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7.2.1.3 පාංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙංො පතුළ පවනස්ීම ............................................................................ 10 

7.2.1.4 අක රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම .............................................................. 10 

7.2.1.5  පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභාජකයනට ඇති විය හැකි බලපෑම් ............................................................. 11 

7.2.1.6  භූෙත ජල මට්ටමට, භූෙත ජලපේ ගුනාත්මක භාවයට සහ ඇළ මාෙගපේ   ජලපේ ගුනාත්මක භාවයට විය 
හැකි බලපෑම් ............................................................................................................................... 11 

7.2.1.7 ජලය පහෝ පතත්බිම් වලට බලපෑම් ................................................................................................... 11 

7.2.2  පාරිසරික බලපෑම් ...................................................................................................................................... 11 

7.2.2.1  ශබ්දය හා කම්පන මගින ඇති විය හැකි බලපෑම් ............................................................................... 11 

7.2.2.2 වායු දූෂණය පහ්තුපවන සිදුවන බලපෑම ............................................................................................ 11 

7.2.2.3 ඝන අප ද්රවය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිවන ෙැටළු ..................................................................................... 11 

7.2.2.4 පුපුරණ ද්රවය සහ පවනත් අනතුරුදායක ද්රවය භාවිතය ......................................................................... 11 

7.2.3  ජීව විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම .................................................................................................. 11 

7.2.3.1 සැලකිය යුතු වනජීී වාසස්ථානවල බලපෑම් ..................................................................................... 11 

7.2.3.2  සත්ත්ව හා ශාක විපශ්ෂ පකපරහි බලපෑම් ........................................................................................ 12 



   

 

 

7.2.4  සාමාජීය හා ආථගික බලපෑම් ...................................................................................................................... 12 

7.2.4.1 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශයට තුල පහෝ යාබදව පිහිටා ඇති කෘිකාමගික බිම් ................................... 12 
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SSE & SMP ස්ථානීය විපශ්ිත පාරිසරික හා සමාජ කළමානාකරණ සැළසුම 

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

ESMP  පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම 

Environmental and Social Management Plan 

GN  ෙ රාම නිලධාරී 

Grama Niladhari  

GOSL  ශ රී ලංකා රජය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කායගාංශය 

Geological Surveys & Mines Bureau  

NBRO  ජාතික පොඩනැගිලි පපයග්ෂණ සංවිධානය 

National Building Research Organization  

RDA  මාෙග සංවධගන අධිකාරිය 

Road Development Authority  

RHS  දකුණු පස 

Right Hand Side 

LHS  වම් පස 

Left Hand Side 

SLR ශ්රී ලංකා දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව 

Sri Lanka Railways 
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1. හැඳිනීම 
 

1.1 වයාපෘති පසුබිම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආපයෝජන බැංකුව (AIIB) හා සම්බනධ පවමින එම බැංකුපේ 
මුලය ආධාර මත ශ්රී ලංකාපේ පළාත් 6ක දිස්ික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුවන සථාන පිළිසකර කිරීපම් 
වයාපෘතිය ක් ආරම්භ කර ඇත. පමම වයාපෘතිය  පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශපයන AIIB 
බැංකුපේ හා ලංකා රජපේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. වයාපෘතිපේ ස්වභාවය සහ එහි ක්රියාවලිය 
සැලකිල්ලට ෙනිමින AIIB බැකුව අපේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුනපේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 
ප්රතිපත්ති වලට අනුකූල වන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් (ESMF) සකසා ඇත. 
 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවහි (ESMF) අරමුණු වනපන වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීපම්දී 
AIIB බැංකුපේ ආරක්ෂණ ක්රමපේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද මාපෙගාපපේශයන 
සැපයීමයි. වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය වශපයන; ජාතික පොඩනැගිලි පපයග්ෂණ සංවිධානය 
(ජා.පො.ප.ස.) සමස්ත වයාපෘතිය  පවනුපවන සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ 
රාමුව, වයාපෘතිය ට අදාල පාශගවයන ඒ ආකාරපයනම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා 
පකපග.  
 

පාරිසරික, සමාජ, පසෞඛය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන වයාපෘති ස්ථානපයන ස්ථානයට පවනස් වන බැවින 
එවැනි පවනස් වන නිශ්චිත තත්වයන පිළිබද අවධානය පයාමු කිරීම වැදෙත් පේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක් එක් නායයාම් 
ස්ථානයට විපශ්ිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාතගා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානපේ විපශ්ිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින විපශ්ිත පිළිසකර 
ක්රමපේදයන, පසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්බනදපයන සලකා බැලිය යුතු අංශයන 
පිළිබද ඉදිකිරීම් සහ පමපහයුම් කාලය තුල අවශය මෙ පපනීම් ලබාපදනු ඇත. 

 

පමම විපශ්ි ත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම පෙනපරෝස් වත්පත්  ඉගුරුඔය සහ 

ගලබඩ දුම්රිය ස්ථාන අතර  (CH 93 + 15)  සිදුව ඇති නායයෑම් ආපදා තත්ත්වය අවම කිරීම සඳහා 
සකසා ඇත. ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයයනයකින පසුව සකස ්කර ඇති පමම සැළසුම මගින පහත 
කරුණු පිළිබඳව ඉහළ අවධානයක් පයාමු කර ඇත 
 

I. වයාපෘතිය ට අදාල කලාපපේ සංපේදී පාරිසරික හා සමාජීය අංෙ හඳුනා ෙැනීම. 
II. වයාපෘතිය පහ්තුපවන සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

III. හානිය අවම කරන පියවර පයෝජනා කිරීම. 
IV. පමම වයාපෘතිය ට අදාල වන පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අවශයතා තීරණය කිරීම. 
V. වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක වන අතරතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන හා ක්රියාපටිපාටීන අධයනය 

කිරීම. 
 

1.2 අපේක්ිත පරිශීලකයින  
 

පල්ඛනය මගින පයෝජිත වයාපෘතිය හා සම්බනධ පාශගවයක් වන නායයෑම් අවදානම අවම කිරීපම් 
සැලසුම් කණ්ඩායම, වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ පකානත රාත්කරුවන අතර ඇති වන පාරිසරික 
හා සමාජීයෙැටළු සහ අවම කිරීපම් ක්රියාමාෙග පිළිබඳෙැඹුරු අවපබෝධයක් සැපයීමට අපේක්ෂා කරණ 
අතර වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරණ කාලසීමාපේ දී පමහි ඇති සංරචකයන අනුෙමනය කිරීමට අදහස් කරයි. 
පයෝජිත වයාපෘතිය හා සම්බනධ පාරිසරික හා සමාජීයෙැටළු, සහ අවදානම් අවම කිරීපම් ක්රියාමාෙග 
පිළිබඳෙැඹුරු අවපබෝධයක් වාතගාපවන සපයන අතර නායයෑම් අවම කිරීපම් සැලසුම් කණ්ඩායම, 
වයාපෘති කළනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ පකානත රාත්කරු විසින වයාපෘතිපේ පාරිසරික සහ සමාජයීය 
කළමනාකරණ රාමුපවහි අඩංගු සංරචක, වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම්දී භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. 
නිශ්චිත පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම ජා.පො.ප.සං පවබ් අඩවිපේ හා AIIB පවබ් අඩවිපේ ප්රකාශයට 
පත් කරණු ලබන අතර පම් සම්බනධපයන පුළුල් පරාසයක උනනදුවක් දක්වන පාශගවයනට (පපාදු 
ජනතාව, පවනත් ආයතන/සංවිධාන) පරිශීලනය කල හැක. පකානත රාත්කරුවනටද පවබ් අඩවිපේ 
ප්රකාශයට පත් කර ඇති පමම ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESPM) පරිශීලනය 
කර, ඔවුනපේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ම (SSE-SMAP) සකස ්
කිරීපම් පදනම පලස පයාදාෙත හැක. 
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2. නායයෑම් සිදුවූ සථ්ානපේ පතාරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විසත්රය   

 

2.1 වයාපෘතිපේ නම  

ආපදා ස්ථානීය අංක 133, මහනුවර දිස්ත රකි්කය, මෙනමරෝස් වත්තත - ඉගුරුඔය සහ ර්ලබඩ දුම්ිය ස්ථාන අතර - CH 
93+15   

2.2 වයාපෘති ස්ථානපේ පිහිටීම 

පයෝජිත නායයෑම් අවදානම අවම කිරීපම් ස්ථානය මධයම පළාපත්, මහනුවර දිස්ත රකි්කපේ, පස්බාපේ පකෝරපල්   
ප රාපේශීය පල්කම් පකාට්ඨාශය යටපත් පරිපාලන කටයුතු සිදුවන පමාරපොල්ල මහකනද  ෙ රාමනිලධාරී වසම තුළ 
සිදුව ඇත. 

ස්ථානීයපේ GPS ඛනඩාංක – 6.989775°N සහ  80.539890°E  
 

ආසනනතම නෙරය සහ ආපදා සථ්ානයට  ප්රපේශ ීපම් හැකියාව - මෙනමරෝස් වත්තත පිහිටා ඇත්පත් ප්රධාන දුම්රිය 
මාෙගපේ පපනපරෝස් පේදිකාව සහ ර්ලබඩ දුම්රිය ස්ථානය අතර පේ. මමම ස්ථානය ප්රධාන දුම්ිය මාර්ගමේ 52 
වන දුම්ිය ස්ථානය සහ 53 වන  දුම්ිය ස්ථානය අතර පිහිටා ඇති අතර එය නාවලපිටිය මමමහයුම් කළාෙයට අයත්ත 

මේ.මෙනමරෝස් වත්තත පකාළඹ පකාටුපේ සිට කිපලෝමීටර 157 ක් සහ බදුල්ල සිට කි.මී. 150 ක් දුරින පිහිටා 
ඇත. පපනපරෝස් පේදිකාව ෙලපබාඩ දුම්රිය ස්ථානයට පපර ඉගුරුඔය දුම්රිය ස්ථානය අසල පිහිටා ඇත. 
 

 

 

නවලපිටිය නෙරය අපදා ස්ථානපේ  සිට කි.මී. 10.1 ක් පමණ දුරින පිහිටා ඇත. අපදා ස්ථානයට නාවලපියිය 

නෙරපේ සිට ඉගුරුඔය මාෙගය ඔස්පස් පිවිසිය හැකිය. අපදා ස්ථානයට  පහසුම ප්රපේශය මාෙගය වනපන 

දුම්රිය මාෙගයි.  
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2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉඩම් අයිතිය 
 

පයෝජිත හානිය අවම කිරීපම් සථ්ානය පිහිටා ඇත්පත් ප්රධාන දුම්රිය මාෙගපේ පපනපරෝස් පේදිකාව සහ ර්ලබඩ 

දුම්රිය ස්ථානය අතර pපපනපරෝස් වතුයාය තුළ පේ. පමම ස්ථානපේ  උනනතාංශය  මීටග  680 පමණ  වන අතර  

පයෝජිත භූමිපේ ප්රමාණය 8000 m2 පමණ පේ  .. 

 
දුම්රිය  මාෙගය සදහා පවනකර ඇති  ඉඩම්  ශ්රී  ලංකා  දුම්රිය  පදපාතගපම්නතුවට  අයත්  වන  අතර  යාබද  ඉහළ 
සහ පහළ බෑවුම් පපනපරෝස් වැවිලි සමාෙමට අයිතියට ඇත. 
රූපය 1 බලනන; පයෝජිත නායයෑම් අවම කිරීපම් ස්ථානපේ ගූෙල් රූපය, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ 

පස්වා යටිතල පහසුකම්. 
 

 
රූපය 1; පයෝජිත නායයෑම් අවම කිරීපම් අඩවිපේ ගූෙල් රූපය, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ පස්වා යටිතල පහසුකම්. 

 

2.4 ප්රපේශපේ පේශගුණික ලක්ෂණ 

වාෂගික දල වෂගාපතනය – 4285 මි.මී. 

වාෂගික දල උෂණ්ත්වය – 17°C - 27°C 

 

2.5 ප්රපේශපේ ජන විකාශන ලක්ෂණය 
 

පමාරපොල්ල මහකනද  ග්රාම නිලධාරී වසමට අයත් ජනෙහනය පිරිමි 193 ක් හා කානතාවන 198 ක් 

ඇතුළුව 391 කි. (සංෙණනය හා සංඛයාන වාතගාව - 2012) 

 

3. සිදුවූ නායයෑම් උපද්රවය පිළිබද පතාරතුරු 
 

3.1 නායයෑම් ආපදාපේ ස්වභාවය 
 

ර්ම්වැසියනමේ මතාරතුරු වලට අනුව, 2004 දී එම ප්රමේශමේ මීට මෙර බෑවුම් නායයාමක්  සිදුවී ඇති අතර ඉහළ 
බෑවුමම් නිවාස 7 කට හානි සිදුවිය. දුම්ිය මාර්ගයට අලාභ හානි හා බාධා ඇති වූ අතර ශ්රී ලංකා දුම්ිය 

මදොතගමම්නතුව විසින එම ස්ථානය තාවකාලිකව ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත. නමුත්ත අනාර්තමේදී නායයෑම් 
සිදුවීමට ඉහළ විභවයක් ඇත. දුම්රිය මාෙග සමඟ ලම්බකව පිහිටි භූමි ප්රපේශය ද පේදිකා පකාටසද පම්වනවිටත් 

පහළට ගිලාබසිමින තිපබ්. වැසි සමපේදී භූමිය, දුම්රිය මාෙගය ගිලාබැසීම නිසා මගීනට සහ දුම්රිය ප්රවාහනයට ඉහළ 

අවදානමක් පවතී. මමම මෙනමරෝස් වතුයාය අසල මහනුවර - බදුල්ල දුම්ිය මාර්ගමේ මදෙසම CH 93 + 15 

මකාටමස් ඉගුරුඔය සහ ර්ලමබාඩ දුම්ිය ස්ථාන අතර දුම්ිය මාර්ගයට විශාල ර්සක් කඩා වැටී තිබුණි. රූපය 2 

බලනන: භුමිපේ හරසක්ඩ, ඉඩම් පරිහරණය, අවදානම් අංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප. 
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 3.2 නායයෑපමන සිදුව ඇති බලපෑම හා ප්රතිවිපාක  
 

නායයාමට ලක් වූ  ොංශු ස්කනධ හා ොෂාණ මගින දුම්ිය මාර්ගයට හානි සිදුවී ඇති අතර ශ්රී ලංකා දුම්ිය 

මදොතගමම්නතුමේ මස්වකයින වහාම එම සුනබුන ඉවත්ත කර ඇත. සිේිය මහ්තුමවන දුම්ිය ප්රවාහනය දින 

කිහිෙයක් නතර විය. සිේිය මහ්තුමවන කිසිදු අනතුරක් මහෝ තුවාලයක් වාතගා වී මනාමැත. මමය බදුල්ල ප්රමේශයට 

පිවිසිය හැකි එකම දුම්ිය මාර්ගය නිසා හානියට ෙත්ත දුම්ිය මාර්ග අංශය දුම්ිය මගීනට ඉහළ අවදානමක් මර්න 

ඇති කරනු ලබයි. 

 

3.3 පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා පම් වන විට පෙන ඇති ක්රියාමාෙග  
 

භූමිමේ ගිලා බැසීම් සහ ප්රමේශමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා පිළියම් මලස ශ්රී ලංකා දුම්ිය මදොතගමම්නතුව විසින 

කම්බි දැල් වලින ආවරණය කරන ලද කලුර්ල් තාප්ෙයක් (Gabian wall) ඉදිකර තිමේ. රූපය 2 බලනන: භුමිපේ 

හරස්කඩ, ඉඩම් පරිහරණය, අවදානම් අංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප. 

 

3.4 ඉවත් කිරීම් 

 

ප්රපේශපේ ඉවත් කිරීමට අවශය අවදානම් නිවාස පනාමැත 

 

3.5 නැවත පදිංචි කිරීම (ප්රෙතිය) 

පමම සථ්ානය සඳහා වයාපෘතිය පදනම් කරෙත් නැවත පදිංචි කිරීපම් වැඩසටහනක් අවශය පනාපේ. 
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රූපය 2: ගූෙල් රූපය, භුමිපේ හරස්කඩ, ඉඩම් භාවිතය, අවදානම් අංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප 
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4. නායයෑම්/භූම් අසථ්ාවර වූ ප්රපේශය, ඒ අවට ප්රපේශය පිළිබඳ විසත්ර සහ වතගමාන අවදානම් මට්ටම 
 

4. 1 නායයෑපම් ප්රපේශය 
 

බෑවුම නායයාම හා ගිලා බැසීම් සිදුවී ඇත්තමත්ත ඉගුරුඔය සහ ර්ලබඩ  දුම්ිය ස්ථාන අතර CH 93+15 මකාටමස් 

මහනුවර බදුල්ල දුම්ිය මාර්ගය මදෙස මදෙස මෙනමරෝස් වත්තත ප්රමේශමේ ය. ස්ථාන මදකක් නායයෑම් සිදුවිය හැකි 

ප්රමේශ මලස හඳුනාමර්න ඇත. මමම ප්රමේශය අික ශාක ර්හණයක් සහිත ප්රමේශයක් වන අතර වෂගා කාලයට 

හටර්නනා ජල ධාරාවන මදකක් මමම අස්ථාවර ප්රමේශය හරහා ර්ලා යයි. කුඩා ස්ීර ජල ධාරාවක් මමම ස්ථානයට 
මීටග 50 ක් ෙමණ දුින ර්ලා යයි. දුම්ිය මාර්ගමේ ඉහළ බෑවුමම් නිවාස පිහිටා ඇත. 

හානියට ෙත්ත ප්රමේශමේ වතගමාන ඉඩම් ෙිහරණය මබාමහෝ දුරට ඝනව වැඩුණු ර්ස් වියන තට්ටුවකින ආවරණය වී 

ඇත. ර්ස් විමශ්ෂයන ප්රධාන ශාක මේ. මත්ත වර්ාව ෙහළ බෑවුම් ප්රමේශමේ දැකිය හැකිය. යට වියන ආවරණය 
තණමකාළ හා විවිධ කුඩා ශාක වලින සමනවිත මේ. රූපය 2 බලනන :ගූෙල් රූපය, හරස්කඩ, ඉඩම් පරිහරණය, 
අවදානම් අංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප 
 

4.2 අස්ථාවර ී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රපේශය  

මදමළ ප්රජාව අවම ෙහසුකම් සහිතව ඉහළ බෑවුමම් ජීවත්ත මේ. මෙනමරෝස් දුම්ිය මේදිකාව ආෙදාඅවම කිරීමම් 

ප්රමේශමයන මීටග 450 ක් ෙමණ ඊසාන මදසින පිහිටා ඇත. දුම්ිය මාර්ගය සහ මේදිකාව අසළ කුඩා සිල්ලර 

මවළඳසැලක් සහ නිවසක් පිහිටා ඇත. මේදිකාමේ අවට ප්රමේශය නිවාස හා මර්වතු සහිත මනවාසික ප්රමේශයකි. 

හානියට පත් ප්රපේශපේ යාබද වතගමාන ඉඩම් පරිහරණය පබාපහෝ දුරට වැවිලි පභෝෙ සහිත පෙවතු පේ. පකාස්, 

අලිෙැටපේර, අඹ, කරදමුංගු, පොරක, ෙම්මිරිස් සහ දූරියන වැනි ෙස් විපශ්ෂයන ප්රමුඛ ශාක පේ. දුම්ිය මේදිකාමේ 

ඉහළ බෑවුම මත්ත වර්ාවක් හා ර්මකින සමනවිත මේ. මොදු ප්රවාහන බස් රථර්ාල දුම්ිය  මේදිකාව අසල නතර කර 

ඇත. මෙනමරෝස් මේදිකාමේ දැනට මස්වකයින මනාමැති අතර මගීන දුම්ිය ප්රමේශෙත්ර ලබා ර්නමන දුම්ිමේ 

ආරක්ෂක නිලධාියාමර්නි. නිසි බස් ප්රවාහන ෙේධතියක් මනාමැති නිසා නවාලිපිටිය, ඉගුරුඔය මහෝ ර්ලබඩ  

ප්රමේශවලට මෙනමරෝස් මේදිකාමවන දුම්ියක් මර්න යාම ෙහසුම ප්රමේශය වන අතර වාහන ර්මන කිරීම සඳහා 

වන මාෙග අබලන ී ඇත. මෙනමරෝස් දුම්රිය පේදිකාපේ දිනකට දුම්රිය නැවතුම්  11 ක් ඇත .මගීන 150– 

250 පමණ දිනපතා මෙනමරෝස් දුම්රිය පේදිකාව භාවිතා කරන අතර ඔවුනපෙන 50ක්  පමණ නාවලපිටිය 

නෙරපේ පාසල්වලට යන පාසල් ළමුන නිපයෝජනය කරති. 

 
රූපය 2 බලනන :ගූෙල් රූපය, හරස්කඩ, ඉඩම් පරිහරණය, අවදානම් අංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂණ වල 
ඡායාරූප 
 

 4.3 වථගමාන අවදානම් ස්වභාවය 

 
ර්මට යන වාහන මාර්ගය දුෂ්කර හා දුරස්ථ බැවින ර්ම්වාසීනමර්න බහුතරයක් දුම්ිය ප්රවාහනය භාවිතා 
කරති. දුම්ිය මේදිකාමේ කිමලෝමීටග 2 ක් මහෝ 3 ක් ෙමණ දුින ජීවත්ත වන නිවැසියන ෙයින දුම්ිය 
ස්ථානයට ෙැමිමේ. සමහර ර්ම්වාසීන තම එදිමනදා කටයුතු සඳහා සිල්ලර බඩු, අසල්වැසි නිවාස වලට 
ර්මන කිරීම වැනි මේ සඳහා දුම්ිය මාර්ගය භාවිතා කරයි. දුම්ිය ර්මන  14 කට ආසනන සංඛ්යාවක් මමම 
මේදිකාව හරහා දිනෙතා ර්මන කරනු ලබයි.  

අනාෙත අස්ථාවර ීම් වැළැක්ීම සඳහා භූමිය නිවැරදි පනාකළ පහාත්, භූෙත ගිලා බැසීම් සහ බෑවුම් 

නායයාම්  නිසා දුම්රිය ප්රවාහනපේ සියලු කටයුතු වලට බාධා ඇති පේ. පමම අසථ්ායී බිම් පකාටස 

පහ්තුපවන දුම්රිය මගීන, සංචාරකයින,අසල්වැසි නිවාසවල පදිංචිකරුවන, ඔවුනපේ ජීවපනෝපාය කටයුතු 

සහ පපනපරෝස් පේදිකාව  භාවිතා කරන මහජනතාවපේ ජීවිතද අවදානමට ලක් පේ. 

එපස්ම, අනාෙත අස්ථාවර ීම් තුළ, එය දුම්රිය මාෙගවල අඛණ්ඩ කායගයන සීමා කරනු ඇත .බදුල්ට  
පිවිසිය හැකි ප්රධාන ප්රපේශය පමය බැවින සහ ේවිත්ව දුම්රිය මාෙග පහසුකම් පනාමැති නිසා ප්රපේශයට 

බාධා ීම්, ජීවිතාරක්ෂක පහසුකම්, පස්වා සහ ෙනුපදනු ඇතුළු ආථගික කටයුතු පකපරහි සැලකිය යුතු  

බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. 
 

5. වයාපෘතිය යටපත් අපේක්ිත පිළිසකර කිරීපම් ක්රියාමාෙගයන 
 

නායයෑම් සඳහා පමම සථ්ානය ඉහළ විභවයක් ඇත .එබැවින, මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපවහන 

වැඩිදියුණු කිරීම, බාහිර / අභයානතර බෑවුම් නිවැරදි කිරීපම් පියවර(රැඳවුම් බිත්ති) , පාංශු ඇණ සවිකිරීම 

ආදී  වැළැක්ීපම් පියවර භාවිතා කරනු ඇත. 
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6. වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින බලපෑමට ලක්වන අවට පරිසරපේ සංපේදී ඒකකයන පිළිබඳව පකටි 

හැඳනීම 

 

වයාපෘති ක්රියාමාෙග පහ්තුපවන පහත දැක්පවන සංපේදී අංෙ අවදානමට ලක් පේ:  

i. නුවර බදුල්ල දුම්රිය ප්රවාහනය 

ii. දුම්රිය මගීන සහ සංචාරකයන 

iii. ආසනන නිවාස, ඒවාපේ පදිංචිකරුවන හා ඔවුනපේ ජීවපනෝපාය ක්රියාකාරකම් 

iv. පපනපරෝස් වතුයාපේ  පත් සහ ෙම්මිරිස් වොව  

v. බලපෑමට ලක් වූ ප්රපේශය හරහා දිපවන ස්වභාවික ජල මාෙග  

vi. ආථගික හා සංචාරක කටයුතු                                                                

(රූපය.3 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින බලපෑමට ලක්විය හැකි සංපේදී අංෙ) 
 

 

 
  

රූපය 3a: දුම්ිය මාර්ගමේ අවදානම් ප්රමේශය සහ ඉදිකර 
ඇති රැඳවුම් බිත්තතිය 

 

රූපය 3b: ස්වභාවික ජල මාෙග 

 

  
රූපය 3c: බලපෑමට ලක් වූ ප්රපේශය හරහා දිපවන පදාළ 
පාර  

 

රූපය 3d: පහල බැවුම සහ රැඳවුම් බිත්තතිය  
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3e: ඉහළ බෑවුමම් ජීවත්ත වන මදමළ ප්රජාව 

 

රූපය 3f: මෙනමරෝස් දුම්ිය මේදිකාව, අසල ඇති සිල්ලර 
පවළඳසැල, මගීන අසල්වැසි නිවාස සහ එහි පදිංචිකරුවන 

 

රූපය 3: වයාපෘති ක්රියාවනට බලපෑම් කළ හැකි සංපේදී අංෙ 

 

7. වයාපෘති ප්රපේශය හා සම්බනධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ෙැනීම 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලදී අපේක්ෂා කරන ධනාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඒවාපේ වැදෙත්කම 
පහත වගුපේ සාරාංශ කර ඇත.
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                                                                                      4:වයාපෘතිය තුළ අපේක්ෂා කරන බලපෑම්වල සාරාංශය

මගීන, සංචාරකයින සහ පදිකයින සඳහා දුම්රිය ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම 

අවදානමට ලක්ව සිටින නිවැසියන සිටින නිවාස ආරක්ිත පේ 

අනාෙත භූමි ගිලා බැසීම් තුලින දුම්රිය මාෙගය නැවත යතා තත්වයට පත්කිරීමට වැයවන පිරිවැය අවම පේ. 

ආථගික පභෝෙ වො කිරීම සහ ආථගික ක්රියාකාරකම් වල ප්රතිලාභ 

සංචාරක කටයුතු සහ අපනකුත් ජීවන මාෙග ක්රියාකාරකම් මගින ප්රපේශයට  ප්රතිලාභ සැලපස්. 

ප්රපේශපේ ජල මාෙග රටාවනට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  ඉතා වැදෙත් 

ජල දූෂණපේ බලපෑම  ඉතා වැදෙත් 

පාංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙංො පතුළ පවනස්ීම ඉතා වැදෙත් 

අක්රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම සැලකිය යුතු 

පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභාජකයනට ඇති විය හැකි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

භූෙත ජල ධාරිතාවයට හා භූෙත ජලපේ ගුනාත්මක භාවයට විය හැකි බලපෑම්  ඉතා වැදෙත් 

ප්රපේශපේ ජල මාෙග රටාවනට සිදුවිය හැකි බලපෑම් ඉතා වැදෙත් 

ශබ්දය හා කම්පන  සැලකිය යුතු 

පුපුරන ද්රවය සහ පවනත් අනතුරුදායක ද්රවය පනාවැදෙත් 

වායු දූෂණය පහ්තුපවන සිදුවන බලපෑම් අවම  

ඝන අප ද්රවය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිවන ෙැටළු  ඉතා වැදෙත් 

විපශ්ිත වනජීී වාසස්ථානවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  සැලකිය යුතු 

සත්ව හා ශාක විපශ්ෂ පකපරහි බලපෑම සැලකිය යුතු 

ජලාශ්රිත පරිසරය පකපරහි බලපෑම  සැලකිය යුතු 

කෘිකාමගික කටයුතු වලට සිදුවන බලපෑම   

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

පනාවැදෙත් 

කම්ෙන නිසා මර්ාඩනැගිල්ල ඉි තැලීම    සැලකිය යුතු 

ඉඩම් හා අනාර්ත සංවධගන කටයුතු සඳහා ප්රමේශය අහිමි වීම සැලකිය යුතු 

අවදානම්  ප්රපේශපේ ජීවත්ේන නිවාස වලට සිදුවන බලපෑම  සැලකිය යුතු 

ජීවපනෝපාය / වයාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් පනාවැදෙත් 

පහළ ප්රපේශපේ පස්වා සැපයීම් (ජල, මලාපවහන, විදුලිය) සඳහා වන බලපෑම් පනාවැදෙත් 

යටිතල පහසුකම් අහිමි ීම සහ ආරක්ෂාව සම්බනධපයන වන බලපෑම සැලකිය යුතු 

ඉදිකිරීම් අතර තුර ප්රපේශවාසීන වැඩ බිමට ඇතුළු ීපමන සිදු වන අවදානම ඉතා වැදෙත් 

පස්වක පනවාසික කඳවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන සැලකිය යුතු 

වැඩබිපම් පස්වකයන හා ප්රපේශවාසීන අතර ඇතිවියහැකි පනාසනසුන තත්වයන ඉතා වැදෙත් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී පස්වකයනපේ ආරක්ෂාව ඉතා වැදෙත් 

ඉදිකිරීම් කටයුතුවලින මහජනයාට ඇති  ආරක්ෂාව: මගීන සඳහා ඉහළ අවදානමක් ෙවතී ඉතා වැදෙත් 

ේරවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම් ඉතා වැදෙත් 

වයාපාර සඳහා භාවිතා කරන ක්පෂ්ර පකපරහි බලපෑම් , කෘිකමගානතය පහෝ පවනත් ස්ථානයකට 
යාබදව 

පනාවැදෙත් 

වැඩ බිම තුළට පුේෙලයින ඇතුළු ීපම් පහෝ ඒ හරහා ෙමන කිරීපම් අවශයතාවය  සැලකිය යුතු 

පපසෞඛය ආරක්ෂාව පිළිබඳ මුඛතා ෙැටළු ඉතා වැදෙත් 

7.2.1 ජල විදයාත්මක  

 

7.1 ධණාත්මක 

 

බලපෑම් 
7.2.2 පාරිසරික 

 

7.2.3 ජජව/ පරිසර 

 

7. 2 සෘණාත්මක 

 

7.2.4 සාමාජීය හා 
ආථගකි  
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7.1 ධනාත්මක බලපෑම් 
 

• පමම වයාපෘතිපේ පරමාථගය වනපන ප්රධාන දුම්රිය මාෙගපේ මෙනමරෝස් වත්තත  ස්ථානපේ සිදුී ඇති 
නායයාපම් අවදානම තවදුරටත් සිදුීම් වැළැක්ීමයි. ප්රධාන මාෙගය ශ්රී ලංකාපේ දුම්රිය ජාලපේ ප්රධාන 
දුම්රිය මාෙගයක් වන අතර ආසියාව තුළ වඩාත් සුනදර හා දශගනීය දුම්රිය ෙමනක් පලස පබාපහෝ 
පදනා සලකති. පමම මාෙගය පකාළඹ පකාටුපවන ආරම්භ ී ශ්රී ලංකා කඳුකරය හරහා ෙමන කර 
බදුල්ල පවත ළඟා පේ. ප්රධාන මාෙගය ක්රියාත්මක වනපන ප්රධාන ජනෙහන මධයස්ථාන සහ නුවර 
එලිය, පහෝටගින තැනන වැනි සංචාරක ෙමනානත හරහා ය. ප්රධාන මාෙගය පත් වතු, පයින වනානතර, 
දිය ඇලි, පාලම් සහ උමං මාෙග හරහා ෙමන කරයි. පයෝජිත වයාපෘතිය මඟින වැසි සමපේදී මගීන, 
සංචාරකයින සහ පදිකයින සඳහා වන ආරක්ෂාව, සැලකිය යුතු පලස ඉහළ නංවනු ඇති අතර වසර පුරා 
දුම්රිය මාෙගය විවෘතව තබා ෙැනීමට ඉඩ සැලපස්. 

• ඉහළ බෑවුම් ප්රපේශපේ දමිළ වතු ජනතාවට  ආරක්ෂාව සහ ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත. 

• ක්ෂණික පිළියම් මයදීමමන මාර්ග පුනරුත්තථාෙන පිිවැය අනාර්තමේ බෑවුම් අසමත්තවීම් වලින ආරක්ෂා 
විය හැකිය. 

• ප්රමේශමේ ජනතාවමේ අමනකුත්ත ජීවන මාර්ග ක්රියාකාරකම් සඳහා විශාල වශමයන ප්රතිලාභ ලැමබනු 
ඇත.පමම අවදානම් අවම කිරීපම් වයාපෘතිය මගින සංචාරක ක්රියාකාරකම් සහ ප්රපේශපේ ජනතාවපේ 

අපනකුත් ජීවන මාෙග ක්රියාකාරකම් සඳහා විශාල වශපයන ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත.  

• එබැවින පමම වයාපෘතිය මගින ආථගික පභෝෙ වො කිරීම ඉහළ නංවන අතර ෙෘහස්ථ ආථගික 
ක්රියාකාරකම් තුළින ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත.  

 

7.2 සෘණාත්මක බලපෑම්  

හානිය අවම කිරීපම් කටයුතු එම අස්ථාවර භූමි ප්රපේශයකට සීමා පේ. එබැවින සෘණාත්මක බලපෑම් පබාපහෝ 
එම ස්ථානයට පමණක් සීමා වනු ඇති අතර ඉදිකිරීම් කාලයට පමණක් සීමා පේ. 
 

වගුව 1: බලපෑම් හා ඒවා වැදෙත් වන මට්ටම 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ විය හැකි බලපෑම් නිණගායක   
බලපෑම් මට්ටම 

7.2.1  ජල විදයාත්මක බලපෑම් 

7.2.1.1  ප්රපේශපේ ජලාපවහන රටව පකපරහි බලපෑම 
 

පමම ස්ථානපේ හානිය අවම කිරීපම් කටයුතු වලදී ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම පකපරහි සහ 
අස්ථායී බෑවුම් වලට බිත්තති රඳවා තබා ර්ැනීම සහ ොංශු ඇණ ර්ැසීම වැනි ොදම්  ආරක්ෂණ ඉදි 
කිරීම මකමරහි  අවධානය පයාමු කරනු ඇත. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමත් සමඟ ප්රපේශපේ 
පවත්නා මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපවහන රටාව පවනස් ීම් අපේක්ෂා පනාපකපග.  නමුත්  වැසි 
සමපේදී අස්ථාවර ප්රපේශපේ ඇති ජල මාෙග තුළින අධික පලස ජලය ෙලා ඒම අපේක්ෂා කරන  
අතර එමගින   ප්රපේශපේ ජලාපවහන රටව පකපරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.   

අතිශයින වැදෙත් 

7.2.1.2 ජල දුෂණය සම්බනධපයන ඇති බලපෑම 
 

වැසි සමමේ අවසාදිත, ොංශු අංශු ජල ප්රවාහය සහ වැසි කාලවලදී නැවත ආමරෝෙණය වන ජල 
ධාරාවන සෘජුවම හා දූෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.බෑවුම් කැණීම් වලදී, සුනුන ඉවත් කිරීපමන ඉහළ 
අවසාදිත ප්රමාණයක් ජනනය විය හැකිය. යනපරෝපකරණ වලින පතල් හා පවනත් හානිකර ද්රවය 
/ අපවිර ද්රවය අනිසි පලස බැහැර කිරීම, තාවකාලික ෙබඩා ටැංකි වලින කානදු ීම, ඝන අපද්රවය 
සහ අපජලය බැහැර කිරීම ජලපේ ගුණාත්මක භාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. 

අතිශයින වැදෙත් 

7.2.1.3 පාංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙංො පතුළ පවනස්ී ම 
 

මමම  වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලදී අවදානම අවම කිරීමම් කටයුතු මහාඳින සැලසුම් කළ මතුපිට 
ජලාෙවහනය සහ උෙ මතුපිට ජලාෙවහන ෙේධතිය ඉදිකිරීම මකමරහි අවධානය මයාමු කරනු 
ඇත. එමනිසා, වැසි සමමේදී අවට ජල ධාරාව සහ අමනකුත්ත වැසි කාලමේ  නැවත ආමරෝෙණය 
වන ජල ධාරාවන මතුපිටින ර්ලා බසින විට මහෝ මතුපිට කාණු හරහා ඇතුළු වීමට අික ජල 
ප්රවාහයක් අමප්ක්ෂා මකමග. එවිට ඛ්ාදන බලෙෑම සැලකිය යුතු ය. ඉදිකිරීම් අවධිපේදී මතුපිට 
ඛාදනය සඳහා බෑවුම විවෘත ීමක් සිදු විය හැක. ඉදිකිරීම් අදියපගදී ප්රපේශපේ පවතින මතුපිට හා 
උප මතුපිට ජලාපවහන රටාව පවනස් ී මකට ලක් විය හැක. එබැවින ඛාදන බලපෑම් සැලකිය යුතු 
ය. 

අතිශයින වැදෙත් 

7.2.1.4 අක රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි බලපෑම   
 

වයාපෘති භූමියට ඉතා ආසනනපයන  ඝන වෘක්ෂලතා ආවරණයක් ඇති බැවින මකානත්රාත්තකරුමේ 
ශ්රම බලකාය විවෘතව  අක රමවත් වැසිකිලි භාවිතය  මහ්තුමවන ඉදිකිරීම් වලදී ජලමාර්ග වල අෙවිත්ත් 
වීම අමප්ක්ෂා මකමග. එබැවින පස්වකයින විවෘත්ත වැසිකිළි භාවිතයට ඇති ඉඩකඩ වැදෙත්ය. 

වැදෙත් 
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7.2.1.5  පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභාජකයනට ඇති විය හැකි බලපෑම් 
 

දුම්රිය ස්ථානයක් සහිත භූමියක ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු පකපග.  දුම්ිය මාර්ගයට ආසනනමේ ඇති 
ඇළ මදාළ දූෂණය වීමමන ෙහළ බෑවුම් ප්රමේශමේ ජල භාවිතා කරනනනට බලොනු ඇත. එබැවින, 
ෙහළ ජල භාවිතා කරනනනට ඇති බලෙෑම සැලකිය යුතු වනු ඇත. 

වැදෙත් 

7.2.1.6  භූෙත ජල මට්ටමට, භූෙත ජලපේ ගුනාත්මක භාවයට සහ ඇළ මාෙගපේ   ජලපේ 
ගුනාත්මක භාවයට විය හැකි බලපෑම් 
 

සිපමනති, ග්රවුට් ඇතුළු ඉදිකිරීම් ද්රවය එකතු කිරීම පහෝ මිශ්ර කිරීම මගින , උප පෘෂ්ිය ජල 
ප්රවාහයනහි ගුණාත්මකභාවය පිරිහීමට හා අනවශය ද්රවය තැනපත් ීම සිදුවිය හැක. ඉදිකිරීම් 
කාලය තුළ, රසායනික ද්රවය වලින උපද්රවකාරී අපද්රවය, ඉදිකිරීම් කටයුතුවලින අපජලය සහ 
වැඩබිම තුල පවතින මල/ අපජල පේධති වලින අපද්රවය බැහැර කිරීම භූෙත ජලපේ ගුණාත්මක 
භාවයට අහිතකර පලස බලපානු ඇත. බෑවුම් පපපදපසහි සිදු කරනු ලබන හානිය අවම කිරීපම් 
ක්රියාකාරකම් පහ්තුපවන භූෙත ජලපේ ගුණාත්මකභාවය පකපරහි බලපෑමක් ඇති විය හැකි අතර 
භූෙත ජල මට්ටම පහත වැටීපම් හැකියාවක් ද පවතී. අවට ෙදිංචිකරුවන ර්ලායන ඇළ මාර්ගමේ  
ජලය භාවිතා කරන බැවින ජලමේ ගුණාත්තමකභාවයට බලෙෑම් ඇති මේ 

අතිශයින වැදෙත් 

7.2.1.7 ජලය පහෝ පතත්බිම් වලට බලපෑම්   
 

යනපරෝපකරණ වලින පතල් හා පවනත් හානිකර ද්රවය / අපවිර ද්රවය අනිසි පලස බැහැර කිරීම, 
තාවකාලික ෙබඩා ටැංකි වලින කානදු ීම, ඝන අපද්රවය සහ අපජලය බැහැර කිරීම ජලපේ 
ගුණාත්මක භාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. කම්කරුවනමේ වාසස්ථානවලින බැහැර 
කිරීම සිදුවිය හැකිය. එම ස්ථානයට යාබදව ර්ලා යන දිය ෙහමරහි ජලමේ ගුණාත්තමකභාවය 
මකමරහි අහිතකර බලෙෑම් ඇති කළ හැකිය. 

අතිශයින වැදෙත්                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7.2.2  පාරිසරික බලපෑම් 

7.2.2.1  ශබ්දය හා කම්පන මගින ඇති විය හැකි බලපෑම් 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණවලින ශබ්දය හා කම්පනය අපේක්ෂා පකපග. ඉහළ බෑවුපම් නිවාස පවතින 
බැවින ශබ්දය හා කම්පන බලපෑම් වැදෙත් පේ. එපස්ම, ඉදිකිරීම් අදියපගදී යනපරෝපකරණ සහ 
වාහන චලනය කිරීපමන ජනනය වන ශබ්ද නිවැසියනපේ කටයුතුවලට බාධා පමුණුවනු ඇත. 
ඉදිකිරීම් අවිමේදී යනමත්රෝෙකරණ සහ වාහනවල චලනමයන ජනනය වන දිවා කාලමේ ශේදය 
දුම්ිය මගීනට බාධාවක් මනාවන බැවින ශේදය හා කම්ෙන බලෙෑම ඔවුනට බලොනමන මිනිත්තතු 
කිහිෙයක් ෙමණි.  

 
අතිශයින වැදෙත් 

7.2.2.2 වායු දූෂණය පහ්තුපවන සිදුවන බලපෑම 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක රියාකාරකම් වනුපේ: ඞීසල් එනජින ක රියා කරීම, කැනීම්, 
යනත රසූත ර නුසුදුසු පලස හැසිරීම සහ ඉදිකිරීම් සඳහා පයාදා ෙනනා ද්රවය මාරු කිරීපම් දූවිලි 
ජනනය කළ හැකිය. ඉදිකිරීම් ද්රවය නිසි පලස ආවරණය පනාකර තීබීම හා නිසි පලස ෙබඩා 
පනාකිරීපමන දූවිලි ජනනය විය හැකිය. පයෝජිත අවම කිරීපම් ස්ථානය ඝන ශාක වැස්මක් 

ආසනනපේ පිහිටා ඇති නිසා, වායු දූෂණය මගින ඇතිවන බලපෑම්, විපශ්ෂපයන වියළි කාලගුණික 
තත්ත්වයන පවතින කාල වකවානු වලදී අඩු අවදානමක් පෙන පදනු ඇත. 

 
අවම  

 

7.2.2.3 ඝන අප ද්රවය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිවන ෙැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී උත්පාදනය වන අපද්රවය හා ශ රම බලකාය විසින තාවකාලික නවාතැන 
ආශ රිතව ෙෘහස්ථව ජනනය කරණු ලබන අපද්රවය නිසි ආකාරපයන බැහැර කිරීපම් ක රමපේදයක් 

අනුෙමනය පනාකලපහාත් දුම්රියන හී ෙමනෙනනා මගීනට, අවට පදිංචිකරුවනට හා 
පස්වකයිනට බලපෑම් සිදු කරනු ඇත. එපස්ම පම් අතරින උපද්රවකාරී අපද්රවය බැහැර කිරීම මගින 
ජලය හා පස දූෂණය විය හැකි අතරම දිය උල්පත් හා ජල මාෙග අවහිරීම් හා භූෙත ජලයඅපවිත ර 
ීමද සිදුවිය හැකිය. අපද්රවය මගින විවිධාකරපේ පාරිසරික බලබෑම් ඇතිකල හැකි අතර ඒවා 
වලක්වා ෙැනීම සඳහා සුදුසු අපද්රවය කළමානාකරන ක රමපේදයන අනුෙමනය කල යුතුය. 

 

 
අතිශයින වැදෙත්  

7.2.2.4 පුපුරණ ද්රවය සහ පවනත් අනතුරුදායක ද්රවය භාවිතය 
 
හානියට පත් ප්රපේශපේ විශාල පාෂාණමය ෙල් පනාමැති බැවින පුපුරණ ද්රවය භාවිතා කර පාෂාණ 
පිපිරීම අපේක්ෂා පනාකරයි 

පනාවැදෙත් 

7.2.3  ජීව විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බලපෑම 

7.2.3.1 සැලකිය යුතු වනජීී වාසස්ථානවල බලපෑම්   
 

වයාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රපේශය තුළ රක්ිත වනානතර/වනජීී සංරක්ිත ප්රපේශ ජජව 
විවිධත්වය පහෝ සංපේදී පරිසර පේධති, වාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපේශ පනාමැත. නමුත්ත  වයාපෘති 
බලපෑම් සහිත ප්රපේශය වටා ර්ස් හා ෙඳුරු වල ඝන වධගනයක් දැකිය හැකිය. වල් රන, වඳුරන, 
උරර් විමශ්ෂ, ෙක්ි විමශ්ෂ සහ කුඩා ක්ීරොයින වන හාවන, දඩු මල්නුන, කලවැේදන වැනි සතුන 
එම ප්රමේශමේ දක්නට ලැමේ. මකානත්රාත්තකරුමේ ශ්රම බලකාය මමම ප්රමේශමේ දඩයම් කිරීම හා 
මංමකාල්ලකෑමම් නිරත විය හැකිය. එබැවින මමම වයාෙෘතිය වනජීවී වාසස්ථාන මකමරහි 
සැලකිය යුතු බලෙෑමක් ඇති කරනු ඇත. 

 

 
වැදෙත් 



   

12 

 

7.2.3.2  සත්ත්ව හා ශාක විපශ්ෂ පකපරහි බලපෑම් 
 

වයාපෘති භූමිපේ ඇති ශාක කිසිවක් ආපේණික, තජගනයට ලක්වන සහ IUCN හි රතු ලැයිස්තුපේ 
හඳුනාෙත් ශාක පනාමැත. වයාෙෘති ක්රියාත්තමක කිරීමම්දී ර්ස් කැපීම මහෝ මුලිනුපුටා දැමීමම් 
අවශයතා ඇති අතර සමහර ඒවා ර්ස් කැපීමම් (ොලන) ෙනත යටමත්ත නියාමනය කළ හැකිය. 
එබැවින ඒවා ඉවත්ත කිරීමට අදාළ බලධාරීනමේ අනුමැතිය අවශය විය හැකිය. මමම විමශ්ෂයන 
පිළිබඳ අදාළ දැනුමක් ඇති ොිසික හා ආරක්ෂක නිලධාියා විසින නිසි අධීක්ෂණයක් සිදු 
මනාකරනමන නම්, වටිනා දැව විමශ්ෂයන මනාදැනුවත්තව / හිතාමතාම ෙේධතිමයන ඉවත්ත කළ 
හැකිය. වටිනා ර්ස් නිදශගක එකතු කිරීම, දැව නිස්සාරණය සඳහා නීති විමරෝධී ර්ස් කැපීම සහ 
හිතාමතාම සහ මනාදැනුවත්තවම ලැේ ගිනි තැබීම මකානත්රාත්තකරුමේ ශ්රම බලකාය විසින 
ප්රමේශමේ සිදුවිය හැකිය. 

 
වැදෙත් 

7.2.4  සාමාජීය හා ආථගික බලපෑම් 

7.2.4.1 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශයට තුල පහෝ යාබදව පිහිටා ඇති කෘිකාමගකි බිම් 
 
ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශයට තුල පහෝ යාබදව කෘිකාමගික පිළිමවත්ත මනාමැත. 

 

 
පනාවැදෙත් 

7.2.4.2 කම්පන නිසා පොඩනැගිලි වලට විය හැකි බලපෑම  
   
 

ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශපේ ඉහළ බෑවුම් වතු කම්කරුවනමේ නිවාස කිහිෙයක් තිමේ. 
ඉදිකිරීම් අතරතුර බර යනමත්රෝෙකරණ භාවිතා කරනු ඇති අතර කම්ෙනය මමම නිවාසවල 
ඉිතැලීම් ඇති කළ හැකිය. නිවාසවල ස්ථායිතාවයට බලොයි එපස්ම කම්පනය අවට 
පොඩනැගිලිවල ස්ථායිතාවයට බලපායි. 
 

 

 

 
වැදෙත් 

7.2.4.3 ඉඩම් සහ ඉදිරි සංවධගන කටයුතු වලට ඇති ප්රපේශ මාෙග අවහිර ීම 
 

ඉදිකිරීම් අදියමගදී දුම්ිය මාර්ගය තාවකාලික බාධාවක් වන නමුත්ත දුම්ිය ප්රවාහනය අඛ්ේඩව 
ක්රියාත්තමක මේ.  එබැවින තම ඉඩම් වලට ඇති  ප්රපේශය අහිමිීම පහෝ ඒවා පවනත් වටිනා 
භාවිතයන සදහා අහිමි ීම සම්බනධපයන ඉඩම් හිමියනට සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු පනාවනු 
ඇත . අනාර්ත සංවධගන කටයුතු මහෝ වටිනා භාවිතයන අහිමිවීම සම්බනධමයන දුම්ිය 
මදොතගමම්නතුවට කිසිදු බලෙෑමක් සිදු මනාවනු ඇත.හානිය අවම කිරීපම් කටයුතු දුම්රිය 
මාෙගයට පවනකර ඇති ප්රපේශය තුල සිදු පකපග.  

 

 
වැදෙත් 

7.2.4.4 ජීවපනෝපාය/වයාපාර සහ ආදායම් උපයන ක රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් 
 

දුම්ිය මවනකිරීමම් ප්රමේශය තුළ මමම ප්රමේශය පිහිටා ඇති බැවින ප්රමේශමේ ජීවමනෝොය, 

වයාොර මහෝ ආදායම් කටයුතුවලට සැලකිය යුතු බලෙෑමක් සිදු මනාමේ. 

 
පනාවැදෙත් 

7.2.4.5  පස්වා සැපයීම පකපරහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම් (ජල සැපයුම, අපද්රවය, විදුලිය) 
 

ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශය හරහා ජල සැෙයුමක්,  අපද්රවය නළමාර්ග  මහෝ විදුලි රැහැන 
මනාමැත. 

 

 
පනාවැදෙත් 

7.2.4.6  යටිතල පහසුකම් අහිමි ීම සහ ආරක්ෂාව සම්බනධපයන වන බලපෑම   
 

ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රපේශයට පිවිසීම කල හැක්මක් දුම්ිය මාර්ගය හරහා ෙමණි. ඉදිකිරීම් 
අවිමේදී, නිරනතරමයන ර්මන කරන  යනපරෝපකරණ , ෙැටවුම්, ට්රක් රථ ආදිමයන අඛ්ේඩ 
දුම්ිය ප්රවාහනයට බාධා ඇති මේ. මමය දුම්ිය ප්රවාහනයට බාධාවක් වන අතර කම්කරුවනමේ 
ආරක්ෂාවට බලොයි. 

 

 
වැදෙත් 

7.2.4.7 ඉදිකිරීම් අතරතුරදී මහජනතාව  වැඩබිමට පිවිසීමම් අවදානම 
 

කැණීම් යනත්ර, ෙැටවුම්, ට්රක් රථ ආදිය වැඩ බිමම්  භාවිතා මකමග. සමහර  
යනපරෝපකරණ  ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා අි මවෝල්ටීයතා බලයක් භාවිතා කරයි. 
ඉදිකිරීම් සඳහා මලෝහ සමුච්චචිත, වාමන වැනි ද්රවය භාවිතා කළ හැකි අතර ඒවා නුසුදුසු 
මලස ර්බඩා කිරීම සහ හැසිරවීම යටමත්ත හානිකර විය හැකිය. ර්ම්වැසියන මමම  
යනපරෝපකරණ , ද්රවය මකමරහි ආකෂගණය වනු ඇති අතරකායග මේඩලය පිළිබඳ නිසි 
අවමබෝධයකින මතාරව වැඩබිමට  ඇතුළු විය හැකිය. සාමානය ජනතාව ඇතුළුවීම 
මනාදැනීම සහ  යනපරෝපකරණ මනාසැලකිලිමත්ත මලස ක්රියාත්තමක කිරීම මාරානතික 
තුවාල හා අනතුරු වලට මහ්තු විය හැක. 

 
 
අතිශයින වැදෙත් 

7.2.4.8  පස්වක පනවාසික කදවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන 
 

 

පස්වක පනවාසික කදවුරු පලස  අසල්වැසි ප්රමේශවල කඳවුරු භූමිය මතෝරා ර්නු ලැමේ. නිසි 
කඳවුරු කළමනාකරණය නිසි ෙිදි සිදු මනාවනමන නම්, එහි ප්රතිඵලයක් මලස ශ්රම ර්ැටලු, ප්රජාව 
සමඟ ඇති සමාජ ර්ැටලු, ප්රජාව සමඟ හවුල් සම්ෙත්ත සඳහා ර්ැුම්, කරදර සහ අෙද්රවය 
කළමනාකරණය යනාදිය සිදුවිය හැකිය. වැඩබිම ආසනනමේ තාවකාලික කඳවුරු ඉදිකර තිමේ 
නම්, අෙද්රවය හා අෙද්රවය බැහැර කිරීම ර්ැටලුවක් වනු ඇත. 

 

 
වැදෙත් 
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7.2.4.9  වැඩබිපම් පස්වකයන, කායග මණ්ඩලය/මගීන සහ අපනකුත් මිනිසුන අතර 
ඇතිවියහැකි පනාසනසුන තත්වයන 

 

පමම ස්ථානපේ ඉදිකිරීම් සිදු කරණු ලබන කම්කරුවන විවිධ සමාජ පසුබිම හා දරිද්රතාවයනට 
යටත්ව විවිධ ප්රපේශ වල සිට පැමිපණන පිරිස් වනු අත. සාමානයපයන ඔවුන සිටිනපන දුවගල 
අධයාපනික හා සමාජ පසුබිමක ය. එබැවින දුම්රිය ස්ථානපේ පස්වකයින, අවට පදිංචිකරුවන හා 
පනවාසිකයන අතර ඇති අනවපභෝධය පහ්තුපවන විවිධ ෙැටළු ඇතිීපම් හැකියාවක් පවතීෙ 
පමවැනි ෙැටුම් ඇතිකරෙනනා පස්වකයින දුලබ වුවද ඇතැම් අවස්ථා වල ඇතිවන ෙැටුම් 
පනාසලකා හැරීම සුදුසු පනාපේ. 

 

 

 

 
ඉතා වැදෙත්  

7.2.4.10 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී පස්වකයනපේ ආරක්ෂාව 
 

කම්කරුවන ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර දුම්රිය අනතුරු වලට ලක්ීපම් අවදානමක් ඇත. පමවැනි 
අනතුරු පිළිබඳව පස්වකයින අවධානපයන පනාසිටිය හැකිය. ඉදිකිරීම් බර යනපරෝපකරණ 
සීමිත වැඩ අවකාශයක දී භාවිතා පකපරණු ඇත. වාහන හා ඉදිකිරීම් යනපරෝපකරණ වලින 
අනතුරු විය හැකි අවදානම පමම ස්ථානපේදී අතිශයින වැදෙත් පේ. පකානත රාත්කරු විසින 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අඩු වයස් කම්කරුවන (ළමයින) වැඩ කිරීම සඳහා පයදවිය හැකි අතර 
එමගින බරපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුවිය හැක. 

 

 
ඉතා වැදෙත්  

7.2.4.11 ඉදිකිරීම් කටයුතුවලින මහජනයාට ඇති  ආරක්ෂාව: මගීන සඳහා ඉහළ 
අවදානමක් පවතී 
 

පපනපරෝස් දුම්රිය පේදිකාව යනු විවිධ වයස්වල සහ පසුබිම්වල සිටින පුේෙලයින, ඉදිකිරීම් 

අවදානම පිළිබඳ අඩු දැනුමක් ඇති, ප්රවාහන කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන පපාදු ස්ථානයකි. දුම්රිය 

පේදිකාවක් සහ දුම්රිය මාෙගයක් සහිත භූමියක පමම ස්ථානය පිහිටා ඇති පහයින, දුම්රිය 

මාෙගපේ කැණීම්, පරෝලග, ජල බවුසග, ට්රක් සහ පලාරි වැනි ද්රවය රැපෙන යන පලාරි වැනි බර 
දුම්රිය එනජින නිසා මගීනපේ ආරක්ෂාව ඉතා වැදෙත් වනු ඇත. දුම්රිය ස්ථානය මිනිසුන ෙමන 
සඳහා නිතර භාවිතා කරන බැවින අනතුරු සිදුීපම් අවදානමක් ඇති විය හැකිය 

 

 
ඉතා වැදෙත්  

 

 

7.2.4.12 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් පකපරහි ඇතිවන බලපෑම් (විපශ්ෂපයන මාෙග පහෝ 
දුම්රිය ප්රපේශය තාවකාලිකව අහිමි ීම, මාෙග තදබදය මගින ඇතිවන අවදානම) 
 

යනපරෝපකරණ හා ද්රවය ප්රවාහනය ෙලබඩ  සහ පපනපරෝස් පේදිකාව අතර දුම්රිය ප්රවාහනයට 

බාධා ඇති කරයි. තවද, පයෝජිත හානිය අවම කිරීපම් ස්ථානයට ද්රවය හා යනපරෝපකරණ 

ප්රවාහනය, බලපෑමට ලක් වූ ප්රපේශයට ඉතා ආසනනව ධාවනය වන දුම්රිය මාෙග කිහිපයකට 
බාධා කරමින දුම්රිය ස්ථානයට ප්රපේශ ීමට යම් අපහසු තාවයක් ඇතිවිය හැකිය.  

 

 
ඉතා වැදෙත්  

7.2.4.13 පිළියම් පයදිය යුතු ප්රපේශය තුල පවතින වයාපාර, කෘිකාමගික පහෝ පවනත් 
කටයුතු 
පිළියම් පයදිය යුතු ප්රපේශය තුළ වයාපාර, විපශ්ිත කෘිකාමගික පිළිපවත් පහෝ පවනත් කටයුතු 
සඳහා භාවිතා පනාපේ 

 

 
පනාවැදෙත් 

7.2.4.13  පිළියම් පයදිය යුතු ප්රපේශය ආසනනපේ පවතින වයාපාර, කෘිකාමගික පහෝ 
පවනත් කටයුතු 
 

පිළියම් පයදිය යුතු ප්රපේශයට ඉතා ආසන්නයේ වයාපාර, විපශ්ිත කෘිකාමගික පිළිපවත් පහෝ 

පවනත් කටයුතු සඳහා භාවිතා පනාපේ 
 

 

 
පනාවැදෙත් 

7.2.4.14 වැඩ බිම තුළට ප්රපේශවාසීන ඇතුළු ීම නිසා ඇතිවන අවදානම 
 

දුම්රිය මාෙග  පරිශ්රය තුල  කැණීම් යනර, පැටවුම්, ට්රක් රථ යනාදිය භාවිතා පකපග. තවද මගීනට 
සහ දුම්රිය කායග මණ්ඩලයට පමම වැඩ බිම තුලට ඇතුළු ීමට විපශ්ෂ අවශයතාවක් පනාමැත. 
ඉදිකිරීම් සඳහා පලෝහ සමුච්චිත, වාපන වැනි ද්රවය භාවිතා කළ හැකි අතර ඒවා නුසුදුසු පලස ෙබඩා 
කිරීම සහ හැසිරීම යටපත් හානිකර විය හැකිය. පකපස් පවතත්, සාමානය පුේෙලයිනට 
අනවසරපයන ඇතුළුීම හිතාමතා පහෝ පනාදැනුවත්ව සිදුවිය හැකි අතර පමපහයුම් 
යනපරෝපකරණ, වාහන, විදුලිය සහ ඒවා පුපුරන ද්රවය නිසා අවදානමට ලක්විය හැකිය.  

 
ඉතා වැදෙත්  
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8. සථ්ානීය විපශ්ි ක අවදානම් අධයනය  

 

වගුව 2: ස්ථානීය විපශ්ික අවදානම් අධයනය 
අවදානම අවදානම් කණ්ඩායම අවදානම් 

මට්ටම 

1. දුම්රිය මාෙගහි වැඩ කිරීපම්දී / දුම්රිය මාෙග අතර ෙමන 
කිරීපම්දී දුම්රිය අනතුරු වලට මුහුණ දීම 

පස්වකයින 

 

ඉතා ඉහළ 

2. ද්රවය හා යනපරෝපකරණ ප්රවාහනය පස්වකයින 

 

ඉතා ඉහළ 

3. දුම්රිය මගීන ඉදිකිරීම් ස්ථානයට අපද්රවය බැහැර කිරීම් 

(කසල, පබෝතල් සහ ආහාර ද්රවය). 

පස්වකයින 

 

ඉතා ඉහළ 

4. රාත රී කාලපේ පස්වපේ පයපදන විට දුම්රිය අනතුරු වලට 
ලක්ීම 

පස්වකයින 

 

ඉතා ඉහළ 

5. දුම්රිය මාෙගය මත හා පේදිකාපේ වයාපෘති ක රියාකාරකම් 
කිරීපම් දී හා අමුද්රවය ස්ථානෙත කිරීපම් දී අනතුරු වලට 
ලක්ීම 

දුම්රිය මගීන 
දුම්රිය ස්ථානපේ පස්වකයින 

ඉතා ඉහළ 

6. අස්ථායී ප්රපේශය ජලපයන යටීම දුම්රිය මගීන 
පස්වකයින 

ඉහළ 

7. වයාපෘති කාලසීමාපේ දී ඹඹර ප්රහාරයනට ලක් ීම දුම්රිය මගීන 
අසල ප්රජාව 
පස්වකයින 

අවම 

8. ගිනිෙැනීම්/දැල්පවනසුළු ද්රවයයන වලින සිදුවන අනතුරු දුම්රිය මගීන 
අසල ප්රජාව 

අවම 

9. සංඥා පේධති/විදුලි රැහැන ආශ රිත පස්වපේ පයදීම පස්වකයින  ඉහළ 

10.  වයාපෘති භූමිය තුළ පනාපපපනන පලස ස්ථානවල පස්වපේ 
පයදීම 

පස්වකයින  
දුම්රිය මගීන 

ඉහළ 

11.  හුපදකලා පලස පස්වපේ පයදීම පස්වකයින ඉහළ 

12.  හදිසි ඉවත්ීම් පස්වකයින ඉහළ 

13.  ආනතික කාළගුණික තත්ත්වයන (සුළඟල වෂගාව වැනි 
අවස්ථා) 

පස්වකයින ඉහළ 

 

9. සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් 
 

ජාතික පොඩනැගිලි පපයග්ෂණ සංවිධානපේ (NBRO) හි විපශ්ෂ අවධානයක් අවශය වන පාරිසරික, සමාජීය 

බලපෑම් පහෝ අවදානම් තත්වයන. 

 

9.1 පසෞඛයය හා ආරක්ෂාව පිළිබධ ෙැටළු සදහා වන ප්රමුඛත්වය: පකානතාත්කරුවන සඳහා වන සම්මත ගිවිසුම් 

ෙත අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විපශ්ිත පසෞඛයය හා ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 
 

දුම්රිය මාෙගය මත අස්ථායී වි ඇති බෑවුම් ප්රපේශයක අවදානම් අවම කිරීපම් ක රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂා 
කරණ බැවින බෑවුපම් අස්ථායීතාවපේ ක රියාකාරීත්වය නිසා ඉදිකිරීම් ශ රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අවදානම ඉහළ 

ය. ESMF හීදී එවන පපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ජා කර ඇත. ඉදිකිරීම් වැඩ බිපමහි පස්වක ආරක්ෂක 

අවශයතාවයන ලංසු පත රකිාපේ 2003 පකාටස: වැඩ කරණ තත්වයන සහ ප්රජා පසෞඛයය හා ආරක්ෂාව හි 2003 

5: ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් යන යටපත් වඩාත් විස්තර කර ඇත. 

 

9.2 ළමා ශ රමය සහ බලහත්කාරී පලස ශ රමය ලබා ෙැනීම 

 

වැඩ කරණ තත්ත්වයන සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂාව චක රපල්කනපේ 2003.3 වෙනතියට අනූව ළමා ශ රමය 

සහ බලහත්කාරී පලස ශ රමය පයාදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. 
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10. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැසම් (ESMP) 
 

7 සහ 8 වැනි පකාටස් වලදී හඳුනාෙනනා ලද බලපෑම් සහ අවදානම් විපශ්ෂපයන සලකා බලමින එම බලපෑම් 
සහ අවදානම් තත්වයන කළමනාකරණය කිරීමට පහෝ අවම කිරීපම් ක රියාමාෙග. පමය ෑෑෑඵීඡ හි ඇති විපශ්ිත 
නිපදග්ශ සහ අවශයතා වල ඇතුළත් වනු ඇත. 

 

10.1 නැවත පදිංචි කිරීපම් ක රයිාකාරී සැලැසම් 

වයාපෘතිය පාදක කරෙත් නැවත පදිංචි කිරීමක් පනාමැත. අවදානම් කළාපය ආශ රතිව සිටි ජනතාව එම 
ස්ථානවලම  පදිංචි ී සිටී. වයාපෘති ක රියාකාරකම් වලදී බර යනපරෝපකරණ මගින ඇතිවන භූ කම්පනය 
පහ්තුපවන පොඩනැගිලි වලට යම් ආකාරයක හානිකර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. (වයාපෘතිය පහ්තුපවන 

විෑ්යුහයනට සිදුවන හානී සඳහා වනදි පයෝජනා ක රමයක් සැකසිය යුතුය). (පයාමු කිරීම 2002-2 17 ESMP 
යටපත් උපයුක්තතා සහ මාෙග පහසුකම් සඳහා පකානත රාත්කරුපේ අවශයතා) 

 

10.2 පදිංචි ජනතාව ඉවත් කිරීම 
 

වයාපෘතිය පාදක කරෙත් අවට නිවාස වල  පදිචිකරුවන ඉවත් කිරීපම් ක රමපේදයක් පමම ස්ථානයට අදාලව 

පනාමැත.   

 

10.3 හානියට පත් වුහයන ඉවත් කිරීපම් ක රයිා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුවනපේ ලිඛිත එකඟතාවය) 

 
පමම වයාපෘතිය ආශ රීත ප්රපේශපේ එවැනි වුහයන ඉවත් කිරීපම් අවශයතාවයක් පනාමැත 

 

10.4 වයාපෘති ක රයිාමාෙග පහත්ුපවන පේපල/භාවිතයන අහිමිීම සඳහා වනදි පෙීම 

වයාපෘති ක්රියාමාෙග පහ්තුපවන ජල සැපයුම් මාෙග වලට හානි කිරීම නිසා සිදු වන පාඩු සඳහා වනදි පෙීමට සිදු 

විය හැකිය. එපස්ම, දුම්රිය ස්ථානපේ අඛණ්ඩ ජල සැපයුම පවත්වා ෙැනීම සඳහා විකල්ප ජල ප්රභවයන සැපයීමට 
අවශය විය හැකිය. 

 

10.5 පහත සඳහන ක්පෂත් ර සඳහා අවශය මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 

i. දුම්රිය පරිශ්රය තුළ පිහිටා ඇති අස්ථායී භුමිය මගින ඇතිවිය හැකි අවදානම් පිළිබඳව අවට ජනතාව 

දැනුවත් කිරීම හා දැනුවත් කිරීපම් වැඩසටහන, විපශ්ෂපයන පහල බැවුපම් අනතුරුදායක නිවැසියන 
සහ දුම්රිය ස්ථානය භාවිතා කරන මගීන 

ii. ඉදිකිරීම් අවධිපේදී සහ පූවග අනතුරු ඇඟීපම්දී ඉහළ අවදානමක් සහිත මගීන, දුම්රිය ස්ථාන භාවිතා 
කරනනන සහ දුම්රිය ස්ථානය හරහා ෙමන කරන පුේෙලයින සඳහා විපශ්ෂ දැනුවත් කිරීමක් අවශය 
පේ. 

  

10.6 සැළසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ ක රමපේදයන සලකා බැලීම 
 

පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය වශපයන සැලකිය යුතු සැළසුම්කරණය සලකා බැලීපමන පසු ආපදාව අවම කිරීපම් 

ක රියාකාරකම් නිමගාණය කිරීපම්දී පහත දක්වා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

 

වගුව 3: සැළසුම් අදියපග දී පාරිසරික හා සමාජ තත්ත්ව සලකා බැලීම 

සැළසුම් අංෙය 

පමම වයාපෘති ප්රපේශය 

සදහා සලකා බැලීම වන 

නිපදග්ශිත මට්ටම 

 

i. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත පලස සැළසුම් කරණය 
 

ශාක විපශ්ෂයන ඉවත් කිරීම අවම කිරීම සඳහා වන වයාපෘති විපශ්ිත සැළසුම් සැලකිල්ලට 
ෙත යුතුය. වැදෙත් ශාක විපශ්ෂ වෘක්ෂලතා ආවරණය සමෙ බැඳී ඇත්නම් ශාක 

සංරක්ෂණය සඳහා ප්රමාණවත් අවදානයක් පයාමු කල යුතුය.. 

 

ඉහල 
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ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම 
 

වයාපෘති ස්ථානය සැළසුම් කිරීපම්දී දුම්රිය මාෙගය ආශ රිත බෑවුම් අස්ථාවර ීම පිළිබඳව 
ප්රපේසම් විය යුතුය.  එපස්ම වයාපෘති ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත්ද දුම්රිය මාෙගය ආශ රිතව ඉතා 

සීමිත ඉඩකය. එබැවින වාහන නැවැත්ීපම් ස්ථාන, ද්රවය ෙබඩා කිරීම සහ තාවකාලික 
කූඩාරම් ආදිය අනතුරුදායක කලාපවල ස්ථාපනය පනාකළ යුතුය. පමවැනි කරුණු නිසා 

පකානත රාත්කරුපේ පස්වක පිරිස පවත, ආසනන දුම්රිය ස්ථානය සහ වයාපෘති 
කළමනාකරන එකකය සමෙ පතාරතුරු හුවමාරු කර ෙැනීම සඳහා දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුපේ පුහුණු ආරක්ෂක නිලධාරිපයකු පහෝ සංඥා කරුපවකු පයදීම 
අනිවායග පේ. දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ අත්හරදමා ඇති පොඩනැගිලි 
පකානත රාත්කරුපේ පස්වක පිරිස් නවාතැන ෙැනීම සඳහා එම පදපාතගපම්නතුපේ 
අවසරය ඇතිව ලබා ෙැනීපම් හැකියාවක් පවතී. එපස්ම දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ දුම්රිය 
මාෙගය ආශ රිත රක්ිත ප්රපේශ පස්වක කඳවුරු ඉදිකිරීම සඳහා එම පදපාතගපම්නතුපේ 
අවසරය ඇතිව ලබා ෙැනීපම් හැකියාවක් ඇත. 

 

ඉතා ඉහල 

iii. වාසස්ථාන සම්බනධතා සහ සත්ත්ව මංපපත් 
 

ස්ිර ඉදිකිරීම් සඳහා, වයාපෘතියට පිවිසීමට, ෙැඹුරු කානු පේධති ආදිය සඳහා පහෝ විශාල 
වශපයන වනානතර පකාටස් ඉවත් කිරීම්ට සිදුවනපන නම් සැළසුම් තුළ සත්ව වාසස්ථාන 

අතර සම්බනධතා පනාබිපදන පලස පවත්වා ෙැනීමට සත්ව මංපපත්, වෘක්ෂලතා තීරු ආදිය 

ඇතුළත් කිරීමට පියවර ෙත යුතුය. 

 

මධයම  

iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය 
 

අභයනතරපේ ඇති ජලය සාපේක්ෂ වශපයන පහාඳ ගුනත්වපයන පවතී. භූමිය ස්ථාවර 

කිරීපම් ක රමපේදයන වලදී පමම ජලය පිටතට ෙනු ලබන අතර, එම ජලය පහල බෑවුම් 

ප්රපේශපේ නිවාස වල ජල අවශයතා සැපයීම සඳහා ලබා දිය හැකිය 

 

ඉහල 

v.  ජල සැෙයුමට බාධා වීම්  

භූර්ත ජල මට්ටටම ෙහත වැටීම මහ්තුමවන වැසි කාලමේ හටර්නනා  ජල ධාරාවන සහ 

අමනකුත්ත ස්වාභාවික ජල මාර්ග වලට  බලොනු ඇත. එවැනි අවස්ථාවනහිදී මතුපිට හා උෙ 

මතුපිට කාණු සැලසුම් කිරීම මගින ෙවත්තනා ජල සැෙයුම් ප්රභවයන වියළීම පිළිබඳව සලකා 

බැලිය යුතු අතර සුදුසු සැලසුම් ෙදනම් කරර්ත්ත අවම කිරීමම් පියවර සලකා බැලිය යුතුය. 

උදා- උොය මාර්ගික ස්ථානවල ජලාෙවහන කළමනාකරණය සඳහා උෙ මතුපිට කාණු 

හඳුනවා දිය හැකිය. නිස්සාරණය කරන ජලය උසස් තත්තත්තවමේ ෙවතින අතර දිගු කාලීන 

ර්ෘහස්ත ජල අවශයතා සපුරාලීම සඳහා විකල්ෙ සැෙයුමක් මලස භාවිතා කළ හැකිය.  

ඉහල 

vi. ස්වභාව පසෞනදයගාත්මකව ෙැලපපන සැළසුම් සලකා බැලීම 
 

පසෞනදයගාත්මක සංපේදී පරිසර නිමගාණපේදී ස්වභාවික පරිසරය හා සංකලණය වන 
එපමනම දෘශය දුෂණය (ඇසට ප රියමනාප විය යුතුය) අවම වන පලස වයහයන සැළසුම් 
කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. පමම වයාපෘති කටයුතු සිදුවන ප්රපේශය ආශ රිතව සංචාරක 
කමගානතය ප්රධාන ආදායම් ඉපයීපම් ක රමපේදයක් වන බැවින අවම කිරීපම් කටයුතු 
අවසානපේ එම ස්ථානය සංචාරක ආකෂගණයට ලක්වන පරිදි සිදුකල යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු 
ස්ථායී වුහයන නිමගාණය කිරීම සඳහා භූ දශගන ෙෘහ නිමගාණ ශිල්ීනපේ පස්වය 
වැදෙත් පේ. 

 

ඉහල 

vii. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 
 

හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සැළසුම් නිමගාණය කිරීපම් දි හැකිතාක් හරිත පාරිසරික සැළසුම් 
සලකා බැලීමට නිපදග්ශ කරනු ලැපබ්. උදා- ඛාදනය වැළැක්ීම සඳහා පේශීය තෘණ විපශ්ෂ 

පයාදා ෙැනීම, පරිසරපයහි තිරසාර විපශ්ෂ විවිධත්වය ඇති කිරීම සඳහා ජාල ඒකාබේධ 

කිරීම, ආක රමනශීලී ශාක විපශ්ෂ අඩංඟු කිරීපමන වැළකීම 

 

 

මධයම 

viii. සමාජමය හා සංස්කෘතිකමය ලක්ෂණ සංරක්ෂණය 
 

ප්රපේශපේ පවතින සංස්කෘතික සහ සාමාජීය උරුමයන ස්වභාවික පරිසරය හා එම ප්රපේශය 
සමෙ ඉතා කිට්ටු සම්බනධතාවයක් ඇති අතර එමගින පපෝෂණය පේ. එමනිසා වයාපෘති 
ක රියාකාරකම් සිදුකිරීපම් දී ඒ පිළිබඳව සලකා බලා එම ප්රපේශපේ ඇති සමාජමය හා 
සංස්කෘතිකමය ලක්ෂණ වල වටිනාකම් වැඩිදියුණු ීමට අවස්ථාවක් පදමින අවදානම් අවම 
කිරීම් කටයුතු කල යුතුය. 

 

 

අවම 

ix. ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී පස්වකයින/අවට ප්රජාවපේ ආරක්ෂාව 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දුම්රිය මාෙගය පාදක කරපෙන සිදුකරන බැවින එම කාලපේදී 
විපශෑ්ෂපයන වැඩබිම් පස්වකයින දුම්රිය අනතුරු වලට ලක්විය හැකිය. බෑවුම සක රිය ීම 

ඉදිකිරීම් අවධිපේදී සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුවනට, මගීනට, හා අවට පදිංචිකරුවනට 

 

 

ඉතා ඉහල 
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තජගනයක් විය හැකියෙ එබැවින, ආරක්ෂාව සඳහා විපශ්ිත වූ ආරක්ිත දැල්, ආරක්ිත 

වැට වැනි සැළසුම් පදනම් කරෙත් ආරක්ිත කරුණු සලකා බැලිය යුතුයෙ. 

x. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක රියාමාෙගයන 
 

ජල අපවහන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය පබෝක්කු හරහා අසළ ජල ප්රවාහවලට පයාමු 
කරනු ඇත. වැසි කාලවලදී පමම ජලාපවහනපයහි ෙලා එපම් පේෙය සැලකිය යුතු පලස 
ඉහළ යා හැකි අතර පමමගින ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින සැළසුම් 
කිරීපම්දී අධික ජලධාරාවන ස්වභාවික ජල මාෙග වලට පේෙපයන ෙලායාම අවම කිරීම 
සඳහා බාධකයන ප්රමාණවත් පලස පයාදා ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. සැලසුම් සකස් 
කිරීපම්දී වයාපෘති භූමිපේ ඇල මාෙග වලට අදාල  පබෝක්කු ආදී සදුසු ක රම ඇතුලක් කිරීම 

කල යුතුය.  

 

 

 

ඉතා ඉහල 

xi. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහ පමපහයුම් සැළසුම් කිරීම 
 

හානිය අවම කිරීපම් කායගපේදී ජලාපවහන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව කාණු වැනි 
අක්රිය ශිල්ප ක රම සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම වළක්වා ෙැනීම සඳහා නිවැරදි 

පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු වල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීපම් ආනතිය නිවැරදිව සලකා බැලිය 

යුතුය. කානු ජලය ස්වාභාවික ජල දහරාවනට එකතු කරීමට අපේක්ෂා කරණ්පන නම්, 

ඛාදනයට ඔපරාත්තු පදන, පරාන මඩ රඳවා ෙැනීපම් පේධති ආදී පනාපයක් නඩත්තු වුහ 
සැළසුම් කළ යුතුය.  
විවිධ කාලපරිච්පේදයන තුළ පේශීය කාලගුණික තත්ත්වයනට ඔපරාත්තු පදන පරිදි 
වුහයන සඳහා භාවිතා කරණ ද්රවය ප්රපේශපමන පතෝරා ෙත යුතුය. වාපන වූහයන භාවිතා 
කිරීපම්දී විපශ්ෂපයන ඛාදන වැලකීපම් තාක්ෂණික ක රම සැළසුම් කළ යුතු අතර සියුම් 
පරානමඩ උප නළ මාෙග වලට කානදු ීම වැළැක්ීමට පියවර ෙත යුතුය. 

 

 

ඉහල 

 

  

 

10.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම 

10.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පකානත රාත්කරුවනපේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල ීම සඳහා 

වන ප්රමිතීන 

පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් කළමනාකරණය හා අවම කිරීම සඳහා වන පියවර සාමානයපයන සෑම වයාපෘති 
ස්ථානයකටම පපාදු ය. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන 
ක රියාමාෙග සාමානයපයන සියලූ නායයාම් අවම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපාදු පේ. පමම බලපෑම් පබාපහෝ දුරට 
ඉදිකිරීපම් කටයුතු වල ක රයිාකාරිත්වයට පහ්තු පේ. එබැවින ඉදිකිරීපම්දී වන බලපෑම අවම කිරීම 
පකානත රාත්කරුපේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියපගදී පකාත රාත්කරුවනපේ ලංසු පත රකිාපේ ඇතුලත් කර ඇති 

පාරිසරික, සමාජ, පසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව පකාත රාත්කරුවනපේ 
අවශයතාවය පකපස් විය යුතුද යනන පිළිබඳව ජාතික පොඩනැගිලි පපයග්ෂණ සංවිධානය විසින නිපදග්ශ කර 

ඇත. පමම පකාටස සඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක බව දැක්පවන ප්රධාන පකාටස් පහත දක්වා ඇත(වගුව 3). 

විස්තර සඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් පකාත රාත්කරුවන සඳහා පයාමු කළ යුතුය.   

 

වගුව 4: පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණයට අනුකූල ීම සඳහා පකානත රාත්කරුපේ අවශයතාවයන ES 

& HS 
පාරිසරික සමාජයීය 
කළමනාකරණ 
සැළසුමට ඉදිකිරීම් 
පකානත රාත්කරුවන 
දක්වන එකඟතාවය 

අයිතමය  වයෘපෘතිය සදහා අදාලත්වය 

2002.  පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයිනම වැදෙත් (දුම්රිය මාෙගය) 

2002.2 2) ශබ්ධය සහ කම්පන  අතිශයිනම වැදෙත් (දුම්රිය මාෙගය, ඉහළ 

බෑවුපම් නිවාස, මගීන්ඩ් ) 

2002.2 3) පොඩනැගිලි ඉරිතැලීම් සහ හානි සිදුීම අතිශයිනම වැදෙත් (දුම්රිය මාෙගය, ඉහළ 
බෑවුපම් නිවාස) 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීම  අදාල පේ (දුම්රිය මාෙගය, අසල ප්රජාව) 

2002.2 5) කසල  බැහැර කිරීම අතිශයිනම වැදෙත් (දුම්රිය මාෙගය, අසල 

ප්රජාව) 

2002.2 6) දුවිලි පාලනය  අතිශයිනම වැදෙත් (දුම්රිය මාර්ගය, 

අසල ප්රජාව) 

2002.2 7) පොඩනැගිලි ද්රවය සහ කසල ප්රවාහනය  අදාල පේ (දුම්රිය මාෙගය, අසල ප්රජාව) 

2002.2 8) ජලය අදාල පේ 

2002.2 9) ශාඛ සහ සතුන අදාල පේ 

2002.2 10) පභෞතික සහ සංස්කෘතිකමය සම්පත්  අදාල පනාපේ 
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2002.2 11) පාංශු ඛාධනය  අදාල පේ 

2002.2 12) පස සමෙ මිශ්ර ීම  අදාල පේ 

2002.2 13) පපාපලාව හැරීම  අදාල පේ 

2002.2 14) ෙල් පකාරි ක්රියාකාරකම්  අදාල පනාපේ 

2002.2 15) නඩත්තු වාහන සහ යනපරෝපකරණ  අදාල පේ (දුම්රිය මාෙගය, අසල ප්රජාව) 

2002.2 16) මහජන ීඩා අතිශයිනම අදාල පේ (අසල ප්රජාව, 

මහජනතාව) 

2002.2 17) උපපයෝගීතා පස්වා හා පහසුකම්  අතිශයිනම අදාල පේ (නිවාස) 

2002.2 18) දෘෂය පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම  අදාල පේ  

2002-5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණය  

මූලිඛ සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය, ශබ්ද, කම්පන, 
ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ) 

වයාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂණ සැලැස්ම 
අධයයනය 

දිකිරීම් අතරතුර සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය, ශබිද, 

කම්පන, ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ) 

වයාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂණ සැලැස්ම 
අධයයනය 

පමපහයුම් කාලය තුල වැඩබිම් සමීක්ෂන වයාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂණ සැලැස්ම 
අධයයනය 

වාතගා තැබීම හා පවත්වාපෙන යාම අදාල පේ 

2003. වැඩබිම් පකානපේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂාව 

2003.2 ආරක්ෂක ක රම සංවිධානය සහ සනනිපේදනය අතිශයිනම අදාල පේ (අස්ථාවර බෑවුම, බර 
යනර)  

2003.3 ළමා ශ රමය හා බලකිරීම අදාල පේ  

2003.4 ආරක්ෂාව පිළිබ`ද වාතගා සහ අනතුරු සහ ඒ පිළිබ`ද 
දැනුම්දීම 

අතිශයිනම අදාල පේ 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇදුම් පැලදුම් අතිශයිනම අදාල පේ 

2003.6 ආරක්ෂක තත්ත්වය පරික්ෂාව අතිශයිනම අදාල පේ 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයිනම අදාල පේ 

2003.8 පසෞඛය හා ආරක්ෂාව පිළිබ`ද පතාරතුරු සහ පුහුණුව අතිශයිනම අදාල පේ 

2003.9 යනපරෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් පුේෙලයින අදාල පේ 

අදාල පේ :  ඕනෑම ඉදිකිරීම් ප්රපේශයක් සඳහා පමය අදාල කරෙත හැක. ( ESMP) 
අතිශයිනම අදාල පේ : අදාල ඉදිකිරීම් ප්රපේශයට සුවිපශ්ෂී පලස නිමගාණය කරණ ලද පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ 
සැලසුම් සඳහා තහවුරු කිරීමට පකානත රාත්කරු විපශ්ෂපයන පාරිසරික ක රමපේදයක් පලස අවදාරණය කළ යුතුය. 
අදාල විය හැකිය : වයාපෘතිය ක රියාත්මක වන අතරතුර ඉදිකිරීම් ප්රපේශපේ අදාල අංශයන අවදානය පයාමු වුවපහාත් පාරිසරික 
සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් මගින ක රියාත්මක කල හැක. 
අදාල පනාපේ : අනාවරණය වූ පකානපේසි මත පමම ඉදිකිරීම් ප්රපේශයට අදාල පනාපේ. 
විකල්ප: අවශයතාවයන මත ක රියාත්මක පේ. 
ඉදිකිරිම් ප්රපේශයට සුවිපශ්ෂී වූ අධීක්ෂණ සැලසුම් පයාමු කිරීම. ඉදිකිරීම් ප්රපේශයට සුේපශ්ෂී වු අධීක්ෂණ සැලසම්වලට අනූව 
පකානත රාත්කරු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට බැදී සිටී. 
මූලාශ ර වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීපම්දී පකානත රාත් කරු හා පාරිසරික හා සමාජීය කළමානාකර සැළසම සමෙ ඇති බැඳීම 

 

10.7.2 නාය සථ්ානයට විපශ්ිත හානිය අවම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීමට අපේක්ිත ස්ථානීය විපශ්ිත අපදා අවම කිරීපම් පියවරයන 

පහත සඳහන පරිදි පේ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගුව 5: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහාෙනු ලබන පියවර   
 

හාණි අවම කිරීපම් අයිතමය වයාපෘති 
ක රියාත්මක කිරීපම් 
අදියර 

වෙකීම 

i. දුම්රිය අනතුරු මෙහැරීම/ඉදිකිරීම් කාලය තුල අපේක්ෂා කල හැකි හදිසි 
තත්ත්වයන 

ආරක්ෂාව භාර නිලධාරී වරපයකු හා දුම්රිය සංඥා දැනුම්පදන නිලධාරී වරුන 
සෑම අවදානම් අවම කිරීපම් ස්ථානයකම පස්වපේ පයදීම අනිවායග පකපග. 
එක් ඉදිකිරීම් ස්ථානයක් සඳහා දුම්රිය සංඥා දැනුම් පදන නිලධාරී වරුන 
තිපදපනකුවත් නිපදග්ශ පකපග. සංඥා දැනුම්පදන නිලධාරී වරයා පහෝ 
ආරක්ෂාව භාර නිලධාරී වරයා දුම්රිය කාල සටහන හා හදිසි අවස්ථාවල 
දුමරියන නැවැතිීම පිළිබඳව සියළු වෙකීම් දැරිය යුතු පේ. සෑම විටම සංඥා 

වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

PMU/ ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව 
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පිළිබඳව අවධානපයන සිට පතාරතුරු දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ ආරක්ෂාව 

භාර නිලධාරී වරයා විසින දැනුම්දිය යුතු පේ. පකානත රාත් පස්වකයින, දුම්රිය 
මගීන හා කායගමණ්ඩලයද ඇතුලත්ව දුම්රිය ෙමනාෙමනය හා සම්බනධ 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැනුවත් කීරීපම් වැඩසටහන පැවැත්විය යුතුය. 

ii. මාෙග අවහිරතා කළමනාකරණය හා ආරක්ෂාව 
 

සිදුවන අවහිරතාවයන කළමනාකරණය කිරීම දිවා රාත රී කාලයනි හී සිදුවිය 
යුතුය. පමය දුම්රිය ස්ථාන පරිශ්රය තුළ පිහිටා ඇති භුමියක් බැවින ශ්රී ලංකා 
දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ එකඟතාවපයන මනා රථවාහන කළමනාකරණ 

සැලැස්මක් සකස් කළ යුතුය. නිසියාකාර දුම්රිය මාෙග ආරක්ෂක උපක රම, 
අනතුරු ඇඟීපම් සංඥා සහ ස්ිර පුහුණු මුරකරුවන ඇතුළත් කළ යුතු අතර 
බෑවුම් අස්ථාවර අවදානම පපනවන සංඥා පුවරු පමම ඉදිකිරීම් භූමියට 
ඇතුලත් කිරීම දැඩිව නිපදග්ශ කරණු ලැපබ්ෙ දුම්රිය පදපාතගපමනතුව මගින 
පයාදවන සංඥ මුරකරු විසින පැමිපණන සහ පිටත්වන දුම්රියේ පිළිබඳව 
වැඩබිපම් අවශයතා අනූව දැනුම්දිය යුතුය. පමය වයාපෘති කළමනාකරන 
ඒකකය මගින අනුමත කල යුතුය. 

 

 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 

 

 

 
ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව 

iii.  පසෞඛය හා ආරක්ෂාව සදහා වන ප්රමුඛතාවය 
 

වැඩබිපම්දී පස්වකයිනට අවදානම් තත්ත්වයන යටපත් වැඩ කළ යුතු බැවින, 

2003 කාණ්ඩපයහිි ”පස්වා පකානපේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂාව” 
ඛාණ්ඩපේ පකානත රාත්කරුවනපේ වෙකීම යටපත් ලබා දී ඇති නිපදග්ශ 
ක රියාත්මක කිරීම අතයාවශය පේ. පමම නිපදග්පශයන නිසි සංවිධානයක් සහ 

ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක රමයක් තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය. 

• වයාපෘති ක රියාකාරකම් පිළිබඳ විපශ්ිත වූ පසෞඛය හා සමාජ 
ආරක්ෂණය පිළිබඳ විපශ්ෂ කළමනාකරණ සැළැස්මකට අනතෙගත 
ීමෙ 

• පස්වකයිනපේ සහ මගීනපේ ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු අනතුරු ඇඟීපම් 
පේධතියක් සහ පූණග කාලීන මුරකරුපවකු හා සංඥා දැනුම්පදනපනකු 
පමම වැඩබිපම් පස්වපේ පයදීම සඳහා දැඩි පලස නිපදග්ශ කරණු 

ලැපබ්. 

• සම්මත පස්වක ආරක්ෂණ ක රමපේදයක් අනුෙමනය කිරීම 

• ආරක්ිත සපත්තු, හිස් ආවරණ, ඇස් ආවරණ, ගිණි නිවන උපකරණ 

වැනි පුේෙලික ආරක්ෂණ උපාංෙ භාවිතය (PPE) 

• පස්වකයින සඳහා පුහුණු සහ දැනුවත් කිරීපම් වැඩසටහන පවැත්ීම. 

• පස්වකයිනට පුහුණු හා දැනුවත් කිරීපම් වැඩසටහන සැපයීම 

• ප්රධාන ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට පපර හඳුනාෙත් එවැනි උපද්රවයන 
සඳහා උපද්රව විශ්පල්ෂණය කිරීම සහ සැලසුම් කිරීම / ප්රමාණවත් අවම 
කිරීපම් පියවරයන සැපයීම  

• ආසනන ප්රපේශපේ ඹඹර වද ආදිය දක්නට තිපබ් නම් ඹඹර ප්රහාර වලින 
ආරක්ෂා ී සිටීපම් ස්ථානයක් ස්ථාපිත කර තිබීම අතයාවශය පේ.  

• මීට අමතරව වෂගාව පවතින කාල වකවානු වලදී අස්ථාවර බෑවුම් වල 
පස්වපේ පයදීම ඉතා අවදානම් වන බැවින ප්රමානවත් කාල සීමාවක් 
සඳහා පේවපේ පයදීම නතර කර තැබිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMU/ ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව 

iv. යනපරෝපකරණ සහ අමුද්රවය ප්රවාහනය 
 

\හානියට පත් ප්රපේශයට ඉතා ආසනනව ධාවනය වන දුම්රිය මාෙග හරහා / ඒ 
හරහා ඕනෑම ද්රවය හා යනපරෝපකරණ ප්රවාහනය කිරීමට පපර ශ්රී ලංකා 
දුම්රිය පදපපතගමීනතුපේ බලයලත් පුේෙලයාට දැනුම් දී අවසර ලබා ෙනන. 
ද්රවය හා යනපරෝපකරණ ප්රවාහන කාලසටහන පිළිබඳව මගීන සහ 
කම්කරුවන දැනුවත් කළ යුතුය. ද්රවය හා යනපරෝපකරණ ප්රවාහනය 
පහ්තුපවන දුම්රිය ස්ථාන පේදිකාවට පහෝ දුම්රිය ට්රක් රථවලට හානියක් 
පනාවිය යුතුය. 

 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව 

v. දුම්රිය ප්රවාහන පේධතියට සිදුවිය හැකි බලපෑම (විපශෂ්පයන 

තාවකාලිකව මාෙගට හාණි ීම පහෝ පිවිසුම ඇණ හිටීම, අවහිරතා 
ඇතිීපම් තත්ත්වයන) 

 

වයාපෘති කාලසීමාපේදී ඉතා පහාද අවහිරතා කළමනාකරණ ක රමපේදයක් 
අනුෙමනය කිරීම නිපදග්ශ කරනු ලැපබ්. පමම ආපදා ස්ථානයට ආසනනව 
දුම්රිය මාෙගය වංගු සහිතව ඇති බැවින අනතුරු ඇඟීපම් සංඥා සහ ස්ිර 

පුහුණුව ලත් මුරකරුවන, ධජකරු, බෑවුම් අස්ථායිතාව පපනනුම් කරන 

දීේතිමත් සංඥා පුවරු සහ දුම්රිය මාෙග බාධා සංඥා, රාත්රී ලාම්පු ආදිය 
ඇතුළත් කළ යුතුය. පමම ස්ථානයට සියලුම ආරක්ෂිත සංඥා පුවරු ශ්රී ලංකා 
දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ අධීක්ෂණය යටපත් සහ දුම්රිය ප්රවාහනයට අනුව 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 
 
ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව 
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භාවිතා කළ යුතුය. දුම්රිය ස්ථානපේ සිට ඉහල බෑවුම් ප්රපේශපේ නිවැසියන 
භාවිතා කරන පඩි සහිත අඩි මාෙගය ඉදිකිරීම් වලදී අවහිර පනාකළ යුතුය. 
වයාපෘති ක රියාකාරකම් පහ්තුපවන දුම්රිය මාෙගපේ සිදුවන සුළු පහෝ පවනස් 

ීම්, මුරකරුපවකු පයාදා දිවා රාත රී කාල පදපකහිම දැඩිව නිරීක්ෂණය කල 
යුතුය. 

vi. දුම්රිය මගීන ඉදිකිරීම් භූමිය පවත කසල විසි කිරීම  (කසල, පබෝතල් 
හා ආහාර 

වයාපෘතියට අදාලව පස්වකයින පස්වපේ නිරතවන බව දැනීම සඳහා 
වයාපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට පපර එ පිළිබඳව දැනුවත් පකපරන සංඥා පුවරු 
තැබිය යුතුය. දුම්රිය මගීන වයාපෘති ස්ථානයට පපර ඇති දුම්රිය ස්ථානපේ 

ඇති ශබ්ද විකාශන යනත ර මගින ඉදිකිරීම් කටුයුතු පිළිබඳවත්, අපද්රවය ඉවත 
දැමීම පිළිබඳව අවවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමත් කල හැකිය. 

වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව 

vii. පිපිරීම් පහත්ුපවන සිදු විය හැකි අනතුරු 
 

පිපිරීමට පපර SLR හි බලයලත් පුේෙලයාට දැනුම් දී අවසර ලබා ෙනන. 
දුම්රිය ප්රවාහන පේලාවනහි ඇති සියලුම පිපිරුම් කටයුතු නැවත්ීමට සහ 
අසල දුම්රිය ස්ථානය හරහා දැනුවත් කිරීපම් නිපේදන නිකුත් කිරීම සිදුකල 
යුතුය. පිපිරීම් පහ්තුපවන පාෂාණ පකාටස් නිසා සිදුවන තුවාල සඳහා හදිසි 
අනතුරු සදහා සූදානම් කිරීපම් සැලැස්මක් ඇති කල යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව 

viii. දුම්රිය මාෙගය ජලපයන යටීම 

ඉදිකිරීම් අතරතුර, දුම්රිය මාෙග ජලපයන යටීම අපේක්ෂා පකපග. පමම 

බලපෑම අවම කිරීම සඳහා, ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පපර පකානරාත්කරු 
විසින තාවකාලික මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපවහන ජාලයක් ඉදිකිරීම 
මඟින අතිරික්ත ජලය අසල ඇති ඇළට පහෝ සුදුසු ජලමාෙගයකට පයාමු කළ 
යුතුය. 

 වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

ix. ඉදිකිරීම් අතරතුර ඛාදනයන වලින විය හැකි බලපෑම අවම කිරීම 
 

වයාපෘති ස්ථානයට අදාලව වෂගා කාලපේදී , භූමිය සූදානම් කිරීම, සුනුන 

ඉවත් කිරීම, බෑවුපම් හැඩය සැකසීම වැනි දෑ සිදු කිරීම නිපදග්ශ කරනු 
පනාලැපබ්. එබැවින ඉහළ බෑවුම් ප්රපේශ වල ක රියාකාරකම් සිදු කරීම වෂගාව 
පනාමැති වියළි කාලපේදී සිදු කිරීමට නිපදග්ශ කරන අතර හැකි සෑම විටම 
වැසි කාලපේ අවදානම් බෑවුම් වල ක රියාපේ පයදීම නවතා දැමිය යුතුය. පම් 
පිළිබඳව වයාපෘති සැළසුම් අදියපගදී අවධානය පයාමු කල යුතුය. ජලයට 
එකතුවන අවසාදිත ප්රමාණය අවම කර ෙැනීම සඳහා පරානමඩ රදවයන 
හඳුනවා දිය යුතුය. 

වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

x. ආක රමණික විපශ්ෂ 
 

ඛාදනය පාලනය කිරීපම් වූහයන පලස ආක රමණික ශාක විපශ්ෂ භාවිතා 
කිරීපමන වැළකී සිටිය යුතුය. ශාකමය ඛාදන පාලනය සඳහා පේශීය ශාක 
පතෝරා ෙත යුතුය. එම පතෝරා ෙැනීම් අදාල බලයලත් ආයතනහී අනුමැතිය 
ඇතිව භාවිතා කල යුතුය. 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xi. ශබ්දය සහ කම්පන පාලනය 
ශබ්දය හා කම්පන උත්පාදනය කිරීපම් ක්රියාකාරකම් ඉහළ බෑවුපම් නිවාසවල 
පදිංචිකරුවනපේ  ජදනික කායගයන සදහා බලපෑම් ඇති කල  හැකිය. 
වුහයනට හානි පනාීම් සඳහා කම්පන උත්පාදන කටයුතු නියමිත සීමාවන 
තුළ සිදු කළ යුතුය. දුම්රිය ස්ථාන පොඩනැගිල්පල් ඉරිතැලීම් සහ සංඥා 

පාලන පොඩනැගිල්ල වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පපර, අතරතුර හා පසුව 
නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. නිවාස හා දුම්රිය ස්ථානවල ඉදිකිරීම් කටයුතු 
පහ්තුපවන හානි සිදුවුවපහාත් සුදුසු වනදි පෙවිය යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කටයුතු  ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම සම්බනධපයන පකානරාත්කරු විපශ්ෂ 
අවධානයක් පයාමු කළ යුතුය. පමම ඉදිකිරීම් ස්ථානය ග්රාමීය ප්රපේශයක 

පිහිටි පපාදු ස්ථානයක් තුළ ප්රසනන පරිසරයක් සහිතව පිහිටා ඇත. එපස්ම, 
පදිංචිකරුවන සිටින කුටුම්භ කිහිපයක් ඉහළ බෑවුම ප්රපේශපේ පිහිටා ඇත. 

එබැවින, එවැනි අපද්රවය ජනනය කරනපන නම් නිසි පලස පසෝදා පනායන 

නිසි පලස ෙබඩා කර PMU විසින අනුමත කරන ලද ක්රියා පටිපාටිවලට අනුව 
බැහැර කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් අපද්රවය දුම්රිය මාෙග ඔස්පස් පහෝ අසළ ජල 
මාෙග වලට  බැහැර පනාකළ යුතුය 

  

 
වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 
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xiii. බැවුපම් ජල පරිපබෝජකයනට සිදුවිය හැකි බලපෑම් 
භූෙත ජල මට්ටම පහත වැටිපමන ළිංවල ජලය අඩුීමක් සිදුවිය හැකිය. 
ඉදිකිරීම්කරු විසින නිවැසියනට තාවකාලික පහෝ විකල්ප ජල ප්රභවයක් 
සැපයිය යුතුය.  

 වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xiv. කම්කරුවන සඳහා වැඩබිම තුල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
කම්කරුවන විවෘත ස්ථාන වල වැසිකිලි භාවිතය අවම කිරීම සඳහා 
පකානරාත්කරු වැඩබිම තුළ සිටින ශ්රම බලකාය සඳහා තාවකාලික 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සකස් කළ යුතුය  

 වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xv. දුවිලි හා දුවිලි පාලන ක රමපේද 
 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ජනනය වන දූවිලි අංශු මගීනට, සංචාරකයිනට සහ 
වැඩබිපම් කායග මණ්ඩලයට බලපෑම් කළ හැකිය. ජනාවාස දූවිලි අංශු වලින 
පදිංචිකරුවන සිටින ඉහල බැවුපම් නිවාසවලට බලපෑම් කළ හැකිය. අධික 
දූවිලි පහෝ වායු උත්පාදන ක්රියාකාරකම් අපේක්ෂා කරනපන නම් විපශ්ෂ තිර 
ආදිය භාවිතා කළ යුතුය. 

  
වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xvi. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්පත් අනුමත ස්ථාන වලින පමණි. 
පකානරාත්කරු අසළ ජල මාෙගවලින  ජලය භාවිතා කිරීමට අදහස් 

කරනපන නම්, එය කළ යුත්පත් අදාළ බළධාරීනපේ අවසරය සහ ඔවුනපේ 
පකානපේසි අනුව ය. 

 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xvii. වැඩ කරන පේලාවන, ආනතික කාලගුණික තත්ත්වයන තුළ වැඩ 
කිරීම සහ අඩු ආපලෝකය යටපත් වැඩ කිරීම 

 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා පහෝ රාත්රී කාලවලදී සිදු කළ හැකිය. ප.ව. 6.00 ට පසුව 
වැඩ කිරීම, ආරක්ිත ෙැටළු පහ්තුපවන දුම්රිය පදපාතගුපම්නතුපේ  
කැමැත්ත ඇතිව කළ හැකිය. 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව 

xviii. පසව්ා යටිතල පහසුකම් පකපරහි බලපෑම 
 

PMU හි අනුමැතිය පරිදි ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පපර විදුලි සංපේශ, විදුලිය, 
ජල මාෙග නැවත ස්ථානෙත කළ යුතුය 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xix. ඉදිකිරීම් අතරතුර දෘශය දූෂණය අවම කිරීම සඳහා පහාඳ භුමි 
පාලනයක් පවත්වා ෙත යුතුය 

 වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xx. පස්වක චයගාධමග පේධතිය 
 

පකානරාත්කරු විසින එකඟ වූ චයගාධමග පේධතිය පවත්වාපෙන යාපමන 

ශ්රම බලකාය සහ ෙම්වාසීන, දුම්රිය ස්ථානපේ කායග මණ්ඩලය, මගීන සහ 
සංචාරකයින අතර ඇති විය හැකි ආරවුල් වළක්වා ෙත යුතුය. 
පපාදු ස්නානය සහ පරදි පසෝදන ස්ථාන වැනි හවුල් සම්පත් භාවිතා කිරීපම්දී 
ශ්රම බලකාය සහ ෙම්වාසීන අතර ඇති විය හැකි ආරවුල් වළක්වා ෙත යුතුය  

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදිකිරීම්  
පකානත රාත්කරු 

xxi. සෙගයන දෂට් කිරීම් හා හදිසි අනතුරු කළමනාකරණය  

සෙග දෂ්ට කිරීම් සඳහා නිසි හදිසි අනතුරු කළමනාකරණ ෙේධතියක් (සෙග 
දෂ්ට කිරීම් පිළිබඳ දැනුවත්තභාවය, වැඩ කරන අතරතුර ආරක්ිත සෙත්තතු, 
සෙග දෂ්ට කිරීම සඳහා ප්රථමාධාර, මරෝහල් ර්ත කිරීම සහ සෙග දෂ්ට 
කළමණාකරණ ෙහසුකම් ඇති මරෝහලකට ඇතුළත්ත කිරීම ඇතුළත්ත කළ 
යුතුය). 
මම් ආකාරමේ වැඩ බිම් අනතුරු බහුලව දක්නට ලැමේ. මවනත්ත අනතුරු 
සඳහා නිසි හදිසි කළමනාකරණ ඒකකයක් (ප්රථමාධාර ෙහසුකම්, ආරක්ෂිත 
භාේඩ, මරෝහල් ර්ත කිරීමම් ෙහසුකම් සහ ප්රවාහන ෙහසුකම්) මමම වැඩ බිම  
සඳහා නඩත්තතු කළ යුතුය. 

ඉදිකිරීම් කටයුතු E & S Unit of PMU 
පකානත රාත්කරු 

 

 

10.7.3 වයාපෘති සථ්ානයට අදාල විපශ්ි ත අධීක්ෂණ තත්ත්වයන 
 

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත සඳහන අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිපදග්ශ කර ඇත. මීට අමතරව ඉදිකිරීම් පකානත රාත්කරු 
විසින පකානත රාත්කරුවනපේ වෙකීම පිළිබඳ සඳහන කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක රියා පටිපාටිය ද ක රියාත්මක කළ 
යුතුය. පකානත රාත්කරු විසින ඉදිරිපත් කරණ ලද ඉල්ලූම්පත තුළ ඔහුපේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ පල්ඛන සමඟ 

ක රියාත්මක කිරීමට බලාපපාපරාත්තු වන ESMP වැඩපිළිපවළ පයාමු කරණු ඇත. ESMP සඳහා වන පිරිවැය 
පවනම පෙවුම් අයිතමයක් පලස දැක්විය යුතුය. පතෝරාෙත් ඉදිකිරීම් පකානත රාත්කරු විසින පාරිසරික සහ සමාජ 
කළමනාකරණ ක රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින අනුමත කිරීමට 
නියමිතයෙ 
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වගුව 6: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 
අධීක්ෂණ අවශතාවය පරාමිතීන වාර ෙණන 

i. මූලිඛ නීරීක්ෂණ ජලපේ ගූණාත්මකභාවය එක් වරක් * 

දුම්රිය ස්ථානපේ පුවග ඉරිතැලීම් 
නිරීක්ෂණය 

එක් වරක් * 

භුමිපේ සිදුවන කම්පන එක් වරක් * 

වායු ගූණාත්මකභාවය: වායු අංශු එක් වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම එක් වරක් * 

ii. ඉදිකිරීම් අතරතුර  ජලපේ ගූණාත්මකභාවය වැසි සමපේදී ජලපේ පපනුපම් කැී පපපනන 
පවනසක් සිදුවුවපහාත් 

දුම්රිය ස්ථානපේ සහ නිපවස් වල පුවග 
ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු විස්ථාපනයක් 

නිරීක්ෂණය කළපහාත් ** 

භුමිපේ සිදුවන කම්පන විදුම් යනපරෝපකරණ, කම්මැලි වැඩ, පහෝ භූ 
කම්පන ජනනය කරන ඕනෑම කායගයක් ක්රියාත්මක 

කිරීපම්දී * 

ඉදිකිරීම් වල දී ඇති වන ශබ්දය අධික ශබ්ද උත්පාදනය කරන කාලවලදී මසකට 

වරක් * 

වායු ගූණාත්මකභාවය: වායු අංශු මසකට වරක් * 

iii. රථවාහන 
විපමෝචනය 

වයාපෘති කටුයතු සඳහා පයාදා ෙනනා සියළුම යනපරෝපකරණ වල වායු විපමෝචනය සහතික 
තිබීම අතයාවශය පේ. වයාපෘති භූමිපේ කායගභාර පරිසර නිලධාරී වරයා විසින ඒවා පරික්ෂාවට 
ලක් කල යුතුය. 

iv. අධීක්ෂණ 
ආයතනය 

*මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ලියාපදිංචි සහතික සහිත ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආයතනයක් මගින 
ඉරිතැලීම් පරීක්ෂණ හැර අපනකුත් පරීක්ෂණ සඳහා පයාදාෙත යුතුය. 
**වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය :PMU විසින පිලිෙනු ලබන විශ්වාසී ආයතනයක් මගින 
ඉරිතැලීම් පරීක්ෂණ කල යුතුය 

v. වාතගා කිරීපම් 
අවශයතා 

ජල මාෙග  වල ජලපේගුණාත්මකභාවය - ජලපේ පැවතිය යුතු අවම ගුණාත්මක තත්ත්වයන 
පිළිබඳව 2017 වෂගපේ මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින ප්රකාශයට පත් කරණ ලද ප්රමිතීනට අනූව 
සංසනදනය කිරීම.  
ආසනන නිවාස වල, ඉගුරුඔය දුම්රිය ස්ථානය පොඩනැගිලි පූවග ඉරිතැලීම් පිළිබඳ සමීක්ෂණය - 
වෘත්තීමය වාතගාව.  
පපාළපේ කම්පනයන - යනත ර සූත රවලින ඇති වන පපාළපේ කම්පනයන. ඉදිකිරීම් අතරතුර හා 
වාහන වලින ඇතිවන කම්පනයන, මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ප්රමිතීනට අනූව  
වට පිටාපවන ඇති වන ශබ්දය මැනීම - මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අංක 924.1 1996 මැයි 01 දින 
විපශ්ෂ ෙැසට් පත රය 

වායු ගුනාත්මකභාවය සම්බනධ කරුණු - ශ ර ීලංකා මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අංක 1562/22 2008 
අපෙෝස්තු 15 - විපශ්ෂ විපේදනපේ සඳහන අවම වායුගුණ තත්ත්වයන 

 

 

11. පදිංචි ජනතාව සහ පාශගවකරුවනපේ උපපේශන - පවත්වා ඇති පහෝ පැවැත්ීමට නියමිත උපපේශන 

පස්වාවන 

 

11.1 පදිංචි ජනතාව සඳහා වූ උපපේශන පස්වාව 

ක්පෂ්ර අධයනය අතරතුර වතු නිවාසවල ෙදිංචිකරුවන සහ අසළ සිල්ලර පවළඳසැල්හි හිමිකරු වන  ඩේලිේ. 

සුබවීර මහතා වයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී. නායයෑම් පිළිබඳ පූවග අනතුරු ඇඟීම්, අවම කිරීපම් 
වයාපෘතිය සහ අරමුදල් සපයන යානරණය පිළිබඳව ඔවුන දැනුවත් කරන ලදී. පදිංචිකරුවන වයාපෘතියට 
කැමැත්ත පළ කළ අතර වයාපෘතියට පූණග සහපයෝෙය ලබා දීමට කැමැත්ත පළ කළහ. 
ඉගුරුඔය දුම්රිය ස්ථානපේ දුම්රිය ස්ථානාධිපති සමන ප්රියදශගන මහතාපෙන උපපදස් ලබාපෙන අවම කිරීපම් 
වයාපෘතිය සහ අරමුදල් සම්පාදනය කිරීපම් යානරණය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී. අවම කිරීපම් කටයුතු අෙය 

කළ හැකි බව පැවසූ ඔහු කායග මණ්ඩලපේ පූණග සහාය ඇතිව වයාපෘතිය සඳහා සිය කැමැත්ත ප්රකාශ කපළ්ය. 

 

11.2 පාශගවකරුවන සමෙ පවති උපපේශන පසව්ාවන වලදී ඇති වූ එකෙතාවයන හා නිපදගශ්යන (පයාමුව: 

ඇමුණුම II) 
 

 

මධයම පළාත් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ පළාත් අධයක්ෂ එම්.පක්.ී.වැලිකනනපේ මහතාට වයාපෘති කටයුතු 
පිළිබඳව දැනුම් දුන අතර වයාපෘතිය සඳහා අවසර ලබා ෙනනා ලදී. ඔහු අවධාරණය කපළ ්නායයෑම් අවම කිරීපම් 
වයාපෘති, ෙැසට් පරපේ ප්රකාශිත වයාපෘති පලස පනාසැලපකන බවත් හදිසි පියවරක් සඳහා නායයෑපම් අවදානම 

අවම කිරීමට පයෝජිත වයාපෘතිය අදහස් කරන බැවින, වයාපෘතිපේ ප්රමුඛතාවය සැලකිල්ලට ෙනිමින මධයම 
පරිසර අධිකාරිපේ අනුමැතිය අවශය පනාවන බවයි. 
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එච්.එම්.පක්.ඩබ්ලිේ. බනඩාර, නිපයෝජය ප්රධාන ඉංජිපනරු (වයාපෘති), ඊ.එම්.එස්.ී.පක්. දීෙල නිපයෝජය ප්රධාන 
ඉංජිපනරු (ධාවන පථ)  සහ ඩී.ඩබ්ලිේ.එන. අමරපස්න, මාෙග හා වැඩ දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ අධිකාරී 
ඉංජිපනරු (සැලසුම්) මහතාපෙන  දුම්රිය ස්ථානවල වයාපෘති කටයුතු පිළිබඳව කණ්ඩායම් සාකච්ඡාපේදී 
උපපදස් ලබා ෙනනා ලදී. ඉදිකිරීම් අදියපගදී අනුෙමනය කළ යුතු ක්රියා පටිපාටි සහ දුම්රිය ප්රවාහනයට 
බාධාවකින පතාරව ඒවා පෙන යා යුතු ආකාරය ඔවුන අවධාරණය කළහ. 

 

12. වයාපෘතිය ක රියාවට නැංීමට අවශය පයෝෙයතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව සහ අනුමත කිරීම් 
 

වගුව 7: බාධා ඉවත් කර ෙැනීම්, විපරෝධතා පනාමැති බව, කැමැත්ත සහ අනුමත කිරීම් 

අවශයතාවය / අනුමත කිරීම / ආයතනය වයාපෘතියට අදාළත්වය 

11.1 වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීම 

දිස්ත රකි් පල්කම්වරයාපේ අනුමැතිය  වයාපෘතිය ක රියාවට නැංීමට දිස්ත රකි් පල්කම්වරයාපේ අනුමැතිය ලබා 
ෙැනීමට සිදුවනු ඇති අතර පමහිදී මහ ඇමති වරයා සහ දිස්ත රික්කපේ වෙකිව 
යුතු ආයතන සහභාගී වන දිස්ත රික් සම්බනධීකරණ කමිටුව හමුපේ වයාපෘති 
පයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතු පේ. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකපේ 
නිලධාරිපයකු වයාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරමින එහි විවිධ පාරිසරික සහ 
සාමාජයීය ෙැටළු ආදිය ෙැන කරුණු ඉදිරිපත් කරණු ඇත. පමම ෙැටළු 
සම්බනධපයන සාකච්ඡා පවත්වමින පමම රැස්ීපම්දී ෙනු ලබන නිපදග්ශ 
පමම පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක රියාවට නංවන විට 
සැලකිල්ලට ෙැපනනු ඇත. 

සැලසුම් කමිටුපේ අනුමැතිය පමම වයාපෘතිය පස්භාපේ පකෝරපල් ප රාපේශීය සභාපේ සැලසුම් කමිටුපේ 
අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය  

11.2 වැඩබිම පවතින රජපේ ඉඩම් වල වයාපෘතිය ක රියාවට නැංීමට එම රජපේ ඉඩම් හිමියනපේ අනුමැතිය 

ලබාෙැනීම 

මධයම පරිසර අධිකාරිය 1951 අංක 25 පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටපත් මහනුවර දිස්ික්කය සංපේදී 
ප්රපේශයක් බැවින දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ කැමැත්ත අවශය පේ. 

වන සංරක්ෂණ පදපාතගපම්නතුව  

වන ජීී සංරක්ෂණ පදපාතගපම්නතුව 

 

වන රක්ිත පවනකිරීම් කලාපයක යටපත් පහෝ තුළ පමම වයාපෘති වැඩබිම 
පිහිටා පනාමැති බැවින වන සංරක්ෂණ පදපාතගපම්නතුපේ සහ වනජීී 
සංරක්ෂණ පදපාතගපම්නතුපේ අනුමැතිය අවශය පනාපේ. 

භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාරයාංශය භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුනුන ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා 
ප රාපේශීය භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාරයාංශපේ අනුමැතිය ලබාෙත 
යුතුය (අවශයනම් පමණි) 

පස්භාපේ පකෝරපල් ප රාපේශීය සභාපේ අපද්රවය ප්රවාහනය සහ බැහැර කිරීම වැනි කටුයුතු සඳහා පස්භාපේ පකෝරපල් 

ප රාපේශීය සභාපවන අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය.. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වයාපෘති භූමිපේ විදුලිබල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලපේ 
ප රාපේශීය කායගාලපයන අනුමැතිය අවශය පේ. 

ජාතික ශාක නිපරෝධායන පස්වය පමම අපදා අවම කිරීපම් වයාපෘතිය සදහා පැලෑටි පහෝ බීජ අවශය පේ නම් 

(ආනයනය කල යුතු නම්) 1999 අංක 35 දරණ පැලෑටි සංරක්ෂණ පනත 

යටපත් කෘිකමග අධයක්ෂ ජනරාල් පවනුපවන, අතිපගක අධයෂක ජාතික 
ශාක නිපරෝධායන පස්වය, කටුනායක. අනුමත කල පැලෑටි පහෝ බීජ 
අධිකාරිය මගින නිකුත් කරණ බලපත රය හා පකානපේසි යටපත් පෙන ආ 
යුතුය 

11.3 පපෞේෙලික ඉඩම් හිමිකරුවනපෙන අනුමැතිය ලබාෙැනීම/ජනතික බැදීම/ විරුේධත්වයක් පනාමැති ීම 

ඉඩම් හිමිකරුවන (ශ ර ී ලංකා දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව) 

ඉඩම් හිමිකරු සහ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් අධිකාරිය අතර 
නීතයානුකූලව ගිවිසුමක් අත්සන කිරීම(ශ ර ී ලංකා දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව 

සහ පපනපරෝස් වතු කලමණාකාරිත්වය අතර) වුහයන ඉවත් කිරීමට, 

ඉඩමට ප්රපේශ ීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට සහ දිගුකාලීන 
නඩත්තු කටයුතුවල නිරත ීමට කිසිදු විපරෝධයක් පනාදක්වන බවට 
එකෙතාවය ලබා ෙත යුතුය. 

 

අනුමැතීන ලබා ෙැනීම පයාජිත කාල රාමුව වගු අංක 8න දක්වා ඇත. 
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13. දුක්ෙැනවිලි වලට ප්රතිචාර දැක්ීපම් යානරනය 
 

පමම වයාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාව සඳහා විපශ්ෂ අවධානයක් පයාමු කරමින දුක්ෙැනවිලි විසදීපම් 
යානත රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපපේශකවරුන වන PMU හි ES නිලධාරි වරයා වෙබලා ෙත යුතුය. 
(පයාමුකිරීම: දුක්ෙැනවිලි විසදීපම් යානරණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිපදග්ශිත ක රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා 
සමාජ කළමනාකරණ රාමුව) 

 

14. පතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පහත දැක්පවන ආයතන සහ සංවිධාන අනුව ලකුණු කරණ ලද ආකෘති මගින ES පතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
PMU හි වෙකීම පේ. 

 

වගුව 9: පතාරතුරු අනාවරණය කිරීපම් පයෝජිත සැළැස්ම 

Information  Proposed agencies   Mode of information disclosure  

i. වයෘපෘතිය සැලසුම් කිරීම 
(ඉදිකිරීම් ප්රපේශපේ 

පතාරතුරු, සැලසුම් හා 
ක රියාත්මක කිරීපම් 
ක රමපේදය) 

දිස්ත රකි් CEA, දිස්ික් පල්කම් කායගාලය, 

ප රාපේශීය පල්කම් කායගාලය, දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව, පවනත් දිස්ත රික් මට්ටපම් 

නිපයාජිත ආයතන, ජා.පො.ප.ස දිස්ත රික් 
කායගාලය, AIIB 

රැස්ීම්, දිස්ත රික් සමිබනධීකරණ 
කමිටුව.ගිවිසුම් අත්සන කිරීම සම්බනධ 

වාතගා සැපයීම, අනුමැතීන හා එකඟතා 

ii. පාරසරික හා සාමාජීය 
කළමනාකරණ සැලසුම 

දිස්ත රකි් CEA, දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව, AIIB රැස්ීම්, දිස්ත රික් සමිබනධීකරණ 
කමිටුව.ගිවිසුම් අත්සන කිරීම සම්බනධ 

වාතගා සැපයීම, අනුමැතීන හා එකඟතා 

 

iii. ප්රෙති වාතගා (මූලික 
අදියපගදී හා ඉදිකිරීම් 
අතරතුර) 

දිස්ත රකි් CEA, AIIB, SLR,හා පවනත් දිස්ත රික් 
මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

ප්රෙති සමාපලෝචන රැස්ීම්, විපශ්ෂ රැස්ීම්, 
අදාල වාතගා භාර දීම. 

iv. කම්කරුවනපේ 
පසෞඛය හා 
සුරක්ිතභාවය 
පාරිසරික පයෝෙය බව 

දිස්ත රකි් CEA, දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව, 

ප රාපේශීය පල්කම්ල පපාලීසිය, ෙ රාම නිලධාරී, 
ජා.පො.ප.ස දිස්ත රික් කායගාලයල AIIB 
පවනත් දිස්ත රික් මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

වාචික හා අවිවාචික (ලිඛිත) 

සනනිපේදනය, ආදාල වාතගා භාරදීම 

වගුව 8: අනුමැතීන ලබාෙැනීම සඳහා නියමිත කාල රාමුව 
අනුමැතීන මාසය 1 මාසය 2 

සතිය1 සතිය2 සතිය3 සතිය4 සතිය5 සතිය6 සතිය7 සතිය8 

වයාපෘතිය ක රයිාත්මක කිරීම 
දිස්ත රකි් පල්ඛම් කායගාලපේ අනුමැතිය 
අයදුම් කිරීම 
වයාපෘති සාකච්ඡාව 
අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමත කිරීම 

        

සැළසුම් කමිටුපේ අනුමැතිය 
අයදුම් කිරීම 
වයාපෘති සාකච්ජාව 
අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමත කිරීම 

  

 

      

ඉඩම් හිමිකරුවන වන දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ 
අනුමැතිය 
අයදුම්පත බාරදීම 
දක්වන අදහස් වලට ප්රතිචාර දැක්ීම 
අනුමැතීන 

        

පවනත් අනුමැතීන  
භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කායගාංශපේ 
ආරක්ෂක අමාතයාංශපේ අනුමැතිය (අවශයතාවය 
අනූව) 

        

ඉඩම් හිමිකරුවනපේ අනුමැතිය/කැමැත්ත 
ලබාෙැනීම (දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව) 
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අදාල ඉදිකිරීම් භූමිපේ 
සුපරීක්ෂණය 

v. පාරිසරික හා සමාජයීය 
කරුණු සම්බනධව 
අදාල තීරණෙැනීම හා 
ප්රෙති පපනනුම් කිරීපම් 
රැස්ීම් 

දිස්ත රකි් CEA, දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව, 

ප රාපේශීය පල්කම්ල පපාලීසිය, ෙ රාම නිලධාරී, 

ජා.පො.ප.ස දිස්ත රික් කායගාලයල AIIB 
පවනත් දිස්ත රික් මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

විපශ්ෂ රැස්ීම්, අදාල වාතගා භාර දීම. 

vi. දුක්ෙැනවිලි සඳහා 
සහන සැලසීපම් 
ක රමපේදය 

අදාල නිපයාජිත ආයතන, AIIB රැස්ීම්, වාචික හා අවිවාචික (ලිඛිත) 
සනනිපේදනය 

 

 

වගුව 10: පතාරතුරු රැස්කිරීම සඳහා සම්බනධකරෙත් ආයතන සහ නිලධාරීන  

 
දිනය ආයතනය පතාරතුරු සදහා සම්බනධ වන නිලධාරියා 

 

04/07/2019 @ 10.00 
පැය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය  M.K.P වැලිකනන මහතා 

පළාත් අධයක්ෂක, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය - මහනුවර කායගාලය 
මධයම පළාත 

03/02/2020 @ 13.00 
පැය 

දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ මාෙග වැඩ 
අධීක්ෂණ ඒකකය 

H.M.K.W බනඩාර මහතා 

අතිපගක ප්රධාන ඉංජිපනරු (වයාපෘති) 

 

E.M.S.P.K.  දීෙල මහතා 

අතිපගක ප්රධාන ඉංජිපනරු (මාෙග) 

 

D.W.N. අමරපස්න මහතා 

අධීක්ෂණ ඉංජිපනරු (සැළසුම්) 

 



   

i 

 

ඇමුණුම 1: වයාපෘති ප්රපේශපේ සහ අදහස් විමසීම් සිදුකරණ අතරතුර ලබාෙත් ජායාරූප 

  

ඉහල බැවුපම් පදිංචිකරුවන දැනුවත් කිරීම  ඉහල බැවුපම් අස්ථාවර නිවසක්  

  

සිල්ලර පවළඳසැල්හි හිමිකරු වන  ඩේලිේ. සුබවීර මහතා 
වයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම  

දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ මාෙග වැඩ අධීක්ෂණ ඒකකය 
සමඟ සාකච්ඡා කිරීම  

 
ඇමුණුම II: පාශගවකරුවන සමෙ පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විපශ්ෂ කරුණු : මහනුවර දිස්ත රික්කය 

ආයතනය සම්බනධීකරණ නිලධාරීපේ 
නම සහ තනතුර 

ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

M.K.P වැලිකනන මහතා 

පළාත් අධයක්ෂක, 
මධයම පරිසර අධිකාරිය - 
මහනුවර කායගාලය 

මධයම පළාත. 

✓ ජාතික සම්පත් කළමනාකරන මධයස්ථානපේ 1951 අංක 25 
දරන පාංශු සංරක්ෂණ පනත යටපත් මහනුවර දිස්ත රික්කය සංපේදී 
පරිසර ප්රපේශයක් පලස නම් කර ඇත. 

✓ 1993 ජුනි 24 වන දින අංක 772/22 දරන අති විපශ්ෂ ෙැසට් 
පත රපේ සහ පසුව කරන ලද සංපශෝධනයනහී නායයෑම් අවම 
කිරීපම් වයාපෘති නියමිත වයාපෘති පලස පනාසැලපක් 

✓ හදිසි ක රියාමාෙගයක් පලස නායයෑම් වලින ඇති වන අවදානම 

අවම කීරීමට වයාපෘතිය අදහස් කරන බැවින, වයාපෘතිපේ 
ප්රමුඛතාවය සැලකිල්ලට ෙනිමින මධයම පරිසර අධිකාරිපේ 
අනුමැතිය අවශය පනාපේෙ  

✓ වයාපෘතිය සඳහා මූලික පතාරතුරු ප්රශ්නාවලිය (BIQ) සම්පූණග 
කිරීම හා බාර දීම අවශය පේ) 

✓ වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පපර මධයම පරිසර අධිකාරිය පවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය අවම කිරීපම් ස්ථාන ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් 
කල යුතු අතර මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින වයාපෘති බිම 
නිරීක්ෂණය කිරීපමන පසු කැමැත්ත ප්රකාශ කරනු ලබයි. 



   

ii 

 

✓ වයාපෘතිය ක රියාත්මක කරනු ලබනපන සංපේදී පරිසර ප්රපේශයක 

නම් හා එය අවම කිරීපම් වයාපෘතියක් පනාවනපන නම්, සංපේදී 
ප්රපේශයකදී අදාලවන නිති ක රියාවලිය අදාල වනු ඇත. 

දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුපේ 
මාෙග වැඩ අධීක්ෂණ 
ඒකකය 

H.M.K.W බනඩාර මහතා 
අතිපගක ප්රධාන ඉංජිපනරු 
(වයාපෘති) 

 

E.M.S.P.K.  දීෙල මහතා 
අතිපගක ප්රධාන ඉංජිපනරු 
(මාෙග) 

 

D.W.N. අමරපස්න මහතා 
අධීක්ෂණ ඉංජිපනරු 
(සැළසුම්) 

✓ පමම වයාපෘති ප්රපේශය දුම්රිය පදපාතගපම්නතුවට අයත් බල 
ප්රපේශයකි 

✓ වයාපෘතිය සම්බනධපයන දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ 
විරුේධත්වයක් පනාමැති අතර අවදානම අවම කිරීම අතයාවශය 
පදයකි 

✓ වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පපර පකානත රාත්කරු විසින 
සවිස්තරාත්මක වැඩ විස්තරයක් දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව පවත 

පයාමු කල යුතු අතර, පකානත රාත්කරු, වයාපෘති කළමනාකරන 
ඒකකය හා දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව අතර මනා සබඳතාවයක් 
පැවතිය යුතුය. 

✓ අවධානය පයාමු පකරුණු පවනත් කරුණු 

• දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව විසින සෑම ස්ථානයකටම අදාල 
ආරක්ෂාව භාර නිලධාරී වරපයකු පහෝ සංඥා 
දැනුම්පදනපනකු සපයනු ලැපබ් 

• එක් වයාපෘති ස්ථානයක අවම වශපයන සංඥා කරුවන 
තිපදපනකුවත් පයදවිය යුතුය 

• දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව විසින ආරක්ෂක ක රියාමාෙගයන 
හා ආරක්ිත ප්රදශගක පුවරු සපයනු ලපබ් 

• සංඥා දැනුම්පදන නිලධාරී වරයා පහෝ ආරක්ෂාව භාර 
නිලධාරී වරයා දුම්රිය කාල සටහන හා හදිසි අවස්ථාවල 
දුමරියන නැවැතිීම පිළිබඳව සියළු වෙකීම් දැරිය යුතු පේ. 

• පස්වපේ පයපදනනන ඔවුන විසින පදනු ලබන සියළුම 
ආරක්ෂණ උපපදස් පිළිපැදිය යුතු පේ. 

• අමුද්රවය ප්රවාහනය සඳහා සාමානය මාෙග වලින ප්රපේශයන 
පනාමැති අවස්ථා වල පකානත රාත්කරුපේ ඉල්ලීම අනූව 
දුම්රිය පදපාතගපම්නුතුව අවශයතාවය සපුරා පදනු ඇත. 

• දුම්රිය හරහා අමුද්රවය ප්රවාහනය, ආකරෂක නිලධාරී වරයා 
පහෝ සංඥා කරු හා අපනකුත් පෙවිය යුතු පහසුකම් භාවිතය 
සඳහා වන වියදම් වයාපෘති පමපහයුම් ඒකකය විසින දැරිය 
යුතුය. 

• අවම කිරීපම් වයාපෘති කටයුතු නිමීපමන පසු නඩත්තු 
කටයුතු සඳහා නිසි පරිදි බාර දිය යුතුය. 

• දුම්රරිය පදපාතගපම්නතුව විසින පසු නඩත්තු කිරීම් කටයුතු 
සිදුකරනු ඇත. 

• වයාපෘති කාලසීමාව තුළ පකානත රාක්කරු විසින පුේෙලික 
ආරක්ෂණ උපාංෙ භූමිය තුල භාවිතට උනනදු කල යුතුය 

• සෑම අවස්ථාවකදීම පකානත රාත්කරු විසින, දුම්රිය 

ෙමනාෙමන කටයුතු, අවහිරතා කළමානාකරණය, සංඥා, 

රාත රී කාලපේ පස්වය සඳහා ආපලෝකය, අවහිරතා ඉවත් 
කිරීම වැනි ආරක්ිත වටපිටාවක පස්වය කිරීම පිළිබඳව 
අධීක්ෂණය කල යුතුය. 



   

iii 

 

• පකානත රාත්කරු විසින තාවකාලික වැසිකිළි පහසුකම් 
සැපයිය යුතුය. 

• දුම්රිය මාෙග පේධතිපේ සිදුවන පවනස්කිරීම් දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුපේ අධීක්ෂණය යටපත් සිදුවිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීම් අපද්රවය, ඉවත් කරන සුනුන ආදිය මගීනට/අවට 
පදිංචි ජනතාවට බාධා පනාවන පලස ඉවත් කල යුතුය. 

 

ඇමුණුම III:පයෝජිත වයාපෘතිය ඉඩම් හිමිකරුවනපේ හා අදාල පාරිසරික ආයතනයනපෙන අනුමත කරෙැනීම සඳහා වන ක රියාපටිපාටිය. 

1. දුම්රිය පදපාතගපම්නතුවට අයත් ආරක්ිත ඉඩම් සීමා තුල නායයෑම් අවදානම් අවම කිරීපම් වයාපෘති 
ක රියාත්මක කිරීම සඳහා වන අනුමත කර ෙැනීපම් ක රියා පටිපාටිය  

• වයාපෘති සැළසුම දුම්රිය පදපාතගපම්නතුව විසින අනුමත කල යුතුය. වයාපෘතිය ක රයිාත්මක කිරීපම් 
බලයලත් අධිකාරිය විසින සියළු විස්තර ඇතුලත් වයාපෘති සැළසුම නීතයානුකූල පලස දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව පවත පයාමුකර අනුමැතඅය සඳහා ඉල්ලා සිටිය යුතුය. 

• දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපේ මාෙග වැඩ අධීක්ෂණ ඒකකය මගින පයාජිත සැළැස්ම අධීක්ෂණය කර 
ඇතැම්විට වැඩිදුර අධයයනය සඳහා කැඳීමක් කරනු ඇත. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින 
අනුමතිය සඳහා අවශය අපනකුත් කටයුතු සිදු කල යුතුය. 

• දුම්රිය පදපාතගපම්නතුපවන අනුමැතිය ලැුනු පසු වයාපෘති භූමියට පිවිසීමට, අවදානම් අවම කිරීපම් 

ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට, වයාපෘතිය ක රියාත්මක කරනු ලබන බලයලත් නිපයෝජිත ආයතනය හා දුම්රිය 
පදපාතගපම්නතුව අතර ගිවිසුම් අත්සන කිරීම සිදුවනු ඇත. 

ඇමුණුම IV: අධයන කණ්ඩායම 

 

නම තනතුර  කාර්යය 

TDSV ඩයස ් අධයක්ෂක/ ESSD/NBRO කණ්ඩායම්ර අධීක්ෂණය 

SAMS දිසානායක පේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ /ESSD/NBRO පේෂ්ඨ ෙිසර විද්යාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO ෙිසර විද්යාඥ 

H කුසලසිරි තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO GIS / ප්රජාවිදයාත්මක දත්ත/සමීක්ෂණ සහයක 

MPAN මිහිදුකුලසූරිය තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO වාතගා සමිපාදනය 

TGLA චනද්රරත්න තාක්ෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO වාතගා සමිපාදනය 

 

 

ඇමුණුම v: පයාමු ලැයිස්තුව 

1. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ රී ලංකාපේ නායයෑම් අවම කිරීපම් 
වයාපෘතිය සඳහා පකානත රාත්කරුපේ බැදීම්-AIIB 

2. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව - ශ රී ලංකාපේ නායයෑම් අවම කිරීපම් වයාපෘතිය - AIIB 

3. නැවත පදිංචි කිරීපම් සැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලංකාපේ නායයෑම් අවම කිරීපම් වයාපෘතිය - AIIB  

4. කෘිකමග, ග්රාමීය ආථගකි කටයුතු, පශු සම්පත් සංවධගනය, වාරිමාෙග හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවධගන අමාතයාංශය විසින ෙස් කැීම (පාලන) පනත  

5. අංක 01 කාණ්ඩය යටපත් ඇති සියලු ස්ථානයන හි අවසාන ලැයිස්තුව (අදියර II - 120 නායයෑම් 

අවදානම අවම කිරීම සඳහා වන වයාපෘතිය - AIIB) 

6. සංෙණන හා සංඛයාන වාතගාව (2012), සංෙණන හා සංඛයාපල්ඛන පදපාතගපම්නතුව 

 


