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1. හැඳින්වීම 
 

1.1 වයාපති පසුබිම 
 

ශ්රී ලංකා රජ  ආසි ානු  ටිතල පෘහසුකම් ආප ෝජන බැංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ පව්මින් එම බැංකුපේ 
මුලය ආධාර මත ශ්රී ලංකාපේ පෘළාත් 6ක දස්ත්රික්ක 11ක නා   ෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීපම් 
ව්යාපෘති ක් ආරම්භ කර ඇත. පමම ව්යාපෘති  පෘරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණම  ව්යප න් AIIB 
බැංකුපේ හා ලංකා රජපේ නීිරීිව්ලට අනුකූලව් සිදුවි  යුතු . ව්යාපෘතිපේ ස්ව්භාව්  සහ එහි ක්රි ාව්ලි  

සැලකිල්ලට ෙනිමින් AIIB බැකුව් අපේක්ෂා කරන පෘරිද ඔවුන්පේ පෘාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රිපෘත්ි ව්ලට අනුකූල ව්න පෘරිද පෘාරිසරික සහ සමාජයී  කළමනාකරණ රාමුව්ක් (ESMF) සකසා ඇත. 

 

පෘාරිසරික සහ සමාජයී  කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්පන් ව්යාපෘති  ක්රි ාත්මක 

කිරීපම්දී AIIB බැංකුපේ ආරක්ෂණ ක්රමපේද සහ ජාික පෘාරිසරික හා සමාජ ප්රඥපේි  පිළිබද 

මාර්දගොපදේශයන් සැපෘයීමයි. ව්යාපෘති  ක්රි ාත්මක කිරීපම් ආ තන  ව්යප න්; ජාික පෙොඩනැගිලි 
පර්දේෂණ සංවිධාන  (ජා.පෙො.පෘ.ස.) සමස්ත ව්යාපෘති  පව්නුපව්න් සකස් කරණු ලබන පෘාරිසරික හා 
සමාජී  කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘති  ට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරප න්ම ක්රි ාත්මක කිරීම සහික 
කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා පකපර්.  
 
පෘාරිසරික, සමාජ, පසෞඛය හා ආරක්ෂණ තත්ත්ව් න් ව්යාපෘති ස්ථානප න් ස්ථාන ට පව්නස් ව්න එබැවින් 
එව්ැනි පව්නස් ව්න නිය්චිත තත්ව් න් පිළිබද අව්ධාන  ප ොමු කිරීම ව්ැදෙත් පේ. එමනිසා පෘාරිසරික සහ 
සමාජයී  කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පෘාරිසරික සහ සමාජයී  ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නා  ාම් 

ස්ථාන ට විපයේෂිත වූ පෘාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානපේ විපයේෂිත පෘාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ  පිළිබද සැළසුම් මගින් විපයේෂිත පිළිසකර 
ක්රමපේද න්, පසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණ  සම්භන්දප න් සලකා බැලි  යුතු අංය න් 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ පමපහයුම් කාල  තුළ අව්යය මෙ පපෘන්වීම් ලබාපදනු ඇත. 
 
පමම විපයේෂිත පෘාරිසරික හා සාමාජී  කළමනාකරණ සැළසුම නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපල මාර්ගදේ 

පබෝක්කු අංක 19/3 සහ 19/4 අතර සිදුව් ඇි නා  ෑම් ආපෘදා ත්ත්ව්  අව්ම කිරීම සඳහා පේ. ෙැඹුරු 
පෘාරසරික හා සමාජී  අධය න කින් පෘසුව් පමම සැලසුම සකස් කර ඇි පමම දැලසුම මගින් පෘහත කරුණු 
පිළිබඳව් ඉහළ අව්දාන ක් ප මු කර ඇත. 

i. ව්යාපෘති  ට අදාල කලාපෘපේ සංපේදී පෘාරිසරික හා සමාජී  අංෙ හඳුනා ෙැනීම 

ii. ව්යාපෘති ක්රි ාකාරකම් පහේතුපව්න් සැලකි  යුතු පෘාරිසරික හා සමාජී  බලපෘෑම් හඳුනා ෙැනීම  

iii. හානි  අව්ම කරන පි ව්ර ප ෝජනා කිරීම 

iv. පමම ව්යාපෘති  ට අදාල ව්න පෘාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්යයතා ීනරණ  කිරීම 

v. ව්යාපෘති  ක්රි ාත්මක ව්න අතරතුර අදාළ පෘාරිසරික නි ාම න් හා ක්රි ාපෘටිපෘාන්න් අධයන  කිරීම 

  

1.2 අදේක්ෂිත පරිශීලකයින්  
 

පල්ඛන  මගින් ප ෝජිත ව්යාපෘති  හා සම්බන්ධ පාර්ශවයක් ව්න නා  ෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් සැලසුම් 

කණ්ඩා ම, ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක  සහ පකොන්ත්රාත්කරුව්න් අතර ඇි ව්න පෘාරිසරික හා 

සමාජී  ෙැට ළු සහ අව්ම කිරීපම් ක්රි ාමාර්ග පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්පබෝධ ක් සැපෘයීමට අපේක්ෂා කරන අතර 

ව්යාපෘති  ක්රි ාත්මක කරන කාලසීමාපේ දී පමහි ඇි සංරචක න් අනුෙමන  කිරීමට අදහස් කරයි. 

ප ෝජිත ව්යාපෘති  හා සම්බන්ධ පෘාරිසරික හා සමාජී  ෙැටළු, සහ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රි ාමාර්ග 

පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්පබෝධ ක් වාර්තාදවන් සපෘ න අතර නා  ෑම් අව්ම කිරීපම් සැලසුම් කණ්ඩා ම, 

ව්යාපෘති කළනාකරණ ඒකක  (PMU) සහ පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ව්යාපෘතිපේ පෘාරිසරික සහ සමාජයී  

කළමනාකරණ රාමුපව්හි අඩංගු සංරචක, ව්යාපෘති  ක්රි ාත්මක කිරීපම්දී භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. 

නිය්චිත පෘාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම ජා.පෙො.පෘ.සං පව්බ් අඩවිපේ හා AIIB පව්බ් අඩවිපේ ප්රකාය ට 

පෘත් කරනු ලබන අතර පම් සම්බන්ධප න් පුළුල් පෘරාස ක උනන්දුව්ක් දක්ව්න පාර්ශවයන්ට (පපෘොදු 

ජනතාව්, පව්නත් ආ තන/සංවිධාන) පෘරිශීලන  කල හැක. පකොන්ත්රාත්කරුව්න්ටද පව්බ් අඩවිපේ 

ප්රකාය ට පෘත් කර ඇි පමම සථ්ානී  පෘාරිසරික හා සාමාජී  කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
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පෘරිශීලන  කර, ඔවුන්පේ ස්ථානී  පෘාරිසරික හා සාමාජී  කළමනාකරණ ක්රි ාකාරී සැළැස්ම (SS- 

ESMAP) සකස් කිරීපම් දී පෘදනම පලස ප ොදා ෙත හැක.  

 
 

2. වයාපතිය පිළිබඳ හැඳින්වීම හා ආපදා ස්ථානීය දතොරතුරු  
 

2.1 වයාපතිදේ නම 

ආපෘදා ස්ථානී  අංක 92 නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපේ මාර්ගය පබොක්කු අංක 19/3 සහ 19/4 අතර. මහනුව්ර 
දස්ත්රික්ක . 

2.2 නායයෑම් ස්ථානදේ දතොරතුරු  

ප ෝජිත නා  ෑම් අව්ධානම අව්ම කිරීපම් සථ්ාන  මධයම පෘළාපත්, මහනුව්ර දස්ත්රික්කපේ, ෙඟ ඉහල 
පකෝරල  ප්රාපශශී  පල්කම් පකොට්ශාය   ටපත් පෘරිපෘලන කටයුතු සිදුව්න මිප නපෙොල්ල ග්රාමනිලධාරී 
ව්සම තුල, නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපේ මාර්ගදේ ව්ම් පෘසින් පබොක්කු අංක 19/3 සහ 19/4 අතර සිදුව් ඇත. 

ස්ථානදේ GPS ඛණ්ඩාංක – 7.079769°N සහ 80.474418 °E  

ආසන්නතම නෙරය –  පදොපලොස්බාපෙ නෙර  ව්යාපෘති ස්ථානපේ සිට කිපලෝක්ටර් 2.1ක් පෘමණ දුරින් 

පිහිටා ඇත. 

 

නාය ස්ථානය සඳහා පිවිසුම  
 

ෙම්පපෘොල සිට B318 මාර්ගය ඔස්පසේ නා  ෑම් අව්දානමින් යුක්ත ස්ථාන ට පිවිසි  හැකි  .  
 

 

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉඩම් අයිිය 
 

ප ෝජිත ේ ාපෘති   ටපත් අව්දානමින් යුතු ේරපශය  වර්ග ක්ටර් 38,500 ක් පෘමණ පේ. ප ෝජිත ේ ාපෘති 

ේරපශයප හි භූ විෂමතා ලක්ෂණ පිළිබඳව් සලකා බැලීපම්දී ඊසාන පදසට අංයක 30ත් 35ත් අතර පව්නස් 

ව්න මධ් ස්ථ බෑවුම් ව්ලින් යුක්ත පේ. ව්ැඩබිම ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාව් සහ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරි  සතු . පෘහත බෑවුම් ේරපශය  තුළ අව්දානම් නිව්ාස 6 ක් පිහිටා ඇත. ඉහළ බෑවුම් 

ේරපශය  නිව්ාස 4 කින් සමන්විත ජනාව්ාස ේරපශය ක් ව්න අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි ට අ ත් 

ෙබඩාව්කින් පිහිටා ඇත. ඉහළ බෑවුම් ේරපශයපේ සෑම නිව්සක් සඳහාම 1972 දී ඉඩම් ේරිසංස්කරණ 

පකොමිෂන් සභාව් (එල්.ආර්.සී.) විසින් නිව්ාස සාදා ෙැනීම සඳහා අක්කර 1.5 ක ඉඩමක් ලබා දී ඇත. (රූපෘ  

1. ප ොජිත නා  ෑම් අව්ම කිරීපම් ේරපශය  හා ඒ ආයර්ිත ේරපශයපේ අපනකුත් ලක්ෂණ හා පසේව්ා 

පෘහසුම්) 
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රූපෘ  1. ප ොජිත නා  ෑම් අව්ම කිරීපම් ප්රපශය  හා ඒ ආශ්රිත ප්රපශයපේ අපනකුත් ලක්ෂණ හා පසේව්ා පෘහසුම් 
නිරූපිත ගූෙල් ඡා ාරූපෘ  

 

2.4 ප්රදශයදේ දශයගුණික ලක්ෂණ 

උන්නතාංය  – ක්ටර් 980  (මුහුදු මට්ටපම් සිට සාමානය අෙ ) 

සාමානය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය – මි.ක් 3000ට ව්ැඩි 

සමානය වාර්ෂික උෂ්ණත්ව්  –24.5 0C 

(මූලාශ්ර : නුව්ර දස්ත්රික් පෘැිකඩ) 
 

2.5 පරිසර විදයාත්මක සංරචක  

ප ොජිත නා  ෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ප්රපශය  උපෘ කඳුකර ව්නාන්තර වර්ගයට අ ත් පේ. මා ඔ  ජල 

පපෘෝෂක ප්රපශයපේ පකොටසක් ව්න අතරම ප්රාපශශී  පල්කම් පකොට්ශායපේ පකොටසක් ඉහළ මහව්ැලි 

ජලාධාර රක්ෂිත ට අ ත් පේ. 
 

2.6 ප්රදශයය ආශ්රිත ප්රජා විදයාත්මක ලක්ෂණයන්  
 

මිප නපෙොල්ල ග්රාම නිලධාරී ව්සපම් 1731 ව්න මුළු ජන සංඛයාපව්න් පිරිමි ජන ෙහන  පුශෙලි න් 999 

ව්න අතර කාන්තා ජන ෙහන  932 කි. (ජන සංඛයා දත්ත -2012). 

3. නායයෑම් ආපදාව සම්බන්ධ දතොරතුරු  
 

3.1 නායයෑම් ආපදාදේ ස්වභාවය  
 

ක්ට පපෘර පමම ස්ථානප හි නා  ෑම් සිදුවීම් සිදුවී පනොමැත. පකපසේ පව්තත්, අව්දානම් අව්ම කිරීමට 

ප ෝජනා කරන ලද භූමි  බෑවුම් කඩාව්ැන්ම් සඳහා අධි විභව් ේරපශය කි. ඒ ආයර්ිතව් ඇඟවුම් නම්; 

නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපේ ේරධාන මාර්ගදේ බෑවුමට  ාබදව් පිහිටි මාර්ග පකොටස ගිලා බැසීම් සහ ඉහල 

බෑවුම් ේරපශයපේ පිහිටි නිව්ාසව්ල ඉරිතැලීම් පේ. තව්ද, ඉහල බෑවුම් ේරපශයපේ නිව්සක පෘදංචිකරුව්න් 

විසින් සපෘ න ලද පතොරතුරු ව්ලට අනුව්, පෙව්ල්ව්ල පිටුපෘස මිදුපල් පිහිටි සිරසව්් කපෘන ලද බෑවුපමහි 

පිහිටි සිදුරු තුළින් ජල  පිට පේ. තව්ද පමම ේරපශය  ජල සීරාව්න්පෙන් ඉහළ කලාපෘ කි. 
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බෑවුම් ේරපශයපේ අස්ථාව්රත්ව්  පහේතුපව්න් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි ට අ ත් ෙබඩාව් සහ ඉහළ බෑවුම් 

ේරපශයපේ නිව්ාස 4 ක් සහ පෘහළ බෑවුම් ේරපශයපේ නිව්ාස හ ක් NBRO/ LRRMD හි විපයේෂඥපයින් 
විසින් අව්දානම් පලස වර්ගීකරණය කර ඇත. 
 

3.2 නායයෑදමන් සිදුව ඇි බලපෑම හා ේ රිවිපාක 
 

පමම ව්ැඩබිම් බෑවුම් කඩාව්ැන්ම් සඳහා විභව් ස්ථාන කි. 
 

3.3 පවින අවදානම අවම කිරීම සඳහා දම් වන විට දෙන ඇි ක්රියාමාර්ග   
 

අස්ථායී බෑවුම් ේරපශය  තුළ නා  ෑපම් අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා කිසිදු පිළි ම් ක්රියාමාර්ගයක් පෙන 
පනොමැත. 
 

3.4 ඉවත් කිරීම් 
 

අස්ථායී බෑවුම් ේරපශය  පහේතුපව්න් ඇි වි  හැකි අව්දානම පහේතුපව්න්, පෘාරට  ාබදව් පිහිටි පෘහත බෑවුම් 

ේරපශයපේ නිව්ාසව්ල පෘදංචිකරුව්න් ඉව්ත් වී ඇත. ඉහල බෑවුම් ේරපශයප හි අව්දානම් නිව්ාස ක 

පෘදංචිකරුපව්කුපෙන් ලද (අයි.එම්.ඒ.මැණිපක් මහත්මි ) පතොරතුරු ව්ලට අනුව්, තද ව්ැසි කාලව්ලදී 
ජාික පෙොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධාන   විසින් නිකුත් කරන ලද නා  ෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් 

පිළිබඳව් අව්ධානප න් සිටින පලස ේරාම නිලධාරිතුමා ඔවුන්ට උපෘපදස් ලබා දී ිපබ්. තව්ද, ආරක්ෂිත 

පි ව්රක් පලස, කපෘන ලද බෑවුපම් සිදුරුව්ලින් මඩ පෘාට ජල  ෙලා එන්පන් නම්, ඉහල බෑවුම් ේරපශයපේ 

අව්දානම් නිව්ාසව්ල පෘදංචිකරුව්න් නිව්ාස ඉව්ත් පව්ි. 
 

3.5 නැවත පදිංචිකිරීම (වත්මන් ස්වභාවය) 

පමම ස්ථාන  සම්බන්ධව් නැව්ත පෘදංචි කිරීපම් ව්ැඩසටහන පිළිබඳ පතොරතුරු ව්ල අපෘැහැදලි බව්ක් ඇත. 

ඉහල බෑවුම් ේරපශයප හි පිහිටි අව්දානම් නිව්ාසපේ පෘදංචිකරුව්න්ට අනුව්, ඔවුන් කුරුඳුව්ත්ත ේරපශයපේ 

නැව්ත පෘදංචි කිරීමට සැලසුම් කර ඇි අතර ේරාම නිලධාරි නිලධාරිතුමා ේරකාය කපළේ පමම ස්ථාන  

සඳහා නැව්ත පෘදංචි කිරීපම් සැලසුමක් පනොමැි බව්යි. 
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5 
රූපෘ  2: ගූෙල් ඡා ාරූපෘ , භූමි හරස්කඩ, භූමි පෘරිහරණ , අව්දානම් අංෙ න් සහ ස්ථානප හි විපයේෂ ලක්ෂණ  සහිත සථාන න් ව්ල ඡා ාරූපෘ                      
4  
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4. නායයෑම්/භූම් අස්ථාවර වූ ප්රදශයය, එ්් අවට ප්රදශයය පිළිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන 

අවදානම් මට්ටම  
 

4.1 භූම් අස්ථාවරත්වය සිදුව ඇි ප්රදශයය අවට දතොරතුරු: 
 

බෑවුම අසමත් වීපම් ේරපශය  නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපේ (B318) මාර්ගදේ පබෝක්කු අංක 19/3 සහ 
19/4 අතර පිහිටා ඇත. පමම ේරපශය  අතරමැද පත් ව්ො බිම් ව්ලින් සමන්විත පේ. ටර්පන්ටයින්, පකොස්, 
ව්ල් සූරි කාන්ත, බූ කැන්ද ව්ැනි ෙස ්විපයේෂ සහ පෘැගිරි මාන ව්ැනි විවිධ භූෙත තණපකොළ වර්ග බෑවුම් 
ේරපශයපේ දැකි  හැකි . 
 
ේරපශය  ඉහළ සීරාව්න්පෙන් යුක්ත කලාපෘ කි. බෑවුපම් මායිපම් සිට ඊසාන පදසට ඇළ මාර්ගයක් ෙලා 
 යි. ඇළට ආසන්නපේ කුඩා ෙල් පර්වත දැකෙත හැකි . ජල  නිරන්තරප න් කාන්දු වීම නිසා, බෑවුම් 
සහිත ේරපශය  පතතමන  / ව්ගුරු බිම් ලක්ෂණ පපෘන්නුම් කරයි. අධි අව්දානම් නිව්ාස පදකක් සහ මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරි  සතු ෙබඩාව්ක් නා  ෑම් ශීර්ෂදයහි සහ මධ්  ේරපශයප හි පිහිටා ඇත. ඉහල බෑවුම් 
ව්තක්ෂලතාද  පෙව්තු සහ කුඩා පත් බිම් ව්ලින් සමන්විත පේ. තව්දුරටත් ඉහල බෑවුම් ේරපශය  පදසට 
පන්ව්ාසික නිව්ාස පදකක් පිහිටා ඇත. අසල්ව්ැසි ේරජාව්ට ෙතහස්ථ ජල ේරභව් න් පලස බෑවුම හරහා 
දපව්න ඇළ මාර්ගය සහ ජල නළ මාර්ග කිහිපෘ  පෘමණක් භාවිතා පේ. 
 

4.2 අස්ථාවර වී ඇි බෑවුමට යාබද ප්රදශයය (බෑවුම අස්ථාවර වීම): 
 

නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපේ (B318) මාර්ගය බලපෘෑමට ලක්වූ බෑවුමට මඳක් පෘහළින් දව්  යි. එ  
ෙම්පපෘොල (මහනුව්ර දස්ත්රික්කපේ) සිට පදොපලොස්බාපේ නෙර  හරහා බුලත්පකොහුපිටි  (කෑෙල්ල 
දස්ත්රික්ක ) දක්ව්ා දව්  යි. පෘාරට  ාබදව් ඇි පෘහත බෑවුම් ේරපශය  පුශෙලික පත් ව්ත්තකි. තව්දුරටත් 
පෘහලින් පිහිටි නිව්පසේ පෘදංචිකරුව්න් පමම පත් ඉඩපම් හිමිකරුව්න් පේ. සිදුවි  හැකි අව්දානම තත්ව් න් 
පහේතුපව්න් ඔවුන් නිව්සින් ඉව්ත් වී ඇත. 
 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි  සතු ෙබඩාව් ආසන්නපේ අස්ථායී බෑවුම් ේරපශය  හරහා ඇළ මාර්ගයක් ෙලා 
 යි. ඉහල බෑවුම් සහ පෘහල බෑවුම් ේරපශය න්හි ේරජාව් ස්නාන  කිරීම සහ පසේදීම සඳහා පමම ජල  
භාවිතා කරයි. “සර්දවෝදය ජල ටැංකි ” නමින් හැඳින්පව්න ජල ටැංකි ක් මාර්ගයට ආසන්නව් පෘහල බෑවුම් 
ේරපශයප හි පිහිටා ඇත. ටැංකි  පපෘෞරාණික පපෘනුමක් පිළිබිඹු කරමින් මනාව් ඉදකර ඇත. පෘානී  
කිරීමට, ස්නාන  කිරීමට සහ පව්නත් ෙතහසත් අරමුණු සඳහා ජල  ප ොදා ෙනී. බලපෘෑමට ලක් වූ බෑවුම් 
ේරපශයපේ සිට කිපලෝක්ටර 0.5 ක් පෘමණ දුරින් පදොපලොස්බාපේ ේරාපශශී  පරෝහල සහ පදොපලොස්බාපේ 
කණිෂ්ශ විදුහල පිහිටා ඇත. 
 
රූපෘ  2 බලන්න: ගූෙල් රූපෘ , හරස්කඩ, ඉඩම් පෘරිහරණ , අව්දානම් අංෙ සහ ස්ථානප හි විපයේෂ ලක්ෂණ 
ව්ල ඡා ාරූපෘ 
 

 4.3 වර්ථමාන අවදානම් ස්වභාවය 
 

බෑවුම් චලන  සඳහා වූ ේරධාන පහේතුව් ව්න්පන් ඉහල බෑවුම් ේරපශයපේ පත් ව්ො කිරීපම්දී භාවිතා කරන 
නුසුදුසු ඉඩම් පෘරිහරණ ක්රම පේ. අනාෙතපේ සිදුවි  හැකි නා  ෑම් අව්දානම් තත්ත්ව් න් ව්ැළැක්වීම 
සඳහා සුදුසු පි ව්ර න් පනොෙතපහොත්,අනාෙත නා  ෑම් ව්ලදී පෘාංශු ස්කන්ධ න් පහෝ සුන්බුන් ඉහල 
බෑවුම් (නිව්ාස 4) සහ පෘහල බෑවුම් ේරපශය න්හි (නිව්ාස 6) හි ජීව්ත් ව්න අසල්ව්ැසි ේරජාව්ට සතජුව්ම 
බලපෘානු ඇත. අව්දානම් නිව්ාසව්ල පෘදංචිකරුව්න්, ඔවුන්පේ ජීව්පනෝපෘා  කටයුතු, B318 මාර්ගදේ 
මගීන්පේ සහ පෘදකයින්පේ ජීවිත  අව්දානමට ලක් පේ. එපසේම, මාර්ගයට ආසන්නව් පිහිටි මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරි  සතු ෙබඩාව් අව්දානමට ලක් පේ. බලපෘෑමට ලක් වූ බෑවුම් ේරපශය  හරහා ෙලා බසින ඇළ 
මාර්ගය, ේරජා ජල ටැංකි  හා ජල මාර්ග ව්ලට අනාෙතපේ නා  ෑම් ව්ලදී සුන්බුන් ෙලා  ාපමන් හානි 
සිදුවී ඉහල සහ පෘහල බෑවුම් ේරපශය න්හි ජල  භාවිතා කරන්නන්පේ ජල සැපෘයුම බාධා එල්ල කරනු 
ඇත.  
 

එපසේම, අනාෙත බිඳව්ැන්ම් ව්ලදී, නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපේ ේරධාන මාර්ගදේ අඛණ්ඩ කාර්යයන් සීමා 

කරනු ඇත. ෙම්පපෘොල (මහනුව්ර දස්ත්රික්ක ) සහ බුලත්පකොහුපිටි  (කෑෙල්ල දස්ත්රික්ක ) අතර 

සම්බන්ධතා මාර්ගය පම  බැවින් රථව්ාහන ෙමනාෙමන ට ඇි බාධා පහේතුපව්න් ජීවිත පෘහසුකම්, පසේව්ා 
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සහ ේරපශය අතර ෙණුපදනු ඇතුළු ආර්ථික කටයුතු පකපරහි සැලකි  යුතු බලපෘෑමක් ඇි කළ හැකි . 

කඩන ලද පත් දලු කර්මාන්තශාලා සහ පත් එකතු කිරීපම් මධ් සථ්ාන පව්ත ේරව්ාහන  කිරීම සඳහා පමම 

මාර්ගය දැඩි පලස භාවිතා කරන අතර අනාෙත බෑවුම් අසමත්වීම් සමඟ මාර්ග ව්සා දැක්පම්දී එ ට බලපෘෑම් 

එල්ල ව්නු ඇත. 

 

5. දයෝජිත පිළිසකර කිරීදම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

පමම ව්යාපෘති  පෘාංශු/ බෑවුම් තව්දුරටත් අස්ථාව් වීම ව්ැළැක්වීම අරමුණු කරෙත් ව්යාපෘති කි. අව්දානම 
අව්ම කිරීපම් පි ව්ර න් පලස මතුපිට ජලාපෘව්හන කළමනාකරණ , ජලාපෘව්හන සහ උපෘ මතුපිට 
ජලාපෘව්හන පෘශධි  ක්රි ාත්මක පකපර්. 
 

6. වයායාපති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරදේ  සංදේදී ඒකකයන්  

පිළිබඳව දකටි හැඳන්වීම 
 

     ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීපම්දී අව්දානමට ලක් වි  හැකි මූලිඛාංෙ න්;  
i. තව්මත් ඉහල සහ පෘහල බෑවුපමන් ඉව්ත් පනොවූ ජනතාව් ඔවුන්පේ පශපෘළ හා ඔවුන්පේ 

ජීව්පනෝපෘා  කටයුතු 

ii. පෘහත බෑවුම් ේරපශයප හි පෘව්ින ේරජා ජල ටැංකි  

iii. බලපෘෑමට ලක් වූ බෑවුම් ේරපශය  හරහා දපව්න ජල සැපෘයුම් මාර්ග 

iv. බලපෘෑමට ලක් වූ බෑවුම් ේරපශයපේ පෘව්ින ඇළ මාර්ගය 

v. ඉහල බෑවුම් ේරපශයපේ පත් ව්ොපේ පකොටසක් 

vi. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි  සතු ඉහල බෑවුම් ේරපශයප හි පිහිටි ෙබඩාව් 

vii.  මාර්ග ක්රි ාකාරකම්, පෘදකයින් සහ මගීන් 

viii. ේරපශයපේ වර්තමාන පසේව්ාව්න් සහ ආර්ථික කටයුතු 

(රූපෘ .3 ව්යාපෘති ක්රි ාකාරකම් මගින් බලපෘෑමට ලක්වි  හැකි සංපේදී අංෙ) 
 
                                                                    

 
 

රූපෘ  3a: පෘහත බෑවුම් ේරපශයප හි පිහිටි ේරජා ජල 
ටැංකි  
 

රූපෘ  3b: බලපෘෑමට ලක් වූ බෑවුම් ේරපශය  හරහා 
දපව්න ජල සැපෘයුම් මාර්ග 
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රූපෘ  3c: බලපෘෑමට ලක් වූ බෑවුම් ේරපශය  හරහා 
ෙලා  න ඇළ 
 

රූපෘ   3d: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉහල 
බෑවුම් ේරපශයපේ පිහිටි ෙබඩාව් 
 

  

රූපෘ  3e: ව්ැඩබිමට ආසන්නව් නාව්ලපිටි  
පදොපලොස්බාපෙ මාර්ගය 

රූපෘ  3f: පෘහත බෑවුම් ේරපශයපේ පත් ව්ොව් 
 

රූපෘ  3: ව්යපෘති ක්රි ාකාරකම් මගින් බලපෘෑමට ලක්වි  හැකි සංපේදී අංෙ 
 

7. වයාපති ප්රදශයය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ෙැනීම 
 

ේ ාපෘති ක්රි ාකාරකම් ව්ලදී අපේක්ෂා කරන ධනාත්මක හා සතණාත්මක බලපෘෑම් සහ ඒව්ාපේ 
ව්ැදෙත්කම පෘහත ව්ගුපේ සාරාංය කර ඇත. 
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අව්දානමින් සිටින නිව්ැසි න් හා ඔවුන්පේ පෘවුපල් සාමාජිකයින් ආරක්ෂිත පේ 

ඉහල බෑවුම් සහ පෘහල බෑවුම් ේරපශයව්ල පත් ඉඩම් ව්ලට සිදුව්න හානි  අව්ම වීම  

ෙමනාෙමන කටයුතු අඛන්ඩව් සිදුවීම  

අනාෙතපේ බෑවුම අස්ථාව්ර වීම් ව්ලදී නැව්ත ඉදකිරීම් සඳහා ව්ැ  ව්න පිරිව්ැ  අව්ම වීම  

ජල සැපෘයුම් මාර්ග ආරක්ෂිත පේ 

මගීන් සහ මාර්ගය භාවිතා කරන පෘදක න්පේ ජීවිත සුරක්ෂීත පේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ේරපශයපේ ජල මාර්ග රටාව්න්ට සිදුවි  හැකි බලපෘෑම්  සැලකි  යුතු 

ජල දූෂණපේ බලපෘෑම  සැලකි  යුතු 

පෘාංශු ඛාදනපේ බලපෘෑම සහ ෙංො පෘතුළ පව්නස්වීම පනොව්ැදෙත් 

අක්රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිත  නිසා ජල ට සිදුවි  හැකි බලපෘෑම සැලකි  යුතු 

පෘහළ ේරපශයපේ ජල පෘරිපභොජක න්ට ඇි වි  හැකි බලපෘෑම් සැලකි  යුතු 

භූෙත ජල ධාරිතාව් ට හා භූෙත ජලපේ ගුණාත්මක භාව් ට වි  හැකි බලපෘෑම්  සැලකි  යුතු 

ජලජ පහෝ පතත්බිම් ව්ලට වි  හැකි බලපෘෑම් සැලකි  යුතු 

යබ්ද  හා කම්පෘන  ඉතා ව්ැදෙත් 

කම්පෘන නිසා පෙොඩනැගිලි ව්ලට වි  හැකි බලපෘෑම ඉතා ව්ැදෙත් 

පුපුරන ශරේ  සහ පව්නත් අනතුරුදා ක ශරේ  ඉතා ව්ැදෙත් 

ව්ායු දූෂණ  පහේතුපව්න් සිදුව්න බලපෘෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ඝන අපෘ ශරේ  බැහැර කිරීපම්දී ඇිව්න ෙැටළු සැලකි  යුතු 

විපයේෂිත ව්නජීවී ව්ාසස්ථානව්ලට සිදුවි  හැකි බලපෘෑම්  පනොව්ැදෙත් 

සත්ව් හා යාක විපයේෂ පකපරහි බලපෘෑම පනොව්ැදෙත් 

ේරපශයපේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඇිවි  හැකි බලපෘෑම් පනොව්ැදෙත් 

ෙංඟා ආය්රිත නජව් විවිධත්ව් ට සිදුව්න බලපෘෑම සැලකි  යුතු 

ඉඩම් හා අනාෙත සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ේරපේය  අහිමි වීම  පනොව්ැදෙත් 

ඉහළ පහෝ මධ් ම අව්දානම් සහිත ේරපශයව්ල ජීව්ත් ව්න පෘවුල් ව්ලට ඇිව්න බලපෘෑම් සැලකි  යුතු 

ජීව්පනෝපෘා  / ේ ාපෘාර සහ ආදා ම් ක්රි ාකාරකම් පකපරහි බලපෘෑම් සැලකි  යුතු 

පෘහළ ේරපශයපේ පසේව්ා සැපෘයීම් (ජල, මලාපෘව්හන, විදුලි ) සඳහා ව්න බලපෘෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

 ටිතල පෘහසුකම් අහිමි වීම සහ ආරක්ෂාව් සම්බන්ධප න් ව්න බලපෘෑම සැලකි  යුතු 

ඉදකිරීම් අතර තුර ේරපශයව්ාසීන් ව්ැඩ බිමට ඇතුළු වීපමන් සිදු ව්න අව්දානම සැලකි  යුතු 

පසේව්ක පන්ව්ාසික කඳවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානී  අව්ය් තාව් න් සැලකි  යුතු 

ව්ැඩබිපම් පසේව්ක න් හා ේරපශයව්ාසීන් අතර ඇිවි හැකි පනොසන්සුන් තත්ව් න් ඉතා ව්ැදෙත් 

ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පසේව්ක න්පේ ආරක්ෂාව් ඉතා ව්ැදෙත් 

පපෘොදු ජල සැපෘයුම් මාර්ෙ පකපරහි බලපෘෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ේරව්ාහන  ටිතල පෘහසුකම් සඳහා ව්න බලපෘෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ේ ාපෘාර සඳහා භාවිතා කරන ක්පෂේත්ර පකපරහි බලපෘෑම් පනොව්ැදෙත් 

ව්ැඩ බිම තුළට පුශෙලයින් ඇතුළු වීපම් පහෝ ඒ හරහා ෙමන් කිරීපම් අව්ය් තාව්  ඉතා ව්ැදෙත් 

පසෞඛ්  ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ේරමුඛතා ෙැටළු ඉතා ව්ැදෙත් 

7.2.1 ජල විදයාත්මක  
 

7.1 ධණාත්මක 
 

බලපෑම් 

ස්වභාවය 7.2.2 පාරිසරික 

7.2.3 ජජව/ 

පරිසර 

විදයාත්මක 
 7.2 සතණාත්මක  

  

7.2.4 සාමාජීය 

හා ආර්ථික  
 



 

9 
 

7.1 හිතකර බලපෑම් 
 

 පමම ව්යාපෘතිපේ පරමාර්ථය ව්න්පන් නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපෙ මාර්ගදේ (B318) පබෝක්කු 
අංක 19/3 සහ 19/4 අතර ව්ම් පෘස බෑවුම් පකොටස සඳහා නා  ෑම් අව්දානම සැලකි  යුතු 
මට්ටමකට ව්ැළැක්වීමයි. නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපෙ මාර්ගය මහනුව්ර දස්ත්රික්ක  හා 
කෑෙල්ල දස්ත්රික්කපේ බුලත්පකොහුපිටි  සම්බන්ධකරන විකල්පෘ මාර්ගයකි. ප ෝජිත 
ව්යාපෘති  මගින් ව්ැසි සමපේදී මගීන් සහ පෘදකයින් සඳහා මාර්ගදේ ආරක්ෂාව් සැලකි  යුතු 
පලස ඉහළ නංව්නු ඇත. එමගින් ව්සර පුරා මාර්ගය විව්තතව් තබා ෙැනීපම් හැකි ාව් ව්ැඩි දයුණු 
කරනු ඇත. පනොපෘමාව් පිළි ම් ප දීපමන් අනාෙත නා  ෑම් ව්ලින් පමම මාර්ගය නැව්ත 

ඉදකිරීපම් පිරිව්ැ  අව්ම කර ෙත හැකි . 

 පමම ේ ාපෘති  මඟින් අනාෙත නා  ෑම් ව්ලින් ඉහල බෑවුම් සහ පෘහල බෑවුම් ේරපශයව්ල පත් 
ඉඩම් ව්ලට සිදුව්න හානි  අව්ම කරනු ඇත. 

 දැනට අව්දානමට ලක්ව් ඇි ඉහල බෑවුම් සහ පෘහල බෑවුම් ේරපශයව්ල නිව්ාස ජීව්ත්වීමට 
ආරක්ෂිත පේ. 
අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ේරපශය  හරහා දපව්න ේරජා ජල සැපෘයුම් මාර්ග සහ බෑවුම් ේරපශය  
හරහා ෙලා  න ඇළ මාර්ගය ආරක්ෂා ව්නු ඇත. 

 එපසේම පත් කර්මාන්තය, අපනකුත් ව්ැවිලි පභෝෙ, ප්රපශයපේ ජනතාව්පේ ආර්ථික ක්රි ාකාරකම් 
සහ අපනකුත් ජීව්න මාර්ග ක්රි ාකාරකම් සඳහා වියාල ව්යප න් ප්රිලාභ ලැපබනු ඇත.  
 

7.2 අහිතකර බලපෑම් 
 

බෑවුම අසථ්ාව්ර වීපමන් බාධා වී ඇි ප්රපශය කට ආපෘදා අව්ම කිරිපම් ක්රි ාමාර්ෙ පබොපහෝ විට ප ොමු 
වී ඇත. එබැවින්, ඍණාත්මක බලපෘෑම් පබපහවින් එම ස්ථාන ට පෘමණක් සීමා වී ඇි අතර, ඉදකිරීම් 
සිදු ව්න කාල සීමාව්ට පෘමණක් ව්ලංගු පේ.  
 

7.2.1 ජල විදයාත්මක බලපෑම්  

 

7.2.1.1 ප්රදශයදේ ජල මාර්ග රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  
 

ව්යාපෘති  ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ප්රපශයපේ පෘව්ත්නා පෘතෂ්ඨී  හා උපෘ පෘතෂ්ඨී  ජලාපෘව්හන රටාව්  ම් 
තරමකට පව්ස් වීම අපේක්ෂා පකපර්. පමම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ප්රපශය  තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු 
පබොපහෝ දුරට ජලාපෘව්හන  ව්ැඩිදයුණු කිරීම පකපරහි අව්ධාන  ප ොමු කරනු ඇත. ඉහල බෑවුම් 
ේරපශය  තුළ ඉහල ද  සීරාව්න්පෙන් යුක්ත ේරපශය හඳුනා ෙත හැක. එබැවින් ව්ැසි සමපේදී අධික 
පලස ජල  ෙලා ඒම සහ පෘහල බෑවුම් ේරපශය ට ෙලා  ාම අපේක්ෂා පකපර්. ප ෝජිත අව්ම කිරීපම් 
බෑවුපම් ෙලා  න ඇළ මාර්ගදයහි ේරව්ාහපේ විසර්ජනය ව්ැඩි පේ. එපසේම, වි ළි කාල  තුළ, ධාරාව් 
වි ළී  නු ඇත නැතපහොත් ේරව්ාහ  අඩු පේ. 
 

7.2.1.2 ජල දූෂණය හා මතුපිට ජලදේ ගුණාත්මකභාවය දකදරහි බලපෑම 
 

බෑවුම් කැණීම්, සුන්බුන් ඉව්ත් කිරීපමන් ඉහළ අව්සාදත ෙැලීමක් ඇි වි  හැකි අතර ව්ැසි සමපේදී එ  
විභව් බෑවුම හරහා ෙලා  න ඇළ මාර්ගයට ප ොමු වී දූෂණ  කරයි.  න්ත්ර සූත්ර ව්ල හාණිකර ද්රව්ය ව්න 
පතල් වර්ග කාන්දු විම, තාව්කාලික ඉන්දන ව්ැනි පතල් වර්ග ෙබඩා කර ඇි ටැංකි ව්ලින් හාණිකර 
ද්රව්  කාන්දු වීම, ඝන අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ අපෘජල  බැහැර කිරීම ජලපේ ගුණාත්මක භාව් ට 
අහිතකර බලපෘෑම් ඇි කළ හැකි . 
 

7.2.1.3 පාංශු ඛාදනදේ බලපෑම සහ ෙංො පතුළ දවනස්වීම 
 

පමම අව්දානම අව්ම කිරීපම් කටයුතු පහොඳින් සැලසුම් කල පෘතෂ්ඨී  ජලාපෘව්හන  සහ උපෘ පෘතෂ්ඨී  
ජලාපෘව්හන පෘශධි  ඉදකිරීම පකපරහි අව්ධාන  ප ොමු කරනු ඇත. එබැවින්, ව්ැසි සම  තුළදී අධික 
පලස ෙලා  න ජල  බලපෘෑමට ලක්වූ බෑවුම හරහා දපව්න ඇළ පව්ත පිවිසීමට අපේක්ෂිත . පමම ඇළ 
මාර්ගදයහි ඉවුර කුඩා ෙල් ව්ලින් නිර්මාණය වී ඇත. එබැවින් ඉවුරු ඛාදන  වීපම් හැකි ාව් අඩු . 
  
7.2.1.4 අක්රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම 
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ඉහළ බෑවුපමහි පත් ව්ො ප්රපශයප හි  පකොටසක් සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිප හි ෙබඩා 
පෙොඩනැගිල්ල ලඳු කැලෑ භූමි ප්රපශයකින් මාර්ගදයන් ව්ැසී පෘව්ින බැවින් ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා 
පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ප ොදා ෙන්නා ශ්රමික න් එම ප්රපශය විව්තත්ත සනීපෘාරක්ෂක කටයුතු සඳහා 
භාවිතා කිරීපම් හැකි ාව්ක් පෘව්ීන. ව්ැසි සහිත කාල ව්කව්ානු ව්ලදී පමව්ැනි කටයුතු නිසා ඉහල බෑවුපමන් 
ෙලා බසිනා ජල මාර්ග අපෘවිත්ර වීමට පහේතු ව්න අතර පම  ය්රම බලකා  සහ ෙම්ව්ාසීන් අතර විවිධ 
ආසාදනව්ලට පහේතු වි  හැක. 
 

7.2.1.5. පහළ ප්රදශයදේ ජල පරිදභොජකයන්ට ඇි විය හැකි බලපෑම් 
 

ඉහල ජල සීරාව්න් පෘව්ින පම් ව්න විටත් අස්ථාව්ර බෑවුපම් කළාපෘපේ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු 
පබොපහෝ දුරට සිදුව්නු ඇත. එබැවින් මුල් ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී බෑවුම ඛාදන ට ලක් ව්නු ඇත. දැනට 
පිරිසිදු ජල  සහිත බෑවුම හරහා ෙලා  න ඇළ මාර්ගදයහි අව්සාදත තැන්පෘත් වීමට ඇි හැකි ාව් ඉහළ 
දමනු ඇත. විපයේෂප න් ව්ැසි සමපේදී ඉදකිරීම් කටයුතු පහේතුපව්න් ඉහළ බෑවුම් ප්රපශයපේ ජල  අපෘවිත්ර 

වීපම් හැකි ාව් ඉතා ඉහළ .  පම  ඉහල බෑවුම් සහ පෘහල බෑවුම් ප්රපශයපේ සිටින එහි භාවිතා 
කරන්නන්පේ පසේදීම සහ ස්නාන  කිරීපම් අව්යයතාව්න්ට බලපෘානු ඇත.  ඉදකිරීම් කටයුතුව්ලදී 
ව්ැඩබිම හරහා දපව්න ජල සැපෘයුම් මාර්ග ව්ලට බාධා ඇි ව්නු ඇත. එබැවින් ජල පෘරිපභෝජකයින්ට 

ඔවුන්පේ සැපෘයුමට බාධා ඇි ව්නු ඇත. පහළ ප්රදශයදේ ජලය භාවිතා කරන්නන්ට ඇි බලපෑම 

සැලකිය යුතු ය. 
 
7.2.1.6 භූෙත ජල ධාරිතාවයට හා භූෙත ජලදේ ගුණාත්මක භාවයට විය හැකි බලපෑම් 
 

බෑවුම් ප්රපශයපේ සිදු කරනු ලබන අව්දානම අව්ම කිරීපම් ක්රි ාකාරකම් පහේතුපව්න්, භූෙත ජල 
ධාරිතාව්  පෘහළ  ා හැකි අතර ඉදකිරීම් කාර්ය න් අතරතුර නිර්මාණය ව්න අපෘද්රව්ය පහේතුපව්න් 
ගුණාත්මකභාව් ට බලපෘෑම් එල්ල වි  හැක. 
 

7.2.2 පාරිසරික බලපෑම් 
 

7.2.2.1 යබ්දය හා කම්පන මගින් ඇි විය හැකි බලපෑම්  
 

ඉදකිරීම් උපෘකරණව්ලින් යබ්ද හා කම්පෘන උපෘත්පෘාදන  වීම අපේක්ෂා පකපර්. ව්යාපෘති ප්රපශය ට 
ආසන්නව් පෘදංචි කරුව්න් සහිත නිව්ාස බලපෘෑම් ඇිවි  හැකි ක්ටර් 100ක සීමාව් ඇතුළත පිහිටා ඇි 
බැවින් යබ්ද සහ කම්පෘන බලපෘෑම ව්ැදෙත් පේ. එපසේම, ඉදකිරීම් අව්ධි  තුල දව්ා කාලපේදී 
 න්පත්රෝපෘකරණ සහ ව්ාහන ධාව්න  කිරීපමන් ජනන  ව්න යබ්ද  නිව්ාස ව්ල ක්රි ාකාරකම් ව්ලට 
බාධා ඇි කරයි. එබැවින් දත් දළු දනලන කම්කරුවන් ඇතුළු අසල්වැසි ප්රජාවට දමම වයාපතිය 

දහේතුදවන් උත්පාදනය වන යබ්දය දහේතුදවන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇි කරනු ඇත. මාර්ගදේ 

ෙමන් ෙන්නා පෘදකයින්ට සහ මගීන්ට යබ්ද  හා කම්පෘනප න් බලපෘෑමක් ඇි කරයි.  
 
7.2.2.2 කම්පන නිසා දෙොඩනැගිලි වලට විය හැකි බලපෑම 
 

කම්පෘන න් නිව්ාසව්ල ස්ථායිතාව් ට බලපෘානු ඇත, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි ට අ ත් ෙබඩාව් සහ 
ේරජා ජල ටැංකි  නා  ෑම් ේරභව් ේරපශය තුල පිහිටා ඇත. බිත්ිව්ල ඉරිතැලීම් පහේතුපව්න් පන්ව්ාසික 
නිව්ාසව්ලට දැනටමත් හානි සිදුවී ඇත. එමනිසා, කම්පෘන තුළින් ඉරිතැලීම් පුළුල් කර පෙොඩනැගිලි මත 
නව් ඒව්ා නිර්මාණය කළ හැකි බැවින් පමම නිව්ාස පකපරහි කම්පෘන බලපෘෑම ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 
 

7.2.2.3 පුපුරන ද්රවය සහ දවනත් අනතුරුදායක ද්රවය භාවිතය 
 

බලපෘෑමට ලක්වූ ප්රපශය  තුළ පෘාෂාණ ඇි බැවින්, පෘාෂාණ පුපුරව්ාහැර ඉව්ත් කිරීමට අපේක්ෂා 
කරන්පන් නම් පුපුරණ ද්රව්ය භාවිතා කරනු ඇත. අනාරක්ෂිත භාවිත  පහේතුපව්න් පම  අව්දානම් පෙන 
ද  හැකි . පමම පමපහයුම් අසථ්ායී බෑවුම්ව්ල සිදු කිරීමට නි මිත බැවින් පුපුරණ ද්රව්ය අනිසි පලස 

භාවිතා කිරීපම් අව්දානම සහ පෘාෂාණ පකොටස් ව්ලින් සිදුව්න අනතුරු ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 

 

7.2.2.4 වායු දූෂණය දහේතුදවන් සිදුවන බලපෑම්  
 

ව්ායු දූෂණ ට දා ක ව්න ඉදකිරීම් ක්රි ාකාරකම් ව්නුපේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්ජින් ක්රි ා කරවීම, 
කැනීම්, ගිනි තැබීම් පේ. වි ළි කාලගුණික තත්ත්ව් න්  ටපත් ධාව්න  ව්න ව්ාහන එව්ැනි දූෂණ  ව්ැඩි 
කළ හැකි . නුසුදුසු පලස හැසිරවීම සහ ඉදකිරීම් සඳහා ප ොදා ෙන්නා ද්රව්ය මාරු කිරීපම් දී දූවිලි ජනන  
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කළ හැකි . නිසි පලස ආව්රණ  පනොකර ීනබීම හා ද්රව්ය අනිසි පලස ෙබඩා කිරීපමන් දූවිලි ජනන  
වි  හැකි . ඉදකිරීම් අතරතුර ව්ායු තත්ව් න්  ටපත් පෘස් කැපීපම් සහ පිරවීපම් පමපහයුම්, පකොන්ක්රීට්, 
සිපමන්ි, ලී, ෙල් සහ සිලිකා ව්ලින් ඉහළ දූවිලි ජනන ක් සිදුපේ. ව්යාපෘති ප්රපශය ට ඉතා ආසන්නපේ 

නිව්ාස ඉදකර ඇි බැවින් පමව්ැනි කාරනා ව්ලින් ඇිව්න බලපෘෑම ඉතා වැදෙත් දේ. පකපසේ පව්තත් 
පමම මාර්ගය ව්ාහන ධාව්න  සඳහා වියාල ව්යප න් භාවිතා පේ (මගී බස් රථ, පලොරි, ටිපෘර් රථ, ත්රී පරෝද 
රථ). ව්ායු දූෂණ  මගීන්ට ද සැලකි  යුතු බලපෘෑමක් ඇි කළ හැකි . මගීන් සහ අවට පදිංචි කරුවන් 

සඳහා වියළි කාලවලදී ඉදිකිරීම් වලින් සිදුවන වායු දූෂණය ස්ථානීය වයදයන් වැදෙත් දේ. 
 

7.2.2.5 ඝන අප ශ රේ ය බැහැර කිරීදම්දී ඇිවන ෙැටළු 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු සිදුව්න අව්ධිපේ දී පදආකාර කින් ඝන අපෘද්රව්ය උත්පෘාදන  පකපර්. ඉදකිරීම් 
කටයුතුව්ලදී උත්පෘාදන  ව්න අපෘද්රව්ය හා ශ්රම බලකා  විසින් තාව්කාලික නව්ාතැන් ආශ්රිතව් ෙතහස්ථ 
ජනන  කරනු ලබන අපෘද්රව්ය පේ. පම් අතරින් උපෘද්රව්කාරී අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම මගින් ජල  හා පෘස 
දූෂණ  වි  හැකි අතර, ඉදකිරීම් කාල  තුළ නිසි බැහැර කිරීපම්  ාන්ත්රණ ක් ක්රි ාත්මක පනොව්න්පන් 

නම් විවිධ පෘාරිසරික බලපෘෑම් ඇි කළ හැකි . දමවැනි බලපෑම් සැලකිය යුතුය.  

 

7.2.3 ජීව විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම  
 

7.2.3.1 සත්ව හා යාක විදයේෂ දකදරහි බලපෑම 
 

පමම ේ ාපෘති බලපෘෑමට ලක්වූ ේරපශය  තුළ ඉහළ නජව් විවිධත්ව් ක් පහෝ ව්ාසස්ථාන ඛණ්ඩන  
වීමක් පනොමැත ව්යාපෘති භූමිපේ ඇි යාක කිසිව්ක් ආපේණික, තර්ජනයට ලක්ව්න සහ IUCN හි රතු 
ලැයිස්තුපේ හඳුනාෙත් යාක පනොපනොමැත. ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීපම්දී ෙස් කැපීම / උදුරා දැක්පම් 
අව්යය ව්නු ඇි අතර ඇතැම් ෙස් කැපීම (පෘාලන) පෘනත  ටපත් නි ාමන  කළ හැකි . එබැවින් ඒව්ා 
ඉව්ත් කිරීමට අදාළ බලධාරීන්පේ අනුමැි  අව්යය වි  හැකි .  
 

7.2.3.2 විදයේෂිත වනජීවී වාසස්ථානවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

ව්යාපෘති බලපෘෑම් සහිත ප්රපශය  තුළ රක්ෂිත ව්නාන්තර/ ව්නජීවී සංරක්ෂිත ප්රපශය නජව් විවිධත්ව්  
පහෝ සංපේදී පෘරිසර පෘශධි, ව්ාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපශය පනොමැත.  
 

7.2.3.3 වැඩබිමට ආසන්නදේ දහෝ වැඩබිම තුළ ඇි කතෂිකාර්මික කටයුතු මත වන බලපෑම  
 

පමම ේ ාපෘති  හරහා අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු සිදුපකපරන භූමි  තුල කුඩා පත් ව්ො බිම් පිහිටා 
ඇත. පමම පත් බිම් ව්ලින් ලැපබන ආදා ම ඉහල බෑවුම් සහ පෘහල බෑවුම් නිව්ැසි න්පේ එකම ආදා ම් 

මාර්ගය පේ. එමනිසා, පමම ව්තු ව්ලට සිදුව්න ඕනෑම හානි ක් ඉහල බෑවුම් සහ පෘහල බෑවුම් ව්ල 
පිහිටි අව්දානම් නිව්ාසව්ල පෘදංචිකරුව්න්පේ ජීවිතව්ලට අහිතකර පලස බලපෘානු ඇත. 
 

7.2.4 සාමාජීය - පාරිසරික බලපෑම් 
 

7.2.4.1 ඉඩම් හා අනාෙත සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ේරදේයය අහිමි වීම 
 

අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු ඉහළ බෑවුපම් පත් ව්ො භූමි  පක්න්ද්ර කරෙනිම්න් සිදු ව්නු ඇත. ඉඩමට 
ප්රපේය  අහිමිවීම පහෝ ව්ටිනා භාවිත න් අහිමි වීම සම්බන්ධප න් ඉඩම් හිමි ාට කිසිදු බලපෘෑමක් සිදු 
පනොව්නු ඇත. ඊට අමතරව්, ඉහළ බෑවුපම් සිදු කරනු ලබන ඉදකිරීම් මඟින් මායිපම් සථ්ායිතාව් ව්ැඩි 
ව්න අතර අනාෙත අස්ථාව්ර වීම් ව්ලදී භූමි  ආරක්ෂා පේ. 
 

7.2.4.2 නාය ස්ථානයට යාබදව දහෝ ආසන්නදේ ඇි ඉහළ අවදානමක් සහිත දහෝ මධ්යය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත්වන ෙතහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ෙංො ප්රදශය) 
 

දමම ඉදිකිරීම් අදියර තුලදී මහජන ආරක්ෂාව, යබ්දය, වායු දූෂණය, කම්පන බලපෑම් සහ ඉහල බෑවුම් 

සහ පහල බෑවුම් නිවාස, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ෙබඩාදේ සහ පහල බෑවුම් ේරදශයදේ 

පවින ජල ටැංකිදේ ඉරිතැලීම් දකදරහි ඉහළ අවදානමක් ඇි කරයි. 
 
7.2.4.3 ජීවදනෝපාය/ ේයාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් දකදරහි බලපෑම් 
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ඉහළ බෑවුම් ප්රපශයප හි පිහිටා ඇි නිව්ාස න්ට අ ත් කුඩා පත් ව්තු ව්ලින් බලපෘෑමට ලක් වී ඇි 
බෑවුම සමන්විත වී ඇත. ඉදකිරීම් කාල  තුළ පුශෙල න්ට පත් දළු පනලීමට පනොහැකි ව්නු ඇත. පත් 
දලු කැඩීම නිව්ැසි න්පේ ේරධාන ආදා ම් මාර්ගය ව්න බැවින් එ  ඔවුන්පේ ආදා ම පකපරහි බලපෘානු 
ඇත.  
 
 
 

7.2.4.4 පහළ ේරදශයදේ දසේවා සැපයීම් (ජල, මලාපවහන, විදුලිය) සඳහා වන බලපෑම 
 

7.2.1.5 දකොටස යටදත් පහල ජල සැපයුම් මාර්ගවල බලපෑම විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. දයෝජිත 

ේයාපතිදයන් බලපෑමට ලක්විය හැකි මලාපවහන / විදුලි රැහැන් දනොමැත. 
 
7.2.4.5 යටිතල පහසුකම් හා ආරක්ෂාව අහිමිවීම දහේතුදවන් ඇිවන බලපෑම 
 

ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපෙ ප්රධාන මාර්ගදේ ෙමනාෙමන කටයුතු ව්ලට, නිතර 
ෙමන් කරන  න්පත්රෝපෘකරණ, පෘැටවුම් ට්රක් රථ ආද ට මාර්ගය ඉතා පෘටු බැවින් පමන්ම ව්ැඩබිමට 
ආසන්නව් ව්ංගු පදකක් පිහිටා ිබීම බාධා පෙන පදනු ඇත. පම  පෘදකයින්පේ ෙමනාෙමන ට 
බාධාව්ක් ඇි කරනු ලබන අතර පෘදකයින්ට සහ මගීන්ට ඉහළ අව්දානමක් ඇි කරයි. 
 

පදොපලොස්බාපේ කනිෂ්ශ පෘාසලට පිවිසි  හැකි එකම මාර්ගය පම  බැවින් බැවින් විපයේෂප න් පෘාසල් 
කාල  තුළ ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී ඇිව්න බාධා කිරීම් රථව්ාහන තදබද ට පහේතුව්නු ඇත. 
 
7.2.4.6 ඉදිකිරීම් අතරතුර ේරදශයවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීම දහේතුදවන් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට 

සිදුවිය හැකි අවදානම් තත්වයන්   
 

විදීම්, පබෝර දැක්ම සහ කැණීම්  න්ත්ර ක්රි ා කරවීම ව්ැනි අධික අව්දානමක් සහිත ක්රි ාකාරකම් සඳහා 
ව්න  න්පත්රෝපෘකරණ පමම ව්ැඩබිපමහි ක්රි ාපේ නිරතව්නු ඇත. පමම ව්ටපිටාව් තුළ පුහුණු ශ්රම 
බලකා ක් පෘමණක් සුරක්ෂිතව් කටයුතු කරනු ඇත. අනව්සර පුශෙලයින් පමම ව්ැඩබිමට පිවිපසන්පන් 
නම්, බර  න්පත්රෝපෘකරණ මගින් සිදුවි  හැකි හදසි අනතුරුව්ලට ලක්වීපම් අව්දානම ිබි  හැකි . 
එපසේම ව්යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලපේ නිසි අව්පබෝධ කින් පතොරව් අව්ට නිව්ාස න්හි පෘදංචි පුශෙල න් 
ඉදකිරීම් භූමි ට ඇතුළු වීමට පෘව්ා ඉඩ ිපබ්. පුශෙල න් ඇතුළුවීම පනොසලකා හැරීපමන් සහ  න්ත්ර 
සූත්ර පනොසැලකිලිමත් පලස ක්රි ාත්මක කිරීම පහේතුපව්න් ඔවුන්ට මාරාන්ික තුව්ාල හා අනතුරු සිදුවි  
හැකි . එම නිසා ේරදශයවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීදමහි අවදානම සැලකිය යුතු ය. 
 

7.2.4.7 දසේවක දන්වාසික කදවුරු සහ අදනකුත් ස්ථානීය අවය්යතාවයන් 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු පව්නුපව්න් පෘැමිපණන කම්කරුව්න්පේ තාව්කාලික පන්ව්ාසික ස්ථාන පබොපහෝවිට 
ව්යාපෘති භූමි ට ඉතා ආසන්නපේ ඉද කරනු ඇත. පබොපහෝ විට පකොන්ත්රාත්කරු ආසන්නපේ ඇි 
නිව්ාස කුලී පෘදනමින් සපෘසා ෙනු ඇත. විධිමත් පන්ව්ාසික ස්ථාන කළමනාකරණ ක්රමපේද අනුෙමන  
පනොකලපහොත් කම්කරු ෙැටළු, පපෘොදු පෘහසුනම් හුව්මාරු කර ෙැනීපම්දී පනොසන්සුන් තත්ත්ව් න්, 
ඔවුන් අතර ඇතැම් සමාජ ෙැටළු හා අපෘද්රව්ය කළමනාකරණ  පිළිබඳ ෙැටළු ඇිවීමට ඇි ඉඩකඩ 
ඉහළ . තාව්කාලික පන්ව්ාසික ස්ථාන ව්යාපෘති භූමි ට ඉතා ආසන්නපේ ඉදකරනු ලැබුව්පහොත් 
සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකම් සපෘ ා ෙැනිම, භාවිතපේ දී පෘාරසරික හා සාමාජී  ෙැටළු ඇිවීපම් හැකි ාව්ක් 
පෘව්ීන. එම නිසා දම් සම්බන්ධදයන් ඇි බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 
 

7.2.4.8 වැඩබිදම් දසේවකයන් හා අවට ේරදශයවාසීන් අතර සබඳතාවයන් සහ ඇිවියහැකි 

දනොසන්සුන් තත්වයන්   
 

ඉදිකිරීම් භූමිදේ කම්කරුවන්, නිවාසවල පදිංචිකරුවන් සහ ඉහල සහ පහල බෑවුම් ේරදශයවල දත් වතු 

වල දසේවය කරන පුශෙලයින් අතර ආරවුල් ඇිවිය හැකිය. එව්ැනි ෙැටලුව්ලට සම්බන්ධ ව්න 
කම්කරුව්න් දුර්ලභ වුව්ද සමහර අව්ස්ථාව්න් පනොසලකා හැරි  පනොහැකි . එමනිසා, පමම ව්යපෘති 
ස්ථානපේ සමාජ සහ ප්රජා ෙැටළු අියයින් වැදෙත් වනු ඇත. 
 

7.2.4.9 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී දසේවකයන්දේ ආරක්ෂාව 
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කම්කරුව්න් ඉදකිරීම් කටයුතු සිදුව්න බෑවුපම් ඇද ව්ැන්පම් අව්දානමට ලක්වි  වි  හැකි . බෑවුපමන් 
ඇද ව්ැන්මකට ලක් වුව්පහොත් මාරාන්ික තුව්ාල සිදුවි  හැක. ව්ැසි සමපසේදී බෑවුම් අස්ථාව්ර වීමත් සමඟ 
පමම අව්ධානම ව්ැඩිපේ. පමම අව්දානම් පබපහවින් ව්ැදෙත් . ඉදකිරීම බර  න්ත්පරෝපෘකරණ සීමිත 
ව්ැඩ අව්කාය ක දී භාවිතා පකපරනු ඇත. ව්ාහන හා ඉදකිරීම්  න්ත්පරෝපෘකරණ ව්ලින් අනතුරු ව්ලින් 
ඇිවි  හැකි අව්දානම පමම ස්ථානපේදී අියයින් ව්ැදෙත් පේ. පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදකිරීම් 
කටයුතු සඳහා අඩු ව් ස් කම්කරුව්න් (ළමයින්) ව්ැඩ කිරීම සඳහා ප දවි  හැකි අතර එමගින් බරපෘතල 
අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවි  හැක. 
 
 

8. සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් 
 

ජාික පෙොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානපේ (NBRO ) හි විපයේෂ අව්ධාන ක් අව්යය ව්න පෘාරිසරික, 
සමාජී  බලපෘෑම් පහෝ අව්දානම් තත්ත්ව් න්. 
 

8.1 ජලය සහ දතත් බිම් සදහා ඇි බලපෑම් (ඇල මාර්ග, ෙංඟා හා අදනකුත් ජල ධරයන් 

විදයේෂදයන් ඉදිකිරීම් ස්ථානදයන් පහළ ෙංො ප්රදශය අපවිත්ර වීම් හා එහි තත්වය 

දවනස්වීම නිසා ඇිවන ෙැටළු): නායයාම් ස්ථානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුලින් 

ඇිවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හැකි බලපෑම  
 

 න්පත්රෝපෘකරණ ව්ලින් පතල් හා පව්නත් හානිකර ද්රව්ය / අපෘවිත්ර ද්රව්ය අනිසි පලස බැහැර කිරීම, 
තාව්කාලික ෙබඩා ටැංකි ව්ලින් පතල් අද  කාන්දු වීම, ඝන අපෘද්රව්ය සහ අපෘද්රව්ය සහිත ජල  බැහැර 
කිරීම / කම්කරුව්න්පේ පන්ව්ාසික ස්ථානව්ලින් අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම ව්ැනි පශ අහිතකර ක්රි ාකාරකම් 
ව්ලින් පෘහළ බෑවුම් සහ ඉහල බෑවුම් ප්රපශය න්හි නිව්ාස න්හි ජල මූලාශ්ර  ව්න ඇළ මාර්ගදයහි 
ජලප හි ගුණාත්මකභාව් ට අහිතකර බලපෘෑමක් එල්ල කරනු ඇත.  

   

8.2 ජල වගුව පහල යෑම දහේතුදවන් ප්රජා ජල සැපයුමට ඇි බලපෑම 
  

අව්දානම අව්ම කිරීපම් කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පෘතෂ්ඨී  ජලව්හන ක්රම  හා උපෘ පෘතෂ්ඨී  
ජලාපෘව්හන ක්රමපේද න් පහේතුපව්න් ජල ව්ගුපව්හි අඩු වීමක් හා බෑවුම හරහා ඇි දපව්න ඇළ 

මාර්ගය වි ලීමත් සිදුවි  හැකි . පමමඟින් ජල සැපෘයුමට බාධා ඇි ව්න අතර ජල සුරක්ෂිත තාව් ට 

දගු කාලීන බලපෘෑම් ඇි පේ. ජල වගුව පහල යෑම දහේතුදවන් ේරජා ජල සැපයුමට ඇි බලපෑම ඉතා 

වැදෙත් දේ.     

 

8.3 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම් (විදයේෂදයන් මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග 

තාවකාලික අවහිර වීම, රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

7.2.8.5 පකොටස  ටපත් පම් පිළිබඳව් සාකච්ඡා පකරිණි. 
 

8.4 නාය ස්ථානයට යාබදව දහෝ ආසන්නදේ ඇි ඉහළ අවදානමක් සහිත දහෝ මධ්යය 

පරිමාණ අවදානමක ජීවත්වන ෙතහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ෙංො 

ප්රදශය) 
 

පමම ඉදකිරීම පහේතුපව්න් මහජන ආරක්ෂාව්, යබ්ද , ව්ායු දූෂණ  සහ කම්පෘන බලපෘෑම් සහ ඉහල සහ 
පෘහල බෑවුම් ප්රපශය න්හි පිහිටි නිව්ාස සඳහා ඉරිතැලීම් පිලිබඳ ඉහළ අව්දානමක් පෘව්ීන. 
 

8.5 ප්රිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදශයය ආශ්රිතව පිහිටා ඇි ේයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ 

අදනකුත් ස්ථාන 
 

ව්යාපෘති  ක්රි ාත්මක ව්න ප්රපශය  ආශ්රිතව් කුඩා පත් ව්ො භූමි පිහිටා ඇි අතර, ව්යාපෘති ක්රි ාකරකම් 
පහේතුපව්න් එම ව්ොව්න් බලපෘෑමට ලක්වි  හැක.  
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8.6 ප්රිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදශයයට යාබදව පිහිටා ඇි ේයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ 

අදනකුත් ස්ථාන 
 

භූමි ට  ාබදව් පිහිටි ඉහළ බෑවුම් ප්රපශය  පත් ව්ොව්න්පෙන් ප්රමුඛ වූ පෙව්තු ව්ො පිහිටි ප්රපශය කි. 
එපමන්ම පෘහල බෑවුම් ප්රපශය  පත් ව්ොව්න්පෙන් සමන්විත පේ. එබැවින් ව්යාපෘති  පහේතුපව්න් පමම 
කුඩා පත් ව්ොව්න්ට බලපෘෑමක් ඇත. 
 

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

අවය්යතාවය 
 

ඉදකිරීම් ක්රි ාව්ලි  තුළ බර  න්ත්පරෝපෘකරණ සහ ව්ාහන, විදුලි , සහ පිපිරුම් ශරව්  භාවිතා වි  
හැකි බැවින් අනව්සර පුශෙලයින් විසින් ඇතුල් වීමත් සමඟ ඉහළ අව්දානම් තත්ව් ක් නිර්මාණය වි  
හැක. 
 

8.8 දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබද ෙැටළු සදහා වන ප්රමුඛත්වය: දකොන්තාත්කරුවන් සඳහා 

වන සම්මත ගිවිසුම් ෙත අවය්යතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විදයේෂිත දසෞඛ්යය හා 

ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 
 

දැනටමත් අස්ථායී වි  හැකි බෑවුම් ප්රපශය ක අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රි ාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂා 
කරනු බැවින් බෑවුපම් අසථ්ායීතාව්පේ ක්රි ාකාරීත්ව්  නිසා ඉදකිරීම් ශ්රම බලකා  මුහුණ පෘෑ හැකි 
අව්දානම ඉහළ  . ESMF හීදී එව්න් පපෘොදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදකිරීම් ව්ැඩ බිපමහි 
පසේව්ක ආරක්ෂක අව්යයතාව් න් ලංසු පෘත්රිකාපේ 2003 පකොටස: ව්ැඩ කරන තත්ව් න් සහ ප්රජා 
පසෞඛය  හා ආරක්ෂාව් හි 2003 5: ආරක්ෂක උපෘකරණ සහ ඇඳුම්  න  ටපත් ව්ඩාත් විස්තරාත්මක . 
 

8.9 ළමා ය්රමය සහ බලහත්කාරී දලස ය්රමය ලබා ෙැනීම  
 

ව්ැඩ කරන තත්ත්ව් න් සහ ප්රජා පසෞඛ්  හා ආරක්ෂාව් චක්රපල්කනපේ 2003.3 ව්ෙන්ි ට අනූව් 
ළමා යර්ම  සහ බලහත්කාරී පලස යර්ම  ප ොදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ව්ා ඇත. 
 

9. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
 

7 සහ 9 ව්ැනි පකොටස් ව්ලදී හඳුනාෙන්නා ලද බලපෘෑම් සහ අව්දානම් විපයේෂප න් සලකා බලමින් එම 
බලපෘෑම් සහ අව්දානම් තත්ව් න් කළමනාකරණ  කිරීමට පහෝ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ග. පම  ESMP 
හි ඇි විපයේෂිත නිර්දේශ සහ අව්යයතා ව්ල ඇතුළත් ව්නු ඇත.  
 

9.1 නැවත පදිංචි කිරීදම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපෘති  පෘාදක කරෙත් නැව්ත පෘදංචි කිරීමක් පනොමැත. අව්දානම් කලාපෘපේ පෘව්ින නිව්ැසි න් 
පෘදංචිව් නිව්ාස කිහිපෘ ක් ඇි නමුත් ඔවුන් එම ස්ථානපේම දෙටම රැඳී සින්. ව්යාපෘති ක්රි ාව්ලිපේදී බර 
 න්පත්රෝපෘකරණ මගින් ඇිව්න භූ කම්පෘන  පහේතුපව්න් පමම නිව්ාසව්ල  ම් ආකාර ක හානිකර 
බලපෘෑම් ඇි වි  හැකි . (ව්යාපෘති  පහේතුපව්න් ේයුහ න්ට සිදුව්න හානී සඳහා ව්න්ද ප ෝජනා ක්රම ක් 
සැකසි  යුතු . (ප ොමු කිරීම 2002-2(17) ESMP  ටපත් උපෘයුක්තතා සහ මාර්ග පෘහසුකම් සඳහා 
පකොන්ත්රාත්කරුපේ අව්යයතා) 
 

9.2 මහජනතාව ඉවත් කිරීම 
 

ව්යාපෘතිපේ ඉදකිරීම් කාල  තුළ ව්යාපෘති භූමි ට ආසන්නපේ පිහිටා ඇි පසේව්ක න් විසින් විවිධ ද්රව්ය 
සහ උපෘකරණ ෙබඩා කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අ ත් පෙොඩනැගිල්ල 
පිටස්තර පුශෙලයින් සඳහා ප්රපේය වීම තහනම් කර ඉව්ත් කිරීමට අව්යය වි  හැකි .  

 

9.3 හානියට පත් වුහයන් ඉවත් කිරීදම් ක්රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුවන්දේ 

ලිඛිත එකඟතාවය) 
 

පමම ව්යාපෘති  ආශ්රිත ප්රපශයපේ එව්ැනි ව්ුහ න් ඉව්ත් කිරීපම් අව්යයතාව් ක් පනොමැත. 
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9.4 ේයාපති ක්රියාමාර්ග දහේතුදවන් දශපල / භාවිතයන් අහිමිවීම සඳහා වන්දි දෙවීම 
 

ව්යාපෘති ක්රි ාමාර්ග පහේතුපව්න් ජල සැපෘයුම් නල මාර්ග ව්ලට හානි වීපමන් සිදුව්න අලාභ න්ට ව්න්ද 
පෙවීමට අව්ය්  ව්නු ඇත. එපසේම, ඉහල බෑවුම් ේරපශයපේ නිව්ාසව්ල පෘදංචිකරුව්න් සඳහා අඛණ්ඩ 
ජල සැපෘයුම පෘව්ත්ව්ා පෙන  ෑම සඳහා විකල්පෘ ජල ේරභව් න් සැපෘයීමට අව්ය ් වි  හැකි . 
 

9.5 පහත සඳහන් ක්දෂේත්ර සඳහා අවයය මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 

අවයය දේ  
 

අව්ට අව්දානම් නිව්ාස න්හි පෘදංචිකරුව්න් සහ පත් දළු පනළන කම්කරුව්න්ට දැනුව්ත් කිරීම සඳහා 
නා  ෑපම් අව්දානම පිලිබඳ ව්ැඩසටහන් පෘැව්ැත්වි  යුතු  . 

  

 

 

 

9.6 සැලසුම් පදනම් වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමදේදයන් සලකා බැලීම 
 

පමම ව්ැඩබිම පසෞන්දර්යාත්මක ව්යප න් අලංකාර, පෘරිසර සංපේදී, ස්ව්ාභාවික ෙැමි පෘරිසර ක පිහිටා 

ඇත. එබැවින් පෘරිසර හිතකාක් හා සමාජී  ව්යප න් සැලකි  යුතු සැලසුම්කරණ  සලකා බැලීපමන් 

පෘසු ආපෘදාව් අව්ම කිරීපම් ක්රි ාකාරකම් නිර්මාණය කිරීපම්දී පෘහත දක්ව්ා ඇි කරුණු සලකා බැලි  යුතු 

 . 
   

ව්ගු අංක 1: සැලසුම් අද පර්දී පෘාරිසරික හා සමාජී  සලකා බැලීම්  
සැලසුම් අංෙය දමම ේයාපති ේරදශයය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්දේශිත මට්ටම 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රයස්ත දලස සැලසුම් 

කරණය 

ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ යාක විපයේෂ න් ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න 

ව්යාපෘති විපයේෂිත සැලසුම් සැලකිල්ලට ෙත යුතු . ව්ැදෙත් යාක විපයේෂ ව්තක්ෂලතා 

අව්රණ  සමෙ බැඳී ඇත්නම්, යාක සංරක්ෂණ  සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්ධාන ක් 

ප ොමු කළ යුතු . 

 

ඉහළ 

ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම 

 

ේයාපති භූමිය සැළසුම් කිරීදම්දී නායයෑම් නැවත සක්රීය වීම සහ සුන්බුන් පතනය 

වීම සම්බන්ධදයන් ේරදේයම් විය යුතුය. එබැවින් වාහන නැවැත්වීදම් ස්ථාන, 

ශරේය ෙබඩා කිරීම සහ තාවකාලික නිවාස ආදිය අධි අවදානම් ේරදශය වල ස්ථාපිත 

දනොකිරීමට වෙබලා ඇත.  

 

ඉතා ඉහළ 

 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව මංදපත් 

 
ස්ථිර ඉදකිරීම් සඳහා පහෝ ව්යාපෘති ට පිවිසීමට පහෝ ෙැඹුරු කානු පෘශධි ආද  
සඳහා පහෝ වියාල ව්යප න් ව්නාන්තර පකොටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්පන් නම් 
සැලසුම් තුළ සත්ව් ව්ාසස්ථාන අතර සම්බන්ධතා පනොබිපදන පලස සත්ව් මංපපෘත් 
ව්තක්යලතා ීනරු ආද  ඇතුළත් වි  යුතු . 

 

මධයස්ථ 

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 

බෑවුම ස්ථාව්ර කිරීපම් දී අතයව්යය ක්රමපේද ක් ව්යප න් පිටතට ෙන්නා ජල  

පහොඳ තත්ත්ව්පේ ඇත්නම් ඉහල බෑවුම් ප්රපශයපේ නිව්ාස පව්ත එම ජල  ලබා දීමට 

ජල ප්රභව් ක් ව්යප න් සලකා බැලි  හැක. 

 

ඉහළ 
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v. ජල සැපයුම් අවහිර වීම 

අව්දානම් අව්ම කිරීම් සිදු පකපරන බෑවුම් ේරපශයප හි දපව්න ජල නල මාර්ග 
ේරජා ජල සැපෘයුම් ේරභව් ක් පලස භාවිතා කරනු ලැපබ්. අව්දානම් අව්ම කිරීපම් 
ක්රි ාකාරකම් ව්ලදී ජල නල ව්ලට හානි වීපම් හැකි ාව් පහේතුපව්න් අව්දානම් අව්ම 
කිරීපම් කටයුතු මගින් ජල ේරභව් ට බලපෘෑම් කිරීපම් අව්ස්ථාව් ඉහළ මට්ටමක 
පෘව්ීන. ජල ව්ගුපව්හි පෘහත ව්ැන්ම නිසා පෘහල බෑවුම් ේරපශයපේ පෘව්ින ඇළ 

මාර්ගය බලපෘෑමට ලක්ව්නු ඇත. එව්ැනි අව්ස්ථාව්න්හිදී මතුපිට හා උපෘ මතුපිට 
කාණු සැලසුම් කිරීම මගින් පෘව්ත්නා ේරජා ජල සැපෘයුම් ේරභව් න් වි ළීම පිළිබඳව් 
සලකා බැලි  යුතු අතර සුදුසු සැලසුම් මත පෘදනම් කරෙත් අව්දානම් අව්ම කිරීපම් 

ක්රියාමාර්ග සලකා බැලි  යුතු . 
 
උදා- 

උපෘා  මාර්ගික ස්ථානව්ල ජලාපෘව්හන කළමනාකරණ  සඳහා උපෘ පෘතෂ්ඨී  
කාණු හඳුන්ව්ා ද  හැකි . පපෘොළව් අභයන්තරප න් පිටතට ලබා ෙන්නා ජල  
උසස් තත්ත්ව්පේ පෘව්ින අතර දගු කාලීන ෙතහස්ත ජල අව්යයතා සපුරාලීම 
සඳහා විකල්පෘ සැපෘයුමක් පලස භාවිතා කළ හැකි . 

  

ඉතා ඉහළ 

 

vi. දසෞන්දර්යාත්මක වන නිර්මාණ සලකා බැලීම් 

දසෞන්දර්යාත්මක සංපේදී පෘරිසර නිර්මාණදේදී ස්ව්භාවික පෘරිසර  හා සංකලණ  

ව්න එපමන්ම දතයය අව්ම ව්න පලස ව්යහ න් සැලසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් වි  

යුතු . ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහ න් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ගෘහ 

නිර්මාණ ශිල්පීන්පේ පසේව්  ව්ැදෙත් පේ. 

 

ඉහළ බෑවුම් ප්රපශය  

ආශ්රිතව් ඉතා ඉහළ 

vii. පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 
 
පෘරිසර හිතකාමි සංපේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපෘදා අව්ම කිරීම් පබොපහොම ක් සිදු කරනු 
ලබන බැවින්, පෘරිසර හිතකාක් හරිත සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් උචිත . 
උදාහරණ ක් පලස: ඛාදන  පෘාලන  සඳහා පශශී  ව්තක්ෂලතා විපයේෂ භාවිතා 
කිරීම, පෘරිසරපේ විවිධත්ව්  පෘව්ත්ව්ා ෙැනීමට විපයේෂ යාක සංප ෝජන න් ප ොදා 
ෙැනීම. ආක්ර මණශීලී යාක විපයේෂ න් ප ොදා පනොෙැනීම. 

 

 

ඉහළ බෑවුම් ප්රපශය  

ආශ්රිතව් ඉතා ඉහළ 

viii. දසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

 

බෑවුම සක්රි  කිරීම ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී සිදුවි  හැකි අතර කම්කරුව්න්ට, ඉහල සහ 

පෘහළ බෑවුම් ව්ල නිව්ාස, මගීන්, පෘදක න් සහ පත් දළු පනළන කම්කරුව්න්ට 

තර්ජනයක් වි  හැකි . එබැවින්, ආරක්ෂිත දැල් ව්ැනි සැලසුම් පෘදනම් කරෙත් 

ආරක්ෂිත කරුණු සලකා බැලි  යුතු  

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

ix. ඛාදනය පාලනය කිරීදම් වුහයන් 

ජල අපෘව්හන කළමනාකරණ  තුළදී, ජල  පබෝක්කු හරහා අසළ ජල ප්රව්ාහව්ලට 

පෙන  නු ලැපබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී පමම ජලාපෘව්හනප හි ෙලා එපම් පේෙ  සැලකි  

යුතු පලස ඉහළ  ා හැකි අතර පමමගින් ඇළ පෘතුළ සහ ඉවුරු ඛාදන  වි  හැක. 

එබැවින් සැලසුම් කිරීපම්දී අධික ජලධාරාව්න් ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ ව්ලට පේෙප න් 

ෙලා ාම අව්ම කිරීම සඳහා බාධක න් ප්රමාණව්ත් පලස ප ොදා ෙැනීමට 

සැලකිලිමත් වි  යුතු . ව්යාපෘති ප්රපශය  ආසන්නපේ ඇල මාර්ග සහ පබෝක්කු 

ිපබන බැවින් ඉහත කරුණු පමම සැලැස්පමහි අඩංගු අංෙ ක් වි  යුතු . 

 

 

 

ඉහළ 
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x. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහා දමදහයුම් සැළසුම් කිරීම 

 

හානි  අව්ම කිරීපම් කාර්යදේදී ජලාපෘව්හන කළමණාකරණ  සඳහා ගුරුත්ව් කාණු 

ව්ැනි අක්රි  ශිල්පෘ ක්රම (අමතර යක්ි ප්රබව් ක් අව්යය පනොව්න) සලකා බැලි  

යුතු . කාණු ඇහිරී  ාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරද පෘයිේපෘ විෂ්කම්භ , සිදුරු 

ව්ල විෂක්ම්භ සහ ඇිරීපම් ආනි  නිව්ැරදව් සලකා බැලි  යුතු . කානු ජල  

ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්ට එකතු කරවීමට අපේක්ෂා කරන්පන් නම්, ඛාදන ට 

ඔපරොත්තු පදන, පරොන් මඩ රඳව්ා ෙැනීපම් පෘශධි ආදී පනොප ක් නඩත්තු ව්ුහ 

සැලසුම් කළ යුතු .  

අධික කාලපෘරිච්පේද ක් තුළ පශශී  කාලගුණික තත්ත්ව් න්ට ඔපරොත්තු පදන පෘරිද 

ව්ුහ න් සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්ය ප්රපේයපමන් පතෝරා ෙත යුතු . ව්ාපන් ව්ූහ න් 

භාවිතා කිරීපම්දී විපයේෂප න් විඛාදන ව්ැලකීපම් තාක්ෂණික ක්රම සැලසුම් කළ යුතු 

අතර සියුම් පරොන්මඩ උපෘ නළ මාර්ග ව්ලට කාන්දු වීම ව්ැළැක්වීමට පි ව්ර ෙත 

යුතු . 

 

 

ඉහළ  

  
 

9.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම  
 

9.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ දකොන්ත්රාත්කරුවන්දේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා වන ප්රමිීනන් 
 

පෘාරිසරික සහ සමාජී  බලපෘෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණ  කිරීම සඳහා ව්න ක්රි ාමාර්ග 
සාමානයප න් සි ලු නා  ාම් අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපෘොදු පේ. පමම බලපෘෑම් පබොපහෝ දුරට 
ඉදකිරීපම් කටයුතු ව්ල ක්රි ාකාරිත්ව් ට පහේතු පේ. එබැවින් ඉදකිරීපම්දී ව්න බලපෘෑම අව්ම කිරීම 
පකොන්ත්රාත්කරුපේ යුතුකමකි. ඉදකිරීම් අද පර්දී පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ ලංසු පෘත්රිකාපේ ඇතුලත් 
කර ඇි පෘාරිසරික සහ සමාජ සහ පසෞඛය  සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණ ට අනුකූලව් 
පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ අව්යයතාව්  පකපසේ වි  යුතුද  න්න පිළිබඳව් ජාික පෙොඩනැගිලි පර්දේෂණ 
සංවිධාන  විසින් සකස ්කර ඇත. පමම පකොටස සඳහා අදාළ අංයව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්පව්න ප්රධාන 
පකොටස් පෘහත දක්ව්ා ඇත.(ව්ගුව් 2). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් පකොන්ත්රාත්කරුව්න් සඳහා ප ොමු 
කළ යුතු .  
 

ව්ගු අංක 2: ES & HS සමඟ අනුකූල වීම සඳහා පකොන්ත්රාත්කරුපේ අව්යයතාව් 

දයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

දකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 
ESMP 

අයිතමය අදාල වයාපතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුළ ෙබඩා කිරීම අියයින්ම ව්ැදෙත් (මාර්ග සහ නිව්ාස) 

2002.2 2) යබ්ද හා කම්පෘන අියයින්ම ව්ැදෙත් (මාර්ග, නිව්ාස, මගීන් 
හා පෘදක න්) 

2002.2 3) පෙොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුවීම අියයින්ම ව්ැදෙත් (නිව්ාස සහ ජල 
ටැංකි ) 

2002.2 4) අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම අදාළ පේ (මාර්ග සහ නිව්ාස) 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අියයින්ම ව්ැදෙත් (මාර්ග සහ නිව්ාස) 

2002.2 6) දූවිලි පෘාලන  අියයින්ම ව්ැදෙත් (මාර්ග, නිව්ාස, මගීන් 
හා පෘදක න්) 

2002.2 7) ඉදකිරීම් ද්රව්ය හා අපෘද්රව්ය අපෘද්රව්ය 
ප්රව්ාහන කිරීම 

අදාළ පේ  

2002.2 8) ජල  අදාළ පේ 

2002.2 9) යාක හා සත්ව් විපයේෂ අදාළ පේ 

2002.2 10) පභෞික හා සංස්කතික සම්පෘත් අදාළ පනොපේ 

2002.2 11) පෘාංශු ඛාදන  අදාළ පේ 

2002.2 12) පෘාංශු දූෂණ  අදාළ පේ  

2002.2 13) පපෘොපලොව් හැරීම  අදාළ පේ 
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2002.2 14) ෙල්ව්ල පමපහයුම් අදාළ පනොපේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ  න්පත්රෝපෘකරණ නඩත්තුව් 
(දූෂණ ) 

අදාළ පේ 

2002.2 16) මහජනතාව්ට බාධා කිරීම අියයින්ම ව්ැදෙත් (අසල ප්රජාව්, මගීන්) 

2002.2 17) උපෘප ෝගිතා පසේව්ා සහ මාර්ගදේ ඇි 
පෘහසුකම් 

අියයින්ම ව්ැදෙත් (නිව්ාස/ ජල සැපෘයුම් 
ටැංකි , ජල නල) 

2002.2 18) දතෂය පෘරිසර  ව්ැඩි දයුණු කිරීම අියයින්ම ව්ැදෙත් 

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය 

මූලික සක්ක්ෂණ (ව්ාත , ජල , යබ්ද, 
කම්පෘන, ඉරි තැලීම් සක්ක්ෂණ) 

නී  විපයේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්න 

ඉද කිරීම් අතරතුර සක්ක්ෂණ (ව්ාත , 
ජල , යබ්ද, කම්පෘන, ඉරි තැලීම් 
සක්ක්ෂණ) 

ස්ථානී  විපයේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම 
බලන්න 

ව්ැඩබිපම් පමපහයුම් කාල  තුළ සක්ක්ෂණ නී  විපයේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්න 

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පෘව්ත්ව්ාපෙන 
 ාම 

අදාළ පේ 

2003. දසේවා දකොන්දශසි සහ ප්රජා දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂිත සංවිධාන  සහ සන්නිපේදන  අියයින්ම ව්ැදෙත් (අනාරක්ෂිත බෑවුම/ 
බර  න්පත්රෝපෘකරන)  

2003.3 ළමා ශ්රම  හා බලකිරීම අදාළ පේ 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අියයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.5 ආරක්ෂක උපෘකරණ සහ ඇඳුම් පෘැළඳුම් අියයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පෘරීක්ෂා කිරීම අියයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.7 ප්රථමාධාර පෘහසුකම් අියයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.8 පසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ පතොරතුරු 
සහ පුහුණුව් 

අියයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.9  න්පත්රෝපෘකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුශෙල න් 

අදාළ පේ 

අදාළ: පමම ව්ෙන්ි  ඕනෑම ව්යාපෘති ස්ථාන කට අදාළ පපෘොදු එකක් පලස ව්යාපෘති ස්ථාන අදාළ පේ 
අියයින්ම වැදෙත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථාන ට නිය්චිතව්ම ක්රි ාත්මක ව්න පෘරිද පෘාරිසරික ක්රමපේද න් සකස ්
කිරීම සඳහා පකොන්ත්රාත්කරු විපයේෂ අව්ධාන  ප ොමු කළ යුතු . 
ඇතැම් විට අදාල දේ: ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීපම්දී අදාළ ව්යතපෘති ස්ථාන ට පිවිපසන විට පමම ESMP ක්රි ාත්මක 
කරනු ලැපබ් 
අදාළ දනොදේ: පතොරතුරු අනාව්රණ  වූ පකොන්පශසි  ටපත් පමම ව්යාපෘති ස්ථාන ට අදාළ වි  පනොහැක 
විකල්ප: අව්යය ව්න්පන් නම් පෘමණි 
ස්ථානීය විදයේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: පකොන්ත්රාත්කරුව්න් විසින් සඳහන් කර ඇි අධීක්ෂණ අව්යයතා ව්ලට 
අමතරව් ස්ථානීය විපයේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්පමහි සඳහන් පෘරිද පකොන්ත්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණ  කිරීම සඳහා 
බැඳී සින් 
දයොමු කිරීම: පකොන්ත්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සින්. 

 

9.7.2 නාය ස්ථානයට විදයේෂිත හානිය අවම කිරීම  
 

ඉදකිරීම් කාල  තුළ ව්යාපෘති  ක්රි ාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානී  විපයේෂිත අපෘදා අව්ම කිරීපම් 
පි ව්ර න් පෘහත සඳහන් පෘරිද පේ.  
 

ව්ගු අංක 3: ස්ථානී  ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පි ව්ර   
 

හානි අවම කිරීදම් අයිතමය වයාපති ක්රියාත්මක 

කිරීදම් අදියර 

වෙකීම් 
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i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනදයන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම 
 
ව්ැසි කාල  තුළදී ව්යාපෘති ස්ථාන  බෑවුම් සකස ්කිරිම” සුන්බුන් 
ඉව්ත් කිරීම ආදී කාර්  න් සිදු පනොකිරීමට නිර්පශය කර ඇත. එම 
නිසා ව්ැසි කාල ට පපෘර වි ළි කාලගුණික තත්ත්ව් ක දී සිදුකළ 
හැකි උපෘරිම  නා  ාම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති  තුළ ක්රි ාකාරී පලස 
කටයුතු කිරීම අනිව්ාර්  පේ. එපමන්ම ව්ැසි කාල  තුළ ඉහළ බෑවුපම් 
කිසිදු ක්රි ාකාරකමක් සිදුපනොකිරීමට නිර්පශයකර ඇත. පම  
සැලසුම් අද පර් දී සලකා බැලි  යුතු . කපෘන ලද පකොටපසන් ෙලා 
 න පරොන්මඩ සඳහා පරොන්මඩ පෘාලන ක්රම හඳුන්ව්ා ද  යුතු . 

  
 
ව්යාපෘති භූමි  
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

ii. ආක්රමණික විදයේෂ  
 
ඛාදන  පෘාලන  කිරීපම් ව්ුහ න් පලස ආක්රමණික යාක විපයේෂ 
භාවිතා කිරීපමන් ව්ැළකී සිටි  යුතු . යාකම  ඛාදන පෘාලන  සඳහා 
පශශී  යාක පතෝරා ෙත යුතු . යාකම  පෘාලන පි ව්ර සඳහා භාවිතා 
කරන විපයේෂ ට ව්නජීවී සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුදේ සහ ව්න 
සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුදේ අනුමැි  අව්යය පේ. 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

iii. යබ්දය සහ කම්පන පාලන  
 
යබ්ද  හා කම්පෘන උත්පෘාදන  කිරීපම් ක්රි ාකාරකම් අව්දානම් 
නිව්ාස න්හි ක්රි ාකාරකම්ව්ල සාමානය ක්රි ාකාරීත්ව් ට බාධාව්ක් 
වි  හැකි . ව්ුහ න්ට හානි පනොවීම සඳහා කම්පෘන උත්පෘාදන 

කටයුතු නි මිත සීමාව්න් තුළ සිදු කළ යුතු . ව්යාපෘති  නිම කිරීමට 
පපෘර හා පෘසුව් පෙොඩනැගිලිව්ල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණ  කළ යුතු . 
පෙොඩනැගිලිව්ල ඉදකිරීම් කටයුතු පහේතුපව්න් සිදුව්න හානි 
සිදුවුව්පහොත් සුදුසු ව්න්ද පෙවි  යුතු . 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

iv. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 
ඉදකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධප න් පකොන්ත්රාත්කරු විපයේෂ 
අව්ධාන  ප ොමු කළ යුතු . එව්ැනි අපෘද්රව්ය ජනන  වූ විට PMU 
විසින් අනුමත ක්රමපේද න් අනුව් පසේදී  ාම් ව්ලට ලක් පනොව්න පෘරිද 
ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතු . ඉදකිරීම් අතරතුර උත්පෘාදන  ව්න කසල 
මාර්ෙ  පදපෘසට දැක්ම ව්ැනි දෑ පනොකල යුතු  

  
ව්යාපෘති භූමි  
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

v. දූවිලි හා වායු පාලන ක්රමදේද 
 
බුලත්පකොහුපිටි  පව්ත විකල්පෘ මාර්ගයක් පලස භාවිතා කරන 
නාව්ලපිටි  පදොපලොස්බාපේ මාර්ගය පමම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් 
ස්ථාන ට  ාබදව් පිහිටා ඇත. අධික දූවිලි පහෝ ව්ායු උත්පෘාදන 
ක්රි ාකාරකම් අපේක්ෂා කරන්පන් නම් මගීන්, පෘදකයින්, අසල 
නිව්ාස න්හි පෘදංචිකරුව්න් සහ පත් දළු පනළන කම්කරුව්න්ට මත 
ඇි දූවිලි බලපෘෑම පෘාලන  කිරීම සඳහා විපයේෂ ිර ආද  භාවිතා 
කළ යුතු . 

 
ව්යාපෘති භූමි  
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

vi. ේරවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (විදයේෂදයන් 

තාවකාලික මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග අහිමි වීම, රථවාහන 

තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 

 
ඉදකිරීම් අද පර්දී රථව්ාහන පෘාලන  ඉතා පහොඳින් ක්රි ාත්මක කළ 
යුතු . අපෘදා අව්ම කිරීපම් ස්ථාන ට ආසන්නව් මාර්ගදයහි ව්ංගු 
පදකක් පිහිටා ඇි බැවින් පමම ස්ථාන  සඳහා දැල්පව්න පව්න් 
කිරිපම් පෘටල, මාර්ග ආරක්ෂණ සලකුණු පුව්රු, නා  ෑම් අව්දානම් 
සංඥපා පුව්රු, පූර්ණ කාලීන දව්ා රාත්රි මුරකරු, රාත්රි ලාම්පු ව්ැනි 
නිව්ැරද මාර්ග ආරක්ෂක ක්රියාමාර්ග අනිවාර්ය දලස නිර්දේශ කරනු 
ලබයි. 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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vii. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය භාවිතය 
 
ඉදකිරීම් සඳහා ජල  ලබා ෙත යුත්පත් අනුමත ස්ථාන ව්ලින් පෘමණි. 
පකොන්ත්රාත්කරු පෘහල බෑවුපමහි පිහිටි ජල ටැංකිප න් පහෝ 
ව්ැඩබිම හරහා ෙලා  න ඇපළන් ජල  භාවිතා කිරීමට අදහස් 
කරන්පන් නම්, අව්දානම් නිව්ාසව්ල පෘදංචිකරුව්න් ඔවුන්පෙන් ජල 
අව්ය් තා පමම ජල මූලායර් හරහා සපුරා ෙන්නා බැවින් එව්ාපේ 
අඛණ්ඩ ජල  ෙලා ාමට බාධා පනොකළ යුතු . 
 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

viii. දසේවක දසෞඛය හා ආරක්ෂාව 
 
ව්ැඩබිපම්දී පසේව්කයින්ට අව්දානම් තත්ත්ව් න්  ටපත් ව්ැඩ කළ යුතු 
බැවින්, ESMP හි "පසේව්ා පකොන්පශසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව්" ඛාණ්ඩපේ පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ ව්ෙකීම  ටපත් ලබා 
දී ඇි නිර්දේශ ක්රි ාත්මක කිරීම අතයාව්ය  පේ. පමම 
නිර්දේදශයන් නිසි සංවිධාන ක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රම ක් 
තුළ අනුෙමන  කළ යුතු . 
i. අිපර්ක ව්යප න් ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 

අියයයින් අව්දානම් බැවින් ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී ප්රමාණව්ත් 
කාල ක් සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවි  යුතු . 

ii. කම්කරුව්න්පේ සහ මගී ආරක්ෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 
ඇඟවීපම් පෘශධි ක් සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුපව්කු පමම 
ව්ැඩබිපම් පසේව්පේ ප දවීම සඳහා දැඩි පලස නිර්දේශ කරනු 
ලැපබ්. 

iii. ෙල් පර්වත / සුන්බුන් ආද  කම්කරුව්න්, මගීන් සහ ප්රජාව් මත 
ඇද ව්ැන්ම ව්ලක්ව්ා ෙැනීමට අදාළ අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂක 
බාධක හා ආරක්ෂක දැල් ස්ථාපිත කළ යුතු  

 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

ix. ේරජා ජල සැපයුමට බාධා කිරීම  
 
ඉහල බෑවුම් ේරපශයප හි අව්දානම් නිව්ාසව්ල පෘදංචිකරුව්න්ට ජල  

සපෘ න ජල නල කිහිපෘ ක් අස්ථායී ේරපශය  හරහා දපව්යි. පමම 
ජල සැපෘයුම් නල ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී කිසිදු බලපෘෑමකට ලක් පනොව්න 
පලස ස්ථාපෘන  කළ යුතු . ව්යාපෘති  ක්රි ාත්මක වීපම් දී ජල 
සැපෘයුම් භාවිතා කරන්නන්පෙන් ආරක්ෂිත ස්ථාන කට පෙන  ාපම් 
අව්යයතාව්  දැනුම් ද  යුතු . 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

x. වැඩ කරන දේලාවන් 
 
ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා කාල ට පෘමණක් සීමා වි  යුතු . ආරක්ෂිත 
ෙැටලු නිසා කිසිම පහේතුව්ක් මත පෘ.ව්.6 න් පෘසු ව්ැඩ කිරීම නිර්දේශ 
පනොකරයි. 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xi. රථවාහන කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව 
 
රථව්ාහන කළමනාකරණ පෘශධි  දව්ා රෑ ක්රි ාත්මක වි  යුතු . 
හදසි අනතුරු ව්ලට පෙොදුරු වි  හැකි ව්ංගු පදකකින් සමන්විත පෘටු 
මාර්ග දකොටසක් ව්න බැවින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිපේ 
එකඟතාව්ප න් පහොඳ රථව්ාහන කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්
කළ යුතු . පමම ව්ංගු පදක එකිපනකට ඉතා ආසන්නව් පිහිටා ඇි 
බැවින් අනතුරු ඇඟවීම් සංඥපා, මාර්ග ආරක්ෂණ සලකුණු පුව්රු, 
නා  ෑම් අව්දානම් සංඥපා පුව්රු, පූර්ණ කාලීන දව්ා රාත්රි මුරකරු, 
රාත්රි ලාම්පු  න ආද  සැලසුපමහි අනිවාර්යදයන් ඇතුළත් වි  යුතු 
අතර එ  ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක  (PMU) පව්ින් අනුමත 
කර ෙත යුතු . 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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xii. සාමානය ජනතාවට වයාපති භූමියට ඇතුළු වීදම් හැකියාව 
 
පකොන්ත්රාත්කරු විසින් පූර්ණ කාලීනව් පසේව්පේ ප දවි  යුතු 
මුරකරුව්න් විසින් දැනුව්ත් කිරීම, අනතුරු ඇඟවීපම් සංඥපා සහ 
සුපෘරීක්ෂාකාරී වීපමන් ව්යාපෘති භූමි ට අනව්සරප න් ප්රපේය වීම 
ව්ළක්ව්ා ෙත යුතු . 

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xiii. දතෂය දූෂණය අවම කිරීම  
 
ව්ැඩ බිපමහි කටයුතු දතෂය දූෂණ  අව්ම ව්න පෘරිද පෘව්ත්ව්ා ෙත යුතු   

ව්යාපෘති භූමි  
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

xiv. දසේවකයන් සදහා වන ආචාරධර්ම 
 
පකොන්ත්රාත්කරු විසින් එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න් පිලිපෘදමින් 
ෙම්ව්ැසි න්, පත් ව්තු කම්කරුව්න්, මගීන් සහ පෘදක න් හා ශ්රම 
බලකා  අතර වි  හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙත යුතු . 
 
පපෘොදු ස්නාන  සහ පරද පසෝදන ස්ථාන ව්ැනි පපෘොදුපේ සම්පෘත් 
භාවිතා කිරීපම්දී ශ්රම බලකා  සහ ෙම්ව්ැසි න් අතර ඇි වි  හැකි 
ආරවුල් ව්ළක්ව්ා ෙත යුතු . 

 
 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xv. සර්පයන් දෂ්ට කිරීදමන් ඇිවන අනතුරු 

කළමනාකරණය සහ හදිසි අනතුරු කළමනාකරණය 
 
සර්ප දෂ්ට කිරීම් සඳහා නිසි හදසි කළමනාකරණ පෘශධි ක් (සර්ප 
දෂ්ට කිරීම් පිළිබඳ දැනුව්ත්භාව් , ව්ැඩ කරන අතරතුර ආරක්ෂිත 

සපෘත්තු, සර්ප දෂ්ට කිරීම සඳහා ප්රථමාධාර, පරෝහල් ෙත කිරීම සහ 
සර්ප දෂ්ට කිරීම් කළමණාකරණ කිරීම සඳහා පෘහසුකම් ඇි 
පරෝහලකට ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් කළ යුතු ).  
පම් ආකාරපේ අනතුරු ව්යාපෘති ව්ැඩ බිම් ව්ල බහුලව් දක්නට ලැපබ්. 
පමම ස්ථාන  සඳහා පව්නත් හදසි අනතුරු කළමනාකරණ 
ඒකක ක් (ප්රථමාධාර පෘහසුකම්, ආරක්ෂක උපෘකරණ, පරෝහල් ෙත 
කිරීපම් පෘහසුකම් සහ ප්රව්ාහන පෘහසුකම්) පෘව්ත්ව්ාපෙන  ා යුතු .  

 
ඉදකිරීම් කාල  තුළ 

 
PMU හි E & S 
ඒකක  
පකොන්ත්රාත්කරු 

 
9.7.3 වයාපති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අද ර තුළ පෘහත සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්දේශ කර ඇත. ක්ට අමතරව් ඉදකිරීම් 
ඉංජිපන්රු පකොන්ත්රාත්කරු විසින් පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ 
ක්රි ා පෘටිපෘාටි  ද ක්රි ාත්මක කළ යුතු .පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදරිපෘත් කරන ලද ඉල්ලුම්පෘත තුළ 
ඔහුපේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ පල්ඛන සමඟ ක්රි ාත්මක කිරීමට බලාපපෘොපරොත්තු ව්න ESMP 
ව්ැඩපිළිපව්ළ ප ොමු කරනු ඇත. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැ  පව්නම පෙවුම් අයිතම ක් පලස දැක්වි  
යුතු . පතෝරාෙත් ඉදකිරීම් පකොන්ත්රාත්කරු විසින් පෘාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ 
ප්රකාය ක් ඉදරිපෘත් කළ යුතු අතර එ  PMU ඒකක  මගින් අනුමත කිරීමට නි මිත . 
 

ව්ගු අංක 4: පෘාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදකිරීම් අද ර 
අධීක්ෂණ අවයයතා පරාමිීනන් අධීක්ෂණ කලයුතු වාර ෙණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ ජලපේ ගුණාත්මකභාව්  )ඇළ(  ව්රක් * 

අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල, ජල 
ටැංකිප හි සහ මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිප හි ෙබඩා 
පෙොඩනැගිල්පලහි  පූර්ව ඉරිතැලීම් 
සක්ක්ෂණ  

ව්රක් * 

භූමි කම්පෘන ව්රක් * 

ව්ාතපේ ගුණාත්මක අංශු පදාර්ථ ව්රක් * 

පෘසුබිම් යබ්ද  මැනීම ව්රක් * 

ජලපේ ගුණාත්මකභාව්  ව්රක් * 
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ii. ඉද කිරීම් කාල  
අතරතුර  

අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල, ජල 
ටැංකිප හි සහ මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිප හි ෙබඩා පෙොඩනැගිල්පලහි  
ඉරිතැලීම් සක්ක්ෂණ  

ඉදකිරීම් අතරතුරදී සැලකි  යුතු විස්ථාපෘන 
පෘව්ීන නම් ** 
 

භූමි කම්පෘන කැණීම්  න්පත්රෝපෘකරණපහෝ  ,පව්ඩි දැක්ම ,
 ාව්ක්  භූමි  කම්පෘන ජනන  ව්න ඕනෑම ක්රි
 ාත්මක කිරීපම්දීක්රි 

පෘසුබිම් යබ්ද  මැනීම අධික යබ්ද උත්පෘාදන  කරන කාලව්ලදී 
මසකට ව්රක් * 

ව්ාතපේ ගුණාත්මක අංශු පදාර්ථ මසකට ව්රක් *  

iii. ව්ායු විපමෝචන   අදාළ සි ලු  න්පත්රෝපෘකරණ  /ව්ාහන ක්රි ාත්මක ව්න පෘරිද විපමෝචන පෘාලන පෘරීක්ෂණ 
සහික  ිබි  යුතු  - උපෘපශයක ාපේ ව්යාපෘති ස්ථාන ES විසින් පෘරීක්ෂා කළ යුතු  

iv. නිරීක්ෂණ 
ආ තන   

* ඉරිතැලීම් සක්ක්ෂණ  හැර අපනකුත් සි ලුම පෘරාමිීනන් අධ් න  සදහා මාධය ම 
පෘරිසර අධිකාරිපේ ලි ාපෘදංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආ තන ක් ප ොදා ෙත යුතු . 
** PMU අනුමත ආ තන ක් මගින් ඉරිතැලීම් සක්ක්ෂණ  පෘැව්ැත්වි  යුතු  

v. අව්යයතා වාර්තා 
කිරීම 

අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල, ජල ටැංකිප හි සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිප හි ෙබඩා 
පෙොඩනැගිල්පලහි  ඉරිතැලීම් සක්ක්ෂණ  - ව්තත්ිම  වාර්තාවක් 
භූමි කම්පෘන -  න්පත්රෝපෘකරණ , ඉදකිරීම් ක්රි ාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලන න් සඳහා 
CEA හි කම්පෘන පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිීනන්  
පෘසුබිම් යබ්ද  මැනීම - අිපර්ක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධය ම පෘරිසර 
අධිකාරි   
ව්ායු ගුණාත්ම  (අංශු පෘරීක්ෂාව්) - 2008 අපෙෝස්තු මස 15 ව්න දන අංක 1562/22 දරන 
අි විපයේෂ ෙැසට් නිපේදන   ටපත් ජාික ව්ායු ගුණ ප්රමිීනන්- මාධය ම පෘරිසර 
අධිකාරි . 

 

10. පදිංචි ජනතාව සහ පාර්යවකරුවන්දේ උපදශයන - පවත්වා ඇි දහෝ පැවැත්වීමට 

නියමිත උපදශයන දසේවාවන් 
 

10.1 පදිංචි ජනතාව සඳහා වූ උපදශයන දසේවාව  
 

ක්පෂේත්ර චාරිකාව් අතරතුරදී ඉහල බෑවුම් ේරපශයප හි අව්දානම් නිව්ාසව්ල පෘදංචිකරුව්න් දැනුව්ත් 
කරන ලදී. අව්දානම් නිව්සක පෘදංචිකරුපව්කු ව්න අයි.එම්.ඒ.මැණිපක් මහත්මි  පමම ේ ාපෘති  
පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන ලදී. කුඩා දරුපව්කු ඇතුළු පමම පෘවුපල් සාමාජිකයින් හතර පදපනකු පමම 
අව්දානමට ලක්ව් සිටිි. නා  ෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම්, අව්ම කිරීපම් ේ ාපෘති  සහ අරමුදල් 
සැපෘයීපම්  ාන්ත්රණ  පිළිබඳව් නිව්ැසි න් දැනුව්ත් කරන ලදී. පෘදංචිකරුව්න් ේ ාපෘති ට කැමැත්ත 
පෘළ කළ අතර ේ ාපෘති ට පූර්ණ සහප ෝෙ  ලබා දීමට ද කටයුතු කරන බව් පෘැව්සී . මිප නපෙොල්ල 
ව්සපමහි ේරාම නිලධාරි ජී. බලරත්නම් මහතා පමම ේ ාපෘති  පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන ලද අතර 
අව්දානම් පෘවුල් පිළිබඳ පතොරතුරු රැස ්කපළේ . 
 

10.2 පාර්ශවකරුවන් සමෙ පවි උපදශයන දසේවාවන් වලදී ඇි වූ එකෙතාවයන් හා 

නිර්දේශයන් (දයොමුව: ඇමුණුම II)  
 

ක්පෂේත්ර චාරිකාව්ක දී මහනුව්ර දස්ත්රික් ආපෘදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකපේ දස්ත්රික් 
සහකාර අධ් ක්ෂ අයි.ඒ.පක්. රණවීර මහතා ේ ාපෘති කටයුතු පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන ලදී. අව්දානම් 
අව්ම කිරීපම් ේ ාපෘති  පිළිබඳව් මධ් ම පෘරිසර අධිකාරිපේ මධ් ම පෘළාත් අධ් ක්ෂ 
එම්.පක්.පී.පව්ලිකන්නපේ මහතා දැනුව්ත් කළ අතර ේ ාපෘති  සඳහා පෘාරිසරික පරගුලාසිව්ලට අදාළ 
නි ාමන  ාන්ත්රණ න් පිළිබඳ අව්පබෝධ  ලබා ෙනු ලැබී . 

කඩුෙන්නාව් මාර්ග සංවර්ධන කාර්යාලදේ විධා ක ඉංජිපන්රු ඊ.එම්.පක්.එන්.ජ වීර මහතා සමඟ 
ක්පෂේත්ර චාරිකාව්ක දී  සාකච්ඡා කරන ලදී. අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ේ ාපෘති  සහ අරමුදල් සම්පෘාදන  
කිරීපම්  ාන්ත්රණ  පිළිබඳව් ඔහු දැනුව්ත් කරන ලදී. පමම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු අියයින්ම 

අත් ව්ය්  බව්ත් ේ ාපෘති  පිළිබඳව් ඔවුන්පේ කිසිදු විපරෝධත්ව් ක් පනොමැි බව්ත් ඔවුන්පේ පූර්ණ 
සහප ෝෙ  ලබා දීමට එකඟ ව්න බව්ත් ඔහු පෘැව්සී . 

පමම ේ ාපෘති  පිළිබඳව් ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාපේ ක්පෂේත්ර නිලධාරී මපනෝජ් රංෙන 
මහතා සමඟ දුරකථනප න් සාකච්ඡා කරන ලදී. අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ේ ාපෘති  සහ අරමුදල් 
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සම්පෘාදන  කිරීපම්  ාන්ත්රණ  පිළිබඳව් ඔහු දැනුව්ත් කපළේ . ක්පෂේත්ර නිලධාරිප කු විසින් ේ ාපෘති 
භූමි ේරපශය  පෘරීක්ෂා කිරීපමන් අනතුරුව් පමම අනුමැි  ලබා පදන බව් නිලධාරි ා ේරකාය කපළේ . 
ඔහුට පමම ේ ාපෘති  පිළිබඳව් කිසිදු විපරෝධ ක් පනොිබූ අතර ඔවුන්පේ සහප ෝෙ  ලබා දීමට එකඟ 
වි . 

 

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

 

11.1 ේයාපතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

 
i. දස්ත්රික් පල්කම්ව්ර ාපේ අනුමැි   

 

ව්යාපෘති  ක්රි ාව්ට නැංවීමට දස්ත්රික් පල්කම්ව්ර ාපේ අනුමැි  ලබාෙැනීමට සිදුව්නු ඇි අතර 

පමහිදී මහාමාතයව්ර ා සහ දස්ත්රික්කපේ ව්ෙකිව් යුතු ආ තන සහභාගී ව්න දස්ත්රික් 

සම්බන්ධීකරණ කමිටුව් හමුපේ ව්යාපෘති ප ෝජනා ඉදරිපෘත් කළ යුතු පේ. ව්යාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකපේ නිලධාරිප කු ව්යාපෘති  පිළිබඳ විස්තර කරමින් එහි විවිධ පෘාරිසරික 

සහ සාමාජයී  ෙැටළු ආද  ෙැන නිරාව්රණ  කරනු ඇත. පමම ෙැටළු සම්බන්ධප න් සාකච්ඡා 

පෘව්ත්ව්මින් පමම රැස්වීපම්දී ෙනු ලබන නිර්දේශ පමම පාරිසරක සහ සමාජයී  කළමනාකරණ 

සැලසුම ක්රි ාව්ට නංව්න විට සැලකිල්ලට ෙැපනනු ඇත. 

 

ii. සැලසුම් කමිටුපේ අනුමැි  

 

පමම ව්යාපෘති ට ෙංඟ ඉහල පකෝරපල් ප්රාපශශී  සභාපේ සැලසුම් කමිටුපේ අනුමැි  ලබා ෙත 

යුතු ව්නු ඇත. 

 

11.2 වැඩබිම පවින රජදේ ඉඩම් වල ේයාපතිය ක්රියාවට නැංවීමට එම රජදේ ඉඩම් 

හිමියන්දේ අනුමැිය ලබාෙැනීම 
 

ව්යාපෘතිප හි කාර්  න්පෙන් පකොටසක් මාර්ගය සදහා පව්න් කර ඇි ප්රපශය ක සහ ඉඩම් 
ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාව්ට අ ත් ඉඩම් තුළ සිදු කරනු බැවින් අදාළ නිප ෝජිතා තන  ව්නුපේ 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි  සහ ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාව්යි. ඉඩම් පෙොඩකිරීමට, ඉදකිරීම් 
කටයුතු සිදු කිරීමට, ද්රව්ය ඉව්ත් කිරීමට (ෙස,් පෘස්, පෘාෂාණ හා ෙල් බිම්), ඉද කිරීම් ව්ුහ න් සහ 
පමපහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු දෙටම කරපෙන  ාමට ජාික පෙොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධාන , 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි  සහ ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාපව්හි අතර අව්යය ගිවිසුම් ඇි 
කරෙනු ඇත.  
 

11.3 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව වනජීවී සංරක්ෂණ 

දදපාර්තදම්න්තුව මගින් අනුමැිය ලබා ෙැනීම  
 

i. 1951 අංක 25 පෘාංශු සංරක්ෂණ පෘනත  ටපත් මහනුව්ර දස්ත්රික්ක  සංපේදී ේරපශය ක් 
බැවින් දස්ත්රික් මධ් ම පෘරිසර අධිකාරිපේ කැමැත්ත අව්ය්  පේ. 

ii. ව්න රක්ෂිත පව්න්කිරීම් කලාපෘ ක  ටපත් පහෝ තුළ පමම ේ ාපෘති ව්ැඩබිම පිහිටා පනොමැි 
බැවින් ව්න සංරක්ෂණ පදපෘාර්තපම්න්තුපේ සහ ව්නජීවී සංරක්ෂණ පදපෘාර්තපම්න්තුපේ 
අනුමැි  අව්ය්  පනොපේ. 

 

11.4 අදනකුත් අනුමැීනන් 
 

i. භූමි, පෘාෂාණ හා ඛනිජම  සුන්බුන් ප්රව්ාහන  හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රාපශශී  භූ විදයා සක්ක්ෂණ 

හා පෘතල් කාර්යාංශදේ අනුමැි  ලබා ෙත යුතු . 

ii. ද්රව්ය නිස්සාරණ  කිරීම සඳහා අනුමැි  - භූ විදයා හා පෘතල් කාර්යාංශදේ අනුමැි  (අව්යය 
ව්න්පන් නම් පෘමණි).  
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iii. අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ පෘැලෑටි ඉව්ත් කිරීම සඳහා ෙංඟ ඉහල පකෝරපල් ප්රාපශශී  සභාපේ 

අනුමැි  ලබා ෙත යුතු . 

iv. පෘාෂාණ පිපිරවීමට අව්යය නම් ව්ැඩබිම සඳහා අනුමැි  ප්රාපශශී  පල්කම් හරහා ආරක්ෂක 

අමාතයංයපේ දස්ත්රික් කාර්යාලදයන් අනුමැි  ලබා ෙත යුතු . 

v. ව්ැඩ බිපමහි ක්රි ාකරකම් සඳහා අව්යය බල සැපෘයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලපේ ප්රපශශී  

කාර්යාලදයන් අනුමැි  ලබා ෙත යුතු   
vi. පමම අපෘදා අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති  සදහා පෘැලෑටි පහෝ බීජ අව්යය පේ නම් (ආන න  කල යුතු 

නම්) 1999 අංක 35 දරණ පෘැලෑටි සංරක්ෂණ පෘනත  ටපත් කෘෂිකර්ම අධයෂ ජනරාල් 
පව්නුපව්න්,අිපර්ක අධයෂක ජාික යාක නිපරෝධා න පසේව්  අනුමත කල පෘැලෑටි පහෝ බීජ 
අධිකාරි  මගින් නිකුත් කරන බලපෘත්ර  හා පකොන්පශසි  ටපත් පෙන ආ යුතු . 

 

11.5 දපෞශෙලික ඉඩම් හිමිකරුවන්දෙන් අනුමැිය ලබා ෙැනීම / ජනික බැදීම/ 

විරුශධත්වයක් දනොමැි වීම 
 

ව්ූහ න් ඉව්ත් කිරීමට, භූමි ට පිවිසීමට, ඉදකිරීම් ව්ැඩ සහ දගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිරත වීමට 

කිසිදු බාධාව්ක් පනොකරන බව්ට ඉඩම් හිමි න් සහ ව්යා ාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීපම් අධිකාරි  අතර 

නීත් ානුකූලව් බැඳී සහිත ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. ඉදකිරීම් සිදුකරන භූමිප න් ව්ටිනා භාණ්ඩ ඉව්ත් 

කර ෙැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරුට පහෝ ඉඩම් හිමිකරු පව්නුපව්න් පකොන්ත්රාත්කරුට ඉඩ ලබා 

දීම.ව්ුහ න් ඉව්ත් කිරීපම් පිරිව්ැ  ව්යාපෘති  මගින් දරනු ලැපබ්. අනුමත කිරීම සඳහා නි මිත කාල 

පෘරාස  5 ව්ගුපේ දක්ව්ා ඇත. 

ව්ගු අංක  5: අනුමැීනන් ලබා ෙැනීම සඳහා නි මිත කාල රාමුව් 
 

 

12. දුක් ෙැනවිලි වලට සවන් දීම 
 

පමම ේ ාපෘතිපේ බලපෘෑමට ලක්වූ ේරජාව් සඳහා විපයේෂ අව්ධාන ක් ප ොමු කරමින් දුක්ෙැනවිලි 
විසඳීපම්  ාන්ත්රණ  ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපෘපශයකව්රුන් ව්න ES නිලධාරි ා ව්ෙබලා ෙත යුතු . 
(ප ොමුකිරීම: දුක්ෙැනවිලි විසඳීපම්  ාන්ත්රණ  ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්පශශිත ක්රි ා පෘටිපෘාටි  
සඳහා පෘරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව්). 

 
අනුමැීනන් 

1 ව්ැනි මාස  2 ව්ැනි මාස  

සි  
1 

සි  
2 

සි  
3 

සි  
4 

සි  
1 

සි  
2 

සි  
3 

සි  
4 

වයාපතිය ක්රියාවට නැංවීම 

දිස්ත්රික් දල්කම්වරයාදේ අනුමැිය 
අ දුම්පෘත බාරදීම  
ව්යාපෘති  දළ ව්යප න් පෘැහැදලි කිරීම 
දක්ව්න අදහස් ව්ලට ප්රිචාර දැක්වීම 
අනුමැි 

        

සැලසුම් කමිටුදේ අනුමැිය  

අ දුම්පෘත බාරදීම 
ව්යාපෘති  දළ ව්යප න් පෘැහැදලි කිරීම 
දක්ව්න අදහස් ව්ලට ප්රිචාර දැක්වීම 
අනුමැි 

  
 

      

මා.සං.අ  සහ   ඉඩම් ේරිසංස්කරණ 

දකොමිෂන් සභාදවහි අනුමැිය  
අ දුම්පෘත බාරදීම 
දක්ව්න අදහස් ව්ලට ප්රිචාර දැක්වීම 
අනුමැි  

        

දවනත් අනුමැින් 
භූ විදයා හා පෘතල් කාර්යංශය ආරක්ෂක 
අමාතයාංය  )අව්යයතාව්  මත පෘදනම් පේ(  
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13. දතොරතුරු අනාවරණය කිරීම  
 

පෘහත දැක්පව්න ආ තන සහ සංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකති මගින් ES පතොරතුරු 
අනාව්රණ  කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම පේ. 
 

ව්ගු අංක 6: පතොරතුරු අනාව්රණ  කිරීපම් ප ෝජිත සැළැස්ම  
දතොරතුරු  දයෝජිත ආයතන දතොරතුරු අනාවරණය කිරීදම් 

ක්රමදේදය 

i. ව්යාපෘති සැලැස්ම 
(ස්ථානී  පතොරතුරු, 
සැලසුම, ක්රි ාත්මක 
කිරීපම් විධිවිධාන) 

දස්ත්රික් මධය ම පෘරිසර අධිකාරි , දස්ත්රික් 
පල්කම්,  ප්රාපශශී   පල්කම්, පෘළාත් 
මා.සං.අ, ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් 
සභාව් , අපනකුත් දස්ත්රික මට්ටම් 
නිප ෝජිතා තන, ජාංපෙො.පෘ.සං පේ 
දස්ත්රික් කාර්යාලය, AIIB බැංකුව් 

රැස්වීම්, දස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැීනන් සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 
අදාල වාර්තා ඉදරිපෘත් කිරීම. 

ii. පෘාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දස්ත්රික් මධය ම පෘරිසර අධිකාරි , AIIB 
බැංකුව් 

රැස්වීම්, දස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැීනන් සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 
අදාල වාර්තා ඉදරිපෘත් කිරීම 

iii. ප්රෙි වාර්තා (මූලික 
හා ඉදකිරීම් කාල  
තුළ) 

දස්ත්රික් මධය ම පෘරිසර අධිකාරි , AIIB 
බැංකුව්, අපනකුත් නිප ෝජිතා තන 

ප්රෙි රැස්වීම්, විපයේෂ රැස්වීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදරිපෘත් කිරීම 

iv. පෘාරිසරික අනුකූලතා 
පසේව්කයින් පසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව් සඳහා 
ස්ථාන පෘරීක්ෂා කිරීම 

දස්ත්රික් මාධය ම පෘරිසර අධිකාරි , 
ප්රාපශශී   පල්ඛම්, පපෘොලිසි , ඉඩම් 
ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාව්, පෘළාත් 
මා.සං.අ ග්රාම නිලධාරී, NBRO දස්ික් 

කාර්යාලය, AIIB හා අදාළ පාර්ශවයන් 

ලිඛිත හා ව්ාචික සන්නිපේදන , අදාළ 
වාර්තා ඉදරිපෘත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ 
ීනරණ හා ප්රෙි 
සමාපලෝචන රැස්වීම් 

දස්ත්රික් මාධය ම පෘරිසර අධිකාරි , 
ප්රාපශශී   පල්ඛම්, පපෘොලිසි , ඉඩම් 
ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාව්, පෘළාත් 
මා.සං.අ ග්රාම නිලධාරී, NBRO දස්ික් 

කාර්යාලය, AIIB හා අදාළ පාර්ශවයන් 

රැස්වීම්, ලිඛිත හා ව්ාචික 
සන්නිපේදන  

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීපම් 
 ාන්ත්රන  

AIIB බැංකුව් හා අදාළ පාර්ශවයන් රැස්වීම්, ලිඛිත හා ව්ාචික 
සන්නිපේදන  

 
 
 
 
 
 

ව්ගු අංක 7: උපෘපශයන ආ තන හරහා රැස් කරන ලද පතොරතුරු මට්ටම  
 
දිනය  ආයතනය  දතොරතුරු ලබාෙැනීම සඳහා සම්බන්ධ කරෙත් 

අය  

30/05/2019 @ 09.30 
පෘැ  
 

දස්ත්රික් පල්කම් කාර්යාලය – 
මහනුව්ර දස්ත්රික්ක  

අයි.ඒ.පක්. රණවීර මහතා 
සහකාර අධයක්ෂ(දස්ත්රික්), 
දස්ත්රික් ආපෘදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ 
ඒකක , මහනුව්ර දස්ත්රික්ක  

04/07/2019 @ 9.30 
පෘැ  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, 

කඩුෙන්නාව් 
ඊ.එම්.පක්.එන්.ජ වීර මහතා 
විධා ක ඉංජිපන්රු, 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, කඩුෙන්නාව් 

04/07/2019 @ 10.00 
පෘැ  

මධයම පෘරිසර අධිකාරි  - මහනුව්ර 
කාර්යාලය 

එම්.පක්.පී. ව්ැලිකන්නපේ මහතා 
පෘළාත් අධයක්ෂ, 
මධයම පෘරිසර අධිකාරි  - මහනුව්ර කාර් ාල  
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17/06/2019 (දුරකථන 
මාර්ගදයන්) 

ප්රාපශශී  පල්කම් කාර්යාලය - ෙඟ 
ඉහල පකෝරපල් 

බාලරත්නම් මහතා 
ග්රාම නිලධාරී, මිප නපෙොල්ල ව්සම 

31/07/2019 (දුරකථන 
මාර්ගදයන්) 

ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් 
සභාව්, නුව්ර 

මපනෝජ් රංෙන මහතා 
ක්පෂේත්ර නිළධාරී  
ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාව්, නුව්ර 



 

i 
 

ඇමුණුම I: ආපෘදා තත්ත්ව්පේ ස්ව්භාව්  හා උපෘපශයන අව්ස්ථා 
 

  

ඉහල බෑවුම් ේරපශයප හි පිහිටි නිව්සක ඇි වී 
ිපබන ඉරිතැලීම් 

ඉහල බෑවුම් ේරපශයප හි ව්තක්ෂලතා ආව්රණ  

  

විභව් අව්දානම පහේතුපව්න් පෘහල බෑවුම් ේරපශයපේ 
ඉව්ත් වී ඇි නිව්සක්  

ඉහළ බෑවුම් ේරපශයප හි අව්දානම් නිව්සක 
පෘදංචිකරුපව්කු සමඟ සාකච්ඡා කිරීම 

  

බලපෘෑමට ලක් වූ බෑවුම් ේරපශයප හි පෘව්ින අධික 
ද  සීරාව්න්  

මහනුව්ර දස්ත්රික් ආපෘදා කළමනාකරණ 
සම්බන්ධීකරණ ඒකකපේ දස්ත්රික් සහකාර අධ් ක්ෂ 
අයි.ඒ.පක් රණවීර මහතා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම.  
 

 

 



 

ii 
 

 

ඇමුණුම II: පාර්ශවකරුවන් සමෙ පෘැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණ  වූ විපයේෂ කරුණු - නුවර 

දිස්ත්රික්කය  

 
ආයතනය සම්බන්ධීකරණ 

නිලධාරීදේ නම සහ 

තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පෘරිසර 
අධිකාරි  

 එම්.පක්.පී. ව්ැලිකන්නපේ 
මහතා 
පෘළාත් අධයක්ෂ, 
මධයම පෘරිසර අධිකාරි  - 
මහනුව්ර කාර්යාලය  

 1993 ජුනි 24 ව්න දන අංක 772/22 දරන අි විපයේෂ ෙැසට් 

පෘත්රපේ සහ පෘසුව් කරන ලද සංපයෝධන න්හි නා  ෑම් 

අව්ම කිරීපම් ේ ාපෘති නි මිත ේ ාපෘති පලස 

පනොසැලපක්. 

 හදසි ක්රියාමාර්ගයක් පලස නා  ෑම් ව්ලින් ඇි ව්න 

අව්දානම අව්ම කිරීමට ේ ාපෘති  අදහස් කරන බැවින්, 

ේ ාපෘතිපේ ේරමුඛතාව්  සැලකිල්ලට ෙනිමින් මධ් ම 

පෘරිසර අධිකාරිපේ අනුමැි  අව්ය්  පනොපේ.  

 ේ ාපෘති ආරම්භ කිරීමට පපෘර මධ් ම පෘරිසර අධිකාරි  

පව්ත ඉදරිපෘත් කිරීමට අව්ය්  අව්ම කිරීපම් අඩවි 

ලැයිස්තුව්ක් දක්ව්මින් ඉල්ලීම් ඉදරිපෘත් කරන අතර මධ් ම 

පෘරිසර අධිකාරි  විසින් ේ ාපෘති බිම නිරීක්ෂණ  කිරීපමන් 

පෘසු කැමැත්ත ේරකාය කරනු ලබයි. 

 ජාික සම්පෘත් කළමනාකරණ මධ් ස්ථානප හි 1951 

අංක 25 දරන පෘාංශු සංරක්ෂණ පෘනත  ටපත් මහනුව්ර 

දස්ත්රික්ක  සංපේදී ේරපශය ක් පලස ෙැසට් කර ඇත. 

 ේ ාපෘති  ක්රි ාත්මක කරනු ලබන්පන් නිය්චිත 

ේරපශය ක පනොව් සංපේදී ේරපශය ක නම්, සංපේදී 

ේරපශය  ක්රි ාව්ලි  තුළ බලපෘව්ත්ව්නු ඇත. 

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

ඊ.එම්.පක්.එන්.ජ වීර 
මහතා 
විධා ක ඉංජිපන්රු, 
මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය, කඩුෙන්නාව් 

 පමම ප්රපශය  ආශ්රිත මාර්ගය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිපේ 
කඩුෙන්නාව් කාර්යාල ට අ ත් පේ. 

 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි  ව්යාපෘති ට විරුශධත්ව් ක් 
නැි අතර අව්ම කිරීපම් කටයුතු අතයාව්යය බව් සලකයි 

 පව්නත් සැලකිලිමත් වි  යුතු කරුණු 

 නා   ෑම් අව්ම කිරීපම් ක් රි ාව්න්පෙන් පෘසුව් 
ේ  ාපෘති  නිසි පෘරිද භාර දීම අව්ය්   පේ 

 නා   ෑම් අව්ම කිරීමකින් පෘසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු 
කරනු ඇත 

 ඉදකිරීම් ව්ලදී පකොන්ත් රාත්කරු පුශෙලික ආරක්ෂණ 
උපෘකරණ භාවිතා කළ යුතු ැයි අව්ධාරණ  කරන ලද 

 සෑම අව්ස්ථාව්කදීම පකොන්ත් රාත්කරු විසින් ව්ාහන, 
පෘදකයින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක් රි ාමාර්ෙ, 
බාධක, අනතුරු ඇෙවීපම් ධජ සහ රාත් රී ව්ැඩ සඳහා 
ආරක්ෂිත සහ පෘහසු මාර්ග සැපෘයි  යුතු අතර විදුලි  
සහ ආපලෝක  සහ සැපෘයි  යුතු . 

 ඉඳිකිරීම අපෘශ රේ   / කැණීම් ශ රේ   මගින් මගීන්ට සහ   
මහජනතාව්ට අපෘහසුතාව් ක් පනොවි  යුතු . 

ඉඩම් ේරිසංස්කරණ 
පකොමිෂන් සභාව් 
නුව්ර  

මපනෝජ් රංෙන මහතා 
ක්පෂේත්ර නිළධාරී  
ඉඩම් ේරිසංස්කරණ 
පකොමිෂන් සභාව්, නුව්ර 

 ඉඩම් අයිි  ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාව් සතු 
නම්, ලිපි ක් මගින් ඉඩම් ේරිසංස්කරණ පකොමිෂන් 
සභාපව්හි පකොමසාරිස්තුමාපේ අනුමැි  ඉල්ලා සිටි  
යුතු . 



 

iii 
 

 ක්පෂේත්ර නිලධාරිප කු එම ේ ාපෘති ේරපශයප හි 
නිරීක්ෂණ චාරිකාව්කින් පෘසුව් ඉඩම් ේරිසංස්කරණ 
පකොමිෂන් සභාව් විසින් අනුමැි  ලබා පදනු ලැපබ්. 

ඇමුණුම III: රජදේ ඉඩම් හිමියන්දෙන් සහ පාරිසරික ආයතනවලින් අනුමැිය ලබා ෙැනීම සඳහා 

දයෝජිත ක්රමදේදය 

 

1. නායයෑම් ආපදා අවම කිරීදම් වයාපති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිදේ  

අනුමැිය ලබා ෙැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය  
i. RDA විසින් පිළිෙත යුතු සැලැස්ම: ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීපම් ආ තන  විසින් අව්යය ව්න 

අනුමැීනන් පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ලීමක් සමෙ RDA පව්ත සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදරිපෘත් 
කළ යුතු . PMU ඉහත ලිපි පල්ඛන සකස් කළ යුතු අතර ප්රාපශශී  කාර්යාලයට පල්ඛන 
ඉදරිපෘත් කළ යුතු . 

ii. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිපේ ප්රාපශශී  කාර්යාලය පමම ප ෝජනාව් ඇෙයීමට ලක් කරනු 
ලබන අතර ව්යාපෘති ව්ාර්තා සඳහා කැඳවි  හැක. අතයව්යය සමාපලෝචන සැපෘයි  යුතු  

iii. අධිකාරි  විසින් අනුමත කර ඇි අතර, ව්යාපෘති ස්ථාන ට පිවිසීමට, ඉදකිරීම් ව්ුහ න් 
සහ හානි  අව්ම කිරීපම් කටයුතු ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි  සහ 
ව්යාපෘති ක්රි ාත්මක කිරීපම් ආ තන  අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. 

iv. ඇතුළත් වි  හැකි පකොන්පශසි 

 නා   ාපම් අව්දානම අව්ම කිරීපමන් පෘසුව් ව්යාපෘති  නිසි පෘරිද භාර දීම අව්යය පේ 

 නා   ාපම් අව්දානම අව්ම කිරීමකින් පෘසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතු  

 ඉදකිරීම් ව්ලදී පකොන්ත්රාත්කරු පුශෙලික ආරක්ෂණ උපෘකරණ භාවිතා කළ යුතු ැයි 
අව්ධාරණ  කරන ලද 

 සෑම අව්ස්ථාව්කදීම පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ව්ාහන, පෘදකයින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ 
ක්රි ාමාර්ග, ආරක්ෂිත ස්ථාන, පකොඩිකරුව්න් සහ රාත්රී ව්ැඩ සඳහා ආරක්ෂිත සහ පෘහසු 
මාර්ග ක් සැපෘයි  යුතු . ආපලෝක  සැපෘයි  යුතු . 

 ඉදකිරීම් කසල / කැණීම් ද්රව්ය මහජන / මගී ජනතාව් සඳහා අපෘහසුතාව් ක් පනොවි  යුතු  

 

ඇමුණුම IV: අධ්යයන කණ්ඩායම 

 
නම තනතුර අධයන කණ්ඩායදම් තනතුර 

TDSV ඩ ස් අධ් ක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩා ම් නා ක 

SAMS දසානා ක ජ්ප ෂ්ශ විශ ාඥප 
/ESSD/NBRO 

ජ්ප ෂ්ශ පෘරිසර විශ ාඥප 

ප්රභාත් ලි නාරච්චි විශ ාඥප / ESSD/NBRO පෘරිසර විශ ාඥප 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධාරී 
/ESSD/NBRO 

GIS/ජන විකායන දත්ත / සක්ක්ෂණ 
සහා ක 

අනුත්තරා නතාලි  තාක්ෂණික නිලධාරී 
/ESSD/NBRO 

වාර්තා සැකසීම  

ළිහිණි චන්ශරරත්න තාක්ෂණික නිලධාරී 
/ESSD/NBRO 

වාර්තා සැකසීම  

 

ඇමුණුම V: දයොමු ලැයිසත්ුව 
 

1. සාමානය පෘාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ්රී ලංකාපේ නා  ෑම් අව්ම 

කිරීපම් ව්යාපෘති  සඳහා පකොන්ත්රාත්කරුපේ බැඳීම් -AIIB 

2. පෘාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් - ශ්රී ලංකාපේ නා  ෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති  -
AIIB 

3. නැවත පදිංචි කිරීදම් සැලසුම් රාමුව - ය්රී ලංකා නායයෑම් අවම කිරීදම් ේයාපතිය –AIIB 
4. කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්ථික කටතතු, පශු සම්පත් සංවර්ධනය, වාරිමාර්ග හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාතයාංය  විසින් ෙස් කැපීම (පෘාලන) පෘනත 



 

iv 
 

5. පෙොනු අංක 01  ටපත් ඇි මුළු ව්යාපෘතිපේ අව්සාන ලයිස්තුව් (අද ර II – 120 ක් වූ මුළු 
නා  ෑම් සථ්ාන) ස්ථාව්ර ක්රමපේද මගින් නා  ෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති  
(RLVMMP) – AIIB 

6. සංෙණන හා සංඛයාන වාර්තාව (2012), ජන හා සංඛයා පල්ඛන පදපෘාර්තපම්නතුව්  
 


