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Site Specific Environmental and Social Management Plan 

GN  

 

GOSL 

ග්රාම නිලධාරී  

Grama Niladhari  

ශ්රී ලිංකා රජය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ප ේ කාර්යාිංශය 

Geological & Mines Bureau 

NBRO  ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානය 

National Building Research Organization 

RDA  මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය 

Road Development Authority 
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1. හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැිංකුව් )AIIB) හා සම්බන්වධ යව්මින්ව එම බැිංකුයේ 
මුලය ආධාර ම  ශ්රී ලිංකායේ පළාත් 6ක දස්ික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීයම් 

ව්යාපෘතිය ක් ආරම්භ කර ඇ . යමම ව්යාපෘතිය  පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්ශයයන්ව AIIB 
බැිංකුයේ හා ලිංකා රජයේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතියේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය 

සැලකිේලට ෙනිමින්ව AIIB බැකුව් අයේක්ෂා කරන පරිද ඔවුන්වයේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූල ව්න පරිද පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ක් )ESMF) සකසා ඇ . 

 

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

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

මාර්යොපයේශයන්ව සැපයීමයි. ව්යාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය ව්ශයයන්ව; ජාතික යොඩනැගිලි 
පර්යේෂණ සිංවිධානය )ජා.යො.ප.ස.( සමස්  ව්යාපෘතිය  යව්නුයව්න්ව සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘතිය ට අදාල පාර්ශව්යන්ව ඒ ආකාරයයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන්ව ව්යාපෘති  ස්ථානයයන්ව ස්ථානයට යව්නස් ව්න 
එබැවින්ව 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 අිංශයන්ව 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ යමයහයුම් කාලය තුල අව්ශය  මෙ යපන්වීම් ලබායදනු ඇ . 
 

නිවිතිෙල ප්රාථමික විදයාලය  අසල නායයාම් අව්ම කිරීම සඳහා යයෝජි  ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය 
සඳහා වියශ්ෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ඇ . ෙැඹුරු පාරිසරික හා 
සමාජ අධයනයකින්ව පසුව් යමම සැලැස්ම සකස් කර ඇ . 

 
I. ව්යාපෘතිය ට අදාල කලාපයේ  සිංයේදී පාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම. 

II. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් යහ්තුයව්න්ව සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 
III. හානිය අව්ම කරන පියව්ර යයෝජනා කිරීම. 
IV. යමම ව්යාපෘතිය ට 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 ස්ථානයේ ය ාරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස් රය 
ස්ථාන  අිංක 59 - රත්නපුර දස්ික්කය , නිවිතිෙල ප්රාථමික විදයාලය  )නිවිතිෙල සුමන කනිෂ්ඨ විදයාලය( 

ස්ථානීය  ය ාරතුරු: 

i . සබරෙමුව් පළායත් රත්නපුර දස්ික්කයේ  නිවිතිෙල ප්රායේශීය  යේකම් යකාට්ඨාසයේ නිවිතිෙල ග්රාම 
නිලධාරි ව්සයම් තිරිව්ානකැටිය - අෙලව්ත්  පායර් දකුණු පසින්ව  පිහිටි නිවිතිෙල ප්රාථමික විදුහල අසල 
නාය යාම සිදු ී ඇ .  

ii. යමම සථ්ානයට ආසන්වන ම නෙරය ව්න නිවිතිෙල මීටර් 700 ක් පමණ දුරින්ව පිහිට ඇ . 

iii. ස්ථානයේ GPS අෙය 6.595227 N, 80.453354 E E යේ. ) යයාමුව් :රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය.( 

iv. යමම භුමිය පාසලට අයත් යේ )අධයාපන යදපාර් යම්න්වතුව්ට අයත් යේ(. 

v. යමම පාසල පළමුව්ැනි යශ්ර්ණියේ සිට 5 යශ්ර්ණිය දක්ව්ා  ගුරුව්රුන්ව 37 යදනකුයෙන්වද  1150 ක් ව්න ශිෂය  
ශිෂයාව්න්ව  පිරිසකයෙන්ව සහ  වියශ්ෂ අව්ශය ා සහි  සිසුන්ව 8 යදයනකුයෙන්ව සමන්වවි  ඒකකයකින්වද යුක්  
යේ. 
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රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ගූෙේ ඡායාරූපය .යයාමුව්: ව්ැඩිදුර අධයනය  සඳහා ගුව්න්ව  
ඡායාරූපය  ඇමුණුම 1 යට ට  ඇතුලත් කර ඇ . 

3. නායයෑම් ව්යසනය  පිළිබඳ විස් රාත්මක ය ාරතුරු 
 

පහ  දැක්යව්න පරිද පාසේ පරිශ්රයේ  ස්ථාන 4 ක ඛන්ව් කඩාව්ැටීම් සහ බෑවුම අසථ්ාව්ර ීම් 

නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
පිහිටීම 1: ක්රීඩා පිටිය අසල නායයාම් ප්රයේශය  

පිහිටීම 2: පාසයේ පිවිසුම් මාර්ෙයට යාබද බෑවුම 

පිහිටීම 3: සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහි  ප්රයේශය අසල නායයාම් ප්රයේශය 

පිහිටීම 4: පළමුව්ැනි යශ්්රණියේ හා 4 යශ්්රණියේ යොඩනැගිලි අසල බෑවුම 
 

2017 මැයි මස සිදු වූ අධික ව්ර්ෂාප නය යහ්තුයව්න්ව නාය යාම සිදු ී ඇති බව් නිරීක්ෂණය යකරිණි. බෑවුම 
අස්ථාව්ර ීමට ප්රධාන යහ්තුව් ී ඇත්යත්  අස්ථාව්ර සිරස ්කැපීමයි. යොඩනැගිලි ඉද කිරීම සඳහා පාසේ පරිශ්රයේ  
බෑවුම් සහි  බිම් කිහිපයක කේපාදු සිදු කර ඇ . බෑවුම කේපාදු කිරීයම්දී  ඉිංජියන්වරුමය බෑවුම් ස්ථායි ා සම්ම යන්ව 
අනුෙමනය යනාකර ඇති  අ ර බෑවුම්ව්ල ජලාපව්හන කළමනාකරණය දුර්ව්ල ී ඇ . 

පාසේ භූමිය තුළ සිදු කරන ලද සිරස ් කැනීම්  යහ්තුයව්න්ව භුමියේ අසමතුලි  ාව්යන්ව ඇති ී තියබ්. යොඩනැගිලි 

සහ යොඩනැගිලි සැකිලි ඉදකිරිම  සඳහා අව්කාශය ලබා ෙැනීමට  විවිධ උස )මීටර් 3 සිට 6 දක්ව්ා( සහි  සිරස් 
කැනීම්  සිදු කර ඇ . බෑවුම් යව්නස ්කිරීයම්දී  ඉිංජියන්වරු ශිේප අනුෙමනය කර යනාමැති බැවින්ව  බෑවුයම්  ස්ථායි ාව් 
සහ ජලාපව්හන කළමනාකරණය දුර්ව්ල ී ඇ  . 
 

යමම සියලු බලපෑම් ව්ල එකතුව්ක් යලස පාසැේ යොඩනැගිලි ව්ුහය තුළ ස්ථාන 4 කදී නාය යාම  සහ බෑවුම් අක්රීය  
ීම සිදු ී ඇ .. 
 

 

සිදුව් ඇති හාන යේ ස්ව්ාභාව්ය. 
 

යමම බෑවුයම් නාය යෑම් සහ පාර්ශ්වික චලනයන්ව  ප්රමාණයයන්ව කුඩා ව්න බැවින්ව යේපල යහෝ යොඩනැගිලි 

ව්ලට හානි සිදු ී යනාමැ  . යයාමුව් .රූපය 2: ව්යාපෘති  ප්රයේශයයහි ඡායාරුප.  
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රූපය 2a: ක්රීඩා පිටිය අසල නායයාම් ප්රයේශය 
රූපය 2b: පාසයේ පිවිසුම අසල බෑවුම 

 
 

රූපය 2c.සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහි  ප්රයේශය 
අසල නායයාම් ප්රයේශය  

රූපය 2d. 1 ව්න හා 4 ව්න යශ්්රණිය අ ර බෑවුම 

රූපය 2: නායයෑම සිදුව් ඇති ප්රයේශයේ ඡායාරූප  
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 රූපය 3: නායයෑම සිදුවූ ප්රයේශයේ යභෞතික ලක්ෂණ සහ පිහිටීම පිළිබඳ දළ රූප සටහන  
 

4. පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා යම් ව්න විට යෙන ඇති ක්රියාමාර්ෙ 
 

 

යමම සිේධිය ව්ාර් ා කිරීමත් සමෙ ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානයේ රත්නපුර දස්ික්  කාර්යාලයේ 
විදයාඥයින්ව විසින්ව යමම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කරන ලදී. පරීක්ෂණ ව්ාර් ාව්ට අනුව් බෑවුයම් අස්ථායි ාව්ය 
යහ්තුයව්න්ව  පාසැේ යොඩනැගිලි සහ ප්රධාන මාර්ෙය අව්දානමට ලක්ව් පව්තී. පහ  දැක්යව්න පරිද නාය යම් ව්ලකුම් 
පියව්ර කිහිපයක් ඉදරිපත් කරන ලදී. 
 

• කළුෙේ සහි  රඳව්ා  බන බිත්ති ඉදකිරීම.  

• ප්රධාන සයමෝච්ච යර්ඛා බැහැර කණු  සහ පඩියපේ ආකාර කාණු ඇතුළු මතුපිට ජලාපව්හන පේධතිය ඉදකිරීම. 

• බෑවුම් ව්ල හැඩය යව්නස් කිරීම සහ  ෘණ ඇතිරීම. 

• ආරක්ෂක ව්ැටක් සහ යොඩනැගිලි ව්ල යකාරියඩෝව් ව්ැනි යව්නත් විවිධ යකාටස්  ඉද කිරීම. 
 

යකයස් යව් ත් යම් දක්ව්ා අස්ථාව්ර බෑවුම ව්ැඩිදයුණු කිරීමට කිසිදු යභෞතික  ක්රියාමාර්ෙයක් යෙන යනාමැ . 
 

 

4.1 ඉව්ත්කිරීම්:   
 

පාසැයේ  කළමනාකරණය විසින්ව අධික ව්ැසි සහි  කාලව්ලදී අව්දානමක් පව්තින ප්රයේශ ව්ල යොඩනැගිලි ඉව්ත් 
කර ඇ . 
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4.2 නැව්  පදිංචි කිරීම (ප්රෙතිය):  
        

නැව්  පදිංචි කිරීම් සිදුකර යනාමැ . 

5. නාය ප්රයේශය හා නාය අව්ට ප්රයේශය පිළිබඳ විස් ර හා ව්ර් මාන අව්ධානම් මට්ටම   
 

බලපෑමට ලක් වූ ස්ථානය පිහිටා ඇත්යත් තිරිව්ානකැටිය - අෙලව්ත්   පායර් නිවිතිෙල ප්රාථමික විදයාලයේ 
දකුණු පසින්වය. යමම පාසල පිහිටා ඇත්යත් බෑවුයම්  ගිනියකාණ දශායේ පාදම ප්රයේශයකය. නාය යාමට 
ලක් වූ  බෑවුම්ව්ල උස 3m  සිට 6m  දක්ව්ා යව්නස් යේ. 
තිරිව්ානකැටිය - අෙලව්ත්  පායර් දකුණු දශාව්ට පිහිටි කඳු බෑවුයම් අව්ම කිරීයම් කටයුතු  සඳහා යයෝජි  
පාසේ පරිශ්රය පිහිටා ඇ . යමහි 13,815 m3 බිමි ප්රමාණයක විවිධ උන්වන ාිංශව්ල පිහිටි පාසේ 
යොඩනැඟිලි පිහිටා ඇ . ඉහ  පාසැේ භූමිය තුල පිහිටි යෙව්තු උදයානයේ ශාක ව්ර්ෙ මනාව් ව්ැඩි ඇති 
අ ර  පාසයේ  ගිනියකාණ  සීමාව් ව්න්වයන්ව යමම පාසේ පරිශ්රයේ  පිහිටි මාර්ෙයයි. 
ඇදහැයලන අධික ව්ර්ෂාප නය යහ්තුයව්න්ව දැනටමත් නාය යාමට  ලක් ී ඇති බෑවුම් අනාෙ  අව්දානම් 
 ත්ව්යක පව්තී.  
යමම අව්දානම්  ත්ව්ය  පාසැේ යොඩනැගිලි, පහසුකම් සහ ප්රධාන ව්ශයයන්වම  පාසැේ දරුව්න්ව ,කාර්ය 
මණ්ඩලය ,ගුරුව්රුන්ව, ප්රයේශව්ාසීන්වට සහ පදකයින්වට  ර්ජනයක් විය හැකිය. 

6. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් යහ්තුයව්න්ව බලපෑම් ඇතිවිය හැකි අව්ට පරිසරයේ සිංයේදී ඒකකයන්ව පිළීබඳ 

යකටි හැඳන්වීමක්. 
 

බලපෑමට ලක් වූ ස්ථානය පාසේ ප්රයේශයක් ව්න අ ර යොඩනැගිලි විවිධ උන්වන ාිංශව්ල පිහිටා ඇ . පාසයේ 

අධයනය  ප්රයේශය තුළ කැලෑ ප්රයේශ, ව්නජීී යව්න්ව කිරීම්, පාරිසරික ව්ශයයන්ව සිංයේදී ව්ාසස්ථාන යනාමැති අ ර 
පාරිසරික ව්ශයයන්ව සැලකිය යුතු ව්ාසස්ථානද  යනාමැ . 
 

ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී බලපෑමට ලක්විය හැකි අිංෙ සහ යස්ව්ාව්න්ව: 
i. පාසැේ යොඩනැගිලි 

ii. පාසේ සිසුන්ව, ගුරුව්රුන්ව 

iii. රථව්ාහන, මාර්ෙයේ ෙමන්ව කරන පදකයන්ව සහ මගීන්ව  

iv. ව්යස අවුරුදු 5 සිට 10 දක්ව්ා වූ පාසේ දරුව්න්වයේ ක්රියාකාරකම් 

7. ව්යාපෘතිය යටයත් යයෝජි  පිළිසකර කිරීයම් ක්රියාමාර්ෙයන්ව 
 

යයෝජි  හානිය අව්ම කිරීයම් කටයුතු යලස බැවුම් නැව්  සකස ්කිරීම,  ෘණ ඇතිරීම, වියශ්ෂි  ක්රමයේද මගින්ව පාිංශු 
ස්ථාව්ර කිරීම සහ  මතුපිට හා උප පෘෂ්ඨ ජලාපව්හන කළමනාකරණය කිරීම දැක්විය හැක. 

8. ව්යාපෘති ප්රයේශය හා සම්බන්වධ සමාජ ,පාරිසරික බලපෑම් හා අව්දානම් හඳුනා ෙැනීම 
 

8.1 හි කර බලපෑම 
 

යයෝජි  ව්ුහාත්මක අව්ම කිරීයම් කටයුතු  මගින්ව ඇති වූ බැවුයම් ස්ථාව්රත්ව්ය යහ්තුයව්න්ව පාසේ ප්රජාව් 
සහ  යේපළව්ල ආරක්ෂාව් සහ  ප්රයේශ මාර්ෙයේ මගීන්වයේ ආරක්ෂාව් සැලකිය යුතු යලස ව්ැඩි ව්නු ඇ . 
නිවිතිෙල ප්රාථමික  විදුහයේ සිසු සිසුවියන්වයේ හා ගුරුව්රුන්වයේ ආරක්ෂාව් යකයරහි යමම ව්යාපෘතිය  
හි කර යලස බලපා තියබ්. 
 

8.2 අහි කර බලපෑම  
 

බෑවුම අස්ථාව්ර ීයමන්ව දැනටමත් බාධා ඇති ී ඇති  ප්රයේශයේ  සිදු කරනු ලබන අව්ම කිරීයම්  
ක්රියාකාරකම් ඉ ා සීමි  යේ එබැවින්ව, අහි කර බලපෑම යබයහවින්ව එම ප්රයේශයට පමණක් සීමා  ී ඇති 
අ ර, ඉදකිරීම් කාලය තුලදී පමණක් පව්තී. රඳව්ා  බා ෙැනීයම් ව්ුහයන්ව යහ්තුයව්න්ව නායයෑයම් 
ක්රියාකාරිත්ව්ය යබායහෝ දුරට අව්ම ී ඇති අ ර , පිඩලි ඇේලීම  හා ජලාපව්හනය  ව්ැඩිදයුණු කිරීම මගින්ව   
පාසැේ යොඩනැඟිලි,ව්ුහයන්ව  හා පාසේ ක්රියාකාරකම් සඳහා  දැනටමත් ඇතිව්න අහි කර  බලපෑම් යමම 
ස්ථානයට පමණක්  සීමා ව්නු ඇ . 
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8.2.1 ඉඩම් ව්ලට හා ඉදරි සිංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා පිවිසුම් මාර්ෙ අව්හිර ීම 
 

පාසේ භූමිය තුල  නාය යාම් අව්ම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් සිදු කරනු ලබන අ ර දැනට බෑවුමට  ආසන්වන ම 
යොඩනැගිේල ඉව්ත් කර ඇ . යමම යොඩනැගිලි ඉව්ත් කිරීමට ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානය විසින්ව 
උපයදස් දී තියබ්. යමම ව්යාපෘතිය මගින්ව  පාසැේ භූමියේ හිමිකාරත්ව්ය අහිමි ීමක් සිදු යනාව්න අ ර  අව්ම කිරීයම් 
ක්රියාව්ලියේදී ප්රාථමික පාසේ යොඩනැගිේල ඉව්ත් යනාකරනු ලැයබ්. ව්යාපෘති ස්ථානයට  පිවිසීයමන්ව හා විදුලි, 
දුරකථන මාර්ෙ සහ මාර්ෙ ව්ුහය යකයරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් යමමගින්ව ඇති යනායේ. 

 

8.2.2 ශාක හා සත්ව්යින්වට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව් විදයාත්මක බලපෑම 
 

යමම ව්යාපෘතිය පහත් බියමහි  පිහිටි  බෑවුයම් කුඩා ප්රයේශයකට සීමා ී ඇ . එබැවින්ව පාරිසරික විදයාව්ට  
සිදු ව්න බලපෑම අව්ම ව්න අ ර  ඉව්ත් කළ හැකි ශාක  වියශ්ෂ කිහිපයක් තියබ්. යකයස් යව් ත්, ශාක  
යරෝපණය කර ඇති බැවින්ව සිදුව්න  බලපෑම අව්ම යේ. 
 

8.2.3 ප්රයේශයේ ජලව්හන රටාව්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව යබායහෝ දුරට බෑවුම් ශක්තිමත් කිරීම, මතුපිට පිටාර ෙැලීම පාලනය කිරීම 
හා  කුඩා ප්රයේශ ව්ල රැදවුම් ව්ුහයන්ව සෑදීම  යකයරහි අව්ධානය යයාමු කරනු ඇ . එම නිසා ව්ර් මාන 
ජලාපව්හන රටාව් යකයරහි සැලකිය යුතු යව්නසක් සිදු යනාව්නු ඇ . 
 

8.2.4 පාිංශු ඛාදනයේ බලපෑම සහ ෙිංඟා පතුයේ සිදුව්න යව්නස්ී ම 
 

ස්ථානය අසල ඇළ මාර්ෙ  යනාමැති ීම නිසා ෙිංො ඉවුරු ඛාදනය ීම්, ෙිංො පත්යේ ස්ව්භාව්ය යව්නස්ීම් 
ආදය සැලකිය යුතු  රම් යනායේ. 
 

8.2.5 ඉදකිරීම් කටයුතු නසා සිදුව්න ජල දූෂණය මගින්ව ඇතිවිය හැකි බලපෑම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාව්න්ව යබායහෝ දුරට එම ස්ථානයට පමණක් සීමා ී ඇති අ ර  විශාල ප්රයේශ ව්ල කැණීම් හා 
බෑවුම් යව්නස් කිරීම් සිදු යනායකයර්. එබැවින්ව ජනනය ව්න අපද්රව්ය මගින්ව දූෂණය ීමට  රම් ප්රමාණව්ත් 
යනායේ.එබැවින්ව  ව්යාපෘති ස්ථානයට සමීපව් ඇළ මාර්ෙ යනාමැති ීම නිසා බලපෑම ඉ ා සුළු ව්නු ඇ . 
 

8.2.6 ඉදකිරීම් කාලසීමායේ දී අක්රමව්ත් (එලිමහන්ව ස්ථාන ව්ල) ව්ැසිකිලි භාවි ය නසා ජලයට අපද්රව්ය එකතු ීමට 

ඇති ඇති හැකියාව්  
 

ව්යාපෘති ස්ථානය පාසයේ විව්ෘ  ස්ථානයක පිහිටා ඇති යහයින්ව අපද්රව්ය එකතු ීමට ඇති හැකියාව් අව්ම 
යේ. 

 

8.2.7 පහල ෙිංඟා ප්රයේශයේ ජලය භාවි  කරන්වනන්වට සිදුව්න බලපෑම 

ව්යාපෘති ස්ථානයට සමීපව් ඇළ මාර්ෙ යනාමැති ීම නිසා බලපෑම ඉ ා සුළු ව්නු ඇ . 
 

8.2.8 ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් ෙැටළු 

ඉදකිරීම් අදයර කසළ , ආහාර අපද්රව්ය හා  ඉදකිරීම් අපද්රව්ය ව්ැනි උත්පාදනය ව්න විවිධ ඝන අපද්රව්ය බැහැර 
කිරීම යහෝ  ෙබඩා කර  ැබිය හැක. පාසැල තුළ හා පාසැල අව්ට ඝණ අපද්රව්ය ෙබඩා කිරීම යහෝ බැහැර 
කිරීම පාසේ සිසුන්වට අපහසු ාව්යන්ව ඇති කරව්න අ ර, කාණු අව්හිර විම නිසා ජලය මගින්ව  යබෝව්න 
යරෝෙ ව්ැළදීයම් අව්ස්ථාව්න්ව ඇ . අපද්රව්ය මගින්ව පස දූෂණය විය  හැකි අ ර, ඉදකිරීම් කාලය තුළ නිසි 
යලස අපද්රව්ය  බැහැර කිරීයම් යාන්වරණයක් යනාමැති වුව්යහාත්, විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 

එම නිසා ඝන අපද්රව්ය නිසි  යලස කළමනාකරණය කිරීයමන්ව  පරිසරයට ව්න  බලපෑම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 
  

8.2.9 ව්ායු දූෂණය හා සම්බන්වධ ෙැටළු 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුයේ: ව්යාපෘති භූමිය සැකසීම , ඩීසේ එන්වජින්ව යයාදා 
කැනීම් කටයුතු සිදු කිරීම, ගිනි  ැබීම සහ ඉදකිරීම් ද්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම, ඉදකිරීම් අ රතුර භාවි  කරන 
සහ ඉව් ලන විෂ සහි  ද්රව්ය )පිපිරුම් රසායන ද්රව්ය( භාවි  කිරීම් ,  යකාන්වක්රීට්, සියමන්වති, ලී, ෙේ, සහ 
සිලිකා ව්ැනි ද්රව්ය ව්ලින්ව ද අධික යලද ව්ාදු දූෂනයට යහ්තු ව්න දූවිලි හා ව්ායු දූෂණ කාරක ඇති කරයි. 
පාසැේ යේලාව්න්වහි දී අධික යලස ව්ායු දූෂණ ක්රියාකාරකම්  සිදු වුව්යහාත් පාසේ ළමුන්වට යමයින්ව සිදු ව්න  
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බලපෑම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. සිංයේදී අිංෙ )මගීන්ව, පිංති කාමරව්ල සිටින  සිසුන්ව( ඉද කිරීම් ස්ථානය සමීපයේ 
පිහිටා  ඇති බැවින්ව දූවිලි හා දුමාර මගින්ව  සිදු ව්න ව්ායු දූෂණය සැලකිය යුතු ය. 
 

8.2.10 ඉදකිරීම් ව්ලදී ඇතිව්න ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් ව්ැන  ත්ත්ව්යන්ව යහ්තුයව්න්ව යොඩනැගිලි ව්ලට 

හා යටි ල පහසුකම් ව්ලට සිදුවිය හැකි හාන 
 

ඉදකිරීම් උපකරණ ව්ලින්ව ශබ්ද සහ කම්පන ඇති ීම සාමානය  ත්ත්ව්යකි. පන්වතියේ කාමර ආසන්වනයේ )1 
යශ්්රණියේ සහ 4 යශ්්රණියේ යොඩනැගිලි( ඉදකිරීම සිදු කරනු ලබන බැවින්ව අධික ශබ්දයයන්ව ව්න බලපෑම පිළිබඳව් 
අව්ධානනය යයාමුකල යුතුය. යන්වයරෝපකරණ ව්ලින්ව ජනනය ව්න ශබ්දය මගින්ව පන්වති කාමරයේ ඉෙැන්වීම් 
හා අයනකුත් පාසල ක්රියාකාරකම් ව්ලට බාධා පැමිණිය හැක . එබැවින්ව යමම ඉදකිරීම් භූමියේ යන්වයරෝපකරණ  
ව්ලින්ව නිකුත් ව්න අධික ශබ්දය යකයරහි අව්ධානය යයාමුකල යුතුය. 
 

බර යන්වයරෝපකරණ  ක්රියාත්මක කිරීයමන්ව ඇතිව්න කම්පනය මගින්ව පාසයේ යොඩනැගිලිව්ලට බලපෑම් 
ඇතිකරයි. එහි ප්රතිඵලයක් යලස බිත්ති පුපුරායාම හා කඩා ව්ැටීම ව්ැනි ව්ුහාත්මක බලපෑම් සිදුවිය හැක. 
එබැවින්ව යමම ස්ථානයේ කම්පනය මගින්ව සිදු ව්න  බලපෑම් සැලකිය යුතු මට්ටමක  පව්තී. යමම ස්ථානයේ ෙේ 

පිපිරීම් සිදු යනාව්න යහයින්ව, පිපිරුම් බලපෑම සැලකිය යුතු යනායේ. 
 

8.2.11 ව්ැඩබියම් යස්ව්කයින්ව හා අව්ට ප්රයේශව්ාසීන්ව අ ර ඇතිවිය හැකි යනාසන්වසුන්ව  ත්ත්ව්යන්ව 
 

යමම සථ්ානයේ ඉදකිරීම් සිදු කරනු ලබන  කම්කරුව්න්ව විවිධ සමාජ පසුබිම හා දරිද්ර ාව්යන්වට  යටත්ව් 
විවිධ ප්රයේශ ව්ල  සිට පැමිණි පිරිස් යේ. සාමානයයයන්ව ඔවුන්ව සිටින්වයන්ව දුර්ව්ල අධයාපනික  හා සමාජ 
පසුබිමක ය. එබැවින්ව  පහ  දැක්යව්න පරිද පාසල හා යන්වව්ාසිකයන්ව අ ර ඇති  අව්පා ය යහ්තුයව්න්ව  
සමාජ ෙැටලූ රාශියක් ඇති ී ඇ  . 
 

• පාසැේ ව්ැඩ කටයුතු සඳහා බාධාව්න්ව ීම 

• පාසේ භූමියට අනව්සර පිවිසුම් 

•දරුව්න්වට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම  
• දරුව්න්ව හා යදමේපියන්ව සමෙ ෙැටුම් ඇති ීම  
•සියත් එකෙ බව්කින්ව ය ාරව් දරුව්න්ව අධයාපනයේ යයදීම  
• දූෂි  ෙනුයදනු සඳහා දරුව්න්ව හා යදමේපියන්ව යපළඹීම 
•අවිධිමත් යලස ළමා ශ්රමය ලබා ෙැනීම  

•ශ්රම බලකාය මඟින්ව පාසයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවි ා කිරීම 

 

එව්ැනි ෙැටලුව්ලට සම්බන්වධ ව්න කම්කරුව්න්ව දුර්ලභ වුව්ද සමහර අව්ස්ථාව්න්ව යනාසලකා හැරිය 
යනාහැකිය. එමනිසා, යමම ව්යපෘති ස්ථානයේ  සමාජ සහ ප්රජා  ෙැටළු අතිශයින්ව ව්ැදෙත් ව්නු ඇ . 
 

8.2.12 යස්ව්ක යන්වව්ාසික කඳවුරු සහ අයනකුත් ස්ථානීය අව්ශය  ාව්යන්ව 
 

කම්කරුව්යේ  ාව්කාලික යන්වව්ාසික ස්ථාන යබායහෝවිට ව්යාපෘති භූමියට ඉ ා ආසන්වනයේ ඉදකරෙනු 
ඇ . ඇ ැම්විට යකාන්වරාත්කරු ආසන්වනයේ ඇති නිව්සක් කුලී පදනම ම  ලබා ෙැනීමට යපළයඹනු ඇ . 
විධිමත් කඳවුරු කළමානකරණ ක්රමයේද අනුෙමනය යනාකලයහාත් කම්කරු ෙැටළු, යපාදු පහසුකම් 
හුව්මාරු කරෙැනීයම්දී යනාසන්වසුන්ව  ත්ත්ව්යන්ව, ඔවුන්ව අ ර ඇ ැම් සමාජ ෙැටළු  හා අපද්රව්ය 
කළමානාකරණය පිළිබඳ ෙැටළු ඇතිීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහලය.  ාව්කාලික යන්වව්ාසික ස්ථාන ව්යාපෘති 
භූමියට ඉ ා ආසන්වනයේ ඉදකරණු ලැබුව්යහාත් ඝන අපද්රව්ය, අක්රමව්ත් මල අපව්හන පේධති 
කළමානකරණය පිළිබඳව් ෙැටළු ඇති විය හැකිය. එබැවින්ව එව්ැනි  ත්ත්ව්යන්ව පිළිබඳව් අව්ධානය 
යයාමුකල යුතුය. 
 

8.2.13 ඉදකිරීම් අ රතුර ප්රයේශව්ාසීන්ව ව්ැඩබිමට පිවිසීම යහ්තුයව්න්ව ඔවුන්වට මුහුන දීමට සිදුවිය හැකි අව්ධානම් 

 ත්ත්ව්යන්ව  
  
යමම සථ්ානයේ කැණීම් යන්වර , පටව්න යන්වර, ට්රක්  රථ ආදය භාවි ා යේ . එබැවින්ව පාසේ ළමුන්ව හා 
සාමානය  ග්රාමීය  ජන ාව් ෙමන්ව කරන පාසල ආසන්වනයේ යමම යන්වර  සහ බර ව්ාහන භාවි ා කරනු ඇ . 
 ව්ද එම යන්වයරෝපකරණ  ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අධි බලැති යව්ෝේටීය ා සැපයුම් භාවි ා කරනු  ලබයි. 
ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා අව්ශය  ව්න යලෝහ ,ව්ායන්ව ව්ැනි අමුද්රව්ය අනිසි යලස  ෙබඩා කිරීම සහ හැසිරීයම්දී   
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හානිකර  ත්ව්යන්ව ඇති විය හැක .පාසැේ ළමුන්ව යමම යන්වයරෝපකරණ  යකයරහි  ආකර්ෂණය ව්න බැවින්ව  
ව්යාපෘති ස්ථානයේ  කාර්යමණ්ඩලයේ නිසි අව්යබෝධයක් යනාමැතිව් ඔවුන්ව ව්ැඩ බිමට  ඇතුළු විය හැකි 
අ ර  යනාදැනුව්ත් යලස ඔවුන්වයේ  ඇතුේ  ී ම  සහ  යන්වයරෝපකරණ  යනාසැලකිලිමත් යලස ක්රියාකරීම 
නිසා පාසේ සිසුන්වට හදසි අනතුරු සහ මාරාන්වතික අනතුරු සිදු විය හැකිය. එම නිසා එමගින්ව පාසේ 
සිසුන්වට ඇති අව්දානම ඉ ා ව්ැදෙත් ය. 
 

8.2.14 පුපුරණ ද්රව්ය   සහ එව්ැන යව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය යහ්තුයව්න්ව ඇතිවිය හැකි අව්ධානම්  ත්ත්ව්යන්ව 
 

 අව්දානම් සහි  බෑවුයම් විශාල පාෂාණ යනාමැති ීම නිසා පාෂාණ පිපිරුම  සැලකිය යුතු යලස ඉස්මතු 

යනායේ. 
 

8.2.15 ඉදකිරීම් කටයුතු හා මහජන ආරක්ෂාව් :පාසේ සිසුන්වට හා ගුරුව්රුන්වට ඇති අධි අව්ධානම 
 

යමම ව්යාපෘතිය යටයත් පාසේ භූමිය තුළ ස්ථාන හ රක ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන අ ර  
යන්වයරෝපකරණ , උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම, ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම්, විදුලි කාන්වදුීම් ආදය නිසා ළමුන්වට 
දැඩි අව්දානම්  ත්ව්යන්ව මතු ව්නු ඇ  . එබැවින්ව යමම ස්ථානයේ පාසේ දරුව්න්වයේ ආරක්ෂාව් ඉ ා ව්ැදෙත් 
යේ. 
 

8.2.16 ව්යාපෘති කාල සීමාව් තුල යස්ව්ක ආරක්ෂාව් 
 

යමහිදී විශාල ඉද කිරීයම් යන්වර  සීමි  ව්ැඩ අව්කාශයක දී භාවි ා කරනු ලැයබ්. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් 
යන්වයරෝපකරණ ව්ලින්ව අනතුරට ලක් ීයම් අව්දානම ඕනෑම ඉදකිරීම් සථ්ානයකට යපාදු වුව්කි. 

යකාන්වරාත්කරුව්න්ව ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා බාලව්යසක්ාර කම්කරුව්න්ව )ළමයින්ව( යයදීයමන්ව, ඔවුනට 
බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුීයම් අව්දානමක් ඇ . 
 

9. මහජන ාව් ,අයනකුත් පාර්ෂව්කරුව්න්ව යව්නුයව්න්ව පව්ත්ව්ා ඇති යහෝ පැව්ැත්ීමට නයමි  

උපයේශන යස්ව්ාව්න්ව . 
 

යමම ව්යාපෘතිය මගින්ව ඇතිව්න ව්ත්මන්ව මට්ටයම් අව්දානම,අයේක්ෂි  අව්ම කිරීම,අරමුදේ ක්රමයේදයන්ව 
හා අව්ශය  ාව්යන්ව, ඉදකිරීම් යන්වයරෝපකරණ  යෙනයාම සහ අව්ම කිරීයම් කටයුතු සඳහා ඉඩම් භාවි ා 
කිරීම, ව්යාපෘතියේ  ප්රතිලාභ, හි කර හා අහි කර  පාරිසරික හා සාමාජයීය බලපෑම යන යදකම පිළිබඳව් 
ව්යාපෘති අධයෂකව්රයා  දැනුව්ත් කළ බව් විදුහේපති රිංජිත් යසයනවිරත්න මහ ා පැව්සීය. ව්ර් මානයේ  
බෑවුයම් නාය යෑයම්  ක්රියාව්න්ව ඇති ී ඇති  අව්දානම හා ජීවි ය  ර්ජනයක් ව්ැනි  ෙැටළු නිසා ව්යාපෘතියට 
පූර්ණ සහයයෝෙය දීමට පාසයේ විදුහේපති තුමා එකෙ විය. 
 

9.1 අදාල පාර්ෂව්කරුව්න්ව සමෙ පැව්ති උපයේශන යසව්්ාව්න්ව ව්ලදී ඇති වූ එකඟ ාව්යන්ව හා නර්යේශයන්ව 

)යයාමුව්: ඇමුණුම III)  

10. වියශ්ෂි  පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානයේ වියශ්ෂි  

ක්රියාමාර්ෙ යහෝ මැදහත්ීම් අව්ශය ව්න සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් යහෝ අව්දානම් ඇතිව්න අිංශයන්ව 
 

10.1 ජලය යහෝ ය ත් බිම් සඳහා ව්න බලපෑම් )ඇල මාර්ෙ ව්ල අපද්රව්ය එකතු ීයමන්ව සිදුව්න ෙැටළු). 

නායයාම් සථ්ානයේ ඉදකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුළන්ව දගුකාලීන බලපෑම් සහ වියහැකි බලපෑම සහ 

අව්දානම්  ත්ත්ව්ය 
 

ව්යාපෘතිය  මගින්ව සිදු කරනු ලබන ක්රියාකාරකම් යහ්තුයව්න්ව  බෑවුම මගින්ව  ඇති ව්න බාධා යමම ස්ථානයට පමණක් 
සීමා යේ. ඛාදනය හා ජල දූෂණය යමම ස්ථානයේ යනාසැලකිය හැකි  රම් යේ . 
 

10.2 ඛාදන ක්රියාව්ලිය ආශ්රි  බලපෑම් හා ෙිංඟා පතුයේ සිදුව්න යව්නස්ීම් 
 

යමම ස්ථානය අසල  ඇළ මාර්ෙ යනාමැති ීම නිසා එයින්ව සිදුව්න බලපෑම යනාසැලකිය හැකි  රම් යේ.  
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10.3 ප්රව්ාහන හා යටි ල පහසුකම් ව්ලට සිදුව්න බලපෑම )වියශ්ෂයයන්ව  ාව්කාලිකව් පිවිසුම් මාර්ෙ හා 

දුම්රිය මාර්ෙ අහිමි ීම, ව්ාහන  දබදය) 
 

 

ස්ථානීය යලස මාර්ෙයේ සළු අව්හිර ාව්යක් ඇතිවිය හැක. 
 

10.4 යපාදු යස්ව්ා සැපයීයම්දී පහල ප්රයේශයට සිදුව්න බලපෑම )ජල සැපයුම, අපද්රව්ය ඉව්ත් කිරීම, විදුලිය 

සැපයීම, ආදය) 
 

යනාසැලකිලිමත් යලස යන්වයරෝපකරණ චලනය හා ක්රියාකරීම මගින්ව විදුලි රැහැන්ව සහ විදුලි කණු ව්ලට හානි විය 
හැක. එයලසම අපද්රව්ය නිසියලස බැහැර කිරීම යමම ස්ථානයට ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 
 

10.5 ඉදකිරීම් භූමියට ආසන්වනව් ඇති ඉහළ හා මධය ව්ශයයන්ව අව්ධානම් අතිවිය හැකි නව්ාස )ඉහළ 

බැවුයම්, පහළ බැවුයම් සහ පහළ ෙිංො ප්රයේශ ආශ්රි ව්) 
 

යමම ඉදකිරීම් යහ්තුයව්න්ව මහජන ආරක්ෂාව්, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් සහ පාසේ යොඩනැගිලිව්ල ඉරි ැලීම් 
ඇති ීමට විශාල අව්දානමක් ඇ . 
 

10.6 නැව්  ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රයේශය තුල පිහිටා ඇති ව්යාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අයනකුත් 

ස්ථාන 
 

යමම ප්රයේයේ ඉ ා ඉක්මනින්ව ඉව්ත්කරෙ යුතු වියශ්ෂි  ව්යාපාර යහෝ කෘෂිකාර්මික බිම් යනාමති බැවින්ව සැලකිය 
යුතු බලපෑමක් ඇති යනායේ 

 

10.7 නාය ස්ථානයට අසලින්වම පිහිටා ඇති ව්යාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අයනකුත් ස්ථාන 
 

යමම ස්ථානය ආසන්වනයේ ව්යාපාර යහෝ, කෘෂිකාර්මික යහෝ යව්නත් කටයුතු සඳහා යයාදා ෙන්වනා ස්ථාන යනාමැති 
බැවින්ව සැලකිය යුතු බලපෑමක් යනාමැ  
 

10.8 ව්ැඩබිම තුලට සාමානය පුේෙලයින්ව ඇතුේ ීයම් යහෝ හරහා ෙමන්ව කිරීයම් අව්ශය ාව් 
 

ව්යාපෘති ස්ථානයට සාමානය ජන ාව්ට වියශ්ෂ ක හැරුණු විට යව්නත් අරමුණු සඳහා ඇතුළු ීමට යනාහැක. යකයස ්

යව් ත් සාමානය මිනිසුන්වයේ අනව්සර පිවිසුම නිසා විවිධ කාර්යයන්ව යහ්තුයව්න්ව, ක්රියාකාරී යන්වයරෝපකරණ, 

ව්ාහන, විදුලිය හා පුපුරණ ද්රව්ය භාවි ා ව්න බැවින්ව හානි සිදුවිය හැකිය. 
 

10.9 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ෙැටළු - යකාන්වරාත්කරුව්න්ව සඳහා ව්න සම්ම  ගිවිසුම් ඉක්මව්ා යන 

වියශ්ෂි  H & S (යසෞඛය හා සුරක්ෂි  ා ක්රමයේදයන්වඅව්ශය ාව්යන්ව) 
 

ඉදකිරීම් ස්ථානයට අදාළව් පව්තින යසෞඛය හා ආරක්ෂණ ෙැටළු ඕනෑම නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයකට යපාදු 

යේ. ESMF දී එව්න්ව යපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇ . ඉදකිරීම් හා ඉිංජියන්වරු 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 පරිද දක්ව්ා ඇ  
 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයාදා ෙැනීම 
 

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

බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයාදා ෙැනීම සවිස් රාත්මකව් දක්ව්ා ඇ . 
 

10.11 කම්පන බලපෑම් නසා යොඩනැගිලිව්ල ඉරි ැලීම් 
 

ඉද කිරීම් කටයුතු සඳහා යයාදා ෙන්වනා බර යන්වයරෝපකරණ මගින්ව ඇති ව්න කම්පනය යහ්තුයව්න්ව යමම 
යොඩනැඟිලි ව්ල ඉරි ැලීම් ඇති විය හැකි අ ර එහි බලපෑම ව්ැදෙත් යේ. 
 

10.12 ශබ්දය සහ දූවිලි ව්ලට පාසේ සිසුන්ව නරාව්රණය ීම 
 

ඉදකිරීම් උපකරණ ව්ලින්ව ශබ්ද සහ කම්පන අයේක්ෂා කළ හැකි අ ර.  පිංති කාමර ආසන්වනයේ ඉදකිරීම් සිදු කරන 
බැවින්ව ශබ්දයේ බලපෑම ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. යන්වයරෝපකරණ මගින්ව පාසැේ ළමුන්ව හට අධික යඝෝෂාව්ක් යමන්වම ඔවුන්ව 
දූවිලි පරිසරයටද නිරාව්රණය විය හැකිය. පාසේ යේලාව්න්වහිදී ඇති ව්න ශබ්දයට ළමුන්ව අව්දානය යයාමු කරන අ ර 
එම යේලාව්න්වහිදී ඇති ව්න ශබ්දය හා දූවිලි උත්පාදන ක්රියාකාරකම් ව්ල බලපෑම ව්ැදෙත් යේ. 
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11. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව්ශය ව්න අනුමැතීන්ව සහ වියරෝධ ා යනාමැති බව් 
 

11.1 ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දස්ික් යේකම් කාර්යාලයේ අනුමැතිය 
 

දස්ික් යේකම්ව්රයායේ අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා දස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව්ට ව්යාපෘති යයෝජනාව් 

ඉදරිපත් කළ යුතු අ ර, දස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව්ට පළායත් මහ ඇමති ව්රයා හා පාර්ශ්ව්කරුව්න්වයේ ආය න 

ද සහභාගී ව්නු ඇ . PMU නිලධාරියා යමම ව්යාපෘතිය ඉදරිපත් 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 කමිටුයේ අනුමැතිය 
 

කලව්ාන නෙර  සභායව්හි සැලසුම් කමිටු විසින්ව යමම ව්යාපෘතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 
 

11.2 අදාල ස්ථානයේ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්න අනුමැතිය 
 

i. අධයෂ / පළාත් කාර්යාලය / අධයාපන යදපාර් යම්න්වතුව් අනුම  කිරීම 

ii. ව්යාපෘති භූමියට ඇ ැම් කටයුතු සඳහා අව්ශය විදුලි බලය සපයා ෙැනීමට ලිංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ ප්රායේශීය කාර්යාලයේ අනුමැතිය ලබාෙ  යුතුය. 

iii. පාසැේ කළමනාකරණයයන්ව අනුමැතිය 

 

11.3 මධයයම පරිසර අධිකාරිය, ව්න සිංරක්ෂණ යදපාර් යම්න්වතුව්, ව්නජීී සිංරක්ෂණ යදපාර් යම්න්වතු 

අනුමැතිය 
 

අනුමැතිය අව්ශය යනායේ. 
 

11.4 යව්නත් අනුමැතීන්ව 
 

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

කාර්යාිංශයේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

ii. ද්රව්ය ඉව්ත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ේ කාර්යාිංශයේ අනුමැතිය )අව්ශය ව්න්වයන්ව නම් පමණි(. 

iii. අපද්රව්ය හා ශාක යකාටස් බැහැර කිරීම සඳහා කලව්ාන ප්රායේශීය සභායේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරීම සඳහා අව්ශය ස්ථාන සඳහා ආරක්ෂක අමා යාිංශයේ දස්ික් කාර්යාලයයන්ව ප්රායේශීය 

යේකම් හරහා අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය 

v. යමම අපදා අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය සදහා පැලෑටි යහෝ බීජ අව්ශය යේ නම් )ආනයනය කල යුතු නම්( 1999 

අිංක 35 දරණ පැලෑටි සිංරක්ෂණ පන  යටයත් කෘෂිකර්ම අධයෂ ජනරාේ යව්නුයව්න්ව,අතියර්ක අධයෂක 

ජාතික ශාක නියරෝධායන යස්ව්ය අනුම  කල පැලෑටි යහෝ බීජ අධිකාරිය මගින්ව නිකුත් කරන බලපරය හා 

යකාන්වයේසි යටයත් යෙන ආ යුතුය.  

11.5 පුේෙලික ඉඩම් හිමිකරුව්න්වයෙන්ව අනුමැතිය ෙැනීම / වියරෝධ ා යනාමැති බව්/ නී යානුකූලව් බැඳුණු 

එකඟ ාව්යන්ව 
 

ව්ූහයන්ව ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදකිරීම් ව්ැඩ සහ දගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිර  ීමට කිසිදු 
බාධාව්ක් යනාකරන බව්ට පාසයේ අධයක්ෂක සහ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් අධිකාරිය අ ර නී යානුකූලව් බැඳී 
ඇති ගිවිසුමක් අත්සන්ව කිරීම. අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  නියමි  කාල සටහන 1 ව්ගුයේ දක්ව්ා ඇ . 
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ව්ගුව් 1: අනුමැතීන්ව ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල නියමය 

 

12. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම )ESMP) 
 

වියශ්ෂයයන්ව අිංශ 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 . 
 

12.1 නැව්  පදිංචි කිරීයම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපෘති පාදක කරෙත් නැව්  පදිංචි කිරීමක් යනාමැති බැවින්ව යමම ව්යාපෘති ප්රයේශය සඳහා අදාළ 
යනායේ 

  

12.2 ජන ාව් ඉව්ත් කිරීම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාව්ලියේ දී දැව්ැන්ව  යන්වයරෝපකරණ මගින්ව ඇතිව්න කම්පන නිසා අසල ඇති යොඩනැගිලි 
ව්ලට ව්ුහාත්මක ව්ශයයන්ව හානි සිදු ීයම් බලපෑමක් ඇතිවිය හැක අ ර ව්සා දැමූ යොඩනැගිේල 
දැනටමත් ඉව්ත් කර ඇති බැවින්ව ජීවි  අව්දානමක් ඇති යනායේ 

 

12.3 හානයට පත් යභෞතික ව්ුහයන්ව, යටි ල පහසුකම් ඉව්ත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 
 

යමම ස්ථානය සදහා අදාළ යනායේ. 
 

12.4 ව්යාපෘති කටයුතු යහ්තුයව්න්ව යේපල අහිමි - භාවි යන්ව -හාණි ීම් සඳහා ව්න ව්න්වද ඉේලාසිටීම් 
 

 

ව්යාපෘති කටයුතු ව්ලද, ව්ාහන යන්වරසුර එහා යමහා ෙමන්ව කිරියමන්ව හා කැණීම් කටයුතුව්ලදී මාර්ෙ සහ අයනකුත් 
ව්ූහයන්වට සිදුව්න හානි අදාළ විය හැකිය 
 

 

 

 

 

 

අනුම  කිරීම මාසය 1 මාසය 2 
සතිය 
1 

සතිය 
2  

සතිය 
3 

සතිය 
4 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
දස්ික් යේකම් කාර්යාලයයන්ව අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදරිපත් කිරීම 
ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම 

        

සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදරිපත් කිරීම 
ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   

මධයයම පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදරිපත් කිරීම 
අදහස්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම  
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12.5 පහ  සඳහන්ව ක්යෂ්ර සඳහා මහජන ාව් දැනුව්ත් කිරීයම් ව්ැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කල යුතුය 
 

i. නායයෑම් මගින්ව ඇතිව්න අව්දානම ෙැන අව්ට ජනයා හා පාසැේ පාසේ ප්රජාව් දැනුව්ත් කිර්ම. 
 
ii. ඉදකිරීම් අ රතුර දැඩි අව්ධානමක් ඇති පුේෙල කණ්ඩායම් ව්ලට වියශ්ෂ දැනුව්ත් කිරීමක් අව්ශය යේ. 
යකටිකාලීන පූර්ව් අනතුරු ඇෙීම් )ඉව්ත් කිරීම්( සහ ඉදකිරීම් හා ඉඩම් පරිහරණ සම්බන්වධ කටයුතු. 

 

12.6 සැලසුම් ම  පදනම් වූ පාරිසරික සමාජ / කළමනාකරණ ක්ර යේදයන්ව සලකා බැලීම 
 

පාරිසරික හා සමාජීය නිර්ණායකයන්ව අනුෙමනය කිරීයමන්ව එහි පාරිසරික හා සමාජයීය ව්ැදෙත්කම ම  

පදනම්ව් පහ  කරුණු සලකා බලනු ලැයබ්. 
  

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

අිංෙය 

යමම ව්යාපෘති ප්රයේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්යේශි  මට්ටම 

i.ස්ව්ාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස ් යලස සැලසුම් 

කරණය 

ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ ශාක වියශ්ෂයන්ව ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා 

ව්න ව්යාපෘති වියශ්ෂි  සැලසුම් සැලකිේලට ෙ  යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක 

වියශ්ෂ ව්ෘක්ෂල ා අව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්, ශාක සිංරක්ෂණය 

සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්ධානයක් යයාමු කළ යුතුය 

 

 

 

අව්ම 

  ii. ව්ාසස්ථාන සම්බන්වධ ා සහ සත්ත්ව් මිංයපත් 
 

 

අව්ම 

iii. ජල සම්පත් සිංරක්ෂණය 

 

අදාල යනායේ 

iv. ජල සැපයුම් අව්හිර ීම 
 

 

අව්ම 

v.  ස්ව්භාව් යසෞන්වදර්යාත්මකව් ෙැලයපන සැලසුම් සලකා බැලීම 

යසෞන්වදර්යාත්මක සිංයේදී පරිසර නිර්මාණයේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා 

සිංකලණය ව්න එයමන්වම දෘශය අව්ම ව්න යලස ව්යහයන්ව සැලසුම් 

කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන්ව 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ ශිේපීන්වයේ යස්ව්ය 

ව්ැදෙත් යේ. 

 

 

අව්ම 

vi.  හරි  පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පරිසර හි කාමි සිංයේදී 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 සිංයයෝජනයන්ව යයාදා ෙැනීම. 

ආක්ර මණශීලී ශාක වියශ්ෂයන්ව යයාදා යනාෙැනීම. 

 

 

 

අව්ම 

vii.  යස්ව්කයින්ව / මගීන්ව සහ ප්රජා ආරක්ෂාව් 
 

ඉදකිරීම් අදයර තුළදී නායයෑම් සක්රීය ීම සිදු විය හැකි අ ර 

කම්කරුව්න්වට සහ මගීන්වට අන්ව රාකාරී විය හැකිය. එබැවින්ව  ට්ටු, 

ආරක්ෂි  දැේ ව්ැනි සැලසුම් කළ ආරක්ෂණ ක්ර ම සැලකිේලට ෙ  යුතුය. 

 

 

අධි 
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පාසයේ සිසුන්ව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ස්ි ර හා  ාව්කාලික ආරක්ෂි  

බිත්ති නිර්මාණයන්ව පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු අ ර ඉදකිරීම් භුමියේ 

අනතුරක් සිදු වුව් යහාත් ඉදකිරීම් කටයුතු අඩාල යේ.  

 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා ව්න ක්රියාමාර්ෙයන්ව  

 

අදාල යනායේ 

ix. අව්ම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහා යමයහයුම් සැළසුම් කිරීම.  

හානිය අව්ම කිරීයම් කාර්යේදී ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා 
ගුරුත්ව් කාණු ව්ැනි අක්රිය ශිේප ක්රම )අම ර ශක්ති ප්රබව්යක් අව්ශය 
යනාව්න ( සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා 
නිව්ැරද පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය 
නිව්ැරදව් 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 පරිද 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. 

 

 

 

අධි 

  
 

12.7 ඉදකිරීම් අදයර අ රතුර බලපෑම් අව්ම කිරීම 

 

12.7.1 ඉදකිරීම් අදයර තුළ යකාන්ව ාත්කරුව්න්වයේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල ීම සඳහා ව්න 

ප්රමිතීන්ව 
 

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 
ඉදකිරීයම් කටයුතු ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්යට යහ්තු යේ. එබැවින්ව ඉදකිරීයම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම 
යකාන්වරාත්කරුයේ යුතුකමකි. ඉදකිරීම් අදයයර්දී යකාරාත්කරුව්න්වයේ ලිංසු පිකායේ ඇතුලත් කර ඇති 
පාරිසරික සහ සමාජ සහ යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් 
යකාරාත්කරුව්න්වයේ අව්ශය ාව්ය යකයස් විය යුතුද යන්වන පිළිබඳව් ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ 
සිංවිධානය විසින්ව සකස් කර ඇ . යමම යකාටස සඳහා අදාළ අිංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්යව්න ප්රධාන 
යකාටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් යකාරාත්කරුව්න්ව සඳහා යයාමු කළ 
යුතුය. 
යකාරාත්කරු විසින්ව ඉදරිපත් කරන ලද ඉේලුම්ප  යයටත් ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ ක්රියාත්මක කිරීමට 
නියමි  අ ර ඔහුයේ නිපුණ ාව්යන්ව පිළිබඳ නිසි යේඛන ඉදරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය 
යව්නම ව්ැටුේ අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදකිරීම් යකාන්වරාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ 
සමාජ කළමනාකරණ ක්රම ප්රකාශය ඉදරිපත් කළ යුතු අ ර PMU ඒකකය එය අනුම  කිරීමට නියමි ය. 
 

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුකූල ීම සඳහා යකාරාත්කරුයේ අව්ශය ාව් 

යයාමු අිංකය. ඉඳිකිරීම් 

යකාන්වරාත්කරුව්න්වට 

ESMP 

අයි මය අදාල ව්යාපෘතියට 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 
2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (පාසේ 

භුමිය ( 
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2002.2 3) යොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි සිදුීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 
(යොඩනැගිලි / නිව්ාස) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 
2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 
2002.2 7) ඉදකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 

ප්රව්ාහනයකිරීම 
අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2002.2 8) ජලය අදාළ 
2002.2 9) ශාක හා සත්ව් වියශ්ෂ ව්ැදෙත් 

2002.2 10) යභෞතික හා සිංස්කෘතික සම්පත් අදාළ 
2002.2 11) පාිංශු ඛාදනය අදාළ 

2002.2 12) පාිංශු දූෂණය අදාළ 

2002.2 13) Borrowing Earth  අදාළ 
2002.2 14) ෙේව්ල යමයහයුම් අදාළ යනායේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්වයරෝපකරණ නඩත්තුව් 
)දූෂණය( 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2002.2 16) මහජන ාව්ට බාධා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2002.2 17) උපයයෝගි ා යස්ව්ා සහ මාර්ෙයේ ඇති 

පහසුකම් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2002.2 18) දෘෂ්ය පරිසරය ව්ැඩි දයුණු කිරීම අදාළ 

2002.5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණය 

මූලික සමීක්ෂණ )ව්ා ය, ජලය, ශබ්ද, 
කම්පන, ඉරි  ැලීම් සමීක්ෂණ( 

ව්යාපෘති වියශ්ෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයාමු කරන්වන 

ඉද කිරීම් අ රතුර සමීක්ෂණ )ව්ා ය, ජලය, 
ශබ්ද, කම්පන, ඉරි  ැලීම් සමීක්ෂණ( 

ව්යාපෘති වියශ්ෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් යයාමු කරන්වන 

ව්ැඩබියම් යමයහයුම් කාලය තුල සමීක්ෂණ විකේප 
ව්ාර් ා කිරීම හා ව්ාර් ා පව්ත්ව්ායෙන යාම අදාළ 

2003. ව්ැඩ යකාන්වයේසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් )පාසේ සිසුන්ව සඳහා( 

2003.2 සුරක්ෂි  සිංවිධානය සහ සන්වනියේදනය අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ මගීන්ව )  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ මගීන්ව) 

2003.4 ආරක්ෂක ව්ාර් ා සහ අනතුරු පිළිබඳ දැනුම් 
දීම 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ මගීන්ව) 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ මගීන්ව) 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් )පාසේ 
ළමුන්ව සහ මගීන්ව) 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ මගීන්ව) 

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ාරතුරු සහ 
පුහුණුව් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ මගීන්ව) 

2003.9 
 
 

යන්වයරෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේෙලයන්ව 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ මගීන්ව) 

අදාළ: යමම ව්ෙන්වතිය ඕනෑම ව්යාපෘති ස්ථානයකට අදාළ යපාදු එකක් යලස ව්යාපෘති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතිශයින්වම ව්ැදෙත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නිශ්චි ව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිද පාරිසරික 
ක්රමයේදයන්ව සකස් කිරීම සඳහා යකාන්වරාත්කරු වියශ්ෂ අව්ධානය යයාමු කළ යුතුය. 
ඇ ැම් විට අදාල යේ: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ ව්යෘපෘති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 
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අදාළ යනායේ: ය ාරතුරු අනාව්රණය වූ යකාන්වයේසි යටයත් යමම ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය 
යනාහැක 
විකේප: අව්ශය ව්න්වයන්ව නම් පමණි 
ස්ථානීය වියශ්ෂි  නරීක්ෂණ සැලැස්මක්: යකාන්වරාත්කරුව්න්ව විසින්ව සඳහන්ව කර ඇති අධීක්ෂණ අව්ශය ා 
ව්ලට අම රව් ස්ථානීය වියශ්ෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන්ව පරිද යකාන්වරාත්කරු විසින්ව අධීක්ෂණය 
කිරීම සඳහා බැඳී සිටී. 
යයාමු කිරීම: යකාන්වරාත්කරුව්න්ව ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

12.7.2 ස්ථානීය හාන අව්ම කිරීම 
 

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

හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය ව්යාපෘති 
ක්රියාත්මක 
කිරීයම් 
අදයර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉදකිරීම් අපද්රව්ය බැහැර කිරීම 
  

ඉදකිරීම් තුලින්ව නිපදයව්න කසල පිළිබඳව් යකාන්වරාත්කරු වියශ්ෂ 

අව්දානය යයාමු කළ යුතුය. එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය කළ යහාත් ඒව්ා 
ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින්ව අනුම  ක්රමයේදයකට අනුව් 
යසෝදා යාමට ඉඩ යනාදී ෙබඩා යකාට  ැබිය යුතුය. එයමන්වම කිසිදු 

යහ්තුව්ක් ම  අපද්රව්ය පාසේ පරිශ්රය අසල  ැන්වපත් යනාකළ යුතුය. 
එමනිසා යකාන්වරාත්කරු විසින්ව කලව්ාන ප්රයේශීය සභාව් යව්තින්ව 
නිර්යේශ කරන ස්ථානයකට කසල බැහැර කිරීම්ට අනුමැතිය ලබාෙ  
යුතුය 

 

 
 

ස්ථාන 

සකස් කිරීම 

සහ ඉදකිරීම 

 
 

ඉදකිරීම් 

යකාන්වරාත්කරු 

ii. දූවිලි සහ දුවිලි ආව්රණ  
 

අධික දූවිලි උත්පාදනය ව්න ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා සැලකිේයලන්ව කළ 
යුතු අ ර එව්න්ව අව්ස්ථාව්ලදී ප්රමාණව්ත් යලස ජලය යයදීමක් මගින්ව 
දූවිලි පාලනයට නිර්යේශ කර ඇ . 
බෑවුයම් පිහිටි පාසයේ යොඩනැගිලි ව්ල විව්ෘර ව්ා යදාරව්ේ සුදුසු පරිද 
දූවිලි යනාඑන යලස තිර යරද මගින්ව ආව්රණය කිරීම.  

 

ස්ථාන 

සකස් කිරීම 

සහ ඉදකිරීම 

 

ඉදකිරීම් 

යකාන්වරාත්කරු 

iii. ඉදකිරීම් සඳහා ජලය භාවි ය 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා අනුම  ස්ථානව්ලින්ව පමණක් ජලය ලබාෙ ෙ  
යුතුය. පාසලට අයත් ජල මාර්ෙ තුළින්ව ඉදකිරීම් සඳහා ජලය ලබා 
යනාෙ  යුතු අ ර එයස ් ලබා ෙන්වයන්ව නම් අධිකාරියේ අනුමැතිය 
ලබාෙ  යුතුය  

 

ඉදකිරීම 

 

ඉදකිරීම් 

යකාන්වරාත්කරු 

v. ව්ැඩ කරන යේලාව්න්ව 
  

යමම ඉද ඉදකිරීම් කටයුතු පාසයේ කළමනාකාරිත්ව්යට අනුකූලව් 
සිදුවිය යුතු අ ර ශබ්ද කම්පන හා දූවිලි ජනි  ව්න ක්රියාකාරකම් පාසේ 
යේලායව්න්ව පසුව් සිදු කළ යුතුය. විභාෙ කාලව්ලදී එම කටයුතුව්ලට 
බාධා )ශබ්ධ හා කම්පන මගින්ව (ඇති ව්න ක්රියාකාරකම් සිදු යනාකළ 

යුතුය.  රාත්රී කාලය තුළ ව්යාපෘති කටයුතු සිදු කරන්වයන්ව නම් ඒ සඳහා 
සුදුසු ආරක්ෂණ ක්රමයේදයන්ව අනුෙමනය කළ යුතුය. 
 

 
 

ඉදකිරීම 

 
 

ඉදකිරීම් 

යකාන්වරාත්කරු 

vi. පාසැේ පරිශ්රය තුළ ේයාපෘති කටයුතු සැලසුම් කිරීම 
 

යකාන්වරාත්කරුට සමාන්ව ර ඉදකිරීම් කටයුතු 4 ක් පව්ත්ව්ායෙන යා 
යුතුය. පාසැේ භූමියේ ඉදකිරිම් කටයුතු කිරීයම්දී ඔහු ඉ ා සැලකිලිමත් 

 

ඉදකිරීම 

 

PMU හි E & S 

ඒකකය 
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විය යුතුය. ව්ාහනය නැව්ැත්ීම, යකාන්වක්රීට් මිශ්ර කිරීම, පිරිසිදු කිරීයම් 
ක්රියාකාරකම් යමම පාසේ භුමිය තුල ඉ ා ප්රයේශයමන්ව සිදු කල යුතුය. 

vii. පාසේ ක්රියාකාරකම් ව්ලට බාධා ීම් 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු ස්ථාන 4ක ක්රියාත්මක ීම යහ්තුයව්න්ව පාසයේ 
ක්රියාකාරකම් සැලකිය යුතු බාධාව්ක් විය හැකිය. එබැවින්ව පාසේ 
ක්රියාකාරිත්ව්ය හා නිශ්චි  ක්රියාකාරකම් අව්ම බාධාව්කින්ව සිදු කිරීමට 
ඉදකිරීම් ස්ථානයේ යමයහයුම් සැලැස්මක් සකස් කිරීම ව්ැදෙත් යේ. 
යකාන්වරාත්කරු ඔහුයේ ව්ැඩ කාල සටහනද සහි ව් ව්යාපෘති ඉදකිරීම් 
පිලිබදව් පාසැේ කළමනාකාරීතිව්ය ප්රමාණව්ත් යලස දැනුව්ත් කළ 
යුතුය. 
එව්ැනි සාකච්ජා මගින්ව පාසයේ කටයුතු ව්ලට බාදාව්ක් යනාව්න යලස 
ඉදකිරීම් කාල සටහන සකස් කර ෙ  යුතුය. 

 

 
 
 
 
 

ඉදකිරීම 

 
 
 
 
 

PMU හි E & S 

ඒකකය 

යකාන්වරාත්කරු 

viii. ආරක්ෂාව් 
ඉද කිරීම් අදයර තුළ ස්ථාන හ රක බෑවුම් අස්ථාව්ර ීයම් අව්දානම 

පිළිබඳ අව්දානම පිළිබඳ PMU විසින්ව සවිස් රාත්මක ඇෙයීමක් කළ 
යුතුය. ඇ ැම් යොඩනැඟිලි ඉව්ත් කිරීම සහ පුේෙලයන්ව ඇතුළු යනාවිය 
යුතු ප්රයේශ ප්රකාශයට පත් කල යුතුය. එම ය ාරතුරු  ප්රමාණව්ත් යලස 
යේඛනෙ  කර යකාන්වත්රාත්කරු හා පාසැේ කළමනාකරණයට දැනුම් 
දය යුතුය. 

ව්ාහන චලනයන්ව,යන්වයරෝපකරණ භාවි ය, ඉදකිරීම් කටයුතු, විදුලි 

කාන්වදුීම් සිදු විය හැකි ස්ථාන තුලින්ව, පාසේ දරුව්න්වට ඇති ඉහළ 
අව්දානමක් සැලකිේලට ෙනිමින්ව යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ කළමනාකරණ 
සැලසුම තුළ ඉහළ ප්රමුඛ ාව්ක් ලබා දය යුතුය. 

 

 
 
 
 
 
 

ඉදකිරීම 

 
 
 
 
 
 

PMU හි E & S 

ඒකකය 

යකාන්වරාත්කරු 

vii.පාසේ දරුව්න්වයේ ආරක්ෂාව් 
 

පහ  සඳහන්ව පරිද පාසේ දරුව්න්වට ඇති විය හැකි ෙැටලු පිළිබඳව් පාසේ 
කළමනාකරණය ප්රමාණව්ත් යලස දැනුව්ත් කළ යුතුය 
 
i. මත්ද්රව්ය , මත්පැන්ව, ලිිංගික අපයයෝජන, ජාව්ාරම් , විවිධ අපරාධ ව්ැරද 
සහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා පිළිබදව් පාසැේ ළමුන්ව දැනුව්ත් කිරීම. 
ii. පාසේ භූමිය තුළට අනව්සර පිවිසුම 
iii. දරුව්න්වට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම 
iv. දරුව්න්ව හා යදමාපියන්ව සමෙ රණ්ුීම 
v. සියත් එකෙ බව්කින්ව ය ාරව් දරුව්න්ව අධයාපනයේ යයදීම 
vi. දූෂි  ෙනුයදනු සඳහා දරුව්න්ව හා යදමේපියන්ව යපළඹීම 
vii. අවිධිමත් යලස ළමා ශ්රමය ලබා ෙැනීම 
viii. විහාසථ්ානයේ දායකයින්ව හා බැතිමතුන්ව සමෙ විවිධ ආරවුේ ඇති 
ීම  
ix. ශ්රම බලකාය මඟින්ව පාසයේ හා විහාරස්ථානයේ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් භාවි ා කිරීම  
 
PMU හි ES ඒකකය මගින්ව ඉහ  සඳහන්ව ෙැටළු සම්බන්වධයයන්ව පාසැේ 
කළමනාකරණය පූර්ණ දැනුමක් ලබා ෙ  යුතුය. සෑම ෙැටළුව්ක්ම නිසි 
යලස සන්වනියේදනය කිරීම හා පාසේ කළමනාකරණය සමෙ ප්රමාණව්ත් 
යලස සාකච්ඡා කළ යුතුය. එයමන්වම PMU ආය නය මගින්ව පාසේ 
කළමනාකරණයයන්ව පහ  දැක්යව්න ඉේලීම් ක්රියාත්මක කරන යලස 
ඉේලා සිටිනු ලැයබ්. 
 
 

 
 

ඉදකිරීම 

 
 

PMU හි E & S 

ඒකකය 

යකාන්වරාත්කරු 
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i. සිසුන්ව සහ යදමාපියන්ව ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරීම  
ii. දරුව්න්වට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සමාජ ෙැටළු 
iii. ශ්රම බලකාය සමෙ දරුව්න්වයේ හැසිරීම හා ශ්රම බලකාය සමෙ ක්රියා 
කිරීම් අධීක්ෂණය කිරීයම් ක්රමයේදයක් ස්ථාපි  කිරීම. 
iv. ව්යාපෘතියට අදාලව් ඕනෑම පැමිණිේලක් ලබාෙැනීම සඳහා පාසේ 
ප්රයේශයේ රහසිෙ  ය ාරතුරු ලබා ෙැනීයම් පේධතියක් ස්ථාපි  කිරීම 
v. කරදරකාරී කම්කරුව්න්වට දඬුව්ම් කිරීම යහෝ ඉව්ත් කිරීම සඳහා 
ක්රමයේදයක් සකස් කිරීම  
vi. ව්යාපෘතිය හා, එමගින්ව ඇතිව්න බාධා කිරීම්, ශබ්ධය හා දුවිලි පිළිබඳව් 
ප්රමාණව්ත් අව්යබෝධයක් විහාරයේ හිමියන්වට ලබා දීම. 
vii. යමම ව්යාපෘතිය සඳහා හිමියන්වයේ කැමැත්  ලබා ෙැනීම සඳහා 
අර්ථව්ත් උපයේශන පැව්ැත්ීම සහ ඉදකිරීම් අදයර තුළ පැන නැගිය 
හැකි ෙැටුම් පාලනය කිරීම සඳහා යේදකාව්ක් සැකසීම 
 
ව්යාපෘතියේ ශ්රම බලකාය පාසයේ දරුව්න්ව සමෙ නිසි යලස 
කළමනාකරණය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව් යකාන්වරාත්කරු දැනුව්ත් 
කළ යුතු අ ර යකාන්වරාත්කරුව්න්වයේ  ශ්රම බලකාය සඳහා පහ  
දැක්යව්න කරුණු ඉදරි පත් කර ඇ .  
 
i. නිසි දැනුව්ත්භාව්ය, අධයාපනය , අධීක්ෂණය හා දඬුව්ම් කිරීම. 
ii. පාසැේ පරිශ්රයට යස්ව්කයින්වට ඇතුේ යනාවිය හැකි පරිද ව්යාපෘති 
කලාපය නිර්ණය කිරීම 
iii. යස්ව්කයන්ව හට පාසැයේ ජල මුලාශ්ර භාවි ා කිරීමට යනාහැක 
iv. යස්ව්කයනට පාසැයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවි ා කිරීමට 
යනාහැක  
v. යකාන්වරාත්කරු විසින්ව කිසියම් ආකාරයක ව්යාපෘතිය සම්බන්වධ 
කටයුතු )සෘජු / ව්ක්ර( සඳහා ළමුන්ව සහභාගී කර ෙ  යනාහැක  
vi. යන්වයරෝපකරණ ක්රියාත්මක කිරීයම් දී බර යන්වයරෝපකරණ 
ක්රියාකරුව්න්ව අතිශය ප්රයේසම් විය යුතු අ ර එමගින්ව අනතුරු සිදුවිය 
හැකි ව්නු ඇ . 
vii. අව්දානම් කලාපව්ල බර යන්වයරෝපකරණ සහ ව්ාහනව්ල 
ෙමනාෙමනය පිළිබඳ ආරක්ෂාව්  හවුරු කිරීම කිරීම සඳහා පූර්ණ 
කාලීන මුරකරුයව්ෝ සිටිය යුතුය 
 
යව්නත් 
i. ව්යාපෘති ප්රයේශයට පාසේ සිසුන්වට ඇතුළු ීම  හනම් බව් ඇෙීමට 
ඇතුළු ීම  හනම් / අන්ව රාය සිංඥා හා ස්ථාපි  කිරීම හා අධීක්ෂණය 
කිරීම  
ii. යපෝය දනව්ලදී හා ආෙමික ව් ාව්න්ව සිදු කරන විට ඉදකිරීම් කටයුතු 
නව් ා දමන්වන 
iii.ළමුන්වට විදුලි සැර ව්ැදීම් ව්ැනි අනතුරු ව්ලින්ව ආරක්ෂා කර ෙැනීම 
සඳහා PMU විසින්ව අනුම  කරන ලද නිසි ආරක්ෂණ පියව්ර මගින්ව 
විදුත් රැහැන්ව පේධති සකස් කළ යුතුය. 
iv. PMU විසින්ව අනුම  සථ්ාන ව්ල ව්ාහන නැව්ැත්ීම හා ෙබඩා කිරීම 
 

13.  ව්යෘපෘති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අදයර තුළ පහ  සඳහන්ව අධීක්ෂණ සැලැසම් නිර්යේශ කර ඇ  
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ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදකිරීම් අදයර 

අධීක්ෂණ 

අව්ශය ා 

පරාමිතීන්ව පරික්ෂා කලයුතු ව්ාර ෙනන 

මූලික නිරීක්ෂණ ඉහළ අව්දානමක් සහි  පාසේ 
යොඩනැගිලි යදයකහි පූර්ව් ඉරි ැලීම් 
සමීක්ෂණය 

එක් ව්රක් * 

ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය: අිංශු එක් ව්රක් * 

භූ කම්පන  එක් ව්රක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම  එක් ව්රක් * 
 
ඉදකිරීම් අ රතුර 

අධි අව්දානම් පාසැේ යොඩනැගිලි 
පිළිබඳ ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය  

ඉදකිරීම් තුළදී සැලකිය යුතු 
විස්ථාපන)ඈත් ීම්)පව්තී ** 

භූ කම්පන කැණීම් යන්වයරෝපකරණ, පිපිරීම, 
යහෝ භූ කම්පන ජනනය කරන ඕනෑම 
ක්රියාව්ක දී * 

භූ කම්පන 
 

අධික යඝෝෂාකාරී අව්ස්ථාව්ලදී 
මාසයකට ව්රක් * 

ව්ායු ගුණාත්මක අිංශු මසකට ව්රක් * 

ව්ායු වියමෝචනය අදාළ සියලු යන්වයරෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිද වියමෝචන පාලන 
පරීක්ෂණ සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයේශකයායේ ව්යාපෘති ස්ථානයES විසින්ව 
පරීක්ෂා කළ යුතුය 

නිරීක්ෂණ 
ආය නය 

* ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන්ව අධයනය සදහා මධයයම 
පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආය නයක් යයාදා ෙ  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින්ව ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 
 

අව්ශය ා ව්ාර් ා 
කිරීම 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  නව්ාස ව්ල ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය - ව්ෘත්තිමය ව්ාර් ාව්ක් 
භූමි කම්පන - යන්වයරෝපකරණ , ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලනයන්ව 
සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්ව ර් ප්රමිතීන්ව  
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියර්ක ෙැසට් අිංක 924.1, මැයි 23,1996, මධයයම 
පරිසර අධිකාරිය  
ව්ායු ගුණාත්මය )අිංශු පරීක්ෂාව්)- 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දන අිංක 1562/22 

දරන අති වියශ්ෂ ෙැසට් නයේදනය යටයත් ජාතික පරිසර උෂ්ණත්ව්  ත්ත්ව්යන්ව - 
මධයයම පරිසර අධිකාරිය. 
 

14. දුක් ෙැනවිලි ව්ලට සව්න්ව දීම 
 

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

විසඳීයම් යාන්වරණය ස්ථාපි  කිරීම සඳහා උපයේශකව්රුන්ව ව්න ES නිලධාරියා ව්ෙබලා ෙ  යුතුය. )අ( 

විහාරාධිපති හිමි ආ( අසල නිව්ාසව්ල පදිංචිකරුව්න්ව. )යයාමුකිරීම: දුක්ෙැනවිලි විසඳීයම් යාන්වත්රණය 

ස්ථාපි  කිරීම සඳහා නර්යේශි  ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව්(.එයස්ම, 
විහාරස්ථානය තුළ දුක්ෙැනවිලි ලිඛි ව් ඉදරිපත් කිරීමට ඒව්ා බහාලන යපට්ටියක්  බා ෙැනීම නිර්යේශ 
කර ඇ  

15. ය ාරතුරු අනාව්රණය කිරීම 
 

පහ  දැක්යව්න ආය න සහ සිංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින්ව ES ය ාරතුරු අනාව්රණය 
කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම යේ. 
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ව්ගුව් 6: ය ාරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයෝජි  සැළැස්ම 

ය ාරතුරු  යයෝජි  ආය න ය ාරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් 
ක්රමයේදය 

i. ව්යාපෘති සැලැස්ම 
)ස්ථානීය ය ාරතුරු, 
සැලසුම, ක්රියාත්මක 
කිරීයම් විධිවිධාන( 

දස්ික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය,DFC, 
DWLC, දස්ික් යේකම් කාර්යාලය, 
ප්රායේශීය යේකම්,RDA, රාජය ඉඩම් 
හිමියන්ව, අයනකුත් දස්ික මට්ටම් 
නියයෝජි ාය න, ජාතික යොඩනැගිලි 
පර්යේෂණ සිංවිධානයේ දස්ික් 
කාර්යාලය, AIIB 

රැස්ීම්, දස්ික් සම්බන්වධීකරණ 
කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 
කැමැත්  සඳහා අත්සන්ව කිරීම සඳහා 
අදාල ව්ාර් ාව් ඉදරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 

දස්ික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, AIIB, පාසයේ විදුහේපති 

රැස්ීම්, දස්ික් සම්බන්වධීකරණ 
කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 
කැමැත්  සඳහා අත්සන්ව කිරීම සඳහා 
අදාල ව්ාර් ාව් ඉදරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති ව්ාර් ා )මූලික හා 
ඉදකිරීම් කාලය තුළ( 

දස්ික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, AIIB සහ අදාළ පාර්ශ්ව්යන්ව 
සුදුසු පරිද 

ප්රෙති රැස්ීම්, වියශ්ෂ රැස්ීම්, අදාළ 
ව්ාර් ා ඉදරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූල ා 
යස්ව්කයින්ව යසෞඛය හා 
ආරක්ෂාව් සඳහා ස්ථාන 
පරීක්ෂා කිරීම 

දස්ික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, RDA , ප්රායේශීය යේඛම්, 
යපාලිස,් රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, ොම 
නිලධාරී, දස්තික් කාර්යාලය NBRO, 
AIIB හා අදාළ පාර්ශ්ව්යන්ව 

ලිඛි  හා ව්ාචික සන්වනියේදනය, අදාළ 
ව්ාර් ා ඉදරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ තීරණ 
හා ප්රෙති සමායලෝචන 
රැස්ීම් 

 

දස්ික් මධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 
DWLC, RDA, ප්රායේශීය යේකම්, 
යපාලීසිය, රජයේ ඉඩම් හිමියන්ව, ේරාම 
නිලධාරී, දස්ත්රික් කාර්යාලය NBRO, 
AIIB 

රැස්ීම්, අදාළ ව්ාර් ා ඉදරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීයම් 
යාන්වරනය 

අදාල පාර්ශ්ව්යන්ව, AIIB රැස්ීම්, ලිඛි  හා ව්ාචික 
සන්වනියේදනය 

 
 
 

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

දනය ආය නය ය ාරතුරු සඳහා සම්බන්වධ වූ පුේෙලයා  

09/08/2018 පැය 10.00  
 

මධයයම පරිසර අධිකාරිය K G.D.N කිරිඇේල මහ ා  
අධයෂක - CEA රත්නපුර දස්ික්කය 

07/01/2019 පැය 10.15  පාසේ කළමනාකාරිත්ව්ය  රන්වජිත් යසයනවිරත්න මහ ා - විදුහේපති  

 
 
 



i 

 

ඇමුණුම I: ව්යාපෘති ප්රයේශයේ යරෝන ඡායාරූපය  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ii 

 

ඇමුණුම II: ආපදා  ත්ත්ව්යේ ස්ව්භාව්ය හා උපයේශන අව්ස්ථා 
 

  

රූපය  a : ජා.යො.ප. කණ්ඩායම පාසයේ 
විදුහේපතිව්රයා සමඟ සාකච්ජා කිරීම 

රූපය b  :පළමු  ව්යාපෘති ස්ථානය  ආසන්වනයේ 
ඉදකරමින්ව  පව්තින යොඩනැගිේල 

  

රූපය  c: නිවිතිෙල සුමන ප්රාථමික විදුහයේ ප්රධාන 
පිවිසුම 

රූපය d : බෑවුම් කඩා ව්ැටීම යහ්තුයව්න්ව සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සඳහා පිවියසන මාර්ෙය අව්හිර ී ඇ . 

 
 

රූපය e: 4 යශ්්රණිය (ඉහළ( සහ 1 යශ්්රණියේ )පහළ( 
අ ර නාය යාම  

රූපය f : පාසේ භූමියේ ක්රීඩා පිටිය අසල  මාර්ෙය 
ව්ාහන නැව්ැත්ීමට භාවි ා කරයි 

 

 

 



iii 

 

ඇමුණුම III: පාර්ශව්කරුව්න්ව සමෙ පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ වියශ්ෂ කරුණු 
Date: 08/08/2018  

ආය නය 
සම්බන්වධීකරණ 
නිලධාරීයේ නම 
සහ  නතුර 

ඉදරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

K G.D.N 
කිරිඇේල  
අධයක්ෂක –මධයම 
පරිසර අධිකාරිය 
රත්නපුර 
දස්ික්කය 

✓ ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධයස්ථානයේ 1996 ව්ර්ෂයේ 
772/22 යන පාිංශු සිංරක්ෂණ පන  යටයත් රත්නපුර දස්ික්කයේ 
ඇඹිලිපිටිය ප්රයේශය හැර අයනකුත් ප්රයේශ සිංයේදී පරිසර කළායන්ව 
යලස ෙැසට් කර ඇ . 

✓ යමම ෙැසට් පරය යටයත් ව්යාපෘතියේ විශාලත්ව්ය යනාසලකා 
සිංව්ර්ධනයකට ඉඩ යනාලැයබ්. 

✓ ව්යසනයකදී යමය අව්ශය යනායේ. 

✓ ව්යපෘතිය සඳහා අයදුම්ප  ඉදරිපත් කිරීම සඳහා මූලික ය ාරතුරු 
ප්රශ්න ප  )BIQ) අව්ශය යේ. 

✓ ජල යපෝෂක ප්රයේශය පහ  ව්ැටීම නිසා පරිසර ප්රව්ාහය පව්ත්ව්ා 
ෙැනීමට අව්ශය යේ. 

✓ ආයේණික ශාක වියශ්ෂ, වියශ්ෂ ව්ාසස්ථාන )නෂ්ට( හා 
ව්ෘක්ෂල ාදය අධයනය කිරීම අව්ශය යේ  

 

 

ඇමුණුම IV: අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම   නතුර  ව්යාපෘතියේදී  නතුර  

TDSV ඩයස ් අධයයක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දසානායක යේෂ්ඨ විදයාඥ / ESSD / NBRO යේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

අභී  ව්නසුන්වදර  ව්යාපෘතිය භාර නිලධාරි / රත්නපුර දස්ික්කය භූ  ාක්ෂණ ඉිංජියන්වරු 

ඉන්වදු උපමාලි  විදයාඥ / LRRMD/NBRO  භූ විදයාඥ 

H. කුසලසිරි   ාක්ෂණික නිලධාරි /ESSD/NBRO GIS/ ජන විකාශ දත්  / 
සමීක්ෂණ සහකාර  

අනුත් රා න ාලි  ාක්ෂණික නිලධාරි /ESSD/NBRO ව්ාර් ා සැකසීම 

 

 

 

ඇමුණුම IV: විමර්ශන ලැයිස්තුව් 

1. යෙෝලීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යකාන්වරාත්කරුව්න්වයේ ව්ෙකීම් - ශ්රී 

ලිංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය - AIIB 
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