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E&SU of PMU ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ පාරිසරික හා සමාජ ඒකකය 

ESMF පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් 

ESMP  පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 

SSE & SMP නිශ්චි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 

GN  

GOSL 

ග්රාම නිලධාරී 

ශ්රී ලංකා රජය 

GSMB භූ විදයා හා ප ල් කාර්යාංශය 

NBRO  ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය 

RDA  මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය 
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1 හැදින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් (AIIB) හා සම්බන්වධ යව්මින්ව එම බැංකුයේ 

මුලය ආධාර ම  ශ්රී ලංකායේ පළාත් 6ක දිස්ික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීයම් 

ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇ . යමම ව්යාපෘතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්ශයයන්ව AIIB 

බැංකුයේ හා ශ්රී ලංකා රජයේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතියේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි 

ක්රියාව්ලිය සැලකිල්ලට ෙනිමින්ව AIIB බැකුව් අයේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්වයේ පාරිසරික හා සමාජ 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූල ව්න පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ක් (ESMF) 

සකසා ඇ . 
 

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

කිරීයම්දී AIIB බැංකුයේ ආරක්ෂණ ක්රමයේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද 

මාර්යොපයේශයන්ව සැපයීමයි. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය ව්ශයයන්ව; ජාතික යොඩනැගිලි 

පර්යේෂණ සංවිධානය (ජා.යො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපෘතිය යව්නුයව්න්ව සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 

සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘතියට අදාල පාර්ශව්යන්ව ඒ ආකාරයයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 

කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන්ව ව්යාපෘති  ස්ථානයයන්ව ස්ථානයට යව්නස් ව්න බැවින්ව 

එව්ැනි යව්නස් ව්න නිශ්චි   ත්ව්යන්ව පිළිබද අව්ධානය යයාමු කිරීම ව්ැදෙත් යේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 

සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 

ස්ථානයට වියශ්ෂි  වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාර් ා (SSE & SMP) සකසා ඇ . එම 

ස්ථානයේ වියශ්ෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින්ව වියශ්ෂි  පිළිසකර 

ක්රමයේදයන්ව, යසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්වදයයන්ව සලකා බැලිය යුතු අංශයන්ව 

පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කාලය තුල අව්ශය මෙ යපන්වීම් ලබායදනු ඇ . 
 

රත්නපුර දිස්ික්කයේ ගාල්ල මාදම්පේ මාර්ගය (55 km කණුව) අසළ ප්රපේශපේ නායයාම් අව්ම කිරීම 

සඳහා යයෝජි  ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා වියශ්ෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස ්කර ඇ . ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයනයකින්ව පසුව් යමම සැලැස්ම සකස් කර ඇ . 

 

i. ව්යාපෘතියට අදාල කලාපයේ  සංයේදී පාරිසරික හා සමාජීය අංෙ හඳුනා ෙැනීම. 

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

iii. හානිය අව්ම කරන පියව්ර යයෝජනා කිරීම. 

iv. යමම ව්යාපෘතියට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්ශය ා තීරණය කිරීම. 

v. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න අ රතුර  අදාළ පාරිසරික නියාමයන්ව හා ක්රියාපටිපාටීන්ව අධයනය කිරීම. 

2. නායයෑම් සිදුවූ සේථානශේ ශතාරුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විසේතරය  

සේථාන අිංක 73, මා ර  දිස්ි ක්කය, ගාල්ල මාදම්පේ මාර්ගය (55 km කණුව) අසළ ප්රශේශශේ නායයාම 

ස්ථානීය ය ාරතුරු: 

i. දකුණු පළායත් මා ර  දිස්ික්කයේ පිටබැේදර ප්රායේශීය යල්කම් යකාට්ඨාසයේ රඹුක්කන බටහිර 

(ඉහළ බෑවුම) සහ යකාසන්ිල්යොඩ (පහළබෑවුම) ග්රාම නිලධාරී ව්සම් යටයත් පරිපාලනමය 

කටයුතු සිදු යකයර්. 

ii. යමම ස්ථානයට ආසන්වන ම නෙරය ව්න්වයන්ව යමාරව්ක  නෙරයි, එය  6 km ක් පමණ දුරින්ව පිහිටා 

ඇ . 

iii. ස්ථානීයයේ GPS අෙය 6.23781 N, 80.47862 E (යයාමුව්: රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙල් ඡායාරූපය.) 
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iv. ඉඩම් හිමිකාරීත්වය මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරියට සහ ශපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ට  අයත්  ශේ.  

 

රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ඡායාරූපය. යයාමුව්: ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා ගුව්න්ව 

ඡායාරූපය  ඇමුණුම 1ට ඇතුලත් කර ඇ . 

3. නායයෑම් වයසනය පිළිබඳ විසේතරාත්මක ශතාරුරු 
 

2017 ව්ර්ෂයේ මා ර දිස්ික්කයේ නයයෑම් කිහිපයක්ම සිදුවුණි.  අධික ව්ර්ෂාප නය යහ්තුයව්න්ව ගාල්ල 

මාදම්ශේ මාර්ගශේ 55 km කණුව අසළ යකාටයසහි යපාලව් ගිලා බැසීමත් සමෙ බෑවුම් අසථ්ාව්ර ීමක් 

සහ මාර්ෙයේ  ආ ති පැළුම් ඇති විය. සම්ූර්ණ අස්ථාව්ර ප්රයේශය බෑවුයම් ශීර්ෂ ප්රයේශය දක්ව්ා විහිදී ඇ . 

ව්ැසි කාලයේදී ජල උල්පත් අනතුරුදායක ප්රයේශයේ දක්නට ඇ . කුඩා  යව්ලදසැලක් සහ ඉදිකරමින්ව 

පව්තින නිව්සක් යමම ප්රයේශයේ පිහිටා අති අ ර එමගින්ව යමම ප්රයේශය හරහා ෙලා බසිනා දියපහයර් 

දිශාව් යබදී යොස් ඇ . යමම ස්ථානයේ භ්රමණ ආකාරයේ නායයාමක් සිදුව්න බව්ට හදුනායෙන ඇ . 

නායයාම නිසා බලපෑමට ලක්ව්න මුලු භූමි ප්රමාණය 50,000m2 පමණ යේ.  

සිදුවීම නිසා සිදුවූ හානිය  

ඉහල බෑවුශම් සහ පහල බැවුශම් ආතති පැලුම් නිර්මාණය වී ඇත. නාය අව්දානම නිසා ඉහල බෑවුශම් ශත් 

වගාශවන් ශකාටසක් ගිලා බැසීමට ලක් ී ඇ . 55 km කණුව අසළ මාර්ගශේ ශකාටසකට හානි සිදු වී 

ඇත.  පහල බැවුශම නිවාසයක රැදවුම් තාේපයක් කඩාවැටී ඇත.  පහල බැවුශම ඉදිකරමින්ව පව්තින 

නිවාසයක අධාරක කණු ඇලවීමකට ලක්වී ඇත. ශමම අපදාව නිසා කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදුවී ශනාමැත. 

යයාමුව් රූප සටහන 2: ව්යාපෘති ප්රශේශශයහි පින්ූර. 
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රූපය 2a: ඉහල බෑවුම් ප්රශේශය සහ ශත් වගාව    රූපය 2b: පහල බෑවුම්  ප්රශේශය 

  

රූපය 2c: මාර්ගශේ ඇති ආතති පැලුම් (තාර මගින් 

අලුත්වැඩියා කර ඇත) 

රූපය 2d: පහල බෑවුශම් කඩාවැටී ඇති රැදවුම් තාේපය 

 

 

 

රූපය 2e: ශපර පාසල සහ මාර්ගශේ ඇති විංගුව  රූපය 2f: ඉහල බෑවුම් ශත් වගාබිශම් යපාලව් ගිලා 

බැසීම 

රූප සටහන 2: ව්යාපෘති ප්රයේශයයහි ජයාරූප. 
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රූපය 3: ව්ර් මානයේ අව්ධානමට ලක්ී ඇති බෑවුම් ප්රයේශයේ සහ නිව්ාසව්ල රූපමය නිරූපණය 

4. පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා ශම් වන විට ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග 
 

ජාතික ශගාඩනැගිලි පර්ශේෂණ සිංවිධානශේ නායයාම් අවදානම් අවම කිරීම් සහ කලමණාකරණ අිංශය  

විසින් ශමම සේථානය පරීක්ෂා කර (භූ විදයාත්මකව සහ භූ තාක්ෂණිකව)  පවතින අවදානම අඩු කිරීමට 

පහත දැක්ශවන සැලසුම් සහ  ශ ෞතික පියවර ශයෝජනා කර ඇත.  

i. ශබෝශහෝල් පරීක්ෂණයක් (Borehole Investigation) සහ උපකරණ සවි කිරීම - ( ජල මට්ටම 

මැණුම්ීටර (Water Level Meter) ශදකක්, ඉන්ිශනෝීටර (Inclinometer)තුනක්, 

පීශසාීටරයක් (Piezometer) සහ එක්සේශටශනෝීර (Extensometer) තුනක්  

ii. ශතෝරාගත් පසේ නියැද සදහා විදයාගාර පරීක්ෂණ 

iii. නාය ප්රශේශශේ 20m ක අරය සහිත කවාකාර ප්රශේශය භූ විදයාත්මක සිතියම්කරනය 

iv. නායයාශම් ශීර්ෂ ශර්ඛා දශේ සහ ප්රධාන මාර්ගය හරහා  GPR සීක්ෂණක්   සිදු කිරීම 

v. ශබෝශහෝල් පරීක්ෂණය දත්ත සහ විදයාගාර පරීක්ෂණ සදහා වාර්තා සැකසීම  

 

ක්ශෂේත්ර නිරීක්ෂණය අතරතුරදී ජාතික ශගාඩනැගිලි පර්ශේෂණ සිංවිධානශේ කණ්ඩායමක් විසින් 

ශබෝශහෝල් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන අයුරු නිරීක්ෂණය විය.  
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4.1 ඉවත් කිරීම් 
 

අධික වර්ෂා අවසේථාවලදී අධි අවදානමක් සහිත නිවාස තාවකාලිකව ඉවත්වීම් සිදු කරනු ලැශේ. ශකශසේ 

ශවතත්  වර්ෂාව අවසන් වනවිට ඔවුන් නැවත නිවාස වලට පැමිණ ඇත.ජාතික ශගාඩනැගිලි පර්ශේෂණ 

සිංවිධානය විසින් ශමම සේථානය පරීක්ෂා කර අධි අවදානමක් සහිත නිවාස සදහා ඉවත් වීමට දැනුම් දී ඇත. 

ශකශසේ ශවතත්  ඔවුන් ලබාශදන වන්ද ප්රමාණවත් ශනාවන බව සහ දැනට පවතින ශසේවා පහසුකම් ඉතා 

ශහාඳ බව පවසමින් ඉවත් වීමට දැඩි අකමැත්තක් දක්වයි. ලබාශදන වන්දයත් සමග ඔවුන්ට නව සේථාන 

වලට හැඩ ගැසීමට ශනාහැකි බව ඔවුන් පවසයි.  

 

4.2 නැවත පදිංචි කිරීම (ප්රගතිය) 
 

අධි අව්දානම් ෙෘහස්ථයන්ව සදහා නැවත පදිංචි කිරීශම් සැලැසේමක් සැලසුම් හදුන්වව්ා දී ශනාමැත.  
 

5. නාය ප්රශේ ය සහ සහ නාය අවට ප්රශේ ය පිළිබඳ විසේතර සහ වර්තමාන අවදානම් මට්ටම 

බෑවුම් අසේථාවර වීමක් ඇති ප්රයේශය පිහිටා ඇත්ශත් ගාල්ල මාදම්ශේ මාර්ගශේ 55 km කණුව අසළ 

යකාටයසහිය. ශමම සේථානය කඳුකර බෑවුමක් හරහා ගමන් ගන්නා A17 මාර්ගශේ  පිහිටා ඇත. අක්කර 

12 ක පමණ ශත් වගාවක්, ශගවතු වගාවන්, කුඩා ශවලදසැලක්, ඉදිකරමින්ව පව්තින නිව්සක් සහ යපර 

පාසලක් පිහිටා ඇ . “ලිට්ල් සවුන්ව්ස්” නම් යමම යපර පාසල පහල බෑවුයම් මාර්ෙයට මායිම්ව් පිහිටා 

ඇ . ළමුන්ව 27 ක් යමහි ඉයෙනුම ලබන අ ර ඔවුන්ව අධි අව්දානම් කලාපයට අයත් යේ. පහල බෑවුශම් 

මාර්ගයට ආසන්නව නිවාසයන්, අක්කර 200ක පමණ ූ නිල් ඇල්ල වගා සමාගමට අයත් ශත් වගාවක් 

සහ වතු කම්කරුවන්ශේ නිවාසයන් පවතී.  ප්රධාන නිවාසයන් 4ක් ඇති අතර එම නිවාස සිංකීර්ණය තුළ 

පවුල් 40ක් පමණ ජීවත් ශේ. වතු සුපරීක්ෂකශේ නිල නිවාසයද පිහිටා ඇත.  

අධික ව්ර්ෂාප නය සහි  කාලව්ල ශමම අසේථායී බෑවුම සක්රිය වී නායයාශම් අවදානමක් පවතින බැවින් 

ඉහල සහ පහල බෑවුම් වල නිවාස වලට, නිවැසියන්ට, ශපර පාසලට, මගීන්ට සහ පදකයන්ට  

අනතුරුදායක තත්ත්වයන් මතු කිරීශම් හැකියාවක් පවතී. රත්නපුර  දිස්ික්කය (සබරෙමුව් පළා )  සහ 

ොල්ල දිස්ික්කය (දකුණු පළා ) අ ර සම්බන්වධීකරන මාර්ෙයක් සහ දකුණු පලාත් ප්රසිේධ ආගමික 

සේථානයක් ව්න “ෙැටබරුව් යේව්ාලයට” පිවියසන ප්රධාන මාර්ෙය ව්න  බැවින්ව මාර්ෙ ධාව්නට බාධා ීම 

සහ අදාළ ආර්ික ක්රියාකාරකම් හා ෙනුයදනුව්ලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.  

6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්වන අවට පිසරශේ සංශේදී ඒකකයන් පිළිබඳව ශකටි 

හැඳන්වීමක්  

මාර්ෙයේ ඉහල බෑවුම් ප්රයේශය, දළ බෑවුම් සහි  යත් ව්ොව්කින්ව සහ යෙව්තු ව්ො ව්ලින්ව සමන්වවි ය. ව්ර්ෂා 

කාලයේ සක්රිය ව්න කුඩා දියපහරව්ල් යදකක් ඉහල බෑවුයම් දිය උල්ප කින්ව ආරම්භ ී පහළ බෑවුයම් 

“අතුඇළ” නම් ඇළ යව්න ෙලා යයි.   නිව්ාසයන්ව 10ක් පමණ යපාදු ජල සැපයුම් නල මාර්ෙයක් ඔස්යස ්

යමම උල්පය න්ව ජලය ලබා ෙනී. යෙව්තු ව්ො ප්රධාන ව්ශයයන්ව යපාල්,  ැඹිලි, පුව්ක්, ෙම්මිරිස් සහ 

අයනකුත්  යබෝෙ ව්ලින්ව සමන්වවි යි.   යත් ව්ෙව්න්ව සහ ෙම්මිරිස් ව්ැනි යබෝෙ ව්ලින්ව සමන්වවි  ප්රයේශයකි..  

 

ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අව්දානමට ලක් වූ අංෙ  සහ යස්ව්ාව්න්ව; 

  

i. මාර්ෙ  දබදය හා මාර්ෙයේ ෙමන්ව කරන මගීන්ව සහ පදිකයින්ව 

ii. අව්දානම් කලාපයේ පව්තින වතු කම්කරුවන්ශේ නිවාසයන්  

iii. යපර පාසයල් යොඩනැගිල්ල, ළමුන්ව සහ ගුරුව්රුන්ව  

iv. ව්ර්ෂා කාලයේ සක්රිය ව්න කුඩා දියපහරව්ල්  

v. ශපාදු ජල සැපයුම් නල මාර්ගයන් 
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vi.  නිල් ඇල්ල  වගා සමාගමට අයත් ශත් වගාව, නිශේපදනය සහ වතු කම්කරුවන් 

vii. මාර්ගයට යාබදව ඇති කුඩා ශවලදසැල 

viii. ප්රයේශයේ ව්ර් මාන යස්ව්ා සහ ආර්ික කටයුතු 

7. ශයෝජිත පිළිසකර කිරීශම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

යයෝජි  අව්දානම අව්ම කරන කටයුතු යබායහෝ දුරට අව්ධානය යයාමු කරනු ලබන්වයන්ව ඉහල සහ පහල 

බෑවුම් ව්ල පව්තින අසේථාවර සේථාන සදහායි.  අවම කරන කාර්යයන් වනුශේ: බැවුම් නැවත සකසේ කිරීම, 

විශශේෂිත ක්රමශේද මගින් පාිංශු සේථාවර කිරීම,  මතුපිට හා උප පෘෂේඨ ජලාපවහන කළමනාකරණය කිරීම, 

බිඳවැටීමට ලක්ූ ප්රශේශශයහි පාදම ශපශදසින් සුන්ුන් බාධකයක් ශලස රැඳවුම් බිත්ති ඉදකිරීම, මැටි 

ශයාදා එම ආතති පැලුම් ශහාඳින් වසා දැීම බැවුම් නැවත සකසේ කිරීම සහ තෘණ ඇතිරීම දැක්විය හැක.  

8. වයෘපෘති ප්රශේ ය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාිසික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම 
 

8.1 හිතකර බලපෑම් 
 

යමම මාර්ෙය ොල්ල දිස්ික්කය (දකුණු පළා )  සහ රත්නපුර දිස්ික්කය (සබරෙමුව් පළා ) අ ර ව්න 

එක් සම්බන්වධක මාර්ෙයක් යේ. දකුණු පලාත් ප්රසිේධ ආගමික සේථානයක් ව්න “ෙැටබරුව් යේව්ාලය” පිටා 

ඇත්යත් යමම සේථානයට 15km පමණ දුරකිනි. ෙැටබරුව් යේව්ාලයේ ව්ාර්ෂික ආෙමික උත්සව්ය බිනර 

(සැත් ැම්බර් මාසයේදී) පුන්වයපායහාය දිනදී පැව්ැත්යේ. යම කාලයේ ව්න්වඩනාකරුව්න්ව විශාල පිරිසක් 

යමම මාර්ෙය බාවි ා කරනු ලබයි. එමනිසා අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින්ව අඛණ්ඩ ව්ාහන 

ෙමනාෙමනය, මාර්ෙ සම්බන්වධ ාව්ය සහ මගීන්වයේ ආරක්ෂාව් සුරක්ෂි  කරනු ඇ . එයස්ම ජන ාව්යේ 

ආර්ික ක්රියාකාරකම්, යපර පාසයල් කටයුතු සහ අයනකුත් ජීව්න මාර්ෙ ක්රියාකාරකම් ව්න යත් සහ 

ගම්මිරිසේ කර්මාන්ව ය, ආර්ික යභෝෙ යමම හානිය අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින්ව විශාල ව්ශයයන්ව ප්රතිලාභ 

ලබනු ඇ . කඩිනම් පිළියම් යයදවිම මගින්ව අනාෙ යේදී  මාර්ෙයට සිදුවිය හැකි හානි යහ්තුයව්න්ව මාර්ෙ 

පුනරුත්ථාපනය සඳහා ව්ැය ව්න වියදම් අව්ම කර ෙ  හැක. 

 

8.2 අහිතකර බලපෑම් 
 

අව්ම කිරීයම්  කටයුතු  බෑවුම අස්ථාව්ර ීයමන්ව දැනටමත්  ර්ජනයක්ව්  ඇති ප්රයේශයට පමණක් සීමා ී 

ඇ . එබැවින්ව අහි කර  බලපෑම් යබයහවින්ව එම ප්රයේශයට පමණක්  හා   ඉදිකිරීම් කාලයට පමණක්  සීමා 

යේ. 

 

8.2.1 ඉඩම් වලට සහ ඉදිි සංවර්ධන කටයුු වලට ඇති ප්රශේ  මාර්ග අවහිර වීම 
 

අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු, මාර්ෙයේ ඉහල සහ පහල බෑවුම් ව්ලට සීමා ව්නු ඇ . යමම ප්රයේශය 

දැනටමත් නාය යායම් අව්දානමකට ලක්වූ  යත් ව්ොව්ක්  බැවින්ව සහ සුළු ශත්  ශාක ප්රමාණයක් ඉවත් 

කිරීමට සිදු වන බැවින් ඉඩම් පරිහරණය සහ ශත් දළු නිශේපාදනය අහිමිීම සහ ඉඩමට ප්රයේශ ීමට 

යනාහැකි ීම මගින්ව ඉඩම් හිමියාට යම්කිසි  බලපෑමක් සිදු ව්නු ඇ . ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු මගින්ව  

අනාෙ යයදී සිදුවිය හැකි බෑවුම අස්ථාව්ර ීම් ව්ලින්ව ඉඩම්  ආරක්ෂා කරන අ රම යත් ව්ොව් සහ 

මාර්ෙයයහි ස්ථාව්රත්ව්ය ව්ැඩි කරනු ඇ . 

 

8.2.2  ාක හා සුන්ට සිදුවිය හැකි පාරසික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

ව්යාපෘති බලපෑම් සහි  ප්රයේශය තුළ නජව් විවිධත්ව්ය යහෝ සංයේදී පරිසර පේධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුලත්  

ව්නාන්ව ර / ප්රයේශ යනාමැ . ව්ැඩබියමහි ඇති ශාක කිසිව්ක් ආයේණික,  ර්ජනයට ලක් සහ IUCN හි රතු 

ලැයිස්තුයේ හඳුනාෙත් ශාක යනායේ.ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී යත් සහ අයනකුත් ෙස ්කැපීම සහ 

උගුල්ලා දැමීම අව්ශය යේ. 
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8.2.3 ප්රශේ ශේ ජල මාර්ග රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  
 

ඉදකිරීම් කාලසීමාව තුළදී ජලාපවහනය හැරවීම ශහේතුශවන් පවත්නා මතුපිට හා උප පෘෂේඨ මත 

ජලාපවහන රටාව කඩා වැටීම අශේක්ෂා කල හැක. යමම ව්යාපෘතියේ අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ක්රියාකරකම් 

යබායහෝ දුරට ජලාපව්හන ව්ැඩිදියුණු කිරීම යකයරහි අව්ධානය යයාමු කරනු ඇ . වර්ෂා කාලශේ සිය 

වන කුඩා දයපහරවල් සහ  ප්රශේශීය ජල උල්පත් ප්රශේශශේ දක්නට ලැශේ. එබැවින්, වැසි සමශේදී ගලා 

බසින විශාල ජල ධාරාව ශබෝක්කුවක් ශහෝ  අගලක් ඔසේශසේ අප්රමාදව සේව ාවික ධාරාවකට ඇතුළු කර වීම 

අශේක්ෂා ශකශර්. සේව ාවික ධාරාශේ ජල මට්ටම ඉහල යා හැකිය. වියලි කාල වලදී ජල උල්පත් සේිර ශහෝ 

තාවකාලිකව සීදී යාම ශහෝ   සේව ාවික ධාරාශේ ජල මට්ටම පහල යා හැකිය. 

 

8.2.4 පාංශු ඛාදනශේ බලපෑම සහ ගංගා පුල ශවනසේවීම 
 

යමම ව්යාපෘතියේ අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ක්රියාකරකම් යබායහෝ දුරට ජලාපව්හන ව්ැඩිදියුණු කිරීම 

යකයරහි අව්ධානය යයාමු කරනු ඇ . එබැවින්ව, ව්ැසි සමයේදී ෙලා බසින විශාල ජල ධාරාව් යබෝක්කුව්ක් 

යහෝ  අෙලක් ඔස්යස් අප්රමාදව් ස්ව්භාවික ධාරාව්කට ඇතුළු කර ීම අයේක්ෂා යකයර්. යමමගින්ව පාිංශු 

ඛාදනශේ බලපෑම ඉහල යා හැකිය. අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ව්ැඩබිම හරහා කුඩා දියපාරව්ල් ෙලාබසී. ශමම 

දයපහර වලටද බලපෑමක් පවතී.  වැඩබිමට 300 m ක් පමණ දුරින් ගලබසිනා අතුඇළ නිල්වලා නදය 

ශපෝෂණය කරන අතු ගිංගාවකි. එමනිසා ඇළ යදාල ව්ල ජලය මුදා හැරීම ඉහල යොස් ෙංො ඉවුරු 

ඛාදනයට ලක් ීම, ඇළයේලි පත්ල යසෝදා යාම සහ ෙංො ජලය ඉහල යාම ම  ඇතිව්න බලපෑම ස්ථානීය 

ව්ශයයන්ව ව්ැදෙත් යේ. 
 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම 
 

ව්ර්ෂා කාලයේ සක්රිය ව්න කුඩා දියපහරව්ල් යදකක් ඉහල බෑවුයම් දිය උල්ප කින්ව ආරම්භ ී  ව්ැඩබිම හරහා 

පහළ බෑවුයම් “අතුඇළ” නම් ඇළ යව්න ෙලා යයි.  එම උල්පත් ජලය ශපාදු ජල සැපයුම් නල මාර්ගයන් 

ඔස්යස පහල නිව්ැසියන්ව බාවි ා කරයි. එමනිසා ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම ඉතා ඉහලයි. 

බෑවුම්වල ප්රතිසිංසේකරණය කිරීම්, කැනීම් සහ විදීම් ක්රියාවලි අතරතුරදී ඉවතලන පසේ සහ සුන්ුන් 

ශහේතුශවන්  පවතින ජල මාර්ගවලට ශරාන්මඩ ශසේදී යාම සහ ජල මාර්ග වල පහල ප්රශේශශේ ශරාන්මඩ 

තැන්පත් වීම අශේක්ෂා කළ හැකිය. 

 

8.2.6 පහල ගංගා ප්රශේ ශේ ජලය පිහණය කරන්නන් හට ඇතිවිය හැකි බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්රවය 

ඉවත් කිරීම, විදුලිය සැපයීම, ආදිය) 
 

ඉහල බෑවුයම් දිය උල්ප කින්ව පහළ බෑවුයම් නිව්ාසයන්ව 10ක් පමණ යපාදු ජල සැපයුම් නල මාර්ෙයක් 

ඔස්යස් ජලය ලබා ෙනී. පහල ප්රශේශශේ ජලය බාවිතා කරන නිසා ඉදකිරීම් කටයුතු මුල් අදයශර්දී පහල 

ප්රශේශශේ ජලය බාවිතා කරන්නන්න්ට වැඩි බලපෑමක් ඇති ශේ. ජල  දූෂණය ශහේතුශවන් පහල ප්රශේශශේ 

ජලය බාවිතා කරන්නන්න්ට සිදුවන බලපෑම වැදගත් ශේ. ඉදකිරීම් කලය තුලදී අපද්රවය ඉවත් කිරීමට, 

විදුලිය සැපයීමට ආදය බලපෑමක් ඇති ශනාශේ. 

 

8.2.7 ඉදිකිරීම් කාලසීමාශේදී අක්රමවත් (එළිමහන් සේථාන) වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලය මගින් සිදුවිය 

හැකි ශලඩශරෝග ශබෝවීම 
 

බෑවුම මාර්ෙයට ආසන්වනව් ඇළ මාර්ෙයක් පව්තින යහයින්ව  අක්රමව්ත් (එළිමහන්ව ස්ථාන) ව්ැසිකිලි භාවි ය 

මගින්ව පහල බෑවුම් ඇළ මාර්ෙ ව්ලට මළපහ එකතුීම ඉදි කිරීම්ව්ලදී කටයුතු අ රතුරදී අයේක්ෂා යකයර්. 
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8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීශම්දී ඇතිවන ගැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් යාන්වත්රණයක් යනාමැති නම් ඝන අපද්රව්ය 

ක්ෂණිකව් බැහැර කිරීම තුළින්ව ජලය සහ පස දූෂණය කර විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් යාන්වත්රණයක් භාවි ා යනාකළ යහාත් යමම බලපෑම 

සුවියශ්ෂී ව්නු ඇ . 

 

8.2.9 වායු දූෂණය ශහේුශවන් සිදුවන බලපෑම 
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුයේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්වජින්ව ක්රියා කරීම, 

කැනීම්, ගිනි  ැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රව්ය සහි  අපද්රව්ය බැහැර කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය සහ විෂ සහි  ද්රව්ය 

සමඟ (පිපිරුම්  රසායන ද්රව්ය) ව්ැඩ කිරීම. ඉදිකිරීම අ රතුරදී, යකාන්වීට්, සියමන්වති, ලී, ෙල්, සහ සිලිකා 

ව්ලින්ව ඉහළ මට්ටයම් දූවිලි ඇති කරයි. වියලි කාලගුණික සමයේදී ඉදිකිරීම් මගින්ව සිදුව්න ව්ායු දූෂණය 

මගීන්වට, නිව්ාස ව්ලට සහ ව්යාපාරික ස්ථාන සඳහා සථ්ානීය ව්ශයයන්ව බලපෑම් සිදුකරයි. 

 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන  බ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, ශහේුශවන් ශගාඩනැගිලි 

වලට හා යටිතල පහසුකම් වලට ඇති විය හැකි හානි 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ ව්ලින්ව ශබ්ද සහ කම්පන අයේක්ෂා කරනු ලැයබ්. ව්ැඩබියම් සිට මීටර් 100 ක් ඇතුළ  

නිව්ැසියන්ව සහි  නියව්ස් පව්තින බැවින්ව ශබ්දයයහි බලපෑම සැලකිය යුතුය. එබැවින්ව ව්යාපෘතිය අසල්ව්ැසි 

ප්රජාව්ට බලපෑම් සිදු යකයර්. මාර්ෙයේ පදිකයින්වට සහ මගීන්වට  ශබ්ද සහ කම්පන දූෂණයයන්ව බලපෑමක් 

ඇති කරනු ඇ . 

 

8.2.11 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම් (විශ ේෂශයන් මාර්ග හා දුම්ිය මාර්ග තාවකාලික 

අවහිර වීම, රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 
සතියේ දින ව්ලදී  කාර්යාල යේලාව්න්ව තුලදී , ශපර පාසල් කාලව්ලදී  (උදෑසන සහ  දිව්ා කාලය) 
සම්ූර්ණයයන්ව / අර්ධ ව්ශයයන්ව මාර්ෙය ව්සා දැමීම යහ්තුයව්න්ව ඇතිව්න රථ ව්ාහන  දබදය මගින්ව සුමට 
ව්ාහන ෙලා යාමට බාධා එල්ල කල හැක. යමය පදිකයින්වට සහ මගීන්වට හිරිහැරයක් ව්නු ඇ . 

 

8.2.12 වැඩබිශම් ශසේවකයන් හා අවට ප්රශේ වාසීන් අතර ඇතිවියහැකි ශනාසන්සුන් තත්වයන් 
 

ජන ාව් ආසන්වනයේ ජීව්ත් ව්න බැවින්ව, ඉදිකිරීම් ස්ථානයේ යස්ව්කයන්ව සහ ෙම්ව්ැසියන්ව අ ර ආරවුල් 

ඇති විය හැකිය. 
 

8.2.13 ශසේවක ශන්වාසික කදවුරු සහ අශනකුත් සේථානීය අව යතාවයන් 
 

කඳවුරු තුළ ඇති ඝණ අපද්රව්ය හා කසල ඉව්ත් කිරීම නිව්ැරැදිව් සකස් යනාකිරීයමන්ව අව්ට ප්රජාව් යව්  එය 

පීඩාව්ක් ව්නු ඇ . 

 

8.2.14 ඉදිකිරීම් අතර ු ර ප්රශේ වාසීන් වැඩ බිමට ඇුළු වීම ශහේුශවන් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි 

අවදානම් තත්වයන් 
 

විදීම්, යබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්වත්ර ක්රියා කරීම  ව්ැනි අධික අව්දානමක් සහි  ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්න 

යන්වයත්රෝපකරණ යමම ව්ැඩබියමහි තිබිය හැකි ය. යමම ව්ටපිටාව් තුළ පුහුණු ශ්රම බලකායක් පමණක් 

සුරක්ෂි ව් කටයුතු කරනු ඇ . අනව්සර පුේෙලයින්ව යමම ව්ැඩබිමට පිවියසන්වයන්ව නම්, බර 

යන්වයත්රෝපකරණ මගින්ව සිදුවිය හැකි හදිසි අනතුරුව්ලට ලක්ීයම් අව්දානම තිබිය හැකිය. 
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8.2.15 පුපුරන ද්රවය සහ ශවනත් අනුරුදායක ද්රවය 
 

බලපෑමට ලක්වූ  බෑවුයමහි  විශාල පාෂාණ යනාමැති නිසා පාෂාණ පිපිරුම් අව්ශය යනාව්නු ඇ . 

 

8.2.16ඉදිකිරීම් කටයුු අතරුර සිදුවන මාර්ග තදබදය සහ පදිකයින්ශේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී ෙමන්ව කරන යාන්වයත්රෝපකරණ, බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන, ට්රක් රථ ආදීයයන්ව 

යබායහෝ විට  මාර්ෙය අව්හිර කරනු ලැයබ්. යබායහෝ දුරට අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු ඉහළ සහ පහල 

බෑවුම් ව්ල සිදු කරන නිසා මහා මාර්ෙයට ඉ ා ආසන්වනයේ සිදුව්න්වයන්ව නැ . යකයස්යව් ත් ව්ැඩබිමට 

ආසන්වනයේ මාර්ෙයේ ව්ංගුව්ක් තියබන නිසා ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී ව්ාහන ෙමනාෙමනයට සිදුව්න බලපෑම 

ව්ැදෙත් යේ.  

 

 8.2.17 ඉදිකිරීම් කටයුු වලදී ශසේවකයන්ශේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුව්න්ව ඇද ව්ැටීයමන්ව අව්දානමට නිරාව්රණය විය හැකිය. බෑවුයමන්ව ඇද ව්ැටුනයහාත් මාරාන්වතික 

තුව්ාල සිදුවිය හැක. ව්ැසි සමයේදී බෑවුම් අස්ථාව්ර ීයම් අව්ධානම ව්ැඩියේ. යමම අව්දානම යබයහවින්ව 

ව්ැදෙත් ය. ඉදි කිරීයම් බර යන්වයත්රෝපකරණ සීමි  ව්ැඩ අව්කාශයක දී භාවි ා කළ හැකිය. ව්ාහන හා 

ඉදිකිරීම් යන්වයත්රෝපකරණ අනතුරු ව්ලින්ව ඇතිවිය හැකි  අව්දානම යමම සථ්ානයේ ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යකාන්වත්රාත්කරු අඩු ව්යස් කම්කරුව්න්ව (ළමයින්ව) ව්ැඩ කිරීමට යයයදවිය හැකි 

අ ර එමගින්ව බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුීය හැක. 

 

8.2.18 ඉදිකිරීම් කටයුු වලදී මහජනයාශේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී ෙමන්ව කරන යාන්වයත්රෝපකරණ, බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන, ට්රක් රථ ආදීයයන්ව 

යබායහෝ විට  මාර්ෙය අව්හිර කරනු ලැයබ්. බර යන්වයත්රෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන 

ආදියයන්ව මාර්ෙයේ ෙමන්ව ෙන්වනා මගීන්වට සහ පදිකයන්වට බාධා කිරීම් සිදුවිය හැකි අ ර ඔවුන්වයේ 

ජීවි යටද දැඩි අව්දානමක් ඇ . 

9. මහජන උපශේ යනය -පවත්වා ඇති ශහෝ පැවැත්වීමට නියමිත උපශේ න ශසේවාවන්   

A.W.G.පියදාස මහතා (ඉහළ බෑවුශම් අධි අවදානම් නිවසක හිමිකරු), A.P. ප්රමදාස මහතා (පහළ බෑවුශම් 
අධි අවදානම් නිවසක හිමිකරු),.R.K. ශසෝමසිරි මහතා (ශපර පාසල් ශගාඩනැගිල්ශල් හිමිකරු), 
R.K.ගාමිණී මහතා  (ඉහළ බෑවුශම් ඉඩම් හිමිකරු ) සහ  A.P. සුදීර මහතා  (කුඩා ශවලදසැශල් හිමිකරු) 
ආදීන් දැනුවත් කරන ලදී. යමම ව්යාපෘතිය මගින්ව ඇතිව්න ව්ත්මන්ව මට්ටයම් අව්දානම,අයේක්ෂි  අව්ම 
කිරීම,අරමුදල් ක්රමයේදයන්ව හා අව්ශය  ාව්යන්ව, ඉදිකිරීම් යන්වයත්රෝපකරණ  යෙනයාම සහ අව්ම කිරීයම් 
කටයුතු සඳහා ඉඩම් භාවි ා කිරීම, ව්යාපෘතියේ  ප්රතිලාභ, හි කර හා අහි කර  පාරිසරික හා සාමාජයීය 
බලපෑම යන යදකම පිළිබඳව් ඔවුන්ව  දැනුව්ත් කරන ලදී. ව්ර් මානයේ  බෑවුයම් නාය යෑයම්  ක්රියාව්න්ව ඇති 
ී ඇති  අව්දානම හා ජීවි ය  ර්ජනයන්ව  ව්ැනි  ෙැටළු නිසා ව්යාපෘතියට ූර්ණ සහයයෝෙය දීමට ඔවුන්ව 
එකෙ විය. 
 

ශකාසේනිල්ශගාඩ ග්රාමනිලධාරී, M.P. කුමාරි ශමනවිය කණ්ඩායම සමග ක්ශෂේත්ර චාරිකාවට එකතු විය. 
ඇයද ව්යාපෘතිය පිළිබඳව්  දැනුව්ත් කරන ලදී. අවදානම් නිවාස හදුනාගැනීමට සහ ඔවුන් සමග 
සන්නිශේදනයට ඇය උපකාර විය.   
 

9.1 පාර් වකරුවන් සමග පවති උපශේ න ශසේවාවන් වලදී ඇති වූ එකගතාවයන් හා නිර්ශේ යන්. (ශයාමුව: 

ඇමුණුම III) 

10. විශ ේෂිත පාරසික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාතික ශගාඩනැගිලි පර්ශේෂණ සංවිධානශේ විශ ේෂිත 

ක්රියාමාර්ග ශහෝ මැදිහත් වීම් අව ය වන සමාජ, පාිසික බලපෑම් ශහෝ අවදානම් ඇතිවන් අං යන් 
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10.1 ජලය සහ ශතත් බිම් සදහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාර්ග, ගංඟා හා අශනකුත් ජල ධරයන් විශ ේෂශයන් ඉදිකිරීම් 

සේථානශයන් පහල ගංගා ප්රශේ  අපවිත්ර වීම් හා එහි තත්වය ශවනසේවීම නිසා ඇතිවන ගැටළු). නායයාම් 

සේථානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම ුලින් ඇතිවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හැකි  බලපෑම් 

වැඩබිමට ආසන්නශේ ඇල මාර්ෙ, ෙංඟා හා අයනකුත් ජල ධරයන්ව වියශ්ෂයයන්ව ඉදිකිරීම් ස්ථානයයන්ව 

පහල ෙංො ප්රයේශයට දිගුකාලීන බලපෑමක් නැ .  
 

10.2  ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම් (විශ ේෂශයන් මාර්ග හා දුම්ිය මාර්ග තාවකාලික අවහිර වීම, 

රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්වයත්රෝපකරණ ව්ල චලනයන්වට ප්රමාණව්ත්  රමි ඉඩකඩ පව්තින නිසා මාර්ෙය ව්සා 

දැමීම අව්ශය යනායේ. යම් යහ්තුයව්න්ව ප්රව්ාහන යටි ල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් වැදගත් ශනාශේ.  

 

10.3 නාය සේථානයට යාබදව ශහෝ ආසන්නශේ ඇති ඉහල අවදානමක් සහිත ශහෝ මධයම  පිමාණ අවදානමක 

ජීවත් වන ගෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ගංගා ප්රශේ ය යන ආදිය) 

නාය ස්ථානයට යාබදව් ඉහල අව්දානමක් සහි  ෙෘහ ඒකක පව්තී. ඉහල බෑවුම් ප්රයේශයේ නිවාසයන් 

ශදකක්, යපර පාසල් යොඩනැගිල්ල, කුඩා ශවලදසැලක්, ඉදිකරමින්ව පව්තින නිව්සක් සහ පහල බෑවුම් 

ප්රයේශයේ වතු කම්කරුවන්ශේ නිවාසයන් සහ වතු සුපරීක්ෂකශේ නිල නිවාසය අධි අව්දානම් යලස හඳුනා 

යෙන ඇ .  යමම ඉදිකිරීම යහ්තුයව්න්ව මහජන ආරක්ෂාව්, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම්  හා යොඩනැගිලිව්ල 

ව්ල ඉරි ැලීම් පිලිබඳ ඉහළ අව්දානමක් පව්තී. 
 

10.4 ප්රතිසේථාපනය කල යුු ප්රශේ ය ුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අශනක් සේථාන 

එම ප්රයේශය තුල ව්යාපාර යලස  කුඩා ශවලදසැල, කෘෂිකාර්මික බිම් ශලස ශත් වගාව සහ අශනක් ස්ථාන 

යලස යපර පාසල පිහිටා ඇ . එමනිසා එම කටයුතු සඳහා  බලපෑමක් ඇ . 

 

10.5 ප්රතිසේථාපනය කල යුු ප්රශේ යට යාබදව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අශනක් සේථාන 

ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රයේශයට යාබදව් ව්යාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අයනක් ස්ථාන පව්තී. එමනිසා 

ව්ැඩ බිමට යාබදව් පව්තින යමම කටයුතු සඳහා යම් බලපෑමක් සිදුවිය හැක. 
 

10.6 පුේගලයන්හට වැඩබිමට ඇුල් වීමට ශහෝ හරහා ගමන් කිරීමට ඇති අව යතාවය  
 

ඉදිකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුල  බර යන්වයත්රෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රව්ය භාවි ා විය හැකි බැවින්ව 

අනව්සර පුේෙලයින්ව විසින්ව ඇතුල් ීයමන්ව ඉහල අව්දානම්  ත්ව්යක් නිර්මාණය විය හැක. 

 

10.7 ශසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබධ ගැටළු සදහා වන ප්රමුකත්වය: ශකාන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා වන සම්මත ගිවිසුම් 

ගත අව යතා ඉක්මවා සැලකිය යුු විශ ේෂිත ශසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 
 

යමම ඉදිකිරීම් ස්ථානයට  අදාළව් පව්තින යසෞඛය  හා ආරක්ෂණ ෙැටළු ඕනෑම නායයාම්  අව්ම කිරීයම් 

ස්ථානයකට යපාදු යේ. ESMF දී එව්න්ව යපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇ . ඉදිකිරීම් හා ඉංජියන්වරු 

යස්ව්ා අව්ශය ාව්යන්ව පිළිබඳව් සවිස් රාත්මකව්  5: 2003 ව්ෙන්වතියේ ද  ආරක්ෂි  උපකරණ සහ 

ඇඳුම්:2003  ද ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන්ව සහ ප්රජා  යසෞඛය  හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳව් ලන්වසු පිකායේ සඳහන්ව 

පරිදි දක්ව්ා ඇ  
 

10.8 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී ශලස ශ්රමය ලබා ගැනීම 
 

ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන්ව සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්ර යල්කනයේ 2003.3 ව්ෙන්වතියට අනුව් ළමා ශ්රමය 

සහ බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයාදා ෙැනීම සවිස් රාත්මකව් දක්ව්ා ඇ . 
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10.9 ජල සැපයුමට ඇති බාධා 

ඉහළ බෑවුශම් ඇති උල්පතකින් ගුරුත්වාකර්ෂණය උපශයෝගී කරශගන නල මාර්ග ඔසේශසේ පහල බෑවුම් 
ජනතාව ජලය ලබා ගනී. ඉදිකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුල  ශමම ජල නල මාර්ගයට බලපෑමක් ඇති විය හැකිය.  
  

11. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව ය වන අනුමැතීන් සහ විශරෝධතා ශනාමැති බව 

11.1 . වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දිසේික් ශල්කම් කාර්යාලශේ අනුමැතිය 
 

දිස්ික් යල්කම්ව්රයායේ අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව්ට ව්යාපෘති 

යයෝජනාව් ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව්ට පළායත් මහ ඇමති ව්රයා හා 

පාර්ශ්ව්කරුව්න්වයේ ආය න ද සහභාගී ව්නු ඇ . PMU නිලධාරියා යමම ව්යාපෘතිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

අ ර, ව්යාපෘති ය ාරතුරු සහ පාරිසරික හා සමාජයීය විවිධ ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටළු සාකච්ඡා 

කරනු ඇ . යමම රැස්ීයමහි නිර්යේශය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇ . 
 

ii. සැලසුම් කමිටුශේ අනුමැතිය 
 

පිටබැේදර  ප්රායේශිය සභායේ සැලසුම් කමිටු විසින්ව යමම ව්යාපෘතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

 

11.2 ශතෝරාගත් නනායයෑම් සිදුවූ සේථානශේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වු සමාගම් ඉඩම් හිමියන්ශගන් 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
 

ව්යාපෘතියයහි කාර්යයන්වයෙන්ව යකාටසක් මාර්ෙය සදහා යව්න්ව කර  ඇති ප්රයේශයක සිදු කරනු බැවින්ව අදාළ 

නියයෝජි ාය නය ව්නුයේ මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය. ඉඩම් යොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, 

ද්රව්ය  ඉව්ත් කිරීමට  (ෙස්, පස, පාෂාණ හා ෙල් බිම්), ඉදි කිරීම් ව්ුහයන්ව සහ යමයහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු 

දිෙටම කරයෙන යාමට  ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සහ මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය අ ර 

අව්ශය ගිවිසුම් ඇති කරෙනු ඇ . 
 

11.3 මධයම පිසර අධිකාිය, වන සංරක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්ුව, වනජීවී සංරක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්ුව මගින් 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

i. පාිංශු සිංරක්ෂණ පනතට අනුව සිංශේදී ප්රශේශයක් යටශත් ශමම ප්රශේශය ශනාපවතින බැවින් මධයම 
පරිසර අධිකාරිශයහි අනුමැතිය අව්ශය ශනාශේ. 

ii. ව්න රක්ෂි  යව්න්වකිරීම් කලාපයක යටයත් යහෝ තුල යමම ව්යාපෘති ව්ැඩබිම පිහිටා යනාමැති බැවින්ව 
ව්න සංරක්ෂණ යදපාර් යම්න්වතුයේ සහ  ව්නජීී සංරක්ෂණ යදපාර් යම්න්වතුයේ  අනුමැතිය අව්ශය 
යනායේ. 
 

11.4 අශනකුත් අනුමැතීන්  

 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වුන්ව ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රායේශීය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා 

ප ල් කාර්යාංශයේ අනුමැතිය ලබා ෙ  හැකිය. 

ii. ද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ල් කාර්යාංශයේ අනුමැතිය (අව්ශය ව්න්වයන්ව 

නම් පමණි). 

iii.  කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉව්ත් කිරීම සඳහා පිටබැේදර  ප්රායේශීය  සභාව් යව්තින්ව අනුමැතිය 

ලබා ෙ  හැකිය 

iv. පාෂාණ පිපිරීමට අව්ශය නම් ව්ැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රායේශීය යල්කම් හරහා ආරක්ෂක 

අමා යංශයේ දිස්ික් කාර්යාලයයන්ව ලබා ෙැයන්ව. 

v. ව්ැඩ බියමහි ක්රියාකාරකම් සඳහා අව්ශය බල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රායේශීය 

කාර්යාලයයන්ව අනුමැතිය ලබා ෙැනීම අව්ශය යේ. 
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vi. යමම අපදා අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය සදහා පැලෑටි යහෝ බීජ අව්ශය යේ නම් (ආනයනය කල යුතු නම්) 

1999 අංක 35 දරණ පැලෑටි සංරක්ෂණ පන  යටයත් කෘෂිකර්ම අධයෂ ජනරාල් යව්නුයව්න්ව,අතියර්ක 

අධයෂක ජාතික ශාක නියරෝධායන යස්ව්ය අනුම  කල පැලෑටි යහෝ බීජ අධිකාරිය මගින්ව නිකුත් 

කරන බලපත්රය හා යකාන්වයේසි යටයත් යෙන ආ යුතුය.  

11.5 ශපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ශගන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම / නනතික බැදීම/ විරුේධත්වයක් ශනාමැති වීම 
 

ව්ූහයන්ව ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ැඩ සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිර  ීමට 

කිසිදු බාධාව්ක් යනාකරන බව්ට ඉඩම් හිමිකරුව්න්ව සහ ව්යාපෘති  ක්රියාත්මක කිරීයම් අධිකාරිය අ ර 

නී යානුකූලව් බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන්ව කිරීම. 
 

ඉදිකිරීම් සිදුකරන භූමියයන්ව ව්ටිනා භාණ්ඩ ඉව්ත් කර ෙැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරුට යහෝ ඉඩම් හිමිකරු 

යව්නුයව්න්ව යකාන්වත්රාත්කරුට ඉඩ ලබා දීම.ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීයම් පිරිව්ැය ව්යාපෘතිය මගින්ව දරනු ලැයබ්. 
 

ව්ගුව් 1: අනුමැතීන්ව ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල නියමය 

  

12. පාිසික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැසේම (ESMP) 
 

වියශ්ෂයයන්ව අංශ 8 සහ 10 හි හඳුනාෙ  හැකි බලපෑම් හා අව්දානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අව්ම 

කිරීමට ෙ  හැකි ක්රියාමාර්ෙ. යමය ESMP හි වියශ්ෂි  නිර්යේශ හා අව්ශය ාව්න්ව තුල ඇතුලත් ව්නු ඇ . 

අනුම  කිරීම 

 

මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 

1 

සතිය 

2  

සතිය 

3 

සතිය 

4 

සතිය 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

3 

සතිය 

4 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

දිසේික් ශල්කම් කාර්යාලශයන්  

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 

අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීම 

අනුම  කිරීම  

  

 

 

 

 

      

සැලසුම් කමිටුශේ අනුමැතිය 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 

අදහස්  ව්ලට  ප්රතිචාර දැක්ීම 

අනුම  කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

රජශේ ඉඩම් හිමියන්ශේ  මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාිශේ සහ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලශයහි අනුමැතිය 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අදහස්  ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීම 

අනුම  කිරීම 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ශවනත් අනුමැතීන් 

GSMB 

ආරක්ෂක අමා යංශය ( අව්ශය ාව්ය 

ම  තීරණය යේ ) 

        

අනුමැතිය /    යපෞේෙලික ඉඩම් 

අයිතිකරුව්න්වයේ වියරෝධයක් යනාමැ  
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12.1 නැවත පදිංචි කිරීශම් ක්රියාකාරී සැලැසේම 
 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් නැව්  පදිංචි කිරීමක් යනාමැති බැවින්ව යමම ව්ැඩබිම සඳහා අදාළ යනායේ. 
යකයස් යව් ත්, ඉව්ත් ීමට උපයදස් දුන්ව අව්දානම් කලාපයේ පව්තින නිව්ැසියන්ව පදිංචිව් නිව්ාස කිහිපයක් 
ඇති නමුත් ඔවුන්ව එම ස්ථානයේම දිෙටම රැඳී සිටී. ව්යාපෘති ක්රියාව්ලියේදී බර යන්වයත්රෝපකරණ මගින්ව 
ඇතිව්න භූ කම්පනය යහත්ුයව්න්ව යමම නිව්ාසව්ල යම් ආකාරයක හානිකර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 
(ව්යාපෘතිය යහ්තුයව්න්ව ේයුහයන්වට සිදුව්න හානී සඳහා ව්න්වදි යයෝජනා ක්රමයක් සැකසිය යුතුය. (යයාමු 
කිරීම 2002-2(17) ESMP යටයත් උපයුක්  ා සහ මාර්ෙ පහසුකම් සඳහා යකාන්වත්රාත්කරුයේ අව්ශය ා.) 
 

12.2 මහජනතාව ඉවත් කිරීම 

 
ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් නැව්  පදිංචි කිරීමක් යනාමැ . නමුත් ඉදිකිරීම් කලසීමාව් තුළදී පහල බෑවුයම් 
නිව්ැසියන්වට ජීවි   ර්ජන ඇති විය හැකියි. එමනිසා වර්ෂා කාලශේ තාවකාලික ඉවත්වීමක් සිදු විය යුතුය. 
ඉදිකිරීම් කලසීමාව් තුළදී ලමුන්වට පව්තින අව්දානම සලකා බලා යපර පාසල යව්නත් ස්ථානයකට මාරු 
කිරීම යහෝ  ාව්කාලිකව් න රකිරීම කල යුතුයි.  ජාතික ශගාඩනැගිලි පර්ශේෂණ සිංවිධානය විසින් 
හඳුනාශගන ඇති අවදානම් අවසේථාවන්ීදී ඉවත් වීම සඳහා දැනුම් දී ඇති නිවැසියන්  සහ වතු කම්කරුවන්  
අවදානම් අවසේථාවන්ීදී  ඉක්මනින් ඉවත් විය යුතුයි.  
 

12.3 හානි වුහයන් සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය 

යමම අව්දානම යමම ව්ැඩබිමට ඇති යනායේ. 

 

12.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ශහේුශවන් ශේපල / භාවිතයන් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටී 
 

යමම ව්ැඩබියමහි සමහරවිට නිශවසේ වල පැලුම් ඇති විය හැකිය. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ශහේතුශවන් ශේපල 

/  ාවිතයන් අහිමි වීම සඳහා වන්ද ලබා ශදනු ලැශේ.  

 

12.5 පහත සඳහන් ක්ශෂේත්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීශම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුුය  

අව්ට පදිංචිකරුව්න්ව දැනුව්ත් කිරීම සඳහා නායයෑයම් අව්දානම  පිලිබඳ ව්ැඩසටහන්ව පැව්ැත්විය යුතු ය.  

  

12.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පිසික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමශේදයන් සලකා බැලීම  
 

යමම ව්ැඩබිම යසෞන්වදර්යාත්මක ව්ශයයන්ව අලංකාර, පරිසර සංයේදී, ස්ව්ාභාවික ෙැමි පරිසරයක පිහිටා 

ඇ . එබැවින්ව පරිසර හි කාමී හා සමාජීය ව්ශයයන්ව සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීයමන්ව පසු 

ආපදාව් අව්ම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීයම්දී  පහ  දක්ව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

  

ව්ගුව් 2: පරිසරය  හා සමාජ සලකා බැලීයමන්ව කරනු ලබන සැලසුම්කරණය අදියර 

අංෙය 

යමම ව්යාපෘති ප්රයේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්යේශි  

මට්ටම  

i. සේවාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්ර සේත ශලස සැලසුම් 

කරණය 

ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ ශාක වියශ්ෂයන්ව ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපෘති 

වියශ්ෂි  සැලසුම් සැලකිල්ලට ෙ  යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක වියශ්ෂ ව්ෘක්ෂල ා අව්රණය 

සමෙ බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණව්ත් අව්ධානයක් යයාමු කළ 

යුතුය 

 

ඉහල 
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ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම  

 

ව්ැඩබිම සැලසුම් කිරීයම්දී වැසි කාලවලදී  නායයාම නැව්  සක්රිය ීම, පාෂාණ සහ 

සුන්වුන්ව ෙලායාම පිලිබඳ වියශ්ෂයයන්වම අව්දානය යයාමු කල යුතුය. එමනිසා ව්ානහ 

නැව්තීයම් ස්ථාන, ෙබඩා,  ව්කාලික වියේක ස්ථාන ආදිය සුන්වුන්ව ෙලායන සහ 

ෙන්වව්තුර  ර්ජන සහි  කලාපව්ල   ස්ථානෙ  යනාකල  යුතුය. 

 

ඉහල 

iii. වාසසේථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව මංශපත් 

ස්ිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහෝ ව්යාපෘතියට පිවිසීමට යහෝ ෙැඹුරු කානු පේධති ආදිය 

සඳහා යහෝ  විශාල ව්ශයයන්ව ව්නාන්ව ර යකාටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්වයන්ව නම් 

සැලසුම් තුළ සත්ව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්බන්වධ ා යනාබියදන යලස  සත්ව් මංයපත් 

ව්ෘක්ශල ා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

අවම  

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 

යමයට පෘෂ්ඨය හා උප පෘෂඨ්ය යන යදකම ජලය ලබා ෙැනීම අඩංගුයේ. ලබාෙත් 

ජලය සායේක්ෂ ව්ශයයන්ව යහාඳ  ත්ත්ව්යේ පව්තී නම් යහාඳින්ව සැලසුම් කර යමම 

ජලය ශාක ව්ලට සහ අසල්ව්ැසි ප්ර ජාව්යේ පානීය සහ අයනකුත් ජල අව්ශය ා සඳහා 

ලබා දිය යුතුය. 

 

ඉහලයි 

v. ජල සැපයුම් අවහිර වීම 

 

අව්ම කිරීයම්  බෑවුයම් ඇති ජලය  නි පුේෙල යහෝ යපාදු  ජල සැපයුම්  මූලාශ්රයක් 

යලස යයාදා ෙන්වයන්ව නම්, ඉදිකිරීයම් ක්රියාකාරකම්  යහ්තුයව්න්ව ජල ප්රභව්යට බලපෑම් 

ඇති විය හැකිය . එව්ැනි අව්ස්ථාව්න්වහිදී ප්රජාව්  සඳහා විකල්ප ජල ප්රභව්යක් 

( ාව්කාලික / යහෝ ස්ිර) ඇතුළත් කළ  යුතුය. 

දැනටමත් ආපඩා අවම කිරීශම් වැඩබිම හරහා ගලායන ජල සැපයුම් මාර්ග ඉදකිරීම් 

කාලශේදී නිසියාකාරව සේථානගත කල යුතුයි. ජලය  ාවිතා කරන්නන් ඒ පිලිබදව 

දැනුවත් කල යුතුයි. ශමවැනි අවසේථාවකදී හැකි ඉක්මනින් තාවකාලික ජල සැපයුමක් 

මහජනතාවට ලබා දය යුතුයි.   

 

ඉ ා ඉහලයි 

vi. සේවභාව  ශසෞන්දර්යාත්මකව  ගැලශපන සැලසුම් සලකා බැලීම 

යසෞන්වදර්යාත්මක සංයේදී පරිසර නිර්මාණයේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා සංකලණය 

ව්න එයමන්වම දෘශය අව්ම ව්න යලස ව්යහයන්ව සැලසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. 

ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන්ව නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පීන්වයේ යස්ව්ය ව්ැදෙත් යේ 

 

ඉහලයි 

iv.හිත පාිසික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පරිසර හි කාමි සංයේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් යබායහාමයක් සිදු කරනු 

ලබන බැවින්ව, පරිසර හි කාමී හරි   සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් උචි ය. 

උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා යේශීය ව්ෘක්ෂල ා වියශ්ෂ භාවි ා කිරීම, 

පරිසරයේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට වියශ්ෂ ශාක සංයයෝජනයන්ව යයාදා ෙැනීම. 

ආක්ර මණශීලී ශාක වියශ්ෂයන්ව යයාදා  යනාෙැනීම. 

 

ඉහලයි 

 vii . ශසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සීය ීම සිදු විය හැකි අ ර කම්කරුව්න්වට සහ 

මගීන්වට අන්ව රාකාරී විය හැකිය. එබැවින්ව  තට්ටු, ආරක්ෂි  දැල් ව්ැනි සැලසුම් 

කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිල්ලට ෙ  යුතුය. 

 

 

ඉ ා ඉහල 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන්   
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ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ලට 

යෙන යනු ලැයබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී යමම ජලාපව්හනයයහි  ගලා එශම් ශේගය 

සැලකිය යුතු යලස ඉහළ යා  හැකි අ ර යමමගින්ව ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය 

විය හැක. එබැවින්ව සැලසුම් කිරීයම්දී අධික ජලධාරාව්න්ව ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ 

ව්ලට යේෙයයන්ව ෙලායාම අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන්ව ප්රමාණව්ත් යලස යයාදා 

ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ව්යාපෘති ප්රයේශය ආසන්වනයේ ඇල මාර්ෙ සහ 

යබෝක්කු තියබ් නම් ඉහ  කරුණු යමම සැලැස්යමහි අඩංගු අංෙයක් විය යුතුය. 

 

ඉහල 

ix. අවම පසු නඩත්ු කිරීම් සහ සහා ශමශහයුම් සැළසුම් කිරීම 

හානිය අව්ම කිරීයම් කාර්යේදී  ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් 

කාණු ව්ැනි අක්රිය ශිල්ප ක්රම (අම ර ශක්ති ප්රබව්යක් අව්ශය යනාව්න ) සලකා 

බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරදි පයිේප විෂක්ම්භය, 

සිදුරු ව්ල  විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සලකා බැලිය යුතුය. කානු 

ජලය ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්වට එකතු කරීමට අයේක්ෂා කරන්වයන්ව නම්, ඛාදනයට 

ඔයරාත්තු යදන, යරාන්ව මඩ රදව්ා ෙැනීයම් පේධති ආදී යනායයක් නඩත්තු ව්ුහ 

සැලසුම් කළ යුතුය. 

අධික කාලපරිච්යේදයක් තුල යේශීය කාලගුණික  ත්ත්ව්යන්වට ඔයරාත්තු යදන 

පරිදි ව්ුහයන්ව සඳහා භාවි ා කරන ද්රව්ය ප්රයේශයමන්ව ය ෝරා ෙ  යුතුය. ව්ායන්ව 

ව්ූහයන්ව භාවි ා කිරීයම්දී  වියශ්ෂයයන්ව විඛාදන ව්ැලකීයම්  ාක්ෂණික ක්රම 

සැලසුම් කළ යුතු අ ර සියුම් යරාන්වමඩ උප නළ මාර්ෙ ව්ලට කාන්වදු ීම 

ව්ැළැක්ීමට පියව්ර ෙ  යුතුය. 

 

 

 

 

ඉ ා ඉහල 

 

  
 

12.7 ඉදිකිරීම් අදියර ුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර ුළ ශකාන්ත්රාත්කරුවන්ශේ පාිසික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා වන ප්රමිතීන් 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාර්ෙ 

සාමානයයයන්ව සියලු නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපාදු යේ. යමම බලපෑම් යබායහෝ දුරට 

ඉදිකිරීයම් කටයුතු ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්යට යහ්තු යේ. එබැවින්ව ඉදිකිරීයම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම  

යකාන්වත්රාත්කරුයේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියයර්දී යකාත්රාත්කරුව්න්වයේ ලංසු පිකායේ ඇතුලත් කර ඇති 

පාරිසරික සහ සමාජ සහ යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් 

යකාත්රාත්කරුව්න්වයේ අව්ශය ාව්ය යකයස් විය යුතුද යන්වන පිළිබඳව් ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ 

සංවිධානය විසින්ව සකස් කර ඇ . යමම යකාටස සඳහා අදාළ අංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්යව්න ප්රධාන 

යකාටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් යකාත්රාත්කරුව්න්ව සඳහා යයාමු කළ 

යුතුය. 

යකාත්රාත්කරු විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්ප  යයටත් ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ ක්රියාත්මක කිරීමට 

නියමි  අ ර ඔහුයේ නිපුණ ාව්යන්ව පිළිබඳ නිසි යල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය 

යව්නම ව්ැටුේ අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ 

සමාජ කළමනාකරණ ක්රම ප්රකාශය ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර PMU ඒකකය එය අනුම  කිරීමට නියමි ය. 
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ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුකූල ීම සඳහා යකාත්රාත්කරුයේ අව්ශය ාව් 

ශයාමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

ශකාන්ත්රාත්කරුවන්ට 

ESMP 

අයිතමය අදාල වයාපෘතියට 

2002 පාිසික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (මාර්ෙ යව්න්වකිරීම්) 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (නිව්ාස ශපරපාසල් 

ළමුන්) 

2002.2 3) යොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි 

සිදුීම 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත්( නිව්ාස ශපරපාසල් 

ළමුන්) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අදාළ යේ 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (මාර්ෙ යව්න්වකිරීම්) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (මගීන්ව, ශපරපාසල් 

ළමුන්, පදිකයන්ව  සහ නිව්ාස) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 

ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ යේ 

2002.2 8) ජලය අදාළ යේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව් වියශ්ෂ අදාළ යේ 

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කෘතික සම්පත් අදාළ යනායේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ යේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ යේ 

2002.2 13) යපායලාව් හැරීම   අදාළ යේ 

2002.2 14) ෙල්ව්ල යමයහයුම් අදාළ යනායේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්වයත්රෝපකරණ 

නඩත්තුව් (දූෂණය) 

අදාළ යේ 

2002.2 16) මහජන ාව්ට බාධා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත්(අසල්ව්ැසි ප්රජාව් 

ශපරපාසල් ළමුන්) 

2002.2 17) උපයයෝගි ා යස්ව්ා සහ මාර්ෙයේ ඇති 

පහසුකම් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත්( මර්ෙය,නිව්ාස,ප්රජා ජල 

සැපයුම) 

2002.2 18) 

 

 

දෘෂ්ය පරිසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් ( යසෞන්වදර්යාත්මකව් 

සංයේදී මාර්ෙ යකාටස්) 

2002-5. පාිසික 

අධීක්ෂණය 

මූලික සමීක්ෂණ (ව්ා ය, ජලය, ශබ්ද, 

කම්පන, ඉරි  ැලීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශ්ෂි  සැලැස්මක් යයාමු 

කරන්වන 

ඉදි කිරීම් අ රතුර සමීක්ෂණ (ව්ා ය, 

ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි  ැලීම් 

සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශ්ෂි  සැලැස්මක් යයාමු 

කරන්වන 

ව්ැඩබියම්  යමයහයුම් කාලය තුල 

සමීක්ෂණ 

ස්ථානයේ වියශ්ෂි  සැලැස්මක් යයාමු 

කරන්වන 

ව්ාර් ා කිරීම හා ව්ාර් ා පව්ත්ව්ායෙන 

යාම 

අදාළ යේ 

2003 ශසේවා ශකාන්ශේසි සහ ප්රජා ශසෞඛයය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂි  සංවිධානය සහ 

සන්වනියේදනය 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (අනාරක්ෂි  බෑවුම් , 

මගීන්ව , නිව්ාස ,බර යන්වයත්රෝපකරණ 

,ශපරපාසල් ළමුන්) 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ යේ 
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2003.4 ආරක්ෂක ව්ාර් ා සහ අනතුරු පිළිබඳ 

දැනුම් දීම 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත්  

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් 

පැළඳුම් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත්  

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම ව්ැදෙත්  

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ 

ය ාරතුරු සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත්  

2003.9 යන්වයත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 

පුේෙලයන්ව 

අදාළ යේ 

අදාළ: යමම ව්ෙන්වතිය ඕනෑම ව්යාපෘති ස්ථානයකට අදාළ යපාදු එකක් යලස ව්යාපෘති ස්ථානයඅදාළ යේ 

අති යින්ම වැදගත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නිශච්ි ව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිදි පාරිසරික ක්රමයේදයන්ව 

සකස් කිරීම සඳහා යකාන්වත්රාත්කරු වියශ්ෂ අව්ධානය යයාමු කළ යුතුය. 

ඇතැම් විට අදාල ශේ: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ ව්යෘපෘති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 

ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 

අදාළ ශනාශේ: ය ාරතුරු අනාව්රණය වූ යකාන්වයේසි යටයත් යමම ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය යනාහැක 

විකල්ප: අව්ශය ව්න්වයන්ව නම් පමණි 

සේථානීය විශ ේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැසේමක්: යකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව විසින්ව සඳහන්ව කර ඇති අධීක්ෂණ අව්ශය ා ව්ලට 

අම රව් සේථානීය වියශ්ෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන්ව පරිදි යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

බැඳී සිටී. 

ශයාමු කිරීම: යකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

 

12.8 නාය සේථානයට විශ ේෂිත හානිය අවම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂි  ස්ථානීය වියශෂ්ි  අපදා අව්ම කිරීයම් 

පියව්රයන්ව පහ  සඳහන්ව පරිදි යේ. 
 

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පියව්ර 
 

හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය ව්යාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීයම් 

අදියර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරුර ඛාදනශයන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම  

ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්කිරිම සුන්වුන්ව ඉව්ත් 

කිරීම ආදී කාර්යයන්ව සිදු යනාකිරීමට නිර්යේශ කර ඇ . එම නිසා 

ව්ැසි කාලයට යපර වියළි කාලගුණික  ත්ත්ව්යක දී සිදුකළ හැකි 

උපරිමය  නායයාම  අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය තුළ ක්රියාකාරී යලස 

කටයුතු කිරීම අනිව්ාර්ය යේ. එයමන්වම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ බෑවුයම්  

කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුයනාකිරීමට නිර්යේශකර ඇ . යමය 

සැලසුම් අදියයර් දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද යකාටයසන්ව ෙලා 

යන යරාන්වමඩ සඳහා යරාන්වමඩ උගුල්  හඳුන්වව්ා දිය යුතුය. 

  

සූදානම් කිරීයම්දී 

සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  

ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්වධයයන්ව යකාන්වත්රාත්කරු වියශ්ෂ 

අව්ධානය යයාමු කළ යුතුය. එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය වූ විට PMU 

විසින්ව අනුම  ක්රමයේදයන්ව අනුව් යස්දී යාම් ව්ලට ලක් යනාව්න පරිදි 

ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය.ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය මාර්ෙය යදපස බැහැර 

යනාකල යුතුය. 

 

සූදානම් කිරීයම්දී 

සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ  

 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 
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iii. දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  

 

අධික දූවිලි උත්පාදනය ව්න ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා සැලකිල්යලන්ව 

කළ යුතු අ ර එව්න්ව අව්ස්ථාව්ලදී ප්රමාණව්ත් යලස ජලය යයදීමක් 

මගින්ව දූවිලි පාලනයට නිර්යේශ කර ඇ . 

 

 

සූදානම් කිරීයම්දී 

සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

 

iv. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 

ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙ  යුත්යත් අනුම  ස්ථාන ව්ලින්ව පමණි 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

v. ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (විශ ේෂශයන් 

තාවකාලික මාර්ග හා දුම්ිය මාර්ග අහිමි වීම, රථවාහන 

තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 

මගීන්ව ම  බෑවුම් අස්ථාව්ර අව්දානම, අසල ඇති ව්ංගුව් සහ අපදා 

අව්ම කිරීයම් කටයුතු යකයරන බෑවුයම් ප්රමාණය  සැලකිල්ලට 

ෙනිමින්ව යමම ස්ථානය සඳහා මනා මාර්ෙ  දබදය  සහ මාර්ෙ 

ආරක්ෂාව් පිළිබඳ කළමනාකරණ සැලැස්මක් පිළියයල කළ යුතුය. 

දැල්යව්න යව්න්ව කිරියම් පටල, මාර්ෙ ආරක්ෂණ සලකුණු පුව්රු, 

නායයෑම් අව්දානම් සංඥා පුව්රු, ූර්ණ කාලීන දිව්ා රාි මුරකරු, 

රාි ලාම්පු යන ආදිය සැලසුයමහි අනිව්ාර්යයයන්ව  ඇතුලත් විය 

යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

vi. ශසේවක ශසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

ව්ැඩබියම්දී යස්ව්කයින්වට අව්දානම්  ත්ත්ව්යන්ව යටයත් ව්ැඩ කළ යුතු 

බැවින්ව, "යස්ව්ා යකාන්වයේසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව්" යටයත්  

ඛණ්ඩයේ ESMP ම  යකාන්වත්රාත්කරුව්න්වයේ ව්ෙකීම යටයත් ලබා 

දී ඇති නිර්යේශ ක්රියාත්මක කිරීම අත්යව්ශ්ය  යේ. යමම නිර්යේශයන්ව 

නිසි සංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් තුළ අනුෙමනය 

කළ යුතුය. 

i. අතියර්ක ව්ශයයන්ව ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ 

කිරීම අතිශයයින්ව අව්දානම් බැවින්ව ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී 

ප්රමාණව්ත් කාලයක් සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. කම්කරුව්න්වයේ සහ මගී ආරක්ෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 

ඇඟීයම් පේධතියක් සහ ූර්ණ කාලීන මුරකරුයව්කු යමම 

ව්ැඩබිම සඳහා දැඩි යලස නිර්යේශ කරනු ලැයබ්. 

iii. ෙල් පර්ව්  / සුන්වුන්ව ආදිය කම්කරුව්න්ව, මගීන්ව සහ ප්රජාව් 

ම  ඇද ව්ැටීම ව්ලක්ව්ා ෙැනීමට අදාළ අව්දානම් ස්ථානව්ල 

ආරක්ෂක බාධක හා ආරක්ෂක දැල් ස්ථාපි  කළ යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

 

PMU හි E & S 

ඒකකය  

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

vii. වැඩ කරන ශේලාවන් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිව්ා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂි  

ෙැටලු නිසා කිසිම යහ්තුව්ක් ම  ප.ව්.6 න්ව පසු ව්ැඩ කිරීම නිර්යේශ 

යනාකරයි 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

viii. වැඩ බිම ුලට සාමාන්ය පුේගලයින් ඇුළු වීශම් ශහෝ එම 

ප්රශේ ය හරහා ගමන් කිරීශම් අව යතාවය  

යකාන්වත්රාත්කරුයේ ූර්ණ කාලීන මුරකරුයේ සුපරීක්ෂාකාරීත්ව්ය, 

දැනුව්ත් කිරීයම් සහ අනතුරු ඇඟීම් පුව්රු  මගින්ව ව්ැඩබිමට  සිදුවිය 

හැකි අනව්සර ප්රයේශයන්ව ව්ැළැක්විය යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 
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පපර පාසල් ළමුන්පේ ආරක්ෂාව  

ඉදකිරීම් කාලසීමාශේදී පැනනගින ගැටලු පිලිබඳව ශපර පාසල් 

කලමණාකාරිත්වය දැනුවත් කල යුතුය. ශපර පාසශල් අවුරුදු 5ට අඩු 

ළමයින් 26ක් සහ එක් ගුරුවරියක් සිටින බැවින් ඉදකිරීම් 

කාලසීමාශේදී ඔවුන්ශේ ආරක්ෂාව සඳහා ශපර පාසල තාවකාලිකව 

එම සේථානයන් ඉවත් කල යුතුයි.    

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

PMU හි E & S 

ඒකකය  

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

ජල උල්පතට සිදුවන බලපෑම  

ඉහළ බෑවුශම් පිහිටා ඇති ජල උල්පශත් ජලය පහළ බෑවුශම් මිනිසුන් 

පානීය අවශයතා සඳහා  ාවිතයට ගනු ලබයි. ආපදා අවම කිරීශම් 

කටයුතු නිසා ශමම ජල උල්පතට බලපෑමක් ඇති විය හැකිය. ජල 

තලය සිඳීයාශම් අවදානමක්ද පවතී. ශමවැනි අවසේථාවකදී 

ශකාන්රාත්කරු ඒ පිලිබඳ සැලකිලිමත් වී පහළබෑවුශම් නිවාස වලට 

තවකාලික ශහෝ සේිර විකල්ප ජල සැපයුමක් ලබා දීමට කටයුතු කල 

යුතුයි.   

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

PMU හි E & S 

ඒකකය  

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

ශසේවකයන් සදහා වන ආචාරධර්ම  

යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න්ව පිලිපදිමින්ව 

ෙම්ව්ැසියන්ව හා ශ්රම බලකාය අ ර විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙ  

යුතුය. 

වියශ්ෂයයන්ව යපාදු නෑයම් සහ යස්දීයම් ස්ථාන ව්ැනි යබදාෙ  හැකි 

සම්පත් භාවි ා කරමින්ව ෙම්ව්ැසියන්ව හා ශ්රම බලකාය අ ර විය හැකි 

ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙ  යුතුය 

 

ඉදිකිරීම් කාලය 

තුළ 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

 

13. වයාපෘති සේථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන්ව අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්යේශ කර ඇ . මීට අම රව් ඉදිකිරීම් ඉංජියන්වරු 

යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව යකාන්වත්රාත්කරුව්න්වයේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන්ව කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය 

ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 
 

යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්ප  තුළ ඔහුයේ නිපුණ ා පිළිබඳ අදාළ යල්ඛන සමඟ 

ක්රියාත්මක කිරීමට බලායපායරාත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළියව්ළ යයාමු කරනු ඇ . ESMP සඳහා ව්න 

පිරිව්ැය යව්නම යෙවුම් අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව 

පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර එය PMU ඒකකය 

මගින්ව අනුම  කිරීමට නියමි ය. 

 

ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අව යතා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ කලයුු වාර ගණන 

i. මූලික 

නිරීක්ෂණ 

ඇළ ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යයි          - 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  යොඩනැගිලි 

ව්ල  ූර්ව් ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය  
වරක් * 

භූමි කම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක් * 

ව්ා ය  ගුණාත්මකභාව්ය:අංශු ව්රක් * 

ii. ඉදි කිරීම උල්පත් ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යයි  වරක් * 
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14. දුක් ගැනවිලි වලට සවන් දීම 
 

පහ  සඳහන්ව විය හැකි බලපෑම් සඳහා වියශ්ෂ අව්ධානයක් යයාමු කරමින්ව යමම වයාපෘතිශේ දුක්ෙැනවිලි 

විසඳීයම් යාන්වත්රණය ස්ථාපි  කිරීම සඳහා උපයේශකව්රුන්ව ව්න ES නිලධාරියා ව්ෙබලා ෙ  යුතුය. 

(යයාමුකිරීම: දුක්ගැනවිලි විසඳීශම් යාන්ත්රණය සේථාපිත කිරීම සඳහා නිර්ශේශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා 

පිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව). 

15. ශතාරුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පහ  දැක්යව්න ආය න සහ සංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින්ව ES ය ාරතුරු අනාව්රණය 

කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම යේ. 
 

ව්ගුව් 6: ය ාරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයෝජි  සැළැස්ම 

ය ාරතුරු  යයෝජි  ආය න ය ාරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් 

ක්රමයේදය 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  යොඩනැගිලි 

ව්ල  ූර්ව් ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය ඉහළ 

අව්දානමක් සහි  නිව්ාස පිළිබඳ 

අත්දැකීම් පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදිකිරීම් තුළදී සැලකිය යුතු 

විස්ථාපන(ඈත් ීම්)පව්තී ** 

භූමි කම්පන කැණීම් යන්වයත්රෝපකරණ, පිපිරීම, 

යහෝ භූ කම්පන ජනනය කරන 

ඕනෑම ක්රියාව්ක දී * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම අධික යඝෝෂාකාරී අව්ස්ථාව්ලදී 

මාසයකට ව්රක් * 

ව්ා ය  ගුණාත්මකභාව්ය:අංශු මසකට ව්රක් * 

iii. ව්ායු 

වියමෝචනය 

අදාළ සියලු යන්වයත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි වියමෝචන පාලන 

පරීක්ෂණ සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයේශකයායේ ව්යාපෘති ස්ථානයES විසින්ව 

පරීක්ෂා කළ යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 

ආය නය 

* ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන්ව අධයනය සදහා 

මාධයයම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආය නයක් 

යයාදා ෙ  යුතුය. 

** PMU අනුම  ආය නයක් මගින්ව ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 

v. අව්ශය ා 

ව්ාර් ා කිරීම 

ඉහල අව්දානමක් සහි  නිව්ාස ව්ල  ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය  - ව්ෘත්තිමය 

ව්ාර් ාව්ක් 

භූමි කම්පන - යන්වයත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල 

චලනයන්ව සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්ව ර් ප්රමිතීන්ව  

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියර්ක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම 

පරිසර අධිකාරිය  

ව්ායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව්) - 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අංක 

1562/22 දරන අති වියශ්ෂ ෙැසට් නියේදනය යටයත් ජාතික ව්ායු ගුණ ප්රමිතීන්ව- 

මාධයයම පරිසර අධිකාරිය. 

 



21 
 

i. ව්යාපෘති සැලැස්ම 

(ස්ථානීය ය ාරතුරු, 

සැලසුම, ක්රියාත්මක 

කිරීයම් විධිවිධාන) 

දිස්ික් යල්කම්,  ප්රායේශීය  

යල්කම්,RDA, රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, 

අයනකුත් දිස්ික මට්ටම් 

නියයෝජි ාය න, ජාතික යොඩනැගිලි 

පර්යේෂණ සංවිධානයේ දිස්ික් 

කාර්යාලය, AIIB 

රැස්ීම්, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ 

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 

කැමැත්  සඳහා අත්සන්ව කිරීම සඳහා 

අදාල ව්ාර් ාව් ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම 

AIIB සහ අදාළ පාර්ශ්ව්යන්ව සුදුසු පරිදි රැස්ීම්, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ 

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 

කැමැත්  සඳහා අත්සන්ව කිරීම සඳහා 

අදාල ව්ාර් ාව් ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති ව්ාර් ා (මූලික හා 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ) 

AIIB සහ අදාළ පාර්ශ්ව්යන්ව සුදුසු පරිදි ප්රෙති රැස්ීම්, වියශ්ෂ රැස්ීම්, අදාළ 

ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූල ා 

යස්ව්කයින්ව යසෞඛය හා 

ආරක්ෂාව් සඳහා ස්ථාන 

පරීක්ෂා කිරීම 

RDA ,  ප්රායේශීය  යල්ඛම්, යපාලිස්, 

රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, 

දිස්තික් කාර්යාලය NBRO, AIIB හා 

අදාළ පාර්ශ්ව්යන්ව 

ලිඛි  හා ව්ාචික සන්වනියේදනය, 

අදාළ ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ තීරණ 

හා ප්රෙති සමායලෝචන 

රැස්ීම් 

 

RDA,  ප්රායේශීය  යල්කම්, යපාලීසිය, 

රජයේ ඉඩම් හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, 

දිස්ික් කාර්යාලය NBRO, AIIB 

රැස්ීම්, අදාළ ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීයම් 

යාන්වත්රනය 

අදාල පාර්ශ්ව්යන්ව, AIIB රැස්ීම්, ලිඛි  හා ව්ාචික 

සන්වනියේදනය 

 

ව්ගුව් 7: ය ාරතුරු රැස්කර ෙැනීම සඳහා සම්බන්වධකර කරෙත් ආය න සහ නිලධාරීන්ව 

දිනය ආයතනය ශතාරුරු සඳහා සම්බන්ධ වූ පුේගලයා  

28/02/2019 

පැය 11.30  

මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය– මාතර  පියල් අමරශසේකර  මහතා  

ප්රධාන විධායක ඉංජියන්වරු 

 මාතර  

28/02/2019 

පැය 09.30 

මධයම පරිසර අධිකාරිය නිහාල් ද සිල්වා  මහ ා 

යජයෂ්ඨ පාරිසරික නිලධාරි 

මධයම පරිසර අධිකාරිය  

මාතර දිස්ික්කය  
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ඇමුණුම I: වයාපෘති ප්රශේ ශේ ශරෝන ඡායාරූපය  
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ඇමුණුම II: ආපදා තත්ත්වශේ සේවභාවය හා උපශේ න අවසේථා 
 

 
 

 

රූපය  a: පහළ බෑවුශම් අධි අවදානම් 

නිවැසිශයකුශගන් ය ාරතුරු රැස්කිරීම ( A. P. 

යේමදාස මහ ා ) 

රූපය b. ඉහළ බෑවුශම් අධි අවදානම් නිවැසිශයකු 

දැනුවත් කිරීම (R.K.ශසෝමසිරි මහත්මිය ) 

  

රූපය c: අවදානම් ශලස හදුනාගත් ශවළඳසැල   රූපය d: ඉහළ බෑවුශම් උල්පශතන් ජලය ලබාගන්නා  

නල මාර්ග  

 
  

 

රූපය e: අවදානම් ශලස හදුනාගත් ඉදකරමින් 
පවතින ශගාඩනැගිල්ල  

රූපය f: පියල් අමරශසේකර  මහතා දැනුවත් කිරීම  
ප්රධාන විධායක ඉංජියන්වරු- -RDA-මාතර 

 



iii 
 

ඇමුණුම III: පාර්ශවකරුවන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විපශේෂ කරුණු 

 

ආයතනය  සම්බන්ධීකරණ 

නිලධාරීශේ නම 

සහ තනුර 

ඉදිිපත් වූ සැලකිය යුු කරුණු 

මාර්ෙ සංව්ර්ධන 

අධිකාරිය 

 

පියල් අමරශසේකර  
මහතා  

ප්රධාන විධායක 

ඉංජියන්වරු 

 - RDA  

මාතර දිස්ික්කය 

 

යමම ප්රයේශය මාතර දිස්ික් මාර්ෙ  සංව්ර්ධන අධිකාරියට අයත් 

යේ 

i. මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය ව්යාපෘතියට විරුේධත්ව්යක් 

නැති අ ර  

ii. අව්ම කිරීයම් කටයුතු අ යාව්ශය බව්  

iii. යව්නත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

✓ නාය යෑම් අව්ම කිරීයම් ක්රියාව්න්වයෙන්ව පසුව් ව්යාපෘතිය නිසි 

පරිදි භාර දීම අව්ශය යේ. 

✓ නාය යෑම් අව්ම කිරීමකින්ව පසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු 

ඇ  

✓ ඉදිකිරීම් ව්ලදී යකාන්වත්රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ 

උපකරණ භාවි ා කළ යුතුයැයි අව්ධාරණය කරන ලදි 

✓ සෑම අව්ස්ථාව්කදීම යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ව්ාහන, 

පදිකයින්ව සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ෙ, බාධක, 

අනතුරු ඇෙීයම් ධජ සහ රාත්රී ව්ැඩ සඳහා ආරක්ෂි  සහ 

පහසු මාර්ෙ සැපයිය යුතු අ ර විදුලිය සහ ආයලෝකය සහ 

සැපයිය යුතුය. 

✓ ඉඳිකිරීම අපද්රව්ය  / කැණීම් ද්රව්ය මගින්ව මගීන්වට සහ 

මහජන ාව්ට  අපහසු ාව්යක් යනාවිය යුතුය 

 

 

ඇමුණුම IV: රජශේ ඉඩම් හිමියන්ශගන් සහ පාිසික ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා 

ශයෝජිත ක්රමශේදය 

 

1. නායයෑම් ආපදා අවම කිරීශම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාිශේ  අනුමැතිය 

ලබා ගැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය  
 

RDA විසින්ව පිළිෙ  යුතු සැලැස්ම: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය විසින්ව අව්ශය ව්න අනුමැතීන්ව 

පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ලීමක් සමෙ RDA යව්  සවිස ්රාත්මක නිර්මාණ ව්ාර් ාව්ක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

PMU ඉහ  ලිපි යල්ඛන සකස් කළ යුතු අ ර ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාලයට යල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරියේ  ප්රායේශීය  කාර්යාලය යමම යයෝජනාව් ඇෙයීමට ලක් කරනු ලබන අ ර 

ව්යාපෘති ව්ාර් ා සඳහා කැඳවිය හැක. අ යව්ශය සමායලෝචන සැපයිය යුතුය 

මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින්ව අනුම  කර ඇති අ ර, ව්යාපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ුහයන්ව 

සහ හානිය අව්ම කිරීයම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය සහ ව්යාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය අ ර ගිවිසුමක් අත්සන්ව කරනු ඇ . 

ඇතුළත් විය හැකි යකාන්වයේසි, 

  

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීයමන්ව පසුව් ව්යාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අව්ශය යේ. 

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීමකින්ව පසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය, 



iv 
 

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී යකාන්වත්රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවි ා කළ යුතුයැයි අව්ධාරණය කරන 

ලදි 

• සෑම අව්ස්ථාව්කදීම යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ව්ාහන, පදිකයින්ව සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ෙ, 

ආරක්ෂි  ස්ථාන, යකාඩිකරුව්න්ව සහ රාත්රී ව්ැඩ සඳහා ආරක්ෂි  සහ පහසු මාර්ෙයක් සැපයිය යුතුය. 

ආයලෝකය සැපයිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම් කසල / කැණීම් ද්රව්ය මහජන / මගී ජන ාව් සඳහා අපහසු ාව්යක් යනාවිය යුතුය 

 

ඇමුණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 

 

නම තනුර අධයනශයහි කාර්යභාරය   

DSV ඩයස ් අධයක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක යේෂ්ඨ විදයාඥ / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

යහ්මන්ව  කුසලසිරි කාර්මික නිලධාරි / ESSD / NBRO GIS / ජනෙහන දත්  / සමීක්ෂණ ආධාර 

අනුත්තරා නතාලි  කාර්මික නිලධාරි / ESSD / NBRO වාර්තා සැකසීම  

ලිහිණි අනුපමා  කාර්මික නිලධාරි / ESSD / NBRO වාර්තා සැකසීම 

 

ඇමුණුම VI: ශයාමු සටහන් ලැයිසේුව 

 

1. ගාල්ල මාදම්ශේ  මාර්ෙශේ 55 km  කණුව අසළ  ප්රශේශශේ නායයෑයම් අව්දානම පිළිබඳ ජාතික 

යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ ව්ාර් ාව්  

2. යෙෝලීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යකාන්වත්රාත්කරුයේ ව්ෙකීම් - ශ්රී 

ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම්  ව්යාපෘතිය - AIIB 

3. පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය _AIIB 

4. නැව්  පදිංචි කිරීයම් සැලසුම් රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය _AIIB 

 


