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SSE & SMP නිශ්චි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 

GN  

GOSL 

ග්රාම නිලධාරී 

ශ්රී ලංකා රජය 

GSMB භූ විදයා හා ප ේ කාර්යාංශය 

NBRO  ජාතික යෙොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය 

RDA  මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය 
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1 හැදින්වීම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැංකුව් (AIIB) හා සම්බන්ධ යව්මින් එම බැංකුයේ 

මුලය ආධාර ම  ශ්රී ලංකායේ පළාත් 6ක දිස්ත්රික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීයම් 

ව්යාපතතියක් ආරම්භ කර ඇ . යමම ව්යාපතතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්ශයයන් AIIB 

බැංකුයේ හා ශ්රී ලංකා රජයේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපතතියේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි 

ක්රියාව්ලිය සැලකිේලට ෙනිමින් AIIB බැකුව් අයේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්යේ පාරිසරික හා සමාජ 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූල ව්න පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ක් (ESMF) 

සකසා ඇ . 
 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්යන් ව්යාපතතිය  ක්රියාත්මක 

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

මාර්යෙොපයේශයන් සැපයීමයි. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය ව්ශයයන්; ජාතික යෙොඩනැගිලි 

පර්යේෂණ සංවිධානය (ජා.යෙො.ප.ස.) සමස්  ව්යාපතතිය යව්නුයව්න් සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 

සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපතතියට අදාල පාර්ශව්යන් ඒ ආකාරයයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 

කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයර්.   
 

පාරිසරික , සමාජ , යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන් ව්යාපතති  ස්ථානයයන් ස්ථානයට යව්නස් ව්න බැවින් 

එව්ැනි යව්නස් ව්න නිශ්චි   ත්ව්යන් පිළිබද අව්ධානය යයොමු කිරීම ව්ැදෙත් යේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 

සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 

ස්ථානයට වියශේෂි  වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාර් ා (SSE & SMP) සකසා ඇ . එම 

ස්ථානයේ වියශේෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින් වියශේෂි  පිළිසකර 

ක්රමයේදයන්, යසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්භන්දයයන් සලකා බැලිය යුතු අංශයන් 

පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කාලය තුල අව්ශය මෙ යපන්වීම් ලබායදනු ඇ . 
 

කලුතර දිස්ත්රික්කයේ මාවතවත්ත ප්රදේශදේ දදල්කිත් වත්ත (තිරිවානාකැටිය අගලවත්ත මාර්ගදේ  

ද ෝක්කු අංක 62/6) අසල නායයාම් අව්ම කිරීම සඳහා යයෝජි  ආපදා ස්ථානයකි. එම ස්ථානය සඳහා 

වියශේෂි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ඇ . ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ 

අධයනයකින් පසුව් යමම සැලැස්ම සකස් කර ඇ . 

 

i. ව්යාපතතියට අදාල කලාපයේ  සංයේදී පාරිසරික හා සමාජීය අංෙ හඳුනා ෙැනීම. 

ii. ව්යාපතති ක්රියාකාරකම් යහේතුයව්න් සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

iii. හානිය අව්ම කරන පියව්ර යයෝජනා කිරීම. 

iv. යමම ව්යාපතතියට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්ශය ා තීරණය කිරීම. 

v. ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක ව්න අ රතුර  අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධයනය කිරීම. 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානලේ ල ොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස් රය  

ස්ථාන අිංක 78,  කලුතර දිස්ත්රික්කය, මාවතවත්ත ප්රදේශදේ දදල්කිත් වත්ත (තිරිවානාකැටිය අගලවත්ත 

මාර්ගදේ  ද ෝක්කු අංක 62/6) අසළ ප්රශේ ශේ නායයාම 

ස්ථානීය ය ොරතුරු: 

i. බස්නාහිර පළායත් කලුතර  දිස්ත්රික්කයේ පාලින්දනුව්ර ප්රායේයය යේකම් යකොට්සාසයේ 834 – A, 

යබේලන නැයෙනහිර  ග්රාම නිලධාරී ව්සම යටයත් පරිපාලනමය කටයුතු සිදු යකයර්. 

ii. යමම ස්ථානයට ආසන්න ම නෙරය ව්න්යන් බදුරලිය  නෙරයි, එය  4.7 km ක් පමණ දුරින් පිහිටා 

ඇ . 
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iii. ස්ථානීයයේ GPS අෙය 6.523329°N, 80.197678°E (යයොමුව්: රූපය 1. ස්ථානයේ ගූෙේ 

ඡායාරූපය.) 

iv. ඉඩම් හිමිකාරීත්වය ශපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ට සහ ශකොටගල රබර් වතු සමගමට අයත්  ශේ.  

 

රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ඡායාරූපය. යයොමුව්: ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා ගුව්න් 

ඡායාරූපය  ඇමුණුම 1ට ඇතුලත් කර ඇ . 

3. නායයෑම් වයසනය පිළිබඳ විස් රාත්මක ල ොරතුරු 
 

බෑවුම අසථ්ාවර වීම සහ පළමු නායයාම 1980 කාලශේදී බෑවුශම් රබර්  ාක උගුල්වා දැමීම යහේතුයව්න් 

ආරම්භ විය. රබර්  ාක උගුල්වා දැමීශමන් පසුව ශමහි පාිංශු ඛාදනය සහ බෑවුම අස්ථාවර වීම වැලැක්වීමට 

වතු කලමණාකාරීත්වය විසින් කිසිදු ස්වභාවික බෑවුම් ආරක්ෂක උපක්රමයක් ශයොදා ශනොමැත. එතැන් 

පටන් අද දක්වා වර්ෂා කාලශේදී වරින් වර බෑවුශම් පාිංශු සහ පාෂාණ ශකොටස්  පහළ බෑවුශම් නිවාසයන් 

අවදානමකට ලක් කරමින් කඩාවැටීමට ලක්විය.  

 2017 ව්ර්ෂයේ මැයි මස 26 ව්න දින මිලිමීටර් 300ට ව්ඩා ව්ැඩි වූ අධික ව්ර්ෂාප නය යහේතුයව්න් යමම 

බෑවුයම් සායේක්ෂව් විශාල නායයාමක් සිදුවිය. විශාල පාිංශු සහ පාෂාණ ශකොටස්  ගැලවී පහළ බෑවුශම් 

නිවාසයන් ශදසට චලනය වී ඇත. නායයාශමන් පසුව ජීර්ණය වූ ගානට් බශයෝටයිල් ග් නිස ්(Garnet Biotite 

Gneiss) වර්ගශේ මේපාෂාණයක් එම ස්ථානශේ දක්නට ලැබුණි. නායයායම් යර්ෂ ප්රයේශය 20m පමණ 

පළල වන අතර පාදම ප්රයේශයේදී 550m ක් පමණ පළලට විහිදී ඇත. තවද ගලාගිය මඩ සහ සුන්බුන් 

මාර්ගශේ දග  220m පමණ ශේ. නායයාම නිසා බලපෑමට ලක්ව්න මුලු භූමි ප්රමාණය 25,000m2 පමණ 

යේ.  

සිදුවීම නිසා සිදුවූ හානිය  

නායයාශමන් නිවාස 3ක් සම්පූර්ණශයන්ම විනා  වී ඇති අතර ජීවිත හානි 10ක් සිදු වී ඇත. එයට කුඩා 

ළමුන් 6ක් අයත් ශේ. සම්පූර්ණශයන්ම විනා  වී ඇති නිවාස වල හිමිකරුවන් නම් W.W. නිලන්ත ප්රදීප් 

මහතා, වි ්ව චතුරිංග වික්රමාරච්චි මහතා සහ ඉදුරුවන් කුමාරශග් අජිත් මහතා යි.  ඉතිරි වූ නිවාස 24 ක්  

(අර්ධ ශලස හානි වූ සහ හානි ශනොවූ) සහ ශවළඳසැලක් ජාතික ශගොඩනැගිලි පර්ශේෂණ සිංවිධානය 

(NBRO) විසින් අධි අවදානම් ශලස හදුනාශගන ඇත.  ජාතික ශගොඩනැගිලි පර්ශේෂණ සිංවිධානශේ වාර්තා  

වලට අනුව ඉහල බෑවුශම් සහ නාය ශීර්ෂ ප්රශේ ශේ ආතති පැලුම් නිර්මාණය වී ඇත.  
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කඩාව්ැටුණු සුන්බුන් (පාිංශු සහ පාෂාණ ) ස්කන්ධය පහළ බෑවුයම් නිව්ාස යදසට ෙලාවිත් තිබුණි. එමනිසා  

පහළ බෑවුයම් නිව්ාස බරප ල යලස බලපෑමට ලක් වී ඇ . යමම නායයාම රබර් ව්ොයේ යකොටසකට  ද 

සම්පූර්ණයයන්ම හානි සිදු කර ඇ . යයොමුව් රූප සටහන 2: ව්යාපෘති ප්රශේ ශයහි පින්තූර. 

  

රූපය 2a: ඉහල බෑවුම්  ප්රශේ ය මාර්ගයට ශපශනන ආකාරය  රූපය 2b: විනා යට  පත් වූ නිවසක්  

  

රූපය 2c: බිඳවැටුණු ඉහල බෑවුම්  ප්රශේ ය සහ වගාවන්  රූපය 2d: අවදානම් ශලස හදුනාගත් නිවසක්  (අයිතිකරු –
S. A. චානක මහතා ) 

  

රූපය 2e: පහල බෑවුශම් අවදානම් ශලස හදුනාගත් නිවසක්  
(අයිතිකරු –.A.L.  රාජවිං  මහතා  ) 

රූපය 2f: ඉහළ බෑවුශම් උල්පත් වලින් ලබාගන්නා  ප්රජා 
ජල නල මාර්ග 
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රූප සටහන 2: ේ යාපතති ප්රයේශයයහි ජයාරූප. 

 

 

රූපය 3: ව්ර් මානයේ අව්ධානමට ලක්වී ඇති බෑවුම් ප්රයේශයේ සහ නිව්ාසව්ල රූපමය නිරූපණය 

4. පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා ලම් වන විට ලගන ඇති ක්රියාමාර්ග 
 

 

ජාතික ශගොඩනැගිලි පර්ශේෂණ සිංවිධානශේ නායයාම් අවදානම් අවම කිරීම් සහ කලමණාකරණ අිං ය  

විසින් ශමම ස්ථානය පරීක්ෂා කර පවතින අවදානම අඩු කිරීමට පහත දැක්ශවන ශකටිකාලීන සහ 

දගුකාලීන සැලසුම් සහ ශභෞතික පියවර ශයෝජනා කර ඇත.  

i. ශකටිකාලීන පියවර 

 අධි අවදානම් නිවාස 24 සහ අවදානම් ශවළඳසැල ස්ථිරව ඉවත් කිරීම  

 මතුපිට සියලුම කාණු පේධති/ජල මාර්ග පිරිසිදු කර ජලය ශහොදන්ගලා යා හැකි පරිද 

නිසියාකාරව කලමණාකරනය කිරීම  

 ඉහළ බෑවුම් උල්පත් අවහිර ශනොකර නිදහශසේ ගලා යන පරිද පවත්වා ගැනීම  

 භූමිශේ නිර්මාණය වී ඇති සියලුම ආතති පැලුම් මැටි සහිත පසකින් තදන් සිරකර වසා 

දැමිය යුතුය. එම පැලුම් ශදසට ශයොමු වී ඇති සියලු පෘෂ්ඨීය ජලමාර්ග ශවනත් ද ාවකට 

ශයොමුකර ජලය අසථ්ාවර ප්රශේ යන් ඉවතට ශයොමු කල යුතුය.  
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ii. දගුකාලීන පියවර  

 අධි අවදානම් නිවාස 24 සුදුසු ප්රශේ යක නැවත පදිංචි කරවා අධි අවදානම් කලාපය වන 

වගාවන් සිදුකර රක්ෂිත කලාපයක් ශලස ශවන් කිරීම.  

ශයෝජනා කර ඇති ශකටි කාලීන නිර්ශේ යන් ක්රියත්මක කර ශනොමැති බව ක්ශෂේත්ර නිරීක්ෂණය අතරතුරදී 

නිරීක්ෂණය විය. ශකශසේ ශවතත් අධි අවදානම් නිවාස 17ක් ඉවත්කර නැවත පදිංචිකරවා ඇත.  

 

4.1 ඉවත් කිරීම් 
 

නිවාස 24ක්  සහ ශවළඳසැලක්  අධි අවදානම් ශලස හදුනාශගන ඇත. ශබල්ලන නැශගනහිර ග්රාම නිළධාරි 

වසශම් ග්රාම නිළධාරි තුමාට අනුව නිවාස 16ක් සහ ශවළඳසැල ඉවත්කර මතුගම නගරයට ආසන්නශේ 

උඩශවලවත්ත ප්රශේ ශේ නැවත පදිංචි කරවා ඇත. නිවාස 8ක් තවමත් ඉවත් වී ශනොමැත. චානක මහතා 

සහ ඔහුශග් මව රජශයන් ලබාශදන වන්දය ලබා ශනොශගන ඉවත් ශනොවී සිටී. ඔවුන්ශග් ස්ව කැමැත්ශතන් 

අවදානම් තත්ත්වය යටශත් තම නිවශසේ රැඳී සිටීමට තීරණය කර තිශේ. අධි අවදානම් නිවාස හිමියන් 4 

ශදශනකුට (එස්. ඒ. ලීල් රාජවිංස මහතා  , එස්. ඒ. එම්. තුසිත ශහේමන්ත මහතා , ඩී. ඩී. විශේරත්න මහතා  

සහ හිරාන් ශ්රි ඉෂාර මහතා )  නැවත පදිංචි වීමට වන්ද ලබා දී ඇති අතර ඔවුන් තවමත් නිවාස වලින් ඉවත් 

වී ශනොමැත. ග්රාම නිලධාරිවරයා ශමම නිශවස් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා ශමම පුේගලයින් දැනුවත් කරමින් 

සිටින නමුත් ඔවුන් තවමත් එම නිශවස්වල ජීවත් ශවමින් සිටිති. අශනකුත් පිරිසට වන්ද පැශක්ජය තවමත් 

ලැබී නැත.අධික වැසි කාල සීමාව තුළ ජාතික ශගොඩනැගිලි පර්ශේෂණ සිංවිධානය විසින් නායයෑම් පූර්ව 

අනතුරු ඇඟවීම පිළිබඳ අවදානශයන් සිටින ශලස ඔවුන්ට දැනුම් දී ඇත.  
 

4.2 නැවත පදිංචි කිරීම (ප්රගතිය) 
 

රජය විසින් අධි අවදානම් නිවාස සඳහා මිලියන 1.6 ක වන්ද මුදලක් ලබා දීශමන් නැවත පදිංචි කිරීශම් 
සැලැස්ම සකස් කර ඇත. නැවත පදිංචි කරවූ ප්රශේ ය මතුගම නගරයට ආසන්නව උඩශවලවත්ත 

ප්රශේ යයි.  පහත නම් සඳහන් නිවාස 17 ක් ඉවත් කර නැවත පදිංචි කරවා ඇත. (වාර්තා අිංක NBRO / 
LRRMD / KT / L1 / 17 / 31/31125 ) 

1. එස්.ඒ.ඒ. ගැමුණු මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 3) 

2. ඒ.ශක්. යශසෝදරා මහත්මිය  (පවුශල් සාමාජිකයන් 5) 

3. එන් එස් ශපශර්රා මහතා (පවුශල් පවුල් සාමාජිකයන් 5) 

4. පී. අනුර මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 4) 
5. ආර්.පී.සී. ප්රදීප් මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 6 ක්) 

6. ඩී. ඩී. අජිත් මහතා (පවුල් සාමාජිකයින් 4) 

7. ජී.ශක්.ඩී. ජයන්ත මහතා ( පවුශල් සාමාජිකයන්) 

8. ජී.ශක්.ඩී. ප්රියන්ත මහතා (පවුල් 6 ක්) 

9. ශක්. ජී. විමලාවතී මහත්මිය  (පවුශල් සාමාජිකයන් 7) 

10. ඩී. විශේශසේන මහතා මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 4) 

11. ශසෝමපාල මතාවිට්ස් ශගොඩනැගිල්ල (ශවළඳසැල) 

12. ඩේ. විමලතුිංග මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 2) 
13. බී. ජිනදාස මහතා (පවුශල් සාමාජිකයින් 3) 

14. ශදොන් අජිත් මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 4) 

15. ගුණසිිංහ මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 3) 

16. චන්දන ගුණසිිංහ මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 4) 

17. එච්.ඩී. රිංජිත් මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 5) 
 
පහත නම් සඳහන් නිවාස ඉවත් වී ශනොමැත  

1. එස්. ඒ. චානක මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 2) 

2. එස්. ඒ. ලීල් රාජාවිං  මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 4) 
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3. එස්.ඒ. තුසිත ශහේමන්ත මහතා ( පවුශල් සාමාජිකයන් 4) 

4. ඩී.ඩී. විශේරත්න මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 3 ක්) 

5. හිරාන් ශ්රි  ඉෂාර මහතා (පවුශල් සාමාජිකයන් 4) 

6. ශක්. එල් විජිත මහතා 

7. බී.වී. ප්රියන්ත මහතා 

8. පී. ඒ. අයිරිංගනී මහත්මිය 

5. නාය ප්රලේශය සහ සහ නාය අවට ප්රලේශය පිළිබඳ විස් ර සහ වර් මාන අවදානම් මට්ටම 

නායයෑම සිදුවූ වටපිටාව ශකොටගල වැවිලි සමාගමට අයත් රබර් වගාවකි. බිඳවැටුනු ශකොටස යනු රබර් 

වතුයාශේ ශකොටසකි. මුල් අනුප්රාප්තිශේ  ාක සමග ලිහිල් වූ පස බිඳවැටුනු බෑවුශමහි දැකිය හැකිය. ඉහළ 

බෑවුශම් ප්රධාන ව ශයන් රබර්  ාක දක්නට ලැශේ. පහළ බෑවුශම් ශගවතුවගාවන් සහ ශවලදසැලක් ඇත. 

අධි අවදානම් නිවාස 22 ක් හා ශවලදසැල අවදානම ශලස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර තිරිවානකැටිය - 

අගලවත්ත පාශර් දකුණු පස පිහිටා ඇති අතර නිවාස 2 ක් අශනක් පස පිහිටා ඇත. ශගවතුවගාවන් ශපොල්, 

ශකොස්, ශකශසල්, කැන්ද, වැටමාර සහ සමහර මල් පැල ආදී ගස්වලින් සමන්විත ශේ. තිරිවානකැටිය - 
අගලවත්ත මාර්ගය පහළ බෑවුශමන් ගමන් කරයි. තිරිවානකැටිය - අගලවත්ත පාශර් වම්පස පහළ බෑවුශම් 
කුඹුරු සහ ඇළමාර්ගයක් දැක ගත හැකිය. 
 
අනාගත නායයාම් වලින් ඇතිවන පාෂාණ ස්කන්ධයන් සහ නායයාම්වල ඇති සුන්බුන් පහළ බෑවුශම් 
ජනාවාස වලට සහ  මාර්ගශේ අඛණ්ඩ ක්රියාකාරීත්වය සෘජුවම  බලපෑම් ඇතිකළ හැකිය. ශමම අසථ්ාවර 

බෑවුම මාර්ගශේ මගීන්ශග් ජීවිත වලට, පහළ බෑවුශම් අධි අවදානම් නිවාස 24 කට සහ ශවළඳසැලට  
අවදානමක්  මතු කරයි. තිරිවානකැටිය (රත්නපුර දස්ත්රික්කය) සහ අගලවත්ත (කලුතර දස්ත්රික්කය) අතර 
සම්බන්ධීකරණ මාර්ගයක් වන බැවින් මාර්ග පහසුකම්, ශසේවා සහ අදාළ ආර්ථික ක්රියාකාරකම් වලට බාධා 
ඇතිවිය හැකිය. 

6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරලේ සංලදී  කකකයන් පිළිබඳව ලකටි 

හැඳන්වීමක්  

අධයයන  ප්රශේ ශේ ශේ ය තුළ වනාන්තර ප්රශේ , වනජීවී රක්ෂිත, පාරිසරික ව ශයන් සිංශේදී වාසස්ථාන 

ශනොමැත. ශමම නායයාශම් අවට ප්රශේ ය දකුණු ද ාව ශදසට නැඹුරු වූ කඳුකර ප්රශේ යකි. තිරිවානකැටිය 

අගලවත්ත ප්රධාන මාර්ගය එම ස්ථානය අසලින් ගමන් කරයි. එස්.ඒ. චානක මහතාශග් ශගවත්ශත් පහළ 

බෑවුමක ශනොගැඹුරු විවෘත ළිඳක් පිහිටා ඇති අතර එහි ජලය  පිටාර ගලමින් පහළ ඇති කාණු  හරහා කුඹුරු 

වලට ගලා බසී. එස්. ඒ. චානක මහතාශග් පවුශල් පිරිස  සහ තවත් පවුලක් තම පානීය ජලය සහ ශවනත් 

ගෘහා ්රිත අරමුණු සඳහා ශමම ළිශේ ජලය භාවිතා කරයි. ඉදකිරීම් කාලය තුළ, ළිශඳහි වතුර වලට  

හානිකර ද්රව්ය මි ර් වීම ශහෝ අප ද්රව්ය නිසා  දූෂණය වීම සඳහා අවදානමක් ඇති විය හැකි අතර, සුන්බුන් 

ශහෝ ශරොන්මඩ පතුශල් තැම්පත් වීශම් අවදානමක් ද ඇති විය හැකිය. සිංචාරය අතරතුර දී ළිදන්  අඩු ජල 

ප්රවාහයක් නිරීක්ෂණය වූ අතර එම ජලය කිසිදු ප්රශයෝජනයක් සඳහා ප්රජාව විසින් භාවිතා ශනොකරයි. . 

ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අව්දානමට ලක් වූ අංෙ  සහ යසේව්ාව්න්; 

i. තවමත් ඉවත් ශනොවූ ජනතාව, ඔවුන්ශග් ශේපල හා ඔවුන්ශග් ජීවශනෝපාය ක්රියාකාරකම්  

ii. ඉහල බෑවුම් ප්රශේ ශයන් ලබා ගන්නා ප්රජා ජල සැපයුම් මාර්ග 

iii. එස්.ඒ. චානක මහතාශග් ශගවත්ත තුළ ඇති ශනොගැඹුරු විවෘත විය 

iv. රබර් වත්ත  

v. ප්රශේ ශේ වර්තමාන ශසේවා සහ ආර්ථික කටයුතු 

vi. මාර්ෙයේ කටයුතු සහ  ෙමන් කරන මගීන් සහ පදිකයින් 

vii. පහළ නිම්නශේ ශකත්වතු සහ ඇළමාර්ගය  
 

7. ලයෝජි  පිළිසකර කිරීලම් ක්රියාමාර්ගයන් 
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fhdað; wjodkï wjulsrsfï lghq;= oekgu;a wia:djr ù we;s by< nEjqï m%foaYh flfrys 
wjodkh fhduq lrkq we;' ia:dhslrK lghq;= ශලස මතුපිට හා උප පෘෂ්ඨ ජලාපවහන 

කළමනාකරණය කිරීම, බැවුම් නැවත සකස් කිරීම, තෘණ ඇතිරීම සහ බිඳවැටීමට ලක්වූ ප්රශේ ශයහි පාදම 

ශපශදසින් සුන්බුන් බාධකයක් ශලස jer .ekajQ ;dmamhla ඉදකිරීම දැක්විය හැක.  

8. වයෘපෘති ප්රලේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම 
 

8.1 හිතකර  ලපෑම් 
 

ස්ථායිකරණ කටයුතු නිසා දැනට අස්ථායී බෑවුම ස්ථායි වනු ඇත. දැනට පවතින අවදානමට ලක් වූ නිවාස, 

ජීවත්වීම සඳහා ආරක්ෂිත වනු ඇත. අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින් අඛණ්ඩ ව්ාහන ෙමනාෙමනය, 
මාර්ෙ සම්බන්ධ ාව්ය සහ මගීන්යේ ආරක්ෂාව් සුරක්ෂි  කරනු ඇ . එයසේම ජන ාව්යේ ආර්ථික 
ක්රියාකාරකම් සහ අයනකුත් ජීව්න මාර්ෙ ක්රියාකාරකම් ව්න රබර් කර්මාන් ය සහ ආර්ථික යභෝෙ යමම 
හානිය අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින් විශාල ව්ශයයන් ප්රතිලාභ ලබනු ඇ . කඩිනම් පිළියම් යයදවිම මගින් 
අනාෙ යේදී  මාර්ෙයට සිදුවිය හැකි හානි යහේතුයව්න් මාර්ෙ පුනරුත්ථාපනය සඳහා ව්ැය ව්න වියදම් අව්ම 
කර ෙ  හැක. 
 

8.2 අහිතකර  ලපෑම් 
 

අව්ම කිරීයම්  කටයුතු  බෑවුම අස්ථාව්ර වීයමන් දැනටමත්  ර්ජනයක්ව්  ඇති ප්රයේශයට පමණක් සීමා වී 

ඇ . එබැවින් අහි කර  බලපෑම් යබයහවින් එම ප්රයේශයට පමණක්  හා   ඉදිකිරීම් කාලයට පමණක්  සීමා 

යේ. 

 

8.2.1 ඉඩම් වලට සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට ඇති ප්රලදශ මාර්ග අවහිර වීම 
 

අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු, මාර්ෙයේ ඉහල රබර් ව්ත් ට සීමා ව්නු ඇ . යමම ප්රයේශය දැනටමත් නාය 

යාමකට ලක්වූ  ඉඩමක් බැවින් ඉඩම් පරිහරණය, රබර්  නි ්පාදනය අහිමිවීම සහ ඉඩමට ප්රයේශ වීමට 

යනොහැකි වීම මගින් ඉඩම් හිමියාට බලපෑමක් සිදු ශනොව්නු ඇ .  ව්ද ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු මගින්  

අනාෙ යයදී සිදුවිය හැකි බෑවුම අස්ථාව්ර වීම් ව්ලින් ඉඩම්  ආරක්ෂා කරන අ රම යත් ව්ොව් සහ 

මාර්ෙයයහි ස්ථාව්රත්ව්ය ව්ැඩි කරනු ඇ . 

 

8.2.2 ශාක හා සතුන්ට සිදුවිය හැකි පාරසරික හා ජීව විදයාත්මක බලපෑම 

ව්යාපතති බලපෑම් සහි  ප්රයේශය තුළ ජජව් විවිධත්ව්ය යහෝ සංයේදී පරිසර පේධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුලත්  

ව්නාන් ර / ප්රයේශ යනොමැ . ව්ැඩබියමහි ඇති ශාක කිසිව්ක් ආයේණික,  ර්ජනයට ලක් සහ IUCN හි රතු 

ලැයිස්තුයේ හඳුනාෙත් ශාක යනොයේ.ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී රබර් ශාක කිහිපයක් කැපීම යහෝ 

උගුේලා දැමීම අව්ශය යේ. 

 

8.2.3 ප්රලේශලේ ජල මාර්ග රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  

ඉදකිරීම් කාලසීමාව තුළදී ජලාපවහනය හැරවීම ශහේතුශවන් පවත්නා මතුපිට හා උප පෘෂ්ඨ මත 

ජලාපවහන රටාව කඩා වැටීම අශප්ක්ෂා කල හැක 

 

 

 

8.2.4 පාංශු ඛාදනලේ බලපෑම සහ ගංගා පතුල ලවනස්වීම 
 

 

යමම ව්යාපතතියේ අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ක්රියාකරකම් යබොයහෝ දුරට නිසියලස සැලසුම් කරන ලද  පතෂ්ඨීය 

ජලාපව්හන ව්ැඩිදියුණු කිරීම යකයරහි අව්ධානය යයොමු කරනු ඇ . එබැවින්, ව්ැසි සමයේදී ෙලා බසින 
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විශාල ජල ධාරාව් යබෝක්කුව්ක් යහෝ  අෙලක් ඔස්යසේ අප්රමාදව් ස්ව්භාවික ධාරාව්කට ඇතුළු කර වීම 

අයේක්ෂා යකයර්.  
 

8.2.5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුවන ජල දූෂණය මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම 
 

බෑවුම්ව්ල ප්රතිසංස්කරණ කිරීම්, කැනීම් සහ විදීම් ක්රියාව්ලි අ රතුරදී ඉව් ලන පස් සහ සුන්බුන් යහේතුයව්න්  
පව්තින ජල මාර්ෙව්ලට යරොන්මඩ යසේදී යාම සහ ජල මාර්ෙ ව්ල පහල ප්රයේශයේ යරොන්මඩ  ැන්පත් වීම 
අයේක්ෂා කළ හැකිය. යන්ත්යරෝපකරණ ව්ලින් ය ේ හා යව්නත් හානිකර ද්රව්ය / දූෂක නාශක බැහැර 
කිරීම,  ාව්කාලික ෙබඩා ටැංකි ව්ලින් ව්න කාන්දුවීම් , ඝණ අපද්රව්ය සහ අපජලය  බැහැරකිරීම / දහනය 
කිරීම මගින් ඇළ යදොළ ව්ල ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යට අහි කර බලපෑම් ඇතිවීය හැකිය. ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය 
ව්න  සියමන්ති/ පාංශු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා භාවි ා කරන යව්නත් දියර බදාම මතුපිට ජලය හා මිශර් වීම 
 ාව්කාලිකව් ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යට හානි ව්න අ රම, පහළ ජලධාරා  ව්ලට අනව්ශ්ය ද්රව්ය න් එකතු 
යේ. අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ක්රියාව්ලියන් සිදුව්න ව්ැඩබිමට ආසන්නයයන් ඇළ මාර්ෙයක්  සහ කුඹුරු පිහිටා 
ඇති බැවින් බලපෑම සුවියශේෂී යේ. 
 

වැසි කාලවලදී ඉදකිරීම් නිසා උත්පාදනය වන සුන්බුන්, ශරොන්මඩ, ශතල් සහ අශනකුත්  දූෂිත ේරේය  

භූමිය හරහා වැසි ජලය සමඟ පහළ බෑවුශම්  කුඹුරුවලට සහ ළිඳට ගලායාම අශප්ක්ෂා කළ හැකිය.  

 

8.2.6 ඉදිකිරීම් කාලසීමාලදී  අක්රමවත් (එළිමහන් ස්ථාන) වැසිකිලි භාවි ය නිසා ජලය මගින් සිදුවිය 

හැකි ලලඩලරෝග ලබෝවීම 
 

බෑවුම මාර්ෙයට ආසන්නව් ඇළ මාර්ෙයක් පව්තින යහයින්  අක්රමව්ත් (එළිමහන් ස්ථාන) ව්ැසිකිලි භාවි ය 

මගින් පහල බෑවුම් ඇළ මාර්ෙ ව්ලට මළපහ එකතුවීම ඉදි කිරීම්ව්ලදී කටයුතු අ රතුරදී අයේක්ෂා යකයර්. 

 

8.2.7 පහල ගංගා ප්රලේශලේ ජලය පරිහණය කරන්නන් හට ඇතිවිය හැකි බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්රවය 

ඉවත් කිරීම, විදුලිය සැපයීම, ආදිය) 
 

 

we;eï jHdmD;s lghq;= ksid c,fha ¥Il m%udKh by, hdfuka .x.d c,fha ffcj 
Tlaiscka" c,fha wj,ïì; >k øjH m%udKh" f;,a tajdfha iy .%Sia uÜgu by< hdfuka 
m%ñ;Ska W,a,x>kh úh yelsh' tu.ska" mdkSh c,h" iakdkh yd c,Ôù j.dj jeks 
ld¾hhka i|yd ks¾foaYs; uÜgï blaujd hdu iqÿiq fkdfõ' jHdmD;s lghq;= fya;=fjka 
isÿjk fujeks n,mEï fya;=fjka my< m%foaYhg .,d hk c,fha .=ණ d;aul Ndjh yd 
tu.ska mrsirhg isÿúh yels n,nEï mss<sn|j úfYaIs; wjodkh fhuq l, hq;=h' 
පහල බෑවුශම් නිවාසවල ජනතාව ප්රජා ජල සැපයුම් මාර්ගයක් සහ ශනොගැඹුරු විවෘත ළිඳක් මගින්  ජලය 

භාවිතා කරයි. විශ ේෂශයන් වැසි සමශේ ඉදකිරීම් කටයුතු ශහේතුශවන් ඉහල බෑවුශම් ජලයට සහ පහළ ළිදට  

අපද්රව්ය මි ර් වීශම් හැකියාව ඉතා ඉහළය. ශමමගින් පහල බෑවුශම් ජලය භාවිතා කරන්නන්ශග් පානීය, 

ශසෝදන හා ස්නානීය අව ්යතාවයන් සදහා බලපෑමක් ඇති ශේ. 

 

8.2.8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීලම්ී  ඇතිවන ගැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණයක් යනොමැති නම් ඝන අපද්රව්ය 

ක්ෂණිකව් බැහැර කිරීම තුළින් ජලය සහ පස දූෂණය කර විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් යාන්ත්රණයක් භාවි ා යනොකළ යහොත් යමම බලපෑම 

සුවියශේෂී ව්නු ඇ . 

8.2.9 වායු දූෂණය ලහේතුලවන් සිදුවන බලපෑම 
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුයේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසේ එන්ජින් ක්රියා කරවීම, 

කැනීම්, ගිනි  ැබීම සහ ඉදිකිරීම් ද්රව්ය සහි  අපද්රව්ය බැහැර කිරීම, ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය සහ විෂ සහි  ද්රව්ය 

සමඟ (පිපිරුම්  රසායන ද්රව්ය) ව්ැඩ කිරීම. ඉදිකිරීම අ රතුරදී, යකොන්ක්රීට්, සියමන්ති, ලී, ෙේ, සහ සිලිකා 
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ව්ලින් ඉහළ මට්ටයම් දූවිලි ඇති කරයි. වියලි කාලගුණික සමයේදී ඉදිකිරීම් මගින් සිදුව්න ව්ායු දූෂණය 

මගීන්ට, නිව්ාස ව්ලට සහ ව්යාපාරික ස්ථාන සඳහා සථ්ානීය ව්ශයයන් බලපෑම් සිදුකරයි. 

 

8.2.10 ඉදිකිරීම් වලී  ඇතිවන ශබ්දය දූෂණය, කම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, ලහේතුලවන් ලගොඩනැගිලි 

වලට හා යටි ල පහසුකම් වලට ඇති විය හැකි හානි 
 

 

ඉදිකිරීම් උපකරණ ව්ලින් ශබ්ද සහ කම්පන අයේක්ෂා කරනු ලැයබ්. ව්ැඩබියම් ආසන්නව්  නිව්ැසියන් සහි  

නියව්ස් පව්තින බැවින් ශබ්දයයහි බලපෑම සැලකිය යුතුය. එබැවින් ව්යාපතතිය අසේව්ැසි ප්රජාව්ට බලපෑම් 

සිදු යකයර්. මාර්ෙයේ පදිකයින්ට සහ මගීන්ට  ශබ්ද සහ කම්පන දූෂණයයන් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇ . 

 
8.2.11 වැඩබිලම් ලසේවකයන් හා අවට ප්රලේශවාසීන් අ ර ඇතිවියහැකි ලනොසන්සුන්  ත්වයන් 
 

ජන ාව් ආසන්නයේ ජීව්ත් ව්න බැවින්, ඉදිකිරීම් ස්ථානයේ යසේව්කයන් සහ ෙම්ව්ැසියන් අ ර ආරවුේ 

ඇති විය හැකිය. 
 

8.2.12 ලසේවක ලන්වාසික කඳවුරු සහ අලනකුත් ස්ථානීය අවශය ාවයන් 

කඳවුරු තුළ ඇති ඝණ අපද්රව්ය හා කසල ඉව්ත් කිරීම නිව්ැරැදිව් සකස් යනොකිරීයමන් අව්ට ප්රජාව් යව්  එය 

පීඩාව්ක් ව්නු ඇ . ශසේවක ශන්වාසික කඳවුරු  ස්ථාපනය කිරීශම්දී ශකොන්ත්රාත්කරු විසින් ශබොශහෝවිට 

ව්ැඩබිමට  ආසන්නව් නිව්සක් කුලී පදනම ම  ලබා  ෙනී. ශන්වාසික කඳවුරු  ශතෝරා ගනු ලබන්ශන් 

අසල්වැසි ප්රජාව තුලිනි.  

 

8.2.13 ඉදිකිරීම් අ ර තුර ප්රලේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇතුළු වීම ලහේතුලවන් ඔවූන්ට මුහුණ ී මට සිදුවිය හැකි 

අවදානම්  ත්වයන් 
 

විදීම්, යබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්ත්ර ක්රියා කරවීම  ව්ැනි අධික අව්දානමක් සහි  ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්න 

යන්යත්රෝපකරණ යමම ව්ැඩබියමහි තිබිය හැකි ය. යමම ව්ටපිටාව් තුළ පුහුණු ශ්රම බලකායක් පමණක් 

සුරක්ෂි ව් කටයුතු කරනු ඇ . අනව්සර පුේෙලයින් යමම ව්ැඩබිමට පිවියසන්යන් නම්, බර 

යන්යත්රෝපකරණ මගින් සිදුවිය හැකි හදිසි අනතුරුව්ලට ලක්වීයම් අව්දානම තිබිය හැකිය. 

 

8.2.14 පුපුරන ද්රවය සහ ලවනත් අනතුරුදායක ද්රවය 

බලපෑමට ලක්වූ  රබර් ව්ත්යත් බෑවුයමහි  අස්ථාව්ර විසිරුනු  පාෂාණ පව්තී. එමනිසා පාෂාණ පිපිරුම් අව්ශය 

ව්නු ඇ . ශමය අනාරක්ෂිත ශසේවකයන්ට අවදානමක් ඇති කරනු ලබයි.  

 

8.2.15 ඉදිකිරීම් කටයුතු අ රතුර සිදුවන මාර්ග  දබදය සහ පදිකයින්ලේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී මාර්ෙය පටු නිසා ෙමන් කරන යාන්යත්රෝපකරණ, බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන, ට්රක් 

රථ ආදීයයන් යබොයහෝ විට  මාර්ෙය අව්හිර කරනු ලැයබ්. එමනිසා යාන්යත්රෝපකරණ, බර පටව්ායෙන යන 

ව්ාහන, ට්රක් රථ ආදීයයන් යබොයහෝ විට මගීන් සහ පදිකයින්යේ ජීවි  ව්ලට ව්දානමක් එේලවිය හැකිය.   

 

 8.2.17 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලී  ලසේවකයන්ලේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුව්න් ඇද ව්ැටීයමන් අව්දානමට නිරාව්රණය විය හැකිය. බෑවුයමන් ඇද ව්ැටුනයහොත් මාරාන්තික 

තුව්ාල සිදුවිය හැක. ව්ැසි සමයේදී බෑවුම් අස්ථාව්ර වීයම් අව්ධානම ව්ැඩියේ. යමම අව්දානම යබයහවින් 

ව්ැදෙත් ය. ඉදි කිරීයම් බර යන්යත්රෝපකරණ සීමි  ව්ැඩ අව්කාශයක දී භාවි ා කළ හැකිය. ව්ාහන හා 

ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපකරණ අනතුරු ව්ලින් ඇතිවිය හැකි  අව්දානම යමම ස්ථානයේ ඉ ා ව්ැදෙත් යේ. 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යකොන්ත්රාත්කරු අඩු ව්යස ්කම්කරුව්න් (ළමයින්) ව්ැඩ කිරීමට යයයදවිය හැකි 

අ ර එමගින් බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවීය හැක. 
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8.2.18 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලී  මහජනයාලේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදි කිරීම් අදියර තුළදී ෙමන් කරන යාන්යත්රෝපකරණ, බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන, ට්රක් රථ ආදීයයන් 

යබොයහෝ විට  මාර්ෙය අව්හිර කරනු ලැයබ්. බර යන්යත්රෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන 

ආදියයන් මාර්ෙයේ ෙමන් ෙන්නා මගීන්ට සහ පදිකයන්ට බාධා කිරීම් සිදුවිය හැකි අ ර ඔවුන්යේ 

ජීවි යටද දැඩි අව්දානමක් ඇ . 

9. මහජන උපලේශයනය -පවත්වා ඇති ලහෝ පැවැත්වීමට නියමි  උපලේශන ලසේවාවන්   

පහල බෑවුශම් අධි අවදානමක් සහිත නිවාස 25 ක් ඇති අතර ශබොශහෝ ශදනා ඉවත් වී ඇත. තවමත් ඉවත් 
ශනොවූ  පුේගලයින්ට ක්ශෂේත්ර චාරිකාශේ දී උපශදස් ලබා දී ඇත. අධි අවදානම් නිවසක  හිමිකරුශවකු  වන 
එස්.ඒ. චානක මහතාව (ශමම නිවස නායයෑශම් පාදම තුළ පිහිටා ඇත) ේයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් 
කරවීය. නායයෑම ශහේතුශවන් ඔවුන්ශග් පවුශල් සාමාජිකයන් පස්ශදශනකු මියශගොස් ඇත. ජීවිත 
ශේරාශගන ඇත්ශත් ශදශදශනකු පමණි. ඔවුන්ශග් පවුල්වල සාමාජිකයින්ශග් අභාවය ගැන ඇති සිංශේදී 
හැඟීම නිසා ඔවුන් ශදශදනා ඉවත් වීමට අකැමැත්තක් දක්වයි.  
තිරුවානාකැටිය අගලවත්ත මාර්ගශේ දකුණු පස පදිංචි අධි අවදානම් නිවසක  හිමිකරුශවකු  වන පී.ඒ. 
රාජවිං  මහතා ශමම ේයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී. තමාට රජශේ වන්ද පැශක්ජය ලැබී ඇති 
නමුත් ඔහු කියා සිටිශේ එම මුදල නව නිවසක් ඉදකිරීම ප්රමාණවත් ශනොවන බවයි. මාර්ගශේ අශනක් 
පැත්ශත් පිහිටි අවදානම් නිවසක හිමිකරුශවකු වන  බී.වී.ප්රියන්ත මහතා ද දැනුවත් කරන ලදී. නායයෑම් 
පූර්ව අනතුරු ඇගවීම්, යමම ව්යාපතතිය මගින් ඇතිව්න ව්ත්මන් මට්ටයම් අව්දානම,අයේක්ෂි  අව්ම 
කිරීම,අරමුදේ ක්රමයේදයන් හා අව්ශය  ාව්යන්, ඉදිකිරීම් යන්යත්රෝපකරණ  යෙනයාම සහ අව්ම කිරීයම් 
කටයුතු සඳහා ඉඩම් භාවි ා කිරීම, ව්යාපතතියේ  ප්රතිලාභ, හි කර හා අහි කර  පාරිසරික හා සාමාජයීය 
බලපෑම යන යදකම පිළිබඳව් ඔවුන්  දැනුව්ත් කරන ලදී. ව්ර් මානයේ  බෑවුයම් නාය යෑයම්  ක්රියාව්න් ඇති 
වී ඇති  අව්දානම හා ජීවි ය  ර්ජනයන්  ව්ැනි  ෙැටළු නිසා ව්යාපතතියට පූර්ණ සහයයෝෙය දීමට ඔවුන් 
එකෙ විය. 

9.1 පාර්ශවකරුවන් සමග පවති උපලේශන ලසේවාවන් වලී  ඇති වූ එකග ාවයන් හා නිර්ලේශයන්. (ලයොමුව: 

ඇමුණුම III) 

10. විලශේෂි  පාරසරික හා සමාජීය බලපෑම්: ජාතික ලගොඩනැගිලි පර්ලේෂණ සංවිධානලේ විලශේෂි  

ක්රියාමාර්ග ලහෝ මැදිහත් වීම් අවශය වන සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් ලහෝ අවදානම් ඇතිවන් අංශයන් 

 

10.1 ජලය සහ ල ත් බිම් සදහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාර්ග, ගංඟා හා අලනකුත් ජල ධරයන් විලශේෂලයන් 

ඉදිකිරීම් ස්ථානලයන් පහල ගංගා ප්රලේශ අපවිත්ර වීම් හා එහි  ත්වය ලවනස්වීම නිසා ඇතිවන ගැටළු). 

නායයාම් ස්ථානය ඉදිකිරීම / පිළිසකර කිරීම තුලින් ඇතිවන දිගුකාලීන බලපෑම් සහ විය හැකි  

බලපෑම් 

යන්යත්රෝපකරණ මගින් ය ේ  හා යව්නත් හානිකර ද්රව්ය / දූෂක නාශක අනිසි යලස බැහැර කිරීම, 
 ාව්කාලික ෙබඩා ටැංකි ව්ලින් සිදුව්න කාන්දු වීම්, ඝණ අප ද්රව්ය සහ ජල අප ද්රව්ය බැහැර කිරීම /  කම්කරු 
ව්ැඩබිම් ව්ලින් ඉව් ලන කැලිකසල මගින් කුඹුරුව්ලට හරහා ෙමන් කරන ඇළ මාර්ෙයට සහ  ළිශේ ජලශේ 
මතුපිට ගුණාත්මකභාව්යට අහි කර බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. බෑවුම ප්රතිසංස්කරණය කිරීයම්දී ඇතිව්න 
පස් සහ සුන්බුන් ඉව්ත් කිරීයම්දී සියුම්  පාෂාණ සහ යරොන්මඩ පව්ත්නා ජල ප්රව්ාහයන් යසේදී යාම සහ පහල  
ජල මාර්ෙයන් හි යරොන්මඩ  ැන්පත් වීම අයේක්ෂා කළ හැකිය. 
 

10.2 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන  ලපෑම් (විදශේෂදයන් මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග තාවකාලික 

අවහිර වීම, රථවාහන තද දය පිළි ඳ අවදානම) 
 

යබොයහෝ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉහළ බෑවුයම් රබර් ව්ත්යත් සිදු කරන නිසා  මාර්ෙයේ ප්රව්ාහන යටි ල පහසුකම් 

සඳහා ව්න බලපෑම් වැදගත් ශනොශේ.  
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10.3 නාය ස්ථානයට යා දව දහෝ ආසන්නදේ ඇති ඉහල අවදානමක් සහිත දහෝ මාධ්යය පරිමාණ 

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

යමම ඉදිකිරීම යහේතුයව්න් මහජන ආරක්ෂාව්, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් හා යෙොඩනැගිලිව්ල ව්ල 

ඉරි ැලීම් පිලිබඳ ඉහළ අව්දානමක් පව්තී. 
 

10.4 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදේශය තුල පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අදනක් ස්ථාන  

ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රයේශය තුල ේ යාපාර, විශ ේෂ කතෂිකාර්මික කටයුතු  ආදිය යනොමැ . ප්රතිස්ථාපනය 

කල යුතු ප්රයේශය තුල ඇත්යත් රබර් ව්ොව්ක් පමණක් නිසා එම කටයුතු සඳහා  බලපෑමක් ඇ .  

 

10.5 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදේශයට යා දව පිහිටා ඇති වයාපාර, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ අදනක් ස්ථාන 

ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රයේශයට යාබදව් ව්යාපාර, කතෂිකාර්මික බිම් සහ අයනක් ස්ථාන යනොපව්තී. 

එමනිසා ව්ැඩ බිමට යාබදව් පව්තින යමම කටයුතු සඳහා යම් බලපෑමක් නැ .  
 

10.6 පුේගලයන්හට වැඩබිමට ඇතුල් වීමට දහෝ හරහා ගමන් කිරීමට ඇති අවශයතාවය 

ඉදිකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුල  බර යන්යත්රෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රව්ය භාවි ා විය හැකි බැවින් 

අනව්සර පුේෙලයින් විසින් ඇතුේ වීයමන් ඉහල අව්දානම්  ත්ව්යක් නිර්මාණය විය හැක. 

 

10.7 දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළි ධ ගැටළු සදහා වන ප්රමුකත්වය: දකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා වන සම්මත 

ගිවිසුම් ගත අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විදශේෂිත දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළි ද කරුණු 
 

යමම ඉදිකිරීම් ස්ථානයට  අදාළව් පව්තින යසෞඛය  හා ආරක්ෂණ ෙැටළු ඕනෑම නායයාම්  අව්ම කිරීයම් 

ස්ථානයකට යපොදු යේ. ESMF දී එව්න් යපොදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇ . ඉදිකිරීම් හා ඉංජියන්රු 

යසේව්ා අව්ශය ාව්යන් පිළිබඳව් සවිස් රාත්මකව්  5: 2003 ව්ෙන්තියේ ද  ආරක්ෂි  උපකරණ සහ 

ඇඳුම්:2003  ද ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන් සහ ප්රජා  යසෞඛය  හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳව් ලන්සු පත්රිකායේ සඳහන් 

පරිදි දක්ව්ා ඇ  
 

10.8 ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී ලලස ශ්රමය ලබා ගැනීම 
 

ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන් සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්ර යේඛනයේ 2003.3 ව්ෙන්තියට අනුව් ළමා ශ්රමය 

සහ බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයොදා ෙැනීම සවිස් රාත්මකව් දක්ව්ා ඇ . 

 

10.9 ජල තලය සිඳී යාම නිස ප්රජා ජල සැපයුමට සිදුවන  ලපෑම  
මතුපිට කාණු හා උප පෘෂ්ඨ ජල කාණු හඳුන්වාදීම නිසා ප්රජා ජල සැපයුශම් ජල සම්පාදන මූලා ර්ය  වියළීම 
සිදු විය හැක. බර යන්යත්රෝපකරණ නිසා ප්රජාවන්ට ජලය සැපයීම නල මාර්ගවලට හානි සිදු විය හැකිය. 
ජල සැපයුම අත්හිටුවීම හා ජල සුරක්ෂිතතාවය සඳහා දගුකාලීන බලපෑම් ඇති වනු ඇත. ප්රජා ජල සැපයුමට  
අවහිර වීම හා ජල සම්පාදන යටිතල පහසුකම් වලට සිදුවන හානිය ඉතා වැදගත් ශේ. 
  

11. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය වන අනුමැතීන් සහ විලරෝධ ා ලනොමැති බව 

11.1 . වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

i. දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලලේ අනුමැතිය 
 

දිස්ත්රික් යේකම්ව්රයායේ අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ට ව්යාපතති 

යයෝජනාව් ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ට පළායත් මහ ඇමති ව්රයා හා 

පාර්ශ්ව්කරුව්න්යේ ආය න ද සහභාගී ව්නු ඇ . PMU නිලධාරියා යමම ව්යාපතතිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන 



12 

 

අ ර, ව්යාපතති ය ොරතුරු සහ පාරිසරික හා සමාජයීය විවිධ ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටළු සාකච්ඡා 

කරනු ඇ . යමම රැස්වීයමහි නිර්යේශය ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇ . 
 

ii. සැලසුම් කමිටුලද අනුමැතිය 
 

බුලත්සිිංහල  ප්රායේශිය සභායේ සැලසුම් කමිටු විසින් යමම ව්යාපතතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය. 

 

11.2 දතෝරාගත් නනායයෑම් සිදුවූ ස්ථානදේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වතු සමාගම් ඉඩම් 

හිමියන්දගන් අනුමැතිය ල ා ගැනීම 
 

ව්යාපතතියයහි කාර්යයන්යෙන් යකොටසක් මාර්ෙය සදහා යව්න් කර  ඇති ප්රයේශයක සිදු කරනු බැවින් අදාළ 

නියයෝජි ාය නය ව්නුයේ මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය. ඉඩම් යෙොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, 

ද්රව්ය  ඉව්ත් කිරීමට  (ෙස,් පස, පාෂාණ හා ෙේ බිම්), ඉදි කිරීම් ව්ුහයන් සහ යමයහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු 

දිෙටම කරයෙන යාමට  ජාතික යෙොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සහ මාර්ෙ සංව්ර්ධන අධිකාරිය අ ර 

අව්ශය ගිවිසුම් ඇති කරෙනු ඇ . 
 

11.3 මධයම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව 

මගින් අනුමැතිය ල ා ගැනීම 

i. පාිංශු සිංරක්ෂණ පනතට අනුව සිංශේදී ප්රශේ යක් යටශත් ශමම ප්රශේ ය ශනොපවතින බැවින් මධයම 
පරිසර අධිකාරිශයහි අනුමැතිය අව්ශය ශනොශේ. 

ii. ව්න රක්ෂි  යව්න්කිරීම් කලාපයක යටයත් යහෝ තුල යමම ව්යාපතති ව්ැඩබිම පිහිටා යනොමැති බැවින් 
ව්න සංරක්ෂණ යදපාර් යම්න්තුයේ සහ  ව්නජීවී සංරක්ෂණ යදපාර් යම්න්තුයේ  අනුමැතිය අව්ශය 
යනොයේ. 
 

11.4 අදනකුත් අනුමැතීන් 
 

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්බුන් ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රායේයය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා 

ප ේ කාර්යාංශයේ අනුමැතිය ලබා ෙ  හැකිය. 

ii. ද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ේ කාර්යාංශයේ අනුමැතිය (අව්ශය ව්න්යන් 

නම් පමණි). 

iii.  කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉව්ත් කිරීම සඳහා බුලත්සිිංහල  ප්රායේයය  සභාව් යව්තින් අනුමැතිය 

ලබා ෙ  හැකිය 

iv. පාෂාණ පිපිරවීමට අව්ශය නම් ව්ැඩබිම සඳහා අනුමැතිය ප්රායේයය යේකම් හරහා ආරක්ෂක 

අමා යංශයේ දිස්ත්රික් කාර්යාලයයන් ලබා ෙැයන්. 

v. ව්ැඩ බියමහි ක්රියාකාරකම් සඳහා අව්ශය බල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රායේයය 

කාර්යාලයයන් අනුමැතිය ලබා ෙැනීම අව්ශය යේ. 

vi. යමම අපදා අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය සදහා පැලෑටි යහෝ බීජ අව්ශය යේ නම් (ආනයනය කල යුතු නම්) 

1999 අංක 35 දරණ පැලෑටි සංරක්ෂණ පන  යටයත් කතෂිකර්ම අධයෂ ජනරාේ යව්නුයව්න්,අතියර්ක 

අධයෂක ජාතික ශාක නියරෝධායන යසේව්ය අනුම  කල පැලෑටි යහෝ බීජ අධිකාරිය මගින් නිකුත් 

කරන බලපත්රය හා යකොන්යේසි යටයත් යෙන ආ යුතුය.  

11.5 දපෞේගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්දගන් අනුමැතිය ල ා ගැනීම / නනතික  ැදීම/ විරුේධත්වයක් 

දනොමැති වීම 
 

ව්ූහයන් ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ැඩ සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිර  වීමට 

කිසිදු බාධාව්ක් යනොකරන බව්ට ඉඩම් හිමිකරුව්න් සහ ව්යාපතති  ක්රියාත්මක කිරීයම් අධිකාරිය අ ර 

නී යානුකූලව් බැඳී ඇති ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. 
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ඉදිකිරීම් සිදුකරන භූමියයන් ව්ටිනා භාණ්ඩ ඉව්ත් කර ෙැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරුට යහෝ ඉඩම් හිමිකරු 

යව්නුයව්න් යකොන්ත්රාත්කරුට ඉඩ ලබා දීම.ව්ුහයන් ඉව්ත් කිරීයම් පිරිව්ැය ව්යාපතතිය මගින් දරනු ලැයබ්. 
 

ව්ගුව් 1: අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම සඳහා නියමි  කාල නියමය 

  

12. පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP) 
 

වියශේෂයයන් අංශ 8 සහ 10 හි හඳුනාෙ  හැකි බලපෑම් හා අව්දානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අව්ම 

කිරීමට ෙ  හැකි ක්රියාමාර්ෙ. යමය ESMP හි වියශේෂි  නිර්යේශ හා අව්ශය ාව්න් තුල ඇතුලත් ව්නු ඇ . 
 

12.1 නැවත පදිංචි කිරීදම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපතතිය පාදක කරෙත් නැව්  පදිංචි කිරීමක් යනොමැති බැවින් යමම ව්ැඩබිම සඳහා අදාළ යනොයේ. 
යකයසේ යව් ත්, ඉව්ත් වීමට උපයදස් දුන් අව්දානම් කලාපයේ පව්තින නිව්ැසියන් පදිංචිව් නිව්ාස කිහිපයක් 
ඇති නමුත් ඔවුන් එම ස්ථානයේම දිෙටම රැඳී සිටී. ව්යාපතති ක්රියාව්ලියේදී බර යන්යත්රෝපකරණ මගින් 
ඇතිව්න භූ කම්පනය යහේතුයව්න් යමම නිව්ාසව්ල යම් ආකාරයක හානිකර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. 
(ව්යාපතතිය යහේතුයව්න් ේයුහයන්ට සිදුව්න හානී සඳහා ව්න්දි යයෝජනා ක්රමයක් සැකසිය යුතුය. (යයොමු 
කිරීම 2002-2(17) ESMP යටයත් උපයුක්  ා සහ මාර්ෙ පහසුකම් සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුයේ අව්ශය ා.) 
 

අනුම  කිරීම 

 

මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 

1 

සතිය 

2  

සතිය 

3 

සතිය 

4 

සතිය 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

3 

සතිය 

4 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලලයන්  

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 

අදහස ්ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම  

  

 

 

 

 

      

සැලසුම් කමිටුලද අනුමැතිය 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

ව්යාපතති සාකච්ඡාව් 

අදහස ් ව්ලට  ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

රජලේ ඉඩම් හිමියන්ලේ  මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිලේ සහ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලලයහි අනුමැතිය 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 

අදහස ් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුම  කිරීම 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ලවනත් අනුමැතීන් 

GSMB 

ආරක්ෂක අමා යංශය ( අව්ශය ාව්ය 

ම  තීරණය යේ ) 

        

අනුමැතිය /    යපෞේෙලික ඉඩම් 

අයිතිකරුව්න්යේ වියරෝධයක් යනොමැ  
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12.2 මහජනතාව ඉවත් කිරීම 

ව්යාපතතිය පාදක කරෙත් නැව්  පදිංචි කිරීමක් යනොමැ . නමුත් ඉදිකිරීම් කලසීමාව් තුළදී පහල බෑවුයම් 
 ව්මත් ඉව්ත් නිව්ැසියන්ට ජීවි   ර්ජන ඇති විය හැකියි. එමනිසා වර්ෂා කාලශේ තාවකාලික ඉවත්වීමක් 
සිදු විය යුතුය. ඉදිකිරීම් කලසීමාව් තුළදී ලමුන්ට පව්තින අව්දානම සලකා බලා යපර පාසල යව්නත් 
ස්ථානයකට මාරු කිරීම යහෝ  ාව්කාලිකව් න රකිරීම කල යුතුයි.  ජාතික ශගොඩනැගිලි පර්ශේෂණ 
සිංවිධානය විසින් හඳුනාශගන ඇති අවදානම් අවස්ථාවන්හීදී ඉවත් වීම සඳහා දැනුම් දී ඇති නිවැසියන්  සහ 
වතු කම්කරුවන්  අවදානම් අවස්ථාවන්හීදී  ඉක්මනින් ඉවත් විය යුතුයි.  
 

12.3 හානි වූහයන් සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය 

යමම අව්දානම යමම ව්ැඩබිමට ඇති යනොයේ. 

 

12.4 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් දහේතුදවන් දේපල / භාවිතයන් අහිමි වීම සඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටී 
 

යමම ව්ැඩබියමහි සමහරවිට නිශවස් වල පැලුම් ඇති විය හැකිය. ව්යාපතති ක්රියාකාරකම් ශහේතුශවන් ශේපල 

/ භාවිතයන් අහිමි වීම සඳහා වන්ද ලබා ශදනු ලැශේ.  

 

12.5 පහත සඳහන් ක්දෂේත්ර සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කල යුතුය 

අව්ට පදිංචිකරුව්න් දැනුව්ත් කිරීම සඳහා නායයෑයම් අව්දානම  පිලිබඳ ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්විය යුතු ය.  

  

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

යමම ව්ැඩබිම යසෞන්දර්යාත්මක ව්ශයයන් අලංකාර, පරිසර සංයේදී, ස්ව්ාභාවික ෙැමි පරිසරයක පිහිටා 

ඇ . එබැවින් පරිසර හි කාමී හා සමාජීය ව්ශයයන් සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීයමන් පසු 

ආපදාව් අව්ම කිරීයම් ක්රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීයම්දී  පහ  දක්ව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

 

ව්ගුව් 2: පරිසරය  හා සමාජ සලකා බැලීයමන් කරනු ලබන සැලසුම්කරණය අදියර 

අංෙය 

යමම ව්යාපතති ප්රයේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්යේශි  

මට්ටම  

i. ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්  ලලස  

සැලසුම් කරණය 

ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ ශාක වියශේෂයන් ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපතති 

වියශේෂි  සැලසුම් සැලකිේලට ෙ  යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක වියශේෂ ව්තක්ෂල ා අව්රණය 

සමෙ බැඳී ඇත්නම්,  ශාක සංරක්ෂණය  සඳහා  ප්රමාණව්ත් අව්ධානයක් යයොමු කළ 

යුතුය 

 

ඉහල 

ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම  

ව්ැඩබිම සැලසුම් කිරීයම්දී වැසි කාලවලදී නායයාම නැව්  සක්රිය වීම, පාෂාණ සහ 

සුන්බුන් ෙලායාම පිලිබඳ වියශේෂයයන්ම අව්දානය යයොමු කල යුතුය. එමනිසා ව්ානහ 

නැව්තීයම් ස්ථාන, ෙබඩා,  ව්කාලික වියේක ස්ථාන ආදිය සුන්බුන් ෙලායන සහ 

 ර්ජන සහි  කලාපව්ල   ස්ථානෙ  යනොකල  යුතුය. 

 

ඉ ා ඉහල 

iii. වාසස්ථාන සම්බන්ධ ා සහ සත්ත්ව මංලපත් 

ස්ථිර ඉදිකිරීම්  සඳහා  යහෝ ව්යාපතතියට පිවිසීමට යහෝ ෙැඹුරු කානු පේධති ආදිය 

සඳහා යහෝ  විශාල ව්ශයයන් ව්නාන් ර යකොටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්යන් නම් 

සැලසුම් තුළ සත්ව්ව් ව්ාසස්ථාන අ ර  සම්බන්ධ ා යනොබියදන යලස  සත්ව් මංයපත් 

ව්තක්ශල ා තීරු ආදිය ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

මධයම   



15 

 

iv. ජල සම්ප  සංරක්ෂණය 

යමයට පතෂ්සය හා උප පතෂස්ය යන යදකම ජලය ලබා ෙැනීම අඩංගුයේ. ලබාෙත් 

ජලය සායේක්ෂ ව්ශයයන් යහොඳ  ත්ත්ව්යේ පව්තී නම් යහොඳින් සැලසුම් කර යමම 

ජලය පහළ බෑවුයම් ප්ර ජාව්යේ පානීය සහ අයනකුත් ජල අව්ශය ා සඳහා ලබා දිය 

යුතුය. 

 

ඉ ා ඉහල 

v. ජල සැපයුම් අවහිර වීම 

අව්ම කිරීයම්  බෑවුයම් ඇති ජලය  නි පුේෙල යහෝ යපොදු  ජල සැපයුම්  මූලාශ්රයක් 

යලස යයොදා ෙන්යන් නම්, ඉදිකිරීයම් ක්රියාකාරකම්  යහේතුයව්න් ජල ප්රභව්යට බලපෑම් 

ඇති විය හැකිය . එව්ැනි අව්ස්ථාව්න්හිදී පතෂ්සය හා උප පතෂ්සය තුල කාණු පේධති 

සැලසුම් කිරීයම්දී ප්රජා ජල ප්රභව්යන් සිඳී යාම සම්බන්ධයයන් වියශේෂ අව්දානය 

යයොමුකර එ සඳහා සුදුසු අව්ම කිරීයම් ක්රියාමාර්ෙ ඇතුළත් කළ  යුතුය. 

උදාහරණයක් ශලස ජලවහන කළමනාකරණයට උපාය මාර්ගයක් ශලස  උප පතෂ්සය 

තුල කාණු පේධති හඳුන්ව්ා දය යුතුයි.  උකහා ගන්නා ජලය උසස් තත්ත්වයන් පවතී 

නම් විකල්ප ජල ප්රභවයක් ශලස ජල අව ්යතා සපුරා ගැනීමට හාවිතා කළ හැකිය.   

 

ඉ ා ඉහලයි 

vi. ස්වභාව  ලසෞන්දර්යාත්මකව  ගැලලපන සැලසුම් සලකා බැලීම 

යසෞන්දර්යාත්මක සංයේදී පරිසර නිර්මාණයේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා සංකලණය 

ව්න එයමන්ම දතශය අව්ම ව්න යලස ව්යහයන් සැලසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. 

ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්යහයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ෙතහ නිර්මාණ 

ශිේපීන්යේ යසේව්ය ව්ැදෙත් යේ. 

 

ඉහළ බෑවුම සදහා 

ඉහලයි 

iv.හරි  පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

පරිසර හි කාමි සංයේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් යබොයහොමයක් සිදු කරනු 

ලබන බැවින්, පරිසර හි කාමී හරි   සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් උචි ය. 

උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා යේයය ව්තක්ෂල ා වියශේෂ භාවි ා කිරීම, 

පරිසරයේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට වියශේෂ ශාක සංයයෝජනයන් යයොදා ෙැනීම. 

ආක්ර මණයලී ශාක වියශේෂයන් යයොදා  යනොෙැනීම. 

 

ඉහළ බෑවුම සදහා 

ඉහලයි 

 vii . ලසේවකයින් / මගීන් සහ ප්රජා ආරක්ෂාව 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය වීම සිදු විය හැකි අ ර කම්කරුව්න්ට සහ 

මගීන්ට අන් රාකාරී විය හැකිය. එබැවින්   ට්ටු, ආරක්ෂි  දැේ ව්ැනි සැලසුම් කළ 

ආරක්ෂණ  ක්ර ම සැලකිේලට ෙ  යුතුය. 

 

 

ඉ ා ඉහල 

viii. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ගයන්  

ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ලට යෙන 

යනු ලැයබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී යමම ජලාපව්හනයයහි  ගලා එලම් ලදගය සැලකිය යුතු 

යලස ඉහළ යා  හැකි අ ර යමමගින් ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින් 

සැලසුම් කිරීයම්දී අධික ජලධාරාව්න් ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ ව්ලට යේෙයයන් ෙලායාම 

අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන් ප්රමාණව්ත් යලස යයොදා ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. 

ව්යාපතති ප්රයේශය ආසන්නයේ ඇල මාර්ෙ සහ යබෝක්කු තියබ් නම් ඉහ  කරුණු යමම 

සැලැස්යමහි අඩංගු අංෙයක් විය යුතුය. 

 

 

 

 

ඉහල 

ix. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහා ලමලහයුම් සැළසුම් කිරීම 

හානිය අව්ම කිරීයම් කාර්යේදී  ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් කාණු 

ව්ැනි අක්රිය ශිේප ක්රම (අම ර ශක්ති ප්රබව්යක් අව්ශය යනොව්න ) සලකා බැලිය යුතුය. 

කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරදි පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු ව්ල  

විෂක්ම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සලකා බැලිය යුතුය. කානු ජලය ස්ව්ාභාවික 

දහරාව්න්ට එකතු කරවීමට අයේක්ෂා කරන්යන් නම්, ඛාදනයට ඔයරොත්තු යදන, 

යරොන් මඩ රදව්ා ෙැනීයම් පේධති ආදී යනොයයක් නඩත්තු ව්ුහ සැලසුම් කළ යුතුය. 

 

 

 

ඉහල 
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අධික කාලපරිච්යේදයක් තුල යේයය කාලගුණික  ත්ත්ව්යන්ට ඔයරොත්තු යදන පරිදි 

ව්ුහයන් සඳහා භාවි ා කරන ද්රව්ය ප්රයේශයමන් ය ෝරා ෙ  යුතුය. ව්ායන් ව්ූහයන් 

භාවි ා කිරීයම්දී  වියශේෂයයන් විඛාදන ව්ැලකීයම්  ාක්ෂණික ක්රම සැලසුම් කළ යුතු 

අ ර සියුම් යරොන්මඩ උප නළ මාර්ෙ ව්ලට කාන්දු වීම ව්ැළැක්වීමට පියව්ර ෙ  යුතුය. 

 

  
 

12.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන  ලපෑම් අවම කිරීම 

 

12.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ලකොන්ත්රාත්කරුවන්ලේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම 

සඳහා වන ප්රමිතීන් 
 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න ක්රියාමාර්ෙ 

සාමානයයයන් සියලු නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපොදු යේ. යමම බලපෑම් යබොයහෝ දුරට 

ඉදිකිරීයම් කටයුතු ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්යට යහේතු යේ. එබැවින් ඉදිකිරීයම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම  

යකොන්ත්රාත්කරුයේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියයර්දී යකොත්රාත්කරුව්න්යේ ලංසු පත්රිකායේ ඇතුලත් කර ඇති 

පාරිසරික සහ සමාජ සහ යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් 

යකොත්රාත්කරුව්න්යේ අව්ශය ාව්ය යකයසේ විය යුතුද යන්න පිළිබඳව් ජාතික යෙොඩනැගිලි පර්යේෂණ 

සංවිධානය විසින් සකස් කර ඇ . යමම යකොටස සඳහා අදාළ අංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්යව්න ප්රධාන 

යකොටස් පහ  දක්ව්ා ඇ .( ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් යකොත්රාත්කරුව්න් සඳහා යයොමු කළ 

යුතුය. 

යකොත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්ප  යයටත් ESMP ව්ැඩ පිළියව්ළ ක්රියාත්මක කිරීමට 

නියමි  අ ර ඔහුයේ නිපුණ ාව්යන් පිළිබඳ නිසි යේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය 

යව්නම ව්ැටුේ අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකොන්ත්රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ 

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

 

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුකූල වීම සඳහා යකොත්රාත්කරුයේ අව්ශය ාව් 

ලයොමු අංකය. ඉඳිකිරීම් 

ලකොන්ත්රාත්කරුවන්ට 

ESMP 

අයි මය අදාල වයාපෘතියට 

2002 පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (නිව්ාස) 

2002.2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (නිව්ාස) 

2002.2 3) යෙොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි 

සිදුවීම 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් ( නිව්ාස) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අදාළ යේ 

2002.2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත්  

2002.2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (නිව්ාස) 

2002.2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 

ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ යේ 

2002.2 8) ජලය අදාළ යේ 

2002.2 9) ශාක හා සත්ව් වියශේෂ අදාළ යේ 

2002.2 10) යභෞතික හා සංස්කතතික සම්පත් අදාළ යනොයේ 

2002.2 11) පාංශු ඛාදනය අදාළ යේ 

2002.2 12) පාංශු දූෂණය අදාළ යේ 

2002.2 13) යපොයලොව් හැරීම   අදාළ යේ 
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2002.2 14) ෙේව්ල යමයහයුම් අදාළ යනොයේ 

2002.2 15) ව්ාහන සහ යන්යත්රෝපකරණ 

නඩත්තුව් (දූෂණය) 

අදාළ යේ 

2002.2 16) මහජන ාව්ට බාධා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත්(අසේව්ැසි ප්රජාව්) 

2002.2 17) උපයයෝගි ා යසේව්ා සහ මාර්ෙයේ ඇති 

පහසුකම් 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත්(නිව්ාස,ප්රජා ජල සැපයුම)  

2002.2 18) 

 

 

දතෂ්ය පරිසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත්  

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය 

මූලික සමීක්ෂණ (ව්ා ය, ජලය, ශබ්ද, 

කම්පන, ඉරි  ැලීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශේෂි  සැලැස්මක් යයොමු 

කරන්න 

ඉදි කිරීම් අ රතුර සමීක්ෂණ (ව්ා ය, 

ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි  ැලීම් 

සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශේෂි  සැලැස්මක් යයොමු 

කරන්න 

ව්ැඩබියම්  යමයහයුම් කාලය තුල 

සමීක්ෂණ 

ස්ථානයේ වියශේෂි  සැලැස්මක් යයොමු 

කරන්න 

ව්ාර් ා කිරීම හා ව්ාර් ා පව්ත්ව්ායෙන 

යාම 

අදාළ යේ 

2003 ලසේවා ලකොන්ලේසි සහ ප්රජා ලසෞඛයය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂි  සංවිධානය සහ 

සන්නියේදනය 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් (අනාරක්ෂි  බෑවුම් , 

නිව්ාස ,බර යන්යත්රෝපකරණ) 

2003.3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ යේ 

2003.4 ආරක්ෂක ව්ාර් ා සහ අනතුරු පිළිබඳ 

දැනුම් දීම 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත්  

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් 

පැළඳුම් 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත් 

2003.6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම ව්ැදෙත්  

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්ම ව්ැදෙත්  

2003.8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ 

ය ොරතුරු සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්ම ව්ැදෙත්  

2003.9 යන්යත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 

පුේෙලයන් 

අදාළ යේ 

අදාළ: යමම ව්ෙන්තිය ඕනෑම ව්යාපතති ස්ථානයකට අදාළ යපොදු එකක් යලස ව්යාපතති ස්ථානයඅදාළ යේ 

අතිශයින්ම වැදගත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නිශච්ි ව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිදි පාරිසරික ක්රමයේදයන් 

සකස් කිරීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරු වියශේෂ අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය. 

ඇ ැම් විට අදාල ලද: ව්යාපතති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ ව්යතපතති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 

ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 

අදාළ ලනොලද: ය ොරතුරු අනාව්රණය වූ යකොන්යේසි යටයත් යමම ව්යාපතති ස්ථානයට අදාළ විය යනොහැක 

විකේප: අව්ශය ව්න්යන් නම් පමණි 

ස්ථානීය විලශේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් විසින් සඳහන් කර ඇති අධීක්ෂණ අව්ශය ා ව්ලට 

අම රව් ස්ථානීය වියශේෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන් පරිදි යකොන්ත්රාත්කරු විසින් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

බැඳී සිටී. 

ලයොමු කිරීම: යකොන්ත්රාත්කරුව්න් ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී. 

 

 

12.8 නාය ස්ථානයට විදශේෂිත හානිය අවම කිරීම 
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ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපතතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂි  ස්ථානීය වියශේෂි  අපදා අව්ම කිරීයම් 

පියව්රයන් පහ  සඳහන් පරිදි යේ. 
 

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පියව්ර 
 

හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය ව්යාපතති ක්රියාත්මක 

කිරීයම් අදියර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉදි කිරීම අ රතුර ඛාදනලයන් සිදුවන බලපෑම අවම 

කිරීම  

ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපතති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්කිරිම සුන්බුන් 

ඉව්ත් කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු යනොකිරීමට නිර්යේශ කර ඇ . 

එම නිසා ව්ැසි කාලයට යපර වියළි කාලගුණික  ත්ත්ව්යක දී 

සිදුකළ හැකි උපරිමය  නායයාම  අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය තුළ 

ක්රියාකාරී යලස කටයුතු කිරීම අනිව්ාර්ය යේ. එයමන්ම ව්ැසි 

කාලය තුළ ඉහළ බෑවුයම්  කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුයනොකිරීමට 

නිර්යේශකර ඇ . යමය සැලසුම් අදියයර් දී සලකා බැලිය යුතුය. 

කපන ලද යකොටයසන් ෙලා යන යරොන්මඩ සඳහා යරොන්මඩ 

උගුේ  හඳුන්ව්ා දිය යුතුය. 

  

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  

ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධයයන් යකොන්ත්රාත්කරු 

වියශේෂ අව්ධානය යයොමු කළ යුතුය. එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය වූ විට 

PMU විසින් අනුම  ක්රමයේදයන් අනුව් යසේදී යාම් ව්ලට ලක් 

යනොව්න පරිදි ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය.ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය 

මාර්ෙය යදපස බැහැර යනොකල යුතුය. 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ  

 

ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

iii. දූවිලි  සහ දුවිලි ආවරණ  
 

අධික දූවිලි උත්පාදනය ව්න ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා 

සැලකිේයලන් කළ යුතු අ ර එව්න් අව්ස්ථාව්ලදී ප්රමාණව්ත් 

යලස ජලය යයදීමක් මගින් දූවිලි පාලනයට නිර්යේශ කර ඇ . 

 

සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

 

ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

 

iv. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 

ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙ  යුත්යත් අනුම  ස්ථාන ව්ලින් 

පමණි 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

v. ලසේවක ලසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

ව්ැඩබියම්දී යසේව්කයින්ට අව්දානම්  ත්ත්ව්යන් යටයත් ව්ැඩ කළ 

යුතු බැවින්, "යසේව්ා යකොන්යේසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව්" 

යටයත්  ඛණ්ඩයේ ESMP ම  යකොන්ත්රාත්කරුව්න්යේ ව්ෙකීම 

යටයත් ලබා දී ඇති නිර්යේශ ක්රියාත්මක කිරීම අත්යව්ශ්ය  යේ. 

යමම නිර්යේශයන් නිසි සංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ 

ක්රමයක් තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය. 

i. අතියර්ක ව්ශයයන් ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල 

ව්ැඩ කිරීම අතිශයයින් අව්දානම් බැවින් ව්ැසි කාල සීමාව් 

තුළදී ප්රමාණව්ත් කාලයක් සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය. 

ii. කම්කරුව්න්යේ සහ මගී ආරක්ෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 

ඇඟවීයම් පේධතියක් සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුයව්කු 

යමම ව්ැඩබිම සඳහා දැඩි යලස නිර්යේශ කරනු ලැයබ්. 

iii. ෙේ පර්ව්  / සුන්බුන් ආදිය කම්කරුව්න්, මගීන් සහ 

ප්රජාව් ම  ඇද ව්ැටීම ව්ලක්ව්ා ෙැනීමට අදාළ අව්දානම් 

ස්ථානව්ල ආරක්ෂක බාධක හා ආරක්ෂක දැේ ස්ථාපි  

කළ යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ PMU හි E & S 

කකකය  

ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 
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vi. ජල සැපයුම අවහිර වීම  
බිඳ වැටුනු බෑවුම හරහා ගමන් ගන්න ජලනළ මාර්ග වලට කිසිදු 

අවහිරයක් ඉවන පරිද ඉදකිරීම් කාල සීමාශේදී නිසිපරිද ස්ථානගත කල 

යුතුය. ජලය පරිහරනය කරන්නනන් ශම් පිලිබඳව දැනුවත් කල යුතුය.   

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

vii. වැඩ කරන ලදලාවන් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිව්ා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂි  

ෙැටලු නිසා කිසිම යහේතුව්ක් ම  ප.ව්.6 න් පසු ව්ැඩ කිරීම නිර්යේශ 

යනොකරයි 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

viii. වැඩ බිම තුලට සාමාන්ය පුේගලයින් ඇතුළු වීලම් ලහෝ 

එම ප්රලේශය හරහා ගමන් කිරීලම් අවශය ාවය  

යකොන්ත්රාත්කරුයේ පූර්ණ කාලීන මුරකරුයේ 

සුපරීක්ෂාකාරීත්ව්ය, දැනුව්ත් කිරීයම් සහ අනතුරු ඇඟවීම් පුව්රු  

මගින් ව්ැඩබිමට  සිදුවිය හැකි අනව්සර ප්රයේශයන් ව්ැළැක්විය 

යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

ix. ඉදකිරීම් කාල සීමාශේදී වැඩබිම අවට දෘෂ්ය දූෂණය අවම 

කිරීම සඳහා ශහොඳ ගෘහපාලනයක් පවත්වා ගත යුතු ය 

 සූදානම් කිරීයම්දී සහ 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ 

ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

x. ලසේවකයන් සදහා වන ආචාරධර්ම  

යකොන්ත්රාත්කරු විසින් එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න් පිලිපදිමින් 

ෙම්ව්ැසියන් හා ශ්රම බලකාය අ ර විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙ  

යුතුය. 

වියශේෂයයන් යපොදු නෑයම් සහ යසේදීයම් ස්ථාන ව්ැනි යබදාෙ  

හැකි සම්පත් භාවි ා කරමින් ෙම්ව්ැසියන් හා ශ්රම බලකාය අ ර 

විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙ  යුතුය 

 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

xi. කුඹුරු වලට ඛාදනලයන් සිදුවන බලපෑම  
වැඩබිම පිරිසිදු කිරීම, බැවුම් නැවත සකස ්කිරීම, සුන්බුන් 
ඉවත් කිරීම වැනි   අපදා අවම කිරීශම් කටයුතු වැසි සහිත 
කාලවලදී නතර කිරීමට නිර්ශේ  කරනු ලැශේ. වැසි 
කාලශේදී සිදු කරනු ලබන ඉදකිරීම් කටයුතු නිසා පහළ 
බෑවුශම් කුඹුරු වල ශරොන්මඩ තැම්පත් උවශහොත්, නිසිපරිද 
ඒවා ඉවත් කර වන්දයක් ලබා දය යුතුය.     

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් 

යකොන්ත්රාත්කරු 

 

13. වයාපෘති ස්ථානය අධීක්ෂණය කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්යේශ කර ඇ . මීට අම රව් ඉදිකිරීම් ඉංජියන්රු 

යකොන්ත්රාත්කරු විසින් යකොන්ත්රාත්කරුව්න්යේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය 

ද ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 
 

යකොන්ත්රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලුම්ප  තුළ ඔහුයේ නිපුණ ා පිළිබඳ අදාළ යේඛන සමඟ 

ක්රියාත්මක කිරීමට බලායපොයරොත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළියව්ළ යයොමු කරනු ඇ . ESMP සඳහා ව්න 

පිරිව්ැය යව්නම යෙවුම් අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකොන්ත්රාත්කරු විසින් 

පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර එය PMU ඒකකය 

මගින් අනුම  කිරීමට නියමි ය. 

 

ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අවශය ා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ කලයුතු වාර ගණන 
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14. දුක් ගැනවිලි වලට සවන් ී ම 
 

පහ  සඳහන් විය හැකි බලපෑම් සඳහා වියශේෂ අව්ධානයක් යයොමු කරමින් යමම වයාපෘතිලේ දුක්ෙැනවිලි 

විසඳීයම් යාන්ත්රණය ස්ථාපි  කිරීම සඳහා උපයේශකව්රුන් ව්න ES නිලධාරියා ව්ෙබලා ෙ  යුතුය. 

(යයොමුකිරීම: දුක්ගැනවිලි විසඳීලම් යාන්ත්රණය ස්ථාපි  කිරීම සඳහා නිර්ලේශි  ක්රියා පටිපාටිය සඳහා 

පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව). 

15. ල ොරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

i. මූලික 

නිරීක්ෂණ 

ළිං ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යයි          වරක් * - 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  යෙොඩනැගිලි 

ව්ල  පූර්ව් ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය  
වරක් * 

භූමි කම්පන වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම වරක් * 

ව්ා ය  ගුණාත්මකභාව්ය:අංශු ව්රක් * 

ii. ඉදි කිරීම ළිං  ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යයි වරක් * 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  යෙොඩනැගිලි 

ව්ල  පූර්ව් ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය ඉහළ 

අව්දානමක් සහි  නිව්ාස පිළිබඳ 

අත්දැකීම් පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදිකිරීම් තුළදී සැලකිය යුතු 

විස්ථාපන(ඈත් වීම්)පව්තී ** 

භූමි කම්පන කැණීම් යන්යත්රෝපකරණ, පිපිරවීම, 

යහෝ භූ කම්පන ජනනය කරන 

ඕනෑම ක්රියාව්ක දී * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම අධික යඝෝෂාකාරී අව්ස්ථාව්ලදී 

මාසයකට ව්රක් * 

ව්ා ය  ගුණාත්මකභාව්ය:අංශු මසකට ව්රක් * 

iii. ව්ායු 

වියමෝචනය 

අදාළ සියලු යන්යත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි වියමෝචන පාලන 

පරීක්ෂණ සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයේශකයායේ ව්යාපතති ස්ථානයES විසින් 

පරීක්ෂා කළ යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 

ආය නය 

* ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන් අධ්යනය සදහා 

මාධයයම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආය නයක් 

යයොදා ෙ  යුතුය. 

** PMU අනුම  ආය නයක් මගින් ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 

v. අව්ශය ා 

ව්ාර් ා කිරීම 

ඉහල අව්දානමක් සහි  නිව්ාස ව්ල  ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය  - ව්තත්තිමය 

ව්ාර් ාව්ක් 

භූමි කම්පන - යන්යත්රෝපකරණ , ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල 

චලනයන් සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන් ර් ප්රමිතීන්  

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියර්ක ෙැසට් අංක 924.1, මැයි 23,1996, මාධයයම 

පරිසර අධිකාරිය  

ව්ායු ගුණාත්මය (අංශු පරීක්ෂාව්) - 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අංක 

1562/22 දරන අති වියශේෂ ෙැසට් නියේදනය යටයත් ජාතික ව්ායු ගුණ ප්රමිතීන්- 

මාධයයම පරිසර අධිකාරිය. 
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පහ  දැක්යව්න ආය න සහ සංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකතති මගින් ES ය ොරතුරු අනාව්රණය 

කිරීමට PMU හි ව්ෙකීම යේ. 
 

ව්ගුව් 6: ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් යයෝජි  සැළැස්ම 

ය ොරතුරු  යයෝජි  ආය න ය ොරතුරු අනාව්රණය කිරීයම් 

ක්රමයේදය 

i. ව්යාපතති සැලැස්ම 

(ස්ථානීය ය ොරතුරු, 

සැලසුම, ක්රියාත්මක 

කිරීයම් විධිවිධාන) 

දිස්ත්රික් යේකම්,  ප්රායේයය  යේකම්, 

රාජය ඉඩම් හිමියන්, අයනකුත් දිස්ත්රික 

මට්ටම් නියයෝජි ාය න, ජාතික 

යෙොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, AIIB 

රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 

කැමැත්  සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 

අදාල ව්ාර් ාව් ඉදිරිපත් කිරීම. 

ii. පාරිසරික හා සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම 

AIIB සහ අදාළ පාර්ශ්ව්යන් සුදුසු පරිදි රැස්වීම්, දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුව්, ගිවිසුම්, අනුමැතීන් සහ 

කැමැත්  සඳහා අත්සන් කිරීම සඳහා 

අදාල ව්ාර් ාව් ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති ව්ාර් ා (මූලික හා 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ) 

AIIB සහ අදාළ පාර්ශ්ව්යන් සුදුසු පරිදි ප්රෙති රැස්වීම්, වියශේෂ රැස්වීම්, අදාළ 

ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූල ා 

යසේව්කයින් යසෞඛය හා 

ආරක්ෂාව් සඳහා ස්ථාන 

පරීක්ෂා කිරීම 

ප්රායේයය  යේකම්, යපොලිස්, රාජය 

ඉඩම් හිමියන්, ග්රාම නිලධාරී, දිස්තික් 

කාර්යාලය NBRO, AIIB හා අදාළ 

පාර්ශ්ව්යන් 

ලිඛි  හා ව්ාචික සන්නියේදනය, 

අදාළ ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

v. එ.ජා.ර.ස.ට අදාළ තීරණ 

හා ප්රෙති සමායලෝචන 

රැස්වීම් 

 

ප්රායේයය  යේකම්, යපොලීසිය, රජයේ 

ඉඩම් හිමියන්, ග්රාම නිලධාරී, දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය NBRO, AIIB 

රැස්වීම්, අදාළ ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි විසදීයම් 

යාන්ත්රණය 

අදාල පාර්ශ්ව්යන්, AIIB රැස්වීම්, ලිඛි  හා ව්ාචික 

සන්නියේදනය 

 

ව්ගුව් 7: ය ොරතුරු රැස්කර ෙැනීම සඳහා සම්බන්ධකර කරෙත් ආය න සහ නිලධාරීන් 

දිනය ආය නය ල ොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ වූ පුේගලයා  

05/10/2018 

පැය 14.30 

මධයම පරිසර අධිකාරිය චන්ේරිකා ශහේවශග්  මහත්මිය  

අතියර්ක අධයක්ෂ 

මධයම පරිසර අධිකාරිය  

කලු ර දිස්ත්රික්කය  



i 

 

ඇමුණුම I: වයාපෘති ප්රලේශලේ ලරෝන ඡායාරූපය  
 

 



ii 

 

 

ඇමුණුම II: ආපදා  ත්ත්වලේ ස්වභාවය හා උපලේශන අවස්ථා 
 

  

රූපය a: පහළ බෑවුශම් පවතින තිරිවානාකැටිය 
අගලවත්ත මාර්ගය 

රූපය b. ඉහල බෑවුම් ප්රශේ ශයන් ලබා ගන්නා ප්රජා ජල 
සැපයුම් මාර්ග 

  

රූපය c: එස්.ඒ. චානක මහතාශග් ශගවත්ත තුළ ඇති 
ශනොගැඹුරු විවෘත විය 

රූපය d: පහල නිම්නශේ කුඹුරු ශවතට ළිශදන් 
පිටාරගලායන ජලමාර්ගය  

  

රූපය e: පහළ බෑවුශම් අධි අවදානම් නිවැසිශයකුශගන් 
ය ොරතුරු රැස්කිරීම (අයිතිකරු  – එස්.ඒ. චානක මහතා) 

රූපය f: පහළ බෑවුශම් අධි අවදානම් නිවැසිශයකු දැනුවත් 
කිරීම (අයිතිකරු  B.V.ප්රියන්ත මහතා ). 
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ඇමුණුම III: පාර්ශවකරුවන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විදශේෂ කරුණු 

 

ඇමුණුම IV: රජලේ ඉඩම් හිමියන්ලගන් සහ පාරිසරික ආය නවලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා 

ලයෝජි  ක්රමලදදය 

 

1. Èia;%sla uOHu mrsir wêldrsfhka mdrsirsl ksYaldYk i|yd fhdað; wkque;sh ,ndoSfï 
l%shdj,sh  

i. jHdmD;shg iQodkï ùfï wÈhf¾oS PMU ys mdrsirsl iudchSh yd fi!LHdrlaIl 

tallh úiska" ia:dkSh ESMP wOHkh lr jHdmD;shg wod< ESMP ys we;=<;a wxY 

iïnkaOfhka tla tla jHdmD;s l%shdj,sh ksid n,mEug ,lajk .=jka jmirsfha úia;r 

iys;j jHdmD;s fhdackdm;%h uOHu mrsir wêldrsfha Èia;%sla ld¾hd,hg NdrÈh 

hq;=hs. 

ii. uQ,sl f;dr;=re m%Yakdj,shla ^BOQ& by; úia;r iu. iïmq¾K lr bÈrsm;a l< 

hq;=h 

iii. mdrsirsl ixrlaIK fomd¾;fïka;=j úiska jHdmD;sh ms<sn| flá ye¢kaùula 

,ndfok f,i;a mdrsirsl iy iudchSh l<ukdlrK ie,eiau ms<sn| jeäÿr 

f;dr;=re;a b,a,d isáh yels w;r th jHmD;s l<ukdlrK tallh úiska ,ndÈh 

hq;=fõ' 

iv. jHdmD;sh u.ska wkq.ukh l< hq;= ia:dkSh fldkafoais j,g hg;aj wkque;sh 

,ndfokq ,efí 

 

 

 

 

 

 

 

දනය : 05/10/2018 

ආය නය  සම්බන්ධීකරණ 

නිලධාරීලේ නම සහ 

 නතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය 

චන්ේරිකා ශහේවශග්  

මහත්මිය - 

අතියර්ක අධයක්ෂ - 

මධයම පරිසර 

අධිකාරිය - 

කලු ර දිස්ත්රික්කය  

 මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ේයාපෘතියට විරුේධත්වයක් නැති 
බව ප්රකා  කරන ලදී.  
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ඇමුණුම V: අධයයන කණ්ඩායම 

 

නම  නතුර අධයනලයහි කාර්යභාරය   

DSV ඩයස ් අධයක්ෂ / ESSD / NBRO කණ්ඩායම් නායක 

SAMS දිසානායක යේෂ්ස විදයාඥ / ESSD / NBRO යේෂ්ස පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනආරච්චි විදයාඥ / ESSD / NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

යහේමන්  කුසලසිරි කාර්මික නිලධාරි / ESSD / NBRO GIS / ජනෙහන දත්  / සමීක්ෂණ ආධාර 

අනුත්තරා නතාලි  කාර්මික නිලධාරි / ESSD / NBRO වාර්තා සැකසීම  

ලිහිණි අනුපමා  කාර්මික නිලධාරි / ESSD / NBRO වාර්තා සැකසීම 

 

ඇමුණුම VI: ලයොමු සටහන් ලැයිස්තුව 

 

1. මාවතවත්ත ප්රශේ ශේ ශදල්කිත් වත්ත ප්රශේ ශේ නායයෑයම් අව්දානම පිළිබඳ ජාතික 
යෙොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ ව්ාර් ාව් (වාර්තා අිංක  NBRO/LRRMD/KT/LI/17/31/31125)   

2. යෙෝලීය පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුයේ ව්ෙකීම් - ශ්රී 

ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම්  ව්යාපතතිය - AIIB 

3. පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය _AIIB 

4. නැව්  පදිංචි කිරීයම් සැලසුම් රාමුව් - ශ්රී ලංකා නායයාම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපතතිය _AIIB 

 


