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ක්රියාමාර්ෙ යහෝ මැදිහත් ීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් යහෝ අවදානම් ඇතිවන්ව අංශයන්ව
 ................................................................................................................................................. 8 

10.1 ජලය සහ යතත් බිම් සදහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාර්ෙ, ෙංඟා හා අයනකුත් ජල ධරයන්ව වියශ්ෂයයන්ව 
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1. හැඳින්වීම 
 
දිවයිතන් අධි අවධ්ානම් කලාපතේ, විතශ්ෂතයන්ම පළාත් 06ක දිස්ික්ක 11ක් තුල නාය අවධ්ානම නිසා 

අස්ථාවර වී ඇති කණ්ඩි සථ්ාවර කිරීම උතදසා ශ්රී ලැංකා රජය විසින්  ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආතයෝජන 

බැැංකුතවන් (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) ණය මුදලක් ලබාගැනීමට අරමුණු කර 

ඇත. තමම වයාපෘතිය බැැංකුව ද අප රටද විසින් පනවා ඇති පාරිසරික සහ සමාජයීය සුරැකිතා සහා විධි 

නිතයෝග වලට අනුකූල වන පරිදි සිදුකළ යුතුව ඇත. තම් අනුව, වයාපෘති කාර්යභාරයන් සහ එය ක්රියාවට 

නැංවන ආකාරය සැලකිේලට ගනිමින්, AIIB හි පාරිසරික සහ සමාජයීය සුරකිතා ප්රතිපත්තිතේ 

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

Management Framework – ESMF) තගාඩනගනු ලැබ ඇත. 

 

ශ්රී ලැංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආතයෝජන බැැංකුව (AIIB) හා සම්බන්ධ් තවමින් එම බැැංකුතේ 
මුලය ආධ්ාර මත ශ්රී ලැංකාතේ පළාත් 6ක දිස්ික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසකර කිරීතම් 

වයාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. තමම වයාපෘතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශතයන් AIIB 
බැැංකුතේ හා ශ්රී ලැංකා රජතේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. වයාපෘතිතේ ස්වභාවය සහ එහි 

ක්රියාවලිය සැලකිේලට ගනිමින් AIIB බැකුව අතේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්තේ පාරිසරික හා සමාජ 

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

 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවහි (ESMF) අරමුණු වන්තන් වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක 

කිරීතම්දී AIIB බැැංකුතේ ආරක්ෂණ ක්රමතේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද 

මාර්තගාපතේශයන් සැපයීමයි. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීතම් ආයතනය වශතයන්; ජාතික තගාඩනැගිලි 
පර්තේෂණ සැංවිධ්ානය (ජා.තගා.ප.ස.) සමස්ත වයාපෘතිය තවනුතවන් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව, වයාපෘතියට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරතයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇතැයි අතේක්ෂා තකතර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන් වයාපෘති  ස්ථානතයන් ස්ථානයට තවනස් වන බැවින් 
එවැනි තවනස් වන නිශ්ිත තත්වයන් පිළිබද අවධ්ානය තයාමු කිරීම වැදගත් තේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇගයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 

ස්ථානයට විතශ්ෂිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානතේ විතශ්ෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් විතශ්ෂිත පිළිසකර 
ක්රමතේදයන්, තසෞඛ්ය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්දතයන් සලකා බැලිය යුතු අැංශයන් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ තමතහයුම් කාලය තුල අවශය මග තපන්වීම් ලබාතදනු ඇත. 
 

තමය ශකාස්වත්ත  - කලවාන රකවාන  මාර්ගය (2/4 සහ 2/5 ශබෝකු අතර ) නාය අවධ්ානම වැළක්වීතම් 

වයාපෘතිය සඳහා වන සථ්ානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමයි. ගැඹුරු පාරිසරික සහ 

සමාජයීය ඇගයීමක් පාදක කරතගන පහත අරමුණු උතදසා තමම සැලසුම තගාඩනගන ලදී; 
 

i. වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්විය හැකි සැංතේදී පාරිසරික සහ සමාජයීය අැංග හඳුනාගැනීමට 
ii. වයාපෘති ක්රියාමාර්ග යාමාර්ග නිසා ඇතිවිය හැකි සැලකිය යුතු තරතම් පාරිසරික සහ සමාජයීය 

බලපෑම් හඳුනාගැනීමට 
iii. අවම කිරීතම් ක්රියාමාර්ග තයෝජනා කිරීමට 
iv. තමම වයාපෘතියට විතශ්ෂ වන සුදුසු පාරිසරික සහ සමාජයීය අධීක්ෂණ ක්රම කවතර්දැයි නිර්ණය 

කිරීමට 
v. වයාපෘතිය ක්රියාවට නැැංතවන අතරතුර ස්ථානීය වශතයන් අනුගමනය කිරීමට සිදුවන අදාළ 

පාරිසරික තරගුලාසි සහ ක්රමතේද අධ්යනය කිරීමට  
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2. ස්ථානය පිළිබඳ විස්තර  
 
ස්ථාන තයාමුව:  සථ්ානය අැංක 123 – රත්නපුර දිස්ික්කය, දකාස්වත්ත  - කලවාන රක්වාන  මාර්ගය  

 (2/4 සහ 2/5 දබෝක්ු අතර)  
ස්ථානතේ විස්තර  
 

i. තමම ස්ථානතේ පරිපාලන වසම සබරගමුව පළාතත් රත්නපුර දිස්ික්කතේ කලවාන ප්රාතේශීය 
තේකම් තකාට්ඨාශයට අයත් දකාස්වත්ත ග්රාමනිලධ්ාරී තකාට්ඨාශතේය.  

ii. තමම සථ්ානයට ආසන්නතම නගරය කලවාන නගරය වන අතර ඊට දුර කි.මි. 2 කි  

iii. GPS පිහිටුම:  6.517767 N, 80.3921333 E: රූපය 1- සථ්ානතේ Google සිතියම බලන්න 

iv. භූමි තකාටතස් වත්මන් අයිතිය මාර්ග සැංවර්ධ්න අධිකාරියට සහ පුේගලික ඉඩම් වලට හිමි තේ. 

 

රූපය 1:දයෝජිත නාය අවදානම අවම කිරීදම් ස්ථානයද, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ දස්වා යටිතල 
පහසුකම් නිරූපණය කරන Google සිතියම, වැඩි විස්තර සඳහා ඇමුණුම 1 ඇති ඩදරෝන් ඡායාරූපය 
බලන්න. 

3. නායයාම් අනතුර පිළිබඳ විස්තර 
 
 

2017 මැයි මස 26  දිනදී ඇති වූ අධික වර්ෂාවත් සමග ශීර්ෂ ප්රතේශතේ ආතති පැලුම් ඇතිවී නිවාසයකට 
සම්ූර්ණතයන්ම හානි සිදු කරමින් තිරස් සහ සිරස් දිශාවන්ට චලනය වීමක් ඇති විය. කවාකාරව නිර්මාණය 
වී ඇති ආතති පැලුදමහි කිරුල කළාපය ආසන්නදේදී ගැඹුර අගල් 4 ක් පමණ වන බව දක්නට ලැබුණි. 
මාර්ග පෘෂ්ඨය මත ප්රමාණවත් වූ ඉහළට ඉදිමීමක්  දක්නට ලැතේ. තත් වගාවක් සහ අක්රමවත් කාණු 
පේධ්තියක් බිඳවැටීමට ලක් වූ ප්රතේශතේ දක්නට ලැබුණි. බෑවුම බිඳවැටීමට ප්රධ්ානතම දහ්තුව වී ඇත්දත් 

භූමි පෘෂ්ිය තුලට වැසි ජලය අධික දලස කාන්දු වීමයි. දමම තත්වය දහත්ුදවන් බෑවුම බිඳවැටීමට ලක්වී 
විශාල පස් ස්කන්ධ්යන් හා පාෂාණ තකාටස් තමම ස්ථානතේ මාර්ග තකාටස සම්පූර්ණයයන්ම ආවරණය 
කර ඇත. ගලා බසින ලද සුන්බුන් මාර්ගය මත තැන්පත් වීම තහ්තුතවන් දින කිහිපයකට රථ වාහන 
ගමනාගමනයට  සම්පූර්ණයයන්ම බාධ්ා ඇති විය. ප්රජාව අධික වර්ෂාපතනය සහ බෑවුතම් ක්රියාකාරිත්වය 
ගැන අවධ්ානතයන් සිටීම තහ්තුතවන්  කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදුවී නැත.  
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අනතුර නිසා සිදුවූ හානි  

ඉහල සහ පහල බෑවුම් වල ආතති පැලුම් දක්නට ලැතේ. කවාකාරව නිර්මාණය වී ඇති ආතති පැලුදමහි 

කිරුල කළාපය ආසන්නදේදී) ගැඹුර 1.5m ක් පමණ වන අතර 20cm පමණ චලනයක් (Displacement) 

දක්නට ලැබුණි. තමතම චලනය තහතුතවන් පහළ බෑවුදම් ඇති කලවාන රක්වාන  මාර්ගයේ,  මාර්ගය 

ඉහළට ඉදිමීමක් (Up heaven) දක්නට ලැදේ. මාර්ගය මතද ආතති පැලුම් දක්නට ලැතේ. දත් වගාවකින් 

හා දගවතු වගාවකින් යුක්ත ඉහල බෑවුදම් භූමියට විශාල හානි සිදු වී ඇත. ජාතික තගාඩනැගිලි පර්යේෂණ 

සැංවිධ්ානය විසින් නිවාස එකක්  අධි අවදානම්  දලස හඳුනාදගන ඇති අතර නිවාස 6 ක් මධ්ය අවදානම් 

දලස හඳුනාදගන තිදේ. ඉහළ අවදානමක් දලස හඳුනාගත් ඊ.බී. එල්. පේමසිරි මහතාදේ නිවාසය 

සම්පූර්ණයයන්ම හානි වී ඇති නිසා ඔවුන් එම ස්ථානදයන් ඉවත් කර ඇත. රූප සටහන 2: වයාපෘති 

ප්රතේශදයහි පින්ූර. 

  

රූපය  1a:  බිඳවැටීමට ලක්ූ ඉහළ බෑවුම් ප්රදේශය  රූපය 2b: පහළ බෑවුදම් අවදානම් නිවාස  

  

රූපය 2c: - ඊ.බී.එල්. පේමසිරි මහතාදේ නිවස හා 
ආතති පැලුම් (ජායාරූප  22/08/2017) 

රූපය 2d: කිරුල කළාපදේ අතති පැලුම  
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රූපය 2e: හානි වී ඇති මාර්ගය (ඉදිමී ඇති ස්ථානය 

(පසුව ප්රතිසංස්කරණ කර ඇත) 

රූපය 2f: සම්පූර්ණයයන්ම හානි වී ඇති ඉහළ බෑවුදමහි 
ූ නිවස  

රූප සටහන 2: වයාපෘති ප්රතේශදයහි පින්ූර 
 

 
 

රූපය 3: දැනට අවදානමට ලක්ව ඇති බෑවුම් ප්රදේශය සහ තගාඩනැගිලි දපන්වන රූ සටහනක්  
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4. ඉදිරියයහි ඇතිවිය හැකි අවදානම අඩු කිරීමට දැනට යෙන ඇති ක්රියාමාර්ග  
 

ජාතික දගාඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධ්ානය විසින් දමම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කර ඇත. ජලපවාහන 
පේධ්තිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කිසිදු පියවරක් දගන දනාමැත. 
 

4.1 ඉවත් කිරීම් 
 

ඉහළ අවදානමක් දලස හඳුනාගත් ඊ.බී.එල්. පේමසිරි මහතාදේ නිවාසය සම්පූර්ණයයන්ම හානි වී ඇති නිසා 
ඔවුන් එම ස්ථානදයන් ඉවත් වී ඇත. මධ්ය අවධ්ානම් නිවාස සඳහා ඉවත්වීමට දන්වා දනාමැති නමුත් අධික 
වර්ෂාපතන දිනයන්ීදී ජාතික දගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධ්ානදේ අනතුරු ඇඟවීම් පිලිබඳ විමසිල්දලන් 
සිටින දලස දන්වා ඇත. 
 

4.2 නැවත පදිංචි කිරීම (ප්රගතිය) 
 

නැවත පදිංචි කිරීමට විදශ්ෂිත ප්රතේශයක් තනාමැත. සම්පූර්ණයයන්ම හානි වී ඇති නිවාසය  (ඊ.බී.එල්. පේමසිරි 

මහතාදේ නිවාසය) සඳහා මිලියන 1.6 ක වන්දි මුදලක් ලබා දීදමන් නැවත පදිංචි කිරීදම් සැලැසුමක් සකස් කර 

ඇත. ප්රාදේශිය දල්කම් සන්ීවනී කන්ඩම්බි මහත්මියට අනුව මධ්ය අවදානම් නිවාස සඳහා වන්දි ලබා දදනු 

දනාලැදේ. 
 

5. නායයාමට ලක්ව ඇති ප්රයේශය සහ ඉන්ව අවට ප්රයේශ හා වත්මන්ව අවදානම් තත්වය 
 

නායයාම සිදුවී ඇති ප්රදේශදේ කලවාන - රක්වාන මාර්ගයේ දබෝක්ුව අංක 2/4 සහ 2/5 අතර 
දකාස්වත්ත ප්රදේශදේ පිහිටා ඇත. දමම ස්ථානය මාර්ගයේ සිට ආසන්න වශදයන් මිටර් 40 ක් පමණ 
උසින් යුත් ගිණිදකාණ දදසට 100 ආනතියකින් යුක්ත ූ ුඩා කන්දක පාදම ප්රදේශය හරහා වැටී ඇති 

මාර්ගයක් ආසන්නදේ පිහිටා ඇත. මාර්ග මට්ටදම් සිට 4m ක උපරිම උසකින් යුත් ආසන්නව 600 ක 

ආනතියක් සහිතව මාර්ගය පුළුල් කිරීම සඳහා එහි දුණුපස කැණීම් සිදු කර ඇත. දමම ප්රදේශය මාර්ගයට 
යාබද ුඩා බෑවුම් ප්රදේශයක් වන අතර ඉහල බෑවුම් ප්රදේශදයහි දත් වගාවන් සහිත දගවතු වගාවන්දගන් 
යුක්ත දේ. පහල බෑවුම් ප්රදේශදයහි නිවාස පිහිටා ඇත. 

දමම අසථ්ාවර බෑවුම අධික වැසි සහිත කාලපරිච්දේදයන් අතරතුර පවතින බෑවුම් ප්රතේශය තුල අසාර්ථක 

වීදම් හැකියාවක් ඇති අතර, පහල බෑවුම් ප්රතේශතයහි ඉදිකළ නිවාස හා මගීන්දේ ීවිතවලට 

අනතුරුදායක තත්වයන් ඇති විය හැකිය. දලෝක උරුම වැසි වනාන්තරයක් වන සිංහරාජ වැසි 
වනාන්තරයට ප්රදේශ වන එක් ප්රධ්ාන මාර්ගයක් දලස දමම මාර්ගය භාවිතා කරනු ලබයි. රථ වාහන 

ගමනාගමනයට බාධ්ා ඇති කිරීදමන් ීවිත මාර්ග පහසුකම්, දස්වා, සංචාරක කර්මාන්තය වැනි අදාළ 
ආර්ික ක්රියාකාරකම්ප හා කළවාන රක්වාන අතර වන ගනුදදනු සඳහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ 

හැකිය. 

දමම අන්තරාය දහ්තුදවන් පහත සඳහන් නිදවස් හිමියන්ට අයත් නිවාස සඳහා අධි අවදානමක් පවතින 
අතර දමම නිවාස වලින් ඉවත්වන දලස ජාතික දගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධ්ානය විසින් නිුත්කල 
වාර්තායවහි සඳහන් කර ඇත.  
 

1. ඊ.බී. එල් පේමසිරි මහතා 

පහත සඳහන් නම් සහිත අයිතිකරුවන්දේ නිවාස සඳහා මධ්ය අවධ්ානමක් පවතින අතර එම නිවසියන්ට 
තවදුරටත් රැදී සිටීමට හැකි අතර ජාතික දගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධ්ානදයහි අනතුරු ඇඟවීම් 
අවස්ථාවලදී ඉවත්විය යුතුය. 

 

1. දසෝමදාස දකාස්වත්ත මහතා 
2. එස්. දකාස්වත්ත මහතා 
3. එච්.ඒ. සීලවතී මහත්මිය 
4. කල්යාණි පුෂ්පුමාරි මහත්මිය සතු දගාඩනැගිල්ල 
5. ගීතිකා මහත්මිය 
6. උපාලි මහතා 
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6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරයේ  සංයේදී ඒකකයන්ව  පිළිබඳව යකටි 

හැඳන්වීමක් 
 

නායයෑදමහි ශීර්ෂ ප්රදේශය දත් වගාවන්දගන් යුක්ත ූ ගෘහ උදයානයන්දගන් සමන්විත දේ. දගවතු වගාවන් 
දකාස්, දපාල්, ුරුඳු, දකදසල්, දූරියන්, වල් දදල් සහ දවරළු වැනි ශාකයන්දගන් සමන්විත දේ. පහත බෑවුම් 

ප්රදේශය දවළඳසැල්, දගාඩනැඟිලි සහ ගෘහ උදයාන වලින් සමන්විත දේ. 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් තහ්තුතවන් පහත සඳහන් පාරිසරික සහ සමාජීය අැංග අවදානමට ලක් වනු ඇත. 
 

i. මාර්ග තදබදය සහ මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මගීන් සහ පදිකයන්  

ii. අවදානම් ප්රතේශතයහි නිවාස  

iii. වර්ථමානයේ ප්රදේශදේ පවත්නා ආර්ික කටයුතු සහ දස්වාවන් 

iv. සිංහරාජ වැසි වනාන්තරය සමග බැදී පවතින සංචාරක කර්මාන්තය  

7. යයෝජිත පිළිසකර කිරීයම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

තයෝජිත අවදානම අවම කිරීතම් කාර්යයන් තබාතහෝ දුරට කඩා වැටීමට ලක්වූ බෑවුම් ප්රතේශය තකතරහි 
තයාමු වනු  ඇත.අවම කරන කාර්යයන් වනුදේ: i) මතුපිට සහ පෘෂ්ීය ජලාපවහන පේධ්ති ඉදිකිරීම ii) 
මැටි තයාදා එම ආතති පැලුම් තහාඳින් වසා දැමීම iii) බිඳවැටීමට ලක්ූ ප්රදේශදයහි පාදම දපදදසින් 
සුන්බුන් බාධ්කයක් දලස රැඳවුම් බිත්ති ඉදිකිරීම. 
 

8. වයාපෘති ප්රයේශය හා සම්බන්වධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ෙැනීම 
 

8.1 හිතකර බලපෑම  
 

බෑවුමට යාබදව පිහිටි මාර්ගය දලෝක උරුමයක් වන සිංහරාජ වැසි වනාන්තරයට පිවිදසන එක් ප්රධ්ාන 
මාර්ගයක් වන අතර, අවදානම් අවම කිරීදම් කටයුතු දහ්තුදවන් කලවාන සහ රක්වාන ප්රතේශ හරහා 
බාධ්ාවකින් දතාරව රථවාහන ගලා යාම සහ මාර්ග සම්බන්ධ්තාවය තහවුරු කිරීම දමන්ම මගීන්දේ 
ආරක්ෂාවද වැඩි කරනු ඇත. එදස්ම ආර්ික ක්රියාකාරිත්වය, සංචාරක කර්මාන්තය සහ අදනුත් ීවන 
මාර්ග ක්රියාකාරකම් විශාල වශදයන් දමම අවම කිරීම මගින් ප්රතිලාභ ලබනු ඇත. මාර්ගයට ආනාගතදේදී 
සිදුවිය හැකි හානීවීම් මගින් ඇතිවන මාර්ග ප්රතිසංස්කරණ වියදම් ඉක්මන් ප්රතිකර්ම ආරක්ෂිත කරනු ඇත. 
 

8.2 අහිතකර බලපෑම් 
 

අවදානම අවම කිරීතම් වැඩ කටයුතු දැනට  බෑවුම අස්ථාවර වීතමන් බාධ්ා ඇති වී තිතබන ප්රතේශකට 
පමණක් සීමා වී ඇත. එබැවින්, අහිතකර බලපෑම් තබාතහෝවිට ඉදිකිරීම් ප්රතේශයට පමණක් සීමා වී පවතී. 
 

8.2.1 ඉඩම් සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට ඇති ප්රයේශ මාර්ග අවහිර ීම 
 

තබාතහෝමයක් අවදානම් අවම කිරීතම් කටයුතු මාර්ගයේ පටු ඉහල බෑවුම් ප්රතේශය තුල සිදු කරනු ඇත. 
දමම ප්රතේශය දැනටමත් තත්වය අයහපත් ූ ුඩා බිම් කැබැල්ලක් බැවින්, ඉඩම් හිමියන්ට ඉඩම් අහිමිවීම 
සම්බන්ධ්දයන් දහෝ ඉඩමට ඇතුල්වීම සම්බන්ධ්දයන් කිසිදු බලපෑමක් සිදු දනාදකදර්. තකතස් තවතත් 
ඉහල බෑවුම් ප්රදේශදේ සිදු දකදරන අවදානම් අවම කිරීදම් කටයුතු දහත්ුදවන් ඉඩම් සීමාදවහි 
ස්ථාවරත්වය ඉහල යාමටත් අනාගත බිඳවැටීම් වලින් ඉඩම ආරක්ෂා වීමත් සිදුවනු ඇත. 
 

8.2.2 ශාක හා සතුන්වට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම් 
 

වයාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රතේශය තුළ ජජව විවිධ්ත්වය තහෝ සැංතේදී පරිසර පේධ්ති, වාසස්ථාන ඇතුලත්  
වනාන්තර / ප්රතේශ තනාමැත. IUCN හි රතු ලැයිස්තුදේ තර්ජනයට ලක් වී දහෝ ආදේණික ශාක කිසිවක් 
දනාදේ. වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීදම්දී දකාස් සහ දපාල් වැනි වටිනා ගස් කිහිපයක් කැපීම දහෝ කප්පාදු 
කිරීම අවශය වනු ඇත. 
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8.2.3 ප්රයේශයේ ජල මාර්ග රටාවන්වට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
 

ඉදිකිරීම් කාලසීමාව තුළදී ජලාපවහනය හැරවීම තහ්තුතවන් පවත්නා මතුපිට හා උප පෘෂ්ඨ මත 
ජලාපවහන රටාව කඩා වැටීම අතේක්ෂා කල හැක. දමම වැඩබිමට අදාලව සිදුවන අවදානම් අවම කිරීදම් 

ක්රියාකාරකම් තුලින් දබාදහෝ දුරට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම දකදරහි අවධ්ානය දයාමු කරනු ඇත.  
 

8.2.4 පාංශු ඛාදනයේ බලපෑම සහ ෙංො පතුල යවනස්ීම 

 
ආසන්නදේ ඇල මාර්ගයක් දනාමැති දහයින් ජලජ පරිසර පේධ්ති සහ ගංගා පතුල් දවනස්වීම මත ඇතිවන 
බලපෑම් ඉතා අඩුය. 

 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින්ව ඇතිවිය හැකි බලපෑම් 
 

වැඩබිමට සමීපව ඇළ මාර්ග දනාතිබීම දහ්තුදවන් ඍජු ජල දූෂණය අඩු දේ. දකදස් දවතත්, වැසි සමය 

තුළදී වැසි ජලය සමඟ දරාන්මඩ, වැලි සහ පස ්අංශු තවදුරටත් පහලින් පවතින ජලමාර්ග වලට දයාමුවිය 

හැක. 
 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමායේදී අක්රමවත් (එළිමහන්ව සථ්ාන) වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලය මගින්ව සිදුවිය 

හැකි යලඩයරෝෙ යබෝීම  
 

බෑවුම මාර්ගයකට ආසන්නව පවතින දහයින් අක්රමවත් (එළිමහන් ස්ථාන) වැසිකිලි භාවිතය මගින් පහල 

බෑවුම් ඇළ මාර්ග වලට මළපහ එකතුවීම ඉදි කිරීම්වලදී කටයුතු අතරතුරදී අදප්ක්ෂා දනාදකදර්. 
 

8.2.7 පහල ෙංො ප්රයේශයේ ජලය පරිහණය කරන්වනන්ව හට ඇතිවියහැකි බලපෑම්  
 

අසල ජල පහරවල් දනාමැති බැවින් බලපෑම වැදගත් දනාදේ. 
 

8.2.8 ඝන අප ද්රවය බැහැර කිරීයම්දී ඇතිවන ෙැටළු  
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි බැහැර කිරීතම් යාන්රණයක් තනාමැති නම් ඝන අපද්රවය ක්ෂණිකව බැහැර 
කිරීම තුළින් ජලය සහ පස දූෂණය කර විවිධ් පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි 
ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීතම් යාන්රණයක් භාවිතා තනාකළ තහාත් තමම බලපෑම සුවිතශ්ෂී වනු ඇත. 
 

8.2.9 වායු දූෂණය යහ්තුයවන්ව සිදුවන බලපෑම් 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වනුතේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසේ එන්ජින් ක්රියා කරවීම, 
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 තකාන්ීට්, සිතමන්ති, ලී, ගේ, සහ 
සිලිකා වලින් ඉහළ මට්ටතම් දූවිලි ඇති කරයි. වියලි කාලගුණික සමදේදී ඉදිකිරීම් මගින් සිදුවන වායු 
දූෂණය මගීන්ට සහ නිවාස සඳහා ස්ථානීය වශදයන් බලපෑම් සිදුකරයි. 
 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, යහ්තුයවන්ව යොඩනැගිලි 

වලට හා යටිතල පහසුකම් වලට ඇති විය හැකි හානි  
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින් ශේද අතේක්ෂා කරනු ලැතේ. වැඩබිමට ආසන්නව නිවැසියන් සහිත නිතවස් ඇති 
බැවින් ශේදතයහි බලපෑම සැලකිය යුතු තේ. එබැවින් වයාපෘතිය අසේවැසි ප්රජාවට ශේද බලපෑම් සිදු 
තකතර්. මාර්ගයේ පදිකයින්ට සහ මගීන්ට  ශේද දූෂණතයන් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. ඉදිකිරීම් උපකරණ 
වලින් කම්පන අතේක්ෂා කරනු ලැතේ. අසේවැසි නිවාසයන්ට, මාර්ගයේ පදිකයින්ට සහ මගීන්ට කම්පන 
දූෂණතයන් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. විශාල පාෂාණ දනාමැති බැවින් පිපිරීම් මගින් ඇතිවන බලපෑම 
සැලකිය යුතු දනාදේ. 
 

8.2.11 වැඩබියම් යස්වකයන්ව හා අවට ප්රයේශවාසීන්ව අතර ඇතිවිය හැකි යනාසන්වසුන්ව තත්වයන්ව   
 

සමහර පුේගලයින්  ඉදිකිරීම් බිමට ආසන්නතේ ජීවත් වීම තහ්තුතවන් ඉදිකිරීම් බිතමහි තස්වකයන් හා 

ගම්වැසියන් අතර ගැටුම් ඇතිවිය හැකිය. 
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8.2.12 යස්වක යන්වවාසික කදවුරු සහ අයනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන්ව  
 

නිසි පරිදි කළමනාකරණය දනාකලදහාත් ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම මගින් අවට ප්රජාව අපහසුතාවයට 

පත් වනු ඇත. 
 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අතර තුර ප්රයේශවාසීන්ව වැඩ බිමට ඇතුළු ීම යහ්තුයවන්ව ඔවූන්වට මුහුණ දීමට සිදුවිය 

හැකි අවදානම් තත්වයන්ව   
 

විදීම්, තබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්ර ක්රියා කරවීම  වැනි අධික අවදානමක් සහිත ක්රියාකාරකම් සඳහා වන 
යන්තරෝපකරණ තමම වැඩබිතමහි තිබිය හැකි ය. තමම වටපිටාව තුළ පුහුණු ශ්රම බලකායක් පමණක් 
සුරක්ෂිතව කටයුතු කරනු ඇත. අනවසර පුේගලයින් තමම වැඩබිමට පිවිතසන්තන් නම්, බර 
යන්තරෝපකරණ මගින් සිදුවිය හැකි හදිසි අනතුරුවලට ලක්වීතම් අවදානම තිබිය හැකිය. 
 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ යවනත් අනතුරුදායක ද්රවය 
 

බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රතේශය තුල විශාල පාෂාණ තනාමැති බැවින් පාෂාණ පිපිරීම තබාතහෝ 

අවස්ථාවන්හි අතේක්ෂා කළ තනාහැක. 
 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර සිදුවන මාර්ග තදබදය සහ පදිකයින්වයේ ආරක්ෂාව 
  

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී ගමන් කරන යන්තරෝපකරණ, බර පටවාදගන යන වාහන, ට්රක් රථ ආදී වාහන මගින් 
දබාදහෝ විට මාර්ග අවහිර කරනු ලැදේ. දබාදහෝ දුරට අවදානම අවම කිරීදම් කටයුතු බෑවුම්වල ඇති ු ඩා 
ඉඩ ප්රමාණයන්හි සිදුදකදරන බැවින් බර යන්තරෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර පටවාදගන යන වාහන 
ආදියදයන් මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මගීන්ට සහ පදිකයන්ට බාධ්ා කිරීම් සිදුවිය හැකි අතර ඔවුන්දේ 
ීවිතයටද දැඩි අවදානමක් ඇත.  

1.  

8.2.16 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී යස්වකයන්වයේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුවන් වැටීදමන් අවදානමට නිරාවරණය විය හැකිය. බෑවුම අසමත් වුවදහාත් මාරාන්තික තුවාල 
සිදුවිය හැක. වැසි සමදේදී බෑවුම් අසථ්ාවර වීදම් අවධ්ානම වැඩිදේ. දමම අවදානම දබදහවින් වැදගත් ය. 
බර ඉදි කිරීදම් යාන්ත්රණය සීමිත වැඩ අවකාශයකදී භාවිතා කළ හැක. වාහනය හා ඉදිකිරීම් 
යන්ත්දරෝපකරණ අනතුරු වලින් ඇතිවන අවදානදම් අවදානම දමම ස්ථානදේ ඉතා වැදගත් දේ. 
දකාන්ත්රාත්කරුට වයස අවුරුදු කම්කරුවන් (ළමයින්) යටදත් වැඩ කිරීදම් කටයුතු අවදානමට ලක් වන 
අතර බරපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුවිය හැකිය. 
 

9. මහජන උපශේ යනය - පවත්වා ඇති ශහෝ පැවැත්ීමට නියමිත උපශේ න ශස්වාවන් 

 

අධි අවදානම් නිවදස් අයිතිකරු වන පේමසිරි මහතා හට ක්දෂ්ත්ර චාරිකාවක දී උපදදස් ලබා දී ඇත. 
අවදානම් සහිත නිවදසහි පදිංචිකරුවන් හානියට පත්ූ නිවසින් ඉවත් කර ඇත. මධ්ය අවදානම් 
නිවාසයන්දේ හිමිකරුවන් වන එච්.ඒ. සීලවතී මහත්මිය සහ දකාස්වත්ත මහතා දමම වයාපෘතිය පිළිබඳව 
දැනුවත් කරන ලදී. නායයෑම් ූර්ව අවවාදාත්මක ඇඟවීම්, අවම කිරීදම් වයාපෘතිය සහ අරමුදල් සැපයීදම් 
යාන්ත්රණය ගැන ඔවුන් දැනුවත් විය. දමම අවදානම් නිවාස සියල්ලම ක්දෂ්ත්ර චාරිකාදේ දී උපදදස් ලබා 
දී ඇති අතර වයාපෘතිය පිළිබඳව කිසිදු විදරෝධ්යක් නැත. සංීවනී කන්දම්බි මහත්මිය විසින් දමම 
වයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී. ආපදා සහන නිලධ්ාරි එස්.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා ද දමම වයාපෘතිය 
පිළිබඳව උපදදස් ලබා දී ඇත. 
 

9.1   පාර්ශවකරුවන් සමෙ පවති උපයේශන යස්වාවන්ව වලදී ඇති වූ එකෙතාවයන්ව හා නිර්දේශයන්. 

(යයාමුව: ඇමුණුම III) 

10. වියශ්ෂිත පාරසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාතික යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානයේ වියශ්ෂිත 

ක්රියාමාර්ග යහෝ මැදිහත් ීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් යහෝ අවදානම් ඇතිවන්ව අංශයන්ව 
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10.1 ජලය සහ යතත් බිම් සදහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාර්ග, ෙංඟා හා අයනකුත් ජල ධරයන්ව වියශ්ෂයයන්ව 

ඉදිකිරීම් ස්ථානයයන්ව පහල ෙංො ප්රයේශ අපවිත්ර ීම් හා එහි තත්වය යවනස්ීම නිසා ඇතිවන ෙැටළු). 

නායයාම් ස්ථානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුලින්ව ඇතිවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හැකි  බලපෑම් 
 
තමම ස්ථානය අසල  ඇළ මාර්ග තනාමැති වීම නිසා එයින් සිදුවන බලපෑම තනාසැලකිය හැකි තරම් තේ.  
 

10.2 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම් (වියශ්ෂයයන්ව මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග තාවකාලික 

අවහිර ීම, රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) 
 

සතිතේ දින වලදී  කාර්යාල තේලාවන් තුලදී , දපර  පාසේ කාලවලදී  (උදෑසන සහ  දිවා කාලය) 
සම්පූර්ණයයන් / අර්ධ වශතයන් මාර්ගය වසා දැමීම තහ්තුතවන් ඇතිවන රථ වාහන තදබදය මගින් සුමට 
වාහන ගලා යාමට බාධ්ා එේල කල හැක. තමය පදිකයින්ට සහ මගීන්ට හිරිහැරයක් වනු ඇත. 
 

10.3 නාය ස්ථානයට යාබදව යහෝ ආසන්වනයේ ඇති ඉහල අවදානමක් සහිත යහෝ මාධයය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත් වන ෙෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ෙංො ප්රයේශය යන ආදිය) 
 

තමම ඉදිකිරීම තහ්තුතවන් මහජන ආරක්ෂාව, ශේදය සහ කම්පන බලපෑම්  හා තගාඩනැගිලිවල වල 
ඉරිතැලීම් පිලිබඳ ඉහළ අවදානමක් පවතී. 

 

10.4 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රයේශය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සහ අයනක් සථ්ාන 

 

එම ප්රතේශය තුල වයාපාර සඳහා තයාදාගත් ප්රතේශයක්, විතශ්ෂ කෘෂිකාර්ික පිළිතවත්  තහෝ තවනත් කිසිදු 
විතශ්ෂ කටයුත්තක් තනාමැති නිසා ඒ සඳහා විතශ්ෂිත බලපෑමක් තනාමැත. තකතස්තවතත්, මාර්ගයේ 
එක්පසක් වසා දැමීම මගින් මගීන්තේ එදිතනදා කටයුතු සඳහා මාධ්යස්ථ බලපෑමක් ඇත 
 

10.5 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රයේශයට යාබදව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සහ අයනක් 

ස්ථාන 
 

වැඩ බිමට යාබදව පවතින තපරපාසල  සඳහා යම් බලපෑමක් සිදුවිය හැක. 
 

10.6 පුේෙලයන්වහට වැඩබිමට ඇතුල් ීමට යහෝ හරහා ෙමන්ව කිරීමට ඇති අවශයතාවය  
 

ඉදිකිරීම් ක්රියාවලිය තුල  බර යන්තරෝපකරණ, වාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රවය භාවිතා විය හැකි බැවින් 
අනවසර පුේගලයින් විසින් ඇතුේ වීතමන් ඉහල අවදානම් තත්වයක් නිර්මාණය විය හැක. 

 

10.7 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබධ ෙැටළු සදහා වන ප්රමුකත්වය: යකාන්වත්රාත්කරුවන්ව සඳහා වන සම්මත 

ගිවිසුම් ෙත අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු වියශ්ෂිත යසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 
 

තමම ඉදිකිරීම් ස්ථානයට  අදාළව පවතින තසෞඛ්ය  හා ආරක්ෂණ ගැටළු ඕනෑම නායයාම්  අවම කිරීතම් 

ස්ථානයකට තපාදු තේ. ESMF දී එවන් තපාදු E & HS ගැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදිකිරීම් හා ඉැංජිතන්රු 

තස්වා අවශයතාවයන් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව  5: 2003 වගන්තිතේ ද  ආරක්ෂිත උපකරණ සහ 

ඇඳුම්:2003  ද වැඩ කරන තත්වයන් සහ ප්රජා  තසෞඛ්ය  හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව ලන්සු පිකාතේ සඳහන් 
පරිදි දක්වා ඇත. 
 

10.8 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී යලස ශ්රමය ලබා ෙැනීම 
 

වැඩ කරන තත්වයන් සහ ප්රජා තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව චක්ර තේකනතේ 2003.3 වගන්තියට අනුව ළමා ශ්රමය 

සහ බලහත්කාරී තලස ශ්රමය තයාදා ගැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 

 

10.9 ජල සැපයුමට ඇති බාධා 
  

වැඩබිමට ආසන්නව ජලපවාහන  තනාමැති බැවින්, බලපෑම  වැදගත් නැත. 
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11. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය වන අනුමැතීන්ව සහ වියරෝධතා යනාමැති බව 
 

11.1 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දිස්ික් යල්කම් කාර්යාලදේ අනුමැතිය 
 

දිස්ික් තේකම්වරයාතේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට වයාපෘති 
තයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, දිස්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට පළාතත් මහ ඇමති වරයා හා 
පාර්්වකරුවන්යේ ආයතන ද සහභාගී වනු ඇත. PMU නිලධ්ාරියා තමම වයාපෘතිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
අතර, වයාපෘති තතාරතුරු සහ පාරිසරික හා සමාජයීය විවිධ් ගැටලු නිරාවරණය කිරීම හා ගැටළු සාකච්ඡා 
කරනු ඇත. තමම රැස්වීතමහි නිර්යේශය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇත. 
 

ii. සැලසුම් කිටුයේ අනුමැතිය 
 

කලවාන ප්රාතේශිය සභාතේ සැලසුම් කමිටු විසින් තමම වයාපෘතියට අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 
 

11.2 යතෝරාෙත් නනායයෑම් සිදුවූ සථ්ානයේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වතු සමාෙම් ඉඩම් 

හිියන්වයෙන්ව අනුමැතිය ලබා ෙැනීම 
 

වයාපෘතිතයහි කාර්යයන්තගන් තකාටසක් මාර්ගය සදහා තවන් කර  ඇති ප්රතේශයක සිදු කරනු බැවින් අදාළ 
නිතයෝජිතායතනය වනුතේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය. ඉඩම් තගාඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, 
ද්රවය  ඉවත් කිරීමට  (ගස්, පස, පාෂාණ හා ගේ බිම්), ඉදි කිරීම් වුහයන් සහ තමතහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු 
දිගටම කරතගන යාමට  ජාතික තගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සැංවිධ්ානය සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අතර 
අවශය ගිවිසුම් ඇති කරගනු ඇත. 

 

11.3 මාධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්ුව, වනජීී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදේන්ුව මගින්ව අනුමැතිය ලබා ෙැනීම 
 
i. පාංශු සංරක්ෂණ පනතට අනුව සංදේදී ප්රදේශයක් යටදත් රත්නපුර දිස්ික්කය පවතින බැවින් 

මාධ්යම පරිසර අධිකාරිදයහි අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 
ii. වන රක්ෂිත තවන්කිරීම් කලාපයක යටතත් තහෝ තුල තමම වයාපෘති වැඩබිම පිහිටා තනාමැති බැවින් 

වන සැංරක්ෂණ යෙපාර්තයම්පන්ුයේ සහ  වනජීවී සැංරක්ෂණ යෙපාර්තයම්පන්ුයේ  අනුමැතිය අවශය 

තනාතේ. 

 

11.4 අයනකුත් අනුමැතීන්ව  

 
i. භූමි, පාෂාණ හා ඛ්නිජමය සුන්බුන් ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රාතේශීය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා 

පතේ කාර්යාංශයේ අනුමැතිය ලබා ගත හැකිය. 

ii. ද්රවය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා පතේ කාර්යාංශයේ අනුමැතිය (අවශය වන්තන් 

නම් පමණි). 

iii.  කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉවත් කිරීම සඳහා කලවාන   ප්රාදේශීය  සභාව තවතින් අනුමැතිය 

ලබා ගත හැකිය 

iv. පාෂාණ පිපිරවීමට අවශය නම් වැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රාතේශීය තේකම් හරහා ආරක්ෂක 

අමාතයැංශතේ දිස්ික් කාර්යාලයයන් ලබා ගැතන්. 

v. වැඩ බිතමහි ක්රියාකාරකම් සඳහා අවශය බල සැපයුම සඳහා ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩඩලතේ ප්රාතේශීය 
කාර්යාලයයන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශය තේ. 

vi. තමම අපදා අවම කිරීතම් වයාපෘතිය සදහා පැලෑටි තහෝ බීජ අවශය තේ නම් (ආනයනය කල යුතු නම්) 

1999 අැංක 35 දරණ පැලෑටි සැංරක්ෂණ පනත යටතත් කෘෂිකර්ම අධ්යෂ ජනරාේ තවනුතවන්,අතිතර්ක 

අධ්යෂක ජාතික ශාක නිතරෝධ්ායන තස්වය අනුමත කල පැලෑටි තහෝ බීජ අධිකාරිය මගින් නිකුත් 

කරන බලපරය හා තකාන්තේසි යටතත් තගන ආ යුතුය.  
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11.5 යපෞේෙලික ඉඩම් හිිකරුවන්වයෙන්ව අනුමැතිය ලබා ෙැනීම / නනතික බැදීම/ විරුේධත්වයක් 

යනාමැති ීම 
 

වූහයන් ඉවත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් වැඩ සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු වල නිරත වීමට 

කිසිදු බාධ්ාවක් තනාකරන බවට ඉඩම් හිමිකරුවන් සහ වයාපෘති  ක්රියාත්මක කිරීතම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. 
 

ඉදිකිරීම් සිදුකරන භූමිතයන් වටිනා භාණ්ඩඩ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරුට තහෝ ඉඩම් හිමිකරු 

තවනුතවන් තකාන්රාත්කරුට ඉඩ ලබා දීම.වුහයන් ඉවත් කිරීතම් පිරිවැය වයාපෘතිය මගින් දරනු ලැතේ. 
 

 

 

වගු අංක 1: අනුමැතීන් ලබා ගැනීම සඳහා නියමිත කාල නියමය 

 

 

12. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

විතශ්ෂතයන් අැංශ 8 සහ 10 හි හඳුනාගත හැකි බලපෑම් හා අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම 
කිරීමට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග. තමය ESMP හි විතශ්ෂිත නිර්යේශ හා අවශයතාවන් තුල ඇතුලත් වනු ඇත. 
 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීයම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

වයාපෘතිය පාදක කරගත් නැවත පදිැංි කිරීමක් තනාමැති බැවින් තමම වැඩබිම සඳහා අදාළ තනාතේ. 

තකතස් තවතත්, ඉවත් වීමට උපතදස් දුන් අවදානම් කලාපතේ පවතින නිවැසියන් පදිැංිව නිවාස කිහිපයක් 
ඇති නමුත් ඔවුන් එම ස්ථානතේම දිගටම රැඳී සිටී. වයාපෘති ක්රියාවලිතේදී බර යන්තරෝපකරණ මගින් 

ඇතිවන භූ කම්පනය තහත්ුතවන් තමම නිවාසවල යම් ආකාරයක හානිකර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 

(වයාපෘතිය තහ්තුතවන් ේයුහයන්ට සිදුවන හානී සඳහා වන්දි තයෝජනා ක්රමයක් සැකසිය යුතුය. (තයාමු 

කිරීම 2002-2(17) ESMP යටතත් උපයුක්තතා සහ මාර්ග පහසුකම් සඳහා තකාන්රාත්කරුතේ අවශයතා. 

අනුමත කිරීම 

 

මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 

1 

සතිය 

2  

සතිය 

3 

සතිය 

4 

සතිය 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

3 
සතිය 

4 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

දිස්ික් යල්කම් කාර්යාලදයන්  
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම  

  

 

 

 

 

      

සැලසුම් කිටුයේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස්  වලට  ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

රජයේ ඉඩම් හිියන්වයේ  මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරියේ සහ ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයයහි අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස්  වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

යවනත් අනුමැතීන්ව 
GSMB 
ආරක්ෂක අමාතයැංශය ( අවශයතාවය මත 
තීරණය තේ ) 

        

අනුමැතිය /    තපෞේගලික ඉඩම් 
අයිතිකරුවන්තේ විතරෝධ්යක් තනාමැත 
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12.2 මහජනතාව ඉවත් කිරීම  

 

ජාතික දගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධ්ානය විසින් හඳුනාදගන ඇති අවදානම් අවස්ථාවන්ීදී ඉවත් වීම 

සඳහා දැනුම් දී ඇත.  ආපදා සහන නිලධ්ාරි එස.්ඒ. සූරියආරච්චි මහතා විසින් ලබා දුන් දතාරතුරු අනුව; 
ඉහල බෑවුම් ප්රදේශදේ ූ (ඊ.බී. එල්. පේමසිරි මහතාදේ නිවස) අවධ්ානම් නිවස සම්පූර්ණයයන්ම විනාශ වී 
ඇති අතර නිවැසියන් ඉවත් කර ඇත. ග්රාම නිලධ්ාරිදේ හා ප්රාදේශීය දල්කම්දේ උපදදස් පරිදි අධික 
වර්ෂාපතනයන් අතරතුර මධ්ය අවදානමක් සහිත නිවාසවල පදිංචිකරුවන් තාවකාලිකව ඉවත් කරනු ලබයි. 
 

12.3 හානි වූහයන් සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය 
 

තමම අවදානම තමම වැඩබිමට ඇති තනාතේ. 
 

12.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ශහ්තුශවන් ශේපල / භාවිතයන් අහිමි ීම සඳහා වන්ද ඉල්ලා සිටීම  
 

නිදවස්වල වයාපෘති මත ඇතිවන ඉරිතැලීම් සිදුවුවදහාත්, ඒවා ක්රියාත්මක විය හැකිය. තාක්ෂණික ඇගැයීම් වාර්තාව 

පදනම් කරගත් බලපෑමට ලක්ූ පාර්ශවයන්ට වන්දි දගවීමට විධිවිධ්ාන සැලැස්විය යුතුය. 
 

12.5 පහත සඳහන් කශෂ්ත්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීශම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය  

 
අවට පදිංචිකරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා නායයෑදම් අවදානම පිලිබඳ වැඩසටහන් පැවැත්විය යුතු ය.  
 

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

තමම වැඩබිම තසෞන්දර්යාත්මක වශතයන් අලැංකාර, පරිසර සැංතේදී, ස්වාභාවික ගැමි පරිසරයක පිහිටා ඇත. 
එබැවින් පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය වශතයන් සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීතමන් පසු 

ආපදාව අවම කිරීතම් ක්රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීතම්දී  පහත දක්වා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

    

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

අංගය දමම වයාපෘති ප්රදේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්යේශිත 

මට්ටම 

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත යලස සැලසුම් 

කරණය 

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

වයාපෘති විතශ්ෂිත සැලසුම් සැලකිේලට ගත යුතුය. වැදගත් ශාක විතශ්ෂ 

වෘක්ෂලතා අවරණය සමග බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සැංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණවත් 

අවධ්ානයක් තයාමු කළ යුතුය 

 

ඉහල 

ii. වාසස්ථාන සම්බන්වධතා සහ සත්ත්ව මංයපත් 

 

ස්ිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  තහෝ වයාපෘතියට පිවිසීමට තහෝ ගැඹුරු කානු පේධ්ති 

ආදිය සඳහා තහෝ  විශාල වශතයන් වනාන්තර තකාටස් ඉවත් කිරීම්ට සිදුවන්තන් 

නම් සැලසුම් තුළ සත්වව වාසස්ථාන අතර  සම්බන්ධ්තා තනාබිතදන තලස  

සත්ව මැංතපත් වෘක්ශලතා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

අවම 

iii. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 

තමයට පෘෂ්ඨය හා උප පෘෂ්ඨය යන තදකම ජලය ලබා ගැනීම අඩැංගුතේ. ලබාගත් 

ජලය සාතේක්ෂ වශතයන් තහාඳ තත්ත්වතේ පවතී නම් තහාඳින් සැලසුම් කර තමම 

ජලය ශාක වලට සහ අසේවැසි ප්ර ජාවතේ පානීය සහ අතනකුත් ජල අවශයතා 

සඳහා ලබා දිය යුතුය. 

 

මධ්යස්ථයි 
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iv. ජල සැපයුම් අවහිර ීම 

 

අවම කිරීතම්  බෑවුතම් ඇති ජලය තනි පුේගල තහෝ තපාදු  ජල සැපයුම්  මූලාශ්රයක් 

තලස තයාදා ගන්තන් නම්, ඉදිකිරීතම් ක්රියාකාරකම්  තහ්තුතවන් ජල ප්රභවයට 

බලපෑම් ඇති විය හැකිය . එවැනි අවස්ථාවන්හිදී ප්රජාව  සඳහා විකේප ජල 

ප්රභවයක් (තාවකාලික / තහෝ ස්ිර) ඇතුළත් කළ  යුතුය 

අදාල නැත 

v. ස්වභාව  යසෞන්වදර්යාත්මකව  ෙැලයපන සැලසුම් සලකා බැලීම 

  තසෞන්දර්යාත්මක සැංතේදී පරිසර නිර්මාණයේදී ස්වභාවික පරිසරය හා 

සැංකලණය වන එතමන්ම දෘශය අවම වන තලස වයහයන් සැලසුම් කිරීමට 

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

ෙර්ශන ගෘහ නිර්මාණ ශිේීන්තේ තස්වය වැදගත් තේ 

 

ඉහල  

iv.හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

 

පරිසර හිතකාමි සැංතේදී වාසස්ථානවල ආපදා අවම කිරීම් තබාතහාමයක් සිදු කරනු 

ලබන බැවින්, පරිසර හිතකාමී හරිත  සැලසුම් ගැන සැලකිලිමත් විම වඩාත් 

උිතය. උදාහරණයක් තලස: ඛ්ාදනය පාලනය සඳහා තේශීය වෘක්ෂලතා විතශ්ෂ 

භාවිතා කිරීම, පරිසරතේ විවිධ්ත්වය පවත්වා ගැනීමට විතශ්ෂ ශාක සැංතයෝජනයන් 

තයාදා ගැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක විතශ්ෂයන් තයාදා  තනාගැනීම. 

 

 

ඉහල  

 vii . යස්වකයින්ව / මගීන්ව සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සීය වීම සිදු විය හැකි අතර කම්කරුවන්ට සහ 

මගීන්ට අන්තරාකාරී විය හැකිය. එබැවින් තට්ු, ආරක්ෂිත දැේ වැනි සැලසුම් 

කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිේලට ගත යුතුය. 

 

 

ඉතා ඉහල 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන්ව  

ජල අපවහන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය තබෝක්කු හරහා අසළ ප්රවාහවලට 

තගන යනු ලැතේ. වැසි කාලවලදී තමම ජලාපවහනතයහි ගලා එදම් දේගය 

සැලකිය යුතු තලස ඉහළ යා හැකි අතර තමමගින් ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛ්ාදනය 

විය හැක. එබැවින් සැලසුම් කිරීතම්දී අධික ජලධ්ාරාවන් ස්වභාවික ජල මාර්ග 

වලට තේගතයන් ගලායාම අවම කිරීම සඳහා බාධ්කයන් ප්රමාණවත් තලස තයාදා 

ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. වයාපෘති ප්රතේශය ආසන්නතේ ඇල මාර්ග සහ 

තබෝක්කු තිතේ නම් ඉහත කරුණු තමම සැලැස්තමහි අඩැංගු අැංගයක් විය යුතුය. 

 

 

 

ඉහල  

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

හානිය අවම කිරීතම් කාර්තේදී  ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව කාණු 

වැනි අක්රිය ශිේප ක්රම (අමතර ශක්ති ප්රබවයක් අවශය තනාවන ) සලකා බැලිය 

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

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

ස්වාභාවික දහරාවන්ට එකතු කරවීමට අතේක්ෂා කරන්තන් නම්, ඛ්ාදනයට 

ඔතරාත්තු තදන, තරාන් මඩ රදවා ගැනීතම් පේධ්ති ආදී තනාතයක් නඩත්තු වුහ 

සැලසුම් කළ යුතුය. 

අධික කාලපරිච්තේදයක් තුල තේශීය කාලගුණික තත්ත්වයන්ට ඔතරාත්තු තදන 

පරිදි වුහයන් සඳහා භාවිතා කරන ද්රවය ප්රතේශතමන් තතෝරා ගත යුතුය. වාතන් 

වූහයන් භාවිතා කිරීතම්දී  විතශ්ෂතයන් විඛ්ාදන වැලකීතම් තාක්ෂණික ක්රම 

සැලසුම් කළ යුතු අතර සියුම් තරාන්මඩ උප නළ මාර්ග වලට කාන්දු වීම 

වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතුය. 

 

 

 

ඉතා ඉහල 
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12.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 
 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ යකාන්වත්රාත්කරුවන්වයේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල ීම 

සඳහා වන ප්රිතීන්ව 

 
පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාර්ග 

සාමානයතයන් සියලු නායයාම් අවම කිරීතම් සථ්ාන සඳහා තපාදු තේ. තමම බලපෑම් තබාතහෝ දුරට 

ඉදිකිරීතම් කටයුතු වල ක්රියාකාරිත්වයට තහ්තු තේ. එබැවින් ඉදිකිරීතම්දී වන බලපෑම අවම කිරීම  

තකාන්රාත්කරුතේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියතර්දී තකාරාත්කරුවන්තේ ලැංසු පිකාතේ ඇතුලත් කර ඇති 

පාරිසරික සහ සමාජ සහ තසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව 
තකාරාත්කරුවන්තේ අවශයතාවය තකතස් විය යුතුද යන්න පිළිබඳව ජාතික තගාඩනැගිලි පර්යේෂණ 

සැංවිධ්ානය විසින් සකස් කර ඇත. තමම තකාටස සඳහා අදාළ අැංශවල ගුණාත්මක බව දැක්තවන ප්රධ්ාන 

තකාටස් පහත දක්වා ඇත.( වගුව 3). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් තකාරාත්කරුවන් සඳහා තයාමු කළ 
යුතුය. 
 

වගු අංක  3: ES & HS සමඟ අනුකූල වීම සඳහා දකාත්රාත්කරුදේ අවශයතාව 

යයාමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරුවන්වට ESMP 

අයිතමය අදාල වයාපෘතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිම තුල ගබඩා කිරීම අතිශයින්ම වැදගත් (මාර්ග 
දවන්කිරීම්) 

2002.2 2) ශේද හා කම්පන අතිශයින්ම වැදගත් (අසල 
නිවාස) 

2002.2 3) තගාඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුවීම අතිශයින්ම වැදගත්(අසල 
නිවාස) 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීම අදාළ තේ 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්ම වැදගත් (මාර්ග 
දවන්කිරීම්) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්ම වැදගත් (මගීන්, 
පදිකයන් සහ  නිවාස) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය අපද්රවය 
ප්රවාහනයකිරීම 

අදාළ තේ 

2002.2 8) ජලය අදාළ තේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව විතශ්ෂ අදාළ තේ 

2002.2 10) තභෞතික හා සැංස්කෘතික සම්පත් අදාළ තනාතේ 

2002.2 11) පාැංශු ඛ්ාදනය අදාළ තේ 

2002.2 12) පාැංශු දූෂණය අදාළ තේ 

2002.2 13) තපාතලාව හැරීම   අදාළ තේ 

2002.2 14) ගේවල තමතහයුම් අදාළ තනාතේ 

2002.2 15) වාහන සහ යන්තරෝපකරණ නඩත්තුව 
(දූෂණය) 

අදාළ තේ 

2002.2 16) මහජනතාවට බාධ්ා කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්(අසේවැසි 
ප්රජාව) 

2002.2 17) උපතයෝගිතා තස්වා සහ මාර්ගතේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්ම වැදගත්( නිවාස 
මාර්ගය) 

2002.2 18) 

 

 

දෘෂ්ය පරිසරය වැි දියුණු කිරීම අතිශයින්ම වැදගත් ( 
තසෞන්දර්යාත්මකව සැංතේදී 
මාර්ග තකාටස්) 

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

ස්ථානතේ විතශ්ෂිත 
සැලැස්මක් තයාමු කරන්න 
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ඉදි කිරීම් අතරතුර සමීක්ෂණ (වාතය, 
ජලය, ශේද, කම්පන, ඉරි තැලීම් 
සමීක්ෂණ) 

ස්ථානතේ විතශ්ෂිත 
සැලැස්මක් තයාමු කරන්න 

වැඩබිතම්  තමතහයුම් කාලය තුල 
සමීක්ෂණ 

විකේප සහිතයි  

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පවත්වාතගන 
යාම 

අදාළ තේ 

2003 යස්වා යකාන්වයේසි සහ ප්රජා යසෞඛයය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂිත සැංවිධ්ානය සහ සන්නිතේදනය අතිශයින්ම වැදගත් (මගීන් / 
බර යන්තරෝපකරණ)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ තේ 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්ම වැදගත්  

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්ම වැදගත් 

2003.6 ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්  

2003.7 ප්රථමාධ්ාර පහසුකම් අතිශයින්ම වැදගත්  

2003.8 තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ තතාරතුරු 
සහ පුහුණුව 

අතිශයින්ම වැදගත්  

2003.9 යන්තරෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේගලයන් 

අතිශයින්ම වැදගත්(මගීන් / 
බර යන්තරෝපකරණ) 

අදාළ: තමම වගන්තිය ඕනෑම වයාපෘති ස්ථානයකට අදාළ තපාදු එකක් තලස වයාපෘති ස්ථානයඅදාළ තේ 
අතිශයින්වම වැදෙත්: ESMP අදාලව එම ස්ථානයට නිශ්ි තවම ක්රියාත්මක වන පරිදි පාරිසරික ක්රමතේදයන් සකස් 
කිරීම සඳහා තකාන්රාත්කරු විතශ්ෂ අවධ්ානය තයාමු කළ යුතුය. 
ඇතැම් විට අදාල යේ: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීතම්දී අදාළ වයෘපෘති ස්ථානයට පිවිතසන විට තමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැතේ 
අදාළ යනායේ: තතාරතුරු අනාවරණය වූ තකාන්තේසි යටතත් තමම වයාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය තනාහැක 
විකල්ප: අවශය වන්තන් නම් පමණි 
ස්ථානීය වියශ්ෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: තකාන්රාත්කරුවන් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ අවශයතා වලට 
අමතරව ස්ථානීය විතශ්ෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්තමහි සඳහන් පරිදි තකාන්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී. 
යයාමු කිරීම: තකාන්රාත්කරුවන් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 
 

 

12.7.2 නාය ස්ථානයට වියශ්ෂිත හානිය අවම කිරීම 

 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ෂිත ස්ථානීය විතශෂ්ිත අපදා අවම කිරීතම් 

පියවරයන් පහත සඳහන් පරිදි තේ. 

 

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

හානි අවම කිරීශම් අයිතමය වයාපෘති ක්රියාත්මක 

කිරීශම් අදයර 

වගකීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛ්ාදනතයන් සිදුවන බලපෑම අවම 

කිරීම  

වැසි කාලය තුළදී වයාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස් කිරිම සුන්බුන් ඉවත් 

කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු තනාකිරීමට නිර්තේශ කර ඇත. එම නිසා 
වැසි කාලයට තපර වියළි කාලගුණික තත්ත්වයක දී සිදුකළ හැකි 
උපරිමය  නායයාම  අවම කිරීතම් වයාපෘතිය තුළ ක්රියාකාරී තලස 

කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය තේ. එතමන්ම වැසි කාලය තුළ ඉහළ බෑවුතම්  

කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුතනාකිරීමට නිර්තේශකර ඇත. තමය 

සැලසුම් අදියතර් දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද තකාටතසන් ගලා 

යන තරාන්මඩ සඳහා තරාන්මඩ උගුේ  හඳුන්වා දිය යුතුය. 

  

සූදානම් කිරීතම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 

තකාන්රාත්කරු 
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ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  

ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධ්තයන් තකාන්රාත්කරු 

විතශ්ෂ අවධ්ානය තයාමු කළ යුතුය. එවැනි අපද්රවය ජනනය වූ විට 

PMU විසින් අනුමත ක්රමතේදයන් අනුව තස්දී යාම් වලට ලක් 

තනාවන පරිදි ගබඩා කර ඉවත් කල යුතුය.ඉදිකිරීම් අපද්රවය මාර්ගය 
තදපස බැහැර තනාකල යුතුය. 

 

සූදානම් කිරීතම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

 

ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු 

iii. දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  

අධික දූවිලි උත්පාදනය වන ක්රියාකාරකම්කම් ඉතා සැලකිේතලන් 

කළ යුතු අතර එවන් අවස්ථාවලදී ප්රමාණවත් තලස ජලය තයදීමක් 

මගින් දූවිලි පාලනයට නිර්තේශ කර ඇත. 

 

 

සූදානම් කිරීතම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු 

 

iv. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 

ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ගත යුත්තත් අනුමත ස්ථාන වලින් පමණි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු 

v. ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා බලපෑම් (වියශ්ෂයයන්ව 

තාවකාලික මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග අහිි ී ම, රථවාහන තදබදය 

පිළිබඳ අවදානම) 

මගීන් මත බෑවුම් අස්ථාවර අවදානම, අසල ඇති වැංගුව සහ අපදා 
අවම කිරීතම් කටයුතු තකතරන බෑවුතම් ප්රමාණය  සැලකිේලට 
ගනිමින් තමම ස්ථානය සඳහා මනා මාර්ග තදබදය  සහ මාර්ග 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ කළමනාකරණ සැලැස්මක් පිළිතයල කළ යුතුය. 

දැේතවන තවන් කිරිතම් පටල, මාර්ග ආරක්ෂණ සලකුණු පුවරු, 

නායයෑම් අවදානම් සැංඥා පුවරු, ූර්ණ කාලීන දිවා රාි මුරකරු, 
රාි ලාම්පු යන ආදිය සැලසුතමහි අනිවාර්යතයන්  ඇතුලත් විය 

යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු 

vi. යස්වක යසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

වැඩබිතම්දී තස්වකයින්ට අවදානම් තත්ත්වයන් යටතත් වැඩ කළ යුතු 

බැවින්, "තස්වා තකාන්තේසි සහ ප්රජා තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව" යටතත්  

ඛ්ණ්ඩඩතේ ESMP මත තකාන්රාත්කරුවන්තේ වගකීම යටතත් ලබා 

දී ඇති නිර්තේශ ක්රියාත්මක කිරීම අත්යවශ්ය  තේ. තමම නිර්තේශයන් 

නිසි සැංවිධ්ානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් තුළ අනුගමනය 

කළ යුතුය. 

i. අතිතර්ක වශතයන් වැසි කාලවලදී අස්ථායී බෑවුම් වල වැඩ 

කිරීම අතිශයයින් අවදානම් බැවින් වැසි කාල සීමාව තුළදී 

ප්රමාණවත් කාලයක් සඳහා වැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. කම්කරුවන්තේ සහ මගී ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු අනතුරු 

ඇඟවීතම් පේධ්තියක් සහ ූර්ණ කාලීන මුරකරුතවකු තමම 

වැඩබිම සඳහා දැි තලස නිර්තේශ කරනු ලැතේ. 

iii. ගේ පර්වත / සුන්බුන් ආදිය කම්කරුවන්, මගීන් සහ ප්රජාව මත 

ඇද වැටීම වලක්වා ගැනීමට අදාළ අවදානම් ස්ථානවල 

ආරක්ෂක බාධ්ක හා ආරක්ෂක දැේ ස්ථාපිත කළ යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු 

vii. වාහන කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව 

දිවා සහ රාත්රී රථවාහන කළමනාකරණ පේධ්තියක් තිබිය යුතුය. 
වංගු සහිත දමම මාර්ගය රිය අනතුරු සඳහා වැඩි නැඹුරු 
තාවයක් දක්වන දහයින් නිවිතිගල දපාලීසියට හා මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිදේ එකඟතාවය ඇතිව දහාඳ රථවාහන 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්කළ යුතුය. එය PMU මගින් 

අනුමත කළ යුතුය. වැඩබිමට යාබද මාර්ගදේ වංගුවක් ඇති 
දහයින් මාර්ග අනතුරු වැළැක්වීදම් ක්රියාකාරකම් වන මාර්ග 

අවහිරතා සලුනු, රාත්රී ලාම්පු ආදිය දපන්නුම් කරන දීප්තිමත් 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
දකාන්ත්රාත්කරු 
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සංඥා පුවරු, අනතුරු ඇඟවීදම් සංඥා සහ ස්ිර පුහුණු 
මුරකරුවන් සහ දවනත් දමම දවේ අඩවිය සඳහා දැඩි දලස 

නිර්යේශ කර ඇත. 

viii. වැඩ කරන යේලාවන්ව 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂිත 

ගැටලු නිසා කිසිම තහ්තුවක් මත ප.ව.6 න් පසු වැඩ කිරීම නිර්තේශ 

තනාකරයි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු 

ix. වැඩ බිම තුලට සාමාන්වය පුේෙලයින්ව ඇතුළු ීයම් යහෝ එම 

ප්රයේශය හරහා ෙමන්ව කිරීයම් අවශයතාවය  

තකාන්රාත්කරුතේ ූ ර්ණ කාලීන මුරකරුතේ සුපරීක්ෂාකාරීත්වය, 

දැනුවත් කිරීතම් සහ අනතුරු ඇඟවීම් පුවරු  මගින් වැඩබිමට  සිදුවිය 

හැකි අනවසර ප්රතේශයන් වැළැක්විය යුුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු 

x. දෘෂය දූෂණය අවම කිරීම  

 
වැඩ බිතමහි කටයුතු දෘෂය දූෂණය අවම වන පරිදි පවත්වා ගත 

යුතු ය 

සූදානම් කිරීතම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු 

 

12.7.3 වයාපෘති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්යේශ කර ඇත. මීට අමතරව ඉදිකිරීම් ඉැංජිතන්රු 
තකාන්රාත්කරු විසින් තකාන්රාත්කරුවන්තේ වගකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය 

ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය.තකාන්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්පත තුළ ඔහුතේ නිපුණතා 

පිළිබඳ අදාළ තේඛ්න සමඟ ක්රියාත්මක කිරීමට බලාතපාතරාත්තු වන ESMP වැඩපිළිතවළ තයාමු කරනු 

ඇත. ESMP සඳහා වන පිරිවැය තවනම තගවුම් අයිතමයක් තලස දැක්විය යුතුය. තතෝරාගත් ඉදිකිරීම් 
තකාන්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර 

එය PMU ඒකකය මගින් අනුමත කිරීමට නියමිතය. 
 

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

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාිතීන්ව අධීක්ෂණ කලයුතු වාර ෙණන 

i. මූලික 
නිරීක්ෂණ 

ඇළ ජලතේ ගුණාත්මකභාවයයි -  

ඉහළ අවදානමක් සහිත තගාඩනැගිලි වල  
ූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  

වරක් * 

භූමි කම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශේදය මැනීම වරක් * 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අැංශු වරක් * 

ii. ඉදි කිරීම ඇළ ජලතේ ගුණාත්මකභාවයයි  - 

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

ඉදිකිරීම් අතරතුරදී සැලකිය යුතු 
විස්ථාපන පවතී නම් ** 

 
 

භූමි කම්පන  
කැණීම් යන්තරෝපකරණ, දවඩි දැමීම, 
දහෝ භූමි  කම්පන ජනනය වන ඕනෑම 

ක්රියාවක්  ක්රියාත්මක කිරීදම්දී 

පසුබිම් ශේදය මැනීම ශේද උත්පාදන කාලය තුළ පමණි 
 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අැංශු වරක් 
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13. දුක් ෙැනවිලි වලට සවන්ව දීම 
 

පහත සඳහන් විය හැකි බලපෑම් සඳහා විතශ්ෂ අවධ්ානයක් තයාමු කරමින් තමම වයාපෘතියේ දුක්ගැනවිලි 

විසඳීතම් යාන්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපතේශකවරුන් වන ES නිලධ්ාරියා වගබලා ගත යුතුය. 

තයාමුකිරීම: දුක්ෙැනවිලි විසඳීයම් යාන්වත්රණය සථ්ාපිත කිරීම සඳහා නිර්යේශිත ක්රියා පටිපාටිය සඳහා 

පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව). 

14. යතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 
පහත දැක්තවන ආයතන සහ සැංවිධ්ාන අනුව ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින් ES තතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීමට PMU හි වගකීම තේ. 

 

වගු අංක 6: තතාරතුරු අනාවරණය කිරීතම් තයෝජිත සැළැස්ම 

ශතාරතුරු  ශයෝජිත ආයතන ශතාරතුරු අනාවරණය කිරීශම් ක්රමශේදය 

i. වයාපෘති සැලැස්ම 
(ස්ථානීය 
තතාරතුරු, 
සැලසුම, 
ක්රියාත්මක කිරීතම් 
විධිවිධ්ාන) 

දිස්ික් මාධ්යම පරිසර අධිකාරිය,RDA, දිස්ික් 
තේකම් කාර්යාලය,  ප්රාතේශීය  තේකම්, රාජය 
ඉඩම් හිමියන්, අතනකුත් දිස්ික මට්ටම් 
නිතයෝජිතායතන, ජාතික තගාඩනැගිලි 
පර්යේෂණ සැංවිධ්ානතේ දිස්ික් කාර්යාලය, 
AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, 
ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ කැමැත්ත සඳහා 

අත්සන් කිරීම සඳහා අදාල වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දිස්ික් මාධ්යම පරිසර අධිකාරිය, AIIB හා 
අදාළ පාර්ශවයන් සුදුසු පරිදි 

රැස්වීම්, දිස්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, 
ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ කැමැත්ත සඳහා 
අත්සන් කිරීම සඳහා අදාල වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ප්රගති වාර්තා (මූලික 
හා ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ) 

දිස්ික් මාධ්යම පරිසර අධිකාරිය, AIIB සහ 
අදාළ පාර්්වයන් සුදුසු පරිදි 

ප්රගති රැස්වීම්, විතශ්ෂ රැස්වීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූලතා 
තස්වකයින් තසෞඛ්ය 
හා ආරක්ෂාව සඳහා 
ස්ථාන පරීක්ෂා 
කිරීම 

දිස්ික් මාධ්යම පරිසර අධිකාරිය, RDA, 
ප්රාතේශීය  තේඛ්ම්, තපාලිස,් රාජය ඉඩම් 
හිමියන්, ග්රාම නිලධ්ාරී, දිස්තික් කාර්යාලය 
NBRO, AIIB හා අදාළ පාර්ශවයන් 

ලිඛිත හා වාික සන්නිතේදනය, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ 
තීරණ හා ප්රගති 
සමාතලෝචන රැස්වීම් 

දිස්ික් මාධ්යම පරිසර අධිකාරිය, RDA, 
ප්රාතේශීය  තේකම්, තපාලීසිය, රජතේ ඉඩම් 

රැස්වීම්, අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. වායු 
විතමෝචනය 

අදාළ සියලු යන්තරෝපකරණ / වාහන ක්රියාත්මක වන පරිදි විතමෝචන පාලන පරීක්ෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපතේශකයාතේ වයාපෘති ස්ථානයES විසින් පරීක්ෂා කළ 
යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතනය 

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය හැර අතනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධ්යනය සදහා මාධ්යයම 
පරිසර අධිකාරිතේ ලියාපදිැංි ස්වාධීන නිරීක්ෂණ ආයතනයක් තයාදා ගත යුතුය. 
** PMU අනුමත ආයතනයක් මගින් ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය පැවැත්විය යුතුය 

v. අවශයතා 
වාර්තා කිරීම 

ඉහල අවදානමක් සහිත නිවාස වල  ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  - වෘත්තිමය වාර්තාවක් 
භූමි කම්පන - යන්තරෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ වාහන වල චලනයන් 
සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්තර් ප්රමිතීන්  

පසුබිම් ශේදය මැනීම - අතිතර්ක ගැසට් අැංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධ්යයම පරිසර 
අධිකාරිය  

වායු ගුණාත්මය (අැංශු පරීක්ෂාව) - 2008 අතගෝස්තු මස 15 වන දින අැංක 1562/22 දරන 
අති විතශ්ෂ ගැසට් නිතේදනය යටතත් ජාතික වායු ගුණ ප්රමිතීන්- මාධ්යයම පරිසර 
අධිකාරිය. 
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 හිමියන්, ග්රාම නිලධ්ාරී, දිස්ික් කාර්යාලය 

NBRO, AIIB 

vi. දුක් ගැනවිලි 
විසදීතම් යාන්රනය 

අදාල පාර්ශවයන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛිත හා වාික සන්නිතේදනය 

 

 

 

වගු අංක  7: උපතේශන ආයතන හරහා රැස් කරන ලද තතාරතුරු මට්ටම  

දනය  ආයතනය  ශතාරතුරු ලබාගැනීම සඳහා සම්බන්ධ 

කරගත් අය  

09/08/2018 @ 12.20 
පැය 

මාධ්යම පරිසර අධිකාරිය  K G.D.N කිරිඇල්ල මහතා  

30/01/2019 @ 11.00 
පැය 

 

කලවාන ප්රාතේශීය දල්කම් කාර්යාලය සංීවනී කන්දම්බි මහත්මිය  
ප්රාතේශීය දල්කම් 
කලවාන 

30/01/2019 @ 11.30 

පැය 
කලවාන ප්රාතේශීය දල්කම් කාර්යාලය එස්.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා 

ආපදා සහන නිලධ්ාරි 
කලවාන 

31/01/2019 @ 11.00 
පැය  
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - රත්නපුර 
දිස්ික්කය  

ගිහාන් ගුණතිලක මහතා  

විධ්ායක ඉංජිදන්රු, RDA  

රත්නපුර දිස්ික්කය 
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ඇමුණුම I: වයාපෘතියට අයත් ප්රදේශදේ දරෝන් ඡායරූපයක්                                                                         

 

 

 



 

ii 

 

ඇමුණුම II : වයාපෘති ප්රශේ ශේ සහ අදහස් විමසීම් සිදුකරන අතරතුර ගත් ඡායාරූප 

  

රූපය a නායයාමට යාබද මාර්ගයේ නැම්දමහි දපනුම රූපය b: පහළ බෑවුම් ප්රදේශදේ අවධ්ානම් නිවසක 

අයිතිකරුදවුදේ අදහස් විමසීම (එච්.ඒ.සීලවතී 

මහත්මියදේ නිවස). 

  

රූපය c: පහල බෑවුදමහි ූ මධ්ය අවධ්ානම් නිවසක් 

(දසෝමදාස දකාස්වත්ත මහතාදේ නිවස) 
රූපය d: කලවාන ආපදා සහන නිලධ්ාරි සූරියආරච්චි 
මහතා සමග පැවැත්වූ උපතේශනය 

  

රූපය e: ගිහාන් ගුණතිලක මහතා මහතා සමග 
පැවැත්වූ උපතේශනය (විධ්ායක ඉංජිදන්රු, RDA - 
රත්නපුර දිස්ික්කය) 

රූපය f : කලවාන ප්රාදේශීය දල්කම්, කන්දම්බි මහත්මිය  
සමග පැවත්ූ උපදේශනය 
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ඇමුණුම III: පාර් වකරුවන් සමග පැවැත්ූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය ූ විශ ්ෂ කරුණු 

 
 

දිනය: 09/08/2018 සහ 06/09/2019 

ආයතනය  
සම්බන්වධීකරණ 

නිලධාරීයේ නම 

සහ තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධ්යම පරිසර 

අධිකාරිය 

  

K G.D.N 

කිරිඇල්ල මහතා  

අධ්යක්ෂක - CEA 

රත්නපුර 
දිස්ික්කය 

✓ ජාතික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්යස්ථානදේ 1996 අංක 

772/22 දරන පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටදත් රත්නපුර 

දිස්ික්කදේ ඇඹිලිපිටිය ප්රදේශය හැර ඉතිරි ප්රදේශ 

සංදේදී ප්රදේශය දලස ගැසට් කර ඇත. 

✓ දමම ගැසට් පත්රය යටදත් වයාපෘතිදේ විශාලත්වය 

දනාතකා ඕනෑම සංවර්ධන කටයුත්තක් අනුමත කර 

දනාමැත. 

✓ වයසනයකදී දමය අවශය දනාදේ. 

✓ වයාපෘතිය සඳහා පිරවීමට මූලික දතාරතුරු ප්රශ්නාවලිය 

(BIQ) අවශය දේ 

✓ දියපහර බෑවුදමන් පහල පිහිටීම නිසා පරිසර ප්රවාහය 

පවත්වා ගැනීමට අවශය දේ 

✓ ආදේණික ශාක විදශ්ෂ, විදශ්ෂ වාසස්ථාන පැවතිය හැකි 

බැවින් සත්ව හා ශාක අධ්යයනය අවශය දේ 

✓ දමම පාරිසරික ඇගයීම වයාපෘතිය අවසන් වීදමන් පසුව 

දවනස සසඳා බැලීමට අවශය විය හැකිය 

✓ මධ්යම පරිසර අධිකාරිය නිර්දේශ සහිතව අනුමැතිය ලබා 

දදනු ඇත. 

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය - 

රත්නපුර 

දිස්ික්කය  

ගිහාන් ගුණතිලක 

මහතා  

විධ්ායක 

ඉංජිදන්රු, RDA 

- රත්නපුර 
දිස්ික්කය 

✓ තමම ප්රතේශය නිටිටඹුව මාර්ග  සංවර්ධන අධිකාරියට 

අයත් තේ 

✓ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වයාපෘතියට විරුේධ්ත්වයක් 
නැති අතර  

✓ අවම කිරීතම් කටයුතු අතයාවශය බව  
✓ තවනත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

✓ නාය යෑම් අවම කිරීතම් ක්රියාවන්තගන් පසුව වයාපෘතිය 

නිසි පරිදි භාර දීම අවශය තේ. 

✓ නාය යෑම් අවම කිරීමකින් පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු 

ඇත 

✓ ඉදිකිරීම් වලදී තකාන්රාත්කරු පුේගලික ආරක්ෂණ 

උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි අවධ්ාරණය කරන ලදි 

✓ සෑම අවසථ්ාවකදීම තකාන්රාත්කරු විසින් වාහන, 

පදිකයින් සහ රථවාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග, බාධ්ක, 

අනතුරු ඇගවීතම් ධ්ජ සහ රාත්රී වැඩ සඳහා ආරක්ෂිත සහ 

පහසු මාර්ග සැපයිය යුතු අතර විදුලිය සහ ආතලෝකය සහ 

සැපයිය යුතුය. 



 

iv 

✓ ඉඳිකිරීම අපද්රවය / කැණීම් ද්රවය මගින් මගීන්ට සහ      

මහජනතාවට අපහසුතාවයක් තනාවිය යුතුය 

 

 

 

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

ශයෝජිත ක්රමශේදය 
 

1. නායයෑම් ආපදා අවම කිරීයම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ  

අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය  
 

RDA විසින් පිළිගත යුතු සැලැස්ම: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීතම් ආයතනය විසින් අවශය වන අනුමැතීන් 
පිළිබඳ විධිමත් ඉේලීමක් සමග RDA තවත සවිස්තරාත්මක නිර්මාණ වාර්තාවක්ව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. PMU 
ඉහත ලිපි තේඛ්න සකස් කළ යුතු අතර ප්රාතේශීය යේකම්ප කාර්යාලයට තේඛ්න ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිතේ ප්රාතේශීය කාර්යාලය තමම තයෝජනාව ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන අතර 
වයාපෘති වාර්තා සඳහා කැඳවිය හැක. අතයවශය සමාතලෝචන සැපයිය යුතුය 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අනුමත කර ඇති අතර, වයාපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් වුහයන් 
සහ හානිය අවම කිරීතම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීතම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. 
ඇතුළත් විය හැකි තකාන්තේසි, 
  
• නාය යාතම් අවදානම අවම කිරීතමන් පසුව වයාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අවශය තේ. 
• නාය යාතම් අවදානම අවම කිරීමකින් පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය, 
• ඉදිකිරීම් වලදී තකාන්රාත්කරු පුේගලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි අවධ්ාරණය කරන 

ලදි. 
• සෑම අවස්ථාවකදීම තකාන්රාත්කරු විසින් වාහන, පදිකයින් සහ රථවාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග, 

ආරක්ෂිත ස්ථාන, තකාිකරුවන් සහ රාත්රී වැඩ සඳහා ආරක්ෂිත සහ පහසු මාර්ගයක් සැපයිය යුතුය. 
ආතලෝකය සැපයිය යුතුය. 

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

2.නායයාම් අවම කිරීයම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා වූ මාධයම පරිසර 

අධිකාරියේ ක්රියාපටිපාටිය  
 

i. වයාපෘති සම්පාදන අදියතර්දී වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකතේ පාරිසරික - සමාජ සහ තසෞඛ්යය 
- ආරක්ෂක ඒකකය විසින් ස්ථානයට විතශ්ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැසම් 
අධ්යයනය කරනු ලබන අතර මාධ්යම පරිසර අධිකාරිතේ දිස්ික් කාර්යාලය තවත වයාපෘති 
තයෝජනාව සහ වයාපෘතියට අදාළ ස්ථානයට විතශ්ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැසම් 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ii. මූලික තතාරතුරු ප්රශ්නාවලියක් (BIQ) ඉහත විස්තර සමග සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත්    කළ යුතුය. 
iii. මාධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් වයාපෘති සාකච්ඡාවකට සහ සථ්ානයට විතශ්ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිබද වැිදුර තතාරතුරු ලබා ගැනීමට වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 
කැඳවිය හැක. 

iv. වයාපෘතිය මගින් අනුගමනය කළ යුතු සථ්ානයට විතශ්ෂිත වූ නිශ්ිත තකාන්තේසි වලට යටත්ව 
වයාපෘති තයෝජනාව අනුමත කරනු ලැතේ. 

  



 

v 

ඇමුණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 

 

නම තනතුර අධයන කණ්ඩායයම් තනතුර 

TDSV ඩයස් අධ්යක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක දජයෂ්ඨ විදයාඥ /ESSD/NBRO දජයෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

H ුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධ්ාරී /ESSD/NBRO GIS/ජනවිකාස දත්ත / සමීක්ෂණ සහායක 

අනුත්තරා නතාලි  තාක්ෂණික නිලධ්ාරී /ESSD/NBRO වාර්තා සැකසීම  

ළිහිණි චන්ද්රරත්න තාක්ෂණික නිලධ්ාරී /ESSD/NBRO වාර්තා සැකසීම  

 

ඇමුණුම VI: ශයාමු ලැයිස්තුව 

1. දකාස්වත්ත ග්රාම නිළධ්ාරී වසම සඳහා ූ NBRO භුමි පරීක්ෂණ වාර්තාව දකාස්වත්ත ප්රදේශය 
(NBRO/LRRMD/RT/18/L1/31/36203) 

2. පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීමට දකාන්ත්රාත්කරු සතු වගකීම 
ප්රකාශය-AIIB 

3. පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව  - ශ්රී ලැංකා නාය අනතුරු අවම කිරීදම් වයාපෘතිය -
AIIB 

4. නැවත පදිැංි කිරීතම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලැංකා නායයාම් අවම කිරීතම් වයාපෘතිය -AIIB 

 


