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1. හැඳින්වීම 
 

1.1 වයාපියය පිලිබඳ විශ්ලේෂණය 

ශ්රි ලිංකා රජ  ආසි ානු  ටිතල පෘතහසුකම් ආල ෝජන බැිංකුව් )AIIB( හා සම්බන්වධ ලව්මින්ව එම බැිංකුලේ මුඛලය  

ආධාර මත ශ්රී ලිංකාලේ පෘතළාත් 06 ක දස්ික්ෂක  11 ක නා   ෑම් සිදුව්න ස්ථාන පිළිසකර කිරීලම් ව්යාපෘතිය ක්ෂ  

ආරම්භ කර ඇත.ලමම ව්යාපෘතිය  පෘතාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණම  ව්ශල න්ව AIIB බැිංකුලේ හා ලිංකා රජලේ 

නීයරීය ව්ලට අනුකුලව් සිදුවි  යුතු  . ව්යාපෘතියලේ ස්ව්ාභාව්  සහ ක්රි ාව්ලි   සැලකිේලට ගනිමින්ව  AIIB බැිංකුව් 

අලේක්ෂෂා කරන පෘතරිද ඔවුන්වලේ පෘතාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණ ප්රයපෘතත්ය  ව්ලට අනුකුල ව්න පෘතරිද පෘතාරිසරික සහ 

සමාජී   කළමනාකරණ රාමුඛව්ක්ෂ  ESMF සකසා ඇත 

 පෘතාරිසරික සහ සමාජී  කළමනාකරණ රාමුඛලව්හි )ESMF( අරමුඛණු ව්න්වලන්ව ව්යාපෘතිය  ක්රි ාත්මක කිරීලම්දී AIIB 

බැිංකුලේ ආරක්ෂෂණ ක්රමලේද   සහ ජායක පෘතාරිසරික හා සමාජ ප්රඥපේය   පිළිබඳ මාගලගෝපෘතලශශ න්ව සැපෘතයීමයි. 

ව්යාපෘතිය    ක්රි ාත්මක  කිරීලම් ආ තන  ව්ශල න්ව , ජායක ලගාඩනැගිලි පෘතගලේෂණ සිංවිධාන   )NBRO( සමස්ත 

ව්යාපෘතිය  ලව්නුලව්න්ව සකස ් කරනු ලබන පෘතාරිසරික හා සමාජී  කළමනාකරණ රාමුඛව්, ව්යාපෘතිය ට අදාළ 

පෘතාගශව් න්ව ඒ අකාරල න්වම ක්රි ාත්මක  කිරීම සහයක  කරනු ඇතැයි අලේක්ෂෂා ලකලග.  

පෘතාරිසරික ,සමාජ ,ලසෞඛය හා ආරක්ෂෂණ තත්ත්ව් න්ව ව්යාපෘතිය ස්ථානල න්ව ස්ථාන ට ලව්නස් ව්න බැවින්ව එව්ැනි 

ලව්නස ් ව්න නිශච්ිත තත්ත්ව් න්ව පිලිබඳ අව්ධාන  ල ාමුඛ කිරීම ව්ැදගත් ලේ.එම නිසා පෘතාරිසරික සහ සමාජී  

කළමනාකරණ රාමුඛව්ට අනුව් පෘතාරිසරික සහ සමාජී  ඇගයීම් සඳහා එක්ෂ එක්ෂ නා  ාම් ස්ථාන ට විලශ්ිත වූ 

පෘතාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාගතා (SSE & SMP) සකසා ඇත .එම ස්ථානලේ විලශ්ිත පෘතාරිසරික සහ සමාජ 

කළමනාකරණ  පිලිබඳ සැලසුම් මඟින්ව විලශ්ිත පිළිසකර ක්රමලේද න්ව ,ලසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂෂණ 

කළමනාකරණ  සම්බන්වධල න්ව  සලකා  බැලි  යුතු අිංශ න්ව පිලිබඳ ,ඉදකිරීම් සහ ලමලහයුම් කාල  තුල අව්ශය 

මග ලපෘතන්වීම් ලබා ලදනු ඇත . 

ලමම විලශ්ිත පෘතාරිසරික හා සමාජී  කළමනාකරණ සැලසුම ලේවැේල ගංගාරාම විහාරස්ථානය ප්රලශශලේ  

නා  ාම් (පෘතාෂාණ ව්ැටීම් ) අව්ම කිරීම සඳහා ලේ. ගැඹුරු පෘතාරිසරික හා සමාජී  අධයන කින්ව පෘතසුව් ලමම සැලසුම 

සකස ්කර ඇය අතර පෘතහත කරුණු පිලිබඳ ඉහල අව්ධාන ක්ෂ ල ාමුඛ කර ඇත . 

i. ව්යාපෘතිය ට අදාළ කලාපෘතලේ සිංලේදී පෘතාරිසරික හා සමාජී  අිංග හඳුනා ගැනීම . 

ii. ව්යාපෘතිය ක්රි ාකාරකම් ලහ්තුලව්න්ව සැලකි  යුතු පෘතාරිසරික හා සමාජී  බලපෘතෑම් හඳුනා ගැනීම  

iii. හානි  අව්ම කරන පි ව්ර ල ෝජනා කිරීම  

iv. ලමම ව්යාපෘතිය ට අදාළ ව්න පෘතාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂෂණ අව්ශයතා ීනරණ  කිරීම  

v. ව්යාපෘතිය  ක්රි ාත්මක කාල  තුලදී ලමම ව්යාපෘතිය ට අදාළ පෘතාරිසරික නි ම න්ව හා ක්රි ාපෘතටිපෘතාටීන්ව 

අධයන  කිරීම  

 

1.2 අලේක්ිත පරිශීලකයින්ව 
 

ල ෝජිත ව්යාපෘතිය  සහ අව්දානම් අව්ම කිරීලම් පි ව්ර න්ව ලහ්තුලව්න්ව ඇයවි  හැකි ස්ථානී  විලශ්ිත පෘතාරිසරික හා 

සමාජී  කළමනාකරණ ගැටු පිලිබඳ විස්තර ක්ෂ ලමම ව්ාගතාව් තුලින්ව ඉදරිපෘතත් කරනු ලබයි. ව්යාපෘතිය   ටලත් 

පෘතාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ රාමුඛලව්හි (ESMF) සිංරචක ක්රි ාත්මක කරනු ලබන පිරිසැලසුම් කණ්ඩා ම 

(Design team), ව්යාපෘතිය කළමනාකරණ ඒකක  (PMU) සහ ලකාන්වත්රාත්කරු ලමම සවිස්තරාත්මක ලේඛන  

පෘතරිශීලන  කරනු ඇතැයි අලේක්ෂෂා ලකලග. ස්ථානී  විලශ්ිත පෘතාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ තක්ෂලස්රු 

ව්ාගතා (SSE & SMP) ජායක ලගාඩනැගිලි පෘතගලේෂණ සිංවිධානල හි (NBRO) ලව්බ් අඩවිලේ සහ AIIB ලව්බ් 

අඩවිල හි ප්රදගශන  කරන අතර ලම් පිළිබඳව් ෂනන්වදුව්ක්ෂ දක්ෂව්න පෘතාගශව් න්වට (රාජය ලහෝ ලව්නත් 

පෘතාගශව්කරුව්න්වට) ඒව්ා පෘතරිශීලන  කිරීමට හැකි ාව් ලැලබ්. එලස්ම, ලමමඟින්ව ව්ැඩ ආරම්භ කිරීමට ප්රථමව් 

ලකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව සකස් කරනු ලබන පෘතාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ ක්රි ාකාරී සැලැස්ලම් ලකාටසක්ෂ 

ව්න ස්ථානී  විලශ්ිත පෘතාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ සැලසුම්ව්ලට අව්ශය පෘතදනම නිගමාණ  කරනු ඇත.  
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2. වයාපියය පිලිබඳ හැඳින්වීම සහ ආපදා සථ්ානීය ලතාරතුරු 
  

2.1 වයාපියලේ නම 

ආපෘතදා අව්ම කිරීලම් ස්ථානී  අිංක 33 ලේව්ැේල ගිංගාරාම විහාරස්ථාන  ,ගඟව්ට ලකෝරලේ, මහනුව්ර දස්ික්ෂක  
 

2.2 ස්ථානීය ලතාරතුරු  

ල ෝජිත හානි  අව්ම කිරීලම් ස්ථාන  මධයම පෘතළාලත් ,මහනුව්ර දස්ික්ෂකලේ ,ගඟව්ට ලකෝරලේ ප්රාලශශී  ලේකම් 

ලකාට්ඨාශලේ,ලේව්ැේල  ග්රාම නිලධාරි ව්සම තුල පිහිටා ඇත . 

 

ස්ථානලේ GPS ඛණ්ාංක – 7.297201°N සහ  80.65034°E  

උන්වනතාංශය – මුඛහුදු මට්ටලම් සිට ෂස අඩි 1640 (500m) 

 

ආසන්වනතම නගරය –ව්යාපෘතිය ස්ථානලේ සිට 4km දුරින්ව මහනුව්ර නගර  පිහිටා ඇත    
 

ප්රලේශ මාර්ගය 

ලමම ලේව්ැේල ගිංගාරාම විහාරස්ථාන  මහනුව්ර නගර සිමාලේ පිහිටා ඇය අතර මහනුව්ර නගරලේ සිට දලව්න 
නුව්ර -ලහ්ව්ාහැට (A26) මාගග  ඔස්ලස් ලමම ව්යාපෘතිය ස්ථාන  ලව්ත ප්රලේශ වි  හැක .මහනුව්ර නගරලේ සිට A20 

මාගග  ඔස්ලස් 3km ගමන්ව කරන විට ලේව්ැේල  හන්වද  ලව්ත ලගා වි  හැකි අතර ලේව්ැේල හන්වදලේ සිට 

බූව්ැලිකඩ -ලේව්ැේල මාගගලේ මීටර 700 පෘතමණ පෘතැමිනි විට ලමම ආපෘතදා අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතියක ප්රලශශ  හමුඛලේ. 

රූපෘත  1: ආපෘතදා අව්දානම අව්ම කිරීලම් ස්ථාන ට ඇය ප්රලේශ මාගග   

 

 

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ භූමිලේ අයියය 
 

ල ෝජිත ආපෘතදා අව්ම කිරීලම් භූමි  ලේව්ැේල ගිංගාරාම විහාරස්ථ භූමිලේ පිහිටා ඇත .ලමම ල ෝජිත භූමිලේ යලබන  
යරස ් ලලස කපෘතන ලද බෑවුම්/කණ්ඩි, විහාරස්ථ ලගාඩනැගිලි , ලේව්ැේල මාගග  ,ලව්ළඳ සහ ලන්වව්ාසික 
ලගාඩනැගිලි ලව්ත නැඹුරුව් පෘතව්ීන .  
 
ගිංගාරාම විහාරස්ථාන ට අ ත් ලමම ප්රලශශ , අක්ෂකර 3 ක පෘතමණ ෂස් භුමි භාග ක පෘතැයරි පෘතව්යන අතර 
විහාරස්ථානලේ විවිධ ලගාඩනැගිලි ඉදකිරීම් සඳහා අව්ශය ඉඩ පෘතහසුකම් ලබා ගැනීමට  ප්රලශශලේ ස්ව්ාභාවික බෑවුම් 
සහිත ිම් ප්රලශශ කපෘතා  ලව්නස් කිරීමකට භාජන  කර ඇත . 
 

ල ාමුඛව් . රූපෘත  2 ල ෝජිත නා  ෑම් අව්ම කිරීලම් ප්රලශශ  සහ ඒ ආශ්රිත අලනකුත් ලක්ෂෂණ  
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රූපෘත  2: ල ෝජිත  නා  ෑම් අව්ම කිරීලම් ප්රලශශ  සහ අව්ට පෘතාරිසරික සහ අලනකුත් ලක්ෂෂණ  නිරූපිත ගූගේ ඡ ාරුපෘත   
 

 

2.4 ප්රලශශලේ කාලගුණ ලතාරතුරු 

මුඛහුදු මට්ටලම් සිට මීටර 518 ක 

ෂසකින්ව පිහිටා ඇය මහනුව්ර 

නගර  නිව්ගතන ලශශුණික 

රටාව්කට හිමිකම් කි යි. 

අඟලකට මිලිමීටර 2100 ක 

පෘතමණ සැලකි  යුතු ව්ාගික 

ව්ගෂාපෘතතන ක්ෂ ලැලබන ලමම 

දස්ික්ෂකලේ  දැඩි වි ලි 

කාලුණ ක්ෂ පෘතව්යන කාලලේදී 

වුව්ද ව්ාගික ෂෂ්ණත්ව්  

ලසේසි ස් අිංශක 24.5 /760 F  

අග ක්ෂ ගනී 

 

ල ාමුඛව්. රූපෘත   3 මහනුව්ර 
දස්ික්ෂකලේ මාසික සාමානය 
ව්ගෂාපෘතතන  සහ ෂෂ්ණත්ව්  

 (Source: hikersbay.com/Climate). 

 

 

2.5 විහාරස්ථානලේ ඉයහාසය සහ එහි වැදගත්කම 
 

ඓයහාසික ව්ාගතා ව්ලට අනුව් ලමම ලේව්ැේල ගිංගාරාම විහාරස්ථාන  කිගය ශ්රී රාජසිිංහ රජ  (1747-1781). 

සමලේ ඉදකරන ලශදකි .ලේව්ැේල ප්රලශශලේ මහව්ැලි ගඟට ආසන්වනලේ පිහිටි නිසා ගිංගාරාම  න නාම  ලැබී 

ඇත. ලසේලිපි ව්ල සඳහන්ව ව්න පෘතරිද ඈත අීනතලේ සිටම බුදුන්ව ව්හන්වලස්ට  ව්න්වදනා මාන කිරීම සඳහා ලමම ස්ථාන  

භාවිතා කර ඇය අතර කාල ාලේ අව්ෑලමන්ව කීගය ශ්රී රාජසිිංහ රජු විසින්ව ලමම ස්ථානලේ පෘතන්වසලක්ෂ ඉදකර ඇත. 

මුඛේ කාලලේ ලමම ගිංගාරාම විහාර   ව්ැලිවිට සරණිංකර හිමි න්වලේ අධයාපෘතන කටයුතු සිදු කරනු ලැබූ  ස්ථාන  

බව්ට පෘතත්ව් යබී ඇත. 

 

රූපෘත  3: නුව්ර දස්ික්ෂකලේ සාමානය මාසික ෂෂ්ණත්ව්  හා ව්ගෂාපෘතතන  
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ලමම විහාරලේ පෘතව්යන මහනුව්ර යුග ට අ ත් සිතුව්ම්   සිදුහත් කුමරුලේ ෂේපෘතත්ය  සහ ජාතක කතා නිරූපෘතණ  

කරන අතර ලමම නිගමාණ සඳහා අදටත් ඉතා ඉහල ව්ටිනාකමක්ෂ පෘතව්ීන . සිිංහ ලස් ාරුලව්න්ව අලිංකාර කරන ලද ෂු 

,අඩි 27 පෘතමණ ෂසින්ව යුත් බුශධ ලස් ාරූ ඇතුු අලනකුත් ිතු සිතුව්ම් එකල සිටි රජව්රුන්වලේ  ආගමික ,ශිේපෘත කලා 

සහ සිංස්කියක නිපුණතාව්  ලමානව්ට විදහා පෘතායි.  

 

3. නායයෑම්   ආපදාව සම්බන්වධ ලතාරතුරු 
 

3.1 නායයෑම් ආපදාලේ ස්වාභාවය  
 

2019 ව්ගෂලේ මැයි මස 10 ව්න දන ජායක ලගාඩනැගිලි පෘතගලේෂණ සිංවිධානලේ මහනුව්ර දස්ික්ෂ නා  ෑම් සහ 

ආපෘතදා අව්ම කිරීලම් අිංශ  ඉදරිපෘතත් කරන ලද No. NBRO/LRRMD/LI/KN/19/31/46647 ව්ාගතාව්ට අනුව් ලමම 
ප්රලශශලේ අස්ථාව්ර පිහිටීම් ස්ථාන ලදකක්ෂ නිරීක්ෂෂණ  කර ඇත.  
 

- ස්ථාන  01 – විහාර ලගාඩනැගිලි ව්ලට ඉහලින්ව වූ බෑවුම් ප්රලශශ  

- ස්ථාන  02 – ලේව්ැේල මාගග ට දශානත ව්න පෘතහල බෑවුම් ප්රලශශ  

බෑවුම් කඩාව්ැටීම් සහ භූමි  අස්ථායි ීම් සඳහා ප්රධාන ලහ්තුව් ව්න්වලන්ව ගිංගාරාම විහාරලේ  පෘතව්යන දුගව්ල භුමි 
කළමනාකරණ යි. බෑවුම් සහිත භූමි  නීකරණ  කිරිලම්දී පිළිපෘතැද  යුතු ඉිංජිලන්වරුම  ක්රමලේද න්වට අනුකුලව් 
ලමම ඉඩම සකස ්කර ලනාමැය අතර ජලාපෘතව්හන කළමනාකරණ ද දුගව්ල මට්ටමක පෘතැව්යනි. එලහයින්ව දුගව්ල 
ඉඩම් පෘතරිහරණ  නිසා අධික ලලස ව්ැසි ජල  කාන්වදු ීලමන්ව  ලමම බෑවුම් අස්ථායිතාව්  ඇය ී යලබ්.  

ල ාමුඛව් රූපෘත  04 - බෑවුම් අස්ථාව්රත්ව්  නිසා බලපෘතාන ලගාඩනැගිළි හා හරස්කඩ  

ල ාමුඛව් රූපෘත  05 - හරස්කඩ, ඉඩම් පෘතරිහරණ , හා ස්ථානලේ අව්ධානම් හා විලශ්ිත අිංග න්ව  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රූපෘත  4- බෑවුම් අස්ථාව්රත්ව්  නිසා බලපෘතාන ලගාඩනැගිළි හා හරස්කඩ  
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3.2 නාය යාලමන්ව සිදුවන බලපෑම් සහ එයින්ව ඇයවන ප්රයපල 
 
 

අධික ව්ගෂා කාලව්ලදී අස්ථායි වූ පෘතාිංශු ලකාටස් ලමම අස්ථාව්ර බෑවුම් හරහා ව්ැටීමට ඉඩ ඇය අතර එමඟින්ව 
විහාරස්ථානලේ ලගාඩනැගිලි  ව්ලට සහ මාගග  භාවිත  කරන පෘතදකයින්ව හට අනතුරු සිදු වි  හැක.  තව්ද අිංක 02 
සඳහන්ව බෑවුම් ස්ථානලේ ලගාඩ කරන  ලද පෘතාිංශු ස්ථර ක්ෂ ද හඳුනා ගත හැක .   
 

 

3.3 පවයන අවදානම අවම කිරීම සඳහා ලම් වන විට ලගන ඇය ක්රියාමාර්ග 

විහාරස්ථාන භූමිලේ කණ්ඩි කඩාව්ැටීම් හඳුනාගැනීමත්  සමඟ  ජායක ලගාඩනැගිලි පෘතගලේෂණ සිංවිධාන  එම භූමි  
නිරීක්ෂෂණ  කර   2019 මැයි මස  ව්ාගතාව්ක්ෂ ඉදරිපෘතත් කර ඇත (ව්ාගතා අිංක 

NBRO/LRRMD/LI/KN/19/31/46647) . එම ව්ාගතාව් මඟින්ව ඇයවි  හැකි අව්දානම අව්ම කර ගැනීම සඳහා පෘතහත 
නිගලශශ ඉදරිපෘතත් කර ඇත .  

i. බෑවුලම් අස්ථාව්ර වූ කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම  මඟින්ව සිදුව්න හානි  අව්ම කර ගැනීම සඳහා ඉිංජිලන්වරු 
නිගලශශ  පෘතරිද ශක්ෂයමත් ලකාන්වීට් බැමි ඉද කිරීම   

ii.  පෘතාිංශු කන්වඩි   සහ ඉදකරන ලද බැම්ම අතර ලකාටස නැව්ත පිරීම  

iii. බෑවුලම් පෘතව්යන ජල  පෘතස තුලට කාන්වදු ීම සහ එක්ෂ රැස් ීම අව්ම කර ගැනීම සඳහා ඉහල බෑවුම් 
ප්රලශශලේ ලකාන්වීට් කාණු පෘතශධය ක්ෂ සකස් කිරීම  

iv. මාගග  ඉදරිපෘතස ඇය බෑවුලමහි ඉදකර ඇය ව්ැසිකිලි, ව්ගෂා කාලලේදී භාවිත කිරීම අව්දානම් සහගත 
ලේ.  

 

 

3.4 ඉවත් කිරීම් 

ආපෘතදා තත්ව්  ලහ්තු ලකාටලගන කිසිඳු ඉව්ත් කිරීමක්ෂ සිදුකර ලනාමැත. 
 

3.5 නැවත පදිංචි කිරීම් (ප්රගයය) 

ලමම ව්යාපෘතිය  ලහ්තුලව්න්ව කිසිදු නැව්ත පෘතදිංචි කිරීමක්ෂ සිදු ලනාලේ . 
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රූපෘත  5- හරස්කඩ, ඉඩම් පෘතරිහරණ , හා ස්ථානලේ අව්ධානම් හා විලශ්ිත අිංග න්ව 



 

7 

 

 

4. නායයෑම් /භුමි අස්ථාවර වූ ප්රලශශය, අවට ප්රලශශය පිලිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන අවදානම් මට්ටම  
 

4.1 භූමි අස්ථාවරත්වය සිදුව ඇය ප්රලශශය අවට ලතාරතුරු 
 

ලමම බලපෘතෑමට ලක්ෂවූ  ප්රලශශ  ,මහනුව්ර ලේව්ැේල ගිංගාරාම විහාරස්ථාන  තුල පිහිටා ඇත .ලමම ප්රලශශලේ 
කණ්ඩි සහිත බෑවුම් ලදකක්ෂ හඳුනා ගත හැක.අිංක 01 ස්ථානලේ (රූපෘත  05 බලන්වන ) ඇය කන්වඩි සහිත ලකාටස  
නිසා විහාරස්ථ භුමිලේ පෘතව්යන  ලපෘතෞරාණික ලබෝ ගස ,නචතය,බණ මඩුව් , ව්න්වදනා කරන ස්ථාන  ,භික්ෂුන්ව 
ව්හන්වලස්ලා ව්ැඩ ව්සන අව්ාස ලග  , ලපෘතෞරාණික සිතුව්ම් ව්න නුව්ර ිතු සිතුව්ම් සහිත ලගාඩනැගිේල ඇතුු තව්ත් 
ලගාඩනැගිලි ලදකක්ෂ බලපෘතෑමට ලක්ෂී  ඇය අතර අිංක 02 ලකාටසින්ව දක්ෂව්ා ඇය (රූපෘත  05 බලන්වන )  බෑවුම් සහිත 
ප්රලශශ  නිසා ලේව්ැේල මාගගලේ ලකාටසක්ෂ සහ ලව්ළඳ සහ ලන්වව්ාසික ලගාඩනැගිලි  බලපෘතෑමට ලක්ෂලේ.මිට 
අමතරව් විහාරස්ථානලේ මලාපෘතව්හන ටැිංකි සහ ව්ැසිකිලි ප්රලශශ  අිංක 02 හි දක්ෂව්ා ඇය බෑවුම් සහිත ප්රලශශලේ 
පිහිටා යලබ් . 
අව්දානම අව්ම කිරීලම් ප්රලශශ  මහනුව්ර ප්රලශශ  ට ආසන්වනලේ  ජන ගණත්ව්  ව්ැඩි නිගමිත පෘතරිසර ක පිහිටා 
යලබන නිසා  පෘතදකයින්ව සහ ලගාඩනැගිලි බහුලව් නිරීක්ෂෂණ  කල හැක . ලගාඩනැගිලි ඉදකිරීම් සිදු කිරීම සඳහා 
බෑවුම් සහිත ප්රලශශ  භාවිතා කර ඇය නිසා කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම් සැලකි  යුතු ප්රමාණ ක්ෂ ලමම ප්රලශශලේ 
නිරීක්ෂෂණ  ලේ .විහාරස්ථාන ට ආසන්වනලේ අව්දානම් අව්ම කිරීම සඳහා වූ කටයුත්තක්ෂ සිදු කර ඇත .  
 

4.2 වර්තමාන අවදානම් ස්වාභාවය 
 

ප්රතයාව්ගථ ලලස ඇයව්න අධික  ව්ගෂාව්කදී  , නි මිත ප්රමිය ට සකස ්ලනාකරන ලද සිරස් කණ්ඩි අස්ථාව්ර ීම් 
ඇයවි  හැකි බැවින්ව ලමම ප්රලශශ   අව්දානමට ලක්ෂ ී ඇත .තව්ද  අස්ථාව්ර බව්    නිසා ගිංගාරාම විහාරස්ථාන  , 
ලේව්ැේල මාගග  , ලව්ළඳ සහ ලන්වව්ාසික ලගාඩනැගිලි ලමම අව්දානමට ලක්ෂ වි  හැක . අනාගතලේදී ඇයවි  හැකි  
කණ්ඩි කඩාව්ැටීම්  නිසා විහාරස්ථානලේ ව්ැසිකිලි පෘතශධය  ,මලපෘතව්ාහන ටැිංකි සහ ජල මාගග ද බලපෘතෑමට ලක්ෂ වි  
හැක .  
 

බෑවුම කඩාව්ැටීමට ලක්ෂවුව්ලහාත් ,එම ප්රලශශලේ යලබන ලගාඩනැගිලි කඩාව්ැටීම සිදු වි  හැකි  නිසා ලේව්ැේල 
මාගග  අව්ට සිටින  ජනතාව් ,ව්න්වදනාකරුව්න්ව ,රථව්ාහන සහ ලශපෘතල , සහ මගීන්ව අව්දානමට ලක්ෂලේ .  
 

5. ලයෝජිත පිළිසකර කිරීලම් ක්රියාමාර්ගයන්ව 
 

ල ෝජිත ව්යාපෘතිය  මඟින්ව අනාගතලේදී තව්දුරටත් ඇයවි  හැකි පෘතස් කන්වඩි කඩාව්ැටීම් අව්ම  කිරීමට සැලසුම් කර 
ඇත .විහාරස්ථාන  දැඩි ලලස පෘතස් කන්වඩි  කඩාව්ැටීලම්  අව්දානමට ලක්ෂව් ඇය නිසා ල ෝජිත පිළිසකර කිරීලම් 
ක්රි ාමාගග න්ව ලලස පෘතස් කණ්ඩි  නැව්ත සකස ්කිරීම,පෘතාිංශු තද කිරීම සහ  තණලකාළ ඇයරීම ,නැව්ත ව්න ව්ගා 
කිරීම සහ මතුපිට කාණු පෘතශධය ක්ෂ ඉද කිරීම ආදී ක්රි ා  සිදු කල හැක. 
 

6.  වයාපිය ක්රියාකාරකම් ලහ්තුලවන්ව බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරලේ සංලේදී ඒකක පිලිබඳ ලකටි 

හැඳින්වීම 
 

බලපෘතෑමට ලක්ෂ වූ ප්රලශශ  පිහිටා ඇත්ලත් ලබෞශධ විහාර භුමි ප්රලශශ ක ව්න අතර ලමහි ලගාඩනැගිලි ස්ථාන ගත ී 
ඇත්ලත් එකිලනකට ලව්නස් ෂස් ිම් ව්ල  . 
  
ව්යාපෘතිය ක්රි ාකාරකම් නිසා අව්දානමට සිංලේදී ව්න අිංග පෘතහත පෘතරිද ලේ.  
 

i. භික්ෂුන්ව ව්හන්වලස්ලා ,ව්න්වදනාකරුව්න්ව ,ව්ාහන සහ ලේව්ැේල මාගග  භාවිතා කරන මඟින්ව 

ii. විහාරස්ථානලේ ලගාඩනගිලි සහ අලනකුත් අිංග  

iii. විහාරස්ථානලේ එදලනදා සිදුව්න ආගමික කටයුතු  
iv. ලේව්ැේල මාගග   

v. ලන්වව්ාසික සහ ලව්ළඳ ලගාඩනැගිලි  

vi. ව්ැසිකිලි පෘතශධය  සහ අපෘතව්හන පෘතශධය   

vii. ජල සැපෘතයුම් මාගග  
 

 

ල ාමුඛව් . රුපෘත  . 6: ව්යාපෘතිය ක්රි ාකාරකම් නිසා අව්දානමට සිංලේදී ව්න අිංග 
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රූපෘත   6a: පුරාණ ලබෝධි  සහ ප්රාකාර  රූපෘත   6b: බෑවුම කඩාව්ැටීම සිදු වූ  ස්ථාන  01 ට සමීපෘතව් 

පිහිටි නචතය. 

    

රූපෘත   6c: බෑවුම කඩාව්ැටීමට ලක්ෂ වූ ස්ථාන  02 රූපෘත   6d: බෑවුම කඩාව්ැටීමට ලක්ෂ වූ ස්ථාන 02 ට ඉතා 
ලඟින්ව පිහිටි අව්දානම් අිංග 

රූපෘත  . 6: ව්යාපෘතිය ක්රි ාකාරකම් නිසා අව්දානමට සිංලේදී ව්න අිංග 

 

 

7.  වයාපිය ප්රලශශය හා සම්බන්වධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් සහ අවදානම් හඳුනා ගැනීම   
 

 
ව්යාපෘතිය ක්රි ාකාරකම් ව්ලද අලේක්ෂෂා කරන ධනාත්මක සහ ඍනාත්මක බලපෘතෑම් සහ ඒව්ාලේ ව්ැදගත්කම පෘතහත 
ව්ුලේ සාරාිංශ කර ඇත .
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භික්ෂුන්ව ව්හන්වලස්ලාලේ  ව්න්වදනාකරුව්න්වලේ සහ ලශපෘතල ආරක්ෂෂාව් ව්ැඩි කිරීම   

මහනුව්ර යුගලේ පුරාණ ිතු සිතුව්ම් සහිත ලගාඩනැගිලි ආරක්ෂෂා ලේ  

ජල සැපෘතයුම් ,මල අපෘතව්හන  සහ ව්ැසිකිලි පෘතශධය  ආරක්ෂෂා ලේ. 

ලේව්ැේල මාගග  ,පෘතදකයින්ව සහ ව්ාහන ආරක්ෂෂා ලේ  

ලේව්ැේල මාගග ට පෘතලසකින්ව පිහිටි ලන්වව්ාසික සහ ලව්ළඳ ලගාඩනැගිලිව්ාරක්ෂෂා ලේ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රූපෘත  7: ව්යාපෘතිය කාල  තුලදී අලේක්ෂෂා කරන  බලපෘතෑම් 
පිලිබඳ සාරාිංශ  

කාණු පෘතශධය ල න්ව ප්රලශශලේ ජල රටාව්න්වට සිදුවි  හැකි බලපෘතෑම්  
 

සැලකි යුතු  

ජල දුෂණලේ බලපෘතෑම  ලනාව්ැදගත්  

පෘතාිංශු ඛාදනලේ බලපෘතෑම සහ ගිංගා පෘතතුල  ලනාව්ැදගත්  

විව්ිත මල බැහැර කිරීම සහ ජලල න්ව ව්ැළලඳන ලරෝග  ලනාව්ැදගත්  

පෘතහල ප්රලශශලේ ජල පෘතරිලබෝජකයින්වට ඇය වි  හැකි බලපෘතෑම්  ලනාව්ැදගත්  
භූගත ජල  සහ භූගත ජලලේ ුණාත්මක භාව් ට ඇය වි  හැකි බලපෘතෑම්  ලනාව්ැදගත්  
ලතත් ිම් සහ ජල ට  ඇයව්න බලපෘතෑම    ලනාව්ැදගත්  

ශබ්ද  සහ කම්පෘතන   ඉතා ව්ැදගත්  

ව්ායු දුෂ න  ලහ්තුලව්න්ව සිදුව්න බලපෘතෑම් ඉතා ව්ැදගත්  

ගන අපෘතද්රව්ය නිසා සිදුව්ාසිදුව්න බලපෘතෑම්  ඉතා ව්ැදගත්  

පුපුරන ද්රව්ය සහ ලව්නත් අනතුරුදා ක ද්රව්ය  ලනාව්ැදගත් 

විලශ්ිත වූ ව්නජීී ව්ාසස්ථාන ව්ලට සිදු වි  හැකි බලපෘතෑම්   ලනාව්ැදගත් 

සතුන්ව සහ ව්ික්ෂෂලතාද ට ඇය වි  හැකි බලපෘතෑම්  ලනාව්ැදගත් 

ල ෝජිත ප්රලශශ ට ආසන්වතම ප්රලශශලේ කිිකාගමික කටයුතු ලකලරහි ඇයව්න බලපෘතෑම්   
 
 

ලනාව්ැදගත් 

කම්පෘතන  නිසා ලගාඩනැගිලි ව්ල සිදුව්න ඉරිතැලීම්  ඉතා ව්ැදගත් 

ඉඩම් සහ අනාගත සිංව්ගධන කටයුතු සඳහා ප්රලේශ  අහිමි ීම  සැලකි යුතු 

ජිව්ලනෝපෘතා  /ව්යාපෘතාර සහ අදා ම් මාගග ලකලරහි ඇයව්න බලපෘතෑම්  ලනාව්ැදගත් 

ලස්ව්ා සැපෘතයීම ලකලරහි ඇයව්න බලපෘතෑම්  (ජල සැපෘතයුම ,මලාපෘතව්හන ,විදුලි  ) සැලකි යුතු  

 ටිතල පෘතහසුක  සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්වධල න්ව ව්න බලපෘතෑම්  සැලකි යුතු  

ඉදකිරීම් අතරතුර ජනතාව්  ප්රලශශ  භාවිතා කිරීලම් අව්දානම  ඉතා ව්ැදගත් 

ලස්ව්ක ලන්වව්ාසික කඳවුරු සහ අලනකුත් ස්ථානී  අව්ශයතාව් න්ව  සැලකි යුතු  

ව්ැඩිලම් ලස්ව්කයින්ව සහ ප්රලශශව්ාසින්ව අතර ඇය සම්බන්වධතාව්  සහ ඇය වි  හැකි  හැකි 
ලනාසන්වසුන්වතාව් න්ව  

ඉතා ව්ැදගත් 

 ඉදකිරීම් කාල  තුල ලස්ව්කයින්වලේ ආරක්ෂෂාව්  ඉතා ව්ැදගත් 

ප්රයස්ථාපෘතන  කල යුතු ප්රලශශ  තුල පිහිටා ඇය ව්යාපෘතාර ,කිිකාගමික ිම් සහ අලනකුත් ස්ථාන  ලනාව්ැදගත් 

ප්රයස්ථාපනය කල යුතු ප්රලශශයට යාබදව  පිහිටා ඇය වයාපාර ,කිිකාර්මික බිම් සහ අලනකුත් ස්ථාන  ලනාව්ැදගත් 

ව්ැඩ ිමට පුශගලයින්ව ඇතුු ීලම් ලහෝ ඒ හරහා ගමන්ව කිරීලම් අව්ශයතාව්  ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.1 ජල විදයාත්මක  

7.1ධනාත්මක  

බලපෑම  
7.2.2 පාරිසරික  

7.2.3 ජජව 
/පාරිසරික විදයාත්මක  

7.2ඍනාත්මක  
 

7.2.4 සමාජීය 

සහ ආර්ික 
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7.1 හිතකර බලපෑම්  
 

 ලමම ව්යාපෘතියලේ අරමුඛණ ව්න්වලන්ව මහනුව්ර ගිංගාරාම විහාරස්ථානලේ බෑවුම් අස්ථාව්ර ීම් සිදුීම 
තව්දුරටත් ව්ලක්ෂව්ා ගැනීමයි. ලමමඟින්ව විහාරස්ථ භුමිලේ දැනට අව්දානමට ලක්ෂව් පෘතව්යන  ලගාඩනැගිලි 
හා අස්ථාව්ර බෑවුම් ලකාටස්  ආරක්ෂෂා ව්නු ඇත . ල ෝජිත අව්දානම අව්ම කිරීලම් ව්ුහාත්මක ක්රි ාමාගග 
නිසා  ගිංගාරාම පුජා භූමිලේ චිංචල  සහ  නිශ්චල ලශපෘතල ව්ල ආරක්ෂෂාව් තව්දුරත් සහයක ව්නු ඇත.   
 

 ලමම අව්දානම අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය  මඟින්ව මහනුව්ර නගර  හා සම්බන්වධ ව්න ලේව්ැේල නුව්ර 
මාගගලේ ආරක්ෂෂාව් පෘතමණක්ෂ ලනාව් එම මාගග  භාවිතා කරන මඟින්ව ,පෘතදකයින්ව,ව්ාහන සහ අව්දානම් 
ප්රලශශ ට ආසන්වනතම  ප්රලශශලේ ස්ථානගත ී යලබන ලව්ළඳ සහ ලන්වව්ාසික ලගාඩනැගිලි  
සි ේලලහිද ආරක්ෂෂාව් තහවුරු ව්නු ඇත . 

 

 ගිංගාරාම විහාරස්ථානලේ පෘතව්යන මහනුව්ර  යුග ට අ ත් ිතු සිතුව්ම් ලමන්වම  සිංස්කියම  
ව්ටිනාකමක්ෂ ඇය ලපෘතෞරාණික ලගාඩනැගිලි ආද  සුරක්ෂිත ව්නු ඇත . 

 

7.2 අහිතකර බලපෑම් 
 

ලමම අව්දානම් අව්ම කිරීලම් ක්රි ාකාරකම් ලබලහවින්වම අව්දානම් , අස්ථාව්ර භූමි ප්රලශශ ට පෘතමණක්ෂ සිමා  ව්නු 
ඇය අතර ඉදකිරිම සිදුව්න කාල සීමාව්ට පෘතමණක්ෂ ව්ලිංු ලේ. 
 

ව්ුව්  1: සිදුවි  හැකි අහිතකර බලපෘතෑම් සහ ඒව්ාලේ අව්දානම් මට්ටම  

ඉදිකිරීම් කාල සීමාව තුලදී සිදුවන බලපෑම්  
අවදානම් මට්ටම  

7.2.1 ජල විදයාත්මක බලපෑම්  

7.2.1.1 ප්රලශශලේ ජලාපවහන රටාවට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  
 

පෘතාෂාණ ඉව්ත් කිරීම් ,අස්ථාව්ර බෑවුම් නැව්ත සකස් කිරීම් ,මතුපිට පෘතව්යන  ව්ැසි ජල  ගලා ාලම් 
මාගග ලව්නස් කිරීම   ආදී ක්රි ාකාරකම් පෘතව්යන  ජලාපෘතව්හන  රටාව්ට සැලකි  යුතු බලපෘතෑමක්ෂ සිදු  
කරනු ඇත .ලමම ව්යාපෘතියලේ සිදු කිරීමට නි මිත ක්රි ාකාරකම් ව්ලින්ව  සිදු කිරීමට අදහස් 
කරන්වලන්ව පෘතව්යන ජලපෘතව්හන රටාව් හිතකර  ලලස ලව්නස් කිරීමයි. ෂපෘත පෘතිෂ්ට ව්ල ජලාපෘතව්හන  
ව්ැඩි දයුණු කිරීම  හා දැනට පෘතව්යන ඇතැම් ජලාපෘතව්හන මාගග ලව්නස් කිරීම ලහ්තුලව්න්ව   අධික 
ව්ගෂා කාලව්ලදී මතුපිට ජලලේ පෘතව්යන ලේගව්ත්  ඉහල  ා හැකි   
 

 

 
සැලකි යුතු 

7.2.1.2 ජල දුෂණය නිසා සිදුවිය හැකි බලපෑම්   
 

ල ෝජිත ප්රලශශ ට  ාබදව් ජලලපෘතෝෂක ප්රලශශ ක්ෂ ලනාමැත 
ලනාව්ැදගත් 

7.2.1.3 ඛාදනලයන්ව ඇයවන බලපෑම් සහ ගංගා පත්ලේ සිදුවන ලවනස්කම්  
 

ල ෝජිත ප්රලශශ ට  ාබදව් ජලලපෘතෝෂක ප්රලශශ ක්ෂ ලනාමැත 
ලනාව්ැදගත් 

7.2.1.4 විවිත ස්ථාන වල මලද්රවය බැහැර කිරීම සහ ජලලයන්ව ලරෝග අසාදනය ීම  
 

විහාර භූමි  විව්ිත පෘතරිසර ක ස්ථානගත ී ඇය නිසා විව්ිත මල අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම අව්ම ලේ. 
 

ලනාව්ැදගත් 

7.2.1.5 ජල මාර්ගයන්වහි පහල ප්රලශශ වල ජල භාවිතය ලකලරහි ඇයවන බලපෑම්   
 

ල ෝජිත ප්රලශශ ට ආසන්වනව්  ජලලපෘතෝෂක ප්රලශශ ක්ෂ ලනාමැත ලනාව්ැදගත් 

7.2.1.6 භූ ජල තලය සහ භූගත ජලලේ ගුණාත්මකභාවයට සිදුවන බලපෑම්   
 

ව්යාපෘතිය ක්රි ාකාරකම් සිදුව්න්වලන්ව බෑවුම් ප්රලශශලේ නිසා භූගත ජල තල  පෘතහල  ාමක්ෂ සිදු 
ලනාවි   හැක .  
 

ලනාව්ැදගත් 

7.2.1.7 ලතත්බිම් ලකලරහි ඇයවන බලපෑම්    
 

ල ෝජිත ප්රලශශ ට ආසන්වනව්  ජලලපෘතෝෂක ප්රලශශ ක්ෂ ලනාමැත 

 

 

 

 

ලනාව්ැදගත් 
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7.2.2 පාරිසරික බලපෑම් 

7.2.2.1 ශබ්දය සහ කම්පන මඟින්ව ඇයවිය හැකි බලපෑම් 
 

ඉදකිරීම් සිදුව්න භුමිලේ ිම් සකස් කිරීම සඳහා  ක්රි ාත්මක ව්න  න්වත්ර සුත්ර ව්ලින්ව නිකුත් ව්න 
ශබ්ද  ලහ්තුලව්න්ව විහාර භුමිලේ සිටින හික්ෂුන්ව ව්හන්වලස්ලා ,ව්න්වදනා කරුව්න්ව ලමන්වම  මාගග  
භාවිතා කරන මඟින්ව සහ අව්ට ලව්ලසන නිව්ැසි න්ව ට සහ ඔවුන්වලේ ක්රි ාකාරකම් ව්ලට බාධා 
පෘතැමිණි  හැක .ලමහිදී සැලකි  යුතු ව්ැදගත් කරුණ ව්න්වලන්ව අධික ශබ්දල න්ව යුතු  න්වත්ර ක්රි ා 
කිරීමත් ඒව්ාල න්ව ඇයව්න කම්පෘතන ලහ්තුලව්න්ව විහාරස්ථානලේ ලපෘතෞරාණික ලගාඩනැගිලි  ,අව්ට 
නිලව්ස් සහ  ලව්ළඳ  ස්ථාන බලපෘතෑමකට ලක්ෂ ීමයි.  ලමහි ප්රයපෘතල ක්ෂ ලලස ලගාඩනැගිලි ිත්ය 
ඉරිතැලීම් , කඩාව්ැටීම් ආදී සිදුීම් සිදු වි  හැක .  

 

ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.2.2 වායු දූෂණය ලහ්තුලවන්ව සිදුවන බලපෑම්  
ඉදකිරීම් භූමිලේ සිදුව්න රථව්ාහන හැසිරීම් ,එලි කිරීම් සහ  ව්ැලි, සිලමන්වය ව්ැනි ඉදකිරීම් ද්රව්ය 
පෘතරිහරණ  ව්ැනි ක්රි ාකාරකම්  ලහ්තුලව්න්ව ක්ෂෂණික දුවිලි ව්ලා සහ ව්ායු දුමාර ඇය වි  හැකි අතර 
එම ප්රලශශ ට ආසන්වනලේ ලව්ලසන භික්ෂුන්ව ව්හන්වලස්ලා ,ව්න්වදනාකරුව්න්ව සහ  ාබද ජනතාව් 
ලමමඟින්ව පිඩාව්ට පෘතත් වි  හැක තව්ද සැලකි  යුතු ව්ායු දුෂන ක්ෂද සිදු වි  හැක .   

ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.2.3 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීලම් ගැටළු  
 

 ඉදකිරීම් කාලසීමාව් තුලදී ජනන  ව්න කසල ,ආහාර අපෘතද්රව්ය සහ ඉදකිරීම් අපෘතද්රව්ය ව්ැනි අපෘතද්රව්ය 
ක්රමව්ත් ලලස බැහැර කිරීමක්ෂ සිදු ලනාකළලහාත් එමඟින්ව ප්රලශශලේ ව්ාස  කරන ජනතාව්ට  
ගැටලුකාරී තත්ව් ක්ෂ ෂශගත් වි  හැක .එලස්ම අක්රමව්ත් බැහැර කිරීම් නිසා ලලඩ ලරෝග ද භූගත 
ජල ට මිශ්ර ීම ලහ්තුලව්න්ව ජල දුෂණ ද සිදු වි   හැකි   .ඉදකිරීම් කාල  තුල  නිසි කසල බැහැර 
කිරීලම්  ාන්වත්රණ ක්ෂ ක්රි ාත්මක ලනාව්න්වලන්ව නම් විවිධ පෘතාරිසරික බලපෘතෑම් ඇයකළ හැකි බැවින්ව 
ලමව්ැනි  බලපෘතෑම් පිලිබඳ සැලකිලිමත් වි  යුතු .    
 

ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.2.4 පුපුරන ද්රවය සහ ලවනත් අන්වතරායකාරක ද්රවය භාවිතය  
 

අව්දානමට ලක්ෂ වූ ප්රලශශලේ විශාල පෘතගව්ත දක්ෂනට ලනාලැලබන නිසා පුපුරන ද්රව්ය සහ ලව්නත් 
අන්වතරා කාර ද්රව්ය  භාවිත කිරීමට අව්ශය නැත. 

 

ලනාව්ැදගත් 

7.2.3 ජිව විදයාත්මක  /පාරිසරික බලපෑම් 

7.2.3.1 වැදගත් වනජීී වාසස්ථාන වලට ඇය විය හැකි බලපෑම්  
 

ලමම ව්යාපෘතිය ප්රලශශ  තුල ඉහල නජව් විවිධත්ව් ක්ෂ ඇය ලහෝ  ව්ාසස්ථාන ඛණ්ඩන  ීමක්ෂ 
ලහෝ ව්න ජීවි කලාපෘත ක්ෂ  ලනාමැත .  

ලනාව්ැදගත් 

7.2.3.2 වික්ෂලතා සහ සතුන්ව මත ඇයවන බලපෑම්  
 

ලමම ප්රලශශල න්ව හමුඛව්න ලබාලහෝ ශාක ව්ගග IUCN රතු දත්ත ලපෘතාතට ඇතුලත් ී  ලනාමැය  

අතර  ආලේනික   ලහෝ  තගජන ට ලක්ෂවූ  න බලපෘතෑම් ව්ලින්ව මුඛක්ෂත ප්රලශශ කි.  .  

ලනාව්ැදගත් 

7.2.4 සමාජීය සහ ආර්ික බලපෑම් 

7.2.4.1 ලයෝජිත ප්රලශශයට ආසන්වතම කිිකාර්මික කටයුතු ලකලරහි ඇයවන බලපෑම්  

 

ල ෝජිත ප්රලශශලේ ලහෝ ආසන්වනලේ කිසිදු කිි කාගමික කටයුත්තක්ෂ සිදු ලනාලේ. 
 

ලනාව්ැදගත් 

7.2.4.2  කම්පනය නිසා ලගා්නැගිලි වල සිදුවන ඉරිතැලීම්  

අව්දානම අව්ම කිරීමට ල ෝජිත ප්රලශශ  තුල සැලකි  යුතු ලගාඩනැගිලි ප්රමාණ ක්ෂ දක්ෂනට ඇත 
.එනම් ලපෘතෞරාණික විහාර ලග  ,නචතය ,ලබෝධි ව්ික්ෂෂ  සහ ලන්වව්ාසික ලගාඩනැගිලි කිහිපෘත ක්ෂද 
විවිධ ෂස් මට්ටම් ව්ලින්ව ලමම අස්ථාව්ර බෑවුමට ආසන්වනලේ පිහිටා  ඇත .ඉදකිරීම් කාල  තුලදී 
භාවිතා ව්න  න්වත්ර  ව්ලින්ව ඇයව්න කම්පෘතන ලහ්තුලව්න්ව බෑවුමට  ාබද ලමන්වම අලනකුත්  
ලගාඩනැගිලි ව්ල ඉරිතැලීම් ලහෝ  ලගාඩනැගිලි ව්ල අස්ථාව්ර ීම් නිසා බලපෘතෑම්  ඇයවි  හැක.  
 
  

 

 
ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.4.3 ඉ්ම් සහ අනාගත සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රලේශය අහිමි ීම  

ල ෝජිත ව්යාපෘතිය ක්රි ාකාරකම් ලබාලහෝ විට සිදු ීමට නි මිතව් ඇත්ලත් මහනුව්ර -ලේව්ැේල 
මාගග  ආශ්රිත බෑවුම් ප්රලශශලේ නිසා ඉදකිරීම් කාල සීමාව් තුල එම මාගග  තාව්කාලිකව්  අව්හිර 
ීමට ලක්ෂ වි  හැක .  සයලේ දනව්ල ,පෘතාසේ කාල සීමාලේදී,(ෂදෑසන ,දහව්ේ,සව්ස ) පුගණ  ලහෝ 
අගධ ව්ශල න්ව සිදු ව්න මාගග  ව්ැසීම ලහ්තුලකාට ලගන සැහැේලු ව්ාහන ගමනා ගමන ට බාධා 
ඇයවි  හැකි අතර ලමමඟින්ව ලමම මාගග  භාවිතා කරන පෘතදකයින්ව හා මඟින්ව පිඩාව්ට පෘතත්වි  
හැකි   

 

 
සැලකි යුතු 
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7.2.4.4  ජිවලනෝපාය /වයාපාර සහ අදායම් මාර්ග ලකලරහි ඇයවන බලපෑම්  

ල ෝජිත ප්රලශශ  පුජා භූමි ක පිහිටා ඇය නිසා ජනජීවිත  ලහෝ ලව්ළඳ කටයුතු ලකලරහි 
බලපෘතෑමක්ෂ ඇය ලනාකරයි. 
 

 
ලනාව්ැදගත් 

7.2.4.5  ලස්වා සැපයීම ලකලරහි ඇයවන බලපෑම්  (ජල සැපයුම ,මලාපවහන ,විදුලිය ) 

ඉදකිරීම් කටයුතු , න්වත්ර සුත්ර එහාලමහා කිරීම් ව්ැනි ක්රි ාකාරකම් ලහ්තුලව්න්ව ජල සැපෘතයුම ,විදුලි  
හා මේපෘතව්හන මාගග ව්ලට අලාභහානි සිදුලේ. 

 

සැලකි යුතු 

7.2.4.6  යටිතල පහසුකම්  සහ ආරක්ෂාව සම්බන්වධලයන්ව වන බලපෑම්  

ල ෝජිත ව්යාපෘතිය ක්රි ාකාරකම් ලබාලහෝ විට සිදු ීමට නි මිතව් ඇත්ලත් මහනුව්ර -ලේව්ැේල 
මාගග  ආශ්රිත බෑවුම් ප්රලශශලේ නිසා ඉදකිරීම් කාල සීමාව් තුල එම මාගග  තාව්කාලිකව්  අව්හිර 

ීමට ලක්ෂ වි  හැක .  සයලේ දනව්ල ,පෘතාසේ කාල සීමාලේදී,(ෂදෑසන ,දහව්ේ,සව්ස ) පුගණ  ලහෝ 
අගධ ව්ශල න්ව සිදු ව්න මාගග  ව්ැසීම ලහ්තුලකාට ලගන සැහැේලු ව්ාහන ගමනා ගමන ට බාධා 
ඇයවි  හැකි අතර ලමමඟින්ව ලමම මාගග  භාවිතා කරන පෘතදකයින්ව හා මඟින්ව පිඩාව්ට පෘතත්වි  
හැකි  

 

 
සැලකි යුතු 

7.2.4.7  ඉදිකිරීම් අතරතුර ජනතාව  ප්රලශශය භාවිතා කිරීලම් අවදානම  

 ඉදකිරීම් කටයුතු කිරීලම්දී භාවිතා ව්න කැනීම්  න්වත්ර ,ට්රක්ෂ රථ සහ අලනකුත් අධි ධාරිතා ෂපෘතකරණ 
හා  න්වත්ර සුත්ර පෘතදකයින්ව සහ ව්න්වදනා කරුව්න්ව ගැව්ලසන ස්ථානව්ල භාවිතා වි  හැක .ජනතාව් 
ලනාසලකා හරිම සහ අනාරක්ෂිත භාවිත  නිසා ඉදකිරීම් සඳහා භාවිතා ව්න ගේ ව්ැලි සහ පෘතස් 
ව්ැනි ද්රව්ය මඟින්ව මාරාන්වයක අනතුරු වි  හැක .   

 

ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.4.8  ලස්වක ලන්වවාසික කඳවුරු සහ අලනකුත් ස්ථානීය අවශ් යතාවයන්ව  

ලස්ව්කන්වලේ ලන්වව්ාසික කඳවුරු ලබාලහෝ විට ලතෝරාගනු ලබන්වලන්ව අසේව්ැසි ප්රජාව් ලව්ලසන 
ආසන්වනලේ  . කඳවුරු ව්ල  නිසි පෘතරිද කළමනාකරණ  ක්රමලේද අනුගමන  ලනාකළලහාත්  
අසේව්ැසි න්ව හා ව්ැඩිම ලස්ව්කයින්ව  අතර  ලනාසන්වසුන්වතාව්න්ව ,කම්කරු ගැටු ,සම්පෘතත් 
ලබදාහදා ගැනීම , කසළ කළමනාකරණ  ව්ැනි සමාජී  අගබුධ හට ගනීමට ඉඩ ඇත .  ම් 
ලහ කින්ව ලස්ව්ක කඳවුරු ව්ැඩ ිමට ආසන්වනලේ ඉදකළලහාත් කසල කළමනාකරණ  ලමන්වම 
,සනීපෘතාරක්ෂෂක පෘතහසුකම් සපෘත ා ගැනීම ආදී  ක්රි ාව්ලි සම්බන්වධල න්ව ගැටු ඇයවි  හැක. 
 

සැලකි යුතු 

7.2.4.9  වැ්බිලම් ලස්වකයින්ව සහ ප්රලශශවාසින්ව අතර ඇය සම්බන්වධතාවය සහ ඇය විය හැකි  
හැකි ලනාසන්වසුන්වතාවයන්ව 

 

ලබාලහෝ විට ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා පෘතැමිලණන ලස්ව්කයින්ව විවිධ ප්රලශශ,විවිධ සමාජ මට්ටම් ව්ල 
සිටින දළිඳු අ ව්ලුන්ව වි  හැක .ඔවුන්ව ලබාලහෝ විට අඩු අධයාපෘතන මට්ටමක්ෂ සහිත අ ව්ලුන්ව වි  
හැකි නිසා ලමම ජනතාව්  අසේව්ැසි න්ව  ලව්ත සැලකි  යුතු බලපෘතෑමක්ෂ එේල කල හැකි  .එ  
පෘතහත පෘතරිද ඉදරිපෘතත් කල හැක .  

 දරුව්න්ව ලදමවුපි න්ව සමඟ කලහකාරී ලලස හැසිරීම  

 දරුව්න්ව අධයාපෘතන කටයුතු ව්ළිං ඈත් ීම  

 දරුව්න්ව සහ ලදමාපි න්ව අතර අහිතකර ගනුලදනු ඇය ීම  

 අවිධිමත් ලලස ළමා ශ්රම  යිදා ගැනීම  

 ලපෘතාදු පෘතහසුකම් හුව්මාරු කර ගැනීලම්දී අසේව්ැසි න්වසමඟ  අඬදබර  ඇය ීම  
 ලස්ව්කයින්ව ලමව්ැනි ක්රි ාකාරකම් ලකලරහි නැඹුරු ීම ඉතා කලාතුරකින්ව ඇයවි  හැකි 
තත්ව් ක්ෂ වුව්ත් ලමව්ැනි තත්ත්ව් ඇයීමට ඇය ඉඩකඩ ලනාසලකා හැරි  ලනාහැක. එබැවින්ව   
ලමව්ැනි සමාජී  ගැටු ලකලරහි ඉතා ඕනෑකමින්ව සලකා බලනු  ලබයි. 

 

 

 

 
ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.4.10  ඉදිකිරීම් කාලය තුල ලස්වකයින්වලේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුව්න්ව ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී බැවුම් ව්ලින්ව ඇදව්ැටීලම් අව්දානමට ලක්ෂ වි  හැකි අතර බැවුම් 
කඩා ව්ැටීම් ලහ්තුලව්න්ව  මාරාන්වයක තුව්ාල ඇය වි  හැක .තව්ද බර  න්වලත්රෝපෘතකරණ ඉතා කුඩා 
අව්කාශ ක හැසිරීම් සිදු ලකලරන නිසා ලමමඟින්ව ඇය වි  හැකි අව්දානම පිලිබඳ සලකා බැලීම 
අයශයින්ව ව්ැදගත් ලේ .ලකාන්වත්රාත්කරු  විසින්ව ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා ළමා කම්කරුව්න්ව ල ාදා 
ගැනීමට ඉදකඩ ඇය බැවින්ව එමඟින්ව බරපෘතතල අනතුරු සහ තුව්ාල සිදුවි  හැක  

 

 
ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.4.11 ප්රයස්ථාපනය කල යුතු ප්රලශශය තුල පිහිටා ඇය වයාපාර ,කිිකාර්මික බිම් සහ 
අලනකුත් ස්ථාන  

ප්රයස්ථාපෘතන  කල යුතු ප්රලශශ  තුල කිසිදු  ,කිිකාගමික ිම් සහ අලනකුත් ලව්ළඳ කටයුත්තක්ෂ 

සිදු ලනාලේ . 

 

ලනාව්ැදගත් 
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8. සැලකිය යුතු පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් 

ජායක ලගාඩනැගිලි පෘතගලේෂණ සිංවිධානලේ )NBRO( හි විලශ්ෂ අව්ධාන න්ව අව්ශය ව්න පෘතාරිසරික ,සමාජී  

බලපෘතෑම් ලහෝ අව්දානම් තත්ත්ව් න්ව  

 

8.1 ලසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිලිබඳ ගැටළු සඳහා වන ප්රමුඛඛත්වය ලකාන්වරාත්කරුවන්ව සඳහා වන සම්මත 

ගිවිසුම්ගත අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විලශ්ිත ලසෞඛය ආරක්ෂාව පිලිබඳ කරුණු 

 

දැනටමත් අස්ථායි වි  හැකි බෑවුම් ප්රලශශ ක අව්දානම අව්ම කිරීලම් ක්රි ාකාරකම් කිරීමට අලේක්ෂෂා කරන 
බැවින්ව බෑවුලම් අස්ථායිතාව්  ක්රි ාකාරිත්ව්  නිසා ඉදකිරීම් ශ්රම බලකා  මුඛහුණ පෘතා හැකි අව්දානම ඉහල .   
ESMFහිදී එව්න්ව ලපෘතාදු E & HS ගැටු සාකච්ඡාකර ඇත .ඉදකිරීම් ව්ැඩ ි ලමහි ලස්ව්ක ආරක්ෂෂක අව්ශයතාව් න්ව  
පිලිබඳ ඉදරිපෘතත් කරන ලද ව්ාගතාලේ 2003 ලකාටස : ව්ැඩ කරන තත්ත්ව් න්ව සහ ප්රජ ලසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් හි 
2003 5 :ආරක්ෂෂක ෂපෘතකරණ සහ ඇඳුම්  න ලකාටස  ටලත් ව්ඩාත් සවිස්තරාත්මකව් ඉදරිපෘතත් කර ඇත  
 

8.2 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී ලලස ශ්රමය ලබා ගැනීම 
 

ව්ැඩ කරන තත්ත්ව් න්ව සහ ප්රජා ලසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් පිලිබඳ චක්ර ලේඛනලේ  2003.3ව්ගන්වය ට අනුව් ළමා 
ශ්රම  සහ බලහත්කාරී ලලස භාවිතා කිරීම පිළිබඳව් සවිස්තරාත්මකව් දක්ෂව්ා ඇත.  
 

9. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලස්ම (ESMP) 
 

7 සහ 8  ලකාටස් ව්ලදී හඳුනාගන්වනා ලද අව්දානම් තත්ත්ව්  සහ බලපෘතෑම  විලශ්ෂල න්ව සලකා බලමින්ව එම 
අව්දානම් අව්ම කිරීම ලහෝ කළමනාකරණ  කිරීම සඳහා ක්රි ාමාගග ඉදරිපෘතත් කරයි  . ලම  ව්යාපෘතියලේ සැලසුම් 
කිරීම ,ඉදකිරීම් අව්ධි  සහ නඩත්තු කරමින්ව ක්රි ාත්මක කිරීලම් අව්ධි   න සි ලු අව්ධි සඳහා, ESMP හි ඇය 
විලශ්ෂ නිගලශශ සහ අව්ශයතා ව්ල ඇතුලත් කර ඇත.  
 

9.1 නැවත පදිංචි කිරීලම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපෘතිය ට අදාලව් ලමම ප්රලශශලේ නැව්ත පෘතදිංචි කිරීම් සිදු කිරීලම් අව්ශයතාව් ක්ෂ ඇය ලනාලේ. ආපෘතදා අව්ම 
කිරීලම් ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීලම්දී බර  න්වලත්රෝපෘතකරණ භාවිත  නිසා  ඇය වි  හැකි භූ කම්පෘතන ලහ්තුලව්න්ව 
ලගාඩනැගිලි ව්ලට අලාභහානි සිදු වි  හැක (හදසිලේ ඇයවි  හැකි අලාභ හානි සඳහා ව්න්වද ලගීම් 
ක්රි ාපෘතටිපෘතාටි ක්ෂ සකස ්කල යුතු  (ල ාමුඛව් 2002.2.17.)  
 

9.2 තාවකාලික ඉවත් කිරීම 
 

විහාරස්ථාන  බෑවුම් ප්රලශශලේ ස්ථානගත ී ඇය නිසා ඉදකිරීම් කාලසීමාව් තුලදී විහාරස්ථානලේ  ලව්ලසන 
භික්ෂුන්ව ව්හන්වලස්ලා සහ සිසුන්ව  ඉව්ත් කල යුතු අතර එම කාල  තුලදී පෘතහල බෑවුම් ලකාටස සඳහා ඇතුුීම 
තහනම් කල යුතු  .  
 

 

9.3 හානියට පත් වුහයන්ව ඉවත් කිරීලම් ක්රියාපටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුවන්වලේ ලිඛිත එකඟතාවය) 

 

ලමව්ැනි අව්දානමක්ෂ ඇය වි   ලනාහැක  
 

9.4 වයාපිය ලහ්තුලවන්ව ලශපල /භාවිතයන්ව අහිමි ීම සඳහා වන්වදි ලගීම 
 

- 

 

7.2.4.12  ප්රයස්ථාපනය කල යුතු ප්රලශශයට යාබදව  පිහිටා ඇය වයාපාර ,කිිකාර්මික බිම් සහ 

අලනකුත් ස්ථාන  

ප්රයස්ථාපෘතන  කල යුතු ප්රලශශ ට  ාබදව්   කිසිදු  ව්යාපෘතාර  ලහෝ කිිකාගමික ිම් පිහිටා ලනාමැය 
බැවින්ව ඒ පිළිබඳව් එතරම් සැලකි  යුතු ලනාලේ. 

ලනාව්ැදගත් 

7.2.4.13  වැ් බිමට පුශගලයින්ව ඇතුළු ීලම් ලහෝ ඒ හරහා ගමන්ව කිරීලම් අවශයතාව 
කිසිදු මගිල කුට ලහෝ    ලව්නත් පෘතදිංචිකරුලව්කුට ලමම ප්රලශශ ට ඇතුු ීලම් අව්ශයතාව් ක්ෂ 
ලනාමැත එලස ්වුව්ත් දැන ලහෝ ලනාදැන ලමම ප්රලශශ ට  ඇතුු ව්න භික්ෂුන්ව ව්හන්වලස්ලාට ලහෝ  
අලනකුත් අ  ලනාදනනුව්ත්කම නිසා ලබාලහෝ අනතුරු සිදු වි  හැක.  

 
ඉතා ව්ැදගත් 
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9.5 මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 
 

පෘතහත සඳහන්ව ක්ෂලෂ්ත්ර සඳහා අව්ශය මහජන දැනුව්ත් කිරීම හා අධයාපෘතන  ලබාදීම අව්ශය ලේ.  

- නා   ෑම් ව්ලින්ව ඇය වි  හැකි අව්දානම්  /තගජන  පිළිබඳ ව්ැඩසටහන්ව සිදු කිරීම 

 

9.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික /සමාජ කලමනාකරණ ක්රමලේදයන්ව සලකා බැලීම 
 

පෘතව්යන පෘතාරිසරික සහ සමාජී  අදාලත්ව්  සලකා බලමින්ව පෘතාරිසරික සහ සමාජී  තත්ත්ව්  පිලිබඳ නිගලශශ     

පෘතහත ව්ුලේ ඉදරිපෘතත් කර ඇත. 

   

ව්ුව්  2: සැලසුම් අද ලගදී පෘතාරිසරික සහ සමාජී  සලකා බැලීම්  
  

සැලසුම් අංගය  

වයාපිය ප්රලශශයට 

සලකා බැලීම සඳහා 

නිර්ලශශිත මට්ටම  
 

i. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත ලලස සැලසුම්කරණය  

ව්ික්ෂෂලතාද  ඉව්ත් කිරීම සහ ව්ැඩුණු ශාක  විලශ්ෂ අව්ම ව්ශල න්ව ඉව්ත් කිරීම සඳහා 

ව්යාපෘතිය විලශ්ෂ සැලසුම් සලකා බැලි  යුතු . ව්ැදගත් ශාක විලශ්ෂ හඳුනා ගතලහාත් 

එම ශාක සිංරක්ෂෂණ  කිරීම පිලිබඳ ප්රමාණව්ත් අව්ධාන ක්ෂ ඉදරිපෘතත් කල යුතු  .  

 

මධයස්ථ 

ii. වැ් බිම සැලසුම් කිරීම  
ල ෝජිත ප්රලශශ  සැලසුම් කිරීලම්දී අස්ථාව්ර  බෑවුම් සක්රි  ීම්  හා පෘතාිංශු ලකාටස්  

චලන න්ව සම්බන්වධල න්ව ප්රලේශම්  වි  යුතු  .එබැවින්ව රථ ගාේ ,ද්රව්ය ගබඩා කිරීලම් 

ස්ථාන සහ තාව්කාලික කුඩාරම් ආද  අධි අව්දානම් ප්රලශශ තුල ස්ථාපිත ලනාකිරීමට 

ව්ගබලා ගත යුතු  . 

 

ඉහළ 

 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්වධතා සහ සත්ත්ව මංලපත්  
ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා ලහෝ ප්රලේශ  සඳහා ලහෝ ගැඹුරු කාණු පෘතශධය සකස් කිරීම සඳහා 
පෘතාරිසරික ව්ශල න්ව සිංලේදී ව්ාසස්ථාන ව්ල ව්ික්ෂෂලතාද  ඉව්ත් කිරීමට අව්ශය නම් 
,එම සම්බන්වධතා ලනාිලඳන ලලස සත්ත්ව්  මිංලපෘතත් සහ ව්ික්ෂෂලතා ීනරු සැලසුම් ව්ල   
ඇතුලත්  වි  යුතු   

අව්ම  

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය  

බෑවුම ස්ථාව්ර කිරිලම්දී අතයාව්ශ  ක්රමලේද ක්ෂ ව්ශල න්ව පිටතට ගන්වනා ජල  ලහාඳ 

තත්ව්ලේ හා  ුණාත්මක බැවින්ව යුතු ලේ නම් එ  ලගව්තු ව්ගාව් සහ සනීපෘතාරක්ෂෂක 

කටයුතු ව්ැනි භාවිත න්ව සඳහා ල ාදා  ගත හැක.මලපෘතව්ාහන  ටැිංකි  ල ෝජිත අව්දානම් 

අව්ම කිරීලම් භූමි ට ආසන්වනව් පිහිටා ඇය බැවින්ව ජලලේ ුණාත්මක භාව්  පිළිබඳව් 

විලශ්ෂ අව්ධාන ක්ෂ ල ාමුඛ කල යුතු  .  

 

අව්ම 

v. ජල සැපයුමට බාධා සිදු ීම  
 

පෘතහල බෑවුමට ජල  සපෘත න ජල මාගග අස්ථායි බෑවුම හරහා ගමන්ව කරයි . 

  

අව්ම 

vi. ලසෞන්වදර්යාත්මක නිර්මාණ සලකා බැලීම  

ලසෞන්වදග ාත්මක සිංලේදී පෘතරිසර නිගමාණලේදී  ස්ව්භාවික පෘතරිසර  හා සිංකලන  
ලව්මින්ව දිශය පෘතරිසර දුෂණ  අව්ම මටටමක තබා ගැනීමට සැලසුම් කිරීම ට 
සැලකිලිමත් වි  යුතු  .සුදුසු ව්ුහ න්ව  සැලසුම් කිරීලම්දී භූ දගශන සඳහා ගිහ නිගමාණ 
ශිේීන්වලේ ලස්ව්  ව්ැදගත් වි  හැක .  

 

ඉහළ 

 

vii. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම  

ආපෘතදා අව්ම කිරීලම් කටයුතු ලබාලහාම ක්ෂ සිදුකරනු ලබන්වලන්ව පෘතරිසර හිතකාමී සිංලේදී 
ව්ාසස්ථාන ව්ල බැවින්ව පෘතරිසර හිතකාමී හරිත පෘතාරිසරික සැලසුම් පිළිබඳව් හැකි තාක්ෂ 
සැලකිලිමත් ීම ව්ඩාත් ෂචිත  .ෂදාහරණ ලලස :පෘතාිංශු ඛාදන  පෘතාලන  සඳහා ලශශී  
ව්ික්ෂෂලතා විලශ්ෂ භාවිතා කිරීම ,විලශ්ෂ විවිධත්ව්  පෘතව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා ශාක 
සිංල ෝජන න්ව ල ාදා ගැනීම සහ ආක්රමණශීලි සහ ලව්නත් විලශ්ෂ ල ාදා ලනාගැනීම   

 

 

ඉහළ 
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viii. ලස්වක සහ ප්රජා ආරක්ෂාව  

බෑවුම සක්රි  ීම ඉදකිරීම් අව්ද දී සිදුවි  හැකි බැවින්ව එ  කම්කරුව්න්වට සහ ප්රජාව්ට 

තගජන ක්ෂ වි  හැකි  .එබැවින්ව ඔවුන්වලේ ආරක්ෂෂාව් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා  ආරක්ෂිත 

දැේ ආරක්ෂිත ව්ැටව්ේ ව්ැනි සැලසුම් පෘතදනම් කරගත් ආරක්ෂිත ක්රි ාමාගග ගැනීම පිලිබඳ 

සැලකිලිමත් වි  යුතු  .. 

 

ඉතා ඉහල   

ix. ඛාදනය අවම කිරීලම් වුහයන්ව  

ව්ැසි කාලව්ලදී ජලාපෘතව්හනලේ  ලේග  සැලකි  යුතු ලලස ඉහල  ා හැකි අතර අස්ථායි 
බෑවුලම්  ජල  පෘතිෂ්ටි  ගල ාමද ලේගව්ත් වි  හැක .ලමම ජල  අසල යලබන කාණු 
පෘතශධය සඳහා ල ාමුඛ කල යුතු  .එබැවින්ව බෑවුම ව්ල ඛාදන  ව්න ප්රව්ාහ අඩු කිරීම සඳහා  
බාධක න්ව දැමීම  පිළිබඳව් සැලකිලිමත් වි  යුතු . 
 

 

 

 

ඉහළ 

 

x. අවම පසු න්ත්තු කිරීම් සහ ලමලහයුම් සැලසුම් කිරීම  

හානි  අව්ම කිරීලම් කාග ලේදී ජලාපෘතව්හන කළමනාකරණ  සඳහා ුරුත්ත්ව් කාණු 

ව්ැනි අක්රි  ශිේපෘත ක්රම (අමතර ශක්ෂය ප්රභව් ක්ෂ  අව්ශය ලනාව්න )පිලිබඳ සලකා බැලි  

යුතු  .ලමහිදී කාණු අව්හිර ීම්  ව්ලක්ෂව්ා ගැනීමට නිව්ැරද පෘතයිේපෘත විෂ්කම්භ   ,සිදුරු 

ව්ල විෂ්කම්භ  සහ ඇයරීම් ආනය  නිව්ැරදව් සලකා  බැලි  යුතු  .කාණු ජල  

ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්වට එකතු කිරීමට අලේක්ෂෂා කරන්වලන්ව නම් ඛාදන ට ඔලරාත්තු 

ලදන ,ලරාන්ව මඩ රඳව්ා ගැනීලම් පෘතශධය ආදී ලනාල ක්ෂ නඩත්තු ව්ුහ සැලසුම් කල 

යුතු . දීගඝ කාලපෘතරිච්ලේද ක තුල කාලුණික තත්ත්ව් න්වට ඔලරාත්තු ලදන පෘතරිද 

ව්ුහ න්ව සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්ය ප්රලේශලමන්ව ලතෝරා ගත යුතු  .ව්ාලන්ව ව්ුහ න්ව 

භාවිතා කිරීලම්දී විලශ්ෂල න්ව විඛාද  ව්ැළක්ෂීලම් තාක්ෂෂණික ක්රම සැලසුම් කල යුතු 

අතර සියුම් ලරාන්ව මඩ ෂපෘත නල මාගග ව්ලට කාන්වදු ීම ව්ැලක්ෂීමට පි ව්ර ගත යුතු . 

 

 

 

ඉහළ 

 

 

9.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුල සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

පෘතාරිසරික සහ සමාජී  බලපෘතෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණ  කිරීම සඳහා ව්න ක්රි ාමාගග සාමානයල න්ව 
සි ලු නා  ෑම් අව්ම කිරීලම් ස්ථාන සඳහා ලපෘතාදු ලේ. ලමම බලපෘතෑම් ලබාලහෝ දුරට ඉදකිරීලම් කටයුතුව්ල 
ක්රි ාකාරිත්ව් ට ලහ්තු ලේ .එබැවින්ව ඉදකිරිලම්දී  ව්න බලපෘතෑම් අව්ම කිරීම ලකාන්වත්රාත්කරුලේ යුතුකමකි 
.ඉදකිරීම් අද ලගදී පෘතාරිසරික, සමාජ සහ ලසෞඛය ආරක්ෂෂණ  (ES & HS ) කළමනාකරණ ට අනුකුලව් 
ලකාන්වත්රාත්කරුව්න්වලේ අව්ශයතාව් ලකලස ්වි   යුතුද  න්වන පිළිබඳව් ජායක ලගාඩනගිලි පෘතගලේෂණ සිංවිධාන  
විසින්ව සකස්කර ඇය පුුේ ව්ාගතාලේ සඳහන්ව කරුණු ඒ ආකාරල න්වම ලන්වසු ලේඛනලේ ඇතුලත් වි  යුතු . 
 
ලමම ලකාටස සඳහා අදාළ අිංශ ව්ල ුණාත්මක භාව්  දැක්ෂලව්න ප්රධාන ලකාටස් පෘතහත ව්ුලේ දක්ෂව්ා ඇත. ව්ැඩි 
විස්තර සඳහා ෂක්ෂත ව්ාගතාව් පෘතරිශීලන  කල යුතු .   

 

ව්ුව් 1:  ES & HS සමඟ අනුකුල ීම සඳහා ලකාන්වත්රාත්කරුලේ අව්ශයතාව් 

 
ලයාමුඛ අංකය 

ඉදිකිරීම් 

ලකාන්වරාත්කරුවන්වට 

ESMP  

අයිතමය  අදාළ වයාපියයට  

2002. පාරිසරික සහ සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩිම තුල ගබඩා කිරීම  අයශයින්ව ව්ැදගත් 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පෘතන  අයශයින්ව ව්ැදගත් 

2002.2 3) ලගාඩනැගිලි ඉරිතැලීම් සහ හානි සිදු ීම  අයශයින්ව ව්ැදගත් (ලගාඩනැගිලි ) 

2002.2 4) අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2002.2 5) කසල බැහැර කිරීම  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2002.2 6) දුවිලි පෘතාලන  කිරීම  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2002.2 7) ඉදකිරීම්  ද්රව්ය සහ අපෘතද්රව්ය ප්රව්ාහන  කිරීම  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2002.2 8) ජල   අදාළ ලේ 

2002.2 9) ශාක සහ සතුන්ව  අව්ම ව්ශල න්ව ව්ැදගත්  

2002.2 10) ලභෞයක සහ සිංස්කියක සම්පෘතත්   අව්ම ව්ශල න්ව ව්ැදගත්  

2002.2 11) පෘතාිංශු ඛාදන   අයශයින්ව ව්ැදගත් 

2002.2 12) පෘතාිංශු දුෂණ   අදාළ ලේ 

9.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුල ලකාන්වරාත්කරුවන්වලේ අවශයතා පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ප්රමිීනන්ව හා 

අනුකුල ීම 
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2002.2 13) ලපෘතාලලාව් හෑරීම අදාළ ලේ 

2002.2 14) ගේව්ල ලමලහයුම්  අදාළ ලනාලේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ  න්වලත්රෝපෘතකරණ අලුත්ව්ැඩි ාව් 
(දුෂණ ) 

අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2002.2 16) මහජනතාවට බාධා කිරීම  අයශයින්ව ව්ැදගත් 

2002.2 17) උපලයෝගිතා ලස්වා සහ මාර්ගලේ ඇය 

පහසුකම්   

අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2002.2 18) දිශය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම  
 

අදාළ ලේ 

2002.5. පෘතාරිසරික 
අක්ක්ෂෂණ  

මුඛලික සමීක්ෂෂණ  (ව්ායු ,ජල  ,ශබ්ද  
,කම්පෘතන සහ ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ  ) 

ස්ථානී  විලශ්ිත අක්ක්ෂෂණ සැලැස්ම බලන්වන 

ඉදකිරීම් අතරතුර සමීක්ෂෂණ   (ව්ායු ,ජල  

,ශබ්ද  ,කම්පෘතන සහ ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ  ) 

ස්ථානී  විලශ්ිත අක්ක්ෂෂණ සැලැස්ම බලන්වන 

ව්ැඩිම් ලමලහයුම් කාල  තුල සමීක්ෂෂණ  ස්ථානී  විලශ්ිත අක්ක්ෂෂණ සැලැස්ම බලන්වන 

 ලේඛන ව්ාගතා කිරීම සහ  පෘතව්ත්ව්ාලගන  ාම  අදාළ ලේ 

2003. 2003. ලස්ව්ා ලකාන්වලශසි සහ ප්රජා ලසෞඛය  හා ආරක්ෂෂාව් 

2003.2 සුරක්ෂිත සිංවිධාන  සහ සන්වනිලේදන   අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2003.3 ළමා ශ්රම  සහ බල කිරීම  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2003.4 ආරක්ෂෂක ව්ාගතා සහ අනතුරු පිලිබඳ ව්ාගතා  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2003.5 ආරක්ෂිත ෂපෘතකරණ සහ ඇඳුම් පෘතැළඳුම්  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2003.6 ආරක්ෂිත  බව් පෘතරික්ෂෂා කිරීම  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2003.7 මුඛලික ප්රථමාධාර පෘතහසුකම්  අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2003.8 ලසෞඛය සහ ආරක්ෂෂාව් පිලිබඳ ලතාරතුරු සහ 
පුහුණුව්  

අයශයින්ව ව්ැදගත්  

2003.9 සුරක්ෂිත සිංවිධාන  සහ සන්වනිලේදන   අයශයින්ව ව්ැදගත් 

අදාළ :  ලමම ව්ගන්වය  ඕනෑම ව්යාපෘතිය ස්ථාන කට අදාළ ලපෘතාදු එකක්ෂ ලලස ව්යාපෘතිය ස්ථාන  අදාළ ලේ . 

අයශයින්වම වැදගත් : ESPM ව්ලට අදාලව් එම ස්ථාන ට නිශ්චිතව්ම ක්ෂ රි ාත්මක ව්න පෘතරිද පෘතාරිසරික ක්ෂ රමලේද න්ව සකස් කිරීම 

සඳහා ලකාන්වත් රාත්කරු විලශ්ෂ අව්ධාන  ල ාමුඛ කල යුතු  . 
ඇතැම්විට අදාළ ලේ : ව්යාපෘතිය  ක්රි ාත්මක කිරීලම්දී අදාළ ව්යාපෘතිය ස්ථාන ට පිවිලසන විට ලමම ESMP ක්රි ාත්මක කරනු 
ලැලබ් . 
අදාළ ලනාලේ ලතාරතුරු අනාව්රණ   වූ ලකාන්වලශසි  ටලත් ලමම ව්යාපෘතිය ස්ථානට අදාළ වි  ලනාහැක  

විකේප : අව්ශය ව්න්වලන්ව නම් පෘතමණි  

ස්ථානීය විලශ්ිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: ලකාන්වත්රාත්කරුව් විසින්ව සඳහන්ව කර ඇය අක්ක්ෂෂණ අව්ශයතා ව්ලට අමතරව් ස්ථානී  
විලශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්ලමහි සඳහන්ව ව්න පෘතරිද ලකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව අක්ක්ෂෂණ  කිරීම සඳහා බැඳී සිටි ල ාමුඛ කිරීම : 
ලකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව  ESMP ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා බැඳී සිටී. 

 
 

 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුල ව්යාපෘතිය  ක්රි ාත්මක කිරීමට අලේක්ෂිත ස්ථානී   විලශ්ිත ආපෘතදා  අව්ම කිරීලම් පි ව්ර න්ව 
පෘතහත පෘතරිද ලේ  
 

ව්ුව් 4: ස්ථානී   ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ගනු ලබන පි ව්ර  
 

හානිය අවම කිරීලම් අයිතමය 
වයාපිය ක්රියාත්මක 

කිරීලම් අදියර 
වගකීම් 

i. ඉදිකිරීම් අතරතුර ඛාදනලයන්ව සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම  
ව්ැසි කාල  තුලදී ව්යාපෘතිය ස්ථාන  බෑවුම් සකස් කිරීම . එලි ලපෘතලහළි කිරීම 
පෘතාෂාණ කැබලි ඉව්ත් කිරීම  න කාග  න්ව සිදු ලනාකිරීමට නිගලශශ කර 
ඇත .එම නිසා ව්ැසි කාල ට ලපෘතර වි ලි කාලුණික තත්ත්ව් න්ව සිදු කල 
හැකි ෂපෘතරිම  නා  ෑම් අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය  තුල ක්රි ාකාරී ලලස 
කටයුතු කිරීම අනිව්ාග   ලේ එම ව්ැසි කාලදී එව්ැනි ක්රි ා කාරකම් සිදු 
ලනාකිරීමට ව්ග බලා ගත යුතු  . ලම  ව්යාපෘතිය සැලසුම් කිරීලම් අද ලගදී 
සලකා බැලි  යුතු  .කැීමට ලක්ෂකරන ලද ලකාටසින්ව ගලා  න ලරාන්වමඩ 

සඳහා ලරාන්වමඩ පෘතාලන ක්රම හඳුන්වව්ා  ද  යුතු  .. 

 

 
ව්යාපෘතිය භූමි  සුදානම් 
කිරීලම්දී සහ ඉදකිරීම් 
කාල  තුල  

 

 
ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

9.7.2 ආපදා අවම කිරීලම් ස්ථානයට විලශ්ිත හානිය අවම කිරීම   
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ii. වයාපිය ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම  
විහාර පෘතරිශ්ර  තුල අව්දානම අව්ම කිරීලම් ක්රි ාමාගග ලකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව 

සිදුකල යුතු බැවින්ව ,පෘතරිශ්ර  තුල ඉදීකිරිම්  කටයුතු කළමනාකරණ  කිරීම 

සඳහා සැලස්මක්ෂ ප්රලේශලමන්ව සකස් කල යුතු  . ද්රව්ය ගබඩා කිරීම ,ව්ාහන 

නැව්ත්ීම , ලකාන්වීට් මිශ්ර කරීම ,පිරිසිදු කිරීලම් ක්රි ාකාරකම්  නාදලේ 

ආරක්ෂෂාව් සහ ෂපෘතරිම භාවිත  පිලිබඳ සැලකිලිමත් වි  යුතු  .. 

  

ව්යාපෘතිය භූමි  සුදානම් 
කිරීලම්දී සහ ඉදකිරීම් 
කාල  තුල 

ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු 

iii. ඇතුළුීම තහනම් කර ඇය ප්රලශශය  
 

ඉදකරීම් අව්ධිලේදී භුමිලේ අස්ථාව්ර ීම් අව්දානම පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක 
තක්ෂලස්රුව්ක්ෂ PMU විසින්ව කල යුතු  .ඇතුු ීම තහනම් කලාපෘත ක්ෂ ප්රකාශ 
කිරීමටද අව්ශය . 
එලස්ම ව්ාහන සහ ඉදකිරීම්  න්වලත්රෝපෘතකරණ ,විදුලි කාන්වදු ීම් නිසා   සිදුව්න 
අනතුරු ආද  පිලිබඳ ආරක්ෂෂක කළමනාකරණ සැලැස්ලම් ප්රමුඛඛතාව්  
ලබා ද  යුතු  .බෑවුම් අස්ථායි තාව්  අව්දානම දැක්ෂලව්න සිංඥපා පුව්රු ලමම  
භූමි  තුල ප්රදගශන  කල යුතු   

ඉදකිරීම් කාල  තුල   

PMU හි E & S 

ඒකකය  

ලකාන්වරාත්කරු  

iv. යන්වලරෝපකරණ සහ ද්රවය ප්රවාහනය  
 

ඉදකිරීම් අද ර තුල   න්වලත්රෝපෘතකරණ භාවිතා කිරීලම්දී ලකාන්වීට් අතුරන 
ලද ප්රලේශ මාගග ක්ෂ අව්ශය  ලේ. එබැවින්ව අනතුරු සහ මාගග ට සිදුව්න 
හානි  පිලිබඳ ව්ඩාත් සැලකිලිමත් වි  යුතු  . න්වලත්රෝපෘතකරණ සහ 
ෂපෘතකරණ ප්රව්ාහනලේදී විහාරස්ථානලේ පිවිසුම පිළිබඳව්ද සලකා බැලි  
යුතු    
ව්න්වදනාකරුව්න්ව සඳහා  විකේපෘත ව්ාහන නැව්ැත්ීලම් පෘතහසුකම් 
විහාරස්ථානලේ ෂපෘතලදස් ඇයව් සකස් කල යුතු  . 

ඉදකිරීම් කාල  තුල  PMU හි E & S 

ඒකකය  

ලකාන්වරාත්කරු 

v. ආක්රමික විලශ්ෂ  
 

ඛාදන  පෘතාලන  කිරීම සඳහා ආක්රමණික විලශ්ෂ භාවිතල න්ව ව්ැලකී සිටි  
යුතු  .ලම් සඳහා ලශශී  පෘතරිසරලේ ව්ැලඩන ලශශී  ශාක ලතෝරා ගත යුතු  
.  

ඉදකිරීම් කාල  තුල  ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

vi. ශබ්ද සහ කම්පන පාලනය  
 

ශබ්ද  සහ කම්පෘතන  ෂත්පෘතාදන  ව්න ක්රි ාකාරකම් නිසා විහාරස්ථානලේ 
නදනික ක්රි ාකාරකම් ව්ලට බාධා පෘතැමිණි  හැක .එබැවින්ව විහාරස්ථානලේ 
පෘතව්යන ව්ුහ න්ව  ව්ලට හානි ක්ෂ සිදු ලනාව්න ආකාර ට කම්පෘතන ෂත්පෘතාදන 
කටයුතු නි මිත සීමාව්න්ව තුල සිදු කල යුතු  . ව්යාපෘතිය  නිම කිරීමට ලපෘතර 
,අතරතුර සහ පෘතසුව් ලගාඩනැගිලිව්ල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණ  කල යුතු  
.ඉදකිරීම් කටයුතු ලහ්තුලව්න්ව සිදුව්න හානි ව්ලින්ව ලහෝ ඉරිතැලීම් විශාල 
වුව්ලහාත් සුදුසු පෘතරිද ව්න්වද ලගීමක්ෂ සිදු කල යුතු  . 

ඉදකිරීම් කාල  තුල  ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

vii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  
 

ඉදකිරීම් අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම සම්බන්වධල න්ව ලකාන්වත්රාත්කරු විලශ්ෂ 
අව්ධාන ක්ෂ ල ාමුඛ කල යුතු  .ෂත්පෘතාදන  ව්න අපෘතද්රව්ය ගසාලගන  ාමට 
ඉඩ ලනාදී නි මිත ආකාර ට ගබඩා ලකාට PMUවිසින්ව අනුමත කරන ලද 
ක්රි ා පෘතටිපෘතාටිව්ලට අනුව් බැහැර කල යුතු  .ඉදකිරීම් අපෘතද්රව්ය පෘතන්වසේ පෘතරිශ්ර  
තුල ලහෝ පිවිසුම් මාගග  ඔස්ලස් බැහැර ලනාකළ යුතු . 

ව්යාපෘතිය භූමි  සුදානම් 
කිරීලම්දී සහ ඉදකිරීම් 
කාල  තුල 

ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

viii. දුවිලි සහ වායු පාලන ක්රමලේද  
 

ඉදකිරීම් සිදු කරනු ලබන කාල  තුල ජනන  ව්න දුවිලි අිංශු නිසා ප්රජාව්ට 
සහ පෘතදකයින්වට අහිතකර බලපෘතෑම් ඇයකළ හැකි  ,එබැවින්ව අධික දුවිලි ලහෝ 
දුම් ෂත්පෘතාදන ක්රි ාකාරකම් සිදු කිරීමට අලේක්ෂෂා කරන්වලන්ව නම් විලශ්ෂ යර 
අඩි  භාවිතා කල යුතු  . 

ව්යාපෘතිය භූමි  සුදානම් 
කිරීලම්දී සහ ඉදකිරීම් 
කාල  තුල 

ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

 

ix. ඉදිකිර්ම් කටයුතු සඳහා ජලය  
 

ඉදකිරීම් සඳහා ජල   ලබාගත් යුත්ලත් අනුමත ස්ථාන ව්ලින්ව පෘතමණි .විහාර 
භුමිලේ ජල  සහ විදුලි  භාවිතා කිරීමට ලකාන්වත්රාත්කරු අදහස් කරන්වලන්ව 
නම් ඔවු දැනුව්ත් කර අව්ශය අව්සර  ලබාගත යුතු   

ඉදකිරීම් කාල  තුල ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  
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x. ලස්වක ලසෞඛය ආරක්ෂාව සඳහා ප්රමුඛඛ තාව  
ව්යාපෘතිය භුමිලේ ලස්ව්කයින්වට ඉහල අව්දානම් තත්ත්ව්  ටලත් ලස්ව්  
කිරීමට සිදුව්න බැවින්ව ලස්ව්ා ලකාන්වලශසි සහ ප්රජා ලසෞඛය ආරක්ෂෂාව් 
 ටලත් ESMP සඳහා ලකාන්වත්රාත්කරුලේ බැඳීම පිලිබඳ 2003 
ව්ගන්වයලේ දක්ෂව්ා ඇය නිගලශශ ක්රි ාත්මක කිරීම අතයව්ශය ලේ.නිසි 
සිංවිධාන හා ආරක්ෂෂණ අක්ක්ෂෂණ පෘතශධය ක ලමම නිගලශශ න්ව 
ප්රලේශලමන්ව අනුගමන  කල යුතු  . 

 

i. මිට අමතරව් ,ව්ැසි සමලේදී අස්ථායි බෑවුම්ව්ල ව්ැඩ කිරීම ඉතා 
අව්දානම් සහිත බැවින්ව ව්ැසි කාල  තුල ප්රමාණව්ත් කාල ක්ෂ ව්ැඩ අත් 
හිටවි  යුතු   

ii. ලස්ව්ක න්වලේ සහ පෘතදකයින්වලේ ආරක්ෂෂාව් සඳහා භුමිලේ ලහාඳ 
අනතුරු ඇඟීලම් පෘතශධය ක්ෂ සහ පුගනකාලින මුඛරකරුව්න්ව නිගලශශ 

කරනු ලැලබ් . 

iii. පෘතාෂාණ ව්ැටීලම් අව්දානලමන්ව කම්කරුව්න්ව සහ ප්රජාව් ආරක්ෂෂා කිරීම 
සඳහා අව්දානම් ස්ථාන ව්ල ආරක්ෂිත බාධක සහ ආරක්ෂිත දැේ 
සවිකක යුතු  . 

iv. ලව්නත් අනතුරු සඳහා නිසි හදසි කළමනාකරණ ඒකක ක්ෂ 
(ප්රථමාධාර පෘතහසුකම් ,ආරක්ෂිත භාණ්ඩ ,ලරෝහේ ගතකිරීලම් 
පෘතහසුකම් සහ ප්රව්ාහන පෘතහසුකම් ) ලමම භුමි සඳහා නඩත්තු කල 
යුතු   
 

ඉදකිරීම් කාල  තුල  PMU හි E & S 

ඒකකය  

ලකාන්වරාත්කරු 

xi. ආරක්ෂිත වුහයන්ව /සං ා පුවරු   
 

ඉදකිරීම් අව්ධිලේදී ඉහල බෑවුම් ප්රලශශ ව්ලින්ව කම්කරුව්න්ව ව්ැටීම ව්ලක්ෂව්ා 
ගැනීම සඳහා ප්රමාණව්ත් ආරක්ෂිත ව්ැටව්ේ සවි කල යුතු  .අස්ථායි  බෑවුලම් 
අව්දානම ලපෘතන්වනුම් කිරීම සඳහා අනතුරු ඇඟීලම් සිංඥපා අස්ථායි බෑවුම් 
ප්රලශශලේ තැි  යුතු  .ඉදකිරීම් කටයුතු ලනාමැය වුව්ත් ව්ැසි සමලේදී 
අව්දානම ඉහල මට්ටමක පෘතව්යන බැවින්ව ව්යාපෘතිය ලනාමැය කාල කදී පෘතව්ා 
ලමම ආරක්ෂිත සිංඥපා හා පුව්රු ප්රදගශන  කිරීම අනිව්ාග   ලේ .  

ඉදකිරීම් කාල  තුල  PMU හි E & S 

ඒකකය  

ලකාන්වරාත්කරු 

xii. ජල මාර්ග අවහිර ීම  
ජල සැපෘතයුමට බාධා ඇයවුව්ලහාත් විකේපෘත ජල සැපෘතයුමක්ෂ ලබා දීමට අව්ශය 
කටයුතු සිදු කල යුතු  .ව්යාපෘතිය භූමි  හරහා ජල නල මාගග ක්රි ාත්මක 
ව්න්වලන්ව නම් ජල මාගග  භාවිතා කරන්වනන්වලේ ෂපෘතලදස් අනුව් එ  ආරක්ෂිත 
ස්ථාන කට ලගන  ාලම් අව්ශයතාව්  දැනුම් ද  යුතු  . 

ඉදකිරීම් කාල  තුල  ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

xiii. මලාපවහන ටැංකි  මලපවාහන නල සහ වැසිකිලි  සංකීර්ණ 

සඳහා සිදුවන බලපෑම්  
අස්ථායි බෑවුලම් පෘතහල ලකාටලස් මලපෘතව්ාහන ටැිංකි  සහ අපෘතජල මාගග  
පිහිටා ඇත . ඉදකිරීම් කාල  තුලදී ලමම නල මාගග ව්ලට හානි සිදු වි  
හැකි බැවින්ව එ  මඟහරව්ා ගැනීමට අව්ශය පි ව්ර ගත යුතු  . 
 

ව්යාපෘතිය භූමි  සුදානම් 
කිරීලම්දී සහ ඉදකිරීම් 
කාල  තුල 

ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

xiv. ලකාන්වරාත්කරුලේ ශ්රම බලකාලේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

භාවිත කිරීම  
 

ලස්ව්කයින්ව සඳහා ලව්න ලව්නම සනීපෘතාරක්ෂෂක පෘතහසුකම් සකස් කල යුතු  

..  

ඉදකිරීම් කාල  තුල  ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

xv. වැ්කරන ලේලාවන්ව  
 

ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා කාල ට පෘතමණක්ෂ සිමා කල යුතු  .පෘත.ව්. 6.00 පෘතසුව් 
ලස්ව්  කිරීම ආරක්ෂිත් ගැටු ලහ්තුලව්න්ව කිසිදු අව්ස්තාව්ක්ෂ  සඳහා නිගලශශ 
ලනාකරයි . 

ඉදකිරීම් කාල  තුල  ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

xvi. ප්රලශශය හරහා යාමට ඇය අවශයතාව  
පුගණ කාලීන මුඛරකරුව්න්ව  සහ දැනුව්ත් කිරීම් , අනතුරු ඇඟීලම් සිංඥපා සහ 
සුපෘතරික්ෂෂාකාරී බව්  න කරුණු පිළිබඳව් සැලකිලිමත් ීලමන්ව  ඉදකිරීම් 
භූමි ට අනව්රල න්ව ප්රලේශ ීම් ව්ලක්ෂව්ා ගත හැක . 

ඉදකිරීම් කාල  තුල ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

xvii. ඉදිකිරීම් අතරතුර යහපත් පාලනයක් පවත්වා ගැනීම මඟින්ව දිශය 

දුෂණය අවම කිරීම.  

ව්යාපෘතිය භූමි  සුදානම් 
කිරීලම්දී සහ ඉදකිරීම් 
කාල  තුල 

ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  
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xviii. ලස්වක චර්යාධර්ම පශධයය  
 

ලකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ චග ාධගම පෘතශධය  පෘතව්ත්ව්ා ලගන 
 ාලමන්ව ලස්ව්කයින්ව සහ ප්රජාව් අතර ඇයවි  හැකි ආරවුේ ව්ලක්ෂව්ා ගත 
හැක  

ඉදකිරීම් කාල  තුල  ඉදකිරීම් 
ලකාන්වත්රාත්කරු  

 

 

 

ඉදකිරීම් අද ර තුල පෘතහත සඳහන්ව අක්ක්ෂෂණ සැලැස්ම නිගලශශ කර ඇත .මීට අමතරව් ඉදකිරීම් ලකාන්වත්රාත්කරු 
විසින්ව ලකාන්වත්රාත්කරුව්න්වලේ ව්ගකීම පිලිබඳ සඳහන්ව කල යුතු නිරීක්ෂෂණ ක්රි ා පෘතටිපෘතාටි  ද ක්රි ාත්මක කල 
යුතු  .ලකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ඉදරිපෘතත් කරන ලද ඉේලුම් පෘතත තුල ඔහුලේ නිපුනතා පිලිබඳ අදාළ ලේඛන සමඟ 
ක්රි ාත්මක කිරීමට බලාලපෘතාලරාත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළිලව්ල ල ාමුඛ කරනු ඇත .ESMP සඳහා ව්  ව්න පිරිව්ැ  
ලව්නම ලගවුම් අයිතම ක්ෂ ලලස දැක්ෂවි  යුතු  .ලතෝරාගත් ඉදකිරීම් ලකාන්වත්රාත්කරු  විසින්ව පෘතාරිසරික සහ සමාජ 
කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශ ක්ෂ ඉදරිපෘතත් කල යුතු අතර එ  PMU ඒකක  මඟින්ව අනුමත කිරීමට 
නි මිත  . 
 

ව්ුව් 5: පෘතාරිසරික සහ සමාජ අධික්ෂෂණ සැලසුම ; ඉදකිරීම් අද ර 

අධීක්ෂණ අවශයතා  පරාමිීනන්ව  වාර ගණන  

i. මුඛලික නිරීක්ෂෂණ  ජලලේ ුණාත්මකභාව්   - 

අව්දානමක්ෂ සහිත නිව්ාස ව්ල පූගව් 

ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ  (grade 05 building 

and grade 10 building) 

එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

භුමි කම්පෘතන  එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ව්ාතලේ ුණාත්මකභාව්  -අිංශු ප්රමාණ   එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

පෘතසුිම් ශබ්ද  මැනීම  එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ii. ඉද කිරීම් කාල  
අතරතුර  

ජලලේ ුණාත්මකභාව්    - 

අව්දානමක්ෂ සහිත ලගාඩනැගිලිව්ල 
ඉරිතැලීම් ලක්ෂෂණ  

 ඉදකිරිම් කාලලේදී පෘතැහැදලිව් දැකි   හැකි 

ලව්නස්කම් ඇත්නම් ** 

භූමි කම්පෘතන විදුම්  න්වලත්රෝපෘතකරණ ,ලබෝග සිදුරු  ලහෝ ඕනෑම 

කම්පෘතන ක්ෂ ඇයකරන අව්ස්තාව්ක්ෂ * 

ඉදකිරීම් ශබ්ද  මැනීම  අධික ශබ්ද  ෂත්පෘතාදන  කරන කාලව්ලදී මසකට 

ව්රක්ෂ * 

ව්ාතලේ ුණාත්මකභාව්  -අිංශු ප්රමාණ  මසකට ව්රක්ෂ *  

iii. ව්ායු විලමෝචන   ක්රි ාත්මක ව්න  සි ලු  න්වලත්රෝපෘතකරණ /ව්ාහන  විලමෝචන පෘතාලන පෘතරීක්ෂෂණ සහයක  අදාළ 
පෘතරිද ලබා ගත යුතු  . -ෂපෘතලශශකන්වලේ   ව්යාපෘතිය ස්ථාන  ES විසින්ව පෘතරීකෂා කල යුතු  . 

iv. නිරීක්ෂෂණ ආ තන  * ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ හැර අලනකුත් සි ලුම පෘතරාමිීනන්ව අධයන  සඳහා මධයම පෘතරිසර 
අධිකාරිලේ ලි ා පෘතදිංචි ස්ව්ාධින නිරීක්ෂෂණ ආ තන ක්ෂ ල ාදා ගත යුතු  . 

**ඉදතැලීම් සමීක්ෂෂණ PMU මඟින්ව අනුමැත ආ තන ක්ෂ මඟින්ව ලමලහ  වි  යුතු . 

v. අව්ශයතා ව්ාගතා 
කිරීම  

ස්ව්භාවික ඇල මාගග ව්ල ජලලේ ුණාත්මක භාව්   – මධයම පෘතරිසර අධිකාරි  විසින්ව 2017 
ව්ගෂලේ ප්රකාශ ට පෘතත්කරන ලද ස්ව්භාවික ජලලේ ුණාත්මකභාව්  පිලිබඳ පෘතරාමිීනන්ව සමඟ 
සිංසන්වදන  කිරීම 

භුමි කම්පෘතන - න්වලත්රෝපෘතකරණ ,ඉදකිරීම් ක්රි ාකාරකම්  සහ ව්ාහන ව්ල චලන න්ව සඳහා CEAහි 
කම්පෘතන පිලිබඳ අන්වතග ප්රමිීනන්ව  

පෘතසුිම් ශබ්ද –අයලගක ගැසට් පෘතත්ර  අිංක 924.1 ,මැයි  23 ,1996 ,මධයම පෘතරිසර අධිකාරි   

ව්ායු ව්ල ුණාත්මකභාව්  ,අිංශු පෘතරික්ෂෂාව් - 2008 අලගෝස්තු මස 15 ව්න දන අිංක 1562/22 දරණ 
ඇය විලශ්ෂ ගැසට් පෘතත්ර   ටලත් ජායක ව්ායු ප්රමිීනන්ව - මධයම පෘතරිසර අධිකාරි   

 

 

 

 

 

 

 

9.7.3 වයාපිය ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
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10. වයාපියය ක්රියාවට   නැංීමට අවශය   ලයෝගයතා, කැමැත්ත ප්රකාශ   කිරීම, එකඟතාව සහ අනුමත 

කිරීම්. 
 

ව්ුව් 6: ල ෝගයතා,කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීම ,එකඟතාව් සහ අනුමත කිරීම 

 

අවශයතා / අනුමත කිරීම් / ආයතන  වයාපියයට ඇය අදාලත්වය  

10.1 ව්යාපෘතිය  ක්රි ාත්මක  කිරීම  
 

දස්ික්ෂ  ලේකම් හා දස්ික්ෂ සිංව්ගධන 
සම්බන්වධිකරණ කමිටුලේ අනුමැය   
 

ව්යාපෘතිය  ක්රි ාව්ට නැිංීමට දස්ික්ෂ ලේකම් ව්ර ාලේ අනුමැය  
ලබා ගැනීමට සිදුව්නු ඇය අතර ලමහිදී ලශශපෘතාලන අධිකාරි  සහ 
දස්ික්ෂකලේ ව්ගකිව් යුතු ආ තන සහභාගී ව්න දස්ික්ෂ  
සම්බන්වධිකරණ කමිටුව් හමුඛලේ ව්යාපෘතිය ල ෝජනා ඉදරිපෘතත් කල යුතු 
ලේ .ව්යාපෘතිය කළමනාකරණ ඒකකලේ නිලධාරිල කු ව්යාපෘතිය  
පිලිබඳ විස්තර කරමින්ව එහි විවිධ පෘතාරිසරික සහ සමාජී   ගැටු ආද   
ගැන නිරාව්රණ  කරනු ඇත .ලමම ගැටු සම්බන්වධල න්ව සාකච්ඡා 
පෘතව්ත්ව්මින්ව ලමම රැස්ීලම්දී ගනු ලබන නිගලශශ ලමම පෘතාරිසරික සහ 
සමාජී   කළමනාකරණ සැලසුම ක්රි ාව්ට නිංව්න විට සැලකිේලට 
ගැලනනු ඇත . 
 

සැලසුම් කමිටුලේ අනුමැය   ලමම ව්යාපෘතිය ට මහනුව්ර නගර සභාලේ සැලසුම් කමිටුලේ 
අනුමැය  ලබා ගත යුතු ව්නු ඇත . 
 

10.2 ව්යාපෘතිය ට අදාලව් රජලේ ආ තන ව්ලින්ව අනුමැය  ලබා ගැනීම  

මධයම පෘතරිසර අධිකාරි   1951 ඉදරිපෘතත් කරන ලද පෘතාිංශු සිංරක්ෂෂණ පෘතනතට අනුව් මහනුව්ර 
දස්ික්ෂක  සිංලේදී කලාපෘත ක්ෂ නිසා මධයම  පෘතරිසර අධිකාරිලේ 
දස්ික්ෂ කාග ාලල න්ව අනුමැය  ලබා ගත යුතු .  
 

ව්නජීී සිංරක්ෂෂණ  ලදපෘතාගතලම්න්වතුව්  
 

ව්නජීී කලාපෘත ලහෝ සිංරක්ෂිත ව්නාන්වතර කිසිව්ක්ෂ ලනාමැය බැවින්ව 
ව්නසිංරක්ෂෂණ ලදපෘතාගතුලම්න්වතුලව්න්ව ලහෝ ව්නජීී සිංරක්ෂෂණ 
ලදපෘතාගතුලම්න්වතුලව්න්ව අව්සර ලබා ගත යුතු නැත. 
 

භූ විදයා සහ සහ පෘතතේ කාග ාිංශ   ද්රව්ය නිස්සාරණ  සඳහා අනුමැය  ,භුමි ,පෘතාෂාණ හා ඛනිජම  

සුන්වබුන්ව ප්රව්ාහන  සඳහා අනුමැය   ලබා ගත යුතු  . (අව්ශයනම් 

පෘතමණක්ෂ ). 

 

මහනුව්ර නගරසභාව්  අපෘතද්රව්  බැහැර කිරීම සඳහා මහනුව්ර නගර  සභාලව්න්ව අනුමැය  

ලබා ගත යුතු . 

 

ලිංකා විදුලි  බලමණ්ඩල   ව්යපෘතියක ස්ථානලේ විදුලි බල   සඳහා  විදුලිබල මණ්ඩලලේ 
ප්රාලශශී  කාග ාලල න්ව අව්සර ලබා ගත යුතු . 
 

ජායක ශාක නිලරෝධා න ලස්ව්   ලමම ආපෘතදා අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය  සඳහා නජව් ව්යාපෘතිය 
කළමනාකරණ  ල ාදා ගැනීම සඳහා  පෘතැලෑටි ලහෝ බීජ අව්ශය ලේ 
නම්(ආන න  කල යුතු නම් ) 1999 අිංක 35 දරණ පෘතැලෑටි සිංරක්ෂෂණ 
පෘතනත  ටලත් කිිකගම අධයක්ෂෂ ජනරාේ ලව්නුලව්න්ව ,අයලගක 
අධයක්ෂෂ කටුනා ක ජායක ශාක නිලරෝධා න ලස්ව්  අනුමත කල 
පෘතැලෑටි ලහෝ බීජ අධිකාරි  මඟින්ව නිකුත් කරන බලපෘතත්ර  සහ 
ලකාන්වලශසි  ටලත් ලගන ආ  යුතු  .  
 

10.3 ලපෘතෞශගලික ඉඩම් හිමිකරුව්න්වලගන්ව අනුමැය  ලබා ගැනීම /නනයක බැඳීම /විරුශධත්ව් ක්ෂ ලනාමැය ීම  

ඉඩම අයියකරු .(විහාර භූමි   ) භූමි ට පිවිසීම , පෘතව්යන ව්ුහ න්ව ඉව්ත් කිරීමට විරුශධ ලනාීම සහ 
දු කාලින නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිරත ීමට කිසිදු බාධාව්ක්ෂ 
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ලනාකරන බව්ට ඉඩම් හිමි න්ව සහ ව්යාපෘතිය ක්රි ාත්මක කිරීලම් 
අධිකාරි  අතර නිතයානුකුල බැඳීමක්ෂ සහිත ගිවිසුමක්ෂ අත්සන්ව කල 
යුතු   

 

 

අනුමත කිරීම සඳහා දළ කාල පෘතරාස  7 ව්ුලේ දක්ෂව්ා ඇත. 

 

ව්ුව්  2: අනුමයන්ව ලබා ගැනීම සඳහා නි මිත කාල නි ම   
 

 

 

 

11. අභියාචනා සඳහා සහන සැපයීලම් යාන්වරණය 
 

ලමම ව්යාපෘතිය  ලහ්තුලව්න්ව සිදුවි  හැකි ගැටු සම්බන්වධල න්ව අභි ාචනා මණ්ඩල පිහිටුීම ව්යාපෘතිය 
කළමනාකරණ ඒකකලේ පෘතාරිසරික හා සමාජයී  නිලධාරී විසින්ව සිදු කල යුතු . (අභි ාචනා මණ්ඩල පිහිටුීමට 
අදාල නිගලශශ පෘතාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ රාමුඛව් (ESMF)  ටලත් සපෘත ා ඇත.) 
 

12. ලතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පෘතහත ව්ුලේ දක්ෂව්ා ඇය පෘතරිද අදාල අ තන න්ව හා සිංවිධාන ලව්ත පෘතාරිසරික හා සමාජයී  ලතාරතුරු 
අනාව්රණ  කිරීම PMU හි ව්ගකීම ලේ.  
 

ව්ුව් 8: ලතාරතුරු අනාව්රණ  කිරීලම් ල ෝජිත සැලැස්ම 

ලතාරතුරු  ල ෝජිත ආ තන   ලතාරතුරු අනාව්රණ  කිරීලම් 
ක්රමලේද   

i. ව්යාපෘතිය සැලැස්ම 
(ස්ථානී  ලතාරතුරු 

,සැලසුම ,ක්රි ාත්මක 
කිරීලම් විධි විධාන ) 

දස්ික්ෂ මධයම පෘතරිසර අධිකාරි  ,දස්ික්ෂ 

ලේකම් ,ප්රාලශශී  ලේකම් ,අලනකුත් 
දස්ික්ෂක මට්ටලම් නිල ෝජිතා තන 

ජා.ලගා.පෘත.සිං.ලේ දස්ික්ෂ කාග ාල , AIIB 
බැිංකුව් . 

රැස්ීම් ,දස්ික්ෂ සම්බන්වධිකරණ කමිටුව් 

,ගිවිසුම්,අනුමැයන්ව සහ කැමැත්ත අත්සන්ව 
කිරීම සඳහා අදාළ ව්ාගතා ඉදරිපෘතත් කිරීම 

අනුමත කිරීම 

මාස   1 මාස   2 

සය  

1 

සය  

2 

සය  

3 

සය  

4 

සය  

1 

සය  

2 

සය  

3 

සය  

4 

වයාපියය ක්රියාත්මක කිරීම  

දිස්ික් ලේකම් කාර්යාලලයන්ව අනුමැයය ලබා 

ගැනීම  
අ දුම් පෘතත්  ඉදරිපෘතත් කිරීම   
ව්යාපෘතිය සාකච්ඡාව්  
අදහස් ව්ලට ප්රයචාර දැක්ෂීම  
අනුමැය   

        

සැලසුම් කමිටුලේ අනුමැයය  
අ දුම් පෘතත්  ඉදරිපෘතත් කිරීම   
ව්යාපෘතිය සාකච්ඡාව්  
අදහස් ව්ලට ප්රයචාර දැක්ෂීම  
අනුමැය  

  

 

      

ලවනත් අනුමැීනන්ව 

මධයම පෘතරිසර අධිකාරි   

දුම්රි  / මාගග සිංව්ගධන අධිකාරි   
ව්න සිංරක්ෂෂණ  
භූ විදයා සහ පෘතතේ කාග ාිංශ   

ආරක්ෂෂක අමාතයාිංශ  (අව්ශයතාව්  අනුව් පෘතදනම් 
ලේ)  

        

ඉඩම් හිමිකරුව්න්වලේ කැමැත්ත /විලරෝධතාව් ක්ෂ 
ලනාමැය බව් (විහාරස්ථාන  ) 
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ii. පෘතාරිසරික සහ සමාජ 
කළමනාකරණ සැලැස්ම  

දස්ික්ෂ මධයම පෘතරිසර අධිකාරි  , AIIB බැිංකුව් 
. 

රැස්ීම් ,දස්ික්ෂ සම්බන්වධිකරණ කමිටුව් 

,ගිවිසුම්,අනුමැයන්ව සහ කැමැත්ත අත්සන්ව 
කිරීම සඳහා අදාළ ව්ාගතා ඉදරිපෘතත් කිරීම. 
 

iii. ප්රගය ව්ාගතා(මුඛලික සහ 
ඉදකිරීම් කාල  තුල ) 

දස්ික්ෂ මධයම පෘතරිසර අධිකාරි , AIIB බැිංකුව් 
සහ අදාළ පෘතාගශව් න්ව  

ප්රගය සමාලලෝචන රැස්ීම් ,විලශ්ෂ රැස්ීම් 

,අදාළ ව්ාගතා ඉදරිපෘතත් කිරීම. 
  

iv. ලස්ව්කයින්වලේ ලසෞඛය 
සහ ආරක්ෂෂාව් පිලිබඳ ව් 
ස්ථානී  පෘතරික්ෂෂාව්  

දස්ික්ෂ මධයම පෘතරිසර අධිකාරි  , ප්රාලශශී  

ලේකම් ,ග්රාමනිලධාරී , ජා.ලගා.පෘත.සිං.ලේ 

දස්ික්ෂ කාග ාල , AIIB බැිංකුව් සහ අදාළ 
පෘතාගශව් න්ව  

ලිඛිත සහ ව්ාචික සන්වනිලේදන  ,අදාළ 
ව්ාගතා ඉදරිපෘතත් කිරීම. 

v. ඒ.ජා. ර.ස.ට අදාළ 
ීනරණ හා ප්රගය 
සමාලලෝචන රැස්ීම්  

දස්ික්ෂ මධයම පෘතරිසර අධිකාරි , ප්රාලශශී  

ලේකම්, , ආගමික නා කයින්ව , ග්රාමනිලධාරී , 

ජා.ලගා.පෘත.සිං.ලේ දස්ික්ෂ කාග ාල , AIIB 
බැිංකුව් සහ අදාළ පෘතාගශව් න්ව  

රැස්ීම් , අදාළ ව්ාගතා ඉදරිපෘතත් කිරීම. 

vi. අභි ාචනා විසඳීලම් 
 ාන්වත්රන  

AIIB බැිංකුව් සහ අදාළ පෘතාගශව් න්ව  රැස්ීම් ,ලිඛිත හා ව්ාචික සන්වනිලේදන .  

 

 

 

ඇමුඛණුම 01 - ලයාමුඛ ලැයිසත්ුව 
 

1. NBRO – LRRMD නායයෑම් ආපදා විමර්ශන වාර්තාව (NBRO/KG/LI /12/31/9222) 

2. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ්රී ලංකාලේ නායයෑම් අවම කිරීලම් 

වයාපියය සඳහා ලකාන්වරාත්කරුලේ බැඳීම් -AIIB 

3. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුඛව -ශ්රී ලංකාලේ නායයෑම් අවම කිරීලම් වයාපියය -AIIB 

4. කිිකර්ම ,ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු,පශු සම්පත් සංවර්ධනය ,වාරි මාර්ග හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාතයාංශය විසින්ව  ගස් කැපීම (පාලන ) පනත  

5. කණ්ායම් අංක 01 යටලත් ඇය අවසන්ව ආපදා අවම කිරීලම් ස්ථාන ලැයිස්තුව. (අදියර 02 - නායයාම් 

ආපදා අවමකරණය තුලින්ව නායයාම් වලට ලගාදුරු ීලම් අවදානම අවම කිරීලම් වයාපියය 
(RLVMMP) – AIIB 

6. නැවත පදිංචි කිරීලම් සැලසුම් රාමුඛව - ශ්රී ලංකාලේ නායයෑම් අවම කිරීලම් වයාපියය  –AIIB 

 

 


