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ලකටි ලයදුම් 

AIIB ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුව් 

 Asian Infrastructure Investment Bank 

CEA මධයයම පරිසර අධිකාරිය  

Central Environmental Authority 

DFC  ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාතේපම්න්වතුව්  

Department of Forest Conservation 

DS  ප්රාපේශීය පල්කම්  

Divisional Secretary 

DWLC  ව්න ජීවි පදපාතේපම්න්වතුව්  

Department of Wild Life Conservation 

EH & S පරිසර හා සමාජ ආරක්ෂෂණ  

Environmental Health & Social  

E & SU of PMU පාරිසරික සමාජ ආරක්ෂෂණ හා ව්යාපෘති කළමනාකරණ අිංශය 

Environmental & Social Unit of Project Management Unit 

E & S & H & S unit of PMU ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකපේ පාරිසරික හා සමාජ සහ පසෞඛයය සහ 
ආරක්ෂෂක 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 සමීක්ෂෂණ හා පතල් කාර්යාාංශය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO  ජාතික පොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සිංවිධානය 

National Building Research Organization 

RDA  මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය 

Road Development Authority 

RHS  දකුණු පස  

 Right Hand Side 

LHS  වම්ර පස  

 Left Hand Side 
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1. හැඳින්වීම 
 

1.1 ව්යාපෘති පසුබිම 
 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්වධ පව්මින්ව එම බැිංකුපේ 
මුලය ආධාර මත ශ්රී ලිංකාපේ පළාත් 6ක දස්ික්ෂක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීපම් 
ව්යාපෘතියක්ෂ ආරම්භ කර ඇත. පමම ව්යාපෘතිය පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණමය ව්ශපයන්ව AIIB 
බැිංකුපේ හා ලිංකා රජපේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතිපේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය 
සැලකිල්ලට ෙනිමින්ව AIIB බැකුව් අපේක්ෂෂා කරන පරිද ඔවුන්වපේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණ 
ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූල ව්න පරිද පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ක්ෂ (ESMF) සකසා ඇත. 
 
පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්වපන්ව ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම්දී 
AIIB බැිංකුපේ ආරක්ෂෂණ ක්රමපේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද මාර්ගගාපගේශයන් 
සැපයීමයි. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය ව්ශපයන්ව; ජාතික පොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සිංවිධානය 
(ජා.පො.ප.ස.) සමස්ත ව්යාපෘතිය පව්නුපව්න්ව සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ 
රාමුව්, ව්යාපෘතිය ට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරපයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇතැයි අපේක්ෂෂා 
පකපේ.  
 
පාරිසරික, සමාජ, පසෞඛය හා ආරක්ෂෂණ තත්ත්ව්යන්ව ව්යාපෘති ස්ථානපයන්ව ස්ථානයට පව්නස් ව්න එබැවින්ව 
එව්ැනි පව්නස් ව්න නිශ්චිත තත්ව්යන්ව පිළිබද අව්ධානය පයාමු කිරීම ව්ැදෙත් පේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක්ෂ එක්ෂ නායයාම් 
ස්ථානයට විපශ්ිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානපේ විපශ්ිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින්ව විපශ්ිත පිළිසකර 
ක්රමපේදයන්ව, පසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂෂණ කළමනාකරණය සම්භන්වදපයන්ව සලකා බැලිය යුතු අිංශයන්ව 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ පමපහයුම් කාලය තුළ අව්ශය මෙ පපන්වීම් ලබාපදනු ඇත. 
 
පමම විපශ්ිත පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළසුම හරසේම සිදුව් ඇති නායයෑම් ආපදා ත්ත්ව්ය 
අව්ම කිරීම සඳහා පේ. ෙැඹුරු පාරසරික හා සමාජීය අධයයනයකින්ව පසුව් පමම සැලසුම සකස් කර ඇති 
පමම දැලසුම මගින්ව පහත කරුණු පිළිබඳව් ඉහළ අව්දානයක්ෂ පයමු කර ඇත. 

i. ව්යාපෘතිය ට අදාල කලාපපේ සිංපේදී පාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම 

ii. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් පහ්තුපව්න්ව සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම  

iii. හානිය අව්ම කරන පියව්ර පයෝජනා කිරීම 

iv. පමම ව්යාපෘතිය ට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂෂණ අව්ශයතා තීරණය කිරීම 

v. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න අතරතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන්ව හා ක්රියාපටිපාටීන්ව අධයනය කිරීම 

  

1.2 අපේක්ෂිත පරිශීලකයින්ව  
 

පල්ඛනය මගින්ව පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්වධ පාර්ශවයක් ව්න නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් සැලසුම් 

කණ්ඩායම, ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ පකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව අතර ඇති ව්න පාරිසරික හා 

සමාජීය ෙැට ළු සහ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්පබෝධයක්ෂ සැපයීමට අපේක්ෂෂා කරන අතර 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන කාලසීමාපේ දී පමහි ඇති සිංරචකයන්ව අනුෙමනය කිරීමට අදහස් කරයි. 

පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්වධ පාරිසරික හා සමාජීය ෙැටළු, සහ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ග 

පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්පබෝධයක්ෂ වාර්තාගවන් සපයන අතර නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සැලසුම් කණ්ඩායම, 

ව්යාපෘති කළනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ව්යාපෘතිපේ පාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණ රාමුපව්හි අඩිංගු සිංරචක, ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම්දී භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. 

නිශ්චිත පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම ජා.පො.ප.සිං පව්බ් අඩවිපේ ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර 

පම් සම්බන්වධපයන්ව පුළුල් පරාසයක උනන්වදුව්ක්ෂ දක්ෂව්න පාර්ශවයන්ට (පපාදු ජනතාව්, පව්නත් 

ආයතන/සිංවිධාන) පරිශීලනය කල හැක. පකාන්වත්රාත්කරුව්න්වටද පව්බ් අඩවිපේ ප්රකාශයට පත් කර ඇති 

පමම ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැසම් (ESMP) පරිශීලනය කර, ඔවුන්වපේ 

ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ම (SS- ESMAP) සකස් කිරීපම් දී පදනම 

පලස පයාදා ෙත හැක.  
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2. ව්යාපෘතිය පිළිබඳ හැඳින්වීම හා ආපදා සථ්ානීය පතාරතුරු  
 

2.1 ව්යාපෘතිපේ නම 

ආපදා ස්ථානීය අිංක 94, හරස්ෙම, මාතපල් දස්ික්ෂකය. 

2.2 නායයෑම් සථ්ානපේ පතාරතුරු  

පයෝජිත නායයෑම් අව්ධානම අව්ම කිරීපම් ස්ථානය මධයම පළාපත්, මාතපල් දස්ික්ෂකපේ, මාතපල් 
ප්රාපේශීය පල්කම් පකාට්ඨාශය යටපත් පරිපාලන කටයුතු සිදුව්න ඉහළ හරස්ෙම  ග්රාම නිලධාරී ව්සම තුල, 
හරස්ෙම හිදී සිදුව් ඇත. 

සථ්ානපේ GPS ඛණ්ඩාිංක – 7.479333°N සහ 80.617618°E 
 

ආසන්වනතම නෙරය – මාතපල් නෙරය ව්යාපෘති ස්ථානපේ සිට කිපලෝමීටේ 2.7 ක්ෂ පමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත. 
 

නාය සථ්ානය සඳහා පිවිසුම  
 

මාතපල් සිට මහනුව්ර - යාපනය A9 ප්රධාන මාර්මගය ඔස්ලස් නායයෑම් අව්දානමින්ව යුක්ෂත ස්ථානයට පිවිසිය 
හැකිය .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 භූ ලක්ෂෂණ සහ ඉඩම් අයිතිය  
 

අවදානම අවම කිරීමට ලයෝජිත වැඩබිලමහි ප්රමාණය වර්මග මීටර් 5000 ක් පමණ ලේ ලයෝජිත වයාපෘති 
ප්රලේශලයහි භූ විෂමතා ලක්ෂණ පිළිබඳව සලකා බැලීලම්දී වයඹ සිට ගිණිලකාණ ලදසට විහිලදන මධයස්ථ 
බෑවුම් (අංශක 10 – 40) වලින් සමන්විත ලේ. ප්රලේශලයහි උන්නතාංශය මීටර් 500 සිට 1200 දක්වා ලවනස් 
ලේ (සාමානය මධයන මුහුදු මට්ටම). ලමම ප්රලේශය ඉහල බෑවුම් ප්රලේශලයහි පිහිටි කඳුකරලේ (විේලෂයර් 
කන්ද) වනාන්තර ආවරණයක් සහිත නිම්නයකි. ලයෝජිත නායයෑම් අවම කිරීලම් ස්ථානය වනාන්තර 
ආවරණයක් පිහිටි කන්ලදහි පාදලමහි පිහිටා ඇති අතර එය විවිධ ශාක සහ අලනකුත් බහු වාර්මෂික ලභෝග 
සහිත ලගවතු වලින් සමන්විත ලන්වාසික ප්රලේශයකි. ලමම ඉඩම් මාතලේ මහ නගර සභාලේ සීමාවන් තුළ 
පිහිටා ඇති පුේගලික ඉඩම් ලේ. ලයාමු කිරීම රූපය 1. පයාජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ප්රපේශය හා ඒ ආශ්රිත 
ප්රපේශපේ අපනකුත් ලක්ෂෂණ හා පස්ව්ා පහසුම් නිරූපිත ගූෙල් ඡායාරූපය 
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රූපය 1. පයාජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ප්රපේශය හා ඒ ආශ්රිත ප්රපේශපේ අපනකුත් ලක්ෂෂණ හා පස්ව්ා පහසුම් 
නිරූපිත ගූෙල් ඡායාරූපය 

 

2.4 ප්රපේශපේ පේශගුණික ලක්ෂෂණ 

සාමානය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය – මි.මී 1100 

සමානය වාර්ෂික උෂ්ණත්ව්ය –170C – 30 0C 

(මූලාශ්රය: ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ලවබ් අඩවිය - මාතලේ) 
 

 

2.5 ප්රපේශය ආශ්රිත ප්රජා විදයාත්මක ලක්ෂෂණයන්ව  
 

හරස්ෙම ග්රාම නිලධාරී ව්සපම් 880 ව්න මුළු ජන සිංඛයාපව්න්ව පිරිමි ජන ෙහනය පුේෙලයින්ව 418 ව්න අතර 

කාන්වතා ජන ෙහනය 462 කි. (ජන සිංඛයා දත්ත -2012). 

3. නායයෑම් ආපදාව් සම්බන්වධ පතාරතුරු  
 

3.1 නායයෑම් ආපදාපේ සව්්භාව්ය  
 

2012 ලදසැම්බර් 16 සහ 17 යන දිනවල මාතලේ ප්රලේශයට ඇද හැලුණු අධික වර්මෂාපතනය ලහ්තුලවන් 
විශාල පාංශු ස්කන්ධයක් විස්ථාපනය වී හරසග්ම ප්රලේශය පුරා ුන්ුන් පැතිර යන ලදී. ුන්ුන් ගලායාම 
ලහ්තුලවන් ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ එක් නිවසකට සම්රූර්මණදයන් හානි සිදුවිය. එලස්ම අසථ්ායී බෑවුම් 
ප්රලේශලේ පිහිටි තවත් නිවාස තුනකට හානි සිදුවිය. හානියට පත් නිවැසියන් ඉහළ  හරස්ගම ප්රජා ශාලාවට 
ඉවත් කරන ලදී. 
 

3.2 නායයෑපමන්ව සිදුව් ඇති බලපෑම හා ප්රතිවිපාක 
 

අඟේ 3 ට වඩා පළල සහිත ආතති පැලුම් ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ භූමිලයහි ඇතිවිය. ආතති පැලුමට හා 
මාර්මගයට පහළින් පිහිටි භූමි ප්රලේශය ගිලා බැස ඇත. ලමම ප්රලේශලේ පිහිටා ඇති එක් නිවසකට 
සම්රූර්මණදයන්ම හානි සිදුවී ඇති අතර තවත් නිවාස තුනකට අර්මධ වශලයන් හානි සිදුවී ඇත. බිත්තිවල 
ඉරිතැලීම් ලහ්තුලවන් පහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ නිවාසවලට ද හානි සිදුවිය. ඉරිතැලීම් හරහා ලපාලළාව 
අභයන්තරයට ජලය කාන්දු වීම ලහ්තුලවන් අස්ථායී පාංශු ස්කන්ධයන් පහළ බෑවුම් ප්රලේශයට කඩාවැටීලම් 
අවදානමක් පවතී. නායයෑම අතරතුර අවට නිවාසවල පදිංචිකරුවන් ඉහල හරසග්ම ප්රජා ශාලාවට ලගන 
යන ලද අතර පුව අවදානම පහව ගිය පු ඔවුන් නැවතත් සිය මුේ පදිංචි ස්ථාන කරා පැමිණ ඇත. 
 
 
 



 

4 
 

3.3 පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා පම් ව්න විට පෙන ඇති ක්රියාමාර්ග 
 

ප්රලේශලේ නායයෑම් ඇතිවීලම් අවදානම අවම කිරීම සඳහා කිසිඳු පිළියමක් ලගන ලනාමැත. අධික වැසි 
කාලයන්ීදී අවදිලයන් සිටින ලලස අසේවැසි නිලවස්වල පදිංචිකරුවන්ට ඉහළ හරස්ගම ග්රාම නිලධාrii 
විසින් උපලදස් ලබා දී තිලබ්. 
 

3.4 ඉව්ත් කිරීම් 
 

මඩවේ උේපත ග්රාම නිළධාරී වසලමහි තලගස්යාය ප්රලේශලේ පිහිටි “මහා රාජ වත්ත” හි නැවත පදිංචි කිරීලම් 
ප්රලේශයට පවුේ ලදකක් ඉවත් වී තිලබ්. සිදු වූ හානිවලට අදාළව වන්දි මුදලක් ඔවුන්ට ලබා දී ඇත. 
 

3.5 නැව්ත පදිංචිකිරීම (ව්ත්මන්ව ස්ව්භාව්ය) 
 

ලමම ස්ථානය සම්බන්ධව නැවත පදිංචි කිරීලම් වැඩසටහනක් ඇත. හරස්ගම ප්රලේශය යටිතල පහුකම් 
රාශියක් ඇති මාතලේ නගරයට ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇති ලහයින්, අවදානම් පවුේ ලබාලහාමයක් මාතලේ 
නගරලේ සිට කි.මී 7.6 දුරකින් පිහිටි මඩවේ උේපත ග්රාම නිළධාරී වසලමහි තලගස්යාය නැමැති ග්රාමීය ප්රලේශලයහි 
නැවත පදිංචි වීමට කැමැත්තක් ලනාදක්වති. 
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 `

රූපය 2: ගූෙල් ඡායාරූපය, භූමි හරස්කඩ, භූමි පරිහරණය, අව්දානම් අිංෙයන්ව සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂෂණ  සහිත සථානයන්ව ව්ල ඡායාරූප                     
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4. නායයෑම්/භූම් අසථ්ාව්ර වූ ප්රපේශය, එ ් අව්ට ප්රපේශය පිළිබඳ විසත්ර සහ වර්තමාන 
අව්දානම් මට්ටම  

 

4.1 භූම් අසථ්ාව්රත්ව්ය සිදුව් ඇති ප්රපේශය අව්ට පතාරතුරු: 
 

ඉහළ හරස්ගලමහි අස්ථායී බෑවුම් ප්රලේශය මීටර් 4 – 5 ක් ඝනකම් ලනාගැඹුරු අධික බර පැටවුනු පාංශු 
සහිත නිම්නයකි. ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශය ලකාස්, ලපාේ, අඹ, කිතුේ, කැන්ද සහ පුවක්  වැනි ගස් 
විලශ්ෂයන්ලගන් යුක්ත වූ වනාන්තර ජලධාරක ප්රලේශයකි. පහළ බෑවුම් ප්රලේශය නිම්නයක නිවාස ඉදිකර 
ඇති ලන්වාසික ප්රලේශයකි. 

 
ස්වාභාවික වනාන්තර වෘක්ෂලතාදිය ජනාවාස මගින් ප්රතිස්ථාපනය කර ඇති අතර එමඟින් එම ස්ථානලේ 
ස්වාභාවික ජලාපවහනය අඩාල වී භූමිලයහි දිය සීරාවන් නිර්මමාණය වී ඇත. උප පෘෂ්ීය ස්ථරලයහි ජලය 
එකතු වීම පාංශු ස්කන්ධ චලනය වී භූමිය ඉරිතලා බෑවුම් අස්ථායි වීමට ලහ්තු වී ඇත. භූමිලේ ඇති ආතති 
ඉරිතැලීම් ලහ්තුලවන් භූගත ජලය කාන්දු වීම තීව්ර වන අතර එහි ප්රතිඵලයක් ලලස බෑවුම් චලනය තවදුරටත් 
උග්ර වී ඇත. 
 
අස්ථායී බෑවුම හරහා දිලවන ලසෝමුන්දරම් මාර්මගය ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශලයහි පිහිටි ග්රාමීය ුසාන භූමියට 
පිවිසීමට ඇති මාර්මගයයි. එලස්ම, කිලලෝමීටර් 2.6 ක් දුරින් පිහිටි විේලෂයර් කඳුකරලේ පිහිටි දිය උේපතක 
සිට ජලය සපයන ප්රජා ජල සැපයුම් මාර්මග, බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රලේශය හරහා වැටී ඇත. පහළ බෑවුම් 
ප්රලේශලයහි පිහිටි නිලවසව්ල පදිංචිකරුවන් කිහිපලදලනකු ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශලයහි පිහිටි ලපාදු ළිං 
ලදලකන් ජලය භාවිතා කරති. 
 

 

4.2 අසථ්ාව්ර ී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රපේශය (බෑවුම අසථ්ාවර වීම): 
 

අස්ථායී බෑවුම් ප්රලේශයට යාබද ප්රලේශය නාගරික සන්දභර්යක පිහිටා ඇති ලන්වාසික ප්රලේශයකි. ඉහළ ඉඩම් 
වටිනාකම නිසා ලමම ප්රලේශලේ ලන්වාසික ස්ථාන අතර ඇති ඉඩ ඉතා සීමිතය. වැඩබිමට ආසන්නව පිහිටි විේෂයර් 
කන්ද විලශ්ෂලයන් කදු නගින්නන් අතර සංචාරකයින් ආකර්මෂණය කර ගත හැකි ස්ථානයක් ලේ. බෑවුමට යාබදව 

පිහිටි ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශය වනාන්තර ආවරණයක් සහිත වෘක්ෂලතාදිලයන් ලපාලහාසත්ය. රූපය 2 බලන්න: 
ගූගේ රූපය, හරස්කඩ, ඉඩම් පරිහරණය, අවදානම් අංග සහ ස්ථානලයහි විලශ්ෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප 

 

 4.3 වර්ථමාන අව්දානම් ස්ව්භාව්ය 
ජාතික ලගාඩනැගිලි පර්මදේෂණ සංවිධානලේ LRRMD හි භූ විදයාඥයන් විසින් ලමම සථ්ානය 2012 
ලදසැම්බර් 12 වන දින පරීක්ෂා කර ඇති අතර, බලපෑමට ලක්වූ බෑවුලමහි නිවාස හතක් අධි අවදානම් 
ලලසත් නිවාස හතක් මධය අවදානම් ලලසත් එක් නිවාසයක් අඩු අවදානම් ලලසත් වර්මග කර ඇත. 
නිවාසවල නාමයන් සහ අවදානම් මට්ටම පහත දැක්ලේ. 
 

නම  අවදානම් මට්ටම  නම අවදානම් මට්ටම 

1. බී.එම්.ලර්ණුකා කුමාරි ඉහළ අවදානම් (අර්මධ 

වශලයන් හානි) 

2. සරත් ලේමචන්ර මධය අවදානම් 

3. ඒ.එම්.ලසලනවිරත්න  ඉහළ අවදානම් (අර්මධ 

වශලයන් හානි) 

4. ඒ.එම්.විලේතිලක ඉහළ අවදානම් 

5. ගාමිණී අත්තනායක  ඉහළ අවදානම් (අර්මධ 

වශලයන් හානි) 

6. බී.එම්.ලක්.ඒකනායක මධය අවදානම් 

7. ඒ.එම්.කුමාරිහාමි ඉහළ අවදානම් (අර්මධ 

වශලයන් හානි) 

8. ඒ.එම්.බාලසූරිය  මධය අවදානම් 

9. ඒ.එම්.විලේරත්න ඉහළ අවදානම් 10. පී.බී.අත්තනායක මධය අවදානම් 

11. ුමිත් නිකවැරටිය ඉහළ අවදානම්  12. කාංචනා ුබසිංහ මධය අවදානම් 

13. ඒ.එම්.අලබ්රත්න මධය අවදානම් 14. ශාන්ති කුමාරි  මධය අවදානම් 

15. ආර්.ලක්. ලසලනවිරත්න අඩු අවදානම්   

 
අනාෙතපේ සිදුවිය හැකි නායයෑම් අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ව ව්ැළැක්ෂීම සඳහා සුදුසු පියව්රයන්ව 
පනාෙතපහාත්,අනාගත නායයෑම් වලදී පාංශු ස්කන්ධයන් ලහෝ ුන්ුන් මගින් ඉහළ සහ පහළ බෑවුම් 
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ප්රලේශවල ලවලසන අසේවැසි ප්රජාවට සෘජුවම බලපානු ඇත. අවදානම් නිවාසවල පදිංචිකරුවන්, ඔවුන්ලේ 
ජීවලනෝපාය කටයුතු සහ මගීන් සහ ලසෝමුන්දරම්  මාර්මගදේ පදිකයින්ලේ ජීවිත අවදානමට ලක් වනු 
ඇත.  
 
එලස්ම, අනාගත බිඳවැටීම් වලදී, ලසෝමුන්දරම් මාර්මගලේ අඛ්ණ්ඩ කාර්මයයන් සීමා කරනු ඇත. ප්රලේශලේ 
නිවාසයන්ට සහ හරසග්ම ග්රාමලේ ුසාන භූමියට පිවිලසන මාර්මගය දමය වන බැවින්  වන බැවින් රථවාහන 
ගමනාගමනයට ඇති බාධා ලහ්තුලවන් ජීවිත පහුකම්, ලස්වා සහ ආර්මික කටයුතු ලකලරහි සැලකිය යුතු 
බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. විේලෂයාර් කන්ලදහි පවතින උේපලතහි සිට අස්ථායී බෑවුම් ප්රලේශය හරහා 
දිලවන ප්රජා ජල සැපයුම් මාර්මගවලට හානි සිදුවී ප්රලේශලේ ජල සැපයුමට බාධා ඇති වනු ඇත. 
 

5. පයෝජිත පිළිසකර කිරීපම් ක්රියාමාර්ගයන්ව 
 

පමම ලයෝජිත ව්යාපෘතිය පාිංශු/ බෑවුම් තව්දුරටත් අස්ථාව් ීම ව්ැළැක්ෂීම අරමුණු කරෙත් ව්යාපෘතියකි.  
ලයෝජිත අවදානම් අවම කිරීලම් කටයුතු ලබාලහෝ දුරට අස්ථායී ප්රලේශය ලකලරහි අවධානය ලයාමු කරනු 
ඇත. එබැවින් පාදම් රැඳවුම් බිත්ති සහ පෘෂ්ීය  සහ උප පෘෂ්ීය ජලාපවහන කළමනාකරණය අවම කිරීලම් 
පියවර ලලස ක්රියාත්මක ලකලර්. 
 

6. ව්යායාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව බලපෑමට ලක්ෂව්න අව්ට පරිසරපේ  සිංපේදී ඒකකයන්ව  

පිළිබඳව් පකටි හැඳන්වීම 
 

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීලම්දී අවදානමට ලක්වන අංග සහ ලස්වාවන්: 
i. ඉහල සහ පහල බෑවුපමහි තවමත් ඉවත් වී ලනාමැති ජනතාව්, ඔවුන්වපේ පේපළ හා ඔවුන්වපේ 

ජීව්පනෝපාය කටයුතු 

ii. දසෝමසුන්දරම්ර මාර්මගදයහි ක්රියාකාරකම්, පදිකයින් සහ මගීන් 

iii. බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රලේශය හරහා දිලවන ජල සැපයුම් මාර්මග 

ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශලයහි පවතින ප්රජා ළිං 

iv. ප්රලේශලේ වර්මතමාන ලස්වාවන් සහ ආර්මික කටයුතු 

 

(රූපය.3 ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි සිංපේදී අිංෙ) 
 

 
 

3a රූපය: බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රලේශය හරහා 
දිලවන ජල සැපයුම් මාර්මග 

3b රූපය: ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශයට දිලවන 
ලසෝමුන්දරම් මාර්මගය 
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3c රූපය: බලපෑමට ලක් වූ ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ 
වෘක්ෂලතා ආවරණය 

3d රූපය: පහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ අවදානම් නිවාස 

   

                                      3e රූපය: ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ පිහිටා ඇති ප්රජා ළිං 

රූපය 3: ව්යපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි සිංපේදී අිංෙ 
 

7. ව්යාපෘති ප්රපේශය හා සම්බන්වධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අව්දානම් හඳුනා ෙැනීම 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලදී අලේක්ෂා කරන ධනාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඒවාලේ වැදගත්කම 
පහත වගුලේ සාරාංශ කර ඇත. 
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අවදානම් සහිත නිවැසියන් සමග නිවාස ආරක්ෂිත ලේ 

ගමනාගමන කටයුතු අඛ්න්ඩව සිදුවීම  

අනාගතලේ බෑවුම අස්ථාවර වීම් වලදී මාර්මගය නැවත ඉදිකිරීම් සඳහා වැය වන පිරිවැය අවම වීම  

ජල සැපයුම් මාර්මග ආරක්ෂිත ලේ 

මගීන් සහ මාර්මගය භාවිතා කරන පදිකයන්ලේ ජීවිත ුරක්ීත ලේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 රූපය: වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලදී අලේක්ෂා කරන බලපෑම්හි සාරාංශය 

ප්රලේශලේ ජල මාර්මග රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  සැලකිය යුතු 

ජල දූෂණලේ බලපෑම  සැලකිය යුතු 

පාංශු ඛ්ාදනලේ බලපෑම සහ ගංගා පතුළ ලවනස්වීම පනාව්ැදෙත් 

අක්රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම පනාව්ැදෙත් 

පහළ ප්රලේශලේ ජල පරිලභාජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

භූගත ජල ධාරිතාවයට හා භූගත ජලලේ ගුණාත්මක භාවයට විය හැකි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

ශබ්දය හා කම්පන  ඉතා ව්ැදෙත් 

කම්පන නිසා ලගාඩනැගිලි වලට විය හැකි බලපෑම සැලකිය යුතු 

පුපුරන රවය සහ ලවනත් අනතුරුදායක රවය ඉතා ව්ැදෙත් 

වායු දූෂණය ලහ්තුලවන් සිදුවන බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ඝන අප රවය බැහැර කිරීලම්දී ඇතිවන ගැටළු සැලකිය යුතු 

විලශ්ෂිත වනජීවී වාසස්ථානවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  පනාව්ැදෙත් 

සත්ව හා ශාක විලශ්ෂ ලකලරහි බලපෑම පනාව්ැදෙත් 

ප්රලේශලේ කෘෂිකර්මමාන්තයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පනාව්ැදෙත් 

ගංඟා ආශ්රිත නජව විවිධත්වයට සිදුවන බලපෑම පනාව්ැදෙත් 

ඉඩම් හා අනාගත සංවර්මධන කටයුතු සඳහා ප්රලේශය අහිමි වීම  පනාව්ැදෙත් 

ඉහළ ලහෝ මධයම අවදානම් සහිත ප්රලේශවල ජීවත් වන පවුේ වලට ඇතිවන බලපෑම් සැලකිය යුතු 

ජීවලනෝපාය / වයාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් ලකලරහි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

පහළ ප්රලේශලේ ලස්වා සැපයීම් (ජල, මලාපවහන, විදුලිය) සඳහා වන බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

යටිතල පහුකම් අහිමි වීම සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධලයන් වන බලපෑම සැලකිය යුතු 

ඉදිකිරීම් අතර තුර ප්රලේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීලමන් සිදු වන අවදානම සැලකිය යුතු 

ලස්වක ලන්වාසික කඳවුරු සහ අලනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන් සැලකිය යුතු 

වැඩබිලම් ලස්වකයන් හා ප්රලේශවාසීන් අතර ඇතිවියහැකි ලනාසන්ුන් තත්වයන් ඉතා ව්ැදෙත් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී ලස්වකයන්ලේ ආරක්ෂාව ඉතා ව්ැදෙත් 

ලපාදු ජල සැපයුම් මාර්මග ලකලරහි බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ප්රවාහන යටිතල පහුකම් සඳහා වන බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

වයාපාර සඳහා භාවිතා කරන ක්ලෂ්ත්ර ලකලරහි බලපෑම් පනාව්ැදෙත් 

වැඩ බිම තුළට පුේගලයින් ඇතුළු වීලම් ලහෝ ඒ හරහා ගමන් කිරීලම් අවශයතාවය සැලකිය යුතු 

ලසෞඛ්ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රමුඛ්තා ගැටළු ඉතා ව්ැදෙත් 

7.2.1 ජල විදයාත්මක  
 

7.1 ධණාත්මක 
 

බලපෑම් 
සව්්භාව්ය 

7.2.2 පාරිසරික 

7.2.3 ජජව්/ 
පරිසර 
විදයාත්මක 
 7.2 සෘණාත්මක  

  

7.2.4 සාමාජීය 
හා ආර්ික  
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7.1 හිතකර බලපෑම් 
 

• අස්ථායී ඉහළ සහ පහළ බෑවුම් ප්රලේශයන්හි සිටින පවුේවල ජීවිත හා ලේපළ ු රක්ෂිත වනු ඇත.  

• දැනට අවදානමට ලක්ව ඇති ඉහල සහ පහල බෑවුම් ප්රලේශවල නිවාස ජීවත්වීමට ආරක්ෂිත 
ලේ. 

• අවදානම් අවම කිරීලම් ප්රලේශය හරහා දිලවන ප්රජා ජල සැපයුම් මාර්මග ආරක්ෂා වනු ඇත. 

• එපස්ම ප්රපේශපේ ජනතාව්පේ ආර්ික ක්රියාකාරකම් සහ අපනකුත් ජීව්න මාර්ග ක්රියාකාරකම් 
සඳහා විශාල ව්ශපයන්ව ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත.  
 

7.2 අහිතකර බලපෑම් 
 

බෑවුම අස්ථාව්ර ීපමන්ව බාධා ී ඇති ප්රපේශයකට ආපදා අව්ම කිරිපම් ක්රියාමාර්ග පබාපහෝ විට පයාමු 
ී ඇත. එබැවින්ව, ඍණාත්මක බලපෑම් පබපහවින්ව එම ස්ථානයට පමණක්ෂ සීමා ී ඇති අතර, ඉදකිරීම් 
සිදු ව්න කාල සීමාව්ට පමණක්ෂ ව්ලිංගු පේ.  
 
7.2.1 ජල විදයාත්මක බලපෑම්  
 

7.2.1.1 ප්රපේශපේ ජල මාර්ග රටාව්න්වට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  
 

ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ප්රපේශපේ පව්ත්නා පෘෂ්ීය හා උප පෘෂ්ීය ජලාපව්හන රටාව් යම් 
තරමකට පව්ස් ීම අපේක්ෂෂා පකපේ. පමම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ප්රපේශය තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු 
පබාපහෝ දුරට ජලාපව්හනය ව්ැඩිදයුණු කිරීම පකපරහි අව්ධානය පයාමු කරනු ඇත. බලපෑමට ලක් වූ 
බෑවුම් ලපලදලසහි ප්රමාණවත් මානයන් ලනාමැති අක්රමවත් මතුපිට ජලාපවහන රටාවක් නිරීක්ෂණය 
ලකලර්. එබැවින්, වැසි සමලේදී අධික ජල ප්රවාහයක් පහළ බෑවුම් ප්රලේශයට ගලා එනු ඇතැයි අලේක්ෂා 
ලකලර්. අමතර ජල ප්රමාණය ලගවතු හරහා ලගාඩබිමින් ගලා බැසීමට නැඹුරු වනු ඇත. 
 
7.2.1.2 ජල දූෂණය හා මතුපිට ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය පකපරහි බලපෑම 
 

ව්ැසි සමය තුළදී ව්ැසි ජලය සමඟ පරාන්වමඩ, ව්ැලි සහ පස් අිංශු වැසි කාලයට ක්රියාකාරී වන ඇළ 
මාර්මගයට ලයාමු වී ජලය දූෂණය කරනු ඇත. බෑවුම් කැණීම් අතරතුර ුන්ුන් ඉවත් කිරීලමන් ඉහළ 
අව්සාදත ගැලීමක් ඇති විය හැකි අතර වැසි සමලේදී එය ප්රලේශලේ පවතින ජල සීරාවන්ලේ ජලය 
දූෂණය කරයි. යන්වත්ර සූත්ර ව්ල හාණිකර ද්රව්ය ව්න පතල් වර්ග කාන්වදු විම, තාව්කාලික ඉන්වදන ව්ැනි 
පතල් වර්ග ෙබඩා කර ඇති ටැිංකි ව්ලින්ව හාණිකර ද්රව්ය කාන්වදු ීම, ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ 
අපජලය බැහැර කිරීම ජලලේ ගුණාත්මක භාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. 
 
7.2.1.3 පාිංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙිංො පතුළ පව්නස්ී ම 
 

පමම ව්ැඩබිපමහි අව්දානම අව්ම කිරීපම් ලබාලහෝ දුරට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම ලකලරහි අවධානය 
ලයාමු කරනු ඇත. ආසන්නලේ කිසිදු ජල මාර්මගයක් ලනාමැති බැවින් ප්රවාහයට සෘජුවම ඇතුේ වීලම් 
හැකියාව අවම බැවින් ගංගා පත්ල ඛ්ාදනය වීලම් බලපෑම්, අවසාදිතයන් සහ ජලජ පරිසර පේධතියට 
සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති ලනාලේ. 
  
7.2.1.4 අක්රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම 
 

අවදානම් අවම කිරීලම් කටයුතු සිදු ලකලරන ප්රලේශය ලන්වාසික ප්රලේශයක පිහිටා ඇති බැවින් විවෘත 
සනීපාරක්ෂෂක කටයුතු මගින් අපවිත්ර වීම අලේක්ෂා ලනාලකලර්. 
 
7.2.1.5. පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභාජකයන්වට ඇති විය හැකි බලපෑම් 
 

අධික දිය සීරාවන් පව්තින පම් ව්න විටත් අස්ථාව්ර බෑවුපම් කළාපපේ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු 
පබාපහෝ දුරට සිදුව්නු ඇත. එබැවින්ව මුල් ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී බෑවුම ඛාදනයට ලක්ෂ ව්නු ඇත. ඉදිකිරීම් 
කටයුතුවලදී වැඩබිම හරහා දිලවන ජල සැපයුම් මාර්මග වලට බාධා ඇති වනු ඇත. එබැවින් ජල 
පරිලභෝජකයින්ට ඔවුන්ලේ සැපයුමට බාධා ඇති වනු ඇත. පහළ ප්රපේශපේ ජලය භාවිතා කරන්වනන්වට 
ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 
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7.2.1.6 භූගත ජල ධාරිතාවයට හා භූගත ජලලේ ගුණාත්මක භාවයට විය හැකි බලපෑම් 
 

බෑවුම් ලපලදලසහි සිදු කරනු ලබන අවම කිරීලම් ක්රියාකාරකම් ලහ්තුලවන් භූගත ජල වගු පහළ යෑලම් 
හැකියාවක් ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී ලතේ, පාංශු සහ අවසාදිත ලහත්ුලවන් භූගත ජලලේ 
ගුණාත්මකභාවය දූෂණය විය හැකිය. 
 
7.2.2 පාරිසරික බලපෑම් 
 

7.2.2.1 ශබ්දය හා කම්පන මගින්ව ඇති විය හැකි බලපෑම්  
 

ඉදකිරීම් උපකරණව්ලින්ව ශබ්ද හා කම්පන උපත්පාදනය ීම අපේක්ෂෂා පකපේ. ව්යාපෘති ප්රපේශයට 
ආසන්වනව් පදිංචි කරුව්න්ව සහිත නිව්ාස බලපෑම් ඇතිවිය හැකි මීටේ 100ක සීමාව් ඇතුළත පිහිටා ඇති 
බැවින්ව ශබ්ද සහ කම්පන බලපෑම ව්ැදෙත් පේ. එපස්ම, ඉදකිරීම් අව්ධිය තුල දව්ා කාලපේදී 
යන්වපත්රෝපකරණ සහ ව්ාහන ධාව්නය කිරීපමන්ව ජනනය ව්න ශබ්දය නිව්ාස ව්ල ක්රියාකාරකම් ව්ලට 
බාධා ඇති කරයි. එබැවින්ව අසල්ව්ැසි ප්රජාව්ට පමම ව්යාපෘතිය පහත්ුපව්න්ව උත්පාදනය ව්න ශබ්දය 
පහත්ුපව්න්ව සැලකිය යුතු බලපෑමක්ෂ ඇති කරනු ඇත. මාර්ගගේ ෙමන්ව ෙන්වනා පදකයින්වට සහ මගීන්වට 
ශබ්දය හා කම්පනපයන්ව ඉහල බලපෑමක්ෂ ඇති කරයි.  
 
7.2.2.2 කම්පන නිසා පොඩනැගිලි ව්ලට විය හැකි බලපෑම 
 

කම්පනයන් විභව අවදානම් ප්රලේශය තුළ පිහිටි නිවාසවල ස්ථායිතාවයට බලපානු ඇත, ලයෝජිත අවම 
කිරීලම් ස්ථානයට ආසන්නලේ පිහිටා ඇති බැවින් ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී නිවාසවල ඉරිතැලීම් ඇති විය 
හැක. 
 
7.2.2.3 පුපුරන ද්රව්ය සහ පව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය භාවිතය 
 

බලපෑමට ලක්ෂවූ ප්රපේශය තුළ පාෂාණ ඇති බැවින්ව, පාෂාණ පුපුරව්ාහැර ඉව්ත් කිරීමට අපේක්ෂෂා 
කරන්වපන්ව නම් පුපුරණ ද්රව්ය භාවිතා කරනු ඇත. අනාරක්ෂිත භාවිතය පහ්තුපව්න්ව පමය අව්දානම් පෙන 
දය හැකිය. පමම පමපහයුම් අස්ථායී බෑවුම්ව්ල සිදු කිරීමට නියමිත බැවින්ව පුපුරණ ද්රව්ය අනිසි පලස 
භාවිතා කිරීපම් අව්දානම සහ පාෂාණ පකාටස් ව්ලින්ව සිදුව්න අනතුරු ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 
 
7.2.2.4 ව්ායු දූෂණය පහත්ුපව්න්ව සිදුව්න බලපෑම්  
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුපේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්වජින්ව ක්රියා කරීම, 
කැනීම්, ගිනි තැබීම් පේ. වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යන්ව යටපත් ධාව්නය ව්න ව්ාහන එව්ැනි දූෂණය ව්ැඩි 
කළ හැකිය. නුසුදුසු පලස හැසිරීම සහ ඉදකිරීම් සඳහා පයාදා ෙන්වනා ද්රව්ය මාරු කිරීපම් දී දූවිලි ජනනය 
කළ හැකිය. ඉදකිරීම් අතරතුර ව්ායු තත්ව්යන්ව යටපත් පස් කැපීපම් සහ පිරීපම් පමපහයුම්, පකාන්වීට්, 
සිපමන්වති, ලී, ෙල් සහ සිලිකා ව්ලින්ව ඉහළ දූවිලි ජනනයක්ෂ සිදුපේ. ව්යාපෘති ප්රපේශයට ඉතා ආසන්වනපේ 
නිව්ාස ඉදකර ඇති බැවින්ව පමව්ැනි කාරනා ව්ලින්ව ඇතිව්න බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් පේ. පමම මාර්ගය 

ව්ාහන ධාව්නය සඳහා භාවිතා පේ. ව්ායු දූෂණය මගීන්වට සැලකිය යුතු බලපෑමක්ෂ ඇති කළ හැකිය. 
මගීන්වට සහ අව්ට පදිංචි කරුව්න්ව සඳහා වියළි කාලව්ලදී ඉදකිරීම් ව්ලින්ව සිදුව්න ව්ායු දූෂණය සථ්ානීය 
ව්ශපයන්ව ව්ැදෙත් පේ. 
 
7.2.2.5 ඝන අප ද්රව්ය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිව්න ෙැටළු 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු සිදුව්න අව්ධිපේ දී පදආකාරයකින්ව ඝන අපද්රව්ය උත්පාදනය පකපේ. ඉදකිරීම් 
කටයුතුව්ලදී උත්පාදනය ව්න අපද්රව්ය හා ශ්රම බලකාය විසින්ව තාව්කාලික නව්ාතැන්ව ආශ්රිතව් ෙෘහසථ් 
ජනනය කරනු ලබන අපද්රව්ය පේ. පම් අතරින්ව උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම මගින්ව ජලය හා පස 
දූෂණය විය හැකි අතර, ඉදකිරීම් කාලය තුළ නිසි බැහැර කිරීපම් යාන්වත්රණයක්ෂ ක්රියාත්මක පනාව්න්වපන්ව 
නම් විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. පමව්ැනි බලපෑම් සැලකිය යුතුය.  
 

7.2.3 ජීව් විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම  
 

7.2.3.1 සත්ව හා ශාක විලශෂ් ලකලරහි බලපෑම 
 

ලමම වයාපෘති බලපෑමට ලක්වූ ප්රලේශය තුළ ඉහළ නජව විවිධත්වයක් ලහෝ වාසස්ථාන ඛ්ණ්ඩනය 
වීමක් ලනාමැත ව්යාපෘති භූමිපේ ඇති ශාක කිසිව්ක්ෂ ආපේණික, තර්ජනයට ලක්ෂව්න සහ IUCN හි රතු 
ලැයිස්තුපේ හඳුනාෙත් ශාක පනාපනාමැත. ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම්දී ෙස් කැපීම / උදුරා දැමීපම් 
අව්ශය ව්නු ඇති අතර ඇතැම් ෙස් කැපීම (පාලන) පනත යටපත් නියාමනය කළ හැකිය. එබැවින්ව ඒව්ා 
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ඉව්ත් කිරීමට අදාළ බලධාරීන්වපේ අනුමැතිය අව්ශය විය හැකිය. ලයෝජිත අවදානම් අවම කිරීලම් භූමිය 
වනාන්තර ප්රලේශයකට ආසන්නව පිහිටා ඇති ලහයින්, ඉදිකිරීම් කාලය තුළ කම්කරුවන් නීතිවිලරෝධීව 
වටිනා ශාක කැපීලමහි නිරත විය හැකිය. එලස්ම, ශ්රම බලකාය ලනාදැනුවත්ව වනාන්තරයට ගිනි තැබිය 
හැකි අතර එමඟින් ප්රලේශලේ සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතාදිය ලකලරහි වක්ර බලපෑමක් ඇති කරයි 
 
7.2.3.2 විලශෂ්ිත වනජීවී වාසසථ්ානවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

ව්යාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රපේශය තුළ රක්ෂිත ව්නාන්වතර/ ව්නජීී සිංරක්ෂිත ප්රපේශ ජජව් විවිධත්ව්ය 
පහෝ සිංපේදී පරිසර පේධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපේශ පනාමැත. එබැවින් ලමම වයාපෘතිය වනජීවී 
වාසස්ථාන ලකලරහි බලපාන්ලන් නැත. ලකලස් ලවතත්, ලකාන්ත්රාත්කරුලේ ශ්රම බලකායට ලයෝජිත 
අවම කිරීලම් වැඩබිම හරහා වනාන්තරයට පිවිසිය හැක. ඔවුන් වනාන්තර ප්රලේශලේ ජීවත් වන 
වනසතුන් දඩයම් කිරීම හා සත්ව ජාවාරම් වල නිරත විය හැකිය. 
 
7.2.3.3 වැඩබිමට ආසන්නලේ ලහෝ වැඩබිම තුළ ඇති කෘෂිකාර්මික කටයුතු මත වන බලපෑම  
 

වැඩබිමට ආසන්නලේ ලහෝ වැඩබිම තුළ ඇති කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ලයාදා ගන්නා ප්රලේශ 
ලනාමැත. එබැවින් සැලකිය යුතු බලපෑමක් නැත. 
 

7.2.4 සාමාජීය - පාරිසරික බලපෑම් 
 

7.2.4.1 ඉඩම් හා අනාගත සංවර්මධන කටයුතු සඳහා ප්රලේශය අහිමි වීම 
 
පබාපහෝමයක්ෂ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු අස්ථායී භූමියක් සහිත ලපෞේගලික ඉඩම් පක්ෂන්වද්ර 
කරෙනිම්න්ව සිදු ව්නු ඇත. ලම් අවස්ථාව වන විට ඉඩම අත්පත් කර ලගන ලහෝ කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා 
භාවිතා ලනාලකලර්. එබැවින් ඉඩමට ප්රපේශය අහිමිීම පහෝ ව්ටිනා භාවිතයන්ව අහිමි ී ම සම්බන්වධපයන්ව 
ඉඩම් හිමියාට කිසිදු බලපෑමක්ෂ සිදු පනාව්නු ඇත. ඊට අමතරව්, ඉහළ බෑවුපම් සිදු කරනු ලබන ඉදකිරීම් 
මඟින්ව මායිපම් සථ්ායිතාව් ව්ැඩි ව්න අතර අනාෙත අස්ථාව්ර ීම් ව්ලදී භූමිය ආරක්ෂෂා පේ. 
 
7.2.4.2 නාය සථ්ානයට යාබදව ලහෝ ආසන්නලේ ඇති ඉහළ අවදානමක් සහිත ලහෝ මධයය පරිමාණ 

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

ලමම ඉදිකිරීම් අදියර තුලදී මහජන ආරක්ෂාව, ශබ්දය, වායු දූෂණය සහ කම්පන බලපෑම් සහ මධයම 
අවදානම් ලලස ලවන්කර ඇති නිවාසවල ඉරිතැලීම් ලකලරහි ඉහළ අවදානමක් ඇති කරයි. 
 
7.2.4.3 ජීවලනෝපාය/ වයාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් ලකලරහි බලපෑම් 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළදී ශබ්දයන්, කම්පනයන් සහ චලනය වන යන්ලත්රෝපකරණ ලහ්තුලවන් බලපෑමට 
ලක් වූ බෑවුම් ප්රලේශලේ පිහිටි නිවාසයන්හි පදිංචිකරුවන්ලේ නදනික කටයුතු අඩාල වනු ඇත. 
එබැවින් ජනතාවලේ ජීවලනෝපායට එයින් බලපෑමක් එේල කරනු ඇත. 
 
7.2.4.4 පහළ ප්රලේශලේ ලසව්ා සැපයීම් (ජල, මලාපවහන, විදුලිය) සඳහා වන බලපෑම 
 

අවදානම් අවම කිරීම් සිදු ලකලරන බෑවුම් ලකාටස හරහා පානීය ජල සැපයුම් මාර්මග වැටී තිලබ්. ඉඩම් 
එලි  කිරීම, ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ චලනය වන යන්ලත්රෝපකරණ  මගින් නිසැකවම ලමම නළ මාර්මගවලට 
හානි ලකලරනු ඇත. ප්රලේශලේ පදිංචිකරුවන්ට ඔවුන්ලේ නදනික ජල අවශයතා සපුරාලීමට නිසි ජල 
ප්රභවයක් ලනාමැත. එබැවින් ඉදිකිරීම් අවධිලේදී ලමම ජල නළ මාර්මග වලට සිදුවන බාධා ලහ්තුලවන් 
ඇතිවන බලපෑම් ඉතා වැදගත් ලේ. 
 
7.2.4.5 යටිතල පහසුකම් හා ආරක්ෂෂාව් අහිමිීම පහත්ුපව්න්ව ඇතිව්න බලපෑම 
 

මාර්ගය ඉතා පටු බැවින්ව පමන්වම එකිපනකට ආසන්වනව් ව්ිංගු පිහිටා තිබීම පහ්තුපව්න්ව ඉදකිරීම් 
අව්ධිපේදී පසෝමසුන්වදරම් මාර්ගගේ ෙමනාෙමන කටයුතු ව්ලට, නිතර ෙමන්ව කරන යන්වපත්රෝපකරණ, 
පැටවුම් ට්රක්ෂ රථ ආදය මගින්ව බාධා පෙන පදනු ඇත. එමනිසා, ලබාලහෝ බර යන්ලත්රෝපකරණ, ට්රක් රථ 
සහ පැටවුම් උපකරණ පදිකයින්ලේ ගමනාගමනයට බාධාවක් ඇති කරනු ලබන අතර පදිකයින්ට ඉහළ 
අවදානමක් ඇති කරයි. 
 ඉදිකිරීම් අවධිලේදී අමුරවය, උපකරණ සහ යන්ලත්රෝපකරණ ප්රවාහනය සඳහා මාර්මගය ලයාදා ගැලනනු 
ඇති අතර එය ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශයට ඇති පිවිුම් මාර්මගය වන බැවින් මාර්මග තදබදයක් ඇති වනු ඇත.  
මන්ඩාවල හන්දිය ඉතා පටු බැවින් රවය හා යන්ලත්රෝපකරණ ප්රවාහනය කිරීලම්දී එය  තදබදයට ලක්වනු 
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ඇත. එබැවින් මාර්මගදයහි තදබදය පදිකයින්ට සහ මගීන්ටද කරදරයක් වනු ඇත. එලමන්ම 
ලසෝමුන්දරම් මාර්මගය යාපනය - මහනුවර (ඒ 9) මාර්මගදේ සිට පවතින හරස් මාර්මගයකි. 
 
7.2.4.6 ඉදිකිරීම් අතරතුර ප්රලේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීම ලහත්ුලවන් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය 

හැකි අවදානම් තත්වයන්   
 

විදීම්, පබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්වත්ර ක්රියා කරීම ව්ැනි අධික අව්දානමක්ෂ සහිත ක්රියාකාරකම් සඳහා 
ව්න යන්වපත්රෝපකරණ පමම ව්ැඩබිපමහි ක්රියාපේ නිරතව්නු ඇත. පමම ව්ටපිටාව් තුළ පුහුණු ශ්රම 
බලකායක්ෂ පමණක්ෂ සුරක්ෂිතව් කටයුතු කරනු ඇත. අනව්සර පුේෙලයින්ව පමම ව්ැඩබිමට පිවිපසන්වපන්ව 
නම්, බර යන්වපත්රෝපකරණ මගින්ව සිදුවිය හැකි හදසි අනතුරුව්ලට ලක්ෂීපම් අව්දානම තිබිය හැකිය. 
එපස්ම ව්යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලපේ නිසි අව්පබෝධයකින්ව පතාරව් අව්ට නිව්ාසයන්වහි පදිංචි පුේෙලයන්ව 
ඉදකිරීම් භූමියට ඇතුළු ීමට පව්ා ඉඩ තිපබ්. පුේෙලයන්ව ඇතුළුීම පනාසලකා හැරීපමන්ව සහ යන්වත්ර 
සූත්ර පනාසැලකිලිමත් පලස ක්රියාත්මක කිරීම පහ්තුපව්න්ව ඔවුන්වට මාරාන්වතික තුව්ාල හා අනතුරු සිදුවිය 
හැකිය. එම නිසා ප්රලේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීලමහි අව්දානම සැලකිය යුතු ය. 
 
7.2.4.7 ලස්වක ලන්වාසික කදවුරු සහ අලනකුත් සථ්ානීය අවශයතාවයන් 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු පව්නුපව්න්ව පැමිපණන කම්කරුව්න්වපේ තාව්කාලික පන්වව්ාසික ස්ථාන පබාපහෝවිට 
ව්යාපෘති භූමියට ඉතා ආසන්වනපේ ඉද කරනු ඇත. පබාපහෝ විට පකාන්වත්රාත්කරු ආසන්වනපේ ඇති 
නිව්ාස කුලී පදනමින්ව සපසා ෙනු ඇත. විධිමත් පන්වව්ාසික ස්ථාන කළමනාකරණ ක්රමපේද අනුෙමනය 
පනාකලපහාත් කම්කරු ෙැටළු, පපාදු පහසුනම් හුව්මාරු කර ෙැනීපම්දී පනාසන්වසුන්ව තත්ත්ව්යන්ව, 
ඔවුන්ව අතර ඇතැම් සමාජ ෙැටළු හා අපද්රව්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ෙැටළු ඇතිීමට ඇති ඉඩකඩ 
ඉහළය. තාව්කාලික පන්වව්ාසික ස්ථාන ව්යාපෘති භූමියට ඉතා ආසන්වනපේ ඉදකරනු ලැබුව්පහාත් 
සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් සපයා ෙැනිම, භාවිතපේ දී පාරසරික හා සාමාජීය ෙැටළු ඇතිීපම් හැකියාව්ක්ෂ 
පව්තී. එම නිසා පම් සම්බන්වධපයන්ව ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 
 
7.2.4.8 වැඩබිලම් ලසව්කයන් හා අවට ප්රලේශවාසීන් අතර සබඳතාවයන් සහ ඇතිවියහැකි 

ලනාසන්ුන් තත්වයන්   
 

පමම ස්ථානපේ ඉදකිරීම් සිදු කරනු ලබන කම්කරුව්න්ව විවිධ සමාජ පසුබිම හා දරිද්රතාව්යන්වට යටත්ව් 
විවිධ භූපෙෝලීය ප්රපේශ ව්ල සිට පැමිණි පිරිස් පේ. සාමානයලයන්, ඔවුන් දුර්මවල අධයාපනික හා සමාජ 
පුබිමක් සහිත පිරිසක් ලවති. එවැනි ප්රජාවන් හට  අසේවැසි ප්රජාව ලකලරහි මානසික ආතතීන් ඇතිකළ 
හැකි පුළුේ පරාසයක වන සමාජ ගැටලු තිබිය හැකිය. එව්ැනි ෙැටලුව්ලට සම්බන්වධ ව්න කම්කරුව්න්ව 
දුර්ලභ වුව්ද සමහර අව්ස්ථාව්න්ව පනාසලකා හැරිය පනාහැකිය. එමනිසා, පමම ව්යපෘති ස්ථානපේ සමාජ 
සහ ප්රජා ෙැටළු අතිශයින්ව ව්ැදෙත් ව්නු ඇත. 
 

 
7.2.4.9 ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පසව්්කයන්වපේ ආරක්ෂෂාව් 
 

කම්කරුව්න්ව ඉදකිරීම් කටයුතු සිදුව්න බෑවුපම් ඇද ව්ැටීපම් අව්දානමට ලක්ෂවිය විය හැකිය. බෑවුපමන්ව 
ඇද ව්ැටීමකට ලක්ෂ වුව්පහාත් තුව්ාල සිදුවිය හැක. ව්ැසි සමපස්දී බෑවුම් අස්ථාව්ර ීමත් සමඟ පමම 
අව්ධානම ව්ැඩිපේ. පමම අව්දානම් පබපහවින්ව ව්ැදෙත්ය. ඉදකිරීම බර යන්වපත්රෝපකරණ සීමිත ව්ැඩ 
අව්කාශයක දී භාවිතා පකපරනු ඇත. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් යන්වපත්රෝපකරණ ව්ලින්ව අනතුරු ව්ලින්ව ඇතිවිය 
හැකි අව්දානම පමම ස්ථානපේදී අතිශයින්ව ව්ැදෙත් පේ. පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා 
අඩු ව්යස් කම්කරුව්න්ව (ළමයින්ව) ව්ැඩ කිරීම සඳහා පයදවිය හැකි අතර එමගින්ව බරපතල අනතුරු හා 
තුව්ාල සිදුවිය හැක. 
 

8. සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් 
 

ජාතික පොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සිංවිධානපේ (NBRO) හි විපශ්ෂ අව්ධානයක්ෂ අව්ශය ව්න පාරිසරික, 
සමාජීය බලපෑම් පහෝ අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ව. 
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පෘෂ්ීය සහ උප පෘෂ්ීය කාණු සකස් කිරීපම්දී, පස්, සුන්වබුන්ව හා ෙල් ඉව්ත් කිරීපම්දී සහ බෑවුම්ව්ල භූමි 

අලිංකරණය / නැව්ත සකස් කිරීපම් ක්රියාව්ලිපේදී භූමිපේ කුඩා පස් අිංශු පස්දී යාපමන්ව පව්ත්නා ජල 

මූලාශ්රව්ල අව්සාදත තැන්වපත් ීම අපේක්ෂෂා කළ හැකිය. යන්වපත්රෝපකරණ ව්ලින්ව පතල් හා පව්නත් 

හානිකර ද්රව්ය / අපවිත්ර ද්රව්ය අනිසි පලස බැහැර කිරීම, තාව්කාලික ෙබඩා ටැිංකි ව්ලින්ව පතල් අදය කාන්වදු 

ීම, ඝන අපද්රව්ය සහ අපද්රව්ය සහිත ජලය බැහැර කිරීම / කම්කරුව්න්වපේ පන්වව්ාසික ස්ථානව්ලින්ව 

අපද්රව්ය බැහැර කිරීම ව්ැනි පේ අහිතකර ක්රියාකාරකම් ව්ලින්ව නායයෑපම් පහළ බෑවුම් පාදම ප්රපේශපයහි 
පිහිටි ළිංවල ජලලේ ගුණාත්මක භාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. . 
 

8.2 ජල වගුව පහල යෑම පහත්ුපව්න්ව ප්රජා ජල සැපයුමට ඇති බලපෑම 
 

පෘෂ්ීය ජලව්හන ක්රමය හා උප පෘෂ්ීය ජලාපව්හන ක්රමපේදයන්ව හඳුන්වා දීලමන් ජල වගු පහත වැටීම 
හා බෑවුම් ප්රලේශය හරහා දිලවන ජල ප්රභවයන් වියළී යාම සිදුවිය හැකිය. ජල වගුව පහල යෑම 
ලහ්තුලවන් ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශලයහි පිහිටා ඇති ළිං සිඳී යා හැක. කාණු ලයදීම සහ චලනය වන 
යන්ලත්රෝපකරණ ආදිය ලහ්තුලවන් ප්රජාවන්ට ජලය ලගන යන නල මාර්මගවලට හානි සිදුවිය හැකිය. 
ලමමඟින් ජල සැපයුමට බාධා ඇති වන අතර ජල සුරක්ෂිත තාව්යට දිගු කාලීන බලපෑම් ඇති ලේ. ජල 
වගු පහත වැටීම හා ජල සැපයුම් යටිතල පහුකම් වලට සිදුවන හානිය ලහ්තුලවන් ඇති වන බලපෑම් 
ඉතා වැදගත් ලේ. 

 

8.2 ප්රවාහන යටිතල පහුකම් සඳහා වන බලපෑම් (විලශ්ෂලයන් මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග 

තාවකාලික අවහිර වීම, රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

ඉහල හරසග්ම ප්රලේශයට පිවිසිය හැකි මාර්මගයක් වන ලසෝමුන්දරම් මාර්මගය බලපෑමට ලක්වූ බෑවුම 
හරහා දිව යයි. මාර්මගය පටු මාර්මගයක් වන අතර එය ඉහළ බෑවුම් ප්රලේශයට ප්රවාහන පහුකම් සපයයි. 
7.2.4.5 වගන්තිය යටලත් ලම් පිළිබඳව සාකච්ඡා ලකරිණි. 
 

8.3 නාය සථ්ානයට යාබදව ලහෝ ආසන්නලේ ඇති ඉහළ අවදානමක් සහිත ලහෝ මධයය 

පරිමාණ අවදානමක ජීවත්වන ගෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ගංගා ප්රලේශ) 
 

ලමම ඉදිකිරීම මහජන ආරක්ෂාව සඳහා ඉහළ අවදානමක් ඇති අතර ශබ්දය, වායු දූෂණය හා කම්පන 
බලපෑම් සහ පහළ බෑවුම් ප්රලේශලයහි නිවාසවල ඉරිතැලීම් ඇති කළ හැකි අතර ලම් පිළිබඳව 
7.2.2.1,7.2.2.2, 7.2.2,3 සහ 7.2.2.4 වගන්තිය යටලත් සවිස්තරාත්මකව  දක්වා ඇත. 
 

8.4 ප්රතිසථ්ාපනය කල යුතු ප්රලේශය ආශ්රිතව් පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සහ 

අලනකුත් සථ්ාන 
 

වයාපෘති බලපෑම් ප්රලේශය කිසිදු වයාපාරයක්, කෘෂිකර්මමාන්තයක් ලහෝ ලවනත් කටයුත්තක් සඳහා 
භාවිතා ලනාලකලර්, එබැවින් වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ලහ්තුලවන් එයට කිසිදු බලපෑමක් සිදු ලනාලේ. 
 

8.5 ප්රතිසථ්ාපනය කල යුතු ප්රලේශයට යාබදව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සහ 

අලනකුත් සථ්ාන 
 

වයාපෘති බලපෑම් ප්රලේශයට ආසන්න ප්රලේශය කිසිදු වයාපාරයක්, කෘෂිකර්මමාන්තයක් ලහෝ ලවනත් 
කටයුත්තක් සඳහා භාවිතා ලනාලකලර්, එබැවින් වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ලහ්තුලවන් එයට කිසිදු 
බලපෑමක් සිදු ලනාලේ. 
 

8.6 වැඩ බිම තුළට පිටසත්ර පුේගලයින් ඇතුළු වීලම් ලහෝ එම ප්රලේශය හරහා ගමන් කිරීලම් 

අවශයතාවය 
 

ඉදකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුළ බර යන්වපත්රෝපකරණ සහ ව්ාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රව්ය භාවිතා විය හැකි 
බැවින්ව අනව්සර පුේෙලයින්ව විසින්ව ඇතුල් ීමත් සමඟ ඉහළ අව්දානම් තත්ව්යක්ෂ නිර්මාණය විය හැක. 
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8.7 ලසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබද ගැටළු සදහා වන ප්රමුඛත්වය: ලකාන්තාත්කරුවන් සඳහා 

වන සම්මත ගිවිුම් ගත අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විලශෂ්ිත ලසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව 

පිළිබද කරුණු 
 

දැනටමත් අස්ථායී විය හැකි බෑවුම් ප්රපේශයක අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂෂා 
කරනු බැවින්ව බෑවුපම් අස්ථායීතාව්පේ ක්රියාකාරීත්ව්ය නිසා ඉදකිරීම් ශ්රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි 
අව්දානම ඉහළ ය. ESMF හීදී එව්න්ව පපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදකිරීම් ව්ැඩ බිපමහි 
පස්ව්ක ආරක්ෂෂක අව්ශයතාව්යන්ව ලිංසු පිකාපේ 2003 පකාටස: ව්ැඩ කරන තත්ව්යන්ව සහ ප්රජා 
පසෞඛයය හා ආරක්ෂෂාව් හි 2003 5: ආරක්ෂෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් යන යටපත් ව්ඩාත් විස්තරාත්මකය. 
 

8.9 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී ලලස ශ්රමය ලබා ගැනීම  
 

ව්ැඩ කරන තත්ත්ව්යන්ව සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් චක්රපල්කනපේ 2003.3 ව්ෙන්වතියට අනූව් ළමා 
ශ්රමය සහ බලහත්කාරී පලස ශ්රමය පයාදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ෂව්ා ඇත. 
 

9. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැසම් (ESMP) 
 

7 සහ 8 ව්ැනි පකාටස් ව්ලදී හඳුනාෙන්වනා ලද බලපෑම් සහ අව්දානම් විපශ්ෂපයන්ව සලකා බලමින්ව එම 
බලපෑම් සහ අව්දානම් තත්ව්යන්ව කළමනාකරණය කිරීමට පහෝ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ග. පමය ESMP 
හි ඇති විපශ්ිත නිර්ගේශ සහ අව්ශයතා ව්ල ඇතුළත් ව්නු ඇත.  
 

9.1 නැව්ත පදිංචි කිරීපම් ක්රියාකාරී සැලැසම් 
 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් නැව්ත පදිංචි කිරීමක්ෂ පනාමැත. අව්දානම් කලාපපේ පව්තින නිව්ැසියන්ව 
පදිංචිව් නිව්ාස කිහිපයක්ෂ ඇති නමුත් ඔවුන්ව එම ස්ථානපේම දෙටම රැඳී සිටී. ව්යාපෘති ක්රියාව්ලිපේදී බර 
යන්වපත්රෝපකරණ මගින්ව ඇතිව්න භූ කම්පනය පහ්තුපව්න්ව පමම නිව්ාසව්ල යම් ආකාරයක හානිකර 
බලපෑම් ඇති විය හැකිය. (ව්යාපෘතිය පහ්තුපව්න්ව ේයුහයන්වට සිදුව්න හානී සඳහා ව්න්වද පයෝජනා ක්රමයක්ෂ 
සැකසිය යුතුය. (පයාමු කිරීම 2002-2(17) ESMP යටපත් උපයුක්ෂතතා සහ මාර්ග පහසුකම් සඳහා 
පකාන්වත්රාත්කරුපේ අව්ශයතා) 
 
9.2 මහජනතාව් ඉව්ත් කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ අධික වර්මෂාපතනයකදී නායයෑම් සක්රීය වීලම් හැකියාව පවතී. එබැවින් අධික වැසි 
කාලවලදී ජාතික ලගාඩනැගිලි පර්මදේෂණ සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන නායයෑම් පිළිබඳව අනතුරු 
ඇඟවීම් පිළිබඳව අවදානමට ලක්ව සිටින නිවැසියන් අවදිලයන් සිටිය යුතුය. 
 

9.3 හානියට පත් ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීපම් ක්රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුව්න්වපේ 

ලිඛිත එකඟතාව්ය) 
 

අවදානම් අවම කිරීමට ලක් වන වැඩ බිමට ආසන්නව සම්රූර්මණදයන්ම හානියට පත් නිවාස සහ 
බිත්තිවල ඉරිතැලීම් ලහ්තුලවන් අර්මධ වශලයන් හානි වූ නිවාස තිලබ්. ලකලස් ලවතත්, අවදානම් අවම 
කිරීම සඳහා ලමම ේයුහයන් ඉවත් කිරීම අවශය ලනාලේ. 
 

9.4 ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ග පහත්ුපව්න්ව පේපල / භාවිතයන්ව අහිමිීම සඳහා ව්න්වද පෙීම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ග පහ්තුපව්න්ව ජල සැපයුම් නල මාර්ග වලට හානි වීලමන් සිදුවන අලාභයන්ට වන්දි 
ලගවීමට අවශය වනු ඇත. එලස්ම, පහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ නිවාසවල පදිංචිකරුවන් සඳහා අඛ්ණ්ඩ ජල 
සැපයුම පවත්වා ලගන යෑම සඳහා විකේප ජල ප්රභවයන් සැපයීමට අවශය විය හැකිය. 
 

9.5 පහත සඳහන්ව ක්ෂපෂත්්ර සඳහා අව්ශය මහජනතාව් දැනුව්ත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 

අව්ශය පේ  
 

විලශ්ෂලයන් අවට අවදානම් නිවාසයන්හි පදිංචිකරුවන් ඇතුළු අවට සිටින ජනතාව දැනුවත් කිරීම 
සඳහා නායයෑලම් අවදානම පිලිබඳ දැනුවත් කිරීලම් වැඩසටහන් වැඩසටහන් පැවැත්විය යුතු ය. 
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9.6 සැලසුම් පදනම් වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමපේදයන්ව සලකා බැලීම 
 

පමම ව්ැඩබිම සීමිත ඉඩකඩ සහිත නාගරික භූ දර්මශනයක පිහිටා ඇත. එබැවින්ව පරිසර හිතකාමී හා 

සමාජීය ව්ශපයන්ව සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීපමන්ව පසු ආපදාව් අව්ම කිරීපම් 

ක්රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීපම්දී පහත දක්ෂව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

 

ව්ගු අිංක 1: සැලසුම් අදයපේදී පාරිසරික හා සමාජීය සලකා බැලීම්  
සැලුම් අංගය ලමම වයාපෘති ප්රලේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්මදේශිත මට්ටම 

i. සව්්ාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශසත් පලස සැලසුම් 

කරණය 

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

ව්යාපෘති විපශ්ිත සැලසුම් සැලකිල්ලට ෙත යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක විපශ්ෂ ව්ෘක්ෂෂලතා 

අව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්, ශාක සිංරක්ෂෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්ධානයක්ෂ 

පයාමු කළ යුතුය. 

 

මධයස්ථ 

ii. වැඩබිම සැලුම් කිරීම 
 

වයාපෘති භූමිය සැළුම් කිරීලම්දී නායයෑම් නැවත සක්රීය වීම සහ ුන්ුන් පතනය 
වීම සම්බන්ධලයන් ප්රලේශම් විය යුතුය. එබැවින් වාහන නැවැත්වීලම් ස්ථාන, රවය 
ගබඩා කිරීම සහ තාවකාලික නිවාස ආදිය අධි අවදානම් ප්රලේශ වල ස්ථාපිත 
ලනාකිරීමට වගබලා ඇත.  

 

ඉහළ 

 

iii. ව්ාසසථ්ාන සම්බන්වධතා සහ සත්ත්ව් මිංපපත් 
 

ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා පහෝ ව්යාපෘතියට පිවිසීමට පහෝ ෙැඹුරු කානු පේධති ආදය 
සඳහා පහෝ විශාල ව්ශපයන්ව ව්නාන්වතර පකාටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්වපන්ව නම් 
සැලසුම් තුළ සත්ව් ව්ාසස්ථාන අතර සම්බන්වධතා පනාබිපදන පලස සත්ව් මිංපපත් 
ව්ෘක්ෂශලතා තීරු ආදය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

අව්ම   

iv. ජල සම්පත සිංරක්ෂෂණය 

බෑවුම ස්ථාව්ර කිරීපම් දී අතයව්ශය ක්රමපේදයක්ෂ ව්ශපයන්ව පිටතට ෙන්වනා ජලය 

පහාඳ තත්ත්ව්පේ ඇත්නම් ඉහල බෑවුම් ප්රපේශපේ නිව්ාස පව්ත එම ජලය ලබා දීමට 

ජල ප්රභව්යක්ෂ ව්ශපයන්ව සලකා බැලිය හැක. 

 

ඉහළ 

v. ජල සැපයුම් අව්හිර ීම 

අවදානම් අවම කිරීම් සිදු ලකලරන බෑවුම් ප්රලේශලයහි දිලවන ජල නල මාර්මග ප්රජා 
ජල සැපයුම් ප්රභවයක් ලලස භාවිතා කරනු ලැලබ්. අවදානම් අවම කිරීලම් 
ක්රියාකාරකම් වලදී ජල නල වලට හානි වීලම් හැකියාව ලහ්තුලවන් අවදානම් අවම 
කිරීලම් කටයුතු මගින් ජල ප්රභවයට බලපෑම් කිරීලම් අවස්ථාව ඉහළ මට්ටමක පවතී. 
ජල වගුලවහි පහත වැටීම නිසා ඉහල බෑවුම් ප්රලේශලේ පවතින ළිං බලපෑමට 
ලක්වනු ඇත. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී මතුපිට හා උප මතුපිට කාණු සැලුම් කිරීම 
මගින් පවත්නා ප්රජා ජල සැපයුම් ප්රභවයන් වියළීම පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතු අතර 
ුදුු සැලුම් මත පදනම් කරගත් අවදානම් අවම කිරීලම් ක්රියාමාර්මග සලකා බැලිය 
යුතුය. 
 
උදා- 

උපාය මාර්ික ස්ථානව්ල ජලාපව්හන කළමනාකරණය සඳහා උප පෘෂ්ීය 
කාණු හඳුන්වව්ා දය හැකිය. පපාළව් අභයන්වතරපයන්ව පිටතට ලබා ෙන්වනා ජලය 
උසස් තත්ත්ව්පේ පව්තින අතර දගු කාලීන ෙෘහස්ත ජල අව්ශයතා සපුරාලීම 
සඳහා විකල්ප සැපයුමක්ෂ පලස භාවිතා කළ හැකිය. 

  

ඉතා ඉහළ 
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vi. ස ෞන්දර්යාත්මක ව්න නිර්මාණ සලකා බැලීම් 

ගසෞන්ෙර්යාත්මක සිංපේදී පරිසර නිර්මාණගේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා සිංකලණය 

ව්න එපමන්වම දෘශය අව්ම ව්න පලස ව්යහයන්ව සැලසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් විය 

යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන්ව නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ ෙර්ශන ගෘහ 

නිර්මාණ ශිල්පීන්වපේ පස්ව්ය ව්ැදෙත් පේ. 

 

ඉහළ බෑවුම් ප්රපේශය 

ආශ්රිතව් ඉතා ඉහළ 

vii. පාරිසරික ලක්ෂෂණ සලකා බැලීම 
 

පරිසර හිතකාමි සිංපේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් පබාපහාමයක්ෂ සිදු කරනු 
ලබන බැවින්ව, පරිසර හිතකාමී හරිත සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් උචිතය. 
උදාහරණයක්ෂ පලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා පේශීය ව්ෘක්ෂෂලතා විපශ්ෂ භාවිතා 
කිරීම, පරිසරපේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට විපශ්ෂ ශාක සිංපයෝජනයන්ව පයාදා 
ෙැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක විපශ්ෂයන්ව පයාදා පනාෙැනීම. 

 

 

ඉහළ බෑවුම් ප්රපේශය 

ආශ්රිතව් ඉතා ඉහළ 

viii. පසව්්කයින්ව / මගීන්ව සහ ප්රජා ආරක්ෂෂාව් 
 

බෑවුම සක්රිය කිරීම ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුව්න්වට, අවදානම් 

නිව්ාසයන්වහි පදිංචිකරුව්න්ව, මගීන්ව සහ පදකයන්ව හට තර්ජනයක් විය හැකිය. 

එබැවින්ව, ආරක්ෂිත දැල් ව්ැනි සැලසුම් පදනම් කරෙත් ආරක්ෂිත කරුණු සලකා 

බැලිය යුතුය 

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

ix. ඛාදනය පාලනය කිරීපම් ව්ුහයන්ව 

ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුළදී, ජලය පබෝක්ෂකු හරහා අසළ ජල ප්රව්ාහව්ලට 

පෙන යනු ලැපබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී පමම ජලාපව්හනපයහි ෙලා එපම් පේෙය සැලකිය 

යුතු පලස ඉහළ යා හැකි අතර පමමගින්ව ඇළ පතුළ සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. 

එබැවින්ව සැලසුම් කිරීපම්දී අධික ජලධාරාව්න්ව ස්ව්භාවික ජල මාර්ග ව්ලට පේෙපයන්ව 

ෙලායාම අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන්ව ප්රමාණව්ත් පලස පයාදා ෙැනීමට 

සැලකිලිමත් විය යුතුය. ව්යාපෘති ප්රපේශය ආසන්වනපේ ඇල මාර්ග සහ පබෝක්ෂකු 

තිපබ් නම් බැවින්ව ඉහත කරුණු පමම සැලැස්පමහි අඩිංගු අිංෙයක්ෂ විය යුතුය. 

 

 

 

ඉතා ඉහළ 

x. අව්ම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහා පමපහයුම් සැළසුම් කිරීම 
 

හානිය අව්ම කිරීපම් කාර්යගේදී ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් කාණු 

ව්ැනි අක්රිය ශිල්ප ක්රම (අමතර ශක්ෂති ප්රබව්යක්ෂ අව්ශය පනාව්න) සලකා බැලිය 

යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරද පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු 

ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීපම් ආනතිය නිව්ැරදව් සලකා බැලිය යුතුය. කානු ජලය 

ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්වට එකතු කරීමට අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව නම්, ඛාදනයට 

ඔපරාත්තු පදන, පරාන්ව මඩ රඳව්ා ෙැනීපම් පේධති ආදී පනාපයක්ෂ නඩත්තු ව්ුහ 

සැලසුම් කළ යුතුය.  

අධික කාලපරිච්පේදයක්ෂ තුළ පේශීය කාලගුණික තත්ත්ව්යන්වට ඔපරාත්තු පදන පරිද 

ව්ුහයන්ව සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්ය ප්රපේශපමන්ව පතෝරා ෙත යුතුය. ව්ාපන්ව ව්ූහයන්ව 

භාවිතා කිරීපම්දී විපශ්ෂපයන්ව විඛාදන ව්ැලකීපම් තාක්ෂෂණික ක්රම සැලසුම් කළ යුතු 

අතර සියුම් පරාන්වමඩ උප නළ මාර්ග ව්ලට කාන්වදු ීම ව්ැළැක්ෂීමට පියව්ර ෙත 

යුතුය. 

 

 

ඉහළ  

  
 

9.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම  
 

9.7.1 ඉදකිරීම් අදයර තුළ පකාන්වත්රාත්කරුව්න්වපේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල ීම 

සඳහා ව්න ප්රමිතීන්ව 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාර්ග 
සාමානයපයන්ව සියලු නායයාම් අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපාදු පේ. පමම බලපෑම් පබාපහෝ දුරට 
ඉදකිරීපම් කටයුතු ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්යට පහ්තු පේ. එබැවින්ව ඉදකිරීපම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම 
පකාන්වත්රාත්කරුපේ යුතුකමකි. ඉදකිරීම් අදයපේදී පකාන්වත්රාත්කරුව්න්වපේ ලිංසු පිකාපේ ඇතුලත් 
කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ පසෞඛයය සහ ආරක්ෂෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් 
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පකාන්වත්රාත්කරුව්න්වපේ අව්ශයතාව්ය පකපස් විය යුතුද යන්වන පිළිබඳව් ජාතික පොඩනැගිලි පර්ගේෂණ 
සිංවිධානය විසින්ව සකස ්කර ඇත. පමම පකාටස සඳහා අදාළ අිංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්ෂපව්න ප්රධාන 
පකාටස් පහත දක්ෂව්ා ඇත (ව්ගුව් 2). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් පකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව සඳහා පයාමු 
කළ යුතුය.  
 

ව්ගු අිංක 2: ES & HS සමඟ අනුකූල ීම සඳහා පකාන්වත්රාත්කරුපේ අව්ශයතාව් 

පයාමු අිංකය. ඉඳිකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරුව්න්වට 
ESMP 

අයිතමය අදාල ව්යාපෘතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂෂණය 

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

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (මාර්ග, නිව්ාස, මගීන්ව 
හා පදකයන්ව) 

2002.2 3) පොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (මාර්ග, නිව්ාස) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අදාළ පේ (මාර්ග, නිව්ාස) 

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

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (මාර්ග, නිව්ාස, මගීන්ව 
හා පදකයන්ව) 

2002.2 7) ඉදකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ පේ  

2002.2 8) ජලය අදාළ පේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව් විපශ්ෂ අදාළ පේ 

2002.2 10) පභෞතික හා සිංස්කෘතික සම්පත් අදාළ පනාපේ 

2002.2 11) පාිංශු ඛාදනය අදාළ පේ 

2002.2 12) පාිංශු දූෂණය අදාළ පේ  

2002.2 13) පපාපලාව් හැරීම  අදාළ පේ 

2002.2 14) ෙල්ව්ල පමපහයුම් අදාළ පනාපේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්වපත්රෝපකරණ නඩත්තුව් 
(දූෂණය) 

අදාළ පේ 

2002.2 16) මහජනතාව්ට බාධා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (අසල ප්රජාව්, මගීන්ව) 

2002.2 17) උපපයෝගිතා පස්ව්ා සහ මාර්ගගේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (නිව්ාස/ ජල සැපයුම් 
නල) 

2002.2 18) දෘෂය පරිසරය ව්ැඩි දයුණු කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2002-5. පාරිසරික 
අධීක්ෂෂණය 

මූලික සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, ජලය, ශබ්ද, 
කම්පන, ඉරි තැලීම් සමීක්ෂෂණ) 

ස්ථානීය විපශ්ිත අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
බලන්වන 

ඉද කිරීම් අතරතුර සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, 
ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි තැලීම් 
සමීක්ෂෂණ) 

ස්ථානීය විපශ්ිත අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
බලන්වන 

ව්ැඩබිපම් පමපහයුම් කාලය තුළ සමීක්ෂෂණ ස්ථානීය විපශ්ිත අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
බලන්වන 

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පව්ත්ව්ාපෙන 
යාම 

අදාළ පේ 

2003. පසව්්ා පකාන්වපේසි සහ ප්රජා පසෞඛයය හා ආරක්ෂෂාව් 

2003.2 සුරක්ෂිත සිංවිධානය සහ සන්වනිපේදනය අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (අනාරක්ෂිත බෑවුම/ 
බර යන්වපත්රෝපකරන)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ පේ 

2003.4 ආරක්ෂෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2003.5 ආරක්ෂෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂෂාව් පරීක්ෂෂා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2003.8 පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් පිළිබඳ පතාරතුරු 
සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2003.9 යන්වපත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේෙලයන්ව 

අදාළ පේ 
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අදාළ: පමම ව්ෙන්වතිය ඕනෑම ව්යාපෘති ස්ථානයකට අදාළ පපාදු එකක්ෂ පලස ව්යාපෘති ස්ථානයඅදාළ පේ 
අතිශයින්වම ව්ැදෙත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නිශ්චිතව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිද පාරිසරික ක්රමපේදයන්ව සකස ්
කිරීම සඳහා පකාන්වත්රාත්කරු විපශ්ෂ අව්ධානය පයාමු කළ යුතුය. 
ඇතැම් විට අදාල පේ: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම්දී අදාළ ව්යෘපෘති ස්ථානයට පිවිපසන විට පමම ESMP ක්රියාත්මක 
කරනු ලැපබ් 
අදාළ පනාපේ: පතාරතුරු අනාව්රණය වූ පකාන්වපේසි යටපත් පමම ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය පනාහැක 
විකල්ප: අව්ශය ව්න්වපන්ව නම් පමණි 
සථ්ානීය විපශ්ි ත නිරීක්ෂෂණ සැලැසම්ක්ෂ: පකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව විසින්ව සඳහන්ව කර ඇති අධීක්ෂෂණ අව්ශයතා ව්ලට 
අමතරව් සථ්ානීය විපශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්පමහි සඳහන්ව පරිද පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව අධීක්ෂෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී 
පයාමු කිරීම: පකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

9.7.2 නාය සථ්ානයට විලශෂ්ිත හානිය අවම කිරීම  
 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානීය විපශ්ිත අපදා අව්ම කිරීපම් 
පියව්රයන්ව පහත සඳහන්ව පරිද පේ.  
 

ව්ගු අිංක 3: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පියව්ර   
 

හානි අව්ම කිරීපම් අයිතමය ව්යාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීපම් අදයර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉද කිරීම අතරතුර ඛාදනපයන්ව සිදුව්න බලපෑම අව්ම කිරීම 
 

ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්කිරිම සුන්වබුන්ව ඉව්ත් 
කිරීම ආදී කායේයන්ව සිදු පනාකිරීමට නිර්ගේශ කර ඇත. එම නිසා ව්ැසි 
කාලයට පපර වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යක දී සිදුකළ හැකි උපරිමය 
නායයාම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය තුළ ක්රියාකාරී පලස කටයුතු කිරීම 
අනිවාර්ය පේ. එපමන්වම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ බෑවුපම් කිසිදු 
ක්රියාකාරකමක්ෂ සිදුපනාකිරීමට නිර්ගේශකර ඇත. පමය සැලසුම් 
අදයපේ දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද පකාටපසන්ව ෙලා යන 
පරාන්වමඩ සඳහා පරාන්වමඩ පාලන ක්රම හඳුන්වව්ා දය යුතුය. 

  
 
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 
 

ii. ආක්රමණික විපශෂ්  
 

ඛාදනය පාලනය කිරීපම් ව්ුහයන්ව පලස ආක්රමණික ශාක විපශ්ෂ 
භාවිතා කිරීපමන්ව ව්ැළකී සිටිය යුතුය. ශාකමය ඛාදන පාලනය සඳහා 
පේශීය ශාක පතෝරා ෙත යුතුය. ශාකමය පාලන පියව්ර සඳහා භාවිතා 
කරන විපශ්ෂයට ව්නජීී සිංරක්ෂෂණ ගෙපාර්තගේන්ුගේ සහ ව්න 
සිංරක්ෂෂණ ගෙපාර්තගේන්ුගේ අනුමැතිය අව්ශය පේ. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 

iii. ශබ්දය සහ කම්පන පාලන  
 

ශබ්දය හා කම්පන උත්පාදනය කිරීපම් ක්රියාකාරකම් අව්දානම් 
නිව්ාසයන්වහි ක්රියාකාරකම්ව්ල සාමානය ක්රියාකාරීත්ව්යට බාධාව්ක්ෂ 
විය හැකිය. ව්ුහයන්වට හානි පනාීම සඳහා කම්පන උත්පාදන 
කටයුතු නියමිත සීමාව්න්ව තුළ සිදු කළ යුතුය. ව්යාපෘතිය නිම කිරීමට 
පපර හා පසුව් පොඩනැගිලිව්ල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණය කළ යුතුය. 
පොඩනැගිලිව්ල ඉදකිරීම් කටයුතු පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න හානි 
සිදුවුව්පහාත් සුදුසු ව්න්වද පෙවිය යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 

iv. ඉදකිරීම් අපද්රව්ය බැහැර කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අපරවය බැහැර කිරීම සම්බන්ධලයන් ලකාන්ත්රාත්කරු 
විලශ්ෂ අවධානයක් ලයාමු කළ යුතුය. ලමම වැඩබිම සීමිත ඉඩකඩ 
සහිත ඉතා නාගරික භූ දර්මශනයක පිහිටා ඇත. එලස්ම ප්රලේශය තුළ 
ළිං කිහිපයක් සහ ජල සීරාවන් දැකිය හැකිය. එබැවින්, එව්ැනි අපද්රව්ය 
ජනනය වූ විට PMU විසින්ව අනුමත ක්රමපේදයන්ව අනුව් පස්දී යාම් 
ව්ලට ලක්ෂ පනාව්න පරිද ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය. ඉදකිරීම් 
අතරතුර උත්පාදනය ව්න කසල මාර්ගය පදපසට දැමීම ව්ැනි දෑ 
පනාකල යුතුය. 

  
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 
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v. දූවිලි හා ව්ායු පාලන ක්රමපේද 
 

බලපෑමට පත් බෑවුම් ප්රලේශය හරහා ලසෝමුන්දරම් මාර්මගය වැටී 
ඇත. එබැවින් ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ජනනය වන දූවිලි අංශු මගීන්ට 
සහ පදිකයින්ට බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. බලපෑමට ලක් වූ බෑවුලම් 
පදිංචිකරුවන් සහිත අවදානම් නිවාස ජනනය වන දූවිලි අංශු මගින් 
බලපෑමට ලක් වනු ඇත. අධික දූවිලි ලහෝ වායු උත්පාදන 
ක්රියාකාරකම් අලේක්ෂා කරන්ලන් නම් විලශ්ෂ තිර ආදිය භාවිතා කළ 
යුතුය. 

 
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 
 

vi. ඉදකිරීම් සඳහා ජලය භාවිතය 
 

ඉදකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්පත් අනුමත ස්ථාන ව්ලින්ව පමණි.  

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 

vii. පසව්්ක පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් 
 

ව්ැඩබිපම්දී පස්ව්කයින්වට අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ව යටපත් ව්ැඩ කළ යුතු 
බැවින්ව, ESMP හි "පස්ව්ා පකාන්වපේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා 
ආරක්ෂෂාව්" ඛාණ්ඩපේ පකාන්වත්රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම යටපත් ලබා 
දී ඇති නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කිරීම අතයාව්ශය පේ. පමම 
නිර්ගේගශයන් නිසි සිංවිධානයක්ෂ සහ ආරක්ෂෂක නිරීක්ෂෂණ ක්රමයක්ෂ 
තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය. 
i. අතිපේක ව්ශපයන්ව ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 

අතිශයයින්ව අව්දානම් බැවින්ව ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී ප්රමාණව්ත් 
කාලයක්ෂ සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. කම්කරුව්න්වපේ සහ මගී ආරක්ෂෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 
ඇඟීපම් පේධතියක්ෂ සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුපව්කු පමම 
ව්ැඩබිපම් පස්ව්පේ පයදීම සඳහා දැඩි පලස නිර්ගේශ කරනු 
ලැපබ්. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 

viii. ප්රජා ජල සැපයුමට බාධා කිරීම  
 

වර්මතමානදේ ජල නල කිහිපයක් අස්ථායී බෑවුම් ප්රලේශය හරහා දිලවයි. 
පමම ජල සැපයුම් නල ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී කිසිදු බලපෑමකට ලක්ෂ 
පනාව්න පලස ස්ථාපනය කළ යුතුය. ජල සැපයුමට බාධා ඇති 
වුවලහාත් විකේප ජල සැපයුම් ලබා දීමට අවශය කටයුතු සිදු කළ 
යුතුය. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ීපම් දී ජල සැපයුම් භාවිතා 
කරන්වනන්වපෙන්ව ආරක්ෂිත ස්ථානයකට පෙන යාපම් අව්ශයතාව්ය 
දැනුම් දය යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 

ix. ව්ැඩ කරන පේලාව්න්ව 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා කාලයට පමණක්ෂ සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂිත 
ෙැටලු නිසා කිසිම පහ්තුව්ක්ෂ මත ප.ව්.6 න්ව පසු ව්ැඩ කිරීම නිර්ගේශ 
පනාකරයි. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 

x. රථව්ාහන කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂෂාව් 
 

රථව්ාහන කළමනාකරණ පේධතිය දව්ා රෑ ක්රියාත්මක විය යුතුය. 
ලමය පටු මාර්ග පේධතියක් ව්න බැවින්ව මාතපල් ප්රාපේශීය සභාපව්හි 
එකඟතාව්පයන්ව පහාඳ රථව්ාහන කළමනාකරණ සැලැස්මක්ෂ සකස ්
කළ යුතුය. ලමම ව්ැඩබිම සඳහා අනතුරු ඇඟීම් සිංඥා, මාර්ග 
ආරක්ෂෂණ සලකුණු පුව්රු, නායයෑම් අව්දානම් සිංඥා පුව්රු, පූර්ණ 
කාලීන දව්ා රාි මුරකරු, රාි ලාම්පු යන ආදය සැලසුපමහි 
අනිවාර්යගයන් ඇතුළත් විය යුතු අතර එය ව්යාපෘති කළමනාකරණ 
ඒකකය (PMU) පව්තින්ව අනුමත කර ෙත යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 

xi. සාමානය ජනතාව්ට ව්යාපෘති භූමියට ඇතුළු ීපම් හැකියාව් 
 

පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පූර්ණ කාලීනව් පස්ව්පේ පයදවිය යුතු 
මුරකරුව්න්ව විසින්ව දැනුව්ත් කිරීම, අනතුරු ඇඟීපම් සිංඥා සහ 
සුපරීක්ෂෂාකාරී ීපමන්ව ව්යාපෘති භූමියට අනව්සරපයන්ව ප්රපේශ ීම 
ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 
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xii. දෘෂය දූෂණය අව්ම කිරීම  
 

ව්ැඩ බිපමහි කටයුතු දෘෂය දූෂණය අව්ම ව්න පරිද පව්ත්ව්ා ෙත යුතු ය 

ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 
 

xiii. පසව්්කයන්ව සදහා ව්න ආචාරධර්ම 
 

පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න්ව පිලිපදමින්ව අව්ට 
ප්රපේශව්ාසීන්ව හා ශ්රම බලකාය අතර විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ෂව්ා ෙත 
යුතුය. 
 

පපාදු ස්නානය සහ පරද පසෝදන ස්ථාන ව්ැනි පපාදුපේ සම්පත් 
භාවිතා කිරීපම්දී ශ්රම බලකාය සහ ෙම්ව්ැසියන්ව අතර ඇති විය හැකි 
ආරවුල් ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය. 

 
 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
 
ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 

xiv. නීති විලරෝධී වැටීම ගස ්කැපීම පාලනය කිරීම  
 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකලේ අවසරයකින් ලතාරව 
වනාන්තරයට අයත් ගස් කැපීම ලහෝ විශාල වනාන්තර ලකාටස් 
එළිලපලහලි කිරීම සිදු ලනාකල යුතුය. කිසිම තත්ත්වයක් 
යටලත් ලකාන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් ආධාරක වුහයන් සඳහා 
වනාන්තර ගස් භාවිතා ලනාකළ යුතුය. අතයවශය අවස්ථාවන්හිදී හැර 
පලංචි සහ ආධාරක වුහයන් සඳහා දැව ලනාවන රවය භාවිතා 
කිරීමට ලකාන්ත්රාත්කරුට අනිවාර්මය කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් අතරතුර 
ලේශීය දැව භාවිතය සඳහා දැඩි සීමාවන් ලකාන්ත්රාත්කරුලේ 
නියමයන් හා ලකාන්ලේසි වලට ඇතුළත් විය යුතුය. වන ජීවීන්ට සහ 
වාසස්ථාන වලට සිදුවන බාධා අවම වන ආකාරයට ඉදිකිරීම් කටයුතු 
පවත්වාලගන යා යුතුය.  

ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 
 

xv. සතුන් දඩයම් කිරීම සහ නීති විලරෝධී ජාවාරම්  
 

සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත යටලත් වන සතුන් 
දඩයම් කිරීම හා වටිනා වනාන්තර නිදර්මශක එකතු කිරීම තහනම් කර 
ඇති බැවින් එම කටයුතු දැඩි ලලස තහනම් ලේ. එලමන්ම වන සතුන් 
හමුවූ විටකදී (කැලෑ සතුන්) ඔවුන්ව ආරක්ෂා කිරීමට ලහෝ හානි සිදු 
ලනාකර ආරක්ෂිත අයුරින් වනයට මුදා හැරීමට කටයුතු සිදු කළ 
යුතුය. 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 
 

xvi. ලැේ ගිණි 
 

ගින්නකට තුඩු දිය හැකි ක්රියාවන් පිළිබඳ, ස්වභාවධර්මමය ආරක්ෂා 
කිරීම සඳහා වන පාරිසරික බැඳීම්, හිතාමතා ගිනි තැබීම් සඳහා වන 
නීති ලරගුලාසි පිළිබඳ ලකාන්ත්රාත්කරුලේ ශ්රම බලකාය දැනුවත් කළ 
යුතුය. හිතාමතාම හා ලනාදැනුවත්ව වනාන්තර ප්රලේශයට ගිනි තැබීම 
දැඩි ලලස පාලනය කළ යුතුය. විදුලිය හා පුලිගු කාන්දු ලනාවන 
ලලසට විදුලි රැහැන් ආරක්ෂිතව ස්ථාන ගත කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් 
තුළදී දහනය කිරීම් තහනම් කළ යුතුය.    

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ඉදකිරීම් 
පකාන්වත්රාත්කරු 
 

xvii.  ර්පයන් දෂට් කිරීපමන්ව ඇතිව්න අනතුරු කළමනාකරණය 
සහ හදසි අනතුරු කළමනාකරණය 

 

සර්ප දෂ්ට කිරීම් සඳහා නිසි හදසි කළමනාකරණ පේධතියක්ෂ (සර්ප 
දෂ්ට කිරීම් පිළිබඳ දැනුව්ත්භාව්ය, ව්ැඩ කරන අතරතුර ආරක්ෂිත 
සපත්තු, සර්ප දෂ්ට කිරීම සඳහා ප්රථමාධාර, පරෝහල් ෙත කිරීම සහ 
සර්ප දෂ්ට කිරීම් කළමණාකරණ කිරීම සඳහා පහසුකම් ඇති 
පරෝහලකට ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් කළ යුතුය).  
පම් ආකාරපේ අනතුරු ව්යාපෘති ව්ැඩ බිම් ව්ල බහුලව් දක්ෂනට ලැපබ්. 
පමම ස්ථානය සඳහා පව්නත් හදසි අනතුරු කළමනාකරණ 
ඒකකයක්ෂ (ප්රථමාධාර පහසුකම්, ආරක්ෂෂක උපකරණ, පරෝහල් ෙත 
කිරීපම් පහසුකම් සහ ප්රව්ාහන පහසුකම්) පව්ත්ව්ාපෙන යා යුතුය.  

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
PMU හි E & S 
ඒකකය 
ලකාන්ත්රාත්කරු 

 
 



 

22 
 

9.7.3 ව්යාපෘති සථ්ානය අධීක්ෂෂණය කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අදයර තුළ පහත සඳහන්ව අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම නිර්ගේශ කර ඇත. මීට අමතරව් ඉදකිරීම් 
ඉිංජිපන්වරු පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පකාන්වත්රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන්ව කළ යුතු නිරීක්ෂෂණ 
ක්රියා පටිපාටිය ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය.පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ඉදරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත තුළ 
ඔහුපේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ පල්ඛන සමඟ ක්රියාත්මක කිරීමට බලාපපාපරාත්තු ව්න ESMP 
ව්ැඩපිළිපව්ළ පයාමු කරනු ඇත. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය පව්නම පෙවුම් අයිතමයක්ෂ පලස දැක්ෂවිය 
යුතුය. පතෝරාෙත් ඉදකිරීම් පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ 
ප්රකාශයක්ෂ ඉදරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින්ව අනුමත කිරීමට නියමිතය. 
 

ව්ගු අිංක 4: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂෂණ සැලසුම; ඉදකිරීම් අදයර 
අධීක්ෂෂණ අව්ශයතා පරාමිතීන්ව අධීක්ෂෂණ කලයුතු ව්ාර ෙණන 

i. මූලික නිරීක්ෂෂණ ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය  ව්රක්ෂ * 

අව්දානමක්ෂ සහිත නිව්ාස ව්ල පූර්ව 
ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණය 

ව්රක්ෂ * 

භූමි කම්පන ව්රක්ෂ * 

ව්ාතපේ ගුණාත්මක අිංශු පොර්ථ ව්රක්ෂ * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ව්රක්ෂ * 

ii. ඉද කිරීම් කාලය 
අතරතුර  

ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය ව්රක්ෂ * 

අව්දානමක්ෂ සහිත නිව්ාස ව්ල ඉරිතැලීම් 
සමීක්ෂෂණය 

ඉදකිරීම් අතරතුරදී සැලකිය යුතු විස්ථාපන 
පව්තී නම් ** 
 

භූමි කම්පන කැණීම් යන්වපත්රෝපකරණ, පව්ඩි දැමීම, පහෝ භූමි  
කම්පන ජනනය ව්න ඕනෑම ක්රියාව්ක්ෂ  
ක්රියාත්මක කිරීපම්දී 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම අධික ශබ්ද උත්පාදනය කරන කාලව්ලදී 
මසකට ව්රක්ෂ * 

ව්ාතපේ ගුණාත්මක අිංශු පොර්ථ මසකට ව්රක්ෂ *  

iii. ව්ායු විපමෝචනය  අදාළ සියලු යන්වපත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිද විපමෝචන පාලන පරීක්ෂෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපපේශකයාපේ ව්යාපෘති ස්ථානයES විසින්ව පරීක්ෂෂා කළ යුතුය 

iv. නිරීක්ෂෂණ 
ආයතනය  

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණය හැර අපනකුත් සියලුම පරාමිතීන්ව අධයනය සදහා මාධයයම 
පරිසර අධිකාරිපේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂෂණ ආයතනයක්ෂ පයාදා ෙත යුතුය. 
** PMU අනුමත ආයතනයක්ෂ මගින්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 

v. අව්ශයතා වාර්තා 
කිරීම 

අව්දානමක්ෂ සහිත නිව්ාස ව්ල, ජල ටැිංකිපයහි සහ මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිපයහි ෙබඩා 
පොඩනැගිල්පලහි  ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණය - ව්ෘත්තිමය වාර්තාවක් 
භූමි කම්පන - යන්වපත්රෝපකරණ , ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලනයන්ව සඳහා 
CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්වතේ ප්රමිතීන්ව  
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතිපේක ෙැසට් අිංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය  
ව්ායු ගුණාත්මය (අිංශු පරීක්ෂෂාව්) - 2008 අපෙෝස්තු මස 15 ව්න දන අිංක 1562/22 දරන 
අති විපශ්ෂ ෙැසට් නිපේදනය යටපත් ජාතික ව්ායු ගුණ ප්රමිතීන්ව- මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය. 

 

10. පදිංචි ජනතාව් සහ පාර්ශවකරුවන්සේ උපපේශන - පව්ත්ව්ා ඇති පහෝ පැව්ැත්ීමට 

නියමිත උපපේශන පස්ව්ාව්න්ව 
 

10.1 පදිංචි ජනතාව් සඳහා වූ උපපේශන පසව්්ාව්  
 

ක්ලෂ්ත්ර චාරිකාව අතරතුරදී ඉහල සහ පහළ බෑවුම් ප්රලේශයන්හි අවදානම් නිවාසවල පදිංචිකරුවන් 
දැනුවත් කරන ලදී. අධි අවදානම් නිවසක අයිතිකරුලවකු වන ඒ.එම්.එම්. කුමාරිහාමි මහත්මිය ලමම 
වයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී. එලස්ම, පහළ බෑවුම් ප්රලේශලේ පිහිටි අවදානම් නිවාසයක 
හිමිකරු වන ඒ.එම්.ඩී.කුමාරිහාමි මහත්මිය ලමම සංචාරලේදී දැනුවත් කරන ලදී. නායයෑම් පිළිබඳ ූර්මව 
අනතුරු ඇඟවීම්, අවම කිරීලම් වයාපෘතිය සහ අරමුදේ සැපයීලම් යාන්ත්රණය පිළිබඳව අවදානම් 
නිවාසයන්හි නිවැසියන් දැනුවත් කරන ලදී. පදිංචිකරුවන් වයාපෘතියට කැමැත්ත පළ කළ අතර 
වයාපෘතියට ූර්මණ සහලයෝගය ලබා දීමට ද කටයුතු කරන බව පැවසීය. ඉහල හරස්ගම වසලමහි ග්රාම 
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නිලධාරි එච්.ඩබ්ලිේ.ඩී.එන්.බණ්ඩාර මහතා දුරකතනය හරහා ලමම වයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරන 
ලද අතර අවදානම් පවුේ පිළිබඳ ලතාරතුරු, නායයෑම් සිේධිය සහ නැවත පදිංචි කිරීලම් වැඩසටහන 
පිලිබඳ ලතාරතුරු රැස් කලළ්ය. 
 

10.2 පාර්මශවකරුවන් සමග පවති උපලේශන ලස්වාවන් වලදී ඇති වූ එකගතාවයන් හා 

නිර්මදේශයන් (ලයාමුව: ඇමුණුම II)  
 

අවදානම් අවම කිරීලම් වයාපෘතිය පිළිබඳව මධයම පරිසර අධිකාරිලේ මධයම පළාත් අධයක්ෂ 
එම්.ලක්.පී.වැලිකන්නලේ මහතා දැනුවත් කළ අතර වයාපෘතිය සඳහා පාරිසරික ලරගුලාසිවලට අදාළ 
නියාමන යාන්ත්රණයන් පිළිබඳ අවලබෝධය ලබා ගනු ලැබීය. 

 

11. ව්යාපෘතිය ක්රියාව්ට නැිංීමට අව්ශය පයෝෙයතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව් සහ 
අනුමත කිරීම් 

 

11.1 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 
i. දස්ික්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය  

 

ව්යාපෘතිය ක්රියාව්ට නැිංීමට දස්ික්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය ලබාෙැනීමට සිදුව්නු ඇති අතර 

පමහිදී මහාමාතයව්රයා සහ දස්ි ක්ෂකපේ ව්ෙකිව් යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දස්ික්ෂ 

සම්බන්වධීකරණ කමිටුව් හමුපේ ව්යාපෘති පයෝජනා ඉදරිපත් කළ යුතු පේ. ව්යාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකපේ නිලධාරිපයකු ව්යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරමින්ව එහි විවිධ පාරිසරික 

සහ සාමාජයීය ෙැටළු ආදය ෙැන නිරාව්රණය කරනු ඇත. පමම ෙැටළු සම්බන්වධපයන්ව සාකච්ඡා 

පව්ත්ව්මින්ව පමම රැස්ීපම්දී ෙනු ලබන නිර්ගේශ පමම පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ 

සැලසුම ක්රියාව්ට නිංව්න විට සැලකිල්ලට ෙැපනනු ඇත. 

 

ii. සැලසුම් කමිටුපේ අනුමැතිය 
 

පමම ව්යාපෘතියට මාතපල් ප්රාපේශීය සභාපේ සැලසුම් කමිටුපේ අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ව්නු 

ඇත. 

 

11.2 වැඩබිම පවතින රජලේ ඉඩම් වල වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට එම රජලේ ඉඩම් 

හිමියන්ලේ අනුමැතිය ලබාගැනීම 
 

ව්යාපෘතිපයහි කාර්යයන්වපෙන්ව පකාටසක්ෂ මාර්ගය සදහා පව්න්ව කර ඇති ප්රපේශයක සිදු කරනු බැවින්ව 
අදාළ නිපයෝජිතායතනය ව්නුපේ මාතපල් ප්රාපේශීය සභාව්ය. ඉඩම් පොඩකිරීමට, ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු 
කිරීමට, ද්රව්ය ඉව්ත් කිරීමට (ෙස්, පස්, පාෂාණ හා ෙල් බිම්), ඉද කිරීම් ව්ුහයන්ව සහ පමපහයුම් හා 
නඩත්තු කටයුතු දෙටම කරපෙන යාමට ජාතික පොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සිංවිධානය සහ මාතපල් 
ප්රාපේශීය සභාව් අතර අව්ශය ගිවිසුම් ඇති කරෙනු ඇත.  
 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසේන්ුව වනජීවී සංරක්ෂණ 

සදපාර්තසේන්ුව මගින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම  
 

i. 1951 අංක 25 පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටලත් මාතලේ දිස්ික්කය සංලේදී ප්රලේශයක් බැවින් 
දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිලේ කැමැත්ත අවශය ලේ. 

ii. වන රක්ෂිත ලවන්කිරීම් කලාපයක යටලත් ලහෝ තුළ ලමම වයාපෘති වැඩබිම පිහිටා ලනාමැති 
බැවින් වන සංරක්ෂණ දදපාර්මතදම්රන්ුදේ සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දදපාර්මතදම්රන්ුදේ 
අනුමැතිය අවශය ලනාලේ. 
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11.4 අලනකුත් අනුමැතීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වබුන්ව ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රාපේශීය භූ විදයා සමීක්ෂෂණ 

හා පතල් කාර්යාාංශගේ අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

ii. ද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා පතල් කාර්යාාංශගේ අනුමැතිය (අව්ශය 
ව්න්වපන්ව නම් පමණි).  

iii. අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සහ පැලෑටි ඉව්ත් කිරීම සඳහා මාතපල් 

iv.  ප්රාපේශීය සභාපේ අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

v. පාෂාණ පිපිරීමට අව්ශය නම් ව්ැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රාපේශීය පල්කම් හරහා ආරක්ෂෂක 

අමාතයිංශපේ දස්ික්ෂ කාර්යාලගයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

vi. ව්ැඩ බිපමහි ක්රියාකරකම් සඳහා අව්ශය බල සැපයුම සඳහා ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලපේ ප්රපේශීය 
කාර්යාලගයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය  

vii. පමම අපදා අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සදහා පැලෑටි පහෝ බීජ අව්ශය පේ නම් (ආනයනය කල යුතු 
නම්) 1999 අිංක 35 දරණ පැලෑටි සිංරක්ෂෂණ පනත යටපත් කෘෂිකර්ම අධයෂ ජනරාල් 
පව්නුපව්න්ව,අතිපේක අධයෂක ජාතික ශාක නිපරෝධායන පස්ව්ය අනුමත කල පැලෑටි පහෝ බීජ 
අධිකාරිය මගින්ව නිකුත් කරන බලපත්රය හා පකාන්වපේසි යටපත් පෙන ආ යුතුය. 
 

11.5 ලපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ලගන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම/නනතික බැදීම/ 

විරුේධත්වයක් ලනාමැති වීම 
 

ව්ූහයන්ව ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදකිරීම් ව්ැඩ සහ දගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිරත ී මට 

කිසිදු බාධාව්ක්ෂ පනාකරන බව්ට ඉඩම් හිමියන්ව සහ ව්යායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව් බැඳී සහිත ගිවිසුමක්ෂ අත්සන්ව කිරීම. ඉදකිරීම් සිදුකරන භූමිපයන්ව ව්ටිනා භාණ්ඩ ඉව්ත් 

කර ෙැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරුට පහෝ ඉඩම් හිමිකරු පව්නුපව්න්ව පකාන්වත්රාත්කරුට ඉඩ ලබා 

දීම.ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීපම් පිරිව්ැය ව්යාපෘතිය මගින්ව දරනු ලැපබ්.  

අනුමත කිරීම සඳහා නියමිත කාල පරාසය 5 ව්ගුපේ දක්ෂව්ා ඇත. 

ව්ගු අංක  5: අනුමැතීන්ව ලබා ෙැනීම සඳහා නියමිත කාල රාමුව් 
 

 
 
 
 
 
 

 
අනුමැතීන්ව 

1 ව්ැනි මාසය 2 ව්ැනි මාසය 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

ව්යාපෘතිය ක්රියාව්ට නැිංීම 
දස්ි ක්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත බාරදීම  
ව්යාපෘතිය දළ ව්ශපයන්ව පැහැදලි කිරීම 
දක්ෂව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 
අනුමැති 

        

සැලසුම් කමිටුපේ අනුමැතිය  

අයදුම්පත බාරදීම 
ව්යාපෘතිය දළ ව්ශපයන්ව පැහැදලි කිරීම 
දක්ෂව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 
අනුමැති 

  
 

      

පව්නත් අනුමැතින්ව 
භූ විදයා හා පතල් කාර්යාංශය ආරක්ෂෂක 
අමාතයාිංශය (අව්ශයතාව්ය මත පදනම් පේ) 

        

පුේෙලික ඉඩම් ව්ල හිමිකරුව්න්වපේ 

අනුමැතිය/ කැමැත්ත ලබාෙැනීම 
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12. දුක්ෂ ෙැනවිලි ව්ලට සව්න්ව දීම 
 

ලමම වයාපෘතිලේ බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාව සඳහා විලශ්ෂ අවධානයක් ලයාමු කරමින් දුක්ගැනවිලි 
විසඳීලම් යාන්ත්රණය සථ්ාපිත කිරීම සඳහා උපලේශකවරුන් වන ES නිලධාරියා වගබලා ගත යුතුය. 
(ලයාමුකිරීම: දුක්ගැනවිලි විසඳීලම් යාන්ත්රණය සථ්ාපිත කිරීම සඳහා නිර්මදේශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා 
පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව). 
 
13. පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීම  
 

පහත දැක්ෂපව්න ආයතන සහ සිංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින්ව ES පතාරතුරු 
අනාව්රණය කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම පේ. 
 

ව්ගු අිංක 6: පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් පයෝජිත සැළැස්ම  
පතාරතුරු  පයෝජිත ආයතන පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් 

ක්රමපේදය 

i. ව්යාපෘති සැලැස්ම 
(ස්ථානීය පතාරතුරු, 
සැලසුම, ක්රියාත්මක 
කිරීපම් විධිවිධාන) 

දස්ික්ෂ මධයයම පරිසර අධිකාරිය, දස්ික්ෂ 
පල්කම්,  ප්රාපේශීය  පල්කම්, අපනකුත් 
දස්ික්ෂ මට්ටම් නිපයෝජිතායතන, 
ජාිංපො.ප.සිං පේ දස්ික්ෂ කාර්යාලය, 
AIIB බැිංකුව් 

රැස්ීම්, දස්ික්ෂ සම්බන්වධීකරණ 
කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන්ව කිරීම සඳහා 
අදාල වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දස්ික්ෂ මධයයම පරිසර අධිකාරිය, AIIB 
බැිංකුව් 

රැස්ීම්, දස්ික්ෂ සම්බන්වධීකරණ 
කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන්ව කිරීම සඳහා 
අදාල වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති වාර්තා (මූලික 
හා ඉදකිරීම් කාලය 
තුළ) 

දස්ික්ෂ මධයයම පරිසර අධිකාරිය, AIIB 
බැිංකුව්, අපනකුත් නිපයෝජිතායතන 

ප්රෙති රැස්ීම්, විපශ්ෂ රැස්ීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූලතා 
පස්ව්කයින්ව පසෞඛය හා 
ආරක්ෂෂාව් සඳහා 
ස්ථාන පරීක්ෂෂා කිරීම 

දස්ික්ෂ මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, 
ප්රාපේශීය  පල්ඛම්, පපාලිසිය, ග්රාම 

නිලධාරී, NBRO දස්ික්ෂ කාර්යාලය, 
AIIB හා අදාළ පාර්ශවයන් 

ලිඛිත හා ව්ාචික සන්වනිපේදනය, අදාළ 
වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ 
තීරණ හා ප්රෙති 
සමාපලෝචන රැස්ීම් 

දස්ික්ෂ මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, 
ප්රාපේශීය  පල්ඛම්, පපාලිසිය,ග්රාම නිලධාරී, 

NBRO දස්තික්ෂ කාර්යාලය, AIIB හා අදාළ 
පාර්ශවයන් 

රැස්ීම්, ලිඛිත හා ව්ාචික 
සන්වනිපේදනය 

vi. දුක්ෂ ෙැනවිලි විසදීපම් 
යාන්වත්රනය 

AIIB බැිංකුව් හා අදාළ පාර්ශවයන් රැස්ීම්, ලිඛිත හා ව්ාචික 
සන්වනිපේදනය 

 
 

ව්ගු අිංක 7: උපපේශන ආයතන හරහා රැස් කරන ලද පතාරතුරු මට්ටම  
 

දනය  ආයතනය  පතාරතුරු ලබාෙැනීම සඳහා සම්බන්වධ කරෙත් 
අය  

04/07/2019 @ 10.00 
පැය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය - මහනුව්ර 
කාර්යාලය 

එම්.ලක්.පී. ව්ැලිකන්වනපේ මහතා 
පළාත් අධයක්ෂෂ, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය - මහනුව්ර කාර්යාලය 

02/08/2019 (දුරකථන 
මාර්ගගයන්) 

ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය - 
මාතපල් 

එච්.ඩබ්ලිේ.ඩී.එන්.බණ්ඩාර මහතා 
ග්රාම නිලධාරී, 
ඉහළ හරස්ෙම ග්රාම නිළධාරී ව්සම 



 

i 
 

ඇමුණුම I: ආපදා තත්ත්ව්පේ සව්්භාව්ය හා උපපේශන අව්සථ්ා 
 

  

නායයෑලම් සිේධිය ලහ්තුලවන් පහළ බෑවුම් 
ප්රලේශලයහි පිහිටි සම්රූර්මණදයන්ම හානි වූ නිවස 

බිත්තිවල ඉරිතැලීම් ලහ්තුලවන් අබලන් වූ පහළ බෑවුම් 
ප්රලේශලයහි පිහිටි නිවසක්. 
 

  

අර්මධ වශලයන් හානියට පත් අධි අවදානම් නිවාසයක 
හිමිකාරිනිය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම (ඒ.එම්.එම්. 
කුමාරිහාමි ලමලනවිය) 
 

පහළ බෑවුම් ප්රලේශලයහි පිහිටි අවදානම් නිවාසවල 
පදිංචිකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම (ඒ.එම්.ඩී. 
කුමාරිහාමි මහත්මිය සහ ජී.එම්.ඒකනායක මහත්මිය) 

 

 

 
 
 
  

බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රලේශලේ පවතින අධික දිය 
සීරාවන්  
 
 
 

මධයම පරිසර අධිකාරිලයහි මධයම පළාත් අධයක්ෂක 
එම්.ලක්.පී.වැලිකන්නලේ මහතා සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීම, 

 



 

ii 
 

ඇමුණුම II: පාර්ශවකරුවන් සමෙ පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ විපශෂ් කරුණු - මාතලේ 
දිස්ි ක්කය  
 

ආයතනය සම්බන්වධීකරණ 
නිලධාරීපේ නම සහ 
තනතුර 

ඉදරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

 එම්.ලක්.පී. ව්ැලිකන්වනපේ 
මහතා 
පළාත් අධයක්ෂෂ, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය - 
මධයම පළාත 

✓ 1993 ජුනි 24 වන දින අංක 772/22 දරන අති විලශ්ෂ ගැසට් 

පත්රලේ සහ පුව කරන ලද සංලශෝධනයන්හි නායයෑම් 

අවම කිරීලම් වයාපෘති නියමිත වයාපෘති ලලස 

ලනාසැලලක්. 

✓ හදිසි ක්රියාමාර්මගයක් ලලස නායයෑම් වලින් ඇති වන 

අවදානම අවම කිරීමට වයාපෘතිය අදහස් කරන බැවින්, 

වයාපෘතිලේ ප්රමුඛ්තාවය සැලකිේලට ගනිමින් මධයම 

පරිසර අධිකාරිලේ අනුමැතිය අවශය ලනාලේ. 

✓ වයාපෘතිය සඳහා අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මූලික 

ලතාරතුරු ප්රශ්නාවලිය (BIQ) පිරිවීමට අවශය ලේ 

✓ වයාපෘති ආරම්භ කිරීමට ලපර මධයම පරිසර අධිකාරිය 

ලවත ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය අවම කිරීලම් අඩවි 

ලැයිස්තුවක් දක්වමින් ඉේලීම් ඉදිරිපත් කරන අතර මධයම 

පරිසර අධිකාරිය විසින් වයාපෘති බිම නිරීක්ෂණය කිරීලමන් 

පු කැමැත්ත ප්රකාශ කරනු ලබයි. 

✓ ජාතික සම්පත් කළමනාකරණ මධයස්ථානලයහි 1951 අංක 

25 දරන පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටලත් මහනුවර 

දිස්ික්කය සංලේදී ප්රලේශයක් ලලස ගැසට් කර ඇත. 

✓ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන්ලන් නිශ්චිත ප්රලේශයක 

ලනාව සංලේදී ප්රලේශයක නම්, සංලේදී ප්රලේශය ක්රියාවලිය 

තුළ බලපවත්වනු ඇත. 

 

ඇමුණුම III: අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම තනතුර අධයන කණ්ඩායපම් තනතුර 

ටී.ඩී.එස්.වී. ඩයස් අධයක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

එස්.ඒ.එම්.එස්.දිසානායක ලජයෂ්ඨ විදයාඥ 
/ESSD/NBRO 

ලජයෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

පී.ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

එච්.කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධාරී 
/ESSD/NBRO 

GIS/ජන විකාශන දත්ත / සමීක්ෂණ 
සහායක 

එම්.පී.ඒ.එන්.මිහිදුකුලසූරිය  තාක්ෂණික නිලධාරී 
/ESSD/NBRO 

වාර්මතා සැකසීම  

ටී.ජී.එේ.ඒ.චන්රරත්න තාක්ෂණික නිලධාරී 
/ESSD/NBRO 

වාර්මතා සැකසීම  

 

ඇමුණුම IV: පයාමු ලැයිසත්ුව් 
 

1. ඉහළ හරස්ගම නායයාම් අනතුර හා සම්බන්ධ NBRO භුමි පරීක්ෂණ වාර්මතාව 
(NBRO/LSSD/SPI/ML/LI/12/31/9202)  

2. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ්රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම 
කිරීපම් ව්යාපෘතිය සඳහා පකාන්වත්රාත්කරුපේ බැඳීම් -AIIB 

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

4. නැවත පදිංචි කිරීලම් සැලුම් රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයෑම් අවම කිරීලම් වයාපෘතිය –AIIB 



 

iii 
 

5. කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ික කටයුු, පශු සේපත් සාංවර්ධනය, වාරිමාර්ග හා ධීවර හා ජලජ සේපත් 

සාංවර්ධන අමාතයාිංශය විසින්ව ෙස් කැපීම (පාලන) පනත 
6. සිංෙණන හා සිංඛයාන වාර්තාව (2012), ජන හා සිංඛයා පල්ඛන ගෙපාර්තගේන්ුව  
7. ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ලවබ් අඩවිය - මාතලේ 

            http://matale.ds.gov.lk/index.php/en/about-us/overview.html 
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