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DFC  ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්තුව් 

Department of Forest Conservation  

DS  ප රාපේශිය පල්කම් 

Divisional Secretary  

DWLC  ව්න ජීවී සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්තුව් 

Department of Wild Life Conservation  

EH & S පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණය 

Environmental Health & Social  

E&SU of PMU ව්යාපෘති කළමනාකරණ අිංශපේ පාරිසරික සමාජ ඒකකය 

Environmental & Social Unit of Project Management Unit  

ESMF පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් 

Environmental and Social Management Framework 

SSE & SMP ස්ථානීය විපශ්ිත පාරිසරික හා සමාජ කළමානාකරණ සැළසුම 

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

ESMP  පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම 

Environmental and Social Management Plan 

GN  ෙ රාම නිලධාරී 

Grama Niladhari  

GOSL  ශ රී ලිංකා රජය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතල් කාර්යාිංශය 

Geological Surveys & Mines Bureau  

NBRO  ජාතික පොඩනැගිලි පර්පේෂණ සිංවිධානය 

National Building Research Organization  

RHS  දකුණු පස 

Right Hand Side 

LHS  ව්ම් පස 

Left Hand Side 
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1. හැඳින්ීම 

 

1.1 වයාපෘති පසුබිම 

 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ පව්ින් 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 ව්ශපයන් AIIB 
බැිංකුපේ හා ලිංකා රජපේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතිපේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය 

සැලකිල්ලට ෙනිින් AIIB බැකුව් අපේක්ෂෂා කරන පරිද ඔවුන්පේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණ 

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

 

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

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

මාර්පොපපේශයන් සැපයීමයි. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය ව්ශපයන්; ජාතික පොඩනැගිලි 
පර්පේෂණ සිංවිධානය (ජා.පො.ප.ස.) සමස්ත ව්යාපෘතිය පව්නුපව්න් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘතිය ට අදාල පාර්ශව්යන් ඒ ආකාරපයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇතැයි අපේක්ෂෂා පකපර්.  
 
පාරිසරික, සමාජ, පසෞඛය හා ආරක්ෂෂණ තත්ත්ව්යන් ව්යාපෘති ස්ථානපයන් ස්ථානයට පව්නස් ව්න බැවින් 
එව්ැනි පව්නස් ව්න නිශ්චිත තත්ව්යන් 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 මගින් විපශ්ිත පිළිසකර 
ක්රමපේදයන්, පසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂෂණ කළමනාකරණය සම්බන්දපයන් සලකා බැලිය යුතු අිංශයන් 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ පමපහයුම් කාලය තුල අව්ශය මෙ පපන්වීම් ලබාපදනු ඇත. 
 

පමම විපශ්ිත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම ශාන්ත ලූක්ස් විද්යාලය, බැප්ටිස්් 

දේවස්ථානය, ශාන්ත ලූක්ස් දේවස්ථානය සහ ෆර්ගසන් උසස් පාසල (ප්රාථමික අංශය) අ ර ප්රයේශය ට 
සිදුව් ඇති නායයෑම් ආපදා තත්ත්ව්ය අව්ම කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ 
අධයයනයකින් පසුව් සකස ්කර ඇති පමම සැළසුම මගින් පහත කරුණු පිළිබඳව් ඉහළ අව්ධානයක්ෂ පයාමු 
කර ඇත 
 

I. ව්යාපෘතිය ට අදාල කලාපපේ සිංපේදී පාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම. 
II. ව්යාපෘතිය පහ්තුපව්න් 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 නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය 
කිරීම. 

 

1.2 අදේක්ෂිත පරිශීලකයින්  

 

පමම පල්ඛනය මගින් පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධ පාර්ශව්යන් ව්න නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් 

සැලසුම් කණ්ඩායම, ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ පකාන්ත රාත්කරුව්න් අතර ඇති ව්න පාරිසරික 
හා සමාජීයෙැටළු සහ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ෙ පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්පබෝධයක්ෂ සැපයීමට අපේක්ෂෂා කරණ 
අතර ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක.3 කරණ කාලසීමාපේ දී පමහි ඇති සිංරචකයන් අනුෙමනය කිරීමට අදහස් 
කරයි. පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධ පාරිසරික හා සමාජීයෙැටළු, සහ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ෙ 

පිළිබඳෙැඹුරු අව්පබෝධයක්ෂ ව්ාර්තාපව්න් සපයන අතර නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සැලසුම් කණ්ඩායම, 

ව්යාපෘති කළනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ පකාන්ත රාත්කරු විසින් 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 සම්බන්ධපයන් පුළුල් පරාසයක උනන්දුව්ක්ෂ දක්ෂව්න පාර්ශව්යන්ට (පපාදු 
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ජනතාව්, පව්නත් ආයතන/සිංවිධාන) පරිශීලනය කල හැක. පකාන්ත රාත්කරුව්න්ටද පව්බ් අඩවිපේ 

ප්රකාශයට පත් කර ඇති පමම සථ්ානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESPM) 
පරිශීලනය කර, ඔවුන්පේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ම (SSE-

SMAP) සකස් කිරීපම් පදනම පලස පයාදාෙත හැක.  

 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානදේ දතාරුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය   

 

2.1 වයාපෘතිදේ නම  

ආපදා ස්ථානීය අිංක 66, රේනපුර දස්ත රික්ෂකය, ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලය, බැේටිසට්් පේව්ස්ථානය, ශාන්ව  
ලූක්ෂස් පේව්ස්ථානය සහ ෆර්ගසන්ව උසස් පාසල (ප්රාථමික අංශය) අ ර ප්රයේශය 

2.2 ව්යාපෘති ස්ථානදේ පිහිටීම  

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

ප රාපේශීය පල්කම් පකාට්ඨාශය යටපත් පරිපාලන කටයුතු සිදුව්න රේනපුර නෙරය - බටහිර ෙ රාමනිලධාරී 
ව්සම තුළ සිදුව් ඇත. 

ස්ථානීයපේ GPS ඛන්ඩාිංක – 6.682268°N සහ 80.40039°E 

උන්නතාංශය –  මුහුදු මට්ටපම් සිට උස 130  

 

ආපද්ා ස්ථානයට ආසන්නතම නගරය හා ප්රදේශ වීදේ හැකියාව් – රේනපුර (නගර සීමාව තුල). 

 

ආපදා ස්ථානය රේනපුර නෙර මධයපේ පිහිටා ඇත.බදුල්ල පකාළඹ (A4) ප්රධාන මාර්ෙය ඔස්පස් පමම 
ස්ථානයට පිවිසිය හැකිය . 

 
 
රූපය 1: පයෝජිත නායයාම් ආපදා අව්ම කිරීපම් ස්ථානයට පිවිසුම් මාර්ෙ 

 

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉඩේ අයිතිය  

 
පයෝජිත නායයාම් ආපදා අව්ම කිරීපම් ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත් ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලය, බැේටිස්ට් 
පේව්ස්ථානය, ශාන්ව  ලූක්ෂස් පේව්ස්ථානය සහ ෆර්ගසන්ව උසස් පාසල (ප්රාථමික අංශය) අ ර ේරයේශය 
තුළ ය. ආපදා ස්ථානපේ භූි ප්රමාණය 1300 m2. කි. ස්ථානපේ සාමානය භූ විෂමතාව්ය බෑවුම් සහිත 

භූියකින් සමන්විත පේ. (ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා රූපය 2. පයාජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ප්රපේශය හා ඒ 
ආශ්රීත ප්රපේශපේ අපනකුත් ලක්ෂෂණ හා පස්ව්ා පහසුම්). 
 

පාසල් ඉඩම් අයිතිය අධයාපන පදපාර්තපම්න්තුව් සතුයි. යේවස්ථාන වල ඉඩම් අයිතිය සබරෙමුව් පළාපත් 
බිපෂාේ තුමාට සහ ශ්රී ලිංකා බැපිටිස්ට් සිංෙමයට හිි පේ. ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසපල් 1 පශ්ණිපේ සිට 12 
පශ්ණිය දක්ෂව්ා ළමයි 900ක්ෂ ද ගුරුව්රු 48ක්ෂද සිටී. ෆර්ගසන්ව උසස් පාසපල් ප්රාථමික අංශයේ 1 සහ 2 
පශ්ණිව්ල ළමයි 250ක්ෂ ද ගුරුව්රු 10ක්ෂද සිටී.  
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රූපය 2: පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ ගූෙල් රූපය, අව්ට පාරිසරික ලක්ෂෂණ සහ පස්ව්ා යටිතල 
පහසුකම්. 
 

2.4 ප්රදේශදේ දේශගුණික ලක්ෂෂණ 

ව්ාර්ික දල ව්ර්ෂාපතනය – 4460ි.මී. 

ව්ාර්ික දල උෂ්ණත්ව්ය – 24.3 0C 

(මුලාශ්රය: ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලපේ පව්බ් අඩවිය -රත්නපුර ) 

 

3. සිදුවූ නායයෑම් උපද්රවය පිළිබද දතාරුරු 

 

3.1 නායයෑම් ආපදාදේ ස්වභාවය 

 
ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසයල් විදුහල්පතිපෙන් පතාරතුරු විමසා බැලීපම් දී අනාව්රණය වූපේ, 2017 ව්ර්ෂපේ වැසි 
කාලපේදී පතමහල් යගාඩනැගිල්ලට පිටුපස ඇති කණ්ඩිය සහ රැදවුම් බැම්ම කඩා ව්ැටීමට ලක්ෂ වූ බව්යි. 
කණ්ිය සහ රැදවුම් බැම්ම කඩා වැටීම් සහ භූ අසථ්ාවර ීම සිදුී ඇේයේ පාසල් යදක සහ පල්ලි යදක 
අ ර බිම් යකාටසකය. මීට අම රව, ෆර්ගසන්ව පාසපල් ස්ථාන තුනක කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම් සහ භූ අස්ථාව්ර 
වීම් හඳුනා ෙත හැකිය. ඒවා නම් ආපනශාලාව පිටුපස ඇති කණ්ිය, රසායන විදයාගාරය අහ ගණි  
ඒකකය පිටුපස ඇති කණ්ිය සහ 8,9 යශණ්ිවල පන්වති පවේවන යගාඩනැගිල්ල ඉදිරිපස ඇති අස්ථාවර 
බෑවුමයි. කාලයයන්ව කලයට යමම ස්ථානවල පස් කණ්ි කඩා වැටීම් සිදුයේ.  
 
භූ අස්ථාව්ර වීම් නැව්ත සක්රීය වුව්පහාත් පමම පරිශ්රය තුළ ව්ර්ෙ මීටර් 1300 පමණ භූි ප්රමාණයක්ෂ අසථ්ාව්ර 
වී අව්දානම් තත්ත්ව්ට පත්වීපම් හැකියාව්ක්ෂ පව්තී.  

පාසල් පරිශ්රය තුළ කර ඇති දුර්ව්ල භූි කළමනාකරණය පමම කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම් සහ බෑවුම් අසථ්ාව්ර වීම් 
ව්ලට පහ්තු වී ඇත. අනිසි භූි පරිහරණය නිසා ව්ැසි ජලය අධික පලස බෑවුම් තුළට උරාපෙන පමම බෑවුම් 
අස්ථාව්රත්ව්ය සිදු වී ඇත. පොඩනැගිලි ඉදකිරීම් සඳහා පාසල තුළ විවිධ ස්ථානය ව්ල බෑවුම සිරස්ව් කපා 
ඇත. බෑවුම් අස්ථාව්රත්ව්ය සහ කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම් සඳහා පමම පහ්තුව්ද බලපා ඇත. බෑවුම් ව්ල කාණු 
කළමනාකරණය ඉතා දුර්ව්ල තත්ව්යක පව්ති. ෆර්ගසන්ව පාසපල් 1,2 පශණ්ිව්ල පන්ති පව්ත්ව්න 
පොඩනැගිල්ල අසළ ආතති පැලුම් දැකෙත හැකිය.  

ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා රූපය 3: ගූෙල් ඡායාරූපය, භූි හරස්කඩ, භූි පරිහරණය, අව්දානම් අිංෙයන් සහ 
ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂෂණ සහිත සථානයන් ව්ල ඡායාරූප 
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3.2 නායයෑදමන් සිදුව ඇති බලපෑම හා ප්රතිවිපාක  

ව්ර්ෂ 2017 දී ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසයල් ය මහල් යගාඩනැගිල්ලට පිටුපස ඇති කණ්ිය සහ රැදවුම් බැම්ම 

කඩා වැටීමට ලක්ෂ වී පාෂාණ ස්කන්ධය ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසල පදසට චලනය වී ඇත. පාසල් ප්රජාව්ට සහ 
පේපල ව්ලට සිදුවීම නිසා හානියක්ෂ සිදු වී නැත නමුේ වැසිකිලි සංකීර්ණය, වතුර ටැංකිය සහ මළාපවාහන 
මාර්ග වලට හානි සිදුී ඇ . සිදුවූ හානිය සහ අවදානම නිසාව්ැසිකිලි සිංකීර්ණය දැනට භාවිත කළ 
පනාහැකි මට්ටමක පව්තී. ශාන්ත බැපිටිස්ට් පේව්ස්ථානපේ ඉහළ බෑවුමද දහම් පාසල් පොඩනැගිල්ල 
පදසට කඩා ව්ැටී ඇත. පාසල සහ පේව්ස්ථානය අතර තාේපපේ ආතති පැලුම් දැකෙත හැකිය. 
 
දුර්ව්ල පෘෂ්ඨය ජලව්හන තත්ත්ව්ය යටපත් පමම පාසල් භූිය තව්දුරටත් භාවිතා කරන්පන් නම්, ව්ර්ෂා 
කාලය තුළ අසථ්ායී බෑවුම් සහ සිරස් බෑවුම් කැපීම් කඩාව්ැටීපම් අව්දානම පව්තී. 
 

3.3 පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා දම් වන විට දෙන ඇති ක්රියාමාර්ෙ  

 
බෑවුම් කඩා වැටීමේ සමගම ෆර්ගසන්ව පාසල් පාලනාධිකාරිය විසින්ව ප්රාථමික අංශයේ පිට්ටනිය මායිමට 

වන්වනට කම්බි දැලක්ෂ ඉදි කර ඇති අ ර එම ප්රපේශයට ඇතුළුවීම තහනම් කර ඇත. 

 

3.4 ඉවත් කිරීම් 

අව්දානම පහ්තුපව්න් ෆර්ගසන්ව පාසල් 1,2 පශණ්ි ව්ල සිසුන් එම පොඩනැගිල්පලන් ව්ැසි කාලව්ලදී ඉව්ත් 

කර ඇත. 
 

3.5 නැවත පදංචි 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. නායයෑම්/භූම් අසථ්ාවර වූ ප්රදේශය, ඒ අවට ප්රදේශය පිළිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන අවදානම් 
මට්ටම 

 

4. 1 නායයෑදම් ප්රදේශය 

 

බලපෑමට ලක්ෂවූ ස්ථානය ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලය, බැේටිස්ට් පේව්ස්ථානය, ශාන්ව  ලූක්ෂස් පේව්ස්ථානය සහ 

ෆර්ගසන්ව උසස් පාසල (ප්රාථමික අංශය) අ ර පිහිටා ඇති අ ර එය ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලය සහ බැේටිස්ට් 

පේව්ස්ථානය යදසට පවතින බෑවුමකි. බෑවුම් අස්ථායි ාව සහ සිරස් බෑවුම් කැපීම යහ්තුයවන්ව පාසල් 

යගාඩනැගිලි සහ පල්ලි යගාඩනැගිලි අවදානමට ලක්ෂව ඇ . 
 

යමය බෑවුම කැපීම් නිසා සිදුවූ අස්ථාවර ීමක්ෂ යලස හඳුනායගන ඇ . යමම අස්ථායී බෑවුම අංශක 60 ක්ෂ 

පමණ නැඹුරු යේ. යගාඩනැගිලි යදකක්ෂ සහ ෆර්ගසන්ව පාසයල් ප්රාථමික යකාටයස් ක්රීඩා පිටිය යමම 

අවදානම් ස්ථානයේ පිහිටා ඇ . ක්රීඩා පිටියේ යකළවයර් බෑවුම් සහි  බෑවුම දක්ෂවා දැලක්ෂ ඉදිකර තිබුණි. 

අස්ථායී බෑවුමට යාබද යගාඩනැගිල්ල ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලයේ ප්රධාන යගාඩනැගිල්ලයි. යමම 

යගාඩනැගිල්යල් පන්වති කාමර 12 ක්ෂ (12) පිහිටා ඇති අ ර ඒවා ඉහළ අවදානමක්ෂ ඇ . එයට නිසි වැසි 

ජල කාණු යනාමැ . වැසිකිළි සංකීර්ණය, ජල ගබඩා ටැංකිය සහ මලාපවහන මාර්ග අස්ථායී බෑවුම් 

ප්රයේශයක පිහිටා ඇ . 

 

පාසල් පරිශ්රයේ ජලය යගන යන මාර්ග බෑවුම හරහා දිව යයි. යටි වගායේ වෘක්ෂෂල ාදිය සමහර  ෘණ 

වියශ්ෂ සහ පඳුරු වලින්ව සමන්වවි  යේ. බෑවුම් සහි  ප්රයේශයේ සහ යාබද ප්රයේශවල දැවමය ශාක 

නිරීක්ෂෂණය යනායකයර්. යකාළඹ මඩකලපුව - ඒ 4 ප්රධාන මාර්ගය පහළ බෑවුයම් යගාඩනැගිලි ඉදිරිපසින්ව 

දිව යයි. 
 
පිරවූ පයසහි අධිභාරය යහත්ුයවන්ව ශාන්ව  බැේටිස්ට් යේවස්ථානයේ සහ ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලයේ මායිම් 
බිේතිය ( ාේපය) ඉරි ලා ඇ . මායිම් බිේතිය අසල බියමහි ආ ති ඉරි ැලීම් දැකිය හැකිය. 
 
ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලය ශ්රී ලංකායේ යපෞරාණික කය ෝලික පාසලකි. එය 1848 දී බ්රි ානය යුගයේදී ආරම්භ 
කරන ලද අ ර වසර 170 කට වැි ඉතිහාසයක්ෂ ඇ . 
 
යම් වන විට කය ෝලික පවුල් 1000 ක්ෂ පමණ බැේටිස්ට් පල්ලියේ ආගමික කටයුතුවල නිර ව සිටිති. 
පේව්ස්ථානය විසින්ව ඉරිදා දහම් පාසලක්ෂ පවේවනු ලබන අ ර සිසුන්වයේ සහභාගීේවය 80 ක්ෂ පමණ යේ. 
 
 

4.2 අස්ථාවර ී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රදේශය  

 

පාසලට යාබද ප්රයේශය අධික ජනාකීර්න්වණ හා වාණිජමය ප්රයේශයකි. යකාළඹ මඩකළපුව (A4) ප්රධාන 

මාර්ගය සහ ධර්මපාල පාර යාබදව පවතී. රේනපුර ප්රධාන බස්රථ නවේවන සථ්ානය පිහිටා ඇේයේ මීටර් 

200ක්ෂ පමණ දුරිනි.  

 

 4.3 ව්ර්තමාන අව්ද්ානේ සව්්භාව්ය  

 
දැනටමේ අස්ථාවර ී ඇති ස්ථානයහි ඉංජියන්වරු යනාවන බෑවුම කැපීම නැව  නැව  සිදුවන අධික 

වර්ෂාප න සිදුීම් යහ්තුයවන්ව අනාග යේදී බිඳවැටීයම් අවදානමට ලක්ෂ යේ. යම් යහ්තුයවන්ව පාසල් 

යගාඩනැගිලි සහ පල්ලි යගාඩනැගිලි අවදානමට ලක්ෂ යේ. ළමුන්ව 1150 ක්ෂ සහ පාසල් 2 ක ගුරුවරුන්ව 58 

ක්ෂ පමණ අනාග යේදී බෑවුම් බිඳවැටීයම් අවදානමට ලක්ෂව සිටිති.  වද, A4 යකාළඹ - මඩකලපුව ප්රධාන 
මාර්ගයේ පදිකයින්ව සහ මගීන්ව අවදානමට ලක්ෂ යේ.  
  
අස්ථායී බෑවුම මුළුමනින්වම බිඳවැටීමට ලක්ෂ වුවයහාේ, එය පාසල් යදයකහි යගාඩනැගිලි, ෆර්ගසන්ව උසස් 
පාසයල් ප්රාථමික යකාටයස් ක්රීඩා පිටිය, පාසල් ක්රියාකාරකම්, පල්ලියේ යගාඩනැගිලි සහ එහි ආගමික 
කටයුතුවලට අවදානමක්ෂ ඇති කරයි. බෑවුම් අසමේීම යහ්තුයවන්ව යගාඩනැගිලිවල වුහාේමක හානි 



   

7 

 

යහ්තුයවන්ව පාසල් ජනගහනය සහ අවට යේපල අවදානමට ලක්ෂ යේ. අනාග  බෑවුම් සිරස්ව කැපීම නිසා 
බෑවුම අසාර්ථක ීම වැසිකිළි සංකීර්ණයට සහ පාසයල් ජල නල මාර්ගයට බලපෑම් ඇති කළ හැකිය 
 

5. වයාපෘතිය යටදත් අදේක්ෂිත පිළිසකර කිරීදම් ක්රියාමාර්ෙයන් 

 
තව්දුරටත්  සිදුවියහැකි බෑවුම් අසථ්ාව්ර වීම් ව්ැළැක්ෂවීම  පයෝජිත ව්යාපෘතිපේ  අරමුණයි. බෑවුම් අස්ථාවර ීම් 

සඳහා යමම ස්ථානය ඉහළ විභවයක්ෂ ඇ  .එබැවින්, අව්දානම අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් ව්නුපේ, පාංශු 
ඇණ ගැසීම්, බෑවුම් සථ්ාව්ර කිරීම සඳහා දුර්ව්ල පස ්ඉව්ත් කිරීම සහ හැඩය පව්නස් ව්න පලස බෑවුම නැව්ත 
කැපීම, රැඳවුම් බිේති, මතුපිට සහ යටි පෘෂ්ඨ ජලාපව්හනය ව්ැඩි දයුණු කිරීම් ඇතුලත් වූ ජලපව්ාහන 

ව්ැඩිදයුණු කිරීමඛාදන පාලන ක්රම ආදයයි.  
 

6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්ෂවන අවට පරිසරදේ සංදේදී ඒකකයන් පිළිබඳව 
දකටි හැඳන්ීම 

බලපෑමට ලක්ෂවූ ස්ථානය පාසල් පරිශ්රය සහ පල්ලි පරිශ්රය තුළ පිහිටා ඇත. පොඩනැගිලි විවිධ 

උන්නතාිංශව්ල පිහිටා ඇත. පාසපල් විව්ෘත අව්කාශය ඉතා සීිතය.  

 
ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ෙ පහ්තුපව්න් පහත දැක්ෂපව්න සිංපේදී අිංෙ අව්දානමට ලක්ෂ පේ:  

i. පාසල් ළමුන්, ගුරුව්රුන් සහ අධයයන පනාව්න කාර්ය මණ්ඩලය 

ii. පාසල් යගාඩනැගිලි සහ පල්ලි යගාඩනැගිලි 

iii. පාසපල් ක්රියාකාරකම් සහ පල්ලි ව්ල ක්රියාකාරකම් 

iv. ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසයල් වැසිකිලි සංකීර්ණය 

v. ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසයල් මළ ද්රව්ය ටැිංකිය සහ මලාපව්හන මාර්ෙ  

vi. ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසලට එලා ඇති ජල නළ 

vii. ෆර්ගසන්ව පාසයල් ප්රාථමික අංශයේ ක්රීඩාපිටිය  

viii. පහළ බෑවුයම් කය ෝලික පිලිමය  

ix. පේව්ස්ථානය, එහි බැතිමතුන්ව සහ ආගමික කටයුතු 

 

 

  

රූපය 4a: අස්ථාවර බෑවුම රූපය 4b: පහළ බෑවුයම් යපනුම  
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රූපය 4c: ෆර්ගසන්ව පාසයල් ප්රාථමික අංශයේ 
ක්රීඩාපිටිය  

රූපය 4d: ෆර්ගසන්ව පාසයල් ප්රාථමික අංශයේ 
අවදානම් යගාඩනැගිල්ල(1,2 යශ්ණි) 

  

රූපය 4e: ශාන්ව  ලූක්ෂස ්පාසල රූපය 4f: ශාන්ව  ලූක්ෂස ් පාසයල් හානි වූ වැසිකිලි 
සංකීර්ණය 

  
 

රූපය 4g: බැපිටිස්ට් පේව්ස්ථානය  රූපය 4h: බැපිටිස්ට් පල්ලියේ ඉරිදා දහම් පාසල් 
පවේවන යගාඩනැගිල්ල 
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රූපය 4i:  ාේපය අසළ අස්ථාවර බෑවුම රූපය 4j: පේව්ස්ථානය පිටුපස බෑවුම බිඳවැටීම 

 
රූපය 4: ව්යාපෘති ක්රියාව්න්ට බලපෑම් කළ හැකි සිංපේදී අිංෙ 

 

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

 

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

පහත ව්ගුපේ සාරාිංශ කර ඇත.



   

9 

 

 
 

අව්දාින් සිටින පාසල් සිසුන්, ගුරුව්රු,බැතිමත්හු සහ අව්ට ජනයා ආරක්ෂිත පේ  

අනාග  බෑවුම් බිඳවැටීයමන්ව සිදුවන පිළිසකර වියදම් අඩු යේ. 

අවට ජන ජීවි ය ප්රතිලාබ ලබයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
      
 
 
 රූපය 5: ව්යාපෘතිය තුළ අපේක්ෂෂා කරන බලපෑම්ව්ල සාරාිංශය

ප්රපේශපේ ජල මාර්ෙ රටාව්න්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  ඉතා වැදෙත් 

ජල දූෂණපේ බලපෑම සහ මතුපිට ජලයට වන බලපෑම  දනාවැදෙත් 

පාිංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙිංො පතුළ පව්නස්වීම දනාවැදෙත් 

අක්රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලාශ්රිත ආසාදන  දනාවැදෙත් 

පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභාජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් දනාවැදෙත් 

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

ප්රපේශපේ ජල මාර්ෙ සහ පතත්බිම්ව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෑම් දනාවැදෙත් 

ශබ්දය හා කම්පන  ඉතා වැදෙත් 

ව්ායු දූෂණය පහ්තුපව්න් සිදුව්න බලපෑම් ඉතා වැදෙත් 

ඝන අප ද්රව්ය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිව්න ෙැටළු ඉතා වැදෙත් 

පුපුරන ද්රව්ය සහ පව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය දනාවැදෙත් 

විපශ්ිත ව්නජීවී ව්ාසස්ථානව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  පනාව්ැදෙත් 

සත්ව් හා ශාක විපශ්ෂ පකපරහි බලපෑම පනාව්ැදෙත් 

ඉඩම් හා අනාෙත සිංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රපේශය අහිි වීම  දනාවැදෙත් 

අපදා ස්ථානයට අසල පිහිටි ප්රපේශය තුල කෘිකර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළියම් දනාවැදෙත් 

කම්පනය පහ්තුපව්න් පොඩනැගිලි ව්ල සිදුව්න ඉරිතැලීම් සැලකිය යුු 

ජීව්පනෝපාය / ව්යාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් දනාවැදෙත් 

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

යටිතල පහසුකම් අහිි වීම සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්ධපයන් ව්න බලපෑම සැලකිය යුු 

ඉදකිරීම් අතර තුර ප්රපේශව්ාසීන්/ ශිෂයයන් ව්ැඩ බිමට ඇතුළු වීපමන් සිදු ව්න අව්දානම ඉතා වැදෙත් 

පස්ව්ක පන්ව්ාසික කඳවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන් සැලකිය යුු 

ව්ැඩබිපම් පස්ව්කයන් හා ප්රපේශව්ාසීන් අතර ඇතිවියහැකි පනාසන්සුන් තත්ව්යන් ඉතා වැදෙත් 

ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පස්ව්කයන්පේ ආරක්ෂෂාව් ඉතා වැදෙත් 

ේරව්ාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් දනාවැදෙත් 

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

දනාවැදෙත් 

ආසන්න ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන ප්රපේශ කෘිකර්මාන්තය පහෝ පව්නත්  පකපරහි 
බලපෑම්  

දනාවැදෙත් 

ව්ැඩ බිම තුළට පුේෙලයින් ඇතුළු වීපම් පහෝ ඒ හරහා ෙමන් කිරීපම් අව්ශයතාව්ය  ඉතා වැදෙත් 

පසෞඛය ආරක්ෂෂාව් පිළිබඳ ප්රමුඛතා ෙැටළු ඉතා වැදෙත් 

7.2.1 ජල විදයාත්මක  

 

7.1 ධණාත්මක 

 

බලපෑම් 
7.2.2 පාරිසරික 
 

7.2.3 ජජව/ පරිසර 

 

7. 2 සෘණාත්මක 

 
7.2.4 සාමාජීය හා 

ආර්ික  
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7.1 ධනාත්මක බලපෑම් 

 

• පමම ව්යාපෘතිපේ පරමාර්ථය ව්න්පන් ශාන්ව  ලූක්ෂස ්විදයාලය, බැේටිස්ට් පේව්ස්ථානය, ශාන්ව  
ලූක්ෂ පේව්ස්ථානය සහ ෆර්ගියුසන්ව උසස් පාසල (ප්රාථමික අංශය) අ ර ප්රයේශය බෑවුම් 

තව්දුරටත් අසාර්ථක වීම සහ නායයෑම් අව්දානම සැලකිය යුතු මට්ටමකට ව්ැළැක්ෂවීමයි. එපස්ම 
දැනට අව්දානමට ලක්ෂව් ඇති පාසල් සහ පල්ලි පරිශ්රපේ පොඩනැගිලි ආරක්ෂිත ව්න අතර 

පාසපල් අස්ථායී ප්රපේශ අනාෙත බෑවුම් අසමත්වීම් ව්ලින් ආරක්ෂෂා ව්නු ඇත. පයෝජිත බෑවුම 
ස්ථාව්ර කිරීම මගින් පාසල් ජනෙහනපේ සහ එහි පේපළව්ල ආරක්ෂෂාව් සැලකිය යුතු පලස 

ව්ැඩි කරයි. 

• බෑවුම් සහිත ප්රපේශ හරහා දපව්න ජල සැපයුම් මාර්ෙ අත්හිටුවීපමන් අනාෙත බෑවුම් 
අසාර්ථකත්ව්යන් ආරක්ෂෂා ව්නු ඇත. ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසපල් ව්ැසිකිලි සිංකීර්ණය, 
මලළාපව්ාහන නළ සහ මළද්රව්ය ටැිංකිය අනාෙත කඩාව්ැටීපමන් ආරක්ෂෂා ව්නු ඇත. 

• පල්ලිවල ආගමික කටයුතු අව්දානම අව්ම කිරීපමන් පසු ආරක්ෂිත පේ. 

 

 

7.2 සෘණාත්මක බලපෑම්  

හානිය අව්ම කිරීපම් කටයුතු එම අස්ථාව්ර භූි ප්රපේශයකට සීමා පේ. එබැවින් සෘණාත්මක බලපෑම් 
පබාපහෝ එම ස්ථානයට පමණක්ෂ සීමා ව්නු ඇති අතර ඉදකිරීම් කාලයට පමණක්ෂ සීමා පේ. 
 

ව්ගුව් 1: සෘණාත්මක බලපෑම් හා ඒව්ා ව්ැදෙත් ව්න මට්ටම 

ඉදකිරීම් කාලය ුළ විය හැකි බලපෑම් නිර්ණායක  
බලපෑම් මට්ටම 

7.2.1 ජල විද්යාත්මක බලපෑේ   

7.2.1.1 ප්රදේශදේ ජලාපව්හන රටව් දකදරහි බලපෑම   
 

භූිය නැව්ත සකස ්කිරීම, සුන්ුන් ඉව්ත් කිරීම සහ පිටාර ජලය හරව්ා යැවීම පහ්තුපව්න් 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ ප්රපේශපේ පව්ත්නා මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපව්හන රටාව් යම් 
තරමකට පව්ස් වීම අපේක්ෂෂා පකපර්. පමම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් පාසල් පරිශ්රය තුළ 
ස්ථායිකරණ කටයුතු පබාපහෝ දුරට ජලාපව්හනය ව්ැඩිදයුණු කිරීම පකපරහි අව්ධානය 

පයාමු කරනු ඇත. පනත්ති කානු සහ උප පෘෂ්ීය කානු ව්ැඩි වීම වීමත් සමෙ ව්ැසි 
කාලව්ලදී පහළ ප්රපේශපේ ෙලායන ජලපේ ධාරිතාව්ය හා ෙමන් කිරීපම් පේෙය ව්ැඩි ව්නු 

ඇතැයි අපේක්ෂෂා පකපර්.  

අතිශයින් 

වැදෙත් 

7.2.1.2 ජල දුෂණය සේබන්ධදයන් ඇති බලපෑම  
 

බෑවුම් කැණීම් ව්ලදී, සුන්ුන් ඉව්ත් කිරීපමන් ඉහළ අව්සාදත ප්රමාණයක්ෂ ජනනය විය 
හැකිය. යන්පරෝපකරණ ව්ලින් පතල් හා පව්නත් හානිකර ද්රව්ය / අපවිර ද්රව්ය අනිසි පලස 

බැහැර කිරීම, තාව්කාලික ෙබඩා ටැිංකි ව්ලින් කාන්දු වීම, 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 පොස ්අපවිර විය හැක. 

පාසල අසල ගංගා යනාමැ , එබැවින්ව ජල දුෂණය සම්බන්ධපයන් ඇති බලපෑම සැලකිය 
යුතු යනායේ 

යනාවැදගේ 

7.2.1.3 පාංශු ඛාද්නදේ බලපෑම සහ ගංගා පුළ දව්නසව්ීම  
 
ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ව්ලදී / ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී මතුපිට ඛාදනය සඳහා බෑවුම විව්ෘත වීමක්ෂ 
සිදු විය හැක. ඉදකිරීම් අදයපර්දී ප්රපේශපේ පව්තින මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපව්හන 
රටාව් පව්නස් වීමකට ලක්ෂ විය හැක. එබැවින් ඛාදන බලපෑම් සැලකිය යුතු ය. පාසල අසල 

ගංගා යනාමැ , එබැවින්ව පාංශු ඛ්ාදනයට ඇති බලපෑම, ඇළ යදාළ සහ ගංගා පතුල 
යවනස්ී ම සැලකිය යුතු යනායේ  

යනාවැදගේ  
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7.2.1.4 අකරමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලදයන් පැතිරියහැකි ආසාධන   
ව්ැඩබිම පාසලක්ෂ තුළ විව්ෘත ප්රපේශයක පිහිටා ඇති පහයින් ව් ඉදකිරීම් කාලසීමාපේදී 
අක්රමව්ත් (එළිමහන් ස්ථාන) ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලය මගින් සිදුවිය හැකි පරෝෙ 

පැතිරීමපම් හැකියාව් අඩුය.  

යනාවැදගේ  

7.2.1.5 පහළ ප්රදේශදේ ජල පරිදභාජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑේ   
 

භූියට ආසන්නව් ජල ධාරාව්න් පනාමැති බැවින් බලපෑම ව්ැදෙත් පනාපේ. 
පනාව්ැදෙත් 

7.2.1.6 භූගත ජල ම්ටමට හා භූගත ජලදේ ගුණාත්මකභාව්යට විය හැකි බලපෑේ  
 

සිපමන්ති, ග්රවුට් ඇතුළු ඉදකිරීම් ද්රව්ය එකතු කිරීම පහෝ ිශ්ර කිරීම මගින් , උප පෘෂ්ිය ජල 
ප්රව්ාහයන්හි ගුණාත්මකභාව්ය පිරිහීමට හා අනව්ශය ද්රව්ය තැන්පත් වීම සිදුවිය හැක. 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ, රසායනික ද්රව්ය ව්ලින් උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය, ඉදකිරීම් කටයුතුව්ලින් 
අපජලය සහ ව්ැඩබිම තුල පව්තින මල/ අපජල පේධති ව්ලින් අපද්රව්ය බැහැර කිරීම භූෙත 
ජලපේ ගුණාත්මක භාව්යට අහිතකර පලස බලපානු ඇත. බෑවුම් පපපදපසහි සිදු කරනු 
ලබන හානිය අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් පහ්තුපව්න් භූෙත ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය 
පකපරහි බලපෑමක්ෂ ඇති විය හැකි අතර භූෙත ජල මට්ටම පහත ව්ැටීපම් හැකියාව්ක්ෂ ද 

පව්තී.  

පනාව්ැදෙත් 

7.2.1.7 ජලය දහෝ දතත්ිේ ව්ලට ව්න බලපෑේ   
 

ව්යාපෘති භූිය අවට ජල මාර්ග යනාමැ . 
පනාව්ැදෙත්                           

7.2.2 පාරිසරික බලපෑේ   

7.2.2.1 ශබ්ද්ය හා කේපන මගින් ඇති විය හැකි බලපෑේ  
 

ඉදකිරීම් උපකරණව්ලින් ශබ්ද හා කම්පන උත්පාදනය වීම අපේක්ෂෂා පකපර්. ව්යාපෘති 
ප්රපේශයට ආසන්නව් පන්ති කාමර පිහිටා ඇති නිසා පමමගින් ඇති විය හැකි බලපෑම් 
ව්ැදෙත් ය. ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී යන්පරෝපකරණ සහ ව්ාහන ධාව්නය කිරීපමන් ජනනය 
ව්න දව්ා කාලපේ ශබ්දය විදයාලපේ පන්තිව්ල සහ අපනකුත් ක්රියාකාරකම් ව්ලට බාධා 

ඇති කරයි. එබැවින් පමම ස්ථානපේ ශබ්දපේ බලපෑම ඉතා ව්ැදෙත් පලස සැලපක්ෂ. 
 
බර යන්පරෝපකරණ ක්රියාත්මක වුව්පහාත් ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී උත්පාදනය ව්න 
කම්පනය පාසල් පොඩනැගිලිව්ලට සහ පල්ලිපේ පොඩනැගිලි ව්ලටද බලපෑම් කළ 

හැකිය. එනිසා ඉරිතැලීම් හා බිත්ති කඩා ව්ැටීම ව්ැනි වියුහාත්මක විරූපණයන් සිදුවිය 

හැකිය. එබැවින් පමම ස්ථානපේ කම්පන බලපෑම් සැලකිය යුතුය. පාපර් පදකයින්ට සහ 
මගීන්ට ද ශබ්දය හා කම්පනපයන් බලපෑමක්ෂ ඇති කරයි 

අතිශයින් 

ව්ැද්ගත්  

7.2.2.2 ව්ායු දූෂණය දහ්ුදව්න් සිදුව්න බලපෑම  
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදකිරීම් ක රියාකාරකම් ව්නුපේ: ඞීසල් එන්ජින් ක රියා කරවීම, 

කැනීම්, යන්ත රසූත ර නුසුදුසු පලස හැසිරවීම සහ ඉදකිරීම් සඳහා පයාදා ෙන්නා ද්රව්ය මාරු 
කිරීපම් දී ජනනය කළ හැකිය. ඉදකිරීම් ද්රව්ය නිසි පලස ආව්රණය පනාකර තීබීම හා නිසි 
පලස ෙබඩා පනාකිරීපමන් දූවිලි ජනනය විය හැකිය. පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ස්ථානය පාසල 

තුළ සහ පල්ලි ආසන්නපේ පිහිටා ඇති නිසා, ව්ායු දූෂණය මගින් ඇතිව්න බලපෑම්, 
විපශ්ෂපයන් වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යන් පව්තින කාල ව්කව්ානු ව්ලදී පාසල් ළමුන්ට 
අව්දානමක්ෂ පෙන පදනු ඇත. 

 

අතිශයින් 

ව්ැද්ගත්  

7.2.2.3 ඝන අප ද්රව්ය බැහැර කිරීදේදී ඇතිව්න ගැටළු  
 
ඉදකිරීම් කටයුතුව්ලදී උත්පාදනය ව්න අපද්රව්ය හා ශ රම බලකාය විසින් තාව්කාලික 
නව්ාතැන් ආශ රතිව් ෙෘහස්ථව් ජනනය කරණු ලබන අපද්රව්ය නිසි ආකාරපයන් බැහැර 

කිරීපම් ක රමපේදයක්ෂ අනුෙමනය පනාකලපහාත් පාසල් ප්රජාව්ට , පල්ලියේ බැතිමතුන්වට, 
අව්ට පදිංචිකරුව්න්ට හා පස්ව්කයින්ට බලපෑම් සිදු කරනු ඇත. එපස්ම පම් අතරින් 
උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය බැහැර කිරීම මගින් ජලය හා පස දූෂණය විය හැකි අතරම දය උල්පත් 
හා ජල මාර්ෙ අව්හිරවීම් හා භූෙත ජලයඅපවිත ර වීමද සිදුවිය හැකිය. ඉදකිරීම් කාලය තුල 
අපද්රව්ය මගින් විවිධාකරපේ පාරිසරික බලබෑම් ඇතිකල හැකි අතර ඒව්ා ව්ලක්ෂව්ා ෙැනීම 
සඳහා සුදුසු අපද්රව්ය කළමානාකරන ක රමපේදයන් අනුෙමනය කල යුතුය. 

 

 

අතිශයින් 

වැදෙත්  
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7.2.2.4 පුපුරණ ද්රව්ය සහ දව්නත් අනුරුද්ායක ද්රව්ය භාවිතය 
 
හානියට පේ ප්රයේශයේ පාෂාණ යනාමැති පුපුරණ ද්රවය භාවි ා කිරීයම් අවදානමක්ෂ 
යනාමැ  

 
පනාව්ැදෙත්   

7.2.3 ජීව් විද්යාත්මක/පරිසර විද්යාත්මක බලපෑම   

7.2.3.1 සැලකිය යුු ව්නජීවී ව්ාසස්ථානව්ල බලපෑේ   
 
ව්යාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රපේශය තුළ රක්ෂිත ව්නාන්තර/ව්නජීවී සිංරක්ෂිත ප්රපේශ ජජව් 

විවිධත්ව්ය පහෝ සිංපේදී පරිසර පේධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපේශ පනාමැත 

 

 
පනාව්ැදෙත්  

 

7.2.3.2 සත්ත්ව් හා ශාක විදශ්ෂ දකදරහි බලපෑේ   
 

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

 
පනාව්ැදෙත්  

7.2.4 සාමාජීය හා ආර්ික බලපෑේ   

7.2.4.1 ඉඩේ සහ ඉදිරි සංව්ර්ධන කටයුු ව්ලට ඇති ප්රදේශ මාර්ග අව්හිර වීම 

 
හානිය අවම කිරීයම් කටයුතු පාසල හා පේව්ස්ථානයට යවන්වකර ඇති ප්රයේශය තුල සිදු 

යකයර්. එබැවින්ව  ම ඉඩම් වලට ඇති ප්රයේශය අහිමිීම යහෝ ඒවා යවනේ වටිනා 
භාවි යන්ව සදහා අහිමි ීම සම්බන්වධයයන්ව ඉඩම් හිමියන්වට බලපෑමක්ෂ සිදු යනාවනු ඇ  

යනාවැදගේ  

7.2.4.2 ප්රතිස්ථාපනය කල යුු ප්රදේශය ුල දහෝ යාබද්ව් පිහිටා ඇති කෘෂිකාර්මික ිේ  
 
හානිය අවම කිරීයම් කටයුතු පාසල අහ පේව්ස්ථානයට යවන්වකර ඇති ප්රයේශය තුල සිදු 

යකයර්. ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශය තුල පහෝ යාබදව් පිහිටා ඇති කෘිකාර්ික බිම් 
පනාමැත  

 

 

පනාව්ැදෙත්  

7.2.4.3 කේපන නිසා දගාඩනැගිලි ව්ලට විය හැකි බලපෑම  

  

වයාපෘති භූමිය ආසන්වනයේ යගාඩනැගිලි කිහිපයක්ෂ පිහිටා ඇ . යම්වා පිහිටා ඇේයේ 

අස්ථායී බෑවුම් වලට සමීපවය. යවනේ පාසල් යගාඩනැගිලි ද විවිධ බෑවුම් මට්ටම් වල 

පාසල් පරිශ්රයේ පිහිටා ඇ . ඉදිකිරීම් අ රතුර බර යන්වයරෝපකරණ භාවි ා කරනු ඇති 
අ ර කම්පනය මඟින්ව යමම යගාඩනැගිලිවල ඉරි ැලීම් ඇති විය හැකි අ ර එහි බලපෑම 

සැලකිය යුතු ය. කම්පනය පාසයල් බෑවුමට ආසන්වනව පිහිටි යගාඩනැගිලිවල 

ස්ථායි ාවයට බලපායි. 

 

වැදෙත්  

7.2.4.4 ජීව්දනෝපාය/ව්යාපාර සහ ආද්ායේ උපයන කරියාකාරකේ දකදරහි බලපෑේ  
 
ජීවයනෝපාය වයාපාර සහ ආදායම් උපයන කරියාකාරකම් යමම අස්ථාව්ර භුිය සහ පිහිටා 
පනාමැත. 

පනාව්ැදෙත්  

7.2.4.5 දස්ව්ා සැපයීම දකදරහි ඇතිවිය හැකි බලපෑේ (ජල සැපයුම, අපද්රව්ය විදුලිය)  
 
අස්ථායී ප්රයේශය අසල ජල සැපයුම් මාර්ග, අපද්රවය සහ විදුලි යස්වා සැපයීම ඇ . බලපෑම් 
සැලකිය යුතු ය. 

වැදෙත්  

7.2.4.6 යිතල පහසුකේ අහිමි වීම සහ ආරක්ෂාව් සේබන්ධදයන් ව්න බලපෑම   
 
ඉදකිරීම් අදයපර්දී ධර්මපාල මාව්තින් සහ යකාළඹ බදුල්ල පායරන්ව පාසල් ලමුන්පේ 
පිවිසුමට බාධාව්ක්ෂ ඇති කරයි. පමය පාසල් ලමුන්ට පදකයින්ට සහ මගීන්ට යම් 

අපහසුතාව්යක්ෂ ව්නු ඇත. සම්ූර්ණ / අර්ධ මාර්ෙ ව්සා දැමීමට සිදුවීම පහ්තුපව්න් ඇති ව්න 

මාර්ෙ තදබදය සතිපේ දනව්ල, පාසල් පේලාව්න්හි සාමානය ව්ාහන ෙමනාෙමනයට බාධා 
ඇති කරනු ලබයි. එමනිසා යටිතල පහසුකම් අහිි වීම සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්ධපයන් ව්න 
බලපෑම ඉදකිරීම් කාල සීමාව්ට පමණක්ෂ සීමා පේ.  

 

 

වැදෙත් 
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7.2.4.7 දස්ව්ක දන්ව්ාසික කද්වුරු සහ අදනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන්   
 

ඉදකිරීම් කටුයතු පව්නුපව්න් පැිපණන කම්කරුව්න්පේ තාව්කාලික පන්ව්ාසික ස්ථාන 

පබාපහෝවිට ව්යාපෘති භූියට ඉතා ආසන්නපේ ඉද කරනු ඇත. එපස් පනාවුනපහාත් 

ඇතැම්විට පකාන්රාත්කරු ආසන්නපේ ඇති නිව්සක්ෂ පහෝ කුලී පදනින් සපසා ෙනු ඇත. 
විධිමත් පන්ව්ාසික ස්ථාන කළමනාකරණ ක්රමපේද අනුෙමනය පනාකලපහාත් කම්කරු 

ෙැටළු, පපාදු පහසුනම් හුව්මාරු කර ෙැනීපම්දී පනාසන්සුන් තත්ත්ව්යන්, ඔවුන් අතර 
ඇතැම් සමාජ ෙැටළු හා අපද්රව්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ෙැටළු ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ 

ඉහළය. තාව්කාලික පන්ව්ාසික ස්ථාන ව්යාපෘති භූියට ඉතා ආසන්නපේ ඉදකරනු 

ලැුව්පහාත් සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් සපයා ෙැනිම, භාවිතපේ දී පාරසරික හා සාමාජීය 

ෙැටළු ඇතිවීපම් හැකියාව්ක්ෂ පව්තී. එම නිසා පම් සම්බන්ධපයන් ඇති බලපෑම සැලකිය 
යුතු ය 

 

 

වැදෙත් 

7.2.4.8 කේකරුව්න් සහ පාසල් ළමුන් / කාර්ය මණ්ඩලය ේයාපෘති භූමිය අව්ට ජීව්ත් ව්න 

පුේගලයින් අතර සේබන්ධතා සහ ආරවුල් ඇතිවීදේ හැකියාව්   
 

නායයාම් ආපදාව් අව්ම කිරීපම් ස්ථානය පාසලකි. පමම ස්ථානපේ ඉදකිරීම් සිදු කරනු 
ලබන කම්කරුව්න් විවිධ සමාජ පසුබිම හා දරිද්රතාව්යන්ට යටත්ව් විවිධ ප්රපේශ ව්ල සිට 
පැිපණන පිරිස් ව්නු අත. සාමානයපයන් ඔවුන් සිටින්පන් දුර්ව්ල අධයාපනික හා සමාජ 
පසුබිමක ය. එබැවින් පාසල, අව්ට පදිංචිකරුව්න් හා පන්ව්ාසිකයන් අතර ඇති 
අනව්පභෝධය පහ්තුපව්න් පහත දැක්ෂපව්න පරිද විවිධ ෙැටළු ඇතිවීපම් හැකියාව්ක්ෂ පව්තී 

 

• පාසැපල් විධිමත් ක්රියාකාරීත්ව්ය සඳහා බාධාව්න් වීම 

• පාසල් භූියට අනව්සර පිවිසුම  

• දරුව්න්ට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම 

• දරුව්න් හා පදමේපියන් සමෙ ෙැටුම් ඇති වීම 

• සිපත් එකෙ බව්කින් යුතුව් දරුව්න්ට අධයාපනපේ පයදීමට පනාහැකි වීම 

• දූිත ෙනුපදනු සඳහා දරුව්න් හා පදමේපියන් පපළඹවීම 

• අවිධිමත් පලස ළමා ශ්රමය ලබා ෙැනීම  

• පපාදු පහසුම් භාවිතා කිරීපම් ප්රපේශව්ාසීන් සමෙ ෙැටුම් ඇතිකර ෙැනීම 

• පාසල් ලමුන්ට ලිිංගික අපපයෝජන සිදු වීම 

 
එපස්ම ඉදකිරීම් භූි පාසල් පන්ව්ාසිකාොරයට ඉතා ආසන්නව් පව්තින නිසා විවිධ ෙැටලු 

ඇතිවිය හැකිය. එව්ැනි ෙැටලුව්ලට සම්බන්ධ ව්න කම්කරුව්න් දුර්ලභ වුව්ද සමහර 
අව්ස්ථාව්න් පනාසලකා හැරිය පනාහැකිය. එමනිසා, පමම ව්යපෘති ස්ථානපේ සමාජ සහ 

ප්රජා ෙැටළු අතිශයින් වැදෙත් වනු ඇත 

 

 

 

 

ඉතා වැදෙත්  

7.2.4.9 ඉදකිරීම් කටයුු ව්ලදී දස්ව්කයන්දේ ආරක්ෂාව් 
 
කම්කරුව්න් ඉදකිරීම් කටයුතු අතරතුර අනතුරු ව්ලට ලක්ෂවිවීපම් අව්දානමක්ෂ ඇත. 
පමව්ැනි අනතුරු පිළිබඳව් පස්ව්කයින් අව්ධානපයන් පනාසිටිය හැකිය. අස්ථායී බෑවුයමන්ව 

වැටීයම් අවදානමට ද ඔවුන්ව මුහුණ දිය හැකිය. ඉදකිරීම් බර යන්පරෝපකරණ සීිත ව්ැඩ 
අව්කාශයක දී භාවිතා පකපරණු ඇත. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් යන්පරෝපකරණ ව්ලින් අනතුරු 
විය හැකි අව්දානම පමම ස්ථානපේදී අතිශයින් ව්ැදෙත් පේ. පකාන්ත රාත්කරු විසින් 
ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා අඩු ව්යස් කම්කරුව්න් (ළමයින්) ව්ැඩ කිරීම සඳහා පයදවිය හැකි 
අතර එමගින් බරපතල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවිය හැක. 

 

 

ඉතා වැදෙත් 

7.2.4.10 ඉදිකිරීම් අතරුර පාසල් ළමුන් ව්යාපෘති භූමියට පිවිසීදේ අව්ද්ානම 

 

විදීම්, පබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්රක්රි යා කරවීම ව්ැනි අධික අව්දානමක්ෂ සහිත 

ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්න යන්පරෝපකරණ පමම ව්ැඩබිපමහි ක්රියාපේ නිරතව්නු ඇත. පමම 
ව්ටපිටාව් තුළ පුහුණු ශ්රම බලකායක්ෂ පමණක්ෂ සුරක්ෂිතව් කටයුතු කරනු ඇත. අනව්සර 

පුේෙලයින් පමම ව්ැඩබිමට පිවිපසන්පන් නම්, බර යන්පරෝපකරණ මගින් සිදුවිය හැකි 

හදසි අනතුරුව්ලට ලක්ෂවීපම් අව්දානම තිබිය හැකිය. එපස්ම පාසපල් ළමුන් පමම 
යන්පරෝපකරණ පව්ත ආකර්ෂණය ව්නු ඇති අතර ව්යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලපේ නිසි 
අව්පබෝධයකින් පතාරව් ළමුන් ඉදකිරීම් භූියට ඇතුළු වීමට පව්ා ඉඩ තිපබ්. පාසල් ළමයින් 

ඉතා වැදෙත් 
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පනාදැනුව්ත්ව්ම ඇතුළුවීම සහ යන්ර සූර පනාසැලකිලිමත් පලස ක්රියාත්මක කිරීම 

පහ්තුපව්න් පාසල් දරුව්න්ට මාරාන්තික තුව්ාල හා අනතුරු සිදුවිය හැකිය. එම නිසා 

පාසපල් ළමුන් සඳහා ඇති අව්දානම සැලකිය යුතු ය. 

7.2.4.11 ඉදිකිරීම් කටයුු ව්ලදී මහජනයාදේ ආරක්ෂාව්: මගීන් සඳහා ද්ැඩි අව්ද්ානේ  
ධර්මපාල මාව  සහ යකාළඹ බදුල්ල පාර ආසන්වනයේ පිහිටා ඇති නිසා එම මාර්ග වල 
ගමන්ව කරන මගීන්ව සහ පදිකයින්වයේ ආරක්ෂෂාව ගැන වියශ්ෂයයන්වම සැලකිලිමේ විය 
යුතුය. 

ව්ැද්ගත් 

 

7.2.4.12 ප්රව්ාහන යිතල පහසුකේ දකදරහි ඇතිව්න බලපෑේ (විදශ්ෂදයන් මාර්ග දහෝ 

දුේරිය ප්රදේශය තාව්කාලිකව් අහිමි වීම, මාර්ග තද්බද්ය මගින් ඇතිව්න අව්ද්ානම)  
 

යන්වයරෝපකරණ හා ද්රවය ප්රවාහනය මාර්ග ප්රවාහනයට බාධා ඇති කරයි.  

 

 

ඉතා වැදෙත්  

7.2.4.13 පිළියේ දයදිය යුු ප්රදේශය ුල පව්තින ව්යාපාර, කෘෂිකාර්මික දහෝ දව්නත් 

කටයුු  

 

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

 

 
පනාව්ැදෙත් 

7.2.4.14 පිළියේ දයදිය යුු ප්රදේශය ආසන්නදේ පව්තින ව්යාපාර, කෘෂිකාර්මික දහෝ 

දව්නත් කටයුු   
 

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

 

 
පනාව්ැදෙත් 

7.2.4.15 ව්ැඩ ිම ුළට ශිෂය්යන්ට, පාසල් කාර්ය මණ්ඩලය සහ ප්ටරදේශව්ාසීන් ඇුළු 

වීම නිසා ඇතිව්න අව්ද්ානම  

 

වැඩබිම පරිශ්රය තුල කැණීම් යන්ර, පැටවුම්, ට්රක්ෂ රථ යනාදය භාවිතා පකපර්. තව්ද 
ශිෂයයන්ට සහ පාසල් කාර්ය මණ්ඩලයට ප්රයේශවාසීන්ව පමම ව්ැඩ බිම තුලට ඇතුළු වීමට 

විපශ්ෂ අව්ශයතාව්ක්ෂ පනාමැත. ඉදකිරීම් සඳහා පලෝහ සමුච්චිත, ව්ාපන් ව්ැනි ද්රව්ය භාවිතා 
කළ හැකි අතර ඒව්ා නුසුදුසු පලස ෙබඩා කිරීම සහ හැසිරවීම යටපත් හානිකර විය හැකිය. 

පකපස් පව්තත්, සාමානය පුේෙලයින්ට අනව්සරපයන් ඇතුළුවීම හිතාමතා පහෝ 

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

 

ඉතා වැදෙත්  
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8. ස්ථානීය විදශ්ික අවදානම් අධයනය  

 

ව්ගුව් 2: ස්ථානීය විපශ්ික අව්දානම් අධයනය 

අවදානම අවදානම් කණ්ඩායම අවදානම් 

මට්ටම 

1. මාර්ෙහි ව්ැඩ කිරීපම්දී / මාර්ෙ අතර ෙමන් කිරීපම්දී 
අනතුරු ව්ලට මුහුණ දීම 

පස්ව්කයින්/ පාසල් ළමුන්ව / 
ගුරුවරුන්ව / බැතිමේතු 

ඉතා ඉහළ 

2. ද්රව්ය හා යන්පරෝපකරණ ප්රව්ාහනය පස්ව්කයින්/ පාසල් ළමුන්ව / 
ගුරුවරුන්ව / බැතිමේතු 

ඉතා ඉහළ 

3. ව්යාපෘති භූිය මගීන් පාසලට අපද්රව්ය බැහැර කිරීම් 

(කසල, පබෝතල් සහ ආහාර ද්රව්ය). 

පාසල් ළමුන්ව /ගුරුවරු  

 

ඉතා ඉහළ 

4. පිපිරීම් යහ්තුයවන්ව පාෂාණ අංශු නිසා සිදුවන තුවාල පස්ව්කයින්/ පාසල් ළමුන්ව / 
ගුරුවරුන්ව / බැතිමේතු 

ඉහළ 

5. අස්ථාව්ර ප්රපේශපේ සිට පාිංශු ස්කන්ධය පපරලීම්  පස්ව්කයින්/ පාසල් ළමුන්ව / 
ගුරුවරුන්ව / බැතිමේතු 

ඉහළ 

6. විදුලි රැහැන් ආශ රති පේව්පේ පයදීම පස්ව්කයින්/ පාසල් ළමුන්ව / 
ගුරුවරුන්ව / බැතිමේතු 

ඉහළ 

7.  ව්යාපෘති භූිය තුළ පනාපපපනන පලස ස්ථානව්ල 
පස්ව්පේ පයදීම 

පස්ව්කයින්  
 

ඉහළ 

8.  හුපදකලා පලස පස්ව්පේ පයදීම පස්ව්කයින් ඉහළ  

9.  හදසි ඉව්ත්වීම් යස්වකයින්ව/ පාසල් ළමුන්ව / 
ගුරුවරුන්ව / බැතිමේතු 

ඉහළ 

10.  අදක කාළගුණික තත්ත්ව්යන් (සුළඟල ව්ර්ෂාව් ව්ැනි 
අව්ස්ථා) 

පස්ව්කයින් ඉහළ 

 

9. සැලකිය යුු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් 

 

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

සමාජීය බලපෑම් පහෝ අව්දානම් තත්ව්යන්. 

 

9.1 දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂෂාව පිළිබධ ෙැටළු සදහා වන ප්රමුඛ්ත්වය: දකාන්තාත්කරුවන් සඳහා වන 

සම්මත ගිවිසුම් ෙත අවශයතා ඉක්ෂමවා සැලකිය යුු විදශ්ිත දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂෂාව පිළිබද කරුණු 

 
අස්ථායී වි ඇති බෑවුම් ප්රපේශයක අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂෂා කරණ බැවින් 
බෑවුපම් අස්ථායීතාව්පේ ක රියාකාරීත්ව්ය නිසා ඉදකිරීම් ශ රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අව්දානම ඉහළ ය. 

ESMF හීදී එව්න් පපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ජා කර ඇත. ඉදකිරීම් ව්ැඩ බිපමහි පස්ව්ක ආරක්ෂෂක 

අව්ශයතාව්යන් ලිංසු පත රිකාපේ 2003 පකාටස: ව්ැඩ කරණ තත්ව්යන් 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 ෙැනීම 

 

ව්ැඩ කරණ තත්ත්ව්යන් සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් චක රපල්කනපේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනූව් ළමා 

ශ රමය සහ බලහත්කාරී පලස ශ රමය පයාදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ෂව්ා ඇත. 

 

10.පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 

 

7 සහ 8 ව්ැනි පකාටස් ව්ලදී හඳුනාෙන්නා ලද බලපෑම් සහ අව්දානම් විපශ්ෂපයන් සලකා බලින් එම 

බලපෑම් සහ අව්දානම් තත්ව්යන් කළමනාකරණය කිරීමට පහෝ අව්ම කිරීපම් ක රියාමාර්ෙ. පමය ESMP 
හි ඇති විපශ්ිත නිර්පේශ සහ අව්ශයතා ව්ල ඇතුළත් ව්නු ඇත. 
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10.1 නැවත පදංචි කිරීදම් ක රයිාකාරී සැලැස්ම 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් නැව්ත පදිංචි කිරීමක්ෂ පනාමැත.(ව්යාපෘතිය පහ්තුපව්න් වි්්යුහයන්ට සිදුව්න 

හානී සඳහා ව්න්ද පයෝජනා ක රමයක්ෂ සැකසිය යුතුය). (පයාමු කිරීම 2002-2 17 ESMP යටපත් 
උපයුක්ෂතතා සහ මාර්ෙ පහසුකම් සඳහා පකාන්ත රාත්කරුපේ අව්ශයතා) 
 

10.2 පදංචි ජනතාව ඉවත් කිරීම 

 

වයාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කාලය තුළ, ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලය සහ ෆර්ගසන්ව උසස් පාසයල් ප්රාථමික 

යකාටයස් යගාඩනැගිලි වලින්ව සිසුන්ව ඉවේ කිරීම ආරක්ෂෂාව සඳහා අවශය යේ.  
 

10.3 හානියට පත් වුහයන් ඉවත් කිරීදම් ක රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුවන්දේ ලිඛිත 

එකඟතාවය) 

 
පමම ව්යාපෘතිය ආශ රීත ප්රපේශපේ එව්ැනි ව්ුහයන් ඉව්ත් කිරීපම් අව්ශයතාව්යක්ෂ පනාමැත 

 

10.4 වයාපෘති ක රියාමාර්ෙ දහ්ුදවන් දේපල/භාවිතයන් අහිමිීම සඳහා වන්ද දෙීම 

ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ෙ පහ්තුපව්න් ජල සැපයුම් මාර්ෙ ව්ලට හානි කිරීම නිසා සිදු ව්න පාඩු සඳහා ව්න්ද 

පෙවීමට සිදු විය හැකිය. එපස්ම, පාසලට අඛණ්ඩ ජල සැපයුම පව්ත්ව්ා ෙැනීම සඳහා විකල්ප ජල 
ප්රභව්යන් සැපයීමට අව්ශය විය හැකිය. ස්ථානය ඉදිකිරීමට යපර ඉංජියන්වරුවරයා යම් පිළිබඳව පාසල් 

කළමනාකාරිේවයයන්ව උපයදස් ලබා ග  යුතුය. 

 

10.5 පහත සඳහන් ක්ෂදෂ්ත ර සඳහා අවශය මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 
 

පාසල් පරිශ්රය තුළ පිහිටා ඇති අසථ්ායී භුිය මගින් ඇතිවිය හැකි අව්දානම් පිළිබඳව් පාසල් ළමුන්, 
ගුරුව්රු පදමේපියන් සහ පල්ලිව්ල බැතිමත්හු දැනුව්ත් කිරීම හා දැනුව්ත් කිරීපම් ව්ැඩසටහන්  
 

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

පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය ව්ශපයන් සැලකිය යුතු සැළසුම්කරණය සලකා බැලීපමන් 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 

සැළසුේ අංගය  

දමම ේයාපෘති ප්ටරදේශය 

සද්හා සලකා බැලීම ව්න 

නිර්දේශිත ම්ටම 

 

i. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත දලස සැළසුම් කරණය 

 
ශාක විපශ්ෂයන් 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 

 

මධය 

ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම 

ව්යාපෘති ස්ථානය සැළසුම් කිරීපම්දී බෑවුම් අස්ථාව්ර වීම පිළිබඳව් ප්රපේසම් විය 
යුතුය. එපස්ම ව්යාපෘති ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත්ද පාසල ආශ රතිව් ඉතා සීිත ඉඩකය. 

එබැවින් ව්ාහන නැව්ැත්වීපම් ස්ථාන, ද්රව්ය ෙබඩා කිරීම සහ තාව්කාලික කූඩාරම් 
ආදය අනතුරුදායක කලාපව්ල ස්ථාපනය පනාකළ යුතුය.  

 

ඉතා ඉහල 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව මංදපත් 

 

ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා, ව්යාපෘතියට පිවිසීමට, ෙැඹුරු කානු පේධති ආදය සඳහා පහෝ 
විශාල ව්ශපයන් ව්නාන්තර පකාටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්පන් නම් සැළසුම් තුළ 

 

අව්ම 
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සත්ව් ව්ාසස්ථාන අතර සම්බන්ධතා පනාබිපදන පලස පව්ත්ව්ා ෙැනීමට සත්ව් 

මිංපපත්, ව්ෘක්ෂෂලතා තීරු ආදය ඇතුළත් කිරීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂෂණය 

 

අභයන්තරපේ ඇති ජලය සාපේක්ෂෂ ව්ශපයන් පහාඳ ගුනත්ව්පයන් පව්තීනම් භූිය 

ස්ථාව්ර කිරීපම් ක රමපේදයන් ව්ලදී පමම ජලය පිටතට ෙනු ලබන අතර, එම ජලය 

පස්ව්කයින්පේ ජල අව්ශයතා සැපයීම සඳහා ලබා දය හැකිය 

 

ඉහල 

v. ජල සැපයුේ මාර්ග, අපජල මාර්ග සහ අපජල මාර්ග ව්ලට බාධා කිරීම 

ජල සැපයුම් මාර්ග අස්ථාවර බෑවුමක පිහිටා ඇති අ ර අපජල මාර්ග සහ ජල 

ටැංකියක්ෂ පහළ බෑවුයම් පිහිටා ඇ . සැලසුම් සකස් කිරීපම්දී පමම අිංෙ සලකා 

බැලිය යුතු අතර පතෝරාෙත් සැලසුම් සලකා බැලීපමන් ඇතිව්න බලපෑම් අව්ම 

කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය 

ඉතා ඉහල 

v. ස්වභාව දසෞන්දර්යාත්මකව ෙැලදපන සැළසුම් සලකා බැලීම 

 
පසෞන්දර්යාත්මක සිංපේදී පරිසර නිර්මාණපේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා සිංකලණය 
ව්න එපමන්ම දෘශය දුෂණය (ඇසට ප රියමනාප විය යුතුය) අව්ම ව්න පලස ව්යහයන් 
සැළසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. පමම ව්යාපෘති කටයුතු සිදුව්න ප්රපේශය 
ආශ රතිව් පාසලක්ෂ සහ පේව්ස්ථානයක්ෂ ව්න බැවින් අව්ම කිරීපම් කටයුතු අව්සානපේ 
එම ස්ථානය ආකර්ෂණයට ලක්ෂව්න පරිද සිදුකල යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී 
ව්ුහයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්පේ පස්ව්ය 
ව්ැදෙත් පේ. 

 

ඉතා ඉහල 

vi. හරිත පාරිසරික ලක්ෂෂණ සලකා බැලීම 

 
හරිත පාරිසරික ලක්ෂෂණ සැළසුම් නිර්මාණය කිරීපම් ද හැකිතාක්ෂ හරිත පාරිසරික 
සැළසුම් සලකා බැලීමට නිර්පේශ කරනු ලැපබ්. උදා- ඛාදනය ව්ැළැක්ෂවීම සඳහා 

පේශීය තෘණ විපශ්ෂ පයාදා ෙැනීම, පරිසරපයහි තිරසාර විපශ්ෂ විවිධත්ව්ය ඇති 

කිරීම සඳහා ජාල ඒකාබේධ කිරීම, ආක රමනශීලී ශාක විපශ්ෂ අඩිංඟු කිරීපමන් 
ව්ැළකීම 

 

 

ඉතා ඉහල 

vii. ඉදකිරීම් කටයුු වලදී දස්වකයින්/පාසල් ළමුන් සහ අවට ප්රජාවදේ 

ආරක්ෂෂාව 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු බෑවුම් පාදක කරපෙන සිදුකරන බැවින් එම කාලපේදී 

විපශ්්ෂපයන් ව්ැඩබිම් පස්ව්කයින් මගීන්ව , පාසල් ළමයින්ව සහ ගුරුවරුන්ව. අනතුරු 
ව්ලට ලක්ෂවිය හැකිය. බෑවුම සක රිය වීම ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී සිදුවිය හැකි අතර 

කම්කරුව්න්ට, මගීන්ට තර්ජනයක්ෂ විය හැකියෙ එබැවින්, ආරක්ෂෂාව් සඳහා 

විපශ්ිත වූ ආරක්ෂිත දැල්, ආරක්ෂිත ව්ැට ව්ැනි සැළසුම් පදනම් කරෙත් ආරක්ෂිත 

කරුණු සලකා බැලිය යුතුයෙ. 

 

 

ඉතා ඉහල 

viii. ඛ්ාදනය පාලනය සඳහා වන ක රියාමාර්ෙයන් 

 

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 පමමගින් ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය 
හැක. එබැවින් සැළසුම් කිරීපම්දී අධික ජලධාරාව්න් ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ ව්ලට 
පේෙපයන් ෙලායාම අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන් ප්රමාණව්ත් පලස පයාදා ෙැනීමට 
සැලකිලිමත් විය යුතුය.සැලසුම් සකස ්කිරීපම්දී ව්යාපෘති භූිපේ අදාල පබෝක්ෂකු 

ආදී සදුසු ක රම ඇතුලක්ෂ කිරීම කල යුතුය.  

 

 

 

 

ඉහල 
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ix. අවම පසු නඩත්ු කිරීම් සහ සහ දමදහයුම් 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 දහරාව්න්ට එකතු 

කරවීමට අපේක්ෂෂා කරණ්පන් නම්, ඛාදනයට ඔපරාත්තු පදන, පරාන් මඩ රඳව්ා 
ෙැනීපම් පේධති ආදී පනාපයක්ෂ නඩත්තු ව්ුහ සැළසුම් කළ යුතුය.  
විවිධ කාලපරිච්පේදයන් තුළ පේශීය කාලගුණික තත්ත්ව්යන්ට ඔපරාත්තු පදන 
පරිද ව්ුහයන් සඳහා භාවිතා කරණ ද්රව්ය ප්රපේශපමන් පතෝරා ෙත යුතුය. ව්ාපන් 
ව්ූහයන් භාවිතා කිරීපම්දී විපශ්ෂපයන් ඛාදන ව්ැලකීපම් තාක්ෂෂණික ක රම සැළසුම් 
කළ යුතු අතර සියුම් පරාන්මඩ උප නළ මාර්ෙ ව්ලට කාන්දු වීම ව්ැළැක්ෂවීමට පියව්ර 
ෙත යුතුය. 

 

 

ඉහල 

 

  

 

10.7 ඉදකිරීම් අදයර ුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 

10.7.1 ඉදිකිරීේ අදියර ුළ දකාන්තරාත්කරුව්න්දේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා ව්න ප්රමිතීන්  

පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් කළමනාකරණය හා අව්ම කිරීම සඳහා ව්න පියව්ර සාමානයපයන් සෑම 
ව්යාපෘති ස්ථානයකටම පපාදු ය. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම 
සඳහා ව්න ක රියාමාර්ෙ සාමානයපයන් සියලූ නායයාම් අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපාදු පේ. පමම 
බලපෑම් පබාපහෝ දුරට ඉදකිරීපම් කටයුතු ව්ල ක රියාකාරිත්ව්යට පහ්තු පේ. එබැවින් ඉදකිරීපම්දී ව්න 

බලපෑම අව්ම කිරීම පකාන්ත රාත්කරුපේ යුතුකමකි. ඉදකිරීම් අදයදර්දී දකාත රාත්කරුවන්දේ ලංසු 

පත රිකාදේ ඇුලත් කර ඇති පාරිසරික, සමාජ, දසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂෂණ (ES & HS) 

කළමනාකරණයට අනුකූලව දකාත රාත්කරුවන්දේ අවශයතාවය පකපස් විය යුතුද යන්න පිළිබඳව් 
ජාතික පොඩනැගිලි පර්පේෂණ සිංවිධානය විසින් නිර්පේශ කර ඇත. පමම පකාටස සඳහා අදාළ 
අිංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්ෂපව්න ප්රධාන පකාටස් පහත දක්ෂව්ා ඇත(ව්ගුව් 4). විස්තර සඳහා, ESMP 
ඉදකිරීම් පකාත රාත්කරුව්න් සඳහා පයාමු කළ යුතුය.  
 

ව්ගුව් 4: පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණයට අනුකූල වීම සඳහා පකාන්ත රාත්කරුපේ අව්ශයතාව්යන් ES 

& HS 
පාරිසරික සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැළසුමට ඉදකිරීම් 

දකාන්ත රාත්කරුවන් 

දක්ෂවන එකඟතාවය 

අයිතමය  වයෘපෘතිය සදහා අදාලත්වය 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2002.2 2) ශබ්ධය සහ කම්පන  අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2002.2 3) පොඩනැගිලි ඉරිතැලීම් සහ හානි සිදුවීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (යගාඩනැගිලි) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම  අදාල පේ (පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2002.2 5) කසල බැහැර කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2002.2 6) දුවිලි පාලනය  අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2002.2 7) පොඩනැගිලි ද්රව්ය සහ කසල ප්රව්ාහනය  අදාල පේ (පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2002.2 8) ජලය අදාල පේ 

2002.2 9) ශාඛ සහ සතුන් අදාල පේ 

2002.2 10) පභෞතික සහ සිංස්කෘතිකමය සම්පත්  අදාල පේ 

2002.2 11) පාිංශු ඛාධනය  අතිශයින්ම අදාල පේ 

2002.2 12) පස සමෙ ිශ්ර වීම  අදාල පේ 

2002.2 13) පපාපලාව් හැරීම  අදාල පේ 

2002.2 14) ෙල් පකාරි ක්රියාකාරකම්  අදාල පනාපේ 

2002.2 15) නඩත්තු ව්ාහන සහ යන්පරෝපකරණ  අදාල පේ  
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2002.2 16) මහජන පීඩා අතිශයින්ම අදාල පේ 

2002.2 17) උපපයෝගීතා පස්ව්ා හා පහසුකම්  අතිශයින්ම අදාල පේ 

2002.2 18) දෘෂය පරිසරය ව්ැඩිදයුණු කිරීම  අතිශයින්ම අදාල පේ 

2002-5. පාරිසරික 
අධීක්ෂෂණය  

මූලිඛ 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 

පමපහයුම් කාලය තුල ව්ැඩබිම් 
සමීක්ෂෂන 

ව්යාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
අධයයනය 

ව්ාර්තා තැබීම හා පව්ත්ව්ාපෙන යාම අදාල පේ 

2003. ව්ැඩබිම් පකාන්පේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් 

2003.2 ආරක්ෂෂක ක රම සිංවිධානය සහ 
සන්නිපේදනය 

අතිශයින්ම අදාල පේ(පාසල් ළමුන්ව සහ 
ගුරුවරු) 

2003.3 ළමා ශ රමය හා බලකිරීම අතිශයින්ම අදාල පේ (පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2003.4 ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`ද ව්ාර්තා සහ අනතුරු 

සහ ඒ පිළිබ`ද දැනුම්දීම 

අතිශයින්ම අදාල පේ(පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2003.5 ආරක්ෂෂක උපකරණ සහ ඇදුම් පැලදුම් අතිශයින්ම අදාල පේ(පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2003.6 ආරක්ෂෂක තත්ත්ව්ය පරික්ෂෂාව් අතිශයින්ම අදාල පේ(පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්ම අදාල පේ(පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2003.8 පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`ද 
පතාරතුරු සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්ම අදාල පේ(පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

2003.9 යන්පරෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේෙලයින් 

අතිශයින්ම අදාල පේ(පාසල්, පල්ලි පරිශ්රය) 

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

අතිශයින්ම අදාල දේ : අදාල ඉදකිරීම් ප්රපේශයට සුවිපශ්ෂී පලස නිර්මාණය කරණ ලද පාරිසරික සමාජ 
කළමනාකරණ සැලසුම් සඳහා තහවුරු කිරීමට පකාන්ත රාත්කරු විපශ්ෂපයන් පාරිසරික ක රමපේදයක්ෂ පලස 
අව්දාරණය කළ යුතුය. 

අදාල විය හැකිය : ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක ව්න අතරතුර ඉදකිරීම් ප්රපේශපේ අදාල අිංශයන් අව්දානය පයාමු 
වුව්පහාත් පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් මගින් ක රියාත්මක කල හැක. 

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

විකල්ප: අව්ශයතාව්යන් මත ක රියාත්මක පේ. 
ඉදකිරිම් ප්රපේශයට සුවිපශ්ෂී වූ අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පයාමු කිරීම. ඉදකිරීම් ප්රපේශයට සුේපශ්ෂී වු අධීක්ෂෂණ 
සැලසම්ව්ලට අනූව් පකාන්ත රාත්කරු අධීක්ෂෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට බැදී සිටී. 
මූලාශ ර ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීපම්දී පකාන්ත රාත් කරු හා පාරිසරික හා සමාජීය කළමානාකර සැළසම සමෙ 
ඇති බැඳීම 

 

 

10.7.2 නාය ස්ථානයට විදශ්ෂිත හානිය අව්ම කිරීම  

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

පියව්රයන් පහත සඳහන් පරිද පේ.  
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ව්ගුව් 5: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහාෙනු ලබන පියව්ර  

 
හානි අවම කිරීදම් අයිතමය වයාපෘතික්රි යාත්මක 

කිරීදම් අදයර 

වෙකීම් 

i. ඉද කිරීම අතරුර ඛ්ාදනදයන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම 

 

ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස ් කිරිම” සුන්ුන් 

ඉව්ත් කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු පනාකිරීමට නිර්පේශ කර ඇත. එම 
නිසා ව්ැසි කාලයට පපර වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යක දී සිදුකළ 

හැකි උපරිමය නායයාම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය තුළක්රි යාකාරී පලස 

කටයුතු කිරීම අනිව්ාර්යය පේ. එපමන්ම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ 

බෑවුපම් කිසිදුක්රි යාකාරකමක්ෂ සිදුපනාකිරීමට නිර්පේශකර ඇත. 

පමය සැලසුම් අදයපර් දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද පකාටපසන් 

ෙලා යන පරාන්මඩ සඳහා පරාන්මඩ පාලන ක්රම හඳුන්ව්ා දය යුතුය. 

  

 
ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

 

ii. mdi,a mrsY%h ;=< õhdmD;s ie,iqï l%shdldrlï 
mdie,a mrsY%h ;=< wju lÍfï l%shdldrlï l%shd;aul lsÍug 
fldka;%d;alreg wjYH jk neúka" mdie,a N+ñfha bÈlsÍï 
lghq;= l<ukdlrKh lsÍu i|yd ie,eiaula ilid .; hq;=h. 
úfYaIfhka jdykh keje;aùu" fldkal%SÜ ñY% lsÍu" msrsisÿ 
lsÍfï l%shdldrlï jeks øjh .nvd lsÍu we;=<;a úh hq;=h' 
jHdmD;s N+ñfha bv myiqlï j, m%udKh wkQj tajd ilid .; 
hq;= fõ' 
fldka;ard;alre õhdmD;s fufyhqï m%udKhka ms<sn|j yd ld, 
rduqj ms<sn|j idlÉPd l< hq;= w;r bÈlsÍï ie,eiau ms<sn|j 
mdie,a l<ukdlrKh m%udKj;a f,i oekqj;a l< hq;=h. 
mdie,a l,ukdlrK iu. idlÉPqd l< hq;= oE fudkjdo hkak 
ms<sn|j ,ehsia;=jla ilia l, hq;=h' mka;s meje;aùu w;r;=r 
Ndodjka w;s fkdlsÍu" mdi,a ld,h ;=< jevlrk ld,h wju 
lsÍu" bÈlsÍï lgqh;= u.ska úfYaIs; mdie,a l%shdldrlï mdi,a 
hdldrlï j,g ndOd ùu wju lsÍu l< hq;=h' 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

 iii. we;=,aùu ;ykï l, hq;= m%foaY 
 

bÈ lsÍï wÈhr ;=< jdyk p,khka iy øjH m%jdykh lsÍfïoS 
isÿjk wk;=re ms<sn|j PMU úiska iúia;rd;aul we.hSula l< 
hq;=h' mdi,a l%Svdmsáhg wdikak m%foaYh ;=< bj;a lsÍï iy 
mqoa.,hka we;=¿ fkdúh hq;= m%foaY m%ldYhg m;a l, hq;=h' 
tu f;dr;=re m%udKj;a f,i f,aLk.; lr fldka;%d;alre yd 
mdie,a l<ukdlrKhg oekqï Èh hq;=h' 
hka;%iQ;% .uka lrùfïoS" WmlrK l%shd;aul lsÍfï oS" úÿ,s 
ldkaÿ ùï j,oS úúOdlrfha wkq;=re we;súh yelsh' fi!Lh yd 
wdrlaIK l<ukdlrK ie,eiau ie,ls,a,g .ksñka 
úfYaIfhkau mdi,a orejkag we;s oeä wjodku ms<sn| 
m%uqL;djhla lgqh;= l, hq;=h' mdi,a mrsY%h ;=< ksishdldr 
wdrlaIl Wml%u" wk;=re weÕùfï ix{d iy iaÓr mqyqKq 
uqrlrejka we;=<;a l< hq;= w;r nEjqï wia:djr wjodku 
fmkajk ix{d mqjre fuu boslsÍï N+ñhg we;=,;a lsÍu 
ks¾foaY lrkq ,efí 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

PMU හි E & S 
ඒකකය 
පකාන්රාත්කරු 
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iv. යන්දරෝපකරණ සහ අමුද්රවය ප්රවාහනය 

 

ඉදිකිරීම් අදියයර්දී ස්ථානය සඳහා යන්වයරෝපකරණ, ද්රවය හා වාහන 

ප්රවාහනය සඳහා ප්රයේශ මාර්ග භාවි ා කළ යුතුය. පාසයල් පියපළ 

හරහා යන්වයරෝපකරණ හා ද්රවය ප්රවාහනය යනාකළ යුතුය. පාසල් 
පරිශ්රය ද්රවය ගබඩා කිරීම සඳහා ස්ථානයක්ෂ යලස භාවි ා යනාකළ 

යුතුය. 
යකාන්වරාේකරු යම් සම්බන්වධයයන්ව වියශ්ෂ අවධානයක්ෂ යයාමු කළ 
යුතු අ ර මාර්ග අනතුරු හා පාසල් වේකම් වලට හානි ීම 

වැළැක්ෂීමට දැි අවධානය යයාමු කළ යුතුය. ස්ථානවලට 
යන්වයරෝපකරණ මාරුීම් සිදුකිරීයම්දී  පාසයල් කළමනාකාරිේවය 

දැනුවේ කළ යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

v.ආක්රමණික විදශ්ෂ  
 
ඛාදනය පාලනය කිරීපම් වියුහයන් පලස ආක්රමණික ශාක විපශ්ෂ 

භාවිතා කිරීපමන් ව්ැළකී සිටිය යුතුය. ශාකමය ඛාදන පාලනය සඳහා 

පේශීය ශාක පතෝරා ෙත යුතුය.  

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ
  

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්ත්රාත්කරු 

 

x. ශබ්දය සහ කම්පන පාලනය 

  
ශබ්දය හා කම්පන උත්පාදනය කිරීපම් ක්රියාකාරකම් පාසපල් සහ 
පල්ලිපේ ක්රියාකාරකම්ව්ල සාමානය ක්රියාකාරීත්ව්යට බාධාව්ක්ෂ විය 

හැකිය. වියුහයන්ට හානි පනාවීම සඳහා කම්පන උත්පාදන කටයුතු 

නියිත සීමාව්න් තුළ සිදු කළ යුතුය. ව්යාපෘතිය නිම කිරීමට පපර හා 
පසුව් පොඩනැගිලිව්ල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණය කළ යුතුය. 
පොඩනැගිලිව්ල ඉදකිරීම් කටයුතු පහ්තුපව්න් සිදුව්න හානි 

සිදුවුව්පහාත් සුදුසු ව්න්ද පෙවිය යුතුය. 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

xi. ඉදකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 

 
ඉදකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධපයන් පකාන්රාත්කරු විපශ්ෂ 

අව්ධානය පයාමු කළ යුතුය. එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය වූ විට PMU 
විසින් අනුමත ක්රමපේදයන් අනුව් පස්දී යාම් ව්ලට ලක්ෂ පනාව්න පරිද 

ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය. ඉදකිරීම් අතරතුර උත්පාදනය ව්න කසල 
පාසල් භූිපේ පහෝ මාර්ෙය පදපසට දැමීම ව්ැනි දෑ පනාකල යුතුය 

  
ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

 

xii.දූවිලි හා වායු පාලන ක්රමදේද 

 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ජනනය ව්න දූවිලි අිංශු ළමුන්ට සහ පාසල් 

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට බලපෑම් කළ හැකිය. අධික දූවිලි පහෝ 
ව්ායු උත්පාදනක්රියාකාරකම් අපේක්ෂෂා කරන්පන් නම් විපශ්ෂ 

ආව්රන තිර ආදය භාවිතා කළ යුතුය.  

  
ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 

පකාන්රාත්කරු 

 

xiii. ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (විදශ්ෂදයන් 

තාවකාලික මාර්ෙ හා දුම්රිය මාර්ෙ අහිමි ීම, රථවාහන තදබදය 

පිළිබඳ අවදානම) 

ඉදකිරීම් අදයපර්දී රථව්ාහන පාලනය ඉතා පහාඳින්ක්රියාත්මක කළ 

යුතුය. පාසලට පිවිපසන මාර්ෙ අව්හිර පනාකළ යුතුය. දැල්පව්න 

පව්න් කිරිපම් පටල, මාර්ෙ ආරක්ෂෂණ සලකුණු පුව්රු, නායයෑම් 

අව්දානම් සිංඥා පුව්රු, ූර්ණ කාලීන දව්ා රාි මුරකරු, රාි ලාම්පු 

යන ආදය සැලසුපමහි අනිව්ාර්යපයන් ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

xiv. ඉදකිරීම් සඳහා ජලය සහ විදුලිය භාවිතය 
පකාන්ත්රාත්කරු ඉදකිරීම් සඳහා ජලය සහ විදුලිය ලබා ෙත යුත්පත් 
පාසල් සහ පල්ලිපේ අනුමැතිය යටපත් පව්නම ජලනළ මාර්ෙයක්ෂ 
තුළිනි.  

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 
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xv. දස්වක දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂෂාව 

ව්ැඩබිපම්දී පස්ව්කයින්ට අව්දානම් තත්ත්ව්යන් යටපත් ව්ැඩ කළ යුතු 

බැවින්, ESMP හි "පස්ව්ා පකාන්පේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා 

ආරක්ෂෂාව්" ඛාණ්ඩපේ පකාන්රාත්කරුව්න්පේ ව්ෙකීම යටපත් ලබා 

දී ඇති නිර්පේශක්රි යාත්මක කිරීම අතයාව්ශය පේ. පමම 
නිර්පේපශයන් නිසි සිංවිධානයක්ෂ සහ ආරක්ෂෂක නිරීක්ෂෂණ ක්රමයක්ෂ 

තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය. 

i. අතිපර්ක ව්ශපයන් ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 
අතිශයයින් අව්දානම් බැවින් ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී ප්රමාණව්ත් 

කාලයක්ෂ සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. අකුණු හා විදුලි අනතුරු පිළිබඳව් විපශ්ෂපයන් සලකා බැලිය යුතු 

අතර විපශ්ෂ ආරක්ෂෂක සැලැස්මක්ෂක්රි යාත්මක කළ යුතුය. 

iii. කම්කරුව්න්පේ සහ මගී ආරක්ෂෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 
ඇඟවීපම් පේධතියක්ෂ සහ ූර්ණ කාලීන මුරකරුපව්කු පමම 
ව්ැඩබිපම් පස්ව්පේ පයදවීම සඳහා දැඩි පලස නිර්පේශ කරනු 

ලැපබ්. 

iv. ෙල් පර්ව්ත / සුන්ුන් ආදය කම්කරුව්න්, මගීන් සහ ප්රජාව් මත 
ඇද ව්ැටීම ව්ලක්ෂව්ා ෙැනීමට අදාළ අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂෂක 
බාධක හා ආරක්ෂෂක දැල් ස්ථාපිත කළ යුතුය 

 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

 

PMU හි E & S 
ඒකකය 
පකාන්රාත්කරු 

xvi. ආරක්ෂිත වියුහයන් / සංඥා පුවරු 
ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී කම්කරුව්න්ට බෑවුම් භූිපේ ඇදව්ැටීපමන් 
සිදුව්න අනතුරු ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා ප්රමාණව්ත් ආරක්ෂිත ව්ැටව්ල් 

සවි කළ යුතුය. විවිධ පහ්තූන් මත මාර්ෙය භාවිතා කරන පිරිස් පව්ත 
දැනුව්ත් වීම සඳහා (මගීන්, පදකයින්,පාසල් ළමුන්, පල්ලිපේ 
බැතිමත්තු සහ පදමාපියන් යන අය) පස්ව්කයින් පස්ව්පේ නියුතු 
සිංඥා පුව්රු, මර්ෙය සමෙ බෑවුපම් අස්ථාව්රත්ව්ය දැක්ෂපව්න අනතුරු 

ඇඟවීම් පුව්රු ප්රදර්ශනය කල යුතුය. ව්ැසි සමපේදී අව්දානම ඉහළ 
බැවින් ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු පනාකල යුතු අතර එම කාලයකදී පව්ා 
ආරක්ෂිත සිංඥා පුව්රු ප්රදර්ශනය කිරීම කල යුතු පේ. 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

PMU හි E & S 
ඒකකය 
පකාන්රාත්කරු 

xvii. ජල ටැංකියට හා පාසල් ජල සැපයුමට බාධා කිරීම  
දැනට අස්ථාව්ර බෑවුම හරහා දපව්න ජල සැපයුම් නල ඉදකිරීම් 
අව්ධිපේදී කිසිදු බලපෑමකට ලක්ෂ පනාව්න පලස ස්ථාපනය කළ 

යුතුය. ව්යාපෘතියක්රි යාත්මක වීපම් දී පාසල් පාලනාධිකාරියට 
ආරක්ෂිත ස්ථානයකට පෙන යාපම් අව්ශයතාව්ය දැනුම් දය යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

xviii. ජලා පවහන මාර්ෙ වලට සිදුවන බලපෑම් 
පාසලට ජලය සැපපයන් ජලමාර්ෙ අස්ථාව්ර බෑවුයම පිහිටා ඇති 
නිසා ඉදකිරීම් කාලය අතරතුරදී පමම ජල මාර්ෙ ව්ලට හානි සිදුවිය 
හැකිය. එමනිසා ඒව්ා ඉව්ත් කිරීමට පහෝ නැව්ත ස්ථානෙත කිරීමට 
සුදුසු ක්රියාමාර්ෙ ෙත යුතුය. 

ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

PMU හි E & S 
ඒකකය 
පකාන්රාත්කරු 

xix. දකාන්රාත්කරුදේ දස්ව්කයන්දේ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකේ සපයා ගැනීම 
පාසල් පාලනාධිකාරිය පාසපල් ව්ැසිකිලි පකාන්රාත්කරුපේ 
පස්ව්කයන්පේ සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් සදහා ලබා පදනු පනාලැපබ්. 
එමනිසා පව්නම ව්ැසිකිලි පහසුකම් සපයා ෙත යුතුයි.  

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

x. වැඩ කරන දේලාවන් 

ඉදකිරීම් කටයුතු පාසල් කළමනාකරණයට අනුකූල විය යුතුය. 

ශබ්දය, කම්පනය සහ දූවිලි උත්පාදනය කිරීපම් ක්රියාකාරකම් පාසල් 

පේලාපව්න් පසුව් සිදු කළ යුතු අතර, පකපස් පව්තත්, පල්ලිපේ 
බැතිමතුන්ට සහ ඉරිදා දහම් පාසපල් ළමයින්ට බාධා පනාකළ යුතුයි.  

 විභාෙ කාලව්ලදී කරදරකාරී (ශබ්දය හා කම්පනය)ක්රියාකාරකම් 

ව්ලට ඉඩ පනාපේ. රාත්රී කාල පමපහයුම් සඳහා අව්සර ඇත්පත් පාසල් 

නිව්ාඩු කාලය තුළ පමණි. 
 ව්යාපෘති ඉලක්ෂක සපුරා ෙැනීම සඳහා රාත්රී කාලපේ පමපහයුම් 
අව්ශය නම් ප්රමාණව්ත් ආරක්ෂිත පියව්රයන් හා පාසල් 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 
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කළමනාකාරිත්ව්පේ සහ පන්ව්ාසිකාොරපේ පාලකයාපේ කැමැත්ත 

ඇතිව් එව්ැනි කටයුතු සිදු කළ යුතුය. ස්ථානපේ ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු 

කළ යුත්පත් පල්ලිපේ බැතිමතුන්ට බාධා පනාකරිනි. 

xi. රථවාහන කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂෂාව 

රථව්ාහන කළමනාකරණ පේධතිය දව්ා රෑක්රි යාත්මක විය යුතුය. 
හදසි අනතුරු ව්ලට පොදුරු විය හැකි තදාසන්න ප්රධාන මාර්ෙයක්ෂ 
ව්න බැවින් මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිපේ එකඟතාව්පයන් පහාඳ 

රථව්ාහන කළමනාකරණ සැලැස්මක්ෂ සකස ්කළ යුතුය. එය ව්යාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) පව්තින් අනුමත කර ෙත යුතුය. 
විදයාලයට යාබදව් ඇති මාව්පත් ව්ිංගු පව්තින මාර්ෙයක්ෂ ව්න බැවින් 

අනතුරු ඇඟවීම් සිංඥා, මාර්ෙ ආරක්ෂෂණ සලකුණු පුව්රු, නායයෑම් 

අව්දානම් සිංඥා පුව්රු, ූර්ණ කාලීන දව්ා රාි මුරකරු, රාි ලාම්පු 

යන ආදය සැලසුපමහි අනිව්ාර්යපයන් ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

xii. සාමානය ජනතාවට වයාපෘති භූමියට ඇුළු ීදම් හැකියාව  
පකාන්රාත්කරු විසින් ූර්ණ කාලීනව් පස්ව්පේ පයදවිය යුතු 

මුරකරුව්න් විසින් දැනුව්ත් කිරීම, අනතුරු ඇඟවීපම් සිංඥා සහ 
සුපරීක්ෂෂාකාරී වීපමන් ව්යාපෘති භූියට අනව්සරපයන් ප්රපේශ වීම 

ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය.. 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

xiii. පාසල් ද්රුව්න්දේ ආරක්ෂාව් 

 
පහත සඳහන් පරිද පාසල් දරුව්න්ට ඇති විය හැකි ෙැටලු පිළිබඳව් 
පාසල් කළමනාකරණය ප්රමාණව්ත් පලස දැනුව්ත් කළ යුතුය 

 

i.මත්ද්රව්ය, මත්පැන්, ලිිංගික අපපයෝජන, ජාව්ාරම්, විවිධ අපරාධ 
ව්ැරදසහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා පිළිබදව් පාසැල් ළමුන් දැනුව්ත් 

කිරීම. 

ii.පාසල් භූිය තුළට අනව්සර පිවිසුම 

iii. දරුව්න්ට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම 

iv. දරුව්න් හා පදමාපියන් සමෙ රණ්ඩුවීම 

v.සිපත් එකෙ බව්කින් පතාරව් දරුව්න් අධයාපනපේ පයදීම 

vi. දූිත ෙනුපදනු සඳහා දරුව්න් හා පදමේපියන් පපළඹවීම 

vii. අවිධිමත් පලස ළමා ශ්රමය ලබා ෙැනීම 

 

PMU හි ES ඒකකය මගින් ඉහත සඳහන් ෙැටළු සම්බන්ධපයන් 

පාසැල් කළමනාකරණ ූර්ණ දැනුමක්ෂ ලබා ෙත යුතුය. සෑම 
ෙැටළුව්ක්ෂම නිසි පලස සන්නිපේදනය කිරීම හා පාසල් 

කළමනාකරණය සමෙ පමාණව්ත් පලස සාකච්ඡා කළ යුතුය. 

එපමන්ම PMU ආයතනය මගින් පාසල් කළමනාකරණපයන් 
පහත දැක්ෂපව්න ඉල්ලීම් ක්රියාත්මක කරන පලස ඉල්ලා සිටිනු 

ලැපබ්. 

 

i.සිසුන් සහ පදමාපියන් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරීම  

ii. දරුව්න්ට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සමාජ ෙැටළු 

iii. ශ්රම බලකාය සමෙ දරුව්න්පේ හැසිරීම හා ශ්රම බලකාය සමෙක්රි 

යා කිරීම් අධීක්ෂෂණය කිරීපම් ක්රමපේදයක්ෂ ස්ථාපිත කිරීම. 

iv. ව්යාපෘතියට අදාලව් ඕනෑම පැිණිල්ලක්ෂ ලබාෙැනීම සඳහා 
පාසල් ප්රපේශපේ රහසිෙත පතාරතුරු ලබා ෙැනීපම් පේධතියක්ෂ 
ස්ථාපිත කිරීම 

v. පාලනයක්ෂ කම්කරුව්න්ට දඬුව්ම් කිරීම පහෝ ඉව්ත් කිරීම සඳහා 
ක්රමපේදයක්ෂ සකස ්කිරීම  

 
ව්යාපෘතිපේ ශ්රම බලකාය පාසපල් දරුව්න් සමෙ සම්බන්ධතා 
පැව්ැත්විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව් පකාන්රාත්කරු දැනුව්ත් කළ 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 

 

 

PMU හි E & S 
ඒකකය 
පකාන්රාත්කරු 
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යුතු අතර පකාන්රාත්කරුව්න්පේ ශ්රම බලකාය සඳහා පහත 

දැක්ෂපව්න කරුණු ඉදරි පත් කර ඇත.  

 

i. නිසි දැනුව්ත්භාව්ය, අධයාපනය, අධීක්ෂෂණය හා දඬුව්ම් කිරීම. 

ii. පාසැල් පරිශ්රයට පස්ව්කයින්ට ඇතුල් පනාවිය හැකි පරිද ව්යාපෘති 
කලාපය නිර්ණය කිරීම 

iii. පස්ව්කයන් හට පාසැපල් ජල මුලාශ්ර භාවිතා කිරීමට පනාහැක 

iv. පස්ව්කයනට පාසැපල් සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් භාවිතා කිරීමට 
පනාහැක  

v. පකාන්රාත්කරු විසින් කිසියම් ආකාරයක ව්යාපෘතිය සම්බන්ධ 

කටයුතු (සෘජු / ව්ක්ර) සඳහා ළමුන් සහභාගී කර ෙත පනාහැක  

vi. යන්පරෝපකරණක්රි යාත්මක කිරීපම් දී බර යන්පරෝපකරණක්රි 
යාකරුව්න් අතිශය ප්රපේසම් විය යුතු අතර එමගින් අනතුරු සිදුවිය 

හැකි ව්නු ඇත. 

vii. අව්දානම් කලාපව්ල බර යන්පරෝපකරණ සහ ව්ාහනව්ල 
ෙමනාෙමනය පිළිබඳ ආරක්ෂෂාව් තහවුරු කිරීම කිරීම සඳහා ූර්ණ 
කාලීන මුරකරුපව්ෝ සිටිය යුතුය 

 
පව්නත් 

 

i. ව්යාපෘති ප්රපේශයට පාසල් සිසුන්ට ඇතුළු වීම තහනම් බව් ඇෙවීමට 

ඇතුළු වීම තහනම් / අන්තරාය සිංඥා හා ස්ථාපිත කිරීම හා 
අධීක්ෂෂණය කිරීම  

ii.ළමුන්ට විදුලි සැර ව්ැදීම් ව්ැනි අනතුරු ව්ලින් ආරක්ෂෂා කර ෙැනීම 

සඳහා PMU විසින් අනුමත කරන ලද නිසි ආරක්ෂෂණ පියව්ර මගින් 

විදුත් රැහැන් පේධති සකස් කළ යුතුය. 

iii. PMU විසින් අනුමත ස්ථාන ව්ල ව්ාහන නැව්ැත්වීම හා ෙබඩා 
කිරීම 

xiv. දෘෂය දූෂණය අවම කිරීම  

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

ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීපම්දී සහ 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

 

xv. දස්වකයන් සදහා වන ආචාරධර්ම 

 
පකාන්රාත්කරු විසින් එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න් පිලිපදින් 
ෙම්ව්ැසියන් හා ශ්රම බලකාය අතර විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ෂව්ා ෙත 

යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

 

 
ඉදකිරීම් 
පකාන්රාත්කරු 

 

11. වයාපෘති ස්ථානයට අදාල විදශ්ිත අධීක්ෂෂණ තත්ත්වයන් 

 
ඉදකිරීම් අදයර තුළ පහත සඳහන් අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම නිර්පේශ කර ඇත. මීට අමතරව් ඉදකිරීම් 
පකාන්ත රාත්කරු විසින් පකාන්ත රාත්කරුව්න්පේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂෂණ ක රයිා 
පටිපාටිය ද ක රියාත්මක කළ යුතුය. පකාන්ත රාත්කරු විසින් 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 පකාන්ත රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක රම පිලිබඳ ප්රකාශයක්ෂ 
ඉදරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින් අනුමත කිරීමට නියිතය 

 

ව්ගුව් 6: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂෂණ සැලසුම; ඉදකිරීම් අදයර 

අධීක්ෂෂණ 

අවශතාවය 

පරාමිතීන් වාර ෙණන 

i. මූලිඛ නීරීක්ෂෂණ ජලපේ ගූණාත්මකභාව්ය - 

පුර්ව් ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණය ව්රක්ෂ * 

භුිපේ සිදුව්න කම්පන ව්රක්ෂ * 
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ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය: ව්ායු අිංශු ව්රක්ෂ * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ව්රක්ෂ * 

ii. ඉදකිරීම් අතරතුර  ජලපේ ගූණාත්මකභාව්ය - 

පුර්ව් ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණය ඉදකිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු විස්ථාපනයක්ෂ 

නිරීක්ෂෂණය කළපහාත් ** 

භුිපේ සිදුව්න කම්පන විදුම් යන්පරෝපකරණ, විදුම් 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 ෙන්නා සියළුම යන්පරෝපකරණ ව්ල ව්ායු විපමෝචනය 
සහතික තිබීම අතයාව්ශය පේ. ව්යාපෘති භූිපේ කාර්යභාර පරිසර නිලධාරී ව්රයා විසින් 
ඒව්ා පරික්ෂෂාව්ට ලක්ෂ කල යුතුය. 

iv. අධීක්ෂෂණ 
ආයතනය 

*මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ලියාපදිංචි සහතික සහිත ස්ව්ාධීන අධීක්ෂෂණ ආයතනයක්ෂ 
මගින් ඉරිතැලීම් පරීක්ෂෂණ හැර අපනකුත් පරීක්ෂෂණ සඳහා පයාදාෙත යුතුය. 
**ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය :PMU විසින් පිලිෙනු ලබන විශ්ව්ාසී ආයතනයක්ෂ 
මගින් ඉරිතැලීම් පරීක්ෂෂණ කල යුතුය 

v. ව්ාර්තා කිරීපම් 
අව්ශයතා 

ජල මාර්ෙ ව්ල ජලපේගුණාත්මකභාව්ය - ජලපේ පැව්තිය යුතු අව්ම ගුණාත්මක 
තත්ත්ව්යන් පිළිබඳව් 2017 ව්ර්ෂපේ මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් 
කරණ ලද ප්රිතීන්ට අනූව් සිංසන්දනය කිරීම.  
ආසන්න නිව්ාස ව්ල, ඉගුරුඔය දුම්රිය ස්ථානය පොඩනැගිලි ූර්ව් ඉරිතැලීම් පිළිබඳ 
සමීක්ෂෂණය - ව්ෘත්තීමය ව්ාර්තාව්.  
පපාළපේ කම්පනයන් - යන්ත ර සූත රව්ලින් ඇති ව්න පපාළපේ කම්පනයන්. ඉදකිරීම් 
අතරතුර හා ව්ාහන ව්ලින් ඇතිව්න කම්පනයන්, මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ප්රිතීන්ට 
අනූව්  
ව්ට පිටාපව්න් ඇති ව්න ශබ්දය මැනීම - මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අිංක 924.1 1996 
මැයි 01 දන විපශ්ෂ ෙැසට් පත රය 

ව්ායු ගුනාත්මකභාව්ය සම්බන්ධ කරුණු - ශ රී ලිංකා මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අිංක 
1562/22 2008 අපෙෝස්තු 15 - විපශ්ෂ විපේදනපේ සඳහන් අව්ම ව්ායුගුණ තත්ත්ව්යන් 

 

 

12. දස්වක කළමනාකරණය 

 

නිසි පස්ව්ක-කළමනාකරණ සම්බන්ධතා, ව්යාපෘතිපේ පස්ව්කයින්ට සාධාරණ පලස සැලකීම සහ 
ආරක්ෂිත හා පසෞඛ්ය සම්පන්න පස්ව්ා තත්ව්යන් සැපයීම අව්ශය පේ. පමහි ව්ෙකීම පැව්පරන්පන් 
ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ ඉදකිරීම් පකාන්ත රාත්කරු පව්තය. 

පමහි අරමුණු නම්; 

• රැකියාපේ ආරක්ෂෂාව් සහ පසෞඛය ප්රව්ර්ධනය  

• ව්යාපෘති පස්ව්කයින්ට සාධාරණ පලස සැලකීම, පව්නස් පලස පනාසැලකීම සහ සමාන 
අව්ස්ථා ප්රව්ර්ධනය කිරීම 

• කාන්තාව්න්, ආබාධිත පුේෙලයින්, ළමුන් සහ සිංක්රමණික පස්ව්කයින්, පකාන්ත රාත් 
කම්කරුව්න්, ප්රජා පස්ව්කයින් සහ ප්රාථික සැපයුම් කම්කරුව්න් ව්ැනි අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකි 
කම්කරුව්න් ඇතුළු ව්යාපෘති පස්ව්කයින් ආරක්ෂෂා කිරීම. 

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

• ජාතික නීතිව්ලට අනුකූල ව්න පරිද ව්යාපෘති පස්ව්කයින්පේ ආශ්රිත නිදහස සහ සාමූහිකව් 
පක්ෂව්ල් කිරීම යන මූලධර්මව්ලට සහාය වීම. 

• පස්ව්ා ස්ථාන ෙැන සැලකිලිමත්භාව්ය ඉහළ දැමීම සඳහා ව්යාපෘති පස්ව්කයින්ට ප්රපේශ මාර්ෙ 
සැපයීම. 
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13. ශ්රී ලංකා ජාතික දසෞඛ්ය අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද දකාවිඩ් -19 වැළැක්ෂීදම් පියවර 

 

පකාවිඩ් -19, නව් පකාපරෝනා ව්යිරස් ආසාදනය පලෝකපයන් මුළුමනින්ම තුරන් කර නැත. එබැවින්, 

සැක සහිත තත්ව්යක්ෂ අනාව්රණය වුව්පහාත් ඇතිව්න භීතික අව්සථ්ා ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා පමන්ම 

ආසාදන පැතිරීම ව්ැළැක්ෂවීම / පාලනය කිරීම සඳහා, සියලුම පකාන්ත රාත්කරුව්න්ට පකාවිඩ්-19 සූදානම් 
කිරීපම් සැලැස්මක්ෂ සකස් කළ යුතු අතර ඉදකිරීම් කර්මාන්ත සිංව්ර්ධන අධිකාරිය (CIDA) විසින් 2020 

අපිපයල් 29 දන සපයන ලද “පකාවිඩ්-19 පැතිරී යාමකදී ශ්රී ලිංකා ඉදකිරීම් ස්ථාන සඳහා අනුෙමනය 
කළ යුතු පසෞඛය සහ ආරක්ෂිත මාර්පෙෝපපේශයන් ” අනුව් එය කියාත්මක කළ යුතු පේ.  
 

14. පදංචි ජනතාව සහ පාර්ශවකරුවන්දේ උපදේශන - පවත්වා ඇති දහෝ පැවැත්ීමට නියමිත 
උපදේශන දස්වාවන් 

 

14.1 පදංචි ජනතාව සඳහා වූ උපදේශන දස්වාව  

ශාන්ව  ලූක්ෂස් විදයාලයේ විදුහල්පති ආර්. ලියනආරච්චචි මහ ා දැනුවේ කරන ලදී. ආපදා අවම කිරීයම් 

කටයුතු අගය කළ හැකි බවේ, පාසල් දරුවන්වයේ ආරක්ෂෂාව සහ යගාඩනැගිලි හා වැසිකිළි සංකීර්ණයේ 

ආරක්ෂෂාව පිළිබඳව පාසල් කළමනාකාරිේවය දැි අවධානයක්ෂ යයාමු කරනු ලබන බවේ පැවසීය. 
 
ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ ගුරුවරිය වන චරි ා ගුණතිලක මහේමිය සහ ෆර්ගියුසන්ව උසස ්

පාසයල් 1 යශ්ර්ණියේ සහ 2 පන්වතියේ අංශ ප්රධානී වැදගේ පී. එම්. දයානි ජයවර්ධන මහේමියයගන්ව 

උපයදස් ලබා ගන්වනා ලදී. අවම කිරීයම් කටයුතු ඉ ා වැදගේ බව ඔවුන්ව පවසන අ ර හරි  හරි  

සංකල්පය සහි  යසෞන්වදර්යාේමක සුන්වදර භූ දර්ශනය අවධාරණය කරයි. 

 

හරි  හරි  සංකල්පය සහි  පාසල් දරුවන්වයේ ආරක්ෂෂාව සහ යසෞන්වදර්යාේමක සුන්වදර භූ දර්ශනය 

පිළිබඳව පාසල් කළමනාකාරිේවය යබයහවින්ව සලකා බලන බවේ ඔහු පැවසීය. 

 

ක්ෂයෂ්ර චාරිකායේදී පල්ලියේ පූජය ජයන්ව  යරාහාන්ව යකාස් ා පියතුමායගන්ව උපයදස් ලබා ගන්වනා ලදී. 

ආපදා අවම කිරීයම් වයාපෘතිය සහ අරමුදල් සම්පාදනය කිරීයම් යාන්වරණය පිළිබඳව ඔහු දැනුවේ 

කයළ්ය. දේවස්ථානය තුළ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට යපර ශ්රී ලංකා බැපිටිස්ට් සංගමයේ 

යල්කම්තුමායේ අනුමැතිය ලබා ග  යුතු බවේ, වයාපෘතියට ඔවුන්වයේ කැමැේ  සහ වයාපෘතියට පූර්ණ 

සහයයෝගය ලබා යදන බවේ ඔහු පැවසීය. 

 

14.2 පාර්ශවකරුවන් සමෙ පවති උපදේශන දස්වාවන් වලදී ඇති වූ එකෙතාවයන් හා නිර්දේශයන් 

(දයාමුව: ඇමුණුම II) 

 
සබරෙමුව් පළාපත් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අධයක්ෂෂ එම්. කිරිඇල්ල  මහතාට ව්යාපෘති කටයුතු 
පිළිබඳව් දැනුම් දුන් අතර ව්යාපෘතිය සඳහා අව්සර ලබා ෙන්නා ලදී. ඔහු අව්ධාරණය කපළ් ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කිරීමට පපර පයෝජිත නායයාම් අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානව්ල නාම ලැයිස්තුව්ක්ෂ මධයම 
පරිසර අධිකාරිපේ ප්රධාන කාර්යාලයට බාරදී පපාදු අනුමැතියක්ෂ ලබාෙන්න පලසයි. 

 

15. වයාපෘතිය ක රියාවට නැංීමට අවශය දයෝෙයතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව සහ අනුමත 
කිරීම් 

 

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

අවශයතාවය / අනුමත කිරීම / ආයතනය වයාපෘතියට අදාළත්වය  

15.1 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය  ව්යාපෘතිය ක රියාව්ට නැිංවීමට දස්ත රකි්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අනුමැතිය 
ලබා ෙැනීමට සිදුව්නු ඇති අතර පමහිදී මහ ඇමති ව්රයා සහ 
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දස්ත රකි්ෂකපේ ව්ෙකිව් යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දස්ත රකි්ෂ 
සම්බන්ධීකරණ කිටුව් හමුපේ ව්යාපෘති පයෝජනා ඉදරිපත් කළ යුතු 
පේ. ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකපේ නිලධාරිපයකු ව්යාපෘතිය 
පිළිබඳ විස්තර කරින් එහි විවිධ පාරිසරික සහ සාමාජයීය ෙැටළු 
ආදය ෙැන කරුණු ඉදරිපත් කරණු ඇත. පමම ෙැටළු සම්බන්ධපයන් 
සාකච්ඡා පව්ත්ව්ින් පමම රැස්වීපම්දී ෙනු ලබන නිර්පේශ පමම 
පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක රියාව්ට නිංව්න විට 
සැලකිල්ලට ෙැපනනු ඇත. 

සැලසුම් කිටුපේ අනුමැතිය පමම ව්යාපෘතිය රත්නපුර නගර සභාපේ සැලසුම් කිටුපේ 
අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය  

15.2 ව්ැඩිම පව්තින රජදේ ඉඩේ ව්ල ව්යාපෘතිය කරියාව්ට නැංවීමට එම රජදේ ඉඩේ හිමියන්දේ අනුමැතිය 

ලබාගැනීම  

මධයම පරිසර අධිකාරිය ජාතික පාරිසරික පරගුලාසි ව්ලට අනුව් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ 
අනුමැතිය අව්ශය පේ. 

ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්තුව්  

ව්න ජීවී සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්තුව් 

 

ව්න රක්ෂිත පව්න්කිරීම් කලාපයක යටපත් පහෝ තුළ පමම ව්යාපෘති 
ව්ැඩබිම පිහිටා පනාමැති බැවින් ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්තුපේ 
සහ ව්නජීවී සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්තුපේ අනුමැතිය අව්ශය 
පනාපේ. 

භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතල් කාරයාිංශය භූි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්ුන් ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා 
ප රාපේශීය භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතල් කාරයාිංශපේ අනුමැතිය 
ලබාෙත යුතුය (අව්ශයනම් පමණි) 

රේනපුර නගර සභාව් අපද්රව්ය ප්රව්ාහනය සහ බැහැර කිරීම ව්ැනි කටුයුතු සඳහා හැටන්ව නගර 

සභාපව්න් අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය.. 

ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ව්යාපෘති භූිපේ විදුලිබල සැපයුම සඳහා ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලපේ 
ප රාපේශීය කාර්යාලපයන් 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 පව්නුපව්න්, අතිපර්ක 
අධයෂක ජාතික ශාක නිපරෝධායන පස්ව්ය, කටුනායක. අනුමත කල 
පැලෑටි පහෝ බීජ අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරණ බලපත රය හා 
පකාන්පේසි යටපත් පෙන ආ යුතුය 

11.3 දපෞේගලික ඉඩේ හිමිකරුව්න්දගන් අනුමැතිය ලබාගැනීම/නනතික බැදීම/ විරුේධත්ව්යක් දනාමැති වීම  

ඉඩම් හිිකරුව්න් (අධයාපන 
යදපාර් යම්න්වතුව සහ  
ශ්රී ලංකා බැපිටිස්ට් සංගමයේ 

යල්කම්තුමා) 

ඉඩම් හිිකරු සහ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව් ගිවිසුමක්ෂ අත්සන් කිරීම, ව්ුහයන් ඉව්ත් කිරීමට, 

ඉඩමට ප්රපේශ වීමට, ඉදකිරීම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට සහ 
දගුකාලීන නඩත්තු කටයුතුව්ල නිරත වීමට කිසිදු විපරෝධයක්ෂ 
පනාදක්ෂව්න බව්ට එකෙතාව්ය ලබා ෙත යුතුය. 

 

අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම පයාජිත කාල රාමුව් ව්ගු අිංක 8න් දක්ෂව්ා ඇත. 

ව්ගුව් 8: අනුමැතීන් ලබාෙැනීම සඳහා නියිත කාල රාමුව් 

අනුමැතීන් 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 දැක්ෂවීම 
අනුමත කිරීම 
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16. දුක්ෂෙැනවිලි වලට ප්රතිචාර දැක්ෂීදම් යාන්රනය 

 
පමම ව්යාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂවූ ප්රජාව් සඳහා විපශ්ෂ අව්ධානයක්ෂ පයාමු කරින් දුක්ෂෙැනවිලි විසදීපම් 
යාන්ත රණය සථ්ාපිත කිරීම සඳහා උපපේශකව්රුන් ව්න PMU හි ES නිලධාරි ව්රයා ව්ෙබලා ෙත යුතුය. 
(පයාමුකිරීම: දුක්ෂෙැනවිලි විසදීපම් යාන්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්පේශිත ක රියා පටිපාටිය සඳහා 
පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව්) 
 

17. දතාරුරු අනාවරණය කිරීම 

 
පහත දැක්ෂපව්න ආයතන සහ සිංවිධාන අනුව් ලකුණු කරණ ලද ආකෘති මගින් ES පතාරතුරු 
අනාව්රණය කිරීම PMU හි ව්ෙකීම පේ. 
 

ව්ගුව් 9: පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් පයෝජිත සැළැස්ම 

දතාරුරු දයෝජිත ආයතන   දතාරුරු සන්නිදේද්න ක්රමදේද්ය  

i. ව්යෘපෘතිය සැලසුම් 
කිරීම (ඉදකිරීම් 

ප්රපේශපේ පතාරතුරු, 
සැලසුම් හා ක රියාත්මක 
කිරීපම් ක රමපේදය) 

දස්ත රකි්ෂ CEA, දස්ික්ෂ පල්කම් කාර්යාලය, 

ප රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය, පව්නත් 

දස්ත රකි්ෂ මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන, 
ජා.පො.ප.ස දස්ත රකි්ෂ කාර්යාලය, AIIB 

රැස්වීම්, දස්ත රකි්ෂ සිබන්ධීකරණ 
කිටුව්.ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම 

සම්බන්ධ ව්ාර්තා සැපයීම, අනුමැතීන් 
හා එකඟතා 

ii. පාරසරික හා සාමාජීය 
කළමනාකරණ 
සැලසුම 

දස්ත රකි්ෂ CEA, AIIB රැස්වීම්, දස්ත රකි්ෂ සිබන්ධීකරණ 
කිටුව්.ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම 

සම්බන්ධ ව්ාර්තා සැපයීම, අනුමැතීන් 
හා එකඟතා 

iii. ප්රෙති ව්ාර්තා (මූලික 
අදයපර්දී හා ඉදකිරීම් 
අතරතුර) 

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

ප්රෙති සමාපලෝචන රැස්වීම්, විපශ්ෂ 

රැස්වීම්, අදාල ව්ාර්තා භාර දීම. 

iv. කම්කරුව්න්පේ 
පසෞඛය හා 
සුරක්ෂිතභාව්ය 
පාරිසරික පයෝෙය 

දස්ත රකි්ෂ CEA, ප රාපේශීය පල්කම්ල 

පපාලීසිය, ෙ රාම නිලධාරී, ජා.පො.ප.ස 
දස්ත රකි්ෂ කාර්යාලයල AIIB පව්නත් දස්ත රකි්ෂ 
මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ලිඛිත) 

සන්නිපේදනය, ආදාල ව්ාර්තා භාරදීම 

සැළසුම් කමිටුදේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 
ව්යාපෘති සාකච්ජාව් 
අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂවීම 
අනුමත කිරීම 

  

 

      

ඉඩම් හිමිකරුවන් වන දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුදේ අනුමැතිය 

අයදුම්පත බාරදීම 
දක්ෂව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර 
දැක්ෂවීම 
අනුමැතීන් 

        

දවනත් අනුමැතීන්  
භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතල් 
කාර්යාිංශපේ 
ආරක්ෂෂක අමාතයාිංශපේ 
අනුමැතිය (අව්ශයතාව්ය අනූව්) 

        

ඉඩම් හිිකරුව්න්පේ 
අනුමැතිය/කැමැත්ත ලබාෙැනීම 

(අධ්යාපන යදපාර් යම්න්වතුව 
සහ  

මධ්යම පළායේ බියෂාේ තුමා ) 
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බව් අදාල ඉදකිරීම් 
භූිපේ සුපරීක්ෂෂණය 

v. පාරිසරික හා 
සමාජයීය කරුණු 
සම්බන්ධව් අදාල 
තීරණෙැනීම හා 
ප්රෙති පපන්නුම් 
කිරීපම් රැස්වීම් 

දස්ත රකි්ෂ CEA, ප රාපේශීය පල්කම්ල 

පපාලීසිය, ෙ රාම නිලධාරී, ජා.පො.ප.ස 

දස්ත රකි්ෂ කාර්යාලයල AIIB පව්නත් දස්ත රකි්ෂ 
මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

විපශ්ෂ රැස්වීම්, අදාල ව්ාර්තා භාර දීම. 

vi. දුක්ෂෙැනවිලි සඳහා 
සහන සැලසීපම් 
ක රමපේදය 

අදාල නිපයාජිත ආයතන, AIIB රැස්වීම්, ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ලිඛිත) 
සන්නිපේදනය 

 

 

ව්ගුව් 10: පතාරතුරු රැස්කිරීම සඳහා සම්බන්ධකරෙත් ආයතන සහ නිලධාරීන්  

 
දනය ආයතනය පතාරතුරු සදහා සම්බන්ධ ව්න නිලධාරියා 

 

17/01/2021 @ 9.30  

 

ෆර්ගසන්ව පාසල (ප්රාථමික වඅංශය) 
– රේනපුර  

චරි ා ගුනතිලක මහේමිය  

ආපදා කළමනාකරන භාර ගුරු, 

ෆර්ගසන්ව උසස් විේයාලය - රේනපුර  

17/01/2021 @ 9.30  ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසල - රේනපුර ආර්. ලියනආරච්චචි  
විදුහල්පති 
ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසල - රේනපුර 
 

17/01/2021 @ 9.45  

 

බැපිටිස්ට් පේව්ස්ථානය - රේනපුර පූජය ජයන්ව  යරාහාන්ව යකාස් ා  
පියතුමා  

බැපිටිස්ට් පේව්ස්ථානය- රේනපුර 
 

17/01/2021 @ 9.45  

 
ශාන්ව  ලූක්ෂස් පේව්ස්ථානය - 
රේනපුර 

පූජය මිල්යරෝයි, 
පියතුමා  
ශාන්ව  ලූක්ෂස් පේව්ස්ථානය - රේනපුර 

04/07/2019 @ 10.00  මධයම පරිසර අධිකාරිය  කිරිඇල්ල 
අධයක්ෂෂ 
මධයම පරිසර අධිකාරිය 
සබරෙමුව් පළාත  
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ඇමුණුම 1: වයාපෘති ප්රදේශදේ සහ අදහස් විමසීම් සිදුකරණ අතරුර ලබාෙත් ජායාරූප 

  

ෆර්ගසන්ව උසස් විේයාලයේ ආපදා කළමනාකරන භාර 
ගුරු චරි ා ගුනතිලක මහේමිය සමග සාකච්චඡා කිරීම 

ශාන්ව  ලූක්ෂස් පාසයල් විදුහල්පති 

ආර්. ලියනආරච්චචි සමග සාකච්චඡා කිරීම 

  

බැපිටිස්ට් පල්ලියේ පූජය ජයන්ව  යරාහාන්ව යකාස් ා 
පියතුමා සමග සාකච්චඡා කිරීම  

ෆර්ගසන්ව පාසයල් ගුරුවරියක්ෂ සමග සාකච්චඡා කිරීම 

 

ඇමුණුම II: පාර්ශවකරුවන් සමෙ පැවැත්වූ සාකච්ඡා ුලදී අනාවරණය වූ විදශ්ෂ කරුණු :රත්නපුර  
දස්ත රික්ෂකය 

ආයතනය සම්බන්ධීකරණ 
නිලධාරීපේ නම සහ 
තනතුර 

ඉදරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

කිරිඇල්ල 
මහතා 

පළාත් අධයක්ෂෂක, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය - 

සබරෙමුව් පළාත. 

✓ 1993 ජුනි 24 ව්න දන අිංක 772/22 දරන අති විපශ්ෂ 
ෙැසට් පත රපේ සහ පසුව් කරන ලද සිංපශෝධනයන්හී 
නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති නියිත ව්යාපෘති 
පලස පනාසැලපක්ෂෙ  

✓ හදසි ක රියාමාර්ෙයක්ෂ පලස නායයෑම් ව්ලින් ඇති ව්න 

අව්දානම අව්ම කීරීමට ව්යාපෘතිය අදහස් කරන බැවින්, 
ව්යාපෘතිපේ ප්රමුඛතාව්ය සැලකිල්ලට ෙනිින් මධයම 
පරිසර අධිකාරිපේ අනුමැතිය අව්ශය පනාපේෙ  

✓ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පපර මධයම පරිසර 
අධිකාරිය පව්ත ඉදරිපත් කිරීමට අව්ශය අව්ම කිරීපම් 
ස්ථාන ලැයිස්තුව්ක්ෂ ඉදරිපත් කර පපාදු අනුමැතියක්ෂ 
ලබා ෙත යුතුයි. 
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ඇමුණුම III: අධයන කණ්ඩායම 

 

නම තනුර  කාර්යභාරය 

SAMS දසානායක දේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 
/ESSD/NBRO 

පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් අධීක්ෂෂණය 

H කුසලසිරි තාක්ෂෂණ නිලධාරි 
/ESSD/NBRO 

GIS / ප්රජාවිදයාත්මක දත්ත/සමීක්ෂෂණ 
සහයක 

MPAN මිහිදුකුලසූරිය තාක්ෂෂණ නිලධාරි 
/ESSD/NBRO 

ව්ාර්තා සිපාදනය 

TGLA චන්ද්රරත්න තාක්ෂෂණ නිලධාරි 
/ESSD/NBRO 

ව්ාර්තා සිපාදනය 

 

 

ඇමුණුම IV: දයාමු ලැයිස්ු ව 

1. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම 
කිරීපම් ව්යාපෘතිය සඳහා පකාන්ත 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 විසින් ෙස ්කැපීම (පාලන) පනත  

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

 


