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1. හැඳින්වීම 
 

1.1 ව්යාපෘති පසුබිම 
 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්වධ පව්ින්ව එම බැිංකුපේ 

මුලය ආධාර මත ශ්රී ලිංකාපේ පළාත් 6ක දස්ික්ෂක 11ක නාය යෑම් සිදුව්න සථාන පිළිසකර කිරීපම් 

ව්යාපෘතියක්ෂ ආරම්භ කර ඇත. පමම ව්යාපෘතිය  පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණමය ව්ශපයන්ව AIIB 
බැිංකුපේ හා ලිංකා රජපේ නීතිරීතිව්ලට අනුකූලව් සිදුවිය යුතුය. ව්යාපෘතිපේ ස්ව්භාව්ය සහ එහි ක්රියාව්ලිය 

සැලකිේලට ෙනිින්ව AIIB බැකුව් අපේක්ෂෂා කරන පරිද ඔවුන්වපේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණ 

ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූල ව්න පරිද පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ක්ෂ (ESMF) සකසා ඇත. 
 

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්හි (ESMF) අරමුණු ව්න්වපන්ව ව්යාපෘතිය  ක්රියාත්මක 

කිරීපම්දී AIIB බැිංකුපේ ආරක්ෂෂණ ක්රමපේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේතිය පිළිබද 

මාර්පොපපේශයන්ව සැපයීමයි. ව්යාපෘතිය  ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය ව්ශපයන්ව; ජාතික පොඩනැගිලි 
පර්පේෂණ සිංවිධානය (ජා.පො.ප.ස.) සමස්ත ව්යාපෘතිය  පව්නුපව්න්ව සකස් කරණු ලබන පාරිසරික හා 
සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව්, ව්යාපෘතිය ට අදාල පාර්ශව්යන්ව ඒ ආකාරපයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කරනු ඇතැයි අපේක්ෂෂා පකපර්.  
 

පාරිසරික, සමාජ, පසෞඛය හා ආරක්ෂෂණ තත්ත්ව්යන්ව ව්යාපෘති ස්ථානපයන්ව ස්ථානයට පව්නස් ව්න බැවින්ව 
එව්ැනි පව්නස් ව්න නිශ්චිත තත්ව්යන්ව පිළිබද අව්ධානය පයාමු කිරීම ව්ැදෙත් පේ. එමනිසා පාරිසරික සහ 
සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව්ට අනුව් පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක්ෂ එක්ෂ නායයාම් 

ස්ථානයට විපශ්ිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම 
ස්ථානපේ විපශ්ිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මගින්ව විපශ්ිත පිළිසකර 
ක්රමපේදයන්ව, පසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂෂණ කළමනාකරණය සම්බන්වදපයන්ව සලකා බැලිය යුතු අිංශයන්ව 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ පමපහයුම් කාලය තුල අව්ශය මෙ පපන්වීම් ලබාපදනු ඇත. 

 

පමම විපශ්ිත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම ඇල්ල  (168/14) සහ දදදමෝදර දුම්රිය ස්ථාන 

(171/47) අතර (CH 168/55 සහ 168/60)  සිදුව් ඇති නායයෑම් ආපදා තත්ත්ව්ය අව්ම කිරීම සඳහා සකසා 
ඇත. ෙැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධයයනයකින්ව පසුව් සකස් කර ඇති පමම සැළසුම මගින්ව පහත කරුණු 
පිළිබඳව් ඉහළ අව්ධානයක්ෂ පයාමු කර ඇත 
 

I. ව්යාපෘතිය ට අදාල කලාපපේ සිංපේදී පාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම. 
II. ව්යාපෘතිය පහ්තුපව්න්ව සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ෙැනීම. 

III. හානිය අව්ම කරන පියව්ර පයෝජනා කිරීම. 
IV. පමම ව්යාපෘතිය ට අදාල ව්න පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂෂණ අව්ශයතා තීරණය කිරීම. 

V. ව්යාපෘතිය  ක්රියාත්මක ව්න අතරතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන්ව හා ක්රියාපටිපාටීන්ව අධයනය 
කිරීම. 
 

1.2 අදේක්ිත පිශීලකයින්ව  

 

පේඛනය මගින්ව පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්වධ පාර්ශව්යක්ෂ ව්න නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් 
සැලසුම් කණ්ඩායම, ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ පකාන්වත රාත්කරුව්න්ව අතර ඇති ව්න පාරිසරික 
හා සමාජීයෙැටළු සහ අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ෙ පිළිබඳෙැඹුරු අව්පබෝධයක්ෂ සැපයීමට අපේක්ෂෂා කරණ 
අතර ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කරණ කාලසීමාපේ දී පමහි ඇති සිංරචකයන්ව අනුෙමනය කිරීමට අදහස් කරයි. 
පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්වධ පාරිසරික හා සමාජීයෙැටළු, සහ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාර්ෙ 
පිළිබඳෙැඹුරු අව්පබෝධයක්ෂ ව්ාර්තාපව්න්ව සපයන අතර නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සැලසුම් කණ්ඩායම, 
ව්යාපෘති කළනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ව්යාපෘතිපේ පාරිසරික සහ සමාජයීය 
කළමනාකරණ රාමුපව්හි අඩිංගු සිංරචක, ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම්දී භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. 
නිශ්චිත පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම ජා.පො.ප.සිං පව්බ් අඩවිපේ හා AIIB පව්බ් අඩවිපේ ප්රකාශයට 
පත් කරණු ලබන අතර පම් සම්බන්වධපයන්ව පුළුේ පරාසයක උනන්වදුව්ක්ෂ දක්ෂව්න පාර්ශව්යන්වට (පපාදු 
ජනතාව්, පව්නත් ආයතන/සිංවිධාන) පරිශීලනය කල හැක. පකාන්වත රාත්කරුව්න්වටද පව්බ් අඩවිපේ 
ප්රකාශයට පත් කර ඇති පමම ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESPM) පරිශීලනය 
කර, ඔවුන්වපේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ම (SSE-SMAP) සකස ්
කිරීපම් පදනම පලස පයාදාෙත හැක. 
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2. නායයෑම්ර සිදුවූ ස්ථානදේ දතාරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය   

2.1 ව්යාපෘතිදේ නම  

ආපදා ස්ථානීය අිංක 147, ඇේල  (168/14) සහ පදපමෝදර දුම්රිය ස්ථාන (171/47) අතර (CH 168/55 සහ 

168/60) , බදුේල දස්ත රික්ෂකය 

2.2 ව්යාපෘති ස්ථානදේ පිහිටීම 

පයෝජිත නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ස්ථානය ඌව් පළාපත්, බදුේල දස්ත රික්ෂකපේ, ඇල්ල  ප රාපේශීය 
පේකම් පකාට්ඨාශය යටපත් පරිපාලන කටයුතු සිදුව්න මාදුරුගම ෙ රාමනිලධාරී ව්සම තුළ සිදුව් ඇත. 

ස්ථානීයපේ GPS ඛන්වඩාිංක – 6.882147°N සහ  81.048981°E 

ආසන්වනතම නගරය සහ ආපදා ස්ථානයට  ප්රදේශ ීදම්ර හැකියාව් - පමම ආපදා ස්ථානය ප්රධාන දුම්රිය 
මාර්ෙපේ ඇල්ල  දුම්රිය සථ්ානය (75 ව්න දුම්රිය ස්ථානය) සහ දෙදමාෙර දුම්රිය ස්ථානය (76 ව්න දුම්රිය 
ස්ථානය) අතර ශ්රී ලංකාදේ ප රධාන දුම්රිය මාර්ගදේ නවල්ිටිය දමදහයුම්ර ප රදේශදේ ිහිටා ඇත. දමම 

ස්ථානය දකාළඹ දකාටුදේ සිට කිදලෝමීටර් 248 ක් සහ බදුල්දල සිට කිදලෝමීටර් 36ක් දුින් ිහිටා ඇත. 

රූපය 1 ශ්රී ලංකා දුම්රිය ජාලදේ නාවලිටිය දමදහයුම්ර කලාප සිතියම බලන්න 
 
 

 
 
රූපය 1: ශ්රී ලංකා දුම්රිය ජාලදේ නාවලිටිය දමදහයුම්ර කලාප සිතියම 

 

ආපො ස්ථානයට B16 බණ්ඩාරදවල බදුල්ල පාර හරහා ළගා විය හැක. කුඹදවල හන්ිය දමම මාර්ගදේදී 

හමුදේ. කුඹදවල හන්ිය හරහා A26 ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගය ඔස්දස් කි.මී. 2.6 ක්ෂ පමණ ගියපසු ඇල්ල 

නගරයට ිවිසිය හැකිය. අපදා ස්ථානයට ආසන්වනතම නෙරය ඇල්ල ව්න අතර  ඇල්ල  නගරපේ සිට කි.මී. 

1.4 ක්ෂ පමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත.  ආපො  ස්ථානයට පහසුම ප රදේශය ප රධාන දුම්රිය මාර්ගය හරහාය. ආපො  
ස්ථානයට ආසන්නතම දුම්රිය ස්ථානය ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානයයි. රූපය 2 ආපො  ස්ථානයට මාර්ග ප රදේශය 
බලන්න. ඇල්ල නගරදේ සිට කිතල් ඇල්ල මාර්ගය හරහාෙ දමම ස්ථානයට ිවිසිය  හැක.  
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රූපය 2:  ආපො  ස්ථානයට මාර්ග ප රදේශය 

 

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉඩම්ර අයිතිය 

 

පයෝජිත ආපදා  අව්ම  කිරීපම්  ස්ථානය  දුම්රිය  මාර්ෙය සදහා පව්න්වකර ඇති  භූිපේ පකාළඹ සිට බදුේල 
දක්ෂව්ා යනවිට ව්ම් පස පිහිටා ඇත.පමම අසථ්ාව්ර ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත් බෑවුම්  සහිත භූියක ව්න  අතර  

දුම්රිය       ඉදකිරීම  සඳහා  ස්ව්ාභාවික  බෑවුම  කපා  ඇත     . පමම ස්ථානපේ  උන්වනතාිංශය  මීටර්  1041  පමන ව්න 

අතර  පයෝජිත  භූිපේ  ප්රමාණය  2500 m2  පමණ  පේ  .දුම්රිය  මාර්ෙය සදහා පව්න්වකර ඇති  ඉඩම්පකාටසක 
ආපදා ස්ථානය පිහිටා ඇත.  ශ්රී  ලිංකා  දුම්රිය  පදපාර්තපම්න්වතුව්ට  ඉඩම්  අයිතිය  ඇත. රූපය 3 බලන්වන; 

පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ ගූෙේ රූපය, අව්ට පාරිසරික ලක්ෂෂණ සහ පස්ව්ා යටිතල 

පහසුකම්. 
 

 
රූපය 3; පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් අඩවිපේ ගූෙේ රූපය, අව්ට පාරිසරික ලක්ෂෂණ සහ පස්ව්ා යටිතල පහසුකම්. 

 

2.4 ප්රදේශදේ දේශගුණික ලක්ෂණ 

ව්ාර්ික දල ව්ර්ෂාපතනය – 1945 ි.මී. 

ව්ාර්ික දල උෂණ්ත්ව්ය – 21.1°C 

(මුලාශ්රය: ප්රාපේශීය පේකම් කාර්යාලපේ පව්බ් අඩවිය -ඇල්ල  ) 

 

2.5 ප්රදේශදේ ජන විකාශන ලක්ෂණය 
 

මාදුරුගම  ග්රාම නිලධාරී ව්සමට අයත් ජනෙහනය පිරිි 627 ක්ෂ හා කාන්වතාව්න්ව 680 ක්ෂ ඇතුළුව් 1307 කි. 

(සිංෙණනය හා සිංඛයාන ව්ාර්තාව් - 2012) 
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3. සිදුවූ නායයෑම්ර උපද්රව්ය පිළිබද දතාරතුරු 
 

3.1 නායයෑම්ර ආපදාදේ ස්ව්භාව්ය 
 

ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානදේ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් සපයන ලෙ දතාරතුරු වලට අනුව, 2014 දෙසැම්රබර් 

මාසදේ බෑවුම බිෙවැටීම  සිදුවී ඇත. බෑවුම බිෙවැටීම  සිදුවී ඇත්දත් කන්දේ ඉහල ප රදේශයන් වන අතර විශාල පාංශු 

ස්කන්ධයක් දුම්රිය මාර්ගයට ගමන් කර ඇත. 
 

 3.2 නායයෑදමන්ව සිදුව් ඇති බලපෑම හා ප්රතිවිපාක  
 

විශාල පාංශු ස්කන්ධයක් දුම්රිය මාර්ගයට ගමන් කර ඇත. දමය දහ්තුදවන් දුම්රිය ප රවාහනයට බාධා ඇති වි ඇත. 

විතැන් වූ පාංශු ප රදේශ  දුම්රිය මාර්ග වලට ආසන්නව ඉහල බෑවුම්ර  ප රදේශදේ ිළිබඳ නිරීක්ෂණ විය. දමම 

නායයෑදම්ර අවොනම දහ්තුදවන් වැසි සමදේදී එය මගීන්ට සහ දුම්රිය ප රවාහනයට, පහළ බෑවුදම්ර නිවාස දහෝටල් 
සහ සංචාරක ස්ථාන වලට ඉහළ අවොනමක් ඇති කරයි. රූපය 4 බලන්න: හරස්කඩ, ඉඩම්ර පිහරණය, අවොනම්ර 
අංග සහ ස්ථානදයහි විදශ්ෂ ලක්ෂණ වල ඡායාරූප.  
 

3.3 පව්තින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා දම්ර ව්න විට දගන ඇති ක්රියාමාර්ග  
 

පමම ස්ථානපේ ඇති විය හැකි අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා කිසිදු පිළියම් ක්රියාමාර්ෙයක්ෂ පෙන පනාමැත. 

බිඳව්ැටුණු පාිංශු ස්කන්වධය දුම්රිය මාර්ෙපේ අනික්ෂ පසට ඉව්ත් කර ඇත 

 

3.4 ඉව්ත් කිරීම්ර 
 

ප්රපේශපේ ඉව්ත් කිරීමට අව්ශය අව්දානම් නිව්ාස පනාමැත 

 

3.5 නැව්ත පදිංචි කිරීම (ප්රගතිය) 

පමම සථ්ානය සඳහා ව්යාපෘතිය පදනම් කරෙත් නැව්ත පදිංචි කිරීපම් ව්ැඩසටහනක්ෂ අව්ශය පනාපේ. 
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රූපය 2: ගූෙේ රූපය, භුිපේ හරස්කඩ, ඉඩම් භාවිතය, අව්දානම් අිංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂෂණ ව්ල ඡායාරූප 
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4. නායයෑම්ර/භූම්ර අසථ්ාව්ර වූ ප්රදේශය, ඒ අව්ට ප්රදේශය පිළිබඳ විස්තර සහ ව්ර්තමාන අව්දානම්ර මට්ටම 
 

4. 1 නායයෑදම්ර ප්රදේශය 

 
 

බෑවුම්ර බිෙවැටීම්ර  ප රදේශය ිහිටා ඇත්දත් දකාළඹ බදුල්ල දුම්රිය මාර්ගදේ (CH 168/55 සහ 168/60) අතර වම්රපස 

ඇල්ල  සහ දෙදමෝෙර  දුම්රිය ස්ථාන අතර ය. දමම ප රදේශය බ්රිතානය  පාලන සමදේ කඳුකරදේ දුම්රිය මාර්ගය 

ඉිකිරීමට ඉඩකඩ සැලසීම සඳහා බෑවුම කපා තිබූ කුඩා කඳු මුදුනකි. දුම්රිය මාර්ගය කඳුකරදේ ේවිත්ව කැපුම්ර 

අංශයක් හරහා ගමන් කරයි. දපර බෑවුම බිඳවැටීදමන් ගලා ආ  පාංශු ස්කන්ධය පහළ තැන්පත් වී ඇති අතර වර්ෂාව 

අතරතුර පහළ බෑවුදම්ර නිවාස දෙසට දස්දී යයි. බලපෑමට ලක් වූ ප රදේශය ඖෂධ පැළෑටි සහ  පඳුරු වලින් ගහනය. 

බිම්ර ආවරණය පඳුරු මාන තණදකාළ සහ විවිධ පැළෑටි වලින් සමන්විත දේ. 

 
දයෝජිත ආපො අවම කිරීදම්ර ස්ථානදේ වම්ර පැත්තට බෑවුම බිෙවැටීම්ර මගින් විසුරුණු පාංශු ස්කන්ධය මත කුඩා දත් 

කඩයක් ඉිකර ඇත. සංචාරක නිවාඩු කාලය දහ්තුදවන් ආපො අවම කිරීදම්ර ස්ථානය නිරීක්ෂණ කටයුතු අතරතුර 

දමය වසා තිබුණි. ආසන්න පහළ පසුබෑදම්ර ප රදේශය (දකාළඹ දකාටුදේ සිට  බදුල්ල දෙසට යාදම්රදී  වම්ර පස) තණ 

පඳුරු වලින් ගහනය. නිවාස, සංචාරක දහෝටල් සහ ලැගුම්රහල් ිහිටා ඇත්දත් තව දුරටත් බහළ බෑවුම්ර ස්ථානයකය. 

රජයට අයත් පයිනස ්වගාවක්  ඉහළ බෑවුදම්ර ෙක්නට ලැදේ. 

 

4.2 අස්ථාව්ර ී ඇති බෑවුමට යාබද ප්රදේශය  
 

පාලම්ර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය,  අවට කඳුකරදේ බහුල හිත පැහැය සහ ආකර්ශනීය ිය ඇලි දහ්තුදවන්  ඇල්ල 
සහ දෙදමෝෙරට ආසන්න ප රදේශය සංචාරක කර්මාන්තය සඳහ ඉතා ජනප්රියයි. ආරුක්කු තුනක් සහිත පාලම 
ආපො අවම කිරීදම්ර ස්ථානය අසල ිහිටා ඇත. ආපො අවම කිරීදම්ර ස්ථානදේ සිට කිදලෝමීටර 1 ක් පමණ දුින් 
ිහිටි ආරුක්කු නවදේ පාලම නිසා දෙදමෝෙර ඉතා ප රසිේධය දෙදමෝෙර දුම්රිය ස්ථානය ප රධාන මාර්ගදේ තුන්වන 
ස්ථානයයි. දමම ස්ථානය වඩාත් ප රචලිත වන්දන් දමම ස්ථානදේ සර්ිලාකාර දුම්රිය මාර්ගය වන අතර එය 
“දෙදමෝෙර ජටාව” දලස හඳුන්වනු ලබයි.  දුම්රිය මාර්ගය කන්ෙක්  යටින් ගමන් කර ජටාවක් දලස  වටා දගාස් 
උමඟකින් මතු වන අතර එය දකලින්ම දෙදමෝෙර දුම්රිය ස්ථානයට ිව යයි. 
 

ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානදේ ස්ථානාධිපතිට අනුව, පාසල් නිවාඩු කාලය තුළ ගදේෂණය කිරීම, කඳු නැගීම සහ ඡායාරූප 

ගැනීම සඳහා සංචාරකයින් 2000 කට අධික සංඛ්යාවක් (දේශීය හා විදේශීය) ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානයට පැමිදණයි. 

ඇල්ල ශිකරය නැගීම, ඇල්ල කඳු නැගීම, කඳවුරු බැඳීම, ගල් කඳු නැගීම, දක්බල් ත්රාසජනක ක්රියාකාරකම්ර ආිය 

දලෝක සංචාරක කර්මාන්තය අතර ඉතා ප රසිේධයි. ඇල්ල පර්වතදේ ඉහළම ස්ථානදේ සිට, ශ්රී ලංකාදේ ෙකුණු 

තැනිතලා, දබරගල කන්ෙ, වංදගඩිගල කන්ෙ, දහෝර්ටන් තැනිතලාදේ මායිම, බම්රබරකන්ෙ ිය ඇල්ල සහ සමනල 

වැව ජලාශය නැරඹිය හැකිය. පුංචි සිරීපාෙය, රාවණා ඇල්ල සහ නිල්ිය දපාකුණ සහිත රාවණා ගුහාව දමම 

ප රදේශදේ සංචාරකයින් ආකර්ෂණය ිනා දගන ඇති අදනක් ස්ථාන දේ. රූපය 4 බලන්වන :ගූෙේ රූපය, හරස්කඩ, 
ඉඩම් පරිහරණය, අව්දානම් අිංෙ සහ ස්ථානපයහි විපශ්ෂ ලක්ෂෂණ ව්ල ඡායාරූප 
 

ආපො අවම කිරීදම්ර ස්ථානදේ සිට කිදලෝමීටර 1 ක් ඇතුළත (මීටර් 100 ක් පමණ) දන්වාසික උෙයාන සහ දහෝටල් 

ිහිටා ඇත. “ත්රී ආච් ඉදකෝ දකාදේජ් ” නමින් හැඳින්දවන දහෝටලයක් පහළ බෑවුදම්ර ිහිටා ඇත. 
 

ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානදයන් ිනකට දුම්රිය වාර 14 ක් ගමන් කරන අතර දුම්රිය මගීන් 250 ක් පමණ ිනපතා දුම්රිය 

ප රවාහනය භාවිතා කරති. සංචාරක කාලවලදී දමම සංඛ්යාව වැඩි දවමින් පවතී. 

 

 4.3 ව්ර්ථමාන අව්දානම්ර ස්ව්භාව්ය 
 

දුම්රිය මාර්ෙයට අසල අස්ිර ප්රපේශය නිසා  පකාටුපේ සිට බදුේලා දක්ෂව්ා ප්රධාන මාර්ෙපේ පමම ස්ථානය හරහා 

ෙමන්ව කරන  දුම්රිය මගීන්, සංචාරකයින්, පහළ බෑවුදම්ර දහෝටල්, නිවාස, ලැගුම්රහල් සඳහා ඉහළ අව්දානමක්ෂ ඇති 
කරයි.  

අනාෙත අස්ථාව්ර ීම් ව්ැළැක්ෂීම සඳහා භූිය නිව්ැරද පනාකළ පහාත්, පාෂාණ පතිතවීම්ර හා නායයාම, ඇල්ල  සහ 
දෙදමෝෙර  අතර දුම්රිය ප්රවාහනදේ සියලු කටයුතු වලට බාධා ඇතිදේ. එය  දුම්රිය  මාර්ෙව්ල  අඛණ්ඩ  කාර්යයන්ව  

සීමා  කරනු  ඇත. මගීන් සහ සංචාරකයන්දේ ජීවිතාරක්ෂෂක  පහසුකම්, පස්ව්ා  සහ  ෙනුපදනු  ඇතුළු ආර්ික  කටයුතු  

පකපරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක්ෂ ඇති කළ හැකිය . 
 

5. ව්යාපෘතිය යටදත් අදේක්ිත පිළිසකර කිරීදම්ර ක්රියාමාර්ගයන්ව 
 

බෑවුම් අස්ථාව්ර ීම් සහ පාශාණ පතිතීම් සඳහා  පමම  ස්ථානය  ඉහළ  විභව්යක්ෂ  ඇත   තව්දුරටත්  සිදුවියහැකි බෑවුම් 

අස්ථාව්ර ීම් සහ පාංශු ස්කන්ධය පතිතීම්  ව්ැළැක්ෂීම  පයෝජිත ව්යාපෘතිපේ  අරමුණයි  .එබැවින්ව, මතුපිට  හා උප  
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මතුපිට  ජලාපව්හන  ව්ැඩිදයුණු  කිරීම, වංගුව සකස ්කිරීම, බාහිර  /  අභයාන්වතර  බෑවුම්  නිව්ැරද  කිරීපම්  පියව්, බෑවුදම්ර 

තණ ිඩලි ඇල්ලිම්ර, පාංශුඇණ ක්රමදේෙය  ව්ැනි ව්ැළැක්ෂීපම් පියව්ර භාවිතා  කරනු  ඇත. 

 

6. ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම්ර මගින්ව බලපෑමට ලක්ව්න අව්ට පිසරදේ සංදේදී ඒකකයන්ව පිළිබඳව් දකටි 

හැඳන්වීම 

 
ව්යාපෘති ක්රියාමාර්ෙ පහ්තුපව්න්ව පහත දැක්ෂපව්න සිංපේදී අිංෙ අව්දානමට ලක්ෂ පේ:  

i. ආසන්වන නිව්ාස, ඒව්ාපේ පදිංචිකරුව්න්ව හා ඔවුන්වපේ ජීව්පනෝපාය ක්රියාකාරකම් 

ii. දුම්රිය මගීන්ව 

iii. දුම්රිය ස්විච සහ දුම්රිය මාර්ෙ 

iv. පහළ බෑවුදම්ර දහෝටල් සහ නිවාසවල නිවාඩු නිදක්තන  

v. ප්රථිස්තාපනය කළයුතු ප්රදේශදේ පවතින දත් දවළඳසැළ  

vi.  ප්රපේශපේ ආර්ික හා සිංචාරක කටයුතු   

                                                              

(රූපය.5 ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මගින්ව බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි සිංපේදී අිංෙ) 

 

 

  
රූපය  5a: බිඳවැටුණු අස්ථායී බෑවුම්ර දකාටස  සහ දුම්රිය 
මාර්ගය 

රූපය  5b: බිඳවැටුණු පාංශු ස්කන්ධය දුම්රිය මාර්ගදේ 
අනික් පසට ඉවත් කර ඇත 

  

රූපය  5c: ආපො ස්ථානයට ආසන්නදේ ඇති ආරුක්කු 
තුදන් පාලම  
 

රූපය  5d: ත්රී ආච්  ඉදකෝ දකාදේජ්   
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රූපය  5e: පහළ බෑවුදම්ර නිවාස  රූපය  5f: කුඩා දත් කඩය  

රූපය 5: ව්යාපෘති ක්රියාව්න්වට බලපෑම් කළ හැකි සිංපේදී අිංෙ 

 

7. ව්යාපෘති ප්රදේශය හා සම්රබන්වධ සමාජ, පාිසික බලපෑම්ර හා අව්දානම්ර හඳුනා ගැනීම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ව්ලදී අපේක්ෂා කරන ධනාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඒව්ාපේ ව්ැදෙත්කම 
පහත ව්ගුපේ සාරාිංශ කර ඇත.
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මගීන්ව, සිංචාරකයින්ව සහ පදකයින්ව සඳහා දුම්රිය ආරක්ෂෂාව් ව්ැඩි දයුණු කිරීම 

අව්දානමට ලක්ෂව් සිටින නිව්ැසියන්ව සිටින නිව්ාස ආරක්ෂිත පේ 

අනාෙත නායයාම්ර තුලින්ව දුම්රිය මාර්ෙය නැව්ත යතා තත්ව්යට පත්කිරීමට ව්ැයව්න පිරිව්ැය අව්ම පේ. 

දහෝටල් වල සහ නිවාස වල ඇති සංචාරක නවාතැන්  ක්රියාකාරකම් ව්ල ප්රතිලාභ 

සිංචාරක කටයුතු සහ අපනකුත් ජීව්න මාර්ෙ ක්රියාකාරකම් මගින්ව ප්රපේශයට  ප්රතිලාභ සැලපස්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 4:ව්යාපෘතිය තුළ අපේක්ෂෂා කරන බලපෑම්ව්ල සාරාිංශය

ප්රපේශපේ ජල මාර්ෙ රටාව්න්වට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  ඉතා ව්ැදෙත් 

ජල දූෂණපේ බලපෑම  සැලකිය යුතු 

පාිංශු ඛාදනපේ බලපෑම සහ ෙිංො පතුළ පව්නස්ීම සැලකිය යුතු 

අක්රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලාශ්රිත ආසාදන  සැලකිය යුතු 

පහළ ප්රපේශපේ ජල පරිපභාජකයන්වට ඇති විය හැකි බලපෑම් පනාව්ැදෙත් 

භූෙත ජල ධාරිතාව්යට හා භූෙත ජලපේ ගුනාත්මක භාව්යට විය හැකි බලපෑම්  සැලකිය යුතු 

ප්රපේශපේ ජල මාර්ෙ සහ පතත්බිම්ව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෑම් පනාව්ැදෙත් 

ශබ්දය හා කම්පන  ඉතා ව්ැදෙත් 

ව්ායු දූෂණය පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ඝන අප ද්රව්ය බැහැර කිරීපම්දී ඇතිව්න ෙැටළු ඉතා ව්ැදෙත් 

පුපුරන ද්රව්ය සහ පව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය පනාව්ැදෙත් 

විපශ්ිත ව්නජීී ව්ාසස්ථානව්ලට සිදුවිය හැකි බලපෑම්  පනාව්ැදෙත් 

සත්ව් හා ශාක විපශ්ෂ පකපරහි බලපෑම පනාව්ැදෙත් 

අපදා ස්ථානයට අසල පිහිටි ප්රපේශය තුල කෘිකර්මාන්වතයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළියම්  සැලකිය යුතු 

කම්පනය පහ්තුපව්න්ව පොඩනැගිලි ව්ල සිදුව්න ඉරිතැලීම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ඉඩම් හා අනාෙත සිංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා ප්රපේශය අහිි ීම පනාව්ැදෙත් 

ජීව්පනෝපාය / ව්යාපාර සහ ආදායම් ක්රියාකාරකම් පකපරහි බලපෑම් සැලකිය යුතු 

පහළ ප්රපේශපේ පස්ව්ා සැපයීම් (ජල, මලාපව්හන, විදුලිය) සඳහා ව්න බලපෑම් පනාව්ැදෙත් 

යටිතල පහසුකම් අහිි ීම සහ ආරක්ෂෂාව් සම්බන්වධපයන්ව ව්න බලපෑම සැලකිය යුතු 

ඉදකිරීම් අතර තුර ප්රපේශව්ාසීන්ව ව්ැඩ බිමට ඇතුළු ීපමන්ව සිදු ව්න අව්දානම ඉතා ව්ැදෙත් 

පස්ව්ක පන්වව්ාසික කඳවුරු සහ අපනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන්ව සැලකිය යුතු 

ව්ැඩබිපම් පස්ව්කයන්ව හා ප්රපේශව්ාසීන්ව අතර ඇතිවියහැකි පනාසන්වසුන්ව තත්ව්යන්ව ඉතා ව්ැදෙත් 

ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පස්ව්කයන්වපේ ආරක්ෂෂාව් ඉතා ව්ැදෙත් 

ේරව්ාහන යටිතල පහසුකම් සඳහා ව්න බලපෑම් ඉතා ව්ැදෙත් 

ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන  ප්රපේශය පකපරහි බලපෑම් , කෘිකාර්ික පහෝ පව්නත්, සදහා 
පිළියම් පයදය යුතුය 

සැලකිය යුතු 

ආසන්වන ව්යාපාර සඳහා භාවිතා කරන ප්රපේශ  කෘිකර්මාන්වතය පහෝ පව්නත්   පකපරහි 
බලපෑම්  

සැලකිය යුතු 

ව්ැඩ බිම තුළට පුේෙලයින්ව ඇතුළු ීපම් පහෝ ඒ හරහා ෙමන්ව කිරීපම් අව්ශයතාව්ය  සැලකිය යුතු 

පසෞඛය ආරක්ෂෂාව් පිළිබඳ ප්රමුඛතා ෙැටළු ඉතා ව්ැදෙත් 

7.2.1 ජල විදයාත්මක  

 

7.1 ධණාත්මක 

 

බලපෑම්ර 7.2.2 පාිසික 
 

7.2.3 ජජව්/ පිසර 

 

7. 2 සෘණාත්මක 

 

7.2.4 සාමාජීය හා 

ආර්ික  

 



   

10 

 

7.1 ධනාත්මක බලපෑම්ර 

 

• පමම ව්යාපෘතිපේ පරමාර්ථය ව්න්වපන්ව බෑවුම් අස්ථාව්ර ීම් පිලිෙත්හැකි මට්ටමකට තව්දුරටත් සිදුීම් 
ව්ැළැක්ෂීමයි. ප්රධාන මාර්ගය ශ්රී ලංකාදේ දුම්රිය ජාලදේ ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගයක් වන අතර ආසියාව 
තුළ වඩාත් සුන්ෙර ෙර්ශනීය දුම්රිය ගමනක් දලස දබාදහෝ දෙනා සලකති. දමම මාර්ගය දකාළඹ 
දකාටුදවන් ආරම්රභ වී ශ්රී ලංකා කඳුකරය හරහා ගමන් කර බදුල්ල දවත ළඟා දේ. ප්රධාන මාර්ගය 
ක්රියාත්මක වන්දන් ප්රධාන ජනගහන ප්රදේශ, සංචාරක දක්න්රස්ථාන වන ඇල්ල, දෙදමෝෙර, ඉෙල්ගස් 
හින්න, නුවරඑලිය, දහෝර්ටන්තැන්න  වැනි සංචාරක ගමනාන්ත හරහා ය. ප්රධාන මාර්ගය දත් වතු, 
ෆයිනස ් වනාන්තර, ිය ඇලි, පාලම්ර සහ උමං මාර්ග හරහා ගමන් කරයි.  

• ඇල්ල සහ දෙදමෝෙර දුම්රිය ස්ථාන අතර ඉතා වැෙගත් දසෞන්ෙර්යාත්මක ෙර්ශනයක් සහ ආරුක්කු 
තුදන් සහ ආරුක්කු නවදේ පාලම්ර ිහිටා ඇත. 

• ඇල්ල ශිකරය දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්දේ ජනප්රිය ස්ථානයකි. 

• දයෝජිත වයාපෘතිය මගින් වැසි සමදේදී මගීන්, සංචාරකයින් සහ පිකයින් සඳහා දුම්රිය ආරක්ෂාව 
සැලකිය යුතු දලස ඉහළ නංවනු ඇති අතර වසර පුරා දුම්රිය මාර්ගය විවෘතව තබා ගැනීමට ඉඩ සැලදස්. 
දමම ිළියම මගින් අනාගත නායයාම්ර වලින්   දුම්රිය මාර්ගය ප්රතිස්තාපනය කිරීදම්ර ිිවැය අවම 
දකදර්.  

• පමම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය මගින්ව සිංචාරක ක්රියාකාරකම් සහ ප්රපේශපේ ජනතාව්පේ 

අපනකුත් ජීව්න මාර්ෙ ක්රියාකාරකම් සඳහා විශාල ව්ශපයන්ව ප්රතිලාභ ලැපබනු ඇත.  

 

 

7.2 සෘණාත්මක බලපෑම්ර  
හානිය අව්ම කිරීපම් කටයුතු එම අස්ථාව්ර භූි ප්රපේශයකට සීමා පේ. එබැවින්ව සෘණාත්මක බලපෑම් පබාපහෝ 
එම ස්ථානයට පමණක්ෂ සීමා ව්නු ඇති අතර ඉදකිරීම් කාලයට පමණක්ෂ සීමා පේ. 
 

ව්ගුව් 1: සෘණාත්මක බලපෑම් හා ඒව්ා ව්ැදෙත් ව්න මට්ටම 

ඉදිකිරීම්ර කාලය තුළ විය හැකි බලපෑම්ර නිර්ණායක   
බලපෑම්ර මට්ටම 

7.2.1  ජල විදයාත්මක බලපෑම්ර 

7.2.1.1  ප්රදේශදේ ජලාපව්හන රටව් දකදරහි බලපෑම 
 
ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමත් සමඟ ප්රපේශපේ පව්ත්නා මතුපිට හා උප මතුපිට 
ජලාපව්හන රටාව් පව්නස් ීම් අපේක්ෂෂා පකපර්. පමම ස්ථානපේ හානිය අව්ම කිරීපම් 
කටයුතු ව්ලදී ජලාපව්හන ව්ැඩිදයුණු කිරීම පකපරහි අව්ධානය පයාමු කරනු ඇත. 
එබැවින්ව ව්ැසි සමපේදී අධික පලස ජලය ෙලා ඒම අපේක්ෂෂා කරන අතර දුම්රිය පීලි  පදක 
අතර එකතු ීමක්ෂ සිදුවිය හැක. එමගින්ව දුම්රිය මාර්ෙය ජලපයන්ව යටීම සහ ජලය පහල 
බෑවුදම්ර නිවාස දෙසට ගලායාම අපේක්ෂෂා කළ හැකිය.  

අතිශයින්ව 

ව්ැදගත් 

7.2.1.2 ජල දුෂණය සම්රබන්වධදයන්ව ඇති බලපෑම 
 

බෑවුම් කැණීම් ව්ලදී, සුන්වුන්ව ඉව්ත් කිරීපමන්ව ඉහළ අව්සාදත ප්රමාණයක්ෂ ජනනය විය 
හැකිය. යන්වපරෝපකරණ ව්ලින්ව පතේ හා පව්නත් හානිකර ද්රව්ය / අපවිර ද්රව්ය අනිසි පලස 

බැහැර කිරීම, තාව්කාලික ෙබඩා ටැිංකි ව්ලින්ව කාන්වදු ීම, ඝන අපද්රව්ය සහ අපජලය 

බැහැර කිරීම ජලපේ ගුණාත්මක භාව්යට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය..පකපස් 

පව්තත්, ව්ැසි සමපේදී, පමම ඉදකිරීම් සහිත බෑවුම හරහා දපව්න ව්ැසි ජලය අව්සාදත, 

පතේ සහ ඉදකිරීම් අතරතුර ජනනය ව්න අපනකුත් දූෂක ද්රව්ය සමෙ ෙලා පොස ්පහල 
බැවුපම් පිහිටි නිපව්ස් ව්ල පව්තින ළිිං අපවිර විය හැක. 

ව්ැදගත් 

7.2.1.3 පාංශු ඛාදනදේ බලපෑම සහ ගංගා පතුළ දව්නස්ී ම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ව්ලදී / ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී මතුපිට ඛාදනය සඳහා බෑවුම විව්ෘත 
ීමක්ෂ සිදු විය හැක. ඉදකිරීම් අදයපර්දී ප්රපේශපේ පව්තින මතුපිට හා උප මතුපිට 
ජලාපව්හන රටාව් පව්නස ්ීමකට ලක්ෂ විය හැක. එබැවින්ව ඛාදන බලපෑම් සැලකිය යුතු 
ය. 

ව්ැදගත් 

7.2.1.4 අක රමව්ත් ව්ැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලදයන්ව පැතිියහැකි ආසාධන   
 ව්ැදගත් 
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ව්යාපෘති භූිය  පඳුරු සහිත භූමිප්රදේශයකට ඉතා ආසන්නව ිහිටා ඇති දහයින්, විවෘත  
ව්ැසිකිළි භාවිතයට ඉතා ඉහළ ඉඩකඩක් ඇත. එපස්ම ව්යාපෘති ප්රදේශය ඝන  වෘක්ෂලතා 
ආවරණයක් ඇති බැවින් දකාන්ත්රාත්කරුදේ ශ්රම බලකාය විවෘතව  ව්ැසිකිළි භාවිතය 
දහ්තුදවන් ළිං දහෝ ජලය අපවිත්ර වීම අදේක්ෂා දකදර්.  

7.2.1.5  පහළ ප්රදේශදේ ජල පිදභාජකයන්වට ඇති විය හැකි බලපෑම්ර 
 

පමම ඉදකිරීම් කටයුතු  දුම්රිය මාර්ෙය දැනටමත් කපා  ඉව්ත්කර ඇති බෑවුම තුල සිදු 
පකපර්. දුම්රිය මාර්ගයට ආසන්නදේ ජල මූලශ්ර එබැවින්ව  පහළ ප්රපේශපේ ජල 

පරිපභාජකයන්වට බලපෑමක් නැත.   

පනාව්ැදෙත් 

7.2.1.6  භූගත ජල මට්ටමට හා භූගත ජලදේ ගුනාත්මක භාව්යට විය හැකි බලපෑම්ර 
 

සිපමන්වති, ග්රවුට් ඇතුළු ඉදකිරීම් ද්රව්ය එකතු කිරීම පහෝ ිශ්ර කිරීම මගින්ව , උප පෘෂ්ිය 
ජල ප්රව්ාහයන්වහි ගුණාත්මකභාව්ය පිරිහීමට හා අනව්ශය ද්රව්ය තැන්වපත් ීම සිදුවිය හැක. 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ, රසායනික ද්රව්ය ව්ලින්ව උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය, ඉදකිරීම් කටයුතුව්ලින්ව 
අපජලය සහ ව්ැඩබිම තුල පව්තින මල/ අපජල පේධති ව්ලින්ව අපද්රව්ය බැහැර කිරීම භූෙත 
ජලපේ ගුණාත්මක භාව්යට අහිතකර පලස බලපානු ඇත. බෑවුම් පපපදපසහි සිදු කරනු 
ලබන හානිය අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් පහ්තුපව්න්ව භූෙත ජලපේ ගුණාත්මකභාව්ය 
පකපරහි බලපෑමක්ෂ ඇති විය හැකි අතර භූෙත ජල මට්ටම පහත ව්ැටීපම් හැකියාව්ක්ෂ ද 

පව්තී. 

ව්ැදගත් 

7.2.1.7 ජලය දහෝ දතත්බිම්ර ව්ලට ව්න බලපෑම්ර   
 

අවොනම අවම කිිදම්ර ස්ථානය අසළජල මූලාශ්ර දහෝ දතත්බිම්ර දනාමැත. 
පනාව්ැදෙත්                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.2.2  පාිසික බලපෑම්ර 

7.2.2.1  ශබ්දය හා කම්රපන මගින්ව ඇති විය හැකි බලපෑම්ර 
 

ඉදකිරීම් උපකරණව්ලින්ව ශබ්දය හා කම්පනය අපේක්ෂෂා පකපර්. දුම්රිය ස්ථාන පරිශ්රයක 

ඉදකිරීම් සිදු කරන බැවින්ව ශබ්දය හා කම්පන බලපෑම් ව්ැදෙත් පේ. එපස්ම, ඉදකිරීම් 
අදයපර්දී යන්වපරෝපකරණ සහ ව්ාහන චලනය කිරීපමන්ව ජනනය ව්න ශබ්ද දව්ා කාලපේදී 
මීටර 100 පමණ ඇතුලත සිටින නිව්ැසියන්වපේ දෙනික කටයුතුව්ලට බාධා පමුණුව්නු 

ඇත..  

 

අතිශයින්ව 

ව්ැදගත් 

7.2.2.2 ව්ායු දූෂණය දහ්තුදව්න්ව සිදුව්න බලපෑම 
 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදකිරීම් ක රියාකාරකම් ව්නුපේ: ඞීසේ එන්වජින්ව ක රියා කරීම, 

කැනීම්, යන්වත රසූත ර නුසුදුසු පලස හැසිරීම සහ ඉදකිරීම් සඳහා පයාදා ෙන්වනා ද්රව්ය මාරු 
කිරීපම් දී දූවිලි ජනනය කළ හැකිය. ඉදකිරීම් ද්රව්ය නිසි පලස ආව්රණය පනාකර තීබීම 
හා නිසි පලස ෙබඩා පනාකිරීපමන්ව දූවිලි ජනනය විය හැකිය. පයෝජිත අව්ම කිරීපම් 

ස්ථානය දුමරිය මාර්ෙය හා නිව්ාස ආසන්වනපේ පිහිටා ඇති නිසා, ව්ායු දූෂණය මගින්ව 
ඇතිව්න බලපෑම්, විපශ්ෂපයන්ව වියළි කාලගුණික තත්ත්ව්යන්ව පව්තින කාල ව්කව්ානු ව්ලදී 

ආස්නපේ ඇති එම නිව්ාස ව්ලට, පදකයින්වට හා, මගීන්වට ඉහළ අව්දානමක්ෂ පෙන පදනු 
ඇත. 

 

අතිශයින්ව 

ව්ැදගත් 

7.2.2.3 ඝන අප ද්රව්ය බැහැර කිරීදම්රදී ඇතිව්න ගැටළු 
 

ඉදකිරීම් කටයුතුව්ලදී උත්පාදනය ව්න අපද්රව්ය හා ශ රම බලකාය විසින්ව තාව්කාලික 
නව්ාතැන්ව ආශ රතිව් ෙෘහස්ථව් ජනනය කරණු ලබන අපද්රව්ය නිසි ආකාරපයන්ව බැහැර 

කිරීපම් ක රමපේදයක්ෂ අනුෙමනය පනාකලපහාත් දුම්රියන්ව හී ෙමන්වෙන්වනා මගීන්වට, අව්ට 
පදිංචිකරුව්න්වට හා පස්ව්කයින්වට බලපෑම් සිදු කරනු ඇත. එපස්ම පම් අතරින්ව උපද්රව්කාරී 
අපද්රව්ය බැහැර කිරීම මගින්ව ජලය හා පස දූෂණය විය හැකි අතරම දය උේපත් හා ජල 
මාර්ෙ අව්හිරීම් හා භූෙත ජලයඅපවිත ර ීමද සිදුවිය හැකිය. ඉදකිරීම් කාලය තුල අපද්රව්ය 
මගින්ව විවිධාකරපේ පාරිසරික බලබෑම් ඇතිකල හැකි අතර ඒව්ා ව්ලක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා 
සුදුසු අපද්රව්ය කළමානාකරන ක රමපේදයන්ව අනුෙමනය කල යුතුය. 

 

 

අතිශයින්ව 

ව්ැදගත්  

7.2.2.4 පුපුරණ ද්රව්ය සහ දව්නත් අනතුරුදායක ද්රව්ය භාවිතය 

හානියට පත් ප්රදේශදේ  පාෂාණ දනාමැති බැවින් පාෂාණ ිිරීමක් අදේක්ෂා දනාකරයි.  

පනාව්ැදෙත් 

7.2.3  ජීව් විදයාත්මක/පිසර විදයාත්මක බලපෑම 



   

12 

 

7.2.3.1 සැලකිය යුතු ව්නජීී ව්ාසස්ථානව්ල බලපෑම්ර   
 

ව්යාපෘති බලපෑම් සහිත ප්රපේශය තුළ රක්ෂිත ව්නාන්වතර/ව්නජීී සිංරක්ෂිත ප්රපේශ ජජව් 

විවිධත්ව්ය පහෝ සිංපේදී පරිසර පේධති, ව්ාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපේශ පනාමැත 

 

 
පනාව්ැදෙත් 

7.2.3.2  සත්ත්ව් හා ශාක විදශ්ෂ දකදරහි බලපෑම්ර 
 

ව්යාපෘති භූිපේ ඇති ශාක කිසිව්ක්ෂ ආපේණික, තර්ජනයට ලක්ෂව්න සහ IUCN හි රතු 
ලැයිස්තුපේ හඳුනාෙත් ශාක පනාපනාමැත. 

 
පනාව්ැදෙත් 

7.2.4  සාමාජීය හා ආර්ික බලපෑම් 

7.2.4.1 ප්රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්රදේශය තුල දහෝ යාබදව් පිහිටා ඇති කෘිකාර්ික බිම්ර 
 

අස්ථායී බෑවුම් ප්රපේශයට යාබදව් ඉහළ දකාටදස් පයිනස්  ව්ොව්ක්ෂ ඇත.  ඉදකිරීම් කාලය 

තුළ පමම ව්ොව් සදහා, පමම ඉඩම් පරිහරණ රටාව්, සුන්වුන්ව ඉව්ත් කිරීම පහෝ ව්ාහන 
නැව්ැත්ීම, යන්වපරෝපකරණ සහ ඒව්ාපේ පතේ කාන්වදු ීම බලපායි. 

 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.2 කම්රපන නිසා දගාඩනැගිලි ව්ලට විය හැකි බලපෑම (ඉි තැලීම්ර ව්ැනි)  
 

දුම්රිය මාර්ෙ ඇති ප්රපේශය තුළ පමම අස්ථාව්ර භුිය සහ පිහිටා ඇත. පහල බෑවුපම් 
නිව්ාස හා දහෝටල් පිහිටා ඇත්පත් පයෝජිත හානිය අව්ම කිරීපම් ස්ථානයට ආසන්වනපේ 
ය. එබැවින්ව  පහල බෑවුපම් නිව්ාස හා පැරණි ේපලපනෝර් දුම්රිය පේේකාව් සඳහා කම්පන 
බලපෑම ඉතා ඉහල පේ.  ඉදකිරීම් අතරතුර බර යන්වපරෝපකරණ භාවිතා කරනු ඇති අතර 
එමගින්ව ඇතිව්න කම්පන මගින්වද ඉරිතැලීම් පුළුේ විය හැකි අතර පොඩනැගිලිව්ල ව්ල  
නව් ඉරිතැලීම්  නිර්මාණය විය හැකිය. එපස්ම කම්පනය අව්ට පොඩනැගිලිව්ල 
ස්ථායිතාව්යට බලපායි. 

 

 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.3 ඉඩම්ර සහ ඉදිි සංව්ර්ධන කටයුතු ව්ලට ඇති ප්රදේශ මාර්ග අව්හිර ීම 
 

හානිය අව්ම කිරීපම් කටයුතු දුම්රිය මාර්ෙයට පව්න්වකර ඇති ප්රපේශය තුල සිදු පකපර්. 
එබැවින්ව තම ඉඩම් ව්ලට ඇති  ප්රපේශය අහිිීම පහෝ ඒව්ා පව්නත් ව්ටිනා භාවිතයන්ව 
සදහා අහිි ී ම සම්බන්වධපයන්ව ඉඩම් හිියන්වට සැලකිය යුතු බලපෑමක්ෂ සිදු පනාව්නු ඇත 

 

 
පනාව්ැදෙත් 

7.2.4.4 ජීව්දනෝපාය/ව්යාපාර සහ ආදායම්ර උපයන ක රියාකාරකම්ර දකදරහි බලපෑම්ර 
 ඉහළ බෑවුපම් පව්තින පයිනස්  ව්ොව් සදහා ඉදකිරීම් කාලය තුළ යම් බලපෑමක්ෂ සිදුවිය 
හැක. ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැලසීමට ව්තුයාපේ සමහර පකාටස් ඉව්ත් කරනු 
ලැපබ්. පමය ඉදකිරීම් අදයපර්දී පහළ දහෝටල්, නිව්ාස  සහ ඔවුන්වපේ සංචාරක නවාතැන් 
සැපයීදම්ර  ක්රියාකාරකම් ව්ලට බාදා ඇති ව්නු ඇත 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.5  දස්ව්ා සැපයීම දකදරහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම්ර (ජල සැපයුම, අපද්රව්ය, විදුලිය) 
 

 අස්ථාවර ප්රදේශදේ ජල සැපයුම, අපද්රව්ය නළමාරේ , විදුලි රැහැන් දනාමැති නිසා පස්ව්ා 
සැපයීම පකපරහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම් අවම දේ. 

 

 

දනාව්ැදගත් 

7.2.4.6  යටිතල පහසුකම්ර අහිි ීම සහ ආරක්ෂාව් සම්රබන්වධදයන්ව ව්න බලපෑම   
 

ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී, ඇල්ල  සිට දෙදමෝෙර  දුම්රිය ස්ථාන දක්ෂව්ා දුම්රිය මාර්ෙපේ නිතර 

නිතර ෙමන්ව කිරීමට සිදුව්න යන්වපරෝපකරණ, පැටවුම් යන්වර , ට්රක්ෂ රථ ආදය මගින්ව 
මාර්ෙපේ සාමානය කටයුතු සදහා බාධා ඇතිවිය හැක.  

 

 

ව්ැදගත් 

7.2.4.7  දස්ව්ක දන්වව්ාසික කදවුරු සහ අදනකුත් ස්ථානීය අව්ශයතාව්යන්ව 
 

ඉදකිරීම් අදයපර්දී,  අසල්වැසි ප්රදේශයක් දස්වක  කඳවුරු භූමි දලස දතෝරා ගනු ලැදේ. 

කඳවුරු කළමනාකරණය නිසි පිි ක්රියාත්මක දනාවන්දන් නම්ර, එහි ප්රතිඵලයක් දලස 

ශ්රමික  ගැටලු, ප්රජාව සමඟ ඇති සමාජ ගැටලු, ප්රජාව සමඟ දපාදු සම්රපත් සඳහා ගැටුම්ර, 

කරෙර සහ කසල කළමනාකරණ ගැටලු යනාිය සිදුවිය හැකිය. වැඩබිම ආසන්නදේ 

තාවකාලික කඳවුරු ඉිකර තිදේ නම්ර, ඝන අපරවය කළමනාකරණය හා අපරවය බැහැර 

කිරීම ගැටලුවක් වනු ඇත.  

 

 

ව්ැදගත් 
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7.2.4.8  ව්ැඩබිදම්ර දස්ව්කයන්ව, කාර්ය මණ්ඩලය/මගීන්ව සහ අදනකුත් ිනිසුන්ව අතර 

ඇතිවියහැකි දනාසන්වසුන්ව තත්ව්යන්ව 
 

පමම ස්ථානපේ ඉදකිරීම් සිදු කරණු ලබන කම්කරුව්න්ව විවිධ සමාජ පසුබිම හා 
දරිද්රතාව්යන්වට යටත්ව් විවිධ ප්රපේශ ව්ල සිට පැිපණන පිරිස ්ව්නු අත. සාමානයපයන්ව 
ඔවුන්ව සිටින්වපන්ව දුර්ව්ල අධයාපනික හා සමාජ පසුබිමක ය. එබැවින්ව දුම්රිය ස්ථානපේ 
පස්ව්කයින්ව, අව්ට පදිංචිකරුව්න්ව හා පන්වව්ාසිකයන්ව අතර ඇති අනව්පභෝධය පහ්තුපව්න්ව 
විවිධ ෙැටළු ඇතිීපම් හැකියාව්ක්ෂ පව්තීෙ පමව්ැනි ෙැටුම් ඇතිකරෙන්වනා පස්ව්කයින්ව 
දුලබ වුව්ද ඇතැම් අව්ස්ථා ව්ල ඇතිව්න ෙැටුම් පනාසලකා හැරීම සුදුසු පනාපේ. 

 

 

 

 

ඉතා ව්ැදගත්  

7.2.4.9  ඉදිකිරීම්ර කටයුතු ව්ලදී දස්ව්කයන්වදේ ආරක්ෂාව් 
 

කම්කරුව්න්ව ඉදකිරීම් කටයුතු අතරතුර දුම්රිය අනතුරු ව්ලට ලක්ෂවිීපම් අව්දානමක්ෂ ඇත. 
පමව්ැනි අනතුරු පිළිබඳව් පස්ව්කයින්ව අව්ධානපයන්ව පනාසිටිය හැකිය. අස්ථායී 

බෑවුදමන් වැටීදම්ර අවොනමට ෙ ඔවුන් මුහුණ ිය හැකිය. ඉදකිරීම් බර යන්වපරෝපකරණ 
සීිත ව්ැඩ අව්කාශයක දී භාවිතා පකපරණු ඇත. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් යන්වපරෝපකරණ 
ව්ලින්ව අනතුරු විය හැකි අව්දානම පමම ස්ථානපේදී අතිශයින්ව ව්ැදෙත් පේ. 
පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා අඩු ව්යස් කම්කරුව්න්ව (ළමයින්ව) ව්ැඩ 
කිරීම සඳහා පයදවිය හැකි අතර එමගින්ව බරපතල අනතුරු හා තුව්ාල සිදුවිය හැක. 

 

 

ඉතා ව්ැදගත් 

7.2.4.10 ඉදිකිරීම්ර කටයුතුව්ලින්ව මහජනයාට ඇති  ආරක්ෂාව්: මගීන්ව සඳහා ඉහළ 

අව්දානමක් පව්තී 
 

ඉගුරුඔය දුම්රිය ස්ථානය යනු විවිධ ව්යස්ව්ල සහ පසුබිම්ව්ල සිටින පුේෙලයින්ව, ඉදකිරීම් 

අව්දානම පිළිබඳ අඩු දැනුමක්ෂ ඇති, ප්රව්ාහන කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන පපාදු 
ස්ථානයකි. දුම්රිය පේදකාව්ක්ෂ සහ දුම්රිය මාර්ෙයක්ෂ සහිත භූියක පමම ස්ථානය පිහිටා 

ඇති පහයින්ව, දුම්රිය මාර්ෙපේ කැණීම්, පරෝලර්, ජල බවුසර්, ට්රක්ෂ සහ පලාරි ව්ැනි ද්රව්ය 
රැපෙන යන පලාරි ව්ැනි බර දුම්රිය එන්වජින්ව නිසා මගීන්වපේ ආරක්ෂෂාව් ඉතා ව්ැදෙත් ව්නු 
ඇත. දුම්රිය ස්ථානය ිනිසුන්ව ෙමන්ව සඳහා නිතර භාවිතා කරන බැවින්ව අනතුරු සිදුීපම් 
අව්දානමක්ෂ ඇති විය හැකිය 

 

 

ඉතා ව්ැදගත්  
 

7.2.4.11 ප්රව්ාහන යටිතල පහසුකම්ර දකදරහි ඇතිව්න බලපෑම්ර (විදශ්ෂදයන්ව මාර්ග දහෝ 

දුම්රිය ප්රදේශය තාව්කාලිකව් අහිි ීම, මාර්ග තදබදය මගින්ව ඇතිව්න අව්දානම) 
 

යන්වපරෝපකරණ හා ද්රව්ය ප්රව්ාහනය ඇල්ල  සහ දෙදමෝෙර  අතර දුම්රිය ප්රව්ාහනයට බාධා 

ඇති කරයි. තව්ද, පයෝජිත හානිය අව්ම කිරීපම් ස්ථානයට ද්රව්ය හා යන්වපරෝපකරණ 

ප්රව්ාහනය, බලපෑමට ලක්ෂ වූ ප්රපේශයට ඉතා ආසන්වනව් ධාව්නය ව්න දුම්රිය මාර්ෙ 
කිහිපයකට බාධා කරින්ව දුම්රිය ස්ථානයට ප්රපේශ ීමට යම් අපහසු තාව්යක්ෂ ඇතිවිය 
හැකිය 

 

 

ඉතා ව්ැදගත්  

7.2.4.12 පිළියම්ර දයදිය යුතු ප්රදේශය තුල පව්තින ව්යාපාර, කෘිකාර්ික දහෝ දව්නත් 

කටයුතු 
 

පිළියම් පයදය යුතු ප්රපේශය තුළ කුඩා දත් ව්යාපාරයක් පවතී. එය සංචාරකයින් පැමිදනන 

කාලවල පමණක් විවුර්ත කර ඇත.දමම වයාපාරයට යම්ර බලපෑමක් සිදුවිය හැක. 

 

 
ව්ැදෙත් 

7.2.4.13  පිළියම්ර දයදිය යුතු ප්රදේශය ආසන්වනදේ පව්තින ව්යාපාර, කෘිකාර්ික දහෝ 

දව්නත් කටයුතු 

පහල බැවුපම් දහෝටල් සහ නිව්ැසියන්ව විසින්ව පවත්වාදගන යන නවාතැන් පහසුකම්ර 
සැපයීම්ර ස්ථාන  භූියට යාබදව් පමම අව්ධානම් ප්රපේශය පිහිටා ඇත. එබැවින්ව ඉිකිරීම්ර 
කාලසීමාදේ එ සෙහා වන බලපෑම ඉහල පේ . 

 

 
ව්ැදෙත් 

7.2.4.14 ව්ැඩ බිම තුළට ප්රදේශව්ාසීන්ව ඇතුළු ීම නිසා ඇතිව්න අව්දානම 
 

දුම්රිය ස්ථාන පරිශ්රය තුල  කැණීම් යන්වර, පැටවුම්, ට්රක්ෂ රථ යනාදය භාවිතා පකපර්. තව්ද 
මගීන්වට සහ දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලයට පමම ව්ැඩ බිම තුලට ඇතුළු ීමට විපශ්ෂ 

අව්ශයතාව්ක්ෂ පනාමැත. ඉදකිරීම් සඳහා පලෝහ සමුච්චිත, ව්ාපන්ව ව්ැනි ද්රව්ය භාවිතා කළ 
හැකි අතර ඒව්ා නුසුදුසු පලස ෙබඩා කිරීම සහ හැසිරීම යටපත් හානිකර විය හැකිය. 

පකපස් පව්තත්, සාමානය පුේෙලයින්වට අනව්සරපයන්ව ඇතුළුීම හිතාමතා පහෝ 

පනාදැනුව්ත්ව් සිදුවිය හැකි අතර පමපහයුම් යන්වපරෝපකරණ, ව්ාහන, විදුලිය සහ ඒව්ා 
පුපුරන ද්රව්ය නිසා අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකිය. 

 
ඉතා ව්ැදෙත්  
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8. ස්ථානීය විදශ්ික අව්දානම්ර අධයනය  

 

ව්ගුව් 2: ස්ථානීය විපශ්ික අව්දානම් අධයනය 

අව්දානම අව්දානම්ර කණ්ඩායම අව්දානම්ර 

මට්ටම 

1. දුම්රිය මාර්ෙහි ව්ැඩ කිරීපම්දී / දුම්රිය මාර්ෙ අතර ෙමන්ව 
කිරීපම්දී දුම්රිය අනතුරු ව්ලට මුහුණ දීම 

පස්ව්කයින්ව 

 

ඉතා ඉහළ 

2. ද්රව්ය හා යන්වපරෝපකරණ ප්රව්ාහනය පස්ව්කයින්ව ඉතා ඉහළ 

3. දුම්රිය මගීන්ව ඉදකිරීම් ස්ථානයට අපද්රව්ය බැහැර කිරීම් 

(කසල, පබෝතේ සහ ආහාර ද්රව්ය). 

පස්ව්කයින්ව 

 

ඉතා ඉහළ 

4. රාත ර ීකාලපේ පස්ව්පේ පයපදන විට දුම්රිය අනතුරු 
ව්ලට ලක්ෂීම 

පස්ව්කයින්ව 

 

ඉතා ඉහළ 

5. දුම්රිය මාර්ෙය මත හා පේදකාපේ ව්යාපෘති 
ක රයිාකාරකම් කිරීපම් දී හා අමුද්රව්ය ස්ථානෙත කිරීපම් 
දී අනතුරු ව්ලට ලක්ෂීම 

දුම්රිය මගීන්ව 
පස්ව්කයින්ව 

ඉතා ඉහළ 

6. ිිරවීම්ර දහ්තුදවන් පාෂාණ අංශු නිසා සිදුවන තුවාල දුම්රිය මගීන්ව 
පස්ව්කයින්ව 
පස්ව්කයින්ව 

ඉතා ඉහළ 

7. අස්ථාව්ර ප්රපේශපේ සිට ෙේ පපරලීම්  දුම්රිය මගීන්ව 
අසල ප්රජාව් 
පස්ව්කයින්ව 

ඉහළ 

8. ඉිකිරීම්ර අවධිදේදී බඹරුන් පහර දීම දුම්රිය මගීන්ව 
අසල ප්රජාව් 

ඉහළ 

9. සිංඥා පේධති/විදුලි රැහැන්ව ආශ රති පස්ව්පේ පයදීම පස්ව්කයින්ව  ඉහළ 

10.  ව්යාපෘති භූිය තුළ පනාපපපනන පලස ස්ථානව්ල 
පස්ව්පේ පයදීම 

පස්ව්කයින්ව  
දුම්රිය මගීන්ව 

ඉහළ 

11.  හුපදකලා පලස පස්ව්පේ පයදීම පස්ව්කයින්ව ඉහළ  

12.  හදසි ඉව්ත්ීම් පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

13.  අදක  කාළගුණික තත්ත්ව්යන්ව (සුළඟල ව්ර්ෂාව් ව්ැනි 
අව්ස්ථා) 

පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

 

9. සැලකිය යුතු පාිසික හා සමාජ බලපෑම්ර 
 

ජාතික දගාඩනැගිලි පර්දේෂණ සංවිධානදේ (NBRO) හි විදශ්ෂ අව්ධානයක් අව්ශය ව්න පාිසික, 

සමාජීය බලපෑම්ර දහෝ අව්දානම්ර තත්ව්යන්ව. 

 

9.1 දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව් පිළිබධ ගැටළු සදහා ව්න ප්රමුඛත්ව්ය: දකාන්වතාත්කරුව්න්ව සඳහා ව්න 

සම්රමත ගිවිසුම්ර ගත අව්ශයතා ඉක්මව්ා සැලකිය යුතු විදශ්ිත දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව් පිළිබද කරුණු 
 

දුම්රිය මාර්ෙය මත අස්ථායී වි ඇති බෑවුම් ප්රපේශයක අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂෂා 
කරණ බැවින්ව බෑවුපම් අස්ථායීතාව්පේ ක රියාකාරීත්ව්ය නිසා ඉදකිරීම් ශ රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අව්දානම ඉහළ 

ය. ESMF හීදී එව්න්ව පපාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ජා කර ඇත. ඉදකිරීම් ව්ැඩ බිපමහි පස්ව්ක ආරක්ෂෂක 

අව්ශයතාව්යන්ව ලිංසු පත රිකාපේ 2003 පකාටස: ව්ැඩ කරණ තත්ව්යන්ව සහ ප්රජා පසෞඛයය හා ආරක්ෂෂාව් හි 2003 

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

9.2 ළමා ශ රමය සහ බලහත්කාරී දලස ශ රමය ලබා ගැනීම 

 

ව්ැඩ කරණ තත්ත්ව්යන්ව සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් චක රපේකනපේ 2003.3 ව්ෙන්වතියට අනූව් ළමා 

ශ රමය සහ බලහත්කාරී පලස ශ රමය පයාදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ෂව්ා ඇත. 
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10. පාිසික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
 

7 සහ 8 ව්ැනි පකාටස් ව්ලදී හඳුනාෙන්වනා ලද බලපෑම් සහ අව්දානම් විපශ්ෂපයන්ව සලකා බලින්ව එම බලපෑම් 

සහ අව්දානම් තත්ව්යන්ව කළමනාකරණය කිරීමට පහෝ අව්ම කිරීපම් ක රියාමාර්ෙ. පමය ESMP හි ඇති විපශ්ිත 
නිර්පේශ සහ අව්ශයතා ව්ල ඇතුළත් ව්නු ඇත. 
 

10.1 නැව්ත පදිංචි කිරීදම්ර ක රියාකාරී සැලැස්ම 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් නැව්ත පදිංචි කිරීමක්ෂ පනාමැත. (ව්යාපෘතිය පහ්තුපව්න්ව වි්්යුහයන්වට සිදුව්න හානී සඳහා 

ව්න්වද පයෝජනා ක රමයක්ෂ සැකසිය යුතුය). (පයාමු කිරීම 2002-2 17 ESMP යටපත් උපයුක්ෂතතා සහ මාර්ෙ 
පහසුකම් සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ අව්ශයතා) 
 

10.2 පදිංචි ජනතාව් ඉව්ත් කිරීම 
 

ව්යාපෘතිය පාදක කරෙත් අව්ට නිව්ාස ව්ල  පදචිකරුව්න්ව ඉව්ත් කිරීපම් ක රමපේදයක්ෂ පමම ස්ථානයට අදාලව් 

පනාමැත.   

 

10.3 හානියට පත් ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීදම්ර ක රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම්ර (හිිකරුව්න්වදේ ලිඛිත 

එකඟතාව්ය) 

 

පමම ව්යාපෘතිය ආශ රතී ප්රපේශපේ එව්ැනි ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීපම් අව්ශයතාව්යක්ෂ පනාමැත 

 

10.4 ව්යාපෘති ක රියාමාර්ග දහ්තුදව්න්ව දේපල/භාවිතයන්ව අහිිීම සඳහා ව්න්වදි දගීම 

පමම ව්යාපෘතිය ආශ රතී ප්රපේශපේ එව්ැනි අව්ශයතාව්යක්ෂ පනාමැත 

 

10.5 පහත සඳහන්ව ක්දෂ්ත ර සඳහා අව්ශය මහජනතාව් දැනුව්ත් කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම 

i. දුම්රිය මර්ෙ පරිශ්රය තුළ පිහිටා ඇති අස්ථායී භුිය මගින්ව ඇතිවිය හැකි අව්දානම් පිළිබඳව් අව්ට ජනතාව් 

දැනුව්ත් කිරීම හා දැනුව්ත් කිරීපම් ව්ැඩසටහන්ව, විපශ්ෂපයන්ව පහළ බැවුපම් අනතුරුදායක නිව්ැසියන්ව 
සහ sසිංචාරක පහෝටේ අයිතිකරුව්න්ව   
 

ii. ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී සහ පූර්ව් අනතුරු ඇඟීපම්දී ඉහළ අව්දානමක්ෂ සහිත මගීන්ව, සහ දුම්රිය මාර්ෙය 
හරහා ෙමන්ව කරන සංචාරකයන්  සඳහා විපශ්ෂ දැනුව්ත් කිරීමක්ෂ අව්ශය පේ. 
  

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

පරිසර හිතකාමී හා සමාජීය ව්ශපයන්ව සැලකිය යුතු සැළසුම්කරණය සලකා බැලීපමන්ව පසු ආපදාව් අව්ම කිරීපම් 

ක රියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීපම්දී පහත දක්ෂව්ා ඇති කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය. 

 

ව්ගුව් 3: සැළසුම් අදයපර් දී පාරිසරික හා සමාජ තත්ත්ව් සලකා බැලීම 

සැළසුම් අිංෙය 

පමම ව්යාපෘති ප්රපේශය 

සදහා සලකා බැලීම ව්න 

නිර්පේශිත මට්ටම 

i. ස්ව්භාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්රශස්ත පලස සැළසුම් කරණය 
 

ශාක විපශ්ෂයන්ව ඉව්ත් කිරීම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපෘති විපශ්ිත සැළසුම් සැලකිේලට 
ෙත යුතුය. ව්ැදෙත් ශාක විපශ්ෂ ව්ෘක්ෂෂලතා ආව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම් ශාක 

සිංරක්ෂෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්දානයක්ෂ පයාමු කල යුතුය.. 

 

ඉහළ  

ii. ව්ැඩබිම සැලසුම් කිරීම 
 

ව්යාපෘති ස්ථානය සැළසුම් කිරීපම්දී දුම්රිය මාර්ෙය ආශ රිත බෑවුම් අස්ථාව්ර ීම පිළිබඳව් 
ප්රපේසම් විය යුතුය.  එපස්ම ව්යාපෘති ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත්ද දුම්රිය මාර්ෙය ආශ රිතව් ඉතා 

සීිත ඉඩකය. එබැවින්ව ව්ාහන නැව්ැත්ීපම් ස්ථාන, ද්රව්ය ෙබඩා කිරීම සහ තාව්කාලික 
කූඩාරම් ආදය අනතුරුදායක කලාපව්ල ස්ථාපනය පනාකළ යුතුය. පමව්ැනි කරුණු නිසා 

පකාන්වත රාත්කරුපේ පස්ව්ක පිරිස පව්ත, ආසන්වන දුම්රිය ස්ථානය සහ ව්යාපෘති 
කළමනාකරන එකකය සමෙ පතාරතුරු හුව්මාරු කර ෙැනීම සඳහා දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුපේ පුහුණු ආරක්ෂෂක නිලධාරිපයකු පහෝ සිංඥා කරුපව්කු පයදීම 
අනිව්ාර්ය පේ. දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ අත්හරදමා ඇති පොඩනැගිලි 
පකාන්වත රාත්කරුපේ පස්ව්ක පිරිස් නව්ාතැන්ව ෙැන්වීම සඳහා එම පදපාර්තපම්න්වතුපේ 
අව්සරය ඇතිව් ලබා ෙැනීපම් හැකියාව්ක්ෂ පව්තී. එපස්ම දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ දුම්රිය 

 

ඉතා ඉහළ 



   

16 

 

මාර්ෙය ආශ රිත ප්රපේශ පස්ව්ක කඳවුරු ඉදකිරීම සඳහා එම පදපාර්තපම්න්වතුපේ අව්සරය 
ඇතිව් ලබා ෙැනීපම් හැකියාව්ක්ෂ ඇත. 

iii. ව්ාසස්ථාන සම්බන්වධතා සහ සත්ත්ව් මිංපපත් 
 

ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා, ව්යාපෘතියට පිවිසීමට, ෙැඹුරු කානු පේධති ආදය සඳහා පහෝ විශාල 
ව්ශපයන්ව ව්නාන්වතර පකාටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්වපන්ව නම් සැළසුම් තුළ සත්ව් ව්ාසස්ථාන 

අතර සම්බන්වධතා පනාබිපදන පලස පව්ත්ව්ා ෙැනීමට සත්ව් මිංපපත්, ව්ෘක්ෂෂලතා තීරු ආදය 

ඇතුළත් කිරීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

 

අව්ම 

iv. ජල සම්පත සිංරක්ෂෂණය 
 

අභයන්වතරපේ ඇති ජලය සාපේක්ෂෂ ව්ශපයන්ව පහාඳ ගුණත්ව්පයන්ව පව්තීනම්  භූිය ස්ථාව්ර 

කිරීපම් ක රමපේදයන්ව ව්ලදී පමම ජලය පිටතට ෙනු ලබන අතර, එම ජලය ඉහල සහ පහල 

බෑවුම් ප්රපේශපේ නිව්ාස ව්ල ජල අව්ශයතා සැපයීම සඳහා ලබා දය හැකිය 

 

ඉහළ 

v. ස්ව්භාව් පසෞන්වදර්යාත්මකව් ෙැලපපන සැළසුම් සලකා බැලීම 
 

පසෞන්වදර්යාත්මක සිංපේදී පරිසර නිර්මාණපේදී ස්ව්භාවික පරිසරය හා සිංකලණය ව්න 
එපමන්වම දෘශය දුෂණය (ඇසට ප රියමනාප විය යුතුය) අව්ම ව්න පලස ව්යහයන්ව සැළසුම් 
කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. පමම ව්යාපෘති කටයුතු සිදුව්න ප්රපේශය ආශ රිතව් සිංචාරක 
කර්මාන්වතය ප්රධාන ආදායම් ඉපයීපම් ක රමපේදයක්ෂ ව්න බැවින්ව අව්ම කිරීපම් කටයුතු 
අව්සානපේ එම ස්ථානය සිංචාරක ආකර්ෂණයට ලක්ෂව්න පරිද සිදුකල යුතුය. ඒ සඳහා සුදුසු 
ස්ථායී ව්ුහයන්ව නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ෙෘහ නිර්මාණ ශිේපීන්වපේ පස්ව්ය 
ව්ැදෙත් පේ. 

 

ඉතා ඉහළ 

vi. හරිත පාරිසරික ලක්ෂෂණ සලකා බැලීම 
 

හරිත පාරිසරික ලක්ෂෂණ සැළසුම් නිර්මාණය කිරීපම් ද හැකිතාක්ෂ හරිත පාරිසරික සැළසුම් 
සලකා බැලීමට නිර්පේශ කරනු ලැපබ්. උදා- ඛාදනය ව්ැළැක්ෂීම සඳහා පේශීය තෘණ විපශ්ෂ 

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

කිරීම, ආක රමනශීලී ශාක විපශ්ෂ අඩිංඟු කිරීපමන්ව ව්ැළකීම 

 

 

ඉහළ 

vii. සමාජමය හා සිංස්කෘතිකමය ලක්ෂෂණ සිංරක්ෂෂණය 
 

ප්රපේශපේ පව්තින සිංස්කෘතික සහ සාමාජීය උරුමයන්ව ස්ව්භාවික පරිසරය හා එම ප්රපේශය 
සමෙ ඉතා කිට්ටු සම්බන්වධතාව්යක්ෂ ඇති අතර එමගින්ව පපෝෂණය පේ. එමනිසා ව්යාපෘති 
ක රියාකාරකම් සිදුකිරීපම් දී ඒ පිළිබඳව් සලකා බලා එම ප්රපේශපේ ඇති සමාජමය හා 
සිංස්කෘතිකමය ලක්ෂෂණ ව්ල ව්ටිනාකම් ව්ැඩිදයුණු ීමට අව්ස්ථාව්ක්ෂ පදින්ව අව්දානම් අව්ම 
කිරීම් කටයුතු කල යුතුය. 

 

 

ඉහළ 

viii. ඉදකිරීම් කටයුතු ව්ලදී පස්ව්කයින්ව/අව්ට ප්රජාව්පේ ආරක්ෂෂාව් 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු දුම්රිය මාර්ෙය පාදක කරපෙන සිදුකරන බැවින්ව එම කාලපේදී 
විපශ්්ෂපයන්ව ව්ැඩබිම් පස්ව්කයින්ව දුම්රිය අනතුරු ව්ලට ලක්ෂවිය හැකිය. බෑවුම සක රිය ීම 

ඉදකිරීම් අව්ධිපේදී සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුව්න්වට, මගීන්වට, හා අව්ට පදිංචිකරුව්න්වට 

තර්ජනයක්ෂ විය හැකියෙ එබැවින්ව, ආරක්ෂෂාව් සඳහා විපශ්ිත වූ ආරක්ෂිත දැේ, ආරක්ෂිත 

ව්ැට ව්ැනි සැළසුම් පදනම් කරෙත් ආරක්ෂිත කරුණු සලකා බැලිය යුතුයෙ. 

 

 

ඉතා ඉහළ 

ix. ඛාදනය පාලනය සඳහා ව්න ක රියාමාර්ෙයන්ව 
 

ජල අපව්හන කළමනාකරණය තුලදී, ජලය පබෝක්ෂකු හරහා අසළ ජල ප්රව්ාහව්ලට පයාමු 
කරනු ඇත. ව්ැසි කාලව්ලදී පමම ජලාපව්හනපයහි ෙලා එපම් පේෙය සැලකිය යුතු පලස 
ඉහළ යා හැකි අතර පමමගින්ව ඇළ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින්ව සැළසුම් 
කිරීපම්දී අධික ජලධාරාව්න්ව ස්ව්භාවික ජල මාර්ෙ ව්ලට පේෙපයන්ව ෙලායාම අව්ම කිරීම 
සඳහා බාධකයන්ව ප්රමාණව්ත් පලස පයාදා ෙැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. සැලසුම් සකස් 
කිරීපම්දී ව්යාපෘති භූිපේ ඇල මාර්ෙ ව්ලට අදාල  පබෝක්ෂකු ආදී සදුසු ක රම ඇතුලක්ෂ කිරීම 

කල යුතුය.  

 

 

 

ඉහළ 

x. අව්ම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහ පමපහයුම් සැළසුම් කිරීම 
 

හානිය අව්ම කිරීපම් කාර්යපේදී ජලාපව්හන කළමණාකරණය සඳහා ගුරුත්ව් කාණු ව්ැනි 
අක්රිය ශිේප ක රම සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා නිව්ැරද 

පයිේප විෂ්කම්භය, සිදුරු ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීපම් ආනතිය නිව්ැරදව් සලකා බැලිය 

යුතුය. කානු ජලය ස්ව්ාභාවික ජල දහරාව්න්වට එකතු කරීමට අපේක්ෂෂා කරණ්පන්ව නම්, 

ඛාදනයට ඔපරාත්තු පදන, පරාන්ව මඩ රඳව්ා ෙැනීපම් පේධති ආදී පනාපයක්ෂ නඩත්තු ව්ුහ 
සැළසුම් කළ යුතුය.  
විවිධ කාලපරිච්පජ්දයන්ව තුළ පේශීය කාලගුණික තත්ත්ව්යන්වට ඔපරාත්තු පදන පරිද 
ව්ුහයන්ව සඳහා භාවිතා කරණ ද්රව්ය ප්රපේශපමන්ව පතෝරා ෙත යුතුය. ව්ාපන්ව ව්ූහයන්ව භාවිතා 
කිරීපම්දී විපශ්ෂපයන්ව ඛාදන ව්ැලකීපම් තාක්ෂෂණික ක රම සැළසුම් කළ යුතු අතර සියුම් 
පරාන්වමඩ උප නළ මාර්ෙ ව්ලට කාන්වදු ීම ව්ැළැක්ෂීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

 

 

ඉහළ 
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10.7 ඉදිකිරීම්ර අදියර තුළ සිදුව්න බලපෑම්ර අව්ම කිරීම 

10.7.1 ඉදකිරීම් අදයර තුළ පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල ීම සඳහා 

ව්න ප්රිතීන්ව 

පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් කළමනාකරණය හා අව්ම කිරීම සඳහා ව්න පියව්ර සාමානයපයන්ව සෑම ව්යාපෘති 
ස්ථානයකටම පපාදු ය. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න 
ක රියාමාර්ෙ සාමානයපයන්ව සියලූ නායයාම් අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපාදු පේ. පමම බලපෑම් පබාපහෝ දුරට 
ඉදකිරීපම් කටයුතු ව්ල ක රයිාකාරිත්ව්යට පහ්තු පේ. එබැවින්ව ඉදකිරීපම්දී ව්න බලපෑම අව්ම කිරීම 

පකාන්වත රාත්කරුපේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම්ර අදියදර්දී දකාත රාත්කරුව්න්වදේ ලංසු පත රිකාදේ ඇතුලත් කර ඇති 

පාිසික, සමාජ, දසෞඛයය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව් දකාත රාත්කරුව්න්වදේ 

අව්ශයතාව්ය පකපස ්විය යුතුද යන්වන පිළිබඳව් ජාතික පොඩනැගිලි පර්පේෂණ සිංවිධානය විසින්ව නිර්පේශ කර 

ඇත. පමම පකාටස සඳහා අදාළ අිංශව්ල ගුණාත්මක බව් දැක්ෂපව්න ප්රධාන පකාටස් පහත දක්ෂව්ා ඇත(ව්ගුව් 4). 

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

ව්ගුව් 4: පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණයට අනුකූල ීම සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ අව්ශයතාව්යන්ව ES 

& HS 
පාිසික සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැළසුමට ඉදිකිරීම්ර 

දකාන්වත රාත්කරුව්න්ව 

දක්ව්න එකඟතාව්ය 

අයිතමය  ව්යෘපෘතිය සදහා අදාලත්ව්ය 

2002.  පාිසික හා සමාජ අධීක්ෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (දුම්රිය මාර්ෙය සහ 

අසල නිව්ාස) 

2002.2 2) ශබ්ධය සහ කම්පන  අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (අසල නිව්ාස සහ 

ප්රජාව්) 

2002.2 3) පොඩනැගිලි ඉරිතැලීම් සහ හානි සිදුීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් ( නිව්ාස) 

2002.2 4) අපද්රව්ය බැහැර කිරීම  අදාල පේ (අසල නිව්ාස, සහ ප්රජාව්) 

2002.2 5) කසල  බැහැර කිරීම අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (අසල නිව්ාස, සහ 

ප්රජාව්) 

2002.2 6) දුවිලි පාලනය  අතිශයින්වම ව්ැදෙත් (අසල නිව්ාස, සහ 

ප්රජාව්) 

2002.2 7) පොඩනැගිලි ද්රව්ය සහ කසල ප්රව්ාහනය  අදාල පේ  

2002.2 8) ජලය අදාල පේ 

2002.2 9) ශාඛ සහ සතුන්ව අදාල පේ 

2002.2 10) පභෞතික සහ සිංස්කෘතිකමය සම්පත්  අදාල පනාපේ 

2002.2 11) පාිංශු ඛාධනය  අදාල පේ 

2002.2 12) පස සමෙ ිශ්ර ීම  අදාල පේ 

2002.2 13) පපාපලාව් හැරීම  අදාල පේ 

2002.2 14) ෙේ පකාරි ක්රියාකාරකම්  අදාල පනාපේ 

2002.2 15) නඩත්තු ව්ාහන සහ යන්වපරෝපකරණ  අදාල පේ  

2002.2 16) මහජන පීඩා අතිශයින්වම අදාල පේ (අසල ප්රජාව්, 

මහජනතාව්) 

2002.2 17) උපපයෝගීතා පස්ව්ා හා පහසුකම්  අතිශයින්වම අදාල පේ (නිව්ාස) 

2002.2 18) දෘෂය පරිසරය ව්ැඩිදයුණු කිරීම  අදාල පේ  

2002-5. පාරිසරික 
අධීක්ෂෂණය  

මූලිඛ සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, ජලය, ශබ්ද, කම්පන, 

ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ) 

ව්යාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
අධයයනය 

ඉදකිරීම් අතරතුර සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, ජලය, ශබිද, 

කම්පන, ඉරිතැලීම් සමීක්ෂෂණ) 

ව්යාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
අධයයනය 

පමපහයුම් කාලය තුල ව්ැඩබිම් සමීක්ෂෂන ව්යාපෘති විපශ්ිත නිරීක්ෂෂණ සැලැස්ම 
අධයයනය 

ව්ාර්තා තැබීම හා පව්ත්ව්ාපෙන යාම අදාල පේ 

2003. ව්ැඩබිම් පකාන්වපේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් 

2003.2 ආරක්ෂෂක ක රම සිංවිධානය සහ සන්වනිපේදනය අතිශයින්වම අදාල පේ (අස්ථාව්ර බෑවුම, බර 
යන්වර)  

2003.3 ළමා ශ රමය හා බලකිරීම අදාල පේ  

2003.4 ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`ද ව්ාර්තා සහ අනතුරු සහ ඒ පිළිබ`ද 
දැනුම්දීම 

අතිශයින්වම අදාල පේ 
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2003.5 ආරක්ෂෂක උපකරණ සහ ඇදුම් පැලදුම් අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.6 ආරක්ෂෂක තත්ත්ව්ය පරික්ෂෂාව් අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.7 ප්රථමාධාර පහසුකම් අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.8 පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`ද පතාරතුරු සහ පුහුණුව් අතිශයින්වම අදාල පේ 

2003.9 යන්වපරෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් පුේෙලයින්ව අදාල පේ 

අදාල දේ :  ඕනෑම ඉදකිරීම් ප්රපේශයක්ෂ සඳහා පමය අදාල කරෙත හැක. ( ESMP) 

අතිශයින්වම අදාල දේ : අදාල ඉදකිරීම් ප්රපේශයට සුවිපශ්ෂී පලස නිර්මාණය කරණ ලද පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ 
සැලසුම් සඳහා තහවුරු කිරීමට පකාන්වත රාත්කරු විපශ්ෂපයන්ව පාරිසරික ක රමපේදයක්ෂ පලස අව්දාරණය කළ යුතුය. 

අදාල විය හැකිය : ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක ව්න අතරතුර ඉදකිරීම් ප්රපේශපේ අදාල අිංශයන්ව අව්දානය පයාමු වුව්පහාත් පාරිසරික 
සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් මගින්ව ක රියාත්මක කල හැක. 

අදාල දනාදේ : අනාව්රණය වූ පකාන්වපේසි මත පමම ඉදකිරීම් ප්රපේශයට අදාල පනාපේ. 

විකල්ප: අව්ශයතාව්යන්ව මත ක රියාත්මක පේ. 
ඉදකිරිම් ප්රපේශයට සුවිපශ්ෂී වූ අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පයාමු කිරීම. ඉදකිරීම් ප්රපේශයට සුේපශ්ෂී වු අධීක්ෂෂණ සැලසම්ව්ලට අනූව් 
පකාන්වත රාත්කරු අධීක්ෂෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට බැදී සිටී. 
මූලාශ ර ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීපම්දී පකාන්වත රාත් කරු හා පාරිසරික හා සමාජීය කළමානාකර සැළසම සමෙ ඇති බැඳීම 

 

10.7.2 නාය සථ්ානයට විපශ්ිත හානිය අව්ම කිරීම 
 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානීය විපශ්ිත අපදා අව්ම කිරීපම් පියව්රයන්ව 

පහත සඳහන්ව පරිද පේ.  
 

ව්ගුව් 5: ස්ථානීය ES & HS අව්ම කිරීම සඳහාෙනු ලබන පියව්ර   
 

හාණි අව්ම කිරීපම් අයිතමය ව්යාපෘති ක රියාත්මක 
කිරීපම් අදයර 

ව්ෙකීම 

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

ආරක්ෂෂාව් භාර නිලධාරී ව්රපයකු හා දුම්රිය සිංඥා දැනුම්පදන නිලධාරී ව්රුන්ව 
සෑම අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානයකම පස්ව්පේ පයදීම අනිව්ාර්ය පකපර්. 
එක්ෂ ඉදකිරීම් ස්ථානයක්ෂ සඳහා දුම්රිය සිංඥා දැනුම් පදන නිලධාරී ව්රුන්ව 
තිපදපනකුව්ත් නිර්පේශ පකපර්. සිංඥා දැනුම්පදන නිලධාරී ව්රයා පහෝ 
ආරක්ෂෂාව් භාර නිලධාරී ව්රයා දුම්රිය කාල සටහන්ව හා හදසි අව්ස්ථාව්ල 
දුමරියන්ව නැව්ැතිීම පිළිබඳව් සියළු ව්ෙකීම් දැරිය යුතු පේ. සෑම විටම සිංඥා 
පිළිබඳව් අව්ධානපයන්ව සිට පතාරතුරු දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ ආරක්ෂෂාව් 

භාර නිලධාරී ව්රයා විසින්ව දැනුම්දය යුතු පේ. පකාන්වත රාත් පස්ව්කයින්ව, දුම්රිය 
මගීන්ව හා කාර්යමණ්ඩලයද ඇතුලත්ව් දුම්රිය ෙමනාෙමනය හා සම්බන්වධ 
ආරක්ෂෂාව් පිළිබඳව් දැනුව්ත් කීරීපම් ව්ැඩසටහන්ව පැව්ැත්විය යුතුය. 

ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

PMU/ ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් 

ii. මාර්ෙ අව්හිරතා කළමනාකරණය හා ආරක්ෂෂාව් 
 

සිදුව්න අව්හිරතාව්යන්ව කළමනාකරණය කිරීම දව්ා රාත රී කාලයනි හී සිදුවිය 
යුතුය. පමය දුම්රිය ස්ථාන පරිශ්රය තුළ පිහිටා ඇති භුියක්ෂ බැවින්ව ශ්රී ලිංකා 
දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ එකඟතාව්පයන්ව මනා රථව්ාහන කළමනාකරණ 

සැලැස්මක්ෂ සකස් කළ යුතුය. නිසියාකාර දුම්රිය මාර්ෙ ආරක්ෂෂක උපක රම, 

අනතුරු ඇඟීපම් සිංඥා සහ ස්ිර පුහුණු මුරකරුව්න්ව ඇතුළත් කළ යුතු අතර 
බෑවුම් අස්ථාව්ර අව්දානම පපන්වව්න සිංඥා පුව්රු පමම ඉදකිරීම් භූියට 
ඇතුලත් කිරීම දැඩිව් නිර්පේශ කරණු ලැපබ්ෙ දුම්රිය පදපාර්තපමන්වතුව් මගින්ව 
පයාදව්න සිංඥ මුරකරු විසින්ව පැිපණන සහ පිටත්ව්න දුම්රියේ පිළිබඳව් 
ව්ැඩබිපම් අව්ශයතා අනූව් දැනුම්දය යුතුය. පමය ව්යාපෘති කළමනාකරන 
ඒකකය මගින්ව අනුමත කල යුතුය. 

 

 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් 

iii.  දසෞඛය හා ආරක්ෂාව් සදහා ව්න ප්රමුඛතාව්ය 
 

ව්ැඩබිපම්දී පස්ව්කයින්වට අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ව යටපත් ව්ැඩ කළ යුතු බැවින්ව, 

්ෑ්ීඵඡ 2003 කාණ්ඩපයහිි ”පස්ව්ා පකාන්වපේසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා 
ආරක්ෂෂාව්” ඛාණ්ඩපේ පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම යටපත් ලබා දී ඇති 
නිර්පේශ ක රියාත්මක කිරීම අතයාව්ශය පේ. පමම නිර්පේපශයන්ව නිසි 

සිංවිධානයක්ෂ සහ ආරක්ෂෂක නිරීක්ෂෂණ ක රමයක්ෂ තුළ අනුෙමනය කළ යුතුය. 

 

• ව්යාපෘති ක රියාකාරකම් පිළිබඳ විපශ්ිත වූ පසෞඛය හා සමාජ 
ආරක්ෂෂණය පිළිබඳ විපශ්ෂ කළමනාකරණ සැළැස්මකට අන්වතර්ෙත 
ීමෙ 

• පස්ව්කයින්වපේ සහ මගීන්වපේ ආරක්ෂෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු ඇඟීපම් 
පේධතියක්ෂ සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුපව්කු හා සිංඥා දැනුම්පදන්වපනකු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

19 

 

පමම ව්ැඩබිපම් පස්ව්පේ පයදීම සඳහා දැඩි පලස නිර්පේශ කරණු 

ලැපබ්. 

• සම්මත පස්ව්ක ආරක්ෂෂණ ක රමපේදයක්ෂ අනුෙමනය කිරීම 

• ආරක්ෂිත සපත්තු, හිස් ආව්රණ, ඇස් ආව්රණ, ගිණි නිව්න උපකරණ 

ව්ැනි පුේෙලික ආරක්ෂෂණ උපාිංෙ භාවිතය (PPE) 

• ඩෙ පස්ව්කයින්ව සඳහා පුහුණු සහ දැනුව්ත් කිරීපම් ව්ැඩසටහන්ව 

පව්ැත්ීම. 

• පස්ව්කයින්වට පුහුණු හා දැනුව්ත් කිරීපම් ව්ැඩසටහන්ව සැපයීම 

• ප්රධාන ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට පපර හඳුනාෙත් එව්ැනි උපද්රව්යන්ව 
සඳහා උපද්රව් විශ්පේෂණය කිරීම සහ සැලසුම් කිරීම / ප්රමාණව්ත් අව්ම 
කිරීපම් පියව්රයන්ව සැපයීම  

• ආසන්වන ප්රපේශපේ ඹඹර ව්ද ආදය දක්ෂනට තිපබ් නම් ඹඹර ප්රහාර ව්ලින්ව 
ආරක්ෂෂා ී සිටීපම් ස්ථානයක්ෂ ස්ථාපිත කර තිබීම අතයාව්ශය පේ.  

• මීට අමතරව් ව්ර්ෂාව් පව්තින කාල ව්කව්ානු ව්ලදී අස්ථාව්ර බෑවුම් ව්ල 
පස්ව්පේ පයදීම ඉතා අව්දානම් ව්න බැවින්ව ප්රමානව්ත් කාල සීමාව්ක්ෂ 
සඳහා පේව්පේ පයදීම නතර කර තැබිය යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

PMU/ ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් 

iv. යන්වදරෝපකරණ සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහනය 
 

\හානියට පත් ප්රපේශයට ඉතා ආසන්වනව් ධාව්නය ව්න දුම්රිය මාර්ෙ හරහා / ඒ 
හරහා ඕනෑම ද්රව්ය හා යන්වපරෝපකරණ ප්රව්ාහනය කිරීමට පපර ශ්රී ලිංකා 
දුම්රිය පදපපර්තමීන්වතුපේ බලයලත් පුේෙලයාට දැනුම් දී අව්සර ලබා ෙන්වන. 
ද්රව්ය හා යන්වපරෝපකරණ ප්රව්ාහන කාලසටහන පිළිබඳව් මගීන්ව සහ 
කම්කරුව්න්ව දැනුව්ත් කළ යුතුය. ද්රව්ය හා යන්වපරෝපකරණ ප්රව්ාහනය 
පහ්තුපව්න්ව දුම්රිය පීලි වලට  පහෝ දුම්රිය ට්රක්ෂ රථව්ලට හානියක්ෂ පනාවිය 
යුතුය. පහළ බෑවුම දෙසින් ිදවන කිතල් ඇල්ල මාර්ගදයන්ෙ  
යන්වපරෝපකරණ සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහනය කල හැකිය.  

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් 

v. දුම්රිය ප්රව්ාහන පේධතියට සිදුවිය හැකි බලපෑම (විදශ්ෂදයන්ව 

තාව්කාලිකව් මාර්ගට හාණි ීම දහෝ පිවිසුම ඇණ හිටීම, අව්හිරතා 

ඇතිීදම්ර තත්ත්ව්යන්ව) 
 

ව්යාපෘති කාලසීමාපේදී ඉතා පහාද අව්හිරතා කළමනාකරණ ක රමපේදයක්ෂ 
අනුෙමනය කිරීම නිර්පේශ කරනු ලැපබ්. පමම ආපදා ස්ථානයට ආසන්වනව් 
දුම්රිය මාර්ෙය ව්ිංගු සහිතව් ඇති බැවින්ව අනතුරු ඇඟීපම් සිංඥා සහ ස්ිර 

පුහුණුව් ලත් මුරකරුව්න්ව, ධජකරු, බෑවුම් අස්ථායිතාව් පපන්වනුම් කරන 

දීේතිමත් සිංඥා පුව්රු සහ දුම්රිය මාර්ෙ බාධා සිංඥා, රාත්රී ලාම්පු ආදය 
ඇතුළත් කළ යුතුය. පමම ස්ථානයට සියලුම ආරක්ෂිත සිංඥා පුව්රු ශ්රී ලිංකා 
දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ අධීක්ෂෂණය යටපත් සහ දුම්රිය ප්රව්ාහනයට අනුව් 
භාවිතා කළ යුතුය. දුම්රිය ස්ථානපේ සිට පහල බෑවුම් ප්රපේශපේ නිව්ැසියන්ව 
භාවිතා කරන පඩි සහිත අඩි මාර්ෙය ඉදකිරීම් ව්ලදී අව්හිර පනාකළ යුතුය. 
ව්යාපෘති ක රියාකාරකම් පහ්තුපව්න්ව දුම්රිය මාර්ෙපේ සිදුව්න සුළු පහෝ පව්නස් 

ීම්, මුරකරුපව්කු පයාදා දව්ා රාත රී කාල පදපකහිම දැඩිව් නිරීක්ෂෂණය කල 
යුතුය. 

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් 

vi. දුම්රිය මගීන්ව ඉදිකිරීම්ර භූිය දව්ත කසල විසි කිරීම  (කසල, දබෝතල් 

හා ආහාර 

ව්යාපෘතියට අදාලව් පස්ව්කයින්ව පස්ව්පේ නිරතව්න බව් දැන්වීම සඳහා 
ව්යාපෘති ස්ථානයට පිවිසීමට පපර එ පිළිබඳව් දැනුව්ත් පකපරන සිංඥා පුව්රු 
තැබිය යුතුය. දුම්රිය මගීන්ව ව්යාපෘති ස්ථානයට පපර ඇති දුම්රිය ස්ථානපේ 

ඇති ශබ්ද විකාශන යන්වත ර මගින්ව ඉදකිරීම් කටුයුතු පිළිබඳව්ත්, අපද්රව්ය ඉව්ත 
දැමීම පිළිබඳව් අව්ව්ාදාත්මක දැනුව්ත් කිරීමත් කල හැකිය. 

ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් 

vii. පිපිරීම්ර දහ්තුදව්න්ව සිදු විය හැකි අනතුරු 
 

ඉිකිරීම්ර ස්ථානදේ පාෂාණ දනාමැති නිසා ිිරීම්ර සිදු දනාකරයි.  

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් 
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viii. ඉදිකිරීම්ර අතරතුර ඛාදනයන්ව ව්ලින්ව විය හැකි බලපෑම අව්ම කිරීම 
 

ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාලව් ව්ර්ෂා කාලපේදී , භූිය සූදානම් කිරීම, සුන්වුන්ව 

ඉව්ත් කිරීම, බෑවුපම් හැඩය සැකසීම ව්ැනි දෑ සිදු කිරීම නිර්පේශ කරනු 
පනාලැපබ්. එබැවින්ව ඉහළ බෑවුම් ප්රපේශ ව්ල ක රියාකාරකම් සිදු කරීම ව්ර්ෂාව් 
පනාමැති වියළි කාලපේදී සිදු කිරීමට නිර්පේශ කරන අතර හැකි සෑම විටම 
ව්ැසි කාලපේ අව්දානම් බෑවුම් ව්ල ක රියාපේ පයදීම නව්තා දැිය යුතුය. පම් 
පිළිබඳව් ව්යාපෘති සැළසුම් අදයපර්දී අව්ධානය පයාමු කල යුතුය. ජලයට 
එකතුව්න අව්සාදත ප්රමාණය අව්ම කර ෙැනීම සඳහා පරාන්වමඩ රදව්යන්ව 
හඳුන්වව්ා දය යුතුය. 

ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

ix. ආක රමණික විපශ්ෂ 
 

ඛාදනය පාලනය කිරීපම් ව්ූහයන්ව පලස ආක රමණික ශාක විපශ්ෂ භාවිතා 
කිරීපමන්ව ව්ැළකී සිටිය යුතුය. ශාකමය ඛාදන පාලනය සඳහා පේශීය ශාක 
පතෝරා ෙත යුතුය. එම පතෝරා ෙැනීම් අදාල බලයලත් ආයතන්වහී අනුමැතිය 
ඇතිව් භාවිතා කල යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

x. ශබ්දය සහ කම්රපන පාලනය 

ශබ්දය හා කම්පන උත්පාදනය කිරීපම් ක්රියාකාරකම් ඉහල බෑවුපම් අව්දානම් 
නිව්ාසව්ල පදිංචිකරුව්න්ව සහ ජදනික කාර්යයන්ව සදහා බලපෑම් ඇති කල  
හැකිය. ව්ුහයන්වට හානි පනාීම් සඳහා කම්පන උත්පාදන කටයුතු නියිත 
සීමාව්න්ව තුළ සිදු කළ යුතුය. පොඩනැගිලි වල ඉරිතැලීම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ 

කිරීමට පපර, අතරතුර හා පසුව් නිරීක්ෂෂණය කළ යුතුය. නිව්ාස 
දගාඩනැගිලිව්ල ඉදකිරීම් කටයුතු පහ්තුපව්න්ව හානි සිදුවුව්පහාත් සුදුසු ව්න්වද 
පෙවිය යුතුය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු  ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xi. ඉදිකිරීම්ර අපද්රව්ය බැහැර කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සම්බන්වධපයන්ව පකාන්වරාත්කරු විපශ්ෂ 
අව්ධානයක්ෂ පයාමු කළ යුතුය. පමම ඉදකිරීම් ස්ථානය ග්රාමීය ප්රපේශයක 

පිහිටි පපාදු ස්ථානයක්ෂ තුළ ප්රසන්වන පරිසරයක්ෂ සහිතව් පිහිටා ඇත. එපස්ම, 

පදිංචිකරුව්න්ව සිටින කුටුම්භ කිහිපයක්ෂ පහල බැවුම් ප්රපේශපේ පිහිටා ඇත. 

දුම්රිය ස්ථානපේ පේදකා පදක අතර කාන්වදු ජලමාර්ෙ පිහිටා තිපබ්. එබැවින්ව, 
එව්ැනි අපද්රව්ය ජනනය කරන්වපන්ව නම් නිසි පලස පසෝදා පනායන නිසි පලස 

ෙබඩා කර PMU විසින්ව අනුමත කරන ලද ක්රියා පටිපාටිව්ලට අනුව් බැහැර 
කළ යුතුය. ඉදකිරීම් අපද්රව්ය දුම්රිය මාර්ෙ ඔස්පස් බැහැර පනාකළ යුතුය 

  

 
ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xii. බැවුදම්ර ජල පිදබෝජකයන්වට සිදුවිය හැකි බලපෑම්ර 

භූෙත ජල මට්ටම පහත ව්ැටිපමන්ව ළිිංව්ල ජලය අඩුීමක්ෂ සිදුවිය හැකිය. 
ඉදකිරීම්කරු විසින්ව නිව්ැසියන්වට තාව්කාලික පහෝ විකේප ජල ප්රභව්යක්ෂ 
සැපයිය යුතුය.  

 ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xiii. කම්රකරුව්න්ව සඳහා ව්ැඩබිම තුල සනීපාරක්ෂක පහසුකම්ර 

කම්කරුව්න්ව විව්ෘත ස්ථාන ව්ල ව්ැසිකිලි භාවිතය අව්ම කිරීම සඳහා 
පකාන්වරාත්කරු ව්ැඩබිම තුළ සිටින ශ්රම බලකාය සඳහා තාව්කාලික 
සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් සකස් කළ යුතුය  

 ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xiv. දුවිලි හා දුවිලි පාලන ක රමදේද 
 

ඉගුරුඔය දුම්රිය ස්ථානය පකාළඹ සිට බදුේලා දක්ෂව්ා දුම්රිය මාර්ෙපේ 

මධයපේ පිහිටා ඇත. එපස්ම, ඉගුරුඔය ෙම්මානයට පිවිසීමට ඇති පහසුම 
ක්රමය පමම දුම්රිය ස්ථානය හරහාය. ඉදකිරීම් කාලය තුළ ජනනය ව්න දූවිලි 

අිංශු මගීන්වට, සිංචාරකයින්වට සහ දුම්රිය ස්ථානපේ කාර්ය මණ්ඩලයට 
බලපෑම් කළ හැකිය. ජනාව්ාස දූවිලි අිංශු ව්ලින්ව පදිංචිකරුව්න්ව සිටින පහල 
බැවුපම් නිව්ාසව්ලට බලපෑම් කළ හැකිය. අධික දූවිලි පහෝ ව්ායු උත්පාදන 
ක්රියාකාරකම් අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව නම් විපශ්ෂ තිර ආදය භාවිතා කළ යුතුය. 

  
ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xv. ඉදිකිරීම්ර සඳහා ජලය 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්පත් අනුමත ස්ථාන ව්ලින්ව පමණි. 
පකාන්වරාත්කරු ආසන්වන නිව්ාසව්ල  ජල නල ව්ලින්ව ජලය භාවිතා කිරීමට 

අදහස් කරන්වපන්ව නම්, එය කළ යුත්පත් නිව්පස් හිිකරුපේ කැමැත්පතන්ව 
සහ ඔවුන්වපේ පකාන්වපේසි අනුව් ය. 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
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xvi. ව්ැඩ කරන දේලාව්න්ව, ආන්වතික කාලගුණික තත්ත්ව්යන්ව තුළ ව්ැඩ 

කිරීම සහ අඩු ආදලෝකය යටදත් ව්ැඩ කිරීම 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා පහෝ රාත්රී කාලව්ලදී සිදු කළ හැකිය. ප.ව්. 6.00 ට පසුව් 
ව්ැඩ කිරීම, ආරක්ෂිත ෙැටළු පහ්තුපව්න්ව දුම්රිය ස්ථානපේ ස්ථානාධිපතිපේ 
කැමැත්ත ඇතිව් කළ හැකිය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
/දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් 

xvii. දස්ව්ා යටිතල පහසුකම්ර දකදරහි බලපෑම 
 

PMU හි අනුමැතිය පරිද ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පපර විදුලි සිංපේශ, විදුලිය, 

ජල මාර්ෙ නැව්ත ස්ථානෙත කළ යුතුය 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xviii. ඉදකිරීම් අතරතුර දෘශය දූෂණය අව්ම කිරීම සඳහා පහාඳ භුි 
පාලනයක්ෂ පව්ත්ව්ා ෙත යුතුය 

 ව්යාපෘති භූිය 
සූදානම් කිරීම හා 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xix. පස්ව්ක චර්යාධර්ම පේධතිය 
 

පකාන්වරාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ චර්යාධර්ම පේධතිය පව්ත්ව්ාපෙන යාපමන්ව 

ශ්රම බලකාය සහ ෙම්ව්ාසීන්ව, දුම්රිය ස්ථානපේ කාර්ය මණ්ඩලය, මගීන්ව සහ 
සිංචාරකයින්ව අතර ඇති විය හැකි ආරවුේ ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය. 
පපාදු ස්නානය සහ පරද පසෝදන ස්ථාන ව්ැනි හවුේ සම්පත් භාවිතා කිරීපම්දී 
ශ්රම බලකාය සහ ෙම්ව්ාසීන්ව අතර ඇති විය හැකි ආරවුේ ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය 

  

 

 
ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xx. සර්පයන්ව දෂ්ට කිරීදමන්ව ඇතිව්න අනතුරු කළමනාකරණය සහ හදිසි 

අනතුරු කළමනාකරණය 
සර්ප දෂ්ට කිරීම් සඳහා නිසි හදසි කළමනාකරණ පේධතියක්ෂ (සර්ප දෂ්ට 

කිරීම් පිළිබඳ දැනුව්ත්භාව්ය, ව්ැඩ කරන අතරතුර ආරක්ෂිත සපත්තු, සර්ප 

දෂ්ට කිරීම සඳහා ප්රථමාධාර, පරෝහේ ෙත කිරීම සහ සර්ප දෂ්ට කිරීම් 
කළමණාකරණ කිරීම සඳහා පහසුකම් ඇති පරෝහලකට ඇතුළත් කිරීම 
ඇතුළත් කළ යුතුය).  
පම් ආකාරපේ අනතුරු ව්යාපෘති ව්ැඩ බිම් ව්ල බහුලව් දක්ෂනට ලැපබ්. පමම 
ස්ථානය සඳහා පව්නත් හදසි අනතුරු කළමනාකරණ ඒකකයක්ෂ (ප්රථමාධාර 

පහසුකම්, ආරක්ෂෂක උපකරණ, පරෝහේ ෙත කිරීපම් පහසුකම් සහ ප්රව්ාහන 
පහසුකම්) පව්ත්ව්ාපෙන යා යුතුය.   

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

 

 

10.7.3 ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාල විදශ්ිත අධීක්ෂණ තත්ත්ව්යන්ව 
 

ඉදකිරීම් අදයර තුළ පහත සඳහන්ව අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම නිර්පේශ කර ඇත. මීට අමතරව් ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු 
විසින්ව පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන්ව කළ යුතු නිරීක්ෂෂණ ක රියා පටිපාටිය ද ක රියාත්මක කළ 
යුතුය. පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ඉදරිපත් කරණ ලද ඉේලූම්පත තුළ ඔහුපේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ පේඛන සමඟ 

ක රියාත්මක කිරීමට බලාපපාපරාත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළිපව්ළ පයාමු කරණු ඇත. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය 
පව්නම පෙවුම් අයිතමයක්ෂ පලස දැක්ෂවිය යුතුය. පතෝරාෙත් ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව පාරිසරික සහ සමාජ 
කළමනාකරණ ක රම පිලිබඳ ප්රකාශයක්ෂ ඉදරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින්ව අනුමත කිරීමට 
නියිතයෙ 

 

ව්ගුව් 6: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂෂණ සැලසුම; ඉදකිරීම් අදයර 
අධීක්ෂණ අව්ශතාව්ය පරාිතීන්ව ව්ාර ගණන 

i. මූලිඛ නීරීක්ෂෂණ ජලපේ ගූණාත්මකභාව්ය - 

නිවාස වල  පුර්ව් ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණය එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

භුිපේ සිදුව්න කම්පන එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය: ව්ායු අිංශු එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

පසුබිම් ශබ්දය මැනීම එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ii. ඉදකිරීම් අතරතුර  ජලපේ ගූණාත්මකභාව්ය - 

පැරණි ේපලපනෝර් පේදකාපේ සහ 
නිපව්ස් ව්ල පුර්ව් ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂෂණය 

ඉදකිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු විස්ථාපනයක්ෂ 

නිරීක්ෂෂණය කළපහාත් ** 

භුිපේ සිදුව්න කම්පන විදුම් යන්වපරෝපකරණ, කම්මැලි ව්ැඩ, පහෝ භූ 
කම්පන ජනනය කරන ඕනෑම කාර්යයක්ෂ ක්රියාත්මක 

කිරීපම්දී * 

ඉදකිරීම් ව්ල දී ඇති ව්න ශබ්දය අධික ශබ්ද උත්පාදනය කරන කාලව්ලදී මසකට 

ව්රක්ෂ * 
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ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය: ව්ායු අිංශු මසකට ව්රක්ෂ * 

iii. රථව්ාහන 
විපමෝචනය 

ව්යාපෘති කටුයතු සඳහා පයාදා ෙන්වනා සියළුම යන්වපරෝපකරණ ව්ල ව්ායු විපමෝචනය සහතික 
තිබීම අතයාව්ශය පේ. ව්යාපෘති භූිපේ කාර්යභාර පරිසර නිලධාරී ව්රයා විසින්ව ඒව්ා පරික්ෂෂාව්ට 
ලක්ෂ කල යුතුය. 

iv. අධීක්ෂෂණ 
ආයතනය 

*මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ලියාපදිංචි සහතික සහිත ස්ව්ාධීන අධීක්ෂෂණ ආයතනයක්ෂ මගින්ව 
ඉරිතැලීම් පරීක්ෂෂණ හැර අපනකුත් පරීක්ෂෂණ සඳහා පයාදාෙත යුතුය. 
**ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය :PMU විසින්ව පිලිෙනු ලබන විශ්ව්ාසී ආයතනයක්ෂ මගින්ව 
ඉරිතැලීම් පරීක්ෂෂණ කල යුතුය 

v. ව්ාර්තා කිරීපම් 
අව්ශයතා 

ජල මාර්ෙ  ව්ල ජලපේගුණාත්මකභාව්ය - ජලපේ පැව්තිය යුතු අව්ම ගුණාත්මක තත්ත්ව්යන්ව 
පිළිබඳව් 2017 ව්ර්ෂපේ මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින්ව ප්රකාශයට පත් කරණ ලද ප්රිතීන්වට අනූව් 
සිංසන්වදනය කිරීම.  
ආසන්වන නිව්ාස ව්ල, ඉගුරුඔය දුම්රිය ස්ථානය පොඩනැගිලි පූර්ව් ඉරිතැලීම් පිළිබඳ සමීක්ෂෂණය - 
ව්ෘත්තීමය ව්ාර්තාව්.  
පපාළපේ කම්පනයන්ව - යන්වත ර සූත රව්ලින්ව ඇති ව්න පපාළපේ කම්පනයන්ව. ඉදකිරීම් අතරතුර හා 
ව්ාහන ව්ලින්ව ඇතිව්න කම්පනයන්ව, මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ප්රිතීන්වට අනූව්  
ව්ට පිටාපව්න්ව ඇති ව්න ශබ්දය මැනීම - මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අිංක 924.1 1996 මැයි 01 දන 
විපශ්ෂ ෙැසට් පත රය 

ව්ායු ගුනාත්මකභාව්ය සම්බන්වධ කරුණු - ශ ර ීලිංකා මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අිංක 1562/22 

2008 අපෙෝස්තු 15 - විපශ්ෂ විපේදනපේ සඳහන්ව අව්ම ව්ායුගුණ තත්ත්ව්යන්ව 

 

 

11.  දස්වක කළ නාකරණය 

 

නිසි දස්වක-කළමනාකරණ සම්රබන්ධතා, ව්යාපෘතිදේ දස්වකයින්ට සාධාරණ දලස සැලකීම සහ ආරක්ිත හා 

දසෞඛ්ය  සම්රපන්න දස්වා තත්වයන් සැපයීම අව්ශය දේ. දමහි වගකීම පැවදරන්දන්  ව්යාපෘති කළමනාකරණ 

ඒකකය සහ ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු දවතය. 

දමහි අරමුණු නම්ර; 

• රැකියාදේ ආරක්ෂාව සහ දසෞඛ්ය ප්රව්ර්ධනය  

• ව්යාපෘති දස්වකයින්ට සාධාරණ දලස සැලකීම, දවනස ්දලස දනාසැලකීම  සහ සමාන අවස්ථා 

ප්රව්ර්ධනය කිරීම 

• කාන්තාවන්, ආබාධිත පුේගලයින්, ළමුන් සහ සිංක්රමණික දස්වකයින්, පකාන්වත රාත් කම්රකරුවන්, ප්රජා 

දස්වකයින් සහ ප්රාථික සැපයුම්ර කම්රකරුවන් වැනි අවොනමට ලක්විය හැකි කම්රකරුවන් ඇතුළු 

ව්යාපෘති දස්වකයින් ආරක්ෂා කිරීම. 

• සියලු ආකාරදේ බලහත්කාර ශ රමය සහ ළමා ශ රමය භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම 

• ජාතික නීතිවලට අනුකූල වන පිි ව්යාපෘති දස්වකයින්දේ ආශ්රිත නිෙහස සහ සාමූහිකව දක්වල් කිරීම 

යන මූලධර්මවලට සහාය වීම. 

• දස්වා ස්ථාන ගැන සැලකිලිමත්භාවය ඉහළ ෙැමීම සඳහා ව්යාපෘති දස්වකයින්ට ප්රපේශ මාර්ග සැපයීම. 

 

12.  ශ්රී ලංකා ජාතික දසෞඛ්ය අධිකාිය විසින් නිකුත් කරන ලෙ දකාවිඩ් -19 වැළැක්ීදම්ර පියවර 

 

දකාවිඩ් -19, නව දකාදරෝනා වයිරස ්ආසාෙනය දලෝකදයන් මුළුමනින්ම තුරන් කර නැත. එබැවින්, සැක සහිත 

තත්වයක් අනාවරණය වුවදහාත් ඇතිවන භීතික අවස්ථා වළක්වා ගැනීම සඳහා දමන්ම ආසාෙන පැතිරීම 

වැළැක්වීම / පාලනය කිරීම සඳහා, සියලුම පකාන්වත රාත්කරුවන්ට දකාවිඩ්-19 සූොනම්ර කිරීදම්ර සැලැස්මක් සකස ්

කළ යුතු අතර ඉිකිරීම්ර කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාිය (CIDA) විසින් 2020 අි %දයල් 29 ින සපයන ලෙ 

“දකාවිඩ්-19 පැතිරී යාමකදී ශ්රී ලංකා ඉිකිරීම්ර ස්ථාන සඳහා අනුගමනය කළ යුතු  දසෞඛ්ය සහ ආරක්ිත 

මාර්දගෝපදේශයන් ” අනුව එය කි%යාත්මක කළ යුතු දේ.  
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13. පදිංචි ජනතාව් සහ පාර්ශව්කරුව්න්වදේ උපදේශන - පව්ත්ව්ා ඇති දහෝ පැව්ැත්ීමට නියිත 

උපදේශන දස්ව්ාව්න්ව 

 

 

13.1 පදිංචි ජනතාව් සඳහා වූ උපදේශන දස්ව්ාව් 
 

ක්ෂපෂ්ර අධයනය අතරතුර පහල බැවුපම් නිව්ස් වල  පදිංචිකරුව්න්ව සමෙ සාකච්ජා කරන ලදී. අස්ථාවර බෑවුමට  
පකළින්වම පහළ නිව්පස් හිිකරු ව්න සිිදසන මහතා ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන ලදී. වැසි කාලදේ 
නිවදස් ිටුපස පස් කණ්ඩිදයන් දබාරපැහැති ජලය ිටතට පැමිදණන බව ඔහු පවසා සිටිදේය.  
“ත්රී ආර්ච් ඉදකෝ දකාදේජ්” දහෝටලදේ දස්වකදයකු සහ “ඇල්ල දෆස්දටෝන් දහෝම්රස්දේ” හි හිමිකරු වන 
ලලිත් විදජ්සුන්ෙර මහතා ෙැනුවත් කරන ලදී.   

නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව් අනතුරු ඇඟීම්, අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සහ අරමුදේ සපයන යාන්වරණය පිළිබඳව් ඔවුන්ව 
දැනුව්ත් කරන ලදී. පදිංචිකරුව්න්ව ව්යාපෘතියට කැමැත්ත පළ කළ අතර ව්යාපෘතියට පූර්ණ සහපයෝෙය ලබා දීමට 
කැමැත්ත පළ කළහ. 
ඇල්ල  දුම්රිය ස්ථානපේ දුම්රිය ස්ථානාධිපති ඒ. දක්. ිසානායක මහතාපෙන්ව උපපදස් ලබාපෙන අව්ම කිරීපම් 
ව්යාපෘතිය සහ අරමුදේ සම්පාදනය කිරීපම් යාන්වරණය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කරන ලදී. අව්ම කිරීපම් කටයුතු අෙය 
කළ හැකි බව් පැව්සූ ඔහු කාර්ය මණ්ඩලපේ පූර්ණ සහාය ඇතිව් ව්යාපෘතිය සඳහා සිය කැමැත්ත ප්රකාශ කපළ්ය 

 

13.2 පාර්ශව්කරුව්න්ව සමග පව්ති උපදේශන දස්ව්ාව්න්ව ව්ලදී ඇති වූ එකගතාව්යන්ව හා නිර්දේශයන්ව 

(දයාමුව්: ඇමුණුම II) 
 

 

ඌව්  පළාත් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ අධයක්ෂ එම්ර. ඒ. සී. නජීේ  මහතාට ව්යාපෘති කටයුතු පිළිබඳව් දැනුම් දුන්ව 
අතර ව්යාපෘතිය සඳහා අව්සර ලබා ෙන්වනා ලදී. ඔහු අව්ධාරණය කපළ ්ව්යාපෘතිය ආරම්රභ කිරීමට දපර දයෝජිත 
නායයාම්ර අවොනම්ර අවම කිරීදම්ර ස්ථානවල නාම ලැයිස්තුවක් මධයම පරිසර අධිකාරිපේ ප්රධාන කාර්යාලයට බාරදී 
දපාදු අනුමැතියක් ලබාගන්න දලසයි. 

එච්.එම්.පක්ෂ.ඩබ්ලිේ. බන්වඩාර, නිපයෝජය ප්රධාන ඉිංජිපන්වරු (ව්යාපෘති), ඊ.එම්.එස්.පී.පක්ෂ. දීෙල නිපයෝජය ප්රධාන 
ඉිංජිපන්වරු (ධාව්න පථ)  සහ ඩී.ඩබ්ලිේ.එන්ව. අමරපසන්, මාර්ෙ හා ව්ැඩ දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ අධිකාරී 
ඉිංජිපන්වරු (සැලසුම්) මහතාපෙන්ව  දුම්රිය ස්ථානව්ල ව්යාපෘති කටයුතු පිළිබඳව් කණ්ඩායම් සාකච්ඡාපේදී 
උපපදස් ලබා ෙන්වනා ලදී. ඉදකිරීම් අදයපර්දී අනුෙමනය කළ යුතු ක්රියා පටිපාටි සහ දුම්රිය ප්රව්ාහනයට 
බාධාව්කින්ව පතාරව් ඒව්ා පෙන යා යුතු ආකාරය ඔවුන්ව අව්ධාරණය කළහ. 

 

14. ව්යාපෘතිය ක රියාව්ට නැිංීමට අව්ශය පයෝෙයතා, කැමැත්ත ප්රකාශනය, එකඟතාව් සහ අනුමත කිරීම් 
 

ව්ගුව් 7: බාධා ඉව්ත් කර ෙැනීම්, විපරෝධතා පනාමැති බව්, කැමැත්ත සහ අනුමත කිරීම් 

අව්ශයතාව්ය / අනුමත කිරීම / ආයතනය ව්යාපෘතියට අදාළත්ව්ය 

11.1 ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පේකම්ව්රයාපේ අනුමැතිය  ව්යාපෘතිය ක රියාව්ට නැිංීමට දස්ත රකි්ෂ පේකම්ව්රයාපේ අනුමැතිය 
ලබා ෙැනීමට සිදුව්නු ඇති අතර පමහිදී මහ ඇමති ව්රයා සහ 
දස්ත රකි්ෂකපේ ව්ෙකිව් යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දස්ත රකි්ෂ 
සම්බන්වධීකරණ කිටුව් හමුපේ ව්යාපෘති පයෝජනා ඉදරිපත් කළ යුතු 
පේ. ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකපේ නිලධාරිපයකු ව්යාපෘතිය 
පිළිබඳ විස්තර කරින්ව එහි විවිධ පාරිසරික සහ සාමාජයීය ෙැටළු 
ආදය ෙැන කරුණු ඉදරිපත් කරණු ඇත. පමම ෙැටළු සම්බන්වධපයන්ව 
සාකච්ඡා පව්ත්ව්ින්ව පමම රැස්ීපම්දී ෙනු ලබන නිර්පේශ පමම 
පාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම ක රියාව්ට නිංව්න විට 
සැලකිේලට ෙැපනනු ඇත. 

සැලසුම් කිටුපේ අනුමැතිය පමම ව්යාපෘතිය ඇල්ල ප රාපේශීය සභාපේ සැලසුම් කිටුපේ 
අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය  

11.2 ව්ැඩබිම පව්තින රජදේ ඉඩම්ර ව්ල ව්යාපෘතිය ක රියාව්ට නැංීමට එම රජදේ ඉඩම්ර හිියන්වදේ අනුමැතිය 

ලබාගැනීම 

මධයම පරිසර අධිකාරිය ජාතික පාිසික දරගුලාසි වලට අනුව මධයම පරිසර අධිකාරිපේ 
අනුමැතිය අව්ශය පේ. 
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ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව්  

ව්න ජීී සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුව් 

 

ව්න රක්ෂිත පව්න්වකිරීම් කලාපයක යටපත් පහෝ තුළ පමම ව්යාපෘති 
ව්ැඩබිම පිහිටා පනාමැති බැවින්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ 
සහ ව්නජීී සිංරක්ෂෂණ පදපාර්තපම්න්වතුපේ අනුමැතිය අව්ශය 
පනාපේ. 

භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතේ කාරයාිංශය භූි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්වුන්ව ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා 
ප රාපේශීය භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතේ කාරයාිංශපේ අනුමැතිය 
ලබාෙත යුතුය (අව්ශයනම් පමණි) 

ඇල්ල  ප රාපේශීය සභාපේ අපද්රව්ය ප්රව්ාහනය සහ බැහැර කිරීම ව්ැනි කටුයුතු සඳහා ඇල්ල 

ප රාපේශීය සභාපව්න්ව අනුමැතිය ලබාෙත යුතුය. 

ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ව්යාපෘති භූිපේ විදුලිබල සැපයුම සඳහා ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලපේ 
ප රාපේශීය කාර්යාලපයන්ව අනුමැතිය අව්ශය පේ. 

ජාතික ශාක නිපරෝධායන පස්ව්ය පමම අපදා අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සදහා පැලෑටි පහෝ බීජ අව්ශය පේ 

නම් (ආනයනය කල යුතු නම්) 1999 අිංක 35 දරණ පැලෑටි සිංරක්ෂෂණ 

පනත යටපත් කෘිකර්ම අධයක්ෂෂ ජනරාේ පව්නුපව්න්ව, අතිපර්ක 
අධයෂක ජාතික ශාක නිපරෝධායන පස්ව්ය, කටුනායක. අනුමත කල 
පැලෑටි පහෝ බීජ අධිකාරිය මගින්ව නිකුත් කරණ බලපත රය හා 
පකාන්වපේසි යටපත් පෙන ආ යුතුය 

11.3 පපෞේෙලික ඉඩම් හිිකරුව්න්වපෙන්ව අනුමැතිය ලබාෙැනීම/ජනතික බැදීම/ විරුේධත්ව්යක්ෂ පනාමැති ීම 

ඉඩම් හිිකරුව්න්ව (ශ රී ලිංකා දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව්) 

ඉඩම් හිිකරු සහ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් අධිකාරිය අතර 

නීතයානුකූලව් ගිවිසුමක්ෂ අත්සන්ව කිරීම, ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීමට, 

ඉඩමට ප්රපේශ ීමට, ඉදකිරීම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට සහ 
දගුකාලීන නඩත්තු කටයුතුව්ල නිරත ීමට කිසිදු විපරෝධයක්ෂ 
පනාදක්ෂව්න බව්ට එකෙතාව්ය ලබා ෙත යුතුය. 

 

අනුමැතීන්ව ලබා ෙැනීම පයාජිත කාල රාමුව් ව්ගු අිංක 8න්ව දක්ෂව්ා ඇත. 
 

 

 

 

ව්ගුව් 8: අනුමැතීන්ව ලබාෙැනීම සඳහා නියිත කාල රාමුව් 
අනුමැතීන්ව මාසය 1 මාසය 2 

සතිය1 සතිය2 සතිය3 සතිය4 සතිය5 සතිය6 සතිය7 සතිය8 

ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පේඛම් කාර්යාලපේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 
ව්යාපෘති සාකච්ඡාව් 

අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 
අනුමත කිරීම 

        

සැළසුම්ර කිටුදේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 

ව්යාපෘති සාකච්ජාව් 

අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 
අනුමත කිරීම 

  

 

      

ඉඩම්ර හිිකරුව්න්ව ව්න දුම්රිය දදපාර්තදම්රන්වතුදේ 
අනුමැතිය 

අයදුම්පත බාරදීම 

දක්ෂව්න අදහස් ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ෂීම 

අනුමැතීන්ව 

        

දව්නත් අනුමැතීන්ව  
භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පතේ කාර්යාිංශපේ 
ආරක්ෂෂක අමාතයාිංශපේ අනුමැතිය (අව්ශයතාව්ය 
අනූව්) 

        

ඉඩම් හිිකරුව්න්වපේ අනුමැතිය/කැමැත්ත 
ලබාෙැනීම (දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව්) 

        



   

25 

 

15. දුක්ගැනවිලි ව්ලට ප්රතිචාර දැක්ීදම්ර යාන්වරනය 
 

පමම ව්යාපෘතිපේ බලපෑමට ලක්ෂවූ ප්රජාව් සඳහා විපශ්ෂ අව්ධානයක්ෂ පයාමු කරින්ව දුක්ෂෙැනවිලි විසදීපම් 
යාන්වත රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපපේශකව්රුන්ව ව්න PMU හි ES නිලධාරි ව්රයා ව්ෙබලා ෙත යුතුය. 
(පයාමුකිරීම: දුක්ෂෙැනවිලි විසදීපම් යාන්වරණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්පේශිත ක රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා 
සමාජ කළමනාකරණ රාමුව්) 
 

16. දතාරතුරු අනාව්රණය කිරීම 
 

පහත දැක්ෂපව්න ආයතන සහ සිංවිධාන අනුව් ලකුණු කරණ ලද ආකෘති මගින්ව ES පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීම 
PMU හි ව්ෙකීම පේ. 
 

ව්ගුව් 9: පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීපම් පයෝජිත සැළැස්ම 

දතාරතුරු දයෝජිත ආයතන    දතාරතුරු සන්වනිදේදන ක්රමදේදය  
i. ව්යෘපෘතිය සැලසුම් කිරීම 

(ඉදකිරීම් ප්රපේශපේ 

පතාරතුරු, සැලසුම් හා 
ක රියාත්මක කිරීපම් 
ක රමපේදය) 

දස්ත රකි්ෂ CEA, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, දස්ික්ෂ 

පේකම් කාර්යාලය, ප රාපේශීය පේකම් 

කාර්යාලය, පව්නත් දස්ත රික්ෂ මට්ටපම් නිපයාජිත 

ආයතන, ජා.පො.ප.ස දස්ත රික්ෂ කාර්යාලය, 
AIIB 

රැස්ීම්, දස්ත රික්ෂ සිබන්වධීකරණ 
කිටුව්.ගිවිසුම් අත්සන්ව කිරීම සම්බන්වධ 

ව්ාර්තා සැපයීම, අනුමැතීන්ව හා එකඟතා 

ii. පාරසරික හා සාමාජීය 
කළමනාකරණ සැලසුම 

දස්ත රකි්ෂ CEA, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, AIIB රැස්ීම්, දස්ත රික්ෂ සිබන්වධීකරණ 
කිටුව්.ගිවිසුම් අත්සන්ව කිරීම සම්බන්වධ 

ව්ාර්තා සැපයීම, අනුමැතීන්ව හා එකඟතා 

 

iii. ප්රෙති ව්ාර්තා (මූලික 
අදයපර්දී හා ඉදකිරීම් 
අතරතුර) 

දස්ත රකි්ෂ CEA, AIIB හා පව්නත් දස්ත රික්ෂ 
මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

ප්රෙති සමාපලෝචන රැස්ීම්, විපශ්ෂ රැස්ීම්, 

අදාල ව්ාර්තා භාර දීම. 

iv. කම්කරුව්න්වපේ 
පසෞඛය හා 
සුරක්ෂිතභාව්ය 
පාරිසරික පයෝෙය බව් 
අදාල ඉදකිරීම් භූිපේ 
සුපරීක්ෂෂණය 

දස්ත රකි්ෂ CEA, දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව්, 

ප රාපේශීය පේකම්ල පපාලීසිය, ෙ රාම නිලධාරී, 

ජා.පො.ප.ස දස්ත රික්ෂ කාර්යාලයල AIIB 
පව්නත් දස්ත රික්ෂ මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ලිඛිත) 

සන්වනිපේදනය, ආදාල ව්ාර්තා භාරදීම 

v. පාරිසරික හා සමාජයීය 
කරුණු සම්බන්වධව් 
අදාල තීරණෙැනීම හා 
ප්රෙති පපන්වනුම් කිරීපම් 
රැස්ීම් 

දස්ත රකි්ෂ CEA, දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව්, 

ප රාපේශීය පේකම්ල පපාලීසිය, ෙ රාම නිලධාරී, 

ජා.පො.ප.ස දස්ත රික්ෂ කාර්යාලයල AIIB 

පව්නත් දස්ත රික්ෂ මට්ටපම් නිපයාජිත ආයතන 

විපශ්ෂ රැස්ීම්, අදාල ව්ාර්තා භාර දීම. 

vi. දුක්ෂෙැනවිලි සඳහා 
සහන සැලසීපම් 
ක රමපේදය 

අදාල නිපයාජිත ආයතන, AIIB රැස්ීම්, ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ලිඛිත) 
සන්වනිපේදනය 

 

 

ව්ගුව් 10: පතාරතුරු රැස්කිරීම සඳහා සම්බන්වධකරෙත් ආයතන සහ නිලධාරීන්ව  

 
දනය ආයතනය පතාරතුරු සදහා සම්බන්වධ ව්න නිලධාරියා 

 

2020. 10. 14   මධයම පරිසර අධිකාරිය  එම්ර. ඒ.සී. නජීේ  මහතා 

පළාත් අධයක්ෂෂක, 

මධයම පරිසර අධිකාරිය  
ඌව් පළාත 

2020.07.24 ින 15.00 
පැය 

ඇල්ල  දුම්රිය ස්ථානය  ඒ.දක්. ිසානයක  මහතා  
දුම්රිය ස් ථානාධිපති  
ඇල්ල  දුම්රිය ස්ථානය 
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2020.02.03  ින  13.00 
පැය 

දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ මාර්ෙ ව්ැඩ 
අධීක්ෂෂණ ඒකකය 

H.M.K.W බන්වඩාර මහතා 

අතිපර්ක ප්රධාන ඉිංජිපන්වරු (ව්යාපෘති) 

 

E.M.S.P.K.  දීෙල මහතා 

අතිපර්ක ප්රධාන ඉිංජිපන්වරු (මාර්ෙ) 

 

D.W.N. අමරපස්න මහතා 

අධීක්ෂෂණ ඉිංජිපන්වරු (සැළසුම්) 



   

i 

 

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

  
ඇල්ල  දුම්රිය ස්ථානාධිපති ඒ.දක්.ිසානායක මහතා 
දැනුව්ත් කිරීම 

“ත්රී ආර්ච් ඉදකෝ දකාදේජ්” දහෝටලදේ දස්වකදයකු 
ෙැනුවත් කිරීම  
 

  

අස්ථාවර බෑවුමට  පකළින්වම පහළ නිව්පස ්හිිකරු ව්න 
සිිදසන මහතා ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරීම  

“ඇල්ල දෆස්දටෝන් දහෝම්රස්දේ” හි හිමිකරු වන ලලිත් 
විදජ්සුන්ෙර මහතා සහ පවුදල් ිිස ෙැනුවත් කිරීම  

  

දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ මාර්ෙ ව්ැඩ අධීක්ෂෂණ ඒකකය 
තුළ පැව්ැත්වූ සාකච්ජාව් 

“ත්රී ආර්ච් ඉදකෝ දකාදේජ්” 

 

  



   

ii 

 

 
ඇමුණුම II: පාර්ශව්කරුව්න්ව සමෙ පැව්ැත්වූ සාකච්ඡා තුලදී අනාව්රණය වූ විපශ්ෂ කරුණු : බදුේල දස්ත රික්ෂකය 

ආයතනය සම්බන්වධීකරණ නිලධාරීපේ 
නම සහ තනතුර 

ඉදරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු 

මධයම පරිසර 
අධිකාරිය 

එම්ර.ඒ.සී. නජීේ  මහතා 

පළාත් අධයක්ෂෂක, 

මධයම පරිසර අධිකාරිය - 

ඌව පළාත. 

✓ 1993 ජුනි 24 ව්න දන අිංක 772/22 දරන අති විපශ්ෂ ෙැසට් 
පත රපේ සහ පසුව් කරන ලද සිංපශෝධනයන්වහී නායයෑම් අව්ම 
කිරීපම් ව්යාපෘති නියිත ව්යාපෘති පලස පනාසැලපක්ෂෙ  

✓ හදසි ක රියාමාර්ෙයක්ෂ පලස නායයෑම් ව්ලින්ව ඇති ව්න අව්දානම 

අව්ම කීරීමට ව්යාපෘතිය අදහස් කරන බැවින්ව, ව්යාපෘතිපේ 
ප්රමුඛතාව්ය සැලකිේලට ෙනිින්ව මධයම පරිසර අධිකාරිපේ 
අනුමැතිය අව්ශය පනාපේෙ  

✓ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පපර මධයම පරිසර අධිකාරිය පව්ත 
ඉදරිපත් කිරීමට අව්ශය අව්ම කිරීපම් ස්ථාන ලැයිස්තුව්ක්ෂ ඉදරිපත් 
කර දපාදු අනුමැතියක් ලබා ගත යුතුයි.  

දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුපේ 
මාර්ෙ ව්ැඩ අධීක්ෂෂණ 
ඒකකය 

H.M.K.W බන්වඩාර මහතා 
අතිපර්ක ප්රධාන ඉිංජිපන්වරු 
(ව්යාපෘති) 

 

E.M.S.P.K.  දීෙල මහතා 
අතිපර්ක ප්රධාන ඉිංජිපන්වරු 
(මාර්ෙ) 

 

D.W.N. අමරපස්න මහතා 
අධීක්ෂෂණ ඉිංජිපන්වරු 
(සැළසුම්) 

✓ පමම ව්යාපෘති ප්රපේශය දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව්ට අයත් බල 
ප්රපේශයකි 

✓ ව්යාපෘතිය සම්බන්වධපයන්ව දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ 
විරුේධත්ව්යක්ෂ පනාමැති අතර අව්දානම අව්ම කිරීම අතයාව්ශය 
පදයකි 

✓ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පපර පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව 
සවිස්තරාත්මක ව්ැඩ විස්තරයක්ෂ දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව් පව්ත 

පයාමු කල යුතු අතර, පකාන්වත රාත්කරු, ව්යාපෘති කළමනාකරන 
ඒකකය හා දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව් අතර මනා සබඳතාව්යක්ෂ 
පැව්තිය යුතුය. 

✓ අව්ධානය පයාමු පකරුණු පව්නත් කරුණු 

• දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව් විසින්ව සෑම ස්ථානයකටම අදාල 
ආරක්ෂෂාව් භාර නිලධාරී ව්රපයකු පහෝ සිංඥා 
දැනුම්පදන්වපනකු සපයනු ලැපබ් 

• එක්ෂ ව්යාපෘති ස්ථානයක අව්ම ව්ශපයන්ව සිංඥා කරුව්න්ව 
තිපදපනකුව්ත් පයදවිය යුතුය 

• දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව් විසින්ව ආරක්ෂෂක ක රියාමාර්ෙයන්ව 
හා ආරක්ෂිත ප්රදර්ශක පුව්රු සපයනු ලපබ් 

• සිංඥා දැනුම්පදන නිලධාරී ව්රයා පහෝ ආරක්ෂෂාව් භාර 
නිලධාරී ව්රයා දුම්රිය කාල සටහන්ව හා හදසි අව්ස්ථාව්ල 
දුමරියන්ව නැව්ැතිීම පිළිබඳව් සියළු ව්ෙකීම් දැරිය යුතු පේ. 

• පස්ව්පේ පයපදන්වනන්ව ඔවුන්ව විසින්ව පදනු ලබන සියළුම 
ආරක්ෂෂණ උපපදස් පිළිපැදය යුතු පේ. 

• අමුද්රව්ය ප්රව්ාහනය සඳහා සාමානය මාර්ෙ ව්ලින්ව ප්රපේශයන්ව 
පනාමැති අව්ස්ථා ව්ල පකාන්වත රාත්කරුපේ ඉේලීම අනූව් 
දුම්රිය පදපාර්තපම්නුතුව් අව්ශයතාව්ය සපුරා පදනු ඇත. 

• දුම්රිය හරහා අමුද්රව්ය ප්රව්ාහනය, ආකරෂක නිලධාරී ව්රයා 
පහෝ සිංඥා කරු හා අපනකුත් පෙවිය යුතු පහසුකම් භාවිතය 
සඳහා ව්න වියදම් ව්යාපෘති පමපහයුම් ඒකකය විසින්ව දැරිය 
යුතුය. 

• අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති කටයුතු නිමීපමන්ව පසු නඩත්තු 
කටයුතු සඳහා නිසි පරිද බාර දය යුතුය. 

• දුම්රරිය පදපාර්තපම්න්වතුව් විසින්ව පසු නඩත්තු කිරීම් කටයුතු 
සිදුකරනු ඇත. 

• ව්යාපෘති කාලසීමාව් තුළ පකාන්වත රාක්ෂකරු විසින්ව පුේෙලික 
ආරක්ෂෂණ උපාිංෙ භූිය තුල භාවිතට උනන්වදු කල යුතුය 

• සෑම අව්ස්ථාව්කදීම පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව, දුම්රිය 

ෙමනාෙමන කටයුතු, අව්හිරතා කළමානාකරණය, සිංඥා, 

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



   

iii 

 

• පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව තාව්කාලික ව්ැසිකිළි පහසුකම් 
සැපයිය යුතුය. 

• දුම්රිය මාර්ෙ පේධතිපේ සිදුව්න පව්නස්කිරීම් දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුපේ අධීක්ෂෂණය යටපත් සිදුවිය යුතුය. 

• ඉදකිරීම් අපද්රව්ය, ඉව්ත් කරන සුන්වුන්ව ආදය මගීන්වට/අව්ට 
පදිංචි ජනතාව්ට බාධා පනාව්න පලස ඉව්ත් කල යුතුය. 

 

ඇමුණුම III:පයෝජිත ව්යාපෘතිය ඉඩම් හිිකරුව්න්වපේ හා අදාල පාරිසරික ආයතනයන්වපෙන්ව අනුමත කරෙැනීම සඳහා ව්න ක රියාපටිපාටිය. 

1. දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව්ට අයත් ආරක්ෂිත ඉඩම් සීමා තුල නායයෑම් අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති 
ක රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්න අනුමත කර ෙැනීපම් ක රියා පටිපාටිය  

• ව්යාපෘති සැළසුම දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුව් විසින්ව අනුමත කල යුතුය. ව්යාපෘතිය ක රයිාත්මක කිරීපම් 
බලයලත් අධිකාරිය විසින්ව සියළු විස්තර ඇතුලත් ව්යාපෘති සැළසුම නීතයානුකූල පලස දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් පව්ත පයාමුකර අනුමැතඅය සඳහා ඉේලා සිටිය යුතුය. 

• දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපේ මාර්ෙ ව්ැඩ අධීක්ෂෂණ ඒකකය මගින්ව පයාජිත සැළැස්ම අධීක්ෂෂණය කර 
ඇතැම්විට ව්ැඩිදුර අධයයනය සඳහා කැඳීමක්ෂ කරනු ඇත. ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින්ව 
අනුමතිය සඳහා අව්ශය අපනකුත් කටයුතු සිදු කල යුතුය. 

• දුම්රිය පදපාර්තපම්න්වතුපව්න්ව අනුමැතිය ලැුනු පසු ව්යාපෘති භූියට පිවිසීමට, අව්දානම් අව්ම කිරීපම් 

ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට, ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කරනු ලබන බලයලත් නිපයෝජිත ආයතනය හා දුම්රිය 
පදපාර්තපම්න්වතුව් අතර ගිවිසුම් අත්සන්ව කිරීම සිදුව්නු ඇත. 

ඇමුණුම IV: අධයන කණ්ඩායම 

 

නම තනතුර  කාර්යභාරය 

TDSV ඩයස් අධයක්ෂක/ ESSD/NBRO පජ්ෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

SAMS දිසානායක දේෂ්ඨ පිසර විදයාඥ /ESSD/NBRO පරිසර විදයාඥ 

ප්රභාත් ලියනාරච්චචි විදයාඥ / ESSD/NBRO කණ්ඩායම් අධීක්ෂෂණය 

H කුසලසිි තාක්ෂණ නිලධාි /ESSD/NBRO GIS / ප්රජාවිදයාත්මක දත්ත/සමීක්ෂෂණ සහයක 

MPAN ිහිදුකුලසූිය තාක්ෂණ නිලධාි /ESSD/NBRO ව්ාර්තා සිපාදනය 

TGLA චන්වද්රරත්න තාක්ෂණ නිලධාි /ESSD/NBRO ව්ාර්තා සිපාදනය 

 

 

ඇමුණුම v: පයාමු ලැයිස්තුව් 

1. සාමානය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ බැදීම්-AIIB 

2. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව් - ශ රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය - AIIB 

3. නැව්ත පදිංචි කිරීපම් සැලසුම් රාමුව් - ශ්රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය - AIIB  

4. කෘිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු, පශු සම්පත් සිංව්ර්ධනය, ව්ාරිමාර්ෙ හා ධීව්ර හා ජලජ සම්පත් 
සිංව්ර්ධන අමාතයාිංශය විසින්ව ෙස් කැපීම (පාලන) පනත  

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

අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපෘතිය - AIIB) 

6. සිංෙණන හා සිංඛයාන ව්ාර්තාව් (2012), සිංෙණන හා සිංඛයාපේඛන පදපාර්තපම්න්වතුව් 

 


