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10.4 වයාපෘති ක රයිාොර්ෙ දහ්තුදවන් දේපල/භාවි යන් අහිිවීෙ සඳහා වන්ද දෙවීෙ ............................ 15 

10.5 පහ  සඳහන් ක්දෂ්  ර සඳහා අවශය ෙහජන ාව දැනුවේ කිරීෙ සහ අධයාපනය ලබා දීෙ ................ 15 
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Environmental Health & Social  

E&SU of PMU වයාපෘති කළෙනාකරණ අිංශදේ පාරිසරික සොජ ඒකකය 
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ESMF පාරිසරික හා සොජ කළෙනාකරණ රාමුව 

Environmental and Social Management Framework 

SSE & SMP ස්ථානීය විදශ්ි  පාරිසරික හා සොජ කළොනාකරණ සැළසුෙ 

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

ESMP  පාරිසරික හා සොජ කළෙනාකරණ සැළසුෙ 

Environmental and Social Management Plan 

GN  ෙ රාෙ නිලධාරී 

Grama Niladhari  

GOSL  ශ රී ලිංකා රජය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ප ල් කාර්යාිංශය 

Geological Surveys & Mines Bureau  

NBRO  ජාතික දොඩනැගිලි පර්දේෂණ සිංවිධානය 

National Building Research Organization  

RDA  ොර්ෙ සිංවර්ධන අධිකාරිය 

Road Development Authority  

RHS  දකුණු පස 

Right Hand Side 

LHS  වම් පස 

Left Hand Side 

SLR ශ්රී ලිංකා දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව 

Sri Lanka Railways 
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1. හැඳින්වීම  
 

1.1 ව්යාපෘති පසුබිම  
 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආදයෝජන බැිංකුව (AIIB) හා සම්බන්ධ දවින් එෙ බැිංකුදේ 

මුලය ආධාර ෙ  ශ්රී ලිංකාදේ පළාේ 6ක දස්ික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසකර කිරීදම් 

වයාපෘතිය ක් ආරම්භ කර ඇ . දෙෙ වයාපෘතිය  පරිසරික හා සොජ ආරක්ෂණෙය වශදයන් AIIB 
බැිංකුදේ හා ලිංකා රජදේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. වයාපෘතිදේ ස්වභාවය සහ එහි ක්රියාවලිය 

සැලකිල්ලට ෙනිින් AIIB බැකුව අදේක්ෂා කරන පරිද ඔවුන්දේ පාරිසරික හා සොජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපේති වලට අනුකූල වන පරිද පාරිසරික සහ සොජයීය කළෙනාකරණ රාමුවක් (ESMF) සකසා ඇ . 
 

පාරිසරික සහ සොජයීය කළෙනාකරණ රාමුවහි (ESMF) අරමුණු වන්දන් වයාපෘතිය  ක්රියාේෙක 

කිරීදම්දී AIIB බැිංකුදේ ආරක්ෂණ ක්රෙදේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සොජ ප්රඥේතිය පිළිබද 

ොර්දොපදේශයන් සැපයීෙයි. වයාපෘතිය  ක්රියාේෙක කිරීදම් ආය නය වශදයන්; ජාතික දොඩනැගිලි 
පර්දේෂණ සිංවිධානය (ජා.දො.ප.ස.) සෙස්  වයාපෘතිය  දවනුදවන් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සොජීය කළෙනාකරණ රාමුව, වයාපෘතිය ට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරදයන්ෙ ක්රියාේෙක කිරීෙ සහතික 
කරනු ඇ ැයි අදේක්ෂා දකදර්.  
 

පාරිසරික, සොජ, දසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ේේවයන් වයාපෘති ස්ථානදයන් ස්ථානයට දවනස් වන බැවින් 
එවැනි දවනස් වන නිශ්චි   ේවයන් පිළිබද අවධානය දයාමු කිරීෙ වැදෙේ දේ. එෙනිසා පාරිසරික සහ 
සොජයීය කළෙනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සොජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 

ස්ථානයට විදශ්ි  වූ පාරිසරික හා සොජ කළෙනාකරණ වාර් ා (SSE & SMP) සකසා ඇ . එෙ 
ස්ථානදේ විදශ්ි  පාරිසරික සහ සොජ කළෙනාකරණය පිළිබද සැළසුම් ෙගින් විදශ්ි  පිළිසකර 
ක්රෙදේදයන්, දසෞඛය, සොජ සහ ආරක්ෂණ කළෙනාකරණය සම්බන්දදයන් සලකා බැලිය යුතු අිංශයන් 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ දෙදහයුම් කාලය තුල අවශය ෙෙ දපන්වීම් ලබාදදනු ඇ . 
 

දමම විදශ්ෂිත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම දෙල් හවුස් හි සිදුව ඇති නායයෑම් ආපදා 

තත්තත්තවය අවම කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ගැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයයනයකින් පසුව සකස් කර ඇති 

දමම සැළසුම මගින් පහත කරුණු පිළිබඳව ඉහළ අවධානයක් දයාමු කර ඇත 
 

I. වයාපෘතිය ට අදාල කලාපදේ සිංදේදී පාරිසරික හා සොජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීෙ. 
II. වයාපෘතිය දහ්තුදවන් සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සොජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීෙ. 

III. හානිය අවෙ කරන පියවර දයෝජනා කිරීෙ. 
IV. දෙෙ වයාපෘතිය ට අදාල වන පාරිසරික සහ සොජ නිරීක්ෂණ අවශය ා තීරණය කිරීෙ. 

V. වයාපෘතිය  ක්රියාේෙක වන අ රතුර අදාළ පාරිසරික නියාෙයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය 
කිරීෙ. 

 

1.2 අපේක්ෂිත පරිශීලකයින්ව  

 

දෙෙ දල්ඛනය ෙගින් දයෝජි  වයාපෘතිය හා සම්බන්ධ පාර්ශවයන් වන නායයෑම් අවදානෙ අවෙ කිරීදම් 

සැලසුම් කණ්ඩායෙ, වයාපෘති කළෙනාකරණ ඒකකය සහ දකාන්  රාේකරුවන් අ ර ඇති වන පාරිසරික 

හා සොජීයෙැටළු සහ අවෙ කිරීදම් ක්රියාොර්ෙ පිළිබඳෙැඹුරු අවදබෝධයක් සැපයීෙට අදේක්ෂා කරණ 

අ ර වයාපෘතිය ක්රියාේෙක කරණ කාලසීොදේ දී දෙහි ඇති සිංරචකයන් අනුෙෙනය කිරීෙට අදහස් කරයි. 

දයෝජි  වයාපෘතිය හා සම්බන්ධ පාරිසරික හා සොජීයෙැටළු, සහ අවදානම් අවෙ කිරීදම් ක්රියාොර්ෙ 

පිළිබඳෙැඹුරු අවදබෝධයක් වාර් ාදවන් සපයන අ ර නායයෑම් අවෙ කිරීදම් සැලසුම් කණ්ඩායෙ, 

වයාපෘති කළනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ දකාන්  රාේකරු විසින් වයාපෘතිදේ පාරිසරික සහ සොජයීය 

කළෙනාකරණ රාමුදවහි අඩිංගු සිංරචක, වයාපෘතිය ක්රියාේෙක කිරීදම්දී භාවි ා කිරීෙට අදහස් කරයි. 

නිශ්චි  පාරිසරික කළෙනාකරණ සැලසුෙ ජා.දො.ප.සිං දවබ් අඩවිදේ හා AIIB දවබ් අඩවිදේ ප්රකාශයට 

පේ කරණු ලබන අ ර දම් සම්බන්ධදයන් පුළුල් පරාසයක උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට (දපාදු 

ජන ාව, දවනේ ආය න/සිංවිධාන) පරිශීලනය කල හැක. දකාන්  රාේකරුවන්ටද දවබ් අඩවිදේ 

ප්රකාශයට පේ කර ඇති දෙෙ සථ්ානීය පාරිසරික හා සාොජීය කළෙනාකරණ සැළැස්ෙ (ESPM) 
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පරිශීලනය කර, ඔවුන්දේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සාොජීය කළෙනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ෙ (SSE-

SMAP) සකස් කිරීදම් පදනෙ දලස දයාදාෙ  හැක. 

 

2. නායයෑම් සිදු වූ ස්ථානපේ පතාරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය   

 

2.1 ව්යාපෘතිපේ නම  

ආපදා ස්ථානීය අිංක 45, නුවරඑළිය දස්  රික්කය, බන්ගලාහත, හැටන් නුවර එළිය ප්රධාන මාර්ගය 

2.2 ව්යාපෘති ස්ථානපේ පිහිටීම  

දයෝජි  නායයෑම් අවදානෙ අවෙ කිරීදම් ස්ථානය ෙධයෙ පළාදේ, නුවරඑළිය දස්  රික්කදේ, නුවරඑළිය 

ප රාදේශීය දල්කම් දකාට්ඨාශය යටදේ පරිපාලන කටයුතු සිදුවන වින්ිදකෝනර් ෙ රාෙනිලධාරී වසෙ තුළ 

සිදුව ඇ . 

ස්ථානීයදේ GPS ඛන්ඩාිංක – 6.9493175670°N සහ 80.76723°E 

ආසන්නතම නගරය සහ ආපදා ස්ථානයට  ප්රදේශ වීදම් හැකියාව - අපදා ස්ථානදේ  සිට නුවර එළිය 

නෙරය කි.මී 3 පෙණ දුරින් හා හැටන් නෙරය කි.මී. 35. ක් පෙණ දුරින් පිහිටා ඇ . අපදා සථ්ානයට A 7 

අවිස්සාදේල්ල - හැටන්- නුවරඑළිය ොර්ෙය ඔස්දස් පිවිසිය හැකිය.  

 
රූපය 1: ආසන්න ෙ නෙර සහ ආපදා ස්ථානයට  ප්රදේශ ෙර්ෙය 

 

2.3 භූ ලක්ෂෂණ සහ ඉඩම් අයිතිය  

 

දයෝජි  හානිය අවෙ කිරීදම් ස්ථානය මාර්  රක්ි  දකාටසක හා වන රක්ි  ප්රදේශයක පිහිටා ඇ . 

දෙෙ සථ්ානදේ උන්න ාිංශය මීටර් 1734 කි. දයෝජි  භූිදේ ප්රොණය 700 m2 පෙණ දේ. අස්ථායී 

ප්රදේශය පිහිටා ඇත්පත් බෑුම් සහිත භූමියක ව්න අතර මාර් ය ඉදිකිරීම සඳහා ස්ව්ාභාවික බෑුම කපා 

සකස් කර ඇත. දෙෙ සථ්ානය ආශ්රි  ඉඩම් අයිතිය, මාර්  රක්ි  දකාටස මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරියට 

ද, වන රක්ි  ප්රදේශය වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුවට හා වන ජීවී සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුවට 

අයත් පේ. 

වැිදුර අධයයනය සඳහා රූපය 2; දයෝජි  නායයෑම් අවෙ කිරීදම් ස්ථානදේ ගූෙල් රූපය, අවට පාරිසරික 

ලක්ෂණ සහ දස්වා යටි ල පහසුකම්. 
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රූපය 2:  දයෝජි  නායයෑම් අවෙ කිරීදම් ස්ථානදේ ගූෙල් රූපය, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ දස්වා යටි ල පහසුකම්. 

 

2.4 ප්රදේශදේ දේශගුණික ලක්ෂණ 

වාර්ික දල වර්ෂාප නය – 2550ි.මී. 

වාර්ික දල උෂ්ණේවය – 19.1 0C 

(මුලාශ්රය: ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලදේ දවබ් අඩවිය -නුවරඑළිය) 

 

2.5 ප්රදේශදේ ජන විකාශන ලක්ෂෂණ 
 

වින්ිදකෝනර් ග්රාෙ නිළධාරි ව්සපම් මුළු ජන හනය 1667 ක්ෂ ව්න අතර පිරිමින්ව 804 ක්ෂ හා කාන්වතාව්න්ව 

8635 කි. (සං ණනය හා සංඛ්යාන ව්ාර්තාව් - 2012) 
 

3. සිදුවූ නායයෑම් උපøව්ය පිළිබද දතාරතුරු 
 

3.1 නායයෑම් ආපදාපේ ස්ව්භාව්ය  
 

වර්ෂා සෙදේදී විටින් විට අධික බෑවුෙ සහි  දෙෙ කැපුම් කණ්ිය අස්ථාවර වීදම් ඉහළ හැකියාවක් ඇ . 

එවැනි අස්ථාවර වීෙක් සිදු වුවදහාේ ප්රධාන ොර්ෙය සම්ූර්ණදයන්ෙ දහෝ දකාටසක් සුන්ුන් හා විශාල 
ෙල් වලින් අවහිර සිදු විය හැකිය. දෙෙ  ේේවය ොර්ෙදේ ෙෙන් ෙන්නා රථවාහන වලට, පදකයින්ට හා 
ෙගීන්ට අවධානම් සහි   ේේවයක් ඇති කරනු ඇ . එබැවින් වර්ෂාව සිහි  කාල වකවානු වලදී හැටන් 
හා නුවරඑළිය අ ර ප්රවාහන කටයුතු වලට, අදනකුේ ෙෙනාෙෙන කටයුතු වලට නායයෑම් හා ෙල් 
දපරලීදම් අවධානදෙන් බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. වැිදුර අධයනය සඳහා රූපය 3: ගූෙල් ඡායාරූපය, භූි 
හරස්කඩ, භූි පරිහරණය, අවදානම් අිංෙයන් සහ සථ්ානදයහි විදශ්ෂ ලක්ෂණ සහි  සථානයන් වල 
ඡායාරූප 

 

3.2 නායයෑදෙන් සිදුව ඇති බලපෑෙ හා ප්රතිවිපාක 
 

පමම සථ්ානය  බෑුම් අසාර්ථක ීපම් විභව්යක්ෂ ඇති ස්ථානයක්ෂ පලස හඳුනාප න ඇත.   
 

3.3 පවතින අවදානෙ අවෙ කිරීෙ සඳහා දම් වන විට දෙන ඇති ක්රියාොර්ෙ 
 

ප්රපේශපේ ඇති විය හැකි අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා කිසිදු පිළියම් ක්රියාොර්ෙ යක්ෂ ප න පනාමැත. 
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3.4 ඉව්ත් කිරීම්  

 

දෙෙ සථ්ානය ආසන්නදේ ඉවේ කිරීෙ සඳහා අවදානම්  ේේවදේ ඇති නිවාස කිසිවක් නැ . 
 

3.5 නැවත පදිංචි කිරීම (ප්රගතිය) 

 

දෙෙ සථ්ානය සඳහා වයාපෘතිය පදනම් කරෙේ නැව  පදිංචි කිරීදම් වැඩසටහනක් අවශය දනාදේ. 



   

5 

 රූපය 3: ගූෙල් රූපය, භුිදේ හරස්කඩ, ඉඩම් භාවි ය, අවදානම් අිංෙ සහ ස්ථානදයහි විදශ්ෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප 
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4. නායයෑම්/භූම් අස්ථාවර වූ ප්රදේශදේ, ඒ අවට ප්රදේශය පිළිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන අවදානම් මට්ටම 

 

4.1 නායයෑදම් ප්රපේශය 
 

බෑවුම් අස්ථාවර වීඇති ප්රදේශයට යාබද ප්රදේශය ොර්ෙ සිංවර්ධන අධිකාරිදේ ොර්ෙ රක්ි  කළාපය හා වන 
සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුදේ රක්ි  කළාපයට අයේ දේ. දම් වන විට ඉහළ බෑවුදම් අස්ථාවර වී ඇති ප්රදේශදේ 
දුර්වල පාිංශු ස්ථර හා කැඩී ගිය පාෂාණ දකාටස් දැකිය හැක. දෙෙ බෑවුෙ අස්ථාවර වුවදහාේ නායයෑම් අපදාවක් 
දලසින් පවතින නිම්නය දදේ සක්රීය වීදෙන් වන සිංරක්ෂණ ප්රදේශදේ දකාටසක් සෙෙ හැටන් - නුවරඑළිය ප්රධාන 
ොර්ෙය අවහිර කරින් එහි ෙෙන් ෙන්නා වාහන හා පදකයින්දේ ජීවි  වලට  ර්ජනයක් දෙන දය හැකිය. දම් 
දහ්තුදවන් හැටන් හා නුවරඑළිය යන ප්රධාන නෙර අ ර සිදුවන ෙොනෙෙන කටයුතු, දස්වා සැපයුම් කටයුතු හා 
අදනකුේ අර්ික කටයුතු වලට සැලකිය යුතු පලපෑෙක් ඇති කල හැකිය. හැටන් - නුවරඑළිය ොර්ෙය ඉදකිරීදම්දී 
ොර්ෙයට අවශය ඉඩ ලබා ෙැනීෙ සඳහා දෙෙ බෑවුම් සහි  දකාටස කපා ඉවේ කර ඇ . අධික ජල උල්පේ සහි  
කළාපයක් දලස දෙෙ ප්රදේශය හඳුනාෙ  හැකි අ ර එෙ ජල උල්පේ ෙගින් කුඩා ඇල ොර්ෙයක් නිර්ොණය වී පහළ 
බෑවුම් ප්රදේශය දව  ෙලා යනු නිරීක්ෂණය කල හැකිය. දෙෙ කුඩා ඇල ොර්ෙය අවහිර වන දලස සිංචාරකයින් ඇතුළු 
ොර්ෙය භාවි ා කරන්නන් අපද්රවය බැහර කර අවහිර කර ඇ . එදස්ෙ ප්රජා ජල සැපයුම් නල දෙෙ බෑවුෙ හරහා ඇද 
තිදබනු නිරීක්ෂණය විය.  
 

4.2 අස්ථාවර වී ඇති බෑවුෙට යාබද ප්රපේශය 
 

අස්ථායී බෑුම අව්ට ප්රදේශය ප්රධාන වශදයන් කඳුකර භූි ලක්ෂණ සහි  දර්ශනීය ප්රදේශයකි. සිංචාරක ආකරෂණය 
සහි  ප්රසිේධ ස්ථාන විශාල ප්රොණයක් දම් ප්රදේශය ආශ්රි ව පිහිටා ඇ . දේශීය දෙන්ෙ විදේශීය සිංචාරකයින් දෙෙ 
සිංචාරක ස්ථාන දව  හැටන් - නුවරඑළිය ොර්ෙය භාවි ා කරින් පැිණීෙ සිදු දේ. ප්රධානෙ සිංචාරක ආකර්ශණය 
සහි  ස්ථානය වන්දන් නුවරඑළිය නෙරයයි. අවට ප්රදේශදේ විශාල වශදයන් දේ වො භූි වලින් හා ෆයින් ශාක සහි  
වනාන් ර වලින් යුක්  දේ. නානු ඔය නින් හඳුන්වන ස්වභාවික ජල ොර්ෙය පහළ බෑවුම් ප්රදේශදයන් ෙලා යයි. 
අස්ථාවර බෑවුෙ සහි  ප්රදේශය අවට, එයින් බලපෑම් සිදු විය හැකි සීොදේ දන්වාසික ස්ථාන දහෝ වයාපාරික ස්ථාන 
කිසිවක් පිහිටා නැ .  

රූපය 3: ගූ ල් ඡායාරූපය, භූමි හරස්කඩ, භූමි පරිහරණය, අව්දානම් අං යන්ව සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂෂණ සහිත 
සථානයන්ව ව්ල ඡායාරූප 
 

4.3 ව්ර්ථමාන අව්දානම් ස්ව්භාව්ය 
 

නුවර එළිය - හැටන් ප්රධාන ොර්ෙයට යාබද දෙෙ අසථ්ාවර බෑවුම් දකාටස එෙ ොර්ෙදේ ෙෙන් ෙන්නා වාහන වලට 

අධි අවදානම්  ේේවයක් ඇතිකල හැකිය. දේශීය සහ විදේශීය සිංචාරකයින් සති අන් දේ සහ අදනකුේ නිවාඩු 
දනවලදී නුවර එළිය, හැටන්, බදුල්ල වැනි ස්ථාන වලට විදනෝදාස්වාදය සඳහා හා ස්වභාව දසෞන්දර්ය විඳීෙට දෙෙ 
ොර්ෙය භාවි ා කරින් ෙෙනාෙෙන කටයුතු සිදුකරයි. 
 

අනා ත අසමත්ීම් ව්ලක්ෂව්ා  ැනීම සඳහා බෑුම් අස්ථාව්ර ීම නිව්ැරදි පනාකළ පහාත්, පාෂාණ ප නයේ සෙෙ 
නායයෑම් අවදානම් සහි ව බෑවුෙ අස්ථාවර වීෙ නුවර එළිය හැටන්ව අතර ව්ාහන ෙෙනාෙෙනය ඇතුළු ප්රව්ාහනපේ සියලු 

කටයුතු ව්ලට බාධා ඇති කරයි. පමම අසථ්ායී බෑුම් පකාටස පහ්තුපව්න්ව මගීන්ව, පදිකයින්ව, අසල්ව්ැසි පත් ව්තු 

කම්කරුව්න්ව සහ ඔුන්වපේ ජීව්පනෝපාය කටයුතු අව්දානමට ලක්ෂ පේ.  

 

එපස්ම, අනා ත බෑුම් අසාර්ථකත්ව්යන්ව ව්ලදී, එය නුවර එළිය - හැටන්ව අතර මාර් පේ අඛ්ණ්ඩ කාර්යයන්ව සීමා කරනු 

ඇත. පනාර්ුඩ් පව්ත පිවිසීපම් ප්රධාන මාර් ය පමය බැවින්ව, ප්රපේශයට බාධා කිරීම, ජීවිත පර්ඛ්ා පහසුකම්, පස්ව්ා සහ 

 නුපදනු ඇතුළු අදාළ ආර්ික ක්රියාකාරකම් පකපරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක්ෂ ඇති කළ හැකිය. 
 
එදස්ෙ අනාෙ දේදී බෑවුම් අස්ථාවර වීම් වලදී නුවර එළිය හා හැටන් යන නෙර අ ර අඛණ්ඩ ප්රවාහන කටයුතු වලට යම් යම් 

බාධා ඇතිවීෙ සිදු වනු ඇ . දෙය දෙෙ ප්රදේශය දව  ඇති ප්රධානෙ පිවිසුම් ොර්ෙය වන නිසා  පිවිසුම් අවහිර වීදෙන් ොර්ෙදේ 
ෙෙන් ෙන්නා රථවාහන වලට, පදකයින්ට හා ෙගීන්ට අවධානම් සහි   ේේවයක් ඇති කරනු ඇ . 
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5. වයාපෘති යටදත්ත අදේක්ෂිත පිළිසකර කිරීදම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

බෑවුම් අස්ථාවර වීම් හා පාෂාණ ප නයන් සඳහා දෙෙ ස්ථානය ඉහළ විභවයක් ඇ .  වදුරටේ සිදුවියහැකි බෑවුම් 

අස්ථාවර වීම් හා පාෂාණ ප නයන් වැළැක්වීෙ දයෝජි  වයාපෘතිදේ අරමුණයි .එබැවින්, ෙතුපිට හා උප ෙතුපිට  

ජලාපවහන වැිදයුණු කිරීෙ , බෑවුම් ස්ථාවර කිරීෙ සඳහා දුර්වල පස් ඉවේ කිරීෙ සහ හැඩය දවනස් වන දලස බෑවුෙ 
නැව  කැපීෙ වැනි වැළැක්වීදම් පියවර භාවි ා කරනු ඇ .  
 

6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරදේ සංදේදී ඒකකයන් පිළිබඳව දකටි හැඳන්වීම 

  

වයාපෘති ක්රියාොර්ෙ පහත්ුපව්න්ව පහත දැක්ෂපව්න සංපේදී අං  අව්දානමට ලක්ෂ පේ:  

i.  ොර්ෙ  දබදය හා මගීන්ව සහ පදිකයින්ව 

ii. වර්ථොන දස්වා සහ ආර්ික කටයුතු 

iii. ඉහළ බෑවුදම් වන සිංරක්ෂණ ප්රදේශය 

iv. සිංරක්ෂණ ප්රදේශදේ වෘක්ෂල ා හා සේව ෙහනය  

v. අස්ථායී බෑුම හරහා  ලා යන ජල ොර්ෙය (නානු ඔය) 

vi. ප්රජා ජල සැපයුම් නල හා එවා භාවි ා කරන්නන් 

 

(රූපය.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ෙගින් බලපෑෙට ලක්විය හැකි සිංදේදී අිංෙ) 

 

 
 

රූපය 4a: අවිස්සාදේල්ල - හැටන් - නුවරඑළිය ොර්ෙයට 
ආසන්න අස්ථාවර බෑවුම් ප්රදේශය 

රූපය 4b: ඉහළ බෑවුදම් වන රක්ි  ප්රදේශය 

  
රූපය 4c: ඉදකර ඇති කාණු පේධතිය  රූපය 4d: පහළ බෑවුම් ප්රදේශය 
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රූපය 4e: අස්ථාවර බෑවුෙ හරහා ඇති ප්රජා ජල සැපයුම් 
නලය 

රූපය 4f: ඉහළ බෑුම් ප්රදේශය 

රූපය 4: වයාපෘති ක්රියාවන්ට බලපෑම් කළ හැකි සිංදේදී අිංෙ 

 

 

7. වයාපෘති ප්රදේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම  
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලදී අදේක්ෂා කරන ධනාේෙක හා සෘණාේෙක බලපෑම් සහ ඒවාදේ වැදෙේකෙ පහ  වගුදේ 

සාරාිංශ කර ඇ . 
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මගීන්ව, සංචාරකයින්ව සහ පදිකයින්ව සඳහා මාර්  ආරක්ෂෂාව් ව්ැඩි දියුණු කිරීම  

ස්වභාවික වන රක්ී ය ආරක්ෂා වීෙ හා එයින් සිදුවන පාරිසරික දායකේවය ආරක්ෂා වීෙ  

මාර්  පුනරුත්ථාපන පිරිව්ැය අනා ත භූමි ගිලා බැසීම් ව්ලින්ව සුරක්ෂිත ීම 

සංචාරක කටයුතු සහ අපනකුත් ජීව්න මාර්  ක්රියාකාරකම් ප්රදේශයට ප්රතිලාභ සැලපස් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය  5:වයාපෘතිය තුළ අදේක්ෂා කරන බලපෑම්වල සාරාිං

ප්රදේශදේ ජල ොර්ෙ රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  ඉ ා වැදෙේ 

ජල දූෂණය හා ෙතුපිට ජලදේ ගුනාේෙකභාවය ට ඇති බලපෑෙ  සැලකිය යුතු 

පාිංශු ඛාදනදේ බලපෑෙ සහ ෙිංො පතුළ දවනස්වීෙ සැලකිය යුතු 

අක්රෙවේ වැසිකිලි භාවි ය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑෙ දනාවැදෙේ 

පහළ ප්රදේශදේ ජල පරිදභාජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

භූෙ  ජල ධාරි ාවයට හා භූෙ  ජලදේ ගුනාේෙක භාවයට විය හැකි බලපෑම්  සැලකිය යුතු 

ප්රදේශදේ ජල ොර්ෙ රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

ශබ්දය හා කම්පන  ඉ ා වැදෙේ 

ව්ායු දූෂණය පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න බලපෑම් ඉ ා වැදෙේ 

ඝන  අප ද්රවය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිව්න  ැටළු ඉ ා වැදෙේ 

පුපුරන ද්රවය  සහ පව්නත් අනතුරුදායක  ද්රවය සැලකිය යුතු 

විදශ්ි  වනජීවී වාසස්ථානවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  දනාවැදෙේ 

සේව හා ශාක විදශ්ෂ දකදරහි බලපෑෙ දනාවැදෙේ 

ඉඩම් හා අනා ත සංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රපේශය අහිමි ීම  දනාවැදෙේ 

අපදා ස්ථානය අසල පිහිටි ප්රපේශය තුල කෘිකර්මාන්වතයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළියම් සැලකිය යුතු 

කම්පනය පහ්තුපව්න්ව ප ාඩනැගිලි ව්ල සිදුව්න ඉරිතැලීම් සැලකිය යුතු 

ජීව්පනෝපාය / ව්යාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් දනාවැදෙේ 

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

යටිතල පහසුකම් අහිමි ීම සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්වධපයන්ව ව්න බලපෑම සැලකිය යුතු 

ඉදිකිරීම් අතර තුර ප්රපේශව්ාසීන්ව/ ශිෂයයන්ව ව්ැඩ බිමට ඇතුළු ීපමන්ව සිදු ව්න අව්දානම ඉ ා වැදෙේ 

පස්ව්ක පන්වව්ාසික කඳුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන්ව සැලකිය යුතු 

ව්ැඩබිපම් පස්ව්කයන්ව හා ප්රපේශව්ාසීන්ව අතර ඇතිවියහැකි පනාසන්වසුන්ව තත්ව්යන්ව ඉ ා වැදෙේ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පස්ව්කයන්වපේ ආරක්ෂෂාව් ඉ ා වැදෙේ 

ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් සැලකිය යුතු 

ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන  ප්රපේශය පකපරහි බලපෑම් , කෘිකාර්මික පහෝ පව්නත්, සදහා 
පිළියම් පයදිය යුතුය 

දනාවැදෙේ 

ආසන්වන ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන ප්රපේශ  කෘිකර්මාන්වතය පහෝ පව්නත්   පකපරහි 
බලපෑම්  

සැලකිය යුතු 

ව්ැඩ බිම තුළට පුේ ලයින්ව ඇතුළු ීපම් පහෝ ඒ හරහා  මන්ව කිරීපම් අව්ශයතාව්ය  ඉ ා වැදෙේ 

දසෞඛය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රමුඛ ා ෙැටළු ඉ ා වැදෙේ 

7.2.1 ජල විදයාත්තමක 

7.1 ධණාත්තමක 

බලපෑම් 

 

7.2.2 පාරිසරික 

7.2.3 ජජව/ පරිසර 

7. 2 සෘණාත්තමක  

 

7.2.4 සාමාජීය හා 

ආර්ික 
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7.1 ධනාත්මක බලපෑම් 
 

• හැටන් - නුවරඑළිය ොර්ෙදේ එක් පදසක සිදුව ඇති දෙෙ ෙල් දපරලීම් සහි  දෙෙ අස්ථාවර බෑවුම් 
තව්දුරටත් අසථ්ාවර වීෙ සැළකිය හැකි මට්ටමකට අවෙ කිරීෙ වයාපෘතිදයහි අරමුණයි. පයෝජිත වයාපෘතිය 

මගින්ව ව්ැසි සමපේදී මගීන්ව, සංචාරකයින්ව සහ පදිකයින්ව සඳහා මාර් පේ ආරක්ෂෂාව් සැලකිය යුතු පලස ඉහළ 

නංව්නු ඇති අතර ව්සර පුරා මාර් ය විව්ෘතව් තබා  ැනීමට ඉඩ සැලපස්. පමම ප්රතිකර්ම මඟින්ව මාර් ය 

අනා තපේ සිදුවන අස්ථාවරවීම් වලින් පුනරුත්ථාපනය කිරීෙට වැයවන පිරිව්ැය අඩුවිය හැකිය. 

• පමම ආපදා අව්ම කිරීම මගින්ව ප්රදේශදේ සංචාරක ක්රියාකාරකම් සහ ප්රදේශදේ ජනතාව්පේ අපනකුත් ජීවිත 

ක්රියාකාරකම් සඳහා විශාල ව්ශපයන්ව ප්රතිලාභ ලැදබනු ඇ .. 

• අවෙ කිරීදම් ක්රියාකාරකම් ෙගින් ආසන්නදේ ඇති ස්වභාවික වන ආවරණය දෙන්ෙ ඉහළ බෑවුදම් ක්ුද්ර 

පරිසර පේධතීන් ආරක්ෂා වීෙ සිදු දේ. 

 

7 .2 සෘණාත්මක බලපෑම්  
 

හානිය අව්ම කිරීපම් කටයුතු එම අස්ථාව්ර භූමි ප්රපේශයකට සීමා පේ. එබැවින්ව සෘණාත්මක බලපෑම් පබාපහෝ එම 

ස්ථානයට පමණක්ෂ සීමා ව්නු ඇති අතර ඉදිකිරීම් කාලයට පමණක්ෂ සීමා පේ. 

 

ව්ගුව් 1: සෘණාත්මක බලපෑම් හා ඒව්ා ව්ැද ත් ව්න මට්ටම 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ විය හැකි බලපෑම් නිර්ණායක   බලපෑම් මට්ටම 

7.2.1   ජල  විදයාත්තමක  බලපෑම් 

7.2.1.1   ප්රදේශදේ ජලාපවහන රටාව දකදරහි බලපෑෙ 
 

නැව්ත සකස් කිරීම, සුන්වුන්ව ඉව්ත් කිරීම සහ පිටාර ජලය හරව්ා යැීම පහ්තුපව්න්ව ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ ප්රදේශදේ  පව්ත්නා මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපව්හන රටාව් යම් තරමකට පව්ස් ීම 
අපේක්ෂෂා පකපර්. පමම අව්දානම් අව්ම කිරීම තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු පබාපහෝ දුරට 
ජලාපව්හනය ව්ැඩිදියුණු කිරීම පකපරහි අව්ධානය පයාමු කරනු ඇත. පනත්ති කානු සහ උප 
පෘෂ්ීය කානු ව්ැඩි ීම ීමත් සම  ව්ැසි කාලව්ලදී පහළ ප්රදේශදේ   ලායන ජලපේ ධාරිතාව්ය 
හා  මන්ව කිරීපම් පේ ය ව්ැඩි ව්නු ඇතැයි අපේක්ෂෂා පකපර්. ොර්ෙය ආසන්නදේ දැනටෙේ ඉදකර 
ඇති කාණු පේධතිය අපද්රයය දහ්තුදවන් අපවිත්ර වීෙ දහ්තුදවන් ඒවා උතුරායාෙක් අදේක්ෂා කල 
හැකිය. බෑවුෙ හරහා ෙතුවන ජලය දහ්තුදවන් එය  වදුරටේ අස්ථාවර වීෙක් අදේක්ෂා 
කලහැකිය.  

අතිශයින් වැදගත්ත  

7.2.1.2  ජල දුෂණය හා ෙතුපිට ජලදේ ගුණාය සම්බන්වධපයන්ව ඇති බලපෑම 
 
බෑවුම් කැණීම් වලදී, සුන්ුන් ඉවේ කිරීදෙන් ඉහළ අවසාද  ප්රොණයක් ජනනය විය හැකිය.එෙ 
අවසාද  ෙලා යාදෙන් පහළ බෑවුදෙන් ෙලා යන නානු ඔදේ සහ ප්රදේශදේ ජලප්රවාහයන්දේ 
ජලය දූෂණය වීදම් හැකියාවක් ඇ . යන්දත්රෝපකරණ වලින් ද ල් හා දවනේ හානිකර ද්රවය / 

අපවිත්ර ද්රවය අනිසි දලස බැහැර කිරීෙ,  ාවකාලික ෙබඩා ටැිංකි වලින් කාන්දු වීෙ, ඝන අපද්රවය 
සහ අපජලය බැහැර කිරීෙ ජලදේ ගුණාේෙක භාවයට අහි කර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. දකදස් 

දව ේ, වැසි සෙදේදී, දෙෙ ඉදකිරීම් සහි  බෑවුෙ හරහා දදවන වැසි ජලය අවසාද , ද ල් සහ 
ඉදකිරීම් අ රතුර ජනනය වන අදනකුේ දූෂක ද්රවය සෙෙ ෙලා දොස් වැඩබිෙ හරහා දදවන  ඇළ 
ොර්ෙදේ ජලය අපවිත්ර විය හැක. 

වැදගත්ත 

7.2.1.3  පාිංශු ඛාදනදේ බලපෑෙ සහ ෙිංො පතුළ දවනස්වීෙ 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලදී / ඉදකිරීම් අවධිදේදී ෙතුපිට ඛාදනය සඳහා බෑවුෙ විවෘ  වීෙක් සිදු 
විය හැක. ඉදකිරීම් අදයදර්දී ප්රදේශදේ පවතින ෙතුපිට හා උප ෙතුපිට ජලාපවහන රටාව දවනස් 
වීෙකට ලක් විය හැක. එබැවින් ඛාදන බලපෑම් සැලකිය යුතු ය.  

වැදගත්ත 

7.2.1.4 අක රෙවේ වැසිකිලි භාවි ය නිසා ජලදයන් පැතිරියහැකි ආසාධන   
 

වයාපෘති ස්ථානය ආසන්නදේ වනාන් රයක් පිහිටා ඇති දහයින් අක රෙවේ වැසිකිලි හැකියාව් 

ඉහලය.  ප්රදේශය ආශ්රි ව ඝන ව්ෘක්ෂෂලතා ආව්රණයක්ෂ ඇති බැවින්ව  දකාන්  රාේකරු  ශ රෙ බලකාය  
අක රෙවේ වැසිකිලි  භාවිතය පහ්තුපව්න්ව  ං ාපේ ජලය  අපවිත්ර  ීම පහෝ පිටාර  ැලීම සිදුවිය 
හැකිය. 

වැදගත්ත 

7.2.1.5  පහළ ප්රදේශදේ ජල පරිදභාජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් 
 

පානීය ජලය, ස්නානය සහ ජලජ ජීවී වැනි භාවි යන් සඳහා නියෙ කර ඇති පරිසර හි නාමී ජල 
ප්රිතීන් ඉක්ෙවායෑම් සිදුවිය හැකි බැවින් නානු ඔදේ හා අදනකුතු ජලජ පරිර පේධතීන්ට සිදුවිය 
හැකි බලපැෙ ඉහළ ෙට්ටෙක පවතී. එබැවින් ඉදකිරීම් අවධිදේදී අපජලය හා අදනතුේ දූෂක 
පරිසරයට බැහැර කිරීෙ ජල දූෂණයට බලපායී. එදසෙ අස්ථාවර බෑවුෙ හරහා දදවන ජල සැපයුම් 

ව්ැදගත් 
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ොර්ෙ ඇ . ඉදකිරීම් අ රතුරදී එයට හාණි විය හැකි බැවින් ඉදකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීෙට දපර 
ඒ්වා ප්රතිස්ථාපනය කල යුතුය.  

7.2.1.6  භූෙ  ජල ෙට්ටෙට හා භූෙ  ජලදේ ගුණාේෙකභාවයට විය හැකි බලපෑම් 
 

සිදෙන්ති, ග්රවුට් ඇතුළු ඉදකිරීම් ද්රවය එකතු කිරීෙ දහෝ ිශ්ර කිරීෙ ෙගින් , උප පෘෂ්ිය ජල 
ප්රවාහයන්හි ගුණාේෙකභාවය පිරිහීෙට හා අනවශය ද්රවය  ැන්පේ වීෙ සිදුවිය හැක. ඉදකිරීම් 

කාලය තුළ, රසායනික ද්රවය වලින් උපද්රවකාරී අපද්රවය, ඉදකිරීම් කටයුතුවලින් අපජලය සහ 
වැඩබිෙ තුල පවතින ෙල/ අපජල පේධති වලින් අපද්රවය බැහැර කිරීෙ භූෙ  ජලදේ ගුණාේෙක 
භාවයට අහි කර දලස බලපානු ඇ . බෑවුම් දපදදදසහි සිදු කරනු ලබන හානිය අවෙ කිරීදම් 
ක්රියාකාරකම් දහ්තුදවන් භූෙ  ජලදේ ගුණාේෙකභාවය දකදරහි බලපෑෙක් ඇති විය හැකි අ ර 

භූෙ  ජල ෙට්ටෙ පහ  වැටීදම් හැකියාවක් ද පවතී. 

ව්ැදගත් 

7.2.1.7  ජලය පහෝ පතත්බිම් ව්ලට ව්න බලපෑම්    
 

යන්දත්රෝපකරණ වලින් ද ල් හා දවනේ හානිකර ද්රවය / අපවිත්ර ද්රවය අනිසි දලස බැහැර කිරීෙ, 

 ාවකාලික ෙබඩා ටැිංකි වලින් කාන්දු වීෙ, ඝන අපද්රවය සහ අපජලය බැහැර කිරීෙ මගින්ව පහත් 

බෑුම් නිව්ාස අව්ශයතාව්යන්ව සපුරාලිය හැකි දයෝජි  අවදානම් අවෙ කිරීදම් වැඩබිෙ 

ආසන්නදයන් ෙලා යන නානු ඔදේ ජලදේ ගුණාේෙක භාවයට අහි කර බලපෑම් ඇති කළ 

හැකිය. 

වැදගත්ත 

7.2.2 පාරිසරික බලපෑම්   

7.2.2.1 ශබ්දය හා කම්පන මගින්ව ඇති විය හැකි බලපෑම්   
 

ඉදිකිරීම් උපකරණව්ලින්ව ශබ්දය හා කම්පනය අපේක්ෂෂා පකපර්. විශාල ප්රමාණදේ පාෂාණ දමම 

ස්ථානදේ ඇත. ඒවි සථාවර වීම වැලැක්වීම සඳහා පුපුරවා ඉවත්ත කල යුතු වනු ඇත. (පාෂාණ 

පිපිරවීම් මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම දමහිදී වැදගත්ත වනු ඇත) මාර් ව්ල පදිකයින්වට සහ මගීන්වට 

පාෂාණ විදීම්, කැණීම් අභ්යන්තර වදුම් දහ්තුදවන් ශබ්දය හා කම්පනපයන්ව බලපෑමක්ෂ ඇති කරයි. 

ඉහත සඳහන්ව ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලට අමතරව්  යන්දත්රෝපකරණ සහ වාහන චලනය කිරීෙ වැනි 
අධික ශබ්ද උත්පාදක ක්රියාකාරකම් ව්ලදී පාපර්  මන්ව කරන මගීන්ව අධික ශබ්දයකට නිරාව්රණය 

ව්නු ඇත.  

 

අතිශයින්ව ව්ැදගත් 

7.2.2.2 ව්ායු දූෂණය පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න බලපෑම   

 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදකිරීම් ක රියාකාරකම් වනුදේ: ඉඩම් එලි කිරීෙ, ඞීසල් එන්ජින් ක රියා 

කරවීෙ, කැනීම්, යන්  රසූ  ර නුසුදුසු දලස හැසිරවීෙ සහ ඉදකිරීම් සඳහා දයාදා ෙන්නා ද්රවය ොරු 
කිරීදම් දී දූවිලි ජනනය කළ හැකිය. ඉදකිරීම් ද්රවය නිසි දලස ආවරණය දනාකර තීබීෙ හා නිසි 
දලස ෙබඩා දනාකිරීදෙන් දූවිලි ජනනය විය හැකිය.  ඉදකිරීම් අ රතුර දකාන්කි%ට්,සිදෙන්ති, 

ලී,ෙල්, සහ සිලිකා ෙගින් ඉහළ දූවිලි ජනනයක් සිදුදේ. වායු දූෂණය මගින් මගීන්ට හා පදිකයින්ට 

වියළි කාලගුණයක් පවතින දින වලදී බලපෑම් සිදුවිය හැකිය. 

 

අතිශයින්ව ව්ැදගත් 

7.2.2.3 ඝන  අපද්රවය  බැහැර කිරීදම්දී ඇතිවන ෙැටළු 
 

අහිතකර ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීෙ; කැලිකසළ, ආහාර අපද්රවය, ඉදකිරීම් අපද්රවය වැනි විවිධ 
අපද්රවය ජනනය වන අ ර ඒවා ව්ැඩබිම තුළ ෙබඩා කිරීෙ දහෝ බැහැර කිරීෙ සිදු කළ හැකිය. 
ව්ැඩබිම ව්ටා කැලිකසළ බැහැර කිරීෙ සහ අහිතකර අපද්රවය  බඩා කිරීම හා ඝන අපද්රවය බැහැර 

කිරීෙ මගීන්වට, පදිකයින්වට, අප්රසන්න හා දසෞඛය සම්පන්න දනාවන පරිසරයක් නිර්ොණය කරනු 
ඇ . ජලදයන් දබෝවන දරෝෙ සඳහා අභිජනන භූියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙතුපිට හා ෙතුපිට 
ජලාපවහනය අවහිර කළ හැකිය. ඉදකිරීම් කාලය තුළ නිසි දලස බැහැර කිරීදම් යාන්ත්රණයක් 
ක්රියාේෙක දනාවන්දන් නම් අපද්රවය ෙගින් පස දූෂණය විය හැකි අ ර විවිධ පාරිසරික බලපෑම් 
ඇති කළ හැකිය. 

 

අතිශයින් වැදගත්ත  

7.2.2.4  පුපුරණ ද්රවය සහ දවනේ අනතුරුදායක ද්රවය භාවි ය 
 

බලපෑෙට ලක්ව ඇති ප්රදේශදයහි පාෂාණ ඇති බැවින්, පාෂාණ පිපිරීෙ අදේක්ෂා කරන්දන් නම් 

පුපුරණ ද්රවය භාවි ා කළ හැකිය. අනාරක්ි  භාවි ය දහ්තුදවන් දෙය අවදානෙක් ඇති කළ 

හැකිය. බලපෑෙට ලක් වූ බෑවුම්වල දෙෙ දෙදහයුම් සිදු කිරීෙට නියි  බැවින්, පුපුරණ ද්රවය අනිසි 

දලස භාවි ා කිරීදම් අවදානෙ සහ පාෂාණ දකාටස් වලින් සිදුවන අනතුරු ඉ ා වැදෙේ දේ. 

 

වැදගත්ත 

7.2.3 ජීව් විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම   

7.2.3.1 සැලකිය යුතු ව්නජීී ව්ාසස්ථානව්ල බලපෑම්   

 
වයාපෘති බලපෑම් සහි  ප්රදේදේ ඉහළ බෑවුදම් ජජව විවිධේවය සහි  සිංදේදී පරිසර පේධති, 
වාසස්ථාන ඇතුළේ රක්ි  වනාන් ර ප්රදේශයක් ඇති බැවින් සැලකිය යුතු බලපෑෙක් ඇති දේ. 
වයාපෘති කටයුතු වලදී වනජීවී ක්රියාකරකම් වලට බලපෑෙක් සිදුවිය හැකිය.  

 

 

අතිශයින් වැදගත්ත 
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7.2.3.2 සත්ත්ව් හා ශාක විපශ්ෂ පකපරහි බලපෑම්  
 

වයාපෘති සීොව හා වන සිංරක්ි  ප්රදේශය පිළිබඳව සලකා බැලීදම්දී වයාපෘති කටයුතු දහ්තුදවන් 
බලපෑෙට ලක්විය හැති වන සිංරක්ි  දකාටස ඉ ාෙ සීි  ප්රොණයකි. වයාපෘතිය ක්රියාේෙක 
කිරීදම්දී ෙස් කපා ඉවේ කිරීෙට සිදුවන ඇ . දකාන්ත්රාක්කරුදේ දස්නකයින් දෙෙ වන 
රක්ි දේ සතුන් දඩයම් කිරීෙ, විදශ්ි  (ශාක හා සේව) නිදර්ශක එකතු කිරීෙ වන සිංරක්ෂණ 
පන  යටදේ  හනම් දේ. එබැවින් දම් සම්බන්ධදයන් වන බලපෑෙ අතිශයින් වැදෙේ දේ. 

 

අතිශයින් වැදගත්ත 

7.2.4  සාමාජීය හා ආර්ික බලපෑම්  

7.2.4.1  ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදේශයට තුල දහෝ යාබදව පිහිටා ඇති කෘිකාර්ික 
බිම් 
වයාපෘති ස්ථානයට යාබදව කෘිකාර්ික කටයුතු සිදුවන භූි ප්රදේශ දනාෙැති බැවින් 
එවැනි වොවන්ට විය හැකි හාණිය සැලකිය යුතු ෙට්ටෙක නැ  

 

 

පනාව්ැද ත් 

7.2.4.2 කම්පන නිසා පගාඩනැගිලි ව්ලට විය හැකි බලපෑම   
 

 

වයාපෘති ස්ථානයට ආසන්නදේ නිවාස, දොඩනැගිලි දනාෙැති බැවින් එවැනි 
ඉදකිරීම් වලට විය හැකි හාණිය සැලකිය යුතු ෙට්ටෙක නැ   

 

 

 

පනාව්ැද ත් 

7.2.4.3  ඉඩම් සහ ඉදරි සිංවර්ධන කටයුතු වලට ඇති ප්රදේශ ොර්ෙ අවහිර වීෙ 
 

 

දම් ආශ්රි ව ඇති ඉඩම් දව  පිවිසීෙ සඳහා විදශ්ි  පිවිසුම් අවශය දනාදේ. එබැවින් ඉඩම් දව  
ප්රදේශ ොර්ෙ අහිිවීෙ සම්බන්ධදයන් ෙැටළු ඇති දනාදේ. අනාෙ දේ සිදුවන සිංවර්ධන කටයුතු 
සඳහා දෙෙ ප්රදේශදේ අවදානෙ අවෙ කිරීෙ වැදෙේ දේ. 

 

 

පනාව්ැද ත්   

7.2.4.4  ජීවදනෝපාය/වයාපාර සහ ආදායම් උපයන ක රියාකාරකම් දකදරහි බලපෑම් 
 

 

දෙෙ වයාපෘති ස්ථානය ආශ්රි ව ජීවදනෝපාය ක්රියාකාරකම් දහෝ දවනේ ආදායම් උපයන ස්ථාන 
දනාෙැති බැවින් දම් සම්බන්ධදයන් සිදුවන බලපෑෙ වැදෙේ දනාදේ.  

 

පනාව්ැද ත් 

7.2.4.5  පස්ව්ා සැපයීම පකපරහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම් (ජල සැපයුම,  අපද්රවය  විදුලිය) 
 

අස්ථාවර වයාපෘති භූමිය හරහා පානීය කටයුතු සඳහා භ්ාවිතා කරන ප්රජා ජල සපයුම් නල ස්ථාපිත 

කරතිදබනු දැකිය හැකිය. වයපෘති කටයුතු වලදී දමම ජල නල වලට නිසැක වශදයන්ම හාණි 

සිදුවිය හැකිය.  

 

 

වැදගත්ත 

7.2.4.6  යටිතල පහසුකම් අහිමි ීම සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්වධපයන්ව ව්න බලපෑම   
 

ඉදිකිරීම් අදියපර්දී පිවිසුම් මාර් ය පබාපහෝ පටු බැවින්ව නිතර  මන්ව කරන  යන්දත්රෝපකරණ, 

පැටුම්,  ට්රක් රථ ආදිය මගින්ව නුවර එළිය - හැටන් ප්රධාන මාර් යට  බාධා කරනු ඇත. එමනිසා, 
පබාපහෝ බර  යන්දත්රෝපකරණ,  ට්රක් රථ සහ පැටුම් මඟින්ව පදිකයින්වපේ  මන්ව මඟට බාධා ඇති 

විය හැකි අතර පාසල් පේලාපේදී රථව්ාහන තදබදයක්ෂ ඇති කරයි. 

 

 

වැදගත්ත 

7.2.4.7 දස්වක දන්වාසික කදවුරු සහ අදනකුේ ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන්ව 
 

අසල්වැසි  ප්රදේශයක්  තුළ කඳවුරු භූිය ද ෝරා ෙනු ලැදබ්. කඳවුරු කළෙනාකරණය නිසි පරිද  

ක්රියාේෙක දනාවන්දන් නම්, එහි  ප්රතිඵලයන් දලස විවිධ ශ්රෙ ෙැටලු,  ප්රජාව සෙඟ ඇති වන සොජ 

ෙැටලු,  ප්රජාව සෙඟ හවුල් සම්පේ සඳහා වන ෙැටුම්, කරදර කිරීම් සහ  අපද්රවය  කළෙනාකරණය 

යනාදය සිදුවිය හැකිය. වැඩබිෙ ආසන්නදේ දෙෙ  ාවකාලික කඳවුරු ඉදකළදහාේ ඝන  අපද්රවය  

කළෙනාකරණය හා  අපද්රවය බැහැර කිරීෙ ෙැටලුවක් වනු ඇ . 

 

 

වැදගත්ත 

7.2.4.8 ව්ැඩබිපම් පස්ව්කයන්ව, කාර්ය මණ්ඩලය/මගීන්ව සහ අපනකුත් මිනිසුන්ව අතර 

ඇතිවිය හැකි පනාසන්වසුන්ව තත්ව්යන්ව  
 
දෙෙ ස්ථානදේ ඉදකිරීම් සිදු කරණු ලබන කම්කරුවන් විවිධ සොජ පසුබිෙ හා දරිද්ර ාවයන්ට 
යටේව විවිධ ප්රදේශ වල සිට පැිදණන පිරිස් වනු අ . සාොනයදයන් ඔවුන් සිටින්දන් දුර්වල 
අධයාපනික හා සොජ පසුබිෙක ය. එබැවින් ොර්ෙ සිංවර්ධන අධිකාරිදයහි දස්වකයින්, අවට 
පදිංචිකරුවන් හා දන්වාසිකයන් අ ර ඇති අනවදභෝධය දහ්තුදවන් විවිධ ෙැටළු ඇතිවීදම් 
හැකියාවක් පවතීෙ දෙවැනි ෙැටුම් ඇතිකරෙන්නා දස්වකයින් දුලබ වුවද ඇ ැම් අවස්ථා වල 

ඇතිවන ෙැටුම් දනාසලකා හැරීෙ සුදුසු දනාදේ. 

 

 

 

 

වැදගත්ත  
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7.2.4.9 ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පස්ව්කයන්වපේ ආරක්ෂෂාව්   
 

කම්කරුව්න්ව ව්ැටීපමන්ව අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකිය. එදස්ෙ ොර්ෙය ආසන්න වයාපෘති කටයුතු වලදී 

ොර්ෙ අනතුරු වලට ලක් විය හැකිය. බෑුම අසමත් ුව්පහාත් මාරාන්වතික තුව්ාල සිදුවිය හැකිය. 

ව්ැසි සමපේදී බෑුම් අසමත් ීපම් අව්දානම උග්ර පේ. පමම අව්දානම පබපහවින්ව ව්ැද ත් ය. ව්ාහන 

හා ඉදිකිරීම්  යන්දත්රෝපකරණ  අනතුරු ව්ලින්ව සිදුව්න අව්දානම පමම අව්ස්ථාපේ දී ඉතා ව්ැද ත් 

පේ. දකාන්  රාේකරු  විසින්ව ඉදිකිරීබන කටයුතු සඳහා බාලව්යස්කාර කම්කරුව්න්ව  (ළමුන්ව) පයාදා 
 ැනීමට ඉඩ ඇති අතර එය අනතුරුදායක  බැවින්ව බරපතල අනතුරු සහ තුව්ාල සිදුීම් ව්ලට 

ම පෑදිය හැකිය. 

 

 

ඉතා වැදගත්ත  

 

7.2.4.10 ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ලින්ව මහජනයාට ඇති  ආරක්ෂෂාව්:  මගීන්ව සඳහා ඉහළ 

අව්දානමක්ෂ 
 

ඉදිකිරීම් අව්ධිපේදී නිතර  මන්ව කරන  යන්දත්රෝපකරණ, පැටුම්, ට්රක් රථ ආදිය මගින්ව මාර් යට 

බාධා ඇති පේ. එපමන්වම පබාපහෝ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු බෑුම්ව්ල සීමිත ඉඩකඩක සිදු 

කිරීමට නියමිත බැවින්ව බර  යන්දත්රෝපකරණ,  ට්රක් රථ සහ පැටුම් යනාදිය  පදිකයින්ව  / මගීන්වපේ 

 මන්ව මාර් යට බාධා කළ හැකි අතර ඔුන්වපේ ජීවිතයට ඉහළ අව්දානමක්ෂ ඇති කරයි. කැණීම් 

ව්ලදී ලිහිල් පාෂාණ මාර් ය මතට ව්ැටීම  හා පාෂාණ ඉව්ත් කිරීම මගීන්වට අව්දානමක්ෂ ඇත. පමම 

අව්දානමට ව්ැඩි කාලයක්ෂ නිරාව්රණය ව්න බැවින්ව ඉදිකිරීම් අව්ධිපේදී ඉහළ හා පහළ බෑුමක 

පිහිටා ඇති මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරිපේ කාර්යාලපේ පස්ව්කයින්වටද එම අව්දානම ඉහළ මට්ටමක 

පව්තී. එමනිසා, ඔුන්ව මත ඇති අව්දානම පබපහවින්ව ව්ැද ත් ය.  

 

 

ඉතා වැදගත්ත  

 

 

7.2.4.11  ප්රවාහන යටි ල පහසුකම් දකදරහි ඇතිවන බලපෑම් (විදශ්ෂදයන් ොර්ෙ දහෝ 

දුම්රිය ප්රදේශය  ාවකාලිකව අහිි වීෙ, ොර්ෙ  දබදය ෙගින් ඇතිවන අවදානෙ) 
 

දයෝජි  අවෙ කිරීදම් ස්ථානයට ද්රවය හා යන්දත්රෝපකරණ ප්රවාහනයන්ව මාර්   මනා මනයට 

බාධා කිරීම පහ්තුපව්න්ව ඇතිව්න දුම්රිය ප්රොදීම් සතිදේ දනවල, කාර්යාල දේලාවන්හි (උදේ සහ 

සවස) ප්රජාදේ ජදනික කටයුතුවලට බලපෑම් එල්ල කරනු ඇත. 

 

 

වැදගත්ත  

 

7.2.4.12  පිළියම් දයදය යුතු ප්රදේශය තුල පවතින වයාපාර, කෘිකාර්ික දහෝ දවනේ 
කටයුතු 
 

පිළියම් දයදය යුතු ප්රදේශය තුළ වයාපාර, විදශ්ි  කෘිකාර්ික පිළිදවේ දහෝ දවනේ කටයුතු 
සඳහා භාවි ා දනාදේ 

 

 
දනාවැදෙේ 

7.2.4.13  පිළියම් දයදය යුතු ප්රදේශය ආසන්නදේ පවතින වයාපාර, කෘිකාර්ික දහෝ 
දවනේ කටයුතු 
 

ඉහළ බැවුදම් පිහිටි දනෝර්වුඩ් වතුයායට අයේ දේ වො  භූියට යාබදව දෙෙ අවධානම් ප්රදේශය 
පිහිටා ඇ .  

 

 

දනාවැදගත්ත 

 

7.2.4.14  වැඩ බිෙ තුළට ප්රදේශවාසීන් ඇතුළු වීෙ නිසා ඇතිවන අවදානෙ 
 

ෙගීන් සහ ෙම්වාසීන් දෙෙ ෙම් ප්රදේශයට ප්රදේශ වීෙ සඳහා භාවි ා දකදරන අස්ථාවර භූි 

ප්රදේශය තුළ කැණීම් යන්ත්ර, පැටවුම්, ට්රක් රථ යනාදය භාවි ා දකදර්.  වද ෙගීන්ට ෙම්වාසීන්ට 

දෙෙ වැඩ බිෙ තුලට ඇතුළු වීෙට විදශ්ෂ අවශය ාවක් දනාෙැ . ඉදකිරීම් සඳහා දලෝහ සමුච්චි , 
වාදන් වැනි ද්රවය භාවි ා කළ හැකි අ ර ඒවා නුසුදුසු දලස ෙබඩා කිරීෙ සහ හැසිරවීෙ යටදේ 

හානිකර විය හැකිය. දකදස් දව ේ, සාොනය පුේෙලයින්ට අනවසරදයන් ඇතුළුවීෙ හි ාෙ ා 

දහෝ දනාදැනුවේව සිදුවිය හැකි අ ර දෙදහයුම් යන්දත්රෝපකරණ, වාහන, විදුලිය සහ ඒවා පුපුරන 
ද්රවය නිසා අවදානෙට ලක්විය හැකිය.  

 

ඉතා වැදගත්ත  
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8. ස්ථානීය විදශ්ෂිත අවදානම් අධයනය 

 

වගුව 2: ස්ථානීය විදශ්ික අවදානම් අධයනය 

අවදානම අවදානම් කණ්ොයම අවදානම් 

මට්ටම 

1. ොර්ෙ ආශ්රි ව වැඩ කිරීදම්දී කිරීදම්දී අනතුරු වලට මුහුණ 

දීෙ (ව්ැඩ බිමට  ආසන්වනව් විශාල ව්ංගුව්ක්ෂ ඇති බැවින්ව) 

දස්වකයින් 

 
ඉ ා ඉහළ 

2. ද්රවය හා යන්දත්රෝපකරණ ප්රවාහනය දස්වකයින් ඉ ා ඉහළ 

3. ෙගීන් ඉදකිරීම් ස්ථානයට අපද්රවය බැහැර කිරීම් (කසල, 

දබෝ ල් සහ ආහාර ද්රවය). 

දස්වකයින් 

 
ඉ ා ඉහළ 

4. රා  රී කාලදේ දස්වදේ දයදදන විට අනතුරු වලට ලක්වීෙ දස්වකයින් ඉ ා ඉහළ 

5. අස්ථාවර ප්රදේශය තුළ වයාපෘති ක රියාකාරකම් කිරීදම් දී හා 

අමුද්රවය ස්ථානෙ  කිරීදම් දී අනතුරු වලට ලක්වීෙ 
ෙගීන් ඉ ා ඉහළ 

6. පිපිරීම් / පිපිරීම් දහ්තුදවන් ඇතිවන පාෂාණ කැබලි 

දහ්තුදවන් සිදුවන තුවාල 

දස්වකයින් 

ෙගීන් 
ඉ ා ඉහළ 

7. අස්ථාව්ර බෑුපම් සිට පාෂාණ කැබලි ඇද ව්ැටීම  පස්ව්කයින්ව, මගීන්ව ඉහළ 

8. විදුත් සැපයුම් මාර්  සමඟ ව්ැඩ කිරීම දස්වකයින් ඉහළ 

9. ව්ැඩ බිපමහි ව්ැඩ කිරීම - දුර්ව්ල දෘශයතාව්පයන්ව ව්ැඩ කිරීම 
දස්වකයින් 

ෙගීන් 
ඉහළ 

10. හුදකලාව් ව්ැඩ කිරීම  දස්වකයින් ඉහළ 

11. හදිසි ඉව්ත් කිරීම දස්වකයින්  ඉහළ 

12. අධික කාලගුණික තත්ත්ව්යන්ව (සුළඟ, ව්ැසි ආදිය) දස්වකයින්  ඉහළ 

 

 

9. සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් 
 

ජාතික දොඩනැගිලි පර්දේෂණ සිංවිධානදේ (NBRO) හි විදශ්ෂ අවධානයක් අවශය වන පාරිසරික, සොජීය බලපෑම් 

දහෝ අවදානම්  ේවයන්. 

 

9.1 දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව පිළිබද ෙැටළු සදහා වන ප්රමුඛේවය: දකාන් ාේකරුවන් සඳහා වන සම්ෙ  ගිවිසුම් ෙ  
අවශය ා ඉක්ෙවා සැලකිය යුතු විදශ්ි  දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 

 

දුම්රිය ොර්ෙය ෙ  අස්ථායී වි ඇති බෑවුම් ප්රදේශයක අවදානම් අවෙ කිරීදම් ක රියාකාරකම් කිරීෙට අදේක්ෂා කරණ 

බැවින් බෑවුදම් අස්ථායී ාවදේ ක රියාකාරීේවය නිසා ඉදකිරීම් ශ රෙ බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අවදානෙ ඉහළ ය. ESMF 

හීදී එවන් දපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ජා කර ඇ . ඉදකිරීම් වැඩ බිදෙහි දස්වක ආරක්ෂක අවශය ාවයන් ලිංසු 

ප  රිකාදේ 2003 දකාටස: වැඩ කරණ  ේවයන් සහ ප්රජා දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව හි 2003 5: ආරක්ෂක උපකරණ සහ 

ඇඳුම් යන යටදේ වඩාේ විස් ර කර ඇ . 

 

9.2 ළො ශ රෙය සහ බලහේකාරී දලස ශ රෙය ලබා ෙැනීෙ 
 

වැඩ කරණ  ේේවයන් සහ ප්රජා දසෞඛය හා ආරක්ෂාව චක රදල්කනදේ 2003.3 වෙන්තියට අනූව ළො ශ රෙය සහ 

බලහේකාරී දලස ශ රෙය දයාදා ෙැනීෙ සවිස් රාේෙකව දක්වා ඇ . 

 

10. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැසම් (ESMP) 
 

7 සහ 8 වැනි දකාටස් වලදී හඳුනාෙන්නා ලද බලපෑම් සහ අවදානම් විදශ්ෂදයන් සලකා බලින් එෙ බලපෑම් සහ 

අවදානම්  ේවයන් කළෙනාකරණය කිරීෙට දහෝ අවෙ කිරීදම් ක රියාොර්ෙ. දෙය ESMP හි ඇති විදශ්ි  නිර්දේශ 

සහ අවශය ා වල ඇතුළේ වනු ඇ . 
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10.1 නැවත පදිංචි කිරීදම් ක රයිාකාරී සැලැස්ම 
 

වයාපෘතිය පාදක කරෙේ නැවත පදිංචි කිරීදම් ක රියාකාරී සැලැස්මක් දෙෙ ස්ථානයට අදාලව දනාෙැ  

 

10.2 පදිංචි ජනතාව ඉවත්ත කිරීම 
 

වයාපෘතිය පාදක කරෙේ අවට නිවාස වල  පදචිකරුවන් ඉවේ කිරීදම් ක රෙදේදයක් දෙෙ ස්ථානයට අදාලව දනාෙැ .   

 

10.3 හානියට පත්ත වුහයන් ඉවත්ත කිරීදම් ක රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුවන්දේ ලිඛිත එකඟතාවය) 

 

දෙෙ වයාපෘතිය ආශ ර ී ප්රදේශදේ එවැනි වුහයන් ඉවේ කිරීදම් අවශය ාවයක් දනාෙැ  

 

10.4 වයාපෘති ක රියාමාර්ග දහ්තුදවන් දේපල/භ්ාවිතයන් අහිමිවීම සඳහා වන්දි දගවීම 

 

දෙෙ වයාපෘති ස්ථානදේ ඇති බෑවුෙ හරහා ජල සැපයුම් නල දයාදා ඇති බැවින් වයාපෘති කටයුතු වලදී එෙ නල වලට 

හාණි වීදම් හැකියාවක් ඇ . එබැවින් ඒවා භාවි ා කරන්නන්ට අඛණ්ඩ ජල සැපයුෙ ලබා දීෙ සඳහා දවනේ විකල්ප 

සැපයුම් ොර්ෙ සකසා දය යතු වනු ඇ .  

 

10.5 පහත සඳහන් ක්දෂ්ත ර සඳහා අවශය මහජනතාව දැනුවත්ත කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 

 
 

i. අස්ථායී ඉඩම් පකාටස විසින්ව ඇති කරන අව්දානම් පිළිබඳව් අව්ට සිටින පුේ ලයින්ව දැනුව්ත් දැනුව්ත් කිරීපම් 
ව්ැඩසටහන්ව 

ii. ඉදිකිරීම් අව්ධිපේදී සහ පූර්ව් අනතුරු ඇඟීපම්දී ඉහළ අව්දානමක්ෂ සහිත මාර් යක්ෂ භාවිතා කරන මගීන්ව සහ 

ප්රදේශය හරහා  මන්ව කරන ජනතාව් සඳහා විපශ්ෂ දැනුව්ත් කිරීමක්ෂ අව්ශය පේ. 

 

 

10.6 සැළසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ ක රමදේදයන් සලකා බැලීම 

 

දෙෙ අවදානම් අවෙ කිරීදම් වැඩබිෙ දසෞන්දර්යාේෙකව සුන්දර, පාරිසරික සිංදේදී ස්වාභාවික පරිසරයක පිහිටා ඇ . 

එබැවින් පරිසර හි කාමී හා සොජීය වශදයන් සැලකිය යුතු සැළසුම්කරණය සලකා බැලීදෙන් පසු ආපදාව අවෙ 

කිරීදම් ක රියාකාරකම් නිර්ොණය කිරීදම්දී පහ  දක්වා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

 

වගුව 3: සැළසුම් අදියදර් දී පාරිසරික හා සමාජ තත්තත්තව සලකා බැලීම 

සැළසුම් අංගය 

දමම වයාපෘති ප්රදේශය 

සදහා සලකා බැලීම වන 

නිර්දේශිත මට්ටම 

i. ස්වභාවික සම්පේ කළෙනාකරණය සහ සම්පේ ප්රශස්  දලස සැළසුම් කරණය 
 

ශාක විදශ්ෂයන් ඉවේ කිරීෙ අවෙ කිරීෙ සඳහා වන වයාපෘති විදශ්ි  සැළසුම් සැලකිල්ලට 

ෙ  යුතුය. වැදෙේ ශාක විදශ්ෂ වෘක්ෂල ා ආවරණය සෙෙ බැඳී ඇේනම් ශාක 

සිංරක්ෂණය සඳහා ප්රොණවේ අවදානයක් දයාමු කල යුතුය. 

 

ඉ ා ඉහල 

ii. වැඩබිෙ සැලසුම් කිරීෙ 
 

වයාපෘති ස්ථානය සැළසුම් කිරීදම්දී ෙල් කඩාවැටීෙ සෙඟ බෑවුම් අස්ථාවර වීෙ පිළිබඳව 

ප්රදේසම් විය යුතුය.  එදස්ෙ වයාපෘති ස්ථානය පිහිටා ඇේදේද ොර්ෙය ආශ රි ව ඉ ා සීි  

ඉඩකය. එබැවින් වාහන නැවැේවීදම් ස්ථාන, ද්රවය ෙබඩා කිරීෙ සහ  ාවකාලික කූඩාරම් 

ආදය අනතුරුදායක කලාපවල ස්ථාපනය දනාකළ යුතුය. දෙවැනි කරුණු නිසා 

දකාන්  රාේකරුදේ දස්වක පිරිස දව  සහ වයාපෘති කළෙනාකරන එකකය සෙෙ 

ද ාරතුරු හුවොරු කර ෙැනීෙ සඳහා පුහුණු සිංඥා කරුදවකු දයදවීෙ අනිවාර්ය දේ.  

 

ඉ ා ඉහල 
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iii. වාසස්ථාන සම්බන්ධ ා සහ සේේව ෙිංදපේ 
 

ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා, වයාපෘතියට පිවිසීෙට, ෙැඹුරු කානු පේධති ආදය සඳහා දහෝ විශාල 

වශදයන් වනාන් ර දකාටස් ඉවේ කිරීම්ට සිදුවන්දන් නම් සැළසුම් තුළ සේව වාසස්ථාන 

අ ර සම්බන්ධ ා දනාබිදදන දලස පවේවා ෙැනීෙට සේව ෙිංදපේ, වෘක්ෂල ා තීරු ආදය 

ඇතුළේ කිරීෙට පියවර ෙ  යුතුය. 

 

ඉ ා ඉහල 

iv. ජල සම්ප  සිංරක්ෂණය 

ජල නිස්සාරණය කිරීෙ අවදානම් අවෙ කිරීෙ සඳහා භාවි ා කරන්දන් නම් නිස්සාරණය 

කරන ලද ජලය දහාඳ  ේේවදේ ඇති බැවින් එය ඉදකිරීම් භූිදේ ජල ප්රභවයක් දලස දහෝ 

කුඩා ජල විදුලි බලාොරය සඳහා භාවි ා කළ හැකිය. නිස්සාරණය කරන ලද අතිරික්  ජලය 

පහළ බෑවුදෙන් ෙලා යන නානු ඔය දදසට දයාමු කළ හැකිය. 

 

ඉහල 

v. ජල සැපයුෙට ඇති වන අවහිර ා 

අස්ථාවර බෑවුදම් ජලය අේනම් ඒවා පුේෙලික දහෝ ප්රජාවකදේ ජල සැපයුම් සඳහා 

මූලාශ්රයක් දලස ලබා දය හැකිය. එදස්ෙ වයපෘති කටයුතු දහ්තුදවන් දම් ආශ්රි ව ඇති ජල 

 ලය අඩු වීදම් සම්භාවි ාවක් ඇ . දම් වන විටේ බෑවුෙ හරහා ප්රජා ජල සැපයුම් ොර්ෙ 

ස්ථාපි  කර ඇති බැවින්, ඒ්වා ඉවේ කිරීෙට සිදුවන්දන් නම් සැළසුම් සඳහා ( ාවකාලික 

දහෝ ස්ීර) දවේ සැපයුම් ොර්ෙ ඇතුලක් කල යුතුය. 

 

 

 

ඉහල 

vi. ස්වභාව දසෞන්දර්යාේෙකව ෙැලදපන සැළසුම් සලකා බැලීෙ 

දසෞන්දර්යාේෙක සිංදේදී පරිසර නිර්ොණදේදී ස්වභාවික පරිසරය හා සිංකලණය වන 

එදෙන්ෙ දෘශය දුෂණය (ඇසට ප රියෙනාප විය යුතුය) අවෙ වන දලස වයහයන් සැළසුම් 

කිරීෙට සැලකිලිෙේ විය යුතුය. දෙෙ වයාපෘති කටයුතු සිදුවන ප්රදේශය ආශ රි ව සිංචාරක 

කර්ොන් ය ප්රධාන ආදායම් ඉපයීදම් ක රෙදේදයක් වන බැවින් අවෙ කිරීදම් කටයුතු 

අවසානදේ එෙ ස්ථානය සිංචාරක ආකර්ෂණයට ලක්වන පරිද සිදුකල යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු 

ස්ථායී වුහයන් නිර්ොණය කිරීෙ සඳහා භූ දර්ශන ෙෘහ නිර්ොණ ශිල්පීන්දේ දස්වය 

වැදෙේ දේ. 

 

ඉහළ බෑවුෙ සඳහා ඉ ා 

ඉහල 

vii. හරි  පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීෙ 

හරි  පාරිසරික ලක්ෂණ සැළසුම් නිර්ොණය කිරීදම් ද හැකි ාක් හරි  පාරිසරික සැළසුම් 

සලකා බැලීෙට නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. උදා- ඛාදනය වැළැක්වීෙ සඳහා දේශීය  ෘණ විදශ්ෂ 

දයාදා ෙැනීෙ, පරිසරදයහි තිරසාර විදශ්ෂ විවිධේවය ඇති කිරීෙ සඳහා ජාල ඒකාබේධ 

කිරීෙ, ආක රෙනශීලී ශාක විදශ්ෂ අඩිංඟු කිරීදෙන් වැළකීෙ 

 

 

ඉහළ බෑවුෙ සඳහා ඉ ා 

ඉහල 

viii. සොජෙය හා සිංස්කෘතිකෙය ලක්ෂණ සිංරක්ෂණය 
 

ප්රදේශදේ පවතින සිංස්කෘතික සහ සාොජීය උරුෙයන් ස්වභාවික පරිසරය හා එෙ ප්රදේශය 

සෙෙ ඉ ා කිට්ටු සම්බන්ධ ාවයක් ඇති අ ර එෙගින් දපෝෂණය දේ. එෙනිසා වයාපෘති 

ක රියාකාරකම් සිදුකිරීදම් දී ඒ පිළිබඳව සලකා බලා එෙ ප්රදේශදේ ඇති සොජෙය හා 

සිංස්කෘතිකෙය ලක්ෂණ වල වටිනාකම් වැිදයුණු වීෙට අවස්ථාවක් දදින් අවදානම් අවෙ 

කිරීම් කටයුතු කල යුතුය. 

 

 

අවෙ 

ix. ඉදකිරීම් කටයුතු වලදී දස්වකයින්/අවට ප්රජාවදේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු ොර්ෙය පාදක කරදෙන සිදුකරන බැවින් එෙ ඉදකිරීම් කාලදේදී 

විදශ්ෂදයන් වැඩබිම් දස්වකයින් අනතුරු වලට ලක්විය හැකිය. අනවසර ඇතුල්වීම් සහ 

දනාසැලකිලිෙේභාවය වැඩබිෙ අවට අනතුරු සිදුවීෙට දහ්තු විය හැක. බෑවුෙ සක රිය වීෙ 

ඉදකිරීම් අවධිදේදී සිදුවිය හැකි අ ර කම්කරුවන්ට, ෙගීන්ට හා අධීක්ෂණ ස්ථානදේ 

දස්වකයින්  ර්ජනයක් විය හැකිය. එබැවින්, ආරක්ෂාව සඳහා විදශ්ි  වූ ආරක්ි  දැල්, 

ආරක්ි  වැට වැනි සැළසුම් පදනම් කරෙේ ආරක්ි  කරුණු සලකා බැලිය යුතුය. 

 

 

ඉ ා ඉහල 

x. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක රියාොර්ෙයන් 

ජල අපවහන කළෙනාකරණය තුලදී, ජලය දබෝක්කු හරහා අසළ ජල ප්රවාහවලට දයාමු 

කරනු ඇ . වැසි කාලවලදී දෙෙ ජලාපවහනදයහි ෙලා එදම් දේෙය සැලකිය යුතු දලස 

ඉහළ යා හැකි අ ර දෙෙගින් ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින් සැළසුම් 

කිරීදම්දී අධික ජලධාරාවන් ස්වභාවික ජල ොර්ෙ වලට දේෙදයන් ෙලායාෙ අවෙ කිරීෙ 

සඳහා බාධකයන් ප්රොණවේ දලස දයාදා ෙැනීෙට සැලකිලිෙේ විය යුතුය. සැලසුම් සකස් 

කිරීදම්දී වයාපෘති භූිදේ ඇල ොර්ෙ වලට අදාල  දබෝක්කු ආදී සදුසු ක රෙ ඇතුලක් කිරීෙ 

කල යුතුය.  

 

 

 

ඉහල 
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xi. අවෙ පසු නඩේතු කිරීම් සහ සහ දෙදහයුම් සැළසුම් කිරීෙ 
 

හානිය අවෙ කිරීදම් කාර්යදේදී ජලාපවහන කළෙණාකරණය සඳහා ගුරුේව කාණු වැනි 

අක්රිය ශිල්ප ක රෙ සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාෙ වළක්වා ෙැනීෙ සඳහා නිවැරද 

පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු වල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීදම් ආනතිය නිවැරදව සලකා බැලිය 

යුතුය. කානු ජලය ස්වාභාවික ජල දහරාවන්ට එකතු කරවීෙට අදේක්ෂා කරණ්දන් නම්, 

ඛාදනයට ඔදරාේතු දදන, දරාන් ෙඩ රඳවා ෙැනීදම් පේධති ආදී දනාදයක් නඩේතු වුහ 

සැළසුම් කළ යුතුය.  

විවිධ කාලපරිච්දේදයන් තුළ දේශීය කාලගුණික  ේේවයන්ට ඔදරාේතු දදන පරිද 

වුහයන් සඳහා භාවි ා කරණ ද්රවය ප්රදේශදෙන් ද ෝරා ෙ  යුතුය. වාදන් වූහයන් භාවි ා 

කිරීදම්දී විදශ්ෂදයන් ඛාදන වැලකීදම්  ාක්ෂණික ක රෙ සැළසුම් කළ යුතු අ ර සියුම් 

දරාන්ෙඩ උප නළ ොර්ෙ වලට කාන්දු වීෙ වැළැක්වීෙට පියවර ෙ  යුතුය. 

 

 

ඉ ා ඉහල  

 

 

10.7 ඉදකිරීම් අදයර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවෙ කිරීෙ 

 

10.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ දකාන්ත රාත්තකරුවන්දේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම සඳහා වන 

ප්රමිතීන් 

 

පාරිසරික හා සොජීය බලපෑම් කළෙනාකරණය හා අවෙ කිරීෙ සඳහා වන පියවර සාොනයදයන් සෑෙ වයාපෘති 

ස්ථානයකටෙ දපාදු ය. පාරිසරික සහ සොජීය බලපෑම් අවෙ කිරීෙ හා කළෙනාකරණය කිරීෙ සඳහා වන ක රියාොර්ෙ 

සාොනයදයන් සියලූ නායයාම් අවෙ කිරීදම් ස්ථාන සඳහා දපාදු දේ. දෙෙ බලපෑම් දබාදහෝ දුරට ඉදකිරීදම් කටයුතු 

වල ක රියාකාරිේවයට දහ්තු දේ. එබැවින් ඉදකිරීදම්දී වන බලපෑෙ අවෙ කිරීෙ දකාන්  රාේකරුදේ යුතුකෙකි. ඉදිකිරීම් 

අදියදර්දී දකාත රාත්තකරුවන්දේ ලංසු පත රිකාදේ ඇතුලත්ත කර ඇති පාරිසරික, සමාජ, දසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂණ (ES & 

HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව දකාත රාත්තකරුවන්දේ අවශයතාවය දකදස ් විය යුතුද යන්න පිළිබඳව ජාතික 

දොඩනැගිලි පර්දේෂණ සිංවිධානය විසින් නිර්දේශ කර ඇ . දෙෙ දකාටස සඳහා අදාළ අිංශවල ගුණාේෙක බව 

දැක්දවන ප්රධාන දකාටස් පහ  දක්වා ඇ (වගුව 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් දකා  රාේකරුවන් සඳහා දයාමු 

කළ යුතුය.   

 

වගුව 4: පාරිසරික හා සොජ ආරක්ෂණයට අනුකූල වීෙ සඳහා දකාන්  රාේකරුදේ අවශය ාවයන් ES & HS 

පාරිසරික සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැළසුමට ඉදිකිරීම් 

දකාන්ත රාත්තකරුවන් 

දක්වන එකඟතාවය 

අයිතමය  වයෘපෘතිය සදහා අදාලත්තවය 

2002.  පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිෙ තුල ෙබඩා කිරීෙ අතිශයින්ෙ වැදෙේ (මාර්  පව්න්ව කිරීම) 

2002.2 2) ශබ්ධය සහ කම්පන  අතිශයින්ෙ වැදෙේ (ෙගීන් සහ පදකයින්) 

2002.2 3) දොඩනැගිලි ඉරි ැලීම් සහ හානි සිදුවීෙ අදාල දනාදේ 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීෙ  අදාල දේ  

2002.2 5) කසල  බැහැර කිරීෙ අතිශයින්ෙ වැදෙේ (මාර්  පව්න්ව කිරීම)  

2002.2 6) දුවිලි පාලනය  අතිශයින්ෙ වැදෙේ (ෙගීන් සහ පදකයින්) 

2002.2 7) දොඩනැගිලි ද්රවය සහ කසල ප්රවාහනය  අදාල දේ  

2002.2 8) ජලය අදාල දේ 

2002.2 9) ශාඛ සහ සතුන් අදාල දේ 

2002.2 10) දභෞතික සහ සිංස්කෘතිකෙය සම්පේ  අදාල දනාදේ 

2002.2 11) පාිංශු ඛාධනය  අදාල දේ 

2002.2 12) පස සෙෙ ිශ්ර වීෙ  අදාල දේ 

2002.2 13) දපාදලාව හැරීෙ  අදාල දේ 

2002.2 14) ෙල් දකාරි ක්රියාකාරකම්  අදාල දනාදේ 

2002.2 15) නඩේතු වාහන සහ යන්දත්රෝපකරණ  අදාල දේ  

2002.2 16) ෙහජන පීඩා අතිශයින්ෙ අදාල දේ (අවට ජන ාව) 

2002.2 17) උපදයෝගී ා දස්වා හා පහසුකම්  අතිශයින්ෙ අදාල දේ (ොර්ෙය) 
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2002.2 18) දෘෂය පරිසරය වැිදයුණු කිරීෙ  අතිශයින්ෙ අදාල දේ (පසෞන්වදර්යාත්මක 

සංපේදී මාර්  පකාටස) 

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය  

මූලික  සමීක්ෂණ (වා ය, ජලය, ශබ්ද, කම්පන, 

ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණ) 

වයාපෘති විදශ්ි  නිරීක්ෂණ සැලැස්ෙ 

අධයයනය 

ඉදකිරීම් අ රතුර සමීක්ෂණ (වා ය, ජලය, ශබිද, 

කම්පන, ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණ) 

වයාපෘති විදශ්ි  නිරීක්ෂණ සැලැස්ෙ 

අධයයනය 

දෙදහයුම් කාලය තුල වැඩබිම් සමීක්ෂන වයාපෘති විදශ්ි  නිරීක්ෂණ සැලැස්ෙ 

අධයයනය 

වාර් ා  ැබීෙ හා පවේවාදෙන යාෙ අදාල දේ 

2003. වැඩබිම් දකාන්දේසි සහ ප්රජා දසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 ආරක්ෂක ක රෙ සිංවිධානය සහ සන්නිදේදනය අතිශයින්ෙ අදාල දේ (අස්ථාවර බෑවුෙ, 

මගීන්ව, බර යන්ත්ර)  

2003.3 ළො ශ රෙය හා බලකිරීෙ අදාල දේ  

2003.4 ආරක්ෂාව පිළිබ`ද වාර් ා සහ අනතුරු සහ ඒ පිළිබ`ද 

දැනුම්දීෙ 

අතිශයින්ෙ අදාල දේ 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇදුම් පැලදුම් අතිශයින්ෙ අදාල දේ 

2003.6 ආරක්ෂක  ේේවය පරික්ෂාව අතිශයින්ෙ අදාල දේ 

2003.7 ප්රථොධාර පහසුකම් අතිශයින්ෙ අදාල දේ 

2003.8 දසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබ`ද ද ාරතුරු සහ පුහුණුව අතිශයින්ෙ අදාල දේ 

2003.9 යන්දත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලේ පුේෙලයින් අදාල දේ 

අදාල දේ :  ඕනෑෙ ඉදකිරීම් ප්රදේශයක් සඳහා දෙය අදාල කරෙ  හැක. ( ESMP) 

අතිශයින්ම අදාල දේ : අදාල ඉදකිරීම් ප්රදේශයට සුවිදශ්ී දලස නිර්ොණය කරණ ලද පාරිසරික සොජ කළෙනාකරණ 

සැලසුම් සඳහා  හවුරු කිරීෙට දකාන්  රාේකරු විදශ්ෂදයන් පාරිසරික ක රෙදේදයක් දලස අවදාරණය කළ යුතුය. 

අදාල විය හැකිය : වයාපෘතිය ක රියාේෙක වන අ රතුර ඉදකිරීම් ප්රදේශදේ අදාල අිංශයන් අවදානය දයාමු වුවදහාේ පාරිසරික 

සොජ කළෙනාකරණ සැලසුම් ෙගින් ක රියාේෙක කල හැක. 

අදාල දනාදේ : අනාවරණය වූ දකාන්දේසි ෙ  දෙෙ ඉදකිරීම් ප්රදේශයට අදාල දනාදේ. 

විකල්ප: අවශය ාවයන් ෙ  ක රියාේෙක දේ. 

ඉදකිරිම් ප්රදේශයට සුවිදශ්ී වූ අධීක්ෂණ සැලසුම් දයාමු කිරීෙ. ඉදකිරීම් ප්රදේශයට සුේදශ්ී වු අධීක්ෂණ සැලසම්වලට අනූව 

දකාන්  රාේකරු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීෙට බැදී සිටී. 

මූලාශ ර වයාපෘතිය ක රියාේෙක කිරීදම්දී දකාන්  රාේ කරු හා පාරිසරික හා සොජීය කළොනාකර සැළසෙ සෙෙ ඇති බැඳීෙ 

 

10.7.2 නාය සථ්ානයට විදශ්ි  හානිය අවෙ කිරීෙ 
 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ වයාපෘතිය ක රියාේෙක කිරීෙට අදේක්ි  ස්ථානීය විදශ්ි  අපදා අවෙ කිරීදම් පියවරයන් පහ  

සඳහන් පරිද දේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

වගුව 5: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහාගනු ලබන පියවර   
 

 

හාණි අවෙ කිරීදම් අයි ෙය වයාපෘති ක රියාේෙක 
කිරීදම් අදයර 

වෙකීෙ 
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i. ඉදිකිරීම් අතරතුර ඛ්ාදනයන් වලින් විය හැකි බලපෑම අවම කිරීම 
 

 

වයාපෘති ස්ථානයට අදාලව වර්ෂා කාලදේදී , භූිය සූදානම් කිරීෙ, සුන්ුන් 

ඉවේ කිරීෙ, බෑවුදම් හැඩය සැකසීෙ වැනි දෑ සිදු කිරීෙ නිර්දේශ කරනු 
දනාලැදබ්. එබැවින් ඉහළ බෑවුම් ප්රදේශ වල ක රියාකාරකම් සිදු කරීෙ වර්ෂාව 
දනාෙැති වියළි කාලදේදී සිදු කිරීෙට නිර්දේශ කරන අ ර හැකි සෑෙ විටෙ 
වැසි කාලදේ අවදානම් බෑවුම් වල ක රියාදේ දයදීෙ නව ා දැිය යුතුය. දම් 
පිළිබඳව වයාපෘති සැළසුම් අදයදර්දී අවධානය දයාමු කල යුතුය. ජලයට 
එකතුවන අවසාද  ප්රොණය අවෙ කර ෙැනීෙ සඳහා දරාන්ෙඩ රදවයන් 
හඳුන්වා දය යුතුය. 

වයාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීෙ හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

ii. ආක රෙණික විදශ්ෂ 
 

ඛාදනය පාලනය කිරීදම් වූහයන් දලස ආක රෙණික ශාක විදශ්ෂ භාවි ා 
කිරීදෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. ශාකෙය ඛාදන පාලනය සඳහා දේශීය ශාක 
ද ෝරා ෙ  යුතුය. එෙ ද ෝරා ෙැනීම් අදාල බලයලේ ආය න්හී අනුෙැතිය 
ඇතිව භාවි ා කල යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු  

iii. ප්රවාහන පේධතියට සිදුවිය හැකි බලපෑම (විදශ්ෂදයන් 

තාවකාලිකව මාර්ගට හාණි වීම දහෝ පිවිසුම ඇණ හිටීම, 

අවහිරතා ඇතිවීදම් තත්තත්තවයන්) 
 

වයාපෘති කාලසීොදේදී ඉ ා දහාද අවහිර ා කළෙනාකරණ 
ක රෙදේදයක් අනුෙෙනය කිරීෙ නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. දෙෙ ආපදා 
ස්ථානයට ආසන්නව ඇති ොර්ෙය විංගු සහි ව ඇති බැවින් අනතුරු 

ඇඟවීදම් සිංඥා සහ ස්ිර පුහුණුව ලේ මුරකරුවන්, ොර්ෙ  දබදය 

හසුරවන්නන්, බෑවුම් අස්ථායි ාව දපන්නුම් කරන දීේතිෙේ සිංඥා 

පුවරු සහ දුම්රිය ොර්ෙ බාධා සිංඥා, රාත්රී ලාම්පු ආදය ඇතුළේ කළ 
යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු  

iv. දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව සදහා වන ප්රමුඛ්තාවය 
 

 

වැඩබිදම්දී දස්වකයින්ට අවදානම්  ේේවයන් යටදේ වැඩ කළ යුතු 

බැවින්, (2003 කාණ්ඩදයහි දස්වා දකාන්දේසි සහ ප්රජා දසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව” ඛාණ්ඩදේ දකාන්  රාේකරුවන්දේ වෙකීෙ යටදේ ලබා දී ඇති 
නිර්දේශ ක රියාේෙක කිරීෙ අ යාවශය දේ. දෙෙ නිර්දේදශයන් නිසි 
සිංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක රෙයක් තුළ අනුෙෙනය කළ යුතුය 
 

i. වයාපෘති ක රියාකාරකම් පිළිබඳ විදශ්ි  වූ දසෞඛය හා සොජ 
ආරක්ෂණය පිළිබඳ විදශ්ෂ කළෙනාකරණ සැළැස්ෙකට අන් ර්ෙ  
වීෙ. 

ii. දස්වකයින්දේ සහ ෙගීන්දේ ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු අනතුරු ඇඟවීදම් 
පේධතියක් සහ ූර්ණ කාලීන මුරකරුදවකු හා සිංඥා දැනුම්දදන්දනකු 
දෙෙ වැඩබිදම් දස්වදේ දයදවීෙ සඳහා දැි දලස නිර්දේශ කරණු 

ලැදබ්. 
iii.  ල් හා ව්ැටීපම් අව්දානපමන්ව කම්කරුව්න්ව සහ මගීන්ව ආරක්ෂෂා කිරීම 

සඳහා අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂිත බාධක සහ ආරක්ෂිත දැල් සවි 

කළ යුතුය. සම්ෙ  දස්වක ආරක්ෂණ ක රෙදේදයක් අනුෙෙනය කිරීෙ 

iv. ආරක්ි  සපේතු, හිස් ආවරණ, ඇස් ආවරණ, ගිණි නිවන උපකරණ 

වැනි පුේෙලික ආරක්ෂණ උපාිංෙ භාවි ය (PPE) 

v. දස්වකයින්ට පුහුණු හා දැනුවේ කිරීදම් වැඩසටහන් සැපයීෙ 

vi. ප්රධාන ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීෙට දපර හඳුනාෙේ එවැනි උපද්රවයන් 
සඳහා උපද්රව විශ්දල්ෂණය කිරීෙ සහ සැලසුම් කිරීෙ / ප්රොණවේ අවෙ 
කිරීදම් පියවරයන් සැපයීෙ  

vii. ආසන්න ප්රදේශදේ ඹඹර වද ආදය දක්නට තිදබ් නම් ඹඹර ප්රහාර 
වලින් ආරක්ෂා වී සිටීදම් ස්ථානයක් ස්ථාපි  කර තිබීෙ අ යාවශය දේ.  

viii. මීට අෙ රව වර්ෂාව පවතින කාල වකවානු වලදී අස්ථාවර බෑවුම් වල 
දස්වදේ දයදීෙ ඉ ා අවදානම් වන බැවින් ප්රොනවේ කාල සීොවක් 
සඳහා දේවදේ දයදීෙ න ර කර  ැබිය යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

PMU/ ඉදකිරීම්  

දකාන්  රාේකරු  

v. මගීන් ඉදිකිරීම් භූමිය දවත කසල විසි කිරීම  (කසල, දබෝතල් හා 

ආහාර 
 

 

වයාපෘතියට අදාලව දස්වකයින් දස්වදේ නිර වන බව දැන්වීෙ සඳහා 
වයාපෘති ස්ථානයට පිවිසීෙට දපර එ පිළිබඳව දැනුවේ දකදරන සිංඥා පුවරු 
 ැබිය යුතුය.  

වයාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීෙ හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 
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vi. පිපිරීම් දහ්තුදවන් සිදු විය හැකි අනතුරු 
 

කාර්යබහුල පේලාව්න්වහිදී සියළුම පිපිරුම් ක රියාකාරකම් අව්ම කිරීම සහ 

පිපිරුම් කාලය තුළ දැනුව්ත් කිරීපම් නිපේදන නිකුත් කිරීම. පිපිරීම් 

පහ්තුපව්න්ව පාෂාණ කැබලි පහ්තුපව්න්ව ඔුන්වපේ තුව්ාල සඳහා හදිසි අනතුරු 

සූදානම් කිරීපම් සැලැස්මක්ෂ ඇති කිරීම. 

 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු  

vii. ඉදිකිරීම් අතරතුර ඛ්ාදනයන් වලින් විය හැකි බලපෑම අවම කිරීම 
 

 

වයාපෘති ස්ථානයට අදාලව වර්ෂා කාලදේදී , භූිය සූදානම් කිරීෙ, සුන්ුන් 

ඉවේ කිරීෙ, බෑවුදම් හැඩය සැකසීෙ වැනි දෑ සිදු කිරීෙ නිර්දේශ කරනු 
දනාලැදබ්. එබැවින් ඉහළ බෑවුම් ප්රදේශ වල ක රියාකාරකම් සිදු කරීෙ වර්ෂාව 
දනාෙැති වියළි කාලදේදී සිදු කිරීෙට නිර්දේශ කරන අ ර හැකි සෑෙ විටෙ 
වැසි කාලදේ අවදානම් බෑවුම් වල ක රියාදේ දයදීෙ නව ා දැිය යුතුය. දම් 
පිළිබඳව වයාපෘති සැළසුම් අදයදර්දී අවධානය දයාමු කල යුතුය. ජලයට 
එකතුවන අවසාද  ප්රොණය අවෙ කර ෙැනීෙ සඳහා දරාන්ෙඩ රදවයන් 
හඳුන්වා දය යුතුය. 

වයාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීෙ හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

viii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීෙ සම්බන්ධදයන් දකාන්ත්රාේකරු විදශ්ෂ 
අවධානයක් දයාමු කළ යුතුය. දෙෙ ඉදකිරීම් ස්ථානය ග්රාමීය ප්රදේශයක 
හරහා දදවන ප්රධාන ොර්ෙය ආසන්නදේ ප්රසන්න පරිසරයක් සහි ව පිහිටා 

ඇ . එදස්ෙ, නුව්රඑළිය සහ හැටන්ව ශ්රී ලංකාපේ ප්රධාන සංචාරක ආකර්ෂණ 

ස්ථාන පදකක්ෂ ව්න බැවින්ව පමම ප්රධාන මාර් ය පබාපහෝ සංචාරකයින්ව 

විසින්ව භාවිතා කරනු ලබයි. ව්ැඩබිම හරහා ඇළ මාර් යක්ෂ  ලා බසින අතර 

ව්ැසි සමපේදී ප්රදේශදේ කාන්දු ජලොර්ෙ පිහිටා තිදබ්. එබැවින්, එවැනි 
අපද්රවය ජනනය කරන්දන් නම් නිසි දලස දසෝදා දනායන නිසි දලස ෙබඩා 

කර PMU විසින් අනුෙ  කරන ලද ක්රියා පටිපාටිවලට අනුව බැහැර කළ 
යුතුය. ඉදකිරීම් අපද්රවය ොර්ෙ දදපස බැහැර දනාකළ යුතුය 

  

 
වයාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීෙ හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 

 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

ix. බැවුදම් ජල පරිදබෝජකයන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

 

දම් වන විටේ අස්ථාවර බෑවුෙ හරහා ප්රජා ජල සැපයුම් ොර්ෙ ස්ථාපි  කර 
ඇ . වයාපෘති කටයුතු දහ්තුදවන් ඒෙ සැපයුම් නල වලට හාණි සිදුවිය හැකි 
අ ර එය අඛණ්ඩ සැපයුෙට භාදාවක් විය හැකිය. දෙෙ සැපයුම් නල 
වයාපෘති කටයුතු ආරම්භ කිරීෙට දපර ප්රතිස්ථාපනය/ඉවේ කිරීෙට දපර 

PMU විසින් අදාල උපදදස් දයු යුතුය.  

  
වයාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීෙ හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

x. කම්කරුවන් සඳහා වැෙබිම තුල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
 

කම්කරුවන් විවෘ  ස්ථාන වල වැසිකිලි භාවි ය අවෙ කිරීෙ සඳහා 
දකාන්ත්රාේකරු වැඩබිෙ තුළ සිටින ශ්රෙ බලකාය සඳහා  ාවකාලික 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සකස් කළ යුතුය 

  
වයාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීෙ හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

xi. දුවිලි හා දුවිලි පාලන ක රමදේද 
  

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ජනනය වන දූවිලි අිංශු ෙගීන්ට සහ සිංචාරකයින්ට 

බලපෑම් කළ හැකිය. හැටන්ව - නුවරඑළිය ප්රධාන මාර් පේ  මන්ව කරන 

මගීන්වට විපශ්ෂපයන්ව සංචාරකයින්වට බලපෑම් කළ හැකිය. අධික දූවිලි දහෝ 
වායු උේපාදන ක්රියාකාරකම් අදේක්ෂා කරන්දන් නම් විදශ්ෂ තිර ආදය 
භාවි ා කළ යුතුය. 

  
වයාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීෙ හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

xii. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා ජලය ලබා ෙ  යුේදේ අනුෙ  ස්ථාන වලින් පෙණි 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

xiii. වැෙ කරන දේලාවන් 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිව්ා කාලයට පමණක්ෂ සීමා කළ යුතුය. ප.ව්. 6.00 ට පසුව් 

ව්ැඩ කිරීම. ආරක්ෂිත  ැටළු පහ්තුපව්න්ව කිසිදු පහ්තුව්ක්ෂ නිසා රාත්රී කාලවලදී 

වැඩ කිරීෙ නිර්පේශ පනාකරයි. 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

xiv. දස්වා යටිතල පහසුකම් දකදරහි බලපෑම 
 

PMU හි අනුෙැතිය පරිද ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීෙට දපර විදුලි සිංදේශ, 

විදුලිය, ජල ොර්ෙ නැව  ස්ථානෙ  කළ යුතුය 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

xv. වැෙ බිම තුලට සාමාන්ය පුේගලයින් ඇතුළු වීදම් දහෝ එම 

ප්රදේශය හරහා ගමන් කිරීදම් අවශතාවය 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 
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දකාන්ත්රාේකරුදේ ූර්ණ කාලීන මුරකරුදේ සුපරීක්ෂාකාරීේවය, දැනුවේ 

කිරීදම් සහ අනතුරු ඇඟවීම් පුවරු ෙගින් වැඩබිෙට සිදුවිය හැකි අනවසර 

ප්රදේශයන් වැළැක්විය යුතුය. 

xvi. ඉදකිරීම් අ රතුර දෘශය දූෂණය අවෙ කිරීෙ සඳහා දහාඳ භුි 
පාලනයක් පවේවා ෙ  යුතුය 

 වයාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීෙ හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

xvii. දස්වක චර්යාධර්ෙ පේධතිය 
 

දකාන්ත්රාේකරු විසින් එකඟ වූ චර්යාධර්ෙ පේධතිය පවේවාදෙන යාදෙන් 
ශ්රෙ බලකාය සහ ෙගීන් සහ සිංචාරකයින් අ ර ඇති විය හැකි ආරවුල් 
වළක්වා ෙ  යුතුය. 
දපාදු ස්නානය සහ දරද දසෝදන ස්ථාන වැනි හවුල් සම්පේ භාවි ා කිරීදම්දී 
ශ්රෙ බලකාය සහ ෙගීන් අ ර ඇති විය හැකි ආරවුල් වළක්වා ෙ  යුතුය 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදකිරීම්  
දකාන්  රාේකරු 

xviii. සර්පයන් දෂ්ට කිරීදමන් ඇතිවන අනතුරු කළමනාකරණය 

සහ හදිසි අනතුරු කළමනාකරණය 

 

සර්ප දෂ්ට කිරීම් සඳහා නිසි හදසි කළෙනාකරණ පේධතියක් (සර්ප දෂ්ට 

කිරීම් පිළිබඳ දැනුවේභාවය, වැඩ කරන අ රතුර ආරක්ි  සපේතු, සර්ප 

දෂ්ට කිරීෙ සඳහා ප්රථොධාර, දරෝහල් දව  දයාමු කිරීෙ සහ සර්ප දෂ්ට 
කිරීම් කළෙණාකරණ කිරීෙ සඳහා පහසුකම් ඇති දරෝහලකට ඇතුළේ 

කිරීෙ ඇතුළේ කළ යුතුය). දම් ආකාරදේ අනතුරු වයාපෘති වැඩ බිම්වල  

බහුලව දක්නට ලැදබ්. දෙෙ ස්ථානය සඳහා දවනේ හදසි අනතුරු 

කළෙනාකරණ ඒකකයක් (ප්රථොධාර පහසුකම්, ආරක්ෂක උපකරණ, 

දරෝහල් දව  දයාමු කිරීදම් පහසුකම් සහ ප්රවාහන පහසුකම්) පවේවාදෙන 

යා යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

ඉදකිරීම්  

දකාන්  රාේකරු 

 

10.7.3 වයාපෘති ස්ථානයට අදාල විදශ්ෂිත අධීක්ෂණ තත්තත්තවයන් 
 

ඉදකිරීම් අදයර තුළ පහ  සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ෙ නිර්දේශ කර ඇ . මීට අෙ රව ඉදකිරීම් දකාන්  රාේකරු විසින් 

දකාන්  රාේකරුවන්දේ වෙකීෙ පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක රියා පටිපාටිය ද ක රියාේෙක කළ යුතුය. 

දකාන්  රාේකරු විසින් ඉදරිපේ කරණ ලද ඉල්ලූම්ප  තුළ ඔහුදේ නිපුණ ා පිළිබඳ අදාළ දල්ඛන සෙඟ ක රියාේෙක 

කිරීෙට බලාදපාදරාේතු වන ESMP වැඩපිළිදවළ දයාමු කරණු ඇ . ESMP සඳහා වන පිරිවැය දවනෙ දෙවුම් 

අයි ෙයක් දලස දැක්විය යුතුය. ද ෝරාෙේ ඉදකිරීම් දකාන්  රාේකරු විසින් පාරිසරික සහ සොජ කළෙනාකරණ ක රෙ 

පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදරිපේ කළ යුතු අ ර එය PMU ඒකකය ෙගින් අනුෙ  කිරීෙට නියි ය. 

 

වගුව 6: පාරිසරික හා සොජ අධීක්ෂණ සැලසුෙ; ඉදකිරීම් අදයර 

අධීක්ෂණ අවශතාවය පරාමිතීන් වාර ගණන 

i. මූලිඛ 

නීරීක්ෂණ 

ජලදේ ගූණාේෙකභාවය  - 

අධීක්ෂණ ස්ථානදේ ඇති ොර්ෙ සිංවර්ධන 

අධිකාරිදයහි දොඩනැගිලි තුළ පුර්ව 

ඉරි ැලීම් නිරීක්ෂණය 

- 

භුිදේ සිදුවන කම්පන - 

වායු ගූණාේෙකභාවය: වායු අිංශු එක් වරක් * (වාහන හා පදකයින් අධිකව සිටී නම්) 

පසුබිම් ශබ්දය ෙැනීෙ එක් වරක් * 

ii. ඉදකිරීම් අ රතුර   ජලදේ ගූණාේෙකභාවය (ඇළ) - 

අධීක්ෂණ ස්ථානදේ ඉරි ැලීම් 

නිරීක්ෂණය 

ඉදකිරීම් අ රතුර සැලකිය යුතු විස්ථාපනයක් 

නිරීක්ෂණය කළදහාේ ** 

භුිදේ සිදුවන කම්පන විදුම් යන්දත්රෝපකරණ, කම්ෙැලි වැඩ, දහෝ භූ 

කම්පන ජනනය කරන ඕනෑෙ කාර්යයක් ක්රියාේෙක 

කිරීදම්දී * 

ඉදකිරීම් වල දී ඇති වන ශබ්දය අධික ශබ්ද උේපාදනය කරන කාලවලදී ෙසකට 

වරක් * 

වායු ගූණාේෙකභාවය: වායු අිංශු ෙසකට වරක් * 
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iii. රථවාහන 

විදෙෝචනය 

වයාපෘති කටුයතු සඳහා දයාදා ෙන්නා සියළුෙ යන්දත්රෝපකරණ වල වායු විදෙෝචනය සහතික 

තිබීෙ අ යාවශය දේ. වයාපෘති භූිදේ කාර්යභාර පරිසර නිලධාරී වරයා විසින් ඒවා පරික්ෂාවට 

ලක් කල යුතුය. 

iv. අධීක්ෂණ 

ආය නය 

*ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිදේ ලියාපදිංචි සහතික සහි  ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආය නයක් ෙගින් 

ඉරි ැලීම් පරීක්ෂණ හැර අදනකුේ පරීක්ෂණ සඳහා දයාදාෙ  යුතුය. 

**වයාපෘති කළෙනාකරණ ඒකකය :PMU විසින් පිලිෙනු ලබන විශ්වාසී ආය නයක් ෙගින් 

ඉරි ැලීම් පරීක්ෂණ කල යුතුය 

v. වාර් ා කිරීදම් 

අවශය ා  

ඇළ ොර්ෙදේ ජලදේ ගුණාේෙකභාවය - ජලදේ පැවතිය යුතු අවෙ ගුණාේෙක  ේේවයන් 

පිළිබඳව 2017 වර්ෂදේ ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පේ කරණ ලද ප්රිතීන්ට අනූව 

සිංසන්දනය කිරීෙ.  

අධීක්ෂණ ස්ථානදේ දොඩනැගිලි ූර්ව ඉරි ැලීම් පිළිබඳ සමීක්ෂණය - වෘේතීෙය වාර් ාව.  

දපාළදේ කම්පනයන් - යන්  ර සූ  රවලින් ඇති වන දපාළදේ කම්පනයන්. ඉදකිරීම් අ රතුර හා 

වාහන වලින් ඇතිවන කම්පනයන්, ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිදේ ප්රිතීන්ට අනූව  

වට පිටාදවන් ඇති වන ශබ්දය ෙැනීෙ - ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිදේ අිංක 924.1 1996 ෙැයි 01 දන 

විදශ්ෂ ෙැසට් ප  රය  

වායු ගුනාේෙකභාවය සම්බන්ධ කරුණු - ශ ර ීලිංකා ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිදේ අිංක 1562/22 

2008 අදෙෝස්තු 15 - විදශ්ෂ විදේදනදේ සඳහන් අවෙ වායුගුණ  ේේවයන් 

 

11.  දස්වක කළමනාකරණය 

 

දහාඳ දස්වක-කළෙනාකරණ සම්බන්ධ ා, වයාපෘතිදේ දස්වකයින්ට සාධාරණ දලස සැලකීෙ සහ ආරක්ි  හා 

දසෞඛ්ය  සම්පන්න දස්වා  ේවයන් සැපයීෙ අවශය දේ. දෙහි වෙකීෙ පැවදරන්දන්  වයාපෘති කළෙනාකරණ ඒකකය 

සහ ඉදකිරීම් දකාන්  රාේකරු දව ය. 

දෙහි අරමුණු නම්; 

• රැකියාදේ ආරක්ෂාව සහ දසෞඛය ප්රවර්ධනය  

• වයාපෘති දස්වකයින්ට සාධාරණ දලස සැලකීෙ, දවනස ්දලස දනාසැලකීෙ  සහ සොන අවස්ථා ප්රවර්ධනය 

කිරීෙ 

• කාන් ාවන්, ආබාධි  පුේෙලයින්, ළමුන් සහ සිංක්රෙණික දස්වකයින්, දකාන්  රාේ කම්කරුවන්, ප්රජා 

දස්වකයින් සහ ප්රාථික සැපයුම් කම්කරුවන් වැනි අවදානෙට ලක්විය හැකි කම්කරුවන් ඇතුළු වයාපෘති 

දස්වකයින් ආරක්ෂා කිරීෙ. 

• සියලු ආකාරදේ බලහේකාර ශ රෙය සහ ළො ශ රෙය භාවි ා කිරීෙ වැළැක්වීෙ 

• ජාතික නීතිවලට අනුකූල වන පරිද වයාපෘති දස්වකයින්දේ ආශ්රි  නිදහස සහ සාමූහිකව දක්වල් කිරීෙ යන 

මූලධර්ෙවලට සහාය වීෙ. 

• දස්වා ස්ථාන ෙැන සැලකිලිෙේභාවය ඉහළ දැමීෙ සඳහා වයාපෘති දස්වකයින්ට ප්රදේශ ොර්ෙ සැපයීෙ. 

 

12. › ලංකා ජාතික දසෞඛ්ය අධිකාරිය විසින් නිකුත්ත කරන ලද දකාවිඩ් -19 වැළැක්වීදම් පියවර 

 

දකාවිඩ් -19, නව දකාදරෝනා වයිරස ්ආසාදනය දලෝකදයන් මුළුෙනින්ෙ තුරන් කර නැ . එබැවින්, සැක සහි  

 ේවයක් අනාවරණය වුවදහාේ ඇතිවන භීතික අවස්ථා වළක්වා ෙැනීෙ සඳහා දෙන්ෙ ආසාදන පැතිරීෙ වැළැක්වීෙ / 

පාලනය කිරීෙ සඳහා, සියලුෙ දකාන්  රාේකරුවන්ට දකාවිඩ්-19 සූදානම් කිරීදම් සැලැස්ෙක් සකස ්කළ යුතු අ ර 

ඉදකිරීම් කර්ොන්  සිංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) විසින් 2020 අපි %දයල් 29 දන සපයන ලද “දකාවිඩ්-19 පැතිරී යාෙකදී 

ශ්රී ලිංකා ඉදකිරීම් ස්ථාන සඳහා අනුෙෙනය කළ යුතු  දසෞඛය සහ ආරක්ි  ොර්දෙෝපදේශයන් ” අනුව එය කි%යාේෙක 

කළ යුතු දේ. . 

 

13. පදිංචි ජනතාව සහ පාර්ශවකරුවන්දේ උපදේශන - පවත්තවා ඇති දහෝ පැවැත්තවීමට නියමිත 
උපදේශන දස්වාවන් 

 

 

13.1 පදිංචි ජන ාව සඳහා වූ උපදේශන දස්වාව 

 
ප්රදේශය ආශ්රි  පදිංචි ජන ාව දවනුදවන් දෙෙ වයාපෘති ස්ථානයට අදාලව දැනුවේ කිරීම් සිදු දනාකරන ලදී. 
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13.2 පාර්ශවකරුවන් සෙෙ පවති උපදේශන දස්වාවන් වලදී ඇති වූ එකෙ ාවයන් හා නිර්දේශයන් (දයාමුව: ඇමුණුෙ 

II) 
 

 

ෙධයෙ පළාේ ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිදේ පළාේ අධයක්ෂ එම්.දක්.පී.වැලිකන්නදේ ෙහ ාට වයාපෘති කටයුතු පිළිබඳව 

දැනුම් දුන් අ ර වයාපෘතිය සඳහා අදහස් ලබා ෙන්නා ලදී. ඔහු අවධාරණය කදළ ්නායයෑම් අවෙ කිරීදම් වයාපෘති, 

ෙැසට් පත්රදේ ප්රකාශි  වයාපෘති දලස දනාසැලදකන බවේ හදසි පියවරක් සඳහා නායයෑදම් අවදානෙ අවෙ කිරීෙට 

දයෝජි  වයාපෘතිය අදහස් කරන බැවින්, වයාපෘතිදේ ප්රමුඛ ාවය සැලකිල්ලට ෙනිින් ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිදේ 

අනුෙැතිය අවශය දනාවන බවයි. 

නුවර එළිය අඩවි වන නිලධාරී උදයකුොර රේනායක ෙහ ා වයාපෘතිය පිළිබඳව දුරකථනය හරහා දැනුවේ කරන ලදී. 
අවදානෙ අවෙ කිරීදම් වයාපෘතිය සහ අරමුදල් සම්පාදනය කිරීදම් යාන්ත්රණය, ආපදා දපර දැනුම්දීම් පිළිබඳ ප්රතිචාර 
දැක්වීෙ ආදී කරුණු පිළිබඳව දැනුවේ කරන ලදී. අවෙ කිරීදම් කටයුතු අෙය කළ හැකි බව පැවසූ ඔහු කාර්ය ෙණ්ඩලදේ 
ූර්ණ සහාය ඇතිව වයාපෘතිය සඳහා සිය කැෙැේ  ප්රකාශ කදළ්ය. වයාපෘති කටයුතු සඳහා අනුෙැතිය ලබා ෙැනීෙට 
වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තු ප්රධාන කාර්යාලය දව  ලිඛිව ඉල්ලීෙ සිදු කරන දලසේ ඔහු වැිදුරටේ දැනුම්දදන 
ලදී.  
 
නුවරඑළිය දස්ික්කදේ ොර්ෙ සිංවර්ධන අධිකාරිදේ ප්රධාන ඉිංජිදන්රු සී. එස් සෙරනායක ෙහ ාට වයාපෘති කටයුතු 
පිළිබඳව දුරකථනය හරහා දැනුම් දී වයාපෘතිය සඳහා අදහස් ලබා ෙැනීෙට උේසහ කල අ ර ඔහු සම්බන්ධ කර ෙැනීහට 
දනාහැකි විය. එෙ කාර්යාලදේ  ාක්ෂණික නිලධාරී ඊ.එස්.වී ජයසුන්දර ෙහ ා වයාපෘතිය සම්බන්ධදයන් හා අවදානෙ 
අවෙ කිරීදම් වයාපෘතිය සහ අරමුදල් සම්පාදනය කිරීදම් යාන්ත්රණය, ආපදා දපර දැනුම්දීම් පිළිබඳ ප්රතිචාර දැක්වීෙ ආදී 
කරුණු පිළිබඳව දැනුවේ කරන ලදී. 

 

 

14. වයාපෘතිය ක රියාවට නැංවීමට අවශය දයෝගHතා, කැමැත්තත ප%කාශනය, එකඟතාව සහ අනුමත කිරීම් 
 

වගුව 7: බාධා ඉවේ කර ෙැනීම්, විදරෝධ ා දනාෙැති බව, කැෙැේ  සහ අනුෙ  කිරීම් 

අවශයතාවය / අනුමත කිරීම / ආයතනය වයාපෘතියට අදාළත්තවය 

14.1 වයාපෘතිය ක රියාත්තමක කිරීම 

දස්  රකි් දල්කම්වරයාදේ අනුෙැතිය  වයාපෘතිය ක රියාවට නැිංවීෙට දස්  රකි් දල්කම්වරයාදේ අනුෙැතිය ලබා 

ෙැනීෙට සිදුවනු ඇති අ ර දෙහිදී ෙහ ඇෙති වරයා සහ දස්  රික්කදේ වෙකිව 

යුතු ආය න සහභාගී වන දස්  රික් සම්බන්ධීකරණ කිටුව හමුදේ වයාපෘති 

දයෝජනා ඉදරිපේ කළ යුතු දේ. වයාපෘති කළෙනාකරණ ඒකකදේ 

නිලධාරිදයකු වයාපෘතිය පිළිබඳ විස් ර කරින් එහි විවිධ පාරිසරික සහ 

සාොජයීය ෙැටළු ආදය ෙැන කරුණු ඉදරිපේ කරණු ඇ . දෙෙ ෙැටළු 

සම්බන්ධදයන් සාකච්ඡා පවේවින් දෙෙ රැස්වීදම්දී ෙනු ලබන නිර්දේශ 

දෙෙ පාරිසරක සහ සොජයීය කළෙනාකරණ සැලසුෙ ක රියාවට නිංවන විට 

සැලකිල්ලට ෙැදනනු ඇ .  

සැලසුම් කිටුදේ අනුෙැතිය දෙෙ වයාපෘතිය නුවරඑළිය නෙරසභාදේ සැලසුම් කිටුදේ අනුෙැතිය 

ලබාෙ  යුතුය  

14.2 වැෙබිම පවතින රජදේ ඉෙම් වල වයාපෘතිය ක රියාවට නැංවීමට එම රජදේ ඉෙම් හිමියන්දේ අනුමැතිය 

ලබාගැනීම 

ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය 1951 අිංක 25 පාිංශු සිංරක්ෂණ පන  යටදේ නුවරඑළිය දස්ික්කය 

සිංදේදී ප්රදේශයක් බැවින් දස්ික් ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිදේ කැෙැේ  

අවශය දේ. 

වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව  

වන ජීවී සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව 

 

වන රක්ි  දවන්කිරීම් කලාපයක යටදේ දහෝ තුළ දෙෙ වයාපෘති වැඩබිෙ 

පිහිටා ඇති බැවින් වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුදේ සහ වනජීවී 

සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුදේ අනුෙැතිය අවශය දේ. 

භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ප ල් කාරයාිංශය භූි, පාෂාණ හා ඛනිජෙය සුන්ුන් ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීෙ සඳහා 

ප රාදේශීය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ප ල් කාරයාිංශදේ අනුෙැතිය ලබාෙ  

යුතුය (අවශයනම් පෙණි) 

නුවරඑළිය ෙහ නෙර සභාව අපද්රවය ප්රවාහනය සහ බැහැර කිරීෙ වැනි කටුයුතු සඳහා අඹෙමුව ප්රාදේශිය 

දල්කම් කාර්යාලදයන් අනුෙැතිය ලබාෙ  යුතුය.. 
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ලිංකා විදුලිබල ෙණ්ඩලය වයාපෘති භූිදේ විදුලිබල සැපයුෙ සඳහා ලිංකා විදුලිබල ෙණ්ඩලදේ 

ප රාදේශීය කාර්යාලදයන් අනුෙැතිය අවශය දේ. 

ජාතික ශාක නිදරෝධායන දස්වය දෙෙ අපදා අවෙ කිරීදම් වයාපෘතිය සදහා පැලෑටි දහෝ බීජ අවශය දේ නම් 

(ආනයනය කල යුතු නම්) 1999 අිංක 35 දරණ පැලෑටි සිංරක්ෂණ පන  

යටදේ කෘිකර්ෙ අධයක්ෂ ජනරාල් දවනුදවන්, අතිදර්ක අධයෂක ජාතික 

ශාක නිදරෝධායන දස්වය, කටුනායක. අනුෙ  කල පැලෑටි දහෝ බීජ 

අධිකාරිය ෙගින් නිකුේ කරණ බලප  රය හා දකාන්දේසි යටදේ දෙන ආ 

යුතුය 

14.3 දපෞේගලික ඉෙම් හිමිකරුවන්දගන් අනුමැතිය ලබාගැනීම/ජනතික බැදීම/ විරුේධත්තවයක් දනාමැති වීම 

ඉඩම් හිිකරුවන් (මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

සහ දනෝර්වුඩ් වතුයාය) 

ඉඩම් හිිකරු සහ වයාපෘති ක්රියාේෙක කිරීදම් අධිකාරිය අ ර 

නී යානුකූලව ගිවිසුෙක් අේසන් කිරීෙ, වුහයන් ඉවේ කිරීෙට, ඉඩෙට 

ප්රදේශ වීෙට, ඉදකිරීම් කටයුතු ක්රියාේෙක කිරීෙට සහ දගුකාලීන නඩේතු 

කටයුතුවල නිර  වීෙට කිසිදු විදරෝධයක් දනාදක්වන බවට එකෙ ාවය 

ලබා ෙ  යුතුය. 

 

අනුමැතීන් ලබා ගැනීම දයාජිත කාල රාමුව වගු අංක 8න් දක්වා ඇත. 

 
 

 

 

15. දුක්ගැනවිලි වලට ප්රතිචාර දැක්වීදම් යාන්ත%නය 
 

දෙෙ වයාපෘතිදේ බලපෑෙට ලක්වූ ප්රජාව සඳහා විදශ්ෂ අවධානයක් දයාමු කරින් දුක්ෙැනවිලි විසදීදම් යාන්  රණය 

ස්ථාපි  කිරීෙ සඳහා උපදේශකවරුන් වන PMU හි ES නිලධාරිවරයා වෙබලා ෙ  යුතුය. (දයාමුකිරීෙ: දුක්ෙැනවිලි 

විසදීදම් යාන්ත්රණය ස්ථාපි  කිරීෙ සඳහා නිර්දේශි  ක රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සොජ කළෙනාකරණ රාමුව) 

 

16. දතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

වගුව 8: අනුෙැතීන් ලබාෙැනීෙ සඳහා නියි  කාල රාමුව 

අනුෙැතීන් ොසය 1 ොසය 2 

සතිය1 සතිය2 සතිය3 සතිය4 සතිය5 සතිය6 සතිය7 සතිය8 

වයාපෘතිය ක රියාත්තමක කිරීම 

දස්  රකි් දල්ඛම් කාර්යාලදේ අනුෙැතිය 

අයදුම් කිරීෙ 

වයාපෘති සාකච්ඡාව  

අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්වීෙ 

අනුෙ  කිරීෙ 

        

සැළසුම් කමිටුදේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීෙ 

වයාපෘති සාකච්ජාව 

අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්වීෙ 

අනුෙ  කිරීෙ 

  

 

      

ඉෙම් හිමිකරුවන් වන  මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිදයහි අනුමැතිය 

අයදුම්ප  බාරදීෙ 

දක්වන අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්වීෙ 

අනුෙැතීන් 

        

දවනත්ත අනුමැතීන්  

භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ප ල් කාර්යාිංශදේ 

ආරක්ෂක අො යාිංශදේ අනුෙැතිය (අවශය ාවය 

අනූව) 

        

ඉඩම් හිිකරුවන්දේ අනුෙැතිය/කැෙැේ  

ලබාෙැනීෙ (දනෝර්වුඩ් වතුයාය) 
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පහ  දැක්දවන ආය න සහ සිංවිධාන අනුව ලකුණු කරණ ලද ආකෘති ෙගින් ES ද ාරතුරු අනාවරණය කිරීෙ PMU 

හි වෙකීෙ දේ. 

 

වගුව 9: ද ාරතුරු අනාවරණය කිරීදම් දයෝජි  සැළැස්ෙ 

 

දතාරතුරු  දයෝජිත ආයතන    දතාරතුරු අනාවරණය කිරීදම් 

ආකාරය 

i. වයෘපෘතිය සැලසුම් කිරීෙ 
(ඉදකිරීම් ප්රදේශදේ 

ද ාරතුරු, සැලසුම් හා 
ක රියාේෙක කිරීදම් 
ක රෙදේදය) 

දස්  රකි් CEA, ොර්ෙ සිංවර්ධන අධිකාරිය, 

දස්ික් දල්කම් කාර්යාලය, ප රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, දවනේ දස්  රික් ෙට්ටදම් නිදයාජි  

ආය න, ජා.දො.ප.ස දස්  රික් කාර්යාලය, 

AIIB 

රැස්වීම්, දස්  රික් සිබන්ධීකරණ 
කිටුව.ගිවිසුම් අේසන් කිරීෙ සම්බන්ධ 

වාර් ා සැපයීෙ, අනුෙැතීන් හා එකඟ ා 

ii. පාරසරික හා සාොජීය 
කළෙනාකරණ සැලසුෙ දස්  රකි් CEA, AIIB 

රැස්වීම්, දස්  රික් සිබන්ධීකරණ 
කිටුව.ගිවිසුම් අේසන් කිරීෙ සම්බන්ධ 

වාර් ා සැපයීෙ, අනුෙැතීන් හා එකඟ ා 

iii. ප්රෙති වාර් ා (මූලික 
අදයදර්දී හා ඉදකිරීම් 
අ රතුර) 

දස්  රකි් CEA, AIIB හා දවනේ දස්  රික් 
ෙට්ටදම් නිදයාජි  ආය න 

ප්රෙති සොදලෝචන රැස්වීම්, විදශ්ෂ රැස්වීම්, 

අදාල වාර් ා භාර දීෙ. 

iv. කම්කරුවන්දේ 
දසෞඛය හා 
සුරක්ි භාවය 
පාරිසරික දයෝෙය බව 
අදාල ඉදකිරීම් භූිදේ 
සුපරීක්ෂණය 

දස්  රකි් CEA, ොර්ෙ සිංවර්ධන අධිකාරිය, 

ප රාදේශීය දල්කම්, දපාලීසිය, ෙ රාෙ නිලධාරී, 

ජා.දො.ප.ස දස්  රික් කාර්යාලය, AIIB දවනේ 
දස්  රකි් ෙට්ටදම් නිදයාජි  ආය න 

වාචික හා අවිවාචික (ලිඛි ) 

සන්නිදේදනය, ආදාල වාර් ා භාරදීෙ 

v. පාරිසරික හා සොජයීය 
කරුණු සම්බන්ධව 
අදාල තීරණෙැනීෙ හා 
ප්රෙති දපන්නුම් කිරීදම් 
රැස්වීම් 

දස්  රකි් CEA, ොර්ෙ සිංවර්ධන අධිකාරිය, 

ප රාදේශීය දල්කම්ල දපාලීසිය, ෙ රාෙ නිලධාරී, 

ජා.දො.ප.ස දස්  රික් කාර්යාලයල AIIB 

දවනේ දස්  රික් ෙට්ටදම් නිදයාජි  ආය න 

විදශ්ෂ රැස්වීම්, අදාල වාර් ා භාර දීෙ. 

vi. දුක්ෙැනවිලි සඳහා 
සහන සැලසීදම් 
ක රෙදේදය 

අදාල නිදයාජි  ආය න, AIIB රැස්වීම්, වාචික හා අවිවාචික (ලිඛි ) 
සන්නිදේදනය 

 

 

වගුව 10: ද ාරතුරු රැස්කිරීෙ සඳහා සම්බන්ධ කරෙේ ආය න සහ නිලධාරීන්  

 
දනය ආය නය ද ාරතුරු සදහා සම්බන්ධ වන නිලධාරියා 

 

04/07/2019 @ 10.00 
පැය 

ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය  M.K.P වැලිකන්න ෙහ ා 
පළාේ අධයක්ෂක, 

ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය - ෙහනුවර කාර්යාලය 

ෙධයෙ පළා  

04/08/2021@ 10.40 පැය 
(දුරඛථන ොර්ෙදයන්) 

වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව 

(DFC) 
උදයකුොර රේනායක 
අඩවි වන නිලධාරී 
දසා වන කාර්යාලය - නුවරඑළිය 

16/01/2021@ 14.30 පැය 
(දුරඛථන ොර්ෙදයන්) 

ොර්ෙ සිංවර්ධන අධිකාරිය, නුවරඑළිය 
දස්ික්කය 

ඊ.එස්.වී ජයසුන්දර 
 ාක්ෂණික නිලධාරී 
නුවරඑළිය 



   

i 

 

 
ඇමුණුෙ 1: වයාපෘති ප්රදේශදේ සහ අදහස් විෙසීම් සිදුකරණ අ රතුර ලබාෙේ ජායාරූප 

  

ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිදේ පළාේ අධයක්ෂක, 

M.K.P වැලිකන්න ෙහ ා දැනුවේ කිරීෙ  
අපද්රවය දහ්තුදවන් පහළ බෑවුදම් කාණු පේධතිය අවහිර වී 
ඇති අකාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ii 

 

ඇමුණුෙ II: පාර්ශවකරුවන් සෙෙ පැවැේවූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විදශ්ෂ කරුණු: නුවරඑළිය දස්  රකි්කය 

 
ආයතනය සම්බන්ධීකරණ 

නිලධාරීදේ 
නෙ සහ 
 නතුර 

ඉදරිපේ වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

ෙධයෙ පරිසර 
අධිකාරිය 

M.K.P 
වැලිකන්න 
ෙහ ා 
පළාේ 

අධයක්ෂක, 

ෙධයෙ පරිසර 
අධිකාරිය - 
ෙහනුවර 
කාර්යාලය 

ෙධයෙ පළා . 

✓ 1993 ජුනි 24 වන දන අිංක 772/22 දරන අති විදශ්ෂ ෙැසට් ප  රදේ සහ පසුව කරන ලද 
සිංදශෝධනයන්හී නායයෑම් අවෙ කිරීදම් වයාපෘති නියි  වයාපෘති දලස දනාසැලදක්ෙ  

✓ හදසි ක රියාොර්ෙයක් දලස නායයෑම් වලින් ඇති වන අවදානෙ අවෙ කීරීෙට වයාපෘතිය 

අදහස් කරන බැවින්, වයාපෘතිදේ ප්රමුඛ ාවය සැලකිල්ලට ෙනිින් ෙධයෙ පරිසර 
අධිකාරිදේ අනුෙැතිය අවශය දනාදේෙ  

✓ වයාපෘතිය සඳහා මූලික ද ාරතුරු ප්රශ්නාවලිය (BIQ) සම්ූර්ණ කිරීෙ හා බාර දීෙ අවශය 
දේ) 

✓ වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීෙට දපර ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය දව  ඉදරිපේ කිරීෙට අවශය 
අවෙ කිරීදම් ස්ථාන ලැයිස්තුවක් ඉදරිපේ කල යුතු අ ර ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය විසින් 
වයාපෘති බිෙ නිරීක්ෂණය කිරීදෙන් පසු කැෙැේ  ප්රකාශ කරනු ලබයි. 

✓ ජාතික සම්පේ කළෙනාකරන ෙධයස්ථානදේ 1951 අිංක 25 දරන පාිංශු සිංරක්ෂණ පන  
යටදේ නුවරඑළිය දස්  රික්කය සිංදේදී පරිසර ප්රදේශයක් දලස නම් කර ඇ . 

✓ වයාපෘතිය ක රියාේෙක කරනු ලබන්දන් සිංදේදී පරිසර ප්රදේශයක නම් හා එය අවෙ කිරීදම් 

වයාපෘතියක් දනාවන්දන් නම්, සිංදේදී ප්රදේශයකදී අදාලවන නිති ක රියාවලිය අදාල වනු 
ඇ . 

වනජීවී 
සිංරක්ෂණ 
දදපාර් දම්න්තුව 
(DWLC) 

වනජීවී නිලධාරී  
නුවරඑළිය 

✓ වයාපෘතියට විදරෝධයක් දනාෙැ  

✓ අනුෙැතිය සඳහා DWLC දව  වාර් ාවක් ඉදරිපේ කළ යුතුය  

✓ වනජීවී ආඥාපන  යටදේ වන සේේව හා ශාක ඉවේ කළ යුතුදේ. 

✓ ශාක හා සේේවයන් ඉවේ කිරීෙ ආදේණික,  ර්ජනයට ලක්වූ, රතු ලැයිස්තු යටදේ නම් 

DWLC දවතින් අනුෙැතිය යටදේ විය යුතුය. 

මාර්  සංව්ර්ධන 

අධිකාරිය 
ප්රධාන 

ඉිංජිදන්රු - 
නුව්රඑළිය 

 

✓ පමම ප්රපේශය නුව්රඑළිය දිස්ික්ෂ මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරිය කාර්යාලයට අයත් පේ. 

✓ මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරියට පම් සම්බන්වධ ව් කිසිදු විපරෝධයක්ෂ සනාමැති අතර, 

ව්යාපෘතිපස් අව්ශයතාව් පපන්වව්ා පදයි.  

✓ පව්නත් සැලකිල්ලට  ත් කරණු  

• වයාපෘතිය කටයුතු නිමකිරීපමන්ව පසුව් වයාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අව්ශය පේ 

• ස්ථායිකරණය කිරීපමන්ව පසුව් RDA මඟින්ව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ඇත 

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී දකාන්ත්රාේකරු පුේ ලික ආරක්ෂෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතු බව් 
අව්ධාරණය කරනු ලැපබ්.  

• සෑම අව්ස්ථාව්කදීම දකාන්ත්රාේකරු ව්ාහන සහ පදිකයින්වපස් පහසුව් සහ ආරක්ෂෂාව් 
පිලිබඳ අව්ශය ක රියාොර්ෙ ෙත යුතුය. පම් සඳහා, මාර්  බාධ ක, රාත්රී කාලවලදී ව්ැඩ 
සඳහා පකාඩි සහිත මිනිසුන්ව සහ විදුලි ආපලෝකය සහ ප්රතිදීපන සහිත ආරක්ෂිත 
ක රියාමාර්  අනු මනය කල යුතුය.  

✓ ඉදිකිරීම් / කැණීම් කල ද්රවය මගී ජනතාව් සඳහා අපහසුතාව්යක්ෂ පනාවිය යුතුය  

වන සිංරක්ෂණ 
දදපාර් දම්න්තුව 

(DWLC) 

දසා වන 
නිලධාරි 
නුවරඑළිය 

✓ වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුවට වයාපෘතියට විදරෝධයක් නැ . 

පහ  සඳහන් කරුණු අවධාරණය දකරිණි..  

✓ නුවරඑළිය දස්ික්කය තුළ වන රක්ි  දවන්කර ඇ . දකදස් දව ේ, ඇ ැම් විශාල 

ඉඩම් දකාටස් සඳහා  වෙේ පැහැදලි ොයිම් දනාෙැතිව පවතින අ ර, ඒවායින් 

දබාදහාෙයක් LRC හි බලයට යටේ දේ. දැනට වනාන් ර භූි ෙැනුම් කටයුතු සිදුකරින් 

පවතී. 

✓ දකදස් දව ේ, වනජීවී සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුවට, පුේෙලික අයිතිකරුවන්ට දහෝ 

LRC ට අයේ සියලු ඉඩම් සඳහා වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුදවන් අනුෙැතිය අවශය 
දේ 

✓ දපෞේෙලික / එල්.ආර්.සී / වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුවට අයේ ඉඩම්  වල ොයිම් 

පැහැදලි දනාෙැතිනම් වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුදවන් අනුෙැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

✓ වන සිංරක්ෂණ දදපර් දම්න්තුදවහි භූිකාව වන්දන් දහළිදපදහළි කිරීෙට නියි  භුි 
දකාටස පරීක්ෂා කර ඉවේ කිරීෙට අවශය ෙස් වල වටප්රොණය ෙැනීෙ හා ඉවේ කරන 
ප්රදේශයට වැදෙේ විදශ්ි  වාසභූි ෙණනය කිරීෙයි. දෙදස් වන සිංරක්ෂණ 
දදපාර් දම්න්තුව ෙගින් බිම් දකාටස සමීක්ෂණය කර දැව සිංස්ථාවට වාර් ාවක් භාර 
දදනු ඇ . දකාන්ත්රාේකරුට ෙස් කැපිය හැකි නමුේ ඉවේ කිරීෙ දැව සිංස්ථාව විසින් 



   

iii 

 

සිදුදකදරනු ඇ . දසන්ටිමීටර් 18 ට වැි වටප්රොණයක් සහි  සියලුෙ ශාක දැව 
සිංස්ථාවට ෙනු ලැදබ්.  

✓ වයාපෘති සැලැස්දම් කටුපිටප  වන සිංරක්ෂක නිලධාරීයාට ඉදරිපේ කිරීදෙන් අනතුරුව 

අනුෙැතිය ලබා ෙ යුතු බව ඔහු ප්රකාශ කදළ්ය.  

✓ දෙය වනාන් ර භූි දපදදස් වලට පෙණක් දනාව වනාන් රයක් ආසන්නදේ තිදබන 
ඕනෑෙ ඒකලි  ප්රදේශයකට ද දපාදු දේ.  

✓ නුවරඑළිදේ දබාදහෝ වනාන් ර භූි ප්රදේශ පවතින නිසා, පහ  අයුදර් අවශය ා සඳහා 
දස්වා සහ අදාළ අනුෙැති වයාපෘති ක්රියාවට නැිංවීදම්දී අවශය දකදර්.  

• රක්ි  වනාන් ර වලට ඇතුල් වීෙ, ශාක වර්ෙ ඉවේ කිරීෙ, වයාපෘති වැඩ සඳහා දැව 
දහෝ දවනයම් දේ ලබාෙැනීෙ කල දනාහැක 

• පිපුරුම් රසායන දයාදා ෙල් පිපිරවීම් ක්රියාවලිදේදී සතුන්ට හානි දනාවිය යුතුය 

• වුහාේෙක ස්ථායි කිරීදම් ක්රෙදේදයන් පරිසර හි කාමී දෙන්ෙ දසෞන්දර්යාේෙකව 

සැලසුම් වලට අනුෙ  විය යුතුය. 

• පිළිසකර කිරීෙ සඳහා පැළ දයාදා ෙැදන් නම් දපර අනුෙැතිය ලබාෙ  යුතුය 

• ූර්ව දැනුවේ කිරීෙ තුලින් වන සිංරක්ෂණ දේපාර්ද ම්න්තුව ෙගින් වො කිරීෙ සඳහා 

ගුණාේෙකව ෙස් ලබා දීෙ ෙගින් වයාපෘතියට සහාය දය හැකිය. 

• නැව  වොව සඳහා සුදුසු ශාක වර්ෙ නිර්දේශ කිරීෙ සඳහා වන සිංරක්ෂණ 

දදපාර් දම්න්තුදවන් අනුෙැතිය ලබාෙ  යුතුය.  

✓ LRC දහෝ පුේෙලික ඉඩම්වල ඉඩම්වල 1ha ට වඩා වැි වනාන් ර එළිකිරීෙ සඳහා 
ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය (CEA) සෘජුව ෙැදහේ වනු ඇ . 

✓ LRC දහෝ පුේෙලික ඉඩම්වල ඉඩම්වල 1ha වඩා අඩු වනාන් ර එළිකිරීෙ සඳහා ෙධයෙ 
පරිසර අධිකාරිය (CEA) සහ වන සිංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව ෙැදහේ වනු ඇ .  

ජලජ හා භූෙ  වාස භූි ෙැනුම් නිර්දේශ කළ හැකි සෙහර ස්ථාන සඳහා පාදක අධ්යයනයන් 
ඉල්ලා සිටිනු ඇ . වයාපෘතිය ක්රියාවට නැිංවීෙ තුලදී සොන වාර් ා ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය 
විසින් ඉල්ලා සිටිනු ඇ . 

 

ඇමුණුෙ III: දයෝජි  වයාපෘතිය ඉඩම් හිිකරුවන්දේ හා අදාල පාරිසරික ආය නයන්දෙන් අනුෙ  කරෙැනීෙ සඳහා 
වන ක රියාපටිපාටිය. 

1. මාර්ග සංව්ර්ධන අධිකාරියට පව්න්ව කරන ලද ප්රපේශයන්වහි නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීපම් වයාපෘතිය 

ක රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා වූ ක රියාපටිපාටිය  

 

i. මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින්ව සැලසුම පිළි ත යුතුපේ: වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීපම් 

ආයතනය විසින්ව අව්ශය ව්න අනුමැතීන්ව පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ලීමක්ෂ සම  RDA පව්ත 

සවිස්තරාත්මක සැලසුම් ව්ාර්තාව්ක්ෂ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. වයාපෘතිය කළමනාකරණ ඒකකය විසින්ව 
ඉහත ලිපි පල්ඛ්න සකස් කළ යුතු අතර ප රාදේශීය මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරි කාර්යාලයට පල්ඛ්න 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ii. මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරිපේ ප රාදේශීය කාර්යාලය පමම පයෝජනාව් ඇ යීමට ලක්ෂ කරනු ලබන 

අතර වයාපෘතිය පිළිබඳ පකටි හැඳින්වීමක්ෂ ඉල්ලා සිටිය හැක. වයාපෘතිය කළමනාකරණ ඒකකය 

මඟින්ව එම අව්ශය විස්තර සැපයිය යුතුය.  

iii. මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින්ව අනුමත කිරීපමන්ව පසු, ව්ැඩබිමට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ේයුහයන්ව 

සහ නාය යාම් ස්ථායිකරණ කටයුතු ක රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්  සංව්ර්ධන අධිකාරිය සහ 

වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක්ෂ අත්සන්ව කරනු ඇත.  

iv. ඇතුළත් විය හැකි පකාන්වපේසි  

• ස්ථායිකරණ කටයුතු නිමකිරීපමන්ව පසුව් වයාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අව්ශය පේ 

• ස්ථායිකරණය කිරීසමන්ව පසුව් RDA මඟින්ව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ඇත 

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී දකාන්ත්රාේකරු පුේ ලික ආරක්ෂෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතු බව් 

අව්ධාරණය කරනු ලැපබ්.  

• සෑම අව්ස්ථාව්කදීම දකාන්ත්රාේකරු ව්ාහන සහ පදිකයින්වපස් පහසුව් සහ ආරක්ෂෂාව් පිලිබඳ 

අව්ශය ක රියාොර්ෙ ෙත යුතුය. පම් සඳහා, මාර්  බාධ ක, රාත්රී කාලවලදී ව්ැඩ සඳහා පකාඩි සහිත 
මිනිසුන්ව සහ විදුලි ආපලෝකය සහ ප්රතිදීපන සහිත ආරක්ෂිත ක රියාමාර්  අනු මනය කල 

යුතුය.  

• ඉදිකිරීම් අපද්රවය / කැණීම් ද්රවය මගීන්ව පපාදුජනතාව්ට/ව්ාහන ව්ලට බාධා සිදු පනාවිය යුතුය  



   

iv 

 

ඇමුණුෙ IV: අධයයන කණ්ඩායෙ 

 

නම තනතුර  කණ්ඩායම් අධීක්ෂණය 

SAMS දිසානායක දේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

/ESSD/NBRO 

දේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභ්ාත්ත ලියනාරච්චචි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO GIS / ප්රජාවිදයාේෙක දේ /සමීක්ෂණ සහයක 

MPAN මිහිදුකුලසූරිය තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO වාර් ා සිපාදනය 

TGLA චන්ද්රරත්තන තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO වාර් ා සිපාදනය 

 

ඇමුණුෙ v: දයාමු ලැයිස්තුව 

1. සාොනය පාරිසරික හා සොජ කළෙනාකරණ සැලැස්ෙ සඳහා ශ රී ලිංකාදේ නායයෑම් අවෙ කිරීදම් වයාපෘතිය 

සඳහා දකාන්  රාේකරුදේ බැදීම්-AIIB 

2. පාරිසරික හා සොජ කළෙනාකරණ රාමුව - ශ රී ලිංකාදේ නායයෑම් අවෙ කිරීදම් වයාපෘතිය - AIIB 

3. නැව  පදිංචි කිරීදම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලිංකාදේ නායයෑම් අවෙ කිරීදම් වයාපෘතිය - AIIB  

4. කෘිකර්ෙ, ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු, පශු සම්පේ සිංවර්ධනය, වාරිොර්ෙ හා ධීවර හා ජලජ සම්පේ සිංවර්ධන 

අො යාිංශය විසින් ෙස් කැපීෙ (පාලන) පන   

5. අිංක 01 කාණ්ඩය යටදේ ඇති සියලු ස්ථානයන් හි අවසාන ලැයිස්තුව (අදයර II - 120 නායයෑම් අවදානෙ 

අවෙ කිරීෙ සඳහා වන වයාපෘතිය - AIIB) 

6. සිංෙණන හා සිංඛයාන වාර් ාව (2012), සිංෙණන හා සිංඛයාදල්ඛන දදපාර් දම්න්තුව 

 


