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DS  ප්රායීයය යල්රම් 

Divisional Secretary  

 

DWLC  වන ජීවි සාංමක්ෂණ යදපාර්ුයම්න්ුව  
Department of Wild Life Conservation  

 

EH & S පරිසම හා සමාජ ආමක්ෂණ  
Environmental Health & Social  

 

E&SU of PMU පාරිසරිර සමාජ ආමක්ෂණ හා වයාපති රළමනාරමණ අාංශය 

Environmental & Social Unit of Project Management Unit  

 

ESMF පාරිසරිර හා සමාජ රළමනාරමණ මාමුව  
Environmental and Social Management Framework 

 

ESMP  පාරිසරිර සහ සමාජ රළමනාරමණ සැලැසතම 

Environmental and Social Management Plan 

 

GN  ග්රාම නිලධ්ාරි 

Grama Niladhari  

GOSL  ශ්රී ලාංරා මජය  
Government of Sri Lanka 

 

GSMB භූ විදයා  සමීක්ෂණ හා පතල් රාර්යාාංශය 

Geological Surveys & Mines Bureau  

 

LHS  වම් පස   
Left Hand Side 

 

NBRO  ජාිර යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සාංවිධ්ානය  
National Building Research Organization  

 

RDA  මාර්ග සාංවර්ධ්න අධිරාරිය 

Road Development Authority  

 

RHS  දකුණු පස   
Right Hand Side 

 

SSE & SMP 

 

නිශතිත පාරිසරිර සහ සමාජ රළමනාරමණ සැලැසතම  
Site Specific Environmental and Social Management Plan 
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1.  හැඳින්වීම 

1.1. වයාපිය ය ලිලිබඳ විශ්වේෂණය 

ශ්රි ලාංරා මජය ආසියානු යටිතල පහසුරම් ආයයෝජන බැාංකුව  AIIB) හා සම්බන්ධ් යවමින් එම බැාංකුයේ මුලය  
ආධ්ාම මත ශ්රී ලාංරායේ පළාත්කර 06 ර දිසතික්ර     ර නාය යෑම් සිදුවන සතථාන පිළිසරම කිරීයම් වයාපතියක්  
ආමම්භ රම ඇත. යමම වයාපතිය පාරිසරිර හා සමාජ ආමක්ෂණමය වශයයන් AIIB බැාංකුයේ හා ලාංරා මජයේ 
නීිරීි වලට අනුකුලව සිදුවිය යුුය . වයාපතියේ සතවාභාවය සහ ක්රියාවලිය  සැලකිල්ලට ගනිමින්  AIIB බැාංකුව 
අයේක්ෂා රමන පරිදි ඔවුන්යේ පාරිසරිර හා සමාජ ආමක්ෂණ ප්රිපත්කරි  වලට අනුකුල වන පරිදි පාරිසරිර සහ 
සමාජීයය රළමනාරමණ මාමුවක්  ESMF සරසා ඇත 

පාරිසරිර සහ සමාජීය රළමනාරමණ මාමුයවහි (ESMF) අමමුණු වන්යන් වයාපතිය ක්රියාත්කරමර කිරීයම්දී AIIB 

බැාංකුයේ ආමක්ෂණ ක්රමයේදය  සහ ජාිර පාරිසරිර හා සමාජ ප්රඥපේිය  පිළිබඳ මාර්යගෝපයීශයන් සැපයීමයි 

වයාපතිය   ක්රියාත්කරමර  කිරීයම් ආයතනය වශයයන් , ජාිර යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සාංවිධ්ානය  (NBRO) සමසතත 

වයාපතිය   ක්රි යවනුයවන් සරසත රමනු ලබන පාරිසරිර හා සමාජීය රළමනාරමණ මාමුව, වයාපතියට    ක්රිඅදාළ 

පාර්ශවයන් ඒ අරාමයයන්ම ක්රියාත්කරමර  කිරීම සහිර  රමනු ඇතැයි අයේක්ෂා යරයර්.  

පාරිසරිර ,සමාජ ,යසෞඛ්ය හා ආමක්ෂණ තත්කරත්කරවයන් වයාපති සතථානයයන් සතථානයට යවනසත වන බැවින් එවැනි 

යවනසත වන නිශති ත තත්කරත්කරවයන් පිලිබඳ අවධ්ානය යයාමු කිරීම වැදගත්කර යේ.එම නිසා පාරිසරිර සහ සමාජීය 

රළමනාරමණ මාමුවට අනුව පාරිසරිර සහ සමාජීය ඇගයීම් සඳහා එක් එක් නායයාම් සතථානයට වියශතෂිත වූ 

පාරිසරිර හා සමාජ රළමනාරමණ වාර්තා  SSE & SMP) සරසා ඇත .එම සතථානයේ වියශතෂිත පාරිසරිර සහ සමාජ 

රළමනාරමණය පිලිබඳ සැලසුම් මඟින් වියශතෂිත පිළිසරම ක්රමයේදයන් ,යසෞඛ්ය, සමාජ සහ ආමක්ෂණ 

රළමනාරමණය සම්බන්ධ්යයන්  සලරා  බැලිය යුු අාංශයන් පිලිබඳ ,ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් රාලය ුල අවශය 

මග යපන්වීම් ලබා යදනු ඇත 

යමම වියශතෂිත පාරිසරිර හා සමාජීය රළමනාරමණ සැලසුම ලාංරා විදුලි බල මණ්ඩලයේ උකුවවල බලාගාරය 

(ස්ථානය 02) ප්රයීශයේ  නායයාම් අවම කිරීම සඳහා යේ. ගැුරග පාරිසරිර හා සමාජීය අධ්යනයකින් පසුව යමම 
සැලසුම සරසත රම ඇි අතම පහත රගණු පිලිබඳ ඉහල අවධ්ානයක් යයාමු රම ඇත. 

i. වයාපතියට අදාළ රලාපයේ සාංයේදී පාරිසරිර හා සමාජීය අාංග හඳුනා ගැනීම . 

ii. වයාපති ක්රියාරාමරම් යහතුයවන් සැලකිය යුු පාරිසරිර හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ගැනීම  

iii. හානිය අවම රමන පියවම යයෝජනා කිරීම  

iv. යමම වයාපතියට අදාළ වන පාරිසරිර සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අවශයතා තීමණය කිරීම  

v. වයාපතිය ක්රියාත්කරමර රාලය ුලදී යමම වයාපතියට අදාළ පාරිසරිර නියමයන් හා ක්රියාපටිපානන් 

අධ්යනය කිරීම  

 

1.2.අවේක්ිත පරිශීලකයින්ව 
 

යයෝජිත වයාපතිය සහ අවදානම් අවම කිරීයම් පියවමයන් යහතුයවන් ඇිවිය හැකි සතථානීය වියශතෂිත පාරිසරිර හා 

සමාජීය රළමනාරමණ ගැටළු පිලිබඳ විසතතමයක් යමම වාර්තාව ුලින් ඉදිරිපත්කර රමනු ලබයි. වයාපතිය යටයත්කර 

පාරිසරිර හා සමාජයීය රළමනාරමණ මාමුයවහි  ESMF) සාංමචර ක්රියාත්කරමර රමනු ලබන පිරිසැලසුම් රණ්ඩායම 

 Design team), වයාපති රළමනාරමණ ඒරරය  PMU) සහ යරාන්රාත්කරරග යමම සවිසතතමාත්කරමර යල්ඛ්නය 

පරියලනය රමනු ඇතැයි අයේක්ෂා යරයර්. සතථානීය වියශතෂිත පාරිසරිර හා සමාජයීය රළමනාරමණ තක්යසතග 

වාර්තා  SSE & SMP) ජාිර යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සාංවිධ්ානයයහි  NBRO) යවබ් අඩවියේ සහ AIIB යවබ් 

අඩවියයහි ප්රදර්ශනය රමන අතම යම් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට  මාජය යහෝ යවනත්කර 

පාර්ශවරගවන්ට) ඒවා පරියලනය කිරීමට හැකියාව ලැයබ්. එයසතම, යමමඟින් වැඩ ආමම්භ කිරීමට ප්රථමව 

යරාන්රාත්කරරග විසින් සරසත රමනු ලබන පාරිසරිර හා සමාජයීය රළමනාරමණ ක්රියාරාරී සැලැසතයම් යරාටසක් 

වන සතථානීය වියශතෂිත පාරිසරිර හා සමාජයීය රළමනාරමණ සැලසුම්වලට අවශය පදනම නිර්මාණය රමනු ඇත.  
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2.  වයාපිය ය ලිලිබඳ හැඳින්වීම සහ ආපදා ස්ථානීය වතාරුු 

 

2.1. වයාපිය වේ නම 

ආපදා සතථානීය අාංර 98, ලාංරා විදුලිබල මණ්ඩලයේ උකුයවල  ජල විදුලි බලාගාමය (සතථානය 02 ) මාතයල් 
දිසතික්රය 

2.2. ස්ථානීය වතාරුු 

යයෝජිත හානිය අවම කිරීයම් සතථානය ලාංරා විදුලිබල මණ්ඩලයේ උකුයවල  බලාගාමය  සතථානය 02 ) මධ්යම 

පළායත්කර ,මාතයල් දිසතික්රයේ ,උකුයවල ප්රායීයය යල්රම් යරාට්ඨාශය ුල පිහිටා ඇත . 

ස්ථානවේ GPS ඛ්ණ්ඩාංක – 7.396421°N සහ  80.649592 °E 

උන්වනතාංශය – මුහුදු මට්ටයම් සිට උස අඩි  1623 (494.6m)  (යයාමුව . රූපය  2 යයෝජිත භුමියේ උන්නතාාංශය සහ 

බෑවුම් නිරූපණය) 

ආසන්වනතම නගරය –වයාපති භුමියේ සිට 4 km දුරින් උකුයවල නගමය පිහිටා ඇත . 

ප්රවේශ මාර්තගය - මාතයල් -වත්කරයත්කරගම මාර්ගය  ඔසතයසත යමම භූමියට ප්රයේශ විය හැර .මහනුවම යාපනය ප්රධ්ාන 
මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා විට ඇල්වල විදයාලයට ආසන්නයේ ඇි රලපිටිය මාංසන්ධිය හමුයේ .රලපිටිය 
මාංසන්ධියයන් කියලෝමීටර් 6.2 ර දුමක් උකුයවල නගමය හමහා වත්කරයත්කරගම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා විට උකුයවල 
විදුලි බලාගාම මාවත හමු යේ. උකුයවල විදුලි බලාගාම මාර්ගයයන් යමම ආපදා අවම කිරීයම් සතථානයට ලඟා විය 
හැර.  

රූපය 1: යයෝජිත වයාපති සතථානය සඳහා ප්රයේශ මාර්ගය. 

2.3. භූ ලක්ෂණ සහ භුමිවේ අයිය ය 
 යමම අවදානම් අවම කිරීයම් භූමිය පිහිටා ඇත්කරයත්කර උකුයවල බලාගාම පරිශ්රයේ වන අතම  යමහි යපාල්යගාල්ල 
ජලාශයේ සිට කි.මි. 8 ර පමණ දුමක් භූගත නල හමහා යමම බලාගාමය යවත ජලය රැයගන එයි. භූමියේ ඉහල 
යරාටයසත ඊසාන දිශාවට අාංශර 400 – 550 පමණ ියුණු බෑවුමක් පවතී .ප්රයීශයේ පහල යරාටයසත මද බෑවුමකින් 

(<150) සමන්විත වන අතම යගාඩනැගිලි සහ උමාං මාර්ග ඉදිකිරිම සඳහා සමහම බෑවුම් ප්රයීශ යවනසත කිරීමරට 
ලක් රම ඇත.      

යමම ප්රයීශයේ ඉඩම් අයිිය ලාංරා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයත්කර යේ. 
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රූපය 2: යයෝජිත නායයාම් අවම කිරීයම් භූමියේ බෑවුම සහ උන්නතාාංශය 

 

රූපය 3: යයෝජිත නායයාම් ආපදා අවම කිරීයම් සතථානයේ ගූගල් චායාරූපය 

 

2.4 ප්රවේශවේ කාලගුණ වතාරුු 

උකුයවල ප්රයීශයයහි යීශගුණය නිවර්තන රලාපිය යලස වර්ීරමණය රම ඇත්කරයත්කර වියලි රාලය  ුලදී පවා වැඩි 
වර්ෂාපතනයක් පවින බැවිනි . යරෝපන් -ගයිගර් ක්රමය මඟින් යමහි යීශගුණය “Af”  යලස වර්ීරමණය රම 
ඇත. සාමානය වාර්ෂිර වර්ෂාපතනය මි.මි. 1900 – 2000 පමණ යේ. යතත්කර සමයේදී  සැේතැම්බර් මස වර්ෂාපතනය 
උපරිම අගයක් ගන්නා අතම යපබමවාරි මස  වියලි රාලය  යේ. 

උකුයවල ප්රයීශයේ සාමානය වාර්ෂිර උෂතණත්කරවය යසල්සියසත අාංශර  25.2 පමණ යේ. මාර්ු මස දහවල් රාලයේදී 

සාමානය උෂතණත්කරවය යසල්සියසත අාංශර  31.8 ° පමණ යේ. අවම උෂතණත්කරවය වන යසල්සියසත 19 ° යපබමවාරි මස 
මාත්රී රාලයේදී පවතී . යමම ප්රයීශයේ පැහැදිලි උෂතණත්කරව විචලනයන් යනාමැි අතම වර්ෂය ුල උෂතණත්කරවය 
සායේක්ෂව නියත යේ. 
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2.5. භූමිවේ ඉය හාසය සහ එහි වැදගත්කම 

යමම යයෝජිත ආපදා අවම කිරීයම් සතථානය, මයට් ප්රධ්ාන ජල විදුලි බලාගාමයක් වන උකුයවල බලාගාම පරිශ්රයේ 
පිහිටා ඇත. මහවැලි සාංවර්ධ්න වයාපතිය යටයත්කර ඇි ප්රධ්ාන ජලවිදුලි සම්පත්කර සාංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා ජල විදුලි 

බලාගාම 07 ක් මඟින්  උකුයවල ,යබෝවතැන්න ,යරාත්කරමයල් ,ඉහල යරාත්කරමයල් ,වික්යටෝරියා ,මන්ටයේ සහ 
මන්යදනිගල ) 809MW ධ්ාරිතාවක් ජාිර විදුලි බල පීධ්ියට එරු රමන ලදි.  සම්ුර්ණ ජලවිදුලි ධ්ාරිතායවන් 

58.2%). රඩිනම් මහවැලි සාංවර්ධ්න වැඩසටහන යටයත්කර ඉදිරමන ලද ප්රධ්ාන ජලාශ ුනක් වන 

යරාත්කරමයල්,වික්යටෝරියා  සහ මන්යදනිගල යන ජලාශ මඟින් යමම බලාගාම යපෝෂණය රමනු ලබයි,  

යපාල්යගාල්ල ජලාශයේ සිට කියලෝමීටම 8 ර  සැතුම්  05) පමණ දිග භූගත යපන්සතයටාක් නලයක් හමහා උකුයවල 
බලාගාමය යවත ජලය රැයගන යනු ලැයබ්. උකුයවල බලාගාමය ජල විදුලි ජනර යන්ර යදරකින් සමන්විත වන 
අතම බලාගාමයේ ධ්ාරිතාව යමගායවාට් 37 කි. බලාගාමයේ විදුලිය නිපදවීයමන් පසු, යබෝවතැන්න ජලාශයට ජලය 
යගන යන අඹන් ගඟට  ඉහලින් පිහිටි සුදු ගඟට බැහැම රමනු ලැයබ්. 

 

3.  නායයෑම් ආපදාව සම්බන්වධ වතාරුු 
 

3.1. නායයෑම් ආපදාවේ ස්වාභාවය  

උකුයවල බලාගාමයේ ලාංවිම  ලාංරා විදුලිබල මණ්ඩලය ) නිලධ්ාරින් සමඟ රල සාරච්ඡා වලට අනුව 2015 වර්ෂයේ 

දී සිදුවූ අධිර වර්ෂාපතනයත්කර සමඟ පසතරඳු රඩාවැනම් සිදුවී ඇත. 

යමම ප්රයීශයේ නායයාම් ආපදා විමර්ශනය සම්බන්ධ්යයන්, මාතයල් දිසතික්රයේ ජාිර යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ 

සාංවිධ්ානයේ නායයෑම් පර්යේෂණ හා අවදානම් අවම කිරීයම් අාංශය නිකුත්කර රමන ලද වාර්තාවට අනුව පහත සඳහන් 

රගණු හඳුනායගන ඇත.  

-   යමම බෑවුම් අසතථාවමත්කරවය රැළබුම් ලිඳ ඉහළ යරාටයසහි පිහිටා ඇත. යමම රැළබුම් ලිඳ ආශ්රිත ඉහළ 

යරාටස වැසි රාලයන්හිදී නිමන්තමයයන් අසතථාවමත්කරවයට ලක්වී ඇත. 

- යමම ප්රයීශය වැලි අාංු වැඩි ප්රමාණයක් සහිත අවයශතෂ පාෂාණයන්යගන් සමන්විත වන අතම අධිර 

යලස ඛ්ාදනය වූ යෙල්්සතපාර් සහිත නයිසත මේ පාෂාණ නිරීක්ෂණය රල හැකියේ. 

 

3.2. නාය යාවමන්ව සිදුවන බලපෑම් සහ එයින්ව ඇය වන ප්රය පල 

මුපිට සහ මුපිටට ආසන්නයේ භූගත ජලාපවහන මටාව යහතුයවන් අසතථායිතාව තවදුමටත්කර ඇි වීමට ඉහල 

හැකියාවක් ඇි අතම  එමඟින් ඒ ආශ්රිතව ඇි රැළබුම් ලිඳ යපන්සතයටාක් නල ,යපාම්පාගාමය සහ  බෑවුම පහළ 

යරාටයසත පිහිටා ඇි අයනකුත්කර අාංගයන්ට හානි වීමට ඉඩ ියබ් .  

3.3. පවය න අවදානම අවම කිරීම සඳහා වම් වන විට වගන ඇය  ක්රියාමාර්තග 
ඇි විය හැකි අවදානම් තත්කරත්කරවය අවම කිරීම සඳහා කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක් යගන යනාමැත . 

 

3.4. තාවකාලික ඉවත් කිරීම් 

ප්රයීශයේ ඉවත්කර කිරීමට අවශය අවදානම් නිවාස යනාමැත . 

 

3.5. නැවත පදිංචි කිරීම් (ප්රගය ය) 

යමම භූමිය සඳහා වයාපති පදනම් රමගත්කර නැවත පදිාංි කිරීයම් වැඩසටහනක් අවශය යනායේ.   
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4.  නායයෑම් /භූමි අසථ්ාවර වූ ප්රවේශය  අවට ප්රවේශය ලිලිබඳ විස්තර සහ වර්තතමාන අවදානම් ම්ටම 

 

4.1 භූමි අස්ථාවරත්වය සිදුව ඇය  ප්රවේශය අවට වතාරුු 
යයෝජිත අපදා අවම කිරීයම් සතථානය ජල විදුලි බලය උත්කරපාදනය රමන ජල විදුලි බලාගාම පරිශ්රයේ පිහිටා ඇත. 

එබැවින් යමම භුමියේ අවට ප්රයීශය රැළබුම් ලිඳ, යපන්සතයටාක් නල ,ජලය හැමවීයම් පයිේප ,විදුලි බලාගාමය 

,සිසිලන කුළුණු ,ට්රාන්සතයෙෝමර් ,ගබඩා සහ රාර්යාලිය යගාඩනැගිලි ඇුළු ඉතා සාංයේදී අාංග වලින් සමන්විත යේ. 

ප්රයීශයේ ඉහල යරාටස බෑවුම් සහිත ප්රයීශයක් වන අතම යහාිනන් වැුණණු වතක්ෂලතාදියයන් යුු වන ගහනයකින් 

ආවමණය යේ.අසතථායි බෑවුම් ප්රයීශයට යාබදව යන්වාසිර ප්රයීශ යහෝ යවනත්කර වගා ිමම් යනාමැත .මහනුවම -

මාතයල් සම්බන්ධ් රමන ප්රධ්ාන දුම්රිය මාර්ගය අවම කිරීයම් සතථානයට ඉතා ආසන්න ප්රයීශයක් හමහා දිව යයි. 

උකුයවල බලාගාමයේ විදුලිය නිපදවීයමන් පසු ජලය සුදු ගඟ හමහා අඹන් ගඟට එරු යේ   

4.2. වර්තතමාන අවදානම් ස්වාභාවය  

යමම බෑවුම් අසතථාවමත්කරවය රැළබුම් ලිඳ ඉහළ යරාටයසහි පිහිටා ඇත. යමම රලාපය වර්ෂා රාල වලදී නිතම 

අසතථායි තත්කරවයට පත්කර වී ඇත. පාාංු රඩා වැනම් සහ ඉදිරියේදී සිදුවන  නායයාම් වල සුන්බුන් ගලායාම වැලැක්වීම 

සිදු යනාරළයහාත්කර එය උකුයවල බලාගාමය යමන්ම  අසතථායි බෑවුමට ඉතා ආසන්නයේ පවින යපන්සතයටාක් නල 

යවතද බලපෑමක් ඇි රමනු ඇත. ශ්රී ලාංරාව ජල විදුලිය මත ප්රධ්ාන වශයයන් ම මදා පවින නිසා බෑවුයම් 

අසතථාවමත්කරවය යහතුයවන් යම් හානියක් සිදු වුවයහාත්කර එය ජාිර විදුලි බල පීධ්ියට යමගා යවාට් 40 ර පාුණවක්  

සිදු වනු ඇත.  

5.  වයෝජිත ලිළිසකර කිරීවම් ක්රියා මාර්තගයන්ව  

 

බෑවුම් අසතථායි වීම්  සහ රන්ඩි රඩා වැනම් සඳහා ඉහල විභවයක්  ඇි නිසා පාාංු ආවමණ ,නැවත සරසත කිරීම, 

ඇිරීම සහ හා මුපිට ජලාපවහන රළමනාරමණය වැනි හානිය අවම කිරීයම් පියවම හඳුන්වා දිය යුුය .  

6.  වයාපිය  ක්රියාකාරකම් වහ්ු වවන්ව බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරවේ සංවේ ඒ කකක ලිලිබඳ වක හ 

හැඳින්වීම 

 

බලපෑමට ලක්වූ භූමිය පිහිටා ඇත්කරයත්කර උකුයවල බලාගාම පරිශ්රය ුලය .යමහි ඇි යගාඩනැගිලි විවිධ් උසත මට්ටම් 

වල පිහිටා ඇත  

වයාපති ක්රියාරාමරම් යහතුයවන් පහත දැක්යවන සාංයේදී අාංග අවදානමට ලක්යේ.  

 යපන්සතයටෝක් නල සහ යපාම්පාගාමය   

 දුම්රිය මාර්ගය  

 විදුලි බලාගාමය සහ එම භුමියේ පවින අයනකුත්කර යගාඩනැගිලි  

 වනාන්තමය  

 බලාගාමයේ වර්තමාන යසතවාවන් සහ ක්රියාරාමරම්  

 ගඟ  

 විදුලි බලාගාමයේ යසතවරයින් 
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රූපය  4b: යපන්සතයටාක් නල 

  
රූපය  4a: ආපදා අවම කිරීයම් සතථානයේ පිරිසැරසුම හා සාංයේදී 
අාංගයන් 

රූපය  4c: යපන්සතයටාක් නල සහ යපාම්පාගාමය 

  

රූපය  4d: ආපදා අවම කිරීයම් සතථානයට ඉහලින් පිහිටා ඇි වන 
ගහනය 

රූපය  4e: දුම්රිය මාර්ගය 
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රූපය  4f: විදුලි බලාගාමය හා ට්රාන්සතයෙෝමර් රලාපය රූපය  4g: ගඟ 

රූපය 4: වයාපති ක්රියාරාමරම් යහතුයවන් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසමයේ සාංයේදී ඒරර 

 

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

 

වයාපති ක්රියාරාමරම් වලදි අයේක්ෂා රමන ධ්නාත්කරමර සහ ානාත්කරමර බලපෑම් සහ ඒවායේ වැදගත්කරරම පහත 
වගුයේ සාමාාංශ රම ඇත .
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රූපය 5:    වයාපති රාලය ුලදී අයේක්ෂා රමන බලපෑම් පිලිබඳ සාමාාංශය 

ඉතා වැදගත්

7.2.1 ජල විදයාත්මක ජල දුෂණයේ  බලපෑම  වැදගත්

පාාංු  ඛ්ාදනයේ  බලපෑම  සහ ගාංගා  පුල 

වැසි සමයේදී  නිමන්තමයයන් නායයාම් අවදානමට  නිමාවමණය වන සතථානයයහි අවදානම අුණ කිරීම

7.1 ධනාත්මක 
නායයාම් යහතුයවන්  සිදුවන බාධ්ාවලින් යතාමව  අඛ්ණ්ඩව  විදුලිබල  සැපයුම සහිර රල හැකිය

විදුලි බලාගාමයට  අයත්කර යීපල , යටිතල පහසුරම්  හා ආර්ිර සාංවර්ධ්නය යන අාංශවල  ආමක්ෂාව වැඩි දියුණු වීම  

රාණු පීධ්ියයයන් ප්රයීශයේ  ජල මටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  

වැදගත්

විවතත මල බැහැම  කිරීම සහ ජලයයන් වැළයඳන යමෝග වැදගත්

පහල ප්රයීශයේ  ජල පරියබෝජරයින්ට ඇි විය හැකි බලපෑම්  වනාවැදගත්

ශබ්දය සහ රම්පන  ඉතා වැදගත්

7.2.2 පාරිසරික වායු දුෂයනය යහතුයවන් සිදුවන බලපෑම් වැදගත්

ගන අපද්රවය නිසා සිදුවාසිදුවන බලපෑම්  වැදගත්

ුුමන ද්රවය සහ යවනත්කර අනුගදායර ද්රවය වනාවැදගත්

7.2 ඍනාත්මක 
7.2.3 ජජව /පාරිසරික 

විදයාත්මක

වියශතෂිත වූ වනජීවී වාසසතථාන වලට සිදු විය හැකි බලපෑම්  වැදගත්

සුන් සහ වතක්ෂලතාදියට ඇි විය හැකි බලපෑම්  ඉතා වැදගත්

වනාවැදගත්

රම්පනය  නිසා යගාඩනැගිලි  වල සිදුවන ඉරිතැලීම් ඉතා වැදගත්

ඉඩම් සහ අනාගත සාංවර්ධ්න රටයුු සඳහා ප්රයේශය අහිමි වීම වනාවැදගත්

චර්යා ධ්ර්ම පීධ්ිය ඉතා වැදගත්

යසතවර යන්වාසිර රඳවුග සහ අයනකුත්කර සතථානීය අවශයතාවයන් ඉතා වැදගත්

වැඩිමයම් යසතවරයින් සහ ප්රයීශවාසින් අතම ඇි සම්බන්ධ්තාවය සහ ඇි විය හැකි  

හැකි යනාසන්සුන්තාවයන්
ඉතා වැදගත්

ආපදා සතථානයේ සුන්බුන් ඉවත්කරකිරීම , අලුත්කරවැඩියා හා නඩත්කරු කිරීම් සඳහා වන වියදම  අුණ වීම

බලපෑම  

ඉදිකිරීම් රාලය ුල යසතවරයින්යේ ආමක්ෂාව වනාවැදගත්

ප්රිසතථාපනය රල යු  ුප්රයීශය ුල පිහිටා ඇි වයාපාම ,රතෂිරාර්මිර  ිමම් සහ අයනකුත්කර 

සතථාන
වනාවැදගත්

ජිවයනෝපාය /වයාපාම සහ අදායම් මාර්ග යරයමහි  ඇිවන බලපෑම්  වනාවැදගත්

යසතවා සැපයීම යරයමහි  ඇිවන බලපෑම්   (ජල සැපයුම ,මලාපවහන  ,විදුලිය ) වනාවැදගත්
7.2.4 සමාජීය සහ 

ආර්තික
යටිතල පහසුර  සහ ආමක්ෂාව සම්බන්ධ්යයන් වන බලපෑම්  වනාවැදගත්

ඉදිකිරීම් අතමුම ජනතාව  ප්රයීශය භාවිතා කිරීයම් අවදානම  වැදගත්

යයෝජිත ප්රයීශයට ආසන්තම ප්රයීශයේ  රතෂිරාර්මිර  රටයුු යරයමහි  ඇිවන බලපෑම්
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7.1. හිතකර බලපෑම් 

 ප්රයීශයේ නායයෑම් අවදානම අවම කිරීම සහ වර්ෂා රාලවලදී නිිපතා අවදානමට ලක්වන සතථාන වල 
අවදානම අුණ කිරීම මඟින් බාධ්ාවකින් යතාමව අඛ්ණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම සහිර රල හැර . 
 

 අවදානම අවම කිරීයම් ක්රියාමාර්ග මඟින් වයුහාත්කරමරව වැඩිදියුණු රල බෑවුම් වල සතථායිතාව නිසා විදුලි 
බලාගාමයේ යීපල ,යටිතල පහසුරම් ආමක්ෂා වීම ුලින් ආර්ිර සාංවර්ධ්නය සහ විදුලි බලාගාමයේ 
සමසතත දීර්ඝරාලීන ිමසාම බව සැලකිය යුු යලස ඉහල නාංවයි.  

 

 සුන්බුන් ඉවත්කර කිරීම ,හානි අලුත්කරවැඩියා කිරීම සහ ඒසඳහා වන වියදම් රපා හරිය හැකිය .එයසතම දුම්රිය 
මාර්ගය ිමයයන් යතාමව භාවිතා කිරීමට  ආමක්ෂිත වනු ඇත. 

 

7.2 අහිතකර බලපෑම් 

යමම අවදානම් අවම කිරීයම් ක්රියාරාමරම් යබයහවින්ම අවදානම් , අසතථාවම භුමි ප්රයීශයට පමණක් සිමා  වනු 
ඇි අතම ඉදිකිරිම සිදුවන රාල සීමාවට පමණක් වලාංගු යේ . 

වගුව  1: සිදුවිය හැකි අහිතරම බලපෑම් සහ ඒවායේ අවදානම් මට්ටම  

ඉදිකිරීම් කාල සීමාව ුල ඒ සිදුවන බලපෑම් 
අවදානම් 

ම්ටම 

7.2.1  ජල විදයාත්මක බලපෑම් 

7.2.1.1  ප්රවේශවේ ජලාපවහන රටාවට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

පාෂාණ ඉවත්කර කිරීම් ,අසතථාවම බෑවුම් නැවත සරසත කිරීම් ,මුපිට පවින  වැසි ජලය 
ගලායායම් මාර්ග යවනසත කිරීම   ආදී ක්රියාරාමරම් පවින  ජලාපවහන  මටාවට සැලකිය 
යුු බලපෑමක් සිදු  රමනු ඇත .යමම වයාපතියේ සිදු කිරීමට නියමිත ක්රියාරාමරම් වලින්  
සිදු කිරීමට අදහසත රමන්යන් පවින ජලපවහන මටාව හිතරම  යලස යවනසත කිරීමයි. 
උප පතෂතට වල ජලාපවහනය වැඩි දියුණු කිරීම  හා දැනට පවින ඇතැම් ජලාපවහන 
මාර්ග යවනසත කිරීම යහතුයවන්   අධිර වර්ෂා රාලවලදී මුපිට ජලයේ ගලායායම් යේගය  
ඉහල යා හැකිය. 

 

 

 

ඉතා වැදගත් 

7.2.1.2  ජල දුෂණය සහ මුලිට ජලවේ ගුණාත්මකභාවයට  සිදුවිය හැකි බලපෑම්   
විදුලිය උත්කරපාදනය කිරීයමන් පසු ජලය අඹන් ගඟට මුදාහැරිම සිදු වන්යන් යයෝජිත ආපදා 
අවම කිරීයම් භූමියේ සිට මීටම 300ර පමණ දුරින් නිසා ාජු ජල දුෂණ බලපෑම එතමම් 
සැලකිය යුු යනායේ.යරයසත යවතත්කර භූමිය එළිකිරීම නිසා වර්ෂා සමයේදී කුඩා පසත අාංු 
සහ   අවසාදිත පාෂාණ යරාටසත වර්ෂා ජලය සමඟ යසතදී යගාසත ගඟට එරු විය හැර . 
තවද යමම ජල පහයර් පවින  යතල් සහ ග්රීසත වැනි ද්රවය නිසා ජලයේ BOD ,COD සහ 
ජලයේ අවයශතෂ වූ ඝන ද්රවය ප්රමාණය ඉහල යා හැකිය. එවිට එම ජලයේ පානය ,සතනානය 
,සහ  ජලජිවි වගාව සඳහා   ිිමය යුු අවම ගුණාත්කරමර භාවය ඉක්මවා යාම නිසා එමඟින්  
ජලයේ ගුණාත්කරමරභාවයට සැලකිය යුු බලපෑමක් සිදු රල හැර.    

සැලකියයුු 

7.2.1.3  ඛ්ාදනවයන්ව ඇය වන බලපෑම් 
යමම වයාපතිය මඟින් වන ආවමණය ඉවත්කරකිරීම නිසා මුපිට  පස නිමාවමණය වීම 
අයේක්ෂා රල හැකිය. නිසි ආවමණයක් පවත්කරවා යනාගන්යන් නම් නිමාවමණය වූ පතෂතටය 
ඛ්ාදනය විය හැකිය .යමම පයසහි ඉහල වැලි අාංු ප්රමාණයක් අන්තර්ගත වන බැවින් වැසි 
රාලයේදී ඛ්ාදනය තවත්කර වැඩි විය හැර. යරයසත යවතත්කර යමම යරාටස ඉතා කුඩා 
ප්රයීශයක් බැවින් ඛ්ාදන  බලපෑම යරාටසරට පමණක් සිමා යේ. 
 

සැලකියයුු 

7.2.1.4  විවිත ස්ථාන වල මලද්රවය බැහැර කිරීම සහ ජලවයන්ව වරෝග අසාදනය ීම  

 

ඉහල බෑවුම් ප්රයීශය ඝනව වැුණණු ශාර සහ පඳුග වලින් යුක්ත වන බැවින් යසතවරයින් 
මඟින් යමය අපවිර වීම සිදු විය හැර .වර්ෂා රාලවලදී මල අපද්රවය ගලා යන ජලයට 
යමන්ම පසටද එරු විය හැකිය.  
 

සැලකියයුු 
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7.2.1.5  ජල මාර්තගයන්වහි පහල ප්රවේශ වල ජල භාවිතය වකවරහි ඇය වන බලපෑම්   
 

වයාපති භූමියේ සිට මීටම 300ර පමණ දුරින් ඇල පිහිටා ඇි නිසා අවම කිරීයම් 
ක්රියාරාමරම් නිසා ජලය දුෂණයට සතජු බලපෑමක් ඇි යනායේ.  
 

යනාවැදගත්කර 

7.2.2  පාරිසරික බලපෑම් 

7.2.2.1  ශබ්දය සහ කම්පන මඟින්ව ඇය විය හැකි බලපෑම් 
 

යමම භූමිය විදුලි බලාගාම පරිශ්රයර පිහිටා ඇි නිසා ආපදා අවම කිරීයම් භූමියට ඉතා 
ආසන්නව ජනාවාස  සහ ජනතාව  දක්නට යනාලැයබ්. එබැවින් යමම භූමිය සඳහා ශබ්දය 
සැලකිය යුු යනායේ. 
එයහත්කර විදුලි බලාගාමයට ජලය යගන යන යපන්සතයටාක් නල සහ යපාම්පාගාමය පිහිටා 
ඇත්කරයත්කර එම සතථානයට ආසන්නයේ බැවින් ඉදිකිරීම් රාලය ුල බෑවුම් රැණීම් , ඇතැම් 
අවසතතාවලදී විදීම්, සම්ීඩන හා පාෂාණ පිපිගම් වැනි ක්රියාරාමරම් ශබ්දය සහ ඉහල 
රම්පන ඇි රමයි. එබැවින් යමම රම්පන යපන්සතයටාක් නල සහ යපාම්පාගාම වැනි 
යරාටසත වල සතථායිතාව සඳහා බලපෑම් ඇි රමයි. 
 

 

 

 

ඉතා වැදගත් 

7.2.2.2  වායු දූෂණය වහ්ුවවන්ව සිදුවන බලපෑම්  
ඉදිකිරීම් රාලය ුලදී වායු දුෂණය වන ක්රියාරාමරම් අතමට ,භූමිය එලි කිරීම ,ඩිසල් 
එන්ජින් ක්රියාත්කරමර කිරීම ,රඩා ඉවත්කර කිරීම් සහ ගිනි තැම ම ඇුලත්කර විය හැර. ද්රවය  
නුසුදුසු යලස හැසිමවීම සහ මාග කිරීම සහ ගබඩා රමන ද්රවය නිසි යලස ආවමණය 
යනාකිරීම යහතුයවන් දුවිලි ජනනය විය හැර. තවද ඉදිකිරීම් රාලය අතමුම 
යරාන්ීට්,සියමන්ි,දැව ගල් සහ සිලිරා වැනි ද්රවය වලින් ඉහල දුවිලි ප්රමාණයක් 
ජනනය රමයි. 
වායු වියමෝචනය අනුමත වායු ප්රමිතීන් වලට නිර්යීිතත සීමාවන් ඉක්මවා සිදු වුවයහාත්කර  
එම තත්කරවය විදුලි බලාගාමයේ යසතවරයන්ට සහ දුම්රිය මඟීන්ට හානිරම වනු 
ඇත.එබැවින් වියලි රාලවලදී ඉදිකිරීම් නිසා සිදුවන වායු දුෂණය පිලිබඳ සැලකිලිමත්කර විය 
යුුය.  
 

සැලකියයුු 

7.2.2.3 3   ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීවම් ගැටළු  
 

ඉදිකිරීම් රාලය අතමුම ඝන අපද්රවය යදආරාමයරට ජනනය විය හැර. එනම් ඉදිකිරීම් 
ක්රියාරාමරම් නිසා ජනනය වන අපද්රවය සහ ඉදිකිරීම් වල නිමතව සිටින යසතවරයින් 
විසින් ජනනය රමනු ලබන ගතහසතථ අපද්රවයයි. නිසි  යාන්රණයක්  ක්රියාත්කරමර 
යනාවන්යන් නම් යමම අපද්රවය බැහැම කිරීම මඟින් ජලය සහ පස දුෂණයට ලක්විම සහ 
විවිධ් පාරිසරිර බලපෑම් ඇි රල හැර. එබැවින් යමම බලපෑම් සැලකිය යුුය. 
 

සැලකියයුු 

7.2.2.4  පුපුරන ද්රවය සහ වවනත් අන්වතරායකාරක ද්රවය භාවිතය 
 

බලපෑමට ලක්වූ බෑවුයමහි විශාල පාෂාණ  යනාමැත. එබැවින් පාෂාණ පිපිරීමක් සිදුවීමට 
ඉඩක් යනාමැත. 
 

යනාවැදගත්කර 

7.2.3  ජිව විදයාත්මක  /පාරිසරික බලපෑම් 

7.2.3.1  වැදගත් වනජීී වාසස්ථාන වලට ඇය  විය හැකි බලපෑම් 

වයාපති ප්රයීශය ුල යවන්රමන ලද ආමක්ෂිත වනාන්තම සහ වනජීවී රලාප 
යනාමැත.යමම ප්රයීශයට ආසන්න සහ ඉහල යරාටස ශාර සහ පඳුග ගහනයකින් යුක්ත  
වන බැවින් කුඩා ක්ීමපායින් වන හාවුන් මුවන් සහ පක්ෂි න් සිටිය හැර. යරාන්රාත්කර 
යසතවරයින් යමම ප්රයීශයේ දඩයම් කිරීයම් නිමත විය හැකි බැවින් යමම වයාපතිය මඟින් 
යමම ප්රයීශයේ ෛජව විවිධ්ත්කරවයට බලපෑම් සිදු විය හැර.  
 

 
 

සැලකියයුු 

7.2.3.2  වික්ෂලතා සහ සුන්ව මත ඇය වන බලපෑම් 
ඉහල බෑවුම් ප්රයීශයේ වැඩී ියබන මාම (Flame tree/Flamboyant/Golden Mohur),  
,හවරි නුග  Hard Alstonia Tree/Alstonia macrophylla ) වැනි ශාර හඳුනා ගත හැර. 
ප්රයීශයේ ියබන ශාර අුරින් යබායහාමයක් ආයේනිර ,තර්ජනයට ලක්වූ සහ IUCN 
මු දත්කරත යපායතහි හඳුනා යගන ඇි ශාර යනායේ. නමුත්කර, වටිනා දැව වර්ග  ඉවත්කර කිරීම  
පරිසම පීධ්ියට සහ ශාර ප්රජාවට හානි රම විය හැර.  තවද සමහම ඉදිකිරීම් රටයුු 

 
 
 
 

ඉතා වැදගත් 
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වලදී අහුර ගින්නක් යහෝ වතක්ෂලතාදියරට ගිනි තැම ම යහෝ සිගමට් යරාටයක් විසි කිරීම 
යහෝ අපද්රවය දහනය කිරීමක් මඟින් ලැේ ගිනි ඇි විය හැර .වියලි රාලවලදී වනාන්තම 
ආසන්නයේ යමම අවදානම සැලකිය යුු යේ.  
වයාපතිය ක්රියාත්කරමර කිරීයම්දී ගසත රැීම ුමුලිනුුටා දැමීයම් අවශයතාවයක් ඇි වන 
අතම සමහම ශාර ගසත රැීයම්  පාලන ) පනත යටයත්කර නියාමනය රල යුුයඑබැවින් 
ඒවා ඉවත්කර කිරීම පිලිබඳ අදාළ බලධ්ාරීන්යේ අනුමින් අවශය විය හැර .යමම වියශතෂයන් 
පිලිබඳ අදාළ දැනුමක් ඇි පාරිසරිර හා ආමක්ෂණ නිලධ්ාරියා විසින් නිසි අදික්ෂණයක් 
සිදු යනාරමන්යන් නම් වටිනා දැව වියශතෂ දැනුවත්කරව යහෝ ුයනාදැනුවත්කරව පීධ්ියයන් 
ඉවත්කර විය හැර.  
 

7.2.4  සමාජීය සහ ආර්තික බලපෑම් 

7.2.4.1  වයෝජිත ප්රවේශයට ආසන්වතම ප්රවේශවේ කිිකාර්තමික කටයුු වකවරහි ඇය වන 

බලපෑම්  
යයෝජිත ප්රයීශයේ යහෝ ආසන්නයේ කිසිදු රතෂි රාර්මිර රටයුත්කරතක් සිදු යනායේ  

 
යනාවැදගත්කර 

7.2.4.2  කම්පනය නිසා වගාඩනැගිලි වල සිදුවන ඉරිතැලීම්  

යයෝජිත භූමිය ආසන්නයේ යගාඩනැගිලි පිහිටා යනාමැි මුත්කර යපන්සතයටාක් නල සහ 
යපාම්පාගාමය  රම්පන මඟින් යම් බලපෑමක් ඇිවිට හැකි දුමකින් පිහිටා ඇත. එබැවින් 
යමම භූමියේ බම යන්යරෝපරමණ ක්රියාත්කරමර කිරීයම්දී අිශයින්ම සැලකිලිමත්කර විය 
යුුය.  

 

 
 

ඉතා වැදගත් 

7.2.4.3  ඉඩම් සහ ප්රවාහන ය හතල පහසුකම් සඳහා ප්රවේශය අහිමි ීම  
යමය විදුලි බලාගාම පරිශ්රය ුල පිහිටා ඇි බැවින් යමය  සැලකිය යුු යනායේ .  
 

යනාවැදගත්කර 

7.2.4.4  ජිවවනෝපාය /වයාපාර සහ අදායම් මාර්තග වකවරහි ඇය වන බලපෑම් 
භූමිය විදුලි බලාගාම පරිශ්රය ුල පිහිටා ඇි බැවින් යමය  සැලකිය යුු යනායේ .  
 

යනාවැදගත්කර 

7.2.4.5  වස්වා සැපයීම වකවරහි ඇය වන බලපෑම්  (ජල සැපයුම ,මලාපවහන ,විදුලිය ) 
 

භූමිය විදුලි බලාගාම පරිශ්රය ුල පිහිටා ඇි බැවින් යමය  සැලකිය යුු යනායේ .  
 

යනාවැදගත්කර 

7.2.4.6 ය හතල පහසුකම්  සහ ආරක්ෂාව සම්බන්වධවයන්ව වන බලපෑම්  

භූමිය වි දුලි බලාගාම පරිශ්රය ුල පිහිටා ඇි බැවින් යමය  සැලකිය යුු යනායේ යනාවැදගත්කර 

7.2.4.7 ඉදිකිරීම් කාලය ුල පුේගලයින්ව ඇුළු ීවම් ඒ ඇය විය හැකි අවදානම 
 

රැනීම් සහ යබෝර් සිදුග  රැනීම් යන්ර වැනි ඉහල අවදානමක් සහිත යන්ර සුර යමම 
භූමියේ ිිමය හැකිය යහාිනන් ුහුණුවලත්කර යසතවරයින් පමණක් යමම පරිසමයේ යසතවය 
කිරීම වඩාත්කර ආමක්ෂාරාරී යේ. ලාංවිම යසතවය රමන අනවසම ුීගලයින් යමම භූමියට 
පිවියසන්යන්  නම් බම යන්යරෝපරමණ ක්රියාත්කරමර කිරීයමන් ඔවුන් අනුග වලට 
ලක්වීයම් අවදානමක් ඇත. යන්ර සුර යනාසැලකිලිමත්කර යලස ක්රියාත්කරමර කිරීයමන් 
ඔවුන්ට මාමාන්ිර ුවාල සිදු විය හැර. 
 
 

සැලකියයුු 
 

7.2.4.8  වස්වක වන්වවාසික කඳවුු සහ අවනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන්ව 
කුලියට ගැනීම සඳහා භූමියට ආසන්නව නිවාස යහෝ යගාඩනැගිලි යනාමැි බැවින් වැඩ 
රඳවුග භූමියට සමීපව සතථාපිත යරයමනු ඇත. 
නිසි චර්යාධ්ර්ම පීධ්ියක් යටයත්කර රඳවුග ක්රියාත්කරමර යනාවන්යන් නම් රම්රගවන්යේ 
අයශෝභන හැසිරීම් ,මත්කරපැන්, ආමවුල්, අපද්රවය බැහැම කිරීම, යඝෝෂාව මත්කරද්රවය සහ 
අයනකුත්කර දෑ සිදු විය හැකිය. තවද යරාන්රාත්කරරග විසින් වයාපතියයන් පසු රඳවුග නිසි 
යලස වසා යනාදැමීම ,අපද්රවය සහ යවනත්කර යනාවිසඳුණු ගැටළු යහතුයවන් ලාංවිම 
නිලධ්ාරින් අපහසුතාවයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත. එයසතම ඉදිකිරීම් යරාන්රාත්කරරග විසින් 
ඉදිරමන ලද තාවරාලිර රඳවුග වල වැසිකිලි,ජලය වැනි නිසි සනීපාමක්ෂර පහසුරම් 
යනාිිමය හැකිය. අක්රමවත්කර අපද්රවය බැහැම කිරීම ,විවතත අපවිර කිරීම යවනත්කර 
සනීපාමක්ෂර රටයුු සඳහා  සහ සතනානය කිරීම සඳහා ප්රජා ජල සැපයුම් යවත ප්රයේශ 

ඉතා වැදගත්කර 
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8.  සැලකිය යුු පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම්  

 

ජාිර යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සාංවිධ්ානයේ (NBRO) හි වියශතෂ අවධ්ානයන් අවශය වන පාරිසරිර ,සමාජීය 

බලපෑම් යහෝ අවදානම් තත්කරත්කරවයන් 

 

8.1. වසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව ලිලිබඳ ගැටළු සඳහා වන ප්රමුඛඛ්ත්වය වකාන්වරාත්කුවන්ව සඳහා වන සම්මත ගිවිසුම්ගත 

අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුු විවශ්ිත වසෞඛ්ය ආරක්ෂාව ලිලිබඳ කුණු 

දැනටමත්කර අසතථායි විය හැකි බෑවුම් ප්රයීශයර අවදානම අවම කිරීයම් ක්රියාරාමරම් කිරීමට අයේක්ෂා රමන බැවින් 
බෑවුයම් අසතථායිතාවය නිසා ඉදිකිරීම් ශ්රම බලරාය මුහුණ පා හැකි අවදානම ඉහලය.   ESMFහිදී එවන් යපාදු පරිසම 
හා සමාජ ආමක්ෂණ ගැටළු සාරච්ඡාරම ඇත. ඉදිකිරීම් වැඩ ිමයමහි යසතවර ආමක්ෂර අවශයතාවයන්  පිලිබඳ 
ඉදිරිපත්කර රමන ලද වාර්තායේ 2003 යරාටස : වැඩ රමන තත්කරත්කරවයන් සහ ප්රජ යසෞඛ්ය හා ආමක්ෂාව හි 2003 5 
:ආමක්ෂර උපරමණ සහ ඇඳුම් යන යරාටස යටයත්කර වඩාත්කර සවිසතතමාත්කරමරව ඉදිරිපත්කර රම ඇත. 

 

8.2. ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී වලස ශ්රමය ලබා ගැනීම 

වැඩ රමන තත්කරත්කරවයන් සහ ප්රජා යසෞඛ්ය හා ආමක්ෂාව පිලිබඳ චක්ර යල්ඛ්නයේ  2003.3 වගන්ියට අනුව ළමා 
ශ්රමය සහ බලහත්කරරාරී යලස භාවිතා කිරීම පිළිබඳව සවිසතතමාත්කරමරව දක්වා ඇත 

9.  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලස්ම (ESMP) 

7 සහ 8  යරාටසත වලදී හඳුනාගන්නා ලද අවදානම් තත්කරත්කරව  සහ බලපෑම  වියශතෂයයන් සලරා බලමින් එම අවදානම් 
අවම කිරීම යහෝ රළමනාරමණය කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ඉදිරිපත්කර රමයි  . යමය වයාපතියේ සැලසුම් කිරීම 
,ඉදිකිරීම් අවධිය සහ නඩත්කරු රමමින් ක්රියාත්කරමර කිරීයම් අවධිය යන සියලු අවධි සඳහා   ,ESMP හි ඇි වියශතෂ 
නිර්යීශ සහ අවශයතා වල ඇුලත්කර වනු ඇත. 

වීම යනාදිය සැලකිය යුු ගැටළුවක් විය හැකිය. එබැවින් භූමියේ නිසි රඳවුග 
රළමනාරමණය ඉතා වැදගත්කර යේ  

7.2.4.10 10  ඉදිකිරීම් කාලය ුල වස්වකයින්වවේ ආරක්ෂාව 
 

රම්රගවන් ඉදිකිරීම් රටයුු වලදී බැවුම් වලින් ඇදවැනයම් අවදානමට ලක් විය හැකි 
අතම බැවුම් රඩා වැනම් යහතුයවන්  මාමාන්ිර ුවාල ඇි විය හැර .තවද බම 
යන්යරෝපරමණ ඉතා කුඩා අවරාශයර හැසිමවීම් සිදු යරයමන නිසා යමමඟින් ඇි විය 
හැකි අවදානම පිලිබඳ සලරා බැලීම අිශයින් වැදගත්කර යේ .යරාන්රාත්කරරග  විසින් 
ඉදිකිරීම් රටයුු සඳහා ළමා රම්රගවන් යයාදා ගැනීමට ඉදිරඩ ඇි බැවින් එමඟින් 
බමපතල අනුග සහ ුවාල සිදුවිය හැර. 
 

 

 

ඉතා වැදගත් 

7.2.4.11  ප්රය ස්ථාපනය කල යුු ප්රවේශය ුල ලිහිටා ඇය  වයාපාර ,කිිකාර්තමික බිම් 

සහ අවනකුත් ස්ථාන 
 

ප්රිසතථාපනය රල යුු ප්රයීශය ුල කිසිදු  ,රතෂිරාර්මිර ිමම් සහ අයනකුත්කර යවළඳ 
රටයුත්කරතක් සිදු යනායේ . 

යනාවැදගත්කර 

7.2.4.12  ප්රය ස්ථාපනය කල යුු ප්රවේශයට යාබදව  ලිහිටා ඇය  වයාපාර ,කිිකාර්තමික 

බිම් සහ අවනකුත් ස්ථාන  

ප්රිසතථාපනය රල යුු ප්රයීශයට යාබදව   කිසිදු  වයාපාම  යහෝ රතෂිරාර්මිර ිමම් පිහිටා 
යනාමැි බැවින් ඒ පිළිබඳව එතමම් සැලකිය යුු යනායේ   

යනාවැදගත්කර 
 

7.2.4.13  චර්තයාධර්තම පේධය ය 
යමම භූමිය ජල විදුලි බලාගාම පරිශ්රය ු ල පිහිටා ඇත.එබැවින් ඉහල අවදානම් රලාපයක් 
සහ පිවිසුම් තහනම් රමන ලද රලාපයක් යලස ලාංවිම විසින් පවත්කරවායගන යනු ලබන 
යවනම  යමගුලාසි ඇත. එබැවින් රම්රගවන් යමම පරිශ්රයේ නීි රීි පිළිපැදිය යුුය.  
.  

 

ඉතා වැදගත් 
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9.1. නැවත පදිංචි කිරීවම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

අදාල යනායේ. 

9.2. මහජනතාව ඉවත් කිරීම 

යමම වයාපති භූමිය සඳහා අදාළ යනායේ.   

9.3. හානියට පත් වුහයන්ව ඉවත් කිරීවම් ක්රියාප හපා හය ,ය හතල පහසුකම (හිමිකුවන්වවේ ලිඛිත එකඟතාවය) 

යමම භූමියේ යමම අවදානම් සිදු යනාවිය හැර 

9.4. වයාපිය  වහ්ුවවන්ව වේපල /භාවිතයන්ව අහිමි ීම සඳහා වන්වදි වගීම 

වයාපති ක්රියාරාමරම් යහතුයවන් බලාගාමයේ යීපල වලට හානි කිරීම නිසා සිදුවූ පාුණ සඳහා වන්දි යගවීම අවශය 
විය හැකිය. 

9.5. මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා  ඒම 

ඉදිකිරීම් අවධියේදී සහ ුර්ව අනුග ඇඟවීයම්දී ඉහල අවදානමක් ඇි උකුයවල බලාගාමයේ ලාංවිම රම්රගවන් 
යම් සඳහා වියශතෂ දැනුවත්කර කිරීමක් අවශය යේ. 

9.6. සැලසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික /සමාජ කළමනාකරණ ක්රමවේදයන්ව සලකා බැලීම 

යමම වයාපති භූමිය ග්රාමීය සැරැසතම ුල යසෞන්දර්යාත්කරමරව හා  පාරිසරිර සාංයේදී සතවාභාවිර පරිසමයර පිහිටා 

ඇත .එබැවින් පාරිසරිර සහ සමාජීය වශයයන් වැදගත්කර නිර්මාණ සලරා බැලීම රයුු බව නිර්යීශ  යරයර්. 

වගුව 2: සැලසුම් අදියයර්දී පාරිසරිර හා සමාජයීය බලපෑම් සලරා බැලීම 

සැලසුම් අංගය 

වයාපිය  ප්රවේශයට 

සලකා බැලීම සඳහා 

නිර්තවේශිත ම්ටම 
 

i. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත වලස සැලසුම්කරණය 

වතක්ෂලතාදිය ඉවත්කර කිරීම සහ වැුණණු ශාර  වියශතෂ අවම වශයයන් ඉවත්කර කිරීම සඳහා 

වයාපති වියශතෂ සැලසුම් සලරා බැලිය යුුය .වැදගත්කර ශාර වියශතෂ හඳුනා ගතයහාත්කර එම 

ශාර සාංමක්ෂණය කිරීම පිලිබඳ ප්රමාණවත්කර අවධ්ානයක් ඉදිරිපත්කර රල යුුය. 

 

ඉහළ 

 

ii. වැඩ බිම සැලසුම් කිරීම  
යයෝජිත ප්රයීශය සැලසුම් කිරීයම්දී අසතථාවම  බෑවුම් සක්රිය වීම්  හා පාාංු යරාටසත  චලනයන් 

සම්බන්ධ්යයන් ප්රයේශම්  විය යුුය .එබැවින් මථ ගාල් ,ද්රවය ගබඩා කිරීයම් සතථාන සහ 

තාවරාලිර කුඩාමම් ආදිය අධි අවදානම් ප්රයීශ ුල සතථාපිත යනාකිරීමට වගබලා ගත 

යුුය. 

 

 

ඉතා ඉහල 

iii. සත්ව වාසස්ථාන සම්බන්වධතා සහ සත්ත්ව මංවපත්  
සතිම ඉදිකිරීම් සඳහා යහෝ ප්රයේශය සඳහා යහෝ ගැුරග රාණු පීධ්ි සරසත කිරීම සඳහා 
පාරිසරිර වශයයන් සාංයේදී වාසසතථාන වල වතක්ෂලතාදිය ඉවත්කර කිරීමට අවශය නම් ,එම 
සම්බන්ධ්තා යනාිමයඳන යලස සත්කරත්කරව  මාංයපත්කර සහ වතක්ෂලතා තීග සැලසුම් වල   ඇුලත්කර  
විය යුුය. 

අවම 

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය  

බෑවුම සතථාවම කිරියම්දී අතයාවශය ක්රමයේදයක් වශයයන් පිටතට ගන්නා ජලය යහාඳ 

තත්කරවයේ හා  ගුණාත්කරමර බැවින් යුු යේ නම් එය සතිම ජල මුලාශ්රයක් යනාමැි පහල 

ප්රයීශයේ ජිවත්කරවන ජනතාවයේ ජල මුලාශ්රයක් යලස සැලකිය හැකිය.  

අවම 

v. ජල සැපයුම් මාර්තග සහ අපජල මාර්තග වලට බාධා සිදු කිරීම  
අවදානම අවම කිරීයම් රටයුු සිදුකිරීම යහතුයවන් ජල තලය පහත වැනම නිසා ජල ප්රභව  
වලට  සිදුවන බලපෑම ඉහලය  . එවැනි අවසතථා වලදී මුපිට සහ උප මුපිට රාණු සැලසුම් 
කිරීම මඟින් ප්රජා ජල සැපයුම් ප්රභව වියලීම යාම වලරාගත හැකි අතම තව දුමටත්කර යමම 
ක්රියාවලි සිදුකිරීයම්දී සුදුසු සැලසුම් පදනම් රමගත්කර අවම කිරීයම් පියවමයන් සලරා බැලිය 
යුුය  . 

අවම 
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vi. වසෞන්වදර්තයාත්මක නිර්තමාණ සලකා බැලීම  

යසෞන්දර්යාත්කරමර සාංයේදී පරිසම නිර්මාණයේදී  සතවභාවිර පරිසමය හා සාංරලනය යවමින් 
දතශය පරිසම දුෂණය අවම මටටමර තබා ගැනීමට සැලසුම් කිරීම ට සැලකිලිමත්කර විය යුුය. 
යම් සඳහා සුදුසු ආපදා අවම කිරීයම් වයුහයන් සැරසීයම්දී භූ දර්ශන ිතල්පියකුයේ යසතවය 
වැදගත්කර විය හැකිය.  

 

මධ්යසතථ 

vii. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම  

ආපදා අවම කිරීයම් රටයුු යබායහාමයක් සිදුරමනු ලබන්යන් පරිසම හිතරාමී සාංයේදී 
වාසසතථාන වල බැවින් පරිසම හිතරාමී හරිත පාරිසරිර සැලසුම් පිළිබඳව හැකි තාක් 
සැලකිලිමත්කර වීම වඩාත්කර උිතය.: උදාහමණ යලස, පාාංු ඛ්ාදනය පාලනය සඳහා යීයය 
වතක්ෂලතා වියශතෂ භාවිතා කිරීම , වියශතෂ විවිධ්ත්කරවය පවත්කරවා ගැනීම සඳහා ශාර 

සාංයයෝජනයන් යයාදා ගැනීම සහ ආක්රමණයලි සහ යවනත්කර වියශතෂ යයාදා යනාගැනීම 

 

 

ඉහළ 

 

viii. වස්වක සහ ප්රජා  ආරක්ෂාව  
අවදානම් සහිත බෑවුම සක්රිය වීම ඉදිකිරීම් අවදියේදී සිදුවිය හැකි බැවින් එය රම්රගවන්ට 

සහ ප්රජාවට තර්ජනයක් විය හැකිය. එබැවින් ඔවුන්යේ ආමක්ෂාව සුමක්ෂිත කිරීම සඳහා  

ආමක්ෂිත දැල් ආමක්ෂිත වැටවල් වැනි සැලසුම් පදනම් රමගත්කර ආමක්ෂිත ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

පිලිබඳ සැලකිලිමත්කර විය යුුය. 

ඉතා ඉහල 

ix. ඛ්ාදනය අවම කිරීවම් වුහයන්ව   
වැසි රාලවලදී ජලාපවහනයේ  යේගය සැලකිය යුු යලස ඉහල යා හැකි අතම අසතථායි 
බෑවුයම්  ජලය පතෂතටිය ගලයාමද යේගවත්කර විය හැර. යමම ජලය අසල ප්රයීශයර පිහිටි වැසි 
ජලය ගලයන රාණු පීධ්ියරට යයාමුරළ යුුය. එබැවින් බෑවුම් වල ඛ්ාදනය අුණ කිරීම 
සඳහා ප්රමාණවත්කර යේග රඩනයන් යනාදිය පිලිබඳ සැලසුම් අදියයර්දී සලරා බැලිය යුුය.  

ඉහළ 

 

x. අවම පසු නඩත්ු කිරීම් සහ වමවහයුම් සැලසුම් කිරීම 

ආපදා අවම කිරීයම්දී ගුගත්කරවාරර්ෂණ රාණු වැනි ිතල්ීය ක්රම පිලිබඳ සලරා බැලිය යුුය. 
රාණු අවහිමවීම වලක්වා ගැනීම සඳහා නිවැමදි නළ විෂතරම්භය, සිදුග විෂතරම්භය හා නල 
පිහිටුවීයම් යරෝණය පිලිබඳ සැලකිලිමත්කර විය යුුය. රාණු ජලය සතවභාවිර ගාංගා වලට 
යයාමු කිරීමට අයේක්ෂා රමන්යන් නම්, නඩත්කරු අුණ වයුහයන් හා ඛ්ාදනයන්ට ඔයමාත්කරු 
යදන අවසාදිත උගුල් පීධ්ි වැනි සැලසුම් සලරා බැලිය යුුය.  
වයුහයන් සඳහා භාවිත රමන ද්රවය ඉහල රල් පැවැත්කරමක් සහිත රාලගුණිර තත්කරවයන්ට 
ඔයමාත්කරු යදන පරිදි ප්රයේශයමන් යතෝමා ගත යුුය. වායන් වයුහයන් භාවිත රමන්යන්නම් 
විඛ්ාදනය වැළක්වීයම් ක්රම සම්බන්ධ්යයන් වියශතෂයයන් සලරා බැලිය යුුය.  

 

මධ්යසතථ 

 

9.7. ඉදිකිරීම් අදියර ුල සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

9.7.1. ඉදිකිරීම් අදියර ුල වකාන්වරාත්කුවන්වවේ අවශයතා පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ප්රමිීනන්ව හා 

අනුකුල ීම   

පාරිසරිර සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා රළමනාරමණය කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාර්ග සාමානයයයන් සියලු 
නායයෑම් අවම කිරීයම් සතථාන සඳහා යපාදු යේ. යමම බලපෑම් යබායහෝ දුමට ඉදිකිරීයම් රටයුුවල 
ක්රියාරාරිත්කරවයට යහතු යේ .එබැවින් ඉදිකිරියම්දී  වන බලපෑම් අවම කිරීම යරාන්රාත්කරරගයේ යුුරමකි .ඉදිකිරීම් 
අදියයර්දී පාරිසරිර, සමාජ සහ යසෞඛ්ය ආමක්ෂණය  ES & HS ) රළමනාරමණයට අනුකුලව 
යරාන්රාත්කරරගවන්යේ අවශයතාව යරයසත විය  යුුද යන්න පිළිබඳව ජාිර යගාඩනගිලි පර්යේෂණ සාංවිධ්ානය 
විසින් සරසතරම ඇි ුළුල් වාර්තායේ සඳහන් රගණු ඒ ආරාමයයන්ම ලන්සු යල්ඛ්නයේ ඇුලත්කර විය යුුය. 

යමම යරාටස සඳහා අදාළ අාංශ වල ගුණාත්කරමර භාවය දැක්යවන ප්රධ්ාන යරාටසත පහත වගුයේ දක්වා ඇත. වැඩි 
විසතතම සඳහා උක්ත වාර්තාව පරියලනය රල යුුය.   
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වගුව 3: ES සහ HS සමඟ අනුකූල වීම සඳහා යරාන්රාත්කරරගයේ අවශයතාවය  

වයාමුඛ අංකය 

ඉදිකිරීම් 

වකාන්වරාත්කුවන්වට 

ESMP 

අයිතමය අදාළ වයාපිය යට 

2002. පාරිසරික සහ සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩිමම ුල ගබඩා කිරීම  අිශයින් වැදගත්කර 
2002.2 2) ශබ්ද හා රම්පන  අිශයින් වැදගත්කර 
2002.2 3) යගාඩනැගිලි ඉරිතැලීම් සහ හානි සිදු වීම  අිශයින් වැදගත්කර 
2002.2 4) අපද්රවය බැහැම කිරීම  අදාළ යේ 
2002.2 5) රසල බැහැම කිරීම  අදාළ යේ 
2002.2 6) දුවිලි පාලනය කිරීම  අදාළ යේ 
2002.2 7) ඉදිකිරීම්  ද්රවය සහ අපද්රවය ප්රවාහනය 

කිරීම  
අදාළ යේ 

2002.2 8) ජලය  අදාළ යේ 
2002.2 9) ශාර සහ සුන්  අිශයින් වැදගත්කර 
2002.2 10) යභෞිර සහ සාංසතරතිර සම්පත්කර   අදාළ යනායේ 
2002.2 11) පාාංු ඛ්ාදනය  අදාළ යේ 
2002.2 12) පාාංු දුෂණය  අදාළ යේ 
2002.2 13) යපායලාව හෑරීම අිශයින් වැදගත්කර 
2002.2 14) ගල්වල යමයහයුම්  අදාළ යේ 
2002.2 15) වාහන සහ යන්යරෝපරමණ 

අලුත්කරවැඩියාව  දුෂණය) 
අදාළ යේ 

2002.2 16) මහජනතාවට බාධ්ා කිරීම  අදාළ යනායේ 

2002.2 17) උපයයෝගිතා යසතවා සහ මාර්ගයේ ඇි 
පහසුරම්   

අදාළ යේ 

2002.2 18) දතශය පරිසමය වැඩි දියුණු කිරීම  

 

අදාළ යේ 

2002.5. පාරිසරිර 
අධීක්ෂණය 

මුලිර සමීක්ෂණය  වායු ,ජලය ,ශබ්දය 
,රම්පන සහ ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ  ) 

සතථානීය වියශතෂිත අධීක්ෂණ සැලැසතම අනුව 

ඉදිකිරීම් අතමුම සමීක්ෂණය  (වායු 
,ජලය ,ශබ්දය ,රම්පන සහ ඉරිතැලීම් 
සමීක්ෂණ  ) 

සතථානීය වියශතෂිත අධීක්ෂණ සැලැසතම අනුව 

වැඩිමම් යමයහයුම් රාලය ුල සමීක්ෂණ  සතථානීය වියශතෂිත අධීක්ෂණ සැලැසතම අනුව 

 යල්ඛ්න වාර්තා කිරීම සහ  පවත්කරවායගන 
යාම  

අදාළ යේ 

2003. වස්වා වකාන්වවේසි සහ ප්රජා වසෞඛ්ය  හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුමක්ෂිත සාංවිධ්ානය සහ සන්නියේදනය  අිශයින් වැදගත්කර 
2003.3 ළමා ශ්රමය සහ බල කිරීම  අිශයින් වැදගත්කර 

2003.4 ආමක්ෂර වාර්තා සහ අනුග පිලිබඳ 
වාර්තා  

අිශයින් වැදගත්කර 

2003.5 ආමක්ෂිත උපරමණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම්  අිශයින් වැදගත්කර 
2003.6 ආමක්ෂිත  බව පරික්ෂා කිරීම  අිශයින් වැදගත්කර 
2003.7 මුලිර ප්රථමාධ්ාම පහසුරම්  අිශයින් වැදගත්කර 
2003.8 යසෞඛ්ය සහ ආමක්ෂාව පිලිබඳ යතාමුග 

සහ ුහුණුව  
අිශයින් වැදගත්කර 

2003.9 සුමක්ෂිත සාංවිධ්ානය සහ සන්නියේදනය  අිශයින් වැදගත්කර 
අදාළ :  යමම වගන්ිය ඕනෑම වයාපති සතථානයරට අදාළ යපාදු එරක් යලස වයාපති සතථානය අදාළ යේ . 
අිශයින්ම වැදගත්කර : ESPM වලට අදාලව එම සතථානයට නිශතිතවම ක්රියාත්කරමර වන පරිදි පාරිසරිර ක්රමයේදයන් සරසත කිරීම 
සඳහා යරාන්රාත්කරරග වියශතෂ අවධ්ානය යයාමු රල යුුය . 
ඇතැම්විට අදාළ යේ : වයාපතිය ක්රියාත්කරමර කිරීයම්දී අදාළ වයාපති සතථානයට පිවියසන විට යමම ESMP ක්රියාත්කරමර රමනු 
ලැයබ් . 
අදාළ යනායේ යතාමුග අනාවමණය  වූ යරාන්යීසි යටයත්කර යමම වයාපති සතථානට අදාළ විය යනාහැර  
විරල්ප : අවශය වන්යන් නම් පමණි  
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සතථානීය වියශතෂිත නිරීක්ෂණ සැලැසතමක්: යරාන්රාත්කරරගව විසින් සඳහන් රම ඇි අධීක්ෂණ අවශයතා වලට අමතමව සතථානීය 
වියශතෂිත නිරීක්ෂණ සැලැසතයමහි සඳහන් වන පරිදි යරාන්රාත්කරරග විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා බැඳී සිටි යයාමු කිරීම : 
යරාන්රාත්කරරගවන්  ESMP ක්රියාත්කරමර කිරීම සඳහා බැඳී සින. 

 

9.7.2. නාය ස්ථානයට විවශ්ිත හානිය අවම කිරීම   
ඉදිකිරීම් රාලය ුල වයාපතිය ක්රියාත්කරමර කිරීමට අයේක්ෂිත සතථානීය  වියශතෂිත ආපදා  අවම කිරීයම් පියවමයන් 
පහත පරිදි යේ. 

වගුව  4 : සතථානීය ES සහ HS අවම කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවම 

හානිය අවම කිරීයම් අයිතමය 
වයාපති ක්රියාත්කරමර 

කිරීයම් අදියම 
වගකීම් 

i. ඉදිකිරීම් අතරුර ඛ්ාදනවයන්ව සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම  
 
වැසි රාලය ුලදී වයාපති සතථානය බෑවුම් සරසත කිරීම, එලි යපයහළි කිරීම 
පාෂාණ රැබලි ඉවත්කර කිරීම යන රාර්යයන් සිදු යනාකිරීමට නිර්යීශ 
යරයර්. එම නිසා වැසි රාලයට යපම වියලි රාලගුණිර තත්කරත්කරවයන් සිදු රල 
හැකි උපරිමය ක්රියාරාරී යලස සිදු කිරීම අනිවාර්ය යේ. වැසි රාලයේදී 
එවැනි ක්රියා රාමරම් හැකිතාක් අවම කිරීමට වග බලා ගත යුුය . යමය 
වයාපති සැලසුම් කිරීයම් අදියයර්දී සලරා බැලිය යුුය .රැීමට ලක්රමන 
ලද යරාටසින් ගලා යන යමාන්මඩ සඳහා යමාන්මඩ පාලන ක්රම හඳුන්වා  දිය 
යුුය. 
 

වයාපති භූමිය සුදානම් 
කිරීයම්දී සහ ඉදිකිරීම් 

රාලය ුල 

 
ඉදිකිරීම් 

යරාන්රාත්කරරග 

ii. වයාපිය  ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම  

 
වයාපති  පරිශ්රය ුල අවදානම අවම කිරීයම් ක්රියාමාර්ග යරාන්රාත්කරරග 
විසින් සිදුරල යුු බැවින්  , පරිශ්රය ුල ඉදීකිරිම්  රටයුු රළමනාරමණය 
කිරීම සඳහා සැලසතමක් ප්රයේශයමන් සරසත රල යුුය . ගබඩා කිරීම  ,වාහන 
නැවත්කරවීම   , යරාන්ීට් මිශ්ර කිරීම, පිරිසිදු කිරීයම් ක්රියාරාමරම් යනාදියේ 
ආමක්ෂාව සහ උපරිම භාවිතය පිලිබඳ සැලකිලිමත්කර විය යුුය. 

 

වයාපති භූමිය සුදානම් 
කිරීයම්දී සහ ඉදිකිරීම් 

රාලය ුල 

ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග 

iii. ඇුළුීම තහනම් කර ඇය  ප්රවේශය  

 
ඉදිරරීම් අවධියේදී භූමියේ අසතථාවම වීම් අවදානම පිලිබඳ සවිසතතමාත්කරමර 
තක්යසතගවක්  PMU විසින් රල යුුය. පිවිසුම තහනම් රමන ලද රලාප 
සතථාපිත කිරීම අතයවශය යේ. එයසතම වාහන සහ ඉදිකිරීම් යන්යරෝපරමණ 
,විදුලි රාන්දු වීම් නිසා   සිදුවන අනුග ආදිය පිලිබඳ ආමක්ෂර 
රළමනාරමණ සැලැසතයම් ප්රමුඛ්තාවය ලබා දිය යුුය . බෑවුම් අසතථායි තාව  
අවදානම දැක්යවන සාංඥපා ුවග යමම  භූමිය ුල ප්රදර්ශනය රල යුුය 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 

 
PMU හි E & S 

ඒරරය 
යරාන්රාත්කරරග 

iv. යන්වවරෝපකරණ සහ ද්රවය ප්රවාහනය 

 
විදුලි බලාගාමයේ ඉහල අවදානම් සහ සාංයේදී ප්රයීශ මාිතයක් ඇි බැවින් 
යන්යරෝපරමණ සහ ද්රවය ප්රවාහනය සඳහා ලාංවිම නිලධ්ාරීන්යගන් උපයදසත 
ලබා ගත යුුය .ප්රවාහනය යහතුයවන් විදුලි බලාගාමයේ උපරමණ යහෝ 
ද්රවය වලට කිසිදු හානියක් සිදු යනාවිය යුුය .  

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 
PMU හි E & S 

ඒරරය 
යරාන්රාත්කරරග 

v. ආක්රමික විවශ්ෂ  

 
ඛ්ාදනය පාලනය කිරීම සඳහා ආක්රමණිර වියශතෂ භාවිතයයන් වැලකී සිටිය 
යුුය .යම් සඳහා යීයය පරිසමයේ වැයඩන යීයය ශාර යතෝමා ගත යුුය 
. 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 
ඉදිකිරීම් 

යරාන්රාත්කරරග 

vi. ශබ්ද සහ කම්පන පාලනය  

 
ශබ්දය සහ රම්පනය උත්කරපාදනය වන ක්රියාරාමරම් නිසා බලාගාමයේ  
ෛදනිර ක්රියාරාමරම් වලට බාධ්ා පැමිණිය හැර .එබැවින් බලාගාමයේ  
පවින වයුහයන්  වලට හානියක් සිදු යනාවන ආරාමයට රම්පන උත්කරපාදන 
රටයුු නියමිත සීමාවන් ුල සිදු රල යුුය . වයාපතිය නිම කිරීමට යපම 
,අතමුම සහ පසුව යගාඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය රල යුුය 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 
ඉදිකිරීම් 

යරාන්රාත්කරරග 
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.ඉදිකිරීම් රටයුු යහතුයවන් සිදුවන ඉරිතැලීම්  වලින් යහෝ පවින 
ඉරිතැලීම් විශාල වුවයහාත්කර සුදුසු පරිදි වන්දි යගවීමක් සිදු රල යුුය. 

vi. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  
 
ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැම කිරීම සම්බන්ධ්යයන් යරාන්රාත්කරරග වියශතෂ 
අවධ්ානයක් යයාමු රල යුුය .උත්කරපාදනය වන අපද්රවය ගසායගන යාමට 
ඉඩ යනාදී නියමිත ආරාමයට ගබඩා යරාට PMU විසින් අනුමත රමන ලද 
ක්රියා පටිපාටිවලට අනුව බැහැම රල යුුය .ඉදිකිරීම් අපද්රවය කිසිම 
අවසතථාවරදී වයාපති  පරිශ්රය ුල යහෝ රැලෑ යරාටයසත  බැහැම යනාරළ 
යුුය.  
වාහන යන්යරෝපරමණ නඩත්කරු කිරීයම්දී භාවිතා රල යතල් ,ලිහිසි යතල් 
,පිරිසිදු කිරීයම් ද්රවය ආදිය ටැාංකි  වල මඳවා තබායගන අනුමත අන්තමායරම 
අපද්රවය සතථානයර බැහැම කිරීම සඳහා වියශතෂිත යතල් ප්රිචීරමණ 
සමාගමක් විසින් එම සතථානයයන් බැහැම රල යුුය .යසතවා සතථාන වල 
මසායනිර උපද්රව හඳුනා යගන ඒවාට ප්රිචාම දැක්වීමට රම්රගවන් 
සුදානම් කිරීම සඳහා සුදුසු සන්නියේදන හා ුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්කරමර 
රල යුුය. 
 

වයාපති භූමිය සුදානම් 
කිරීයම්දී සහ ඉදිකිරීම් 

රාලය ුල 

ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග 

vii. දුවිලි සහ වායු පාලන වපරනය  

 
දුවිලි අාංු උත්කරපාදනය අවම කිරීම සඳහා යරාන්රාත්කරරග සහිර විය යුු 
අතම ලාංවීම යසතවරයින් හට රමදමයක් යනාවන ආමක්ෂිත යසතවා සතථානයක් 
පවත්කරවායගන යාම සහ අවට ප්රයීශ වලට සිදුවන බාධ්ා අවම කිරීම සඳහා 
දුවිලි පාලනය කිරීමට පියවම ගත යුුය .  
පසත,වැලි සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය  විසිරීම වැලැක්වීම සඳහා සුදුසු ආමක්ෂිත උපක්රම 
අනුගමනය රල යුුය . අධිර දුවිලි යහෝ වායු උත්කරපාදන ක්රියාරාමරම් 
අයේක්ෂා රමන්යන් නම් වියශතෂ ිම ආදිය භාවිතා රල යුුය. 
 

වයාපති භූමිය සුදානම් 
කිරීයම්දී සහ ඉදිකිරීම් 

රාලය ුල 

ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග 

viii. ඉදිකිර්තම් කටයුු සඳහා ජලය  

 
ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය  ලබාගත්කර යුත්කරයත්කර අනුමත සතථාන වලින් පමණි.  

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 
ඉදිකිරීම් 

යරාන්රාත්කරරග 

ix. වස්වක වසෞඛ්ය ආරක්ෂාව සඳහා ප්රමුඛඛ් තාව 

 
වයාපති භූමියේ යසතවරයින්ට ඉහල අවදානම් තත්කරත්කරව යටයත්කර යසතවය 
කිරීමට සිදුවන බැවින් යසතවා යරාන්යීසි සහ ප්රජා යසෞඛ්ය ආමක්ෂාව 
යටයත්කරESMPහි යරාන්රාත්කරරගයේ බැඳීම පිලිබඳ  2003 වගන්ියේ 
දක්වා ඇි නිර්යීශ ක්රියාත්කරමර කිරීම අතයවශය යේ. නිසි සාංවිධ්ාන 
හා ආමක්ෂණ අධීක්ෂණ පීධ්ියර යමම නිර්යීශයන් ප්රයේශයමන් 
අනුගමනය රල යුුය  .  

 
i. මිට අමතමව, වැසි සමයේදී අසතථායි බෑවුම්වල වැඩ කිරීම ඉතා 

අවදානම් සහිත බැවින් වැසි රාලය ුල ප්රමාණවත්කර රාලයක් වැඩ 
අත්කර හිටවිය යුුය . 

ii. යසතවරයන්යේ සහ පදිරයින්යේ ආමක්ෂාව සඳහා භුමියේ යහාඳ 
අනුග ඇඟවීයම් පීධ්ියක් සහ ුර්නරාලින මුමරගවන් 
නිර්යීශ රමනු ලැයබ් . 

iii. පාෂාණ වැනයම් අවදානයමන් රම්රගවන් සහ ප්රජාව ආමක්ෂා 
කිරීම සඳහා අවදානම් සතථාන වල ආමක්ෂිත බාධ්ර සහ ආමක්ෂිත 
දැල් සවිරර යුුය  .  
යවනත්කර අනුග සඳහා නිසි හදිසි රළමනාරමණ ඒරරයක් 
 ප්රථමාධ්ාම පහසුරම් ,ආමක්ෂිත භාණ්ඩ ,යමෝහල් ගතකිරීයම් 
පහසුරම් සහ ප්රවාහන පහසුරම් ) යමම භූමි සඳහා නඩත්කරු රල 
යුුය. 

 
 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 
PMU හි E & S 

ඒරරය 
යරාන්රාත්කරරග 
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x. ආරක්ෂිත වුහයන්ව /සංඥා පුවු   
 
ඉදිකිරීම් අවධියේදී ඉහල බෑවුම් ප්රයීශ වලින් රම්රගවන් වැනම වලක්වා 
ගැනීම සඳහා ප්රමාණවත්කර ආමක්ෂිත වැටවල් සවි රල යුුය .අසතථායි  බෑවුයම් 
අවදානම යපන්නුම් කිරීම සඳහා අනුග ඇඟවීයම් සාංඥපා අසතථායි බෑවුම් 
ප්රයීශයේ තැිමය යුුය .ඉදිකිරීම් රටයුු යනාමැි වුවත්කර වැසි සමයේදී 
අවදානම ඉහල මට්ටමර පවින බැවින් වයාපති යනාමැි රාලයරදී පවා 
යමම ආමක්ෂිත සාංඥපා හා ුවග ප්රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්යය යේ .. 
 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 

 
 
 

PMU හි E & S 
ඒරරය  
යරාන්රාත්කරරග 

xi.  ජල මාර්තග අවහිර ීම  
 

ජල සැපයුමට බාධ්ා ඇිවුවයහාත්කර විරල්ප ජල සැපයුමක් ලබා දීමට අවශය 
රටයුු සිදු රල යුුය .වයාපති භූමිය හමහා ජල නල මාර්ග ක්රියාත්කරමර 
වන්යන් නම් ජල මාර්ගය භාවිතා රමන්නන්යේ උපයදසත අනුව එය ආමක්ෂිත 
සතථානයරට යගන යායම් අවශයතාවය දැනුම් දිය යුුය . 

 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 

 
 
ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග 

xii. වකාන්වරාත්කුවේ ශ්රම බලකාවේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

භාවිත කිරීම  

යසතවරයින් සඳහා යවන යවනම සනීපාමක්ෂර පහසුරම් සරසත රල යුුය. 
 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 

ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග  

xiii. වැඩ කරන වේලාවන්ව 
 
ඉදිකිරීම් රටයුු දිවා රාලයට පමණක් සිමා රල යුුය .ප.ව. 6.00 පසුව 
යසතවය කිරීම ආමක්ෂිත්කර ගැටළු යහතුයවන් කිසිදු අවසතතාවක්  සඳහා නිර්යීශ 
යනාරමයි . 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 

ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග  

xiv. ප්රවේශය හරහා යාමට ඇය  අවශයතාව  
 
පූර්ණ රාලීන මුමරගවන්  සහ දැනුවත්කර කිරීම් , අනුග ඇඟවීයම් සාංඥපා සහ 
සුපරික්ෂාරාරී බව යන රගණු පිළිබඳව සැලකිලිමත්කර වීයමන්  ඉදිකිරීම් 
භූමියට අනවමයයන් ප්රයේශ වීම් වලක්වා ගත හැකිය. 
 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 

ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග  

xv. ඉදිකිරීම් අතරුර යහපත් පාලනයක් පවත්වාවගන යාම මඟින්ව 

දිශය දුෂණය අවම කිරීම 
වයාපති භූමිය සුදානම් 
කිරීයම්දී සහ ඉදිකිරීම් 

රාලය ුල 

ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග  

xvi. වස්වක චර්තයාධර්තම පේධය ය  
 
යරාන්රාත්කරරග විසින් එරඟ වූ චර්යාධ්ර්ම පීධ්ිය පවත්කරවා යගන 
යායමන් යසතවරයින් සහ ප්රජාව අතම ඇිවිය හැකි ආමවුල් වලක්වා ගත 
හැර. 
 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 

ඉදිකිරීම් 
යරාන්රාත්කරරග  

xvii. සර්තපයන්ව දෂ්ඨ කිරීම් කළමනාකරණය සහ හදිසි අනුු 

කළමනාකරණය  

 
සර්ප දෂතඨ කිරීම් සඳහා නිසි හදිසි රළමනාරමණ පීධ්ියක් හදුන්වා දිය 
යුුය.  සර්ප දෂතඨ කිරීම් පිලිබඳ දැනුවත්කරභාවය, වැඩ රමන අතමුම 
ආමක්ෂිත සපත්කරු පලදීම, සර්ප දෂතඨ කිරීම් සඳහා ප්රථමාධ්ාම, යමෝහල් ගත 
කිරීම හා සර්ප දෂතඨ රළමනාරමණ පහසුරම් ඇි යමෝහලරට ඇුලත්කර 
කිරීම යනාදිය යමයට ඇුලත්කර විය යුුය.)  
යමවැනි සතථානයන්හි අනුග බහුලව දක්නට ලැයබ්. එයහයින්, යමම 
සතථානය සඳහා යවනත්කර හදිසි අනුග රළමනාරමණ ඒරරයක්  ප්රථමාධ්ාම 
පහසුරම්, ආමක්ෂිත භාණ්ඩ, යමෝහල් ගත කිරීයම් පහසුරම් හා ප්රවාහන 
පහසුරම්) සතථාපිත රම යුුය.  
 

ඉදිකිරීම් රාලය ුල 

 
 
 

PMU හි E & S 
ඒරරය  
යරාන්රාත්කරරග 
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9.7.3. වයාපිය  ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම. 

ඉදිකිරීම් අදියම ුල පහත සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැසතම නිර්යීශ රම ඇත. මීට අමතමව ඉදිකිරීම් යරාන්රාත්කරරග 

විසින් යරාන්රාත්කරරගවන්යේ වගකීම පිලිබඳ සඳහන් රල යුු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය ද ක්රියාත්කරමර රල යුුය. 

යරාන්රාත්කරරග විසින් ඉදිරිපත්කර රමන ලද ඉල්ලුම් පත ුල ඔහුයේ නිුනතා පිලිබඳ අදාළ යල්ඛ්න සමඟ 

ක්රියාත්කරමර කිරීමට බලායපායමාත්කරු වන ESMP වැඩපිළියවල යයාමු රමනු ඇත . ESMP සඳහා වය වන පිරිවැය 

යවනම යගවුම් අයිතමයක් යලස දැක්විය යුුය. යතෝමාගත්කර ඉදිකිරීම් යරාන්රාත්කරරග  විසින් පාරිසරිර සහ සමාජ 

රළමනාරමණ ක්රම පිලිබඳ ප්රරාශයක් ඉදිරිපත්කර රල යුු අතම එය PMU ඒරරය මඟින් අනුමත කිරීමට නියමිතය.  

වගුව 5 : පාරිසරිර සහ සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියම 

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිීනන්ව වාර ගණන 

i. මුලිර නිරීක්ෂණ ජලයේ ගුණාත්කරමරභාවය  අදාළ යනායේ  

අවදානමක් සහිත නිවාස වල පූර්ව 
ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ   

එක් වමක් * 

භුමි රම්පන  එක් වමක් * 

වාතයේ ගුණාත්කරමරභාවය -අාංු 
ප්රමාණය  

එක් වමක් * 

පසුිමම් ශබ්දය මැනීම  අදාළ යනායේ 

ii. ඉදි කිරීම් රාලය 
අතමුම 

ජලයේ ගුනාත්කරමරභාවය   - 

අවදානමක් සහිත යගාඩනැගිලිවල 
ඉරිතැලීම් ලක්ෂණ  

 ඉදිකිරිම් රාලයේදී පැහැදිලිව දැකිය  හැකි 
යවනසතරම් ඇත්කරනම් ** 

භුමි රම්පන විදුම් යන්යරෝපරමණ ,යබෝර් සිදුග  යහෝ ඕනෑම 
රම්පනයක් ඇිරමන අවසතතාවක් * 

ඉදිකිරීම් ශබ්දය මැනීම  අධිර ශබ්දය උත්කරපාදනය රමන රාලවලදී 
මසරට වමක් * 

වාතයේ ගුණාත්කරමරභාවය -අාංු 
ප්රමාණය 

මසරට වමක් *  

iii. වායු වියමෝචනය ක්රියාත්කරමර වන  සියලු යන්යරෝපරමණ ුවාහන  වියමෝචන පාලන පරීක්ෂණ සහිරය 
අදාළ පරිදි ලබා ගත යුුය  .-පති සතථානඋපයීශරන්යේ   වයා  ES විසින් පරීරෂා රල 

යුුය . 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතන 

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ හැම අයනකුත්කර සියලුම පමාමිතීන් අධ්යනය සඳහා මධ්යම පරිසම 
අධිරාරියේ ලියා පදිාංි සතවාධින නිරීක්ෂණ ආයතනයක් යයාදා ගත යුුය . 
**ඉදිතැලීම් සමීක්ෂණ PMU මඟින් අනුමැත ආයතනයක් මඟින් යමයහය විය යුුය. 

v. අවශයතා වාර්තා 
කිරීම 

සතවභාවිර ඇල මාර්ග වල ජලයේ ගුණාත්කරමර භාවය  – මධ්යම පරිසම අධිරාරිය විසින් 

2017 වර්ෂයේ ප්රරාශයට පත්කරරමන ලද සතවභාවිර ජලයේ ගුණාත්කරමරභාවය පිලිබඳ 
පමාමිතීන් සමඟ සාංසන්දනය කිරීම 
භූමි රම්පන -යන්යරෝපරමණ ,ඉදිකිරීම් ක්රියාරාමරම්  සහ වාහන වල චලනයන් සඳහා 
CEAහි රම්පන පිලිබඳ අන්තර්ගත ප්රමිතීන්  
පසුිමම් ශබ්ද –අියර්ර ගැසට් පරය අාංර 924.1 ,මැයි  23 ,1996 ,මධ්යම පරිසම අධිරාරිය  

වායු වල ගුණාත්කරමරභාවය ,අාංු පරික්ෂාව - 2008 අයගෝසතු මස 15 වන දින අාංර 

1562/22 දමණ ඇි වියශතෂ ගැසට් පරය යටයත්කර ජාිර වායු ප්රමිතීන් - මධ්යම පරිසම 
අධිරාරිය 

 

10. මහජන හා පාර්තශවකුවන්වවේ අදහස්  

උකුයවල බලාගාමයේ ඉාංජියන්ගවන් සමඟ සාරච්ඡා යරාට අවදානම අවම කිරීයම් වයාපතිය පිළිබඳව සහ 
අමමුදල සම්පාදනය කිරීයම් යාන්රණය පිලිබඳ දැනුවත්කර රමන ලදි . ඔවුන් විසින් යමම වයාපතිය සඳහා ුර්ණ 
සහයයෝගය දීමට රැමැත්කරත පල රමන ලදි . 

අවදානම අවම කිරීයම් වයාපතිය පිලිබඳ මධ්යම පරිසම අධිරාරියේ මධ්යම පළාත්කර   අධ්යක්ෂ  එම්.යක්.ී. 
වැලිරන්නයේ මහතා දැනුවත්කර රල අතම වයාපතිය සඳහා අවශය පාරිසරිර යමගුලාසිවලට අදාළ නියාමන 
යාන්රණය පිලිබඳ අවයබෝධ්ය ලබා ගන්නා ලදී.  
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11.    වයාපිය ය ක්රියාවට   නැංීමට අවශය   වයෝගයතා  ,කැමැත්ත ප්රකාශ   කිරීම ,එකඟතාව සහ අනුමත කිරීම්  

 

වගුව 6 : යයෝගයතා, රැමැත්කරත ප්රරාශ කිරීම, එරඟතාවය හා අනුමැිය 

අවශයතා / අනුමත කිරීම් / ආයතන  වයාපිය යට ඇය  අදාලත්වය  

10.1 වයාපිය ය ක්රියාත්මක  කිරීම 

 

දිසතික්  යල්රම්වමයායේු දිසතික් සාංවර්ධ්න 
රමිටුයේ අනුමැිය  
 

වයාපතිය ක්රියාවට නැාංවීමට දිසතික් යල්රම් වමයායේ අනුමැිය ලබා 
ගැනීමට සිදුවනු ඇි අතම යමහිදී මහ යීශපාලන අධිරාරිය සහ 
දිසතික්රයේ වගකිව යුු ආයතන සහභාී වන දිසතික්  සම්බන්ධිරමණ 
රමිටුව හමුයේ වයාපති යයෝජනා ඉදිරිපත්කර රල යුු යේ. වයාපති 
රළමනාරමණ ඒරරයේ නිලධ්ාරියයකු වයාපතිය පිලිබඳ විසතතම රමමින් 
එහි විවිධ් පාරිසරිර සහ සමාජීයය ගැටළු ආදිය  ගැන නිමාවමණය රමනු ඇත 
.යමම ගැටළු සම්බන්ධ්යයන් සාරච්ඡා පවත්කරවමින් යමම රැසතවීයම්දී ගනු 
ලබන නිර්යීශ යමම පාරිසරිර සහ සමාජීයය රළමනාරමණ සැලසුම 
ක්රියාවට නාංවන විට සැලකිල්ලට ගැයනනු ඇත . 
 

10.2 වයාපිය යට අදාලව ඉඩම් හිමිකුවන්වවගන්ව අනුමැය ය ලබා ගැනීම 

මධ්යම පරිසම අධිරාරිය   95  ඉදිරිපත්කර රමන ලද පාාංු සාංමක්ෂණ පනතට අනුව මහනුවම 
දිසතික්රය සාංයේදී රලාපයක් නිසා මධ්යම  පරිසම අධිරාරියේ දිසතික් 
රාර්යාලයයන් අනුමැිය ලබා ගත යුුය .  
 

භූ විදයා සහ සහ පතල් රාර්යාාංශය  ද්රවය නිසතසාමණය සඳහා අනුමැිය ,භූමි ,පාෂාණ හා ඛ්නිජමය සුන්බුන් 

ප්රවාහනය සඳහා අනුමැිය  ලබා ගත යුුය . (අවශයනම් පමණක් ). 

උකුයවල ප්රායීයය සභාව  අපද්රවය යරාටසත  බැහැම කිරීම සඳහා උකුයවල ප්රායීයය සභායේ අනුමැිය 

ලබා ගත යුුය  

ලාංරා විදුලිබල මණ්ඩලය  වයාපති භූමිය පිහිටා ඇත්කරයත්කර ලාංරා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයත්කර බලාගාම 
පරිශ්රයර නිසාත්කර , වයපතිර සතථානයේ විදුලි බලය  සඳහාත්කර   විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ ප්රායීයය රාර්යාලයයන් අවසම ලබා ගත යුුය. 
 

ජාිර ශාර නියමෝධ්ායන යසතවය  යමම ආපදා අවම කිරීයම් වයාපතිය සඳහා ෛජව වයාපති රළමනාරමණය 
යයාදා ගැනීම සඳහා  පැලෑටි යහෝ ම ජ අවශය යේ නම් ආනයනය රල යුු 
නම් )  999 අාංර 35 දමණ පැලෑටි සාංමක්ෂණ පනත යටයත්කර රතෂිරර්ම 
අධ්යක්ෂ ජනමාල් යවනුයවන් ,අියර්ර අධ්යක්ෂ රටුනායර ජාිර ශාර 
නියමෝධ්ායන යසතවය අනුමත රල පැලෑටි යහෝ ම ජ අධිරාරිය මඟින් නිකුත්කර 
රමන බලපරය සහ යරාන්යීසි යටයත්කර යගන ආ  යුුය .  
 

10.3 යපෞීගලිර ඉඩම් හිමිරගවන්යගන් අනුමැිය ලබා ගැනීම විගීධ්ත්කරවයක් යනාමැි වීමු ෛනිර බැඳීමු 

ඉඩම අයිිරග . ලාංරා විදුලිබල මණ්ඩලය ) භූමියට පිවිසීම , පවින වයුහයන් ඉවත්කර කිරීමට විගීධ් යනාවීම සහ දිගු 
රාලින නඩත්කරු රටයුු වල නිමත වීමට කිසිදු බාධ්ාවක් යනාරමන බවට 
ඉඩම් හිමියන් ලාංරා විදුලිබල මණ්ඩලය ) සහ වයාපති ක්රියාත්කරමර කිරීයම් 
අධිරාරිය අතම නිතයානුකුල බැඳීමක් සහිත ගිවිසුමක් අත්කරසන් රල යුුය . 
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අනුමත කිරීම සඳහා නියමිත රාල පමාසය 7 වගුයේ දක්වා ඇත. 

වගුව  7 : අනුමැතීන් ලබා ගැනීම සඳහා වන දළ රාල නියමය 

 

 

12. අභියාචනා සඳහා සහන සැලසීවම් යාන්වරණය 

 

යමම වයාපතිය යහතුයවන් සිදුවිය හැකි ගැටළු සම්බන්ධ්යයන් අභියාචනා මණ්ඩල පිහිටුවීම වයාපති 
රළමනාරමණ ඒරරයේ පාරිසරිර හා සමාජයීය නිලධ්ාරී විසින් සිදු රල යුුය.  අභියාචනා මණ්ඩල පිහිටුවීමට 
අදාල නිර්යීශ පාරිසරිර හා සමාජයීය රළමනාරමණ මාමුව  ESMF) යටයත්කර සපයා ඇත.) 

13.  වතාරුු අනාවරණය කිරීම 

 

පහත වගුයේ දක්වා ඇි පරිදි අදාල අයතනයන් හා සාංවිධ්ාන යවත පාරිසරිර හා සමාජයීය යතාමුග අනාවමණය 
කිරීම PMU හි වගකීම යේ.  
 

වගුව  8: යතාමුග අනාවමණය කිරීයම් යයෝජිත සැලැසතම 

යතාමුග යයෝජිත ආයතන යතාමුග අනාවමණය කිරීයම් 
ක්රමයේදය 

i. වයාපති සැලැසතම 
 සතථානීය යතාමුග 
,සැලසුම ,ක්රියාත්කරමර 
කිරීයම් විධි විධ්ාන ) 

දිසතික් මධ්යම පරිසම අධිරාරිය ,දිසතික් 
යල්රම් ,ප්රායීයය යල්රම් ,අයනකුත්කර 
දිසතික්ර මට්ටයම් නියයෝජිතායතන 
ජා.යගා.ප.සාං.යේ දිසතික් රාර්යාලය, 
AIIB බැාංකුව . 

රැසතවීම් ,දිසතික් සම්බන්ධිරමණ 
රමිටුව ,ගිවිසුම්,අනුමැින් සහ 
රැමැත්කරත අත්කරසන් කිරීම සඳහා අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත්කර කිරීම 

ii. පාරිසරිර සහ සමාජ 
රළමනාරමණ 
සැලැසතම  

දිසතික් මධ්යම පරිසම අධිරාරිය , AIIB 
බැාංකුව . 

රැසතවීම් ,දිසතික් සම්බන්ධිරමණ 
රමිටුව ,ගිවිසුම්,අනුමැින් සහ 
රැමැත්කරත අත්කරසන් කිරීම සඳහා අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත්කර කිරීම . 

අනුමත කිරීම 
 

මාසය  1 මාසය  2 

සිය 

1 
සිය 

2 
සිය 

3 
සිය 

4 
සිය 

1 
සිය 

2 
සිය 

3 
සිය 

4 
වයාපිය ය ක්රියාත්මක කිරීම  

දිස්ික් වේකම් කාර්තයාලවයන්ව අනුමැය ය 

ලබා ගැනීම  
අයදුම් පත්කර  ඉදිරිපත්කර කිරීම   
වයාපති සාරච්ඡාව  
අදහසත වලට ප්රිචාම දැක්වීම  
අනුමැිය 

        

සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැය ය  
අයදුම් පත්කර  ඉදිරිපත්කර කිරීම   
වයාපති සාරච්ඡාව  
අදහසත වලට ප්රිචාම දැක්වීම  
අනුමැිය 

  

 

      

වවනත් අනුමැීනන්ව 
මධ්යම පරිසම අධිරාරිය  
ලාංරා විදුලි බල මණ්ඩලය  
භූ විදයා සහ පතල් රාර්යාාංශය  
ආමක්ෂර අමාතයාාංශය (අවශයතාවය අනුව 
පදනම් යේ) 

        

ඉඩම් හිමිරගවන්යේ රැමැත්කරත 
ුවියමෝධ්තාවයක් යනාමැත (ලාංරා විදුලිබල 
මණ්ඩලය ) 
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iii. ප්රගි වාර්තා මුලිර 
සහ ඉදිකිරීම් රාලය 
ුල ) 

ඉාංජියන්ග -ලාංරා විදුලි බල මණ්ඩලය 
,දිසතික් මධ්යම පරිසම අධිරාරිය, AIIB 
බැාංකුව සහ අදාළ පාර්ශවයන්  

ප්රගි සමායලෝචන රැසතවීම් ,වියශතෂ 
රැසතවීම් ,අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත්කර කිරීම  

iv. යසතවරයින්යේ 
යසෞඛ්ය සහ ආමක්ෂාව 
පිලිබඳ ව සතථානීය 
පරික්ෂාව  

ඉාංජියන්ග -ලාංරා විදුලි බල මණ්ඩලය 
,දිසතික් මධ්යම පරිසම අධිරාරිය , 
ප්රායීයය යල්රම් ,ග්රාමනිලධ්ාරී , 
ජා.යගා.ප.සාං.යේ දිසතික් රාර්යාලය, 
AIIB බැාංකුව සහ අදාළ පාර්ශවයන්  

ලිඛිත සහ වාිර සන්නියේදනය 
,අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත්කර කිරීම  

v. ඒ.ජා. ම.ස.ට අදාළ 
තීමණ හා ප්රගි 
සමායලෝචන රැසතවීම්  

ඉාංජියන්ග -ලාංරා විදුලි බල මණ්ඩලය  
,දිසතික් මධ්යම පරිසම අධිරාරිය, ප්රායීයය 
යල්රම්, , ආගමිර නායරයින් , 
ග්රාමනිලධ්ාරී , ජා.යගා.ප.සාං.යේ දිසතික් 
රාර්යාලය, AIIB බැාංකුව සහ අදාළ 
පාර්ශවයන්  

රැසතවීම් , අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත්කර කිරීම  

vi. දුක් ගැනවිලි විසඳීයම් 
යාන්රනය 

AIIB බැාංකුව සහ අදාළ පාර්ශවයන්  රැසතවීම් ,ලිඛිත හා වාිර 
සන්නියේදනය  
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ඇමුඛණුම 01: වයෝජිත ආපදා අවම කිරීවම් ස්ථානවේ තත්ත්වය හා උපවේශන  

  

Mitigation site .Mitigation site 

  

Serge tank area and mitigation site Elements at downslope from mitigation site 
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ඇමුඛණුම 02: අධයන කණ්ඩායම  

 

නම  තනුර  අධයන කණ්ඩායවම් තනුර  

කිෂාන්ව සුගතපාල  අධයක්ෂක / HSPTD/NBRO කණ්ඩායම් නායක  

දයාන්ව මුඛණසිංහ වේෂ්ඨ විදයාඥ /HSPTD/NBRO වේෂ්ඨ විදයාඥ  

කසුන්ව කකනායක  විදයාඥ / HSPTD/NBRO විදයාඥ  

O. කනගම්බිකා විදයාඥ / HSPTD/NBRO GIS / දත්ත හා සමීක්ෂණ සහයිකා 

 

 

ඇමුඛණුම 03 - වයාමුඛ ලැයිස්ුව 

 

1. NBRO – LRRMD නායයෑම් ආපදා විමර්තශන වාර්තතාව (NBRO/KG/LI /12/31/9222) 

2. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ නායයෑම් අවම කිරීවම් 

වයාපිය ය සඳහා වකාන්වරාත්කුවේ බැඳීම් -AIIB 

3. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුඛව -ශ්රී ලංකාවේ නායයෑම් අවම කිරීවම් වයාපිය ය -AIIB 

4. කිිකර්තම  ග්රාමීය ආර්තික කටයුු පශු සම්පත් සංවර්තධනය  වාරි මාර්තග හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්තධන අමාතයාංශය විසින්ව  ගස් කැපීම (පාලන ) පනත  

5. කණ්ඩායම් අංක 01 යටවත් ඇය  අවසන්ව ආපදා අවම කිරීවම් ස්ථාන ලැයිස්ුව. (අදියර 02 - නායයාම් 

ආපදා අවමකරණය ුලින්ව නායයාම් වලට වගාදුු ීවම් අවදානම අවම කිරීවම් වයාපිය ය (RLVMMP) 

– AIIB 

6. නැවත පදිංචි කිරීවම් සැලසුම් රාමුඛව - ශ්රී ලංකාවේ නායයෑම් අවම කිරීවම් වයාපිය ය  –AIIB 

 
 

 


