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1. හැඳින්වීම 

 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආබයෝජන  ැංුව (AIIB) හා සම් න්වධ බවමින්ව එම  ැංුබේ 

මුලය ආධාර මත ශ්රී ලංකාබේ පළාත් 6ක දිස්ික්කක 11ක නාය යෑම් සිදුවන ස්ථාන පිළිසකර කිරීබම් 

වයාපෘතියක්ක ආරම්භ කර ඇත. බමම වයාපෘතිය පාරිසරික හා සමාජ ආරක්කෂණමය වශබයන්ව AIIB 
 ැංුබේ හා ශ්රී ලංකා රජබේ නීතිරීති වලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. වයාපෘතිබේ ස්වභාවය සහ එහි 

ක්රියාවලිය සැලකිල්ලට ගනිමින්ව AIIB  ැංුව අබේක්කෂා කරන පරිදි ඔවුන්වබේ පාරිසරික හා සමාජ 

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

 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුබවහි (ESMF) අරමුණු වන්වබන්ව වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක 

කිරීබම්දී AIIB  ැංුබේ ආරක්කෂණ ක්රමබේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළි ද 

මාබගගෝපබේශයන්ව සැපයීමයි. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීබම් ආයතනය වශබයන්ව; ජාතික බගාඩනැගිලි 
පබයග්ෂණ සංවිධානය (ජා.බගා.ප.ස.) සමස්ත වයාපෘතිය බවනුබවන්ව සකස් කරණු ල න පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව, වයාපෘතියට අදාල පාශගවයන්ව ඒ ආකාරබයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇතැයි අබේක්කෂා බකබග.   
 

පාරිසරික , සමාජ , බසෞඛය හා ආරක්කෂණ තත්ත්වයන්ව වයාපෘති  ස්ථානබයන්ව සථ්ානයට බවනස් වන  ැවින්ව 

එවැනි බවනස් වන නිශ්චිත තත්වයන්ව පිළි ද අවධානය බයාමු කිරීම වැදගත් බේ. එමනිසා, පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇගයීම් සදහා එක්ක එක්ක නායයාම් 

ස්ථානයට විබශ්ෂිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාතගා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානබේ විබශ්ෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළි ද සැළසුම් මගින්ව විබශ්ෂිත පිළිසකර 
ක්රමබේදයන්ව, බසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්කෂණ කළමනාකරණය සම් න්වධබයන්ව සලකා  ැලිය යුතු අංශයන්ව 
පිළි ද ඉදිකිරීම් සහ බමබහයුම් කාලය තුල අවශය මග බපන්වීම් ල ාබදනු ඇත. 

 

රත්නපුර දිස්ික්කකබේ තිරිවානකැටිය අගලවත්ත පාර, බ ෝක්කු අංක 25/5, නායයාම් අවම කිරීම සඳහා 
බයෝජිත ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා විබශ්ෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක්ක 
සකස් කර ඇත. ගැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයනයකින්ව පසුව බමම සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 

 

i. වයාපෘතියට අදාල කලාපබේ  සංබේදී පාරිසරික හා සමාජීය අංග හඳුනා ගැනීම. 

ii. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් බහත්ුබවන්ව සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය  ලපෑම් හඳුනා ගැනීම. 

iii. හානිය අවම කරන පියවර බයෝජනා කිරීම. 

iv. බමම වයාපෘතියට අදාල වන පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්කෂණ අවශයතා තීරණය කිරීම. 

v. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වන අතරතුර  අදාළ පාරිසරික නියාමයන්ව හා ක්රියාපටිපාටීන්ව අධයනය කිරීම. 
 

2. නාය යෑම් සිදුවූ සථ්ානබේ බතාරතුරු සහ පිහිටීම පිළි ඳ විසත්රය 

 

ස්ථාන අංක 56- රත්නපුර දිස්ික්කකය, තිරිවානකැටිය-අගලවත්ත පාර, බ ෝක්කු අංක 25/5 

ස්ථානීය බතාරතුරු 

i. ස රගමුව පළාබත් රත්නපුර දිස්ික්කකබේ නිවිතිගල ප්රාබේශීය බල්කම් බකාට්ඨාසබේ 
පෑබ ාටුව ග්රාම නිලධාරී වසම් යටබත් පරිපාලනමය කටයුතු සිදු බකබග. 

ii. බමම සථ්ානයට ආසන්වනතම නගරය වන්වබන්ව කලවාන නගරයි, එය  8.9 km ක්ක පමණ දුරින්ව 
පිහිටා ඇත. 

iii. ස්ථානබේ GPS අගය 6.54012 7N, 80.448224 E. (බයාමුව: රූපය 1. ස්ථානබේ ගූගල් 
ඡායාරූපය.) 

iv. මාගග සංවධගන අධිකාරියට (RDA) සහ ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ බකාමිෂන්ව සභාවට (LRC), 
අයත් ඉඩම් බමන්වම බපෞේගලික ඉඩම් කිහිපයක්කද හඳුනාගත් වපසරියට ඇතුළත්බේ
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රූපය 1: බයෝජිත නායයාම් අවම කිරීබම් සථ්ානය, අවට පාරිසරික අංග සහ බස්වා යටිතල පහසුකම් ඡායාරූපය .
බයාමුව :වැඩිදුර අධයනය සඳහා ගුවන්ව ඡායා රූපය ඇමුණුම 1ට ඇතුළත් කර ඇත. 

3. නාය යෑම් වයසනය පිළි ඳ විසත්රාත්මක බතාරතුරු 

 

ආරම්භක සිදුීම බලස 1978 වෂගබේ බමම ස්ථානබයහි  ෑවුම් අස්ථාවර ීමක්ක සිදුී ඇත. නැවතත් 2017 

මැයි 26 වන දින ඇති වූ අධික වෂගාපතනය බහ්තුබවන්ව බමම බකාටබසහි  ෑවුම් අස්ථාවර ී මක්ක සහ විශාල 

ප්රමාණයක පස් (lateritic soil) කඩාවැටීමක්ක සිදුී ඇත. ගලා  සින ලද සුන්වුන්ව බමම ස්ථානබේ මාගගය 

සම්ූණගබයන්වම ආවරණය කර ඇති අතර, පස් ස්කන්වධයන්ව හා පාෂාණ බකාටස්  පහළ  ෑවුබම් ඇති නිවාස 

වුහයන්ව සහ මාගගය මත තැන්වපත් විය.  ෑවුම කඩා වැටීම බහ්තුබවන්ව වරින්ව වර පාරවල් වසා දැමීම 

සිදුවිය. බම් බහ්තුබවන්ව දින කිහිපයකට රථ වාහන ගමනාගමනයට  සම්ූණගබයන්වම  ාධා ඇති විය. තවද, 

බමම සිදුීම බහත්ුබවන්ව ආසන්වන වශබයන්ව වගග මීටර 20,000 (20,000m2) පමණ භූමි ප්රමාණයකට 
 ලපෑම් සිදුී ඇත. ප්රජාව දැඩි බලස අධික වර්ෂාපතනය සහ  ෑවුබම් ක්රියාකාරිත්වය ගැන අවධානබයන්ව 
සිටීම බහ්තුබවන්ව කිසිදු හානියක්ක සිදුී නැත. ඉහළ  ෑවුම් ප්රබේශයන්වහි පවත්වාබගන යනු ල න නුසුදුසු 
වගාවන්ව සහ අවිධිමත් ජලාපවහන කලමනාකරණය, බමම  ෑවුම් අස්ථාවර ීමට ප්රධාන බහත්ුව බලස 
සැලකිය හැක. 

 

සිදුීම බහත්ුබවන්ව ඇති වූ අලාභ හානි 

ක්කබෂ්ත්ර චාරිකාබේදී (ජා.බගා.ප.ස.) හි රත්නපුර කායගාලබේ භූ විදයාඥයින්ව අවට පිහිටි අවධානම් සහිත 
නිවස පහක්ක (5) බපන්වවාබදන ලදි. බත් දළු රැස්කරන බගාඩනැගිල්බලහි බිත්ති වලද පහළ  ෑවුබමහි පිහිටි 
නිවසක ද ඉරිතලීම් දක්කනට ලැුණි. තවද බමම සිදුීම බහ්තුබවන්ව ර ග වගාබිම් වලට ද හානි සිදුී ඇත. 

( බයාමුව: රූපය 2: සිදුීම අවට ඡායාරූප.) 
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රූපය 1a: නාය යෑමට ලක්කවූ ඉහළ  ෑවුම් ප්රබේශය රූපය 2b: මාර්ගය බදසට ගලා  සින ලද සුන්වුන්ව 

  

රූපය 2c: පහළ  ෑවුබමහි වගාබිම් රූපය 2d: පහළ  ෑවුබමහි බත් දළු එකතු කරන 
බගාඩනැගිල්ල 

රූපය 2: සිදුීම අවට ඡායාරූප 
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රූපය 3: වර්තමානයේ අවධානමට ලක්කී ඇති  ෑවුම් ප්රබේශබේ සහ නිවාස වල රූපමය නිරූපණය 

4. පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා බම් වනවිට බගන ඇති ක්රියාමාගග 
 

 

ජාතික බගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානබයහි රත්නපුර දිස්ික්ක ශාඛාව විසින්ව බමම සථ්ානය පරීක්කෂා කර 
ඇත. ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම බහෝ අධික බලස සුන්වුන්ව තැන්වපතුීම්  ඉවත් කිරීම සඳහා කිසිදු 
පියවරක්ක බගන බනාමැත. 

 

ඉවත් කිරීම්: දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් ලබාලෙනු ලැබූ උපලෙස්ත්ර මත, ඉහළ බෑවුලමහි පිහිටි 
අවධානම් ස්ත්හිත යැයි නම් කරනලෙ නිවාස්ත්යක නිවැසියන් ආරක්ිත ස්ත්රථානයන් කරා ඉවත්ව ල ාස්ත්ර ඇත. 
නමුත් අලනකුත් අවධානම් ස්ත්හිත යැයි නම් කරන ලෙ නිවාස්ත්යන්හි නිවැසියන් තුළ ඔවුන්ලේ අනා තය 
පිළිබඳව ඇති අවිනිශ්රිතභාවය ස්ත්හ ඔවුන් ජීවත් වන ප්රලේශ්ය හා බැඳී පවතින ඔවුන්ලේ රැකියාවන් 
අහිමිවීලම් අවධානම ලහරතුලකාට ල න එම නිවාස්ත් වලින් ඉවත්ව ල ාස්ත්ර නැත. 
 

ජීවිත අවදානම කළමනාකරණය කිරීම: 
ප්රබේශවාසීන්වට අනුව NBRO (ජා.බගා.ප.ස.) කණ්ඩායම මගින්ව අධික අවධානම් සහිත නිවාස 5 ක්ක 
සීමාංකනය බකාට ඇති අතර එම නිවැසියන්වට (ජා.බගා.ප.ස.) වෂගාපතන අනතුරු ඇඟීම් පේධතියට 
ප්රතිචාර දක්කවන බලස උපබදස් ල ා දී ඇත. තවද බේවල පන්වසබලහි වෂගාපතන මානයක්ක පිහිටුවා ඇති 
 වත් එහි පැය 24 ක්ක තුළ වාතගා වන වෂගාපතනය පැයට මිලි මීටර 150 ඉක්කමවූ විට නිවාස තුළින්ව ඉවත්ව 
යන බලසට ද ඔවුන්වට උපබදස් ල ා දී ඇත. 
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5. නාය ප්රබේශය සහ නාය අවට ප්රබේශය පිළි ඳ විසත්ර සහ වතගමාන අවදානම් මට්ටම 

 ෑවුම් අස්ථාවර ීමක්ක ඇති ප්රබේශය පිහිටා ඇත්බත් තිරිවානකැටිය-අගලවත්ත පාරට දුණු පසින්ව 
බ ෝක්කු අංක 25/5 ට ආසන්වනවය. එය මගගබයන්ව බදපසට විහිදී යන  ෑවුම් සහිත ප්රබදශයක්ක වන අතර 
මාගගයට ඉහළ  ෑවුබමහි ඇති නිවාසයන්වහි ර ග වගාවන්ව ද පහළ  ෑවුබමහි බත් වගාවන්ව ද පවතී. බමම 
 ෑවුම් අස්ථාවර ීමත් සමග ඉහළ  ැවුබමහි ආතතිය බහ්තුබකාටබගන ඉරිතැලීම් කිහිපයක්ක හටබගන 
ඇත්බත් මාගගය සහ පදිකයන්ව ද, පහළ  ෑවුබමහි පිහිටි නිවාස සහ නිවැසියන්ව ද අවධානමට ලක්කකරමිනි. 
පහළ  ෑවුබමහි පිහිටා ඇති ධනපාල මහතාට හිමිව පවතින බත් දළු රැස්කිරීමට බයාදා ගන්වනා ුඩා 
(තාවකාලික ) බගාඩනැගිල්ලක්ක ද  ෑවුබමහි අස්ථාවරභාවය බහ්තුබවන්ව අවධානමට ලක්කී ඇත. 

බමම අසථ්ායී  ෑවුමට, නිම්නය හරහා නැවත ක්රියාත්මකීබම් හැකියවක්ක ඇති අතර එයට පහළ  ෑවුබමහි 
පිහිටි නිවාස වලට ද නිවැසියන්වබේ සහ පදිකයන්වබේ ජීවිත වලට ද අනතුරුදායක තත්ත්වයන්ව මතු කිරීබම් 
හැකියාවක්ක පවතී. කළුතර දිස්ික්කකය ( ස්නාහිර පළාත) සහ රත්නපුර දිස්ික්කකය (ස රගමුව පළාත) 

අතර සම් න්වධීකරන මාගගයක්ක වන  ැවින්ව මාගග ධාවනට  ාධා ීම සහ අදාළ ආථගික ක්රියාකාරකම් හා 

තිරිවානකැටිය-අගලවත්ත අතර ගනුබදනුවලට සැලකිය යුතු  ලපෑමක්ක ඇති කළ හැකිය. 

6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව  ලපෑමට ලක්කවන අවට පරිසරබේ සංබේදී ඒකකයන්ව පිළි ඳව බකටි 
හැඳන්වීමක්ක 

 

බේයන්වබගාඩ - රුවන්වවැල්ල මාගගබේ වම් පසින්ව සිදු ී ඇති ඛන්ව් කඩා වැටීම, ර ග වගා කර ඇති ඉඩබම් 
බිම් බකාටසක සිදු ී ඇති අතර බමහි බකාටසක්ක මාගගය සදහා බවන්වකර ඇති කලාපයටද අයත් බේ.  ෑවුම් 
ප්රබේශය මල්වතු වැවිලි සමාගමට අයත් “බමාන්වටිබක්කටීන්ව” නම් ර ග වගාවකින්ව යුක්කත ඉඩම් බකාටසක්ක 
බේ. මාගගබයන්ව පිටත පහල  ෑවුම් ප්රබේශබයහි ද  ර ග වගාවක්ක දැකගත හැකිය.එම ර ග  
 
ඉහළ  ෑවුබමහි ර ග වගාවන්ව බමන්වම අඹ, ගස්ලු, උණ වැනි ශාක වගග ද විවිධ ආකාරබේ පඳුරු සහිත 
බගවතු වගාවන්ව දක්කනට ලැබබ්. බත් වගාවන්ව සහිත පහළ  ෑවුම බපෞේගලික පාශගවයන්වට අයත් වන අතර 
ඉහළ  ෑවුම් ප්රබේශය ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ බකාමිෂන්ව සභාව සතුබේ. 
 

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීබම්දී අවදානමට ලක්ක වූ අංග  සහ බස්වාවන්ව; 
  

i. මාගග තද දය හා මාගගබේ ගමන්ව කරන මගීන්ව සහ පදිකයින්ව 
ii. අවධානම් ප්රබේශබයහි පිහිටි නිවාස 

iii. වතගමාන බස්වා සහ ආථගික කටයුතු 
 

7. බයෝජිත පිළිසකර කිරීබම් ක්රියාමාගගයන්ව 
 

බයෝජිත අවදානම අවමකිරීම් කටයුතු එම ප්රබේශයට වැදගත් වන බලස අවධානය බයාමු බකබරනු ඇත. 
අවදානම අවම කිරීබම් ක්රියාකාරකම්  වනුබේ i) මතුපිට සහ යටි පෘෂ්ඨ ජලාපවහනය වැඩි දියුණු කිරීම් 
ඇතුලත් වූ ජලපවාහන වැඩිදියුණු කිරීම, iv) රැඳවුම් බිත්ති සකස් කිරීම, v) ඛාදන පාලන ක්රම හඳුන්වවාදීම. 

8. වයෘපෘති ප්රබේශය හා සම් න්වධ සමාජ, පාරිසරික  ලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම 
 

8.1 හිතකර  ලපෑම් 
 

බමම මාගගය කළුතර දිස්ික්කකය ( ස්නාහිර පළාත) සහ රත්නපුර දිස්ික්කකය (ස රගමුව පළාත) අතර 

වන එක්ක සම් න්වධක මාගගයක්ක බේ. අවදානම අවම කිරීබම් කටයුතු මගින්ව අඛණ්ඩ වාහන ගමනාගමනය, 

මාගග සම් න්වධතාවය සහ මගීන්වබේ ආරක්කෂාව සුරක්කෂිත කරනු ඇත. එබසම්, ජනතාවබේ ආථගික 

ක්රියාකාරකම් සහ අබනුත් ජීවන මාගග ක්රියාකාරකම් වන ර ග සහ බත් කමගාන්වතය, බමම හානිය අවම 

කිරීබම් කටයුතු මගින්ව විශාල වශබයන්ව ප්රතිලාභ ල නු ඇත. කඩිනම් පිළියම් බයදවිම මගින්ව අනාගතබේදී  

මාගගයට සිදුවිය හැකි හානි බහ්තුබවන්ව මාගග පුනරුත්ථාපනය සඳහා වැය වන වියදම් අවම කර ගත හැක. 

8.2 අහිතකර  ලපෑම් 
 



 

6 

 

 ෑවුම අස්ථාවර ීබමන්ව  ාධා ී ඇති ප්රබේශයකට ආපදා අවම කිරිබම් ක්රියාමාගග බ ාබහෝ විට බයාමු ී 
ඇත. එ ැවින්ව, ඍණාත්මක  ලපෑම් බ බහවින්ව සථ්ානීකරණය ී ඇති අතර, ඉදිකිරීම් කාල සීමාවට 
පමණක්ක වලංගු බේ.   
 

8.2.1 ඉඩම් වලට සහ ඉදිරි සංවධගන කටයුතු වලට ඇති ප්රබේශ මාගග අවහිර ීම 
 

අවදානම අවම කිරීබම් කටයුතු, මාගගබේ ඉහල  ෑවුමට සීමා වනු ඇත. බමම ප්රබේශය දැනටමත් බනාසුදුසු 

ුඩා බිම් කැ ැල්ලක්ක  ැවින්ව, ඉඩම් පරිහරණය අහිමිීම සහ ඉඩමට ප්රබේශ ී මට බනාහැකි ී ම මගින්ව ඉඩම් 

හිමියාට කිසිදු  ලපෑමක්ක සිදු බනාවනු ඇත. ඉහල  ෑවුබමහි  ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු මගින්ව  අනාගතබයදී 
සිදුවිය හැකි කණ්ඩි කඩා වැටීම් වලින්ව ඉඩම ආරක්කෂා කරන අතරම ඉඩම සහ මාගගය අතර  මායිම්හි 

ස්ථාවරත්වය වැඩි කරනු ඇත. 

 

8.2.2 ශාක හා සතුන්වට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක  ලපෑම 
 

වයාපෘති  ලපෑම් සහිත ප්රබේශය තුළ නජව විවිධත්වය බහෝ සංබේදී පරිසර පේධති, වාසස්ථාන ඇතුළත්  
වනාන්වතර / ප්රබේශ බනාමැත. වැඩබිබමහි ඇති ශාක කිසිවක්ක ආබේණික, තජගනයට ලක්ක සහ IUCN හි රතු 
ලැයිස්තුබේ හඳුනාගත් ශාක බනාබේ.වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීබම්දී ර ග ගස් කැපීම සහ උගුල්ලා දැමීම 
අවශය බේ. 
 

8.2.3 ප්රලේශ්ලේ ජල මා ග රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
   

වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ පවතින පෘෂ්ඨ සහ අධග පෘෂ්ඨ ජලපවාහන රටාවට  ාධා එල්ලවනු ඇත. 
බමම ප්රබේශබයහි අවදානම අවම කිරීබම් කටයුතු මගින්ව ජලාපවාහන ේේධති දියුණු කිරීම පිළි ඳව වැඩි 
අවධානයක්ක බයාමු බකබග. එම නිසා, වැසි සමය තුළ දී අධික ජල ප්රවාහයක්ක ජනනය විය හකි අතර එය 
බ ෝක්කු මගින්ව බහෝ කාණු මගින්ව ස්වාභාවික දිය පහරකට බයාමු බකබරනු ඇත. 
 

8.2.4 පාාංශු ඛාෙනලේ බලපෑම ස්ත්හ  ාං ා පතුල ලවනස්ත්රවීම 
 

ආසන්වනබේ ඇල මාගගයක්ක බනාමැති බහයින්ව ජලජ පරිසර පේධති මත ඇතිවන  ලපෑම් ඉතා අඩුය. 
 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිස්ත්ා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම 
 

වැඩබිමට  සමීපව ඇළ මාගග බනාතිබීම බහ්තුබවන්ව සෘජු ජල දූෂණය අඩු බේ. බකබස් බවතත්, වැසි සමය 

තුළදී වැසි ජලය සමඟ බරාන්වමඩ,වැලි සහ පස අංශු තවදුරටත් පහලින්ව පවතින ජලමාගග වලට බයාමුවිය 

හැක. 

 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමාලේදී අක්රමවත් (එළිමහන් ස්ත්රථාන) වැසිකිලි භාවිතය නිස්ත්ා ජලය මගින් සිදුවිය 
හැකි ලලඩලරෝ  ලබෝවීම 

 

 ෑවුම මාගගයට ආසන්වනව පවතින බහයින්ව  ඉදි කිරීම් කටයුතු අතරතුරදී අක්රමවත් (එළිමහන්ව ස්ථාන) 

වැසිකිලි භාවිතය මගින්ව පහළ  ෑවුම් ඇළ මාගග වලට මළපහ එකතුීම අබේක්කෂා බනාබකබග. 

 

8.2.7 පහල  ාං ා ප්රලේශ්ලේ ජලය පරිහණය කරන්නන් හට ඇතිවිය හැකි බලපෑම 
 

 

අසල ජල පහරවල් බනාමැති  ැවින්ව  ලපෑම  බනාසැලකිය හැකි තරම් බේ. 
 

8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීලම්දී ඇතිවන  ැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි ඝන අපද්රව  ැහැර කිරීබම් යාන්වත්රණයක්ක බනාමැති නම් ඝන අපද්රවය 
ක්කෂණිකව  ැහැර කිරීම තුළින්ව ජලය සහ පස දූෂනය කර විවිධ පාරිසරික  ලපෑම් ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් 
කාලය තුළ නිසි ඝන අපද්රවය  ැහැර කිරීබම් යාන්වත්රණයක්ක භාවිතා බනාකළ බහාත් බමම  ලපෑම සුවිබශ්ෂී 
වනු ඇත. 
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8.2.9 වායු දූෂණය ලහරතුලවන් සිදුවන බලපෑම 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වනුබේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්වජින්ව ක්රියා කරීම, 

කැනීම්, ගිනි තැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය සහිත අපද්රවය  ැහැර කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රවය සහ විෂ සහිත ද්රවය 

සමඟ (පිපිරුම්  රසායන ද්රවය) වැඩ කිරීම. ඉදිකිරීම අතරතුරදී, බකාන්වීට්, සිබමන්වති, ලී, ගල්, සහ සිලිකා 
වලින්ව ඉහළ මට්ටබම් දූවිලි ඇති කරයි. වියලි කාලගුණික සමබේදී ඉදිකිරීම් මගින්ව සිදුවන වායු දූෂණය 

මගීන්වට, නිවාස වලට සහ වයාපාරික ස්ථාන සඳහා සථ්ානීය වශබයන්ව  ලපෑම් සිදුකරයි. 

 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන ශ්බ්ෙය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, ලහරතුලවන් ල ාඩනැගිලි 
වලට හා යටිතල පහසුකම් වලට ඇති විය හැකි හානි 

 

ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින්ව ශබ්ද අබේක්කෂා කරනු ලැබබ්. වැඩබිබම් සිට මීටග 100 ක්ක ඇතුළත නිවැසියන්ව 
සහිත නිවාස ඇති  ැවින්ව ශබ්දබයහි  ලපෑම සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් බේ. එ ැවින්ව වයාපෘතිය මගින්ව 
අසල්වැසි ප්රජාවට ශබ්දබයහි  ලපෑම් සිදුබකබග. මාගගබේ පදිකයින්වට සහ මගීන්වට ද ශබ්ද දූෂණබයන්ව 
 ලපෑමක්ක ඇති කරනු ඇත. 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින්ව කම්පන අබේක්කෂා කරනු ලැබබ්. වැඩබිබම් සිට මීටග 100 ක්ක ඇතුළත නිවැසියන්ව 
සහිත නිවාස ඇති  ැවින්ව කම්පනබයහි  ලපෑම සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් බේ. එ ැවින්ව වයාපෘතිය මගින්ව 
අවට නිවස වලට සහ අසල්වැසි ප්රජාවට කම්පනයන්වහි  ලපෑම් සිදුබකබග. මාගගබේ පදිකයින්වට සහ 
මගීන්වට ද කම්පන දූෂණබයන්ව  ලපෑමක්ක ඇති කරනු ඇත. වැඩබිම් පරිශ්රබයහි විශාල ගල් බනාමැති  ැවින්ව 
පිපිරීම් නිසා ඇති වන කම්පන  ලපෑම් අබේක්කෂා බනාබකබග. 
 

8.2.11 වැඩබිලම් ලස්ත්රවකයන් හා අවට ප්රලේශ්වාසීන් අතර ඇතිවිය හැකි ලනාස්ත්න්සුන් තත්වයන් 
 

ජනතාව ආසන්වනබේ ජීවත් වන  ැවින්ව, ඉදිකිරීම් ස්ථානබේ බස්වකයන්ව සහ ගම්වැසියන්ව අතර ආරවුල් ඇති 
විය හැකිය. 
 

8.2.12 ලස්ත්රවක ලන්වාසික කෙවුරු ස්ත්හ අලනකුත් ස්ත්රථානීය අවශ්යතාවයන් 
කඳවුරු තුළ ඇති ඝණ අපද්රවය හා කසල ඉවත් කිරීම නිවැරැදිව සකස් බනාකිරීබමන්ව අවට ප්රජාව බවත එය 
පීඩාවක්ක වනු ඇත. 

 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අතර තුර ප්රලේශ්වාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීම ලහරතුලවන් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය 
හැකි අවොනම් තත්වයන් 

 

විදීම්, බ ෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්වත්ර ක්රියා කරීම  වැනි අධික අවදානමක්ක සහිත ක්රියාකාරකම් සඳහා වන 
යන්වබත්රෝපකරණ බමම වැඩබිබමහි තිබිය හැකි ය. බමම වටපිටාව තුළ පුහුණු ශ්රම  ලකායක්ක පමණක්ක 
සුරක්කෂිතව කටයුතු කරනු ඇත. අනවසර පුේගලයින්ව බමම වැඩබිමට පිවිබසන්වබන්ව නම්,  ර 
යන්වබත්රෝපකරණ මගින්ව සිදුවිය හැකි හදිසි අනතුරුවලට ලක්කීබම් අවදානම තිබිය හැකිය. 

 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය ස්ත්හ ලවනත් අනතුරුොයක ද්රවය 
 

 ලපෑමට ලක්කවූ   ෑවුබමහි  විශාල පාෂාණ බනාමැති නිසා පාෂාණ පිපිරුම් අවශය බනාවනු ඇත. 
 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර සිදුවන මා ග තෙබෙය ස්ත්හ පදිකයින්ලේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී ගමන්ව කරන යාන්වබත්රෝපකරණ,  ර පටවාබගන යන වාහන, ට්රක්ක රථ ආදීබයන්ව 
බ ාබහෝ විට  මාගගය අවහිර කරනු ලැබබ්. බ ාබහෝ දුරට අවදානම අවම කිරීබම් කටයුතු  ෑවුම්වල ඇති 
ුඩා ඉඩ ප්රමාණයන්වහි  ර යන්වබත්රෝපකරණ, ට්රක්ක රථ හා  ර පටවාබගන යන වාහන ආදිබයන්ව මාගගබේ 
ගමන්ව ගන්වනා මගීන්වට සහ පදිකයන්වට  ාධා කිරීම් සිදුවිය හැකි අතර ඔවුන්වබේ ජීවිතයටද දැඩි අවදානමක්ක 
ඇත. 

 

8.2.16 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී ලස්ත්රවකයන්ලේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුවන්ව ඇද වැටීබමන්ව අවදානමට නිරාවරණය විය හැකිය.  ෑවුබමන්ව ඇද වැටුනබහාත් මාරාන්වතික 

තුවාල සිදුවිය හැක. වැසි සමබේදී  ෑවුම් අස්ථාවර ීබම් අවධානම වැඩිබේ. බමම අවදානම බ බහවින්ව 

වැදගත් ය. ඉදි කිරීබම්  ර යන්වබත්රෝපකරණ සීමිත වැඩ අවකාශයක දී භාවිතා කළ හැකිය. වාහන හා 
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ඉදිකිරීම් යන්වබත්රෝපකරණ අනතුරු වලින්ව ඇතිවිය හැකි  අවදානම බමම සථ්ානබේ ඉතා වැදගත් බේ. 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා බකාන්වත්රාත්කරු අඩු වයස් කම්කරුවන්ව (ළමයින්ව) වැඩ කිරීමට බයබදවිය හැකි අතර 

එමගින්ව  රපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුීය හැක. 

9. මහජන උපබේශයනය -පවත්වා ඇති බහෝ පැවැත්ීමට නියමිත උපබේශන බස්වාවන්ව   
ඉහළ  ෑවුබමහි පිහිටි අධික අවධානම් සහිත නිවසක හිමිකරුබවු වන කන්වදසාමි  ාලසිංහම් මහතා 
ක්කබෂ්ත්ර චාරිකාව අතරතුර දී දැනුවත් කරන ලදි. එම නිවබසහි නිවැසියන්ව ඉවත්ව බගාස් ඇති නමුත්, තම 
නව නිවස බගාඩනැගීබම්දී භාවිතා කිරීබම් අරමුණ ඇතිව අවධානම් සහිත නිවබසහි ඉතිරිව ඇති ද්රවය 
ආරක්කෂා කරගැනීම සඳහා  ාලසිංහම් මහතා නිරන්වතරබයන්වම එම නිවසට පැමිබණ්. තවද, පහල 
 ෑවුබමහි බත් වගා බිම් වල හිමිකරු වන ධනපාල මහතා ද ක්කබෂත්ර චාරිකාව අතරතුරදී දැනුවත් කරන 
ලදි. 
 

9.1 පාශගවකරුවන්ව සමග පවති උපබේශන බසව්ාවන්ව වලදී ඇති වූ එකගතාවයන්ව හා නිබදගශ්යන්ව. 

(බයාමුව: ඇමුණුම III) 

10. විබශ්ෂිත පාරසරික හා සමාජීය  ලපෑම්: ජාතික බගාඩනැගිලි පබයග්ෂණ සංවිධානබේ විබශෂ්ිත 
ක්රියාමාගග බහෝ මැදිහත් ීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික  ලපෑම් බහෝ අවදානම් ඇතිවන්ව අංශයන්ව 

 

10.1 ජලය සහ බතත් බිම් සදහා ඇති  ලපෑම් (ඇල මාගග, ගංඟා හා අබනුත් ජල ධරයන්ව විබශෂ්බයන්ව 
ඉදිකිරීම් සථ්ානබයන්ව පහල ගංගා ප්රබේශ අපවිත්ර ීම් හා එහි තත්වය බවනස්ී ම නිසා ඇතිවන 

ගැටළු). නායයාම් සථ්ානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුලින්ව ඇතිවන දිගුකාලීන  ලපෑම් සහ විය 
හැකි   ලපෑම් 

 

වැඩබිමට ආසන්වනව ඇළබදාල බනාමැති  ැවින්ව,  ලපෑම  වැදගත් නැත. 

 

10.2 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන  ලපෑම් (විබශෂ්බයන්ව මාගග හා දුම්රිය මාගග තාවකාලික 

අවහිර ීම, රථවාහන තද දය පිළි ඳ අවදානම) 
 

සතිබේ දින වලදී  කායගාල බේලාවන්ව තුලදී , පාසල් කාලවලදී  (උදෑසන, දිවා කාලය සහ සවස) 

සම්ූණගබයන්ව / අධග වශබයන්ව මාගගය වසා දැමීම බහ්තුබවන්ව ඇතිවන රථ වාහන තද දය මගින්ව සුමට 
වාහන ගලා යාමට  ාධා එල්ල කල හැක. බමය පදිකයින්වට සහ මගීන්වට හිරිහැරයක්ක වනු ඇත. 

 

10.3 නාය සථ්ානයට යා දව බහෝ ආසන්වනබේ ඇති ඉහල අවදානමක්ක සහිත බහෝ මාධයය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත් වන ගෘහ ඒකක (ඉහළ  ෑවුම, පහළ  ෑවුම, පහළ ගංගා ප්රබේශය යන ආදිය) 
 

බමම ඉදිකිරීම බහ්තුබවන්ව මහජන ආරක්කෂාව, ශබ්දය සහ කම්පන  ලපෑම්  හා බගාඩනැගිලිවල වල 
ඉරිතැලීම් පිලි ඳ ඉහළ අවදානමක්ක පවතී. 

 

10.4 ප්රතිසථ්ාපනය කල යුතු ප්රබේශය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාමගකි බිම් සහ අබනක්ක සථ්ාන 
 

 ලපෑමට ලක්කවූ ර ග වගාවන්ව වලත් අබනුත් බගවතු වලත් අවධානම අවම කිරීබම් ක්රියාමාගග ගැනීමට 
කටයුතු සූදානම් බකබග. එ ැවින්ව සැලකිය යුතු අවධානමක්ක බනාමැත. 
 

10.5 ප්රතිසථ්ාපනය කල යුතු ප්රබේශයට යා දව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාමගකි බිම් සහ අබනක්ක 
සථ්ාන 

අවධානම් අවම කිරීබම් ක්රියාමාගග බහ්තුබවන්ව පහළ  ෑවුබමහි පවතින බත් වගාවන්ව වඩා ආරක්කෂිත 
තත්වයට පත්වන  ැවින්ව යහපත්  ලපෑමක්ක ඇති කරයි. 
 

10.6 පුේගලයන්වහට වැඩබිමට ඇතුල් ීමට බහෝ හරහා ගමන්ව කිරීමට ඇති අවශයතාවය  
 

ඉදිකිරීම් ක්රියාවලිය තුල   ර යන්වබත්රෝපකරණ, වාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රවය භාවිතා විය හැකි  ැවින්ව 

අනවසර පුේගලයින්ව විසින්ව ඇතුල් ීබමන්ව ඉහල අවදානම් තත්වයක්ක නිමගාණය විය හැක. 
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10.7 බසෞඛය හා ආරක්කෂාව පිළි ධ ගැටළු සදහා වන ප්රමුකත්වය: බකාන්වත්රාත්කරුවන්ව සඳහා වන සම්මත 
ගිවිසුම් ගත අවශයතා ඉක්කමවා සැලකිය යුතු විබශෂ්ිත බසෞඛය හා ආරක්කෂාව පිළි ද කරුණු 

 

සිරසට ඉතා ආසන්වන ආනතියකින්ව යුක්කත කඩාවැටීබම් අවධානමක්ක සහිත අස්ථාවර  ෑවුමක ඉදිකිරීම් 
කටයුතු බමබහයීමට සිදුවන  ැවින්ව ඇතිවිය හැකි බසෞඛයමය හා ආරක්කෂාව පිලි ඳ ගැටළු බකබරහි 
විබශ්ෂ අවධානයක්ක බයාමු කළ යුතුය. ESMF දී එවන්ව බපාදු E & HS ගැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදිකිරීම් 
හා ඉංජිබන්වරු බස්වා අවශයතාවයන්ව පිළි ඳව සවිස්තරාත්මකව  5: 2003 වගන්වතිබේ ද  ආරක්කෂිත උපකරණ 
සහ ඇඳුම්:2003  ද වැඩ කරන තත්වයන්ව සහ ප්රජා  බසෞඛය  හා ආරක්කෂාව පිළි ඳව ලන්වසු පිකාබේ සඳහන්ව 
පරිදි දක්කවා ඇත 
 

10.8 ළමා ශ්රමය සහ  ලහත්කාරී බලස ශ්රමය ල ා ගැනීම 
 

වැඩ කරන තත්වයන්ව සහ ප්රජා බසෞඛය හා ආරක්කෂාව චක්ර බල්කනබේ 2003.3 වගන්වතියට අනුව ළමා ශ්රමය 

සහ  ලහත්කාරී බලස ශ්රමය බයාදා ගැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්කවා ඇත. 

 

10.9 ජල සැපයුමට ඇති  ාධා 
  

වැඩබිමට ආසන්වනව ජලපවාහන  බනාමැති  ැවින්ව,  ලපෑම  වැදගත් නැත. 

11. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය වන අනුමැතීන්ව සහ විබරෝධතා බනාමැති  ව 
 

11.1 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දිස්ික්ක බල්කම් කායගාලබේ අනුමැතිය 
 

දිස්ික්ක බල්කම්වරයාබේ අනුමැතිය ල ා ගැනීම සඳහා දිස්ික්ක සම් න්වධීකරණ කමිටුවට වයාපෘති 
බයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, දිස්ික්ක සම් න්වධීකරණ කමිටුවට පළාබත් මහ ඇමති වරයා හා 
පාශග්වකරුවන්වබේ ආයතන ද සහභාගී වනු ඇත. PMU නිලධාරියා බමම වයාපෘතිය ඉදිරිපත් කරනු ල න 
අතර, වයාපෘති බතාරතුරු සහ පාරිසරික හා සමාජයීය විවිධ ගැටලු නිරාවරණය කිරීම හා ගැටළු සාකච්ඡා 
කරනු ඇත. බමම රැස්ීබමහි නිබදග්ශය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා  ලනු ඇත. 
 

ii. සැලසුම් කමිටුබේ අනුමැතිය 
 

නිවිතිගල ප්රාබේශිය සභාබේ සැලසුම් කමිටු විසින්ව බමම වයාපෘතියට අනුමැතිය ල ා ගත යුතුය. 
 

11.2 බතෝරාගත් නනායයෑම් සිදුවූ සථ්ානබේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වතු සමාගම් ඉඩම් 
හිමියන්වබගන්ව අනුමැතිය ල ා ගැනීම 

 

වයාපෘතිබයහි කාර්යයන්වබගන්ව බකාටසක්ක මාගගය සදහා බවන්ව කර  ඇති ප්රබේශයක සිදු කරනු  ැවින්ව අදාළ 

නිබයෝජිතායතනය වනුබේ මාගග සංවධගන අධිකාරිය. ඉඩම් බගාඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, 

ද්රවය  ඉවත් කිරීමට  (ගස්, පස, පාෂාණ හා ගල් බිම්), ඉදි කිරීම් වුහයන්ව සහ බමබහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු 

දිගටම කරබගන යාමට  ජාතික බගාඩනැගිලි පබයග්ෂණ සංවිධානය සහ මාගග සංවධගන අධිකාරිය අතර 

අවශය ගිවිසුම් ඇති කරගනු ඇත. 

 

11.3 මාධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්කෂණ බදපාතගබම්න්වතුව, වනජීී සංරක්කෂණ බදපාතගබම්න්වතුව 
මගින්ව අනුමැතිය ල ා ගැනීම 

 

i. රත්නපුර දිස්ික්කකය පස සංරක්කෂණ පණත යටබත් එන ස්ංංබේදී ප්රබේශයක්ක වන  ැවින්ව මාධයම 

පරිසර අධිකාරිබයහි අනුමැතිය අවශය බේ. 

ii. වන රක්කෂිත බවන්වකිරීම් කලාපයක යටබත් බහෝ තුල බමම වයාපෘති වැඩබිම පිහිටා බනාමැති  ැවින්ව 

වන සංරක්කෂණ බදපාතගබම්න්වතුබේ සහ  වනජීී සංරක්කෂණ බදපාතගබම්න්වතුබේ  අනුමැතිය අවශය 

බනාබේ. 

iii. වැඩබිබමහි ඉහළ  ෑවුම් ප්රබේශය ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ බකාමිසම් සභාවට අයත් වන  ැවින්ව එම 

බකාමිසබමහි අනුමැතිය අවශය බේ. 
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11.4 අබනුත් අනුමැතීන්ව  

 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වුන්ව ප්රවාහනය හා  ැහැර කිරීම සඳහා ප්රාබේශීය භූ විදයා සමීක්කෂණ හා 

පතල් කායගාංශබේ අනුමැතිය ල ා ගත හැකිය. 

ii. ද්රවය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා පතල් කායගාංශබේ අනුමැතිය (අවශය වන්වබන්ව 

නම් පමණි). 

iii.  කසළ  ැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉවත් කිරීම සඳහා නිවිතිගල ප්රබේශීය  සභාව බවතින්ව අනුමැතිය ල ා 

ගත හැකිය 

iv. පාෂාණ පිපිරීමට අවශය නම් වැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රාබේශීය බල්කම් හරහා ආරක්කෂක 

අමාතයංශබේ දිස්ික්ක කායගාලබයන්ව ල ා ගැබන්ව. 

v. වැඩ බිබමහි ක්රියාකාරකම් සඳහා අවශය  ල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලි ල මණ්ඩලබේ ප්රාබේශීය 

කායගාලබයන්ව අනුමැතිය ල ා ගැනීම අවශය බේ. 

vi. පැළ සංරක්කෂණ පනත බනා: 35; 1999 යටබත් අධයක්කෂ කෘෂිකමග බවනුවට ජාතික ශාක නිබරෝධායන 

බස්වබයහි අතිබගක අධයක්කෂකතුමන්වබේ අනුමැතිය අවශය බේ.  ෑවුබමහි අවධානම අවම කිරීම - 

නජව වයාපෘති පාලනය සඳහා පැළෑටි බහෝ බීජ අවශය වන්වබන්ව නම් අධිකාරිය හරහා ශාක ආනයන 

 ලපත්රය ප්රකාරව ශ්රී ලංකාවට බගන්වවනු ලැබබ්. 

 

11.5 බපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්වබගන්ව අනුමැතිය ල ා ගැනීම / නනතික  ැදීම/ විරුේධත්වයක්ක 
බනාමැති ීම 

 

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

කිසිදු  ාධාවක්ක බනාකරන  වට ඉඩම් හිමිකරුවන්ව සහ වයාපෘති  ක්රියාත්මක කිරීබම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව  ැඳී ඇති ගිවිසුමක්ක අත්සන්ව කිරීම. 
 

ඉදිකිරීම් සිදුකරන භූමිබයන්ව වටිනා භාණ්ඩ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරුට බහෝ ඉඩම් හිමිකරු 

බවනුබවන්ව බකාන්වත්රාත්කරුට ඉඩ ල ා දීම.වුහයන්ව ඉවත් කිරීබම් පිරිවැය වයාපෘතිය මගින්ව දරනු ලැබබ්. 

වගුව 1: අනුමැතීන්ව ල ා ගැනීම සඳහා නියමිත කාල නියමය 

අනුමත කිරීම 
 

මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 

1 

සතිය 

2  

සතිය 

1 

සතිය 

2  

සතිය 

1 

සතිය 

2  

සතිය 

1 

සතිය 

2  

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
දිස්ි ක්ක බල්කම් කායගාලබයන්ව  
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්කීම 
අනුමත කිරීම 

        

සැලසුම් කමිටුබේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස්  වලට  ප්රතිචාර දැක්කීම 
අනුමත කිරීම 

  

 

      

රජබේ ඉඩම් හිමියන්වබේ  මාගග සංවධගන 
අධිකාරිබේ සහ ලංකා විදුලි ල මණ්ඩලබයහි 
අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස්  වලට ප්රතිචාර දැක්කීම 
අනුමත කිරීම 

        

බවනත් අනුමැතීන්ව 

GSMB 
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12. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැසම් (ESMP) 
 

විබශ්ෂබයන්ව අංශ 8 සහ 10 හි හඳුනාගත හැකි  ලපෑම් හා අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම 
කිරීමට ගත හැකි ක්රියාමාගග. බමය ESMP හි විබශ්ෂිත නිබදග්ශ හා අවශයතාවන්ව තුල ඇතුලත් වනු ඇත. 

 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීබම් ක්රියාකාරී සැලැසම් 
 

බමම වැඩබිබමහි වයාපෘතිය මත රඳා පවතින නැවත් පදිංචි කිරීම් බනාමැත. අවධානම් කලාපබයහි පිහිටි 
නිවාස වලින්ව ඉවත් ීමට නිවැසියන්ව දැනුවත් බකාට ඇති නමුත් බ ාබහෝ බදනා තවමත් එම නිවාස වලම 
රැඳී සිටී. වයාපෘතිබයහි කටයුතු වල දී ඇතිවිය හැකි බදදරීම් සහ  ර යන්වබත්රෝපකරණ හැසිරීම මගින්ව බමම 
නිවාස වලට වුහමය අලාභහානි පැමිණවිය හැක. (වුහමේට සිදුවන අලාභහානි සඳහා හානි ූරණ 
බයෝජනා ක්රමයක්ක හඳුන්වවා දිය යුතුය; බයාමුව 2002.2.17) 

 

12.2 මහජනතාව ඉවත් කිරීම 
 

ඉහළ  ෑවුබමහි පිහිටි අවධානම් සහිත නිවාසයක නිවැසියන්ව දැනටනත් ඉවත් ී ඇත. 

 

12.3 හානි වූහයන්ව සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය 

බමම අවදානම බමම වැඩබිමට ඇති බනාබේ. 

 

12.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් බහත්ුබවන්ව බේපල / භාවිතයන්ව අහිමි ීම සඳහා වන්වදි ඉල්ලා සිටී 
 

බමම අවදානම බමම වැඩබිබමහි ඇති බනාබේ. 

 

12.5 පහත සඳහන්ව ක්කබෂත්්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීබම් වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කල යුතුය  

අවට පදිංචිකරුවන්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා නායයෑබම් අවදානම  පිලි ඳ වැඩසටහන්ව පැවැත්විය යුතු ය.  
 

12.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පරිසරික / සමාජ කළමනාකරණ ක්රමබේදයන්ව සලකා  ැලීම  
 

බමම වැඩබිම බසෞන්වදර්යාත්මක වශබයන්ව අලංකාර, පරිසර සංබේදී, ස්වාභාවික ගැමි පරිසරයක පිහිටා ඇත. 

එ ැවින්ව පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය වශබයන්ව සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා  ැලීබමන්ව පසු ආපදාව 
අවම කිරීබම් ක්රියාකාරකම් නිමගාණය කිරීබම්දී  පහත දක්කවා ඇති කරුණු සලකා  ැලිය යුතු ය. 

 

වගුව 2: පරිසරය  හා සමාජ සලකා  ැලීබමන්ව කරනු ල න සැලසුම්කරණය අදියර 

අාං ය 

ලමම වයාපෘති ප්රලේශ්ය 

ස්ත්ඳහා ස්ත්ලකා බැලීම 

ස්ත්ඳහා නිලෙගරශිත 

මට්ටම 

i. සව්ාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශසත් බලස සැලසුම් 
කරණය 

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

වයාපෘති විබශ්ෂිත සැලසුම් සැලකිල්ලට ගත යුතුය. වැදගත් ශාක විබශ්ෂ 

වෘක්කෂලතා අවරණය සමග  ැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්කෂණය  සඳහා  ප්රමාණවත් 

අවධානයක්ක බයාමු කළ යුතුය 

 

ඉහල 

ආරක්කෂක අමාතයංශය ( අවශයතාවය මත 

තීරණය බේ ) 

අනුමැතිය /    බපෞේගලික ඉඩම් 
අයිතිකරුවන්වබේ විබරෝධයක්ක  බනාමැති  ව 
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ii. වාසසථ්ාන සම් න්වධතා සහ සත්ත්ව මංබපත් 

 
ස්ිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  බහෝ වයාපෘතියට පිවිසීමට බහෝ ගැඹුරු කානු පේධති 
ආදිය සඳහා බහෝ  විශාල වශබයන්ව වනාන්වතර බකාටස් ඉවත් කිරීම්ට සිදුවන්වබන්ව 
නම් සැලසුම් තුළ සත්වව වාසසථ්ාන අතර  සම් න්වධතා බනාබිබදන බලස  
සත්ව මංබපත් වෘක්කශලතා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

අවම 

iii. ජල සම්පත සංරක්කෂණය 

බමයට පෘෂඨ්ය හා උප පෘෂඨ්ය යන බදකම ජලය ල ා ගැනීම අඩංගුබේ. ල ාගත් 

ජලය සාබේක්කෂ වශබයන්ව බහාඳ තත්ත්වබේ පවතී නම් බහාඳින්ව සැලසුම් කර බමම 

ජලය ශාක වලට සහ අසල්වැසි ප්ර ජාවබේ පානීය සහ අබනුත් ජල අවශයතා 

සඳහා ල ා දිය යුතුය. 

 

අවම 

iv. ජල සැපයුම් අවහිර ීම 

 
අවම කිරීබම්   ෑවුබම් ඇති ජලය තනි පුේගල බහෝ බපාදු  ජල සැපයුම්  මූලාශ්රයක්ක 

බලස බයාදා ගන්වබන්ව නම්, ඉදිකිරීබම් ක්රියාකාරකම්  බහ්තුබවන්ව ජල ප්රභවයට 
 ලපෑම් ඇති විය හැකිය . එවැනි අවසථ්ාවන්වහිදී ප්රජාව  සඳහා විකල්ප ජල 
ප්රභවයක්ක (තාවකාලික / බහෝ ස්ිර) ඇතුළත් කළ  යුතුය 

 

අදාළ බනාබේ 

v. සව්භාව  බසෞන්වදයගාත්මකව  ගැලබපන සැලසුම් සලකා  ැලීම 

බසෞන්වදයගාත්මක සංබේදී පරිසර නිමගාණබේදී සව්භාවික පරිසරය හා සංකලණය 

වන එබමන්වම දෘශය අවම වන බලස වයහයන්ව සැලසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් විය 

යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු සථ්ායී වයහයන්ව නිමගාණය කිරීම සඳහා භූ දශගන ගෘහ 

නිමගාණ ශිල්පීන්වබේ බස්වය වැදගත් බේ 

 

ඉහල  ෑවුම් ප්රබේශ 

සඳහා ඉහලයි 

vi.හරිත පාරිසරික ලක්කෂණ සලකා  ැලීම 
පරිසර හිතකාමි සංබේදී වාසසථ්ානවල ආපදා අවම කිරීම් බ ාබහාමයක්ක සිදු කරනු 

ල න  ැවින්ව, පරිසර හිතකාමී හරිත  සැලසුම් ගැන සැලකිලිමත් විම වඩාත් 

උචිතය. උදාහරණයක්ක බලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා බේශීය වෘක්කෂලතා විබශ්ෂ 

භාවිතා කිරීම, පරිසරබේ විවිධත්වය පවත්වා ගැනීමට විබශ්ෂ ශාක සංබයෝජනයන්ව 

බයාදා ගැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක විබශ්ෂයන්ව බයාදා  බනාගැනීම. 

 

 

ඉහල  ෑවුම් ප්රබේශ 

සඳහා ඉහලයි 

 vii . බසව්කයින්ව / මගීන්ව සහ ප්රජා ආරක්කෂාව 

 

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

මගීන්වට අන්වතරාකාරී විය හැකිය. එ ැවින්ව  තට්ටු, ආරක්කෂිත දැල් වැනි සැලසුම් 

කළ ආරක්කෂණ  ක්ර ම සැලකිල්ලට ගත යුතුය. 

 

 

ඉතා ඉහල 

viii. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහා බමබහයුම් සැළසුම් කිරීම.  

හානිය අවම කිරීබම් කාබයග්දී  ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව කාණු 
වැනි අක්රිය ශිල්ප ක්රම (අමතර ශක්කති ප්ර වයක්ක අවශය බනාවන ) සලකා  ැලිය 

යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම වළක්කවා ගැනීම සඳහා නිවැරදි පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු 

වල  විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීබම් ආනතිය නිවැරදිව සලකා  ැලිය යුතුය. කානු ජලය 

සව්ාභාවික දහරාවන්වට එකතු කරීමට අබේක්කෂා කරන්වබන්ව නම්, ඛාදනයට 

ඔබරාත්තු බදන, බරාන්ව මඩ රදවා ගැනීබම් පේධති ආදී බනාබයක්ක නඩත්තු වුහ 

සැලසුම් කළ යුතුය. 
අධික කාලපරිච්බේදයක්ක තුල බේශීය කාලගුණික තත්ත්වයන්වට ඔබරාත්තු බදන 

පරිදි වුහයන්ව සඳහා භාවිතා කරන ද්රවය ප්රබේශබමන්ව බතෝරා ගත යුතුය. වාබන්ව 

වූහයන්ව භාවිතා කිරීබම්දී  විබශ්ෂබයන්ව විඛාදන වැලකීබම් තාක්කෂණික ක්රම 

සැලසුම් කළ යුතු අතර සියුම් බරාන්වමඩ උප නළ මාගග වලට කාන්වදු ීම 

වැළැක්කීමට පියවර ගත යුතුය. 

 

 

 

 

ඉතා ඉහල 
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12.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන  ලපෑම් අවම කිරීම  
 
 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ බකාන්වත්රාත්කරුවන්වබේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල ීම 
සඳහා වන ප්රමිතීන්ව 

 

පාරිසරික සහ සමාජීය  ලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාගග සාමානයබයන්ව 

සියලු නායයාම් අවම කිරීබම් ස්ථාන සඳහා බපාදු බේ. බමම  ලපෑම් බ ාබහෝ දුරට ඉදිකිරීබම් කටයුතු වල 

ක්රියාකාරිත්වයට බහ්තු බේ. එ ැවින්ව ඉදිකිරීබම්දී වන  ලපෑම අවම කිරීම  බකාන්වත්රාත්කරුබේ යුතුකමකි. 

ඉදිකිරීම් අදියබගදී බකාත්රාත්කරුවන්වබේ ලංසු පිකාබේ ඇතුලත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ 
බසෞඛයය සහ ආරක්කෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව බකාත්රාත්කරුවන්වබේ අවශයතාවය 
බකබස් විය යුතුද යන්වන පිළි ඳව ජාතික බගාඩනැගිලි පබයග්ෂණ සංවිධානය විසින්ව සකස් කර ඇත. බමම 

බකාටස සඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක  ව දැක්කබවන ප්රධාන බකාටස් පහත දක්කවා ඇත.( වගුව 3). විස්තර 

සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් බකාත්රාත්කරුවන්ව සඳහා බයාමු කළ යුතුය. 
බකාත්රාත්කරු විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත යබටත් ESMP වැඩ පිළිබවළ ක්රියාත්මක කිරීමට 

නියමිත අතර ඔහුබේ නිපුණතාවයන්ව පිළි ඳ නිසි බල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා වන පිරිවැය 

බවනම වැටුේ අයිතමයක්ක බලස දැක්කවිය යුතුය. බතෝරාගත් ඉදිකිරීම් බකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ 

සමාජ කළමනාකරණ ක්රම ප්රකාශය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර PMU ඒකකය එය අනුමත කිරීමට නියමිතය. 

 

වගුව 3: ES & HS සමඟ අනුකූල ීම සඳහා බකාත්රාත්කරුබේ අවශයතාව 

බයාමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

බකාන්වත්රාත්කරුවන්වට ESMP 
අයිතමය අදාල වයාපෘතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්කෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිම තුල ග ඩා කිරීම අතිශයින්වම වැදගත් (මාගග 

බවන්වකිරීම්) 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්වම වැදගත් (නිවාස) 

2002.2 3) බගාඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුීම අතිශයින්වම වැදගත්( නිවාස) 

2002.2 4) අපද්රවය  ැහැර කිරීම අදාළ බේ 

2002.2 5) කසළ  ැහැර කිරීම අතිශයින්වම වැදගත් (මාගග 

බවන්වකිරීම්) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්වම වැදගත් 

(මගීන්ව,පදිකයන්ව  සහ නිවාස) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය අපද්රවය 
ප්රවාහනයකිරීම 

අදාළ බේ 

2002.2 8) ජලය අදාළ බේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව විබශ්ෂ අදාළ බේ 

2002.2 10) බභෞතික හා සංස්කෘතික සම්පත් අදාළ බනාබේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ බේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ බේ 

2002.2 13) බපාබලාව හැරීම   අදාළ බේ 

2002.2 14) ගල්වල බමබහයුම් අදාළ බනාබේ 

2002.2 15) වාහන සහ යන්වබත්රෝපකරණ නඩත්තුව 

(දූෂණය) 

අදාළ බේ 

2002.2 16) මහජනතාවට  ාධා කිරීම අතිශයින්වම වැදගත්(අසල්වැසි 

ප්රජාව) 

2002.2 17) උපබයෝගිතා බසව්ා සහ මාගගබේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්වම වැදගත්( 

මගගය,නිවාස,ප්රජා ජල 

සැපයුම) 

2002.2 18) 

 

 

දෘෂය් පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්වම වැදගත් ( 
බසෞන්වදර්යාත්මකව සංබේදී 

මාගග බකාටස්) 
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2002-5. පාරිසරික අධීක්කෂණය මූලික සමීක්කෂණ (වාතය, ජලය, ශබ්ද, 

කම්පන, ඉරි තැලීම් සමීක්කෂණ) 

සථ්ානබේ විබශ්ෂිත සැලැසම්ක්ක 
බයාමු කරන්වන 

ඉදි කිරීම් අතරතුර සමීක්කෂණ (වාතය, 

ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි තැලීම් 

සමීක්කෂණ) 

සථ්ානබේ විබශ්ෂිත සැලැසම්ක්ක 
බයාමු කරන්වන 

වැඩබිබම්  බමබහයුම් කාලය තුල 
සමීක්කෂණ 

සථ්ානබේ විබශ්ෂිත සැලැසම්ක්ක 
බයාමු කරන්වන 

වාතගා කිරීම හා වාතගා පවත්වාබගන 
යාම 

අදාළ බේ 

2003 බසව්ා බකාන්වබේසි සහ ප්රජා බසෞඛයය හා ආරක්කෂාව 

2003.2 සුරක්කෂිත සංවිධානය සහ සන්වනිබේදනය අතිශයින්වම වැදගත් 

(අනාරක්කෂිත  ෑවුම් / මගීන්ව / 

නිවාස /  ර යන්වබත්රෝපකරණ)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා  ලකිරීම අදාළ බේ 

2003.4 ආරක්කෂක වාතගා සහ අනතුරු පිළි ඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්වම වැදගත්  

2003.5 ආරක්කෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්වම වැදගත් 

2003.6 ආරක්කෂාව පරීක්කෂා කිරීම අතිශයින්වම වැදගත්  

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම වැදගත්  

2003.8 බසෞඛය හා ආරක්කෂාව පිළි ඳ බතාරතුරු 
සහ පුහුණුව 

අතිශයින්වම වැදගත්  

2003.9 යන්වබත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේගලයන්ව 

අදාළ බේ 

අදාළ: බමම වගන්වතිය ඕනෑම වයාපෘති සථ්ානයකට අදාළ බපාදු එකක්ක බලස වයාපෘති සථ්ානයඅදාළ බේ 

අතිශයින්වම වැදගත්: ESMP අදාලව එම සථ්ානයට නිශ්චිතවම ක්රියාත්මක වන පරිදි පාරිසරික ක්රමබේදයන්ව සකස් 
කිරීම සඳහා බකාන්වත්රාත්කරු විබශ්ෂ අවධානය බයාමු කළ යුතුය. 
ඇතැම් විට අදාල බේ: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීබම්දී අදාළ වයෘපෘති සථ්ානයට පිවිබසන විට බමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැබබ් 
අදාළ බනාබේ: බතාරතුරු අනාවරණය වූ බකාන්වබේසි යටබත් බමම වයාපෘති සථ්ානයට අදාළ විය බනාහැක 
විකල්ප: අවශය වන්වබන්ව නම් පමණි 
සථ්ානීය විබශෂ්ිත නිරීක්කෂණ සැලැසම්ක්ක: බකාන්වත්රාත්කරුවන්ව විසින්ව සඳහන්ව කර ඇති අධීක්කෂණ අවශයතා වලට 
අමතරව සථ්ානීය විබශ්ෂිත නිරීක්කෂණ සැලැස්බමහි සඳහන්ව පරිදි බකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව අධීක්කෂණය කිරීම සඳහා 
 ැඳී සිටී. 
බයාමු කිරීම: බකාන්වත්රාත්කරුවන්ව ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා  ැදී සිටී. 
 

 

 

12.7.2 නාය සථ්ානයට විබශෂ්ිත හානිය අවම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අබේක්කෂිත සථ්ානීය විබශ්ෂිත අපදා අවම කිරීබම් 
පියවරයන්ව පහත සඳහන්ව පරිදි බේ. 

 

වගුව 4: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහා ගනු ල න පියවර 

හානි අවම කිරීලම් අයිතමය වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීලම් 

අදියර 

ව කීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනබයන්ව සිදුවන  ලපෑම අවම කිරීම  
වැසි කාලය තුළදී වයාපෘති සථ්ානය  ෑවුම් සකස් කිරිම සුන්වුන්ව ඉවත් 

කිරීම ආදී කායගයන්ව සිදු බනාකිරීමට නිබදග්ශ කර ඇත. එම නිසා 
වැසි කාලයට බපර වියළි කාලගුණික තත්ත්වයක දී සිදුකළ හැකි 
උපරිමය  නායයාම  අවම කිරීබම් වයාපෘතිය තුළ ක්රියාකාරී බලස 

කටයුතු කිරීම අනිවායග බේ. එබමන්වම වැසි කාලය තුළ ඉහළ  ෑවුබම්  

කිසිදු ක්රියාකාරකමක්ක සිදුබනාකිරීමට නිබදග්ශකර ඇත. බමය 

සැලසුම් අදියබග දී සලකා  ැලිය යුතුය. කපන ලද බකාටබසන්ව ගලා 

යන බරාන්වමඩ සඳහා බරාන්වමඩ උගුල්  හඳුන්වවා දිය යුතුය. 

  
සූදානම් කිරීබම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 
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ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය  ැහැර කිරීම  
ඉදිකිරීම් කසළ  ැහැර කිරීම සම් න්වධබයන්ව බකාන්වත්රාත්කරු විබශ්ෂ 

අවධානය බයාමු කළ යුතුය. එවැනි අපද්රවය ජනනය වූ විට PMU 
විසින්ව අනුමත ක්රමබේදයන්ව අනුව බස්දී යාම් වලට ලක්ක බනාවන පරිදි 

ග ඩා කර ඉවත් කල යුතුය.ඉදිකිරීම් අපද්රවය මාගගය බදපස  ැහැර 

බනාකල යුතුය. 

 
සූදානම් කිරීබම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ  

 
ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 

iii. දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  

 
අධික දූවිලි උත්පාදනය වන ක්රියාකාරකම්කම් ඉතා සැලකිල්බලන්ව 
කළ යුතු අතර එවන්ව අවසථ්ාවලදී ප්රමාණවත් බලස ජලය බයදීමක්ක 
මගින්ව දූවිලි පාලනයට නිබදගශ් කර ඇත. 

 

 
සූදානම් කිරීබම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 

 

iv. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 
ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ල ා ගත යුත්බත් අනුමත ස්ථාන වලින්ව පමණි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 

v. ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා  ලපෑම් (විබශෂ්බයන්ව 

තාවකාලික මාගග හා දුම්රිය මාගග අහිමි ීම, රථවාහන 

තද දය පිළි ඳ අවදානම) 

මගීන්ව මත  ෑවුම් අසථ්ාවර අවදානම, අසල ඇති වංගුව සහ අපදා 
අවම කිරීබම් කටයුතු බකබරන  ෑවුබම් ප්රමාණය  සැලකිල්ලට 
ගනිමින්ව බමම සථ්ානය සඳහා මනා මාගග තද දය  සහ මාගග 

ආරක්කෂාව පිළි ඳ කළමනාකරණ සැලැසම්ක්ක පිළිබයල කළ යුතුය. 

දැල්බවන බවන්ව කිරිබම් පටල, මාගග ආරක්කෂණ සලුණු පුවරු, 

නායයෑම් අවදානම් සංඥා පුවරු, ූණග කාලීන දිවා රාි මුරකරු, 
රාි ලාම්පු යන ආදිය සැලසුබමහි අනිවායගබයන්ව  ඇතුලත් විය 

යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 

vi. බසව්ක බසෞඛය හා ආරක්කෂාව 
වැඩබිබම්දී බසව්කයින්වට අවදානම් තත්ත්වයන්ව යටබත් වැඩ කළ යුතු 

 ැවින්ව, "බස්වා බකාන්වබේසි සහ ප්රජා බසෞඛය හා ආරක්කෂාව" යටබත්  

ඛණ්ඩබේ ESMP මත බකාන්වත්රාත්කරුවන්වබේ වගකීම යටබත් ල ා 

දී ඇති නිබදග්ශ ක්රියාත්මක කිරීම අත්යවශ්ය  බේ. බමම නිබදග්ශයන්ව 
නිසි සංවිධානයක්ක සහ ආරක්කෂක නිරීක්කෂණ ක්රමයක්ක තුළ අනුගමනය 

කළ යුතුය. 

I. . අතිබගක වශබයන්ව වැසි කාලවලදී අසථ්ායී  ෑවුම් වල වැඩ 
කිරීම අතිශයයින්ව අවදානම්  ැවින්ව වැසි කාල සීමාව තුළදී ප්රමාණවත් 

කාලයක්ක සඳහා වැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

iii. කම්කරුවන්වබේ සහ මගී ආරක්කෂාව සඳහා සුදුසු අනතුරු 
ඇඟීබම් පේධතියක්ක සහ ූණග කාලීන මුරකරුබවු බමම වැඩබිම 

සඳහා දැඩි බලස නිබදග්ශ කරනු ලැබබ්. 

iii. ගල් පවගත / සුන්වුන්ව ආදිය කම්කරුවන්ව, මගීන්ව සහ ප්රජාව 
මත ඇද වැටීම වලක්කවා ගැනීමට අදාළ අවදානම් සථ්ානවල ආරක්කෂක 

 ාධක හා ආරක්කෂක දැල් සථ්ාපිත කළ යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 

vii. වැඩ කරන බේලාවන්ව 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා කාලයට පමණක්ක සීමා විය යුතුය. ආරක්කෂිත 

ගැටලු නිසා කිසිම බහ්තුවක්ක මත ප.ව.6 න්ව පසු වැඩ කිරීම නිබදග්ශ 
බනාකරයි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 
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viii. වැඩ බිම තුලට සාමාන්වය පුේගලයින්ව ඇතුළු ීබම් බහෝ එම 
ප්රබේශය හරහා ගමන්ව කිරීබම් අවශයතාවය  

බකාන්වත්රාත්කරුබේ ූණග කාලීන මුරකරුබේ සුපරීක්කෂාකාරීත්වය, 
දැනුවත් කිරීබම් සහ අනතුරු ඇඟීම් පුවරු  මගින්ව වැඩබිමට  සිදුවිය 

හැකි අනවසර ප්රබේශයන්ව වැළැක්විය යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 

ix. දෘෂය දූෂණය අවම කිරීම  
වැඩ බිබමහි කටයුතු දෘෂය දූෂණය අවම වන පරිදි පවත්වා ගත යුතු 
ය 

සූදානම් කිරීබම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ  

ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 

x. බසව්කයන්ව සදහා වන ආචාරධමග  
බකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ හැසිරීම් රටාවන්ව පිලිපදිමින්ව 
ගම්වැසියන්ව හා ශ්රම  ලකාය අතර විය හැකි ගැටුම් වලක්කවා ගත 

යුතුය. 
විබශ්ෂබයන්ව බපාදු නෑබම් සහ බස්දීබම් සථ්ාන වැනි බ දාගත හැකි 
සම්පත් භාවිතා කරමින්ව ගම්වැසියන්ව හා ශ්රම  ලකාය අතර විය හැකි 
ගැටුම් වලක්කවා ගත යුතුය 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
බකාන්වත්රාත්කරු 

 

 

12.7.3 වයාපෘති සථ්ානය අධීක්කෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත සඳහන්ව අධීක්කෂණ සැලැසම් නිබදග්ශ කර ඇත. මීට අමතරව ඉදිකිරීම් ඉංජිබන්වරු 

බකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව බකාන්වත්රාත්කරුවන්වබේ වගකීම පිළි ඳ සඳහන්ව කළ යුතු නිරීක්කෂණ ක්රියා පටිපාටිය 

ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 
 

බකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත තුළ ඔහුබේ නිපුණතා පිළි ඳ අදාළ බල්ඛන සමඟ 
ක්රියාත්මක කිරීමට  ලාබපාබරාත්තු වන ESMP වැඩපිළිබවළ බයාමු කරනු ඇත. ESMP සඳහා වන පිරිවැය 
බවනම බගවුම් අයිතමයක්ක බලස දැක්කවිය යුතුය. බතෝරාගත් ඉදිකිරීම් බකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ 
සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලි ඳ ප්රකාශයක්ක ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින්ව අනුමත 
කිරීමට නියමිතය. 

 

වගුව 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්කෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්කෂණ අවශයතා පරාමිතීන්ව අධීක්ෂණ කලයුතු වාර  ණන 

i. මූලික 
නිරීක්කෂණ 

ඇළ ජලබේ ගුණාත්මකභාවයයි -  

ඉහළ අවදානමක්ක සහිත බගාඩනැගිලි වල  ූවග 
ඉරිතැලීම් සමීක්කෂණය  

වරක්ක * 

භූමි කම්පන වරක්ක * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක්ක * 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු වරක්ක * 

ii. ඉදි කිරීම ඉහළ අවදානමක්ක සහිත බගාඩනැගිලි වල  ූවග 
ඉරිතැලීම් සමීක්කෂණය ඉහළ අවදානමක්ක සහිත 
නිවාස පිළි ඳ අත්දැකීම් පරීක්කෂා කිරීම 

ඉරිතැලීම් ජනනය විය හැකි 
අවසථ්ාවන්ව හිදී සමීක්කෂණය  

බකබග** 

භූමි කම්පන භූමි කම්පන  ජනනය විය හැකි 

අවසථ්ාවන්ව හිදී පමණි* 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම පසුබිම් ශබ්දයන්ව ජනනය වන 

අවසථ්ාවන්ව හිදී පමණි* 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු මසකට වරක්ක* 

iii. වායු 
විබමෝචනය 

අදාළ සියලු යන්වබත්රෝපකරණ / වාහන ක්රියාත්මක වන පරිදි විබමෝචන පාලන 

පරීක්කෂණ සහතිකය තිබිය යුතුය - උපබේශකයාබේ වයාපෘති සථ්ානයES විසින්ව 
පරීක්කෂා කළ යුතුය 
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13. දුක්ක ගැනවිලි වලට සවන්ව දීම 
 

අවට ජනතාව පිලි ඳ විබශ්ෂ සැලකිල්ලක්ක දැක්කීම සඳහා විබශ්ෂඥ උපබේශකවරුන්ව වන ES නිලධාරී 
වගකිව යුතු බේ. 

14. බතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

 

පහත දැක්කබවන ආයතන සහ සංවිධාන අනුව ලුණු කරන ලද ආකෘති මගින්ව ES බතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීමට PMU හි වගකීම බේ. 
 

වගුව 6: බතාරතුරු අනාවරණය කිරීබම් බයෝජිත සැළැස්ම 

ලතාරතුරු ලයෝජිත ආයතන ලතාරතුරු අනාවරණය කිරීලම් 
ක්රමලේෙය 

i. වයාපෘති සැලැසම් 
(සථ්ානීය බතාරතුරු, 

සැලසුම, ක්රියාත්මක 
කිරීබම් විධිවිධාන) 

දිස්ික්ක මාධයයම පරිසර අධිකාරිය,DFC, 

DWLC, දිස්ික්ක බල්කම් කායගාලය,  ප්රාබේශීය  

බල්කම්,RDA, රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, අබනුත් 

දිස්ික මට්ටම් නිබයෝජිතායතන, ජාතික 
බගාඩනැගිලි පබයගෂ්ණ සංවිධානබේ දිස්ික්ක 

කායගාලය, AIIB 

රැස්ීම්, දිස්ික්ක සම් න්වධීකරණ 

කමිටුව, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන්ව කිරීම 
සඳහා අදාල වාතගාව ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දිස්ික්ක මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 

DWLC, AIIB 

රැස්ීම්, දිස්ික්ක සම් න්වධීකරණ 

කමිටුව, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 
කැමැත්ත සඳහා අත්සන්ව කිරීම 
සඳහා අදාල වාතගාව ඉදිරිපත් 
කිරීම 

iii. ප්රගති වාතගා (මූලික 
හා ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ) 

දිස්ික්ක මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 

DWLC, AIIB සහ අදාළ පාශග්වයන්ව සුදුසු පරිදි 

ප්රගති රැස්ී ම්, විබශ්ෂ රැස්ී ම්, 
අදාළ වාතගා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූලතා 
බසව්කයින්ව බසෞඛය 
හා ආරක්කෂාව සඳහා 
සථ්ාන පරීක්කෂා 
කිරීම 

දිස්ික්ක මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 

DWLC, RDA ,  ප්රාබේශීය  බල්ඛම්, බපාලිස්, 

රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, දිස්තික්ක 

කායගාලය NBRO, AIIB හා අදාළ පාශග්වයන්ව 

ලිඛිත හා වාචික සන්වනිබේදනය, 
අදාළ වාතගා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ 
තීරණ හා ප්රගති 
සමාබලෝචන රැස්ී ම් 

 

දිස්ික්ක මාධයයම පරිසර අධිකාරිය, DFC, 

DWLC, RDA,  ප්රාබේශීය  බල්කම්, බපාලීසිය, 

රජබේ ඉඩම් හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, දිස්ික්ක 

කායගාලය NBRO, AIIB 

රැස්ීම්, අදාළ වාතගා ඉදිරිපත් 
කිරීම 

vi. දුක්ක ගැනවිලි 
විසදීබම් යාන්වත්රනය 

අදාල පාශග්වයන්ව, AIIB රැස්ීම්, ලිඛිත හා වාචික 
සන්වනිබේදනය 

 

 

 

iv. නිරීක්කෂණ 
ආයතනය 

* ඉරිතැලීම් සමීක්කෂණය හැර අබනුත් සියලුම පරාමිතීන්ව අධයනය සදහා මාධයයම 

පරිසර අධිකාරිබේ ලියාපදිංචි සව්ාධීන නිරීක්කෂණ ආයතනයක්ක බයාදා ගත යුතුය. 

** PMU අනුමත ආයතනයක්ක මගින්ව ඉරිතැලීම් සමීක්කෂණය පැවැත්විය යුතුය 

v. අවශයතා 
වාතගා කිරීම 

ඉහල අවදානමක්ක සහිත නිවාස වල  ඉරිතැලීම් සමීක්කෂණය  - වෘත්තිමය වාතගාවක්ක 

භූමි කම්පන - යන්වබත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ වාහන වල චලනයන්ව 

සඳහා CEA හි කම්පන පිළි ඳ අන්වතග ප්රමිතීන්ව 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතිබගක ගැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය 

වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්කෂාව) - 2008 අබගෝස්තු මස 15 වන දින අංක 1562/22 

දරන අති විබශ්ෂ ගැසට් නිබේදනය යටබත් ජාතික වායු ගුණ ප්රමිතීන්ව- මාධයයම 

පරිසර අධිකාරිය. 
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වගුව 7: බතාරතුරු රැස්කර ගැනීම සඳහා සම් න්වධකර කරගත් ආයතන සහ නිලධාරීන්ව 

දිනය ආයතනය බතාරතුරු සඳහා සම් න්වධ වූ පුේගලයා  

30/01/2019 

පැය 10.30 

දිස්ික්ක බල්කම් කායගාලය - නිවිතිගල සන්වජීවනි කන්වඩම්බි මහත්මිය - දිස්ි ක්ක බල්කම් 

31/01/2019 

පැය 11.00 

මාගග සංවධගන අධිකාරිය – රත්නපුර 
දිස්ික්කකය 

ගිහන්ව ගුනතිලක මහතා - විධායක ඉන්වජිබන්වරු 

09/08/2018 

පැය 12.20 

මාධයයම පරිසර අධිකාරිය K G.D.N. කිරිඇල්ල මහතා - අධයක්කෂ: 

මාධයයම පරිසර අධිකාරිය  – රත්නපුර 
දිස්ික්කකය 

09/08/2018 

පැය 14.00 

ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ බකාමිසම් සභාව දුල්මිණී පට ැඳිආරච්චි මිය - කායගය සහායක 

 

 

 

 

. 
 

 



 

i 

 

ඇමුණුම I: වයාපෘති ප්රබේශබේ බරෝන ඡායාරූපය  
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ඇමුණුම II: ආපදා තත්ත්වබේ ස්වභාවය හා උපබේශන අවසථ්ා 
 

  

රූපය a: ඉහළ අවධානමක් ස්ත්හිත නිවලස්ත්හි හිමිකරු 
ෙැනුවත් කිරීම  (කන්ෙස්ත්ාමි බාලසින්හම් මහතා) 

රූපය b.  ම් වැසියන්ල න් ලමම නාය ස්ත්රථානලේ 
අතීතය පිළිබඳ ලතාරතුරු රැස්ත්රකිරීම.   

  

රූපය c: මා ග ස්ත්ාංවධගන අධිකාරිලයහි ගිහන් 
ගුනතිලක මහතා - විධායක ඉන්ජිලන්රු ස්ත්ම  
පැවැත්වූ උපලේශ්නය 

රූපය d: දිස්ත්රික් ලේකම් කායගාලලයහි ස්ත්න්ජීවනි 
කන්ඩම්බි මහත්මිය - දිස්ත්රික් ලේකම් ස්ත්ම  පැවැත්වූ 
උපලේශ්නය 

 

ඇමුණුම III: පාශගවකරුවන්ව සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විබශෂ් කරුණු 
 

ආයතනය 
සම් න්වධීකරණ 
නිලධාරීබේ නම 
සහ තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

දිනය : 31/01/2019 

මාගග සංවධගන 
අධිකාරිය 

 

ගිහන්ව ගුනතිලක 
මහතා - විධායක 
ඉන්වජිබන්වරු 

✓ බමම ප්රබේශය මාගග  සංවධගන අධිකාරියට අයත් බේ 

✓  විධායක ඉන්වජිබන්වරු කායගාලය වයාපෘතියට විරුේධත්වයක්ක 
බනාදක්කවන අතර අවම කිරීබම් කටයුතු අතයාවශය බේ 

✓ බවනත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 
✓ RDA විසින්ව සැලැසම් පිළිගත යුතුය: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීබම් 

ආයතනය විසින්ව අවශය වන අනුමැතීන්ව පිළි ඳ විධිමත් ඉල්ලීමක්ක 
සමග RDA බවත සවිස්තරාත්මක නිමගාණ වාතගාවක්ක ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. PMU ඉහත ලිපි බල්ඛන සකස ් කළ යුතු අතර 
ප්රාබේශීය බල්කම් කායගාලයට බල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
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✓ අවධානම අවම කිරීබමන්ව පසු වයාපෘතිය නියමාකාරව භාර දිය 
යුතුය  

✓ අවධානම අවම කිරීබමන්ව පසු ඉන්වජිබන්වරු කායගාලය මගින්ව 
නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු  ලැබබ්. 

දිනය: 09/08/1018 

මාධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

K G.D.N. 
කිරිඇල්ල මහතා - 

අධයක්කෂ: මාධයයම 

පරිසර අධිකාරිය  – 
රත්නපුර 
දිස්ික්කකය 

✓ ජාතික සම්පත් කළමනාකරණ මධයසථ්ානය මගින්ව 1996 පංශු 

සංරක්කෂණ පනත 772/22 යටබත් රත්නපුර දිස්ික්කකය සංබේදී 
ප්රබේශයක්ක බලස ගැසට් බකාට ඇත (ඇඹිලිපිටිය හැර) 

✓ ගැසට් පත්රය යටබත්, කිසිදු ඉදිකිරීමකට අවසර බනාලැබබ් 

✓ ආපදාවකදී බමය අවශය බනාබේ 

✓ බමම වයාපෘතිය සඳහා මූලික බතාරතුරු ප්රශ්නාවලියක්ක (BIQ) පිරීම 
අතයාවශය  බේ 

✓ ජල ප්රවහය පහළ  ෑවුබමහි පිහිටා ඇති  ැවින්ව, සව්ාභාවික ප්රවහයන්ව 
පවත්වා ගත යුතුය 

✓ ඒකබේශික ප්රබේද, විබශ්ෂ වාසභූමි පැවතිය හැකි  ැවින්ව සත්ව හා 
ශාක අධයනයක්ක අවශයබේ 

✓ අවධානම අවම කිරීබම් කටයුතු වලින්ව පසු බමම පාරිසරික අධයනය 
නැවත ඇගයීමට ලක්කකළ යුතුය (බවනස්කම් හඳුනා ගැනීම සඳහා) 

මාධයම පරිසර අධිකාරිය නිබදග්ශයන්ව සමග අනුමැතිය ල ාබදනු ලැබබ් 

ඉඩම් 
ප්රතිසංස්කරණ 
බකාමිසම් සභාව 

දුල්මිණී 
පට ැඳිආරච්චි මිය - 
කායගය සහායක 

✓ භූමිබයහි හිමිකාරීත්වය ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ බකාමිසම් සභාව සතුබේ 

නම්, ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ බකාමිසම් සභාබවහි අවසරය ලිපියක්ක 
මගින්ව ල ා ගත යුතු බේ 

 

 

ඇමුණුම IV: රජබේ ඉඩම් හිමියන්වබගන්ව සහ පාරිසරික ආයතනවලින්ව අනුමැතිය ල ා ගැනීම සඳහා 
බයෝජිත ක්රමබේදය 
 

1. නායයෑම් ආපදා අවම කිරීබම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාගග සංවධගන අධිකාරිබේ  අනුමැතිය 

ල ා ගැනීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය  

 

i. RDA විසින්ව පිළිගත යුතු සැලැස්ම: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීබම් ආයතනය විසින්ව අවශය වන 
අනුමැතීන්ව පිළි ඳ විධිමත් ඉල්ලීමක්ක සමග RDA බවත සවිස්තරාත්මක නිමගාණ වාතගාවක්ක 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. PMU ඉහත ලිපි බල්ඛන සකස් කළ යුතු අතර ප්රාබේශීය බල්කම් 

කායගාලයට බල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
ii. මාගග සංවධගන අධිකාරිබේ  ප්රාබේශීය  කායගාලය බමම බයෝජනාව ඇගයීමට ලක්ක කරනු 

ල න අතර වයාපෘති වාතගා සඳහා කැඳවිය හැක. අතයවශය සමාබලෝචන සැපයිය යුතුය 

iii. මාගග සංවධගන අධිකාරිය විසින්ව අනුමත කර ඇති අතර, වයාපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් 
වුහයන්ව සහ හානිය අවම කිරීබම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාගග සංවධගන අධිකාරිය 

සහ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීබම් ආයතනය අතර ගිවිසුමක්ක අත්සන්ව කරනු ඇත. 

iv. ඇතුළත් විය හැකි බකාන්වබේසි, 
  

• නාය යාබම් අවදානම අවම කිරීබමන්ව පසුව වයාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අවශය බේ. 

• නාය යාබම් අවදානම අවම කිරීමකින්ව පසුව නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය, 
• ඉදිකිරීම් වලදී බකාන්වත්රාත්කරු පුේගලික ආරක්කෂණ උපකරණ භාවිතා කළ යුතුයැයි 
අවධාරණය කරන ලදි 

• සෑම අවස්ථාවකදීම බකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව වාහන, පදිකයින්ව සහ රථවාහන ආරක්කෂණ 
ක්රියාමාගග, ආරක්කෂිත සථ්ාන, බකාඩිකරුවන්ව සහ රාත්රී වැඩ සඳහා ආරක්කෂිත සහ පහසු 

මාගගයක්ක සැපයිය යුතුය. ආබලෝකය සැපයිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම් කසල / කැණීම් ද්රවය මහජන / මගී ජනතාව සඳහා අපහසුතාවයක්ක බනාවිය යුතුය 

 

 



 

iv 

 

2. නායයාම් අවම කිරීබම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ල ා ගැනීම සඳහා වූ මාධයම පරිසර 

අධිකාරිබේ ක්රියාපටිපාටිය  

 

i. වයාපෘති සම්පාදන අදියබගදී වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකබේ පාරිසරික - සමාජ සහ බසෞඛයය 
- ආරක්කෂක ඒකකය විසින්ව ස්ථානයට විබශ්ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 
අධයයනය කරනු ල න අතර මාධයම පරිසර අධිකාරිබේ දිස්ික්ක කායගාලය බවත වයාපෘති 
බයෝජනාව සහ වයාපෘතියට අදාළ ස්ථානයට විබශ්ෂිත වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ 
සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ii. මූලික බතාරතුරු ප්රශ්නාවලියක්ක (BIQ) ඉහත විස්තර සමග සම්පුණග කර ඉදිරිපත්    කළ යුතුය. 

iii. මාධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ව වයාපෘති සාකච්ඡාවකට සහ ස්ථානයට විබශ්ෂිත වූ පාරිසරික 
සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළි ද වැඩිදුර බතාරතුරු ල ා ගැනීමට වයාපෘති 
කළමනාකරණ ඒකකය කැඳවිය හැක. 

iv. වයාපෘතිය මගින්ව අනුගමනය කළ යුතු ස්ථානයට විබශ්ෂිත වූ නිශ්චිත බකාන්වබේසි වලට යටත්ව 
වයාපෘති බයෝජනාව අනුමත කරනු ලැබබ්. 

 

ඇමුණුම V : අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම තනතුර අධයනබයහි කායගභාරය   

DSV ඩයස ් අධයක්කෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක බේෂ්ඨ විදයාඥ / ESSD / NBRO බේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ඉන්දු උපමාලි  විදයාඥ / LRRMD / NBRO භූ විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

බහ්මන්වත ුසලසිරි කාමගික නිලධාරි / ESSD / NBRO GIS / ජනගහන දත්ත / සමීක්කෂණ ආධාර 

අනුත්තරා නතාලි  තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO වයාපෘති ස්ත්ැකසීම  

ළිහිණි අනුපමා  තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO වයාපෘති ස්ත්ැකසීම 
 

ඇමුණුම VI: ලයාමු ස්ත්ටහන් ලැයිස්ත්රතුව 

  
1. බගෝලීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා බකාන්වත්රාත්කරුබේ වගකීම් - ශ්රී 

ලංකා නායයාම් අවම කිරීබංම් වයාපෘතිය - AIIB 

2. පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම කිරීබම් වයාපෘතිය _AIIB 

3. නැවත පදිංචි කිරීබම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම කිරීබම් වයාපෘතිය _AIIB 

 

 


