
   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

ආපදා ස්ථානීය අංක . 65 
 

වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදේන්තු කාර්යාලය 
 

රත්නපුර දිස්ික්කය 

 
 

ජනවාරි 2021 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

පටුන 

 

1. හැඳින්වීම ............................................................................................................................................ 1 

1.1 ව්යාපෘති පසුබිම ............................................................................................................................. 1 

1.2 අපේක්ෂිත පරිශීලකයින්ව ................................................................................................................ 1 

2. නායයෑම් සිදු වූ ස්ථානපේ පතාරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය ........................................................... 2 

2.1 ව්යාපෘතිපේ නම ............................................................................................................................ 2 

2.2 ව්යාපෘති ස්ථානපේ පිහිටීම ............................................................................................................. 2 

2.3 භූ ලක්ෂෂණ සහ ඉඩම් අයිතිය .......................................................................................................... 2 

2.4 ප්රපේශපේ පේශගුණික ලක්ෂෂණ ...................................................................................................... 3 

2.5 ප්රදේශදේ ජන විකාශන ලක්ෂෂණ .................................................................................................... 3 

3. සිදුවූ නායයෑම් උපøව්ය පිළිබද පතාරතුරු .............................................................................................. 3 

3.1 නායයෑම් ආපදාපේ සව්්භාව්ය ......................................................................................................... 3 

3.2 නායයෑපමන්ව සිදුව් ඇති බලපෑම හා ප්රතිවිපාක ................................................................................. 3 

3.3 පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා පම් ව්න විට පෙන ඇති ක්රියාමාර්ෙ ............................................ 4 

3.4 ඉව්ත් කිරීම් ................................................................................................................................... 4 

3.5 නැව්ත පදිංචි කිරීම (ප්රෙතිය) .......................................................................................................... 4 

4. නායයෑම්/භූම් අස්ථාව්ර වූ ප්රපේශය, ඒ අව්ට ප්රපේශය පිළිබඳ විස්තර සහ ව්ර්තමාන අව්දානම් මට්ටම ........ 9 

4.1 නායයෑපම් ප්රපේශය ....................................................................................................................... 9 

4.2 අස්ථාව්ර ී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රපේශය .......................................................................................... 9 

4.3 ව්ර්ථමාන අව්දානම් ස්ව්භාව්ය ....................................................................................................... 10 

5. ව්යාපෘති ය යටපත් අපේක්ෂිත පිළිසකර කිරීපම් ක්රියාමාර්ෙයන්ව ............................................................ 10 

6. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව බලපෑමට ලක්ෂව්න අව්ට පරිසරපේ සිංපේදී ඒකකයන්ව පිළිබඳව් පකටි 

හැඳන්වීම ........................................................................................................................................ 10 

7. ව්යාපෘති ප්රපේශය හා සම්බන්වධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අව්දානම් හඳුනා ෙැනීම ............................ 11 

7.1 ධනාත්මක බලපෑම් ...................................................................................................................... 10 

7 .2 සෘණාත්මක බලපෑම් ................................................................................................................... 10 

7.2.1   ජල  විදයාත්මක  බලපෑම් .................................................................................................... 10 

7.2.1.1   ප්රපේශපේ ජලාපව්හන රටාව් පකපරහි බලපෑම .............................................................. 10 

7.2.1.2  ජල දුෂණය සම්බන්වධපයන්ව ඇති බලපෑම ........................................................................ 10 
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1. හැඳින්තීම  
 

1.1 වයාපෘති පසුබිම  
 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්වධ පව්ින්ව එම බැිංකුපේ 

මුලය ආධාර මත ශ්රී ලිංකාපේ පළාත් 6ක දස්ික්ෂක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීපම් 

ව්යාපෘතිය ක්ෂ ආරම්භ කර ඇත. පමම ව්යාපෘතිය  පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණමය ව්ශපයන්ව AIIB 
බැිංකුපේ හා ලිංකා රජපේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතිපේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි 

ක්රියාව්ලිය සැලකිල්ලට ෙනිින්ව AIIB බැකුව් අපේක්ෂෂා කරන පරිද ඔවුන්වපේ පාරිසරික හා සමාජ 

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

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

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

මාර්පොපපේශයන්ව සැපයීමයි. ව්යාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය ව්ශපයන්ව; ජාතික පොඩනැගිලි 
පර්පේෂණ සිංවිධානය (ජා.පො.ප.ස.) සමස්ත ව්යාපෘතිය  පව්නුපව්න්ව සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘතිය ට අදාල පාර්ශව්යන්ව ඒ ආකාරපයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම 
සහතික කරනු ඇතැයි අපේක්ෂෂා පකපර්.  
 

පාරිසරික, සමාජ, පසෞඛය හා ආරක්ෂෂණ තත්ත්ව්යන්ව ව්යාපෘති ස්ථානපයන්ව ස්ථානයට පව්නස් ව්න 
බැවින්ව එව්ැනි පව්නස් ව්න නිශ්චිත තත්ව්යන්ව පිළිබද අව්ධානය පයාමු කිරීම ව්ැදෙත් පේ. එමනිසා 
පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක්ෂ එක්ෂ 

නායයාම් ස්ථානයට විපශ්ිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. 
එම ස්ථානපේ විපශ්ිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින්ව විපශ්ිත පිළිසකර 
ක්රමපේදයන්ව, පසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂෂණ කළමනාකරණය සම්බන්වදපයන්ව සලකා බැලිය යුතු අිංශයන්ව 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ පමපහයුම් කාලය තුල අව්ශය මෙ පපන්වීම් ලබාපදනු ඇත. 
 

දමම විදශ්ෂිත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම දෙල් හවුස් හි සිදුව ඇති නායයෑේ ආපදා 
තත්ත්වය අවම කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ගැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධ්යයනයකින්ත පසුව සකස් කර 

ඇති දමම සැළසුම මගින්ත පහත කරුණු පිළිබඳව ඉහළ අවධ්ානයක් දයාමු කර ඇත 
 

I. ව්යාපෘතිය ට අදාල කලාපපේ සිංපේදී පාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම. 
II. ව්යාපෘතිය පහ්තුපව්න්ව සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

III. හානිය අව්ම කරන පියව්ර පයෝජනා කිරීම. 
IV. පමම ව්යාපෘතිය ට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂෂණ අව්ශයතා තීරණය කිරීම. 

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

 

1.2 අදේක්ෂිත පරිශීලකයින්ත  

 

පමම පල්ඛනය මගින්ව පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්වධ පාර්ශව්යන්ව ව්න නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් 

සැලසුම් කණ්ඩායම, ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ පකාන්වත රාත්කරුව්න්ව අතර ඇති ව්න පාරිසරික 

හා සමාජීයෙැටළු සහ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ෙ පිළිබඳෙැඹුරු අව්පබෝධයක්ෂ සැපයීමට අපේක්ෂෂා කරණ 

අතර ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කරණ කාලසීමාපේ දී පමහි ඇති සිංරචකයන්ව අනුෙමනය කිරීමට අදහස ්

කරයි. පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්වධ පාරිසරික හා සමාජීයෙැටළු, සහ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් 

ක්රියාමාර්ෙ පිළිබඳෙැඹුරු අව්පබෝධයක්ෂ ව්ාර්තාපව්න්ව සපයන අතර නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සැලසුම් 

කණ්ඩායම, ව්යාපෘති කළනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ව්යාපෘතිපේ පාරිසරික 

සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුපව්හි අඩිංගු සිංරචක, ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම්දී භාවිතා කිරීමට 

අදහස් කරයි. නිශ්චිත පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම ජා.පො.ප.සිං පව්බ් අඩවිපේ හා AIIB පව්බ් 

අඩවිපේ ප්රකාශයට පත් කරණු ලබන අතර පම් සම්බන්වධපයන්ව පුළුල් පරාසයක උනන්වදුව්ක්ෂ දක්ෂව්න 

පාර්ශව්යන්වට (පපාදු ජනතාව්, පව්නත් ආයතන/සිංවිධාන) පරිශීලනය කල හැක. පකාන්වත රාත්කරුව්න්වටද 

පව්බ් අඩවිපේ ප්රකාශයට පත් කර ඇති පමම ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම 
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(ESPM) පරිශීලනය කර, ඔවුන්වපේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ම 

(SSE-SMAP) සකස් කිරීපම් පදනම පලස පයාදාෙත හැක. 

 

2. නායයෑේ සිදු වූ ස්ථානදේ දතාරුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය   

 

2.1 වයාපෘතිදේ නම  

ආපදා ස්ථානීය අිංක 65, රත්නපුර දස්ත රික්ෂකය, වන සංරක්ෂණ කාර්යාලය  

2.2 වයාපෘති ස්ථානදේ පිහිටීම  

පයෝජිත නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ස්ථානය සබරෙමුව් පළාපත්, රත්නපුර දස්ත රික්ෂකපේ, රත්නපුර 

ප රාපේශීය පල්කම් පකාට්ඨාශය යටපත් පරිපාලන කටයුතු සිදුව්න රත්නපුර ෙ රාමනිලධාරී ව්සම තුළ සිදුව් 

ඇත. 

ස්ථානීයපේ GPS ඛන්වඩාිංක – 6.682961 °N සහ 80.397711 °E 

ආසන්තනතම නගරය සහ ආපදා ස්ථානයට ප්රදේශ ීදේ හැකියාව - අපදා ස්ථානපේ  සිට රත්නපුර 

නෙරය මී. 800. ක්ෂ පමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත. අපදා ස්ථානයට  A4 පකාළඹ - රත්නපුර-ව්ැල්ලව්ාය 

මඩකලපුව් මාර්ෙය ඔස්පස් පිවිසිය හැකිය.  

 
රූපය 1: ආසන්වනතම නෙර සහ ආපදා ස්ථානයට  ප්රපේශ මර්ෙය 

 

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉෙේ අයිතිය  

 

පයෝජිත හානිය අව්ම කිරීපම් ස්ථානය ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව් හා පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතුව් 

අතර කැපුම් කණ්ියක්ෂ සහිත බෑවුමක පිහිටා ඇත. පමම ස්ථානපේ උන්වනතාිංශය මීටර් 130 කි. ඉහත 

සඳහන්ව කල එම ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව් සතු භූිය පමම ව්යාපෘතිය මගින්ව එහි ඇති අව්දානම 

අව්ම කිරීමට නියිතව් ඇත. අසථ්ායී ප්රපේශය පිහිටා ඇත්පත් බෑවුම් සහිත භූියක ව්න අතර 

පොඩනැගිලි ඉදකිරීම සඳහා ස්ව්ාභාවික බෑවුම කපා සකස් කර ඇත. අසථ්ාව්ර ඉඩමපම් රත්නපුර 

මහනෙර සභාව් සතු පේ. ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව් විසින්ව රත්නපුර දසා ව්න කාර්යාලය පිහිටුීම 

සඳහා පමම ස්ථානය හා එහි පොඩනැගිලි කුලී පදනම මත ලබාපෙන ඇත.  

ව්ැිදුර අධයයනය සඳහා රූපය 2; පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සථානපේ ගූෙල් රූපය, අව්ට 

පාරිසරික ලක්ෂෂණ, පස්ව්ා සහ යටිතල පහසුකම්. 
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රූපය 2:  පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සථානපේ ගූෙල් රූපය, අව්ට පාරිසරික ලක්ෂෂණ, පස්ව්ා සහ යටිතල පහසුකම්. 

 

2.4 ප්රදේශදේ පේශගුණික ලක්ෂෂණ 

ව්ාර්ික දල ව්ර්ෂාපතනය – ි.මී.4000 සිට 5000 දක්ෂව්ා  

ව්ාර්ික දල උෂ්ණත්ව්ය – 24 0C සිට 35 0C දක්ෂව්ා  

(මුලාශ්රය: ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලපේ පව්බ් අඩවිය -අඹෙමුව්) 

 

2.5 ප්රදේශදේ ජන විකාශන ලක්ෂණ 
 

රත්නපුර ග්රාම නිළධාරි ව්සපම් මුළු ජනෙහනය 1796 ක්ෂ ව්න අතර පිරිින්ව 950 ක්ෂ හා කාන්වතාව්න්ව 846කි. 

(සිංෙණනය හා සිංඛයාන ව්ාර්තාව් - 2012) 
 

3. සිදුවූ නායයෑේ උපøවය පිළිබද දතාරුරු 
 

3.1 නායයෑේ ආපදාදේ ස්වභාවය  
 

2010 ව්ර්ශපේ අපෙෝස්තු මස 5 ව්න දන පැව්ති අධික ව්ර්ෂාය පහ්තුපව්න්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ කාර්යාලපේ 

පොඩනැගිලි ව්ලට විශාල පාෂාණ සහිත පස් කණ්ිය කඩා ව්ැටී ඇත. පමම අස්ථාව්ර බෑවුපම් විශාල 
පාෂාණ විශාල ප්රමාණයක්ෂ ඇති බැවින්ව ඒව්ා පපරලීපම් ඉහළ හැකියාව්ක්ෂ ඇත. අධික ව්ැසි සහිත දන ව්ලදී 
කාර්යාල පස්ව්කයින්වට හා පොඩනැගිලි ව්ලට පමමගින්ව ඉහළ අව්ධානම් තත්තව්යක්ෂ ඇති පේ. එපසම 
පම් පහ්තුපව්න්ව ධර්මපාල මාර්ෙය හා එයට පහළින්ව පිහිටි නිව්ාස කීපය හා ව්යාපාරික පොඩනැගිලි 
කිහිපය අධි අව්දානම් තත්ත්ව්පේ ඇත. ව්ැිදුර අධයනය සඳහා රූපය 3: ගූෙල් ඡායාරූපය, භූි හරස්කඩ, 

භූි පරිහරණය, අව්දානම් අිංෙයන්ව සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂෂණ සහිත සථානයන්ව ව්ල ඡායාරූප 

 

3.2 නායයෑපමන්ව සිදුව් ඇති බලපෑම හා ප්රතිවිපාක 
 

ෙල් පපරලීම් සහිතව් ආපදාව් සිදුව්න අව්ස්ථාපේදී ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාල 
පොඩනැගිල්ල පිටුපස පිහිටා තිබූ ව්ැසිකිළි පහසුකම් සහිත නාන කාමරයට සම්ූර්ණපයන්වම හාණි සිදුව් 

ඇත. මීට අමතරව් පොඩනැගිල්පල් තව්ක්ෂ පකාටසකට පම් පහ්තුපව්න්ව හාණි සිදුව් ඇත. පොඩනැගිල්පල් 
ව්හලපේ ඇතැම් පකාටස් ව්ලට හාණි සිදුීපමන්ව ව්ර්ෂාව් පව්තින කාල ව්ලදී ව්ැසි ජලය පොඩනැගිල්ල 
ඇතුළු ීම සිදුපේ. 
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3.3 පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා පම් ව්න විට පෙන ඇති ක්රියාමාර්ෙ 
 

ආපදාව් සිදුව්න අව්ස්ථාපේ පපරළිමට ලක්ෂ වූ විශාල ෙල් ඇතුළුව් බෑවුපම් අස්ථාව්රව් ඇති විශාල පාෂාණ 

ව්ලින්ව පකාටසක්ෂ රසායිනික ද්රව්ය පයාදා පිපිරීම මගින්ව ඉව්ත් කර ඇත. 

 

3.4 ඉවත් කිරීේ  

 

පැව්ති අව්දානම් තත්ත්ව්ය පහ්තුපව්න්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලය එම ස්ථානපයන්ව ව්සර 
කීපයක්ෂ ඉව්ත් කර ඇති අතර මෑත කාලපේදී නැව්තත් එම කාර්යාලය එම ස්ථානපේ ස්ථාපිත කර ඇත. 
 

3.5 නැව්ත පදිංචි කිරීම (ප්රෙතිය) 

 

පමම සථ්ානය සඳහා ව්යාපෘතිය පදනම් කරෙත් නැව්ත පදිංචි කිරීපම් ව්ැඩසටහනක්ෂ අව්ශය පනාපේ. 
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රූපය 3: ගූෙල් රූපය, භුිපේ හරස්කඩ, ඉඩම් භාවිතය, අව්දානම් අිංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂෂණ ව්ල ඡායාරූප 
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4. නායයෑේ/භූේ අස්ථාවර වූ ප්රදේශදේ, ඒ අවට ප්රදේශය පිළිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන අවදානේ මට්ටම 

 

4.1 නායයෑපම් ප්රදේශය 
 

බෑවුම් අසථාව්ර ීම හා පාෂාණ පතිත ී ඇති ප්රපේශය ය පිහිටා ඇත්පත් කැපුම් කණ්ියක්ෂ සහිත රත්නපුර ව්න 

සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාල පොඩනැගිල්ල හා රත්නපුර පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු පොඩනැගිල්ල අතර ය. 

රත්නපුර නෙරය ආශ්රිතව් පිහිටා ඇති බැවින්ව පමම ප්රපේශය නාෙරික ලක්ෂෂණ ව්ලින්ව යුක්ෂත පේ. පාසල්, රාජය 
ආයතන සහ පන්වව්ාසික ලක්ෂෂණ අව්ට ප්රපේශපේ දැකිය හැකිය. ඉහළ බෑවුපම් පුරාවිදයා පොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති 
අතර එයට පර්ඛීයව් පහළ බෑවුපම් ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු පොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇත. ආපදා ස්ථානය පව්ත 
රත්නපුර නෙරපේ සිට ධර්මපාල මාව්ත ඔස්පස් පිවිසිය හැකිය. අසථ්ාව්ර බෑවුපම් බූ දැලිය, මන්වචාි, පකාස්, ඇටඹ, 
රූනමැිය සහ ෙැඬුම ව්ැනි ෙස් ඇත. 
 
රත්නපුර පුරාවිදයා කාර්යාල පොඩනැගිල්ල (ඉහළ බෑවුම) 

 
රත්නපුර දස්ික්ෂ පුරාවිදයා කාර්යාල ස්ථාපිත කර ඇති පොඩනැගිල්ල ප එතිහාසික ව්ටිනාකමකින්ව යුත් එකකි. 
මහනුව්ර රජුපේ අමාතයව්රපයකු පලස ප්රකට ඇහැපල්පපාල අධිකාරම් ව්රයාපේ පුේෙලික කටයුතු සඳහා භාවිතා 
කල ස්ථානය ව්ශපයන්ව පමය හඳුනාපෙන ඇත. ක්රි.ව් 1809 – 1811 අතර කාල ව්කව්ානුපේ පමම පොඩනැගිල්ල 
ඉදකර ඇතැයි සැලපක්ෂ. ඇහැපල්පපාල නිලපමව්රයා මහනුව්ර රජු ව්ශපයන්ව කටයුතු කල ශ්රී වික්රම රාජසිිංහ රජුපේ 
ප්රඨම අධිකාරම් ව්රයා විය. නිලපම ව්රයාපේ නිල නිව්ාසය රත්නපුර නෙරපේ පිහිටා ඇත. ඇහැපල්පපාල ව්ලේව් 
මශපයන්ව හඳුන්වව්න එය අද ව්න විට එම රත්නපුර කෞතුකාොරය බව්ට පරිව්ර්ථනය කර ඇත. ඇහැපල්පපාල 
අධිකාරම් පිටුව්හල් කිරීපමන්ව පසු ඔහුපේ පුේෙලික කටයුතු පව්නුපව්න්ව භාවිතා කල ස්ථානය පව්නත් විවිධ වූ කටයුතු 
පව්නුපව්න්ව භාවිතා කර ඇත. පමම පුේෙලික පොඩනැගිල්ල හා නිල නිව්ාසය යා කරන පපාළව් අභයන්වතරපයන්ව 
ඉදකල උමිං මාර්ෙයක්ෂ පැව්ති බව්ට ප්රපේශව්ාසීන්ව අතර ව්ඩාත් ප්රසිේධය. අධිකාරම් ව්රයා පිටුව්හල් කිරීපමන්ව පසු 
බ්රිතානයන්ව විසින්ව පමම ස්ථානය භාවිතයට පෙන ඇත.  2002 ව්ර්ශපේ පනාව්ැම්බර් 02 දන පුරාවිදයා 
පදපාර්තපම්න්වතුව් විසින්ව පමම පොඩනැගිල්ල පුරාවිදයා ස්මාරකයක්ෂ ව්ශපයන්ව නම් කරලන ලදී. 2007 ව්ර්ශය දක්ෂව්ා 
පමම පොඩනැගින්වල දසා විනිසුරු ව්රයාපේ නිල නිව්ායස පලස භාවිතා කර ඇත. 2010 ව්ර්ශපය ් සිට පුරාවිදයා 
පදපාර්තපම්න්වතුව් විසින්ව ඔවුන්වපේ දස්ික්ෂ කාර්යාලය පමම පොඩනැගිල්පල් පව්ත්ව්ාපෙන යනු ලබයි. පම් ව්න විට 
පමම කාර්යාලපේ පස්ව්කයින්ව 25-30 අතර ප්රමාණයක්ෂ පස්ව්ය කරනු ලබයි.  
 
දසා ව්න කාර්යාලය (පහළ බෑවුම) 
පාරිසරික හා ස්ව්භාවික සම්පත් අමාතයාිංශය යටපත් ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ රත්නපුර දසා ව්න 
කාර්යාලය අස්ථාව්ර ී ඇති බෑවුපම් පහළින්ව පිහිටා ඇත. එය පදමහල් පොඩනැගිල්ලකි. ක්ෂපෂ්ත්ර පරීක්ෂෂණය සිදුව්න 
අව්ස්ථාව් ව්න විට පමම කාරයාල පොඩනැගිල්ල අළුත්ව්ැියා පකපරන්ව පැව්ති අතර ඇතැම් පකාටස් භාවිතපයන්ව 
පතාරව් පව්තී. ව්න සිංරක්ෂෂණ කාර්යාලය මගින්ව රක්ෂිත ප්රපේශ ව්ල සිදුව්න නීති විපරෝධී කටයුතු අධීක්ෂෂණය කිරීම, 
එව්ැනි කටයුතු සිදුකරන්වනන්ව සිරභාරයට ෙැනීමට අව්ශය නීතිමය කටයතු සිදුකරයි. අතිපර්ක දසා ව්න නිලධාරී 
ව්රයාද ඇතුළුන කාර්ය මණ්ඩලය 28 පදපනකු පමහි පස්ව්පේ පයදී සිටී. කාර්යාල පොඩනැගිල්ල තුල රාත්රී කාලපේ 
ආරක්ෂෂාව් සඳහා ආරක්ෂෂක නිලධාරී ව්රපයකු සිටී.  
 
අස්ථාව්ර බෑවුම ආශ්රිතව් ජල සැපයුම් නල පහෝ ලිිං කිසිව්ක්ෂ පිහිටා පනාමැත. නමුත් අස්ථාව්ර බෑවුම හාරහා ජලය 
ෙලා යන ආකරයට කාණුව්ක්ෂ ඉහල බෑවුපම් සිට පහල බෑවුම පදසට පයාදා ඇත. 

 

4.2 අස්ථාව්ර ී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රදේශය 
 

අස්ථාව්ර ී ඇති බෑවුම අව්ට ප්රපේශය පාසල්, ව්යාපාරික පොඩනැගිලි, රාජය ආයතන සහ නිව්ාස සහිත 
නාෙරීකරණය ී ඇති භූි ප්රපේශයකි. කම්කරු කාර්යාලය ව්න සිංරක්ෂෂණ කාර්යාල පොඩනැගිල්ලට යාබද භූිපේ 
පිහිටා ඇත.  එයද පැව්තින අව්දානම් තත්තව්ය පහ්තුපව්න්ව පව්නත් ස්ථානයක්ෂ පව්ත පෙන පොස් ඇත. ක්ෂපෂ්ත්ර 
අධයයනය සිදු ව්න කාල ව්කව්නුව් ව්න විට එම පොඩනැගිල්ල පකාවිඩ් පරෝෙය ආසාදත පුේෙලයින්ව නිපරෝධායනය 
කරනු ලබන ස්ථානයක්ෂ ව්ශපයන්ව භාවිතා කරනු ලැබීය. ධර්මපාල මාර්ෙය ධර්මපාල ව්දුහලට හා ෆර්ගියුසන්ව 
විදයාලයට පිවිසුම් මාර්ෙය පලස භාවිතා කරයි. එපස්ම ලිංකා බැකුව්ට එම මාර්ෙය ඔස්පස් පිවිසීපම් හැකියාව් ඇත. 
පකාළඹ - බදුල්ල මාර්ෙය බෑවුමට පහලින්ව ඇත. කිතුල්, පකාස් සහ කැන්වද ව්ැනි ෙස් ව්ර්ෙ අස්ථාව්ර භූියට යාබද 
භූිපේ දැකෙත හැකිය.  
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ව්ැිදුර අධයයනය සඳහා රූපය 3 : ගූෙල් රූපය, භුිපේ හරස්කඩ, ඉඩම් භාවිතය, අව්දානම් අිංෙ සහ සථ්ානපයහි 

විපශ්ෂ ලක්ෂෂණ ව්ල ඡායාරූප 
 

4.3 වර්ථමාන අවදානේ ස්වභාවය 
 

පම් ව්න විට අස්ථාව්ර වි ඇති බෑවුමට යාබද ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු පොඩනැගිල්ල ඉහළ අව්දානමක සහ 

ෙල් පපරලීපම් අව්දානමක ඇත. මීට අමතරව්  ප ඒතිහාසික ව්ටිනාකමකින්ව යුතු ඉහළ බෑවුපම් ඇති පුරාවිදයා 
කාර්යාල පොඩනැගිල්ල ද අව්දානම් මට්ටපම් ඇත. ෙල් පපරලීපම් අව්දානම් සමෙ ඇතිවිය හැකි තත්ත්ව්යන්ව සමෙ 
ඉහළ ව්ටිනාකමක්ෂ ඇති පමම පොඩනැගිල්පල් ආතති පැළුම් ව්ර්ධනය ීම විය හැකිය. පැළුම් ව්ලින්ව හාණි 
සිදුවුව්පහාත්  ප ඒතිහාසික ව්ටිනාකමට බලපෑමක්ෂ විය හැකිය. මීට අමතරව් අස්ථාව්ර බෑවුම හා ව්න සිංරක්ෂෂණ 
පදපාර්තපම්න්වතු පොඩනැගිල්ල අතර ඇති පකාටස නිලධාරීන්ව විසින්ව ව්ැසිකිළි පහසුකම් ස්ථාපිත කර ඇති ස්ථානය 
පව්ත යාමට භාවිතා කරයි. බෑවුම අසථ්ාව්ර වුව්පහාත් එම පිවිසුම අව්හිර කල හැකි අතර අනපේක්ෂිත බෑවුම් 
අස්ථාව්ර ව්න අව්ස්ථාව්කදී පුේෙලයින්වට තුව්ාල සිදුීමට පව්ා ඉඩ ඇත.  
 

5. වයාපෘති යටදත් අදේක්ෂිත පිළිසකර කිරීදේ ක්රියාමාර්ගයන්ත 
 

ෙල් පපරලීම් ව්ැනි තත්ත්ව්යන්ව සඳහා පමම සථ්ානපේ ඉහළ විභව්යක්ෂ ඇත. තව්දුරටත් සිදුවියහැකි බෑවුම් අස්ථාව්ර 
ීම් ව්ැළැක්ෂීම පයෝජිත ව්යාපෘතිපේ අරමුණයි. එබැවින්ව, අස්ථාව්ර විශාල ෙල් ඉව්ත් කිරීම, ආරක්ෂිත දැල් එලීම, 

ව්ැටව්ල් ඉදකිරීම, මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපව්හන ව්ැිදයුණු කිරීම ව්ැනි ව්ැළැක්ෂීපම් පියව්ර භාවිතා කරනු ඇත.  
 

6. වයාපෘති ක්රියාකාරකේ මගින්ත බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරදේ සංදේදී ඒකකයන්ත පිළිබඳව දකටි 
හැඳන්තීම 

  
පයෝජිත ව්යාපෘති ස්ථානය කැපුම් කණ්ියක්ෂ සහිත ස්ථානයක පිහිටා ඇත. අස්ථාව්ර එම බෑව්මට ඉහළින්ව  ප එතිහාසික 

ව්ටිනාකමක්ෂ සහිත පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු පොඩනැගිල්ල ද පහළ බෑවුපම් ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ කාර්යාල 

පොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇත. ව්යාපෘති කාලසීමාපේදී පමම කාර්යාල පදකට අදාල කටයුතු අව්දානි ව්නු ඇත.  

 

ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ෙ පහත්ුපව්න්ව පහත දැක්ෂපව්න සිංපේදී අිංෙ අව්දානමට ලක්ෂ පේ:  

i. රත්නපුර ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ කාර්යාලය හා ඒ්ව්ාපේ ක්රියාකාරකම් 

ii. රත්නපුර පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතුපේ කාර්යාලය හා ඒ්ව්ාපේ ක්රියාකාරකම් 

iii. ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව්ට හා පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතුව්ට පස්ව්ා සඳහා පැිපණන පපාදු ජනතාව් 

iv. පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු පොඩනැගිල්පල්  ප එතිහාසික ව්ටිනාකම 

v. ධර්මපාල මාව්ත භාවිතා කරන පදකයින්ව, මගීන්ව, අපනකුත් කටයුතු හා මාර්ෙ තදබදය 

vi. ව්ර්ථමාන පස්ව්ා, ආර්ික කටයුතු හා ප්රපේශය ආශ්රිත සිංචාරක කටයුතු 

 

(රූපය.4 ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි සිංපේදී අිංෙ) 

 

  
රූපය 4a: පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතුපේ කාර්යාලීය 
පොඩනැගිල්ල 

රූපය 4b: ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ කාර්යාලීය 
පොඩනැගිල්ල 
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රූපය 4c: අත්හැර දමා ඇති කම්කරු කාර්යාලීය 
පොඩනැගිල්ල 

රූපය 4d: අස්ථාව්ර බෑවුමට ආසන්වන ධර්මපාල මාව්ත 

  

රූපය 4e: ඉහළ බෑවුම් ප්රපේශය රූපය 4f: අස්ථායී බෑවුපම් විශාල ෙල් පර්ව්ත 

රූපය 4: ව්යාපෘති ක්රියාව්න්වට බලපෑම් කළ හැකි සිංපේදී අිංෙ 

 

 

7. වයාපෘති ප්රදේශය හා සේබන්තධ් සමාජ, පාරිසරික බලපෑේ හා අවදානේ හඳුනා ගැනීම  
 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ව්ලදී අපේක්ෂා කරන ධනාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඒව්ාපේ ව්ැදෙත්කම පහත 

ව්ගුපේ සාරාිංශ කර ඇත. 
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තාව්කාලිකව් පව්නත් ස්ථානයක ස්ථාපිත කර ඇති ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වත් හා කම්කරු පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාල නැව්ත පපර 
තිබු ස්ථාන ව්ලම ස්ථාපිත කල හැකි ීම හා ආරක්ෂිත ව්ටපිටාව්ක කටයුතු කල හිකි ීම 

ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ පොඩනැගිල්ල භාවිතය සඳහා ආරක්ෂෂාකාරී ීම 

පොඩනැගිලි හා මාර්ෙ පුනරුත්ථාපන පිරිව්ැය අනාෙත ෙල් පපරලීම් ව්ලින්ව සුරක්ෂිත ීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය  5:ව්යාපෘතිය තුළ අපේක්ෂෂා කරන බලපෑම්ව්ල සාරාිං

ප්රපේශපේ ජල මාර්ෙ රටාව්න්වට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  ඉතා ව්ැදෙත් 

ජල දූෂණපේ බලපෑම සහ මතුපිට ජලපේ ගුණාත්මක භාව්ය සැලකිය යුතු 

පාිංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙිංො පතුළ පව්නස්ීම සැලකිය යුතු 

අක්රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම පනාව්ැදෙත් 

පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභාජකයන්වට ඇති විය හැකි බලපෑම් පනාව්ැදෙත් 

භූෙත ජල ධාරිතාව්යට හා භූෙත ජලපේ ගුනාත්මක භාව්යට විය හැකි බලපෑම්  සැලකිය යුතු 

ප්රපේශපේ ජල මාර්ෙ රටාව්න්වට සිදුවිය හැකි බලපෑම් පනාව්ැදෙත් 

ශබ්දය හා කම්පන  ඉතා ව්ැදෙත් 

ව්ායු දූෂණය පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ඝන  අප ද්රව්ය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිව්න ෙැටළු ඉතා ව්ැදෙත් 

පුපුරන ද්රව්ය  සහ පව්නත් අනතුරුදායක  ද්රව්ය සැලකිය යුතු 

විපශ්ිත ව්නජීී ව්ාසස්ථානව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  පනාව්ැදෙත් 

සත්ව් හා ශාක විපශ්ෂ පකපරහි බලපෑම පනාව්ැදෙත් 

ඉඩම් හා අනාෙත සිංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රපේශය අහිි ීම  පනාව්ැදෙත් 

අපදා ස්ථානය අසල පිහිටි ප්රපේශය තුල කෘිකර්මාන්වතයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළියම් පනාව්ැදෙත් 

කම්පනය පහ්තුපව්න්ව පොඩනැගිලි ව්ල සිදුව්න ඉරිතැලීම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ජීව්පනෝපාය / ව්යාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් පනාව්ැදෙත් 

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

යටිතල පහසුකම් අහිි ීම සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්වධපයන්ව ව්න බලපෑම සැලකිය යුතු 

ඉදකිරීම් අතර තුර ප්රපේශව්ාසීන්ව/ ශිෂයයන්ව ව්ැඩ බිමට ඇතුළු ීපමන්ව සිදු ව්න අව්දානම ඉතා ව්ැදෙත් 

පස්ව්ක පන්වව්ාසික කඳවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන්ව සැලකිය යුතු 

ව්ැඩබිපම් පස්ව්කයන්ව හා ප්රපේශව්ාසීන්ව අතර ඇතිවියහැකි පනාසන්වසුන්ව තත්ව්යන්ව ඉතා ව්ැදෙත් 

ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පස්ව්කයන්වපේ ආරක්ෂෂාව් ඉතා ව්ැදෙත් 

ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් සැලකිය යුතු 

ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන  ප්රපේශය පකපරහි බලපෑම් , කෘිකාර්ික පහෝ පව්නත්, සදහා 
පිළියම් පයදය යුතුය 

පනාව්ැදෙත් 

ආසන්වන ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන ප්රපේශ  කෘිකර්මාන්වතය පහෝ පව්නත්   පකපරහි 
බලපෑම්  

සැලකිය යුතු 

ව්ැඩ බිම තුළට පුේෙලයින්ව ඇතුළු ීපම් පහෝ ඒ හරහා ෙමන්ව කිරීපම් අව්ශයතාව්ය  සැලකිය යුතු 

පසෞඛය ආරක්ෂෂාව් පිළිබඳ ප්රමුඛතා ෙැටළු ඉතා ව්ැදෙත් 

7.2.1 ජල විදයාත්මක 

7.1 ධ්ණාත්මක 

බලපෑේ 

 

7.2.2 පාරිසරික 

7.2.3 ජජව/ පරිසර 

7. 2 සෘණාත්මක  

 

7.2.4 සාමාජීය හා 

ආර්ික 
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7.1 ධ්නාත්මක බලපෑේ 
 

• රන්වනපුර ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාල පොඩනැගිල්ල හා පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වත 
කාර්යාලය අතර අස්ථාව්ර බෑවුම් පකටස සැලකියයුතු මට්ටමකට එහි අව්දානම අව්ම කිරීම පමම 

ව්යාපෘතිපයහි අරමුණයි. බෑවුම අසථ්ාව්ර ීපම් සිදුීම හා පව්තින අව්දානම් තත්ත්ව්ය ව්න සිංරක්ෂෂණ 
පදපාර්තපම්න්වතු හා පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාල පොඩනැගිලි ව්ල පස්ව්ය කරන නිලධාරීන්ව 
හට මානසික පීඩාව්ක්ෂ හා ආතති තත්ත්ව්යක්ෂ ඇති කර ඇත. අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ෙයන්ව පහ්තුපව්න්ව 
එම මානසික පීඩා කාරී තත්ත්ව්න්ව සමනය කිරීමට සමත් ව්නු ඇත.  

• ඉවත් කරන ලද මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිදයහි දගාෙනැගිලි අනාගතදේදී භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

• දමම ආපදා අවම කිරීම මගින්ත ප්රපේශපේ සංචාරක ක්රියාකාරකේ සහ ප්රපේශපේ ජනතාවදේ අදනකුත් ජීවිත 

ක්රියාකාරකේ සඳහා විශාල වශදයන්ත ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත.. 

• ප්රපේශපේ පදිංචිකරුවන්තදේ ප්රධ්ාන ආදායම වන්තදන්ත බලපෑමට ලක් වූ බෑවුේ ප්රපේශපේ දත් වගාදවනි. ඉෙේ 

අවදානේ අවම කිරීදේ කටයුු නිසා දබෝග අස්වැන්තන දනළීම දුෂක්ර වනු ඇත. එබැවින්ත දත් වගාව වැඩි 

දියුණු කිරීම ුළින්ත ගෘහ ආර්ික කටයුු සඳහා ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත. 

 

7 .2 සෘණාත්මක බලපෑේ  
 

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

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

 

ව්ගුව් 1: සෘණාත්මක බලපෑම් හා ඒව්ා ව්ැදෙත් ව්න මට්ටම 

ඉදිකිරීේ කාලය ුළ විය හැකි බලපෑේ නිර්ණායක   බලපෑේ මට්ටම 

7.2.1   ජල  විදයාත්මක  බලපෑම් 

7.2.1.1   ප්රපේශපේ ජලාපව්හන රටාව් පකපරහි බලපෑම 
 

නැව්ත සකස් කිරීම, සුන්වබුන්ව ඉව්ත් කිරීම සහ පිටාර ජලය හරව්ා යැීම පහ්තුපව්න්ව ඉදකිරීම් 
කාලය තුළ ප්රපේශපේ  පව්ත්නා මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපව්හන රටාව් යම් තරමකට පව්ස් 
ීම අපේක්ෂෂා පකපර්. පමම අව්දානම් අව්ම කිරීම තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු පබාපහෝ දුරට 
ජලාපව්හනය ව්ැිදයුණු කිරීම පකපරහි අව්ධානය පයාමු කරනු ඇත. පනත්ති කානු සහ උප 
පෘෂ්ීය කානු ව්ැි ීම ීමත් සමෙ ව්ැසි කාලව්ලදී පහළ ප්රපේශපේ  ෙලායන ජලපේ ධාරිතාව්ය 
හා ෙමන්ව කිරීපම් පේෙය ව්ැි ව්නු ඇතැයි අපේක්ෂෂා පකපර්. 

අතිශයින්ත වැදගත්  

7.2.1.2  ජල දුෂණය සේබන්තධ්දයන්ත ඇති බලපෑම 
 
 

බෑවුම් කැණීම් ව්ලදී, සුන්වබුන්ව ඉව්ත් කිරීපමන්ව ඉහළ අව්සාදත ප්රමාණයක්ෂ ජනනය විය හැකිය.එම 
අව්සාදත ෙලා යාපමන්ව ඇළ මාර්ෙපේ සහ ප්රපේශපේ ජලපව්ාහයන්වපේ ජලය දූෂණය ීපම් 
හැකියාව්ක්ෂ ඇත. යන්වපත්රෝපකරණ ව්ලින්ව පතල් හා පව්නත් හානිකර ද්රව්ය / අපවිත්ර ද්රව්ය අනිසි 

පලස බැහැර කිරීම, තාව්කාලික ෙබඩා ටැිංකි ව්ලින්ව කාන්වදු ීම, ඝන අපද්රව්ය සහ අපජලය 

බැහැර කිරීම ජලපේ ගුණාත්මක භාව්යට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. පකපස් පව්තත්, 

ව්ැසි සමපේදී, පමම ඉදකිරීම් සහිත බෑවුම හරහා දපව්න ව්ැසි ජලය අව්සාදත, පතල් සහ ඉදකිරීම් 
අතරතුර ජනනය ව්න අපනකුත් දූෂක ද්රව්ය සමෙ ෙලා පොස් ව්ැඩබිම හරහා දපව්න  ඇළ 
මාර්ෙපේ ජලය අපවිත්ර විය හැක. 

වැදගත් 

7.2.1.3  පාිංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙිංො පතුළ පව්නස්ීම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ව්ලදී / ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී මතුපිට ඛාදනය සඳහා බෑවුම විව්ෘත ීමක්ෂ සිදු 
විය හැක. ඉදකිරීම් අදයපර්දී ප්රපේශපේ පව්තින මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපව්හන රටාව් පව්නස් 
ීමකට ලක්ෂ විය හැක. එබැවින්ව ඛාදන බලපෑම් සැලකිය යුතු ය.  

වැදගත් 

7.2.1.4 අක රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලපයන්ව පැතිරියහැකි ආසාධන   
 

රාජය නිලධාරීන්ව සහිත පොඩනැගිලිව්ලට ආසන්වනව් ව්ැඩබිම පිහිටා ඇති පහයින්ව,  අක රමව්ත් 
ව්ැසිකිලි හැකියාව් අඩුය.  ප්රපේශය ඝන ව්ෘක්ෂෂලතා ආව්රණයක්ෂ පනාමැති බැවින්ව  
පකාන්වත රාත්කරු  ශ රම බලකාය  අක රමව්ත් ව්ැසිකිලි  භාවිතය පහ්තුපව්න්ව ජලමාර්ෙ අපවිත්රීම 
ව්ැනි පාරිසරික ෙැටළු ඇති පනාපේ. 

දනාවැදගත් 

7.2.1.5  පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභාජකයන්වට ඇති විය හැකි බලපෑම් 
 

පමම ව්යාපෘති ස්ථානය ආශ්රිතව් ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ පහෝ ෙිංඟා පනාමැති බැවින්ව පහල බෑවුම් 
ව්ල ජල පරිපභෝගිකයින්වට බලපෑමක්ෂ ඇති පනාපේ. 
 

පනාව්ැදෙත් 
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7.2.1.6  භූෙත ජල මට්ටමට හා භූෙත ජලපේ ගුණාත්මකභාව්යට විය හැකි බලපෑම් 
 

සිපමන්වති, ග්රවුට් ඇතුළු ඉදකිරීම් ද්රව්ය එකතු කිරීම පහෝ ිශ්ර කිරීම මගින්ව , උප පෘෂ්ිය ජල 
ප්රව්ාහයන්වහි ගුණාත්මකභාව්ය පිරිහීමට හා අනව්ශය ද්රව්ය තැන්වපත් ීම සිදුවිය හැක. ඉදකිරීම් 

කාලය තුළ, රසායනික ද්රව්ය ව්ලින්ව උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය, ඉදකිරීම් කටයුතුව්ලින්ව අපජලය සහ 
ව්ැඩබිම තුල පව්තින මල/ අපජල පේධති ව්ලින්ව අපද්රව්ය බැහැර කිරීම භූෙත ජලපේ ගුණාත්මක 
භාව්යට අහිතකර පලස බලපානු ඇත. බෑවුම් පපපදපසහි සිදු කරනු ලබන හානිය අව්ම කිරීපම් 
ක්රියාකාරකම් පහ්තුපව්න්ව භූෙත ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය පකපරහි බලපෑමක්ෂ ඇති විය හැකි 

අතර භූෙත ජල මට්ටම පහත ව්ැටීපම් හැකියාව්ක්ෂ ද පව්තී. 

වැදගත් 

7.2.1.7  ජලය දහෝ දතත්බිේ වලට වන බලපෑේ    
 

යන්වපත්රෝපකරණ ව්ලින්ව පතල් හා පව්නත් හානිකර ද්රව්ය / අපවිත්ර ද්රව්ය අනිසි පලස බැහැර කිරීම, 

තාව්කාලික ෙබඩා ටැිංකි ව්ලින්ව කාන්වදු ීම, ඝන අපද්රව්ය සහ අපජලය බැහැර කිරීම මගින්ත පහත් 

බෑවුේ නිවාස අවශයතාවයන්ත සපුරාලිය හැකි පයෝජිත අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ව්ැඩබිම හරහා ෙලා 

යන ඇළ මාර්ෙපේ ජලපේ ගුණාත්මක භාව්යට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. 

වැදගත් 

7.2.2 පාරිසරික බලපෑේ   

7.2.2.1 ශබ්දය හා කේපන මගින්ත ඇති විය හැකි බලපෑේ   
 

ඉදකිරීම් උපකරණව්ලින්ව ශබ්දය හා කම්පනය අපේක්ෂෂා පකපර්. ව්ැඩ බිපමහි සිට මීටර් 100 ක 

බලපෑම් සීමාව් තුළ රජපේ කාර්යාල ඇති බැවින්ව ශබ්දය හා කම්පන බලපෑම් ව්ැදෙත් පේ. 

මාර්ෙව්ල පදකයින්වට සහ මගීන්වට ශබ්දය හා කම්පනපයන්ව බලපෑමක්ෂ ඇති කරයි. ඉහත සඳහන්ව 

ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලට අමතරව්  යන්වපත්රෝපකරණ සහ ව්ාහන චලනය කිරීම ව්ැනි අධික ශබ්ද 

උත්පාදක ක්රියාකාරකම් ව්ලදී පාපර් ෙමන්ව කරන මගීන්ව අධික ශබ්දයකට නිරාව්රණය ව්නු ඇත. 

එබැවින්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු පොඩනැගිල්පල් හා පුරා විදයා පදපාර්තපම්න්වතු 
පොඩනැගිල්පල් ක්රියාකාරකම් පකපරහි පමම ව්යාපෘතිය සැලකිය යුතු ශබ්ද බලපෑමක්ෂ ඇති 

කරනු ඇත. 

කම්පන උපදව්න විශාල යන්වත්රසූත්ර භාවිත විය හැකි බැවින්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු 
පොඩනැගිල්පල් හා පුරා විදයා පදපාර්තපම්න්වතු පොඩනැගිල්පල් ක්රියාකාරකම් පකපරහි කම්පන 

පහ්තුපව්න්ව බලපෑමක්ෂ ඇති කරනු ඇත. පමහි අතුරු ප්රථීඵලයක්ෂ පලසින්ව පොඩනැගිලි ව්ල 
ඉරිතැලීම් හා බිත්ති කඩා ව්ැටීම් ව්ැනි දෑ සිදුවිය හැකිය.  

 

අතිශයින්ත වැදගත් 

7.2.2.2 වායු දූෂණය දහ්ුදවන්ත සිදුවන බලපෑම   

 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදකිරීම් ක රියාකාරකම් ව්නුපේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඞීසල් එන්වජින්ව ක රියා 

කරීම, කැනීම්, යන්වත රසූත ර නුසුදුසු පලස හැසිරීම සහ ඉදකිරීම් සඳහා පයාදා ෙන්වනා ද්රව්ය මාරු 
කිරීපම් දී දූවිලි ජනනය කළ හැකිය. ඉදකිරීම් ද්රව්ය නිසි පලස ආව්රණය පනාකර තීබීම හා නිසි 
පලස ෙබඩා පනාකිරීපමන්ව දූවිලි ජනනය විය හැකිය.  ඉදකිරීම් අතරතුර පකාන්වකි%ට්,සිපමන්වති, 
ලී,ෙල්, සහ සිලිකා මගින්ව ඉහළ දූවිලි ජනනයක්ෂ සිදුපේ. ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු 
කාර්යාල පොඩනැගිල්ල හා පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාල පොඩනැගිල්ල ව්ැඩබිමට 

ආසන්වනව් පිහිටා ඇති බැවින්ව පමහි බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් පේ. ව්ායු දූෂණය  පස්ව්ා ලබා ෙනීම 
සඳහා පහළ බෑවුපම් ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව්ට හා ඉහළ බෑවුපම් පුරා විදයා 
කාර්යාලයට පැිපණන ජනතාව්ට, එහි පස්ව්කයින්වට පමන්වම මාර්ෙපේ ෙමන්ව ෙන්වනා මගීන්වට 

සහ පදකයින්වට සැලකිය යුතු බලපෑමක්ෂ ඇති කළ හැකිය. තව්ද, බලපෑමට ලක්ෂ වූ බෑවුමට 

ප්රතිවිරුේධව් පහළ බෑවුපම් පිහිටි මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිපයහි රසායනාොරයට පැිපණන 

කම්කරුව්න්වට සහ මහජනතාව්ට ව්ායු දූෂණය බලපානු ඇත. වියළි කාලව්ලදී ඉදකිරීම් ව්ලින්ව 

සිදුව්න ව්ායු දූෂණය ස්ථානීය ව්ශපයන්ව අව්දානමක්ෂ පෙන පදනු ඇත. 

 

අතිශයින්ත වැදගත් 

7.2.2.3 ඝන  අපද්රව්ය  බැහැර කිරීපම්දී ඇතිව්න ෙැටළු 
 

අහිතකර ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම; කැලිකසළ, ආහාර අපද්රව්ය, ඉදකිරීම් අපද්රව්ය ව්ැනි විවිධ 
අපද්රව්ය ජනනය ව්න අතර ඒව්ා ව්ැඩබිම තුළ ෙබඩා කිරීම පහෝ බැහැර කිරීම සිදු කළ හැකිය. 
ව්ැඩබිම ව්ටා කැලිකසළ බැහැර කිරීම සහ අහිතකර අපද්රව්ය ෙබඩා කිරීම හා ඝන අපද්රව්ය බැහැර 

කිරීම මගීන්වට, පදකයින්වට, අසල රාජය ආයතන පදපකහි පස්ව්කයින්ව හට අප්රසන්වන හා පසෞඛය 
සම්පන්වන පනාව්න පරිසරයක්ෂ නිර්මාණය කරනු ඇත. ජලපයන්ව පබෝව්න පරෝෙ සඳහා අභිජනන 
භූියක්ෂ නිර්මාණය කිරීම සඳහා මතුපිට හා මතුපිට ජලාපව්හනය අව්හිර කළ හැකිය. ඉදකිරීම් 
කාලය තුළ නිසි පලස බැහැර කිරීපම් යාන්වත්රණයක්ෂ ක්රියාත්මක පනාව්න්වපන්ව නම් අපද්රව්ය මගින්ව 
පස දූෂණය විය හැකි අතර විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. 

 

අතිශයින්ත වැදගත්  

7.2.2.4  පුපුරණ ද්රව්ය සහ පව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය භාවිතය 
 

බලපෑමට ලක්ෂව් ඇති ප්රපේශපයහි පාෂාණ ඇති බැවින්ව, පාෂාණ පිපිරීම අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව නම් 

පුපුරණ ද්රව්ය භාවිතා කළ හැකිය. අනාරක්ෂිත භාවිතය පහ්තුපව්න්ව පමය අව්දානමක්ෂ ඇති කළ 

හැකිය. බලපෑමට ලක්ෂ වූ බෑවුම්ව්ල පමම පමපහයුම් සිදු කිරීමට නියිත බැවින්ව, පුපුරණ ද්රව්ය 

අනිසි පලස භාවිතා කිරීපම් අව්දානම සහ පාෂාණ පකාටස් ව්ලින්ව සිදුව්න අනතුරු ඉතා ව්ැදෙත් 

පේ. 

 

වැදගත් 
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7.2.3 ජීව විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම   

7.2.3.1 සැලකිය යුු වනජීී වාසස්ථානවල බලපෑේ   
 

ේයාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රපේශය තුළ රක්ෂිත ව්නාන්වතර/ව්නජීී සිංරක්ෂිත ප්රපේශ ජජව් 

විවිධත්ව්ය පහෝ සිංපේදී පරිසර පේධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපේශ පනාමැත 

 

 

දනාවැදගත්   

7.2.3.2 සත්ත්ව හා ශාක විදශ්ෂ දකදරහි බලපෑේ  
 

ව්යාපෘති භූිපේ ඇති ශාක කිසිව්ක්ෂ ආපේණික, තර්ජනයට ලක්ෂව්න සහ IUCN හි රතු 
ලැයිස්තුපේ හඳුනාෙත් ශාක පනාපනාමැත. 

 

දනාවැදගත්   

7.2.4  සාමාජීය හා ආර්ික බලපෑේ  

7.2.4.1  ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශයට තුල පහෝ යාබදව් පිහිටා ඇති කෘිකාර්ික 
බිම් 

පමම ව්යාපෘති ස්ථානය ආශ්රිතව් කෘිකාර්ික කටයුතු සිදුව්න ප්රපේශ පනාමැති බැවින්ව බලපෑමකි 
ඇති පනාපේ 

 

 
පනාව්ැදෙත්   

7.2.4.2 කේපන නිසා දගාෙනැගිලි වලට විය හැකි බලපෑම   
 

 

ඉහළ සහ පහළ බෑවුපම් රාජය ආයතන පදකක කාර්යාලීය පොඩනැගිලි පිහිටා ඇත්පත් පයෝජිත 

අව්ම කිරීපම් භූියට ආසන්වනපේ ය. එබැවින්ව,  ඉහළ සහ පහළ බෑවුපම් පිහිටි රාජය ආයතන 

පදපකහි පොඩනැගිලි ව්ලට කම්පන බලපෑම බලපෑමක්ෂ ඇති කල හැකිය. 
විපශ්ෂපයන්ව  ප එතිහාසික ව්ටිනාකමකින්ව යුත් ඉහළ බෑවුපම් පුරාවිදයා පදපාර්තපමන්වතු 
පොඩනැගිල්ලට පමයින්ව ඇතිවිය හැකි බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් පේ. ඉදකිරීම් අතරතුර බර  
යන්වපත්රෝපකරණ භාවිතා කරනු ඇති අතර කම්පනය මගින්ව ඉරිතැලීම් පුළුල් කළ හැකි අතර 

පොඩනැගිලිව්ල නව් ඒව්ා නිර්මාණය විය හැකිය. එපස්ම කම්පනය අව්ට පොඩනැගිලිව්ල 

ස්ථායිතාව්යට බලපායි. 
 

 

 

 

ඉතාවැදගත්   

7.2.4.3  ඉඩම් සහ ඉදරි සිංව්ර්ධන කටයුතු ව්ලට ඇති ප්රපේශ මාර්ෙ අව්හිර ීම 
 

 

ව්යාපෘති කටයුතු සිදුකරන කරන ඉඩම රත්නපුර මහ නෙර සභාව්ට අයත් පේ. ව්යාපෘති කටයුතු 
පහ්තුපව්න්ව නෙරසභාව්ට ඉඩම් අයිතිය අහිි ීමක්ෂ සිදු පනාව්න අතර පොඩනැගිලි ව්ැනි ස්ථාව්ර 

ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීමක්ෂ සිදු පනාපේ. ඊට පටහැනිව්, ඉහළ බෑවුපමහි සිදුපකපරන අව්දානම් අව්ම 
කිරීම් මඟින්ව බෑවුපම් ස්ථායිතාව් ව්ැි ව්න අතර අනාෙත අසාර්ථකත්ව්යන්වපෙන්ව භූිය ආරක්ෂෂා 
පේ 

 

 

පනාව්ැදෙත්   

7.2.4.4  ජීව්පනෝපාය/ව්යාපාර සහ ආදායම් උපයන ක රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් 
 

 

පමම ව්යාපෘති ස්ථානය  සම්බන්වධපයන්ව ව්ැදෙත් පනාපේ. 

 
පනාව්ැදෙත්   

7.2.4.5  දස්වා සැපයීම දකදරහි ඇතිවිය හැකි බලපෑේ (ජල සැපයුම,  අපද්රවය  විදුලිය) 
 

ඉදකිරීම් කාල සීමාව් තුළ බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි පස්ව්ා පහසුකම් නැත.  

 
පනාව්ැදෙත්   

7.2.4.6  යටිතල පහසුකේ අහිමි ීම සහ ආරක්ෂාව සේබන්තධ්දයන්ත වන බලපෑම   
 

ඉදකිරීම් අදයපර්දී පිවිසුම් මාර්ෙය ව්න ධර්මපාෙ මාර්ෙය පබාපහෝ පටු බැවින්ව නිතර ෙමන්ව 

කරන  යන්වපත්රෝපකරණ, පැටවුම්,  ට්රක්ෂ රථ ආදය මගින්ව මාර්ෙයට  බාධා කරනු ඇත. එමනිසා, 
පබාපහෝ බර  යන්වපත්රෝපකරණ,  ට්රක්ෂ රථ සහ පැටවුම් මඟින්ව පදකයින්වපේ ෙමන්ව මඟට බාධා ඇති 

විය හැකි අතර පාසල් පේලාපේදී රථව්ාහන තදබදයක්ෂ ඇති කරයි. 

 

 

වැදගත් 

7.2.4.7 දස්වක දන්තවාසික කදවුරු සහ අදනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන්ත 
 

අසල්ව්ැසි  ප්රපේශයක්ෂ  තුළ කඳවුරු භූිය පතෝරා ෙනු ලැපබ්. කඳවුරු කළමනාකරණය නිසි පරිද  

ක්රියාත්මක පනාව්න්වපන්ව නම්, එහි  ප්රතිඵලයන්ව පලස විවිධ ශ්රම ෙැටලු,  ප්රජාව් සමඟ ඇති ව්න 

සමාජ ෙැටලු,  ප්රජාව් සමඟ හවුල් සම්පත් සඳහා ව්න ෙැටුම්, කරදර කිරීම් සහ  අපද්රව්ය  

කළමනාකරණය යනාදය සිදුවිය හැකිය. ව්ැඩබිම ආසන්වනපේ පමම තාව්කාලික කඳවුරු 

ඉදකළපහාත් ඝන  අපද්රව්ය  කළමනාකරණය හා  අපද්රව්ය බැහැර කිරීම ෙැටලුව්ක්ෂ ව්නු ඇත. 

 

 

 

වැදගත් 
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7.2.4.8 වැෙබිදේ දස්වකයන්ත, කාර්ය මණ්ෙලය/මගීන්ත සහ අදනකුත් මිනිසුන්ත අතර 

ඇතිවිය හැකි දනාසන්තසුන්ත තත්වයන්ත  
 

පමම ස්ථානපේ ඉදකිරීම් සිදු කරණු ලබන කම්කරුව්න්ව විවිධ සමාජ පසුබිම හා දරිද්රතාව්යන්වට 
යටත්ව් විවිධ ප්රපේශ ව්ල සිට පැිපණන පිරිස් ව්නු අත. සාමානයපයන්ව ඔවුන්ව සිටින්වපන්ව දුර්ව්ල 
අධයාපනික හා සමාජ පසුබිමක ය. එබැවින්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලපේ 
පස්ව්කයින්ව, අව්ට පදිංචිකරුව්න්ව හා පන්වව්ාසිකයන්ව අතර ඇති අනව්පභෝධය පහ්තුපව්න්ව විවිධ 
ෙැටළු ඇතිීපම් හැකියාව්ක්ෂ පව්තීෙ පමව්ැනි ෙැටුම් ඇතිකරෙන්වනා පස්ව්කයින්ව දුලබ වුව්ද 

ඇතැම් අව්ස්ථා ව්ල ඇතිව්න ෙැටුම් පනාසලකා හැරීම සුදුසු පනාපේ. 

 

 

 

 

ඉතා වැදගත්  

7.2.4.9 ඉදිකිරීේ කටයුු වලදී දස්වකයන්තදේ ආරක්ෂාව   
 

කම්කරුව්න්ව ව්ැටීපමන්ව අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකිය. බෑවුම අසමත් වුව්පහාත් මාරාන්වතික තුව්ාල 

සිදුවිය හැකිය. ව්ැසි සමපේදී බෑවුම් අසමත් ීපම් අව්දානම උග්ර පේ. පමම අව්දානම පබපහවින්ව 

ව්ැදෙත් ය. ව්ාහන හා ඉදකිරීම්  යන්වපත්රෝපකරණ  අනතුරු ව්ලින්ව සිදුව්න අව්දානම පමම 

අව්ස්ථාපේ දී ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 

පකාන්වත රාත්කරු  විසින්ව ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා බාලව්යස්කාර කම්කරුව්න්ව  (ළමුන්ව) පයාදා 
ෙැනීමට ඉඩ ඇති අතර එය අනතුරුදායක  බැවින්ව බරපතල අනතුරු සහ තුව්ාල සිදුීම් ව්ලට 

මෙපෑදය හැකිය. 

 

 

ඉතා වැදගත්  

 

7.2.4.10 ඉදිකිරීේ කටයුුවලින්ත මහජනයාට ඇති ආරක්ෂාව:  මගීන්ත සඳහා ඉහළ 

අවදානම 
 

ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී නිතර ෙමන්ව කරන  යන්වපත්රෝපකරණ, පැටවුම්, ට්රක්ෂ රථ ආදය මගින්ව 

මාර්ෙයට බාධා ඇති පේ. එපමන්වම පබාපහෝ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු බෑවුම්ව්ල සීිත 

ඉඩකඩක සිදු කිරීමට නියිත බැවින්ව බර  යන්වපත්රෝපකරණ,  ට්රක්ෂ රථ සහ පැටවුම් යනාදය  
පදකයින්ව  / මගීන්වපේ ෙමන්ව මාර්ෙයට බාධා කළ හැකි අතර ඔවුන්වපේ ජීවිතයට ඉහළ 

අව්දානමක්ෂ ඇති කරයි. කැණීම් ව්ලදී ලිහිල් පාෂාණ මාර්ෙය මතට ව්ැටීම  හා පාෂාණ ඉව්ත් 

කිරීම මගීන්වට අව්දානමක්ෂ ඇත. 

පමම අව්දානමට ව්ැි කාලයක්ෂ නිරාව්රණය ව්න බැවින්ව ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී ව්න සිංරක්ෂෂණ 

පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලපේ පස්ව්කයින්වටද එම අව්දානම ඉහළ මට්ටමක පව්තී. එමනිසා, ඔවුන්ව 

මත ඇති අව්දානම පබපහවින්ව ව්ැදෙත් ය.  

 

 

ඉතා වැදගත්  

 

 

7.2.4.11  ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම් පකපරහි ඇතිව්න බලපෑම් (විපශ්ෂපයන්ව මාර්ෙ 

පහෝ දුම්රිය ප්රපේශය තාව්කාලිකව් අහිි ීම, මාර්ෙ තදබදය මගින්ව ඇතිව්න 
අව්දානම) 

පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ස්ථානයට ද්රව්ය හා යන්වපත්රෝපකරණ ප්රව්ාහනයන්ව මාර්ෙ ෙමනාෙමනයට 

බාධා කිරීම පහ්තුපව්න්ව ඇතිව්න ප්රමාදීම් සතිපේ දනව්ල, කාර්යාල පේලාව්න්වහි (උපේ සහ 

සව්ස) ප්රජාපේ ජදනික කටයුතුව්ලට බලපෑම් එල්ල කරනු ඇත. 
 

 

 

වැදගත්  

7.2.4.12  පිළියම් පයදය යුතු ප්රපේශය තුල පව්තින ව්යාපාර, කෘිකාර්ික පහෝ පව්නත් 
කටයුතු 

 

පිළියම් පයදය යුතු ප්රපේශය තුළ ව්යාපාර, විපශ්ිත කෘිකාර්ික පිළිපව්ත් පහෝ පව්නත් කටයුතු 
සඳහා භාවිතා පනාපේ 

 

 
පනාව්ැදෙත් 

7.2.4.13  පිළියම් පයදය යුතු ප්රපේශය ආසන්වනපේ පව්තින ව්යාපාර, කෘිකාර්ික පහෝ 
පව්නත් කටයුතු 

 

ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු හා පුරාවිදය පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාල ව්ල සාමානය කටයුතු 
ව්ලට දූවිලි, ශබ්දය, හා කම්පන මගින්ව හා ව්යාපෘති ව්ාහන පහ්තුපව්න්ව ව්ාහන නැව්ැත්ීපම් 
පහසුකම් අහිි ීම ව්ැනි දෑ ආදය පයන්ව බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය .  

 

 

වැදගත් 

 

7.2.4.14  ව්ැඩ බිම තුළට ප්රපේශව්ාසීන්ව ඇතුළු ීම නිසා ඇතිව්න අව්දානම 
 

මගීන්ව සහ ෙම්ව්ාසීන්ව පමම ෙම් ප්රපේශයට ප්රපේශ ීම සඳහා භාවිතා පකපරන අස්ථාව්ර භූි 

ප්රපේශය තුළ කැණීම් යන්වත්ර, පැටවුම්, ට්රක්ෂ රථ යනාදය භාවිතා පකපර්. තව්ද මගීන්වට ෙම්ව්ාසීන්වට 
පමම ව්ැඩ බිම තුලට ඇතුළු ීමට විපශ්ෂ අව්ශයතාව්ක්ෂ පනාමැත. ඉදකිරීම් සඳහා පලෝහ 

සමුච්චිත, ව්ාපන්ව ව්ැනි ද්රව්ය භාවිතා කළ හැකි අතර ඒව්ා නුසුදුසු පලස ෙබඩා කිරීම සහ හැසිරීම 

යටපත් හානිකර විය හැකිය. පකපස් පව්තත්, සාමානය පුේෙලයින්වට අනව්සරපයන්ව ඇතුළුීම 

හිතාමතා පහෝ පනාදැනුව්ත්ව් සිදුවිය හැකි අතර පමපහයුම් යන්වපත්රෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය සහ 
ඒව්ා පුපුරන ද්රව්ය නිසා අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකිය. 

 

ඉතා වැදගත්  
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8. ස්ථානීය විදශ්ෂික අවදානේ අධ්යනය 

 

ව්ගුව් 2: ස්ථානීය විපශ්ික අව්දානම් අධයනය 

අවදානම අවදානේ කණ්ොයම අවදානේ 

මට්ටම 

1. මාර්ෙ ආශ්රිතව් ව්ැඩ කිරීපම්දී කිරීපම්දී අනතුරු ව්ලට මුහුණ 

දීම (ව්ැඩ බිමට  ආසන්වනව් විශාල ව්ිංගුව්ක්ෂ ඇති බැවින්ව) 

පස්ව්කයින්ව 

 

ඉතා ඉහළ 

2. ද්රව්ය හා යන්වපත්රෝපකරණ ප්රව්ාහනය පස්ව්කයින්ව ඉතා ඉහළ 

3. මගීන්ව ඉදකිරීම් ස්ථානයට අපද්රව්ය බැහැර කිරීම් (කසල, 

පබෝතල් සහ ආහාර ද්රව්ය). 

පස්ව්කයින්ව 

 

ඉතා ඉහළ 

4. රාත රී කාලපේ පස්ව්පේ පයපදන විට අනතුරු ව්ලට ලක්ෂීම පස්ව්කයින්ව ඉතා ඉහළ 

5. අස්ථාව්ර ප්රපේශය තුළ ව්යාපෘති ක රියාකාරකම් කිරීපම් දී හා 

අමුද්රව්ය ස්ථානෙත කිරීපම් දී අනතුරු ව්ලට ලක්ෂීම 

මගීන්ව ඉතා ඉහළ 

6. පිපිරීම් / පිපිරීම් පහ්තුපව්න්ව ඇතිව්න පාෂාණ කැබලි 

පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න තුව්ාල 

පස්ව්කයින්ව 

මගීන්ව 

ඉහළ 

7. අස්ථාව්ර බෑවුපම් සිට පාෂාණ කැබලි ඇද ව්ැටීම  පස්ව්කයින්ව 

මගීන්ව 

ඉහළ 

8. විදුත් සැපයුම් මාර්ෙ සමඟ ව්ැඩ කිරීම පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

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

මගීන්ව 

ඉහළ 

10. හුදකලාව් ව්ැඩ කිරීම  පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

11. හදසි ඉව්ත් කිරීම පස්ව්කයින්ව  ඉහළ 

12. අධික කාලගුණික තත්ත්ව්යන්ව (සුළඟ, ව්ැසි ආදය) පස්ව්කයින්ව  ඉහළ 

 

 

9. සැලකිය යුු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑේ 
 

ජාතික පොඩනැගිලි පර්පේෂණ සිංවිධානපේ (NBRO) හි විපශ්ෂ අව්ධානයක්ෂ අව්ශය ව්න පාරිසරික, සමාජීය බලපෑම් 

පහෝ අව්දානම් තත්ව්යන්ව. 

 

9.1 දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබද ගැටළු සදහා වන ප්රමුඛ්ත්වය: දකාන්තතාත්කරුවන්ත සඳහා වන සේමත ගිවිසුේ ගත 

අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුු විදශ්ෂිත දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 
 

දුම්රිය මාර්ෙය මත අස්ථායී වි ඇති බෑවුම් ප්රපේශයක අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂෂා කරණ 

බැවින්ව බෑවුපම් අස්ථායීතාව්පේ ක රියාකාරීත්ව්ය නිසා ඉදකිරීම් ශ රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අව්දානම ඉහළ ය. ESMF 

හීදී එව්න්ව පපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ජා කර ඇත. ඉදකිරීම් ව්ැඩ බිපමහි පස්ව්ක ආරක්ෂෂක අව්ශයතාව්යන්ව ලිංසු 

පත රිකාපේ 2003 පකාටස: ව්ැඩ කරණ තත්ව්යන්ව සහ ප්රජා පසෞඛයය හා ආරක්ෂෂාව් හි 2003 5: ආරක්ෂෂක උපකරණ 

සහ ඇඳුම් යන යටපත් ව්ඩාත් විස්තර කර ඇත. 

 

9.2 ළමා ශ රමය සහ බලහත්කාරී දලස ශ රමය ලබා ගැනීම 
 

ව්ැඩ කරණ තත්ත්ව්යන්ව සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් චක රපල්කනපේ 2003.3 ව්ෙන්වතියට අනූව් ළමා ශ රමය සහ 

බලහත්කාරී පලස ශ රමය පයාදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ෂව්ා ඇත. 

 

10. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැසම් (ESMP) 
 

7 සහ 8 ව්ැනි පකාටස් ව්ලදී හඳුනාෙන්වනා ලද බලපෑම් සහ අව්දානම් විපශ්ෂපයන්ව සලකා බලින්ව එම බලපෑම් සහ 

අව්දානම් තත්ව්යන්ව කළමනාකරණය කිරීමට පහෝ අව්ම කිරීපම් ක රියාමාර්ෙ. පමය ESMP හි ඇති විපශ්ිත නිර්පේශ 

සහ අව්ශයතා ව්ල ඇතුළත් ව්නු ඇත. 

 

10.1 නැවත පදිංචි කිරීදේ ක රයිාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් නැවත පදිංචි කිරීදේ ක රියාකාරී සැලැස්මක් පමම ස්ථානයට අදාලව් පනාමැත 
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10.2 පදිංචි ජනතාව ඉවත් කිරීම 
 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් අව්ට නිව්ාස ව්ල  පදචිකරුව්න්ව ඉව්ත් කිරීපම් ක රමපේදයක්ෂ පමම ස්ථානයට අදාලව් පනාමැත.   

 

10.3 හානියට පත් වුහයන්ත ඉවත් කිරීදේ ක රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකේ (හිමිකරුවන්තදේ ලිඛිත එකඟතාවය) 

 

පමම ව්යාපෘතිය ආශ රතී ප්රපේශපේ එව්ැනි ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීපම් අව්ශයතාව්යක්ෂ පනාමැත 

 

10.4 ව්යාපෘති ක රියාමාර්ෙ පහ්තුපව්න්ව පේපල/භාවිතයන්ව අහිිීම සඳහා ව්න්වද පෙීම 

 

පමම ව්යාපෘතිය සඳහා පේපල භාවිතයන්ව අහිිීම සඳහා ව්න්වද පෙීපම් අව්ශයතාව්යක්ෂ පනාමැත 

 

10.5 පහත සඳහන්ව ක්ෂපෂ්ත ර සඳහා අව්ශය මහජනතාව් දැනුව්ත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 
 
 

රත්නපුර ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලපේ හා පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලපේ පස්ව්ක මහත්ම 
මහත්මීන්ව අස්ථාව්ර බෑවුම් ප්රපේශය පහ්තුපව්න්ව ඇතිවිය හැකි අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ව පිළිබඳව් දැනුව්ත් කල යුතුය. 

 

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

 

පමම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ව්ැඩබිම පසෞන්වදර්යාත්මකව් සුන්වදර, පාරිසරික සිංපේදී ස්ව්ාභාවික පරිසරයක පිහිටා 

ඇත. එබැවින්ව පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය ව්ශපයන්ව සැලකිය යුතු සැළසුම්කරණය සලකා බැලීපමන්ව පසු ආපදාව් 

අව්ම කිරීපම් ක රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීපම්දී පහත දක්ෂව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

 

ව්ගුව් 3: සැළසුම් අදයපර් දී පාරිසරික හා සමාජ තත්ත්ව් සලකා බැලීම 

සැළසුම් අිංෙය 

පමම ව්යාපෘති ප්රපේශය 

සදහා සලකා බැලීම ව්න 

නිර්පේශිත මට්ටම 

i. ස්ව්භාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත පලස සැළසුම් කරණය 
 

ශාක විපශ්ෂයන්ව ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපෘති විපශ්ිත සැළසුම් 

සැලකිල්ලට ෙත යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක විපශ්ෂ ව්ෘක්ෂෂලතා ආව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම් 

ශාක සිංරක්ෂෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්දානයක්ෂ පයාමු කල යුතුය. 

 

ඉතා ඉහල 

ii. ව්ැඩබිම සැලසුම් කිරීම 
 

ව්යාපෘති ස්ථානය සැළසුම් කිරීපම්දී ෙල් කඩාව්ැටීම සමඟ බෑවුම් අස්ථාව්ර ීම පිළිබඳව් 

ප්රපේසම් විය යුතුය.  එපස්ම ව්යාපෘති ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත්ද මාර්ෙය ආශ රිතව් ඉතා සීිත 

ඉඩකය. එබැවින්ව ව්ාහන නැව්ැත්ීපම් ස්ථාන, ද්රව්ය ෙබඩා කිරීම සහ තාව්කාලික කූඩාරම් 

ආදය අනතුරුදායක කලාපව්ල ස්ථාපනය පනාකළ යුතුය. පමව්ැනි කරුණු නිසා 

පකාන්වත රාත්කරුපේ පස්ව්ක පිරිස පව්ත සහ ව්යාපෘති කළමනාකරන එකකය සමෙ 

පතාරතුරු හුව්මාරු කර ෙැනීම සඳහා පුහුණු සිංඥා කරුපව්කු පයදීම අනිව්ාර්ය පේ.  

 

ඉතා ඉහල 

iii. ව්ාසස්ථාන සම්බන්වධතා සහ සත්ත්ව් මිංපපත් 
 

ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා, ව්යාපෘතියට පිවිසීමට, ෙැඹුරු කානු පේධති ආදය සඳහා පහෝ විශාල 

ව්ශපයන්ව ව්නාන්වතර පකාටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්වපන්ව නම් සැළසුම් තුළ සත්ව් 

ව්ාසස්ථාන අතර සම්බන්වධතා පනාබිපදන පලස පව්ත්ව්ා ෙැනීමට සත්ව් මිංපපත්, 

ව්ෘක්ෂෂලතා තීරු ආදය ඇතුළත් කිරීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

 

ඉහල 

iv. ජල සම්පත සිංරක්ෂෂණය 
 

ජල නිස්සාරණය කිරීම අව්දානම් අව්ම කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්වපන්ව නම් නිස්සාරණය 

කරන ලද ජලය පහාඳ තත්ත්ව්පේ ඇති බැවින්ව එය ඉදකිරීම් භූිපේ ජල ප්රභව්යක්ෂ පලස 

පහෝ කුඩා ජල විදුලි බලාොරය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. නිස්සාරණය කරන ලද අතිරික්ෂත 

ජලය මහපේලි ෙඟ පදසට පයාමු කළ හැකිය. 

 

අව්ම 
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v. ජල සැපයුමට ඇති ව්න අව්හිරතා 

අස්ථාව්ර බෑවුපම් ජලය අත්නම් ඒව්ා පුේෙලික පහෝ ප්රජාව්කපේ ජල සැපයුම් සඳහා 

මූලාශ්රයක්ෂ පලස ලබා දය හැකිය. එපස්ම ව්යපෘති කටයුතු පහ්තුපව්න්ව පම් ආශ්රිතව් ඇති ජල 

තලය අඩු ීපම් සම්භාවිතාව්ක්ෂ ඇත. පම් ව්න විටත් බෑවුම හරහා ප්රජා ජල සැපයුම් මාර්ෙ 

ස්ථාපිත කර ඇති බැවින්ව, ඒ්ව්ා ඉව්ත් කිරීමට සිදුව්න්වපන්ව නම් සැළසුම් සඳහා (තාව්කාලික 

පහෝ ස්ථීර) පව්ත් සැපයුම් මාර්ෙ ඇතුලක්ෂ කල යුතුය. 

 

vi. ස්ව්භාව් පසෞන්වදර්යාත්මකව් ෙැලපපන සැළසුම් සලකා බැලීම 
 

පසෞන්වදර්යාත්මක සිංපේදී පරිසර නිර්මාණපේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා සිංකලණය ව්න 

එපමන්වම දෘශය දුෂණය (ඇසට ප රියමනාප විය යුතුය) අව්ම ව්න පලස ව්යහයන්ව සැළසුම් 

කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. පමම ව්යාපෘති කටයුතු සිදුව්න ප්රපේශය ආශ රිතව් සිංචාරක 

කර්මාන්වතය ප්රධාන ආදායම් ඉපයීපම් ක රමපේදයක්ෂ ව්න බැවින්ව අව්ම කිරීපම් කටයුතු 

අව්සානපේ එම ස්ථානය සිංචාරක ආකර්ෂණයට ලක්ෂව්න පරිද සිදුකල යුතුය. ඒ සඳහා 

සුදුසු ස්ථායී ව්ුහයන්ව නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්වපේ පස්ව්ය 

ව්ැදෙත් පේ. 

 

ඉහළ බෑවුම සඳහා ඉතා 

ඉහල 

vii. හරිත පාරිසරික ලක්ෂෂණ සලකා බැලීම 
 

හරිත පාරිසරික ලක්ෂෂණ සැළසුම් නිර්මාණය කිරීපම් ද හැකිතාක්ෂ හරිත පාරිසරික සැළසුම් 

සලකා බැලීමට නිර්පේශ කරනු ලැපබ්. උදා- ඛාදනය ව්ැළැක්ෂීම සඳහා පේශීය තෘණ 

විපශ්ෂ පයාදා ෙැනීම, පරිසරපයහි තිරසාර විපශ්ෂ විවිධත්ව්ය ඇති කිරීම සඳහා ජාල 

ඒකාබේධ කිරීම, ආක රමනශීලී ශාක විපශ්ෂ අඩිංඟු කිරීපමන්ව ව්ැළකීම 

 

 

ඉහළ බෑවුම සඳහා ඉතා 

ඉහල 

viii. සමාජමය හා සිංස්කෘතිකමය ලක්ෂෂණ සිංරක්ෂෂණය 
 

ප්රපේශපේ පව්තින සිංස්කෘතික සහ සාමාජීය උරුමයන්ව ස්ව්භාවික පරිසරය හා එම ප්රපේශය 

සමෙ ඉතා කිට්ටු සම්බන්වධතාව්යක්ෂ ඇති අතර එමගින්ව පපෝෂණය පේ. එමනිසා ව්යාපෘති 

ක රියාකාරකම් සිදුකිරීපම් දී ඒ පිළිබඳව් සලකා බලා එම ප්රපේශපේ ඇති සමාජමය හා 

සිංස්කෘතිකමය ලක්ෂෂණ ව්ල ව්ටිනාකම් ව්ැිදයුණු ීමට අව්ස්ථාව්ක්ෂ පදින්ව අව්දානම් 

අව්ම කිරීම් කටයුතු කල යුතුය. 

 

 

අව්ම 

ix. ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පස්ව්කයින්ව/අව්ට ප්රජාව්පේ ආරක්ෂෂාව් 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු මාර්ෙය පාදක කරපෙන සිදුකරන බැවින්ව එම ඉදකිරීම් කාලපේදී 

විපශ්ෂපයන්ව ව්ැඩබිම් පස්ව්කයින්ව අනතුරු ව්ලට ලක්ෂවිය හැකිය. අනව්සර ඇතුල්ීම් සහ 

පනාසැලකිලිමත්භාව්ය ව්ැඩබිම අව්ට අනතුරු සිදුීමට පහ්තු විය හැක. බෑවුම සක රිය ීම 

ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුව්න්වට, මගීන්වට හා අධීක්ෂෂණ ස්ථානපේ 

පස්ව්කයින්ව තර්ජනයක්ෂ විය හැකිය. එබැවින්ව, ආරක්ෂෂාව් සඳහා විපශ්ිත වූ ආරක්ෂිත දැල්, 

ආරක්ෂිත ව්ැට ව්ැනි සැළසුම් පදනම් කරෙත් ආරක්ෂිත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය. 

 

 

ඉතා ඉහල 

x. ඛාදනය පාලනය සඳහා ව්න ක රියාමාර්ෙයන්ව 
 

ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය පබෝක්ෂකු හරහා අසළ ජල ප්රව්ාහව්ලට පයාමු 

කරනු ඇත. ව්ැසි කාලව්ලදී පමම ජලාපව්හනපයහි ෙලා එපම් පේෙය සැලකිය යුතු පලස 

ඉහළ යා හැකි අතර පමමගින්ව ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින්ව සැළසුම් 

කිරීපම්දී අධික ජලධාරාව්න්ව ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ ව්ලට පේෙපයන්ව ෙලායාම අව්ම කිරීම 

සඳහා බාධකයන්ව ප්රමාණව්ත් පලස පයාදා ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. සැලසුම් සකස් 

කිරීපම්දී ව්යාපෘති භූිපේ ඇල මාර්ෙ ව්ලට අදාල  පබෝක්ෂකු ආදී සදුසු ක රම ඇතුලක්ෂ කිරීම 

කල යුතුය.  

 

 

 

ඉහල 

xi. අව්ම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහ පමපහයුම් සැළසුම් කිරීම 
 

හානිය අව්ම කිරීපම් කාර්යපේදී ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් කාණු ව්ැනි 

අක්රිය ශිල්ප ක රම සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරද 

පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීපම් ආනතිය නිව්ැරදව් සලකා බැලිය 

යුතුය. කානු ජලය ස්ව්ාභාවික ජල දහරාව්න්වට එකතු කරීමට අපේක්ෂෂා කරණ්පන්ව නම්, 

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

සැළසුම් කළ යුතුය.  

විවිධ කාලපරිච්පේදයන්ව තුළ පේශීය කාලගුණික තත්ත්ව්යන්වට ඔපරාත්තු පදන පරිද 

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

භාවිතා කිරීපම්දී විපශ්ෂපයන්ව ඛාදන ව්ැලකීපම් තාක්ෂෂණික ක රම සැළසුම් කළ යුතු අතර 

සියුම් පරාන්වමඩ උප නළ මාර්ෙ ව්ලට කාන්වදු ීම ව්ැළැක්ෂීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

 

 

ඉතා ඉහල  
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10.7 ඉදකිරීම් අදයර තුළ සිදුව්න බලපෑම් අව්ම කිරීම 

 

10.7.1 ඉදිකිරීේ අදියර ුළ දකාන්තත රාත්කරුවන්තදේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල ීම සඳහා වන 

ප්රමිතීන්ත 

 

පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් කළමනාකරණය හා අව්ම කිරීම සඳහා ව්න පියව්ර සාමානයපයන්ව සෑම ව්යාපෘති 

ස්ථානයකටම පපාදු ය. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න ක රියාමාර්ෙ 

සාමානයපයන්ව සියලූ නායයාම් අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපාදු පේ. පමම බලපෑම් පබාපහෝ දුරට ඉදකිරීපම් කටයුතු 

ව්ල ක රයිාකාරිත්ව්යට පහ්තු පේ. එබැවින්ව ඉදකිරීපම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම පකාන්වත රාත්කරුපේ යුතුකමකි. 

ඉදිකිරීේ අදියදර්දී දකාත රාත්කරුවන්තදේ ලංසු පත රිකාදේ ඇුලත් කර ඇති පාරිසරික, සමාජ, දසෞඛ්යය සහ 

ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව දකාත රාත්කරුවන්තදේ අවශයතාවය පකපස් විය යුතුද යන්වන 

පිළිබඳව් ජාතික පොඩනැගිලි පර්පේෂණ සිංවිධානය විසින්ව නිර්පේශ කර ඇත. පමම පකාටස සඳහා අදාළ අිංශව්ල 

ගුණාත්මක බව් දැක්ෂපව්න ප්රධාන පකාටස් පහත දක්ෂව්ා ඇත(ව්ගුව් 3). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් 

පකාත රාත්කරුව්න්ව සඳහා පයාමු කළ යුතුය.   

 

ව්ගුව් 4: පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණයට අනුකූල ීම සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ අව්ශයතාව්යන්ව ES & HS 

පාරිසරික සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැළසුමට ඉදිකිරීේ 

දකාන්තත රාත්කරුවන්ත 

දක්වන එකඟතාවය 

අයිතමය  වයෘපෘතිය සදහා අදාලත්වය 

2002.  පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (රාජය කාර්යාල 

පොඩනැගිලි, ජනතාව්, මාර්ෙය) 

2002.2 2) ශබ්ධය සහ කම්පන  අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (රාජය කාර්යාල 

පොඩනැගිලි, ජනතාව්, මාර්ෙය) 

2002.2 3) පොඩනැගිලි ඉරිතැලීම් සහ හානි සිදුීම ව්ැදෙත් (රාජය කාර්යාල පොඩනැගිලි) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම  අදාල පේ  

2002.2 5) කසල  බැහැර කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (රාජය කාර්යාල 

පොඩනැගිලි, ජනතාව්, මාර්ෙය) 

2002.2 6) දුවිලි පාලනය  අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (රාජය කාර්යාල 

පොඩනැගිලි, ජනතාව්, මාර්ෙය) 

2002.2 7) පොඩනැගිලි ද්රව්ය සහ කසල ප්රව්ාහනය  අදාල පේ  

2002.2 8) ජලය අදාල පේ 

2002.2 9) ශාඛ සහ සතුන්ව අදාල පේ 

2002.2 10) පභෞතික සහ සිංස්කෘතිකමය සම්පත්  අදාල පනාපේ 

2002.2 11) පාිංශු ඛාධනය  අදාල පේ 

2002.2 12) පස සමෙ ිශ්ර ීම  අදාල පේ 

2002.2 13) පපාපලාව් හැරීම  අදාල පේ 

2002.2 14) ෙල් පකාරි ක්රියාකාරකම්  අදාල පනාපේ 

2002.2 15) නඩත්තු ව්ාහන සහ යන්වපත්රෝපකරණ  අදාල පේ  

2002.2 16) මහජන පීඩා අතිශයින්වම අදාල පේ (රාජය කාර්යාල 

පොඩනැගිලි, ජනතාව්, මාර්ෙය) 

2002.2 17) උපපයෝගීතා පස්ව්ා හා පහසුකම්  අතිශයින්වම අදාල පේ (රාජය කාර්යාල 

පොඩනැගිලි, ජනතාව්, මාර්ෙය) 

2002.2 18) දෘෂය පරිසරය ව්ැිදයුණු කිරීම  අතිශයින්වම අදාල පේ (රාජය කාර්යාල 

පොඩනැගිලි, ජනතාව්, මාර්ෙය) 

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂෂණය  

මූලික  සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, ජලය, ශබ්ද, කම්පන, 

ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ) 

ව්යාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 

අධයයනය 

ඉදකිරීම් අතරතුර සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, ජලය, ශබිද, 

කම්පන, ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ) 

ව්යාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 

අධයයනය 



   

18 

 

පමපහයුම් කාලය තුල ව්ැඩබිම් සමීක්ෂෂන ව්යාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 

අධයයනය 

ව්ාර්තා තැබීම හා පව්ත්ව්ාපෙන යාම අදාල පේ 

2003. ව්ැඩබිම් පකාන්වපේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් 

2003.2 ආරක්ෂෂක ක රම සිංවිධානය සහ සන්වනිපේදනය අතිශයින්වම අදාල පේ (අස්ථාව්ර බෑවුම, 

නිලධාරීන්ව, මගීන්ව, බර යන්වත්ර)  

2003.3 ළමා ශ රමය හා බලකිරීම අදාල පේ  

2003.4 ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`ද ව්ාර්තා සහ අනතුරු සහ ඒ පිළිබ`ද 

දැනුම්දීම 

අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.5 ආරක්ෂෂක උපකරණ සහ ඇදුම් පැලදුම් අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.6 ආරක්ෂෂක තත්ත්ව්ය පරික්ෂෂාව් අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.8 පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`ද පතාරතුරු සහ පුහුණුව් අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.9 යන්වපත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් පුේෙලයින්ව අදාල පේ 

අදාල දේ :  ඕනෑම ඉදකිරීම් ප්රපේශයක්ෂ සඳහා පමය අදාල කරෙත හැක. ( ESMP) 

අතිශයින්තම අදාල දේ : අදාල ඉදකිරීම් ප්රපේශයට සුවිපශ්ෂී පලස නිර්මාණය කරණ ලද පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ 

සැලසුම් සඳහා තහවුරු කිරීමට පකාන්වත රාත්කරු විපශ්ෂපයන්ව පාරිසරික ක රමපේදයක්ෂ පලස අව්දාරණය කළ යුතුය. 

අදාල විය හැකිය : ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක ව්න අතරතුර ඉදකිරීම් ප්රපේශපේ අදාල අිංශයන්ව අව්දානය පයාමු වුව්පහාත් පාරිසරික 

සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් මගින්ව ක රියාත්මක කල හැක. 

අදාල දනාදේ : අනාව්රණය වූ පකාන්වපේසි මත පමම ඉදකිරීම් ප්රපේශයට අදාල පනාපේ. 

විකල්ප: අව්ශයතාව්යන්ව මත ක රියාත්මක පේ. 

ඉදකිරිම් ප්රපේශයට සුවිපශ්ෂී වූ අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පයාමු කිරීම. ඉදකිරීම් ප්රපේශයට සුේපශ්ෂී වු අධීක්ෂෂණ සැලසම්ව්ලට අනූව් 

පකාන්වත රාත්කරු අධීක්ෂෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට බැදී සිටී. 

මූලාශ ර ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීපම්දී පකාන්වත රාත් කරු හා පාරිසරික හා සමාජීය කළමානාකර සැළසම සමෙ ඇති බැඳීම 

 

10.7.2 නාය සථ්ානයට විපශ්ිත හානිය අව්ම කිරීම 
 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානීය විපශ්ිත අපදා අව්ම කිරීපම් පියව්රයන්ව පහත 

සඳහන්ව පරිද පේ.  

 

ව්ගුව් 5: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහාෙනු ලබන පියව්ර   
 

 

හාණි අව්ම කිරීපම් අයිතමය ව්යාපෘති ක රියාත්මක 
කිරීපම් අදයර 

ව්ෙකීම 

i. ඉදිකිරීේ අතරුර ඛ්ාදනයන්ත වලින්ත විය හැකි බලපෑම අවම කිරීම 
 

 

ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාලව් ව්ර්ෂා කාලපේදී , භූිය සූදානම් කිරීම, සුන්වබුන්ව 

ඉව්ත් කිරීම, බෑවුපම් හැඩය සැකසීම ව්ැනි දෑ සිදු කිරීම නිර්පේශ කරනු 
පනාලැපබ්. එබැවින්ව ඉහළ බෑවුම් ප්රපේශ ව්ල ක රියාකාරකම් සිදු කරීම 
ව්ර්ෂාව් පනාමැති වියළි කාලපේදී සිදු කිරීමට නිර්පේශ කරන අතර හැකි 
සෑම විටම ව්ැසි කාලපේ අව්දානම් බෑවුම් ව්ල ක රියාපේ පයදීම නව්තා දැිය 
යුතුය. පම් පිළිබඳව් ව්යාපෘති සැළසුම් අදයපර්දී අව්ධානය පයාමු කල 
යුතුය. ජලයට එකතුව්න අව්සාදත ප්රමාණය අව්ම කර ෙැනීම සඳහා 
පරාන්වමඩ රදව්යන්ව හඳුන්වව්ා දය යුතුය. 

ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

ii. ශබ්ද දූෂණය 
අධික ශබ්දය උපදව්න ක්රියාකාරකම් ජදනිකව් කාර්යාල පව්ලාව්න්ව ව්ලදී 
සිදුවිය හැකියෙ ඒ්ව්ා ඒ ආසන්වනපේ ඇති රාජය ආයතන පදපකහි කටයුතු 
ව්ලට බදා සිදු කරනු ඇත. පමම ආයතන පදපකහි පස්ව්පේ නියුතු 
නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ව සැළසුම් කර ඇති ව්යාපෘති කටයුතු පිළිබඳ 
පුර්ණ දැනුව්ත් කිරීම ව්ැදෙත් ව්නු ඇත. 
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iii. කේපන බලපෑේ 
වියුහයන්වට හානි පනාීම සඳහා කම්පන උත්පාදන කටයුතු නියිත 

සීමාව්න්ව තුළ සිදු කළ යුතුය. ව්යාපෘතිය නිම කිරීමට පපර හා පසුව් ව්න 
සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු හා පුරාවිදයා කාර්යාල පොඩනැගිලිව්ල 
ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණය කළ යුතුය. පොඩනැගිලිව්ල ඉදකිරීම් කටයුතු 
පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න හානි සිදුවුව්පහාත් සුදුසු ව්න්වද පෙවිය යුතුය 

ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

iv. ශාක විදශ්ෂ ආරක්ෂා කිරීම 

ෙැටඹ ව්ැනි දුර්ලභ ශාක විපශ්ෂ පමම ව්යාපෘති ප්රපේශපේ හඳුනාෙත 
හැකිය. ව්යාපෘති කටයුතු සඳහා එව්ැනි දුර්ලභ ශාක විපශ්ෂ කපා ඉව්ත් 
කිරීම පනාකල යුතුය. 

ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

V. ආක රමණික විපශ්ෂ 
 

ඛාදනය පාලනය කිරීපම් ව්ූහයන්ව පලස ආක රමණික ශාක විපශ්ෂ භාවිතා 
කිරීපමන්ව ව්ැළකී සිටිය යුතුය. ශාකමය ඛාදන පාලනය සඳහා පේශීය ශාක 
පතෝරා ෙත යුතුය. එම පතෝරා ෙැනීම් අදාල බලයලත් ආයතන්වහී අනුමැතිය 
ඇතිව් භාවිතා කල යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු  

vi. ප්රවාහන පේධ්තියට සිදුවිය හැකි බලපෑම (විදශ්ෂදයන්ත 

තාවකාලිකව මාර්ගට හාණි ීම දහෝ පිවිසුම ඇණ හිටීම, අවහිරතා 

ඇතිීදේ තත්ත්වයන්ත) 
 

ව්යාපෘති කාලසීමාපේදී ඉතා පහාද අව්හිරතා කළමනාකරණ 
ක රමපේදයක්ෂ අනුෙමනය කිරීම නිර්පේශ කරනු ලැපබ්. පමම ආපදා 
ස්ථානයට ආසන්වනව් ඇති මාර්ෙය ව්ිංගු සහිතව් ඇති බැවින්ව අනතුරු 

ඇඟීපම් සිංඥා සහ ස්ිර පුහුණුව් ලත් මුරකරුව්න්ව, ධජකරු, බෑවුම් 
අස්ථායිතාව් පපන්වනුම් කරන දීේතිමත් සිංඥා පුව්රු සහ දුම්රිය මාර්ෙ 

බාධා සිංඥා, රාත්රී ලාම්පු ආදය ඇතුළත් කළ යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු  

vii. දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව සදහා වන ප්රමුඛ්තාවය 

 
 

ව්ැඩබිපම්දී පස්ව්කයින්වට අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ව යටපත් ව්ැඩ කළ යුතු 

බැවින්ව, (2003 කාණ්ඩපයහි පස්ව්ා පකාන්වපේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා 
ආරක්ෂෂාව්” ඛාණ්ඩපේ පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම යටපත් ලබා දී 
ඇති නිර්පේශ ක රියාත්මක කිරීම අතයාව්ශය පේ. පමම නිර්පේපශයන්ව නිසි 
සිංවිධානයක්ෂ සහ ආරක්ෂෂක නිරීක්ෂෂණ ක රමයක්ෂ තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය 
 

i. ව්යාපෘති ක රියාකාරකම් පිළිබඳ විපශ්ිත වූ පසෞඛය හා සමාජ 
ආරක්ෂෂණය පිළිබඳ විපශ්ෂ කළමනාකරණ සැළැස්මකට 
අන්වතර්ෙත ීම. 

ii. පස්ව්කයින්වපේ සහ මගීන්වපේ ආරක්ෂෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 
ඇඟීපම් පේධතියක්ෂ සහ ූර්ණ කාලීන මුරකරුපව්කු හා සිංඥා 
දැනුම්පදන්වපනකු පමම ව්ැඩබිපම් පස්ව්පේ පයදීම සඳහා දැි 

පලස නිර්පේශ කරණු ලැපබ්. 

iii. ෙල් හා ව්ැටීපම් අව්දානපමන්ව කම්කරුව්න්ව සහ මගීන්ව ආරක්ෂෂා 
කිරීම සඳහා අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂිත බාධක සහ ආරක්ෂිත 

දැල් සවි කළ යුතුය. සම්මත පස්ව්ක ආරක්ෂෂණ ක රමපේදයක්ෂ 
අනුෙමනය කිරීම 

iv. ආරක්ෂිත සපත්තු, හිස් ආව්රණ, ඇස් ආව්රණ, ගිණි නිව්න 

උපකරණ ව්ැනි පුේෙලික ආරක්ෂෂණ උපාිංෙ භාවිතය (PPE) 

v. පස්ව්කයින්වට පුහුණු හා දැනුව්ත් කිරීපම් ව්ැඩසටහන්ව සැපයීම 

vi. ප්රධාන ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට පපර හඳුනාෙත් එව්ැනි 
උපද්රව්යන්ව සඳහා උපද්රව් විශ්පල්ෂණය කිරීම සහ සැලසුම් කිරීම / 
ප්රමාණව්ත් අව්ම කිරීපම් පියව්රයන්ව සැපයීම  

vii. ආසන්වන ප්රපේශපේ ඹඹර ව්ද ආදය දක්ෂනට තිපබ් නම් ඹඹර 
ප්රහාර ව්ලින්ව ආරක්ෂෂා ී සිටීපම් ස්ථානයක්ෂ ස්ථාපිත කර තිබීම 
අතයාව්ශය පේ.  

viii. මීට අමතරව් ව්ර්ෂාව් පව්තින කාල ව්කව්ානු ව්ලදී අස්ථාව්ර බෑවුම් 
ව්ල පස්ව්පේ පයදීම ඉතා අව්දානම් ව්න බැවින්ව ප්රමානව්ත් කාල 
සීමාව්ක්ෂ සඳහා පේව්පේ පයදීම නතර කර තැබිය යුතුය. 

ix. ව්යාපෘති ස්ථානය තුළ සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් ස්ථාපිත කල 
යුතුය. ඒව්ායින්ව පිට කරන අප ජලය සුදුසු පලස පසෞඛාරක්ෂිතව් 
බැහර කල යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

PMU/ ඉදකිරීම්  

පකාන්වත රාත්කරු  
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viii. හදිසි ගිනි ගැනීේ හා විදුලි අනුරු 

ව්යාපෘති භූිය තුළ ගිනි දැල්ීම සම්ූර්ණපයන්ව තහනම් පේ. විදුලි රැහැන්ව 
ආදය ආරක්ෂෂා කාරීව් නිව්ැරද ස්ථාන ව්ල ස්ථාපිත කල යුතු අතර විදුලි 
කාන්වදු ීම් ව්ැනි අව්ස්ථා පිළිපඳව් නිරන්වතර අව්ධානපයන්ව සිටිය යුතුය. 

ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

ix. පිපිරීේ දහ්ුදවන්ත සිදු විය හැකි අනුරු 
 

කාර්යබහුල පේලාව්න්වහිදී සියළුම පිපිරුම් ක රියාකාරකම් අව්ම කිරීම සහ 

පිපිරුම් කාලය තුළ දැනුව්ත් කිරීපම් නිපේදන නිකුත් කිරීම. පිපිරීම් 

පහ්තුපව්න්ව පාෂාණ කැබලි ව්ැදීපමන්ව සිදුව්න තුව්ාල සඳහා හදසි ප්රතිකාර 
කිරීපම් සැලැස්මක්ෂ සකස් කල යුතුය. පුපුරණ ද්රව්ය ව්ැඩබිපම්දී භාවිතා 
කිරීම අව්සරලත් පුේෙලයින්ව පමණකි සිදුකල යුතුය.  

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු  

x. ඉදිකිරීේ අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සම්බන්වධපයන්ව පකාන්වත්රාත්කරු විපශ්ෂ 

අව්ධානයක්ෂ පයාමු කළ යුතුය. එබැවින්ව, එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය කරන්වපන්ව 

නම් නිසි පලස පසෝදා පනායන නිසි පලස ෙබඩා කර PMU විසින්ව අනුමත 
කරන ලද ක්රියා පටිපාටිව්ලට අනුව් බැහැර කළ යුතුය. ඉදකිරීම් අපද්රව්ය 
මාර්ෙ පදපස බැහැර පනාකළ යුතුය. අපද්රව්ය බැහර කිරීම සඳහා 
ස්ථානයක්ෂ පයාදා ෙන්වපන්ව නම් පකාන්වත්රාත් කරු විසින්ව රත්නපුර මහ 
නෙරසභාපව්න්ව ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය.  

  

 
ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xi. අනුරු අඟීේ  
සුදුසු අනතුරු ඇඟීම/සිංඳ්රා පුව්රු, අව්දානම් තත්ත්ව්ය දැක්ෂපන දැන්වීම්, 
ඇතුළුීම ව්ැළැක්ෂීපම් පුව්රු ආදය ප්රදර්ශනය කල යුතුය. 

 ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xii. දපාදු පහසුකේ භාවිතය 

පිවිසුේ මාර්ගය 

පකාන්වත්රාත්කරු ව්ැඩබිම පව්ත පිවිසීම සඳහා කාර්යාල පොඩනැගිලි පව්ත  
ඇති පපාදු මාර්ෙය භාවිතපේදී සැළසුමකට අනූව් කටයුතු කල යුතුය. එම 
කාර්යාල ව්ල ඇති විපශ්ිත අව්ස්ථා ව්ලදී හා කාර්යාල පව්ලාව්න්ව ව්ලදී 
භාදා ඇති ව්න ආකාරපයන්ව ව්ාහන පයදීම පනාකල යුතුය. 

 

විදුලිබලය 

පකාන්වත්රාත්කරු රජපේ ආයතන පදපකහි විදුලිබලය ව්යාපෘති කටයුතු 
සදහා භාවිතයට ෙැනීමට අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව නම් නිසි ව්සරයකින්ව ගිවිසුම් 
ෙතව් සිදුකල යුතුය. 
 

ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකේ 
ව්යාපෘති කටයුතු සඳහා ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් භාවිතා 
කාරන්වපන්ව නම් ඒ් සඳහා ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපව්න්ව ලබැ 
ෙැනීපම් හැකියාව් ඇත. එපස් ලබා ෙන්වපන්ව නම් ඒ් සඳහා පුර්ණ අනුමැතිය 
ලබාපෙන නිසි කමපේදයට අනූව් කල යුතුය. 

 ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xiii. බැවුදේ ජල පරිදබෝජකයන්තට සිදුවිය හැකි බලපෑේ 
 

 

අස්ථාව්ර බෑවුම හරහා ජල නල තිපබන නිරීක්ෂෂණය විය. ව්යාපෘති කටයුතු 
ව්ලදී පමම නල මාර්ෙ ව්ලට හාණි සිදුවිය හැකි බැවින්ව එම නල මාර්ෙ 
ව්ලින්ව ජලය භාවිත කරන්වන්වන ට බලපෑික්ෂ සිදුවිය හැකිය.  

  
ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xiv. දුවිලි හා දුවිලි පාලන ක රමදේද 
  

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ජනනය ව්න දූවිලි අිංශු මගීන්වට ආසන්වනපේ අති 

රජපේ කාර්යාලව්ල ව්ල පස්ව්ය කරන්වනන්වට බලපෑම් කළ හැකිය. හැටන්ව - 

අධික දූවිලි පහෝ ව්ායු උත්පාදන ක්රියාකාරකම් අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව නම් 
අව්ම කිරීම සඳහා විපශ්ෂ තිර ආදය පහෝ ජලය  භාවිතා කළ යුතුය. 

  
ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xv. දපාදු පිවසුේ හා රථ ගාල් භවිතය (වන සංරක්ෂණ 

කාර්යාලය/පුරාවිදයා කාරියාලය) 
පකාන්වත්රාත් කරු විසින්ව අමුද්රව්ය ප්රව්ාහණපේදී හා ව්ාහන නතර කර 
තැබීපම්දී ආයතන පදපකහි සාමානය කටයුතු ව්ලට භාදා පනාව්න පරිද 
සිදුකල යුතුය. අමුද්රව්ය ප්රව්ාහණපේදී අධික රථව්ාහන තදබදයක්ෂ පව්තින 
අව්ස්ථාව්ල ඒම කර්යයන්ව සිදු පනාකිරීමට, අසල නිව්ාස ව්ල පිවිසුම් ව්ලට 
බාදාව්ක්ෂ පනාව්න ආකාරයට කටයුතු කිරීමට ව්ෙ බලාෙත යුතුය. දැනට 
පව්තින ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු හා පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු 
පදපාර්තපම්න්වතුව්ට අයත් සීිත ඉඩ අව්කාශය ඉදකරීම් යන්වපත්රෝපකරන 
ව්ලින්ව අව්හිර පනාකල යුතුය. 
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xvi. ද එතිහාසික/සංස්කෘතික වැදගත් දෑ හමුීම 
 
ව්යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පපර එම කටයුතු කලයුතු ආකාරය 
පිළිබඳව් පුරාවිදයා නලධාරීන්වපේ නිර්පේශ ලබා ෙත යුතුය. 
එව්නි දෑ හමුව්න්වපන්ව නම් පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ව්හාම ව්යාපෘති 
කළමනාකරු ව්හාම දැනුව්ත් කල යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xvii. ඉදිකිරීේ සඳහා ජලය 

 
පකාන්වත්රාත්කරු ඉදකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්පත් අනුමත ස්ථාන 
ව්ලින්ව පමණි. ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා ජලය ව්න සිංරක්ෂෂණ 
පදපාර්තපම්න්වතුව්/පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතුපේ අනුමැතිය යටපත් 
ලබාෙත යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xviii. වැෙ කරන දේලාවන්ත 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා කාලයට පමණක්ෂ සීමා කළ යුතුය. ප.ව්. 6.00 ට පසුව් 

ව්ැඩ කිරීම. ආරක්ෂිත ෙැටළු පහ්තුපව්න්ව කිසිදු පහ්තුව්ක්ෂ නිසා රාත්රී 

කාලව්ලදී ව්ැඩ කිරීම නිර්පේශ පනාකරයි. 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xix. දස්වා යටිතල පහසුකේ දකදරහි බලපෑම 
 

PMU හි අනුමැතිය පරිද ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පපර විදුලි සිංපේශ, 

විදුලිය, ජල මාර්ෙ නැව්ත ස්ථානෙත කළ යුතුය 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xx. වැෙ බිම ුලට සාමාන්තය පුේගලයින්ත ඇුළු ීදේ දහෝ එම 

ප්රදේශය හරහා ගමන්ත කිරීදේ අවශතාවය 
 

පකාන්වත්රාත්කරුපේ ූර්ණ කාලීන මුරකරුපේ සුපරීක්ෂෂාකාරීත්ව්ය, 

දැනුව්ත් කිරීපම් සහ අනතුරු ඇඟීම් පුව්රු මගින්ව ව්ැඩබිමට සිදුවිය හැකි 

අනව්සර ප්රපේශයන්ව ව්ැළැක්ෂවිය යුතුය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xxi. ඉදකිරීම් අතරතුර දෘශය දූෂණය අව්ම කිරීම සඳහා පහාඳ භුි 
පාලනයක්ෂ පව්ත්ව්ා ෙත යුතුය 

 ව්යාපෘති භූිය සූදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xxii. පස්ව්ක චර්යාධර්ම පේධතිය 
 

පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ චර්යාධර්ම පේධතිය පව්ත්ව්ාපෙන 
යාපමන්ව ශ්රම බලකාය සහ රජපේ කාර්යාලීය පස්ව්කයින්ව අතර ඇති විය 
හැකි ආරවුල් ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය. 

• නිසි දැනුව්ත් කිරීම, ආචාර ධර්ම පිළිබඳ අධයාපනය, අධීක්ෂෂණය සහ 
දඬුව්ම් දීම. 

• නිසි අව්සරයකින්ව පතාරව් පස්ව්කයින්වට ව්න සිංරක්ෂෂණ 
පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලපේ පහෝ පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු 
කාර්යාලපේ ජල මූලාශ්ර භාවිතා කළ පනාහැක. 

• පස්ව්කයින්වට ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලපේ පහෝ 
පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලපේ සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් 

භාවිතා කළ පනාහැකි අතර, විව්ෘත ව්ැසිකිළි භාවිතය ව්ැළැක්ෂීම 
සඳහා එම ස්ථානපේ සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් සකස් කළ යුතුය. 

• පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ව්යාපෘති හා සම්බන්වධ කිසිදු ආකාරයක ව්ැඩ 
සඳහා ළමයින්ව භාවිතා පනාකළ යුතුය (සෘජු/ව්ක්ර) 

• බර යන්වපත්රෝපකරණ ක්රියාකරව්න්වනන්ව යන්වපත්රෝපකරණ ක්රියාත්මක 
කිරීපම්දී අතිශයින්වම ප්රපේශම් විය යුතු අතර ජනාකීර්ණ අව්ස්ථා තුළ 
අනතුරු සිදු විය හැක. 

• අව්දානම් සහිත ප්රපේශය ව්ල බර යන්වපත්රෝපකරණ සහ ව්ාහන 
ආරක්ෂිතව් ෙමන්ව කිරීම සහතික කිරීම සඳහා ූර්ණ කාලීන 
මුරකරුව්න්ව රඳව්ා තබා ෙත යුතුය 

• විදුලි රැහැන්ව පේධති සැලසුම සිදු කළ යුත්පත් PMU විසින්ව අනුමත 
කරන ලද නිසි ආරක්ෂිත පියව්රයන්වපෙන්ව ව්න අතර ප්රධාන ව්ශපයන්ව 
විදුලි සැර ව්ැදීපමන්ව ළමයින්වට සිදු ව්න අනතුරු ව්ලක්ෂව්ා ෙැනීම 
සහතික කළ යුතුය. 

• PMU විසින්ව අනුමත කරන ලද ස්ථාන ව්ල ව්ාහන නැව්ැත්ීම සහ 
ෙබඩා කිරීම සිදු කළ යුතුය 

• ශ්රම බලකාපේ හැසිරීම සහ ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂෂණය කිරීමට සහ 
ඉදකිරීම් අදයපර්දී මතුව්න ඕනෑම ආරවුලක්ෂ ව්හාම විසඳීමට 
සුපරීක්ෂෂාකාරී ක්රමයක්ෂ ස්ථාපිත කල යුතුය. 

• ව්ැඩබිපම් දැි ආචාර ධර්ම පේධතියක්ෂ පව්ත්ව්ාපෙන යන බව්ට 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
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සහතික විය යුතුය. මත්පැන්ව, දුම් පනාබීම, විනය විපරෝධී පඝෝෂාකාරී 

හැසිරීම්, රජපේ ආයතන ව්ල කාන්වතා කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ව 
සමඟ සිදු කරන ඕනෑම ආකාරයක ලිිංගික අපපයෝජන ඊට ඇතුළත් 
ය. 

• කම්කරුව්න්ව අපිරිසිදු පිළිෙත පනාහැකි ඇඳුම් ඇඳපෙන රජපේ 
කාර්යාල පොඩනැගිලිව්ලට ඇතුළු ීම පහෝ අරමුණක්ෂ පනාමැතිව් 
ඉදකිරීම් අතරතුර විපේක ෙැනීම සඳහා පමම කාර්යාල පොඩනැගිලි 
භාවිතා පනාකළ යුතුය. 

 

10.7.3 වයාපෘති ස්ථානයට අදාල විදශ්ෂිත අධීක්ෂණ තත්ත්වයන්ත 
 

ඉදකිරීම් අදයර තුළ පහත සඳහන්ව අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම නිර්පේශ කර ඇත. මීට අමතරව් ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු 

විසින්ව පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන්ව කළ යුතු නිරීක්ෂෂණ ක රියා පටිපාටිය ද ක රියාත්මක කළ යුතුය. 

පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ඉදරිපත් කරණ ලද ඉල්ලූම්පත තුළ ඔහුපේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ පල්ඛන සමඟ ක රියාත්මක 

කිරීමට බලාපපාපරාත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළිපව්ළ පයාමු කරණු ඇත. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය පව්නම පෙවුම් 

අයිතමයක්ෂ පලස දැක්ෂවිය යුතුය. පතෝරාෙත් ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක රම 

පිලිබඳ ප්රකාශයක්ෂ ඉදරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින්ව අනුමත කිරීමට නියිතය. 

 

ව්ගුව් 6: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂෂණ සැලසුම; ඉදකිරීම් අදයර 

අධීක්ෂණ අවශතාවය පරාමිතීන්ත වාර ගණන 

i. මූලිඛ 

නීරීක්ෂෂණ 

ජලපේ ගූණාත්මකභාව්ය (ඇළ) - 

අධීක්ෂෂණ ස්ථානපේ ඇති මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 

අධිකාරිපයහි පොඩනැගිලි තුළ පුර්ව් 

ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණය 

එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

භුිපේ සිදුව්න කම්පන එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය: ව්ායු අිංශු එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ii. ඉදකිරීම් අතරතුර   ජලපේ ගූණාත්මකභාව්ය (ඇළ) - 

අධීක්ෂෂණ ස්ථානපේ ඉරිතැලීම් 

නිරීක්ෂෂණය 

ඉදකිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු විස්ථාපනයක්ෂ 

නිරීක්ෂෂණය කළපහාත් ** 

භුිපේ සිදුව්න කම්පන විදුම් යන්වපත්රෝපකරණ, කම්මැලි ව්ැඩ, පහෝ භූ 

කම්පන ජනනය කරන ඕනෑම කාර්යයක්ෂ 

ක්රියාත්මක කිරීපම්දී * 

ඉදකිරීම් ව්ල දී ඇති ව්න ශබ්දය අධික ශබ්ද උත්පාදනය කරන කාලව්ලදී මසකට 

ව්රක්ෂ * 

ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය: ව්ායු අිංශු මසකට ව්රක්ෂ * 

iii. රථව්ාහන 

විපමෝචනය 

ව්යාපෘති කටුයතු සඳහා පයාදා ෙන්වනා සියළුම යන්වපත්රෝපකරණ ව්ල ව්ායු විපමෝචනය සහතික 

තිබීම අතයාව්ශය පේ. ව්යාපෘති භූිපේ කාර්යභාර පරිසර නිලධාරී ව්රයා විසින්ව ඒව්ා පරික්ෂෂාව්ට 

ලක්ෂ කල යුතුය. 

iv. අධීක්ෂෂණ 

ආයතනය 

*මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ලියාපදිංචි සහතික සහිත ස්ව්ාධීන අධීක්ෂෂණ ආයතනයක්ෂ මගින්ව 

ඉරිතැලීම් පරීක්ෂෂණ හැර අපනකුත් පරීක්ෂෂණ සඳහා පයාදාෙත යුතුය. 

**ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය :PMU විසින්ව පිලිෙනු ලබන විශ්ව්ාසී ආයතනයක්ෂ මගින්ව 

ඉරිතැලීම් පරීක්ෂෂණ කල යුතුය 

v. ව්ාර්තා කිරීපම් 

අව්ශයතා  

ඇළ මාර්ෙපේ ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය - ජලපේ පැව්තිය යුතු අව්ම ගුණාත්මක තත්ත්ව්යන්ව 

පිළිබඳව් 2017 ව්ර්ෂපේ මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ව ප්රකාශයට පත් කරණ ලද ප්රිතීන්වට අනූව් 

සිංසන්වදනය කිරීම.  

අධීක්ෂෂණ ස්ථානපේ පොඩනැගිලි ූර්ව් ඉරිතැලීම් පිළිබඳ සමීක්ෂෂණය - ව්ෘත්තීමය ව්ාර්තාව්.  

පපාළපේ කම්පනයන්ව - යන්වත ර සූත රව්ලින්ව ඇති ව්න පපාළපේ කම්පනයන්ව. ඉදකිරීම් අතරතුර හා 

ව්ාහන ව්ලින්ව ඇතිව්න කම්පනයන්ව, මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ප්රිතීන්වට අනූව්  

ව්ට පිටාපව්න්ව ඇති ව්න ශබ්දය මැනීම - මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අිංක 924.1 1996 මැයි 01 දන 

විපශ්ෂ ෙැසට් පත රය  

ව්ායු ගුනාත්මකභාව්ය සම්බන්වධ කරුණු - ශ ර ීලිංකා මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අිංක 1562/22 

2008 අපෙෝස්තු 15 - විපශ්ෂ විපේදනපේ සඳහන්ව අව්ම ව්ායුගුණ තත්ත්ව්යන්ව 
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11.  දස්වක කළමනාකරණය 

 

පහාඳ පස්ව්ක-කළමනාකරණ සම්බන්වධතා, ව්යාපෘතිපේ පස්ව්කයින්වට සාධාරණ පලස සැලකීම සහ ආරක්ෂිත හා 

පසෞඛ්ය  සම්පන්වන පස්ව්ා තත්ව්යන්ව සැපයීම අව්ශය පේ. පමහි ව්ෙකීම පැව්පරන්වපන්ව  ව්යාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය සහ ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු පව්තය. 

පමහි අරමුණු නම්; 

• රැකියාපේ ආරක්ෂෂාව් සහ පසෞඛය ප්රව්ර්ධනය  

• ව්යාපෘති පස්ව්කයින්වට සාධාරණ පලස සැලකීම, පව්නස ්පලස පනාසැලකීම  සහ සමාන අව්ස්ථා ප්රව්ර්ධනය 

කිරීම 

• කාන්වතාව්න්ව, ආබාධිත පුේෙලයින්ව, ළමුන්ව සහ සිංක්රමණික පස්ව්කයින්ව, පකාන්වත රාත් කම්කරුව්න්ව, ප්රජා 

පස්ව්කයින්ව සහ ප්රාථික සැපයුම් කම්කරුව්න්ව ව්ැනි අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකි කම්කරුව්න්ව ඇතුළු ව්යාපෘති 

පස්ව්කයින්ව ආරක්ෂෂා කිරීම. 

• සියලු ආකාරපේ බලහත්කාර ශ රමය සහ ළමා ශ රමය භාවිතා කිරීම ව්ැළැක්ෂීම 

• ජාතික නීතිව්ලට අනුකූල ව්න පරිද ව්යාපෘති පස්ව්කයින්වපේ ආශ්රිත නිදහස සහ සාමූහිකව් පක්ෂව්ල් කිරීම යන 

මූලධර්මව්ලට සහාය ීම. 

• පස්ව්ා ස්ථාන ෙැන සැලකිලිමත්භාව්ය ඉහළ දැමීම සඳහා ව්යාපෘති පස්ව්කයින්වට ප්රපේශ මාර්ෙ සැපයීම. 

 

12. › ලංකා ජාතික දසෞඛ්ය අධිකාරිය විසින්ත නිකුත් කරන ලද දකාවිඩ් -19 වැළැක්ීදේ පියවර 

 

පකාවිඩ් -19, නව් පකාපරෝනා ව්යිරස ්ආසාදනය පලෝකපයන්ව මුළුමනින්වම තුරන්ව කර නැත. එබැවින්ව, සැක සහිත 

තත්ව්යක්ෂ අනාව්රණය වුව්පහාත් ඇතිව්න භීතික අව්ස්ථා ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා පමන්වම ආසාදන පැතිරීම ව්ැළැක්ෂීම 

/ පාලනය කිරීම සඳහා, සියලුම පකාන්වත රාත්කරුව්න්වට පකාවිඩ්-19 සූදානම් කිරීපම් සැලැස්මක්ෂ සකස ්කළ යුතු අතර 

ඉදකිරීම් කර්මාන්වත සිංව්ර්ධන අධිකාරිය (CIDA) විසින්ව 2020 අපි %පයල් 29 දන සපයන ලද “පකාවිඩ්-19 පැතිරී 

යාමකදී ශ්රී ලිංකා ඉදකිරීම් ස්ථාන සඳහා අනුෙමනය කළ යුතු  පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත මාර්පෙෝපපේශයන්ව ” අනුව් එය 

කි%යාත්මක කළ යුතු පේ. . 

 

13. පදිංචි ජනතාව සහ පාර්ශවකරුවන්තදේ උපදේශන - පවත්වා ඇති දහෝ පැවැත්ීමට නියමිත 
උපදේශන දස්වාවන්ත 

 

 

13.1 පදිංචි ජනතාව් සඳහා වූ උපපේශන පස්ව්ාව් 

 

ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ පජය්ඨ සහය කළමනාකාරිණී I.K.M.P ලියනෙම මහත්ියපෙන්ව අපදාසිදුීම 

සම්බන්වධපයන්ව හා සිදුවූ හාණිය පිළිබඳව් පතාරතුරු ක්ෂපෂ්ත්ර පරීක්ෂෂණපේදී පතාරතුරු ලබා ෙන්වනා ලදී. ඒ ව්න විටත් 

අරමුදල් සම්පාදනයකින්ව පසුව් පව්තින අව්දානම් තත්ත්ව්ය අව්ම කිරීම සඳහා අව්දානම් තත්ත්ව්පේ ඇති විශාල ෙල් 

කීපයක්ෂ ඉව්ත් කල බව්යි. ඊට අමතරව් ව්යාපෘතිය සඳහා පකාන්වත්රාත්කරුට ජලය හා විදුලිය කාර්යාලය තුළින්ව අදාල 

පෙීම් සිදුකිරීපමන්ව පසු ලබා ෙත හැකි බව් පව්සන ලදී. 

 

පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතුපේ කළමණාකරණ නිලධාරී G.I. වික්රමසිිංහ මහත්ිය ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන 

ලදී. අව්දානම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සහ අරමුදල් සම්පාදනය කිරීපම් යාන්වත්රණය, අව්දානම අව්ම කිරීපම් 

අව්ශයතාව්ය, ව්යාපෘතිය මගින්ව අනාෙතපේදී ඇතිව්න ආරක්ෂෂාව්, ව්යාපෘතිය සඳහා භූියට පිවිසීපම් අව්ශයතාව්ය, 

සාමාජීය හා පාරසරික යහපත් අයහපත් තත්තව්යන්ව ආදී කරුණු පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන ලදී. අව්ම කිරීපම් කටයුතු 

අෙය කළ ඇය කාර්ය මණ්ඩලපේ ූර්ණ සහාය ඇතිව් ව්යාපෘතිය කටයුතු සඳහා ව්ශය පහසුකම් සැපයීමට 

එකඟවූව්ාය.  

 

13.2 පාර්ශව්කරුව්න්ව සමෙ පව්ති උපපේශන පස්ව්ාව්න්ව ව්ලදී ඇති වූ එකෙතාව්යන්ව හා නිර්පේශයන්ව (පයාමුව්: 

ඇමුණුම II) 
 

 

සබරෙමුව් පළාත් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ පළාත් අධයක්ෂෂ K G.D.N කිරිඇල්ල මහතාට ව්යාපෘති කටයුතු පිළිබඳව් 

දැනුම් දුන්ව අතර ව්යාපෘතිය සඳහා අදහස් ලබා ෙන්වනා ලදී. ඔහු අව්ධාරණය කපළ ්නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය 
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පාරිසරික ව්ශපයන්ව අධි සිංපේදී කළාපයක පිහිටා ඇති බැවින්ව ව්යාපෘතිය සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිපේ සෘජු 

අව්සරය අව්ශය බව්යි. 

 

14. වයාපෘතිය ක රියාවට නැංීමට අවශය දයෝගHතා, කැමැත්ත ප%කාශනය, එකඟතාව සහ අනුමත 

කිරීේ 
 

ව්ගුව් 7: බාධා ඉව්ත් කර ෙැනීම්, විපරෝධතා පනාමැති බව්, කැමැත්ත සහ අනුමත කිරීම් 

අවශයතාවය / අනුමත කිරීම / ආයතනය වයාපෘතියට අදාළත්වය 

14.1 වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය  ව්යාපෘතිය ක රියාව්ට නැිංීමට දස්ත රකි්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය ලබා 

ෙැනීමට සිදුව්නු ඇති අතර පමහිදී මහ ඇමති ව්රයා සහ දස්ත රික්ෂකපේ 

ව්ෙකිව් යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දස්ත රික්ෂ සම්බන්වධීකරණ කිටුව් හමුපේ 

ව්යාපෘති පයෝජනා ඉදරිපත් කළ යුතු පේ. ව්යාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකපේ නිලධාරිපයකු ව්යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරින්ව එහි විවිධ 

පාරිසරික සහ සාමාජයීය ෙැටළු ආදය ෙැන කරුණු ඉදරිපත් කරණු ඇත. 

පමම ෙැටළු සම්බන්වධපයන්ව සාකච්ඡා පව්ත්ව්ින්ව පමම රැස්ීපම්දී ෙනු 

ලබන නිර්පේශ පමම පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 

ක රියාව්ට නිංව්න විට සැලකිල්ලට ෙැපනනු ඇත.  

සැලසුම් කිටුපේ අනුමැතිය පමම ව්යාපෘතිය නුව්රඑළිය නෙරසභාපේ සැලසුම් කිටුපේ අනුමැතිය 

ලබාෙත යුතුය  

14.2 වැෙබිම පවතින රජදේ ඉෙේ වල වයාපෘතිය ක රියාවට නැංීමට එම රජදේ ඉෙේ හිමියන්තදේ අනුමැතිය 

ලබාගැනීම 

මධයම පරිසර අධිකාරිය 1951 අිංක 25 පාිංශු සිංරක්ෂෂණ පනත යටපත් රත්නපුර දස්ික්ෂකය සිංපේදී 

ප්රපේශයක්ෂ බැවින්ව දස්ික්ෂ මධයම පරිසර අධිකාරිපේ කැමැත්ත අව්ශය පේ. 

ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව්  

ව්න ජීී සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව් 

 

ව්න රක්ෂිත පව්න්වකිරීම් කලාපයක යටපත් පහෝ තුළ පමම ව්යාපෘති ව්ැඩබිම 

පිහිටා පනාමැති බැවින්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ සහ ව්නජීී 

සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ අනුමැතිය අව්ශය පනාපේ. 

භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතල් කාරයාිංශය භූි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වබුන්ව ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා 

ප රාපේශීය භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතල් කාරයාිංශපේ අනුමැතිය ලබාෙත 

යුතුය (අව්ශයනම් පමණි) 

රත්නපුර ප්රාපේශිය පල්කම් කාර්යාලය අපද්රව්ය ප්රව්ාහනය සහ බැහැර කිරීම ව්ැනි කටුයුතු සඳහා රත්නපුර ප්රාපේශිය 

පල්කම් කාර්යාලපයන්ව අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය.. 

ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ව්යාපෘති භූිපේ විදුලිබල සැපයුම සඳහා ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලපේ 

ප රාපේශීය කාර්යාලපයන්ව අනුමැතිය අව්ශය පේ. 

ජාතික ශාක නිපරෝධායන පස්ව්ය පමම අපදා අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සදහා පැලෑටි පහෝ බීජ අව්ශය පේ නම් 

(ආනයනය කල යුතු නම්) 1999 අිංක 35 දරණ පැලෑටි සිංරක්ෂෂණ පනත 

යටපත් කෘිකර්ම අධයක්ෂෂ ජනරාල් පව්නුපව්න්ව, අතිපර්ක අධයෂක ජාතික 

ශාක නිපරෝධායන පස්ව්ය, කටුනායක. අනුමත කල පැලෑටි පහෝ බීජ 

අධිකාරිය මගින්ව නිකුත් කරණ බලපත රය හා පකාන්වපේසි යටපත් පෙන ආ 

යුතුය 

14.3 දපෞේගලික ඉෙේ හිමිකරුවන්තදගන්ත අනුමැතිය ලබාගැනීම/ජනතික බැදීම/ විරුේධ්ත්වයක් දනාමැති ීම 

ඉඩම් හිිකරුව්න්ව (රත්නපුර මහ නගර 

සභාව/වන සංරක්ෂණ  දදපාර්තදේන්තුව) 

ඉඩම් හිිකරු සහ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව් ගිවිසුමක්ෂ අත්සන්ව කිරීම, ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීමට, ඉඩමට 

ප්රපේශ ීමට, ඉදකිරීම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට සහ දගුකාලීන නඩත්තු 

කටයුතුව්ල නිරත ීමට කිසිදු විපරෝධයක්ෂ පනාදක්ෂව්න බව්ට එකෙතාව්ය 

ලබා ෙත යුතුය. 

 

 

 

 



   

25 

 

අනුමැතීන්ව ලබා ෙැනීම පයාජිත කාල රාමුව් ව්ගු අිංක 8න්ව දක්ෂව්ා ඇත. 

 
 

 

 

15. දුක්ගැනවිලි වලට ප්රතිචාර දැක්ීදේ යාන්තත %නය 
 

පමම ව්යාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂවූ ප්රජාව් සඳහා විපශ්ෂ අව්ධානයක්ෂ පයාමු කරින්ව දුක්ෂෙැනවිලි විසදීපම් යාන්වත රණය 

ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපපේශකව්රුන්ව ව්න PMU හි ES නිලධාරිව්රයා ව්ෙබලා ෙත යුතුය. (පයාමුකිරීම: දුක්ෂෙැනවිලි 

විසදීපම් යාන්වත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්පේශිත ක රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව්) 

 

16. දතාරුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පහත දැක්ෂපව්න ආයතන සහ සිංවිධාන අනුව් ලකුණු කරණ ලද ආකෘති මගින්ව ES පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීම PMU 

හි ව්ෙකීම පේ. 

 

ව්ගුව් 9: පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් පයෝජිත සැළැස්ම 

 

දතාරුරු  දයෝජිත ආයතන    දතාරුරු අනාවරණය කිරීදේ 

ආකාරය 

i. ව්යෘපෘතිය 
සැලසුම් කිරීම (ඉදකිරීම් ප්රපේශපේ 

පතාරතුරු, සැලසුම් හා ක රියාත්මක කිරීපම් 
ක රමපේදය) 

දස්ත රකි්ෂ CEA, මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 
අධිකාරිය, දස්ික්ෂ පල්කම් 

කාර්යාලය, ප රාපේශීය පල්කම් 

කාර්යාලය, පව්නත් දස්ත රික්ෂ මට්ටපම් 

නිපයාජිත ආයතන, ජා.පො.ප.ස 

දස්ත රකි්ෂ කාර්යාලය, AIIB 

රැස්ීම්, දස්ත රික්ෂ සිබන්වධීකරණ 
කිටුව්.ගිවිසුම් අත්සන්ව කිරීම 

සම්බන්වධ ව්ාර්තා සැපයීම, 

අනුමැතීන්ව හා එකඟතා 

ii. පාරසරික හා 
සාමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම 

දස්ත රකි්ෂ CEA, AIIB රැස්ීම්, දස්ත රික්ෂ සිබන්වධීකරණ 
කිටුව්.ගිවිසුම් අත්සන්ව කිරීම 

සම්බන්වධ ව්ාර්තා සැපයීම, 

අනුමැතීන්ව හා එකඟතා 

iii. ප්රෙති ව්ාර්තා 
(මූලික අදයපර්දී හා ඉදකිරීම් අතරතුර) 

දස්ත රකි්ෂ CEA, AIIB හා පව්නත් 
දස්ත රකි්ෂ මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

ප්රෙති සමාපලෝචන රැස්ීම්, විපශ්ෂ 

රැස්ීම්, අදාල ව්ාර්තා භාර දීම. 

ව්ගුව් 8: අනුමැතීන්ව ලබාෙැනීම සඳහා නියිත කාල රාමුව් 

අනුමැතීන්ව මාසය 1 මාසය 2 

සතිය1 සතිය2 සතිය3 සතිය4 සතිය5 සතිය6 සතිය7 සතිය8 

වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පල්ඛම් කාර්යාලපේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 

ව්යාපෘති සාකච්ඡාව්  

අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 

අනුමත කිරීම 

        

සැළසුේ කමිටුදේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 

ව්යාපෘති සාකච්ජාව් 

අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 

අනුමත කිරීම 

  

 

      

ඉෙේ හිමිකරුවන්ත වන  මාර්ග සංවර්ධ්න 

අධිකාරිදයහි අනුමැතිය 

අයදුම්පත බාරදීම 

දක්ෂව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 

අනුමැතීන්ව 

        

දවනත් අනුමැතීන්ත  

භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතල් කාර්යාිංශපේ 

ආරක්ෂෂක අමාතයාිංශපේ අනුමැතිය (අව්ශයතාව්ය 

අනූව්) 

        

ඉඩම් හිිකරුව්න්වපේ අනුමැතිය/කැමැත්ත 

ලබාෙැනීම (පනෝර්වුඩ් ව්තුයාය) 
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iv. කම්කරුව්න්වපේ 
පසෞඛය හා සුරක්ෂිතභාව්ය පාරිසරික 
පයෝෙය බව් අදාල ඉදකිරීම් භූිපේ 
සුපරීක්ෂෂණය 

දස්ත රකි්ෂ CEA, මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 
අධිකාරිය, ප රාපේශීය පල්කම්, 

පපාලීසිය, ෙ රාම නිලධාරී, 

ජා.පො.ප.ස දස්ත රික්ෂ කාර්යාලය, 

AIIB පව්නත් දස්ත රික්ෂ මට්ටපම් 
නිපයාජිත ආයතන 

ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ලිඛිත) 

සන්වනිපේදනය, ආදාල ව්ාර්තා 
භාරදීම 

v. පාරිසරික හා 
සමාජයීය කරුණු සම්බන්වධව් අදාල 
තීරණෙැනීම හා ප්රෙති පපන්වනුම් කිරීපම් 
රැස්ීම් 

දස්ත රකි්ෂ CEA, මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 
අධිකාරිය, ප රාපේශීය පල්කම්ල 

පපාලීසිය, ෙ රාම නිලධාරී, 

ජා.පො.ප.ස දස්ත රික්ෂ කාර්යාලයල 

AIIB පව්නත් දස්ත රික්ෂ මට්ටපම් 
නිපයාජිත ආයතන 

විපශ්ෂ රැස්ීම්, අදාල ව්ාර්තා භාර 
දීම. 

vi. දුක්ෂෙැනවිලි 
සඳහා සහන සැලසීපම් ක රමපේදය 

අදාල නිපයාජිත ආයතන, AIIB රැස්ීම්, ව්ාචික හා අවිව්ාචික 
(ලිඛිත) සන්වනිපේදනය 

 

 

 

ව්ගුව් 10: පතාරතුරු රැස්කිරීම සඳහා සම්බන්වධකරෙත් ආයතන සහ නිලධාරීන්ව  

 
දනය ආයතනය පතාරතුරු සදහා සම්බන්වධ ව්න නිලධාරියා 

 

09/08/2018 @ 10.00 

පැය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය  K G.D.N කිරිඇල්ල මහතා  
අධයක්ෂෂක - මධයම පරිසර අධිකාරිය 
රත්නපුර දස්ික්ෂකය 

15/01/2021@ 11.00 
පැය 

 

පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතු කාර්යාලය 
රත්නපුර 

G.I. වික්රමසිිංහ 

කළමනාකරණ පස්ව්ා නිලධාරී 

පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතුව් 
රත්නපුර 

15/01/2021@ 11.30 
පැය 

 

ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව් 
රත්නපුර 

I.J.K.M.P ලියනෙම 

පජය්ඨ සහය කළමනාකාරිණී 
ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව් 
රත්නපුර 



   

i 

 

 
ඇමුණුම 1: ව්යාපෘති ප්රපේශපේ සහ අදහස් විමසීම් සිදුකරණ අතරතුර ලබාෙත් ජායාරූප 

  
ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ  
I.J.K.M.P ලියනෙම මහත්ිය දැනුව්ත් කිරීම 

පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්වතුපේ G.I. වික්රමසිිංහ මහත්ිය 
දැනුව්ත් කිරීම 

  

පුරාවිදයා පදපාර්තපමන්වතු පරිශ්රපේ සිට පහළ 
බෑවුමට පයාමු කර ඇති කානු පේධතිය 

පහලට පපරලී ඇති විශාල ප්රමාණපේ පාෂාණ 

 

 
ඇමුණුම II: පාර්ශව්කරුව්න්ව සමෙ පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ විපශ්ෂ කරුණු: නුව්රඑළිය දස්ත රකි්ෂකය 

 
ආයතනය සම්බන්වධීකරණ 

නිලධාරීපේ 
නම සහ 
තනතුර 

ඉදරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

K G.D.N 
කිරිඇල්ල 
මහතා  
අධයක්ෂෂක - 
CEA රත්නපුර 
දස්ික්ෂකය  

✓ ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධයස්ථානපේ 1996 අිංක 772/22 දරන පාිංශු 
සිංරක්ෂෂණ පනත යටපත් රත්නපුර දස්ික්ෂකපේ ඇඹිලිපිටිය ප්රපේශය හැර ඉතිරි 
ප්රපේශ සිංපේදී ප්රපේශය පලස ෙැසට් කර ඇත. 

✓ පමම ෙැසට් පත්රය යටපත් ව්යාපෘතිපේ විශාලත්ව්ය පනාතකා ඕනෑම සිංව්ර්ධන 
කටයුත්තක්ෂ අනුමත කර පනාමැත. 

✓ ව්යසනයකදී පමය අව්ශය පනාපේ. 
✓ ව්යාපෘතිය සඳහා පිරීමට මූලික පතාරතුරු ප්රශ්නාව්ලිය (BIQ) අව්ශය පේ 
✓ දයපහර බෑවුපමන්ව පහල පිහිටීම නිසා පරිසර ප්රව්ාහය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට අව්ශය පේ 
✓ ආපේණික ශාක විපශ්ෂ, විපශ්ෂ ව්ාසස්ථාන පැව්තිය හැකි බැවින්ව සත්ව් හා ශාක 

අධ්යයනය අව්ශය පේ 
✓ පමම පාරිසරික ඇෙයීම ව්යාපෘතිය අව්සන්ව ීපමන්ව පසුව් පව්නස සසඳා බැලීමට 

අව්ශය විය හැකිය 
✓ මධයම පරිසර අධිකාරිය නිර්පේශ සහිතව් අනුමැතිය ලබා පදනු ඇත. 



   

ii 

 

ඇමුණුම III: පයෝජිත ව්යාපෘතිය ඉඩම් හිිකරුව්න්වපේ හා අදාල පාරිසරික ආයතනයන්වපෙන්ව අනුමත කරෙැනීම 
සඳහා ව්න ක රියාපටිපාටිය. 

1. දිස්ික් මධ්යම පරිසර අධිකාරිදයන්ත පාරිසරික නිශ්කාශන සඳහා දයෝජිත අනුමැතිය ලබාදීදේ ක්රියාවලිය  

 

i. ව්යාපෘතියට සූදානම් ීපම් අදයපර්දී PMU හි පාරිසරික සමාජයීය හා පසෞඛයාරක්ෂෂක ඒකකය 

විසින්ව, ස්ථානීය ESMP අධයනය කර ව්යාපෘතියට අදාළ ESMP හි ඇතුළත් අිංශ සම්බන්වධපයන්ව 

එක්ෂ එක්ෂ ව්යාපෘති ක්රියාව්ලිය නිසා බලපෑමට ලක්ෂව්න ගුව්න්ව ව්පසරිපේ විස්තර සහිතව් ව්යාපෘති 
පයෝජනාපත්රය මධයම පරිසර අධිකාරිපේ දස්ික්ෂ කාර්යාලයට භාරදය යුතුයි.  

ii. මූලික පතාරතුරු ප්රශ්නාව්ලියක්ෂ (BIQ) ඉහත විස්තර සමෙ සම්පුර්ණ කර ඉදරිපත් කළ යුතුය. 

iii. පාරිසරික සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව් විසින්ව ව්යාපෘතිය පිළිබඳ පකටි හැඳින්වීමක්ෂ ලබාපදන 

පලසත් පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිබඳ ව්ැිදුර පතාරතුරුත් ඉල්ලා 

සිටිය හැකි අතර එය ව්යපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින්ව ලබාදය යුතුපේ. 

iv. ව්යාපෘතිය මගින්ව අනුෙමනය කළ යුතු ස්ථානීය පකාන්වපේසි ව්ලට යටත්ව් අනුමැතිය ලබාපදනු 

ලැපබ් 

 

ඇමුණුම IV: අධයයන කණ්ඩායම 

 

නම තනුර  කණ්ඩායම් අධීක්ෂෂණය 

SAMS දිසානායක දේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

/ESSD/NBRO 

පේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චචි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණ නිලධ්ාරි /ESSD/NBRO GIS / ප්රජාවිදයාත්මක දත්ත/සමීක්ෂෂණ සහයක 

MPAN මිහිදුකුලසූරිය තාක්ෂණ නිලධ්ාරි /ESSD/NBRO ව්ාර්තා සිපාදනය 

TGLA චන්තද්රරත්න තාක්ෂණ නිලධ්ාරි /ESSD/NBRO ව්ාර්තා සිපාදනය 

 

ඇමුණුම v: පයාමු ලැයිස්තුව් 

1. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය 

සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ බැදීම්-AIIB 

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

3. නැව්ත පදිංචි කිරීපම් සැලසුම් රාමුව් - ශ්රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය - AIIB  

4. කෘිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු, පශු සම්පත් සිංව්ර්ධනය, ව්ාරිමාර්ෙ හා ධීව්ර හා ජලජ සම්පත් සිංව්ර්ධන 

අමාතයාිංශය විසින්ව ෙස් කැපීම (පාලන) පනත  

5. සිංෙණන හා සිංඛයාන ව්ාර්තාව් (2012), සිංෙණන හා සිංඛයාපල්ඛන පදපාර්තපම්න්වතුව් 

 


