ථ පපේස දනව්ල, පාථල්ස පේලාව්න්හිස )උපශ, දව්ාස කාලපස ථහස ථව්ථ(ස ථාමානයස ව්ාහනස

ෙමනාෙමනපටස ා ාසඇ පසකුයිමසපමපසපදකයින්ටසථහසමගීන්ටසපම්සඅපහබිතාව්පක්සව්ුවසඇත. 

 

 

8.4 නාය ස්ථානයට යාබදව දහෝ ආසන්නදේ ඇ ප ඉහළ අවදානමක් සහිත දහෝ මධ්යය පරිමාණ අවදානමක 

ජීවත්වන ෙිහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ෙංො ප්රදශය) 
 

පමම ඉදකිරීම පහේරපව්න් මහජන දුක්ෂාව්, යබ් ප ථහ කම්පන  ලපෑම් ථහ පහළස ෑවුපම් පදංචිකුව්න් ථහිත 

නිව්ාථ ථහහා ඉරිතැලීම් ළිලි හ ඉහළ අව් ානමක් පව්ීන. 

  
8.5 ප්ර පස්ථාපනය කල යුතු ප්රදශයයසආශ්රිතව පිහිටා ඇ ප ේයාපාර,සකිෂිකාර්මිකසමම් සහ අදනකුත් ස්ථාන 
 

ව්යාපි පපසක්රිපාත්මකසව්නසප්රපශයපසදශ්රිතව්සපත්සව්ොසභූමිසව්ලින්සථමන්විතසව්නසඅතු,සව්යාපි පසක්රිපාකුකම්ස

පහේරපව්න්සඑමසව්ොව්න්ස ලපෑමටසලක්විපසහැක.  

 

8.6 ප්ර පස්ථාපනය කල යුතු ප්රදශයයට යාබදව පිහිටා ඇ ප ේයාපාර, කිෂිකාර්මික මම් සහ අදනකුත් ස්ථාන 
 

භූමිපටසපා  ව්සළිහිටිසඉහළස ෑවුම්සප්රපශයපසපත්සව්ොසකුනසප්රපශයපක්ස ැවින්සව්යාපි පපසපහේරපව්න්සපමමසපත්ස

ව්ොව්න්ටස ලපෑමක්සඇත. 

 

8.7 වැඩ මම තුළට පිටස්තර පුශෙලයින් ඇතුළු වීදම් දහෝ එම ප්රදශයය හරහා ෙමන් කිරීදම් අවය්යතාවය 
 

ඉදකිරීම් ක්රිපාව්ලිප රළ  ු පන්ත්පුෝපකුණ ථහ ව්ාහන, විදුලිප, ථහ ළිළිුම් ශුව්ප භාවිතා විප හැකි  ැවින් 

අනව්ථු පුශෙලයින් විසින් ඇරල් වීමත් ථමඟ ඉහළ අව් ානම් තත්ව්පක් නිගමාණප විප හැකම 

 

8.8 දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිබඳබධ ෙැටළු සදහා වන ප්රමුඛත්වය: දකොන්තාත්කුවන් සහහා වන සම්මත න්විබිම් 

ෙත අවය්යතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විදයේෂිත දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිබඳබද කුණු 
 

 ැනටමත් අථානායී විප හැකි  ෑවුම්සප්රපශයපක අව් ානම් අව්ම කිරීපම් ක්රිපාකාුකම් කිරීමට අපේක්ෂා කුුව 

 ැවින්  ෑවුපම් අථානායීතාව්පේ ක්රිපාකාරීත්ව්ප නිථා ඉදකිරීම් ශ්රම  ලකාප මුඛහුණ පෑ හැකි අව් ානම ඉහළ ප. 

ESMF හීදීස එව්න්ස පපතදුස E & HS ෙැටළුස ථාකච්ඡාස කුස ඇත. ඉදකිරීම්ස ව්ැඩස මපමහිස පථේව්කස දුක්ෂකස

අව්යයතාව්පන්සලංබි පත්රිකාපේස2003 පකතටථ: ව්ැඩ කුන තත්ව්පන් ථහසප්රජාසපථෞඛයප හා දුක්ෂාව් හිස2003 

5: දුක්ෂකසඋපකුණසථහසඇඳුම්සපනසපටපත්සව්ඩාත්සවිථාතුාත්මකප. 

 

8.9 ළමා ය්රමය සහ බලහත්කාරී දලස ය්රමය ලබා ෙැනීම  
 

ව්ැඩ කුන තත්ත්ව්පන් ථහ ප්රජා පථෞඛ්ප හා දුක්ෂාව් චක්ුපල්කනපේ 2003.3 ව්ෙන් පපට අනූව් ළමා යාු මප 

ථහ  ලහත්කාරී පලථ යාු මප පපත ා ෙැය ම ථවිථාතුාත්මකව්  ක්ව්ා ඇත. 

 

9. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
 

7සථහස8සව්ැනිසපකතටථාසව්ලදීසහඳුනාෙන්නාසල ස ලපෑම්සථහසඅව් ානම්සවිපයේෂපපන්සථලකාස ලමින්සඑමස ලපෑම්ස

ථහසඅව් ානම්සතත්ව්පන්සකළමනාකුණපසකිරීමටසපහෝසඅව්මසකිරීපම්සක්රියාමාර්ගමසපමපසESMPසහිසඇ පසවිපයේෂිතස

නිගපශයසථහසඅව්යයතාසව්ලසඇරළත්සව්ුවසඇත.  

 

9.1 නැවත පදිංචි කිරීදම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපි පපසපා කසකුෙත්සනැව්තසපදංචිසකිරීමක්සපනතමැ පස ැවින්සපමමසව්ැඩමමසථහහාසඅ ාළසපනතපේ. පකපථේස

පව්තත්, ඉව්ත්සවීමටසඋපප ථාසදුන්සඅව් ානම්සකලාපපේසපව් පනසනිව්ැසිපන්සපදංචිව්සනිව්ාථසකිහිපපක්සඇ පසනමුඛත්ස

ඔවුන්සඑමසථානානපේමසදෙටමසරැඳීසසින්. ව්යාපි පසක්රිපාව්ලිපේදී  ුසපන්පත්රෝපකුණසමන්න්සඇ පව්නසභූසකම්පනපස

පහේරපව්න්සපමම නිව්ාථව්ල පම්සදකාුපකසහානිකුස ලපෑම්සඇ පසවිපසහැකිප. (ව්යාපි පපසපහේරපව්න්සේයුහපන්ට 

සිදුව්නස හාය ස ථහහාස ව්න්ද පපෝජනාස ක්රමපක්ස ථැකසිපස යුරප. (පපතමුඛ කිරීම 2002-2(17) ESMP පටපත්ස

උපයුක්තතාසථහසමාගෙසපහබිකම්සථහහාසපකතන්ත්රාත්කුපේසඅව්යයතා.  
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9.2 ජනතාව ඉවත් කිරීම 
 

ව්යාපි පපේසඉදකිරීම්සකාලපසරළසඅංකස2සථානානපේසපත්සව්ොසභූම්සප්රපශයසව්ලින්සඉව්ත්සකිරීමටසඅව්යයසවිපස

හැකිපමසඑහිසපථේව්කයින්සවිසින්සළිටථාතුසපුශෙලයින්සථහහාසප්රපේයසවීමසතහනම්සකිරීමටසසිදුව්ුවසඇත.  
 
 

9.3 හානියට පත් වුහයන් ඉවත් කිරීදම් ක්රියා පටිපාටිය, යටිතල පහබිකම් (හිමිකුවන්දේ ලිඛිත එකඟතාවය) 

පමමසව්යාපි පපසදශ්රිතසප්රපශයපේසඑව්ැනිසව්ුහපන්සඉව්ත්සකිරීපම්සඅව්යයතාව්පක්සපනතමැත. 

9.4 ේයාපි ප ක්රියාමාර්ෙ දහේතුදවන් දශපල / භාවිතයන් අහිමිවීම සහහා වන්දි දෙවීම 
 

ව්යාපි පසක්රිපාමාගෙසපහේරපව්න්සථැපයුම්සමාගෙසතාව්කාලිකව්සව්ථාස ැක්මටසසිදුවීමසනිථාසඔවුන්ටසපව්නත්සවිකල්පස

ථලථාසදපසයුරසව්ුවසඇතමසඑපථේම, පහළස ෑවුම්සප්රපශයපේසඅංකස1සථානානපේසනිව්ාථව්ලසපදංචිකුව්න්පේසඅඛණ්ඩස

ජලසථැපයුමසපව්ත්ව්ාසෙැය මසථහහාසවිකල්පසජලසප්රභව්පන්සපව්තසපපතමුඛසවීමටසඅව්යයසවිපසහැකිප.  
 

9.5 පහත සහහන් ක්දෂේත්ර සහහා අවයය මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම අවයයසදේ  
 

අව්ට පදංචිකුව්න්,සපමතන්ටිසක්රිථාපටෝසව්රසපාපේසපථේව්කයින්  ැුවව්ත් කිරීම ථහහා නාපපෑපම් අව් ානම ළිලි හ 

ව්ැඩථටහන් පැව්ැත්විප යුර ප. 

  

9.6 සැලබිම් පදනම් වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමදේදයන් සලකා බැලීම 
 

පමමසව්ැඩමමසපථෞන් ර්යාත්මකසව්යපපන්සඅලංකාු, පරිථුසථංපේදී, ථාව්ාභාවිකසෙැමිසපරිථුපකසළිහිටාසඇත. 

එ ැවින්සපරිථුසහිතකාක්සහාසථමාජීපසව්යපපන්සථැලකිපසයුරසථැලබිම්කුණපසථලකාස ැලීපමන්සපබිසදප ාව්සඅව්මස

කිරීපම්සක්රිපාකාුකම්සනිගමාණපසකිරීපම්දීසපහතස ක්ව්ාසඇ පසකුණුසථලකාස ැලිපසයුරසප. 

   

ව්ගුසඅංක 1: ථැලබිම්සඅදපපගදීසපාරිථරිකසහාසථමාජීපසථලකාස ැලීම්  

සැලබිම් අංෙය 

දමම වයාපි ප ප්රදශයය 

සහහා සලකා බැලීම 

සහහා නිර්දශශිත ම්ටටම 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රයස්ත දලස සැලබිම් කරණය 

ජනාව්ාථසඉව්ත්සකිරීමසථහසයාකසවිපයේෂපන්සඉව්ත්සකිරීමසඅව්මසකිරීමසථහහාසව්නස

ව්යාපි පස විපයේෂිතස ථැලබිම්ස ථැලකිල්ලටස ෙතස යුරපමස ව්ැ ෙත්ස යාකස විපයේෂස

ව්ික්ෂලතාස අව්ුණපසථමෙස ැඳීසඇත්නම්, යාකසථංුක්ෂණපසථහහාසප්රමාණව්ත්ස

අව් ානපක්සපපතමුඛසකළසයුරප. 

 

ඉහළ 

ii. වැඩමම සැලබිම් කිරීම 
ව්යාපි පසභූමිපසථැළබිම්සකිරීපම්දීසනාපපෑම්සනැව්තසථක්රීපසවීමසථහසබින්බුන්සපතනපසවීමස

ථම් න් පපන්ස ප්රපේයම්ස විපස යුරප. එ ැවින්ස ව්ාහනස නැව්ැත්වීපම්ස ථානාන, ද්රව්යස ෙ ඩාස

කිරීමසථහසතාව්කාලිකසනිව්ාථසදදපසඅධිසඅව් ානම්සප්රපශයසව්ලසථානාළිතසපනතකිරීමටසව්ෙ ලාස

ඇත.  

 

 

ඉතාසඉහළ 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව මංදපත් 
ථාථිුසඉදකිරීම් ථහහා පහෝසව්යාපි පපටසළිවිීනමටසපහෝසෙැුරුසකාුවසපශ  පසදදපසථහහාස
පහෝ වියාලසව්යපපන්සව්නාන්තුසපකතටථාසඉව්ත්සකිරීම්ටසසිදුව්න්පන්සනම්සථැලබිම්සරළසථත්ව්ස
ව්ාථථානානස අතු ථම් න් තාස පනතමප නසපලථසථත්ව්සමංපපත්ස ව්ික්යලතාසීනුසදදපස

ඇරළත්සවිපසයුරප. 

 

 

අව්ම 

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 

 ෑවුමසථානාව්ුසකිරීපම්සදීසඅතයව්යයසක්රමපේ පක්සව්යපපන්සළිටතටසෙන්නාසජලපසපහතහස

තත්ත්ව්පේසහාසප්රමාණව්ත්සතුම්සඇත්නම්සහාසඒසව්නසවිටත්සඉහළසථහසපහළස ෑවුම්සප්රපශයපේස

ගුනාත්මකසතත්ත්ව්පේසහාසප්රමාණව්ත්සතුම්සජලපසපරිපභෝජනපටසපනතමැ පසඅපසපව්තසඑමස

ජලපසල ාසදීමටසජලසප්රභව්පක්සව්යපපන්සභාවිතසකලසහැකිපමස 

 

ඉහළ 



 

18 

 

v. ජල සැපයුම් අවහිර වීම 
ථානානසඅංකස1සහි ඉදකිරීම්සකලසයුරස ෑවුම්සප්රපශයපේස පුථාසඅතටසදපව්නසප්රජාසජලසථැපයුමස
ථහහාසභාවිතාසකුනසනලසමාගෙසථථසපව්නත්සකටයුරසථහහාසභාවිතාසකුනසජලසප්රභව්පන්ස

ඇත, අව්මසකිරීපම්සක්රිපාකාුකම්සව්ලදීස ජලසමාගෙව්ලටසහානිසසිදුවීපම්සහැකිපාව්ක්සඇ පස
 ැවින්ස ජලස ප්රභව්පන්ටස අව්මස කිරීපම්ස ක්රිපාකාුකම්ස පහේරපව්න්ස  ලපෑමටස ලක්වීපම්ස

අව්ථානාව්සඉහළසම්ටටමකසපව්ීනම එපථේම, ව්ගෂාසකාලපටසපමණක්සථක්රීපසව්නසජලසමාගෙසව්ලස
ජලසම්ටටමසපහතසව්ැන්ම සසිදුසව්ුවසඇතමසඑව්ැනිසඅව්ථානාව්න්හිදීසපිෂාඨීපසහාසඋපසපිෂාඨීපස
කාණුසථැලබිම්සකිරීමසමන්න්සපව්ත්නාසප්රජාසජලසථැපයුම්සප්රභව්පන්සවිපළීමටසඇ පසහැකිපාව්ස
ළිබඳ හව්සථලකාස ැලිපසයුරසඅතුසබිදුබිසථැලබිම්සප නම්සකුෙත්සඅව්මසකිරීපම්සළිපව්ුසථලකාස
 ැලිපසයුරපම 

උ ා- 
උපාපසමාගන්කසථානානව්ලසජලාපව්හනසකළමනාකුණපසථහහාසඋපසපිෂාඨීපසකාණුසහඳුන්ව්ාස
දපසහැකිපමසපපතළව්සඅභයන්තුපපන්සළිටතටසල ාසෙන්නාසජලපසඋථථාසතත්ත්ව්පේසපව් පනස
අතුසදගුසකාලීනසෙිහථාතසජලසඅව්යයතාසථපුුාලීමසථහහාසවිකල්පසථැපයුමක්සපලථසභාවිතාස

කළසහැකිප.  

  

 

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

vi. දසෞන්දර්යාත්මක වන නිර්මාණ සලකා බැලීම් 

පථෞන් ගපාත්මකස ථංපේදීස පරිථුස නිගමාණපේදීස ථාව්භාවිකස පරිථුපස හාස
ථංකලණපස ව්නස එපමන්මස  ියයස අව්මස ව්නස පලථස ව්යහපන්ස ථැලබිම්ස කිරීමටස
ථැලකිලිමත්සවිපසයුරපමසඒසථහහාසබිදුබිසථානායීසව්යහපන්සනිගමාණපසකිරීමසථහහාසභූස
 ගයනසෙිහසනිගමාණසශිල්පීන්පේසපථේව්පසව්ැ ෙත්සපේ. 

 

ඉහළස  ෑවුම්ස ප්රපශයපස

දශ්රිතව්සඉතාසඉහළ 

vii. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

අව්මස කිරීපම්ස කටයුරස ප තපහතමපක්ස මාගෙපටස දථන්නස ප්රපශයපකස සිදු කුුව ල න 

 ැවින්, පරිථු හිතකාක් හරිත ථැලබිම් ෙැන ථැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් උචිතප. 

උ ාහුණපක් පලථ: ඛා නප පාලනප ථහහා පශශීප ව්ික්ෂලතා විපයේෂ භාවිතා කිරීම, 

පරිථුපේ විවි ත්ව්ප පව්ත්ව්ා ෙැය මට විපයේෂ යාක ථංපපෝජනපන් පපත ා ෙැය ම. 

දක්රසමණශීලී යාක විපයේෂපන් පපත ා පනතෙැය ම.  

 

 

ඉහළස  ෑවුම්ස ප්රපශයපස

දශ්රිතව්සඉතාසඉහළ 

viii. දසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

 ෑවුමසථක්රිපසකිරීමසඉදකිරීම්සඅව්ධිපේදීසසිදුවිපසහැකිසඅතුසකම්කුව්න්ට, පහළස ෑවුපම්ස

නිව්ාථ, මගීන්, ථහස පත්ස  ළුස පනළනසකම්කුව්න්ටස තගජනපක්ස විපස හැකිපමස එ ැවින්, 

දුක්ෂිතස ැල්සව්ැනිසථැලබිම්සප නම්සකුෙත්සදුක්ෂිතසකුණුසථලකාස ැලිපසයුරප 

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

ix. ඛාදනය පාලනය කිරීදම් වුහයන් 

ජලස අපව්හනසකළමනාකුණපසරළදී, ජලපස ප ෝක්කුසහුහාස අථළස ප්රව්ාහව්ලටස
පෙනස පුවස ලැපබ්මස ව්ැසිස කාලව්ලදීස පමමස ජලාපව්හනපපහිස ෙලා එපම් පේෙපස
ථැලකිපසයුරසපලථසඉහළසපාසහැකිසඅතුසපමමන්න්සඇළසපරළසථහසඉවුුසඛා නපස
විපසහැකමස එ ැවින්සථැලබිම්සකිරීපම්දීස අධිකසජල ාුාව්න්සථාව්භාවිකසජලසමාගෙස
ව්ලටසපේෙපපන්සෙලාපාමසඅව්මසකිරීමසථහහාස ා කපන්සප්රමාණව්ත්සපලථසපපත ාස
ෙැය මටසථැලකිලිමත්සවිපසයුරපමසව්යාපි පසප්රපශයපසදථන්නපේසඇලසමාගෙසථහස

ප ෝක්කුස පපබ්සනම්සඉහතසකුණුසපමමසථැලැථාපමහිසඅඩංගුසඅංෙපක්සවිපසයුරප.  

 

 

 

අව්ම 

x. අවම පබි නඩත්තු කිරීම් සහ සහා දමදහයුම් සැළබිම් කිරීම 

හානිපසඅව්මසකිරීපම්සකාගපේදීසජලාපව්හනසකළමණාකුණපසථහහාසගුුත්ව්සකාණුස

ව්ැනිසඅක්රිපසශිල්පසක්රමස)අමතුසයක් පසප්ර ව්පක්සඅව්යයසපනතව්න(සථලකාස ැලිපස

යුරප. කාණුසඇහිරීසපාමසව්ළක්ව්ාසෙැය මසථහහාසනිව්ැුදසපයිේපසවිෂාකම්භප, සිදුුස

ව්ලසවිෂාකම්භසථහසඇ පරීපම්සදන පපසනිව්ැුදව්සථලකාස ැලිපසයුරප. කාුවසජලපස

ථාව්ාභාවිකස  හුාව්න්ටස එකරස කුවීමටස අපේක්ෂාස කුන්පන්ස නම්, ඛා නපටස

ඔපුතත්රසප න, පුතන්සමඩසුහව්ාසෙැය පම්සපශ  පසදදීසපනතපපක්සනඩත්රසව්ුහස

ථැලබිම්සකළසයුරප.  

අධිකසකාලපරිච්පේ පක්සරළසපශශීපසකාලගුණිකසතත්ත්ව්පන්ටසඔපුතත්රසප නස

පරිදසව්ුහපන් ථහහා භාවිතා කුන ද්රව්යසප්රපේයපමන් පතෝුා ෙත යුරප. ව්ාපන් 

ව්ූහපන් භාවිතා කිරීපම්දීස විපයේෂපපන්ස විඛා නස ව්ැලකීපම්ස තාක්ෂණිකස ක්රම 

ථැලබිම් කළ යුරස අතු සියුම්ස පුතන්මඩස උපස නළස මාගෙස ව්ලට කාන්දු වීම 

ව්ැළැක්වීමටසළිපව්ුසෙතසයුරප. 

 

 

ඉහළ  
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9.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ දකොන්ත්රාත්කුවන්දේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සහහා වන ප්රමිීනන් 
 

පාරිථරික ථහ ථමාජීප  ලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකුණප කිරීම ථහහාසව්න ක්රිපාමාගෙසථාමානයපපන් 

සිපලු නාපපාම් අව්ම කිරීපම් ථානාන ථහහා පපතදු පේ. පමම  ලපෑම් ප තපහෝ දුුට ඉදකිරීපම් කටයුර ව්ල 

ක්රිපාකාරිත්ව්පට පහේර පේ. එ ැවින් ඉදකිරීපම්දීස ව්නස  ලපෑම අව්ම කිරීම පකතන්ත්රාත්කුපේ යුරකමකි. 

ඉදකිරීම් අදපපගදීසපකතත්රාත්කුව්න්පේ ලංබි පත්රිකාපේ ඇරළත් කු ඇ ප පාරිථරික ථහ ථමාජ ථහසපථෞඛයප 

ථහ දුක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකුණපට අුවකූලව් පකතත්රාත්කුව්න්පේ අව්යයතාව්පසපකපථේසවිපසයුර ස

පන්නසළිබඳ හව් ජා පක පෙතඩනැන්ලිසපගපේෂණසථංවි ානප විසින් ථකථා කු ඇත. පමම පකතටථ ථහහා අ ාළ 

අංයව්ල ගුණාත්මක  ව්  ැක්පව්න ප්ර ාන පකතටථා පහත  ක්ව්ා ඇත.(ව්ගුව්ස2). විථාතු ථහහා, ESMP ඉදකිරීම් 

පකතත්රාත්කුව්න් ථහහා පපතමුඛ කළ යුරප.  
 

ව්ගු අංක 2: ES & HS ථමඟසඅුවකූලසවීමසථහහාසපකතත්රාත්කුපේසඅව්යයතාව් 

දයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කුවන්ට 

ESMP 

අයිතමය වයාපි පයට ඇ ප අදාලත්වය 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ මම රළ ෙ ඩා කිරීම අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් (මාගෙ,ස පත්ස ව්ොස

ප්රපශයප) 

2002.2 2) යබ්  හා කම්පන අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් (මාගෙ, අව් ානම්ස

නිව්ාථ, පථේව්කයින්සහාසපත්සව්ත්ත) 

2002.2 3) පෙතඩනැන්ලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුවීම අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් (මාගෙ, අව් ානම්ස

නිව්ාථ,) 

2002.2 4) අපද්රව්ය  ැහැු කිරීම අ ාළ පේ 

2002.2 5) කථළ  ැහැු කිරීම අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් (මාගෙ, අව් ානම්ස

නිව්ාථ, පත්සව්ොව්) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනප අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් (මාගෙ, අව් ානම්ස

නිව්ාථ, පත්සව්ොව්) 

2002.2 7) ඉදකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනපකිරීම 

අ ාළ පේ  

2002.2 8) ජලප අ ාළ පේ 

2002.2 9) යාක හා ථත්ව් විපයේෂ අ ාළත්ව්පසඅව්ම 

2002.2 10) පභෞ පක හා ථංථාකි පක ථම්පත් අ ාළසපනතපේ 

2002.2 11) පාංශු ඛා නප අ ාළ පේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණප අ ාළ පේ  

2002.2 13) පපතපලතව්සහැරීමස අ ාළ පේ 

2002.2 14) ෙල්ව්ල පමපහයුම් අ ාළ පනතපේ 

2002.2 15) ව්ාහන ථහ පන්පත්රෝපකුණ නඩත්රව් 

(දූෂණප) 

අ ාළ පේ 

2002.2 16) මහජනතාව්ට  ා ා කිරීම අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් (අථලසප්රජාව්, මගීන්,ස

පත්සව්ොපේසකම්කුව්න්) 

2002.2 17) උපපපෝන්තා පථේව්ා ථහ මාගෙපේ ඇ ප 
පහබිකම් 

අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් (නිව්ාථ/ස ප්රජාස ජලස
ථැපයුම්සමාගෙ) 

2002.2 18)  ිෂාප පරිථුප ව්ැඩි දයුණු කිරීම අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් 

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය 

මූලික ථක්ක්ෂණ (ව්ාතප, ජලප, යබ් , 

කම්පන, ඉරි තැලීම් ථක්ක්ෂණ) 

ථානාය පසවිපයේෂිතසඅධීක්ෂණසථැලැථාමස
 ලන්න 

ඉද කිරීම් අතුරු ථක්ක්ෂණ (ව්ාතප, 

ජලප, යබ් , කම්පන, ඉරි තැලීම් 

ථක්ක්ෂණ) 

ථානාය පසවිපයේෂිතසඅධීක්ෂණසථැලැථාමස
 ලන්න 

ව්ැඩමපම්සපමපහයුම්සකාලපසරළස
ථක්ක්ෂණ 

ය පසවිපයේෂිතසඅධීක්ෂණසථැලැථාමස
 ලන්න 

ව්ාගතාසකිරීමසහාසව්ාගතාසපව්ත්ව්ාපෙනසපාම අ ාළ පේ 

2003. දසේවා දකොන්දශසි සහ ප්රජා දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව 
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2003.2 බිුක්ෂිත ථංවි ානප ථහ ථන්නිපේ නප අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් (අනාුක්ෂිතස  ෑවුම/ 

 ුසපන්පත්රෝපකුන)  

2003.3 ළමා ශ්රමප හා  ලකිරීම අ ාළ පේ 

2003.4 දුක්ෂක ව්ාගතා ථහ අනරු ළිබඳ හ 
 ැුවම් දීම 

අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් 

2003.5 දුක්ෂක උපකුණ ථහ ඇඳුම් පැළඳුම් අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් 

2003.6 දුක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් 

2003.7 ප්රනමා ාු පහබිකම් අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් 

2003.8 පථෞඛය හා දුක්ෂාව් ළිබඳ හ පතතුරු 
ථහ පුහුණුව් 

අ පයයින්ම ව්ැ ෙත් 

2003.9 පන්පත්රෝපකුණ ථහ බිදුබිකම් ලත් 
පුශෙලපන් 

අ ාළ පේ 

අදාළ:සපමමසව්ෙන් පපසඕනෑමසව්යාපි පසථානානපකටසඅ ාළසපපතදුසඑකක්සපලථසව්යාපි පසථානානපඅ ාළසපේ 

අ පයයින්ම වැදෙත්:සESMPසඅ ාලව්සඑමසථානානපටසනියාචිතව්මසක්රිපාත්මකසව්නසපරිදසපාරිථරිකසක්රමපේ පන්සථකථාස
කිරීමසථහහාසපකතන්ත්රාත්කුසවිපයේෂසඅව් ානපසපපතමුඛසකළසයුරපම 
ඇතැම් විට අදාල දේ:සව්යාපි පසක්රිපාත්මකසකිරීපම්දීසඅ ාළසව්යිපි පසථානානපටසළිවිපථනසවිටසපමමසESMP 

ක්රිපාත්මකසකුුවසලැපබ් 

අදාළ දනොදේ:සපතතුරුසඅනාව්ුණපස සපකතන්පශසිසපටපත්සපමමසව්යාපි පසථානානපටසඅ ාළසවිපසපනතහැක 

විකල්ප:සඅව්යයසව්න්පන්සනම්සපමණි 

ස්ථානීය විදයේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්:සපකතන්ත්රාත්කුව්න්සවිසින්සථහහන්සකුසඇ පසඅධීක්ෂණසඅව්යයතාසව්ලටස
අමතුව් ස්ථානීයසවිපයේෂිතසනිරීක්ෂණසථැලැථාපමහිසථහහන්සපරිදසපකතන්ත්රාත්කුසවිසින්සඅධීක්ෂණපසකිරීමසථහහාස
 ැඳීසසින් 

දයොමු කිරීම:සපකතන්ත්රාත්කුව්න්සESMP ක්රිපාත්මකසකිරීමසථහහාස ැදීසසින්ම 
 

9.7.2 නාය ස්ථානයට විදයේෂිත හානිය අවම කිරීම  
 

ඉදකිරීම්සකාලපසරළසව්යාපි පපසක්රිපාත්මකසකිරීමටසඅපේක්ෂිතසථානාය පසවිපයේෂිතසඅප ාසඅව්මසකිරීපම්සළිපව්ුපන්ස
පහතසථහහන්සපරිදසපේ.  

 

ව්ගු අංක 3: ථානාය පසES & HSසඅව්මසකිරීමසථහහාසෙුවසල නසළිපව්ු  
 

හානි අවම කිරීදම් අයිතමය වයාපි ප ක්රියාත්මක 

කිරීදම් අදියර 

වෙකීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනදයන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම 
 

ව්ැසි කාලප රළදී ව්යාපි ප ථානානප  ෑවුම් ථකථා කිරිම” බින්බුන් ඉව්ත් 

කිරීම දදී කාගපපන් සිදු පනතකිරීමට නිගපශය කු ඇත. එම නිථා ව්ැසි 
කාලපට පපු විපබඳ කාලගුණික තත්ත්ව්පක දී සිදුකළ හැකි උපරිමප 

නාපපාම අව්ම කිරීපම් ව්යාපි පප රළ ක්රිපාකාරී පලථ කටයුර කිරීම 

අනිව්ාගප පේ. එපමන්ම ව්ැසි කාලප රළ ඉහළ  ෑවුපම් කිසිදු 

ක්රිපාකාුකමක් සිදුපනතකිරීමට නිගපශයකු ඇත. පමප ථැලබිම් අදපපග දී 

ථලකා  ැලිප යුරප. කපන ල  පකතටපථන් ෙලා පන පුතන්මඩ ථහහා 

පුතන්මඩ පාලනසක්රම හඳුන්ව්ා දප යුරප. 

  

 

ව්යාපි පසභූමිපසසූ ානම් 

කිරීපම්දී ථහ 
ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 

ඉදකිරීම් 

පකතන්ත්රාත්කු 

 

ii. ආක්රමණික විදයේෂ  
 

ඛා නපසපාලනපසකිරීපම්සව්ුහපන්සපලථසදක්රමණිකසයාකසවිපයේෂසභාවිතාස

කිරීපමන්සව්ැළකීසසිටිපසයුරප. යාකමපසඛා නසපාලනපසථහහාසපශශීපසයාකස

පතෝුාසෙතසයුරප. යාකමපසපාලනසළිපව්ුසථහහාසභාවිතාසකුනසවිපයේෂපටස
ව්නජීවීස ථංුක්ෂණස ප පාගතපම්න්රපේස ථහස ව්නස ථංුක්ෂණස

ප පාගතපම්න්රපේසඅුවමැ පපසඅව්යයසපේ. 

 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

ඉදකිරීම් 

පකතන්ත්රාත්කු 

iii. යබ්දය සහ කම්පන පාලනය 
  

යබ් පස හාස කම්පනස උත්පා නපස කිරීපම්ස ක්රිපාකාුකම්ස අථල්ස ව්ාීනන්පේස

ථාමානයස ජනස ජීවීතපටස  ා ාව්ක්ස විපස හැකිප. ව්ුහපන්ටස හානිස පනතවීමස

ථහහාස කම්පනස උත්පා නස කටයුරස නිපමිතස ීනමාව්න්ස රළස සිදුස කළස යුරප. 

ව්යාපි පපසනිමසකිරීමටසපපුසහාසපබිව්සඅංකස1සථානානපේසඉහළස ෑවුපම්සපහළස
 ෑවුපම්සනිව්ාථසව්ලසඉරිතැලීම්සනිරීක්ෂණපසකළසයුරපමසනිව්ාථසව්ලසඉදකිරීම්ස

කටයුරසපහේරපව්න්සසිදුව්නසහානිසසිදුවුව්පහතත්සබිදුබිසව්න්දසපෙවිපසයුරප. 

 

 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 
ඉදකිරීම් 

පකතන්ත්රාත්කු 
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iv. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

ඉදකිරීම් කථළ  ැහැු කිරීම ථම් න් පපන් පකතන්ත්රාත්කු විපයේෂ 

අව් ානප පපතමුඛ කළ යුරප. එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනප   විට PMU විසින් 
අුවමත ක්රමපේ පන් අුවව් පථේදී පාම් ව්ලට ලක් පනතව්න පරිද ෙ ඩා කු 

ඉව්ත් කල යුරප. ඉදකිරීම්සඅතුරුසඋත්පා නපසව්නසකථලසමාගෙපසප පථටස
 ැක්මසව්ැනිස ෑසපනතකලසයුරප 

  

ව්යාපි පසභූමිපසසූ ානම් 

කිරීපම්දී ථහ 
ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

ඉදකිරීම් 

පකතන්ත්රාත්කු 

 

v. දූවිලි හා වායු පාලන ක්රමදේද 
 

ව්යාපි පසක්රිපාකාුකම්සථානාය පසඅංකස1සථහසඅංකස2සදශ්රිතව්සසිදුසව්ුවසඇත. 
එ ැවින්සඉදකිරීම්සකාලපසරළසජනනපසව්නසදූවිලිසඅංශුසපදකපන්ට,සමගීන්ටස

හාස පත්ස ව්රස කම්කුව්න්ටස  ලපෑම්ස කළස හැකිප. අධිකස දූවිලිස පහෝස ව්ායුස
උත්පා නසක්රිපාකාුකම්සඅපේක්ෂාසකුන්පන්සනම්සවිපයේෂසදව්ුනස පුසදදපස

භාවිතාසකළසයුරප.  

  
ව්යාපි පසභූමිපසසූ ානම් 

කිරීපම්දී ථහ 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 
ඉදකිරීම් 

පකතන්ත්රාත්කු 

 

vi. ප්රවාහන යටිතල පහබිකම් සහහා බලපෑම් (විදයේෂදයන් 

තාවකාලික මාර්ෙ හා දුම්රිය මාර්ෙ අහිමි වීම, රථවාහන තදබදය 

පිබඳබහ අවදානම) 
 

ඉදකිරීම්සඅදපපගදීසුනව්ාහනසපාලනපසඉතාසපහතඳින්සක්රිපාත්මකසකළසයුරප. 
අථලසඇ පසව්ංගුව්සථහසඅප ාසඅව්මසකිරීපම්සකටයුරසපකපුනස ෑවුපම්සප්රමාණපස
ථැලකිල්ලටසෙනිමින්සපමමසථානානපසථහහාසමනාසමාගෙසත   පසථහසමාගෙස

දුක්ෂාව්ස ළිබඳ හස කළමනාකුණස ථැලැථාමක්ස ළිබඳපපලස කළස යුරප. 

 ැල්පව්නසපව්න්සකිරිපම්සපටල, මාගෙසදුක්ෂණසථලකුණුසපුව්ු, නාපපෑම්ස

අව් ානම්සථංඥාසපුව්ු, පූගණසකාලීනසදව්ා ුාත්රිසමුඛුකු, ුාත්රිසලාම්පුසපනස

දදපසථැලබිපමහිසඅනිව්ාගපපපන්සඇරළත්සවිපසයුරප. 

 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් 

පකතන්ත්රාත්කු 

 

vii. ඉදිකිරීම් සහහා ජලය භාවිතය 
ඉදකිරීම් ථහහා ජලප ල ා ෙත යුත්පත් අුවමත ථානාන ව්ලින් පමණි.  

 
ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකතන්ත්රාත්කු 

viii. දසේවක දසෞඛය හා ආරක්ෂාව 
ව්ැඩමපම්දී පථේව්කයින්ට අව් ානම් තත්ත්ව්පන් පටපත් ව්ැඩ කළ යුර 

 ැවින්, ESMPස හි "පථේව්ා පකතන්පශසි ථහ ප්රජා පථෞඛය හා දුක්ෂාව්" 
ඛාණ්ඩපේ පකතන්ත්රාත්කුව්න්පේ ව්ෙකීම පටපත් ල ා දී ඇ ප නිගපශය 

ක්රිපාත්මක කිරීම අතයාව්යප පේ. පමමසනිගපශපයපන් නිසි ථංවි ානපක් 

ථහ දුක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමපක් රළ අුවෙමනප කළ යුරප. 

i. අ පපගක ව්යපපන් ව්ැසි කාලව්ලදී අථානායී  ෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 
අ පයයයින් අව් ානම්  ැවින් ව්ැසි කාල ීනමාව් රළදී ප්රමාණව්ත් කාලපක් 

ථහහා ව්ැඩ අත්හිටවිප යුරප. 

ii. කම්කුව්න්පේ ථහ මගී දුක්ෂාව් ථහහා බිදුබි අනරු ඇඟවීපම් 
පශ  පපක් ථහසපූගණසකාලීන මුඛුකුපව්කු පමම ව්ැඩමපම්සපථේව්පේස

පප වීම ථහහා  ැඩි පලථ නිගපශය කුුව ලැපබ්. 

iii. ෙල්සපගව්ත / බින්බුන් දදප කම්කුව්න්, මගීන් ථහ ප්රජාව් මත ඇ  
ව්ැන්ම ව්ලක්ව්ා ෙැය මට අ ාළ අව් ානම් ථානානව්ල දුක්ෂක  ා ක හා 
දුක්ෂක  ැල් ථානාළිත කළ යුරප 

 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 

 

 

PMU හි E & S 

ඒකකප 
පකතන්ත්ුාත්කු 

ix. ප්රජා ජල සැපයුමට බාධා සිදු වීම 
අංකස1සථානානපේසඅථානායීස ෑවුමසහුහාස  ැනටසප්රජාසජලසමාගෙසකිහිපපක්ස
පපත ාසඇ පසඅතුසඉහළස ෑවුම්සප්රපශයපේස“පකතපලෝන්සකන් ”සථානානපේසසිටස
දුම්භසපේමසජලසථැපයුම්සනලසඉදකිරීම්සඅව්ධිපේදීසකිසිදුස ලපෑමකටසලක්ස

පනතව්නසපලථසථානාපනපසකළසයුරප. ජලසථැපයුමටස ා ාසඇ පසවුව්පහතත්ස
විකල්පස ජලස ථැපයුමක්සල ාස දීමටස අව්යයසකටයුරසකළස යුරපමස ව්යාපි පපස
ක්රිපාත්මකස වීපම්ස දීස ජලස ථැපයුම්ස භාවිතාස කුන්නන්පෙන්ස දුක්ෂිතස
ථානානපකටසපෙනසපාපම්සඅව්යයතාව්පස ැුවම්සදපසයුරපම 

 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 

ඉදකිරීම් 
පකතන්ත්රාත්කු 

x. උඩරට දෙවතු උදයාන පශධ පයට ඇ ප බලපෑම 
පහළස  ෑවුපම්ස පෙව්රස ව්ලස ව්ික්ෂලතාස විවි ත්ව්පක්ස  ුනස අතුස එපස
ථාම්ප්ර ායිකස ව්ැ ෙත්ස ක්රමපකිමස ඉදකිරීම්ස කාලපස රළස එමස පශ  පපස
ථංුක්ෂණපසකිරීමසථහහාසපකතන්ත්රාත්කුපෙන්සඋපප ථාසල ාසෙතසයුරපම 

ව්යාපි පසභූමිපසසූ ානම් 

කිරීපම්දී ථහ 
ඉදකිරීම් කාලප රළ 

PMU හි E & S 
ඒකකප 

පකතන්ත්ුාත්කු 

xi. දත් වතු යාය දවත ඇ ප පිවිබිම් මාර්ෙය භාවිතා කිරීම  

ඉහළස ෑවුපම්සළිහිටිසපත්සව්රපාපටසළිවිීනපම්සමාගෙපසඅව්යයසනම්සපපෝජිතස
අව්මස කිරීපම්ස ථානානපටස ළඟාස වීමටස පපත ාස ෙතස හැකිපමස පමමස මාගෙපස
පමතන්ටිසක්රිථාපටෝසපත්සව්රපාපේසපත්සව්රසකම්කුව්න්සවිසින්සපත්ස ළුසඑකරස

කිරීපම්සම යථානානපටසපෙනසඒමසථහහාසපපත ාසෙය මසඑ ැවින්, පත්සව්ත්පත්ස

 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 

ඉදකිරීම් 
පකතන්ත්රාත්කු 



 

22 

 

ව්ගතමානසකටයුරව්ලටස ා ාව්ක්සපනතව්නසපරිදසඉදකිරීම්සකටයුරස)ව්යාපි පස

ථානානපටසළිවිීනම, ව්ාහනසනැව්ැත්වීපම්සපන්පත්රෝපකුණ, ද්රව්යසෙ ඩාසකිරීම, 
පථේව්කයින්සථහහාසතාව්කාලිකසවිපේකසථානානප(සසිදුසකළසහැකිපම 

xii. වැඩ කරන දේලාවන් 

ඉදකිරීම් කටයුර දව්ාසකාලපට පමණක් ීනමා විප යුරප. දුක්ෂිත 

ෙැටලු නිථා කිසිම පහේරව්ක් මත ප.ව්.6 න් පබි ව්ැඩ කිරීම නිගපශය 

පනතකුයි.ස 

 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

ඉදකිරීම් 

පකතන්ත්රාත්කු 

xiii. රථවාහන කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව 
ුනව්ාහනස කළමනාකුණස පශ  පපස දව්ාස රෑස ක්රිපාත්මකස විපස යුරප. හදසිස
අනරුසව්ලටසපෙතදුුසවිපසහැකිසව්ංගුසථහිතසපටුසමාගෙපක්සව්නස ැවින්සමාගෙස
ථංව්ග නස අධිකාරිපේස එකඟතාව්පපන්ස පහතහස ුනව්ාහනස කළමනාකුණස

ථැලැථාමක්සථකථාසකළසයුරප. එපසව්යාපි පසකළමනාකුණසඒකකපස)PMU)ස

පව් පන්සඅුවමතසකුසෙතසයුරප. අංකස1සථහසඅංකස2සථානානපේසමාගෙපසව්ංගුස

ථහිතස මාගෙපක්ස ව්නස  ැවින්ස අනරුස ඇඟවීම්ස ථංඥා, මාගෙස දුක්ෂණස

ථලකුණුසපුව්ු, නාපපෑම්සඅව් ානම්සථංඥාසපුව්ු, පූගණසකාලීනසදව්ා ුාත්රිස

මුඛුකු, ුාත්රිසලාම්පුසපනසදදපසථැලබිපමහිසඅනිව්ාගපපපන්සඇරළත්සවිපස

යුරප. 

 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් 
පකතන්ත්රාත්කු 

xiv. සාමානය ජනතාවට වයාපි ප භූමියට ඇතුළු වීදම් හැකියාව 
පකතන්ත්රාත්කුසවිසින්සපූගණසකාලීනව්සපථේව්පේසපප විපසයුරසමුඛුකුව්න්ස

විසින්ස ැුවව්ත්සකිරීම, අනරුසඇඟවීපම්සථංඥාසථහසබිපරීක්ෂාකාරීසවීපමන්ස

ව්යාපි පසභූමිපටසඅනව්ථුපපන්සප්රපේයසවීමසව්ළක්ව්ාසෙතසයුරපම. 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

ඉදකිරීම් 
පකතන්ත්රාත්කු 

xv. දිෂය දූෂණය අවම කිරීම  
ව්ැඩසමපමහිසකටයුරස ිෂය දූෂණපසඅව්මසව්නසපරිදසපව්ත්ව්ා ෙත යුර ප 

ව්යාපි පසභූමිපස
සූ ානම් කිරීපම්දී ථහ 
ඉදකිරීම් කාලප රළ 

ඉදකිරීම් 

පකතන්ත්රාත්කු 
 

xvi. දසේවකයන් සදහා වන ආචාරධර්ම 
 

ව්යාපි පසභූමිපේසපථේව්කයින්සථහසඅථල්ව්ැසිසප්රජාව්, පත්සව්රසකම්කුව්න්, 

මගීන්සථහසපදකයින්සඅතුසඇ පසවිපසහැකිසදුවුල්සපකතන්ත්රාත්කුසවිසින්ස

එකඟස සචගපා ගමසපශ  පපසපව්ත්ව්ාසෙැය පමන්සව්ළක්ව්ාසෙතසයුරපම. 
 

පපතදුස ථානානපස ථහස පුදස පථෝ නස ථානානස ව්ැනිස පපතදුපේස ථම්පත්ස භාවිතාස
කිරීපම්දීසශ්රමස ලකාපසථහසෙම්සඅතුසඇ පසවිපසහැකිසදුවුල්සව්ළක්ව්ාසෙතස
යුරපමස ථරන්ස  ඩපම්ස කිරීමස ව්ැළැක්වීමස ථහහාස පකතන්ත්රාත්කුස විසින්ස
චගපා ගමසපශ  පපේසඅව්යයසක්රිපාමාගෙසපව්ත්ව්ාසෙතසයුරපම 

 

 

ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 

ඉදකිරීම් 
පකතන්ත්රාත්කු 

xvii. සර්පයන් දෂ්ට කිරීදමන් ඇ පවන අනතුු කළමනාකරණය සහ 

හදිසි අනතුු කළමනාකරණය 
 

ථගපස ෂාටසකිරීම්සථහහාසනිසිසහදසිසකළමනාකුණසපශ  පපක්ස )ථගපස ෂාටස

කිරීම්සළිබඳ හස ැුවව්ත්භාව්ප, ව්ැඩසකුනසඅතුරුසදුක්ෂිතසථපත්ර, ථගපස

 ෂාටස කිරීමස ථහහාස ප්රනමා ාු, පුෝහල්ස ෙතස කිරීමස ථහස ථගපස  ෂාටස කිරීම්ස
කළමණාකුණස කිරීමස ථහහාස පහබිකම්ස ඇ පස පුෝහලකටස ඇරළත්ස කිරීමස

ඇරළත්සකළසයුරප(.  
පම්සදකාුපේසඅනරුසව්යාපි පසව්ැඩසමම්සව්ලස හුලව්ස ක්නටසලැපබ්මසපමමස
ථානානපසථහහාසපව්නත්සහදසිසඅනරුසකළමනාකුණසඒකකපක්ස)ප්රනමා ාුස

පහබිකම්, දුක්ෂකසඋපකුණ, පුෝහල්සෙතසකිරීපම්සපහබිකම්සථහසප්රව්ාහනස

පහබිකම්(සපව්ත්ව්ාපෙනසපාසයුරප.  

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලප රළ 

 

 

 

 

PMU හි E & S 

ඒකකප 
පකතන්ත්ුාත්කු 

 

9.7.3 වයාපි ප ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදකිරීම්සඅදපුසරළසපහතසථහහන්සඅධීක්ෂණසථැලැථාමසනිගපශයසකුසඇත. ක්ට අමතුව් ඉදකිරීම් පකතන්ත්රාත්කු 

විසින් පකතන්ත්රාත්කුව්න්පේ ව්ෙකීම ළිබඳ හ ථහහන් කළ යුර නිරීක්ෂණ ක්රිපා පටිපාටිප   ක්රිපාත්මක කළ 

යුරප.සපකතන්ත්රාත්කුසවිසින්සඉදරිපත්සකුනසල සඉල්ලුම්පතසරළසඔහුපේසනිපුණතාසළිබඳ හසඅ ාළසපල්ඛනසථමඟස

ක්රිපාත්මකසකිරීමටස ලාපපතපුතත්රසව්නසESMP ව්ැඩළිබඳපව්ළසපපතමුඛසකුුවසඇත. ESMP ථහහාසව්නසළිරිව්ැපස

පව්නමසපෙවුම්සඅයිතමපක්සපලථස ැක්විපසයුරප. පතෝුාෙත්සඉදකිරීම්සපකතන්ත්රාත්කුසවිසින්සපාරිථරිකසථහසථමාජස

කළමනාකුණස ක්රමස ළිලි හස ප්රකායපක්ස ඉදරිපත්ස කළස යුරස අතුස එපස PMU ඒකකපස මන්න්ස අුවමතස කිරීමටස

නිපමිතප. 
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ව්ගු අංක 4: පාරිථරිකසහාසථමාජසඅධීක්ෂණසථැලබිම; ඉදකිරීම්සඅදපු 

අධීක්ෂණ අවයයතා පරාමිීනන් අධීක්ෂණ කලයුතු වාර ෙණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ ඇළ ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ප ව්ුක් * 

අව් ානමක්සථහිතසනිව්ාථසව්ල,ස
පුෝහපල්සථහසපාථල්සපෙතඩනැන්ලිසව්ල 
පූගව්සඉරිතැලීම්සථක්ක්ෂණප 

ව්ුක් * 

භූමි කම්පන ව්ුක් * 

ව්ාතපේසගුණාත්මකසඅංශුසප ාගන ව්ුක් * 

පබිමම් යබ් ප මැය ම ව්ුක් * 

ii. ඉද කිරීම්සකාලපස
අතුරු  

ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ප - 

අව් ානමක්සථහිතසනිව්ාථසව්ල,ස
පුෝහපල්සථහසපාථල්සපෙතඩනැන්ලිසව්ල 

පූගව්සඉරිතැලීම්සථක්ක්ෂණප 

ඉදකිරීම්සඅතුරුදීසථැලකිපසයුරසවිථානාපනස
පව්ීනසනම්ස** 
 

භූමි කම්පන කැණීම්සපන්පත්රෝපකුණසපහෝස,පව්ඩිස ැක්මස,භූමි 
කම්පනස ජනනපස ව්නස ඕනෑමස ක්රිපාව්ක් 
ක්රිපාත්මකසකිරීපම්දී 

පබිමම් යබ් ප මැය ම අධිකස යබ් ස උත්පා නපස කුනස කාලව්ලදීස
මථකටසව්ුක්ස* 

ව්ාතපේසගුණාත්මකසඅංශුසප ාගන මථකටසව්ුක්ස*  

iii. ව්ායු විපමෝචනප  අ ාළසසිපලුසපන්පත්රෝපකුණස ස/ව්ාහනසක්රිපාත්මකසව්නසපරිදසවිපමෝචනසපාලනසපරීක්ෂණස
ථහ පකපස පමපසයුරපස -සඋපපශයකපාපේසව්යාපි පසථානානප ES විසින්සපරීක්ෂාසකළසයුරප 

iv. නිරීක්ෂණ 

දපතනප  
* ඉරිතැලීම් ථක්ක්ෂණප හැු අපනකුත් සිපලුම පුාමිීනන් අධ්පනප ථ හා ම යපම 

පරිථු අධිකාරිපේ ලිපාපදංචි ථාව්ාධීන නිරීක්ෂණ දපතනපක් පපත ා ෙත යුරප. 

** PMU අුවමත දපතනපක් මන්න් ඉරිතැලීම් ථක්ක්ෂණප පැව්ැත්විප යුරප 

v. අව්යයතාසව්ාගතාස
කිරීම 

ෙංඟාසජලපේසගුණාත්මකභාව්පස-සම යමසපරිථුසඅධිකාරිපසවිසින්සප්රකායපටසපත්සකුනසල ස
පරිථුසජලසතත්ත්ව්සප්රමිීනන්සථමඟසථංථන් නපසකිරීමස-ස2017 

ඉහළ අව් ානමක් ථහිත නිව්ාථ ව්ල ඉරිතැලීම් ථක්ක්ෂණප - ව්ිත් පමපසව්ාගතාව්ක් 

භූමි කම්පන - පන්පත්රෝපකුණ , ඉදකිරීම් ක්රිපාකාුකම් ථහ ව්ාහන ව්ල චලනපන් ථහහා 
CEA හි කම්පන ළිබඳ හ අන්තග ප්රමිීනන්  

පබිමම් යබ් ප මැය ම - අ පපගක ෙැථ්ට අංක 924.1, මැයි 23,1996, මා යපම පරිථු 

අධිකාරිප  

ව්ායු ගුණාත්මප (අංශු පරීක්ෂාව්) - 2008 අපෙෝථාර මථ 15 ව්න දන අංක 1562/22  ුන 

අ ප විපයේෂ ෙැථ්ට නිපේ නප පටපත් ජා පක ව්ායුසගුණසප්රමිීනන්- ම යපම පරිථු 

අධිකාරිප. 

 

10. පදිංචි ජනතාව සහ පාර්යවකුවන්දේ උපදශයන - පවත්වා ඇ ප දහෝ පැවැත්වීමට නියමිත උපදශයන 

දසේවාවන් 

 

10.1 පදිංචි ජනතාව සහහා වූ උපදශයන දසේවාව  
 

ක්පෂේත්රසඅ යපනපේසදී ඉහළසථහසපහළස ෑවුපම්සඅව් ානම්සනිව්ාථව්ලසපදංචිකුව්න්, ව්යාපි පපසථම් න පපන්ස

 ැුවව්ත්ස කුස අ හථාස විමථනස ලදීම ඉහළස  ෑවුම්ස ප්රපශයපේස අංකස 1ස ථානානපේස ඉහළස අව් ානම්ස ථහිතස නිව්ාථස

හිමිකුපව්කුසව්නසPසනපේයන්සමහතාපේසමරිහසව්යාපි පපසළිබඳ හව්ස ැුවව්ත්සකුනසලදී. ඇපසවිසින්සඅව් ාන්සභූමිපේස

පථලවීමත්සථමෙසනිව්පථේසමත් පසව්ලසථහසපපතළපේසසිදුව්සඇ පසදත පසපැළුම්සනිරීක්ෂණපටසපපතමුඛසකුනසලදී. පහළස

 ෑවුම්සප්රපශයපේසඉහළසඅව් ානම්සථහිතසනිව්ාථසහිමිකුපව්කුසව්න S.සථන් නම්සමහතාසව්යාපි පපසළිබඳ හව්ස ැුවව්ත්ස

කුනසලදී. නාපපෑම්සළිබඳ හසපූගව්සඅනරුසඇඟවීම්, අව්මසකිරීපම්සව්යාපි පපසථහසඅුමුඛ ල්සථැපයීපම්සපාන්ත්රණපස

ළිබඳ හව්සනිව්ැසිපන්ටස ැුවම්සප නසලදී.  ඬු ැඳිුේපසග්රාමසනාල ාරීසපකත්ටශායපස ාුසග්රාමසනිල ාරිසව්ුපාසව්න 

P.Nසප්රනාන්දුසමහතාසව්යාපි පපසළිබඳ හව්ස)දුුකනනපසහුහා(ස ැුවව්ත්සකිරීමසථහසඅව් ානම්සපවුල්සථහසඉව්ත්සකිරීපම්ස

ක්රිපාව්ලිපසළිබඳ හසපතතුරුසඔහුසපව් පන්සරැථාසකුසෙන්නාසලදී. අව් ානම්සනිව්ාථව්ලසපදංචිකුව්න්සඉම්බුල්ළිටිපස



 

24 

 

ප්රපශයපේසනැව්තසපදංචිසකිරීමටසනිපමිතස ව්සඔහුසප්රකායසකපළේපමස ැනටමත්සඔවුන්සනැව්තසපදංචිසකුව්නසප්රපශයපේස

ඉඩම්සපව්න්සකුසඅව්ථන්ස ව්ත්සපැව්ීනපම 

පමතන්ප්ටසක්රිථාපටෝසපත්සව්රසකළමනාකුසවිජිතස න්ඩාුසමහතාසව්යාපි පපසථම් න පපන්ස ැුවව්ත්සකුසඅ හථාස

විමථනසලදීමසඉදකිරීම්සඅව්ධිපේදීසපත්සව්ොව්ටසප්රපේයවීපම්සමාගෙපසභාවිතාසකිරීමටසඉඩසල ාසදීමටත්සව්යාපි පපටස

පූගණසථහපපෝෙපසල ාසදීමටසඔහුසකැමැත්තසපළසකපළේපම 

 

10.2 පාර්යවකුවන් සමෙ පව ප උපදශයන දසේවාවන් වලදී ඇ ප වූ එකෙතාවයන් හා නිර්දශයයන් (දයොමුව: 

ඇමුණුම III) 
 

මහුවව්ුසදථාත්රික්සදප ාසකළමනාකුණසථම් න්ධීකුණසඒකකපේසදථාත්රික්සථහකාුසඅ යක්ෂව්ුපාසව්නසI.A.K.ස

ුණවීුසමහතා ව්යාපි පසකටයුරසළිබඳ හව්ස ැුවව්ත්සකුනසලදී. ම යමසපළාපත්සම යමසපරිථුසඅධිකාරිපේසපළාත්ස

අ යක්ෂව්ුපාසව්නසM.K.Pසව්ැලිකන්නපේසමහතාසථමෙසව්යාපි පපසළිබඳ හව්සථාකච්ඡාසකුනසල සඅතුසව්යාපි පපස

ථහහාසපාරිථරිකසපුගුලාසිව්ලටසඅ ාළසනිපාමනසපාන්ත්රණපසළිබඳ හසඅව්ප ෝ පසල ාසෙන්නාසලදී.  
 

කඩුෙන්නාව්සපළාත්සමාගෙසථංව්ග නකාගපාලපේසප්ර ානසඉංජිපන්ු W.Mසගුණසිංහසමහතා, නාපපෑම්සඅව් ානමස

අව්මස කිරීපම්ස ව්යාපි පපස ථහස අුමුඛ ල්ස ථම්පා නපස කිරීපම්ස පාන්ත්රණපස ළිබඳ හව්ස ඔවුන්ස  ැුවව්ත්ස කුනස ලදී. 

ව්යාපි පපසඉතාසඅව්යයසකඩිනමින්සක්රිපාත්මකසවිපසයුරසඑකක්ස ව්ත්සඔවුන්සව්යාපි පපසළිබඳ හව්සකිසිදුසවිපුෝ පක්ස

පනතමැ පස ව්ත්සඔවුන්පේසථහපපෝෙපසල ාසදීමටසඑකඟසව්නස ව්ත්සඔවුහුසප්රකායසකළහ.  
  

11. වයාපි පය ක්රියාවට නැංවීමට අවයය දයෝෙයතා, කැමැත්ත ප්රකායනය, එකඟතාව සහ අනුමත කිරීම් 

 

11.1 ේයාපි පය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දථාත්රික්සපල්කම්ව්ුපාපේසඅුවමැ පප  

ව්යාපි පපසක්රිපාව්ටසනැංවීමටසදථාත්රික්සපල්කම්ව්ුපාපේසඅුවමැ පපසල ාෙැය මටසසිදුව්ුවසඇ පසඅතුසපමහිදීස

මහසඇම පසව්ුපාසථහසදථාත්රික්කපේසව්ෙකිව්සයුරසදපතනසථහභාගීසව්නසදථාත්රික්සථම් න්ධීකුණසකමිටුව්ස

හමුඛපේස ව්යාපි පස පපෝජනාස ඉදරිපත්ස කළස යුරස පේමස ව්යාපි පස කළමනාකුණස ඒකකපේස නිල ාරිපපකුස

ව්යාපි පපසළිබඳ හසවිථාතුසකුමින්සඑහිසවිවි සපාරිථරිකසථහසථාමාජයීපසෙැටළුසදදපසෙැනසනිුාව්ුණපසකුුවස

ඇතමස පමමස ෙැටළුස ථම් න් පපන්ස ථාකච්ඡාස පව්ත්ව්මින්ස පමමස රැථාවීපම්දීස ෙුවස ල නස නිගපශයස පමමස

පාරිථුකසථහසථමාජයීපසකළමනාකුණසථැලබිමසක්රිපාව්ටසනංව්නසවිටසථැලකිල්ලටසෙැපනුවසඇත. 

ii. ථැලබිම්සකමිටුපේසඅුවමැ පප  

 පමමසව්යාපි පපටසෙංඟසඉහළසපකෝුපල්සප්රපශයාසථභාපේසථැලබිම්සකමිටුපේසඅුවමැ පපසල ාසෙතසයුරසව්ුවසඇත 

 

11.2 වැඩමම පව පන රජදේ ඉඩම් වල ේයාපි පය ක්රියාවට නැංවීමට එම රජදේ ඉඩම් හිමියන්දේ අනුමැ පය 

ලබාෙැනීම 
 

ව්යාපි පපපහි කාගපපන්පෙන් පකතටථක්සමාගෙපසථ හා පව්න් කුසඇ ප ප්රපශයපක සිදු කුුව  ැවින් අ ාළ 

නිපපෝජිතාපතනප ව්ුවපේසමාගෙසථංව්ග නසඅධිකාරිපයි. ඉඩම් පෙතඩකිරීමට, ඉදකිරීම් කටයුර සිදු කිරීමට, ද්රව්ය 

ඉව්ත් කිරීමට (ෙථා, පථා, පාෂාණ හා ෙල් මම්), ඉද කිරීම් ව්ුහපන් ථහ පමපහයුම් හා නඩත්ර කටයුර දෙටම 

කුපෙන පාමට ජා පක පෙතඩනැන්ලිසපගපේෂණසථංවි ානප ථහසමාගෙසථංව්ග න අධිකාරිප අතු අව්යය න්විබිම් 

ඇ ප කුෙුව ඇත.  

 

11.3 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව වනජීවී සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව මන්න් 

අනුමැ පය ලබා ෙැනීම  
 

i. ව්ගයස1996සඅංකස772/22සපාංශුසථංුක්ෂණසපනතසපටපත්සමහුවව්ුසදථාත්රික්කපසථංපේදීසප්රපශයපක්ස ැවින්ස
දථාත්රික්සම යමසපරිථුසඅධිකාරිපේසඅුවමැ පපසඅව්යයසපේස 

ii. ව්න ුක්ෂිත පව්න්කිරීම් කලාපපක පටපත් පහෝ රළ පමම ව්යාපි ප ව්ැඩමම ළිහිටා පනතමැ ප  ැවින් ව්න 

ථංුක්ෂණසප පාගතපම්න්රපේ ථහ ව්නජීවී ථංුක්ෂණසප පාගතපම්න්රපේසඅුවමැ පප අව්යය පනතපේ. 

 

11.4 අදනකුත් අනුමැීනන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමප බින්බුන් ප්රව්ාහනප හා  ැහැු කිරීම ථහහා ප්රාපශශීප භූ වි යා ථක්ක්ෂණ හා 

පතල්සකාුපාංයපේසඅුවමැ පප ල ාසෙතසයුරප. 
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ii. ද්රව්ය නිථාථාුණප කිරීම ථහහා අුවමැ පප - භූ වි යාසහා ක්ක්ෂණසහාසපතල්සකාුපාංයපේසඅුවමැ පප (අව්යය 

ව්න්පන් නම් පමණි).  

iii. අපද්රව්යස ැහැුසකිරීමසථහසපැලෑටිසඉව්ත්සකිරීමසථහහාසපථා ාපෙසපකෝුපල්සප්රපශශීපසථභාපේසඅුවමැ පපසල ාස

ෙතසයුරප. 

iv. පාෂාණ ළිළිුවීමට අව්යයසනම්සව්ැඩමම ථහහා අුවමැ පපසප්රාපශශීපසපල්කම්සහුහාසදුක්ෂක අමාතයංයපේ 

දථාත්රික්සකාගපාලපපන්සඅුවමැ පපසල ාසෙතසයුරප. 

v. ව්ැඩස මපමහිස ක්රිපාකුකම්ස ථහහාස අව්යයස  ලස ථැපයුමස ථහහාස ලංකාස විදුලි ලස මණ්ඩලපේස ප්රපශශීපස
කාගපාලපපන්සඅුවමැ පපසල ාසෙතසයුරප  

vi. පමමසඅප ාසඅව්මසකිරීපම්සව්යාපි පපසථ හාසපැලෑටිසපහෝසබීජසඅව්යයසපේසනම්ස)දනපනපසකලසයුරසනම්(ස

1999 අංකස35  ුණසපැලෑටිසථංුක්ෂණසපනතසපටපත්සකිෂිකගමසඅ යෂසජනුාල්සපව්ුවපව්න්,අ පපගකස
අ යෂකසජා පකසයාකසනිපුෝ ාපනසපථේව්පසඅුවමතසකලසපැලෑටිසපහෝසබීජසඅධිකාරිපසමන්න්සනිකුත්සකුනස
 ලපත්රපසහාසපකතන්පශසිසපටපත්සපෙනසදසයුරප. 

 

11.5 දපෞශෙලික ඉඩම් හිමිකුවන්දෙන් අනුමැ පය ලබා ෙැනීම / ජන පක බැදීම/ විුශධත්වයක් දනොමැ ප 

වීම 
 

ව්ූහපන්සඉව්ත්සකිරීමට, භූමිපටසළිවිීනමට, ඉදකිරීම්සව්ැඩසථහසදගුකාලීනසනඩත්රසකටයුරසව්ලසනිුතසවීමටසකිසිදුස

 ා ාව්ක්සපනතකුනස ව්ටසඉඩම්සහිමිපන් (පමතන්ටිසක්රිථාපටෝසව්ැවිලිසථමාෙම) ථහසව්යාපාපි පසක්රිපාත්මකසකිරීපම්ස

අධිකාරිපසඅතුසය ත්පාුවකූලව්ස ැඳීසථහිතසන්විබිමක්සඅත්ථන්සකිරීම. පපෝජිතසඅව් ානම්සඅව්මසකිරීපම්සප්රපශයපස

හුහාසජලසථැපයුම්සමාගෙසඇත. ඉදසකිරීම්සකටයුරසමන්න්සපමමසථැපයුම්සමාගෙස ලපෑමටසලක්සව්ුවසඇත. පමපස

අව් ානමටසලක් සපක්ෂසපව්තස ැුවම්සප ුවසලැපබ්. ව්යාපාපි පසළිරිව්ැපසපටපත්සව්යාපාපි පපසක්රිපාත්මකසකිරීමටස

පපුසඒව්ාසනැව්තසථානාළිතසකිරීමටසකටයුරසකුුවසඇත. 
 

අුවමතසකිරීමසථහහාසනිපමිතසකාලසපුාථපස5සව්ගුපේස ක්ව්ාසඇත. 

ව්ගු අංක 5: අුවමැීනන් ල ා ෙැය ම ථහහා නිපමිත කාල ුාමුඛව් 

 

12. දුක් ෙැනවිලි වලට සවන් දීම 
 

 

අනුමැීනන් 
1සව්ැනිසමාථප  2සව්ැනිසමාථප  

ථ පප 

1 

ථ පප 

2 

ථ පප 

3 

ථ පප 

4 

ථ පප 

1 

ථ පප 

2 

ථ පප 

3 

ථ පප 

4 

වයාපි පය ක්රියාවට නැංවීම 

දිස්ත්රික් දල්කම්වරයාදේ අනුමැ පය 
අපදුම්පතස ාුදීමස 
ව්යාපි පපස ළසව්යපපන්සපැහැදලිසකිරීම 
 ක්ව්නසඅ හථාසව්ලටසප්ර පචාුස ැක්වීම 
අුවමැ ප 

        

සැලබිම් කමිටුදේ අනුමැ පය  

අපදුම්පතස ාුදීම 
ව්යාපි පපස ළසව්යපපන්සපැහැදලිසකිරීම 
 ක්ව්නසඅ හථාසව්ලටසප්ර පචාුස ැක්වීම 
අුවමැ ප 

  

 

      

ඉඩම් හිමිකුවන් සහ ලං .වි.ම. , මා.සං.අ , 

දටලිදකොම් ආයතනය, දස් ඛය 

අමාතයංයය 

අපදුම්පතස ාුදීම 
 ක්ව්නසඅ හථාසව්ලටසප්ර පචාුස ැක්වීම 
අුවමැ පප 

        

දවනත් අනුමැ පන් 
භූසවි යාසහාසපතල්සකාුපාංයප 
දුක්ෂකසඅමාතයාංයපස (අව්යයතාව්පසමතස
ප නම්සපේ)  

        

පුශෙලිකසඉඩම්සව්ලසහිමිකුව්න්පේස
අුවමැ පප ස/කැමැත්තසල ාෙැය ම  
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පමම ේපාපි පපේ  ලපෑමට ලක්  ප්රජාව් ථහහා විපයේෂ අව් ානපක් පපතමුඛ කුමින් දුක්ෙැනවිලි විථඳීපම් 

පාන්ත්ුණප ථානාළිත කිරීම ථහහා උපපශයකව්ුන් ව්න ES නිල ාරිපා ව්ෙ ලා ෙත යුරප. (පපතමුඛකිරීම: 

දුක්ෙැනවිලි විථඳීපම් පාන්ත්ුණප ථානාළිත කිරීම ථහහා නිගපශශිත ක්රිපා පටිපාටිප ථහහා පරිථු හා ථමාජ 

කළමනාකුණ ුාමුඛව්). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. දතොරතුු අනාවරණය කිරීම  
 

පහතස ැක්පව්නසදපතනසථහසථංවි ානසඅුවව්සලකුණුසකුනසල සදකි පසමන්න්සES පතතුරුසඅනාව්ුණපසකිරීමටස

PMU හිසව්ෙකීමසපේ. 
 

ව්ගු අංක 6: පතතුරුසඅනාව්ුණපසකිරීපම්සපපෝජිතසථැළැථාම 

දතොරතුු  දයෝජිත ආයතන දතොරතුු අනාවරණය කිරීදම් 

ක්රමදේදය 

i. ව්යාපි පසථැලැථාමස
)ථානාය පසපතතුරු, 

ථැලබිම, ක්රිපාත්මකස
කිරීපම්සවිධිවි ාන( 

දථාත්රික්සම යපමසපරිථුසඅධිකාරිප, දථාත්රික්ස

පල්කම්, ප්රාපශශීපසපල්කම්, මාගෙස
ථංව්ග නසඅධිකාරිප, අපනකුත්සදථාත්රිකස
ම්ටටම්සනිපපෝජිතාපතන, ජාංපෙතමපමථංස

පේසදථාත්රික්සකාගපාලප, AIIBස ැංකුව් 

රැථාවීම්, දථාත්රික්ස ථම් න්ධීකුණස

කමිටුව්, න්විබිම්, අුවමැීනන්ස ථහස
කැමැත්තසථහහාසඅත්ථන්සකිරීමසථහහාස
අ ාලසව්ාගතාසඉදරිපත්සකිරීමම 

ii. පාරිථරිකසහාසථමාජස
කළමනාකුණස
ථැලැථාම 

දථාත්රික්ස ම යපමස පරිථුස අධිකාරිප,සAIIBස
 ැංකුව් 

රැථාවීම්, දථාත්රික්ස ථම් න්ධීකුණස

කමිටුව්, න්විබිම්, අුවමැීනන්ස ථහස
කැමැත්තසථහහාසඅත්ථන්සකිරීමසථහහාස
අ ාලසව්ාගතාසඉදරිපත්සකිරීම 

iii. ප්රෙ පසව්ාගතාස)මූලිකස
හාසඉදකිරීම්සකාලපස
රළ( 

දථාත්රික්ස ම යපමස පරිථුස අධිකාරිප,සAIIBස
 ැංකුව්,සඅපනකුත්සනිපපෝජිතාපතන 

ප්රෙ පස රැථාවීම්, විපයේෂස රැථාවීම්, අ ාළස
ව්ාගතාසඉදරිපත්සකිරීම 

iv. පාරිථරිකසඅුවකූලතාස
පථේව්කයින්සපථෞඛයස
හාසදුක්ෂාව්සථහහාස
ථානානසපරීක්ෂාසකිරීම 

දථාත්රික්ස මා යපමස පරිථුස අධිකාරිප, 

ප්රාපශශීපස පල්ඛම්, පපතලිසිප,ස මාගෙස

ථංව්ග නසඅධිකාරිප ග්රාම නිල ාරී, NBROස

දථා පක්ස කි්ාග්යාලප, AIIB හා අ ාළස
පාගයව්පන් 

ලිඛිතසහාසව්ාචිකසථන්නිපේ නප, අ ාළස
ව්ාගතාසඉදරිපත්සකිරීම 

v. එමජාමුමථමටසඅ ාළස
ීනුණසහාසප්රෙ පස
ථමාපලෝචනසරැථාවීම් 

දථාත්රික්ස මා යපමස පරිථුස අධිකාරිප, 

ප්රාපශශීපස පල්ඛම්, පපතලිසිප,ස මාගෙස

ථංව්ග නස අධිකාරිප, ග්රාම නිල ාරී, 

NBROස දථා පක්ස කි්ාග්යාලප, AIIB හා 
අ ාළසපාගයව්පන් 

රැථාවීම්, ලිඛිතස හාස ව්ාචිකස
ථන්නිපේ නප 

vi. දුක්සෙැනවිලිසවිථදීපම්ස
පාන්ත්රනප 

AIIB  ැංක්රව්සහා අ ාළසපාගයව්පන් රැථාවීම්, ලිඛිතස හාස ව්ාචිකස
ථන්නිපේ නප 

 

ව්ගු අංක 7: උපපශයනසදපතනසහුහාසරැථාසකුනසල සපතතුරුසම්ටටම  

දිනය  ආයතනය  දතොරතුු ලබාෙැනීම සහහා සම්බන්ධ කරෙත් 

අය  
30/05/2019 @ 09.30 

පැප 

 

දථාත්රික්සපල්කම්සකාගපාලප – මහුවව්ුස
දථාත්රික්කප 

I.A.K.ුනවීුසමහතා 

ථහකාුසඅ යක්ෂ(දථාත්රික්), 
දථාත්රික්සදප ාසකළමනාකුණසථම් න්ධීකුණස

ඒකකප,සමහුවව්ුසදථාත්රික්කප 
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17/06/2019 (දුුකනනස

මාගෙපපන්) 

මාගෙස ථංව්ග නස අධිකාරිපස -ස
කඩුෙන්නාව් 

W.M. ගුණසිංහසමහතා 

ප්ර ානසඉංජිපන්ු,  

පළාත්සමාගෙසථංව්ග නඅධිකාරිප,  

කඩුෙන්නාව්. 

17/06/2019 (දුුකනනස

මාගෙපපන්) 

ම යමස පරිථුස අධිකාරිපස -ස මහුවව්ුස
කාගපාලප 

M.K.P. ව්ැලිකන්නපේසමහතා 

පළාත්සඅ යක්ෂ, 
ම යමසපරිථුසඅධිකාරිපස-සමහුවව්ුසකාගපාලප 

17/06/2019 (දුුකනනස

මාගෙපපන්) 

ප්රාපශශීපස පල්කම්ස කාගපාලපස -ස
පථා ාපෙසපකෝුපල් 

P.Nසප්රනාන්දුසමහතා 
ග්රාමසනිල ාරී,ස ඬු ැඳිුේපසව්ථම 
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ඇමුණුම I: ආපදා තත්ත්වදේ ස්වභාවය හා උපදශයන අවස්ථා 

  
අංකස1සථානානපේසහාණිසවීසඇ පසමාගෙප,සප ෝක්කුසඅංකස
8/10 

හාණිසවීසඇ පසමාගෙප,සප ෝක්කුසඅංකස2/8 

  

ඉහළ  ෑවුපම් අව් ානම් නිව්ාථපක පවුපල් 

ථාමාජිකපපකු ථමඟ ථාකච්ඡා කිරීම.)හිමිකුසPස
නපේයන්සමහතා(ස 

මහුවව්ු දථාත්රික් දප ා කළමනාකුණ 
ථම් න්ධීකුණ ඒකකපේ දථාත්රික් ථහකාු අ යක්ෂ 

I.A.K. ුණවීු, මහතා  ැුවව්ත් කිරීම 

  

පමතන්ටිසක්රිථාපටෝසපත්සව්රසකළමනාකුසවිජිතස
 න්ඩාුසමහතාස ැුවව්ත්සකිරීම 

පහළ  ෑවුපම් අව් ානම් නිව්ාථපක පවුපල් 

ථාමාජිකපපකු ථමඟ ථාකච්ඡා කිරීම.)හිමිකුසSස
ථන් නම්සමහතා( 

 



 

ii 

 

 

ඇමුණුම II: පාර්යවකුවන් සමෙ පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුළදී අනාවරණය වූ විදයේෂ කුණු 

ආයතනය සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීදේ 

නම සහ තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කුණු 

ම යමසපරිථුස
අධිකාරිප 

 M.K.P. ව්ැලිකන්නපේසමහතා 

පළාත්සඅ යක්ෂ, 

ම යමසපරිථුසඅධිකාරිපස-ස
මහුවව්ුසකාගපාලපස 

 1993 ජුනි 24 ව්න දන අංක 772/22  ුන අ ප විපයේෂ ෙැථ්ට 

පත්ුපේ ථහ පබිව් කුන ල  ථංපයෝ නපන්හි නාපපෑම් 

අව්ම කිරීපම් ේපාපි ප නිපමිත ේපාපි ප පලථ 

පනතථැලපක්. 

 හදසි ක්රියාමාර්ගයක් පලථ නාපපෑම් ව්ලින් ඇ ප ව්න 

අව් ානම අව්ම කිරීමට ේපාපි පප අ හථා කුන  ැවින්, 

ේපාපි පපේ ේුමුඛඛතාව්ප ථැලකිල්ලට ෙනිමින් මධ්පම 

පරිථු අධිකාරිපේ අුවමැ පප අව්යාප පනතපේ.  

 ේපාපි ප දුම්භ කිරීමට පපු මධ්පම පරිථු අධිකාරිප 

පව්ත ඉදරිපත් කිරීමට අව්යාප අව්ම කිරීපම් අඩවි 

ලැයිථාරව්ක්  ක්ව්මින් ඉල්ලීම් ඉදරිපත් කුන අතු මධ්පම 

පරිථු අධිකාරිප විසින් ේපාපි ප මම නිරීක්ෂණප කිරීපමන් 

පබි කැමැත්ත ේුකාය කුුව ල යි. 

 ජා පක ථම්පත් කළමනාකුණ මධ්පථානානපපහි 1951 

අංක 25  ුන පාංශු ථංුක්ෂණ පනත පටපත් මහුවව්ු 

දථාත්රික්කප ථංපේදී ේුපශයපක් පලථ ෙැථ්ට කු ඇත. 

 ේපාපි පප ක්රිපාත්මක කුුව ල න්පන් නියාචිත 

ේුපශයපක පනතව් ථංපේදී ේුපශයපක නම්, ථංපේදී 
ේුපශයප ක්රිපාව්ලිප රළ  ලපව්ත්ව්ුව ඇත'  

පළාත්සමාගෙස
ථංව්ග නස
අධිකාරිපස 

W.M. ගුණසිංහසමහතා 

ප්ර ානසඉජිපන්ු,  

පළාත්සමාගෙසථංව්ග නස
අධිකාරිප,  

කඩුෙන්නාව්. 

 පමමස ප්රපශයපස දශ්රිතස මාගෙපස පළාත්ස මාගෙස ථංව්ග නස

අධිකාරිපේසකඩුෙන්නාව්සප්රාපශශීපසකාර්යාලපටසඅපත්සපේ. 

 පළාත්ස මාගෙස ථංව්ග නස අධිකාරිපස ව්යාපි පපටස
විුශ ත්ව්පක්සනැ පසඅතුසඅව්මසකිරීපම්සකටයුරසඅතයාව්යයස
 ව්සථලකයි 

 පව්නත්සථැලකිලිමත්සවිපසයුරසකුණු 

 නාප පෑම් අව්ම කිරීපම් ක්සරිපාව්න්පෙන් පබිව් 
ේසපාපි පප නිසි පරිද භාු දීම අව්යාසප පේ 

 නාප පෑම් අව්ම කිරීමකින් පබිව් නඩත්ර කටයුර සිදු 
කුුව ඇත 

 ඉදකිරීම් ව්ලදී පකතන්ත්සු ාත්කු පුශෙලික දුක්ෂණ 
උපකුණ භාවිතා කළ යුරපැයි අව් ාුණප කුන ලද 

 ථෑම අව්ථානාව්කදීම පකතන්ත්සු ාත්කු විසින් ව්ාහන, 

පදකයින් ථහ ුනව්ාහන දුක්ෂණ ක්සරිපාමාගෙ, 

 ා ක, අනරු ඇෙවීපම්  ජ ථහ ුාත්සරී ව්ැඩ ථහහා 
දුක්ෂිත ථහ පහබිසමාගෙසථැපයිප යුර අතු විදුලිප 

ථහ දපලෝකප ථහ ථැපයිප යුරප. 

 ඉඳිකිරීම අපශසු ේසප / කැණීම් ශසු ේසප මන්න් මගීන්ට ථහසස
මහජනතාව්ට අපහබිතාව්පක් පනතවිප යුරප  
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ඇමුඛණුම III: ුජපේ ඉඩම් හිමිපන්පෙන් ථහ පාරිථරික දපතනව්ලින් අුවමැ පප ල ා ෙැය ම ථහහා පපෝජිත 

ක්ුමපේ ප 

 

1. නායයෑම්සආපදාසඅවමසකිරීදම්සවයාපි පසක්රියාත්මකසකිරීමසසහහා මාර්ෙ සංවර්ධනසඅධිකාරිදේ අනුමැ පයසලබාස

ෙැනීමසසහහාසවූසක්රියාසපටිපාටිය  

i. RDA විසින්ස ළිබඳෙතස යුරස ථැලැථාම:ස ව්යාපි පස ක්රිපාත්මකස කිරීපම්ස දපතනපස විසින්ස අව්යයස ව්නස
අුවමැීනන්සළිබඳ හසවිධිමත්සඉල්ලීමක්සථමෙසRDA පව්තසථවිථාතුාත්මකසව්ාගතාව්ක්සඉදරිපත්සකළස
යුරපමසPMU ඉහතසලිළිසපල්ඛනසථකථාසකළසයුරසඅතුසප්රාපශශීපසකාගපාලපටසපල්ඛනසඉදරිපත්සකළස
යුරප. 

ii. මාගෙසථංව්ග නසඅධිකාරිපේසප්රාපශශීපසකාගපාලපසපමමසපපෝජනාව්සඇෙයීමටසලක්සකුුවසල නසඅතුස
ව්යාපි පසව්ාගතාසථහහාසකැහවිපසහැකමසඅතයව්යයසථමාපලෝචනසථැපයිපසයුරප 

iii. අධිකාරිපසවිසින්සඅුවමතසකුසඇ පසඅතු, ව්යාපි පසථානානපටසළිවිීනමට, ඉදකිරීම්සව්ුහපන්සථහසහානිපස
අව්මසකිරීපම්සකටයුරසක්රිපාත්මකසකිරීමසථහහාසමාගෙසථංව්ග න අධිකාරිපසථහසව්යාපි පසක්රිපාත්මකස
කිරීපම්සදපතනපසඅතුසන්විබිමක්සඅත්ථන්සකුුවසඇත. 

iv. ඇරළත්සවිපසහැකිසපකතන්පශසි 

 නාපසපාපම්සඅව් ානමසඅව්මසකිරීපමන්සපබිව්සව්යාපි පපසනිසිසපරිදසභාුසදීමසඅව්යයසපේ 

 නාපසපාපම්සඅව් ානමසඅව්මසකිරීමකින්සපබිව්සනඩත්රසකටයුරසසිදුසකලසයුරප 

 ඉදකිරීම්සව්ලදීසපකතන්ත්රාත්කුසපුශෙලිකසදුක්ෂණසඋපකුණසභාවිතාසකළසයුරපැයිසඅව් ාුණපස
කුනසලදස 

 ථෑමසඅව්ථානාව්කදීමසපකතන්ත්රාත්කුසවිසින්සව්ාහන, පදකයින්සථහසු නව්ාහනසදුක්ෂණසක්රිපාමාගෙ, 
දුක්ෂිතසථානාන, පමපහයුම්සකුව්න්සථහසුාත්රීසව්ැඩසථහහාසදුක්ෂිතසථහසපහබිසමාගෙපන්සථැපයිපස
යුරපමසදපලෝකපසථැපයිපසයුරප. 

ඉදකිරීම්සකථලස/සකැණීම්සද්රව්යසමහජනස/සමගීසජනතාව්සථහහාසඅපහබිතාව්පක්සපනතවිපසයුරප. 

 

 

 

ඇමුණුම IV: අධ්යයන කණ්ඩායම 

නම තනතුර අධයන කණ්ඩායදම් තනතුර 

à'ã'tia'ù' vhia අධ්පක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩාපම් නාපක 

tia"ta'tï'tia' 
Èidkdhl 

ජ්පපෂාශ විශපාඥ /ESSD/NBRO ජ්පපෂාශ පරිථු විශපාඥ 

m%Nd;a ,shkdrÉÑ විශපාඥ / ESSD/NBRO පරිථු විශපාඥ 

tÉ' l=i,isrs තාක්ෂණික නිල ාරී /ESSD/NBRO GIS/ජනසවිකායන  ත්ත / ථක්ක්ෂණ 

ථහාපක 

tï'mS'ta'tï 
ñys`ÿl=,iQrsh 

තාක්ෂණික නිල ාරී /ESSD/NBRO ව්ාගතාසථමිපා නප  

à'ã'tia'ù' vhia තාක්ෂණික නිල ාරී /ESSD/NBRO වාර්තා ථමිපා නප  

 

ඇමුණුම V: දයොමු ලැයිසත්ුව 

1. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සහහා ශ්රී ලංකාදේ නායයෑම් අවම කිරීදම් 

වයාපි පය සහහා දකොන්ත්රාත්කුදේ බැඳීම් -AIIB 

2. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව - ශ්රී ලංකාදේ නායයෑම් අවම කිරීදම් වයාපි පය -AIIB 

3. නැවත පදිංචි කිරීදම් සැලබිම් රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයෑම් අවම කිරීදම් වයාපි පය –AIIB  

4. දෙොනු අංක 01 යටදත් ඇ ප මුළු වයාපි පදේ අවසාන ලයිස්තුව (අදියර II – 120 ක් වූ මුළු නායයෑම් 

ස්ථාන) ස්ථාවර ක්රමදේද මන්න් නායයෑම් අවදානම අවම කිරීදම් වයාපි පය (RLVMMP) – AIIB 

5. කිෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධනය, වාරිමාර්ෙ හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාතයාංයය විසින් ෙස් කැපීම (පාලන) පනත 

6. සංෙණන හා සංඛයාන වාර්තාව (2012), ජන හා සංඛයා දල්ඛන දදපාර්තදම්නතුව  


