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8. 2. 4 පාිංශු ඛාදනයේ බලපෑම සහ ෙිංො පතුල යව්නස්ීම ........................................................................ 6 

8. 2. 5 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා සිදුව්න ජල දූෂණය මගින්ව ඇතිවිය හැකි බලපෑම ............................................ 6 

8. 2. 6 ඉදිකිරීම් කාලය තුළ අක්රමව්ත් (එලිමහන්ව) ව්ැසිකිලි භාවි ය සහ ජලය මගින්ව පැතියරන යබෝව්න යරෝෙ

 ............................................................................................................................................................. 6 
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SSE & SMP නිශ්චි  පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම 

GN  

GOSL 

ග්රාම නිලධාරී 

ශ්රී ලිංකා රජය 

GSMB භූ විදයා හා ප ල් කාර්යාිංශය 

NBRO  ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානය 

RDA  මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය 



1 

 

1. හැදින්ීම 
 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටි ල පහසුකම් ආයයෝජන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්වධ යව්මින්ව එම බැිංකුයේ මුලය 

ආධාර ම  ශ්රී ලිංකායේ පළාත් 6ක දිස්ික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න ස්ථාන පිළිසකර කිරීයම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ 

කර ඇ . යමම ව්යාපෘතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය ව්ශයයන්ව AIIB බැිංකුයේ හා ශ්රී ලිංකා රජයේ 

නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතියේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය සැලකිල්ලට ෙනිමින්ව AIIB බැිංකුව් 

අයේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්වයේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූල ව්න පරිදි පාරිසරික සහ 

සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්ක් (ESMF) සකසා ඇ .  

පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්වයන්ව ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයම්දී AIIB 

බැිංකුයේ ආරක්ෂණ ක්රමයේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද මාර්යොපයේශයන්ව සැපයීමයි. 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය ව්ශයයන්ව; ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානය (ජා. යො. ප. ස. ) 

සමස්  ව්යාපෘතිය යව්නුයව්න්ව සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘතියට අදාල 

පාර්ශව්යන්ව ඒ ආකාරයයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයර්.  

පාරිසරික, සමාජ, යසෞඛය හා ආරක්ෂණ  ත්ත්ව්යන්ව ව්යාපෘති ස්ථානයයන්ව ස්ථානයට යව්නස් ව්න බැවින්ව එව්ැනි 

යව්නස් ව්න නිශච්ි   ත්ව්යන්ව පිළිබද අව්ධානය යයාමු කිරීම ව්ැදෙත් යේ. එමනිසා පාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් ස්ථානයට වියශ්ෂි  වූ 

පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාර් ා (SSE & SMP) සකසා ඇ . එම ස්ථානයේ වියශ්ෂි  පාරිසරික සහ 

සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින්ව වියශ්ෂි  පිළිසකර ක්රමයේදයන්ව, යසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ 

කළමනාකරණය සම්භන්වදයයන්ව සලකා බැලිය යුතු අිංශයන්ව පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ යමයහයුම් කාලය තුල අව්ශය මෙ 

යපන්වීම් ලබායදනු ඇ .  

අිංක 40/3 සහ 40/5 අ ර පිහිටි කලව්ැල්ලාව් යහාරණ ප්රධාන මාර්ෙය නායයෑම් අව්ම කිරීම සදහා වියශ්ෂි  

පාරිසරික, සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ඇති ස්ථානයකි. ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයනයකින්ව 

පසුව් යමම සැලැස්ම සකස් කර ඇ .  

i. ව්යාපෘතියට අදාල කලාපයේ සිංයේදී පාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම.  
ii. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් යහ්තුයව්න්ව සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම.  

iii. හානිය අව්ම කිරීයම් පියව්ර යයෝජනා කිරීම.  
iv. යමම ව්යාපෘතියට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අව්ශය ා තීරණය කිරීම.  
v. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න අ රතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන්ව හා ක්රියාපටිපාටීන්ව අධයනය කිරීම.  

2. නාෙෙෑම් සිදුවූ ස්තථානකේ ක ාරුරු ස්හ පිහිටීම පිළිබඳ විස්ත රෙ 
 

ස්ථානීය යයාමුව්: ස්ථාන අිංක 83, කළු ර දිස්ික්කය, කලව්ැල්ලාව් යහාරණ ප්රධාන මාර්ෙය අිංක 40/3 සහ 40/5 

දක්ව්ා යබාක්කුව් අ ර යකාටස.  

ස්තථානීෙ ක ාරුරු 

i. බස්නාහිර පළායත් කළු ර දිස්ික්කයේ බුලත්සිිංහල ප්රායේශීය යල්කම් යකාට්ඨාසයේ බුලත්සිිංහල - 

දකුණ කලව්ැල්ලාව් ග්රාම නිලධාරී ව්සයමහි යයෝජි  නායයෑම් අව්ම කිරීයම් සථ්ානය පිහිටා ඇ .  

ii. අිංක 40/3 සහ 40/5 දක්ව්ා යබාක්කුව් අ ර මාර්ෙයේ ඉහල බැවුයම් බෑවුයම් කණ්ඩි කඩා ව්ැටීම් යදකක් 
ඇ .  

iii. යමම සථ්ාන යහාරණ සිට කලව්ැල්ලාව් යදසට ප්රධාන මාර්ෙයේ දකුණු පසින්ව පිහිටා ඇ .  

iv. යමම ස්ථානයට ආසන්වන ම නෙරය ව්න්වයන්ව ඈෙල්ඔය නෙරයි, එය කි. මී 2. 2 ක් පමණ දුරින්ව පිහිටා 

ඇ .  

v. යමම සථ්ානයේ GPS අෙය ව්න්වයන්ව(01) 6. 660900°N, 80. 172539°E 6. 662801°N, 80. 

171631°E (02 ස්ථානය) (යයාමුව්: රූපය 1. සථ්ානයේ ගූෙල් ඡායාරූපය. ) 

vi. ඉඩම් හිමිකාරීත්ව්ය මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරියට සහ යහාරණ ව්ැවිලි සමාෙමට අයත් යේ - 

මිරිස්යහ්න ව්ත්  -හිල්ක්යලෝෆ් ව්තුයාය.  
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රූපය 1: යයෝජි  නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථානයේ ඡායාරූපය. යයාමුව්: අව්ට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ යටි ල 
පහසුකම්. : ව්ැඩිදුර අධයනය සඳහා යරායන ඡායාරූපය ඇමුණුම 1ට ඇතුලත් කර ඇ .  

3. නාෙෙෑම් වයස්නෙ පිළිබඳ විස්ත රාත්මෙ ක ාරුරු 
 

2017 මැයි මාසයේ දී අධික ව්ර්ෂාප නය යහ්තුයව්න්ව අිංක 40/3 සහ 40/5 දක්ව්ා යබාක්කුව් අ ර මාර්ෙයේ 

ස්ථාන යදකක බෑවුම් අස්ථාව්ර විම් සහ මාර්ෙය හරහා සුන්වබුන්ව ෙලා යාමක් සිදුව් ඇ . යමම සිදුීම නිසා මාර්ෙයේ 

දින 2-3ක් ව්ාහන ෙමනාෙමනයට බාධාව්ක් ඇති විය. යමම බැවුම් අස්ථාව්ර ීමට ප්රධාන යහ්තුව් යලස කලව්ල්ලාව් 

යහාරණ මාර්ෙයේ අිංක 40/3 සහ 40/5 දක්ව්ා යබාක්කුව් අ ර දකුණු පසින්ව සිරස් කැපීම යහ්තු ී  ඇ . යමම සිදුීමට 

පසුව්ද අධික ව්ර්ෂාව් යහ්තුයව්න්ව නි ර නි ර බැවුම අස්ථාව්ර ීම් සිදුව් ඇ .  

නාෙොම නිස්ා සිදුවූ හානිෙ 

පති  ී  ඇති සුන්වබුන්ව ව්ලින්ව යමම ස්ථානයේ මාර්ෙයේ යකාටසක් සම්ූර්ණයයන්වම ආව්හිර කර ඇති අ ර, මාර්ෙයේ 

පස් ස්කන්වධයන්ව හා පහළ බෑවුයම් නිව්ාස ආස්නයේ  ැන්වපත් ී ඇ . සුන්වබුන්ව ෙලා යායම් යහ්තුයව්න්ව පහළ බැවුම් 

ප්රයේශයේ පිහිටි C . D . නිමල් මහ ාට අයත් නිව්සයසන්ව අඩක් ආව්රණය ී ඇ . නිව්යස් හිමිකරුට අනුව් යමම 

සිේධිය නිසා ෙෘහ භාණ්ඩ හා ව්ටිනා භාණ්ඩව්ලට හානි සිදුී තියබ්. ව්ර්ෂා සමයේදී පහළ බැවුම් ප්රයේශයේ පිහිටි ළිිං 

මඩ සහි  ජලයයන්ව පිරී යොස් ඇ . සුන්වබුන්ව මාර්ෙය හරහා ව්ැටී ඇති නිසා අස්ථාව්ර බැවුම මාර්ෙයේ ආසන්වනයට 

පැමිණ ඇ  .  

බෑවුම කඩා ව්ැටීම යහ්තුයව්න්ව ව්රින්ව ව්ර පාරව්ල් ව්සා දැමීම සිදුවිය. යම් යහ්තුයව්න්ව දින කිහිපයකට රථ ව්ාහන 

ෙමනාෙමනයට සම්ූර්ණයයන්වම බාධා ඇති විය. ප්රජාව් දැඩි යලස අධික ව්ර්ෂාප නය සහ බෑවුයම් ක්රියාකාරිත්ව්ය 

ෙැන අව්ධානයයන්ව සිටීම යහ්තුයව්න්ව කිසිදු හානියක් සිදුී නැ . යයාමුව්: රූප සටහන 2: ව්යාපෘති ප්රයේශයයහි 

ජයාරූප.  
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රූපය 2a: කඩා ව්ැටුනු බැවුම් ප්රයේශය (අිංශය 1), 
කලව්ැල්ලාව් යහාරණ ප්රධාන මාර්ෙය 

රූපය 2b: කඩා ව්ැටුනු බැවුම් ප්රයේශය (අිංශය 2), 
කලව්ැල්ලාව් යහාරණ ප්රධාන මාර්ෙය 

  

රූපය 2c: ඉහල බැවුයම් රබර් ව්ොව් රූපය 2d: නායයායම් පහල ප්රයේශය 

 

 

 

 

 

රූපය 2e: පහල බැවුම් පිහිටි නිව්සක්  - අිංශය 1(හිමිකරු 
- ඒ එම්  රිංෙ මහ ා) 

රූපය 2f: පහල බැවුම් පිහිටි නිව්සක්  - අිංශය 2(හිමිකරු  - 
සි ඩී නිමල් මහ ා) 
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රූපය 3: ව්ර් මානයේ අව්ධානමට ලක්ී ඇති බෑවුම් ේරයේශයේ සහ නිව්ාසව්ල රූපමය නිරූපණය 

4. පවතින අවදානම අවම කිරීම ස්ඳහා කම් වන විට කෙන ඇති ක්රිොමාර්ෙ 
  

2017 මැයි මස යමම සිදුීමන්ව පසු මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින්ව මාර්ෙ  දබදය ව්ැලක් ීම සදහා සුන්වබුන්ව ඉව්ත් 
යථා  ත්ව්යට පත් කර ඇ . ජලප්රව්ාහන ව්ැඩිදියුණු කිරීම යහෝ අධික යලස සුන්වබුන්ව  ැන්වපත්ීම් ඉව්ත් කිරීම සඳහා 
කිසිදු පියව්රක් යෙන යනාමැ .  

 

4. 1 ඉවත් කිරීම් 

කිසිදු ඉව්ත් කිරීමක් සිදු කර යනාමැ .  

4. 2 නැව  පදිිංචි කිරීම් (ප්රෙතිෙ) 

යමම ව්ැඩබියම් නැව්  පදිිංචි කිරීම් සිදු කර යනාමැ .  

5. නාෙ ප්රකේශෙ ස්හ නාෙ අවට ප්රකේශෙ පිළිබඳ විස්ත ර ස්හ වර් මාන අවදානම් මට්ටම 
 

යමම බැවුම් සහි  ප්රයේශය රබර් ව්ොව් ප්රධානයකාටෙත් මිශ්ර ව්ෘක්ෂල ායව්න්ව සමන්වවි ය. මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 

අධිකාරියේ මාර්ෙ යව්න්වකළ ප්රයේශයේ යමම අස්ථාව්ර බැවුම පිහිටා ඇ . බෑවුම් අස්ථාව්ර ීමක් ඇති ප්රයේශය 

කලව්ැල්ලාව් යහාරණ ප්රධාන මාර්ෙයේ අිංක 40/3 සහ 40/5 යබෝක්කුව් අ ර බෑවුම් සහි  රබර් ව්ොව් පිහිටා ඇ . 

මුලින්ව සිදු වු කඩා ව්ැටීයමන්ව පස් විශාල යකාටසක් ඉව්ත් ී යොස ්ඇති අ ර දැන්ව මාර්ෙයේ යව්න්වකර ඇති 

ප්රයේශයයහි රැදී ඇ . යමම අස්ථාව්ර බෑවුම මගීන්වයේ ජිවි  ව්ලට සහ පහළ බෑවුයම් ඇති නිව්ාස ව්ලට ආපදා යෙන 
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එයි. යමය යහාරණ නෙරය සහ කලව්ැල්ලාව් සම්බන්වධ කරන මාර්ෙය නිසා ව්ාහන  දබදයට බාධා පැමිණීම මගින්ව 

ජීව්න මාර්ෙ පහසුකම් ව්ලට, යස්ව්ාව්න්වට සහ ආර්ික කටයුතුව්ලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.  

6. වයාපෘති ක්රිොොරෙම් මගින් බලපෑමට ලක්වන අවට පරිස්රකේ ස්ිංකේදී ඒෙෙෙන් පිළිබඳව කෙටි හැඳන්ීමක් 

කලව්ැල්ලාව් යහාරණ ප්රධාන මාර්ෙයේ දකුණු පැත්ය න්ව යව්න්ව කරෙත් මාර්ෙය මුල් කාලයේ ෙස් ව්ැල් පිරුණු 

ස්ථානයකි. යමම ප්රයේශය යහාරණ මිරිස්යහ්න ව්තු යායේ හිල්ක්යෆාට් යකාට්ඨාසයේ රබර් ව්ත් කි. මාර්ෙයයන්ව 

එපිට පහළ බෑවුම් ප්රයේශයේ නිව්ාසයක් හා කුඹුරු ඇ . ඉහළ බෑවුම් රබර් ව්ොව් යපෞේෙලික ඉඩම් සමාෙමකට අයත් 

යේ.  

ව්යාපෘතිය ක්රියත්මක කිරීයම් දී ඇතිව්න අිංෙ හා යස්ව්ාව්න්ව  

i. මාර්ෙ  දබදය හා මාර්ෙයේ ෙමන්ව කරන මගීන්ව සහ පදිකයින්ව  

ii. පහළ බෑවුයම් නිව්ාස සහ කුඹුරු  

iii. ඉහල බැවුයම් රබර් ව්ොව්  

iv. පහල බැවුයම් පිහිටි නිව්ාස හා නිව්ැසියන්ව 

v. පහල බැවුයම් පිහිටි ජල ළිිං  

vi. පහල බැවුයම් පිහිටි කුබුරු හා ඇළ මාර්ෙ 

vii. ව්ර් මාන යසව්්ා සහ ආර්ික කටයුතු  

7. කෙෝජි  පිළිස්ෙර කිරීකම් ක්රිොමාර්ෙෙන් 
 

අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය දැනටමත් ඉහළ බෑවුම් ප්රයේශය පිලිබඳ අව්ධානය යයාමු කර ඇ . අස්ථාව්ර 
නායයෑමක් සක්රීය ීමට ඉඩ ඇති නිසා එව්ා ව්ලක්ව්ා ෙැනීම සදහා පස් ඉව්ත් කිරීම සහ හැඩය යව්නස් ව්න යලස 
බෑවුම නැව්  කැපීම, කලින්ව  ැන්වපත් වු සුන්වබුන්ව ඉව්ත් කිරීම, ජලාප්රව්ාහනය ව්ැඩිදියුණු කිරීම, මතුපිට හා භූෙ  
ජලාප්රව්ාහනය ව්ැඩිදියුණු කිරීම මගින්ව පාිංශු ඛාදනය ව්ලක්ව්ා ෙ  හැකිය.  
 

8. වයෘපෘති ප්රකේශෙ හා ස්ම්බන්ධ ස්මාජ, පාරිස්රිෙ බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ෙැනීම 
 

8. 1 හි ෙර බලපෑම් 

යමම මාර්ෙය යහාරණ කලව්ැල්ලාව් අ ර ව්න එක් සම්බන්වධක මාර්ෙයකි. අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු මගින්ව 

අඛණ්ඩ ව්ාහන ෙමනාෙමනය, මාර්ෙ සම්බන්වධ ාව්ය සහ මගීන්වයේ සහ පහළ බෑවුයමහි අව්දානම් නිව්ාස 

පදිිංචිකරැව්න්වයේ ආරක්ෂාව් සුරක්ෂි  කරනු ඇ . එයස්ම එම ප්රයේශව්ල ජන ාව්යේ ආර්ික ක්රියාකාරකම් සහ 

අයනකුත් ජීව්න මාර්ෙ ක්රියාකාරකම් ව්න යත් කර්මාන්ව ය, රබර් කර්මාන්ව ය, ආර්ික යභෝෙ යමම හානිය අව්ම 

කිරීයම් කටයුතු මගින්ව විශාල ව්ශයයන්ව ප්රතිලාභ ලබනු ඇ . අනාෙ යේදී මාර්ෙයට සිදුවිය හැකි හානි කඩිනම් 

පිළියම් යයදවිම මගින්ව මාර්ෙ පුනරුත්ථාපනය සඳහා ව්ැය ව්න වියදම් ආරක්ෂා කර ෙ  හැක.  

8. 2 අහි ෙර බලපෑම් 
 

බෑවුම අස්ථාව්ර ීයමන්ව බාධා ී ඇති ප්රයේශයට ආපදා අව්ම කිරියම් ක්රියාමාර්ෙ යබායහෝ යලස යයාමු ී ඇ . 

එබැවින්ව, ඍණාත්මක බලපෑම් යබයහවින්ව ස්ථානීකරණය ී ඇති අ ර, ඉදිකිරීම් කාල සීමාව්ට පමණක් ව්ලිංගු යේ.  

8. 2. 1 ඉඩම් වලට ස්හ ඉදිරි ස්ිංවර්ධන ෙටයුු වලට ඇති ප්රකේශ මාර්ෙ අවහිර ීම 
 

අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු, මාර්ෙයේ ඉහල බෑවුයම් රබර් ව්ත්  ෙැන අව්ධානය යයාමුකර ඇ . යමම ප්රයේශය 

දැනටමත් හානි ී  ඇති කුඩා බිම් කැබැල්ලක් බැවින්ව, ඉඩයමහි ප්රයයෝජන අහිමිීම සහ ඉඩමට ප්රයේශ ී මට යනාහැකි 

ීම මගින්ව ඉඩම් හිමියාට කිසිදු බලපෑමක් සිදු යනාව්නු ඇ . නායයෑම් ප්රයේශයේ රබර් ෙස් දැනටමත් මුලින්ව උදුරා 

දමා ඇ . ඉහල බෑවුයමහි ප්රතිසිංස්කරණ කටයුතු මගින්ව මායිම්හි ස්ථාව්රත්ව්ය ව්ැඩි කිරීම සහ අනාෙ යේ වියහැකි 

අස්ථාව්ර ීම් ව්ලින්ව ඉඩම ආරක්ෂා කරනු ඇ .  

8. 2. 2 ශාෙ හා ස්ුන්ට සිදුවිෙ හැකි පාරස්රිෙ හා ජීව විදයාත්මෙ බලපෑම 
 

ව්යාපෘති බලපෑම් සහි  ප්රයේශය තුළ නජව් විවිධත්ව්ය යහෝ සිංයේදී පරිසර පේධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුලත් ව්නාන්ව ර 

/ප්රයේශ යනාමැ . ව්ැඩබියමහි ඇති ආයේණික ශාක,  ර්ජනයට ලක් වු සහ IUCN හි රතු ලැයිස්තුයේ හඳුනාෙත් 

ශාක කිසිව්ක් යනායේ . ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී සමහර රබර් ෙස් කැපීම සහ උගුල්ලා දැමීම අව්ශය යේ.  
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8. 2. 3 ප්රකේශකේ ජල මාර්ෙ රටාවන්ට සිදුවිෙ හැකි බලපෑම් 
 

ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ පව්තින පෘෂ්ඨ සහ අර්ධ පෘෂ්ඨ ජලප්රව්ාහන රටාව්ට බාධා එල්ලව්නු ඇ .  

 

8. 2. 4 පාිංශු ඛාදනකේ බලපෑම ස්හ ෙිංො පුල කවනස්තීම 
 

යමම අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ප්රයේශය තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු යබායහෝ දුරට ජලප්රව්ාහන ව්ැඩිදියුණු කිරීම යකයරහි 

අව්ධානය යයාමු කරනු ඇ . එබැවින්ව, ව්ැසි සමය තුළදී අධික යලස ෙලා යන ජලය යබෝක්කුව්ක් හරහා යහෝ 

යකළින්වම ඇළ මාර්ෙ හරහා ස්ව්ාභාවික ෙිංො ඇළයදාළ යව්  යයාමු කිරීමට අයේක්ෂි ය. යමම අව්දානම් අව්ම 

කිරීයම් ප්රයේශය ආසන්වනයේ ඇල මාර්ෙයක් ඇති නිසා ජලජ පරිසර පේධති හා කුඹුරු ම  ඇති බලපෑම සැලකිය 

යුතුය. එයස්ම, අසල කුඹුරුව්ලට යරාන්වමඩ ඇතුළු ීයමන්ව ඵලදායී කුඹුරු ව්ලට හානි විය හැකිය.  

8. 2. 5 ඉදිකිරීම් ෙටයුු නිස්ා සිදුවන ජල දූෂණෙ මගින් ඇතිවිෙ හැකි බලපෑම 
 

පව්තින ජල මාර්ෙ ව්ල යරාන්වමඩ  ැම්පත් ීම සුන්වබුන්ව සහ පස ඉව්ත් කිරීයම්දී අයේක්ෂා කළ හැකිය. ව්ැඩබියමන්ව 

යන්වයත්රෝපකරණය ව්ලින්ව ය ල් සහ යව්නත් හානිකර ද්රව්ය/දූෂක නාශක බැහැර කිරීම,  ාව්කාලික ෙබඩා ටැිංකි 

මගින්ව කාන්වදු ී ම, ඝණ අපද්රව් සහ අපජල බැහැර කිරීම නිසා පහළ බැවුම් ප්රයේශයේ මතුපිට ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය 

ම  අහි කර බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය.  

8. 2. 6 ඉදිකිරීම් ොලෙ ුළ අක්රමවත් (එලිමහන්) වැසිකිලි භාවි ෙ ස්හ ජලෙ මගින් පැතිකරන කබෝවන කරෝෙ 
 

බෑවුම මාර්ෙයට ආසන්වනව් පව්තින යහයින්ව අක්රමව්ත් (එළිමහන්ව ස්ථාන) ව්ැසිකිලි භාවි ය මගින්ව පහල බෑවුම් ඇළ 

මාර්ෙ ව්ලට මළපහ එකතුීම ඉදි කිරීම් කටයුතු අ රතුරදී අයේක්ෂා යනායකයර්.  

8. 2. 7 පහල ෙිංො ප්රකේශකේ ජලෙ පරිහණෙ ෙරන්නන් හට ඇතිවිෙ හැකි බලපෑම 
 

ස්ව්භාවික ඇළ මාර්ෙ ව්ල ජලයේ ගුණාත්මකභාව්ය සහ ජලජ පරිසරයට විශාල බලපෑමක් ඇති විය හැකි අ ර පානීය 

ජලය, ස්නානය, ජලජීී ව්ොව් හා ව්ාරිමාර්ෙ ව්ැනි භාවි ය සඳහා නිර්යේශි  පරිසර  ත්ත්ව් පරාමිතීන්ව ව්ල අව්ම 

ප්රමිතිය පව්ා උල්ලිංඝනය විය හැක. ඉදිකිරීම් කාලසීමායේ පරිසරයට අප ජලය සහ දුෂක මුදාහැරීයමන්ව ජල 

දුෂණයයන්ව සැලකිය යුතු බලපෑමක් පහල ෙිංො ප්රයේශයට ඇති කල හැක. පහල ෙිංො ප්රයේශයේ ෙිංො ජලය ප්රධාන 

ව්ශයයන්ව ව්ාරිමාර්ෙ කටයුතු සදහා භාවි ා යකයර්. බීම, යස්දීම යහෝ ස්නානය කිරීම ව්ැනි ෙෘහාෂි  කටයුතු සදහා 

භාවි ා යනායකයර්. ෙෘහස්  අරමුණු සඳහා පහල ෙිංො ප්රයේශයේ ව්ාසීන්වට සැලකිය යුතු බලපෑමක් යනාමැ .  

 

8. 2. 8 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීකම්දී ඇතිවන ෙැටළු 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ ඝන අපද්රව්ය යදව්ර්ෙයක් උත්පාදනය කරනු ලැයබ්; ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ල අනව්ශය ද්රව්ය හා 

ඉදිකිරීම් කටයුතුව්ල නිර ව් සිටින ශ්රමිකයන්වයේ ෙෘහාශ්රි  අපද්රව්ය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි පරිදි ඝන අපද්රව් බැහැර 

කිරීයම් යාන්වත්රණයක් යනාමැති නම් ඝන අපද්රව්ය ක්ෂණිකව් බැහැර කිරීම තුළින්ව ජලය සහ පස දූෂනය කර විවිධ 

පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීයම් යාන්වත්රණයක් භාවි ා 

යනාකළ යහාත් යමම බලපෑම සුවියශ්ෂී ව්නු ඇ  

8. 2. 9 වායු දූෂණෙ කහතුකවන් සිදුවන බලපෑම 
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් ව්නුයේ: ඉඩම් එලි කිරීම, ඩීසල් එන්වජින්ව ක්රියා කරීම, 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, යකාන්වක්රීට්, සියමන්වති, ලී, ෙල්, සහ සිලිකා ව්ලින්ව ඉහළ මට්ටයම් දූවිලි ඇති 

කරයි. වියලි කාලගුණික සමයේදී ඉදිකිරීම් මගින්ව සිදුව්න ව්ායු දූෂණය මගීන්වට සහ නිව්ාස ව්ලට බලපෑම් සිදුකරයි. 

පහල බැවුම් ප්රයේශ ව්ල පිහිටා ඇති නිව්ාස සදහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති යනායේ.  ව්ද, ට්රක්රථ, යමෝටර් 

බයිසිකල්, බස්රථ, යමෝටර් රථ මගින්ව ඇති කරන ව්ායු දූෂණය මගී ජන ාව්ට බලපෑ හැකිය  

8. 2. 10 ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන ශබ්දෙ දූෂණෙ, ෙම්පන, පිපිරීම් වැනි බලපෑම්, කහතුකවන් කොඩනැගිලි වලට හා 

ෙටි ල පහසුෙම් වලට ඇති විෙ හැකි හානි 

 ඉදිකිරීම් උපකරණ ව්ලින්ව ශබ්ද සහ කම්පන අයේක්ෂා කරනු ලැයබ්. ව්ැඩබියම් සිට මීටර් 100 ක් ඇතුළ  නිව්ැසියන්ව 

සහි  නියව්ස් ඇති බැවින්ව ශබ්ද ව්ල බලපෑම සැලකිය යුතු යේ. එබැවින්ව ව්යාපෘතිය අසල්ව්ැසි ප්රජාව්ට බලපෑම් සිදු 

යකයර්. මාර්ෙයේ පදිකයින්වට සහ මගීන්වට ශබ්ද සහ කම්පන දූෂණයයන්ව බලපෑමක් ඇති කරනු ඇ .  
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8. 2. 11 වැඩබිකම් කස්තවෙෙන් හා අවට ප්රකේශවාසීන් අ ර ඇතිවිෙහැකි කනාස්න්සුන්  ත්වෙන් 
 

ජන ාව් ආසන්වනයේ ජීව්ත් ව්න බැවින්ව, ඉදිකිරීම් ස්ථානයේ යස්ව්කයන්ව සහ ෙම්ව්ැසියන්ව අ ර ආරවුල් ඇති විය 
හැකිය.  
 

8. 2. 12 කස්තවෙ කන්වාසිෙ ෙදවුරු ස්හ අකනකුත් ස්තථානීෙ අවශය ාවෙන් 
 

යමම යස්ව්ක යන්වව්ාසික කදවුරු ව්ැඩබිමට සමීපව් පිහිටුව්ා ෙනු ඇති අ ර යබායහෝවිට යකාන්වත්රාත්කරු ආසන්වනයේ 

පිහිටි නිව්ාස කුලියට ෙනී. අසල්ව්ැසි ප්රජාව් තුළ කඳවුරු ස්ථාන ය ෝරා ෙනු ලැයබ්. කඳවුරු තුළ ඇති ඝණ අපද්රව්ය 

හා කසල ඉව්ත් කිරීම නිව්ැරැදිව් සකස් යනාකිරීයමන්ව අව්ට ප්රජාව් යව්  එය පීඩාව්ක් ව්නු ඇ . 

8. 2. 13 ඉදිකිරීම් අ ර ුර ප්රකේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇුළු ීම කහතුකවන් ඔවූන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිෙ හැකි 

අවදානම්  ත්වෙන් 

විදීම්, යබෝර දැමීම සහ කැණීම් යන්වත්ර ක්රියා කරීම ව්ැනි අධික අව්දානමක් සහි  ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්න 

යන්වයත්රෝපකරණ යමම ව්ැඩබියමහි තිබිය හැකි ය. යමම ව්ටපිටාව් තුළ පුහුණු ශ්රම බලකායක් පමණක් සුරක්ෂි ව් 

කටයුතු කරනු ඇ . අනව්සර පුේෙලයින්ව යමම ව්ැඩබිමට පිවියසන්වයන්ව නම්, බර යන්වයත්රෝපකරණ මගින්ව සිදුවිය හැකි 

හදිසි අනතුරුව්ලට ලක්ීයම් අව්දානම තිබිය හැකිය.  

8. 2. 14 පුපුරන ද්රවය ස්හ කවනත් අනුරුදාෙෙ ද්රවය 
 

රබර් ව්ත්යත් බලපෑමට ලක්වූ බෑවුයමහි විශාල පාෂාණ යනාමැති නිසා පාෂාණ පිපිරුම් අව්ශය යනාව්නු ඇ .  
 

8. 2. 15 ඉදිකිරීම් ෙටයුු අ රුර සිදුවන මාර්ෙ  දබදෙ ස්හ පදිෙයින්කේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී ෙමන්ව කරන යන්වයත්රෝපකරණ, බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන, ට්රක් රථ ආදීයයන්ව යබායහෝ විට 

මාර්ෙය අව්හිර කරනු ලැයබ්. යබායහෝ දුරට අව්දානම අව්ම කිරීයම් කටයුතු බෑවුම්ව්ල ඇති කුඩා ඉඩ ප්රමාණයන්වහි 

බර යන්වයත්රෝපකරණ, ට්රක් රථ හා බර පටව්ායෙන යන ව්ාහන ආදියයන්ව මාර්ෙයේ ෙමන්ව ෙන්වනා මගීන්වට සහ 

පදිකයන්වට බාධා කිරීම් සිදුවිය හැකි අ ර ඔවුන්වයේ ජීවි යටද දැඩි අව්දානමක් ඇ .  

8. 2. 16 ඉදිකිරීම් ෙටයුු වලදී කස්තවෙෙන්කේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුව්න්ව ඇද ව්ැටීයමන්ව අව්දානමට නිරාව්රණය විය හැකිය. බෑවුම ඇද ව්ැටුනයහාත් මාරාන්වතික තුව්ාල සිදුවිය 

හැක. ව්ැසි සමයේදී බෑවුම් අස්ථාව්ර ීයම් අව්ධානම ව්ැඩියේ. යමම අව්දානම යබයහවින්ව සැලකිය යුතුය. ඉදි කිරීයම් 

බර යන්වයත්රෝපකරණ සීමි  ව්ැඩ භූමි ප්රයේශයක දී භාවි ා කළ හැකිය. ව්ාහන හා ඉදිකිරීම් යන්වයත්රෝපකරණ අනතුරු 

ව්ලින්ව ඇතිවිය හැකි අව්දානම යමම ස්ථානයේ යබයහවින්ව සැලකිය යුතුයේ. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යකාන්වත්රාත්කරු 

අඩු ව්යස් කම්කරුව්න්ව (ළමයින්ව) යස්ව්යේ යයයදවිය හැකි අ ර එමගින්ව බරප ල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුීය හැක.  

9. මහජන උපකේශෙනෙ -පවත්වා ඇති කහෝ පැවැත්ීමට නිෙමි  උපකේශන කස්තවාවන්  
 

ඉහළ බෑවුයම් නිව්ාස තුනක් ඇති අ ර එක් නිව්ාසයක හිමිකරුයව්කු යව්නත් පවුලකට නිව්ාසයක් කුලියට දී ඇ . 

එම පවුල යමම ව්යාපෘතිය ෙැන දැනුව්ත් කර තිබුණි. අනික් නිව්ාසයට ද (හිමිකරු සි. ඩී. නිමල් මහ ා) උපයදස ්දී 

තිබුණි. ඔවුන්ව ූර්ව් අනතුරු ඇෙීම්, අව්ධානම ඉව්ත් කිරීයම් ව්යාපෘතිය සහ අරමුදල් සම්පාදන ක්රමයේදය ෙැන 

දැනුව්ත් කර තිබුණි. නිව්ාස හිමිකරු ඒ. එම්  රිංෙ මහ ාටද ව්යාපෘතිය ෙැන උපයදස ් දුරකථනය මගින්ව ලබා දි 

තිබුණි. ආපදා නිව්ාස යලස ඔවුන්වට එම ප්රයේශය හැර යන්වනයි දැනුව්ත් කර යනාතිබුණත් රජයේ ඉඩම් යහෝ නිව්ාස 

ලබා දීයම් ක්රමයේදයක් නැති බව් ඔවුන්ව ප්රකාශ කයළෝය. එහි පදිිංචිකරුව්න්ව යමම ව්යාපෘතියට ඔවුන්වයේ කැමැත්  

සහ ඉදිකිරීම් කාලය තුළ යමම ව්යාපෘතියට ඔවුන්වයේ සම්පුර්ණ සහයයෝෙය ලබා යදන බව්ත් ප්රකාශ කයළෝය.  

9. 1 පාර්ශවෙරුවන් ස්මෙ පවති උපකේශන කස්තවාවන් වලදී ඇති වූ එෙඟ ාවෙන් හා නිර්කේශෙන්. (යයාමුව්: 

ඇමුණුම III) 

10. විකශතෂි  පාරස්රිෙ හා ස්මාජීෙ බලපෑම්: ජාතිෙ කොඩනැගිලි පර්කේෂණ ස්ිංවිධානකේ විකශතෂි  ක්රිොමාර්ෙ කහෝ 

මැදිහත් ීම් අවශය වන ස්මාජ, පාරිස්රිෙ බලපෑම් කහෝ අවදානම් ඇතිවන් අිංශෙන් 
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10. 1 ජලෙ ස්හ ක ත් බිම් ස්දහා ඇති බලපෑම් (ඇල මාර්ෙ, ෙිංඟා හා අකනකුත් ජල ධරෙන් විකශතෂකෙන් ඉදිකිරීම් 

ස්තථානකෙන් පහල ෙිංො ප්රකේශ අපවිත්ර ීම් හා එහි  ත්වෙ කවනස්තී ම නිස්ා ඇතිවන ෙැටළු). නාෙොම් ස්තථානෙ 

ඉදිකිරීම / පිළිස්ෙර කිරීම ුලින් ඇතිවන දිගුොලීන බලපෑම් ස්හ විෙ හැකි බලපෑම් 

ය ල් අවිධිමත්ව් බැහැර කිරීම, යව්නත් හානිදායක ද්රව්යයන්ව/යන්වත්රව්ල අපවිත්රකාරක,  ාව්කාලික ෙබඩා ටැිංකිව්ලින්ව 

කාන්වදු ීම, ව්ැඩකරුව්න්වයේ ස්ථාන ව්ලින්ව ඝන අපද්රව්ය බැහැරකිරීම/යහලීම නිසා පහළ බෑවුම් ප්රයේශයේ ඇති 

ඇයළහි මතුපිට ජලයේ ගුණාත්මක  ත්ව්යට අහි කර බලපෑම් ඇති කරයි.  

10. 2 ප්රවාහන ෙටි ල පහසුෙම් ස්ඳහා වන බලපෑම් (විකශතෂකෙන් මාර්ෙ හා දුම්රිෙ මාර්ෙ  ාවොලිෙ අවහිර ීම, 

රථවාහන  දබදෙ පිළිබඳ අවදානම) 
 

සතියේ දින ව්ලදී කාර්යාල යේලාව්න්ව තුලදී, පාසල් කාලව්ලදී (උදෑසන, දිව්ා කාලය සහ සව්ස) සම්ූර්ණයයන්ව/අර්ධ 

ව්ශයයන්ව මාර්ෙය ව්සා දැමීම යහ්තුයව්න්ව ඇතිව්න රථ ව්ාහන  දබදය මගින්ව ව්ාහන ෙමනාෙමනයට බාධා එල්ල කල 

හැක. යමය පදිකයින්වට සහ මගීන්වට හිරිහැරයක් ව්නු ඇ .  

10. 3 නාෙ ස්තථානෙට ොබදව කහෝ ආස්න්නකේ ඇති ඉහල අවදානමක් ස්හි  කහෝ මධයෙ පරිමාණ අවදානමෙ 

ජීවත් වන ෙෘහ ඒෙෙ (ඉහළ බෑවුම, පහළ බෑවුම, පහළ ෙිංො ප්රකේශෙ ෙන ආදිෙ) 
 

යමම ඉදිකිරීම යහ්තුයව්න්ව මහජන ආරක්ෂාව්, ශබ්දය සහ කම්පන බලපෑම් හා යොඩනැගිලිව්ල ව්ල ඉරි ැලීම් පිලිබඳ 

ඉහළ අව්දානමක් පව්තී.  

10. 4 ප්රතිස්තථාපනෙ ෙල යුු ප්රකේශෙ ුල පිහිටා ඇති වයාපාර, ෙෘෂිොර්මිෙ බිම් ස්හ අකනක් ස්තථාන 
 

එම ප්රයේශය තුල ව්යාපාර සඳහා යයාදාෙත් ප්රයේශයක්, වියශ්ෂ කෘෂිකාර්මික පිළියව්ත් නැ . රබර් ව්ොව්ක් එම 

ප්රයේශයේ පිහිටා තිබුනද එයට බලපෑම් නැ . යකයස්යව් ත් මාර්ෙයේ එක්පසක් ව්සා දැමීම මගින්ව මගීන්වයේ 

එදියනදා කටයුතු සඳහා මධයස්ථ බලපෑමක් ඇ .  

10. 5 ප්රතිස්තථාපනෙ ෙල යුු ප්රකේශෙට ොබදව පිහිටා ඇති වයාපාර, ෙෘෂිොර්මිෙ බිම් ස්හ අකනක් ස්තථාන 
 

යමහි ව්යාපාරික ස්ථාන සහ කෘෂිකාර්මික ස්ථාන යහෝ ව්ැඩබිමට යාබදව් ස්ථාන නැ .  

10. 6 පුේෙලෙන්හට වැඩබිමට ඇුල් ීමට කහෝ හරහා ෙමන් කිරීමට ඇති අවශය ාවෙ 
 

ඉදිකිරීම් ක්රියාව්ලිය තුල බර යන්වයත්රෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය, සහ පිපිරුම් ද්රව්ය භාවි ා විය හැකි බැවින්ව අනව්සර 

පුේෙලයින්ව විසින්ව ඇතුල් ීයමන්ව ඉහල අව්දානම්  ත්ව්යක් නිර්මාණය විය හැක.  

10. 7 කස්ෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබධ ෙැටළු ස්දහා වන ප්රමුෙත්වෙ: යකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව සඳහා ව්න සම්ම  ගිවිසුම් 

ෙ  අව්ශය ා ඉක්මව්ා සැලකිය යුතු වියශ්ෂි  යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබද කරුණු 
 

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

යපාදු යේ. ESMF දී එව්න්ව යපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ඡා කර ඇ . ඉදිකිරීම් හා ඉිංජියන්වරු යස්ව්ා අව්ශය ාව්යන්ව 

පිළිබඳව් සවිස් රාත්මකව් 5: 2003 ව්ෙන්වතියේ ද ආරක්ෂි  උපකරණ සහ ඇඳුම්:2003 ද ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන්ව සහ 

ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳව් ලන්වසු පිකායේ සඳහන්ව පරිදි දක්ව්ා ඇ  

10. 8 ළමා ශ්රමෙ ස්හ බලහත්ොරී කලස් ශ්රමෙ ලබා ෙැනීම 

ව්ැඩ කරන  ත්ව්යන්ව සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් චක්ර යල්කනයේ 2003. 3 ව්ෙන්වතියට අනුව් ළමා ශ්රමය සහ 

බලහත්කාරී යලස ශ්රමය යයාදා ෙැනීම සවිස් රාත්මකව් දක්ව්ා ඇ .  

 

10. 9 ජල ස්ැපයුමට ඇති බාධා 
 

ව්ැඩබිමට ආසන්වනව් ජලප්රව්ාහන යනාමැති බැවින්ව, බලපෑම ව්ැදෙත් නැ .  
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11. වයාපෘතිෙ ක්රිොත්මෙ කිරීම ස්ඳහා අවශය වන අනුමැතීන් ස්හ විකරෝධ ා කනාමැති බව 
 

11. 1 වයාපෘතිෙ ක්රිොත්මෙ කිරීම 

i. දිස්තික් කල්ෙම් ොර්ොලකේ අනුමැතිෙ 
දිස්ික් යල්කම්ව්රයායේ අනුමැතිය ලබා ෙැනීම සඳහා දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව්ට ව්යාපෘති යයෝජනාව් 

ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව්ට පළායත් මහ ඇමතිව්රයා හා පාර්ශ්ව්කරුව්න්වයේ ආය න 

ද සහභාගී ව්නු ඇ . PMU නිලධාරියා යමම ව්යාපෘතිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන අ ර, ව්යාපෘති ය ාරතුරු සහ පාරිසරික 

හා සමාජීය විවිධ ෙැටලු නිරාව්රණය කිරීම හා ෙැටළු සාකච්ඡා කරනු ඇ . යමම රැස්ීයමහි නිර්යේශය ESMP 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සලකා බලනු ඇ .  

ii. ස්ැලසුම් ෙමිටුකේ අනුමැතිෙ 
 

බුලත්සිිංහල ප්රායේශිය සභායේ සැලසුම් කමිටු විසින්ව යමම ව්යාපෘතියට අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය.  

11. 2 ක ෝරාෙත් නාෙෙෑම් සිදුවූ ස්තථානකේ වයාපෘතිෙ ක්රිොත්මෙ කිරීම ස්ඳහා වු ස්මාෙම්, ඉඩම් හිමිෙන්කෙන් 

අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම 

ව්යාපෘතියයහි කාර්යයන්වයෙන්ව යකාටසක් මාර්ෙය සදහා යව්න්ව කර ඇති ප්රයේශයක සිදු කරනු බැවින්ව අදාළ නියයෝජි  

ආය නය ව්නුයේ මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය. ඉඩම් යොඩකිරීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට, ද්රව්ය ඉව්ත් කිරීමට 

(ෙස්, පස, පාෂාණ හා ෙල් බිම්), ඉදි කිරීම් ව්ුහයන්ව සහ යමයහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු දිෙටම කරයෙන යාමට 

ජාතික යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානය සහ මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය අ ර අව්ශය ගිවිසුම් ඇති කරෙනු ඇ .  

11. 3 මධයම පරිස්ර අධිොරිෙ, වන ස්ිංරක්ෂණ කදපාර් කම්න්ුව, වනජීී ස්ිංරක්ෂණ කදපාර් කම්න්ුව මගින් 

අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම 

1. කළු ර දිස්ික්කය පාිංශු සිංරක්ෂණ පනය හි ඇති නිසා මධයම පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය ලබා ෙ  යුතුය  

2. ව්න සිංරක්ෂණ යදපාර් යම්න්වතුයේ සහ ව්නජීී සිංරක්ෂණ යදපාර් යම්න්වතුයේ අනුමැතිය අව්ශය යනායේ.  

11. 4 අකනකුත් අනුමැතීන්  

i. භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වබුන්ව ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්රායේශීය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ප ල් 

කාර්යාිංශයේ අනුමැතිය ලබා ෙ  හැකිය.  

ii. ද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - භූ විදයා හා ප ල් කාර්යාිංශයේ අනුමැතිය (අව්ශය ව්න්වයන්ව නම් 

පමණි).  

iii. කසළ බැහැර කිරීම සහ පැළෑටි ඉව්ත් කිරීම සඳහා බුලත්සිිංහල ප්රයේශීය සභාව් යව්තින්ව අනුමැතිය ලබා ෙ  

යුතුය 

iv. පාෂාණ පිපිරීමට අව්ශය නම් ඒ සඳහා අනුමැතිය ප්රායේශීය යල්කම් හරහා ආරක්ෂක අමා යිංශයේ දිස්ික් 

කාර්යාලයයන්ව ලබා ෙ  යුතුය.  

v. ව්ැඩ බියමහි ක්රියාකාරකම් සඳහා අව්ශය විදුලි සැපයුම සඳහා ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රායේශීය 
කාර්යාලයයන්ව අනුමැතිය ලබා ෙැනීම අව්ශය යේ.  

 

11. 5 කපෞේෙලිෙ ඉඩම් හිමිෙරුවන්කෙන් අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම / නනතිෙ බැදීම/ විරුේධත්වෙක් කනාමැති ීම 
 

ව්ූහයන්ව ඉව්ත් කිරීමට, භූමියට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ැඩ සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු ව්ල නිර  ීමට කිසිදු 

බාධාව්ක් යනාකරන බව්ට ඉඩම් හිමිකරුව්න්ව සහ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් අධිකාරිය අ ර නී යානුකූලව් බැඳී 

ඇති ගිවිසුමක් අත්සන්ව කිරීම.  
 

ඉදිකිරීම් සිදුකරන භූමියයන්ව ව්ටිනා භාණ්ඩ ඉව්ත් කර ෙැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකරුට යහෝ ඉඩම් හිමිකරු යව්නුයව්න්ව 

යකාන්වත්රාත්කරුට ඉඩ ලබා දීම. ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීයම් පිරිව්ැය ව්යාපෘතිය මගින්ව දරනු ලැයබ්.  
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වගුව 1: අනුමැතීන් ලබා ෙැනීම ස්ඳහා නිෙමි  ොල නිෙමෙ 

  

 

12. පාරිස්රිෙ ස්හ ස්මාජ ෙළමනාෙරණ ස්ැලැස්තම (ESMP) 
 

වියශ්ෂයයන්ව අිංශ 8 සහ 10 හි හඳුනාෙ  හැකි බලපෑම් හා අව්දානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අව්ම කිරීමට ෙ  

හැකි ක්රියාමාර්ෙ. යමය ESMP හි වියශ්ෂි  නිර්යේශ හා අව්ශය ාව්න්ව තුල ඇතුලත් ව්නු ඇ .  

12. 1 නැව  පදිිංචි කිරීකම් ක්රිොොරී ස්ැලැස්තම 
 

යමම ව්ැඩබියමහි ව්යාපෘතිය ට අදාළව් නැව්  පදිිංචි කිරීම් යනාමැ . යමහි ව්ාසස්ථාන තුනක් ඉව්ත් කිරිමට දැනුම් දී 

ඇ , නමුත්  ව්මත් එහි පදිිංචිකරුව්න්ව ජීව්ත් යේ. ව්ුහාත්මක ස්ව්රුපයයන්ව බර යන්වයත්රාපකරණ මගින්ව ව්යාපෘති 

කාලය තුල සිදුව්න භූ කම්පන ව්ලින්ව බලපෑම් ඇති කල හැකිය.  

12. 2 ජන ාව ඉවත් කිරීම  

ඉදි කිරීම් කාලය තුළදී පහළ බැවුම් ප්රයේශව්ල නිව්ාසව්ල පදිිංචිකරුව්න්වට  ර්ජන බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. 

එබැවින්ව ඉදි කිරීම් හා අධික ව්ර්ෂාප න කාලය තුළ තුළ  ාව්කාලික ඉව්ත් කිරීම කල යුතුය. .  

 

12. 3 හානි වූහෙන් ස්හ ෙටි ල පහසුෙම් ඉවත් කිරීම ස්ඳහා වන ක්රිොපටිපාටිෙ 

යමම අව්දානම යමම ව්ැඩබිමට ඇති යනායේ.  

12. 4 වයාපෘති ක්රිොොරෙම් කහතුකවන් කේපල/භාවි ෙන් අහිමි ීම ස්ඳහා වන්දි ඉල්ලා සිටීම 

යමම අව්දානම යමම ව්ැඩබියමහි ඇති යනායේ.  

12. 5 පහ  ස්ඳහන් ක්කෂතත්ර ස්ඳහා මහජන ාව දැනුවත් කිරීකම් වැඩස්ටහන් ක්රිොත්මෙ ෙල යුුෙ  

අව්ට පදිිංචිකරුව්න්ව දැනුව්ත් කිරීම සඳහා නායයෑයම් අව්දානම පිලිබඳ ව්ැඩසටහන්ව පැව්ැත්විය යුතු ය.  

අනුම  කිරීම 

 
මාසය 1 මාසය 2 

සතිය 

1 

සතිය 

2  

සතිය 

3 

සතිය 

4 

සතිය 

1 

සතිය 

2 

සතිය 

3 

සතිය 

4 

වයාපෘතිෙ ක්රිොත්මෙ කිරීම 

දිස්තික් කල්ෙම් ොර්ොලකෙන්  
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 
අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම  

  
 
 
 
 

      

ස්ැලසුම් ෙමිටුකේ අනුමැතිෙ 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 
අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

රජකේ ඉඩම් හිමිෙන්කේ මාර්ෙ ස්ිංවර්ධන 

අධිොරිකේ ස්හ ලිංො විදුලිබල 

මණ්ඩලකෙහි අනුමැතිෙ 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම 
අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුම  කිරීම 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

කවනත් අනුමැතීන් 
GSMB 
ආරක්ෂක අමා යිංශය ( අව්ශය ාව්ය ම  
තීරණය යේ ) 

        

අනුමැතිය / යපෞේෙලික ඉඩම් 
අයිතිකරුව්න්වයේ වියරෝධයක් යනාමැ  
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12. 6 ස්ැලසුම් ම  පදනම් වූ පාරිස්රිෙ / ස්මාජ ෙළමනාෙරණ ක්රමකේදෙන් ස්ලො බැලීම 
  

යමම ව්ැඩබිම යසෞන්වදර්යාත්මක ව්ශයයන්ව අලිංකාර, පරිසර සිංයේදී, ස්ව්ාභාවික ෙැමි පරිසරයක පිහිටා ඇ . එබැවින්ව 

පරිසර හි කාමී හා සමාජීය ව්ශයයන්ව සැලකිය යුතු සැලසුම්කරණය සලකා බැලීයමන්ව පසු ආපදාව් අව්ම කිරීයම් 

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

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

අිංෙය 

යමම ව්යාපෘති ප්රයේශය 

සඳහා සලකා බැලීම 

සඳහා නිර්යේශි  

මට්ටම  

i. ස්තවාභාවිෙ ස්ම්පත් ෙළමනාෙරණෙ ස්හ ස්ම්පත් ප්රශස්ත  කලස් ස්ැලසුම් ෙරණෙ 
ජනාව්ාස ඉව්ත් කිරීම සහ ශාක වියශ්ෂයන්ව ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න 

ව්යාපෘති වියශ්ෂි  සැලසුම් සැලකිල්ලට ෙ  යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක වියශ්ෂ 

ව්ෘක්ෂල ා අව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම්, ශාක සිංරක්ෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් 

අව්ධානයක් යයාමු කළ යුතුය 

 

ඉහල 

ii. වැඩබිම් ස්ැලසුම්ෙරණෙ  
ව්ැඩබිම් සැලසුම් කිරීම තුළ සිදුවිය හැකි බැවුම් කඩාව්ැටීම් නැව්  සක්රිය විම් සහ 
බෑවුම් නිව්ාස බිඳව්ැටීම, සුන්වබුන්ව හා ී කුඹුරු ව්ලට සුන්වබුන්ව ෙලායෑම නැව්  
සක්රිය ීම හා සුන්වබුන්ව ෙලායෑම පිළිබඳව් සැලකිලිමත් විය යුතුය. එමගින්ව 
 ාව්කාලික ෙිංව්තුර  ත්ව්යක් ඇති විය හැක. එබැවින්ව ෙිංව්තුර යහෝ අස්ථාව්ර විය 
හැකි කලාප තුළ ව්ාහන නැව්තුම් ස්ථාන, ද්රව්ය ෙබඩා කිරීම සහ  ාව්කාලික නිව්ාස 
ආදිය ස්ථාපනය යනාකළ යුතුය.  

 

ඉහල 

iii. ජල ස්ම්ප  ස්ිංරක්ෂණෙ 

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

ජලය සායේක්ෂ ව්ශයයන්ව යහාඳ  ත්ත්ව්යේ පව්තී නම් යහාඳින්ව සැලසුම් කර යමම 

ජලය ශාක ව්ලට සහ අසල්ව්ැසි ප්ර ජාව්යේ පානීය සහ අයනකුත් ජල අව්ශය ා 

සඳහා ලබා දිය යුතුය.  

 

ඉහල 

iv. ජල ස්ැපයුම් අවහිර ීම 
අව්ම කිරීයම් බෑවුයම් ඇති ජලය  නි පුේෙල යහෝ යපාදු ජල සැපයුම් මූලාශ්රයක් 
යලස යයාදා ෙන්වයන්ව නම්, ඉදිකිරීයම් ක්රියාකාරකම් යහ්තුයව්න්ව ජල ප්රභව්යට 
බලපෑම් ඇති විය හැකිය. එව්ැනි අව්ස්ථාව්න්වහිදී ප්රජාව් සඳහා විකල්ප ජල ප්රභව්යක් 
( ාව්කාලික / යහෝ ස්ිර) ඇතුළත් කළ යුතුය 

 

ඉහල 

v. ස්තවභාව කස්ෞන්දර්ොත්මෙව ෙැලකපන ස්ැලසුම් ස්ලො බැලීම 

යසෞන්වදර්යාත්මක සිංයේදී පරිසර නිර්මාණයේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා 

සිංකලණය ව්න එයමන්වම දෘශය අව්ම ව්න යලස ව්යහයන්ව සැලසුම් කිරීමට 

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

දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්වයේ යස්ව්ය ව්ැදෙත් යේ 

 

ඉහල බෑවුම් ප්රයේශ 

සඳහා ඉහලයි 

vi. හරි  පාරිස්රිෙ ලක්ෂණ ස්ලො බැලීම 
පරිසර හි කාමි සිංයේදී ව්ාසස්ථානව්ල ආපදා අව්ම කිරීම් යබායහාමයක් සිදු කරනු 

ලබන බැවින්ව, පරිසර හි කාමී හරි  සැලසුම් ෙැන සැලකිලිමත් විම ව්ඩාත් 

උචි ය. උදාහරණයක් යලස: ඛාදනය පාලනය සඳහා යේශීය ව්ෘක්ෂල ා වියශ්ෂ 

භාවි ා කිරීම, පරිසරයේ විවිධත්ව්ය පව්ත්ව්ා ෙැනීමට වියශ්ෂ ශාක සිංයයෝජනයන්ව 

යයාදා ෙැනීම. ආක්ර මණශීලී ශාක වියශ්ෂයන්ව යයාදා යනාෙැනීම.  

 

 

ඉහල බෑවුම් ප්රයේශ 

සඳහා ඉහලයි 

 vii. කස්තවෙයින් / මගීන් ස්හ ප්රජා ආරක්ෂාව 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළදී නායයෑම් සක්රීය ීම සිදු විය හැකි අ ර කම්කරුව්න්වට සහ 

මගීන්වට අන්ව රාකාරී විය හැකිය. එබැවින්ව  ට්ටු, ආරක්ෂි  දැල් ව්ැනි සැලසුම් 

කළ ආරක්ෂණ ක්ර ම සැලකිල්ලට ෙ  යුතුය.  

 

 

ඉ ා ඉහලයි 

viii. ඛාදනෙ පාලනෙ ස්ඳහා වන ක්රිොමාර්ෙෙන්   
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ජල අපව්හනය කළමනාකරණය තුලදී, ජලය යබෝක්කු හරහා අසළ ප්රව්ාහව්ලට 
යෙන යනු ලැයබ්. ව්ැසි කාලව්ලදී යමම ජලප්රව්ාහනයයහි ෙලා එයම් යේෙය 
සැලකිය යුතු යලස ඉහළ යා හැකි අ ර යමමගින්ව ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය 
විය හැක. එබැවින්ව සැලසුම් කිරීයම්දී අධික ජලධාරාව්න්ව ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ 
ව්ලට යේෙයයන්ව ෙලායාම අව්ම කිරීම සඳහා බාධකයන්ව ප්රමාණව්ත් යලස යයාදා 
ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. ව්යාපෘති ප්රයේශය ආසන්වනයේ ඇල මාර්ෙ සහ 
යබෝක්කු තියබ් නම් ඉහ  කරුණු යමම සැලැස්යමහි අඩිංගු අිංෙයක් විය යුතුය.  

 ඉහලයි 

ix. අවම පසු නඩත්ු කිරීම් ස්හ ස්හ කමකහයුම් ස්ැළසුම් කිරීම.  

හානිය අව්ම කිරීයම් කාර්යේදී ජලාප්රව්ාහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් 
කාණු ව්ැනි අක්රිය ශිල්ප ක්රම (අම ර ශක්ති ප්රභව්යක් අව්ශය යනාව්න) සලකා 
බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරදි පයිේප විෂක්ම්භය, 
සිදුරු ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීයම් ආනතිය නිව්ැරදිව් සලකා බැලිය යුතුය. කානු 
ජලය ස්ව්ාභාවික දහරාව්න්වට එකතු කරීමට අයේක්ෂා කරන්වයන්ව නම්, ඛාදනයට 
ඔයරාත්තු යදන, යරාන්ව මඩ රදව්ා ෙැනීයම් පේධති ආදී යනායයක් නඩත්තු ව්ුහ 
සැලසුම් කළ යුතුය.  
අධික කාලපරිච්යේදයක් තුල යේශීය කාලගුණික  ත්ත්ව්යන්වට ඔයරාත්තු යදන 

පරිදි ව්ුහයන්ව සඳහා භාවි ා කරන ද්රව්ය ප්රයේශයමන්ව ය ෝරා ෙ  යුතුය. ව්ායන්ව 

ව්ූහයන්ව භාවි ා කිරීයම්දී වියශ්ෂයයන්ව විඛාදන ව්ැලකීයම්  ාක්ෂණික ක්රම 

සැලසුම් කළ යුතු අ ර සියුම් යරාන්වමඩ උප නළ මාර්ෙ ව්ලට කාන්වදු ීම 

ව්ැළැක්ීමට පියව්ර ෙ  යුතුය.  

 

 

 

 

ඉහලයි 

 

  

12. 7 ඉදිකිරීම් අදිෙර ුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 

 

12. 7. 1 ඉදිකිරීම් අදිෙර ුළ කොන්ත්රාත්ෙරුවන්කේ පාරිස්රිෙ හා ස්මාජ ෙළමනාෙරණ අනුකූල ීම ස්ඳහා වන 

ප්රමිතීන් 

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

නායයාම් අව්ම කිරීයම් ස්ථාන සඳහා යපාදු යේ. යමම බලපෑම් යබායහෝ දුරට ඉදිකිරීයම් කටයුතු ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්යට 

යහ්තු යේ. එබැවින්ව ඉදිකිරීයම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම යකාන්වත්රාත්කරුයේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියයර්දී 

යකාත්රාත්කරුව්න්වයේ ලිංසු පිකායේ ඇතුලත් කර ඇති පාරිසරික සහ සමාජ සහ යසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & 

HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් යකාත්රාත්කරුව්න්වයේ අව්ශය ාව්ය යකයස් විය යුතුද යන්වන පිළිබඳව් ජාතික 

යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානය විසින්ව සකස ්කර ඇ . යමම යකාටස සඳහා අදාළ අිංශව්ල ගුණාත්මක බව් 

දැක්යව්න ප්රධාන යකාටස් පහ  දක්ව්ා ඇ . (ව්ගුව් 3). විස් ර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් යකාත්රාත්කරුව්න්ව සඳහා 

යයාමු කළ යුතුය.  

ව්ගුව් 3: ES & HS සමඟ අනුකූල ීම සඳහා යකාත්රාත්කරුයේ අව්ශය ාව් 

කොමු අිංෙෙ. ඉඳිකිරීම් 

කොන්ත්රාත්ෙරුවන්ට ESMP 
අයි මෙ අදාල වයාපෘතිෙට 

2002 පාරිස්රිෙ හා ස්මාජ අධීක්ෂණෙ 

2002. 2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (මාර්ෙ 
යව්න්වකිරීම්) 

2002. 2 2) ශබ්ද හා කම්පන අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (නිව්ාස) 

2002. 2 3) යොඩනැගිලි ඉරි  ැලීම් හා හානි සිදුීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත්( නිව්ාස) 

2002. 2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම අදාළ යේ 

2002. 2 5) කසළ බැහැර කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (මාර්ෙ 
යව්න්වකිරීම්) 

2002. 2 6) දූවිලි පාලනය අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 
(මගීන්ව,පදිකයන්ව සහ නිව්ාස) 

2002. 2 7) ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා අපද්රව්ය අපද්රව්ය 
ප්රව්ාහනයකිරීම 

අදාළ යේ 

2002. 2 8) ජලය අදාළ යේ 
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2002. 2 9) ශාක හා සත්ව් වියශ්ෂ මදක් අදාළ යේ 

2002. 2 10) යභෞතික හා සිංස්කෘතික සම්පත් අදාළ යනායේ 

2002. 2 11) පාිංශු ඛාදනය අදාළ යේ 

2002. 2 12) පාිංශු දූෂණය අදාළ යේ 

2002. 2 13) යපායලාව් හැරීම  අදාළ යේ 

2002. 2 14) ෙල්ව්ල යමයහයුම් අදාළ යනායේ 

2002. 2 15) ව්ාහන සහ යන්වයත්රෝපකරණ නඩත්තුව් 
(දූෂණය) 

අදාළ යේ 

2002. 2 16) මහජන ාව්ට බාධා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත්(අසල්ව්ැසි 
ප්රජාව්) 

2002. 2 17) උපයයෝගි ා යස්ව්ා සහ මාර්ෙයේ ඇති 
පහසුකම් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත්( 
මාර්ෙය,නිව්ාස,ප්රජා ජල 
සැපයුම) 

2002. 2 18) 
 
 

දෘශය පරිසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් ( 
යසෞන්වදර්යාත්මකව් සිංයේදී 
මාර්ෙ යකාටස්) 

2002-5. පාරිසරික අධීක්ෂණය මූලික සමීක්ෂණ (ව්ා ය, ජලය, ශබ්ද, 
කම්පන, ඉරි  ැලීම් සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශ්ෂි  සැලැස්මක් 
යයාමු කරන්වන 

ඉදි කිරීම් අ රතුර සමීක්ෂණ (ව්ා ය, 
ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරි  ැලීම් 
සමීක්ෂණ) 

ස්ථානයේ වියශ්ෂි  සැලැස්මක් 
යයාමු කරන්වන 

ව්ැඩබියම් යමයහයුම් කාලය තුල 
සමීක්ෂණ 

විකල්ප සහි යි  

ව්ාර් ා කිරීම හා ව්ාර් ා පව්ත්ව්ායෙන 
යාම 

අදාළ යේ 

2003 කස්තවා කොන්කේසි ස්හ ප්රජා කස්ෞඛයෙ හා ආරක්ෂාව 

2003. 2 සුරක්ෂි  සිංවිධානය සහ සන්වනියේදනය අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 
(අනාරක්ෂි  බෑවුම් / මගීන්ව / 
නිව්ාස / බර යන්වයත්රෝපකරණ)  

2003. 3 ළමා ශ්රමය හා බලකිරීම අදාළ යේ 

2003. 4 ආරක්ෂක ව්ාර් ා සහ අනතුරු පිළිබඳ 
දැනුම් දීම 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත්  

2003. 5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම් අතිශයින්වම ව්ැදෙත් 

2003. 6 ආරක්ෂාව් පරීක්ෂා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත්  

2003. 7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම ව්ැදෙත්  

2003. 8 යසෞඛය හා ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ය ාරතුරු 
සහ පුහුණුව් 

අතිශයින්වම ව්ැදෙත්  

2003. 9 යන්වයත්රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 
පුේෙලයන්ව 

අදාළ යේ 

අදාළ: යමම ව්ෙන්වතිය ඕනෑම ව්යාපෘති ස්ථානයකට අදාළ යපාදු එකක් යලස ව්යාපෘති ස්ථානය අදාළ යේ 
අතිශයින්ම වැදෙත්: ESMP අදාලව් එම ස්ථානයට නිශච්ි ව්ම ක්රියාත්මක ව්න පරිදි පාරිසරික ක්රමයේදයන්ව සකස් 
කිරීම සඳහා යකාන්වත්රාත්කරු වියශ්ෂ අව්ධානය යයාමු කළ යුතුය.  
ඇ ැම් විට අදාල කේ: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම්දී අදාළ ව්යෘපෘති ස්ථානයට පිවියසන විට යමම ESMP 
ක්රියාත්මක කරනු ලැයබ් 
අදාළ කනාකේ: ය ාරතුරු අනාව්රණය වූ යකාන්වයේසි යටයත් යමම ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාළ විය යනාහැක 
විෙල්ප: අව්ශය ව්න්වයන්ව නම් පමණි 
ස්තථානීෙ විකශතෂි  නිරීක්ෂණ ස්ැලැස්තමක්: යකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව විසින්ව සඳහන්ව කර ඇති අධීක්ෂණ අව්ශය ා ව්ලට 
අම රව් ස්තථානීෙ වියශ්ෂි  නිරීක්ෂණ සැලැස්යමහි සඳහන්ව පරිදි යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
බැඳී සිටී.  
කොමු කිරීම: යකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව ESMP ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බැදී සිටී 
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12. 8 නාෙ ස්තථානෙට විකශතෂි  හානිෙ අවම කිරීම 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අයේක්ෂි  ස්ථානීය වියශ්ෂි  අපදා අව්ම කිරීයම් පියව්රයන්ව පහ  

සඳහන්ව පරිදි යේ.  

ව්ගුව් 4: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහා ෙනු ලබන පියව්ර 
හානි අව්ම කිරීයම් අයි මය ව්යාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීයම් 
අදියර 

ව්ෙකීම් 

i. ඉදි කිරීම අ රුර ඛාදනකෙන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම  
ව්ැසි කාලය තුළදී ව්යාපෘති ස්ථානය බෑවුම් සකස ්කිරිම සුන්වබුන්ව ඉව්ත් 
කිරීම ආදී කාර්යයන්ව සිදු යනාකිරීමට නිර්යේශ කර ඇ . එම නිසා 
ව්ැසි කාලයට යපර වියළි කාලගුණික  ත්ත්ව්යක දී සිදුකළ හැකි 
උපරිමය නායයාම අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය තුළ ක්රියාකාරී යලස 
කටයුතු කිරීම අනිව්ාර්ය යේ. එයමන්වම ව්ැසි කාලය තුළ ඉහළ බෑවුයම් 
කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදුයනාකිරීමට නිර්යේශකර ඇ . යමය 
සැලසුම් අදියයර් දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද යකාටයසන්ව ෙලා 
යන යරාන්වමඩ සඳහා යරාන්වමඩ උගුල් හඳුන්වව්ා දිය යුතුය.  

  
සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 
 

ii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම  
ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්වධයයන්ව යකාන්වත්රාත්කරු වියශ්ෂ 
අව්ධානය යයාමු කළ යුතුය. එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය වූ විට PMU 
විසින්ව අනුම  ක්රමයේදයන්ව අනුව් යස්දී යාම් ව්ලට ලක් යනාව්න පරිදි 
ෙබඩා කර ඉව්ත් කල යුතුය. ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය මාර්ෙය යදපස බැහැර 
යනාකල යුතුය.  

 
සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ  

 
ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

iii. දූවිලි ස්හ දුවිලි ආවරණ  
 

අධික දූවිලි උත්පාදනය ව්න ක්රියාකාරකම්කම් ඉ ා සැලකිල්යලන්ව 
කළ යුතු අ ර එව්න්ව අව්ස්ථාව්ලදී ප්රමාණව්ත් යලස ජලය යයදීමක් 
මගින්ව දූවිලි පාලනයට නිර්යේශ කර ඇ .  

 

 
සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

 
ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

i. ඉදිකිරීම් ස්ඳහා ජලෙ 
ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ෙ  යුත්යත් අනුම  ස්ථාන ව්ලින්ව පමණි 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

ii. ප්රවාහන ෙටි ල පහසුෙම් ස්ඳහා බලපෑම් (විකශතෂකෙන් 

 ාවොලිෙ මාර්ෙ හා දුම්රිෙ මාර්ෙ අහිමි ීම, රථවාහන  දබදෙ 

පිළිබඳ අවදානම) 
මගීන්ව ම  බෑවුම් අස්ථාව්ර අව්දානම, අසල ඇති ව්ිංගුව් සහ අපදා 
අව්ම කිරීයම් කටයුතු යකයරන බෑවුයම් ප්රමාණය සැලකිල්ලට 
ෙනිමින්ව යමම ස්ථානය සඳහා මනා මාර්ෙ  දබදය සහ මාර්ෙ 
ආරක්ෂාව් පිළිබඳ කළමනාකරණ සැලැස්මක් පිළියයල කළ යුතුය. 
දැල්යව්න යව්න්ව කිරියම් පටල, මාර්ෙ ආරක්ෂණ සලකුණු පුව්රු, 
නායයෑම් අව්දානම් සිංඥා පුව්රු, ූර්ණ කාලීන දිව්ා රාි මුරකරු, 
රාි ලාම්පු යන ආදිය සැලසුයමහි අනිව්ාර්යයයන්ව ඇතුලත් විය 
යුතුය.  

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 
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iii. කස්තවෙ කස්ෞඛය හා ආරක්ෂාව 
ව්ැඩබියම්දී යස්ව්කයින්වට අව්දානම්  ත්ත්ව්යන්ව යටයත් ව්ැඩ කළ යුතු 
බැවින්ව, "යස්ව්ා යකාන්වයේසි සහ ප්රජා යසෞඛය හා ආරක්ෂාව්" යටයත් 
ඛණ්ඩයේ ESMP ම  යකාන්වත්රාත්කරුව්න්වයේ ව්ෙකීම යටයත් ලබා 

දී ඇති නිර්යේශ ක්රියාත්මක කිරීම අ යව්ශය යේ. යමම 

නිර්යේශයන්ව නිසි සිංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්රමයක් 
තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය.  
I. අතියර්ක ව්ශයයන්ව ව්ැසි කාලව්ලදී අස්ථායී බෑවුම් ව්ල ව්ැඩ කිරීම 
අතිශයින්ව අව්දානම් බැවින්ව ව්ැසි කාල සීමාව් තුළදී ප්රමාණව්ත් 
කාලයක් සඳහා ව්ැඩ අත්හිටවිය යුතුය.  
iii. කම්කරුව්න්වයේ සහ මගී ආරක්ෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු ඇඟීයම් 
පේධතියක් සහ ූර්ණ කාලීන මුරකරුයව්කු යමම ව්ැඩබිම සඳහා දැඩි 
යලස නිර්යේශ කරනු ලැයබ්.  
iii. ෙල් පර්ව්  / සුන්වබුන්ව ආදිය කම්කරුව්න්ව, මගීන්ව සහ ප්රජාව් ම  
ඇද ව්ැටීම ව්ලක්ව්ා ෙැනීමට අදාළ අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂක 
බාධක හා ආරක්ෂක දැල් ස්ථාපි  කළ යුතුය.  

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

iv. වැඩ ෙරන කේලාවන් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු දිව්ා කාලයට පමණක් සීමා විය යුතුය. ආරක්ෂි  
ෙැටලු නිසා කිසිම යහ්තුව්ක් ම  ප. ව්. 6 න්ව පසු ව්ැඩ කිරීම නිර්යේශ 
යනාකරයි 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

v. වැඩ බිම ුලට ස්ාමානය පුේෙලයින් ඇුළු ීකම් කහෝ එම 

ප්රකේශෙ හරහා ෙමන් කිරීකම් අවශය ාවෙ  
යකාන්වත්රාත්කරුයේ ූර්ණ කාලීන මුරකරුයේ සුපරීක්ෂාකාරීත්ව්ය, 
දැනුව්ත් කිරීයම් සහ අනතුරු ඇඟීම් පුව්රු මගින්ව ව්ැඩබිමට සිදුවිය 
හැකි අනව්සර ප්රයේශයන්ව ව්ැළැක්විය යුතුය.  

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

vi. දෘෂය දූෂණෙ අවම කිරීම  
ව්ැඩ බියමහි කටයුතු දෘෂය දූෂණය අව්ම ව්න පරිදි පව්ත්ව්ා ෙ  යුතු ය 

සූදානම් කිරීයම්දී 
සහ ඉදිකිරීම් 
කාලය තුළ  

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

vii. කස්තවෙෙන් ස්දහා වන ආචාරධර්ම  
යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ හැසිරීම් රටාව්න්ව පිලිපදිමින්ව 
ෙම්ව්ැසියන්ව හා ශ්රම බලකාය අ ර විය හැකි ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙ  
යුතුය.  
වියශ්ෂයයන්ව යපාදු නෑයම් සහ යස්දීයම් ස්ථාන ව්ැනි යබදාෙ  හැකි 
සම්පත් භාවි ා කරමින්ව ෙම්ව්ැසියන්ව හා ශ්රම බලකාය අ ර විය හැකි 
ෙැටුම් ව්ලක්ව්ා ෙ  යුතුය 

ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ 

ඉදිකිරීම් 
යකාන්වත්රාත්කරු 

13. වයපෘති ස්තථානෙ අධීක්ෂණෙ කිරීම 
ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහ  සඳහන්ව අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්යේශ කර ඇ . මීට අම රව් ඉදිකිරීම් ඉිංජියන්වරු 

යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව යකාන්වත්රාත්කරුව්න්වයේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන්ව කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය ද 

ක්රියාත්මක කළ යුතුය.  

යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්ප  තුළ ඔහුයේ නිපුණ ා පිළිබඳ අදාළ යල්ඛන සමඟ ක්රියාත්මක 

කිරීමට බලායපායරාත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළියව්ළ යයාමු කරනු ඇ . ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය යව්නම යෙවුම් 

අයි මයක් යලස දැක්විය යුතුය. ය ෝරාෙත් ඉදිකිරීම් යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ 

ක්රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර එය PMU ඒකකය මගින්ව අනුම  කිරීමට නියමි ය.  

ව්ගුව් 5: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්ෂණ අවශය ා පරාමිතීන් අධීක්ෂණ ෙලයුු වාර ෙණන 

i. මූලික නිරීක්ෂණ භූෙ  ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යයි ව්රක් * 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  යොඩනැගිලි ව්ල 
ූර්ව් ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය  

ව්රක් * 

භූමි කම්පන ව්රක් * 
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14. දුක් ෙැනවිලි වලට ස්වන් දීම 
 

අව්ට ජන ාව් පිලිබඳ වියශ්ෂ සැලකිල්ලක් දැක්ීම සඳහා වියශ්ෂඥ උපයේශකව්රුන්ව ව්න ES නිලධාරී ව්ෙකිව් යුතු 

යේ.  

15. ක ාරුරු අනාවරණෙ කිරීම 
 

පහ  දැක්යව්න ආය න සහ සිංවිධාන අනුව් ලකුණු කරන ලද ආකෘති මගින්ව 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. ව්යාපෘති සැලැස්ම 
(ස්ථානීය ය ාරතුරු, 
සැලසුම, ක්රියාත්මක 
කිරීයම් විධිවිධාන) 

දිස්ික් යල්කම් කාර්යාලය, ප්රායේශීය 

යල්කම්,RDA, රාජය ඉඩම් හිමියන්ව, අයනකුත් 

දිස්ික මට්ටම් නියයෝජි  ආය න, ජාතික 

යොඩනැගිලි පර්යේෂණ සිංවිධානයේ දිස්ික් 

කාර්යාලය, AIIB 

රැස්ීම්, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව්, 

ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ කැමැත්  සඳහා 

අත්සන්ව කිරීම සඳහා අදාල ව්ාර් ාව් 

ඉදිරිපත් කිරීම.  

ii. පාරිසරික හා සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

AIIB සහ අදාළ පාර්ශව්යන්ව සුදුසු පරිදි රැස්ීම්, දිස්ික් සම්බන්වධීකරණ කමිටුව්, 

ගිවිසුම්, අනුමැතීන්ව සහ කැමැත්  සඳහා 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම ව්රක් * 

ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය:අිංශු ව්රක් * 

ii. ඉදි කිරීම භූෙ  ජලයේ ගුණාත්මකභාව්යයි  මසකට ව්රක්* 

ඉහළ අව්දානමක් සහි  යොඩනැගිලි ව්ල 
ූර්ව් ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය ඉහළ 
අව්දානමක් සහි  නිව්ාස පිළිබඳ අත්දැකීම් 
පරීක්ෂා කිරීම 

ඉදිකිරීම් තුළදී සැලකිය යුතු අව්ස්ථා 
පව්තී නම්** 

භූමි කම්පන කැණීම් යන්වත්රසුත්ර, යබෝර දැමීම යහෝ භූ 
කම්පන ජනනය ව්න ඕනෑම ව්ැඩක් 
ක්රියාත්මක කිරීයම්දී* 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම අධික යඝෝෂාකාරී අව්ස්ථාව්ලදී 
මාසයකට ව්රක්* 

ව්ා ය ගුණාත්මකභාව්ය:අිංශු ව්රක් 

iii. ව්ායු වියමෝචනය අදාළ සියලු යන්වයත්රෝපකරණ / ව්ාහන ක්රියාත්මක ව්න පරිදි වියමෝචන පාලන පරීක්ෂණ 
සහතිකය තිබිය යුතුය - උපයේශකයායේ ව්යාපෘති ස්ථානයES විසින්ව පරීක්ෂා කළ 
යුතුය 

iv. නිරීක්ෂණ 
ආය නය 

* ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය හැර අයනකුත් සියලුම පරාමිතීන්ව අධයනය සදහා මධයම 
පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිිංචි ස්ව්ාධීන නිරීක්ෂණ ආය නයක් යයාදා ෙ  යුතුය.  
** PMU අනුම  ආය නයක් මගින්ව ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය පැව්ැත්විය යුතුය 

v. අව්ශය ා ව්ාර් ා 
කිරීම 

ඉහල අව්දානමක් සහි  නිව්ාස ව්ල ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණය - ව්ෘත්තිමය ව්ාර් ාව්ක් 
භූමි කම්පන - යන්වයත්රෝපකරණ, ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම් සහ ව්ාහන ව්ල චලනයන්ව 
සඳහා CEA හි කම්පන පිළිබඳ අන්ව ර් ප්රමිතීන්ව  
පසුබිම් ශබ්දය මැනීම - අතියර්ක ෙැසට් අිංක 924. 1, මැයි 23,1996, මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය  
ව්ායු ගුණාත්මය (අිංශු පරීක්ෂාව්) - 2008 අයෙෝස්තු මස 15 ව්න දින අිංක 1562/22 දරන 
අති වියශ්ෂ ෙැසට් නියේදනය යටයත් ජාතික ව්ායු ගුණ ප්රමිතීන්ව- මාධයයම පරිසර 
අධිකාරිය.  
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අත්සන්ව කිරීම සඳහා අදාල ව්ාර් ාව් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

iii. ප්රෙති ව්ාර් ා (මූලික 
හා ඉදිකිරීම් කාලය 
තුළ) 

AIIB සහ අදාළ පාර්ශ්ව්යන්ව සුදුසු පරිදි ප්රෙති රැස්ීම්, වියශ්ෂ රැස්ීම්, අදාළ 

ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

iv. පාරිසරික අනුකූල ා 
යස්ව්කයින්ව යසෞඛය 
හා ආරක්ෂාව් සඳහා 
ස්ථාන පරීක්ෂා 
කිරීම 

RDA, ප්රායේශීය යල්කම්, යපාලිස්, රාජය ඉඩම් 

හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, දිස්ික් කාර්යාලය 

NBRO, AIIB හා අදාළ පාර්ශව්්යන්ව 

ලිඛි  හා ව්ාචික සන්වනියේදනය, අදාළ 

ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

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

 

RDA, ප්රායේශීය යල්කම්, යපාලීසිය, රජයේ 

ඉඩම් හිමියන්ව, ග්රාම නිලධාරී, දිස්ික් කාර්යාලය 

NBRO, AIIB 

රැස්ීම්, අදාළ ව්ාර් ා ඉදිරිපත් කිරීම 

vi. දුක් ෙැනවිලි 
විසදීයම් යාන්වත්රනය 

අදාල පාර්ශ්ව්යන්ව, AIIB රැස්ීම්, ලිඛි  හා ව්ාචික සන්වනියේදනය 

 

ව්ගුව්  7 : ය ාරතුරු රැස්කර ෙැනීම සඳහා සම්බන්වධකර කරෙත් ආය න සහ නිළධාරීන්ව 

දිනය  
 

ආය නය  ය ාරතුරු දැන ෙැනීම සදහා 
හමුවිය යුතු පුේෙලයන්ව  

26/03/2019 (දුරකථනය මගින්ව ) මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය - 
ප්රයේශය කාර්යාලය කලව්ැල්ලාව් 
යහාරණ  

W. A චතුරිංෙ මහ , විධායක 
ඉිංජියන්වරු, මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 
අධිකාරිය, ප්රයේශය කාර්යාලය 

26/03/2019 (දුරකථනය මගින්ව ) මිරිස්යහ්න ව්ත්  
යහාරණ ව්ැවිලි සමාෙම 

චාමික කිරින්වද මහ ා 
කළමනාකරු 
මිරිස්යහ්න ව්ත්  
යහාරණ ව්ැවිලි සමාෙම 



i 

 

ඇමුණුම I: වයාපෘති ප්රකේශකේ කරෝන ඡාොරූපෙ 
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ඇමුණුම II: ආපදා  ත්ත්වකේ ස්තවභාවෙ හා උපකේශන අවස්තථා 

  

රුපය a: නායයාම් ප්රයේශය තුළ මාර්ෙ ව්පසරියයහි ව්ර් මාන 
යපනුම 

 

රුපය b. පහළ බැවුම් ප්රයේශයේ නිව්ාස හිමිකරු 

(අයිතිකරු සී. ඩී. නිමල් මහ ා) 

  

රුපය c: පහළ බැවුම් ප්රයේශයේ පිහිටි කුබුරක් රුපය d: පහළ බැවුම් ප්රයේශයේ පිහිටි ඇළක් 
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ඇමුණුම III: පාර්ශවෙරුවන් ස්මෙ පැවති ස්ාෙච්ඡා වලදී අනාවරණෙ වු විකශතෂ ෙරුණු  

දිනය: 27/09/ 2018 සහ 05/10/208 

මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය  සම්බන්වධ කල හැකි 
නිලධාරීයායේ නම සහ 
 නතුර  

අධයනයයහි කාර්යභාරය  

මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය  W. A චතුරිංෙ මහ ා, 
විධායක ඉිංජියන්වරු, මාර්ෙ 
සිංව්ර්ධන 
අධිකාරිය,ප්රයේශය 
කාර්යාලය  

1. යමම ප්රයේශය කළු ර මාර්ෙ සිංව්ර්ධන 
අධිකාරියට අයත් යේ 

2. . විධායක ඉිංජියන්වරු නිලධාරීයයේ 
විරුේධත්ව්යක් නැති අ ර යමය අව්ම 
කිරීම අ යව්ශය බව් ප්රකාශ කයල්ය.  

3. යව්නත් අධයන අව්ශය ා 
a) යමම සැලසුම් නිර්මාණය මාර්ෙ 

සිංව්ර්ධන අධිකාරිය මගින්ව අනුම  කල 
යුතුය.  

b) ව්යාපෘතිය ක්රියත්මක කරන නිලධාරීන්ව 
යමය විධිමත් ඉල්ලීමක් යලසින්ව යමහි 
සැලැස්ම මධයම පරිසර අධිකාරියට 
ලබා දිය යුතුය. PMU ව්ාර් ා සාදා ඒව්ා 
මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරියට භාර දිය 
යුතුය.  

c) ව්යාපෘතිය පිලිබඳ විධිමත් භාරදීමක් 
යමම අව්දානම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය 
නිම වු පසු භාර දිය යුතුය 

d) යමය අව්සන්ව වු පසු ඉිංජියන්වරු 
කාර්යාලය මගින්ව නඩත්තු කරයි  

 

ඇමුණුම IV: රජකේ ඉඩම් හිමිෙන්කෙන් ස්හ පාරිස්රිෙ ආෙ නවලින් අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම ස්ඳහා කෙෝජි  

ක්රමකේදෙ 

1. නාෙෙෑම් ආපදා අවම කිරීකම් වයාපෘති ක්රිොත්මෙ කිරීම ස්ඳහා මාර්ෙ ස්ිංවර්ධන අධිොරිකේ අනුමැතිෙ ලබා 

ෙැනීම ස්ඳහා වූ ක්රිො පටිපාටිෙ  
 

RDA විසින්ව පිළිෙ  යුතු සැලැස්ම: ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය විසින්ව අව්ශය ව්න අනුමැතීන්ව පිළිබඳ 

විධිමත් ඉල්ලීමක් සමෙ RDA යව්  සවිස් රාත්මක නිර්මාණ ව්ාර් ාව්ක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. PMU ඉහ  ලිපි 

යල්ඛන සකස ්කළ යුතු අ ර ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාලයට යල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරියේ ප්රායේශීය කාර්යාලය යමම යයෝජනාව් ඇෙයීමට ලක් කරනු ලබන අ ර ව්යාපෘති ව්ාර් ා 

සඳහා කැඳවිය හැක. අ යව්ශය සමායලෝචන සැපයිය යුතුය 

මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින්ව අනුම  කර ඇති අ ර, ව්යාපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට, ඉදිකිරීම් ව්ුහයන්ව සහ හානිය 

අව්ම කිරීයම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ෙ සිංව්ර්ධන අධිකාරිය සහ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීයම් ආය නය 

අ ර ගිවිසුමක් අත්සන්ව කරනු ඇ .  



iv 

 

ඇතුළත් විය හැකි යකාන්වයේසි, 

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීයමන්ව පසුව් ව්යාපෘතිය නිසි පරිදි භාර දීම අව්ශය යේ.  

• නාය යායම් අව්දානම අව්ම කිරීමකින්ව පසුව් නඩත්තු කටයුතු සිදු කල යුතුය.  

• ඉදිකිරීම් ව්ලදී යකාන්වත්රාත්කරු පුේෙලික ආරක්ෂණ උපකරණ භාවි ා කළ යුතුයැයි අව්ධාරණය කරන ලදි.  

• සෑම අව්ස්ථාව්කදීම යකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ව්ාහන, පදිකයින්ව සහ රථව්ාහන ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ෙ, ආරක්ෂි  

ස්ථාන, යකාඩිකරුව්න්ව සහ රාත්රී ව්ැඩ සඳහා ආරක්ෂි  සහ පහසු මාර්ෙයක් සැපයිය යුතුය. ආයලෝකය සැපයිය 

යුතුය.  

• ඉදිකිරීම් කසල / කැණීම් ද්රව්ය මහජන / මගී ජන ාව් සඳහා අපහසු ාව්යක් යනාවිය යුතුය.  

2. නාෙොම් අවම කිරීකම් වයාපෘති ක්රිොත්මෙ කිරීම ස්ඳහා අනුමැතිෙ ලබා ෙැනීම ස්ඳහා වූ මධයම පරිස්ර අධිොරිකේ 

ක්රිොපටිපාටිෙ  

i. ව්යාපෘති සම්පාදන අදියයර්දී ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ පාරිසරික - සමාජ සහ යසෞඛයය - 
ආරක්ෂක ඒකකය විසින්ව ස්ථානයට වියශ්ෂි  වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම අධයයනය කරනු 
ලබන අ ර මාධයම පරිසර අධිකාරියේ දිස්ික් කාර්යාලය යව්  ව්යාපෘති යයෝජනාව් සහ ව්යාපෘතියට අදාළ 
ස්ථානයට වියශ්ෂි  වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ii. මූලික ය ාරතුරු ප්රශ්නාව්ලියක් (BIQ) ඉහ  විස් ර සමෙ සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  
iii. මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ව ව්යාපෘති සාකච්ඡාව්කට සහ ස්ථානයට වියශ්ෂි  වූ පාරිසරික සමාජ 

කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිබද ව්ැඩිදුර ය ාරතුරු ලබා ෙැනීමට ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය කැඳවිය 
හැක.  

iv. ව්යාපෘතිය මගින්ව අනුෙමනය කළ යුතු ස්ථානයට වියශ්ෂි  වූ නිශච්ි  යකාන්වයේසි ව්ලට යටත්ව් ව්යාපෘති 
යයෝජනාව් අනුම  කරනු ලැයබ්.  

 

ඇමුණුම V: අධයන ෙණ්ඩාෙම  

නම  නතුර  අධයනයයහි ඇති  නතුර  

T. D S. V ඩයස්  අධයක්ෂ ESSD, NBRO කණ්ඩායම් නායක  

S. A. M. S දිසානායක  යේෂ්ඨ විදයාඥ ESSD, NBRO  යේෂ්ඨ පාරිසරික විදයාඥ 

P. ලියනාරච්චි  විදයාඥ ESSD, NBRO පාරිසරික විදයාඥ 

H. කුසලසිරි  ාක්ෂනික නිලධාරීය, ESSD, 
NBRO 

GIS, ජනෙහනය දත් , 
සමීක්ෂණ සහකාර  

M. P. A. N මිහිදුකුලසුරිය  ාක්ෂනික නිලධාරී  ව්ාර් ා සැකසීම  

T. G. L. A චන්වද්රරත්න   ාක්ෂනික නිලධාරී ව්ාර් ා සැකසීම  

 

ඇමුණුම VI: කොමුව  

1. සමාජ කලමනාකරණ සැලැස්ම සහ සාමානය යකාන්වත්රාත්කරුයේ ව්ෙකීම් - නායයෑම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය 

AIIB  

2. පාරිසරික සහ සමාජ කලමනාකරණ රාමුව් - ශ්රී ලිංකා නායයෑම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය AIIB 

3. නැව්  පදිිංචි කිරීයම් රාමුව් - ශ්රි ලිංකා නායයෑම් අව්ම කිරීයම් ව්යාපෘතිය AIIB 


