
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wdmod ia:dkSh wxl -112 

Y%S ,xld rn¾ m¾fhaIK wdh;kh 

 vd¾gka*S,aâ j;=hdh  

l¿;r Èia;%slalh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

පටුන 
 

1. හැඳින්වීම ................................................................................................................................................. 1 

2. ස්ථානය පිළිබඳ විස්තර ............................................................................................................................ 2 

3. නායයාම් අනතුර පිළිබඳ විස්තර .................................................................................................................. 2 

4. ඉදිරියයහි ඇතිවිය හැකි අවදානම අඩු කිරීමට දැනට යෙන ඇති ක්රියාමාර්ග .......................................... 5 

5. නායයාමට ලක්ව ඇති ප්රදේශය සහ ඉන් අවට ප්රදේශ හා වත්මන් අවදානම් තත්වය ........................................ 6 

6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරයේ  සංයේදී ඒකකයන්ව  පිළිබඳව යකටි 
හැඳන්වීමක් .......................................................................................................................................... 6 

7. යයෝජිත පිළිසකර කිරීයම් ක්රියාමාර්ගයන් ................................................................................................ 7 

8. වයාපෘති ප්රයේශය හා සම්බන්වධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ෙැනීම ........................... 7 

8.1 හිතකර බලපෑම ................................................................................................................................. 7 

8.2 අහිතකර බලපෑම් ............................................................................................................................... 7 

8.2.1 ඉඩම් සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට ඇති ප්රයේශ මාර්ග අවහිර ීම ..................................... 7 

8.2.2 ශාක හා සතුන්වට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම් ......................................... 8 

8.2.3 ප්රයේශයේ ජල මාර්ග රටාවන්වට සිදුවිය හැකි බලපෑම් ............................................................. 8 
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ඉදිකිරීම් ස්ථානයයන්ව පහල ෙංො ප්රයේශ අපවිත්ර ීම් හා එහි තත්වය යවනස්ීම නිසා ඇතිවන ෙැටළු). 



 

 

 

නායයාම් සථ්ානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුලින්ව ඇතිවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හැකි  බලපෑම්
 ………………………………………………….…………………………………………………10 

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

අවහිර ීම, රථවාහන තදබදය පිළිබඳ අවදානම) .................................................................................. 10 

10.3 නාය සථ්ානයට යාබදව යහෝ ආසන්වනයේ ඇති ඉහල අවදානමක් සහිත යහෝ මධයය පරිමාණ 

අවදානමක ජීවත්වන ෙෘහ ඒකක (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ෙංො ප්රයේශ) ............................... 10 
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1. හැඳින්වීම 
 
දිවයියන්ව අධි අවධානම් කලාපයේ, වියශ්ෂයයන්වම පළාත් 06ක දිස්ික්ක 11ක් තුල නාය අවධානම නිසා 

අස්ථාවර ී ඇති කණ්ඩි සථ්ාවර කිරීම උයදසා ශ්රී ලංකා රජය විසින්ව  ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයයෝජන 

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

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

නියයෝෙ වලට අනුකූල වන පරිදි සිදුකළ යුතුව ඇත. යම් අනුව, වයාපෘති කාර්යභාරයන් සහ එය ක්රියාවට 

නංවන ආකාරය සැලකිේලට ෙනිමින්ව, AIIB හි පාරිසරික සහ සමාජයීය සුරකිතා ප්රතිපත්තියේ 

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

Management Framework – ESMF) යොඩනෙනු ලැබ ඇත. 

 

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

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

ක්රියාවලිය සැලකිේලට ෙනිමින්ව AIIB බැකුව අයේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්වයේ පාරිසරික හා සමාජ 

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

 

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

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

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

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

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

යමය ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ ආයතනය, ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත නාය අවධානම වැළක්ීයම් වයාපෘතිය 
සඳහා වන ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමයි. ෙැඹුරු පාරිසරික සහ සමාජයීය 
ඇෙයීමක් පාදක කරයෙන පහත අරමුණු උයදසා යමම සැලසුම යොඩනෙන ලදී; 

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

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

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

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

පාරිසරික යරගුලාසි සහ ක්රමයේද අධයනය කිරීමට  
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2. ස්ථානෙ පිළිබඳ විස්තර  
 
ස්ථාන යයාමුව:  ස්ථානය අංක 112 – කළුතර දිස්ික්කය, ශ්රී ලංකා රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය, 
ඩාර්ටන්ීල්ඩ වත්ත 

ස්ථානයේ විස්තර: 

i. යමම ස්ථානයේ පරිපාලන වසම බස්නාහිර පළායත් කළුතර දිස්ික්කයේ අෙලවත්ත ප්රායේශීය යේකම් 

යකාට්ඨාශයට අයත් 836/ඒ රිදීයේකාෙම ග්රාමනිලධාරී යකාට්ඨාශයේය.  

ii. යමම ස්ථානයට ආසන්වනතම නෙරය අෙලවත්ත නෙරය වන අතර ඊට දුර කි.මි. 5.8 කි  

iii. GPS පිහිටුම:  6.505661 N, 80.168686 E: රූපය 1- ස්ථානයේ Google සිතියම බලන්වන 

iv. භූමි යකාටයස් වත්මන්ව අයිතිය රබර් පර්මදේෂණ ආයතනයට හිමි යේ. 

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

3. නායයාම් අනතුර පිළිබඳ විස්තර 
 
රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය පරිශ්රදේ නායයාම් ස්ථාන හතරක් හඳුනාදගන තිදේ. 
 

1 පිහිටීම - අගලවත්ත - ලියනදගදර ඩර්ටන්ීල්ඩ මාවදතහි වම්පස වවදය මධයස්ථානයට මීටර 75 ක් පමණ 
දුරින් පිහිටි ඉහල බෑවුම් ප්රදේශය  

2 පිහිටීම - වවදය මධයස්ථානයට ආසන්න ඉහල බෑවුම් ප්රදේශය (වවදය මධයස්ථානදේ සිට මීටර 20 ක් පමණ 

දුරින්) 

3 පිහිටීම - නිල නිවාස සඳහා පිවිසුම් මාර්මගදේ අස්ථාවර බෑවුම (වංගුවට ආසන්නදයන්)  

4 පිහිටීම - වවදය මධයස්ථානදේ සිට ඊසාන දිශාවට මීටර් 160 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇති ෆයිල්කන්ද මාර්මගදේ 

ඉහල බෑවුම් ප්රදේශය  
 

තාක්ෂණික නිළධාරී (සිවිල්), එම්.ඒ.ඩී.ඒ.ජයසුමන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද දතාරතුරු අනුව රබර් පර්මදේෂණ 

ආයතනය, ඩාර්ටන්ීල්ඩ වතුයාදේ ස්ථාන කිහිපයක පිහිටි බෑවුම්, අධික වර්මෂාපතනයත් සමඟ බිඳවැටීමට ලක්විය. 
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• අධික වර්මෂාවකින්ත යුත් දින කිහිපයකට පසු 1984 මැයි මස 22 වන දින අතිශය විනාශකාරී නායයාම 

සිදුවිය.වවදය මධයස්ථානදේ සිට මීටර 50ක පමණ දුරින් පිහිටි ස්ථානයකදී රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි 

(අගලවත්ත - ලියනදගදර ඩර්ටන්ීල්ඩ මාවත) ප්රදේශ මාර්මගයට ඉහලින් පිහිටි බෑවුම් දදකක් කඩා වැටීම 

දහ්තුදවන් දමම නායයාම සිදු ී තිදේ. දමම ප්රධාන බිඳවැටීම් කලාපයට අමතරව, අධයක්ෂවරයාදේ 
නිළනිවාසය පිහිටා ඇති කන්දදහි සහ කාන්තා දන්වාසිකාගාරයට ඉහළින් පිහිටි බෑවුදමහි කුඩා නායයෑම් 

සිදුී ඇත. ප්රධාන නායයෑදමන් බලපෑමක් සිදුදනාවූ කන්දදහි රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි වවදය 

මධයස්ථානයට පිහිටා ඇති දහයින් අනතුරක් විය හැකිය. NBRO/ LRRMD ඉංජිදන්රුවරුන් ලබාදුන් 

දතාරතුරු වලට අනුව වවදය මධයස්ථානයට මීටර් 50 ක පමණ දුරින් පිහිටා ඇති ප්රදේශය දැනටමත් 
බිඳවැටීමට ලක්ී ඇති අතර එය යළිත් බිඳවැටීමකට ලක් දනාවන බැවින් දමම වයාපෘතිය යටදත් දමම 
ප්රදේශදයහි අවදානම් අවම කිරීදම් කටයුතු සිදු දනාදකදරනු ඇත. 

• වවදය මධයස්ථානදයහි සිට ඊසාන දදසින් මීටර් 160 ක් පමණ දුරින් පිහිටි ෆයිල්කන්ද මාර්මගදේ ඉහල 

බෑවුම් ප්රදේශය තුළ 2000 වර්මෂදේ දී පාෂාණ හා පාංශු ස්කන්ධයන් ඇදවැටුනු බවට දතාරතුරු වාර්මතා විය. 

• 2014 ජුනි 02 වන දින, මිලිමීටර් 443 ක පමණ අසාමානය වර්මෂාපතනයක් වාර්මතා ී ඇති අතර නායයෑම් 

සඳහා වූ යම් පූර්මව ඇඟීම් දැකගත හැකි විය. 

 

අනතුර නිසා සිදුවූ හානි  

රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදේ වවදය මධයස්ථානයට මීටර 50 ක් පමණ දුරින් පිහිටි ආයතනය (අගලවත්ත - 

ලියනදගදර ඩර්ටන්ීල්ඩ මාවත) දවත ප්රදේශ වන මාර්මගයට ඉහලින් වූ බෑවුම් දදකක් 1984 මැයි මස 22 වැනි දින 

නායයෑමට ලක්ීදමන් ඇති වූ සුන්ුන් මාර්මගය අවහිර කරමින් අසල "දදාල දහ්න" ඇළ දවත ඇදී දගාස ්ඇත. දමම 

සුන්ුන් ගලා යන ඇළ මාර්මගය අවහිර කර ඇති අතර, නිවාස 05 ක් (නිළ නිවාස) සහ අදනකුත් දේපල සුන්ුන් 

වලට යටී ඇත. එදමන්ම දමම නායයෑදම්දී සුන්ුන් වලට සිරී නිවැසියන් 13 දදදනකු ජීවිතක්ෂයට පත්ී ඇත. 

නායයෑම මගින් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක රබර් වගාවක් විනාශ කර ඇත. තවද, සහකාර දස්වක නිළනිවාස 03 ක් 

මත පිපුරුම් දමම සිේධියත් සමඟ ඇතිී ඇත. රබර්ම පර්මදේෂණ ආයතනදයහි පිවිසුම් දදාරටුව අසල පිහිටි වවදය 

මධයස්ථානදයහි බිත්ති හා බිදමහි ඉරිතැලීම් නිසා අර්මධ වශදයන් හානි සිදුී ඇත. දමම ඉරිතැලීම් නැවත පිළිසකර 

කරනු ලැබූ අතර පසුව එහි ක්රියාකාරකම් සඳහා දයාදා ගනු ලැබීය. එදස්ම ඉහල බෑවුම් ප්රදේශයට වන ප්රදේශ 
මාර්මගය ආතති පැලුම් දහ්තුදවන් හානියට පත් වූ අතර පැලුම් සහ භූමිදයහි සිදුවූ චලනයන් දහ්තුදවන් ඉහල බෑවුම් 

ප්රදේශදයහි නිළ නිවාස හානියට පත්විය. පහල බෑවුම් ප්රදේශය තුල ගලා බසිනා "දදාල දහ්න" ඇදළහි දමම 
නායයෑමට ප්රථම සැලකිය යුතු ජල ප්රවාහයක් තිබී ඇති නමුත් දමම සිේධිදයන් පසු එහි ජල මට්ටම දබාදහෝ දසයින් 

අඩුී ඇත. 
 
2014 ජූනි 02 වන දින නායයාම් දහ්තුදවන් ඉහල බෑවුම් ප්රදේශ භූමිදයහි සහ මාර්මගදයහි ආතති පැලුම් වර්මධනය 
වූ අතර, දමම සලකුණු නායයාමක ශීර්මෂ ප්රදේශයක වර්මධනය වන පැලුම් දලස හඳුනාගත හැකිය. මාර්මගදේ ඇති 
වූ ආතති පැළුම් පාංශු ස්ථරය හා දිරාපත් වූ ගල් අතර සිදුී ඇත. භූමිය මත ආතති පැලුම් සහ වවදය 
මධයස්ථානයට තුළ ඉරිතැලීම් ද ඇති විය. ආතති පැලුම් තුලට ජලය ගලා බැස ඇත. විවෘත බෑවුම් තුල පාංශු 
ස්කන්ධයන් දැකගත හැකිය. 
 

රූප සටහන 2: වයාපෘති ප්රදේශදයහි පින්ූර. 

 

 

                                                රූපය 2a: රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදේ පිහිටීම  
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රූපය 2b: වවදය මධයස්ථානයට තුළ ඉරිතැලීම් 
(සිදමන්ති මගින් ආවරණය කර ඇත) 
 

රූපය 2c:ඉහල බෑවුම් ප්රදේශය තුළ ඇති නිල නිවාස හා 
නිළනිවාසය සඳහා වන ප්රදේශ මාර්මගදේ වන ඉරිතැලීම් 

(තාර මගින් ආවරණය කර ඇත) 

    
රූපය 2d: ජල ටැංකිය හා කුඩා ජල පවිරාගාරය රූපය 2e:වවදය මධයස්ථානයට ඉහලින් ගලා යන ඇළ 

මාර්මගය 

රූප සටහන 2: වයාපෘති ප්රදේශදයහි පින්ූර 
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 රූපය 3: දැනට අවදානමට ලක්ව ඇති බෑවුම් ප්රදේශය සහ යොඩනැගිලි දපන්වන රූ සටහනක් 

4. ඉදිරිකෙහි ඇතිවිෙ හැකි අවදානම අඩු කිරීමට දැනට කෙන ඇති ක්රිොමාර්ග 
 

1984 දී සිදුවූ සිේධිදයන් පසු ඉරිතැලීමට ලක්වූ සහකාර දස්වක නිළනිවාස 03 ක් නැවත භාවිතයට දගන දනාමැත. 

1986 ජූනි 06 වන දින දේරාදදණිය විශ්ව විදයාලීය කණ්ඩායමක් විසින් දමම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කරන ලද 

අතර අනාගත හානි වැලැක්ීම / අවම කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර දයෝජනා කරන ලදී. දකදස් දවතත් ඉදිරි 

අනතුරු වළක්වා ගැනීමට කිසිදු පියවරක් දගන දනාමැත. 2014 වර්මෂදේ සිදුීදමන් පසුව ජා.දගා.ප.අ. 

2014.06.10 දින රබර් පර්මදේෂණ ආයතන ප්රදේශය සහ අවට නිවාස සහිත ප්රදේශ පරීක්ෂා කර මූලික පරීක්ෂණ 

වාර්මතාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදි. දමම වාර්මතාව මගින් රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය අධි අවදානම් කලාපයක් දලස 

හඳුනාදගන ඇත. 

 
පහත සඳහන් පරිදි නායයාදම් අවදානම අවම කිරීම සඳහා දකටි කාලීන සහ දිගුකාලීන නිර්මදේශ කීපයක් වාර්මතාව 

මගින් සඳහන් කර ඇත. 
 
දකටි කාලීන  

 
1. මැටි භාවිතා කර දහාඳින් ආදල්ප කිරීදමන් ආතති පැලුම් ආවරණය කිරීම  
2. ආතති ඉරිතැලීම් වර්මධනය වුවදහාත් වහාම අවදානම් දගාඩනැගිලි තුලින් ඉවත් කල යුතුය 
3. අධික වර්මෂාපතන අවස්ථාවලදී වවදය මධයස්ථානය භාවිතා දනාකළ යුතුය  
4. රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි ඉහල සහ පහල බෑවුම් ප්රදේශ තුල වන අවදානම් මාර්මග හරහා බර පැටවුම 

සහිත වාහන ධාවනය කිරීම පාලනය කිරීම 
5. ඉහල බෑවුම් ප්රදේශය පාෂාණ ස්කන්ධ ඇද වැටීම් සහ චලනයන් පිලිබඳ සුපරීක්ෂාව සහ නිතිපතා පරීක්ෂා 

කිරීම 
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දිගු කාලීන (ජාතික දගාඩනැගිලි පර්මදේෂණ සංවිධානදේ අධීක්ෂණය යටදත් ක්රියාත්මක කිරීමට නිර්මදේශ කරනු 

ලැදේ.)  
 

1. පාංශු ඛ්ාදනය වැලකීම සඳහා වූ ක්රදමෝපායන් සහිත මතුපිට සහ භූගත ජලපවාහනය පේධතියක් 
සංවර්මධනය කිරීම  

2. සවිබලගැන්ීම මගින් දහෝ දකාන්ක්රීට් පැති බිත්ති මගින් බෑවුම් ස්ථාවර කිරීම 
3. පාංශු ස්කන්ධ ඇද වැටීම පිළිබඳ සුපරීක්ෂාකාරී ීම 
4. ශක්තිමත් කඳන් සහිත ශාක පාංශු ස්කන්ධයට පහළින් සිටුීම සහ පැළෑටි සහ ශාක ඉවත් කිරීම වැළැක්ීම 

සහ ඒවා දහාඳ තත්වදයන් පවත්වා ගත යුතුය . 
5. ඉහත සඳහන් ක්රියාමාර්මග ප්රමාණවත් දනාදේ නම් පාලක තත්ත්වය යටදත් අස්ථායී පාංශු ස්කන්ධ ඉවත් 

කල යුතුය. (දම් සඳහා දගාඩනැගිලි පර්මදේෂණ සංවිධානදේ උපදදස ්ලබා ගත යුතුය)  
6. බෑවුදම් ස්ථාවරත්වය සඳහා බෑවුම් බිත්ති දහෝ රඳවා තැබීදම් බිත්ති ඉදි කිරීම හා බෑවුම පියවර පරිදි කපා 

සකස ්කිරීම 
 

ඒ අනුව, බෑවුම් අස්ථාවරත්වයන් හා පාෂාණ ඇද වැටීදම් අවධානම් අවදානම අවම කිරීමට රබර් පර්මදේෂණ 

ආයතනය විසින් යම් යම් පියවර දගන තිදේ. රබර් පැල සිටුීදමන් දතාරව ස්වාභාවික වෘක්ෂලතා වර්මධනය සඳහා 

ප්රධාන බෑවුම් ප්රදේශය දවන් කිරීමට ආයතනය තීරණය කර තිදේ. එම බලපෑමට පත් කඳු මුදුදන් පිහිටි 

කාර්මයමණ්ඩල නිළනිවාසයන්ට පහළින් කාණු සහිත ආරක්ෂක බැම්මක් ඉදිකර ඇත. ඉහල බෑවුම් ප්රදේශය තුළ 

පිහිටි නිවාස (නිළ නිවාස) සඳහා පූර්මව අනතුරු ඇඟීම් පේධතියක් සවි කර ඇත. නායයෑදම් අවධානම අවම 

කරගැනීදම් අරමුණ සහිතව පස ආරක්ෂා කර ගැනීමට කුරුඳු පැළෑටි වගාකර ඇත. 

 

ඉවත් කිරීම්: ඉරිතැලීම වලට ලක් වූ සහායක කාර්මයමණ්ඩල නිළනිවාස තුනක් ඉවත් කර ඇත. එදස්ම, පාෂාණ ඇද 
වැටීදම් අවදානමක් පවතින ප්රදේශයට ආසන්නව පිහිටි තවත් නිවාස කීපයක් ඉවත් කර ඇත. අධික වැසි කාලදේදී 
වවදය මධයස්ථානයද ඉවත් කර එහි ක්රියාකරකම් තාවකාලිකව නවත්වනු ලබයි. 

5. නායයාමට ලක්ව ඇති ප්රදේශය සහ ඉන්ෆ අවට ප්රදේශ හා වත්මන්ෆ අවදානම් තත්වය 
 

රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය පිහිටා ඇති ඩර්ටන්ීල්ඩ වතුයාය තුළ දමම බාධා කිරීම් වලට ලක්වූ බෑවුම් ප්රදේශය පිහිටා 
ඇත. රබර් පර්මදේෂණ ආයතනයට අයත් මුළු භූමිය ප්රමාණය අක්කර 400 ක් පමණ වන අතර එහි 380 ක පමණ ශ්රම 
බලකායක් දස්වය කරයි. ජාතික දගාඩනැගිලි පර්මදේෂණ සංවිධානදේ වාර්මතාව මගින්ත රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය 

පරිශ්රය තුළ වන විභව බෑවුම් අස්ථාවරීම්, නාය යෑම් සහිත ප්රදේශ සහ පාංශු ස්කන්ධ ඇද වැටිය හැකි ප්රදේශ 
හඳුනාදගන ඇත. නායයාම් අවදානම් සහිත ප්රදේශයට ඉතා ආසන්නව රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදේ දබාදහෝ 
දගාඩනැගිලි පිහිටා තිදේ. ඉහල බෑවුම් ප්රදේශදේ නිළ නිවාස 18 ක් පමණ ඇති අතර එයින් නිළ නිවාස 11ක් 
කළමනාකරණ දශ්්රණිදේ වන කාර්මයමණ්ඩලයට වන අතර අමුත්තන් සඳහා වූ එක් නිළ නිවාසයක් ඇතුලුව ඉතිරි 
නිළ නිවාස 7 විධායක දශ්්රණිදේ වන කාර්මයමණ්ඩලය සඳහා දේ. ඉහල බෑවුම් ප්රදේශය තුළ වන මාර්මගදේ දීර්මඝ 
ඉරිතැලීම් දක්නට ලැදබන අතර වැසි ජලය එම සිදුරු තුලින් ගලාදගාස් පහල පවතින උල්පත් මගින් මුදාහැදර්. 
යුහුවැලි සහිත බැඩ වළවල් නිර්මමාණය ී ඇත. නිදවස් කිහිපයකට ඉහළින් පිහිටි කඳු බෑවුදම් විශාල පාෂාණ 
කිහිපයක් රැඳී තිදේ. විදශ්ෂදයන් එක් විශාල පාෂාණයක් කාන්තා නිළ නිවාසයට ඉහලින් පිහිටි බෑවුම මත රැඳී තිදේ. 
දම් දහ්තුදවන් බෑවුදම් පිහිටා ඇති කාන්තා නිළ නිවාසය සහ බෑවුදම් පිහිටි අදනකුත් දගාඩනැඟිලි සඳහා පාෂාණ 
ඇදවැටීදම් අවදානමක් පවතී. 
 
රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි දදාරටුව ආසන්නදයහි පිහිටා ඇති ශ්රවණාගාරය අවදානම් දලස වර්මීකරණය කර 
ඇත. ආයතනදයහි වවදය මධයස්ථානයට ඉහලින් පිහිටා ඇති ජල ටැංකිය සහ කුඩා ජල පිරිපහදු මධයස්ථානය 
රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි සියළු ජල අවශයතාවයන් සපුරාලයි. දමම ජල ටැංකියට අවදානම් ප්රදේශයක පිහිටා 
ඇති දහයින් නායයෑම් අවස්ථාවකදී හානි ීදම් අවදානමක් ඇත. රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි කළමනාකාරිත්වය 
විසින් ජල ටැංකිය සහ ජල පිරිසිදු කිරීදම් බලාගාරය ආරක්ෂිත ස්ථානයකට දගනයාමට සැලසුම් කර ඇත. 

6. වයාපෘති ක්රිොොරෙම් මගින්ව බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරකේ  සංකේදී ඒෙෙෙන්ව  පිළිබඳව 

කෙටි හැඳන්වීමක් 
 

වයාපෘතිය මගින් බලපවත්නා ප්රදේශය දලස ආපදා අවම කිරීම සඳහා වූ භූමි ප්රදේශය සහ සැලකිය යුතු බලපෑමක් 

ඇති කරන්නා වූ වැඩබිම ඉක්මවා යන ප්රදේශය සැලකිය හැකිය. (බලපවත්නා ප්රදේශය: බලපවත්නා මායිම මීටර් 

100 ක් දලස හඳුනා ගැදන්). බෑවුම් ප්රදේශය පුරා වන වෘක්ෂලතාව රබර් සහ විවිධ ඉඩම් දකාටස් තුල වගා කරන 

ලද දවනත් දබෝග වගාවන්දගන් සමන්විත දේ. දමම වැඩබිමට ආසන්නව ඉහල බෑවුම් ප්රදේශය තුල දස්වක නිළ 

නිවාස 03ක් පිහිටා ඇත. 
 



 

7 

 

1 පිහිටුදමහි වෘක්ෂලතාදිය ප්රධාන වශදයන් ස්වාභාවිකව වර්මධනය ීමට ඉඩ හැර ඇති වෘක්ෂලතා ආවරණයකි. 2 

වන පිහිටුදමහි සමන්විත වන්දන් පස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දරෝපණය කරන ලද කුරුඳු ගස් සහ දත් වගාවන්ය. 
දමම ස්ථානයට ආසන්නව වැසි කාලදේදී පමණක් ක්රියාකාරී වන ඇල මාර්මගයක් පහල බෑවුම් ප්රදේශය තුලින් ගලා 

යන "දදාල දහ්න" ඇළ මාර්මගය දවත දයාමු දකදර්. 3 වන පිහිටුදමහි වන වෘක්ෂලතාදිය අලුතින් සිටුවනු ලබන 

රබර් ගස් දේ. 4 වන පිහිටුදමහි ද වැදඩන රබර් පැලෑටි දැකිය හැකි අතර ප්රදේශය තුල කුඩා පාෂාණ රැසක් දක්නට 

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

i. අවදානම් ප්රදේශදේ වන කාර්මයමණ්ඩල නිළනිවාස සහ පදිංචිකරුවන්  

ii. රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි කාර්මය මණ්ඩලය 

iii. වවදය මධයස්ථානදයහි දස්වකයින් සහ එහි පහසුකම් ලබා ගන්නා පුේගලයින් දගාඩනැගීම 

iv. ශ්රවණාගාරය සහ එහි ක්රියාකාරකම් 

v. ජල ටැංකිය සහ කුඩා ජල පිරිසිදු කිරීදම් බලාගාරය 

vi. ඉහල සහ පහල බෑවුම් ප්රදේශදයහි වෘක්ෂලතාදිය 

vii. පහල බෑවුම් ඇළ මාර්ගයට දයාමු ී ඇති වැසි කාලදේදී පමණක් ක්රියාකාරී වන ඇල මාර්මගය 

viii. ප්රදේශ මාර්මගය සහ පදිකයින්  

ix. රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි පවත්නා දස්වා හා පර්මදේෂණ ක්රියාකාරකම් 

7. කෙෝජිත පිළිසෙර කිරීකම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

යයෝජිත අවදානම අවම කිරීයම් කටයුතු බෑවුම් අස්ථාවරී, නායයෑම් සහ පාංශු ස්කන්වධයන්ව ඇද වැටීයම් අවදානම 
සහිත ප්රයේශ යවත අවධානය යයාමු යකයරනු ඇත. ප්රධාන අවදානම් අවම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් වනුයේ බෑවුම් 
සවිබලෙැන්වීම, රැඳවුම් ේයුහයන්ව, ඉරිතැලීම් ආවරණය කිරීම, තෘණ ඇතිරීම සහ මතුපිට සහ යටි පෘෂඨ් 
ජලාපවහනය වැි දියුණු කිරීම් දේ. 

8. වයාපෘති ප්රකේශෙ හා සම්බන්වධ සමාජ, පාරිසරිෙ බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ෙැනීම 
 

8.1 හිතෙර බලපෑම  
 

ශ්රී ලංකාදේ රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය දලෝකදේ රබර් පිලිබඳව ඇති පැරණිතම පර්මදේෂණ ආයතනය වන අතරම 
එය රබර් කර්මමාන්තතදේ යහපැවැත්ම සඳහා රබර් වගාව පිලිබඳ වන පර්මදේෂණ හා සංවර්මධන කටයුතු සඳහා 

වයවස්ථාපිත වගකීම් සහිත ශ්රී ලංකාදේ ප්රධානතම ආයතනයයි. ජාතික දගාඩනැගිලි පර්මදේෂණ සංවිධානදේ 
නායයෑම් ආපදා කළාප සිතියම්කරණ වයාපෘතිය යටදත් රබර් පර්මදේෂණ ආයතන පරිශ්රය අධි අවධානම් සිට මධය 

අවධානම් මට්ටදම් නායයාම් සහිත ප්රදේශයක් දලස වර්මග කර ඇති අතර, බෑවුම් අස්ථාවර ීම්, නායයෑම් සහ රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතන පරිශ්රය තුල පාංශු ස්කන්ධයන් ඇද වැටීම් සිදුවිය හැකි විභව ප්රදේශ හඳුනාදගන ඇත.  දමම 
නායයෑම් තුලින් රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි දස්වකයින්ට, යටිතල පහසුකම් සහ දේපලවලට තර්මජනයක් වනු 

ඇත.  

අවදානම් අවම කිරීදම් කටයුතු මගින් වර්මතමානදේ අස්ථායී බෑවුම් හා මාර්මග දකාටස් ස්ථාවර වන අතර, 

දගාඩනැගිලි සහ දස්වකයින්දේ ආරක්ෂාව සහතික කරනු ඇත. වැසි දින වලදී වවදය මධයස්ථානය වසා දැමීම්ට 

අවශය දනාවනු ඇති අතර ඉවත්කිරීම් වලට ලක්දකරුනු දගාඩනැගිලි නැවත භාවිතා කළ හැකි වනු ඇත. 
 

8.2 අහිතෙර බලපෑම් 
 

අවදානම අවම කිරීයම් වැඩ කටයුතු දැනට නායයෑයමන්ව බාධා ඇති ී තියබන සහ අවදානම් ප්රයේශයන්වට පමණක් 
සීමා ී ඇත. ඉදිකිරීම් අදියර තුලදී අහිතකර බලපෑම් එල්ල විය හැකිය. දකදස් දවතත් අහිතකර බලපෑම් 
යබායහෝවිට ඉදිකිරීම් අදියරට පමණක් සීමා ී පවතී. 
 

8.2.1 ඉඩම් සහ ඉදිරි සංවර්ධන ෙටයුතු වලට ඇති ප්රකේශ මාර්ග අවහිර ීම 
 

යබායහෝමයක් අවදානම් අවම කිරීයම් කටයුතු රබර් පර්මදේෂණ ආයතනයට අයත් බෑවුම් ඉඩම් තුල සිදු කරනු ඇත. 
භූමි පරිදභෝජනය අහිමිීම සම්බන්ධදයන් දහෝ ඉඩමට ඇතුල්ීම සම්බන්ධදයන් රබර් වගාවන්ට කිසිදු බලපෑමක් 
සිදු දනාවනු ඇත. යකයස් යවතත් ඉහල බෑවුම් ප්රදේශදේ සිදු දකදරන අවදානම් අවම කිරීදම් කටයුතු දහ්තුදවන් 

දගාඩනැගිලිවල ස්ථාවරත්වය ඉහල යාමටත් අනාගත බිඳවැටීම් වලින් ඉඩම ආරක්ෂා ීමත් සිදුවනු ඇත. එබැවින්, 
ඉඩම් හිමිකම අහිමිීම දහෝ වයාපෘතිය මගින් කිසිදු අනාගත සංවර්මධනයක් වැළැක්ීමට දහ්තු දනාවනු ඇති බව 

ප්රකාශ කිරීම සාධාරණ විය හැකිය. 
 



 

8 

 

 

8.2.2 ශාෙ හා සතුන්වට සිදුවිෙ හැකි පාරසරිෙ හා ජීව විදයාත්මෙ බලපෑම් 
 

වයාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රයේශය තුළ නජව විවිධත්වය යහෝ සංයේදී පරිසර පේධති, වාසස්ථාන ඇතුලත්  වනාන්වතර 
/ ප්රයේශ යනාමැත. IUCN හි රතු ලැයිස්තුදේ තර්මජනයට ලක් ී දහෝ ආදේණික ශාක කිසිවක් දනාදේ. වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීදම්දී ගස් කිහිපයක් කැපීම දහෝ කේපාදු කිරීම අවශය වනු ඇත. 
 

 8.2.3 ප්රකේශකේ ජල මාර්ග රටාවන්වට සිදුවිෙ හැකි බලපෑම් 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් දබාදහෝ දුරට බෑවුම ශක්තිමත් කිරීම, මතුපිට හා යටි පෘෂ්ඨ ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම්, 

රඳවා තබා ගැනීදම් ේයුහයන් දකදරහි අවධානය දයාමු කරනු ඇත. එමඟින් වර්මතමාන ජලාපවහන රටාව දවත 

ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. 

 

8.2.4 පාංශු ඛාදනකේ බලපෑම සහ ෙංො පතුල කවනස්ීම 
  

ඉදිකිරීම් එළිකිරීම් සහ දවනත් ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් පාංශු ඛ්ාදන අවදානම ඉහල දමමින් පාංශු මතුපිට බාධාකිරීම් 

සහ භූ ලක්ෂණ දවනස් කරයි. වර්මෂාවත් සමඟ සිදුවන පස දසෝදා පාළුව දහ්තුදවන් පාංශු ඛ්ාදනය සිදුවනු ඇත. පස්, 
දරාන්මඩ එකතුීම තුලින් ඇළ මාර්මගය දූෂණයට ලක් ීදමන් ගැටලු ඇති විය හැක. 1, 3 සහ 4 වන පිහිටුම්වල (3 

වන රූපසටහන) සිට මීටර 200-300 දුරින් පහළ බෑවුදම් ඇළ මාර්මගය පිහිටා තිදේ. 2 වන පිහිටුදමහි ඉදිකිරීම් 
කටයුතු වැසි දිනවලදී සිදුකලදහාත් ඛ්ාදන බලපෑම් සැලකිය යුතුයි (වැඩබිදමහි සිට අඩි 140 ක පමණ දුරින් ඇළ 

මාර්මගය පිහිටා ඇත). 
 

8.2.5 ඉදිකිරීම් ෙටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණෙ මගින්ව ඇතිවිෙ හැකි බලපෑම් 
 

වැඩබිදමහි නිශ්කාෂණ කටයුතු අතරතුරදී වැඩබිම් ප්රදේශදයහි අපධාවය සහ ජලාපවහන ජලදේ 
ගුණාත්මකභාවයට බලපෑම් ඇති කරන ප්රධාන මූලාශ්ර වනු ඇත. වැඩබිදමහි අපධාවය සහ ජලාපවහන වැඩිවන පාංශු 
සහ දූෂක සමගින් සමන්විත විය හැකිය. වැඩබිදමහි ජලාපවහනය තුළ ඇති විභව දූෂිත මූලාශ්ර: අපධාවය සහ 
නිරාවරණය වූ පාංශු පෘෂ්ඨයන් මගින්, භූමි ක්රියාකාරී ප්රදේශ සහ භාණ්ඩ දතාගවලින්, වැසි ජලය සමඟ සිදමන්ති 
සහ පාංශු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන දවනත් දියර බදාම නිදහස් ීම, දූවිලි පාලන විදිනයන් තුලින් වන 
දස්දුම් ජලය, යන්දරෝපකරණ සහ ඉදිකිරීම් වාහන නඩත්තු සඳහා වන ලිහිසි දතල් සහ ඉන්ධන සහ ඝන අපද්රවය 
සහ අප ජලය බැහැර කිරීම මගින් ඇතිවන ඛ්ාදනයන්. 
 
2 වන පිහිටුදමහි වැඩබිම් අපධාවනය සහ ජලාපවාහනය පාලනය දනාකළ දහාත්, ඇළ දවතට දමන්ම වැඩබිමට 
ආසන්නව පවතින ජල උල්පතට ඇතුළු විය හැකිය. දමමගින් තාවකාලික ජල තත්ත්වදේ පරිහානිය හා ඇළ තුළ 
අනවශය ද්රවය සංදකෝචනය ීමට දහ්තු වනු ඇත. 
 

8.2.6 ඉදිකිරීම් ොලසීමාකේදී අක්රමවත් (එළිමහන්ව ස්ථාන) වැසිකිලි භාවිතෙ නිසා ජලෙ මගින්ව 

සිදුවිෙ හැකි කලඩකරෝෙ කබෝීම  
 

බෑවුම රබර් පර්මදේෂණ ආයතනයට ආසන්නව පවතින දහයින් දමන්ම එහි දස්වකයින් දබාදහෝ ස්ථාන තුළ රැඳී 

සිටින දහයින් ඉදිකිරීම් අදියර තුළ අක්රමවත් (එළිමහන් ස්ථාන) වැසිකිලි භාවිතය මගින් පහල බෑවුම් ඇළ මාර්මග 

වලට මළපහ එකතුීම ඉදි කිරීම්වලදී කටයුතු අතරතුරදී අදේක්ෂා දනාදකදර්. 

 

8.2.7 පහල ෙංො ප්රකේශකේ ජලෙ පරිහණෙ ෙරන්වනන්ව හට ඇතිවිෙ හැකි බලපෑම්  
 

විදමෝචනයන් මගින් පානීය ජලය, ස්නානය හා ජලජීී වගාව වැනි භාවිතයන් සඳහා නිර්මදේශිත අවම තත්ත්වයන් 
පවා ඉක්මවන බැවින් ස්වාභාවික ඇළ මාර්මගදයහි ජල තත්ත්වයට සහ ජලජ පරිසරයට ඉහළ බලපෑමක් එල්ල වනු 
ඇත. එදමන්ම අවම ප්රමිතීන් පවා උල්ලංඝනය විය හැකිය. 2 වන පිහිටුදමහි ඉදිකිරීම් අතරතුර පරිසරයට අපජලය 
සහ දූෂක එකතු ීම මගින් පහල ඇළ මාර්මග ප්රදේශය මත වන ජල දූෂක බලපෑම ඉතා වැදගත් දේ. 

 

8.2.8 ඝන අප ද්රවය බැහැර කිරීකම්දී ඇතිවන ෙැටළු  
 

ඝන අපද්රවය ඉදිකිරීම් භූමිය තුළ දමන්ම කම්කරු කඳවුරුවලද උත්පාදනය විය හැකිය. දැව, දකාන්ීට්, යකඩ, 
වාදන්, ආහාර ඉවත දැමීම් සහ ආහාර ඇසුරුම් ඉදිකිරීම් වැඩබිදමහි ඇතිවිය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි 
බැහැර කිරීයම් යාන්වත්රණයක් යනාමැති නම් ඝන අපද්රවය ක්ෂණිකව බැහැර කිරීම තුළින්ව භූෙත ජලය සහ පස දූෂණය 
කර විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීයම් යාන්වත්රණයක් 
භාවිතා යනාකළ යහාත් යමම බලපෑම සුවියශ්ෂී වනු ඇත. 
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8.2.9 වායු දූෂණෙ කහ්තුකවන්ව සිදුවන බලපෑම් 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් වනුයේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසේ එන්වජින්ව ක්රියා කරීම, කැනීම්, ගිනි 
තැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය සහිත අපද්රවය බැහැර කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රවය සහ විෂ සහිත ද්රවය සමඟ (පිපිරුම් රසායන 
ද්රවය) වැඩ කිරීම ආදියයි. ඉදිකිරීම අතරතුරදී යකාන්වීට්, සියමන්වති, ලී, ෙේ, සහ සිලිකා වලින්ව ඉහළ මට්ටයම් දූවිලි 
ඇති කරයි එයමන්වම යමම බලපෑම දිගු කාලයක් තුල විශාල ප්රයේශයක් තුල වයාේත විය හැකිය.  
 
දබාදහෝ පිහිටුම් මාර්මගයන්තට මුහුණලා නිළ නිවාසයන්ට ආසන්නදේ පිහිටා ඇති බැවින් වියලි කාලගුණික සමදේදී 
ඉදිකිරීම් තුළින් සිදුවන වායු දූෂණය මගින් නිළ නිවාසයන්හි පදිංචිකරුවන්, මගීන් සහ පදිකයන් සඳහා ස්ථානීය 
වශදයන් බලපෑම් සිදුකරයි. 
 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන ශබ්දෙ දූෂණෙ, ෙම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, කහ්තුකවන්ව    

කොඩනැගිලි වලට හා ෙටිතල පහසුෙම් වලට ඇති විෙ හැකි හානි  
 

වැඩබිම් සකස් කිරීයම්දී සහ විදුම් ක්රියාකාරකම් තුලදී ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින්ව ශබ්ද සහ කම්පන අයේක්ෂා කරනු 
ලැයබ්. රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි දගාඩනැගිලි, දස්වකයන් සහ වවෙය මධයස්ථානදයහි මගීන් හට 2 වන 
සහ 3 වන පිහිටුම්හි ඉදිකිරීම් අතරතුර වන කම්පන මගින් බලපෑමක් එේලවනු ඇත. කඳු බෑවුම මත වන විශාල 
පාෂාණ ඉවත්කිරීමට අවශය වුවදහාත් පිපිරීම් භාවිතා කරනු ඇත. එවිට දමම වැඩබිම සඳහා පිපිරීම් බලපෑම වැදගත් 
වනු ඇත. වැඩබියමහි සිට මීටර 100 ක් තුළ නිවැසියන්ව සහිත නිවාස සහ වවෙය මධයස්ථානයක් පිහිටා ඇති බැවින්ත 

ශබ්දයයහි බලපෑම් වැදෙත් වනු ඇත. එබැවින්ව වයාපෘතිය මගින්ව අසේවැසි ප්රජාව මත ශබ්දයයන්ව බලපෑමක් ඇති 
කරනු ඇත. රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි දස්වකයන්ටද ශේද සහ කම්පන දූෂණ මගින් බලපෑමක් එල්ල කරනු 
ඇත.  

8.2.11 වැඩබිකම් කස්වෙෙන්ව හා අවට ප්රකේශවාසීන්ව අතර ඇතිවිෙහැකි කනාසන්වසුන්ව තත්වෙන්ව 
 

ඉදිකිරීම් බියමහි යස්වකයන්ව, රබර් පර්මදේෂණ ආයතනයයහි යස්වකයන්ව සහ  ෙම්වැසියන්ව අතර ෙැටුම් 

ඇතිවිය හැකිය. 
 

8.2.12 කස්වෙ කන්වවාසිෙ ෙදවුරු සහ අකනකුත් ස්ථානීෙ අවශයතාවෙන්ව සහ ෙැටලු 
 

වැඩ කඳවුරු දමම ස්ථානයට සමීපව පිහිටවනු ඇත. දකාන්රාත්කරු දබාදහෝ විට නිවාස ආසන්නදේ නිවාස 

කුලියට ගනී. ප්රජාව අසල්වැසි ප්රදේශයන්හි කඳවුරු ස්ථාන දතෝරා ගනු ලැදේ. නිසි කඳවුරු කළමනාකරණයක් 

දනාමැති නම්, කම්කරු ගැටළු, ප්රජා සමාජ ගැටළු, ප්රජා හවුල්කාරිත්වයන් සඳහා ගැටුම්, අපහසුතාවයන් සහ අපද්රවය 

කළමනාකරණය වැනි දේ සිදුවිය හැකිය. ඝන අපද්රවය හා අපද්රවය කළමනාකරණය ගැටළුවක් වනු ඇත. එබැවින්, 

එහි බලපෑම් සැලකිය යුතු ය. තවද, රබර් පර්මදේෂණ ආයතනයට ඉදිකිරීම් අදියර තුලදී වයාපෘතියට අවශය කරන 
ජල සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නිතිපතා සැපයීමට දනාහැකිවන බැවින් අවශය කරන ජල සැපයුම් සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් දකාන්රාත්කරු විසින් ඉටුකර ගත යුතුය. 

 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අතර තුර ප්රකේශවාසීන්ව වැඩ බිමට ඇතුළු ීම කහ්තුකවන්ව ඔවූන්වට මුහුණ දීමට 

සිදුවිෙ හැකි අවදානම් තත්වෙන්ව   
 

ඉදිකිරීම් වැඩබිම් අනතුරුදායක ස්ථාන විය හැකිය. දබාදහෝ විට ඔවුන් විශාල යන්වයත්රෝපකරණ, බර වස්තු සහ 
චලනය වන වාහන සඳහා වාසස්ථානයක් වනු ඇත. අනවසර පුේගලයන් දවේ අඩවියට පිවිසීදම්දී, වැඩබිම් 
සීමාදවන් එපිටට වැදටන උපකරණ සහ ද්රවය මගින් අනතුරු, අගල් වලට වැටීම සහ චලනය වන වාහන මගින් රථ 
වලට අසුීම දමන්ම ඉදිකිරීම් වැඩබිම් ආශ්රිතව සිදුවන දවනත් අනතුරු පරාසයන් වලට මුහුණ පෑ හැක. 
 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ කවනත් අනතුරුදාෙෙ ද්රවය 
 

බලපෑමට ලක් වූ බෑවුම් ප්රයේශය තුල විශාල පාෂාණ පවතින  බැවින්ව පාෂාණ ඉවත්කිරීමට අවශය වුවයහාත් පාෂාණ 

පිපිරීම අයේක්ෂා කළ හැක. අනාරක්ෂිත භාවිතය දහ්තුදවන් අවදානම් මතු විය හැකිය. දමම දමදහයුම් අස්ථාවර 
බෑවුම් මත සිදු කළ යුතු බැවින් පුපුරණ ද්රවය අනිසි දලස භාවිතා කිරීම හා පාෂාණ කැබලි මගින් සිදුවන අනතුරු 
මගින් ඇතිවන අවදානම ඉතා ඉහළය. 
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8.2.15 ඉදිකිරීම් ෙටයුතු අතරතුර සිදුවන මාර්ග තදබදෙ සහ පදිෙයින්වකේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී ගමන් කරන යාන්දරෝපකරණ, බර පටවාදගන යන වාහන, ට්රක් රථ ආදී වාහන මගින් 
දබාදහෝ විට රබර් පර්මදේෂණ ආයතනයට වන ප්රදේශ මාර්මගය සහ දස්වකයන්දේ නිළ නිවාස සඳහා වන මාර්මග 
අවහිර කරනු ලැදේ. දබාදහෝ දුරට අවදානම අවම කිරීදම් කටයුතු බෑවුම්වල ඇති කුඩා ඉඩ ප්රමාණයන්හි 
සිදුදකදරන බැවින් බර යන්දරෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර පටවාදගන යන වාහන ආදියදයන් මාර්මගදේ ගමන් 
ගන්නා මගීන්ට සහ පදිකයන්ට බාධා කිරීම් සිදුවිය හැකි අතර ඔවුන්දේ ජීවිතයටද දැඩි අවදානමක් ඇත. එදමන්ම 
රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි වාහන ප්රවාහන කටයුතු සඳහා බාධා එල්ල වනු ඇත.  

 

8.2.16 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී දස්වකයන්ෆදේ ආරක්ෂාව 
 

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

9. මහජන උපදේශයනය - පවත්වා ඇති දහෝ පැවැත්ීමට නියමිත උපදේශන දස්වාවන්ෆ 
 

රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදේ අතිදර්ක අධයක්ෂක ී.එච්.එල්. දරාඩරිදගෝ මහතා හට දමම ක්දෂ්ර චාරිකාවක දී 
උපදදස් ලබා දුන් අතර, වත්මන් අවදානම් මට්ටම, අදේක්ෂිත අවදානම් අවම කිරීම, අරමුදල් සැපයීදම් යාන්රණය, 
වයාපෘතිදයහි ඇති ප්රදයෝජන, පාරසරික බලපෑම්, සමාජ බලපෑම් සහ වැඩබිමට ප්රදේශ ීම සඳහා ඉඩම් භාවිතා 
කිරීමට අවශය බව ඔහුව දැනුවත් කරන ලදී. ඔහුට අනුව අවදානමට ලක් වූ ප්රදේශ අවදානම අවම කිරීම සඳහා රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතනය විසින් දයෝජනාවක් සකස ්කරන ලද අතර රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය සමග දමම වයාපෘතිය 
දමදහයීම සඳහා ජාතික දගාඩනැගිලි පර්මදේෂණ සංවිධානය හඳුනා ගන්නා ලදී. දකදස් දවතත්, අරමුදල්වල තිබූ 
අඩුපාඩු දහ්තුදවන් දයෝජනාව ක්රියාත්මක කර නැත. එම නිසා ඔහු වයාපෘතියට පූර්මණ සහදයෝගය ලබාදදන බව 
ප්රකාශ කරන ලදී. 
 

9.1 පාර්ශවකරුවන් සමෙ පවති උපකේශන කස්වාවන්ව වලදී ඇති වූ එෙෙතාවෙන්ව හා නිර්දේශයන්. 

(කොමුව: ඇමුණුම III) 

10. විකශ්ෂිත පාරසරිෙ හා සමාජීෙ බලපෑම්: ජාතිෙ කොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානකේ 

විකශ්ෂිත ක්රියාමාර්ග කහෝ මැදිහත් ීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරිෙ බලපෑම් කහෝ අවදානම් 

ඇතිවන අංශෙන්ව 
 

10.1 ජලෙ සහ කතත් බිම් සදහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාර්ග, ෙංඟා හා අකනකුත් ජල ධරෙන්ව 

විකශ්ෂකෙන්ව ඉදිකිරීම් ස්ථානකෙන්ව පහල ෙංො ප්රකේශ අපවිත්ර ීම් හා එහි තත්වෙ කවනස්ීම 

නිසා ඇතිවන ෙැටළු). නාෙොම් ස්ථානෙ ඉදිකිරීම / පිළිසෙර කිරීම තුලින්ව ඇතිවන 

දිගුොලීන බලපෑම් සහ විෙ හැකි  බලපෑම් 
 

වැඩබිමට ආසන්නව ඇළ මාර්මගයක් පවතින බැවින් වැසි කාලය තුළදී 2 වන පිහිටුදමහි ඉදිකිරීම් ජලදයහි 

ගුණාත්මකභාවයට සහ පහළ ඇළ මාර්මගය භාවිතා කිරීම් සඳහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. 

 

10.2 ප්රවාහන ෙටිතල පහසුෙම් සඳහා වන බලපෑම් (විකශ්ෂකෙන්ව මාර්ග හා දුම්රිෙ මාර්ග 

තාවොලිෙ අවහිර ීම, රථවාහන තදබදෙ පිළිබඳ අවදානම) 
 

දමම වැඩබිමට ආසන්නදේ පවතින මාර්මග, මාර්මගයට පිවිදසන ප්රාදේශීය මාර්මග දේ. වාහන ප්රවාහනය සඳහා දමම 
මාර්මග බහුලව භාවිතා දනාකරන බැවින් මාර්මගය වසා දැමීම අවශය දනාදේ. යන්දරෝපකරණ සහ ද්රවය 
ප්රවාහනදේදී පමණක් දමම මාර්මගවල වාහන ධාවනයට බාධා කිරීම් සිදුවනු ඇත. සතිදේ දිනවල විදශ්ෂදයන් 
කාර්මයාල ආරම්භවන සහ අවසන්වන අවස්ථාවන්ීදී බලපෑම සුවිදශ්ෂී වනු ඇත. 
 

10.3 නාෙ ස්ථානෙට ොබදව කහෝ ආසන්වනකේ ඇති ඉහල අවදානමක් සහිත කහෝ මධයෙ පරිමාණ 

අවදානමෙ ජීවත්වන ෙෘහ ඒෙෙ (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ෙංො ප්රකේශ) 
 

දමම ඉදිකිරීම දහ්තුදවන් මහජන ආරක්ෂාව, ශේදය සහ කම්පන බලපෑම් සහ දගාඩනැගිලිවල වල ඉරිතැලීම් 
පිලිබඳ ඉහළ අවදානමක් පවතී.  



 

11 

 

 
 
 
 
 

10.4 ප්රතිස්ථාපනෙ ෙල යුතු ප්රකේශෙ තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්ික බිම් සහ අකනක් 

ස්ථාන 
 

යමම වයාපෘති ප්රයේශය තුල රබේ, යත් සහ කුරුඳු වොවන්ව සඳහා භාවිතා කළ ප්රයේශ ඇත, එනයින්ව යමම 
වොවන්ව මත වියශ්ෂිත බලපෑමක් ඇත. දමම වගාවන්දේ ආර්මිකමය භාවිතයන් ඉදිකිරීම් අතරතුර දමන්ම 

ඉදිකිරීම් වලින් පසු වර්මෂ කිහිපයක් තුළ තාවකාලිකව නැවදතනු ඇත.  
 

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

අදනකුත් ස්ථාන  
 

එම ප්රයේශයට යාබදව රබේ සහ යත් වොවන්ව සඳහා භාවිතා කල ප්රයේශ පවතින බැවින්ව ඒ සඳහා වියශ්ෂිත බලපෑමක් 

ඇත. දමම පැලෑටි ඉවත්කිරීමට සිදුවුවදහාත් වගාවන්හි ආර්මිකමය භාවිත අගය ඉදිකිරීම් අතරතුර දමන්ම පසු 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ වර්මෂ කිහිපයක් පමණ තාවකාලිකව නැවදතනු ඇත. 
 

10.6 වැඩ බිම තුලට පිටස්තර පුේෙලයින්ව ඇතුළු ීකම් කහෝ එම ප්රකේශෙ හරහා ෙමන්ව කිරීකම් 

අවශතාවෙ 
 

ඉදිකිරීම් ක්රියාවලිය තුල බර යන්දරෝපකරණ සහ වාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රවය භාවිතා විය හැකි බැවින් අනවසර 
පුේගලයින් විසින් ඇතුල් ීමත් සමඟ ඉහල අවදානම් තත්වයක් නිර්මමාණය විය හැක. 
 

10.7 දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබද ගැටළු සදහා වන ප්රමුකත්වය: දකාන්ෆරාත්කරුවන්ෆ සඳහා 

වන සම්මත ගිවිසුම් ගත අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විදශ්ෂිත දසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව 

පිළිබද කරුණු 
 

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

 

10.8 ළමා ශ්රමෙ සහ බලහත්ොරී කලස ශ්රමෙ ලබා ෙැනීම 
 

වැඩ කරන තත්ත්වයන් සහ ප්රජා දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව චක්රදල්කනදේ 2003.3 වගන්තියට අනූව ළමා ශ්රමය සහ 
බලහත්කාරී දලස ශ්රමය දයාදා ගැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 
 

10.9 ජල සැපයුමට ඇති බාධා    
  

ඉදිකිරීම අදියර තුළදී ජල ටැංකිය දවනත් ස්ථානයකට මාරු කිරීමට අවශය බැවින් 2 වන පිහිටුදමහි ඉදිකිරීම් 
අතරතුර රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි ජල අවශයතා සපයනු ලබන ජල ටැංකියට බලපෑම් ඇතිවනු ඇත. 

11  වයාපෘතිෙ ක්රිොවට නැංීමට අවශය කෙෝෙයතා, ෙැමැත්ත ප්රොශනෙ, එෙඟතාව සහ  අනුමත 

කිරීම් 
 

11.1. වයාපෘතිෙ ක්රිොත්මෙ කිරීම 
 

i. දිස්ික් යේකම්වරයායේ අනුමැතිය  

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

 
ii. සැලසුම් කමිටුයේ අනුමැතිය  

  වයාපෘතිය විසින්ව අෙලවත්ත ප්රායේශීය සභායවහි සැලසුම් කමිටුයවහි අනුමැතිය ලබාෙනු ඇත. 

 

11.2 වැඩබිම පවතින රජකේ ඉඩම් වල වයාපෘතිෙ ක්රිොවට නැංීමට එම රජකේ ඉඩම් හිමිෙන්වකේ 

අනුමැතිෙ ලබාෙැනීම 
 

 

i. වයාපෘතියයහි කාර්යයන්ව ආයතන පරිශ්රයන්ව තුළ සිදුවන බැවින්ව අදාළ නියයෝජිතායතනය වනුයේ රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතනය දේ. ඉඩම් යොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, ද්රවය  ඉවත් කිරීමට  (ෙස්, පස, 
පාෂාණ හා ෙේ බිම්), ඉදි කිරීම් වුහයන්ව සහ යමයහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු දිෙටම කරයෙන යාමට  ජාතික 
යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය සහ රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය අතර අවශය ගිවිසුම් ඇති කරෙනු ඇත. 

 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ යෙපාර්තයේන්තුව, වනජීී සංරක්ෂණ 

යෙපාර්තයේන්තුව මගින්ෆ අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
 

i. පරිසර සංදේදී ප්රදේශයක් දලස දමම වැඩබිම හදුනාදගන දනාමැති බැවින් දිස්ික් මධයම පරිසර 
අධිකාරිදයහි අනුමැතිය ලබා ගත යුතු දනාදේ. 

ii. වන දවන්කිරීම් කලාපය තුළ දහෝ යටදත් වයාපෘති වැඩබිම පිහිටීම දනාතිබීම දහ්තුදවන් වන සංරක්ෂණ 
දෙපාර්මතදේන්තුව සහ වනජීී සංරක්ෂණ දෙපාර්මතදේන්තුදේ අනුමැතිය අවශය දනාදේ. 
 

11.4 අකනකුත් අනුමැතීන්ව 
 

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

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

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

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

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

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

11.5 කපෞේෙලිෙ ඉඩම් හිමිෙරුවන්වකෙන්ව අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම / නනතිෙ බැදීම/ 

විරුේධත්වෙක් කනාමැති ීම 
 

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

බාධාවක් යනාකරන බවට ඉඩම් හිමියන්ව සහ වයායාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් අධිකාරිය අතර නීතයානුකූලව බැඳී ඇති 

ගිවිසුමක් අත්සන්ව කිරීම. යයෝජිත අවදානම් අවම කිරීයම් ප්රයේශය හරහා ජල සැපයුම් මාර්ග ඇත. ඉදි කිරීම් කටයුතු 

මගින්ව යමම සැපයුම් මාර්ග බලපෑමට ලක් වනු ඇත. යමය අවදානමට ලක්වූ පක්ෂ යවත දැනුම් යදනු ලැයබ්. 

වයායාපෘති පිරිවැය යටයත් වයායාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට යපර ඒවා නැවත ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

අනුමත කිරීම සඳහා නියමිත කාල පරාසය 1 වගුයේ දක්වා ඇත. 

  වගු අංක  1: අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අනුමාන කාලසටහන 

අනුමැති 1 වැනි මාසය 2 වැනි මාසය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4 
සතිය 

1 
සතිය 

2 
සතිය 

3 
සතිය 

4 
සතිය 



 

13 

 

 

12 පාරිසරිෙ සහ සමාජයීෙ ෙළමනාෙරණ සැලසුම 
 

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

 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීකම් කාර්ය සැලසුම 
 

වයාපෘතිය පාදක කරෙත් නැවත පදිංචි කිරීමක් යනාමැත. යකයස් යවතත්, වර්මෂා කාලයන් තුලදී ඉවත් ී මට උපයදස් 

දුන්ව අවදානම් කලාපයේ පවතින නිවැසියන්ව පදිංචිව නිවාස (නිළ නිවාස) කිහිපයක් ඇත. වයාපෘති ක්රියාවලියේදී බර 
යන්වයත්රෝපකරණ මගින්ව ඇතිවන භූ කම්පනය යහ්තුයවන්ව යමම නිවාසවල යම් ආකාරයක හානිකර බලපෑම් ඇති විය 
හැකිය. (වයාපෘතිය යහ්තුයවන්ව ේයුහයන්වට සිදුවන හානී සඳහා වන්වදි යයෝජනා ක්රමයක් සැකසිය යුතුය. (යයාමු කිරීම 
2002-2(17) ESMP යටයත් උපයුක්තතා සහ මාර්ග පහසුකම් සඳහා යකාන්වත්රාත්කරුයේ අවශයතා. 

 

12.2 මහජනතාව ඉවත් කිරීම  
 

ඉදිකිරීම් අතරතුර නායයෑම් සහ බෑවුම් අස්ථාවරීම් සිදුවිය හැකි අතර අවදානම් අවම කිරීදම් කටයුතු මගින් ද 
බිඳවැටීදම් අවදානම ඉහළ දැමිය හැක. එනයින්, ඉදිකිරීම් අදියර තුලදී 2 වන සහ 3 වන පිහිටුම් වලට ආසන්නව 
ඉහල බෑවුදමහි නිළ නිවාස සහ වවදය මධයස්ථානය සඳහා තාවකාලික ඉවත්කිරීදම් පේධතියක් විදශ්ෂදයන්ම 
නිර්මදේශ කල යුතුය. 
 

12.3 හානි වූහයන්ෆ සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය 
 

2 වන පිහිටුමට ආසන්නව පවතින ජල ටැංකිය සහ කුඩා ජල පිරිපහදු ඒකකය අවදානමට ලක්ී ඇත. ඉදිකිරීම් අදියර 
තුලදී එය ඉවත්කිරීමට අවශය වනු ඇත. එනයින් දමම වූහයන් ඉවත්කිරීම සඳහා රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි 
කැමැත්ත ලබාගත යුතුය. 
 

12.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ෆ දේපල / භාවිතයන්ෆ අහිමි ීම සඳහා වන්ෆදි ඉල්ඩලා සිටීම 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් යහ්තුයවන්ව ජල ටැංකිය සහ සැපයුම් ජලනළ ඉවත්කිරීයමන්ව සිදුවන අලාභ සඳහා වන්වදි 
යෙීමට සිදුවනු ඇත. එයමන්වම රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි ජල සැපයුම දනාකඩවා පවත්වාදගන යාම සඳහා 
ේකල්ප ජල මූලාශ්රයක් සැපයීමට සිදුවනු ඇත. 

වයාපෘතිෙ ක්රිොවට නැංීම 

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

  
 
 
 
 

      

සැලසුම් ෙමිටුකේ අනුමැතිෙ  

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

ලං.වි.ම. හි අනුමැතිෙ 
අයදුම්පත බාරදීම 
දක්වන අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැති 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

කවනත් අනුමැති  
භූ විදයා හා පතේ කාර්යාංශය 
ආරක්ෂක අමාතයාංශය (අවශයතාවය මත 
පදනම් යේ) 

        

පුේෙලික ඉඩම් වල හිමිකරුවන්වයේ 
අනුමැතිය/ කැමැත්ත ලබාෙැනීම (රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතනය) 
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12.5 පහත සඳහන්ෆ ක්දෂ්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන්ෆ ක්රියාත්මක කල යුතුය  
 

රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි දස්වකයන් සහ නිළ නිවාසයන්හි පදිංචිකරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා නායයෑදම් 

අවදානම පිලිබඳ වැඩසටහන් පැවැත්විය යුතු ය. 

 

12.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පරිසරිෙ / සමාජ ෙළමනාෙරණ ක්රමකේදෙන්ව සලො බැලීම  
 

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

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

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

අංගය දමම වයාපෘති ප්රදේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්යේශිත 

මට්ටම 

i. ස්වාභාවිෙ සම්පත් ෙළමනාෙරණෙ සහ සම්පත් ප්රශස්ත කලස සැලසුම් 

ෙරණෙ 

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

වයාපෘති වියශ්ෂිත සැලසුම් සැලකිේලට ෙත යුතුය. වැදෙත් ශාක වියශ්ෂ 

වෘක්ෂලතා අවරණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණවත් 

අවධානයක් යයාමු කළ යුතුය 

 

ඉතා ඉහල 

ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම  

 

වැඩබිම සැලසුම් කිරීයම්දී වැසි කාලවලදී  නායයාම නැවත සක්රිය ී ම, පාෂාණ සහ 

සුන්වුන්ව ෙලායාම පිලිබඳ වියශ්ෂයයන්වම අවදානය යයාමු කල යුතුය. එමනිසා 

වානහ නැවතීයම් ස්ථාන, ෙබඩා, තවකාලික වියේක ස්ථාන ආදිය සුන්වුන්ව 

ෙලායන සහ ෙංවතුර තර්ජන සහිත කලාපවල ස්ථානෙත යනාකල  යුතුය. 

 

මධයස්ථයි 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්වධතා සහ සත්ත්ව මංකපත් 

 

ස්ිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහෝ වයාපෘතියට පිවිසීමට යහෝ ෙැඹුරු කානු පේධති ආදිය 

සඳහා යහෝ  විශාල වශයයන්ව වනාන්වතර යකාටස් ඉවත් කිරීම්ට සිදුවන්වයන්ව නම් 

සැලසුම් තුළ සත්ව වාසස්ථාන අතර  සම්බන්වධතා යනාබියදන යලස  සත්ව 

මංයපත් වෘක්ශලතා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

මධයස්ථයි 

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණෙ 

 

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

ජලය සායේක්ෂ වශයයන්ව යහාඳ තත්ත්වයේ පවතී නම් යහාඳින්ව සැලසුම් කර යමම 

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

සඳහා ලබා දිය යුතුය. 

 

ඉතා ඉහල 

v. ජල සැපයුම් අවහිර ීම 

 

අවම කිරීයම්  බෑවුයම් ඇති ජලය රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි ජල සැපයුම්  

මූලාශ්රයක් යලස යයාදා ෙන්වයන්ව නම්, ඉදිකිරීයම් ක්රියාකාරකම්  යහ්තුයවන්ව ජල 

ප්රභවයට බලපෑම් ඇති විය හැකිය . එවැනි අවස්ථාවන්වහිදී ප්රජාව  සඳහා විකේප 

ජල ප්රභවයක් (තාවකාලික / යහෝ ස්ිර) ඇතුළත් කළ  යුතුය 

 

ඉතා ඉහල 
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vi. ස්වභාව  දසෞන්දර්යාත්මකව  ෙැලකපන සැලසුම් සලො බැලීම 

  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 

ෙර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ ශිේීන්වයේ යස්වය වැදෙත් යේ 

 

ඉහල බෑවුම් ප්රයේශය 

සඳහා ඉහල  

vi.      හරිත පාරිසරිෙ ලක්ෂණ සලො බැලීම 

 

පරිසර හිතකාමි සංයේදී වාසස්ථානවල ආපදා අවම කිරීම් යබායහාමයක් සිදු කරනු 

ලබන බැවින්ව, පරිසර හිතකාමී හරිත  සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම වඩාත් 

උචිතය. උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා යේශීය වෘක්ෂලතා වියශ්ෂ 

භාවිතා කිරීම, පරිසරයේ විවිධත්වය පවත්වා ෙැනීමට වියශ්ෂ ශාක සංයයෝජනයන්ව 

යයාදා ෙැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක වියශ්ෂයන්ව යයාදා  යනාෙැනීම. 

 

 

ඉහල බෑවුම් ප්රයේශය 

සඳහා ඉහල 

 vii. කස්වෙයින්ව / මගීන්ව සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

 

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

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

කළ ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිේලට ෙත යුතුය. 

 

 

 

ඉතා ඉහල 

viii. ඛාදනෙ පාලනෙ සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන්  

ජල අපවහන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රවාහවලට 

යෙන යනු ලැයබ්. වැසි කාලවලදී යමම ජලාපවහනයයහි ගලා එදම් දේගය 

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

විය හැක. එබැවින්ව සැලසුම් කිරීයම්දී අධික ජලධාරාවන්ව ස්වභාවික ජල මාර්ග 

වලට යේෙයයන්ව ෙලායාම අවම කිරීම සඳහා බාධකයන්ව ප්රමාණවත් යලස යයාදා 

ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. වයාපෘති ප්රයේශය ආසන්වනයේ ඇල මාර්ග සහ 

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

 

 

 

 

ඉහල 

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

හානිය අවම කිරීයම් කාර්දේදී  ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව කාණු 

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

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

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

ස්වාභාවික දහරාවන්වට එකතු කරීමට අයේක්ෂා කරන්වයන්ව නම්, ඛාදනයට 

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

සැලසුම් කළ යුතුය. 

අධික කාලපරිච්යේදයක් තුල යේශීය කාලගුණික තත්ත්වයන්වට ඔයරාත්තු යදන 

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

වූහයන්ව භාවිතා කිරීයම්දී  වියශ්ෂයයන්ව විඛාදන වැලකීයම් තාක්ෂණික ක්රම 

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

වැළැක්ීමට පියවර ෙත යුතුය. 

 

 

 

 

ඉතා ඉහල 

 

  

 

12.7 ඉදිකිරීම් අදිෙර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 
 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදිෙර තුළ කොන්වත්රාත්ෙරුවන්වකේ පාරිසරිෙ හා සමාජ ෙළමනාෙරණ 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  යකාන්වත්රාත්කරුයේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියයේදී 
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යකාත්රාත්කරුවන්වයේ ලංසු පිකායේ ඇතුලත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & 

HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව යකාත්රාත්කරුවන්වයේ අවශයතාවය යකයස් විය යුතුද යන්වන පිළිබඳව ජාතික 

යොඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානය විසින්ව සකස් කර ඇත. යමම යකාටස සඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක බව 

දැක්යවන ප්රධාන යකාටස් පහත දක්වා ඇත.( වගුව 3). විස්තර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් යකාත්රාත්කරුවන්ව සඳහා 
යයාමු කළ යුතුය. 
 

 

 
වගු අංක  3: ES & HS සමඟ අනුකූල ීම සඳහා දකාරාත්කරුදේ අවශයතාව 

කොමු අංෙෙ. ඉඳිකිරීම් 

කොන්වත්රාත්ෙරුවන්වට ESMP 
අයිතමෙ අදාල වයාපෘතිෙට 

2002 පාරිසරිෙ හා සමාජ අධීක්ෂණෙ 

2002.2 1) වැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අදාළ යේ 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්වම වැදෙත් (2 වන සහ 
3 වන පිහිටුම් අසල වන නිළ 
නිවාස සහ යොඩනැගිලි) 

2002.2 3) යොඩනැගිලි ඉරි තැලීම් හා හානි සිදුීම අතිශයින්වම වැදෙත් (2 වන සහ 
3 වන පිහිටුම් අසල වන නිළ 
නිවාස සහ යොඩනැගිලි) 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීම අතිශයින්වම වැදෙත් (ආයතන 
පරිශ්රයන්) 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අදාළ යේ (ආයතන පරිශ්රයන්) 

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්වම වැදෙත් (නිළ 
නිවාස සහ යොඩනැගිලි) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රවය හා අපද්රවය අපද්රවය 
ප්රවාහනයකිරීම 

අදාළ යේ 

2002.2 8) ජලය අදාළ යේ (2 වන පිහිටුයමහි 
ඉදිකිරීම්) 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව වියශ්ෂ අදාළ යනායේ 

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කෘතික සම්පත් අදාළ යනායේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ යේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ යේ 

2002.2 13) යපායලාව හැරීම   අදාළ යේ 

2002.2 14) ෙේවල යමයහයුම් අදාළ යනායේ 

2002.2 15) වාහන සහ යන්වයත්රෝපකරණ නඩත්තුව 
(දූෂණය) 

අදාළ යේ 

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

2002.2 17) උපයයෝගිතා යස්වා සහ මාර්මග යේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්වම වැදෙත්( නිවාස) 

2002.2 18) 
 
 

දෘශය පරිසරය වැි දියුණු කිරීම අතිශයින්වම වැදෙත් ( 
යසෞන්වදර්යාත්මකව සංයේදී 
මාර්මග යකාටස්) 

2002-5. පාරිසරිෙ අධීක්ෂණෙ මූලික සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය, ශබ්ද, 
කම්පන, ඉරි තැලීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශ්ෂිත සැලැස්මක් 
යයාමු කරන්වන 

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

ස්ථානයේ වියශ්ෂිත සැලැස්මක් 
යයාමු කරන්වන 

වැඩබියම්  යමයහයුම් කාලය තුල 
සමීක්ෂණ 

විකේප සහිතයි  

වාර්තා කිරීම හා වාර්තා පවත්වායෙන 
යාම 

අදාළ යේ 

2003 කස්වා කොන්වකේසි සහ ප්රජා කසෞඛයෙ හා ආරක්ෂාව 
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2003.2 සුරක්ෂිත සංවිධානය සහ සන්වනියේදනය අතිශයින්වම වැදෙත් (බර 
යන්වයත්රෝපකරණ)  

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ යේ 

2003.4 ආරක්ෂක වාේතා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්වම වැදෙත්  

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්වම වැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්වම වැදෙත්  

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම වැදෙත්  

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ යතාරතුරු 
සහ පුහුණුව 

අතිශයින්වම වැදෙත්  

2003.9 යන්වයත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේෙලයන්ව 

අදාළ යේ 

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

 

12.8 නාෙ ස්ථානෙට විකශ්ෂිත හානිෙ අවම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂිත ස්ථානීය වියශ්ෂිත අපදා අවම කිරීයම් පියවරයන්ව පහත 

සඳහන්ව පරිදි යේ. 

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

හානි අවම කිරීදම් අයිතමය වයාපෘති ක්රියාත්මක 

කිරීදම් අදියර 

වගකීම් 

i. ඉදි කිරීම අතරතුර ඛාදනකෙන්ව සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම  

 

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

 

  

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 

යකාන්වත්රාත්කරු 

 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  

 

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

 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 
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iii. දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  

 

අධික දූවිලි උත්පාදනය වන ක්රියාකාරකම්කම් ඉතා සැලකිේයලන්ව 

කළ යුතු අතර එවන්ව අවස්ථාවලදී ප්රමාණවත් යලස ජලය යයදීමක් 

මගින්ව දූවිලි පාලනයට නිර්දේශ කර ඇත. 

 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

 

iv. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලෙ 

 

ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්යත් අනුමත ස්ථාන වලින්ව පමණි 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

v. ජල සැපයුම් මාර්ග  

 

ජල ටැංකිය සහ ජල සැපයුම් මාර්මග අවදානම් අවම කිරීදම් කටයුතු 

සඳහා දයෝජනා කර ඇති 2 වන පිහිටුදමහි පුරා විහිදී ඇත. ඉදිකිරීම් 

ආරම්භ කිරීමට දපර දමම මාර්මග දවනත් ස්ථානයකට මාරු කළ 

යුතුය. 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

vi. කම්පන බලපෑම් 

 

විදශ්ෂදයන්ම දගාඩනැගිලි වලට සිදුවන හානි වැලැක්ීම සඳහා 

කම්පන ඇතිකරන ඉදිකිරීම් සිදුකල යුත්දත් නියමිත සීමාවන් තුළ 

පමණි. ඉදිකිරීම් අතරතුර හනියක් සිදුවුවදහාත් සුදුසු වන්දි ලබා දිය 

යුතුය. 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

vii. ප්රවාහන ෙටිතල පහසුෙම් සඳහා බලපෑම් (විකශ්ෂකෙන්ව 

තාවොලිෙ මාර්ග හා දුම්රිෙ මාර්ග අහිමි ීම, රථවාහන 

තදබදෙ පිළිබඳ අවදානම) 

 

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

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

viii. කස්වෙ කසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

 

වැඩබියම්දී යස්වකයින්වට අවදානම් තත්ත්වයන්ව යටයත් වැඩ කළ යුතු 

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

ඛණ්ඩඩයේ ESMP මත යකාන්වත්රාත්කරුවන්වයේ වෙකීම යටයත් ලබා 

දී ඇති නිර්දේශ ක්රියාත්මක කිරීම අතයවශය යේ. යමම නිර්දේශයන් 

නිසි සංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් තුළ අනුෙමනය 

කළ යුතුය. 

i. අතියේක වශයයන්ව වැසි කාලවලදී අස්ථායී බෑවුම් වල වැඩ 

කිරීම අතිශයයින්ව අවදානම් බැවින්ව වැසි කාල සීමාව තුළදී 

ප්රමාණවත් කාලයක් සඳහා වැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. කම්කරුවන්වයේ සහ මගී ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු අනතුරු 

ඇඟීයම් පේධතියක් සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුයවකු යමම 

වැඩබිම සඳහා දැි යලස නිර්දේශ කරනු ලැයබ්. 

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

ඇද වැටීම වලක්වා ෙැනීමට අදාළ අවදානම් ස්ථානවල 

ආරක්ෂක බාධක හා ආරක්ෂක දැේ ස්ථාපිත කළ යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 



 

19 

 

viii. වැඩ ෙරන කේලාවන්ව 

 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂිත 

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

යනාකරයි. වයාපෘති ඉලක්ක යවත ලඟාීම සඳහා රාත්රී කාලයයහිදී 

කටයුතු කරයි නම් එම ක්රියාකාරකම් රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදයහි 

කළමණාකාරීත්වදයහි එකඟතාවය මත සිදුවිය යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

ix. ඉහල බෑවුම් ප්රදේශදයහි වන නිළ නිවාස සහ දගාඩනැගිලි 

ඉවත්කිරීම  

2 වන සහ 3 වන පිහිටුදමහි ඉදිකිරීම් අතරතුර වවදය මධයස්ථානය 

ඉවත්කිරීමට සිදුවනු ඇත. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

x. වැඩ බිම තුලට සාමානය පුේෙලයින්ව ඇතුළු ීකම් කහෝ එම 

ප්රකේශෙ හරහා ෙමන්ව කිරීකම් අවශයතාවෙ 

  

යකාන්වත්රාත්කරුයේ පූර්ණ කාලීන මුරකරුයේ සුපරීක්ෂාකාරීත්වය, 
දැනුවත් කිරීයම් සහ අනතුරු ඇඟීම් පුවරු  මගින්ව වැඩබිමට  සිදුවිය 
හැකි අනවසර ප්රයේශයන්ව වැළැක්විය යුතුය. වැඩබිම් සීමාවන් 
වැටවල් භාවිතා කරමින් නිසිදලස සළකුණු කලයුතුය. 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

xi. දෘෂය දූෂණෙ අවම කිරීම  

 

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

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

xii. කස්වෙෙන්ව සදහා වන ආචාරධර්ම  

 

යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ හැසිරීම් රටාවන්ව පිලිපදිමින්ව රබර් 

පර්මදේෂණ ආයතනදයහි දස්වකයින් හා ශ්රම බලකාය අතර විය 

හැකි ෙැටුම් වලක්වා ෙත යුතුය. 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

 

13. වයාපෘති ස්ථානෙ අධීක්ෂණෙ කිරීම 
 

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

ක්රියාත්මක කළ යුතුය. යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්පත තුළ ඔහුයේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ 

යේඛන සමඟ ක්රියාත්මක කිරීමට බලායපායරාත්තු වන ESMP වැඩපිළියවළ යයාමු කරනු ඇත. ESMP සඳහා වන 

පිරිවැය යවනම යෙවුම් අයිතමයක් යලස දැක්විය යුතුය. යතෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ 

සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින්ව අනුමත කිරීමට 

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

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිතීන්ව අධීක්ෂණ ෙලයුතු වාර ෙණන 

i. මූලික 
නිරීක්ෂණ 

ඇළ ජලයේ ගුණාත්මකභාවයයි වරක් * ( 2 හා 3 ස්ථානයන්හි ඉදිකිරීම් 
අතරතුර පමණක් සිදු දේ) 

ඉහළ අවදානමක් සහිත යොඩනැගිලි වල  

පූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  

වරක් * (4 ස්ථානයේ ඉදිකිරීම සඳහා 

අවශය යනායේ) 
 

භූමි කම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක් * 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු වරක් * 
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14. දුක් ෙැනවිලි වලට සවන්ව දීම 
 

අවදානම් ප්රජාව, නිළධාරීන්ව පිලිබඳ වියශ්ෂ සැලකිේලක් දක්වමින්ව දුක්ගැනවිලි සහන දස්වා කමිටුව සහ 

යාන්රණය ස්ථාපිත කිරීමසඳහා වියශ්ෂඥ උපයේශකවරුන්ව වන ES නිලධාරී වෙකිව යුතු යේ. (විමර්මශනය - 

GRM ස්ථාපනය සඳහා නිර්මදේශිත ක්රිපටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව) 

15. කතාරතුරු අනාවරණෙ කිරීම 
 

පහත දැක්යවන ආයතන සහ සංවිධාන අනුව ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින්ව ES යතාරතුරු අනාවරණය කිරීමට 
PMU හි වෙකීම යේ. 
 
වගු අංක  6: යතාරතුරු අනාවරණය කිරීයම් යයෝජිත සැළැස්ම 

දතාරතුරු  දයෝජිත ආයතන දතාරතුරු අනාවරණය කිරීදම් ක්රමදේදය 

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

දිස්ික් මාධයම  පරිසර අධිකාරිය,රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතනය , දිස්ික් යේකම් 
කාර්යාලය,  ප්රායේශීය  යේකම්, රාජය ඉඩම් 
හිමියන්ව, අයනකුත් දිස්ික් මට්ටම් 
නියයෝජිතායතන, ජාතික යොඩනැගිලි 
පර්දේෂණ සංවිධානයේ දිස්ික් කාර්යාලය, 
AIIB 

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

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

දිස්ික් මාධයම පරිසර අධිකාරිය, රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතනය, AIIB 

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

ii. ඉදි කිරීම ඇළ ජලයේ ගුණාත්මකභාවයයි  - 

ඉහළ අවදානමක් සහිත යොඩනැගිලි වල  

පූර්ව ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය ඉහළ 
අවදානමක් සහිත නිවාස පිළිබඳ අත්දැකීම් 
පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදිකිරීම් අතරතුරදී සැලකිය යුතු 
විස්ථාපන පවතී නම් ** 

 
 

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

ක්රියාවක්  ක්රියාත්මක කිරීදම්දී 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ශේද උත්පාදන කාලය තුළ පමණි 
 

වාතය  ගුණාත්මකභාවය:අංශු මසකට වරක් 

iii. වායු 
වියමෝචනය 

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

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතනය 

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

v. අවශයතා 
වාර්තා කිරීම 

ඉහල අවදානමක් සහිත නිවාස වල  ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය  - වෘත්තිමය වාර්තාවක් 
භූමි කම්පන - යන්වයත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ වාහන වල චලනයන්ව 
සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්වතේ ප්රමිතීන්ව  
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියේක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය  
වායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව) - 2008 අයෙෝස්තු මස 15 වන දින අංක 1562/22 දරන 
අති වියශ්ෂ ෙැසට් නියේදනය යටයත් ජාතික වායු ගුණ ප්රමිතීන්ව- මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය. 
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iii. ප්රෙති වාර්තා (මූලික 
හා ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ) 

දිස්ික් මාධයම පරිසර අධිකාරිය, රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතනය, AIIB සහ අදාළ 
පාර්ශවයන් සුදුසු පරිදි 

ප්රෙති රැස්ීම්, වියශ්ෂ රැස්ීම්, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

දිස්ික් මාධයම පරිසර අධිකාරිය, රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතනය, ප්රායේශීය  යේඛම්, 
යපාලිස,් රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, 
දිස්තික් කාර්යාලය NBRO, AIIB හා අදාළ 
පාර්ශවයන් 

ලිඛිත හා වාචික සන්වනියේදනය, අදාළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

 

දිස්ික් මාධයම පරිසර අධිකාරිය, රබර් 
පර්මදේෂණ ආයතනය, ප්රායේශීය  යේකම්, 
යපාලීසිය, රජයේ ඉඩම් හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, 
දිස්ික් කාර්යාලය NBRO, AIIB 

රැස්ීම්, අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි 
විසදීයම් යාන්වත්රනය 

අදාල පාර්ශවයන්, AIIB, රබර් පර්මදේෂණ 
ආයතනදයහි දස්වකයන්  

රැස්ීම්, ලිඛිත හා වාචික සන්වනියේදනය 

 
 
 
 
 

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

 

දිනය  ආයතනය  දතාරතුරු ලබාගැනීම සඳහා සම්බන්ෆධ 

කරගත් අය  
14/02/2019 @ 16.00 
පැය  

රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය ආචාර්ය ී.එච්.එල්.දරාද්රිදගෝ මහතා, 
අතිදර්ක අධයක්ෂක 
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ඇමුණුම I: වයාපෘතියට අයත් ප්රදේශදේ දරෝන්ෆ ඡායරූපයක්            
 

 



 

ii 

 

 

ඇමුණුම II :වයාපෘති ප්රදේශදේ සහ අදහස් විමසීම් සිදුකරන අතරතුර ගත් ඡායාරූප 
 

  

රූපය a: ස්වාභාවික වෘක්ෂලතා ආවරණයක් 
වර්මධනය ීමට ඉඩහැර ඇති නායයෑමට ලක්වූ ඉහල 
බෑවුම් ප්රදේශය  

රූපය  b: රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය සඳහා ජලය සපයන 

ජල මාර්මග  

  

රූපය c: අවදානම් ප්රදේශය තුල වන අවදානම අවම 
කිරීම සඳහා කුරුඳු වගා කිරීම 

රූපය d: ඉහල බෑවුම් ප්රදේශදේ ඇති අවදානම් නිළ 
නිවාසයක් නිරීක්ෂණය කිරීම 

 

  

රූපය e: රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදේ නිළධාරිදයකු 
සමඟ පැවැත්වූ උපයේශනය 

රූපය f: රබර් පර්මදේෂණ ආයතනදේ අතිදර්ක 
අධයක්ෂක, ී.එච්.එල්.දරාද්රිදගෝ මහතා සමඟ පැවැත්වූ 
උපයේශනය 
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ඇමුණුම III: අධයයන කණ්ඩායම 
 
නම තනතුර අධයන ෙණ්ඩාෙකම් තනතුර 

TDSV ඩයස් අධයක්ෂක / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක දජයෂ්ඨ විදයාඥ /ESSD/NBRO දජයෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

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

MPAN මිහිදුකුලසූරිය  තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO වාර්මතා සැකසීම  

TGLA චන්ද්රරත්න තාක්ෂණික නිලධාරී /ESSD/NBRO වාර්මතා සැකසීම 
 

ඇමුණුම IV: දයාමු ලැයිස්තුව 
 

1. රබර් පර්මදේෂණ ආයතනය සඳහා වූ NBRO භුමි පරීක්ෂණ වාර්මතාව (3113837) 
2. පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීමට දකාන්රාත්කරු සතු වගකීම ප්රකාශය-

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

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