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1. හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව (AIIB) හා සම්බන්වධ යවමින්ව එම බැංකුයේ 
මුලය ආධාර ම  ශ්රී ලංකායේ පළාත් 6ක දිස්ික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසකර කිරීයම් 
වයාපෘතිය ක් ආරම්භ කර ඇ . යමම වයාපෘතිය  පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශයයන්ව AIIB 
බැංකුයේ හා ලංකා රජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. වයාපෘතියේ ස්වභාවය සහ එහි ක්රියාවලිය 
සැලකිේලට ගනිමින්ව AIIB බැකුව අයේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්වයේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 
ප්රතිපත්ති වලට අනුකූල වන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් (ESMF) සකසා ඇ . 
 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවහි (ESMF) අරමුණු වන්වයන්ව වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීයම්දී 
AIIB බැංකුයේ ආරක්ෂණ ක්රමයේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද මායගගාපයේශයන්ව 
සැපයීමයි. වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය වශයයන්ව; ජාතික යගාඩනැගිලි පයයග්ෂණ සංවිධානය 
(ජා.යගා.ප.ස.) සමස ් වයාපෘතිය  යවනුයවන්ව සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ 
රාමුව, වයාපෘතිය ට අදාල පාශගවයන්ව ඒ ආකාරයයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා 
යකයග.  
 

පාරිසරික, සමාජ, යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්වයන්ව වයාපෘති ස්ථානයයන්ව ස්ථානයට යවනස් වන බැවින්ව 
එවැනි යවනස් වන නිශ්චි   ත්වයන්ව පිළිබද අවධානය යයාමු කිරීම වැදගත් යේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇගයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 
ස්ථානයට වියශ්ෂි  වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වා ගා (SSE & SMP) සකසා ඇ . එම 
ස්ථානයේ වියශ්ෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින්ව වියශ්ෂි  පිළිසකර 
ක්රමයේදයන්ව, යසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්බන්වදයයන්ව සලකා බැලිය යුතු අංශයන්ව 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කාලය තුල අවශය මග යපන්වීම් ලබායදනු ඇ . 
 

ගම්මන මහා විදයාලයයහි නායයාම් අවම කිරීම සඳහා යයෝජි  ආපදා සථ්ානයකි. එම ස්ථානය සඳහා 
වියශ්ෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ඇ . ගැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ 
අධයනයකින්ව පසුව යමම සැලැස්ම සකස් කර ඇ . 
 

I. වයාපෘතිය ට අදාල කලාපයේ සංයේදී පාරිසරික හා සමාජීය අංග හඳුනා ගැනීම. 
II. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් යහත්ුයවන්ව සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ගැනීම. 

III. හානිය අවම කරන පියවර යයෝජනා කිරීම. 
IV. යමම වයාපෘතිය ට අදාල වන පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අවශය ා තීරණය කිරීම. 
V. වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක වන අ රතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන්ව හා ක්රියාපටිපාටීන්ව අධයනය 

කිරීම. 

2. නායයෑම් සිදුවූ සථ්ානයේ ය ාරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස ්රය  
 

ස්ථාන යයාමුව:  සථ්ාන අංක.90 – කළුතර දිස්ික්කය, ගම්මන මහා විදයාලය  
ස්ථානයේ විස් ර  
 

i. යමම සථ්ානයේ පරිපාලන වසම බස්නාහිර පළායත් කළුතර දිස්ික්කයේ වලේලාවිට ප්රායේශීය 
යේකම් යකාට්ඨාශයට අයත් 784 A ගම්මන  ග්රාමනිලධාරී යකාට්ඨාශයේය. යයෝජි  අවදානම් අවම 
කිරීයම් ස්ථානය ගම්මන මහා විදයාලය තුල පිහිටා ඇති අ ර පාසේ පරිශ්රය තුළ බෑවුම් 
අස්ථර ාවයන්ව යදකක් සිදුී ඇ . 

ii. යමම සථ්ානයට ආසන්වන ම නගරය වලේලාවිට  නගරය වන අ ර ඊට දුර කි.මි. 13.2 කි.  

iii. GPS පිහිටුම:  6.394774° N , 80.115154° E රූපය 1- ස්ථානයේ Google සිතියම බලන්වන 

iv. භූමි යකාටයස් වත්මන්ව අයිතිය පාසලට හිමි යේ (අධයාපන අමාතයාාංශයට අයත්ත මේ) . 

v. ගුරුවරුන් 20 මදමනකු යටමත්ත 1 මර්ණිමේ සිට සාමානය මපළ (11 මර්ණිය ) දක්වා සිසුන් 215 
පමණ  අධයාපනය හදාරනු ලබයි. 
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රූපය 1:යයෝජි  නාය අවදානම අවම කිරීයම් සථ්ානයද, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ යස්වා යටි ල 
පහසුකම් නිරූපණය කරන Google සිතියම, වැඩි විස් ර සඳහා ඇමුණුම 1 ඇති ඩයරෝන්ව ඡායාරූපය 
බලන්වන  

3. නායයාම් අනතුර පිළිබඳ විසත්ර 
 

පහත දැක්මවන පරිදි පාසල් පරිරමයහි කපන ලද බෑවුම් අස්ථාවරීම් සථ්ාන මදකක් තුළ නිරීක්ෂණය 
කරන ලදී.  

1 වන පිහිටුම (L1): 01 මර්ණි මොඩනැගිල්ල පිටුපස වන බෑවුම 

2 වන පිහිටුම (L2): විමශ්ෂ අධයාපන ඒකක මොඩනැගිල්ලට ආසන්නව පිහිටි 10 මර්ණි මොඩනැගිල්ල 
පිටුපස වන බෑවුම්  

මමම බිදවැටීම් 2016 වර්ෂ අවසානමේ මමන්ම 2017 වර්ෂ අවසානමේ දී ප්රමේශමේ අධික වර්ෂාපතනයන් 

සමඟ සිදුවිය. බෑවුම් අස්ථායීතාවයට ප්රධාන මහ්තුව ී ඇත්තමත්ත මොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා බිම් සකස ්
කිරීමම් ක්රියාවලිමේදී සිදුකරන ලද අස්ථායී සිරස් කැපීම්ය. මොඩනැගිලි පිහිටි ඉඩම්වල වැසි ජල කාණු 
මනාමැත.මමම අවිධිමත්ත ඉඩම් පරිහරණ ක්රියාවලිය තුළ වැසි ජලය මපාමළාව තුළට කාන්දුීම මහ්තුමවන් 
බෑවුම් අස්ථාවර ී ඇත. අධික වැසි අවස්ථාවන්ීදී සුන්ුන් හා පාෂාණ පහළට චලනය ී බෑවුම් වලට 
යාබදව පිහිටි මොඩනැගිලි පිටුපස තැන්පත්ත ී ඇත. ෙම්මානමේ ග්රාම නිලධාරිවරයා විසින් සපයන ලද 
මතාරතුරුවලට අනුව බිදවැටීම් සිදුීම් ඇතිීමට මපර ජල උල්පතක්  බෑවුම්  ප්රමේශමයහි දක්නට ලැුණු 
අතර සිේධිමයන් පසු එය අතුරුදහන් ී ඇත.  
 

අනතුර නිසා සිදුවූ හානි  

නැවත නැවත සිදුවූ බිඳවැටීම් වලදී සුන්ුන් හා පාෂාණ, සිරස් බෑවුම් කැපීම් හා මොඩනැගිලිවල පිටුපස 
ප්රමේශ අතර තැන්පත්ත ී ඇත. නායයෑම මහ්තුමවන් 1 වන පිහිටුමමහි වූ අස්ථාවර බෑවුම ආසන්නමේ පිහිටා 
ඇති 1 මර්ණිමේ මොඩනැගිල්ලට කිසිදු ේයුහාත්තමක හානියක් සිදුී මනාමැත. මකමස් මවතත්ත, 2 වන 
පිහිටුමමහි වන අස්ථාවර බෑවුම ආසන්නමේ පිහිටා ඇති 10 මර්ණි මොඩනැගිල්මල් පැති බිත්තති  හානියට 
පත්තී ඇත. අාංක. රූපය 2: ේයාපෘති ප්රමේශමයහි රූප 
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රූපය 2a: 1 මර්ණි මොඩනැගිල්ල පිටුපස බෑවුම් 
අස්ථාවරීම (1 පිහිටුම ) 

රූපය 2b: 10 මර්ණි මොඩනැගිල්ල පිටුපස බෑවුම් 
අස්ථාවරීම (2 පිහිටුම ) 

   

රූපය 2c: බලපෑම් එල්ල ී ඇති 1 මර්ණි 
මොඩනැගිල්මල් ඉදිරිපස දර්ශනය 

රූපය 2d: 10 මර්ණි මොඩනැගිල්ල පිටුපස ඉහල 
බෑවුම් ප්රමේශමයහි වෘක්ෂලතා 

  

රූපය 2e: බලපෑම් එල්ල ී ඇති 10 මර්ණි 
මොඩනැගිල්මලහි ඉදිරිපස දර්ශනය 

රූපය 2f: ජල ටැාංකිය හා විමශ්ෂ අධයාපන ඒකක 
මොඩනැගිල්ල (පිටුපස දර්ශනය ) 

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

4. පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා මම් වන විට මෙන ඇති ක්රියාමාර්ග 

2017 දී සිදුීම වාර්තා කිරීමත්ත සමඟ, ජාතික මොඩනැගිලි පර්යේෂණ සාංවිධානමේ කළුක දිස්ික් 

කාර්යාලයේ විදයාඥයින් කණ්ඩායමක් 2018 මදසැම්බර් මස 2018 දී ෙම්මන  මහා විදයාලමේ 01 මර්ණිමේ 

මොඩනැගිල්ල පිටුපස බෑවුම අස්ථාවර ීම නිරීක්ෂණය කළ අතර එම නිරීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව, පහත 

අවදානම් අවම කිරීමම් කටයුතු නිර්යේශ කරන ලදී ; 
 

• යාන්ික මහෝ රසායනික ක්රම භාවිතමයන් පාලිත තත්තව යටමත්ත කණ්ඩි  ප්රමේශයට ඉහලින් පවතින 
අස්ථායී පාෂාණ ඉවත්ත කිරීම (මමම වැඩබිමමහි අධික පිපුරුම්කාරක මහෝ ෙල්මබෝර දැමීම සිදු 
මනාකල යුතුය) 

• මුළු ප්රමේශමයහිම භූෙත ජලය ඉවත්ත කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ත මාන සහිත කාණු පේධතියක් හඳුන්වා 
දීම. 

• වියළි කාලගුණ තත්තත්තවයන් තුළ පමණක් ඉහළ සිට පහළට අස්ථාවර සුන්ුන් ඉවත්ත කිරීම. 

• දැනට අස්ථාවර ී පවතින කණ්ඩි ප්රමේශය අධික වර්ෂාපතන කාල තුලදී ඝන්කම් මපාලිතීන් 
ආධාරමයන් කණ්ඩි ජලමයන් මපගීම වැළමකන පරිදි වසා දැමීම. 

• පාසැල් භූමිය තුළ පවතින සියලු වැසිකිළි වලවල් සහ අපජලය බැහැර කිරීමම් වලවල් මකාන්ීට් 
දමා වසා දැමීම. 

• පාසල් භූමිය ආශ්රිතව පවතින අස්ථාවර අවධිමත්ත කණ්ඩි ප්රමේශ ස්ථාවර කිරීම සඳහා මකාන්ීට් / 
කලුෙල් ඉාංජිමන්රුමය රැදවුම් ේයුහයක් (ගුරුත්තව වර්ගයේ බිත්තති) ඉදි කිරීම. 
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• වියළි කාළගුණික තත්තත්තව යටමත්ත උපරිම උස මීටර 02ක් වන කණ්ඩි ප්රමේශය 600 ආනතියට කපා 
සකස් කිරීම සහ උපරිම උස මීටර 02 ට වඩා වැඩි කණ්ඩි ප්රමේශ පියවර ආකාරයට කපා සකස ්
කිරීම 

 

4.1 ඉවත් කිරීම් :   
 

පාසැල් කළමනාකරණය විසින් අධික වැසි සහිත අවස්ථාවලදී අවදානම් සහිත මොඩනැගිලි ඉවත්ත කරනු 
ලබයි. තම දරුවන්ට අනාරක්ිත පරිසරයක් තුළ තැබීමට ඇති භීතිය මහ්තුමවන් මදමේපියන් තම දරුවන් 
අධික වැසි කාලවලදී පාසල් යැීමට කටයුතු මනාකරයි. 
 

4.2 නැව  පදිංචි කිරීම් (ප්රගතිය) 

 

මමම වැඩබිම සඳහා නැවත පදිාංචි කිරීමක් මහෝ නැවත ස්ථානෙත කිරීමක් මයෝජනා කර නැත. 

5. නාය ප්රයේශය හා නාය අවට ප්රයේශය පිළිබඳ විස ්ර හා වර්තමාන අවධානම් මට්ටම  
 

බලපෑමට ලක් වූ ස්ථානය යගිරල ෙම්මන මහා විදයාලමේ පිහිටා ඇත. පාසමල් භූමි ප්රමාණය අක්කර 3.5 
ක් පමණ මේ. පාසල පිහිටා ඇත්තමත්ත බස්නාහිරට 600 ක නැඹුරුතාවයක් සහිත බෑවුමක පාදම ප්රමේශයකය. 
එක් එක් ස්ථානමේ කුඩා ෙල් සහිත මීටර 5-10 ක් පමණ වූ පාාංශු ස්ථරයක් කඩා වැටී ඇත. අධික වර්ෂාපතන 
අවස්ථාවන්ීදී ස්ථාන මදකක් (1 මර්ණිය සහ 10 මර්ණිය මොඩනැගිලි) නායයෑමට ලක්ී ඇත. දැනටමත්ත 
නායයෑමට ලක්වූ මොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් අතරතුර සිදුකරන ලද ඉාංජිමන්රුමය මනාවන බෑවුම් කපා හැරීම් 
අනාෙතමේදී ද නායයෑමම් අවදානමක පවතී. අනාෙත නායයෑමම් අවස්ථාවන්ීදී 1 මරණ්ි සහ 10 මරණ්ි 
මොඩනැගිලි සඳහා ඉහළ අවදානමක් පවතී. මකාස්, වල්මදල්, කිතුල්, සපු, මැමහෝෙනී, ඇස්මටෝනියා වැනි 
ශාක 10 මර්ණි මොඩනැගිල්ලට යාබද ඉහල බෑවුම් ප්රමේශමයහි පිහිටා ඇති අතර 1 මර්ණි මොඩනැගිල්ල 
පිටුපස බෑවුමමහි මකමසල් ෙස් සහ තෘණ දැකිය හැකිය. බෑවුම නායයෑමට මපර ඡන්ද මධයස්ථානයක් 
සඳහා අනිවාර්ය අවශයතාවක් වන ප්රතිවිරුේධ දිශාවන්ට මදාරවල් මදකක් (ඇතුල්ීමම් සහ පිටීමම් මදාරටු 
මලස) 10 මර්ණි මොඩනැගිල්මලහි පිහිටා තිබීම නිසා එම මොඩනැගිල්ල මැතිවරණ මධයස්ථානයක් 
(පළාත්ත පාලන / මධයම ආණ්ු) මලස භාවිතා කර ඇත. නමුත්ත නායයෑම මහ්තුමවන් අවදානම් ප්රමේශමයන් 
දුරින් පිහිටා ඇති මොඩනැගිල්ලක් මමම කාර්යය සඳහා භාවිතා මේ. මැතිවරණයන්ීදී අතිශයින්ම භාවිතා 
වන 10 මර්ණි මොඩනැගිල්ල අසල පිහිටා ඇති විමශ්ෂ අධයාපන ඒකකය මාධය කාමරය, පරිෙණක 
කාමරය, සාංගීත කාමරය, ගුරු විමේකාොරය සහ  විදුහල්පති කාර්යාලයයන් සමන්විත මේ. 

6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් යහත්ුයවන්ව බලපෑම් ඇතිවිය හැකි අවට පරිසරයේ සංයේදී 
ඒකකයන්ව පිළිබඳ යකටි හැඳන්වීමක් 

 

බලපෑමට ලක්වූ භූමිය පාසල් පරිරය තුළ පිහිටා ඇත. මමහි මොඩනැගිලි විවිධ උන්නතාාංශවල පිහිටා ඇත. 
වනාන්තර ප්රමේශ, වනජීී මවන් කිරීම්, පරිසරයට බලපාන පරිසර හිතකාමී වාසස්ථාන මීටර 100 ක් වූ 
බලපෑම් සහි  ප්රයේශය තුළ පිහිටා යනාමැ . පාසල් ී ඩා පිටිය පිහිටා ඇත්තමත්ත පාසලට ඇතුල් වන ස්ථානය 
අසල බිම් මකාටසකය. පාසල් ප්රමේශ මාර්ගයේ මදපස ී කුඹුරු දැකිය හැකිය. කුඹුරට යාබදව පාසැල් 
ීඩාාංෙණමයහි මකළවර කුඩා ජල මාර්ගයක් ෙලා බසී. ප්රමේශ මාර්ගයේ මදපස ජනාවාස පවතී. අවට 
ෙම්වල දරුවන් මමම පාසමලහි ඉමෙනුම ලබති. සාමානයමයන් ෙම්මන මහා විදයාලමයහි ශිෂයයන්මෙන් 
සියයට 50 ක් සාමානය මපළ විභාෙය සමත්ත වන අතර ශිෂයයන්මෙන් සියයට 76 ක් ශිෂයත්තව විභාෙය සමත්ත 
මවති. මමම සිදුීමත්ත සමෙ අනාෙතමේ බෑවුම් අසථ්ාවර ීමම් අවදානම මහත්ුමවන්  මදමාපියන් තම 
දරුවන් පාසල් යැීම බියට පත්තීම නිසා ශිෂයයන්මේ දුවර්ල පැමිණීමත්ත සමඟ පාසමල්  ශිෂය ජනෙහනය 
අු ී ඇත. 
 
වයාපෘති ක්රියාකාරකම් යහත්ුයවන්ව පහ  සඳහන්ව පාරිසරික සහ සමාජීය අංග අවදානමට ලක් වනු ඇ . 
 

i. පාසල් මොඩනැගිලි - 1 මරණ්ිය, 10 මර්ණිය සහ විමශ්ෂ අධයාපන ඒකකය  

ii. පාසේ සිසුන්ව, ගුරුවරුන්ව  

iii. 1 මර්ණිමයහි සිට 10 මර්ණිය දක්වා පාසල් ළමුන්මේ ක්රියාකාරකම්  

iv. මැතිවරණ අවස්ථාවන්හිදී එම නිළධාරීන්  
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7. යයෝජි  පිළිසකර කිරීයම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

මයෝජිත අවදානම් අවම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් වනුයේ පාෂාණ ඇදවැටීම වැළක්ීම සඳහා වැටවේ, රැඳවුම් 
බිත්තති හා මතුපිට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම මේ. 

8. වයාපෘති ප්රමේශමේ ක්රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් 
හඳුනා ෙැනීම 

 

8.1 හිතකර බලපෑම 
 

අවදානම් අවම කිරීමම් කටයුතු මගින් වර්තමානයේ අස්ථාවර පාසල් ඉඩම් ස්ථාවර කිරීම, පාසල් 
මොඩනැගිලි, කාර්යමණ්ඩලය සහ ළමුන්මේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සිදුවනු ඇත. මමමගින් අධයාපනය 
සඳහා ආරක්ිත වටපිටාවක් නිර්මාණය කරනු ඇත. අවදානම් මොඩනැගිලි මදක (1 මර්ණිය සහ 10 
මර්ණිය) භාවිතා කිරීමට හැකිවනු ඇති අතර වැසි දිනවලදී මදමාපියන් හට බියකින් මතාරව ඔවුන්මේ 
දරුවන් පාසලට එීමට හැකිවනු ඇත. එමස්ම බෑවුම ස්ථාවර කළවිට 10 මර්ණිමයහි මොඩනැගිල්ල ඡන්ද 
මධයස්ථානයක් මලස භාවිතා කළ හැක. එබැවින්, මමම වයාපෘතිය පරිසර හා සමාජීය වශමයන් මබමහවින් 
ප්රමයෝජනවත්ත මලස හැඳින්විය හැක. 

 

8.2 අහිතකර බලපෑම  
 

නාය යෑම් අවම කිරීයම් කටයුතු, බෑවුම අස්ථාවර ීයමන්ව දැනටමත් බාධා ඇති ී ඇති ප්රයේශයට පමණක් 
සීමා ී ඇ . එබැවින්ව, පාසේ යගාඩනැගිලි සහ ේයුහයන්ව සහ පාසේ ක්රියාකාරකම්  සහි  පාසේ පරිශ්රය 
තුළට පමණක් කළමනාකරණය කරෙත හැකි පරිදි අහි කර බලපෑම් සීමා ී ඇ . 

  

8.2.1. ඉඩම් වලට හා ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා පිවිසුම් මාර්ග අවහිර ීම  
 

නාය යෑම් අවම කිරීයම් කටයුතු පාසැේ භූමිය තුල සිදු යකයරනු ඇ . ජාතික යගාඩනැගිලි පර්දේෂණ 
සංවිධානය විසින්ව අවදානම් යගාඩනැගිලි ඉවත් කිරීමට පාසේ කළමණාකාරීත්වය සඳහා උපයදස් ලබා දී 
ඇ . ඒ අනුව වැසි දිනයන්වීදී  බෑවුම් කැණීම අසල යගාඩනැගිලි ඉවත්කරනු ලබයි. යමම වයාපෘතිය මගින්ව 
පාසැේ භූමියේ හිමිකාරත්වය අහිමි ීමක් සිදු යනායේ. අවදානම් අවම කිරීයම් ක්රියාවලියේදී පාසයේ  
යගාඩනැගිලි ඉවත් කිරීමට අවශය යනායේ. වයාපෘති භූමියට පිවිසීයම්දී බලපෑමක් ඇති යනාවන අ ර විදුලි, 
දුරකථන මාර්ග සහ මාර්ගදේ වුහය යකයරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති යනායේ.  

 

8.2.2 ශාක හා සත්වයින්වට සිදුවිය හැකි පාරිසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 
 

යමම වයාපෘතිය දැනටමත් අවපා  භූමියේ පිහිටි බෑවුයමහි කුඩා ප්රයේශයකට සීමා ී  ඇ . එබැවින්ව පරිසරය 
යකයරහි සිදු වන බලපෑම අවම යේ. සමහර ශාක වියශෂ් ඉවත් කිරීමට සිදුවනු ඇ . යකයස්යව ත් IUCN 
හි රතු ලැයිස්තුමේ තර්ජනයට ලක් ී මහෝ ආමේණික ශාක කිසිවක් මනාමැති මහයින් බලපෑම අවම වනු 
ඇ . 

 

8.2.3 ප්රයේශයේ ජලවහන රටාවට සිදුවිය හැකි බලපෑම 
 

මයෝජිත අවදානම් අවම කිරීමම් කාර්යයන් ජලාපවහනය මකමරහි ඉතා අල්ප වශමයන් අවදානය මයාමු 
කරනු ඇත. ක්රියාවන්ව යබායහෝමයක් එම ස්ථානයට පමණක් සිමා කර ඇති අතර බලපෑම් සහි  ප්රයේශය 
තුළ වැඩබිමට ආසන්වනව කිසිදු ඇළ මාර්ගයක් යනාමැති යහයින්ව ප්රමේශමේ ජල විදයාත්තමක කලාපයට 
සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු මනාවනු ඇත. 

 

8.2.4 පාංශු ඛාදනයේ බලපෑම සහ ගංඟා පතුයේ සිදුවන යවනස්ීම 
 

බලපෑම් සහි  ප්රයේශය තුළ වැඩබිමට ආසන්වනව කිසිදු ඇළ මාර්ගයක් යනාමැති ීම නිසා ඉවුරු ඛාදනය, 
ඇළ මාර්ග සහ ගංඟා යසෝදා යාම එ රම් වැදගත් යනායේ. 

 

 

 



7 

 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින්ව ඇතිවිය හැකි බලපෑම 
 

වයාපෘති ක්රියාවන්ව යබායහෝමයක් එම ස්ථානයට පමණක් සිමා කර ඇති බැවින්ව කැණීම් හා බෑවුම යවනස ්
කිරීම් කුඩා ප්රයේශයක් තුළ සිදුයකයග. එබැවින්ව බෑවුම යවනස් කිරීම් තුළින්ව ජනනය වන යරාන්වමඩ 
ප්රමාණය අඩුවනු ඇ . කුඹුරු ඉඩම් සහ ඇළ මාගගය වැඩබියමහි සිට යබායහෝ දුරින්ව පිහිටා ඇති යහයින්ව 
ජල  ත්වය ම  සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු යනායවනු ඇ .  

 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමායේ දී අක්රමවත් (එලිමහන්ව සථ්ාන වල) වැසිකිලි භාවි ය නිසා ජලයට 
අපද්රවය එකතු ීමට ඇති ඇති හැකියාව  

 

වයාපෘති ස්ථානය පාසයේ විවෘ  ස්ථානයක පිහිටා ඇති යහයින්ව අපද්රවය එකතු ීමට ඇති හැකියාව අවම 
යේ.  

 

8.2.7 පහල ගංගා ප්රයේශයේ ජලය පරිහණය කරන්වනන්ව හට ඇතිවිය හැකි බලපෑම්  
 

ඉදිකිරීම් ස්ථානයට සමීපව ඇළ මාර්ග යනාතියබන බැවින්ව එයින්ව ඇති වන බලපෑම යනාගැනිය හැක. 

 

8.2.8 ඝන අප ද්රවය බැහැර කිරීයම්දී ඇතිවන ගැටළු  
 

කසළ, ආහාර අපද්රවය හා ඉදිකිරීම් අපද්රවය වැනි උත්පාදනය වන විවිධ ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම යහෝ 
ගබඩා කර  ැබිය හැක. පාසැල තුළ හා පාසැල අවට ඝණ අපද්රවය ගබඩා කිරීම යහෝ බැහැර කිරීම පාසේ 
සිසුන්වට අපහසු ාවයන්ව ඇති කරවන අ ර, මරෝෙ වාහකයන් වන මීයන් සහ කෘමීන් යමම ස්ථාන 
ආක්රමණය කරමින්ව විවිධ යරෝග ඇතිකරනු ඇ . අපද්රවය මගින්ව පස දූෂණය විය හැකි අ ර, ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ නිසි යලස අපද්රවය බැහැර කිරීයම් යාන්වරණයක් යනාමැති වුවයහාත්, විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය 
හැකිය. එම නිසා ඝන අපද්රවය නිසි යලස කළමනාකරණය කිරීයමන්ව පරිසරයට වන අවම බලපෑම ඉ ා 
වැදගත් යේ. 
 

8.2.9 වායු දූෂණය 
 

 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වනුයේ: වයාපෘති භූමිය සැකසීම, ඩීසේ එන්වජින්ව යයාදා 
කැනීම් කටයුතු සිදු කිරීම, ගිනි  ැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය ප්රවාහනය කිරීම, ඉදිකිරීම් අ රතුර භාවි  කරන 
සහ ඉව ලන විෂ සහි  ද්රවය භාවි  කිරීම් , යකාන්වීට්, සියමන්වති, ලී, ගේ, සහ සිලිකා වැනි ද්රවය වලින්ව ද 
අධික යලද වාදු දූෂණයට යහ්තු වන දූවිලි හා වායු දූෂණ කාරක ඇති කරයි. පාසැේ යේලාවන්වහි දී අධික 
යලස වායු දූෂණ ක්රියාකාරකම් සිදු වුවයහාත් පාසේ ළමුන්වට යමයින්ව සිදු වන බලපෑම ඉ ා වැදගත් යේ. 
වැඩබිම සමීපයේ යගාඩනැගිලි පිහිටා ඇති බැවින්ව ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී දූවිලි හා දුමාර මගින්ව සිදු වන වායු 
දූෂණය සැලකිය යුතු ය. 

 

8.2.10  ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි තත්තත්තවයන් මහත්ුමවන් 
මොඩනැගිලි වලට හා යටිතල පහසුකම් වලට සිදුවිය හැකි හානි 

 

ශබ්දය දූෂණය මමම ස්ථානමේ වැදෙත්ත මේ. පාසැල් මේලාවන් තුළ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන්මන් 
නම් ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින් උත්තපාදනය කරන ශබ්දය සිසුන්, ගුරුවරුන් හා අසල ඇති මොඩනැගිලිවල 
ක්රියාකාරකම් වලට බලපානු ඇත. 
බර යන්ත්තමරෝපකරණ ක්රියාත්තමක කළමහාත්ත කම්පනය පාසල් මොඩනැගිලිවලට බලපානු ඇත. එහි 
ප්රතිඵලයක් මලස බිත්තති පුපුරා යාම හා බිත්තති කඩා වැටීම වැනි ේයුහාත්තමක විකෘති සිදුවනු ඇත. එබැවින් 
මමම ස්ථානමේ කම්පන බලපෑම් සැලකිය යුතු මේ. මමම වැඩබිමමහි පාෂාණ පිපිරීම සිදු කරනු ලබන්මන් 
නම්, පිපිරුම් බලපෑම් සැලකිය යුතු ය. 
 

8.2.11 වැඩබිමම් මසව්කයින් හා අවට ප්රමේශවාසීන් අතර වන සබඳතාවයන් සහ ඇතිවිය හැකි 
මනාසන්සුන් තත්තත්තවයන් 

 

යමම සථ්ානයේ ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලබන කම්කරුවන්ව විවිධ සමාජ පසුබිම හා දරිද්ර ාවයන්වට යටත්ව විවිධ 
භූයගෝලීය ප්රයේශ වල සිට පැමිණි පිරිස් යේ. සාමානයයයන්ව ඔවුන්වට ඇත්යත් දුර්වල අධයාපනික පසුබිමක් 
වන අ ර යබායහෝ අය මත්තපැන් පානය කිරීම, බීඩි බීම, ුලත්තවිට සැපීම වැනි විවිධ පුරුදු වලට ඇබ්බැහි ී 
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ඇත. එබැවින්ව එවැනි පිරිසකට පවතින සමාජ ප්රශ්න යහ්තුයවන්ව පහ  දැක්යවන පරිදි පාසේ ළමුන්ව හට 
විවිධ අපහසු ා ඇති කරනු ඇ .  
 

• පාසැේ වැඩ කටයුතු සඳහා බාධාවන්ව ීම 

• පාසේ භූමියට අනවසර පිවිසුම්  

• දරුවන්වට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම  

• දරුවන්ව හා යදමේපියන්ව සමග ගැටුම් ඇති ීම  

• සියත් එකග බවකින්ව ය ාරව දරුවන්ව අධයාපනයේ යයදීම  

• දූෂි  ගනුයදනු සඳහා දරුවන්ව හා යදමේපියන්ව යපළඹීම 

• අවිධිමත් යලස ළමා ශ්රමය ලබා ගැනීම  

• ශ්රම බලකාය මඟින්ව පාසයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවි ා කිරීම  
 

එවැනි ගැටලුවලට සම්බන්වධ වන කම්කරුවන්ව දුලගභ වුවද සමහර අවසථ්ාවන්ව යනාසලකා හැරිය 
යනාහැකිය. එමනිසා, යමම වයපෘති ස්ථානයේ සමාජ සහ ප්රජා ගැටළු අතිශයින්ව වැදගත් වනු ඇ . 
 

8.2.12 යසව්ක යන්වවාසික කදවුරු සහ අයනකුත් සථ්ානීය අවශය ාවයන්ව 
 

වැඩ කඳවුරු මමම ස්ථානයට සමීපව පිහිටවනු ඇත. මකාන්රාත්තකරු මබාමහෝ විට නිවාස ආසන්නමේ 
නිවාස කුලියට ෙනී. අසල්වැසි ප්රමේශයන්හි කඳවුරු ස්ථාන මතෝරා ෙනු ලැමබ්. නිසි කඳවුරු 
කළමනාකරණයක් මනාමැති නම්, කම්කරු ෙැටළු, ප්රජා සමාජ ෙැටළු, ප්රජා හවුල්කාරිත්තවයන් සඳහා 
ෙැටුම්, අපහසුතාවයන් සහ අපද්රවය කළමනාකරණය වැනි මේ සිදුවිය හැකිය. මමම තාවකාලික කඳවුරු 
වැඩබිමට ආසන්නව පිහිටුවමහාත්ත ඝන අපද්රවය හා අපද්රවය කළමනාකරණය විශාල ෙැටළුවක් වනු ඇත. 

 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අ ර තුර ප්රමහජන ාව  වැඩ බිමට ඇතුළු ීම යහ්තුයවන්ව ඔවූන්වට මුහුණ දීමට 
සිදුවිය හැකි අවදානම්  ත්වයන්ව   

 

ඉදි කිරීම් අවධිමේදී භූමිමේ කැණීම් යන්ර, පටවනය, ට්රක් රථ යනාදිය භාවිතා කළ හැකිය. මමම උපකරණ 
සහ බර වාහන ආදිය පාසල් ළමුන් සහ සාමානය ග්රමීය ජනතාව ෙමන් කරන පාසැල් භූමිමේ භාවිතා කරනු 
ඇත. වැඩබිමමහි යම් යන්මරෝපකරණ කියාත්තමක කිරීම සඳහා ඉහළ මවෝල්ටීයතාවයක් භාවිතා කරනු 
ඇත. නුසුදුසු ෙබඩා කිරීම් සහ හැසිරීම් මහ්තුමවන් හානිකර වන මලෝහ සාංඝටක, වාමන් ආදී අමුද්රවය 
ඉදිකිරීම් අතරතුර භාවිතා කළ හැකිය. පාසැල් ළමුන් මමම යන්මරෝපකරණ ද්රවය මවත  ආකර්ෂණය වනු  
ඇති අතර වැඩබිමමහි  කාර්යමණ්ඩලයේ නිසි අවමබෝධයක් මනාමැතිව වැඩබිමට ඇතුල් විය හැකිය. 
එබැවින් වැඩබිමමහි පාසැල් සිසුන්ට ඇති අවදානම ඉතා වැදෙත්ත ය. 
 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ යවනත් අනතුරුදායක ද්රවය 
 

බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රයේශය තුල විශාල පාෂාණ යනාපවතින පාෂාණ පිපිරීම අයේක්ෂා කළ මනාහැක. 

 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර මහජනතාවමේ ආරක්ෂාව: පාසල් ළමුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය 
සඳහා දැඩි අවදානමක්  

 

මමම වයාපෘතිය යටමත්ත පාසැල් පරිරමේ පිහිටි සථ්ාන මදකක ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු මකමර්. චලනය වන 

යන්මරෝපකරණ, යන්ර ක්රියාත්තමක ීම්, ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම්, විදුලි කාන්දුීම් ආදිය නිසා ළමුන්ට දැඩි 

අවදානමක් ඇත. එනයින් මමම වැඩබිමමහිදී පාසල් දරුවන්මේ ආරක්ෂාව ඉතා වැදෙත්ත මේ. පාසැල් ළමුන් 
ඇතුල්ීම මනාසලකා හැරීම සහ යන්මරෝපකරණ මනාසැලකිලිමත්ත මලස කියා කරීම මහ්තුමවන් පහත 

සඳහන් අනතුරු සිදුවිය හැක. 

• ඇදවැමටන ද්රවය මහෝ මමවලම් 

• අෙල් තුලට ඇදවැටීම 

• උස් ස්ථානවලින් ඇද වැටීම 

• වාහන සහ චලනය වන යන්මරෝපකරණ හා ෙැටීම  

• තියුණු උපකරණ මත සිටෙැනීම  
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• විදුලිය මහෝ අන්තරායක ද්රවය හා ස්පර්ෂ ීම  

• අධික දූවිලි, ශබ්ද සහ කම්පන 

8.2.16 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී මසව්කයන්මේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදි කිරීයම් බර යන්වයරෝපකරණ සීමි  වැඩ අවකාශයක දී භාවි ා කළ හැකිය. වාහන හා ඉදිකිරීම් 
යන්වයරෝපකරණ අනතුරු වලින්ව ඇතිවිය හැකි  අවදානම ඕනෑම ඉදිකිරීම් වැඩබිමකට යපාදු වන බැවින්ව 
වැදගත් යේ. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යකාන්වරාත්කරු අඩු වයස් කම්කරුවන්ව (ළමයින්ව) වැඩ කිරීමට 
යයයදවිය හැකි අ ර එමගින්ව බරප ල අනතුරු හා තුවාල සිදුීය හැ  

9. මහජන උපමේශයනය - පවත්තවා ඇති මහෝ පැවැත්තීමට නියමිත උපමේශන මසව්ාවන් 
 
 

විදුහල්පතිනී එම්. එස්. පේමලතා මහත්තමිය (දුරකථනය හරහා) මමන්ම ග්රාම නිලධාරි ජී.ආර්.ලාංකාතිලක 
මහතා හට ක්මෂ්ර චාරිකාවක දී උපමදස් ලබා දුන් අතර, වත්තමන් අවදානම් මට්ටම, අමප්ක්ිත අවදානම් 
අවම කිරීම, අරමුදල් සැපයීමම් යාන්රණය, වයාපෘතිමයහි ඇති ප්රමයෝජන, පාරසරික බලපෑම්, සමාජ 
බලපෑම් සහ වැඩබිමට ප්රමේශ ීම සඳහා ඉඩම් භාවිතා කිරීමට අවශය බව ඔවුන්ව දැනුවත්ත කරන ලදී. මමම 
බෑවුම මහ්තුමවන් දැනට පවතින අවදානමත්ත සමෙ ජීවිත තර්ජන මමන්ම පාසල් කටයුතු සඳහා බලපෑම් 
ඇතිකරන බැවින් විදුහල්පතිතුමිය වයාපෘතියට පූර්ණ සහමයෝෙය ලබාමදන බව ප්රකාශ කරන ලදී. 
 

මොඩනැගිල්ල අවදානම් මලස වර්ගකර ඇති බැවින්  මැතිවරණ සමමේදී ඡන්ද මධයස්ථානයක් මලස සුදුසු 
මොඩනැගිල්ලක් මතෝරාෙැනීමම්දී ග්රාම නිළධාරී  ජී.ආර්.ලාංකාතිලක මහතා bමබාමහෝ අපහසුතාවයන්ට 
මුහුණ මදන බැවින් ඔහු තම සහමයෝෙය සහ කැමැත්තත ප්රකාශ කරන ලදී. 
 

9.1 අදාල පාර්ෂවකරුවන් සමග පැවති උපයේශන යසව්ාවන්ව වලදී ඇති වූ එකඟ ාවයන්ව හා 
නිර්දේශයන් (යයාමුව: ඇමුණුම III) 

10. වියශෂ්ි  පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාතික යගාඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානයේ 
වියශෂ්ි  ක්රියාමාර්ග යහෝ මැදිහත්ීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් යහෝ 
අවදානම් ඇතිවන අංශයන්ව 

 

10.1 ජලය යහෝ ය ත් බිම් සඳහා වන බලපෑම් (ඇල මාර්ග වල අපද්රවය එකතු ීයමන්ව සිදුවන 
ගැටළු). නායයාම් සථ්ානයේ ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුළන්ව දිගුකාලීන බලපෑම් සහ 
වියහැකි බලපෑම සහ අවදානම්  ත්ත්වය 

 

වයාපෘතිය තුළ සිදුවන ක්රියාකාරකම් මමම ස්ථානයට පමණක් සීමා ී ඇති බැවින් බෑවුමට සිදුවන බාධාීම් 
අුමේ. ඛාදනය හා ජල දූෂණය මමම ස්ථානමේදී ඉතා වැදෙත්ත මනාමේ. 
 

10.2 පාාංශු ඛාදනමේ බලපෑම සහ ොංො පතුල මවනස්ීම 
 

ආසන්නමේ ඇල මාර්ගයක් මනාමැති මහයින් ඇතිවන බලපෑම් ඉතා අුය. 
 

10.3 ප්රවාහන හා යටි ල පහසුකම් වලට සිදුවන බලපෑම (වියශෂ්යයන්ව  ාවකාලිකව පිවිසුම් මාර්ග 
හා දුම්රිය මාර්ග අහිමි ීම, වාහන  දබදය) 

 

 

මාර්ගය කුඩා අතුරු මාර්ගය ක් වන බැවින්ව වාහන  දබදය ම  වන බලපෑම ප්රායේශීය වන අ ර සුවියශ්ෂි 
බධාීම් සිදු යනායවනු ඇ .යකයස් යව ත් ද්රවය සහ ඉදිකිරීම් අපද්රවය ප්රවාහනය සිදුකල යහාත් පාසල 
ආරම්භ සහ අවසන්ව වන අවස්ථාවන්වීදී බාධා ීම් සිදුවනු ඇ . 
 

10.4 මපාදු මසව්ා සැපයීමම්දී පහළ ප්රමේශයට සිදුවන බලපෑම ජල සැපයුම, අපද්රවය ඉවත්ත කිරීම, 
විදුලිය සැපයීම ආදිය& 

 

පහළ බෑවුම් ප්රමේශමේ පාසල් පරිරය තුළ ළිඳක් පිහිටා තිමබ්. ජලය නල මාර්ග තුළින් සැපමයන අතර, 
කාර්ය මණ්ඩලය සහ ශිෂයයන් පානීය හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා ජලය භාවිතා කරයි. වායු දූවිලි අාංශු 
ළිඳ මත තැන්පත්ත විය හැකිය. මනාසැලකිලිමත්ත යන්මරෝපකරණ මගින් නිකුත්තවන මතල් සහ හානිදායක 
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ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම් තුළින් වන පාාංශ දූෂකයන් වැසි කාලවලදී භූෙත ජල වගුව මවත ළඟා ී ජලය 
දූෂණය කළ හැක. මමම ළිමඳහි සිට පවතින ජල නල මාර්ග ඔස්මස් ඉහල බෑවුම් ප්රමේශයට ජලය සපයනු 
ලබයි (කාර්ය මණ්ඩලය හා ශිෂයයන්). මකමස්මවතත්ත, බෑවුම හරහා නල මාර්ග මයදී මනාමැති බැවින්, 
ඉදිකිරීම් වලදී ඒවාට බල මනාපායි. 
 

10.5 නාය සථ්ානයට යාබදව යහෝ ආසන්වනයේ ඇති ඉහල අවදානමක් සහි  යහෝ මධයය පරිමාණ 
අවදානමක ජීවත්වන ගෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ගංගා ප්රයේශ) 

 

මමම ඉදිකිරීම් තුළින් මහජන ආරක්ෂාව, ශබ්ද සහ කම්පන බලපෑම් මත මමන්ම  පාසල් මොඩනැගිලිවල 
ඉරිතැලීම් සඳහා විශාල අවදානමක් ඇත. 
 

10.6 ප්රතිසථ්ාපනය කල යුතු ප්රයේශය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සහ අයනක් 
සථ්ාන 

 

පාසලට ප්රමේශ වන සථ්ානය අසල කුඩා සිල්ලර මවළඳසැලක් පිහිටා ඇත. පාසලට වන ප්රමේශ  මාර්ගයේ 

මදපස කුඹුරු ඉඩම් පිහිටා තිමබ්. මතාරතුරු අනුව, වැසි සහිත කාල සීමාවන් තුලදී පිවිසුම් මාර්ගය ජලමයන් 
යටී යයි. 
 

10.7 ප්රතිසථ්ාපනය කල යුතු ප්රමේශයට යාබදව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සහ 
අමනකුත්ත සථ්ාන  

 

එම ප්රයේශයට යාබදව වයාපාර සඳහා යයාදාගත් ප්රයේශයක්, වියශ්ෂ කෘෂිකාමගකි පිළියවත්  යහෝ යවනත් 
කිසිදු වියශ්ෂ කටයුත් ක් යනාමැති නිසා ඒ සඳහා වියශෂ්ි  බලපෑමක් යනාමැ . මකමස් මවතත්ත, පාසමල් 
ක්රියාකාරකම් සඳහා බාධාීම් සිදුීම ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වර්ගය මත රඳා පවතී. 
 

10.8 වැඩබිම තුලට සාමානය පුේගලයින්ව ඇතුේ ීයම් යහෝ හරහා ගමන්ව කිරීයම් අවශය ාව 
 

වයාපෘති ස්ථානයට සාමානය ජන ාවට වියශ්ෂ කරුණක් හැරුණු විට යවනත් අරමුණු සඳහා ඇතුළු ීමට 
යනාහැක. යකයස් යව ත් සාමානය මිනිසුන්ව සහ සිසුන්වයේ අනවසර පිවිසුම නිසා විවිධ කාර්යයන් සඳහා 
ක්රියාකාරී යන්වයරෝපකරණ, වාහන, විදුලිය හා පුපුරණ ද්රවය භාවි ා වන බැවින්ව හානි සිදුවිය හැකිය. 
 

 

10.9 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු - යකාන්වරාත්කරුවන්ව සඳහා සම්ම  ගිවිසුම් ඉක්මවා 
යන වියශ්ෂි  H & S (යසෞඛය හා සුරක්ෂි  ා) ක්රමයේදයන්ව. 

 

යමම ඉදිකිරීම් ස්ථානයට අදාළව පවතින යසෞඛය හා ආරක්ෂණ ගැටළු ඕනෑම නායයාම් අවම කිරීයම් 
ස්ථානයකට යපාදු යේ. ESMF දී එවන්ව යපාදු E & HS ගැටළු සාකච්ඡා කර ඇ . ඉදිකිරීම් හා ඉංජියන්වරු 
යස්වා අවශය ාවයන්ව පිළිබඳව සවිස් රාත්මකව 5: 2003 වගන්වතියේ ද ආරක්ෂි  උපකරණ සහ 
ඇඳුම්:2003 ද වැඩ කරන  ත්වයන්ව සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව ලන්වසු පිකායේ සඳහන්ව පරිදි 
දක්වා ඇ .  
 

10.10 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයාදා ගැනීම 
 

වැඩ කරන  ත්වයන්ව සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව චක්රයේඛනයේ 2003.3 වගන්වතියට අනුව ළමා ශ්රමය 

සහ බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයාදා ගැනීම සවිස් රාත්මකව දක්වා ඇ . 

 

10.11 කම්පන බලපෑම් මහ්තුමවන් මොඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම්  
 

බලපෑමට ලක් වූ ප්රමේශය විවිධ උන්නතාාංශවල පිහිටි මොඩනැඟිලි සහිත පාසලක් පරිරයකි. ඉදි කිරීම් 
අතරතුර බර යන්මරෝපකරණ භාවිතා කරනු ලබන අතර, කම්පන මහ්තුමවන් මොඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම් 
ඇතිවිය හැකි අතර බලපෑම වැදෙත්ත මේ. 
 

10.12 පාසල් ළමුන් ශබ්දයන්ට සහ දූවිලි දූෂණයට නිරාවරණය ීම 
 

 

ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින්ව ශබ්ද සහ කම්පන අයේක්ෂා කරනු ලැයබ්. පාංති කාමරවලට යාබදව ඉදිකිරිම් 
කටයුතු සිදු කරන බැවින් ශබ්දමයහි බලපෑම වැදෙත්ත මේ. යන්මරෝපකරණ ක්රියාකාරකම් අතරතුර දූවිලි 
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සහිත පරිසරයට මමන්ම ඉහළ ශබ්දයන්ට පාසල් ළමුන් නිරාවරණය විය හැකිය. ශබ්දය හා දූවිලි උත්තපාදන 
ක්රියාකාරකම් පාසැල් මේලාවන් තුළ සිදුකළ මහාත්ත පාසල් සිසුන් ශබ්දයට සහ දූවිලි වලට නිරාවරණය ීම 
මමම වැඩබිම සඳහා ඉතා වැදෙත්ත මේ. 

11  වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීමට අවශය යයෝගය ා, කැමැත්  ප්රකාශනය, එකඟ ාව සහ  
අනුම  කිරීම් 

 

11.1. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දිස්ික් යේකම්වරයායේ අනුමැතිය  

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීමට දිස්ික් යේකම්වරයායේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට සිදුවනු ඇති අ ර 
යමහිදී මහාමා යවරයා සහ දිස්ික්කයේ වගකිව යුතු ආය න සහභාගී වන දිස්ික් 
සම්බන්වධීකරණ කමිටුව හමුයේ වයාපෘති යයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතු යේ. වයාපෘති 
කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරියයකු වයාපෘතිය පිළිබඳ විස් ර කරමින්ව එහි විවිධ පාරිසරික 
සහ සාමාජයීය ගැටළු ආදිය ගැන නිරාවරණය කරනු ඇ . යමම ගැටළු සම්බන්වධයයන්ව සාකච්ඡා 
පවත්වමින්ව යමම රැස්ීයම්දී ගනු ලබන නියදග්ශ  යමම පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ 
සැලසුම ක්රියාවට නංවන විට සැලකිේලට ගැයනනු ඇ .  

 
ii. සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැතිය  

  වයාපෘතිය විසින්ව වලේලාවිට ප්රායේශීය සභායවහි සැලසුම් කමිටුයවහි අනුමැතිය ලබාගනු ඇ . 
 

 

11.2 අදාල සථ්ානයේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වන අනුමැතිය 
 

I. අධයක්ෂක/ ප්රාමේශීය කාර්යාලය/ අධයාපන යදපාර්තයේන්ුයේ අනුමැතිය 
II. වැඩ බියමහි ක්රියාකරකම් සඳහා අවශය බල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

ප්රයේශීය කාර්යාලදයන් අනුමැතිය ලබා ග  යුතුය. 
III. පාසල් කළමණාකාරීත්තවමේ අනුමැතිය  

 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තදේන්ු, වනජීී සංරක්ෂණ 
දෙපාර්තදේන්ු අනුමැතිය 

 

 

11.4 අයනකුත් අනුමැතීන්ව 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වුන්ව ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රායේශීය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා 

ප ේ කාර්යාංශදේ අනුමැතිය ලබා ග  යුතුය. 

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

iii.  කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉවත් කිරීම සඳහා වලේලාවිට  ප්රායේශිය සභාව යවතින්ව අනුමැතිය 
ලබා ග  යුතුය. 

iv. පාෂාණ පිපිරීමට අවශය නම් වැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රායේශීය යේකම් හරහා ආරක්ෂක 
අමා යංශයේ දිස්ික් කාර්යාලදයන් අනුමැතිය ලබා ග  යුතුය. 

v. යකාස්, වේ යදේ සහ කිතුේ ගස් වියශ්ෂයන්ව කැපීමට, කේපාදු කිරීමට යහෝ බිඳ යහලීමට අවශය නම් 

ගස් බිදයහලීයම්  (පාලන) පනත යටමත්ත දිස්ික් මල්කම් කාර්යාලමයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය. 
vi. යමම අපදා අවම කිරීයම් වයාපෘතිය සදහා පැලෑටි යහෝ බීජ අවශය යේ නම් (ආනයනය කල යුතු නම්) 

1999 අංක 35 දරණ පැලෑටි සංරක්ෂණ පන  යටයත් කෘෂිකමග අධයක්ෂ ජනරාේ 
යවනුයවන්ව,අතියගක අධයක්ෂක ජාතික ශාක නියරෝධායන යස්වය අනුම  කල පැලෑටි යහෝ බීජ 
අධිකාරිය මගින්ව නිකුත් කරන බලපරය හා යකාන්වයේසි යටයත් යගන ආ යුතුය.  
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11.5 යපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්වයගන්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම / නනතික බැදීම/ 
විරුේධත්වයක් යනාමැති ීම 

 

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

කිසිදු බාධාවක් යනාකරන බවට ඉඩම් හිමියන්ව සහ වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් අධිකාරිය අ ර 

නී යානුකූලව බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන්ව කිරීම. අනුම  කිරීම සඳහා නියමි  කාල පරාසය 1 වගුයේ 

දක්වා ඇ . 

12. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැසම් (ESMP) 
 

වියශ්ෂයයන්ව අංශ 8 සහ 10 හි හඳුනාග  හැකි බලපෑම් හා අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම 
කිරීමට ග  හැකි ක්රියාමාර්ග. යමය ESMP හි වියශ්ෂි  නිර්දේශ හා අවශය ාවන්ව තුල ඇතුලත් වනු ඇ . 
 

12.1 නැව  පදිංචි කිරීයම් ක්රියාකාරී සැලැසම් 
 

වයාපෘති පාදක කරගත් නැව  පදිංචි කිරීමක් යනාමැති බැවින්ව යමම වයාපෘති ප්රයේශය සඳහා අදාළ යනායේ 
  

12.2 ජන ාව ඉවත් කිරීම 
 

වයාපෘතිමයහි ක්රියාකාරකම් අතරතුර බර යන්මරෝපකරණ මගින් ඇතිවන භූ කම්පන මහ්තුමවන් අසල 
පවතින මොඩනැගිලි වල වියුහයන්ට හානි සිදුවිය හැකිය. එමමන අධික වර්ෂාව මහ්තුමවන් ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ බෑවුම සීය විය හැකිය. එනයින් 01 මර්ණි සහ 10 වන මර්ණි මොඩනැගිලි තුලින් සිසුන් ඉවත්ත කිරීමට 
නිර්යේශ කර ඇත. 

 

12.3 හානියට පත් යභෞතික වුහයන්ව, යටි ල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 
 

යමම සථ්ානය සදහා අදාළ යනායේ. 

වගු අංක  1: අනුමැතීන්ව ලබා ගැනීම සඳහා නියමි  කාල නියමය 

 

අනුම  කිරීම මාසය 1 මාසය  2 

සතිය 
1 

සතිය 
2  

සතිය 
3 

සතිය 
4 

සතිය 
1 

සතිය 
2 

සතිය 
3 

සතිය 
4 

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
දිස්ික් යේකම් කාර්යාලදයන් 

අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
වයාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

ප්රායේශීය අධයාපන දෙපාර්තදේන්ුදේ 

අනුමැතිය 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස්වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම 
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12.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් යහත්ුයවන්ව යේපල / භාවි යන්ව අහිමි ීම සඳහා වන්වදි ඉේලා සිටීම 
 

වාහන ෙමන් කරන විට, ඉදිකිරීම් යන්මරෝපකරණ සහ කැණීම් කටයුතු අතරතුර මාර්ගයන්ට, ේයුහයන්ට 
හානි සිදුවිය හැකි බැවින් මමය අදාළ විය හැකිය. 
 

12.5 පහ  සඳහන්ව ක්යෂර් සඳහා මහජන ාව දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කල යුතුය. 
  

i. නායයෑම් මගින් ඇතිවන අවදානම් පිළිබඳව කාර්යමණ්ඩලය, මදමාපියන් හා පාසැල් ප්රජාව දැනුවත්ත 
කිරීම සඳහා වැඩසටහන්. 
 

ii. ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඇති විය හැකි අවදානම පිළිබඳව ප්රජාව විමශ්ෂමයන් දැනුවත්ත කිරීමක් සඳහා 
අවශයතාවය; මකටිකාලීන පූර්ව අනතුරු ඇෙීම් (ඉවත්ත කිරීම) සහ ඉදිකිරීම් හා ඉඩම් පරිහරණය 
සම්බන්ධව ඇති පියවරයන්. 

 

12.6 සැලසුම් ම  පදනම් වූ පාරිසරික සමාජ / කළමනාකරණ ක්රමයේදයන්ව සලකා බැලීම. 
 

පාරිසරික හා සමාජීය නිර්ණායකයන් අනුගමනය කිරීයමන්ව එහි පාරිසරික හා සමාජයීය වැදගත්කම ම  

පදනම්ව පහ  කරුණු සලකා බලනු ලැයබ්. 

 

අාංෙය 

මමම වයාපෘති ප්රමේශය 

සඳහා සලකා බැලීම සඳහා 

නිර්දේශිත මට්ටම 

i. සව්ාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස ් යලස 
සැලසුම් කරණය 

 

ජනාවාස ඉවත් කිරීම සහ ශාක වියශ්ෂයන්ව ඉවත් කිරීම අවම කිරීම සඳහා 
වන වයාපෘති වියශ්ෂි  සැලසුම් සැලකිේලට ග  යුතුය. වැදගත් ශාක 
වියශ්ෂ වෘක්ෂල ා අවරණය සමග බැඳී ඇත්නම්, ශාක සංරක්ෂණය 
සඳහා ප්රමාණවත් අවධානයක් යයාමු කළ යුතුය. 

 

මධයම 

ii. වාසසථ්ාන සම්බන්වධ ා සහ සත්ත්ව මංයපත් 
 

ස්ිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහෝ වයාපෘතියට පිවිසීමට යහෝ ගැඹුරු කානු 
පේධති ආදිය සඳහා යහෝ  විශාල වශයයන්ව වනාන්ව ර යකාටස් ඉවත් 
කිරීම්ට සිදුවන්වයන්ව නම් සැලසුම් තුළ සත්වව වාසසථ්ාන අ ර  
සම්බන්වධ ා යනාබියදන යලස  සත්ව මංයපත් වෘක්ශල ා තීරු ආදිය 
ඇතුළත් විය යුතුය අ ර බලපෑම එම ස්ථානයට පමණක් අදාල යේ. 

 

අවම 

iii. ජල සම්පත්  සංරක්ෂණය 
 

යමයට පෘෂ්ඨය හා උප පෘෂ්ඨය යන යදකම ජලය ලබා ගැනීම අඩංගුයේ. 

ලබාගත් ජලය සායේක්ෂ වශයයන්ව යහාඳ  ත්ත්වයේ පවතී නම් යහාඳින්ව 

සැලසුම් කර යමම ජලය ශාක වලට සහ පාසේ ප්රජාවයේ පානීය සහ 

අයනකුත් ජල අවශය ා සඳහා ලබා දිය. මමම ප්රමේශය තුළ වියළි 

සමමේදී ජල හිඟයක් ඇති බව මපන්වා දී ඇති අතර, උකහා ෙනු ලබන 

ජලය ප්රජාව සඳහා විකල්ප ජල ප්රභවයක් මලස ප්රමයෝජනයට ෙත හැකිය 

 
by< 

iv. ජල සැපයුම අවහිර ීම්. 
 

ලිහිේ බෑවුයම් ඇති ජලය  නි පුේගල යහෝ ප්රජා ජල සැපයුමක් යලස  

මූලාශ්රයක් යලස යයාදා ගන්වයන්ව නම්, අවම කිරීයම් කටයුතු යහ්තුයවන්ව 
ජල  ලයට  බලපෑම් ඇති විය  හැකිය. එවැනි අවස්ථාවන්වහිදී ප්රජාව සඳහා 
විකේප ජල ප්රභවයක් ( ාවකාලික / යහෝ ස්ිර) යයාදාග   යුතුය. 

 

 
by< 

වගු අංක 2: පරිසරය හා සමාජ සලකා බැලීයමන්ව කරනු ලබන සැලසුම්කරණය අදියර 
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v. සව්භාව ද ෞන්දර්යාත්මකව ගැලයපන සැලසුම්  සලකා බැලීම් 
 

දසෞන්ෙර්යාත්මක සංයේදී පරිසර නිර්මාණදේදී ස්වභාවික පරිසරය හා 

සංකලණය වන එයමන්වම දෘශය අවම වන යලස වයහයන්ව සැලසුම් 

කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී වයහයන්ව නිර්මාණය 

කිරීම සඳහා භූ දශගන ගෘහ නිර්මාණ ශිේපීන්වයේ යස්වය වැදගත් යේ 

 
by< 

vi. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 
 

පරිසර හිතකාමි සාංමේදී වාසස්ථානවල ආපදා අවම කිරීම් මබාමහාමයක් 

සිදු කරනු ලබන බැවින්, පරිසර හිතකාමී හරිත සැලසුම් ෙැන 

සැලකිලිමත්ත විම වඩාත්ත උචිතය. උදාහරණයක් මලස: ඛාදනය පාලනය 

සඳහා මේශීය වෘක්ෂලතා විමශ්ෂ භාවිතා කිරීම, පරිසරමේ විවිධත්තවය 

පවත්තවා ෙැනීමට විමශ්ෂ ශාක සාංමයෝජනයන් මයාදා ෙැනීම. 

ආක්ර මණශීලී ශාක විමශ්ෂයන් මයාදා මනාෙැනීම. 

by< 

vii. යසව්කයින්ව / සිසුන්වට සහ ප්රජා  ආරක්ෂාව 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සීය ීම සිදු විය හැකි අ ර 

කම්කරුවන්වට සහ මගීන්වට අන්ව රාකාරී විය හැකිය. එබැවින්ව  තට්ටු, 

ආරක්ෂි  දැේ වැනි සැලසුම් කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිේලට ග  

යුතුය. 

 

 

ඉතා by< 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන්   
 

ජල අපවහන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ 

ප්රවාහවලට යගන යනු ලැයබ්. වැසි කාලවලදී යමම ජලාපවහනයයහි 

ෙලා එමම් මේෙය සැලකිය යුතු යලස ඉහළ යා  හැකි අ ර යමමගින්ව ඇළ 

පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින්ව සැලසුම් කිරීයම්දී අධික 

ජලධාරාවන්ව ස්වභාවික ජල මාර්ග වලට යේගයයන්ව ගලායාම අවම කිරීම 

සඳහා බාධකයන්ව ප්රමාණවත් යලස යයාදා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය 

යුතුය. වයාපෘති ප්රයේශය ආසන්වනයේ ඇල මාර්ග සහ යබෝක්කු තියබ් නම් 

ඉහ  කරුණු යමම සැලැසය්මහි අඩංගු අංගයක් විය යුතුය. 

by< 

ix. ආරක්ිත වැටවල්  
 

මමම වයාපෘති ප්රමේශය ආශ්රිතව අවදානම අවම කළ යුතු බෑවුම් 2ක් 

පාසල් පරිරය තුළ ඇති බැවින් ඇද වැටීම, ලිස්සා යෑම වැනි අනතුරු 

වලින් වැලැක්ීම සඳහා තාවකාලිකව ආරක්ිත වැටවල් අවශය 

ප්රමාණයට ඉදිකිරීම දැඩිව නිර්යේශ මකමර්. 

by< 

x. අවම පසු නඩත්තු කිරීම්  හා යමයහයුම් සැළසුම් කිරීම 
 

හානිය අවම කිරීයම් කාර්දේදී  ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා 

ගුරුත්ව කාණු වැනි අක්රිය ශිේප ක්රම සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී 

යාම වළක්වා ගැනීම සඳහා නිවැරදි පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු වල  

විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිවැරදිව සලකා බැලිය යුතුය. කානු 

ජලය ස්වාභාවික දහරාවන්වට එකතු කරීමට අයේක්ෂා කරන්වයන්ව නම්, 

ඛාදනයට ඔයරාත්තු යදන, යරාන්ව මඩ රදවා ගැනීයම් පේධති ආදී 

යනායයක් නඩත්තු වුහ සැලසුම් කළ යුතුය. 

අධික කාලපරිච්යේදයක් තුල යේශීය කාලගුණික  ත්ත්වයන්වට 

ඔයරාත්තු යදන පරිදි වුහයන්ව සඳහා භාවි ා කරන ද්රවය ප්රයේශයමන්ව 

ය ෝරා ග  යුතුය. වායන්ව වූහයන්ව භාවි ා කිරීයම්දී  වියශ්ෂයයන්ව 

විඛාදන වැලකීයම්  ාක්ෂණික ක්රම සැලසුම් කළ යුතුය. 
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12.7 ඉදිකිරීම් අදියර අ රතුර බලපෑම් අවම කිරීම 

 

 

 

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

 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාර්ග සාමානයයයන්ව 
සියලු නායයාම් අවම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපාදු යේ. යමම බලපෑම් යබායහෝ දුරට ඉදිකිරීයම් කටයුතු වල 
ක්රියාකාරිත්වයට යහ්තු යේ. එබැවින්ව ඉදිකිරීයම්දී වන බලපෑම අවම කිරීම යකාන්වරාත්කරුයේ යුතුකමකි. 
ඉදිකිරීම් අදියයගදී යකාන්වරාත්කරුවන්වයේ ලංසු පිකායේ ඇතුලත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ 
යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව යකාන්වරාත්කරුවන්වයේ අවශය ාවය 
යකයස් විය යුතුද යන්වන පිළිබඳව ජාතික යගාඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය විසින්ව සකස් කර ඇ . යමම 
යකාටස සඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක බව දැක්යවන ප්රධාන යකාටස් පහ  දක්වා ඇ .( වගුව 3). විස් ර 
සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් යකාන්වරාත්කරුවන්ව සඳහා යයාමු කළ යුතුය. 
 

යකාන්වරාත්කරු  විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්ප  යටයත් ESMP වැඩ පිළියවළ ක්රියාත්මක කිරීමට 

නියමි  අ ර ඔහුයේ  නිපුණ ාවයන්ව පිළිබඳ නිසි යේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා වන පිරිවැය 
යවනම වැටුේ අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාගත් ඉදිකිරීම් යකාන්වරාත්කරු  විසින්ව පාරිසරික සහ 

සමාජ කළමනාකරණ ක්රම ප්රකාශය ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර PMU ඒකකය විසින්ව අනුම  කිරීමට 
නියමි ය. 

 

 

යයාමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරුවන්වට 
ESMP 

අයි මය අදාල වයාපෘතියට 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිම තුල ගබඩා කිරීම අතිශයින්වම වැදගත් 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
පරිශ්රය) 

2002.2 3) යගාඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි සිදුීම අතිශයින්වම වැදගත් 
(යගාඩනැගිලි) 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීම අතිශයින්වම වැදගත් (පාසැල ) 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්වම වැදගත් (පාසැල ) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්වම වැදගත් (පාසැල ) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය අපද්රවය 
ප්රවාහනයකිරීම 

අතිශයින්වම වැදගත් (පාසැල ) 

2002.2 8) ජලය අදාළත්වය අඩුය  

2002.2 9) ශාක හා සත්ව වියශ්ෂ අදාළත්වය අඩුය 

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කෘතික සම්පත් අදාළත්වය අඩුය 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ යේ  

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ යේ 

2002.2 13) මපාළව හෑරීම්   අදාළ යේ 

2002.2 14) ගේවල යමයහයුම් අදාළ යනායේ  

2002.2 15) වාහන සහ යන්වයරෝපකරණ නඩත්තුව 
(දූෂණය) 

අතිශයින්වම වැදගත් 

2002.2 16) මහජන ාවට බාධා කිරීම (පාසේ ළමුන්ව) අතිශයින්වම වැදගත්  

2002.2 17) උපයයෝගි ා යස්වා සහ මාගගයේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්වම වැදගත් 

2002.2 18) දෘෂය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම අදාළ යේ 

2002.5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණය 

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

ස්ථානීය වියශ්ෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් 

වගු අංක 3: ES & HS සමඟ අනුකූල ීම සඳහා යකාන්වරාත්කරුයේ අවශය ාව 
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ඉදි කිරීම් අ රතුර සමීක්ෂණ (වා ය, 
ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි  ැලීම් 
සමීක්ෂණ) 

ස්ථානීය වියශ්ෂි  නිරීක්ෂණ 
සැලැස්මක් 

වැඩබියම් යමයහයුම් කාලය තුල 
සමීක්ෂණ 

විකල්ප 

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පවත්වායගන 
යාම 

අදාළ යේ  

2003. වැඩ යකාන්වයේසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව (පාසේ සිසුන්ව සඳහා) 

2003.2 සුරක්ෂි  සංවිධානය සහ සන්වනියේදනය අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ කාර්යමණ්ඩලය) 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ කාර්යමණ්ඩලය) 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ කාර්යමණ්ඩලය) 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ කාර්යමණ්ඩලය) 

2003.6 ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ කාර්යමණ්ඩලය) 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ කාර්යමණ්ඩලය) 

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ය ාරතුරු 
සහ පුහුණුව 

අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ කාර්යමණ්ඩලය) 

2003.9 
 

 

යන්වයරෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේගලයන්ව 

අතිශයින්වම වැදගත් (පාසේ 
ළමුන්ව සහ කාර්යමණ්ඩලය) 

අදාළ: යමම වගන්වතිය ඕනෑම වයාපෘති ස්ථානයකට අදාළ යපාදු එකක් යලස වයාපෘති ස්ථානයඅදාළ යේ 
අතිශයින්වම වැදගත්: ESMP අදාලව එම ස්ථානයට නිශ්චි වම ක්රියාත්මක වන පරිදි පාරිසරික 
ක්රමයේදයන්ව සකස් කිරීම සඳහා යකාන්වරාත්කරු වියශෂ් අවධානය යයාමු කළ යුතුය. 
ඇ ැම් විට අදාල යේ: වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ වයෘපෘති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම 
ESMP ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 
අදාළ යනායේ: ය ාරතුරු අනාවරණය වූ යකාන්වයේසි යටයත් යමම වයාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය 
යනාහැක 
විකේප: අවශය වන්වයන්ව නම් පමණි 
සථ්ානීය වියශෂ්ි  නිරීක්ෂණ සැලැසම්ක්: යකාන්වරාත්කරුවන්ව විසින්ව සඳහන්ව කර ඇති අධීක්ෂණ 
අවශය ා වලට අම රව සථ්ානීය වියශ්ෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන්ව පරිදි යකාන්වරාත්කරු විසින්ව 
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා බැඳී සිටී. 
යයාමු කිරීම: යකාන්වරාත්කරුවන්ව ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

12.7.2 ස්ථානීය හානි අවම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂි  සථ්ානයේ  වියශ්ෂි  අවම කිරීයම් 
පියවරයන්ව පහ  සඳහන්ව පරිදි යේ. 

හානි අවම කිරීමම් අයිතමය වයාපෘති ක්රියාත්තමක 
කිරීමම් අදියර 

වෙකීම් 

i. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  
 

ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්වධයයන්ව යකාන්වරාත්කරු 
වියශ්ෂ අවධානය යයාමු කළ යුතුය. එවැනි අපද්රවය ජනනය වූ 
විට වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින්ව අනුම  

ස්ථාන සකස් කිරීම 
සහ ඉදිකිරීම 

ඉදිකිරීම් 
මකාන්රාත්තකරු 

වගු අංක 4: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර 
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ක්රමයේදයන්ව අනුව යස්දී යාම් වලට ලක් යනාවන පරිදි ගබඩා 
කර ඉවත් කල යුතුය.එමමන්ම කිසිදු මහ්තුවක් මත අපද්රවය 
පාසල් පරිරය තුළ තැන්පත්ත මනාකළ යුතුය. එම නිසා 
මකාන්රාත්තකරු විසින් වලල්ලාවිට ප්රාමේශිය සභාව මවතින් 
නිර්යේශ කරන ස්ථානයකට කසල බැහැර කිරීමට අනුමැතිය 
ලබාෙත යුතුය. 

 

ii. දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  
 

අධික දූවිලි උත්පාදනය වන ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා 
සැලකිේයලන්ව කළ යුතු අ ර එවන්ව අවස්ථාවලදී ප්රමාණවත් 
යලස ජලය යයදීමක් මගින්ව දූවිලි පාලනයට නියදග්ශ කර ඇ . 

 

 
සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
යකාන්වරාත්කරු 

iii. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය භාවි ය 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අනුම  ස්ථානවලින්ව පමණක් ජලය 
ලබාග ග  යුතුය. පාසලට අයත්ත ජල මූලාර තුළින් ඉදිකිරීම් 
සඳහා ජලය ලබා මනාෙත යුතු අතර එමස් ලබා ෙන්මන් නම් 
පාසල් කළමණාකාරිමයහි අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය.  
වායු දූවිලි මගින් ළිාං ජලය දූෂණය ීම වළක්වා ෙැනීම සඳහා 
මටරාපියුලින් භාවිතා කර ආවරණය කළ යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
මකාන්රාත්තකරු 

iv. වැඩ කරන යේලාවන්ව 
 

ඉදිකිරිම් කාර්යයන් පාසල් කළමණාකාරීත්තවයට අනුව සිදු කළ 
යුතුය.  
 
ශබ්ද, කම්පනයන්ව, දුහුවිලි උත්පාදනය වන කටයුතු පාසේ 
යේලයවන්ව පසුව සිදු කළ යුතුය. 
 
විභාග කටයුතු අ ර බාධාවන්ව ඇති කරන ක්රියාකාරකම් (ශබ්ද 
සහ  කම්පනයන්ව)  සිදු යනාකළ යුතුය. 
 
වයාපෘතියේ ඉලක්කයන්ව ලඟා කර ගැනිමට රාියේ ද වැඩ සිදු 
කළ යුතු යේ නම් ප්රමාණවත් ආරක්ෂාව සහි ව එම වැඩ 
කටයුතු සිදු කළ යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම ඉදිකිරීම් 
මකාන්රාත්තකරු 

v. පාසල් පරිරය තුළ වයාපෘති කටයුතු සැළසුම් කිරීම  
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ස්ථාන 2 ක ක්රියාත්තමක ීම මහත්ුමවන් 
පාසමල් ක්රියාකාරකම් සඳහා සැලකිය යුතු බාධාවක් විය 
හැකිය. එබැවින් පාසල් පරිරය තුළ සිදුවන ඉදිකිරීම් කටයුතු 
නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ෙැනීම සඳහා මකාන්රාත්තකරු 

විසින් සැලසුමක් ඉදිරිපත්ත කළ යුතුය. වාහන නැවැත්තීම, 
මකාන්ීට් මිර කිරීම, පිරිසිදු කිරීමම් ක්රියාකාරකම් වැනි ද්රවය 
ෙබඩා කිරීම ප්රමේශමමන් මතෝරා ෙත යුතු අතර අවකාශමේ 
සුරක්ිතභාවය හා ප්රශස්තකරණය සැලසුම තුල සැලකිල්ලට 
ෙත යුතුය.  
මකාන්රාත්තකරු වයාපෘති මමමහයුම් පරිමාණයන් පිළිබඳව 
කාළ රාමුවක් සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතු අතර ඉදිකිරීම් සැලැස්ම 
පිළිබඳව පාසැල් කළමනාකරණය ප්රමාණවත්ත මලස දැනුවත්ත 
කළ යුතුය. 
පාසැල් ක්රියාකාරකම් සඳහා බාධාීම් අවම කිරීමට විමශ්ෂ 
පාසල් වැඩසටහන් සහ පන්ති පැවැත්තමවන අතරතුර වැඩ කරන 

 
 

ඉදිකිරීම 
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කාලය අවම කිරීම සඳහා පාසල් කළමණාකාරීත්තවය සමඟ 

සාකච්ඡා කර සැලැසම්ට අවශය මවනස්කම් සිදුකළ යුතුය. 

vi. ආරක්ෂාව  
 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී වැඩබිම් ස්ථාන මදකක් තුළ බෑවුම් 
අස්ථාවර ීමම් අවදානම පිළිබඳ PMU විසින් සවිස්තරාත්තමකව 
කළ යුතුය. ඇතැම් මොඩනැඟිලි (01 මර්ණිමේ හා 10 මර්ණිමේ 
මොඩනැඟිලි) ඉවත්ත කිරීම සහ ඇතුල් ීමට තහනම් කලාප 
ප්රකාශයට පත්ත කිරීමට අවශය වනු ඇත. මමය ප්රමාණවත්ත මලස 
මල්ඛනෙත කර මකාන්රාත්තකරුට සහ පාසැල් 
කළමනාකාරීත්තවයට දැනුම් දිය යුතුය. වාහන වල චලනයන්, 
යන්ත්තමරෝපකරණ භාවිතය සහිත ඉදිකිරීම් කටයුතු, විදුලි 
කාන්දුීම් ආදී අවදානම් අවම කිරීමට පාසල් දරුවන්ට ඇති 
ඉහළ අවදානමක් සැලකිල්ලට ෙනිමින් මසෞඛය හා ආරක්ෂණ 
කළමනාකරණ සැලසුම තුළ ඉහළ ප්රමුඛතාවයක් ලබා දිය 
යුතුය. 

 
 

ඉදිකිරීම 

 

 

PMU හි E & S 
ඒකකය 
මකාන්රාත්තකරු 

vii. පාසේ දරුවන්වයේ ආරක්ෂාව 
 

පහ  සඳහන්ව පරිදි පාසේ දරුවන්වට ඇති විය හැකි ගැටලු 
පිළිබඳව පාසේ කළමනාකරණය ප්රමාණවත් යලස දැනුවත් 
කළ යුතුය 

i. මත්ද්රවය , මත්පැන්ව, ලිංගික අපයයෝජන, ජාවාරම් , 
විවිධ අපරාධ වැරදි සහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා පිළිබදව 
පාසැේ ළමුන්ව දැනුවත් කිරීම. 

ii. පාසේ භූමිය තුළට අනවසර පිවිසුම 
iii. දරුවන්වට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම 
iv. දරුවන්ව හා යදමාපියන්ව සමග රණ්ඩුීම 
v. සියත් එකග බවකින්ව ය ාරව දරුවන්ව අධයාපනයේ 

යයදීම 
vi. දූෂි  ගනුයදනු සඳහා දරුවන්ව හා යදමේපියන්ව 

යපළඹීම 
vii. අවිධිමත් යලස ළමා ශ්රමය ලබා ගැනීම 

viii. ශ්රම බලකාය මඟින්ව පාසයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
භාවි ා කිරීම  
 

PMU හි ES ඒකකය මගින්ව ඉහ  සඳහන්ව ගැටළු 
සම්බන්වධයයන්ව පාසැේ කළමනාකරණය පූණග දැනුමක් ලබා 
ග  යුතුය. සෑම ගැටළුවක්ම නිසි යලස සන්වනියේදනය කිරීම හා 
පාසේ කළමනාකරණය සමග ප්රමාණවත් යලස සාකච්ඡා කළ 
යුතුය. එයමන්වම PMU ආය නය මගින්ව පාසේ 
කළමනාකරණයයන්ව පහ  දැක්යවන ඉේලීම් ක්රියාත්මක 
කරන යලස ඉේලා සිටිනු ලැයබ්. 
 
i. සිසුන්ව සහ යදමාපියන්ව වයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම  
ii. දරුවන්වට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සමාජ ගැටළු 
iii. ශ්රම බලකාය සමග දරුවන්වයේ හැසිරීම හා ශ්රම බලකාය 
සමග ක්රියා කිරීම් අධීක්ෂණය කිරීයම් ක්රමයේදයක් ස්ථාපි  
කිරීම. 
iv. වයාපෘතියට අදාලව ඕනෑම පැමිණිේලක් ලබාගැනීම සඳහා 
පාසේ ප්රයේශයේ රහසිග  ය ාරතුරු ලබා ගැනීයම් පේධතියක් 
ස්ථාපි  කිරීම 

 
 

ඉදිකිරීම 
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v. කරදරකාරී කම්කරුවන්වට දඬුවම් කිරීම යහෝ ඉවත් කිරීම 
සඳහා ක්රමයේදයක් සකස් කිරීම  

 
වයාපෘතියේ ශ්රම බලකාය පාසයේ දරුවන්ව සමග නිසි යලස 
කළමනාකරණය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව යකාන්වරාත්කරු 
දැනුවත් කළ යුතු අ ර යකාන්වරාත්කරුවන්වයේ  ශ්රම බලකාය 
සඳහා පහ  දැක්යවන කරුණු ඉදිරි පත් කර ඇ .  
 
i. නිසි දැනුවත්භාවය, අධයාපනය , අධීක්ෂණය හා දඬුවම් 
කිරීම. 
ii. පාසැේ පරිශ්රයට යස්වකයින්වට ඇතුේ යනාවිය හැකි පරිදි 
වයාපෘති කලාපය නිණගය කිරීම 
iii. යස්වකයන්ව හට පාසැයේ ජල මුලාශ්ර භාවි ා කිරීමට 
යනාහැක 
iv. යස්වකයනට පාසැයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවි ා 
කිරීමට යනාහැක  
v. යකාන්වරාත්කරු විසින්ව කිසියම් ආකාරයක වයාපෘතිය 
සම්බන්වධ කටයුතු (සෘජු / වක්ර) සඳහා ළමුන්ව සහභාගී කර ග  
යනාහැක  
vi. යන්වයරෝපකරණ ක්රියාත්මක කිරීයම් දී බර යන්වයරෝපකරණ 
ක්රියාකරුවන්ව අතිශය ප්රයේසම් විය යුතු අ ර එමගින්ව අනතුරු 
සිදුවිය හැකි වනු ඇ . 
vii. අවදානම් කලාපවල බර යන්වයරෝපකරණ සහ වාහනවල 
ගමනාගමනය පිළිබඳ ආරක්ෂාව  හවුරු කිරීම කිරීම සඳහා 
පූණග කාලීන මුරකරුයවෝ සිටිය යුතුය 
 
යවනත් 

i. වයාපෘති ප්රයේශයට පාසේ සිසුන්වට ඇතුළු ීම  හනම් 
බව ඇගීමට ඇතුළු ීම  හනම් / අන්ව රාය සංඥා හා 
ස්ථාපි  කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම 

ii. ළමුන්වට විදුලි සැර වැදීම් වැනි අනතුරු වලින්ව ආරක්ෂා 
කර ගැනීම සඳහා PMU විසින්ව අනුම  කරන ලද නිසි 
ආරක්ෂණ පියවර මගින්ව විදුත් රැහැන්ව පේධති සකස් 
කළ යුතුය. 

iii. PMU විසින්ව අනුම  ස්ථාන වල වාහන නැවැත්ීම හා 
ගබඩා කිරීම 
 

viii. යන්මරෝපකරණ සහ ද්රවය ප්රවාහනය  
 

පාසමලහි  ප්රමේශ මාර්ගය පටු එකක් වන අතර මාර්ගයට යාබදව  
ජනාවාස පිහිටා ඇත. පදිකයින් හා පාසැල් දරුවන්ට සිදුවිය 
හැකි අනතුරු වැළැක්ීම සඳහා යන්මරෝපකරණ සහ ද්රවය 
ප්රවාහනය සම්බන්ධමයන් ප්රමාණවත්ත සැලකිල්ලක් දැක්විය 

යුතුය. 
 

 
 

ඉදිකිරීම 

 

 

PMU හි E & S 
ඒකකය 

මකාන්රාත්තකරු 
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13. වයාපෘති සථ්ානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන්ව අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්දේශ කර ඇ . 

 

 

 

14. දුක් ගැනවිලි වලට සවන්ව දීම 
 

පහ  සඳහන්ව බලපෑම්  යකාට්ඨාසඑේල විය හැකි සඳහා වියශ්ෂ අවධානයක් යයාමු කරමින්ව යමම 
වයාපෘතියේ දුක්ගැනවිලි විසඳීයම් යාන්වරණය සථ්ාපි  කිරීම සඳහා උපයේශකවරුන්ව වන ES නිලධාරියා 

වගබලා ග  යුතුය; විදයාලමයහි සිසුන් සහ කාර්යමණ්ඩල  ) යයාමුකිරීම: දුක්ගැනවිලි විසඳීයම් යාන්වත්රණය 

ස්ථාපි  කිරීම සඳහා නියදග්ශි  ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව( . 

වගු අංක  1: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අවශය ා පරාමිතීන්ව අධීක්ෂණ කලයුතු වාර ෙණන 

i. මූලික 
නිරීක්ෂණ 

ඇළ ජලයේ ගුණාත්මකභාවයයි -  

ඉහළ අවදානමක් සහි  යගාඩනැගිලි 
වල  පූර්ව ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය  

වරක් * 

භූමි කම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක් * 

වා ය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු වරක් * 

ii. ඉදි කිරීම ඇළ ජලයේ ගුණාත්මකභාවයයි  - 

ඉහළ අවදානමක් සහි  යගාඩනැගිලි 
වල  පූර්ව ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය ඉහළ 
අවදානමක් සහි  නිවාස පිළිබඳ 
අත්දැකීම් පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදිකිරීම් අ රතුරදී සැලකිය යුතු 
විස්ථාපන පවතී නම් ** 

 
 

භූමි කම්පන  
කැණීම් යන්වයරෝපකරණ, යවඩි 
දැමීම, යහෝ භූමි  කම්පන ජනනය 
වන ඕනෑම ක්රියාවක්  ක්රියාත්මක 

කිරීයම්දී 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ශබ්ද උත්පාදන කාලය තුළ පමණි 
 

වා ය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු මසකට වරක් 

iii. වායු 
වියමෝචනය 

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

iv. නිරීක්ෂණ 
ආය නය 

* ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන්ව අධයනය සදහා 
මාධයයම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ස්වාධීන නිරීක්ෂණ ආය නයක් 
යයාදා ග  යුතුය. 
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින්ව ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය පැවැත්විය යුතුය 

v. අවශය ා 
වාර්තා කිරීම 

ඉහල අවදානමක් සහි  නිවාස වල  ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය  - වෘත්තිමය 
වාර්තාවක් 
භූමි කම්පන - යන්වයරෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ වාහන වල 
චලනයන්ව සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්ව ග ප්රමිතීන්ව  
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියගක ගැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම 
පරිසර අධිකාරිය  
වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව) - 2008 අයගෝස්තු මස 15 වන දින අංක 
1562/22 දරන අති වියශ්ෂ ගැසට් නියේදනය යටයත් ජාතික වායු ගුණ ප්රමිතීන්ව- 
මාධයයම පරිසර අධිකාරිය. 
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15.ය ාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පහ  දැක්යවන ආය න සහ සංවිධාන අනුව ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින්ව ES ය ාරතුරු අනාවරණය 
කිරීමට PMU හි වගකීම යේ. 

මතාරතුරු මයෝජිත ආයතන මතාරතුරු අනාවරණය කිරීමම් 
ක්රමමේදය 

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

දිස්ික් යේකම් කාර්යාලය, ප්රායේශීය 
යේකම්,RDA, රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, 
අයනකුත් දිස්ික මට්ටම් 
නියයෝජි ාය න, ජාතික යගාඩනැගිලි 
පර්දේෂණ සංවිධානයේ දිස්ික් 
කාර්යාලය, AIIB, පළාත්ත අධයාපන 
කාර්යලමයහි අධයක්ෂක  

රැස්ීම්, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ 
කමිටුව, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 
කැමැත්  සඳහා අත්සන්ව කිරීම 
සඳහා අදාල වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

AIIB, පාසයේ විදුහේපති රැස්ීම්, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ 
කමිටුව, ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ 
කැමැත්  සඳහා අත්සන්ව කිරීම 
සඳහා අදාල වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කිරීම 

iii. ප්රගති වාර්තා (මූලික 
හා ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ) 

AIIB සහ අදාළ පාර්්වයන් සුදුසු පරිදි ප්රගති රැස්ීම්, වියශ්ෂ රැස්ීම්, 
අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

ප්රායේශීය යේඛම්, යපාලිස්, රාජය ඉඩම් 
හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, දිස්ි ක්  
කාර්යාලය NBRO, AIIB හා අදාළ 
පාර්්වයන් 

ලිඛි  හා වාචික සන්වනියේදනය, 
අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

 

ප්රායේශීය යේකම්, යපාලීසිය, රජයේ 
ඉඩම් හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, දිස්ික්  
කාර්යාලය NBRO, AIIB, පාසල් 
විදුහල්පතිතුමිය  

රැස්ීම්, අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීම 

vi. දුක් ගැනවිලි විසදීයම් 
යාන්වරනය 

අදාල පාර්්වයන්, AIIB, පාසල් 
විදුහල්පතිතුමිය, සිසුන්, මදමේපියන් 
සහ ගුරුවරුන්  

රැස්ීම්, ලිඛි  හා වාචික 
සන්වනියේදනය 

 

 

දිනය ආයතනය මතාරතුරු ලබාෙැනීම සඳහා 
සම්බන්ධ කරෙත්ත අය 

14/02/2019 @ 14.00 
පැය 

පාසේ කළමණාකාරීත්වය එම්.එස්.පේමල ා මහත්මිය - 
විදුහේපතිතුමිය, ගම්මන මහා 
විදයාලය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අංක 6: ය ාරතුරු අනාවරණය කිරීයම් යයෝජි  සැළැස්ම 

වගු අංක 2: උපයේශන ආය න හරහා රැස් කරන ලද ය ාරතුරු මට්ටම 
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ඇමුණුම I: වයාපෘතියට අයත්ත ප්රමේශමේ මරෝන් ඡායරූපයක්                                                                      
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ඇමුණුම II :වයාපෘති ප්රමේශමේ සහ අදහස ්විමසීම් සිදුකරන අතරතුර ෙත්ත ඡායාරූප 
 

  

රූපය a : අසාර්ථක වූ බෑවුම සහ 10 මර්ණිය 
මොඩනැගිල්ල අසල පිහිටා ඇති විමශ්ෂ අධයාපන 
ඒකකය  

රූපය b : ජාතික මොඩනැගිලි පර්යේෂණ 

සාංවිධානමේ කණ්ඩායම විසින් බිදවැටීමට ලක්වූ 
බෑවුම් ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීම  

 

  

රූපය c: ජාතික මොඩනැගිලි පර්යේෂණ 
සාංවිධානමේ පරිසර අාංශමේ විදයාඥයින් විසින් 

ග්රාම නිළධාරී වන ජී.ආර්.ලාංකාතිලක මහතාමේ 
අදහස් විමසීම   

රූපය d : පහළ බෑවුම් ප්රමේශමයහි පිහිටා ඇති 
ළිමදහි සිට ඉහළ  බෑවුම් ප්රමේශයට ජලය 
මෙනයන ජලමාර්ග 

  

රූපය e :  10 මර්ණිමයහි මොඩනැගිල්ල ආශ්රිතව 
ජල උල්පත මතුවූ ප්රමේශය  

රූපය f : ඉහළ බෑවුම් ප්රමේශමයහි වෘක්ෂලතා  



iii 

 

ඇමුණුම III: අධයයන කණ්ඩායම 
 

නම  නතුර අධයන කණ්ඩායයම්  නතුර 

TDSV ඩයස් අධයක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක මජයෂ්ඨ විදයාඥ /ESSD/NBRO මජයෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත්ත ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

ඉන්දු උපමාලි විදයාඥ / ESSD/NBRO භූ විේයාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO GIS/ජනවිකාස දත්  / සමීක්ෂණ 
සහායක 

අනුත්තතරා නතාලි  තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO වයාපෘති සැකසීම / සමීක්ෂණ 
සහායක 

ළිහිණි අනුපමා  තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO වයාපෘති සැකසීම / සමීක්ෂණ 
සහායක 

 

ඇමුණුම IV: මයාමු ලැයිසත්ුව 

1. ෙම්මන මහා විදයාලය නායයාම් අනතුර හා සම්බන්ධ NBRO භුමි පරීක්ෂණ වාර්තාව 
(NBRO/LRRMD/KT/LI/18/31/43341) 

2. යගෝලීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යකාන්වරාත්කරුවන්වයේ වගකීම් - ශ්රී 
ලංකා නායයාම් අවම කිරීයම් වයාපෘතිය - AIIB 

3. පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම කිරීයම් වයාපෘතිය - AIIB 

4. නැව  පදිංචි කිරීයම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලංකා නායයාම් අවම කිරීයම් වයාපෘතිය -AII 
5. කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු, පශු සම්පත්ත සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත්ත 

සංවර්ධන අමාතයාංශය මගින් ශාක බිඳ මහලීමම් (පාලන) පනත 

 

 

 

 


