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ESMP  පාරිසරික සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 

SSE & SMP ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 

GN  

GOSL 

ග්රාමනිලධාරී 

ශ්රී ලංකා රජය 

GSMB භූ විදයා හා පතල් කාර්යාංශය 

LRC ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ යකාමිෂන්ව සභාව 

NBRO  ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය 

RDA  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 



 

1 

 

1. ෙැඳින්වීම 
 
දිවයියන්ව අධි අවධානම් කලාපයේ 11ක් තුල නාය අවධානම නිසා 06ක දිස්ික්ක වියශ්ෂයයන්වම පළාත් ,

 අස්ථාවර ී ඇති කණ්ඩි ස්ථාවර කිරීම උයදසා ශ්රී ලංකා රජය විසින්ව  ආසියානු යටිතල පහසුකම්ආයයෝජන 

බැංකුයවන්ව (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) ණය මුදලක් ලබාෙැනීමට අරමුණු කර ඇත .

 යමම වයාපෘතිය බැංකුව ද අප රටද විසින්ව පනවා ඇති පාරිසරික සහ සමාජයීය සුරැකිතා සහා විධි නියයෝෙ

ආකාරය සැලකිල්ලට ෙනිමින්ව ,AIIB හි පාරිසරික සහ සමාජයීය සුරකිතා ප්රතිපත්තියේ අවශයතාවයට 

සරිලන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් (Environmental and Social Management 

FrameworkESMF – ( යොඩනෙනු ලැබ ඇත. 

 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව (AIIB) හා සම්බන්වධ යවමින්ව එම බැංකුයේ 
මුලය ආධාර මත ශ්රී ලංකායේ පළාත් 6ක දිස්ික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසකර කිරීයම් 

වයාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. යමම වයාපෘතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශයයන්ව AIIB බැංකුයේ 
හා ශ්රී ලංකා රජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. වයාපෘතියේ ස්වභාවය සහ එහි ක්රියාවලිය 

සැලකිල්ලට ෙනිමින්ව AIIB බැකුව අයේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්වයේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති වලට අනුකූල වන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් (ESMF) සකසා ඇත. 

 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවහි (ESMF) අරමුණු වන්වයන්ව වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීයම්දී 

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

සැපයීමයි. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයම් ආයතනය වශයයන්ව; ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය 
(ජා.යො.ප.ස.( සමස්ත වයාපෘතිය යවනුයවන්ව සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ 
රාමුව, වයාපෘතියට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරයයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇතැයි අයේක්ෂා 
යකයර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන්ව වයාපෘති  ස්ථානයයන්ව ස්ථානයට යවනස් වන බැවින්ව 
එවැනි යවනස් වන නිශ්චිත තත්වයන්ව පිළිබද අවධානය යයාමු කිරීම වැදෙත් යේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 

ස්ථානයට වියශ්ෂිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානයේ වියශ්ෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින්ව වියශ්ෂිත පිළිසකර 
ක්රමයේදයන්ව, යසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්වදයයන්ව සලකා බැලිය යුතු අංශයන්ව 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කාලය තුල අවශය මෙ යපන්වීම් ලබායදනු ඇත. 
 

යමය නිරිඇල්ල (රත්නපුර  - කරවිට මාර්ගය , 11/8 සෙ 11 km හබෝක්ු ) නාය අවධානම වැළක්ීයම් 
වයාපෘතිය සඳහා වන ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමයි  .ෙැඹුරු පාරිසරික සහ 
සමාජයීය ඇෙයීමක් පාදක කරයෙන පහත අරමුණු උයදසා යමම සැලසුම යොඩනෙන ලදී;  

 
i. වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්විය හැකි සංයේදී පාරිසරික සහ සමාජයීය අංෙ හඳුනාෙැනීමට 

ii. වයාපෘති ක්රියාමාර්ග නිසා ඇතිවිය හැකි සැලකිය යුතු තරයම් පාරිසරික සහ සමාජයීය බලපෑම් 
හඳුනාෙැනීමට 

iii. අවම කිරීයම් ක්රියාමාර්ග යයෝජනා කිරීමට 
iv. යමම වයාපෘතියට වියශ්ෂ වන සුදුසු පාරිසරික සහ සමාජයීය අධීක්ෂණ ක්රම කවයර්දැයි නිර්ණය 

කිරීමට 
v. වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංයවන අතරතුර ස්ථානීය වශයයන්ව අනුෙමනය කිරීමට සිදුවන අදාළ 

පාරිසරික යරගුලාසි සහ ක්රමයේද අධයනය කිරීමට  
 

2. ස්ථානය පිළිබඳ විස්තර  
 

ස්ථාන යයාමුව:  ස්ථානය අංක 123 – රත්නපුර දිස්ික්කය, නිරිඇල්ල   (රත්නපුර  -කරවිට මාර්ගය , 11/8 

සෙ 11 km හබෝක්ු ) 
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ස්ථානයේ විස්තර  
 

i. යමම සථ්ානයේ පරිපාලන වසම සබරෙමුව පළායත් රත්නපුර දිස්ික්කයේ නිවිතිෙල ප්රායේශීය 
යල්කම් යකාට්ඨාශයට අයත් ඇලපාත ග්රාමනිලධාරී යකාට්ඨාශයේය.  

ii. යමම සථ්ානයට ආසන්වනතම නෙරය කරවිට නෙරය වන අතර ඊට දුර කි.මි. 8 කි  

iii. GPS පිහිටුම:  6.632205 N, 80.361036 E: රූපය 1- ස්ථානයේ Google සිතියම බලන්වන 

iv. භූමි යකාටයස් වත්මන්ව අයිතිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට සහ පුේෙලික ඉඩම් වලට හිමි යේ. 

රූපය 1:යයෝජිත නාය අවදානම අවම කිරීයම් ස්ථානයද, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ යස්වා යටිතල 
පහසුකම් නිරූපණය කරන Google සිතියම, වැඩි විස්තර සඳහා ඇමුණුම 1 ඇති ඩයරෝන්ව ඡායාරූපය 
බලන්වන 

3. නායයාම් අනතුර පිළිබඳ විස්තර 
 
2017 මැයි මස 22 දිනයේදී සිදුවූ අධික වර්ෂාපතනය යහ්තුයවන්ව යමම යකාටයසහි බෑවුම් අස්ථාවර ීමක් 
සහ මාර්ගය හරහා සුන්වුන්ව ෙලා යාමක් ඇති විය. ෙලා බසින ලද සුන්වුන්ව යමම සථ්ානයේ මාර්ගදේ යකාටස 
සම්පූර්ණදයන්ම ආවරණය කර ඇති අතර, පස් ස්කන්වධයන්ව හා පාෂාණ යකාටස් පහළ බෑවුයම් ඇති වුහයන්ව 
සහ මාර්ගය මත තැන්වපත් ී ම යහ්තුයවන්ව දින කිහිපයකට රථ වාහන ෙමනාෙමනයට  සම්පූර්ණදයන්ම බාධා 
ඇති විය. ප්රජාව දැඩි යලස අධික වර්ෂාපතනය සහ බෑවුයම් ක්රියාකාරිත්වය ෙැන අවධානයයන්ව සිටීම 
යහ්තුයවන්ව  කිසිදු හානියක් සිදුී නැත. බෑවුයමහි නායයෑමට ප්රධාන යහ්තුව ී ඇත්යත් B390 රත්නපුර - 
කරවිට මාර්ගදේ දකුණුපස සිදුයකයරනු ලැබූ ඉංජියන්වරුමය යනාවන මාර්ග කැපීම්ය. යමම නායයෑයමන්ව 
බලපෑමට ලක් වූ සමස්ත භූමි ප්රමාණය 2000 m2 පමණ යේ. 
 

අනතුර නිසා සිදුවූ ොනි  

ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය විසින්ව නිවාස 10 ක් අධි අවදානම් යලසත් නිවාස 24 ක් මධයම 
අවදානම් යලසත් හඳුනායෙන තියබ්. ඉහළ බෑවුම් ප්රයේශයයහි පැලුම් ඇති ී තියබන නිවාස අධි අවදානම් 
සහිත නිවාස යලස හදුනායෙන ඇත. ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය විසින්ව අධි අවධානම් නිවාස 
සඳහා ඉවත්ීමට උපයදස් ලබා දී ඇත. රූප සටහන 2: ේයාපෘති ප්රයේශයයහි පින්වූර. 
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රූපය 2a: නායයෑමට ලක්වූ බෑවුම් ප්රයේශය  රූපය 2b: පහල බෑවුම් ප්රයේශය සහ ආසන්වන 
B390 මාර්ගය  

  

රූපය 2c: ඉහල බෑවුම් ප්රයේශයේ අවදානම් 
නිවසක් (අයිතිකරු - යක්.ඒ.රමයලතා මහත්මිය) 

රූපය 2d: පහල බෑවුම් ප්රයේශයේ අවදානම් 
නිවසක් (අයිතිකරු - ීරයකෝන්ව කරුණාරත්න) 

 

 

රූපය 2e: නායයෑම් ප්රයේශයේ මාර්ගදේ වූ වංගුව  රූපය 2f: ඉහල බෑවුම් ප්රයේශයේ හානියට පත්වූ 
යත් වොව  

රූප සටහන 2: වයාපෘති ප්රයේශයයහි පින්වූර 
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රූපය 3: දැනට අවදානමට ලක්ව ඇති බෑවුම් ප්රයේශය සහ යොඩනැගිලි යපන්වවන රූ සටහනක්  

4. ඉදිරිහයහි ඇතිවිය ෙැකි අවදානම අඩු කිරීමට දැනට හෙන ඇති ක්රියාමාර්ග  
 

ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය විසින්ව යමම සථ්ානය නිරීක්ෂණය කර ඇත. ජලපවාහන 
පේධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කිසිදු පියවරක් යෙන යනාමැත. 
 

4.1 ඉවත් කිරීම් 
 
ඉහළ අවදානමක් යලස වර්ීකරණය කරන ලද පවුල් දහයක් (10) සඳහා ඉවත් ීමට දැනුම් දී ඇත. පහල 
බෑවුම් ප්රයේශයේ අවදානම් සහිත නිවසක පදිංචිකරුවන්ව පමණක් (ීරයකෝන්ව කරුණාරත්න මහතා) 
තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇති අතර පසුව ආපසු පැමිණ ඇත. කරුණාරත්න මහතාට අනුව සුදුසු ඉඩමක් 
යසායා යෙන ඇති නමුත් රජය නැවත පදිංචි කරීමට ප්රමාණවත් වන්වදියක් ලබා දී නැත. යවනත් අවදානම් 
සහිත නිවාසවල නිවැසියන්ව ඉවත් ී යනාමැති අතර ඔවුන්වට අනුව ලබා යදන වන්වදි ප්රමාණය පිළිබඳව 
සෑහීමකට පත්ී යනාහැකි නිසා යමන්වම ඉවත්ීමත් සමඟ එම සථ්ානයේ සම්බන්වධිත ඔවුන්වයේ වර්තමාන 
ජීවයනෝපාය ක්රියාකාරකම් අත්හිටුීමට සිදුවනු ඇත. අධි අවදානම් පවුල් සඳහා කුකුයළ්ෙම ප්රයේශයේ 
නිවාස ඉදිකරන බවට යතාරතුරු ලැබී ඇත. 
 

ජීවිත අවදානම කළමනාකරණය මැනීම 
 
අවදානම් පවුල් සඳහා නැවත පදිංචි කිරීයමහි ප්රෙතියක් යනාමැත. 

5. නායයාමට ලක්ව ඇති ප්රහේශය සෙ ඉන් අවට ප්රහේශ ො වත්මන් අවදානම් තත්වය 

නෑයයෑමට ලක්වූ ප්රයේශය රත්නපුර - කරවිට මාර්ගදේ දකුණු පසින්ව 11/8 සහ 11 කියලෝමීටර් යන යබෝක්කු 
අතර පිහිටි බෑවුමකි. යමය මාර්ගයට යාබද බෑවුම් ප්රයේශයකි. ඉහල හා පහත් බෑවුම් ප්රයේශය තුල කුඩා යත් 
ඉඩම් සහ ජනාවාස පිහිටා ඇත. බෑවුම් අසථ්ාවර ීයමන්ව පසුව, නියවස් වලට, නිවැසියන්වට, මාර්ගයට සහ 
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මාර්ගදේ ෙමන්ව ෙන්වනා මගීන්ව අවදානමට ලක්කරමින්ව ප්රයේශය තුළ ආතති පැලුම් කිහිපයක් ඉහල බෑවුම් 
ප්රයේශය තුල වර්ධනය ී තියබ්.   

යමම අස්ථාවර බෑවුම අධික වැසි සහිත කාලපරිච්යේදය තුළ නායයෑයම් හැකියාවක් ඇති අතර, ඉහල සහ 
පහල බෑවුම් ප්රයේශවල ඉදිකළ නිවාස හා නිවැසියන්වයේ හා මගීන්වයේ ජීවිතවලට අනතුරුදායක තත්ත්වයන්ව 
ඇති විය හැකිය. බෑවුමට යාබද මාර්ගය රත්නපුර දිස්ික්කය (සබරෙමු පළාත) හා කළුතර දිස්ික්කය 
(බස්නාහිර පළාත) අතර සම්බන්වධ කිරීම සඳහා වන යකටි මාර්ගයක් වන අතර රථ වාහන ෙමනාෙමනයට 
බාධා සිදුීම ජීවන මාර්ග පහසුකම්, යස්වා සහ අදාළ ආර්ික ක්රියාකාරකම් සඳහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් 
ඇති කළ හැකිය. 

යමම අන්වතරාය යහ්තුයවන්ව පහත සඳහන්ව නියවස් හිමියන්වට අයත් නිවාස සඳහා අධි අවදානමක් පවතින 
අතර යමම නිවාස වලින්ව ඉවත්වන යලස ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය විසින්ව වාර්තාදවහි 
සඳහන්ව කර ඇත.  

 

1. එල්. විමලවංශ 

2. එස්.ඒ.ජානක 

3. එම්.ඩබ්.විමලාවතී (ී.ඒ. චමින්වද සම්පත්( 

4. එල්. පැට්රික් ෙයිඩ 

5. එම්. රංජිත් 

6. යක්.ඒ. රමයලතා 

7. ආර්.ඒ. රමණි 

8. ොමිණී නිරිඇල්ල 

9. ඩබ්.එම්. යසවතී 

10. ීරයකාන්ව කරුණාරත්න

 

පහත සඳහන්ව නම් සහිත අයිතිකරුවන්වයේ නිවාස සඳහා මධය අවධානමක් පවතින අතර එම නිවසියන්වට 
තවදුරටත් රැදී සිටීමට හැකි අතර ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානයයහි අනතුරු ඇඟීම් 
අවස්ථාවලදී ඉවත්විය යුතුය. 

 

1. එම්.ඩබ්. පුෂ්ප කුමාර 
2. ආර්.වයි.පියදාස 

3. ජානක කරුණාරත්න 
4. යහ්මපාල ඇතුලත් මුදලි 

5. ජී. යේමලාල් කුමාර 
6. ඒ. අදේවර්ධන 

7. ආර්.ඒ. පුංචියනෝනා 
8. එල්.එල්. ීරයස්කර 

9. ආර්.වයි. චන්වද්රයස්කර 
10. එච්.ඩබ්. කරුණාරත්න 

11. අමල් ීරයකෝන්ව 
12. ජි. පුෂ්පකුමාර 

13. ඩබ්.ීරවර්ධන 
14. ආනන්වද කුලතිලක 

15. එල්.එල්. තනූජා 
16. ජී.බී. ගුණයස්කර 

17. ජයයස්න 
18. විමලයස්න 

19. යසෝපියා 
20. ජී.ඩබ්. නිහාල් 

21. ඩී.ඒ.ධර්මරත්න 
22. ආනන්වද ීරයකෝන්ව 

23. එස්.එල්.රංජිත් 
24. එල්.ජී. අයබ්වර්ධන 

 

6. වයායාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරහේ  සංහේදී ඒකකයන්  පිළිබඳව 

හකටි ෙැඳන්වීමක් 
 
වයාපෘති ක්රියාකාරකම් යහ්තුයවන්ව පහත සඳහන්ව පාරිසරික සහ සමාජීය අංෙ අවදානමට ලක් වනු ඇත. 
 

i. මාර්ග තදබදය සහ මාර්ගදේ ෙමන්ව ෙන්වනා මගීන්ව සහ පදිකයන්ව  

ii. අවදානම් ප්රයේශයයහි නිවාස  

iii. වර්ථමානදේ ප්රයේශයේ පවත්නා ආර්ික කටයුතු සහ යස්වාවන්ව
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7. හයෝජිත පිළිසකර කිරීහම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 
යයෝජිත අවදානම අවමකිරීයම් කටයුතු එම ප්රයේශයට වැදෙත් වන යලස අවධානය යයාමු යකයරනු ඇත. 
අවදානම අවම කිරීයම් ක්රියාකාරකම්  වනුයේ i) බෑවුම් ස්ථාවර කිරීම සඳහා දුර්වල පස් ඉවත් කිරීම සහ 
හැඩය යවනස් වන යලස බෑවුම නැවත කැපීම ii) කලින්ව නායයෑම් සිදු ීයමන්ව තැන්වපත් වූ සුන්වුන්ව ඉවත් 
කිරීම iii) මතුපිට සහ යටි පෘෂ්ඨ ජලාපවහනය වැඩි දියුණු කිරීම් ඇතුලත් වූ ජලපවාහන වැඩිදියුණු කිරීම, 
iv) රැඳවුම් බිත්ති, v) ඛාදන පාලන ක්රම 
 

8. වයාපෘති ප්රහේශය ො සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් ො අවදානම් ෙඳුනා ෙැනීම 
 

8.1 හිතකර බලපෑම  
 
යමම මාර්ගය රත්නපුර දිස්ි ක්කය (සබරෙමු පළාත) හා කළුතර දිස්ික්කය (බසන්ාහිර පළාත) අතර වන 
එක් සම්බන්වධක මාර්ගයක් යේ. විහාරස්ථානය, ප්රජා ශාලාව, ග්රාම නිලධාරි කාර්යාලය, සමෘේධි කාර්යාලය හා 
මාතෘ සායනය යමම සථ්ානයයන්ව කියලෝමීටර එකහමාරක දුරින්ව පිහිටා ඇත. යමම සථ්ාන සඳහා ප්රධාන 
ප්රයේශ මාර්ගය යමම වැඩබිම හරහා ය. එබැවින්ව අවදානම අවම කිරීයම් කටයුතු මගින්ව අඛණ්ඩ වාහන 
ෙමනාෙමනය, මාර්ග සම්බන්වධතාවය සහ මගීන්වයේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කරනු ඇත. එයස්ම රුවන්වවැල්ල 
හා යේයන්වයොඩ ප්රයේශවල ජනතාවයේ ආර්ික ක්රියාකාරකම් සහ අයනකුත් ජීවන මාර්ග ක්රියාකාරකම් 
වන යත් කර්මාන්තය , ආර්ික යභෝෙ යමම හානිය අවම කිරීයම් කටයුතු මගින්ව විශාල වශයයන්ව ප්රතිලාභ 
ලබනු ඇත. කඩිනම් පිළියම් යයදවිම මගින්ව අනාෙතයේදී  මාර්ගයට සිදුවිය හැකි හානි යහ්තුයවන්ව මාර්ග 
පුනරුත්ථාපනය සඳහා වැය වන වියදම් අවම කර ෙත හැක. 
 

8.2 අහිතකර බලපෑම් 
  
අවදානම අවම කිරීයම් වැඩ කටයුතු දැනට බෑවුම අස්ථාවර ීයමන්ව බාධා ඇති ී තියබන ප්රයේශකට 
පමණක් සීමා ී ඇත. එබැවින්ව, අහිතකර බලපෑම් යබායහෝවිට ඉදිකිරීම් ප්රයේශයට පමණක් සීමා ී පවතී. 
 

8.2.1 ඉඩම් සෙ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට ඇති ප්රහේශ මාර්ග අවහිර වීම 
 

යබායහෝමයක් අවදානම් අවම කිරීයම් කටයුතු මාර්ගදේ පටු ඉහල බෑවුම් ප්රයේශය තුල සිදු කරනු ඇත. 
යමම ප්රයේශය දැනටමත් තත්වය අයහපත් වූ කුඩා බිම් කැබැල්ලක් බැවින්ව, ඉඩම් හිමියන්වට ඉඩම් අහිමිීම 
සම්බන්වධයයන්ව යහෝ ඉඩමට ඇතුල්ීම සම්බන්වධයයන්ව කිසිදු බලපෑමක් සිදු යනායකයර්. යකයස් යවතත් 
ඉහල බෑවුම් ප්රයේශයේ සිදු යකයරන අවදානම් අවම කිරීයම් කටයුතු යහත්ුයවන්ව ඉඩම් සීමායවහි 
ස්ථාවරත්වය ඉහල යාමටත් අනාෙත බිඳවැටීම් වලින්ව ඉඩම ආරක්ෂා ීමත් සිදුවනු ඇත. 
 

8.2.2 ශාක ො සතුන්ට සිදුවිය ෙැකි පාරසරික ො ජීව විදයාත්මක බලපෑම් 
 

වයාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රයේශය තුළ නජව විවිධත්වය යහෝ සංයේදී පරිසර පේධති, වාසස්ථාන ඇතුලත්  
වනාන්වතර / ප්රයේශ යනාමැත. IUCN හි රතු ලැයිස්තුයේ තර්ජනයට ලක් ී යහෝ ආයේණික ශාක කිසිවක් 
යනායේ.  ේයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී රබර් ෙස් කිහිපයක් කැපීම යහෝ කේපාදු කිරීම අවශය වනු ඇත. 
 

8.2.3 ප්රහේශහේ ජල මාර්ග රටාවන්ට සිදුවිය ෙැකි බලපෑම් 
 

ඉදිකිරීම් කාලසීමාව තුළදී ජලාපවහනය හැරීම යහ්තුයවන්ව පවත්නා මතුපිට හා උප පෘෂ්ඨ මත 
ජලාපවහන රටාව කඩා වැටීම අයේක්ෂා කල හැක. යමම වැඩබිමට අදාලව සිදුවන අවදානම් අවම කිරීයම් 
ක්රියාකාරකම් තුලින්ව යබායහෝ දුරට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම යකයරහි අවධානය යයාමු කරනු ඇත. 
යමම ප්රයේශය තුල වැසි දිනයන්වහීදී සක්රීය වන ජල මාර්ග සහ ජල සීරාවන්වයෙන්ව යුක්ත වූ ප්රයේශ දකින්වනට 



 

7 

 

ලැයබ්. එබැවින්ව, වැසි සමය තුළදී අධික යලස ෙලා යන ජලය යබෝක්කුවක් හරහා යහෝ යකළින්වම ඇළ 
මාර්ග හරහා ස්වාභාවික ඇළ යදාළ යවත පිවිසීමට අයේක්ෂිතය. 
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනහේ බලපෑම සෙ ෙංො පතුල හවනස්වීම 

 
යමම වැඩබිමට අදාලව සිදුවන අවදානම් අවම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් තුලින්ව යබායහෝ දුරට ජලාපවහන 
වැඩිදියුණු කිරීම යකයරහි අවධානය යයාමු කරනු ඇත. එබැවින්ව, වැසි සමය තුළදී අධික යලස ෙලා යන 
ජලය යබෝක්කුවක් හරහා යහෝ යකළින්වම ඇළ මාර්ග හරහා ස්වාභාවික ඇළ යදාළ යවත පිවිසීමට 
අයේක්ෂිතය. ආසන්වනයේ ඇල මාර්ගයක් යනාමැති යහයින්ව ජලජ පරිසර පේධති මත ඇතිවන බලපෑම් ඉතා 
අඩුය. 

 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය ෙැකි බලපෑම් 
 
වැඩබිමට සමීපව ඇළ මාර්ග යනාතිබීම යහ්තුයවන්ව ඍජු ජල දූෂණය අඩු යේ. යකයස් යවතත්, වැසි සමය 
තුළදී වැසි ජලය සමඟ යරාන්වමඩ, වැලි සහ පස් අංශු තවදුරටත් පහලින්ව පවතින ජලමාර්ග වලට යයාමුවිය 
හැක. 
 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමාහේදී අක්රමවත් (එළිමෙන් ස්ථාන) වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලය මගින් 

සිදුවිය ෙැකි හලඩහරෝෙ හබෝවීම  

 

බෑවුම මාර්ගයකට ආසන්නව පවතින හෙයින් අක්රමවත් (එළිමෙන් සථ්ාන) වැසිකිලි භාවිතය මගින් පෙල 

බෑවුම් ඇළ මාර්ග වලට මළපෙ එකතුවීම ඉදි කිරීම්වලදී කටයුතු අතරතුරදී අහේක්ෂා හනාහකහේ. 
 

8.2.7 පෙල ෙංො ප්රහේශහේ ජලය පරිෙණය කරන්නන් ෙට ඇතිවියෙැකි බලපෑම්  

 
අසල ජල පහරවල් යනාමැති බැවින්ව බලපෑම වැදෙත් යනායේ. 
 

8.2.8 ඝන අප ද්රවය බැෙැර කිරීහම්දී ඇතිවන ෙැටළු  
 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි බැහැර කිරීයම් යාන්වත්රණයක් යනාමැති නම් ඝන අපද්රවය ක්ෂණිකව බැහැර 
කිරීම තුළින්ව ජලය සහ පස දූෂණය කර විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි 
ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීයම් යාන්වත්රණයක් භාවිතා යනාකළ යහාත් යමම බලපෑම සුවියශ්ෂී වනු ඇත. 
 

8.2.9 වායු දූෂණය හේතුහවන් සිදුවන බලපෑම් 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වනුයේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්වජින්ව ක්රියා කරීම, 
කැනීම්, ගිනි තැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය සහිත අපද්රවය බැහැර කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රවය සහ විෂ සහිත ද්රවය 
සමඟ (පිපිරුම් රසායන ද්රවය) වැඩ කිරීම ආදියයි. ඉදිකිරීම අතරතුරදී යකාන්වක්රීට්, සියමන්වති, ලී, ෙල්, සහ 
සිලිකා වලින්ව ඉහළ මට්ටයම් දූවිලි ඇති කරයි. වියලි කාලගුණික සමයේදී ඉදිකිරීම් මගින්ව සිදුවන වායු 
දූෂණය මගීන්වට සහ නිවාස සඳහා ස්ථානීය වශයයන්ව බලපෑම් සිදුකරයි. 
 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, හේතුහවන් 

හොඩනැගිලි වලට ො යටිතල පෙසුකම් වලට ඇති විය ෙැකි ොනි  
 
ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින්ව ශබ්ද අයේක්ෂා කරනු ලැයබ්. වැඩබිමට ආසන්වනව නිවැසියන්ව සහිත නියවස් ඇති 
බැවින්ව ශබ්දයයහි බලපෑම සැලකිය යුතු යේ. එබැවින්ව වයාපෘතිය අසල්වැසි ප්රජාවට ශබ්ද බලපෑම් සිදු 
යකයර්. මාර්ගදේ පදිකයින්වට සහ මගීන්වට  ශබ්ද දූෂණයයන්ව බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. ඉදිකිරීම් උපකරණ 
වලින්ව කම්පන අයේක්ෂා කරනු ලැයබ්. අසල්වැසි නිවාසයන්වට ,මාර්ගදේ පදිකයින්වට සහ මගීන්වට කම්පන 
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දූෂණයයන්ව බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. විශාල පාෂාණ යනාමැති බැවින්ව පිපිරීම් මගින්ව ඇතිවන බලපෑම 
සැලකිය යුතු යනායේ. 
 

 

8.2.11 වැඩබිහම් හස්වකයන් ො අවට ප්රහේශවාසීන් අතර ඇතිවියෙැකි හනාසන්සුන් තත්වයන්   
 
සමහර පුේෙලයින්ව  ඉදිකිරීම් බිමට ආසන්වනයේ ජීවත් ීම යහ්තුයවන්ව ඉදිකිරීම් බියමහි යස්වකයන්ව හා 

ෙම්වැසියන්ව අතර ෙැටුම් ඇතිවිය හැකිය. 

 

8.2.12 හස්වක හන්වාසික කදවුරු සෙ අහනුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන්  
 

නිසි පරිදි කළමනාකරණය යනාකලයහාත් ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම මගින්ව අවට ප්රජාව අපහසුතාවයට 

පත් වනු ඇත. 
 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අතර තුර ප්රහේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීම හේතුහවන් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට 

සිදුවිය ෙැකි අවදානම් තත්වයන්   
 
විදීම්, යබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්වත්ර ක්රියා කරීම  වැනි අධික අවදානමක් සහිත ක්රියාකාරකම් සඳහා වන 
යන්වයත්රෝපකරණ යමම වැඩබියමහි තිබිය හැකි ය. යමම වටපිටාව තුළ පුහුණු ශ්රම බලකායක් පමණක් 
සුරක්ෂිතව කටයුතු කරනු ඇත. අනවසර පුේෙලයින්ව යමම වැඩබිමට පිවියසන්වයන්ව නම්, බර 
යන්වයත්රෝපකරණ මගින්ව සිදුවිය හැකි හදිසි අනතුරුවලට ලක්ීයම් අවදානම තිබිය හැකිය. 
 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සෙ හවනත් අනතුරුදායක ද්රවය 
 

බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රයේශය තුල විශාල පාෂාණ යනාමැති බැවින්ව පාෂාණ පිපිරීම යබායහෝ 

අවස්ථාවන්වහි අයේක්ෂා කළ යනාහැක. 
 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර සිදුවන මාර්ග තදබදය සෙ පදිකයින්හේ ආරක්ෂාව 
  
ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී ෙමන්ව කරන යාන්වයත්රෝපකරණ, බර පටවායෙන යන වාහන, ට්රක් රථ ආදී වාහන 
මගින්ව යබායහෝ විට මාර්ග අවහිර කරනු ලැයබ්. යබායහෝ දුරට අවදානම අවම කිරීයම් කටයුතු බෑවුම්වල 
ඇති කුඩා ඉඩ ප්රමාණයන්වහි සිදුයකයරන බැවින්ව බර යන්වයත්රෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර පටවායෙන යන 
වාහන ආදියයයන්ව මාර්ගදේ ෙමන්ව ෙන්වනා මගීන්වට සහ පදිකයන්වට බාධා කිරීම් සිදුවිය හැකි අතර ඔවුන්වයේ 
ජීවිතයටද දැඩි අවදානමක් ඇත. මාර්ගදේ වන කැණීම් සහ පාෂාණ ඉවත්කිරීම අතරතුර මාර්ගදේ ෙමන්ව 
ෙන්වනා මගීන්ව මතට ලිහිල් පාෂාණ ඇදවැටීයම් අවධානමක් ඇත. 

 

8.2.16 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී හස්වකයන්හේ ආරක්ෂාව 
 
කම්කරුවන්ව ඇද වැටීයමන්ව අවදානමට නිරාවරණය විය හැකිය. බෑවුයමන්ව ඇද වැටුනයහාත් මාරාන්වතික 
තුවාල සිදුවිය හැක. වැසි සමයේදී බෑවුම් අස්ථාවර ීයම් අවධානම වැඩියේ. යමම අවදානම යබයහවින්ව 
වැදෙත් ය. ඉදි කිරීයම් බර යන්වයත්රෝපකරණ සීමිත වැඩ අවකාශයක දී භාවිතා කළ හැකිය. වාහන හා 
ඉදිකිරීම් යන්වයත්රෝපකරණ අනතුරු වලින්ව ඇතිවිය හැකි  අවදානම යමම සථ්ානයේදී ඉතා වැදෙත් යේ. 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යකාන්වත්රාත්කරු අඩු වයස් කම්කරුවන්ව (ළමයින්ව) වැඩ කිරීමට යයයදවිය හැකි 
අතර එමගින්ව බරපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුීය හැක. 

9. මෙජන උපහේශයනය - පවත්වා ඇති හෙෝ පැවැත්වීමට නියමිත උපහේශන හස්වාවන්  
 
යක්ෂ්ත්ර සංචාරය අතරතුර අධික අවදානම් සහිත නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ව වන ීරයකෝන්ව කරුණාරත්න 
මහතා, යක්. ඒ. රමයලතා මහත්මිය සහ ොමිණී නිරිඇල්ල යන මහත්ම මහත්මීන්ව සහ ආර්.වයි. පිිියදාස 
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මහතා (මධය අවදානම් නිවයස් හිමිකරු) සහ පී.ජී.ආරියදාස (ෙම්වැසියයක්) යන පුේෙලයින්ව හට උපයදස ්
ලබායදන ලදී. බෑවුම් අසථ්ාවරත්වයයහි අවධානම, යයෝජිත වයාපෘතිය සහ පාරිසරික සහ සමාජීය ප්රතිලාභ 
පිළිබඳව ඔවුන්ව දැනුවත් කරන ලදී. ඔවුන්ව විසින්ව වයාපෘතිය පිලිබඳ කිසිදු විරුේධත්වයක් යනාමැති බවත් 
වයාපෘතියයහි ඉදිකිරීම් අදියයරහිදී ඔවුන්වයේ සම්පූර්ණ සහයයෝෙය ලබායදන බවත් ප්රකාශ කරන ලදී. 
 
 

9.1 පාර්ශවකරුවන් සමෙ පවති උපහේශන හස්වාවන් වලදී ඇති වූ එකෙතාවයන් ො නිර්දේශයන්. 

(හයාමුව: ඇමුණුම III) 

10. විහශ්ෂිත පාරසරික ො සමාජීය බලපෑම්: ජාතික හොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානහේ 

විහශ්ෂිත ක්රියාමාර්ග හෙෝ මැදිෙත් වීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හෙෝ අවදානම් 

ඇතිවන අංශයන් 
 

10.1 ජලය සෙ හතත් බිම් සදො ඇති බලපෑම් (ඇල මාර්ග, ෙංඟා ො අහනුත් ජල ධරයන් 

විහශ්ෂහයන් ඉදිකිරීම් ස්ථානහයන් පෙල ෙංො ප්රහේශ අපවිත්ර වීම් ො එහි තත්වය හවනස්වීම 

නිසා ඇතිවන ෙැටළු). නායයාම් ස්ථානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුලින් ඇතිවන 

දිගුකාලීන බලපෑම් සෙ විය ෙැකි  බලපෑම් 
 

වැඩබිමට ආසන්වනව ඇළයදාල යනාමැති බැවින්ව, බලපෑම  වැදෙත් නැත. 
 

10.2 ප්රවාෙන යටිතල පෙසුකම් සඳො වන බලපෑම් (විහශ්ෂහයන් මාර්ග ො දුම්රිය මාර්ග 

තාවකාලික අවහිර වීම, රථවාෙන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 
සතියේ දින වලදී  කාර්යාල යේලාවන්ව තුලදී , පාසල් කාලවලදී  (උදෑසන, දිවා කාලය සහ සවස) 
සම්පූර්ණදයන් / අර්ධ වශයයන්ව මාර්ෙය වසා දැමීම යහ්තුයවන්ව ඇතිවන රථ වාහන තදබදය මගින්ව සුමට 
වාහන ෙලා යාමට බාධා එල්ල කල හැක. යමය පදිකයින්වට සහ මගීන්වට හිරිහැරයක් වනු ඇත. 
 

10.3 නාය ස්ථානයට යාබදව හෙෝ ආසන්නහේ ඇති ඉෙල අවදානමක් සහිත හෙෝ මධයය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත්වන ෙෘෙ ඒකක (ඉෙළ බෑවුම, පෙළ බෑවුම, පෙළ ෙංො ප්රහේශ) 
  
යමම ඉදිකිරීම යහ්තුයවන්ව මහජන ආරක්ෂාව, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් සහ යොඩනැගිලිවල වල 
ඉරිතැලීම් පිලිබඳ ඉහළ අවදානමක් පවතී.  
 

10.4 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රහේශය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සෙ අහනක් 

ස්ථාන 
 
එම ප්රයේශය තුල වයාපාර සඳහා යයාදාෙත් ප්රයේශයක්, වියශ්ෂ කෘෂිකාර්ික පිළියවත්  යහෝ යවනත් කිසිදු 
වියශ්ෂ කටයුත්තක් යනාමැති නිසා ඒ සඳහා වියශ්ෂිත බලපෑමක් යනාමැත. 
 

10.5 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රහේශයට යාබදව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සෙ 

අහනුත් ස්ථාන  
 
එම ප්රයේශයට යාබදව වයාපාර සඳහා යයාදාෙත් ප්රයේශයක්, වියශ්ෂ කෘෂිකාර්ික පිළියවත්  යහෝ යවනත් 
කිසිදු වියශ්ෂ කටයුත්තක් යනාමැති නිසා ඒ සඳහා වියශෂ්ිත බලපෑමක් යනාමැත. 
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10.6 වැඩ බිම තුලට පිටස්තර පුේෙලයින් ඇතුළු වීහම් හෙෝ එම ප්රහේශය ෙරො ෙමන් කිරීහම් 

අවශතාවය 

 

ඉදිකිරීම් ක්රියාවලිය තුල බර යන්හත්රෝපකරණ සෙ වාෙන, විදුලිය, සෙ පිපිරුම් ද්රවය භාවිතා විය ෙැකි බැවින් 

අනවසර පුේෙලයින් විසින් ඇතුල් වීමත් සමඟ ඉෙල අවදානම් තත්වයක් නිර්මාණය විය ෙැක. 

 

10.7 හසෞඛයය ො ආරක්ෂාව පිළිබධ ෙැටළු සදො වන ප්රමුකත්වය: හකාන්ත්රාත්කරුවන් සඳො 

වන සම්මත ගිවිසුම් ෙත අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විහශ්ෂිත හසෞඛයය ො ආරක්ෂාව 

පිළිබද කරුණු 
 
දැනටමත් අස්ථායී පාෂාණ ඇදවැටිය හැකි බෑවුම් ප්රයේශයක අවදානම් අවම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් කිරීමට 
අයේක්ෂා කරනු බැවින්ව බෑවුයම් අස්ථායීතාවයේ ක්රියාකාරීත්වය නිසා ඉදිකිරීම් ශ්රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි 
අවදානම ඉහළ ය. ESMF හීදී එවන්ව යපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදිකිරීම් වැඩ බියමහි යස්වක 
ආරක්ෂක අවශයතාවයන්ව ලංසු පිකායේ 2003 යකාටස: වැඩ කරන තත්වයන්ව සහ ප්රජා යසෞඛයය හා 
ආරක්ෂාව හි 2003 5: ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් යන යටයත් වඩාත් විස්තරාත්මකය. 

 

10.8 ළමා ශ්රමය සෙ බලෙත්කාරී හලස ශ්රමය ලබා ෙැනීම 

 

වැඩ කරන තත්ත්වයන් සෙ ප්රජා හසෞඛය ො ආරක්ෂාව චක්රහල්කනහේ 2003.3 වෙන්තියට අනූව ළමා 

ශ්රමය සෙ බලෙත්කාරී හලස ශ්රමය හයාදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 
 

10.9 ජල සැපයුමට ඇති බාධා    
 

වැඩබිමට ආසන්නව ජලපවාෙන හනාමැති බැවින්, බලපෑම වැදෙත් නැත. 
 

11  වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට අවශය හයෝෙයතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව සෙ  අනුමත 

කිරීම් 
 

11.1. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දිස්ික් යල්කම්වරයායේ අනුමැතිය  

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීමට දිස්ික් යල්කම්වරයායේ අනුමැතිය ලබාෙැනීමට සිදුවනු ඇති අතර 
යමහිදී මහාමාතයවරයා සහ දිස්ික්කයේ වෙකිව යුතු ආයතන සහභාගී වන දිස්ික් 
සම්බන්වධීකරණ කමිටුව හමුයේ වයාපෘති යයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතු යේ. වයාපෘති 
කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරියයකු වයාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරමින්ව එහි විවිධ පාරිසරික 
සහ සාමාජයීය ෙැටළු ආදිය ෙැන නිරාවරණය කරනු ඇත. යමම ෙැටළු සම්බන්වධයයන්ව සාකච්ඡා 
පවත්වමින්ව යමම රැස්ීයම්දී ෙනු ලබන නිර්දේශ  යමම පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ 
සැලසුම ක්රියාවට නංවන විට සැලකිල්ලට ෙැයනනු ඇත.  

 
ii. සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැතිය  

  වයාපෘතිය විසින්ව නිවිතිෙල ප්රායේශීය සභායවහි සැලසුම් කමිටුයවහි අනුමැතිය ලබාෙනු ඇත. 
 

11.2 වැඩබිම පවතින රජහේ ඉඩම් වල වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට එම රජහේ ඉඩම් හිමියන්හේ 

අනුමැතිය ලබාෙැනීම 
 

i. වයාපෘතියයහි කාර්යයන්වයෙන්ව යකාටසක් මාර්ගය සදහා යවන්ව කර  ඇති ප්රයේශයක සිදු කරනු බැවින්ව 
අදාළ නියයෝජිතායතනය වනුයේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය. ඉඩම් යොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු 
සිදු කිරීමට, ද්රවය  ඉවත් කිරීමට  (ෙස,් පස, පාෂාණ හා ෙල් බිම්), ඉදි කිරීම් වුහයන්ව සහ යමයහයුම් 



 

11 

 

හා නඩත්තු කටයුතු දිෙටම කරයෙන යාමට  ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය සහ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය අතර අවශය ගිවිසුම් ඇති කරෙනු ඇත. 
 

 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ හදපාේතහම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ 

හදපාේතහම්න්තුව මගින් අනුමැතිය ලබා ෙැනීම 
 

i. පරිසර සංයේදී ප්රයේශයක් යටයත් යමම වැඩබිම පවතින බැවින්ව දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරියයහි 
අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

ii. වන යවන්වකිරීම් කලාපය තුළ යහෝ යටයත් ේයාපෘති වැඩබිම පිහිටීම යනාතිබීම යහ්තුයවන්ව වන 
සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්වතුව සහ වනජීී සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්වතුයේ අනුමැතිය අවශය 
යනායේ. 
 

11.4 අහනුත් අනුමැතීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වුන්ව ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රායේශීය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා 
පතල් කාර්යාංශදේ අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

ii. ද්රවය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා පතල් කාර්යාංශදේ අනුමැතිය (අවශය වන්වයන්ව 
නම් පමණි). 

iii.  කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉවත් කිරීම සඳහා නිවිතිෙල ප්රායේශිය සභාව යවතින්ව අනුමැතිය ලබා 
ෙත යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරීමට අවශය නම් වැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රායේශීය යල්කම් හරහා ආරක්ෂක 
අමාතයංශයේ දිස්ික් කාර්යාලදයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

v. වැඩ බියමහි ක්රියාකරකම් සඳහා අවශය බල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රයේශීය 
කාර්යාලදයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 

vi. යමම අපදා අවම කිරීයම් වයාපෘතිය සදහා පැලෑටි යහෝ බීජ අවශය යේ නම් (ආනයනය කල යුතු නම්( 
1999 අංක 35 දරණ පැලෑටි සංරක්ෂණ පනත යටයත් කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ ජනරාල් 
යවනුයවන්ව,අතියර්ක අධයක්ෂක ජාතික ශාක නියරෝධායන යස්වය අනුමත කල පැලෑටි යහෝ බීජ 
අධිකාරිය මගින්ව නිකුත් කරන බලපත්රය හා යකාන්වයේසි යටයත් යෙන ආ යුතුය.  
 

11.5 හපෞේෙලික ඉඩම් හිමිකරුවන්හෙන් අනුමැතිය ලබා ෙැනීම / නනතික බැදීම/ 

විරුේධත්වයක් හනාමැති වීම 
 

වූහයන්ව ඉවත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් වැඩ සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු වල නිරත ීමට 

කිසිදු බාධාවක් යනාකරන බවට ඉඩම් හිමියන්ව සහ වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන්ව කිරීම. යයෝජිත අවදානම් අවම කිරීයම් ප්රයේශය හරහා ජල 

සැපයුම් මාර්ග ඇත. ඉදි කිරීම් කටයුතු මගින්ව යමම සැපයුම් මාර්ග බලපෑමට ලක් වනු ඇත. යමය 

අවදානමට ලක්වූ පක්ෂ යවත දැනුම් යදනු ලැයබ්. වයායාපෘති පිරිවැය යටයත් වයායාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීමට යපර ඒවා නැවත ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. අනුමත කිරීම සඳහා නියමිත කාල පරාසය 

1 වගුයේ දක්වා ඇත. 

  වගු අංක  1: අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා අනුමාන කාලසටහන 
අනුමැති 1 වැනි මාසය 2 වැනි මාසය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4 
සතිය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4 
සතිය 
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12 පාරිසරික සෙ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 
 
8 සහ 10 වැනි යකාටස් වලදී හඳුනාෙන්වනා ලද බලපෑම් සහ අවදානම් වියශ්ෂයයන්ව සලකා බලමින්ව එම 
බලපෑම් සහ අවදානම් තත්වයන්ව කළමනාකරණය කිරීමට යහෝ අවම කිරීයම් ක්රියාමාර්ග. යමය ESMP හි 
ඇති වියශ්ෂිත නිර්දේශ සහ අවශයතා වල ඇතුළත් වනු ඇත.  

 

12. 1 නැවත පදිංචි කිරීහම් කාර්ය සැලසුම 
 

වයාපෘතිය පාදක කරෙත් නැවත පදිංචි කිරීමක් යනාමැති බැවින්ව යමම වැඩබිම සඳහා අදාළ යනායේ. 

යකයස් යවතත්, ඉවත් ීමට උපයදස් දුන්ව අවදානම් කලාපයේ පවතින නිවැසියන්ව පදිංචිව නිවාස කිහිපයක් 

ඇති නමුත් ඔවුන්ව එම ස්ථානයේම දිෙටම රැඳී සිටී. වයාපෘති ක්රියාවලියේදී බර යන්වයත්රෝපකරණ මගින්ව 
ඇතිවන භූ කම්පනය යහත්ුයවන්ව යමම නිවාසවල යම් ආකාරයක හානිකර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 
(වයාපෘතිය යහ්තුයවන්ව ේයුහයන්වට සිදුවන හානී සඳහා වන්වදි යයෝජනා ක්රමයක් සැකසිය යුතුය. (යයාමු 
කිරීම 2002-2(17) ESMP යටයත් උපයුක්තතා සහ මාර්ග පහසුකම් සඳහා යකාන්වත්රාත්කරුයේ අවශයතා. 
 

12.2 මෙජනතාව ඉවත් කිරීම  
 
අවධානම් තත්ත්වයක් යටයත් ඉවත්ීම ීම පිලිබඳ ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය විසින්ව 
පදිංචිකරුවන්ව දැනුවත් කර ඇත. ීරයකෝන්ව මහතා සහ රමයලතා මහත්මිය විසින්ව ලබා දුන්ව යතාරතුරු 
අනුව; අවදානමට ලක්වූ නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ව, ග්රාම නිලධාරියේ හා ප්රායේශීය යල්කම්වරුන්වයේ 
උපයදස් පරිදි අධික වර්ෂාපතන කාලයන්ව හිදී පුේෙලයින්ව තාවකාලිකව ඉවත් යේ. 
 

12.3 ොනි වූෙයන් සෙ යටිතල පෙසුකම් ඉවත් කිරීම සඳො වන ක්රියාපටිපාටිය 
 

යමම අවදානම යමම වැඩබිමට ඇති යනායේ. 
 

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීම 

දිස්ික් හල්කම්වරයාහේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත බාරදීම  
වයාපෘතිය දළ වශයයන්ව පැහැදිලි කිරීම 
දක්වන අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැති 

  
 
 
 
 

      

සැලසුම් කමිටුහේ අනුමැතිය  

අයදුම්පත බාරදීම 
වයාපෘතිය දළ වශයයන්ව පැහැදිලි කිරීම 
දක්වන අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැති 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

රජහේ ඉඩම් හිමිකරුවන් ,  මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිහේ, මධයම පරිසර 

අධිකාරිහයහි සෙ ලං.වි.ම. හි අනුමැතිය 
අයදුම්පත බාරදීම 
දක්වන අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැති 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

හවනත් අනුමැති  
භූ විදයා හා පතල් කාර්යාංශය 
ආරක්ෂක අමාතයාංශය (අවශයතාවය මත 
පදනම් යේ( 

        

පුේෙලික ඉඩම් වල හිමිකරුවන්වයේ 
අනුමැතිය/ කැමැත්ත ලබාෙැනීම 
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12.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් හේතුහවන් හේපල / භාවිතයන් අහිමි වීම සඳො වන්දි ඉල්ලා සිටීම  
 
නියවස්වල ේයාපෘති මත ඇතිවන ඉරිතැලීම් සිදුවුවයහාත්, ඒවා ක්රියාත්මක විය හැකිය. තාක්ෂණික ඇෙැයීම් 
වාර්තාව පදනම් කරෙත් බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශවයන්ට වන්වදි යෙීමට විධිවිධාන සැලැස්විය යුතුය. 

 

12.5 පෙත සඳෙන් ක්හෂ්ත්ර සඳො මෙජනතාව දැනුවත් කිරීහම් වැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කල යුතුය  
 
අවට පදිංචිකරුවන්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා නායයෑයම් අවදානම පිලිබඳ වැඩසටහන්ව පැවැත්විය යුතු ය.  

  

12.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමහේදයන් සලකා බැලීම  
 

යමම වැඩබිම යසෞන්වදර්යාත්මක වශයයන්ව අලංකාර, පරිසර සංයේදී, ස්වාභාවික ෙැමි පරිසරයක පිහිටා ඇත. 
එබැවින්ව පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය වශයයන්ව සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීයමන්ව පසු 

ආපදාව අවම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීයම්දී  පහත දක්වා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

    

වගු අංක  2: පරිසරය හා සමාජ සලකා බැලීයමන්ව කරනු ලබන සැලසුම්කරණය අදියර 

අංෙය හමම වයාපෘති ප්රහේශය 

සඳො සලකා බැලීම 

සඳො නිර්දේශිත 

මට්ටම 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සෙ සම්පත් ප්රශස්ත හලස සැලසුම් 

කරණය 

ජනාවාස ඉවත් කිරීම සහ ශාක වියශ්ෂයන්ව ඉවත් කිරීම අවම කිරීම සඳහා වන 

වයාපෘති වියශ්ෂිත සැලසුම් සැලකිල්ලට ෙත යුතුය. වැදෙත් ශාක වියශ්ෂ 

වෘක්ෂලතා අවරණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණවත් 

අවධානයක් යයාමු කළ යුතුය 

 

ඉහල 

ii. වාසස්ථාන සම්බන්ධතා සෙ සත්ත්ව මංහපත් 

 

ස්ිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහෝ වයාපෘතියට පිවිසීමට යහෝ ෙැඹුරු කානු පේධති 

ආදිය සඳහා යහෝ  විශාල වශයයන්ව වනාන්වතර යකාටස් ඉවත් කිරීම්ට සිදුවන්වයන්ව 

නම් සැලසුම් තුළ සත්ව වාසස්ථාන අතර  සම්බන්වධතා යනාබියදන යලස  සත්ව 

මංයපත් වෘක්ශලතා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

අවම 

iii. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 

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

ජලය සායේක්ෂ වශයයන්ව යහාඳ තත්ත්වයේ පවතී නම් යහාඳින්ව සැලසුම් කර යමම 

ජලය ශාක වලට සහ අසල්වැසි ප්ර ජාවයේ පානීය සහ අයනකුත් ජල අවශයතා 

සඳහා ලබා දිය යුතුය. 

 

මධයස්ථයි 

iv. ජල සැපයුම් අවහිර වීම 

 

අවම කිරීයම්  බෑවුයම් ඇති ජලය තනි පුේෙල යහෝ යපාදු  ජල සැපයුම්  මූලාශ්රයක් 

යලස යයාදා ෙන්වයන්ව නම්, ඉදිකිරීයම් ක්රියාකාරකම්  යහ්තුයවන්ව ජල ප්රභවයට 

බලපෑම් ඇති විය හැකිය . එවැනි අවස්ථාවන්වහිදී ප්රජාව  සඳහා විකල්ප ජල 

ප්රභවයක් (තාවකාලික / යහෝ ස්ිර( ඇතුළත් කළ  යුතුය 

 

අදාල යනායේ 

v. ස්වභාව  දසෞන්දර්යාත්මකව  ෙැලහපන සැලසුම් සලකා බැලීම 

  දසෞන්දර්යාත්මක සංයේදී පරිසර නිර්මාණයේදී ස්වභාවික පරිසරය හා 

සංකලණය වන එයමන්වම දෘශය අවම වන යලස වයහයන්ව සැලසුම් කිරීමට 

සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී වයහයන්ව නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ 

දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්වයේ යස්වය වැදෙත් යේ 

 

ඉහල  
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iv.ෙරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පරිසර හිතකාමි සංයේදී වාසස්ථානවල ආපදා අවම කිරීම් යබායහාමයක් සිදු කරනු 

ලබන බැවින්ව, පරිසර හිතකාමී හරිත  සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම වඩාත් 

උචිතය. උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා යේශීය වෘක්ෂලතා වියශ්ෂ 

භාවිතා කිරීම, පරිසරයේ විවිධත්වය පවත්වා ෙැනීමට වියශ්ෂ ශාක සංයයෝජනයන්ව 

යයාදා ෙැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක වියශ්ෂයන්ව යයාදා  යනාෙැනීම. 

 

 

ඉහල  

 vii . හස්වකයින් / මගීන් සෙ ප්රජා ආරක්ෂාව 

 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය ීම සිදු විය හැකි අතර කම්කරුවන්වට සහ 

මගීන්වට අන්වතරාකාරී විය හැකිය. එබැවින්ව තට්ටු, ආරක්ෂිත දැල් වැනි සැලසුම් 

කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිල්ලට ෙත යුතුය. 

 

 

ඉතා ඉහල 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳො වන ක්රියාමාර්ගයන්  

ජල අපවහන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රවාහවලට 

යෙන යනු ලැයබ්. වැසි කාලවලදී යමම ජලාපවහනයයහි ෙලා එහම් හේෙය 

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

විය හැක. එබැවින්ව සැලසුම් කිරීයම්දී අධික ජලධාරාවන්ව ස්වභාවික ජල මාර්ග 

වලට යේෙයයන්ව ෙලායාම අවම කිරීම සඳහා බාධකයන්ව ප්රමාණවත් යලස යයාදා 

ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. වයාපෘති ප්රයේශය ආසන්වනයේ ඇල මාර්ග සහ 

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

 

 

 

 

අවම  

ix. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සෙ සො හමහෙයුම් සැළසුම් කිරීම.  

හානිය අවම කිරීයම් කාර්දේදී  ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව කාණු 

වැනි අක්රිය ශිල්ප ක්රම (අමතර ශක්ති ප්රබවයක් අවශය යනාවන ( සලකා බැලිය 

යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම වළක්වා ෙැනීම සඳහා නිවැරදි පයිේප විෂක්ම්භය, සිදුරු 

වල  විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිවැරදිව සලකා බැලිය යුතුය. කානු ජලය 

ස්වාභාවික දහරාවන්වට එකතු කරීමට අයේක්ෂා කරන්වයන්ව නම්, ඛාදනයට 

ඔයරාත්තු යදන, යරාන්ව මඩ රදවා ෙැනීයම් පේධති ආදී යනායයක් නඩත්තු වුහ 

සැලසුම් කළ යුතුය. 

අධික කාලපරිච්යේදයක් තුල යේශීය කාලගුණික තත්ත්වයන්වට ඔයරාත්තු යදන 

පරිදි වුහයන්ව සඳහා භාවිතා කරන ද්රවය ප්රයේශයමන්ව යතෝරා ෙත යුතුය. වායන්ව 

වූහයන්ව භාවිතා කිරීයම්දී  වියශ්ෂයයන්ව විඛාදන වැලකීයම් තාක්ෂණික ක්රම 

සැලසුම් කළ යුතු අතර සියුම් යරාන්වමඩ උප නළ මාර්ග වලට කාන්වදු ීම 

වැළැක්ීමට පියවර ෙත යුතුය. 

 

 

 

 

ඉතා ඉහල 

 

  
 

12.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 
 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ හකාන්ත්රාත්කරුවන්හේ පාරිසරික ො සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල 

වීම සඳො වන ප්රමිතීන් 
 
පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාර්ග සාමානයයයන්ව 

සියලු නායයාම් අවම කිරීයම් සථ්ාන සඳහා යපාදු යේ. යමම බලපෑම් යබායහෝ දුරට ඉදිකිරීයම් කටයුතු වල 

ක්රියාකාරිත්වයට යහ්තු යේ. එබැවින්ව ඉදිකිරීයම්දී වන බලපෑම අවම කිරීම  යකාන්වත්රාත්කරුයේ යුතුකමකි. 
ඉදිකිරීම් අදියයර්දී යකාත්රාත්කරුවන්වයේ ලංසු පිකායේ ඇතුලත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ 

යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව යකාත්රාත්කරුවන්වයේ අවශයතාවය 

යකයස් විය යුතුද යන්වන පිළිබඳව ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය විසින්ව සකස් කර ඇත. යමම 

යකාටස සඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක බව දැක්යවන ප්රධාන යකාටස් පහත දක්වා ඇත.( වගුව 3). 

විස්තර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් යකාත්රාත්කරුවන්ව සඳහා යයාමු කළ යුතුය. 
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වගු අංක  3: ES & HS සමඟ අනුකූල ීම සඳහා යකාත්රාත්කරුයේ අවශයතාව 

හයාමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

හකාන්ත්රාත්කරුවන්ට ESMP 
අයිතමය අදාල වයාපෘතියට 

2002 පාරිසරික ො සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයින්වම වැදෙත් (මාර්ග 

යවන්වකිරීම්) 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්වම වැදෙත් (අසල 
නිවාස) 

2002.2 3) යොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුීම අතිශයින්වම වැදෙත්(අසල 
නිවාස) 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීම අදාළ යේ 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්වම වැදෙත් (මාර්ග 
යවන්වකිරීම්) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්වම වැදෙත් (මගීන්ව, 
පදිකයන්ව සහ  නිවාස) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය අපද්රවය 
ප්රවාහනයකිරීම 

අදාළ යේ 

2002.2 8) ජලය අදාළ යේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව 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) යපායලාව හැරීම   අදාළ යේ 

2002.2 14) ෙල්වල යමයහයුම් අදාළ යනායේ 

2002.2 15) වාහන සහ යන්වයත්රෝපකරණ නඩත්තුව 
(දූෂණය) 

අදාළ යේ 

2002.2 16) මහජනතාවට බාධා කිරීම අතිශයින්වම වැදෙත්(අසල්වැසි 
ප්රජාව) 

2002.2 17) උපයයෝගිතා යස්වා සහ මාර්ග යේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්වම වැදෙත්( නිවාස 
මාර්ගය) 

2002.2 18) 
 
 

දෘශය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්වම වැදෙත් ( 
යසෞන්වදර්යාත්මකව සංයේදී 
මාර්ග යකාටස්) 

2002-5. පාරිසරික අධීක්ෂණය මූලික සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය, ශබ්ද, 
කම්පන, ඉරි තැලීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශ්ෂිත සැලැස්මක් 
යයාමු කරන්වන 

ඉදි කිරීම් අතරතුර සමීක්ෂණ (වාතය, 
ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි තැලීම් 
සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශ්ෂිත සැලැස්මක් 
යයාමු කරන්වන 

වැඩබියම්  යමයහයුම් කාලය තුල 
සමීක්ෂණ 

විකල්ප සහිතයි  

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පවත්වායෙන 
යාම 

අදාළ යේ 

2003 හස්වා හකාන්හේසි සෙ ප්රජා හසෞඛයය ො ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂිත සංවිධානය සහ සන්වනියේදනය අතිශයින්වම වැදෙත් (මගීන්ව / 
බර යන්වයත්රෝපකරණ)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ යේ 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්වම වැදෙත්  

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්වම වැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්වම වැදෙත්  

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම වැදෙත්  

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ යතාරතුරු 
සහ පුහුණුව 

අතිශයින්වම වැදෙත්  
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2003.9 යන්වයත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේෙලයන්ව 

අතිශයින්වම වැදෙත්(මගීන්ව / බර 
යන්වයත්රෝපකරණ) 

අදාළ: යමම වෙන්වතිය ඕනෑම වයාපෘති ස්ථානයකට අදාළ යපාදු එකක් යලස වයාපෘති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතිශයින්ම වැදෙත්: ESMP අදාලව එම ස්ථානයට නිශච්ිතවම ක්රියාත්මක වන පරිදි පාරිසරික ක්රමයේදයන්ව සකස් 
කිරීම සඳහා යකාන්වත්රාත්කරු වියශ්ෂ අවධානය යයාමු කළ යුතුය. 
ඇතැම් විට අදාල හේ: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ වයෘපෘති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 
අදාළ හනාහේ: යතාරතුරු අනාවරණය වූ යකාන්වයේසි යටයත් යමම වයාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය යනාහැක 
විකල්ප: අවශය වන්වයන්ව නම් පමණි 
ස්ථානීය විහශ්ෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: යකාන්වත්රාත්කරුවන්ව විසින්ව සඳහන්ව කර ඇති අධීක්ෂණ අවශයතා වලට 
අමතරව ස්ථානීය වියශ්ෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන්ව පරිදි යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී. 
හයාමු කිරීම: යකාන්වත්රාත්කරුවන්ව ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 
 

 

12.8 නාය ස්ථානයට විහශ්ෂිත ොනිය අවම කිරීම 
 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂිත ස්ථානීය වියශෂ්ිත අපදා අවම කිරීයම් 

පියවරයන්ව පහත සඳහන්ව පරිදි යේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අංක  4: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පියවර 

ොනි අවම කිරීහම් අයිතමය වයාපෘති ක්රියාත්මක 

කිරීහම් අදියර 

වෙකීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනහයන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම  

 

වැසි කාලය තුළදී වයාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස් කිරිම සුන්වුන්ව ඉවත් 
කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු යනාකිරීමට නිර්යේශ කර ඇත. එම නිසා 
වැසි කාලයට යපර වියළි කාලගුණික තත්ත්වයක දී සිදුකළ හැකි 
උපරිමය  නායයාම  අවම කිරීයම් වයාපෘතිය තුළ ක්රියාකාරී යලස 
කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය යේ. එයමන්වම වැසි කාලය තුළ ඉහළ 
බෑවුයම්  කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුයනාකිරීමට නිර්දේශකර ඇත. 
යමය සැලසුම් අදියයර් දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද යකාටයසන්ව 
ෙලා යන යරාන්වමඩ සඳහා යරාන්වමඩ උගුල්  හඳුන්වවා දිය යුතුය. 

 

  

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැෙැර කිරීම  

 

ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්වධයයන්ව යකාන්වත්රාත්කරු වියශ්ෂ 
අවධානය යයාමු කළ යුතුය. එවැනි අපද්රවය ජනනය වූ විට PMU 
විසින්ව අනුමත ක්රමයේදයන්ව අනුව යස්දී යාම් වලට ලක් යනාවන පරිදි 
ෙබඩා කර ඉවත් කල යුතුය.ඉදිකිරීම් අපද්රවය මාර්ගය යදපස බැහැර 
යනාකල යුතුය. 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 



 

17 

 

 

iii. දූවිලි  සෙ දුවිලි ආවරණ  

 

අධික දූවිලි උත්පාදනය වන ක්රියාකාරකම්කම් ඉතා සැලකිල්යලන්ව 

කළ යුතු අතර එවන්ව අවස්ථාවලදී ප්රමාණවත් යලස ජලය යයදීමක් 

මගින්ව දූවිලි පාලනයට නිර්දේශ කර ඇත. 

 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

 

iv. ඉදිකිරීම් සඳො ජලය 

 

ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්යත් අනුමත ස්ථාන වලින්ව පමණි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

v. ප්රවාෙන යටිතල පෙසුකම් සඳො බලපෑම් (විහශ්ෂහයන් 

තාවකාලික මාර්ග ො දුම්රිය මාර්ග අහිමි වීම, රථවාෙන 

තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 

 

මගීන්ව මත බෑවුම් අස්ථාවර අවදානම, අසල ඇති වංගුව සහ අපදා 
අවම කිරීයම් කටයුතු යකයරන බෑවුයම් ප්රමාණය  සැලකිල්ලට 
ෙනිමින්ව යමම ස්ථානය සඳහා මනා මාර්ග තදබදය  සහ මාර්ග 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ කළමනාකරණ සැලැස්මක් පිළියයල කළ යුතුය. 
දැල්යවන යවන්ව කිරියම් පටල, මාර්ග ආරක්ෂණ සලකුණු පුවරු, 
නායයෑම් අවදානම් සංඥා පුවරු, පූර්ණ කාලීන දිවා රාි මුරකරු, 
රාි ලාම්පු යන ආදිය සැලසුයමහි අනිවාර්යයයන්ව  ඇතුලත් විය 
යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

vi. හස්වක හසෞඛය ො ආරක්ෂාව 

 

වැඩබියම්දී යස්වකයින්වට අවදානම් තත්ත්වයන්ව යටයත් වැඩ කළ යුතු 

බැවින්ව, "යස්වා යකාන්වයේසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව" යටයත්  

ඛණ්ඩයේ ESMP මත යකාන්වත්රාත්කරුවන්වයේ වෙකීම යටයත් ලබා 

දී ඇති නිර්දේශ ක්රියාත්මක කිරීම අතයවශය යේ. යමම නිර්දේශයන් 

නිසි සංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් තුළ අනුෙමනය 

කළ යුතුය. 

i. අතියර්ක වශයයන්ව වැසි කාලවලදී අස්ථායී බෑවුම් වල වැඩ 

කිරීම අතිශයයින්ව අවදානම් බැවින්ව වැසි කාල සීමාව තුළදී 

ප්රමාණවත් කාලයක් සඳහා වැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. කම්කරුවන්වයේ සහ මගී ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු අනතුරු 

ඇඟීයම් පේධතියක් සහ ූර්ණ කාලීන මුරකරුයවකු යමම 

වැඩබිම සඳහා දැඩි යලස නිර්දේශ කරනු ලැයබ්. 

iii. ෙල් පර්වත / සුන්වුන්ව ආදිය කම්කරුවන්ව, මගීන්ව සහ ප්රජාව මත 

ඇද වැටීම වලක්වා ෙැනීමට අදාළ අවදානම් ස්ථානවල 

ආරක්ෂක බාධක හා ආරක්ෂක දැල් ස්ථාපිත කළ යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

vii. වාෙන කළමනාකරණය සෙ ආරක්ෂාව 

 
දිවා සහ රාත්රී රථවාහන කළමනාකරණ පේධතියක් තිබිය යුතුය. 
වංගු සහිත යමම මාර්ගය රිය අනතුරු සඳහා වැඩි නැඹුරු 
තාවයක් දක්වන යහයින්ව නිවිතිෙල යපාලීසියට හා මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියේ එකඟතාවය ඇතිව යහාඳ රථවාහන 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කළ යුතුය. එය PMU මගින්ව 
අනුමත කළ යුතුය. වැඩබිමට යාබද මාර්ග යේ වංගුවක් ඇති 
යහයින්ව මාර්ග අනතුරු වැළැක්ීයම් ක්රියාකාරකම් වන මාර්ග 
අවහිරතා සලකුනු, රාත්රී ලාම්පු ආදිය යපන්වනුම් කරන දීේතිමත් 
සංඥා පුවරු, අනතුරු ඇඟීයම් සංඥා සහ ස්ිර පුහුණු 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 
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මුරකරුවන්ව සහ යවනත් යමම යවබ් අඩවිය සඳහා දැඩි යලස 
නිර්යේශ කර ඇත. 
 

viii. වැඩ කරන හේලාවන් 

 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂිත 

ෙැටලු නිසා කිසිම යහ්තුවක් මත ප.ව.6 න්ව පසු වැඩ කිරීම නිර්දේශ 

යනාකරයි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

ix. වැඩ බිම තුලට සාමානය පුේෙලයින් ඇතුළු වීහම් හෙෝ එම 

ප්රහේශය ෙරො ෙමන් කිරීහම් අවශයතාවය 

  

යකාන්වත්රාත්කරුයේ ූර්ණ කාලීන මුරකරුයේ සුපරීක්ෂාකාරීත්වය, 
දැනුවත් කිරීයම් සහ අනතුරු ඇඟීම් පුවරු  මගින්ව වැඩබිමට  සිදුවිය 
හැකි අනවසර ප්රයේශයන්ව වැළැක්විය යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

x. දෘෂය දූෂණය අවම කිරීම  

 

වැඩ බියමහි කටයුතු දෘෂය දූෂණය අවම වන පරිදි පවත්වා ෙත යුතු ය 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

xi. හස්වකයන් සදො වන ආචාරධර්ම  

 

යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ හැසිරීම් රටාවන්ව පිලිපදිමින්ව 

ෙම්වැසියන්ව හා ශ්රම බලකාය අතර විය හැකි ෙැටුම් වලක්වා ෙත 

යුතුය. 

වියශ්ෂයයන්ව යපාදු නෑයම් සහ යස්දීයම් ස්ථාන වැනි යබදාෙත හැකි 

සම්පත් භාවිතා කරමින්ව ෙම්වැසියන්ව හා ශ්රම බලකාය අතර විය හැකි 

ෙැටුම් වලක්වා ෙත යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

13. වයාපෘති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත සඳහන්ව අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්දේශ කර ඇත. මීට අමතරව ඉදිකිරීම් ඉංජියන්වරු 
යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව යකාන්වත්රාත්කරුවන්වයේ වෙකීම පිළිබඳ සඳහන්ව කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය 

ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය. යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත තුළ ඔහුයේ නිපුණතා 

පිළිබඳ අදාළ යල්ඛන සමඟ ක්රියාත්මක කිරීමට බලායපායරාත්තු වන ESMP වැඩපිළියවළ යයාමු කරනු 

ඇත. ESMP සඳහා වන පිරිවැය යවනම යෙවුම් අයිතමයක් යලස දැක්විය යුතුය. යතෝරාෙත් ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර 

එය PMU ඒකකය මගින්ව අනුමත කිරීමට නියමිතය. 
 

වගු අංක  5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ කලයුතු වාර ෙණන 

i. මූලික 
නිරීක්ෂණ 

ඇළ ජලයේ ගුණාත්මකභාවයයි -  

ඉහළ අවදානමක් සහිත යොඩනැගිලි වල  
ූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  

වරක් * 
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14. දුක් ෙැනවිලි වලට සවන් දීම 
 
අවට ජනතාව පිලිබඳ වියශ්ෂ සැලකිල්ලක් දැක්ීම සඳහා වියශ්ෂඥ උපයේශකවරුන්ව වන ES නිලධාරී 
වෙකිව යුතු යේ. 

15. හතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 
පහත දැක්යවන ආයතන සහ සංවිධාන අනුව ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින්ව ES යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීමට PMU හි වෙකීම යේ. 
 

වගු අංක  6: යතාරතුරු අනාවරණය කිරීයම් යයෝජිත සැළැස්ම 

හතාරතුරු  හයෝජිත ආයතන හතාරතුරු අනාවරණය කිරීහම් ක්රමහේදය 

භූමි කම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක් * 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු වරක් * 

ii. ඉදි කිරීම ඇළ ජලයේ ගුණාත්මකභාවයයි  - 

ඉහළ අවදානමක් සහිත යොඩනැගිලි වල  
ූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය ඉහළ 
අවදානමක් සහිත නිවාස පිළිබඳ අත්දැකීම් 
පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදිකිරීම් අතරතුරදී සැලකිය යුතු 
විස්ථාපන පවතී නම් ** 

 
 

භූමි කම්පන  
කැණීම් යන්වයත්රෝපකරණ, යවඩි දැමීම, 
යහෝ භූමි  කම්පන ජනනය වන ඕනෑම 

ක්රියාවක්  ක්රියාත්මක කිරීයම්දී 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ශබ්ද උත්පාදන කාලය තුළ පමණි 
 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු වරක් 

iii. වායු 
වියමෝචනය 

අදාළ සියලු යන්වයත්රෝපකරණ / වාහන ක්රියාත්මක වන පරිදි වියමෝචන පාලන පරීක්ෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයේශකයායේ වයාපෘති ස්ථානයES විසින්ව පරීක්ෂා කළ 
යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතනය 

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන්ව අධයනය සදහා මාධයයම 
පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ස්වාධීන නිරීක්ෂණ ආයතනයක් යයාදා ෙත යුතුය. 
** PMU අනුමත ආයතනයක් මගින්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය පැවැත්විය යුතුය 

v. අවශයතා 
වාර්තා කිරීම 

ඉහල අවදානමක් සහිත නිවාස වල  ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  - වෘත්තිමය වාර්තාවක් 
භූමි කම්පන - යන්වයත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ වාහන වල චලනයන්ව 
සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්වතර් ප්රමිතීන්ව  
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියර්ක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය  
වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව) - 2008 අයෙෝස්තු මස 15 වන දින අංක 1562/22 දරන 
අති වියශ්ෂ ෙැසට් නියේදනය යටයත් ජාතික වායු ගුණ ප්රමිතීන්ව- මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය. 
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i. වයාපෘති සැලැස්ම 
(ස්ථානීය 
යතාරතුරු, 
සැලසුම, 
ක්රියාත්මක කිරීයම් 
විධිවිධාන( 

දිස්ික් මාධයම  පරිසර අධිකාරිය,RDA, 
දිස්ික් යල්කම් කාර්යාලය,  ප්රායේශීය  
යල්කම්, රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, අයනකුත් දිස්ික් 
මට්ටම් නියයෝජිතායතන, ජාතික යොඩනැගිලි 
පර්දේෂණ සංවිධානයේ දිස්ික් කාර්යාලය, 
AIIB 

රැස්ීම්, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව, 
ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ කැමැත්ත සඳහා 
අත්සන්ව කිරීම සඳහා අදාල වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දිස්ික් මාධයම පරිසර අධිකාරිය, AIIB රැස්ීම්, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව, 
ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ කැමැත්ත සඳහා 
අත්සන්ව කිරීම සඳහා අදාල වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති වාර්තා (මූලික 
හා ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ( 

දිස්ික් මාධයම පරිසර අධිකාරිය, AIIB සහ 
අදාළ පාර්ශවයන් සුදුසු පරිදි 

ප්රෙති රැස්ීම්, වියශ්ෂ රැස්ීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූලතා 
යස්වකයින්ව යසෞඛය 
හා ආරක්ෂාව සඳහා 
ස්ථාන පරීක්ෂා 
කිරීම 

දිස්ික් මාධයම පරිසර අධිකාරිය, RDA, 
ප්රායේශීය  යල්ඛම්, යපාලිස,් රාජය ඉඩම් 
හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, දිස්තික් කාර්යාලය 
NBRO, AIIB හා අදාළ පාර්ශවයන් 

ලිඛිත හා වාචික සන්වනියේදනය, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

 

දිස්ික් මාධයම පරිසර අධිකාරිය, RDA, 
ප්රායේශීය  යල්කම්, යපාලීසිය, රජයේ ඉඩම් 
හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, දිස්ික් කාර්යාලය 
NBRO, AIIB 

රැස්ීම්, අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි 
විසදීයම් යාන්වත්රනය 

අදාල පාර්ශවයන්, AIIB රැස්ීම්, ලිඛිත හා වාචික සන්වනියේදනය 

 
 
 

වගු අංක  7: උපයේශන ආයතන හරහා රැස් කරන ලද යතාරතුරු මට්ටම  

දිනය  ආයතනය  හතාරතුරු ලබාෙැනීම සඳො සම්බන්ධ 

කරෙත් අය  

31/01/2019 @ 11.00 
පැය  
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - රත්නපුර 
දිස්ික්කය  

ගිහාන්ව ගුණතිලක මහතා  
විධායක ඉංජියන්වරු, RDA - රත්නපුර 
දිස්ික්කය 
 

09/08/2018 @ 12.20 
පැය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය  K G.D.N කිරිඇල්ල මහතා  
අධයක්ෂක - CEA රත්නපුර දිස්ික්කය  

 

 
 
 



 

i 

 

ඇමුණුම I: වයාපෘතියට අයත් ප්රහේශහේ හරෝන් ඡායරූපයක්                                                                         

                                                                     

 

 



 

ii 

 

 

ඇමුණුම II :වයාපෘති ප්රහේශහේ සෙ අදෙස් විමසීම් සිදුකරන අතරතුර ෙත් ඡායාරූප 

  

රූපය a: ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ 
සංවිධානයේ පරිසර අංශයේ විදයාඥයින්ව විසින්ව 
පහළ බෑවුම් ප්රයේශයේ අවධානම් නිවසක 
අයිතිකරුයවකුයේ අදහස් විමසීම 
(ඩබ්.එම්.යසවතීයේ නිවස) 

රූපය b: ඉහල  බෑවුම් ප්රයේශයේ අවධානම් 
නිවසක අයිතිකරුයවකුයේ අදහස් විමසීම 
(රමයලතා මහත්මිය) 

 

 

 

රූපය c:  අවධානම් නිවසක අයිතිකරුයවකුයේ 
අදහස් විමසීම (ීරයකෝන්ව කරුණාරත්න) 

රූපය d:  පහළ බෑවුම් ප්රයේශයේ අවධානම් 
නිවසක අයිතිකරුයවකුයේ අදහස් විමසීම 
(ආර්.වයි. පියදාස) 

 

 



 

iii 

 

රූපය e: ගිහාන්ව ගුණතිලක මහතා මහතා සමෙ 

පැවැත්වූ උපයේශනය (විධායක ඉංජියන්වරු, 

RDA - රත්නපුර දිස්ික්කය) 

රූපය f: K.G.D.N කිරිඇල්ල මහතා සමෙ 
පැවැත්වූ උපයේශනය (අධයක්ෂක - CEA 
රත්නපුර දිස්ික්කය) 

 
 

ඇමුණුම III: පාේශවකරුවන් සමෙ පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විහශ්ෂ කරුණු 
 
දිනය: 09/08/2018 සහ 06/09/2019 

ආයතනය  
සම්බන්ධීකරණ 

නිලධාරීහේ නම 

සෙ තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 

අධිකාරිය 

  

K G.D.N 

කිරිඇල්ල මහතා  

අධයක්ෂක - CEA 

රත්නපුර 

දිස්ික්කය  

✓ ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධයස්ථානයේ 1996 අංක 

772/22 දරන පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටයත් රත්නපුර 

දිස්ික්කයේ ඇඹිලිපිටිය ප්රයේශය හැර ඉතිරි ප්රයේශ 

සංයේදී ප්රයේශය යලස ෙැසට් කර ඇත. 

✓ යමම ෙැසට් පත්රය යටයත් වයාපෘතියේ විශාලත්වය 

යනාතකා ඕනෑම සංවර්ධන කටයුත්තක් අනුමත කර 

යනාමැත. 

✓ වයසනයකදී යමය අවශය යනායේ. 

✓ වයාපෘතිය සඳහා පිරීමට මූලික යතාරතුරු ප්රශ්නාවලිය 

(BIQ) අවශය යේ 

✓ දියපහර බෑවුයමන්ව පහල පිහිටීම නිසා පරිසර ප්රවාහය 

පවත්වා ෙැනීමට අවශය යේ 

✓ ආයේණික ශාක වියශ්ෂ, වියශ්ෂ වාසස්ථාන පැවතිය හැකි 

බැවින්ව සත්ව හා ශාක අධ්යයනය අවශය යේ 

✓ යමම පාරිසරික ඇෙයීම වයාපෘතිය අවසන්ව ීයමන්ව පසුව 

යවනස සසඳා බැලීමට අවශය විය හැකිය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය නිර්යේශ සහිතව අනුමැතිය ලබා යදනු 

ඇත. 

මාර්ෙ සංවර්ධන 

අධිකාරිය - 

රත්නපුර 

දිස්ික්කය  

ගිහාන්ව ගුණතිලක 

මහතා  

විධායක 

ඉංජියන්වරු, RDA 

- රත්නපුර 

දිස්ික්කය 

යමම ප්රයේශය නිටිටඹුව මාර්ෙ  සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් යේ 

✓ මාර්ෙ සංවර්ධන අධිකාරිය වයාපෘතියට විරුේධත්වයක් 
නැති අතර  

✓ අවම කිරීයම් කටයුතු අතයාවශය බව  
✓ යවනත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

• නාය යෑම් අවම කිරීයම් ක්රියාවන්වයෙන්ව පසුව වයාපෘතිය නිසි 
පරිදි භාර දීම අවශය යේ. 

•නාය යෑම් අවම කිරීමකින්ව පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු 
ඇත 

• ඉදිකිරීම් වලදී යකාන්වත්රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ 
උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි අවධාරණය කරන ලදි 

• සෑම අවස්ථාවකදීම යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව වාහන, පදිකයින්ව 
සහ රථවාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ෙ, බාධක, අනතුරු ඇෙීයම් 
ධජ සහ රාත්රී වැඩ සඳහා ආරක්ෂිත සහ පහසු මාර්ෙ සැපයිය යුතු 
අතර විදුලිය සහ ආයලෝකය සහ සැපයිය යුතුය. 

✓ • ඉඳිකිරීම අපද්රවය / කැණීම් ද්රවය මගින්ව මගීන්වට සහ 

මහජනතාවට අපහසුතාවයක් යනාවිය යුතුය 

 
 
 
 

 



 

iv 

 

 

 

ඇමුණුම IV: රජහේ ඉඩම් හිමියන්හෙන් සෙ පාරිසරික ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳො 

හයෝජිත ක්රමහේදය 
 

1. නායයෑම් ආපදා අවම කිරීහම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳො මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිහේ  

අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳො වූ ක්රියා පටිපාටිය  

 

RDA විසින්ව පිළිෙත යුතු සැලැස්ම: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආයතනය විසින්ව අවශය වන අනුමැතීන්ව 
පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ලීමක් සමෙ RDA යවත සවිස්තරාත්මක නිර්මාණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. PMU 
ඉහත ලිපි යල්ඛන සකස් කළ යුතු අතර ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාලය ට යල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්රායේශීය කාර්යාලය යමම යයෝජනාව ඇෙයීමට ලක් කරනු ලබන අතර 
වයාපෘති වාර්තා සඳහා කැඳවිය හැක. අතයවශය සමායලෝචන සැපයිය යුතුය 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ව අනුමත කර ඇති අතර, වයාපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් වුහයන්ව 
සහ හානිය අවම කිරීයම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීයම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක් අත්සන්ව කරනු ඇත. 
ඇතුළත් විය හැකි යකාන්වයේසි, 
  
• නාය යායම් අවදානම අවම කිරීයමන්ව පසුව වයාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අවශය යේ. 
• නාය යායම් අවදානම අවම කිරීමකින්ව පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය, 
• ඉදිකිරීම් වලදී යකාන්වත්රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි අවධාරණය කරන 

ලදි. 
• සෑම අවසථ්ාවකදීම යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව වාහන, පදිකයින්ව සහ රථවාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග, 

ආරක්ෂිත ස්ථාන, යකාඩිකරුවන්ව සහ රාත්රී වැඩ සඳහා ආරක්ෂිත සහ පහසු මාර්ගයක් සැපයිය යුතුය. 
ආයලෝකය සැපයිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම් කසල / කැණීම් ද්රවය මහජන / මගී ජනතාව සඳහා අපහසුතාවයක් යනාවිය යුතුය 
 

2.නායයාම් අවම කිරීහම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳො අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳො වූ මාධයම පරිසර 

අධිකාරිහේ ක්රියාපටිපාටිය  
 

i. වයාපෘති සම්පාදන අදියයර්දී වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ පාරිසරික - සමාජ සහ යසෞඛයය - 
ආරක්ෂක ඒකකය විසින්ව ස්ථානයට වියශ්ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 
අධයයනය කරනු ලබන අතර මාධයම පරිසර අධිකාරියේ දිස්ික් කාර්යාලය යවත වයාපෘති 
යයෝජනාව සහ වයාපෘතියට අදාළ ස්ථානයට වියශ්ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ii. මූලික යතාරතුරු ප්රශ්නාවලියක් (BIQ) ඉහත විස්තර සමෙ සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත්    කළ යුතුය. 
iii. මාධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ව වයාපෘති සාකච්ඡාවකට සහ ස්ථානයට වියශ්ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිබද වැඩිදුර යතාරතුරු ලබා ෙැනීමට වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 
කැඳවිය හැක. 

iv. වයාපෘතිය මගින්ව අනුෙමනය කළ යුතු ස්ථානයට වියශ්ෂිත වූ නිශ්චිත යකාන්වයේසි වලට යටත්ව 
වයාපෘති යයෝජනාව අනුමත කරනු ලැයබ්. 

  



 

v 

 

ඇමුණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම තනතුර අධයන කණ්ඩායහම් තනතුර 

TDSV ඩයස ් අධයක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක යජයෂ්ඨ විදයාඥ /ESSD/NBRO යජයෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 
ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධාරී 
/ESSD/NBRO 

GIS/ජනවිකාස දත්ත / සමීක්ෂණ 
සහායක 

ඉන්වදු උපමාලි  විදයාඥ / ESSD/NBRO භූ විේයාඥ 

 

ඇමුණුම III: හයාමු ලැයිස්තුව 

1. නිරිඇල්ල ග්රාම නිළධාරී වසහමහි අක්කර 50 ප්රහේශය සඳො වූ NBRO භුමි පරීක්ෂණ වාර්තාව 
(NBRO/31/3500/06/rdo(LI)/M3/IR/17/27) 

2. පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීමට යකාන්වත්රාත්කරු සතු වෙකීම 
ප්රකාශය-AIIB 

3. පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව - ශ්රී ලංකා නාය අනතුරු අවම කිරීයම් වයාපෘතිය-
AIIB 

4. නැවත පදිංචි කිරීම් සැලසුම්කරණ රාමුව ශ්රී ලංකා නාය අනතුරු අවම කිරීයම් වයාපෘතිය _AIIB
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