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1.  හැඳින්වීම 

1.1. වයාපිය ය පිබබඳ විශ්කල්ෂණය 

ශ්රි ලංකා රජ  ආසි ාව   ටි ල පහසුකම් ආත ෝජන බැංකුව්  AIIB) හා සම්බන්වධ තව්මින්ව එම බැංකුතද 
මුලය  ආධාර ම  ශ්රී ලංකාතද පළාත්ත 06 ක දිස්ික්ක  11 ක නා   ෑම් සිදුව්න ස්ථාන පිළිසකර කිමේතම් 
ව්යාපිය ක්  ආරම්ක කර ඇ   තමම ව්යාපිය  පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණම  ව්යත න්ව AIIB 
බැංකුතද හා ලංකා රජත  නීයමේය ව්ලට අව කුලව් සිදුවි  යුතු   ව්යාපියත  ස්ව්ාකාව්  සහ ක්රි ාව්ලි   
සැලකිේලට ගනිමින්ව  AIIB බැංකුව් අතේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්වතේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ 
ප්රයපත්තය  ව්ලට අව කුල ව්න පරිදි පාරිසරික සහ සමාජී   කළමනාකරණ රාමුව්ක්  (ESMF) සකසා ඇ  

පාරිසරික සහ සමාජී  කළමනාකරණ රාමුතව් උ (ESMF) අරමුණු ව්න්වතන්ව ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කිමේතම් ස 

AIIB බැංකුතද ආරක්ෂණ ක්රමතදද   සහ ජායක පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥපේය   පිළිබඳ මාර්තගෝපතශය න්ව 

සැපයීමයි ව්යාපිය    ක්රි ාත්තමක  කිමේතම් ආ  න  ව්යත න්ව , ජායක තගාඩනැගිලි පර්ත ෂණ 

සංවිධාන   (NBRO) සමස්  ව්යාපිය  තව්ව තව්න්ව සකස් කරව  ලබන පාරිසරික හා සමාජී  

කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපිය ට අදාළ පාර්යව් න්ව ඒ අකාරත න්වම ක්රි ාත්තමක  කිමේම සහයක  කරව  

ඇ ැයි අතේක්ෂා තකතර්.  

පාරිසරික ,සමාජ ,තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ  ත්තත්තව් න්ව ව්යාපිය ස්ථානත න්ව ස්ථාන ට තව්නස් ව්න බැවින්ව 

එව්ැනි තව්නස් ව්න නිය්ි   ත්තත්තව් න්ව පිලිබඳ අව්ධාන  ත ාමු කිමේම ව්ැදගත්ත තද එම නිසා පාරිසරික සහ 

සමාජී  කළමනාකරණ රාමුව්ට අව ව් පාරිසරික සහ සමාජී  ඇගයීම් සඳහා එක් එක් නා  ාම් ස්ථාන ට 

විතය්ෂි  වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාර් ා  SSE & SMP) සකසා ඇ   එම ස්ථානත  විතය්ෂි  

පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ  පිලිබඳ සැලසුම් මඟින්ව විතය්ෂි  පිළිසකර ක්රමතදද න්ව ,තසෞඛ්ය, 

සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණ  සම්බන්වධත න්ව  සලකා  බැලි  යුතු අංය න්ව පිලිබඳ ,ඉදිකිමේම් සහ 

තමතහයුම් කාල  තුල අව්යය මග තපන්වීම් ලබා තදව  ඇ  

තමම විතය්ෂි  පාරිසරික හා සමාජී  කළමනාකරණ සැලසුම ඔහිය (143/30) සහ ඉදල්ගසහ්ින්න 

(148/77) දුම්ිය ස්ථාන අතර පිහිටි CH 144/04 සිට 144/08 දක්වා කකාටස (අංක 22 සහ 23 දරණ 

දුම්ිය උමඟ අතර කකාටකසහි කදපසම)  නා  ාම් අව්ම කිමේම සඳහා තද  ගැඹුරු පාරිසරික හා සමාජී  
අධයන කින්ව පසුව් තමම සැලසුම සකස් කර ඇය අ ර පහ  කරුණු පිලිබඳ ඉහල අව්ධාන ක් ත ාමු කර 
ඇ . 

i. ව්යාපිය ට අදාළ කලාපත  සංතද ස පාරිසරික හා සමාජී  අංග හඳුනා ගැනීම   

ii. ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් තහ්තුතව්න්ව සැලකි  යුතු පාරිසරික හා සමාජී  බලපෑම් හඳුනා ගැනීම  

iii. හානි  අව්ම කරන පි ව්ර ත ෝජනා කිමේම  

iv. තමම ව්යාපිය ට අදාළ ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිමේක්ෂණ අව්යය ා තීරණ  කිමේම  

v. ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කාල  තුල ස තමම ව්යාපිය ට අදාළ පාරිසරික නි ම න්ව හා ක්රි ාපටිපානන්ව 

අධයන  කිමේම  

1.2. අකේක්ිත පිශීලකයින් 

ත ෝජි  ව්යාපිය  සහ අව්දානම් අව්ම කිමේතම් පි ව්ර න්ව තහ්තුතව්න්ව ඇයවි  හැකි සථ්ානී  විතය්ෂි  

පාරිසරික හා සමාජී  කළමනාකරණ ගැටළු පිලිබඳ විස් ර ක් තමම ව්ාර් ාව් තුලින්ව ඉදිරිපත්ත කරව  ලබයි  

ව්යාපිය   ටතත්ත පාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ රාමුතව් උ  ESMF) සංරචක ක්රි ාත්තමක කරව  

ලබන පිරිසැලසුම් කණ්ඩා ම  Design team), ව්යාපිය කළමනාකරණ ඒකක   PMU) සහ 

තකාන්වරාත්තකරු තමම සවිස් රාත්තමක තේඛ්න  පරියලන  කරව  ඇ ැයි අතේක්ෂා තකතර්  ස්ථානී  

විතය්ෂි  පාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ  ක්තස්රු ව්ාර් ා  SSE & SMP) ජායක තගාඩනැගිලි 

පර්ත ෂණ සංවිධානත  උ  NBRO) තව්බ් අඩවිත  සහ AIIB තව්බ් අඩවිත  උ ප්රදර්යන  කරන අ ර තම් 

පිළිබඳව් ්නන්වදුව්ක් දක්ව්න පාර්යව් න්වට  රාජය තහෝ තව්නත්ත පාර්යව්කරුව්න්වට) ඒව්ා පරියලන  කිමේමට 

හැකි ාව් ලැතබ්  එතස්ම, තමමඟින්ව ව්ැඩ ආරම්ක කිමේමට ප්රථමව් තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව සකස් කරව  ලබන 
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පාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ ක්රි ාකාමේ සැලැස්තම් තකාටසක් ව්න ස්ථානී  විතය්ෂි  පාරිසරික 

හා සමාජයී  කළමනාකරණ සැලසුම්ව්ලට අව්යය පදනම නිර්මාණ  කරව  ඇ  

2.  වයාපිය ය පිබබඳ හැඳින්වීම සහ ආපදා සථ්ානීය කතාරතුරු 

2.1. වයාපිය කේ නම 

ආපදා ස්ථානී  අංක 140, ඔ උ   143/30) සහ ඉදේගස් උන්වන  148/77) දුම්රි  ස්ථාන අ ර පි උටි CH 

144/04 – 144/08 තකාටස  අංක 22 සහ 23 දරණ දුම්රි  ්මඟ අ ර තකාටතස උ තදපසම), ව්ැලිමඩ, 

බදුේල දිස්ික්ක   

2.2. ස්ථානීය කතාරතුරු 

ත ෝජි  ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන  ඌව් පළාතත්ත, බදුේල දිස්ික්කත  ව්ැලිමඩ ප්රාතශය  තේකම් 

තකාටඨායත , පිටතපාල ග්රාම නිලධාමේ ව්සම තුළ පි උටා ඇ   

ස්ථානකේ GPS ඛ්ණඩාංක – 6.81271 °N සහ 80.85072°E 

උන්නතාංශය – ත ෝජි  ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථානත  උ ්න්වන ාංය  මුහුදු මටටතම් සිට අඩි 5900 කි 

 1800m)   

ආසන්නතම නගරය – ත ෝජි  ආපදා අව්ම කිමේතම් 
ස්ථානත  සිට 9 5 km පමණ දුරින්ව තබාරලන්වද 
නගර  පි උටා ඇ   තමම ස්ථාන  ප්රධාන දුම්රි  
මාර්ගත  පි උටා ඇය  ඔ උ  සහ ඉදේගස් උන්වන 
දුම්රි  ස්ථාන න්ව අ ර) අංක 22 හා 23 දරන 
දුම්රි  ්මං මාර්ග අ ර පි උටා ඇය අ ර එ  
නාව්ලපිටි  තමතහයුම් ප්රතශය  මඟින්ව පාලන  
තද   

ප්රකේශ මාර්ගය –  

තකාළඹ තකාටුව් දුම්රි  ස්ථානත  සිට ඔ උ  

දුම්රි  සථ්ාන  තව්  දුම්රි  මාර්ග  ඔස්තස් ඇය 

දුර 230 km කි  ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන ට 

තේරාතදණි  - බදුේල- තචන්වකලඩි  A-5) මාර්ග  

ඔස්තස් තහෝ තකාළඹ - බදුේල  A-16) මාර්ග   න 

මාර්ග න්ව තදතකන්වම ප්රතදය වි  හැක  තමම 

මාර්ග න්වතගන්ව තබාරලන්වද නගර  තව්  පිවිසි  

හැකි අ ර, තබාරලන්වද නගරත  සිට ඔ උ  

මාර්ගත  9 5 km පමණ ගමන්ව කළ පසු ඔ උ  

දුම්රි  සථ්ාන  හමු තද  ආපදා අව්ම කිමේතම් 

ස්ථාන ට ළඟා ීමට ඇය එකම ප්රතදය  ව්න්වතන්ව 

දුම්රි  මාර්ග  ව්න අ ර, දුම්රි  මාර්ග  දිතේ 

ඉදේගස් උන්වන තදසට 900m පමණ ගමන්ව කළ පසු 

තමම සථ්ාන  හමුතද    

රූප  1- ශ්රී ලංකාතද දුම්රි  ජාල / නාව්ලපිටි  තමතහයුම් ප්රතශය  හා ඔ උ  දුම්රි  ස්ථානත  පි උනම 
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රූප  2 – ත ෝජි  ව්යාපිය ස්ථාන  සඳහා ප්රතදය මාර්ග  

 

2.3. භූ ලක්ෂණ හා ඉඩම් අයිය ය 

ශ්රී ලංකාතද ප්රධාන දුම්රි  මාර්ග පශධය  කදුකර ප්රතශය හරහා ව්ැන ඇය තහයින්ව, තකාළඹ සිට බදුේල 

දක්ව්ා ්මං මාර්ග 43ක් දැකි  හැක  දිව්යිතන්ව දිගම දුම්රි  ්මඟ ව්න්වතන්ව හැටන්ව සහ තකාටගල දුම්රි  

ස්ථාන න්ව අ ර පි උටි “සින්වගිමතේ” ්මං මාර්ග යි  එම ්මං මාර්ගත  උ දිග 559 75 m තද  එතස්ම, 

තකාළඹ-බදුේල දුම්රි  මාර්ගත  උ පි උටි ව්ැඩිම ්මං මාර්ග ප්රමාණ ක්, එනම් ්මං මාර්ග 14ක් 

හමුව්න්වතන්ව ඔ උ  සහ ඉදේගස් උන්වන දුම්රි  ස්ථාන න්ව අ ර   එනයින්ව අංක 22 සහ 23 දරණ ්මං 

මාර්ග න්ව ඔ උ  දුම්රි  ස්ථාන ට සමීපව් පි උටා ඇ    

තමම සථ්ානත  සාමානය භූ විෂම ාව් , ඊයාන දියාව්ට නැඹුරුව්න සාමානය හා දළ බෑවුම් ස්ව්කාව්ත න්ව 

යුක්  තද  රූප  අංක 03 උ දැක්තව්න පරිදි දුම්රි  මාර්ග  දිතේ ්න්වන ාංය මටටම් සැලකීතම් ස, ්මං 

මාර්ග ට ඉහලින්ව කදු ස උ  ප්රතශය න්ව දැකග  හැකි   ත ෝජි  ආපදා අව්ම කිමේතම් ප්රතශයත  භූමි 

ප්රමාණ  ව්ර්ග අඩි 5000ක් පමණ තද   

ඉඩම් අයිය  ශ්රී ලංකා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව්ට හා ව්න සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුව්ට අ ත්ත තද   
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රූප  3- චන්විකා යා ාරූප ට අව ව් ත ෝජි  ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථානත  උ ්න්වන ාංය මටටම්  

 

 

රූප  4 – ත ෝජි  ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථානත  උ ගූගේ සිය ම 
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2.4. ප්රකශශකේ කාලගුණික තත්වය 

ඔ උ  ප්රතශයත  තශයගුණික කලාප ව්ර්ග තදකක් දැකි  හැකි   එනම්, නිව්ර් න ව්ැසි ව්නාන්ව ර 
තශයගුණ  හා නිව්ර් න සව්ානා තශයගුණ යි  ඔ උ  ප්රතශයත  සාමානය ව්ාර්ෂික ්ෂ්ණත්තව්  260 ව්න 
අ ර ව්සරකට මි මී  2530ක ව්ර්ෂාප න ක් ලැතබ්  එ උ ව්සරකට දින 49ක් වි ළි ව්න අ ර සාමානය 
ආර්ර ාව්  84% කි  පාරජම්ුල කිරණ දර්යක  6ක් තද   

 

රූප  5 – පසුගි  ව්සර 30ක ව්ාර් ා ම  පදනම්ව් සැකසු ඔ උ  තශයගුණික දත්ත  

 

3.  නායයාම් ආපදා සිදුවීම් පිබබඳ කතාරතුරු 

 

3.1. සිදුවීම් සංඛ්යාව  

ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන  බෑවුම් ස උ  භූමි ප්රතශය ක පි උටා ඇය අ ර, ස්ව්කාවික බෑවුම ස් ර 

කි උප කට කපා තව්නස් කර ගැනීම මඟින්ව දුම්රි  මාර්ග  ඉදිකිරිම සඳහා ඉඩ ලබාතගන ඇ   තමම 

ස්ථානත  කදු බෑවුම හරහා ගමන්ව කරන ්මං මාර්ග තදකක් මීටර් 50 පමණ දුරක් ඇතුල  පි උටා ඇ   

බෑවුම තව්නස් කිමේතම් ස සම්ම  ඉංජිතන්වරුම  ක්රමතදද න්ව අව ගමන  කර නැ    එම නිසා දුම්රි  

මාර්ගත  තදපස අස්ථාව්ර කැපුම් බෑවුම් නිර්මාණ  ී ඇය අ ර එම ප්රතශයත  ඉහළ තකාටතස් අස්ථාව්ර 

පාෂාණ කුටටි ස උ  දළ බෑවුමක් ඇ   

තමම බලපෑම් තහ්තුතව්න්ව ගේ තපරලීතම් හා බෑවුම් අස්ථාව්ර ීතම් අව්දානම මතු ී ඇය අ ර, එමඟින්ව දුම්රි  

මාර්ග ට හා පහළ බෑවුම් ප්රතශය ට හානි වි  හැක   

 

3.2. නායයාම් ආපදාව කහ්තුකවන් සිදුවිය හැකි හානි  

අධික ව්ැසි කාලව්ල ස බෑවුම් අස්ථාව්ර ීම් හා සුන්වුන්ව පහළට ගලා ාම තහ්තුතව්න්ව දුම්රි  මාර්ග  අව් උර 

ීම හා තමම මාර්ගත  කාණ්ඩ ප්රව්ාහන හා මගී ප්රව්ාහන දුම්රි  ගමන්ව කරන අව්සථ්ාතද මඟීන්වට හා දුම්රි ට 

අනතුරු ී තම් අධි අව්දානමක් පව්තී  තමම ප්රතශයත  ජිව්ත්තව්න ජන ාව්තේ ප්රධාන ප්රතදය මාර්ග  ව්න්වතන්ව 

දුම්රි  මාර්ග යි  එතසම්, ඔ උ  දුම්රි  ස්ථාන  හා එම අව්ට ප්රතශය  අධික සංචාරක ආකර්ෂණ 

කලාප කි   

3.3. නායයාම් ආපදා අවදානම අවමකරණය සඳහා කගන ඇය  ක්රියාමාර්ග පිබබඳ විස්තරය 

දැනට තමම ස්ථානත  ආපදා අව්දානම අව්ම කිමේම සඳහා කිසිදු ක්රි ාමාර්ග ක් තගන නැ    

3.4. පදිංචි කරුවන් කමම ස්ථානකයන් ඉවත් කිරීම 

තමම සථ්ානත  පදිංි කරුව්න්ව ඉව්ත්ත කිමේමට අව්යය තනාතද    

 

3.5. නැවත පදිංචි කිරීකම් ක්රියාවබය (ප්රගය ය)  
තමම සථ්ාන  සඳහා නැව්  පදිංි කිමේතම් ක්රි ාව්ලි ක් අව්යය තනාතද   
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රූප  6 – ත ෝජි  ස්ථානත  ඉඩම් පරිහරණ, සාමානය ත ාරතුරු, අව්දානම් ස්ථාන හා හරස්කඩ  
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4.  බෑවුම් අස්ථාවර වීම සිදුව ඇය  ප්රකශශකේ හා අවට පිසරය පිබබඳ විස්තරය සහ 

වර්තමාන අවදානම් තත්ත්වය 
 

4.1. බෑවුම අස්ථාවර වීම සිදුවන අවට ප්රකශශය 

ත ෝජි  ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන  ඔ උ  දුම්රි  සථ්ානත  සිට ඉදේගස් උන්වන තදසට 900 m පමණ 

දුරින්ව පි උටා ඇ   ප්රධාන දුම්රි  මාර්ග , දුම්රි  සංඥපා මාර්ග , ්මං මාර්ග  හා ව්න සංරක්ෂණ 

තදපාර් තම්න්වතුව්ට අ ත්ත ව්ගා කරන ලද ව්නාන්ව ර  තමම පරිශ්ර  තුල පි උටා ඇ   දුම්රි  මාර්ගත  

මධයත  සිට තදපසට 100m ක් වූ ප්රතශය  දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව්ට අ ත්ත ව්න අ ර අතනකුත්ත ප්රතශය  

ව්ගා කරන ලද ව්ානිජය ව්නාන්ව ර  තද  සයත  දිනව්ල දුම්රි  10ක් පමණ තමම මාර්ගත  ගමන්ව කරන 

අ ර සය අන්ව ත  ස එ  අඩු    

බෑවුම් අසථ්ාව්ර ී ඇය ප්රතශය  අව්ට පහ  සඳහන්ව ලක්ෂණ හා ඉඩම් පරිහරණ රටාව්න්ව නිමේක්ෂණ  කළ 

හැකි වි    

- දුම්රි  මාර්ග ට ඉහළ හා පහළ බෑවුම් කලාපත  අධික ඝණත්තව්ත න්ව යුත්ත යුකැලිේටස් ගස් ස උ  

ව්ගා කරන ලද ව්නාන්ව ර කින්ව යුක්  තද   

 

- ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන ට ආසන්වනව් කිසිදු ජනාව්ාස ප්රතශය ක් තනාමැ   නමුත්ත, තමම 

ප්රතශය ට ඉහළ තකාටතස ්ව්න සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුව්ට අ ත්ත සංචාරක බංගලාව් පි උටා 

ඇ   තම උ වියාල ප්රතශය ක් ආව්රණ  ී ඇත්තතත්ත ව්න සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුව් විසින්ව 

නඩත්තතු කරව  ලබන ඉ ා ඝනව් ව්ැඩුව  ව්ාණිජය  ව්නාන්ව ර ව්ලිනි   

 

- අංක 22 හා 23 දරණ ්මං මාර්ග තදක තමම ස්ථාන ට ආසන්වනව් පි උටා ඇ   අංක 22 දරණ ්මං 

මාර්ග  124 39 m දුරකින්ව යුක්  ව්න අ ර අංක 23 දරණ ්මං මාර්ග  140 85 m දුරකින්ව යුක්  

තද   

 

- තශය  හා විතශය  සංචාරකයින්ව ඉදේගස් උන්වන දුම්රි  සථ්ානත  සිට ඉදේගස් උන්වන කන්වද හරහා 

ඔ උ ා දුම්රි  සථ්ාන  දක්ව්ා කඳු නැගීම, යා ාරූප ගැනීම සඳහා තමම දුම්රි  මාර්ග  කාවි ා 

කරව  ලබයි   

 

4.2. වර්තමාන අවදානම් තත්වය  
අනාග ත  ස සිදුවි  හැකි නා  ාම් ව්ැලැක්ීම සඳහා පි ව්ර තනාග තහාත්ත, එව්ැනි භූමි අසථ්ාව්රවිමකින්ව 

පැමිතණන පස් හා සුන්වුන්ව මඟින්ව ඉදේගස් උන්වන හා ඔ උ  දුම්රි  ස්ථාන න්ව අ ර දුම්රි  ගමනාගමන ට 

සිජුව්ම බලපෑම් එේල වි  හැකි   දුම්රි  මාර්ග , දුම්රි  මගීන්ව, තශය  විතශය  සංචාරකයින්ව, ් මං මාර්ග 

හා ව්ගා කරන ලද ව්නාන්ව ර කලාප   තමම බෑවුම් අස්ථාව්ර ීම් තහ්තුතව්න්ව අව්දානමට ලක්වි  හැකි    

 

5.  වයාපිය ය යටකත් කයෝජිත ආපදා අවදානම් අවමකරණය පිබබඳ විසත්රය 

ත ෝජි  ව්යාපිය  මඟින්ව  ව් දුරටත්ත භූමිත  සිදුව්න අස්ථාව්රත්තව්  හා ගේ තපරලීතම් අව්දානම ව්ලක්ව්ා 

ගැනීම අරමුණු කරතගන ඇ   ත ෝජි  ආපදා අව්ම කිමේතම් කටයුතු තබාතහෝ දුරට අස්ථායි භූමි ප්රතශය  

තකතර උ අව්ධාන  ත ාමු තකතරව  ඇ   එබැවින්ව ගේ තපරලීතම් අව්දානම අව්ම කිමේතම් ක්රි ාමාර්ග න්ව 

තලස ්මං මාර්ග  තදපසම දැේ ආව්රණ ත  සම සිදුකරව  ලබයි  මතුපිට ජලාපව්හන  ව්ැඩිදියුණු කිමේම, 

රැදවුම් ව්ුහ න්ව සමඟ බෑවුතම් පහළ ආරක්ෂා කිමේම ව්ැනි ඉදිකිමේම් ක්රි ාත්තමක තකතර්   
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6.  වයාපිය  ක්රියාකාරකම් කහ්තුකවන් බලපෑම් සිදුවිය හැකි සංරචකයන්  
 

පහ  සඳහන්ව සංතද ස සංරචක න්ව ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කිමේතම් ස අව්දානමට ලක් වි  හැකි    

- ප්රධාන දුම්රි  මාර්ගත  ව්ත්තමන්ව තස්ව්ා හා ක්රි ාකාරකම් 

- දුම්රි  මගීන්ව  

- දුම්රි  සංඥපා හා දුම්රි  මාර්ග  

- සංචාරක බංගලාව්, එ උ ක්රි ාකාරකම් හා අමුත්ත න්ව 

- ්මං මාර්ග 

- ප්රතශයත  ව්ර් මාන තස්ව්ා, ආර්ික හා සංචාරක කටයුතු   

                                                             

(ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් තහ්තුතව්න්ව බලපෑම් සිදුවි  හැකි සංරචක න්ව සඳහා රූප  7 බලන්වන) 

 

  
රූප  7a: දුම්රි  මාර්ග  රූප  7b: ව්ානිජය ව්නාන්ව ර   

 

 

 

 
රූප  7c:්මං මාර්ග  රූප  7d: සංචාරක බංගලාව් 

 
 රූප  7 – ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් තහ්තුතව්න්ව බලපෑම් සිදුවි  හැකි සංතද ස සංරචක න්ව 

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

ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් තහ්තුතව්න්ව සිදුවි  හැකි ධනාත්තමක සහ ඍණාත්තමක බලපෑම් සහ ඒව්ාත  
ව්ැදගත්තකම පහ  ව්ගුව් මඟින්ව සාරාංය කර දැක්වි  හැකි   
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රූප   8 – ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් තහ්තුතව්න්ව සිදුවි  හැකි බලපෑම් හා ව්ැදගත්තකම  

ව්ැඩබිමට පුශගලයින්ව ඇතුළුීම හා ව්ැඩබිම හරහා ගමන්ව කිමේම වැදගත්  

ප්රව්ාහන  පහසුකම්  සඳහා ව්න බලපෑම ඉතා වැදගත්

ඉදිකිමේම් අ රතුර ශ්රමිකයින්වතේ ආරක්ෂාව් ඉතා වැදගත්

ප්රතශය  තුල පි උටා ඇය ව්යාපාර, කිෂිකාර්මික  බිම් සහ අතනකුත්ත ස්ථාන කනාවැදගත්

ප්රතශය ට  ාබදව් පි උටා ඇය ව්යාපාර, කිෂිකාර්මික  බිම් සහ අතනකුත්ත ස්ථාන කනාවැදගත්

ජිව්තනෝපා , ව්යාපාර සහ අදා ම් මාර්ග තකතර උ  ඇයව්න බලපෑම කනාවැදගත්

තස්ව්ා ප්රයපාදන  (ජල , අපරව්ය, විදුලි ) සඳහා ව්න බලපෑම් කනාවැදගත්

7.2.4 සමාජීය සහ ආර්ික 

බලපෑම්
 ටි ල පහසුකම්  අ උමිීම  හා ආරක්ෂාව් සඳහා ඇය බලපෑම   වැදගත්  

ව්ැඩබිම කඳවුරු හා අතනකුත්ත ස්ථානී  අව්යය ාව් න්ව වැදගත්  

 ප්රතශය ට ආසන්වන ම ප්රතශයත  කිෂිකාර්මික  කටයුතු තකතර උ  ඇයව්න බලපෑම් කනාවැදගත්

කම්පන  නිසා තගාඩනැගිළි  ව්ල සිදුව්න ඉරි ැලීම් වැදගත්  

ඉඩම් හා ප්රව්ාහන   ටි ල පහසුකම්  සඳහා ප්රතදය  අ උමි ීම කනාවැදගත්

පිපුරුම්  හා අන්ව රා කර රව්ය කනාවැදගත්

7.2 අහිතකර 

බලපෑම් 7.2.3 ජජව විදයාත්මක/ 

පිසර විදයාත්මක බලපෑම

ව්ැදගත්ත  ව්නජීී ව්ාසස්ථාන න්වට සිදුව්න බලපෑම  කනාවැදගත්

සතුන්වට හා යාක ව්ලට සිදුව්න බලපෑම වැදගත්  

යබ්ද  හා කම්පන  බලපෑම්   ඉතා වැදගත්

7.2.2 පාිසික බලපෑම් ව්ායු දුෂණ බලපෑම   අඩු වැදගත්

ඝන අපරව්ය බැහැර  කිමේම වැදගත්  

විව්ි  ස්ථානව්ල මලරව්ය බැහැර කිමේම හා ජලත න්ව තරෝග අසාදන  ීම වැදගත්  

පහළ ජල කාවි   තකතර උ  බලපෑම් කනාවැදගත්

බලපෑම් භූග  ජල මටටම හා එ උ ගුණාත්තමකකාව්  තකතර උ  බලපෑම් කනාවැදගත්

ප්රතශයත  ජලාපව්හන  රටාව්ට සිදුව්න බලපෑම ඉතා වැදගත්
7.2.1ජල විදයාත්මක  හා 

ජලකේ ගුණාත්මකභාවයට  

සිදුවන  බලපෑම

ජල දුෂණ  නිසා සිදුවි  හැකි බලපෑම් වැදගත්  

ඛ්ාදනත න්ව ඇයව්න බලපෑම් වැදගත්  

7.1 සාධනීය 

බලපෑම්

ව්ැසි කාලව්ල ස දුම්රි  මගීන්වතේ , සංචාරකයින්වතේ හා පදිකයින්වතේ ආරක්ෂාව් සැලකි  යුතු තලස ව්ැඩි කරව  ඇ 

ව්සර පුරාම  දුම්රි  මාර්ග  විව්ි ව්   බා ගැනීමට  ඉඩ සලසයි

ඉදිරිත  ස  සිදුවි  හැකි භූ අස්ථායි ා තහ්තුතව්න්ව  සිදු කළ යුතු කඩිනම් පිළිසකර කිමේම් සඳහා ව්ැ ව්න මුදල ආරක්ෂා තද

ව්ර්ෂා  කාලව්ල ස සංචාරක කටයුතු ව්ලට බාධා ඇය තනාව්න අ ර, මගීන්වතේ  ආරක්ෂාව්ද සහයක තකතර්
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7.1. වයාපිය කයන් සිදුවන සාධනීය බලපෑම  
 ප්රධාන දුම්රි  මාර්ගත  අංක 22 සහ 23 දරන ් මං මාර්ග න්ව ආසන්වනත  ඉහළ තකාටතස් ඇයව්න 

බෑවුම් අස්ථායි  ාව්   ව් දුරටත්ත ව්යාේ  ීම තමම ව්යාපිය  මඟින්ව අව්ම කරව  ඇ   එමනිසා, 
ත ෝජි  ව්යාපිය  මඟින්ව ව්ැසි කාලව්ල ස දුම්රි  මගීන්වතේ, සංචාරකයින්වතේ හා පදිකයින්වතේ 
ආරක්ෂාව් සැලකි  යුතු තලස ව්ැඩි කරව  ඇ   එ  ව්සර පුරාම දුම්රි  මාර්ග  විව්ි ව්  බා 
ගැනීමට ඉඩ සලසයි   
 

 ඉදිරිත  ස සිදුවි  හැකි භූ අස්ථායි ා හා ගේ තපරලීම තහ්තුතව්න්ව සිදු කළ යුතු කඩිනම් පිළිසකර 
කිමේම් සඳහා ව්ැ ව්න මුදල ආරක්ෂා තද  
  

 තමම ප්රතශය  රතට අධික සංචාරක ආකර්ෂණ ක් ඇය ස්ථාන කි  එබැවින්ව, ව්ර්ෂා කාලව්ල ස 
සංචාරක කටයුතු ව්ලට බාධා ඇය තනාව්න අ ර, මගීන්වතේ ආරක්ෂාව්ද සහයක තකතර්   

 

7.2. අහිතකර බලපෑම් 

තමම ව්යාපියත න්ව ත ෝජි  අව්දානම් අව්ම කිමේතම් පි ව්ර න්ව අසථ්ාව්ර ී  ඇය බෑවුම් ප්රතශය ට පමණක් 
සීමා තද  එබැවින්ව තමම ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් තහ්තුතව්න්ව සිදුවි  හැකි අ උ කර බලපෑම් තමම සථ්ාන ට 
සහ ඉදිකිමේම් කාල ට පමණක් සීමා තද    

ව්ගුව් 1 –අ උ කර බලපෑම් හා ඒව්ාත  ව්ැදගත්තකම 

ඉදිකිරීම් කාලය අතරතුර සිදුවන බලපෑම්   
බලපෑකම් 

ස්වභාවය 

7.2.1 ජල විදයාත්මක හා ජලකේ ගුණාත්මකභාවයට සිදුවන බලපෑම 

7.2.1.1 ප්රකශශකේ ජලාපවහන රටාවට සිදුවන බලපෑම 
 

ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කිමේමත්ත සමඟ ප්රතශයත  දැනට පව්යන මතුපිට සහ අකයන්ව ර 
ජලාපව්හන රටාව්ට බාධා ඇය තද   තමම ආපදා අව්ම කිමේතම් ව්යාපිය  තුලින්ව ව්ැඩි 
ව්යත න්ව සිදු කිමේමට අදහස් කරව ත  පව්යන ජලාපව්හන රටාව්  උ කර තලස තව්නස ්
කිමේමයි  එමනිසා, අධික ව්ර්ෂා කාළ ව්ල ස ජල ගැලීතම් තදග   ව්ත්ත ඉහළ  ා හැකි අ ර 
එම ජල  දුම්රි  මාර්ග අ ර එකතු වි  හැක  එමඟින්ව දුම්රි  මාර්ග  ජලත න්ව  ටීම 
අතේක්ෂා කළ හැකි   දුම්රි  මාර්ග  අ ර ජල  එකතු ීම ඉහළ  ාම මඟින්ව බෑවුම් 
අස්ථාව්රත්තව්  යව්ිර වි  හැක  
 

 

 

ඉ ා ව්ැදගත්ත 

7.2.1.2 ජල දුෂණය නිසා සිදුවිය හැකි බලපෑම්  
 

ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන ට ආසන්වනව් තදාළ පහරක්, ඇළ මාර්ග ක් තහෝ ජල 
ප්රකව් ක් දක්නට තනාමැය තහයින්ව තමම ස්ථාන  සඳහා බලපෑමක් ඇය තනාතද   
 

තනාව්ැදගත්ත 

7.2.1.3 ඛ්ාදනකයන් ඇය වන බලපෑම් 
 

 

ව්යාපිය ප්රතශය  අධික බෑවුමකින්ව යුක්  ප්රතශය කි  තමම ව්යාපිය  මඟින්ව ව්ැසි 
කාලව්ල ස මතුපිට  පස් නිරාව්රණ  ඉව්ත්ත කිමේම සිදුවි  හැකි   නිරාව්රණ  වූ පිෂ්ඨ න්ව 
නිසි ආව්රණ ක් ත ාදා ගනිමින්ව ආරක්ෂා තනාකරන්වතන්ව නම්, ඛ්ාදන ට ලක්ීතම් 
හැකි ාව්ක් ඇ   ඉදිකිමේම් අදි ර තුල ප්රතශයත  මතුපිට හා ්ප පිෂ්ඨ ව්ල ජලාපව්හන 
පශධය ට බලපෑමක් එේල වි  හැකි   තකතස්නමුත්ත, තමම පස් නිරාව්රණ  වූ තකාටස් 
කුඩා බිම් තකාටසකට පමණක් සිමා තද  එතහයින්ව ඛ්ාදන බලපෑම එම ප්රතශය ට සිමා 
ව්න නමුත්ත ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කිමේතම් ස සැලකි  යුතු තද   
 

ව්ැදගත්ත 

7.2.1.4 විවිත ස්ථානවල මලද්රවය බැහැර කිරීම හා ජලකයන් කරෝග අසාදනය වීම 
 

ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන  හුදකලා ව්නාන්ව ර ප්රතශය ක පි උටා ඇය බැවින්ව විව්ි  
ස්ථානව්ල මලරව්ය බැහැර කිමේමට ඇය හැකි ාව් තබාතහෝ ඉහල    
 
 

ව්ැදගත්ත 
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7.2.1.5 පහළ ප්රකශශකේ ජල භාවිතය සඳහා වන බලපෑම 
 

ඉදිකිමේම් කටයුතු සිදු කරව  ලබන්වතන්ව දුම්රි  මාර්ග ට අ ත්ත ප්රතශයත  හා ව්නාන්ව ර 
ප්රතශය ක තද  එතස්ම, දුම්රි  මාර්ග ට ආසන්වනව් ඇළ මාර්ග ක් දක්නට තනාමැ    
 

තනාව්ැදගත්ත 

7.2.1.6 ජල ප්රභවයන් හා කතත්බිම් සඳහා වන බලපෑම 
 

ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන ට ආසන්වනව් ඇළ මාර්ග ක් තහෝ ත ත්ත බිමක් දක්නට 
තනාමැ    
 

තනාව්ැදගත්ත 

7.2.2 පාිසික බලපෑම් 

7.2.2.1 ශබ්දය හා කම්පන බලපෑම්   
 

ආපදා අව්ම කිමේතම් භූමි  සැකසීතම් ස හා භූමි අලංකරණ කටයුතු සඳහා කාවි  කරන 
 න්වතරෝපකරණ ව්ලින්ව යබ්ද  හා කම්පන  අතේක්ෂා කළ හැකි   ඉදිකිමේම් කටයුතු 
ජනාව්ාස න්වට දුරින්ව පි උටි ප්රතශය ක සිදුකරන බැවින්ව යබ්ද  තහ්තුතව්න්ව සැලකි  යුතු 
බලපෑමක් සිදු තනාතද  තකතස්තව් ත්ත, ව්ැඩබිතම උ ඉහළ ප්රතශයත  පි උටා ඇය ව්න 
සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුව්ට අ ත්ත සංචාරක බංගලාතද අමුත්ත න්වට හා එ උ 
තස්ව් ක න්ව හට අධික යබ්ද  අ උ කර තලස බලපාව  ඇ    
 

තමම දුම්රි  ්මං මාර්ග න්ව ව්සර 100 පමණ ඉහ  ස ඉදිකර ඇය තහයින්ව කම්පන මඟින්ව 
එම ් මං මාර්ග න්වට අ උ කර බලපෑම් ඇයවි  හැකි   කැණීම් ඇතුළු අතනකුත්ත ඉදිකිමේම් 
කටයුතු සුදුසුකම් ලත්ත ඉංජිතන්වරුව්න්වතේ සමීප අධීක්ෂණ   ටතත්ත සිදුකළ යුතු අ ර ඒ 
අව්ට ඇය ව්ුහ න්වතේ ආරක්ෂාව් සහයක කළ යුතු    
 

 

 

 

 

ඉ ා ව්ැදගත්ත 

7.2.2.2 වායු දුෂණ බලපෑම   
 භූමි  එළිතපතහළි කිමේම, ඩිසේ එන්වජින්ව ක්රි ා කරීම, පිළිස්සීම, ඉදිකිමේම් රව්ය ප්රව්ාහන  
හා බැහැර කිමේම, ඉදිකිමේම් අපරව්ය සහ විෂ ස උ  රව්යම න්ව සමඟ ව්ැඩ කිමේතම් ස නිකුත්ත 
ව්න ව්ායුන්ව  හා දූවිලි තහ්තුතව්න්ව තමම ස්ථාන  හා ඒ අව්ට ඇය ව්ායුතද 
ගුණාත්තමකකාව් ට බලපෑම් එේල වි  හැකි   ඉදිකිමේම් අ රතුර, තකාන්වීට, සිතමන්වය, 
දැව්, ගේ සහ සිලිකා ව්ලින්ව ඉහළ දුහුවිලි ප්රමාණ ක් ජනන  කරයි  තමම ස්ථාන ට 
ආසන්වනව් නිව්ාස න්ව පි උටා තනාමැය තහයින්ව ඉදිකිමේම් කාලත  ස ජනන  ව්න දුහුවිලි 
මඟින්ව සැලකි  යුතු බලපෑමක් එේල තනාතද  නමුත්ත, වි ළි කාලගුණ ක් ස උ  
කාලව්ල ස සිදුකරන ඉදිකිමේම් මඟින්ව ඇයව්න ව්ායු දුෂණ  දුම්රි  මගීන්වට අ උ කර තලස 
බලපාව  ඇ   
 

 

 

 

ඉ ා ව්ැදගත්ත 

7.2.2.3 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම  
 

තමම ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන  ව්ගා කරන ලද ව්නාන්ව ර ප්රතශය ක පි උටා ඇය 
බැවින්ව, ඉදිකිමේම් මඟින්ව ජනන  ව්න ඝන අපරව්ය එම අව්ට ප්රතශය ට බැහැර කිමේතම් 
ඉහළ හැකි ාව්ක් පව්තී  කැලිකසල, ආහාර අපරව්ය, ඉදිකිමේම් අපරව්ය ව්ැනි විවිධ 
අපරව්යන්ව ජනන  වි  හැකි අ ර, ඒව්ා එම ස්ථානත   ැබීමට තහෝ අව්ට ප්රතශය ට 
බැහැර කිමේමට ඉඩ ඇ   අපරව්ය එම ස්ථානත  ගබඩා කිමේම හා අව්ට පරිසර ට බැහැර 
කිමේම දුම්රි  මඟීන්වට අසුන්වදර තපව මක් ඇය කරයි  අපරව්ය එකතු ීම මඟින්ව ජල  
බැස ාම අව් උර කරන අ ර, මදුරුව්න්ව තබෝීමටද තහ්තුවි  හැක ඉදිකිමේම් කාල  තුල 
විධිමත්ත ඝන අපරව්ය බැහැර කිමේතම් ක්රමතදද ක් තනාමැය වුව්තහාත්ත එම අපරව්ය 
තහ්තුතව්න්ව පස හා පරිසර  දුෂණ  සිදුවි  හැකි අ ර එ  ව්ැඩබිම ආශ්රි  පරිසර ට 
අ උ කර තලස බලපාව  ඇ    
 

 

 

ව්ැදගත්ත  

7.2.2.4 පිපුරුම් හා අන්තරායකර ද්රවය 
 

හානි ට ලක්ව් ඇය ප්රතශය  තුල පාෂාණ කුටටි නිමේක්ෂණ  තනාවූ තහයින්ව පුපුරණ රව්ය 
කාවි  කිමේම තහෝ පාෂාණ පිපිරීම අතේක්ෂා තනාතකතර්   
 

 

 

 
 

 

තනාව්ැදගත්ත 
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7.2.3 ජජව විදයාත්මක/ පිසර විදයාත්මක බලපෑම  

7.2.3.1 වැදගත් වනජීවී වාසස්ථානයන්ට සිදුවන බලපෑම   
ආපදා අව්දානම් අව්මකරණ ස්ථාන  ආශ්රි ව් ඉහළ ජජව් විවිධත්තව් ක් ස උ  සංරක්ෂි  
ව්නාන්ව ර/ ව්නජීී සංරක්ෂණ කලාප තහෝ ව්නජීී ව්ාසස්ථාන තනාමැ   තමම ස්ථාන  
අව්ට ප්රතශය  ව්ගා කරන ලද ව්ානිජය ව්නාන්ව ර කින්ව යුක්  තද  යුකැලිේටස්)   
එබැවින්ව කුඩා ක්ීරපායී සතුන්ව ව්න හාවුන්ව, ඌරං ව්ැනි සතුන්ව හා පක්ෂි විතය්ෂ දැකග  
හැකි අ ර තකාන්වරාත්තකරු තේ ශ්රමික න්ව විසින්ව සතුන්ව දඩ ම් කිමේම ව්ැනි ක්රි ාව්න්ව උ 
නිර  වි  හැක  එබැවින්ව, එම කරුණ  ටතත්ත තමම ව්යාපිය  තුළින්ව ජජව් විවිධත්තව් ට 
බලපෑමක් එේල වි  හැක     

 

 

ව්ැදගත්ත 

7.2.3.2 සතුන්ට හා ශාක වලට සිදුවන බලපෑම 
 

තමම ස්ථාන  ආසන්වනත  ඇය යාක අ රින්ව හඳුනාගත්ත අතදනික,  ර්ජන ට ලක් වූ 
තහෝ රතු දත්ත  ලැයිස්තුව්ට ඇතුලත්ත යාක නිමේක්ෂණ  කළ තනාහැක    
 
නමුත්ත, ව්ටිනා දැව් ව්ර්ග  ඉව්ත්ත කිමේම  පරිසර පශධය ට සහ යාක ප්රජාව්ට හානිකර වි  
හැක    ව්ද සමහර ඉදිකිමේම් කටයුතු ව්ල ස අහඹු ගින්වනක් තහෝ ව්ික්ෂල ාදි කට ගිනි 
 ැබීම තහෝ දැේවූ සිගරට තකාටසක් විසි කිමේම තහෝ අපරව්ය දහන  කිමේමක් මඟින්ව ලැද 
ගිනි ඇය වි  හැක  වි ලි කාලව්ල ස ව්නාන්ව ර ආසන්වනත  තමම අව්දානම සැලකි  යුතු 
තද   
 
ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් සිදු කිමේතම් ස යාක ඉව්ත්ත කිමේමට සිදු වි  හැකි   ඇ ැම්විට එම 
යාක අ ර ගස් කැපීම පාලන  කිමේතම් පනයන්ව නි ාමන  කර ඇය යාක න්වද 
ඉව්ත්තකිමේමට සිදුවි  හැකි අ ර එව්ැනි අව්ස්ථාව්ල ස අදාළ ආ  න, විතය්ෂත න්වම ව්න 
සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුතද අව මැය  ලබා ගැනීම සිදුකළ යුතු   තම් පිළිබඳව් 
දැව මක් ස උ  පාරිසරික හා ආරක්ෂි  නිලධාරි කුතේ අධීක්ෂණත න්ව ත ාරව් එව්ැනි 
යාක ඉව්ත්ත කිමේතම් ස ව්ටිනා දැව් විතය්ෂි  න්වද ඉව්ත්ත කිමේමට ඉඩ යතබ්   
 

 

ව්ැදගත්ත  

7.2.4 සමාජීය සහ ආර්ික බලපෑම් 

7.2.4.1 කයෝජිත ප්රකශශයට ආසන්නතම ප්රකශශකේ කිිකාර්මික කටයුතු කකකරහි 

ඇය වන බලපෑම්  
 

ත ෝජි  ප්රතශය  තහෝ ආසන්වනත  කිසිදු කිෂිකාර්මික කටයුත්ත ක් සිදු තනාතද  

 

තනාව්ැදගත්ත 

7.2.4.2 කම්පනය නිසා කගාඩනැගිළි වල සිදුවන ඉිතැලීම්  

තමම අස්ථායි ඉඩම ව්ානිජය ව්නාන්ව ර ක් තුල, දුම්රි  මාර්ග ට හා ්මං මාර්ග න්වට 
සමීපව් පි උටා ඇ   තමම ස්ථාන  අසළ කිසිදු තගාඩනැගිේලක් පි උටා තනායුණද ව්සර 
120කට පමණ ඉහ  ස ඉදිකරන ලද දුම්රි  ්මං මාර්ග  තමම ස්ථාන ට සමීපව් පි උටා 
ඇ    
 
ඉදිකිමේම් අ රතුර කාවි  කරන බර  න්වතරෝපකරණ මඟින්ව ඇයකරන කම්පන  මඟින්ව 
තමම ්මං මාර්ග න්ව උ ඉරි ැලීම් ඇයවි  හැකි අ ර එ උ ස්ථායි ාව් ටද බලපායි   
 

තමම  ත්තව්  තුල, මධයම පරිසර අධිකාරි  මඟින්ව නිර්තශශි  කම්පන පරාස න්ව පව්ත්තව්ා 
ගනිමින්ව ඉදිකිමේම් කටයුතු සිදු කරව  ලබන බව්ට සහයක කළ යුතු    
 

 

 

ඉ ා ව්ැදගත්ත 

7.2.4.3 ඉඩම් හා ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ප්රකේශය අහිමි වීම  
 

ආපදා අව්ම කිමේතම් කටයුතු දුම්රි  මාර්ග ට අ ත්ත ප්රතශය ක හා ව්නාන්ව ර ප්රතශය ක 
සිදු කරව  ලබයි  එතහයින්ව,  ම ඉඩමට ප්රතදය  අ උමිීම තහෝ ව්ටිනා කාවි  න්ව අ උමිීම 
සම්බන්වධත න්ව ඉඩම්  උමි න්වට සැලකි  යුතු බලපෑමක් එේල තනාතද   
 

 

 

තනාව්ැදගත්ත 

7.2.4.4 ජිවකනෝපාය, වයාපාර සහ අදායම් මාර්ග කකකරහි ඇය වන බලපෑම 
 

ප්රතශයත  ජිව්තනෝපා , ව්යාපාර සහ අදා ම් මාර්ග තකතර උ සැලකි  යුතු බලපෑමක් 
තනාමැ   

 

තනාව්ැදගත්ත 
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7.2.4.5 කස්වා සැපයීමට ඇය වන බලපෑම (ජල සම්පාදනය, අපජලය, විදුබය)  
 

අස්ථායී ප්රතශය  අසල ජල සැපයුම, අපජල , විදුලි තස්ව්ා පහසුකම් තනාමැ   එතහයින්ව, 
සැලකි  යුතු බලපෑමක් තනාමැ    
 

තනාව්ැදගත්ත 

7.2.4.6 යටිතල පහසුකම් අහිමිවීම හා ආරක්ෂාව සඳහා ඇය  බලපෑම   
 

ඔ උ  දුම්රි  ස්ථානත  සිට තමම ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන  තව්  පිවිසීමට කිසිඳු 
මාර්ග ක් තනාමැය තහයින්ව කාණ්ඩ හා ්පකරණ ප්රව්ාහන  සඳහා දුම්රි  මාර්ග  කාවි  
කිමේමට අව්යය තද  එමනිසා ඉදිකිමේම් කාල  තුල නිරන්ව රත න්ව  න්වතරෝපකරණ හා 
ට්රක් රථ ධාව්න  ව්න තහයින්ව ඔ උ  සිට ඉදේගස් උන්වන දුම්රි  මාර්ග  අව් උර ීමට ඉඩ 
ඇ    
  

 

 

ව්ැදගත්ත 

7.2.4.7 වැඩබිම කඳවුරු හා අකනකුත් ස්ථානීය අවශයතාවයන්  
 

ව්ැඩබිමට ආසන්වනත   ාව්කාලික කඳවුරු ඉදි කරන්වතන්වනම්, අපජල  හා ඝන අපරව්ය 
කළමනාකරණ  ගැටළුව්ක් වි  හැකි    
  

ව්ැදගත්ත  

 

7.2.4.8 ඉදිකිරීම් අතරතුර ශ්රමිකයින්කේ ආරක්ෂාව  
 

ඉදිකිමේම් කටයුතු ඉ ා සීමි  ඉඩකඩක සිදුකරන තහයින්ව, ශ්රමිකයින්ව දුම්රි  අනතුරු ව්ලට 
නිරාව්රණ  ීතම් හැකි ාව්ක් පව්තී  එතස්ම අස්ථාව්ර බෑවුම තහ්තුතව්න්ව ව්ැනම නිසා 
සිදුව්න අනතුරු ව්ලට මුහුණ පෑමටද සිදුවි  හැකි   තමව්ැනි දුම්රි  අනතුරු හා 
තනාසැලකිලීමත්තකම තහ්තුතව්න්ව මරණී  තුව්ාල වුව්ද සිදුවි  හැකි   ඉ ා සීමි  
ඉඩකඩක් තුළ බර  න්වතරෝපකරණ ආදි  කාවි  කිමේමට සිදුතද  තමම ව්ැඩබිතම උ 
රථව්ාහන සහ ඉදිකිමේම්  න්වර කාවි ත  සද අනතුරු ඇයීතම් ඉහළ හැකි ාව්ක් පව්තී  
එතස්ම තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව ඉදිකිමේම් සඳහා ළමා ශ්රමිකයින්ව ත ාදා ග තහාත්ත එ  දැඩි 
අව්දානම්කාමේ හා අනතුරුදායි කටයුත්ත ක් බව්ට පත්තතද    
 

 

 

ඉ ා ව්ැදගත්ත  

7.2.4.9 ප්රය ස්ථාපනය කළ යුතු ප්රකශශය තුල පිහිටා ඇය  වයාපාර, කිිකාර්මික බිම් සහ 

අකනකුත් ස්ථාන 
 

ප්රයස්ථාපන  කල යුතු ප්රතශය  තුල කිසිදු   කිසිදු  ව්යාපාර  තහෝ කිෂිකාර්මික බිම් පි උටා 
තනාමැය බැවින්ව ඒ පිළිබඳව් එ රම් සැලකි  යුතු තනාතද   
 

 

 

තනාව්ැදගත්ත 

7.2.4.10 ප්රය ස්ථාපනය කළ යුතු ප්රකශශයට යාබදව පිහිටා ඇය  වයාපාර, කිිකාර්මික 

බිම් සහ අකනකුත් ස්ථාන 
 

ප්රයස්ථාපන  කල යුතු ප්රතශය ට  ාබදව්   කිසිදු  ව්යාපාර  තහෝ කිෂිකාර්මික බිම් පි උටා 
තනාමැය බැවින්ව ඒ පිළිබඳව් එ රම් සැලකි  යුතු තනාතද   
 

 

 

තනාව්ැදගත්ත 

7.2.4.11 වැඩබිමට පුශගලයින් ඇතුළුවීම හා වැඩබිම හරහා ගමන් කිරීම 
 

 

තමම ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන  සංචාරකයින්ව ගමන්ව ගන්වනා මාර්ග ක පි උටා ඇය අ ර 
එම මාර්ග  කදු නැගීම, චා ාරූපකරණ  හා ගේව්ැටි  රණ  සඳහා කාවි  කරයි   ව්ද, 
ඔ උ  දුම්රි  ස්ථාන  තව්  පැමිතණන ජන ාව් සාමානයත න්ව ් මං මාර්ග  හරහා දුම්රි  
මාර්ග  ඔස්තස්  ගමන්ව කරයි  ඉදිකිමේම් ක්රි ාව්ලිත  ස බර   න්වතරෝපකරණ, ව්ාහන, 
විදුලි  සහ පුපුරන රව්ය කාවි  කරන තහයින්ව අනව්සර පුශගලයින්ව තමම ස්ථාන ට 
ඇතුළුීම මඟින්ව අනතුරු ඇයීතම් ඉහළ අව්දානමක් ඇ    
 
 

 

 

ව්ැදගත්ත  

7.2.4.12 ප්රවාහන පහසුකම් සඳහා වන බලපෑම 
 

 න්වතරෝපකරණ හා අමුරව්ය දුම්රි  මාර්ග  ඔස්තස් ප්රව්ාහන  කිමේම තහ්තුතව්න්ව, ඔ උ  
හා ඉදේගස් උන්වන දුම්රි  ස්ථාන අ ර දුම්රි  ගමනාගමන ට බාධා ඇයතද  
 

 

 

ඉ ා ව්ැදගත්ත  
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8.  වැඩබිම සඳහා විකශ්ිත අවදානම් විශ්කල්ෂණය 

 

ව්ගුව් 2 – ව්ැඩබිම සඳහා විතය්ෂි  අව්දානම් විය්තේෂණ  

අවදානම බලපෑමට ලක්වන 

කණඩායම 

අවදානම් මට්ටම 

1.  දුම්රි  මාර්ග අ ර ව්ැඩ කිමේතම් ස / මාරු ීතම් ස දුම්රි  
අනතුරු ව්ලට මුහුණ  සම 

 

ශ්රමිකයින්ව 

 

ඉ ා අධි අව්දානම 

2. අමු රව්ය හා  න්වතරෝපකරණ ප්රව්ාහන  ශ්රමිකයින්ව 

 

ඉ ා අධි අව්දානම 

3. රාත්රී කාලත  ඉදිකිමේම් අ රතුර දුම්රි  අනතුරු ව්ලට 
මුහුණ  සම 

 

ශ්රමිකයින්ව 

 

ඉ ා අධි අව්දානම 

4. ඉදිකිමේම් කටයුතු හා දුම්රි  මාර්ගව්ල  බා ඇය රව්ය 
ව්ලින්ව සිදුව්න අනතුරු 

 

දුම්රි  මගීන්ව 
දුම්රි  සථ්ානත  තස්ව්කයින්ව 

ඉ ා අධි අව්දානම 

5. පිපිමේම් තහ්තුතව්න්ව පිටව්න පාෂාණ අංශු නිසා අනතුරු 
සිදුීම 

ශ්රමිකයින්ව 

දුම්රි  මගීන්ව  

 

අධි අව්දානම 

6. අසථ්ායි ප්රතශයත  සිට පාෂාණ කුටටි තපරලීම ශ්රමිකයින්ව 
දුම්රි  මගීන්ව  
දුම්රි  සථ්ානත  තස්ව්කයින්ව 

 

අධි අව්දානම 

7. විදුලි සැපයුම් මාර්ග සමඟ ව්ැඩකිමේතම් ස සිදුව්න අනතුරු ශ්රමිකයින්ව 

 

අධි අව්දානම 

8.  ව්ැඩ බිතම උ අඩු දියය  ත්තත්තව්  ටතත්ත ව්ැඩ කිමේම ශ්රමිකයින්ව 

දුම්රි  මගීන්ව 

අධි අව්දානම 

9.  හුදකලාව් ව්ැඩ කිමේම  ශ්රමිකයින්ව 

 

අධි අව්දානම 

10.  හදිසි  ත්තත්තව්  ටතත්ත ඉව්ත්තීම  ශ්රමිකයින්ව 

 

අධි අව්දානම 

11.  ආන්වයක කාලගුණික  ත්තව් න්ව  සුළඟ/ ව්ර්ෂාප න  
ආ ස) 

ශ්රමිකයින්ව 

 

අධි අව්දානම 

 

9.  සැලකිය යුතු පාිසික සහ සමාජයීය බලපෑම් 

 

ජායක තගාඩනැගිලි පර්ත ෂණ සංවිධානත   උ  NBRO) විතය්ෂ අව්ධාන න්ව අව්යය ව්න පාරිසරික සමාජී , 

බලපෑම් තහෝ අව්දානම්  ත්තත්තව් න්ව 

 

9.1. කසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිබබඳ ගැටළු සඳහා වන ප්රමුඛඛ්ත්වය: කකාන්රාත්කරුවන් සඳහා වන සම්මත ගිවිසුම්ගත 

අවශයතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විකශ්ිත කසෞඛ්ය ආරක්ෂාව පිබබඳ කරුණු 

දැනටමත්ත අස්ථායි වි  හැකි බෑවුම් ප්රතශය ක ආපදා අව්දානම අව්ම කිමේතම් ක්රි ාකාරකම් කිමේමට අතේක්ෂා කරන 
බැවින්ව බෑවුතම් අස්ථායි ාව්  නිසා ශ්රම බලකා  මුහුණ පා හැකි අව්දානම ඉහල   එබැවින්ව , තමම ස්ථාන ට අදාළ 
තසෞඛ්ය  හා ආරක්ෂණ ගැටළු සැලකි  යුතු තලස ව්ැදගත්ත තද   ESMF උ ස එව්න්ව තපාදු පරිසර හා සමාජ ආරක්ෂණ 
ගැටළු සාකච්යාකර ඇ   ඉදිකිමේම් ව්ැඩ බිතම උ තස්ව්ක ආරක්ෂක අව්යය ාව් න්ව  පිලිබඳ ඉදිරිපත්ත කරන ලද 
ව්ාර් ාතද 2003 තකාටස : “ව්ැඩ කරන  ත්තත්තව් න්ව සහ ප්රජා තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව්”  උ 2003 5 :”ආරක්ෂක 
්පකරණ සහ ඇඳුම්”  න තකාටස  ටතත්ත ව්ඩාත්ත සවිස් රාත්තමකව් ඉදිරිපත්ත කර ඇ   
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9.2. ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාරී කලස ශ්රමය ලබා ගැනීම 

“ව්ැඩ කරන  ත්තත්තව් න්ව සහ ප්රජා තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව්” පිලිබඳ චක්ර තේඛ්නත   2003.3 ව්ගන්වය ට අව ව් ළමා 
ශ්රම  සහ බලහත්තකාමේ තලස කාවි ා කිමේම පිළිබඳව් සවිස් රාත්තමකව් දක්ව්ා ඇ    

 

10. පාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ සැලැසම්  ESMP) 

7 සහ 8  තකාටස් ව්ල ස හඳුනාගන්වනා ලද අව්දානම්  ත්තත්තව්  සහ බලපෑම  විතය්ෂත න්ව සලකා බලමින්ව එම අව්දානම් 
අව්ම කිමේම තහෝ කළමනාකරණ  කිමේම සඳහා ක්රි ාමාර්ග ඉදිරිපත්ත කරයි  තම  ව්යාපියත  සැලසුම් කිමේම ,ඉදිකිමේම් 
අව්ධි  සහ නඩත්තතු කරමින්ව ක්රි ාත්තමක කිමේතම් අව්ධි   න සි  අ අව්ධි සඳහා, පාරිසරික හා සමාජයී  
කළමනාකරණ සැලැස්ම  උ  ESMP) ඇය විතය්ෂ නිර්තශය සහ අව්යය ා ඇතුලත්ත ව්ව  ඇ   

10.1. නැවත පදිංචි කිරීකම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

තමම ස්ථාන  සම්බන්වධත න්ව ව්යාපිය  පදනම්ව් පවුේ නැව්  පදිංි කිමේතම් අව්යය ාව් ක් මතු තනාතද  

ව්යාපිය  තහ්තුතව්න්ව  ම් ව්ුහාත්තමක බලපෑමක් සිදුවුව්තහාත්ත අදාළ ව්න්වදි ත ෝජනා ක්රම   ටතත්ත ව්න්වදි ලබාදි  

යුතු    

10.2. පුශගලයින් ඉවත් කිරීම 

තමම ස්ථාන  සම්බන්වධත න්ව ව්යාපිය  ම  පදනම්ව් පුශගලයින්ව ඉව්ත්ත කිමේමක් අව්යය තනාතද  

10.3. හානි වූ කගාඩනැඟිබ, පහසුකම් සහ යටිතල පහසුකම් ඉවත් කිරීම (හිමිකරුවන්කේ එකඟතාවය ලබා 

ගැනීම) 
තමම ව්ැඩබිම සඳහා අව්යය තනාතද   

10.4. වයාපිය  කටයුතු කහ්තුකවන් සිදුවන කශකපාළ/ වත්කම් හානි සඳහා වන්දි ලබා දීම  
ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් තහ්තුතව්න්ව තශපළ තහෝ ව්ුහ න්වට කිසි ම් හානි ක් සිදුවුව්තහාත්ත එ ට ව්න්වදි තගීමට 
අව්යය වි  හැකි  

 

10.5. ප්රජා දැනුවත් කිරීම සහ අධයාපනය - පහත ක්කෂ්ර සඳහා අවශය කේ   
ඉදිකිමේම් ශ්රමිකයින්ව, දුම්රි  තස්ව්කයින්ව, සහ දුම්රි  කාවි  කරන්වනන්ව සඳහා දැව ව්ත්ත කිමේතම් හා පුහුණු කිමේතම් 
ව්ැඩසටහන්ව ක්රි ාත්තමක කිමේම අනිව්ාර්  තද   

10.6. ස්ථානීය විකශ්ිත පාිසික/ සමාජයීය කළමනාකරණ කකාන්කශසි 

තමම ව්යාපිය භූමි  ග්රාමී  සැකැස්ම තුල තසෞන්වදර් ාත්තමකව් හා  පාරිසරික සංතද ස ස්ව්ාකාවික පරිසර ක පි උටා 

ඇ   එබැවින්ව පාරිසරික සහ සමාජී  ව්යත න්ව ව්ැදගත්ත නිර්මාණ සලකා බැලීම කළයුතු බව් නිර්තශය  තකතර්  

ව්ගුව් 3 – සැලසුම් අදි තර් ස සැලකි  යුතු පාරිසරික හා සමාජයී  බලපෑම් 

සැලසුම් අංගය 

වයාපිය  ප්රකශශයට 

සලකා බැලීම සඳහා 

නිර්කශශිත මට්ටම 
 

i. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රසස්ථ කලස සැලසුම්කරණය  

ව්ික්ෂල ාදි  ඉව්ත්ත කිමේම සහ ව්ැඩුණු යාක  විතය්ෂ අව්ම ව්යත න්ව ඉව්ත්ත කිමේම සඳහා 

ව්යාපිය සැලසුම් කිමේතම් ස සලකා බැලි  යුතු  .ව්ැදගත්ත යාක විතය්ෂ හඳුනා ග තහාත්ත 

එම යාක සංරක්ෂණ  කිමේම පිලිබඳ ප්රමාණව්ත්ත අව්ධාන ක් ඉදිරිපත්ත කල යුතු   

 

ඉහළ 

ii. වැඩබිම සැලසුම් කිරීම 

ත ෝජි  ප්රතශය  සැලසුම් කිමේතම් ස අස්ථාව්ර  බෑවුම් සක්රි  ී ම් සම්බන්වධත න්ව ප්රතදයම්  

වි  යුතු   එතස්ම තමම ස්ථාන  දුම්රි  මාර්ග ක් අසළ ඉ ා සීමි  ඉඩකඩක පි උටා 

ඇ   එබැවින්ව රථ ගාේ ,රව්ය ගබඩා කිමේතම් ස්ථාන සහ  ාව්කාලික කුඩාරම් ආදි  අධි 

අව්දානම් ප්රතශය තුල ස්ථාපි  තනාකිමේමට ව්ගබලා ග  යුතු . 

දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද පුහුණු ආරක්ෂක නිලධාරි කු තහෝ මාර්ග සංඥපාකරුව්කු 

ඉදිකිමේම් අදි තර් ස ත ාදා ගැනීම අ යාව්යය තද  ශ්රී ලංකා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව්, 

 

ඉ ා ඉහළ 
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තකාන්වරාත්තකරුතේ ව්ැඩබිම ශ්රමිකයින්ව සහ PMU අ ර විධිමත්ත සන්වනිතදදන ක් 

පව්ත්තව්ාතගන  ා යුතු    

iii. සතුන්කේ වාසස්ථාන හා ගමන් මාර්ග 

තමම ව්යාපිය ප්රතශය  තුල ඉහළ ජජව් විවිධත්තව් ක් ස උ  තහෝ සත්තව් ව්ාසස්ථාන 
ඛ්ණ්ඩන  ීමක් ස උ  ව්නාන්ව ර/ ව්නජීී කලාප පි උටා තනාමැ   තමම ස්ථාන  
ව්ානිජය පරමාර්ථ කින්ව ව්ගා කරන ලද ඝන ව්නාන්ව ර කින්ව  යුකැලිේටස්) ආව්රණ  
ී ඇ   එබැවින්ව, හාව්න්ව, ව්ේ ඌරං ව්ැනි කුඩා ක්ීරපායින්ව එ උ සිටිව  ඇ    
 

අව්ම 

iv. ජල සම්පත් සංරක්ෂණය  

බෑවුම ස්ථාව්ර කිරිතම් ස අ යාව්ය  ක්රමතදද ක් ව්යත න්ව පිට ට ගන්වනා ජල  තහාඳ 

 ත්තව්ත  හා  ගුණාත්තමක බැවින්ව යුතු තද නම් එ  ස්ිර ජල මුලාශ්ර ක් තනාමැය පහල 

ප්රතශයත  ජිව්ත්තව්න ජන ාව්තේ ජල මුලාශ්ර ක් තලස සැලකි  හැකි    

 

මධයස්ථ 

v. කසෞන්දර්යාත්මක නිර්මාණ සලකා බැලීම 

තසෞන්වදර් ාත්තමක සංතද ස පරිසරක නිර්මාණ න්ව කිමේතම් ස ස්ව්කාවික පරිසර  හා 
සංකලන  තව්මින්ව දියය පරිසර දුෂණ  අව්ම මටටමක  බා ගැනීමට සැලසුම් කිමේම ට 
සැලකිලිමත්ත වි  යුතු   සංචාරක කර්මාන්ව   ව්යාපිය ක්තෂ්රත  ප්රධාන ආර්ික 
ක්රි ාකාරකමක් ව්න බැවින්ව සංචාරක ආකර්ෂණ ක් තලස ප්රතශය  සංව්ර්ධන  කිමේම 
සඳහා තසෞන්වදර් ාත්තමකව් අව කූල සැලසුම් සලකා බැලීම ඉ ා ව්ැදගත්ත තද  තම් සඳහා 
සුදුසු ආපදා අව්ම කිමේතම් ව්ුහ න්ව සැකසීතම් ස භූ දර්යන ශිේපි කුතේ තස්ව්  ව්ැදගත්ත 
වි  හැකි   
 

 

ඉහළ 

vi. හිත පාිසික ලක්ෂණ සලකා බැලීම 

ආපදා අව්ම කිමේතම් කටයුතු තබාතහාම ක් සිදුකරව  ලබන්වතන්ව පරිසර  උ කාමී සංතද ස 
ව්ාසස්ථාන ව්ල බැවින්ව පරිසර  උ කාමී හරි  පාරිසරික සැලසුම් පිළිබඳව් හැකි  ාක් 
සැලකිලිමත්ත ී ම ව්ඩාත්ත ් ි   : ් දාහරණ තලස, පාංශු ඛ්ාදන  පාලන  සඳහා තශය  

ව්ික්ෂල ා විතය්ෂ කාවි ා කිමේම , විතය්ෂ විවිධත්තව්  පව්ත්තව්ා ගැනීම සඳහා යාක 
සංත ෝජන න්ව ත ාදා ගැනීම සහ ආක්රමණයලි සහ තව්නත්ත විතය්ෂ ත ාදා තනාගැනීම 
ව්ැනි දෑ දැක්වි  හැකි   
 

 

 

ඉහළ 

vii. ශ්රමිකයින්කේ සහ ප්රජාවකේ ආරක්ෂාව 

තමම ස්ථාන  දුම්රි  මාර්ග ට ඉ ා ආසන්වනව් ඇය බැවින්ව ඉදිකිමේම් සිදු කිමේතම් ස  

විතය්ෂත න්වම ශ්රමිකයින්ව හට දුම්රි  අනතුරු ව්ලට මුහුණ පෑමට සිදුතද  අනව්සර 

ඇතුළුීම් හා තනාසැලිකිලිමත්තකම තහ්තුතව්න්ව තමම ස්ථාන  අව්ට දැඩි අනතුරු සිදුවි  

හැක   

අව්දානම් ස උ  බෑවුම සක්රි  ී ම ඉදිකිමේම් අව්දිත  ස සිදුවි  හැකි බැවින්ව එ  ශ්රමිකයින්වට 

සහ මගීන්වට  ර්ජන ක් වි  හැකි  එබැවින්ව ඔවුන්වතේ ආරක්ෂාව් සුරක්ෂි  කිමේම සඳහා 

පිරිසැලසුම්කරණත  ස ආරක්ෂි  දැේ, ආරක්ෂි  ව්ැටව්ේ ව්ැනි ආරක්ෂි  ක්රි ාමාර්ග 

ගැනීම පිලිබඳ සැලකිලිමත්ත වි  යුතු . 

 

 

 

ඉ ා ඉහළ 

viii. ඛ්ාදනය අවම කිරීකම් වුහයන් 

ව්ැසි කාලව්ල ස ජලාපව්හනත   තදග  සැලකි  යුතු තලස ඉහල  ා හැකි අ ර අස්ථායි 
බෑවුම හරහා  ජල  ගල ාමද තදගව්ත්ත වි  හැක  තමම ජල  අසල ප්රතශය ක පි උටි 
ව්ැසි ජල  ගල න කාණු පශධය කට ත ාමුකළ යුතු   එබැවින්ව බෑවුම් ව්ල ඛ්ාදන  
අඩු කිමේම සඳහා ජල  ගලා  න තදග  අඩු කිමේම සඳහා ක්රමතදද න්ව පිලිබඳ සැලසුම් 
අදි තර් ස සලකා බැලි  යුතු   
 

 

 

 

ඉහළ 

ix. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ කමකහයුම් සැලසුම් කිරීම  

ආපදා අව්ම කිමේතම් ස භූ විදුම් කාණු ව්ැනි ශිේපී  ක්රම පිලිබඳ සලකා බැලි  යුතු   
නිව්ැරදි විය්කම්කත න්ව යුතු නළ සහ භූ විදුම්, නිව්ැරදි බෑවුම් ආනය  ව්ැනි ක්රම 
කාවි ත න්ව කාණු අව් උරීම අව්ම කළ යුතු   කාණු ජල  ස්ව්කාවික ගංගා ව්ලට ත ාමු 
කිමේමට අතේක්ෂා කරන්වතන්ව නම්, නඩත්තතු අඩු ව්ුහ න්ව හා ඛ්ාදන න්වට ඔතරාත්තතු තදන 
තරාන්වමඩ  ැන්වපතු ව්ැනි සැලසුම් සලකා බැලි  යුතු    
ව්ුහ න්ව සඳහා කාවි  කරන රව්ය ඉහල කේ පැව්ැත්තමක් ස උ  කාලගුණික  ත්තව් න්වට 

ඔතරාත්තතු තදන පරිදි ප්රතදයතමන්ව ත ෝරා ග  යුතු   ව්ාතන්ව ව්ුහ න්ව කාවි  

කරන්වතන්වනම් විඛ්ාදන  ව්ැළක්ීතම් ක්රම සම්බන්වධත න්ව විතය්ෂත න්ව සලකා බැලි  

යුතු   

 

 

මධයස්ථ 
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10.7. ඉදිකිරීම් ක්රියාවබය තුල සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම  
 

10.7.1. ඉදිකිරීම් අදියර තුළ කකාන්රාත්කරුකේ අවශයතා, පාිසික හා සමාජයීය කළමනාකරණය  

ප්රමිීනන් හා අනුකුල වීම 

පාරිසරික සහ සමාජී  බලපෑම් අව්ම කිමේම හා කළමනාකරණ  කිමේම සඳහා ව්න ක්රි ාමාර්ග සාමානයත න්ව සි  අ 
නා  ෑම් අව්ම කිමේතම් ස්ථාන සඳහා තපාදු තද  තමම බලපෑම් තබාතහෝ දුරට ඉදිකිමේතම් කටයුතුව්ල ක්රි ාකාරිත්තව් ට 
තහ්තු තද  එබැවින්ව ඉදිකිරිතම් ස  ව්න බලපෑම් අව්ම කිමේම තකාන්වරාත්තකරුතේ යුතුකමකි  ඉදිකිමේම් අදි තර් ස 
“පාරිසරික, සමාජ සහ තසෞඛ්ය ආරක්ෂණ   ES & HS ) කළමනාකරණ ට අව කුලව් තකාන්වරාත්තකරුව්න්වතේ 
අව්යය ාව්න්ව” තකතස ්වි   යුතුද  න්වන පිළිබඳව් ජායක තගාඩනගිලි පර්ත ෂණ සංවිධාන  විසින්ව සකස්කර ඇය 
සවිස් රාත්තමක ව්ාර් ාතද සඳහන්ව කරුණු ඒ ආකාරත න්වම ලන්වසු තේඛ්නත  ඇතුලත්ත වි  යුතු   

තමම තකාටස සඳහා අදාළ අංය ව්ල ගුණාත්තමක කාව්  දැක්තව්න ප්රධාන තකාටස් පහ  ව්ගුතද දක්ව්ා ඇ   ව්ැඩි 
විස් ර සඳහා ්ක්  ව්ාර් ාව් පරියලන  කල යුතු     

ව්ගුව් 4 – E&HS කළමනාකරණ ට අව කූල ීම සඳහා “තකාන්වරාත්තකරුව්න්වතේ අව්යය ාව් ” 

කයාමුඛ අංකය 

ඉදිකිරීම් 

කකාන්රාත්කරුවන්ට 

ESMP 

සංරචකය වයාපිය යට අදාළත්වය 

2002. පාිසික සහ සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩබිම තුල ගබඩා කිමේම  අයයයින්ව ව්ැදගත්ත (දුම්රි  මාර්ග/ ්මං මාර්ග ) 

2002.2 2) යබ්ද හා කම්පන  අයයයින්ව ව්ැදගත්ත (මගීන්ව/ ්මං මාර්ග) 

2002.2 3) තගාඩනැගිලි ඉරි ැලීම් සහ හානි සිදු ීම  අයයයින්ව ව්ැදගත්ත (්මං මාර්ග) 

2002.2 4) අපරව්ය බැහැර කිමේම  ව්ැදගත්ත  

2002.2 5) අබලි රව්ය බැහැර කිමේම  ව්ැදගත්ත  

2002.2 6) දුවිලි පාලන  කිමේම  ව්ැදගත්ත  

2002.2 7) 
ඉදිකිමේම්  රව්ය සහ අපරව්ය ප්රව්ාහන  
කිමේම  

අයයයින්ව ව්ැදගත්ත 

2002.2 8) ජල   ව්ැදගත්ත 

2002.2 9) යාක සහ සතුන්ව  ව්ැදගත්ත 

2002.2 10) තකෞයක සහ සංස්කියක සම්පත්ත   අදාළ තනාතද 

2002.2 11) පාංශු ඛ්ාදන   ව්ැදගත්ත 

2002.2 12) පාංශු දුෂණ   ව්ැදගත්ත 

2002.2 13) තපාතලාව් කැණීම  ව්ැදගත්ත 

2002.2 14) පාෂාණ ලබාගැනීතම් ක්රි ාව්ලි අදාළ තනාතද 

2002.2 15) 
ව්ාහන සහ  න්වතරෝපකරණ 
අ අත්තව්ැඩි ාව්  දුෂණ ) 

ව්ැදගත්ත 

2002.2 16) මහජන ාව්ට සිදුව්න අව් උර ා  ව්ැදගත්ත  මගීන්ව) 

2002.2 17) තපාදු පහසුකම් හා  ටි ල පහසුකම්   ව්ැදගත්ත 

2002.2 18) දියය පරිසර  ව්ැඩි දියුණු කිමේම  ව්ැදගත්ත 

2002.5. පාරිසරික 
අධීක්ෂණ  

මුලික සමීක්ෂණ   ව්ායු ,ජල  ,යබ්ද  
,කම්පන සහ ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණ  ) 

ස්ථානී  විතය්ෂි  අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්වන 
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ඉදිකිමේම් අ රතුර සමීක්ෂණ   (ව්ායු 
,ජල  ,යබ්ද  ,කම්පන සහ ඉරි ැලීම් 
සමීක්ෂණ  ) 

ස්ථානී  විතය්ෂි  අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්වන 

ව්ැඩබිම් තමතහයුම් කාල  තුල 
සමීක්ෂණ  

ස්ථානී  විතය්ෂි  අධීක්ෂණ සැලැස්ම බලන්වන 

 තේඛ්න ව්ාර් ා කිමේම සහ  පව්ත්තව්ාතගන 
 ාම  

ව්ැදගත්ත 

2003. කස්වා කකාන්කශසි සහ ප්රජා කසෞඛ්ය  හා ආරක්ෂාව 

2003.2 
සුරක්ෂි  සංවිධාන  සහ සන්වනිතදදන   

අයයයින්ව ව්ැදගත්ත  අස්ථායි බෑවුම/ බර 
 න්වතරෝපකරණ) 

2003.3 ළමා ශ්රම  සහ බල කිමේම  අයයයින්ව ව්ැදගත්ත 
2003.4 ආරක්ෂක ව්ාර් ා සහ අනතුරු පිලිබඳ 

ව්ාර් ා  
අයයයින්ව ව්ැදගත්ත 

2003.5 ආරක්ෂි  ්පකරණ සහ ඇඳුම් පැළඳුම්  අයයයින්ව ව්ැදගත්ත 
2003.6 ආරක්ෂි   බව් පරික්ෂා කිමේම  අයයයින්ව ව්ැදගත්ත 
2003.7 මුලික ප්රථමාධාර පහසුකම්  අයයයින්ව ව්ැදගත්ත 
2003.8 තසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව් පිලිබඳ ත ාරතුරු 

සහ පුහුණුව්  
අයයයින්ව ව්ැදගත්ත 

2003.9 සුරක්ෂි  සංවිධාන  සහ සන්වනිතදදන   අයයයින්ව ව්ැදගත්ත 
අදාළ :  තමම ව්ගන්වය  ඕනෑම ව්යාපිය ස්ථාන කට අදාළ තපාදු එකක් තලස ව්යාපිය ස්ථාන  අදාළ තද   
අයයයින්වම ව්ැදගත්ත : ESPM ව්ලට අදාලව් එම ස්ථාන ට නිය්ි ව්ම ක්රි ාත්තමක ව්න පරිදි පාරිසරික ක්රමතදද න්ව සකස් කිමේම 
සඳහා තකාන්වරාත්තකරු විතය්ෂ අව්ධාන  ත ාමු කල යුතු    
ඇ ැම්විට අදාළ තද : ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කිමේතම් ස අදාළ ව්යාපිය ස්ථාන ට පිවිතසන විට තමම ESMP ක්රි ාත්තමක කරව  
ලැතබ්   
අදාළ තනාතද: ත ාරතුරු අනාව්රණ   වූ තකාන්වතශසි  ටතත්ත තමම ව්යාපිය ස්ථානට අදාළ වි  තනාහැක  
විකේප : අව්යය ව්න්වතන්ව නම් පමණි  
ස්ථානී  විතය්ෂි  නිමේක්ෂණ සැලැස්මක්: තකාන්වරාත්තකරුව් විසින්ව සඳහන්ව කර ඇය අධීක්ෂණ අව්යය ා ව්ලට අම රව් ස්ථානී  
විතය්ෂි  නිමේක්ෂණ සැලැස්තම උ සඳහන්ව ව්න පරිදි තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව අධීක්ෂණ  කිමේම සඳහා බැඳී සිටි ත ාමු කිමේම : 
තකාන්වරාත්තකරුව්න්ව  ESMP ක්රි ාත්තමක කිමේම සඳහා බැඳී සින  
 

 

10.7.2. ස්ථානීය විකශ්ිත අවදානම් අවමකරණය 

ඉදිකිමේම් කාලත  ස ක්රි ාත්තමක කිමේමට අතේක්ෂි  ස්ථානී  විතය්ෂි  අව්දානම් අව්මකරණ පි ව්ර පහ  දැක්තද   

ව්ගුව් 5 – ස්ථානී  විතය්ෂි  ES & HS අව්මකරණ පි ව්ර න්ව 

අවදානම් අවමකිරීකම් සංරචක වයාපිය කේ අදියර වගකීම 

i. දුම්ිය අනතුරු වැලැක්වීම/ ඉදිකිරීම් අතරතුර සිදුවිය හැකි හදිසි 

තත්වයන්  

දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද ආරක්ෂණ නිලධාරි කු සහ සංඥපා නිලධාරි කු 
තමම ව්ැඩබිම සඳහා දැඩිව් නිර්තශය තකතර්  අව්ම ව්යත න්ව සංඥපා 
නිළධාමේන්ව යතදතනකුව්ත්ත ව්ැඩබිතම උ  ැබි  යුතු   එම නිළධාමේන්ව දුම්රි  
මාර්ගත  ජදනික දුම්රි  ධාව්න කාලසටහන හා හදිසි අව්ස්ථාව්න්ව උ ස 
දුම්රි  නැව්ත්තීම පිලිබඳ ව්ගකීම දරයි  සෑමවිටම එම නිළධාමේන්ව විසින්ව 
ලබාතදන සංඥපාව්න්ව සහ ්පතදස් පිලිබඳ අව්ධානත න්ව සිටි  යුතු    
ඉදිකිමේම් ශ්රමිකයින්ව, දුම්රි  තස්ව්කයින්ව, සහ දුම්රි  කාවි  කරන්වනන්ව සඳහා 
දැව ව්ත්ත කිමේතම් හා පුහුණු කිමේතම් ව්ැඩසටහන්ව ක්රි ාත්තමක කිමේම අනිව්ාර්  
තද   
 

ස්ථාන  සකස් කිමේම හා 
ඉදිකිමේම් අදි ර  

 

PMU 

තකාන්වරාත්තකරු 
දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව් 

ii. රථවාහන කළමනාකරණය හා ආරක්ෂාව 

දිව්ා කාලත  හා රාත්රී කාලත  රථව්ාහන කළමනාකරණ ක්රමතදද ක් 
ස්ථාපි  කළ යුතු   ශ්රී ලංකා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද එකඟ ාව්ත න්ව 
ක්රමව්ත්ත රථව්ාහන කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු   විධිමත්ත 
දුම්රි  මාර්ග ආරක්ෂණ පශධය ක් තමම ස්ථාන  සඳහා දැඩිව් නිර්තශය 
කරන අ ර ඒ තුල, අනතුරු ඇඟීතම් සංඥපා, ස්ිර හා පුහුණු මුරකරුව්කු, 
අව්දානම්  ත්තත්තව් හා මාර්ග බාධක තපන්වව ම් කරන  අමිනස් සංඥපා පුව්රු 
සහ රාත්රී ලාම්පු ව්ැනි ආරක්ෂණ පි ව්ර න්ව ඇතුලත්ත වි  යුතු   ඉදිකිමේම් 

ඉදිකිමේම් අදි ර PMU 

තකාන්වරාත්තකරු 

දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව් 
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කටයුතුව්ලට අව්යය පරිදි දුම්රි  සංඥපාකරු විසින්ව දුම්රි  ස්ථාන  හරහා 
දුම්රි  පැමිණීම හා පිටීම පිලිබඳ සංඥපාව්න්ව ලබා සතම් ව්ගකීම දරව  ලබයි  
තමම සැලැස්ම ව්යාපිය කළමනාකරණ ඒකක  විසින්ව අව ම  කළ යුතු 
තද    
 

iii. මූබක කසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ ගැටළු 

 

ව්ැඩබිතම උ තස්ව්කයින්වට ඉහළ අව්දානම්  ත්තව් න්ව  ටතත්ත ව්ැඩ කිමේමට 
සිදුව්න බැවින්ව, “තස්ව්ා තකාන්වතශසි සහ ප්රජා තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව්” පිලිබඳ 
ESMP  උ තකාන්වරාත්තකරුව්න්වතේ ව්ගකීම පිලිබඳ 2003 ව්ගන්වයත  දක්ව්ා 
ඇය නිර්තශය ක්රි ාත්තමක කිමේම අ යාව්යය තද  විධිමත්ත සංවිධාන හා 
නි ාමන ක්රමතදද ක්  ටතත්ත තමම නිර්තශය දැඩි අව්දාන කින්ව ක්රි ාත්තමක 
කළ යුතු    

i. ඉදිකිමේම් කටයුතු ආරම්ක කිමේමට පුර්ව්ත න්ව විතය්ෂි  ව්ිත්තතීම  
තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කළ 
යුතු    

ii. ශ්රමිකයින්වතේ හා ප්රජාව්තේ ආරක්ෂාව් ්තදසා, තහාඳ අනතුරු 
ඇඟීතම් පශධය ක්, මුරකරුව්කු සහ පුර්ණ කාලීන 
සංඥපාකරුව්කු තමම ව්ැඩබිම සඳහා අනිව්ාර්ත න්ව නිර්තශය 
තකතර්   

iii. සම්ම  ශ්රමික ආරක්ෂණ ක්රමතදද ත ාදාගැනීම   

iv. ව්ැඩබිම් සපත්තතු,  උස් ආව්රණ, ආරක්ෂි  ඇඳුම්, අක්ෂි ආව්රණ 
ව්ැනි පුශගලික ආරක්ෂණ ්පාංග සැපයීම   

v. ශ්රමිකයින්ව සඳහා පුහුණු හා දැව ව්ත්ත කිමේතම් ව්ැඩසටහන්ව 
පැව්ැත්තීම   

vi. ප්රධාන ඉදිකිමේම් කටයුතු ආරම්ක කිමේමට පුර්ව්ත න්ව ්පරව් 
අධයන ක් සිදුකිමේම සහ හඳුනාගත්ත ්පරව් සඳහා ප්රමාණව්ත්ත 
අව්දානම් අව්මකරණ පි ව්ර සැලසුම් කිමේම   

vii. බඹර කූඩු ව්ැනි දෑ ඒ අසළ යතබ්නම්, තස්ව්කයින්වතේ ආරක්ෂාව් 
සහයක කිමේම සඳහා හදිසි රැදවුම් මධයස්ථාන කාවි  කිමේම 
අනිව්ාර්  තද   

viii. ව්ර්ෂා කාලත  ස අස්ථායි බෑවුම් ප්රතශය  දැඩි අව්දානම් වි  හැකි 
බැවින්ව ප්රමාණව්ත්ත කාළ සීමාව්ක් ඉදිකිමේම් කටයුතු තනාකළ 
යුතු    

ix. හදිසි අනතුරු සඳහා නිසි හදිසි අනතුරු කළමනාකරණ ඒකක ක් 
 ප්රථමාධාර පහසුකම්, ආරක්ෂි  ්පකරණ, තරෝහේග  කිමේතම් 
පහසුකම් සහ ප්රව්ාහන පහසුකම් ව්ැනි) තමම ව්ැඩබිම සඳහා 
පව්ත්තව්ාග  යුතු    

 

ඉදිකිමේම් අදි ර PMU 
තකාන්වරාත්තකරු 

දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව් 

iv. ඉදිකිරීම් ද්රවය හා යන්ර සූර ප්රවාහනය 

 

තමම ස්ථාන  සඳහා ඉදිකිමේම් රව්ය හා  න්වර සූර ප්රව්ාහන  කිමේම සඳහා 
කිසිදු මාර්ග ප්රතදය ක් තනාමැය තහයින්ව ඔ උ  දුම්රි  ස්ථානත  සිට රව්ය 
ප්රව්ාහන  සඳහා දුම්රි  මාර්ග  කාවි  කිමේමට සිදුතද  එබැවින්ව, දුම්රි  
මාර්ග  කාවි  කර ඉදිකිමේම් රව්ය හා  න්වර සූර ප්රව්ාහන  කිමේමට ප්රථම 
දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද බල ලත්ත නිලධාමේන්වට දන්වව්ා අව්සර ලබාග  
යුතු තද   
 

රව්ය හා  න්වර සූර ප්රව්ාහන කාලසටහන පිළිබඳව් දුම්රි  රි දුරන්ව හා දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතු කාර්   මණ්ඩල  දැව ව්ත්ත කළ යුතු අ ර, එ  ඔ උ  
දුම්රි  ස්ථානාධිපයව්ර ා තේ සහ  ඇයව් සකස් කළ යුතු   ඉදිකිමේම් රව්ය 
හා  න්වර සූර ප්රව්ාහන  කිමේම මඟින්ව දුම්රි  තදදිකාව්ට තහෝ දුම්රි  ට්රක් 
රථව්ලට හානිීමක් සිදු තනාවි  යුතු    
  

ඉදිකිමේම් අදි ර PMU 

තකාන්වරාත්තකරු 

දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව් 

v. දුම්ිය ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් කකකරහි ඇය  කරන බලපෑම් 

(විකශ්ෂකයන් තාවකාබක දුම්ිය ප්රකේශය නැය වීම) 

 

ඉදිකිමේම් අදි තර් ස මනා රථව්ාහන පාලන ක් ක්රි ාත්තමක කළ යුතු   තමම 
ව්ැඩබිමට ආසන්වනව් ව්ංගු ස උ  දුම්රි  මාර්ග  ස උ ව් ඉ ා තකටි දුරකින්ව 
දුම්රි  ්මං මාර්ග තදකක් පි උටා ඇ   එබැවින්ව, අනතුරු ඇඟීතම් සංඥපා, 
ස්ිර හා පුහුණු මුරකරුව්කු, අව්දානම්  ත්තත්තව් හා මාර්ග බාධක තපන්වව ම් 

ඉදිකිමේම් අදි ර ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව් 



20 

 

කරන  අමිනස් සංඥපා පුව්රු සහ රාත්රී ලාම්පු ව්ැනි දෑ ස උ  විධිමත්ත දුම්රි  
මාර්ග ආරක්ෂණ පි ව්ර න්ව තමම ව්ැඩබිම සඳහා විතය්ෂත න්ව නිර්තශය 
කරව  ලැතබ්  සි  අම ආරක්ෂි  සංඥපා පුව්රු දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද 
අධීක්ෂණ   ටතත්ත සහ දුම්රි  ප්රව්ාහන ට අව කූලව් සිදු කළ යුතු    
ඉදිකිමේම් කටයුතු තහ්තුතව්න්ව දුම්රි  මාර්ගත  සිදුව්න තව්නස්ීම් පිළිබඳව්, 
තමම ස්ථානත  තස්ව්  කරන මුරකරු විසින්ව දිව්ා රාත්රී තදතක උම 
නිමේක්ෂණ  කළ යුතු    
 

vi. දුම්ිය මාර්ගය ජලකයන් යටවීම 

 

ඉදිකිමේම් අ රතුර දුම්රි  මාර්ග  ජලත න්ව  ටීම අතේක්ෂා කළ හැකි   
තමම බලපෑම අව්ම කිමේම සඳහා තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව ඉදිකිමේම් ආරම්ක 
කිමේමට ප්රථම අයරික්  ජල  අසළ ඇය ඇළ තහෝ තදාළ මාර්ග කට ත ාමු 
කිමේම සඳහා මතුපිට සහ ්ප පිෂ්ටි  ජලාපව්හන පශධය ක් ඉදිකළ යුතු    
 

 

ස්ථාන  සකස් කිමේම හා 
ඉදිකිමේම් අදි ර 

 

ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු  

vii. ඉදිකිරීම් අතරතුර පාංශු ඛ්ාදන තත්වයන් අවම කිරීම 
 

ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන ටඉහළ හා පහළ තකාටස් අධික බෑවුමකින්ව 
යුක්  තද  ව්ර්ෂා කාලසීමාව්න්ව උ ස භූමි  එළි තපතහළි කිමේම, බෑවුම් සකස් 
කිමේම, සුන්වුන්ව ඉව්ත්ත කිමේම ව්ැනි කාර්  න්ව උ තනාත දි  යුතු බව් නිර්තශය 
කරව  ලබයි  එතහයින්ව ඉහළ බෑවුතම උ එව්ැනි කටයුතු සිදුකිමේම හැකි ාක් 
වි ළි කාලගුණික  ත්තව් න්ව  ටතත්ත සිදු කිමේමටත්ත ව්ැසි ස උ  
කාලසීමාව්න්ව උ ස හැකි ාක් තනාකිමේමටත්ත නිර්තශය තකතර්  තම් පිළිබඳව් 
ව්යාපිය සැලසුම් කිමේතම් අදි තර් ස සලකා බැලි  යුතු   තරාන්වමඩ  ටටු 
ගැලී  ාම ව්ැලැක්ීම සඳහා තරාන්වමඩ  ැන්වපතු ව්ැනි ත ෝගය ක්රමතදද 
හදුන්වව්ා දි  යුතු    

 

 

ස්ථාන  සකස් කිමේම හා 
ඉදිකිමේම් අදි ර 

 

ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු  

viii. ආක්රමණශීබ ශාක විකශ්ෂ 

 

යාකම  පාංශු ඛ්ාදන පාලන ක්රමතදද න්ව කාවි  කිමේතමන්ව ව්ැලකී සිටි  
යුතු   යාකම  පාලන ක්රමතදද න්ව සඳහා තශය  පරිසර ට ගැලතපන 
තශය  යාක පමණක් ත ෝරා ග  යුතු   ඒ සඳහා කාවි  කරන යාක විතය්ෂ 
සඳහා අදාළ බලධාමේන්වතේ අව මැය  ලබාග  යුතු    

ඉදිකිමේම් අදි ර ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

ix. ශබ්දය හා කම්පන පාලනය 
 

බ්රි ානය පාලන සමත  ස ඉදිකරන ලද ්මං මාර්ග තදකක්  ්මං මාර්ග අංක 
22 සහ 23) තමම ස්ථාන  ආසන්වනව් පි උටා ඇ   එතහයින්ව තමම ව්ුහ න්වට 
හානි ීම ව්ැලැක්ීම සඳහා කම්පන ඇයව්න ක්රි ාකාරකම් හැකි ාක් 
නිර්තශශි  සීමාව්න්වට  ටත්තව් සිදුකළ යුතු   ්මං මාර්ග න්වතේ ව්ුහ න්ව  උ 
ඉරි ැලීම් පිලිබඳ සමීක්ෂණ න්ව ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කිමේමට තපර, 
අ රතුර, සහ පසුව් සිදුකළ යුතු   ව්යාපිය ක්රි ාකාරකම් තහ්තුතව්න්ව  ම් 
ව්ුහ කට හානි ීමක ස ඒ සඳහා ප්රමාණව්ත්ත ව්න්වදි ක් ලබා දි  යුතු    

 

ඉදිකිමේම් අදි ර ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

x. ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම 
 

ව්ැඩබිතම් ඝන අපරව්ය බැහැර කිමේම සම්බන්වධව් තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව 
විතය්ෂ අව්ධාන ක් ත ාමුකළ යුතු   තමම ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන  
ව්ාණිජය  ව්නාන්ව ර ක් ස උ  ප්රසන්වන පරිසර ක පි උටා ඇය ස්ථාන කි  
දුම්රි  මාර්ග න්ව අ ර තපාතළාව් තුලට ජල  කාන්වදුීම් දැකි  හැකි   
එමනිසා, තමම ව්ැඩබිම ආශ්රි ව් ඇයව්න අපරව්ය එම ස්ථානත  සම තසෝදා 
හැමේම තනාකළ යුතු අ ර PMU විසින්ව අව ම  ක්රමතදද කට බැහැර කළ 
යුතු   ඝන අපරව්ය දුම්රි  මාර්ග  දිතේ තහෝ ව්නාන්ව ර ප්රතශය  අව්ට 
කිසිතස්ත්තම බැහැර තනාකළ යුතු    
 

ස්ථාන  සකස් කිමේම හා 
ඉදිකිමේම් අදි ර 

ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

xi. ශ්රමිකයින්කේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
 

ශ්රමිකයින්වතේ විව්ි  ව්ැසිකිලිකරණ  අව්ම කිමේම සඳහා තකාන්වරාත්තකරු 
විසින්ව ව්ැඩබිම තුල සිටින ශ්රමිකයින්ව සඳහා  ාව්කාලික සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සකස් කළ යුතු    

ඉදිකිමේම් අදි ර ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 
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xii. දුහුවිබ සහ වායු දුෂණ පාලන ආවරණ 
 

ඉදිකිමේම් කාල  තුල ජනන  ව්න දුහුවිලි අංශු නිසා මගීන්වට හා 
සංචාරකයින්වට බලපෑම් ඇයවි  හැකි   අධික දුහුවිලි තහෝ ව්ායු අංශු නිකුත්ත 
ව්න අව්ස්ථාව්න්ව උ ස විතය්ෂි  ආව්රණ මඟින්ව ඒව්ා පිට ට  ාම ව්ැළක්වි  
යුතු    
 

ස්ථාන  සකස් කිමේම හා 
ඉදිකිමේම් අදි ර 

ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

 

xiii. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 
 

ස්ිර ජල  සැපයීතම් මුලාශ්ර ක් තමම ස්ථානත  තනාමැ   ඉදිකිමේම් 
කටයුතු සඳහා අව ම  ජල මුලාශ්රව්ලින්ව පමණක් ජල  ලබාග  යුතු    

ඉදිකිමේම් අදි ර ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

xiv. වැඩබිම් කාලය 
 

ඉදිකිමේම් කටයුතු දිව්ා රාත්රී තදතක උම සිදුකළ හැකි   ආරක්ෂි  තහ්තුන්ව ම  
ප ව්  6 00 පසුව් ඉදිකිමේම් කටයුතු සිදුකරන්වතන්ව නම් දුම්රි  ස්ථානාධිපයතේ 
අදහස් හා අව මැය  ලබාග  යුතු     
 

ඉදිකිමේම් අදි ර ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

xv. විධිමත් වැඩබිම් නඩත්තුව - ඉදිකිමේම් අ රතුර පාරිසරික 
අලංකාරව්ත්ත බව්ට සිදුව්න අ උ කර බලපෑම අව්ම කිමේමට කට තු 
කළ යුතු    

 

ස්ථාන  සකස් කිමේම හා 
ඉදිකිමේම් අදි ර 

ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

xvi. කස්වක චර්යා ධර්ම පශධය ය 
 

තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව තස්ව්ක චර් ා ධර්ම පශධය ක් පව්ත්තව්ාතගන  ාම 
මඟින්ව අසේව්ාසීන්ව, මගීන්ව සහ සංචාරකයින්ව හා ව්ැඩබිම් තස්ව්කයින්ව අ ර 
ඇයවි  හැකි ගැටුම් ව්ැලැක්ීමට කටයුතු කළ යුතු    
 

තමම ස්ථාන  දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතු හා ව්න සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතු 
පරිශ්ර ක් තුල පි උටා ඇ   එමනිසා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව් විසින්ව 
පව්ත්තව්ාතගන  ව  ලබන අධි අව්දානම් කලාප, ප්රතදය   හනම් කලාප 
ව්ැනි තමම ප්රතශය  සඳහා පව්ත්තව්ාතගන  ව  ලබන තව්නම තරගුලාසි ඇ   
එබැවින්ව, තමම ස්ථානත  තස්ව්  කරව  ලබන ශ්රමිකයින්ව එම නීය හා 
තරගුලාසි පිළිපැදි  යුතු     

 

ඉදිකිමේම් අදි ර ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 

xvii. හදිසි අනතුරු/ සර්ප දෂ්ට කිරීම් ආදිය සඳහා හදිසි කළමනාකරණ 

සැලැස්ම 

 

තමම ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන ට පිවිසීමට කිසිදු මාර්ග ප්රතදය ක් 
තනාමැය අ ර තස්ව්කයින්ව හට තමම ප්රතශය ට පැමිණීම සඳහා දුම්රි  
මාර්ග  කාවි  කිමේමට සිදුතද  එබැවින්ව, ඕනෑම අනතුරු හා හදිසි 
අව්ස්ථාව්න්ව උ ස දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතු තස්ව්කයින්වතේ සහ  ඇයව් 
ක්රි ාත්තමක ීම සඳහා ව්න විතය්ෂ සැලැස්මක් යබි  යුතු    ව්ද, තමම 
ස්ථාන  සඳහා අතනකුත්ත හදිසි අනතුරු සඳහා නිසි හදිසි කළමනාකරණ 
ඒකක ක් පව්ත්තව්ා ග  යුතු   ප්රථමාධාර පහසුකම්, ආරක්ෂි  රව්ය, 
තරෝහේග  කිමේතම් පහසුකම් සහ ප්රව්ාහන පහසුකම්)   
තමම ව්ැඩබිම ව්ානිජය ව්නාන්ව ර කලාප ක් තුල පි උටා ඇ   එමනිසා සර්ප 
දෂ්ඨන  සඳහා නිසි හදිසි කළමනාකරණ පශධය ක් ඇතුලත්ත කළ යුතු   
 සර්ප දෂ්ඨන  පිලිබඳ දැව ව්ත්ත කිමේම, ව්ැඩ කරන අව්ස්ථාව්න්ව උ ස ආරක්ෂි  
සපත්තතු පැළ සම, සර්ප දෂ්ඨන ක ස ප්රථමාධාර ලබා සම, තරෝහේ ග  කිමේම 
සහ සර්ප දෂ්ඨන  කිමේම් සම්බන්වධව් කළමනාකරණ පහසුකම් ඇය නිව්ැරදි 
තරෝහලකට ඇතුලත්ත කිමේම ආදි  පිළිබඳව් දැව ව්ත්ත කිමේම ආ ස)  
 

ඉදිකිමේම් අදි ර ඉදිකිමේම් 
තකාන්වරාත්තකරු 
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10.7.3. ස්ථානීය විකශ්ිත අධීක්ෂණ අවශයතා  

ඉදිකිමේම් අදි තර් ස තමම ව්ැඩබිමට විතය්ෂි ව් මිව ම් කළ යුතු පරාමිතීන්ව පිලිබඳ පහ  ව්ගුතද සඳහන්ව කර ඇ   මීට 

අම රව්, තකාන්වරාත්තකරුව්න්වතේ ESMP සඳහා ඇය අනව කූල ාව් දක්ව්ා ඇය අධීක්ෂණ ක්රි ාපටිපාටි  ඒ 

ආකාරත න්වම ඉදිකිමේම් තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව ක්රි ාත්තමක කළ යුතු   තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව ක්රි ාත්තමක කිමේමට 

නි මි  ESMP ක්රි ාපටිපාටි  ලංසු තේඛ්නත  සඳහන්ව කරව  ඇ ැයි අතේක්ෂා තකතර්  ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැ  

තව්නම තගවුම් අයි ම ක් තලස දැක්ීමට අව්යය තද  ත ෝරාගත්ත ඉදිකිමේම් තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව පාරිසරික හා 

සමාජ කළමනාකරණ ක්රමතදද පිලිබඳ ප්රකායන  ඉදිරිපත්ත කළ යුතු අ ර එ  PMU ඒකක  මඟින්ව අව ම  කිමේමට 

නි මි     

ව්ගුව් 6 – ඉදිකිමේම් අදි ර සඳහා පාරිසරික හා සමාජයී  අධීක්ෂණ  ාන්වරණ  

අධීක්ෂණ අවශයතා පරාමිීනන් අධීක්ෂණ වාර ගණන 

i. මුලික නිමේක්ෂණ 

ජලත  ගුණාත්තමකකාව්   - 

අව්දානමක් ස උ  නිව්ාස ව්ල පූර්ව් 
ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණ   

- 

භුමි කම්පන  - 

ව්ා ත  ගුණාත්තමකකාව්  -අංශු 
ප්රමාණ   

- 

පසුබිම් යබ්ද  මැනීම  - 

ii. ඉදි කිමේම් කාල  
අ රතුර 

ජලත  ගුනාත්තමකකාව්    අදාළ තනාතද  

අව්දානමක් ස උ  තගාඩනැගිලිව්ල 
ඉරි ැලීම් ලක්ෂණ  

තගාඩනැගිළි පි උටා තනාමැ   නමුත්ත ්මං 
මාර්ගත  උ ඇය ව්යහ න්ව සඳහා අදාළ තද   

භුමි කම්පන 
භූ විදුම්, කැණීම් තහෝ තව්නත්ත කම්පන ඇය 
කරව්න  න්වර කාවි ත  ස  * 

ඉදිකිමේම් යබ්ද  මැනීම  අධික යබ්ද  ඇයව්න අව්ස්ථාව්න්ව උ ස  * 

ව්ා ත  ගුණාත්තමකකාව්  -අංශු 
ප්රමාණ  

මසකට ව්රක් *  

iii. ව්ායු විතමෝචන  
ව්ැඩබිම තුළ ක්රි ාත්තමක ව්න සි  අම  න්වතරෝපකරණ/ ව්ාහන සඳහා විතමෝචන පාලන 
පමේක්ෂණ සහයක  යබි  යුතු  - ව්ැඩබිතම උ ES නිලධාමේ විසින්ව පරික්ෂා කළ යුතු     

iv. නිමේක්ෂණ 
ආ  න 

* ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණ හැර අතනකුත්ත සි  අම පරාමිතීන්ව අධයන  සඳහා මධයම පරිසර 
අධිකාරිත  ලි ා පදිංි ස්ව්ාධින නිමේක්ෂණ ආ  න ක් ත ාදා ග  යුතු   
 
**ඉරි ැලීම් සමීක්ෂණ PMU මඟින්ව අව මැ  ආ  න ක් මඟින්ව තමතහ  වි  යුතු   

v. අව්යය ා ව්ාර් ා 
කිමේම 

ස්වභාවික ඇල මාර්ග වල ජලකේ ගුණාත්මක භාවය  – මධයම පරිසර අධිකාරි  විසින්ව 

2017 ව්ර්ෂත  ප්රකාය ට පත්තකරන ලද ස්ව්කාවික ජලත  ගුණාත්තමකකාව්  පිලිබඳ 
පරාමිතීන්ව සමඟ සංසන්වදන  කිමේම 

 

භූමි කම්පන -  න්වතරෝපකරණ ,ඉදිකිමේම් ක්රි ාකාරකම්  සහ ව්ාහන ව්ල චලන න්ව සඳහා 
CEA උ කම්පන පිලිබඳ අන්ව ර්ග  ප්රමිතීන්ව  
 
පසුබිම් ශබ්ද – අයතර්ක ගැසට පර  අංක 924.1 ,මැයි  23 ,1996 ,මධයම පරිසර 
අධිකාරි   
 

වායු වල ගුණාත්මකභාවය ,අංශු පික්ෂාව - 2008 අතගෝස්තු මස 15 ව්න දින අංක 

1562/22 දරණ ඇය විතය්ෂ ගැසට පර   ටතත්ත ජායක ව්ායු ප්රමිතීන්ව - මධයම පරිසර 
අධිකාරි  
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11. මහජන හා පාර්යව්කරුව්න්වතේ අදහස්  
 

11.1. පාර්ශවකරුවන්කේ අදහස්, කයෝජනා හා නිර්කශශයන් (ඇමුඛණුම II බලන්න)  
 

දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද ප්රධාන කාර් ාලත  H M K W  බණ්ඩාර මහ ා, නිත ෝජය ප්රධාන ඉංජිතන්වරු  ව්යාපිය), 

E M S P K  දෑගල මහ ා, නිත ෝජය ප්රධාන ඉංජිතන්වරු  මාර්ග) සහ D W N  අමරතස්න මහ ා, ඉංජිතන්වරු අධිකාමේ 

 සැලසුම්)  න නිළධාමේන්වතේ අදහස් විමසන ල ස  ඉදිකිමේම් අදි තර් ස අව ගමන  කළ යුතු ක්රි ා පටිපාටි සහ දුම්රි  

ප්රව්ාහන ට බාධාව්කින්ව ත ාරව් ක්රි ා කළ යුතු ආකාර  ඔවුන්ව අව්ධාරණ  කළහ  

ඔ උ  දුම්රි  ස්ථානත  දුම්රි  ස්ථානාධිපයව්ර ාතගන්ව අදහස් ලබාතගන ආපදා අව්ම කිමේතම් ව්යාපිය  සහ අරමුදේ 

සම්පාදන  කිමේතම්  ාන්වරණ  පිළිබඳව් ඔහු දැව ව්ත්ත කරන ල ස  ආපදා අව්ම කිමේතම් කටයුතු අග  කළ හැකි බව් 

පැව්සූ ඔහු ඒ සඳහා සි  කැමැත්ත  හා කාර්  මණ්ඩලත  පූර්ණ සහා  ලබා  සමට එකඟ වි   

 

12. ශ්රී ලංකා ජායක තසෞඛ්ය  අධිකාරි  මඟින්ව නිකුත්ත කර ඇය තකාවිඩ් - 19 ව්ැළක්ීතම් 
ක්රි ාමාර්ග න්ව 

 

තකෝවිඩ් - 19 නව් තකාතරෝනා ජව්රස ් අසාදන  තලෝකත න්ව මුළුමනින්වම තුරන්ව කර නැ   එමනිසා තරෝග  
පැයමේම ව්ැලැක්ීම/ පාලන  කිමේම, ආසාදි යින්ව හදුනා ගැනීතම් ස ඇයව්න සමාජයී  බි  තුරන්ව කිමේම සඳහා 
තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව තකෝවිඩ් - 19 සඳහා තපර සුදානම් ීතම් සැලැස්මක් තමම ස්ථාන  සඳහා සකස ්කළ යුතු   
තම  ඉදිකිමේම් කර්මාන්ව  සංව්ර්ධන අධිකාරි  විසින්ව 2020 අතේේ මස 20 ව්න දින නිකුත්ත කරන ලද “තකෝවිඩ්-19 
ව්සංග   තුල ශ්රී ලංකාතද ඉදිකිමේම් ස්ථාන න්ව උ අව ගමන  කළ යුතු තසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ මාර්තගෝපතශය ” 
අව ව් සිදුකළ යුතු    

 

13. නිෂ්කාශන, විරුශධත්වයක් කනාමැය  බව, එකඟතාවය සහ වයාපිය ය ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා අවශය ආයතනයන්හි අනුමැය ය ලබා ගැනීම 

 

ව්ගුව් 7 – නිෂ්කායන, විරුශධත්තව් ක් තනාමැය බව්, එකඟ ාව්  හා අව මැය   

අවශයතා / අනුමත කිරීම් / ආයතන  වයාපිය යට ඇය  අදාලත්වය  

12.1 ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක  කිමේම 

දිස්ික්  තේකම්ව්ර ාතේ/ දිස්ික් සංව්ර්ධන 
කමිටුතද අව මැය   
 

ව්යාපිය  ක්රි ාව්ට නැංීමට දිස්ික් තේකම් ව්ර ාතේ අව මැය  ලබා 
ගැනීමට සිදුව්ව  ඇය අ ර තම උ ස තශයපාලන අධිකාරි  සහ දිස්ික්කත  
ව්ගකිව් යුතු ආ  න සහකාගී ව්න දිස්ික්  සම්බන්වධිකරණ කමිටුව් හමුතද 
ව්යාපිය ත ෝජනා ඉදිරිපත්ත කල යුතු තද  ව්යාපිය කළමනාකරණ ඒකකත  
නිලධාරිත කු ව්යාපිය  පිලිබඳ විස් ර කරමින්ව එ උ විවිධ පාරිසරික සහ 
සමාජී   ගැටළු ආදි   ගැන විස් ර කරව  ඇ   තමම ගැටළු සම්බන්වධත න්ව 
සාකච්යා පව්ත්තව්මින්ව තමම රැස්ීතම් ස ගව  ලබන නිර්තශය තමම පාරිසරික 
සහ සමාජී   කළමනාකරණ සැලසුම ක්රි ාව්ට නංව්න විට සැලකිේලට 
ගැතනව  ඇ    
 

සැලසුම් කමිටුතද අව මැය  ව්ැලිමඩ ප්රාතශය  සකාතද සැලසුම් කමිටුතද අව මැය  ලබා ගැනීම 
 

12.2 ව්යාපිය ට අදාළ රජත  ඉඩම්  උමි න්වතේ අව මැය  

මධයම පරිසර අධිකාරි  ව්යාපිය  ජායක පාරිසරික තරගුලාසිව්ලට අව කූල වි  යුතු බැවින්ව මධයම 
පරිසර අධිකාරිත  අව මැය  අව්යය තද   
 

ව්න සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුව්  
ව්නජීී සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුව්  
 

යුකැලිේටස් ව්නාන්ව ර භූමි  ව්න සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුව්ට අ ත්ත 
බැවින්ව අව මැය  අව්යය තද  
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තමම ප්රතශයත  ව්නජීී ව්ාසස්ථාන තනාමැය බැවින්ව ව්නජීී සංරක්ෂණ 
අව මැය  අව්යය තනාතද  
 

දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව්/ මාර්ග සංව්ර්ධන 
අධිකාරි   

තමම ස්ථාන  දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද ඉඩමක පි උටා ඇය අ ර දුම්රි  
මාර්ග ට සමීපව් ඉදිකිමේම් කටයුතු සිදුකරන බැවින්ව ඔවුන්වතේ තමතහයුම් 
තකතර උ බලපෑම් ඇය කළ හැකි   එබැවින්ව දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද 
අව මැය  අව්යය තද  
 

භූ විදයා හා ප ේ කැණීම් කාර් ාංය  තගාඩනැගිළි රව්ය කැණීම් කිමේම, පාෂාණ සහ ඛ්නිජ රව්ය ප්රව්ාහන  සහ 

සුන්වුන්ව බැහැර කිමේම සඳහා අව මැය  ලබා ගැනීම   අව්යයනම් පමණක්)  

ව්ැලිමඩ ප්රාතශය  සකාව්  අපරව්  බැහැර කිමේම සහ තකාළ තරාඩු ඉව්ත්ත කිමේම සඳහා ව්ැලිමඩ ප්රාතශය  

සකාව් තව්යන්ව අව මැය  ලබා ගැනීම   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල  ව්ැඩබිම් අව්යය ා සඳහා විදුලි  ලබාගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලත  
ප්රාතශය  කාර් ාලත  අව මැය  

ජායක යාක නිතරෝධා න තස්ව්  තමම ආපදා අව්ම කිමේතම් ව්යාපිය  සඳහා ජජව් ව්යාපිය කළමනාකරණ  
ත ාදා ගැනීම සඳහා  පැලෑටි තහෝ බීජ අව්යය තද නම් ආන න  කල යුතු 
නම් ) 1999 අංක 35 දරණ පැලෑටි සංරක්ෂණ පන   ටතත්ත කිෂිකර්ම 
අධයක්ෂ ජනරාේ තව්ව තව්න්ව ,අයතර්ක අධයක්ෂ කටුනා ක ජායක යාක 
නිතරෝධා න තස්ව්  අව ම  කල පැලෑටි තහෝ බීජ අධිකාරි  මඟින්ව නිකුත්ත 
කරන බලපර  සහ තකාන්වතශසි  ටතත්ත තගන ආ  යුතු     
 

12.3 තපෞශගලික ඉඩම්  උමිකාරිත්තව්ත න්ව කැමැත්ත / විරුශධත්තව් ක් තනාමැය බව්/ නි යාව කූල ගිවිසුම 

ඉඩම්  උමිකරු භූමි ට පිවිසීම , පව්යන ව්ුහ න්ව ඉව්ත්ත කිමේමට විරුශධ තනාීම සහ දිගු 
කාලින නඩත්තතු කටයුතු ව්ල නිර  ීමට කිසිදු බාධාව්ක් තනාකරන බව්ට 
ඉඩම්  උමි න්ව සහ ව්යාපිය ක්රි ාත්තමක කිමේතම් අධිකාරි  අ ර නි යාව කුල 
බැඳීමක් ස උ  ගිවිසුමක් අත්තසන්ව කල යුතු   
 

 

අව ම  කිමේම සඳහා නි මි  කාල පරාස  8 ව්ගුතද දක්ව්ා ඇ . 

ව්ගුව් 8 – අව මැතීන්ව ලබා ගැනීම සඳහා ව්න දළ කාල නි ම  

 

අව ම  කිමේම 
 

මාස   1 මාස   2 

සය  

1 
සය  

2 
සය  

3 
සය  

4 
සය  

1 
සය  

2 
සය  

3 
සය  

4 
වයාපිය ය ක්රියාත්මක කිරීම  

දිස්ික් කල්කම් කාර්යාලකයන් අනුමැය ය 

ලබා ගැනීම  
අ දුම් පත්ත  ඉදිරිපත්ත කිමේම   
ව්යාපිය සාකච්යාව්  
අදහස් ව්ලට ප්රයචාර දැක්ීම  
අව මැය  

        

සැලසුම් කමිටුකේ අනුමැය ය  
අ දුම් පත්ත  ඉදිරිපත්ත කිමේම   
ව්යාපිය සාකච්යාව්  
අදහස් ව්ලට ප්රයචාර දැක්ීම  
අව මැය  

  

 

      

කවනත් අනුමැීනන් 
මධයම පරිසර අධිකාරි   
දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව්/ මාර්ග සංව්ර්ධන 
අධිකාරි  
ව්න සංරක්ෂණ තදපාර් තම්න්වතුව් 
භූ විදයා සහ ප ේ කාර් ාංය   
ආරක්ෂක අමා යාංය  (අව්යය ාව්  අව ව් 
පදනම් තද) 

        

ඉඩම්  උමිකරුව්න්වතේ කැමැත්ත  
/විතරෝධ ාව් ක් තනාමැ  
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14. වැඩබිම සම්බන්ධ අභියාචනා සලකා බැලීකම් යාන්රණය 

 

තමම ව්යාපිය  තහ්තුතව්න්ව සිදුවි  හැකි ගැටළු සම්බන්වධත න්ව අභි ාචනා මණ්ඩල පි උටුීම ව්යාපිය 
කළමනාකරණ ඒකකත  පාරිසරික හා සමාජයී  නිලධාමේ විසින්ව සිදු කල යුතු    අභි ාචනා මණ්ඩල පි උටුීමට 
අදාල නිර්තශය පාරිසරික හා සමාජයී  කළමනාකරණ රාමුව්  ESMF)  ටතත්ත සප ා ඇ  ) 

 

15. කතාරතුරු කබදාහැරීම 

 

පහ  දැක්තව්න නිත ෝජි ා  න  අ ර අව්යය ත ාරතුරු තබදාහැමේම ව්යාපිය කළමනාකරණ ඒකකත  ව්ගකීම 

ව්න අ ර ඒ සඳහා කාවි  කළ හැකි ක්රමතදද ව්ගුතද දක්ව්ා ඇ   

ව්ගුව් 9 – ත ෝජි  ත ාරතුරු තබදාහැමේතම්  ාන්වරණ  

ත ාරතුරු ත ෝජි  ආ  න ත ාරතුරු අනාව්රණ  කිමේතම් 
ක්රමතදද  

i. ව්යාපිය සැලැස්ම 
 ස්ථානී  ත ාරතුරු 
,පිරිසැලසුම් 
ක්රි ාත්තමක කිමේතම් 
කටයුතු) 

දිස්ික් තේකම් ,ප්රාතශය  තේකම්, දුම්රි  
ස්ථානාධිපය, අතනකුත්ත දිස්ික්ක මටටතම් 
නිත ෝජි ා  න ජා තගා ප සං ත  දිස්ික් 
කාර් ාල , AIIB බැංකුව්   
 

රැස්ීම් ,දිස්ික් සම්බන්වධිකරණ 
කමිටුව් ,ගිවිසුම්, අව මැයන්ව සහ 
කැමැත්ත  අත්තසන්ව කිමේම සඳහා අදාළ 
ව්ාර් ා ඉදිරිපත්ත කිමේම 

ii. පාරිසරික සහ සමාජ 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම  

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරි , දුම්රි  
ස්ථානාධිපය, AIIB බැංකුව්   

රැස්ීම් ,දිස්ික් සම්බන්වධිකරණ 
කමිටුව් ,ගිවිසුම්,අව මැයන්ව සහ 
කැමැත්ත  අත්තසන්ව කිමේම සඳහා අදාළ 
ව්ාර් ා ඉදිරිපත්ත කිමේම   

iii. අධීක්ෂණ ව්ාර් ා 
 මුලික ව්ාර් ා සහ 
ඉදිකිමේම් කාල  තුල ) 

AIIB බැංකුව් සහ අදාළ පාර්යව් න්ව  
 

ප්රගය සමාතලෝචන රැස්ීම් ,විතය්ෂ 
රැස්ීම් ,අදාළ ව්ාර් ා ඉදිරිපත්ත කිමේම  

iv. පාරිසරික 
සුරක්ෂි  ාව්  සහ 
ශ්රමිකයින්වතේ තසෞඛ්ය 
හා ආරක්ෂාව් පිලිබඳ 
ස්ථානී  පරික්ෂාව් 

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරි , ප්රාතශය  
තේකම්, තපාලීසි , දුම්රි  ස්ථානාධිපය, 
ග්රාමනිලධාමේ , ජා තගා ප සං ත  දිස්ික් 
කාර් ාල , AIIB බැංකුව් සහ අදාළ 
පාර්යව් න්ව  
 

ලිඛි  සහ ව්ාික සන්වනිතදදන  
,අදාළ ව්ාර් ා ඉදිරිපත්ත කිමේම  

v. ES අව ව් තීරණ 
ගැනීම හා ප්රගය 
සමාතලෝචන රැස්ීම්  

දිස්ික් මධයම පරිසර අධිකාරි , ප්රාතශය  
තේකම්, තපාලීසි , දුම්රි  ස්ථානාධිපය, 
ග්රාමනිලධාමේ, ජා තගා ප සං ත  දිස්ික් 
කාර් ාල , AIIB බැංකුව් සහ අදාළ 
පාර්යව් න්ව  
 

රැස්ීම් , අදාළ ව්ාර් ා ඉදිරිපත්ත කිමේම  

vi. දුක් ගැනවිලි විසඳීතම් 
 ාන්වරන  
 

AIIB බැංකුව් සහ අදාළ පාර්යව් න්ව  රැස්ීම්, ලිඛි  හා ව්ාික 
සන්වනිතදදන   
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ව්ගුව් 10 – අදහස් ලබාගත්ත ආ  න න්ව හා නිළධාමේන්ව 

දිනය ආයතනය   කතාරතුරු සඳහා සම්බන්ධ කරගත් නිලධාියා 
 

2020/05/09 ප ව්  12.00 ඔ උ  දුම්රි  ස්ථාන  දුම්රි  ස්ථානාධිපය,  
ඔ උ  දුම්රි  ස්ථාන  

 

2020/03/02 ප ව්  01.00 දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව් H M K W බණ්ඩාර , 
නිත ෝජය ප්රධාන ඉංජිතන්වරු  ව්යාපිය) 
 

E M S P K  දෑගල ,  

නිත ෝජය ප්රධාන ඉංජිතන්වරු  )මාර්ග   

 
D W N  අමරතස්න,  

ඉංජිතන්වරු අධිකාමේ  )සැලසුම්   
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ඇමුඛණුම I: පාර්ශවකරුවන්කේ අදහස් පිබබඳ වාර්තාව: බදුල්ල දිස්ික්කය 

ආයතනය  නිලධාියාකේ නම හා 

තනතුර 

අදහස් හා කයෝජනා 

දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව් 

H M K W  බණ්ඩාර , 
නිත ෝජය ප්රධාන ඉංජිතන්වරු 
 ව්යාපිය) 
 

E M S P K  දෑගල ,  

නිත ෝජය ප්රධාන ඉංජිතන්වරු 
)මාර්ග   

 

D W N  අමරතස්න,  
ඉංජිතන්වරු අධිකාමේ  )සැලසුම්   

 තමම ප්රතශය  ශ්රී ලංකා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව්ට අ ත්ත තද   

 ව්යාපිය  සඳහා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව් විරුශධත්තව් ක් 
තනාමැය අ ර, ආපදා අව්ම කිමේම තබතහවින්ව අව්යය බව් 
අව්ධාරණ  කරන ල ස   

 ඉදිකිමේම් කටයුතු ආරම්ක කිමේමට ප්රථම සවිස් රාත්තමක ව්ැඩ 
සැලැස්ම හා කාලරාමුව් තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව්ට ලබාදි  යුතු අ ර, තකාන්වරාත්තකරු, PMU හා 
දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව් සමඟ තහාද සම්බන්වධ ාව් ක් පව්ත්තව්ා 
ග  යුතු  

 මතුකරන ලද අතනකුත්ත කරුණු 

 සෑම ආපදා අව්ම කිමේතම් ස්ථාන කටම ආරක්ෂණ 
නිලධාරි කු තහෝ සංඥපා නිලධාරි කු දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව් විසින්ව සප ව  ලැතබ්   

 අව්ම ව්යත න්ව සංඥපා නිළධාමේන්ව යතදතනකුව්ත්ත එක් 
ස්ථාන ක  බා ග  යුතු  

 ආරක්ෂි  ව්ුහ න්ව හා සංඥපා පුව්රු දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව් 
විසින්ව සප ව  ලැතබ්   

 දුම්රි  කාලසටහන්ව පිලිබඳ හා හදිසි අව්ස්ථාව්න්ව උ ස දුම්රි  
නැව්ත්තීම පිලිබඳ සි ළු ව්ගකීම ආරක්ෂණ නිලධාරි ා තහෝ 
සංඥපා නිලධාරි ා සතු    

 ආරක්ෂණ කටයුතු පිලිබඳ ලබා  ස ඇය ්පතදස් හා මඟ 
තපන්වීම් ශ්රමිකයින්ව විසින්ව  රත  පිළිපැදි  යුතු    

 අතනකුත්ත ප්රතදය මාර්ග න්ව තනාමැය ස්ථාන න්ව සඳහා 
රව්ය ප්රව්ාහන  තකාන්වරාත්තකරුතේ ඉේලීම අව ව් සිදු 
තකතර්   

 දුම්රි  මඟින්ව කාණ්ඩ ප්රව්ාහන , සංඥපා නිලධාමේන්වතේ ව්ැටුේ 
හා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව් විසින්ව සප න අතනකුත්ත 
සම්පත්ත දා කත්තව්  සඳහා ව්න වි දම තකාන්වරාත්තකරු 
විසින්ව දැරි  යුතු    

 ආපදා අව්ම කිමේතම් කාර්  න්ව නිම වූ පසු ව්යාපිය  
නිසිතලස කාර සම අව්යය තද   

 ආපදා අව්ම කිමේතම් ව්යාපියත න්ව පසු නඩත්තතු කිමේම් දුම්රි  
තදපාර් තම්න්වතුව් විසින්ව සිදුකරව  ලැතබ්   

 ඉදිකිමේම් අ රතුර තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව පුශගලික 
ආරක්ෂණ ්පකරණ කාවි  කළ යුතු බව්  රත  
අව්ධාරණ  කරව  ලැතබ්   

 සෑම අව්ස්ථාව්ක සම තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව, දුම්රි  
ප්රව්ාහන , රථව්ාහන ආරක්ෂණ පි ව්ර, සංඥපාකරුව්න්ව තේ 
කාර්  න්ව සඳහා පහසු ක්රමතදද න්ව සකස් කළ යුතු අ ර, 
රාත්රී කාලත  ව්ැඩ කිමේම සඳහා විදුලිපහන්ව හා 
ආතලෝකකරණ  සැපයි  යුතු    

 තකාන්වරාත්තකරු විසින්ව  ාව්කාලික ව්ැසිකිළි පහසුකම් 
සප ා ග  යුතු    

 තස්ව්ා  ටි ල පහසුකම් ශ්රී ලංකා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද 
අධීක්ෂණ   ටතත්ත නැව්  ස්ථාපි  කළ යුතු    

 

 ඉදිකිමේම් අපරව්ය/ කැණීම් කරන රව්ය මඟින්ව මහජන ාව්ට/ 
මගීන්වට  උරිහැර ක් තනාවි  යුතු   
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ඇමුඛණුම II: රජකේ ඉඩම් හිමියන්කගන් හා පාිසික ආයතනවබන් අනුමැය ය ලබාගැනීම සඳහා කයෝජිත 
ක්රියාපටිපාටිය. 

1. ශ්රී ලංකා දුම්ිය කදපාර්තකම්න්තුවට අයත් රක්ිත කලාපයන්හි නායයාම් ආපදා අවම කිරීකම් වයාපිය ය 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැය ය ලබා ගැනීමට කයෝජිත ක්රියාපටිපාටිය  

 

i. ශ්රී ලංකා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව් විසින්ව සැලසුම අව ම  කළ යුතු : ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කිමේතම් 

ආ  න  විසින්ව සවිස් රාත්තමක සැලසුම් ව්ාර් ාව් සමඟ ශ්රී ලංකා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද අව මැය  

සඳහා විධිමත්තව් ඉදිරිපත්ත කළ යුතු   ව්යාපිය කළමනාකරණ ඒකක  විසින්ව තමම ව්ාර් ා සකස ්කළ 

යුතු අ ර එ  දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද මාර්ග හා කර්මාන්ව  ඒකක  තව්  ඉදිරිපත්ත කළ යුතු    

 

ii. දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද මාර්ග හා කර්මාන්ව  ඒකක  විසින්ව එම ත ෝජනාව් ඇගයීමකට ලක් 

කිමේතමන්ව අනතුරුව් ව්යාපිය  විස් ර කිමේම සඳහා කැඳවි  හැකි   ව්යාපිය කළමනාකරණ ඒකක  

විසින්ව අව්යය පරිදි ව්යාපිය  පිලිබඳ තකටි හැදින්වීමක් කළ යුතු    

 

iii. ශ්රී ලංකා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුතද අව මැය  ම  ව්ැඩබිමට පිවිසීමට, ව්ුහ න්ව ඉදිකිමේමට හා ආපදා 

අව්ම කිමේතම් කටයුතු ක්රි ාත්තමක කිමේම සඳහා දුම්රි  තදපාර් තම්න්වතුව් හා ව්යාපිය  ක්රි ාත්තමක කිමේතම් 

ආ  න  අ ර ගිවිසුමක් අත්තසන්ව තකතර්   

 

 

 

 


