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1.හැදින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ යව්මින් එම බැංකුයේ 
මුලය ආධාර ම  ශ්රී ලංකායේ පළාත්  ක දිස්ත්රික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීයම් 
ව්යාපතතියක් ආරම්භ කර ඇ . යමම ව්යාපතතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්යයයන් AIIB 
බැංකුයේ හා ශ්රී ලංකා රජයේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපතතියේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි 

ක්රියාව්ලිය සැලකිල්ලට ෙනිමින් AIIB බැකුව් අයේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්යේ පාරිසරික හා සමාජ 

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

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්යන් ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක 

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

මාගයෙොපයශයයන් සැපයීමයි. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය ව්යයයන්; ජාතික යෙොඩනැගිලි 
පගයේෂණ සංවිධානය (ජා.යෙො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපතතිය යව්නුයව්න් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපතතියට අදාල පාගයව්යන් ඒ ආකාරයයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයග.  
 

පාරිසරික, සමාජ, යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන් ව්යාපතති ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස් ව්න බැවින් 
එව්ැනි යව්නස් ව්න නිය්චි   ත්ව්යන් පිළිබද අව්ධානය යයොමු කිරීම ව්ැදෙත් යේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 
ස්ථානයට වියයේෂි  වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාග ා (SSE & SMP) සකසා ඇ . එම 
ස්ථානයේ වියයේෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් වියයේෂි  පිළිසකර 
ක්රමයේදයන්, යසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්දයයන් සලකා බැලිය යුතු අංයයන් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කාලය තුල අව්යය මෙ යපන්වීම් ලබායදනු ඇ . 
 
රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ තිරිව්ානකැටිය, අෙලව්ත්  පාර, යබෝක්කු අංක 10/1 මාගෙයේ නායයාම් අව්ම 
කිරීම සඳහා යයෝජි  ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා වියයේෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස ්කර ඇ . ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයනයකින් පසුව් යමම සැලැස්ම සකස් කර ඇ . 

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

ii. ව්යාපතති ක්රියාකාරකම් යහේතුයව්න් සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 
iii. හානිය අව්ම කරන පියව්ර යයෝජනා කිරීම. 
iv. යමම ව්යාපතතියට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්යය ා තීරණය කිරීම. 
v. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක ව්න අ රතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය කිරීම. 
 

2.නාෙෙෑම් සිදුවූ ස්ථානකේ ක ොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස් රෙ  

ස්ථාන අංක 57, රත්නපුර දිස්ත්රික්කය, තිරිව්ානකැටිය අෙලව්ත්  පාර, යබෝක්කු අංක අසල 10/1 නායයෑම. 

ස්ථානීය ය ොරතුරු 

i. සබරෙමුව් පළායත් රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ නිවිතිෙල ප්රායශයය යල්කම් යකොට්ඨාසයේ, නිවිතිෙල ග්රාම 
නිලධාරී ව්සම යටයත් පරිපාලනමය ව්යයයන් පරිපාලනමය කටයුතු සිදු යකයග. 

ii.යමම ස්ථානයට ආසන්නම නෙරය ව්න්යන් නිවිතිෙල නෙරයි, එය 1.3 km ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇ . 
iii.ස්ථානීයයේ GPS අෙය 6.603766 N, 80.453247 E (යයොමුව්: රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙල් ඡායාරූපය.) 
iv.ඉඩම් හිමිකාරීත්ව්ය මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරියට (RDA) සහ පුශෙලික ඉඩම් ("පිංකන්ද රබග ව්ැවිලි 
සමාෙමට) අයත් ඉඩම් යේ 
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රූපය 1: රූපය යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ඡායාරූපය. යයොමුව්: ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා ගුව්න් 

ඡායාරූපය ඇමුණුම 1ට ඇතුලත් කර ඇ . 

3. නාෙෙෑම් වයසනෙ පිළිබඳ විස් රා්මමෙ ක ොරතුරු 

2017 මැයි 26 ව්න දින අිකක ව්ගෂාප නය යහේතුයව්න් යමම යකොටයසේ බෑවුම් අස්ථාව්ර වීමක් ඇතිවීමක් සහ සුන්බුන් 

ෙලා යෑමක් සිදු විය. සුන්බුන් ෙලා ඒම යහේතුයව්න් යමම ස්ථානයේ මාගෙය අව්හිර වී ඇති අ ර, පස් ස්කන්ධයන් 

හා පාෂාණ යකොටස් පහළ බෑවුයම් පිහිටි රබග ව්ොව් සහි  භූමියේ  ැන්පත්ව් ඇ . යම් යහේතුයව්න් දින කිහිපයකට 

රථ ව්ාහන ෙමනාෙමනයට සම්පූගණයයන්ම බාධා ඇති විය. නායයායම් බලපෑමට ලක් වූ මුළු ප්රයශයය ආසන්න 

ව්යයයන් 15,000m2 පමණ යව්  ි . බෑවුම් අස්ථාව්රත්ව්ය ඇතිවීමට ප්රධාන ම යහේතුව් ව්න්යන් ඉහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ 

සිදු කල තියබන ඉංජියන්රුමය යනොව්න යලස මාගෙ කැපීමයි. 

ආපදාකවන් පසු සිදුව ඇති හාණිකේ ස්වභාවෙ 
 

නායයෑම යහේතුයව්න් පහළ බෑවුයම් පිහිටි රබග ව්ොව්ට හානි සිදු වි ඇ . යම් සිදුවීම නිසා නිව්ාසව්ලට කිසිදු 

හානියක් සිදුවී නැ . තිරිව්ානකැටිය - අෙලව්ත්  මාගෙයේ හා පහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ ෙලා යන ෙංොව් 

සුන්බුන් ෙලා යෑම නිසා  ාව්කාලිකව් අව්හිර වී තිබුණි. යමම සිශිකය අ රතුර ඉහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ පිහිටි 

එක් නිව්සක් ෙංව්තුරට ලක්ව් ජලයයන් යටවී තියබ්. අව්ට ප්රයශයව්ාසීන් අිකක ව්ගෂාප නය සහ බෑවුයම් 

ක්රියාකාරිත්ව්ය ෙැන අව්ධානයයන් සිටීම යහේතුයව්න් කිසිදු ජීවි  හානියක් සිදුවී යනොමැ . (රූප සටහන 2: 

ව්යාපතති ප්රයශයයයහි ජයාරූප) 
  

රූපය 2a: අස්ථාව්ර ඉහළ බෑවුම රූපය 2b: හානියට පත්වූ පහළ බෑවුයම් රබග ව්ොව් 
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රූපය 2c: පහළ බෑවුයම් පිහිටි දියපහර රූපය 2d: අස්ථාව්ර බෑවුමට යාබද තිරිව්ානකැටිය - 
අෙලව්ත්  පාර 

රූපය 2: ව්යාපතති ප්රයශයයයහි ජයාරූප 
 
 

රූපය 3: ව්ග මානයේ අව්ධානමට ලක්වී ඇති බෑවුම් ප්රයශයයේ සහ යෙොඩනැගිලිව්ල රූපමය නිරූපණය 
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4. පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා කම් වන විට කෙන ඇති ක්රිොමාගෙ 
 

ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ රත්නපුර දිස්ත්රික් කාගයාලය විසින් යමම සථ්ානය පරීක්ෂා 
කර ඇ . යම් දක්ව්ා ජලාපව්හන ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කිසිදු පියව්රක් යෙන යනොමැ . 
  

ඉව්ම කිරීම්:  
නාය ස්ථානයටආසන්නව් පිහිටා ඇති නිව්ාස හ රක්, අව්දානම් සහි  නිව්ාස යලස ජාතික යෙොඩනැගිලි 
පගයේෂණ සංවිධානය විසින් ව්ගගීකරණය කර යනොමැ . එමනිසා, ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ 
සංවිධානය විසින් ඉව්ත් ව්න යලස දැනුම් දී යනොමැ .  
 
ජීවි  අවදානම ෙළමනාෙරණෙ : 
ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් නිව්ාස හිමියන්ට ජීවි  අව්දානම් කළමනාකරණ සදහා 
ක්රියාමාගෙ ලබා දී යනොමැ .  

5. නාෙ ප්රකශයෙ සහ සහ නාෙ අවට ප්රකශයෙ පිළිබඳ විස් ර සහ වග මාන අවදානම් ම්ටටම 

අස්ථාව්ර බෑවුම් ප්රයශයය තිරිව්ානකැටිය-අෙලව්ත්  මාගෙයේ ව්ම් පසින් ඇති 10/1 යබෝක්කුව් ආසන්නයේ 
පිහිටා ඇ . මාගෙයට යාබද ඉහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ ෆාම් ව්ොව්ක් සහ පහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ රබග 
ව්ොව්කින් යුක්  යේ. ෙලා බසින ෙංොව්ක් මාගෙට සමාන් රව් පිහිටා ඇ . 

යමම අස්ථායී බෑවුම් පව්තින නිම්නයයහි නැව්  බෑවුම් අස්ථාව්ර වීමක් ඇති වීමට ඉඩ ඇති අ ර එමගින් මාගෙය 
භාවි ා කරන මගීන්යේ ජීවි  ව්ලට අව්දානමක් මතු විය හැකිය. යමය කළු ර දිස්ත්රික්කය (බස්නාහිර පළා ) සහ 
රත්නපුර දිස්ත්රික්කය (සබරෙමු පළා ) අ ර සම්බන්ධීකරණ මාගෙයක් ව්න බැවින් රථව්ාහන ෙමනෙමනයට බාධා 
පැමිණීම යහේතුයව්න් ජිව්න පහසුකම්, යසේව්ා සහ අදාළ ආගථික ක්රියාකාරකම් යකයරහි සහ තිරිව්නාකැටිය හා 
අෙලව්ත්  අ ර මාගෙයේ සිදුව්න කටයුතු ව්ලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. 

6. වයාපිති ක්රිොොරෙම් මන්න් බලපෑමට ලවනවන අවට පසරසරකේ සේකී ඒ කෙෙෙන් පිළිබඳව කෙටි 

හැඳින්වීම 

ඉහළ බෑවුම් ප්රයශයය ෆාම් ව්ොව්කින් යුක්  ව්න අ ර සහ පහළ බෑවුම් ප්රයශයය රබග ව්ොව්කින් යුක්  යේ. පිංකන්ද 
රබග ව්තු හිමිකාරීත්ව්යට ඉහළ හා පහළ බෑවුම් ප්රයශය යදකම අයත් යේ. පහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ මාගෙයට 
සමාන් රව් ෙලා බසින ෙංොව්ක් පිහිටා ඇ . ක්යෂේ්ර චාරිකායේ දී ඉ ා අඩු ජල මට්ටම නිරීක්ෂණය යකරිණි. 

ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අව්දානමට ලක් විය හැකි මූලිඛාංෙයන්; 
  

i. මාගෙ  දබදය හා මාගෙයේ ෙමන් කරන මගීන් සහ පදිකයින් 
ii. ව්ග මාන යසේව්ා සහ ආගථික කටයුතු 

 

7. කෙෝජි  පිළිසෙර කිරීකම් ක්රිොමාගෙෙන් 
 

යයෝජි  අව්දානම අව්මකිරීම් කටයුතු එම ප්රයශයයට ව්ැදෙත් ව්න යලස අව්ධානය යයොමු යකයරනු ඇ . අව්දානම 
අව්ම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් ව්නුයේ i) බෑවුම් ස්ථාව්ර කිරීම සඳහා දුගව්ල පස් ඉව්ත් කිරීම සහ හැඩය යව්නස් ව්න 
යලස බෑවුම නැව්  කැපීම ii) කලින් නායයෑම් සිදු වීයමන්  ැන්පත් වූ සුන්බුන් ඉව්ත් කිරීම iii) මතුපිට සහ යටි 
පතෂ්ඨ ජලාපව්හනය ව්ැඩි දියුණු කිරීම් ඇතුලත් වූ ජලපව්ාහන ව්ැඩිදියුණු කිරීම, iv) රැඳවුම් බිත්ති, v) ඛාදන පාලන 
ක්රම 

8. වයිපිති ප්රකශයෙ හා සම්බන්  සමා , පාසරසසරෙ බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ෙැනීම 
 

8.1 හි ෙර බලපෑම් 
 

යමම මාගෙය කළු ර දිස්ත්රික්කය (බස්නාහිර පළා ) සහ රත්නපුර දිස්ත්රික්කය (සබරෙමු පළා ) අ ර එක් 
සම්බන්දීකරණ මාගෙයක් යේ. අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින් අඛණ්ඩ ව්ාහන ෙමනාෙමනය, මාගෙ 
සම්බන්ධ ාව්ය සහ මගීන්යේ ආරක්ෂාව් සුරක්ෂි  කරනු ඇ . අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු යහේතුයව්න්  ව් 
දුරටත් බෑවුම් අස්ථාව්ර වීමකින් ය ොරව් ඉහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ ෆාම් ව්ොව් සහ පහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ රබග ව්ොව් 
ආරක්ෂා කර ෙ  හැකි ව්නු ඇ . ජන ාව්යේ ආගථික ක්රියාකාරකම් සහ අයනකුත් ජීව්න මාගෙ ක්රියාකාරකම් ව්න 
යත් කගමාන් ය, ආගථික යභෝෙ යමම හානිය අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින් වියාල ව්යයයන් ප්රතිලාභ ලබනු ඇ . 
කඩිනම් පිළියම් යයදවිම මගින් අනාෙ යේදී මාගෙයට සිදුවිය හැකි හානි යහේතුයව්න් මාගෙ පුනරුත්ථාපනය සඳහා 
ව්ැය ව්න වියදම් අව්ම කර ෙ  හැක. 
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8.2 අහි ෙර බලපෑම් 
 

බෑවුම අස්ථාව්ර වීයමන් බාධා වී ඇති ප්රයශයයකට ආපදා අව්ම කිරියම් ක්රියාමාගෙ යබොයහෝ විට යයොමු වී ඇ . 
එබැවින්, ඍණාත්මක බලපෑම් යබයහවින් ස්ථානීකරණය වී ඇති අ ර, ඉදිකිරීම් කාල සීමාව්ට පමණක් ව්ලංගු යේ.  
 
8.2.1 ඉඩම් වලට සහ ඉදිසර සේවග න ෙටයුතු වලට ඇති ප්රකීය මාගෙ අවහිර වීම 
 

අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු, මාගෙයේ ඉහල බෑවුමට සීමා ව්නු ඇ . යමම ප්රයශයය දැනටමත් යනොසුදුසු කුඩා බිම් 
කැබැල්ලක් බැවින්, ඉඩම් පරිහරණය අහිමිවීම සහ ඉඩමට ප්රයේය වීමට යනොහැකි වීම මගින් ඉඩම් හිමියාට කිසිදු 
බලපෑමක් සිදු යනොව්නු ඇ . ඉහල බෑවුයමහි ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු මගින් අනාෙ යයදී සිදුවිය හැකි කණ්ඩි කඩා 
ව්ැටීම් ව්ලින් ඉඩම ආරක්ෂා කරන අ රම ඉඩම සහ මාගෙය අ ර මායියමහි ස්ථාව්රත්ව්ය ව්ැඩි කරනු ඇ . 
 

8.2.2 යාෙ හා සතුන්ට සිදුවිෙ හැකි පාරසසරෙ හා ජීව විදයා්මමෙ බලපෑම 
ව්යාපතති බලපෑම් සහි  ප්රයශයය තුළ නජව් විවිධත්ව්ය යහෝ සංයේදී පරිසර පශධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුලත් ව්නාන් 
ප්රයශය යනොමැ . ව්ැඩබියමහි ඇති යාක කිසිව්ක් ආයේණික,  ගජනයට ලක්ව්න සහ IUCN හි රතු ලැයිස්තුයේ 
හඳුනාෙත් යාක යනොයේ. ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී රබග ෙස් කැපීම සහ උගුල්ලා දැමීම අව්යය යේ. 
 

8.2.3 ප්රකශයකේ  ල මාගෙ රටාවන්ට සිදුවිෙ හැකි බලපෑම් 
 

යමම ව්යාපතතිය ක්රියාව්ට නැංවීයම්දී දැනට පව්තින මතුපිට හා භූෙ  ජලාපව්හන රටාව්ට බාධා කිරීම් අයේක්ෂා 
යනොයකයග. යමම අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ප්රයශයය තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු යබොයහෝ දුරට ජලාපව්හනය ව්ැඩිදියුණු 
කිරීම යකයරහි අව්ධානය යයොමු කරනු ඇ . එබැවින්, ව්ැසි සමය තුළදී අිකක යලස ෙලා යන ජලය යබෝක්කුව්ක් 
හරහා යහෝ යකළින්ම ඇළ මාගෙ හරහා සව්්ාභාවික ෙංො ඇළයදොළ යව්  යයොමු කරවීමට අයේක්ෂි ය. 
 

8.2.4 පාේශු ඛාදනකේ බලපෑම සහ ෙේො පතුල කවනස්වීම 
 

යමම අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ප්රයශයය තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු යබොයහෝ දුරට ජලාපව්හන ව්ැඩිදියුණු කිරීම යකයරහි 
අව්ධානය යයොමු කරනු ඇ . එබැවින්, ව්ැසි සමය තුළදී අිකක යලස ෙලා යන ජලය යබෝක්කුව්ක් හරහා යහෝ 
යකළින්ම ඇළ මාගෙ හරහා ස්ව්ාභාවික ෙංො ඇළයදොළ යව්  පිවිසීමට අයේක්ෂි ය. ආසන්නයේ ඇල මාගෙයක් 
පව්තින යහයින් ජලජ පරිසර පශධති ම  සැලකියයුතු බලපෑමක් ඇතිවිය හැක. 
 

8.2.5 ඉදිකිරීම් ෙටයුතු නිසා සිදුවන  ල දූෂණෙ මන්න් ඇතිවිෙ හැකි බලපෑම 
 

ව්ැඩබිමට සමීපව් ඇළ මාගෙ තියබන යහයින් සතජු ජල දූෂණය ව්ැඩි යේ. ව්ැසි සමය තුළදී ව්ැසි ජලය සමඟ යරොන්මඩ, 
ව්ැලි සහ පස අංශු ජලමාගෙ ව්ලට යයොමුවිය හැක. 

 

8.2.6 ඉදිකිරීම් ොලසීමාකී ඒ අක්රමව්ම (එළිමහන් ස්ථාන) වැසිකිලි භාවි ෙ නිසා  ලෙ මන්න් සිදුවිෙ හැකි 

කලඩකරෝෙ කබෝවීම 
 

බෑවුම මාගෙයට ආසන්නව් පව්තින යහයින් අක්රමව්ත් (එළිමහන් ස්ථාන) ව්ැසිකිලි භාවි ය මගින් පහල බෑවුම් ඇළ 
මාගෙ ව්ලට මළපහ එකතුවීම ඉදි කිරීම්ව්ලදී කටයුතු අ රතුරදී අයේක්ෂා යකයග. 
 
8.2.7 පහල ෙේො ප්රකශයකේ  ලෙ පසරහණෙ ෙරන්නන් හට ඇතිවිෙ හැකි බලපෑම 
 

අසල ජල පහරව්ල් යනොමැති බැවින් බලපෑම ව්ැදෙත් යනොයේ. 
 
8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීකම් ඒ ඇතිවන ෙැටු 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි ඝන අපද්රව් බැහැර කිරීයම් යාන්්රණයක් යනොමැති නම් ඝන අපද්රව්ය ක්ෂණිකව් බැහැර 
කිරීම තුළින් ජලය සහ පස දූෂනය කර විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි ඝන 
අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් යාන්්රණයක් භාවි ා යනොකළ යහොත් යමම බලපෑම සුවියයේී  ව්නු ඇ . 

 

8.2.9 වායු දූෂණෙ කහේතුකවන් සිදුවන බලපෑම 
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුයේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්ජින් ක්රියා කරවීම, 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, යකොන්ක්රීට්, සියමන්ති, ී, ෙල්, සහ සිලිකා ව්ලින් ඉහළ මට්ටයම් දූවිලි ඇති 
කරයි. වියලි කාලගුණික  ත්ත්ව්යන් පව්තින සමයේදී ඉදිකිරීම් මගින් සිදුව්න ව්ායු දූෂණය මගීන්ට, නියව්සියන්ට 
සඳහා ස්ථානීය ව්යයයන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇතියේ. 
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8.2.10 ඉදිකිරීම් වල ඒ ඇතිවන යබ්දෙ දූෂණෙ, ෙම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, කහේතුකවන් කෙොඩනැන්ලි වලට හා 

ෙටි ල පහසුෙම් වලට ඇති විෙ හැකි හානි 
ඉදිකිරීම් උපකරණ ව්ලින් යබ්ද සහ කම්පන අයේක්ෂා කරනු ලැයබ්. අසල්ව්ැසි නිව්ාස, පදිකයින් සහ මගීන් හට 
කම්පනයයන් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇ . වියාල පාෂාණ යනොමැති අ ර, පිපිරවීම් මගින් සැලකිය යුතු බලපෑමක් 
ඇති යනොයේ. ව්ැඩබියම් සිට මීටග 100 ක් ඇතුළ  පදිංචිකරුයව්ෝ යව්යසන එක් නිව්සක් පව්තින නිසා යබ්දයයහි 
බලපෑම සැලකිය යුතු යේ. එබැවින් ව්යාපතතිය අසල්ව්ැසි ප්රජාව්ට යබ්දයයන් බලපෑම් ඇති යේ. මාගෙයේ පදිකයින්ට 
සහ මගීන්ට යබ්ද දූෂණයයන් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇ .  
 
8.2.11 වැඩබිකම් කසේවෙෙන් හා අවට ප්රකශයවාසීන් අ ර ඇතිවිෙහැකි කනොසන්සුන්  ්මවෙන් 
ජන ාව් ආසන්නයේ ජීව්ත් ව්න බැවින්, ඉදිකිරීම් ස්ථානයේ යසේව්කයන් සහ ෙම්ව්ැසියන් අ ර ආරවුල් ඇති විය 
හැකිය. 
 
8.2.12 කසේවෙ කන්වාසිෙ ෙදවුරු සහ අකනකු්ම ස්ථානීෙ අවයය ාවෙන් 
කඳවුරු තුළ ඇති ඝණ අපද්රව්ය හා කසල ඉව්ත් කිරීම නිව්ැරැදිව් සකස් යනොකිරීයමන් අව්ට ප්රජාව් යව්  එය පීඩාව්ක් 
ව්නු ඇ . 

 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අ ර තුර ප්රකශයවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුු වීම කහේතුකවන් වවූන්ට මුුණණ  ඒමට සිදුවිෙ හැකි අවදානම් 

 ්මවෙන් 
විදීම්, යබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්්ර ක්රියා කරවීම ව්ැනි අිකක අව්දානමක් සහි  ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්න 
යන්ය්රෝපකරණ යමම ව්ැඩබියමහි තිබිය හැකි ය. යමම ව්ටපිටාව් තුළ පුහුණු ශ්රම බලකායක් පමණක් සුරක්ෂි ව් 
කටයුතු කරනු ඇ . අනව්සර පුශෙලයින් යමම ව්ැඩබිමට පිවියසන්යන් නම්, බර යන්ය්රෝපකරණ මගින් සිදුවිය හැකි 
හදිසි අනතුරුව්ලට ලක්වීයම් අව්දානම තිබිය හැකිය. 

 
8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ කවන්ම අනතුරුදාෙෙ ද්රවය 
 

බලපෑමට ලක්වූ බෑවුයමහි වියාල පාෂාණ යනොමැති නිසා පාෂාණ පිපිරුම් අව්යය යනොව්නු ඇ . 
 

8.2.15 ඉදිකිරීම් ෙටයුතු අ රතුර සිදුවන මාගෙ  දබදෙ සහ පදිෙයින්කේ ආරවනෂාව 
 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී ෙමන් කරන යාන්ය්රෝපකරණ, බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන, ට්රක් රථ ආදීයයන් යබොයහෝ විට 
මාගෙය අව්හිර කරනු ලැයබ්. යබොයහෝ දුරට අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු බෑවුම්ව්ල ඇති කුඩා ඉඩ ප්රමාණයන්හි 
බර යන්ය්රෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන ආදියයන් මාගෙයේ ෙමන් ෙන්නා මගීන්ට සහ 
පදිකයන්ට බාධා කිරීම් සිදුවිය හැකි අ ර ඔවුන්යේ ජීවි යටද දැඩි අව්දානමක් ඇ . 

 
8.2.16 ඉදිකිරීම් ෙටයුතු වල ඒ කසේවෙෙන්කේ ආරවනෂාව 
 

කම්කරුව්න් ඇද ව්ැටීයමන් අව්දානමට නිරාව්රණය විය හැකිය. බෑවුයමන් ඇද ව්ැටුනයහොත් මාරාන්තික තුව්ාල 
සිදුවිය හැක. ව්ැසි සමයේදී බෑවුම් අස්ථාව්ර වීයම් අව්දානම ව්ැඩියේ. ඉදි කිරීයම් බර යන්ය්රෝපකරණ සීමි  ව්ැඩ 
අව්කායයක දී භාවි ා කළ හැකිය. ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ය්රෝපකරණ අනතුරු ව්ලින් ඇතිවිය හැකි අව්දානම යමම 
ස්ථානයේ ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යකොන්්රාත්කරු අඩු ව්යස් කම්කරුව්න් (ළමයින්) ව්ැඩ කිරීමට 

යයයදවිය හැකි අ ර එමගින් බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවීය හැක. 

9. ප්රකශයවාසීන්, අකනකු්ම පාගෂව ෙරුවන් කවනුකවන් වූ උපකශයන කසේවාවන් 
 

පිංකන්ද රබග ව්තු හිමිකාරීත්ව්යට ඉහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ ෆාම් ව්ොව් සහ පහළ බෑවුම් ප්රයශයයේ රබග ව්ො යදකම 
අයත් යේ. කගමාන් යාලා කළමනාකරු ව්න චතුර වියේසිංහ මහ ා ව්යාපතති ප්රයශයය නිරීක්ෂණය අ රතුරදී 
දැන්ව්ත් කරන ලදී. ව්යාපතතිය පිළිබදව්, අරමුදල් සැපයීයම් යාන්්රනය, ඉදිකිරීම් යන්ය්රෝපකරණය යෙනයාම සහ 
අව්දානම අව්ම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා ඉඩම් භාවි ය සහ ව්යපතති ප්රතිලාභ පිළිබඳ දැනුව්ත් කරන ලදී. 
නිවිතිෙල ප්රායශයය යල්කම් යකොට්ඨායයේ ප්රායශයය යල්කම් ව්න සංජීව්නී කන්ඩම්බි මහත්මිය NBRO කණ්ඩායම 
හමු වූ අ ර නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන ලදී. යමම ව්යාපතතිය සඳහා ේරායශයය 
යල්කම්ව්රිය පූගණ සහයයෝෙය ලබා දීමට එකඟ ාව්ය පල කරන ලදී.  
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9.1 පාගයවෙරුවන් සමෙ පවති උපකශයන කසේවාවන් වල ඒ ඇති වූ එෙෙ ාවෙන් හා නිගකශයෙන්. (කෙොමුව: 

ඇමුණුම III) 

10. විකයේෂි  පාරසසරෙ හා සමාජීෙ බලපෑම්:  ාතිෙ කෙොඩනැන්ලි පගකේෂණ සේවි ානකේ විකයේෂි  

ක්රිොමාගෙ කහෝ මැදිහ්ම වීම් අවයය වන සමා , පාසරසසරෙ බලපෑම් කහෝ අවදානම් ඇතිවන් අේයෙන් 
 

10.1  ලෙ සහ ක ්ම බිම් සදහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාගෙ, ෙේඟා හා අකනකු්ම  ල  රෙන් විකයේෂකෙන් ඉදිකිරීම් 

ස්ථානකෙන් පහල ෙේො ප්රකශය අපවි්ර වීම් හා එහි  ්මවෙ කවනසව්ීම නිසා ඇතිවන ෙැටු)   

නාෙොම් ස්ථානෙ ඉදිකිරීම / පිළිසෙර කිරීම තුලින් ඇතිවන දිගුොලීන බලපෑම් සහ විෙ හැකි බලපෑම් 
පව්තින ජල මාගෙ ව්ල යරොන්මඩ  ැම්පත් වීම සුන්බුන් සහ පස ඉව්ත් කිරීයම්දී අයේක්ෂා කළ හැකිය. ව්ැඩබියමන් 

යන්ය්රෝපකරණය ව්ලින් ය ල් සහ යව්නත් හානිකර ද්රව්ය/දූෂක නායක බැහැර කිරීම,  ාව්කාලික ෙබඩා ටැංකි 
මගින් කාන්දු වීම, ඝණ අපද්රව් සහ අප ජලය බැහැර කිරීම නිසා පහළ බැවුම් ප්රයශයයේ මතුපිට ජලයේ 
ගුණාත්මකභාව්ය ම  අහි කර බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. 
 

10.2 ප්රවාහන ෙටි ල පහසුෙම් සඳහා වන බලපෑම් (විකයේෂකෙන් මාගෙ හා දුම්සරෙ මාගෙ  ාවොලිෙ අවහිර වීම, 

රථවාහන  දබදෙ පිළිබඳ අවදානම) 
සතියේ දින ව්ලදී කාගයාල යේලාව්න් තුලදී , පාසල් කාලව්ලදී (උදෑසන, දිව්ා කාලය සහ සව්ස) සම්පූගණයයන්/අගධ 
ව්යයයන් මාගෙය ව්සා දැමීම යහේතුයව්න් ඇතිව්න රථ ව්ාහන  දබදය මගින් ව්ාහන ධාව්නයට බාධා එල්ල විය හැක. 
යමය පදිකයින්ට සහ මගීන්ට හිරිහැරයක් ව්නු ඇ . 
 

10.3 නාෙ ස්ථානෙට ොබදව කහෝ ආසන්නකේ ඇති ඉහල අවදානමවන සහි  කහෝ මා යෙ පසරමාණ අවදානමෙ 

ජීව්ම වන ෙිහ කෙෙ (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ෙේො ප්රකශයෙ ෙන ආදිෙ) 
 

යමම ඉදිකිරීම යහේතුයව්න් මහජන ආරක්ෂාව්, යබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් හා යෙොඩනැගිලිව්ල ව්ල ඉරි ැීම් පිලිබඳ 
ඉහළ අව්දානමක් පව්තී. 

 

10.4 ප්රතිස්ථාපනෙ ෙල යුතු ප්රකශයෙ තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, ෙිෂිොගමිෙ බිම් සහ අකනවන ස්ථාන 
 

බෑවුයම් බිඳව්ැටීම ඉහළ බෑවුයම් ෆාම් ව්ොව් සහ පහළ බෑවුයම් රබග ව්ොව්ට බලපෑම් ඇති යේ. ප්රයශයව්ාසීන්යේ 

ජීව්යනෝපාය මාගෙයන් සඳහා එකව්ර මාගෙය ව්සා දැමීම මගින් මගීන් සහ පදිකයින්ට මධයස්  බලපෑම් ඇති යේ. 
 

10.5 ප්රතිස්ථාපනෙ ෙල යුතු ප්රකශයෙට ොබදව පිහිටා ඇති වයාපාර, ෙිෂිොගමිෙ බිම් සහ අකනවන ස්ථාන 
 

යමම ප්රයශයය ෆාම් ව්ොව් සහ රබග ව්ොව් සඳහා භාවි ා කරන ඇති අ ර එහි වියයේෂි  කතෂිකාගමික භාවි යන් 

නිසා සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.  

 

10.6 පුශෙලෙන්හට වැඩබිමට ඇතුල් වීමට කහෝ ක හරහා ෙමන් කිරීමට ඇති අවයය ාවෙ  
 

ඉදිකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුල බර යන්ය්රෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රව්ය භාවි ා විය හැකි බැවින් අනව්සර 
පුශෙලයින් විසින් ඇතුල් වීයමන් ඉහල අව්දානම්  ත්ව්යක් නිගමාණය විය හැක. 

 

10.7 කසෞඛය හා ආරවනෂාව පිළිබද ෙැටු සදහා වන ප්රමුඛ්මවෙ: කෙොන්්රා්මෙරුවන් සඳහා වන සම්ම  න්විසුම් 

ෙ  අවයය ා ඉවනමවා සැලකිෙ යුතු විකයේෂි  කසෞඛය හා ආරවනෂාව පිළිබද ෙරුණු 
 

යමම ඉදිකිරීම් ස්ථානයට අදාළව් පව්තින යසෞඛය හා ආරක්ෂණ ෙැටළු ඕනෑම නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයකට 
යපොදු යේ. ESMF දී එව්න් යපොදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇ . ඉදිකිරීම් හා ඉංජියන්රු යසේව්ා අව්යය ාව්යන් 

පිළිබඳව් සවිස් රාත්මකව් 5: 2003 ව්ෙන්තියේ ද ආරක්ෂි  උපකරණ සහ ඇඳුම්:2003 ද ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන් සහ 
ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳව් ලන්සු පත්රිකායේ දක්ව්ා ඇ . 
 

10.8 ළමා ශ්රමෙ සහ බලහ්මොරී කලස ශ්රමෙ ලබා ෙැනීම 
 

ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන් සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්ර යල්කනයේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනුව් ළමා ශ්රමය සහ 

බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම සවිස් රාත්මකව් දක්ව්ා ඇ . 
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10.9  ල සැපයුමට ඇති බා ා 
  

ව්ැඩබිමට ආසන්නව් ජලපව්ාහන යනොමැති බැවින්, බලපෑම ව්ැදෙත් නැ . 

11. වයාපිතිෙ ක්රිෝමමෙ කිරීම සඳහා අවයය වන අනුමැීනන් සහ විකරෝ  ා කනොමැති බව 
 

11.1 වයාපිතිෙ ක්රිෝමමෙ කිරීම 
 

i. දිස්ත්රිවන කල්ෙම් ොගොලකේ අනුමැතිෙ 
 

දිස්ත්රික් යල්කම්ව්රයායේ අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ට ව්යාපතති යයෝජනාව් 
ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ට පළායත් මහ ඇමති ව්රයා හා පාගය්ව්කරුව්න්යේ ආය න 
ද සහභාගී ව්නු ඇ . ව්යාපතති කළමනාකරණ ඒකකයේ (PMU) නිලධාරි ව්රයා යමම ව්යාපතති යයෝජනාව් ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන අ ර, ව්යාපතති ය ොරතුරු සහ පාරිසරික හා සමාජයීය විවිධ ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටළු 

සාකච්ඡා කරනු ඇ . යමම රැස්වීයමහි නිගයශයය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇ . 
 

ii. සැලසුම් ෙමිටුකී අනුමැතිෙ 
 

නිවිතිෙල ප්රායශශිය සභායේ සැලසුම් කමිටු විසින් යමම ව්යාපතතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 
 

11.2 ක ෝරාේම නනාෙෙෑම් සිදුවූ ස්ථානකේ වයාපිතිෙ ක්රිෝමමෙ කිරීම සඳහා වතු සමාෙම්, ඉඩම් හිමිෙන්කෙන් 

අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම 
 

ව්යාපතතියයහි කාගයයන්යෙන් යකොටසක් මාගෙය සදහා යව්න් කර ඇති ප්රයශයයක සිදු කරනු බැවින් අදාළ 
නියයෝජි ාය නය ව්නුයේ මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය යි. ඉඩම් යෙොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, ද්රව්ය 
ඉව්ත් කිරීමට (ෙස්, පස, පාෂාණ හා ෙල් බිම්), ඉදි කිරීම් ව්ුහයන් සහ යමයහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු දිෙටම 
කරයෙන යාමට ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය සහ මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය අ ර අව්යය ගිවිසුම් 
ඇති කරෙ  යු =ය. 
 

11.3 ම යම පසරසර අධිොසරෙ, වන සේරවනෂණ කදපාග කම්න්තුව, වනජීවී සේරවනෂණ කදපාග කම්න්තුව මන්න් 

අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම 
i. මධයම පරිසර අිකකාරියයහි අනුමැතිය අව්යය යේ. 

ii. ව්න රක්ෂි  යව්න්කිරීම් කලාපයක යටයත් යහෝ තුල යමම ව්යාපතති ව්ැඩබිම පිහිටා යනොමැති බැවින් ව්න 

සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයේ සහ ව්නජීවී සංරක්ෂණ යදපාග යම්න්තුයේ අනුමැතිය අව්යය යනොයේ. 

11.4 අකනකු්ම අනුමැීනන් 
  

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්බුන් ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රායශයය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ප ල් 

කාගයාංයයේ අනුමැතිය ලබා ෙ  හැකිය. 

ii. ද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ල් කාගයාංයයේ අනුමැතිය (අව්යය ව්න්යන් නම් 

පමණි). 

iii. කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉව්ත් කිරීම සඳහා නිවිතිෙල ප්රයශයය සභාව් යව්තින් අනුමැතිය ලබා ෙ  හැකිය 

iv. පාෂාණ පිපිරවීමට අව්යය නම් ව්ැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රායශයය යල්කම් හරහා ආරක්ෂක අමා යංයයේ 

දිස්ත්රික් කාගයාලයයන් ලබා ෙ  යුතුය. 

v. ව්ැඩ බියමහි ක්රියාකාරකම් සඳහා අව්යය බල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රායශයය 
කාගයාලයයන් අනුමැතිය ලබා ෙැනීම අව්යය යේ. 

 

11.5 කපෞශෙලිෙ ඉඩම් හිමිෙරුවන්කෙන් අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම / නනතිෙ බැ ඒම/ විරුශ ්මවෙවන කනොමැති වීම 
 

ව්ූහයන් ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ැඩ සහ දිගුකාීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිර  වීමට කිසිදු 

බාධාව්ක් යනොකරන බව්ට ඉඩම් හිමිකරුව්න් සහ ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් අිකකාරිය අ ර නී යානුකූලව් බැ  

ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කල යුතුය. 

 

අනුම  කිරීම සඳහා  ාව්කාලික කාල සටහන අංක 1 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇ . 
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ව්ගුව් 1: අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල රාමුව් 

 

12. පාසරසසරෙ සහ සමා  ෙළමනාෙරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

වියයේෂයයන් 8 සහ 10 ව්ැනි යකොටස් ව්ලදී හඳුනාෙ  හැකි බලපෑම් හා අව්දානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අව්ම 
කිරීමට ෙ  හැකි ක්රියාමාගෙ. යමය ESMP හි වියයේෂි  නිගයශය හා අව්යය ාව්න් තුල ඇතුලත් ව්නු ඇ . 
 

12.1 නැව  පදිේචි කිරීකම් ක්රිොොරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපතතිය පාදක කරෙත් වියයේෂි  නැව්  පදිංචි කිරීමක් යනොමැති බැවින් යමම ව්ැඩබිම සඳහා අදාල යනොයේ. 
  

12.2 මහ න ාව ඉව්ම කිරීම 
  

අව්දානම් යලස හදුනාෙත් නිව්ාස යනොමැති යහයින් ඉව්ත්කිරීම් අව්යය යනොයේ. 
 

12.3 හානි වූහෙන් සහ ෙටි ල පහසුෙම් ඉව්ම කිරීම සඳහා වන ක්රිොපටිපාටිෙ 
 

යමම අව්දානම යමම ව්ැඩබිමට ඇති යනොයේ. 
 

12.4 වයාපිති ක්රිොොරෙම් කහේතුකවන් කශපල/භාවි ෙන් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටීම 
 

යමම අව්දානම යමම ව්ැඩබියමහි ඇති යනොයේ. 
 

12.5 පහ  සඳහන් වනකෂේ්ර සඳහා මහ න ාව දැනුව්ම කිරීකම් වැඩසටහන් ක්රිෝමමෙ ෙල යුතුෙ 
  

අව්ට පදිංචිකරුව්න් දැනුව්ත් කිරීම සඳහා නායයෑයම් අව්දානම පිලිබඳ ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්විය යුතු ය.  
  

12.6 සැලසුම් ම  පදනම් වූ පසරසසරෙ / සමා  ෙළමනාෙරණ ක්රමකීදෙන් සලො බැලීම 
  

යමම ව්ැඩබිම යසෞන්දර්යාත්මක ව්යයයන් අලංකාර, පරිසර සංයේදී, ස්ව්ාභාවික ෙැමි පරිසරයක පිහිටා ඇ . එබැවින් 
පරිසර හි කාමී හා සමාජීය ව්යයයන් සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැීයමන් පසු ආපදාව් අව්ම කිරීයම් 
ක්රියාකාරකම් නිගමාණය කිරීයම්දී පහ  දක්ව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

අනුම  කිරීම මාසය 1 මාසය 2 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

වයාපිතිෙ ක්රිෝමමෙ කිරීම 

දිස්ත්රිවන කල්ෙම් ොගොලකේ අනුමැතිෙ 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 
අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම  

   

 
 

   

සැලසුම් ෙමිටුකී අනුමැතිෙ 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 
අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

  
 

   

   

ර කේ ඉඩම් හිමිෙන්කේ මා. සේ.අ සහ ලේ.වි.ම 
අනුමැතිෙ 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුම  කිරීම 

 

 
  

    

කවන්ම අනුමැීනන් 
භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ප ල් කාගයාංයය 
ආරක්ෂක අමා යංයය (අව්යය ාව්ය ම  තීරණය යේ) 

 

       

යපෞශෙලික ඉඩම්  අනුමැතිය/කැමැත්  ලබා ෙැනීම   
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ව්ගුව් 2: පරිසරය හා සමාජ සලකා බැීයමන් කරනු ලබන සැලසුම්කරණය අදියර 

අංෙය 

යමම ව්යාපතති ප්රයශයය 

සඳහා සලකා බැීම 

සඳහා නිගයශශි  

මට්ටම 

i. ස්වාභාවිෙ සම්ප්ම ෙළමනාෙරණෙ සහ සම්ප්ම ප්රයස්  කලස සැලසුම් ෙරණෙ 
ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ යාක වියයේෂයන් ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න 

ව්යාපතති වියයේෂි  සැලසුම් සැලකිල්ලට ෙ  යුතුය. ව්ැදෙත් යාක වියයේෂ ව්තක්ෂල ා 

අව්රණය සමෙ බැ  ඇත්නම්, යාක සංරක්ෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්ධානයක් 

යයොමු කළ යුතුය 

 

 

ඉහල 

ii. වාසස්ථාන සම්බන්  ා සහ ස්ම්මව මේකප්ම 
ස්ථිර ඉදිකිරීම් සඳහා යහෝ ව්යාපතතියට පිවිසීමට යහෝ ෙැඹුරු කානු පශධති ආදිය 
සඳහා යහෝ වියාල ව්යයයන් ව්නාන් ර යකොටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්යන් නම් 
සැලසුම් තුළ සත්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර සම්බන්ධ ා යනොබියදන යලස සත්ව් මංයපත් 
ව්තක්යල ා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

 

අව්ම 

iii.  ල සම්ප  සේරවනෂණෙ 

යමයට පතෂ්ඨීය ජලය හා උප පතෂ්ඨීය ජලය යන අංය යදකම අයත් යේ. ලබාෙත් 

ජලය සායේක්ෂ ව්යයයන් යහොඳ  ත්ත්ව්යේ පව්තී නම් යහොඳින් සැලසුම් කර යමම 

ජලය යාක ව්ලට සහ අසල්ව්ැසි ප්ර ජාව්යේ පානීය සහ අයනකුත් ජල අව්යය ා සඳහා 

ලබා දිය යුතුය. 

 

 

අව්ම 

iv.  ල සැපයුම් අවහිර වීම 
අව්ම කිරීයම් බෑවුයම් ඇති ජලය  නි පුශෙල යහෝ යපොදු ජල සැපයුම් මූලාශ්රයක් 
යලස යයොදා ෙන්යන් නම්, ඉදිකිරීයම් ක්රියාකාරකම් යහේතුයව්න් ජල ප්රභව්යට 
බලපෑම් ඇති විය හැකිය . එව්ැනි අව්ස්ථාව්න්හිදී ප්රජාව් සඳහා විකල්ප ජල ප්රභව්යක් 
( ාව්කාලික/යහෝ ස්ථිර) ඇතුළත් කළ යුතුය 

 

අදාළ යනොයේ 

v. ස්වභාව කසෞන්දගෝමමෙව ෙැලකපන සැලසුම් සලො බැලීම 

යසෞන්දගයාත්මක සංයේදී පරිසර නිගමාණයේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා සංකලණය 

ව්න එයමන්ම දතයය අව්ම ව්න යලස ව්යහයන් සැලසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් විය 

යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන් නිගමාණය කිරීම සඳහා භූ දගයනය ෙතහ 

නිගමාණ ශිල්පීන්යේ යසේව්ය ව්ැදෙත් යේ 

 

ඉහල බෑවුම් ප්රයශය 

සඳහා අදාලත්ව්ය 

ඉහලයි 

vi.හසර  පාසරසසරෙ ලවනෂණ සලො බැලීම 
පරිසර හි කාමි සංයේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් යබොයහොමයක් සිදු කරනු 

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

උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා යශයය ව්තක්ෂල ා වියයේෂ භාවි ා කිරීම, 

පරිසරයේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට වියයේෂ යාක සංයයෝජනයන් යයොදා ෙැනීම. 

ආක්ර මණයී යාක වියයේෂයන් යයොදා යනොෙැනීම. 

 

 

ඉහල බෑවුම් ප්රයශය 

සඳහා ඉහලයි 

 vii. කසේවෙයින් / මගීන් සහ ප්ර ා ආරවනෂාව 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අ ර කම්කරුව්න්ට සහ 

මගීන්ට අන් රාකාරී විය හැකිය. එබැවින්  ්ටටු, ආරක්ෂි  දැල් ව්ැනි සැලසුම් කළ 

ආරක්ෂණ ක්ර ම සැලකිල්ලට ෙ  යුතුය. 

 

 

ඉ ා ඉහල 

viii. ඛාදනෙ පාලනෙ සඳහා වන ක්රිොමාගෙෙන්  

ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ලට යෙන 
යනු ලැයබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී යමම ජලාපව්හනයයහි ෙලා එයම් යේෙය සැලකිය යුතු 
යලස ඉහළ යා හැකි අ ර යමමගින් ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින් 
සැලසුම් කිරීයම්දී අිකක ජලධාරාව්න් ස්ව්භාවික ජල මාගෙ ව්ලට යේෙයයන් ෙලායාම 
අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන් ප්රමාණව්ත් යලස යයොදා ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය 
යුතුය. ව්යාපතති ප්රයශයය ආසන්නයේ ඇල මාගෙ සහ යබෝක්කු තියබ් නම් ඉහ  
කරුණු යමම සැලැස්යමහි අඩංගු අංෙයක් විය යුතුය. 

 

 

ප්රායශයය 

ජලාපව්හන ජාල 

ඇෙයීම මගින් තීරණය 

කළ යුතුය 

ix. අවම පසු නඩ්මතු කිරීම් සහ සහා කමකහයුම් සැළසුම් කිරීම.   
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හානිය අව්ම කිරීයම් කාගයේදී ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් කාණු 
ව්ැනි අක්රිය ශිල්ප ක්රම (අම ර යක්ති ප්රබව්යක් අව්යය යනොව්න) සලකා බැලිය යුතුය. 
කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරදි පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු ව්ල 
විෂක්ම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සලකා බැලිය යුතුය. කානු ජලය 
ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්ට එකතු කරවීමට අයේක්ෂා කරන්යන් නම්, ඛාදනයට ඔයරොත්තු 
යදන, යරොන් මඩ රදව්ා ෙැනීයම් පශධති ආදී යනොයයක් නඩත්තු ව්ුහ සැලසුම් කළ 
යුතුය. 
අිකක කාලපරිච්යේදයක් තුල යශයය කාලගුණික  ත්ත්ව්යන්ට ඔයරොත්තු යදන පරිදි 

ව්ුහයන් සඳහා භාවි ා කරන ද්රව්ය ප්රයේයයමන් ය ෝරා ෙ  යුතුය. ව්ායන් ව්ූහයන් 

භාවි ා කිරීයම්දී වියයේෂයයන් විඛාදන ව්ැලකීයම්  ාක්ෂණික ක්රම සැලසුම් කළ යුතු 

අ ර සියුම් යරොන්මඩ උප නළ මාගෙ ව්ලට කාන්දු වීම ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙ  යුතුය. 

 

ඉ ා ඉහල 

 

  

 

12.7 ඉදිකිරීම් අදිෙර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාගෙ සාමානයයයන් සියලු 
නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපොදු යේ. යමම බලපෑම් යබොයහෝ දුරට ඉදිකිරීයම් කටයුතු ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්යට 
යහේතු යේ. එබැවින් ඉදිකිරීයම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම යකොන්්රාත්කරුයේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියයගදී 
යකෝරාත්කරුව්න්යේ ලංසු පත්රිකායේ ඇතුලත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & 
HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් යකෝරාත්කරුව්න්යේ අව්යය ාව්ය යකයසේ විය යුතුද යන්න පිළිබඳව් ජාතික 
යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානය විසින් සකස ්කර ඇ . යමම යකොටස සඳහා අදාළ අංයව්ල ගුණාත්මක බව් 
දැක්යව්න ප්රධාන යකොටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් යකෝරාත්කරුව්න් සඳහා 
යයොමු කළ යුතුය. 
 

යකෝරාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්ප  යයටත් ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ ක්රියාත්මක කිරීමට නියමි  අ ර 
ඔහුයේ නිපුණ ාව්යන් පිළිබඳ නිසි යල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය යව්නම ව්ැටුේ අයි මයක් 
යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකොන්්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම ප්රකායය 
ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර PMU ඒකකය එය අනුම  කිරීමට නියමි ය. 

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුකූල වීම සඳහා යකෝරාත්කරුයේ අව්යය ාව් 

කෙොමු අේෙෙ. ඉඳිකිරීම් 

කෙොන්්රා්මෙරුවන්ට ESMP 
අයි මෙ අදාල වයාපිතිෙට 

2002 පාසරසසරෙ හා සමා  අධීවනෂණෙ 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදෙත් (මාගෙ 
යව්න්කිරීම්) 

2002.2 2) යබ්ද හා කම්පන අතියයින්ම ව්ැදෙත් (මගීන් / 
පදිකයින්) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉරි  ැීම් හා හානි සිදුවීම අදාළ යනොයේ 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අතියයින්ම ව්ැදෙත් (මාගෙ 
යව්න්කිරීම්) 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතියයින්ම ව්ැදෙත් (මාගෙ 
යව්න්කිරීම්) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතියයින්ම ව්ැදෙත් (මගීන් / 
පදිකයින්) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ යේ 

2002.2 8) ජලය අදාළ යේ 

2002.2 9) යාක හා සත්ව් වියයේෂ අදාළ යේ 

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කතතික සම්පත් අදාළ යනොයේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ යේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ යේ 

2002.2 13) යපොයලොව් හැරීම  අදාළ යේ 

2002.2 14) ෙල්ව්ල යමයහයුම් අදාළ යනොයේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්ය්රෝපකරණ නඩත්තුව් 
(දූෂණය) 

අදාළ යේ 
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2002.2 16) මහජන ාව්ට බාධා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදෙත්(අසල්ව්ැසි 
ප්රජාව්) 

2002.2 17) උපයයෝගි ා යසේව්ා සහ මාගෙයේ ඇති 
පහසුකම් 

අතියයින්ම ව්ැදෙත්( මගෙය) 

2002.2 18) 
 
 

දතෂ්ය පරිසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම අතියයින්ම ව්ැදෙත් ( 
යසෞන්දගයාත්මකව් සංයේදී 
මාගෙ යකොටස්) 

2002-5. පාසරසසරෙ අධීවනෂණෙ මූලික සමීක්ෂණ (ව්ා ය, ජලය, යබ්ද, 
කම්පන, ඉරි  ැීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියයේෂි  සැලැස්මක් 
යයොමු කරන්න 

ඉදි කිරීම් අ රතුර සමීක්ෂණ (ව්ා ය, 
ජලය, යබ්ද, කම්පන, ඉරි  ැීම් 
සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියයේෂි  සැලැස්මක් 
යයොමු කරන්න 

ව්ැඩබියම් යමයහයුම් කාලය තුල 
සමීක්ෂණ 

විකල්ප සහි යි  

ව්ාග ා කිරීම හා ව්ාග ා පව්ත්ව්ායෙන 
යාම 

අදාළ යේ 

2003 කසේවා කෙොන්කශසි සහ ප්ර ා කසෞඛයෙ හා ආරවනෂාව 

2003.2 සුරක්ෂි  සංවිධානය සහ සන්නියේදනය අතියයින්ම ව්ැදෙත් (මගීන් / 
බර යන්ය්රෝපකරණ)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ යේ 

2003.4 ආරක්ෂක ව්ාග ා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතියයින්ම ව්ැදෙත්  

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතියයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතියයින්ම ව්ැදෙත්  

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතියයින්ම ව්ැදෙත්  

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ොරතුරු 
සහ පුහුණුව් 

අතියයින්ම ව්ැදෙත්  

2003.9 යන්ය්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුශෙලයන් 

අදාළ යේ 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපතති ස්ථානයකට අදාළ යපොදු එකක් යලස ව්යාපතති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතියයින්ම වැදේම: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නියච්ි ව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිදි පාරිසරික ක්රමයේදයන් සකස් 
කිරීම සඳහා යකොන්්රාත්කරු වියයේෂ අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය. 
ඇ ැම් විට අදාල කී: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ ව්යතපතති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 
අදාළ කනොකී: ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ යකොන්යශසි යටයත් යමම ව්යාපතති ස්ථානයට අදාළ විය යනොහැක 
විෙල්ප: අව්යය ව්න්යන් නම් පමණි 
ස්ථානීෙ විකයේෂි  නිරීවනෂණ සැලැස්මවන: යකොන්්රාත්කරුව්න් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ අව්යය ා ව්ලට 
අම රව් ස්ථානීෙ වියයේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන් පරිදි යකොන්්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැ  සිටී. 
කෙොමු කිරීම: යකොන්්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 
 

12.8 නාෙ ස්ථානෙට විකයේෂි  හානිෙ අවම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂි  ස්ථානීය වියයේෂි  අපදා අව්ම කිරීයම් 
පියව්රයන් පහ  සඳහන් පරිදි යේ. 
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ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පියව්ර 
 

හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය ව්යාපතති 
ක්රියාත්මක කිරීයම් 
අදියර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉදි කිරීම අ රතුර ඛාදනකෙන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම  
ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපතති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්කිරිම සුන්බුන් ඉව්ත් 
කිරීම ආදී කාගයයන් සිදු යනොකිරීමට නිගයශය කර ඇ . එම නිසා 
ව්ැසි කාලයට යපර වියළි කාලගුණික  ත්ත්ව්යක දී සිදුකළ හැකි 
උපරිමය නායයෑම අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය තුළ ක්රියාකාරී යලස 
කටයුතු කිරීම අනිව්ාගය යේ. එයමන්ම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ බෑවුයම් 
කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුයනොකිරීමට නිගයශයකර ඇ . යමය 
සැලසුම් අදියයග දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද යකොටයසන් ෙලා 
යන යරොන්මඩ සඳහා යරොන්මඩ උගුල් හඳුන්ව්ා දිය යුතුය. 

  
සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 
 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  
ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධයයන් යකොන්්රාත්කරු වියයේෂ 
අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය. එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය වූ විට PMU 
විසින් අනුම  ක්රමයේදයන් අනුව් යසේදී යාම් ව්ලට ලක් යනොව්න පරිදි 
ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය.ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය මාගෙය යදපස බැහැර 
යනොකල යුතුය. 

 
සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ  

 
ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 

iii. දූවිලි සහ දුවිලි ආවරණ  
අිකක දූවිලි උත්පාදනය ව්න ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා සැලකිල්යලන් 
කළ යුතු අ ර එව්න් අව්ස්ථාව්ලදී ප්රමාණව්ත් යලස ජලය යයදීමක් 
මගින් දූවිලි පාලනයට නිගයශය කර ඇ . 

සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 

iv. ඉදිකිරීම් සඳහා  ලෙ 
ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙ  යුත්යත් අනුම  ස්ථාන ව්ලින් පමණි 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 

v. ප්රවාහන ෙටි ල පහසුෙම් සඳහා බලපෑම් (විකයේෂකෙන් 

 ාවොලිෙ මාගෙ හා දුම්සරෙ මාගෙ අහිමි වීම, රථවාහන  දබදෙ 

පිළිබඳ අවදානම) 
මගීන් ම  බෑවුම් අස්ථාව්ර අව්දානම, අසල ඇති ව්ංගුව් සහ අපදා 
අව්ම කිරීයම් කටයුතු යකයරන බෑවුයම් ප්රමාණය සැලකිල්ලට 
ෙනිමින් යමම ස්ථානය සඳහා මනා මාගෙ  දබදය සහ මාගෙ 
ආරක්ෂාව් පිළිබඳ කළමනාකරණ සැලැස්මක් පිළියයල කළ යුතුය. 
දැල්යව්න යව්න් කිරියම් පටල, මාගෙ ආරක්ෂණ සලකුණු පුව්රු, 
නායයෑම් අව්දානම් සංඥා පුව්රු, පූගණ කාීන දිව්ා රාත්රි මුරකරු, 
රාත්රි ලාම්පු යන ආදිය සැලසුයමහි අනිව්ාගයයයන් ඇතුලත් විය 
යුතුය. 

 
 
 
 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
 
 
 
ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 

vi. කසේවෙ කසෞඛය හා ආරවනෂාව 
ව්ැඩබියම්දී යසේව්කයින්ට අව්දානම්  ත්ත්ව්යන් යටයත් ව්ැඩ කළ යුතු 
බැවින්, "යසේව්ා යකොන්යශසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව්" යටයත් 
ඛණ්ඩයේ ESMP ම  යකොන්්රාත්කරුව්න්යේ ව්ෙකීම යටයත් ලබා 
දී ඇති නිගයශය ක්රියාත්මක කිරීම අත්යව්ය්ය යේ. යමම නිගයශයයන් 
නිසි සංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් තුළ අනුෙමනය 
කළ යුතුය. 
I.අතියගක ව්යයයන් ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 
අතියයයින් අව්දානම් බැවින් ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී ප්රමාණව්ත් 
කාලයක් සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 
iii.කම්කරුව්න්යේ සහ මගී ආරක්ෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු ඇඟවීයම් 
පශධතියක් සහ පූගණ කාීන මුරකරුයව්කු යමම ව්ැඩබිම සඳහා දැඩි 
යලස නිගයශය කරනු ලැයබ්. 
iii.ෙල් පගව්  / සුන්බුන් ආදිය කම්කරුව්න්, මගීන් සහ ප්රජාව් ම  
ඇද ව්ැටීම ව්ලක්ව්ා ෙැනීමට අදාළ අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂක 
බාධක හා ආරක්ෂක දැල් ස්ථාපි  කළ යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
 
 
 
 
 
ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 
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vii. වැඩ ෙරන කීලාවන් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු දිව්ා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂි  
ෙැටලු නිසා කිසිම යහේතුව්ක් ම  ප.ව්.6 න් පසු ව්ැඩ කිරීම නිගයශය 
යනොකරයි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 

viii. වැඩ බිම තුලට සාමාන්ෙ පුශෙලයින් ඇතුු වීකම් කහෝ එම 

ප්රකශයෙ හරහා ෙමන් කිරීකම් අවයය ාවෙ  
යකොන්්රාත්කරුයේ පූගණ කාීන මුරකරුයේ සුපරීක්ෂාකාරීත්ව්ය, 
දැනුව්ත් කිරීයම් සහ අනතුරු ඇඟවීම් පුව්රු මගින් ව්ැඩබිමට සිදුවිය 
හැකි අනව්සර ප්රයේයයන් ව්ැළැක්විය යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 

ix. දිෂය දූෂණෙ අවම කිරීම  
ව්ැඩ බියමහි කටයුතු දතෂය දූෂණය අව්ම ව්න පරිදි පව්ත්ව්ා ෙ  යුතු 
ය 

සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ ඉදිකිරීම් 
කාලය තුළ  

ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 

x. කසේවෙෙන් සදහා වන ආචාර ගම  
යකොන්්රාත්කරු විසින් එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න් පිලිපදිමින් 
ෙම්ව්ැසියන් හා ශ්රම බලකාය අ ර විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙ  
යුතුය. 
වියයේෂයයන් යපොදු නෑයම් සහ යසේදීයම් ස්ථාන ව්ැනි යබදාෙ  හැකි 
සම්පත් භාවි ා කරමින් ෙම්ව්ැසියන් හා ශ්රම බලකාය අ ර විය හැකි 
ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙ  යුතුය 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකොන්්රාත්කරු 

13. වයාපිති ස්ථානෙ අධීවනෂණෙ කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිගයශය කර ඇ . මීට අම රව් ඉදිකිරීම් ඉංජියන්රු 
යකොන්්රාත්කරු විසින් යකොන්්රාත්කරුව්න්යේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය ද 
ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 
 

යකොන්්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්ප  තුළ ඔහුයේ නිපුණ ා පිළිබඳ අදාළ යල්ඛන සමඟ ක්රියාත්මක 
කිරීමට බලායපොයරොත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළියව්ළ යයොමු කරනු ඇ . ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය යව්නම යෙවුම් 
අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකොන්්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ 
ක්රම පිලිබඳ ප්රකායයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර එය PMU ඒකකය මගින් අනුම  කිරීමට නියමි ය. 

 
ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීවනෂණ අවයය ා පරාමිීනන් අධීවනෂණ ෙලයුතු වාර ෙණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය එක් ව්රක් * 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  යෙොඩනැගිලි ව්ල 
පූගව් ඉරි ැීම් සමීක්ෂණය  

එක් ව්රක් * 

ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය එක් ව්රක් * 

භූමි කම්පන එක් ව්රක් * 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම එක් ව්රක් * 

ක්ෂුද්ර ජීවීන් ඇෙයීම - 

ii. ඉදි කිරීම ඉහළ අව්දානමක් සහි  යෙොඩනැගිලි ව්ල 
පූගව් ඉරි ැීම් සමීක්ෂණය ඉහළ 
අව්දානමක් සහි  නිව්ාස පිළිබඳ අත්දැකීම් 
පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදිකිරීම් අ රතුරදී සැලකිය යුතු 
අව්දානමක් පව්තී නම් ** 

භූ කම්පන කැණීම් යන්්රසු්ර, යබෝර දැමීම යහෝ 
භූමි කම්පන ජනනය ව්න ඕනෑම ව්ැඩක් 
ක්රියාත්මක කිරීයම්දී * 

පසුබිම් යබ්දය මැනීම යබ්ද උත්පාදන කාලය තුළ පමණි * 

ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය:අංශු මසකට ව්රක් * 



15 
 

 
 

14. දුවන ෙැනවිලි වලට සවන්  ඒම 
 

අව්ට ජන ාව් පිලිබඳ වියයේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වීම සඳහා වියයේෂඥ උපයශයකව්රුන් ව්න පාරිසරික නිලධාරී ව්රයා 
(ES officer) ව්ෙකිව් යුතු යේ. 

15. ක ොරතුරු අනාවරණෙ කිරීම 
 

පහ  දැක්යව්න ආය න සහ සංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකතති මගින් ES ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීමට 
PMU හි ව්ෙකීම යේ. 
 

ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයෝජි  සැළැස්ම 

ක ොරතුරු  කෙෝජි  ආෙ න ක ොරතුරු අනාවරණෙ කිරීකම් 

ක්රමකීදෙ 

i. ව්යාපතති සැලැස්ම 

(ස්ථානීය ය ොරතුරු, 

සැලසුම, ක්රියාත්මක 

කිරීයම් විිකවිධාන) 

දිස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අිකකාරිය,DFC, 

DWLC, දිස්ත්රික් යල්කම් කාගයාලය, 

ප්රායශයය යල්කම්,RDA, රාජය ඉඩම් හිමියන්, 

අයනකුත් දිස්ත්රික මට්ටම් නියයෝජි ාය න, 

ජාතික යෙොඩනැගිලි පගයේෂණ සංවිධානයේ 

දිස්ත්රික් කාගයාලය, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 

කැමැත්  සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 

අදාල ව්ාග ාව් ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 

කළමනාකරණ 

සැලැස්ම 

දිස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අිකකාරිය, DFC, 

DWLC, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 

කැමැත්  සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 

අදාල ව්ාග ාව් ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති ව්ාග ා (මූලික හා 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ) 

දිස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අිකකාරිය, DFC, 

DWLC, AIIB සහ අදාළ පාගය්ව්යන් සුදුසු 

පරිදි 

ප්රෙති රැස්වීම්, වියයේෂ රැස්වීම්, අදාළ 

ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූල ා 

යසේව්කයින් යසෞඛය හා 

ආරක්ෂාව් සඳහා ස්ථාන 

පරීක්ෂා කිරීම 

දිස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අිකකාරිය, DFC, 

DWLC, RDA , ප්රායශයය යල්ඛම්, යපොලිස,් 

රාජය ඉඩම් හිමියන්, ග්රාම නිලධාරී, දිස්තික් 

කාගයාලය NBRO, AIIB හා අදාළ 

පාගය්ව්යන් 

ලිඛි  හා ව්ාචික සන්නියේදනය, අදාළ 

ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ව්ායු වියමෝචනය අදාළ සියලු යන්ය්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි වියමෝචන පාලන පරීක්ෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයශයකයායේ ව්යාපතති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා කළ 
යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ ආය නය * ඉරි ැීම් සමීක්ෂණය හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධයනය සදහා මධයම 
පරිසර අිකකාරියේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආය නයක් යයොදා ෙ  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින් ඉරි ැීම් සමීක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 
*** ක්ෂුද්ර ජීවීන් ඇෙයීම  සිදුකල යුත්යත් PMU අනුම  ආය නයක් මගින් 

v. අව්යය ා ව්ාග ා 
කිරීම 

 ල ගුණා්මමෙ - මධයම පරිසර අිකකාරිය විසින් ප්රකායයට පත් කරන ලද පාරිසරික 
සම්ම  ප්රමිතීන් සමඟ සැස ම, 2017 
ඉහල අව්දානමක් සහි  නිව්ාස ව්ල ඉරි ැීම් සමීක්ෂණය - ව්තත්තිමය ව්ාග ාව්ක් 
භූමි කම්පන - යන්ය්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලනයන් 
සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන් ග ප්රමිතීන්  
පසුබිම් යබ්දය මැනීම - අතියගක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 
අිකකාරිය  
ව්ායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව්) - 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අංක 1562/22 දරන 
අති වියයේෂ ෙැසට් නියේදනය යටයත් ජාතික ව්ායු ගුණ ප්රමිතීන්- මධයම පරිසර 
අිකකාරිය. 
ක්ෂුද්ර ජීවීන් ඇෙයීම  : ක්ෂුද්ර ජීවීන් ඇෙයීම  ව්ාග ාව් ToR අනුව් ව්ාසභූමිය බලපෑම් අව්ම 
කිරීම සඳහා නිගයශය 
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v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ 

තීරණ හා ප්රෙති 

සමායලෝචන රැස්වීම් 

 

දිස්ත්රික් මාධයයම පරිසර අිකකාරිය, DFC, 

DWLC, RDA, ප්රායශයය යල්කම්, යපොීසිය, 

රජයේ ඉඩම් හිමියන්, ග්රාම නිලධාරී, දිස්ත්රික් 

කාගයාලය NBRO, AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාග ා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීයම් 

යාන්්රනය 

අදාල පාගය්ව්යන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛි  හා ව්ාචික සන්නියේදනය 

 

 

ව්ගුව් 7: ය ොරතුරු රැස්කර ෙැනීම සඳහා සම්බන්ධකර කරෙත් ආය න සහ නිලධාරීන් 

දිනෙ ආෙ නෙ ක ොරතුරු සඳහා සම්බන්  වූ පුශෙලො  
30/01/2019 පැය 10.30 නිවිතිෙල ප්රායශයය යල්කම් කාගයාලය ප්රායශයය යල්කම්, සංජීව්නී කන්ඩම්ඹි මහත්මිය 

30/01/2019 පැය 11.00 
 

මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය - රත්නපුර 
දිස්ත්රික්කය 

ගිහාන් ගුණතිලක මහ ා - විධායක ඉංජියන්රු 

30/01/2019 පැය 12.00 මධයම පරිසර අිකකාරිය - රත්නපුර 
දිස්ත්රික්කය 

යක්.ඩී. කිරිඇල්ල - අධයක්ෂ - CEA - 
රත්නපුර දිස්ත්රික්කය 

 



i 
 

 

ඇමුණුම I: වයාපිති ප්රකශයකේ කරෝන ඡාොරූපෙ  
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ඇමුණුම II: ආපදා  ්ම්මවකේ ස්වභාවෙ හා උපකශයන අවස්ථා 
 

  

රූපය a: අස්ථායි ප්රයශයයට ආසන්නයේ මාගෙය රූපය. b: ඇල දක්ව්ා ෙමන් කර ඇති සුන්බුන්  
  

රූපය. C: ව්යාපතති ප්රයශයය ආශ්රි  පදිංචිකරුව්න් 
දැනුව්ත් කිරීම 

රූපය d: ෙම්ව්ාසීන්යෙන් සිදුවූ ආපදාව් පිළිබඳ 
ය ොරතුරු රැස් කිරීම 

  

රූපය. e: පිංකන්ද රබග ව්ොයව්හි කගමාන් යාලා 
කළමණාකරු චතුර වියේසිංහ මහ ා දැනුව්ත් කිරීම 

රූපය f: මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරියේ විධායක 
ඉංජියන්රු ගිහාන් ගුණතිලක මහ ා දැනුව්ත් කිරීම 

 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

ඇමුණුම III - පාගය්වෙරුවන්කේ උපකශයනෙ: ර්මනපුර දිස්ත්රිවනෙෙ 
 

ආෙ නෙ  
සම්බන්ධීෙරණ 

නිල ාරීකේ නම 

සහ  නතුර 

ඉදිසරප්ම වූ සැලකිෙ යුතු ෙරුණු 

දිනය: 09/08/2018 

 
 
 
 
 
 
මධයම පරිසර 
අිකකාරිය 

 
 
 
 
 
 
යක්.යක්.ඩී.එන් 
කිරිඇල්ල මහ ා 
අධ්යක්ෂ - සී.සී.ඒ 
රත්නපුර 
දිස්ත්රික්කය 

  ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධයස්ථානයේ 1996 ව්ගෂයේ පාංශු 
සංරක්ෂණ පන  යටයත් 772/22 යටයත් රත්නපුර දිස්ත්රික්කය 
ඇඹිලිපිටිය ප්රයශයය හැර සංයේදී ප්රයශයයක් ෙැසට් කර ඇ . 

 යමම ෙැසට් පත්්රය යටයත් ව්යාපතතියේ ප්රමාණය යනොසලකා 
සංව්ගධන කටයුත් ක් සිදු යනොයකයග. 

 ව්යසනයකදී යමය අව්යය යනොයේ. 

 ව්යාපතතිය සඳහා මූලික ය ොරතුරු ප්රය්නාව්ලියක් (BIQ) අව්යය යේ. 

 ජලමාගෙ පහළ බැවුම් ප්රයශය ව්ල පිහිට ඇති නිසා අව්යය යේ. 

 ආයේණික යාක වියයේෂ, වියයේෂ ව්ාසස්ථාන, යාක යාක අධයයනය 
අව්යය යේ 

 නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීයම්න් පසුව් ඔවුන්යේ යව්නස දැකීමට යමම 
පාරිසරික ඇෙයීම අව්යය විය හැකිය 

     මධයම පරිසර අිකකාරිය නිගයශය සහි  අනුමැතිය ලබා යදනු ඇ . 

දිනය: 31/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
මාගෙ සංව්ගධන 
අිකකාරිය 

 
 
 
 
 
 
ගිහාන් ගුණතිලක 
මහ ා - විධායක 
ඉංජියන්රු 

 යමම ප්රයශයයේ අිකකරණමය බලය රත්නපුර මාගෙ සංව්ගධන 
අිකකාරිය සතුය 

 විධායක ඉංජියන්රු කාගයාලයට විරුශධත්ව්යක් යනොමැති අ ර, 
නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීම ඉ ා අව්ය්ය යේ. 

 යව්නත් ෙැටළු, 

 RDA විසින් පිළිෙ  යුතු සැලැස්ම: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් 
ආය නය විසින් අව්යය අනුමැතීන් පිළිබඳ විිකමත් ඉල්ීමක් අනුව් 
RDA යව්  විස් රාත්මක ව්ාග ාව්ක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඉහ  
සඳහන් ලියකියවිලි සකස ් කළ යුතු අ ර, ප්රායශයය යල්කම් 
කාගයාලයට යල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය 

 නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීමකින් පසුව් ව්යාපතතිය ට නිසි යලස භාරදීම 
අව්යය යේ 

 ඉංජියන්රු කාගයාලය නායයෑම් ආපදා අව්ම කිරීයමන් පසු නඩත්තු 
කටයුතු කරනු ඇ  

 

ඇමුණුම IV: ර කේ ඉඩම් හිමිෙන්කෙන් සහ පාසරසසරෙ ආෙ නවලින් අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම 

සඳහාකෙෝජි  ක්රමකීදෙ 
 

1. නාෙෙෑම් ආපදා අවම කිරීකම් වයාපිති ක්රිෝමමෙ කිරීම සඳහා මාගෙ සේවග න අධිොසරකේ අනුමැතිෙ 

ලබා ෙැනීම සඳහා වූ ක්රිො පටිපාටිෙ  
 

RDA විසින් පිළිෙ  යුතු සැලැස්ම: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය විසින් අව්යය ව්න අනුමැතීන් පිළිබඳ 
විිකමත් ඉල්ීමක් සමෙ මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය යව්  සවිස් රාත්මක සැලසුම් ව්ාග ාව්ක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
ව්යතපතති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ඉහ  ලිපි යල්ඛන සකස් කළ යුතු අ ර ප්රායශයය යල්කම් කාගයාලයට 
යල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරියේ ප්රායශයය කාගයාලය යමම යයෝජනාව් ඇෙයීමට ලක් කරනු ලබන අ ර ව්යාපතති ව්ාග ා 
සඳහා කැඳවිය හැක. අ යව්යය සමායලෝචන සැපයිය යුතුය 
මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය විසින් අනුම  කර ඇති, ව්යාපතති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ුහයන් සහ හානිය අව්ම 
කිරීයම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාගෙ සංව්ගධන අිකකාරිය සහ ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය අ ර 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇ . 
 



iv 
 

ඇතුළත් විය හැකි යකොන්යශසි, 
  
• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීයමන් පසුව් ව්යාපතතිය නිසි පරිදි භාර දීම අව්යය යේ. 
• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීමකින් පසුව් නඩත්තු කටයුතු මා.සං.අ විසින් සිදු කරනු ලබයි, 
• ඉදිකිරීම් ව්ලදී යකොන්්රාත්කරු පුශෙලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවි ා කළ යුතුයැයි අව්ධාරණය කරන ලදි 
• සෑම අව්ස්ථාව්කදීම යකොන්්රාත්කරු විසින් ව්ාහන, පදිකයින් සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාගෙ, ආරක්ෂි  
ස්ථාන, මුරකරුව්න් සහ රාත්රී ව්ැඩ සඳහා ආරක්ෂි  සහ පහසු මාගෙයක් සැපයිය යුතුය. ආයලෝකය සැපයිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම් කසල/කැණීම් ද්රව්ය මගී ජන ාව් සඳහා අපහසු ාව්යක් යනොවිය යුතුය. 
 
2.නාෙොම් අවම කිරීකම් වයාපිති ක්රිෝමමෙ කිරීම සඳහා අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම සඳහා වූ මා යම පසරසර 

අධිොසරකේ ක්රිොපටිපාටිෙ  
 

i. ව්යාපතති සම්පාදන අදියයගදී ව්යාපතති කළමනාකරණ ඒකකයේ පාරිසරික - සමාජ සහ යසෞඛයය - 
ආරක්ෂක ඒකකය විසින් ස්ථානයට වියයේෂි  වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම අධයයනය කරනු 
ලබන අ ර මාධයම පරිසර අිකකාරියේ දිස්ත්රික් කාගයාලය යව්  ව්යාපතති යයෝජනාව් සහ ව්යාපතතියට අදාළ 
ස්ථානයට වියයේෂි  වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ii. මූලික ය ොරතුරු ප්රය්නාව්ලියක් (BIQ) ඉහ  විස් ර සමෙ සම්පුගණ කර ඉදිරිපත්  කළ යුතුය. 
iii. මධයම පරිසර අිකකාරිය විසින් ව්යාපතති සාකච්ඡාව්කට සහ ස්ථානයට වියයේෂි  වූ පාරිසරික සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිබද ව්ැඩිදුර ය ොරතුරු ලබා ෙැනීමට ව්යාපතති කළමනාකරණ ඒකකය කැඳවිය 
හැක. 

iv. ව්යාපතතිය මගින් අනුෙමනය කළ යුතු ස්ථානයට වියයේෂි  වූ නියච්ි  යකොන්යශසි ව්ලට යටත්ව් ව්යාපතති 
යයෝජනාව් අනුම  කරනු ලැයබ්. 

 
 
 
 
 
 

ඇමුණුම V: අ යෙන ෙණ්ඩාෙම 
 

නම  නතුර අ යනකෙහි ොගෙභාරෙ  

TDSV ඩයස් අධයක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක යේෂ්ඨ විදයාඥ / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

පී ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

එච්. කුසලසිරි කාගමික නිලධාරි /ESSD/NBRO GIS / ජනෙහන දත් /සමීක්ෂණ සහකාර 

ඉන්දු උපමාී විදයාඥ / LRRMD / NBRO භූ විදයාඥ 

 
 

ඇමුණුම VI: කෙොමු සටහන් ලැයිස්තුව 
 

1. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යකොන්්රාත්කරුයේ ව්ෙකීම් - ශ්රී ලංකා 
නායයාම් අව්ම කිරීයිම් ව්යාපතතිය - AIIB 

2. පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය _AIIB 

3. නැව්  පදිංචි කිරීයම් සැලසුම් රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය _AIIB 
 

 

 

 

   



v 
 

ඇමුණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 

 

නම  නතුර අ යනකෙහි ොගෙභාරෙ  

TDSV ඩයස් අධ්යක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායකයා 

SAMS දිසානායක යේෂ්ඨ විදයාඥ / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

පී ලියනආරච්චි විශයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විශයාඥ 

එච්. කුලලාසිරි කාගමික නිලධාරි / ESSD / 
NBRO 

GIS / ජනෙහන දත්  / සමීක්ෂණ ආධාර 

ඉන්දු උපමී විදයාඥ / LRRMD / NBRO භූ විදයාඥ 

 

ඇමුණුම VI: යයොමු සටහන් ලැයිස්තුව් 

1. කෙෝලීෙ පාසරසසරෙ සහ සමා  ෙළමනාෙරණ සැලැස්ම සඳහා කෙොන් ා්මෙරුක ේ වෙකීම් - ශී ලේො 

නාෙොම් අවම කිරීක ම් ීොපිතිෙ - AIIB 

2. පසරසසරෙ හා සමා  ෙළමනාෙරණ රාමුව - ශ්රීලේො නාෙොම් අවම කිරීකම් ීොපිතිෙ _AIIB 

3. නැව  පදිේචි කිරීකම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලේො නාෙොම් අවම කිරීකම් ීොපිතිෙ _AIIB 

 


