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1. හැඳින්ීම  
 

1.1 ව්යාපෘති පෘසුබිම  
 

ශ්රී ලිංකා රජය ආසියාුව ය හතල පෘහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුව් (AIIB) හා සම්බන්වධ  පව්මින්ව එම බැිංකුපේ 

ණය ආධ ාර මත ශ්රී ලිංකාපේ පෘළාත් 6ක පිහි හ දස්ික්ෂක 11ක්ෂ ආශ්රිතව් නාය යෑම් සඳහා අධි අව්දානම් 
ස්ථාන ස්ථාව්ර කිරීපම් ව්යාපෘතියක්ෂ ආරම්භ කර ඇත. පමම ව්යාපෘතිය ආසියාුව ය හතල පෘහසුකම් 
ආපයාජන බැකුපේ හා ලිංකා රජපේ පෘාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණමය ිසගනායකයන්වට හා නීි රීින්ව 
ව්ලට යටත්ව් ක්රියාත්මක කල යුතුය. ක අනූව් ව්යාපෘතිපේ ස්ව්භාව්ය හා එය ක්රියාත්මක කිරීපම් ක්රියාව්ි ය 
සැලකිල්ලට පෙන ආසියාුව ය හතලපෘහසුකම් ආපයෝජන බැිංකුපේ පෘාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂෂණ නීි 

පරුණලාසින්වට අනූව් පෘාරිසරික සහ සමාජ ආරක්ෂෂණ කළමනාකරණ රාමුඛව්ක්ෂ (ESMF) සකස් කිරීම 
අතයාව්යය පේ. 
 

පෘාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුඛව්හි (ESMF  අරමුඛු ව්න්වපන්ව ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීපම් ඒ AIIB බැිංකුපේ ආරක්ෂෂණ ක්රමපේද සහ ජාික පෘාරිසරික හා සමාජ ප්රඥේිය පිළිබද 
මාගපොපෘපශයයන්ව සැපෘයීමයි (https://www.nbro.gov.lk/images/AIIBProject/ESMF.pdf). ව්යාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය ව්යපයන්ව; ජාික පොඩනැන්ි  පෘගපේෂණ සිංවිධ ානය (ජා.පො.පෘ.ස.  
සමස්ත ව්යාපෘතිය පව්ුවපව්න්ව සකස් කරු ලබන පෘාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුඛව්, 
ව්යාපෘතිය ට අදාල පෘාගයව්යන්ව ක ආකාරපයන්වම ක්රියාත්මක කිරීම සහික කරුව ඇතැයි අපේක්ෂෂා 
පකපග.  
 

පෘාරිසරික, සමාජ, පසෞඛය හා ආරක්ෂෂණ තත්ත්ව්යන්ව ව්යාපෘති ස්ථානපයන්ව ස්ථානයට පව්නස් ව්න 
බැවින්ව එව්ැිස පව්නස් ව්න ිසය්චිත තත්ව්යන්ව පිළිබද අව්ධ ානය පයාමුඛ කිරීම ව්ැදෙත් පේ. එමිසසා 
පෘාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුඛව්ට අුවව් පෘාරිසරික සහ සමාජයීය ඇෙයීම් සදහා එක්ෂ එක්ෂ 
නායයාම් ස්ථානයට විපය්ිත වූ පෘාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ ව්ාගතා (SSE & SMP) සකසා ඇත. 
එම ස්ථානපේ විපය්ිත පෘාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබද සැළසුම් මන්න්ව විපය්ිත පිළිසකර 
ක්රමපේදයන්ව, පසෞඛය, සමාජ සහ ආරක්ෂෂණ කළමනාකරණය සම්බන්වදපයන්ව සලකා බැි ය යුතු අිංයයන්ව 
පිළිබද ඉදකිරීම් සහ පමපහයුම් කාලය තුල අව්යය මෙ පපෘන්වීම් ලබාපදුව ඇත. 
 

පමම විපය්ිත පෘාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළසුම හැටන් - මස්කකලිය - කෙල්හවුස්  (B-149) 
මාර්ගකේ ක ාක්කු අංක 31/1 සහ 31/2 අතර අසථ්ාවර ප්රකශයකේ සිදුව් ඇි නායයෑම් ආපෘදා තත්ත්ව්ය 
අව්ම කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ෙැඹුරු පෘාරිසරික හා සමාජ අධ යයනයකින්ව පෘසුව් සකස් කර ඇි පමම 
සැළසුම මන්න්ව පෘහත කරුු පිළිබඳව් ඉහළ අව්ධ ානයක්ෂ පයාමුඛ කර ඇත 
 

i. ව්යාපෘතිය ට අදාල කලාපෘපේ සිංපේ ඒ පෘාරිසරික හා සමාජීය අිංෙ හඳුනා ෙැනීම. 
ii. බෑවුම් අස්ථාව්රත්ව්ය පහ්තුපව්න්ව සිදුව් ඇි ව්ත්මන්ව අව්දානම් මට්ටම හඳුනා ෙැනීම 

iii. ව්යාපෘතිය පහ්තුපව්න්ව සැලකිය යුතු පෘාරිසරික හා සමාජීය බලපෘෑම් හඳුනා ෙැනීම. 
iv. අව්දානම අව්ම කිරීපම් පියව්ර පයෝජනා කිරීම. 
v. පමම ව්යාපෘතිය ට අදාල ව්න පෘාරිසරික සහ සමාජ ිසරීක්ෂෂණ අව්යයතා ීනරණය කිරීම. 

vi. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්න අතරතුර අදාළ පෘාරිසරික ිසයාමනයන්ව හා ක්රියාපෘ හපෘාටීන්ව අධ යනය 
කිරීම. 

 

1.2 අපේක්ෂිත පෘරිශීලකයින්ව  

 

පයෝජිත ව්යාපෘතිය හා සම්බන්වධ  පෘාරිසරික හා සමාජීයෙැටළු සහ අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ක්රියාමාගෙ 

පිළිබඳ ෙැඹුරු අව්පබෝධ යක්ෂ ව්ාගතාපව්න්ව සපෘයන අතර නායයෑම් අව්ම කිරීපම් සැලසුම් කණ්ඩායම, 

ව්යාපෘති කළනාකරණ කකකය (PMU) සහ පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ව්යාපෘතිපේ පෘාරිසරික සහ සමාජයීය 

කළමනාකරණ රාමුඛපව්හි අඩිංුණ සිංරචක, ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීපම් ඒ භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. 

ිසය්චිත පෘාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම ජා.පො.පෘ.සිං පව්බ් අඩවිපේ හා AIIB පව්බ් අඩවිපේ 

ප්රකායයට පෘත් කරු ලබන අතර පම් සම්බන්වධ පයන්ව පුළුල් පෘරාසයක උනන්වදුව්ක්ෂ දක්ෂව්න පෘාගයව්යන්වට 

(පපෘාදු ජනතාව්, පව්නත් ආයතන/සිංවිධ ාන) පෘරිශීලනය කල හැක. පකාන්වත රාත්කරුව්න්වටද පව්බ් අඩවිපේ 

ප්රකායයට පෘත් කර ඇි පමම සථ්ානීය පෘාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESPM) 

https://www.nbro.gov.lk/images/AIIBProject/ESMF.pdf


 

2 

 

පෘරිශීලනය කර, ඔවුන්වපේ ස්ථානීය පෘාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ ක්රියාකාරී සැළැස්ම (SSE-

SMAP) සකස් කිරීපම් පෘදනම පලස පයාදාෙත හැක. 

 

2. නායයෑම් සිදු වූ ස්ථානකේ කතාරතුරු සහ පිහිටීම පිළි ඳ විස්තරය   

 

2.1 ේ යාපෘතිපේ නම  

ආපෘදා ස්ථානීය අිංක 99, ුවව්රඑළිය දස්ත රික්ෂකපේ හැටන් - මස්කකලිය - කෙල්හවුස්  (B-149) මාර්ගකේ 

ක ාක්කු අංක 31/1 සහ 31/2 අතර අසථ්ාවර ප්රකශය 

2.2 ව්යාපෘති ස්ථානපේ පිහිටීම  

පයෝජිත නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ස්ථානය මධ යම පෘළාපත්, ුවව්රඑළිය දස්ත රික්ෂකපේ, අඹෙමුඛව් 

පෘ රාපශශීය පල්කම් පකාට්ශායය යටපත් පෘරිපෘාලන කටයුතු සිදුව්න ීනත ෙඟුල ෙ රාමිසලධ ාරී ව්සම තුළ සිදුව් 

ඇත. 

ස්ථානීයපේ GPS ඛන්වඩාිංක – 6.824816°N and 80.530168°E 

ආසන්නතම නගරය සහ ආපදා ස්ථානයට ප්රකේය ීකම් හැකියාව - අපෘදා ස්ථානපේ සිට නල්ලතන්විසය 

නෙරය කි.මී. 1.7 ක්ෂ පෘමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත. අපෘදා ස්ථානයට B 149 හැටන්ව- මස්පකි ය - පඩල්හවුස ්

මාගෙය ඔස්පස් පිවිසිය හැකිය.  

 

 
රූපෘය 1: ආසන්වනතම නෙර සහ ආපෘදා ස්ථානයට ප්රපේය මගෙය 

 

2.3 භූ ලක්ෂෂණ සහ ඉඩම් අයිිය  

 

පයෝජිත ස්ථාව්ර ක්රමපේද ක්රියාත්මක කිරීමට පයෝජිත ස්ථානය ව්තු සමාෙමට හා මාගෙ සිංව්ගධ න 

අධිකාරියට අයත් පත් ව්ත්තක හා මාගෙ රක්ෂිතය ආශ්රිතව් පිහිටා ඇත. පමම ස්ථානපේ උන්වනතාිංයය 

මුඛහුදු මට්ටපම් සිට මීටග 1240 ව්න අතර පයෝජිත සථ්ාව්ර කරන කළාපෘපේ භූමි ප්රමාණය ව්ගෙ මීටග 6000 

පෘමණ පේ. අස්ථාව්ර කළාපෘය බෑවුම් සහිත භූමියක පිහිටා ඇි අතර මාගෙ සිංව්ගධ නය/පුළුල් කිරීම 

සඳහා ස්ව්ාභාවික බෑවුම අස්ථාව්ර ව්න අයුරින්ව කැපීම් සිදුකර ඇත. ව්තු ඉඩම් අයිිය මස්පකි ය ව්ැවිි  

සමාෙමට අයත් ලක්ෂෂපෘාන ව්තුයාපේ ව්ාලමපල්, ක්ෂපෂ්ත්ර අිංක 6 ී පකාටසට අයත් ව්න අතර මාගෙ 

රක්ෂිත පකාටස (ROW) මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරියට අයත් පේ. බැිමතුන්ව අතර ප්රසිශධ  ීනත ෙඟුල 

ෙිංඟාව් අස්ථාව්ර බෑවුපම් පෘහළින්ව ෙමන්ව කර මාඋස්සාකැපල් ජලායය හරහා මස්පකි  ඔයට එක්ෂපේ. 

ව්ැඩිදුර අධ යයනය සඳහා රූපෘය 2; 3; පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ ගූෙල් රූපෘය, අව්ට 

පෘාරිසරික ලක්ෂෂණ සහ පස්ව්ා ය හතල පෘහසුකම්. 
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රූපෘය 2: පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ ගූෙල් ඡායාරූපෘය, අව්ට පෘාරිසරික ලක්ෂෂණ සහ පස්ව්ා ය හතල 
පෘහසුකම්. 

 
 

 
රූපෘය 3: පයෝජිත නායයෑම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ පරෝන ඡායාරූපෘය, අව්ට පෘාරිසරික ලක්ෂෂණ සහ පස්ව්ා ය හතල 

පෘහසුකම්. 
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2.4 ප්රපශයපේ පශයුණිකක ලක්ෂෂණ 

ව්ාගික දල ව්ගෂාපෘතනය – මි.මී. 2550 

ව්ාගික දල උෂ්ණත්ව්ය – 19.1 0C 

(මුඛලාශ්රය: ප්රාපශශීය පල්කම් කාගයාල පව්බ් අඩවිය -අඹෙමුඛව් ) 

 

2.5 ප්රපශයපේ ජන විකායන ලක්ෂෂණ 
 

ීනතෙඟුල ග්රාම ිසළධ ාරි ව්සපම් මුඛළු ජනෙහනය 4,296 ක්ෂ ව්න අතර පිරිමින්ව 2,097 ක්ෂ හා කාන්වතාව්න්ව 

2,199 කි. (ජන හා ිසව්ාස සිංෙණන ව්ාගතාව් - 2012) 
 

3. සිදුවූ නායයෑම් උපøවය පිළි ද කතාරතුරු 
 

3.1 නායයෑම් ආපෘදාපේ ස්ව්භාව්ය  
 

2022.08.03 සිට 2022.08.06 දක්ෂව්ා කාලය තුළ ප්රපශයට ලැබුු අධික ව්ගෂාපෘතනයත් සමඟ හැටන්ව 

මස්පකළිය පඩල්හවුස් මාගෙපේ (B-149  නල්ලතන්විසය ප්රපශයපේ දකුු පෘස බෑවුපම් කිපලෝමීටග 30 

කුව් ආසන්වනපේ භූමි අස්ථාව්රත්ව්ය  ව්ගධ නය විය. හැටන්ව මස්පකළිය පඩල්හවුස් මාගෙපේ (B -149  

පබෝක්ෂකු අිංක 31/1 සහ 31/2 අතර පමම ස්ථානපේ 2022 අපෙෝස්තු 06 ව්ැිස දන වියාල බෑවුමක්ෂ 

අස්ථාව්ර ීමක්ෂ ව්ාගතා විය. ව්ැඩිදුර අධ යනය සඳහා රූපෘය 3: ගූෙල් ඡායාරූපෘය, භූමි හරස්කඩ, භූමි 
පෘරිහරණය, අව්දානම් අිංෙයන්ව සහ සථ්ානපයහි විපයෂ් ලක්ෂෂණ සහිත සථානයන්ව ව්ල ඡායාරූපෘ 

3.2 නායයෑපමන්ව සිදුව් ඇි බලපෘෑම හා ප්රිවිපෘාක 

 

භූමිය අසථ්ාව්ර ීපමන්ව ව්ැවිි  සමාෙමකට අයත් පත් ව්ත්පත් පකාටසකට හාිස සිදුී ඇත. සුන්වබුන්ව සහිත 
පෘස්  මාගෙය හරහා පොස් ීනතෙඟුල දක්ෂව්ා ෙමන්ව කිරීම ිසසා ෙිංඟාව් අව්හිර ී ඉහළ ප්රපශයය 
තාව්කාි කව් ජලපයන්ව යට ී ඇත. බලපෘෑමට ලක්ෂ වූ ස්ථානපේ ීනත ෙඟුල ආශ්රිත ජලපේ ුණණාත්මක 
භාව්යට හා ෙිංොව් ආශ්රිත ව්තක්ෂෂලතාදයට හාිස සිදු විය. ෙිංඟා පෘතුපල් තැන්වපෘත් වූ අව්සාදත පහ්තුපව්න්ව 
ජලය අපෘවිත්ර ී පෘහල ප්රපශයපේ භාවිතා කරන්වනන්වට අපෘහසුතා පෙන පදන ල ඒ. 
හැටන්ව මස්පකළිය - පඩල්හවුස් මාගෙය ව්ැීන යන පෘරිධි වියාල ෙල් හා පෘස් සථ්ර තන්වපෘත් ීම සිදු විය. 
පමම සිදුීපමන්ව මාගෙපේ ෙමනාෙමනයට සම්ූගණපයන්වම බාධ ා එල්ල ී ිපබ්. පමම මාගෙය 
නල්ලතන්විසය ප්රපශයයට ඇි එකම ප්රපේය මාගෙය ව්න අතර එය ව්ඩාත් ජනප්රිය සිංචාරක 
ෙමනාන්වතයන්ව, සිංචාරක ආකගෂණයක්ෂ සහ රපට් සහ පලෝකපේ ඉහළ ආෙමික ව්ැදෙත්කමක්ෂ ඇි 
ස්ථානයක්ෂ ව්න ශ්රී පෘාදයට ඇි එකම ප්රපේය මාගෙයයි. බෑවුම අස්ථාව්ර ීපම් ප්රිඵලයක්ෂ පලස, 
ආසන්වනපේ ඇි නෙර පව්ත පස්ව්ා පෘහසුකම් ලබා ෙැනීම සඳහා විකල්පෘ ප්රපේයයක්ෂ පනාමැිකම 
පහ්තුපව්න්ව පෘවුල් වියාල සිංඛයාව්ක්ෂ හුදකලා වූ අතර ඔවුන්වපේ දදිසක ජීවිතයට දැඩි බලපෘෑමක්ෂ එල්ල 
විය. 
  

3.3 පෘව්ින අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා පම් ව්න විට පෙන ඇි ක්රියාමාගෙ 

 

පමම භුමි අස්ථාව්රත්ව්ය ව්ාගතා ීමත් සමෙ,  ුවව්රඑළිය දස්ික්ෂ පල්කම්, අඹෙමුඛව් ප්රාපශශීය පල්කම් 

සහ මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිපේ (RDA) ිසලධ ාරීන්වපේ ඉල්ීම පෘරිද, ජාික පොඩනැන්ි  පෘගපේෂණ 

සිංවිධ ානපේ (NBRO) ිසලධ ාරීන්ව විසින්ව 2022.08 – 07, 08 දන මූි ක ස්ථාන පෘරීක්ෂෂණ සිදු කර ඇත. 

පයාමුඛ අිංක - NBRO/LRRMD/NE/ABD/LI/2022/0888ERR) යටපත් ජාික පොඩනැන්ි  පෘගපේෂණ 

සිංවිධ ානය විසින්ව හදසි ආපෘදා ප්රිචාර සඳහා ිසගපශය ලබා  ඒ ඇත තව්ද, 2022.08.09 සිට 2022.08.19 

දක්ෂව්ා කාලය තුළ සවිස්තරාත්මක විමගයනයක්ෂ සිදු කරන ලද අතර, පෘව්ින වියළි කාලුණිකක තත්ත්ව්ය 

පහ්තුපව්න්ව අසථාව්ර භූමි ප්රපශයය තාව්කාි කව් ස්ථාව්ර තත්ත්ව්යට පෘත්ව් ඇි බැවින්ව අුවෙමනය කළ 

යුතු පියව්ර කිහිපෘයක්ෂ ඇතුළත් දුණකාීන ිසගපශය NBRO විසින්ව ලබා  ඒ ඇත. (පයාමුඛ ව්ාගතා අිංකය: 

NBRO/LRRMD/NE/ABD/LI/2022/0888 . 

1. ිසසි පෘතෂ්ීය කාු පෘශධ ියක්ෂ (cut-off drains  ඉදකිරීපමන්ව ඉහළ බෑවුම් ප්රපශයපේ සිට අස්ථායී 

ප්රපශයයට ෙලා එන ව්ැසි ජලය හරව්ා පෘතෂ්ීය කාු පෘශධ ිය දුණ කාීනව් පෘව්ත්ව්ාපෙන යාම. 
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2. B/149 මාගෙය අව්හිර කරමින්ව ව්ම් මිංීනරුපේ (LHS) එකතු ී ඇි සුන්වබුන්ව ඉව්ත් කර මාගෙපේ 

දකුු පෘැත්පත් මිංීනරුව්ට සමාන්වතරව් පොඩ ෙසන්වන, එවිට එය අස්ථායී ප්රපශයය යක්ෂිමත් 

කිරීම සඳහා රැඳවුම් බැම්මක්ෂ පලස ක්රියා කරයි. 

3. ඉහත සඳහන්ව කළ ිසගපශය අිංක 1 සහ 2 ක්රියාත්මක කිරීපමන්ව පෘසු, කිසියම් පව්නසක්ෂ ඇිපේද 

යන්වන අස්ථායී ප්රපශයය අඛණ්ඩව් ිසරීක්ෂෂණය කළ යුතු අතර, එම ප්රපශයය තාව්කාි කව් 

ස්ථාව්ර තත්ත්ව්යක පෘව්ින බව් ිසරීක්ෂෂණය කළපහාත්, පෘහත ිසගපශය ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 

4. සාමානය කාලුණිකක තත්ත්ව්යන්ව යටපත්, ප්රව්ාහන කටයුතු සඳහා පමම මාගෙපේ දව්ා කාලපේ 

(පපෘ.ව්. 6.00-පෘ.ව්. 6.00) පෘමණක්ෂ අව්සර දය යුතු අතර, මාගෙපේ එක්ෂ මිංීනරුව්ක්ෂ (LHS) 

පෘමණක්ෂ භාවිතා කිරීම ව්ඩා පයෝෙය පේ. ස්ථානය ආශ්රිතව් මාගෙ තදබදයක්ෂ ඇිීම ව්ළක්ෂව්ා 

ෙැනීම සඳහා ප්රව්ාහන කටයුතු සඳහා අව්සර දය යුත්පත් ව්ාහන හසුරව්න්වනන්ව (flagmen  

අධීක්ෂෂණය යටපත් පෘමික. රාත්රී කාලපේ ෙමනාෙමනය සඳහා මාගෙය භාවිතා කරන්වපන්ව නම්, 

අස්ථායී ප්රපශයය පෘැහැදි ව් දගයනය ව්න පෘරිද ආපලෝකමත් කල යුතුය. 

5. පමම මාගෙ පකාටස ප්රව්ාහනය සඳහා විව්තතව් ඇි සෑම අව්ස්ථාව්කම අස්ථායී ප්රපශයය තුළ 

සිදුව්න පව්නස්කම් සහ චලනයන්ව ිසරීක්ෂෂණය කළ යුතුය. 

6. අස්ථායී ප්රපශයයට අධික ව්ගෂාපෘතනයක්ෂ එනම් පෘැය 24ක කාලයක්ෂ තුළ මිි මීටග 50 පහෝ ඊට 

ව්ැඩි ව්ගෂාපෘතනයක්ෂ පහෝ පක හ කාලයක්ෂ තුළ ඊට අුවරූපෘ පහෝ ව්ැඩි ීනව්රතාව්යකින්ව යුත් 

ව්ගෂාපෘතනයක්ෂ ලැපබන්වපන්ව නම් මාගෙපේ පමම පකාටපසහි ව්ාහන ෙමනාෙමනය ීනමා කිරීම 

පහෝ තාව්කාි කව් නතර කිරීම කළ යුතුය. ක සඳහා ප්රපශයපේ ව්ගෂා මානයක්ෂ ස්ථාපිත කර 

ව්ගෂාපෘතන මිුවම් ෙැනීමට ිසලධ ාරියකු පයදවිය යුතුය. තව්ද, අධික ව්ගෂාපෘතනයකින්ව පෘසු, පමම 

මාගෙපේ පමම පකාටස නැව්ත විව්තත කළ යුත්පත් NBRO ිසගපශයය මත පෘමික. 

7. දැනට සිදු පකපරන මූි ක අධ යයනව්ි න්ව ලබාෙත් දත්ත සහ සවිස්තරාත්මක විමගයනව්ල 

ප්රිඵල මත පෘදනම්ව්, දුණකාීන ස්ථායීකරණ ක්රියාමාගෙ සැලසුම් කර ක්රියාත්මක කළ යුතුය. ක 

සඳහා සවිසත්රාත්මක සැලසුම් ඇතුළත් ව්ාගතාව්ක්ෂ ඉදරිපේ ඒ ිසකුත් පකපග. එව්ැිස ඉිංජිපන්වරු 

සැලසුම්ව්ලට අුවව් අස්ථායී බෑවුම ස්ථාව්ර ව්න තුරු, එම ප්රපශයපේ නාය යෑපම් අව්දානම පෘව්ීන. 

 

3.4 ඉව්ත් කිරීම්  

 

අව්දානම පහ්තුපව්න්ව ව්යාපෘතිය අතරතුර ඉව්ත් කිරීම සඳහා අව්යය ආසන්වනව් පිහි හ ිසව්ාස පනාමැත. 
 

3.5 නැව්ත පෘදිංචි කිරීම (ප්රෙිය) 
 

පමම සථ්ානය සඳහා ව්යාපෘතිය පෘදනම් කරෙත් නැව්ත පෘදිංචි කිරීපම් ව්ැඩසටහනක්ෂ අව්යය පනාපේ. 
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රූපෘය 4: ගූෙල් රූපෘය, භුමිපේ හරස්කඩ, ඉඩම් භාවිතය, අව්දානම් අිංෙ සහ ස්ථානපයහි විපය්ෂ ලක්ෂෂණ ව්ල ඡායාරූපෘ 
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4. නායයෑම්/භූම් අස්ථාව්ර වූ ප්රපශයය හා ක අව්ට ප්රපශයය පිළිබඳ විස්තර සහ ව්ගතමාන අව්දානම් මට්ටම 

 

4.1 නායයෑපම් ප්රපශයය 
 

හැටන්ව මස්පකළිය පඩල්හවුස් මාගෙය (B-149  පබෝක්ෂකු අිංක 31/1 සහ 31/2 අතර අතර මාගෙය පුළුල් 
කිරීමට ඉඩ ලබා ෙැනීම සඳහා බෑවුම සිරස් ආනියට කපෘා ඇි ස්ථානයක බෑවුම අසථ්ාව්ර ී ඇි ප්රපශයය 
පිහිටා ඇත. 
 
කඳු බෑවුම් ප්රපශයය මස්පකළිය ව්ැවිි  සමාෙපම් ලක්ෂෂපෘාන ව්තුයායට අයත් පේ. ඉහළ බෑවුපම් පත් ව්ත්ත 
මැදන්ව අපනකුත් පත් ව්තු පව්ත පිවිීනම සඳහා මාගෙයක්ෂ ඇත. දවියන්ව, කුරුලු විපය්ෂ පමම ප්රපශයපේ 
දක්ෂනට ලැපබන සත්ත්ව් විපය්ෂ පේ. 
 
ීනතෙඟුල ප්රධ ාන මාගෙයට සමාන්වතරව් බෑවුපම් පෘහළ ප්රපශයපයන්ව ෙලා යයි. ීනත ෙඟුල යුව ශ්රී පෘාදයට යන 
අතරමෙ ඒ හමුඛව්න බැිමතුන්ව අතර ජනප්රිය දය දහරාව්කි. එය ශ්රී පෘාදපයන්ව සහ ක අව්ට කඳුකරපයන්ව ආරම්භ 
ී මාවුස්සාකැපල් ජලායය හරහා මස්පකළි ඔයට එකතු ී කැලික ෙඟ හා සම්බන්වධ  පේ. ශ්රී පෘාදය තරණයට 
පපෘර බැිමතුන්ව පමම සිසිල් උල්පෘත් ජලපයන්ව ස්නානය කිරීම සිරිතකි. දය පෘහපග නමට අුවව්, පමම 
උන්වනතාිංයපේ ඒ ජලය ඉතා සිසිල් පේ. 
 

බලපෘෑමට ලක්ෂ වූ මාගෙය හැටන්ව මස්පකළිය පඩල්හවුස් මාගෙය (B-149  ව්ඩාත් ජනප්රිය සිංචාරක 
ෙමනාන්වතයක්ෂ ව්න ශ්රීපෘාද කඳු මුඛදුන (Adams Peak  පව්ත යාමට ව්න්වදනාකරුව්න්වට සහ සිංචාරකයින්වට 
පෘහසුකම් සහ ප්රපේයය සපෘයන නල්ලතන්විසය ප්රපශයයට ඇි එකම ප්රධ ාන ප්රපේය මාගෙය පේ. ප්රධ ාන 
ඇදහිි  සම්ප්රදායන්ව හතරක්ෂ එනම් හින්වදු, පබෞශධ , ක්රිස්ියාිස සහ ඉස්ලාම් භක්ෂිකයන්ව පමම කඳු මුඛදුන 
ව්න්වදනා කරුව ලබයි. තව්ද, ශ්රී පෘාද සමපේ ඒ ව්න්වදනාකරුව්න්වපේ ව්ාහන පමම මාගෙ පදපෘස නව්තා තැීම 

සිදු කරයි. 
 

4.2 අස්ථාව්ර ී ඇි බෑවුමට යාබද ප්රපශයය 
 

රනා පහෝටලය නම් ිසසි බලපෘත්රයකින්ව පනාමැිව් ඉද කර ඇි ව්යාපෘාරික ස්ථානයක්ෂ, අසථ්ාව්ර භූමිපේ සිට 
මස්පකළිය පදසට මීටග 50ක්ෂ පෘමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත. එපස්ම, අසථ්ාව්ර භූමියට ආසන්වනව් තාව්කාි ක කඩ 
සාේපු 2 ක්ෂ ඇත. මස්පකළිය ඔපේ ජලය ෙලා කපමන්ව සම්ූගණපයන්වම ව්ාපේ පපෘෝෂණය ව්න 
මාවුස්සාකැපල් ජලායය එම ස්ථානයට ආසන්වනව් පිහිටා ඇත. මාවුස්සාකැපල් ජලායය ආරම්භ ව්න්වපන්ව 
පමම ස්ථානයට ආසන්වනව්ය. මස්පකළිය පේල්ල (මාවුස්සාකැපල් පේල්ල පලසද හැඳින්වපේ  යුව 
මස්පකළිපේ පිහි හ වියාල ජලාය පේල්ලකි. මාඋස්සා කැපල් ජලායපේ සිට කාසල්රී ජලායය පව්ත ජලය 
පෙන යාම හා කාසල්රී ජලායපේ ජලය විදුි  බල උත්පෘාදනය සඳහා පයාදා ෙැනීමට ලක්ෂෂපෘාන බලාොරය 
පව්ත පෙන යාම සිදුපේ. පමම ස්ථානය ජලවිදුි  සිංකීගණපේ උසම ස්ථානය සහ ආරම්භය පේ. කැලික 
ෙපේ ප්රධ ාන අතු ෙිංොව්ක්ෂ ව්න මස්පකළිය ඔය, මස්පකළිය/මවුසාකැපල් ජලායය ිසගමාණය කරයි. 
 
අස්ථායී ප්රපශයය ව්ටා පබාපහෝ ප්රසිශධ  හා සිංචාරක ආකගෂණීය ස්ථාන ිපබ්. පමම මස්පකළිය - හැටන්ව 
ප්රධ ාන මාගෙය හරහා පදස ්විපදස් සිංචාරකපයෝ පමම ස්ථාන නැරඹීමට පෘැමිපණි. ූජනීය ආදම්පේ කඳු 
මුඛදුන යුව පශශීය හා විපශශීය සියලුම ආෙම් අතර ව්ඩාත් ජනප්රිය ෙමනාන්වතයක්ෂ, සිංචාරක ආකගෂණයක්ෂ 
සහ ඉහළ ආෙමික ව්ැදෙත්කමක්ෂ ඇි ස්ථානයකි. පමම සථ්ාන නැරඹීමට පමන්වම හැටන්ව - මස්පකළිය 
මාගෙය භාවිතා කර නැරඹීමට යන තව්ත් සිංචාරක ආකගෂණ ස්ථාන ද ප්රපශයය අව්ට ඇත. මුඛල්ෙම 
ීනතෙඟුල ඇල්ල (මස්පකයිය පදසට මීටග 300 ක්ෂ පෘමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත , ලව්ගස් ීේ දය ඇල්ල, හක්ෂෙල 
උශිද උදයානය, පව්ෝගී පෘල්ි ය, පහෝගටන්ව තැන්වන සහ යාන්වත ක්ෂපලයාග දය ඇල්ල පමම සිංචාරක 
ආකගෂණ ස්ථාන පේ. 
 
අස්ථායී බෑවුම් පකාටපස් අව්ට ප්රපශයපේ විවිධ  ව්ැවිි  සමාෙම් ව්ලට අයත්පත් ව්තු ව්ැඩි ව්යපයන්ව ඇත. 
 
ආදම්පේ කඳු මුඛදුන (ශ්රී පෘාද/ සමනල  ශ්රී ලිංකාපේ තුන්වව්න උසම කන්වද පේ. සමනල කන්වද ස්ව්භාව් රක්ෂිතය 
(Adams Peak Nature Reserve  හි මායිම අසථ්ාව්ර බෑවුපම් දකුු සහ බටහිර දයාව්ට පිළිපව්ි න්ව මීටග 

650 ක්ෂ සහ කිපලෝමීටර 2.8 ක්ෂ පෘමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත. එය පහක්ෂටයාර 22,380 ක ව්පෘසරියකින්ව යුක්ෂත ව්න 

අතර 1940 ඔක්ෂපතෝබග 25 ව්න දන බ්රිතානය රජය විසින්ව අභයභූමියක්ෂ පලස ප්රකායයට පෘත් කරන ල ඒ. 

ඉන්වපෘසු, අභයභූමිපේ ඇි ව්ැදෙත්කම ිසසා, සිංරක්ෂෂණපේ අව්යයතාව්ය සලකා 2007  ඒ ශ්රීපෘාද රක්ෂිත 
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අභයභූමිය පිහිටුව්න ල ඒ. රජය විසින්ව පතෝරාෙත් පහක්ෂටයාර 12979 (අක්ෂකර 32448  ස්ව්භාව් රක්ෂිත පලස 
ප්රකායයට පෘත් කර ඇත. කඳු මුඛදුන කඳුකර ව්නාන්වතරයක්ෂ පලස සැලපකන ඝන ව්නාන්වතර ආව්රණයක්ෂ 
සහිත ඉතා සිංපේ ඒ ඉහළ ජල පපෘෝෂක ප්රපශයයකි. කළු, ව්ලපේ සහ කැලික යන ෙිංො තුන සතජුව්ම පමම 

ව්නාන්වතරපයන්ව ආරම්භ ව්න අතර පමම ෙිංොව්ලට සම්බන්වධ  කුඩා දය ඇි  295 ක්ෂ ප්රපශයපේ උල්පෘත් 
ව්ි න්ව ආරම්භ පේ. පමෝහිනී ඇල්ල, ලක්ෂෂපෘාන, යකාඅඩු ඇල්ල, මාපෘනාන ඇල්ල, මපග ඇල්ල, ොට්පමෝග 
ඇල්ල,  ඒයන්ව ඇල්ල, අළුපපෘාල ඇල්ල සිරිපෘා කඳුව්ැ හපේ විවිධ  ස්ථාන ව්ි න්ව ෙලා බසින දය පෘහර ව්ි න්ව 
ිසගමාණය ී ඇි දය ඇි  පේ. ඊසාන පදසින්ව මීටග 550ක්ෂ පෘමණ න්ය විට පමෝහිනී ඇල්ල දැකෙත හැකිය. 
(රූපෘ සටහන 5  පමම කලාපෘපේ පෘමණක්ෂ දැකිය හැකි ආපේිකක යාක, ඖෂධ  පෘැළෑ හ, පෘඳුරු ඇත. 
 
ශ්රී පෘාදයට සිිංහල පබෞශධ  හා පදමළ හින්වදු යන එකිපනකාපේ සම්බන්වධ යක්ෂ ඇත. පබෞශධ යන්ව විසින්ව බුදුන්ව 
ව්හන්වපස් පේ පෘා සටහන පලස සලකන බැවින්ව ශ්රී පෘාදය, "ශුශධ  වූ පෘා සටහන" පලස නම් කර ඇත. හින්වදු 
භක්ෂිකයන්ව විය්ව්ාස කරන්වපන්ව පලෝකය ිසගමාණය කිරීමට යව් පදවියන්ව නගථනපේ පය ඒ සි හය ඒ ඔහුපේ 
පෘා සලකුණ තැබූ බව්යි. පම් අුවව්, ඔවුන්ව සඳහා, කන්වද සිව්පනාි පෘත මලායි (කන්වද මත යව් පදවියන්වපේ පෘා 
සටහන  පේ. මුඛස්ි ම්ව්රු විය්ව්ාස කරන්වපන්ව ආදම්, ඊඩන්ව උයපනන්ව පනරපෘා හැරීපමන්ව පෘසු එක පෘයින්ව සි හ 
ස්ථානය පමම කඳු මුඛදුන බව්යි. එක්ෂ සම්ප්රදායකට අුවව් පදවියන්ව ආදම්ව් එහි තැබුපේ එය ඔහුට හැකි තරම් 
ස්ව්ගෙයට සමීපෘ වූ බැවිිස. සමහර කිතුුවව්න්ව ද විය්ව්ාස කරන්වපන්ව පමම පෘා සටහන ශ්රී ලිංකාව්ට ක්රිස්ියාිස 
ධ ගමය පෙන කපම් පෙෞරව්ය හිමි ව්න යාන්වත පතෝමසප්ේ පෘා සලකුණ බව්යි. 
 
ශ්රී පෘාදය, ශ්රී ලිංකාපේ ආදව්ාීන ව්ැසියන්ව ව්න ව්න්විසයල-ඇත්පතෝ පලසද හැඳින්වපව්න ව්ැශදන්වපේ මූලාරම්භක 
කතාපේ ප්රධ ාන භූමිකාව්ක්ෂ ඉටු කරයි. ඉිහාසයට අුවව්, ක්රිස්තු ූගව් 5 පහෝ 6 ව්න සියව්පස් ඒ පෘමණ, විජය 
කුමරු සිය ෙණනක්ෂ අුවොමිකයින්ව සමඟ ඉන්වදයාපේ සිට ශ්රී ලිංකාව් නැමි දූපෘතට පොස් යක්ෂ කුමරියක වූ 
කුපේිකය සමඟ විව්ාහ ී පශශීය ජනතාව් පෘාලනය කපළ්ය. විජය ඉන්වදයාුව කුමරියක්ෂ සඳහා කුපේිකය 
ප්රික්ෂපෂ්පෘ කළ විට, ඔවුන්වපේ දරුව්න්ව පදපදනා දකුු-මැද ශ්රී ලිංකාපේ ශ්රී පෘාදය අව්ට ප්රපශයයට සිංක්රමණය 
විය. ඔවුන්වපෙන්ව පෘැව්ත එන්වනන්ව ව්ැශදන්ව ව්න අතර, ඔවුන්ව දැන්ව ප්රමුඛඛ සිිංහල ජනතාව් සහ වියාල සුළුතර 
පදමළ කණ්ඩායම අිබව්ා යයි. ව්ැශදන්වට පමම කන්වද සමනල කන්වද පලස හඳුන්වව්ුව ලබන්වපන්ව සමන්ව 
පදවියන්වපේ නමිිස. 
 
ක අුවව් පදස් විපදස් ව්න්වදනාකරුව්න්වපේ ූජනීයත්ව්යට පෘාත්රව්න ශ්රී පෘාද පෘශමය (උස මීටග 2243/අඩි 7360  
කඳු මුඛදුපන්ව ඇි මළුව්, බැිමතුන්වපේ කඳුකර මාගෙ පෘශධ ිය ආ ඒ පපෘාදු ස්ථාන ආදය සමනල කන්වද 
ස්ව්භාව් රක්ෂිත අභයභූමියට අයත් පේ. 
 
සිරිපෘා/සමනල කඳුව්ැ හයට ව්සපග මාස හය තුළ සාමානය ව්ාගික ව්ගෂාපෘතනය මිි මීටග 5,000ක්ෂ ව්න අතර 
ව්ැඩිම ව්ගෂාපෘතනයක්ෂ ලැපබන්වපන්ව ිසරිතදෙ පමෝසපමන්ව මැයි-ජූිස-ජූි  මාසව්ල ඒය. පදසැම්බග සිට ජනව්ාරි 
සහ පපෘබරව්ාරි දක්ෂව්ා ඊසාන දෙ පමෝසම් කාලය තුළ ව්ගෂාපෘතනය අඩු ීම ිසසා ශ්රී පෘාද ව්න්වදනා සමය 
උඳුව්ේ පපෘාපහාපයන්ව (පදසැම්බග මස පුර පෘසපළාස්ව්ක පපෘාපහාය දනය  ආරම්භ ී පව්සක්ෂ පපෘාපහාය 
දක්ෂව්ා පෘව්ීන. (මැයි මාසපේ පුර පෘසපළාස්ව්ක පපෘාපහාය දනය . 
 
පෘලාබශදල අඩවි ව්නජීී සිංරක්ෂෂණ කාගයාලයට (DWLC) අුවව්, ව්යාපෘති භූමිය සමනල කන්වද ස්ව්භාව් 
රක්ෂිත අභයභූමියට පහෝ එහි පේරක කලාපෘයට අයත් පනාපේ. 
 
ව්ැඩිදුර අධ යයනය සඳහා රූපෘය.4 ව්යාපෘති ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් මන්න්ව බලපෘෑමට ලක්ෂවිය හැකි සිංපේ ඒ මාගෙයසරික 
හා සාමාජීය අිංෙ 
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රූපෘය 5a: පමෝහිනී ඇල්ල සහ මූලෙම ීනතෙඟුල 
ඇල්ල පපෘන්වව්න ගූෙල් රූපෘය 

රූපෘය 5b: ශ්රී පෘාදය (ආදම්පේ කඳු මුඛදුන  

රූපෘය 5: ස්ව්ාභාවික හා සිංස්කතික ව්යපයන්ව සිංපේ ඒ ස්ථාන 

 

4.3 ව්ගථමාන අව්දානම් ස්ව්භාව්ය 
 

ආපෘදා කළමනාකරණ මධ යස්ථානය, මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිපේ සහ ුවව්රඑළිය දස්ික්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ 

සහභාන්ත්ව්පයන්ව ජාික පොඩනැන්ි  පෘගපේෂණ සිංවිධ ානය විසින්ව සිදු කරන ලද මූි ක විමගයනව්ල ඒ, 

ඉදරිපේ  ඒ ඇිවිය හැකි අධික ව්ගෂාව්ත් සමඟ පමම බෑවුපම් අසථ්ාව්රත්ව්ය තව්දුරටත් ව්ගධ නය ීපම් 

හැකියාව්ක්ෂ පෘව්ින බව් ිසරීක්ෂෂණය විය. එව්ැිස අස්ථාව්ර ීමක්ෂ සිදුවුව්පහාත් සුන්වබුන්ව මාගෙය හරහා පොස ්

බෑවුපම් ඇි ඔයට (ීනතෙඟුල  පයාමුඛ ී එහි ෙලායාම අව්හිර කර තාව්කාි ක ෙිංව්තුර තත්ත්ව්යක්ෂ ඇි කල 

හැකිය. 
 

ව්ැසි සමපේ ඒ බෑවුම අස්ථාව්ර ීපම් අව්දානම පහ්තුපව්න්ව මගීන්වට සහ මාගෙපේ ව්ාහන ෙමනාෙමනයට 

ඉහළ අව්දානමක්ෂ ඇි කරයි. පත් ව්තුයාපේ ඇි අසථ්ාව්ර බෑවුම් පකාටස එහි පස්ව්ය කරන කම්කරුව්න්වට 

දැඩි අව්දානමක්ෂ  ප්ෙන පදසි. ව්තු මාගෙය සහ හැටන්ව මස්පකළිය පඩල්හවුස් මාගෙය පම් පහ්තුපව්න්ව 

අව්දානම් තත්ත්ව්යක පෘව්ීන. 

එපස්ම, ඉදරි අස්ථාව්ර ීම්ව්ල ඒ, මගීන්වට සහ ෙමනාෙමනය සඳහා මාගෙ පකාටස ව්සා දැමිය යුතු අතර, එය 

හැටන්ව සහ නල්ලතන්විසය අතර මාගෙේ සැපෘයුම් කාගයයන්ව ීනමා කරුව ඇත. 

පමය නල්ලතන්විසය සහ ශ්රී පෘාදය පව්ත ඇි ප්රධ ාන ප්රපේය මාගෙය ව්න බැවින්ව, ප්රපේය ීපම් බාධ ාව් 

ජීව්පනෝපෘාය කටයුතු, පස්ව්ා සහ ක ආශ්රිත ආගික ක්රියාකාරකම් පකපරහි සැලකිය යුතු බලපෘෑමක්ෂ ඇි කළ 

හැකිය. 
 

අනාෙතපේ ඒ සිදුව්න බෑවුම් අස්ථාව්රත්ව්ය ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා පමම ස්ථානය ආරක්ෂෂා පනාකළ පහාත්, 

සුන්ව බුන්ව සමෙ බෑවුම අස්ථාව්ර ීපමන්ව හැටන්ව සහ නල්ලතන්විසය අතර ව්ාහන ෙමනාෙමනය ඇතුළු 

සියලුම කාගයයන්ව අඩාල පේ. පමම අසථ්ාව්ර බෑවුම් පකාටස පහ්තුපව්න්ව මගීන්ව, පෘදකයින්ව, 

ව්න්වදනාකරුව්න්ව, සිංචාරකයින්ව, ආසන්වන පත් ව්තුව්ල කම්කරුව්න්ව සහ ඔවුන්වපේ ජීව්පනෝපෘාය කටයුතු 

අව්දානමට ලක්ෂ ව්ුව ඇත. එපස්ම, අස්ථායී බෑවුම පහත්ුපව්න්ව පත් දළු පනීපම් කටයුතු සහ පත් දළු එකතු 

කිරීම දුෂ්කර හා අව්දානම් ව්ුව ඇත. 
 

අනාෙතපේ ඒ සිදුව්න බෑවුම් අස්ථාව්ර ීපමන්ව,  එය ආරක්ෂෂා කර ෙැනීම සඳහා රජයට වියාල පිරිව්ැයක්ෂ 

දැරීමට සිදු ව්ුව ඇත. 
 

ශ්රී පෘාද ව්න්වදනා සමය පදසැම්බග පුර පෘසපළාස්ව්ක පපෘාපහාය දනපයන්ව ආරම්භ ී ඊළඟ ව්සපග මැයි මස පුර 

පෘසපළාස්ව්ක පපෘාපහාය දනපයන්ව අව්සන්ව ව්න අතර අපනකුත් මාගෙයනට සාපේක්ෂෂව් පමම මාගෙපේ ඇි 

පක හ දුර සහ තරණය කිරීපම් පෘහසුව් ිසසා සැලකිය යුතු පදස් විපදස් සිංචාරකයන්ව පිරිසක්ෂ නල්ලතන්විසය 

මාගෙය හරහා ෙමන්ව කරුව ඇත. එබැවින්ව අසථ්ාව්ර බෑවුම් පකාටස සිංචාරක ක්රියාකාරකම්ව්ලට සහ ක 
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ආශ්රිත ජීව්පනෝපෘාය ක්රියාකාරකම් ව්ලට බලපෘාන බැවින්ව ශ්රී පෘාද ව්න්වදනා සමය ආරම්භ ීමට පපෘර අස්ථාව්ර 

වූ බෑවුම කඩිනමින්ව යථා තත්ත්ව්යට පෘත් කළ යුතුය. 

 

5. වයාපෘතිය යටකේ අකප්ක්කිත ස්ථාවර කිරීකම් ක්රියාමාර්ගයන් 
 

මූි ක විමගයන මත පෘදනම්ව්, NBRO විසින්ව මගීන්වපේ ආරක්ෂෂාව්ට සහ  මාගෙය භාවිතපයන්ව ශ්රී පෘාදය දක්ෂව්ා 
ෙමන්ව කිරීපම් ඒ සිදුවිය හැකි අව්දානම අව්ම කිරීමට හා අඛණ්ඩව්, බාධ ාව්කින්ව පතාරව් ෙමන්ව කිරීම සඳහා 
පමම අස්ථායී බෑවුම් පකාටපසන්ව ඇි විය හැකි අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහාත් සවිස්තරාත්මක පෘරීක්ෂෂණ සිදු 
කර සුදුසු ස්ථායී කිරීපම් ක්රිමපේද සැලසුම් කර ඇත. පයෝජිත ක්රියාකාරකම් අතර සුන්වබුන්ව ඉව්ත් කිරීම සහ 
අස්ථායී පෘාෂාණ ෙල් කැණීම් ඇතුළු පෘස් ව්ැඩ ඇතුළත් පේ 

 ෙස් (කිහිපෘයක්ෂ  සහ පත් පෘඳුරු ඉව්ත් කිරීම 

 සුන්ව බුන්ව සහිත පෘස් ඉව්ත් කර නැව්ත සුදුසු ආනියට සැකීනම 

 පෘාිංශු ඇණ ෙැීනම මන්න්ව බෑවුම ආරක්ෂෂා කිරීම 

 මතුපිට සහ භූෙත ජලාපෘව්හනය කළමනාකරණය 

 ස්ව්භාවිකත්ව්ය මත පෘදනම් වූ විසඳුම් හරහා අසථ්ාව්ර ී ඇි බෑවුපම් ිසරාව්රණය ව්න ිසමි පෘතෂ්ශය 
සිංව්ගධ නය කිරීම මන්න්ව බෑවුපම් අස්ථාව්රත්ව්ය අව්ම කිරීම. 

 තව්ද, පමම ස්ථානපේ ස්ව්භාවික පසෞන්වදගයාත්මක බව් නැව්ත ඇි කිරීම සහ රඳව්ා ෙැනීම සඳහා, 
ආරක්ෂෂණ ක්රියාව්ලට අතයව්යයපයන්වම පිඩි  ඇල්ීම සහ රුක්ෂ පරෝපෘණ ව්ැිස පසාබාදහම මත 
පෘදනම් වූ මතුපිට ආරක්ෂෂණ විසඳුම් ඇතුළත් කිරීම. රූපෘය :6 අස්ථාව්ර වූ ස්ථානය අව්දානම අව්ම 

කිරීපම් ඉදකිරීම් ව්ි න්ව ආරක්ෂෂා කල පෘසු තත්ත්ව්ය 
 
 

 
රූපෘය 6: අස්ථාව්ර වූ ස්ථානය අව්දානම අව්ම කිරීපම් ඉදකිරීම් ව්ි න්ව ආරක්ෂෂා කල පෘසු තත්ත්ව්ය 
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වයාපෘති  ක්රියාකාරකම් මගින්  ලපෑමට ලක්කවන අවට පරිසරකේ සංකේදී ඒකකයන් පිළි ඳව කකටි 
හැඳින්ීම 

  

ව්යාපෘති ක්රියාමාගෙ පහ්තුපව්න්ව පෘහත දැක්ෂපව්න සිංපේ ඒ අිංෙ අව්දානමට ලක්ෂ පේ:  

i. හැටන්ව මස්පකළිය පඩල්හවුස් මාගෙපේ  (ී-149  අිංක පබෝක්ෂකු 31/1 සහ 31/2 අතර . 
ii. මගීන්ව සහ පෘදකයින්ව සහ ෙමනාෙමන කටයුතු 

iii. පෘහළ බෑවුපමන්ව ෙලා යන ීනතෙඟුල  
iv. පුශෙි ක ආයතනයකට අයත් මස්පකළිය ව්ැවිි  සමාෙපම් ලක්ෂෂපෘාන ව්තුයාපේ ඉහළ බෑවුපම් පත් ව්ොව් 

සහ අස්ව්ුව පනීපම් කටයුතු 
v. මාවුස්සාකැපල් ජලායය 

vi. ප්රපශයපේ ව්ත්මන්ව පස්ව්ා, ආගික හා සිංචාරක ක්රියාකාරකම්  
(ව්ැඩිදුර අධ යයනය සඳහා රූපෘය. 7a, 7b, 7c සහ 7d ව්යාපෘති ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් මන්න්ව බලපෘෑමට ලක්ෂවිය හැකි 

සිංපේ ඒ මාගෙයසරික හා සාමාජීය අිංෙ) 

 

  

රූපෘය 7a: අස්ථාව්ර ී ඇි බෑවුම හා ඉහළ බෑවුපම් 
පත් ව්ොව් 

රූපෘය 7b: අස්ථාව්ර ී ඇි සම්ූගණ බෑවුම් පකාටස 

 

 

රූපෘය 7c: මාඋස්සාකැපල් ජලායය රූපෘය 7d: ීනතෙල්ල ඔය, ව්ත්ත පෘාර සහ හැටන්ව 
මස්පකළිය ඩල්හවුසි මාගෙය B-149 

රූපෘය 4: ව්යාපෘති ඉදකිරීම් ක්රියාකාරකම් මන්න්ව බලපෘෑමට ලක්ෂවිය හැකි සිංපේ ඒ මාගෙයසරික හා සාමාජීය අිංෙ 

 

 

6. වයාපෘති ප්රකශයය හා සම් න්ධ සමාජ, පාරිසරික  ලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම  
 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් මන්න්ව මාගෙයසරික හා සාමාජීය ව්යපයන්ව බලපෘෑම් කල හැකි ක්රියාකාරකම්/ස්ථාව්ර 
ක්රමපේද පිළිබඳ ධ නාත්මත හා සතණාත්මක සිංසිශධීන්ව හා ක්ව්ාපේ ව්ැදෙත්කම පෘහත ව්ුණපේ ඉදරිපෘත් කර 
ඇත. 
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6.1 ධ නාත්මක බලපෘෑම් 
 

 

හැටන්ව මස්පකළිය පඩල්හවුස් මාගෙපේ (ී-149  අිංක 31/1 සහ 31/2 පබෝක්ෂකුව් අතර පිහි හ ස්ථානය පම් 
ව්න විට ප්රපශයපේ භූමිපේ අස්ථාව්රත්ව්ය පහත්ුපව්න්ව මගීන්වට දැඩි අව්දානමක්ෂ ඇි කරයි. පමම ව්යාපෘතිය 
යටපත් අසථ්ාව්ර බෑවුම ිසව්ැරද කර ස්ථාව්ර බව්ට පෘත් පකපග. 

 පමම මාගෙය ශ්රී පෘාද ව්න්වදනාව් සඳහා ප්රසිශධ  ෙමන්ව මාගෙයකි. සිංචාරක ව්යාපෘාරය සහ ශ්රී පෘාද 
ව්න්වදනා කටයුතු සහ ප්රපශයපේ ජනතාව්පේ අපනකුත් ජීව්පනෝපෘාය ක්රියාකාරකම් පමම අව්දානම 
අව්ම කිරීම මන්න්ව පබාපහෝ දුරට ප්රිලාභ ලබයි. 

 ුවව්රඑළිය ප්රපශයය ශ්රී ලිංකාපේ දගයනීයම භූමි ප්රපශයයක්ෂ පලස පබාපහෝ පදනා හඳුන්වව්ුව ලබයි. 

පමම ප්රපශයය ආශ්රිතව් හැටන්ව ව්ැිස ජනෙහනය අධික නෙරද, පහෝටන්ව තැන්වන ව්ැිස සිංචාරක 
ෙමනාන්වත, විවිධ  දය ඇි  සහ ජලාය ද ඇත. හැටන්ව - මස්පකළිය මාගෙය පත් ව්තු, පෘයිනස් 

ව්නාන්වතර, දය ඇි , පෘාලම් යනාදය හරහා ෙමන්ව කරන අතර ව්ගතමාන සහ අනාෙත පෘරිසර 
සිංචාරක ව්යාපෘාරය සඳහා සුවිපය්ෂී දගයනීය ස්ව්භාව් සුන්වදරත්ව්පයන්ව යුත් මාගෙයකි. පයෝජිත 
ව්යාපෘතිය මන්න්ව ව්ැසි සමපේ ඒ මගීන්ව, සිංචාරකයින්ව, ව්න්වදනාකරුව්න්ව සහ පෘදකයින්ව සඳහා 
මාගෙපේ ආරක්ෂෂාව් සැලකිය යුතු පලස ඉහළ නිංව්න අතර ව්සර පුරා මාගෙය විව්තතව් තැීමට ඉඩ 
සැලපස්. ඉක්ෂමන්ව අව්දානම අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් මඟින්ව අනාෙතපේ ඒ ප්රපශයපේ භූමි අස්ථාව්ර 
ීපමන්ව, මාගෙ ප්රිසිංස්කරණය කිරීපම් පිරිව්ැය අව්ම කළ හැකිය. 

 අනාෙත බෑවුම් අස්ථාව්ර සිදුීම් පහ්තුපව්න්ව ප්රපශයපේ ජනතාව් හුපදකලා පනාව්ුව ඇත. 

 පමම මාගෙය පත් කගමාන්වතය ආශ්රිත ිසය්පෘාදන ප්රව්ාහනය සිදුව්න ප්රව්ාහන මාගෙයක්ෂ ව්න අතර 
අපනකුත් සිංව්ගධ න හා ආගික ක්රියාකාරකම් රැසක්ෂ ක්රියාත්මක පේ. අව්දානම අව්ම කිරීපම් 
කාගයය මන්න්ව අඛණ්ඩ රථව්ාහන ෙමනාෙමන කටයුතු මන්න්ව මාගෙ අතර සම්බන්වධ තාව්ය 
පෘව්ත්ව්ාපෙන යා හැකි අතර ව්ැසි සමපේ ඒ මගීන්වපේ ආරක්ෂෂාව් ව්ැඩි කරුව ඇත. පමම ව්යාපෘතිය 
මන්න්ව මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරියට ප්රිලාභ ලැපබුව ඇත 

 පමම සථ්ානපේ අව්දානම අව්ම කිරීම මන්න්ව ඉදරිපේ  ඒ සිදුව්න භූමි අස්ථාව්රත්ව්යන්ව පහ්තුපව්න්ව 
ීනතෙඟුපලහි සුන්වබුන්ව තැන්වපෘත් ීම ව්ළක්ෂව්න අතර මාවුස්සාකැපල් ජලායය පව්ත පිරිසිදු ජලය ෙලා 
යාම සහ තාව්කාි ක ෙිංව්තුර තත්ත්ව්ය, පෘහළ ප්රපශයපේ ජලය පෘරිපභෝජනය කරන්වනන්වට අව්හිර 

ඇි ීම, පෘරිසර පෘශධ ියට බලපෘෑම් සිදුීම සහ ෙිංො ඉවුපග හාිස ව්ළක්ෂව්යි. 

 ලක්ෂෂපෘාන පත් ව්තුයාපේ කම්කරුව්න්ව, හිමිකරුව්න්ව, ද ප්රිලාභ ලබුව ඇත 
 

6.2 සතණාත්මක බලපෘෑම්  

 

නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් කටයුතු එම අස්ථාව්ර භූමි ප්රපශයයකට ීනමා පේ. එබැවින්ව සතණාත්මක 

බලපෘෑම් පබාපහෝමයක්ෂ එම ස්ථානයට පෘමණක්ෂ ීනමා ව්ුව ඇි අතර ඉදකිරීම් කාලයට පෘමණක්ෂ ීනමා පේ. 
 

වගුව 1: සෘණාේමක  ලපෑම් හා ඒවා වැදගේ වන මට්ටම 

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ විය හැකි  ලපෑම් නිර්ණායක   ලපෑම් මට්ටම 

6.2.1  ජල විදයාත්මක බලපෘෑම් 

6.2.1.1  ප්රකශයකේ ජලාපවහන රටාව කකකරහි  ලපෑම 
 

නැව්ත සකස් කිරීම, සුන්වබුන්ව ඉව්ත් කිරීම සහ පිටාර ජලය හරව්ා යැීම පහ්තුපව්න්ව ඉදකිරීම් 
කාලය තුළ ප්රපශයපේ පෘව්ත්නා පෘතෂ්ීය හා අභයන්වතර ජලාපෘව්හන රටාව්ට යම් තරමකට බාධ ා 
ඇි ීම අපේක්ෂෂා පකපග. පමම නායයෑම් අව්දානම් අව්ම කිරීම තුළ ස්ථායිකරණ කටයුතු 
පබාපහෝ දුරට ජලාපෘව්හනය ව්ැඩිදයුු කිරීම පකපරහි අව්ධ ානය පයාමුඛ කරුව ඇත. ව්ගෂා 
කාලපේ ඒ අධික ජල ප්රව්ාහයන්ව මාගෙය හා බෑවුම අතර ෙලා කම සිදුවිය හැකිය. පෘව්ින කාු 
පෘශධ ිය ජලපයන්ව යටීම් ව්ැිස දෑ සිදුවිය හැකි අතර, බෑවුම හරහා ෙලා එන ජලය පහ්තුපව්න්ව 
අස්ථායී බෑවුම තව්දුරටත් අස්ථායී ීපම් හැකියාව් ඇත. 

අතියයින් වැදගේ  
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6.2.1.2 ජල දුෂණය සම් න්ධකයන් ඇති  ලපෑම 
 

බෑවුම් කැණීම් ව්ල ඒ, සුන්වබුන්ව ඉව්ත් කිරීපමන්ව ඉහළ අව්සාදත ප්රමාණයක්ෂ ජනනය විය හැකිය. 
එම අව්සාදත ෙලා යාපමන්ව ඇළ මාගෙපේ සහ ප්රපශයපේ ජලපෘව්ාහයන්වපේ ජලය දූෂණය ීපම් 
හැකියාව්ක්ෂ ඇත. යන්වපත්රෝපෘකරණ ව්ි න්ව පතල් හා පව්නත් හාිසකර ද්රව්ය / අපෘවිත්ර ද්රව්ය අිසසි 

පලස බැහැර කිරීම, තාව්කාි ක ෙබඩා ටැිංකි ව්ි න්ව කාන්වදු ීම, ඝන අපෘද්රව්ය සහ අපෘජලය 

බැහැර කිරීම ජලපේ ුණණාත්මක භාව්යට අහිතකර බලපෘෑම් ඇි කළ හැකිය. පකපස් පව්තත්, 

ව්ැසි සමපේ ඒ, පමම ඉදකිරීම් සහිත බෑවුම මතුපි හන්ව ෙමන්ව කරන ව්ැසි ජලය අව්සාදත, පතල් සහ 
ඉදකිරීම් අතරතුර ජනනය ව්න අපනකුත් දූෂක ද්රව්ය සමෙ ෙලා යාපමන්ව ව්ැඩබිම හරහා දපව්න 
ඇළ මාගෙපේ ජලය අපෘවිත්ර විය හැක. 

අතියයින් වැදගේ 

6.2.1.3 පාංශු ඛාදනකේ  ලපෑම සහ ගංගා පතුළ කවනස්ී ම 
 

ව්යාපෘති ක්රියාකාරකම් ව්ල ඒ/ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ මතුපිට ඛාදනය සඳහා බෑවුම විව්තත ීමක්ෂ සිදු 
විය හැක. ඉදකිරීම් අදයපග ඒ ප්රපශයපේ පෘව්ින පෘතෂ්ීය හා අභයන්වතර  ජලාපෘව්හන රටාව් 
පව්නස් ීමකට ලක්ෂ විය හැක. ීනතෙඟුල සහ මාවුස්සාකැපල් ජලායය ව්යාපෘති ප්රපශයයට 
ආසන්වනව් පිහිටා ඇි ිසසා ඛාදන බලපෘෑම් ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 

අතියයින් වැදගේ 

6.2.1.4 ඉදිකිරීම් භූමිකේ අක රමවේ වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයට සිදුවිය හැකි  ලපෑම 

සහ ආසාධන පැතිරීම 
 

පමම ස්ථානය ස්ව්භාවික දය දහරා හා පත් ව්තු ආශ්රිතව් පිහිටා ඇි බැවින්ව පස්ව්කයින්ව ව්ැසිකිි  
සඳහා අව්ට විව්තත්ත පෘරිසරය භාවිතා කිරීපම් හැකියාව් ව්ැඩිය. ප්රපශයය ඝන ව්තක්ෂෂලතා 
ආව්රණයකින්ව සමන්වවිත ව්න බැවින්ව පකාන්වත්රාත්කරුපේ  පස්ව්කයින්ව විව්තත මලපෘහ කිරීම 

පහ්තුපව්න්ව ඉදකිරීම් කාලීනමාපේ ඒ ීනතෙඟුල අපෘවිත්ර ීම අපේක්ෂෂා පකපග.. 

අතියයින් වැදගේ 

6.2.1.5 පහළ ප්රකශයකේ ජල පරිකභාජකයන්ට ඇති විය හැකි  ලපෑම් 
 

නායයෑපමන්ව පය්ෂ වූ අස්ථාව්ර පෘස් ව්ි න්ව සමන්වවිත බෑවුම්ව්ල ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු පකපග. එම 
ිසසා, බෑවුම කැපීපම්  ඒ හා නැව්ත සකස් කිරීපම් අදයපග ඒ බෑවුම ඛාදනයට ලක්ෂව්ුව ඇත. පමය 
පිරිසිදු ජලය ඇි ඇළ මාගෙව්ල අව්සාදත ප්රමාණය ව්ැඩි කළ හැකි අතර පෘහල බෑවුම් ව්ල සි හන 
ජලය භාවිතා කරන්වනන්වට බලපෘෑම් එල්ල කරුව ඇත. 

අතියයින් වැදගේ 

6.2.1.6 භූගත ජල මට්ටමට හා භූගත ජලකේ ගුණාේමකභාවයට විය හැකි  ලපෑම් 
 

සිපමන්වි, ග්රවුට් ඇතුළු ඉදකිරීම් ද්රව්ය එකතු කිරීම පහෝ මිශ්ර කිරීම මන්න්ව, උපෘ පෘතෂ්ිය ජල 
ප්රව්ාහයන්වහි ුණණාත්මකභාව්ය පිරිහීමට හා හාිකකර ද්රව්ය තැන්වපෘත් ීම සිදුවිය හැක. ඉදකිරීම් 

කාලය තුළ, රසායිසක ද්රව්ය ව්ි න්ව උපෘද්රව්කාරී අපෘද්රව්ය, ඉදකිරීම් කටයුතුව්ි න්ව ජනනය ව්න 
අපෘජලය සහ ව්ැඩබිම තුල පෘව්ින මල/ අපෘජල පෘශධ ි ව්ි න්ව අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම, භූෙත ජලපේ 
ුණණාත්මක භාව්යට අහිතකර පලස බලපෘාුව ඇත. බෑවුම් පපෘපදපසහි සිදු කරුව ලබන නායයෑම් 
අව්දානම අව්ම කිරීපම් ක්රියාකාරකම් පහ්තුපව්න්ව භූෙත ජලපේ ුණණාත්මකභාව්ය පකපරහි 

බලපෘෑමක්ෂ ඇි විය හැකි අතර භූෙත ජල මට්ටම පෘහත ව්ැටීපම් හැකියාව්ක්ෂ ද පෘව්ීන. 

වැදගේ 

6.2.1.7 ජලය කහෝ කතේිම් වලට වන  ලපෑම්    
 

යන්වපත්රෝපෘකරණ ව්ි න්ව පතල් හා පව්නත් හාිසකර ද්රව්ය / අපෘවිත්ර ද්රව්ය අිසසි පලස බැහැර කිරීම, 

තාව්කාි ක ෙබඩා ටැිංකි ව්ි න්ව කාන්වදු ීම, ඝන අපෘද්රව්ය සහ අපෘජලය බැහැර කිරීම මන්න්ව 
පයෝජිත  නායයෑම් අව්දානම් අව්ම කිරීපම් ස්ථානය ආසන්වනපයන්ව ෙලා යන ීනතෙඟුපල් ජලපේ 
ුණණාත්මක භාව්යට අහිතකර බලපෘෑම් ඇි කළ හැකිය.  

වැදගේ 

6.2.2 පාරිසරික  ලපෑම්  

6.2.2.1 යබ්දය හා කම්පන මගින් ඇති විය හැකි  ලපෑම්  
 

ඉදකිරීම් උපෘකරණව්ි න්ව යබ්දය හා කම්පෘනය අපේක්ෂෂා පකපග. මාගෙය භාවිතා කරන 

පෘදකයින්වට සහ මගීන්වට යබ්දය හා කම්පෘනපයන්ව බලපෘෑමක්ෂ ඇි කරයි. ඉහත සඳහන්ව ඉදකිරීම් 
කටයුතු ව්ලට අමතරව් යන්වපත්රෝපෘකරණ ක්රියාත්මක කිරීම ව්ැිස අධික යබ්ද උත්පෘාදක 

ක්රියාකාරකම් ව්ල ඒ මාගෙපේ ෙමන්ව කරන මගීන්ව අධික යබ්දයකට ිසරාව්රණය ව්ුව ඇත. 
එබැවින්ව මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිපේ පනාගවුඩ් කකකපේ හා පත් ව්ොපේ ක්රියාකාරකම් 

පකපරහි පමම ව්යාපෘතිය සැලකිය යුතු යබ්ද බලපෘෑමක්ෂ ඇි කරුව ඇත. 

 

වැදගේ 
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6.2.2.2 වායු දූෂණය කහ්තුකවන් සිදුවන  ලපෑම  

 

ව්ායු දූෂණයට දායක ව්න ඉදකිරීම් ක රියාකාරකම් ව්ුවපේ: ඉඩම් එි  කිරීම, ඩීසල් එන්වජින්ව ක රියා 

කරීම, කැනීම්, යන්වත රසූතත ර ුවසුදුසු පලස හැසිරීම සහ ඉදකිරීම් සඳහා පයාදා ෙන්වනා ද්රව්ය මාරු 
කිරීම් ව්ල ඒ දූවිි  ජනනය විය හැකිය. ඉදකිරීම් ද්රව්ය ිසසි පලස ආව්රණය පනාකර ීනීම හා ිසසි 
පලස ෙබඩා පනාකිරීපමන්ව දූවිි  ජනනය විය හැකිය. ඉදකිරීම් අතරතුර පකාන්වකි %ට්, සිපමන්වි, 

ී, ෙල්, සහ සිි කා මන්න්ව ඉහළ දූවිි  ජනනයක්ෂ සිදුපේ. හැටන්ව - මස්පකි ය මාගෙපේ ෙමන්ව 

කරන ව්ාහන සඳහා (බස්, බයිසිකල්, පලාරි, ට්රක්ෂ,  හපෘග, ත්රී පරෝද රථ) වියාල ව්යපයන්ව භාවිතා 

කරයි. ව්ායු දූෂණය මගීන්වට සහ පෘදකයින්වට සැලකිය යුතු බලපෘෑමක්ෂ ඇි කළ හැකිය. මගීන්ව සහ 

පත් ව්ොපේ කම්කරුව්න්ව සඳහා වියළි කාලව්ල ඒ ඉදකිරීම් ව්ි න්ව සිදුව්න ව්ායු දූෂණය ස්ථානීය 
ව්යපයන්ව අව්දානමක්ෂ පෙන පදුව ඇත. 

 

අතියයින් වැදගේ 

6.2.2.3 ඝන අපද්රවය  ැහැර කිරීකම්දී ඇතිවන ගැටළු 
 

අහිතකර ඝන අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම; කැි කසළ, ආහාර අපෘද්රව්ය, ඉදකිරීම් අපෘද්රව්ය ව්ැිස විවිධ  
අපෘද්රව්ය ජනනය ව්න අතර කව්ා ව්ැඩබිම තුළ ෙබඩා කිරීම පහෝ බැහැර කිරීම සිදු කළ හැකිය. 
ව්ැඩබිම ව්ටා කැි කසළ බැහැර කිරීම සහ අහිතකර අපෘද්රව්ය ෙබඩා කිරීම හා ඝන අපෘද්රව්ය බැහැර 

කිරීම මගීන්වට, පෘදකයින්වට, පත් ව්තුයාපයහි පස්ව්කයින්ව හට අප්රසන්වන හා පසෞඛය සම්පෘන්වන 
පනාව්න පෘරිසරයක්ෂ ිසගමාණය කරුව ඇත. මතුපිට ජලාපෘව්හනය කසල පහ්තුපව්න්ව අව්හිර 
ීපමන්ව ජලපයන්ව පබෝව්න පරෝෙ සඳහා අිජනන භූමියක්ෂ ිසගමාණය විය හැකිය. ඉදකිරීම් 
කාලය තුළ ිසසි පලස අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීපම් යාන්වත්රණයක්ෂ ක්රියාත්මක පනාව්න්වපන්ව නම් 
අපෘද්රව්ය මන්න්ව පෘස දූෂණය විය හැකි අතර විවිධ  පෘාරිසරික බලපෘෑම් ඇි කළ හැකිය. 

 

අතියයින් වැදගේ  

6.2.2.4 පුපුරණ ද්රවය සහ කවනේ අනතුරුදායක ද්රවය භාවිතය 
 

බලපෘෑමට ලක්ෂව් ඇි ප්රපශයපයහි පෘාෂාණ ඇි බැවින්ව, පෘාෂාණ පිපිරීම අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව නම් 
පුපුරණ ද්රව්ය භාවිතා විය හැකිය. අනාරක්ෂිත භාවිතය පහ්තුපව්න්ව බරපෘතල අනතුරු සිදුීපම් 
ඉහළ හැකියාව්ක්ෂ ඇත. බලපෘෑමට ලක්ෂ වූ බෑවුම්ව්ල පමම කටයුතු සිදු කිරීමට ිසයමිත බැවින්ව, 
පුපුරණ ද්රව්ය අිසසි පලස භාවිතා කිරීපම් අව්දානම සහ පෘාෂාණ පකාටස් ව්ි න්ව සිදුව්න අනතුරු 
ව්ැළැක්ෂීම ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 

 

වැදගේ 

6.2.3 ජීව විදයාේමක/පරිසර විදයාේමක  ලපෑම  

6.2.3.1 සැලකිය යුතු වනජීී වාසස්ථානවල  ලපෑම්  
 

ව්යාපෘති බලපෘෑම් සහිත ප්රපශයය තුළ රක්ෂිත ව්නාන්වතර/ව්නජීී සිංරක්ෂිත ප්රපශය දජව් 

විවිධ ත්ව්ය පහෝ සිංපේ ඒ පෘරිසර පෘශධ ි, ව්ාසස්ථාන ඇතුළත් ප්රපශය පනාමැත. 
ව්තක්ෂෂලතා විපය්ෂව්ල ඉහළ ආපේිකකත්ව්යක්ෂ සහිත වියාල උපෘ කඳුකර සහ කඳුකර ව්නාන්වතර 
ව්ි න්ව සමන්වවිත ශ්රීපෘාද ස්ව්භාව් රක්ෂිත අභයභූමිය අස්ථාව්ර බෑවුපම් දකුු සහ බටහිර පදසට 
පිළිපව්ි න්ව මීටග 650 ක්ෂ සහ කිපලෝමීටර 2.8 ක්ෂ පෘමණ දුරින්ව පිහිටා ඇත. ව්නජීී සිංරක්ෂෂණ 

පදපෘාගතපම්න්වතුේ (DWLC) පෘලාබශදල අඩවි කාගයාලයට අුවව් ව්යාපෘති භූමිය ස්ව්භාව් 

රක්ෂිතපේ ස්ව්ාරක්ෂෂක කලාපෘයට අයත් පනාපේ. පකපස් පව්තත්, මිිසසුන්ව සතුන්ව දඩයම් 
කිරීම්ව්ල පයපදන්වපන්ව නම් ව්නජීීන්ව පකපරහි බලපෘෑම් ඇි විය හැකිය 

 

 

වැදගේ 

6.2.3.2 සේේව හා යාක විකය්ෂ කකකරහි  ලපෑම්  
 

ව්යාපෘති භූමිපේ ඇි යාක කිසිව්ක්ෂ ආපේිකක, තගජනයට ලක්ෂව්න සහ IUCN හි රතු 
ලැයිස්තුපේ හඳුනාෙත් යාක පනාපනාමැත. 

 

වැදගේ  

6.2.4 සාමාජීය හා ආර්ික  ලපෑම්  

6.2.4.1 වයාපෘති ප්රකශයයට තුල කහෝ යා දව පිහිටා ඇති කෘිකාර්මික ිම් 
අස්ථායී බෑවුම් ප්රපශයයට යාබදව් පත් ව්ොව්ක්ෂ ඇත. පමම ව්ොව්න්ව සදහා ඉදකිරීම් කාලය තුළ, 

ඉඩම් පෘරිහරණ රටාව්, සුන්වබුන්ව ඉව්ත් කිරීම පහෝ ව්ාහන නැව්ැත්ීම, යන්වපත්රෝපෘකරණ සහ 
කව්ාපේ පතල් කාන්වදු ීම බලපෘාුව ඇත. 

 

 

වැදගේ  

6.2.4.2 කම්පන නිසා කගාෙනැගිලි වලට විය හැකි  ලපෑම  
 

 

අස්ථායී ඉඩම පිහිටා ඇත්පත් මාගෙයකට යාබදව්යි. ව්යාපෘති ස්ථානය හරහා හැටන්ව - මස්පකි ය 

මාගෙය ව්ැටී ඇත. කම්පෘන මන්න්ව මාගෙපේ ඉරිතැීම් ද ඇි කළ හැකිය. ඉහළ සහ පෘහළ 
බෑවුපම්  පත් ව්තු කම්කරුව්න්ව පස්ව්පේ පයපදන පත් ව්තු පිහිටා ඇත්පත් පයෝජිත අව්දානම අව්ම 
කිරීපම් ස්ථානයට ආසන්වනපේ ය. ඉදකිරීම් අතරතුර බර යන්වපත්රෝපෘකරණ භාවිතා කරුව ලබන 
අතර කම්පෘනය මන්න්ව ඉරිතැීම් පුළුල් කළ හැකි අතර මාගෙපේ නව් කව්ා ිසගමානය විය හැකිය. 
 

 

 

 

වැදගේ  
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6.2.4.3 ඉෙම් සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට ඇති ප්රකේය මාර්ග අවහිර ීම 
 

 

ව්යාපෘති කටයුතු අපේක්ෂෂා කරන භූමිය ලක්ෂෂපෘාන ව්තුයායට සහ මාගෙ සිංව්ගධ න කටයුතු ව්ල 

මාගෙ රක්ෂිත පකාටසට අයත් පේ. නායයෑම් අව්දානම් අව්ම කිරීපම් කටයුතු මාගෙපේ ඉහළ සහ 

පෘහළ බෑවුපම් ක්රියාව්ට නිංව්ුව ඇත. පමම ප්රපශයය ප්රධ ාන ව්යපයන්ව පත් ව්ො කරන ලද භූමියක්ෂ 

ව්න අතර, ඉඩම් ව්ලට ප්රපේයය අහිමිීම (ඉදකිරීම් අතරතුර) සහ පත් ව්ොපේ ව් හනා භාවිතයට 

සිදුව්න පෘාඩුව් සම්බන්වධ පයන්ව ඉඩම් හිමිකරුට යම් බලපෘෑමක්ෂ ඇි ව්ුව ඇත. ඊට අමතරව්, ඉහළ 
බෑවුපමහි සිදුපකපරන නායයෑම් අව්දානම් අව්ම කිරීම් මඟින්ව මායිපම් ස්ථායිතාව් ව්ැඩි ව්න අතර 

අනාෙත අස්ථාව්රත්ව්යන්වපෙන්ව භූමිය ආරක්ෂෂා පේ 

 

 

ව්ැදෙත්  

6.2.4.4 ජීවකනෝපාය/වයාපාර සහ ආදායම් උපයන ක රියාකාරකම් කකකරහි  ලපෑම් 
 

 

අස්ථායී භූමියට යාබදව් පිහි හ පත් ව්ොව්ට ඉදකිරීම් කාලය තුළ බලපෘෑම් සිදුව්ුව ඇත. ඉදකිරීම් 

අදයපග ඒ පත් දළු එකතු කිරීම හා කගමාන්වතයාලා පව්ත ප්රව්ාහනය අඩාල ව්ුව ඇත. පමය එම 
කගමාන්වතපේ හා එහි ිසයැපලන්වනන්වපේ ආදායමට බලපෘාුව ඇත. 

 

අතියයින් වැදගේ 

6.2.4.5 කස්වා සැපයීම කකකරහි ඇතිවිය හැකි  ලපෑම් (ජල සැපයුම, අපද්රවය විදුලිය) 
 

ඉදකිරීම් කාල ීනමාව් තුළ බලපෘෑමට ලක්ෂවිය හැකි ජල සැපෘයුම්, අපෘද්රව්ය හා විදුි  රැහැන්ව 

පනාමැත. 

 

 

ව්ැදෙත් පනාපේ 

6.2.4.6 යටිතල පහසුකම් අහිමි ීම සහ ආරක්කෂාව සම් න්ධකයන් වන  ලපෑම  
 

පිවිසුම් මාගෙය පබාපහෝ පෘටු බැවින්ව ඉදකිරීම් අදයපග ඒ ිසතර ෙමන්ව කරන යන්වපත්රෝපෘකරණ, 

පෘැටවුම් ට්රක්ෂ රථ ආදය මන්න්ව හැටන්ව - මස්පකි ය ප්රධ ාන මාගෙපේ ෙමනාෙමන කටටුතු ව්ලට 

බාධ ා සිදුව්ුව ඇත. එමිසසා, පබාපහෝ බර යන්වපත්රෝපෘකරණ, ට්රක්ෂ රථ සහ පෘැටවුම් මඟින්ව මාගෙපේ 
ෙමන්ව ෙන්වනා අයට බාධ ා ඇි විය හැකි අතර පෘාසල් පේලාපේ ඒ රථව්ාහන තදබදයක්ෂ ඇි ීමට 

හැකියාව් ඇත. 

 

 

වැදගේ 

6.2.4.7 කස්වක කන්වාසික කදවුරු සහ අකනුේ ස්ථානීය අවය්යතාවයන් 
 

ආසන්වන ස්ථානයක පන්වව්ාසික කඳවුරු සඳහා පතෝරා ෙුව ඇත. කඳවුරු කළමනාකරණය ිසසි 

පෘරිද ක්රියාත්මක පනාව්න්වපන්ව නම්, එහි ප්රිඵලයන්ව පලස විවිධ  ශ්රම ෙැටලු, ප්රජාව් සමඟ ඇි ව්න 

සමාජ ෙැටලු, ප්රජාව් සමඟ හවුල් සම්පෘත් සඳහා ව්න ෙැටුම්, ව්ැඩබිම ආසන්වනපේ පමම 
තාව්කාි ක කඳවුරු ඉදකළපහාත් ඝන අපෘද්රව්ය කළමනාකරණය හා අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම 

ෙැටලුව්ක්ෂ ව්ුව ඇත. 

 

 

වැදගේ 

6.2.4.8 වැෙිකම් කස්වකයන්, කාර්ය මණ්ෙලය/මගීන් සහ ප්රකශයවාසීන් අතර ඇතිවිය 

හැකි කනාසන්සුන් තේවයන්  
පමම ස්ථානපේ ඉදකිරීම් සිදු කරු ලබන කම්කරුව්න්ව විවිධ  සමාජ පෘසුබිම හා දරිද්රතාව්යන්වට 
යටත්ව් විවිධ  ප්රපශය ව්ල සිට පෘැමිපණන පිරිස් ව්ුව ඇත. සාමානයපයන්ව ඔවුන්ව සි හන්වපන්ව දුගව්ල 
අධ යාපෘිසක හා සමාජ පෘසුබිමක ය. එබැවින්ව අව්ට පෘදිංචිකරුව්න්ව හා පන්වව්ාසිකයන්ව අතර ඇි 
අනව්පභෝධ ය පහ්තුපව්න්ව විවිධ  ෙැටළු ඇිීපම් හැකියාව්ක්ෂ පෘව්ීන. පමව්ැිස ෙැටුම් 
ඇිකරෙන්වනා පස්ව්කයින්ව දුලබ වුව්ද ඇතැම් අව්ස්ථා ව්ල ඇිව්න ෙැටුම් පනාසලකා හැරීම 

සුදුසු පනාපේ. 

 

 

 

 

අතියයින් වැදගේ 

6.2.4.9 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී කස්වකයන්කේ ආරක්කෂාව  
 

කම්කරුව්න්ව බෑවුපමන්ව පෘහළට පපෘරීපමන්ව අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකිය. බෑවුම අස්ථාව්ර 

වුව්පහාත් මාරාන්වික තුව්ාල සිදුවිය හැකිය. ව්ැසි සමපේ ඒ බෑවුම් අස්ථාව්ර ීපම් අව්දානම උග්ර 

පේ. පමම අව්දානම පබපහවින්ව ව්ැදෙත් ය. ව්ාහන හා ඉදකිරීම් යන්වපත්රෝපෘකරණ අනතුරු ව්ි න්ව 
සිදුව්න අව්දානම පමම අව්ස්ථාපේ  ඒ ඉතා ව්ැදෙත් පේ. 

පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා බාලව්යස්කාර කම්කරුව්න්ව (ළමුඛන්ව) පයාදා 
ෙැනීමට ඉඩ ඇි අතර එය අනතුරුදායක පේ.  ිසරිතදෙ පමෝසම් සමපේ ඒ ශ්රී පෘාද ප්රපශයපේ දැඩි 
මීදුම ිසරීක්ෂෂණය ව්න අතර එය ඉදකිරීම් ව්ල ඒ දතයයතා ෙැටළු ඇි කරුව ඇත. 

 

 

අතියයින් වැදගේ  

6.2.4.10 ඉදිකිරීම් කටයුතුවලින් මහජනයාට ඇති ආරක්කෂාව: මගීන් සඳහා ඇති ඉහළ 

අවදානම 
ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ ිසතර ෙමන්ව කරන යන්වපත්රෝපෘකරණ, පෘැටවුම් ට්රක්ෂ රථ ආදය මන්න්ව 

මාගෙයපේ ෙමනාෙමන කටයුතු ව්ලට බාධ ා ඇි පේ. එපමන්වම පබාපහෝ අව්දානම් නායයෑම් 

අව්ම කිරීපම් කටයුතු බෑවුම්ව්ල ීනමිත ඉඩකඩක සිදු කිරීමට ිසයමිත බැවින්ව බර යන්වපත්රෝපෘකරණ, 
ට්රක්ෂ රථ සහ පෘැටවුම් යනාදය පෘදකයින්ව / මගීන්වපේ  ෙමනාෙමන කටයකු ව්ලට බාධ ා කළ හැකි 

අතර ඔවුන්වපේ ජීවිතයට ඉහළ අව්දානමක්ෂ ඇි කරයි. කැණීම් ව්ල ඒ ි හිල් පෘාෂාණ මාගෙය 
මතට ව්ැටීම මගීන්වට අව්දානමක්ෂ පෙන පදුව ඇත. 
පමම අව්දානමට දව්ා කාලපේ ඒ බලපෘව්ත්ව්න බැවින්ව ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ ඉහළ හා පෘහළ බෑවුපම් 

පත් ව්තු ව්ල පස්ව්කයින්වටද එම අව්දානම ඉහළ මට්ටමක පෘව්ීන. එමිසසා, ඔවුන්ව මත ඇි 

අව්දානම පබපහවින්ව ව්ැදෙත් ය. 
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7. ස්ථානීය විකය්ික අවදානම් අධ යනය 

 

වගුව 2: ස්ථානීය විකය්ික අවදානම් අධයනය 

අවදානම අවදානම් කණ්ොයම අවදානම් 

මට්ටම 

1. මාගෙ ආශ්රිතව් පස්ව්ය කිරීපම් ඒ අනතුරු ව්ලට මුඛහුණ  ඒම 

(ව්ැඩ බිමට ආසන්වනව් වියාල ව්ිංුණව්ක්ෂ ඇි බැවින්ව) 

පස්ව්කයින්ව 

 

ඉතා ඉහළ 

2. ද්රව්ය හා යන්වපත්රෝපෘකරණ ප්රව්ාහනය පස්ව්කයින්ව ඉතා ඉහළ 

3. ඉදකිරීම් ස්ථානයට අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම් (කසල, පබෝතල් 

සහ ආහාර ද්රව්ය . 

පස්ව්කයින්ව 

 

ඉතා ඉහළ 

4. රාත රී කාලපේ පස්ව්පේ පයපදන විට අනතුරු ව්ලට ලක්ෂීම පස්ව්කයින්ව ඉතා ඉහළ 

5. අස්ථාව්ර ප්රපශයය තුළ ව්යාපෘති ක රියාකාරකම් කිරීපම්  ඒ හා 

අමුඛද්රව්ය ස්ථානෙත කිරීපම්  ඒ අනතුරු ව්ලට ලක්ෂීම 

මගීන්ව ඉතා ඉහළ 

6. පිපිරීම් පහ්තුපව්න්ව ඇිව්න පෘාෂාණ කැබි  ව්ි න්ව සිදුව්න 

තුව්ාල 

පස්ව්කයින්ව 

මගීන්ව 
ඉතා ඉහළ 

7. අස්ථාව්ර බෑවුපම් සිට පෘාෂාණ කැබි  ඇද ව්ැටීම  පස්ව්කයින්ව 

මගීන්ව 

ඉහළ 

8. විශයුත් සැපෘයුම් මාගෙ සමඟ පස්ව්ය කිරීම පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

9. ව්ැඩ බිපමහි පස්ව්පේ ිසරතීම - දුගව්ල දතය්යතාව්පයන්ව 

ව්ැඩ කිරීම 

පස්ව්කයින්ව 

මගීන්ව 

ඉහළ 

10. හුදකලාව් ව්ැඩ කිරීම  පස්ව්කයින්ව ඉහළ 

11. හදසි ඉව්ත් කිරීම පස්ව්කයින්ව  ඉහළ 

12. ආන්වික කාලුණිකක තත්ත්ව්යන්ව (සුළඟ, ව්ැසි ආදය) පස්ව්කයින්ව  ඉහළ 

 

 

 

 

 

6.2.4.11 ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් කකකරහි ඇතිවන  ලපෑම් (විකය්ෂකයන් මාර්ග 

කහෝ දුම්රිය ප්රකේයය තාවකාලිකව අහිමි ීම, මාර්ග තද දය මගින් ඇතිවන 

අවදානම) 
පයෝජිත නායයෑම්  අව්දානම අව්ම කිරීපම් ස්ථානපේ ද්රව්ය ප්රව්ාහණය හා යන්වපත්රෝපෘකරණ ව්ල 

ක්රියාකාරකම් මාගපේ ෙමනාෙමන කටයුතු ව්ලට බාධ ා කිරීම පහ්තුපව්න්ව ඇිව්න ප්රමාදීම් 

සිපේ දනව්ල, කාගයාල පේලාව්න්වහි (උපශ සහ සව්ස  ප්රජාපේ දදිසක කටයුතුව්ලට බලපෘෑම් 

එල්ල කරුව ඇත. 
 

 

 

වැදගේ  

6.2.4.12 නායයෑම් අවදානම් අවම කිරීමකම් ප්රකශයය තුල පවතින වයාමාර්ගය, 

කෘිකාර්මික කහෝ කවනේ කටයුතු 
 

ඉහළ බෑවුම් ප්රපශයපේ ලක්ෂෂපෘාන ව්තුයායට අයත්  පත් ව්ොව්ක්ෂ ඇත. ඉදකිරීම් අතරතුර ඇතැම් 
ෙස් හා පත් පෘැල ඉව්ත් කිරීමට සිදුපේ. 

 

 

ව්ැදෙත් 

6.2.4.13 අවදානම අවම කිරීකම් ප්රකශයය ආසන්නකේ පවතින වයාමාර්ගය, 

කෘිකාර්මික කහෝ කවනේ කටයුතු 
 

ඉහළ බෑවුම් ප්රපශයපේ ලක්ෂෂපෘාන ව්තුයායට අයත්  පත් ව්ොව්ක්ෂ ඇත.  

 

 

වැදගේ 

 

6.2.4.14 වැෙ ිම තුළට ප්රකශයවාසීන් ඇතුළු ීම නිසා ඇතිවන අවදානම 
 

මගීන්ව සහ ප්රපශයව්ාීනන්ව පමම ෙම් ප්රපශයයට ප්රපේය ීම සඳහා භාවිතා පකපරන මාගෙපේ  

අස්ථාව්ර භූමි ප්රපශයය තුළ කැණීම් යන්වත්ර, පෘැටවුම්, ට්රක්ෂ රථ යනාදය භාවිතා පකපග.  තව්ද 
මගීන්වට ෙම්ව්ාීනන්වට පමම ව්ැඩ බිම තුලට ඇතුළු ීමට විපය්ෂ අව්යයතාව්ක්ෂ පනාමැත.  ඉදකිරීම් 
සඳහා පලෝහමය ද්රව්ය භාවිතා කළ හැකි අතර කව්ා ුවසුදුසු පලස ෙබඩා කිරීම සහ හැසිරීම 
යටපත් හාිස විය හැකිය.  පකපස් පව්තත්, සාමානය පුශෙලයින්ව අනව්සරපයන්ව ඇතුළුීම 

හිතාමතා පහෝ පනාදැුවව්ත්ව් සිදුවිය හැකි අතර පමපහයුම් යන්වපත්රෝපෘකරණ, ව්ාහන, විදුි ය සහ 
පුපුරන ද්රව්ය ිසසා අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකිය.  

 

ඉතා වැදගේ  
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8. සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ  ලපෑම් 
 

ජාික පොඩනැන්ි  පෘගපේෂණ සිංවිධ ානපේ (NBRO) හි විපය්ෂ අව්ධ ානය අව්යය ව්න පෘාරිසරික, සමාජීය බලපෘෑම් 

පහෝ අව්දානම් තත්ව්යන්ව. 

 

8.1 පසෞඛයය හා ආරක්ෂෂාව් පිළිබද ෙැටළු සදහා ව්න ප්රමුඛඛත්ව්ය: පකාන්වතාත්කරුව්න්ව සඳහා ව්න සම්මත න්විසුම් ෙත 

අව්යයතා ඉක්ෂමව්ා සැලකිය යුතු විපය්ිත පසෞඛයය හා ආරක්ෂෂාව් පිළිබද කරුු 
 

ප්රධ ාන මාගෙයට යාබද අස්ථායී වි ඇි බෑවුම් ප්රපශයයක නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ක රියාකාරකම් කිරීමට 

අපේක්ෂෂා කරණ බැවින්ව බෑවුපම් අස්ථායීතාව්පේ ක රියාකාරීත්ව්ය ිසසා ඉදකිරීම් පස්ව්කයින්ව මුඛහුණ පෘෑ හැකි අව්දානම 

ඉහළ ය. ESMF හී ඒ එව්න්ව පපෘාදු E & HS ෙැටළු සාකච්ජා කර ඇත. ඉදකිරීම් ව්ැඩ බිපමහි පස්ව්ක ආරක්ෂෂක 

අව්යයතාව්යන්ව ලිංසු පෘත රිකාපේ 2003 පකාටස: ව්ැඩ කරණ තත්ව්යන්ව සහ ප්රජා පසෞඛයය හා ආරක්ෂෂාව් හි 2003 5: 

ආරක්ෂෂක උපෘකරණ සහ ඇඳුම් යන යටපත් ව්ඩාත් විස්තර කර ඇත. 

 

8.2 ළමා ය රමය සහ බලහත්කාරී පලස ය රමය ලබා ෙැනීම 
 

ව්ැඩ කරණ තත්ත්ව්යන්ව සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් චක රපල්කනපේ 2003.3 ව්ෙන්වියට අනූව් ළමා ය රමය සහ 

බලහත්කාරී පලස ය රමය පයාදා ෙැනීම සවිස්තරාත්මකව් දක්ෂව්ා ඇත. 

 

9. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැළැස්ම (ESMP) 
 

බලපෘෑම් සහ අව්දානම කළමනාකරණය කිරීමට පහෝ අව්ම කිරීමට ෙන්වනා පියව්ර. විපය්ෂපයන්ව 7 සහ 8 පකාටස් ව්ල 

හඳුනාපෙන ඇි සැලකිය යුතු බලපෘෑම් සහ අව්දානම්, සැලසුම් කිරීපම් අදයර, ඉදකිරීම් අදයර සහ නඩත්තු පමපහයුම් 

අදයර සඳහා ESMP හි ිසය්චිත ිසගපශය හා අව්යයතා පමම පකාටසට ඇතුළත් පේ. 

 

9.1 නැව්ත පෘදිංචි කිරීපම් ක ් ් රියාකාරී සැලැස්ම 
 

ව්යාපෘතිය පෘාදක කරෙත් නැව්ත පෘදිංචි කිරීපම් ක රියාකාරී සැලැස්මක්ෂ පමම ස්ථානයට අදාලව් පනාමැත. 

9.2 පදිංචි ජනතාව ඉවේ කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අතරතුර අනපේක්ෂිත අනතුරු සහ ඉදකිරීම් අතරතුර නායයෑම සක්රීය ීම පහ්තුපව්න්ව අනතුරු සිදුවිය හැකිය. 

පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව ජාික පොඩනැන්ි  පෘගපේෂණ සිංවිධ ානය විසින්ව ිසකුත් කරුව ලබන ූගව් අනතුරු ඇඟීම් 

ව්ලට අුවල ල පව්මින්ව ඉව්ත් ීම අව්යය පේ. 

ව්යාපෘතිය ES සහ HS කකකය ද ආන්වික කාලුණිකක තත්ත්ව්යන්ව සහ NBRO ව්ගෂාපෘතන ූගව් අනතුරු ඇඟීම් 

පිළිබඳව් සුපෘරීක්ෂෂාකාරී විය යුතු අතර හදසි අව්ස්ථාව්ක ඒ කල්ියා ප්රිචාර දැක්ෂවිය යුතුය.  

 

9.3 හාිසයට පෘත් ේ යුහයන්ව ඉව්ත් කිරීපම් ක ් ් රියා පෘ හපෘා හය, ය හතල පෘහසුකම් (හිමිකරුව්න්වපේ ි ඛිත එකඟතාව්ය) 

 

පමම ව්යාපෘතිය ආශ්රීත ප්රපශයපේ එව්ැිස ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීපම් අව්යයතාව්යක්ෂ පනාමැත. 

 

9.4 ේ යාපෘති ක ් ් රියාමාගෙ පහ්තුපව්න්ව පශපෘල/භාවිතයන්ව අහිමිීම සඳහා ව්න්වද පෙීම 

 

පමම ව්යාපෘතිය සඳහා පශපෘල භාවිතයන්ව අහිමිීම සඳහා ව්න්වද පෙීපම් අව්යයතාව්යක්ෂ පනාමැත. 

 

9.5 පෘහත සඳහන්ව ක්ෂපෂ්ත ් ් ර සඳහා අව්ය් ය මහජනතාව් දැුවව්ත් කිරීම සහ අධ යාපෘනය ලබා  ඒම 

 
 

i. අස්ථායී භූමිය විසින්ව ඇි කරන අව්දානම් පිළිබඳව් අව්ට සි හන පුශෙලයින්ව සහ පත් ව්තු පස්ව්කයින්ව දැුවව්ත් 

කිරීම සඳහා ව්ැඩසටහන්ව පෘැව්ැත්ීම. 

ii. ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ සහ ූගව් අනතුරු ඇඟීපම් ඒ ඉහළ අව්දානමක්ෂ සහිත මාගෙය භාවිතා කරන මගීන්ව සහ 

ප්රපශයය හරහා ෙමන්ව කරන ජනතාව් සඳහා විපය්ෂ දැුවව්ත් කිරීම් අව්ය්ය පේ. 

 

9.6 සැළසුම් මත පෘදනම් වූ පෘාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ ක ් ් රමපේදයන්ව සලකා බැීම 
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පමම නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ව්ැඩබිම පසෞන්වදගයාත්මකව් සුන්වදර, පෘාරිසරික සිංපේ ඒ ස්ව්ාභාවික පෘරිසරයක 

පිහිටා ඇත. එබැවින්ව පෘරිසර හිතකාමී හා සමාජීය ව්යපයන්ව සැලකිය යුතු සැළසුම්කරණය සලකා බැීපමන්ව පෘසු 

ආපෘදාව් අව්ම කිරීපම් ක රියාකාරකම් ිසගමාණය කිරීපම් ඒ පෘහත දක්ෂව්ා ඇි කරුු සලකා බැි ය යුතු ය. 

 

වගුව 3: සැළසුම් අදියකර් දී පාරිසරික හා සමාජ තේේව සලකා  ැලීම 

සැළසුම් අංගය 

කමම වයාපෘති ප්රකශයය 

සදහා සලකා  ැලීම වල 

නිර්කශශිත මට්ටම 

i. ස්වභාවික සම්පේ කළමනාකරණය සහ සම්පේ ප්රයස්ත කලස සැළසුම් කරණය 
 

යාක විපය්ෂයන්ව ඉව්ත් කිරීම, අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපෘති විපය්ිත සැළසුම් 

සැලකිල්ලට ෙත යුතුය. ව්ැදෙත් යාක විපය්ෂ ව්තක්ෂෂලතා ආව්රණය සමෙ බැඳී ඇත්නම් 

යාක සිංරක්ෂෂණය සඳහා ප්රමාණව්ත් අව්දානයක්ෂ පයාමුඛ කල යුතුය. 

 

ඉතා ඉහල 

ii. වයාපෘති ස්ථානය සැලසුම් කිරීම 
 

ව්යාපෘති ස්ථානය සැළසුම් කිරීපම් ඒ පෘාෂාණ පෘිත ීම් සමඟ බෑවුමම අස්ථාව්ර ීම 

පිළිබඳව් ප්රපේසම් විය යුතුය. එපස්ම ව්යාපෘති ස්ථානය පිහිටා ඇත්පත්ද මාගෙය ආය රිත 

ඉතා ීනමිත ඉඩකය. එබැවින්ව ව්ාහන නැව්ැත්ීපම් ස්ථාන, ද්රව්ය ෙබඩා කිරීම සහ 

තාව්කාි ක ල ඩාරම් ආදය අනතුරුදායක කලාපෘව්ල ස්ථාපෘනය පනාකළ යුතුය. පමව්ැිස 

කරුු ිසසා පකාන්වත රාත්කරුපේ පස්ව්ක පිරිස සහ ව්යාපෘතියට අදාල ව්ෙකිව් යුතු 

ිසලධ ාරීන්ව සමෙ පතාරතුරු හුව්මාරු කර ෙැනීම සඳහා පුහුු සිංඥා කරුපව්කු පයදීම 

අිසව්ාගය පේ.  

 

ඉතා ඉහල 

iii. වාසස්ථාන සම් න්ධතා සහ සේව මංකපේ 
 

ස්ිර ඉදකිරීම් සඳහා, ව්යාපෘතියට ස්ථානයට පිවිීනමට, ෙැඹුරු කාුව පෘශධ ි ආදය සඳහා 

පහෝ වියාල ව්යපයන්ව ව්නාන්වතර පකාටස් ඉව්ත් කිරීම්ට සිදුව්න්වපන්ව නම් සැළසුම් තුළ 

සත්ව් ව්ාසස්ථාන අතර සම්බන්වධ තා පනාබිපදන පලස පෘව්ත්ව්ා ෙැනීමට සත්ව් මිංපපෘත්, 

ව්තක්ෂෂලතා ීනරු ආදය ඇතුළත් කිරීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

 

ඉහල 

iv. ජල සම්පත සංරක්කෂණය 
 

භූ අභයන්වතරපේ ඇි ජලය පිටතට ෙැනීම නාය අව්දානම අව්ම කිරීම සඳහා භාවිතා 
කරන්වපන්ව නම් පිටතට ෙන්වනා ලද ජලය පහාඳ තත්ත්ව්පේ ඇි බැවින්ව එය ඉදකිරීම් 
භූමිපේ ජල ප්රභව්යක්ෂ පලස භාවිතා කළ හැකිය. එම ජලය අසල්ව්ැසි ප්රජාව්ට පමන්වම 
සතුන්වටද භාවිතා කල හැකිය.  

 

ඉහල 

v. ස්වභාව කසෞන්දර්යාේමකව ගැලකපන සැළසුම් සලකා  ැලීම 
 

පසෞන්වදගයාත්මක සිංපේ ඒ පෘරිසර ිසගමාණපේ ඒ ස්ව්භාවික පෘරිසරය හා සිංකලණය ව්න 

එපමන්වම දතයය දුෂණය (ඇසට පෘ රියමනාපෘ විය යුතුය  අව්ම ව්න පලස ව්යහයන්ව සැළසුම් 

කිරීමට සැලකිි මත් විය යුතුය. පමම ව්යාපෘති කටයුතු සිදුව්න ප්රපශයය ආය රිතව් සිංචාරක 

කගමාන්වතය ප්රධ ාන ආදායම් ඉපෘයීපම් ක රමපේදයක්ෂ ව්න බැවින්ව නාය අව්දානම අව්ම 

කිරීපම් කටයුතු අව්සානපේ එම ස්ථානය සිංචාරක ආකගෂණයට ලක්ෂව්න පෘරිද සිදුකල 

යුතුය. ක සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්ුහයන්ව ිසගමාණය කිරීම සඳහා භූ දගයන ිසගමාණ 

යල්පීන්වපේ පස්ව්ය ව්ැදෙත් පේ. 

 

ඉහළ 

vi. හරිත පාරිසරික ලක්කෂණ සලකා  ැලීම 
 

පෘාරිසරික ලක්ෂෂණ සැළසුම් ිසගමාණය කිරීපම් ද හැකිතාක්ෂ හරිත පෘාරිසරික සැළසුම් 

සලකා බැීමට ිසගපශය කරුව ලැපබ්. උදා- ඛාදනය ව්ැළැක්ෂීම සඳහා පශශීය තතණ 

විපය්ෂ පයාදා ෙැනීම, පෘරිසරපයහි ිරසාර විපය්ෂ විවිධ ත්ව්ය ඇි කිරීම සඳහා ජාල 

කකාබශධ  කිරීම, ආක රමනශීී යාක විපය්ෂ අඩිංඟු කිරීපමන්ව ව්ැළකීම 

 

 

ඉහළ බෑවුම සඳහා ඉතා 

ඉහල 

vii. සමාජමය හා සංස්කෘතිකමය ලක්කෂණ සංරක්කෂණය 
 

ප්රපශයපේ පෘව්ින සිංස්කතික සහ සාමාජීය උරුමයන්ව ස්ව්භාවික පෘරිසරය හා එම ප්රපශයය 

සමෙ ඉතා කිට්ටු සම්බන්වධ තාව්යක්ෂ ඇි අතර එමන්න්ව පපෘෝෂණය පේ. එමිසසා ව්යාපෘති 

ක රියාකාරකම් සිදුකිරීපම්  ඒ ක පිළිබඳව් සලකා බලා එම ප්රපශයපේ ඇි සමාජමය හා 

සිංස්කතිකමය ලක්ෂෂණ ව්ල ව් හනාකම් ව්ැඩිදයුු ීමට අව්ස්ථාව්ක්ෂ පදමින්ව නායයෑම් 

අව්දානම් අව්ම කිරීම් කටයුතු කල යුතුය. 

 

 

ඉහළ බෑවුම සඳහා ඉතා 

ඉහල 
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viii. ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී කස්වකයින්/අවට ප්රජාවකේ ආරක්කෂාව 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු මාගෙය පෘාදක කරපෙන සිදුකරන බැවින්ව එම ඉදකිරීම් කාලපේ ඒ 

විපය්ෂපයන්ව ව්ැඩබිම් පස්ව්කයින්ව අනතුරු ව්ලට ලක්ෂවිය හැකිය. අනව්සර ඇතුල්ීම් සහ 

පනාසැලකිි මත්භාව්ය ව්ැඩබිම අව්ට අනතුරු සිදුීමට පහ්තු විය හැක. බෑවුම සක රිය ීම 

ඉදකිරීම් අව්ධිපේ ඒ සිදුවිය හැකි අතර කම්කරුව්න්වට, මගීන්වට හා ිසලධ ාරීන්වට තගජනයක්ෂ 

විය හැකිය. එබැවින්ව, ආරක්ෂෂාව් සඳහා විපය්ිත වූ ආරක්ෂිත දැල්, ආරක්ෂිත ව්ැට ව්ැිස 

සැළසුම් පෘදනම් කරෙත් ආරක්ෂිත කරුු සලකා බැි ම අතයාව්යය පේ. 

 

 

අව්ම 

ix. ඛාදනය පාලනය සඳහා වන ක රියාමාර්ගයන් 

ජලාපෘව්හන කළමනාකරණය තුල ඒ, ජලය පබෝක්ෂකු හරහා අසළ ජල ප්රව්ාහව්ලට පයාමුඛ 

කරුව ඇත. ව්ැසි කාලව්ල ඒ පමම ජලාපෘව්හනපයහි ෙලා එපම් පේෙය සැලකිය යුතු පලස 

ඉහළ යා හැකි අතර පමමන්න්ව ඇළ පෘතුල සහ ඉවුරු ඛාදනය විය හැක. එබැවින්ව සැළසුම් 

කිරීපම් ඒ අධික ජලධ ාරාව්න්ව ස්ව්භාවික ජල මාගෙ ව්ලට පේෙපයන්ව ෙලායාම අව්ම කිරීම 

සඳහා බාධ කයන්ව ප්රමාණව්ත් පලස පයාදා ෙැනීමට සැලකිි මත් විය යුතුය. සැලසුම් සකස් 

කිරීපම් ඒ ව්යාපෘති භූමිපේ ඇල මාගෙ ව්ලට අදාල පබෝක්ෂකු ආ ඒ සදුසු ක රම ඇතුලක්ෂ කිරීම 

කල යුතුය.  

 

 

 

ඉතා ඉහල 

x. නායයෑම් අවදානම අවම කිරීකමන් පසු නෙේතු කිරීම් සහ කමකහයුම් සැළසුම් 

කිරීම 
 

නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් කාගයපේ ඒ ජලාපෘව්හන කළමණාකරණය සඳහා ුණරුත්ව් 

කාු ව්ැිස අක්රිය යල්පෘ ක රම සලකා බැි ය යුතුය. ජල මාගෙ ඇහිරී යාම ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම 

සඳහා ිසව්ැරද පෘයිේපෘ විෂ්කම්භය, සිදුරු ව්ල විෂ්කම්භ සහ ඇිරීපම් ආනිය පමන්වම 

කාුව ව්ල හරස්කඩ ව්ගෙඵලයද ිසව්ැරදව් සලකා බැි ය යුතුය. කාුව ජලය ස්ව්ාභාවික ජල 

දහරාව්න්වට එකතු කරීමට අපේක්ෂෂා කරණ්පන්ව නම්, ඛාදනයට ඔපරාත්තු පදන, පරාන්ව 

මඩ රඳව්ා ෙැනීපම් පෘශධ ි ආ ඒ පනාපයක්ෂ නඩත්තු ව්ුහ සැළසුම් කළ යුතුය.  

විවිධ  කාලපෘරිච්පේදයන්ව තුළ පශශීය කාලුණිකක තත්ත්ව්යන්වට ඔපරාත්තු පදන පෘරිද 

ව්ුහයන්ව සඳහා භාවිතා කරණ ද්රව්ය ප්රපේයපමන්ව පතෝරා ෙත යුතුය. ව්ාපන්ව ව්ූහයන්ව 

භාවිතා කිරීපම් ඒ විපය්ෂපයන්ව ඛාදන ව්ැලකීපම් තාක්ෂෂිකක ක රම සැළසුම් කළ යුතු අතර 

සියුම් පරාන්වමඩ උපෘ නළ මාගෙ ව්ලට කාන්වදු ීම ව්ැළැක්ෂීමට පියව්ර ෙත යුතුය. 

 

 

 

ඉහල  

 

 

9.7 ඉදකිරීම් අදයර තුළ සිදුව්න බලපෘෑම් අව්ම කිරීම 

 

9.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ කකාන්ත රාේකරුවන්කේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල ීම සඳහා වන 

ප්රමිතීන් 
 

පෘාරිසරික හා සමාජීය බලපෘෑම් කළමනාකරණය හා අව්ම කිරීම සඳහා ව්න පියව්ර සාමානයපයන්ව සෑම ව්යාපෘති 

ස්ථානයකටම පපෘාදු ය. එබැවින්ව පෘාරිසරික සහ සමාජීය බලපෘෑම් අව්ම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ව්න 

ක රියාමාගෙ සියලූ නායයාම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ස්ථාන සඳහා පපෘාදු පේ. පමම බලපෘෑම් පබාපහෝ දුරට ඉදකිරීපම් 

කටයුතු ව්ල ක රියාකාරිත්ව්යට පහ්තු පේ. එබැවින්ව ඉදකිරීපම් ඒ ව්න බලපෘෑම අව්ම කිරීම පකාන්වත රාත්කරුපේ යුතුකමකි. 

ඉදිකිරීම් අදියකර්දී කකාත රාේකරුවන්කේ ලංසු පත රිකාකේ ඇතුලේ කර ඇති පාරිසරික, සමාජ, කසෞඛයය සහ 

ආරක්කෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව කකාත රාේකරුවන්කේ අවයයතාවය පකපස් විය යුතුද යන්වන 

පිළිබඳව් ජාික පොඩනැන්ි  පෘගපේෂණ සිංවිධ ානය විසින්ව ිසගපශය කර ඇත. පමම පකාටස සඳහා අදාළ අිංයව්ල 

ුණණාත්මක බව් දැක්ෂපව්න ප්රධ ාන පකාටස් පෘහත දක්ෂව්ා ඇත(ව්ුණව් 3 . විස්තර සඳහා, ESMP ඉදකිරීම් 

පකාත රාත්කරුව්න්ව සඳහා පයාමුඛ කළ යුතුය.  
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වගුව 4: පාරිසරික හා සමාජ ආරක්කෂණයට අනුකූල ීම සඳහා කකාන්ත රාේකරුකේ අවයයතාවයන් ES & HS 

පාරිසරික සමාජයීය 

කළමනාකරණ 

සැළසුමට ඉදිකිරීම් 

කකාන්ත රාේකරුවන් 

දක්කවන එකඟතාවය 

අයිතමය වයෘපෘතිය සදහා අදාලේවය 

2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්කෂණය 

2002.2 1) ව්ැඩ බිම තුල ෙබඩා කිරීම අියයින්වම ව්ැදෙත් (මාගෙ රක්ෂිතය) 

2002.2 2) යබ්දය සහ කම්පෘන  අියයින්වම ව්ැදෙත් (මගීන්ව සහ පෘදකයින්ව) 

2002.2 3) පොඩනැන්ි  ඉරිතැීම් සහ හාිස සිදුීම ව්ැදෙත්  

2002.2 4) අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම  ව්ැදෙත් 

2002.2 5) කසල බැහැර කිරීම අියයින්වම ව්ැදෙත් (මාගෙ රක්ෂිතය)  

2002.2 6) දුවිි  පෘාලනය  අියයින්වම ව්ැදෙත් (මගීන්ව සහ පෘදකයින්ව) 

2002.2 7) පොඩනැන්ි  ද්රව්ය සහ කසල ප්රව්ාහනය  අදාල පේ  

2002.2 8) ජලය අදාල පේ 

2002.2 9) යාඛ සහ සතුන්ව අදාල පේ 

2002.2 10) පභෞික සහ සිංස්කතිකමය සම්පෘත්  අදාල පනාපේ 

2002.2 11) පෘාිංශු ඛාධ නය  අියයින්වම ව්ැදෙත් 

2002.2 12) පෘස සමෙ මිශ්ර ීම  අදාල පේ 

2002.2 13) පපෘාපලාව් හැරීම  අදාල පේ 

2002.2 14) ෙල් පකාරි ක්රියාකාරකම්  අදාල පනාපේ 

2002.2 15) නඩත්තු ව්ාහන සහ යන්වපත්රෝපෘකරණ  අදාල පේ  

2002.2 16) මහජන පීඩා අියයින්වම අදාල පේ (අව්ට ජනතාව්) 

2002.2 17) උපෘපයෝගීතා පස්ව්ා හා පෘහසුකම්  අියයින්වම අදාල පේ (මාගෙය) 

2002.2 18) දතෂය පෘරිසරය ව්ැඩිදයුු කිරීම  අියයින්වම අදාල පේ (පසෞන්වදගයාත්මක සිංපේ ඒ 

මාගෙ පකාටස) 

2002-5. පෘාරිසරික 

අධීක්ෂෂණය  

මූි ක සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, ජලය, යබ්ද, 

කම්පෘන, ඉරිතැීම් සමීක්ෂෂණ  

ව්යාපෘති විපය්ිත ිසරීක්ෂෂණ සැලැස්ම අධ යයනය 

ඉදකිරීම් අතරතුර සමීක්ෂෂණ (ව්ාතය, ජලය, 

යබිද, කම්පෘන, ඉරිතැීම් සමීක්ෂෂණ  

ව්යාපෘති විපය්ිත ිසරීක්ෂෂණ සැලැස්ම අධ යයනය 

පමපහයුම් කාලය තුල ව්ැඩබිම් සමීක්ෂෂන ව්යාපෘති විපය්ිත ිසරීක්ෂෂණ සැලැස්ම අධ යයනය 

ව්ාගතා තැීම හා පෘව්ත්ව්ාපෙන යාම අදාල පේ 

2003. ව්ැඩබිම් පකාන්වපශසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් 

2003.2 ආරක්ෂෂක ක රම සිංවිධ ානය සහ සන්විසපේදනය අියයින්වම අදාල පේ (අස්ථාව්ර බෑවුම, මගීන්ව, බර 

යන්වත්ර   

2003.3 ළමා ය රමය හා බලකිරීම අදාල පේ  

2003.4 ආරක්ෂෂාව් පිළිබ`ද ව්ාගතා සහ අනතුරු සහ ක 

පිළිබඳ දැුවම් ඒම 

අියයින්වම අදාල පේ 

2003.5 ආරක්ෂෂක උපෘකරණ සහ ඇදුම් පෘැලදුම් අියයින්වම අදාල පේ 

2003.6 ආරක්ෂෂක තත්ත්ව්ය පෘරික්ෂෂාව් අියයින්වම අදාල පේ 

2003.7 ප්රථමාධ ාර පෘහසුකම් අියයින්වම අදාල පේ 

2003.8 පසෞඛය හා ආරක්ෂෂාව් පිළිබඳ පතාරතුරු සහ 

පුහුුව් 

අියයින්වම අදාල පේ 

2003.9 යන්වපත්රෝපෘකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් 

පුශෙලයින්ව 

අදාල පේ 

අදාල කේ : ඕනෑම ඉදකිරීම් ප්රපශයයක්ෂ සඳහා පමය අදාල කරෙත හැක. ( ESMP) 

අතියයින්ම අදාල කේ : අදාල ඉදකිරීම් ප්රපශයයට සුවිපය්ෂී පලස ිසගමාණය කරණ ලද පෘාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් සඳහා 

තහවුරු කිරීමට පකාන්වත රාත්කරු විපය්ෂපයන්ව පෘාරිසරික ක රමපේදයක්ෂ පලස අව්දාරණය කළ යුතුය. 

අදාල විය හැකිය : ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක ව්න අතරතුර ඉදකිරීම් ප්රපශයපේ අදාල අිංයයන්ව අව්දානය පයාමුඛ වුව්පහාත් පෘාරිසරික සමාජ 

කළමනාකරණ සැලසුම් මන්න්ව ක රියාත්මක කල හැක. 

අදාල කනාකේ : අනාව්රණය වූ පකාන්වපශසි මත පමම ඉදකිරීම් ප්රපශයයට අදාල පනාපේ. 

විකල්ප: අව්යයතාව්යන්ව මත ක රියාත්මක පේ. 

ඉදකිරිම් ප්රපශයයට සුවිපය්ෂී වූ අධීක්ෂෂණ සැලසුම් පයාමුඛ කිරීම. ඉදකිරීම් ප්රපශයයට සුේපය්ෂී වු අධීක්ෂෂණ සැලසම්ව්ලට අනූව් 
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පකාන්වත රාත්කරු අධීක්ෂෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට බැ ඒ සිටී. 

මූලාය ර ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීපම් ඒ පකාන්වත රාත් කරු හා පෘාරිසරික හා සමාජීය කළමානාකර සැළසම සමෙ ඇි බැඳීම 

 

9.7.2 නාය ස්ථානයට විකය්ි ත පාරිසරික හා සාමාජීය හානිය අවම කිරීම 
 

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානීය විපය්ිත අපෘදා අව්ම කිරීපම් පියව්රයන්ව පෘහත 
සඳහන්ව පෘරිද පේ.  
 

වගුව 5: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහාගනු ල න පියවර  
 

 

හාික අව්ම කිරීපම් අයිතමය ව්යාපෘති ක රියාත්මක 
කිරීපම් අදයර 

ව්ෙකීම 

i. ඉදිකිරීම් අතරතුර ඛාදනයන් වලින් විය හැකි  ලපෑම අවම කිරීම 
 

 

ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාලව් ව්ගෂා කාලපේ ඒ , භූමිය සූතදානම් කිරීම, සුන්වබුන්ව 

ඉව්ත් කිරීම, බෑවුපම් හැඩය සැකීනම ව්ැිස දෑ සිදු කිරීම ිසගපශය කරුව 
පනාලැපබ්. එබැවින්ව ඉහළ බෑවුම් ප්රපශය ව්ල ක රියාකාරකම් සිදු කිරීම 
ව්ගෂාව් පනාමැි වියළි කාලපේ ඒ සිදු කිරීමට ිසගපශය කරන අතර හැකි 
සෑම විටම ව්ැසි කාලපේ අව්දානම් බෑවුම් ව්ල ක රියාපේ පය ඒම නව්තා දැමිය 
යුතුය. පම් පිළිබඳව් ව්යාපෘති සැළසුම් අදයපග ඒ අව්ධ ානය පයාමුඛ කල 
යුතුය. ජලයට එකතුව්න අව්සාදත ප්රමාණය අව්ම කර ෙැනීම සඳහා 
පරාන්වමඩ රදව්නයන්ව අව්යය ස්ථානයන්වහි ඒ හඳුන්වව්ා දය යුතුය. 

පකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව 2002.2 හි ESMP හි පෘාලන ක්රම දැඩි පලස 
අුවෙමනය කළ යුතුය - 2 පකාටස - ව්ැඩ අව්යයතා. 

ව්යාපෘති භූමිය සූතදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම් 

පකාන්වත රාත්කරු 

ii. ආක රමික විකය්ෂ 
 

ඛාදනය පෘාලනය කිරීපම් ව්ූහයන්ව පලස ආක රමිකක යාක විපය්ෂ භාවිතා 
කිරීපමන්ව ව්ැළකී සි හය යුතුය. යාකමය ඛාදන පෘාලනය සඳහා පශශීය යාක 
පතෝරා ෙත යුතුය. ව්තක්ෂෂලතා පෘාලන පියව්ර සඳහා භාවිතා කරන විපය්ෂ 
සඳහා ව්නජීී සිංරක්ෂෂණ පදපෘාගතපම්න්වතුපේ සහ ව්න සිංරක්ෂෂණ 
පදපෘාගතපම්න්වතුපේ අුවමැිය අව්යය පේ. 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු  

iii. ප්රවාහන පශධතියට සිදුවිය හැකි  ලපෑම (විකය්ෂකයන් 

තාවකාලිකව මාර්ගට හාි ීම කහෝ පිවිසුම ඇණ හිටීම, 

අවහිරතා ඇතිීකම් තේේවයන්) 
 

ව්යාපෘති කාලීනමාපේ ඒ ඉතා පහාද රථව්ාහන කළමනාකරණ 
ක රමපේදයක්ෂ අුවෙමනය කිරීම ිසගපශය කරුව ලැපබ්. පමම ආපෘදා 
ස්ථානයට ආසන්වනව් ඇි මාගෙය ව්ිංුණ සහිත බැවින්ව අනතුරු 

ඇඟීපම් සිංඥා සහ ස්ිර පුහුුව් ලත් මුඛරකරුව්න්ව, සිංඥාකරුව්න්ව, 

බෑවුම් අස්ථායිතාව් පපෘන්වුවම් කරන  ඒේිමත් සිංඥා පුව්රු සහ මාගෙ 

බාධ ා සිංඥා, රාත්රී ලාම්පු ආදය ඇතුළත් කළ යුතුය. 

පකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව 101 - 2 පකාටස-ව්ැඩ අව්යයතා ව්ල පෘාලන ක්රම 
දැඩිව් අුවෙමනය කළ යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු  

iv. කසෞඛය හා ආරක්කෂාව සදහා වන ප්රමුඛතාවය 
 

ව්යාපෘති ස්ථානපේ ඒ පස්ව්කයින්ව අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ව යටපත් ව්ැඩ කළ 

යුතු බැවින්ව, 2003 කාණ්ඩපයහි පස්ව්ා පකාන්වපශසි සහ ප්රජා පසෞඛය හා 
ආරක්ෂෂාව් ඛාණ්ඩපේ පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම යටපත් ලබා  ඒ ඇි 
ිසගපශය ක රියාත්මක කිරීම අතයාව්යය පේ. පමම ිසගපශපයයන්ව ිසසි 
සිංවිධ ානයක්ෂ සහ ආරක්ෂෂක ිසරීක්ෂෂණ ක රමයක්ෂ තුළ අුවෙමනය කළ යුතුය 
 

i. ව්යාපෘති ක රියාකාරකම් පිළිබඳ විපය්ිත වූ පසෞඛය හා සමාජ 
ආරක්ෂෂණය පිළිබඳ විපය්ෂ කළමනාකරණ සැළැස්මකට අන්වතගෙත 
ීම. 

ii. පස්ව්කයින්වපේ සහ මගීන්වපේ ආරක්ෂෂාව් සඳහා සුදුසු අනතුරු 
ඇඟීපම් පෘශධ ියක්ෂ සහ ූගණ කාීන මුඛරකරුපව්කු හා සිංඥා 
දැුවම්පදන්වපනකු පමම ව්ැඩබිපම් පස්ව්පේ පයදීම සඳහා දැඩි පලස 

ිසගපශය කරු ලැපබ්. 

iii. ෙල් හා ව්ැටීපම් අව්දානපමන්ව කම්කරුව්න්ව සහ මගීන්ව ආරක්ෂෂා කිරීම 
සඳහා අව්දානම් ස්ථානව්ල ආරක්ෂිත බාධ ක සහ ආරක්ෂිත දැල් සවි 

කළ යුතුය. සම්මත පස්ව්ක ආරක්ෂෂණ ක රමපේදයක්ෂ අුවෙමනය 
කිරීම 

iv. ආරක්ෂිත සපෘත්තු, හිස් ආව්රණ, ඇස් ආව්රණ, න්ික ිසව්න උපෘකරණ 

ව්ැිස පුශෙි ක ආරක්ෂෂණ උපෘාිංෙ භාවිතය (PPE) 

v. පස්ව්කයින්වට පුහුු හා දැුවව්ත් කිරීපම් ව්ැඩසටහන්ව පෘැව්ැත්ීම 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

PMU/ ඉදකිරීම්  

පකාන්වත රාත්කරු  
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vi. ප්රධ ාන ඉදකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට පපෘර හඳුනාෙත් එව්ැිස 
උපෘද්රව්යන්ව සඳහා උපෘද්රව් විය්පල්ෂණය කිරීම සහ සැලසුම් කිරීම / 
ප්රමාණව්ත් අව්ම කිරීපම් පියව්රයන්ව සැපෘයීම  

vii. ආසන්වන ප්රපශයපේ ඹඹර ව්ද ආදය දක්ෂනට ිපබ් නම් ඹඹර ප්රහාර 
ව්ි න්ව ආරක්ෂෂා ී සිටීපම් ස්ථානයක්ෂ ස්ථාපිත කර ිීම අතයාව්යය 
පේ.  

viii. මීට අමතරව් ව්ගෂාව් පෘව්ින කාල ව්කව්ාුව ව්ල ඒ අස්ථාව්ර බෑවුම් 
ව්ල පස්ව්පේ පය ඒම ඉතා අව්දානම් ව්න බැවින්ව ප්රමානව්ත් කාල 
ීනමාව්ක්ෂ සඳහා පේව්පේ පය ඒම නතර කර තැබිය යුතුය. 

v. මගීන් ඉදිකිරීම් භූමිය කවත කසල විසි කිරීම (කසල, ක ෝතල් හා 

ආහාර 
 

 

ව්යාපෘතියට අදාලව් පස්ව්කයින්ව පස්ව්පේ ිසරතව්න බව් දැන්වීම සඳහා 
ව්යාපෘති ස්ථානයට පිවිීනමට පපෘර ක පිළිබඳව් දැුවව්ත් පකපරන සිංඥා 
පුව්රු තැබිය යුතුය. ව්යාපෘති ස්ථානයට පිවිීනමට පපෘර සිංඥා පුව්රු මන්න්ව 

ඉදකිරීම් කටුයුතු පිළිබඳව්ත්, අපෘද්රව්ය ඉව්ත දැමීම පිළිබඳව් අව්ව්ාදාත්මක 
දැුවව්ත් කිරීමත් කල හැකිය. 

ව්යාපෘති භූමිය සූතදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

vi. පිපිරීම් කහ්තුකවන් සිදු විය හැකි අනතුරු 
 

කාගයබහුල පේලාව්න්වහි ඒ සියළුම පිපිරුම් ක රියාකාරකම් අව්ම කිරීම සහ 

පිපිරුම් කාලය තුළ දැුවව්ත් කිරීපම් ිසපේදන ිසකුත් කිරීම. පිපිරීම් ිසසා 
පෘාෂාණ කැබි  ව්ැ ඒම පහ්තුපව්න්ව සිදුව්න තුව්ාල සඳහා හදසි ප්රිකාර 

සූතදානම් කිරීපම් සැලැස්මක්ෂ සකස් කල යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 
 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු  

vii. ඉදිකිරීම් අතරතුර ඛාදනයන් වලින් විය හැකි  ලපෑම අවම කිරීම 
 

ව්යාපෘති ස්ථානයට අදාලව් ව්ගෂා කාලපේ ඒ , භූමිය සූතදානම් කිරීම, සුන්වබුන්ව 

ඉව්ත් කිරීම, බෑවුපම් හැඩය සැකීනම ව්ැිස දෑ සිදු කිරීම ිසගපශය කරුව 
පනාලැපබ්. එබැවින්ව ඉහළ බෑවුම් ප්රපශය ව්ල ක රියාකාරකම් සිදු කරීම 
ව්ගෂාව් පනාමැි වියළි කාලපේ ඒ සිදු කිරීමට ිසගපශය කරන අතර හැකි 
සෑම විටම ව්ැසි කාලපේ අව්දානම් බෑවුම් ව්ල ක රියාපේ පය ඒම නව්තා දැමිය 
යුතුය. පම් පිළිබඳව් ව්යාපෘති සැළසුම් අදයපග ඒ අව්ධ ානය පයාමුඛ කල 
යුතුය. ජලයට එකතුව්න අව්සාදත ප්රමාණය අව්ම කර ෙැනීම සඳහා 
පරාන්වමඩ රදව්යන්ව හඳුන්වව්ා දය යුතුය. 

ව්යාපෘති භූමිය සූතදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

viii. ඉදිකිරීම් අපද්රවය  ැහැර කිරීම 
 

ඉදකිරීම් අපෘද්රව්ය බැහැර කිරීම සම්බන්වධ පයන්ව පකාන්වත්රාත්කරු විපය්ෂ 
අව්ධ ානයක්ෂ පයාමුඛ කළ යුතුය. පමම ඉදකිරීම් ස්ථානය ග්රාමීය ප්රපශයයක 
හරහා දපව්න ප්රධ ාන මාගෙය ආසන්වනපේ ප්රසන්වන පෘරිසරයක්ෂ සහිතව් 

පිහිටා ඇත. එපස්ම, ුවව්රඑළිය සහ හැටන්ව ශ්රී ලිංකාපේ ප්රධ ාන සිංචාරක 
ආකගෂණ ස්ථාන පදකක්ෂ ව්න බැවින්ව පමම ප්රධ ාන මාගෙය පබාපහෝ 

සිංචාරකයින්ව විසින්ව භාවිතා කරුව ලබයි. ව්ැඩබිම හරහා ඇළ මාගෙයක්ෂ 
ෙලා බසින අතර ව්ැසි සමපේ ඒ ප්රපශයපේ කාන්වදු ජලමාගෙ පිහිටා ිපබ්. 

එබැවින්ව, එව්ැිස අපෘද්රව්ය ජනනය කරන්වපන්ව නම් පසෝදා පනායන පෘරිද ිසසි 

පලස ෙබඩා කර PMU විසින්ව අුවමත කරන ලද ක්රියා පෘ හපෘා හව්ලට අුවව් 
බැහැර කළ යුතුය. ඉදකිරීම් අපෘද්රව්ය මාගෙ පදපෘස බැහැර පනාකළ යුතුය 

  

 

ව්යාපෘති භූමිය සූතදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

ix.  ැවුකම් ජල පරිකභෝජකයන්ට සිදුවිය හැකි  ලපෑම් 
 

 

අස්ථාව්ර බෑවුපම් පෘහළ පකාටපස් සිතෙඟුල ෙලා යයි. ඉදකිරීම් කටයුතු 

මන්න්ව ෙලා යන ජලය දූෂණය විය හැකිය. පෘහළ බෑවුපමහි ජල භාවිතා 

කරන්වනන්වට එය සැලකිය යුතු බලපෘෑමක්ෂ ඇි කරුව ඇත. 

පකාන්වත්රාත්කරුව්න්ව 2002.2, පකාටස-2 ව්ැඩ අව්යයතා තුළ ESMP හි 
පෘාලන ක්රම දැඩිව් අුවෙමනය කළ යුතුය. 

  

ව්යාපෘති භූමිය සූතදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

x. කම්කරුවන් සඳහා වැෙිම තුල සනීපාරක්කෂක පහසුකම් 
 

කම්කරුව්න්ව විව්තත ස්ථාන ව්ල ව්ැසිකිි  භාවිතය අව්ම කිරීම සඳහා 
පකාන්වත්රාත්කරු ව්ැඩබිම තුළ සි හන පස්ව්කයින්ව සඳහා තාව්කාි ක 
සනීමාගෙයක්ෂෂක පෘහසුකම් සකස් කළ යුතුය. 

  

ව්යාපෘති භූමිය සූතදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xi. දුවිලි හා දුවිලි පාලන ක රමකේද 
  

ඉදකිරීම් කාලය තුළ ජනනය ව්න දූවිි  අිංශු මගීන්වට සහ සිංචාරකයින්වට 

බලපෘෑම් කළ හැකිය. හැටන්ව - මස්පකි ය ප්රධ ාන මාගෙපේ ෙමන්ව කරන 
මගීන්වට විපය්ෂපයන්ව සිංචාරකයින්වට බලපෘෑම් පමමන්න්ව බලපෘෑම් අිවිය 
හැකිය. අධික දූවිි  පහෝ ව්ායු උත්පෘාදන ක්රියාකාරකම් අපේක්ෂෂා කරන්වපන්ව 
නම් විපය්ෂ ිර ආදය භාවිතා කළ යුතුය. 

  

ව්යාපෘති භූමිය සූතදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

 
ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 
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xii. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා ජලය ලබා ෙත යුත්පත් අුවමත ස්ථාන ව්ි න්ව 
පෘමික 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xiii. වැෙ කරන කේලාවන් 
 

ඉදකිරීම් කටයුතු දව්ා කාලයට පෘමණක්ෂ ීනමා කළ යුතුය. පෘ.ව්. 6.00 ට පෘසුව් 

ව්ැඩ කිරීම. ආරක්ෂිත ෙැටළු පහ්තුපව්න්ව කිසිදු පහ්තුව්ක්ෂ ිසසා රාත්රී 

කාලව්ල ඒ ව්ැඩ කිරීම ිසගපශය පනාකරයි. 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xiv. කස්වා යටිතල පහසුකම් කකකරහි  ලපෑම 
 

PMU හි අුවමැිය පෘරිද ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පපෘර සන්විසපේදන, 

විදුි ය, ජල මාගෙ නැව්ත ස්ථානෙත කළ යුතුය 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xv. වැෙ ිම තුලට සාමාන්ය පුශගලයින් ඇතුළු ීකම් කහෝ එම 

ප්රකශයය හරහා ගමන් කිරීකම් අවයතාවය 
 

පකාන්වත්රාත්කරුපේ ූගණ කාීන මුඛරකරුපේ සුපෘරීක්ෂෂාකාරීත්ව්ය, 

දැුවව්ත් කිරීපම් සහ අනතුරු ඇඟීම් පුව්රු මන්න්ව ව්ැඩබිමට සිදුවිය හැකි 

අනව්සර ප්රපේයයන්ව ව්ැළැක්ෂවිය යුතුය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xvi. ඉදිකිරීම් අතරතුර දෘයය දූෂණය අවම කිරීම සඳහා කහාඳ භුමි 

පාලනයක්ක පවේවා ගත යුතුය 

 ව්යාපෘති භූමිය සූතදානම් 
කිරීම හා ඉදකිරීම් 
කටයුතු 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xvii. කස්වක චර්යාධර්ම පශධතිය 
 

පකාන්වත්රාත්කරු විසින්ව එකඟ වූ චගයාධ ගම පෘශධ ිය පෘව්ත්ව්ාපෙන 
යාපමන්ව පස්ව්කයින්ව සහ මගීන්ව සහ සිංචාරකයින්ව අතර ඇි විය හැකි 
ආරවුල් ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය. 
පපෘාදු ස්නාන ස්ථාන ව්ැිස හවුල් සම්පෘත් භාවිතා කිරීපම් ඒ පස්ව්කයින්ව සහ 
අව්ට පෘදිංචිකරුව්න්ව අතර ඇි විය හැකි ආරවුල් ව්ළක්ෂව්ා ෙත යුතුය 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

ඉදකිරීම්  
පකාන්වත රාත්කරු 

xviii. සර්පයන් දෂ්ට කිරීකමන් ඇතිවන අනතුරු කළමනාකරණය 

සහ හදිසි අනතුරු කළමනාකරණය 
 

සගපෘ දෂ්ට කිරීම් සඳහා ිසසි හදසි කළමනාකරණ පෘශධ ියක්ෂ (සගපෘ දෂ්ට 

කිරීම් පිළිබඳ දැුවව්ත්භාව්ය, ව්ැඩ කරන අතරතුර ආරක්ෂිත සපෘත්තු, සගපෘ 

දෂ්ට කිරීම සඳහා ප්රථමාධ ාර, පරෝහල් පව්ත පයාමුඛ කිරීම සහ සගපෘ දෂ්ට 
කිරීම් කළමණාකරණ කිරීම සඳහා පෘහසුකම් ඇි පරෝහලකට ඇතුළත් 

කිරීම ඇතුළත් කළ යුතුය). පම් ආකාරපේ අනතුරු ව්යාපෘති ව්ැඩ බිම්ව්ල 

බහුලව් දක්ෂනට ලැපබ්. පමම ස්ථානය සඳහා පව්නත් හදසි අනතුරු 

කළමනාකරණ කකකයක්ෂ (ප්රථමාධ ාර පෘහසුකම්, ආරක්ෂෂක උපෘකරණ, 

පරෝහල් පව්ත පයාමුඛ කිරීපම් පෘහසුකම් සහ ප්රව්ාහන පෘහසුකම්) 

පෘව්ත්ව්ාපෙන යා යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

ඉදකිරීම්  

පකාන්වත රාත්කරු 

xix. සේව හා වෘක්කෂලතා වලට සිදුවන හාිය 

පකාන්වත්රාත්කරු PMU හි අව්සරයකින්ව පතාරව් සැලසුපමන්ව බැහැර 

පනාී ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා භූමිපේ ෙස් වියාල ප්රමාණයක්ෂ ඉව්ත් 

කිරීමට පහෝ ආසන්වන කැලෑපේ ෙස් කැපීමට යනා ඒ ව්නජීී 

ව්ාසභූමිව්ලට බාධ ා ව්න කටයුතු පනාකල යුතුය. පසායාෙත් ව්න 

සත්ත්ව් ිසපක්ෂතන (ුණහා සහ ව්න සතුන්ව  ආරක්ෂෂා කිරීම පහෝ 

ආරක්ෂිතව් ස්ථානෙත කළ යුතුය. 

ව්න සතුන්ව දඩයම් කිරීම සහ දඩයම් කිරීම සහ ව් හනා ව්නාන්වතර 

ිසදගයක එකතු කිරීම සත්ත්ව් සිංරක්ෂණ ආඥාපෘනත යටපත් තහනම් 

බැවින්ව එව්ැිස කටයුතු තහනම් කළ යුතුය. 

 

 

ඉදකිරීම් කටයුතු 

 

 

ඉදකිරීම්  

පකාන්වත රාත්කරු 

 

 

9.7.3 වයාපෘති ස්ථානයට අදාල විකය්ිත අධීක්කෂණ තේේවයන් 
 

ඉදකිරීම් අදයර තුළ පෘහත සඳහන්ව අධීක්ෂෂණ සැලැස්ම ිසගපශය කර ඇත. මීට අමතරව් ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු 

විසින්ව පකාන්වත රාත්කරුව්න්වපේ ව්ෙකීම පිළිබඳ සඳහන්ව කළ යුතු ිසරීක්ෂෂණ ක රියා පෘ හපෘා හය ද ක රියාත්මක කළ යුතුය. 

පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව ඉදරිපෘත් කරණ ලද ඉල්ලූම්පෘත තුළ ඔහුපේ ිසපුණතා පිළිබඳ අදාළ පල්ඛන සමඟ ක රියාත්මක 

කිරීමට බලාපපෘාපරාත්තු ව්න ESMP ව්ැඩපිළිපව්ළ පයාමුඛ කරු ඇත. ESMP සඳහා ව්න පිරිව්ැය පව්නම පෙවුම් 



 

24 

 

අයිතමයක්ෂ පලස දැක්ෂවිය යුතුය. පතෝරාෙත් ඉදකිරීම් පකාන්වත රාත්කරු විසින්ව පෘාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක රම 

පිි බඳ ප්රකායයක්ෂ ඉදරිපෘත් කළ යුතු අතර එය PMU කකකය මන්න්ව අුවමත කිරීමට ිසයමිතය. 

 

වගුව 6: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්කෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 

අධීක්කෂණ අවයතාවය පරාමිතීන් වාර ගණන 

i. මූි ඛ 

නීරීක්ෂෂණ 

ජලපේ ගූණාත්මකභාව්ය (ඇළ  එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

අධීක්ෂෂණ ස්ථානපේ ඇි මාගෙ සිංව්ගධ න 

අධිකාරිපයහි පොඩනැන්ි  තුළ පුගව් 

ඉරිතැීම් ිසරීක්ෂෂණය 

එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

භුමිපේ සිදුව්න කම්පෘන එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය: ව්ායු අිංශු එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

පෘසුබිම් යබ්දය මැනීම එක්ෂ ව්රක්ෂ * 

ii. ඉදකිරීම් අතරතුර  ජලපේ ගූණාත්මකභාව්ය (ඇළ  ව්ැසි සමපේ ඒ ජලපේ පපෘුවපම් කැපී පපෘපනන 

පව්නසක්ෂ සිදුවුව්පහාත් 

අධීක්ෂෂණ ස්ථානපේ ඉරිතැීම් 

ිසරීක්ෂෂණය 

ඉදකිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු විස්ථාපෘනයක්ෂ 

ිසරීක්ෂෂණය කළපහාත් ** 

භුමිපේ සිදුව්න කම්පෘන විදුම් යන්වපත්රෝපෘකරණ, කම්මැි  ව්ැඩ, පහෝ භූ 

කම්පෘන ජනනය කරන ඕනෑම කාගයයක්ෂ 

ක්රියාත්මක කිරීපම් ඒ * 

ඉදකිරීම් ව්ල  ඒ ඇි ව්න යබ්දය අධික යබ්ද උත්පෘාදනය කරන කාලව්ල ඒ මසකට 

ව්රක්ෂ * 

ව්ායු ගූණාත්මකභාව්ය: ව්ායු අිංශු මසකට ව්රක්ෂ * 

iii. රථව්ාහන 

විපමෝචනය 

ව්යාපෘති කටුයතු සඳහා පයාදා ෙන්වනා සියළුම යන්වපත්රෝපෘකරණ ව්ල ව්ායු විපමෝචනය සහික 

ිීම අතයාව්යය පේ. ව්යාපෘති භූමිපේ කාගයභාර පෘරිසර ිසලධ ාරී ව්රයා විසින්ව කව්ා පෘරික්ෂෂාව්ට 

ලක්ෂ කල යුතුය. 

iv. අධීක්ෂෂණ 

ආයතනය 

*මධ යම පෘරිසර අධිකාරිපේ ි යාපෘදිංචි සහික සහිත ස්ව්ාධීන අධීක්ෂෂණ ආයතනයක්ෂ මන්න්ව 

ඉරිතැීම් පෘරීක්ෂෂණ හැර අපනකුත් පෘරීක්ෂෂණ සඳහා පයාදාෙත යුතුය. 

**ව්යාපෘති කළමනාකරණ කකකය :PMU විසින්ව පිි ෙුව ලබන විය්ව්ාීන ආයතනයක්ෂ මන්න්ව 

ඉරිතැීම් පෘරීක්ෂෂණ කල යුතුය 

v. ව්ාගතා කිරීපම් 

අව්යයතා  

ඇළ මාගෙපේ ජලපේ ුණණාත්මකභාව්ය - ජලපේ පෘැව්ිය යුතු අව්ම ුණණාත්මක තත්ත්ව්යන්ව 

පිළිබඳව් 2017 ව්ගෂපේ මධ යම පෘරිසර අධිකාරිය විසින්ව ප්රකායයට පෘත් කරණ ලද ප්රමිීනන්වට අනූව් 

සිංසන්වදනය කිරීම.  

අධීක්ෂෂණ ස්ථානපේ පොඩනැන්ි  ූගව් ඉරිතැීම් පිළිබඳ සමීක්ෂෂණය - ව්තත්ීනමය ව්ාගතාව්.  

පපෘාළපේ කම්පෘනයන්ව - යන්වත ර සූතත රව්ි න්ව ඇි ව්න පපෘාළපේ කම්පෘනයන්ව. ඉදකිරීම් අතරතුර හා 

ව්ාහන ව්ි න්ව ඇිව්න කම්පෘනයන්ව, මධ යම පෘරිසර අධිකාරිපේ ප්රමිීනන්වට අනූව්  

ව්ට පිටාපව්න්ව ඇි ව්න යබ්දය මැනීම - මධ යම පෘරිසර අධිකාරිපේ අිංක 924.1 1996 මැයි 01 දන 

විපය්ෂ ෙැසට් පෘත රය  

ව්ායු ුණනාත්මකභාව්ය සම්බන්වධ  කරුු - ශ්රී ලිංකා මධ යම පෘරිසර අධිකාරිපේ අිංක 1562/22 

2008 අපෙෝස්තු 15 - විපය්ෂ විපේදනපේ සඳහන්ව අව්ම ව්ායුුණණ තත්ත්ව්යන්ව 

 

10. කස්වක කළමනාකරණය 

 

ඉහළ පස්ව්ක කළමනාකරණ සම්බන්වධ තා, ව්යාපෘතිපේ පස්ව්කයින්වට සාධ ාරණ පලස සැලකීම සහ ආරක්ෂිත හා 

පසෞඛය සම්පෘන්වන පස්ව්ා තත්ව්යන්ව සැපෘයීම අව්යය පේ. පමහි  ඒ එම ව්ෙකීම පෘැව්පරන්වපන්ව ව්යාපෘති කළමනාකරණ 

කකකය පව්ුවපව්න්ව ඉදකිරීම් උපෘපශයන සමාෙමට/ආයතනයට සහ ඉදකිරීම් භාර පකාන්වත රාත් සමාෙම පව්තය. 

පමහි අරමුඛු නම්; 

 රැකියාපේ ආරක්ෂෂාව් සහ පසෞඛය ප්රව්ගධ නය  

 ව්යාපෘති පස්ව්කයින්වට සාධ ාරණ පලස සැලකීම, පව්නස ්පලස පනාසැලකීම සහ සමාන අව්ස්ථා ප්රව්ගධ නය 

කිරීම 



 

25 

 

 කාන්වතාව්න්ව, ආබාධිත පුශෙලයින්ව, ළමුඛන්ව සහ සිංක්රමිකක පස්ව්කයින්ව, පකාන්වත රාත් කම්කරුව්න්ව, ප්රජා 

පස්ව්කයින්ව සහ ප්රාථමික සැපෘයුම් කම්කරුව්න්ව ව්ැිස අව්දානමට ලක්ෂවිය හැකි කම්කරුව්න්ව ඇතුළු ව්යාපෘති 

පස්ව්කයින්ව ආරක්ෂෂා කිරීම. 

 සියලු ආකාරපේ බලහත්කාර ය රමය සහ ළමා ය රමය භාවිතා කිරීම ව්ැළැක්ෂීම 

 ජාික නීිව්ලට අුවල ල ව්න පෘරිද ව්යාපෘති පස්ව්කයින්වපේ ආශ්රිත ිසදහස සහ සාමූහිකව් පක්ෂව්ල් කිරීම යන 

මූලධ ගමව්ලට සහාය ීම. 

 පස්ව්ා ස්ථාන ෙැන සැලකිි මත්භාව්ය ඉහළ දැමීම සඳහා ව්යාපෘති පස්ව්කයින්වට ප්රපේය මාගෙ සැපෘයීම. 

 

11. › ලංකා ජාතික කසෞඛය අධිකාරිය විසින් නිුේ කරන ලද කකාවිඩ් -19 වැළැක්කීකම් පියවර 

 

පකාවිඩ් -19, නව් පකාපරෝනා ව්යිරස ්ආසාදනය පලෝකපයන්ව මුඛළුමිසන්වම තුරන්ව කර නැත. එබැවින්ව, පරෝෙ පෘැිරීම් 

සහිත තත්ව්යක්ෂ අනාව්රණය වුව්පහාත් ඇිව්න භීික අව්ස්ථා ව්ළක්ෂව්ා ෙැනීම සඳහා පමන්වම ආසාදන පෘැිරීම 

ව්ැළැක්ෂීම/පෘාලනය කිරීම සඳහා, සියලුම පකාන්වත රාත්කරුව්න්ව පකාවිඩ්-19 ව්සිංෙත තත්ත්ව්ය ෙමෙ කටයුතු කිරීපම් 

සැලැස්මක්ෂ සකස ් කළ යුතු අතර ඉදකිරීම් කගමාන්වත සිංව්ගධ න අධිකාරිය (CIDA) විසින්ව 2021 අපප්රල් 29 දන 

සපෘයන ලද “පකාවිඩ්-19 පෘැිරී යාමක ඒ ශ්රී ලිංකා ඉදකිරීම් ස්ථාන සඳහා අුවෙමනය කළ යුතු පසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂිත 

මාගපෙෝපෘපශයපේ 4ව්න සිංස්කරණය (සිංපයෝදත  ” අුවව් එය කි%යාත්මක කළ යුතු පේ. 

 

12. පදිංචි ජනතාව සහ පාර්යවකරුවන්කේ උපකශයන - පවේවා ඇති කහෝ පැවැේීමට නියමිත 
උපකශයන කස්වාවන් 
 

 

12.1 පෘදිංචි ජනතාව් සඳහා වූ උපෘපශයන පස්ව්ාව් 

 

ශ්රී පෘාදස්ථානාධිපෘි ස්ව්ාමීන්ව ව්හන්වපස්, ුවව්රඑළිය දස්ික්ෂ පල්කම් G.K.G.A.R.T.K. නන්වදන මහතා, ලක්ෂෂපෘාන 

ව්තුයාපේ කළමනාකරු නයනප්රිය බණ්ඩාර පහ්රත් මහතා, පනෝගවුඩ් මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිපේ විධ ායක 

ඉිංජිපන්වරු රිංෙන මහතා සහ ීනතෙඟුල පකාට්ශාසපේ ග්රාම ිසලධ ාරි සිසිකුමාරි මහත්මිය, නායයෑම් අව්දානම අව්ම 

කිරීපම් ව්යාපෘතිය සහ අරමුඛදල් සම්පෘාදනය කිරීපම් යාන්වත්රණය පිළිබඳව් දැුවව්ත් කරන ල ඒ. නායයෑම් අව්දානම අව්ම 

කිරීපම් කටයුතු අෙය කළ ඔවුන්ව කාගය මණ්ඩලපේ ූගණ සහාය ඇිව් ව්යාපෘතිය සඳහා සිය කැමැත්ත ප්රකාය 

කපළ්ය. එපස්ම, අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව් දැුවව්ත්වූ අස්ථාව්ර බෑවුමට ආසන්වනව් පිහිටා ඇි රනා පහෝටලපේ 

හිමිකරු ද ූගණ සහපයෝෙය ඇිව් ව්යාපෘතියට එකඟ විය. 

ඉදකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පපෘර ව්යාපෘති කළමනාකරණ කකකය මඟින්ව ක අව්ට ජීව්ත්ව්න ව්යාපෘතිපයන්ව 

පීඩාව්ට පෘත් ජනතාව් දැුවව්ත් කිරීම සඳහා අව්ම ව්යපයන්ව එක්ෂ රැස්ීමක්ෂව්ත් සිංවිධ ානය කළ යුතුය. පමම රැස්ීම 

ESMF, පමම ESMP, GRM සහ AIIB ව්යාපෘතිපයන්ව පීඩාව්ට පෘත් වූ පුශෙලයින්වපේ පිළිබඳ පතාරතුරු සැපෘයිය යුතුය. 

 

12.2 පෘාගයව්කරුව්න්ව සමෙ පෘැව්ි උපෘපශයන පස්ව්ාව්න්ව ව්ල ඒ ඇි වූ එකෙතාව්යන්ව හා ිසගපශයයන්ව (පයාමුඛව්: 

ඇමුඛුම II) 
 

 

මධ යම පෘළාපත් පිහිටා ඇි ස්ථාන සඳහා SSE-SMP සැකීනපම් ඒ ක සඳහා අුවෙමනය කල යුතු පියව්ර පිළිබඳව් දැන 

ෙැනීමටමධ යම පෘළාත් මධ යම පෘරිසර අධිකාරිපේ පෘළාත් අධ යක්ෂෂ එම්.පක්ෂ.පී.ව්ැි කන්වනපේ මහතාට ව්යාපෘති කටයුතු 

පිළිබඳව් දැුවම් දුන්ව අතර ව්යාපෘතිය සඳහා අදහස් ලබා ෙන්වනා ල ඒ. ඔහු අව්ධ ාරණය කපළ ්නායයෑම් අව්ම කිරීපම් 

ව්යාපෘති, ෙැසට් පෘත්රපේ ප්රකායත ව්යාපෘති පලස පනාසැලපකන බව්ත් හදසි පියව්ර සඳහා නායයෑපම් අව්දානම අව්ම 

කිරීමට පයෝජිත ව්යාපෘතිය අදහස් කරන බැවින්ව, ව්යාපෘතිපේ ප්රමුඛඛතාව්ය සැලකිල්ලට ෙිසමින්ව මධ යම පෘරිසර 

අධිකාරිපේ අුවමැිය අව්යය පනාව්න බව්යි. 

ව්යාපෘතිය තුළ අපේක්ෂිත පෘාගය්ව්කරුව්න්ව සම්බන්වධ  කර ෙැනීපම් සැලැස්ම ව්ුණව් 7 ඉදරිපෘත් කර ඇත. 
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වගුව 7:  ාධා ඉවේ කර ගැනීම්, විකරෝධතා කනාමැති  ව, කැමැේත සහ අනුමත කිරීම් 

සම්බන්වධ  ීපම් ක්රමය පෘාගයව්කරු/ පෘාගයව්කරුව්න්වපේ ආයතනය මැදහත් ීපම් ස්ව්භාව්ය 

රැස්ීම සහ අපෘදා ස්ථානය 
නැරඹීම 
ලිංසු කැඳීමට පපෘර 
නැරඹීම 

දස්ික්ෂ පල්කම් - ුවව්රඑළිය 

ප්රාපශශීය පල්කම් - අඹෙමුඛව් 
අඩවි ව්න ිසලධ ාරී නල්ලත්තන්විසය - ව්නජීී 
සිංරක්ෂෂණ පදපෘාගතපම්න්වතුව් 

ප්රාපශශීය සභාව් - අඹෙමුඛව් 
මධ යම පෘරිසර අධිකාරිය 

මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය 

ලිංකා විදුි බල මණ්ඩලය 
ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපෘාගතපම්න්වතුව් 

ව්යාපෘතිය සහ ESMP, ESMF, GRM  
පිළිබඳව් දැුවව්ත් ීම 

අුවමැීනන්ව ව්ල ක්ෂෂිකක අව්යයතාව්ය 
පිළිබඳව් දැුවව්ත් කිරීම 

උපෘපශයනය මධ යම පෘරිසර අධිකාරිය 
මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය 

ප්රාපශශීය පල්කම් 

ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පපෘර අව්සර 
ලබා ෙැනීම සඳහා 

ඉල්ීම් ි පි ප්රාපශහිය සභාව් - අඹෙමුඛව් ඝන අපෘශරේය ඉව්ත් කිරීම 

ඉල්ීම් ි පි භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පෘතල් කාගයාිංයය සුුවබුන්ව සහිත පෘස්, ෙල් ඉව්ත් කිරීමට  

පසෞඛය දව්දය ිසලධ ාරී (MOH) ි ිංන්ක සම්පේෂණ පරෝෙ (STD) 
ව්ැඩසටහන පෘැව්ැත්ීම සඳහා 

 

වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංීමට අවයය කයෝගHතා, කැමැේත ප%කායනය, එකඟතාව සහ අනුමත කිරීම් 
 

වගුව 8: වයාපෘතියට ඇති  ාධා ඉවේ කර ගැනීම්, විකරෝධතා කනාමැති  ව, කැමැේත සහ අනුමත කිරීම් 

අවයයතාවය / අනුමත කිරීම / ආයතනය වයාපෘතියට අදාළේවය 

13.1 වයාපෘතිය ක රියාේමක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අුවමැිය  ව්යාපෘතිය ක රියාව්ට නැිංීමට දස්ත රකි්ෂ පල්කම්ව්රයාපේ අුවමැිය ලබා 

ෙැනීමට සිදුව්ුව ඇි අතර පමහි ඒ මහ ඇමි ව්රයා සහ දස්ත රික්ෂකපේ 

ව්ෙකිව් යුතු ආයතන සහභාගී ව්න දස්ත රික්ෂ සම්බන්වධීකරණ කමිටුව් හමුඛපේ 

ව්යාපෘති පයෝජනා ඉදරිපෘත් කළ යුතු පේ. ව්යාපෘති කළමනාකරණ 

කකකපේ ිසලධ ාරිපයකු ව්යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරමින්ව එහි විවිධ  

පෘාරිසරික සහ සාමාජයීය ෙැටළු ආදය ෙැන කරුු ඉදරිපෘත් කරු ඇත. 

පමම ෙැටළු සම්බන්වධ පයන්ව සාකච්ඡා පෘව්ත්ව්මින්ව පමම රැස්ීපම් ඒ ෙුව 

ලබන ිසගපශය පමම පෘාරිසරක සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම 

ක රියාව්ට නිංව්න විට සැලකිල්ලට ෙැපනුව ඇත.  

සැලසුම් කමිටුපේ අුවමැිය අඹෙමුඛව් ප්රාපශශීය සභාපේ සැලසුම් කමිටුපේ අුවමැිය. 

13.2 වැෙිම පවතින රජකේ ඉෙම් වල වයාපෘතිය ක රියාවට නැංීමට එම රජකේ ඉෙම් හිමියන්කේ අනුමැතිය 

ල ාගැනීම 

මධ යම පෘරිසර අධිකාරිය 1951 අිංක 25 පෘාිංශු සිංරක්ෂෂණ පෘනත යටපත් ුවව්රඑළිය දස්ික්ෂකය 

සිංපේ ඒ ප්රපශයයක්ෂ බැවින්ව දස්ික්ෂ මධ යම පෘරිසර අධිකාරිපේ කැමැත්ත 

අව්යය පේ. 

ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපෘාගතපම්න්වතුව්  

ව්න ජීී සිංරක්ෂෂණ පදපෘාගතපම්න්වතුව් 

 

ව්න රක්ෂිත පව්න්වකිරීම් කලාපෘයක යටපත් පහෝ තුළ පමම ව්යාපෘති ව්ැඩබිම 

පිහිටා පනාමැි බැවින්ව ව්න සිංරක්ෂෂණ පදපෘාගතපම්න්වතුපේ සහ ව්නජීී 

සිංරක්ෂෂණ පදපෘාගතපම්න්වතුපේ අුවමැිය අව්යය පනාපේ. 

භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පෘතල් කාරයාිංයය භූමි, පෘාෂාණ හා ඛිසජමය සුන්වබුන්ව ප්රව්ාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා 

පෘ රාපශශීය භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පෘතල් කාරයාිංයපේ අුවමැිය ලබාෙත 

යුතුය (අව්යයනම් පෘමික  

අඹෙමුඛව් ප්රාපශයය පල්කම් කාගයාලය අපෘද්රව්ය ප්රව්ාහනය සහ බැහැර කිරීම ව්ැිස කටුයුතු සඳහා අඹෙමුඛව් ප්රාපශයය 

පල්කම් කාගයාලපයන්ව අුවමැිය ලබාෙත යුතුය.. 

ලිංකා විදුි බල මණ්ඩලය ව්යාපෘති භූමිපේ විදුි බල සැපෘයුම සඳහා ලිංකා විදුි බල මණ්ඩලපේ 

පෘ රාපශශීය කාගයාලපයන්ව අුවමැිය අව්යය පේ. 
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ජාික යාක ිසපරෝධ ායන පස්ව්ය පමම අපෘදා අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය සදහා පෘැලෑ හ පහෝ ීජ අව්යය පේ නම් 

(ආනයනය කල යුතු නම්  1999 අිංක 35 දරණ පෘැලෑ හ සිංරක්ෂෂණ පෘනත 

යටපත් කතිකගම අධ යක්ෂෂ ජනරාල් පව්ුවපව්න්ව, අිපගක අධ යෂක ජාික 

යාක ිසපරෝධ ායන පස්ව්ය, කටුනායක. අුවමත කල පෘැලෑ හ පහෝ ීජ 

අධිකාරිය මන්න්ව ිසකුත් කරණ බලපෘත රය හා පකාන්වපශසි යටපත් පෙන ආ 

යුතුය 

13.3 කපෞශගලික ඉෙම් හිමිකරුවන්කගන් අනුමැතිය ල ාගැනීම/නනතික  ැදීම/ විරුශධේවයක්ක කනාමැති ීම 

ඉඩම් හිමිකරුව්න්ව (මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය සහ ලක්කෂපාන වතුයාය  

ඉඩම් හිමිකරු සහ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීපම් අධිකාරිය අතර 

නීතයාුවල ලව් න්විසුමක්ෂ අත්සන්ව කිරීම, ව්ුහයන්ව ඉව්ත් කිරීමට, ඉඩමට 

ප්රපේය ීමට, ඉදකිරීම් කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට සහ දුණකාීන නඩත්තු 

කටයුතුව්ල ිසරත ීමට කිසිදු විපරෝධ යක්ෂ පනාදක්ෂව්න බව්ට එකෙතාව්ය 

ලබා ෙත යුතුය. 

 

අුවමැීනන්ව ලබා ෙැනීම පයාජිත කාල රාමුඛව් ව්ුණ අිංක 8න්ව දක්ෂව්ා ඇත. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගුව 9: අනුමැතීන් ල ාගැනීම සඳහා නියමිත කාල රාමුව 

අනුමැතීන් මාසය 1 මාසය 2 

සතිය1 සතිය2 සතිය3 සතිය4 සතිය5 සතිය6 සතිය7 සතිය8 

වයාපෘතිය ක රියාේමක කිරීම 

දස්ත රකි්ෂ පල්ඛම් කාගයාලපේ අුවමැිය 

අයදුම් කිරීම 

ව්යාපෘති සාකච්ඡාව්  

අදහස් ව්ලට ප්රිචාර දැක්ෂීම 

අුවමත කිරීම 

        

සැළසුම් කමිටුකේ අනුමැතිය 

අයදුම් කිරීම 

ව්යාපෘති සාකච්ජාව් 

අදහස් ව්ලට ප්රිචාර දැක්ෂීම 

අුවමත කිරීම 

  

 

      

ඉෙම් හිමිකරුවන් වන මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිකයහි අනුමැතිය 

අයදුම්පෘත බාර ඒම 

දක්ෂව්න අදහස් ව්ලට ප්රිචාර දැක්ෂීම 

අුවමැීනන්ව 

        

කවනේ අනුමැතීන්  

භූ විදයා සමීක්ෂෂණ හා පෘතල් කාගයාිංයපේ 

ආරක්ෂෂක අමාතයාිංයපේ අුවමැිය (අව්යයතාව්ය 

අනූව්  

        

ඉඩම් හිමිකරුව්න්වපේ අුවමැිය/කැමැත්ත 

ලබාෙැනීම (පනෝගවුඩ් ව්තුයාය  
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දුක්කගැනවිලි වලට ප්රතිචාර දැක්කීකම් යාන්ත %නය 
 

පමම ව්යාපෘතිපේ බලපෘෑමට ලක්ෂව්න ප්රජාව් සඳහා විපය්ෂ අව්ධ ානයක්ෂ පයාමුඛ කරමින්ව දුක්ෂෙැනවිි  විස ඒපම් යාන්වත රණය 

ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපෘපශයකව්රුන්ව ව්න PMU හි ES ිසලධ ාරිව්රයා ව්ෙබලා ෙත යුතුය. (පයාමුඛකිරීම: දුක්ෂෙැනවිි  

විස ඒපම් යාන්වත්රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ිසගපශයත ක රියා පෘ හපෘා හය සඳහා පෘරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුඛව්  

 

සමාජීය සහ පෘාරිසරික ෙැටළු සම්බන්වධ  සියලුම පෘැමිිකි  ව්ාචිකව්/දුරකථනපයන්ව පහෝ ි ඛිතව් පෘහත ිසලධ ාරී 

ව්රයා/ස්ථානය විසින්ව සටහන්ව කර අව්යය අව්ධ ානය පයාමුඛ කරුව ලැපබ්. 

  

 ව්යාපෘති අධ යක්ෂෂ/ RLVMMP 

දුරකථන   : +94 112 559 869 

ෆැක්ෂස්   : +94 112 502 611 

විදුත් තැපෘෑල  : pd.rlvmmp@gmail.com 

පව්බ් අඩවිය  : rlvmmp.lk 

 

 දස්ත්ික්ෂ කාගයාල/ NBRO පහෝ 

 ව්යාපෘති කාගයාල/ RLVMMP 

 මාගෙෙත දුක්ෂෙැනවිි  ිසරාකරණය යාන්වත්රණ පෘශධ ිය (https://rlvmmo.lkgrms) 

 

කතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 
 

පෘහත දැක්ෂපව්න ආයතන සහ සිංවිධ ාන අුවව් ලකුු කරණ ලද ආකති මන්න්ව ES පතාරතුරු අනාව්රණය කිරීම PMU 

හි ව්ෙකීම පේ. 

 

වගුව 9: කතාරතුරු අනාවරණය කිරීකම් කයෝජිත සැළැස්ම 

 

කතාරතුරු  කයෝජිත ආයතන   කතාරතුරු අනාවරණය කිරීකම් 

ආකාරය 

i. ව්යතපෘතිය සැලසුම් කිරීම 
(ඉදකිරීම් ප්රපශයපේ 

පතාරතුරු, සැලසුම් හා 
ක රියාත්මක කිරීපම් 
ක රමපේදය  

දස්ත රකි්ෂ CEA, මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය, 

දස්ික්ෂ පල්කම් කාගයාලය, පෘ රාපශශීය පල්කම් 

කාගයාලය, පව්නත් දස්ත රික්ෂ මට්ටපම් 

ිසපයාජිත ආයතන, ජා.පො.පෘ.ස දස්ත රික්ෂ 

කාගයාලය, AIIB 

රැස්ීම්, දස්ත රික්ෂ සමිබන්වධීකරණ 
කමිටුව්.න්විසුම් අත්සන්ව කිරීම සම්බන්වධ  

ව්ාගතා සැපෘයීම, අුවමැීනන්ව හා එකඟතා 

ii. මාගෙයසරික හා 
සාමාජීය කළමනාකරණ 
සැලසුම 

දස්ත රකි්ෂ CEA, AIIB රැස්ීම්, දස්ත රික්ෂ සමිබන්වධීකරණ 
කමිටුව්.න්විසුම් අත්සන්ව කිරීම සම්බන්වධ  

ව්ාගතා සැපෘයීම, අුවමැීනන්ව හා එකඟතා 

iii. ප්රෙි ව්ාගතා (මූි ක 
අදයපග ඒ හා ඉදකිරීම් 
අතරතුර  

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

ප්රෙි සමාපලෝචන රැස්ීම්, විපය්ෂ 

රැස්ීම්, අදාල ව්ාගතා භාර  ඒම. 

iv. කම්කරුව්න්වපේ 
පසෞඛය හා 
සුරක්ෂිතභාව්ය 
පෘාරිසරික පයෝෙය බව් 
අදාල ඉදකිරීම් භූමිපේ 
සුපෘරීක්ෂෂණය 

දස්ත රකි්ෂ CEA, මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය, 

පෘ රාපශශීය පල්කම්, පපෘාීසිය, ෙ රාම ිසලධ ාරී, 

ජා.පො.පෘ.ස දස්ත රික්ෂ කාගයාලය, AIIB පව්නත් 
දස්ත රකි්ෂ මට්ටපම් ිසපයාජිත ආයතන 

ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ි ඛිත  

සන්විසපේදනය, ආදාල ව්ාගතා භාර ඒම 

v. පෘාරිසරික හා සමාජයීය 
කරුු සම්බන්වධ ව් 
අදාල ීනරණෙැනීම හා 
ප්රෙි පපෘන්වුවම් කිරීපම් 
රැස්ීම් 

දස්ත රකි්ෂ CEA, මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය, 

පෘ රාපශශීය පල්කම්ල පපෘාීසිය, ෙ රාම ිසලධ ාරී, 

ජා.පො.පෘ.ස දස්ත රික්ෂ කාගයාලයල AIIB 
පව්නත් දස්ත රික්ෂ මට්ටපම් ිසපයාජිත ආයතන 

විපය්ෂ රැස්ීම්, අදාල ව්ාගතා භාර  ඒම. 

vi. දුක්ෂෙැනවිි  සඳහා 
සහන සැලීනපම් 
ක රමපේදය 

අදාල ිසපයාජිත ආයතන, AIIB රැස්ීම්, ව්ාචික හා අවිව්ාචික (ි ඛිත  
සන්විසපේදනය 

 

 

mailto:pd.rlvmmp@gmail.com
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වගුව 10: කතාරතුරු රැස්කිරීම සඳහා සම් න්ධකරගේ ආයතන සහ නිලධාරීන්  

 
දනය ආයතනය පතාරතුරු සදහා සම්බන්වධ  ව්න ිසලධ ාරියා 

 

04/07/2019 @ 10.00 
පෘැය 

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

පෘළාත් අධ යක්ෂෂක, 

මධ යම පෘරිසර අධිකාරිය - මහුවව්ර කාගයාලය 
මධ යම පෘළාත 

28/09/2022 @ 9.00 පෘැය 
(දුරකථනය හරහා  

ලක්ෂෂපෘාන ව්තු යාය නයන්වපෘපෘරිය බන්වඩාර පහ්රත් මහතා 
කළමනාකරු, ලක්ෂෂපෘාන ව්ත්ත 

28/09/2022 @ 9.30 පෘැය 
(දුරකථනය හරහා  

දස්ික්ෂ පල්කම් කාගයාලය  
ුවව්ර එළිය 

G.K.R.T.K.නන්වදන මහතා 
දස්ික්ෂ පල්කම්, 
ුවව්රඑළිය 

28/09/2022 @ 9.45 පෘැය 
(දුරකථනය හරහා  

ග්රාම ිසලධ ාරී ව්සම  
ීනත ෙඟුල 

සිසිකුමාරි මහත්මිය 
ග්රාම ිසලධ ාරී 

ීනතෙඟුල 



 

i 

 

 

ඇමුණුම 1: වයාපෘති ප්රකශයකේ සහ අදහස් විමසීම් සිදුකරණ අතරතුර ල ාගේ ජායාරූප 

 

 
ඇමුණුම II: පාර්යවකරුවන් සමග පැවැේවූ සාකච්ඡා තුලදී අනාවරණය වූ විකය්ෂ කරුණු: නුවරඑළිය දිස්ත රකි්කකය 

 
ආයතනය සම්බන්වධීකරණ 

ිසලධ ාරීපේ 
නම සහ 
තනතුර 

ඉදරිපෘත් වූ සැලකිය යුතු කරුු 

මධ යම පෘරිසර 
අධිකාරිය 

M.K.P 

ව්ැි කන්වන 
මහතා 
පෘළාත් 

අධ යක්ෂෂක, 

මධ යම පෘරිසර 
අධිකාරිය - 
මහුවව්ර 
කාගයාලය 

මධ යම පෘළාත. 

 1993 ජුිස 24 ව්න දන අිංක 772/22 දරන අි විපය්ෂ ෙැසට් පෘත රපේ සහ පෘසුව් කරන ලද 
සිංපයෝධ නයන්වහී නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘති ිසයමිත ව්යාපෘති පලස 
පනාසැලපක්ෂ.  

 හදසි ක රයිාමාගෙයක්ෂ පලස නායයෑම් ව්ි න්ව ඇි ව්න අව්දානම අව්ම කීරීමට ව්යාපෘතිය 

අදහස් කරන බැවින්ව, ව්යාපෘතිපේ ප්රමුඛඛතාව්ය සැලකිල්ලට ෙිසමින්ව මධ යම පෘරිසර 
අධිකාරිපේ අුවමැිය අව්යය පනාපේ.  

 ව්යාපෘතිය සඳහා මූි ක පතාරතුරු ප්රය්නාව්ි ය (BIQ) සම්ූගණ කිරීම හා බාර  ඒම අව්යය 
පේ . 

 ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පපෘර මධ යම පෘරිසර අධිකාරිය පව්ත ඉදරිපෘත් කිරීමට අව්යය 
නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ස්ථාන ලැයිස්තුව්ක්ෂ ඉදරිපෘත් කල යුතු අතර මධ යම 
පෘරිසර අධිකාරිය විසින්ව ව්යාපෘති බිම ිසරීක්ෂෂණය කිරීපමන්ව පෘසු අුවමැිය ලබා පදුව 
ලබයි. 

 ජාික සම්පෘත් කළමනාකරන මධ යස්ථානපේ 1951 අිංක 25 දරන පෘාිංශු සිංරක්ෂෂණ පෘනත 
යටපත් ුවව්රඑළිය දස්ත රික්ෂකය සිංපේ ඒ පෘරිසර ප්රපශයයක්ෂ පලස නම් කර ඇත. 

 ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කරුව ලබන්වපන්ව සිංපේ ඒ පෘරිසර ප්රපශයයක නම් හා එය නායයෑම් 

අව්දානම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතියක්ෂ පනාව්න්වපන්ව නම්, සිංපේ ඒ ප්රපශයයක ඒ අදාලව්න ිසි 
ක රියාව්ි ය අදාල ව්ුව ඇත. 

මාගෙ 
සිංව්ගධ න 

අධිකාරිය 

ප්රධ ාන 

ඉිංජිපන්වරු - 
ුවව්රඑළිය 

 

 පමම ප්රපශයය ුවව්රඑළිය දස්ත්රික්ෂ මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය කාගයාලයට අයත් පේ. 

 මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරියට පම් සම්බන්වධ ව් කිසිදු විපරෝධ යක්ෂ සනාමැි අතර, ව්යාපෘතිපස් 

අව්යයතාව් පපෘන්වව්ා පදයි.  

 පව්නත් සැලකිල්ලට ෙත් කරු  

 ව්යාපෘතිය කටයුතු ිසමකිරීපමන්ව පෘසුව් ව්යාපෘතිය ිසසි පෘරිද භාර  ඒම අව්යය පේ. 

 ස්ථායිකරණය කිරීපමන්ව පෘසුව් RDA මඟින්ව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරුව ඇත. 

 ඉදකිරීම් ව්ල ඒ පකාන්වත්රාත්කරු පුශෙි ක ආරක්ෂෂණ උපෘකරණ භාවිතා කළ යුතු බව් 
අව්ධ ාරණය කරුව ලැපබ්.  

 සෑම අව්ස්ථාව්ක ඒම පකාන්වත්රාත්කරු ව්ාහන සහ පෘදකයින්වපස් පෘහසුව් සහ ආරක්ෂෂාව් 
පිි බඳ අව්යය ක රියාමාගෙ ෙත යුතුය. පම් සඳහා, මාගෙ බාධ ක, රාත්රී ඉදකිරීම් කටයුතු 
සඳහා සිංඥා කරුව්න්ව සහ විදුි  ආපලෝකය සහ ප්රි ඒපෘන සහිත ආරක්ෂිත ක රියාමාගෙ 
අුවෙමනය කල යුතුය.  

 ඉදකිරීම් / කැණීම් කල ද්රව්ය මගී ජනතාව් සඳහා අපෘහසුතාව්යක්ෂ පනාවිය යුතුය  
 

 

 



 

ii 

 

ඇමුණුම III: කයෝජිත වයාපෘතිය ඉෙම් හිමිකරුවන්කේ හා අදාල පාරිසරික ආයතනයන්කගන් අනුමත කරගැනීම 
සඳහා වන ක රියාපටිපාටිය. 

1. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට කවන් කරන ලද ප්රකශයයන්හි නායයෑම් ආපදා අවම කිරීකම් වයාපෘතිය 

ක රියාේමක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ල ා ගැනීම සඳහා වූ ක රියාපටිපාටිය  

 

i. මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය විසින්ව සැලසුම පිළිෙත යුතුපේ: ව්යාපෘතිය ක රයිාත්මක කිරීපම් 

ආයතනය විසින්ව අව්යය ව්න අුවමැීනන්ව පිළිබඳ විධිමත් ඉල්ීමක්ෂ සමෙ මාගෙ සිංව්ගධ න 

අධිකාරිය පව්ත සවිස්තරාත්මක සැලසුම් ව්ාගතාව්ක්ෂ ඉදරිපෘත් කළ යුතුය. ව්යාපෘතිය 
කළමනාකරණ කකකය විසින්ව ඉහත ි පි පල්ඛන සකස් කළ යුතු අතර පෘ රාපශශීය මාගෙ සිංව්ගධ න 

අධිකාරි කාගයාලයට පල්ඛන ඉදරිපෘත් කළ යුතුය.  

ii. මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිපේ පෘ රාපශශීය කාගයාලය පමම පයෝජනාව් ඇෙයීමට ලක්ෂ කරුව ලබන 

අතර ව්යාපෘතිය පිළිබඳ පක හ හැඳින්වීමක්ෂ ඉල්ලා සි හය හැක. ව්යාපෘතිය කළමනාකරණ කකකය 

මඟින්ව එම අව්යය විස්තර සැපෘයිය යුතුය.  

iii. මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය විසින්ව අුවමත කිරීපමන්ව පෘසු, ව්ැඩබිමට පිවිීනමට, ඉදකිරීම් ව්ුහයන්ව 

සහ නාය යාම් ස්ථායිකරණ කටයුතු ක රියාත්මක කිරීම සඳහා මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය සහ 

ව්යාපෘතිය ක රියාත්මක කිරීපම් ආයතනය අතර න්විසුමක්ෂ අත්සන්ව කරුව ඇත.  

iv. ඇතුළත් විය හැකි පකාන්වපශසි  

 ස්ථායිකරණ කටයුතු ිසමකිරීපමන්ව පෘසුව් ව්යාපෘතිය ිසසි පෘරිද භාර  ඒම අව්යය පේ. 

 ස්ථායිකරණය කිරීසමන්ව පෘසුව් මාගෙ සිංව්ගධ න අධිකාරිය මඟින්ව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරුව 

ඇත. 

 ඉදකිරීම් ව්ල ඒ පකාන්වත්රාත්කරු පුශෙි ක ආරක්ෂෂණ උපෘකරණ භාවිතා කළ යුතු බව් 

අව්ධ ාරණය කරුව ලැපබ්.  

 සෑම අව්ස්ථාව්ක ඒම පකාන්වත්රාත්කරු ව්ාහන සහ පෘදකයින්වපේ පෘහසුව් සහ ආරක්ෂෂාව් පිි බඳ 

අව්යය ක රියාමාගෙ ෙත යුතුය. පම් සඳහා, මාගෙ බාධ ක, රාත්රී කාලපේ ඉදකිරීම් කටයුතු සඳහා 

සිංඥා කරුව්න්ව සහ විදුි  ආපලෝකය සහ ප්රි ඒපෘන සහිත ආරක්ෂිත ක රියාමාගෙ අුවෙමනය 

කල යුතුය.  

 ඉදකිරීම් අපෘද්රව්ය / කැණීම් ද්රව්ය මගීන්ව පපෘාදුජනතාව්ට/ව්ාහන ව්ලට බාධ ා සිදු පනාවිය යුතුය  

 

 

 

ඇමුණුම IV: අධයයන කණ්ොයම 

 

නම තනතුර  කණ්ඩායම් අධීක්ෂෂණය 

SAMS දිසානායක කේෂ්ඨ පරිසර විදයාඥ 

/ESSD/NBRO 

පේෂ්ශ පෘරිසර විදයාඥ 

ප්රභාේ ලියනාරච්චි විදයාඥ / ESSD/NBRO පෘරිසර විදයාඥ 

H ුසලසිරි තාක්කෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO GIS / ප්රජාවිදයාත්මක දත්ත/සමීක්ෂෂණ සහයක 

MPAN මිහිදුුලසූරිය තාක්කෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO ව්ාගතා සමිපෘාදනය 

TGLA චන්ද්රරේන තාක්කෂණ නිලධාරි /ESSD/NBRO ව්ාගතා සමිපෘාදනය 
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ඇමුණුම v: කයාමු ලැයිස්තුව 

1. සාමානය පෘාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ්රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් 

ව්යාපෘතිය සඳහා පකාන්වත රාත්කරුපේ බැ ඒම්-AIIB 

2. පෘාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුඛව් - ශ්රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය - AIIB 

3. නැව්ත පෘදිංචි කිරීපම් සැලසුම් රාමුඛව් - ශ්රී ලිංකාපේ නායයෑම් අව්දානම අව්ම කිරීපම් ව්යාපෘතිය - AIIB  

4. කතිකගම, ග්රාමීය ආගික කටයුතු, පෘශු සම්පෘත් සිංව්ගධ නය, ව්ාරිමාගෙ හා ධීව්ර හා ජලජ සම්පෘත් සිංව්ගධ න 

අමාතයාිංයය විසින්ව ෙස් කැපීම (පෘාලන  පෘනත  

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

අව්ම කිරීම සඳහා ව්න ව්යාපෘතිය - AIIB) 

6. ජන හා ිසව්ාස සිංෙණන  ව්ාගතාව් (2012), සිංෙණන හා සිංඛයාපල්ඛන පදපෘාගතපම්න්වතුව් 

 


