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1.  හැඳින්වීම 

1.1. වයාපිය ය ලිබබඳ විශ්නල්ෂණය 

ශ්රි ලාකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව  AIIB) හා සම්බන්තධ දවමින්ත එම බැාකුදේ 
මුලය  ආධාර මත ශ්රී ලාකාදේ පළාත් 06 ක දිස්ික්ක     ක නාය යෑම් සිදුවන ස්ාාන ිහළිසකර කිරීදම් 
වයාපතියක්  ආරම්ක කර ඇත  දමම වයාපතිය පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශ්දයන්ත AIIB 
බැාකුදේ හා ලාකා රජද  නීිරීි වලට අනුකුලව සිදුියය යුතුය   වයාපතිද  ස්වාකාවය සහ රියාවලිය  
සැලකිල්ලට ෙනිමින්ත  AIIB බැාකුව අදේක්ෂා කරන පරිදි හවුන්තදේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 
ප්රිපත්ි  වලට අනුකුල වන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජීයය කළමනාකරණ රාමුවක්  ESMF සකසා ඇත  

පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණ රාමුදවිය (ESMF) අරමුණු වන්තදන්ත වයාපතිය රියාත්මක කිරීදම් ස 

AIIB බැාකුදේ ආරක්ෂණ ක්රමදේෙය  සහ ජාික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥපේිය  ිහළිබඳ මාර්දෙෝපදේශ්යන්ත 

සැපයීමයි  වයාපතිය රියාත්මක  කිරීදම් ආයතනය වශ්දයන්ත, ජාික දොඩනැගිලි පර්ද ෂණ සාියධානය  

(NBRO) සමස්ත වයාපතිය දවනුදවන්ත සකස් කරනු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව, 

වයාපතියට අොළ පාර්ශ්වයන්ත ඒ අකාරදයන්තම රියාත්මක  කිරීම සහික  කරනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්.  

පාරිසරික ,සමාජ ,දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන්ත වයාපති ස්ාානදයන්ත ස්ාානයට දවනස් වන බැියන්ත 

එවැනි දවනස් වන නිශ්්ිත තත්ත්වයන්ත ිහලිබඳ අවධානය දයාමු කිරීම වැෙෙත් දේ එම නිසා පාරිසරික සහ 

සමාජීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සමාජීය ඇෙයීම් සඳහා එක් එක් නායයාම් ස්ාානයට 

ියදශ්්ෂිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාර්තා  SSE & SMP) සකසා ඇත  එම ස්ාානීය ියදශ්්ෂිත 

පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය ිහලිබඳ සැලසුම් මඟින්ත ියදශ්්ෂිත ිහළිසකර ක්රමදේෙයන්ත ,දසෞඛ්ය, 

සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්බන්තධදයන්ත  සලකා  බැලිය යුතු අාශ්යන්ත ිහලිබඳ ,ඉදිකිරීම් සහ 

දමදහයුම් කාලය තුල අවශ්ය මෙ දපන්තවීම් ලබා දෙනු ඇත 

දමම ියදශ්්ෂිත පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම ඔහිය දුම්ිය ස්ථානය CH 140/20 
ආසන්තනද  නායයාම් අවම කිරීම සඳහා දේ  ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජීය අධයනයකින්ත පසුව දමම 
සැලසුම සකස් කර ඇි අතර පහත කරුණු ිහලිබඳ ඉහල අවධානයක් දයාමු කර ඇත. 

i. වයාපතියට අොළ කලාපද  සාදේ ස පාරිසරික හා සමාජීය අාෙ හඳුනා ෙැනීම   

ii. වයාපති රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ත සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම  

iii. හානිය අවම කරන ිහයවර දයෝජනා කිරීම  

iv. දමම වයාපතියට අොළ වන පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අවශ්යතා තීරණය කිරීම  

v. වයාපතිය රියාත්මක කාලය තුල ස දමම වයාපතියට අොළ පාරිසරික නියමයන්ත හා රියාපටිපාීන්ත 

අධයනය කිරීම  

1.2. අනේක්ිත පිශීලකයින්ව 

දයෝජිත වයාපතිය සහ අවොනම් අවම කිරීදම් ිහයවරයන්ත දහ්තුදවන්ත ඇිියය හැකි සා්ානීය ියදශ්්ෂිත 

පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ ෙැටළු ිහලිබඳ ියස්තරයක් දමම වාර්තාව තුලින්ත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි  

වයාපතිය යටදත් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුදවිය  ESMF) සාරයක රියාත්මක කරනු 

ලබන ිහරිසැලසුම් කණ්ඩායම  Design team), වයාපති කළමනාකරණ ඒකකය  PMU) සහ 

දකාන්තරාත්කරු දමම සියස්තරාත්මක දල්ඛ්නය පරියලනය කරනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්  ස්ාානීය 

ියදශ්්ෂිත පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ තක්දස්රු වාර්තා  SSE & SMP) ජාික දොඩනැගිලි 

පර්ද ෂණ සාියධානදයිය  NBRO) දවබ් අඩියද  සහ AIIB දවබ් අඩියදයිය ප්රෙර්ශ්නය කරන අතර දම් 

ිහළිබඳව උනන්තදුවක් ෙක්වන පාර්ශ්වයන්තට  රාජය දහෝ දවනත් පාර්ශ්වකරුවන්තට) ඒවා පරියලනය කිරීමට 

හැකියාව ලැදබ්  එදස්ම, දමමඟින්ත වැඩ ආරම්ක කිරීමට ප්රාමව දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත සකස් කරනු ලබන 

පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රියාකාරී සැලැස්දම් දකාටසක් වන ස්ාානීය ියදශ්්ෂිත පාරිසරික 

හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම්වලට අවශ්ය පෙනම නිර්මාණය කරනු ඇත 
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2.  වයාපිය ය ලිබබඳ හැඳින්වීම සහ ආපදා සථ්ානීය නතාරතුරු 

2.1. වයාපිය නේ නම 

ආපො ස්ාානීය අාක  39, හියය දුම්රිය සා්ානය  CH 140/ 20) දුම්රිය ස්ාානය දෙපසම, වැලිමඩ, බදුල්ල 

දිස්ික්කය  

2.2. ස්ථානීය නතාරතුරු 

දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය ඌව පළාදත්, බදුල්ල දිස්ික්කද  වැලිමඩ ප්රාදේයය දල්කම් 

දකාට්ඨාශ්ද , 62A හියය ග්රාම නිලධාරී වසම තුළ ිහියටා ඇත  

ස්ථානනේ GPS ඛ්ණඩාංක – 6.81798 °N සහ 80.84279°E 

උන්වනතාංශය – දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානදයිය උන්තනතාාශ්ය මුහුදු මට්ටදම් සිට අඩි 5875 කි 

  790m)  හියය දුම්රිය සා්ානය  893 වර්ෂද  ස ියවතත කර ඇි අතර එය ශ්රී ලාකාදේ තුන්තවන උසම 

දුම්රිය ස්ාානය දේ  

ආසන්වනතම නෙරය – දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් 
ස්ාානද  සිට 9 5 km පමණ දුරින්ත දබාරලන්තෙ 
නෙරය ිහියටා ඇත  හියය දුම්රිය ස්ාානය ප්රධාන 
දුම්රිය මාර්ෙද  ිහියටා ඇි 67 වන දුම්රිය 
ස්ාානය වන අතර එය නාවලිහටිය දමදහයුම් 
ප්රදේශ්ය මඟින්ත පාලනය දේ  හියය දුම්රිය ස්ාානය 
පට්ටිදපාළ හා ඉෙල්ෙස්ඉන්තන දුම්රිය ස්ාානයන්ත 
අතර ිහියටා ඇත  

ප්රනේශ මාර්ෙය –  

දකාළඹ දකාටුව දුම්රිය ස්ාානද  සිට හියය 

දුම්රිය සා්ානය දවත දුම්රිය මාර්ෙය හස්දස් ඇි 

දුර 23  km කි  ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානයට 

දේරාදෙණිය - බදුල්ල- දයන්තකලඩි  A-5) මාර්ෙය 

හස්දස් දහෝ දකාළඹ - බදුල්ල  A- 6) මාර්ෙය යන 

මාර්ෙයන්ත දෙදකන්තම ප්රදේශ් ියය හැක  දමම 

මාර්ෙයන්තදෙන්ත දබාරලන්තෙ නෙරය දවත ිහියසිය 

හැකි අතර, දබාරලන්තෙ නෙරද  සිට හියය 

මාර්ෙද  9 5 km පමණ ෙමන්ත කළ පසු හියය 

දුම්රිය සා්ානය හා ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය 

හමු දේ  

 

රූපය 1- ශ්රී ලාකාදේ දුම්රිය ජාලය/ නාවලිහටිය දමදහයුම් ප්රදේශ්ය හා හියය දුම්රිය ස්ාානද  ිහියීම 
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රූපය 2 – දයෝජිත වයාපති ස්ාානය සඳහා ප්රදේශ් මාර්ෙය 

2.3. භූ ලක්ෂණ හා ඉඩම් අයිය ය 

දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය හියය දුම්රිය සා්ානයට සමීපව ිහියටා ඇත  දමම සා්ානද  සාමානය 

භූ රූපණ ඊශ්ාන දිශ්ාවට නැඹුරු වන බෑවුම් හා සිරස් කැපුම් වලින්ත යුක්ත දේ  මීටර් 5ක් පමණ උසැි කැපුම් 

කණ්ඩි දෙකක් දුම්රිය ස්ාානයට ආසන්තනව හා දබාරලන්තෙ - දහෝර්ටන්ත තැන්තන මාර්ෙදයිය ෙක්නට ඇත   

දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් ප්රදේශ්ද  භූමි ප්රමාණය වර්ෙ අඩි  500ක් පමණ දේ  දුම්රිය ස්ාානය කදුකර 

ප්රදේශ්යක ිහියටා ඇි අතර, දොඩනැගිළි ඉදිකිරිම සඳහා ස්වකාියක බෑවුමට හානි වන පරිදි ස්තර 

කිියපයකට කපා දවනස් කරමින්ත ඉඩ ලබාදෙන ඇත   

ඉඩම් අයිිය ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුවට හා වන සාරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තතුවට අයත් දේ   

 

රූපය 3- දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානදයිය ගූෙල් සිියම  
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2.4. ප්රනශශනේ කාලගුණික තත්වය 

හියය ප්රදේශ්ද  දේශ්ගුණික කලාප වර්ෙ දෙකක් ෙැකිය හැකිය  එනම්, නිවර්තන වැසි වනාන්තතර 
දේශ්ගුණය හා නිවර්තන සවානා දේශ්ගුණයයි  හියය ප්රදේශ්ද  සාමානය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 260 වන 
අතර වසරකට මි මී  2530ක වර්ෂාපතනයක් ලැදබ්  එිය වසරකට දින 49ක් ියයළි වන අතර සාමානය 
ආර්රතාවය 84% කි  පාරජම්ුල කිරණ ෙර්ශ්කය 6ක් දේ   

 

රූපය 4 – පසුගිය වසර 30ක වාර්තා මත පෙනම්ව සැකසු හියය දේශ්ගුණික ෙත්ත 

 

3.  නායයාම් ආපදා සිදුීම් ලිබබඳ නතාරතුරු 

 

3.1. සිදුීම් සංඛ්යාව  

හියය දුම්රිය ස්ාානද  සා්ානාධිපිවරයා සමඟ සිදුකළ සාකච්ඡාවට අනුව, 2002 වර්ෂද  ස දුම්රිය 

ස්ාානයට ඉහලින්ත  පාසලට ආසන්තනව) නායයාමක් සිදු වී ඇි බවත්, මාර්ෙය ිහරිසිදු කිරීදම් ස ඉවත් වන 

පස් හා සුන්තුන්ත දුම්රිය ස්ාානය අසළ තැන්තපත් කර ඇි බවත් හදුනාෙත හැකි ියය  එදහයින්ත, මාර්ෙය හා 

දුම්රිය ස්ාානය අතර ඇි දකාටදසිය ඇි අස්ාාවර පාාශු හා සුන්තුන්ත ස්තරය දහත්ුදවන්ත දමම ප්රදේශ්ද  

සුළු අස්ාාවරත්වයන්ත ඇි දේ       

ඉන්තපසුව, දබාරලන්තෙ - හියය - දහෝර්ටන්ත තැන්තන මාර්ෙය ඉදිකිරීදම් ස නිර්මාණය වූ කණ්ඩිය  මාර්ෙයට 

ඉහළ දකාටදසිය) දහ්තුදවන්ත 20 7 වර්ෂද  ස එම ස්ාානදයිය බෑවුම අස්ාාවර වී ඇත   

 වර්තමානද  ස, දුම්රිය ස්ාානය ආසන්තනව ිහියටා ඇි අස්ාාවර කණ්ඩි 03ක් හදුනාෙත හැකිය  එනම්,  

- ස්ථානය 01 - දුම්රිය ස්ාානය ිහටුපස සුන්තුන්ත තැම්පත් කර ඇි ස්ාානය  මාර්ෙයට පහළ 

දකාටස) 

- ස්ථානය 02 - මාර්ෙයට ඉහලින්ත ඇි කැපුම් කණ්ඩි අසා්ාවරත්වය 

- ස්ථානය 03 - දුම්රිය ස්ාානාධිපි නිළ නිවසට පහළ දකාටස 
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ස්ාානය 01 ස්ාානය 02 ස්ාානය 03 

රූපය 5 – ආපො අවම කිරීදම් ප්රදේශ්ය තුල නායයාම්/ බෑවුම් අස්ාාවරවීම් සිදු වී ඇි ස්ාානයන්ත 

 

3.2. නායයාම් ආපදාව නහ්තුනවන්ව සිදුවිය හැකි හානි  

අධික වැසි කාලවල ස බෑවුම් අස්ාාවර වීම් හා සුන්තුන්ත පහළට ෙලායාම දහ්තුදවන්ත දුම්රිය සා්ානය, දුම්රිය 

මාර්ෙය, දබාරලන්තෙ-හියය-දහෝර්ටන්ත තැන්තන මාර්ෙය, මගීන්ත, පහළ බෑවුම් ප්රදේශ්ද  ජිවත්වන ජනතාව 

හා පදිකයින්ත හට අනතුරු සිදුවීදම් අවොනමක් පවතී  දමම ප්රදේශ්ද  ජිවත්වන ජනතාවදේ ප්රධාන ප්රදේශ් 

මාර්ෙය වන්තදන්ත දුම්රිය මාර්ෙයයි  එදසම්, හියය දුම්රිය ස්ාානය හා එම අවට ප්රදේශ්ය අධික සායාරක 

ආකර්ෂණ කලාපයකි  එදහයින්ත, දමම ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය තුළ හා ඒ අවට මගීන්ත හා සායාරකයින්ත 

සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය   

3.3. නායයාම් ආපදා අවදානම අවමකරණය සඳහා නෙන ඇය  ක්රියාමාර්ෙ ලිබබඳ විස්තරය 

ෙැනට දමම ස්ාානද  ආපො අවොනම අවම කිරීම සඳහා කිසිදු රියාමාර්ෙයක් දෙන නැත   

3.4. පදිංචි කරුවන්ව නමම ස්ථානනයන්ව ඉවත් කිරීම 

දමම සා්ානද  පදිාි කරුවන්ත ඉවත් කිරීමට අවශ්ය දනාදේ    

 

3.5. නැවත පදිංචි කිරීනම් ක්රියාවබය (ප්රෙය ය)  
දමම සා්ානය සඳහා නැවත පදිාි කිරීදම් රියාවලියක් අවශ්ය දනාදේ   
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රූපය 6 – දයෝජිත ස්ාානද  ඉඩම් පරිහරණ, සාමානය දතාරතුරු, අවොනම් ස්ාාන හා හරස්කඩ  
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4.  බෑවුම් අස්ථාවර ීම සිදුව ඇය  ප්රනශශනේ හා අවට පිසරය ලිබබඳ විස්තරය සහ 

වර්තමාන අවදානම් තත්ත්වය 
 

4.1. බෑවුම අස්ථාවර ීම සිදුවන අවට ප්රනශශය 

දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය හියය දුම්රිය ස්ාානය ආසන්තනද  ිහියටා ඇත  හියය දුම්රිය ස්ාානය, 

දුම්රිය දේදිකාව හා කාර්යාලය, ප්රධාන දුම්රිය මාර්ෙය, දුම්රිය සාඥපා මාර්ෙය, සාඥපා පාලන දොඩනැගිල්ල 

සහ නිළ නිවාස දමම පරිශ්රය තුල ිහියටා ඇත  දුම්රිය මාර්ෙද  මධයද  සිට දෙපසට  00m ක් වූ ප්රදේශ්ය 

දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුවට අයත් දේ  සිද  දිනවල දුම්රිය  0ක් පමණ හියය දුම්රිය ස්ාානද  නවත්වන 

අතර සි අන්තතද  ස එය අඩුය  දුම්රිය ස්ාානාධිපි වරයාට අනුව, දිනකට මගීන්ත  00- 50 අතර 

ප්රමාණයක් දුම්රිය සා්ානය කාියත කරන අතර හවුන්තදෙන්ත 75% පමණ සායාරකයින්ත දේ  

 බෑවුම් අසා්ාවර වී ඇි ප්රදේශ්ය අවට පහත සඳහන්ත ලක්ෂණ හා ඉඩම් පරිහරණ රටාවන්ත නිරීක්ෂණය කළ 

හැකි ියය   

- දබාරලන්තෙ - හියය - දහෝර්ටන්ත තැන්තන මාර්ෙය දමම ස්ාානය හරහා දිදවන අතර, එදහයින්ත 

දබාදහෝ සායාරකයින්ත හා මගීන්ත දුම්රිය ස්ාානය අවට රැ ස සිටිනු හා එම සා්ානය හරහා ෙමන්ත 

කරනු නිරීක්ෂණය ියය   

 

- මාර්ෙයට ඉහළ බෑවුම් කලාපද  අධික ඝණත්වදයන්ත යුත් යුකැලිේටස් ෙස ්සියත වො කරන ලෙ 

වනාන්තතරයකින්ත යුක්ත දේ   

 

- මාර්ෙයට පහළ බෑවුම් දකාටස  893 ඉාග්රීසි පාලන සමද  ඉදිකර ියවතත කරන ලෙ දුම්රිය මාර්ෙය, 

දුම්රිය ස්ාානය හා එිය අදනකුත් දේපළ හා දොඩනැගිළි වලින්ත සමන්තියත දේ   

 

- දමම ප්රදේශ්ය තුල ියසිරුණු ජනාවාස රටාවක් ෙැකිය හැකි දේ  දමිය ියශ්ාල ප්රදේශ්යක් ආවරණය 

වී ඇත්දත් වන සාරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තතුව ියසින්ත නඩත්තු කරනු ලබන ඉතා ඝනව වැඩුනු 

වාණිජයය වනාන්තතර වලිනි   

 

- දමම සා්ානය හරහා ෙමන්ත කරනු ලබන දේයය හා ියදේයය සායාරකයින්තදේ අවශ්යතා සපුරාලීම 

සඳහා ඉදිකරන ලෙ කුඩා කඩ කිියපයක් දුම්රිය සා්ානය අවට ිහියටා ඇත   

 

- දමම සා්ානය හරහා ප්රදේශ් ියය හැකි දබාදහෝ සායාරක ආකර්ශ්නීය ස්ාානයන්ත ිහියටා ිදබ්  

එනම්, දහෝර්ටන්ත තැන්තන ජාික උෙයානය, හියය ෙැේ/ දඩාන්තරා දවාච්, හියය වනාන්තතර, 

යක්ෂයාදේ පඩිදපළ,  2km අඩු දුරකින්ත  , 00 m පහළට වැදටන මාර්ෙය හා රහාෙල කදු ආදිය 

දේ   

 

4.2. වර්තමාන අවදානම් තත්වය  
අනාෙතද  ස සිදුියය හැකි නායයාම් වැලැක්වීම සඳහා ිහයවර දනාෙතදහාත්, එවැනි භූමි අසා්ාවරියමකින්ත 

පැමිදණන පස් හා සුන්තුන්ත මඟින්ත දුම්රිය ෙමනාෙමනයට හා දබාරලන්තෙ - හියය මාර්ෙද  රියාකාරිත්වයට 

සතජුවම බලපෑම් එල්ල ියය හැකිය  දුම්රිය මගීන්ත, දේයය ියදේයය සායාරකයින්ත, අසල්වැසි නිවාසයන්තිය 

පදිාිකරුවන්ත, හවුන්තදේ ජිවදනෝපාය කටයුතු සහ හියය දුම්රිය මාර්ෙය කාියත කරන මහජනතාවදේ 

ජීියතය දමම බෑවුම් අස්ාාවර වීම් දහ්තුදවන්ත අවොනමට ලක්ියය හැකි අතර හවුනදේ සුමට ජීවන රටාව 

අඩාල වනු ඇත   
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5.  වයාපිය ය යටනත් නයෝජිත ආපදා අවදානම් අවමකරණය ලිබබඳ විසත්රය 

දයෝජිත වයාපතිය මඟින්ත තව දුරටත් භූමිද  සිදුවන අස්ාාවර තත්වයන්ත වලක්වා ෙැනීම අරමුණු කරදෙන 

ඇත  දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් කටයුතු දබාදහෝ දුරට අස්ාායි භූමි ප්රදේශ්ය දකදරිය අවධානය දයාමු 

දකදරනු ඇත  එබැියන්ත ආපො අවම කිරීදම් රියාමාර්ෙයන්ත දලස මතුිහට ජලාපවහනය වැඩිදියුණු කිරීම, 

රැෙවුම් වුහයන්ත සමඟ බෑවුදම් පහළ ආරක්ෂා කිරීම හා මතදු පාාශු ස්තරය සා්ාවර කිරීම වැනි ඉදිකිරීම් 

රියාත්මක දකදර්   

6.  වයාපිය  ක්රියාකාරකම් නහ්තුනවන්ව බලපෑම් සිදුවිය හැකි සංරචකයන්ව  

ආපො අවොනමට ලක් වූ ස්ාානය දුම්රිය සා්ාන පරිශ්රයක් තුල ිහියටා ඇත  එදස්ම දොඩනැගිළි ියියධ 

උන්තනතාාශ්යන්තදෙන්ත ිහියටා ඇත    

පහත සඳහන්ත සාදේ ස සාරයකයන්ත වයාපතිය රියාත්මක කිරීදම් ස අවොනමට ලක් ියය හැකිය  

- අසල්වැසි  නිවාස , එිය පදිාිකරුවන්ත හා හවුනදේ ජිවදනෝපාය කටයුතු 

- හියය දුම්රිය සා්ානද  වත්මන්ත දස්වා හා රියාකාරකම් 

- දුම්රිය මගීන්ත  

- දුම්රිය සාඥපා හා දුම්රිය මාර්ෙය 

- IPW කාර්යාලය  ස්ිර මාර්ෙ පරීක්ෂක) 

- ප්රදේශ්ද  වර්තමාන දස්වා, ආර්ික හා සායාරක කටයුතු   

                                                             

(වයාපති රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ත බලපෑම් සිදුියය හැකි සාරයකයන්ත සඳහා රූපය 7 බලන්තන) 

 

  

රූපය 7a: කඩකාමර සියත අසල්වැසි නිවාස  රූපය 7b: දුම්රිය ස්ාානද  දස්වාවන්ත 
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රූපය 7c:දුම්රිය මගීන්ත  රූපය 7d: නිලනිවාස  

  

රූපය 7e: අසල්වැසි නිවාස රූපය 7f: IPW කාර්යාලය 

 
 රූපය 7 – වයාපති රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ත බලපෑම් සිදුියය හැකි සාදේ ස සාරයකයන්ත 

 

 

7.  වයාපිය යට අදාළ අවදානම් සහ සමාජයීය හා පාිසික බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම  
 

වයාපති රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ත සිදුියය හැකි ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක බලපෑම් සහ ඒවාද  
වැෙෙත්කම පහත වගුව මඟින්ත සාරාාශ් කර ෙැක්ියය හැකිය  
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රූපය  8 – වයාපති රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ත සිදුියය හැකි බලපෑම් හා වැෙෙත්කම  

7.1 සාධනීය 

බලපෑම්

7.2 අහිතකර 

බලපෑම්

ශ්බ්ෙය හා කම්පන  බලපෑම්   

7.2.1.ජල විදයාත්මක හා 

ජලනේ ගුණාත්මකභාවයට 

සිදුවන බලපෑම

වායු දුෂණ බලපෑම   

ඝන අපරවය බැහැර  කිරීම 

ිහපුරුම්  හා අන්තතරායකර රවය

වැෙෙත්  වනජීවී වාසස්ාානයන්තට සිදුවන 

ප්රදේශ්ද  ජලාපවහන  රටාවට සිදුවන බලපෑම

7.2.2 පාිසික බලපෑම්

ජල දුෂණය නිසා සිදුියය හැකි බලපෑම්  

ඛ්ාෙනදයන්ත ඇිවන බලපෑම්

ියවතත ස්ාානවල මලරවය බැහැර කිරීම හා ජලදයන්ත දරෝෙ අසාෙනය වීම

හියය  දුම්රිය ස්ාානයට ඉහළ  දකාටදස් ඇිවන බෑවුම්  අස්ාායි තාවය තව දුරටත් වයාේත  වීම  අවම  කිරීම

වර්ෂා  කාලවල ස මගීන්ත , සායාරකයින්ත සහ පදිකයින්තදේ ආරක්ෂාව සැලකිය යුතු දලස වැඩි දියුණු කිරීම

වර්ෂා  කාලවල ස සායාරක කටයුතු වලට බාධා ඇි දනාවන අතර, මගීන්තදේ  ආරක්ෂාවෙ සහික දකදර්

වඩා දහාෙ  මාර්ෙ  සම්බන්තධතාවක්  පවත්වා  ෙත හැකිය

වැඩබිමට පුේෙලයින්ත ඇතුළුවීම හා වැඩබිම හරහා ෙමන්ත කිරීම

7.2.4 සමාජීය සහ ආර්ික 

බලපෑම්

වැඩබිම දස්වකයින්ත හා ප්රජාව අතර සම්බන්තධතා හා ෙැටුම් ඇිවීම

ඉදිකිරීම් අතරතුර ශ්රමිකයින්තදේ ආරක්ෂාව 

ප්රදේශ්ය තුල ිහියටා ඇි වයාපාර, කතෂිකාර්මික  බිම් සහ අදනකුත් ස්ාාන

ප්රදේශ්යට යාබෙව ිහියටා ඇි වයාපාර, කතෂිකාර්මික  බිම් සහ අදනකුත් ස්ාාන

භූෙත ජල මට්ටම හා එිය ගුණාත්මකකාවය  දකදරිය  බලපෑම්

නනාවැදෙත්

වැදෙත්  

නනාවැදෙත්

ඉතා වැදෙත්

නනාවැදෙත්

ඉතා වැදෙත්

නනාවැදෙත්

නනාවැදෙත්

නනාවැදෙත්බලපෑම්

නනාවැදෙත්

නනාවැදෙත්

නනාවැදෙත්

වැදෙත්  

 ප්රදේශ්යට ආසන්තනතම ප්රදේශ්ද  කතෂිකාර්මික  කටයුතු දකදරිය  ඇිවන බලපෑම්

කම්පනය  නිසා දොඩනැගිළි  වල සිදුවන ඉරිතැලීම් 

ඉඩම් හා ප්රවාහන  යටිතල පහසුකම්  සඳහා ප්රදේශ්ය අියමි වීම 

ජිවදනෝපාය, වයාපාර සහ අොයම් මාර්ෙ දකදරිය  ඇිවන බලපෑම

දස්වා ප්රිපාෙන  (ජලය, අපරවය, ියදුලිය) සඳහා වන බලපෑම්

යටිතල පහසුකම්  අියමිවීම  හා ආරක්ෂාව සඳහා ඇි බලපෑම   

සතුන්තට හා ශ්ාක වලට සිදුවන බලපෑම

7.2.3 ජජව විදයාත්මක/ 

පිසර විදයාත්මක බලපෑම

පහළ ජල කාියතය දකදරිය  බලපෑම්

නනාවැදෙත්

ඉතා වැදෙත්

වැදෙත්  

ඉතා වැදෙත්

නනාවැදෙත්

ඉතා වැදෙත්

යර්යාධර්ම පේධි ඉතා වැදෙත්

නනාවැදෙත්

ඉතා වැදෙත්

ඉතා වැදෙත්

ඉදිකිරීම් අතරතුර පුේෙලයින්ත වැඩබිමට ිහියසීදම් අවොනම

වැඩබිම කඳවුරු හා අදනකුත් ස්ාානීය අවශ්යතාවයන්ත 

ජලය දහෝ දතත්බිම්  වලට බලපෑම්

වැදෙත්  

වැදෙත්  

වැදෙත්  

නනාවැදෙත්
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7.1. වයාපිය නයන්ව සිදුවන සාධනීය බලපෑම  
 හියය දුම්රිය සා්ානයට ඉහළ දකාටදස් ඇිවන බෑවුම් අසා්ායි තාවය තව දුරටත් වයාේත වීම 

දමම වයාපතිය මඟින්ත අවම කරනු ඇත  එමනිසා, දයෝජිත වයාපතිය මඟින්ත වැසි කාලවල ස දුම්රිය 
මගීන්තදේ, සායාරකයින්තදේ හා පදිකයින්තදේ ආරක්ෂාව සැලකිය යුතු දලස වැඩි කරනු ඇත  එය 
වසර පුරාම දුම්රිය මාර්ෙය ියවතතව තබා ෙැනීමට ඉඩ සලසයි  ඉදිරිද  ස සිදුියය හැකි භූ අස්ාායිතා 
දහ්තුදවන්ත සිදු කළ යුතු කඩිනම් ිහළිසකර කිරීම් සඳහා වැයවන මුෙල ආරක්ෂා දේ  
  

 දමම සා්ානය රදට් අධික සායාරක ආකර්ෂණයක් ඇි ස්ාානයකි  එබැියන්ත, වර්ෂා කාලවල ස 
සායාරක කටයුතු වලට බාධා ඇි දනාවන අතර, මගීන්තදේ ආරක්ෂාවෙ සහික දකදර්   
 

 දබාරලන්තෙ - හියය - දහෝර්ටන්ත තැන්තන මාර්ෙය දමම ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය හරහා දිදවන 
අතර එමගින්ත ප්රදේශ්ද  සායාරක ස්ාානයන්ත දබාදහාමයක් සම්බන්තධ දේ  වයාපතිය රියාත්මක 
කිරීමත් සමඟ වඩා දහාෙ මාර්ෙ සම්බන්තධතාවක් පවත්වා ෙත හැකිය   
 

 ආපො අවම කිරීදම් ක්රමදේෙයන්ත සමඟ සාවර්ධන අවසා්ා ඒකාබේධ කිරීම තුලින්ත දුම්රිය සා්ානයට 
වටිනාකමක් එකතු කිරීම හා මගීන්ත සඳහා පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම  

 

7.2. අහිතකර බලපෑම් 

දමම වයාපතිදයන්ත දයෝජිත අවොනම් අවම කිරීදම් ිහයවරයන්ත අසා්ාවර වී ඇි බෑවුම් ප්රදේශ්යට පමණක් 
සීමා දේ  එබැියන්ත දමම වයාපති රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ත සිදුියය හැකි අියතකර බලපෑම් දමම සා්ානයට 
සහ ඉදිකිරීම් කාලයට පමණක් සීමා දේ    

වගුව 1 –අියතකර බලපෑම් හා ඒවාද  වැෙෙත්කම 

ඉදිකිරීම් කාලය අතරතුර සිදුවන බලපෑම්   
බලපෑනම් 

ස්වභාවය 

7.2.1 ජල විදයාත්මක හා ජලනේ ගුණාත්මකභාවයට සිදුවන බලපෑම 

7.2.1.1 ප්රනශශනේ ජලාපවහන රටාවට සිදුවන බලපෑම 
 

දමම ප්රදේශ්ද  ක්රමවත් ජලාපවහන රටාවක් දනාමැි අතර වැසි ජලය බැස යාම සඳහා 
කුඩා කාණු පමණක් නිරීක්ෂණය ියය  නමුත් දමම කාණු පේධිය ජලය බැසයාම සඳහා 
ප්රමාණවත් දනාදේ  අස්ාායි බෑවුම් නිසිදලස සකස ්කිරීම, පස් ඉවත් කිරීම හා වැසි ජලය 
ෙලායාදම් මාර්ෙ දවනස ්කිරීම ආ ස රියාකාරකම් පවින ජලාපවහන රටාවට සැලකිය 
යුතු බලපෑමක් සිදුකරනු ඇත  දමම ආපො අවම කිරීදම් වයාපතිය තුලින්ත වැඩි වශ්දයන්ත 
සිදු කිරීමට අෙහස් කරනුද  පවින ජලාපවහන රටාව ියතකර දලස දවනස ්කිරීමයි  උප 
පතෂ්ඨ වල ජලාපවහනය වැඩිදියුණු කිරීම හා ෙැනට පවින ඇතැම් ජලාපවහන මාර්ෙ 
දවනස ්කිරීම දහ්තුදවන්ත අධික වර්ෂා කාලවල ස ජලය ෙලා යාදමිය දේෙය තවත් ඉහළ 
යා හැකිය  
 

 

 

ඉතා වැෙෙත් 

7.2.1.2 ජල දුෂණය නිසා සිදුවිය හැකි බලපෑම්  
 

දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් ප්රදේශ්යට යාබෙව ඇළ මාර්ෙයක් දහෝ ජල දපෝෂක 
ප්රදේශ්යක් නිරීක්ෂණය දනාවීය  එබැියන්ත, ජල දුෂණය නිසා සිදුියය හැකි බලපෑම් 
සැලකිය යුතු දනාදේ   
 

දනාවැෙෙත් 

7.2.1.3 ඛ්ාදනනයන්ව ඇය වන බලපෑම් 
 

දමම වයාපතිය මඟින්ත වැසි කාලවල ස මතුිහට  පස් නිරාවරණය ඉවත් කිරීම සිදුියය 
හැකිය  එදස්ම, දුම්රිය ස්ාානය ිහටුපස එකතු වී ඇි සුනුපහන්ත පාාශු ස්තරදයිය ඉහළ 
පාාශු දකාටස ඉවත් කර ආපො අවම කිරීදම් රියාමාර්ෙයන්ත සිදු කරනු ඇත   
නිරාවරණය වූ පතෂ්ඨයන්ත නිසි ආවරණයක් දයාො ෙනිමින්ත ආරක්ෂා දනාකරන්තදන්ත නම්, 
ඛ්ාෙනයට ලක්වීදම් හැකියාවක් ඇත  ඉදිකිරීම් අදියර තුල ප්රදේශ්ද  මතුිහට හා උප පතෂ්ඨ 
වල ජලාපවහන පේධියට බලපෑමක් එල්ල ියය හැකිය  දකදස්නමුත්, දමම බලපෑම 
පාාශු නිරාවරණය වූ කුඩා බිම් දකාටසකට පමණක් සිමා දේ  එදහයින්ත ඛ්ාෙන බලපෑම 
එම ප්රදේශ්යට සිමා වන නමුත් වයාපතිය රියාත්මක කිරීදම් ස සැලකිය යුතු දේ  දමය 

ඉතා වැෙෙත් 



12 

 

දුම්රිය ස්ාානද  කටයුතු වලට, මගීන්ත, සායාරකයන්ත හා අවට දන්තවාසික කටයුතු සඳහා 
සතජුවම බලපෑම් ඇි කරයි   
 

7.2.1.4 විවිත ස්ථානවල මලද්රවය බැහැර කිරීම හා ජලනයන්ව නරෝෙ අසාදනය ීම 
 

ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය දුම්රිය මාර්ෙයට ආසන්තන කාර්යාල පරිශ්රයක් සියත ියවතත 
භූමියක ිහියටා ඇි දහයින්ත හා කාර්යාල දස්වකයින්ත නිරන්තතරදයන්ත ඒ අවට සිටින බැියන්ත 
ියවතත ස්ාානවල මලරවය බැහැර කිරීමට ඇි හැකියාව දබාදහෝදුරට අඩුය   
 

දනාවැෙෙත් 

7.2.2 පාිසික බලපෑම් 

7.2.2.1 ශබ්දය හා කම්පන බලපෑම්   
 

ආපො අවම කිරීදම් භූමිය සැකසීදම් ස හා භූමි අලාකරණ කටයුතු සඳහා කාියත කරන 
යන්තදරෝපකරණ වලින්ත ශ්බ්ෙය හා කම්පනය අදේක්ෂා කළ හැකිය  දමම ස්ාානය හියය 
දුම්රිය ස්ාානයට හා අසල්වැසි නිවාස ආසන්තනව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන දහයින්ත 
දමම බලපෑම සැලකිය යුතු දේ   
 
දමම දුම්රිය ස්ාානය හා එයට අොළ අදනකුත් දොඩනැගිළි මීට වසර  25කට පමණ 
ඉහත ස ඉදිකර ඇි දහයින්ත කම්පන මඟින්ත එම දොඩනැගිලිවලට අියතකර බලපෑම් 
ඇිියය හැකිය  කැණීම් ඇතුළු අදනකුත් ඉදිකිරීම් කටයුතු සුදුසුකම් ලත් 
ඉාජිදන්තරුවන්තදේ සමීප අධීක්ෂණය යටදත් සිදුකළ යුතු අතර ඒ අවට ඇි වුහයන්තදේ 
ආරක්ෂාව සහික කළ යුතුය  එදස්ම ප්රදේශ්ද  පදිාිකරුවන්ත හා මාර්ෙය කාියත 
කරන්තනන්ත හට සිදුවන අපහසුතාවයන්ත අවම ියය යුතුය   
 

යන්තදරෝපකරණ වලින්ත ජනනය වන ශ්බ්ෙය, ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානද  සිට  00m 
සිමාව තුල ිහියටා ඇි දුම්රිය මාර්ෙය ආශ්රිත රියාකාරකම්, මඟින්ත, සායාරකයන්ත හා අවට 
පදිාි ජනතාවදේ රියාකාරකම්වලට බාධා පමුණුවනු ඇත   
 
එමනිසා, ඉදිකිරීම් කටයුතු දහ්තුදවන්ත ජනනය වන ශ්බ්ෙය හා කම්පනය ිහලිබඳ 
නිරීක්ෂණය කිරීම නිිපතා සිදුකළ යුතුය    
 

 

 

 

 

ඉතා වැෙෙත් 

7.2.2.2 වායු දුෂණ බලපෑම   
 වාහන ෙමනාෙමනය, භූමිය එළිදපදහළි කිරීම හා වැලි, සිදමන්ති වැනි ඉදිකිරීම් රවය 
ෙබඩා කිරීම හා හැසිරවීම මඟින්ත නිකුත් වන දූියලි හා වායුන්ත දහ්තුදවන්ත දමම ස්ාානය 
හා ඒ අවට ඇි වායුදේ ගුණාත්මකකාවයට බලපෑම් එල්ල ියය හැකිය   
 

ියයළි කාලගුණයක් සියත කාලවල ස සිදුකරන ඉදිකිරීම් මඟින්ත වායු දුෂණ බලපෑම වඩාත් 
සැලකිය යුතු දේ  දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය දුම්රිය ස්ාානයට හා නිවාසයන්තට 
ඉතා ආසන්තනදයන්ත ිහියටා ඇි දහයින්ත, දුම්රිය ස්ාානද  රියාකාරකම්වලට, 
සායාරකයින්තට, ශ්රමිකයින්තට, අසළ නිවාසයන්තිය පදිාිකරුවන්තට, මගීන්තට හා පදිකයින්තට 
එයින්ත බලපෑම් ඇි ියය හැකිය   
 

 

 

 

ඉතා වැෙෙත් 

7.2.2.3 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම  
 

ඉදිකිරීම් කාල පරිච්දේෙය තුළ ස ශ්රමිකයින්ත ියසින්ත බැහැර කරනු ලබන අපරවය සහ 
ඉදිකිරීම් කටයුතු දහ්තුදවන්ත බැහැර කරන අපරවය වශ්දයන්ත ඝන අපරවය ආකර දෙකකට 
ඇිියය හැකිය   
 

දමම ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය ිහියටා ඇත්දත් ප්රසන්තන, හරිත, ඓිහාසික 
වැෙෙත්කමක් ඇි හා සායාරක ආකර්ෂණයක් සියත ප්රදේශ්යකය   
 
ඉදිකිරීම් කාලය තුල ියධිමත් ඝන අපරවය බැහැර කිරීදම් ක්රමදේෙයක් දනාමැි වුවදහාත් 
එම අපරවය දහ්තුදවන්ත පස හා පරිසරය දුෂණය සිදුියය හැකි අතර එය වැඩබිම ආශ්රිත 
පරිසරයට අියතකර දලස බලපානු ඇත   
 

 

 

වැෙෙත්  
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7.2.2.4 ලිපුරුම් හා අන්වතරායකර ද්රවය 
 

හානියට ලක්ව ඇි ප්රදේශ්ය තුල පාෂාණ කුට්ටි නිරීක්ෂණය දනාවූ දහයින්ත පුපුරණ රවය 
කාියත කිරීම දහෝ පාෂාණ ිහිහරවීම අදේක්ෂා දනාදකදර්   
 

 

දනාවැෙෙත් 

7.2.3 ජජව විදයාත්මක/ පිසර විදයාත්මක බලපෑම  

7.2.3.1 වැදෙත් වනජීී වාසස්ථානයන්වට සිදුවන බලපෑම   
ආපො අවොනම් අවමකරණ ස්ාානය ආශ්රිතව ඉහළ ජජව ියියධත්වයක් සියත සාරක්ෂිත 
වනාන්තතර/ වනජීවී සාරක්ෂණ කලාප දහෝ වනජීවී වාසස්ාාන දනාමැත  දමම ස්ාානය 
අවට ප්රදේශ්ය වො කරන ලෙ වානිජය වනාන්තතරයකින්ත යුක්ත දේ  යුකැලිේටස්)   
එබැියන්ත කුඩා ක්ීරපායී සතුන්ත වන හාවුන්ත, ඌරා වැනි සතුන්ත හා පක්ෂි ියදශ්්ෂ ෙැකෙත 
හැකි අතර දකාන්තරාත්කරු දේ ශ්රමිකයන්ත ියසින්ත සතුන්ත ෙඩයම් කිරීම වැනි රියාවන්තිය 
නිරත ියය හැක  එබැියන්ත, එම කරුණ යටදත් දමම වයාපතිය තුළින්ත ජජව ියියධත්වයට 
බලපෑමක් එල්ල ියය හැක     

 

 

දනාවැෙෙත් 

7.2.3.2 සතුන්වට හා ශාක වලට සිදුවන බලපෑම 
 

දමම ස්ාානය ආසන්තනද  ඇි ශ්ාක අතරින්ත හඳුනාෙත් අදේනික, තර්ජනයට ලක් වූ 
දහෝ රතු ෙත්ත ලැයිස්තුවට ඇතුලත් ශ්ාක නිරීක්ෂණය කළ දනාහැක   නමුත්, වටිනා ෙැව 
වර්ෙ  ඉවත් කිරීම  පරිසර පේධියට සහ ශ්ාක ප්රජාවට හානි කර ියය හැක   තවෙ සමහර 
ඉදිකිරීම් කටයුතු වල ස අහඹු ගින්තනක් දහෝ වතක්ෂලතාදියකට ගිනි තැබීම දහෝ ෙැල්වූ 
සිෙරට් දකාටසක් ියසි කිරීම දහෝ අපරවය ෙහනය කිරීමක් මඟින්ත ලැේ ගිනි ඇි ියය හැක 
 ියයලි කාලවල ස වනාන්තතර ආසන්තනද  දමම අවොනම සැලකිය යුතු දේ   
 
වයාපති රියාකාරකම් සිදු කිරීදම් ස ශ්ාක ඉවත් කිරීමට සිදු ියය හැකිය  ඇතැම්ියට එම 
ශ්ාක අතර ෙස් කැපීම පාලනය කිරීදම් පනින්ත නියාමනය කර ඇි ශ්ාකයන්තෙ 
ඉවත්කිරීමට සිදුියය හැකි අතර එවැනි අවස්ාාවල ස අොළ බලධාරීන්තදේ අනුමැිය ලබා 
ෙැනීම සිදුකළ යුතුය  දම් ිහළිබඳව ෙැනුමක් සියත පාරිසරික හා ආරක්ෂිත නිලධාරියකුදේ 
අධීක්ෂණදයන්ත දතාරව එවැනි ශ්ාක ඉවත් කිරීදම් ස වටිනා ෙැව ියදශ්්ෂිතයන්තෙ ඉවත් 
කිරීමට ඉඩ ිදබ්   
 

 

වැෙෙත්  

7.2.4 සමාජීය සහ ආර්ික බලපෑම් 

7.2.4.1 නයෝජිත ප්රනශශයට ආසන්වනතම ප්රනශශනේ කිිකාර්මික කටයුතු නකනරහි 

ඇය වන බලපෑම්  
 

දයෝජිත ප්රදේශ්ය දහෝ ආසන්තනද  කිසිදු කතෂිකාර්මික කටයුත්තක් සිදු දනාදේ  

 

දනාවැෙෙත් 

7.2.4.2 කම්පනය නිසා නොඩනැගිළි වල සිදුවන ඉිතැලීම්  

හියය දුම්රිය ස්ාානය, අදනකුත් දුම්රිය ස්ාානය හා සම්බන්තධ දොඩනැගිළි, කඩ සාේපු 
සහ නිවාසයන්ත භූ අස්ාායි ප්රදේශ්යට ඉතා ආසන්තනද  ිහියටා ඇත  ියදශ්්ෂදයන්තම,  893  
බ්රිතානය පාලන සමද  ස ඉදිකරන ලෙ දුම්රිය ස්ාානය ඓිහාසික හා වාස්තු ියෙයාත්මක 
වටිනාකමක් ඇි අතර එය ආපො අවොනම අවම කිරීදම් ස්ාානය ආසන්තනද ම ිහියටා 
ඇත  ඉදිකිරීම් අතරතුර කාියත කරන බර යන්තදරෝපකරණ මඟින්ත ඇිකරන කම්පනය 
මඟින්ත දමම දොඩනැගිළි වල ඉරිතැලීම් ඇිියය හැකිය  එම කම්පනයන්ත අවට ිහියටා ඇි 
දොඩනැගිළි වල ස්ාායිතාවයටෙ බලපායි   
 
දමම තත්වය තුල, මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින්ත නිර්දේශිත කම්පන පරාසයන්ත පවත්වා 
ෙනිමින්ත ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන බවට සහික කළ යුතුය   
 

 

 

ඉතා වැෙෙත් 

7.2.4.3 ඉඩම් හා ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ප්රනේශය අහිමි ීම  
 

තම ඉඩමට ප්රදේශ්ය අියමිවීම දහෝ වටිනා කාියතයන්ත අියමිවීම සම්බන්තධදයන්ත ඉඩම් 
ියමියන්තට සැලකිය යුතු බලපෑමක් එල්ල දනාදේ   
 

 

 

දනාවැෙෙත් 
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7.2.4.4 ජිවනනෝපාය, වයාපාර සහ අදායම් මාර්ෙ නකනරහි ඇය වන බලපෑම 
 

ප්රදේශ්ද  ජිවදනෝපාය, වයාපාර සහ අොයම් මාර්ෙ දකදරිය සැලකිය යුතු බලපෑමක් 
දනාමැත  
 

 

දනාවැෙෙත් 

7.2.4.5 යටිතල පහසුකම් අහිමිීම හා ආරක්ෂාව සඳහා ඇය  බලපෑම   
 

ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය දබාරලන්තෙ-හියය-දහෝර්ටන්ත තැන්තන මාර්ෙයට හා දුම්රිය 
හරස ්මාර්ෙයක් සියත දුම්රිය මාර්ෙයට ආසන්තනව ිහියටා ඇත  දමම ප්රදේශ්ද  අධික 
වාහන තෙබෙයක් ෙක්නට දනාලැුනෙ, සායාරකයින්ත සහ දේයය මගීන්ත ප්රවාහනය කිරීම 
සඳහා කාියත කරන වාහන සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් එම ප්රදේශ්ය හරහා දහෝර්ටන්ත තැන්තන 
හා දවනත් සායාරක ප්රදේශ් දවත ෙමන්ත කරයි   
 
එබැියන්ත, වයාපති රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ත දිවා කාලද  ස රාවාහන හා පදිකයින්තදේ 
ෙමනාෙමනයට බාධා ඇි ියය හැකි අතර එමඟින්ත රාවාහන තෙබෙයක් ඇිියය හැක  
දුම්රිය ස්ාානයෙ ඒ ආසන්තනදයන්ත ිහියටා ඇි බැියන්ත දමම තත්වය තවත් ි වතර ියය හැක  
එිය බලපෑම අවම කිරීම සඳහා මාර්ෙ සාවර්ධන අධිකාරිද  හා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ 
සහය ඇිව ඉදිකිරීම් අදියදර් ස ියදශ්්ෂ රාවාහන ියධිියධාන දය සම අතයාවශ්ය දේ   
 

 

 

වැෙෙත් 

7.2.4.6 ඉදිකිරීම් අතරතුර පුශෙලයින්ව වැඩබිමට ලිවිසීනම් අවදානම 
 

දමම වැඩබිම තුළ ඉදිකිරීම් හා කැණීම් සඳහා අවොනම් සියත යන්තදරෝපකරණ කාියත 
කළ හැකිය  ඇතැම් යන්තදරෝපකරණ කාියත කිරීම සඳහා අධි දවෝල්ීයතා සියත ියදුලිය 
කාියත කරයි  එදස්ම ඉදිකිරීම් සඳහා දලෝහ හා වාදන්ත වැනි රවය කාියතා වන අතර ඒවා 
නුසුදුසු දලස ෙබඩා කිරීම හා හැසිරවීම යටදත් හානිකර ියය හැකිය   
 
දමම පරිසරය තුළ මනා පුහුණුවක් ඇි ශ්රම බලකායකට පමණක් ආරක්ෂිතව කාර්යයන්ත 
සිදු කළ හැකි දේ  අනවසර පුේෙලයින්ත වැඩබිමට ඇතුළු වන්තදන්ත නම්, බර 
යන්තදරෝපකරණ රියාත්මක කිරීදමන්ත හවුන්ත අනතුරු වලට ලක්වීදම් අවොනමක් ඇත  
 
දමම ප්රදේශ්ය හරහා ෙමන්ත කරනු ලබන වාහන, පදිකයින්ත, ළමුන්ත හා සායාරකයින්ත 
සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ඇත  එබැියන්ත යන්තර සූර දනාසැලකිලිමත් දලස රියාත්මක 
කිරීදමන්ත පදිකයින්තට හා සායාරකයින්තට මාරාන්තික තුවාල හා අනතුරු සිදුියය හැකිය  
  

වැෙෙත්  

 

7.2.4.7 වැඩබිම කඳවුරු හා අනනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන්ව  
 

අසල්වැසි ප්රජාව ආශ්රිත ප්රදේශ්ය වැඩබිම් කඳවුරු සඳහා දතෝරාෙනු ලැබිය හැක  කඳවුරු 
කළමනාකරණය නිසිපරිදි සිදු දනාවන්තදන්ත නම්, දපාදු සම්පත් පරිහරණය, ශ්බ්ෙය නිසා 
ඇිවන ෙැටළු හා අපරවය කළමනාකරණය වැනි කාරණයන්තිය ස අසල්වැසි ප්රජාව සමඟ 
සමාජයීය ෙැටළු ඇිියය හැකිය  වැඩබිමට ආසන්තනද  තාවකාලික කඳවුරු ඉදි 
කරන්තදන්තනම්, අපජලය හා ඝන අපරවය කළමනාකරණය ෙැටළුවක් ියය හැකිය   
  

වැෙෙත්  

 

7.2.4.8  වැඩබිම නස්වකයින්ව හා ප්රජාව අතර සම්බන්වධතා හා ෙැටුම් ඇය ීම 

 

වැඩබිම සඳහා දයාොෙනු ලබන ශ්රමිකයින්ත ියියධ ප්රදේශ් හා සමාජ පරිසරවලින්ත පැමිදණන 
අයවළුන්ත වන බැියන්ත හවුන්ත සාමානයදයන්ත අඩු අධයාපන මට්ටමක් සහ දනාදියුණු සමාජ 
පසුබිමක් සියත වුවන්ත ියය හැකිය  එබැියන්ත හියය දුම්රිය ස්ාානද  කාර්යය මණ්ඩලය 
සහ වැඩබිමට ආසන්තන පදිාිකරුවන්ත සමඟ ෙැටළුකාරී තත්වයන්ත ඇිියය හැකිය  එවැනි 
ෙැටළුකාරී තත්වයන්ත අවම වුවත් සිදුවීම් කිියපයක් වුවෙ දනාසලකා හැරිය දනාහැක   
 

වැෙෙත්  

 

7.2.4.9 ඉදිකිරීම් අතරතුර ශ්රමිකයින්වනේ ආරක්ෂාව  
 

දමම වැඩබිදමිය ශ්රමිකයින්ත වැීම් නිසා සිදුවන අනතුරු සඳහා නිරාවරණය ියය හැකිය  
බෑවුම අස්ාාවර වීම් දහ්තුදවන්ත මරණීය තුවාල වුවෙ සිදුියය හැකිය  ඉතා සීමිත ඉඩකඩක් 
තුළ බර යන්තදරෝපකරණ ආදිය කාියත කිරීමට සිදුදේ  දමම වැඩබිදමිය රාවාහන සහ 
ඉදිකිරීම් යන්තර කාියතද  සෙ අනතුරු ඇිවීදම් හැකියාවක් පවතී  දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත 
ඉදිකිරීම් සඳහා ළමා ශ්රමිකයින්ත දයාො ෙතදහාත් එය ෙැඩි අවොනම්කාරී හා අනතුරුොයි 
කටයුත්තක් බවට පත්දේ    
 

 

 

ඉතා වැෙෙත්  
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8.  වැඩබිම සඳහා විනශ්ිත අවදානම් විශ්නල්ෂණය 

 

වගුව 2 – වැඩබිම සඳහා ියදශ්්ෂිත අවොනම් ියශ්්දල්ෂණය 

අවදානම බලපෑමට ලක්වන 

කණඩායම 

අවදානම් මට්ටම 

1.  දුම්රිය මාර්ෙ අතර වැඩ කිරීදම් ස / මාරු වීදම් ස දුම්රිය 
අනතුරු වලට මුහුණ  සම 

 

ශ්රමිකයින්ත 

 

මධය අවොනම 

2. අමු රවය හා යන්තදරෝපකරණ ප්රවාහනය ශ්රමිකයින්ත 

 

ඉතා අධි අවොනම 

3. රාත්රී කාලද  ඉදිකිරීම් අතරතුර දුම්රිය අනතුරු වලට 
මුහුණ  සම 

 

ශ්රමිකයින්ත 

 

මධයම 

4. ඉදිකිරීම් කටයුතු හා දුම්රිය මාර්ෙවල තබා ඇි රවය 
වලින්ත සිදුවන අනතුරු 

 

දුම්රිය මගීන්ත 
දුම්රිය සා්ානද  දස්වකයින්ත 

මධයම 

5. අසා්ායි ප්රදේශ්ය ජලදයන්ත යට වීම ශ්රමිකයින්ත 
දුම්රිය මගීන්ත 
දුම්රිය සා්ානද  දස්වකයින්ත   
 

ඉතා අධි අවොනම 

6. ගිණි ඇියදලන සුළු රවය ිහිහරීම දහ්තුදවන්ත හා 
ගිණිෙැනීම් දහ්තුදවන්ත සිදුවන තුවාල  

දුම්රිය මගීන්ත  
අසල්වාසී ප්රජාව  

 

ඉතා අධි අවොනම 

7.2.4.10 ප්රය ස්ථාපනය කළ යුතු ප්රනශශය තුල ලිහිටා ඇය  වයාපාර, කිිකාර්මික බිම් සහ 

අනනකුත් ස්ථාන 
 

ප්රිස්ාාපනය කල යුතු ප්රදේශ්ය තුල කිසිදු  ,කතෂිකාර්මික බිම් සහ අදනකුත් දවළඳ 
කටයුත්තක් සිදු දනාදේ . 
 

 

 

දනාවැෙෙත් 

7.2.4.11 ප්රය ස්ථාපනය කළ යුතු ප්රනශශයට යාබදව ලිහිටා ඇය  වයාපාර, කිිකාර්මික 

බිම් සහ අනනකුත් ස්ථාන 
 

ප්රිස්ාාපනය කල යුතු ප්රදේශ්යට යාබෙව   කිසිදු  වයාපාර  දහෝ කතෂිකාර්මික බිම් ිහියටා 
දනාමැි බැියන්ත ඒ ිහළිබඳව එතරම් සැලකිය යුතු දනාදේ   
 

 

 

දනාවැෙෙත් 

7.2.4.12 වැඩබිමට පුශෙලයින්ව ඇතුළුීම හා වැඩබිම හරහා ෙමන්ව කිරීම 
 

 

පදිකයින්ත, දුම්රිය මගීන්ත සහ දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලය ෙමන්ත කරන මාර්ෙ හා දුම්රිය ස්ාාන 

පරිශ්රයන්තිය කැණීම් යන්තර, පැටවුම් යන්තර, ට්රක් රා ආදිය කාියතා දකදර්  දවනත් අරමුණු 
සඳහා මගීන්තට සහ දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලයට වැඩබිමට ඇතුළු වීමට ියදශ්්ෂ අවශ්යතාවක් 
දනාමැත  ඉදිකිරීම් සඳහා දලෝහ, වාදන්ත වැනි රවය කාියතා කළ හැකි අතර ඒවා නුසුදුසු 

දලස ෙබඩා කිරීම හා හැසිරවීම යටදත් හානිකර ියය හැකිය  දකදස් දවතත්, සාමානය 
පුේෙලයින්ත අනවසරදයන්ත, ියතාමතා දහෝ දනාෙැනුවත්ව  ඇතුළුවීම නිසා 
යන්තදරෝපකරණ, වාහන, ියදුලිය සහ පුපුරන රවය නිසා අවොනමට ලක්ියය හැකිය  
 

 

 

ඉතා වැෙෙත්  

7.2.4.13 චර්යාධර්ම පශධය  
 

දමම ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය දුම්රිය පරිශ්රයක් තුළ ිහියටා ඇත  එබැියන්ත දුම්රිය 
කාර්ය මණ්ඩලය ියසින්ත පවත්වාදෙන යනු ලබන, ියදශ්්ෂදයන්තම දුම්රිය දස්වා සැපයීම, 
කාණ්ඩ ප්රවාහනය කිරීම වැනි කාර්යයන්ත සඳහා වන ියදශ්්ෂ දරගුලාසි ඇත  එමනිසා, දමම 
පරිශ්රය තුල රියාත්මක වන එවැනි ියදශ්්ෂ නීි හා දරගුලාසිවලට ශ්රමිකයින්ත අවනත ියය 
යුතුය   
 

 

 

ඉතා වැෙෙත්  
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7. දුම්රිය සාඥපා මාර්ෙ, ියදුලි මාර්ෙ යාබෙව සිදුවන 
කාර්යයන්ත  

ශ්රමිකයින්ත 

 

මධය අවොනම 

8.  වැඩ බිදමිය අඩු ෙතශ්ය තත්ත්ව යටදත් වැඩ කිරීම ශ්රමිකයින්ත 

දුම්රිය මගීන්ත 

අධි අවොනම 

9.  හුෙකලාව වැඩ කිරීම  ශ්රමිකයින්ත 

 

අධි අවොනම 

10.  හදිසි තත්ත්ව යටදත් ඉවත්වීම  ශ්රමිකයින්ත 

 

අධි අවොනම 

11.  ආන්තික කාලගුණික තත්වයන්ත  සුළඟ/ වර්ෂාපතනය 
ආ ස) 

ශ්රමිකයින්ත 

 

අධි අවොනම 

 

9.  සැලකිය යුතු පාිසික සහ සමාජයීය බලපෑම් 

 

ජාික දොඩනැගිලි පර්ද ෂණ සාියධානද  ිය  NBRO) ියදශ්්ෂ අවධානයන්ත අවශ්ය වන පාරිසරික සමාජීය, 

බලපෑම් දහෝ අවොනම් තත්ත්වයන්ත 

 

9.1. නසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව ලිබබඳ ෙැටළු සඳහා වන ප්රමුඛඛ්ත්වය: නකාන්වරාත්කරුවන්ව සඳහා වන සම්මත ගිවිසුම්ෙත 

අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විනශ්ිත නසෞඛ්ය ආරක්ෂාව ලිබබඳ කරුණු 

ෙැනටමත් අස්ාායි ියය හැකි බෑවුම් ප්රදේශ්යක අවොනම අවම කිරීදම් රියාකාරකම් කිරීමට අදේක්ෂා කරන බැියන්ත 
බෑවුදම් අස්ාායිතාවය නිසා ඉදිකිරීම් ශ්රම බලකාය මුහුණ දිය හැකි අවොනම ඉහලය    ESMFිය ස එවන්ත දපාදු පරිසර 
හා සමාජ ආරක්ෂණ ෙැටළු සාකච්ඡාකර ඇත  ඉදිකිරීම් වැඩ බිදමිය දස්වක ආරක්ෂක අවශ්යතාවයන්ත  ිහලිබඳ 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ වාර්තාදේ 2003 දකාටස : වැඩ කරන තත්ත්වයන්ත සහ ප්රජ දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව ිය 2003 5 
:ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් යන දකාටස යටදත් වඩාත් සියස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කර ඇත  

9.2. ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී නලස ශ්රමය ලබා ෙැනීම 

වැඩ කරන තත්ත්වයන්ත සහ ප්රජා දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව ිහලිබඳ යක්ර දල්ඛ්නද   2003.3 වෙන්තියට අනුව ළමා ශ්රමය 
සහ බලහත්කාරී දලස කාියතා කිරීම ිහළිබඳව සියස්තරාත්මකව ෙක්වා ඇත 

 

10. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැසම්  ESMP) 

7 සහ 8  දකාටස් වල ස හඳුනාෙන්තනා ලෙ අවොනම් තත්ත්ව  සහ බලපෑම  ියදශ්්ෂදයන්ත සලකා බලමින්ත එම අවොනම් 
අවම කිරීම දහෝ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා රියාමාර්ෙ ඉදිරිපත් කරයි    දමය වයාපතිද  සැලසුම් කිරීම 
,ඉදිකිරීම් අවධිය සහ නඩත්තු කරමින්ත රියාත්මක කිරීදම් අවධිය යන සිය අ අවධි සඳහා, පාරිසරික හා සමාජයීය 
කළමනාකරණ සැලැස්ම ිය  ESMP) ඇි ියදශ්්ෂ නිර්දේශ් සහ අවශ්යතා ඇතුලත් වනු ඇත  

10.1. නැවත පදිංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

දමම ස්ාානය සම්බන්තධදයන්ත වයාපතිය පෙනම්ව පවුල් නැවත පදිාි කිරීදම් අවශ්යතාවයක් මතු දනාදේ   893 

වර්ෂද  ස ඉදිකරන ලෙ හියය දුම්රිය ස්ාානය ඓිහාසික හා වස්තු ියෙයාත්මක වටිනාකමක් ඇි ස්ාානයක් වන 

අතර, වයාපතිය රියාත්මක කිරීදම් ස කාියත කරනු ලබන බර යන්තදරෝපකරණ මඟින්ත ඇිවන කම්පන දහ්තුදවන්ත 

දමම දොඩනැඟිලි වල වුහාත්මක හානි සිදුියය හැකිය  වයාපතිය දහ්තුදවන්ත යම් වුහාත්මක බලපෑමක් 

සිදුවුවදහාත් අොළ වන්තදි දයෝජනා ක්රමය යටදත් වන්තදි ලබාදිය යුතුය   

10.2. පුශෙලයින්ව ඉවත් කිරීම 

දමම ස්ාානය සම්බන්තධදයන්ත වයාපතිය මත පෙනම්ව පුේෙලයින්ත ඉවත් කිරීමක් අවශ්ය දනාදේ  නමුත්, ඉදිකිරීම් 

කාලය තුල පහළ බෑවුම් ප්රදේශ්ය “ිහියසුම් තහනම් කලාපයක්” දලස නම් කළ යුතුය   
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10.3. හානි වූ නොඩනැඟිබ, පහසුකම් සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම (හිමිකරුවන්වනේ එකඟතාවය ලබා 

ෙැනීම) 
දමම වැඩබිම සඳහා අවශ්ය දනාදේ   

10.4. වයාපිය  කටයුතු නහ්තුනවන්ව සිදුවන නශනපාළ/ වත්කම් හානි සඳහා වන්වදි ලබා දීම  
ඉදිකිරීම් අතරතුර දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ දේපලවලට කිසියම් හානියක් සිදුවුවදහාත් එයට වන්තදි දෙවීමට අවශ්ය 
ියය හැකිය 

 

10.5. ප්රජා දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය - පහත ක්නෂ්ර සඳහා අවශය නේ   

i. දුම්රිය පරිශ්රයට ආසන්තනව ිහියටා ඇි අස්ාාවර ප්රදේශ්ය නිසා ඇිියය හැකි අවොනම් ිහළිබඳව 
අවට ජනතාවට ෙැනුම්  සම හා ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන්ත, ියදශ්්ෂදයන්ත පහළ බෑවුම් ප්රදේශ්ද  
නිවැසියන්ත සහ දුම්රිය සා්ානය කාියතා කරන මගීන්ත සඳහා අවශ්ය දේ  

ii. ඉදිකිරීම් කරන අවදිද  ස සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීදම් ස ඉහළ අවොනමක් සියත මගීන්ත, දුම්රිය 
ස්ාාන කාියතා කරන්තනන්ත සහ දුම්රිය ස්ාානය හරහා ෙමන්ත කරන පුේෙලයින්ත සඳහා ියදශ්්ෂ 
ෙැනුවත් කිරීමක් අවශ්ය දේ  

 

10.6. ස්ථානීය විනශ්ිත පාිසික/ සමාජයීය කළමනාකරණ නකාන්වනශසි 

දමම වයාපති භූමිය ග්රාමීය සැකැස්ම තුල දසෞන්තෙර්යාත්මකව හා  පාරිසරික සාදේ ස ස්වාකාියක පරිසරයක ිහියටා 

ඇත  එබැියන්ත පාරිසරික සහ සමාජීය වශ්දයන්ත වැෙෙත් නිර්මාණ සලකා බැලීම කළයුතු බව නිර්දේශ්  දකදර්  

වගුව 3 – සැලසුම් අදියදර් ස සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් 

සැලසුම් අංෙය 

වයාපිය  ප්රනශශයට 

සලකා බැලීම සඳහා 

නිර්නශශිත මට්ටම 
 

i. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රසස්ථ නලස සැලසුම්කරණය  

වතක්ෂලතාදිය ඉවත් කිරීම සහ වැඩුණු ශ්ාක  ියදශ්්ෂ අවම වශ්දයන්ත ඉවත් කිරීම සඳහා 

වයාපති ියදශ්්ෂ සැලසුම් සලකා බැලිය යුතුය .වැෙෙත් ශ්ාක ියදශ්්ෂ හඳුනා ෙතදහාත් 

එම ශ්ාක සාරක්ෂණය කිරීම ිහලිබඳ ප්රමාණවත් අවධානයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය  

 

මධයස්ා 

ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම 

දයෝජිත ප්රදේශ්ය සැලසුම් කිරීදම් ස අස්ාාවර  බෑවුම් සරිය වීම්  හා පාාශු දකාටස්  

යලනයන්ත සම්බන්තධදයන්ත ප්රදේශ්ම්  ියය යුතුය   එබැියන්ත රා ොල් ,රවය ෙබඩා කිරීදම් 

ස්ාාන සහ තාවකාලික කුඩාරම් ආදිය අධි අවොනම් ප්රදේශ් තුල ස්ාාිහත දනාකිරීමට 

වෙබලා ෙත යුතුය. 

දමම වැඩබිම ිහියටා ඇත්දත් දුම්රිය ස්ාානයකට අසන්තන ඉතා සීමිත ඉඩකඩක් සියත 

ස්ාානයකය  දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ පුහුණු ආරක්ෂක නිලධාරියකු දහෝ මාර්ෙ 

සාඥපාකරුවකු ඉදිකිරීම් අදියදර් ස දයාො ෙැනීම අතයාවශ්ය දේ  ශ්රී ලාකා දුම්රිය 

දෙපාර්තදම්න්තතුව, දකාන්තරාත්කරුදේ වැඩබිම ශ්රමිකයින්ත සහ PMU අතර ියධිමත් 

සන්තනිදේෙනයක් පවත්වාදෙන යා යුතුය   

 

ඉතා ඉහළ 

iii. සතුන්වනේ වාසස්ථාන හා ෙමන්ව මාර්ෙ 

ස්ිර ඉදිකිරීම් සඳහා දහෝ ප්රදේශ්ය සඳහා දහෝ ෙැඹුරු කාණු පේධි සකස් කිරීම සඳහා 
පාරිසරික වශ්දයන්ත සාදේ ස වාසස්ාාන වල වතක්ෂලතාදිය ඉවත් කිරීමට අවශ්ය නම් 

,එම සම්බන්තධතා දනාබිදඳන දලස සත්ත්ව  මාදපත් සහ වතක්ෂලතා තීරු සැලසුම් වල   
ඇතුලත්  ියය යුතුය. 
 

ඉතා අවම 

iv. ජල සම්පත් සංරක්ෂණය  

බෑවුම ස්ාාවර කිරිදම් ස අතයාවශ්ය ක්රමදේෙයක් වශ්දයන්ත ිහටතට ෙන්තනා ජලය දහාඳ 

තත්වද  හා  ගුණාත්මක බැියන්ත යුතු දේ නම් එය ස්ිර ජල මුලාශ්රයක් දනාමැි පහල 

ප්රදේශ්ද  ජිවත්වන ජනතාවදේ ජල මුලාශ්රයක් දලස සැලකිය හැකිය   

 

අවම 
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v. සංවර්ධන විභවයන්ව උපනයෝගිතාවය සඳහා ඇය  අවස්ථා සලකා බැලීම 
 

ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය ඉහළ දේයය හා ියදේයය සායාරක ආකර්ෂණ ස්ාානයක 
ිහියටා ඇත  එදහත් සායාරකයින්ත සහ මගීන්ත සඳහා පරිශ්රය තුළ සපයනු ලබන දස්වාවන්ත 
ඉතා දුර්වල ය  එබැියන්ත දමම පරිශ්රද  සාවර්ධන හැකියාවන්ත උපදයෝගී කර ෙැනීම 
සඳහා සහ සායාරකයින්ත සඳහා දස්වා මධයස්ාානයක් දලස දුම්රිය ස්ාානය සාවර්ධනය 
කිරීම සඳහා සැලසුදම්  ස සැලකිය යුතු අවධානයක් දයාමු කළ යුතුය  දමම ස්ාානය 

සඳහා දයෝජනා කරනු ලබන සාකල්පීය සැලසුම ඇමුණුම IV ිය අමුණා ඇත  
    

  

ඉතා ඉහළ 

vi. නසෞන්වදර්යාත්මක නිර්මාණ සලකා බැලීම 

දසෞන්තෙර්යාත්මක සාදේ ස පරිසරයක නිර්මාණයන්ත කිරීදම් ස  ස්වකාියක පරිසරය හා 
සාකලනය දවමින්ත ෙතශ්ය පරිසර දුෂණය අවම මටටමක තබා ෙැනීමට සැලසුම් කිරීම ට 
සැලකිලිමත් ියය යුතුය  දම් සඳහා සුදුසු ආපො අවම කිරීදම් වුහයන්ත සැකසීදම් ස භූ 
ෙර්ශ්න ශිල්ිහයකුදේ දස්වය වැෙෙත් ියය හැකිය  

 
සායාරක කර්මාන්තතය වයාපති ක්දෂ්රද  ප්රධාන ආර්ික රියාකාරකමක් වන බැියන්ත 
සායාරක ආකර්ෂණයක් දලස ප්රදේශ්ය සාවර්ධනය කිරීම සඳහා දසෞන්තෙර්යාත්මකව 
අනුකූල සැලසුම් සලකා බැලීම ඉතා වැෙෙත් දේ  
 

 

ඉතා ඉහළ 

vii. හිත පාිසික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

ආපො අවම කිරීදම් කටයුතු දබාදහාමයක් සිදුකරනු ලබන්තදන්ත පරිසර ියතකාමී සාදේ ස 
වාසස්ාාන වල බැියන්ත පරිසර ියතකාමී හරිත පාරිසරික සැලසුම් ිහළිබඳව හැකි තාක් 
සැලකිලිමත් වීම වඩාත් උිතය : උොහරණ දලස, පාාශු ඛ්ාෙනය පාලනය සඳහා දේයය 

වතක්ෂලතා ියදශ්්ෂ කාියතා කිරීම , ියදශ්්ෂ ියියධත්වය පවත්වා ෙැනීම සඳහා ශ්ාක 
සාදයෝජනයන්ත දයාො ෙැනීම සහ ආක්රමණයලි සහ දවනත් ියදශ්්ෂ දයාො දනාෙැනීම 
වැනි ෙෑ ෙැක්ියය හැකිය 

 

 

 

ඉතා ඉහළ 

viii. ශ්රමිකයින්වනේ සහ ප්රජාවනේ ආරක්ෂාව 

අවොනම් සියත බෑවුම සරිය වීම ඉදිකිරීම් අවදිද  ස සිදුියය හැකි බැියන්ත එය 

ශ්රමිකයින්තට, මගීන්තට සහ ප්රජාවට තර්ජනයක් ියය හැකිය එබැියන්ත හවුන්තදේ ආරක්ෂාව 

සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ිහරිසැලසුම්කරණද  ස ආරක්ෂිත ෙැල්, ආරක්ෂිත වැටවල් වැනි 

ආරක්ෂිත රියාමාර්ෙ ෙැනීම ිහලිබඳ සැලකිලිමත් ියය යුතුය. 

 

 

 

ඉහළ 

ix. ඛ්ාදනය අවම කිරීනම් වුහයන්ව 

වැසි කාලවල ස ජලාපවහනද   දේෙය සැලකිය යුතු දලස ඉහල යා හැකි අතර අස්ාායි 
බෑවුම හරහා  ජලය ෙලයාමෙ දේෙවත් ියය හැක  දමම ජලය අසල ප්රදේශ්යක ිහියටි 
වැසි ජලය ෙලායන කාණු පේධියකට දයාමුකළ යුතුය  එබැියන්ත බෑවුම් වල ඛ්ාෙනය 
අඩු කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් දේෙ කඩනයන්ත යනාදිය ිහලිබඳ සැලසුම් අදියදර් ස සලකා 
බැලිය යුතුය  
 

 

 

 

ඉහළ 

x. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ නමනහයුම් සැලසුම් කිරීම  

ආපො අවම කිරීදම් ස භූ ියදුම් කාණු වැනි ශිල්පීය ක්රම ිහලිබඳ සලකා බැලිය යුතුය  
නිවැරදි ියශ්්කම්කදයන්ත යුතු නළ සහ භූ ියදුම්, නිවැරදි බෑවුම් ආනිය වැනි ක්රම 
කාියතදයන්ත කාණු අවියරවීම අවම කළ යුතුය  කාණු ජලය ස්වකාියක ොො වලට දයාමු 
කිරීමට අදේක්ෂා කරන්තදන්ත නම්, නඩත්තු අඩු වුහයන්ත හා ඛ්ාෙනයන්තට හදරාත්තු දෙන 
දරාන්තමඩ තැන්තපතු වැනි සැලසුම් සලකා බැලිය යුතුය   
වුහයන්ත සඳහා කාියත කරන රවය ඉහල කල් පැවැත්මක් සියත කාලගුණික තත්වයන්තට 

හදරාත්තු දෙන පරිදි ප්රදේශ්දමන්ත දතෝරා ෙත යුතුය  වාදන්ත වුහයන්ත කාියත 

කරන්තදන්තනම් ියඛ්ාෙනය වැළක්වීදම් ක්රම සම්බන්තධදයන්ත ියදශ්්ෂදයන්ත සලකා බැලිය 

යුතුය  

 

 

 

 

මධයස්ා 
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10.7. ඉදිකිරීම් ක්රියාවබය තුල සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම  
 

10.7.1. ඉදිකිරීම් අදියර තුළ නකාන්වරාත්කරුනේ අවශයතා පාිසික හා සමාජයීය කළමනාකරණය  

ප්රමිීනන්ව හා අනුකුල ීම 

පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන රියාමාර්ෙ සාමානයදයන්ත සිය අ 
නායයෑම් අවම කිරීදම් ස්ාාන සඳහා දපාදු දේ  දමම බලපෑම් දබාදහෝ දුරට ඉදිකිරීදම් කටයුතුවල රියාකාරිත්වයට 
දහ්තු දේ  එබැියන්ත ඉදිකිරිදම් ස  වන බලපෑම් අවම කිරීම දකාන්තරාත්කරුදේ යුතුකමකි  ඉදිකිරීම් අදියදර් ස 
පාරිසරික, සමාජ සහ දසෞඛ්ය ආරක්ෂණය  ES & HS ) කළමනාකරණයට අනුකුලව දකාන්තරාත්කරුවන්තදේ 
අවශ්යතාව දකදස් ියය  යුතුෙ යන්තන ිහළිබඳව ජාික දොඩනගිලි පර්ද ෂණ සාියධානය ියසින්ත සකස්කර ඇි 
සියස්තරාත්මක වාර්තාදේ සඳහන්ත කරුණු ඒ ආකාරදයන්තම ලන්තසු දල්ඛ්නද  ඇතුලත් ියය යුතුය  

දමම දකාටස සඳහා අොළ අාශ් වල ගුණාත්මක කාවය ෙැක්දවන ප්රධාන දකාටස් පහත වගුදේ ෙක්වා ඇත  වැඩි 
ියස්තර සඳහා උක්ත වාර්තාව පරියලනය කල යුතුය    

වගුව 4 – E&HS කළමනාකරණයට අනුකූල වීම සඳහා “දකාන්තරාත්කරුවන්තදේ අවශ්යතාවය” 

නයාමුඛ අංකය 

ඉදිකිරීම් 

නකාන්වරාත්කරුවන්වට 

ESMP 

සංරචකය වයාපිය යට අදාළත්වය 

2002. පාිසික සහ සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩබිම තුල ෙබඩා කිරීම  
අිශ්යින්ත වැෙෙත් (දුම්රිය ස්ාානය, ආසන්තනව 
ිහියටි දොඩනැගිළි ) 

2002.2 2) ශ්බ්ෙ හා කම්පන  
අිශ්යින්ත වැෙෙත් (දුම්රිය ස්ාානය, දස්වකයින්ත, 
මගීන්ත) 

2002.2 3) දොඩනැගිලි ඉරිතැලීම් සහ හානි සිදු වීම  
අිශ්යින්ත වැෙෙත් (දුම්රිය ස්ාානය, දුම්රිය 
ස්ාානද  දොඩනැගිළි) 

2002.2 4) අපරවය බැහැර කිරීම  
අිශ්යින්ත වැෙෙත්  දුම්රිය ස්ාානය, ආසන්තනව 
ිහියටි දොඩනැගිළි, දස්වකයින්ත, මගීන්ත)  

2002.2 5) අබලි රවය බැහැර කිරීම  
අිශ්යින්ත වැෙෙත්  දුම්රිය ස්ාානය, ආසන්තනව 
ිහියටි දොඩනැගිළි, දස්වකයින්ත, මගීන්ත) 

2002.2 6) දුියලි පාලනය කිරීම  
අිශ්යින්ත වැෙෙත්  දුම්රිය ස්ාානය, ආසන්තනව 
ිහියටි දොඩනැගිළි, දස්වකයින්ත, මගීන්ත) 

2002.2 7) 
ඉදිකිරීම්  රවය සහ අපරවය ප්රවාහනය 
කිරීම  

වැෙෙත් 

2002.2 8) ජලය  වැෙෙත් 

2002.2 9) ශ්ාක සහ සතුන්ත  ඇතැම්ියට අොළ දේ 

2002.2 10) දකෞික සහ සාස්කතික සම්පත්   අොළ දනාදේ 

2002.2 11) පාාශු ඛ්ාෙනය  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 

2002.2 12) පාාශු දුෂණය  වැෙෙත් 

2002.2 13) දපාදලාව කැණීම  වැෙෙත් 

2002.2 14) පාෂාණ ලබාෙැනීදම් රියාවලි අොළ දනාදේ 

2002.2 15) 
වාහන සහ යන්තදරෝපකරණ 
අ අත්වැඩියාව  දුෂණය) 

වැෙෙත් 

2002.2 16) මහජනතාවට සිදුවන අවියරතා  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 

2002.2 17) දපාදු පහසුකම් හා යටිතල පහසුකම්   අිශ්යින්ත වැෙෙත් 

2002.2 18) ෙතශ්ය පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 

2002.5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණය 

මුලික සමීක්ෂණය  වායු ,ජලය ,ශ්බ්ෙය 
,කම්පන සහ ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ  ) 

ස්ාානීය ියදශ්්ෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්තන 
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ඉදිකිරීම් අතරතුර සමීක්ෂණය  (වායු 
,ජලය ,ශ්බ්ෙය ,කම්පන සහ ඉරිතැලීම් 
සමීක්ෂණ  ) 

ස්ාානීය ියදශ්්ෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්තන 

වැඩබිම් දමදහයුම් කාලය තුල 
සමීක්ෂණ  

ස්ාානීය ියදශ්්ෂිත අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්තන 

 දල්ඛ්න වාර්තා කිරීම සහ  පවත්වාදෙන 
යාම  

වැෙෙත් 

2003. නස්වා නකාන්වනශසි සහ ප්රජා නසෞඛ්ය  හා ආරක්ෂාව 

2003.2 සුරක්ෂිත සාියධානය සහ සන්තනිදේෙනය  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 
2003.3 ළමා ශ්රමය සහ බල කිරීම  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 

2003.4 ආරක්ෂක වාර්තා සහ අනතුරු ිහලිබඳ 
වාර්තා  

අිශ්යින්ත වැෙෙත් 

2003.5 ආරක්ෂිත උපකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම්  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 
2003.6 ආරක්ෂිත  බව පරික්ෂා කිරීම  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 
2003.7 මුලික ප්රාමාධාර පහසුකම්  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 
2003.8 දසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව ිහලිබඳ දතාරතුරු 

සහ පුහුණුව  
අිශ්යින්ත වැෙෙත් 

2003.9 සුරක්ෂිත සාියධානය සහ සන්තනිදේෙනය  අිශ්යින්ත වැෙෙත් 
අොළ :  දමම වෙන්තිය ඕනෑම වයාපති ස්ාානයකට අොළ දපාදු එකක් දලස වයාපති ස්ාානය අොළ දේ   
අිශ්යින්තම වැෙෙත් : ESPM වලට අොලව එම ස්ාානයට නිශ්්ිතවම රියාත්මක වන පරිදි පාරිසරික ක්රමදේෙයන්ත සකස් කිරීම 
සඳහා දකාන්තරාත්කරු ියදශ්්ෂ අවධානය දයාමු කල යුතුය   
ඇතැම්ියට අොළ දේ : වයාපතිය රියාත්මක කිරීදම් ස අොළ වයාපති ස්ාානයට ිහියදසන ියට දමම ESMP රියාත්මක කරනු 
ලැදබ්   
අොළ දනාදේ: දතාරතුරු අනාවරණය  වූ දකාන්තදේසි යටදත් දමම වයාපති ස්ාානට අොළ ියය දනාහැක  
ියකල්ප : අවශ්ය වන්තදන්ත නම් පමණි  
ස්ාානීය ියදශ්්ෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්මක්: දකාන්තරාත්කරුව ියසින්ත සඳහන්ත කර ඇි අධීක්ෂණ අවශ්යතා වලට අමතරව ස්ාානීය 
ියදශ්්ෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්දමිය සඳහන්ත වන පරිදි දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා බැඳී සිටි දයාමු කිරීම : 
දකාන්තරාත්කරුවන්ත  ESMP රියාත්මක කිරීම සඳහා බැඳී සිී  
 

 

10.7.2. ස්ථානීය විනශ්ිත අවදානම් අවමකරණය 

ඉදිකිරීම් කාලද  ස රියාත්මක කිරීමට අදේක්ෂිත ස්ාානීය ියදශ්්ෂිත අවොනම් අවමකරණ ිහයවර පහත ෙැක්දේ   

වගුව 5 – ස්ාානීය ියදශ්්ෂිත ES & HS අවමකරණ ිහයවරයන්ත 

අවදානම් අවමකිරීනම් සංරචක වයාපිය නේ අදියර වෙකීම 

i. දුම්ිය අනතුරු වැලැක්ීම/ ඉදිකිරීම් අතරතුර සිදුවිය හැකි හදිසි 

තත්වයන්ව  

දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ ආරක්ෂණ නිලධාරියකු සහ සාඥපා නිලධාරියකු 
දමම වැඩබිම සඳහා ෙැඩිව නිර්දේශ් දකදර්  අවම වශ්දයන්ත සාඥපා 
නිළධාරීන්ත දෙදෙදනකුවත් වැඩබිදමිය තැබිය යුතුය  එම නිළධාරීන්ත දුම්රිය 
මාර්ෙද  ජෙනික දුම්රිය ධාවන කාලසටහන හා හදිසි අවස්ාාවන්තිය ස 
දුම්රිය නැවත්වීම ිහලිබඳ වෙකීම ෙරයි  සෑමියටම එම නිළධාරීන්ත ියසින්ත 
ලබාදෙන සාඥපාවන්ත සහ උපදෙස් ිහලිබඳ අවධානදයන්ත සිටිය යුතුය   
ඉදිකිරීම් ශ්රමිකයින්ත, දුම්රිය දස්වකයින්ත, සහ දුම්රිය කාියත කරන්තනන්ත සඳහා 
ෙැනුවත් කිරීදම් හා පුහුණු කිරීදම් වැඩසටහන්ත රියාත්මක කිරීම අනිවාර්ය 
දේ   
 

ස්ාානය සකස් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් අදියර  

 

PMU 

දකාන්තරාත්කරු 
දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්න්තතුව 

ii. රථවාහන කළමනාකරණය හා ආරක්ෂාව 

දිවා කාලද  හා රාත්රී කාලද  රාවාහන කළමනාකරණ ක්රමදේෙයක් 
ස්ාාිහත කළ යුතුය  දමම වැඩබිම දුම්රිය ස්ාානයක් ආසන්තනද  ිහියටා ඇි 
දහයින්ත රාවාහන සැලැස්ම දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව හා සමොමීව 
රියාත්මක කළ යුතුය  ඒ තුළ, අනතුරු ඇඟවීදම් සාඥපා, ස්ිර හා පුහුණු 
මුරකරුවකු, අවොනම් තත්ත්ව හා මාර්ෙ බාධක දපන්තනුම් කරන  අමිනස් 
සාඥපා පුවරු සහ රාත්රී ලාම්පු වැනි ෙෑ සියත ියධිමත් දුම්රිය මාර්ෙ ආරක්ෂණ 
ිහයවරයන්ත ඇතුලත් ියය යුතුය  ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට අවශ්ය පරිදි දුම්රිය 

ඉදිකිරීම් අදියර PMU 

දකාන්තරාත්කරු 
දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්න්තතුව 
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සාඥපාකරු ියසින්ත දුම්රිය ස්ාානය හරහා දුම්රිය පැමිණීම හා ිහටවීම ිහලිබඳ 
සාඥපාවන්ත ලබා සදම් වෙකීම ෙරනු ලබයි   
 

iii. දුම්ිය ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් නකනරහි ඇය  කරන බලපෑම් 

(විනශ්ෂනයන්ව තාවකාබක මාර්ෙ නහෝ දුම්ිය ප්රනේශය නැය ීම, 

මාර්ෙ තදබදනේ අවදානම) 
ඉදිකිරීම් අදියදර් ස මනා රාවාහන පාලනයක් රියාත්මක කළ යුතුය  දමම 
වැඩබිමට ආසන්තන ස්ාානය වාගු සියත මාර්ෙයක් වන බැියන්ත අනතුරු 
ඇඟවීදම් සාඥපා, ස්ිර හා පුහුණු මුරකරුවකු, අවොනම් තත්ත්ව හා මාර්ෙ 
බාධක දපන්තනුම් කරන  අමිනස් සාඥපා පුවරු සහ රාත්රී ලාම්පු වැනි ෙෑ සියත 
ියධිමත් දුම්රිය මාර්ෙ ආරක්ෂණ ිහයවරයන්ත දමම වැඩබිම සඳහා 
ියදශ්්ෂදයන්ත නිර්දේශ් කරනු ලැදබ්  සිය අම ආරක්ෂිත සාඥපා පුවරු දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්න්තතුදේ අධීක්ෂණය යටදත් සහ දුම්රිය ප්රවාහනයට අනුකූලව 
සිදු කළ යුතුය  
 

ඉදිකිරීම් අදියර ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

iv. ඉදිකිරීම් අතරතුර පාංශු ඛ්ාදන තත්වයන්ව අවම කිරීම 
 

වර්ෂා කාලසීමාවන්තිය ස භූමිය එළි දපදහළි කිරීම, බෑවුම් සකස් කිරීම, 
සුන්තුන්ත ඉවත් කිරීම වැනි කාර්යයන්තිය දනාදයදිය යුතු බව නිර්දේශ් කරනු 
ලබයි  එදහයින්ත ඉහළ බෑවුදමිය එවැනි කටයුතු සිදුකිරීම හැකිතාක් ියයළි 
කාලගුණික තත්වයන්ත යටදත් සිදු කිරීමටත් වැසි සියත කාලසීමාවන්තිය ස 
දනාකිරීමටත් නිර්දේශ් දකදර්  දම් ිහළිබඳව වයාපති සැලසුම් කිරීදම් 
අදියදර් ස සලකා බැලිය යුතුය  දරාන්තමඩ තට්ටු ෙැලවී යාම වැලැක්වීම 
සඳහා දරාන්තමඩ තැන්තපතු වැනි දයෝෙය ක්රමදේෙ හදුන්තවා දිය යුතුය   

 

 

ස්ාානය සකස් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් අදියර 

 

ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු  

v. වැඩබිම තුල වයාපිය  කටයුතු සැලසුම් කිරීම  
දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත වැඩබිම තුල ආපො අවම කිරීදම් රියාමාර්ෙයන්ත 
රියාත්මක කලයුතු දහයින්ත, හහු ියසින්ත දුම්රිය ස්ාාන පරිශ්රය තුල ඉදිකිරීම් 
කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ෙැඩි අවධානයකින්ත යුතුව සැලැස්මක් 
සකස් කළ යුතුය  එම සැලැස්ම තුල ආරක්ෂාව සහ වැඩබිදමිය සීමිත ඉඩකඩ 
අනුව වාහන නවතා තැබීදම් ස්ාාන, දකාන්තීට් මිශ්ර කිරීම, ිහරිසිදු කිරීදම් 
කටයුතු වැනි දේ ිහළිබඳව ක්රමදේෙ සැලකිලිමත්ව ඇතුලත් කළ යුතු අතර 
එය සීමිත ඉඩකඩ ප්රශ්ස්තව කාියත කිරීම හා ශ්රමිකයින්තදේ, මගීන්තදේ හා 
සායාරකයින්තදේ ආරක්ෂාව ිහළිබඳව සලකා බැලිය යුතුය   
 

ස්ාානය සකස් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් අදියර 

ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

vi. ප්රනේශය තහනම් කලාප 
 

ඉදිකිරීම් අදියදර් ස සිදුියය හැකි බෑවුම් අස්ාාවරත්වය ිහලිබඳ PMU ියසින්ත 
සියස්තරාත්මක තක්දස්රුවක් කළ යුතුය  ඒ අනුව, ප්රදේශ්ය තහනම් කලාප 
ප්රකාශ් කිරීම අවශ්ය ියය හැක   
දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ සැලැස්දමිය, වාහන ෙමනාෙමනදයන්ත, 
යන්තදරෝපකරණ රියාත්මක කිරීදමන්ත, ඉදිකිරීම් කටයුතු මඟින්ත, ියදුලි 
කාන්තදුවීම් ආදිදයන්ත සිදුවන අනතුරු අවම කිරීම සඳහා ඉහළ ප්රමුඛ්ත්වයක් 
ලබා දිය යුතුය  බෑවුම් අස්ාාවරත්වය හා අවොනම ෙැක්දවන සාඥපා පුවරු 
දමම වැඩබිම සඳහා අනිවාර්දයන්ත නිර්දේශ් දකදර්   

 

ඉදිකිරීම් අදියර 

 

E & S ඒකකය 

PMU 

දකාන්තරාත්කරු 

vii. ඉදිකිරීම් ද්රවය සහ යන්වර සූර ප්රවාහනය 
 

දුම්රිය මාර්ෙ හරහා දහෝ මාර්ෙ මින්ත ඉදිකිරීම් රවය සහ යන්තර සූර 
ප්රවාහනය කිරීමට ප්රාමව දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ බලයලත් 
නිලධාරිදයක් දවත ෙැනුම් සම සහ අවසරය ලබා ෙැනීම සිදුකළ යුතුය  දුම්රිය 
මාර්ෙය ඉදිකිරීම් රවය ප්රවාහනය සඳහා කාියත කරන්තදන්තනම්, සිදුියය හැකි 
අනතුරු සහ දුම්රිය මාර්ෙයට හානි සිදුවීමට ඇි හැකියාව ඉහළ බැියන්ත ඒ 
ිහළිබඳව ෙැඩි සැලකිල්ලක් ෙැක්ියය යුතුය  ඉදිකිරීම් රවය දහෝ 
යන්තදරෝපකරණ ප්රවාහනය දහ්තුදවන්ත දුම්රිය ස්ාාන දේදිකාවට දහෝ 
දුම්රිය ට්රක් රාවලට හානියක් දනාියය යුතුය   
 

ඉදිකිරීම් රවය හා යන්තදරෝපකරණ ප්රවාහන කාලසටහන ිහළිබඳව මගීන්ත හා 
ශ්රමිකයින්ත ෙැනුවත් කළ යුතුය   
 

ඉදිකිරීම් අදියර E & S ඒකකය 

PMU 

දකාන්තරාත්කරු 
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viii. ශබ්දය හා කම්පන පාලනය 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකිරීදම් ස ඇිවන ශ්බ්ෙය හා කම්පනය මඟින්ත ආසන්තන 
පරිසරයට හා දුම්රිය ස්ාානද  වැඩ කටයුතු සුමටව සිදු කිරීමට බාධා 
ඇිියය හැකිය  ආසන්තනද  ඇි වුහයන්තට හානි දනාවීම සඳහා කම්පන 
ඇිවන රියාකාරකම් හැකිතාක් නිර්දේශිත සීමාවන්තට යටත්ව සිදුකළ 
යුතුය  දුම්රිය ස්ාානද  හා අවට ඇි අදනකුත් දොඩනැඟිලි වුහයන්තදේ 
ඉරිතැලීම් ිහලිබඳ සමීක්ෂණයන්ත වයාපතිය රියාත්මක කිරීමට දපර, 
අතරතුර, සහ පසුව සිදුකළ යුතුය  වයාපති රියාකාරකම් දහ්තුදවන්ත යම් 
දොඩනැගිල්ලකට හානි වීමක ස ඒ සඳහා ප්රමාණවත් වන්තදියක් ලබා දිය 
යුතුය   
 

ඉදිකිරීම් අදියර ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

ix. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

වැඩබිදම් ඝන අපරවය බැහැර කිරීම සම්බන්තධව දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත 
ියදශ්්ෂ අවධානයක් දයාමුකළ යුතුය  දමම ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය 
ග්රාමීය භූ ෙර්ශ්නයක් සියත ප්රසන්තන පරිසරයක ිහියටා ඇි දපාදු ස්ාානයකි  
එදස්ම, එය දේයය ියදේයය සායාරකයින්ත ආකර්ෂණය කර ෙන්තනා 
ස්ාානයකි   
එමනිසා, දමම වැඩබිම ආශ්රිතව ඇිවන අපරවය එම ස්ාානද  සම දසෝො 
හැරීම දනාකළ යුතු අතර PMU ියසින්ත අනුමත ක්රමදේෙයකට බැහැර කළ 
යුතුය  ඝන අපරවය එම ස්ාානද  දහෝ දුම්රිය ස්ාානය අවට කිසිදස්ත්ම 
බැහැර දනාකළ යුතුය   
වාහන හා යන්තර සූර නඩත්තු කිරීදම් ස කාියත කළ දතල්, ලිියසි දතල්, 
ිහරිසිදු කිරීදම් රවය ආදිය ටැාකි තුල රෙවා තබා දෙන, අන්තතරායකර අපරවය 
බැහැර කරන ස්ාානයක බැහැර කිරීම සඳහා අනුමත දතල් ප්රියරියකරණ 
සමාෙමක් මඟින්ත එම ස්ාානදයන්ත ඉවත් කළ යුතුය   
දස්වා ස්ාානද  රසායනික උපරව හඳුනාදෙන ඒවාට ප්රියාර ෙැක්වීමට 
කම්කරුවන්ත සුොනම් කිරීම සඳහා සුදුසු සන්තනිදේෙන හා පුහුණු වැඩසටහන්ත 
රියාත්මක කළ යුතුය   
 

ස්ාානය සකස් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් අදියර 

ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

x. දුහුවිබ සහ වායු දුෂණ පාලන ආවරණ 
 

දුහුියලි උත්පාෙනය අවම කිරීමට දකාන්තරාත්කරු වෙබලා ෙත යුතු අතර 
එමඟින්ත මගීන්තට, සායාරකයින්තට හා දුම්රිය කාර්යය මණ්ඩලයට ියරිහැරයක් 
දනාියය යුතුය  එදස්ම ආරක්ෂිත දස්වා ස්ාානයක් පවත්වාදෙන යාම සඳහා 
හා අවට ඇි නිවාසයන්තට බාධා ඇිවීම අවම කිරීම සඳහා, දුහුියලි 
සාන්තරණය පාලනය කිරීමට ිහයවර ෙත යුතුය   
දොඩනැගිළි රවය ප්රවාහනද  ස පස්, වැලි, දුහුියලි හා අදනකුත් රවය ියසිරීම 
වැලැක්වීමට ිහයවර ෙත යුතුය   
අධික දුහුියලි දහෝ වායු අාශු නිකුත් වන අවස්ාාවන්තිය ස ියදශ්්ෂිත ආවරණ 
මඟින්ත ඒවා ිහටතට යාම වැළක්ියය යුතුය   
 

ස්ාානය සකස් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් අදියර 

ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

 

xi. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අනුමත ජල මුලාශ්රවලින්ත පමණක් ජලය ලබාෙත 
යුතුය  දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත දුම්රිය ස්ාානදයන්ත ජලය ලබාෙැනීමට අෙහස් 
කරන්තදන්ත නම් ඒ සඳහා දුම්රිය ස්ාානාධිපිදේ අනුමැිය ලබාෙත යුතුය   

 

ඉදිකිරීම් අදියර ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

xii. මූබක නසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ ෙැටළු  
 

වැඩබිදමිය දස්වකයින්තට ඉහළ අවොනම් තත්වයන්ත යටදත් වැඩ කිරීමට 
සිදුවන බැියන්ත, “දස්වා දකාන්තදේසි සහ ප්රජා දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව” ිහලිබඳ 
ESMP ිය දකාන්තරාත්කරුවන්තදේ වෙකීම ිහලිබඳ 2003 වෙන්තිද  ෙක්වා 
ඇි නිර්දේශ් රියාත්මක කිරීම අතයාවශ්ය දේ  ියධිමත් සාියධාන හා 
නියාමන ක්රමදේෙයක් යටදත් දමම නිර්දේශ් ෙැඩි අවොනයකින්ත රියාත්මක 
කළ යුතුය   

i. ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්ක කිරීමට පුර්වදයන්ත ියදශ්්ෂිත වතත්තීමය 
දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කළ 
යුතුය   

ii. ශ්රමිකයින්තදේ හා ප්රජාවදේ ආරක්ෂාව උදෙසා, දහාඳ අනතුරු 
ඇඟවීදම් පේධියක්, මුරකරුවකු සහ පුර්ණ කාලීන 
සාඥපාකරුවකු දමම වැඩබිම සඳහා අනිවාර්දයන්ත නිර්දේශ් 
දකදර්   

ඉදිකිරීම් අදියර E & S ඒකකය 
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iii. සම්මත ශ්රමික ආරක්ෂණ ක්රමදේෙ දයාොෙැනීම   

iv. වැඩබිම් සපත්තු, ියස් ආවරණ, ආරක්ෂිත ඇඳුම්, අක්ෂි ආවරණ 
වැනි පුේෙලික ආරක්ෂණ උපාාෙ සැපයීම   

v. ශ්රමිකයින්ත සඳහා පුහුණු හා ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන්ත 
පැවැත්වීම   

vi. ප්රධාන ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්ක කිරීමට පුර්වදයන්ත උපරව 
අධයනයක් සිදුකිරීම සහ හඳුනාෙත් උපරව සඳහා ප්රමාණවත් 
අවොනම් අවමකරණ ිහයවර සැලසුම් කිරීම   

vii. වර්ෂා කාලද  ස අස්ාායි බෑවුම් ප්රදේශ්ය ෙැඩි අවොනම් ියය හැකි 
බැියන්ත ප්රමාණවත් කාළ සීමාවක් ඉදිකිරීම් කටයුතු දනාකළ 
යුතුය   

viii. ෙල් දපරලීදම් අවොනමින්ත ශ්රමිකයින්ත හා ප්රජාව ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා අවොනම් ස්ාානයන්තිය ආරක්ෂිත බාධක හා ආරක්ෂිත ෙැල් 
සියකළ යුතුය   

ix. දවනත් හදිසි අනතුරු සඳහා නිසි හදිසි අනතුරු කළමනාකරණ 
ඒකකයක්  ප්රාමාධාර පහසුකම්, ආරක්ෂිත උපකරණ, දරෝහල්ෙත 
කිරීදම් පහසුකම් සහ ප්රවාහන පහසුකම් වැනි) දමම වැඩබිම 
සඳහා පවත්වාෙත යුතුය   
 

xiii. ආරක්ෂිත වුහයන්ව/ සංඥා පුවරු 
 

ඉදිකිරීම් අදියදර් ස කම්කරුවන්ත ඉහළ බෑවුම් ප්රදේශ්වලින්ත වැීදම් අවොනම 
වලක්වා ෙැනීම සඳහා ප්රමාණවත් ආරක්ෂිත වැටවල් සියකළ යුතුය   
ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය ආසන්තනවම දුම්රිය ස්ාානය ිහියටා ඇි නිසා 
සායාරකයින්ත සහ මගීන්ත එම ස්ාානය අවට රැ ස සිටිය හැක  එබැියන්ත බෑවුම් 
අස්ාාවරත්වය හා අවොනම ඇි ස්ාානයන්තිය සාඥපා පුවරු ඉදිකළ යුතුය  
ඉදිකිරීම් කටයුතු දනාමැි වැසි සමද  ස පවා ඇි අවොනම ඉහළ බැියන්ත 
වයාපතිය දනාමැි කාලද  ස පවා ආරක්ෂිත සාඥපා පුවරු ප්රෙර්ශ්නය කිරීම 
අනිවාර්ය දේ   
 

ඉදිකිරීම් අදියර E & S ඒකකය 

PMU 

දකාන්තරාත්කරු 

xiv. ශ්රමිකයින්වනේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
 

ශ්රමිකයින්තදේ ියවතත වැසිකිලිකරණය අවම කිරීම සඳහා දකාන්තරාත්කරු 
ියසින්ත වැඩබිම තුල සිටින ශ්රමිකයින්ත සඳහා තාවකාලික සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සකස් කළ යුතුය  දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුවට අයත් ස්ාානයන්ත 
කාියත කරන්තදන්තනම් දුම්රිය ස්ාානාධිපිවරයාදේ පුර්ව අනුමැිය ලබා ෙත 
යුතුය   
 

ඉදිකිරීම් අදියර ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

xv. වැඩබිම් කාලය 
 

ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා රාත්රී දෙදකියම සිදුකළ හැකිය  ආරක්ෂිත දහ්තුන්ත මත 
ප ව  6 00 පසුව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරන්තදන්ත නම් දුම්රිය ස්ාානාධිපිදේ 
අෙහස් හා අනුමැිය ලබාෙත යුතුය    
 

ඉදිකිරීම් අදියර ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

xvi. ජනතාවට වැඩබිමට ඇතුළුීමට නහෝ හරහා යාමට අවශයතාවය 
 

ෙැනුවත් කිරීම් මඟින්ත, අනතුරු ඇඟවීදම් සාඥපා පුවරු මඟින්ත හා පුර්ණ 
කාලීන මුරකරුවකු මඟින්ත දමම වැඩබිමට අනවසරදයන්ත ිහියසීම වලක්වා 
ෙත යුතුය   

 

ඉදිකිරීම් අදියර ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

xvii. විධිමත් වැඩබිම් නඩත්තුව - ඉදිකිරීම් අතරතුර පාරිසරික 
අලාකාරවත් බවට සිදුවන අියතකර බලපෑම අවම කිරීමට කටයතු 
කළ යුතුය   

 

ස්ාානය සකස් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් අදියර 

ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 

xviii. නස්වක චර්යා ධර්ම පශධය ය 
 

දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත දස්වක යර්යා ධර්ම පේධියක් පවත්වාදෙන යාම 
මඟින්ත අසල්වාසීන්ත, දුම්රිය දස්වකයින්ත, මගීන්ත, සායාරකයින්ත හා වැඩබිම් 
දස්වකයින්ත අතර ඇිියය හැකි ෙැටුම් වැලැක්වීමට කටයුතු කළ යුතුය   

 

ඉදිකිරීම් අදියර ඉදිකිරීම් 
දකාන්තරාත්කරු 
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10.7.3. ස්ථානීය විනශ්ිත අධීක්ෂණ අවශයතා  

ඉදිකිරීම් අදියදර් ස දමම වැඩබිමට ියදශ්්ෂිතව මිනුම් කළ යුතු පරාමිතීන්ත වගු අාක 05න්ත අවධාරණය කරනු ලබයි  

මීට අමතරව, දකාන්තරාත්කරුවන්තදේ ESMP සඳහා ඇි අනනුකූලතාව ෙක්වා ඇි අධීක්ෂණ රියාපටිපාටිය ඒ 

ආකාරදයන්තම ඉදිකිරීම් දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත රියාත්මක කළ යුතුය  දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත රියාත්මක කිරීමට 

නියමිත ESMP රියාපටිපාටිය ලාසු දල්ඛ්නද  සඳහන්ත කරනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්  ESMP සඳහා වන ිහරිවැය 

දවනම දෙවුම් අයිතමයක් දලස ෙැක්වීමට අවශ්ය දේ  දතෝරාෙත් ඉදිකිරීම් දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත පාරිසරික හා 

සමාජ කළමනාකරණ ක්රමදේෙ ිහලිබඳ ප්රකාශ්නය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මඟින්ත අනුමත කිරීමට 

නියමිතය   

වගුව 6 – ඉදිකිරීම් අදියර සඳහා පාරිසරික හා සමාජයීය අධීක්ෂණ යාන්තරණය 

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිීනන්ව අධීක්ෂණ වාර ෙණන 

i. මුලික නිරීක්ෂණ 

ජලද  ගුණාත්මකකාවය  - 

අවොනමක් සියත නිවාස වල පූර්ව 
ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ   

එක් වරක් ** 

භුමි කම්පන  එක් වරක් * 

වාතද  ගුණාත්මකකාවය -අාශු 
ප්රමාණය  

එක් වරක් * 

පසුබිම් ශ්බ්ෙය මැනීම  එක් වරක් * 

ii. ඉදි කිරීම් කාලය 
අතරතුර 

ජලද  ගුනාත්මකකාවය   -  

අවොනමක් සියත දොඩනැගිලිවල 
ඉරිතැලීම් ලක්ෂණ  

එක් වරක් * 

භුමි කම්පන 
භූ ියදුම්, කැණීම් දහෝ දවනත් කම්පන ඇි 
කරවන යන්තර කාියතද  ස  * 

ඉදිකිරීම් ශ්බ්ෙය මැනීම  
අධික ශ්බ්ෙය ඇිවන අවස්ාාවන්තිය ස මසකට 
වරක් * 

වාතද  ගුණාත්මකකාවය -අාශු 
ප්රමාණය 

මසකට වරක් *  

iii. වායු ියදමෝයනය 
වැඩබිම තුළ රියාත්මක වන සිය අම යන්තදරෝපකරණ/ වාහන සඳහා ියදමෝයන පාලන 
පරීක්ෂණ සහිකය ිබිය යුතුය - වැඩබිදමිය ES නිලධාරී ියසින්ත පරික්ෂා කළ යුතුය    

iv. නිරීක්ෂණ 
ආයතන 

* ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ හැර අදනකුත් සිය අම පරාමිතීන්ත අධයනය සඳහා මධයම පරිසර 
අධිකාරිද  ලියා පදිාි ස්වාධින නිරීක්ෂණ ආයතනයක් දයාො ෙත යුතුය  
 
**ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ PMU මඟින්ත අනුමැත ආයතනයක් මඟින්ත දමදහය ියය යුතුය  

v. අවශ්යතා වාර්තා 
කිරීම 

ස්වභාවික ඇල මාර්ෙ වල ජලනේ ගුණාත්මක භාවය  – මධයම පරිසර අධිකාරිය ියසින්ත 

2017 වර්ෂද  ප්රකාශ්යට පත්කරන ලෙ ස්වකාියක ජලද  ගුණාත්මකකාවය ිහලිබඳ 
පරාමිතීන්ත සමඟ සාසන්තෙනය කිරීම 

 

භූමි කම්පන - යන්තදරෝපකරණ ,ඉදිකිරීම් රියාකාරකම්  සහ වාහන වල යලනයන්ත සඳහා 
CEAිය කම්පන ිහලිබඳ අන්තතර්ෙත ප්රමිතීන්ත  
 
පසුබිම් ශබ්ද – අිදර්ක ෙැසට් පරය අාක 924.1 ,මැයි  23 ,1996 ,මධයම පරිසර 
අධිකාරිය  
 

වායු වල ගුණාත්මකභාවය ,අංශු පික්ෂාව - 2008 අදෙෝස්තු මස 15 වන දින අාක 

1562/22 ෙරණ ඇි ියදශ්්ෂ ෙැසට් පරය යටදත් ජාික වායු ප්රමිතීන්ත - මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 
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11. මහජන හා පාර්ශ්වකරුවන්තදේ අෙහස්  
 

11.1. මහජන අදහස ්

ක්දෂ්ර යාරිකාදේ ස ප්රදේශ්ද  පදිාිකරුවන්ත සහ ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානයට සමීපව ජිවත්වන දවළෙසැල් 

ියමියන්තදෙන්ත අෙහස් ලබා ෙන්තනා ල ස  දමම දවළෙසැල්, දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුවට අයත් ඉඩම් වල බදු පෙනම 

යටදත් ඉදිකර ඇි අතර ඒ මඟින්ත දමම ප්රදේශ්ය හරහා ෙමන්ත කරන දේයය හා ියදේයය සායාරකයින්ත සඳහා 

දස්වාවන්ත සපයනු ලබයි  නායයාම් ආපො අවම කිරීදම් වයාපතිය සහ අරමුෙල් සම්පාෙනය කිරීදම් යාන්තරණය 

ිහළිබඳව හවුන්ත ෙැනුවත් කරන ලදි  ප්රදේශ්ද  පදිාිකරුවන්ත වයාපතියට කැමැත්ත පළ කළ අතර ඒ සඳහා පූර්ණ 

සහදයෝෙය ලබා සමට කැමැත්ත පළ කරන ලදි   

හියය දුම්රිය ස්ාානද  දුම්රිය ස්ාානාධිපිවරයාදෙන්ත අෙහස් ලබාදෙන ආපො අවම කිරීදම් වයාපතිය සහ අරමුෙල් 

සම්පාෙනය කිරීදම් යාන්තරණය ිහළිබඳව හහු ෙැනුවත් කරන ල ස  ආපො අවම කිරීදම් කටයුතු අෙය කළ හැකි බව 

පැවසූ හහු ඒ සඳහා සිය කැමැත්ත හා කාර්ය මණ්ඩලද  පූර්ණ සහාය ලබා  සමට එකඟ ියය  තවෙ, සාකච්යාව 

අතරතුර ආපො අවම කිරීදම් රියාමාර්ෙයන්ත සැලසුම් කිරීදම් ස සලකා බැලිය යුතු ප්රධාන කරුණු ිහලිබඳ අවධාරණය 

කරන ලෙ අතර එම කරුණු පහත ෙැක්දේ  

- දිනකට මගීන්ත 150 ක් පමණ දමම දුම්රිය ස්ාානය කාියතා කරන අතර හවුන්තදෙන්ත 75% ක් ියදේයය 

සායාරකයින්ත දේ  එදහත්, දිගු සායාරයකින්ත පසු හවුන්තට නිසි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහ ියදේක ෙැනීමට 

ස්ාාන දමිය දනාමැත  එබැියන්ත සායාරකයින්තට වඩා දහාඳ දස්වාවක් සැපයීම සඳහා එවැනි පහසුකම් ආපො 

අවම කිරීදම් වැඩසටහන සමඟ ඒකාබේධ කිරීම වැෙෙත්ය  

 

- දමම ප්රදේශ්ද  දේශ්ගුණය උෙයාන සඳහා සුදුසු වන අතර, එබැියන්ත ප්රදේශ්ද  සුන්තෙරත්වය සහික කිරීම 

සඳහා දමම ප්රදේශ්ය සඳහා දසාබාෙහම පෙනම් කරෙත් සාවර්ධනයක් දයෝජනා කළ හැකිය  

 

- දමම දුම්රිය ස්ාානය 1893  ස බ්රිතානය පාලන සමද  ස ඉදිකරන ලෙ අතර එබැියන්ත එය ඓිහාසික හා 

වාස්තු ියෙයාත්මක වටිනාකමක් ඇත  එබැියන්ත එවැනි අෙයන්තට බාධා දනාවන පරිදි ආපො අවම කිරීදම් 

කටයුතු සැලසුම් කිරීම වැෙෙත්ය   

 

- එවැනි දොඩනැගිළි දහෝ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් දමම වයාපතිය හරහා සැපයීමට හැකිනම්, ඒවා නඩත්තු 

කිරීදම් වෙකීම දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුවට සිදුකළ හැකිය   

 

11.2. පාර්ශවකරුවන්වනේ අදහස්, නයෝජනා හා නිර්නශශයන්ව (ඇමුඛණුම II බලන්වන)  
 

දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ ප්රධාන කාර්යාලද  H M K W  බණ්ඩාර මහතා, නිදයෝජය ප්රධාන ඉාජිදන්තරු  වයාපති), 

E M S P K  ෙෑෙල මහතා, නිදයෝජය ප්රධාන ඉාජිදන්තරු  මාර්ෙ) සහ D W N  අමරදස්න මහතා, ඉාජිදන්තරු අධිකාරී 

 සැලසුම්) යන නිළධාරීන්තදේ අෙහස් ියමසන ල ස  ඉදිකිරීම් අදියදර් ස අනුෙමනය කළ යුතු රියා පටිපාටි සහ දුම්රිය 

ප්රවාහනයට බාධාවකින්ත දතාරව රියා කළ යුතු ආකාරය හවුන්ත අවධාරණය කළහ  
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12. නිෂ්කාශන, විරුශධත්වයක් නනාමැය  බව, එකඟතාවය සහ වයාපිය ය ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා අවශය ආයතනයන්වහි අනුමැය ය ලබා ෙැනීම 

 

වගුව 7 – නිෂ්කාශ්න, ියරුේධත්වයක් දනාමැි බව, එකඟතාවය හා අනුමැිය  

අවශයතා / අනුමත කිරීම් / ආයතන  වයාපිය යට ඇය  අදාලත්වය  

12.1 වයාපිය ය ක්රියාත්මක  කිරීම 

දිස්ික්  දල්කම්වරයාදේ/ දිස්ික් සාවර්ධන 
කමිටුදේ අනුමැිය  
 

වයාපතිය රියාවට නැාවීමට දිස්ික් දල්කම් වරයාදේ අනුමැිය ලබා 
ෙැනීමට සිදුවනු ඇි අතර දමිය ස දේශ්පාලන අධිකාරිය සහ දිස්ික්කද  
වෙකිව යුතු ආයතන සහකාගී වන දිස්ික්  සම්බන්තධිකරණ කමිටුව හමුදේ 
වයාපති දයෝජනා ඉදිරිපත් කල යුතු දේ  වයාපති කළමනාකරණ ඒකකද  
නිලධාරිදයකු වයාපතිය ිහලිබඳ ියස්තර කරමින්ත එිය ියියධ පාරිසරික සහ 
සමාජීයය ෙැටළු ආදිය  ෙැන ියස්තර කරනු ඇත  දමම ෙැටළු සම්බන්තධදයන්ත 
සාකච්ඡා පවත්වමින්ත දමම රැස්වීදම් ස ෙනු ලබන නිර්දේශ් දමම පාරිසරික 
සහ සමාජීයය කළමනාකරණ සැලසුම රියාවට නාවන ියට සැලකිල්ලට 
ෙැදනනු ඇත   
 

සැලසුම් කමිටුදේ අනුමැිය වැලිමඩ ප්රාදේයය සකාදේ සැලසුම් කමිටුදේ අනුමැිය ලබා ෙැනීම 
 

12.2 වයාපිය යට අදාළ රජනේ ඉඩම් හිමියන්වනේ අනුමැය ය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය වයාපතිය ජාික පාරිසරික දරගුලාසිවලට අනුකූල ියය යුතු බැියන්ත මධයම 
පරිසර අධිකාරිද  අනුමැිය අවශ්ය දේ   
 

වන සාරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තතුව  
වනජීවී සාරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තතුව  
 

යුකැලිේටස් වනාන්තතර භූමිය වන සාරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තතුවට අයත් 
බැියන්ත අනුමැිය අවශ්ය දේ  
දමම ප්රදේශ්ද  වනජීවී වාසස්ාාන දනාමැි බැියන්ත වනජීවී සාරක්ෂණ 
අනුමැිය අවශ්ය දනාදේ  
 

දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව/ මාර්ෙ සාවර්ධන 
අධිකාරිය  

දමම ස්ාානය දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ ඉඩමක ිහියටා ඇි අතර දුම්රිය 
මාර්ෙයට සමීපව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරන බැියන්ත හවුන්තදේ දමදහයුම් 
දකදරිය බලපෑම් ඇි කළ හැකිය  එබැියන්ත දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ 
අනුමැිය අවශ්ය දේ  
 

භූ ියෙයා හා පතල් කැණීම් කාර්යාාශ්ය දොඩනැගිළි රවය කැණීම් කිරීම, පාෂාණ සහ ඛ්නිජ රවය ප්රවාහනය සහ 

සුන්තුන්ත බැහැර කිරීම සඳහා අනුමැිය ලබා ෙැනීම   අවශ්යනම් පමණක්)  

වැලිමඩ ප්රාදේයය සකාව  අපරවය බැහැර කිරීම සහ දකාළ දරාඩු ඉවත් කිරීම සඳහා වැලිමඩ ප්රාදේයය 

සකාව දවින්ත අනුමැිය ලබා ෙැනීම   

ලාකා ියදුලිබල මණ්ඩලය වැඩබිම් අවශ්යතා සඳහා ියදුලිය ලබාෙැනීමට ලාකා ියදුලිබල මණ්ඩලද  
ප්රාදේයය කාර්යාලද  අනුමැිය 

ජාික ශ්ාක නිදරෝධායන දස්වය දමම ආපො අවම කිරීදම් වයාපතිය සඳහා ජජව වයාපති කළමනාකරණය 
දයාො ෙැනීම සඳහා  පැලෑටි දහෝ බීජ අවශ්ය දේ නම් ආනයනය කල යුතු 
නම් )  999 අාක 35 ෙරණ පැලෑටි සාරක්ෂණ පනත යටදත් කතෂිකර්ම 
අධයක්ෂ ජනරාල් දවනුදවන්ත ,අිදර්ක අධයක්ෂ කටුනායක ජාික ශ්ාක 
නිදරෝධායන දස්වය අනුමත කල පැලෑටි දහෝ බීජ අධිකාරිය මඟින්ත නිකුත් 
කරන බලපරය සහ දකාන්තදේසි යටදත් දෙන ආ  යුතුය    
 

12.3 නපෞශෙබක ඉඩම් හිමිකාිත්වනයන්ව කැමැත්ත/ විරුශධත්වයක් නනාමැය  බව/ නිතයානුල ල ගිවිසුම 

ඉඩම් ියමිකරු භූමියට ිහියසීම , පවින වුහයන්ත ඉවත් කිරීමට ියරුේධ දනාවීම සහ දිගු 
කාලින නඩත්තු කටයුතු වල නිරත වීමට කිසිදු බාධාවක් දනාකරන බවට 
ඉඩම් ියමියන්ත සහ වයාපති රියාත්මක කිරීදම් අධිකාරිය අතර නිතයානුකුල 
බැඳීමක් සියත ගිියසුමක් අත්සන්ත කල යුතුය  
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අනුමත කිරීම සඳහා නියමිත කාල පරාසය 8 වගුදේ ෙක්වා ඇත. 

වගුව 8 – අනුමැතීන්ත ලබා ෙැනීම සඳහා වන ෙළ කාල නියමය 

 

 

13. වැඩබිම සම්බන්වධ අභියාචනා සලකා බැලීනම් යාන්වරණය 

 

දමම වයාපතිය දහ්තුදවන්ත සිදුියය හැකි ෙැටළු සම්බන්තධදයන්ත අභියායනා මණ්ඩල ිහියටුවීම වයාපති 
කළමනාකරණ ඒකකද  පාරිසරික හා සමාජයීය නිලධාරී ියසින්ත සිදු කල යුතුය   අභියායනා මණ්ඩල ිහියටුවීමට 
අොල නිර්දේශ් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව  ESMF) යටදත් සපයා ඇත ) 

 

14. නතාරතුරු නබදාහැරීම 

 

පහත ෙැක්දවන නිදයෝජිතායතන  අතර අවශ්ය දතාරතුරු දබොහැරීම වයාපති කළමනාකරණ ඒකකද  වෙකීම 

වන අතර ඒ සඳහා කාියත කළ හැකි ක්රමදේෙ වගුදේ ෙක්වා ඇත  

වගුව 9 – දයෝජිත දතාරතුරු දබොහැරීදම් යාන්තරණය 

දතාරතුරු දයෝජිත ආයතන දතාරතුරු අනාවරණය කිරීදම් 
ක්රමදේෙය 

i. වයාපති සැලැස්ම 
 ස්ාානීය දතාරතුරු 
,ිහරිසැලසුම් 
රියාත්මක කිරීදම් 
කටයුතු) 

දිස්ික් දල්කම් ,ප්රාදේයය දල්කම්, දුම්රිය 
ස්ාානාධිපි, අදනකුත් දිස්ික්ක මට්ටදම් 
නිදයෝජිතායතන ජා දො ප සා ද  දිස්ික් 
කාර්යාලය, AIIB බැාකුව   
 

රැස්වීම් ,දිස්ික් සම්බන්තධිකරණ 
කමිටුව ,ගිියසුම්, අනුමැින්ත සහ 
කැමැත්ත අත්සන්ත කිරීම සඳහා අොළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුමත කිරීම 
 

මාසය  1 මාසය  2 

සිය 

1 
සිය 

2 
සිය 

3 
සිය 

4 
සිය 

1 
සිය 

2 
සිය 

3 
සිය 

4 
වයාපිය ය ක්රියාත්මක කිරීම  

දිස්ික් නල්කම් කාර්යාලනයන්ව අනුමැය ය 

ලබා ෙැනීම  
අයදුම් පත්  ඉදිරිපත් කිරීම   
වයාපති සාකච්ඡාව  
අෙහස් වලට ප්රියාර ෙැක්වීම  
අනුමැිය 

        

සැලසුම් කමිටුනේ අනුමැය ය  
අයදුම් පත්  ඉදිරිපත් කිරීම   
වයාපති සාකච්ඡාව  
අෙහස් වලට ප්රියාර ෙැක්වීම  
අනුමැිය 

  

 

      

නවනත් අනුමැීනන්ව 
මධයම පරිසර අධිකාරිය  
දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව/ මාර්ෙ සාවර්ධන 
අධිකාරිය 
වන සාරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තතුව 
භූ ියෙයා සහ පතල් කාර්යාාශ්ය  
ආරක්ෂක අමාතයාාශ්ය (අවශ්යතාවය අනුව 
පෙනම් දේ) 

        

ඉඩම් ියමිකරුවන්තදේ කැමැත්ත 
/ියදරෝධතාවයක් දනාමැත 
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ii. පාරිසරික සහ සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම  

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය, දුම්රිය 
ස්ාානාධිපි, AIIB බැාකුව   

රැස්වීම් ,දිස්ික් සම්බන්තධිකරණ 
කමිටුව ,ගිියසුම්,අනුමැින්ත සහ 
කැමැත්ත අත්සන්ත කිරීම සඳහා අොළ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම   

iii. අධීක්ෂණ වාර්තා 
 මුලික වාර්තා සහ 
ඉදිකිරීම් කාලය තුල ) 

AIIB බැාකුව සහ අොළ පාර්ශ්වයන්ත  
 

ප්රෙි සමාදලෝයන රැස්වීම් ,ියදශ්්ෂ 
රැස්වීම් ,අොළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම  

iv. පාරිසරික 
සුරක්ෂිතතාවය සහ 
ශ්රමිකයින්තදේ දසෞඛ්ය 
හා ආරක්ෂාව ිහලිබඳ 
ස්ාානීය පරික්ෂාව 

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය, ප්රාදේයය 
දල්කම්, දපාලීසිය, දුම්රිය ස්ාානාධිපි, 
ග්රාමනිලධාරී , ජා දො ප සා ද  දිස්ික් 
කාර්යාලය, AIIB බැාකුව සහ අොළ 
පාර්ශ්වයන්ත  
 

ලිඛිත සහ වාික සන්තනිදේෙනය 
,අොළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම  

v. ES අනුව තීරණ 
ෙැනීම හා ප්රෙි 
සමාදලෝයන රැස්වීම්  

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරිය, ප්රාදේයය 
දල්කම්, දපාලීසිය, දුම්රිය ස්ාානාධිපි, 
ග්රාමනිලධාරී, ජා දො ප සා ද  දිස්ික් 
කාර්යාලය, AIIB බැාකුව සහ අොළ 
පාර්ශ්වයන්ත  
 

රැස්වීම් , අොළ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම  

vi. දුක් ෙැනියලි ියසඳීදම් 
යාන්තරනය 
 

AIIB බැාකුව සහ අොළ පාර්ශ්වයන්ත  රැස්වීම්, ලිඛිත හා වාික 
සන්තනිදේෙනය  

 

වගුව 10 – අෙහස් ලබාෙත් ආයතනයන්ත හා නිළධාරීන්ත 

දිනය ආයතනය   නතාරතුරු සඳහා සම්බන්වධ කරෙත් නිලධාියා 
 

2020/05/09 ප ව  12.00 හියය දුම්රිය ස්ාානය දුම්රිය ස්ාානාධිපි,  
හියය දුම්රිය ස්ාානය 

 

2020/03/02 ප ව  0 .00 දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව H M K W බණ්ඩාර , 
නිදයෝජය ප්රධාන ඉාජිදන්තරු  වයාපති) 
 

E M S P K  ෙෑෙල ,  

නිදයෝජය ප්රධාන ඉාජිදන්තරු  )මාර්ෙ   

 

D W N  අමරදස්න,  
ඉාජිදන්තරු අධිකාරී  )සැලසුම්   
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ඇමුඛණුම I:  ආපදා අවමකරණ ස්ථානය ආශ්රිත පිසරය හා මහජන දැනුවත් කිරීම් 

  

දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතු දස්වකයන්ත ෙැනුවත් කිරීම දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ නිළධාරීන්ත සමඟ සාකච්යාව 

  

ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය හියය දුම්රිය ස්ාානය 

  

ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය අසළ ිහියටි නිවාසයන්ත හා කඩ සාේපු 
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ඇමුඛණුම II: පාර්ශවකරුවන්වනේ අදහස් ලිබබඳ වාර්තාව: බදුල්ල දිස්ික්කය 

ආයතනය  නිලධාියානේ නම හා 

තනතුර 

අදහස් හා නයෝජනා 

දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්න්තතුව 

H M K W  බණ්ඩාර , 
නිදයෝජය ප්රධාන ඉාජිදන්තරු 
 වයාපති) 
 

E M S P K  ෙෑෙල ,  

නිදයෝජය ප්රධාන ඉාජිදන්තරු 
)මාර්ෙ   

 

D W N  අමරදස්න,  
ඉාජිදන්තරු අධිකාරී  )සැලසුම්   

 දමම ප්රදේශ්ය ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුවට අයත් දේ   

 වයාපතිය සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව ියරුේධත්වයක් 
දනාමැි අතර, ආපො අවම කිරීම දබදහියන්ත අවශ්ය බව 
අවධාරණය කරන ල ස   

 ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්ක කිරීමට ප්රාම සියස්තරාත්මක වැඩ 
සැලැස්ම හා කාලරාමුව දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්න්තතුවට ලබාදිය යුතු අතර, දකාන්තරාත්කරු, PMU හා 
දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව සමඟ දහාෙ සම්බන්තධතාවයක් පවත්වා 
ෙත යුතුය 

 මතුකරන ලෙ අදනකුත් කරුණු 

 සෑම ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානයකටම ආරක්ෂණ 
නිලධාරියකු දහෝ සාඥපා නිලධාරියකු දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්න්තතුව ියසින්ත සපයනු ලැදබ්   

 අවම වශ්දයන්ත සාඥපා නිළධාරීන්ත ිදෙදනකුවත් එක් 
ස්ාානයක තබා ෙත යුතුය 

 ආරක්ෂිත වුහයන්ත හා සාඥපා පුවරු දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව 
ියසින්ත සපයනු ලැදබ්   

 දුම්රිය කාලසටහන්ත ිහලිබඳ හා හදිසි අවස්ාාවන්තිය ස දුම්රිය 
නැවත්වීම ිහලිබඳ සියළු වෙකීම ආරක්ෂණ නිලධාරියා දහෝ 
සාඥපා නිලධාරියා සතුය   

 ආරක්ෂණ කටයුතු ිහලිබඳ ලබා  ස ඇි උපදෙස් හා මඟ 
දපන්තවීම් ශ්රමිකයින්ත ියසින්ත තරද  ිහළිපැදිය යුතුය   

 අදනකුත් ප්රදේශ් මාර්ෙයන්ත දනාමැි ස්ාානයන්ත සඳහා 
රවය ප්රවාහනය දකාන්තරාත්කරුදේ ඉල්ලීම අනුව සිදු 
දකදර්   

 දුම්රිය මඟින්ත කාණ්ඩ ප්රවාහනය, සාඥපා නිලධාරීන්තදේ වැටුේ 
හා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව ියසින්ත සපයන අදනකුත් 
සම්පත් ොයකත්වය සඳහා වන ියයෙම දකාන්තරාත්කරු 
ියසින්ත ෙැරිය යුතුය   

 ආපො අවම කිරීදම් කාර්යයන්ත නිම වූ පසු වයාපතිය 
නිසිදලස කාර සම අවශ්ය දේ   

 ආපො අවම කිරීදම් වයාපතිදයන්ත පසු නඩත්තු කිරීම් දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්න්තතුව ියසින්ත සිදුකරනු ලැදබ්   

 ඉදිකිරීම් අතරතුර දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත පුේෙලික 
ආරක්ෂණ උපකරණ කාියත කළ යුතු බව තරද  
අවධාරණය කරනු ලැදබ්   

 සෑම අවස්ාාවක සම දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත, දුම්රිය 
ප්රවාහනය, රාවාහන ආරක්ෂණ ිහයවර, සාඥපාකරුවන්ත දේ 
කාර්යයන්ත සඳහා පහසු ක්රමදේෙයන්ත සකස් කළ යුතු අතර, 
රාත්රී කාලද  වැඩ කිරීම සඳහා ියදුලිපහන්ත හා 
ආදලෝකකරණය සැපයිය යුතුය   

 දකාන්තරාත්කරු ියසින්ත තාවකාලික වැසිකිළි පහසුකම් 
සපයා ෙත යුතුය   

 දස්වා යටිතල පහසුකම් ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ 
අධීක්ෂණය යටදත් නැවත ස්ාාිහත කළ යුතුය   

 

 ඉදිකිරීම් අපරවය/ කැණීම් කරන රවය මඟින්ත මහජනතාවට/ 
මගීන්තට ියරිහැරයක් දනාියය යුතුය  
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ඇමුඛණුම III: රජනේ ඉඩම් හිමියන්වනෙන්ව හා පාිසික ආයතනවබන්ව අනුමැය ය ලබාෙැනීම සඳහා නයෝජිත 
ක්රියාපටිපාටිය. 

1. ශ්රී ලංකා දුම්ිය නදපාර්තනම්න්වතුවට අයත් රක්ිත කලාපයන්වහි නායයාම් ආපදා අවම කිරීනම් වයාපිය ය 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැය ය ලබා ෙැනීමට නයෝජිත ක්රියාපටිපාටිය  

 

i. ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව ියසින්ත සැලසුම අනුමත කළ යුතුය: වයාපතිය රියාත්මක කිරීදම් 

ආයතනය ියසින්ත සියස්තරාත්මක සැලසුම් වාර්තාව සමඟ ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ අනුමැිය 

සඳහා ියධිමත්ව ඉදිරිපත් කළ යුතුය  වයාපති කළමනාකරණ ඒකකය ියසින්ත දමම වාර්තා සකස ්කළ 

යුතු අතර එය දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ මාර්ෙ හා කර්මාන්තත ඒකකය දවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය   

 

ii. දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ මාර්ෙ හා කර්මාන්තත ඒකකය ියසින්ත එම දයෝජනාව ඇෙයීමකට ලක් 

කිරීදමන්ත අනතුරුව වයාපතිය ියස්තර කිරීම සඳහා කැඳියය හැකිය  වයාපති කළමනාකරණ ඒකකය 

ියසින්ත අවශ්ය පරිදි වයාපතිය ිහලිබඳ දකටි හැදින්තවීමක් කළ යුතුය   

 

iii. ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුදේ අනුමැිය මත වැඩබිමට ිහියසීමට, වුහයන්ත ඉදිකිරීමට හා ආපො 

අවම කිරීදම් කටයුතු රියාත්මක කිරීම සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව හා වයාපතිය රියාත්මක කිරීදම් 

ආයතනය අතර ගිියසුමක් අත්සන්ත දකදර්   
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ඇමුඛණුම IV: නයෝජිත ඔහිය සංවර්ධන සැලැසම්  

නායයාම් ආපදා අවමකරණය මඟින්ව ප්රනශශනේ සංවර්ධන විභවයන්ව උපනයෝගිතාවය සඳහා අවස්ථාවක් 

කරෙැනීම  

හැදින්වීම 

ජාික දොඩනැගිළි පර්ද ෂණ සාියධානය  NBRO), ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදේ  AIIB) මුලය 

ආධාරය යටදත් නායයාම් ආපො අවම කිරීම, නායයාම් ඇිවීදම් වැඩි අවධානමක් ඇි ස්ාානවල අස්ාායි බෑවුම් 

නිවැරදි කිරීම සිදු කරනු ලබයි  දමිය ස ප්රධාන වශ්දයන්තම දුම්රිය මාර්ෙ, මහා මාර්ෙ, මාර්ෙ හා ප්රජාවන්ත ආශ්රිත යටිතල 

පහසුකම් හා සම්බන්තධ නායයාම් අවොනම අවම කිරීම බලාදපාදරාත්තු දේ  ඒ අනුව, දිවයිදන්ත පළාත් 06ක 

දිස්ික්ක   ක් ආවරණය වන පරිදි ස්ාාන  47ක නායයාම් ආපො අවම කිරීම දමම වයාපතිය මඟින්ත සිදු දකදර්   

පාරිසරික හා සමාජයීය සැකැස්ම සහ දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ තත්වයන්ත වයාපති ස්ාානදයන්ත ස්ාානයට දවනස ්වන 

බැවු මූලික අධික්ෂයන්තිය ස අනාවරණය ියය  එදහයින්ත පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ තක්දස්රු වාර්තා 

අනුව එක් එක් නායයාම් ස්ාානයට ියදශ්්ෂිත පාරිසරික හා සමාජයීය ඇෙයීම සකස ්කර ඇත  දමමඟින්ත, ආපො අවම 

කිරීදම් වයාපතිය සමඟ ප්රදේශ්ද  සාවර්ධන ියකවයන්ත උපදයෝගී කර ෙැනීම, සාවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

දහෝ නිර්මාණය කිරීම දකදරිය අවධානය දයාමු දනාකරන බව දපනීදොස් ඇත  එවැනි හඳුනාෙත් සාවර්ධන 

ියකවයන්ත වශ්දයන්ත; දවළඳපල පහසුකම් සඳහා අවකාශ් සැපයීම, දස්වා මධයස්ාාන දහෝ ියදනෝොත්මක පහසුකම් 

ඇි කිරීම සහ ප්රදේශ්ද  ජනතාවට සමාජ ආර්ික රියාකාරකම් සඳහා අවස්ාා ඇි කිරීම තුලින්ත නෙර වයාේිය 

වැනි ෙෑ හඳුනාෙත හැකිය   

ඒ අනුව, හියය දුම්රිය ස්ාානය ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානයක් වශ්දයන්ත හඳුනාදෙන ඇි අතර ස්ාානීය 
ියමර්ශ්නයන්තදෙන්ත හා මහජන අෙහස් මඟින්ත දමම ස්ාානද  සාවර්ධන ියකවයන්ත ඇි බව හඳුනා ෙන්තනා ල ස  
එබැියන්ත, නායයාම් ආපො අවම කිරීදම් වයාපතියට සමොමීව ප්රජාවට වැඩි සමාජ ආර්ික ප්රිලාක ලඟා කර ෙත 
හැකි පරිදි හියය සාවර්ධන සැලැස්මක්, ආපො අවම කිරීදම් වැඩසටහන්ත සමඟ රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත   

ඔහිය දුම්ිය ස්ථානනේ නායයාම් ආපදා අවමකරණය  

හියය දුම්රිය ස්ාානද  ස්ාානාධිපිවරයා සමඟ සිදුකළ සාකච්ඡාවට අනුව, 2002 වර්ෂද  ස දුම්රිය ස්ාානයට 

ඉහලින්ත  පාසලට ආසන්තනව) නායයාමක් සිදු වී ඇි බවත්, මාර්ෙය ිහරිසිදු කිරීදම් ස ඉවත් වන පස් හා සුන්තුන්ත දුම්රිය 

ස්ාානය අසළ තැන්තපත් කර ඇි බවත් හදුනාෙත හැකි ියය  එදහයින්ත, මාර්ෙය හා දුම්රිය ස්ාානය අතර ඇි 

දකාටදසිය ඇි අස්ාාවර පාාශු හා සුන්තුන්ත ස්තරය දහ්තුදවන්ත දමම ප්රදේශ්ද  සුළු අස්ාාවරත්වයන්ත ඇි දේ      

ඉන්තපසුව, දබාරලන්තෙ - හියය - දහෝර්ටන්ත තැන්තන මාර්ෙය ඉදිකිරීදම් ස නිර්මාණය වූ කණ්ඩිය  මාර්ෙයට ඉහළ 

දකාටදසිය) දහ්තුදවන්ත 20 7 වර්ෂද  ස පාසල අසන්තන ස්ාානදයිය බෑවුම අස්ාාවර වී ඇත   

 වර්තමානද  ස, දුම්රිය ස්ාානය ආසන්තනව ිහියටා ඇි අස්ාාවර කණ්ඩි 03ක් හදුනාෙත හැකිය  එනම්,  

- ස්ාානය 0  - දුම්රිය ස්ාානය ිහටුපස සුන්තුන්ත තැම්පත් කර ඇි ස්ාානය  මාර්ෙයට පහළ දකාටස) 

- ස්ාානය 02 - මාර්ෙයට ඉහලින්ත ඇි කැපුම් කණ්ඩි අස්ාාවරත්වය 

- ස්ාානය 03 - දුම්රිය ස්ාානාධිපි නිළ නිවසට පහළ දකාටස 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 0   – හියය දුම්රිය ස්ාානද  ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානයන්ත 

ස්ාානය 01 

ස්ාානය 02 
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පහත සඳහන්ත නායයාම් ආපො අවම කිරීදම් ිහයවරයන්ත දමම ස්ාානය සඳහා දයෝජනා කර ඇත   

- හරස ්කැපුම් කාණු සහ ිහයවර කාණු ඉදිකිරිම මඟින්ත මතුිහට ජල පරිවහනය වැඩිදියුණු කිරීම   

- දුම්රිය ස්ාානය අසළ සුන්තුන්ත එකතු වී ඇි ස්ාානය රැෙවුම් බැමි මඟින්ත ස්ාාවර කිරීම 

- සුනුපහන්ත පාාශු ස්ාාවර කිරීම  

 

නයෝජිත ඔහිය චතුරශ්ර සංවර්ධන සැලැස්ම  

සංවර්ධන විභවයන්ව  

හියය දුම්රිය ස්ාානය සායාරක ෙමනාන්තතයක ිහියටා ඇත  දමම ස්ාානය අවට දබාදහෝ සායාරක ආකර්ශ්නීය 

ස්ාානයන්ත ිහියටා ිදබ්  එනම්, දහෝර්ටන්ත තැන්තන ජාික උෙයානය, හියය ෙැේ/ දඩාන්තරා දවාච්, හියය වනාන්තතර, 

යක්ෂයාදේ පඩිදපළ,  2km අඩු දුරකින්ත  , 00 m  අඩි 3,600) පහළට වැදටන මාර්ෙය හා රහාෙල කදු ආදිය දේ  

දමම සෑම ස්ාානයකටම හියය දුම්රිය ස්ාානය හරහා ෙමන්ත කළ හැකිය   

එමනිසා, දබාදහෝ දේයය හා ියදේයය සායාරකයින්ත දමම ස්ාානය ආශ්රිතව හා දමම ප්රදේශ්ය හරහා ෙමන්ත කරනු 

ෙැකිය හැකිය  දුම්රිය ස්ාානාධිපිට අනුව, දිනකට මගීන්ත  00 -  50 ක් පමණ දමම දුම්රිය ස්ාානය කාියතා කරන 

අතර හවුන්තදෙන්ත 75% ක් ියදේයය සායාරකයින්ත දේ  එබැියන්ත, දමම ප්රදේශ්ය නායයාම් ආපො අවම කිරීදම් 

වයාපතියට සමොමීව සායාරක මධයස්ාානයක් දලස සාවර්ධනය කිරීම මඟින්ත අවට ප්රජාවට හා දේයය ියදේයය 

සායාරකයින්ත හට වඩා යහපත් සමාජ ආර්ික ප්රිලාක ලබාදිය හැකිය   

සංවර්ධන අවශයතාව  

ස්ාානීය නිරීක්ෂණයන්ත හා ියශ්්දල්ෂණයන්ත සහ ආයතනික වශ්දයන්ත ලබාෙත් අෙහස් තුළින්ත පහත සඳහන්ත සාවර්ධන 

අවශ්යතාවයන්ත හඳුනා ෙන්තනා ල ස   

- ියදේශිය සායාරකයින්ත  00 ක් පමණ දිනපතා දුම්රිදයන්ත දමම ස්ාානයට පැමිණියෙ, දිගු සායාරයකින්ත පසු 

ියදේක ෙැනීමට දහෝ ඇඳුම් මාරු කිරීම සඳහා දමම ස්ාානද  සුදුසු ස්ාානයක් දනාමැත   

 

- හියය දුම්රිය ස්ාානය ිහියටා ඇත්දත් දබාරලන්තෙ නෙරද  සිට 9km සහ දහෝර්ටන්ත තැන්තදන්ත සිට  0 km 

පමණ දුරකිනි  එදහයින්ත දබාරලන්තදේ සිට දහෝර්ටන්ත තැන්තන ෙක්වා වූ මාර්ෙය අතරතුර දේයය හා 

ියදේයය සායාරකයින්ත හට ියදේක ෙැනීම සඳහා සුදුසු ස්ාානයක් දනාමැත  

 

- දුම්රිය මඟින්ත පැමිදණන සායාරකයින්ත ලබා ෙැනීම සඳහා පැමිදණන වාහන සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් 

දමම ස්ාානද  ෙැකිය හැකිය  වාහන නැවත්වීම දවන්තකළ ස්ාානයක් දනාමැි දහයින්ත එම වාහන 

මාර්ෙය දෙපස නවත්වා ඇි අතර එමඟින්ත දමම  ස්ාානද  වාහන තෙබෙයක් ඇි දේ   

රූපය 02 – ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය අවට  ඇි සායාරක ආකර්ශ්නීය ස්ාාන.  
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නයෝජිත වයාපිය  ක්රියාකාරකම්  

ප්රදේශ්ද  සාවර්ධන ියකවයන්ත අවදබෝධ කර ෙැනීදමන්ත අනතුරුව සකස ්කරන ලෙ දයෝජිත හියය යතුරශ්ර සාවර්ධන 
සැලැස්දමිය පහත සඳහන්ත කරුණු සඳහා අවධානය දයාමු කරයි;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 03 – ආපො අවම කිරීදම් ස්ාානය සඳහා දයෝජිත රියාකාරී සැලැස්ම  

 

කලාප අංක 01 – රථොල සඳහා නවන්ව කරන ලද ප්රනශශය – සායාරකයින්ත ලබා ෙැනීම සඳහා පැමිදණන වාහන, 

කුලී රා, හා දේයය සායාරකයින්තදේ වාහන නැවත්වීම සඳහා දමම පටු තීරුව දයෝජනා දකදර්    

කලාප අංක 02 – අර්ධ විවිත ප්රනශශය – ආපො අවම කිරීදම් රියාමාර්ෙයන්ත සම්පුර්ණ කිරීදමන්ත පසු දුම්රිය ස්ාානය 
ිහටුපස වර්ෙ මීටර් 400 ක පමණ ප්රදේශ්යක් නිර්මාණය දේ  දමම ස්ාානද  දේයය හා ියදේයය සායාරකයින්ත සඳහා 
ියදේක ෙැනීම හා ගිමන්ත නිවා ෙැනීදම් ස්ාානයක්, රියදුරන්ත සඳහා ියදේක ෙැනීදම් ස්ාානයක්, දතාරතුරු 
මධයස්ාානයක් හා කුඩා ආපන ශ්ාලා සියත අර්ධ ියවතත ප්රදේශ්යක් නිර්මාණය කිරීමට දයෝජනා දකදර්   

කලාප අංක  03 – උදයාන ප්රනශශය සමඟ නසාබාදහම පදනම් කරෙත් ආපදා අවම කිරීනම් කලාපය  – දසාබාෙහම 
පෙනම් කරෙත් ආපො අවම කිරීදම් රියාමාර්ෙයන්ත සමඟ දමම ප්රදේශ්ය තුල, ියදේකී හා ියදනෝොත්මක කටයුතු 
සඳහා උෙයාන නිර්මාණය කිරීම දයෝජනා දකදර්    

කලාප අංක  04 – නිරීක්ෂණ ස්ථානය – දුම්රිය දලෝලීන්ත සහ මඟින්ත සඳහා දමම ස්ාානද  නිරීක්ෂණ හා නැරඹුම් 
ස්ාානයක් ඉදිකිරිම දයෝජනා දකදර්   

දමම දයෝජිත දොඩනැඟිලි හා අදනකුත් වුහයන්තදේ අයිිය දුම්රිය දෙපාර්තදම්න්තතුව සතුවන අතර එිය නඩත්තු 
කටයුතු සිදු කිරීමට දුම්රිය ස්ාානාධිපි එකඟ ියය   
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රූපය 04 – දයෝජිත සැලසුදමිය ිමාණ සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


