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ලකටි ලයදුම් 
 

AIIB ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආලයෝජන බැිංකුව් 

 Asian Infrastructure Investment Bank 

CEA මධයයම පරිසර අධිකාරිය  

Central Environmental Authority 

DFC  ව්න සිංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුව්  

Department of Forest Conservation 

DS  ප්රාලේශීය ලේකම්  

Divisional Secretary 

DWLC  ව්න ජීවි ලදපාර්තලම්න්තුව්  

Department of Wild Life Conservation 

EH & S පරිසර හා සමාජ ආරක්ෂණ  

Environmental Health & Social  

E & SU of PMU පාරිසරික සමාජ ආරක්ෂණ හා ව්යාපෘති කළමනාකරණ අිංශය Environmental & 

Social Unit of Project Management Unit 

E & S & H & S unit of PMU ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකලේ පාරිසරික හා සමාජ සහ ලසෞඛයය සහ ආරක්ෂක 
ඒකකය  
Environmental & Social & Health & Safety Unit of Project Management Unit 

ESMF පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් 

Environmental and Social Management Framework 

ESMP  පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 

Environmental Social Management Plan 

SSE & SMP නිශ්චිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිලධාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ලිංකා රජය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතේ කාර්යාිංශය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO  ජාතික ලෙොඩනැගිලි පර්ලේෂණ සිංවිධානය 

National Building Research Organization 

PRDA  පළාත් මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය 

Provincial Road Development Authority 
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1. හැදින්වීම 
 

1.1 ව්යාපෘති දළ විශ්දේෂණය 

 
ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආලයෝජන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ ලව්මින් එම බැිංකුලේ මුලය 

ආධාර මත ශ්රී ලිංකාලේ පළාත් 6ක දිස්ත්රික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීලම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ 

කර ඇත. ලමම ව්යාපෘතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්ශලයන් AIIB බැිංකුලේ හා ලිංකා රජලේ නීතිරීතිව්ලට 

අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතිලේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය සැලකිේලට ෙනිමින් AIIB බැකුව් අලේක්ෂා 
කරන පරිදි ඔවුන්ලේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූල ව්න පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණ රාමුව්ක් (ESMF) සකසා ඇත. 
 
පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්ලන් ව්යාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීලම්දී AIIB 
බැිංකුලේ ආරක්ෂණ ක්රමලේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද මාර්ලෙොපලේශයන් සැපයීමයි. 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීලම් ආයතනය ව්ශලයන්; ජාතික ලෙොඩනැගිලි පර්ලේෂණ සිංවිධානය (ජා.ලෙො.ප.ස.) 

සමස්ත ව්යාපෘතිය ලව්නුලව්න් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘතිය ට අදාල 
පාර්ශව්යන් ඒ ආකාරලයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇතැයි අලේක්ෂා ලකලර්.  
 
පාරිසරික, සමාජ, ලසෞඛය හා ආරක්ෂණ තත්ත්ව්යන් ව්යාපෘති ස්ථානලයන් ස්ථානයට ලව්නස් ව්න එබැවින් එව්ැනි 
ලව්නස් ව්න නිශච්ිත තත්ව්යන් පිළිබද අව්ධානය ලයොමු කිරීම ව්ැදෙත් ලේ. එමනිසා පාරිසරික සහ සමාජයීය 
කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් ස්ථානයට විලශේෂිත වූ 

පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම ස්ථානලේ විලශේෂිත පාරිසරික සහ 

සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් විලශේෂිත පිළිසකර ක්රමලේදයන්, ලසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ 
කළමනාකරණය සම්භන්දලයන් සලකා බැලිය යුතු අිංශයන් පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ ලමලහයුම් කාලය තුල අව්ශය මෙ 
ලපන්වීම් ලබාලදනු ඇත. 
 
ලමම විලශේෂිත පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළසුම  දෙොඩම්දෙණිය  ග්රාමය තුල සිදුව් ඇති නායයෑම් 
ආපදා ත්ත්ව්ය අව්ම කිරීම ස් ඳහා ලේ. ෙැඹුරු පාරසරික හා සමාජීය අධයයනයකින් පසුව් ලමම සැලසුම සකස් කර 
ඇති ලමම දැලසුම මගින් පහත කරුණු පිළිබඳව් ඉහළ අව්දානයක් ලයමු කර ඇත. 
 
i. ව්යාපෘතිය ට අදාල කලාපලේ සිංලේදී පාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම 
ii. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ලහේතුලව්න් සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම  
iii. හානිය අව්ම කරන පියව්ර ලයෝජනා කිරීම 
iv. ලමම ව්යාපෘතිය ට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්ශය තා තීරණය කිරීම 
v. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න අතරතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය කිරීම 

 

1.2 අදේක්ෂිත පරිශීලකයින්  
 

ලේඛනය මගින් ලයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධ පාර්ශව්යක්  ව්න නායයෑම් අව්ම කිරීලම් සැලසුම් කණ්ඩායම, 
ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ ලකොන්ත්රාත්කරුව්න් අතර ඇති ව්න පාරිසරික හා සමාජීය ෙැට ළු සහ අව්ම 
කිරීලම් ක්රියාමාර්ෙ පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්ලබෝධයක් සැපයීමට අලේක්ෂා කරන අතර ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන 
කාලසීමාලේ දී ලමහි ඇති සිංරචකයන් අනුෙමනය කිරීමට අදහස් කරයි. නිශ්චිත පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම 

ජා.ලෙො.ප.සිං ලව්බ් අඩවිලේ හා AIIB ලව්බ් අඩවිලේ ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර ලම් සම්බන්ධලයන් පුළුේ 

පරාසයක උනන්දුව්ක් දක්ව්න පාර්ශව්න්ට (ලපොදු ජනතාව්, ලව්නත් ආයතන/සිංවිධාන) භාවිතයට ෙත හැක. 
 
 

2. ව්යාපෘතිය පිළිබඳ හැඳින්වීම හා ආපදා ස්ථානීය දතොරතුරු  
  

2.1 ව්යාපෘතිදේ නම 

ආපදා ස්ථානීය අිංක 69, දෙොඩම්දෙණිය  ග්රාමය 

2.2 සථ්ානීය දතොරතුරු  
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ලයෝජිත හානිය අව්ම කිරීලම් ස්ථානය මධයම පළාලත් මාතලේ දිස්ත්රික්කලේ මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් 

ලකොට්ඨාශය යටලත් පරිපලන කටයුතු සිදුව්න දෙොඩම්දෙනිය ග්රාමනිලධාරී ව්සම තුල දෙොඩම්දෙණිය  ග්රාමය අයත් 
ප්රලේශයකට අයත් ලේ. 

ස්ථානදේ GPS ඛණ්ඩාංක – 7.467563°N සහ 80.60976°E  
 
 

ආසන්නතම න රය – මාතලේ නෙරය ව්යාපෘති ස්ථානලේ සිට කිලලෝමීටර් 2 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇත.
 

නාය ස්ථානය සඳහා පිවිසුම   
 

මාතලේ  නෙරලේ සිට A9 මාර්ෙය ඔස්ලසේ ෙමන් කරන විට දෙොඩම්ණිය  ෙම්මානය ලදසට ෙමන් කරන 
මාර්ෙය හමුලේ.  

 
 

 

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ භුමිදේ අයිතිය 

හානිය අව්ම කිරීමට ලයෝජිත ස්ථානලේ ප්රමාණය ව්ර්ෙමීටර් 20,000 ක් පමණ ලේ. ලයෝජිත ස්ථානලේ 
ඉහළම ප්රලේශය ප්රධ්ාන වශදයන් ඊසානදිග දිශාවට නැඹුරු මධ්යසථ් බෑවුම් (100 සිට 400 ෙක්වා) මධයස්ථ 

බෑවුමකින් යුක්ත ලේ. ප්රදේශදේ උන්නතාාංශය මීටර් 700 -1200 (සාමානය මධ්යන්ය මුහුදු මට්ටම) දේ. 

දමම ප්රදේශදේ නිම්නයක් වන අතර ඉහළ දකොටදසේ කඳුකර වනාන්තර ආවරණයකින් (හන්නස් කන්ෙ) 

යුක්ත නිසා ඉහළ ප්රදේශය ජල ද ෝෂක ප්රදේශයකි. ඉහළ ප්රදේශය ප්රදේශය ග්නිස්  ාාංශු ස්ථරයකින් 

සමන්විත වන අතර මැෙ හා  හත් බිම් දේශය වි රිත හුණුගල්  ාාංශු ස්ථරයකින් සමන්විත දේ. ආ ො අවම 

කිරීදම් ස්ථානය ශ්රී ලාංකාදේ විහාර දේවාලගම්  නත යටදත් ශ්රී සුගතානන්ෙ විහාරය සතු අතර අදනකුත් 

ඉඩම් ද ෞේගලික අයිතිකරුවන්දග් ඉඩම් දේ. වයා ෘති ප්රදේශය හරහා ගමන් කරන මාර්ගය අයත් වන්දන් 

මාතදල් ප්රාදේශිය සභාවට ය. (රූපය 1. ලයොජිත නායයෑම් අව්ම කිරීලම් ප්රලේශය හා ඒ ආශ්රිත ප්රලේශලේ 
අලනකුත් ලක්ෂණ හා ලසේව්ා පහසුම්) 
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රූපය 1. ලයොජිත නායයෑම් අව්ම කිරීලම් ප්රලේශය හා ඒ ආශ්රිත ප්රලේශලේ අලනකුත් ලක්ෂණ හා ලසේව්ා පහසුම් 
නිරූපිත ගූෙේ ඡායාරූපය 

 

2.4 ප්රදේශදේ කාලගුණ දතොරතුරු 

සාමානය ව්ාර්ශික ව්ර්ශාපතනය – මි.මී 1100 

සමානය ව්ාර්ශික උෂ්නත්ව්ය –170C - 300C (මුලාශ්රය: ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලලේ ලව්බ් අඩවිය - 

මාතලේ) 

2.5 ප්රදේශය ආශ්රිත ප්රජා විදයාත්මක ලක්ෂණයන 

දෙොඩම්දෙනිය ග්රාමනිලධාරී ව්සලම් ජනෙහනය 842 කි (පිරිමි - 394, ස්ත්රී - 448) (ජන සිංඛයා දත්ත -2012).    

3. නායයෑම් ආපදාව් සම්බන්ද දතොරතුරු  
 

3.1 නායයෑම් ආපදාදේ ස්ව්භාව්ය  
 

ජා.දගො. .සාං. හි නායයාම් අාංශදයහි විදශේෂඥයින්ට අනුව ප්රදේශදේ මානව ජනාවාස ආරම්භ කිරීමට ද ර 

ප්රදේශදේ විශාල නායයෑමක් සිදු වී ඇත. දමම ප්රදේශදේ නිවාස ඉදිකර ඇත්දත් ද ර නායයෑදම් සුන්බුන් 

ගලා දගොස් තිබූ මාර්ගදේය. අස්ථායී ද දෙදසේ  මීටර් 3-6 ක ඝන දකොලුවියල්  ාාංශු තට්ටුවක් විදශේෂඥයින් 
විසින් හඳුනාදගන ඇති අතර එමඟින් වැඩි ජල කාන්දුවීමක් සිදු වන අතර  ාාංශු සිදුරු තුළ ජල පීඩනය වැඩි 

කරයි. කලින් නායයෑම සිදුවූ ප්රදේශය පුරා විශාල ගල්  ර්වත විසිරී ඇත. තවෙ, ගම්වැසියන්ට අනුව, 2011 

දිනකදී හදිසිදේම විශාල ශබ්ෙයක් ඇසුණු අතර, ඉන් සු නිවාස ඉරිතැලීමකට ලක්වී ඇත. දමම සිේධිය 

නායයෑම් සක්රිය වීමක් බව විදශේෂඥයින් විසින් හඳුනාදගන තිදබ්. දුර්වල මතුපිට ජලා වහනය සහ දුර්වල 
ඉඩම්  රිහරණ පිළිදවත් ප්රදේශදේ ෙක්නට ලැදබන අතර අධික වර්ෂා කාලවලදී නායයෑම් සිදුවීදම් 

සම්භාවිතාව ඉතා ඉහළය. 

 

3.2 නායයෑදමන් සිදුව් ඇති බලපෑම හා එයින් ඇතිව්න ප්රථිපල  
 

අස්ථායී බෑවුමට යාබෙ මාර්ග දකොටස ඉරිතැලීම් දහේතුදවන් හානි වී ඇත. සමහර ඉරිතැලීම් මාතදල් 
ප්රාදේශිය සහාව  විසින් අලුත්වැඩියා කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. අළුත්වැඩියා කිරීදමන්  සු ඇති වූ නව 
ඉරිතැලීම් මාර්ග මතුපිට හා කාණු වල දකොන්ක්රීට් කර ඇති ප්රදේශදයහි නිරීක්ෂණය විය. ඉරිතැලීම් වැනි 
දභෞතික විකෘතිතා දබොදහෝ නිවාසවල ෙක්නට ලැදබ්. ඉරිතැලීම් දහේතුදවන් සමහර නිවාස භාවිතා කළ 
දනොහැකි අතර  දිාංචිකරුවන් ඉවත් වී ඇත. ජා.දගො. .සාං. හි නායයාම් අාංශදයහි වාර්තාදේ  න්සල සහ 
නිවාස 30 ක් අවොනම් සහිත බව ද න්වා දී ඇත. බිත්තිවල ඉරිතැලීම් දහේතුදවන්  හළ බෑවුදම් 
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නිවාසවලට ෙ හානි සිදු වී ඇත. ඉරිතැලීම් හරහා ද ොදළොවට ජලය කාන්දු වීම නිසා උල් ත් මතු වී ඇති 
අතර එ සමගම  ාෂාණ හා  ස් විශාල ප්රමාණයක්  හළ බෑවුම් ප්රදේශය දෙසට විස්ථා නය වීදම් 
අවොනමක් ඇත.  
ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා රූපය 2: ගූෙේ ඡායාරූපය, භූමි හරස්කඩ, භූමි පරිහරණය, අව්දානම් අිංෙයන් සහ 
ස්ථානලයහි විලශේෂ ලක්ෂණ සහිත සථානයන් ව්ල ඡායාරූප 
 

3.3 පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා දම් ව්න විට ද න ඇති ක්රියාමාර්   
 

මාතදල්හි ජා.දගො. .සාං.  දිස්ත්රික් කාර්යාලය ස්ථානය  රීක්ෂා කර  න්සදල් ස්වාමීන්ද්රයන් වහන්දසේලාට  
සහ අධික අවොනම් සහිත නිවැසියන්ට අධික වර්ෂා කාලවලදී තාවකාලිකව ඉවත් වන දලස උ දෙස් දී 

ඇත. තවෙ, දේරාදෙණිය විශ්ව විෙයාලදේ ප්රවීණයන් කිහි  දෙදනකු ෙ එම ස්ථානයට දගොස්  රීක්ෂා කර 
ඇති අතර දතොරතුරු අනුව දකටිකාලීන ප්රතිකර්ම පියවරක් දලස මතුපිට ජලා වහන වැඩිදියුණු කිරීම 

නිර්දේශ කර ඇත. දයෝජිත ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීමක් දලස දකොන්ක්රීට්  දික මාර්ගවල කාණු 

ඉදිකිරීම  හළ බෑවුම් ප්රදේශදේ ෙැකිය හැකිය.  

 

3.4 ඉව්ත් කිරීම් 
 

 ාෂාණ වැටීදම් අවොනම සහ නිවාසවල ඉරිතැලීම් දහේතුදවන් කුටුම්භ කිහි යක් ඉවත් වී ඇත. අධි 
අවොනම් සහිත නිවාස දබොදහොමයක් තවමත් ඉවත් වී දනොමැත. වැසි කාලවලදී අවොනම් නිවාසවල 
 දිාංචිකරුවන් තාවකාලිකව ඉවත් කරනු ලැදබ්. තාවකාලික ඉවත් කිරීදම් මධ්යස්ථානය වන්දන් 

ප්රදේශදයන් කිදලෝමීටර 2 ක් දුරින් පිහිටි දබෝධි මාලු විහාරයයි. 

 

3.5 නැව්ත පදිංචිකිරීම (ව්ත්මන් ස්ව්භාව්ය) 
 

ප්රලේශව්ාසීන්  පව්සා සිටිලේ අව්දානම් නිව්ාස සඳහා නැව්ත පදිිංචි කිරීලම් ව්ැඩසටහනක් ආරම්භ කර ලනොමැති බව්යි 



 

 

 
 රූපය 2: ගූෙේ ඡායාරූපය, භූමි හරස්කඩ, භූමි පරිහරණය, අව්දානම් අිංෙයන් සහ ස්ථානලයහි විලශේෂ ලක්ෂණ සහිත සථානයන් ව්ල ඡායාරූප                                      4 
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4. නායයෑම්/භූම් අසථ්ාව්ර වූ ප්රදේශය, අව්ට ප්රදේශය පිළිබඳ විස්තර සහ ව්ර්තමාන අව්දානම් මට්ටම 
 

4.1 භූම් අස්ථාව්රත්ව්ය සිදුව් ඇති ප්රදේශය අව්ට දතොරතුරු 
 

නායයෑදම් ප්රදේශය පිහිටා ඇත්දත් දෙොඩම්දගොඩ ගම්මානදේ ය. දමම ප්රදේශය අතීතදේ නායයෑමකට 
ලක් වූ ප්රදේශයක් දලස හඳුනාදගන ඇති අතර බෑවුම තවදුරටත් නායයෑම් සඳහා විභවයක් ඇත. ද ර 

නායයෑදම් ලිහිල් වූ දකොලුවියල්  ාාංශු ස්ථරය දහේතුදවන් ප්රදේශය ඉරිතලා හා ගිලා බැසීමකට ලක් වී ඇත. 

කලින් නායයෑදමන් ගැලවී ඇති විශාල  ාෂාණ භූමිදේ විසිරී ඇති බව ද දන්. ඉඩම් කළමනාකරණදේ 
දුර්වලතා දහේතුදවන් හානියට  ත් බෑවුම් ප්රදේශය අවට  ෘෂ්ඨීය ජල ප්රවාහදේ අක්රමවත් රටාවක් ෙක්නට 

ලැදබ්. වර්ෂා කාලවලදී සක්රීය වන ජල ධ්ාරාවන් අස්ථායී ප්රදේශය හරහා ගලා යයි. 
 

ඉහළ බෑවුම් ප්රදේශදේ කඳුකර වනාන්තර වල ලක්ෂණ සහිත වෘක්ෂලතාදිය ෙක්නට ලැදබ්. නායයාදම් 

ශීර්ෂය පිහිටා ඇත්දත් හන්නස් කන්ෙ නමින් හඳුන්වන කඳුකර ප්රදේශදේය. නායයෑදම් මධ්ය ප්රදේශය 

දබොදහෝ දුරට උඩරට ගෘහ උෙයාන අාංගය සහිත දගවතු දේ. දකොස්, මදහෝගනී, සපු, දකෝපි, අඹ, කරෙමුාංගු, 

දගොරකා, ගම්මිරිස්, පුවක්, වැටමාර වැනි ශාක විදශේෂයන් ප්රමුඛ දේ. කඳුකරදේ දිය උල් ත් වලින් ආරම්භ 

ලබා ගන්නා ප්රජා ජල සැ යුම් නළ මාර්ග එලා ඇත්දත් බල ෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රදේශය හරහා ය. 

ද ෞේගලික ළිාං සහ ද ොදු ජල ටැාංකියක් ෙ ප්රදේශදේ පිහිටා ඇති අතර  දිාංචිකරුවන්දග්  ානීය, ස්නානය 

සහ අදනකුත් ගෘහස්ත කටයුතු සඳහා එම ජලය දයොො ගැදන්. 
 

දෙොඩම්ෙණියා ශ්රී සුගතානන්ෙ විහාරය පිහිටා ඇත්දත් අසථ්ායී ප්රදේශදේ මධ්ය ප්රදේශදේ ය.  න්සල් 

වියුහයන් වලටබුේධ් ප්රතිමාවක් සහිත විහාර මන්දිරයක්, පූජනීය ධ්ාතූන් නිධ්න් කර ඇති ස්තූ යක්, දබෝ 

ගසක්, සාංඝාවාසයක්, දබෞේධ් දේශන සඳහා විශාල ශාලාවක් යනාදිය ඇතුළත් දේ. ස්වාමීන් වහන්දසේ 
 ැවසූ දතොරතුරු වලට අනුව දමම විහාරස්ථානය අවුරුදු 80 ක්  මණ  ැරණි ය. ස්වාමීන් වහන්දසේලා අට 

නමක් දම් වන විට  න්සදල් වැඩවාසය කරති. ගදම් දබෞේධ්  වුල් 50 ක්  මණ  න්සදල් ආගමික කටයුතු 

වන ද ෝය දින ආගමික උත්සවවලට සහභාගී වීම, ගදම් ෙරුවන් සෑම සතියකම ඉරිො ෙහම්  ාසලට 

 ැමිණීම, කඨින පූජා ආදියට සම්බන්ධ් දේ. තවෙ, දමම විහාරස්ථානය ගදම් සුභසාධ්න කටයුතු 

කිහි යකම මධ්යසථ්ානයකි.  න්සදල් ධ්ාතු ප්රෙර්ශන  ැවැත්දේ.  වුල් 50 ක්  මණ  න්සදල් ආගමික 

කටයුතුවලට සක්රීයව නියැලී සිටිති. රූ ය 2 බලන්න: ගූගල් රූ ය, හරස්කඩ, ඉඩම්  රිහරණය, අවොනම් 

අාංග සහ ස්ථානදයහි විදශේෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූ  

 

4.2 අස්ථාව්ර වී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රදේශය 
 හළ බෑවුම් ප්රදේශය නිවාස සහිත දගවතු වගා වලින් සමන්විත විය. ජල ටැාංකියක්  හළ බෑවුම් ප්රදේශදේ 

පිහිටා ඇති අතර එම ජලය ගෘහස්ත අවශයතා සඳහා දයොො ගනී. වර්ෂා කාලවලදී සක්රීය වන ජල ධ්ාරාවන් 
ෙ  හළ බෑවුම් ප්රදේශදේ ෙක්නට ලැදබ් 
 

4.3 ව්ර්ථමාන අව්දානම් සව්්භාව්ය 
ජා.දගො. .සාං. හි නායයාම් අාංශදයහි විදශේෂඥයින්  න්සල සහ නිවාස 30 ක් අවොනම් සහිත බවට 

වර්ගීකරණය කර ඇත. අනාෙත නායයෑම් ව්ැළැක්වීම සඳහා ලමම ස්ථානය පිරිසකර ලනොකළ ලහොත්, ඉහල 
සහ පහල බැවුම් ප්රලේශලේ නිව්ාස වල පදිිංචිකරුව්න්ලේ ජීවිත හා ලේපළ හා ඔවුන්ලේ ජීව්ලනෝපාය 
කටයුතුව්ලට එය සෘජුව්ම බලපායි. 

නිවාසවල  දිාංචිකරුවන්, ස්වාමීන් වහන්දසේලා සහ බැතිමතුන්, මගීන් සහ  ාදර් යන  දිකයින් හට සිදුවිය 

හැකි නායයාම් අනතුරු අවොනම ඉතා ඉහළ ය. එලසේම, අස්ථායී බෑවුම හරහා දිලව්න ප්රජා ජල සැපයුම් 
මාර්ෙව්ලට හානි සිදුව්නු ඇති අතර ජල සැපයුමට බාධා ඇති විය හැක. 
 

5. දයෝජිත පිළිසකර කිරීදම් ක්රියාමාර් යන් 
 

ලමම ස්ථානලයහි සුන්බුන් ෙලායාමක් සහිත විශාල නායයාමකට ඉහල විභව්තාව්යක් පව්තී. ලයෝජිත අව්ම කිරීලම් 
කටයුතු ලබොලහෝ දුරට අස්ථායී ප්රලේශය ලකලරහි අව්ධානය ලයොමු කරනු ඇත. අව්දානම අව්ම කිරීලම් ක්රියාකාරකම් 

ව්නුලේ, කලින් නායයෑම් සිදු වීලමන් තැන්පත් වූ සුන්බුන් ඉව්ත් කිරීම, පෘෂ්ඨීය සහ උපපෘෂ්ඨීය ජලාපව්හනය ව්ැඩි 

දියුණු කිරීම් ඇතුළත් වූ ජලපව්ාහන ව්ැඩිදියුණු කිරීම ආදියයි. 

 

6. ව්යායාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්ව්න අව්ට පරිසරදේ සංදේදී ඒකකයන් පිළිබඳව් දකටි 

හැඳන්වීම 
  



 

6 

 

ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීලම්දී අව්දානමට ලක්ව්න අිංෙ සහ ලසේව්ාව්න්; 
 

i. ඉහල සහ පහල බැවුලම් පදිිංචිව් සිටින ජනතාව්, ඔවුන්ලේ ලේපළ හා ජීව්ලනෝපාය කටයුතු  

ii. දෙොඩම්ෙණියා ශ්රී සුගතානන්ෙ විහාරදේ ආගමික කටයුතු සහ ස්වාමීන්වහන්දසේලාදග් ජීවිත  

iii. බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රලේශය හරහා දිලව්න ප්රජා ජල සැපයුම් මාර්ෙ 

iv. වර්ෂා කාලවලදී සක්රීය වන ජල ධ්ාරාවන් 

v. ද ෞේගලික ළිාං සහ ද ොදු ජල ටැාංකිය 

vi. ප්රලේශලේ ව්ර්තමාන ලසේව්ාව්න් සහ ආර්ථික කටයුතු 
 

(ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා ර රූපය.3 ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්විය හැකි සිංලේදී අිංෙ) 

  

රූපය 3a: බලපෑමට ලක් වූ ප්රලේශලේ අව්දානම් 
නිව්ාස 

රූපය 3b: දෙොඩම්දෙනිය ශ්රී සුගතානන්ෙ විහාරය  

  

රූපය 3c: බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රලේශය හරහා 
දිලව්න ජල සැපයුම් මාර්ෙ 

රූපය 3d: . පහත් ප්රලේශලේ ඇති ලපොදු ජල ටැිංකිය 

රූපය 3: ව්යපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්විය හැකි සිංලේදී අිංෙ 

 

7.  ව්යාපෘති ප්රදේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අව්දානම් හඳුනා  ැනීම 
 

 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ව්ලදී අලේක්ෂා කරන ධනාත්මක හා  සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඒව්ාලේ ව්ැදෙත්කම 
පහත ව්ගුලේ සාරාිංශ කර ඇත
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අව්දාමින් සිටින නිව්ැසියන් හා ඔවුන්ලේ පවුලේ සාමාජිකයින් ආරක්ෂිත ලේ 

දෙොඩම්ෙණිය ශ්රී සුගතානන්ෙ විහාරදේ ආගමික කටයුතු සහ ස්වාමීන්වහන්දසේලාදග් ජීවිත ආරක්ෂිත ලේ 

ජල සැපයුම් මාර්ෙ හා ළිිං  ආරක්ෂිත ලේ 

ප්රලේශලේ ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සහ අලනකුත් ජීව්ලනොපායන් සඳහා ප්රතිලාභ ලැලබනු ඇත 

ප්රලේශලේ ජල මාර්ෙ රටාව්න්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

ඉතා ව්ැදෙත් 
ජල දූෂණලේ බලපෑම  ඉතා ව්ැදෙත් 
පාිංශු ඛාදනලේ බලපෑම සහ ෙිංො  පතුළ ලව්නස්වීම අව්ම  

අක්රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා  ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම සැලකිය යුතු 
පහළ ප්රලේශලේ ජල පරිලභොජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් සැලකිය යුතු 
භූෙත ජල ධාරිතාව්යට හා භූෙත ජලලේ ගුනාත්මක භාව්යට විය හැකි බලපෑම්  සැලකිය යුතු 

ජලජ ලහෝ ලතත්බිම් ව්ලට විය හැකි බලපෑම්    සැලකිය යුතු 

විලශේෂිත ව්නජීවී ව්ාසස්ථානව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  ලනොව්ැදෙත් 
සත්ව් හා ශාක විලශේෂ ලකලරහි බලපෑම ලනොව්ැදෙත් 
ප්රලේශලේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් ලනොව්ැදෙත් 

ෙිංඟා ආශ්රිත ජජව් විවිධත්ව්යට සිදුව්න බලපෑම ලනොව්ැදෙත් 

ඉඩම් හා අනාෙත සිංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රලේශය අහිමි වීම  සැලකිය යුතු 
ඉහළ ලහෝ මධයම අව්දානම් සහිත ප්රලේශව්ල ජීව්ත් ව්න පවුේ ව්ලට ඇතිව්න බලපෑම් සැලකිය යුතු 
ජීව්ලනෝපාය   / ව්යාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් ලකලරහි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

පහළ ප්රලේශලේ ලසේව්ා සැපයීම්  ) ජල, මලාපව්හන, විදුලිය (සඳහා ව්න බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 
යටිතල පහසුකම් අහිමි වීම සහ ආරක්ෂාව් සම්බන්ධලයන් ව්න බලපෑම සැලකිය යුතු 
ඉදිකිරීම් අතර තුර  ේරලේශව්ාසීන් ව්ැඩ බිමට ඇතුළු වීලමන් සිදු ව්න අව්දානම ඉතා ව්ැදෙත් 
ලසේව්ක ලන්ව්ාසික කඳවුරු සහ අලනකුත් ස්ථානීය අව්ශ්යතාව්යන් ඉතා ව්ැදෙත් 
ව්ැඩබිලම් ලසේව්කයන් හා ප්රලේශව්ාසීන් අතර ඇතිවියහැකි ලනොසන්සුන් තත්ව්යන් සැලකිය යුතු 
ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී ලසේව්කයන්ලේ ආරක්ෂාව් ඉතා ව්ැදෙත් 
ලපොදු ජල සැපයුම් මාර්ෙ ලකලරහි බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 
ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් සැලකිය යුතු 
ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන ක්ලෂේත්ර ලකලරහි බලපෑම් ලනොව්ැදෙත් 
ව්ැඩ බිම තුළට පුේෙලයින් ඇතුළු වීලම් ලහෝ ඒ හරහා ෙමන් කිරීලම් අව්ශයතාව් සැලකිය යුතු 
ලසෞඛය ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ප්රමුඛතා ෙැටළු ඉතා ව්ැදෙත් 

ශබ්දය හා කම්පන  ඉතා ව්ැදෙත් 
කම්පන නිසා ලෙොඩනැගිලි ව්ලට විය හැකි බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් 
පුපුරන ද්රව්ය සහ ලව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය ඉතා ව්ැදෙත් 

ව්ායු දූෂණය ලහේතුලව්න් සිදුව්න බලපෑම් සැලකිය යුතු 
ඝන අප ේරේය බැහැර කිරීලම්දී ඇතිව්න ෙැටළු සැලකිය යුතු 

ජල විදයාත්මක  

ධණාත්මක 

බලපෑම් 

ස්ව්භාව්ය 
පාරිසරික 

ජජව්/ 

පරිසර 

විදයාත්මක 

සෘණාත්මක  

සාමාජීය හා 

ආර්ථික  
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7.1 හිතකර බලපෑම් 
 

• ලයෝජිත ව්යාපෘතිය මගින් ව්ැසි සමලේදී අව්දානම් කලාපලේ ජීව්ත් ව්න මිනිසුන්ලේ ජීවිත සහ 

ලේපළ සුරක්ෂිත කරනු ඇත. 

• දෙොඩම්ෙණිය ශ්රී සුගතානන්ෙ විහාරදේ ආගමික කටයුතු සහ ස්වාමීන්වහන්දසේලාදග් ජීවිත 
ආරක්ෂිත ලේ  

• නාය ප්රලේශය හරහා දිලව්න ජල සැපයුම් මාර්ෙ, ළිිං සහ ලපොදු ජල ටැිංකිය ආරක්ෂා ව්නු ඇත  

• එලසේම ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සහ ප්රලේශලේ ජනතාව්ලේ අලනකුත් ජීව්න ක්රියාකාරකම් ලමම 
හානිය අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිලයන් විශාල ව්ශලයන් ප්රතිලාභ ලබනු ඇත  

 

7.2 අහිතකර බලපෑම් 
 

බෑවුම අස්ථාව්ර වීලමන් බලපෑම් වී ඇති සහ නායයාමකට අධි අව්දානම්  ප්රලේශයකට ආපදා අව්ම 

කිරිලම් ක්රියාමාර්ෙ ලබොලහෝ විට ලයොමු ව්නු ඇත. එබැවින්, ඍණාත්මක බලපෑම් ලබලහවින් එම 
ස්ථානයට පමණක් සීමා ව්නු ඇති අතර, ඉදිකිරීම් සිදු ව්න කාල සීමාව්ට පමණක් ව්ලිංගු ලේ.   
 

7.2.1 ජල විදයාත්මක බලපෑම්  
  

7.2.1.1 ප්රදේශදේ ජලාපව්හන රටාව්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

ආපදා අව්ම කිරීලම් කටයුතු ලබොලහෝ දුරට ජලාපව්හන ව්ැඩිදියුණු කිරීම තුලින් සිදුකිරීමට අව්ධානය 

ලයොමු කරනු ඇත. එම නිසා, ජල මාර්ෙ හැරවීම ව්ැනි ක්රියා මගින් ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ප්රලේශලේ 
පව්ත්නා මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපව්හන රටාව්ට ලව්නස්කම් කිරීමට අලේක්ෂා ලකලර්. බල ෑමට 

ලක් වූ බෑවුම් ද දෙදසහි ප්රමාණවත් දනොවන අක්රමවත් මතුපිට ජල ජලා වහන රටාවක් නිරීක්ෂණය 

කළ හැකිය. උ   ෘෂ්ඨීය ජල ප්රවාහයන් ෙ ප්රදේශදේ හඳුනාදගන ඇත. එබැවින් වැසි සමදේදී අධික 

දලස ජලය  හළ බෑවුම් ප්රදේශයට ගලා යාම අදේක්ෂා දකදර්. අමතර ජල ප්රමාණය දගවතු හරහා 

කාන්දු වන උල් ත් තුළින් ගලා යයි. ප්රදේශදේ ෙැනට  වතින ජලා වහන ජාලය ප්රමාණවත් දනොදේ. 

ප්රදේශදේ ජලා වහන රටාවට සිදුවන බල ෑම ඉතා වැදගත් වේ. 

 

7.2.1.2 ජල දූෂණය හා මතුපිට ජලදේ ගුණාත්මකභාව්ය දකදරහි ඇතිව්න බලපෑම්  
 

ව්ැසි සමලේ කුඩා අිංශු, අව්සාදිත, පාිංශු අිංශු මගින් ජල ධාරාව් දූෂණය විය හැකිය. සථ්ාන එළිලපලහළි 
කිරීලම්දී, බෑවුම් කැණීම් හා සුන්බුන් ඉව්ත් කිරීලම් ක්රියාව්ලිලේදී ඉතා ඉහල පාිංශු ද්රව්ය ප්රමාණයක් 
ජලයට එකතු විය හැක. දූෂිත ද්රව්ය පිටාර ෙැලීම ජල මාර්ෙයට ඇතුළු වී ජලය දූෂණය වීලම් හැකියාව්ක් 
තිබිය හැකිය. යන්ලත්රෝපකරණ ව්ලින් ලතේ හා ලව්නත් හානිකර ද්රව්ය / අපවිත්ර ද්රව්ය අනිසි ලලස බැහැර 

කිරීම, තාව්කාලික ෙබඩා ටැිංකි ව්ලින් කාන්දු වීම, ඝන  අපද්රව්ය සහ අපජල බැහැර කිරීම තුලින්  ජලලේ 

ගුණාත්මකභාව්ය ලකලරහි අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. එබැවින් බලපෑම් ඉතා වැදගත් වේ.  

 

7.2.1.3 ඛාදනදයන් ඇතිව්න බලපෑම් සහ  ං ා පත්දේ සිදුව්න දව්නස්කම් 
 

ලමම ස්ථානලේ හානිය අව්ම කිරීලම් මතුපිට ජලාපව්හනය සහ උප මතුපිට ජලාපව්හන පේධතිය 
ඉදිකිරීම ලකලරහි අව්ධානය ලයොමු ලකලර්. ව්ැසි සමලේදී බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රලේශය හරහා විශාල 
ජල ප්රමාණයක්  කාණු සහ ලබෝක්කු හරහා ඇළ මාර්ෙය ලව්ත ඇතුළු ලේ යැයි අලේක්ෂා ලකලර්. ඛාෙන 

බල ෑම් ඇතිවීමට ආසන්නව ඇළ දෙොළවල් දනොමැති අතර ඛාෙනදයන් ඇතිවන බල ෑම් සැලකිය යුතු 
දනොදේ. 
  

7.2.1.4 විව්ෘත ස්ථාන ව්ල මලද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ ජලදයන් දරෝ  අසාධනය වීම් 
,\ 

හානිය අව්ම කිරීලම් භූමිය ජනාව්ාස ලපලදසක පව්තින නිසා විව්ෘත ස්ථාන ව්ල මලපහ  කිරීලම් දහේතුදවන් 

ජලය මළ ද්රව්ය මගින් අ විත්ර වීම අදේක්ෂා දනොදකදර්. නමුත් ඉහළ බෑවුදම් වනාන්තර  ප්රදේශදේ 
ලකොන්ත්රාත්කරුලේ ශ්රම බලකාය විසින් විව්ෘතව් මලපහ  කිරීලම් හැකියාව්ක් පව්තී. ව්ැසි සමලේදී බෑවුම හරහා 

දිලව්න ජල මාර්ෙ, මළ ද්රව්ය මගින් අපවිත්ර වීමට ලමය ලහේතු ලේ. බලපෑම් සැලකිය යුතුය.  
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7.2.1.5. ජල මාර් යන් හි පහළ ප්රදේශව්ල ජල භාවිතය දකදරහි ඇතිව්න බලපෑම් 

අධික ජනාව්ාසික සහ අස්ථාව්ර පාිංශු සහිත බෑවුම්ව්ල ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු ලකලර්. එබැවින් මුල් 

ඉදිකිරීම් අවධිදේදී බෑවුම ඛාෙනයට ලක් දේ. එදසේම, ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී හානිය අව්ම කිරීලම් භූමිය 

හරහා දිදවන ජල සැ යුම් මාර්ග වලට බාධ්ා ඇති දේ. ළිාං සහ ද ොදු ජල ටැාංකියට බල ෑම් ඇති විය 

හැකිය. ජල  රිදභෝජකයින්ට ඔවුන්දග් ජල සැ යුමට බාධ්ා ඇති දේ. එබැවින් පහළ ප්රලේශ ව්ල ජලය 

භාවිතා කරන්නන්ට ඇති බලපෑම විලශේෂලයන් සැලකිය යුතු ය. 
 

7.2.1.6 භූ ජල තලය හා භූ ත ජලදේ ගුණාත්මකභාව්ය දකදරහි ඇතිව්න බලපෑම් 
 

ඉදිකිරීම් අතරතුරදී භූෙත ජලය ඉව්ත් කිරීම තුලින් භූෙත ජල තලය(මට්ටම)  පහල බැසීමට ලහේතු ලේ. 
දබොදහෝ  දිාංචිකරුවන් ද ෞේගලික හා ද ොදු ළිාං වලින් භූගත ජලය භාවිතා කරන බැවින් එහි බල ෑම 

සැලකිය යුතු ය. තවෙ, නුසුදුසු දලස දතල් බැහැර කිරීම හා හානිකර ද්රවය දහේතුදවන් භූගත ජලය 

දූෂණය වීදම් හැකියාවක්  වතී, එබැවින් බල ෑම සැලකිය යුතු ය. 

 

7.2.2 පාරිසරික බලපෑම් 
 

7.2.2.1 ශබ්දය හා කම්පන මගින් ඇති විය හැකි බලපෑම්  

ඉදිකිරීම් උ කරණවලින් ශබ්ෙය හා කම් නය අදේක්ෂා දකදර්. හානිය අව්ම කිරීලම් සථ්ානලයන් මීටර් 

100 ක බල ෑම් සීමාව තුළ  දිාංචිකරුවන් සිටින නිවාස සහ  න්සල ඇති බැවින් ශබ්ෙය හා කම් න 

බල ෑම් ඉතා වැෙගත් දේ. ඉදිකිරීම් අදියදර්දී යන්දත්රෝ කරණ හා වාහන චලනය වීදමන් ඇතිවන 

ශබ්ෙය දහේතුදවන් විහාරස්ථානදේ ආගමික කටයුතු වලට අවහිරතා ඇති වනු ඇත. එබැවින් දමම 

වයා ෘතිය මගින්  න්සලට හා අසල්වැසි ප්රජාවට සැලකිය යුතු ශබ්ද බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. 

 

7.2.2.2 කම්පන බලපෑම් දහේතුදව්න් ද ොඩනැගිලි ව්ල ඇතිව්න ඉරිතැලීම්  
කම්පන තුලින්  ඉහල  සහ පහළ බෑවුලම් ඇති නිව්ාසව්ල ස්ථායිතාව්යට බලපෑම් ඇති කරනු ලැලබ්. 

බිත්තිව්ල ඉරිතැලීම් ලහේතුලව්න් ලමම නිව්ාස දැනටමත් හානි වී ඇත. එමනිසා, ලමම නිව්ාස ලකලරහි 
කම්පන බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් ව්න අතර එමඟින් ඉරිතැලීම් පුළුේ කරන අතර නව්  ඉරිතැලීම් 

ලෙොඩනැගිලි තුල නිර්මාණය විය හැකිය. එබැවින් කම් න බල ෑම් දහේතුදවන් සිදුවන ඉරිතැලීම් ඉතා 

වැදගත් වේ. 

  

7.2.2.3 පුපුරන ද්රව්ය සහ දව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය භාවිතය 
 

හානියට පත් ප්රලේශලේ පාෂාණ ඇති බැවින්, පාෂාණ පුපුරව්ාහැර ඉව්ත් කිරීමට අලේක්ෂා කරන්ලන් 
නම් පුපුරණ ද්රව්ය භාවිතා කරනු ඇත. අනාරක්ෂිත භාවිතය ලහේතුලව්න් ලමය අව්දානම් ලෙන දිය හැකිය. 
ලමම ලමලහයුම අස්ථායී බෑවුම්ව්ල සිදු කිරීමට නියමිත බැවින් පුපුරණ ද්රව්ය අනිසි ලලස භාවිතා කිරීලම් 
අව්දානම සහ පාෂාණ ලකොටස් ව්ලින් සිදුව්න අනතුරු ඉතා ව්ැදෙත් ලේ. 
 

7.2.2.4 ව්ායු දූෂණය දහේතුදව්න් සිදුව්න බලපෑම් 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් අතරට: ඉඩම් එළිලපලහළි කිරීම, ඩීසේ එන්ජින් 
ක්රියාත්මක කිරීම, කඩා ඉව්ත් කිරීම සහ පුළුසස්ා දැමීම ව්ැනි ලේ නිසා ව්ායු දූෂණය ව්ැඩි විය හැකිය. 
නුසුදුසු ලලස ද්රව්ය හැසිරවීම සහ ද්රව්ය මාරු කිරීම ද දූවිලි ජනනය කළ හැකිය. මගීන් සහ නිව්ාස සඳහා 

වියළි කාලව්ලදී ඉදිකිරීම් ව්ලින් සිදුව්න ව්ායු දූෂණය ස්ථානීය ව්ශදයන් ව්ැද ත් ලේ. 
  

7.2.2.5 ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීදම්  ැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුව්න අව්ධිලේ දී ලදආකාරයකින් ඝන අපද්රව්ය උත්පාදනය ලකලර්. ඉදිකිරීම් 
කටයුතුව්ලදී උත්පාදනය ව්න අපද්රව්ය හා ශ්රම බලකාය විසින් තාව්කාලික නව්ාතැන් ආශ්රිත ෙෘහස්ථව් 
ජනනය කරනු ලබන අපද්රව්ය ලේ. ලම් අතරින් උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම මගින් ජලය හා පස 
දූෂණය විය හැකි අතර, ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි බැහැර කිරීලම් යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක ලනොව්න්ලන් 

නම් විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. ලමව්ැනි බලපෑම් සැලකිය යුතුය. 
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7.2.5 ජීව් විදයාත්මක / පාරිසරික බලපෑම්  
 

7.2.5.1 ශාක සහ සතුන් මත ඇතිව්න බලපෑම 
 

වයා ෘති බල ෑමට ලක්වූ ප්රදේශය තුළ ඉහළ ජජව විවිධ්ත්වයක් දහෝ වාසස්ථාන ඛණ්ඩනය වීමක් 

දනොමැත. දවබ් අඩවිදේ ඇති දබොදහෝ ගස ්ආදේණික, තර්ජනයට ලක් දනොවන අතර IUCN හි රතු 

ලැයිස්තුදේ හඳුනාදගන ඇත. වයා ෘති ක්රියාත්මක කිරීදම්දී ගස ් කැපීම / මුලිනුපුටා ෙැමීදම් 

අවශයතාවයක් ඇති අතර සමහර ඒවා ගස් කැපීදම් ( ාලන)  නත යටදත් නියාමනය කළ හැකිය. 

එබැවින් ඒවා ඉවත් කිරීමට අොළ බලධ්ාරීන්දග් අනුමැතිය අවශය විය හැකිය. වටිනා ගස ්නිෙර්ශක 

එකතු කිරීම, ෙැව නිස්සාරණය සඳහා නීති විදරෝධී ගස් කැපීම සහ හිතාමතාම සහ දනොෙැනුවත්වම ලැේ 

ගිනි තැබීම දකොන්ත්රාත්කරුදග් ශ්රම බලකාය විසින් ඉහළ වනාන්තර ප්රදේශවල සිදුකළ හැකිය.  

 

7.2.5.2 ව්ැද ත් ව්නජීවී ව්ාසස්ථානව්ලට ඇති බලපෑම්  
 

ඉහළ ජජව විවිධ්ත්වයක් දහෝ වාසස්ථාන ඛණ්ඩනය වීමක් සහිත වයා ෘති බල ෑම් ප්රදේශය තුළ 

වනාන්තර / වනජීවී දවන්කිරීම් ප්රදේශ කිසිවක් ෙැකිය දනොහැක. එබැවින් දමම වයා ෘතිය වනජීවී 

වාසස්ථාන දකදරහි බල ෑමක් ඇති දනොකරනු ඇත. 
වයා ෘති භූමිදේ ආසන්න ඉහළ බෑවුම් ප්රදේශය සමන්විත වන්දන් කඳුකර වනාන්තරයක් වැනි ගස ්හා 

 ඳුරු  ඝන දලස වර්ධ්නය වීදමනි. කුඩා ක්ෂීර ායින් වන හාවන්, ඕලු මුවන්, ඉත්තෑවන්, කලවැේෙන්  

යනාදිය සහ  ක්ෂි විදශේෂ එම ප්රදේශදේ ෙක්නට ලැදබ්. දකොන්ත්රාත්කරුදග් ශ්රම බලකාය දමම 

ප්රදේශදේ සතුන් ෙඩයම් කිරීදමහි නිරත විය හැකිය. එබැවින් එම වනජීවීන් දකදරහි දමම වයා ෘතිය 

බල ානු ඇත.   

 

7.2.5.3 ව්යාපෘති ප්රදේශය තුල හා එයට සමීපදේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළියම්  
 

භූමියට යාබෙ ප්රදේශය තුළ විදශේෂ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා දයොො ගන්නා ප්රදේශ දනොමැත. 

එබැවින් කෘෂිකර්මාන්තයට සැලකිය යුතු බල ෑමක් නැත. නමුත් ඉදිකිරීම් කටයුතු දහේතුදවන් දගවතු 

වගාවන් වලට බල ෑමක් ඇති විය හැකිය. 

 

7.2.6 සාමාජීය - ආර්ථික බලපෑම් 
 

7.2.6.1 ඉඩම් හා අනා ත සංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රදේශය අහිමි වීම 
 

ආ ො අවම කිරීදම් ප්රදේශය දගවතු, මාර්ග, ද ොදු ළිාං සහ  න්සලක් සහිත ගම්මානයකි. ආ ො අවම 
කිරීදම් කටයුතු වැඩි වශදයන් කරනුදේ ලිහිල්  ාාංශු ස්කන්ධ් හා වැටුණු  ාෂාණ සහිත ද ෞේගලික 

ඉඩම් සහ ගම්මනදේ අදනකුත් ස්ථන වලය. දබොදහෝ ඉඩම් ෙැනට දන්වාසික හා දගවතු වගා කටයුතු 

සඳහා දයොො ගනී. එබැවින් ඉඩමට ප්රදේශය අහිමිවීම දහෝ ඔවුන්දග් ඉඩම්වල වටිනා භාවිතයන් අහිමි 

වීම සම්බන්ධ්දයන් ඉඩම් හිමියන්ට බල ෑමක් ඇති වනු ඇත. ඊට අමතරව්, ඉහල බැවුලම් ප්රතිකර්ම 
මඟින් මායිලම් සථ්ායිතාව් ව්ැඩි ව්න අතර අනාෙත අසාර්ථකත්ව්යන්ලෙන් භූමිය ආරක්ෂා ලේ.  

 

7.2.6.2 ජීව්දනෝපාය / ව්යාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් දකදරහි බලපෑම් 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ශබ්ෙය, කම් න සහ චලනය වන යන්දත්රෝ කරණ දහේතුදවන් බල ෑමට ලක් වූ 

බෑවුම් ප්රදේශදේ නිවැසියන්දග් ජෙනික කටයුතු අඩාල දේ. එබැවින් ජනතාවදග් ජීවදනෝ ායට 

සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. 

 

7.2.6.3 පහළ ප්රදේශ ව්ල දසේව්ා සැපයීම (ජල සැපයුම, මළාපව්හන, විදුලිය) සඳහා ඇති ව්න බලපෑම් 
 

අවම කිරීම යටදත් බෑවුදම් දකොටස් හරහා  ානීය ජල සැ යුම් මාර්ග සහ ද ොදු ළිාං ඇත. ඉඩම් 

එලිද දහලි කිරීම, ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ චලනය වන යන්දත්රෝ කරණ නිසැකවම දමම නළ 

මාර්ගවලට හානි කරයි. එබැවින් ඉදිකිරීම් අවධිදේදී දමම ජල මාර්ග වලට සිදුවන බාධ්ා දහේතුදවන් 

ඇතිවන බලපෑම් ඉතා වැදගත් දේ. 

 

7.2.6.4 යටිතල පහසුකම් නැතිවීම සහ ආරක්ෂාව් දනොමැතිවීදමන් ඇතිව්න බලපෑම  
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ඉදිකිරීම් අව්ධිලේදී ගමට පිවිසීදම් මාර්ෙලේ ෙමනාෙමනයට, නිතර ෙමන් කරන යන්ලත්රෝපකරණ, 
පැටවුම් ට්රක් රථ ආදිය මගින්  බාධා කරනු ඇත. ඉදිකිරීම් අදියදර්දී ගම්වැසියන්ට හා  න්සදල් 

බැතිමතුන්ට අවහිරයක් වන ද්රවය, උ කරණ හා යන්දත්රෝ කරණ ප්රවාහනය හා ගබඩා කිරීම සඳහා 

මාර්ගය භාවිතා කරනු ඇත. එය මගීන්ට / පදිකයින්ට ෙමන් කිරීමට බාධාව්ක් ව්න අතර ඔවුන්ලේ 
ජීවිතයට ඉහළ අව්දානමක් ඇති කරයි මාර්ග බාධ්ා කිරීම යටිතල  හසුකම් හා ආරක්ෂාව අහිමිවීමට 

සැලකිය යුතු බල ෑමක් වනු ඇත. 

 

7.2.6.5 ඉදිකිරීම් අතරතුරදී මහජනතාව්ට ව්යාපෘති භූමියට පිවිසීදම් අව්දානම 
 

ලපොලලොව් හෑරිමට, ලපොලලොව් විදීමට  සහ කැණීමට භවිතා ව්න අධික අව්දානම අව්දානමක් සහිත 
යන්ලත්රෝපකරණ ලමම ව්ැඩ බිම තුල තිබිය හැක.එම නිසා ලමම ව්ටපිටාව් තුල  පුහුණු ශ්රම බලකායක් 

සුරක්ෂිතව් කටයුතු කරනු ඇත. අනව්සර පුේෙලයින් ව්ැඩ බිමට පිවිලසන්ලන් නම්, බර යන්ලත්රෝපකරණ 
මගින් හදිසි අනතුරුව්ලට ලක්වීලම් අව්දානම තිබිය හැකිය. එදසේම, අසල්වැසි නිදවස්වල  දිාංචිකරුවන් 
සහ ළමයින්ට කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ නිසි අවදබෝධ්යක් දනොමැතිව ව්ැඩ බිමට ඇතුළු විය හැකිය. 
මිනිසුන් ඇතුළුවීම පිලිබඳ දනොෙැන සිටීම සහ යන්දත්රෝ කරණ දනොසැලකිලිමත් දලස ක්රියාත්මක 
කිරීම මගින් ඔවුන්ට මාරාන්තික තුවාල හා අනතුරු සිදුවිය හැකිය. එබැවින් මහජනතාව ව්ැඩ බිමට 

පිවිසීදම් අවොනම ඉතා වැදගත් දේ. 
 

7.2.6.6 දසේව්ක දන්ව්ාසික කඳවුරු සහ අදනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන් 
 

ඉදිකිරීම් කටුයතු ලව්නුලව්න් පැමිලණන කම්කරුව්න්ලේ තාව්කාලික ලන්ව්ාසික ස්ථාන ලබොලහෝවිට 

ව්යාපෘති භූමියට ඉතා ආසන්නලේ ඉදි කරනු ඇත. එලසේ ලනොවුනලහොත් ඇතැම්විට ලකොන්ත්රාත්කරු 
ආසන්නලේ ඇති නිව්සක් ලහෝ කුලී පදනමින් සපසා ෙනු ඇත. විධිමත් ලන්ව්ාසික ස්ථාන 
කළමනාකරණ ක්රමලේද අනුෙමනය ලනොකලලහොත් කම්කරු ෙැටළු, ලපොදු පහසුනම් හුව්මාරු කර 
ෙැනීලම්දී ලනොසන්සුන් තත්ත්ව්යන්, ඔවුන් අතර ඇතැම් සමාජ ෙැටළු හා අපද්රව්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ෙැටළු ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහළය. තාව්කාලික ලන්ව්ාසික ස්ථාන ව්යාපෘති භූමියට ඉතා 
ආසන්නලේ ඉදිකරනු ලැබුව්ලහොත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයා ෙැනිම, භාවිතලේ දී පාරසරික හා 

සාමාජීය ෙැටළු ඇතිවීලම් හැකියාව්ක් පව්තී. එම නිසා ලම් සම්බන්ධලයන් ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු 

ය. 

 

7.2.6.7 ව්ැඩබිදම් දසේව්කයින් හා අව්ට ප්රදේශව්ාසීන් අතර ඇතිවිය හැකි සම්බන්ධතාව්යන් හා 

දනොසන්සුන් තත්ත්ව්යන් 
 

fuu ia:dkfha bÈlsÍï isÿ lrkq ,nk lïlrejka úúO iudc miqìu yd orsø;djhkag hg;aj 
úúO m%foaY j, isg meñfKk wh jkq we;' idudkHfhka Tjqka isákafka ÿ¾j, wOHdmksl 
yd iudc miqìul h' tneúka අසේව්ැසියන් සහ කම්කරුව්න් w;r we;s in|;d fya;=fjka 
iudc.eg¿ rdYshla we;s ùh yel. ඉදිකිරීම් කම්කරුව්න් සහ ලයෝජිත හානිය අව්ම කිරීලම් ස්ථානයට 
ආසන්නව් ඉහල බැවුලම් පිහිටි පන්සලට පැමිලණන බැතිමතුන් අතර සහ ප්රජාව් සමඟ ආරවුේ ඇතිවිය 

හැකිය. එව්ැනි ෙැටලුව්ලට සම්බන්ධ ව්න කම්කරුව්න් දුර්ලභ වුව්ද,එව්ැනි ලේ සිදුවීලම් හැකියාව්ක් 

පව්තී. එබැවින් ලමම ස්ථානලේ ඇති සමාජ හා ප්රජා ෙැටළු ඉතා ව්ැද ත් ලලස සලකනු ලැලබ්. 
 

7.2.6.8 ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී දසේව්කයන්දේ ආරක්ෂාව් 
 

කම්කරුව්න් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුව්න බෑවුලම් ඇද ව්ැටීලම් අව්දානමට ලක්විය විය හැකිය. බෑවුලමන් 
ඇද ව්ැටීමකට ලක් වුව්ලහොත් මාරාන්තික තුව්ාල සිදුවිය හැක. ව්ැසි සමලසේදී බෑවුම් අස්ථාව්ර වීමත් සමඟ 
ලමම අව්ධානම ව්ැඩිලේ. ලමම අව්දානම් ලබලහවින් ව්ැදෙත්ය. ඉදිකිරීම බර යන්ත්ලරෝපකරණ සීමිත 
ව්ැඩ අව්කාශයක දී භාවිතා ලකලරනු ඇත. ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ත්ලරෝපකරණ ව්ලින් අනතුරු ව්ලින් 
ඇතිවිය හැකි අව්දානම ලමම ස්ථානලේදී අතිශයින් ව්ැදෙත් ලේ. ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් 
කටයුතු සඳහා අඩු ව්යස් කම්කරුව්න් (ළමයින්) ව්ැඩ කිරීම සඳහා ලයදවිය හැකි අතර එමගින් බරපතල 
අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවිය හැක. 
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8. සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් 
 

ජාතික ලෙොඩනැගිලි පර්ලේෂණ සිංවිධානලේ (NBRO ) හි විලශේෂ අව්ධානයක් අව්ශය ව්න පාරිසරික, සමාජීය 

බලපෑම් ලහෝ අව්දානම් තත්ත්ව්යන්. 

 

8.1 ජලය සහ දතත් බිම් සදහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාර් ,  ංඟා හා අදනකුත් ජල ධරයන් විදශේෂදයන් 
ඉදිකිරීම් ස්ථානදයන් පහළ  ං ා ප්රදේශ අපවිත්ර වීම් හා එහි තත්ව්ය දව්නස්වීම නිසා ඇතිව්න 

 ැටළු): නායයාම් ස්ථානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුලින් ඇතිව්න දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය 

හැකි බලපෑම 
 

7.2.1.1 වගන්තිය යටදත් බල ෑම ඉතා වැෙගත් හා සවිස්තරාත්මකව ෙක්වා ඇත. 
 

8.2 ජල මාර්  අව්හිර වීම දහේතුදව්න් ප්රජා ජල සැපයුමට ඇති බලපෑම 
කාණු සහ උ  මතුපිට කාණු හඳුන්වා දීදමන් ජල තලය අඩුවීම හා බෑවුම් ප්රදේශය හරහා දිදවන ජල 
ප්රභවයන් වියළී යාම සිදුවිය හැකිය. ජනාවාසික ස්ථානදේ පිහිටා ඇති ළිාං වල ජල මට්ටම  හත 
වැටීදමන් වියළී යා හැකිය. එලසේම කානු අදිය සැකසීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන යන්ත්රසූත්ර අදිය 
ලහේතුලව්න් ව්යාපෘති භූමිය හරහා දිලව්න ප්රජා ජල සැපයම් නල ව්ලට හාණි සිදුවිය හැකිය. ලමමඟින් 
ජල සැපයුමට බාධා ඇති ව්න අතර ජල සුරක්ෂිත තාව්යට දිගු කාලීන බලපෑම් ඇති ලේ. ජල ධාරිතාව්ය 
පහළ යාම හා ජල සැපයුම් පහසුකම් ව්ලට සිදුව්න හාණිය ලහේතුලව්න් ඇති ව්න බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 
ලේ.         
 

8.3 ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් (විදශේෂදයන් මාර්  හා දුම්රිය මාර්  තාව්කාලික 

අව්හිර වීම, රථව්ාහන තදබදය පිළිබඳ අව්දානම) 
 

හානියට  ත් බෑවුම හරහා දිදවන මාර්ගය දෙොඩම්දෙණිය ගම්මානයට හා  න්සලට ඇති එකම පිවිසුම් 

මාර්ගයයි. මාර්ගය  ටු මාර්ගයක් වන අතර එය ඉහළ බෑවුම් ප්රදේශයට ප්රවාහන  හසුකම් ස යයි. 

7.2.4.5 වගන්තිය යටදත් දම් පිළිබඳව සාකච්ඡා දකරිණි. 
 

8.4 නාය ස්ථානයට යාබදව් දහෝ ආසන්නදේ ඇති ඉහළ අව්දානමක් සහිත දහෝ මධය පරිමාණ 

අව්දානමක ජීව්ත්ව්න  ෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ  ං ා ප්රදේශ) 
 

ලමම ඉදිකිරීම ලහේතුලව්න් මහජන ආරක්ෂාව්, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් සහ අව්ට පදිිංචිකරුව්න් 
සහිත නිව්ාස සඳහා ඉරිතැලීම් පිලිබඳ ඉහළ අව්දානමක් පව්තී.  
 

8.5 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදේශය තුල පිහිටා ඇති ව්යාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අදනකුත් සථ්ාන 
 

ව්යාපෘති බලපෑම් ප්රලේශය කිසිදු ව්යාපාරයක්, කෘෂිකර්මාන්තයක් ලහෝ ලව්නත් කටයුත්තක් සඳහා 

භාවිතා ලනොලකලර්, එබැවින් ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ලහේතුලව්න් එයට කිසිදු බලපෑමක් සිදු ලනොලේ. 
 

8.6 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදේශයට යාබදව් පිහිටා ඇති ව්යාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අදනකුත් 
ස්ථාන 

 

වයා ෘති භූමියට යාබෙව ඇති ප්රදේශය කිසිදු වයා ාරයක්, කෘෂිකර්මාන්තයක් දහෝ දවනත් කටයුත්තක් 

සඳහා භාවිතා දනොදකදර්, එබැවින් වයා ෘති ක්රියාකාරකම් දහේතුදවන් එයට කිසිදු බල ෑමක් සිදු 
දනොදේ.  

 

8.7 ව්ැඩ බිම තුළට පිටස්තර පුේ ලයින් ඇතුළු වීදම් දහෝ එම ප්රදේශය හරහා  මන් කිරීදම් අව්ශයතාව් 
 

ඉදිකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුළ බර යන්ත්ලරෝපකරණ සහ ව්ාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රව්ය භාවිතා විය හැකි බැවින් 

අනව්සර පුේෙලයින් ඇතුේ වීමත් සමඟ ඉහළ අව්දානම් තත්ව්යක් නිර්මාණය විය හැක.. 
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8.8 දසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබධ  ැටළු සදහා ව්න ප්රමුඛත්ව්ය: දකොන්තාත්කරුව්න් සඳහා ව්න සම්මත 
ගිවිසුම්  ත අව්ශ්යතා ඉක්මව්ා සැලකිය යුතු විදශේෂිත දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව් පිළිබද කරුණු 

 

දැනටමත් අස්ථායී විය හැකි බෑවුම් ප්රලේශයක අව්දානම් අව්ම කිරීලම් ක්රියාකාරකම් කිරීමට අලේක්ෂා කරනු 
බැවින් බෑවුලම් අස්ථායීතාව්ලේ ක්රියාකාරීත්ව්ය නිසා ඉදිකිරීම් ශ්රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අව්දානම ඉහළ ය. 

ESMF හීදී එව්න් ලපොදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදිකිරීම් ව්ැඩ බිලමහි ලසේව්ක ආරක්ෂක 

අව්ශයතාව්යන් ලිංසු පත්රිකාලේ 2003 ලකොටස: ව්ැඩ කරන තත්ව්යන් සහ ප්රජා ලසෞඛයය හා ආරක්ෂාව් හි 2003 

5: ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් යන යටලත් ව්ඩාත් විස්තරාත්මකය. 

 

8.9 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී දලස ශ්රමය ලබා  ැනීම  
 

ව්ැඩ කරන තත්ත්ව්යන් සහ ප්රජා ලසෞඛයය හා ආරක්ෂාව් චක්රලේකනලේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනූව් ළමා ශ්රමය 
සහ බලහත්කාරී ලලස ශ්රමය ලයොදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ව්ා ඇත. 
 

9. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
 

7 සහ 8 ව්ැනි ලකොටස් ව්ලදී හඳුනාෙන්නා ලද බලපෑම් සහ අව්දානම් විලශේෂලයන් සලකා බලමින් එම 

බලපෑම් සහ අව්දානම් තත්ව්යන් කළමනාකරණය කිරීමට ලහෝ අව්ම කිරීලම් ක්රියාමාර්ෙ. ලමය ESMP 

හි ඇති විලශේෂිත නිර්ලේශ සහ අව්ශයතා ව්ල ඇතුළත් ව්නු ඇත 

 

9.1 නැව්ත පදිංචි කිරීදම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් නැව්ත පදිිංචි කිරීමක් ලනොමැති බැවින් ලමම ව්ැඩබිම සඳහා අදාළ ලනොලේ. 

ලකලසේ ලව්තත්, ඉව්ත් වීමට උපලදස් දුන් අව්දානම් කලාපලේ පව්තින නිව්ැසියන් පදිිංචිව් නිව්ාස 
කිහිපයක් ඇති නමුත් ඔවුන් එම ස්ථානලේම දිෙටම රැඳී සිටී. ව්යාපෘති ක්රියාව්ලිලේදී බර 
යන්ලත්රෝපකරණ මගින් ඇතිව්න භූ කම්පනය ලහේතුලව්න් ලමම නිව්ාසව්ල යම් ආකාරයක හානිකර 
බලපෑම් ඇති විය හැකිය. (ව්යාපෘතිය ලහේතුලව්න් ේයුහයන්ට සිදුව්න හානී සඳහා ව්න්දි ලයෝජනා ක්රමයක් 

සැකසිය යුතුය. (ලයොමු කිරීම 2002-2(17) ESMP යටලත් උපයුක්තතා සහ මාර්ෙ පහසුකම් සඳහා 
ලකොන්ත්රාත්කරුලේ අව්ශයතා.   
 

9.2 මහජනතාව් ඉව්ත් කිරීම 
 

දමම සථ්ානය සඳහා ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් මහජනතාව් ඉවත් කිරීමක් අවශය දනොදේ. 
 

 

9.3 හානියට පත් ව්ුහයන් ඉව්ත් කිරීදම් ක්රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුව්න්දේ ලිඛිත 
එකඟතාව්ය) 

 

ලමම ව්යාපෘතිය ආශ්රිත ප්රලේශලේ එව්ැනි ව්ුහයන් ඉව්ත් කිරීලම් අව්ශයතාව්යක් ලනොමැත. 
 

9.4 ව්යාපෘති ක්රියාමාර්  දහේතුදව්න් දේපල / භාවිතයන් අහිමිවීම සඳහා ව්න්දි ද වීම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ෙ ලහේතුලව්න් ජල සැපයුම් මාර්ෙ තාව්කාලිකව් ව්සා දැමීමට සිදු වුව්ලහොත් ඔවුන්ට 

ලව්නත් විකේප සලසා දිය යුතු ව්නු ඇත. එලසේම, පහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ නිව්ාසව්ල පදිිංචිකරුව්න්ලේ 
අඛණ්ඩ ජල සැපයුම පව්ත්ව්ා ෙැනීම සඳහා විකේප ජල ප්රභව්යන් ලව්ත ලයොමු වීමට අව්ශය විය හැකිය. 
 

9.5 පහත සඳහන් ක්දෂේත්ර සඳහා අව්ශය මහජනතාව් දැනුව්ත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම අව්ශය 
දේ 

 

අව්ට පදිිංචිකරුව්න් දැනුව්ත් කිරීම සඳහා නායයෑලම් අව්දානම පිලිබඳ ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්විය යුතු ය. 

  

9.6 සැලසුම් පදනම් වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමදේදයන් සලකා බැලීම 
 

ලමම ව්ැඩබිම ලසෞන්දර්යාත්මක ව්ශලයන් අලිංකාර, පරිසර සිංලේදී, ස්ව්ාභාවික ෙැමි පරිසරයක පිහිටා ඇත. 

එබැවින් පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය ව්ශලයන් සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීලමන් පසු ආපදාව් අව්ම 

කිරීලම් ක්රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීලම්දී පහත දක්ව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 
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ව්ගු අිංක 1: සැලසුම් අදියලර්දී පාරිසරික හා සමාජීය සලකා බැලීම්   
 

සැලසුම් අං ය 

දමම ව්යාපෘති ප්රදේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්දේශිත මට්ටම 

i. ස්ව්ාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත දලස සැලසුම් කරණය 

ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ ශාක විලශේෂයන් ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න 

ව්යාපෘති විලශේෂිත සැලසුම් සැලකිේලට ෙත යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක විලශේෂ 

ව්ෘක්ෂලතා අව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්, ශාක සිංරක්ෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් 

අව්ධානයක් ලයොමු කළ යුතුය. 

 

ඉහළ 

ii. ව්ැඩබිම සැලසුම් කිරීම 

ව්යාපෘති භූමිය සැළසුම් කිරීලම්දී නායයෑම් නැව්ත සක්රීය වීම සහ සුන්බුන් පතනය 

වීම සම්බන්ධලයන් ප්රලේශම් විය යුතුය. එබැවින් ව්ාහන නැව්ැත්වීලම් ස්ථාන, ද්රව්ය 

ෙබඩා කිරීම සහ තාව්කාලික නිව්ාස ආදිය අධි අව්දානම් ප්රලේශ ව්ල ස්ථාපිත 

ලනොකිරීමට ව්ෙබලා ඇත.  

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

iii. ව්ාසස්ථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව් මංදපත් 

ස්ථිර ඉදිකිරීම් සඳහා ලහෝ ව්යාපෘතියට පිවිසීමට ලහෝ ෙැඹුරු කානු පේධති ආදිය 
සඳහා ලහෝ විශාල ව්ශලයන් ව්නාන්තර ලකොටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්ලන් නම් 
සැලසුම් තුළ සත්ව් ව්ාසස්ථාන අතර සම්බන්ධතා ලනොබිලදන ලලස සත්ව් මිංලපත් 

ව්ෘක්ශලතා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

අව්ම 

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 

බෑවුම ස්ථාව්ර කිරීලම් දී අතයව්ශය ක්රමලේදයක් ව්ශලයන් පිටතට ෙන්නා ජලය 

ලහොඳ තත්ත්ව්ලේ හා ප්රමාණව්ත් තරම් ඇත්නම් හා ඒ ව්න විටත් පහළ බෑවුම් 

ප්රලේශලේ ගුනාත්මක තත්ත්ව්ලේ හා ප්රමාණව්ත් තරම් ජලය පරිලභෝජනයට 

ලනොමැති අය ලව්ත එම ජලය ලබා දීමට ජල ප්රභව්යක් ව්ශලයන් භාවිත කල 

හැකිය.  

 

ඉහළ 

v. ජල සැපයුම් අව්හිර වීම 

අව්දානම් අවම කරන ලෙ බෑවුම් ද දෙදසහි එලා ඇති ජල නළ මාර්ග ප්රජා ජල 

සැ යුම සඳහා භාවිතා කරනු ලැදබ්, අවම කිරීදම් ක්රියාකාරකම් වලදී ජල 
මාර්ගවලට හානි වීදම් හැකියාව දහේතුදවන් ජල ප්රභවයට බල ෑම් සිදුවීදම් ඉහළ 

මට්ටමක  වතී. ව්යාපෘති කටයුතු ලහේතුලව්න් එම ජල ප්රභව්යන්ලේ සහ ලෙව්තු 
ව්ල ඇති ළින් ව්ල ජල ධාරිතාව්ය පහළ යාලම් හැකියාව්ක් පව්තී. එව්ැනි 
අව්ස්ථාව්න්හිදී පෘෂ්ඨීය හා උප පෘෂ්ඨීය කාණු සැලසුම් කිරීම මගින් පව්ත්නා ප්රජා 
ජල සැපයුම් ප්රභව්යන් වියළීම පිළිබඳව් සලකා බැලිය යුතු අතර සුදුසු සැලසුම් 

පදනම් කරෙත් අව්ම කිරීලම් පියව්ර සලකා බැලිය යුතුය..  

උදා- 
උපාය මාර්ගික ස්ථානව්ල ජලාපව්හන කළමනාකරණය සඳහා උප පෘෂ්ඨීය කාණු 
හඳුන්ව්ා දිය හැකිය. ලපොළව් අභයන්තරලයන් පිටතට ලබා ෙන්නා ජලය උසස් 
තත්ත්ව්ලේ පව්තින අතර දිගු කාලීන ෙෘහස්ත ජල අව්ශයතා සපුරාලීම සඳහා 

විකේප සැපයුමක් ලලස භාවිතා කළ හැකිය.  

  

 

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

vi. දසෞන්දර්යාත්මක ව්න නිර්මාණ සලකා බැලීම් 

ලසෞන්දර්යාත්මක සිංලේදී පරිසර නිර්මාණලේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා 
සිංකලණය ව්න එලමන්ම දෘශය අව්ම ව්න ලලස ව්යහයන් සැලසුම් කිරීමට 
සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ 

දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ ශිේපීන්ලේ ලසේව්ය ව්ැදෙත් ලේ. 

 

 ඉහළ 

vii. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පරිසර හිතකාමි සිංලේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් ලබොලහොමයක් සිදු කරනු 

ලබන බැවින්, පරිසර හිතකාමී හරිත සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් 

උචිතය. උදාහරණයක් ලලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා ලේශීය ව්ෘක්ෂලතා විලශේෂ 

භාවිතා කිරීම, පරිසරලේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට විලශේෂ ශාක සිංලයෝජනයන් 

ලයොදා ෙැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක විලශේෂයන් ලයොදා ලනොෙැනීම. 

 

 

ඉහළ 
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viii. දසේව්කයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව් 

බෑවුම සක්රිය කිරීම ඉදිකිරීම් අව්ධිලේදී සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුව්න්ට, පහළ 

බෑවුලම් නිව්ාස, මගීන්, පාසේ ළමුන් සහ ලත් දළු ලනළන කම්කරුව්න්ට 

තර්ජනයක් විය හැකිය. එබැවින්, ආරක්ෂිත දැේ ව්ැනි සැලසුම් පදනම් කරෙත් 

ආරක්ෂිත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය 

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

ix. ඛාදනය පාලනය කිරීදම් ව්ුහයන් 

ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුළදී, ජලය ලබෝක්කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ලට 
ලෙන යනු ලැලබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී ලමම ජලාපව්හනලයහි ෙලා එලම් ලේෙය 
සැලකිය යුතු ලලස ඉහළ යා හැකි අතර ලමමගින් ඇළ පතුළ සහ ඉවුරු ඛාදනය 
විය හැක. එබැවින් සැලසුම් කිරීලම්දී අධික ජලධාරාව්න් ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ 
ව්ලට ලේෙලයන් ෙලායාම අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන් ප්රමාණව්ත් ලලස ලයොදා 
ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ව්යාපෘති ප්රලේශය ආසන්නලේ ඇල මාර්ෙ සහ 

ලබෝක්කු තිලබ් නම් ඉහත කරුණු ලමම සැලැස්ලමහි අඩිංගු අිංෙයක් විය යුතුය.  

 

 

 

ඉහළ 

x. අව්ම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහා දමදහයුම් සැළසුම් කිරීම 

හානිය අව්ම කිරීලම් කාර්ලේදී ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් කාණු 

ව්ැනි අක්රිය ශිේප ක්රම (අමතර ශක්ති ප්රබව්යක් අව්ශය ලනොව්න) සලකා බැලිය 

යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරදි පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු 

ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීලම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සලකා බැලිය යුතුය. කානු ජලය 

ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්ට එකතු කරවීමට අලේක්ෂා කරන්ලන් නම්, ඛාදනයට 

ඔලරොත්තු ලදන, ලරොන් මඩ රඳව්ා ෙැනීලම් පේධති ආදී ලනොලයක් නඩත්තු ව්ුහ 

සැලසුම් කළ යුතුය.  

අධික කාලපරිච්ලේදයක් තුළ ලේශීය කාලගුණික තත්ත්ව්යන්ට ඔලරොත්තු ලදන 

පරිදි ව්ුහයන් සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්ය ප්රලේශලමන් ලතෝරා ෙත යුතුය. ව්ාලන් 

ව්ූහයන් භාවිතා කිරීලම්දී විලශේෂලයන් විඛාදන ව්ැලකීලම් තාක්ෂණික ක්රම 

සැලසුම් කළ යුතු අතර සියුම් ලරොන්මඩ උප නළ මාර්ෙ ව්ලට කාන්දු වීම 

ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

 

 

ඉහළ  

 

 

 

9.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුව්න බලපෑම් අව්ම කිරීම  
9.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ දකොන්ත්රාත්කරුව්න්දේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා ව්න ප්රමිතීන් 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාර්ෙ සාමානයලයන් 
සියලු නායයාම් අව්ම කිරීලම් ස්ථාන සඳහා ලපොදු ලේ. ලමම බලපෑම් ලබොලහෝ දුරට ඉදිකිරීලම් කටයුතු ව්ල 
ක්රියාකාරිත්ව්යට ලහේතු ලේ. එබැවින් ඉදිකිරීලම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම ලකොන්ත්රාත්කරුලේ යුතුකමකි. 
ඉදිකිරීම් අදියලර්දී ලකොත්රාත්කරුව්න්ලේ ලිංසු පත්රිකාලේ ඇතුළත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ ලසෞඛයය 

සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් ලකොත්රාත්කරුව්න්ලේ අව්ශයතාව්ය ලකලසේ විය යුතුද 
යන්න පිළිබඳව් ජාතික ලෙොඩනැගිලි පර්ලේෂණ සිංවිධානය විසින් සකස ්කර ඇත. ලමම ලකොටස සඳහා අදාළ 

අිංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්ලව්න ප්රධාන ලකොටස් පහත දක්ව්ා ඇත.(ව්ගුව් 2). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් 
ලකොත්රාත්කරුව්න් සඳහා ලයොමු කළ යුතුය 

ව්ගු අිංක 2: ES & HS සමඟ අනුකූල වීම සඳහා ලකොත්රාත්කරුලේ අව්ශයතාව් 

දයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරුව්න්ට 

ESMP 

අයිතමය අදාල ව්යාපෘතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුළ ෙබඩා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (මාර්ෙ, නිව්ාස,) 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්ම ව්ැදෙත් ( න්සල, 

නිව්ාස,මගීන්,  දිකයින් ) 

2002.2 3) ලෙොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුවීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (පන්සල , නිව්ාස) 



 

17 

 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අදාළ ලේ(පන්සල , නිව්ාස) 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (පන්සල , නිව්ාස) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (බැතිමතුන් , නිව්ාස, 

මගීන්,  දිකයින්) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ ලේ ( ටු මාර්ගය,මගීන්,  දිකයින්) 

2002.2 8) ජලය අදාළ ලේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව් විලශේෂ අදාළ ලේ 

2002.2 10) ලභෞතික හා සිංස්කෘතික සම්පත් අදාළ දනොලේ 

2002.2 11) පාිංශු ඛාදනය අදාළ ලේ 

2002.2 12) පාිංශු දූෂණය අදාළ ලේ  

2002.2 13) ලපොලලොව් හැරීම  අදාළ ලේ 

2002.2 14) ෙේව්ල ලමලහයුම් අදාළ ලනොලේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්ලත්රෝපකරණ නඩත්තුව් 

(දූෂණය) 

අදාළ ලේ 

2002.2 16) මහජනතාව්ට බාධා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (බැතිමතුන්,අසල 

ප්රජාව්, මගීන්) 

2002.2 17) උපලයෝගිතා ලසේව්ා සහ මාර්ෙලේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (නිව්ාස/ජලනල 

සැපයුම) 

2002.2 18) දෘෂ්ය පරිසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය 

මූලික සමීක්ෂණ (ව්ාතය, ජලය, ශබ්ද, 

කම්පන, ඉරි තැලීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානීය විලශේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම 
බලන්න 

ඉදි කිරීම් අතරතුර සමීක්ෂණ (ව්ාතය, 

ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි තැලීම් 

සමීක්ෂණ) 

ස්ථානීය විලශේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම 
බලන්න 

ව්ැඩබිලම් ලමලහයුම් කාලය තුළ 
සමීක්ෂණ 

නීය විලශේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම 
බලන්න 

ව්ාර්තා කිරීම හා ව්ාර්තා පව්ත්ව්ාලෙන යාම අදාළ ලේ 

2003. දසේව්ා දකොන්දේසි සහ ප්රජා දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව් 

2003.2 සුරක්ෂිත සිංවිධානය සහ සන්නිලේදනය අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (බර යන්ලත්රෝපකරන, 

අසල ප්රජාව්)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ ලේ 

2003.4 ආරක්ෂක ව්ාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.8 ලසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ලතොරතුරු 
සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.9 යන්ලත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේෙලයන් 

අදාළ ලේ 

අදාළ: ලමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපෘති ස්ථානයකට අදාළ ලපොදු එකක් ලලස ව්යාපෘති ස්ථානයඅදාළ ලේ 

අතිශයින්ම ව්ැද ත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නිශච්ිතව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිදි පාරිසරික ක්රමලේදයන් සකස් 
කිරීම සඳහා ලකොන්ත්රාත්කරු විලශේෂ අව්ධානය ලයොමු කළ යුතුය. 
ඇතැම් විට අදාල දේ: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීලම්දී අදාළ ව්යෘපෘති ස්ථානයට පිවිලසන විට ලමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැලබ් 

අදාළ දනොදේ: ලතොරතුරු අනාව්රණය වූ ලකොන්ලේසි යටලත් ලමම ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය ලනොහැක 

විකේප: අව්ශය ව්න්ලන් නම් පමණි 

ස්ථානීය විදශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: ලකොන්ත්රාත්කරුව්න් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ අව්ශයතා ව්ලට 
අමතරව් ස්ථානීය විලශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්ලමහි සඳහන් පරිදි ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී 

දයොමු කිරීම: ලකොන්ත්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 
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9.7.2 නාය ස්ථානයට විදශේෂිත හානිය අව්ම කිරීම  
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අලේක්ෂිත ස්ථානීය විලශේෂිත අපදා අව්ම කිරීලම් 
පියව්රයන් පහත සඳහන් පරිදි ලේ.   
 

ව්ගු අිංක 3: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පියව්ර    
හානි අව්ම කිරීදම් අයිතමය ව්යාපෘති ක්රියාත්මක 

කිරීදම් අදියර 

ව් කීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනදයන් සිදුව්න බලපෑම අව්ම කිරීම 

 

ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස ් කිරිම,  සුන්බුන් 

ඉව්ත් කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු ලනොකිරීමට නිර්ලේශ කර ඇත. එම 
නිසා ව්ැසි කාලයට ලපර වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යක දී සිදුකළ 
හැකි උපරිමය නායයාම අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය තුළ ක්රියාකාරී ලලස 

කටයුතු කිරීම අනිව්ාර්ය ලේ. එලමන්ම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ බෑවුලම් 

කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුලනොකිරීමට නිර්ලේශකර ඇත. ලමය 

සැලසුම් අදියලර් දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද ලකොටලසන් ෙලා 

යන ලරොන්මඩ සඳහා ලරොන්මඩ පාලන ක්රම හඳුන්ව්ා දිය යුතුය. 

  

 
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීලම්දී සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

 

ii. ආක්රමණික විදශේෂ  

 
ඛාදනය පාලනය කිරීලම් ව්ුහයන් ලලස ආක්රමණික ශාක විලශේෂ 

භාවිතා කිරීලමන් ව්ැළකී සිටිය යුතුය. ශාකමය ඛාදන පාලනය සඳහා 

ලේශීය ශාක ලතෝරා ෙත යුතුය. ශාකමය පාලන පියව්ර සඳහා භාවිතා 
කරන විලශේෂයට ව්නජීවී සිංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුලේ සහ ව්න 

සිංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුලේ අනුමැතිය අව්ශය ලේ. 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

iii. ශබ්දය සහ කම්පන පාලනය 

  
ශබ්ෙය හා කම් න උත් ාෙනය කිරීදම් ක්රියාකාරකම්  න්සදල් 
ආගමික කටයුතු සහ අවොනම් නිවාසවල අදනකුත් 

ක්රියාකාරකම්වලට බාධ්ා ඇති කළ හැකිය.  න්සදල් ද ෝය 

දිනයන්හිදී  වත්වන ධ්ර්මදේශන, පූජා ආදිය සිදුකරන විට වයා ෘති 
කටයුතු වල අධික ශබ්ෙ උත් ාෙනය කිරීදම් කටයුතු අත්හිටුවිය 

යුතුය. අධික ශබ්ෙ උත් ාෙනය කිරීදම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට 
ද ර සැලසුම් කර ඇති ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳව  න්සදල් ස්වාමීන් 

වහන්දසේලා දලස ෙැනුවත් කළ යුතුය.  
ව්ුහයන්ට හානි ලනොවීම සඳහා කම්පන උත්පාදන කටයුතු නියමිත 

සීමාව්න් තුළ සිදු කළ යුතුය. ව්යාපෘතිය නිම කිරීමට ලපර හා පසුව් 
ලෙොඩනැගිලිව්ල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. ලෙොඩනැගිලිව්ල 
ඉදිකිරීම් කටයුතු ලහේතුලව්න් සිදුව්න හානි සිදුවුව්ලහොත් සුදුසු ව්න්දි 

ලෙවිය යුතුය. 

 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

iv. ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය බැහැර කිරීම 

 
ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධලයන් ලකොන්ත්රාත්කරු විලශේෂ 

අව්ධානය ලයොමු කළ යුතුය. දමම ව්ැඩබිම ජනාව්ාසික ප්රලේශයක 
පිහිටා ඇති බැවින් සහ ළිිං පිහිටා ඇති නිසා එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය වූ 

විට PMU විසින් අනුමත ක්රමලේදයන් අනුව් ලසේදී යාම් ව්ලට ලක් 

ලනොව්න පරිදි ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය. ඉදිකිරීම් අතරතුර 
උත්පාදනය ව්න කසල මාර්ෙය ලදපසට, ලෙව්තු ව්ලට ලහෝ පන්සේ 
පරිශ්රයට  දැමීම ව්ැනි දෑ ලනොකල යුතුය 

  
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීලම්දී සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 
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v. පහළ ප්රවේශවේ ජලය භාවිතා කරන්නන්න් සඳහා වන බලපෑම 

ව්යාපෘති කටයුතු ලහේතුලව්න් ලෙව්තු ව්ල ඇති ළිිං  ව්ල ජල ධාරිතාව්ය 
පහළ යාලම් හැකියාව්ක් පව්තී.  එදසේ වුවදහොත් දකොන්ත්රාත්කරු 
නිවැසියන් සඳහා තාවකාලික ජල  හසුකම් සකස ්කළ යුතුය. 

  
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

 

vi. කම්කරුවන් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
කම්කරුවන් විවෘත ස්ථානවල මළ හ කිරීම අවම කිරීම සඳහා 
දකොන්ත්රාත්කරු වැඩබිම තුළ සිටින ශ්රම බලකාය සඳහා තාවකාලික 
සනී ාරක්ෂක  හසුකම් සකස් කළ යුතුය. 

 ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීලම්දී සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

 

vii. ශාක හා සත්ත්ව විවශේෂ වලට බාධා පැමිණවීම 

වයා ෘති කළමනාකරණ ඒකකදේ අවසරයකින් දතොරව 
වනාන්තරයට අයත් ගස් කැපීම් දහෝ විශාල වන වනාන්තර දකොටස් 

එළිද දහළි කිරීම් දනොකළ යුතුය. වන ජීවීන්ට හා වාසස්ථාන වලට 
සිදුවන බාධ්ා අවම කරගනිම ගනිමින් ඉදිකිරීම් කටයුතු  වත්වාදගන 

යා යුතුය.  

එදමන්ම වනසතුන් හමුවූ විටකදී (කැලෑ සතුන්) ඔවුන්ට හානි සිදු 

දනොකර ආරක්ෂිත අයුරින් වනයට මුො හැරිය යුතුය. 
සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා  නත යටදත් වන සතුන් 
ෙඩයම් කිරීම හා වටිනා වනාන්තර නිෙර්ශක එකතු කිරීම තහනම් කර 

ඇති බැවින් එම කටයුතු ෙැඩි දලස තහනම් දේ. හිතාමතාම හා 
දනොෙැනුවත්ව වනාන්තර ප්රදේශයට ගිනි තැබීම ෙැඩි දලස  ාලනය 
කළ යුතුය. 

  
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

 

 

viii. ගිනි ගැනීම් හා ලැේ ගිනි ඇතිවීම 

විදුලි  ේධ්තිය ස්ථානගත කිරීදම්දී විදුලිය කාන්දු වීම් හා පිපිරීම් 
වළක්වා ගැනීමට ඉතා සු රික්ෂා සු රික්ෂාකාරී විය යුතු අතර 
ඉදිකිරීම් අතරතුරදී ගිනි තැබීම් තහනම් දේ 

  
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීලම්දී සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

 

 

ix. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය භාවිතය 

ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්ලත් අනුමත ස්ථාන ව්ලින් පමණි. 
විහාරස්ථානයට අයත් ජල මාර්ග තුළින් ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා  
දනොගත යුතු අතර එදසේ ලබා ගන්දන් නම් අධිකාරිදේ අනුමැතිය 

ලබාගත යුතුය. 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

x. දසේව්ක දසෞඛය හා ආරක්ෂාව් 

ව්ැඩබිලම්දී ලසේව්කයින්ට අව්දානම් තත්ත්ව්යන් යටලත් ව්ැඩ කළ යුතු 

බැවින්, ESMP හි "ලසේව්ා ලකොන්ලේසි සහ ප්රජා ලසෞඛය හා 

ආරක්ෂාව්" ඛාණ්ඩලේ ලකොන්ත්රාත්කරුව්න්ලේ ව්ෙකීම යටලත් ලබා 

දී ඇති නිර්ලේශ ක්රියාත්මක කිරීම අතයාව්ශය ලේ. ලමම 
නිර්ලේලශයන් නිසි සිංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් 

තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය. 

i. අතිලර්ක ව්ශලයන් ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 
අතිශයයින් අව්දානම් බැවින් ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී ප්රමාණව්ත් 

කාලයක් සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. අකුණු හා විදුලි අනතුරු පිළිබඳව් විලශේෂලයන් සලකා බැලිය යුතු 

අතර විලශේෂ ආරක්ෂක සැලැස්මක් ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 

iii. කම්කරුව්න්ලේ සහ මගී ආරක්ෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 
ඇඟවීලම් පේධතියක් සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුලව්කු ලමම 
ව්ැඩබිලම් ලසේව්ලේ ලයදවීම සඳහා දැඩි ලලස නිර්ලේශ කරනු 

ලැලබ්. 

 

 

 

 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 
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iv. ෙේ පර්ව්ත / සුන්බුන් ආදිය කම්කරුව්න්, මගීන් සහ ප්රජාව් මත 
ඇද ව්ැටීම ව්ලක්ව්ා ෙැනීමට අදාළ අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂක 
බාධක හා ආරක්ෂක දැේ ස්ථාපිත කළ යුතුය 

xi. ප්රජා ජල සැපයුම් මාර්ග වලට බාධා වීම 

 
අස්ථායී බෑවුම හරහා ෙැනට ජල සැ යුම් නළ මාර්ග කිහි යක් 

ක්රියාත්මක දේ. ඉදිකිරීම් අවධිදේදී ඒවාට  බල ෑමටක් දනොවන 

දලස  නිසි දලස ස්ථා නය කළ යුතුය. ජල සැ යුමට බාධ්ා ඇති 
වුවදහොත් විකල්  ජල සැ යුමක් ලබා දීමට අවශය කටයුතු කළ 

යුතුය. වයා ෘතිය අතරතුරදී ජල මාර්ග ආරක්ෂිත ස්ථානයකට දගන 

යාදම් අවශයතාවය භාවිතා කරන්නන්දගන් ෙැනුම් දීය යුතු ය. 

  
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීලම්දී සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

 

xii. පුපුරන සුළු රසායනික ද්රවය 
වැඩ බිදම් පුපුරණ ද්රවය භාවිතා කිරීම බලයලත් පුේගලයින් විසින් 

කළ යුතු අතර, වරක් භාවිතා කළ ඉතිරි ද්රවය හැකි ඉක්මනින් ඉවත් 

කළ යුතුය. පුපුරණ ද්රවය සඳහා නිසි ස්ථානීය ොමයක් සහතික කළ 
යුතුය 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

xiii. ව්ැඩ කරන දේලාව්න් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා කාලයට  මණක් සීමා කළ යුතුය. ආරක්ෂිත 

ගැටළු දහේතුදවන්  .ව. 6.00 ට  සුව වැඩ කිරීම කිසිදු දහේතුවක් නිසා 

නිර්දේශ දනොකරයි. විහාරස්ථානදේ ආගමික කටයුතුවලට බාධ්ා 

දනොවන  රිදි ශබ්ෙය, කම් නය සහ දූවිලි උත් ාෙනය කිරීදම් 

කටයුතු සිදු කළ යුතුය. 
වයා ෘති ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා රාත්රී කාලදේ දමදහයුම් අවශය 
නම් එවැනි වැඩ ප්රමාණවත් ආරක්ෂක පියවරයන් සමඟ සිදු කළ 

යුතුය. 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

xiv. අනතුරු ඇඟවීම. 

ජනතා ප්රදේශයන් වැලැක්වීමට හා අධි අවොනම් තත්ත්වයන් 

වළක්වා ගැනීමට අනතුරු ඇඟවීම් නිසි ආරක්ෂණ සලකුණු දයොො 

ගත් යුතුය.  

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

xv. සාමානය ජනතාව්ට ව්යාපෘති භූමියට ඇතුළු වීදම් හැකියාව් 

ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් පූර්ණ කාලීනව් ලසේව්ලේ ලයදවිය යුතු 

මුරකරුව්න් විසින් දැනුව්ත් කිරීම, අනතුරු ඇඟවීලම් සිංඥා සහ 
සුපරීක්ෂාකාරී වීලමන් ව්යාපෘති භූමියට අනව්සරලයන් ප්රලේශ වීම 

ව්ළක්ව්ා ෙත යුතුය.. 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

xvi. දෘෂය දූෂණය අව්ම කිරීම  
ඉදිකිරීම් අතරතුර ෙෘශය අලාංකරණය  වත්වා ගැනීම සඳහා දහොඳ 
ගෘහ  ාලනයක්  වත්වා ගත යුතුය 

ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීලම්දී සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

 

xvii. දසේව්කයන් සදහා ව්න ආචාරධර්ම 

 
ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න් පිලිපදිමින් 
ෙම්ව්ැසියන් හා ශ්රම බලකාය අතර විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙත 

යුතුය. 

 
ලපොදු ස්නානය සහ ලරදි ලසෝදන ස්ථාන ව්ැනි ලපොදුලේ සම්පත් 
භාවිතා කිරීලම්දී ශ්රම බලකාය සහ ෙම් අතර ඇති විය හැකි ආරවුේ 
ව්ළක්ව්ා ෙත යුතුය. 

 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදිකිරීම් 

ලකොන්ත්රාත්කරු 

xviii. ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් සහ මහජනතාව අතර හැසිරීම් වල 

සිදුවන වනොසන්සුන්තාවයන් කළමනාකරණය කිරීම  
 

 හත සඳහන් නිර්දේශිත  මත වයා ෘති කළමනාකරණ ඒකකය 
විසින් කම්කරුවන් හා බැතිමතුන් අතර ඇතිවිය හැකි ගැටළු නිසිදලස 
කළමනාකරණය පිළිබඳව දකොන්ත්රාත්කරු ෙැනුවත් කළ යුතුය 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
ලකොන්ත්රාත්කරු 
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i. නිසි ෙැනුවත් කිරීම්, ආචාර ධ්ර්ම  ේධ්තිය පිළිබඳ 
අධ්යා නය, අධීක්ෂණය සහ ෙඩුවම්  ැමිණවීම  
ii. වයා ෘතිය  කලා ය නිර්ණය කිරීම  
iii. නිසි අවසරයකින් දතොරව විහාරස්ථාන භූමියට අයත් ජල 
මූලාශ්ර  වලින් ජලය ලබාගැනීමට හැකියාව දනොමැත. 
iv. විහාරස්ථානයට අයත් සනී ාරක්ෂක  හසුකම් භාවිතා 
කිරීම්ට දසේවකයන්ට අවසර දනොමැත  
v. දකොන්ත්රාත්කරු විසින් කිසිදු  වයා ෘති කටයුත්තක් සඳහා 
ළමා  ශ්රමය දයොො දනොගත යුතුය (සෘජුව දහෝ වක්රව) 
vi. අනතුරු විය හැකි අවොනම ඉතා ඉහළ බැවින් 
යන්දත්රෝ කරණ  ක්රියාකිරීදම්දී බර යන්දත්රෝ කරණ 
ක්රියාකරුවන් අතිශය  රීක්ෂාකාරී විය යුතුය. 
vii. බර යන්දත්රෝ කරණ එහා දමහා කිරීදම්දී ආරක්ෂිතව එහා 
දමහා යාම සඳහා අවොනම් කලා ය  සඳහා පූර්ණකාලීන 
මුරකරුදවකු දයොොගත යුතුය . 
 
දවනත් 
viii. ද ෝය දිනවල සහ දබෞේධ් උත්සව දිනවලදී 
ඉදිකිරීම්  කටයුතු සිදු දනො දනොකළ යුතුය . 
ix. විදුලි සැ යුම්   ේධ්තිය, වයා ෘති කළමනාකරණ ඒකකදේ 
අනුමතයන්  රිදි ආරක්ෂිත ක්රම අනුව සකස ් විය යුතු අතර 
විදශේෂදයන් විදුලි කම් න තුළින් ළමයින්ට සිදුවිය හැකි 
අනතුරු වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. 
x. වයා ෘති කළමනාකරණ ඒකකදේ අනුමත ස්ථාන තුළ 
 මණක් වාහන නැවැතීම සහ ගබඩා කිරීම් කටයුතු සිදු කළ 
යුතුය. 
xi. වයා ෘති කාලය තුළ කම්කරුවන් අතර ඇතිවන ආරවුල් 
තත්ත්වයන්  ාලනය කිරීම් සඳහා සහ  අධීක්ෂණය සඳහා නිසි 
ක්රමදේෙයක් අනුගමනය කළ යුතුය. 
xii. වැඩබිදම් හැසිරී  ීම පිළිබඳ විදශේෂදයන් මත් ැන් භාවිතය 
දුම්  ානය දඝෝෂාකාරී හැසිරීම් කාන්තා බැතිමතුන්ට ඇතිවිය 
හැකි ලිාංගික අ දයෝජනයන් යන කාර්ණා පිළිබඳ ෙැඩි 
 ාලනයක්  වත්වා ගත් යුතුය. 

xix. සර්පයන් දෂ්ට කිරීදමන් ඇතිව්න අනතුරු කළමනාකරණය සහ 

හදිසි අනතුරු කළමනාකරණය 

 
සර්ප දෂ්ට කිරීම් සඳහා නිසි හදිසි කළමනාකරණ පේධතියක් (සර්ප 

දෂ්ට කිරීම් පිළිබඳ දැනුව්ත්භාව්ය, ව්ැඩ කරන අතරතුර ආරක්ෂිත 

සපත්තු, සර්ප දෂ්ට කිරීම සඳහා ප්රථමාධාර, ලරෝහේ ෙත කිරීම සහ 
සර්ප දෂ්ට කිරීම් කළමණාකරණ කිරීම සඳහා පහසුකම් ඇති 

ලරෝහලකට ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් කළ යුතුය).  
ලම් ආකාරලේ අනතුරු ව්යාපෘති ව්ැඩ බිම් ව්ල බහුලව් දක්නට ලැලබ්. 
ලමම ස්ථානය සඳහා ලව්නත් හදිසි අනතුරු කළමනාකරණ 

ඒකකයක් (ප්රථමාධාර පහසුකම්, ආරක්ෂක උපකරණ, ලරෝහේ ෙත 

කිරීලම් පහසුකම් සහ ප්රව්ාහන පහසුකම්) පව්ත්ව්ාලෙන යා යුතුය.  

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

PMU හි E & S 
ඒකකය 
ලකොන්ත්රාත්කරු 

 

9.7.3 ව්යාපෘති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්ලේශ කර ඇත. මීට අමතරව් ඉදිකිරීම් ලකොන්ත්රාත්කරු 
විසින් ලකොන්ත්රාත්කරුව්න්ලේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය ද ක්රියාත්මක කළ 
යුතුය. ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්පත තුළ ඔහුලේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ ලේඛන සමඟ 

ක්රියාත්මක කිරීමට බලාලපොලරොත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළිලව්ළ ලයොමු කරනු ඇත. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය 
ලව්නම ලෙවුම් අයිතමයක් ලලස දැක්විය යුතුය. ලතෝරාෙත් ඉදිකිරීම් ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ 

කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින් අනුමත කිරීමට 
නියමිතය. 
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ව්ගු අිංක 4: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අව්ශයතා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ කලයුතු ව්ාර  ණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ ජලලේ ගුණාත්මකභාව්ය - 

අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල, 
මාර්ෙලේ සහ අමුලණ් පූර්ව් ඉරිතැලීම් 
සමීක්ෂණය 

ව්රක් * 

භූමි කම්පන ව්රක් * 

ව්ාතලේ ගුණාත්මක අිංශු පදාර්ථ ව්රක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ව්රක් * 

ii. ඉදි කිරීම් කාලය 
අතරතුර  

ජලලේ ගුණාත්මකභාව්ය - 

අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල, 
මාර්ෙලේ සහ අමුලණ් පූර්ව් ඉරිතැලීම් 
සමීක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් අතරතුරදී සැලකිය යුතු විස්ථාපන 
පව්තී නම් ** 
 

භූමි කම්පන කැණීම් යන්ලත්රෝපකරණලහෝ භූමි ,ලව්ඩි දැමීම , 
කම්පන ජනනය ව්න ඕනෑම ක්රියාව්ක් 
ක්රියාත්මක කිරීලම්දී 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම අධික ශබ්ද උත්පාදනය කරන කාලව්ලදී 

මසකට ව්රක් * 

ව්ාතලේ ගුණාත්මක අිංශු පදාර්ථ මසකට ව්රක් *  

iii. ව්ායු විලමෝචනය  අදාළ සියලු යන්ලත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි විලමෝචන පාලන පරීක්ෂණ සහතිකය 
තිබිය යුතුය - උපලේශකයාලේ ව්යාපෘති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා කළ යුතුය. 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතනය  

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය හැර අලනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධයනය සදහා මධයයම 
පරිසර අධිකාරිලේ ලියාපදිිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආයතනයක් ලයොදා ෙත යුතුය. 
** PMU අනුමත ආයතනයක් මගින් ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 

v. අව්ශයතා ව්ාර්තා 
කිරීම 

ඉහළ අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය - ව්ෘත්තිමය ව්ාර්තාව්ක් 

භූමි කම්පන - යන්ලත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලනයන් සඳහා 

CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිතීන්  

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතිලර්ක ෙැසට් අිංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය  

ව්ායු ගුණාත්මය (අිංශු පරීක්ෂාව්) - 2008 අලෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අිංක 1562/22 

දරන අති විලශේෂ ෙැසට් නිලේදනය යටලත් ජාතික ව්ායු ගුණ ප්රමිතීන්- මධයයම පරිසර 

අධිකාරිය. 

 

10. පදිංචි ජනතාව් සහ පාර්ශව්කරුව්න්දේ උපදේශන  - පව්ත්ව්ා ඇති දහෝ පැව්ැත්වීමට නියමිත 

උපදේශන දසේව්ාව්න් 
 

10.1 පදිංචි ජනතාව් සඳහා වූ උපදේශන දසේව්ාව්  
 

ක්ලෂේත්ර චාරිකාලේදී අව්දානම් නිව්ාසව්ල පදිිංචිකරුව්න්ලෙන් ව්යාපෘතිය පිළිබද අදහස් ලබා ලෙන 
ඔවුන්ව් දැනුව්ත් කරන ලදී. ක්දෂේත්ර නිවසකදී අවොනම් නිවසක හිමිකරු වන එස්.පී. අමරතුාංග මහතා 
දැනුව්ත් කරන ලදී. දමම  වුදල් සාමාජිකයන් හතර දෙදනකු අවොනම් තත්ත්වය යටදත් ජීවත්ව  

සිටිති. නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම්, අවම කිරීදම් වයා ෘතිය සහ අරමුෙල් සැ යීදම් 

යාන්ත්රණය පිළිබඳව අවොනම් නිවාසවල  දිාංචිකරුවන් ෙැනුවත් කරන ලදී.  දිාංචිකරුවන් වයා ෘතියට 

කැමැත්ත  ළ කළ අතර වයා ෘතියට පූර්ණ සහදයෝගය ලබා දෙන බවට ප්රකාශ කළහ. දමම වයා ෘතිය 

පිළිබඳව දෙොඩම්ෙණිය ග්රාම නිලධ්ාරි නිලධ්ාරි G.N.U.G.D තරාංගනී  කුමාරි මහත්මිය ෙැනුවත් කර 

අවොනම්  වුල් පිළිබඳ දතොරතුරු එක්රැස් කරන ලදී. 
 

දෙොඩම්ෙණිය ශ්රී සුගතරාමය විහාරදේ  විහාරාධි ති ස්වාමීන් වහන්දසේ ක්ලෂේත්ර චාරිකාලේදී මුණගැසුදන් 

නැත. දමම වයා ෘතිය පිළිබඳව විහාරස්ථානදේ ස්වාමීන් වහන්දසේ නමක් වන දකෝලනිකවැව  

මකුදල්මඩුදේ විමාලනන්ෙ හිමියන් ෙැනුවත් කරන ලදී. එම හිමියන්ට අනුව, අධික වැසි කාලවලදී 
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දබොදහෝ ගම්වාසීන් අවොනම් නිවාස වලින් ඉවත් වන එවිට  අතර  න්සල දවත ොන (නිති තා ආහාර 

සහ දවනත් අවශයතා) පිරිනැමීම අඩාල  දේ. විහාරස්ථානදේ ස්වාමීන් වහන්දසේලා දම් කාලවලදී 

දුෂ්කර තත්වයන්ට මුහුණ දී සිටිති. හානිය අව්ම කිරීලම් කටයුතු සිදු කිරීදම් වයා ෘතිය දබදහවින් අගය 

කරන අතර උෙේ ලබා දෙන බවට ස්වාමීන් වහන්දසේ  ැවසූ දසේක.  

 

10.2 පාර්ශව්කරුව්න් සම  පව්ති උපදේශන දසේව්ාව්න් ව්ලදී ඇති වූ එක තාව්යන් හා නිර්දේශයන් 

(දයොමුව්: ඇමුණුම III) 
 

මධයම පළාලත් මධයම පරිසර අධිකාරිලේ පළාත් අධයක්ෂව්රයා ව්න M.K.P ව්ැලිකන්නලේ මහතා 
සමෙ ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් සාකච්ඡා කරණු ලැබිණි. හානිය අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය සහ අරමුදේ 
සම්පාදනය කිරීලම් යාන්ත්රණය පිළිබඳව් ඔහු දැනුව්ත් කරන ලදී.  

 
 

11. ව්යාපෘතිය ක්රියාව්ට නැංවීමට අව්ශය දයෝ යතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව් සහ අනුමත කිරීම් 
 

11.1 ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දිස්ත්රික් ලේකම්ව්රයාලේ අනුමැතිය  
ව්යාපෘතිය ක්රියාව්ට නැිංවීමට දිස්ත්රික් ලේකම්ව්රයාලේ අනුමැතිය ලබාෙැනීමට සිදුව්නු ඇති අතර ලමහිදී 

මහ ඇමති ව්රයා සහ දිස්ත්රික්කලේ ව්ෙකිව් යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව් 

හමුලේ ව්යාපෘති ලයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේ. ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකලේ නිලධාරිලයකු 

ව්යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරමින් එහි විවිධ පාරිසරික සහ සාමාජයීය ෙැටළු ආදිය ෙැන නිරාව්රණය කරනු 

ඇත. ලමම ෙැටළු සම්බන්ධලයන් සාකච්ඡා පව්ත්ව්මින් ලමම රැස්වීලම්දී ෙනු ලබන නිර්ලේශ ලමම 

පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක්රියාව්ට නිංව්න විට සැලකිේලට ෙැලනනු ඇත. 

ii. සැලසුම් කමිටුලේ අනුමැතිය  
 ලමම ව්යාපෘතියට මාතලේ ප්රාලේශීය සභාලේ, සැලසුම් කමිටුලේ අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ව්නු ඇත 

 

11.2 ව්ැඩබිම පව්තින රජදේ ඉඩම් ව්ල ව්යාපෘතිය ක්රියාව්ට නැංවීමට එම රජදේ ඉඩම් හිමියන්දේ 
අනුමැතිය ලබා ැනීම 

 

ව්යාපෘතිලයහි කාර්යයන්ලෙන් ලකොටසක් මාර්ෙය සදහා ලව්න් කර ඇති ප්රලේශයක සිදු කරනු බැවින් අදාළ 

නිලයෝජිතායතනය ව්නුලේ මාතලේ ප්රාලේශීය සභාව්යි. ඉඩම් ලෙොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, ද්රව්ය 

ඉව්ත් කිරීමට (ෙස්, පස්, පාෂාණ හා ෙේ බිම්), ඉදි කිරීම් ව්ුහයන් සහ ලමලහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු දිෙටම 
කරලෙන යාමට ජාතික ලෙොඩනැගිලි පර්ලේෂණ සිංවිධානය සහ මාතලේ ප්රාලේශීය සභාව් අතර අව්ශය ගිවිසුම් 
ඇති කරෙනු ඇත. 

 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, ව්න සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව් ව්නජීවී සංරක්ෂණ 

දදපාර්තදම්න්තුව් මගින් අනුමැතිය ලබා  ැනීම 
 

i. 1951 අාංක 25  ාාංශු සාංරක්ෂණ  නත යටදත් මහනුවර දිස්ත්රික්කය සාංදේදී ප්රදේශයක් බැවින් 

දිස්ත්රික් මධ්යම  රිසර අධිකාරිදේ කැමැත්ත අවශය දේ. 

ii. ව්න රක්ෂිත ලව්න්කිරීම් කලාපයක යටලත් ලහෝ තුළ ලමම ව්යාපෘති ව්ැඩබිම පිහිටා ලනොමැති බැවින් ව්න 

සිංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුලේ සහ ව්නජීවී සිංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුලේ අනුමැතිය අව්ශය ලනොලේ. 

 

11.4 අදනකුත් අනුමැතීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්බුන් ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රාලේශීය භූ විදයා සමීක්ෂණ 

හා පතේ කාරයාිංශලේ අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

ii. ද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා මීක්ෂණ හා පතේ කාරයාිංශලේ අනුමැතිය 

(අව්ශය ව්න්ලන් නම් පමණි).  
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iii. අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ පැලෑටි ඉව්ත් කිරීම සඳහා මාතලේ ප්රාලේශිය සභාලේ අනුමැතිය ලබා ෙත 

යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීමට අව්ශය නම් ව්ැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රාලේශීය ලේකම් හරහා ආරක්ෂක 

අමාතයිංශලේ දිස්ත්රික් කාර්යාලලයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

v. ව්ැඩ බිලමහි ක්රියාකරකම් සඳහා අව්ශය බල සැපයුම සඳහා ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලලේ ප්රලේශීය 

කාර්යාලලයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය  

vi. ලමම අපදා අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය සදහා පැලෑටි ලහෝ බීජ අව්ශය ලේ නම් (ආනයනය කල යුතු 

නම්) 1999 අිංක 35 දරණ පැලෑටි සිංරක්ෂණ පනත යටලත් කෘෂිකර්ම අධයෂ ජනරාේ 

ලව්නුලව්න්,අතිලර්ක අධයෂක ජාතික ශාක නිලරෝධායන ලසේව්ය අනුමත කල පැලෑටි ලහෝ බීජ 

අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරන බලපත්රය හා ලකොන්ලේසි යටලත් ලෙන ආ යුතුය. 
 

11.5 දපෞේ ලික ඉඩම් හිමිකරුව්න්ද න් අනුමැතිය ලබා  ැනීම / ජනතික බැදීම/ විරුේධත්ව්යක් 

දනොමැති වීම 
 

ව්ූහයන් ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ැඩ සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිරත වීමට 
කිසිදු බාධාව්ක් ලනොකරන බව්ට ඉඩම් හිමියන් සහ ව්යායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීලම් අධිකාරිය අතර 
නීතයනුකූල බැඳීමක් සහිත ගිවිසුමක් අත්සන් කල යුතුය. ව්ටිනා ව්ුහයන් ලහෝ භාණ්ඩ කිසිව්ක් ඉඩම් 
හිමියාට ලබා ෙැනීමට ලහො ඉඩම් හිමිය ලව්නුලව්න් ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් ලබා ෙැනීමට / ලහෝ 
නිස්සාරණය කිරීමට අව්සථ්ාව් සැලසිය යුතුය. ව්ුහයන්  ඉව්ත් කිරීලම් පිරිව්ැය ව්යාපෘතියවිසින් දරනු 
ලැලබ්. 
 

අනුමත කිරීම සඳහා නියමිත කාල පරාසය 5 ව්ගුලේ දක්ව්ා ඇත 

 

ව්ගුව් 5: අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම සඳහා නියමිත කාල නියමය 
අනුමත කිරීම මාසය 1 මාසය  2 

සතිය 
1 

සතිය 
2  

සතිය 
3 

සතිය 

4 
සතිය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4  
ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
දිස්ත්රික් දේකම් කාර්යාලදයන් අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

        

සැලසුම් කමිටුදේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

  
 

      

රජදේ ඉඩම් හිමියන්දේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

        

දව්නත් අනුමැතීන් 
GSMB 
ආරක්ෂක අමාතයාංශය (අව්ශයතාව්ය 

අනුව්) 

        

ලපෞේෙලික ඉඩම් හිමිකරුව්න්ලේ  
කැමැත්ත / විලරෝධතාව්යක් ලනොමැත 
(ඇේපිටිය ව්තු අධ්කාරිලේ) 
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12. දුක්  ැනවිලි ව්ලට සව්න් දීම 
 

ලමම ව්යාපෘතිලේ බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාව් සඳහා විලශේෂ අව්ධානයක් ලයොමු කරමින් දුක්ෙැනවිලි විසඳීලම් 

යාන්ත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපලේශකව්රුන් ව්න ES නිලධාරියා ව්ෙබලා ෙත යුතුය. (ලයොමුකිරීම: 
දුක්ෙැනවිලි විසඳීලම් යාන්ත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්ලේශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ 
කළමනාකරණ රාමුව්). 

 

13. දතොරතුරු අනාව්රණය කිරීම 
 

පහත දැක්ලව්න ආයතන සහ සිංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින් ES ලතොරතුරු අනාව්රණය කිරීමට 

PMU හි ව්ෙකීම ලේ 

ව්ගු අිංක 6: ලතොරතුරු අනාව්රණය කිරීලම් ලයෝජිත සැළැස්ම  
 

දතොරතුරු  දයෝජිත ආයතන දතොරතුරු අනාව්රණය කිරීදම් 

ක්රමදේදය 
i. ව්යාපෘති සැලැස්ම 

(ස්ථානීය ලතොරතුරු, 

සැලසුම, ක්රියාත්මක 
කිරීලම් විධිවිධාන) 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, දිස්ත්රික් 

ලේකම්, ප්රාලේශීය ලේකම්, අලනකුත් 

දිස්ත්රික මට්ටම් නිලයෝජිතායතන, 

ජාිංලෙො.ප.සිං ලේ දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

AIIB බැිංකුව් 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 
අදාල ව්ාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, AIIB 
බැිංකුව් 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 
අදාල ව්ාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති ව්ාර්තා (මූලික 
හා ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ) 

දිස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, AIIB 
බැිංකුව්, අලනකුත් නිලයෝජිතායතන 

ප්රෙති රැස්වීම්, විලශේෂ රැස්වීම්, අදාළ 
ව්ාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූලතා 
ලසේව්කයින් ලසෞඛය 
හා ආරක්ෂාව් සඳහා 
ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම 

දිස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, 

ප්රාලේශීය ලේඛම්, ග්රාම නිලධාරී, NBRO 

දිස්තික් කාර්යාලය , AIIB හා අදාළ 
පාර්ශව්යන් 

ලිඛිත හා ව්ාචික සන්නිලේදනය, අදාළ 
ව්ාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ 
තීරණ හා ප්රෙති 
සමාලලෝචන රැස්වීම් 

දිස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, 

ප්රාලේශීය ලේඛම්, ග්රාම නිලධාරී, NBRO 

දිස්තික් කාර්යාලය, AIIB හා අදාළ 
පාර්ශව්යන් 

රැස්වීම්, ලිඛිත හා ව්ාචික 
සන්නිලේදනය 

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීලම් 
යාන්ත්රනය 

AIIB බැිංකුව් හා අදාළ පාර්ශව්යන් රැස්වීම්, ලිඛිත හා ව්ාචික 
සන්නිලේදනය 

 

ව්ගු අිංක 7: උපලේශන ආයතන හරහා රැස් කරන ලද ලතොරතුරු මට්ටම   
දිනය  ආයතනය  දතොරතුරු ලබා ැනීම සඳහා සම්බන්ධ කර ත් 

අය  

17/06/2019 ද .ව. 

10.30 

මධ්යම  රිසර අධිකාරිය - මහනුවර 
කාර්යාලය 

M.K.P. වැලිකන්නදග් මහතා 

20/08/2019 (දුරකථන 

මාර්ෙලයන්) 

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය - 
මාතලේ 

G.N.U.G.D තරිංෙනී කුමාරි මහත්මිය  
ග්රාම නිලධාරී, ලදොඩම්ලදණිය ව්සම 

20/08/2019 (දුරකථන 

මාර්ෙලයන්) 

ප්රාලේශීය සභාව් - මාතලේ චන්ද්රිකා කරුණාරත්න මහත්මිය  
තාක්ෂණ නිළධ්ාරි 
ප්රාලේශීය සභාව්  
මාතලේ 



 

i 

 

ඇමුණුම I:  ආපදා තත්ත්ව්දේ ස්ව්භාව්ය හා උපදේශන අව්ස්ථා 

 
 

දකෝලනිකවැව  මකුදල්මඩුදේ විමාලනන්ෙ හිමියන් 

ෙැනුවත් කිරීම  
ජා.දගො. .සාං. දේ නිළොරීන් වයා ෘති ස්ථානය නිරීක්ෂණය 
කිරීම 

 
 

අධි අවොනම් නිවසක සාමාජිකදයකු ෙැනුවත් කිරීම  ද ර නායයාදමන් ද රලී ඇති ගල්  ර්වත   

 

 

ගම්වැසිදයකු සමග සාකච්ඡා කිරීම  එම්.ලක්.පී. ව්ැලිකන්නලේ මහතා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම, 

(පළාත් අධයක්ෂ, මධයම පරිසර අධිකාරිය, මධයම පළාත) 

 

 

 
 

 



 

ii 

 

ඇමුණුම II: පාර්ශව්කරුව්න් සම  පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුළදී අනාව්රණය වූ විදශේෂ කරුණු  :මාතදේ  

ක්කයදිස්ත්රි  
ආයතනය සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීදේ 

නම සහ තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

 M.K.P. ව්ැලිකන්නලේ මහතා 

පළාත් අධයක්ෂ, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය - 
මහනුව්ර කාර්යාලය  

✓ 1993 ජුනි 24 වන දින අාංක 772/22 ෙරන අති විදශේෂ ගැසට් 
 ත්රදේ සහ  සුව කරන ලෙ සාංදශෝධ්නයන්හි නායයෑම් 
අවම කිරීදම් වයා ෘති නියමිත වයා ෘති දලස 
දනොසැලදක්. 

✓ හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් දලස නායයෑම් වලින් ඇති වන 
අවොනම අවම කිරීමට වයා ෘතිය අෙහස් කරන බැවින්, 
වයා ෘතිදේ ප්රමුඛතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් මධ්යම 
 රිසර අධිකාරිදේ අනුමැතිය අවශය දනොදේ.  

✓ වයා ෘති ආරම්භ කිරීමට ද ර මධ්යම  රිසර අධිකාරිය 
දවත ඉදිරි ත් කිරීමට අවශය අවම කිරීදම් අඩවි 
ලැයිස්තුවක් ෙක්වමින් ඉල්ලීම් ඉදිරි ත් කරන අතර මධ්යම 
 රිසර අධිකාරිය විසින් වයා ෘති බිම නිරීක්ෂණය කිරීදමන් 
 සු කැමැත්ත ප්රකාශ කරනු ලබයි. 

✓ ජාතික සම් ත් කළමනාකරණ මධ්යස්ථානදයහි 1951 
අාංක 25 ෙරන  ාාංශු සාංරක්ෂණ  නත යටදත් මහනුවර 
දිස්ත්රික්කය සාංදේදී ප්රදේශයක් දලස ගැසට් කර ඇත. 

✓ වයා ෘතිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන්දන් නිශ්චිත ප්රදේශයක 
දනොව සාංදේදී ප්රදේශයක නම්, සාංදේදී ප්රදේශය ක්රියාවලිය 
තුළ බල වත්වනු ඇත. 

ප්රාලේශීය සභාව්  
 

චන්ද්රිකා කරුණාරත්න මහත්මිය  
තාක්ෂණ නිළධ්ාරි 
ප්රාලේශීය සභාව්  

මාතලේ. 

ලමම ප්රලේශය ආශ්රිත මාර්ෙය මාතලේ ප්රාලේශීය සභාව්ට අයත් 

ලේ. 

✓ මාතලේ ප්රාලේශීය සභාව්ව්යාපෘතියට විරුේධත්ව්යක් නැති 
අතර අව්ම කිරීලම් කටයුතු අතයාව්ශය බව් සලකයි 

✓ ලව්නත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

• නාය යෑම් අව්ම කිරීලම් ක්රියාව්න්ලෙන් පසුව් 
ව්යාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අව්ශය ලේ 

• නාය යෑම් අව්ම කිරීමකින් පසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු 
කරනු ඇත 

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී ලකොන්ත්රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ 
උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි අව්ධාරණය කරන ලදි 

• සෑම අව්ස්ථාව්කදීම ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් ව්ාහන, 

පදිකයින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ෙ, 

බාධක, අනතුරු ඇෙවීලම් ධජ සහ රාත්රි ව්ැඩ සඳහා 
ආරක්ෂිත සහ පහසු මාර්ෙ සැපයිය යුතු අතර විදුලිය 

සහ ආලලෝකය සහ සැපයිය යුතුය. 

✓ ඉඳිකිරීම අපද්රව්ය/ කැණීම් ද්රව්ය මගින් මගීන්ට සහ   
මහජනතාව්ට අපහසුතාව්යක් ලනොවිය යුතුය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

ඇමුණුම III: අධයන කණ්ඩායම 
නම තනතුර අධයන කණ්ඩායදම් තනතුර 

TDSV ඩයස් අධයක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක ලේෂ්ඨ විදයාඥ /ESSD/NBRO ලේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO GIS/ජන විකාශන දත්ත / සමීක්ෂණ 
සහායක 

අනුත්තරා නතාලි  තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO ව්ාර්තා සමිපාදනය  

ළිහිණි චන්ද්රරත්න තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO වාර්තා සමිපාදනය  

 

ඇමුණුම IV: දයොමු ලැයිසත්ුව් 

 

1. ජා.දගො. .සාං. හි නායායාම්  රීක්ෂණ වාර්තාව - දෙොඩම්දෙණිය     
(NBRO/LRRMD/SPI/ML/15/31/15240)   

2. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ්රී ලිංකාලේ නායයෑම් අව්ම කිරීලම් 

ව්යාපෘතිය සඳහා ලකොන්ත්රාත්කරුලේ බැඳීම් -AIIB 

3. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් - ශ්රී ලිංකාලේ නායයෑම් අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය -AIIB 

4. කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සිංව්ර්ධනය, ව්ාරිමාර්ෙ හා ධීව්ර හා ජලජ සම්පත් 
සිංව්ර්ධන අමාතයාිංශය විසින් ෙස් කැපීම (පාලන) පනත 

5. ලෙොනු අිංක 01 යටලත් ඇති මුළු ව්යාපෘතිලේ අව්සාන ලයිස්තුව් (අදියර II – 120 ක් වූ මුළු නායයෑම් 

ස්ථාන) ස්ථාව්ර ක්රමලේද මගින් නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය (RLVMMP) – AIIB 

6. නැව්ත පදිිංචි කිරීලම් සැලසුම් රාමුව් - ශ්රී ලිංකා නායයෑම් අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘතිය –AIIB 

7. සිංෙණන හා සිංඛයාන ව්ාර්තාව් (2012), ජන හා සිංඛයා ලේඛන ලදපාර්තලම්නතුව් 

 


