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1. හ ඳින්වීම 
 

1.1 වයාපෘති ප තිකඩ  

ශ්රී්ලංකා්රජය්ආසියානු්යටිතල්පහසුකම්්ආපයෝජන්බැංකුව්්(AIIB) හා්සම්බන්ධ්පව්මින්්එම්බැංකුපේ්

මුලය්ආධාර් මත් ශ්රී් ලංකාපේ් පළාත්් 6ක් දස්ත්රික්ක 11ක්නාය් යෑම්් සිදුව්න් සථාන් පිළිසකර්කිරීපම්්

ව්යාපෘතියක්්ආරම්භ්කර්ඇත.්පමම්ව්යාපෘතිය්පරිසරික්හා්සමාජ්ආරක්ෂණමය්ව්ශපයන්්AIIB්බැංකුපේ්
හා් ලංකා් රජපේ් නීතිරීතිව්ලට් අනුකූලව්් සිදුවිය් යුතුය.් ව්යාපෘතිපේ් ස්ව්භාව්ය් සහ් එහික්රි් යාව්ලිය්

සැලකිේලට් ගනිමින් AIIB් බැකුව්් අපේක්ෂා් කරන් පරිද් ඔවුන්පේ් පාරිසරික් හා් සමාජ් ආරක්ෂණ්

ප්රතිපත්ති්ව්ලට්අනුකූල්ව්න්පරිද්පාරිසරික්සහ්සමාජයීය්කළමනාකරණ්රාමුව්ක්්(ESMF) සකසා්ඇත. 
 

පාරිසරික්සහ්සමාජයීය්කළමනාකරණ්රාමුව්හි්(ESMF) අරමුණු්ව්න්පන්්ව්යාපෘතියක්රි්යාත්මක්කිරීපම්දී්

AIIB්බැංකුපේ්ආරක්ෂණ්ක්රමපේද්සහ්ජාතික්පාරිසරික්හා්සමාජ්ප්රඥේතිය්පිළිබද්මාර්පගොපපද්ශයන්්

සැපයීමයි.්ව්යාපෘතියක්රි්යාත්මක්කිරීපම්්ආයතනය්ව්ශපයන්; ජාතික්පගොඩනැගිලි්පර්පේෂණ්සංවිධානය්
(ජා.පගො.ප.ස.)්සමස්ත්ව්යාපෘතිය්පව්නුපව්න්්සකස්්කරණු්ලබන්පාරිසරික්හා්සමාජීය්කළමනාකරණ්
රාමුව්, ව්යාපෘතිය්ට්අදාල්පාර්ශව්යන්්ඒ්ආකාරපයන්ම්ක්රියාත්මක්කිරීම්සහතික්කරනු්ඇතැයි්අපේක්ෂා්
පකපර්.් 
 
පාරිසරික, සමාජ,්පසෞඛ්ය්හා්ආරක්ෂණ්තත්ත්ව්යන්්ව්යාපෘති්ස්ථානපයන්්ස්ථානයට්පව්නස්්ව්න්එබැවින්්
එව්ැනි්පව්නස්්ව්න්නිශ්චිත්තත්ව්යන්්පිළිබද්අව්ධානය්පයොමු්කිරීම්ව්ැදගත්්පේ.්එමනිසා්පාරිසරික්සහ්
සමාජයීය් කළමනාකරණ් රාමුව්ට් අනුව්් පාරිසරික් සහ් සමාජයීය් ඇගයීම්් සදහා් එක්් එක්් නායයාම්්

ස්ථානයට් විපශේෂිත් වූ් පාරිසරික් හා් සමාජ් කළමනාකරණ් ව්ාර්තා් (SSE & SMP)් සකසා් ඇත.් එම්
ස්ථානපේ් විපශේෂිත් පාරිසරික් සහ් සමාජ් කළමනාකරණය් පිළිබද් සැළසුම්් මගින්් විපශේෂිත් පිළිසකර්
ක්රමපේදයන්, පසෞඛ්ය, සමාජ්සහ්ආරක්ෂණ්කළමනාකරණය්සම්භන්දපයන්්සලකා්බැලිය්යුතු්අංශයන්්

පිළිබද්ඉදකිරීම්්සහ්පමපහයුම්්කාලය්තුල්අව්ශය්මග්පපන්වීම්්ලබාපදනු්ඇත. 

 

පමම්විපශේෂිත්පාරිසරික්හා්සාමාජීය්කළමනාකරණ්පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලපේ සිදුව්්ඇති්නායයෑම්්
ආපදා්ත්ත්ව්ය්අව්ම්කිරීම්ස්්ඳහා්පේ.්ගැුරරු්පාරසරික්හා්සමාජීය්අධයයනයකින්්පසුව්්පමම්සැලසුම්
සකස්්කර්ඇති්පමම්දැලසුම්මගින්්පහත්කරුණු්පිළිබඳව්්ඉහළ්අව්දානයක්්පයමු්කර්ඇත. 

i. ව්යාපෘතිය්ට්අදාල්කලාපපේ්සංපේදී්පාරිසරික්හා්සමාජීය්අංග්හඳුනා්ගැනීම 

ii. ව්යාපෘතික්රියාකාරකම්්පහේතුපව්න්්සැලකිය්යුතු්පාරිසරික්හා්සමාජීය්බලපෑම්්හඳුනා්ගැනීම  

iii. හානිය්අව්ම්කරන්පියව්ර්පයෝජනා්කිරීම 

iv. පමම්ව්යාපෘතිය්ට්අදාල්ව්න්පාරිසරික්සහ්සමාජ්නිරීක්ෂණ්අව්ශය්තා්තීරණය්කිරීම 

v. ව්යාපෘතියක්රි්යාත්මක්ව්න්අතරතුර්අදාළ්පාරිසරික්නියාමයන්්හාක්රි්යාපටිපාටීන්්අධයනය්කිරීම  

1.2 අසේක්ෂිත්පරිශීලකයින්  
 

පේඛ්නය් මගින්් පයෝජිත් ව්යාපෘතිය් හා් සම්බන්ධ් පාර්ශව්යක්් ව්න් නායයෑම්් අව්දානම් අව්ම් කිරීපම්්

සැලසුම්්කණ්ඩායම,්ව්යාපෘති්කළමනාකරණ්ඒකකය්සහ්පකොන්ත්රාත්කරුව්න්්අතර්ඇති්ව්න්පාරිසරික්

හා්සමාජීය්ගැට්ළු්සහ්අව්ම්කිරීපම්ක්රි්යාමාර්ග්පිළිබඳ්ගැුරරු්අව්පබෝධයක්්සැපයීමට්අපේක්ෂා්කරන්

අතර්ව්යාපෘතියක්රි්යාත්මක්කරන්කාලසීමාපේ්දී්පමහි්ඇති්සංරචකයන්්අනුගමනය්කිරීමට්අදහස්්කරයි.්

පයෝජිත්ව්යාපෘතිය්හා් සම්බන්ධ්පාරිසරික්හා් සමාජීය්ගැටළු,් සහ්අව්දානම්්අව්ම්කිරීපම්ක්රි්යාමාර්ග්

පිළිබඳ් ගැුරරු් අව්පබෝධයක්් ව්ාර්තාපව්න්් සපයන් අතර් නායයෑම්් අව්ම් කිරීපම්් සැලසුම්් කණ්ඩායම, 

ව්යාපෘති්කළනාකරණ්ඒකකය්(PMU)්සහ්පකොන්ත්රාත්කරු්විසින්්ව්යාපෘතිපේ්පාරිසරික්සහ්සමාජයීය්

කළමනාකරණ්රාමුපව්හි්අඩංගු්සංරචක,්ව්යාපෘතිය්ක්රියාත්මක්කිරීපම්දී්භාවිතා්කිරීමට්අදහස්්කරයි.්

නිශ්චිත්පාරිසරික්කළමනාකරණ්සැලසුම්ජා.පගො.ප.සං්පව්බ්්අඩවිපේ්හා්AIIB පව්බ්්අඩවිපේ්ප්රකාශයට්

පත්්කරනු් ලබන් අතර් පම්් සම්බන්ධපයන්් පුළුේ් පරාසයක් උනන්දුව්ක්් දක්ව්න් පාර්ශව්යන්ට් (පපොදු්

ජනතාව්,් පව්නත්් ආයතන/සංවිධාන)් පරිශීලනය් කල් හැක.් පකොන්ත්රාත්කරුව්න්ටද් පව්බ්් අඩවිපේ්

ප්රකාශයට් පත්් කර් ඇති් පමම් සථ්ානීය් පාරිසරික් හා් සාමාජීය් කළමනාකරණ් සැළැස්ම් (ESMP) 

පරිශීලනය් කර,් ඔවුන්පේ් ස්ථානීය් පාරිසරික් හා් සාමාජීය් කළමනාකරණක්රි් යාකාරී් සැළැස්ම් (SS- 

ESMAP) සකස්්කිරීපම්්දී්පදනම්පලස්පයොදා්ගත්හැක.  
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2. වයාපෘතිය්පිළිබඳ්හ ඳින්වීම්හා්ආපදා්ස්ථානීය්සතොරතුරු   
 

2.1 වයාපෘතිසේ්නම 

ආපදා ස්ථානීය අංක 28 - පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලය - මහනුව්ර දස්ත්රික්කය 
 

2.2 නායයෑම්්ස්ථානසේ්සතොරතුරු  

පයෝජිත නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීපම් ස්ථානය මධයම පළාපත් මහනුව්ර දස්ත්රික්කපේ මහනුව්ර 
ේරාපද්ශිය පේකම් පකොට්ඨාශපේ ඉහළ කටුකැපේ ග්රාම නිළධාරි ව්සමට අයත් පේ.  

ස්ථානසේ GPS්ඛණ්ඩාංක - 7.293646°N සහ 80.632884°E  

ආසන්නතම්නගරය – මහනුව්ර්නගරය්නගර්සීමාව්්තුළ්පිහිටා්ඇත. 

නාය්ස්ථානය්සඳහා්පිවිසුම  

පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලය, පුෂ්පදාන මාව්පත් පනො.16 ස්ථානපේ පිහිටා ඇත. මහනුව්ර නගරපේ සිට 

තිලක් රත්නායක මාව්ත (B 70) ඔස්පසේ පුෂ්පදාන මාව්තට පිවිසීපමන් පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලයට පිවිසිය්
හැකිය්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 භූ විෂමතාවය සහ ඉඩම් අයිතිය   
 

පයෝජිත නායයාම් ආපදා අව්ම කිරීපම් ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත් පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාල පරිශ්රය තුළ ය. 

පාසපේ භූමි ප්රමාණය අක්කර හතරක් (4) සහ පර්චස් 28 කි. පාසපේ සාමානය භූ විෂමතාව්ය බෑවුම් සහිත 
භූමියකින් සමන්විත පේ. මහනුව්ර සිට කිපලෝමීටර 1 ක් පමණ දුරකින් සහ දළදා මාලිගාව්ට බටහිර පදසින් 
පාසල පිහිටා ඇත. පමම පාසල මායිම් වී ඇත්පත් උතුරු හා නැපගනහිරින් පුෂ්පාදාන මාව්ත සහ බටහිරින් 
ව්ාණිජ පගොඩනැගිලි ව්ලිනය. නිරිතදග මායිපම් “ශ්රී පව්ේලවිනයාගරම්” නම් හින්දු පකෝවිල පිහිටා ඇත. 
දකුණු මායිම ව්න්පන් බී 70 තිලක් රත්නායක මාව්තයි. පාසපේ බටහිර හා ව්යඹ මායිපම් ව්ාණිජ 
පගොඩනැගිලි ඇති අතර “ශ්රී ලංකා කදුරට පසේව්ය ” නම් ගුව්න් විදුලි විකාශන සමාගම පදමහේ 
පගොඩනැගිේපේ පව්ත්ව්ාපගන යනු ලබයි.  
 
පාසේ ඉඩම් අයිතිය අධයාපන පදපාර්තපම්න්තුව් සතුයි. (ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා් රූපය 1. පයොජිත්
නායයෑම්්අව්ම්කිරීපම්්ප්රපද්ශය්හා්ඒ්ආශ්රීත්ප්රපද්ශපේ්අපනකුත්්ලක්ෂණ්හා්පසේව්ා්පහසුම්). 
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රූපය 1. පයොජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ප්රපද්ශය හා ඒ ආශ්රීත ප්රපද්ශපේ අපනකුත් ලක්ෂණ හා පසේව්ා 
පහසුම් නිරූපිත ගූගේ ඡායාරූපය 

 

2.4 ප්රසේශසේ්සේශගුණික්ලක්ෂණ 

සාමානය්ව්ාර්ෂික්ව්ර්ෂාපතනය – මි.මී්2000ට්ව්ැඩි 

සමානය්ව්ාර්ෂික්උෂ්ණත්ව්ය –24.5 0C 

2.5 පාසසේ ඉතිහාසය සහ ව දගත්කම 
 

මහනුව්ර පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලය 1942 ජූලි මස 2 ව්න දන මහනුව්ර අව්ට පබෞද්ධ ගැහැනු ළමයින් 

සඳහා ඉපගනීපම් ආයතනයක් පලස "ශ්රී පුෂ්පදාන සමිතිය" විසින් මහනුව්ර නගරපේ ත්රිකුණාමල වීදපේ 

පිහිටි නිව්සක ආරම්භ කරන ලදී. 1953 ජුනි 22 දන එය පාසපේ පළමු විදුහේපති එස්.ඒ.විපජතිලකසරි 

මහත්මිය යටපත් රජපේ පාසලක් බව්ට පත්විය. පත්රව්ාද බුද්ධාගම පබොපහෝ දුරට පාසපේ අධයාපන 

ක්රමපේ අනිව්ාර්ය අංගයක් වී ඇති අතර එය සියලුම ශ්රී ලංකා පබෞද්ධ රජපේ පාසේව්ල දක්නට ලැපබ්. 

සාමානය පපළ හා උසස ්පපළ විභාගව්ල ප්රතිඵල අනුව් මහනුව්ර දස්ත්රික්කපේ පාසේ අතර පුෂ්පදාන 

බාලිකා විදයාලය ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ලබා ඇත. 
 

පාසපේ 6 ව්න පශ්රේණිපේ සිට උසස ්පපළ දක්ව්ා සිසුන් 2500 ක්, ගුරුව්රුන් 120 ක් සහ අධයයන පනොව්න 

කාර්ය මණ්ඩලය 35 ක් පව්ති. 
 

3. නායයෑම්්ආපදාව්සම්බන්ද්සතොරතුරු 

3.1 සිදුවීම්සම්බන්ධ්සංඛයාත්මක්දත්තයන්  
 

පාසපේ්විදුහේපතිපගන්්පතොරතුරු්විමසා්බැලීපම්්දී්අනාව්රණය්වූපේ, ව්ර්ෂ 2010 සිට ව්රින් ව්ර 2016 

සහ 2018 ව්ර්ෂ ව්ල ව්ැසි කාලපේදී්ප්රධාන ශාලාව්ට පිටුපස ඇති කණ්ඩිය කඩා ව්ැටීමට ලක් වූ බව්යි. පහත 
සඳහන් පරිද පාසපේ ස්ථාන තුනක කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම් සහ භූ අස්ථාව්ර වීම් හඳුනා ගත හැකිය. 
 

ස්ථානය 1 : ප්රධාන ශාලාව්ට පිටුපස සහ තාක්ෂණ පීඨයට ඉදරිපයන් ඇති කණ්ඩිය කඩා ව්ැටීම 

ස්ථානය 2: පන්ව්ාසිකාගාර පගොඩනැගිේල සහ පුෂ්පදාන මාව්ත අතර පව්තින් අස්ථාව්ර බෑවුම (ඊසාන දග 
මායිම) 
ස්ථානය 3: බුදුමැදුර සහ හරිතාගර නිව්ාසය පිටුපස පව්තින් අස්ථාව්ර බෑවුම (නිරිතදග මායිම) 
 

භූ අස්ථාව්ර වීම් නැව්ත්සක්රීය්වුව්පහොත්් පාසේ්පරිශ්රය්තුළ් ව්ර්ග්මීටර්් 6,000 පමණ්භූමි් ප්රමාණයක්්
අස්ථාව්ර්වී්අව්දානම්්තත්ත්ව්ට්පත්වීපම්්හැකියාව්ක්්පව්තී.් 



 

9 

 

ජා.පගො.ප.සං්පේ්නායයෑම්්විපශේෂඥයින්ට්අනූව්්පාසේ්පරිශ්රය්තුළ්කර්ඇති්දුර්ව්ල්භූමි්කළමනාකරණය්
පමම්කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම් සහ බෑවුම් අස්ථාව්ර වීම් ව්ලට පහේතු්වී්ඇත.්අනිසි්භූමි්පරිහරණය්නිසා්ව්ැසි්
ජලය්අධික්පලස්බෑවුම්්තුළට්උරාපගන්පමම්බෑවුම්්අස්ථාව්රත්ව්ය්සිදු්වී්ඇත.්පගොඩනැගිලි්ඉදකිරීම්්
සඳහා්පාසල්තුළ්විවිධ්ස්ථානය්ව්ල්බෑවුම්සිරස්ව්්කපා්ඇත.්බෑවුම්්අස්ථාව්රත්ව්ය සහ කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම්්
සඳහා්පමම්පහේතුව්ද්බලපා්ඇත. fuu f.vke.s,s bÈlsrSu i|yd N+ñh ieliSfï oS" bxðfkareuh 
jYfhka nEjqï ia:djr lsrSfï l%ufõohka wkq.ukh lr fkdue;' බෑවුම් ව්ල කාණු 
කළමනාකරණය්ඉතා්දුර්ව්ල්තත්ව්යක්පව්ති.්සමසථ්්ප්රතිඵලය්වී්අත්පත් ප්රධාන ශාලාව්ට පිටුපස සහ 
තාක්ෂණ පීඨයට ඉදරිපයන් ඇති කණ්ඩිය කඩා ව්ැටීම සහ අනිකුත් ස්ථාන බෑවුම් අස්ථාව්ර වීම් ව්ලට අධික 
අව්දානමක පැව්තීමයි.් 

හරිතාගර නිව්ාසය තුළ පපොපළොපව්නි ආතති පැළුම් දක්නට ලැපබ්. (අස්ථාව්ර බෑවුපම් ඉහළ පකොටස - 
ස්ථානය 3)  

ව්ැඩිදුර්අධයනය්සඳහා්රූපය 2: ගූගේ්ඡායාරූපය, භූමි්හරස්කඩ, භූමි්පරිහරණය, අව්දානම්්අංගයන්්සහ්
ස්ථානපයහි්විපශේෂ්ලක්ෂණ්සහිත්සථානයන්්ව්ල්ඡායාරූප 

 

3.2 නායයෑසමන්්සිදුව්ඇති්බලපෑම්හා්ප්රතිවිපාක් 
 

ව්ර්ෂ 2010, දී්ප්රධාන ශාලාව්ට පිටුපස ඇති කණ්ඩිය කඩා ව්ැටීමට ලක් වී පාෂාණ ස්කන්ධය ප්රධාන ශාලාව් 
පදසට චලනය වී ඇත. පාසේ ප්රජාව්ට සහ පද්පල ව්ලට සිදුවීම නිසා හානියක් සිදු වී නැත. තුන්ව්න 
ස්ථානපයහි අසථ්ාව්ර බෑවුපම් ඉහළ පකොටපසේ හරිතාගර නිව්ාසය තුළ පපොපළොපව්නි ආතති පැළුම් නිසා 
සිදුවී ඇති අව්දානම පහේතුපව්න් ව්ර්තමානපේ භාවිතයට ගත පනොහැකි තත්ත්ව්යට පත් වී ඇත.  
 

ජා.පගො.ප.සං්පේ්නායයෑම්්අංශපේ්නුව්ර්දස්ත්රික්්කාර්යාලපේ්විපශේෂඥයින්්පාසේ්පරිශ්රය්නිරීක්ෂණය්
කර්මධය්අව්දානම්්මට්ටපම්්ඇති්පගොඩනැගිලි්තුනක්්හදුනාපගන්ඇත.්අධයයනපයන් පසුව් ව්ාර්තාපව්හි 
සඳහන් කර ඇත්පත් සිදු කරන ලද නිරීක්ෂණ ව්ලට අනුව් පූර්ව් නායයාම් ලක්ෂණ නිරීක්ෂණ පනොවුනු 
නමුත් දුර්ව්ල පෘෂ්ඨය ජලව්හන තත්ත්ව්ය යටපත් පමම පාසේ භූමිය තව්දුරටත් භාවිතා කරන්පන් නම්, 
ව්ර්ෂා කාලය තුළ අස්ථායී බෑවුම් සහ සිරස ්බෑවුම් කැපීම් කඩාව්ැටීපම් අව්දානම පව්තීන බව් සඳහන් කර 
ඇත. 
 

3.3 පවතින්අවදානම්අවම්කිරීම්සඳහා්සම්්වන්විට්සගන්ඇති්ක්රියාමාර්ග් 

mdi,a md,kdêldrsh úiska isÿj we;s fuu wdmod ;;a;ajh mrSlaId lr n,d mdi,a N+ñfha mj;sk 
wjodkï uÜgu ms<sn|j oekqï fok f,i cd;sl f.dvke.s,s m¾fhaIK ixúOdkfhka b,a,Sula 
lr we;' tu b,a,Su wkQj wdkakao Y%dia;%d,fha nEjqï wia:djr ùu iïnkaOfhka jk jd¾;dj 

(NBRO/LRRMD/L1/KN/18/31/40284) 2018 ජූනි 13 ව්න දන ,nd oS we;' jd¾:dj u.ska nEjqfï 
wia:djr;ajh fya;=fjka wjodkï ;;a;ajhla mj;sk nj wkdjrKh lrf.k we;s w;r my; 
i|yka fláld,Sk yd oS¾.ld,Sk kdhhEï je,l=ï mshjr lsysmhla bÈrsm;a lr we;' 

පකටිකාලීන පියව්ර 

i. ව්ැසි ජලය කාන්දු වීම ව්ළක්ව්ා ගැනීම සඳහා අස්ථායී බෑවුම් ඉහළ පකොටස ඝන පපොලිතින් 

(HDPE) ව්ලින් ආව්රණය කිරීම.  

ii. ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් අසළට ළමයින් යැවීම ව්ැළැක්වීම  

iii. අස්ථායී බෑවුම් ව්ල අසථ්ායී තත්ව්ය ව්ැඩි වී ඇත්දැයි අඛ්ණ්ඩව් නිරීක්ෂණය කිරීම. 

iv. අස්ථායී බෑවුම් හරහා සිදුව්න ජලාපව්හනය සහ මතුපිට ජලය ගලා යාම පව්නත් දශාව්කට 
පයොමු කිරීම.  

v. පන්ව්ාසිකාගාර පගොඩනැගිේල අසල අස්ථායී බෑවුමකට ව්ැසි ජලය කාන්දු වීම ව්ළක්ව්ා ගැනීම 

සහ රැඳවුම් බිත්තිය පදසට පස බැහැර කිරීම ව්ළක්ව්ා ගැනීම. . 
 

 දගුකාලීන පියව්ර 
 

i. අව්දානම් පගොඩනැගිලි සහ සියලුම පාසේ පරිශ්රයට ඉහළින් පිහිටි භූමිපේ මතුපිට ජලාපව්හන 

පද්ධතිය ව්ැඩි දයුණු කිරීම 

ii. භූගත ජලය නිසි පලස ගලායාම සහතික කිරීම සඳහා ජල පපරහන්, රැඳවුම් බිත්ති සඳහා ජල 

සිදුරු සහ තිරස ්/ පාර්ශ්වීය කාණු අස්ථායී සිරස ්බෑවුම් කැපීම් සඳහා ඉද කිරීම. 
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iii. 3 ව්න ස්ථානය සඳහා පාංශු ඇණ තාක්ෂණය (soil nailing technique) මගින් අසථ්ායී බෑවුම 

ස්ථාව්ර කිරීම.  
iv. නිසි බෑවුම් නිව්ැරද කිරීමකින් පතොරව් අස්ථායී බෑවුමට යාබද පගොඩනැගිලි ඉද පනොකිරීම.  

v. සියලුම බෑවුම් සඳහා සුදුසු පාංශු ඛ්ාදනය ව්ැළැක්වීපම් තාක්ෂණය හඳුන්ව්ා දීම. 

vi. බෑවුම් අස්ථායී වීපම් අව්දානම පිළිබඳව් පාසේ ප්රජාව් දැනුව්ත් කිරීම සහ අස්ථාව්රත්ව්ය 
පිළිබඳව් සුපරීක්ෂාකාරී වීමට පුහුණු කණ්ඩායමක් පත් කිරීම  

 

ක්පෂේත්ර චාරිකාපේදී පාසේ කළමනාකාරිත්ව්ය අස්ථායී බෑවුම් ඝන පපොලිතින් (HDPE) ව්ලින් ආව්රණය 

කර ඇති බව්ත්, සිදුවිය හැකි අව්දානම් අව්ම කිරීම සඳහා ජා. පගො. ප. ස. (NBRO)ව්ාර්තාපව්න් දක්ව්ා ඇති 

අපනකුත් පකටිකාලීන ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරන බව්ත් නිරීක්ෂණය විය. 

 

3.4 ඉවත් කිරීම 
 

අව්දානම පහේතුපව්න් කිසිදු පගොඩනැගිේලක් ඉව්ත් කර පනොමැත 

 

3.5 න වත්පදිංචිකිරීම (වත්මන්්ස්වභාවය) 
 

පමම ආපදා ස්ථානය සඳහා නැව්ත පදංචි කිරීමක් පනොමැත. 

 

 



 

5 

 

 

රූපය 2: ගූගේ්ඡායාරූපය, භූමි්හරස්කඩ, භූමි්පරිහරණය, අව්දානම්්අංගයන්්සහ්ස්ථානපයහි්විපශේෂ්ලක්ෂණ සහිත්සථානයන්්ව්ල්ඡායාරූප                          
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4. නායයෑම්/භූම්්අසථ්ාවර්වූ්ප්රසේශය,්අවට්ප්රසේශය්පිළිබඳ්විස්තර්සහ්වර්තමාන්අවදානම්්මට්ටම 
 

4.1 භූම්්අසථ්ාවරත්වය්සිදුව්ඇති්ප්රසේශය්පිළිබඳ්සතොරතුරු 
 

බලපෑමට ලක්වූ ස්ථානය මහනුව්ර පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලපේ පිහිටා ඇත. බෑවුම් අස්ථායිතාව්යන් සහ 

සිරස ්බෑවුම් කැපීම් පහේතුපව්න් ස්ථාන තුනක් අව්දානමට ලක්ව් ඇත. 
 

ස්ථානය 1: ස්ථානය 1 සම්බන්ධක බෑවුම් 2 කින් සමන්විත පේ. පාසපේ ප්රධාන ශාලාව් පිටුපස ඇති බෑවුම 

අස්ථාව්ර වීම සිරස ්කණ්ඩි කැපීම නිසා සිදුවූ අසාර්ථකත්ව්යක් පලස හඳුනාපගන ඇත. බෑවුම් අසමත්වීමක් 
සඳහා අව්දානමක් පලස හඳුනාපගන ඇති අපනක් බෑවුම තාක්ෂණික පීඨපගොඩනැගිේපේ බටහිර හා ව්යඹ 

පදසින් පිහිටා ඇත. 
 

පමම ශාලාව් පිටුපස අස්ථායී බෑවුම 600 ක් පමණ ආනතියකින් යුක්ත පේ. ප්රධාන ශාලාව් පගොඩනැගිලි 

සංකීර්ණයකට සම්බන්ධ වී ඇත. එය රැස්වීම් ශාලාව්, කාර්ය මණ්ඩල කාමර, විදුහේපති කාර්යාලය, මාධය 

ඒකකය සහ කාර්ය මණ්ඩල ව්ැසිකිළි ව්ලින් සමන්විත පේ. අස්ථායී බෑවුමට යාබද පගොඩනැගිේලට නිසි 

ව්ැසි ජල කාණු පද්ධතියක් පනොමැත. පහළ බෑවුම් ස්ථානපේ රැඳවුම් පවුරක් ඉදකර ඇත. 
 

පමම තාක්ෂණික පීඨ පගොඩනැගිේපේ බටහිර හා ව්යඹ දශාපේ බෑවුම් පකෝණ 400-600 ක් පමණ පේ. 

පාසපේ තාක්ෂණික පීඨය ඉහළ බෑවුපම් පිහිටා ඇති අතර උසස ්පපළ සිසුන් එකසිය හැටක් පමණ පමම 

පීඨපේ ඉපගනුම ලබති. පමම පගොඩනැගිේල තට්ටු තුනකින් යුත් පගොඩනැගිේලක් ව්න අතර බිම් මහල 

ඉංජිපන්රු තාක්ෂණය සහ නජව් පද්ධති තාක්ෂණය සඳහා තාක්ෂණික විදයාගාර පදකකින් සමන්විත පේ. 

පළමු මහපේ සිසුන්ට පන්ති කාමර හතරක් ඇත. පමම පගොඩනැගිේල මධයම අව්දානම් පලස හඳුනාපගන 

ඇත. 
 

පාසපේ ජල ටැංකි පදකක් පමම බෑවුම් සහිත ප්රපද්ශපේ පිහිටා ඇත. පාසේ පරිශ්රයට ජලය පගන යන 

මාර්ග පමම බෑවුම හරහා දව් යයි. පකොස් ගසක්, කිතුේ ගසක්, ගස්ලබු සහ සමහර භූගත තණපකොළ 

විපශේෂයන් ඉහළ බෑවුම් ප්රපද්ශපේදී හඳුනාගත හැකි අතර පහළ බෑවුපම් ඖෂධ පැළෑටි, තෘණ විපශේෂ, 

අම්බපරේල ශාකයක් සහ පරෝස මේ ගස ්ව්ලින් සමන්විත පේ (රූපය 3a බලන්න)  
 

ස්ථානය 2: පුෂ්පදාන මාව්තට යාබදව් පන්ව්ාසිකාගාර පගොඩනැගිේල සහ පාසපේ මායිම් තාේපය අතර 
අස්ථායී බෑවුම. 
 

පන්ව්ාසිකාගාර පගොඩනැගිේල (පතමහේ පගොඩනැගිේල) ඉදකිරීපම්දී කැණීම් ව්ලදී ලබාගත් පස බෑවුමට 
පුරව්ා ඇති බැවින් බෑවුම අස්ථායි තත්ත්ව්යට පත් වී ඇත.  
 

පන්ව්ාසිකාගාරපේ අපජල ජලාපව්හන නළයන් සහ ව්ැසි ජලය, පුෂ්පදාන මාව්තට බැස යන පරිද පමම 
බෑවුම හරහා භූගත කර ඇත. පිරවූ පපසහි අධිභාරය පහේතුපව්න් මායිම් බිත්තිය ඉරිතලා ඇත. බලපෑමට 
ලක් වූ බෑවුම් ප්රපද්ශපේ ප්රමුඛ්තම ශාක විපශේෂ ව්න්පන් පකොස්, පකපසේ, අඹ ගසක් සහ බිම් මට්ටපම් 
ඖෂධ පැළෑටි සහ තෘණ විපශේෂ ඇත. 
 

ස්ථානය 3: මහින්පදෝදය තාක්ෂණික පගොඩනැගිේලට ඉහළින් සහ පාසේ බුදුමැදුරට හා හරිතාගාරයට 

පහළින් අස්ථායී බෑවුම. 
 

බෑවුම 600 - 700 ක් පමණ ආනතියකින් යුක්ත පේ. පාසපේ බුදුමැදුර සහ නජව් පද්ධති පීඨයට අයත් 
හරිතාගරය පිහිටා ඇත්පත් අස්ථායී බෑවුපම් උඩු පකොටපසේය. පමම පගොඩනැගිලි පදකට ඉහළ අව්දානමක් 

ඇත. ආතති ඉරිතැලීම් හරිතාගාරපේ පපොළපව්හි දැකිය හැකිය. පාසපේ මළ අපද්රව්ය ටැංකියක් බෑවුම මැද 

පිහිටා ඇත. අපද්රව්ය නළ මාර්ග බෑවුම හරහා දව් යයි. බෑවුපම් නිරිතදග දශාව්ට ශ්රී පව්ේලවිනයගරාම් නම් 

හින්දු පකෝවිලක් පිහිටා ඇත. පහළ බෑවුම් ප්රපද්ශපේ කාර්ය මණ්ඩලපේ ව්ැසිකිළි සංකීර්ණයක් සහ 

මහින්පදෝදය තාක්ෂණික පගොඩනැගිේල පිහිටා ඇත. පාසපේ විව්ෘත රඟහල බෑවුපම් ගිනිපකොන මායිපම් 

පිහිටා ඇත. බෑවුම ප්රධාන ව්ශපයන් තෘණ විපශේෂ ව්ලින් සමන්විත පේ. 

 

4.2 අස්ථාවර්වී්ඇති්බෑවුමට්යාබද්ප්රසේශය  
 

පාසලට යාබද ප්රපද්ශය ඉතා නාගරික ව්ාණිජ ප්රපද්ශයකි. පුෂ්පදාන මාව්ත උතුරු හා ඊසාන පදසින් මායිම්ව් 

ඇති අතර දකුණු හා ගිනිපකොන පදසින් B -70 තිලක් රත්නායක මාව්ත සහ ව්ාණිජ පගොඩනැගිලි ව්ලින් 

සමන්විත පේ.කදුරට පසේව්ය ගුව්න් විදුලි විකාශන ආයතනය පාසපේ ව්යඹ මායිපම් පිහිටා ඇති අතර ශ්රී 

පව්ේලවිනයාගරාම් පකෝවිේ නිරිතදග දශාපව්න් පිහිටා ඇත. විදුහේපති නිල නිව්ාසය සහ මහනුව්ර පජෂ්ඨ 
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පපොලිස් පරීක්ෂක පජනරාේ කාර්යාලය පිහිටා ඇත්පත්ද පාසලට හා පුෂ්පදාන මාව්තට විරුද්ධ පැත්පතනි. 
පාසපේ ව්ාහන රථ නැව්තුම්පල පාසේ පරිශ්රයට ප්රතිවිරුද්ධව් පුෂ්පදාන මාව්පතහි පිහිටා ඇත.  
 

4.3 වර්ථමාන්අවදානම්්ස්වභාවය 
 

දැනටමත් බෑවුම් අසාර්ථක වී ඇති ස්ථානය 1 හි සිරස් ඉංජිපන්රු පනොව්න බෑවුම කැපීම නිසා නැව්ත නැව්ත 

සිදුව්න අධික ව්ර්ෂාපතන සිදුවීම් පහේතුපව්න් අසාර්ථක වීපම් අව්දානම ඇත. පම් නිසා තාක්ෂණික පීඨය සහ 

ප්රධාන ශාලාව් අව්දානමට ලක් පේ. අනාගතපයදී පමම බෑවුම අස්ථාව්ර වීම ජල ටැංකි හා ජලය පගන යන 

නල මාර්ග පකපරහි බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. 
 

2 ව්න ස්ථානපේ අනාගතපේ බෑවුම අස්ථාව්ර වීම මගින් තට්ටු තුනක පන්ව්ාසිකාගාර පගොඩනැගිේල, 

පුෂ්පදාන මාව්පත් මගීන්ට සහ පදකයින් අව්දානමක් ඇති කරයි. අස්ථායී බෑවුම් හරහා ගමන් ගන්නා අපජල 

මාර්ග බෑවුම අස්ථාව්ර වීම මගින් හානි විය හැකිය. 
 

3 ව්න ස්ථානය අස්ථාව්ර වුව්පහොත් පාසපේ බුදුමැදුර, හරිතාගාරය, මහින්පදෝදය තාක්ෂණික විදයාගාරපේ 

ක්රියාකාරකම්, බෑවුම හරහා ගමන් ගන්නා කරන මළ අපද්රව්ය නළ හා ටැංකිය, ව්ැසිකිළි සංකීර්ණය, විව්ෘත 

රංග ශාලාව් සහ එහි්ක්රියාකාරකම් පමන්ම පකෝවිපේ ආගමික කටයුතු සඳහා අව්දානමක් ඇත. බෑවුම් 

අසමත්වීම් පහේතුපව්න් පගොඩනැගිලිව්ල වියුහාත්මක හානි පහේතුපව්න් පාසේ ජනගහනය සහ අව්ට පද්පල 

අව්දානමට ලක් පේ. 

 

5. සයෝජිත්පිළිසකර්කිරීසම්්ක්රියාමාර්ගයන් 
 

පමම්ව්යාපෘතිය්පාංශු/්බෑවුම්්තව්දුරටත්්අස්ථාව්්වීම්ව්ැළැක්වීම්අරමුණු්කරගත්්ව්යාපෘතියකි. පයෝජිත්

අව්ම්කිරීපම්්කටයුතු්පබොපහෝ්දුරට්අස්ථායී්ප්රපද්ශය්පකපරහි්අව්ධානය්පයොමු්කරනු්ඇත. අව්දානම්අව්ම්
කිරීපම්්ක්රියාකාරකම්්ව්නුපේ, බෑවුම්්ස්ථාව්ර්කිරීම්සඳහා්දුර්ව්ල්පස්්ඉව්ත්්කිරීම්සහ්හැඩය්පව්නස්්ව්න්
පලස්බෑවුම්නැව්ත්කැපීම,්මතුපිට්සහ්යටි්පෘෂ්ඨ්ජලාපව්හනය්ව්ැඩි්දයුණු්කිරීම්්ඇතුලත්්වූ්ජලපව්ාහන්

ව්ැඩිදයුණු්කිරීම, රැඳවුම්්බිත්ති, ඛ්ාදන්පාලන්ක්රම.  

 

6. වයාපෘති්ක්රියාකාරකම්්මගින්්බලපෑමට්ලක්වන්අවට්පරිසරසේ සංසේදී්ඒකකයන් පිළිබඳව්සකටි්

හ ඳන්වීම 

බලපෑමට ලක්වූ ස්ථානය පාසේ පරිශ්රයක් තුළ පිහිටා ඇත. පගොඩනැගිලි විවිධ උන්නතාංශව්ල පිහිටා ඇත. 

පාසපේ විව්ෘත අව්කාශය ඉතා සීමිතය. පාසේ පරිසරය (පගොඩනැගිලි සහ යටිතල පහසුකම්) 

පසෞන්දර්යාත්මකව් ඉදකර ඇති අතර ආකර්ශනීය පලස නඩත්තු කර ඇත. විව්ෘත රඟහල ව්ටා පසව්න 

සඳහා ගස් සිටුව්ා ඇත. 

ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ග පහේතුපව්න් පහත දැක්පව්න සංපේදී අංග අව්දානමට ලක් පේ; 

 

සමසථ් 

i. පාසේ ළමුන්, ගුරුව්රුන් සහ අධයයන පනොව්න කාර්ය මණ්ඩලය 

ii. පාසපේ ක්රියාකාරකම් 

 

1 ස්ථානසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුරදී  

iii. කදුරට පසේව්ය ගුව්න් විදුලි විකාශන මධයසථ්ානය 

iv. ඉහළ බෑවුපම් ජල ටැංකි පදක  

v. තාක්ෂණික පීඨය සහ උසස ්පපළ සිසුන් 

 

2 වන ස්ථානසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුරදී 

vi. පන්ව්ාසිකාගාර පගොඩනැගිේල සහ පන්ව්ාසිකාගාර ශිෂයයන් 

vii. පන්ව්ාසිකාගාරපේ අපජල මාර්ග 

viii. ගුරුව්රුන්පේ ව්ාහන නැව්ැත්වීපම් පහසුකම 

 

3 වන ස්ථානසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුරදී 

ix. මළ ද්රව්ය ටැංකිය සහ මලාපව්හන මාර්ග 

x. බුදුමැදුර සහ හරිතාගාරය  

xi. පකෝවිල සහ එහි ආගමික කටයුතු, බැතිමතුන් 
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xii. විව්ෘත රංග පීඨය සහ එහි ක්රියාකාරකම් 

xiii. මහින්පදෝදය තාක්ෂණික විදයාගාරය  

xiv. කාර්ය මණ්ඩලපේ ව්ැසිකිළි 

 

(රූපය.3 ේයාපෘතික්රියාකාරකම්්මගින්්බලපෑමට්ලක්විය්හැකි්සංපේදී්අංග) 

 

 

 

රූපය 3a: තාක්ෂණික පීඨය (ස්ථානය 1 හි ඉහළ 

බෑවුම) 

රූපය 3b: ඉහළ බෑවුම ප්රපද්ශපේ ජල ටැංකි පදක 

(ස්ථානය 1) 

  

රූපය 3c: පන්ව්ාසිකාගාර පගොඩනැගිේල 

(ස්ථානය 2) 

රූපය 3d: පන්ව්ාසිකාගාරපේ අපජල මාර්ග 
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රූපය 3e: ගුරුව්රුන්පේ ව්ාහන නැව්ැත්වීපම් 

පහසුකම 

රූපය 3f: මළ ද්රව්ය ටැංකිය සහ මලාපව්හන 

මාර්ග(ස්ථානය 3) 

 

 

රූපය 3g: විව්ෘත රංග පීඨය (ස්ථානය 3) රූපය 3h: පකෝවිල (ස්ථානය 3) 

  

රූපය 3i: ඉහළ බෑවුම ප්රපද්ශපේ බුදුමැදුර 

(ස්ථානය 3) 

රූපය 3j: ඉහළ බෑවුම ප්රපද්ශපේ හරිතාගරය 
 (ස්ථානය 3) 

  

රූපය 3k: පහළ බෑවුම ප්රපද්ශපේ මහින්පදෝදය 

තාක්ෂණික විදයාගාරය (සථ්ානය 3) 

රූපය 3l: පහළ බෑවුම ප්රපද්ශපේ කාර්ය 

මණ්ඩලපේ ව්ැසිකිළි (ස්ථානය 3) 

රූපය 3: ව්යපෘති ක්රියාකාරකම්්මගින්්බලපෑමට්ලක්විය්හැකි්සංපේදී්අංග 
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7. වයාපෘති්ප්රසේශය්හා්සම්බන්ධ්සමාජ, පාරිසරික්බලපෑම්්හා්අවදානම්්හඳුනා්ග නීම 
 

ව්යාපෘති්ක්රියාකාරකම්්ව්ලදී්අපේක්ෂා්කරන්ධනාත්මක්හා්සෘණාත්මක්බලපෑම්්සහ්ඒව්ාපේ්ව්ැදගත්කම්
පහත්ව්ගුපේ්සාරාංශ්කර්ඇත
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අව්දාමින්්සිටින්පාසේ්සිසුන්්ආරක්ෂිත්පේ 

පකොවිපේ්ආගමික්කටයුතු්ආරක්ෂිත්පේ 

ජල සැපයුම් නළ, මලළාපව්ාහන නළ සහ මළද්රව්ය ටැංකිය ආරක්ෂිත්පේ 

හරිතාගරය,්පන්ව්ාසිකාගාරය්සහ්තාක්ෂණ්පගොඩනැගිේල්ආරක්ෂිත්පේ 

මගීන්්සහ්මාර්ගය්භාවිතා්කරන්පදකයන්පේ්ජීවිත්සුරක්ෂීත්පේ (පුෂ්පදාන මාව්ත) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රපද්ශපේ ජල මාර්ග රටාව්න්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

ස ලකිය යුතු 

ජල දූෂණපේ බලපෑම  පනොව්ැදගත් 

පාංශු ඛ්ාදනපේ බලපෑම සහ ගංගා පතුළ පව්නස්වීම පනොව්ැදගත් 

අක්රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම පනොව්ැදගත් 

පහළ ප්රපද්ශපේ ජල පරිපභොජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් පනොව්ැදගත් 
භූගත ජල ධාරිතාව්යට හා භූගත ජලපේ ගුනාත්මක භාව්යට විය හැකි බලපෑම්  පනොව්ැදගත් 
ජලජ පහෝ පතත්බිම් ව්ලට විය හැකි බලපෑම්  පනොව්ැදගත් 

ශබ්දය හා කම්පන  ඉතා්ව්ැදගත් 

කම්පන නිසා පගොඩනැගිලි ව්ලට විය හැකි බලපෑම ඉතා්ව්ැදගත් 

පුපුරන ද්රව්ය සහ පව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය ඉතා්ව්ැදගත් 

ව්ායු දූෂණය පහේතුපව්න් සිදුව්න බලපෑම් ඉතා්ව්ැදගත් 

ඝන අප ද්රව්ය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිව්න ගැටළු ඉතා්ව්ැදගත් 

විපශේෂිත ව්නජීවී ව්ාසස්ථානව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  පනොව්ැදගත් 

සත්ව් හා ශාක විපශේෂ පකපරහි බලපෑම පනොව්ැදගත් 

ප්රපද්ශපේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පනොව්ැදගත් 

ගංඟා ආශ්රීත නජව් විවිධත්ව්යට සිදුව්න බලපෑම පනොව්ැදගත් 

ඉඩම් හා අනාගත සංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රපේශය අහිමි වීම  පනොව්ැදගත් 
ඉහළ පහෝ මධයම අව්දානම් සහිත ප්රපද්ශව්ල ජීව්ත් ව්න පවුේ ව්ලට ඇතිව්න බලපෑම් ස ලකිය යුතු 
ජීව්පනෝපාය / ව්යාපාර සහ ආදායම්ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් පනොව්ැදගත් 
පහළ ප්රපද්ශපේ පසේව්ා සැපයීම් (ජල, මලාපව්හන, විදුලිය) සඳහා ව්න බලපෑම් ඉතා්ව්ැදගත් 
යටිතල පහසුකම් අහිමි වීම සහ ආරක්ෂාව් සම්බන්ධපයන් ව්න බලපෑම ස ලකිය යුතු 
ඉදකිරීම් අතර තුර ප්රපද්ශව්ාසීන් ව්ැඩ බිමට ඇතුළු වීපමන් සිදු ව්න අව්දානම ඉතා්ව්ැදගත් 
පසේව්ක පන්ව්ාසික කඳවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අව්ශ්යතාව්යන් ඉතා්ව්ැදගත් 
ව්ැඩබිපම් පසේව්කයන් හා ප්රපද්ශව්ාසීන් අතර ඇතිවියහැකි පනොසන්සුන් තත්ව්යන් ඉතා්ව්ැදගත් 
ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පසේව්කයන්පේ ආරක්ෂාව් ඉතා්ව්ැදගත් 
පපොදු ජල සැපයුම් මාර්ග පකපරහි බලපෑම් ඉතා්ව්ැදගත් 
ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් ඉතා්ව්ැදගත් 
ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන ක්පෂේත්ර පකපරහි බලපෑම් පනොව්ැදගත් 
ව්ැඩ බිම තුළට පුද්ගලයින් ඇතුළු වීපම් පහෝ ඒ හරහා ගමන් කිරීපම් අව්ශ්යතාව්ය ඉතා්ව්ැදගත් 
පපසෞඛ්ය ආරක්ෂාව් පිළිබඳ මුඛ්තා ගැටළු ඉතා්ව්ැදගත් 

ජල්විදයාත්මක  

 

ධණාත්මක 

 

බලපෑම්්

ස්වභාවය පාරිසරික 
 

ජජව/්පරිසර්

විදයාත්මක 

 

සෘණාත්ම

ක  

සාමාජීය්හා්

ආර්ථික  
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7.1 හිතකර බලපෑම්්  

 පමම ව්යාපෘතිපේ පරමාර්ථය ව්න්පන් මහනුව්ර පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලපේ බෑවුම් තව්දුරටත් 

අසාර්ථක වීම සහ නායයෑම් අව්දානම සැලකිය යුතු මට්ටමකට ව්ැළැක්වීමයි. එපසේම දැනට 

අව්දානමට ලක්ව් ඇති පාසේ පරිශ්රපේ පගොඩනැගිලි ආරක්ෂිත ව්න අතර පාසපේ අස්ථායී 

ප්රපද්ශ අනාගත බෑවුම් අසමත්වීම් ව්ලින් ආරක්ෂා ව්නු ඇත. පයෝජිත බෑවුම ස්ථාව්ර කිරීම මගින් 

පාසේ ජනගහනපේ සහ එහි පද්පළව්ල ආරක්ෂාව් සැලකිය යුතු පලස ව්ැඩි කරයි. 

 බෑවුම් සහිත ප්රපද්ශ හරහා දපව්න ජල සැපයුම් මාර්ග (ස්ථානය 1) අනාගත බෑවුම් 
අසාර්ථකත්ව්යන් පහේතුපව්න් සැපයුම අත්හිටුවීපමන් ආරක්ෂා ව්නු ඇත. 3 ව්න ස්ථානපේ 
පසුබෑපම් ප්රපද්ශපේ මලළාපව්ාහන නළ සහ මළද්රව්ය ටැංකිය අනාගත කඩාව්ැටීපමන් ආරක්ෂා 
ව්නු ඇත. 

 හරිතාගාරය පාසේ කටයුතු සඳහා සිසුන්ට ලබා ගත හැකි අතර අව්දානම අව්ම කිරීපමන් පසු 
ව්ැසි කාලපේදී පන්ව්ාසිකාගාර හා තාක්ෂණික පගොඩනැගිේල ආරක්ෂිත පේ. 

 ශ්රී පව්ේලවිනගරම් පකෝවිේපේ ආගමික කටයුතු අව්දානම අව්ම කිරීපමන් පසු ආරක්ෂිත පේ. 

  පුෂ්පදාන මාව්ත පදකයින්ට සහ මගීන්ට ආරක්ෂිත පේ. 
 

7.1 අහිතකර බලපෑම්් 

බෑවුම්අසථ්ාව්ර්වීපමන්්බාධා්වී්ඇති්ප්රපද්ශයකට්ආපදා්අව්ම්කිරිපම් ක්රියාමාර්ග්පබොපහෝ්විට්පයොමු්

වී්ඇත. එබැවින්, ඍණාත්මක්බලපෑම්්පබපහවින්්එම්ස්ථානයට්පමණක්්සීමා්වී්ඇති්අතර, ඉදකිරීම්්

සිදු්ව්න්කාල්සීමාව්ට්පමණක්්ව්ලංගු්පේ.  

 

7.2.1 ජල විදයාත්මක බලපෑම් 
 

7.2.1.1 පාසේ්පරිශ්රය්තුළ්ජල්මාර්ග්රටාවන්ට්සිදුවිය්හ කි්බලපෑම් 
 

භූමිය්නැව්ත්සකස්්කිරීම, සුන්බුන්්ඉව්ත්්කිරීම්සහ්පිටාර්ජලය්හරව්ා්යැවීම්පහේතුපව්න්්ඉදකිරීම්්
කාලය්තුළ් ප්රපද්ශපේ් පව්ත්නා් මතුපිට්හා් උප් මතුපිට් ජලාපව්හන් රටාව්් යම්්තරමකට්පව්ස්් වීම්
අපේක්ෂා්පකපර්.්පමම්අව්දානම්්අව්ම්කිරීපම්්පාසේ්පරිශ්රය්තුළ ස්ථායිකරණ්කටයුතු්පබොපහෝ්දුරට්

ජලාපව්හනය්ව්ැඩිදයුණු්කිරීම්පකපරහි්අව්ධානය්පයොමු්කරනු්ඇත. පනත්ති කානු්සහ උප්පෘෂ්ඨීය්
කානු්ව්ැඩි්වීම්වීමත්්සමග්ව්ැසි්කාලව්ලදී්පහළ්ප්රපද්ශපේ්ගලායන්ජලපේ්ධාරිතාව්ය්හා්ගමන්්කිරීපම්්
පේගය්ව්ැඩි්ව්නු්ඇතැයි්අපේක්ෂා්පකපර්.  

 

7.2.1.2 ජල්දූෂණය්මගින්්මතුපිට්ජල්මාර්ග්වලට්ඇතිවිය්හ කි්බලපෑම් 
 

භූමියට ආසන්නව් ජල ධාරාව්න් පනොමැති බැවින් ජල දූෂණයට ඇති බලපෑම ව්ැදගත් පනොපේ. 

 

7.2.1.3 පාංශු්ඛාදනසේ්බලපෑම්සහ්ගංගා්පතුල්සවනස්වීම 
 

පාසල අසල ගංගා පනොමැත, එබැවින් පාංශු ඛ්ාදනයට ඇති බලපෑම, ඇළ පදොළ සහ් ගංගා් පතුල්
පව්නස්වීම සැලකිය යුතු පනොපේ. 
  

7.2.1.4 ඉදිකිරීම්්කාලසීමාසේදී්අක්රමවත් (එළිමහන්්සථ්ාන) ව සිකිලි්භාවිතය්නිසා්ජලය්මගින්්සිදුවිය්

හ කි්සරෝග්ප තිරීම 
 

ව්ැඩබිම පාසලක් තුළ විව්ෘත ප්රපද්ශයක පිහිටා ඇති පහයින් ව් ඉදකිරීම් කාලසීමාපේදී අක්රමව්ත් 

(එළිමහන් ස්ථාන) ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලය මගින් සිදුවිය හැකි පරෝග පැතිරීමපම් හැකියාව් අඩුය. 

 

7.2.1.5 පහල්ගංගා්ප්රසේශසේ්ජලය්පරිහණය්කරන්නන්්හට්ඇතිවියහ කි්බලපෑම් 
 

භූමියට ආසන්නව් ජල ධාරාව්න් පනොමැති බැවින් බලපෑම ව්ැදගත් පනොපේ. 

 

7.2.1.6 භූගත්ජල්ධාරිතාවයට්හා්භූගත්ජලසේ්ගුනාත්මක්භාවයට්ඇති්විය්හ කි්බලපෑම් 
බෑවුම් ප්රපද්ශපේ සිදු කරනු ලබන ආපදා අව්ම කිරීපම්්ක්රියාකාරකම් පහේතුපව්න් භූගත ජල මට්ටමට 
බලපෑමක් ඇති පනොපේ. 
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7.2.1.7 ජලය සහෝ සතත්බිම් වලට ඇති බලපෑම් (ඇළ සදොළ, ගංගා සහ අසනකුත් ජල කඳන් සවනස් 

කිරීම සහෝ දූෂණය වීම සම්බන්ධ ග ටළු, සාමානයසයන් සවබ් අඩවිසයන් පහළට). නායයෑම් 

භූමිය ඉදිකිරීම / ප්රතිකර්ම කිරීසම්දී දිගු කාලීන බලපෑම් සහ විභව බලපෑම් සහ අවදානම් 
 

භූමියට ආසන්නව් දය පහරව්ේ පහෝ පතත්බිම් පනොමැති බැවින් බලපෑමක් ඇති පනොපේ. 
 

7.2.3 ශබ්දය හා කම්පන මගින් ඇති විය හ කි බලපෑම් 
 

 

ඉදකිරීම් උපකරණව්ලින් ශබ්ද හා කම්පන උපත්පාදනය වීම අපේක්ෂා පකපර්. ව්යාපෘති්ප්රපද්ශයට්
ආසන්නව්්තාක්ෂණ්විදයාගාරය්සහ්උසස්්පපළ්පන්ති්කාමර්පිහිටා්ඇති්නිසා්පමමගින්්ඇති්විය්හැකි්
බලපෑම් ව්ැදගත් ය.්ඉදකිරීම්්අව්ධිපේදී්යන්පත්රෝපකරණ්සහ්ව්ාහන්ධාව්නය්කිරීපමන්්ජනනය්ව්න්
දව්ා්කාලපේ්ශබ්දය්විදයාලපේ්පන්තිව්ල්සහ්අපනකුත් ක්රියාකාරකම්්ව්ලට්බාධා්ඇති්කරයි. එබැවින් 

පමම ස්ථානපේ ශබ්දපේ බලපෑම ඉතා ව්ැදගත් පලස සැලපක්. 
 

බර යන්පත්රෝපකරණ ක්රියාත්මක වුව්පහොත් ඉදකිරීම්්කටයුතු්ව්ලදී්උත්පාදනය්ව්න්කම්පනය්පාසේ 

පගොඩනැගිලිව්ලට සහ ඉහල පිහිටි කදුරට පසේව්ය ගුව්න් විදුලි විකාශන මධයස්ථානයට සහ ශ්රී 

පව්ේලවිනගරම් පකෝවිේට ද බලපෑම් කළ හැකිය. එනිසා ඉරිතැලීම් හා බිත්ති කඩා ව්ැටීම ව්ැනි 

වියුහාත්මක විරූපණයන් සිදුවිය හැකිය. එබැවින් පමම ස්ථානපේ කම්පන බලපෑම් සැලකිය යුතුය. 

පුෂ්පදාන පාපර් පදකයින්ට සහ මගීන්ට ද ශබ්දය හා කම්පනපයන් බලපෑමක් ඇති කරයි. 

 

7.2.3.1 කම්පන්උපකරණ්භාවිතය්සහේතුසවන්්අවට්සගොඩන ගිලි්වලට්සිදුවිය්හ කි්බලපෑම 
 

පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති පරිද පගොඩනැගිලි කිහිපයක් අපදා අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ පිහිටා ඇත. 

i. කැපූ බෑවුම් ප්රපද්ශයට යාබදව් පිහිටා ඇති පදමහේ පගොඩනැගිේල (ස්ථානය 1) 

ii. පතමහේ පගොඩනැගිේලක් (පන්ව්ාසිකාගාර ස්ථානය 2) 

iii. බුදු මැදුර සහ හරිතාගාරය  

iv. මහින්පදෝදය තාක්ෂණික විදයාගාරය 

v. කාර්ය මණ්ඩල ව්ැසිකිළි 

vi. පකෝවිල 

පම්ව්ා පිහිටා ඇත්පත් අස්ථායී බෑවුම් ව්ලට සමීපව්ය. පව්නත් පාසේ පගොඩනැගිලි ද විවිධ උස් මට්ටම් 

ව්ලින් පාසේ පරිශ්රපේ පිහිටා ඇත. ඉදකිරීම් අතරතුර බර යන්ත්පරෝපකරණ භාවිතා කරනු ඇති අතර 

කම්පනය මඟින් පමම පගොඩනැගිලිව්ල ඉරිතැලීම් ඇති විය හැකි අතර එහි බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 

කම්පනය පාසපේ බෑවුමට ආසන්නව් පිහිටි පගොඩනැගිලිව්ල ස්ථායිතාව්යට බලපායි. 

 

7.2.4 පුපුරන ද්රවය සහ සවනත් අනතුරුදායක ද්රවය භාවිතය 
 

හානියට පත් ප්රපද්ශයට පාෂාණමය ගේ පනොමැති බැවින් පුපුරණ ද්රව්ය භාවිතා පහෝ පාෂාණ පිපිරීම 

අපේක්ෂා පනොකරයි. 

 

7.2.5 වායු දූෂණය සහේතුසවන් සිදුවන බලපෑම් 
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදකිරීම්ක්රියාකාරකම් ව්නුපේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසේ එන්ජින් ක්රියා කරවීම, 

කැනීම්, ගිනි තැබීම් පේ. වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යන් යටපත් ධාව්නය ව්න ව්ාහන එව්ැනි දූෂණය ව්ැඩි 

කළ හැකිය. නුසුදුසු පලස හැසිරවීම සහ ඉදකිරීම් සඳහා පයොදා ගන්නා ද්රව්ය මාරු කිරීපම් දී දූවිලි ජනනය 

කළ හැකිය. නිසි පලස ආව්රණය පනොකර තීබීම හා ද්රව්ය අනිසි පලස ගබඩා කිරීපමන් දූවිලි ජනනය 

විය හැකිය. ඉදකිරීම් අතරතුර ව්ායු තත්ව්යන් යටපත් පස් කැපීපම් සහ පිරවීපම් පමපහයුම්, 

පකොන්ක්රීට්, සිපමන්ති, ලී, ගේ සහ සිලිකා ව්ලින් ඉහළ දූවිලි ජනනයක් සිදුපේ.  

සිසුන් සහිත පංති කාමර 1 ව්න ස්ථානයට ආසන්නව් ඇති පහයින්, ව්ායු දූෂණ බලපෑම් සහ දූවිලි අංශු 

ගැන සැලකිය යුතු ය. පාසේ කාලය තුළ අධික ව්ායු දූෂක ක්රියාකාරකම් සිදු කරන්පන් නම් එහි බලපෑම 

පාසේ දරුව්න්ට ඉතා අහිතකර පේ. සංපේදී අංග ව්න මගීන්, පදකයින් ආසන්නපේ ඇති බැවින් දූවිලි 

හා ව්ායු දූෂණය බලපෑම් 2 ව්න ස්ථානපේ ඉදකිරීම් ව්ලදීද ඉතා ව්ැදගත් පේ 

 

 

 

7.2.6 ඝන අප ද්රවය බ හ ර කිරීසම්දී ඇතිවන ග ටළු 
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ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී අපද්රව්ය, ආහාර අපද්රව්ය, ඉදකිරීම් අපද්රව්ය ව්ැනි අපද්රව්ය දුර්ව්ල කළමනාකරණය 

පාසේ දරුව්න්ට අපහසුතාව්යන් ඇති කිරීමට පහේතු විය හැකි අතර, පමම කුණු නිසා කාණු අව්හිර කළ 

හැකි අතර ජලපයන් පබෝ ව්න පරෝගකාරක බීජ සඳහා පබෝව්න ස්ථාන බව්ට පත් විය හැකිය. ඉදකිරීම් 

කාලය තුළ අපද්රව්ය නිසි පලස බැහැර කිරීපම් යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක පනොව්න්පන් නම් අපද්රව්ය 

මගින් පස දූෂණය විය හැකි අතර විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. පමම භූමිපේ අපද්රව්ය නිසි 

පලස කළමනාකරණය පනො කිරීපමන් පාරිසරික බලපෑම් ඉතා ව්ැදගත් ව්නු ඇත.  
 

ඉදකිරීම්් කටයුතු් සිදුව්න් අව්ධිපේ් දී් පදආකාරයකින්් ඝන් අපද්රව්ය් උත්පාදනය් පකපර්. ඉදකිරීම්්
කටයුතුව්ලදී්උත්පාදනය්ව්න්අපද්රව්ය්හා්ශ්රම්බලකාය්විසින්්තාව්කාලික්නව්ාතැන්්ආශ්රීතව්්ගෘහස්ථ්
ජනනය්කරනු්ලබන්අපද්රව්ය්පේ.්පම්්අතරින්්උපද්රව්කාරී්අපද්රව්ය්බැහැර්කිරීම්මගින්්ජලය්හා්පස්
දූෂණය්විය්හැකි්අතර, ඉදකිරීම්්කාලය්තුළ්නිසි්බැහැර්කිරීපම්්යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක්පනොව්න්පන්්

නම්්විවිධ්පාරිසරික්බලපෑම්්ඇති්කළ්හැකිය. සමව නි්බලපෑම්්ස ලකිය්යුතුය.  

  

7.2.7 ජීව විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම 

 

7.2.7.1 විසශේෂීත්වනජීවී්වාසස්ථාන්වලට්සිදුවිය්හ කි්බලපෑම්  
 

ව්යාපෘති් බලපෑම්් සහිත් ප්රපද්ශය් ඉතා නාගරීකරණය වූ පරිසරයක පිහිටා ඇති අතර ස්ව්ාභාවික 

ව්ෘක්ෂලතාදය සහ පරිසර පද්ධති විශාල ව්ශපයන් පබදා හැර පනොමැත. රක්ෂිත්ව්නාන්තර/්ව්නජීවී්

සංරක්ෂිත්ප්රපද්ශ්නජව්්විවිධත්ව්ය්පහෝ්සංපේදී්පරිසර්පද්ධති, ව්ාසස්ථාන්ඇතුළත්්ප්රපද්ශ්පනොමැත.  

 

7.2.7.2 සත්ව්හා්ශාක්විසශේෂ්සකසරහි්බලපෑම 
 

පාසපේ ඇති ගස් ව්ලින් බහුතරයක් ආපේණික, තර්ජනයට්ලක්ව්න්සහ් IUCN හි්රතු්ලැයිස්තුපේ්

හඳුනාගත්්ශාක්පනොපනොමැත. ව්යාපෘතික්රි්යාත්මක්කිරීපම්දී්ගස්්කැපීම්/්උදුරා්දැමීපම්්අව්ශය්ව්නු්
ඇති්අතර්ඇතැම්්ගස්්කැපීම්(පාලන)්පනත්යටපත්්නියාමනය්කළ්හැකිය. එබැවින්්ඒව්ා්ඉව්ත්්කිරීමට්
අදාළ්බලධාරීන්පේ්අනුමැතිය්අව්ශය්විය්හැකිය  

 

7.2.7.3 වයාපෘතිය් ආශ්රීත් ප්රසේශසේ් කෘෂිකර්මාන්තයට් ඇතිවිය් හ කි් බලපෑම්් පිළියම්/වයාපෘති්

භූමිසයන්්ඉවත්්කිරීම 

ව්යාපෘතිය ආශ්රීත ප්රපද්ශපේ කෘෂිකාර්මික පිළිපව්ත් පනොමැත. එබැවින් කිසිදු බලපෑමක් නැත. 

 

7.2.8 සාමාජීය - ආර්ථික බලපෑම් 
 

7.2.8.1 ඉඩම්්සහ්ඉදිරි්සංවර්ධන්කටයුතු්වලට්ඇති්ප්රසේශ්මාර්ග්අවහිර්වීම 
 

ඉදකිරීම් අදයපර්දී පුෂ්පදාන මාව්තට සහ තිලක් රත්නායක මාව්තට තාව්කාලික බාධාව්ක් ව්නු ඇත. 

පුෂ්පදාන මාව්ත සහ තිලක් රත්නායක මාව්ත පාසල, පකෝවිේ, කදුරට ගුව්න් විදුලි විකාශන 

මධයස්ථානය සහ තව්ත් පබොපහෝ නිව්ාස හා නිව්ාස සඳහා ප්රපේශ මාර්ග පේ. ප්රපේශ බලපෑම නැතිවීම 

ඉදකිරීම් අදයර සඳහා පමණක් බලපායි. ආපදා අව්ම කිරීපම් කටයුතු සංපක්න්ද්රණය ව්න්පන් පාසේ 

පරිශ්රය තුළ පමණි. අනාගත සංව්ර්ධන කටයුතු පහෝ ව්ටිනා භාවිතයන් අහිමිවීම සම්බන්ධපයන් පාසේ 

කළමනාකාරිත්ව්යට කිසිදු බලපෑමක් සිදු පනොව්නු ඇත. ඊට පටහැනිව්, ආපදා අව්ම කිරීම මඟින් භූමිපේ 

ස්ථායිතාව් ව්ැඩි ව්න අතර අනාගත්අසථ්ාව්ර්වීම්්ව්ලින්්භූමිය්ආරක්ෂා්පේ. 

 

7.2.8.2 ජීවසනෝපාය්/්වයාපාර්සහ්ආදායම්්උපයනක්රියාකාරකම්්සකසරහි්බලපෑම් 
 

ව්යාපෘතිය ආශ්රීත ප්රපද්ශය පාසේ පරිශ්රයක ඇති නිසා ජීව්පනෝපාය / ව්යාපාර සහ ආදායම් උපයන 

ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑමක්්නැත. 

 

7.2.8.3 පහළ්බෑවුම්්ප්රසේශසේ්සසේවා්ස පයීම්්(ජල්ස පයුම, මලාපවහන, විදුලිය)්සඳහා්වන්බලපෑම් 
 

ඉහළ්බෑවුම්්ප්රපද්ශපේ්පානීය්ජල්සැපයුම්්නල්පව්තින්බැවින්්ව්යාපෘතිය්පහේතුපව්න්්පමම්නල්මාර්ග්
ව්ලට්බලපෑමක්්සිදු්විය්හැකිය. 
 

7.2.8.4 යටිතල්පහසුකම්්අහිමි්වීම්සහ්ආරක්ෂාව්සම්බන්ධසයන්්වන්බලපෑම 
 



 

14 

 

ඉදකිරීම් අදයපර්දී පුෂ්පදාන මාව්තින් පාසේ ලමුන්පේ පිවිසුමට බාධාව්ක් ඇති්කරයි.්පමය පාසේ 

ලමුන්ට පදකයින්ට්සහ්මගීන්ට්යම්්අපහසුතාව්යක්්ව්නු්ඇත.්සම්පූර්ණ්/්අර්ධ්මාර්ග්ව්සා්දැමීමට්
සිදුවීම්පහේතුපව්න්්ඇති්ව්න්මාර්ග්තදබදය්සතිපේ්දනව්ල, පාසේ්පේලාව්න්හි්(උපද්, දව්ා්කාලය්සහ්
සව්ස)්සාමානය්ව්ාහන්ගමනාගමනයට්බාධා්ඇති්කරනු්ලබයි.්එමනිසා්යටිතල පහසුකම් අහිමි වීම 

සහ ආරක්ෂාව් සම්බන්ධපයන් ව්න බලපෑම ඉදකිරීම් කාල සීමාව්ට පමණක් සීමා පේ.  
 

7.2.8.5 ඉදිකිරීම්්අතර් තුර්පාසේ්ළමුන්් ව ඩ්බිමට්ඇතුළු් වීම්සහේතුසවන්් සිදුවිය්හ කි්අවදානම්්

තත්වයන් 
 

විදීම්, පබෝර්දැමීම්සහ්කැණීම්්යන්ත්රක්රි්යා්කරවීම්ව්ැනි්අධික්අව්දානමක්්සහිත ක්රියාකාරකම්්සඳහා්

ව්න් යන්පත්රෝපකරණ් පමම් ව්ැඩබිපමහික්රි් යාපේ් නිරතව්නු් ඇත. පමම් ව්ටපිටාව්් තුළ් පුහුණු් ශ්රම්
බලකායක්්පමණක්්සුරක්ෂිතව්්කටයුතු්කරනු්ඇත. අනව්සර්පුද්ගලයින්්පමම්ව්ැඩබිමට්පිවිපසන්පන්්

නම්, බර්යන්පත්රෝපකරණ්මගින්්සිදුවිය්හැකි්හදසි්අනතුරුව්ලට්ලක්වීපම්්අව්දානම්තිබිය්හැකිය. 

එපසේම් පාසපේ් ළමුන්් පමම් යන්පත්රෝපකරණ් පව්ත් ආකර්ෂණය් ව්නු් ඇති් අතර් ව්යාපෘති් කාර්ය්
මණ්ඩලපේ්නිසි්අව්පබෝධයකින්්පතොරව්්ළමුන්්ඉදකිරීම්්භූමියට්ඇතුළු්වීමට්පව්ා්ඉඩ්තිපබ්.්පාසේ්
ළමයින්්පනොදැනුව්ත්ව්ම්ඇතුළුවීම්සහ්යන්ත්ර්සූත්ර්පනොසැලකිලිමත්්පලස ක්රියාත්මක්කිරීම්පහේතුපව්න්්
පාසේ්දරුව්න්ට්මාරාන්තික්තුව්ාල්හා්අනතුරු්සිදුවිය්හැකිය. එම්නිසා්පාසසේ්ළමුන්්සඳහා්ඇති්

අවදානම්ස ලකිය්යුතු්ය. 

 

7.2.8.6 සසේවක්සන්වාසික්කදවුරු්සහ්අසනකුත්්ස්ථානීය්අවශ්්යතාවයන් 
 

ඉදකිරීම් කටුයතු පව්නුපව්න් පැමිපණන කම්කරුව්න්පේ තාව්කාලික පන්ව්ාසික ස්ථාන පබොපහෝවිට 

ව්යාපෘති භූමියට ඉතා ආසන්නපේ ඉද කරනු ඇත. එපසේ පනොවුනපහොත් ඇතැම්විට පකොන්ත්රාත්කරු 

ආසන්නපේ ඇති නිව්සක් පහෝ කුලී පදනමින් සපසා ගනු ඇත. විධිමත් පන්ව්ාසික ස්ථාන 

කළමනාකරණ ක්රමපේද අනුගමනය පනොකලපහොත් කම්කරු ගැටළු, පපොදු පහසුනම් හුව්මාරු කර 

ගැනීපම්දී පනොසන්සුන් තත්ත්ව්යන්, ඔවුන් අතර ඇතැම් සමාජ ගැටළු හා අපද්රව්ය කළමනාකරණය 

පිළිබඳ ගැටළු ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහළය. තාව්කාලික පන්ව්ාසික ස්ථාන ව්යාපෘති භූමියට ඉතා 
ආසන්නපේ ඉදකරනු ලැබුව්පහොත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයා ගැනිම, භාවිතපේ දී පාරසරික හා 

සාමාජීය ගැටළු ඇතිවීපම් හැකියාව්ක් පව්තී. එම නිසා පම් සම්බන්ධපයන් ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු 

ය. 

 

7.2.8.7 ව ඩබිසම්් සසේවකයන්් හා් පාසේ් ළමුන්,් කාර්ය් මණ්ඩලය් සහ් අසනකුත්් මිනිසුන්් අතර්

ඇතිවියහ කි්සනොසන්සුන්්තත්වයන් 
 

නායයාම් ආපදාව් අව්ම කිරීපම් ස්ථානය බාලිකා පාසලකි. පමම්සථ්ානපේ්ඉදකිරීම්්සිදු්කරනු්ලබන්
කම්කරුව්න්්විවිධ්සමාජ්පසුබිම්හා්දරිද්රතාව්යන්ට්යටත්ව්්විවිධ්ප්රපද්ශ්ව්ල්සිට්පැමිපණන්පිරිස්්ව්නු්
අත.්සාමානයපයන්්ඔවුන්්සිටින්පන්්දුර්ව්ල්අධයාපනික්හා්සමාජ්පසුබිමක්ය.්එබැවින්්පාසල,්අව්ට්
පදංචිකරුව්න්්හා්පන්ව්ාසිකයන්්අතර්ඇති්අනව්පභෝධය්පහේතුපව්න්්පහත්දැක්පව්න්පරිද්විවිධ්ගැටළු්
ඇතිවීපම්්හැකියාව්ක්්පව්තී 
 

 පාසැපේ විධිමත් ක්රියාකාරීත්ව්ය සඳහා බාධාව්න් වීම 

 පාසේ භූමියට අනව්සර පිවිසුම  

 දරුව්න්ට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම 

 දරුව්න් හා පදමේපියන් සමග ගැටුම් ඇති වීම 

 සිපත් එකග බව්කින් යුතුව් දරුව්න්ට අධයාපනපේ පයදීමට පනොහැකි වීම 

 දූෂිත ගනුපදනු සඳහා දරුව්න් හා පදමේපියන් පපළඹවීම 

 අවිධිමත් පලස ළමා ශ්රමය ලබා ගැනීම  

 පපොදු පහසුම් භාවිතා කිරීපම් ප්රපද්ශව්ාසීන් සමග ගැටුම් ඇතිකර ගැනීම 

 පාසේ ලමුන්ට ලිංගික අපපයෝජන සිදු වීම 
 

එපසේම් ඉදකිරීම්්භූමි් පාසේ්පන්ව්ාසිකාගාරයට් ඉතා්ආසන්නව්්පව්තින්නිසා් විවිධ්ගැටලු්ඇතිවිය්

හැකිය. එව්ැනි්ගැටලුව්ලට්සම්බන්ධ්ව්න්කම්කරුව්න්් දුර්ලභ්වුව්ද්සමහර්අව්ස්ථාව්න්්පනොසලකා්
හැරිය්පනොහැකිය.්එමනිසා, පමම්ව්යපෘති්ස්ථානපේ්සමාජ්සහ්ප්රජා්ගැටළු්අතිශයින්්ව දගත්්වනු්ඇත. 
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7.2.8 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී සසේවකයන්සේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුව්න් ඉදකිරීම්්කටයුතු්සිදුව්න්බෑවුපම්්ඇද ව්ැටීපම් අව්දානමට ලක්විය විය හැකිය. බෑවුපමන් 

ඇද ව්ැටීමකට ලක් වුව්පහොත් මාරාන්තික තුව්ාල සිදුවිය හැක. ව්ැසි සමපසේදී බෑවුම් අස්ථාව්ර වීමත් සමඟ 

පමම අව්ධානම ව්ැඩිපේ. පමම අව්දානම් පබපහවින් ව්ැදගත්ය. ඉදකිරීම බර යන්පත්රෝපකරණ සීමිත 

ව්ැඩ අව්කාශයක දී භාවිතා පකපරනු ඇත. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් යන්ත්පරෝපකරණ ව්ලින් අනතුරු ව්ලින් 

ඇතිවිය හැකි අව්දානම පමම ස්ථානපේදී අතිශයින් ව්ැදගත් පේ. පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදකිරීම් 

කටයුතු සඳහා අඩු ව්යස් කම්කරුව්න් (ළමයින්) ව්ැඩ කිරීම සඳහා පයදවිය හැකි අතර එමගින් බරපතල 

අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවිය හැක. 

 

8. ස ලකිය්යුතු්පාරිසරික්හා්සමාජ්බලපෑම් 

ජාතික්පගොඩනැගිලි්පර්පේෂණ්සංවිධානපේ්(NBRO )්හි්විපශේෂ්අව්ධානයක්්අව්ශය්ව්න්පාරිසරික, 

සමාජීය්බලපෑම්්පහෝ්අව්දානම්්තත්ව්යන්.් 
 

8.1 පාසේ ළමුන් ශබ්ද දූෂණයට සහ දූවිලි වලට නිරාවරණ වීම  
 

ඉදකිරීම්්උපකරණව්ලින්්ශබ්ද්හා්කම්පන්උපත්පාදනය්පේ.් ව්යාපෘති් ප්රපද්ශයට්ආසන්නව්්පන්ති්
කාමර්පිහිටා්ඇති්නිසා්ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී යන්පත්රෝපකරණ සහ ව්ාහන ධාව්නය කිරීපමන් ජනනය 

ව්න දව්ා කාලපේ ශබ්දය සහ්දූවිලි්අංශු්විදයාලපේ්පන්තිව්ල්සහ්අපනකුත් ක්රියාකාරකම්්ව්ලට්බාධා්
ඇති්කරයි. එබැවින් පමම ස්ථානපේ ශබ්දපේ්සහ්දූවිලි්අංශු බලපෑම ඉතා ව්ැදගත් පලස සැලපක්. 

 

8.2 ඉදිකිරීම්්කටයුතු්නිසා්ජල්ස පයුම්්මාර්ග,්අපජල්මාර්ග්සහ්මළාපවහන්නළ්මාර්ග්අවහිර්වීම්

සහේතුසවන්්ඇති්බලපෑම 
  

ඉහළ් බෑවුම්් ප්රපද්ශපේ් ජල් ටැංකි් පදකක්්සහ් පානීය් ජල් සැපයුම්්නල් පව්තින්බැවින්් ව්යාපෘතිය්
පහේතුපව්න්්පමම්නල්මාර්ග්ව්ලට්බලපෑමක්්සිදු්විය්හැකිය්(්ස්ථානය්1් ).්අව්දානම්අව්ම්කිරීපම්්
කටයුතු්සඳහා්භාවිතා්කරනු්ලබන්පෘෂ්ඨීය්ජලව්හන්ක්රමය්හා්උප්පෘෂ්ඨීය්ජලාපව්හන්ක්රමපේදයන්්
සහ්කානු්අදය්සැකසීම්සඳහා්භාවිතා්කරනු්ලබන්යන්ත්රසූත්ර්අදය්පහේතුපව්න්්ව්යාපෘති්භූමිය්හරහා්
දපව්න්ජල්සැපයම්්නල්ව්ලට්හාණි්සිදුවිය්හැකිය. පමමඟින්්පාසපේ්පානීය්ජල්සැපයුමට්බාධා්ඇති්
ව්න්අතර්ජල්සුරක්ෂිත්තාව්යට්දගු්කාලීන්බලපෑම්්ඇති්පේ. පන්ව්ාසිකාගාරපේ අපජලය පරිව්හනය 
කරන නල මාර්ග ව්ලටද බලපෑමක් ඇති විය හැකිය (ස්ථානය්2්).්තව්ද මළාපව්හන ටැංකියට සහ නළ 
ව්ලට තුන්ව්න ස්ථානපේ ඉදකිරීම් සිදු කිරීපම්දී බලපෑම් ඇති විය හැක. පමනිසා සැපයුම්්පහසුකම්්ව්ලට්
සිදුව්න්හාණිය්පහේතුපව්න්්ඇති්ව්න්බලපෑම්්ඉතා්ව දගත්්සේ.  
 

8.3 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම් (විසශේෂසයන් මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග තාවකාලික 

අවහිර වීම, රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

මගීන්්සහ්පදකයින්්ප්රව්ාහන්කටයුතු්සඳහා්පුෂ්පදාන්මාව්ත්සහ්තිලක්්රත්නායක්මාර්ගය්විශාල්
ව්ශපයන්්භාවිතා්කරන්බැවින්්ගමනාගමනය්පකපරහි්ඇති්ව්න්බලපෑම්සැලකිය්යුතු්බාධාව්ක්්විය්

හැකිය. එබැවින්, පාසැේ් ආරම්භක් හා් අව්සන්් පේලාව්න්හිදී් යන්පත්රෝපකරණ් හා් ද්රව්ය් ප්රව්ාහනය්
ව්ාහන, මගීන්්සහ්මගීන්ට්බාධා්කරනු්ඇත.්සම්පූර්ණ්/්අර්ධ්මාර්ග්ව්සා්දැමීම්පහේතුපව්න්්ඇති්ව්න්

තදබදය්සතිපේ්දන, පාසේ්පේලාව්න්්(උපද්, දව්ා්කාලය්සහ්සව්ස)්ඇතිවිය්හැකිය. පමය්පදකයින්ට්

සහ්මගීන්ට්කරදරයක්්ව්නු්ඇත. තව්ද, 1් සහ්2් ස්ථාන්පව්ත් ද්රව්ය්හා්යන්පත්රෝපකරණ්ප්රව්ාහනය්
කිරීපමන්්බලපෑමට්ලක්්වූ් පැත්පත්්පහළ්බෑවුපම්්පාසේ්පිවිසුමට්ප්ර්තිවිරුද්ධ්පැත්පත්්පුෂ්පදාන්
මාව්පත්්පිහිටි්ව්ාහන්නැව්ැත්වීපම්්ස්ථානපේ්කටයුතු්ව්ලට්ද්බලපායි. 
  

8.4 නාය ස්ථානයට යාබදව සහෝ ආසන්නසේ ඇති ඉහල අවදානමක් සහිත සහෝ මධයය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත්වන ගෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ගංගා ප්රසේශ) 
 

පමම් ඉදකිරීම්් කටයුතු් මගින්් මහජන් ආරක්ෂාව්, ශබ්දය් සහ් කම්පන් බලපෑම්් සහ් පාසපේ්

පගොඩනැගිලිව්ල්ඉරිතැලීම්්පකපරහි්ඉහළ්අව්දානමක්්ඇති්කරයි. පාසේ්පරිශ්රපේ්ඉහළ්බෑවුම්්පහෝ්
පහළ් බෑවුම්් ව්ශපයන්්නිව්ාස් පිහිටා් පනොමැත.් නමුත්් ව්ාණිජ් පගොඩනැගිලි් සහ් අපනකුත්් ව්ැදගත්්

පගොඩනැගිලි්(කදුරට්පසේව්ය, පකෝවිේ, විදුහේපති්නිල්නිව්ාස, මහනුව්ර්පජයෂ්ඨ්පපොලිස්්පරීක්ෂක්



 

16 

 

කාර්යාලය)් පාසලට් යාබදව්් පිහිටා් ඇත.් ඉදකිරීම්් අව්ධිපේදී් ඒව්ාපේ් පදංචිකරුව්න්ට් ශබ්දය් හා්
කම්පනය්බලපානු්ඇත.්කම්පනය්පගොඩනැගිලි්ව්ලටද්බලපායි. 
 

8.5 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රසේශය්ආශ්රීතව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අසනකුත් 

ස්ථාන  
 

ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රසේශය්ආශ්රීතව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අසනකුත් ස්ථාන  

්සඳහා්පයොදා්පනොගන්නා්බැවින්්සැලකිය්යුතු්බලපෑමක්්නැත 
 

8.6 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රසේශයට යාබදව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අසනකුත් 

ස්ථාන 
 

ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපද්ශයට්යාබදව්්ව්යාපාරික්හා්පව්නත්්ව්ාණිජ්කටයුතු්සඳහා්භාවිතා්කරන්
ප්රපද්ශ් තිපබ්.් එබැවින්් යම්් බලපෑමක්් ඇති් කරයි.් නමුත්් විපශේෂිත් කෘෂිකාර්මික් පිළිපව්ත්් අව්ට්
ප්රපද්ශපේ්පනොමැත. 
 

8.7 ව ඩ බිම තුලට පිටස්තර පුේගලයින් ඇතුළු වීසම් සහෝ එම ප්රසේශය හරහා ගමන් කිරීසම් 

අවශ්යතාවය 

ඉදකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුල බර යන්පත්රෝපකරණ සහ ව්ාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රව්ය භාවිතා විය හැකි 

බැවින් අනව්සර පුද්ගලයින් ඇතුේ වීමත් සමඟ ඉහල අව්දානම් තත්ව්යක් නිර්මාණය විය හැක. පාසේ 
ළමයින්ට්සහ්කාර්ය්මණ්ඩලයට්පව්නත්්අරමුණු්සඳහා්ව්ැඩ්බිමට්ඇතුළු්වීමට්විපශේෂ්අව්ශයතාව්ක්්

පනොමැත.් පකපසේ් පව්තත්, සිසුන්්හා් සාමානය් පුද්ගලයින්්අනව්සරපයන්්ඇතුළුවීම්හිතාමතා් පහෝ්
පනොදැනුව්ත්ව්් සිදුවිය් හැකි් අතර් පමපහයුම්් යන්පත්රෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය් පහේතුපව්න්් ඒව්ා්
අව්දානමට්ලක්විය්හැකිය. 
 

8.8 සසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබධ ග ටළු සදහා වන ප්රමුඛත්වය: සකොන්තාත්කරුවන් සඳහා වන 

සම්මත ගිවිසුම් ගත අවශ්යතා ඉක්මවා ස ලකිය යුතු විසශේෂිත සසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 
 

දැනටමත් අස්ථායී විය හැකි බෑවුම්්ප්රපද්ශයක අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂා 
කරනු බැවින් බෑවුපම් අසථ්ායීතාව්පේ්ක්රියාකාරීත්ව්ය නිසා ඉදකිරීම් ශ්රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි 

අව්දානම ඉහළ ය. ESMF හීදී්එව්න්්පපොදු්E & HS ගැටළු්සාකච්ඡා්කර්ඇත. ඉදකිරීම්්ව්ැඩ්බිපමහි්

පසේව්ක් ආරක්ෂක් අව්ශයතාව්යන්් ලංසු පත්රිකාපේ් 2003 පකොටස: ව්ැඩ කරන තත්ව්යන් සහ් ප්රජා්

පසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව් හි්2003 5: ආරක්ෂක්උපකරණ්සහ්ඇඳුම්්යන්යටපත්්ව්ඩාත්්විස්තරාත්මකය 
 

8.9 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී සලස ශ්රමය ලබා ග නීම 
 

ව්ැඩ කරන තත්ත්ව්යන් සහ ප්රජා පසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් චක්රපේකනපේ 2003.3 ව්ගන්තියට අනූව් ළමා 
ශ්රමය සහ බලහත්කාරී පලස ශ්රමය පයොදා ගැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ව්ා ඇත. 

 

9. පාරිසරික්හා්සාමාජීය්කළමනාකරණ්ස ළ ස්ම (ESMP) 

7්සහ්8්ව්ැනි්පකොටස්්ව්ලදී්හඳුනාගන්නා්ලද්බලපෑම්්සහ්අව්දානම්්විපශේෂපයන්්සලකා්බලමින්්එම්
බලපෑම්්සහ්අව්දානම්්තත්ව්යන්්කළමනාකරණය්කිරීමට්පහෝ්අව්ම්කිරීපම්්ක්රියාමාර්ග.්පමය්ESMP්
හි්ඇති්විපශේෂිත්නිර්පද්ශ්සහ්අව්ශයතා්ව්ල්ඇතුළත්්ව්නු්ඇත 
 

9.1 න වත්පදිංචි්කිරීසම්්ක්රියාකාරී්ස ල ස්ම 
 

ව්යාපෘතිය්පාදක්කරගත්්නැව්ත්පදංචි්කිරීමක්්පනොමැති්බැවින්්පමම්ව්ැඩබිම්සඳහා්අදාළ්පනොපේ. 
ව්යාපෘතික්රි්යාව්ලිපේදී බර්යන්පත්රෝපකරණ්මගින්්ඇතිව්න්භූ්කම්පනය්පහේතුපව්න්්පගොඩනැගිලි්ව්ලට්

යම්්ආකාරයක්හානිකර්බලපෑම්්ඇති්විය්හැකිය. (ව්යාපෘතිය්පහේතුපව්න්්වියුහයන්ට සිදුව්න්හානී්

සඳහා්ව්න්ද පයෝජනා්ක්රමයක්්සැකසිය්යුතුය. (පයොමු කිරීම 2002-2(17) ESMP යටපත්්උපයුක්තතා්
සහ්මාර්ග්පහසුකම්්සඳහා්පකොන්ත්රාත්කරුපේ්අව්ශයතා)  
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9.2 මහජනතාව්ඉවත්්කිරීම 

ව්යාපෘතිපේ්ඉදකිරීම්්කාලය්තුළ්පාසේ්ළමුන්්පාසේ්පගොඩනැගිලිව්ලින්්ඉව්ත්්කිරීම්අව්ශය්පනොව්නු්

ඇත 

 

9.3 හානියට්පත්්වියුහයන්්ඉවත්්කිරීසම් ක්රියා්පටිපාටිය, යටිතල්පහසුකම්් (හිමිකරුවන්සේ්ලිඛිත්

එකඟතාවය) 

පමම්ව්යාපෘතිය්ආශ්රීත්ප්රපද්ශපේ්එව්ැනි්වියුහයන්්ඉව්ත්්කිරීපම්්අව්ශයතාව්යක්්පනොමැත. 

 

9.4 වයාපෘති්ක්රියාමාර්ග්සහේතුසවන්්සේපල්/්භාවිතයන්්අහිමිවීම්සඳහා්වන්දි්සගවීම 
 

ව්යාපෘති්ක්රියා්පහේතුපව්න්්ජල්සැපයුම්්මාර්ග්ව්සා්දැමීමට්සිදු්වුව්පහොත්්සිදුවූ්අලාභයට්ව්න්ද්පගවීමට්
අව්ශ්යය.්ජල්මාර්ගයට්බාධා්ඇති්වුව්පහොත්, පාසලට්අඛ්ණ්ඩව්්ජල්සැපයුම්පව්ත්ව්ා්ගැනීම්සඳහා්
විකේප් ජල් ප්රභව්යන්්සැපයීමට් අව්ශය් විය්හැකිය.් ස්ථානය් ඉදකිරීමට් පපර් ඉංජිපන්රුව්රයා් පම්්
පිළිබඳව්්පාසේ්කළමනාකාරිත්ව්පේ්උපපදස්්ලබා්ගත්යුතුය 

 

9.5 පහත්සඳහන්්ක්සෂේත්ර්සඳහා්අවශය්මහජනතාව්ද නුවත්්කිරීම්සහ්අධයාපනය්ලබා්දීම් 
 

අව්ට පදංචිකරුව්න්,්පාසේ්සිසුන්,්ගුරුව්රුන්්සහ්පාසලට්පැමිපණන්පදමාපියන් දැනුව්ත් කිරීම සඳහා 
නායයෑපම් අව්දානම පිලිබඳ ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්විය යුතු ය.  
  

9.6 ස ලසුම්්පදනම්්වූ්පාරිසරික්/්සමාජ්කළමනාකරණ්ක්රමසේදයන්්සලකා්බ ලීම 
 

පමම්ව්ැඩබිම්පසෞන්දර්යාත්මක්ව්ශපයන්්අලංකාර, පරිසර්සංපේදී, ස්ව්ාභාවික්ගැමි්පරිසරයක්පිහිටා්

ඇත. එබැවින්්පරිසර්හිතකාමී්හා්සමාජීය්ව්ශපයන්්සැලකිය්යුතු්සැලසුම්කරණය්සලකා්බැලීපමන්්

පසු්ආපදාව්්අව්ම්කිරීපම්්ක්රියාකාරකම්්නිර්මාණය්කිරීපම්දී්පහත්දක්ව්ා්ඇති්කරුණු්සලකා්බැලිය්

යුතු්ය.   

ව්ගු අංක 1: සැලසුම් අදයපර්දී පාරිසරික හා සමාජීය සලකා බැලීම්  

ස ලසුම්්අංගය 

සමම්වයාපෘති්ප්රසේශය්

සඳහා්සලකා්බ ලීම්

සඳහා්නිර්සේශිත්මට්ටම 

 

i.ස්වාභාවික්සම්පත්්කළමනාකරණය්සහ්සම්පත්්ප්රශස්ත්සලස්ස ලසුම්්කරණය 

ජනාව්ාස් ඉව්ත්්කිරීම් සහ් ශාක් විපශේෂයන්් ඉව්ත්්කිරීම් අව්ම්කිරීම් සඳහා් ව්න්

ව්යාපෘති්විපශේෂිත්සැලසුම්්සැලකිේලට්ගත්යුතුය.්ව්ැදගත්්ශාක්විපශේෂ්ව්ෘක්ෂලතා්

අව්රණය් සමග් බැඳී් ඇත්නම්, ශාක් සංරක්ෂණය් සඳහා් ප්රමාණව්ත්් අව්ධානයක්්

පයොමු්කළ්යුතුය. 

 

මධයස්ථ 

ii.ව ඩබිම්ස ලසුම්්කිරීම 

ව්යාපෘති් භූමිය් සැළසුම්් කිරීපම්දී් බෑවුම්් අස්ථාව්ර් වීම්් නැව්ත් සක්රීය් වීම් සහ්

සුන්බුන්් පතනය් වීම් සම්බන්ධපයන්් ප්රපේශම්් විය් යුතුය. එබැවින්් ව්ාහන්

නැව්ැත්වීපම්්ස්ථාන, ද්රව්ය්ගබඩා්කිරීම්සහ්තාව්කාලික්නිව්ාස්ආදය්අධි්අව්දානම්්

ප්රපද්ශ්ව්ල්ස්ථාපිත්පනොකිරීමට්ව්ගබලා්ඇත.  

 

 

ඉහළ 

iii.වාසස්ථාන්සම්බන්ධතා්සහ්සත්ත්ව්මංසපත් 

ඉදකිරීම් සඳහා පහෝ්ව්යාපෘතියට්පිවිසීමට්පහෝ්ගැුරරු්කානු්පද්ධති්ආදය්සඳහා්
පහෝ විශාල්ව්ශපයන්්ව්නාන්තර්පකොටස්්ඉව්ත්්කිරීම්ට්සිදුව්න්පන්්නම්්සැලසුම්්
තුළ් සත්ව්් ව්ාසස්ථාන් අතර සම්බන්ධතා් පනොබිපදන් පලස් සත්ව්් මංපපත්්
ව්ෘක්ශලතා්තීරු්ආදය්ඇතුළත්්විය්යුතුය 

 

පහළ 

iv.ජල සම්පත සංරක්ෂණය  

ඉහළ 
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බෑවුම් ස්ථාව්ර්කිරීපම්් දී් අතයව්ශය්ක්රමපේදයක්්ව්ශපයන්්පිටතට්ගන්නා්ජලය්

පහොඳ්තත්ත්ව්පේ්හා්ප්රමාණව්ත්්තරම්්ඇත්නම්්එය්පාසැේ්භාවිතය්සඳහා්පගව්තු්

ව්ගාව්්සහ්සනීපාරක්ෂක්කටයුතු්සඳහා්ජල්ප්රභව්යක්්පලස්භාවිත්කල්හැකිය.  

v.ජල ස පයුම් මාර්ග, අපජල මාර්ග සහ මළාපවහන මාර්ග වලට බාදා ඇති වීම  

ජල්ටැංකි්පදකක්්ඉහළ්බෑවුපම්්(ස්ථානය්1) පිහිටා්ඇති්අතර, මළ්අපද්රව්ය්නළ්

මාර්ග් සහිත් ටැංකියක්් පහත්් බෑවුමක් (ස්ථානය් 3) පිහිටා් ඇති් අතර්

පන්ව්ාසිකාගාරපේ් අපජල් නල් මාර්ග් 2් ස්ථානපේ් පිහිටා් ඇත.් සැලසුම්් සකස්්
කිරීපම්දී්පමම්අංග්සලකා්බැලිය්යුතු්අතර්පතෝරාගත්්සැලසුම්්සලකා්බැලීපමන්්
ඇතිව්න්බලපෑම්්අව්ම්කිරීමට්උත්සාහ්කළ්යුතුය 

  

ඉතා ඉහළ 

 

vi.සසෞන්දර්යාත්මක්වන්නිර්මාණ්සලකා්බ ලීම් 

පසෞන්දර්යාත්මකව්්සංපේදී්පාසේ්පරිසරපේ්සැලසුම්්මඟින්්දෘශය්පරිසර්දූෂණය්
අව්ම්මට්ටමක්තබා්ගැනීම්සඳහා්ස්ව්ාභාවික්පරිසරය්සමඟ්මුසු්වූ්වියුහයන්්සලකා්
බැලිය්යුතුය.් සුදුසු් අව්ම්කිරීපම්්වියුහයන්්සැලසුම්්කිරීම්සඳහා් භූ් දර්ශන්ගෘහ්
නිර්මාණ්ශිේපියාපේ්පසේව්ය්ව්ැදගත්්විය්හැකිය 

 

ඉතා ඉහළ 

 

vii.හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බ ලීම 

අව්ම්කිරීපම්්කටයුතු්පබොපහොමයක්්හරිත්භූ්දර්ශන්සහිත්පහොඳින්්නඩත්තු්කරන්
ලද්පාසේ්පරිශ්රයන්හි්සිදු්පකපරන්බැවින්, සැලසුම්්ව්ල්හැකිතාක්්හරිත්පාරිසරික්
ලක්ෂණ් සැලසුම්් සලකා් බැලීම් සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් උචිතය.් උදා:් ඛ්ාදනය්
පාලනය්කිරීම්සඳහා්පද්ශීය්ව්ෘක්ෂලතා්විපශේෂ්භාවිතා්කිරීම, විපශේෂයන්්පව්ත්ව්ා්

ගැනීම් සඳහා් ශාක් සංපයෝජනය් පරිසරපේ් විවිධත්ව්ය, ආක්රමණශීලී් විපශේෂ්
ඇතුළත්්කිරීම්ව්ළක්ව්ා්ගැනීම. 

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

viii.සසේවකයින්්/්සිසුන්්හා්මගීන්්සහ්ප්රජා්ආරක්ෂාව 

බෑවුම්සක්රිය්කිරීම්ඉදකිරීම්්අව්ධිපේදී්සිදුවිය්හැකි්අතර්කම්කරුව්න්ට, මගීන්, 

පාසේ්ළමුන්්සහ්කාර්ය්මණ්ඩලයට්තර්ජනයක්්විය්හැකිය.්එබැවින්, ආරක්ෂිත්දැේ්

ව්ැනි්සැලසුම්්පදනම්්කරගත්්ආරක්ෂිත්කරුණු්සලකා්බැලිය්යුතුය 

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

ix.ඛාදනය්පාලනය්කිරීසම්්වියුහයන් 

ජල්අපව්හන්කළමනාකරණය්තුළදී, ජලය්පබෝක්කු්හරහා්අසළ්ප්රව්ාහව්ලට්පගන්
යනු්ලැපබ්.්ව්ැසි්කාලව්ලදී්පමම්ජලාපව්හනපයහි්ගලා එපම් පේගය්සැලකිය්යුතු්
පලස්ඉහළ්යා්හැකි්අතර්පමමගින්්බෑවුම්්ඛ්ාදනය්විය්හැක.්එබැවින්්සැලසුම්්
කිරීපම්දී්අධික්ජලධාරාව්න්්බෑවුම්්ව්ලට්පේගපයන්්ගලායාම්අව්ම්කිරීම්සඳහා්
බාධකයන්්ප්රමාණව්ත්්පලස්පයොදා්ගැනීමට්සැලකිලිමත්්විය්යුතුය.් 

 

 

 ඉහළ 

 

 

x.අවම්පසු්නඩත්තු්කිරීම්්සහ්සහා්සමසහයුම්්ස ළසුම්්කිරීම 

හානිය්අව්ම්කිරීපම්්කාර්පේදී්ජලාපව්හන්කළමණාකරණය්සඳහා්ගුරුත්ව්්කාණු්

ව්ැනි් අක්රිය් ශිේප්ක්රම් (අමතර් ශක්ති් ප්රබව්යක්් අව්ශය් පනොව්න)් සලකා් බැලිය්

යුතුය. කාණු්ඇහිරී්යාම්ව්ළක්ව්ා්ගැනීම්සඳහා්නිව්ැරද්පයිේප්විෂ්කම්භය, සිදුරු්

ව්ල්විෂක්ම්භ්සහ්ඇතිරීපම්්ආනතිය්නිව්ැරදව්්සලකා්බැලිය්යුතුය. කානු්ජලය්

ස්ව්ාභාවික් දහරාව්න්ට් එකතු් කරවීමට් අපේක්ෂා් කරන්පන්් නම්, ඛ්ාදනයට්

ඔපරොත්තු්පදන, පරොන්්මඩ්රඳව්ා්ගැනීපම්්පද්ධති්ආදී්පනොපයක්්නඩත්තු්වියුහ්

සැලසුම්්කළ්යුතුය.  

අධික්කාලපරිච්පේදයක්්තුළ්පද්ශීය්කාලගුණික්තත්ත්ව්යන්ට්ඔපරොත්තු්පදන්පරිද්

වියුහයන් සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්ය්ප්රපේශපමන් පතෝරා ගත යුතුය. ව්ාපන් ව්ූහයන් 

භාවිතා කිරීපම්දී්විපශේෂපයන්්විඛ්ාදන්ව්ැලකීපම්්තාක්ෂණික්ක්රම සැලසුම් කළ යුතු්

අතර සියුම්්පරොන්මඩ්උප්නළ්මාර්ග්ව්ලට කාන්දු වීම ව්ැළැක්වීමට්පියව්ර්ගත්

යුතුය. 

 

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

සඳහා වන ප්රමිතීන් 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා් ව්න් ක්රියාමාර්ග්
සාමානයපයන් සියලු නායයාම් අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපොදු පේ. පමම බලපෑම් පබොපහෝ දුරට 

ඉදකිරීපම් කටයුතු ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්යට පහේතු පේ. එබැවින් ඉදකිරීපම්දී් ව්න් බලපෑම අව්ම කිරීම 

පකොන්ත්රාත්කරුපේ යුතුකමකි. ඉදකිරීම් අදයපර්දී්පකොත්රාත්කරුව්න්පේ ලංසු පත්රිකාපේ ඇතුලත් කර 

ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ්පසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් 

පකොත්රාත්කරුව්න්පේ අව්ශයතාව්ය්පකපසේ්විය්යුතුද්යන්න්පිළිබඳව් ජාතික පගොඩනැගිලි පර්පේෂණ 
සංවිධානය විසින් සකස ්කර ඇත. පමම පකොටස සඳහා අදාළ අංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්පව්න ප්රධාන 

පකොටස් පහත දක්ව්ා ඇත.( ව්ගුව්්2). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් පකොත්රාත්කරුව්න් සඳහා පයොමු 

කළ යුතුය 

 

ව්ගු අංක2: ES & HS සමඟ අනුකූල වීම සඳහා පකොත්්රාත්කරුපේ අව්ශ්්යතාව් 
සයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

සකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 

ESMP 

අයිතමය අදාල වයාපෘතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ගබඩා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදගත්  

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්ම ව්ැදගත් (පාසල,් කදුරට්

පසේව්ය්) 

2002.2 3) පගොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුවීම අතිශයින්ම ව්ැදගත් (පගොඩනැගිලි) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදගත් (පාසේ්පරිශ්රය) 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදගත් (පාසේ්පරිශ්රය) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්ම ව්ැදගත් (පාසේ්පරිශ්රය) 

2002.2 7) ඉදකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ පේ(මාර්ගය,්පදකයින්්සහ්මගීන්) 

2002.2 8) ජලය අදාළ පේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව් විපශේෂ අව්ම්පලස්අදාළ පේ 

2002.2 10) පභෞතික හා සංස්කෘතික සම්පත් අදාළ පනොපේ 

2002.2 11) පාංශු ඛ්ාදනය අදාළ පේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ පේ  

2002.2 13) පපොපලොව්්හැරීම් අදාළ පේ 

2002.2 14) ගේව්ල පමපහයුම් අදාළ පනොපේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්පත්රෝපකරණ නඩත්තුව් 

(දූෂණය) 

අදාළ පේ 

2002.2 16) මහජනතාව්ට බාධා කිරීම්(පාසේ්සිසුන්ට) අතිශයින්ම ව්ැදගත්  

2002.2 17) උපපයෝගිතා පසේව්ා සහ මාර්ගපේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්ම ව්ැදගත්  

2002.2 18) දෘෂය පරිසරය ව්ැඩි දයුණු කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදගත් 

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය 

මූලික සමීක්ෂණ (ව්ාතය, ජලය, ශබ්ද, 

කම්පන, ඉරි තැලීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානීය්විපශේෂිත්අධීක්ෂණ්සැලැස්ම්
බලන්න 

ඉද කිරීම් අතරතුර සමීක්ෂණ (ව්ාතය, 

ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි තැලීම් 

සමීක්ෂණ) 

ස්ථානීය්විපශේෂිත්අධීක්ෂණ්සැලැස්ම්
බලන්න 

ව්ැඩබිපම්්පමපහයුම්්කාලය්තුල්
සමීක්ෂණ 

ස්ථානීය්විපශේෂිත්අධීක්ෂණ්සැලැස්ම්
බලන්න 

ව්ාර්තා්කිරීම්හා්ව්ාර්තා්පව්ත්ව්ාපගන්යාම අදාළ පේ 

2003. සසේවා සකොන්සේසි සහ ප්රජා සසෞඛයය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂිත සංවිධානය සහ සන්නිපේදනය අතිශයින්ම ව්ැදගත් (පාසේ්ළමුන්,්කාර්ය්

මණ්ඩලය) 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අතිශයින්ම ව්ැදගත්(පාසේ්පරිශ්රය) 
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2003.4 ආරක්ෂක ව්ාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්ම ව්ැදගත්(පාසේ්පරිශ්රය) 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්ම ව්ැදගත්(පාසේ්පරිශ්රය) 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදගත්(පාසේ්පරිශ්රය) 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්ම ව්ැදගත්(පාසේ්පරිශ්රය) 

2003.8 පසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ පතොරතුරු 
සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්ම ව්ැදගත්(පාසේ්පරිශ්රය) 

2003.9 යන්පත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුද්ගලයන් 

අතිශයින්ම ව්ැදගත්(පාසේ්පරිශ්රය) 

අදාළ:්පමම්ව්ගන්තිය්ඕනෑම්ව්යාපෘති්ස්ථානයකට්අදාළ්පපොදු්එකක්්පලස්ව්යාපෘති්ස්ථානයඅදාළ්පේ 

අතිශයින්ම්ව දගත්:්ESMP්අදාලව්්එම්ස්ථානයට්නිශච්ිතව්මක්රි්යාත්මක්ව්න්පරිද්පාරිසරික්ක්රමපේදයන්්සකස්්
කිරීම්සඳහා්පකොන්ත්රාත්කරු්විපශේෂ්අව්ධානය්පයොමු්කළ්යුතුය. 
ඇත ම්්විට්අදාල්සේ:්ව්යාපෘති්ක්රියාත්මක්කිරීපම්දී්අදාළ්ව්යෘපෘති්ස්ථානයට්පිවිපසන්විට්පමම්ESMPක්රි 

යාත්මක්කරනු්ලැපබ් 

අදාළ්සනොසේ:්පතොරතුරු්අනාව්රණය්වූ්පකොන්පද්සි්යටපත්්පමම්ව්යාපෘති්ස්ථානයට්අදාළ්විය්පනොහැක 

විකේප:්අව්ශය්ව්න්පන්්නම්්පමණි 

ස්ථානීය්විසශේෂිත්නිරීක්ෂණ්ස ල ස්මක්:්පකොන්ත්රාත්කරුව්න්්විසින්්සඳහන්්කර්ඇති්අධීක්ෂණ්අව්ශයතා්ව්ලට්
අමතරව්්ස්ථානීය්විපශේෂිත්නිරීක්ෂණ්සැලැස්පමහි්සඳහන්්පරිද්පකොන්ත්රාත්කරු්විසින්්අධීක්ෂණය්කිරීම්සඳහා්
බැඳී්සිටී 

සයොමු්කිරීම:්පකොන්ත්රාත්කරුව්න්්ESMPක්රි යාත්මක්කිරීම්සඳහා්බැදී්සිටී. 

 

9.7.2 නාය ස්ථානයට විසශේෂිත හානිය අවම කිරීම 
 

ඉදකිරීම්්කාලය්තුළ්ව්යාපෘතියක්රි්යාත්මක්කිරීමට්අපේක්ෂිත්ස්ථානීය්විපශේෂිත්අපදා්අව්ම්කිරීපම්්
පියව්රයන්්පහත්සඳහන්්පරිද්පේ.  
 

ව්ගු අංක 3: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියව්ර  
හානි අවම කිරීසම් අයිතමය වයාපෘතික්රි යාත්මක 

කිරීසම් අදියර 

වගකීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනසයන් සිදුවන බලපෑම්අවම්කිරීම 

 

ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්කිරිම” සුන්බුන් 

ඉව්ත් කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු පනොකිරීමට නිර්පද්ශ කර ඇත. එම 

නිසා ව්ැසි කාලයට පපර වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යක දී සිදුකළ 
හැකි උපරිමය නායයාම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය තුළක්රි යාකාරී පලස 

කටයුතු කිරීම අනිව්ාර්ය පේ. එපමන්ම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ බෑවුපම් 

කිසිදුක්රි යාකාරකමක් සිදුපනොකිරීමට නිර්පද්ශකර ඇත. පමය 

සැලසුම් අදයපර් දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද පකොටපසන් ගලා 

යන පරොන්මඩ සඳහා පරොන්මඩ පාලන්ක්රම හඳුන්ව්ා දය යුතුය. 

  

 

ව්යාපෘති්භූමිය්
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

 

ii. mdi,a mrsY%h ;=< õhdmD;s ie,iqï l%shdldrlï 
mdie,a mrsY%h ;=< wju lÍfï l%shdldrlï l%shd;aul lsÍug 
fldka;%d;alreg wjYH jk neúka" mdie,a N+ñfha bÈlsÍï 
lghq;= l<ukdlrKh lsÍu i|yd ie,eiaula ilid .; hq;=h. 
úfYaIfhka jdykh keje;aùu" fldkal%SÜ ñY% lsÍu" msrsisÿ 
lsÍfï l%shdldrlï jeks øjh .nvd lsÍu we;=<;a úh hq;=h' 
jHdmD;s N+ñfha bv myiqlï j, m%udKh wkQj tajd ilid .; 
hq;= fõ' 
fldka;ard;alre õhdmD;s fufyhqï m%udKhka ms<sn|j yd ld, 
rduqj ms<sn|j idlÉPd l< hq;= w;r bÈlsÍï ie,eiau ms<sn|j 
mdie,a l<ukdlrKh m%udKj;a f,i oekqj;a l< hq;=h. 
mdie,a l,ukdlrK iu. idlÉPqd l< hq;= oE fudkjdo hkak 
ms<sn|j ,ehsia;=jla ilia l, hq;=h' mka;s meje;aùu w;r;=r 
Ndodjka w;s fkdlsÍu" mdi,a ld,h ;=< jevlrk ld,h wju 
lsÍu" bÈlsÍï lgqh;= u.ska úfYaIs; mdie,a l%shdldrlï mdi,a 
hdldrlï j,g ndOd ùu wju lsÍu l< hq;=h' 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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 iii. we;=,aùu ;ykï l, hq;= m%foaY 
 

bÈ lsÍï wÈhr ;=< jdyk p,khka iy øjH m%jdykh lsÍfïoS 
isÿjk wk;=re ms<sn|j PMU úiska iúia;rd;aul we.hSula 
l< hq;=h' mdi,a l%Svdmsáhg wdikak m%foaYh ;=< bj;a lsÍï 
iy mqoa.,hka we;=¿ fkdúh hq;= m%foaY m%ldYhg m;a l, hq;=h' 
tu f;dr;=re m%udKj;a f,i f,aLk.; lr fldka;%d;alre yd 
mdie,a l<ukdlrKhg oekqï Èh hq;=h' 
hka;%iQ;% .uka lrùfïoS" WmlrK l%shd;aul lsÍfï oS" úÿ,s 
ldkaÿ ùï j,oS úúOdlrfha wkq;=re we;súh yelsh' fi!Lh yd 
wdrlaIK l<ukdlrK ie,eiau ie,ls,a,g .ksñka 
úfYaIfhkau mdi,a orejkag we;s oeä wjodku ms<sn| 
m%uqL;djhla lgqh;= l, hq;=h' mdi,a mrsY%h ;=< ksishdldr 
wdrlaIl Wml%u" wk;=re weÕùfï ix{d iy iaÓr mqyqKq 
uqrlrejka we;=<;a l< hq;= w;r nEjqï wia:djr wjodku 
fmkajk ix{d mqjre fuu boslsÍï N+ñhg we;=,;a lsÍu 
ks¾foaY lrkq ,efí 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

PMU හි E & S 

ඒකකය 
පකොන්ත්රාත්කරු 

iv. යන්ත්සරෝපකරණ සහ අමුද්රවය ප්රවාහනය 

 
ව්ැඩ ස්ථානව්ලට යන්ත්පරෝපකරණ, ව්ාහන සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහනය 
කිරීපම්දී පව්නම පිවිසුම් මාර්ග බාවිතා කල යුතුයි.  
පයෝජිත පිවිසුම් මාර්ග  
ස්ථානය 1 සහ 2: තාක්ෂණික පීඨය පිටුපසින් ඇති පුෂප්දාන 
මාව්පතන් පිවිපසන මාර්ගය 
ස්ථානය 3 : B 70 තිලක් රත්නායක මාර්ගපයන් පකෝවිල අසළ 
පිවිසුම් මාර්ගය  
යන්ත්පරෝපකරණ, ව්ාහන සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහනය විව්ෘත රගමඩල 
අසළ පනොකල යුතුයි. එය අමුද්රව්ය ගබඩා කිරීමට පනොගත යුතුය.  
තව්ද පකොන්ත්රාත්කරු ව්ාහන නව්ත්ව්න ස්ථානයට අව්හිර ව්නපසේ 
යන්ත්පරෝපකරණ, ව්ාහන සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහනය පනොකල යුතුය. 
යන්ත්පරෝපකරණ එහා පමහා පාසල හරහා පගනයාමට පාසේ 
පාලනාධිකාරිය දැනුව්ත් කල යුතුය.  
 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

v.ආක්රමණික්විසශේෂ  

 
ඛ්ාදනය්පාලනය්කිරීපම්්වියුහයන්්පලස්ආක්රමණික්ශාක්විපශේෂ්
භාවිතා්කිරීපමන්්ව්ැළකී්සිටිය්යුතුය. ශාකමය්ඛ්ාදන්පාලනය්සඳහා්

පද්ශීය්ශාක්පතෝරා්ගත්යුතුය. ශාකමය්පාලන්පියව්ර්සඳහා්භාවිතා්
කරන් විපශේෂයට් ව්නජීවී් සංරක්ෂණ් පදපාර්තපම්න්තුපේ් සහ් ව්න්
සංරක්ෂණ්පදපාර්තපම්න්තුපේ්අනුමැතිය්අව්ශය්පේ. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ
  

 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

 

vi. ශබ්දය්සහ්කම්පන්පාලනය 

් 
ශබ්දය් හා් කම්පන් උත්පාදනය් කිරීපම්් ක්රියාකාරකම්්
පාසපේක්රියාකාරකම්ව්ල් සාමානයක්රි් යාකාරීත්ව්යට් බාධාව්ක්් විය්
හැකිය. වියුහයන්ට්හානි්පනොවීම්සඳහා්කම්පන්උත්පාදන්කටයුතු්

නියමිත්සීමාව්න්්තුළ්සිදු්කළ්යුතුය. ව්යාපෘතිය්නිම්කිරීමට්පපර්හා්
පසුව්් පගොඩනැගිලිව්ල් ඉරිතැලීම්් නිරීක්ෂණය් කළ් යුතුය.්
පගොඩනැගිලිව්ල් ඉදකිරීම්් කටයුතු් පහේතුපව්න්් සිදුව්න් හානි්
සිදුවුව්පහොත්්සුදුසු්ව්න්ද්පගවිය්යුතුය. 

 

 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

vii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බ හ ර කිරීම 

 

ඉදකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධපයන් පකොන්ත්රාත්කරු විපශේෂ 

අව්ධානය පයොමු කළ යුතුය. එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය වූ විට PMU 

විසින් අනුමත ක්රමපේදයන් අනුව් පසේදී යාම් ව්ලට ලක් පනොව්න පරිද 
ගබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය. ඉදකිරීම්්අතරතුර්උත්පාදනය්ව්න්කසල්
මාර්ගය්පදපසට්දැමීම්ව්ැනි්දෑ්පනොකල්යුතුය 

  

ව්යාපෘති්භූමිය්
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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viii. දූවිලි්හා්වායු්පාලන්ක්රමසේද 

 

ගිලන්්රථය්මගින්්පරෝහල්පව්ත්පරෝගීන්්ප්රව්ාහනය්සඳහා්භාවිතා්
කරන්මාර්ගය්එම්ස්ථානයට්ඉතා්ආසන්නව්්පිහිටා්ඇත. එබැවින්්
ඉදකිරීම්්කාලය්තුළ්ජනනය්ව්න්දූවිලි්අංශු්පරෝගීන්ට්සහ්පරෝහේ්
කාර්ය්මණ්ඩල්සාමාජිකයින්ට්බලපෑම්්කළ්හැකිය. අධික්දූවිලි්පහෝ්
ව්ායු් උත්පාදනක්රියාකාරකම්් අපේක්ෂා් කරන්පන්් නම්් විපශේෂ්
ආව්රන්තිර්ආදය්භාවිතා්කළ්යුතුය.  

  

ව්යාපෘති්භූමිය්
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

 

ix. ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (විසශේෂසයන් 

තාවකාලික මාර්ග හා දුම්රිය්මාර්ග්අහිමි වීම, රථවාහන තදබදය 

පිළිබඳ අවදානම) 

 
ඉදකිරීම්්අදයපර්දී්රථව්ාහන්පාලනය්ඉතා්පහොඳින්ක්රි්යාත්මක්කළ්
යුතුය. පුෂප්දාන මාව්ත අසල්ඇති් ව්ංගුව්් සහ් අපදා් අව්ම්කිරීපම්්

කටයුතු්පකපරන් ස්ථානය් 2් සැලකිේලට්ගනිමින්්පමම් ස්ථානය්
සඳහා් මනා් මාර්ග් තදබදය් සහ් මාර්ග් ආරක්ෂාව්් පිළිබඳ්
කළමනාකරණ් සැලැස්මක්් පිළිපයල් කළ් යුතුය. දැේපව්න් පව්න්්

කිරිපම්්පටල, මාර්ග්ආරක්ෂණ්සලකුණු්පුව්රු, නායයෑම්්අව්දානම්්

සංඥා්පුව්රු, පූර්ණ්කාලීන්දව්ා රාත්රි්මුරකරු, රාත්රි්ලාම්පු්යන්ආදය්

සැලසුපමහි්අනිව්ාර්යපයන්්ඇතුළත්්විය්යුතුය. 

 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

x. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය්සහ්විදුලිය්භාවිතය 

ඉදකිරීම් සඳහා ජලය සහ් විදුලිය ලබා ගත යුත්පත් පව්නම්නුව්ර්
නගරසභාපව්නි.් පකොන්ත්රාත්කරු් ඉහළ් බෑවුපම්් ඇති් ඇති් ජල්
ටැංකිපයන්් පහෝ් පාසපලන්් ජලය් පහෝ් විදුලිය් භාවිතා් පනොකරන්
පලස්පාසේ්පාලනාධිකාරිය්තරපේ්දැනුම්්පදනු්ලැබීය.් 

 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xi. සසේවක සසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

ව්ැඩබිපම්දී පසේව්කයින්ට අව්දානම් තත්ත්ව්යන් යටපත් ව්ැඩ කළ යුතු 

බැවින්, ESMP් හි "පසේව්ා පකොන්පද්සි සහ ප්රජා පසෞඛ්ය හා 

ආරක්ෂාව්" ඛ්ාණ්ඩපේ පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ ව්ගකීම යටපත් ලබා 

දී ඇති නිර්පද්ශක්රි යාත්මක කිරීම අතයාව්ශය පේ. පමම්
නිර්පද්පශයන් නිසි සංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් 

තුළ අනුගමනය කළ යුතුය. 

i. අතිපර්ක ව්ශපයන් ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 

අතිශයයින් අව්දානම් බැවින් ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී ප්රමාණව්ත් 

කාලයක් සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. අකුණු්හා්විදුලි්අනතුරු්පිළිබඳව්්විපශේෂපයන්්සලකා්බැලිය්යුතු්

අතර්විපශේෂ්ආරක්ෂක්සැලැස්මක්ක්රි්යාත්මක්කළ්යුතුය. 

iii. කම්කරුව්න්පේ සහ මගී ආරක්ෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 

ඇඟවීපම් පද්ධතියක් සහ් පූර්ණ් කාලීන මුරකරුපව්කු පමම 
ව්ැඩබිපම්් පසේව්පේ් පයදවීම සඳහා දැඩි පලස නිර්පද්ශ කරනු 

ලැපබ්. 

iv. ගේ්පර්ව්ත / සුන්බුන් ආදය කම්කරුව්න්, මගීන් සහ ප්රජාව් මත 

ඇද ව්ැටීම ව්ලක්ව්ා ගැනීමට අදාළ අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂක 
බාධක හා ආරක්ෂක දැේ ස්ථාපිත කළ යුතුය 

 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

 

PMU හි E & S 

ඒකකය 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xii. ආරක්ෂිත්වියුහයන්්/්සංඥා්පුවරු 

ඉදකිරීම්් අව්ධිපේදී් කම්කරුව්න්ට් බෑවුම්් භූමිපේ් ඇදව්ැටීපමන්්
සිදුව්න්අනතුරු්ව්ළක්ව්ා්ගැනීම්සඳහා්ප්රමාණව්ත්්ආරක්ෂිත්ව්ැටව්ේ්
සවි්කළ්යුතුය.්විවිධ්පහේතූන්්මත්මාර්ගය්භාවිතා්කරන්පිරිස්්පව්ත්
දැනුව්ත්්වීම්සඳහා්(මගීන්,්පදකයින්,පාසේ්ළමුන්්සහ්පදමාපියන්්
යන් අය)් පසේව්කයින්් පසේව්පේ් නියුතු් සංඥා් පුව්රු,් මර්ගය් සමග්
බෑවුපම්්අස්ථාව්රත්ව්ය්දැක්පව්න්අනතුරු්ඇඟවීම්්පුව්රු්ප්රදර්ශනය්
කල්යුතුය. ව්ැසි්සමපේදී්අව්දානම්ඉහළ්බැවින්්ඉදකිරීම්්කටයුතු්සිදු්
පනොකල් යුතු් අතර් එම් කාලයකදී් පව්ා් ආරක්ෂිත් සංඥා් පුව්රු්
ප්රදර්ශනය්කිරීම්කල්යුතු්පේ. 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 
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xiii. ජල්ට ංකියට්හා්පාසේ්ජල්ස පයුමට්බාධා්කිරීම  

දැනට් අස්ථාව්ර් බෑවුම් හරහා් ඉහළ් බෑවුම්් ප්රපද්ශපේ් ජල් ටැංකි්
පදපකන්් සිට් දපව්න් ජල් සැපයුම්් නල් ඉදකිරීම්් අව්ධිපේදී් කිසිදු්
බලපෑමකට්ලක්්පනොව්න්පලස්ස්ථාපනය්කළ්යුතුය. ව්යාපෘතියක්රි්
යාත්මක් වීපම්් දී් පාසේ් පාලනාධිකාරියට් ආරක්ෂිත් ස්ථානයකට්
පගන්යාපම්්අව්ශයතාව්ය්දැනුම්්දය්යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xiv. සන්වාසිකාගාර සගොඩන ගිේසේ අපජල නළ වලට සිදුවන 

බලපෑම් 
 
අපජල නළ පදකක් පන්ව්ාසිකාගාරපේ සිට පුෂප්දාන මාව්තට පයොමු 
කර ඇත්(ස්ථානය්2). ඉදකිරීම් කාලය අතරතුරදී පමම අපජල නළ 
ව්ලට හානි සිදුවිය හැකිය. එමනිසා ඒව්ා ඉව්ත් කිරීමට පහෝ නැව්ත 
ස්ථානගත කිරීමට සුදුසුක්රි යාමාර්ග ගත යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

PMU හි E & S 

ඒකකය 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xv. මළ ේරේය ට ංකිය සහ මලාපවහන මාර්ග වලට සිදුවන 

බලපෑම් 

පාසපේ මළ ද්රව්ය ටැංකිය සහ මලාපව්හන මාර්ග අස්ථාව්ර බෑවුමක 

පිහිටා ඇත (ස්ථානය්3). ඉදකිරීම් කාලය අතරතුරදී පමම මළ ද්රව්ය 

ටැංකිය සහ මලාපව්හන මාර්ග ව්ලට හානි සිදුවිය හැකිය. එමනිසා 
ඒව්ා ඉව්ත් කිරීමට පහෝ නැව්ත ස්ථානගත කිරීමට සුදුසුක්රි යාමාර්ග 
ගත යුතුය. 

ව්යාපෘති්භූමිය්
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

PMU හි E & S 

ඒකකය 

පකොන්ත්රාත්කරු 

xvi. පකොන්ත්රාත්කරුසේ සසේවකයන්සේ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සපයා ග නීම 

පාසේ පාලනාධිකාරිය පාසපේ ව්ැසිකිලි පකොන්ත්රාත්කරුපේ 
පසේව්කයන්පේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සදහා ලබා පදනු පනොලැපබ්. 
එමනිසා පව්නම ව්ැසිකිලි පහසුකම් සපයා ගත යුතුයි.  

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xvii. ව ඩ කරන සේලාවන් 

ඉදකිරීම් කටයුතු පාසේ කළමනාකරණයට අනුකූල විය යුතුය. 

ශබ්දය, කම්පනය සහ දූවිලි උත්පාදනය කිරීපම්්ක්රියාකාරකම් පාසේ 

පේලාපව්න් පසුව් සිදු කළ යුතු අතර, පකපසේ පව්තත්, 

පන්ව්ාසිකාගාරව්ලට බාධා පනොකළ යුතුයි. (1 සහ 2 ස්ථානපේ ව්ැඩ 

අතරතුර). 

 විභාග කාලව්ලදී කරදරකාරී (ශබ්දය හා කම්පනය)ක්රියාකාරකම් 

ව්ලට ඉඩ පනොපද්. 1 සහ 2 ස්ථානයන්හි රාත්රී කාල පමපහයුම් සඳහා 

අව්සර ඇත්පත් පාසේ නිව්ාඩු කාලය තුළ පමණි. 

 ව්යාපෘති ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා රාත්රී කාලපේ පමපහයුම් 
අව්ශ්ය නම් ප්රමාණව්ත් ආරක්ෂිත පියව්රයන් හා පාසේ 
කළමනාකාරිත්ව්පේ සහ පන්ව්ාසිකාගාරපේ පාලකයාපේ කැමැත්ත 

ඇතිව් එව්ැනි කටයුතු සිදු කළ යුතුය. 

3 ව්න ස්ථානපේ ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කළ යුත්පත් පකෝවිේහි 

බැතිමතුන්ට හා බැතිමතුන්ට බාධා පනොකරමිනි.ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා්

කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂිත ගැටලු නිසා කිසිම 

පහේතුව්ක් මත ප.ව්.6 න් පසු ව්ැඩ කිරීම නිර්පද්ශ පනොකරයි. 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xviii. රථවාහන්කළමනාකරණය්සහ්ආරක්ෂාව 

රථව්ාහන් කළමනාකරණ් පද්ධතිය් දව්ා් රෑක්රි් යාත්මක් විය් යුතුය. 

හදසි්අනතුරු්ව්ලට්පගොදුරු්විය්හැකි්ව්ංගු්සහිත්පටු්මාර්ගයක්්ව්න්
බැවින්්මාර්ග්සංව්ර්ධන්අධිකාරිපේ්එකඟතාව්පයන්්පහොඳ්රථව්ාහන්
කළමනාකරණ් සැලැස්මක්් සකස්් කළ් යුතුය. එය් ව්යාපෘති්

කළමනාකරණ් ඒකකය් (PMU)් පව්තින්් අනුමත් කර් ගත් යුතුය. 

විදයාලයට්යාබදව්්ඇති් පුෂප්දාන් මාව්පත්්තියුනු්ව්ංගුව්ක්් පව්තින්
මාර්ගයක්් ව්න් බැවින්් අනතුරු් ඇඟවීම්් සංඥා, මාර්ග් ආරක්ෂණ්

සලකුණු්පුව්රු, නායයෑම්්අව්දානම්්සංඥා්පුව්රු, පූර්ණ්කාලීන්දව්ා 
රාත්රි් මුරකරු, රාත්රි් ලාම්පු් යන් ආදය් සැලසුපමහි් අනිව්ාර්යපයන්්

ඇතුළත්්විය්යුතුය. 

 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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xix. සාමානය්ජනතාවට්වයාපෘති්භූමියට්ඇතුළු්වීසම්්හ කියාව 

පකොන්ත්රාත්කරු් විසින්් පූර්ණ් කාලීනව්් පසේව්පේ් පයදවිය් යුතු්
මුරකරුව්න්් විසින්් දැනුව්ත්් කිරීම, අනතුරු් ඇඟවීපම්් සංඥා් සහ්
සුපරීක්ෂාකාරී් වීපමන්්ව්යාපෘති් භූමියට් අනව්සරපයන්්ප්රපේශ් වීම්
ව්ළක්ව්ා්ගත්යුතුය.. 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xx. පාසේ දරුව්න්පේ ආරක්ෂාව් 

 
පහත සඳහන් පරිද පාසේ දරුව්න්ට ඇති විය හැකි ගැටලු පිළිබඳව් 
පාසේ කළමනාකරණය ප්රමාණව්ත් පලස දැනුව්ත් කළ යුතුය 

 

i.මත්ද්රව්ය, මත්පැන්, ලිංගික අපපයෝජන, ජාව්ාරම්, විවිධ අපරාධ 

ව්ැරදසහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා පිළිබදව් පාසැේ ළමුන් දැනුව්ත් 

කිරීම. 

ii.පාසේ භූමිය තුළට අනව්සර පිවිසුම 

iii. දරුව්න්ට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම 

iv. දරුව්න් හා පදමාපියන් සමග රණ්ඩුවීම 

v.සිපත් එකග බව්කින් පතොරව් දරුව්න් අධයාපනපේ පයදීම 

vi. දූෂිත ගනුපදනු සඳහා දරුව්න් හා පදමේපියන් පපළඹවීම 

vii. අවිධිමත් පලස ළමා ශ්රමය ලබා ගැනීම 

 

PMU හි ES ඒකකය මගින් ඉහත සඳහන් ගැටළු සම්බන්ධපයන් 

පාසැේ කළමනාකරණ් පූර්ණ් දැනුමක් ලබා ගත යුතුය. සෑම 

ගැටළුව්ක්ම නිසි පලස සන්නිපේදනය කිරීම හා පාසේ 

කළමනාකරණය සමග පමාණව්ත් පලස සාකච්ඡා කළ යුතුය. 

එපමන්ම PMU ආයතනය මගින් පාසේ කළමනාකරණපයන් 

පහත දැක්පව්න ඉේලීම් ක්රියාත්මක කරන පලස ඉේලා සිටිනු 

ලැපබ්. 

 

i.සිසුන් සහ පදමාපියන් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරීම  

ii. දරුව්න්ට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සමාජ ගැටළු 

iii. ශ්රම බලකාය සමග දරුව්න්පේ හැසිරීම හා ශ්රම බලකාය සමගක්රි 

යා කිරීම් අධීක්ෂණය කිරීපම් ක්රමපේදයක් ස්ථාපිත කිරීම. 

iv.් ව්යාපෘතියට අදාලව් ඕනෑම පැමිණිේලක් ලබාගැනීම සඳහා 
පාසේ ප්රපද්ශපේ රහසිගත පතොරතුරු ලබා ගැනීපම් පද්ධතියක් 
ස්ථාපිත කිරීම 

v. පාලනයක් කම්කරුව්න්ට දඬුව්ම් කිරීම පහෝ ඉව්ත් කිරීම සඳහා 
ක්රමපේදයක් සකස ්කිරීම  

 
ව්යාපෘතිපේ ශ්රම බලකාය පාසපේ දරුව්න් සමග සම්බන්ධතා්
පැව්ැත්විය්යුතු්ආකාරය පිළිබඳව් පකොන්ත්රාත්කරු දැනුව්ත් කළ 
යුතු අතර පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ ශ්රම බලකාය සඳහා පහත 

දැක්පව්න කරුණු ඉදරි පත් කර ඇත.  

 

i. නිසි දැනුව්ත්භාව්ය, අධයාපනය, අධීක්ෂණය හා දඬුව්ම් කිරීම. 

ii. පාසැේ පරිශ්රයට පසේව්කයින්ට ඇතුේ පනොවිය හැකි පරිද ව්යාපෘති 

කලාපය්නිර්ණය කිරීම 

iii. පසේව්කයන් හට පාසැපේ ජල මුලාශ්ර භාවිතා කිරීමට පනොහැක 

iv. පසේව්කයනට පාසැපේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතා කිරීමට 

පනොහැක  

v. පකොන්ත්රාත්කරු විසින් කිසියම් ආකාරයක ව්යාපෘතිය සම්බන්ධ 

කටයුතු (සෘජු / ව්ක්ර) සඳහා ළමුන් සහභාගී කර ගත පනොහැක  

vi.්යන්ත්පරෝපකරණක්රි යාත්මක කිරීපම් දී බර යන්ත්පරෝපකරණක්රි 

යාකරුව්න් අතිශය ප්රපේසම් විය යුතු අතර එමගින් අනතුරු සිදුවිය 

හැකි ව්නු ඇත. 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

 

PMU හි E & S 

ඒකකය 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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vii. අව්දානම් කලාපව්ල බර යන්ත්පරෝපකරණ සහ ව්ාහනව්ල 

ගමනාගමනය පිළිබඳ ආරක්ෂාව් තහවුරු කිරීම කිරීම සඳහා්පූර්ණ 
කාලීන මුරකරුපව්ෝ සිටිය යුතුය 

 

පව්නත් 

 

i. ව්යාපෘති ප්රපද්ශයට පාසේ සිසුන්ට ඇතුළු වීම තහනම් බව් ඇගවීමට 

ඇතුළු වීම තහනම් / අන්තරාය සංඥා හා ස්ථාපිත කිරීම හා 
අධීක්ෂණය කිරීම  

ii.ළමුන්ට විදුලි සැර ව්ැදීම් ව්ැනි අනතුරු ව්ලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම 

සඳහා PMU විසින් අනුමත කරන ලද නිසි ආරක්ෂණ පියව්ර මගින් 

විද්යුත් රැහැන් පද්ධති සකස ්කළ යුතුය. 

iii. PMU විසින් අනුමත ස්ථාන ව්ල ව්ාහන නැව්ැත්වීම හා ගබඩා 
කිරීම 

xxi. දෘෂය දූෂණය අවම කිරීම  

ව්ැඩ්බිපමහි්කටයුතු්දෘෂය දූෂණය්අව්ම්ව්න්පරිද්පව්ත්ව්ා ගත යුතු 
ය 

ව්යාපෘති්භූමිය්
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

 

xxii. සසේවකයන් සදහා වන්ආචාරධර්ම 

 
පකොන්ත්රාත්කරු විසින් එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න් පිලිපදමින් 
ගම්ව්ැසියන් හා ශ්රම බලකාය අතර විය හැකි ගැටුම් ව්ලක්ව්ා ගත 

යුතුය. 
 

පපොදු් ස්නානය් සහ් පරද් පසෝදන් ස්ථාන් ව්ැනි් පපොදුපේ් සම්පත්්
භාවිතා්කිරීපම්දී්ශ්රම්බලකාය්සහ්ගම්්අතර්ඇති්විය්හැකි්ආරවුේ්
ව්ළක්ව්ා්ගත්යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 

පකොන්ත්රාත්කරු 

 

10. වයාපෘති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදකිරීම්් අදයර් තුළ් පහත් සඳහන්් අධීක්ෂණ් සැලැස්ම් නිර්පද්ශ් කර් ඇත. මීට අමතරව් ඉදකිරීම් 
ඉංජිපන්රු පකොන්ත්රාත්කරු විසින් පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ ව්ගකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු 
නිරීක්ෂණක්රි යා පටිපාටිය දක්රි යාත්මක කළ යුතුය.පකොන්ත්රාත්කරු් විසින්් ඉදරිපත්් කරන් ලද්
ඉේලුම්පත්තුළ්ඔහුපේ්නිපුණතා්පිළිබඳ්අදාළ්පේඛ්න්සමඟක්රි්යාත්මක්කිරීමට්බලාපපොපරොත්තු්ව්න්
ESMP ව්ැඩපිළිපව්ළ්පයොමු්කරනු්ඇත. ESMP සඳහා්ව්න්පිරිව්ැය්පව්නම්පගවුම්්අයිතමයක්්පලස්

දැක්විය්යුතුය. පතෝරාගත්්ඉදකිරීම්්පකොන්ත්රාත්කරු්විසින්්පාරිසරික්සහ්සමාජ්කළමනාකරණ්ක්රම්

පිලිබඳ්ප්රකාශයක්්ඉදරිපත්්කළ්යුතු්අතර්එය්PMU ඒකකය්මගින්්අනුමත්කිරීමට්නියමිතය. 

 

ව්ගු අංක 4: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදකිරීම් අදයර 
අධීක්ෂණ අවශ්යතා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ කලයුතු වාර ගණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ ඇළ ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය - 

අව්දානමක් සහිත්නිව්ාස්ව්ල, 

පරෝහපේ්සහ්පාසේ පගොඩනැගිලි ව්ල 
පූර්ව් ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය 

ව්රක් * 

භූමි කම්පන ව්රක් * 

ව්ාතපේ්ගුණාත්මක්අංශු්පදාර්ථ ව්රක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ව්රක් * 

ii. ඉද කිරීම්්කාලය්
අතරතුර් 

ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය - 

අව්දානමක් සහිත්නිව්ාස්ව්ල, 

පරෝහපේ්සහ්පාසේ පගොඩනැගිලි ව්ල 
පූර්ව් ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය 

ඉදකිරීම් අතරතුරදී සැලකිය යුතු විස්ථාපන 

පව්තී නම් ** 

 

භූමි කම්පන කැණීම් යන්ත්පරෝපකරණ, පව්ඩි දැමීම, පහෝ 
භූමි කම්පන ජනනය ව්න ඕනෑමක්රි යාව්ක්ක්රි 
යාත්මක කිරීපම්දී 
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පසුබිම් ශබ්දය මැනීම අධික් ශබ්ද් උත්පාදනය් කරන් කාලව්ලදී්
මසකට්ව්රක්්* 

ව්ාතපේ්ගුණාත්මක්අංශු්පදාර්ථ මසකට්ව්රක්්*  

iii. ව්ායු විපමෝචනය  අදාළ සියලු යන්ත්පරෝපකරණ / ව්ාහනක්රි යාත්මක ව්න පරිද විපමෝචන පාලන පරීක්ෂණ 

සහතිකය තිබිය යුතුය - උපපද්ශකයාපේ ව්යාපෘති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා කළ යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 

ආයතනය  

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය හැර අපනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධයනය සදහා මාධයයම 

පරිසර අධිකාරිපේ ලියාපදංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආයතනයක් පයොදා ගත යුතුය. 

** PMU අනුමත ආයතනයක් මගින් ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 

v. අව්ශ්යතා්ව්ාර්තා්
කිරීම 

ඉහල අව්දානමක් සහිත පගොඩනැගිලි ව්ල ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය - ව්ෘත්තිමය ව්ාර්තාව්ක් 

භූමි කම්පන - යන්ත්පරෝපකරණ , ඉදකිරීම්ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලනයන් සඳහා 
CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිතීන්  

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතිපර්ක ගැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 

අධිකාරිය  

ව්ායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව්) - 2008 අපගෝස්තු මස 15 ව්න දන අංක 1562/22 දරන 

අති විපශේෂ ගැසට් නිපේදනය යටපත් ජාතික ව්ායු ගුණ ප්රමිතීන්- මාධයයම පරිසර 

අධිකාරිය. 

 
 

11. පදිංචි් ජනතාව් සහ් පාර්ශවකරුවන්සේ් උපසේශන් - පවත්වා ඇති සහෝ ප ව ත්වීමට නියමිත 

උපසේශන සසේවාවන් 
 

11.1 පදිංචි්ජනතාව්සඳහා්වූ්උපසේශන්සසේවාව 
 

පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලපේ විදුහේපති ඊ.පක්.ඩබ්ලිේ. එපගොඩාපව්ල මහත්මිය දැනුව්ත් කර උපපදස් 

ලබා ගන්නා ලදී. අව්ම කිරීපම් කටයුතු අගය කරන බව්ත්, පාසේ දරුව්න්පේ ආරක්ෂාව් සහ හරිත 
සංකේපය සහිත පසෞන්දර්යාත්මක සුන්දර භූ දර්ශනය පිළිබඳව් පාසේ කළමනාකාරිත්ව්ය පබපහවින් 

සලකා බලන බව්ත් ඇය පැව්සුව්ාය. එබැවින් පමම කරුණ සලකා බැලීමට සැලසුම් කණ්ඩායමට දැනුම් 

පදන පලස විදුහේපතිව්රිය ඉේලා සිටිපේය. ඉදකිරීම් කාලය තුළ පන්ව්ාසිකාගාරපේ පාලිකා එන්.පක්. 
කුලතුංග මහත්මිය ව්යාපෘති කටයුතු සහ විපශේෂ ආරක්ෂාව් සහ ආරක්ෂක සැලැස්ම පව්ත්ව්ාපගන යාපම් 

ව්ැදගත්කම පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන ලදී. 
 

ක්පෂේත්ර චාරිකාව් අතරතුර ශ්රී පව්ේලවිනයාගරම් පකෝවිපේ හි පේකම් ව්න ගයා ව්න්නියාරාචි මහතා 

දැනුව්ත් කරන ලදී. නායයාම් ආපදා අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සහ අරමුදේ සම්පාදනය කිරීපම් 

යාන්ත්රණය පිළිබඳව් ඔහු දැනුව්ත් කපළේය. ඔහු ව්යාපෘතිය සඳහා ඔවුන්පේ කැමැත්ත සහ ව්යාපෘතියට 

පූර්ණ සහපයෝගය ලබා පදන බව් ප්රකාශ කපළේය.  

 

11.2 පාර්ශවකරුවන් සමග පවති උපසේශන සසේවාවන් වලදී ඇති වූ එකගතාවයන් හා නිර්සේශයන් 

(සයොමුව: ඇමුණුම II) 
 

මහනුව්ර්දස්ත්රික්්ආපදා්කළමනාකරණ්සම්බන්ධීකරණ්ඒකකපේ්දස්ත්රික්්සහකාර්අධයක්ෂව්රයා්ව්න්

I.A.K.්රණවීර්මහතා ව්යාපෘති්කටයුතු්පිළිබඳව්්දැනුව්ත්්කරන්ලදී. මධයම්පළාපත්්මධයම්පරිසර්

අධිකාරිපේ් පළාත්් අධයක්ෂව්රයා් ව්න් M.K.P් ව්ැලිකන්නපේ් මහතා් සමග් ව්යාපෘතිය් පිළිබඳව්්

සාකච්ඡා්කරණු්ලැබිණි. නායයෑම්්අව්දානම්අව්ම්කිරීපම්්ව්යාපෘතිය්සහ්අරමුදේ්සම්පාදනය්කිරීපම්්
යාන්ත්රණය්පිළිබඳව්්ඔවුන්්දැනුව්ත්්කරන්ලදී. ව්යාපෘතිය්ඉතා්අව්ශය්කඩිනමින්ක්රි්යාත්මක්විය්යුතු්
එකක්්බව්ත්්ඔවුන්්ව්යාපෘතිය්පිළිබඳව්්කිසිදු්විපරෝධයක්්පනොමැති්බව්ත්්ඔවුන්පේ්සහපයෝගය්ලබා්

දීමට්එකඟ්ව්න්බව්ත්්ඔවුහු්ප්රකාශ්කළහ.  

 

12. වයාපෘතියක්රි්යාවට්න ංවීමට්අවශ්්ය්සයෝේ්යතා,්ක ම ත්ත්ප්රකාශනය,්එකඟතාව්සහ්අනුමත්

කිරීම් 

12.1 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දස්ත්රික් පේකම්ව්රයාපේ අනුමැතිය  
ව්යාපෘතියක්රි යාව්ට නැංවීමට දස්ත්රික් පේකම්ව්රයාපේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට සිදුව්නු ඇති අතර 

පමහිදී මහාමාත්්යව්රයා සහ දසත්්රික්කපේ ව්ගකිව් යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දස්ත්රික් 
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සම්බන්ධීකරණ කමිටුව් හමුපේ ව්යාපෘති පයෝජනා ඉදරිපත් කළ යුතු පේ. ව්යාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකපේ නිලධාරිපයකු ව්යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරමින් එහි විවිධ පාරිසරික 

සහ සාමාජයීය ගැටළු ආදය ගැන නිරාව්රණය කරනු ඇත. පමම ගැටළු සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා 
පව්ත්ව්මින් පමම රැස්වීපම්දී ගනු ලබන නිර්පද්ශ්පමම පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලසුමක්රි යාව්ට නංව්න විට සැලකිේලට ගැපනනු ඇත. 

ii. සැලසුම් කමිටුපේ අනුමැතිය  

පමම ව්යාපෘතියට මහනුව්ර මහ නගර සභාපේසැලසුම් කමිටුපේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු ව්නු ඇත 
 

12.2 ව ඩබිම පවතින රජසේ ඉඩම් වල වයාපෘතිය ක්රියාවට න ංවීමට එම රජසේ ඉඩම් හිමියන්සේ 

අනුම තිය ලබාග නීම 
 

ව්යාපෘතිපයහි්කාර්යයන්පගන්්පකොටසක්්(්යන්පත්රෝපකරණ්ප්රව්ාහනය,්ව්ාහන්නැව්ැත්වීම)්මාර්ගය්
සදහා්පව්න්්කර්ඇති්ප්රපද්ශයක්සිදු්කරනු්බැවින්්අදාළ්නිපයෝජිතායතනය්ව්නුපේ්මහනුව්ර මහ නගර 
සභාව්යි. එම්කටයුතු්දගටම්කරපගන්යාමට ජාතික්පගොඩනැගිලි්පර්පේෂණ්සංවිධානය්සහ්මහනුව්ර 
මහ නගර සභාව් අතර්අව්ශය්ගිවිසුම්්ඇති්කරගනු්ඇත.  
 

12.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව්වනජීවී සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව්

මගින් අනුම තිය ලබා ග නීම  

 

i. ව්ර්ෂ්1952් අංක්25් පාංශු්සංරක්ෂණ්පනත්යටපත්්මහනුව්ර් දස්ත්රික්කය්සංපේදී්ප්රපද්ශයක්්
බැවින්්දස්ත්රික්්මධයම්පරිසර්අධිකාරිපේ්අදහස්්විමසීම්අව්ශය්පේ් 

ii. ව්න්රක්ෂිත්පව්න්කිරීම්්කලාපයක්යටපත්්පහෝ්තුල්පමම්ව්යාපෘති්ව්ැඩබිම්පිහිටා්පනොමැති්
බැවින්් ව්න් සංරක්ෂණ් පදපාර්තපම්න්තුපේ් සහ ව්නජීවී් සංරක්ෂණ් පදපාර්තපම්න්තුපේ 
අනුමැතිය්අව්ශය්පනොපේ. 

 

12.4 අසනකුත් අනුම තීන් 

i. භූමි, පාෂාණ්හා්ඛ්නිජමය්සුන්බුන්්ප්රව්ාහනය්හා්බැහැර්කිරීම්සඳහා්ප්රාපද්ශීය්භූ්විදයා්සමීක්ෂණ්

හා්පතේ්කාර්යාංශපේ්අනුමැතිය්ලබා්ගත්යුතුය. 

ii. ද්රව්ය්නිස්සාරණය්කිරීම්සඳහා්අනුමැතිය - භූ්විදයා්හා්පතේ්කාර්යාංශපේ්අනුමැතිය (අව්ශය්
ව්න්පන්්නම්්පමණි).  

iii. අපද්රව්ය්බැහැර්කිරීම්සහ්පැලෑටි්ඉව්ත්්කිරීම්සඳහා්මහනුව්ර මහ නගර සභාපේ අනුමැතිය්ලබා්

ගත්යුතුය. 

iv. පාෂාණ් පිපිරවීමට් අව්ශය් නම්් ව්ැඩබිම් සඳහා් අනුමැතිය් ප්රාපද්ශීය් පේකම්් හරහා්ආරක්ෂක්

අමාතයංශපේ්දස්ත්රික්්කාර්යාලපයන්්අනුමැතිය්ලබා්ගත්යුතුය. 

v. ව්ැඩ්බිපමහික්රි්යාකරකම්්සඳහා්අව්ශය්බල්සැපයුම්සඳහා්ලංකා්විදුලිබල්මණ්ඩලපේ්ප්රපද්ශීය්
කාර්යාලපයන්්අනුමැතිය්ලබා්ගත්යුතුය් 

vi. පමම්අපදා්අව්ම්කිරීපම්්ව්යාපෘතිය්සදහා්පැලෑටි්පහෝ්බීජ්අව්ශය්පේ්නම්්(ආනයනය්කල්යුතු්

නම්)් 1999 අංක් 35 දරණ් පැලෑටි් සංරක්ෂණ් පනත් යටපත්් කෘෂිකර්ම් අධයෂ් ජනරාේ්
පව්නුපව්න්,අතිපර්ක්අධයෂක්ජාතික්ශාක්නිපරෝධායන්පසේව්ය්අනුමත්කල්පැලෑටි්පහෝ්බීජ්
අධිකාරිය්මගින්්නිකුත්්කරන්බලපත්රය්හා්පකොන්පද්සි්යටපත්්පගන්ආ්යුතුය. 
 

12.5 සපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්සගන් අනුම තිය ලබා ග නීම / ජනතික බ දීම/ විරුේධත්වයක් 

සනොම ති වීම 
 

ව්ූහයන්්ඉව්ත්්කිරීමට, භූමියට්පිවිසීමට, ඉදකිරීම්්ව්ැඩ්සහ්දගුකාලීන්නඩත්තු්කටයුතු්ව්ල්නිරත්වීමට්

කිසිදු් බාධාව්ක්් පනොකරන් බව්ට් ඉඩම්් හිමියන්් (අධයාපන් පදපාර්තුපම්න්තුව්) සහ් ව්යායාපෘති 

ක්රියාත්මක්කිරීපම්්අධිකාරිය්අතර්නීත්යානුකූලව්්බැඳී්ඇති්ගිවිසුමක්්අත්සන්්කිරීම.  
 

අනුමත්කිරීම්සඳහා්නියමිත්කාල්පරාසය්5්ව්ගුපේ්දක්ව්ා්ඇත. 

ව්ගු අංක 5: අනුමැතීන් ලබා ගැනීම සඳහා නියමිත කාල රාමුව්් 
අනුම ති 1 ව නි මාසය 2 ව නි මාසය 
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13. දුක්්ග නවිලි්වලට්සවන්්දීම 

පමම ව්යාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාව්( පාසේළමුන් , කාර්ය මණ්ඩලය, පන්ව්ාසිකාර ළමුන්, 
පදකයින් සහ මගීන්) සඳහා විපශේෂ අව්ධානයක් පයොමු කරමින් දුක්ගැනවිලි විසඳීපම් යාන්ත්රණය 

ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපපද්ශකව්රුන් ව්න ES නිලධාරියා ව්ගබලා ගත යුතුය. (පයොමුකිරීම: 

දුක්ගැනවිලි විසඳීපම් යාන්ත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්පද්ශිතක්රි යා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා 
සමාජ කළමනාකරණ රාමුව්). 

 

14. සතොරතුරු්අනාවරණය්කිරීම 
 

පහත් දැක්පව්න් ආයතන් සහ් සංවිධාන් අනුව්් ලකුණු් කරන් ලද් ආකෘති් මගින්් ES පතොරතුරු්

අනාව්රණය්කිරීමට්PMU හි්ව්ගකීම්පේ. 

ව්ගු අංක 6: පතොරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් පයෝජිත සැළැස්ම 
සතොරතුරු් සයෝජිත්ආයතන සතොරතුරු් අනාවරණය් කිරීසම්්

ක්රමසේදය 

i. ව්යාපෘති්සැලැස්ම්

(ස්ථානීය්පතොරතුරු, 

සැලසුම,ක්රි යාත්මක්
කිරීපම්්විධිවිධාන) 

දස්ත්රික්්මධයයම්පරිසර්අධිකාරිය, දස්ත්රික්්

පේකම්, ප්රාපද්ශීය් පේකම්, පළාත්්

මා.සං.අ,්පටලිපකොම්්ආයතනය,්අපනකුත්්

දස්ත්රික් මට්ටම්් නිපයෝජිතායතන, 

ජාංපගො.ප.සං් පේ් දස්ත්රික්් කාර්යාලය, 

AIIB්බැංකුව් 

රැස්වීම්, දස්ත්රික්් සම්බන්ධීකරණ්

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්් සහ්
කැමැත්ත්සඳහා්අත්සන්්කිරීම්සඳහා්
අදාල්ව්ාර්තා්ඉදරිපත්්කිරීම. 

ii. පාරිසරික්හා්සමාජ්
කළමනාකරණ්
සැලැස්ම 

දස්ත්රික්් මධයයම් පරිසර් අධිකාරිය,්AIIB්
බැංකුව් 

රැස්වීම්, දස්ත්රික්් සම්බන්ධීකරණ්

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්් සහ්
කැමැත්ත්සඳහා්අත්සන්්කිරීම්සඳහා්
අදාල්ව්ාර්තා්ඉදරිපත්්කිරීම 

iii. ප්රගති්ව්ාර්තා්(මූලික්
හා්ඉදකිරීම්්කාලය්
තුළ) 

දස්ත්රික්් මධයයම් පරිසර් අධිකාරිය,්AIIB්

බැංකුව්, අපනකුත්්නිපයෝජිතායතන 

ප්රගති් රැස්වීම්, විපශේෂ් රැස්වීම්, අදාළ්
ව්ාර්තා්ඉදරිපත්්කිරීම 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

3 

සතිය 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

2 

සතිය 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

ව්යාපෘතිය ක්රියාවට න ංවීම 

දිස්ත්රික් සේකම්වරයාසේ අනුම තිය 

අයදුම්පත බාරදීම  
ව්යාපෘතිය දළ ව්ශපයන් පැහැදලි කිරීම 
දක්ව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමැති 

   

 
 

   

ස ලසුම් කමිටුසේ අනුම තිය  

අයදුම්පත බාරදීම 
ව්යාපෘතිය දළ ව්ශපයන් පැහැදලි කිරීම 
දක්ව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුමැති 

  

 

   

   

අධයාපන්පදපාර්තුපම්න්තුව් , මහනුව්ර මහ 
නගර සභාව් 
අයදුම්පත බාරදීම 
දක්ව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමැතිය 

 

 
  

    

සවනත් අනුම තින් 

භූ විදයා හා පතේ්කාරයාංශය 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය (අව්ශ්යතාව්ය මත 

පදනම් පේ) 

 

       

ඉඩම් ව්ල හිමිකරුව්න්පේ (පාසල) 

 අනුමැතිය/ කැමැත්ත ලබාගැනීම 
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iv. පාරිසරික්අනුකූලතා්
පසේව්කයින්්පසෞඛ්ය්
හා්ආරක්ෂාව්්සඳහා්
ස්ථාන්පරීක්ෂා්කිරීම 

දස්ත්රික්් මාධයයම් පරිසර් අධිකාරිය, 

ප්රාපද්ශීය් පේඛ්ම්, NBRO් දස්තික්්

කිාාර්ායාලය, AIIB හා්අදාළ්පාර්ශව්යන් 

ලිඛිත්හා්ව්ාචික්සන්නිපේදනය, අදාළ්
ව්ාර්තා්ඉදරිපත්්කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට්අදාළ්
තීරණ්හා්ප්රගති්
සමාපලෝචන්රැස්වීම් 

දස්ත්රික්් මාධයයම් පරිසර් අධිකාරිය, 

ප්රාපද්ශීය් පේඛ්ම්, NBRO් දස්තික්්

කිාාර්ායාලය, AIIB හා්අදාළ්පාර්ශව්යන් 

රැස්වීම්, ලිඛිත්හා්ව්ාචික්
සන්නිපේදනය 

vi. දුක්්ගැනවිලි්විසදීපම්්
යාන්ත්රනය 

AIIB බැංකුව්්හා්අදාළ්පාර්ශව්යන් රැස්වීම්, ලිඛිත්හා්ව්ාචික්
සන්නිපේදනය 

 

 

 

ව්ගු්අංක 7: උපපද්ශන්ආයතන්හරහා්රැස්්කරන්ලද්පතොරතුරු්මට්ටම් 
දිනය  ආයතනය  සතොරතුරු ලබාග නීම සඳහා සම්බන්ධ කරගත් 

අය  

30/05/2019 පැය 09.30  

 

දස්ත්රික් පේකම් කාර්යාලය – 

මහනුව්ර දස්ත්රික්කය 

I.A.K.රනවීර මහතා 

සහකාර්අධයක්ෂ(දස්ත්රික්), 

දස්ත්රික්්ආපදා්කළමනාකරණ්සම්බන්ධීකරණ්
ඒකකය,්මහනුව්ර්දස්ත්රික්කය 

30/05/2019 පැය 11.30  

 

පුෂප්දාන බාලිකා විදුහල - මහනුව්ර  නිේමිණි පහේරත් පමනවිය  
නිපයෝජ්ය විදුහේපති  
පුෂප්දාන බාලිකා විදුහල - මහනුව්ර 

30/05/2019 පැය 11.50  

 

ශ්රී පව්ේලවිනයගරම් පකෝවිල  ගයා ව්න්නිආරච්චි මහතා  
පේකම් 
ශ්රී පව්ේලවිනයගරම් පකෝවිල 

04/07/2019 පැය 10.00  මධයම්පරිසර්අධිකාරිය්-්මහනුව්ර්
කාර්යාලය 

M.K.P. ව්ැලිකන්නපේ්මහතා 
පළාත්්අධයක්ෂ, 
මධයම්පරිසර්අධිකාරිය්-්මහනුව්ර්කාර්යාලය 

10/07/2019  

(දුරකතනය හරහා ) 

මහනුව්ර මහ නගර සභාව්  P.B. අපබ්පකෝන් මහතා  
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
මහනුව්ර මහ නගර සභාව්  



 

i 

 

ඇමුණුම I: ආපදා්තත්ත්වසේ්ස්වභාවය්හා්උපසේශන්අවස්ථා 

  

ඊ.පක්.ඩබ්ලිේ එපගොඩාපව්ල මහත්මිය සමඟ 

සාකච්ඡා කිරීම. පුෂ්පදාන බාලිකා විදයාලපේ 

විදුහේපති  

එන්.පක් කුලතුංග මහත්මිය සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීම. පන්ව්ාසිකාගාරපේ පාලිකා  

 
 

මහනුව්ර දස්ත්රික් ආපදා කළමනාකරණ 
සම්බන්ධීකරණ ඒකකපේ දස්ත්රික් සහකාර 

අධයක්ෂ I.A.K. රණවීර, මහතා දැනුව්ත් කිරීම 

ශ්රී පව්ේලවිනගරාම් පකෝවිපල හි පේකම් ගයා 
ව්න්නියාරාචි මහතා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම 

 

ඇමුණුම II: පාර්ශවකරුවන් සමග ප ව ත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විසශේෂ කරුණු 

ආයතනය සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීසේ 

නම සහ තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ ස ලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 

අධිකාරිය 
 M.K.P. ව්ැලිකන්නපේ 

මහතා 

පළාත් අධයක්ෂ, 

මධයම පරිසර අධිකාරිය - 

මහනුව්ර කාර්යාලය 

 1993් ජුනි් 24් ව්න් දන් අංක් 772/22් දරන් අති්
විපශේෂ් ගැසට්් පත්රපේ් සහ් පසුව්් කරන් ලද්
සංපශෝධනයන්හි්නායයෑම්්අව්ම්කිරීපම්්ේයාපෘති්
නියමිත්ේයාපෘති්පලස්පනොසැලපක්. 

 හදසි්ක්රියාමාර්ගයක්්පලස්නායයෑම්්ව්ලින්්ඇති්
ව්න් අව්දානම් අව්ම් කිරීමට් ේයාපෘතිය් අදහස්්
කරන් බැවින්, ේයාපෘතිපේ් ේරමුඛ්තාව්ය්
සැලකිේලට්ගනිමින්්මධ්යම්පරිසර්අධිකාරිපේ්
අනුමැතිය්අව්ශය්්පනොපේ.් 

 ේයාපෘති් ආරම්භ් කිරීමට් පපර් මධ්යම් පරිසර්
අධිකාරිය් පව්ත් ඉදරිපත්් කිරීමට් අව්ශ්ය් අව්ම්



 

ii 

 

කිරීපම්් අඩවි් ලැයිස්තුව්ක්් දක්ව්මින්් ඉේලීම්්
ඉදරිපත්් කරන් අතර් මධ්යම් පරිසර් අධිකාරිය්
විසින්් ේයාපෘති් බිම් නිරීක්ෂණය් කිරීපමන්් පසු්
කැමැත්ත්ේරකාශ්කරනු්ලබයි. 

 ජාතික්සම්පත්්කළමනාකරණ්මධ්යස්ථානපයහි්
1951් අංක් 25් දරන් පාංශු් සංරක්ෂණ් පනත්
යටපත්් මහනුව්ර් දස්ත්රික්කය් සංපේදී්
ේරපද්ශයක්්පලස්ගැසට්්කර්ඇත. 

 ේයාපෘතිය්ක්රියාත්මක්කරනු්ලබන්පන්්නිශ්චිත්
ේරපද්ශයක් පනොව්් සංපේදී් ේරපද්ශයක් නම්, 
සංපේදී්ේරපද්ශය්ක්රියාව්ලිය්තුළ්බලපව්ත්ව්නු්
ඇත. 

මහනුව්ර මහ 

නගර සභාව් 

 

පී.බී. අපබ්පකෝන්  

ප්රධාන ඉංජිපන්රු, 

මහනුව්ර මහ නගර සභාව් 
මහනුව්ර 

 පමම්ප්රපද්ශය්මහනුව්ර මහ නගර සභාව්ට අයත්්පේ. 

 පුෂ්පදාන්මාව්පත්්අයිතිය්සහ්නඩත්තු්කටයුතු්
මහනුව්ර මහ නගර සභාව් මගින් සිදු කරනු ලබයි.  

 මහනුව්ර මහ නගර සභාව් ව්යාපෘතිය්සඳහා්පුෂ්පදාන්
මාව්ත් භාවිතා් කිරීම් සම්බන්ධපයන්් විරුද්ධත්ව්යක්්
නැති් අතර් අව්ම් කිරීපම්් කටයුතු් අතයාව්ශය් බව්්
සලකයි 

 පව්නත්්සැලකිලිමත්්විය්යුතු්කරුණු 

 නාය්යෑම්්අව්ම්කිරීමකින්්පසුව්්නඩත්තු්කටයුතු්
සිදු්කරනු්ඇත 

 ඉදකිරීම්් ව්ලදී් පකොන්ත්රාත්කරු් පුද්ගලික්
ආරක්ෂණ් උපකරණ් භාවිතා් කළ් යුතුයැයි්
අව්ධාරණය්කරන්ලද 

 සෑම් අව්සථ්ාව්කදීම් පකොන්ත්රාත්කරු් විසින්්
ව්ාහන, පදකයින්් සහ් රථව්ාහන් ආරක්ෂණක්රි්
යාමාර්ග, බාධක,්අනතුරු්ඇගවීපම්්ධජ්සහ්රාත්රී්
ව්ැඩ්සඳහා්ආරක්ෂිත්සහ්පහසු්මාර්ග්සැපයිය්යුතු්
අතර්විදුලිය්සහ්ආපලෝකය්සහ්සැපයිය්යුතුය. 

 ඉඳිකිරීම් අපද්රව්ය් /් කැණීම්් ද්රව්ය් මගින්් මගීන්ට්
සහමහජනතාව්ට්අපහසුතාව්යක්්පනොවිය්යුතුය  

 

ඇමුණුම III: අධ්යයන කණ්ඩායම 

නම තනතුර අධයන්කණ්ඩායපම්්තනතුර 

TDSV ඩයස ් අධයක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දසානායක ජ්පයෂ්ඨ විදයාඥ /ESSD/NBRO ජ්පයෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත්්ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO GIS/ජන විකාශන්දත්ත / සමීක්ෂණ 

සහායක 

අනුත්තරා නතාලි  තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO ව්ාර්තා්සැකසීම  

ළිහිණි චන්ද්රරත්න තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO ව්ාර්තා සැකසීම  
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ඇමුණුම IV: සයොමු ල යිසත්ුව 

 

1. NBRO්–්LRRMD නායයාම් ආපදා පරීක්ෂණ වාර්තා්

(NBRO/LRRMD/LI/KN/18/31/40284) 

2. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැසම් සඳහා ශ්රී ලංකාපේ නායයෑම් අව්ම 

කිරීපම් ව්යාපෘතිය සඳහා පකොන්ත්රාත්කරුපේ බැඳීම් -AIIB 

3. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් - ශ්රී ලංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය -

AIIB 

4. කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංව්ර්ධනය, ව්ාරිමාර්ග හා ධීව්ර හා ජලජ 

සම්පත් සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය විසින් ගස ්කැපීම (පාලන) පනත  

5. පගොනු අංක 01 යටපත් ඇති මුළු ේයාපෘතිපේ අව්සාන ලයිස්තුව් (අදයර II – 120 ක් වූ මුළු 

නායයෑම් ස්ථාන) ස්ථාව්ර ක්රමපේද මගින් නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ේයාපෘතිය 
(RLVMMP) – AIIB 

6. නැව්ත පදංචි කිරීපම් සැලසුම් රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ේයාපෘතිය –AIIB  

සංගණන හා සංඛ්යාන ව්ාර්තාව් (2012), ජන හා සංඛ්යා පේඛ්න පදපාර්තපම්නතුව්  

 


