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AIIB ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුව් 

 Asian Infrastructure Investment Bank 

CEA මධයයම පරිසර අධිකාරිය  

Central Environmental Authority 

DFC  ව්න සිංරක්ෂණ පදපාර්තපම්න්තුව්  

Department of Forest Conservation 

DS  ප්රාපේශීය පල්කම්  

Divisional Secretary 

DWLC  ව්න ජීවි පදපාර්තපම්න්තුව්  

Department of Wild Life Conservation 
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Environmental Health & Social  

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

of Project Management Unit 

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

ESMF පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් 

Environmental and Social Management Framework 

ESMP  පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 

Environmental Social Management Plan 

SSE & SMP නිශ්චිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම  

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  
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ග්රාම නිලදාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ලිංකා රජය 

Government of Sri Lanka 
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Geological & Mines Bureau 
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National Building Research Organization 

RDA  මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය 

Road Development Authority 

RHS  දකුණු පස  

 Right Hand Side 

LHS  වම් පස  

 Left Hand Side 
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1. හැඳින්වීම 
 

1.1 වයාපෘති පසුබිම 
 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ පව්මින් එම බැිංකුපේ 

මුලය ආදාර මත ශ්රී ලිංකාපේ පළාත් 6ක දස්ත්රික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීපම් 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. පමම ව්යාපෘතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්ශපයන් AIIB 
බැිංකුපේ හා ලිංකා රජපේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතිපේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය 

සැලකිල්ලට ෙනිමින් AIIB බැකුව් අපේක්ෂා කරන පරිද ඔවුන්පේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූල ව්න පරිද පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ක් (ESMF) සකසා ඇත. 

 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්පන් ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීපම්දී AIIB බැිංකුපේ ආරක්ෂණ ක්රමපේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද 

මාර්යගොපයේශයන් සැපයීමයි. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය ව්ශපයන්; ජාතික පෙොඩනැගිලි 
පර්යේෂණ සිංවිධානය (ජා.පෙො.ප.ස.) සමස්ත ව්යාපෘතිය පව්නුපව්න් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 

සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘතිය ට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරපයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා පකපර්.  
 
පාරිසරික, සමාජ, පසෞඛය හා ආරක්ෂණ තත්ත්ව්යන් ව්යාපෘති ස්ථානපයන් ස්ථානයට පව්නස් ව්න එබැවින් 
එව්ැනි පව්නස් ව්න නිශ්චිත තත්ව්යන් පිළිබද අව්දානය පයොමු කිරීම ව්ැදෙත් පේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 
ස්ථානයට විපශේෂිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානපේ විපශේෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් විපශේෂිත පිළිසකර 
ක්රමපේදයන්, පසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්දපයන් සලකා බැලිය යුතු අිංශයන් 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ පමපහයුම් කාලය තුළ අව්ශය මෙ පපන්වීම් ලබාපදනු ඇත. 
 
පමම විපශේෂිත පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළසුම ව්ටපෙොඩ මාර්ගයේ සිදුව් ඇති නායයෑම් 
ආපදා තත්ව්ය අව්ම කිරීම සඳහා පේ. ෙැඹුරු පාරසරික හා සමාජීය අධයයනයකින් පසුව් පමම සැලසුම 
සකස් කර ඇති පමම දැලසුම මගින් පහත කරුණු පිළිබඳව් ඉහළ අව්දානයක් පයමු කර ඇත. 

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

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

iii. හානිය අව්ම කරන පියව්ර පයෝජනා කිරීම 

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

v. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න අතරතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය කිරීම 

  

1.2 අගේක්ෂිත පරිශීලකයින්  
 

පල්ඛනය මගින් පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධ පාර්ශවයක් ව්න නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් සැලසුම් 

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

සමාජීය ෙැට ළු සහ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්පබෝධයක් සැපයීමට අපේක්ෂා කරන අතර 

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

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

පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්පබෝධයක් වාර්තායවන් සපයන අතර නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සැලසුම් කණ්ඩායම, 

ව්යාපෘති කළනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ව්යාපෘතිපේ පාරිසරික සහ සමාජයීය 

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

නිශ්චිත පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම ජා.පෙො.ප.සිං පව්බ් අඩවිපේ හා AIIB පව්බ් අඩවිපේ ප්රකාශයට 

පත් කරනු ලබන අතර පම් සම්බන්ධපයන් පුළුල් පරාසයක උනන්දුව්ක් දක්ව්න පාර්ශවයන්ට (පපොදු 

ජනතාව්, පව්නත් ආයතන/සිංවිදාන) පරිශීලනය කල හැක. පකොන්ත්රාත්කරුව්න්ටද පව්බ් අඩවිපේ 

ප්රකාශයට පත් කර ඇති පමම සථ්ානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 

පරිශීලනය කර, ඔවුන්පේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ම (SS- 

ESMAP) සකස් කිරීපම් දී පදනම පලස පයොදා ෙත හැක.  
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2. වයාපෘතිය පිළිබඳ හැඳින්වීම හා ආපදා ස්ථානීය ගතොරතුරු  
 

2.1 වයාපෘතිගේ නම 

ආපදා ස්ථානීය අිංක 95, ව්ටපෙොඩ, මාතපල් දස්ත්රික්කය. 

2.2 නායයෑම් ස්ථානගේ ගතොරතුරු  

පයෝජිත නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් සථ්ානය මධයම පළාපත්, මාතපල් දස්ත්රික්කපේ, මාතපල් 
ප්රාපේශීය පල්කම් පකොට්ඨාශය යටපත් පරිපලන කටයුතු සිදුව්න ව්ටපෙොඩ ග්රාමනිලදාරී ව්සම තුල, 
ව්ටපෙොඩ මාර්ගයේ සිදුව් ඇත. 

ස්ථානගේ GPS ඛණ්ඩාංක – 7.459709° N සහ 80.604158° E  

ආසන්නතම න රය – මාතපල් නෙරය ව්යාපෘති ස්ථානපේ සිට කිපලෝමීටර් 4ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. 

 

නාය ස්ථානය සඳහා පිවිසුම  
 

මාතපල් සිට B26 මාර්ගය ඔස්පසේ නායයෑම් අව්දානමින් යුක්ත ස්ථානයට පිවිසිය හැකිය .  
 

 
 
 
 
 
 

 

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉඩම් අයිතිය 
 

නායයාම් ආපදා අව්ම කිරීමට පයෝජිත ව්යාපෘති භූමිය පිහිටා ඇත්පත් ව්ටපෙොඩ - හුලිංෙමුව් පාපර් පහළ 

බෑවුපම්ය. ප්රපේශපේ උන්නතාිංශය මීටර් 592 (සාමානය මධයනය මුහුදු මට්ටම) පේ. ප්රපේශපේ සාමානය 

භූ විෂමතාව් අිංශක 30 සිට 40 දක්ව්ා දකුණු දශාව්ට නැඹුරු ව්න ස්ව්ාභාවික බෑවුමක් ව්න අතර නාය යාපම් 

පාදම ප්රපේශපේ ඇති තැනිතලා භූමියක් (කුඹුරු) දක්ව්ා දව් යයි. නායයාම් ආපදාව් අව්ම කිරීමට පයෝජිත 

භූමිපේ ප්රමාණය වර්ග මීටර් 8000 පමණ පේ. ව්ටපෙොඩ මාර්ෙය, ව්ටපෙොඩ ෙම්මානපේ ජනාව්ාස ප්රපේශය 

හරහා දපව්න අතර ව්ටපෙොඩ ශ්රී කාලගිරිපලන් විහාරයන් අව්සන් පේ. ව්යාපෘති ඉඩම් පුේෙලික අයිතිය ඇති 

අතර යාබද ව්ටපෙොඩ මාර්ෙය මාතපල් පළාත් මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරියට අයත් පේ 

 (රූපය 1. පයොජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ප්රපේශය හා ඒ ආශ්රිත ප්රපේශපේ අපනකුත් ලක්ෂණ හා පසේව්ා 

පහසුම්) 
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රූපය 1. පයොජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ප්රපේශය හා ඒ ආශ්රිත ප්රපේශපේ අපනකුත් ලක්ෂණ හා පසේව්ා පහසුම් 
නිරූපිත ගූෙල් ඡායාරූපය 

 

2.4 ප්රගේශගේ ගේශගුණික ලක්ෂණ 

සාමානය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය – මි.මී 1860ට ව්ැඩි 

සමානය වාර්ෂික උෂ්ණත්ව්ය 25.3 0C 

(මූලාශ්රය: මාතපල් දස්ත්රික් පැතිකඩ) 
 

 

2.5 ප්රගේශය ආශ්රිත ප්රජා විදයාත්මක ලක්ෂණයන්  
 

ව්ටපෙොඩ ග්රාම නිලදාරී ව්සපම් 387 ව්න මුළු ජන සිංඛයාපව්න් පිරිමි ජන ෙහනය පුේෙලියන් 193 ව්න අතර 

කාන්තා ජන ෙහනය 194 කි. (ජන සිංඛයා දත්ත -2012). 

3. නායයෑම් ආපදාව සම්බන්ධ ගතොරතුරු  
 

3.1 නායයෑම් ආපදාගේ ස්වභාවය  

ගිලා බැස ඇති පකොටපසේ ශීර්ෂය ව්ටපෙොඩ-හුලිංෙමුව් පාපර් ව්ම්පස ඇත. ෙම්ව්ැසියන්පේ පතොරතුරු ව්ලට 

අනුව්, පමම මාර්ෙය 2001 සිට ගිලා බැස ඇති අතර එහි ප්රතිපලයක් පලස පම් ව්න විට මාර්ෙය මීටර් 1 සිට 

1.5 දක්ව්ා ගිලා බැස ඇත. මෑත සිදුවීම ව්න්පන් 2014 පදසැම්බර් 24 ව්න දන, පමම ප්රපේශයට ඇති වූ අධික 

ව්ර්ෂාපතනය නිසා පමම මාර්ෙ පකොටපසේ ගිලා බැසීම ව්ැඩි වී නායයාමක් නිර්මාණය වී ඇති අතර විශාල 

සුන්බුන් ප්රමාණයක් පහළ බෑවුපම් පිහිටි නිව්ාස පව්ත සහ පහළින් පිහිටි කුඹුරුව්ලට පැතිරීමත් ඇති විය. 

මාර්ෙ ගිලා බැසීම් නිසා මාර්ෙය පහළ බෑවුම පදසට ෙමන් කර ඇත. දැනට පමම ප්රපේශපේ පැගිරි මාන 

සහ තණපකොළ පැළෑටි ව්ල ව්ර්ධනයක් දැකිය හැකිය. 

 

3.2 නායයෑගමන් සිදුව ඇති බලපෑම හා ප්රතිවිපාක 
 

ව්ටපෙොඩ ෙම්මානයට පිවිසිය හැකි එකම මාර්ෙය පමය බැවින් ව්ටපෙොඩ-හුලිංෙමුව් පාපර් ගිලා බැස ඇති 

මාර්ෙ පකොටස මගීන්ට දැඩි අව්දානමක් ඇති කර තිපබ්. පළාත් මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින් මාර්ෙ 

පකොටස අළුත්ව්ැඩියා කර ඇත්පත් පහත් බෑවුම් නව් මාර්ෙයක් සකස ් කරමිනි. නායයෑපම් සුන්බුන් 
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ෙලාපෙොස ්තැම්පත් වීම නිසා ඩබ්ලිේ.එම්. අමරසූරිය මහතාට අයත් නිව්ස මුළුමනින්ම කඩා ව්ැටී තිබුණි. 

අමරසූරිය මහතාපේ පෙව්ත්ත සහ ළිද සුන්බුන් ව්ලින් යට වී ඇත. සිේධිය පහේතුපව්න් කිසිදු මරණයක් 

ව්ාර්තා වී පනොමැත. පාිංශු ස්කන්ධය හා සුන්බුන් පහේතුපව්න් බෑවුම් පපපදපසහි අක්රමව්ත් මතුපිට ජලය 

ෙලායාම පහේතුපව්න් ස්ථාන කිහිපයක ජලාපව්හන පේධතිය අව්හිර වී ඇත. 

 

ජා.පෙො.ප.සිං. පේ නායයාම් අිංශපයහි විපශේෂඥයින් පව්සන පරිද ප්රපේශපේ මානව් ජනාව්ාස ආරම්භ 

කිරීමට පපර පමම ස්ථානය අතීතපේ දී නායයෑමකට ලක්ව් ඇත. විපශේෂඥයන්ට අනුව්, නිව්ාස ඉදකර 

ඇත්පත් කලින් නායයෑපම් සුන්බුන් ෙලාපෙොස ්ඇති මාර්ෙපේය. ඔවුන් එම පපපදපසේ සුණුපහන් පාිංශු 

තට්ටුව්ක් හඳුනාපෙන ඇති අතර එමඟින් ව්ැඩි ජල කාන්දුවීමක් සිදු ව්න අතර පාිංශු සිදුරු අතර ජල පීඩනය 

ඇති කරයි. තව්ද, මතුපිට අක්රමව්ත් ජලාපව්හනය සහ දුර්ව්ල ඉඩම් කළමනාකරණය එම පපපදපසේ දක්නට 

ලැපබන අතර ඒව්ා බෑවුම් අසමත්වීමට පහේතු පලස හඳුනා ෙත හැකිය . 

 

3.3 පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා ගම් වන විට ග න ඇති ක්රියාමාර්   
 

අස්ථායී බෑවුම් ප්රපේශය තුළ නායයෑපම් අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා කිසිදු පිළියම් ක්රියාමාර්ගයක් පෙන 
පනොමැත. 
 

3.4 ඉවත් කිරීම් 
 

නිව්ාස තුනක් අධි අව්දානම් පලස ව්ර්ගීකරණය කර ඇත. පකපසේ පව්තත්, අව්දානම් සහිත නිව්ාසව්ල 
පදිංචිකරුව්න්ට ඉව්ත් ව්න පලස ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය මගින් උපපදස් දී තිබුණද, ඉව්ත් වී ඇත්පත් 
එක් නිව්සක පදිංචිකරුව්න් පමණි. සම්පුර්ණපයන්ම හානියට පත් නිව්පසේ පදිංචිකරුව්න් එම ස්ථානපේම 
නව් නිව්සක් ඉදකර තිපබ්. 
 

3.5 නැවත පදිංචිකිරීම (වත්මන් ස්වභාවය) 

පමම ස්ථානය සම්බන්ධපයන් රජපයන් නැව්ත පදිංචි කිරීපම් ව්ැඩපිළිපව්ළක් පනොමැත.
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5 
රූපය 2: ගූෙල් ඡායාරූපය, භූමි හරස්කඩ, භූමි පරිහරණය, අව්දානම් අිංෙයන් සහ ස්ථානපයහි විපශේෂ ලක්ෂණ  සහිත සථානයන් ව්ල ඡායාරූප                      
4  
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4. නායයෑම්/භූම් අස්ථාවර වූ ප්රගේශය, ඒ අවට ප්රගේශය පිළිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන 

අවදානම් මට්ටම  
 

4.1 භූම් අස්ථාවරත්වය සිදුව ඇති ප්රගේශය පිළිබඳ ගතොරතුරු 
 

නායයෑපම් ප්රපේශය පිහිටා ඇත්පත් ව්ටපෙොඩ ෙම්මානපේ ය. නායයෑපම් ශීර්ෂය (crown) පිහිටා ඇත්පත් 
ව්ටපෙොඩ-හුලිංෙමුව් පාපර් ය. පමම ප්රපේශය අතීත නායයෑම් ප්රපේශයක් පලස හඳුනාපෙන ඇති අතර 
බෑවුම තව්දුරටත් නායයාමට ට ඉඩ ඇත. පපර නායයෑම් පහේතුපව්න් මාර්ෙය ගිලා බැස ඇත. හානියට පත් 
බෑවුම් ප්රපේශය අව්ට පෘෂ්ඨීය ජල පරිව්නහපේ අක්රමව්ත් රටාව්ක් දැකෙත හැක. එයට පහේතු නම් සුණුපහන් 
(coluvial) තැන්පතු සහ දුර්ව්ල ඉඩම් කළමනාකරණ පිළිපව්ත්ය. ව්ර්ෂා කාලපේදී නිර්මාණය ව්න කුඩා 
ජල දාරාව්න් පදකක් අස්ථායී බෑවුම් ප්රපේශය හරහා ෙලා යයි. ව්ර්ෂාපතනයකදී බෑවුපම් එකතු වී පාර හරහා 
ෙලා බසින ව්ැසි ජලය දරා ෙැනීමට පබෝක්කු ප්රමාණව්ත නැති අතර ඒව්ා නිසි පරිද නඩත්තු කිරීමකින් 
පතොරව් පව්තී. 

  
හානියට පත් ප්රපේශපේ ව්ර්තමාන ඉඩම් පරිහරණය පබොපහෝ දුරට උඩරට ෙෘහ උදයාන අිංෙයන් සහිත 
පෙව්තු ව්ොව්න් පේ. පකොස්, මපහෝෙනී, සපු, අඹ, කරදමුිංගු, පෙෝරකා, ෙම්මිරිස,් පුව්ක්, ව්ැටමාර ව්ැනි ශාක 
විපශේෂයන් පමම පෙව්තු ව්ල ප්රමුඛ ශාක පේ. බිම් ස්ථරය පැගිරිමාන, තණපකොළ සහ විවිධ පැළෑටි ව්ලින් 
සමන්විත පේ. ඇතිවිය හැකි අව්දානම පහේතුපව්න් ව්ල් පනලීම, කැපීම හා නිසි පෙොවිතැන් කටයුතු සිදු 
පනොකිරීම නිසා ප්රපේශය ඝන ව්ෘක්ෂලතා ආව්රණයක් පලස දැකිය හැකිය. කලින් නායයෑපම් පාෂාණ 
භූමිපේ විසිරී ඇති ආකාරය දක්නට ලැපබ්. පහළ බෑවුම් සහිත නිපව්ස්ව්ලට පිවිපසන අඩි පාරව්ල් බෑවුම් 
සහිත භූමිය හරහා දව් යයි. 
 

4.2 අස්ථාවර වී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රගේශය  
 

ව්ාරිමාර්ෙ ඇළක් හා කුඹුරු බෑවුපම් පහත තැනිතලා භූමි ප්රපේශයපේ පිහිටා ඇත. ව්ටපෙොඩ ප්රපේශය කලින් 

හැඳින්වූපේ ‘මකුපල් මැද කන්ද’ පලසයි, නමුත් ෙම කඳු ව්ලින් ව්ටවී ඇති බැවින් පසුව් එම නම 

‘ව්ටපෙොඩ’ පලස හදුන්ව්න ලද. කඳු බෑවුපම් ප්රතිවිරුේධ පැත්ත ව්නාන්තර ව්ැනි ව්ෘක්ෂලතා ආව්රණ 

ව්ලින් සමන්විත පේ. කලුෙල් කඩන ෙල්ව්ලක් ඉහළ බෑවුපම් පිහිටා ඇති අතර එය දැනට ක්රියාත්මක 
පනොපේ. කලුෙල් කඩන විට ඇතිව්න කම්පනය ද බෑවුපම් අසථ්ාව්රත්ව්යට බලපා ඇත. 
 

මීටර 18 ක් පමණ උස ව්ටපෙොඩ ඇල්ල ව්ටපෙොඩ ෙම්මානපේ පිහිටා ඇති අතර පේශීය හා විපේශීය 
සිංචාරකයින් පබොපහෝ පදපනක් ව්ටපෙොඩ මාර්ෙය හරහා පමම ස්ථානයට පැමිපණ්. ව්ටපෙොඩ කුරුදු ඇල්ල 
නමින් තව්ත් දය ඇල්ලක් පමම බෑවුමට ඉහළින් පිහිටා ඇත. ව්ටපෙොඩ මාර්ෙය අව්සානපේ අතීතපේ 

‘ඇල්පල් විහාරය’ පලස හැඳින්වූ ගුහා විහාරයක් පිහිටා ඇති නමුත් පසුව් එම ‘ව්ටපෙොඩ රාජමහා විහාරය’ 

බව්ට පත්විය. පමය සිංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ෙත හැකි ස්ථානයකි. නාය සථ්ානපේ සිට කිපලෝමීටර 

1.4 ක් පමණ දුරින් පිහිටි පමම රාජමහා විහාරය පිහිටා ඇත.  
 
රූපය 2 බලන්න: ගූෙල් රූපය, හරස්කඩ, ඉඩම් පරිහරණය, අව්දානම් අිංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශේෂ ලක්ෂණ 
ව්ල ඡායාරූප 
 

 4.3 වර්ථමාන අවදානම් ස්වභාවය 
 

ව්ටපෙොඩ ග්රාම නිලදාරි මහතා විසින් සපයන ලද පතොරතුරුව්ලට අනුව්, ජා.පෙො.ප.සිං. පේ නායයාම් 

අිංශපයහි විපශේෂඥයින් පහළ බෑවුපම් නිව්ාස 3 ක් ඉහළ අව්දානමක් සහිත නිව්ාස පලස ව්ර්ෙ කර ඇත. 

අනාෙත නායයෑම් ආපදා ව්ලක්ව්ා ෙැනීම සඳහා පමම ස්ථානය නිව්ැරද පනොකළ පහොත්, පාිංශු ස්කන්ධය 

පහෝ සුන්බුන් ෙලායාම අව්දානම් ප්රපේශව්ල පව්පසන ප්රජාව්ට සෘජුව්ම බලපායි. අව්දානම් නිව්ාසව්ල 

පදිංචිකරුව්න්, ඔවුන්පේ ජීව්පනෝපාය කටයුතු (ආදායම ප්රධාන ව්ශපයන් ආර්ථික පභෝෙ ව්ලින්) සහ 

ව්ටපෙොඩ පාපර් මගීන්පේ සහ පදකයින්පේ ජීවිත අව්දානමට ලක් පේ. එපසේම, අනාෙත අසාර්ථකත්ව්යන් 

ව්ලදී, ව්ටපෙොඩ මාර්ෙපේ අඛණ්ඩ කාර්යයන් සීමා කරනු ඇත. ව්ටපෙොඩ ෙම්මානයට හා පන්සලට ඇති 

එකම පිවිසුම් මාර්ෙය පමය බැවින් ප්රපේශයට බාධා කිරීම ජීවිතාරක්ෂක පහසුකම්, පසේව්ා සහ ෙනුපදනු 

ඇතුළු ආර්ථික කටයුතු පකපරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. 
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5. ගයෝජිත පිළිසකර කිරීගම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

සුන්බුන් ෙලායාම සහිත නායයෑම් සඳහා පමම ස්ථානයට ඉහළ විභව්යක් ඇත. පමම ව්යාපෘතිය පාිංශු/ 
බෑවුම් තව්දුරටත් අස්ථාව් වීම ව්ැළැක්වීම අරමුණු කරෙත් ව්යාපෘතියකි. එබැවින් මතුපිට ජලාපව්හන 
ව්ැඩිදයුණු කිරීම සහ උප මතුපිට ජලාපව්හන පේධති ක්රියාත්මක කිරීම, අව්දානම් ප්රපේශයට පහළ 
බෑවුපමන් ආදාරක බැම්මක් ඉදකිරීම සහ පාිංශු ඇණ ෙැසීපම් තාක්ෂණය (soil nailing technique) මගින් 
මාර්ෙ ස්ථායිතාව් ව්ැඩි කිරීම ආදය කරනු ඇත.  
 

6. වයායාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරගේ සංගේදී ඒකකයන් 

පිළිබඳව ගකටි හැඳන්වීම 
 

 ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම්දී අව්දානමට ලක් විය හැකි මූලිඛාිංෙයන්;  
i. තව්මත් ඉහල සහ පහල බෑවුපමන් ඉව්ත් පනොවූ ජනතාව් ඔවුන්පේ පේපළ හා ඔවුන්පේ 

ජීව්පනෝපාය කටයුතු 

ii. බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රපේශපේ පව්තින ඇළ මාර්ගය 

iii. මාර්ග ක්රියාකාරකම්, පදකයින් සහ මගීන් 

iv. පහළ බෑවුමට ඇද ඇති විදුලි රැහැන්  

v. ප්රපේශපේ වර්තමාන පසේව්ාව්න් සහ ආර්ථික කටයුතු 

(රූපය.3 ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්විය හැකි සිංපේදී අිංෙ) 
 

  
 රූපය 3a: ව්ටපෙොඩ හුලිංෙමුව් මාර්ෙය  රූපය 3b: ගිලා බැසීමට ලක් වූ බෑවුපම් ශාක  

  
රූපය 3c: සුන්බුන් ෙලායාම නිසා හානියට පත් වූ 
පෙව්ත්ත  

රූපය 3d: පහළ නිම්නපේ ඇති කුඹුරු 
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රූපය 3e: අව්දානම් ප්රපේශය සහ නිව්සක්  රූපය 3f: පහළ බෑවුමට ඇද ඇති විදුලි රැහැන් 

            
රූපය 3: ව්යපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්විය හැකි සිංපේදී අිංෙ 
 

7. වයාපෘති ප්රගේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා  ැනීම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ව්ලදී අපේක්ෂා කරන ධනාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඒව්ාපේ ව්ැදෙත්කම 
පහත ව්ගුපේ සාරාිංශ කර ඇත. 
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අව්දානමින් සිටින නිව්ැසියන් හා ඔවුන්පේ පවුපල් සාමාජිකයින් ආරක්ෂිත පේ 

පහල බෑවුම් ප්රපේශව්ල ඉඩම් ව්ලට සිදුව්න හානිය අව්ම වීම  

ෙමනාෙමන කටයුතු අඛන්ඩව් සිදුවීම  

අනාෙතපේ බෑවුම අස්ථාව්ර වීම් ව්ලදී නැව්ත ඉදකිරීම් සඳහා ව්ැය ව්න පිරිව්ැය අව්ම වීම  

ආර්ථික කටයුතු සහ පභෝෙ ව්ොව් දයුණු වීම  

මගීන් සහ මාර්ගය භාවිතා කරන පදකයන්පේ ජීවිත සුරක්ෂීත පේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රපේශපේ ජල මාර්ග රටාව්න්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  ඉතා ව්ැදෙත් 

ජල දූෂණපේ බලපෑම  ඉතා ව්ැදෙත් 

පාිංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙිංො පතුළ පව්නස්වීම ඉතා ව්ැදෙත් 

අක්රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම සැලකිය යුතු 

පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභොජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

භූෙත ජල දාරිතාව්යට හා භූෙත ජලපේ ගුණාත්මක භාව්යට විය හැකි බලපෑම්  ඉතා ව්ැදෙත් 

ජලජ පහෝ පතත්බිම් ව්ලට විය හැකි බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ශබ්දය හා කම්පන  සැලකිය යුතු 

කම්පන නිසා පෙොඩනැගිලි ව්ලට විය හැකි බලපෑම සැලකිය යුතු 

පුපුරන දව්ය සහ පව්නත් අනතුරුදායක දව්ය ඉතා ව්ැදෙත් 

ව්ායු දූෂණය පහේතුපව්න් සිදුව්න බලපෑම් අව්ම  

ඝන අප දව්ය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිව්න ෙැටළු සැලකිය යුතු 

විපශේෂිත ව්නජීවී ව්ාසස්ථානව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  පනොව්ැදෙත් 

සත්ව් හා ශාක විපශේෂ පකපරහි බලපෑම පනොව්ැදෙත් 

ප්රපේශපේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

ෙිංඟා ආශ්රිත නජව් විවිධත්ව්යට සිදුව්න බලපෑම සැලකිය යුතු 

ඉඩම් හා අනාෙත සාංවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රපේශය අහිමි වීම  සැලකිය යුතු 

ඉහළ පහෝ මධයම අව්දානම් සහිත ප්රපේශව්ල ජීව්ත් ව්න පවුල් ව්ලට ඇතිව්න බලපෑම් සැලකිය යුතු 

ජීව්පනෝපාය / ව්යාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

පහළ ප්රපේශපේ පසේව්ා සැපයීම් (ජල, මලාපව්හන, විදුලිය) සඳහා ව්න බලපෑම් සැලකිය යුතු 

යටිතල පහසුකම් අහිමි වීම සහ ආරක්ෂාව් සම්බන්ධපයන් ව්න බලපෑම සැලකිය යුතු 

ඉදකිරීම් අතර තුර ප්රපේශව්ාසීන් ව්ැඩ බිමට ඇතුළු වීපමන් සිදු ව්න අව්දානම ඉතා ව්ැදෙත් 

පසේව්ක පන්ව්ාසික කඳවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන් සැලකිය යුතු 

ව්ැඩබිපම් පසේව්කයන් හා ප්රපේශව්ාසීන් අතර ඇතිවියහැකි පනොසන්සුන් තත්ව්යන් සැලකිය යුතු 

ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පසේව්කයන්පේ ආරක්ෂාව් ඉතා ව්ැදෙත් 

පපොදු ජල සැපයුම් මාර්ෙ පකපරහි බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් සැලකිය යුතු 

ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන ක්පෂේත්ර පකපරහි බලපෑම් පනොව්ැදෙත් 

ව්ැඩ බිම තුළට පුේෙලයින් ඇතුළු වීපම් පහෝ ඒ හරහා ෙමන් කිරීපම් අව්ශයතාව්ය සැලකිය යුතු 

පසෞඛය ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ප්රමුඛතා ෙැ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 සෘණාත්මක  

  

7.2.4 සාමාජීය 

හා ආර්ථික  
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7.1 හිතකර බලපෑම් 
 

 පමම ව්යාපෘතිපේ පරමාර්ථය ව්න්පන් ව්ටපෙොඩ ෙම්මානයට පිවිසිය හැකි එකම පිවිසුම් මාර්ෙය 
ව්න ව්ටපෙොඩ හුලිංෙමුව් පාපර් මාර්ෙ පකොටස සඳහා නායයෑම් අව්දානම සැලකිය යුතු 
මට්ටමකට ව්ැළැක්වීමයි. එපසේම ව්ටපෙොඩ පාර හරහා ව්ටපෙොඩ දය ඇල්ල සහ රජමහා විහාරය 
(ගුහා පන්සල) පව්ත පිවිසිය හැකිය. පයෝජිත ව්යාපෘතිය මගින් ව්ැසි සමපේදී මගීන් සහ 
පදකයින් සඳහා මාර්ගයේ ආරක්ෂාව් සැලකිය යුතු පලස ඉහළ නිංව්නු ඇත. එමගින් ව්සර පුරා 
මාර්ගය විව්ෘතව් තබා ෙැනීපම් හැකියාව් ව්ැඩි දයුණු කරනු ඇත. පනොපමාව් පිළියම් පයදීපමන් 
අනාෙත නායයෑම් ව්ලින් පමම මාර්ගය නැව්ත ඉදකිරීපම් පිරිව්ැය අව්ම කර ෙත හැකිය. 

 දැනට අව්දානමට ලක්ව් ඇති පහළ බෑවුම් ප්රපේශපේ නිව්ැසියන්ට ජීව්ත්වීමට ආරක්ෂිත පේ. 

 දැනට අව්දානමට ලක්ව් ඇති ප්රපේශපේ නිව්ාසව්ල පදිංචිකරුව්න්පේ ප්රධාන ආදායම ව්න්පන් 
අව්දානමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රපේශපේ ව්ො කරන ලද ආර්ථික පභෝෙ පේ. නායයෑම් අව්දානම 
පහේතුපව්න් පපොපහොර නිසි පරිද පයදීම පනොකරන අතර එනිසා ආදායම අඩුය. එබැවින් පමම 
ව්යාපෘතිය මගින් ආර්ථික පභෝෙ ව්ො කිරීම ඉහළ නිංව්න අතර ෙෘහසථ් ආර්ථිකය ඒ තුළින් 
ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත. 

 පමම ආපදාව් අව්ම කිරීම මගින් ප්රපේශපේ සිංචාරක කර්මාන්තය සහ අපනකුත් ජනතාව්පේ 
ජීව්න ක්රියාකාරකම් සඳහා විශාල ව්ශපයන් ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත. 

 

7.2 අහිතකර බලපෑම් 
 

බෑවුම අසථ්ාව්ර වීපමන් බාධා වී ඇති ප්රපේශයකට ආපදා අව්ම කිරිපම් ක්රියාමාර්ෙ පබොපහෝ විට පයොමු 
වී ඇත. එබැවින්, ඍණාත්මක බලපෑම් පබපහවින් එම ස්ථානයට පමණක් සීමා වී ඇති අතර, ඉදකිරීම් 
සිදු ව්න කාල සීමාව්ට පමණක් ව්ලිංගු පේ.  
 

7.2.1 ජල විදයාත්මක බලපෑම්  

 

7.2.1.1 ප්රපේශපේ ජල මාර්ග රටාව්න්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  
 

පමම ආපදා අව්ම කිරීපම් කටයුතු පබොපහෝ දුරට මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපව්හන ව්ැඩිදයුණු කිරීම 
පකපරහි ව්ැඩි අව්දානයක් පයොමු කරනු ඇත. ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ප්රපේශපේ පව්ත්නා 
පෘෂ්ඨීය හා උප පෘෂ්ඨීය ජලාපව්හන රටාව් යම් තරමකට පව්ස් වීම අපේක්ෂා පකපර්. එබැවින් ව්ැසි 
සමපේදී අධික පලස ජලය ෙලා ඒම අපේක්ෂා කරන අතර එය පහත් නිව්ාස හා ව්ාරිමාර්ෙ ඇළ පදසට 
ෙලා යයි. නිව්ාස ව්ලින් ජලය මතුපිටට ෙලා ඒම අපේක්ෂා කළ හැකිය. එමනිසා පමම ප්රපේශපේ 
ජලාපව්හන රටාපේ බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 
 
7.2.1.2 ජල දූෂණය හා මතුපිට ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය පකපරහි බලපෑම 
 

බෑවුම් කැණීම්, සුන්බුන් ඉව්ත් කිරීපමන් ඉහළ අව්සාදත ෙැලීමක් ඇති විය හැකි අතර ව්ැසි සමපේදී 
ඒව්ා බෑවුපම් නිව්ාසව්ල ළිිං, ව්ැසි කාලපේදී සක්රීය ව්න ජලමාර්ෙ සහ පහළ නිම්නය හරහා ෙලා යන 
ව්ාරි ඇළ මාර්ගයට පයොමු වී දූෂණය කරයි. යන්ත්ර සූත්ර ව්ල හාණිකර දව්ය ව්න පතල් වර්ග කාන්දු විම, 
තාව්කාලික ඉන්දන ව්ැනි පතල් වර්ග ෙබඩා කර ඇති ටැිංකි ව්ලින් හාණිකර දව්ය කාන්දු වීම, ඝන 
අපදව්ය බැහැර කිරීම සහ අපජලය බැහැර කිරීම ජලපේ ගුණාත්මක භාව්යට අහිතකර බලපෑම් ඇති 
කළ හැකිය. අව්ම කිරීපම් ප්රපේශය තුළ ළිිං ඇති බැවින්, බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 
 

7.2.1.3 පාිංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙිංො පතුළ පව්නස්වීම 
 

පමම අව්දානම අව්ම කිරීපම් කටයුතු පහොඳින් සැලසුම් කල පෘෂ්ඨීය ජලාපව්හනය සහ උප පෘෂ්ඨීය 
ජලාපව්හන පේධතිය ඉදකිරීම පකපරහි අව්දානය පයොමු කරනු ඇත. එබැවින්, ව්ැසි සමය තුළදී අධික 
පලස ෙලා යන ජලය බලපෑමට ලක්වූ බෑවුම හරහා පහළ නිම්නපේ දපව්න ව්ාරිමාර්ෙ ඇල පව්ත 
පිවිසීමට අපේක්ෂිතය. එවිට අධික ජල ප්රව්ාහයක් ජනනය පකපර්. එබැවින් ඛාදන බලපෑම ඉතා ඉහළය. 
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7.2.1.4 අක්රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම 
 

ඉහළ බෑවුපමහි ලඳු කැලෑ භූමි ප්රපේශකින් ව්ැසී පව්තින බැවින් ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා පකොන්ත්රාත්කරු 
විසින් පයොදා ෙන්නා ශ්රමිකයන් එම ප්රපේශ විව්ෘතත සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීපම් 
හැකියාව්ක් පව්තී. ව්ැසි සහිත කාල ව්කව්ානු ව්ලදී පමව්ැනි කටයුතු නිසා පහල බෑවුපමන් ෙලා බසිනා 
ජල මාර්ෙ සහ ළිඳව්ල් අපවිත්ර වීමට පහේතු ව්න අතර පමය ශ්රම බලකායට සහ නිව්ැසියන්ට විවිධ 
ආසාදනව්ලට පහේතු විය හැක. 
 

7.2.1.5. පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභොජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් 
 

අක්රමව්ත් ජලාපව්හන රටාව්ක් සහිත පම් ව්න විටත් අස්ථාව්ර බෑවුපම් කළාපපේ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් 
කටයුතු පබොපහෝ දුරට සිදුව්නු ඇත. එබැවින් මුල් ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී බෑවුම ඛාදනයට ලක් පේ. 
පමමඟින් ළිිංව්ල අව්සාදත තැම්පත් වීම, ව්ාරිමාර්ෙ ඇල සහ බලපෑමට ලක්ව්න ප්රපේශපේ ජල මාර්ෙ 
ව්ලට බලපෑම් ඇති පේ. ළිිං ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය හා ජලජ පරිසරයට ඇති බලපෑම ඉහළ මට්ටමක 
පව්තින බැවින් පානීය, ස්නානය සහ ජලජීවී ව්ොව් ව්ැනි නියම කරන ලද භාවිතයන් සඳහා නියම කර 
ඇති ජල ප්රමිතීන් ඉක්මව්ා යන අතර අව්ම ප්රමිතීන් පව්ා උල්ලිංඝනය විය හැකිය. පහළ බෑවුගම් ජල 

භාවිතා කරන්නන්ට ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 
 
7.2.1.6 භූ ත ජල දාරිතාවයට හා භූ ත ජලගේ ගුණාත්මක භාවයට විය හැකි බලපෑම් 
 

සිපමන්ති ඇතුළු ඉදකිරීම් දව්ය එකතු වීම පහෝ මිශ්ර වීම නිසා පෘෂ්ඨීය ජල ප්රව්ාහයන් ව්ලට එම දව්ය මිශ්ර 
වීපමන් තාව්කාලික ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය පිරිහීමට පහේතු පේ. ඉදකිරීම් කාලය තුළ රසායනික දව්ය 
ව්ලින් උපේරව්කාරී අපදව්ය, ඉදකිරීම් කටයුතුව්ලින් අපජලය සහ මලාපව්ාහන පේධති ව්ලින් අපදව්ය 
බැහැර කිරීම භූෙත ජලපේ ගුණාත්මක භාව්යට අහිතකර පලස බලපානු ඇත. බෑවුම් පපපදපසහි සිදු 
කරනු ලබන ආපදා අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් පහේතුපව්න් භූෙත ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය ඉහළ 
බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත පහෝ භූෙත ජල තලය පහතට ඇද ව්ැටීපම් හැකියාව්ක් ඇත. 
 

7.2.2 පාරිසරික බලපෑම් 
 

7.2.2.1 ශබ්දය හා කම්පන මගින් ඇති විය හැකි බලපෑම්  
 

ඉදකිරීම් උපකරණව්ලින් ශබ්ද හා කම්පන උපත්පාදනය වීම අපේක්ෂා පකපර්. ව්යාපෘති ප්රපේශයට 
ආසන්නව් පදිංචි කරුව්න් සහිත නිව්ාස බලපෑම් ඇතිවිය හැකි මීටර් 100ක සීමාව් ඇතුළත පිහිටා ඇති 
බැවින් ශබ්ද සහ කම්පන බලපෑම ව්ැදෙත් පේ. එපසේම, ඉදකිරීම් අව්ධිය තුල දව්ා කාලපේදී 
යන්පත්රෝපකරණ සහ ව්ාහන දාව්නය කිරීපමන් ජනනය ව්න ශබ්දය නිව්ාස ව්ල ක්රියාකාරකම් ව්ලට බාධා 

ඇති කරයි. එබැවින් අසේවැසි ප්රජාවට ගමම වයාපෘතිය ගහේතුගවන් උත්පාදනය වන ශබ්දය ගහේතුගවන් 

සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. මාර්ෙපේ ෙමන් ෙන්නා පදකයින්ට සහ මගීන්ට ශබ්දය හා 
කම්පනපයන් බලපෑමක් ඇති කරයි.  
 

7.2.2.2 කම්පන නිසා ග ොඩනැගිලි වලට විය හැකි බලපෑම 
 

කම්පනයන් නායයෑම් ප්රභව් ප්රපේශ තුල පිහිටා ඇති නිව්ාසව්ල ස්ථායිතාව්යට බලපානු ඇත. බිත්තිව්ල 
ඉරිතැලීම් පහේතුපව්න් පන්ව්ාසික නිව්ාසව්ලට දැනටමත් හානි සිදුවී ඇත. එමනිසා, කම්පන තුළින් 
ඉරිතැලීම් පුළුල් කර පෙොඩනැගිලි මත නව් ඒව්ා නිර්මාණය කළ හැකි බැවින් පමම නිව්ාස පකපරහි 
කම්පන බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 

 

7.2.2.3 පුපුරන දවය සහ ගවනත් අනතුරුදායක දවය භාවිතය 
 

බලපෑමට ලක්වූ ප්රපේශය තුළ පාෂාණ ඇති බැවින්, පාෂාණ පුපුරව්ාහැර ඉව්ත් කිරීමට අපේක්ෂා 
කරන්පන් නම් පුපුරණ දව්ය භාවිතා කරනු ඇත. අනාරක්ෂිත භාවිතය පහේතුපව්න් පමය අව්දානම් පෙන 
දය හැකිය. පමම පමපහයුම් අස්ථායී බෑවුම්ව්ල සිදු කිරීමට නියමිත බැවින් පුපුරණ දව්ය අනිසි පලස 

භාවිතා කිරීපම් අව්දානම සහ පාෂාණ පකොටස් ව්ලින් සිදුව්න අනතුරු ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 
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7.2.2.4 වායු දූෂණය ගහේතුගවන් සිදුවන බලපෑම්  
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුපේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්ජින් ක්රියා කරවීම, 
කැනීම්, ගිනි තැබීම් පේ. වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යන් යටපත් දාව්නය ව්න ව්ාහන එව්ැනි දූෂණය ව්ැඩි 
කළ හැකිය. නුසුදුසු පලස හැසිරවීම සහ ඉදකිරීම් සඳහා පයොදා ෙන්නා දව්ය මාරු කිරීපම් දී දූවිලි ජනනය 
කළ හැකිය. නිසි පලස ආව්රණය පනොකර තීබීම හා දව්ය අනිසි පලස ෙබඩා කිරීපමන් දූවිලි ජනනය 
විය හැකිය. ඉදකිරීම් අතරතුර ව්ායු තත්ව්යන් යටපත් පස් කැපීපම් සහ පිරවීපම් පමපහයුම්, පකොන්ක්රීට්, 
සිපමන්ති, ලී, ෙල් සහ සිලිකා ව්ලින් ඉහළ දූවිලි ජනනයක් සිදුපේ. ව්යාපෘති ප්රපේශයට ඉතා ආසන්නපේ 

නිව්ාස ඉදකර ඇති බැවින් පමව්ැනි කාරනා ව්ලින් ඇතිව්න බලපෑම ඉතා වැද ත් ගේ. පකපසේ පව්තත් 
පමම මාර්ගය ව්ාහන දාව්නය සඳහා විශාල ව්ශපයන් භාවිතා පේ (මගී බස් රථ, පලොරි, ටිපර් රථ, ත්රී පරෝද 

රථ). ව්ායු දූෂණය මගීන්ට ද සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. මගීන් සහ අවට පදිංචි කරුවන් 

සඳහා වියළි කාලවලදී ඉදිකිරීම් වලින් සිදුවන වායු දූෂණය ස්ථානීය වශගයන් වැද ත් ගේ. 
 

7.2.2.5 ඝන අප දවය බැහැර කිරීගම්දී ඇතිවන  ැටළු 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු සිදුව්න අව්ධිපේ දී පදආකාරයකින් ඝන අපදව්ය උත්පාදනය පකපර්. ඉදකිරීම් 
කටයුතුව්ලදී උත්පාදනය ව්න අපදව්ය හා ශ්රම බලකාය විසින් තාව්කාලික නව්ාතැන් ආශ්රිතව් ෙෘහසථ් 
ජනනය කරනු ලබන අපදව්ය පේ. පම් අතරින් උපද්රව්කාරී අපදව්ය බැහැර කිරීම මගින් ජලය හා පස 
දූෂණය විය හැකි අතර, ඉදකිරීම් කාලය තුළ නිසි බැහැර කිරීපම් යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක පනොව්න්පන් 
නම් විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. ගමවැනි බලපෑම් සැලකිය යුතුය.  

 

7.2.3 ජීව විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම  
 

7.2.3.1 සත්ව හා ශාක විගශේෂ ගකගරහි බලපෑම 
 

පමම ව්යාපෘති බලපෑමට ලක්වූ ප්රපේශය තුළ ඉහළ නජව් විවිධත්ව්යක් පහෝ ව්ාසස්ථාන ඛණ්ඩනය 
වීමක් පනොමැත ව්යාපෘති භූමිපේ ඇති ශාක කිසිව්ක් ආපේණික, තර්ජනයට ලක්ව්න සහ IUCN හි රතු 
ලැයිස්තුපේ හඳුනාෙත් ශාක පනොපනොමැත. ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම්දී ෙස් කැපීම / උදුරා දැමීපම් 
අව්ශය ව්නු ඇති අතර ඇතැම් ෙස් කැපීම (පාලන) පනත යටපත් නියාමනය කළ හැකිය. එබැවින් ඒව්ා 
ඉව්ත් කිරීමට අදාළ බලදාරීන්පේ අනුමැතිය අව්ශය විය හැකිය.  
 

7.2.3.2 විගශේෂිත වනජීවී වාසස්ථානවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

ව්යාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රපේශය තුළ රක්ෂිත ව්නාන්තර/ ව්නජීවී සිංරක්ෂිත ප්රපේශ නජව් විවිධත්ව්ය 
පහෝ සිංපේදී පරිසර පේධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපේශ පනොමැත. මාර්ෙපේ ඉහළ බෑවුම් පකොටපසේ 
ව්නාන්තරයක් ව්ැනි ව්ෘක්ෂලතා ආව්රණයක් ඇත. කුඩා ක්ෂීරපායින් සහ උරෙ විපශේෂ පමම ප්රපේශපේ 
ජීව්ත් පේ. එපහත් ව්යාපෘති කටයුතු ඉහළ බෑවුම් ප්රපේශයක සිදු පනොපකපරන අතර එම නිසා එම 
ප්රපේශපේ ව්නජීවී ව්ාසස්ථාන පකපරහි ව්යාපෘති ක්රියා බලපාන්පන් නැත. 
 

7.2.4 සාමාජීය - පාරිසරික බලපෑම් 
 

7.2.4.1 වැඩබිමට ආසන්නගේ ගහෝ වැඩබිම තුළ ඇති කෘෂිකාර්මික කටයුතු මත වන බලපෑම  
 

ෙම්මිරිස,් පකෝපි, එනසාල්, පපොල් ව්ැනි ආර්ථික පබෝෙ පමම ව්යාපෘතිය සඳහා පයෝජිත ප්රපේශපේ 
දක්නට ලැපබ්. ඉදකිරීම් කාලය තුළ ප්රපේශය පිරිසිදු කිරීමට අව්ශය විය හැකි අතර පමම ව්ොව් කැපීම 
පහෝ මුලිනුපුටා දැමීම අව්ශය විය හැකිය. එබැවින් ඉඩපම් අයිතිකරුව්න්පේ ආර්ථිකය පකපරහි 
බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. එබැවින් බලපෑම සැලකිය යුතු ව්නු ඇත. 
 

 

7.2.4.2 ඉඩම් හා අනා ත සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රගේශය අහිමි වීම 
 

අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු ව්ටපෙොඩ මාර්ෙය සහ පහළ බෑවුපම් පපෞේෙලික භූමි පක්න්ද්ර 
කරෙනිම්න් සිදු ව්නු ඇත. එමනිසා ඉඩමට ප්රපේශය අහිමිවීම පහෝ ව්ටිනා භාවිතයන් අහිමි වීම 
සම්බන්ධපයන් ඉඩම් හිමියාට බලපෑමක් සිදු ව්නු ඇත. ඊට අමතරව්, ඉහළ බෑවුපම් සිදු කරනු ලබන 
ඉදකිරීම් මඟින් මායිපම් සථ්ායිතාව් ව්ැඩි ව්න අතර අනාෙත අස්ථාව්ර වීම් ව්ලදී භූමිය ආරක්ෂා පේ. 
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7.2.4.3 නාය ස්ථානයට යාබදව ගහෝ ආසන්නගේ ඇති ඉහළ අවදානමක් සහිත ගහෝ මධයය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත්වන  ෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ  ං ා ප්රගේශ) 
 
 

පහළ බෑවුපම් නිව්ාස ව්ල නිව්ැසියන් අධි අව්දානම් තත්ව්යක් යටපත් ජීව්ත් පේ. පමම ඉදකිරීම් අදයර 

තුලදී මහජන ආරක්ෂාව්, ශබ්දය, ව්ායු දූෂණය, නිව්ාස ව්ල පැලුම් සහ කම්පන පමම නිව්ැසියන් 

පකපරහි ඉහළ අව්දානමක් ඇති කරයි. බලපෑම අතිශයින් සැලකිය යුතු ය. 
 
7.2.4.4 ජීවගනෝපාය/ වයාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් ගකගරහි බලපෑම් 
 

ඉදකිරීම් අදයපර්දී නිව්ාස හා ඒව්ාපේ පෙව්තු ව්ො කටයුතු අඩාල ව්නු ඇත. බලපෑමට ලක් වූ බෑවුපම් 
ආර්ථික පබෝෙ ව්ොපව්න් ඔවුන්පේ ආදායම් මාර්ෙයන්ට බාධා පහෝ අහිමි වීම් ව්නු ඇත. එබැවින් 
ජීව්පනෝපායන් ව්ලට ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 
 

7.2.4.5 පහළ ප්රගේශගේ ගසේවා සැපයීම් (ජල, මලාපවහන, විදුලිය) සඳහා වන බලපෑම 
 

පහළ බෑවුපම් පදිංචිකරුව්න්පේ පානීය ජල ප්රභව්ය පපෞේෙලික ළිිං ය. ව්ැසි කාලව්ලදී ළිිංව්ල මඩ සහිත 

ජලය දස් පේ. ඉදකිරීම් කාලය තුළ, ඉඩම් පිරිසිදු කිරීම, අපදව්ය බැහැර කිරීම හා හානිකර දව්ය 

පහේතුපව්න් ළිිංව්ල ජලයට බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රපේශය හරහා විදුලි රැහැන් 

ද ෙමන් කරයි. ඉදකිරීම් කටයුතු සහ චලනය ව්න යන්පත්රෝපකරණ මගින් විදුලි රැහැන්ව්ලට හානි විය 

හැකිය. එබැවින් ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී ජල ප්රභව්යන් දූෂණය වීම හා විදුලි රැහැන් වලට සිදුවන හානිය 

ගහේතුගවන් සිදුවන බලපෑම් සැලකිය යුතු ය. 
 

7.2.4.5 යටිතල පහසුකම් හා ආරක්ෂාව අහිමිවීම ගහේතුගවන් ඇතිවන බලපෑම 
ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී ව්ටපෙොඩ මාර්ගයේ ෙමනාෙමන කටයුතු ව්ලට, නිතර ෙමන් කරන 
යන්පත්රෝපකරණ, පැටවුම් ට්රක් රථ ආදයට මාර්ගය ඉතා පටු සහ ගිලා බැසීමට ලක් වී ඇති බැවින් බාධා 
පෙන පදනු ඇත. පමය පදකයින්පේ ෙමනාෙමනයට බාධාව්ක් ඇති කරනු ලබන අතර පදකයින්ට සහ 
මගීන්ට ඉහළ අව්දානමක් ඇති කරයි. 
 

 
7.2.4.6 ඉදිකිරීම් අතරතුර ප්රගේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීම ගහේතුගවන් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය 

හැකි අවදානම් තත්වයන්  
 

විදීම්, පබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්ත්ර ක්රියා කරවීම ව්ැනි අධික අව්දානමක් සහිත ක්රියාකාරකම් සඳහා 
ව්න යන්පත්රෝපකරණ පමම ව්ැඩබිපමහි ක්රියාපේ නිරතව්නු ඇත. පමම ව්ටපිටාව් තුළ පුහුණු ශ්රම 
බලකායක් පමණක් සුරක්ෂිතව් කටයුතු කරනු ඇත. අනව්සර පුේෙලයින් පමම ව්ැඩබිමට පිවිපසන්පන් 
නම්, බර යන්පත්රෝපකරණ මගින් සිදුවිය හැකි හදසි අනතුරුව්ලට ලක්වීපම් අව්දානම තිබිය හැකිය. 
එපසේම ව්යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලපේ නිසි අව්පබෝධයකින් පතොරව් අව්ට නිව්ාසයන්හි පදිංචි පුේෙලයන් 
ඉදකිරීම් භූමියට ඇතුළු වීමට පව්ා ඉඩ තිපබ්. පුේෙලයන් ඇතුළුවීම පනොසලකා හැරීපමන් සහ යන්ත්ර 
සූත්ර පනොසැලකිලිමත් පලස ක්රියාත්මක කිරීම පහේතුපව්න් ඔවුන්ට මාරාන්තික තුව්ාල හා අනතුරු සිදුවිය 

හැකිය. එම නිසා ප්රගේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීගමහි අවදානම සැලකිය යුතු ය. 
 
7.2.4.7 ගසේවක ගන්වාසික කදවුරු සහ අගනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන් 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු පව්නුපව්න් පැමිපණන කම්කරුව්න්පේ තාව්කාලික පන්ව්ාසික ස්ථාන පබොපහෝවිට 
ව්යාපෘති භූමියට ඉතා ආසන්නපේ ඉද කරනු ඇත. පබොපහෝ විට පකොන්ත්රාත්කරු ආසන්නපේ ඇති 
නිව්ාස කුලී පදනමින් සපසා ෙනු ඇත. විධිමත් පන්ව්ාසික ස්ථාන කළමනාකරණ ක්රමපේද අනුෙමනය 
පනොකලපහොත් කම්කරු ෙැටළු, පපොදු පහසුනම් හුව්මාරු කර ෙැනීපම්දී පනොසන්සුන් තත්ත්ව්යන්, 
ඔවුන් අතර ඇතැම් සමාජ ෙැටළු හා අපදව්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ෙැටළු ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ 
ඉහළය. තාව්කාලික පන්ව්ාසික ස්ථාන ව්යාපෘති භූමියට ඉතා ආසන්නපේ ඉදකරනු ලැබුව්පහොත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයා ෙැනිම, භාවිතපේ දී පාරසරික හා සාමාජීය ෙැටළු ඇතිවීපම් හැකියාව්ක් 

පව්තී. එම නිසා ගම් සම්බන්ධගයන් ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු ය. 
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7.2.4.8 වැඩබිගම් ගසේවකයන් හා අවට ප්රගේශවාසීන් අතර සබඳතාවයන් සහ ඇතිවිය හැකි 

ගනොසන්සුන් තත්වයන්  
 

fuu ia:dkfha bÈlsÍï isÿ lrkq ,nk lïlrejka úúO iudc miqìu yd orsø;djhkag hg;aj 
úúO m%foaY j, isg meñfKk wh jkq we;' idudkHfhka Tjqka isákafka ÿ¾j, wOHdmksl 
yd iudc miqìul h' tneúka අසල්ව්ැසියන් සහ කම්කරුව්න් w;r we;s in|;d fya;=fjka 

iudc.eg¿ rdYshla we;s ùh yel. එව්ැනි ෙැටලුව්ලට සම්බන්ධ ව්න කම්කරුව්න් දුර්ලභ වුව්ද සමහර 

අව්ස්ථාව්න් පනොසලකා හැරිය පනොහැකිය. එමනිසා, පමම ව්යපෘති ස්ථානපේ සමාජ සහ ප්රජා ෙැටළු 

අතිශයින් වැද ත් වනු ඇත. 

 

7.2.4.9 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී ගසේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුව්න් ඉදකිරීම් කටයුතු සිදුව්න බෑවුපම් ඇද ව්ැටීපම් අව්දානමට ලක්විය විය හැකිය. බෑවුපමන් 
ඇද ව්ැටීමකට ලක් වුව්පහොත් මාරාන්තික තුව්ාල සිදුවිය හැක. ව්ැසි සමපසේදී බෑවුම් අස්ථාව්ර වීමත් සමඟ 
පමම අව්දානම ව්ැඩිපේ. පමම අව්දානම් පබපහවින් ව්ැදෙත්ය. ඉදකිරීම බර යන්පත්රෝපකරණ සීමිත ව්ැඩ 
අව්කාශයක දී භාවිතා පකපරනු ඇත. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් යන්පත්රෝපකරණ ව්ලින් අනතුරු ව්ලින් 
ඇතිවිය හැකි අව්දානම පමම ස්ථානපේදී අතිශයින් ව්ැදෙත් පේ. පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදකිරීම් 
කටයුතු සඳහා අඩු ව්යස් කම්කරුව්න් (ළමයින්) ව්ැඩ කිරීම සඳහා පයදවිය හැකි අතර එමගින් බරපතල 
අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවිය හැක. 
 

8. සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් 
 

ජාතික පෙොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිදානපේ (NBRO ) හි විපශේෂ අව්දානයක් අව්ශය ව්න පාරිසරික, 
සමාජීය බලපෑම් පහෝ අව්දානම් තත්ත්ව්යන්. 
 

8.1 ජලය සහ ගතත් බිම් සදහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාර් ,  ංඟා හා අගනකුත් ජල ධරයන් විගශේෂගයන් 

ඉදිකිරීම් ස්ථානගයන් පහළ  ං ා ප්රගේශ අපවිත්ර වීම් හා එහි තත්වය ගවනස්වීම නිසා ඇතිවන 

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

හැකි බලපෑම  
 

2.1.1.1 ව්ෙන්තිය යටපත් බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් හා සවිස්තරාත්මකව් දක්ව්ා ඇත. 

 

8.2 භූ ත ජල තලය පහල යෑම ගහේතුගවන් ළිං වල ජල සැපයුමට ඇති බලපෑම 
  

7.2.1.6 ව්ෙන්තිය යටපත් බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් හා සවිස්තරාත්මකව් දක්ව්ා ඇත. 

 

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

තාවකාලික අවහිර වීම, රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

අව්ම කිරීපම් ස්ථානය ව්ටපෙොඩ පාපර් ගිලා බැසීමට ලක් වූ ස්ථානපේ පිහිටා ඇති අතර ඉදකිරීම් 
ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම් පකපරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි. පමය 7.2.4.7 ව්ෙන්තිය යටපත් 
විස්තර කර ඇත.  
 

8.4 නාය ස්ථානයට යාබදව ගහෝ ආසන්නගේ ඇති ඉහළ අවදානමක් සහිත ගහෝ මධය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත්වන  ෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ  ං ා ප්රගේශ) 
 

පමම ඉදකිරීම පහේතුපව්න් මහජන ආරක්ෂාව්, ශබ්දය, ව්ායු දූෂණය සහ කම්පන බලපෑම් සහ ඉහල සහ 

පහල බෑවුම් ප්රපේශයන්හි පිහිටි නිව්ාස සඳහා ඉරිතැලීම් පිලිබඳ ඉහළ අව්දානමක් පව්තී. 7.2.4.3 
ව්ෙන්තිය යටපත් බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් හා සවිස්තරාත්මකව් දක්ව්ා ඇත. 
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8.5 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රගේශය ආශ්රිතව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ 

අගනකුත් ස්ථාන 
 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න ප්රපේශය ආශ්රිතව් ව්යාපාර පිහිටාන් පනොමැත.ආර්ථික පහෝෙ ව්ොව්න් පිහිටා 
ඇති අතර, ව්යාපෘති ක්රියාකරකම් පහේතුපව්න් එම ව්ොව්න් බලපෑමට ලක්විය හැක. 7.2.4.1 ව්ෙන්තිය 
යටපත් බලපෑම සවිස්තරාත්මකව් දක්ව්ා ඇත. 
  

8.6 වැඩ බිම තුළට පිටස්තර පුේ ලයින් ඇතුළු වීගම් ගහෝ එම ප්රගේශය හරහා  මන් කිරීගම් 

අවශයතාවය 

ඉදකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුළ බර යන්පත්රෝපකරණ සහ ව්ාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් දව්ය භාවිතා විය හැකි 
බැවින් අනව්සර පුේෙලයින් විසින් ඇතුල් වීමත් සමඟ ඉහළ අව්දානම් තත්ව්යක් නිර්මාණය විය 
හැක.ගමය 7.2.4.8 ව න්තිය යටගත් සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 
 

8.7 ගසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබද  ැටළු සදහා වන ප්රමුඛත්වය: ගකොන්තාත්කරුවන් සඳහා වන 

සම්මත ගිවිසුම්  ත අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විගශේෂිත ගසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

පිළිබද කරුණු 
 

දැනටමත් අස්ථායී විය හැකි බෑවුම් ප්රපේශයක අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂා 
කරනු බැවින් බෑවුපම් අසථ්ායීතාව්පේ ක්රියාකාරීත්ව්ය නිසා ඉදකිරීම් ශ්රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි 
අව්දානම ඉහළ ය. ESMF හීදී එව්න් පපොදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදකිරීම් ව්ැඩ බිපමහි 

පසේව්ක ආරක්ෂක අව්ශයතාව්යන් ලිංසු පත්රිකාපේ 2003 පකොටස: ව්ැඩ කරන තත්ව්යන් සහ ප්රජා 

පසෞඛය හා ආරක්ෂාව් හි 2003 5: ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් යන යටපත් ව්ඩාත් විස්තරාත්මකය. 
 

8.9 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී ගලස ශ්රමය ලබා  ැනීම  
 

ව්ැඩ කරන තත්ත්ව්යන් සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්රපල්කනපේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනූව් ළමා 
ශ්රමය සහ බලහත්කාරී පලස ශ්රමය පයොදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ව්ා ඇත. 
 

9. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
 

7 සහ 8 ව්ැනි පකොටස් ව්ලදී හඳුනාෙන්නා ලද බලපෑම් සහ අව්දානම් විපශේෂපයන් සලකා බලමින් එම 
බලපෑම් සහ අව්දානම් තත්ව්යන් කළමනාකරණය කිරීමට පහෝ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ග. පමය ESMP 
හි ඇති විපශේෂිත නිර්යේශ සහ අව්ශයතා ව්ල ඇතුළත් ව්නු ඇත.  
 

9.1 නැවත පදිංචි කිරීගම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් නැව්ත පදිංචි කිරීමක් පනොමැත. අව්දානම් කලාපපේ පව්තින නිව්ැසියන් 
පදිංචිව් නිව්ාස කිහිපයක් ඇති නමුත් ඔවුන් එම ස්ථානපේම දෙටම රැඳී සිටී. ව්යාපෘති ක්රියාව්ලිපේදී බර 
යන්පත්රෝපකරණ මගින් ඇතිව්න භූ කම්පනය පහේතුපව්න් පමම නිව්ාසව්ල යම් ආකාරයක හානිකර 
බලපෑම් ඇති විය හැකිය. (ව්යාපෘතිය පහේතුපව්න් ේයුහයන්ට සිදුව්න හානී සඳහා ව්න්ද පයෝජනා ක්රමයක් 

සැකසිය යුතුය. (පයොමු කිරීම 2002-2(17) ESMP යටපත් උපයුක්තතා සහ මාර්ග පහසුකම් සඳහා 
පකොන්ත්රාත්කරුපේ අව්ශයතා) 
 

9.2 මහජනතාව ඉවත් කිරීම 
 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් මහජනතාව් ඉව්ත් කිරීමක් පනොමැත. 

 

9.3 හානියට පත් වුහයන් ඉවත් කිරීගම් ක්රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුවන්ගේ 

ලිඛිත එකඟතාවය) 
 

පමම ව්යාපෘතිය ආශ්රිත ප්රපේශපේ එව්ැනි ව්ුහයන් ඉව්ත් කිරීපම් අව්ශයතාව්යක් පනොමැත. 
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9.4 වයාපෘති ක්රියාමාර්ග ගහේතුගවන් ගේපල / භාවිතයන් අහිමිවීම සඳහා වන්දි ග වීම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ග පහේතුපව්න් නිව්ාස සහ ළිිං ව්ලට හානි වීපමන් සිදුව්න අලාභයන්ට ව්න්ද පෙවීමට 
අව්ශය ව්නු ඇත. එපසේම, භූෙත ජල තලය සිදී ගියපහොත් පහල බෑවුම් ප්රපේශපේ නිව්ාසව්ල 
පදිංචිකරුව්න් සඳහා අඛණ්ඩ ජල සැපයුම පව්ත්ව්ා පෙන යෑම සඳහා විකල්ප ජල ප්රභව්යන් සැපයීමට 
අව්ශය විය හැකිය. 
 

9.5 පහත සඳහන් ක්ගෂේත්ර සඳහා අවශය මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 

අවශය ගේ  
 

අව්ට අව්දානම් නිව්ාසයන්හි පදිංචිකරුව්න් සහ පත් දළු පනළන කම්කරුව්න්ට දැනුව්ත් කිරීම සඳහා 
නායයෑපම් අව්දානම පිලිබඳ ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්විය යුතු ය. 

  

9.6 සැලසුම් පදනම් වූ පාරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමගේදයන් සලකා බැලීම 
 

පමම ව්ැඩබිම පසෞන්දර්යාත්මක ව්ශපයන් අලිංකාර, පරිසර සිංපේදී, ස්ව්ාභාවික ෙැමි පරිසරයක පිහිටා 

ඇත. එබැවින් පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය ව්ශපයන් සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීපමන් 

පසු ආපදාව් අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීපම්දී පහත දක්ව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු 

ය. 
  

ව්ගු අිංක 1: සැලසුම් අදයපර්දී පාරිසරික හා සමාජීය සලකා බැලීම්  
සැලසුම් අං ය ගමම වයාපෘති ප්රගේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්දේශිත මට්ටම 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත ගලස සැලසුම් 

කරණය 

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

ව්යාපෘති විපශේෂිත සැලසුම් සැලකිල්ලට ෙත යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක විපශේෂ ව්ෘක්ෂලතා 

අව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්, ශාක සිංරක්ෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්දානයක් 

පයොමු කළ යුතුය. 

 

ඉහළ 

ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම 
 

ව්යාපෘති භූමිය සැළසුම් කිරීපම්දී නායයෑම් නැව්ත සක්රීය වීම සහ සුන්බුන් පතනය 
වීම සම්බන්ධපයන් ප්රපේශම් විය යුතුය. එබැවින් ව්ාහන නැව්ැත්වීපම් ස්ථාන, දව්ය 
ෙබඩා කිරීම සහ තාව්කාලික නිව්ාස ආදය අධි අව්දානම් ප්රපේශ ව්ල ස්ථාපිත 
පනොකිරීමට ව්ෙබලා ඇත.  

 

ඉතා ඉහළ 

 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව මංගපත් 
 

ස්ථිර ඉදකිරීම් සඳහා පහෝ ව්යාපෘතියට පිවිසීමට පහෝ ෙැඹුරු කානු පේධති ආදය 
සඳහා පහෝ විශාල ව්ශපයන් ව්නාන්තර පකොටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්පන් නම් 
සැලසුම් තුළ සත්ව් ව්ාසස්ථාන අතර සම්බන්ධතා පනොබිපදන පලස සත්ව් මිංපපත් 
ව්ෘක්ශලතා තීරු ආදය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

මධයස්ථ 

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 

බෑවුම ස්ථාව්ර කිරීපම් දී අතයව්ශය ක්රමපේදයක් ව්ශපයන් පිටතට ෙන්නා ජලය 

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

ජල ප්රභව්යක් ව්ශපයන් සලකා බැලිය හැක. 

 

ඉහළ 
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v. ගසෞන්දර්යාත්මක වන නිර්මාණ සලකා බැලීම් 

පසෞන්දර්යාත්මක සිංපේදී පරිසර නිර්මාණපේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා සිංකලණය 

ව්න එපමන්ම දෘශය අව්ම ව්න පලස ව්යහයන් සැලසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් විය 

යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පීන්පේ පසේව්ය ව්ැදෙත් පේ. 

 

අදාල පනොපේ 

vi. පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 
 

පරිසර හිතකාමි සිංපේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් පබොපහොමයක් සිදු කරනු 
ලබන බැවින්, පරිසර හිතකාමී හරිත සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් උචිතය. 
උදාහරණයක් පලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා පේශීය ව්ෘක්ෂලතා විපශේෂ භාවිතා 
කිරීම, පරිසරපේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට විපශේෂ ශාක සිංපයෝජනයන් පයොදා 
ෙැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක විපශේෂයන් පයොදා පනොෙැනීම. 

 

 

මධයස්ථ 

vii. ගසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 
 

බෑවුම සක්රිය කිරීම ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුව්න්ට, ඉහල සහ 

පහළ බෑවුම් ව්ල නිව්ාස, මගීන්, පදකයන් සහ පත් දළු පනළන කම්කරුව්න්ට 

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

ආරක්ෂිත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය 

 

 

ඉතා ඉහළ 

 

viii. ඛාදනය පාලනය කිරීගම් වුහයන් 

ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුළදී, ජලය පබෝක්කු හරහා අසළ ජල ප්රව්ාහව්ලට 

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

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

එබැවින් සැලසුම් කිරීපම්දී අධික ජලදාරාව්න් ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ ව්ලට පේෙපයන් 

ෙලායාම අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන් ප්රමාණව්ත් පලස පයොදා ෙැනීමට 

සැලකිලිමත් විය යුතුය. ව්යාපෘති ප්රපේශය ආසන්නපේ ඇල මාර්ග සහ පබෝක්කු 

තිපබන බැවින් ඉහත කරුණු පමම සැලැස්පමහි අඩිංගු අිංෙයක් විය යුතුය. 

 

 

 

ඉතා ඉහළ 

ix. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහා ගමගහයුම් සැළසුම් කිරීම 

 

හානිය අව්ම කිරීපම් කාර්යයේී ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් කාණු 

ව්ැනි අක්රිය ශිල්ප ක්රම (අමතර ශක්ති ප්රබව්යක් අව්ශය පනොව්න) සලකා බැලිය 

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

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

ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්ට එකතු කරවීමට අපේක්ෂා කරන්පන් නම්, ඛාදනයට 

ඔපරොත්තු පදන, පරොන් මඩ රඳව්ා ෙැනීපම් පේධති ආදී පනොපයක් නඩත්තු ව්ුහ 

සැලසුම් කළ යුතුය.  

අධික කාලපරිච්පේදයක් තුළ පේශීය කාලගුණික තත්ත්ව්යන්ට ඔපරොත්තු පදන පරිද 

ව්ුහයන් සඳහා භාවිතා කරන දව්ය ප්රපේශපමන් පතෝරා ෙත යුතුය. ව්ාපන් ව්ූහයන් 

භාවිතා කිරීපම්දී විපශේෂපයන් විඛාදන ව්ැලකීපම් තාක්ෂණික ක්රම සැලසුම් කළ යුතු 

අතර සියුම් පරොන්මඩ උප නළ මාර්ග ව්ලට කාන්දු වීම ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙත 

යුතුය. 

 

 

ඉහළ  

  
 

9.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම  
 

9.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ගකොන්ත්රාත්කරුවන්ගේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා වන ප්රමිතීන් 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාර්ග 
සාමානයපයන් සියලු නායයාම් අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපොදු පේ. පමම බලපෑම් පබොපහෝ දුරට 
ඉදකිරීපම් කටයුතු ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්යට පහේතු පේ. එබැවින් ඉදකිරීපම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම 
පකොන්ත්රාත්කරුපේ යුතුකමකි. ඉදකිරීම් අදයපර්දී ගකොන්ත්රාත්කරුවන්ගේ ලංසු පත්රිකාගේ ඇතුලත් 
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කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ ගසෞඛය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් 
පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ අව්ශයතාව්ය පකපසේ විය යුතුද යන්න පිළිබඳව් ජාතික පෙොඩනැගිලි පර්යේෂණ 
සිංවිධානය විසින් සකස ්කර ඇත. පමම පකොටස සඳහා අදාළ අිංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්පව්න ප්රධාන 
පකොටස් පහත දක්ව්ා ඇත.(ව්ගුව් 2). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් පකොන්ත්රාත්කරුව්න් සඳහා පයොමු 
කළ යුතුය.  
 

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

ගයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

ගකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 
ESMP 

අයිතමය අදාල වයාපෘතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

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

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (මාර්ග, නිව්ාස, මගීන් 
හා පදකයන්) 

2002.2 3) පෙොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුවීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (නිව්ාස සහ ජල 
ටැිංකිය) 

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

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

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (මාර්ග, නිව්ාස, මගීන් 
හා පදකයන්) 

2002.2 7) ඉදකිරීම් දව්ය හා අපදව්ය අපදව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ පේ  

2002.2 8) ජලය අදාළ පේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව් විපශේෂ අදාළ පේ 

2002.2 10) පභෞතික හා සිංස්කෘතික සම්පත් අදාළ පනොපේ 

2002.2 11) පාිංශු ඛාදනය අදාළ පේ 

2002.2 12) පාිංශු දූෂණය අදාළ පේ  

2002.2 13) පපොපලොව් හැරීම  අදාළ පේ 

2002.2 14) ෙල්ව්ල පමපහයුම් අදාළ පනොපේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්පත්රෝපකරණ නඩත්තුව් 
(දූෂණය) 

අදාළ පේ 

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

2002.2 17) උපපයෝගිතා පසේව්ා සහ මාර්ෙපේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (නිව්ාස) 

2002.2 18) දෘෂය පරිසරය ව්ැඩි දයුණු කිරීම අදාළ පේ 

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය 

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

නීය විපශේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්න 

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

ස්ථානීය විපශේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම 
බලන්න 

ව්ැඩබිපම් පමපහයුම් කාලය තුළ සමීක්ෂණ නීය විපශේෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්න 

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පව්ත්ව්ාපෙන 
යාම 

අදාළ පේ 

2003. ගසේවා ගකොන්ගේසි සහ ප්රජා ගසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂිත සිංවිධානය සහ සන්නිපේදනය අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (අනාරක්ෂිත බෑවුම/ 
බර යන්පත්රෝපකරන)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ පේ 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.8 පසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ පතොරතුරු 
සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 
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2003.9 යන්පත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේෙලයන් 

අදාළ පේ 

අදාළ: පමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපෘති ස්ථානයකට අදාළ පපොදු එකක් පලස ව්යාපෘති ස්ථානයඅදාළ පේ 
අතිශයින්ම වැද ත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නිශ්චිතව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිද පාරිසරික ක්රමපේදයන් සකස ්
කිරීම සඳහා පකොන්ත්රාත්කරු විපශේෂ අව්දානය පයොමු කළ යුතුය. 
ඇතැම් විට අදාල ගේ: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම්දී අදාළ ව්යෘපෘති ස්ථානයට පිවිපසන විට පමම ESMP ක්රියාත්මක 
කරනු ලැපබ් 
අදාළ ගනොගේ: පතොරතුරු අනාව්රණය වූ පකොන්පේසි යටපත් පමම ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය පනොහැක 
විකේප: අව්ශය ව්න්පන් නම් පමණි 
ස්ථානීය විගශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: පකොන්ත්රාත්කරුව්න් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ අව්ශයතා ව්ලට 
අමතරව් ස්ථානීය විපශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්පමහි සඳහන් පරිද පකොන්ත්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී 
ගයොමු කිරීම: පකොන්ත්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

9.7.2 නාය ස්ථානයට විගශේෂිත හානිය අවම කිරීම  
 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානීය විපශේෂිත අපදා අව්ම කිරීපම් 
පියව්රයන් පහත සඳහන් පරිද පේ.  
 

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

හානි අවම කිරීගම් අයිතමය වයාපෘති ක්රියාත්මක 

කිරීගම් අදියර 

ව කීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනගයන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම 
 
ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස ් කිරිම” සුන්බුන් 
ඉව්ත් කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු පනොකිරීමට නිර්පේශ කර ඇත. එම 
නිසා ව්ැසි කාලයට පපර වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යක දී සිදුකළ 
හැකි උපරිමය නායයාම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය තුළ ක්රියාකාරී පලස 
කටයුතු කිරීම අනිව්ාර්ය පේ. එපමන්ම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ බෑවුපම් 
කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුපනොකිරීමට නිර්පේශකර ඇත. පමය 
සැලසුම් අදයපර් දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද පකොටපසන් ෙලා 
යන පරොන්මඩ සඳහා පරොන්මඩ පාලන ක්රම හඳුන්ව්ා දය යුතුය. 

  
 
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

ii. ආක්රමණික විගශේෂ  
 

ඛාදනය පාලනය කිරීපම් ව්ුහයන් පලස ආක්රමණික ශාක විපශේෂ 
භාවිතා කිරීපමන් ව්ැළකී සිටිය යුතුය. ශාකමය ඛාදන පාලනය සඳහා 
පේශීය ශාක පතෝරා ෙත යුතුය. ශාකමය පාලන පියව්ර සඳහා භාවිතා 
කරන විපශේෂයට ව්නජීවී සිංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයේ සහ ව්න 
සිංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයේ අනුමැතිය අව්ශය පේ. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

iii. ශබ්දය සහ කම්පන පාලන  
 

ශබ්දය හා කම්පන උත්පාදනය කිරීපම් ක්රියාකාරකම් අව්දානම් 
නිව්ාසයන්හි ක්රියාකාරකම්ව්ල සාමානය ක්රියාකාරීත්ව්යට බාධාව්ක් 
විය හැකිය. ව්ුහයන්ට හානි පනොවීම සඳහා කම්පන උත්පාදන 

කටයුතු නියමිත සීමාව්න් තුළ සිදු කළ යුතුය. ව්යාපෘතිය නිම කිරීමට 
පපර හා පසුව් පෙොඩනැගිලිව්ල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. 
පෙොඩනැගිලිව්ල ඉදකිරීම් කටයුතු පහේතුපව්න් සිදුව්න හානි 
සිදුවුව්පහොත් සුදුසු ව්න්ද පෙවිය යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

iv. ඉදිකිරීම් අපදවය බැහැර කිරීම 
 

ඉදකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධපයන් පකොන්ත්රාත්කරු විපශේෂ 
අව්දානය පයොමු කළ යුතුය. පමම ව්යාපෘති ස්ථානය ග්රාමීය භූ 
දර්ශනයක පිහිටා ඇත. එපසේම, ව්ාරිඇළ මාර්ෙයක් සහ කුඹුරක් නාය 
පාදම ප්රපේශපේ ඇත. බෑවුම හරහා ව්ැසි කාලපේදී සක්රීය ව්න ජල 
ව්න දාරාව්න් පහළ ප්රපේශයට ෙලා යයි. එව්ැනි අපදව්ය ජනනය වූ විට 
PMU විසින් අනුමත ක්රමපේදයන් අනුව් පසේදී යාම් ව්ලට ලක් 

  
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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පනොව්න පරිද ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය. ඉදකිරීම් අතරතුර 
උත්පාදනය ව්න කසල මාර්ෙය පදපසට දැමීම ව්ැනි දෑ පනොකල යුතුය 

v. පහළ බෑවුගම් නිවාස වලට ජලය කාන්දු වීම  

ඉදකිරීම් අතරතුර, පහළ බෑවුපම් නිව්ාස ව්ලින් ජලය ෙලා ඒම පහෝ 

කාන්දු වීම අපේක්ෂා පකපර්. පමම බලපෑම අව්ම කිරීම සඳහා, 
පකොන්ත්රාත්කරු ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පපර තාව්කාලික 
ජලාපව්හන ජාලයක් ඉද කළ යුතුය. 

  
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

vi. පහළ බෑවුගම් ජල භාවිතා කරන්නන්ට ඇති බලපෑම 

භූෙත ජල තලය සිඳී පෙොස ්ළිිංව්ල ජලය අඩුවීමක් විය හැකිය. පමවිට 
ඉදකිරීම්කරු විසින් පදිංචිකරුව්න් සඳහා තාව්කාලික පහෝ ස්ථිර 
විකල්ප ජල ප්රභව්යක් ලබා දය යුතුය 

  
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

vii. කම්කරුවන් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

කම්කරුව්න් විව්ෘත ප්රපේශපේ මළ, මූත්රා කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා 
පකොන්ත්රාත්කරු ව්යාපෘති ස්ථානය තුළ සිටින ශ්රම බලකාය සඳහා 
තාව්කාලික සනීපාරක්ෂක කටයුතු සූදානම් කළ යුතුය. 

  
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

viii. දූවිලි හා වායු පාලන ක්රමගේද 
 
ව්ටපෙොඩ ෙමට පිවිසිය හැකි එකම මාර්ෙය පමම ව්ටපෙොඩ මාර්ෙයයි. 
ෙමට යාබදව් පන්සල සහ දය ඇල්ලක් පිහිටා ඇත. එබැවින් ඉදකිරීම් 
කාලය තුළ ජනනය ව්න දූවිලි අිංශු මගීන්ට, සිංචාරකයින්ට සහ 
පදකයින්ට බලපෑම් කළ හැකිය. අධික දූවිලි පහෝ ව්ායු උත්පාදන 
ක්රියාකාරකම් අපේක්ෂා කරන්පන් නම් මගීන්, පදකයින්, අසල 
නිව්ාසයන්හි පදිංචිකරුව්න් සහ කම්කරුව්න්ට මත ඇති දූවිලි බලපෑම 
පාලනය කිරීම සඳහා විපශේෂ තිර ආදය භාවිතා කළ යුතුය. 

 
ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

ix. ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (විගශේෂගයන් 

තාවකාලික මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග අහිමි වීම, රථවාහන 

තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

ඉදකිරීම් අදයපර්දී රථව්ාහන පාලනය ඉතා පහොඳින් ක්රියාත්මක කළ 
යුතුය. අපදා අව්ම කිරීපම් ස්ථානයට ආසන්නව් මාර්ෙපයහි ව්ිංගු 
පදකක් පිහිටා ඇති බැවින් පමම ස්ථානය සඳහා දැල්පව්න පව්න් 
කිරිපම් පටල, මාර්ෙ ආරක්ෂණ සලකුණු පුව්රු, නායයෑම් අව්දානම් 
සිංඥා පුව්රු, පූර්ණ කාලීන දව්ා රාත්රි මුරකරු, රාත්රි ලාම්පු ව්ැනි 
නිව්ැරද මාර්ෙ ආරක්ෂක ක්රියාමාර්ෙ අනිව්ාර්ය පලස නිර්පේශ කරනු 
ලබයි. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

x. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය භාවිතය 
ඉදකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්පත් අනුමත ස්ථාන ව්ලින් පමණි. 
පකොන්ත්රාත්කරු පහල බෑවුපමහි පිහිටි ළිිං ව්ලින් ජලය භාවිතා 
කිරීමට අදහස් කරන්පන් නම්, එය පරිශීලකයින්පේ කැමැත්පතන් 
කළ යුතු අතර පරිශීලකයින්ට ඇහුම්කන් දය යුතුය.අව්දානම් 
නිව්ාසව්ල පදිංචිකරුව්න් ඔවුන්පෙන් ජල අව්ශයතා පමම ජල මූලාශ්ර 
හරහා සපුරා ෙන්නා බැවින් එව්ාපේ අඛණ්ඩ ජල සැපයුමට බාධා 
පනොකළ යුතුය. ව්ාරිමාර්ෙ ඇපළන් ජලය ලබා ෙන්පන් නම්, 
ව්ාරිමාර්ෙ කටයුතු සඳහා අඛණ්ඩව් ජලය ෙලායාමට බාධා පනොකළ 
යුතුය 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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xi. ගසේවක ගසෞඛය හා ආරක්ෂාව 
 
ව්ැඩබිපම්දී පසේව්කයින්ට අව්දානම් තත්ත්ව්යන් යටපත් ව්ැඩ කළ යුතු 
බැවින්, ESMP හි "පසේව්ා පකොන්පේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව්" ඛාණ්ඩපේ පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ ව්ෙකීම යටපත් ලබා 
දී ඇති නිර්යේශ ක්රියාත්මක කිරීම අතයාව්ශය පේ. පමම 
නිර්යේයශයන් නිසි සිංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් 
තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය. 
i. අතිපර්ක ව්ශපයන් ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 

අතිශයයින් අව්දානම් බැවින් ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී ප්රමාණව්ත් 
කාලයක් සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. කම්කරුව්න්පේ සහ මගී ආරක්ෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 
ඇඟවීපම් පේධතියක් සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුපව්කු පමම 
ව්ැඩබිපම් පසේව්පේ පයදවීම සඳහා දැඩි පලස නිර්යේශ කරනු 
ලැපබ්. 

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

 

 
 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xii. වැඩ කරන ගේලාවන් 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂිත 
ෙැටලු නිසා කිසිම පහේතුව්ක් මත ප.ව්.6 න් පසු ව්ැඩ කිරීම නිර්යේශ 
පනොකරයි. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xiii. රථවාහන කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව 
 
රථව්ාහන කළමනාකරණ පේධතිය දව්ා රෑ ක්රියාත්මක විය යුතුය. පටු 
මාර්ග යකොටසක් ව්න බැවින් පළාත් මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිපේ 
එකඟතාව්පයන් පහොඳ රථව්ාහන කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්
කළ යුතුය. පමම මාර්ෙපේ ව්ිංගු එකිපනකට ඉතා ආසන්නව් පිහිටා 
ඇති බැවින් අනතුරු ඇඟවීම් සිංඥා, මාර්ග ආරක්ෂණ සලකුණු 
පුව්රු, නායයෑම් අව්දානම් සිංඥා පුව්රු, පූර්ණ කාලීන දව්ා රාත්රි 
මුරකරු, රාත්රි ලාම්පු යන ආදය සැලසුපමහි අනිවාර්යයයන් ඇතුළත් 
විය යුතු අතර එය ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) පව්තින් 
අනුමත කර ෙත යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xiv. සාමානය ජනතාවට වයාපෘති භූමියට ඇතුළු වීගම් හැකියාව 
 

පකොන්ත්රාත්කරු විසින් පූර්ණ කාලීනව් පසේව්පේ පයදවිය යුතු 
මුරකරුව්න් විසින් දැනුව්ත් කිරීම, අනතුරු ඇඟවීපම් සිංඥා සහ 
සුපරීක්ෂාකාරී වීපමන් ව්යාපෘති භූමියට අනව්සරපයන් ප්රපේශ වීම 
ව්ළක්ව්ා ෙත යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 

xv. දෘෂය දූෂණය අවම කිරීම  
 

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

ව්යාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
 

xvi. ගසේවකයන් සදහා වන ආචාරධර්ම 
 
පකොන්ත්රාත්කරු විසින් එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න් පිලිපදමින් 
ෙම්ව්ැසියන්, පත් ව්තු කම්කරුව්න්, මගීන් සහ පදකයන් හා ශ්රම 
බලකාය අතර විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙත යුතුය. 
 

පපොදු ස්නානය සහ පරද පසෝදන ස්ථාන ව්ැනි පපොදුපේ සම්පත් 
භාවිතා කිරීපම්දී ශ්රම බලකාය සහ ෙම්ව්ැසියන් අතර ඇති විය හැකි 
ආරවුල් ව්ළක්ව්ා ෙත යුතුය. 

 
 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
 
ඉදකිරීම් 
පකොන්ත්රාත්කරු 
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xvii. සර්පයන් දෂ්ට කිරීගමන් ඇතිවන අනතුරු කළමනාකරණය 

සහ හදිසි අනතුරු කළමනාකරණය 
 
සර්ප දෂ්ට කිරීම් සඳහා නිසි හදසි කළමනාකරණ පේධතියක් (සර්ප 
දෂ්ට කිරීම් පිළිබඳ දැනුව්ත්භාව්ය, ව්ැඩ කරන අතරතුර ආරක්ෂිත 

සපත්තු, සර්ප දෂ්ට කිරීම සඳහා ප්රථමාදාර, 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 දක්නට ලැපබ්. 
පමම ස්ථානය සඳහා පව්නත් හදසි අනතුරු කළමනාකරණ 
ඒකකයක් (ප්රථමාදාර පහසුකම්, ආරක්ෂක උපකරණ, පරෝහල් ෙත 
කිරීපම් පහසුකම් සහ ප්රව්ාහන පහසුකම්) පව්ත්ව්ාපෙන යා යුතුය.  

 
 
 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
 
 
PMU හි E & S 
ඒකකය 
පකොන්ත්රාත්කරු 

 

9.7.3 වයාපෘති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අදයර තුළ පහත සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්යේශ කර ඇත. මීට අමතරව් ඉදකිරීම් 
ඉිංජිපන්රු පකොන්ත්රාත්කරු විසින් පකොන්ත්රාත්කරුව්න්පේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ 
ක්රියා පටිපාටිය ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය.පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත තුළ 
ඔහුපේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ පල්ඛන සමඟ ක්රියාත්මක කිරීමට බලාපපොපරොත්තු ව්න ESMP 
ව්ැඩපිළිපව්ළ පයොමු කරනු ඇත. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය පව්නම පෙවුම් අයිතමයක් පලස දැක්විය 
යුතුය. පතෝරාෙත් ඉදකිරීම් පකොන්ත්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ 
ප්රකාශයක් ඉදරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින් අනුමත කිරීමට නියමිතය. 
 

ව්ගු අිංක 4: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදකිරීම් අදයර 
අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ කලයුතු වාර  ණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය  ) ළිඳ ,ඇළ( ව්රක් * 

අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල පූර්ව 
ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය 

ව්රක් * 

භූමි කම්පන ව්රක් * 

ව්ාතපේ ගුණාත්මක අිංශු පදාර්ථ ව්රක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ව්රක් * 

ii. ඉද කිරීම් කාලය 
අතරතුර  

ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය ව්රක් * 

අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල ඉරිතැලීම් 
සමීක්ෂණය 

ඉදකිරීම් අතරතුරදී සැලකිය යුතු විස්ථාපන 
පව්තී නම් ** 
 

භූමි කම්පන කැණීම් යන්පත්රෝපකරණ පහෝ භූමි ,පව්ඩි දැමීම ,
 කම්පන ජනනය ව්න ඕනෑමක්රි යාව්ක්
ක්රියාත්මක කිරීපම්දී 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම අධික ශබ්ද උත්පාදනය කරන කාලව්ලදී 
මසකට ව්රක් * 

ව්ාතපේ ගුණාත්මක අිංශු පදාර්ථ මසකට ව්රක් *  

iii. ව්ායු විපමෝචනය  අදාළ සියලු යන්පත්රෝපකරණ  /ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිද විපමෝචන පාලන පරීක්ෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපපේශකයාපේ ව්යාපෘති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා කළ යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතනය  

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය හැර අපනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධයනය සදහා මාධයයම 
පරිසර අධිකාරිපේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආයතනයක් පයොදා ෙත යුතුය. 
** PMU අනුමත ආයතනයක් මගින් ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 

v. අව්ශයතා වාර්තා 
කිරීම 

අව්දානමක් සහිත නිව්ාස ව්ල, ජල ටැිංකිපයහි සහ මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිපයහි ෙබඩා 
පෙොඩනැගිල්පලහි ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය - ව්ෘත්තිමය වාර්තාවක් 
භූමි කම්පන - යන්පත්රෝපකරණ , ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලනයන් සඳහා 
CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිතීන්  
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතිපර්ක ෙැසට් අිංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය  
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ව්ායු ගුණාත්මය (අිංශු පරීක්ෂාව්) - 2008 අපෙෝස්තු මස 15 ව්න දන අිංක 1562/22 දරන 
අති විපශේෂ ෙැසට් නිපේදනය යටපත් ජාතික ව්ායු ගුණ ප්රමිතීන්- මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය. 

 

10. පදිංචි ජනතාව සහ පාර්ශවකරුවන්ගේ උපගේශන - පවත්වා ඇති ගහෝ පැවැත්වීමට 

නියමිත උපගේශන ගසේවාවන් 
 

10.1 පදිංචි ජනතාව සඳහා වූ උපගේශන ගසේවාව  
 

ක්පෂේත්ර සිංචාරපේදී සම්පුර්ණපයන්ම හානියට පත් නිව්සක පදිංචිකරුව්න් දැනුව්ත් කරන ලදී. එම 
නිව්පසේ හිමිකරු විශ්රාමික ග්රාම නිලදාරිපයකු ව්න ඩබ්ලිේ.එම්. අමරසූරිය මහතාව් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් 
දැනුව්ත් කරන ලදී. නායයාපමන් ඇති වුනු අධික ජල ප්රව්ාහය සහ සුන්බුන් ෙලායාම පහේතුපව්න් ඔහුපේ 
නිව්ස සම්පූර්ණපයන්ම හානි විය. එම පෙව්ත්ත තුළම නව් නිව්සක් ඉදකර ඇති අතර පමම පවුපල් 
සාමාජිකයින් පදපදපනකු අව්දානම් තත්ත්ව්ය යටපත් සිටිති. නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම්, 
අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සහ අරමුදල් සැපයීපම් යාන්ත්රණය පිළිබඳව් නිව්ැසියන් දැනුව්ත් කරන ලදී. 
පදිංචිකරුව්න් ව්යාපෘතියට කැමැත්ත පළ කළ අතර ව්යාපෘතියට පූර්ණ සහපයෝෙය ලබා දීමට ද කටයුතු 
කරන බව් පැව්සීය.  
ව්ටපෙොඩ ග්රාම නිළදාරි ව්සපමහි ග්රාම නිලදාරි එම්. එස්. නිශ්ශිංක මහතා පමම ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් 
දැනුව්ත් කරන ලද අතර අව්දානම් පවුල් පිළිබඳ පතොරතුරු රැස ්ලබා ෙන්න ලදී. 
 

10.2 පාර්ශවකරුවන් සම  පවති උපගේශන ගසේවාවන් වලදී ඇති වූ එක තාවයන් හා 

නිර්දේශයන් (ගයොමුව: ඇමුණුම II)  
 

මධයම පළාපත් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ පළාත් අධයක්ෂ එම්.පක්.පී. ව්ැලිකන්නපේ මහතාට ව්යාපෘති 
කටයුතු පිළිබඳව් දැනුම් දුන් අතර ව්යාපෘතිය සඳහා අව්සර ලබා ෙන්නා ලදී. නායයෑම් අව්ම කිරීපම් 
ව්යාපෘති ෙැසට් පත්රපේ නියමිත ව්යාපෘති පලස පනොසැලපක්. හදසි පියව්රක් සඳහා නායයෑපම් අව්දානම 
අව්ම කිරීමට පයෝජිත ව්යාපෘතිය අදහස ්කරන බැවින්, ව්යාපෘතිපේ ප්රමුඛතාව්ය සැලකිල්ලට ෙනිමින් 
මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අනුමැතිය අව්ශය පනොපේ. ඔහු අව්දාරණය කපළේ 

පමම ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් මාතපල් පළාත් මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරි කාර්යාලපේ තාක්ෂණික නිලදාරී 
මපහේෂ් රන්ජන් මහතා දුරකථනපයන් දැනුව්ත් කරන ලදී. අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සහ 
අරමුදල් සම්පාදනය කිරීපම් යාන්ත්රණය පිළිබඳව් ඔහු දැනුව්ත් කරන ලදී. පමම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් 
කටයුතු අතිශයින්ම අත්යව්ශය බව්ත් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් ඔවුන්පේ කිසිදු විපරෝධත්ව්යක් පනොමැති 
බව්ත් ඔවුන්පේ පූර්ණ සහපයෝෙය ලබා දීමට එකඟ ව්න බව්ත් ඔහු පැව්සීය 

11. වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට අවශය ගයෝ යතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව සහ 
අනුමත කිරීම් 

 

11.1 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

 
i. දස්ත්රික් පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය  

 

ව්යාපෘතිය ක්රියාව්ට නැිංවීමට දස්ත්රික් පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය ලබාෙැනීමට සිදුව්නු ඇති අතර 

පමහිදී මහාමාතයව්රයා සහ දස්ත්රික්කපේ ව්ෙකිව් යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දස්ත්රික් 

සම්බන්ධීකරණ කමිටුව් හමුපේ ව්යාපෘති පයෝජනා ඉදරිපත් කළ යුතු පේ. ව්යාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකපේ නිලදාරිපයකු ව්යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරමින් එහි විවිධ පාරිසරික 

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

පව්ත්ව්මින් පමම රැස්වීපම්දී ෙනු ලබන නිර්යේශ 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. 
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11.2 වැඩබිම පවතින රජගේ ඉඩම් වල වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට එම රජගේ ඉඩම් 

හිමියන්ගේ අනුමැතිය ලබා ැනීම 
 

ව්යාපෘතිපයහි කාර්යයන්පෙන් පකොටසක් මාර්ගය සදහා පව්න් කර ඇති ප්රපේශයක සිදු කරනු බැවින් 
අදාළ නිපයෝජිතායතනය ව්නුපේ පළාත් මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරියයි. ඉඩම් පෙොඩකිරීමට, ඉදකිරීම් 
කටයුතු සිදු කිරීමට, දව්ය ඉව්ත් කිරීමට (ෙස,් පස්, පාෂාණ හා ෙල් බිම්), ඉද කිරීම් ව්ුහයන් සහ 
පමපහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු දෙටම කරපෙන යාමට ජාතික පෙොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානය, 
මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය සහ ඉඩම් ප්රතිසිංස්කරණ පකොමිෂන් සභාපව්හි අතර අව්ශය ගිවිසුම් ඇති 
කරෙනු ඇත.  
 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව වනජීවී සංරක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව මගින් අනුමැතිය ලබා  ැනීම  
 

i. 1951 අිංක 25 පාිංශු සිංරක්ෂණ පනත යටපත් මහනුව්ර දස්ත්රික්කය සිංපේදී ප්රපේශයක් බැවින් 
දස්ත්රික් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ කැමැත්ත අව්ශය පේ. 

ii. ව්න රක්ෂිත පව්න්කිරීම් කලාපයක යටපත් පහෝ තුළ පමම ව්යාපෘති ව්ැඩබිම පිහිටා පනොමැති 
බැවින් ව්න සිංරක්ෂණ පදපාර්තපම්න්තුපේ සහ ව්නජීවී සිංරක්ෂණ පදපාර්තපම්න්තුපේ 
අනුමැතිය අව්ශය පනොපේ. 

 

11.4 අගනකුත් අනුමැතීන් 
 

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

හා පතල් කාර්යාාංශයේ අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

ii. දව්ය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා පතල් කාර්යාාංශයේ අනුමැතිය (අව්ශය 
ව්න්පන් නම් පමණි).  

iii. අපදව්ය බැහැර කිරීම සහ පැලෑටි ඉව්ත් කිරීම සඳහා මාතපල් ප්රාපේශීය සභාපේ අනුමැතිය ලබා 

ෙත යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරවීමට අව්ශය නම් ව්ැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රාපේශීය පල්කම් හරහා ආරක්ෂක 

අමාතයිංශපේ දස්ත්රික් කාර්යාලපයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

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

vi. පමම අපදා අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සදහා පැලෑටි පහෝ බීජ අව්ශය පේ නම් (ආනයනය කල යුතු 
නම්) 1999 අිංක 35 දරණ පැලෑටි සිංරක්ෂණ පනත යටපත් කෘෂිකර්ම අධයෂ ජනරාල් 
පව්නුපව්න්,අතිපර්ක අධයෂක ජාතික ශාක නිපරෝදායන පසේව්ය අනුමත කල පැලෑටි පහෝ බීජ 
අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරන බලපත්රය හා පකොන්පේසි යටපත් පෙන ආ යුතුය. 

 

11.5 ගපෞේ ලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ග න් අනුමැතිය ලබා  ැනීම / ජනතික බැදීම/ 

විරුේධත්වයක් ගනොමැති වීම 
 

ව්ූහයන් ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදකිරීම් ව්ැඩ සහ දගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිරත වීමට 

කිසිදු බාධාව්ක් පනොකරන බව්ට ඉඩම් හිමියන් සහ ව්යායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව් බැඳී සහිත ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. ඉදකිරීම් සිදුකරන භූමිපයන් ව්ටිනා භාණ්ඩ ඉව්ත් 

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

දීම.ව්ුහයන් ඉව්ත් කිරීපම් පිරිව්ැය ව්යාපෘතිය මගින් දරනු ලැපබ්. අනුමත කිරීම සඳහා නියමිත කාල 

පරාසය 5 ව්ගුපේ දක්ව්ා ඇත. 
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ව්ගු අිංක 5: අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම සඳහා නියමිත කාල රාමුව් 
 

 
 

12. දුක්  ැනවිලි වලට සවන් දීම 
 

පමම ව්යාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාව් සඳහා විපශේෂ අව්දානයක් පයොමු කරමින් දුක්ෙැනවිලි විසඳීපම් 
යාන්ත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපපේශකව්රුන් ව්න ES නිලදාරියා ව්ෙබලා ෙත යුතුය. (පයොමුකිරීම: 
දුක්ෙැනවිලි විසඳීපම් යාන්ත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්පේශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා 
සමාජ කළමනාකරණ රාමුව්). 
 

13. ගතොරතුරු අනාවරණය කිරීම  
 

පහත දැක්පව්න ආයතන සහ සිංවිදාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින් ES පතොරතුරු අනාව්රණය 
කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම පේ. 
 

ව්ගු අිංක 6: පතොරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් පයෝජිත සැළැස්ම  
ගතොරතුරු  ගයෝජිත ආයතන ගතොරතුරු අනාවරණය කිරීගම් 

ක්රමගේදය 

i. ව්යාපෘති සැලැස්ම 
(ස්ථානීය පතොරතුරු, 
සැලසුම, ක්රියාත්මක 
කිරීපම් විධිවිදාන) 

දස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, දස්ත්රික් 
පල්කම්, ප්රාපේශීය පල්කම්, පළාත් පළාත් 
.මා.සිං.අ, අපනකුත් දස්ත්රික මට්ටම් 
නිපයෝජිතායතන, ජාිංපෙො.ප.සිං පේ 
දස්ත්රික් කාර්යාලය, AIIB බැිංකුව් 

රැස්වීම්, දස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 
අදාල වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, AIIB 
බැිංකුව් 

රැස්වීම්, දස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 
අදාල වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති වාර්තා (මූලික 
හා ඉදකිරීම් කාලය 
තුළ) 

දස්ත්රික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, AIIB 
බැිංකුව්, අපනකුත් නිපයෝජිතායතන 

ප්රෙති රැස්වීම්, විපශේෂ රැස්වීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම 

 
අනුමැතීන් 

1 ව්ැනි මාසය  2 ව්ැනි මාසය  

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීම 

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

        

සැලසුම් කමිටුගේ අනුමැතිය  

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

  
 

      

ප.මා.සං.අ අනුමැතිය  
අයදුම්පත බාරදීම 
දක්ව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමැතිය 

        

ගවනත් අනුමැතින් 
භූ විදයා හා පතල් කාර්යාංශය ආරක්ෂක 
අමාතයාිංශය (අව්ශය පේ නම් පමණි) 

        

පුේ ලික ඉඩම් අයිතිගයන් කැමැත්ත / 

විගරෝධය නැත 
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iv. පාරිසරික අනුකූලතා 
පසේව්කයින් පසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව් සඳහා 
ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම 

දස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, 
ප්රාපේශීය පල්ඛම්, පපොලිසිය, පළාත් 
මා.සිං.අ ග්රාම නිලදාරී, NBRO දස්තික් 

කාර්යාලය, AIIB හා අදාළ පාර්ශවයන් 

ලිඛිත හා ව්ාචික සන්නිපේදනය, අදාළ 
වාර්තා ඉදරිපත් කිරීම 

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

දස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, 
ප්රාපේශීය පල්ඛම්, පපොලිසිය, පළාත් 
මා.සිං.අ ග්රාම නිලදාරී, NBRO දස්තික් 

කාර්යාලය, AIIB හා අදාළ පාර්ශවයන් 

රැස්වීම්, ලිඛිත හා ව්ාචික 
සන්නිපේදනය 

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීපම් 
යාන්ත්රනය 

AIIB බැිංකුව් හා අදාළ පාර්ශවයන් රැස්වීම්, ලිඛිත හා ව්ාචික 
සන්නිපේදනය 

 
 
 

ව්ගු අිංක 7: උපපේශන ආයතන හරහා රැස් කරන ලද පතොරතුරු මට්ටම  
 
දිනය  ආයතනය  ගතොරතුරු ලබා ැනීම සඳහා සම්බන්ධ කර ත් 

අය  
04/07/2019 (දුරකථන 
මාර්ෙපයන්) 

පළාත් මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය මපහේශ් රන්ජන් මහතා  

තාක්ෂණ නිළදාරි,  

පළාත් මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය,  

මාතපල්  
04/07/2019 @ 10.00 
පැය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය  එම්.පක්.පී. ව්ැලිකන්නපේ මහතා 
පළාත් අධයක්ෂ, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය - මහනුව්ර කාර්යාලය 

02/08/2019 (දුරකථන 
මාර්ෙපයන්) 

දස්ත්රික් පල්කම් කාර්යාලය – 
මාතපල් දස්ත්රික්කය 

එම්. එස්. නිශ්ශිංක මහතා  
ග්රාම නිළදාරි 
ව්ටපෙොඩ ග්රාම නිළදාරි ව්සම  



 

i 
 

ඇමුණුම I: ආපදා තත්ත්ව්පේ ස්ව්භාව්ය හා උපපේශන අව්ස්ථා 
 

  
අමරසූරිය මහතා සහ මහත්මිය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම  පහළ බෑවුපම් අධි අව්දානම් නිව්සක්  

  

අව්දානම් තත්ව්ය නිසා නිව්ැසියන් ඉව්ත් වූ නිව්සක්  ෙපම් ත්රීපරෝද රථ රියදුපරකුපෙන් පතොරතුරු ලබා ෙැනීම  

 

 

ජා.ේ.ප.සිං. පේ නිළදාරීන් ව්යාපෘති ස්ථානය නිරීක්ෂණය 
කිරීම  

මධයම පරිසර අධිකාරිපේ මහනුව්ර පළාත් අධයක්ෂ 
එම්.පක්.පී. ව්ැලිකන්නපේ මහතා සමෙ සාකච්ඡා 
කිරීම. 

 
 
 
 
 



 

ii 
 

ඇමුණුම II: පාර්ශවකරුවන් සමෙ පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ විපශේෂ කරුණු - මහනුවර 

දිස්ත්රික්කය  

 
ආයතනය සම්බන්ධීකරණ 

නිලදාරීගේ නම සහ 

තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

 එම්.පක්.පී. ව්ැලිකන්නපේ 
මහතා 
පළාත් අධයක්ෂ, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය - 
මහනුව්ර කාර්යාලය  

 1993 ජුනි 24 ව්න දන අිංක 772/22 දරන අති විපශේෂ ෙැසට් 

පත්රපේ සහ පසුව් කරන ලද සිංපශෝධනයන්හි නායයෑම් 

අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති නියමිත ව්යාපෘති පලස 

පනොසැලපක්. 

 හදසි ක්රියාමාර්ගයක් පලස නායයෑම් ව්ලින් ඇති ව්න 

අව්දානම අව්ම කිරීමට ව්යාපෘතිය අදහස් කරන බැවින්, 

ව්යාපෘතිපේ ප්රමුඛතාව්ය සැලකිල්ලට ෙනිමින් මධයම 

පරිසර අධිකාරිපේ අනුමැතිය අව්ශය පනොපේ.  

 ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීමට පපර මධයම පරිසර අධිකාරිය 

පව්ත ඉදරිපත් කිරීමට අව්ශය අව්ම කිරීපම් අඩවි 

ලැයිස්තුව්ක් දක්ව්මින් ඉල්ලීම් ඉදරිපත් කරන අතර මධයම 

පරිසර අධිකාරිය විසින් ව්යාපෘති බිම නිරීක්ෂණය කිරීපමන් 

පසු කැමැත්ත ප්රකාශ කරනු ලබයි. 

 ජාතික සම්පත් කළමනාකරණ මධයස්ථානපයහි 1951 

අිංක 25 දරන පාිංශු සිංරක්ෂණ පනත යටපත් මහනුව්ර 

දස්ත්රික්කය සිංපේදී ප්රපේශයක් පලස ෙැසට් කර ඇත. 

 ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන්පන් නිශ්චිත ප්රපේශයක 

පනොව් සිංපේදී ප්රපේශයක නම්, සිංපේදී ප්රපේශය ක්රියාව්ලිය 

තුළ බලපව්ත්ව්නු ඇත. 

පළාත් මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 
අධිකාරිය 

මපහේශ් රන්ජන් මහතා  

තාක්ෂණ නිළදාරි,  
පළාත් මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 
අධිකාරිය,  
මාතපල් 

 පමම ප්රපේශය ආශ්රිත මාර්ගය පළාත් මාර්ග සාංවර්ධන 
අධිකාරිපේ මාතපල් කාර්යාලයට අයත් පේ. 

 මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය ව්යාපෘතියට විරුේධත්ව්යක් 
නැති අතර අව්ම කිරීපම් කටයුතු අතයාව්ශය බව් සලකයි 

 පව්නත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

 නාය යෑම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාව්න්පෙන් පසුව් 
ව්යාපෘතිය නිසි පරිද භාර දීම අව්ශය පේ 

 නාය යෑම් අව්ම කිරීමකින් පසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු 
කරනු ඇත 

 ඉදකිරීම් ව්ලදී පකොන්ත් රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ 
උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි අව්දාරණය කරන ලද 

 සෑම අව්ස්ථාව්කදීම පකොන්ත් රාත්කරු විසින් ව්ාහන, 
පදකයින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ෙ, 
බාධක, අනතුරු ඇෙවීපම් ධජ සහ රාත් රී ව්ැඩ සඳහා 
ආරක්ෂිත සහ පහසු මාර්ග සැපයිය යුතු අතර විදුලිය 
සහ ආපලෝකය සහ සැපයිය යුතුය. 

 ඉඳිකිරීම අපදව්ය / කැණීම් දව්ය මගින් මගීන්ට සහ  
මහජනතාව්ට අපහසුතාව්යක් පනොවිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

ඇමුණුම III: රජගේ ඉඩම් හිමියන්ග න් සහ පාරිසරික ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා 

ගයෝජිත ක්රමගේදය 

 

1. නායයෑම් ආපදා අවම කිරීගම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පළාත් මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිගේ අනුමැතිය ලබා  ැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය  
i. PRDA විසින් පිළිෙත යුතු සැලැස්ම: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය විසින් අව්ශය 

ව්න අනුමැතීන් පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ලීමක් සමෙ PRDA පව්ත සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් 
ඉදරිපත් කළ යුතුය. PMU ඉහත ලිපි පල්ඛන සකස් කළ යුතු අතර ප්රාපේශීය කාර්යාලයට 
පල්ඛන ඉදරිපත් කළ යුතුය. 

ii. PRDA ප්රාපේශීය කාර්යාලය පමම පයෝජනාව් ඇෙයීමට ලක් කරනු ලබන අතර ව්යාපෘති 
ව්ාර්තා සඳහා කැඳවිය හැක. අතයව්ශය සමාපලෝචන සැපයිය යුතුය 

iii. අධිකාරිය විසින් අනුමත කර ඇති අතර, ව්යාපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදකිරීම් ව්ුහයන් 
සහ හානිය අව්ම කිරීපම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා PRDA සහ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීපම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. 

iv. ඇතුළත් විය හැකි පකොන්පේසි 

 නාය යාපම් අව්දානම අව්ම කිරීපමන් පසුව් ව්යාපෘතිය නිසි පරිද භාර දීම අව්ශය පේ 

 නාය යාපම් අව්දානම අව්ම කිරීමකින් පසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය 

 ඉදකිරීම් ව්ලදී පකොන්ත්රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි 
අව්දාරණය කරන ලද 

 සෑම අව්ස්ථාව්කදීම පකොන්ත්රාත්කරු විසින් ව්ාහන, පදකයින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ 
ක්රියාමාර්ග, ආරක්ෂිත ස්ථාන, පකොඩිකරුව්න් සහ රාත්රී ව්ැඩ සඳහා ආරක්ෂිත සහ පහසු 
මාර්ගයක් සැපයිය යුතුය. ආපලෝකය සැපයිය යුතුය. 

 ඉදකිරීම් කසල / කැණීම් දව්ය මහජන / මගී ජනතාව් සඳහා අපහසුතාව්යක් පනොවිය යුතුය 

 

ඇමුණුම IV: අධයයන කණ්ඩායම 
නම තනතුර අධයන කණ්ඩායගම් තනතුර 

TDSV ඩයස් අධයක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දසානායක ජ්පයෂ්ඨ විදයාඥ 
/ESSD/NBRO 

ජ්පයෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලදාරී 
/ESSD/NBRO 

GIS/ජන විකාශන දත්ත / සමීක්ෂණ 
සහායක 

අනුත්තරා නතාලි  තාක්ෂණික නිලදාරී 
/ESSD/NBRO 

වාර්තා සැකසීම  

ළිහිණි චන්ේරරත්න තාක්ෂණික නිලදාරී 
/ESSD/NBRO 

වාර්තා සැකසීම  

 

ඇමුණුම V: ගයොමු ලැයිසත්ුව 
 

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

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

3. නැවත පදිංචි කිරීගම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයෑම් අවම කිරීගම් වයාපෘතිය –AIIB 

4. කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සාංවර්ධනය, වාරිමාර්ග හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සාංවර්ධන අමාතයාිංශය විසින් ෙස් කැපීම (පාලන) පනත 

5. පෙොනු අිංක 01 යටපත් ඇති මුළු ව්යාපෘතිපේ අව්සාන ලයිස්තුව් (අදයර II – 120 ක් වූ මුළු 
නායයෑම් සථ්ාන) ස්ථාව්ර ක්රමපේද මගින් නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය 
(RLVMMP) – AIIB 

6. සිංෙණන හා සිංඛයාන වාර්තාව (2012), ජන හා සිංඛයා පල්ඛන පදපාර්තපම්නතුව්  


