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1. හැඳින්ීම 
 

1.1 ව්යාපෘති පසුබිම 
 

ශ්රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැංකුව (AIIB) හා ස්ම්බන්ධ් දවමින් එම බැංකුදේ 

මුලය ආධ්ාර මත ශ්රී ලංකාදේ පළාත් 6ක දිස්තික්ක 11ක නාය යෑම් සිදුවන ස්ථාන පිළිස්කර කිරීදම් 

වයාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. දමම වයාපෘතිය  පරිස්රික හා ස්මාජ ආරක්ෂණමය වශදයන් AIIB 
බැංකුදේ හා ලංකා රජදේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුුය. වයාපෘතිදේ ස්තවභාවය ස්හ එහි ක්රියාවලිය 

ස්ැලකිල්ලට ගනිමින් AIIB බැකුව අදප්ක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්දේ පාරිස්රික හා ස්මාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති වලට අනුකූල වන පරිදි පාරිස්රික ස්හ ස්මාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් (ESMF) ස්කස්ා ඇත. 
 

පාරිස්රික ස්හ ස්මාජයීය කළමනාකරණ රාමුවහි (ESMF) අරමුණු වන්දන් වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක 

කිරීදම්දී AIIB බැංකුදේ ආරක්ෂණ ක්රමදේද ස්හ ජාතික පාරිස්රික හා ස්මාජ ප්රඥප්තිය පිළිබද 

මාර්දගාපදේශයන් ස්ැපයීමයි. වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීදම් ආයතනය වශදයන්; ජාතික දගාඩනැගිලි 
පර්දේෂණ ස්ංවිධ්ානය (ජා.දගා.ප.ස්.) ස්මස්තත වයාපෘතිය  දවනුදවන් ස්කස්ත කරණු ලබන පාරිස්රික හා 
ස්මාජීය කළමනාකරණ රාමුව, වයාපෘතිය ට අදාල පාර්ශවයන් ඒ ආකාරදයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම ස්හතික 
කරනු ඇතැයි අදප්ක්ෂා දකදර්.  
 

පාරිස්රික, ස්මාජ, දස්ෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන් වයාපෘති ස්තථානදයන් ස්තථානයට දවනස්ත වන බැවින් 
එවැනි දවනස්ත වන නිශතිත තත්වයන් පිළිබද අවධ්ානය දයාමු කිරීම වැදගත් දේ. එමනිස්ා පාරිස්රික ස්හ 
ස්මාජයීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිස්රික ස්හ ස්මාජයීය ඇගයීම් ස්දහා එක් එක් නායයාම් 

ස්තථානයට විදශතෂිත ූ පාරිස්රික හා ස්මාජ කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) ස්කස්ා ඇත. එම 
ස්තථානදේ විදශතෂිත පාරිස්රික ස්හ ස්මාජ කළමනාකරණය පිළිබද ස්ැළසුම් මගින් විදශතෂිත පිළිස්කර 
ක්රමදේදයන්, දස්ෞඛ්ය, ස්මාජ ස්හ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය ස්ම්බන්දදයන් ස්ලකා බැලිය යුු අංශයන් 
පිළිබද ඉදිකිරීම් ස්හ දමදහයුම් කාලය ුල අවශය මග දපන්වීම් ලබාදදනු ඇත. 

 

ලමම විලශ්ිත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම ග්ලෙලනෝර් (ඉදල්ගස්ින්න සහ හපුතලල් 

අතර, CH 147/15,  147/16 සිදුව් ඇති නායයෑම් ආපදා තත්ත්ව්ය අව්ම කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ගැඹුරු 

පාරිසරික හා සමාජ අධයයනයකින් පසුව් සකස් කර ඇති ලමම සැළසුම මගින් පහත කරුණු පිළිබඳව් ඉහළ 

අව්ධානයක් ලයාමු කර ඇත 
 

I. වයාපෘතිය ට අදාල කලාපදේ ස්ංදේදී පාරිස්රික හා ස්මාජීය අංග හඳුනා ගැනීම. 
II. වයාපෘතිය දහතුදවන් ස්ැලකිය යුු පාරිස්රික හා ස්මාජීය බලපෑම් හඳුනා ගැනීම. 

III. හානිය අවම කරන පියවර දයෝජනා කිරීම. 
IV. දමම වයාපෘතිය ට අදාල වන පාරිස්රික ස්හ ස්මාජ නිරීක්ෂණ අවශයතා තීරණය කිරීම. 

V. වයාපෘතිය  ක්රියාත්මක වන අතරුර අදාළ පාරිස්රික නියාමයන් හා ක්රියාපටිපාටීන් අධ්යනය 
කිරීම. 

 
1.2 අලේක්ිත පරිශීෙකයින්  
 

දල්ඛ්නය මගින් දයෝජිත වයාපෘතිය හා ස්ම්බන්ධ් පාර්ශවයක් වන නායයෑම් අවදානම අවම කිරීදම් 
ස්ැලසුම් කණ්ඩායම, වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ස්හ දකාන්ත රාත්කරුවන් අතර ඇති වන පාරිස්රික 
හා ස්මාජීයගැටළු ස්හ අවම කිරීදම් ක්රියාමාර්ග පිළිබඳගැඹුරු අවදබෝධ්යක් ස්ැපයීමට අදප්ක්ෂා කරණ 
අතර වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරණ කාලසීමාදේ දී දමහි ඇති ස්ංරචකයන් අනුගමනය කිරීමට අදහස්ත කරයි. 
දයෝජිත වයාපෘතිය හා ස්ම්බන්ධ් පාරිස්රික හා ස්මාජීයගැටළු, ස්හ අවදානම් අවම කිරීදම් ක්රියාමාර්ග 
පිළිබඳගැඹුරු අවදබෝධ්යක් වාර්තාදවන් ස්පයන අතර නායයෑම් අවම කිරීදම් ස්ැලසුම් කණ්ඩායම, 
වයාපෘති කළනාකරණ ඒකකය (PMU) ස්හ දකාන්ත රාත්කරු විසින් වයාපෘතිදේ පාරිස්රික ස්හ ස්මාජයීය 
කළමනාකරණ රාමුදවහි අඩංගු ස්ංරචක, වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදම්දී භාවිතා කිරීමට අදහස්ත කරයි. 
නිශතිත පාරිස්රික කළමනාකරණ ස්ැලසුම ජා.දගා.ප.ස්ං දවබ් අඩවිදේ හා AIIB දවබ් අඩවිදේ ප්රකාශයට 
පත් කරණු ලබන අතර දම් ස්ම්බන්ධ්දයන් පුළුල් පරාස්යක උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට (දපාදු 
ජනතාව, දවනත් ආයතන/ස්ංවිධ්ාන) පරිශීලනය කල හැක. දකාන්ත රාත්කරුවන්ටද දවබ් අඩවිදේ 
ප්රකාශයට පත් කර ඇති දමම ස්තථානීය පාරිස්රික හා ස්ාමාජීය කළමනාකරණ ස්ැළැස්තම (ESPM) පරිශීලනය 
කර, ඔවුන්දේ ස්තථානීය පාරිස්රික හා ස්ාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී ස්ැළැස්තම (SSE-SMAP) ස්කස්ත 
කිරීදම් පදනම දලස් දයාදාගත හැක. 
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2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානලේ ලතාරුරු සහ පිිටීම පිළිබඳ විස්තරය   

 

2.1 ව්යාපෘතිලේ නම  

ආපදා ස්තථානීය අංක 142, ේදලදනෝර් (ඉදල්ගස්තහින්න ස්හ හපුතදල් අතර, CH 147/15,  147/16) 

බදුල්ල දිස්තත රික්කය 

2.2 ව්යාපෘති ස්ථානලේ පිිටීම 

දයෝජිත නායයෑම් අවදානම අවම කිරීදම් ස්තථානය ඌව පළාදත්, බදුල්ල දිස්තත රික්කදේ, හපුතදල්  ප රාදේශීය 
දල්කම් දකාට්ඨාශය යටදත් පරිපාලන කටයුු සිදුවන මාගිරිපුර ග රාමනිලධ්ාරී වස්ම ුළ සිදුව ඇත. 

ස්තථානීයදේ GPS ඛ්න්ඩාංක – 6.771089°N ස්හ  80.93638°E  

ආස්න්නතම නගරය ස්හ ආපදා ස්තථානයට  ප්රදේශ වීදම් හැකියාව - දමම ආපදා ස්තථානය ප්රධ්ාන දුම්රිය 
මාර්ගදේ හපුතලේ දුම්රිය ස්ථානය (69 වන දුම්රිය ස්ථානය) සහ ඉදල්ගස්තහින්න දුම්රිය ස්ථානය (68 වන 
දුම්රිය සථ්ානය) අතර පිහිටා ඇත. එය නාවලපිටිය දමදහයුම් කළාපයට අයත් දේ. පැරණි ග්ලෙනලනෝර් 
දුම්රිය ලේදිකාව දැනට ක්රියාත්මක ලනාවන අතර ආපදා ස්තථානය ට ආසන්නව පිහිටා ඇත. හපුතලේ 
වැලිමඩ මාර්ගය ග්ලෙනලනෝර් ලේදිකාවට ආසන්නව දුම්රිය මාර්ගය හරහා ගමන් කරයි. රූපය 1 ශ්රී ෙංකා 
දුම්රිය ජාෙලේ නවාෙපිටිය ලමලහයුම්ර කොප සිතියම බෙන්න 
 

 
රූපය 1: ශ්රී ෙංකා දුම්රිය ජාෙලේ නවාෙපිටිය ලමලහයුම්ර කොප සිතියම 

 

හපුතදල් නගරය අපදා ස්තථානදේ  සිට කි.මී. 3.2 ක් ස්හ දබාරලන්ද නගරදේ සිට කි.මී. 10.7 ක් පමණ 

දුරින් පිහිටා ඇත. අපදා ස්තථානයට B48/B353  - කැප්ලපටිලපාෙ - ලබාරෙන්ද - හපුතලේ මාර්ගලයන් සහ පැරණි 
ග්ලෙනලනෝර් දුම්රිය මාර්ගය ඔස්තදස්ත පිවිසිය හැකිය. රූපය 2 අවම කිරීලම්ර අඩවියට මාර්ග ප්රලේශය 

බෙන්න. අපදා ස්තථානයට  පහසුම ප්රදේශය මාර්ගය වන්දන් දුම්රිය මාර්ගයි. ආපදා ඉතානය දකාළඹ 

දකාටුදේ සිට කිදලෝමීටර 248 ක් ස්හ බදුල්ල සිට කි.මී. 36 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. 
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රූපය 2: ලයෝජිත ආපදා අවම කිරීලම්ර ස්ථානයට මාර්ග ප්රලේශය 

 

2.3 භූ ෙක්ෂණ සහ ඉඩම් අයිතිය 
 

දයෝජිත හානිය  අවම  කිරීදම්  ස්තථානය  දුම්රිය  මාර්ගය ස්දහා දවන්කර ඇති  භූමිදේ (40m) දුම්රිය මාර්ගයට  

වම් පසින් (බදුල්ල දදස්ට) ුළ  පිහිටා  ඇත  .දමමස්තථානදේ  උන්නතාංශය  මීටර්  1431  පමන වන අතර 

දයෝජිත  භූමිදේ  ප්රමාණය  2800 m2  පමණ  දේ  .දමමඅස්තථාවර  ස්තථානය  පිහිටා  ඇත්දත්  බෑවුම්  ස්හිත  භූමියක  

වන   දුම්රිය මර්ගඅතර  දගාඩනැගිලි  ඉදිකිරීම  ස්ඳහා  ස්තවාභාවික  බෑවුම  කපා  ඇත  .දුම්රිය  මාර්ගය ස්දහා 
දවන්කර ඇති  ඉඩම්  ශ්රී  ලංකා  දුම්රිය  දදපාර්තදම්න්ුවට  අයත්  වන  අතර  යාබද  ඉඩම්  දපෞේගලික  අයිතියට  

ඇත. 
රූපය 3 බලන්න; දයෝජිත නායයෑම් අවම කිරීදම් ස්තථානදේ ගූගල් රූපය, අවට පාරිස්රික ලක්ෂණ ස්හ 

දස්තවා යටිතල පහසුකම්. 

 
 
රූපය 3; දයෝජිත නායයෑම් අවම කිරීදම් අඩවිදේ ගූගල් රූපය, අවට පාරිස්රික ලක්ෂණ ස්හ දස්තවා යටිතල පහසුකම්. 

 

 

 

2.4 ප්රලේශලේ ලේශගුණික ෙක්ෂණ 

වාර්ෂික දල වර්ෂාපතනය – 1938 මි.මී. 

වාර්ෂික දල උෂතණත්වය – 13.5°C – 23.2°C 
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(මුලාශ්රය: ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලදේ දවබ් අඩවිය -හපුතදල් ) 

 

2.5 ප්රලේශලේ ජන විකාශන ෙක්ෂණය 
 

මාගිරිපුර ග්රාම නිලධ්ාරී වස්මට අයත් ජනගහනය පිරිමි 986 ක් හා කාන්තාවන් 1093 ක් ඇුළුව 2079 කි. 

(ස්ංගණනය හා ස්ංඛ්යාන වාර්තාව - 2012) 

 

3. සිදුවූ නායයෑම් උපද්රව්ය පිළිබද ලතාරුරු 
 

3.1 නායයෑම් ආපදාලේ ස්ව්භාව්ය 
 

දුම්රිය සංඥා ඒකකලේ මුරකරුවන් සහ ඉදේගස් හින්න දුම්රිය ස්ථානලේ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් සපයන 
ෙද ලතාරතුරු වෙට අනුව, බෑවුමක බිදවැටීම  සහ භූගත ගිො බැසීමක් සිදුවී ඇත. ඉහෙ බෑවුම්ර ප්රලේශය හරහා දුම්රිය 
මාර්ගයට ගො බසින ජෙ කාන්දුවීම්ර පිළිබඳ නිරීක්ෂණ විය. ලමම නායයෑලම්ර අවදානම ලහ්තුලවන් වැසි සමලේදී එය 
මගීන්ට සහ දුම්රිය ප්රවාහනයට ඉහළ අවදානමක් ඇති කරයි. එලස්ම, ඉහෙ බෑවුලම්ර පිහිටා ඇති නිවාස ලම්ර 
ලහ්තුලවන් අවදානමට ෙක්ව ඇත.  
රූපය 4 බෙන්න: හරසක්ඩ, ඉඩම්ර පිහරණය, අවදානම්ර අංග සහ ස්ථානලයහි විලශ්ෂ ෙක්ෂණ වෙ ඡායාරූප.  
 

 3.2 නායයෑලමන් සිදුව් ඇති බෙපෑම හා ප්රතිවිපාක  

 

දමම ස්තථානය බෑවුම කඩාවැටීම /නායයෑම් සිදුවිය හැකි ස්තථානයක් දලස් හදුනදගන ඇත.  

 

3.3 පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා ලම් ව්න විට ලගන ඇති ක්රියාමාර්ග  
 

දමම ස්තථානදේ ඇති විය හැකි අවදානම අවම කිරීම ස්ඳහා කිසිදු පිළියම් ක්රියාමාර්ගයක් දගන දනාමැත. 

 

3.4 ඉව්ත් කිරීම් 

 

ප්රදේශදේ ඉවත් කිරීමට අවශය අවදානම් නිවාස් දනාමැත 

 

3.5 නැව්ත පදිංචි කිරීම (ප්රගතිය) 

දමම ස්තථානය ස්ඳහා වයාපෘතිය පදනම් කරගත් නැවත පදිංි කිරීදම් වැඩස්ටහනක් අවශය දනාදේ. 



   

5 

 

 

රූපය 4: ගූගල් රූපය, භුමිදේ හරස්තකඩ, ඉඩම් භාවිතය, අවදානම් අංග ස්හ ස්තථානදයහි විදශතෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප 
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4. නායයෑම්/භූම් අසථ්ාව්ර වූ ප්රලේශය, ඒ අව්ට ප්රලේශය පිළිබඳ විස්තර සහ ව්ර්තමාන අව්දානම් මට්ටම 
 

4. 1 නායයෑලම් ප්රලේශය 
 

බෑවුම්ර බිදවැටීම්ර  හා පාෂාණ ලපරලීම පිහිටි ප්රලේශය පිහිටා ඇත්ලත් ග්ලෙනලනෝර් ප්රලේශලේ ලකාළඹ බදුේෙ දුම්රිය 

මාර්ගලේ CH 147/15 සහ 147/16 යන හපුතලේ සහ ඉදේගස් හින්න  දුම්රිය ස්ථාන අතර ය. ලමම ප්රලේශය බෑවුම්ර 

ප්රලේශයක් වන අතර බ්රිතානය පාෙන සමලේදී දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමට බෑවුම කපා ඇත. ලමම ස්ථානලේ  අස්තාවර 

ඉහෙ බෑවුම සඳහා ලයෝජිත අවම කිරීම සිදු කරනු ෙැලේ. ලමම ප්රලේශය අධික කාන්දුවීම්ර සහිත ප්රලේශයක් ලෙස 

හඳුනාලගන ඇති අතර වැසි කාෙවෙදී දුම්රිය මාර්ගය විශාෙ නායයෑමකට ඉඩ ඇත. දුම්රිය ලග්ට්ටු  සංඥා පාෙක 
ලගාඩනැගිේෙ පැරණි ග්ලෙනලනෝර් ලේදිකාව අසෙ පිහිටා ඇති අතර කැප්ලපටිලපාළ ලබාරෙන්ද  හපුතලේ පාලර් 

රථවාහන සහ මගීන්ලග් ආරක්ෂාව සඳහා මුරකරුලවකු පැය 24 පුරා රාජකාියක් ඉු කරයි. 

 

දුම්රිය මාර්ගලේ වම්ර පසින් (බදුේෙ ලදසට) අස්ථායී බෑවුම්ර අංශයට ආසන්නව නිවාස ඇති අතර පැරණි 

ග්ලෙනලනෝර් දුම්රිය ලේදිකව සහ SLR ලගාඩනැගිේෙ දුම්රිය මාර්ගලේ දකුණු පැත්ලත් (බදුේෙ ලදසට) පිහිටා ඇත. 

 

හානියට පත් ප්රලේශලේ වර්තමාන ඉඩම්ර පිහරණය ලබාලහෝ දුරට ජනාකීර්ණ ලගවතු  සහ පඳුරු සහිත ඉඩම්ර ලේ. 

බිම්ර ආස්තරනය පැගිි මානා සහ විවිධ ලබලහත් පැළෑටි වලින් සමන්විත ලේ.. 

 

4.2 අස්ථාව්ර ී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රලේශය  

 

අස්තථාවර ප්රදේශදේ ඉහල බෑවුම නිවාස සහිත ජනාකීර්ණ ප්රලේශයකි. දුම්රිය මාර්ගය හරහා අස්ථායී ප්රලේශය පසු 
කිරීලමන් පසු යාබද ප්රලේශය වනාන්තර ෙඳු කැෙෑ බිම්ර වලින් සමන්විත ලේ. දුම්රිය සං signal ාා පාෙක 
ලගාඩනැගිේෙ ග්ලෙනලනෝර් ලේදිකාවට හා ලකප්ලපටිලපාෙ හපුතලේ මාර්ගයට ප්රතිවිරුේධව පිහිටා ඇත. 
 
අස්ථාවර ප්රලේශය වටා ප්රසිේධ හා සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන ලබාලහාමයක් ඇත. ලේශීය හා විලේශීය 
සංචාරකයින් ඉදේගස් හින්න දුම්රිය ස්ථානලයන් බැස ලමම ස්ථානවෙට පැමිලේ. ප්රධාන සංචාරක ආකර්ෂණය 
දිනාගත් ස්ථානයක් වන්ලන් ඉදේගස් හින්න දුම්රියපෙ ආසන්නලේ පිහිටා ඇති ඉදේගස් හින්න කඳවුරයි. 
ග්ලෙනලනෝර් ලේදිකාව අතීතලේ දී ලබෝග ප්රවාහනය සඳහා විලශ්ෂලයන් ලත්, ලකෝපි, ගම්රමිිස ්වැනි වාණිජ ලබෝග 
සඳහා භාවිතා කරන ෙදී. නමුත් වර්තමානලේ එය කර්මාන්තශාොලවත යැවීම සඳහා ලත් දළු එකතු කිරීලම්ර 
ස්ථානයක් ලෙස භාවිතා කරයි. 
පහෙ බෑවුම්ර ප්රලේශය ලත් වගා බිමකි. අවදානම්ර අවම කිරීලම්ර ස්ථානලේ සිට කිලෙෝමීටර 1 ක් ඇතුළත නිවාස 50 ක් 
පමණ පිහිටා ඇත. රූපය 4 බලන්න :ගූගල් රූපය, හරස්තකඩ, ඉඩම් පරිහරණය, අවදානම් අංග ස්හ ස්තථානදයහි 
විදශතෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප 

 

 4.3 ව්ර්ථමාන අව්දානම් ස්ව්භාව්ය 
 

දුම්රිය මාර්ගයට අස්ල අස්තිර ප්රදේශය නිස්ා  දකාටුදේ සිට බදුල්ලා දක්වා ප්රධ්ාන මාර්ගදේ දමම දුම්රිය ස්තථානය 
හරහා ගමන් කරන දුම්රිය ස්ඳහා ඉහළ අවදානමක් ඇති කරයි. ලේශීය හා විලේශීය සංචාරකයින් හපුතලේ ලහෝ ඔහිය 
දුම්රිය ස්ථානවෙ සිට ඉදේගස් හින්න  දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන් කරන්ලන් දුම්රිය මාර්ගය හරහා ඉදේගස් හින්න 
කඳුකර ප්රලේශලේ සංචාරය කිරීමට,  කඳු නැගීමට ලහෝ කඳවුරු බැඳ ගැනීමට ය. 
  

අනාගත අස්තථාවර වීම් වැළැක්වීම ස්ඳහා භූමිය නිවැරදි දනාකළ දහාත්, පාෂාණ පතිතවීම්ර හා නායයාම, හපුතලේ 

සහ ඉදේගස් හින්න අතර දුම්රිය ප්රවාහනලේ සියලු කටයුතු වෙට බාධා ඇතිලේ. දුම්රිය මගීන්, අසේවැසි නිලවස්වෙ 

පදිංචිකරුවන්, ඔවුන්ලග් ජීවලනෝපාය කටයුතු සහ ප්රලේශලේ ලත් දළු එකතු කිරීම සඳහා පැරණි ග්ලෙනලනෝර් 
ලේදිකාව භාවිතා කරන මහජනතාවලග් ජීවිතය සහ වර්තමාන ලත් දළු එකතු කිරීලම්ර ක්රියාකාරකම්ර ද ලමම අස්ථායී 

බෑවුම්ර ලකාටස ලහ්තුලවන් අවදානමට ෙක් ලේ. 

 

එදස්තම, අනාගත අස්තථාවර වීම් ු ළ, එය  දුම්රිය  මාර්ගවල  අඛ්ණ්ඩ  කාර්යයන්  සීමා  කරනු  ඇත  .මාගිරිපුර   ගම්මානයට  

පිවිසිය  හැකි  ප්රධ්ාන  ප්රදේශය  දමය  බැවින්, ප්රදේශයට  බාධ්ා වීම්, ජීවිතාරක්ෂක  පහසුකම්, දස්තවා  ස්හ  ගනුදදනු  ඇුළු  

ආර්ික  කටයුු දකදරහි ස්ැලකිය යුු බලපෑමක් ඇති  කළ හැකිය . 
 

5. ව්යාපෘතිය යටලත් අලේක්ිත පිළිසකර කිරීලම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

බෑවුම් අස්තථාවර වීම් ස්හ පාශාණ පතිතවීම් ස්ඳහා දමම ස්තථානය ඉහළ විභවයක් ඇත  .තවදුරටත් සිදුවියහැකි බෑවුම් 

අස්තථාවර වීම් ස්හ පාශාණ පතිතවීම්  වැළැක්වීම  දයෝජිත වයාපෘතිදේ  අරමුණයි  .එබැවින්, මුපිට  හා උප  මුපිට  

ජලාපවහන  වැඩිදියුණු  කිරීම, බාහිර  /  අභයාන්තර  බෑවුම්  නිවැරදි  කිරීදම්  පියවර(රැඳවුම්  බිත්ති)  වැනි  වැළැක්වීදම්  

පියවර භාවිතා කරනු  ඇත . 
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6. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බෙපෑමට ෙක්ව්න අව්ට පරිසරලේ සංලේදී ඒකකයන් පිළිබඳව් ලකටි 

හැඳන්ීම 

 
වයාපෘති ක්රියාමාර්ග දහතුදවන් පහත දැක්දවන ස්ංදේදී අංග අවදානමට ලක් දේ:  

i. ආස්න්න නිවාස්, ඒවාදේ පදිංිකරුවන් හා ඔවුන්දේ ජීවදනෝපාය ක්රියාකාරකම් 

ii. දුම්රිය මගීන් 

iii. දුම්රිය ස්තවිච ස්හ දුම්රිය මාර්ග 

iv. දුම්රිය පාලන දගාඩනැගිල්ල 

v. ප්රදේශදේ දත් වගාව  

vi.  ප්රදේශදේ ආර්ික හා ස්ංචාරක කටයුු   

                                                              

(රූපය.5 වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්විය හැකි ස්ංදේදී අංග) 

 

  
රූපය  5a: අස්ථායී බෑවුම්ර ලකාටස  සහ දුම්රිය මාර්ගය රූපය  5b: අස්ථායී බෑවුම්ර ලකාටලස් පහළ බෑවුම 

 
 

රූපය  5c: B48/ B353 කැප්ලපටිලපාළ ලබාරෙන්ද 

හපුතලේ මාර්ගය 

රූපය  5d: දුම්රිය පාලන දගාඩනැගිල්ල ස්හ දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුදව දස්තවකදයකු  
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රූපය  5e: පැරණි ග්ලෙනලනෝර් දුම්රිය ලේදිකාව රූපය  5f: ආස්න්න නිවාස් ස්හ අස්තථාවර ප්රදේශදේ බෑවුම් 
බිදවැටීම 

රූපය 5: වයාපෘති ක්රියාවන්ට බලපෑම් කළ හැකි ස්ංදේදී අංග 

 

7. ව්යාපෘති ප්රලේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බෙපෑම් හා අව්දානම් හඳුනා ගැනීම 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලදී අදප්ක්ෂා කරන ධ්නාත්මක හා ස්ෘණාත්මක බලපෑම් ස්හ ඒවාදේ වැදගත්කම 

පහත වගුදේ ස්ාරාංශ කර ඇත.
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මගීන්, ස්ංචාරකයින් ස්හ පදිකයින් ස්ඳහා දුම්රිය ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම 

අවදානමට ලක්ව සිටින නිවැසියන් සිටින නිවාස් ආරක්ෂිත දේ 

අනාගත භූමි ගිලා බැසීම් ුලින් දුම්රිය මාර්ගය නැවත යතා තත්වයට පත්කිරීමට වැයවන පිරිවැය අවම දේ. 

ආර්ික දභෝග වගා කිරීම ස්හ ආර්ික ක්රියාකාරකම් වල ප්රතිලාභ 

ස්ංචාරක කටයුු ස්හ අදනකුත් ජීවන මාර්ග ක්රියාකාරකම් මගින් ප්රදේශයට  ප්රතිලාභ ස්ැලදස්ත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   රූපය 6:වයාපෘතිය ුළ අදප්ක්ෂා කරන බලපෑම්වල ස්ාරාංශය

ප්රදේශදේ ජල මාර්ග රටාවන්ට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  ඉතා වැදගත් 

ජල දූෂණදේ බලපෑම  ස්ැලකිය යුු 

පාංශු ඛ්ාදනදේ බලපෑම ස්හ ගංගා පුළ දවනස්තවීම ස්ැලකිය යුු 

අක්රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිස්ා ජලාශ්රිත ආස්ාදන  ස්ැලකිය යුු 

පහළ ප්රදේශදේ ජල පරිදභාජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් දනාවැදගත් 

භූගත ජල ධ්ාරිතාවයට හා භූගත ජලදේ ගුනාත්මක භාවයට විය හැකි බලපෑම්  ස්ැලකිය යුු 

ප්රදේශදේ ජල මාර්ග ස්හ දතත්බිම්වලට සිදුවිය හැකි බලපෑම් දනාවැදගත් 

ශබ්දය හා කම්පන  ඉතා වැදගත් 

වායු දූෂණය දහතුදවන් සිදුවන බලපෑම් ඉතා වැදගත් 

ඝන අප ද්රවය බැහැර කිරීදම්දී ඇතිවන ගැටළු ඉතා වැදගත් 

පුපුරන ද්රවය ස්හ දවනත් අනුරුදායක ද්රවය ස්ැලකිය යුු 

විදශතෂිත වනජීවී වාස්ස්තථානවලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  දනාවැදගත් 

ස්ත්ව හා ශාක විදශතෂ දකදරහි බලපෑම ස්ැලකිය යුු 

ඉඩම් හා අනාගත ස්ංවර්ධ්න කටයුු ස්ඳහා ප්රදේශය අහිමි වීම  ස්ැලකිය යුු 

අපදා ස්තථානයට අස්ල පිහිටි ප්රදේශය ුල කෘෂිකර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළියම් ස්ැලකිය යුු 

කම්පනය දහතුදවන් දගාඩනැගිලි වල සිදුවන ඉරිතැලීම් ස්ැලකිය යුු 

ජීවදනෝපාය / වයාපාර ස්හ ආදායම් ක්රියාකාරකම් දකදරහි බලපෑම් ස්ැලකිය යුු 

පහළ ප්රදේශදේ දස්තවා ස්ැපයීම් (ජල, මලාපවහන, විදුලිය) ස්ඳහා වන බලපෑම් ස්ැලකිය යුු 

යටිතල පහසුකම් අහිමි වීම ස්හ ආරක්ෂාව ස්ම්බන්ධ්දයන් වන බලපෑම ස්ැලකිය යුු 

ඉදිකිරීම් අතර ුර ප්රදේශවාසීන් වැඩ බිමට ඇුළු වීදමන් සිදු වන අවදානම ඉතා වැදගත් 

දස්තවක දන්වාසික කඳවුරු ස්හ අදනකුත් ස්තථානීය අවශයතාවයන් ස්ැලකිය යුු 

වැඩබිදම් දස්තවකයන් හා ප්රදේශවාසීන් අතර ඇතිවියහැකි දනාස්න්සුන් තත්වයන් ඉතා වැදගත් 

ඉදිකිරීම් කටයුු වලදී දස්තවකයන්දේ ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත් 

ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් ස්ඳහා වන බලපෑම් ඉතා වැදගත් 

වයාපාර ස්ඳහා භාවිතා කරන  ප්රදේශය දකදරහි බලපෑම් , කෘෂිකාර්මික දහෝ දවනත්, ස්දහා 
පිළියම් දයදිය යුුය 

දනාවැදගත් 

ආස්න්න වයාපාර ස්ඳහා භාවිතා කරන ප්රදේශ  කෘෂිකර්මාන්තය දහෝ දවනත්   දකදරහි 
බලපෑම්  

ස්ැලකිය යුු 

වැඩ බිම ුළට පුේගලයින් ඇුළු වීදම් දහෝ ඒ හරහා ගමන් කිරීදම් අවශයතාවය  ස්ැලකිය යුු 

දස්ෞඛ්ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රමුඛ්තා ගැටළු ඉතා වැදගත් 

7.2.1 ජෙ විදයාත්මක  

 

7.1 ධණාත්මක 

 

බෙපෑම් 7.2.2 පාරිසරික 
 

7.2.3 ජජව්/ පරිසර 

 

7. 2 සෘණාත්මක 

 

7.2.4 සාමාජීය හා 

ආර්ික  
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7.1 ධනාත්මක බෙපෑම් 

 

• දමම වයාපෘතිදේ පරමාර්ථය වන්දන් පැරණි ග්ලේනලනෝර් ලේදිකාව අසෙ ඉඩම්ර ලකාටස සඳහා බෑවුම් 
අස්තථාවර වීම් ස්හ පාශාණ පතිතවීම් පිලිගත්හැකි මට්ටමකට තවදුරටත් සිදුවීම් වැළැක්වීමයි. ප්රධාන 
මාර්ගය ශ්රී ෙංකාලේ දුම්රිය ජාෙලේ ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගයක් වන අතර ආසියාව තුළ වඩාත් සුන්දර 
දර්ශනීය දුම්රිය ගමනක් ලෙස ලබාලහෝ ලදනා සෙකති. ලමම මාර්ගය ලකාළඹ ලකාුලවන් ආරම්රභ වී 
ශ්රී ෙංකා කඳුකරය හරහා ගමන් කර බදුේෙ ලවත ළඟා ලේ. ප්රධාන මාර්ගය ක්රියාත්මක වන්ලන් ප්රධාන 
ජනගහන ප්රලේශ සංචාරක ලක්න්රස්ථාන සහ නුවරඑලිය, ලහෝර්ටන්තැන්න  වැනි සංචාරක ගමනාන්ත 
හරහා ය. ප්රධාන මාර්ගය ලත් වතු, ෆයිනස ් වනාන්තර, දිය ඇලි, පාෙම්ර සහ උමං මාර්ග හරහා ගමන් 
කරයි. ලයෝජිත වයාපෘතිය මගින් වැසි සමලේදී මගීන්, සංචාරකයින් සහ පදිකයින් සඳහා දුම්රිය 
ආරක්ෂාව සැෙකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇති අතර වසර පුරා දුම්රිය මාර්ගය විවෘතව තබා ගැනීමට 
ඉඩ සැෙලස්. ලමම පිළියම මගින් අනාගත භූමිය ගිොබැසීම්ර ලහ්තුලවන්  දුම්රිය මාර්ගය ප්රතිස්තාපනය 
කිරීලම්ර පිිවැය අවම ලකලර්.  

 

• දමම අවදානම් අවම කිරීදම් වයාපෘතිය මගින් ස්ංචාරක ක්රියාකාරකම් ස්හ ප්රදේශදේ ජනතාවදේ 

අදනකුත් ජීවන මාර්ග ක්රියාකාරකම් ස්ඳහා විශාල වශදයන් ප්රතිලාභ ලැදබනු ඇත.  

 

• ඉහල බැවුදම් අවධ්ානමට ලක්ව ඇති නිදවස්ත හි පදිංිකරුවන්දේ ප්රධ්ාන ආදායම් මාර්ගය වන්දන් අසෙ 

ඇති ලත් වතුවෙ ලත් දළු ලනලීමයි . ඉඩම්ර ගිොබැසීලම්ර අවදානම ලහ්තුලවන්, පහෙ බෑවුලම්ර ලත් 

වතුයායට හානි සිදුවනු ඇති අතර එය අවට නිවැසියන්ලග් ආදායම අඩු කරනු ඇත. එබැවින් ලමම 
වයාපෘතිය මඟින් පහළ බෑවුලම්ර ලත් ඉඩම්රවෙ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කරනු ඇති අතර ගෘහස්ථ ආර්ික 

ක්රියාකාරකම්ර සදහා ප්රතිොභ ෙැලබනු ඇත.  

 

7.2 සෘණාත්මක බෙපෑම්  

හානිය අවම කිරීදම් කටයුු එම අස්තථාවර භූමි ප්රදේශයකට සීමා දේ. එබැවින් ස්ෘණාත්මක බලපෑම් දබාදහෝ 
එම ස්තථානයට පමණක් සීමා වනු ඇති අතර ඉදිකිරීම් කාලයට පමණක් සීමා දේ. 
 

වගුව 1: ස්ෘණාත්මක බලපෑම් හා ඒවා වැදගත් වන මට්ටම 

ඉදිකිරීම් කාෙය ුළ විය හැකි බෙපෑම් නිර්ණායක   
බෙපෑම් මට්ටම 

7.2.1  ජල විදයාත්මක බලපෑම් 

7.2.1.1  ප්රලේශලේ ජොපව්හන රටව් ලකලරි බෙපෑම 
 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමත් ස්මඟ ප්රදේශදේ පවත්නා මුපිට හා උප මුපිට 
ජලාපවහන රටාව දවනස්ත වීම් අදප්ක්ෂා දකදර්. දමම ස්තථානදේ හානිය අවම කිරීදම් 
කටයුු වලදී ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම දකදරහි අවධ්ානය දයාමු කරනු ඇත. 
එබැවින් වැසි ස්මදේදී අධික දලස් ජලය ගලා ඒම අදප්ක්ෂා කරන අතර දුම්රිය පීලි  දදක 
අතර එකු වීමක් සිදුවිය හැක. එමගින් දුම්රිය මාර්ගය ජලදයන් යටවීම අදප්ක්ෂා කළ 
හැකිය. දුම්රිය මාර්ගය ඔස්තදස්ත ජලය එකු වීම ුලින් අස්තථායී දකාටදස්ත භූගත ගිලා 
බැසීදම් අවදානම තීව්ර කළ හැකිය  

අතිශයින් 

ව්ැදගත් 

7.2.1.2 ජෙ දුෂණය සම්බන්ධලයන් ඇති බෙපෑම 
 

බෑවුම් කැණීම් වලදී, සුන්ුන් ඉවත් කිරීදමන් ඉහළ අවස්ාදිත ප්රමාණයක් ජනනය විය 
හැකිය. යන්දරෝපකරණ වලින් දතල් හා දවනත් හානිකර ද්රවය / අපවිර ද්රවය අනිසි දලස් 

බැහැර කිරීම, තාවකාලික ගබඩා ටැංකි වලින් කාන්දු වීම, ඝන අපද්රවය ස්හ අපජලය 

බැහැර කිරීම ජලදේ ගුණාත්මක භාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය..දකදස්ත 

දවතත්, වැසි ස්මදේදී, දමම ඉදිකිරීම් ස්හිත බෑවුම හරහා දිදවන වැසි ජලය අවස්ාදිත, 

දතල් ස්හ ඉදිකිරීම් අතරුර ජනනය වන අදනකුත් දූෂක ද්රවය ස්මග ගලා දගාස්ත පහල 
බැවුදම් පිහිටි නිදවස්ත වල පවතින ළිං අපවිර විය හැක. 

ව්ැදගත් 

7.2.1.3 පාංශු ඛාදනලේ බෙපෑම සහ ගංගා පුළ ලව්නස්ී ම 
 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් වලදී / ඉදිකිරීම් අවධිදේදී මුපිට ඛ්ාදනය ස්ඳහා බෑවුම විවෘත 
වීමක් සිදු විය හැක. ඉදිකිරීම් අදියදර්දී ප්රදේශදේ පවතින මුපිට හා උප මුපිට 
ජලාපවහන රටාව දවනස්ත වීමකට ලක් විය හැක. එබැවින් ඛ්ාදන බලපෑම් ස්ැලකිය යුු 
ය. 

ව්ැදගත් 
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7.2.1.4 අක රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජෙලයන් පැතිරියහැකි ආසාධන   
 

වයාපෘති භූමිය  පඳුරු සහිත භූමි ප්රලේශයකට ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇති ලහයින්, විවෘත  
වැසිකිළි භාවිතයට ඉතා ඉහළ ඉඩකඩක් ඇත. එදස්තම වයාපෘති ප්රලේශය ඝන  වෘක්ෂෙතා 
ආවරණයක් ඇති බැවින් ලකාන්රාත්කරුලග් ශ්රම බෙකාය විවෘතව  වැසිකිළි භාවිතය 
ලහ්තුලවන් ළිං ලහෝ ජෙය අපවිර වීම අලප්ක්ෂා ලකලර්.  

වැදගත් 

7.2.1.5  පහළ ප්රලේශලේ ජෙ පරිලභාජකයන්ට ඇති විය හැකි බෙපෑම් 
 

දමම ඉදිකිරීම් කටයුු  දුම්රිය මාර්ගය දැනටමත් කපා  ඉවත්කර ඇති බෑවුම ුල සිදු 
දකදර්. ප්රදේශවාසීන් වැසි කාලවලදී ස්ක්රීය වන ජල මූලශ්ර ගෘහස්තත පරිදභෝජනය ස්දහා 
බාවිතා දනාකරයි. එබැවින්  පහළ ප්රදේශදේ ජල පරිදභාජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් 
අවම දේ . 

දනාවැදගත් 

7.2.1.6  භූගත ජෙ මට්ටමට හා භූගත ජෙලේ ගුනාත්මක භාව්යට විය හැකි බෙපෑම් 
 

සිදමන්ති, ග්රවුට් ඇුළු ඉදිකිරීම් ද්රවය එකු කිරීම දහෝ මිශ්ර කිරීම මගින් , උප පෘෂතිය 
ජල ප්රවාහයන්හි ගුණාත්මකභාවය පිරිහීමට හා අනවශය ද්රවය තැන්පත් වීම සිදුවිය හැක. 

ඉදිකිරීම් කාලය ුළ, රස්ායනික ද්රවය වලින් උපද්රවකාරී අපද්රවය, ඉදිකිරීම් කටයුුවලින් 
අපජලය ස්හ වැඩබිම ුල පවතින මල/ අපජල පේධ්ති වලින් අපද්රවය බැහැර කිරීම භූගත 
ජලදේ ගුණාත්මක භාවයට අහිතකර දලස් බලපානු ඇත. බෑවුම් දපදදදස්හි සිදු කරනු 
ලබන හානිය අවම කිරීදම් ක්රියාකාරකම් දහතුදවන් භූගත ජලදේ ගුණාත්මකභාවය 
දකදරහි බලපෑමක් ඇති විය හැකි අතර භූගත ජල මට්ටම පහත වැටීදම් හැකියාවක් ද 

පවතී. 

ව්ැදගත් 

7.2.1.7 ජෙය ලහෝ ලතත්බිම් ව්ෙට ව්න බෙපෑම්   
 

යන්ලරෝපකරණ වලින් ලතේ හා ලවනත් හානිකර රවය / අපවිර රවය අනිසි ලෙස බැහැර 

කිරීම, තාවකාලික ගබඩා ටැංකි වලින් කාන්දු වීම, ඝන අපරවය සහ අපරවය ජෙය බැහැර 

කිරීම / කම්රකරුවන්ලග් ස්ථානවලින් බැහැර කිරීම මගන් ආස්න්නදේ ගලබසින වැසි 

ස්මදේ ඇතිවන ජල ප්රවාහයන්හි ගුණාත්මකභාවයන්ට බෙපෑම්ර සිදුවිය හැකිය.  

වැදගත්                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.2.2  පාරිසරික බෙපෑම් 

7.2.2.1  ශබ්දය හා කම්පන මගින් ඇති විය හැකි බෙපෑම් 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණවලින් ශබ්දය හා කම්පනය අදප්ක්ෂා දකදර්. දුම්රිය ස්තථාන පරිශ්රයක 

ඉදිකිරීම් සිදු කරන බැවින් ශබ්දය හා කම්පන බලපෑම් වැදගත් දේ. එදස්තම, ඉදිකිරීම් 
අදියදර්දී යන්දරෝපකරණ ස්හ වාහන චලනය කිරීදමන් ජනනය වන ශබ්ද දිවා කාලදේදී 
දුම්රිය ස්තථානදේ ස්හ මීටර 100 පමණ ඇුලත සිටින නිවැසියන්දේ කටයුුවලට බාධ්ා 

පමුණුවනු ඇත..  

 

අතිශයින් 

ව්ැදගත් 

7.2.2.2 ව්ායු දූෂණය ලහ්ුලව්න් සිදුව්න බෙපෑම 
 

වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක රියාකාරකම් වනුදේ: ඞීස්ල් එන්ජින් ක රියා කරවීම, 

කැනීම්, යන්ත රසූත ර නුසුදුසු දලස් හැසිරවීම ස්හ ඉදිකිරීම් ස්ඳහා දයාදා ගන්නා ද්රවය මාරු 

කිරීදම් දී ¥විලි ජනනය කළ හැකිය. ඉදිකිරීම් ද්රවය නිසි දලස් ආවරණය දනාකර තීබීම 
හා නිසි දලස් ගබඩා දනාකිරීදමන් දූවිලි ජනනය විය හැකිය. දයෝජිත අවම කිරීදම් 

ස්තථානය දුමරිය මාර්ගය හා නිවාස් ආස්න්නදේ පිහිටා ඇති නිස්ා, වායු දූෂණය මගින් 

ඇතිවන බලපෑම්, විදශතෂදයන් වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන් පවතින කාල වකවානු වලදී 

ආස්තනදේ ඇති එම නිවාස් වලට, පදිකයින්ට හා, මගීන්ට ඉහළ අවදානමක් දගන දදනු 
ඇත. 

 

අතිශයින් 

ව්ැදගත් 

7.2.2.3 ඝන අප ද්රව්ය බැහැර කිරීලම්දී ඇතිව්න ගැටළු 
 

ඉදිකිරීම් කටයුුවලදී උත්පාදනය වන අපද්රවය හා ශ රම බලකාය විසින් තාවකාලික 
නවාතැන් ආශ රතිව ගෘහස්තථව ජනනය කරණු ලබන අපද්රවය නිසි ආකාරදයන් බැහැර 

කිරීදම් ක රමදේදයක් අනුගමනය දනාකලදහාත් දුම්රියන් හී ගමන්ගන්නා මගීන්ට, අවට 
පදිංිකරුවන්ට හා දස්තවකයින්ට බලපෑම් සිදු කරනු ඇත. එදස්තම දම් අතරින් උපද්රවකාරී 
අපද්රවය බැහැර කිරීම මගින් ජලය හා පස් දූෂණය විය හැකි අතරම දිය උල්පත් හා ජල 
මාර්ග අවහිරවීම් හා භූගත ජලයඅපවිත ර වීමද සිදුවිය හැකිය. ඉදිකිරීම් කාලය ුල අපද්රවය 
මගින් විවිධ්ාකරදේ පාරිස්රික බලබෑම් ඇතිකල හැකි අතර ඒවා වලක්වා ගැනීම ස්ඳහා 
සුදුසු අපද්රවය කළමානාකරන ක රමදේදයන් අනුගමනය කල යුුය. 

 

 

අතිශයින් 

ව්ැදගත්  
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7.2.2.4 පුපුරණ ද්රව්ය සහ ලව්නත් අනුරුදායක ද්රව්ය භාවිතය 
 

හානියට පත් ප්රලේශලේ  පාෂාණ ඇති බැවින් පාෂාණ පිපිරීමක් අලප්ක්ෂා කරන්ලන් නම්ර 

පුපුරණ රවය භාවිතා කළ හැකිය. අනාරක්ිත භාවිතය ලහ්තුලවන් ලමය අවදානමක් ඇති 

කළ හැකිය. බෙපෑමට ෙක් වූ බෑවුම්රවෙ ලමම ලමලහයුම්ර සිදු කිරීමට නියමිත බැවින්, 
පුපුරණ රවය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීලම්ර අවදානම සහ පාෂාණ ලකාටස් වලින් සිදුවන 

අනතුරු ඉතා වැදගත් ලේ. 

දනාවැදගත් 

7.2.3  ජීව් විදයාත්මක/පරිසර විදයාත්මක බෙපෑම 

7.2.3.1 සැෙකිය යුු ව්නජීී ව්ාසස්ථානව්ෙ බෙපෑම්   
 

වයාපෘති බලපෑම් ස්හිත ප්රදේශය ුළ රක්ෂිත වනාන්තර/වනජීවී ස්ංරක්ෂිත ප්රදේශ ජජව 

විවිධ්ත්වය දහෝ ස්ංදේදී පරිස්ර පේධ්ති, වාස්ස්තථාන ඇුළත් ප්රදේශ දනාමැත 

 

 
දනාවැදගත් 

7.2.3.2  සත්ත්ව් හා ශාක විලශ්ෂ ලකලරි බෙපෑම් 
 

වයාපෘති භූමිදේ ඇති ශාක කිසිවක් ආදේණික, තර්ජනයට ලක්වන ස්හ IUCN හි රු 
ලැයිස්තුදේ හඳුනාගත් ශාක දනාදනාමැත. 

 
දනාවැදගත් 

7.2.4  සාමාජීය හා ආර්ික බෙපෑම් 

7.2.4.1 ප්රතිස්ථාපනය කෙ යුු ප්රලේශය ුෙ ලහෝ යාබදව් පිිටා ඇති කෘිකාර්ික බිම් 
 

අස්තථායී බෑවුම් ප්රදේශයට යාබදව දත් වගාවක් ඇත.  ඉදිකිරීම් කාලය ුළ දමම වගාවන් 

ස්දහා, දමම ඉඩම් පරිහරණ රටාව, සුන්ුන් ඉවත් කිරීම දහෝ වාහන නැවැත්වීම, 
යන්දරෝපකරණ ස්හ ඒවාදේ දතල් කාන්දු වීම බලපායි. 

 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.2 කම්පන නිසා ලගාඩනැගිලි ව්ෙට විය හැකි බෙපෑම (ඉරි තැලීම් ව්ැනි)  
   

දුම්රිය මාර්ග ඇති ප්රදේශය ුළ දමම අස්තථාවර භුමිය ස්හ පිහිටා ඇත. ඉහල බෑවුදම් 
නිවාස් හා පැරණි ේදලදනෝර් දුම්රිය දේේකාව පිහිටා ඇත්දත් දයෝජිත හානිය අවම 
කිරීදම් ස්තථානයට ආස්න්නදේ ය. එබැවින්  ඉහල බෑවුදම් නිවාස් හා පැරණි ේදලදනෝර් 
දුම්රිය දේේකාව ස්ඳහා කම්පන බලපෑම ඉතා ඉහල දේ.  ඉදිකිරීම් අතරුර බර 
යන්දරෝපකරණ භාවිතා කරනු ඇති අතර එමගින් ඇතිවන කම්පන මගින්ද ඉරිතැලීම් 
පුළුල් විය හැකි අතර දගාඩනැගිලිවල වල  නව ඉරිතැලීම්  නිර්මාණය විය හැකිය. එදස්තම 
කම්පනය අවට දගාඩනැගිලිවල ස්තථායිතාවයට බලපායි. 

 

 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.3 ඉඩම් සහ ඉදිරි සංව්ර්ධන කටයුු ව්ෙට ඇති ප්රලේශ මාර්ග අව්ිර ීම 
 

හානිය අවම කිරීදම් කටයුු දුම්රිය මාර්ගයට දවන්කර ඇති ප්රදේශය ුල සිදු දකදර්. 
එබැවින් තම ඉඩම් වලට ඇති  ප්රදේශය අහිමිවීම දහෝ ඒවා දවනත් වටිනා භාවිතයන් 
ස්දහා අහිමි වීම ස්ම්බන්ධ්දයන් ඉඩම් හිමියන්ට ස්ැලකිය යුු බලපෑමක් සිදු දනාවනු ඇත 

 

 
දනාවැදගත් 

7.2.4.4 ජීව්ලනෝපාය/ව්යාපාර සහ ආදායම් උපයන ක රියාකාරකම් ලකලරි බෙපෑම් 
 

පහත් බෑවුදම් පවතින දත් වගාවන් ස්දහා ඉදිකිරීම් කාලය ුළ යම් බලපෑමක් සිදුවිය 
හැක. ඉදිකිරීම් කටයුු ස්ඳහා පහසුකම් ස්ැලසීමට වුයාදේ ස්මහර දකාටස්ත ඉවත් කරනු 
ලැදබ්. දමය පහළ බැවුදම් ගෘහස්තථයන්දේ ආදායමට බලපානු ඇත. ඉදිකිරීම් අදියදර්දී 
නිවාස්  ස්හ ඔවුන්දේ දගවුවල ක්රියාකාරකම් වලට බාදා ඇති වනු ඇත 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.5  ලස්ව්ා සැපයීම ලකලරි ඇතිවිය හැකි බෙපෑම් (ජෙ සැපයුම, අපද්රව්ය, විදුලිය) 
 

ඉහල බෑවුදම් නිවාස් ස්දහා පානීය ජල ස්ැපයුම් මාර්ග දමම අස්තථායී බෑවුම් දකාටස් හරහා 

ගමන් කරයි. ඉදිකිරීම් කටයුු, චලනය වන යන්දරෝපකරණ නිස්ැකවම දමම නල වලට 

හානි කරයි. කපන ලද කාණු, තිරස්ත කාණු ආදිය ඉදිකිරීම මගින් බෑවුදම් ජලාපවහන 
වැඩිදියුණු කිරීම ඉදිකිරීම් කටයුුවලට නිස්ැකවම ස්ම්බන්ධ් වනු ඇත. දමය භූගත ජල 
මට්ටම පහත දහලනු ඇති අතර එහි ප්රතිඵලයක්දලස් පහල බැවුදම් පිහිටන ළිදඳතහි ජල 
මට්ටම අඩු වනු ඇත.  

 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.6  යටිතෙ පහසුකම් අිි ීම සහ ආරක්ෂාව් සම්බන්ධලයන් ව්න බෙපෑම   
 

ඉදිකිරීම් අවධිදේදී, හපුතලේ සිට ඉදල්ගස්ත හින්න දුම්රිය දේදිකාව දක්වා දුම්රිය මාර්ගදේ 

නිතර නිතර ගමන් කිරීමට සිදුවන යන්දරෝපකරණ, පැටවුම් යන්ර , ට්රක් රථ ආදිය මගින් 
මාර්ගදේ ස්ාමානය කටයුු ස්දහා බාධ්ා ඇතිවිය හැක.  

 

 

ව්ැදගත් 
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7.2.4.7  ලස්ව්ක ලන්ව්ාසික කදවුරු සහ අලනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන් 
 

ඉදිකිරීම් අදියදර්දී,  අසේවැසි ප්රලේශයක් ලස්වක  කඳවුරු භූමි ලෙස ලතෝරා ගනු ෙැලේ. 

කඳවුරු කළමනාකරණය නිසි පිදි ක්රියාත්මක ලනාවන්ලන් නම්ර, එහි ප්රතිඵෙයක් ලෙස 

ශ්රමික  ගැටලු, ප්රජාව සමඟ ඇති සමාජ ගැටලු, ප්රජාව සමඟ ලපාදු සම්රපත් සඳහා ගැුම්ර, 

කරදර සහ කසෙ කළමනාකරණ ගැටලු යනාදිය සිදුවිය හැකිය. වැඩබිම ආසන්නලේ 

තාවකාලික කඳවුරු ඉදිකර තිලේ නම්ර, ඝන අපරවය කළමනාකරණය හා අපරවය බැහැර 

කිරීම ගැටලුවක් වනු ඇත.  

 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.8  ව්ැඩබිලම් ලස්ව්කයන්, කාර්ය මණ්ඩෙය/මගීන් සහ අලනකුත් ිනිසුන් අතර 

ඇතිවියහැකි ලනාසන්සුන් තත්ව්යන් 
 

දමම ස්තථානදේ ඉදිකිරීම් සිදු කරණු ලබන කම්කරුවන් විවිධ් ස්මාජ පසුබිම හා 
දරිද්රතාවයන්ට යටත්ව විවිධ් ප්රදේශ වල සිට පැමිදණන පිරිස්ත වනු අත. ස්ාමානයදයන් 
ඔවුන් සිටින්දන් දුර්වල අධ්යාපනික හා ස්මාජ පසුබිමක ය. එබැවින් දුම්රිය ස්තථානදේ 
දස්තවකයින්, අවට පදිංිකරුවන් හා දන්වාසිකයන් අතර ඇති අනවදභෝධ්ය දහතුදවන් 
විවිධ් ගැටළු ඇතිවීදම් හැකියාවක් පවතීග දමවැනි ගැටුම් ඇතිකරගන්නා දස්තවකයින් 
දුලබ වුවද ඇතැම් අවස්තථා වල ඇතිවන ගැටුම් දනාස්ලකා හැරීම සුදුසු දනාදේ. 

 

 

 

 

ඉතා ව්ැදගත්  

7.2.4.9  ඉදිකිරීම් කටයුු ව්ෙදී ලස්ව්කයන්ලග් ආරක්ෂාව් 
 

කම්කරුවන් ඉදිකිරීම් කටයුු අතරුර දුම්රිය අනුරු වලට ලක්විවීදම් අවදානමක් ඇත. 
දමවැනි අනුරු පිළිබඳව දස්තවකයින් අවධ්ානදයන් දනාසිටිය හැකිය. අස්ථායී 

බෑවුලමන් වැටීලම්ර අවදානමට ද ඔවුන් මුහුණ දිය හැකිය. ඉදිකිරීම් බර යන්දරෝපකරණ 
සීමිත වැඩ අවකාශයක දී භාවිතා දකදරණු ඇත. වාහන හා ඉදිකිරීම් යන්දරෝපකරණ 
වලින් අනුරු විය හැකි අවදානම දමම ස්තථානදේදී අතිශයින් වැදගත් දේ. 
දකාන්ත රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කටයුු ස්ඳහා අඩු වයස්ත කම්කරුවන් (ළමයින්) වැඩ 
කිරීම ස්ඳහා දයදවිය හැකි අතර එමගින් බරපතල අනුරු හා ුවාල සිදුවිය හැක. 

 

 

ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.4.10 ඉදිකිරීම් කටයුුව්ලින් මහජනයාට ඇති  ආරක්ෂාව්: මගීන් සඳහා ඉහළ 

අව්දානමක් පව්තී 
 

දුම්රිය මාර්ගයක් යනු විවිධ් වයස්තවල ස්හ පසුබිම්වල සිටින පුේගලයින්, ඉදිකිරීම් අවදානම 

පිළිබඳ අඩු දැනුමක් ඇති, ප්රවාහන කටයුු ස්ඳහා භාවිතා කරන දපාදු ස්තථානයකි. ම්රිය 

මාර්ගයක් ස්හිත භූමියක දමම ස්තථානය පිහිටා ඇති දහයින්, දුම්රිය මාර්ගදේ කැණීම්, 

දරෝලර්, ජල බවුස්ර්, ට්රක් ස්හ දලාරි වැනි ද්රවය රැදගන යන දලාරි වැනි බර දුම්රිය එන්ජින් 
නිස්ා මගීන්දේ ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත් වනු ඇත. දුම්රිය ස්තථානය මිනිසුන් ගමන් ස්ඳහා 
නිතර භාවිතා කරන බැවින් අනුරු සිදුවීදම් අවදානමක් ඇති විය හැකිය 

 

 

ඉතා ව්ැදගත්  

 

7.2.4.11 ප්රව්ාහන යටිතෙ පහසුකම් ලකලරි ඇතිව්න බෙපෑම් (විලශ්ෂලයන් මාර්ග ලහෝ 

දුම්රිය ප්රලේශය තාව්කාලිකව් අිි ීම, මාර්ග තදබදය මගින් ඇතිව්න අව්දානම) 
 

යන්දරෝපකරණ හා ද්රවය ප්රවාහනය හපුතදල් ස්හ ඉදල්ගස්ත හින්න දේදිකාව අතර දුම්රිය 

ප්රවාහනයට බාධ්ා ඇති කරයි. තවද, දයෝජිත හානිය අවම කිරීදම් ස්තථානයට ද්රවය හා 

යන්දරෝපකරණ ප්රවාහනය, බලපෑමට ලක් ූ ප්රදේශයට ඉතා ආස්න්නව ධ්ාවනය වන 
දුම්රිය මාර්ග කිහිපයකට බාධ්ා කරමින් දුම්රිය ස්තථානයට ප්රදේශ වීමට යම් අපහසු 
තාවයක් ඇතිවිය හැකිය 

 

 

ඉතා ව්ැදගත්  

7.2.4.12 පිළියම් ලයදිය යුු ප්රලේශය ුෙ පව්තින ව්යාපාර, කෘිකාර්ික ලහෝ ලව්නත් 

කටයුු 
 

පිළියම් දයදිය යුු ප්රදේශය ුළ වයාපාර, විදශතෂිත කෘෂිකාර්මික පිළිදවත් දහෝ දවනත් 
කටයුු ස්ඳහා භාවිතා දනාදේ 

 

 
දනාවැදගත් 

7.2.4.13  පිළියම් ලයදිය යුු ප්රලේශය ආසන්නලේ පව්තින ව්යාපාර, කෘිකාර්ික ලහෝ 

ලව්නත් කටයුු 
 

පහල බැවුදම් නිවැසියන් විසින් වගා කරන ලද  දත්  වගා  භූමියට යාබදව දමම අවධ්ානම් 
ප්රදේශය පිහිටා ඇත. එබැවින් දත් වු, වගා ස්හ ශ්රමිකයන් ස්දහා බලපෑම ඉහල දේ . 

 

 

ව්ැදගත් 



   

14 

 

 

8. ස්ථානීය විලශ්ික අව්දානම් අධයනය  

 

වගුව 2: ස්තථානීය විදශතෂික අවදානම් අධ්යනය 

අව්දානම අව්දානම් කණ්ඩායම අව්දානම් 

මට්ටම 

1. දුම්රිය මාර්ගහි වැඩ කිරීදම්දී / දුම්රිය මාර්ග අතර ගමන් 
කිරීදම්දී දුම්රිය අනුරු වලට මුහුණ දීම 

දස්තවකයින් 

 

ඉතා ඉහළ 

2. ද්රවය හා යන්දරෝපකරණ ප්රවාහනය දස්තවකයින් 

 

ඉතා ඉහළ 

3. දුම්රිය මගීන් ඉදිකිරීම් ස්තථානයට අපද්රවය බැහැර කිරීම් 

(කස්ල, දබෝතල් ස්හ ආහාර ද්රවය). 

දස්තවකයින් 

 

ඉතා ඉහළ 

4. රාත ර ීකාලදේ දස්තවදේ දයදදන විට දුම්රිය අනුරු 
වලට ලක්වීම 

දස්තවකයින් 

 

ඉතා ඉහළ 

5. දුම්රිය මාර්ගය මත හා දේදිකාදේ වයාපෘති 
ක රයිාකාරකම් කිරීදම් දී හා අමුද්රවය ස්තථානගත කිරීදම් 
දී අනුරු වලට ලක්වීම 

දුම්රිය මගීන් 
දුම්රිය ස්තථානදේ 
දස්තවකයින් 

ඉතා ඉහළ 

6. පිපිරවීම්ර ලහ්තුලවන් පාෂාණ අංශු නිසා සිදුවන තුවාෙ දුම්රිය මගීන් 
දුම්රිය ස්තථානදේ 
දස්තවකයින් 
දස්තවකයින් 

ඉතා ඉහළ 

7. අස්තථාවර ප්රදේශදේ සිට ගල් දපරලීම්  දුම්රිය මගීන් 

අස්ල ප්රජාව 
දස්තවකයින් 

ඉහළ 

8. ඉදිකිරීම්ර අවධිලේදී බඹරුන් පහර දීම දුම්රිය මගීන් 
අස්ල ප්රජාව 

ඉහළ 

9. ස්ංඥා පේධ්ති/විදුලි රැහැන් ආශ රති දේවදේ දයදීම දස්තවකයින්  ඉහළ 

10.  වයාපෘති භූමිය ුළ දනාදපදනන දලස් ස්තථානවල 
දස්තවදේ දයදීම 

දස්තවකයින්  
දුම්රිය මගීන් 

ඉහළ 

11.  හුදදකලා දලස් දස්තවදේ දයදීම දස්තවකයින් ඉහළ  

12.  හදිසි ඉවත්වීම් දස්තවකයින් ඉහළ 

13.  අදික  කාළගුණික තත්ත්වයන් (සුළඟල වර්ෂාව වැනි 
අවස්තථා) 

දස්තවකයින් ඉහළ 

 

9. සැෙකිය යුු පාරිසරික හා සමාජ බෙපෑම් 
 

ජාතික දගාඩනැගිලි පර්දේෂණ ස්ංවිධ්ානදේ (NBRO) හි විදශතෂ අවධ්ානයක් අවශය වන පාරිස්රික, ස්මාජීය 

බලපෑම් දහෝ අවදානම් තත්වයන්. 

 

9.1 දස්ෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබධ් ගැටළු ස්දහා වන ප්රමුඛ්ත්වය: දකාන්තාත්කරුවන් ස්ඳහා වන ස්ම්මත ගිවිසුම් 

ගත අවශයතා ඉක්මවා ස්ැලකිය යුු විදශතෂිත දස්ෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව පිළිබද කරුණු 
 

දුම්රිය මාර්ගය මත අස්තථායී වි ඇති බෑවුම් ප්රදේශයක අවදානම් අවම කිරීදම් ක රියාකාරකම් කිරීමට අදප්ක්ෂා 
කරණ බැවින් බෑවුදම් අස්තථායීතාවදේ ක රියාකාරීත්වය නිස්ා ඉදිකිරීම් ශ රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අවදානම ඉහළ 

ය. ESMF හීදී එවන් දපාදු E & HS ගැටළු ස්ාකච්ජා කර ඇත. ඉදිකිරීම් වැඩ බිදමහි දස්තවක ආරක්ෂක 

7.2.4.14 ව්ැඩ බිම ුළට ප්රලේශව්ාසීන් ඇුළු ීම නිසා ඇතිව්න අව්දානම 
 

දුම්රිය ස්තථාන පරිශ්රය ුල  කැණීම් යන්ර, පැටවුම්, ට්රක් රථ යනාදිය භාවිතා දකදර්. තවද 
මගීන්ට ස්හ දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලයට දමම වැඩ බිම ුලට ඇුළු වීමට විදශතෂ 

අවශයතාවක් දනාමැත. ඉදිකිරීම් ස්ඳහා දලෝහ ස්මුච්ිත, වාදන් වැනි ද්රවය භාවිතා කළ 
හැකි අතර ඒවා නුසුදුසු දලස් ගබඩා කිරීම ස්හ හැසිරවීම යටදත් හානිකර විය හැකිය. 

දකදස්ත දවතත්, ස්ාමානය පුේගලයින්ට අනවස්රදයන් ඇුළුවීම හිතාමතා දහෝ 

දනාදැනුවත්ව සිදුවිය හැකි අතර දමදහයුම් යන්දරෝපකරණ, වාහන, විදුලිය ස්හ ඒවා 
පුපුරන ද්රවය නිස්ා අවදානමට ලක්විය හැකිය. 

 

ඉතා ව්ැදගත්  
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අවශයතාවයන් ලංසු පත රිකාදේ 2003 දකාටස්: වැඩ කරණ තත්වයන් ස්හ ප්රජා දස්ෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව හි 2003 

5: ආරක්ෂක උපකරණ ස්හ ඇඳුම් යන යටදත් වඩාත් විස්තතර කර ඇත. 
 

9.2 ළමා ශ රමය ස්හ බලහත්කාරී දලස් ශ රමය ලබා ගැනීම 

 

වැඩ කරණ තත්ත්වයන් ස්හ ප්රජා දස්ෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව චක රදල්කනදේ 2003.3 වගන්තියට අනූව ළමා ශ රමය 

ස්හ බලහත්කාරී දලස් ශ රමය දයාදා ගැනීම ස්විස්තතරාත්මකව දක්වා ඇත. 
 

 

10. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
 

7 ස්හ 8 වැනි දකාටස්ත වලදී හඳුනාගන්නා ලද බලපෑම් ස්හ අවදානම් විදශතෂදයන් ස්ලකා බලමින් එම බලපෑම් 
ස්හ අවදානම් තත්වයන් කළමනාකරණය කිරීමට දහෝ අවම කිරීදම් ක රියාමාර්ග. දමය ෑෑෑීඵඡ හි ඇති විදශතෂිත 
නිර්දේශ ස්හ අවශයතා වල ඇුළත් වනු ඇත. 
 

10.1 නැව්ත පදිංචි කිරීලම් ක රියාකාරී සැෙැස්ම 

වයාපෘතිය පාදක කරගත් නැවත පදිංි කිරීමක් දනාමැත. අවදානම් කළාපය ආශ රතිව සිටි ජනතාව එම 
ස්තථානවලම  පදිංි වී සිටී. වයාපෘති ක රියාකාරකම් වලදී බර යන්දරෝපකරණ මගින් ඇතිවන භූ කම්පනය 
දහතුදවන් දගාඩනැගිලි වලට යම් ආකාරයක හානිකර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. (වයාපෘතිය දහතුදවන් 

විෑතයුහයන්ට සිදුවන හානී ස්ඳහා වන්දි දයෝජනා ක රමයක් ස්ැකසිය යුුය). (දයාමු කිරීම 2002-2 17 ESMP 
යටදත් උපයුක්තතා ස්හ මාර්ග පහසුකම් ස්ඳහා දකාන්ත රාත්කරුදේ අවශයතා) 
 

10.2 පදිංචි ජනතාව් ඉව්ත් කිරීම 
 

වයාපෘතිය පාදක කරගත් අවට නිවාස් වල  පදිිකරුවන් ඉවත් කිරීදම් ක රමදේදයක් දමම ස්තථානයට අදාලව 

දනාමැත.   

 

10.3 හානියට පත් ව්ුහයන් ඉව්ත් කිරීලම් ක රියා පටිපාටිය, යටිතෙ පහසුකම් (ිිකරුව්න්ලග් ලිඛිත එකඟතාව්ය) 

 

දමම වයාපෘතිය ආශ රතී ප්රදේශදේ එවැනි වුහයන් ඉවත් කිරීදම් අවශයතාවයක් දනාමැත 

 

10.4 ව්යාපෘති ක රියාමාර්ග ලහ්ුලව්න් ලේපෙ/භාවිතයන් අිිීම සඳහා ව්න්දි ලගීම 

වයාපෘති ක්රියාමාර්ග දහතුදවන් ජල ස්ැපයුම් මාර්ග වලට හානි කිරීම නිස්ා සිදු වන පාඩු ස්ඳහා වන්දි දගවීමට සිදු 

විය හැකිය. එදස්තම, දුම්රිය ස්තථානදේ අඛ්ණ්ඩ ජල ස්ැපයුම පවත්වා ගැනීම ස්ඳහා විකල්ප ජල ප්රභවයන් ස්ැපයීමට 
අවශය විය හැකිය. 
 

10.5 පහත සඳහන් ක්ලෂ්ත ර සඳහා අව්ශය මහජනතාව් දැනුව්ත් කිරීම සහ අධයාපනය ෙබා දීම 

i. දුම්රිය මර්ග පරිශ්රය ුළ පිහිටා ඇති අස්තථායී භුමිය මගින් ඇතිවිය හැකි අවදානම් පිළිබඳව අවට ජනතාව 

දැනුවත් කිරීම හා දැනුවත් කිරීදම් වැඩස්ටහන්, විදශතෂදයන් ඉහල බැවුදම් අනුරුදායක නිවැසියන්  
 

ii. ඉදිකිරීම් අවධිදේදී ස්හ පූර්ව අනුරු ඇඟවීදම්දී ඉහළ අවදානමක් ස්හිත මගීන්, පැරණි ග්ලෙලනෝර් 
දුම්රිය දේදිකාව භාවිතා කරන්නන් ස්හ දුම්රිය මාර්ගය හරහා ගමන් කරන පුේගලයින් ස්ඳහා විදශතෂ 
දැනුවත් කිරීමක් අවශය දේ. 
  

10.6 සැළසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ ක රමලේදයන් සෙකා බැලීම 
 

පරිස්ර හිතකාමී හා ස්මාජීය වශදයන් ස්ැලකිය යුු ස්ැළසුම්කරණය ස්ලකා බැලීදමන් පසු ආපදාව අවම කිරීදම් 

ක රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීදම්දී පහත දක්වා ඇති කරුණු ස්ලකා බැලිය යුු ය. 
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වගුව 3: ස්ැළසුම් අදියදර් දී පාරිස්රික හා ස්මාජ තත්ත්ව ස්ලකා බැලීම 

සැළසුම් අංගය 

ලමම ව්යාපෘති ප්රලේශය 

සදහා සෙකා බැලීම ව්න 

නිර්ලේශිත මට්ටම 

i. ස්ව්භාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත ලෙස සැළසුම් 

කරණය 
 

ශාක විදශතෂයන් ඉවත් කිරීම අවම කිරීම ස්ඳහා වන වයාපෘති විදශතෂිත ස්ැළසුම් 
ස්ැලකිල්ලට ගත යුුය. වැදගත් ශාක විදශතෂ වෘක්ෂලතා ආවරණය ස්මග බැඳී 

ඇත්නම් ශාක ස්ංරක්ෂණය ස්ඳහා ප්රමාණවත් අවදානයක් දයාමු කල යුුය.. 

 

ඉහල 

ii. ව්ැඩබිම සැෙසුම් කිරීම 
 

වයාපෘති ස්තථානය ස්ැළසුම් කිරීදම්දී දුම්රිය මාර්ගය ආශ රති බෑවුම් අස්තථාවර වීම 
පිළිබඳව ප්රදේස්ම් විය යුුය.  එදස්තම වයාපෘති ස්තථානය පිහිටා ඇත්දත්ද දුම්රිය 

මාර්ගය ආශ රතිව ඉතා සීමිත ඉඩකය. එබැවින් වාහන නැවැත්වීදම් ස්තථාන, ද්රවය 
ගබඩා කිරීම ස්හ තාවකාලික කූඩාරම් ආදිය අනුරුදායක කලාපවල ස්තථාපනය 

දනාකළ යුුය. දමවැනි කරුණු නිස්ා දකාන්ත රාත්කරුදේ දස්තවක පිරිස් දවත, 
ආස්න්න දුම්රිය ස්තථානය ස්හ වයාපෘති කළමනාකරන එකකය ස්මග දතාරුරු 
හුවමාරු කර ගැනීම ස්ඳහා දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ පුහුණු ආරක්ෂක 
නිලධ්ාරිදයකු දහෝ ස්ංඥා කරුදවකු දයදවීම අනිවාර්ය දේ. දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුදේ අත්හරදමා ඇති දගාඩනැගිලි දකාන්ත රාත්කරුදේ දස්තවක 
පිරිස්ත නවාතැන් ගැන්වීම ස්ඳහා එම දදපාර්තදම්න්ුදේ අවස්රය ඇතිව ලබා 
ගැනීදම් හැකියාවක් පවතී. එදස්තම දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ දුම්රිය මාර්ගය 
ආශ රති රක්ෂිත ප්රදේශ දස්තවක කඳවුරු ඉදිකිරීම ස්ඳහා එම දදපාර්තදම්න්ුදේ 
අවස්රය ඇතිව ලබා ගැනීදම් හැකියාවක් ඇත. 

 

ඉතා ඉහල 

iii. ව්ාසස්ථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව් මංලපත් 
 

ස්තිර ඉදිකිරීම් ස්ඳහා, වයාපෘතියට පිවිසීමට, ගැඹුරු කානු පේධ්ති ආදිය ස්ඳහා දහෝ 
විශාල වශදයන් වනාන්තර දකාටස්ත ඉවත් කිරීම්ට සිදුවන්දන් නම් ස්ැළසුම් ුළ 
ස්ත්ව වාස්ස්තථාන අතර ස්ම්බන්ධ්තා දනාබිදදන දලස් පවත්වා ගැනීමට ස්ත්ව 

මංදපත්, වෘක්ෂලතා තීරු ආදිය ඇුළත් කිරීමට පියවර ගත යුුය. 

 

අවම 

iv. ජෙ සම්පත සංරක්ෂණය 
 

අභයන්තරදේ ඇති ජලය ස්ාදප්ක්ෂ වශදයන් දහාඳ ගුනත්වදයන් පවතීනම්  භූමිය 

ස්තථාවර කිරීදම් ක රමදේදයන් වලදී දමම ජලය පිටතට ගනු ලබන අතර, එම ජලය 

ඉහල ස්හ පහල බෑවුම් ප්රදේශදේ නිවාස් වල ජල අවශයතා ස්ැපයීම ස්ඳහා ලබා දිය 

හැකිය 

 

ඉහල 

v. ස්ව්භාව් ලසෞන්දර්යාත්මකව් ගැෙලපන සැළසුම් සෙකා බැලීම 
 

දස්ෞන්දර්යාත්මක ස්ංදේදී පරිස්ර නිර්මාණදේදී ස්තවභාවික පරිස්රය හා ස්ංකලණය 
වන එදමන්ම දෘශය දුෂණය (ඇස්ට ප රියමනාප විය යුුය) අවම වන දලස් වයහයන් 
ස්ැළසුම් කිරීමට ස්ැලකිලිමත් විය යුුය. දමම වයාපෘති කටයුු සිදුවන ප්රදේශය 
ආශ රතිව ස්ංචාරක කර්මාන්තය ප්රධ්ාන ආදායම් ඉපයීදම් ක රමදේදයක් වන බැවින් 
අවම කිරීදම් කටයුු අවස්ානදේ එම ස්තථානය ස්ංචාරක ආකර්ෂණයට ලක්වන 
පරිදි සිදුකල යුුය. ඒ ස්ඳහා සුදුසු ස්තථායී වුහයන් නිර්මාණය කිරීම ස්ඳහා භූ දර්ශන 
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්දේ දස්තවය වැදගත් දේ. 

 

ඉහල 

vi. හරිත පාරිසරික ෙක්ෂණ සෙකා බැලීම 
 

හරිත පාරිස්රික ලක්ෂණ ස්ැළසුම් නිර්මාණය කිරීදම් දි හැකිතාක් හරිත පාරිස්රික 
ස්ැළසුම් ස්ලකා බැලීමට නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. උදා- ඛ්ාදනය වැළැක්වීම ස්ඳහා 

දේශීය තෘණ විදශතෂ දයාදා ගැනීම, පරිස්රදයහි තිරස්ාර විදශතෂ විවිධ්ත්වය ඇති 

කිරීම ස්ඳහා ජාල ඒකාබේධ් කිරීම, ආක රමනශීලී ශාක විදශතෂ අඩංඟු කිරීදමන් 
වැළකීම 

 

 

ඉහල 
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vii. සමාජමය හා සංස්කෘතිකමය ෙක්ෂණ සංරක්ෂණය 
 

ප්රදේශදේ පවතින ස්ංස්තකෘතික ස්හ ස්ාමාජීය උරුමයන් ස්තවභාවික පරිස්රය හා එම 
ප්රදේශය ස්මග ඉතා කිට්ටු ස්ම්බන්ධ්තාවයක් ඇති අතර එමගින් දපෝෂණය දේ. 
එමනිස්ා වයාපෘති ක රියාකාරකම් සිදුකිරීදම් දී ඒ පිළිබඳව ස්ලකා බලා එම ප්රදේශදේ 
ඇති ස්මාජමය හා ස්ංස්තකෘතිකමය ලක්ෂණ වල වටිනාකම් වැඩිදියුණු වීමට 
අවස්තථාවක් දදමින් අවදානම් අවම කිරීම් කටයුු කල යුුය. 

 

 

අවම 

viii. ඉදිකිරීම් කටයුු ව්ෙදී ලස්ව්කයින්/අව්ට ප්රජාව්ලග් ආරක්ෂාව් 
 

ඉදිකිරීම් කටයුු දුම්රිය මාර්ගය පාදක කරදගන සිදුකරන බැවින් එම කාලදේදී 
විදශෑතෂදයන් වැඩබිම් දස්තවකයින් දුම්රිය අනුරු වලට ලක්විය හැකිය. බෑවුම 

ස්ක රිය වීම ඉදිකිරීම් අවධිදේදී සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුවන්ට, මගීන්ට, හා අවට 

පදිංිකරුවන්ට තර්ජනයක් විය හැකියග එබැවින්, ආරක්ෂාව ස්ඳහා විදශතෂිත ූ 

ආරක්ෂිත දැල්, ආරක්ෂිත වැට වැනි ස්ැළසුම් පදනම් කරගත් ආරක්ෂිත කරුණු 

ස්ලකා බැලිය යුුයග. 

 

 

ඉතා ඉහල 

ix. ඛාදනය පාෙනය සඳහා ව්න ක රියාමාර්ගයන් 
 

ජල අපවහන කළමනාකරණය ුලදී, ජලය දබෝක්කු හරහා අස්ළ ජල ප්රවාහවලට 
දයාමු කරනු ඇත. වැසි කාලවලදී දමම ජලාපවහනදයහි ගලා එදම් දේගය 
ස්ැලකිය යුු දලස් ඉහළ යා හැකි අතර දමමගින් ඇළ පුල ස්හ ඉවුරු ඛ්ාදනය විය 
හැක. එබැවින් ස්ැළසුම් කිරීදම්දී අධික ජලධ්ාරාවන් ස්තවභාවික ජල මාර්ග වලට 
දේගදයන් ගලායාම අවම කිරීම ස්ඳහා බාධ්කයන් ප්රමාණවත් දලස් දයාදා ගැනීමට 
ස්ැලකිලිමත් විය යුුය. ස්ැලසුම් ස්කස්ත කිරීදම්දී වයාපෘති භූමිදේ ඇල මාර්ග වලට 

අදාල  දබෝක්කු ආදී ස්දුසු ක රම ඇුලක් කිරීම කල යුුය.  

 

 

 

ඉහල 

x. අව්ම පසු නඩත්ු කිරීම් සහ සහ ලමලහයුම් සැළසුම් කිරීම 
 

හානිය අවම කිරීදම් කාර්යදේදී ජලාපවහන කළමණාකරණය ස්ඳහා ගුරුත්ව 
කාණු වැනි අක්රිය ශිල්ප ක රම ස්ලකා බැලිය යුුය. කාණු ඇහිරී යාම වළක්වා ගැනීම 

ස්ඳහා නිවැරදි පයිප්ප විෂතකම්භය, සිදුරු වල විෂතකම්භ ස්හ ඇතිරීදම් ආනතිය 
නිවැරදිව ස්ලකා බැලිය යුුය. කානු ජලය ස්තවාභාවික ජල දහරාවන්ට එකු 

කරවීමට අදප්ක්ෂා කරණ්දන් නම්, ඛ්ාදනයට ඔදරාත්ු දදන, දරාන් මඩ රඳවා 
ගැනීදම් පේධ්ති ආදී දනාදයක් නඩත්ු වුහ ස්ැළසුම් කළ යුුය.  
විවිධ් කාලපරිච්දේදයන් ුළ දේශීය කාලගුණික තත්ත්වයන්ට ඔදරාත්ු දදන 
පරිදි වුහයන් ස්ඳහා භාවිතා කරණ ද්රවය ප්රදේශදමන් දතෝරා ගත යුුය. වාදන් 
වූහයන් භාවිතා කිරීදම්දී විදශතෂදයන් ඛ්ාදන වැලකීදම් තාක්ෂණික ක රම ස්ැළසුම් 
කළ යුු අතර සියුම් දරාන්මඩ උප නළ මාර්ග වලට කාන්දු වීම වැළැක්වීමට පියවර 
ගත යුුය. 

 

 

ඉහල 

 

  

 

10.7 ඉදිකිරීම් අදියර ුළ සිදුව්න බෙපෑම් අව්ම කිරීම 

10.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර ුළ ලකාන්ත රාත්කරුව්න්ලග් පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූෙ ීම සඳහා 

ව්න ප්රිතීන් 

පාරිස්රික හා ස්මාජීය බලපෑම් කළමනාකරණය හා අවම කිරීම ස්ඳහා වන පියවර ස්ාමානයදයන් ස්ෑම වයාපෘති 
ස්තථානයකටම දපාදු ය. පාරිස්රික ස්හ ස්මාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම ස්ඳහා වන 
ක රියාමාර්ග ස්ාමානයදයන් සියලූ නායයාම් අවම කිරීදම් ස්තථාන ස්ඳහා දපාදු දේ. දමම බලපෑම් දබාදහෝ දුරට 
ඉදිකිරීදම් කටයුු වල ක රයිාකාරිත්වයට දහතු දේ. එබැවින් ඉදිකිරීදම්දී වන බලපෑම අවම කිරීම 

දකාන්ත රාත්කරුදේ යුුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියලර්දී ලකාත රාත්කරුව්න්ලග් ෙංසු පත රිකාලේ ඇුෙත් කර ඇති 

පාරිසරික, සමාජ, ලසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූෙව් ලකාත රාත්කරුව්න්ලග් 

අව්ශයතාව්ය දකදස්ත විය යුුද යන්න පිළිබඳව ජාතික දගාඩනැගිලි පර්දේෂණ ස්ංවිධ්ානය විසින් නිර්දේශ කර 

ඇත. දමම දකාටස් ස්ඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක බව දැක්දවන ප්රධ්ාන දකාටස්ත පහත දක්වා ඇත(වගුව 4). 
විස්තතර ස්ඳහා, ESMP ඉදිකිරීම් දකාත රාත්කරුවන් ස්ඳහා දයාමු කළ යුුය.   
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වගුව 4: පාරිස්රික හා ස්මාජ ආරක්ෂණයට අනුකූල වීම ස්ඳහා දකාන්ත රාත්කරුදේ අවශයතාවයන් ES 

& HS 

පාරිසරික සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැළසුමට ඉදිකිරීම් 

ලකාන්ත රාත්කරුව්න් 

දක්ව්න එකඟතාව්ය 

අයිතමය  ව්යෘපෘතිය සදහා අදාෙත්ව්ය 

2002.  පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) වැඩ බිම ුල ගබඩා කිරීම අතිශයින්ම වැදගත් (දුම්රිය මාර්ගය ස්හ අස්ල 

නිවාස්) 

2002.2 2) ශබ්ධ්ය ස්හ කම්පන  අතිශයින්ම වැදගත් (අස්ල නිවාස් ස්හ ප්රජාව) 

2002.2 3) දගාඩනැගිලි ඉරිතැලීම් ස්හ හානි සිදුවීම අතිශයින්ම වැදගත් (දුම්රිය දගාඩනැගිලි, 

නිවාස්) 

2002.2 4) අපද්රවය බැහැර කිරීම  අදාල දේ (අස්ල නිවාස්, ස්හ ප්රජාව) 

2002.2 5) කස්ල  බැහැර කිරීම අතිශයින්ම වැදගත් (අස්ල නිවාස්, ස්හ ප්රජාව) 

2002.2 6) දුවිලි පාලනය  අතිශයින්ම වැදගත් (අස්ල නිවාස්, ස්හ ප්රජාව) 

2002.2 7) දගාඩනැගිලි ද්රවය ස්හ කස්ල ප්රවාහනය  අදාල දේ  

2002.2 8) ජලය අදාල දේ 

2002.2 9) ශාඛ් ස්හ ස්ුන් අදාල දේ 

2002.2 10) දභෞතික ස්හ ස්ංස්තකෘතිකමය ස්ම්පත්  අදාල දනාදේ 

2002.2 11) පාංශු ඛ්ාධ්නය  අදාල දේ 

2002.2 12) පස් ස්මග මිශ්ර වීම  අදාල දේ 

2002.2 13) දපාදලාව හැරීම  අදාල දේ 

2002.2 14) ගල් දකාරි ක්රියාකාරකම්  අදාල දනාදේ 

2002.2 15) නඩත්ු වාහන ස්හ යන්දරෝපකරණ  අදාල දේ  

2002.2 16) මහජන පීඩා අතිශයින්ම අදාල දේ (අස්ල ප්රජාව, 

මහජනතාව) 

2002.2 17) උපදයෝගීතා දස්තවා හා පහසුකම්  අතිශයින්ම අදාල දේ (නිවාස්) 

2002.2 18) දෘෂය පරිස්රය වැඩිදියුණු කිරීම  අදාල දේ  

2002-5. පාරිසරික 

අධීක්ෂණය  

මූලිඛ් ස්මීක්ෂණ (වාතය, ජලය, ශබ්ද, 

කම්පන, ඉරිතැලීම් ස්මීක්ෂණ) 

වයාපෘති විදශතෂිත නිරීක්ෂණ ස්ැලැස්තම 
අධ්යයනය 

ඉදිකිරීම් අතරුර ස්මීක්ෂණ (වාතය, ජලය, 

ශබිද, කම්පන, ඉරිතැලීම් ස්මීක්ෂණ) 

වයාපෘති විදශතෂිත නිරීක්ෂණ ස්ැලැස්තම 
අධ්යයනය 

දමදහයුම් කාලය ුල වැඩබිම් ස්මීක්ෂන වයාපෘති විදශතෂිත නිරීක්ෂණ ස්ැලැස්තම 
අධ්යයනය 

වාර්තා තැබීම හා පවත්වාදගන යාම අදාල දේ 

2003. ව්ැඩබිම් ලකාන්ලේසි සහ ප්රජා ලසෞඛය හා ආරක්ෂාව් 

2003.2 ආරක්ෂක ක රම ස්ංවිධ්ානය ස්හ 
ස්න්නිදේදනය 

අතිශයින්ම අදාල දේ (අස්තථාවර බෑවුම, බර 
යන්ර)  

2003.3 ළමා ශ රමය හා බලකිරීම අදාල දේ  

2003.4 ආරක්ෂාව පිළිබ`ද වාර්තා ස්හ අනුරු ස්හ 

ඒ පිළිබ`ද දැනුම්දීම 

අතිශයින්ම අදාල දේ 

2003.5 ආරක්ෂක උපකරණ ස්හ ඇදුම් පැලදුම් අතිශයින්ම අදාල දේ 

2003.6 ආරක්ෂක තත්ත්වය පරික්ෂාව අතිශයින්ම අදාල දේ 

2003.7 ප්රථමාධ්ාර පහසුකම් අතිශයින්ම අදාල දේ 

2003.8 දස්ෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබ`ද දතාරුරු 
ස්හ පුහුණුව 

අතිශයින්ම අදාල දේ 

2003.9 යන්දරෝපකරණ ස්හ සුදුසුකම් ලත් 
පුේගලයින් 

අදාල දේ 

අදාෙ ලේ :  ඕනෑම ඉදිකිරීම් ප්රදේශයක් ස්ඳහා දමය අදාල කරගත හැක. ( ESMP) 

අතිශයින්ම අදාෙ ලේ : අදාල ඉදිකිරීම් ප්රදේශයට සුවිදශතෂී දලස් නිර්මාණය කරණ ලද පාරිස්රික ස්මාජ 
කළමනාකරණ ස්ැලසුම් ස්ඳහා තහවුරු කිරීමට දකාන්ත රාත්කරු විදශතෂදයන් පාරිස්රික ක රමදේදයක් දලස් 
අවදාරණය කළ යුුය. 
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අදාෙ විය හැකිය : වයාපෘතිය ක රියාත්මක වන අතරුර ඉදිකිරීම් ප්රදේශදේ අදාල අංශයන් අවදානය දයාමු වුවදහාත් 
පාරිස්රික ස්මාජ කළමනාකරණ ස්ැලසුම් මගින් ක රියාත්මක කල හැක. 

අදාෙ ලනාලේ : අනාවරණය ූ දකාන්දේසි මත දමම ඉදිකිරීම් ප්රදේශයට අදාල දනාදේ. 

විකල්ප: අවශයතාවයන් මත ක රියාත්මක දේ. 
ඉදිකිරිම් ප්රදේශයට සුවිදශතෂී ූ අධීක්ෂණ ස්ැලසුම් දයාමු කිරීම. ඉදිකිරීම් ප්රදේශයට සුේදශතෂී වු අධීක්ෂණ 
ස්ැලස්ම්වලට අනූව දකාන්ත රාත්කරු අධීක්ෂණ කටයුු සිදු කිරීමට බැදී සිටී. 
මූලාශ ර වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීදම්දී දකාන්ත රාත් කරු හා පාරිස්රික හා ස්මාජීය කළමානාකර ස්ැළස්ම ස්මග ඇති 
බැඳීම 

 

10.7.2 නාය සථ්ානයට විලශ්ිත හානිය අව්ම කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කාලය ුළ වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීමට අදප්ක්ෂිත ස්තථානීය විදශතෂිත අපදා අවම කිරීදම් පියවරයන් 

පහත ස්ඳහන් පරිදි දේ.  
 

වගුව 5: ස්තථානීය ES & HS අවම කිරීම ස්ඳහාගනු ලබන පියවර   
 

හානි අව්ම කිරීලම් අයිතමය ව්යාපෘති ක රියාත්මක 

කිරීලම් අදියර 

ව්ගකීම 

i. දුම්රිය අනුරු මගහැරීම/ඉදිකිරීම් කාෙය ුෙ අලේක්ෂා කෙ හැකි 

හදිසි තත්ත්ව්යන් 
ආරක්ෂාව භාර නිලධ්ාරී වරදයකු හා දුම්රිය ස්ංඥා දැනුම්දදන නිලධ්ාරී 
වරුන් ස්ෑම අවදානම් අවම කිරීදම් ස්තථානයකම දස්තවදේ දයදවීම 
අනිවාර්ය දකදර්. එක් ඉදිකිරීම් ස්තථානයක් ස්ඳහා දුම්රිය ස්ංඥා දැනුම් 
දදන නිලධ්ාරී වරුන් තිදදදනකුවත් නිර්දේශ දකදර්. ස්ංඥා 
දැනුම්දදන නිලධ්ාරී වරයා දහෝ ආරක්ෂාව භාර නිලධ්ාරී වරයා දුම්රිය 
කාල ස්ටහන් හා හදිසි අවස්තථාවල දුමරියන් නැවැතිවීම පිළිබඳව සියළු 
වගකීම් දැරිය යුු දේ. ස්ෑම විටම ස්ංඥා පිළිබඳව අවධ්ානදයන් සිට 
දතාරුරු දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ ආරක්ෂාව භාර නිලධ්ාරී වරයා 

විසින් දැනුම්දිය යුු දේ. දකාන්ත රාත් දස්තවකයින්, දුම්රිය මගීන් හා 
කාර්යමණ්ඩලයද ඇුලත්ව දුම්රිය ගමනාගමනය හා ස්ම්බන්ධ් 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැනුවත් කීරීදම් වැඩස්ටහන් පැවැත්විය යුුය. 

වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

PMU/ ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව 

ii. මාර්ග අව්ිරතා කළමනාකරණය හා ආරක්ෂාව් 
 

සිදුවන අවහිරතාවයන් කළමනාකරණය කිරීම දිවා රාත ර ීකාලයනි හී 
සිදුවිය යුුය. දමය දුම්රිය ස්තථාන පරිශ්රය ුළ පිහිටා ඇති භුමියක් 
බැවින් ශ්රී ලංකා දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ එකඟතාවදයන් මනා 
රථවාහන කළමනාකරණ ස්ැලැස්තමක් ස්කස්ත කළ යුුය. නිසියාකාර 

දුම්රිය මාර්ග ආරක්ෂක උපක රම, අනුරු ඇඟවීදම් ස්ංඥා ස්හ ස්තිර 
පුහුණු මුරකරුවන් ඇුළත් කළ යුු අතර බෑවුම් අස්තථාවර අවදානම 
දපන්වන ස්ංඥා පුවරු දමම ඉදිකිරීම් භූමියට ඇුලත් කිරීම දැඩිව 
නිර්දේශ කරණු ලැදබ්ග දුම්රිය දදපාර්තදමන්ුව මගින් දයාදවන 
ස්ංඥ මුරකරු විසින් පැමිදණන ස්හ පිටත්වන දුම්රියේ පිළිබඳව 
වැඩබිදම් අවශයතා අනූව දැනුම්දිය යුුය. දමය වයාපෘති 
කළමනාකරන ඒකකය මගින් අනුමත කල යුුය. 

 

 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 

 

 

 
ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව 

iii.  ලසෞඛය හා ආරක්ෂාව් සදහා ව්න ප්රමුඛතාව්ය 
 

වැඩබිදම්දී දස්තවකයින්ට අවදානම් තත්ත්වයන් යටදත් වැඩ කළ යුු 

බැවින්, ෑෑෑීඵඡ 2003 කාණ්ඩදයහිි ”දස්තවා දකාන්දේසි ස්හ ප්රජා 
දස්ෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව” ඛ්ාණ්ඩදේ දකාන්ත රාත්කරුවන්දේ වගකීම 
යටදත් ලබා දී ඇති නිර්දේශ ක රියාත්මක කිරීම අතයාවශය දේ. දමම 
නිර්දේදශයන් නිසි ස්ංවිධ්ානයක් ස්හ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක රමයක් 

ුළ අනුගමනය කළ යුුය. 

 

• වයාපෘති ක රියාකාරකම් පිළිබඳ විදශතෂිත ූ දස්ෞඛ්ය හා ස්මාජ 
ආරක්ෂණය පිළිබඳ විදශතෂ කළමනාකරණ ස්ැළැස්තමකට 
අන්තර්ගත වීමග 

• දස්තවකයින්දේ ස්හ මගීන්දේ ආරක්ෂාව ස්ඳහා සුදුසු අනුරු 
ඇඟවීදම් පේධ්තියක් ස්හ පූර්ණ කාලීන මුරකරුදවකු හා ස්ංඥා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 

 

දැනුම්දදන්දනකු දමම වැඩබිදම් දස්තවදේ දයදවීම ස්ඳහා දැඩි 

දලස් නිර්දේශ කරණු ලැදබ්. 

• ස්ම්මත දස්තවක ආරක්ෂණ ක රමදේදයක් අනුගමනය කිරීම 

• ආරක්ෂිත ස්පත්ු, හිස්ත ආවරණ, ඇස්ත ආවරණ, ගිණි නිවන 

උපකරණ වැනි පුේගලික ආරක්ෂණ උපාංග භාවිතය (PPE) 

• දස්තවකයින් ස්ඳහා පුහුණු ස්හ දැනුවත් කිරීදම් වැඩස්ටහන් 

පවැත්වීම. 

• දස්තවකයින්ට පුහුණු හා දැනුවත් කිරීදම් වැඩස්ටහන් ස්ැපයීම 

• ප්රධ්ාන ඉදිකිරීම් කටයුු සිදු කිරීමට දපර හඳුනාගත් එවැනි 
උපද්රවයන් ස්ඳහා උපද්රව විශතදල්ෂණය කිරීම ස්හ ස්ැලසුම් කිරීම 
/ ප්රමාණවත් අවම කිරීදම් පියවරයන් ස්ැපයීම  

• ආස්න්න ප්රදේශදේ ඹඹර වද ආදිය දක්නට තිදබ් නම් ඹඹර ප්රහාර 
වලින් ආරක්ෂා වී සිටීදම් ස්තථානයක් ස්තථාපිත කර තිබීම 
අතයාවශය දේ.  

• මීට අමතරව වර්ෂාව පවතින කාල වකවානු වලදී අස්තථාවර බෑවුම් 
වල දස්තවදේ දයදීම ඉතා අවදානම් වන බැවින් ප්රමානවත් කාල 
සීමාවක් ස්ඳහා දේවදේ දයදීම නතර කර තැබිය යුුය. 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 

 

PMU/ ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව 

iv. යන්ලරෝපකරණ සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහනය 
 

\හානියට පත් ප්රදේශයට ඉතා ආස්න්නව ධ්ාවනය වන දුම්රිය මාර්ග 
හරහා / ඒ හරහා ඕනෑම ද්රවය හා යන්දරෝපකරණ ප්රවාහනය කිරීමට 
දපර ශ්රී ලංකා දුම්රිය දදදපර්තමීන්ුදේ බලයලත් පුේගලයාට දැනුම් 
දී අවස්ර ලබා ගන්න. 
ද්රවය හා යන්දරෝපකරණ ප්රවාහන කාලස්ටහන පිළිබඳව මගීන් ස්හ 
කම්කරුවන් දැනුවත් කළ යුුය. ද්රවය හා යන්දරෝපකරණ ප්රවාහනය 
දහතුදවන් දුම්රිය ස්තථාන දේදිකාවට දහෝ දුම්රිය ට්රක් රථවලට 
හානියක් දනාවිය යුුය. 

 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව 

v. දුම්රිය ප්රව්ාහන පේධතියට සිදුවිය හැකි බෙපෑම (විලශ්ෂලයන් 

තාව්කාලිකව් මාර්ගට හාණි ීම ලහෝ පිවිසුම ඇණ ිටීම, අව්ිරතා 

ඇතිීලම් තත්ත්ව්යන්) 
 

වයාපෘති කාලසීමාදේදී ඉතා දහාද අවහිරතා කළමනාකරණ 
ක රමදේදයක් අනුගමනය කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැදබ්. දමම ආපදා 
ස්තථානයට ආස්න්නව දුම්රිය මාර්ගය වංගු ස්හිතව ඇති බැවින් අනුරු 

ඇඟවීදම් ස්ංඥා ස්හ ස්තිර පුහුණුව ලත් මුරකරුවන්, ධ්ජකරු, බෑවුම් 
අස්තථායිතාව දපන්නුම් කරන දීප්තිමත් ස්ංඥා පුවරු ස්හ දුම්රිය මාර්ග 

බාධ්ා ස්ංඥා, රාත්රී ලාම්පු ආදිය ඇුළත් කළ යුුය. දමම ස්තථානයට 
සියලුම ආරක්ෂිත ස්ංඥා පුවරු ශ්රී ලංකා දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ 
අධීක්ෂණය යටදත් ස්හ දුම්රිය ප්රවාහනයට අනුව භාවිතා කළ යුුය. 
දුම්රිය ස්තථානදේ සිට පහල බෑවුම් ප්රදේශදේ නිවැසියන් භාවිතා කරන 
පඩි ස්හිත අඩි මාර්ගය ඉදිකිරීම් වලදී අවහිර දනාකළ යුුය. 
වයාපෘති ක රියාකාරකම් දහතුදවන් දුම්රිය මාර්ගදේ සිදුවන සුළු දහෝ 

දවනස්ත වීම්, මුරකරුදවකු දයාදා දිවා රාත රී කාල දදදකහිම දැඩිව 
නිරීක්ෂණය කල යුුය. 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 

 
ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව 

vi. දුම්රිය මගීන් ඉදිකිරීම් භූිය ලව්ත කසෙ විසි කිරීම  (කසෙ, 

ලබෝතල් හා ආහාර 

වයාපෘතියට අදාලව දස්තවකයින් දස්තවදේ නිරතවන බව දැන්වීම ස්ඳහා 
වයාපෘති ස්තථානයට පිවිසීමට දපර එ පිළිබඳව දැනුවත් දකදරන ස්ංඥා 
පුවරු තැබිය යුුය. දුම්රිය මගීන් වයාපෘති ස්තථානයට දපර ඇති දුම්රිය 
ස්තථානදේ ඇති ශබ්ද විකාශන යන්ත ර මගින් ඉදිකිරීම් කටුයුු 

පිළිබඳවත්, අපද්රවය ඉවත දැමීම පිළිබඳව අවවාදාත්මක දැනුවත් 
කිරීමත් කල හැකිය. 

වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව 
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vii. පිපිරීම් ලහ්ුලව්න් සිදු විය හැකි අනුරු 
 

පිපිරීමට දපර SLR හි බලයලත් පුේගලයාට දැනුම් දී අවස්ර ලබා 
ගන්න. දුම්රිය ප්රවාහන දේලාවන්හි ඇති සියලුම පිපිරුම් කටයුු 
නැවත්වීමට ස්හ අස්ල දුම්රිය ස්තථානය හරහා දැනුවත් කිරීදම් නිදේදන 
නිකුත් කිරීම සිදුකල යුුය. පිපිරීම් දහතුදවන් පාෂාණ දකාටස්ත නිස්ා 
සිදුවන ුවාල ස්ඳහා හදිසි අනුරු ස්දහා සූදානම් කිරීදම් ස්ැලැස්තමක් 
ඇති කල යුුය. 

ඉදිකිරීම් කටයුු ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව 

viii. දුම්රිය මාර්ගය ජෙලයන් යටීම 

ඉදිකිරීම් අතරුර, දුම්රිය මාර්ග ජලදයන් යටවීම අදප්ක්ෂා දකදර්. 

දමම බලපෑම අවම කිරීම ස්ඳහා, ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට දපර 
දකාන්රාත්කරු විසින් තාවකාලික මුපිට හා උප මුපිට ජලාපවහන 
ජාලයක් ඉදිකිරීම මඟින් අතිරික්ත ජලය අස්ල ඇති ඇළට දහෝ සුදුසු 
ජලමාර්ගයකට දයාමු කළ යුුය. 

 වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

ix. ඉදිකිරීම් අතරුර ඛාදනයන් ව්ලින් විය හැකි බෙපෑම අව්ම 

කිරීම 
 

වයාපෘති ස්තථානයට අදාලව වර්ෂා කාලදේදී , භූමිය සූදානම් කිරීම, 

සුන්ුන් ඉවත් කිරීම, බෑවුදම් හැඩය ස්ැකසීම වැනි දෑ සිදු කිරීම 
නිර්දේශ කරනු දනාලැදබ්. එබැවින් ඉහළ බෑවුම් ප්රදේශ වල 
ක රියාකාරකම් සිදු කරීම වර්ෂාව දනාමැති වියළි කාලදේදී සිදු කිරීමට 
නිර්දේශ කරන අතර හැකි ස්ෑම විටම වැසි කාලදේ අවදානම් බෑවුම් 
වල ක රයිාදේ දයදීම නවතා දැමිය යුුය. දම් පිළිබඳව වයාපෘති ස්ැළසුම් 
අදියදර්දී අවධ්ානය දයාමු කල යුුය. ජලයට එකුවන අවස්ාදිත 
ප්රමාණය අවම කර ගැනීම ස්ඳහා දරාන්මඩ රදවයන් හඳුන්වා දිය 
යුුය. 

වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

x. ආක රමණික විලශ්ෂ 
 

ඛ්ාදනය පාලනය කිරීදම් වූහයන් දලස් ආක රමණික ශාක විදශතෂ 
භාවිතා කිරීදමන් වැළකී සිටිය යුුය. ශාකමය ඛ්ාදන පාලනය ස්ඳහා 
දේශීය ශාක දතෝරා ගත යුුය. එම දතෝරා ගැනීම් අදාල බලයලත් 
ආයතන්හී අනුමැතිය ඇතිව භාවිතා කල යුුය. 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 

 
ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xi. ශබ්දය සහ කම්පන පාෙනය 

ශබ්දය හා කම්පන උත්පාදනය කිරීදම් ක්රියාකාරකම් ඉහල බෑවුදම් 
අවදානම් නිවාස්වල පදිංිකරුවන් ස්හ ජදනික කාර්යයන් ස්දහා 
බලපෑම් ඇති කල  හැකිය. වුහයන්ට හානි දනාවීම් ස්ඳහා කම්පන 
උත්පාදන කටයුු නියමිත සීමාවන් ුළ සිදු කළ යුුය. පැරණි 
ේදලදනෝර් දුම්රිය දේදිකා දගාඩනැගිල්දල් ඉරිතැලීම් ස්හ ස්ංඥා 

පාලන දගාඩනැගිල්ල වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට දපර, අතරුර හා 
පසුව නිරීක්ෂණය කළ යුුය. නිවාස් හා දුම්රිය ස්තථානවල ඉදිකිරීම් 
කටයුු දහතුදවන් හානි සිදුවුවදහාත් සුදුසු වන්දි දගවිය යුුය. 

ඉදිකිරීම් කටයුු  ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xii. ඉදිකිරීම් අපද්රව්ය බැහැර කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් අපද්රවය බැහැර කිරීම ස්ම්බන්ධ්දයන් දකාන්රාත්කරු 
විදශතෂ අවධ්ානයක් දයාමු කළ යුුය. දමම ඉදිකිරීම් ස්තථානය ග්රාමීය 
ප්රදේශයක පිහිටි දපාදු ස්තථානයක් ුළ ප්රස්න්න පරිස්රයක් ස්හිතව 

පිහිටා ඇත. එදස්තම, පදිංිකරුවන් සිටින කුටුම්භ කිහිපයක් පහල 
බැවුම් ප්රදේශදේ පිහිටා ඇත. දුම්රිය ස්තථානදේ දේදිකා දදක අතර 

කාන්දු ජලමාර්ග පිහිටා තිදබ්. එබැවින්, එවැනි අපද්රවය ජනනය 

කරන්දන් නම් නිසි දලස් දස්ෝදා දනායන නිසි දලස් ගබඩා කර PMU 
විසින් අනුමත කරන ලද ක්රියා පටිපාටිවලට අනුව බැහැර කළ යුුය. 
ඉදිකිරීම් අපද්රවය දුම්රිය මාර්ග ඔස්තදස්ත බැහැර දනාකළ යුුය 

  

 
වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 

 
ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xiii. බැවුලම් ජෙ පරිලබෝජකයන්ට සිදුවිය හැකි බෙපෑම් 

භූගත ජල මට්ටම පහත වැටිදමන් ළිංවල ජලය අඩුවීමක් සිදුවිය 
හැකිය. ඉදිකිරීම්කරු විසින් නිවැසියන්ට තාවකාලික දහෝ විකල්ප ජල 
ප්රභවයක් ස්ැපයිය යුුය.  

 වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 
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xiv. කම්කරුව්න් සඳහා ව්ැඩබිම ුෙ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

කම්කරුවන් විවෘත ස්තථාන වල වැසිකිලි භාවිතය අවම කිරීම ස්ඳහා 
දකාන්රාත්කරු වැඩබිම ුළ සිටින ශ්රම බලකාය ස්ඳහා තාවකාලික 
ස්නීපාරක්ෂක පහසුකම් ස්කස්ත කළ යුුය  

 වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xv. දුවිලි හා දුවිලි පාෙන ක රමලේද 
 

ඉදිකිරීම් කාලය ුළ ජනනය වන දූවිලි අංශු මගීන්ට, ස්ංචාරකයින්ට 
ස්හ දුම්රිය ස්තථානදේ කාර්ය මණ්ඩලයට බලපෑම් කළ හැකිය. 
ජනාවාස් දූවිලි අංශු වලින් පදිංිකරුවන් සිටින පහල බැවුදම් 
නිවාස්වලට බලපෑම් කළ හැකිය. අධික දූවිලි දහෝ වායු උත්පාදන 
ක්රියාකාරකම් අදප්ක්ෂා කරන්දන් නම් විදශතෂ තිර ආදිය භාවිතා කළ 
යුුය. 

  
වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 
ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xvi. ඉදිකිරීම් සඳහා ජෙය 
 

ඉදිකිරීම් කටයුු ස්ඳහා ජලය ලබා ගත යුත්දත් අනුමත ස්තථාන වලින් 
පමණි. දකාන්රාත්කරු ආස්න්න නිවාස්වල  ජල නල වලින් ජලය 

භාවිතා කිරීමට අදහස්ත කරන්දන් නම්, එය කළ යුත්දත් නිවදස්ත 
හිමිකරුදේ කැමැත්දතන් ස්හ ඔවුන්දේ දකාන්දේසි අනුව ය. 

 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 
ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xvii. ව්ැඩ කරන ලේොව්න්, ආන්තික කාෙගුණික තත්ත්ව්යන් 

ුළ ව්ැඩ කිරීම සහ අඩු ආලෙෝකය යටලත් ව්ැඩ කිරීම 
 

ඉදිකිරීම් කටයුු දිවා දහෝ රාත්රී කාලවලදී සිදු කළ හැකිය. ප.ව. 6.00 
ට පසුව වැඩ කිරීම, ආරක්ෂිත ගැටළු දහතුදවන් දුම්රිය ස්තථානදේ 
ස්තථානාධිපතිදේ කැමැත්ත ඇතිව කළ හැකිය. 

ඉදිකිරීම් කටයුු ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව 

xviii. ලස්ව්ා යටිතෙ පහසුකම් ලකලරි බෙපෑම 
 

PMU හි අනුමැතිය පරිදි ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට දපර විදුලි ස්ංදේශ, 

විදුලිය, ජල මාර්ග නැවත ස්තථානගත කළ යුුය 

ඉදිකිරීම් කටයුු ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xix. ඉදිකිරීම් අතරුර දෘශය දූෂණය අව්ම කිරීම ස්ඳහා දහාඳ භුමි 
පාලනයක් පවත්වා ගත යුුය 

 වයාපෘති භූමිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xx. ලස්ව්ක චර්යාධර්ම පේධතිය 
 

දකාන්රාත්කරු විසින් එකඟ ූ චර්යාධ්ර්ම පේධ්තිය පවත්වාදගන 

යාදමන් ශ්රම බලකාය ස්හ ගම්වාසීන්, දුම්රිය ස්තථානදේ කාර්ය 

මණ්ඩලය, මගීන් ස්හ ස්ංචාරකයින් අතර ඇති විය හැකි ආරවුල් 
වළක්වා ගත යුුය. 
දපාදු ස්තනානය ස්හ දරදි දස්ෝදන ස්තථාන වැනි හවුල් ස්ම්පත් භාවිතා 
කිරීදම්දී ශ්රම බලකාය ස්හ ගම්වාසීන් අතර ඇති විය හැකි ආරවුල් 
වළක්වා ගත යුුය 

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 

 
ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

xxi. සර්පයන් දෂ්ට කිරීලමන් ඇතිව්න අනුරු කළමනාකරණය සහ හදිසි 

අනුරු කළමනාකරණය 
ස්ර්ප දෂතට කිරීම් ස්ඳහා නිසි හදිසි කළමනාකරණ පේධ්තියක් (ස්ර්ප දෂතට 

කිරීම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය, වැඩ කරන අතරුර ආරක්ෂිත ස්පත්ු, ස්ර්ප 

දෂතට කිරීම ස්ඳහා ප්රථමාධ්ාර, දරෝහල් ගත කිරීම ස්හ ස්ර්ප දෂතට කිරීම් 
කළමණාකරණ කිරීම ස්ඳහා පහසුකම් ඇති දරෝහලකට ඇුළත් කිරීම 
ඇුළත් කළ යුුය).  
දම් ආකාරදේ අනුරු වයාපෘති වැඩ බිම් වල බහුලව දක්නට ලැදබ්. දමම 
ස්තථානය ස්ඳහා දවනත් හදිසි අනුරු කළමනාකරණ ඒකකයක් (ප්රථමාධ්ාර 

පහසුකම්, ආරක්ෂක උපකරණ, දරෝහල් ගත කිරීදම් පහසුකම් ස්හ ප්රවාහන 
පහසුකම්) පවත්වාදගන යා යුුය.   

 

 
ඉදිකිරීම් කටයුු 

 

 
ඉදිකිරීම්  
දකාන්ත රාත්කරු 

 

 

10.7.3 ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාෙ විලශ්ිත අධීක්ෂණ තත්ත්ව්යන් 
 

ඉදිකිරීම් අදියර ුළ පහත ස්ඳහන් අධීක්ෂණ ස්ැලැස්තම නිර්දේශ කර ඇත. මීට අමතරව ඉදිකිරීම් දකාන්ත රාත්කරු 
විසින් දකාන්ත රාත්කරුවන්දේ වගකීම පිළිබඳ ස්ඳහන් කළ යුු නිරීක්ෂණ ක රියා පටිපාටිය ද ක රියාත්මක කළ 
යුුය. දකාන්ත රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරණ ලද ඉල්ලූම්පත ුළ ඔහුදේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ දල්ඛ්න ස්මඟ 
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ක රියාත්මක කිරීමට බලාදපාදරාත්ු වන ESMP වැඩපිළිදවළ දයාමු කරණු ඇත. ESMP ස්ඳහා වන පිරිවැය 
දවනම දගවුම් අයිතමයක් දලස් දැක්විය යුුය. දතෝරාගත් ඉදිකිරීම් දකාන්ත රාත්කරු විසින් පාරිස්රික ස්හ ස්මාජ 
කළමනාකරණ ක රම පිලිබඳ ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුු අතර එය PMU ඒකකය මගින් අනුමත කිරීමට 
නියමිතයග 

 

වගුව 6: පාරිස්රික හා ස්මාජ අධීක්ෂණ ස්ැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 
අධීක්ෂණ අව්ශතාව්ය පරාිතීන් ව්ාර ගණන 

i. මූලිඛ් නීරීක්ෂණ ජලදේ ගූණාත්මකභාවය - 

පැරණි ේදලදනෝර් දේදිකාදේ පුර්ව 
ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය 

එක් වරක් * 

භුමිදේ සිදුවන කම්පන එක් වරක් * 

වායු ගූණාත්මකභාවය: වායු අංශු එක් වරක් * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම එක් වරක් * 

ii. ඉදිකිරීම් අතරුර  ජලදේ ගූණාත්මකභාවය - 

පැරණි ේදලදනෝර් දේදිකාදේ ස්හ 
නිදවස්ත වල පුර්ව ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් අතරුර ස්ැලකිය යුු විස්තථාපනයක් 

නිරීක්ෂණය කළදහාත් ** 

භුමිදේ සිදුවන කම්පන විදුම් යන්දරෝපකරණ, කම්මැලි වැඩ, දහෝ භූ 
කම්පන ජනනය කරන ඕනෑම කාර්යයක් ක්රියාත්මක 

කිරීදම්දී * 

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

වරක් * 

වායු ගූණාත්මකභාවය: වායු අංශු මස්කට වරක් * 

iii. රථවාහන 
විදමෝචනය 

වයාපෘති කටුයු ස්ඳහා දයාදා ගන්නා සියළුම යන්දරෝපකරණ වල වායු විදමෝචනය ස්හතික 
තිබීම අතයාවශය දේ. වයාපෘති භූමිදේ කාර්යභාර පරිස්ර නිලධ්ාරී වරයා විසින් ඒවා පරික්ෂාවට 
ලක් කල යුුය. 

iv. අධීක්ෂණ 
ආයතනය 

*මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිදේ ලියාපදිංි ස්හතික ස්හිත ස්තවාධීන අධීක්ෂණ ආයතනයක් මගින් 
ඉරිතැලීම් පරීක්ෂණ හැර අදනකුත් පරීක්ෂණ ස්ඳහා දයාදාගත යුුය. 
**වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය :PMU විසින් පිලිගනු ලබන විශතවාසී ආයතනයක් මගින් 
ඉරිතැලීම් පරීක්ෂණ කල යුුය 

v. වාර්තා කිරීදම් 
අවශයතා 

ජල මාර්ග  වල ජලදේගුණාත්මකභාවය - ජලදේ පැවතිය යුු අවම ගුණාත්මක තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව 2017 වර්ෂදේ මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් කරණ ලද ප්රමිතීන්ට අනූව 
ස්ංස්න්දනය කිරීම.  
ආස්න්න නිවාස් වල, ඉගුරුඔය දුම්රිය ස්තථානය දගාඩනැගිලි පූර්ව ඉරිතැලීම් පිළිබඳ ස්මීක්ෂණය - 
වෘත්තීමය වාර්තාව.  
දපාළදේ කම්පනයන් - යන්ත ර සූත රවලින් ඇති වන දපාළදේ කම්පනයන්. ඉදිකිරීම් අතරුර හා 
වාහන වලින් ඇතිවන කම්පනයන්, මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිදේ ප්රමිතීන්ට අනූව  
වට පිටාදවන් ඇති වන ශබ්දය මැනීම - මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිදේ අංක 924.1 1996 මැයි 01 දින 
විදශතෂ ගැස්ට් පත රය 

වායු ගුනාත්මකභාවය ස්ම්බන්ධ් කරුණු - ශ ර ීලංකා මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිදේ අංක 1562/22 

2008 අදගෝස්තු 15 - විදශතෂ විදේදනදේ ස්ඳහන් අවම වායුගුණ තත්ත්වයන් 

 

 

11. ස ේවක කළමනාකරණය 
 

නිසි ලස්වක-කළමනාකරණ සම්රබන්ධතා, වයාපෘතිලේ ලස්වකයින්ට සාධාරණ ලෙස සැෙකීම සහ ආරක්ිත හා 

ලසෞඛ්ය  සම්රපන්න ලස්වා තත්වයන් සැපයීම අවශය ලේ. ලමහි වගකීම පැවලරන්ලන්  වයාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය සහ ඉදිකිරීම් දකාන්ත රාත්කරු ලවතය. 

ලමහි අරමුණු නම්ර; 

• රැකියාලේ ආරක්ෂාව සහ ලසෞඛ්ය ප්රවර්ධ්නය  

• වයාපෘති ලස්වකයින්ට සාධාරණ ලෙස සැෙකීම, ලවනස ්ලෙස ලනාසැෙකීම  සහ සමාන අවස්ථා 

ප්රවර්ධ්නය කිරීම 

• කාන්තාවන්, ආබාධිත පුේගෙයින්, ළමුන් සහ ස්ංක්රමණික ලස්වකයින්, දකාන්ත රාත් කම්රකරුවන්, ප්රජා 

ලස්වකයින් සහ ප්රාථමික සැපයුම්ර කම්රකරුවන් වැනි අවදානමට ෙක්විය හැකි කම්රකරුවන් ඇතුළු 

වයාපෘති ලස්වකයින් ආරක්ෂා කිරීම. 
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• සියලු ආකාරලේ බෙහත්කාර ශ රමය සහ ළමා ශ රමය භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම 

• ජාතික නීතිවෙට අනුකූෙ වන පිදි වයාපෘති ලස්වකයින්ලග් ආශ්රිත නිදහස සහ සාමූහිකව ලක්වේ කිරීම 

යන මූෙධර්මවෙට සහාය වීම. 

• ලස්වා ස්ථාන ගැන සැෙකිලිමත්භාවය ඉහළ දැමීම සඳහා වයාපෘති ලස්වකයින්ට ප්රදේශ මාර්ග සැපයීම. 

 

12.  ශ්රී ලංකා ජාතික ස ෞඛ්ය අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද සකාවිඩ් -19 වැළැක්වීසේ පියවර 
 

ලකාවිඩ් -19, නව ලකාලරෝනා වයිරස ්ආසාදනය ලෙෝකලයන් මුළුමනින්ම තුරන් කර නැත. එබැවින්, සැක සහිත 

තත්වයක් අනාවරණය වුවලහාත් ඇතිවන භීතික අවස්ථා වළක්වා ගැනීම සඳහා ලමන්ම ආසාදන පැතිරීම 

වැළැක්වීම / පාෙනය කිරීම සඳහා, සියලුම දකාන්ත රාත්කරුවන්ට ලකාවිඩ්-19 සූදානම්ර කිරීලම්ර සැෙැස්මක් සකස ්

කළ යුතු අතර ඉදිකිරීම්ර කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාිය (CIDA) විසින් 2020 අපි %ලයේ 29 දින සපයන ෙද 

“ලකාවිඩ්-19 පැතිරී යාමකදී ශ්රී ෙංකා ඉදිකිරීම්ර ස්ථාන සඳහා අනුගමනය කළ යුතු  ලසෞඛ්ය සහ ආරක්ිත 

මාර්ලගෝපලේශයන් ” අනුව එය කි%යාත්මක කළ යුතු ලේ. . 

 

13. පදිංචි ජනතාව් සහ පාර්ශව්කරුව්න්ලග් උපලේශන - පව්ත්ව්ා ඇති ලහෝ පැව්ැත්ීමට නියිත උපලේශන 

ලස්ව්ාව්න් 

 

13.1 පදිංචි ජනතාව් සඳහා වූ උපලේශන ලස්ව්ාව් 
 

ක්දෂතර අධ්යනය අතරුර එක් ඉහල බැවුදම් නිවස්ක පදිංිකරුවන් ස්මග ස්ාකච්ජා කරන ලදී. එම නිවදස්ත 
හිමිකරු වන කරුණාවතී මහත්මිය වයාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී. ඇයදේ නිවස් පිහිටා ඇත්දත් අස්තථායී 

ඉඩම් දකාටස්ට දකළින්ම ඉහළිනි. නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනුරු ඇඟවීම්, අවම කිරීදම් වයාපෘතිය ස්හ අරමුදල් 
ස්පයන යාන්රණය පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කරන ලදී. පදිංිකරුවන් වයාපෘතියට කැමැත්ත පළ කළ අතර 
වයාපෘතියට පූර්ණ ස්හදයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පළ කළහ. 
ඉදල්ගස්තහින්න  දුම්රිය ස්තථානදේ දුම්රිය ස්තථානාධිපති එස්ත. ආර්. චන්ද්රදස්තකර මහතාදගන් උපදදස්ත ලබාදගන 
අවම කිරීදම් වයාපෘතිය ස්හ අරමුදල් ස්ම්පාදනය කිරීදම් යාන්රණය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී. අවම කිරීදම් 
කටයුු අගය කළ හැකි බව පැවසූ ඔහු කාර්ය මණ්ඩලදේ පූර්ණ ස්හාය ඇතිව වයාපෘතිය ස්ඳහා සිය කැමැත්ත 
ප්රකාශ කදළතය 

 

13.2 පාර්ශව්කරුව්න් සමග පව්ති උපලේශන ලස්ව්ාව්න් ව්ෙදී ඇති වූ එකගතාව්යන් හා නිර්ලේශයන් (ලයාමුව්: 

ඇමුණුම II) 
 

 

ඌව  පළාත් මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිදේ අධයක්ෂ එම්ර. ඒ. සී. නජීේ  මහතාට වයාපෘති කටයුු පිළිබඳව දැනුම් දුන් 
අතර වයාපෘතිය ස්ඳහා අවස්ර ලබා ගන්නා ලදී. ඔහු අවධ්ාරණය කදළත වයාපෘතිය ආරම්රභ කිරීමට ලපර ලයෝජිත 
නායයාම්ර අවදානම්ර අවම කිරීලම්ර ස්ථානවෙ නාම ෙැයිස්තුවක් මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිදේ ප්රධාන කාර්යාෙයට බාරදී 
ලපාදු අනුමැතියක් ෙබාගන්න ලෙසයි. 

එච්.එම්.දක්.ඩබ්ලිේ. බන්ඩාර, නිදයෝජය ප්රධ්ාන ඉංජිදන්රු (වයාපෘති), ඊ.එම්.එස්ත.පී.දක්. දීගල නිදයෝජය ප්රධ්ාන 
ඉංජිදන්රු (ධ්ාවන පථ)  ස්හ ඩී.ඩබ්ලිේ.එන්. අමරදස්තන, මාර්ග හා වැඩ දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ අධිකාරී 
ඉංජිදන්රු (ස්ැලසුම්) මහතාදගන්  දුම්රිය ස්තථානවල වයාපෘති කටයුු පිළිබඳව කණ්ඩායම් ස්ාකච්ඡාදේදී 
උපදදස්ත ලබා ගන්නා ලදී. ඉදිකිරීම් අදියදර්දී අනුගමනය කළ යුු ක්රියා පටිපාටි ස්හ දුම්රිය ප්රවාහනයට 
බාධ්ාවකින් දතාරව ඒවා දගන යා යුු ආකාරය ඔවුන් අවධ්ාරණය කළහ. 
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12. ව්යාපෘතිය ක රියාව්ට නැංීමට අව්ශය ලයෝගයතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව් සහ අනුමත කිරීම් 
 

වගුව 7: බාධ්ා ඉවත් කර ගැනීම්, විදරෝධ්තා දනාමැති බව, කැමැත්ත ස්හ අනුමත කිරීම් 

අව්ශයතාව්ය / අනුමත කිරීම / ආයතනය ව්යාපෘතියට අදාළත්ව්ය 

12.1 ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීම 

දිස්තත රකි් දල්කම්වරයාදේ අනුමැතිය  වයාපෘතිය ක රියාවට නැංවීමට දිස්තත රකි් දල්කම්වරයාදේ අනුමැතිය 
ලබා ගැනීමට සිදුවනු ඇති අතර දමහිදී මහ ඇමති වරයා ස්හ 
දිස්තත රකි්කදේ වගකිව යුු ආයතන ස්හභාගී වන දිස්තත රකි් 
ස්ම්බන්ධීකරණ කමිටුව හමුදේ වයාපෘති දයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුු 
දේ. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකදේ නිලධ්ාරිදයකු වයාපෘතිය 
පිළිබඳ විස්තතර කරමින් එහි විවිධ් පාරිස්රික ස්හ ස්ාමාජයීය ගැටළු 
ආදිය ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරණු ඇත. දමම ගැටළු ස්ම්බන්ධ්දයන් 
ස්ාකච්ඡා පවත්වමින් දමම රැස්තවීදම්දී ගනු ලබන නිර්දේශ දමම 
පාරිස්රක ස්හ ස්මාජයීය කළමනාකරණ ස්ැලසුම ක රියාවට නංවන විට 
ස්ැලකිල්ලට ගැදනනු ඇත. 

ස්ැලසුම් කමිටුදේ අනුමැතිය දමම වයාපෘතිය හපුතදල් ප රාදේශීය ස්භාදේ ස්ැලසුම් කමිටුදේ 
අනුමැතිය ලබාගත යුුය  

12.2 ව්ැඩබිම පව්තින රජලේ ඉඩම් ව්ෙ ව්යාපෘතිය ක රියාව්ට නැංීමට එම රජලේ ඉඩම් ිියන්ලග් අනුමැතිය 

ෙබාගැනීම 

මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිය ජාතික පාිසික ලරගුොසි වෙට අනුව මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිදේ 
අනුමැතිය අවශය දේ. 

වන ස්ංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්ුව  

වන ජීවී ස්ංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්ුව 

 

වන රක්ෂිත දවන්කිරීම් කලාපයක යටදත් දහෝ ුළ දමම වයාපෘති 
වැඩබිම පිහිටා දනාමැති බැවින් වන ස්ංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්ුදේ 
ස්හ වනජීවී ස්ංරක්ෂණ දදපාර්තදම්න්ුදේ අනුමැතිය අවශය 
දනාදේ. 

භූ විදයා ස්මීක්ෂණ හා පතල් කාරයාංශය භූමි, පාෂාණ හා ඛ්නිජමය සුන්ුන් ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම ස්ඳහා 
ප රාදේශීය භූ විදයා ස්මීක්ෂණ හා පතල් කාරයාංශදේ අනුමැතිය 
ලබාගත යුුය (අවශයනම් පමණි) 

හපුතදල් ප රාදේශීය ස්භාදේ අපද්රවය ප්රවාහනය ස්හ බැහැර කිරීම වැනි කටුයුු ස්ඳහා හපුතදල් 

ප රාදේශීය ස්භාදවන් අනුමැතිය ලබාගත යුුය.. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වයාපෘති භූමිදේ විදුලිබල ස්ැපයුම ස්ඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලදේ 
ප රාදේශීය කාර්යාලදයන් අනුමැතිය අවශය දේ. 

ජාතික ශාක නිදරෝධ්ායන දස්තවය දමම අපදා අවම කිරීදම් වයාපෘතිය ස්දහා පැලෑටි දහෝ බීජ අවශය දේ 

නම් (ආනයනය කල යුු නම්) 1999 අංක 35 දරණ පැලෑටි ස්ංරක්ෂණ 

පනත යටදත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ ජනරාල් දවනුදවන්, අතිදර්ක 
අධ්යෂක ජාතික ශාක නිදරෝධ්ායන දස්තවය, කටුනායක. අනුමත කල 
පැලෑටි දහෝ බීජ අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරණ බලපත රය හා 
දකාන්දේසි යටදත් දගන ආ යුුය 

12.3 ලපෞේගලික ඉඩම් ිිකරුව්න්ලගන් අනුමැතිය ෙබාගැනීම/ජනතික බැදීම/ විරුේධත්ව්යක් ලනාමැති ීම 

ඉඩම් හිමිකරුවන් (ශ රී ලංකා දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව) 

ඉඩම් හිමිකරු ස්හ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීදම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව ගිවිසුමක් අත්ස්න් කිරීම, වුහයන් ඉවත් කිරීමට, 

ඉඩමට ප්රදේශ වීමට, ඉදිකිරීම් කටයුු ක්රියාත්මක කිරීමට ස්හ 
දිගුකාලීන නඩත්ු කටයුුවල නිරත වීමට කිසිදු විදරෝධ්යක් 
දනාදක්වන බවට එකගතාවය ලබා ගත යුුය. 

 

අනුමැතීන් ලබා ගැනීම දයාජිත කාල රාමුව වගු අංක 8න් දක්වා ඇත. 
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13. දුක්ගැනවිලි ව්ෙට ප්රතිචාර දැක්ීලම් යාන්රනය 
 

දමම වයාපෘතිදේ බලපෑමට ලක්ූ ප්රජාව ස්ඳහා විදශතෂ අවධ්ානයක් දයාමු කරමින් දුක්ගැනවිලි විස්දීදම් 
යාන්ත රණය ස්තථාපිත කිරීම ස්ඳහා උපදේශකවරුන් වන PMU හි ES නිලධ්ාරි වරයා වගබලා ගත යුුය. 
(දයාමුකිරීම: දුක්ගැනවිලි විස්දීදම් යාන්රණය ස්තථාපිත කිරීම ස්ඳහා නිර්දේශිත ක රියා පටිපාටිය ස්ඳහා පරිස්ර හා 
ස්මාජ කළමනාකරණ රාමුව) 
 

14. ලතාරුරු අනාව්රණය කිරීම 
 

පහත දැක්දවන ආයතන ස්හ ස්ංවිධ්ාන අනුව ලකුණු කරණ ලද ආකෘති මගින් ES දතාරුරු අනාවරණය කිරීම 
PMU හි වගකීම දේ. 
 

වගුව 9: දතාරුරු අනාවරණය කිරීදම් දයෝජිත ස්ැළැස්තම 

ලතාරුරු ලයෝජිත ආයතන    ලතාරුරු සන්නිලේදන ක්රමලේදය  

i. වයෘපෘතිය ස්ැලසුම් 
කිරීම (ඉදිකිරීම් 

ප්රදේශදේ දතාරුරු, 
ස්ැලසුම් හා ක රියාත්මක 
කිරීදම් ක රමදේදය) 

දිස්තත රකි් CEA, දුම්රිය ස්තථානාධිපති, දිස්තික් 

දල්කම් කාර්යාලය, ප රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, දවනත් දිස්තත රකි් මට්ටදම් 

නිදයාජිත ආයතන, ජා.දගා.ප.ස් දිස්තත රකි් 
කාර්යාලය, AIIB 

රැස්තවීම්, දිස්තත රකි් ස්මිබන්ධීකරණ 
කමිටුව.ගිවිසුම් අත්ස්න් කිරීම 

ස්ම්බන්ධ් වාර්තා ස්ැපයීම, අනුමැතීන් 
හා එකඟතා 

ii. පාරස්රික හා ස්ාමාජීය 
කළමනාකරණ 
ස්ැලසුම 

දිස්තත රකි් CEA, දුම්රිය ස්තථානාධිපති, AIIB රැස්තවීම්, දිස්තත රකි් ස්මිබන්ධීකරණ 
කමිටුව.ගිවිසුම් අත්ස්න් කිරීම 

ස්ම්බන්ධ් වාර්තා ස්ැපයීම, අනුමැතීන් 
හා එකඟතා 

iii. ප්රගති වාර්තා (මූලික 
අදියදර්දී හා ඉදිකිරීම් 
අතරුර) 

දිස්තත රකි් CEA, AIIB හා දවනත් දිස්තත රකි් 
මට්ටදම් නිදයාජිත ආයතන 

ප්රගති ස්මාදලෝචන රැස්තවීම්, විදශතෂ 

රැස්තවීම්, අදාල වාර්තා භාර දීම. 

වගුව 8: අනුමැතීන් ලබාගැනීම ස්ඳහා නියමිත කාල රාමුව 
අනුමැතීන් මාස්ය 1 මාස්ය 2 

ස්තිය1 ස්තිය2 ස්තිය3 ස්තිය4 ස්තිය5 ස්තිය6 ස්තිය7 ස්තිය8 

ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීම 

දිස්තත රකි් දල්ඛ්ම් කාර්යාලදේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 
වයාපෘති ස්ාකච්ඡාව 

අදහස්ත වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 
අනුමත කිරීම 

        

සැළසුම් කිටුලේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 

වයාපෘති ස්ාකච්ජාව 
අදහස්ත වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුමත කිරීම 

  

 

      

ඉඩම් ිිකරුව්න් ව්න දුම්රිය ලදපාර්තලම්න්ුලේ 
අනුමැතිය 

අයදුම්පත බාරදීම 

දක්වන අදහස්ත වලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

අනුමැතීන් 

        

ලව්නත් අනුමැතීන්  
භූ විදයා ස්මීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශදේ 
ආරක්ෂක අමාතයාංශදේ අනුමැතිය (අවශයතාවය 
අනූව) 

        

ඉඩම් හිමිකරුවන්දේ අනුමැතිය/කැමැත්ත 
ලබාගැනීම (දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුව) 
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iv. කම්කරුවන්දේ 
දස්ෞඛ්ය හා 
සුරක්ෂිතභාවය 
පාරිස්රික දයෝගය 
බව අදාල ඉදිකිරීම් 
භූමිදේ සුපරීක්ෂණය 

දිස්තත රකි් CEA, දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුව, 

ප රාදේශීය දල්කම්ල දපාලීසිය, ග රාම 

නිලධ්ාරී, ජා.දගා.ප.ස් දිස්තත රික් කාර්යාලයල 
AIIB දවනත් දිස්තත රකි් මට්ටදම් නිදයාජිත 
ආයතන 

වාික හා අවිවාික (ලිඛිත) 

ස්න්නදේදනය, ආදාල වාර්තා භාරදීම 

v. පාරිස්රික හා 
ස්මාජයීය කරුණු 
ස්ම්බන්ධ්ව අදාල 
තීරණගැනීම හා 
ප්රගති දපන්නුම් 
කිරීදම් රැස්තවීම් 

දිස්තත රකි් CEA, දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුව, 

ප රාදේශීය දල්කම්ල දපාලීසිය, ග රාම 

නිලධ්ාරී, ජා.දගා.ප.ස් දිස්තත රික් කාර්යාලයල 

AIIB දවනත් දිස්තත රකි් මට්ටදම් නිදයාජිත 
ආයතන 

විදශතෂ රැස්තවීම්, අදාල වාර්තා භාර දීම. 

vi. දුක්ගැනවිලි ස්ඳහා 
ස්හන ස්ැලසීදම් 
ක රමදේදය 

අදාල නිදයාජිත ආයතන, AIIB රැස්තවීම්, වාික හා අවිවාික (ලිඛිත) 
ස්න්නිදේදනය 

 

 

වගුව 10: දතාරුරු රැස්තකිරීම ස්ඳහා ස්ම්බන්ධ්කරගත් ආයතන ස්හ නිලධ්ාරීන්  

 

දිනය ආයතනය දතාරුරු ස්දහා ස්ම්බන්ධ් වන නිලධ්ාරියා 
 

2020. 10. 14   මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිය  එම්ර. ඒ.සී. නජීේ  මහතා 

පළාත් අධ්යක්ෂක, 
මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිය  
ඌව පළාත 

2020.07.04 @ 10.00 
පැය 

ඉදල්ගස්තහින්න දුම්රිය ස්තථානය  එස්ත. ආර්. චන්ද්රදස්තකර මහතා  
දුම්රිය ස්ත ථානාධිපති  
ඉදල්ගස්තහින්න  දුම්රිය ස්තථානය 

 

2020.02.03  @ 13.00 
පැය 

දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ මාර්ග 
වැඩ අධීක්ෂණ ඒකකය 

H.M.K.W බන්ඩාර මහතා 
අතිදර්ක ප්රධ්ාන ඉංජිදන්රු (වයාපෘති) 
 

E.M.S.P.K.  දීගල මහතා 

අතිදර්ක ප්රධ්ාන ඉංජිදන්රු (මාර්ග) 
 

D.W.N. අමරදස්තන මහතා 

අධීක්ෂණ ඉංජිදන්රු (ස්ැළසුම්) 



   

i 

 

ඇමුණුම 1: ව්යාපෘති ප්රලේශලේ සහ අදහස් විමසීම් සිදුකරණ අතරුර ෙබාගත් ජායාරූප 

  
ඉදල්ගස්ත හින්න දුම්රිය ස්තථානාධිපති එස්ත.ආර්. 
චන්ද්රදස්තකර මහතා දැනුවත් කිරීම 

ඉහල බැවුදම් පිහිටි නිවස්ක හිමිකරු වන, කරුණාවතී 
මහත්මිය ස්හ අදනකුත් පදිංිකරුවන් ස්මඟ කරන ලද 
ස්ාකච්ඡා කිරීම. 

  

දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ මාර්ග වැඩ අධීක්ෂණ ඒකකය 
ුළ පැවැත්ූ ස්ාකච්ජාව 

දුම්රිය මාර්ග අධික්ෂණ කලමනාකාර තබ්රම් මහතා දැනුවත් 
කිරීම. 

 

  



   

ii 

 

ඇමුණුම II: පාර්ශව්කරුව්න් සමග පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා ුෙදී අනාව්රණය වූ විලශ්ෂ කරුණු : බදුල්ෙ දිස්ත රකි්කය 

ආයතනය සම්බන්ධීකරණ 

නිෙධාරීලග් නම සහ 

තනුර 

ඉදිරිපත් වූ සැෙකිය යුු කරුණු 

මධ්යම පරිස්ර 
අධිකාරිය 

එම්ර.ඒ.සී. නජීේ  මහතා 

පළාත් අධ්යක්ෂක, 
මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිය - 

ඌව පළාත. 

✓ 1993 ජුනි 24 වන දින අංක 772/22 දරන අති විදශතෂ ගැස්ට් 
පත රදේ ස්හ පසුව කරන ලද ස්ංදශෝධ්නයන්හී නායයෑම් 
අවම කිරීදම් වයාපෘති නියමිත වයාපෘති දලස් 

දනාස්ැලදක්. 

✓ හදිසි ක රියාමාර්ගයක් දලස් නායයෑම් වලින් ඇති වන 

අවදානම අවම කීරීමට වයාපෘතිය අදහස්ත කරන බැවින්, 
වයාපෘතිදේ ප්රමුඛ්තාවය ස්ැලකිල්ලට ගනිමින් මධ්යම 
පරිස්ර අධිකාරිදේ අනුමැතිය අවශය දනාදේග  

✓ වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට දපර මධ්යම පරිස්ර අධිකාරිය 
දවත ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය අවම කිරීදම් ස්තථාන 
ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර දපාදු අනුමැතියක් ලබා ගත 
යුුයි. 

දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුදේ 
මාර්ග වැඩ අධීක්ෂණ 
ඒකකය 

H.M.K.W බන්ඩාර මහතා 
අතිදර්ක ප්රධ්ාන ඉංජිදන්රු 
(වයාපෘති) 

 

E.M.S.P.K.  දීගල මහතා 
අතිදර්ක ප්රධ්ාන ඉංජිදන්රු 
(මාර්ග) 
 

D.W.N. අමරදස්තන මහතා 
අධීක්ෂණ ඉංජිදන්රු 
(ස්ැළසුම්) 

✓ දමම වයාපෘති ප්රදේශය දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුවට අයත් 
බල ප්රදේශයකි 

✓ වයාපෘතිය ස්ම්බන්ධ්දයන් දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ 
විරුේධ්ත්වයක් දනාමැති අතර අවදානම අවම කිරීම 
අතයාවශය දදයකි 

✓ වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට දපර දකාන්ත රාත්කරු විසින් 
ස්විස්තතරාත්මක වැඩ විස්තතරයක් දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුව 

දවත දයාමු කල යුු අතර, දකාන්ත රාත්කරු, වයාපෘති 
කළමනාකරන ඒකකය හා දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුව අතර 
මනා ස්බඳතාවයක් පැවතිය යුුය. 

✓ අවධ්ානය දයාමු දකරුණු දවනත් කරුණු 

• දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුව විසින් ස්ෑම ස්තථානයකටම 
අදාල ආරක්ෂාව භාර නිලධ්ාරී වරදයකු දහෝ ස්ංඥා 
දැනුම්දදන්දනකු ස්පයනු ලැදබ් 

• එක් වයාපෘති ස්තථානයක අවම වශදයන් ස්ංඥා 
කරුවන් තිදදදනකුවත් දයදවිය යුුය 

• දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුව විසින් ආරක්ෂක 
ක රියාමාර්ගයන් හා ආරක්ෂිත ප්රදර්ශක පුවරු ස්පයනු 
ලදබ් 

• ස්ංඥා දැනුම්දදන නිලධ්ාරී වරයා දහෝ ආරක්ෂාව භාර 
නිලධ්ාරී වරයා දුම්රිය කාල ස්ටහන් හා හදිසි 
අවස්තථාවල දුමරියන් නැවැතිවීම පිළිබඳව සියළු 
වගකීම් දැරිය යුු දේ. 

• දස්තවදේ දයදදන්නන් ඔවුන් විසින් දදනු ලබන 
සියළුම ආරක්ෂණ උපදදස්ත පිළිපැදිය යුු දේ. 

• අමුද්රවය ප්රවාහනය ස්ඳහා ස්ාමානය මාර්ග වලින් 
ප්රදේශයන් දනාමැති අවස්තථා වල දකාන්ත රාත්කරුදේ 
ඉල්ලීම අනූව දුම්රිය දදපාර්තදම්නුුව අවශයතාවය 
ස්පුරා දදනු ඇත. 

• දුම්රිය හරහා අමුද්රවය ප්රවාහනය, ආකරෂක නිලධ්ාරී 
වරයා දහෝ ස්ංඥා කරු හා අදනකුත් දගවිය යුු 
පහසුකම් භාවිතය ස්ඳහා වන වියදම් වයාපෘති 
දමදහයුම් ඒකකය විසින් දැරිය යුුය. 

• අවම කිරීදම් වයාපෘති කටයුු නිමවීදමන් පසු නඩත්ු 
කටයුු ස්ඳහා නිසි පරිදි බාර දිය යුුය. 



   

iii 

 

• දුම්රරිය දදපාර්තදම්න්ුව විසින් පසු නඩත්ු කිරීම් 
කටයුු සිදුකරනු ඇත. 

• වයාපෘති කාලසීමාව ුළ දකාන්ත රාක්කරු විසින් 
පුේගලික ආරක්ෂණ උපාංග භූමිය ුල භාවිතට 
උනන්දු කල යුුය 

• ස්ෑම අවස්තථාවකදීම දකාන්ත රාත්කරු විසින්, දුම්රිය 

ගමනාගමන කටයුු, අවහිරතා කළමානාකරණය, 

ස්ංඥා, රාත රී කාලදේ දස්තවය ස්ඳහා ආදලෝකය, 
අවහිරතා ඉවත් කිරීම වැනි ආරක්ෂිත වටපිටාවක 
දස්තවය කිරීම පිළිබඳව අධීක්ෂණය කල යුුය. 

• දකාන්ත රාත්කරු විසින් තාවකාලික වැසිකිළි පහසුකම් 
ස්ැපයිය යුුය. 

• දුම්රිය මාර්ග පේධ්තිදේ සිදුවන දවනස්තකිරීම් දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුදේ අධීක්ෂණය යටදත් සිදුවිය යුුය. 

• ඉදිකිරීම් අපද්රවය, ඉවත් කරන සුන්ුන් ආදිය 
මගීන්ට/අවට පදිංි ජනතාවට බාධ්ා දනාවන දලස් 
ඉවත් කල යුුය. 

 

ඇමුණුම III:ලයෝජිත ව්යාපෘතිය ඉඩම් ිිකරුව්න්ලග් හා අදාෙ පාරිසරික ආයතනයන්ලගන් අනුමත කරගැනීම 

සඳහා ව්න ක රියාපටිපාටිය. 

1. දුම්රිය ලදපාර්තලම්න්ුව්ට අයත් ආරක්ිත ඉඩම් සීමා ුෙ නායයෑම් අව්දානම් අව්ම කිරීලම් ව්යාපෘති 

ක රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්න අනුමත කර ගැනීලම් ක රියා පටිපාටිය  

• වයාපෘති ස්ැළසුම දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුව විසින් අනුමත කල යුුය. වයාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීදම් 
බලයලත් අධිකාරිය විසින් සියළු විස්තතර ඇුලත් වයාපෘති ස්ැළසුම නීතයානුකූල දලස් දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව දවත දයාමුකර අනුමැතඅය ස්ඳහා ඉල්ලා සිටිය යුුය. 

• දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදේ මාර්ග වැඩ අධීක්ෂණ ඒකකය මගින් දයාජිත ස්ැළැස්තම අධීක්ෂණය කර 
ඇතැම්විට වැඩිදුර අධ්යයනය ස්ඳහා කැඳවීමක් කරනු ඇත. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් 
අනුමතිය ස්ඳහා අවශය අදනකුත් කටයුු සිදු කල යුුය. 

• දුම්රිය දදපාර්තදම්න්ුදවන් අනුමැතිය ලැුනු පසු වයාපෘති භූමියට පිවිසීමට, අවදානම් අවම කිරීදම් 

ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට, වයාපෘතිය ක රියාත්මක කරනු ලබන බලයලත් නිදයෝජිත ආයතනය හා දුම්රිය 
දදපාර්තදම්න්ුව අතර ගිවිසුම් අත්ස්න් කිරීම සිදුවනු ඇත. 
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ඇමුණුම IV: අධයන කණ්ඩායම 

 

නම තනුර  කාර්යභාරය 

TDSV ඩයස් අධයක්ෂක/ ESSD/NBRO දේෂතඨ පරිස්ර විදයාඥ 

SAMS දිසානායක ලේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ /ESSD/NBRO පරිස්ර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් අධීක්ෂණය 

H කුසෙසිරි තාක්ෂණ නිෙධාරි /ESSD/NBRO GIS / ප්රජාවිදයාත්මක දත්ත/ස්මීක්ෂණ ස්හයක 

MPAN ිිදුකුෙසූරිය තාක්ෂණ නිෙධාරි /ESSD/NBRO වාර්තා ස්මිපාදනය 

TGLA චන්ද්රරත්න තාක්ෂණ නිෙධාරි /ESSD/NBRO වාර්තා ස්මිපාදනය 

 

ඇමුණුම v: ලයාමු ෙැයිස්ුව් 

1. ස්ාමානය පාරිස්රික හා ස්මාජ කළමනාකරණ ස්ැලැස්තම ස්ඳහා ශ රී ලංකාදේ නායයෑම් අවම කිරීදම් 
වයාපෘතිය ස්ඳහා දකාන්ත රාත්කරුදේ බැදීම්-AIIB 

2. පාරිස්රික හා ස්මාජ කළමනාකරණ රාමුව - ශ රී ලංකාදේ නායයෑම් අවම කිරීදම් වයාපෘතිය - AIIB 

3. නැවත පදිංි කිරීදම් ස්ැලසුම් රාමුව - ශ්රී ලංකාදේ නායයෑම් අවම කිරීදම් වයාපෘතිය - AIIB  

4. කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ික කටයුු, පශු ස්ම්පත් ස්ංවර්ධ්නය, වාරිමාර්ග හා ධීවර හා ජලජ ස්ම්පත් 
ස්ංවර්ධ්න අමාතයාංශය විසින් ගස්ත කැපීම (පාලන) පනත  

5. අංක 01 කාණ්ඩය යටදත් ඇති සියලු ස්තථානයන් හි අවස්ාන ලැයිස්තුව (අදියර II - 120 නායයෑම් 

අවදානම අවම කිරීම ස්ඳහා වන වයාපෘතිය - AIIB) 

6. ස්ංගණන හා ස්ංඛ්යාන වාර්තාව (2012), ස්ංගණන හා ස්ංඛ්යාදල්ඛ්න දදපාර්තදම්න්ුව 

 


