
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

ආපදා ස්ථානීය අංක . 134 
ගල්බාඩ (94/36) සහ වටවල (100/2) දුම්රිය ස්ථාන අතර, CH 95 + 10 

මහනුවර දිස්ික්කය 
 

ජනවාි 2020 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

පටුන 

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

1.1 ව්යාපෘති ප පෘතබිමම .................................................................................................................... 1 

1.2 අපේක්ෂිත පෘතරිශීලකයින්ව ......................................................................................................... 1 

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානපේ පතාරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය ........................................................... 2 

2.1 ව්යාපෘති පපේ නම .................................................................................................................... 2 

2.2 ව්යාපෘති ප ස්ථානපේ පිහිටීම ...................................................................................................... 2 

2.3 භූ ලක්ෂෂණ සහ ඉඩම් අයි පය .................................................................................................... 3 

2.4 ප්රපශයපේ පශයුණිකක ලක්ෂෂණ ................................................................................................ 3 

2.5 ප්රපශයපේ නන විකායන ලක්ෂෂණය ............................................................................................ 4 

3. සිදුවූ නායයෑම් උපෘතද්රව්ය පිළිබ  පතාරතුරු ......................................................................................... 4 

3.1 නායයෑම් ආපෘත ාපේ ස්ව්භාව්ය ................................................................................................... 4 

3.2 නායයෑපමන්ව සිදුව් ඇ ප බලපෘතෑම හා ප්ර පවිපෘතාක ............................................................................. 4 

3.3 පෘතව් පන අව් ානම අව්ම කිරීම සඳහා පම් ව්න විට පෙන ඇ ප ක්රියාමාගෙ ............................................. 4 

3.4 ඉව්ත් කිරීම් .......................................................................................................................... 4 

3.5 නැව්ත පෘතදිංචි කිරීම (ප්රෙ පය  .................................................................................................... 4 

4. නායයෑම්/භූම් අස්ථාව්ර වූ ප්රපශයය, ඒ අව්ට ප්රපශයය පිළිබඳ විස්තර සහ ව්ගතමාන අව් ානම් ම්ටම ............. 6 

4.1 නායයෑපම් ප්රපශයය ............................................................................................................... 6 

4.2 අස්ථාව්ර ී ඇ ප බෑවුමට යාබ  ප්රපශයය ..................................................................................... 6 

4.3 ව්ගථමාන අව් ානම් ස්ව්භාව්ය .................................................................................................. 6 

5. ව්යාපෘති පය යටපත් අපේක්ෂිත පිළිසකර කිරීපම් ක්රියාමාගෙයන්ව .............................................................. 6 

6. ව්යාපෘති ප ක්රියාකාරකම් මන්න්ව බලපෘතෑමට ලක්ෂව්න අව්ට පෘතරිසරපේ සිංපේ ඒ ඒකකයන්ව පිළිබඳව් පක හ හැඳන්වීම . 6 

7.  ව්යාපෘති ප ප්රපශයය හා සම්බන්වධ  සමාන, පෘතාරිසරික බලපෘතෑම් හා අව් ානම් හඳුනා ෙැනීම ................................ 8 

7.1 ධ නාත්මක බලපෘතෑම් ................................................................................................................ 9 

7.2 සිණාත්මක බලපෘතෑම් .............................................................................................................. 9 

7.2.1  නල වි යාත්මක බලපෘතෑම් ................................................................................................... 9 

7.2.1.1  ප්රපශයපේ නලාපෘතව්හන රටව් පකපරහි බලපෘතෑම ................................................................ 9 

7.2.1.2 නල දුෂණය සම්බන්වධ පයන්ව ඇ ප බලපෘතෑම ....................................................................... 9 

7.2.1.4 අක රමව්ත් ව්ැසිකිි  භාවිතය ිසසා නලයට සිදුවිය හැකි බලපෘතෑම ............................................. 9 

7.2.1.5  පෘතහළ ප්රපශයපේ නල පෘතරිපභානකයන්වට ඇ ප විය හැකි බලපෘතෑම් .......................................... 10 

7.2.1.7 නලය පහෝ පතත්මම් ව්ලට බලපෘතෑම් ............................................................................. 10 

7.2.2  පෘතාරිසරික බලපෘතෑම් ........................................................................................................ 10 

7.2.2.1  යබ් ය හා කම්පෘතන මන්න්ව ඇ ප විය හැකි බලපෘතෑම් ........................................................... 10 

7.2.2.2 ව්ායු දූෂණය පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න බලපෘතෑම ....................................................................... 10 

7.2.2.3 ඝන අපෘත ද්රව්ය බැහැර කිරීපම් ඒ ඇ පව්න ෙැටු ................................................................ 10 

7.2.3  ජීව් වි යාත්මක/පෘතරිසර වි යාත්මක බලපෘතෑම ........................................................................ 10 

7.2.4  සාමාජීය හා ආගික බලපෘතෑම් .......................................................................................... 11 

7.2.4.1 ප්ර පස්ථාපෘතනය කල යුතු ප්රපශයයට තුල පහෝ යාබ ව් පිහිටා ඇ ප කිිකාගමිකක මම් .................. 11 
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ESMF පෘතාරිසරික හා සමාන කළමනාකරණ රාමුඛව් 

Environmental and Social Management Framework 

SSE & SMP ස්ථානීය විපය්ිත පෘතාරිසරික හා සමාන කළමානාකරණ සැළබිම 

Site Specific Environmental and Social Management Plan 

ESMP  පෘතාරිසරික හා සමාන කළමනාකරණ සැළබිම 

Environmental and Social Management Plan 

GN  ෙ රාම ිසලධ ාරී 

Grama Niladhari  

GOSL  ය රී ලිංකා රනය 

Government of Sri Lanka 

GSMB භූ වි යා සමීක්ෂෂණ හා පෘතතල් කාගයාිංයය 

Geological Surveys & Mines Bureau  

NBRO  නා පක පොඩනැන්ි  පෘතගපේෂණ සිංවිධ ානය 

National Building Research Organization  

RDA  මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය 

Road Development Authority  

RHS   කුු පෘතස 

Right Hand Side 

LHS  ව්ම් පෘතස 

Left Hand Side 

SLR ශ්රී ලිංකා දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 

Sri Lanka Railways 
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1. හැඳින්වීම 
 

1.1 ව්යාපෘති ප පෘතබිමම 
 

ශ්රී ලිංකා රනය ආසියාුව ය හතල පෘතහබිකම් ආපයෝනන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්වධ  පව්මිකන්ව එම බැිංකුපේ 

මුඛලය ආධ ාර මත ශ්රී ලිංකාපේ පෘතළාත් 6ක දස්ික්ෂක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීපම් 

ව්යාපෘති පය ක්ෂ ආරම්භ කර ඇත. පමම ව්යාපෘති පය  පෘතරිසරික හා සමාන ආරක්ෂෂණමය ව්යපයන්ව AIIB 
බැිංකුපේ හා ලිංකා රනපේ නී පරී පව්ලට අුවල ලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘති පපේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ි ය 
සැලකිල්ලට ෙිසමිකන්ව AIIB බැකුව් අපේක්ෂෂා කරන පෘතරිද ඔවුන්වපේ පෘතාරිසරික හා සමාන ආරක්ෂෂණ 

ප්ර පපෘතත් ප ව්ලට අුවල ල ව්න පෘතරිද පෘතාරිසරික සහ සමානයීය කළමනාකරණ රාමුඛව්ක්ෂ (ESMF) සකසා ඇත. 
 

පෘතාරිසරික සහ සමානයීය කළමනාකරණ රාමුඛව්හි (ESMF) අරමුඛු ව්න්වපන්ව ව්යාපෘති පය  ක්රියාත්මක 

කිරීපම් ඒ AIIB බැිංකුපේ ආරක්ෂෂණ ක්රමපේ  සහ නා පක පෘතාරිසරික හා සමාන ප්රඥේ පය පිළිබ  

මාගපොපෘතපශයයන්ව සැපෘතයීමයි. ව්යාපෘති පය  ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය ව්යපයන්ව; නා පක පොඩනැන්ි  
පෘතගපේෂණ සිංවිධ ානය (නා.පො.පෘත.ස.  සමස්ත ව්යාපෘති පය  පව්ුවපව්න්ව සකස් කරු ලබන පෘතාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුඛව්, ව්යාපෘති පය ට අ ාල පෘතාගයව්යන්ව ඒ ආකාරපයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහ පක 
කරුව ඇතැයි අපේක්ෂෂා පකපග.  
 

පෘතාරිසරික, සමාන, පසෞඛ්ය හා ආරක්ෂෂණ තත්ත්ව්යන්ව ව්යාපෘති ප ස්ථානපයන්ව ස්ථානයට පව්නස් ව්න බැවින්ව 
එව්ැිස පව්නස් ව්න ිසය්චිත තත්ව්යන්ව පිළිබ  අව්ධ ානය පයාමුඛ කිරීම ව්ැ ෙත් පේ. එමිසසා පෘතාරිසරික සහ 
සමානයීය කළමනාකරණ රාමුඛව්ට අුවව් පෘතාරිසරික සහ සමානයීය ඇෙයීම් ස හා එක්ෂ එක්ෂ නායයාම් 
ස්ථානයට විපය්ිත වූ පෘතාරිසරික හා සමාන කළමනාකරණ ව්ාගතා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානපේ විපය්ිත පෘතාරිසරික සහ සමාන කළමනාකරණය පිළිබ  සැළබිම් මන්න්ව විපය්ිත පිළිසකර 
ක්රමපේ යන්ව, පසෞඛ්ය, සමාන සහ ආරක්ෂෂණ කළමනාකරණය සම්බන්ව පයන්ව සලකා බැි ය යුතු අිංයයන්ව 
පිළිබ  ඉදකිරීම් සහ පමපහයුම් කාලය තුල අව්යය මෙ පපෘතන්වීම් ලබාප ුව ඇත. 
. 

්මම වි් ්ෂිත පාිසික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම ගල්බාඩ (94/36) සහ වටවල (100/2) දුම්රිය 

ස්ථාන අතර, CH 95 + 10  සිදුව ඇති නායයෑම්ර ආපදා තත්තත්තවය අවම කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ගැඹුරු 

පාිසික හා සමාජ අධ්යයනයකි් පසුව සකස් කර ඇති ් මම සැළසුම මගි් පහත කරුණු පිළිබඳව ඉහළ 

අවධ්ානයක් ්යාමු කර ඇත 

 

I. ව්යාපෘති පය ට අ ාල කලාපෘතපේ සිංපේ ඒ පෘතාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම. 
II. ව්යාපෘති පය පහ්තුපව්න්ව සැලකිය යුතු පෘතාරිසරික හා සමාජීය බලපෘතෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

III. හාිසය අව්ම කරන පියව්ර පයෝනනා කිරීම. 
IV. පමම ව්යාපෘති පය ට අ ාල ව්න පෘතාරිසරික සහ සමාන ිසරීක්ෂෂණ අව්යයතා ීනරණය කිරීම. 

V. ව්යාපෘති පය  ක්රියාත්මක ව්න අතරතුර අ ාළ පෘතාරිසරික ිසයාමයන්ව හා ක්රියාපෘත හපෘතාටීන්ව අධ යනය 
කිරීම. 

 
1.2 අපේක්ෂිත පෘතරිශීලකයින්ව 
 

පල්ඛ්නය මන්න්ව පයෝජිත ව්යාපෘති පය හා සම්බන්වධ  පෘතාගයව්යක්ෂ ව්න නායයෑම් අව් ානම අව්ම කිරීපම් 
සැලබිම් කණ්ඩායම, ව්යාපෘති ප කළමනාකරණ ඒකකය සහ පකාන්වත රාත්කරුව්න්ව අතර ඇ ප ව්න පෘතාරිසරික 
හා සමාජීයෙැටු සහ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාගෙ පිළිබඳෙැඹුරු අව්පබෝධ යක්ෂ සැපෘතයීමට අපේක්ෂෂා කරණ 
අතර ව්යාපෘති පය ක්රියාත්මක කරණ කාලීනමාපේ  ඒ පමහි ඇ ප සිංරාකයන්ව අුවෙමනය කිරීමට අ හස් කරයි. 
පයෝජිත ව්යාපෘති පය හා සම්බන්වධ  පෘතාරිසරික හා සමාජීයෙැටු, සහ අව් ානම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාගෙ 
පිළිබඳෙැඹුරු අව්පබෝධ යක්ෂ ව්ාගතාපව්න්ව සපෘතයන අතර නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සැලබිම් කණ්ඩායම, 

ව්යාපෘති ප කළනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ව්යාපෘති පපේ පෘතාරිසරික සහ සමානයීය 
කළමනාකරණ රාමුඛපව්හි අඩිංුණ සිංරාක, ව්යාපෘති පය ක්රියාත්මක කිරීපම් ඒ භාවිතා කිරීමට අ හස් කරයි. 
ිසය්චිත පෘතාරිසරික කළමනාකරණ සැලබිම නා.පො.පෘත.සිං පව්බ් අඩවිපේ හා AIIB පව්බ් අඩවිපේ ප්රකායයට 
පෘතත් කරු ලබන අතර පම් සම්බන්වධ පයන්ව පුුල් පෘතරාසයක උනන්වදුව්ක්ෂ  ක්ෂව්න පෘතාගයව්යන්වට (පපෘතාදු 
නනතාව්, පව්නත් ආයතන/සිංවිධ ාන  පෘතරිශීලනය කල හැක. පකාන්වත රාත්කරුව්න්වට  පව්බ් අඩවිපේ 
ප්රකායයට පෘතත් කර ඇ ප පමම ස්ථානීය පෘතාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESPM) පෘතරිශීලනය 
කර, ඔවුන්වපේ ස්ථානීය පෘතාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ම (SSE-SMAP) සකස ්
කිරීපම් පෘත නම පලස පයා ාෙත හැක.  
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2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානපේ පතාරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය  
 

2.1 ව්යාපෘති පපේ නම 

ආපෘත ා ස්ථානීය අිංක 132, මහුවව්ර දස්ත රකි්ෂකය, ෙල්පබාඩ (94/36) සහ ව්ටව්ල (100/2) දුම්රිය ස්ථාන අතර, CH 95 

+ 10 

2.2 ව්යාපෘති ප ස්ථානපේ පිහිටීම 

පයෝජිත නායයෑම් අව් ානම අව්ම කිරීපම් ස්ථානය මධ යම පෘතළාපත්, මහුවව්ර දස්ත රකි්ෂකපේ, පෘතස්භාපේ පකෝරපල්  
පෘත රාපශශීය පල්කම් පකා්ඨායය යටපත් පෘතරිපෘතාලන කටයුතු සිදුව්න ව්ැපේෙම ෙ රාමිසලධ ාරී ව්සම තුළ සිදුව් ඇත. 

ස්ථානීයපේ GPS ඛ්න්වඩාිංක – 6.99171°N and 80.52357 °E  
 

ආස්නතම නගරය සහ ආපදා ස්ථානයට  ප්ර්ේ  වී්ම්ර හැකියාව – පමම ස්ථානය ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානපේ සිට 

දුම්රිය මාගෙය ඔස්පස් කි.මී.1 පෘතමන බදුල්ල ප සට ව්න්වනට පිහිටා ඇත. ෙලපබාඩ දුම්රිය ස්ථානය, ප්රධ ාන මාගෙපේ 
54 ව්න ස්ථානය ව්න අතර එය ශ්රී ලිංකාපේ නාව්ලපි හය පමපහයුම් කලාපෘතය මන්න්ව පමපහයව්ුව ලැපබ්. ෙල්පබාඩ 
දුම්රිය ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත් ඉුණරුඔය දුම්රිය ස්ථානය සහ ප්රධ ාන මාගෙපේ ව්ටව්ල දුම්රිය ස්ථානය අතර ය. 
පපෘතන්වපරෝස් පේදකාව් ඉුණරුඔය  දුම්රිය ස්ථානය සහ ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානය අතර පිහිටා ඇත. 

රූපෘතය 1 බලන්වන; ප්රධ ාන දුම්රිය මාගෙපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානය පිහිටීම 

  
 

 

 

රූපෘතය 1: ප්රධ ාන දුම්රිය මාගෙපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානය පිහිටීම  

 

 

නාව්ලපි හය නෙරය පමම අපෘත ා ස්ථානපේ සිට කි.මී. 5.9 ක්ෂ පෘතමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත. අපෘත ා ස්ථානය පව්ත 
AB 13 මහ ුවව්ර - න්ිසෙත්පහ්න මාගෙය හරහා පිවිසිය හැකිය. පකපස් පව්තත්, අපෘත ා ස්ථානය පව්ත පිවිසිය 
හැකි පෘතහබිම ප්රපේය මාගෙය ව්න්වපන්ව දුම්රිය මාගෙය පේ. ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානය පකාළඹ පකාටුපේ 
සිට කි.මී. 151 ක්ෂ සහ බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානපේ සිට කි.මී. 139 ක්ෂ පෘතමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත.; රුපෘතය 2 බලන්වන  
නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සථ්ානය පිහි හ ස්ථානයට ප්රපේයය. 
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රුපෘතය 2: නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානය පිහි හ ස්ථානයට ප්රපේයය  

 

 

2.3 භූ ලක්ෂෂණ සහ ඉඩම් අයි පය 
 

හාිසය අව්ම කිරීමට පයෝජිත භූමිකය ෙල්පබාඩ ප්රපශයපේ, පකාළඹ - බදුල්ල දුම්රිය මාගෙපේ CH 95 + 10 
ස්ථානපේ පිහිටා ඇත. ප්රපශයපේ උන්වනතාිංයය මීටග 795 පෘතමණ පේ. හාිසය අව්ම කිරීමට පයෝජිත 
ස්ථානපේ භුමික ප්රමාණය 75000 m2 පෘතමණ පේ. පයෝජිත අව්ධ ානම් භූමික පකාටස ශ්රී ලිංකා දුම්රිය 

ප පෘතාගතපම්න්වතුව්ට (දුම්රිය මාගෙ ස හා පව්න්ව කල භුමිකයට  අයත් ව්න අතර අපනක්ෂ ඉඩම් පපෘතෞශෙි ක ඉඩම් පේ. 

රූපෘතය 3 බලන්වන  ; පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ ගූෙල් රූපෘතය, අව්ට ඇ ප පෘතාරිසරික ලක්ෂෂණ 
සහ පස්ව්ා ය හතල පෘතහබිකම්    

 

 
 

රූපෘතය 3: පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ ගූෙල් රූපෘතය, අව්ට ඇ ප පෘතාරිසරික ලක්ෂෂණ සහ පස්ව්ා ය හතල පෘතහබිකම්    

 

2.4 ප්රපශයපේ පශයුණිකක ලක්ෂෂණ 

ව්ාගික  ල ව්ගෂාපෘතතනය – 4500 මික.මී. 

ව්ාගික  ල උෂණ්ත්ව්ය – 17°C - 27°C 

(මුඛලාශ්රය: ප්රාපශශීය පල්කම් කාගයාලපේ පව්බ් අඩවිය - පෘතස්භාපේ පකෝරපල්) 
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2.5 ප්රපශයපේ නන විකායන ලක්ෂෂණය 
 

ව්ැපේෙම ග්රාම ිසලධ ාරී ව්සමට අයත් නනෙහනය පිරිමික 916 ක්ෂ හා කාන්වතාව්න්ව 999 ක්ෂ ඇතුුව් 1,915 කි. 
(සිංෙණනය හා සිංඛ්යාන ව්ාගතාව් - 2012) 

 

3. සිදුවූ නායයෑම් උපෘතද්රව්ය පිළිබ  පතාරතුරු 
 

3.1 නායයෑම් ආපෘත ාපේ ස්ව්භාව්ය 
 

ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානාධිපෘත පතුමා විසින්ව ලබා දුන්ව පතාරතුරුව්ලට අුවව්, පකාළඹ-බදුල්ල දුම්රිය මාගෙපේ 

ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානපේ සිට ව්ටව්ල ප සට කි.මී. 1 පෘතමන ව්න්වනට CH 95 + 10 හි දුම්රිය මාගෙය ප පෘතස පිහි හ 
නායයෑම් හා න්ලා බැීනම සිදුී ඇ ප අතර අධික ව්ගෂාපෘතතනය පම් ස හා පහ්තුී ඇත. පමම ස්ථානය ව්ටව්ල ප සට 
මීටග 100 කට ආසන්වන දුරක්ෂ විහිප න අතර අස්ථායී භූමිකය පෘතබි වූ ව්හාම වියාල ව්ිංුණව්ක්ෂ පිහිටා ඇත. අස්ථායී භුමිකය 
දුම්රිය මාගෙයට ඉහි න්ව පිහිටා ඇ ප අතර පමම ව්ිංුණව් පිහි හ ස්ථානපේ දුම්රිය මාගෙය බෑවුම ප සට විතැන්ව ී 
ඇත්පත්  කිසියම් අස්ථයී පෘතාිංශු ස්තරයක්ෂ සමෙය. පමම සිදුීපම් ඒ ඇතැම් පෘතාෂාණ විතැන්ව ීමකට ලක්ෂ ී ඇත.තව්   
පමම සිශධිය පහ්තුපව්න්ව දුම්රිය මාගෙයට කිසිදු පභෞ පක හාිසයක්ෂ සිදුී පනාමැත අතර පම්  පහ්තුපව්න්ව කිසිදු 
අනතුරක්ෂ පහෝ තුව්ාලයක්ෂ   ව්ාගතා ී පනාමැත. 
 

3.2 නායයෑපමන්ව සිදුව් ඇ ප බලපෘතෑම හා ප්ර පවිපෘතාක 
 

ව්ැසි සමපේ ඒ පමම තත්ව්ය මගීන්වට හා දුම්රිය ප්රව්ාහනයට ඉහළ අව් ානමක්ෂ ඇ ප කරයි. 
 

 

 

3.3 පෘතව් පන අව් ානම අව්ම කිරීම සඳහා පම් ව්න විට පෙන ඇ ප ක්රියාමාගෙ 
 

පමම සිදුීපමන්ව පෘතබි දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් විසින්ව ඉදරිපේ ඒ සිදුවිය හැකි අව්ධ ානම් තත්ව්යන්ව අව්ම කිරීමට පියව්ර 
පෙන  පපබ්. අස්ථායී බෑවුම හරහා ව්ැසි නලය ෙලා ඒම ව්ැළැක්ෂීම සඳහා අස්ථායී භූමිකපේ එක්ෂ පකළව්රක පනත් ප 
කාුව්ක්ෂ ඉදකර ඇත. ක්ෂපෂ්ත්ර අධ යනපේ ඒ, මතුපිට නලාපෘතව්හන මාගෙ ඉදපව්මිකන්ව පෘතව් පන බව් ිසරීක්ෂෂණය විය. තව්  

පෘතරීක්ෂණය කරන අව්ස්ථාපේ ඒ, විතැන්ව ී ඇ ප  දුම්රිය මාගෙය මුඛල් ස්ථානයට නැව්ත ස්ථානෙත කිරීපම් අනාෙත 

අරමුඛණ ඇ පව්, මතුපිට නලාපෘතව්හනය ස හා පබෝක්ෂකුව්ක්ෂ ඉදපව්මිකන්ව  පබුික. එපස්ම, දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් විසින්ව 
මුඛරකරුපව්කු පෘතත් කර දුම්රිය මාගෙව්ල කිසියම් අව් ානමක්ෂ පහෝ පව්නසක්ෂ පිළිබඳව් දුම්රිය පව්ත  ැුවම්  ඒම සඳහා 
පමම ස්ථානය ආසන්වනපේ ස්ථානෙත කර ඇත. 
. 

 

3.4 ඉව්ත් කිරීම් 
 

පමම ස්ථානය මත පෘත නම්ව් ඉව්ත් කිරීම් සිදු ී පනාමැත 

 

3.5 නැව්ත පෘතදිංචි කිරීම (ප්රෙ පය  

පමම සථ්ානය සම්බන්වධ ව් නැව්ත පෘතදිංචි කිරීපම් ව්ැඩසටහනක්ෂ සිදු ී පනාමැත.     
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රූපෘතය 4: ගූෙල් රූපෘතය, භුමිකපේ හරස්කඩ, ඉඩම් භාවිතය, අව් ානම් අිංෙ සහ ස්ථානපයහි විපය්ෂ ලක්ෂෂණ ව්ල ඡායාරූපෘත         
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4. නායයෑම්ර/භූම්ර අසථ්ාවර වූ ප්ර්ශ ය, ඒ අවට ප්ර්ශ ය පිළිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන අවදානම්ර මට්ටම 
 

4.1 නායයෑ්ම්ර ප්ර්ශ ය 

ෙල්පබාඩ ප්රපශයපේ පකාළඹ-බදුල්ල දුම්රිය මාගෙපේ ප පෘතසින්ව CH 95 + 10 හි ෙල්පබාඩ සහ ව්ටව්ල දුම්රිය ස්ථාන 

අතර න්ලා බැස ඇ ප ඉඩම් පකාටස පිහිටා ඇත. අස්ථායී ප්රපශයපේ දෙ මීටග 100 ක්ෂ පෘතමණ පේ. 
ප්රපශයය අසල පෘතදිංචිකරුව්න්ව පනාමැත. තව්මත් පහාඳින්ව සිංව්ගධ නය වූ මාගෙ පෘතශධ  පයක්ෂ පනාමැ ප බැවින්ව 
ෙම්ව්ැසියන්වට සහ සිංාාරකයින්වට ව්ැඩි ව්යපයන්ව යැපපෘතන ප්රව්ාහන ප්රභව්ය දුම්රිය මාගෙයයි 

භූමිකපේ ඉහල බැවුම් ප්රපශයය අතහැර  ැමූ පත් ව්ො මමකි. ටගපෘතන්වටයින්ව, පමක්ෂසිකාුව සූරියකාන්වත (ව්ල් 

සූරියකාන්වත , බූ කැන්ව   ව්ැිස ෙස් විපය්ෂ සහ  විවිධ  භූෙත තණපකාළ ව්ගෙ   පමම ප්රපශයපේ  ැකිය හැකිය. ඉහල 
බැවුමට මායිම්ව් ඇත්පත් ෙල්පබාඩ ව්ැවිි  සමාෙමට අයත් පත් ව්ො ඉඩමකි. භූමිකපේ පෘතහල  බැවුම් ප්රපශයය 
තණපකාළ හා කුඩා පෘතැලෑ හ සහ පෘතඳුරු ව්ි න්ව ප්රමුඛඛ් පේ. ප්රසන්වන කාලුණණය සමඟ අව්ට ප්රපශයය ඉතා බින්ව ර ය. 
ව්ැසි සමපේ පෘතමණක්ෂ ඇ ප ව්න නල ධ ාරාව්න්ව ප කක්ෂ පමම ප්රපශයය ආසන්වනව් හා ව්ිංුණව්ට ආසන්වනව් න්ලා බැස ඇ ප 
භූමිකපේ මායිපම් ෙලා යයිරූපෘතය 4 බලන්වන : ගූෙල් රූපෘතය, භුමිකපේ හරස්කඩ, ඉඩම් භාවිතය, අව් ානම් අිංෙ සහ 
ස්ථානපයහි විපය්ෂ ලක්ෂෂණ ව්ල ඡායාරූපෘත         
 

4.2 අස්ථාවර වී ඇති බෑවුමට යාබද ප්ර්ශ ය 
 

ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානය පයෝජිත හාිසය අව්ම කිරීපම් ස්ථානයට ආසන්වනව් පිහිටා ඇත. පමම අස්ථායි බෑවුමට 
යාබ  ප්රපශය ව්න්වපන්ව ෙල්පබාඩ ග්රාමයයි. ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත් හාිසය අව්ම කිරීපම් ප්රපශයයට 
කිපලෝමීටර 1 ක්ෂ පෘතමණ දුරිිස. ප්රපශයපේ ප්රධ ාන සිංාාරක ආකගෂණයන ස්ථානයක්ෂ ව්න ෙල්පබාඩ දය ඇල්ල මීටග 

30 (අඩි 98) ක්ෂ උස ව්න අතර පෘතළල මීටග 3 සිට මීටග 6 (අඩි 9.8 - අඩි 20)  ක්ෂව්ා විහිපශ. එය දුම්රිය ස්ථානපේ සිට 

කිපලෝමීටර 2 ක්ෂ පෘතමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත. පශශීය හා විපශශීය සිංාාරකයින්ව ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානය හරහා පමම 
ස්ථානව්ලට පෘතැමිකපණ්. ෙල්පබාඩ ඇල්ල නැරඹීම සඳහා සිංාාරකයින්ව ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානපේ සිට ඉුණරුඔය 
දුම්රිය ස්ථානය ප සට ෙමන්ව කරයි.  

 

 4.3 ව්ගථමාන අව් ානම් ස්ව්භාව්ය 
 

ෙල්පබාඩ ප්රපශයපේ මාගෙ ප්රව්ාහනය ඉතා දුෂ්කර ය. එබැවින්ව බහුතරයක්ෂ ප නා දුම්රිය ප්රව්ාහනය භාවිතා කර ප. 
එබැවින්ව අව්ට පෘතදිංචි නනතාව් පමම දුම්රිය  ස්ථානය පව්ත ලොීමට දුණ දුරක්ෂ දුම්රිය මාගෙය ඔස්පස් ෙමන්ව කරයි. 
සිල්ලර බඩු ලබාෙැනීමට, පෘතාසල, අසල්ව්ැසි ිසව්ාස ව්ලට පෘතැමිකණීමට ව්ැිස එදපන ා කටයුතු සඳහා දුම්රිය මාගෙය 

ඔස්පස් ෙමන්ව කිරීමට ඇතැම් ෙම් ව්ැසියන්ව පුරුදුව් සිටී. මසකට මගීන්ව 6000 ක්ෂ පෘතමණ පමම දුම්රිය ස්ථානය භාවිතා 

කරයි. පමම දුම්රිය ස්ථානය හරහා දුම්රිය ෙමන්ව ව්ාර 12 - 16 කට ආසන්වන ප්රමාණයක්ෂ ක්රියාත්මක පේ.  ැනට 
ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානපේ පස්ව්කයින්ව පෘතස් ප පනකු පස්ව්ය කරුව ලැපබ්. 
ඉදරිපේ ඒ සිදුවිය හැකි භුමිකය න්ලා බැීනම් ව්ලක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා භූමිකය ිසව්ැරද පලස පනාකළ පහාත්, පෘතාිංශු ස්කන්වධ ය 

පහෝ බින්වබුන්ව ෙලායාම තුි න්ව පකාළඹ පකාටුපේ සිට මහුවව්ර, මාතපල් සහ බදුල්ල දුම්රිය ප්රව්ාහනයට සිජුව්ම 

බලපෘතෑම් ඇ පකළ හැකි අතර දුම්රිය මගීන්වපේ සහ සිංාාරකයින්වපේ ජීවිත අව් ානමකට ලක්ෂ පේ. එපස්ම, ඉදරිපේ ඒ 

සිදුවිය හැකි භුමිකය අස්ථාව්ර ීම් ව්ල ඒ, මහුවව්ර, බදුල්ලා, ුවව්රඑළිය  සහ මාතපල් දස්ික්ෂක පව්ත පිවිසිය හැකි 

එකම දුම්රිය මාගෙය පමය ව්න බැවින්ව දුම්රිය ප්රව්ාහනපේ සියලු කටයුතු අඩාල ව්ුව ඇත. දුම්රිය ප්රව්ාහනය, 

ෙම්ව්ැසියන්වපේ ජීව්න මාගෙ පෘතහබිකම් සහ එදපන ා ෙුවප ුව ඇතුුව් අ ාළ ආගික ක්රියාකාරකම් පකපරහි 
ප්රපේයීපම් බාධ ාව් ඉතා වියාල බලපෘතෑමක්ෂ ඇ ප කරයි. 
 

5. වයාපිතිය යට්ත්ත අ්ේක්ෂිත පිළිසකර කිරී්ම්ර ක්රියාමාර්ගය් 
 

භූමිකය න්ලා බැීනම් සමෙ නායයෑම් සිදුීම සඳහා පමම ස්ථානය ඉහළ හැකියාව්ක්ෂ පෘතව් පන බැවින්ව එය ව්ැළැක්ෂීම 
පයෝජිත ව්යාපෘති පපේ අරමුඛණයි. එබැවින්ව, මතුපිට හා උපෘත මතුපිට නලාපෘතව්හන ව්ැඩිදයුු කිරීම, බාහිර / අභයන්වතර 
බෑවුම් ිසව්ැරද කිරීපම් පියව්ර (රැඳවුම් මත් ප  ව්ැිස ව්ැළැක්ෂීපම් පියව්ර භාවිතා කරුව ඇත. 
 

6. වයාපිති ක්රියාකාරකම්ර මගි් බලපෑමට ලක්වන අවට පිසර්ේ සං්ේදී ඒකකය් පිළිබඳව ්කටි 

හැඳ්වීම 
  

ව්යාපෘති ප ක්රියාමාගෙ පහ්තුපව්න්ව පෘතහත  ැක්ෂපව්න සිංපේ ඒ අිංෙ අව් ානමට ලක්ෂ පේ  
 

i. ෙල්පබාඩ සහ ව්ටව්ල අතර දුම්රිය ප්රව්ාහනය 

ii. දුම්රිය මගීන්ව සහ සිංාාරකයින්ව 

iii. ව්ගෂා සමපේ ඒ පෘතමණක්ෂ ඇ පව්න නල ධ ාරාව්න්ව සහ ව්යාපෘති ප ස්ථානයට ආසන්වනව් ෙලා යන නල 

ධ ාරාව් 

iv. ප්රපශයපේ ව්ගතමාන පස්ව්ා, ආගික හා සිංාාරක කටයුතු                                                               

(රූපෘතය.3 ව්යාපෘති ප ක්රියාකාරකම් මන්න්ව බලපෘතෑමට ලක්ෂවිය හැකි සිංපේ ඒ අිංෙ  
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රූපෘතය 5a : ව්යාපෘති ප ස්ථානයට ආසන්වනව් ොලා යන නල 
ධ ාරාව් 

රූපෘතය 5b:ව්ගෂා සමපේ ඒ පෘතමණක්ෂ ඇ පව්න නල මාගෙය . 
ක්ෂපෂ්ත්ර අධ යනය අව්ස්ථාපේ ඒ නල ධ ාරාව් සි ඒ පොස් ඇ ප 
අකාරය 

  

රූපෘතය 5c: පෘතව් පන අව් ානම යටපත් පෘතව් පන දුම්රිය මාගෙ 
පකාටස. පයෝජිත ව්යාපෘති ප ප්රපශයයට පෘතහළින්ව පිහිටා ඇ ප 
දුම්රිය මාගෙය. 

රූපෘතය 5d: ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානපේ නව්තා ඇ ප 
දුම්රියක්ෂ 

රූපෘතය 5: ව්යාපෘති ප ක්රියාව්න්වට බලපෘතෑම් කළ හැකි සිංපේ ඒ අිංෙ
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7.  වයාපිති ප්ර්ශ ය හා සම්රබ්ධ් සමාජ, පාිසික බලපෑම්ර හා අවදානම්ර හඳුනා ගැනීම 

 ව්යාපෘති ප ක්රියාකාරකම් ව්ල ඒ අපේක්ෂා කරන ධ නාත්මක හා සිණාත්මක බලපෘතෑම් සහ ඒව්ාපේ ව්ැ ෙත්කම පෘතහත ව්ුණපේ සාරාිංය කර ඇත. 
 

මගීන්ව, සිංාාරකයින්ව සහ පෘතදකයින්ව සඳහා දුම්රිය ආරක්ෂෂාව් ව්ැඩි දයුු කිරීම 

අනාෙත භූමික න්ලා බැීනම් තුි න්ව දුම්රිය මාගෙය නැව්ත යතා තත්ව්යට පෘතත්කිරීමට ව්ැයව්න පිරිව්ැය අව්ම පේ. 

සිංාාරක කටයුතු සහ අපනකුත් ජීව්න මාගෙ ක්රියාකාරකම් මන්න්ව ප්රපශයයට  ප්ර පලාභ සැලපස ්

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රූපෘතය 6:ව්යාපෘති පය තුළ අපේක්ෂෂා කරන බලපෘතෑම්ව්ල සාරාිංයය

ප්රපශයපේ නල මාගෙ රටාව්න්වට සිදුවිය හැකි බලපෘතෑම්  ඉතා ව්ැ ෙත් 

නල දූෂණපේ බලපෘතෑම  සැලකිය යුතු 

පෘතාිංශු ඛ්ා නපේ බලපෘතෑම සහ ෙිංො පෘතතුළ පව්නස්ීම සැලකිය යුතු 

අක්රමව්ත් ව්ැසිකිි  භාවිතය ිසසා නලයට සිදුවිය හැකි බලපෘතෑම පනාව්ැ ෙත් 

පෘතහළ ප්රපශයපේ නල පෘතරිපභානකයන්වට ඇ ප විය හැකි බලපෘතෑම් පනාව්ැ ෙත් 

භූෙත නල ධ ාරිතාව්යට හා භූෙත නලපේ ුණනාත්මක භාව්යට විය හැකි බලපෘතෑම්  සැලකිය යුතු 

ප්රපශයපේ නල මාගෙ රටාව්න්වට සිදුවිය හැකි බලපෘතෑම් පනාව්ැ ෙත් 

යබ් ය හා කම්පෘතන  ඉතා ව්ැ ෙත් 

ව්ායු දූෂණය පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න බලපෘතෑම් සැලකිය යුතු 

ඝන අපෘත ද්රව්ය බැහැර කිරීපම් ඒ ඇ පව්න ෙැටු ඉතා ව්ැ ෙත් 

පුපුරන ද්රව්ය සහ පව්නත් අනතුරු ායක ද්රව්ය ඉතා ව්ැ ෙත් 

විපය්ිත ව්නජීී ව්ාසස්ථානව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෘතෑම්  පනාව්ැ ෙත් 

සත්ව් හා යාක විපය්ෂ පකපරහි බලපෘතෑම සැලකිය යුතු 

ඉඩම් හා අනාෙත සිංව්ගධ න කටයුතු සඳහා ප්රපේයය අහිමික ීම  සැලකිය යුතු 

ප්රපශයය තුල කිිකගමාන්වතයට ඇ පවිය හැකි බලපෘතෑම් පිළියම් / අපෘත ා ස්ථානයට අසල පිහි හ සැලකිය යුතු 

කම්පෘතනය පහ්තුපව්න්ව පොඩනැන්ි  ව්ල සිදුව්න ඉරිතැලීම් සැලකිය යුතු 

ජීව්පනෝපෘතාය / ව්යාපෘතාර සහ ආ ායම් ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෘතෑම් සැලකිය යුතු 

පෘතහළ ප්රපශයපේ පස්ව්ා සැපෘතයීම් (නල, මලාපෘතව්හන, විදුි ය  සඳහා ව්න බලපෘතෑම් සැලකිය යුතු 

ය හතල පෘතහබිකම් අහිමික ීම සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්වධ පයන්ව ව්න බලපෘතෑම සැලකිය යුතු 

ඉදකිරීම් අතර තුර ප්රපශයව්ාීනන්ව ව්ැඩ මමට ඇතුු ීපමන්ව සිදු ව්න අව් ානම ඉතා ව්ැ ෙත් 

පස්ව්ක පන්වව්ාසික කඳවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අව්යයතාව්යන්ව සැලකිය යුතු 

ව්ැඩමපම් පස්ව්කයන්ව හා ප්රපශයව්ාීනන්ව අතර ඇ පවියහැකි පනාසන්වබින්ව තත්ව්යන්ව ඉතා ව්ැ ෙත් 

ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ල ඒ පස්ව්කයන්වපේ ආරක්ෂෂාව් ඉතා ව්ැ ෙත් 

ේරව්ාහන ය හතල පෘතහබිකම් සඳහා ව්න බලපෘතෑම් ඉතා ව්ැ ෙත් 

ව්යාපෘතාර සඳහා භාවිතා කරන ක්ෂපෂ්ත් ර පකපරහි බලපෘතෑම් , කිිකාගමිකක පහෝ පව්නත් 
ප්රපශයයක පිළියම් පයදය යුතුය 

පනාව්ැ ෙත් 

ව්යාපෘතාර සඳහා භාවිතා කරන ක්ෂපෂ්ත් ර පකපරහි බලපෘතෑම් කිිකගමාන්වතය පහෝ පව්නත් 
ස්ථානයකට යාබ ව් 

සැලකිය යුතු 

ව්ැඩ මම තුළට පුශෙලයින්ව ඇතුු ීපම් පහෝ ඒ හරහා ෙමන්ව කිරීපම් අව්යයතාව්ය  සැලකිය යුතු 

පෘතපසෞඛ්ය ආරක්ෂෂාව් පිළිබඳ මුඛඛ්තා ෙැටු ඉතා ව්ැ ෙත් 

7.2.1 ජල විදයාත්තමක  

 

7.1 ධ්ණාත්තමක 

 

බලපෑම්ර 7.2.2 පාිසික 
 

7.2.3 ජජව/ පිසර 

 

7. 2 සිණාත්තමක 

 

7.2.4 සාමාජීය හා 

ආර්ික  
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7.1 ධ නාත්මක බලපෘතෑම් 
 

 පමම ව්යාපෘති පපේ පෘතරමාගථය ව්න්වපන්ව ප්රධ ාන මාගෙපේ ීනඑච් 95 + 10 හි ෙල්පබාඩ සහ ව්ටව්ල දුම්රිය 
ස්ථාන අතර පිහි හ සහනාධ ාර ඉඩම් පකාටස සඳහා ඉඩම් න්ලා බැීනම් තව්දුරටත් පිළිෙත හැකි ම්ටමකට 
පෙන ඒම ව්ැළැක්ෂීමයි. ප්රධ ාන මාගෙය ශ්රී ලිංකාපේ දුම්රිය නාලපේ ප්රධ ාන දුම්රිය මාගෙයක්ෂ ව්න අතර 
පමය  ආසියාව් තුළ ව්ඩාත්  ගයනීය දුම්රිය ෙමනක්ෂ පලස පබාපහෝ ප නා සලක ප. පමම මාගෙය 
පකාළඹ පකාටුපව්න්ව ආරම්භ ව්න අතර කඳුකරය  හරහා බිළිං හමමිකන්ව බදුල්ලා පව්ත ළඟා පේ. ප්රධ ාන 
මාගෙය ක්රියාත්මක ව්න්වපන්ව ප්රධ ාන නනෙහන මධ යස්ථාන සහ ුවව්රඑළිය , පහෝගටන්ව තැන්වන ව්ැිස 

සිංාාරක ෙමනාන්වත හරහා ය. ප්රධ ාන මාගෙය පත් ව්තු, පෘතයින්ව ව්නාන්වතර, දය ඇි , පෘතාලම් සහ උමිං 
මාගෙ හරහා ෙමන්ව කරයි. 

 පයෝජිත ව්යාපෘති පය මන්න්ව ව්ැසි කාලව්ල ඒ මගීන්ව, සිංාාරකයින්ව සහ පෘතදකයින්ව සඳහා දුම්රිය ආරක්ෂෂාව් 
සැලකිය යුතු පලස ව්ැඩි කරුව ඇත. එය ව්සර පුරා දුම්රිය මාගෙය විව්ිතව් තබා ෙැනීමට ඉඩ සලසයි. 
ඉක්ෂමන්ව  පිළියම් පය ඒපමන්ව ප්රපශයය භූෙත නලපයන්ව යටීපම් ඒ  දුම්රිය මාගෙ නැව්ත ප්ර පසිංස්කරණය  
කිරීමට ව්ැයව්න  පිරිව්ැය ඉ පරි කරෙත  හැකිය. 

 පමම නාය යාම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති පය මන්න්ව  ප්රපශයපේ නනතාව්පේ සිංාාරක ක්රියාකාරකම් සහ 

අපනකුත් ජීව්න මාගෙ ක්රියාකාරකම් සඳහා වියාල ව්යපයන්ව ප්ර පලාභ ලැපබුව ඇත. 
 

7.2 සිණාත්මක බලපෘතෑම්  
 

හාිසය අව්ම කිරීපම් කටයුතු එම අස්ථාව්ර භූමික ප්රපශයයකට ීනමා පේ. එබැවින්ව සිණාත්මක බලපෘතෑම් පබාපහෝ 
එම ස්ථානයට පෘතමණක්ෂ ීනමා ව්ුව ඇ ප අතර ඉදකිරීම් කාලයට පෘතමණක්ෂ ීනමා පේ. 
 

ව්ුණව් 1: බලපෘතෑම් හා ඒව්ා ව්ැ ෙත් ව්න ම්ටම 
 

 

ඉදිකිරීම්ර කාලය තුළ විය හැකි බලපෑම්ර නිර්ණායක   
බලපෑම්ර මට්ටම 

7.2.1  නල වි යාත්මක බලපෘතෑම් 

7.2.1.1  ප්රපශයපේ නලාපෘතව්හන රටව් පකපරහි බලපෘතෑම 
 

ව්යාපෘති පය ක්රියාත්මක කිරීමත් සමඟ ප්රපශයපේ පෘතව්ත්නා මතුපිට හා උපෘත මතුපිට නලාපෘතව්හන රටාව් 
පව්නස් ීම් අපේක්ෂෂා පකපග. පමම ස්ථානපේ හාිසය අව්ම කිරීපම් කටයුතු ව්ල ඒ නලාපෘතව්හන 
ව්ැඩිදයුු කිරීම පකපරහි අව්ධ ානය පයාමුඛ කරුව ඇත.එබැවින්ව ව්ැසි සමපේ ඒ අධික පලස නලය 
එකතුීම  සහ නලය  පෘතහළ බෑවුම් ප්රපශයයට  ෙලා යාම අපේක්ෂෂා පකපග. පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ඒ  
බෑවුපම් ෙලා යන ප්රව්ාහපේ විසගනනය ව්ැඩි ව්න අතර  වියළි කාලය තුළ නල ධ ාරාව් වියළී පහෝ 
ෙලායාම අඩු පේ. 

අති යි් වැදගත්ත  

7.2.1.2 නල දුෂණය සම්බන්වධ පයන්ව ඇ ප බලපෘතෑම 
 

බෑවුම් කැණීම් ව්ල ඒ, බින්වබුන්ව ඉව්ත් කිරීපමන්ව ඉහළ අව්සාදත ප්රමාණයක්ෂ නනනය විය හැකිය. 

යන්වපත්රෝපෘතකරණ ව්ි න්ව පතල් හා පව්නත් හාිසකර ද්රව්ය / අපෘතවිත්ර ද්රව්ය අිසසි පලස බැහැර කිරීම, 

තාව්කාි ක ෙබඩා ටැිංකි ව්ි න්ව කාන්වදු ීම, ඝන අපෘතද්රව්ය සහ අපෘතනලය බැහැර කිරීම නලපේ 
ුණණාත්මක භාව්යට අහිතකර බලපෘතෑම් ඇ ප කළ හැකිය 

වැදගත්ත 

7.2.1.3 පෘතාිංශු ඛ්ා නපේ බලපෘතෑම සහ ෙිංො පෘතතුළ පව්නස්ීම 
 

ව්යාපෘති ප ක්රියාකාරකම් ව්ල ඒ / ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ මතුපිට ඛ්ා නය සඳහා බෑවුම විව්ිත ීමක්ෂ සිදු 
විය හැක. ඉදකිරීම් අදයපග ඒ ප්රපශයපේ පෘතව් පන මතුපිට හා උපෘත මතුපිට නලාපෘතව්හන රටාව් පව්නස් 

ීමකට ලක්ෂ විය හැක. ව්ැසි සමපේ ඒ අධික නල ප්රව්ාහයක්ෂ නනනය ව්න අතර එම නලය ව්යාපෘති ප 
ප්රපශයය හරහා ෙලා බසින අතරම එම  ස්ථානයට ආසන්වනව් ෙලා යන ඇළ ප ාළ ව්ලට එකතු  
පේ. එබැවින්ව ඛ්ා න බලපෘතෑම් සැලකිය යුතු ය. 

වැදගත්ත 

7.2.1.4 අක රමව්ත් ව්ැසිකිි  භාවිතය ිසසා නලයට සිදුවිය හැකි බලපෘතෑම   
 

ව්ික්ෂෂලතා ආව්රණයක්ෂ ව්ැිස ව්නාන්වතරයකට යාබ ව් භූමිකය පිහිටා ඇ ප පහයින්ව, 
පකාන්වත්රාත්කරුව්න්වපේ ශ්රම බලකාය විව්ිත ස්ථාන ව්ැසිකිි  පලස භාවිතා කිරීම  සිදුවිය 

හැකිය.එබැවින්ව එය  ව්ැසි සමපේ ඒ, ව්යාපෘති ප ස්ථානය  හරහා ෙලා යන ඇළ ප ාළ අපෘතවිත්ර ීමට 
පහ්තු ව්න අතර පමමන්න්ව  ශ්රම බලකාය සහ ෙම්ව්ාීනන්ව අතර විවිධ  ආසා නව්ලට පහ්තු විය හැක. 

වැදගත්ත 
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7.2.1.5  පෘතහළ ප්රපශයපේ නල පෘතරිපභානකයන්වට ඇ ප විය හැකි බලපෘතෑම් 
 

පම් ව්න විටත් ෙලා බසින ඇළ ප ාළ සහිත නාය  යාපම් ප්රපශය තුල  ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු පකපග. 
එබැවින්ව මුඛල් ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ පමම ප්රපශයය ඛ්ා නයට පොදුරු පේ. පමය  අව්ම කිරීපම් 
ස්ථානය හරහා ෙලා යන පිරිසිදු නලය ඇ ප දය පෘතහරව්ල්ව්ල අව්සාදත ද්රව්ය ව්ැඩි කිරීම සිදු කරයි. 
විපය්ෂපයන්ව ව්ැසි සමපේ ඒ ඉදකිරීම් කටයුතු පහ්තුපව්න්ව නලය දූෂණය ීපම් හැකියාව් ඉතා 

ඉහළය. 

වැදගත්ත 

7.2.1.6  භූෙත නල ම්ටමට හා භූෙත නලපේ ුණනාත්මක භාව්යට විය හැකි බලපෘතෑම් 
 

සිපමන්ව ප, ග්රවු් ඇතුු ඉදකිරීම් ද්රව්ය එකතු කිරීම පහෝ මිකශ්ර කිරීම මන්න්ව , උපෘත පෘතිෂ්ිය නල 
ප්රව්ාහයන්වහි ුණණාත්මකභාව්ය පිරිහීමට හා අනව්යය ද්රව්ය තැන්වපෘතත් ීම සිදුවිය හැක. ඉදකිරීම් 

කාලය තුළ, රසායිසක ද්රව්ය ව්ි න්ව උපෘතද්රව්කාරී අපෘතද්රව්ය, ඉදකිරීම් කටයුතුව්ි න්ව අපෘතනලය සහ 
ව්ැඩමම තුල පෘතව් පන මල/ අපෘතනල පෘතශධ  ප ව්ි න්ව අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම භූෙත නලපේ ුණණාත්මක 
භාව්යට අහිතකර පලස බලපෘතාුව ඇත. බෑවුම් පපෘතප පසහි සිදු කරුව ලබන හාිසය අව්ම කිරීපම් 
ක්රියාකාරකම් පහ්තුපව්න්ව භූෙත නලපේ ුණණාත්මකභාව්ය පකපරහි බලපෘතෑමක්ෂ ඇ ප විය හැකි අතර 

භූෙත නල ම්ටම පෘතහත ව්ැටීපම් හැකියාව්ක්ෂ   පෘතව්ීන. 

වැදගත්ත 

7.2.1.7 නලය පහෝ පතත්මම් ව්ලට බලපෘතෑම්   
 

යන්වත රව්ි න්ව පතල් හා පව්නත් හාිසකර ද්රව්ය / අපෘතවිත්ර ද්රව්ය අිසසි පලස බැහැර කිරීම, තාව්කාි ක 

ෙබඩා ටැිංකි ව්ි න්ව කාන්වදු ීම් ,ඝන  අපෘතද්රව්ය සහ අපෘතද්රව්ය නලය බැහැර කිරීම්  / කම්කරු ව්යාපෘති ප  
ස්ථාන ව්ි න්ව බැහැර කිරීම් යන ආදය මන්න්ව  පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ස්ථානය හරහා ෙලා යන ඇළ 
ප ාළව්ල නලපේ ුණණාත්මකභාව්ය පකපරහි අහිතකර බලපෘතෑම් ඇ ප කළ හැකිය. 

වැදගත්ත 

7.2.2  පෘතාරිසරික බලපෘතෑම් 

7.2.2.1  යබ් ය හා කම්පෘතන මන්න්ව ඇ ප විය හැකි බලපෘතෑම් 
 

පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ සිට  මීටග 100 ක බලපෘතෑම් ීනමාව් තුළ පෘතදිංචිකරුව්න්ව සි හන ිසව්ාස 

පනාමැ ප බැවින්ව යබ් ය හා කම්පෘතන බලපෘතෑම් සැලකිය යුතු පනාපේ. එපස්ම, ෙල්පබාඩ දුම්රිය 

ස්ථානය ඉදකිරීම් භූමිකපේ සිට කිපලෝමීටර 1 ක්ෂ දුරින්ව පිහිටා ඇ ප අතර එහි මගීන්වට   බලපෘතෑමක්ෂ 
ඇ ප පනාකරුව ඇත. 

 
පනාව්ැ ෙත් 

7.2.2.2 ව්ායු දූෂණය පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න බලපෘතෑම 
 

ව්ායු දූෂණයට  ායක ව්න ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් අතරට  ඉඩම් ිසරවුල් කිරීම, ඩීසල් එන්වජින්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම, කඩා ඉව්ත් කිරීම, න්ිස තැබීම, ෙබඩා කිරීම, ඉදකිරීම් ද්රව්ය ප්රව්ාහනය කිරීම, 

ඉදකිරීම් අපෘතද්රව්ය සහ විෂ ද්රව්ය සමඟ ව්ැඩ කිරීම යන ආදය පේ.එපමන්වම  ඉදකිරීම් අතරතුර, 

පකාන්වී්, සිපමන්ව ප,  ැව්, ෙල් සහ සිි කා ව්ි න්ව ඉහළ දූවිි  ප්රමාණයක්ෂ නනනය කරයි. ඉදකිරීම් 

අව්ධිපේ ඒ දූවිි  උත්පෘතා නය කිරීපම් කටයුතු සිදු කරුව ඇ ප බැවින්ව, දුම්රිය මගීන්ව සඳහා වියළි 

කාලව්ල ඒ ඉදකිරීම් කටයුතුව්ි න්ව සිදුව්න ව්ායු දූෂණය එම කාලපේ ඒ පෘතමණක්ෂ ව්ැ ෙත් පේ. 

 

වැදගත්ත 

7.2.2.3 ඝන අපෘත ද්රව්ය බැහැර කිරීපම් ඒ ඇ පව්න ෙැටු 
 

ඝන අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම; ආහාර  අපෘතද්රව්ය, ඉදකිරීම් අපෘතද්රව්ය ව්ැිස විවිධ  අපෘතද්රව්ය නනනය ව්න 
අතර ඒව්ා ෙබඩා කිරීම පහෝ බැහැර කිරීම සිදු කළ හැකිය. ව්යාපෘති ප ස්ථානය ව්ටා ඝන අපෘතද්රව්ය 
බැහැර කිරීම හා ෙබඩා කිරීම දුම්රිය මගීන්වට සහ පෘතදකයින්වට  අප්රසන්වන හා පසෞඛ්ය සම්පෘතන්වන 
පනාව්න පෘතරිසරයක්ෂ ිසගමාණය කරුව ඇත.නල ධ ාරාව්න්ව අව්හිර කිරීම මන්න්ව නලපයන්ව පබෝව්න 
පරෝෙ සෑ ඒම සිදු විය  හැකිය. ඉදකිරීම් කාලය තුළ ිසසි පලස බැහැර කිරීපම් යාන්වත්රණයක්ෂ 
ක්රියාත්මක පනාව්න්වපන්ව නම් අපෘතද්රව්ය මන්න්ව පෘතස දූෂණය විය හැකි අතර විවිධ  පෘතාරිසරික බලපෘතෑම් 

ඇ ප කළ හැකිය. 

අති යි් වැදගත්ත  

7.2.2.4 පුපුරණ ද්රව්ය සහ පව්නත් අනතුරු ායක ද්රව්ය භාවිතය 
 

හාිසයට පෘතත් ප්රපශයපේ  පෘතාෂාණමය ෙල් ඇ ප බැවින්ව, පෘතාෂාණ පිපිරීම අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව නම් 
පුපුරණ ද්රව්ය භාවිතා කළ හැකිය. අනාරක්ෂිත භාවිතය පහ්තුපව්න්ව පමය අව් ානමක්ෂ ඇ ප කළ 

හැකිය. බලපෘතෑමට ලක්ෂ වූ බෑවුම්ව්ල පමම පමපහයුම් සිදු කිරීමට ිසයමිකත බැවින්ව, ෙල් කැබි  
ව්ි න්ව හා පුපුරණ ද්රව්ය අිසසි පලස භාවිතා කිරීපම් අව් ානම කම්කරුව්න්වට සහ දුම්රිය මගීන්වට 
ඉතා ව්ැ ෙත් පේ. 

අති යි් වැදගත්ත  

7.2.3  ජීව් වි යාත්මක/පෘතරිසර වි යාත්මක බලපෘතෑම 

7.2.3.1 සැලකිය යුතු ව්නජීී ව්ාසස්ථානව්ල බලපෘතෑම්   

ව්යාපෘති ප බලපෘතෑම් සහිත ප්රපශයය තුළ රක්ෂිත ව්නාන්වතර/ව්නජීී සිංරක්ෂිත ප්රපශය ජනව් 

විවිධ ත්ව්ය පහෝ සිංපේ ඒ පෘතරිසර පෘතශධ  ප, ව්ාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපශය පනාමැත . එබැවින්ව පමම 

 

 

වැදගත්ත 
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ව්යාපෘති පය ව්නජීී ව්ාසස්ථාන පකපරහි බලපෘතෑමක්ෂ ඇ ප පනාකරුව ඇත. පකපස් පව්තත්, 
පකාන්වත්රාත්කරුපේ ශ්රම බලකායට පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ස්ථානය හරහා ව්නාන්වතරයට ඇතුු 
විය හැකිය. ඔවුන්ව ව්නාන්වතර ප්රපශයපේ ව්න සතුන්ව  ඩයම් කිරීපමහි ිසරත විය හැකිය. 

7.2.3.2  සත්ත්ව් හා යාක විපය්ෂ පකපරහි බලපෘතෑම් 
 

ව්යාපෘති ප භූමිකපේ ඇ ප යාක කිසිව්ක්ෂ ආපේිකක, තගනනයට ලක්ෂව්න සහ IUCN හි රතු ලැයිස්තුපේ 

හඳුනාෙත් යාක පනාපනාමැත. එපස්ම, පයෝජිත අව්ම කිරීපම් භූමිකය ව්ික්ෂෂලතා ආව්රණ 

ප්රපශයයක්ෂ සහිත  ව්නාන්වතරයකට ආසන්වනව් පිහිටා ඇ ප පහයින්ව, ඉදකිරීම් කාලය තුළ 

කම්කරුව්න්වට නී ප විපරෝක් පලස ෙස් කැපීපමහි ිසරත විය හැකිය. එපස්ම, ශ්රම බලකාය 
පනා ැුවව්ත්ව්ම ව්නාන්වතරයට න්ිස තැමය හැකි අතර එමඟින්ව ප්රපශයපේ සත්ත්ව් හා යාක විපය්ෂ 
පකපරහි ව්ක්ර බලපෘතෑමක්ෂ ඇ ප කරයි. 

පනාව්ැ ෙත්  

7.2.4  සාමාජීය හා ආගික බලපෘතෑම් 

7.2.4.1 ප්ර පස්ථාපෘතනය කල යුතු ප්රපශයයට තුල පහෝ යාබ ව් පිහිටා ඇ ප කිිකාගමිකක 
මම් 

භූමිකයට ව්හාම පිළියම් පයදය යුතු කිිකාගමිකක පිළිපව්ත් පමම ප්රපශයය තුළ පනාමැත. 

පනාව්ැ ෙත්  

7.2.4.2 කම්පෘතන ිසසා පොඩනැන්ි  ව්ලට විය හැකි බලපෘතෑම (ඉරි තැලීම් ව්ැිස)  
 

පයෝජිත අව්ම කිරීපම් භූමිකයට ආසන්වනව්  ිසව්ාස පහෝ පොඩනැන්ි  පනාමැ ප ව්න අතර  පකපස් 

පව්තත්, පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ උපෘත මතුපිට නලාපෘතව්හන ව්ුහයක්ෂ ඇත. ඉදකිරීම් 
අතරතුර බර යන්වපත්රෝපෘතකරණ භාවිතා කරුව ඇ ප අතර කම්පෘතනය මන්න්ව නලාපෘතව්හනපේ නව් 
මාගෙ  ිසගමාණය විය හැකිය. 

වැදගත්ත 

7.2.4.3 ඉඩම් සහ ඉදරි සිංව්ගධ න කටයුතු ව්ලට ඇ ප ප්රපේය මාගෙ අව්හිර ීම 
 

හාිසය අව්ම කිරීපම් කටයුතු දුම්රිය මාගෙයට පව්න්වකර ඇ ප ප්රපශයය තුල සිදු පකපග. එබැවින්ව 
තම ඉඩම් ව්ලට ඇ ප  ප්රපේයය අහිමිකීම පහෝ ඒව්ා පව්නත් ව් හනා භාවිතයන්ව ස හා අහිමික ීම 
සම්බන්වධ පයන්ව ඉඩම් හිමිකයන්වට සැලකිය යුතු බලපෘතෑමක්ෂ සිදු පනාව්ුව ඇත 

පනාව්ැ ෙත්  

7.2.4.4 ජීව්පනෝපෘතාය/ව්යාපෘතාර සහ ආ ායම් උපෘතයන ක රියාකාරකම් පකපරහි බලපෘතෑම් 
අව්ම කිරීපම් ස්ථාන දුම්රිය මාගෙපයන්ව මීටග 30 ක්ෂ පෘතමණ ඉහලට හා  මීටග 50 ක්ෂ පෘතමණ පෘතහළට 
ව්න්වනට පිහිටා  ඇත. එබැවින්ව ඉදකිරීම් අතරතුර දුම්රිය ෙමනාෙමනයට  බාධ ා කිරීම් / බාධ ා ඇ ප 

පනාපේ. එබැවින්ව ජීව්පනෝපෘතාය, ව්යාපෘතාර සහ ආ ායම් ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්න බලපෘතෑම අව්ම ව්ුව 
ඇත. 

පනාව්ැ ෙත්  

7.2.4.6  ය හතල පෘතහබිකම් අහිමික ීම සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්වධ පයන්ව ව්න බලපෘතෑම   
 

ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ ිසතර ෙමන්ව කරන යන්වපත්රෝපෘතකරණ, පෘතැටවුම්, ට්රක්ෂ රථ ආදය මන්න්ව   ැනටමත් 
බෑවුම ප සට තල්ලු ී  ඇ ප ෙල්පබාඩ සිට ව්ටව්ල  ක්ෂව්ා වූ දුම්රිය මාගෙයට  බාධ ා ඇ ප කරුව 
ඇත. එබැවින්ව  ඉදකිරීම් අදයපග ඒ ෙලපබාඩ  සිට ව්ටව්ල  ක්ෂව්ා දුම්රිය ප්රව්ාහනය ප්රමා  ව්ුව ඇත. 

වැදගත්ත 

7.2.4.7  පස්ව්ක පන්වව්ාසික ක වුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අව්යයතාව්යන්ව 
 

පස්ව්කයින්ව සඳහා ක වුරු භූමිකය අසල්ව්ැසි ප්රපශයව්ල  පතෝරා ෙුව ලැපබ්. කඳවුරු 

කළමනාකරණය ිසසි පෘතරිද ක්රියාත්මක පනාව්න්වපන්ව නම්, එහි ප්ර පපෘතලයක්ෂ  පලස ශ්රම ෙැටලු, ප්රනාව් 

සමඟ ඇ ප සමාන ෙැටලු, ප්රනාව් සමඟ හවුල් සම්පෘතත් සඳහා ෙැටුම්, කර ර සහ අපෘතද්රව්ය 
කළමනාකරණය යනාදය සඳහා ෙැටු ඇ ප විය හැකිය. ව්යාපෘති ප ස්ථානය  ආසන්වනපේ 

තාව්කාි ක කඳවුරු ඉදකර  පපබ් නම්,අපෘතද්රව්ය කළමනාකරණය  හා අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම 
ෙැටලුව්ක්ෂ ව්ුව ඇත. 

වැදගත්ත 

7.2.4.8  ව්ැඩමපම් පස්ව්කයන්ව, කාගය මණ්ඩලය/මගීන්ව සහ අපනකුත් මිකිසබින්ව අතර 
ඇ පවියහැකි පනාසන්වබින්ව තත්ව්යන්ව 

 

පමම ස්ථානපේ ඉදකිරීම් සිදු කරු ලබන කම්කරුව්න්ව විවිධ  සමාන පෘතබිමම හා  රිද්රතාව්යන්වට 
යටත්ව් විවිධ  ප්රපශය ව්ල සිට පෘතැමිකපණන පිරිස් ව්ුව අත. සාමානයපයන්ව ඔවුන්ව සි හන්වපන්ව දුගව්ල 
අධ යාපෘතිසක හා සමාන පෘතබිමමක ය. එබැවින්ව  දුම්රිය ස්ථානපේ පස්ව්කයින්ව, අව්ට පෘතදිංචිකරුව්න්ව 
හා පන්වව්ාසිකයන්ව අතර ඇ ප අනව්පභෝධ ය පහ්තුපව්න්ව විවිධ  ෙැටු ඇ පීපම් හැකියාව්ක්ෂ පෘතව්ීනෙ 
පමව්ැිස ෙැටුම් ඇ පකරෙන්වනා පස්ව්කයින්ව දුලබ වුව්  ඇතැම් අව්ස්ථා ව්ල ඇ පව්න ෙැටුම් 
පනාසලකා හැරීම බිදුබි පනාපේ. 

අති යි් වැදගත්ත  
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8. ස්ථානීය වි් ්ෂික අවදානම්ර අධ්යනය 

ව්ුණව් 2: ස්ථානීය විපය්ික අව් ානම් අධ යනය 

අවදානම අවදානම්ර කණ්ඩායම අවදානම්ර 

මට්ටම 

1. දුම්රිය මාගෙහි ව්ැඩ කිරීපම් ඒ / දුම්රිය මාගෙ අතර ෙමන්ව 
කිරීපම් ඒ දුම්රිය අනතුරු ව්ලට මුඛහුණ  ඒම 

පස්ව්කයින්ව 

 
ඉතා ඉහළ 

2. ද්රව්ය හා යන්වපත්රෝපෘතකරණ ප්රව්ාහනය පස්ව්කයින්ව  

දුම්රිය මගීන්ව 

 

 

ඉතා ඉහළ 

3. දුම්රිය මගීන්ව ඉදකිරීම් ස්ථානයට අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම් 

(කසල, පබෝතල් සහ ආහාර ද්රව්ය . 

පස්ව්කයින්ව 

 
ඉතා ඉහළ 

7.2.4.9  ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ල ඒ පස්ව්කයන්වපේ ආරක්ෂෂාව් 
 

කම්කරුව්න්ව ඉදකිරීම් කටයුතු අතරතුර දුම්රිය අනතුරු ව්ලට ලක්ෂවිීපම් අව් ානමක්ෂ ඇත. 
පමව්ැිස අනතුරු පිළිබඳව් පස්ව්කයින්ව අව්ධ ානපයන්ව පනාසි හය හැකිය. ඉදකිරීම් බර 
යන්වපත්රෝපෘතකරණ ීනමිකත ව්ැඩ අව්කායයක  ඒ භාවිතා පකපරු ඇත. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් 
යන්වපත්රෝපෘතකරණ ව්ි න්ව අනතුරු විය හැකි අව් ානම පමම ස්ථානපේ ඒ අ පයයින්ව ව්ැ ෙත් පේ. 
පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා අඩු ව්යස් කම්කරුව්න්ව (ළමයින්ව  ව්ැඩ කිරීම සඳහා 
පය විය හැකි අතර එමන්න්ව බරපෘතතල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවිය හැක. 
 

අති යි් වැදගත්ත  

7.2.4.10  ඉදිකිරීම්ර කටයුතුවලි් මහජනයාට ඇති  ආරක්ෂාව 
 

දුම්රිය මාගෙයක්ෂ සහිත භූමිකයක පමම ස්ථානය පිහිටා ඇ ප පහයින්ව, දුම්රිය මාගෙපේ කැණීම්, 

පරෝලග, නල බවුසග, ට්රක්ෂ සහ පලාරි ව්ැිස ද්රව්ය රැපෙන යන පලාරි ව්ැිස බර දුම්රිය එන්වජින්ව ිසසා 
මගීන්වපේ ආරක්ෂෂාව් ඉතා ව්ැ ෙත් ව්ුව ඇත. දුම්රිය ස්ථානය මිකිසබින්ව ෙමන්ව සඳහා ිසතර භාවිතා 

කරන බැවින්ව අනතුරු සිදුීපම් අව් ානමක්ෂ ඇ ප විය හැකිය.  

 

 

වැදගත්ත 

 

7.2.4.11  ප්රදවාහන යටිතල පහසුකම්ර ්ක්රහි ඇතිවන බලපෑම්ර (වි් ්ෂ්ය් මාර්ග 

්හෝ දුම්රිය ප්ර්ේ ය තාවකාලිකව අහිමි වීම, මාර්ග තදබදය මගි් ඇතිවන 

අවදානම) 
 

යන්වපත්රෝපෘතකරණ හා ද්රව්ය ප්රව්ාහනය ෙල්පබාඩ සහ ව්ටව්ල දුම්රිය පේදකා අතර දුම්රිය 

ප්රව්ාහනයට බාධ ා ඇ ප කරයි. තව් , පයෝජිත හාිසය අව්ම කිරීපම් ස්ථානයට ද්රව්ය හා 

යන්වපත්රෝපෘතකරණ ප්රව්ාහනය, බලපෘතෑමට ලක්ෂ වූ ප්රපශයයට ඉතා ආසන්වනව් දුම්රිය මාගෙය  පිහිටීම 
පහ්තුපව්න්ව ස පපේ දන ව්ල ඒ හා කාගයය බහුල අව්ස්ථාව්න්ව හි සාමානය දුම්රිය ධ ාව්නයට බාධ ා 
ඇ පවිය හැකිය. 

 

 

අති යි් වැදගත්ත  

7.2.4.12  පිළියම්ර ්යදිය යුතු ප්ර්ශ ය තුල පවතින වයාපාර, කිෂිකාර්මික ්හෝ ්වනත්ත 

කටයුතු 
 

පිළියම් පයදය යුතු ප්රපශයය තුළ ව්යාපෘතාර, විපය්ිත කිිකාගමිකක පිළිපව්ත් පහෝ පව්නත් කටයුතු 

සඳහා භාවිතා පනාපේ. 

පනාව්ැ ෙත්  

7.2.4.13  පිළියම්ර ්යදිය යුතු ප්ර්ශ ය ආස්න්ේ පවතින වයාපාර, කිෂිකාර්මික ්හෝ 

්වනත්ත කටයුතු 
 

පිළියම් පයදය යුතු ප්රපශයය  අව්ට ව්යාපෘතාර, විපය්ිත කිිකාගමිකක පිළිපව්ත් පහෝ පව්නත් 

කටයුතු සඳහා භාවිතා පනාපේ. 

පනාව්ැ ෙත්  

7.2.4.14  ව්ැඩ මම තුළට ප්රපශයව්ාීනන්ව ඇතුු ීම ිසසා ඇ පව්න අව් ානම 
 

දුම්රිය ස්ථාන පෘතරිශ්රය තුල  කැණීම් යන්වත්ර, පෘතැටවුම්, ට්රක්ෂ රථ යනාදය භාවිතා පකපග. තව්  මගීන්වට 
සහ දුම්රිය කාගය මණ්ඩලයට පමම ව්ැඩ මම තුලට ඇතුු ීමට විපය්ෂ අව්යයතාව්ක්ෂ පනාමැත. 

ඉදකිරීම් සඳහා පලෝහ සමුඛච්චිත, ව්ාපන්ව ව්ැිස ද්රව්ය භාවිතා කළ හැකි අතර ඒව්ා ුවබිදුබි පලස 

ෙබඩා කිරීම සහ හැසිරීම යටපත් හාිසකර විය හැකිය. පකපස් පව්තත්, සාමානය පුශෙලයින්වට 
අනව්සරපයන්ව ඇතුුීම හිතාමතා පහෝ පනා ැුවව්ත්ව් සිදුවිය හැකි අතර පමපහයුම් 

යන්වපත්රෝපෘතකරණ, ව්ාහන, විදුි ය සහ ඒව්ා පුපුරන ද්රව්ය ිසසා අව් ානමට ලක්ෂවිය හැකිය. 

 

අති යි් වැදගත්ත  
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4. රාත රී කාලපේ පස්ව්පේ පයප න විට දුම්රිය අනතුරු ව්ලට 
ලක්ෂීම 

පස්ව්කයින්ව 

 
ඉතා ඉහළ 

5. දුම්රිය මාගෙය මත හා පේදකාපේ ව්යාපෘති ප ක රියාකාරකම් 
කිරීපම්  ඒ හා අමුඛද්රව්ය ස්ථානෙත කිරීපම්  ඒ අනතුරු ව්ලට 
ලක්ෂීම 

දුම්රිය මගීන්ව 
දුම්රිය ස්ථානපේ පස්ව්කයින්ව 

ඉතා ඉහළ 

6. අස්ථායී ප්රපශයය නලපයන්ව යටීම දුම්රිය මගීන්ව 

දුම්රිය ස්ථානපේ පස්ව්කයින්ව 
පස්ව්කයින්ව 

අව්ම 

7. ව්යාපෘති ප කාලීනමාපේ  ඒ ඹඹර ප්රහාරයන්වට/ සගපෘත  ෂ්ඨ 
කිරීම් ව්ලට ලක්ෂ ීම 

දුම්රිය මගීන්ව 

අසල ප්රනාව් 
පස්ව්කයින්ව 

ඉහළ 

8. න්ිසෙැනීම්/ ැල්පව්නබිු ද්රව්යයන්ව ව්ි න්ව සිදුව්න අනතුරු දුම්රිය මගීන්ව 

අසල ප්රනාව් 

ඉහළ 

9. සිංඥා පෘතශධ  ප/විදුි  රැහැන්ව ආය රිත පේව්පේ පය ඒම පස්ව්කයින්ව  ඉහළ 

10.  ව්යාපෘති ප භූමිකය තුළ පනාපපෘතපනන ස්ථානව්ල පස්ව්පේ පය ඒම පස්ව්කයින්ව  
දුම්රිය මගීන්ව 

ඉහළ 

11.  හුප කලා පලස පස්ව්පේ පය ඒම පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

12.  හදසි ඉව්ත්ීම් පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

13.  ආන්ව පක කාළුණිකක තත්ත්ව්යන්ව (බිළඟල ව්ගෂාව් ව්ැිස 
අව්ස්ථා  

පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

 

9. සැලකිය යුතු පාිසික හා සමාජ බලපෑම්ර 
 

නා පක පොඩනැන්ි  පෘතගපේෂණ සිංවිධ ානපේ (NBRO) හි විපය්ෂ අව්ධ ානයක්ෂ අව්යය ව්න පෘතාරිසරික, සමාජීය 

බලපෘතෑම් පහෝ අව් ානම් තත්ව්යන්ව. 

 

9.1 ්සෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබධ් ගැටළු සදහා වන ප්රමුඛ්ත්තවය: ්කා්තාත්තකරුව් සඳහා වන 

සම්රමත ගිවිසුම්ර ගත අව යතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු වි් ්ෂිත ්සෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබද 

කරුණු 
 

දුම්රිය මාගෙය මත අස්ථායී වි ඇ ප බෑවුම් ප්රපශයයක අව් ානම් අව්ම කිරීපම් ක රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂෂා 
කරණ බැවින්ව බෑවුපම් අස්ථායීතාව්පේ ක රියාකාරීත්ව්ය ිසසා ඉදකිරීම් ය රම බලකාය මුඛහුණ පෘතෑ හැකි අව් ානම ඉහළ 
ය. ESMF හී ඒ එව්න්ව පපෘතාදු E & HS ෙැටු සාකච්නා කර ඇත. ඉදකිරීම් ව්ැඩ මපමහි පස්ව්ක ආරක්ෂෂක 

අව්යයතාව්යන්ව ලිංබි පෘතත රිකාපේ 2003 පකාටස  ව්ැඩ කරණ තත්ව්යන්ව සහ ප්රනා පසෞඛ්යය හා ආරක්ෂෂාව් හි 2003 

5: ආරක්ෂෂක උපෘතකරණ සහ ඇඳුම් යන යටපත් ව්ඩාත් විස්තර කර ඇත. 

 

9.2 ළමා   රමය සහ බලහත්තකාරී ්ලස   රමය ලබා ගැනීම 
 

ව්ැඩ කරණ තත්ත්ව්යන්ව සහ ප්රනා පසෞඛ්ය හා ආරක්ෂෂාව් ාක රපල්කනපේ 2003.3 ව්ෙන්ව පයට අනූව් ළමා ය රමය 
සහ බලහත්කාරී පලස ය රමය පයා ා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව්  ක්ෂව්ා ඇත. 
 

10. පෘතාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
 

7 සහ 8 ව්ැිස පකාටස් ව්ල ඒ හඳුනාෙන්වනා ල  බලපෘතෑම් සහ අව් ානම් විපය්ෂපයන්ව සලකා බලමිකන්ව එම 
බලපෘතෑම් සහ අව් ානම් තත්ව්යන්ව කළමනාකරණය කිරීමට පහෝ අව්ම කිරීපම් ක රියාමාගෙ. පමය ෑෑෑීඵඡ 
හි ඇ ප විපය්ිත ිසගපශය සහ අව්යයතා ව්ල ඇතුළත් ව්ුව ඇත..  
 

 

10.1 නැව්ත පෘතදිංචි කිරීපම් ක රයිාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපෘති පය පෘතා ක කරෙත් නැව්ත පෘතදිංචි කිරීමක්ෂ පනාමැත. අව් ානම් කළාපෘතය ආය රතිව් සි හ නනතාව් එම 
ස්ථානව්ලම  පෘතදිංචි ී සිටී. ව්යාපෘති ප ක රියාකාරකම් ව්ල ඒ බර යන්වපත්රෝපෘතකරණ මන්න්ව ඇ පව්න භූ කම්පෘතනය 
පහ්තුපව්න්ව පොඩනැන්ි  ව්ලට යම් ආකාරයක හාිසකර බලපෘතෑම් ඇ ප විය හැකිය. (ව්යාපෘති පය පහ්තුපව්න්ව 



   

14 

 

ව්ුහයන්වට සිදුව්න හාිස සඳහා ව්න්වද පයෝනනා ක රමයක්ෂ සැකසිය යුතුය . (පයාමුඛ කිරීම 2002-2 17 ESMP යටපත් 
උපෘතයුක්ෂතතා සහ මාගෙ පෘතහබිකම් සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ අව්යයතා  
 

10.2 පදිංචි ජනතාව ඉවත්ත කිරීම 
 

ව්යාපෘති පය පෘතා ක කරෙත් අව්ට ිසව්ාස ව්ල  පෘතදචිකරුව්න්ව ඉව්ත් කිරීපම් ක රමපේ යක්ෂ පමම ස්ථානයට අ ාලව් 
පනාමැත.   

 

10.3 හානියට පත්ත වුහය් ඉවත්ත කිරී්ම්ර ක රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම්ර (හිමිකරුව්්ේ ලිඛිත එකඟතාවය) 
 

පමම ව්යාපෘති පය ආය රතී ප්රපශයපේ එව්ැිස ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීපම් අව්යයතාව්යක්ෂ පනාමැත. 

 

10.4 වයාපිති ක රියාමාර්ග ්හ්තු්ව් ්ශපල/භාවිතය් අහිමිවීම සඳහා ව්දි ්ගවීම 

අව්යයතාව්යක්ෂ පනාමැත. 

 

10.5 පහත සඳහ් ක්්ෂ්ත ර සඳහා අව ය මහජනතාව දැනුවත්ත කිරීම සහ අධ්යාපනය ලබා දීම 
 

නායයෑපමන්ව ඇ පවිය හැකි අව් ානම් පිළිබඳව් අව්ට සි හන නනතාව්  ැුවව්ත් කිරීම හා  ැුවව්ත් කිරීපම් 
ව්ැඩසටහන්ව, විපය්ෂපයන්ව දුම්රිය මාගෙය ප්රපේය මාගෙයක්ෂ පලස භාවිතා කරන ෙම්ව්ාීනන්ව  ැුවව්ත් කිරීපම් 
ව්ැඩසටහන්ව සිංවිධ ානය කිරීම. 

  

10.6 සැළසුම්ර මත පදනම්ර වූ පාිසික සමාජ කළමනාකරණ ක රම්ේදය් සලකා බැලීම 
 

පෘතරිසර හිතකාමී හා සමාජීය ව්යපයන්ව සැලකිය යුතු සැළබිම්කරණය සලකා බැලීපමන්ව පෘතබි ආපෘත ාව් අව්ම කිරීපම් 

ක රියාකාරකම් ිසගමාණය කිරීපම් ඒ පෘතහත  ක්ෂව්ා ඇ ප කරුු සලකා බැි ය යුතු ය. 

 

ව්ුණව් 3: සැළබිම් අදයපග  ඒ පෘතාරිසරික හා සමාන තත්ත්ව් සලකා බැලීම 

සැළබිම් අිංෙය 

පමම ව්යාපෘති ප ප්රපශයය 

ස හා සලකා බැලීම ව්න 

ිසගපශයත ම්ටම 
 

i. ස්වභාවික සම්රපත්ත කළමනාකරණය සහ සම්රපත්ත ප්ර ස්ත ්ලස සැළසුම්ර කරණය 

 

යාක විපය්ෂයන්ව ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපෘති ප විපය්ිත සැළබිම් සැලකිල්ලට 
ෙත යුතුය. ව්ැ ෙත් යාක විපය්ෂ ව්ික්ෂෂලතා ආව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම් යාක 

සිංරක්ෂෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් අව් ානයක්ෂ පයාමුඛ කල යුතුය. 

 

ඉහල 

ii ව්ැඩමම සැලබිම් කිරීම 
 

ව්යාපෘති ප ස්ථානය සැළබිම් කිරීපම් ඒ දුම්රිය මාගෙය ආය රිත බෑවුම් අස්ථාව්ර ීම පිළිබඳව් 
ප්රපේසම් විය යුතුය.  එපස්ම ව්යාපෘති ප ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත්  දුම්රිය මාගෙය ආය රිතව් ඉතා 

ීනමිකත ඉඩකය. එබැවින්ව ව්ාහන නැව්ැත්ීපම් ස්ථාන, ද්රව්ය ෙබඩා කිරීම සහ තාව්කාි ක 
ල ඩාරම් ආදය අනතුරු ායක කලාපෘතව්ල ස්ථාපෘතනය පනාකළ යුතුය. පමව්ැිස කරුු ිසසා 

පකාන්වත රාත්කරුපේ පස්ව්ක පිරිස පව්ත, ආසන්වන දුම්රිය ස්ථානය සහ ව්යාපෘති ප 
කළමනාකරන එකකය සමෙ පතාරතුරු හුව්මාරු කර ෙැනීම සඳහා දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ පුහුු ආරක්ෂෂක ිසලධ ාරිපයකු පහෝ සිංඥා කරුපව්කු පය ීම 
අිසව්ාගය පේ. දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ අත්හර මා ඇ ප පොඩනැන්ි  පකාන්වත රාත්කරුපේ 
පස්ව්ක පිරිස් නව්ාතැන්ව ෙැන්වීම සඳහා එම ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ අව්සරය ඇ පව් ලබා 
ෙැනීපම් හැකියාව්ක්ෂ පෘතව්ීන. එපස්ම දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ දුම්රිය මාගෙය ආය රිත රක්ෂිත 
ප්රපශය පස්ව්ක කඳවුරු ඉදකිරීම සඳහා එම ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ අව්සරය ඇ පව් ලබා ෙැනීපම් 
හැකියාව්ක්ෂ ඇත. 

 

 

 

 

ඉතා ඉහල 

iii ව්ාසස්ථාන සම්බන්වධ තා සහ සත්ත්ව් මිංපපෘතත් 
 

ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා, ව්යාපෘති පයට පිවිීනමට, ෙැඹුරු කාුව පෘතශධ  ප ආදය සඳහා පහෝ වියාල 
ව්යපයන්ව ව්නාන්වතර පකාටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්වපන්ව නම් සැළබිම් තුළ සත්ව් ව්ාසස්ථාන 

අතර සම්බන්වධ තා පනාමප න පලස පෘතව්ත්ව්ා ෙැනීමට සත්ව් මිංපපෘතත්, ව්ික්ෂෂලතා ීනරු ආදය 
ඇතුළත් කිරීමට පියව්ර ෙත යුතුය 

 

මධ යස්ථ 



   

15 

 

iv නල සම්පෘතත සිංරක්ෂෂණය 
 

පිරියම් කිරීපම් ක්රමපේ  ව්ල ඒ ලබා ෙන්වනා පෘතිෂ්ිය හා උපෘත පෘතිෂ්ිය නල ධ ාරාව්න්ව ක්රමව්ත් 

හා  ගයනීය පලස පෘතහල බැවුම් ප්රපශයය පව්ත පෙන යා හැකිය.  

 

ඉහල 

v. ජල සැපයුමට බාධ්ා ඇතිවීම  (ඇළ ්දාළ) 
 

අස්ථායී භුමිකය තුල ළිිං පහෝ දපව්න නල සැපෘතයුම් මාගෙ පනාමැත. එබැවින්ව, අව්ම කිරීපම් 
කටයුතු මන්න්ව නල ප්රභව්යන්වට සිදුව්න බලපෘතෑම් අව්ම පේ. නමුඛත් කාලාුවරූපෘතව් (ව්ගෂා 
කලපේ ඒ   ඇ පව්න නල ධ ාරාව්න්ව සහ අස්ථායී භූමිකයට යාබ ව් ෙලා යන ඇල මාගෙපේ නල 
ම්ටම පෘතහත ව්ැටීමට පහ්තු විය හැක. එව්ැිස අව්ස්ථාව්න්වහි ඒ පෘතිෂ්ිය හා උපෘත පෘතිෂ්ිය නල 
ධ ාරාව්න්ව හා  කාු සැලබිම් කිරීම මඟින්ව දය  හරා වියළීම ව්ැලැක්ෂීම ෙැන සලකා බැි ය 
යුතු අතර සැලබිම් පෘත නම් කරෙත් හාිසය අව්ම කිරීපම් පියව්ර සලකා බැි ය යුතුය. 

 

 

 

මධ යස්ථ 

vi ස්වභාව ්සෞ්දර්යාත්තමකව ගැල්පන සැළසුම්ර සලකා බැලීම 
 

පසෞන්ව ගයාත්මක සිංපේ ඒ පෘතරිසර ිසගමාණපේ ඒ ස්ව්භාවික පෘතරිසරය හා සිංකලණය ව්න 
එපමන්වම  ියය දුෂණය (ඇසට පෘත රියමනාපෘත විය යුතුය  අව්ම ව්න පලස ව්යහයන්ව සැළබිම් 
කිරීමට සැලකිි මත් විය යුතුය. පමම ව්යාපෘති ප කටයුතු සිදුව්න ප්රපශයය ආය රිතව් සිංාාරක 
කගමාන්වතය ප්රධ ාන ආ ායම් ඉපෘතයීපම් ක රමපේ යක්ෂ ව්න බැවින්ව අව්ම කිරීපම් කටයුතු 
අව්සානපේ එම ස්ථානය සිංාාරක ආකගෂණයට ලක්ෂව්න පෘතරිද සිදුකල යුතුය. ඒ සඳහා බිදුබි 
ස්ථායී ව්ුහයන්ව ිසගමාණය කිරීම සඳහා භූ  ගයන ෙිහ ිසගමාණ යල්පීන්වපේ පස්ව්ය 
ව්ැ ෙත් පේ 

 

 

මධ යස්ථ 

vii හිත පාිසික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

 

හරිත පෘතාරිසරික ලක්ෂෂණ සැළබිම් ිසගමාණය කිරීපම් ද හැකිතාක්ෂ හරිත පෘතාරිසරික සැළබිම් 
සලකා බැලීමට ිසගපශය කරුව ලැපබ්. උ ා- ඛ්ා නය ව්ැළැක්ෂීම සඳහා පශශීය තිණ විපය්ෂ 

පයා ා ෙැනීම, පෘතරිසරපයහි  පරසාර විපය්ෂ විවිධ ත්ව්ය ඇ ප කිරීම සඳහා නාල ඒකාබශධ  

කිරීම, ආක රමනශීලී යාක විපය්ෂ අඩිංඟු කිරීපමන්ව ව්ැළකීම 

 

 

මධ යස්ථ 

viii සමානමය හා සිංස්කි පකමය ලක්ෂෂණ සිංරක්ෂෂණය 
 

ප්රපශයපේ පෘතව් පන සිංස්කි පක සහ සාමාජීය උරුමයන්ව ස්ව්භාවික පෘතරිසරය හා එම ප්රපශයය 

සමෙ ඉතා කි්ටු සම්බන්වධ තාව්යක්ෂ ඇ ප අතර එමන්න්ව පපෘතෝෂණය පේ. එමිසසා ව්යාපෘති ප 

ක රියාකාරකම් සිදුකිරීපම්  ඒ ඒ පිළිබඳව් සලකා බලා එම ප්රපශයපේ ඇ ප සමානමය හා 

සිංස්කි පකමය ලක්ෂෂණ ව්ල ව් හනාකම් ව්ැඩිදයුු ීමට අව්ස්ථාව්ක්ෂ ප මිකන්ව අව් ානම් අව්ම 

කිරීම් කටයුතු කල යුතුය.. 

 

 

අඩු 
 

ix ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ල ඒ පස්ව්කයින්ව/අව්ට ප්රනාව්පේ ආරක්ෂෂාව් 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු දුම්රිය මාගෙය පෘතා ක කරපෙන සිදුකරන බැවින්ව එම කාලපේ ඒ 
විපයෑ්ෂපයන්ව ව්ැඩමම් පස්ව්කයින්ව දුම්රිය අනතුරු ව්ලට ලක්ෂවිය හැකිය. බෑවුම සක රිය ීම 

ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුව්න්වට, මගීන්වට, හා අව්ට පෘතදිංචිකරුව්න්වට 

තගනනයක්ෂ විය හැකියෙ එබැවින්ව, ආරක්ෂෂාව් සඳහා විපය්ිත වූ ආරක්ෂිත  ැල්, ආරක්ෂිත 

ව්ැට ව්ැිස සැළබිම් පෘත නම් කරෙත් ආරක්ෂිත කරුු සලකා බැි ය යුතුය. 

 

 

ඉතා ඉහල 

x ඛ්ා නය පෘතාලනය සඳහා ව්න ක රියාමාගෙයන්ව 

 

නල අපෘතව්හන කළමනාකරණය තුල ඒ, නලය පබෝක්ෂකු හරහා අසළ නල ප්රව්ාහව්ලට පයාමුඛ 
කරුව ඇත. ව්ැසි කාලව්ල ඒ පමම නලාපෘතව්හනපයහි ෙලා එපම් පේෙය සැලකිය යුතු පලස 
ඉහළ යා හැකි අතර පමමන්න්ව ඇළ පෘතතුල සහ ඉවුරු ඛ්ා නය විය හැක. එබැවින්ව සැළබිම් 
කිරීපම් ඒ අධික නලධ ාරාව්න්ව ස්ව්භාවික නල මාගෙ ව්ලට පේෙපයන්ව ෙලායාම අව්ම කිරීම 
සඳහා බාධ කයන්ව ප්රමාණව්ත් පලස පයා ා ෙැනීමට සැලකිි මත් විය යුතුය. සැලබිම් සකස් 
කිරීපම් ඒ ව්යාපෘති ප භූමිකපේ ඇල මාගෙ ව්ලට අ ාල  පබෝක්ෂකු ආ ඒ සදුබි ක රම ඇතුලක්ෂ කිරීම 

කල යුතුය. 

 

 

 

ඉතා ඉහල 
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xi අව්ම පෘතබි නඩත්තු කිරීම් සහ සහ පමපහයුම් සැළබිම් කිරීම 
 

හාිසය අව්ම කිරීපම් කාගයපේ ඒ නලාපෘතව්හන කළමණාකරණය සඳහා ුණරුත්ව් කාු ව්ැිස 
අක්රිය යල්පෘත ක රම සලකා බැි ය යුතුය. කාු ඇහිරී යාම ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා ිසව්ැරද 

පෘතයිේපෘත විෂ්කම්භය, සිදුරු ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇ පරීපම් ආන පය ිසව්ැරදව් සලකා බැි ය 

යුතුය. කාුව නලය ස්ව්ාභාවික නල  හරාව්න්වට එකතු කරීමට අපේක්ෂෂා කරණ්පන්ව නම්, 

ඛ්ා නයට ඔපරාත්තු ප න, පරාන්ව මඩ රඳව්ා ෙැනීපම් පෘතශධ  ප ආ ඒ පනාපයක්ෂ නඩත්තු ව්ුහ 
සැළබිම් කළ යුතුය.  
විවිධ  කාලපෘතරිච්පේ යන්ව තුළ පශශීය කාලුණිකක තත්ත්ව්යන්වට ඔපරාත්තු ප න පෘතරිද 
ව්ුහයන්ව සඳහා භාවිතා කරණ ද්රව්ය ප්රපේයපමන්ව පතෝරා ෙත යුතුය. ව්ාපන්ව ව්ූහයන්ව භාවිතා 
කිරීපම් ඒ විපය්ෂපයන්ව ඛ්ා න ව්ැලකීපම් තාක්ෂෂිකක ක රම සැළබිම් කළ යුතු අතර සියුම් 
පරාන්වමඩ උපෘත නළ මාගෙ ව්ලට කාන්වදු ීම ව්ැළැක්ෂීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

 

 

ඉහල  

  

 

10.7 ඉදිකිරීම්ර අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම්ර අවම කිරීම 
 

10.7.1 ඉදකිරීම් අදයර තුළ පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ පෘතාරිසරික හා සමාන කළමනාකරණ අුවල ල ීම සඳහා 

ව්න ප්රමිකීනන්ව 
 

පෘතාරිසරික හා සමාජීය බලපෘතෑම් කළමනාකරණය හා අව්ම කිරීම සඳහා ව්න පියව්ර සාමානයපයන්ව සෑම ව්යාපෘති ප 
ස්ථානයකටම පපෘතාදු ය. පෘතාරිසරික සහ සමාජීය බලපෘතෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න 
ක රියාමාගෙ සාමානයපයන්ව සියලූ නායයාම් අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපෘතාදු පේ. පමම බලපෘතෑම් පබාපහෝ දුරට 
ඉදකිරීපම් කටයුතු ව්ල ක රයිාකාරිත්ව්යට පහ්තු පේ. එබැවින්ව ඉදකිරීපම් ඒ ව්න බලපෘතෑම අව්ම කිරීම 

පකාන්වත රාත්කරුපේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම්ර අදිය්ර්දී ්කාත රාත්තකරුව්්ේ ලංසු පත රිකා්ේ ඇතුලත්ත කර ඇති 

පාිසික, සමාජ, ්සෞඛ්යය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව ්කාත රාත්තකරුව්්ේ 

අව යතාවය පකපස ්විය යුතු  යන්වන පිළිබඳව් නා පක පොඩනැන්ි  පෘතගපේෂණ සිංවිධ ානය විසින්ව ිසගපශය කර 

ඇත. පමම පකාටස සඳහා අ ාළ අිංයව්ල ුණණාත්මක බව්  ැක්ෂපව්න ප්රධ ාන පකාටස් පෘතහත  ක්ෂව්ා ඇත(ව්ුණව් 3 . 

විස්තර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් පකාත රාත්කරුව්න්ව සඳහා පයාමුඛ කළ යුතුය.   
 

ව්ුණව් 4: පෘතාරිසරික හා සමාන ආරක්ෂෂණයට අුවල ල ීම සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ අව්යයතාව්යන්ව ES 
& HS 
 

පාිසික සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැළසුමට ඉදිකිරීම්ර 

්කා්ත රාත්තකරුව් 

දක්වන එකඟතාවය 

අයිතමය  වයිපිතිය සදහා අදාලත්තවය 

2002.  පාිසික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ මම තුල ෙබඩා කිරීම අ පයයින්වම ව්ැ ෙත් (දුම්රිය මාගෙය) 

2002.2 2) යබ්ධ ය සහ කම්පෘතන  අ ාල පනාපේ 

2002.2 3) පොඩනැන්ි  ඉරිතැලීම් සහ හාිස සිදුීම අ ාල පනාපේ 

2002.2 4) අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම  අ ාල පේ (දුම්රිය මාගෙය) 

2002.2 5) කසල  බැහැර කිරීම අ පයයින්වම ව්ැ ෙත් (දුම්රිය මාගෙය) 

2002.2 6) දුවිි  පෘතාලනය  අ පයයින්වම ව්ැ ෙත් (දුම්රිය මාගෙය, ප්රනාව්) 

2002.2 7) පොඩනැන්ි  ද්රව්ය සහ කසල ප්රව්ාහනය  අ ාල පේ  

2002.2 8) නලය අ පයයින්වම ව්ැ ෙත් 

2002.2 9) යාඛ් සහ සතුන්ව අ ාල පේ 

2002.2 10) පභෞ පක සහ සිංස්කි පකමය සම්පෘතත්  අ ාල පනාපේ 

2002.2 11) පෘතාිංශු ඛ්ාධ නය  අ පයයින්වම ව්ැ ෙත් 

2002.2 12) පෘතස සමෙ මිකශ්ර ීම  අ ාල පේ 

2002.2 13) පපෘතාපලාව් හැරීම  අ ාල පේ 

2002.2 14) ෙල් පකාරි ක්රියාකාරකම්  අ ාල පනාපේ 

2002.2 15) නඩත්තු ව්ාහන සහ යන්වපත්රෝපෘතකරණ  අ ාල පේ  

2002.2 16) මහනන පීඩා අ ාල පේ  

2002.2 17) උපෘතපයෝගීතා පස්ව්ා හා පෘතහබිකම්  අ පයයින්වම අ ාල පේ (දුම්රිය මාගෙය, 

ප්රනාව්) 

2002.2 18)  ිෂය පෘතරිසරය ව්ැඩිදයුු කිරීම  අ ාල පේ  

2002-5. පෘතාරිසරික 
අක්ක්ෂෂණය  

මූි ඛ් සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, නලය, යබ් , කම්පෘතන, 

ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ  

ව්යාපෘති ප විපය්ිත ිසරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
අධ යයනය 
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දකිරීම් අතරතුර සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, නලය, යම , 

කම්පෘතන, ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ  

ව්යාපෘති ප විපය්ිත ිසරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
අධ යයනය 

පමපහයුම් කාලය තුල ව්ැඩමම් සමීක්ෂෂන ව්යාපෘති ප විපය්ිත ිසරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
අධ යයනය 

ව්ාගතා තැබීම හා පෘතව්ත්ව්ාපෙන යාම අ ාල පේ 

2003. ව්ැඩමම් පකාන්වපශසි සහ ප්රනා පසෞඛ්ය හා ආරක්ෂෂාව් 

2003.2 ආරක්ෂෂක ක රම සිංවිධ ානය සහ සන්විසපේ නය අ පයයින්වම අ ාල පේ (අස්ථාව්ර බෑවුම, බර 
යන්වත්ර   

2003.3 ළමා ය රමය හා බලකිරීම අ ාල පේ  

2003.4 ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`  ව්ාගතා සහ අනතුරු සහ ඒ පිළිබ`  
 ැුවම් ඒම 

අ පයයින්වම අ ාල පේ 

2003.5 ආරක්ෂෂක උපෘතකරණ සහ ඇදුම් පෘතැලදුම් අ පයයින්වම අ ාල පේ 

2003.6 ආරක්ෂෂක තත්ත්ව්ය පෘතරික්ෂෂාව් අ පයයින්වම අ ාල පේ 

2003.7 ප්රථමාධ ාර පෘතහබිකම් අ පයයින්වම අ ාල පේ 

2003.8 පසෞඛ්ය හා ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`  පතාරතුරු සහ පුහුුව් අ පයයින්වම අ ාල පේ 

2003.9 යන්වපත්රෝපෘතකරණ සහ බිදුබිකම් ලත් පුශෙලයින්ව අ ාල පේ 

අදාල ්ේ    ඕනෑම ඉදකිරීම් ප්රපශයයක්ෂ සඳහා පමය අ ාල කරෙත හැක. ( ESMP) 

අති යි්ම අදාල ්ේ   අ ාල ඉදකිරීම් ප්රපශයයට බිවිපය්ෂී පලස ිසගමාණය කරණ ල  පෘතාරිසරික සමාන කළමනාකරණ 
සැලබිම් සඳහා තහවුරු කිරීමට පකාන්වත රාත්කරු විපය්ෂපයන්ව පෘතාරිසරික ක රමපේ යක්ෂ පලස අව් ාරණය කළ යුතුය. 
අදාල විය හැකිය   ව්යාපෘති පය ක රියාත්මක ව්න අතරතුර ඉදකිරීම් ප්රපශයපේ අ ාල අිංයයන්ව අව් ානය පයාමුඛ වුව්පහාත් පෘතාරිසරික 
සමාන කළමනාකරණ සැලබිම් මන්න්ව ක රියාත්මක කල හැක. 
අදාල ්නා්ේ : අනාව්රණය වූ පකාන්වපශසි මත පමම ඉදකිරීම් ප්රපශයයට අ ාල පනාපේ. 

විකලප: අව්යයතාව්යන්ව මත ක රියාත්මක පේ. 
ඉදකිරිම් ප්රපශයයට බිවිපය්ෂී වූ අක්ක්ෂෂණ සැලබිම් පයාමුඛ කිරීම. ඉදකිරීම් ප්රපශයයට බිේපය්ෂී වු අක්ක්ෂෂණ සැලසම්ව්ලට අනූව් 
පකාන්වත රාත්කරු අක්ක්ෂෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට බැ ඒ සිටී. 
මූලාය ර ව්යාපෘති පය ක රියාත්මක කිරීපම් ඒ පකාන්වත රාත් කරු හා පෘතාරිසරික හා සමාජීය කළමානාකර සැළසම සමෙ ඇ ප බැඳීම 

 

 

 

 

10.7.2 නාය ස්ථානයට විපය්ිත හාිසය අව්ම කිරීම 
 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘති පය ක රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානීය විපය්ිත අපෘත ා අව්ම කිරීපම් පියව්රයන්ව 
පෘතහත සඳහන්ව පෘතරිද පේ 
 

ව්ුණව් 5: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහාෙුව ලබන පියව්ර   
 

හාික අව්ම කිරීපම් අයිතමය ව්යාපෘති ප ක රියාත්මක 
කිරීපම් අදයර 

ව්ෙකීම 

i. දුම්රිය අනතුරු මෙහැරීම/ඉදකිරීම් කාලය තුල අපේක්ෂෂා කල හැකි හදසි 
තත්ත්ව්යන්ව 

රථව්ාහන කළමනාකරණ පෘතශධ  පය දව්ා රෑ ක්රියාත්මක විය යුතුය. දුම්රිය 
මාගෙ ආසන්වනපේ ඉදකිරීම් කටයුතු සිදුකරන බැවින්ව ශ්රී ලිංකා දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ එකඟතාව්පයන්ව මනා රථව්ාහන කළමනාකරණ 
සැලැස්මක්ෂ සකස් කළ යුතුය. අනතුරු ඇඟීපම්  සිංඥා  සහ ස්ිර පුහුුව් 

ලත් මුඛරකරුව්න්ව, අව් ානම පපෘතන්වුවම් කරන  ඒේ පමත්  සිංඥා පුව්රු සහ මාගෙ 

බාධ ා  සිංඥා, රාත්රී ලාම්පු ආදය සමඟ ිසසි දුම්රිය මාගෙ ආරක්ෂෂණ පියව්ර 
ඇතුළත් කළ යුතුය. ඉදකිරීම් කටයුතුව්ල අව්යයතාව්යන්වට අුවව් දුම්රිය 
ස්ථාන තුළට සහ පිටතට දුම්රිය  සිංඥා ිසකුත් කිරීම දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 
විසින්ව පෘතත් කරන ල  ධ න කරුපේ ව්ෙකීම ව්න අතර එය ව්යාපෘති ප 
කළමනාකරණ ඒකකය විසින්ව අුවමත කළ යුතුය. 

ව්යාපෘති ප භූමිකය 
සූ ානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

PMU/ ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 

ii. මාගෙ අව්හිරතා කළමනාකරණය හා ආරක්ෂෂාව් 
 

සිදුව්න අව්හිරතාව්යන්ව කළමනාකරණය කිරීම දව්ා රාත රී කාලයිස හී සිදුවිය 
යුතුය. පමය දුම්රිය මාගෙය ආසන්වනපේ පිහිටා ඇ ප භුමිකයක්ෂ බැවින්ව ශ්රී ලිංකා 
දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ එකඟතාව්පයන්ව මනා රථව්ාහන කළමනාකරණ 

සැලැස්මක්ෂ සකස් කළ යුතුය. ිසසියාකාර දුම්රිය මාගෙ ආරක්ෂෂක උපෘතක රම, 
අනතුරු ඇඟීපම් සිංඥා සහ ස්ිර පුහුු මුඛරකරුව්න්ව ඇතුළත් කළ යුතු අතර 
බෑවුම් අස්ථාව්ර අව් ානම පපෘතන්වව්න සිංඥා පුව්රු පමම ඉදකිරීම් භූමිකයට 
ඇතුලත් කිරීම  ැඩිව් ිසගපශය කරු ලැපබ්ෙ දුම්රිය ප පෘතාගතපමන්වතුව් මන්න්ව 
පයා ව්න සිංඥ මුඛරකරු විසින්ව පෘතැමිකපණන සහ පිටත්ව්න දුම්රියේ පිළිබඳව් 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 
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ව්ැඩමපම් අව්යයතා අනූව්  ැුවම්දය යුතුය. පමය ව්යාපෘති ප කළමනාකරන 
ඒකකය මන්න්ව අුවමත කල යුතුය 

iii.  ්සෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව සදහා වන ප්රමුඛ්තාවය 
 

ව්ැඩමපම් ඒ පස්ව්කයින්වට අව් ානම් තත්ත්ව්යන්ව යටපත් ව්ැඩ කළ යුතු බැවින්ව, 

ෑෑෑීඵඡ 2003 කාණ්ඩපයහිි ”පස්ව්ා පකාන්වපශසි සහ ප්රනා පසෞඛ්ය හා 
ආරක්ෂෂාව්” ඛ්ාණ්ඩපේ පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම යටපත් ලබා  ඒ ඇ ප 
ිසගපශය ක රියාත්මක කිරීම අතයාව්යය පේ. පමම ිසගපශපයයන්ව ිසසි 

සිංවිධ ානයක්ෂ සහ ආරක්ෂෂක ිසරීක්ෂෂණ ක රමයක්ෂ තුළ අුවෙමනය කළ යුතුය. 

 

 ව්යාපෘති ප ක රියාකාරකම් පිළිබඳ විපය්ිත වූ පසෞඛ්ය හා සමාන 
ආරක්ෂෂණය පිළිබඳ විපය්ෂ කළමනාකරණ සැළැස්මකට අන්වතගෙත 
ීමෙ 

 පස්ව්කයින්වපේ සහ මගීන්වපේ ආරක්ෂෂාව් සඳහා බිදුබි අනතුරු ඇඟීපම් 
පෘතශධ  පයක්ෂ සහ පූගණ කාලීන මුඛරකරුපව්කු හා සිංඥා  ැුවම්ප න්වපනකු 
පමම ව්ැඩමපම් පස්ව්පේ පය ීම සඳහා  ැඩි පලස ිසගපශය කරු 

ලැපබ්. 

 සම්මත පස්ව්ක ආරක්ෂෂණ ක රමපේ යක්ෂ අුවෙමනය කිරීම 

 ආරක්ෂිත සපෘතත්තු, හිස් ආව්රණ, ඇස් ආව්රණ, න්ික ිසව්න උපෘතකරණ 

ව්ැිස පුශෙි ක ආරක්ෂෂණ උපෘතාිංෙ භාවිතය (PPE) 

 පස්ව්කයින්ව සඳහා පුහුු සහ  ැුවව්ත් කිරීපම් ව්ැඩසටහන්ව පෘතව්ැත්ීම. 

 ප්රධ ාන ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට පපෘතර හඳුනාෙත් එව්ැිස උපෘතද්රව්යන්ව 
සඳහා උපෘතද්රව් විය්පල්ෂණය කිරීම සහ සැලබිම් කිරීම / ප්රමාණව්ත් අව්ම 
කිරීපම් පියව්රයන්ව සැපෘතයීම   

 මීට අමතරව් ව්ගෂාව් පෘතව් පන කාල ව්කව්ාුව ව්ල ඒ අස්ථාව්ර බෑවුම් ව්ල 
පස්ව්පේ පය ඒම ඉතා අව් ානම් ව්න බැවින්ව ප්රමානව්ත් කාල ීනමාව්ක්ෂ 
සඳහා පේව්පේ පය ඒම නතර කර තැමය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMU/ ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 

iv. ය්්රෝපකරණ සහ අමුද්රවය ප්රවාහනය 
 

\හාිසයට පෘතත් ප්රපශයයට ඉතා ආසන්වනව් ධ ාව්නය ව්න දුම්රිය මාගෙ හරහා / ඒ 
හරහා ඕනෑම ද්රව්ය හා යන්වපත්රෝපෘතකරණ ප්රව්ාහනය කිරීමට පපෘතර ශ්රී ලිංකා 
දුම්රිය ප පපෘතගතමීන්වතුපේ බලයලත් පුශෙලයාට  ැුවම්  ඒ අව්සර ලබා ෙන්වන. 
ද්රව්ය හා යන්වපත්රෝපෘතකරණ ප්රව්ාහන කාලසටහන පිළිබඳව් මගීන්ව සහ 
කම්කරුව්න්ව  ැුවව්ත් කළ යුතුය. ද්රව්ය හා යන්වපත්රෝපෘතකරණ ප්රව්ාහනය 
පහ්තුපව්න්ව දුම්රිය ස්ථාන පේදකාව්ට පහෝ දුම්රිය ට්රක්ෂ රථව්ලට හාිසයක්ෂ 
පනාවිය යුතුය. 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 

v. දුම්රිය ප්රවාහන පශධ්තියට සිදුවිය හැකි බලපෑම (වි් ්ෂ්ය් 

තාවකාලිකව මාර්ගට හාණි වීම ්හෝ පිවිසුම ඇණ හිටීම, අවහිරතා 

ඇතිවී්ම්ර තත්තත්තවය්) 
 

ව්යාපෘති ප කාලීනමාපේ ඒ ඉතා පහා  අව්හිරතා කළමනාකරණ ක රමපේ යක්ෂ 
අුවෙමනය කිරීම ිසගපශය කරුව ලැපබ්. පමම ආපෘත ා ස්ථානයට ආසන්වනව් 
දුම්රිය මාගෙය ව්ිංුණ සහිතව් ඇ ප බැවින්ව අනතුරු ඇඟීපම් සිංඥා සහ ස්ිර 

පුහුුව් ලත් මුඛරකරුව්න්ව, ධ නකරු, බෑවුම් අස්ථායිතාව් පපෘතන්වුවම් කරන 

 ඒේ පමත් සිංඥා පුව්රු සහ දුම්රිය මාගෙ බාධ ා සිංඥා, රාත්රී ලාම්පු ආදය 
ඇතුළත් කළ යුතුය. පමම ස්ථානයට සියලුම ආරක්ෂිත සිංඥා පුව්රු ශ්රී ලිංකා 
දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ අක්ක්ෂෂණය යටපත් සහ දුම්රිය ප්රව්ාහනයට අුවව් 
භාවිතා කළ යුතුය. දුම්රිය ස්ථානපේ සිට පෘතහල බෑවුම් ප්රපශයපේ ිසව්ැසියන්ව 
භාවිතා කරන පෘතඩි සහිත අඩි මාගෙය ඉදකිරීම් ව්ල ඒ අව්හිර පනාකළ යුතුය. 
ව්යාපෘති ප ක රියාකාරකම් පහ්තුපව්න්ව දුම්රිය මාගෙපේ සිදුව්න බිු පහෝ පව්නස් 

ීම්, මුඛරකරුපව්කු පයා ා දව්ා රාත රී කාල ප පකහිම  ැඩිව් ිසරීක්ෂෂණය කල 
යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 

vi. දුම්රිය මගී් ඉදිකිරීම්ර භූමිය ්වත කසල විසි කිරීම  (කසල, ්බෝතල 

හා ආහාර) 

ව්යාපෘති පයට අ ාලව් පස්ව්කයින්ව පස්ව්පේ ිසරතව්න බව්  ැන්වීම සඳහා 
ව්යාපෘති ප ස්ථානයට පිවිීනමට පපෘතර එ පිළිබඳව්  ැුවව්ත් පකපරන සිංඥා පුව්රු 
තැමය යුතුය. දුම්රිය මගීන්ව ව්යාපෘති ප ස්ථානයට පපෘතර ඇ ප දුම්රිය ස්ථානපේ 

ඇ ප යබ්  විකායන යන්වත ර මන්න්ව ඉදකිරීම් කටුයුතු පිළිබඳව්ත්, අපෘතද්රව්ය ඉව්ත 
 ැමීම පිළිබඳව් අව්ව්ා ාත්මක  ැුවව්ත් කිරීමත් කල හැකිය. 

ව්යාපෘති ප භූමිකය 
සූ ානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 
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vii. පිපිරීම්ර ්හ්තු්ව් සිදු විය හැකි අනතුරු 
 

පිපිරීමට පපෘතර SLR හි බලයලත් පුශෙලයාට  ැුවම්  ඒ අව්සර ලබා ෙන්වන. 
දුම්රිය ප්රව්ාහන පේලාව්න්වහි ඇ ප සියලුම පිපිරුම් කටයුතු නැව්ත්ීමට සහ 
අසල දුම්රිය ස්ථානය හරහා  ැුවව්ත් කිරීපම් ිසපේ න ිසකුත් කිරීම සිදුකල 
යුතුය. පිපිරීම් පහ්තුපව්න්ව පෘතාෂාණ පකාටස් ිසසා සිදුව්න තුව්ාල සඳහා හදසි 
අනතුරු ස හා සූ ානම් කිරීපම් සැලැස්මක්ෂ ඇ ප කල යුතුය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 

viii. ඉදිකිරීම්ර අතරතුර ඛ්ාදනය් වලි් විය හැකි බලපෑම අවම කිරීම 
 

ව්යාපෘති ප ස්ථානයට අ ාලව් ව්ගෂා කාලපේ ඒ , භූමිකය සූ ානම් කිරීම, බින්වබුන්ව 

ඉව්ත් කිරීම, බෑවුපම් හැඩය සැකීනම ව්ැිස  ෑ සිදු කිරීම ිසගපශය කරුව 
පනාලැපබ්. එබැවින්ව ඉහළ බෑවුම් ප්රපශය ව්ල ක රියාකාරකම් සිදු කරීම ව්ගෂාව් 
පනාමැ ප වියළි කාලපේ ඒ සිදු කිරීමට ිසගපශය කරන අතර හැකි සෑම විටම 
ව්ැසි කාලපේ අව් ානම් බෑවුම් ව්ල ක රියාපේ පය ඒම නව්තා  ැමිකය යුතුය. පම් 
පිළිබඳව් ව්යාපෘති ප සැළබිම් අදයපග ඒ අව්ධ ානය පයාමුඛ කල යුතුය. නලයට 
එකතුව්න අව්සාදත ප්රමාණය අව්ම කර ෙැනීම සඳහා පරාන්වමඩ ර ව්යන්ව 
හඳුන්වව්ා දය යුතුය. 

ව්යාපෘති ප භූමිකය 
සූ ානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

ix. ආක රමිකක විපය්ෂ 
 

ඛ්ා නය පෘතාලනය කිරීපම් ව්ූහයන්ව පලස ආක රමිකක යාක විපය්ෂ භාවිතා 
කිරීපමන්ව ව්ැළකී සි හය යුතුය. යාකමය ඛ්ා න පෘතාලනය සඳහා පශශීය යාක 
පතෝරා ෙත යුතුය. එම පතෝරා ෙැනීම් අ ාල බලයලත් ආයතන්වහී අුවමැ පය 
ඇ පව් භාවිතා කල යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

x. ඉදිකිරීම්ර අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අපෘතද්රව්ය බැහැර කිරීම සම්බන්වධ පයන්ව පකාන්වත්රාත්කරු විපය්ෂ 
අව්ධ ානයක්ෂ පයාමුඛ කළ යුතුය. පමම ඉදකිරීම් ස්ථානය ග්රාමීය ප්රපශයයක 

පිහි හ පපෘතාදු ස්ථානයක්ෂ තුළ ප්රසන්වන පෘතරිසරයක්ෂ සහිතව් පිහිටා ඇත. එපස්ම, 
පෘතදිංචිකරුව්න්ව සි හන කුටුම්භ කිහිපෘතයක්ෂ පෘතහල බැවුම් ප්රපශයපේ පිහිටා ඇත. 

දුම්රිය ස්ථානපේ පේදකා ප ක අතර කාන්වදු නලමාගෙ පිහිටා  පපබ්. එබැවින්ව, 

එව්ැිස අපෘතද්රව්ය නනනය කරන්වපන්ව නම් ිසසි පලස පසෝ ා පනායන ිසසි පලස 

ෙබඩා කර PMU විසින්ව අුවමත කරන ල  ක්රියා පෘත හපෘතා හව්ලට අුවව් බැහැර 
කළ යුතුය. ඉදකිරීම් අපෘතද්රව්ය දුම්රිය මාගෙ ඔස්පස් බැහැර පනාකළ යුතුය 

  

 
ව්යාපෘති ප භූමිකය 
සූ ානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xi. කම්රකරුව් සඳහා වැඩබිම තුල සනීපාරක්ෂක පහසුකම්ර 

කම්කරුව්න්ව විව්ිත ස්ථාන ව්ල ව්ැසිකිි  භාවිතය අව්ම කිරීම සඳහා 
පකාන්වත්රාත්කරු ව්ැඩමම තුළ සි හන ශ්රම බලකාය සඳහා තාව්කාි ක 
සනීපෘතාරක්ෂෂක පෘතහබිකම් සකස් කළ යුතුය  

 ව්යාපෘති ප භූමිකය 
සූ ානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xii. දුවිලි හා දුවිලි පාලන ක රම්ේද 
 

පමම  ආපෘත ා ස්ථානය පකාළඹ සිට බදුල්ලා  ක්ෂව්ා දුම්රිය මාගෙපේ ෙල්පබාඩ 
හා ව්ටව්ල දුම්රිය ස්ථාන අතර පිහිටා ඇත. ඉදකිරීම් කාලය තුළ නනනය ව්න 
දූවිි  අිංශු මගීන්වට හා සිංාාරකයින්වට බලපෘතෑම් කළ හැකිය. අධික දූවිි  පහෝ 
ව්ායු උත්පෘතා න ක්රියාකාරකම් අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව නම් විපය්ෂ  පර ආදය 
භාවිතා කළ යුතුය. 

  

ව්යාපෘති ප භූමිකය 
සූ ානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xiii. ඉදිකිරීම්ර සඳහා ජලය 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා නලය ලබා ෙත යුත්පත් අුවමත ස්ථාන ව්ි න්ව පෘතමික 

අස්ථායී ප්රපශයය හරහා ෙලා යන, ව්ගෂා කාලපේ ඒ පෘතමණක්ෂ ඇ පව්න නල 

ධ ාරාව්න්ව ඇතුුව් ඇළ ප ාළ ව්ි න්ව නලය භාවිතා කරන්වපන්ව නම්, එය පෘතහළ 
බැවුපම්  නලය භාවිත කරන්වනන්වට බාධ ාව්ක්ෂ පනාව්න ආකාරපයන්ව සිදුකල 
යුතුය. 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xiv. වැඩ කරන ්ේලාව්, ආ්තික කාලගුණික තත්තත්තවය් තුළ වැඩ 

කිරීම සහ අඩු ආ්ලෝකය යට්ත්ත වැඩ කිරීම 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා පහෝ රාත්රී කාලව්ල ඒ සිදු කළ හැකිය. පෘත.ව්. 6.00 ට පෘතබිව් 
ව්ැඩ කිරීම, ආරක්ෂිත ෙැටු පහ්තුපව්න්ව දුම්රිය ස්ථානපේ ස්ථානාධිපෘත පපේ 
කැමැත්ත ඇ පව් කළ හැකිය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 
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xv. නීති වි්රෝධී ්ලස ගස් කැපීම පාලනය කිරීම 

ඉදකිරීම් අතරතුර එම ප්රපශයපේම  ැව් ද්රව්ය භාවිතය සඳහා  ැඩි ීනමාව්න්ව 
පකාන්වත්රාත්කරුපේ ිසයමයන්ව හා පකාන්වපශසි ව්ලට ඇතුළත් විය යුතුය. 
යාබ  ව්ික්ෂෂලතාදය සඳහා අව්ම බාධ ාව්ක්ෂ සහිතව් ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කළ 
යුතුය. 

ව්යාපෘති ප භූමිකය 
සූ ානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xvi. වන සතු් දඩයම්ර කිරීම 

ව්න සතුන්ව  ඩයම් කිරීම සහ ව් හනා ිස ගයක එකතු කිරීම සපුරා තහනම් ය. 
ව්න සතුන්ව පහෝ සත්ත්ව් ිසපක්ෂතන හමුඛ වුව්පහාත් ඒව්ා ආරක්ෂෂා කිරීම් පහෝ  

ආරක්ෂෂාකාරී පලස පව්නත් ස්ථානයකට පයාමුඛ කිරීම සිදු කළ යුතුය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xvii. වනා්තර ගිනි තැබීම්ර  

න්න්වනකට තුඩු දය හැකි ක්රියාව්න්ව පිළිබඳව් පකාන්වත්රාත්කරුපේ ශ්රම 

බලකාපේ  ැුවව්ත්භාව්ය, ස්ව්භාවික පෘතරිසරය ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා පෘතාරිසරික 

බැඳීම්, හිතාමතා න්ිස ෙැනීම් පිළිබඳ පරුණලාසි පිළිබ   ැුවව්ත් කිරීම සිදුකල 
යුතුය. හිතාමතාම හා පනා ැුවව්ත්ව්ම ව්ික්ෂෂලතා ප්රපශයයට න්ිස තැබීම  ැඩි 
පලස පෘතාලනය කළ යුතුය. විදුි  රැහැන්ව ධ ාරාව් හා න්ිස පුපුර කාන්වදු පනාව්න 
බව්ට තහවුරු විය යුතුය. ඉදකිරීම් ව්ල ඒ පිළිස්ීනම තහනම් කළ යුතුය 

ඉදකිරීම් කටයුතු  

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xviii. බඹරු් පහර දීම / සර්ප දෂ්ට කිරීම්ර කළමනාකරණය සහ 

හදිසි අනතුරු කළමනාකරණය 

සගපෘත  ෂ්ට කිරීම් සඳහා ිසසි හදසි කළමනාකරණ පෘතශධ  පයක්ෂ (සගපෘත  ෂ්ට 

කිරීම් පිළිබඳ  ැුවව්ත්භාව්ය, ව්ැඩ කරන අතරතුර ආරක්ෂිත සපෘතත්තු, සගපෘත 
 ෂ්ට කිරීම සඳහා ප්රථමාධ ාර සහ සගපෘත  ෂ්ට කළමණාකරණ පෘතහබිකම් ඇ ප 

පරෝහලකට ඇතුළත් කිරීම . එපස්ම බඹර ල ඩු අව්ට  පපබ් නම්, 
පස්ව්කයින්වපේ ආරක්ෂෂාව් සහ පක කිරීම සඳහා ඉව්ත් කිරීපම් මධ යස්ථාන 
භාවිතා කිරීම අිසව්ාගය පේ. පම් ආකාරපේ ව්ැඩ මම් ව්ල අනතුරු බහුලව් 
 ක්ෂනට ලැපබ්. පව්නත් අනතුරු සඳහා ිසසි හදසි කළමනාකරණ ඒකකයක්ෂ 

(ප්රථමාධ ාර පෘතහබිකම්, ආරක්ෂිත භාණ්ඩ, පරෝහල් ෙත කිරීපම් පෘතහබිකම් සහ 
ප්රව්ාහන පෘතහබිකම්  පමම ස්ථානය ස හා  ඇතුලත් කල යුතුය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු  

PMU හි පසෞඛ්ය හා 
ආරක්ෂෂාව් පිළිබ   
ඒකකය 

xix. මිනිසු්ට වයාපිති ස්ථානයට ඇතුළු වීමට ් හෝ ඒ හරහා ගම් 

කිරීමට ඇති අව යතාවය 

පකාන්වත්රාත්කරුපේ පූගණ කාලීන මුඛරකරුව්න්ව  ැුවව්ත් කිරීම, අනතුරු 
ඇඟීපම් සිංඥා සහ බිපෘතරීක්ෂෂාකාරී ීපමන්ව අනව්සරපයන්ව ප්රපේය ීම 
ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය. 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xx. ඉදකිරීම් අතරතුර  ියය දූෂණය අව්ම කිරීම සඳහා පහාඳ භුමික 
පෘතාලනයක්ෂ පෘතව්ත්ව්ා ෙත යුතුය 

 ව්යාපෘති ප භූමිකය 
සූ ානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xxi. පස්ව්ක ාගයාධ ගම පෘතශධ  පය 
 

පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ ාගයාධ ගම පෘතශධ  පය පෘතව්ත්ව්ාපෙන යාපමන්ව 

ශ්රම බලකාය සහ ෙම්ව්ාීනන්ව, දුම්රිය ස්ථානපේ කාගය මණ්ඩලය, මගීන්ව සහ 
සිංාාරකයින්ව අතර ඇ ප විය හැකි ආරවුල් ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය. 
පපෘතාදු ස්නානය සහ පරද පසෝ න ස්ථාන ව්ැිස හවුල් සම්පෘතත් භාවිතා කිරීපම් ඒ 
ශ්රම බලකාය සහ ෙම්ව්ාීනන්ව අතර ඇ ප විය හැකි ආරවුල් ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය  

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

 

 

10.7.3 වයාපිති ස්ථානයට අදාල වි් ්ෂිත අධීක්ෂණ තත්තත්තවය් 

ඉදකිරීම් අදයර තුළ පෘතහත සඳහන්ව අක්ක්ෂෂණ සැලැස්ම ිසගපශය කර ඇත. මීට අමතරව් ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු 
විසින්ව පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන්ව කළ යුතු ිසරීක්ෂෂණ ක රියා පෘත හපෘතා හය   ක රියාත්මක කළ 
යුතුය. පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ඉදරිපෘතත් කරණ ල  ඉල්ලූම්පෘතත තුළ ඔහුපේ ිසපුණතා පිළිබඳ අ ාළ පල්ඛ්න සමඟ 
ක රියාත්මක කිරීමට බලාපපෘතාපරාත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළිපව්ළ පයාමුඛ කරු ඇත. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය 
පව්නම පෙවුම් අයිතමයක්ෂ පලස  ැක්ෂවිය යුතුය. පතෝරාෙත් ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව පෘතාරිසරික සහ සමාන 
කළමනාකරණ ක රම පිි බඳ ප්රකායයක්ෂ ඉදරිපෘතත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මන්න්ව අුවමත කිරීමට 
ිසයමිකතය. 
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ව්ුණව් 6  පෘතාරිසරික හා සමාන අක්ක්ෂෂණ සැලබිම; ඉදකිරීම් අදයර 
 
අධීක්ෂණ අව තාවය පරාමිතී් වාර ගණන 

i. මූි ඛ් නීරීක්ෂෂණ නලපේ ගූණාත්මකභාව්ය එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

පුගව් ඉරිතැලීම් ිසරීක්ෂෂණය - 

භුමිකපේ සිදුව්න කම්පෘතන එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය: ව්ායු අිංශු එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

පෘතබිමම් යබ් ය මැනීම එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ii. ඉදකිරීම් අතරතුර  නලපේ ගූණාත්මකභාව්ය එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ඉරිතැලීම් ිසරීක්ෂෂණය - 

භුමිකපේ සිදුව්න කම්පෘතන විදුම් යන්වපත්රෝපෘතකරණ, කම්මැි  ව්ැඩ, පහෝ භූ 
කම්පෘතන නනනය කරන ඕනෑම කාගයයක්ෂ ක්රියාත්මක 

කිරීපම් ඒ * 

ඉදකිරීම් ව්ල  ඒ ඇ ප ව්න යබ් ය අධික යබ්  උත්පෘතා නය කරන කාලව්ල ඒ මසකට 

ව්රක්ෂ * 

ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය  ව්ායු අිංශු මසකට ව්රක්ෂ * 

iii. රථව්ාහන 
විපමෝානය 

ව්යාපෘති ප කටුයතු සඳහා පයා ා ෙන්වනා සියුම යන්වපත්රෝපෘතකරණ ව්ල ව්ායු විපමෝානය සහ පක 
 පබීම අතයාව්යය පේ. ව්යාපෘති ප භූමිකපේ කාගයභාර පෘතරිසර ිසලධ ාරී ව්රයා විසින්ව ඒව්ා පෘතරික්ෂෂාව්ට 
ලක්ෂ කල යුතුය. 

iv. අක්ක්ෂෂණ 
ආයතනය 

*මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිපේ ි යාපෘතදිංචි සහ පක සහිත ස්ව්ාක්න අක්ක්ෂෂණ ආයතනයක්ෂ මන්න්ව 
ඉරිතැලීම් පෘතරීක්ෂෂණ හැර අපනකුත් පෘතරීක්ෂෂණ සඳහා පයා ාෙත යුතුය. 
**ව්යාපෘති ප කළමනාකරණ ඒකකය  PMU විසින්ව පිි ෙුව ලබන විය්ව්ාීන ආයතනයක්ෂ මන්න්ව 
ඉරිතැලීම් පෘතරීක්ෂෂණ කල යුතුය 

v. ව්ාගතා කිරීපම් 
අව්යයතා 

නල මාගෙ  ව්ල නලපේුණණාත්මකභාව්ය - නලපේ පෘතැව් පය යුතු අව්ම ුණණාත්මක තත්ත්ව්යන්ව 
පිළිබඳව් 2017 ව්ගෂපේ මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිය විසින්ව ප්රකායයට පෘතත් කරණ ල  ප්රමිකීනන්වට අනූව් 
සිංසන්ව නය කිරීම.  
ආසන්වන ිසව්ාස ව්ල, ඉුණරුඔය දුම්රිය ස්ථානය පොඩනැන්ි  පූගව් ඉරිතැලීම් පිළිබඳ සමීක්ෂෂණය - 
ව්ිත්ීනමය ව්ාගතාව්.  
පපෘතාළපේ කම්පෘතනයන්ව - යන්වත ර සූත රව්ි න්ව ඇ ප ව්න පපෘතාළපේ කම්පෘතනයන්ව. ඉදකිරීම් අතරතුර හා 
ව්ාහන ව්ි න්ව ඇ පව්න කම්පෘතනයන්ව, මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිපේ ප්රමිකීනන්වට අනූව්  
ව්ට පිටාපව්න්ව ඇ ප ව්න යබ් ය මැනීම - මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිපේ අිංක 924.1 1996 මැයි 01 දන 
විපය්ෂ ෙැස් පෘතත රය 

ව්ායු ුණනාත්මකභාව්ය සම්බන්වධ  කරුු - ය ර ීලිංකා මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිපේ අිංක 1562/22 

2008 අපෙෝස්තු 15 - විපය්ෂ විපේ නපේ සඳහන්ව අව්ම ව්ායුුණණ තත්ත්ව්යන්ව 

 

 

11. පෘතදිංචි නනතාව් සහ පෘතාගයව්කරුව්න්වපේ උපෘතපශයන - පෘතව්ත්ව්ා ඇ ප පහෝ පෘතැව්ැත්ීමට ිසයමිකත උපෘතපශයන 

පස්ව්ාව්න්ව 
 

11.1 පෘතදිංචි නනතාව් සඳහා වූ උපෘතපශයන පස්ව්ාව් 
 

ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානපේ දුම්රිය ස්ථානාධිපෘත ප බුශධික ඒකනායක මහතාපෙන්ව උපෘතප ස් ලබාපෙන හාිසය අව්ම 
කිරීපම් ව්යාපෘති පය සහ අරමුඛ ල් සම්පෘතා නය කිරීපම් යාන්වත්රණය පිළිබඳව්  ැුවව්ත් කරන ල ඒ. හාිසය අව්ම කිරීපම් 
කටයුතු අෙය කළ හැකි බව් සඳහන්ව කළ ඔහු, පමම ව්යාපෘති පය ස හා පූගණ සහපයෝෙය ලබාප න අතර ව්යාපෘති පය 
සඳහා සිය කැමැත්ත  ප්රකාය කපළ්ය. 
 

11.2 පාර් වකරුව් සමග පවති උප්ශ න ්ස්වාව් වලදී ඇති වූ එකගතාවය් හා නිර්්ශ ය් (්යාමුව: 

ඇමුණුම II) 
 

මධ යම පෘතළාත් මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිපේ පෘතළාත් අධ යක්ෂෂ එම්.පක්ෂ.පී.පව්ි කන්වනපේ මහතාට ව්යාපෘති ප කටයුතු 
පිළිබඳව්  ැුවම් දුන්ව අතර ව්යාපෘති පය සඳහා අව්සර ලබා ෙන්වනා ල ඒ. ඔහු අව්ධ ාරණය කපළ ්නායයෑම් අව්ම කිරීපම් 
ව්යාපෘති ප, ෙැස් පෘතත්රපේ ප්රකායත ව්යාපෘති ප පලස පනාසැලපකන බව්ත් හදසි පියව්රක්ෂ සඳහා නායයෑපම් අව් ානම 
අව්ම කිරීමට පයෝජිත ව්යාපෘති පය අ හස් කරන බැවින්ව, ව්යාපෘති පපේ ප්රමුඛඛ්තාව්ය සැලකිල්ලට ෙිසමිකන්ව මධ යම 
පෘතරිසර අධිකාරිපේ අුවමැ පය අව්යය පනාව්න බව්යි. 

එච්.එම්.පක්ෂ.ඩබ්ි ේ. බන්වඩාර, ිසපයෝනය ප්රධ ාන ඉිංජිපන්වරු (ව්යාපෘති ප , ඊ.එම්.එස්.පී.පක්ෂ.  ඒෙල ිසපයෝනය ප්රධ ාන 
ඉිංජිපන්වරු (ධ ාව්න පෘතථ   සහ ඩී.ඩබ්ි ේ.එන්ව. අමරපසන්, මාගෙ හා ව්ැඩ දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ අධිකාරී 
ඉිංජිපන්වරු (සැලබිම්  මහතාපෙන්ව  දුම්රිය ස්ථානව්ල ව්යාපෘති ප කටයුතු පිළිබඳව් කණ්ඩායම් සාකච්ඡාපේ ඒ 
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උපෘතප ස් ලබා ෙන්වනා ල ඒ. ඉදකිරීම් අදයපග ඒ අුවෙමනය කළ යුතු ක්රියා පෘත හපෘතා හ සහ දුම්රිය ප්රව්ාහනයට 
බාධ ාව්කින්ව පතාරව් ඒව්ා පෙන යා යුතු ආකාරය ඔවුන්ව අව්ධ ාරණය කළහ. 

   

12. ව්යාපෘති පය ක රියාව්ට නැිංීමට අව්යය පයෝෙයතා, කැමැත්ත ප්රකායනය, එකඟතාව් සහ අුවමත කිරීම් 

ව්ුණව් 7: බාධ ා ඉව්ත් කර ෙැනීම්, විපරෝධ තා පනාමැ ප බව්, කැමැත්ත සහ අුවමත කිරීම් 

 

අව යතාවය / අනුමත කිරීම / ආයතනය වයාපිතියට අදාළත්තවය 

11.1 ව්යාපෘති පය ක රියාත්මක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අුවමැ පය  ව්යාපෘති පය ක රියාව්ට නැිංීමට දස්ත රකි්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අුවමැ පය ලබා 
ෙැනීමට සිදුව්ුව ඇ ප අතර පමහි ඒ මහ ඇම ප ව්රයා සහ දස්ත රික්ෂකපේ ව්ෙකිව් 
යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දස්ත රික්ෂ සම්බන්වක්කරණ කමිකටුව් හමුඛපේ ව්යාපෘති ප 
පයෝනනා ඉදරිපෘතත් කළ යුතු පේ. ව්යාපෘති ප කළමනාකරණ ඒකකපේ 
ිසලධ ාරිපයකු ව්යාපෘති පය පිළිබඳ විස්තර කරමිකන්ව එහි විවිධ  පෘතාරිසරික සහ 
සාමානයීය ෙැටු ආදය ෙැන කරුු ඉදරිපෘතත් කරු ඇත. පමම ෙැටු 
සම්බන්වධ පයන්ව සාකච්ඡා පෘතව්ත්ව්මිකන්ව පමම රැස්ීපම් ඒ ෙුව ලබන ිසගපශය 
පමම පෘතාරිසරක සහ සමානයීය කළමනාකරණ සැලබිම ක රියාව්ට නිංව්න විට 
සැලකිල්ලට ෙැපනුව ඇත. 

සැලබිම් කමිකටුපේ අුවමැ පය පමම ව්යාපෘති පය පෘතස්භාපේ පකෝරපල් පෘත රාපශශීය සභාපේ සැලබිම් කමිකටුපේ 
අුවමැ පය ලබාෙත යුතුය  

11.2 ව්ැඩමම පෘතව් පන රනපේ ඉඩම් ව්ල ව්යාපෘති පය ක රියාව්ට නැිංීමට එම රනපේ ඉඩම් හිමිකයන්වපේ අුවමැ පය 

ලබාෙැනීම 

මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිය 1951 අිංක 25 පෘතාිංශු සිංරක්ෂෂණ පෘතනත යටපත් මහුවව්ර දස්ික්ෂකය සිංපේ ඒ 
ප්රපශයයක්ෂ බැවින්ව දස්ික්ෂ මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිපේ කැමැත්ත අව්යය පේ. 

ව්න සිංරක්ෂෂණ ප පෘතාගතපම්න්වතුව්  

ව්න ජීී සිංරක්ෂෂණ ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 

 

ව්න රක්ෂිත පව්න්වකිරීම් කලාපෘතයක යටපත් පහෝ තුළ පමම ව්යාපෘති ප ව්ැඩමම 
පිහිටා පනාමැ ප බැවින්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ සහ ව්නජීී 
සිංරක්ෂෂණ ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ අුවමැ පය අව්යය පනාපේ. 

භූ වි යා සමීක්ෂෂණ හා පෘතතල් කාරයාිංයය භූමික, පෘතාෂාණ හා ඛ්ිසනමය බින්වබුන්ව ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා 
පෘත රාපශශීය භූ වි යා සමීක්ෂෂණ හා පෘතතල් කාරයාිංයපේ අුවමැ පය ලබාෙත 
යුතුය (අව්යයනම් පෘතමික  

පෘතස්භාපේ පකෝරපල් පෘත රාපශශීය සභාපේ අපෘතද්රව්ය ප්රව්ාහනය සහ බැහැර කිරීම ව්ැිස කටුයුතු සඳහා පෘතස්භාපේ පකෝරපල් 

පෘත රාපශශීය සභාපව්න්ව අුවමැ පය ලබාෙත යුතුය.. 

ලිංකා විදුි බල මණ්ඩලය ව්යාපෘති ප භූමිකපේ විදුි බල සැපෘතයුම සඳහා ලිංකා විදුි බල මණ්ඩලපේ 
පෘත රාපශශීය කාගයාලපයන්ව අුවමැ පය අව්යය පේ. 

නා පක යාක ිසපරෝධ ායන පස්ව්ය පමම අපෘත ා අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති පය ස හා පෘතැලෑ හ පහෝ බීන අව්යය පේ නම් 

(ආනයනය කල යුතු නම්  1999 අිංක 35  රණ පෘතැලෑ හ සිංරක්ෂෂණ පෘතනත 

යටපත් කිිකගම අධ යක්ෂෂ නනරාල් පව්ුවපව්න්ව, අ පපගක අධ යෂක නා පක 
යාක ිසපරෝධ ායන පස්ව්ය, කටුනායක. අුවමත කල පෘතැලෑ හ පහෝ බීන 
අධිකාරිය මන්න්ව ිසකුත් කරණ බලපෘතත රය හා පකාන්වපශසි යටපත් පෙන ආ 
යුතුය 

11.3 පපෘතෞශෙි ක ඉඩම් හිමිකකරුව්න්වපෙන්ව අුවමැ පය ලබාෙැනීම/ජන පක බැ ඒම/ විරුශධ ත්ව්යක්ෂ පනාමැ ප ීම 

ඉඩම් හිමිකකරුව්න්ව (ය ර ී ලිංකා දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව්  

ඉඩම් හිමිකකරු සහ ව්යාපෘති ප ක්රියාත්මක කිරීපම් අධිකාරිය අතර 

නීතයාුවල ලව් න්විබිමක්ෂ අත්සන්ව කිරීම, ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීමට, ඉඩමට 

ප්රපේය ීමට, ඉදකිරීම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට සහ දුණකාලීන නඩත්තු 
කටයුතුව්ල ිසරත ීමට කිසිදු විපරෝධ යක්ෂ පනා ක්ෂව්න බව්ට එකෙතාව්ය 
ලබා ෙත යුතුය. 

 

 

අුවමැීනන්ව ලබා ෙැනීම පයාජිත කාල රාමුඛව් ව්ුණ අිංක 8න්ව  ක්ෂව්ා ඇත. 
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13. දුක්ගැනවිලි වලට ප්රතිචාර දැක්වී්ම්ර යා්රනය 
 

පමම ව්යාපෘති පපේ බලපෘතෑමට ලක්ෂවූ ප්රනාව් සඳහා විපය්ෂ අව්ධ ානයක්ෂ පයාමුඛ කරමිකන්ව දුක්ෂෙැනවිි  විස ඒපම් 
යාන්වත රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපෘතපශයකව්රුන්ව ව්න PMU හි ES ිසලධ ාරි ව්රයා ව්ෙබලා ෙත යුතුය. 
(පයාමුඛකිරීම  දුක්ෂෙැනවිි  විස ඒපම් යාන්වත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ිසගපශයත ක රියා පෘත හපෘතා හය සඳහා පෘතරිසර හා 
සමාන කළමනාකරණ රාමුඛව්  
 

14. ්තාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පෘතහත  ැක්ෂපව්න ආයතන සහ සිංවිධ ාන අුවව් ලකුු කරණ ල  ආකි ප මන්න්ව ES පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීම 
PMU හි ව්ෙකීම පේ. 
 

ව්ුණව් 9: පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් පයෝජිත සැළැස්ම 
 

පතාරතුරු පයෝජිත ආයතන පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් 
ආකාරය 

i. ව්යිපෘති පය සැලබිම් කිරීම 
(ඉදකිරීම් ප්රපශයපේ 

පතාරතුරු, සැලබිම් හා 
ක රියාත්මක කිරීපම් 
ක රමපේ ය  

දස්ත රකි්ෂ CEA, දුම්රිය ස්ථානාධිපෘත ප, දස්ික්ෂ 

පල්කම් කාගයාලය, පෘත රාපශශීය පල්කම් 

කාගයාලය, පව්නත් දස්ත රික්ෂ ම්ටපම් ිසපයාජිත 

ආයතන, නා.පො.පෘත.ස දස්ත රික්ෂ කාගයාලය, 
AIIB 

රැස්ීම්, දස්ත රික්ෂ සමිකබන්වක්කරණ 
කමිකටුව්.න්විබිම් අත්සන්ව කිරීම සම්බන්වධ  

ව්ාගතා සැපෘතයීම, අුවමැීනන්ව හා එකඟතා 

ii. පෘතාරසරික හා සාමාජීය 
කළමනාකරණ සැලබිම 

දස්ත රකි්ෂ CEA, දුම්රිය ස්ථානාධිපෘත ප, AIIB රැස්ීම්, දස්ත රික්ෂ සමිකබන්වක්කරණ 
කමිකටුව්.න්විබිම් අත්සන්ව කිරීම සම්බන්වධ  

ව්ාගතා සැපෘතයීම, අුවමැීනන්ව හා එකඟතා 
 

iii. ප්රෙ ප ව්ාගතා (මූි ක 
අදයපග ඒ හා ඉදකිරීම් 
අතරතුර  

දස්ත රකි්ෂ CEA, AIIB හා පව්නත් දස්ත රික්ෂ 
ම්ටපම් ිසපයාජිත ආයතන 

ප්රෙ ප සමාපලෝාන රැස්ීම්, විපය්ෂ රැස්ීම්, 
අ ාල ව්ාගතා භාර  ඒම. 

ව්ුණව් 8  අුවමැීනන්ව ලබාෙැනීම සඳහා ිසයමිකත කාල රාමුඛව් 
අුවමැීනන්ව මාසය 1 මාසය 2 

ස පය1 ස පය2 ස පය3 ස පය4 ස පය5 ස පය6 ස පය7 ස පය8 

වයාපිතිය ක රියාත්තමක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පල්ඛ්ම් කාගයාලපේ අුවමැ පය 

අයදුම් කිරීම 
ව්යාපෘති ප සාකච්ඡාව් 

අ හස් ව්ලට ප්ර පාාර  ැක්ෂීම 
අුවමත කිරීම 

        

සැළසුම්ර කමිටු්ේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 

ව්යාපෘති ප සාකච්නාව් 
අ හස් ව්ලට ප්ර පාාර  ැක්ෂීම 

අුවමත කිරීම 

  

 

      

ඉඩම්ර හිමිකරුව් වන දුම්රිය ්දපාර්ත්ම්ර්තු්ේ 
අනුමැතිය 

අයදුම්පෘතත බාර ඒම 

 ක්ෂව්න අ හස් ව්ලට ප්ර පාාර  ැක්ෂීම 

අුවමැීනන්ව 

        

්වනත්ත අනුමැතී්  
භූ වි යා සමීක්ෂෂණ හා පෘතතල් කාගයාිංයපේ 
ආරක්ෂෂක අමාතයාිංයපේ අුවමැ පය (අව්යයතාව්ය 
අනූව්  

        

ඉඩම් හිමිකකරුව්න්වපේ අුවමැ පය/කැමැත්ත 
ලබාෙැනීම (දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව්  
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iv. කම්කරුව්න්වපේ 
පසෞඛ්ය හා 
බිරක්ෂිතභාව්ය 
පෘතාරිසරික පයෝෙය බව් 
අ ාල ඉදකිරීම් භූමිකපේ 
බිපෘතරීක්ෂෂණය 

දස්ත රකි්ෂ CEA, දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව්, 

පෘත රාපශශීය පල්කම්ල පපෘතාලීසිය, ෙ රාම ිසලධ ාරී, 
නා.පො.පෘත.ස දස්ත රික්ෂ කාගයාලයල AIIB 
පව්නත් දස්ත රික්ෂ ම්ටපම් ිසපයාජිත ආයතන 

ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ි ඛිත  

සන්විසපේ නය, ආ ාල ව්ාගතා භාර ඒම 

v. පෘතාරිසරික හා සමානයීය 
කරුු සම්බන්වධ ව් 
අ ාල ීනරණෙැනීම හා 
ප්රෙ ප පපෘතන්වුවම් කිරීපම් 
රැස්ීම් 

දස්ත රකි්ෂ CEA, දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව්, 

පෘත රාපශශීය පල්කම්ල පපෘතාලීසිය, ෙ රාම ිසලධ ාරී, 

නා.පො.පෘත.ස දස්ත රික්ෂ කාගයාලයල AIIB 
පව්නත් දස්ත රික්ෂ ම්ටපම් ිසපයාජිත ආයතන 

විපය්ෂ රැස්ීම්, අ ාල ව්ාගතා භාර  ඒම. 

vi. දුක්ෂෙැනවිි  සඳහා 
සහන සැලීනපම් 
ක රමපේ ය 

අ ාල ිසපයාජිත ආයතන, AIIB රැස්ීම්, ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ි ඛිත  
සන්විසපේ නය 

 

 

ව්ුණව් 10: පතාරතුරු රැස්කිරීම සඳහා සම්බන්වධ කරෙත් ආයතන සහ ිසලධ ාරීන්ව  
 
දනය ආයතනය පතාරතුරු ස හා සම්බන්වධ  ව්න ිසලධ ාරියා 

 

04/07/2019 @ 10.00 

පෘතැය 

මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිය  M.K.P ව්ැි කන්වන මහතා 

පෘතළාත් අධ යක්ෂෂක, 

මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිය - මහුවව්ර කාගයාලය 
මධ යම පෘතළාත 

31/12/2019 @ 12.00 

පෘතැය 

ඉුණරුඔය දුම්රිය ස්ථානය  සමන්ව ප්රිය ගයන මහතා  
දුම්රිය ස් ථානාධිපෘත ප  
ඉුණරුඔය දුම්රිය ස්ථානය 

 

03/02/2020 @ 13.00 

පෘතැය 

දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ මාගෙ ව්ැඩ 
අක්ක්ෂෂණ ඒකකය 

H.M.K.W බන්වඩාර මහතා 

අ පපගක ප්රධ ාන ඉිංජිපන්වරු (ව්යාපෘති ප) 

 

E.M.S.P.K.   ඒෙල මහතා 

අ පපගක ප්රධ ාන ඉිංජිපන්වරු (මාගෙ) 

 

D.W.N. අමරපස්න මහතා 

අක්ක්ෂෂණ ඉිංජිපන්වරු (සැළබිම්) 
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ඇමුණුම 1: වයාපිති ප්ර්ශ ්ේ සහ අදහස ්විමසීම්ර සිදුකරණ අතරතුර ලබාගත්ත ජායාරූප 
 

  

 
දුම්රිය ස්ථානපේ මුඛරකරු ව්න එම්.පී. බණ්ඩාර මහතා 
සමඟ සාකච්ඡා කිරීම 

පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ස්ථානය පෘතරීක්ෂෂා කිරීම 

 

 
 

ෙල්පබාඩ දුම්රිය ස්ථානාධිපෘත ප බුශධික ඒකනායක මහතා 
 ැුවව්ත් කිරීම  පයෝජිත අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ අස්ථායී භූමික ප්රමාණය 

 

  

දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ මාගෙ ව්ැඩ අක්ක්ෂෂණ ඒකකය 
තුළ පෘතැව්ැත්වූ සාකච්නාව් 

මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිපේ පෘතළාත් අධ යක්ෂෂක, 

M.K.P ව්ැි කන්වන මහතා  ැුවව්ත් කිරීම 

 



   

ii 

 

 

 

ඇමුණුම II: පාර් වකරුව් සමග පැවැත්තවූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ වි් ෂ් කරුණු : මහනුවර 

දිස්ත රික්කය 
ආයතනය සම්බන්වක්කරණ ිසලධ ාරීපේ 

නම සහ තනතුර 

ඉදරිපෘතත් වූ සැලකිය යුතු කරුු 

මධ යම පෘතරිසර 
අධිකාරිය 

M.K.P ව්ැි කන්වන මහතා 

පෘතළාත් අධ යක්ෂෂක, 
මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිය - 
මහුවව්ර කාගයාලය 

මධ යම පෘතළාත. 

 1993 ජුිස 24 ව්න දන අිංක 772/22  රන අ ප විපය්ෂ ෙැස් 
පෘතත රපේ සහ පෘතබිව් කරන ල  සිංපයෝධ නයන්වහී නායයෑම් අව්ම 
කිරීපම් ව්යාපෘති ප ිසයමිකත ව්යාපෘති ප පලස පනාසැලපක්ෂෙ  

 හදසි ක රියාමාගෙයක්ෂ පලස නායයෑම් ව්ි න්ව ඇ ප ව්න අව් ානම 

අව්ම කීරීමට ව්යාපෘති පය අ හස් කරන බැවින්ව, ව්යාපෘති පපේ 
ප්රමුඛඛ්තාව්ය සැලකිල්ලට ෙිසමිකන්ව මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිපේ 
අුවමැ පය අව්යය පනාපේෙ  

 ව්යාපෘති පය සඳහා මූි ක පතාරතුරු ප්රය්නාව්ි ය (BIQ  සම්පූගණ 
කිරීම හා බාර  ඒම අව්යය පේ  

 ව්යාපෘති පය ආරම්භ කිරීමට පපෘතර මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිය පව්ත 
ඉදරිපෘතත් කිරීමට අව්යය අව්ම කිරීපම් ස්ථාන ලැයිස්තුව්ක්ෂ ඉදරිපෘතත් 
කල යුතු අතර මධ යම පෘතරිසර අධිකාරිය විසින්ව ව්යාපෘති ප මම 
ිසරීක්ෂෂණය කිරීපමන්ව පෘතබි කැමැත්ත ප්රකාය කරුව ලබයි. 

 නා පක සම්පෘතත් කළමනාකරන මධ යස්ථානපේ 1951 අිංක 25 
 රන පෘතාිංශු සිංරක්ෂෂණ පෘතනත යටපත් මහුවව්ර දස්ත රික්ෂකය 
සිංපේ ඒ පෘතරිසර ප්රපශයයක්ෂ පලස නම් කර ඇත. 

 ව්යාපෘති පය ක රියාත්මක කරුව ලබන්වපන්ව සිංපේ ඒ පෘතරිසර ප්රපශයයක 

නම් හා එය අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති පයක්ෂ පනාව්න්වපන්ව නම්, සිංපේ ඒ 
ප්රපශයයක ඒ අ ාලව්න ිස ප ක රියාව්ි ය අ ාල ව්ුව ඇත. 

දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ 
මාගෙ ව්ැඩ අක්ක්ෂෂණ 
ඒකකය 

H.M.K.W බන්වඩාර මහතා 
අ පපගක ප්රධ ාන ඉිංජිපන්වරු 
(ව්යාපෘති ප  
 

E.M.S.P.K.   ඒෙල මහතා 
අ පපගක ප්රධ ාන ඉිංජිපන්වරු 
(මාගෙ  
 

D.W.N. අමරපස්න මහතා 
අක්ක්ෂෂණ ඉිංජිපන්වරු 
(සැළබිම්  

 පමම ව්යාපෘති ප ප්රපශයය දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව්ට අයත් බල 
ප්රපශයයකි 

 ව්යාපෘති පය සම්බන්වධ පයන්ව දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ 
විරුශධ ත්ව්යක්ෂ පනාමැ ප අතර අව් ානම අව්ම කිරීම අතයාව්යය 
ප යකි 

 ව්යාපෘති පය ආරම්භ කිරීමට පපෘතර පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව 
සවිස්තරාත්මක ව්ැඩ විස්තරයක්ෂ දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් පව්ත 

පයාමුඛ කල යුතු අතර, පකාන්වත රාත්කරු, ව්යාපෘති ප කළමනාකරන 
ඒකකය හා දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් අතර මනා සබඳතාව්යක්ෂ 
පෘතැව් පය යුතුය. 

 අව්ධ ානය පයාමුඛ පකරුු පව්නත් කරුු 

 දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් විසින්ව සෑම ස්ථානයකටම අ ාල 
ආරක්ෂෂාව් භාර ිසලධ ාරී ව්රපයකු පහෝ සිංඥා 
 ැුවම්ප න්වපනකු සපෘතයුව ලැපබ් 

 එක්ෂ ව්යාපෘති ප ස්ථානයක අව්ම ව්යපයන්ව සිංඥා කරුව්න්ව 
 පප පනකුව්ත් පය විය යුතුය 

 දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් විසින්ව ආරක්ෂෂක ක රියාමාගෙයන්ව 
හා ආරක්ෂිත ප්ර ගයක පුව්රු සපෘතයුව ලපබ් 

 සිංඥා  ැුවම්ප න ිසලධ ාරී ව්රයා පහෝ ආරක්ෂෂාව් භාර 
ිසලධ ාරී ව්රයා දුම්රිය කාල සටහන්ව හා හදසි අව්ස්ථාව්ල 
දුමරියන්ව නැව්ැ පීම පිළිබඳව් සියු ව්ෙකීම්  ැරිය යුතු පේ. 

 පස්ව්පේ පයප න්වනන්ව ඔවුන්ව විසින්ව ප ුව ලබන සියුම 
ආරක්ෂෂණ උපෘතප ස් පිළිපෘතැදය යුතු පේ. 

 අමුඛද්රව්ය ප්රව්ාහනය සඳහා සාමානය මාගෙ ව්ි න්ව ප්රපේයයන්ව 
පනාමැ ප අව්ස්ථා ව්ල පකාන්වත රාත්කරුපේ ඉල්ලීම අනූව් 
දුම්රිය ප පෘතාගතපම්ුවතුව් අව්යයතාව්ය සපුරා ප ුව ඇත. 

 දුම්රිය හරහා අමුඛද්රව්ය ප්රව්ාහනය, ආකරෂක ිසලධ ාරී ව්රයා 
පහෝ සිංඥා කරු හා අපනකුත් පෙවිය යුතු පෘතහබිකම් භාවිතය 
සඳහා ව්න විය ම් ව්යාපෘති ප පමපහයුම් ඒකකය විසින්ව  ැරිය 
යුතුය. 



   

iii 

 

 අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති ප කටයුතු ිසමීපමන්ව පෘතබි නඩත්තු 
කටයුතු සඳහා ිසසි පෘතරිද බාර දය යුතුය. 

 දුම්රරිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් විසින්ව පෘතබි නඩත්තු කිරීම් කටයුතු 
සිදුකරුව ඇත. 

 ව්යාපෘති ප කාලීනමාව් තුළ පකාන්වත රාක්ෂකරු විසින්ව පුශෙි ක 
ආරක්ෂෂණ උපෘතාිංෙ භූමිකය තුල භාවිතට උනන්වදු කල යුතුය 

 සෑම අව්ස්ථාව්ක ඒම පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව, දුම්රිය 

ෙමනාෙමන කටයුතු, අව්හිරතා කළමානාකරණය, සිංඥා, 

රාත රී කාලපේ පස්ව්ය සඳහා ආපලෝකය, අව්හිරතා ඉව්ත් 
කිරීම ව්ැිස ආරක්ෂිත ව්ටපිටාව්ක පස්ව්ය කිරීම පිළිබඳව් 
අක්ක්ෂෂණය කල යුතුය. 

 පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව තාව්කාි ක ව්ැසිකිළි පෘතහබිකම් 
සැපෘතයිය යුතුය. 

 දුම්රිය මාගෙ පෘතශධ  පපේ සිදුව්න පව්නස්කිරීම් දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ අක්ක්ෂෂණය යටපත් සිදුවිය යුතුය. 

 ඉදකිරීම් අපෘතද්රව්ය, ඉව්ත් කරන බින්වබුන්ව ආදය මගීන්වට/අව්ට 
පෘතදිංචි නනතාව්ට බාධ ා පනාව්න පලස ඉව්ත් කල යුතුය. 

 

 

ඇමුණුම III:්යෝජිත වයාපිතිය ඉඩම්ර හිමිකරුව්්ේ හා අදාල පාිසික ආයතනය්්ග් අනුමත 
කරගැනීම සඳහා වන ක රියාපටිපාටිය. 

 දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව්ට අයත් ආරක්ෂිත ඉඩම් ීනමා තුල නායයෑම් අව් ානම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති ප 
ක රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්න අුවමත කර ෙැනීපම් ක රියා පෘත හපෘතා හය  

 ව්යාපෘති ප සැළබිම දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුව් විසින්ව අුවමත කල යුතුය. ව්යාපෘති පය ක රයිාත්මක කිරීපම් 
බලයලත් අධිකාරිය විසින්ව සියු විස්තර ඇතුලත් ව්යාපෘති ප සැළබිම නීතයාුවල ල පලස දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් පව්ත පයාමුඛකර අුවමැතඅය සඳහා ඉල්ලා සි හය යුතුය. 

 දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපේ මාගෙ ව්ැඩ අක්ක්ෂෂණ ඒකකය මන්න්ව පයාජිත සැළැස්ම අක්ක්ෂෂණය කර 
ඇතැම්විට ව්ැඩිදුර අධ යයනය සඳහා කැඳීමක්ෂ කරුව ඇත. ව්යාපෘති ප කළමනාකරණ ඒකකය මන්න්ව 
අුවම පය සඳහා අව්යය අපනකුත් කටයුතු සිදු කල යුතුය. 

 දුම්රිය ප පෘතාගතපම්න්වතුපව්න්ව අුවමැ පය ලැබුුව පෘතබි ව්යාපෘති ප භූමිකයට පිවිීනමට, අව් ානම් අව්ම කිරීපම් 

ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට, ව්යාපෘති පය ක රියාත්මක කරුව ලබන බලයලත් ිසපයෝජිත ආයතනය හා දුම්රිය 
ප පෘතාගතපම්න්වතුව් අතර න්විබිම් අත්සන්ව කිරීම සිදුව්ුව ඇත. 

ඇමුඛුම IV: අධ යන කණ්ඩායම 

නම තනතුර  කණ්ඩායම් අක්ක්ෂෂණය 

TDSV ඩයස් අධ්යක්ෂක/ ESSD/NBRO පේෂ්ඨ පෘතරිසර වි යාඥ 

SAMS දිසානායක ්ේෂ්ඨ පිසර විදයාඥ /ESSD/NBRO පෘතරිසර වි යාඥ 

ප්රභාත්ත ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO GIS / ප්රනාවි යාත්මක  ත්ත/සමීක්ෂෂණ සහයක 

H කුසලසිි තාක්ෂණ නිලධ්ාි /ESSD/NBRO ව්ාගතා සමිකපෘතා නය 

MPAN මිහිදුකුලසූිය තාක්ෂණ නිලධ්ාි /ESSD/NBRO ව්ාගතා සමිකපෘතා නය 

TGLA ච්ද්රරත්තන තාක්ෂණ නිලධ්ාි /ESSD/NBRO කණ්ඩායම් අක්ක්ෂෂණය 

 

ඇමුණුම v: ්යාමු ලැයිස්තුව 

1. සාමානය පෘතාරිසරික හා සමාන කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ය රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් 
ව්යාපෘති පය සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ බැ ඒම්-AIIB 

2. පෘතාරිසරික හා සමාන කළමනාකරණ රාමුඛව් - ය රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති පය - AIIB 

3. නැව්ත පෘතදිංචි කිරීපම් සැලබිම් රාමුඛව් - ශ්රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති පය - AIIB  

4. කිිකගම, ග්රාමීය ආගික කටයුතු, පෘතශු සම්පෘතත් සිංව්ගධ නය, ව්ාරිමාගෙ හා ක්ව්ර හා නලන සම්පෘතත් 
සිංව්ගධ න අමාතයාිංයය විසින්ව ෙස් කැපීම (පෘතාලන  පෘතනත  

5. අිංක 01 කාණ්ඩය යටපත් ඇ ප සියලු ස්ථානයන්ව හි අව්සාන ලැයිස්තුව් (අදයර II - 120 නායයෑම් 

අව් ානම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපෘති පය - AIIB) 

6. සිංෙණන හා සිංඛ්යාන ව්ාගතාව් (2012), සිංෙණන හා සිංඛ්යාපල්ඛ්න ප පෘතාගතපම්න්වතුව් 


